ఆాండమ 1
1 ఆయందు ేవడ భమాశమ లను సృంెను. 2 భ!
"#ాారమ %ాను &నమ %ాను ఉం(ెను; *కట- అ%ాధ జలమ 12ౖన
క!4య ం(ెను; ేవ" ఆత4 జలమ ల12ౖన అల6డచుం(ెను. 3 ేవడ
9:ల;గ కమ4" పల;క%ా 9:ల;గ క>%?ను. 4 9:ల;గ మంAైనటBC
ేవడచూెను; ేవడ 9:ల;గ ను *కట-" 9EరFపరెను. 5 ేవడ
9:ల;గ నక; పగల"య , *కట-I #ాJK అ"య 1LరF 12టMCను. అసN మయమ ను
ఉదయమ ను కల;గ%ా ఒక నమPQను. 6 మ#Sయ ేవడజలమ ల మధ
TUక VWాలమ క>%S ఆ జలమ లను ఈ జలమ లను 9EరFపరచును %ాక"
ప>?ను. 7 ేవడ ఆ VWాలమ ేZి VWాలమ I\ం జలమ లను VWాలమ
] జలమ లను 9EరFపరప%ా ఆ పKారమPQను. 8 ేవడ ఆ VWాలమ నక;
ఆాశమ" 1LరF 12టMCను. అసN మయమ ను ఉదయమ ను కల;గ%ా #?ండవ
నమPQను. 9 ేవడఆాశమ I\ందనున` జలమ లaకbటTE కcరdబ(f
ఆ#Sన TEల కనబడను %ాక" పల;క%ా ఆ పKారమPQను. 10 ేవడ ఆ#Sన
TEలక; భ! అ" 1LరF 12టMCను, జల#ాhI ఆయన సమ దKమ ల" 1LరF 12టMCను,
అ మంAద" ేవడ చూెను. 11 ేవడగ(fi " VతN నమ >చుd ెట6ను
భ!]ద తమ తమ జjJ పKారమ తమలk VతN నమ ల;గల ఫల!చుd
ఫలవృmమ లను భ! n>1ించు%ాక" పల;క%ా ఆ పKార మPQను. 12
భ! గ(fi " తమ తమ జjJ పKారమ VతN నమ >చుd ెట6ను, తమ తమ
జjJ పKారమ తమలk VతN నమ ల;గల ఫలవృmమ లను n>1ింప%ా అ

మంAద" ేవడ చూెను 13 అసN మయమ ను ఉదయమ ను కల;గ%ా
మడవ నమPQను. 14 ేవడపగట-" #ాJK" 9EరFపరచునటB
6 ఆాశVWాల
మందు జoతpల; కల;గ ను %ాక"య , అV సూచనలను ాలమ లను న
సంవతqరమ లను సూAంచుట?r య ండ %ాక"య , 15 భ!]ద
9:ల;%Sచుdటక; అV ఆాశ VWాలమందు జoతpలsౖ య ండ %ాక"య ప>?ను;
ఆ పKారమPQను. 16 ేవడ ఆ #?ండ %tపu జoతpలను, అన%ా పగట-"
ఏల;టక; 12దw జoJ" #ాJK" ఏల;టక; Aన` జoJ" నmతKమ లను ేZ2ను. 17
భ!]ద 9:ల; %Sచుdటక;ను 18 పగట-" #ాJK" ఏల;టక;ను 9:ల;గ ను *క
ట-" 9EరFపరచుటక;ను ేవడ ఆాశ VWాలమందు 9ాట- నుంెను; అ
మంAద" ేవడ చూెను. 19 అసN మయ మ ను ఉదయమ ను కల;గ%ా
Txల;గవ నమPQను. 20 ేవడyవమ క>%S చ>ంచు9ాట-" జలమ ల;
సమృ z %ా పట-C ంచును %ాక"య , ప{ల; భ!12ౖ" ఆాశ VWాలమ లk
ఎగ రFను %ాక"య ప>?ను. 21 ేవడ జల మ లలk 9ాట- 9ాట- జjJ
పKారమ జలమ ల; సమృz %ా పట-C ంAన మ} మతq~మ లను, yవమ క>%S
చ>ంచు 9ాట-న"`ట-", x" x" జjJ పKారమ #?కల;గల పKJ పf"
సృంెను. అ మంAద" ేవడ చూెను. 22 ేవడ ]రF ఫ>ంA
అవృz ం సమ దK జలమ లలk "ం(f య ండడ"య , ప{ల;
భ!]ద VసN #Sంచును %ాక"య , 9ాట-" ఆర ంెను. 23
అసN మయమ ను ఉదయమ ను కల;గ%ా అP దవ నమPQను. 24 ేవడ
9ాట- 9ాట- జjJ పKారమ yవమ గల 9ాట-", అన%ా 9ాట- 9ాట- జjJ పKారమ
పవలను పరFగ లను అడV జంతpవలను భ! పట-C ంచు%ాక" ప>

?ను; ఆపKారమPQను. 25 ేవడ ఆ య జjతpల పKారమ అడV
జంతpవలను, ఆ య జjతpల పKారమ పవలను, ఆ య జjతpల
పKారమ TEలను ాKక; పKJ పరFగ ను ేZ2ను. అమంAద" ేవడ
చూెను. 26 ేవడ మన స రపమందు మన >? పన నరFలను
ేయ దమ ; 9ారFసమ దKప ేపలను ఆాశ ప{లను పవలను సమసN
భ!" భ!]ద ాKక; పKJ జంతpవను ఏల;దురF%ాక"య ప>?ను. 27
ేవడ తన స రపమందు నరF" సృంెను; ేవ" స రపమందు 9ా"
సృంెను; ZీN "%ాను పరF షp"%ాను 9ా#S" సృంెను. 28 ేవడ 9ా#S"
ఆర ంెను; ఎట6 న%ా]రF ఫ>ంA అవృz ం VసN #SంA భ!"
"ం(fంA x"" లkపరచును(f; సమ దKప ేపలను ఆాశ ప{లను
భ!]ద ాKక; పKJ yV" ఏల;డ" ేవడ 9ా#S ె12uను. 29 ేవడ
ఇ% భ!]దనున` VతN నమ >చుd పKJ ెటC Bను VతN నమ >చుd
వృmఫలమ గల పKJ వృm మ ను ] IAd య Tx`ను; అV ] ా}రమగ ను.
30 భ!]దనుండ జంతpవల"`ట-I" ఆాశ ప{ల"`ట-I" భ!]ద
ాKక; సమసN yవలక;ను పచd" ెట6"`య ఆ}రమగ న" ప>?ను. ఆ
పKారమPQను. 31 ేవడ xను ేZిన యవతp
N ను చూAనపడ అ
xలమంAగ నుం(ెను. అసN మయమ ను ఉదయమ ను కల;గ%ా ఆరవ
నమPQను.
ఆాండమ 2
1 ఆాశమ ను భ!య 9ాట-లkనున` సమసN సమ హమ ను సంప#SN

ేయబ(ెను. 2 ేవడ xను ేZిన తనప" Pడవనమ లk%ా సంప#SNేZి,
xను ేZిన తన ప" యంతట-నుం(f Pడవ నమ న Vశ\!ంెను. 3 ాబట-C
ేవడ ఆ Pడవ నమ ను ఆర ంA ప#Sదz పరెను; ఏలయన%ా
x"లk ేవడ xను ేZినట-C య , సృంA నట-C య తన ప" అంతట-నుం(f
Vశ\!ంెను. 4 ేవ(ైన PQ9ా భ!" ఆాశమ ను ేZిన నమందు
భమాశమ ల; సృంచబ(fనపడ 9ాట- 9ాట- ఉతuJN క\మమ ఇే. 5
అవరక; లమంద>P దయ భ!]ద నుండలదు. లమంద> P
ెటC Bను nలవలదు; ఏలయన%ా ేవ(ైన PQ9ా భ!]ద 9ాన
క;#S1ించలదు, TEలను ZLదపరచుటక 6 అPే ఆV#S భ!నుం(f లA TEల
అంత ట-" త(f12ను. 7 ేవ(ైన PQ9ా TEలమంట- నరF" "#S4ంA 9ా"
TxZిా రంధKమ లలk yవ9ాయ వను ఊద%ా నరFడ y9ాత4 ఆPQను. 8
ేవ(ైన PQ9ా తరFuన ఏెనులk ఒక ట9EZి xను "#S4ంAన నరF"
x"లk ఉంెను. 9 మ#Sయ ేవ(ైన PQ9ా చూప నక; రమనయ
ఆ}రమ నక; మంAయ T:ౖన పKJ వృmమ ను, ఆ టమధను
yవవృmమ ను, మంA ెడiల ె>V"చుd వృmమ ను TEలనుం(f n>1ింెను.
10 మ#Sయ ఆ టను తడపటక; ఏెనులkనుం(f ఒక న బయల; ే#S
అకడనుం(f *>P Txల;గ WాఖలPQను. 11 nదట-x" 1LరF 1ీను;
అ హల ేశమంతట- చుటBC ారFచున`; అకడ బం%ారమ న`. 12 ఆ
ేశప బం%ారమ W\ష¡న; అకడ బ¢ళమ ను %¤¥కమ ల;ను ొరFక;ను.
13 #?ండవ న 1LరF %§ను; అ కcషp ేశమంతట- చుటBC ారFచున`. 14
మడవ న 1LరF ¨©ెw?ల;; అ అష
ª రF తరFu 9:ౖపన ారFచున`.

Txల;గవ న యఫKట«సు 15 మ#Sయ ేవ(ైన PQ9ా నరF" ¬Zి"
ఏెను టను ZLదపరచుటక;ను x" ాచుటక;ను x"లk ఉంెను. 16
మ#Sయ ేవ(ైన PQ9ాఈ టలkనున` పKJ వృm ఫలమ లను వ
"రభంతరమ %ా Jనవచుdను; 17 అPే మంA ెడiల ె>V"చుd వృm
ఫలమ లను Jనకcడదు; వ 9ాట-" Jను నమ న "శdయమ %ా
చెdదవ" నరF" ాజj®1ింెను. 18 మ#Sయ ేవ(ైన PQ9ానరFడ
ఒంట#S%ా నుండట మంA ాదు; 9ా"I ¯ాట-PQన స}య మ ను 9ా"రక;
ేయ దుననుT:ను. 19 ేవ(ైన PQ9ా పKJ భజంతpవను పKJ
ఆాశపf" TEలనుం(f "#S4ంA, ఆxమ 9ాట-I ఏ 1LరF 12టC BT° చూచుటక;
అత" ±దw క; 9ాట-" ర1ిuంెను. yవమ గల పKJx"I ఆxమ ఏ 1LరF
12టMCT° ఆ 1LరF x"I క>%?ను. 20 అపడ ఆxమ సమసN పవలక;ను
ఆాశ ప{లక;ను సమసN భజంతpవలక;ను 1LరFల; 12టMCను. అPనను
ఆxమ నక; ¯ాట-PQన స}యమ అత"I లక PQను. 21 అపడ
ేవ(ైన PQ9ా ఆxమ నక; %ాఢ"దK కల;గజ³Zి అతడ "KంAనపడ
అత" పKక టమ కలలk ఒక x"" ¬Zి ఆ bటBను మంసమ  ప(fd
9EZ2ను. 22 తరF9ాత ేవ(ైన PQ9ా xను ఆxమ నుం(f ¬Zిన
పKకటMమ కను ZీN "%ా "#S4ంA ఆను ఆxమ TUదwక; ¬Zి"వెdను. 23
అపడ ఆxమ ఇట6 T:ను Tx PQమ కలలk ఒక PQమ క Tx మంసమ లk
మంసమ ఇ నరF"లkనుం(f ¬యబ(ెను గనుక Tx#S అన బడను. 24
ాబట-C పరFషpడ తన తం(fK" తన త>6 " V(fA తన ´µరను హతp
N నును;
9ారF ఏక శ#§రయ ందురF. 25 అపడ ఆxమ ను అత" ´µరయ

9ా#SదwరF గం బరFల;%ా నుం(f#S; అPే 9ారF Zిగ¶ ఎరFగక య ం(f#S.
ఆాండమ 3
1 ేవ(ైన PQ9ా ేZిన సమసN భజంతp వలలk సరuమ య INగలై
య ం(ెను. అ ఆ ZీN ఇ "జమ? ఈ ట ెట6లk ే" ఫలమ ల T:ౖనను
]రF Jనకcడద" ేవడ ె12uTx? అ" అ(f %?ను. 2 అందుక; ZీN ఈ ట ెట6
ఫలమ లను ¤మ Jనవచుdను; 3 అPే ట మధవన` ెటC B ఫలమ
లనుగ#Sd ేవడ]రF xవక;ండనటB
6 9ాట-" Jన కcడద"య , 9ాట-"
మ టC కcడద"య ె12uన" సరu మ  అT:ను. 4 అందుక; సరuమ ]రF
xవTE xవరF; 5 ఏలయన%ా ]రF 9ాట-" Jను నమ న ] కను`ల;
ెరవబడన"య , ]రF మంA ెడiలను ఎ#S%Sన 9ా#?r ేవతలవలs
ఉందుర"య ేవ"I ె>య న" ZీN  ెపu%ా 6 ZీN  ఆ వృmమ
ఆ}రమ నక; మంA య , కను`లక; అందనయ , V9Eక!చుd రమ
నయ T:ౖ య ండట చూAనపడ ఆ x" ఫలమ లలk "` ¬Zి"
J" తనాటB తన భరN క;ను ఇెdను, అతడకcడ JT:ను; 7 అపడ 9ా#Sదw#S
కను`ల; ెరవబ(ెను; 9ారF xమ గంబరFలమ" ె>Zి" అం¸రప
ఆక;ల; క;ట-C తమక; కచdడమ లను ేZి"#S. 8 చల6 పటను ఆxమ ను
అత" ´µరయ టలk సంచ #Sంచుచున` ేవ(ైన PQ9ా స రమ ను
V", ేవ(ైన PQ9ా ఎదుట-I #ాక;ండ టెట6 మధను xగ న%ా 9
ేవ(ైన PQ9ా ఆxమ ను 1ి>Aవ ఎకడ ఉTx`వT:ను. 10 అందు
కతడTEను టలk  స రమ V"నపడ గంబ#S"%ా నుంట-"గనుక భయ

ప(f xగ ంట-నT:ను. 11 అందుాయనవ గంబ#Sవ" క;
ె>1ిన9ా(ెవడ? వ Jనకcడద" TEను  ాజj® 1ింAన వృmఫలమ ల;
Jంట-9ా? అ" అ(f%?ను. 12 అందుక; ఆxమ Tx నుండటక; వ TxIAdన
ఈ ZీN P ఆ వృmఫలమ ల; "` Tx Iయ%ా TEను Jంట-నT:ను. 13 అపడ
ేవ(ైన PQ9ా ZీN వ ేZిన P!ట" అడగ%ా ZీN సరuమ నను`
¹సపAd నందున Jంట-నT:ను. 14 అందుక; ేవ(ైన PQ9ా సరuమ 
వ º" ేZినందున పవల"`ట-లkను భజంతpవ ల"`ట-లkను వ
శ1ించ బ(fనx"9:ౖ  కడప ాKక;చు వ బKదుక; నమ ల"` 15
మ#Sయ క;ను ZీN I"  సంxన మ నక;ను ఆ సంxనమ నక;ను 9:ౖరమ
కల;గజ³Z2దను. అ "ను` తల]ద టBCను; వ x"" మ(f ]ద
టBCదువ" ె12uను. 16 ఆయన ZీN   పKయసమ ను  గర»9Eదనను TEను
!I> ¨¼Adంె దను; 9Eదన 1ిల6లను కందువ;  భరN PQడల క; 9ాంఛ
కల;గ ను; అతడ "ను` ఏల;న" ె12uను. 17 ఆయన ఆxమ వ 
´µరమట V"Jనవదw " TEను  ాజj®1ింAన వృmఫలమ ల; Jంట-V గనుక 
"!తN మ TEల శ1ింపబ(fయ న`; పKయసమ TE వ బKదుక;
నమ ల"`య x" పంట Jందువ; 18 అ మ ండ6 తpపuలను
గచdదలను క; n>1ించును; లమ లk" పంట Jందువ; 19 వ
TEలక; J#S%S ేరFవరక;  మ ఖప ెమట ా#Sd ఆ}రమ Jందువ; ఏల
యన%ా TEలనుం(f వ ¬యబ(fJV; వ మTE` గనుక J#S%S మT:ౖ`దువ"
ె12uను. 20 ఆxమ తన ´µరక; హవ అ" 1LరF 12టMCను. ఏలయన%ా ఆ
yవమ గల పKJ9ా"I" త>6 . 21 ేవ(ైన PQ9ా ఆxమ నక;ను అత"

´µరక;ను చర4ప ాPలను ేPంA 9ా#SI ¾(f%Sంెను. 22 అపడ
ేవ(ైన PQ9ాఇ% మంA ెడi లను ఎరFగ నటB
6 , ఆxమ మనలk
ఒక"వంట-9ా(xPQను. ాబట-C అతడ ఒక 9Eళ తన ెP xA yవ
వృmఫలమ ను కcడ ¬Zి" J" "రంతం 23 ేవ(ైన PQ9ా అతడ ఏ
TEలనుం(f ¬యబ(ెT° x" ZLదపరచుటక; ఏెను టలkనుం(f అత"
పం1ి9EZ2ను. 24 అప(xయన ఆxమ ను 9:ళ6%tట-C ఏెను టక;
తరFuక;న ?రబ లను, yవవృmమ నక; వ మర¶ మ ను ాచుటక;
ఇటB అటB JరFగ చున` ఖడ¶ జj లను "ల;వబ¿టMCను.
ఆాండమ 4
1 ఆxమ తన ´µరPQన హవ ను కc(fనపడ ఆ గర»వJPQ కPÀనును
క"PQ9ా దయవలన TETUక మనుషp" సంాంచుTx`నT:ను. 2
తరF9ాత ఆ అత" తమ 4డగ ¨Áబ¿ల;ను కT:ను. ¨Áబ¿ల; %tఱÃ ల ాప#S;
కPÀను భ!" ZLదపరచు9ాడ. 3 ంతాలన తరF9ాత కPÀను
లమ పంటలk ంత PQ9ాక; అరuణ%ా ెెdను. 4 ¨Áబ¿ల; కcడ తన
మందలk ¾ల;చూల;న పట-C న 9ాట-లk \V న 9ాట-" "` ెెdను.
PQ9ా ¨Áబ¿ల;ను అత" యరuణను లm 12టMCను; 5 కPÀనును అత"
యరuణను ఆయన లm12టCలదు. ాబట-C కPÀనుక; !I> Åపమ వAd
అతడ తన మ ఖమ Aన`బ చుdన%ా 6 PQ9ా కPÀనుక;
Åప¤ల? మ ఖమ Aన`బ చుd " య Tx`9E!? 7 వ సJÆయ ేZిన
PQడల తలT:తN pన9ా? సJÆయ ేయ"PQడల 9ాIట ాపమ

ంAయ ండను;  PQడల x"I 9ాంఛ కల;గ ను వ x""
ఏల;దువT:ను. 8 కPÀను తన తమ 4(ైన ¨Áబ¿ల; మటల(ెను. 9ారF
లమ లk ఉన`పడ కPÀను తన తమ 4(ైన ¨Áబ¿ల; ]ద ప(f అత""
చం12ను. 9 PQ9ా తమ 4(ైన ¨Áబ¿ల; ఎకడTx`డ" కPÀను నడగ%ా
అతడTE T:రFగను; Tx తమ 4"I TEను ావ>9ాడTx అT:ను. 10
అప(xయనవ ేZినప" P!ట-?  తమ 4" రకN మ ±క స రమ
TEలలkనుం(f Txక; nర12టC Bచున`. 11 ావన  తమ 4" రకN మ ను 
ేJలkనుం(f పచుdనుటక; T°రF ెరAన PÀ TEల]ద ఉండక;ండ, వ
శ1ింప బ(fన9ాడవ; 12 వ TEలను ZLదపరFచునపడ అ తన ¯ారమ ను
ఇక ]దట Iయదు; వ భ!]ద గ ల; పడచు ేశమ4#S9:ౖ
య ందువT:ను. 13 అందుక; కPÀనుTx ోషhm TEను భ#Sంపలనంత %tపu.
14 TEడ ఈ పKేశమ నుం(f నను` 9:ళ6%tట-C JV;  స"`¥I #ాక;ండ
9:>9Eయబ(f గ ల;పడచు భ!]ద ేశమ4#ST:ౖ య ందును. ావన
నను` కను%tను9ా(ెవ(ో 9ాడ నను` చంపన" PQ9ా అT:ను. 15
అందుక; PQ9ా అత"ాబట-C PQవ(ైనను కPÀనును చం1ినPQడల
9ా"I పKJదండన Pడంతల; కల;గ నT:ను. మ#Sయ ఎవ(ైనను కPÀనును
కను%t" అత"" చంపక య ండన 16 అపడ కPÀను PQ9ా
స"`¥లkనుం(f బయల;ే#S9:È6 ఏెనుక; తరFuక;న T°దు ేశమ లk
ాపరమ ం(ెను. 17 కPÀను తన ´µరను కc(fనపడ ఆ గర»వJPQ
హT°క;ను కT:ను. అపడతడ ఒక ఊరF కట-C ంA ఆ ఊ#SI తన క;మరF"
1LరFనుబట-C హT°కను 1LరF 12టMCను. 18 హT°క;క; ఈ#ాదు పటMC ను. ఈ#ాదు

మహÉయPల;ను కT:ను. మహÉయPల; మతా Pల;ను కT:ను.
మతాPల; లsక;ను కT:ను. 19 లsక; ఇదw రF ZీN లను 12ం(f6 ేZిT:ను;
9ా#Sలk ఒక x" 1LరF ఆx #?ండవx"1LరF Zిల6 . 20 ఆx య బµల;ను
కT:ను. అతడ పవల; గల9ా(ై గ (xరమ లలk "వZించు9ా#SI
మలపరFషpడ. 21 అత" సదరF" 1LరF యబµల;. ఇతడ Zిx#ాను
¯ా"కను 9ాడక ేయ 9ా#Sకంద#SI" మలపరFషpడ. 22 మ#Sయ Zిల6 
తబలPÀనును కT:ను. అతడ పదునుగల #ా%S ప" మ ట6 "`ట-" ఇనుప
ప"మ ట6 "`ట-" ేయ 9ాడ. తబలPÀను సద#S 1LరF నయమ. 23
లsక; తన ´µరల ఓ ఆx ఓ Zిల6 , Tx పల;క; Vను(f లsక; ´µరల#ా,
Tx మట ఆలIంచు(f నను` %ాయపరAనందు?r ఒక మనుషp" చం1ిJ"
నను` ెబË ట-C నందు?r ఒక పడచు9ా" చం1ిJ" 24 ఏడంతల; పKJ దండన
కPÀను Åసమ , వAdన PQడల లsక; Åసమ (ెబË Pడంతల;
వచుdనT:ను. 25 ఆxమ మరల తన ´µరను కc(fనపడ ఆ క;మరF"
క"కPÀను చం1ిన ¨Áబ¿ల;నక; పKJ%ా ేవడ Txక; మ#S±క
సంxనమ ను "య!ంెనను " అత"I ÌLతp అను 1LరF 12టMCను. 26
మ#Sయ ÌLతpనక;కcడ క;మరFడ పటMC ను; అత"I ఎT°షను 1LరF 12టMCను.
అపడ PQ9ా Txమమ న ాKరÍన ేయ ట ఆరంభన.
ఆాండమ 5
1 ఆxమ వంWావÈ గ\ంథమ ఇే. ేవడ ఆxమ ను సృంAన నమ న
ేవ" >?%ా అత" ేZ2ను; 2 మగ9ా"%ాను ఆడx"%ాను 9ా#S" సృంA

9ారF సృంచబ(fన నమ న 9ా#S" ఆర ంA 9ా#SI నరFల" 1LరF 12టMCను.
3 ఆxమ నూట మ పu Pండ6 బKI తన >?%ా తన స రపమ న
క;మరF" క" అత"I ÌLతp అను 1LరF 12టMCను. 4 ÌLతpను క"న తరF9ాత
ఆxమ బKIన నమ ల; ఎ"!వందల ఏండ6; అతడ క;మరFలను
క;మ#?Nలను కT:ను. 5 ఆxమ బKIన న మ ల"`య ¾!్మవందల
మ పu Pండ6; అపడతడ మృJబÐంెను. 6 ÌLతp నూట అPేండ6 బKI
ఎT°షpను కT:ను. 7 ఎT°షpను క"న తరF9ాత ÌLతp ఎ"!వందల ఏ(ేండ6
బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 8 ÌLతp బKIన న మ ల"`య
¾!్మవందల పం(ెKం(ేండ6; అపడతడ మృJబÐంెను. 9 ఎT°షp ¾ంబ
సంవతqరమ ల; బKI, ³PTxనును కT:ను. 10 ³PTxనును క"న తరF9ాత
ఎT°షp ఎ"! వందల పదుT:ౖేండ6 బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను.
11 ఎT°షp నమ ల"`య ¾!్మవందల అP ేండ6; అపడతడ
మృJబÐంెను. 12 ³PTxను (ెబË Pండ6 బKI మహలలల;ను కT:ను. 13
మహలలల;ను క"నతరF9ాత ³PTxను ఎ"! వందల నల;వ Pండ6
బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 14 ³PTxను నమ ల"`య
¾!్మవందల ప Pండ6; అపడతడ మృJబÐంెను. 15 మహలలల;
అరFవ PQేండ6 బKI PQ#?దును కT:ను. 16 PQ#?దును క"నతరF9ాత
మహలలల; ఎ"! వందల మ పuPండ6 బKI క;మరFలను
క;మ#?Nలను కT:ను. 17 మహలలల; నమ ల"`య ఎ"!వందల
¾ంబPQేండ6; అపడతడ మృJబÐంెను. 18 PQ#?దు నూట అరFవ
#?ం(ేండ6 బKI హT°క;ను కT:ను. 19 హT°క;ను క"న తరF9ాత PQ#?దు

ఎ"! వందలPండ6 బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 20 PQ#?దు
నమ ల"`య ¾!్మవందల అరFవ#?ం(ేండ6; అపడతడ
మృJబÐంెను. 21 హT°క; అరFవ PQేండ6 బKI తÌ2లను కT:ను. 22
హT°క; తÌ2లను క"న తరF9ాత మడ వందలPండ6 ేవ"
నడచుచు క;మరFలను క;మ#?N లను కT:ను. 23 హT°క; నమ ల"`య
మడవందల అరFవPQేండ6. 24 హT°క; ేవ" న(fAన తరF9ాత
ేవడత" ¬Zి"PQను గనుక అతడ లకPQను. 25 తÌ2ల నూట
ఎనుబP(ేండ6 బKI లsక;ను కT:ను. 26 తÌ2ల లsక;ను క"న
తరF9ాత ఏడ వందల ఎనుబ #?ం(ేండ6 బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను
కT:ను. 27 తÌ2ల నమ ల"`య ¾!్మవందల అరFవ
¾!్మPండ6; అపడతడ మృJబÐంెను. 28 లsక; నూట ఎనుబ
#?ం(ేండ6 బKI ఒక క;మ రF" క" 29 భ!" PQ9ా శ1ింAనందువలన
క>%Sన మన ేతpల కషC మ Vషయమ లkను మన ప" Vషయమ లkను
ఇతడ మనక; T:మ4 కల;గజ³య నను" అత"I T°వహÑ అ" 1LరF 30
లsక; T°వహÑను క"న తరF9ాత ఏనూట ¾ంబPQేండ6 బKI
క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 31 లsక; నమ ల"`య ఏడవందల
(ెబË P(ేండ6; అపడతడ మృJబÐంెను. 32 T°వహÑ ఐదువందల Pండ6
గల9ా(ై ÌLమ ను }మ ను య12తpను కT:ను.
ఆాండమ 6
1 నరFల; భ!]ద VసN #Sంప TxరంంAన తరF9ాత క;మ#?Nల; 9ా#SI

పట-C నపడ 2 ేవ" క;మరFల; నరFల క;మ#?Nల; చక"9ార" చూA
9ారంద#Sలk తమక; మనసుqవAdన ZీN లను V9ాహమ ేZి"#S. 3 అపడ
PQ9ాTx ఆత4 నరFల ఎల6 పడను 9ాంచదు; 9ారF తమ అక\మ
Vషయమ లk నరమతpKలsౖ య Tx`రF; అPనను 9ా#S నమ ల; నూట
ఇరFవ Pండ6 గ నT:ను. 4 ఆ నమ లలk T:Óీల;లను 9ారF భ!
]దనుం(f#S; తరF9ాతను ఉం(f#S. ేవ" క;మరFల; నరFల క;మ#?Nల
Pనపడ 9ా#SI 1ిల6లను క"#S. పర ాలమందు 1LరF ంన &రFల;
#³. 5 నరFల ెడ తనమ భ!]ద %tపuద"య , 9ా#S హృదయమ
±క తలంపలలk" ఊహ అంతయ ఎల6 పడ ³వలమ ెడiద"య
PQ9ా చూA 6 xను భ!]ద నరFలను ేZినందుక; PQ9ా
సంxపమ TUం తన హృద యమ లk TUచుdT:ను. 7 అపడ PQ9ా
TEను సృంAన నరFల;ను నరFలకcడ జంతpవల;ను పరFగ ల;ను ఆాశ
పÔదుల;ను భ!]ద నుండక;ండ తp(fA9Eయ దును; ఏలయన%ా TEను
9ా#S" సృÌిC ంA 8 అPే T°వహÑ PQ9ా దృÌిC యందు కృప
ంన9ా(xPQను. 9 T°వహÑ వంWావÈ Pే. T°వహÑ JపరFడను తన
తరమ లk "ంxర¨©తpడT:ౖ య ం(ెను. T°వహÑ ేవ" కcడ నడAన9ాడ.
10 ÌLమ , }మ , య12తను మ గ¶ రF క;మరFలను T°వహÑ కT:ను. 11
భలkకమ ేవ" స"`¥" ె(fPయ ం(ెను; భలkకమ
బలxరమ  "ం(fయ ం(ెను. 12 ేవడ భలkకమ ను చూAనపడ అ
ె(fP య ం(ెను; భ!]ద సమసN శ#§రFల; తమ మర¶ మ ను
ె#S1ి9Eసు" య ం(f#S. 13 ేవడ T°వహÑఱÕసమసN శ#§రFల మలమ %ా

భ! బలxరమ  "ం(fయ న` గనుక Tx స"`¥" 9ా#S అంతమ
వAdయ న`; ఇ% 9ా#S" భ!కcడ Txశనమ ేయ దును. 14
AJ¯ారకప మÖను రక; ఓడను ేZినుమ . అరల; 12ట-C ఆ ఓడను ేZి
లkపటను 9:ల;పటను x"I ×ల; పయ వలsను. 15 వ x" ేయవలZిన
Vధ!; ఆ ఓడ మడవందల మరల డగ ను ఏబ మరల 9:డల;uను
మ పu మరల PQతN pను గలై య ండ వలsను. 16 ఆ ఓడక; Iట-× ేZి
12ౖనుం(f మ#?డ I\ంI x" మ %Sంచవలsను; ఓడ తల;ప x" పKకను
ఉంచవలsను; I\ం అంతసుÍ #?ండవ అంతసుÍ మడవ అంతసుÍ గల%ా x"
ేయవలsను. 17 ఇ% TETE yవ 9ాయ వగల సమసN శ#§రFలను ఆాశమ
I\ంద నుండ క;ండ Txశమ ేయ టక; భ!]I జలపK9ాహమ
ర1ిuంచుచుTx`ను. లkకమందున` సమసN మ ను చ" వను; 18 అPే 
Tx "బంధన ZిÍ రపరచుదును; వను కcడ  క;మరFల;ను  ´µరయ
 ÅడండKను ఆ ఓడలk పK9Ehంపవలsను. 19 మ#Sయ కcడ 9ాట-" బKIంA
య ంచునుటక; సమసN yవలలk, అన%ా సమసN శ#§రFల±క పKJ జjJలk
"V #?ం(ేZి పన వ ఓడలk"I ేవలsను; 9ాట-లk మగయ ఆడయ
నుండవలsను. 20 వ 9ాట-" బK IంA య ంచునుట?r 9ాట- 9ాట- జjతpల
పKారమ ప{లలkను, 9ాట- 9ాట- జjతpల పKారమ జంతpవల లkను, 9ాట9ాట- జjతpల పKారమ TEలను ాKక; 9ాట"`ట-లkను, పKJ జjJలk #?ం(ేZి
పన  ±దw క; అV వచుdను. 21 మ#Sయ Jనుటక; TxTxVధమ లsౖన
ఆ}రపxరÍమ లను కcరFd" దగ¶ ర ఉంచు నుమ ; అV క;ను 9ాట-I"
ఆ}రమగ న" ె12uను. 22 T°వహÑ అటB
6 ేZ2ను; ేవడ అత" ాజj®1ింAన

పKారమ యవతp
N ేZ2ను.
ఆాండమ 7
1 PQ9ాఈ తరమ 9ా#Sలk 9E Tx PQదుట J మంతpడ9:ౖ య ండట
చూAJ" గనుక వను  Pంట- 9ారFను ఓడలk పK9Ehంచు(f. 2 పVతK
జంతpవలలk పKJ జjJ తpల; ఏడను 12ంటBల; ఏడను, పVతKమ ల; ా"
జంతpవలలk పKJ జjJ తpను 12ంట-య #?ండను 3 ఆాశ ప{లలk పKJ
జjJ మగV Pడను ఆడV Pడను, వ భ! అంతట-]ద సంతJ" yవ
మ  ాాడనటB
6 ±దw ఉంచునుమ ; 4 ఎందుకన%ా ఇంకను ఏడ
నమ లక; TEను నల;బ పగళØ
6 ను నల;బ #ాతpKల;ను భ!]ద వరª మ
క;#S1ింA, TEను ేZిన సమసN yవ#ాసులను భ!]ద ఉండక;ండ
తp(fA9Eయ దున" T°వహÑ ె12uను. 5 తనక; PQ9ా ఆజj®1ింAన
పKారమ T°వహÑ యవతp
N ేZ2ను. 6 ఆ జలపK9ాహమ భ!]I
వAdనపడ T°వహÑ ఆరFవందల Pండ6 9ాడ. 7 అపడ T°వహÑను
అత"కcడ అత" క;మరFల;ను అత" ´µరయ అత" ÅడండKను ఆ
పK9ాహజలమ లను త1ిuంచునుట?r ఆ ఓడలk పK9EhంA#S. 8 ేవడ T°వహÑ
నక; ఆజj®1ింAన పKారమ పVతK జంతpవలలkను అపVతK జంతpవలలkను,
ప{లలkను TEలను ాKక; 9ాట"`ట-లkను, 9 మగ ఆడ జతజతల;%ా
ఓడలkనున` T°వహÑ TUదwక; ే#?ను. 10 ఏడ నమ లsౖన తరF9ాత ఆ
పK9ాహజలమ ల; భ!]I వెdను. 11 T°వహÑ వయసు±క
ఆరFవందల సంవతqరమ #?ండవ T:ల పPడవ నమ న

మ}%ాధజలమ ల ఊటల"`య ఆ నమంే Vడబ(ెను, ఆాశప
తమ ల; Vపuబ(ెను. 12 నల;బ పగళØ
6 ను నల;బ #ాతpKల;ను పKచండ
వరªమ భ!]ద క;#SZ2ను. 13 ఆ నమంే T°వహÑను T°వహÑ
క;మరFలగ ÌLమ ను }మ ను య12తpను T°వహÑ ´µరయ 9ా#Sకcడ
అత" మ గ¶ రF ÅడండKను ఆ ఓడలk పK9EhంA#S. 14 #³ ాదు; ఆ య జjతpల
పKారమ పKJ మృగమ ను, ఆ య జjతpల పKారమ పKJ పవను, ఆ య
జjతpల పKారమ TEల]ద ాKక; పKJ పరFగ ను, ఆ య జjతpల పKారమ
పKJ పfయ , TxTxVధమ లsౖన #?కల;గల పKJ 1ిటCయ పK9Ehంెను. 15
y9ాత4గల సమసN శ#§రFలలk #?ం(ేZి #?ం(ేZి ఓడలkనున` T°వహÑ TUదw
పK9Ehంెను. 16 పK9EhంAనవ"`య ేవడ అత" ాజj®1ింAన పKారమ
సమసN శ#§రFలలk మగయ ఆడయ పK9Ehంెను; అపడ PQ9ా
ఓడలk అత" మZి9EZ2ను. 17 ఆ జలపK9ాహమ నల;బ నమ ల;
భ!]ద నుండ%ా, జలమ ల; VసN #SంA ఓడను ేలేZినందున అ
భ!]దనుం(f 12ౖI లెను. 18 జలమ ల; భ!]ద పKచండమ %ా పKబ>
!I> VసN #SంAనపడ ఓడ ళ6 ]ద న(fెను. 19 ఆ పKచండ జలమ ల;
భ!]ద అత¥కమ %ా పKబ>నందున ఆాశమంతట- I\ందనున` %tపu
పర తమ ల"`య మ "%SPQను. 20 ప¨Áను మరల PQతN pన ళØ
6
పKచండమ %ా పKబలsను గనుక పర తమ ల;ను మ "%S PQను. 21 అపడ
ప{ల! పవల! మృగమ ల! భ!]ద ాKక; పరFగ ల!
భ!]ద సంచ#Sంచు సమసN శ#§రFల! సమసN నరFల! చAdP#S. 22
(f TEల]దనున` 9ాట"`ట-లkను TxZిారంధKమ లలk y9ాత4 సంబంధన

ఊ1ి#Sగలవ"`య చ" PQను. 23 నరFల కcడ పవల;ను
పరFగ ల;ను ఆాశప{ల;ను TEల]దనున` yవ#ాసుల"`య
తp(fA9Eయబ(ెను. అV భ!]ద నుండక;ండ తp(fA9Eయబ(ెను.
T°వహÑను అత" కcడ ఆ ఓడలk నున`Vయ మతKమ !%S>య ం(ెను.
24 నూట ఏబ నమ ల వరక; ళØ
6 భ!]ద పKచండమ %ా పKబలsను.
ఆాండమ 8
1 ేవడ T°వహÑను అత"కcడ ఓడలkనున` సమసN జంతpవలను సమసN
పవలను జj®పకమ ేZిT:ను. ేవడ భ!]ద 9ాయ వ VసరFనటB
6
ేయ టవలన ళØ
6 త%S¶PQను. 2 అ%ాధ జలమ ల ఊటల;ను ఆాశప
తమ ల;ను మయబ(ెను; ఆా శమ నుం(f క;#Sయ చున` పKచండ వరªమ
6 భ!]దనుం(f క\మ క\మ మ %ా ¬Zి
">A PQను. 3 అపడ ళØ
వచుం(ెను; నూట ఏబ నమ లsౖనతరF 9ాత ళØ
6 త%S¶%ా 4 ఏడవ T:ల
పPడవ నమ న ఓడ అ#ా#ాతp ండల]ద ">ెను. 5 ళØ
6 పయవ
T:లవరక; క\మమ %ా తగ¶ చువెdను. పయవ T:ల nదట- నమ న ండల
hఖరమ ల; కనబ(ెను. 6 నల;బ నమ లsౖన తరF9ాత T°వహÑ xను ేZిన
ఓడIట-× ¬Zి 7 ఒక ాI" 9:ల;ప>I V(fెను. అ బయట-I 9:È6
భ!]దనుం(f ళØ
6 ఇంIవవరక; ఇటB అటB JరFగ చుం(ెను. 8
మ#Sయ ళØ
6 TEల]దనుం(f త%S¶న9Ù లో చూచుటక; అతడ తన
±దw నుం(f నల6 ావర nకట- 9:ల;ప>I V(fెను. 9 ళØ
6 భ! అంతట]ద నున`ందున తన అరాల; "ల;పటక; x"I సÍ లమ ొరకలదు గనుక

ఓడలkనున` అత"±దw క; J#S%S వెdను. అపడతడ ెP x1ి x"
పటBC" ఓడలk"I ¬ZిT:ను. 10 అతడ మ#S Pడనమ ల; xÈ మరల ఆ
నల6 ావరమ ను ఓడలkనుం(f 9:ల;ప>I V(fెను. 11 ¯ాయంాలమ న అ
అత"±దw క; వAd నపడ తpKంచబ(fన ఓÚవెటC B ఆక; x" T°టనుం(ెను
గనుక ళØ
6 భ!]దనుం(f త%S¶PQన" T°వహÑనక; ె>Z2ను. 12 అత(fంక
మ#S Pడ నమ ల; xÈ ఆ ావరమ ను 9:ల;ప>I V(fెను. ఆ తరF9ాత
అ అత" ±దw క; J#S%S #ాలదు. 13 మ#Sయ ఆరFవందల ఒకటవ
సంవతqరమ nదట-T:ల ¾>నమ న ళØ
6 భ!]దనుం(f
PంIPQను. T°వహÑ ఓడ కప ¬Zి చూAనపడ TEల ఆ#Sయ ం(ెను. 14
#?ండవ T:ల PరFవ Pడవ నమ న భ!PQం(f య ం(ెను. 15 అపడ
ేవడ 16 వను కcడ  ´µరయ  క;మరFల;ను  ÅడండKను
ఓడలkనుం(f బయట-I రం(f. 17 ప{ల; పవల; భ!]ద ాKక; పKJ జjJ
పరFగ ల; nదలsౖన సమసN శ#§రFలలk కcడ నున` పKJజంతpవను
9:ంటబ¿టC B" 9:ల;ప>I #ావలsను. అV భ!]ద బహÑ%ా VసN #SంA
భ!]ద ఫ>ంA అవృz ందవలsన" T°వహÑ ె12uను. 18 ాబట-C
T°వహÑను అత" కcడ అత" క;మరFల;ను అత" ´µరయ అత"
ÅడండKను బయట-I వAd#S. 19 పKJ జంతpవను ాKక; పKJ పరFగ ను పKJ
1ిటCయ భ!]ద సంచ#Sంచునవ"`య 9ాట- 9ాట- జjతpల పన ఆ
ఓడలkనుం(f బయట-I వెdను. 20 అపడ T°వహÑ PQ9ాక; బ>1ీఠమ
కట-C , పVతK పవ ల"`ట-లkను పVతK ప{ల"`ట-లkను "` ¬Zి" ఆ
1ీఠమ ]ద దహనబ> అ#Suంెను. 21 అపడ PQ9ా ఇంపPన సు9ాసన

TxఘÖణÝంAఇక ]దట నరFలనుబట-C భ!" మరల శ1ించను. ఎందు కన%ా
నరFల హృదయలkచన 9ా#S బµలమ నుం(f ెడi. TE"పడ ేZిన 22 భ!
">Aయ న`ంతవరక; 9:దాలమ ను Åతాలమ ను షÞ మ ల;ను 9EసV
త ాలమ ల;ను #ాJKంబగళØ
6 ను ఉండక మనవ" తన హృద యమ లk
అనుT:ను.
ఆాండమ 9
1 మ#Sయ ేవడ T°వహÑను అత" క;మరFలను ఆర ంA]రF ఫ>ంA
అవృz ం భ!" "ంప(f. 2 ] భయమ ను ] బ¿దురFను అడV
జంతpవ ల"`ట-I" ఆాశప{ల"`ట-I" TEల]ద ాKక; పKJ పరFగ క;ను
సమ దKప ేపల"`ట-I" కల;గ ను; అV ] ేJ కపu%Sంపబ(f య న`V. 3
ాKణమ గల సమసN చరమ ల; ]క; ఆ}రమగ ను; పచd" కcర nకల
"AdనటB
6 9ాట-" ]IAdయ Tx`ను. 4 అPనను మంస మ ను x"
రకN మ  ]రF Jనకcడదు; రకN ¤ x" ాKణమ . 5 మ#Sయ ]క; ాKణన
] రకN మ ను గ#Sd Vxరణ ేయ దును; x"గ#Sd పKJజంతpవను
నరFలను Vxరణ ేయ దును; పKJ నరF" ాKణమ ను గ#Sd 9ా"
సదరF" Vxరణ ేయ దును. 6 నరF" రకN మ ను Aంంచు 9ా" రకN మ
నరF"వలనTE Aంంప బడను; ఏలయన%ా ేవడ తన స రపమందు
నరF" ేZ2ను. 7 ]రF ఫ>ంA అవృz TUందు(f; ]రF భ!]ద సమృz %ా
సంxనమ క" VసN #Sంచుడ" 9ా#S ె12uను. 8 మ#Sయ ేవడ T°వహÑ
అత" క;మరFల 9 ఇ% TEను ]ను ] తదనంతరమ ] సంxన

మ ను ]కcడనున` పKJ yVను, 10 ప{ల! పవల! ]కcడ
సమసN న భజంతpవల! ఓడలkనుం(f బయట-I వAdన సమసN
భజంతpవలను Tx "బంధన ZిÍ రపరచుచుTx`ను. 11 TEను ] Tx
"బంధన ZిÍ రపరచుదును; సమసN శ#§రFల; పK9ాహ జలమ లవలన ఇకను
లయపరచబడరF; భ!" Txశనమ ేయ టక; ఇకను జలపK9ాహమ
కల;గద" ప>?ను. 12 మ#Sయ ేవడTxక;ను ]క;ను ]కcడనున`
సమసN yవ#ాసులక;ను మధ TEను తరతరమ లక; ఏరu రచుచున`
"బంధనక; గ రFతp ఇే. 13 ¤ఘమ లk Tx ధనుసుqను ఉంAJ"; అ
Txక;ను భ!I" మధ "బంధ నక; గ రFతp%ా నుండను. 14 భ!12ౖI
TEను ¤ఘమ ను ర1ిuంచునపడ ఆ ధనుసుq ¤ఘమ లk కనబడను. 15
అపడ Txక;ను ]క;ను సమసN yవ#ాసులక;ను మధనున` Tx "బంధనను
జj®పకమ ేZిందును గనుక సమసN శ#§రFలను Txశనమ ేయ టక; ఆలగ
పK9ాహమ %ా ళØ
6 #ావ 16 ఆ ధనుసుq ¤ఘమ లk నుండను. TEను x"
చూA ేవ"I" భ!]దనున` సమసN శ#§రFలలk ాKణమ గల పKJ x"I"
మధనున` "త "బంధనను జj®పకమ ేZిందునT:ను. 17 మ#Sయ ేవడ
Txక;ను భ!]దనున` సమసN శ#§రFలక;ను మధ TEను ZిÍ రపరAన
"బంధనక; గ రFతp ఇే అ" T°వహÑ ె12uను. 18 ఓడలkనుం(f వAdన
T°వహÑ క;మరFల; ÌLమ }మ య12తను9ారF; }మ కTxనుక; తం(fK. 19
ఈ మ గ¶ రF T°వహÑ క;మరFల;; #S సంxనమ భ!యందంతట
9ా1ింెను. 20 T°వహÑ వవ¯ాయమ ేయTxరంంA, xKmట 9EZ2ను. 21
1ిమ4ట xKÔరసమ xK%S మతp
N (ై తన గ (xరమ లk వసN ¨ßనుడ%ా నుం(ెను.

22 అపడ కTxనుక; తం(fKPQన }మ తన తం(fK వసN ¨ßను(ై య ండట
చూA బయటనున` తన Pదw రF సదరFలక; ఆ సంగJ ె>12ను. 23
అపడ ÌLమ ను య12తpను వసN nకట- ¬Zి" తమ Pదw #S
భ జమ ల]ద 9EZి" 9:నుకక; న(fA 9:È6 తమ తం(fK సnలను క1ిu#S;
9ా#S మ ఖమ ల; 9:నుకతటBC ఉండట 24 అపడ T°వహÑ మతp
N నుం(f
¤ల;" తన Aన`క;మరFడ ేZినx"" ె>Zి" 25 కTxను
శ1ింపబ(fన9ా(ై తన సదరFలక; x¯ాను xసుడగ ను అT:ను. 26
మ#Sయ అతడ ÌLమ ేవ(ైన PQ9ా సు
N Jంపబడను%ాక కTxను
అత"I xసుడగ ను. 27 ేవడ య12తpను VWాలపరచును అతడ ÌLమ
గ (xరమ లలk "వZించును అత"I కTxను xసుడగ ను అT:ను. 28 ఆ
జలపK9ాహమ గJంAన తరF9ాత T°వహÑ మడవందల ఏబ Pండ6
బK?ను. 29 T°వహÑ బKIన నమ ల"`య ¾!్మవందల ఏబ
Pండ6; అప డతడ మృJబÐంెను.
ఆాండమ 10
1 ఇ T°వహÑ క;మరFడగ ÌLమ }మ య12 తను 9ా#S వంWావÈ.
జలపKళయమ తరF9ాత 9ా#SI క;మరFల; పట-C #S. 2 య12తp క;మరFల;
%రF మ%గ మదP య9ాను తpబµల; Ì2క; ¬రసు అను9ారF. 3
%రF క;మరFల; అషనà #§ఫతp గ#ా4 అను9ారF. 4 య9ాను
క;మరFల; ఏÚా త#§ªషp I¬Nమ xోమ అను9ారF. 5 #Sనుం(f సమ దK
¬రమందుం(fన జనమ ల; 9ా1ింెను. 9ా#S9ా#S జjతpల పKారమ , 9ా#S9ా#S

´µషలపKారమ , 9ా#S9ా#S వంశమ ల పKారమ , ఆ య ేశమ లలk 9ారF
9E#?rP#S. 6 }మ క;మరFల; కcషp !¯ాKPమ పతp కTxను
అను9ారF. 7 కcషp క;మరFల; Z2బµ హల సబµN #ాయమ సబN ా అను9ారF.
#ాయమ క;మరFల; ÌLబ దxను అను9ారF. 8 కcషp "¹Öదును కT:ను.
అతడ భ!]ద ప#ాక\మWా>PQ య ండటక; ఆరంంెను. 9 అతడ
PQ9ాPQదుట ప#ాక\మమ గల 9Eట%ాడ. ాబట-C PQ9ా PQదుట ప#ా
క\మమ గల 9Eట%ా(ైన "¹Öదువలs అను లkÅINకలదు. 10 ÌీTxరF ేశమ లk"
బµబ¿ల; ఎ#?క; అకదు కల` అను పటC ణమ ల; అత" #ాజమ నక; nదల;.
11 ఆ ేశమ లkనుం(f అష
ª రFక; బయల;ే#S 9:È6 T:9:ను రబ¢¬రFను
ాలహÑను 12 T:9:క;ను ాలహÑక;ను మధనున` #?Z2నును కట-C ంెను; ఇే
ఆ మ} పటC ణమ . 13 !¯ాKPమ లcºయ లను అTx]య లను
లs}áయ లను నపN¨ßయ లను 14 పతpKZీయ లను కసూ
6 ¨ßయ లను
కâN#§య లను కT:ను. Óి>ÌీN య ల; కసూ
6 ¨ßయ లలkనుం(f వAdన 9ారF. 15
కTxను తన పKథమ క;మరFడగ Zీోనును ¨Áతpను PQబZీయ లను
అ¹#§య లను %S#¶ ాÌీయ లను 16 ¨© య లను అ#§య లను Zియ లను
17 అ#ా ºయ లను Z2మ#§య లను హమ¬య లను కT:ను. 18 తరF9ాత
కTxయ ల వంశమ ల; 9ా1ింెను. 19 కTxయ ల స#Sహదుw Zీోనునుం(f
%?#ారFక; 9:ళ6 Ø మర¶ మ లk %ాజj వరక;ను, ¯ొమ %tnఱాÃ అx4 Z2బ¢Pమ
లక; 9:ళ6 Ø మర¶ మ లk లావరక;ను ఉన`. 20 రF తమతమ వంశమ ల
పKారమ తమతమ ´µషల పKారమ తమతమ ేశమ లనుబట-C య
జjతpలను బట-C య }మ క;మరFల;. 21 మ#Sయ ఏబ¿రF±క

క;మరFలంద#SI 1ితరFడను, 12దw9ాడPన య12తp సదరFడనగ
ÌLమ క; కcడ సంxనమ పటMC ను. 22 ÌLమ క;మరFల; ఏలమ అష
ª రF
అరumదు లcదు అ#ామను 9ారF. 23 అ#ామ క;మరFల; ఊà హÉల; %?ెరF
మషను9ారF. 24 అరumదు ÌLలహÑను కT:ను. ÌLలహÑ ఏబ¿రFను కT:ను. 25
ఏబ¿రFక; ఇదw రF క;మరFల; పట-C #S. 9ా#Sలk ఒక"1LరF 12లsగ , ఏలయన%ా
అత" నమ లలk భ! ేశమ ల;%ా V´µ%Sంపబ(ెను. అత" సదరF"
1LరF ±ాNను. 26 ±ాNను అలk4xదును Ì2లపను హస#ా4 9:తpను
PQరహÑను 27 హోరమ ను ఊజjల;ను 6 ాను 28 ఓబµల;ను
అáమPQల;ను ÌLబను 29 ఓÓీరFను హలను ãబµబ ను కT:ను. రందరF
±ాNను క;మరFల;. 30 ¤ానుం(f సా#ాక; 9:ళ6 Ø మర¶ మ లk" తరFu
ండల; 9ా#S "9ాససÍ లమ . 31 రF తమతమ వంశమ ల పKారమ తమతమ
´µషలపKారమ తమతమ ేశ మ లనుబట-C య తమతమ జjతpలనుబట-C య
ÌLమ క;మరFల;. 32 9ా#S9ా#S జనమ లలk 9ా#S9ా#S సంతతpల పKారమ ,
T°వహÑ క;మరFల వంశమ ల; ఇ9E. జలపK9ాహమ గJంAన తరF9ాత
#Sలkనుం(f జనమ ల; భ!]ద 9ా1ింెను.
ఆాండమ 11
1 భ!యందంతట ఒక ´µషయ ఒక పల;క;ను ఉం(ెను. 2 9ారF తరFuన
పKయణ వచుండ%ా ÌీTxరF ేశమంొక xనమ 9ా#SI కనబ(ెను.
అకడ 9ారF "వZింA 3 మనమ ఇట-కల; ేZి బµగ %ా ాల;dదమ రండ"
ఒక" ఒకడ మటలడ"#S. #ాళ6 క; పKJ%ా ఇట-కల;ను, అడసునక; పKJ%ా

మట-C ×ల;ను 9ా#Sక;ం(ెను. 4 మ#Sయ 9ారFమనమ భ!యందంతట
ె#Sక;ండ ఒక పటC ణమ ను ఆాశమ నంటB hఖరమ గల ఒక %పరమ ను
కటBC", 1LరF సంాంచుందమ రండ" మటలడన%ా 5 PQ9ా
నరFల క;మరFల; కట-C న పటC ణమ ను %పరమ ను చూడ %S వెdను. 6
అపడ PQ9ాఇ% జనమ ఒకటä; 9ా#Sకంద#SI ´µష ఒకటä; 9ారF ఈ
ప" ఆరంంA య Tx`రF. ఇక]దట 9ారF ేయ దలచు ఏప" PQనను
ేయక;ండ 9ా#SI ఆటంక¤!య నుండద 7 గనుక మనమ %SP
9ా#Sలk ఒక" మట ఒక"I ె>యక;ండ అకడ 9ా#S ´µషను xరFమరF
ేయ దమ రండ" అనుT:ను. 8 ఆలగ PQ9ా అకడ నుం(f
భ!యందంతట 9ా#S" ెదర%tటMC ను గనుక 9ారF ఆ పటC ణమ ను కటBCట
మ"#S. 9 x"I బµబ¿ల; అను 1LరF 12ట-C#S; ఎందు కన%ా అకడ PQ9ా
భజనులంద#S ´µషను xరFమరFేZ2ను. అకడ నుం(f PQ9ా
భ!యందంతట 9ా#S" ెదర%tటMC ను. 10 ÌLమ వంWావÈ ఇ. ÌLమ
నూ#³ండ6గల9ా(ై జలపK9ాహమ గJంAన #?ం(ేండ6 క; అరumదును కT:ను. 11
ÌLమ అరumదును క"నతరF9ాత ఐదువందలPండ6 బKI క;మరFలను
క;మ#?Nలను కT:ను. 12 అరumదు మ పu PQేండ6 బKI ÌLలహÑను కT:ను.
13 అరumదు ÌLలహÑను క"నతరF9ాత Txల;గ వందలమ(ేండ6 బKI
క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 14 ÌLలహÑ మ పu Pండ6 బKI
ఏబ¿రFను కT:ను. 15 ÌLలహÑ ఏబ¿రFను క"నతరF9ాత Txల;గ వందల
మ(ేండ6 బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 16 ఏబ¿రF మ పu
Txల;%³ండ6 బKI 12లsగ ను కT:ను. 17 ఏబ¿రF 12లsగ ను క"నతరF9ాత

Txల;గ వందల మ పu Pండ6 బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 18
12లsగ మ పu Pండ6 బKI రయను కT:ను. 19 12లsగ రయను
క"నతరF9ాత #?ండవందల ¾!్మ Pండ6 బKI క;మరFలను
క;మ#?Nలను కT:ను. 20 రయ మ పu #?ం(ేండ6 బKI Z2రగ ను కT:ను. 21
రయ Z2రగ ను క"నతరF9ాత #?ండ వందల ఏ(ేండ6 బKI క;మరFలను
క;మ#?Nలను కT:ను. 22 Z2రగ మ పu Pండ6 బKI TxరFను కT:ను.
23 Z2రగ TxరFను క"నతరF9ాత #?ండవందల Pండ6 బKI
క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 24 TxరF ఇరFవ ¾!్మ Pండ6
బKI ెరహÑను కT:ను. 25 TxరF ెరహÑను క"నతరF 9ాత నూటపం
ొ!్మ Pండ6 బKI క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 26 ెరహÑ (ెబË
Pండ6 బKI అబµKమ ను Tx రFను }#ానును కT:ను. 27 ెరహÑ
వంWావÈ ఇ; ెరహÑ అబµKమ ను Tx రFను }#ానును కT:ను. }#ాను
లkతpను కT:ను. 28 }#ాను xను పట-C న ేశమంద> కÚw య ల ఊరను పటC ణ
మ లk తన తం(fKPQన ెరహÑ కంటM మ ందు%ా మృJ బÐంెను. 29 అబµKమ ను
TxరFను V9ాహమ ేZి "#S. అబµKమ ´µర 1LరF WారP; TxరF
´µర 1LరF !ల, ఆ !లక;ను ఇ¯ాక;ను తం(fKPQన }#ాను క;మ#?N.
30 WారP %t(xKలsౖ య ం(ెను. ఆక; సంxనమ లదు. 31 ెరహÑ తన
క;మరFడగ అబµKమ ను, తన క;మరF" క;మరFడ, అన%ా }#ాను
క;మరFడగ లkతpను, తన క;మరFడగ అబµKమ ´µరయPన WారP అను
తన Åడ>" ¬Zి" కTxనుక; 9:ళØåటక; కÚw య ల ఊరను పటC ణమ లk నుం(f
9ా#Sకcడ బయల;ే#S }#ాను మటBCక; వAd అకడ "వZింA#S. 32 ెరహÑ

బKIన నమ ల; #?ండవందల PQేండ6. ెరహÑ }#ానులk మృJ బÐంెను.
ఆాండమ 12
1 PQ9ావ లA  ేశమ నుం(fయ  బంధువల ±దw నుం(fయ 
తం(fK Pంట- నుం(fయ బయల;ే#S TEను క; చూ1ించు ేశమ నక;
9:ళ6 Øమ . 2 "ను` %tపu జనమ %ా ేZి "ను` ఆర ంA  Txమ మ ను
%tపu ేయ దును, వ ఆ#ా దమ %ా నుందువ. 3 "ను` ఆర ంచు9ా#S"
ఆర ంెదను; "ను` దూÌించు9ా" శ1ింెదను; భ!±క సమసN వంశ
మ ల; యందు ఆర ంచబడన" అబµKమ  అన%ా 4 PQ9ా అత"
ె1ిuనపKారమ అబµKమ 9:æç6ను. లkతp అత" కcడ 9:æç6ను. అబµKమ
}#ానునుం(f బయల;ే#Sనపడ (ెబËPQేండ6 PÀడ గల9ాడ. 5
అబµKమ తన ´µరయPన WారP" తన సదరF" క;మరFడPన
లkతpను, }#ానులk xనును 9ారFను ఆ#SèంAన యవxZిN " 9ారF సంా
ంAన సమసN న9ా#S" ¬Zి" కTxనను ె 6 అపడ అబµKమ
Ì2?మ నంద> ±క సÍ లమ xక ఆ ేశ సంxరమ ేZి ¹#³దగ¶ రనున`
Zింధూరవృmమ TUదwక; ే#?ను. అపడ కTxయ ల; ఆ ేశమ లk
"వZింA#S. 7 PQ9ా అబµK మ నక; పKతmమP సంxనమ నక; ఈ ేశ
!ెdదన" ెపu%ా అతడ తనక; పKతmన PQ9ాక; ఒక బ>1ీఠమ ను
కటMC ను. 8 అకడనుం(f అతడ బయల;ే#S బéేల;క; తరFuననున` ండక;
ే#S పడమటనున` బéేల;నక;ను తరFuననున` }PI" మధను
గ (xరమ 9EZి అకడ PQ9ాక; బ>1ీఠవ 9 అబµKమ ఇంా పKయణమ

ేయ చు దfణ క;క; 9:æç6ను. 10 అపడ ఆ ేశమ లk కరవ వెdను. ఆ
ేశమ లk కరవ ´µరమ %ా నున`ందున అబµKమ ఐగ పN ేశ మ లk
"వZించుటక; అక(fI 9:æç6ను. 11 అతడ ఐగ పNలk పK9Ehంచుటక;
స]1ింAనపడ అతడ తన ´µరయPన WారPఇ% వ
చక"x"వ" PQరFగ దును. 12 ఐగ 1ీN య ల; "ను` చూA PÀ అత"
´µర అ" ె1ిu నను` చం1ి "ను` బKదుక "ెdదరF. 13 వలన Txక;
¤ల;కల;గ నటB
6 ను "ను`బట-C TEను బKదుక; నటB
6 ను వ Tx సద#Sవ"
దయేZి ెపమT:ను. 14 అబµKమ ఐగ పNలk ే#Sనపడ ఐగ 1ీN య ల; ఆ ZీN 
!I> ¯êందరవJయP య ండట చూA#S 15 ఫ#±క అ¥పతpల;
ఆను చూA ఫ#PQదుట ఆను గ(f#S గనుక ఆ ZీN  ఫ# Pంట-I ేబ(ెను.
16 అత(xనుబట-C అబµKమ నక; ¤ల;ేZ2ను; అందువలన అత"I %tఱÃ ల;
%tడ6 మగ %ా(fదల; xసుల; ప"కెN ల; ఆడ%ా(fదల; ఒంటMల; ఇయబ(ెను.
17 అPే PQ9ా అబµKమ ´µరయPన WారP"బట-C ఫ#ను అత"
Pంట-9ా#S" మ}9Eద నలేత బµ¥ంెను. 18 అపడ ఫ# అబµKమ ను
1ి>1ింAవ Txక; ేZిన P!ట-? ఈ  ´µర అ" Tx?ందుక;
ెల;పలదు? 19 ఈ Tx సద#S అ" Pల ె1ిuJV? TETxను Tx
´µర%ా ేZిందుTE¹ అPే TE!, ఇ%  ´µర; ఈను ¬Zి"మ4"
ె12uను. 20 మ#Sయ ఫ# అత" Vషయ తన జనుల ాజj®1ింAనందున
9ారF అత"" అత" ´µరను అత"I క>%Sన సమసN మ ను పం1ి9EZి#S.
ఆాండమ 13

1 అబµKమ తనక; క>%Sన సమసN మ ను తన ´µరను తనకcడనున`
లkతpను 9:ంటబ¿టC B " ఐగ పNలk నుం(f T:%?బ నక; 9:æç6ను. 2 అబµKమ 9:ం(f
బం%ారమ పవల; క>%S బహÑ ధనవంతp(ై య ం(ెను. 3 అతడ
పKయణమ ేయ చు దfణమ నుం(f బéేల;వరక;, అన%ా బéేల;క;ను
}PI" మధ తన గ (xరమ nదట ఉం(fన సÍ లమ వరక; 9:È6 4 xను
nదట బ> 1ీఠమ ను కట-C నbట ే#?ను. అకడ అబµKమ PQ9ా
Txమమ న ాKరÍన ేZ2ను. 5 అబµKమ  కcడ 9:È6న లkతpక;ను %tఱÃ ల; %tడ6
గ (xరమ ల; ఉం(ెను గనుక 6 9ారF క>Zి "వZించుటక; ఆ పKేశమ xలక
PQను; ఎందు కన%ా 9ా#S ఆZిN 9ారF క>Zి "వ Zించలనంత
V¯ాNరయ ం(ెను. 7 అపడ అబµKమ పవల ాపరFలక;ను లkతp
పవల ాపరFలక;ను కలహమ పటMC ను. ఆ ాలమందు కTxయ ల; 12#Syè
య ల; ఆ ేశమ లk ాపరమ ం(f#S. 8 ాబట-C అబµKమ మనమ
బంధువలమ గనుక Txక; క;ను, Tx పవల ాపరFలక;  పవల
ాపరFలక;ను కలహ మ ండకcడదు. 9 ఈ ేశమంతయ  PQదుట
నున`గx, దయేZి నను` V(fA 9EరF%ానుండమ . వ ఎడమతటBCనక;
9:È6న PQడల TEను క;(fతటBCక;ను, వ క;(fతటBCనక; 9:È6నPQడల TEను
PQడ మతటBCనక;ను 9:ళ6 Øదున" లkతp ెపu%ా 10 లkతp తన కను`లsJN
±#ాwను ాKంతమంతట-" చూెను. PQ9ా ¯ొమ %tnఱాÃ అను
పటC ణమ లను Txశనమ ేయకమ నుప ¯యరFక; వచుdవరక; అదంతయ
PQ9ా టవలsను ఐగ పN ేశమ వలsను ళØ
6 ారF ేశయ ం(ెను. 11
ాబట-C లkతp తనక; ±#ాwను ాKంతమంతట-" ఏరuరచు" తరFu%ా

పKయణమ ేZ2ను. అటB
6 9ారF ఒక#S కరF 9E#?r P#S. 12 అబµKమ కTxనులk
"వZింెను. లkతp ఆ xనమందున` పటC ణమ ల పKేశమ లలk ాపర
మ ం(f ¯ొమదగ¶ ర తన గ (xరమ 9EZిT:ను. 13 ¯ొమ మనుషpల;
దుషp
C ల;ను, PQ9ా దృÌిC I బహÑ ాపల;T:ౖ య ం(f#S. 14 లkతp
అబµKమ ను V(fA PనతరF9ాత PQ9ాఇ%  కను`లsJN వ
ఉన`bటనుం(f ఉతN రపతటBC దfణపతటBC తరFu తటBC పడమరతటBCను
చూడమ ; 15 ఎందుకన%ా వ చూచుచున` PÀ ేశమంతట-" క;ను 
సంxనమ నక;ను సxాలమ ఇెdదను. 16 మ#Sయ  సంxనమ ను
భ!]దనుండ #³ణ వలవలs VసN #Sంప ేZ2దను; ఎట6 న%ా ఒకడ
భ!]దనుండ #³ణ వలను లsIంప గ>%SనPQడల  సంxనమ నుకcడ
లsIంపవచుdను. 17 వ లA PÀ ేశమ ±క డగ న 9:డల;uన
x"లk సంచ#Sంచుమ ; అ Iెdదన" అబµKమ  ె12uను. 18 అపడ
అబµKమ తన గ (xరమ ¬Zి¨¼బ¢Kను లk" మ¤Ö దగ¶ రనున` Zింధూరవృmవన
మ లk%S అకడ PQ9ాక; బ>1ీఠమ ను కటMC ను.
ఆాండమ 14
1 ÌీTxరF #ాజ?ౖన అమÖ1Lల;, ఎల6సరF #ాజ?ౖన అ#క;, ఏలమ #ాజ?ౖన
కొ#6 ాãరF, %PÀ య ల #ాజ?ౖన Jxల; అను9ా#S నమ లలk 2 9ారF
¯ొమ #ాజ?ౖన బ¿#ాను, %tnఱాÃ #ాజ?ౖన ë#ాªను, అx4 #ాజ?ౖన ÌిTxబ ను,
Z2బ¢PÀయ ల #ాజ?ౖన Ì2¤బ¿రFను, ¯యరను బ¿ల#ాàను య దz మ
ేZి#S. 3 రందరF ఉప సమ దKన Zిºwమ లkయలk ఏకమ %ా కc(f 4

పం(ెKండ సంవతqరమ ల; కొ#6 ా ãరFక; లkబ(f పదమడవ
సంవతqరమ న JరFగ బµటB ేZి#S. 5 పదుTxల;గవ సంవతqరమ న కొ#6 ా
ãరFను అత" కcడనున` #ాàల;ను వAd అాN #ì క#ా`Pమ లk
#?âాPÀయ లను }మ లk ¸yయ లను ా9E IరxPమ xనమ లk 6
ఏ]య లను ట-C #S. మ#Sయ #§య లను అరణమ దగ¶ రనున`
ఏలu#ాను వరక; త#S! WPÀరF పర త పKేశమ లk 9ా#S" ట-C న తరF9ాత 7
J#S%S ాేషను ఏ"4షuతpక;వAd అమల×య ల ేశమంతట-" హస¯í
xమరFలk ాపరమ న` అ¹#§య లనుకcడ ట-C #S. 8 అపడ ¯ొమ
#ాàను %tnఱాÃ #ాàను అx4 #ాàను Z2బ¢PÀమ #ాàను ¯యరను బ¿ల
#ాàను బయల;ే#S Zిºwమ లkయలk 9ా#S, 9 అన%ా ఏలమ #ాజ?ౖన
కొ#6 ాãరF %PÀయ ల #ాజ?ౖన Jxల;, ÌీTxరF #ాజ?ౖన అమÖ1Lల;,
ఎల6సరF #ాజ?ౖన అ#క; అను నల;గ #S ఆ PQదుగ రF #ాàల; య దz మ
ేZి#S. 10 ఆ Zిºwమ లkయలk V¯ాNరన మట-C ×ల; గ ంటల; ఉం(ెను. ¯ొమ
%tnఱాÃల #ాàల; ా#SP 9ాట-లk ప(f#S. WÌింAన 9ారF ండక;
ా#SP#S. 11 అపడ 9ారF ¯ొమ %tnఱాÃల ఆZిN యవతp
N ను 9ా#S ´¢జన
పxరÍమ ల"`య పటBC" P#S. 12 మ#Sయ అబµKమ సదరF"
క;మరF(ైన లkతp ¯ొమలk ాపర మ ం(ెను గనుక అత"" అత" ఆZిN "
పటBC"%ా 13 త1ిuంచు"న ±కడ వAd ¨¼áKయ (ైన అబµK మ నక; ఆ
సంగJ ె>12ను. అపడతడ ఎల; సదరFడను ఆTEరF
సదరFడT:ౖన మ¤Ö అను అ¹#§య " ఏలkను వనమ లk
ాపరమ ం(ెను. రF అబµKమ  "బంధన ేZి"న9ారF. 14 అబµKమ తన

తమ 4డ ెరపటC బ(ెన" V" తన Pంట పట-C అలవరచబ(fన మడవందల
పదుT:నమండగ #S" 9:ంటబ¿టC B" xనుమటBCక; ఆ #ాàలను త#Sను. 15
#ాJK9Eళ అతడను అత" xసుల;ను 9ా#S?దురF%ా nనల; ¬#Sd 9ా#S" ట-C
N J#S%S
దమసునక; ఎడమతటBCన` బµ మటBCక; త#S! 16 ఆZిN యవతp
ెAd తన తమ 4(ైన లkతpను అత" ఆZిN " ZీN లను పKజలను J#S%S ¬Zి"
వెdను. 17 అతడ కొ#6 ాãరFను అత" కcడనున` #ాàలను ఓ(fంA
J#S%S వAdనపడ ¯ొమ #ాà అత"" ఎదు#tనుటక;, #ాàలkయ అను
ా9E లkయ మటBCక; బయల;ే#S వెdను. 18 మ#Sయ ాలమ #ాజ?ౖన
ÚZ2ెక; #tటMC ను xKÔరసమ ను ¬Zి"వెdను. అతడ స# న`తpడగ
ేవ"I యజక;డ. 19 అప డతడ అబµKమ ను ఆర ంAఆాశమ నక;
భ! I" సృÌిC కరN య ను స# న`తpడT:ౖన ేవ"వలన అబµKమ ఆర
ంపబడను%ాక అ"య , 20  శతpK వలను  ేJ కపu%SంAన
స# న`తpడగ ేవడ సు
N Jంపబడను %ాక అ"య ె12uను. అపడతడ
అ"` ట-లk ఇత"I పయవవంతp ఇెdను. 21 ¯ొమ #ాàమనుషpలను
TxIAd ఆZిN " 9E ¬Zినుమ" అబµKమ  ెపu%ా 22 అబµKమ TETE
అబµKమ ను ధనవంతp"%ా ేZిJన" వ ెపuక;ండనటB
6 ఒక నూల;
%?rనను ెపల 9ా#?rనను 9ాట-లk ఏైనను ¬Zిన 23 న" ఆాశమ నక;
భ!I" సృÌిC కరN య ను స# న`తp డను ేవడT:ౖన PQ9ాPQదుట
Tx ెPPQJN పKమణమ ేZియ Tx`ను. 24 అPే ఈ పడచు9ారF
భ ంAన తపu Txకcడ వAdన ఆTEరF ఎల; మ¤Ö అను 9ా#SI ఏP
´µగమ ల; #ావలsT° ఆయ ´µగమ ల; మతKమ 9ా#S" ¬Zిన"మ4"

¯ొమ #ాà ె12uను.
ఆాండమ 15
1 ఇV జ#S%SనతరF9ాత PQ9ా 9ాకమ అబµKమ నక; దరîనమందు వAd
అబµKమ, భయపడక;మ ; TEను క; ³(ెమ ,  బహÑమనమ
అత¥కమగ న" ె12uను. 2 అందుక; అబµKమ పKభ 9:ౖన PQ9ా Tx³!
PAdనTE!? TEను సంxనమ ల"9ాడT:ౖ వచుTx`TE; దమసు
ఎÚPQజ?#³ TxPంట- ఆZిN కరN యగ ను గx 3 మ#Sయ అబµKమ ఇ% వ
Txక; సంxన!యలదు గనుక Tx ప#S9ారమ లk ఒకడ Txక;
9ారసుడగ న" ెపu%ా 4 PQ9ా 9ాకమ అత" ±దw క; వAd ఇతడ
క; 9ారసుడ ాడ;  గర»9ాసమ న పటC బ¢వచున`9ాడ క;
9ారసుడగ న" ె12uను. 5 మ#Sయ ఆయన 9:ల;ప>I అత" ¬Zి"
వAdవ ఆాశమ 9:ౖప ే#SచూA నmతKమ లను లsIంచుటక;  ేతT:ౖే
లsIంచుమ" ె1ిu సంxనమ ఆలగవన" ె12uను. 6 అతడ
PQ9ాను న4ను; ఆయన అ అత"I J%ా ఎంెను. 7 మ#Sయ
ఆయనవ ఈ ేశమ ను స తం JKంచు నునటB
6 x" Iచుdటక; కÚw య ల
ఊరను పటC ణమ లkనుం(f "ను` ఇవతలక; ¬Zి" వAdన PQ9ాను TETE
అ" ె1ిuనపడ 8 అతడ పKభ 9:ౖన PQ9ా, TEను º" స తంJKంచు
T:దన" Tx?ట6 B ె>య నన%ా 9 ఆయన మ(ేండ6 12యను మ(ేండ6
¤కను మ(ేండ6 టäC ల;ను ఒక ెల6 గ వ ను ఒక ావరప 1ిల6ను Tx
±దw క; ెమ4" అత" ె12uను. 10 అతడ అవ"`య ¬Zి" 9ాట-"

నడమక; ఖం(fంA ే" ఖండమ ను x" ఖండమ నక; ఎదురF%ా నుంెను;
ప{లను అతడ ఖం(fంపలదు 11 గదw ల; ఆ కæïబరమ ల ]ద 9ా>నపడ
అబµKమ 9ాట-" >9EZ2ను. 12 Kదుwగ\ ంక బ¢Pనపడ అబµKమ నక;
%ాఢ"దKపటMC ను. భయంకరన కట-క*కట- అత" కమ4%ా 13 ఆయన
సంతJ9ారF తమ ా" పరేశమందు "వZింA ఆ ేశప9ా#SI xసుల;%ా
నుందురF. 14 9ారF Txల;గ వందల Pండ6 #S" శ\మ 12టC BదురF; రF ఎవ#SI
xసులవదు# ఆ జనమ నక; TETE ¬రFu ¬రFdదును. తరF9ాత 9ారF !I>
ఆZిN  బయల;ే#S వెdదరF. 15 వ ³మమ %ా  1ితరFల ±దw క; PQ
దవ; మంA వృxzపమందు ాJ12టCబడదువ. 16 అ¹#§య ల అక\మమ
ఇంకను సంపరÞ మ ాలదు గనుక  Txల;గవ తరమ 9ారF ఇక(fI మరల
వెdదర" "శdయమ %ా ె>Zినుమ" అబµKమ  ె12uను. 17 మ#Sయ
Kదుw గ\ ంI కట-క *కట- ప(fనపడ #ాàచున`Pయ అ%S`జj లయ ను
కనబ(f ఆ ఖండమ ల మధ న(fAPQను. 18 ఆ నమంే PQ9ాఐగ పN
న nదల;" %tపu నPQన యఫKట«సు నవరక; ఈ ేశమ ను, అన%ా
19 ³య లను క"yè య లను కో4య లను 20 ¨©¬Nయ లను 12#S
yè య లను #?âాPÀయ లను 21 అ¹#§య లను కTx య లను
%S#¶ ాÌీయ లను PQబZీయ లను  సంxన మ న IAdయ Tx`న"
అబµKమ  "బంధన ేZ2ను.
ఆాండమ 16
1 అబµKమ ´µరPQన WారP అత"I 1ిల6ల; కనలదు. ఆక; }గరF అను

ఐగ 1ీN య #ాలsౖన xZి య ం(ెను. 2 ా%ా WారPఇ% TEను 1ిల6ల; కనక;ండ
PQ9ా ేZి య Tx`డ. వ దయేZి Tx xZి మ 4; ఒక9Eళ
ఆవలన Txక; సంxనమ కల;గవచుdన" అబµKమ  ె12uను; అబµKమ
WారP మట VT:ను. 3 ాబట-C అబµKమ కTxను ేశమ లk పPండ6
ాపరమ న` తరF9ాత అబµKమ ´µరPQన WారP తన xZిPQన }గరను
ఐగ 1ీN య #ా>" ¬Zి" తన 12"!ట-PQన అబµKమ నక; ´µర%ా ఉండనటB
6
అత"Iెdను. 4 అతడ }గరF Pనపడ అ గర»వJ ఆPQను. అ
xను గర»వJ T:ౖJన" ె>Zి"నపడ x" యజమను#ాల; x"దృÌిC I
చనxPQను. 5 అపడ WారPTx ఉసురF క; తగ ల;ను; TETE Tx xZి"
 ð%Sట- IAdన తరF9ాత xను గర»వJT:ౖJన" ె>Zి"నపడ TEను
x"దృÌిC I చనxనT:ౖJ"; Txక;ను క;ను PQహ 6 అందుక;
అబµKమ ఇ%  xZి  ేJలk ఉన`;  మనసుq వAdనటB
6 x"
ేయ మ" WారP ె12uను. WారP x" శ\మ 12ట-Cనందున ఆ
±దw నుం(f అ ా#S%ా 7 PQ9ా దూత అరణ మ లk ట-బ గ¶ ±దw ,
అన%ా షరF మర¶ మ లk బ గ¶ ±దw , ఆను కను%t" 8 WారP xZి9:ౖన
}గర, ఎకడనుం(f వAdJV, ఎక(fI 9:ళØåచుTx`వ" అ(f%S నందుక;
అTx యజమను#ాలsౖన WారP±దw నుం(f ా#SవచుTx`నT:ను. 9
అపడ PQ9ా దూత యజమను#ా> ±దw క; J#S%S 9:È6 ఆ ేJ
I\ంద అణÝ%Sయ ండమ" x" ె12uను. 10 మ#Sయ PQ9ా దూత
సంxనమ ను "శdయమ %ా VసN #Sంపజ³Z2దను; అ లsIంప ల;లనంత%ా
V¯ాNరమవన" x" ె12uను. 11 మ#Sయ PQ9ా దూతఇ%

PQ9ా  nరను VT:ను. వ గర»వJ9:ౖ య Tx`వ; వ క;మరF"
క" అత"I ఇా4Pల; అను 1LరF 12టC Bదువ; 12 అతడ అడV%ా(fదవంటమనుషpడ. అత" ెP అంద#SI" అంద#S ేతpల; అత"I" V#ధమ %ా
ఉండను. అతడ తన సదరFలంద#S PQదుట "వZించున" x" ెపu%ా
13 అచూచుచున` ేవడవ 9E అను 1LరF తన మటల(fన PQ9ాక;
12టMCను ఏలయన%ా నను` చూAన9ా" TE"కడ చూAJ" గx అ"
అనుT:ను. 14 అందుేత ఆ ట-బ గ¶ క; బ¿Pñ ల}P#P అను 1LరF
12టCబ(ెను. అ ాేషpక;ను బ¿#?దుక;ను మధ నున`. 15 తరF9ాత }గరF
అబµKమ నక; క;మరF" కT:ను. అబµKమ }గరF క"న తన క;మరF"I ఇా4
Pలను 1LరF 12టMCను. 16 }గరF అబµKమ నక; ఇా4 Pల;ను క"నపడ
అబµKమ ఎనుబయరF ఏండ6 9ాడ.
ఆాండమ 17
1 అబµKమ ¾ంబ¾!్మ Pండ6 9ా(ైనపడ PQ9ా అత"I
పKతmTEను సర శINగల ేవడను; Tx స"`¥లk నడచుచు "ంxర¨©తpడ9:ౖ
య ండమ . 2 Txక;ను క;ను మధ Tx "బంధనను "య!ంA "ను`
అత¥కమ %ా అవృz ంంెద న" అత" ె12uను. 3 అబµKమ
¯ా%Sలప(fయ ండ%ా ేవడత" మటల(f ఇ% TEను "య!ంAన Tx
"బంధన  ేZియ Tx`ను; 4 వ అTEక జనమ లక; తం(fKవగ దువ. 5
మ#Sయ ఇక]దట  1LరF అబµKమ అనబడదు; "ను` అTEక జనమ లక;
తం(fK"%ా "య!ంAJ" గనుక  1LరF అబµK}మ అన బడను. 6 క;

అత¥కమ %ా సంxనవృz కల;గజ³Zి లkనుం(f జనమ ల; వచుdనటB
6
"య!ంచుదును, #ాà ల;ను లkనుం(f వెdదరF. 7 TEను క;ను 
తరF9ాత  సంxనమ నక;ను ేవడT:ౖ య ండనటB
6 , Txక;ను క;ను, 
తరF9ాత 9ా#S తరమ లలk  సంతJI" మధ Tx "బంధనను "త"బంధన%ా
ZిÍ రపరెదను. 8 క;ను తరF 9ాత  సంతJI" వ పరేh9:ౖయ న`
ేశమ ను, అన%ా కTxనను ేశమంతట-" "త¯ా సÍ ~మ %ా ఇAd 9ా#SI
ేవడT:ౖ య ందున" అత" ె12uను. 9 మ#Sయ ేవడవను, వ
మతK¤ %ాక  తరF9ాత 9ా#S తరమ లలk  సంతJయ Tx "బంధనను
%?rన వలsను. 10 Txక;ను క;ను  తరF9ాత  సంతJI" మధ ]రF
%?rనవలZిన Tx "బంధన Pదన%ా]లk పKJ మగ9ాడను సున`J ంద
వలsను. 11 ]రF ] %ాంగచర4మ న సున`J ందవలsను. అ Txక; క;
మధనున` "బంధనక; సూచన%ా ఉండను. 12 ఎ"! నమ ల
వయసుqగల9ాడ, అన%ా  Pంట పట-C న9ా(ైనను,  సంxనమ ా"
అను"±దw 9:ం(f నబ(fన9ా(ైనను, ] తరమ లలk పKJ మగ9ాడ
]లk సున`J ందవలsను. 13  Pంట పట-C న9ాడను  9:ం(f
నబ(fన9ాడను, తపuక సున`J ందవలsను. అపడ Tx "బంధన ] శ#§ర
మందు "త "బంధన%ా ఉండను. 14 సున`J ంద" మగ9ాడ, అన%ా ఎవ"
%ాంగచర4మ న సున`J ేయబడో అట-C 9ాడ తన జనులలkనుం(f ట-C
9Eయ బడను. 9ాడ Tx "బంధనను ]#Sయ Tx`డ" అబµK}మ  ె12uను.
15 మ#Sయ ేవడ ´µరPQన WారP 1LరF WారP అనవదుw; ఏలయన%ా
ఆ 1LరF Wా#ా 16 TETxను ఆర ంA ఆవలన క; క;మరF"

కల;గజ³Z2దను; TETxను ఆర ంెదను; ఆ జనమ లక; త>6 PQ
య ండను; జనమ ల #ాàల; ఆవలన కల; గ దుర" అబµK}మ 
ె12uను. 17 అపడ అబµK}మ ¯ా%Sలప(f నV్వనూ#³ండ6 9ా"I సంxనమ
కల;గ Tx? ¾ంబPండ6 Wా#ా కనుTx? అ" మనసుqలk అను T:ను. 18
అబµK}మ ఇా4Pల;  స"`¥" బKదుక ననుగ\¨©ంచుమ అ" ేవ"
ెపu%ా 19 ేవడ ´µరPQన Wా#ా "శdయమ %ా క; క;మరF" కనును;
వత"I ఇ¯ాqక; అను 1LరF 12టC Bదువ; అత" తరF9ాత అత"
సంxనమ రక; "త"బంధన%ా Tx "బంధనను అత" ZిÍ రపర ెదను. 20
ఇా4Pల;నుగ#Sd వ ేZిన మనV TEను Vంట-". ఇ% TEనత""
ఆర ంA అత"I సంxTxవృz కల;గజ³Zి అత¥క మ %ా అత"
VసN #Sంపజ³Z2దను; అతడ పం(ెKండ మం #ాàలను కనును; అత"" %tపu
జనమ %ా ేZ2దను; 21 అPే వచుd సంవతqరమ ఈ ాల మందు Wా#ా క;
కనబ¢వ ఇ¯ాqక; Tx "బంధనను ZిÍ రపరెదన" ె12uను. 22 ేవడ
అబµK}మ  మటలడట x>ంAన తరF9ాత అత" ±దw నుం(f పరమ నక;
9:æç6ను. 23 అపడ అబµK }మ తన క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను, తన Pంట
పట-C న 9ా#Sనంద#S", తన 9:ం(f నబ(fన 9ా#Sనంద#S", అబµK}మ ఇంటమనుషpలలk పKJ9ా"" పటBC" ేవడ తన 24 అబµK}మ %ాంగ
చర4మ సున`J ేయబ(fనపడ అతడ ¾ంబ ¾!్మ Pండ6 9ాడ. 25
అత" క;మరF(ైన ఇా4Pల; %ాంగచర4మ సున`J ేయబ(fనపడ
అతడ పదుమ(ేండ6 9ాడ. 26 ఒకనమంే అబµK }మ ను అత"
క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను సున`J ం#S. 27 అత" Pంట పట-C న9ారFను

అను"±దw 9:ం(f నబ(fన9ారFను అత" Pంట-లk" పరFషp లందరFను
అత" కcడ సున`J ం#S.
ఆాండమ 18
1 మ#Sయ మ¤Öదగ¶ రనున` Zింధూరవనమ లk అబµK}మ ఎండ9Eళ గ (xరప
x రమందు కcరFd" య న`పడ PQ9ా అత"I కన బ(ెను. 2 అతడ
కను`లsJN చూAనపడ మ గ¶ రF మనుషpల; అత" PQదుట "ల;వబ(f
య ం(f#S. అతడ 9ా#S" చూA గ (xరప 9ాIటనుం(f 9ా#S" ఎదు#tనుటక;
పరF%?JN, TEలమటBCక; వం%S 3 పKభ 9ా,  కటµmమ Tx]ద నున` PQడల
ఇపడ  xసు" xట- వదుw. 4 TEను ంెమ ళØ
6 ె1ిuంెదను;
దయేZి ాళØ
6 కడగ " ఈ ెటC B I\ంద అలసట ¬రFdను(f. 5 ంెమ
ఆ}రమ ెెdదను; ] ాKణమ లను బలపరచు ను(f; తరF9ాత ]రF
9:ళ6వచుdను; ఇందు "!తN మ గx ] xసు" ±దw క; వAdJరT:ను.
9ారFవ ె1ిu నటB
6 ేయ మన%ా 6 అబµK}మ గ (xరమ లk నున`
Wా#ా±దw క; త ర%ా 9:È6వ త రప(f మడ మ"కల తN"1ిం(f ెAd
1ిZిI #tటMC ల; ేయ మ" ె12uను. 7 మ#Sయ అబµK}మ పవల మందక;
పరF%?JN ఒక మంA లత దూడను ెAd ఒక ప"9ా" కపu %Sంెను. 9ాడ x"
త ర%ా Zిదzపరెను. 8 తరF9ాత అతడ 9:న`ను ాలను xను Zిదzమ
ేPంAన దూడను ెAd 9ా#SPQదుట 12ట-C 9ారF ´¢జనమ ేయ చుండ%ా
9ా#S±దw ఆ ెటC BI\ంద "ల;చుం(ెను. 9 9ారత"  ´µరPQన Wా#ా ఎకడ
నున`ద" అడగ%ా అతడ అ% గ (xరమ లk నున`ద" ె12uను. 10

అందుాయన]దట-I ఈ ాలమ న ±దw క; "శd యమ %ా మరల
వెdదను. అపuడ  ´µరPQన Wా#ాక; ఒక క;మరFడ కల;గ న" ె12uను.
Wా#ా ఆయన 9:నుక నుం(fన గ (xరప x ం 11 అబµK}మ ను Wా#ాయ ను
బహÑాలమ గడAన వృదుzలsౖ య ం(f#S. ZీN  ధర4మ Wా#ాక; ">A PQను
గనుక 12 Wా#ాTEను బలమ ఉ(f%Sన xనT:ౖన తరF9ాత Txక; సుఖమ
కల;గ Tx? Tx యజమను డను వృదుz(ై య Tx`డ గx అ" తనలk
నవ T:ను. 13 అంతట PQ9ా అబµK}మ వృదుz#ాలT:ౖన TEను
"శdయమ %ా పKసVంెదTx అ" Wా#ా నవ TEల? 14 PQ9ాక;
అ¯ాధన ఏైన నున`x? ]దట-I ఈ ాలమ న "రÞయాలమందు 
±దw క; J#S%S వెdదను. అపడ Wా#ాక; క;మరFడ కల;గ నT:ను. 15 Wా#ా
భయప(fTEను నవ లద" ెపu%ా ఆయన అవను వ నV్వJవT:ను. 16
అప(x మనుషpల; అకడనుం(f లA ¯ొమ తటBC చూA#S. అబµK}మ
9ా#S" ¯ాగనంపటక; 9ా#Sకcడ 9:æç6ను. 17 అపడ PQ9ాTEను
ేయబ¢వ ారమ అబµK}మ నక; xెదTx? 18 అబµK}మ "శdయమ %ా
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స ప`మందు అత" ె12uను. 8 ెల69ా#Sనపడ అáలsక; లA తన
ZLవక;లంద#S" 1ి>1ింA ఈ సంగతp ల"`య 9ా#SI V"1ింAనపడ ఆ
మనుషpల; !గ ల భయ ప(f#S. 9 అáలsక; అబµK}మ ను 1ి>1ింAవ
మక; ేZిన ప" P!ట-? వ Tx ]I" Tx #ాజమ ]I"
మ}ాతకమ ె1ిuంచునటB
6 TEను PQడల ేZిన ాప¤!ట-? ేయ#ా" క
10 మ#Sయ అáలsక;9E! చూA ఈ ారమ ేZిJవ" అబµK}మ
నడగ%ా 11 అబµK}మ ఈ సÍ లమందు ేవ" భయమ ఏమతKమ ను లదు
గనుక Tx ´µర "!తN మ నను` చంపదు రను" ేZిJ". 12 అంేాకఆ
Tx ెల6 sలనుమట "జ¤; ఆ Tx తం(fK క;మ#?N%ా" Tx త>6 క;మ#?N ాదు;
6 V(fA ేWాంతరమ
ఆ Txక; ´µరPQన. 13 ేవడ నను` Tx తం(fKPల;
వనటB
6 ేZినపడ TEను ఆను చూAమనమ వ పKJ
సÍ లమందుఇతడ Tx సదరFడ" నను` గ#Sd ెపమ ; వ Txక;
ేయవలZిన ఉపార!ేయ" ె1ిuJనT:ను. 14 అáలsక; %tఱÃ లను %tడ6 ను
xసxZీ జనులను ర1ిuంA, అబµK}మ IAd అత" ´µరPQన Wా#ాను అత"I
J#S%S అపu%Sంెను. 15 అపడ అáలsక;ఇ% Tx ేశమ  PQదుట
నున`. IషCన సÍ లమందు ాపరమ ండమ T:ను. 16 మ#Sయ అతడ
Wా#ాఇ%  అన`క; TEను 9:P రాయ>Adయ Tx`ను. ఇ  ±దw
నున` 9ారంద#S దృÌిC I ాKయhdతN మ %ా నుండట?r P  పmమ %ా
ఇAdయ Tx`ను. ఈ Vషయ మంతట-లk క; Txయమ ¬#SPనదT:ను. 17
అబµK}మ ేవ" ాK#SÍంప%ాేవడ అáలsక;ను అత" ´µరను అత"

xZీలను బµగ ేZ2ను; 9ారF 1ిల6ల;క"#S. 18 ఏలయన%ా అబµK}మ ´µరPQన
Wా#ానుబట-C ేవడ అáలsక; ఇంట-లk పKJ గర»మ ను మZియ ం(ెను.
ఆాండమ 21
1 PQ9ా xను ె1ిuన పKారమ Wా#ాను ద#Sîంెను. PQ9ా x"Adన
మటపన Wా#ానుగ#Sd ేZ2ను. 2 ఎట6 న%ా ేవడ అబµK} మ  ె1ిuన
"రÞయ ాలమ లk Wా#ా గర»వJPQ అత" మ స>తనమందు అత"I
క;మరF" కT:ను. 3 అపడ అబµK}మ తనక; పట-C న9ాడను తనక; Wా#ా
క"న9ాడT:ౖన తన క;మరF"I ఇ¯ాqక; అను 1LరF12టMCను. 4 మ#Sయ ేవడ
అబµK}మ ాజj®1ింAన పKారమ అతడ ఎ"! నమ ల 9ా(ైన ఇ¯ాqక;
అను తన క;మరF"I సున`J ేZ2ను. 5 అబµK}మ క;మరF(ైన ఇ¯ాqక;
అత"I పట-C నపడ అతడ నూ#³ండ6 9ాడ. 6 అపడ Wా#ా ేవడ Txక;
నవ కల;గజ³Z2ను. Vను9ా#?ల6 Tx Vషయ నవ దురT:ను. 7 మ#Sయ Wా#ా
1ిల6లక; సN న!చుdన" PQవరF అబµK}మ  ెపను TEను అత"
మ స>తనమందు క;మరF" కంట-" గx? అT:ను. 8 ఆ 1ిల69ాడ 12#S%S ాల;
V(fెను. ఇ¯ాqక; ాల; V(fAన నమందు అబµK}మ %tపu Vందు ేZ2ను. 9
అపడ అబµK}మ నక; ఐగ 1ీN య #ాలsౖన }గరF క"న క;మరFడ
ప#SహZించుట Wా#ా చూA 10 ఈ xZి" º" క;మరF" 9:ళ6%tటBCమ ; ఈ xZి
క;మరFడ Tx క;మరF(ైన ఇ¯ాqక; 9ారసు(ై య ండడ" అబµK }మ 
అT:ను. 11 అత" క;మరF"బట-C ఆ మట అబµK}మ నక; !I> దుఃఖమ
కల;గజ³Z2ను. 12 అPే ేవడ ఈ Aన` 9ా"బట-C య  xZి"బట-C య వ

దుఃఖపడవదుw. Wా#ా  ెప పKJ Vషయమ లk ఆ మట Vనుమ ;
ఇ¯ాqక;వలన అPనP  సంxనమనబడను. 13 అPనను ఈ xZి
క;మరFడను  సంx న¤ గనుక అత"కcడ ఒక జనమ %ా ేZ2దన"
అబµK}మ  ె12uను. 14 ాబట-C ెల69ా#Sనపడ అబµK}మ లA
ఆ}రమ ను ళ6 JJN " ¬Zి" ఆ 1ిల69ా"కcడ }గరFనక; అపu%SంA
ఆ భ జమ ]ద 9ాట-" 12ట-C ఆను పం1ి9EZ2ను. ఆ 9:È6 బ¿P#ª?బµ
అరణమ లk ఇటB అటB JరFగ చుం(ెను. 15 ఆ JJN లk" ళØ
6 అPPన
తరF9ాత ఆ ఒక దI\ంద ఆ Aన`9ా" పడ9EZి 16 PÀ 1ిల69ా" xవ
TEను చూడలన" అను", Vంట- 9Eతదూరమ 9:È6 అత" ?దురF%ా
కcరFdం(ెను. ఆ PQదురF%ా కcరFdం(f PQల;%?JN P(ెdను. 17 ేవడ ఆ
Aన`9ా" nరను VT:ను. అపడ ేవ" దూత ఆాశమ నుం(f }గరFను
1ి>A}గర ³!వAdన? భయపడక;మ ; ఆ Aన`9ాడన` bట ేవడ
9ా" స రమ V" య Tx`డ; 18 వ లA ఆ Aన`9ా" లవT:JN  ేత
పటBCనుమ ; 9ా"" %tపu జనమ %ా ేZ2దన" ఆ అT:ను. 19 మ#Sయ
ేవడ ఆ కను`ల; ెరAనందున ఆ ళ6 ఊట చూA 9:È6 ఆ JJN " ళ6 
"ం1ి Aన`9ా"I xKగ"ెdను. 20 ేవడ ఆ Aన`9ా"I (ైయ ం(ెను.
అతడ 12#S%S 12దw9ా(ై ఆ అరణమ లk ాపరమ ం(f Vల;ా(xPQను. 21
అతడ ా#ాను అరణమ లk నున`పడ అత" త>6 ఐగ పNేశమ నుం(f ఒక
ZీN " ెAd అత"I 12ం(f6 ేZ2ను. 22 ఆ ాలమందు అáలsక;ను అత"
ZLTx¥పJPQన ÓీÅల;ను అబµK}మ  మటల(fవ ేయ
పనుల"`ట-లkను ేవడ క; (ైయ Tx`డ గనుక. 23 వ నT:ౖ`నను Tx

పతK êxKదులT:ౖనను వంAంపక, TEను క; ేZిన ఉపారమ పన
Txక;ను వ పరేh9:ౖయ న` PÀ ేశమ నక; ేZ2దన" ేవ" 1Lరట
ఇకడ Tx పKమణమ ేయ మ" ె12uను. 24 అందుక;
అబµK}మ పKమణమ ేZ2దనT:ను. 25 అáలsక; xసుల; బలxరమ %ా
¬Zి"న ళ6 బµVVషయ అబµK}మ అáలsక;ను ఆ³1ింప%ా
అáలsక;ఈ ప" PQవరF ేZి# TET:రFగను; 26 వను Tx ెపuలదు;
TEను TE(ే %ా" PÀ సంగJ Vనలద" ెపu%ా. 27 అబµK}మ %tఱÃ లను %tడ6 ను
ె1ిuంA అáలsక;Iెdను. 9ా#SదwరF ఇటB
6 ఒక "బంధన ేZి"#S. 28
తరF9ాత అబµK}మ తన %tఱÃ ల మందలk నుం(f Pడ 12ంట-1ిల6లను 9EరF%ా
నుంెను గనుక 29 అáలsక; అబµK}మ వ 9EరF%ా ఉంAన PÀ Pడ
%tఱÃ 1ిల6ల; ఎందుక" య(f%?ను. అందు కతడ 30 TETE PÀ బµV"
తKV ంAనందుక; Tx ¯ాÔరÍ మ %ా ఈ Pడ %tఱÃ 1ిల6లను వ Txేత
పచుdనవలsన" ె12uను. 31 అకడ 9ా#SదwరF అటB
6 పKమణమ
ేZి"నందున ఆ bటB బ¿P#ª?బµ అనబ(ెను. 32 బ¿P#ª?బµలk 9ారF ఆలగ
ఒక "బంధన ేZి"న తరF9ాత అáలsక; లA తన ZLTx¥పJPQన
ÓీÅల; Óి>ÌీN య ల ేశమ నక; J#S%S 9:æç6ను. 33 అబµK}మ బ¿P#ª ?బµలk
ఒక 1ిచుల వృmమ Txట- అకడ "తేవ(ైన PQ9ా 1Lరట ాKరÍనేZ2ను.
34 అబµK}మ Óి>ÌీN య ల ేశమ లk అTEక నమ ల; పరేh%ా నుం(ెను.
ఆాండమ 22
1 ఆఆ సంగతpల; జ#S%SనతరF9ాత ేవడ అబµK }మ ను ప#SWó¥ంెను.

ఎట6 న%ా ఆయన అబµK }మ, అ" 1ిల;వ%ా అతడAతN మ పKభ 9ా అT:ను. 2
అప(xయనక; ఒక(ైయ న`  క;మరF", అన%ా వ 1LK!ంచు
ఇ¯ాqక;ను ¬Zి" ¹#§య ేశమ నక; 9:È6 అకడ TEను  ెపuబ¢వ
పర తమ లలk ఒకx"]ద దహనబ>%ా అత 3 ెల69ా#Sనపడ అబµK}మ
లA తన %ా(fదక; గంత కట-C తన ప"9ా#Sలk ఇదw #S" తన క;మరFడగ
ఇ¯ాqక;ను 9:ంటబ¿టC B" దహనబ>రక; కటMC ల; *>d, లA ేవడ తన
ె1ిuన bట-I 9:æç6ను. 4 మడవ Txడ అబµK}మ కను`లsJN దూరమ నుం(f
ఆ bటB చూA 5 తన ప" 9ా#S]రF %ా(fద ఇకడTE ఉండ(f; TEనును ఈ
Aన`9ాడను అక(fI 9:È6 (ేవ"I) nÖI మరల ]±దw క; వెdదమ"
ె1ిu 6 దహనబ>I కటMC ల; ¬Zి" తన క;మరFడగ ఇ¯ాqక;]ద 12ట-C
తనేJ "పను కJN " పటBC" PQను. 9ా#SదwరF కc(f 9:ళ6 Øచుండ%ా 7
ఇ¯ాqక; తన తం(fKPQన అబµK}మ  Tx తం(öK అ" 1ి>ెను; అందుకతడ
ఏ! Tx క;మరF(x అT:ను. అపడతడ "పను కటMC ల;ను ఉన`V%ా"
దహనబ>I %tఱÃ 1ిల6 ఏ అ" అడగ%ా 8 అబµK}మ Txక;మ రF(x, ేవ(ే
దహనబ>I %tఱÃ 1ిల6ను చూచునున" ె12uను. 9 ఆలగ 9ా#SదwరF కc(f 9:È6
ేవడ అత" ె1ిuనbట-I వAdనపడ అబµK}మ అకడ బ> 1ీఠమ ను
కట-C కటMC ల; చక%ా 1L#Sd తన క;మరFడగ ఇ¯ాqక;ను బం¥ంA ఆ
1ీఠమ 12ౖనున` కటMC ల]ద ఉంెను. 10 అపడ అబµK}మ తన క;మరF"
వ¥ంచు టక; తన ెP x1ి కJN పటBCన%ా 11 PQ9ా దూత
పరలkకమ నుం(f అబµK}మ అబµK}మ అ" అత" 1ి> ెను;
అందుకతడAతN మ పKభ 9ా అT:ను. 12 అపడ ఆయన ఆ Aన`9ా"]ద

ెP 9Eయక;మ ; అత" TE!య ేయక;మ ; క; ఒక(ైయ న` 
క;మరF" TxIయ 9:ను¬య లదుగనుక వ ేవ"I భయపడ9ాడవ"
Pంద 13 అపడ అబµK}మ కను` లsJN చూడ%ా దలk
మ 4ల;తగ ల;"య న` ఒక టäC ల; 9:నుక తటBCన కనబ(ెను. అబµK}మ
9:È6 ఆ టäC ల;ను పటBC" తన క;మరF"I మరF%ా 12ట-C దహన 14
అబµK}మ ఆ bట-I PQ9ా PÀ#³ అను 1LరF 12టMCను. అందుేతPQ9ా
పర తమ ]ద చూచునును అ" TEట- వరక; ెపuబడను. 15 PQ9ా
దూత #?ండవ మరF పరలkకమ నుం(f అబµK}మ ను 1ి>A Pట6 T:ను 16 వ
క; ఒక(ే అయ న`  క;మరF" ఇయ 9:నుక¬యక PÀ ారమ
ేZినందున 17 TEను "ను` ఆర ంA ఆాశ నmతKమ లవలsను
సమ దK¬రమంద> Pసుకవలsను  సంxనమ ను "శdయమ %ా VసN #Sంప
ేZ2దను;  సంతJ 9ారF తమ శతpKవల గV" ¯ా ¥ºనపరచుందురF. 18
మ#Sయ వ Tx మట V"నందున భలkకమ లk" జనమ ల"`య 
సంxనమ వలన ఆర ంచబడను Txడ" పKమణమ ేZియ Tx`న"
PQ9ా Z2లVెdన T:ను. 19 తరF9ాత అబµK}మ తన ప"9ా#S ±దw క;
J#S%S #ా%ా 9ారF లA అందరFను క>Zి బ¿P#ª?బµక; 9:È6#S. అబµK}మ
బ¿P#ª?బµలk "వZింెను. 20 ఆ సంగతpల; జ#S%Sన తరF9ాత అబµK}మ నక;
ెల;ప బ(fనేమన%ా!ల అను ఆయ  సదరFడగ TxరFనక;
1ిల6లను కT:ను. 21 9ారF ఎవ#?వరన%ా అత" జ³షC క;మరF(ైన ఊà, ఇత"
తమ 4(ైన బà, అ#ామ తం(fKPQన ?మPల;, 22 ?Z2దు, హజo, Ìిలw షp,
Px6ప, బ¿త Pల;. బ¿తPల; #Sబµను కT:ను. 23 ఆ PQ"!మం"

!ల అబµK}మ సదరFడగ TxరFనక; కT:ను. 24 మ#Sయ
రయమ అను అత", ఉపపJ`య ెబహÑను, గహమ ను తహషpను
మయాను కT:ను.
ఆాండమ 23
1 Wా#ా yVంAన ాలమ , అన%ా Wా#ా బKIనPండ6 నూట ఇరFవ Pడ. 2
Wా#ా కTxను ేశమంద> ¨¼బ¢Kనను Iరత#ాËలk మృJబÐంెను; అపడ
అబµK}మ Wా#ా "!తN మ అంగలరFd టక;ను ఆను గ#Sd Pడdటక;ను
వెdను. 3 తరF9ాత అబµK}మ మృJబÐంన తన ´µర PQదుటనుం(f లA
¨Áతp క;మరFలను చూA 4 ] మధ TEను పరేh"%ాను పర9ాZి"%ాను
ఉTx`ను. మృJబÐంన Tx ´µర Tx కను`లPQదుట ఉండక;ండ, ఆను ాJ
12టC Bటక; ] xవన Tx క శ4Wానభ!" ¯ా సÍ ~మ %ా ఇయ డ" అడగ 5
¨Áతp క;మరFల; అయ మ మట Vనుమ . వ మ మధను మ}#ాజ9:ౖ
య Tx`వ; 6 మ శ4Wాన భమ లలk అJ W\షCన x"యందు మృJబÐంన
 ´µరను ాJ12టC Bమ ; వ మృJబÐంన  ´µరను ాJ 12టC BనటB
6 మలk
తన శ4Wానభ! ఇయTUల6"9ాడ ఎవడను లడ" అబµK}మ
క;తN ర!Ad#S. 7 అపడ అబµK}మ లA ఆ ేశప పKజలsౖన ¨Áతp
క;మరFలక; ¯ా%Sలప(f 8 మృJబÐంన Tx ´µరను Tx PQదుట ఉండక;ండ
TEను ాJ 12టC Bట ]IషCే Tx మట Vను(f. 9 ¯హరF క;మరF(ైన ఎâKను
తన లమ Aవరను తనక; క>%Sయ న` మ³uల గ హను TxIచుdనటB
6 Tx
పmమ %ా అత" మనVేయ (f. ] మధను శ4Wాన భ!%ా నుండటక;

"ండ 9:లక; అతడ x"" Txక; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇయవలsన" 9ా#S ె12uను.
10 అపడ ఎâKను ¨Áతp క;మరFల మధను కcరFdం(f య ం(ెను.
¨©¬Nయ (ైన ఎâKను తన ఊ#S గV" పK9Ehంచు9ారంద#S PQదుట ¨Áతp
క;మరFలక; Vనబడ నటB
6 అబµK}మ  ె 11 అయ అటB
6 ాదు Tx మనV
TxలIంచుమ , ఆ లమ ను IచుdచుTx`ను; x"లkనున` గ హను Iచుd
చుTx`ను; Tx పKజల PQదుట అ IచుdచుTx`ను; మృJబÐంన  ´µరను
ాJ 12టC B మT:న 12 అపడ అబµK}మ ఆ ేశప పKజల PQదుట ¯ా%Sలప(f
13 స#³ా" Tx మనV ఆలIంచుమ . ఆ లమ నక; 9:ల Pెdదను; అ
Tx±దw పచుd "నPQడల మృJబÐంన Tx ´µరను ాJ 12టMCదన" ఆ ేశ
పKజలక; Vనబడ నటB
6 ఎâKను ె12uను. 14 అందుక; ఎâKను అయ Tx
మట Vనుమ ; ఆ భ! Txల;గ వందల తpలమ ల 9:ం(f ేయ ను; 15 Txక;
క; అ PQంత? మృJబÐంన  ´µరను ాJ12టC Bమ" అబµK}మ న
క;తN ర!ెdను; 16 అబµK}మ ఎâKను మట VT:ను. ాబట-C ¨Áతp
క;మరFలక; VనబడనటB
6 ఎâKను ె1ిuన 9:ల అన%ా వరN క;లలk ెల6 ;
Txల;గ వందల తpలమ ల 9:ం(f అబµK}మ తA అత" Iెdను. 17
ఆలగ న మ¤Ö PQదుటనున` మ³uల యంద> ఎâKను లమ , అన%ా ఆ
లమ ను x"యంద> గ హయ x" >¤ర అంతట- లkనున` ఆ లమ
ెట6"`య , 18 అత" ఊ#S గV" పK9Ehంచు 9ారంద#Sలk ¨Áతp క;మరFల
PQదుట అబµK}మ నక; ¯ా సÍ ~మ %ా ZిÍ రపరచబ(ెను. 19 ఆ తరF9ాత
అబµK}మ కTxను ేశమ లk ¨¼బ¢Kనను మ¤ÖPQదుట నున` మ³uల
లమ గ హలk తన ´µరPQన Wా#ాను ాJ12టMCను. 20 ఆ లమ ను

x"లkనున` గ హయ ¨Áతp క;మరFలవలన శ4Wానమ రక; అబµK
}మ నక; ¯ా సÍ ~మ %ా ZిÍ రపరచబ(ెను.
ఆాండమ 24
1 అబµK}మ బహÑ ాలమ గ(fAన వృదుz(ై య ం(ెను. అ"`
Vషయమ లలkను PQ9ా అబµK }మ ను ఆర ంెను. 2 అపడ
అబµK}మ తనక; క>%Sన సమసN మ ను ఏల;చుం(fన తన Pంట12దwxసు"  ెP Tx ¾డI\ంద 12టC Bమ ; 3 TEను ఎవ#S మధ
ాపరమ Tx`T° ఆ కTxయ ల క;మ#?Nలలk ఒక x"" Tx క;మరF"I
12ం(f6 ేయక 4 Tx స ేశమందున` Tx బంధువల±దw క; 9:È6 ఇ¯ాqకను Tx
క;మరF"I ´µరను ెచుdనటB
6 ఆాశమ ±క ేవడను భ!±క
ేవడ T:ౖన PQ9ా డ"  ేత పKమణమ ేPం ెదనT:ను. 5 ఆ
xసుడఈ ేశమ నక; Tx 9:ంట వచుdటక; ఒక9Eళ ఆ ZీN  ఇషC పడ" PQడల
వ బయల;ే#S వAdన ఆ ేశమ నక; TEను  క;మరF" ¬Zి" వలsTx
అ" అడగ%ా 6 అబµK}మ అక(fI Tx క;మరF" ¬Zి" కcడదు సు].
7 Tx తం(fK Pంటనుం(fయ TEను పట-C న ేశమ నుం(fయ నను` ెAd
Tx మటల(f సంxనమ నక; ఈ ేశమ "ెdదన" పKమణమ ేZి
Tx ె1ిuన పరలkకప ేవడగ PQ9ా తన దూతను క; మ ందు%ా
పంపను; అకడనుం(f వ Tx క;మరF"I ´µరను ¬Zి"వెdదవ. 8
అPే  9:ంట వచుdటక; ఆ ZీN  ఇషC పడ" PQడల ఈ పKమణమ నుం(f
Vడదల ంెదవ %ా" వ Tx క;మరF" అక(fI ¬Zి" కcడద"

అత" ె12uను. 9 ఆ xసుడ తన యజమనుడగ అబµK}మ ¾డI\ంద తన
ెP 12ట-C PÀ సంగJ Vషయ పKమణమ ేZ2ను. 10 అతడ తన
యజమను" ఒంటMలలk ప ఒంటMలను తన యజమ ను" ఆZిN లk W\షCన
TxTx Vధమ లగ వసు
N వలను ¬Zి" PQను. అతడ లA
అ#ామ`హ#ాPమ లkనున` TxరF పటC ణ 11 ¯ాయంాలమందు ZీN ల;
ళØ
6 ేదునవచుd 9Eళక; ఆ ఊ#S బయటనున` ళ6 బµV±దw తన ఒంటMలను
¹క #SంపేZి Pట6 T:ను 12 Tx యజమనుడగ అబµK}మ ేవడ9:ౖన
PQ9ా, TEనువAdన ారమ ను త రలk సఫలమ ేZి Tx యజమనుడగ
అబµK}మ ]ద అనుగ\హమ చూపమ . 13 AతN %Sంచుమ , TEను ఈ ళ6
ఊట±దw "ల;చు చుTx`ను; ఈ ఊ#S9ా#S 1ిల6ల; ళØ
6 ేదునుటక;
6 వ దయేZి  కడవను
వచుdచుTx`రF. 14 ాబట-C TEను xKగ నటB
వంచుమ" TEను ెపu%ావ xKగ మ  ఒంటMలక;ను ళØ
6 12టMCదన" P
Aన` ెపT° ఆP  ZLవక;(ైన ఇ¯ాqక;రక; వ "య!ంAనై
య ండను %ాక, అందువలన వ Tx యజమను"]ద అనుగ\హమ
చూ1ిJవ" ె>Zిందు నT:ను. 15 అతడ మటలడట x>ంపకమ ంే
అబµK}మ సదరF(ైన TxరF ´µరయగ !ల క;మరF(ైన
బ¿తPల;క; పట-C న #Sబµ కడవ భ జమ ]ద 12టC B"వెdను. 16 ఆ
Aన` !I> చక"; ఆ కనక, ఏ పరFషpడను ఆను కcడలదు;
ఆ ఆ బµVలk"I %SP కడవను ళ6  "ంప"PQI #ా%ా 17 ఆ
ZLవక;డ ఆను ఎదు#tనుటక; పరF%?JN  కడవలk ళØ
6 ంెమ దయేZి
నను` xKగ "మ4" అ(f%?ను. 18 అందుా అయ xKగ మ" ె1ిu త ర%ా

తన కడవను ేJ]I ంచు" అత"I xహ!ెdను. 19 మ#Sయ ఆ
అత"I xహ !Adన తరF9ాత ఒంటMల; xKగ మటBCక; 9ాట-I" ళØ
6
ేయ దున" ె1ిu 20 త ర%ా %ా(fలk తన కడవ క;మ4#SంA J#S%S
ేదుటక; ఆ బµVI పరF%?తN p " P అత" ఒంటMల"`ట-I ళØ
6 ేZ2ను.
21 ఆ మనుషpడ ఆను ే#S చూA తన పKయణమ ను PQ9ా
సఫలమ ేZ2T° లో ె>Zినవ లsన" ఊర క;ం(ెను. 22 ఒంటMల; xKగ టPQన
తరF9ాత ఆ మనుషpడ అరతpలమ ఎతp
N గల బం%ారప మ క; క!4",
ఆ ేతpలక; ప తpలమ ల ఎతp
N గల #?ండ బం%ారF క(fయమ లను ¬Zి
23 వ ఎవ#S క;మ#?Nవ? దయేZి Tx ెపమ ;  తం(fK Pంట ¤మ ఈ
#ాJK బసేయ టక; సÍ లమ న`x అ" అ(f%?ను. 24 అందుా TEను
TxరFక; !లక"న క;మరFడగ బ¿తPల; క;మ#?NనT:ను. 25
మ#Sయ ఆమ ±దw xల గ(fi య ¤తయ #ాJK బసేయ టక;
సÍ లమ ను ఉన` వన%ా 26 ఆ మనుషpడ తన తలవంA PQ9ాక; nÖI
27 అబµK}మను Tx యజమను" ేవ(ైన PQ9ా సు
N Jంపబడను%ాక;
ఆయన Tx యజమను"I తన కృపను తన సతమ ను చూపట మనలదు;
TEను Kవలk నుండ%ాTE PQ9ా Tx యజవ 28 అంతట ఆ Aన`
పరF%?JN"P PÀ మటల; తన త>6 Pంట- 9ా#SI ె>12ను. 29 #Sబµక;
లబµనను TUక సదరF డం(ెను. అపడ లబµను ఆ బµVదగ¶ ర 9:ల;
పటనున` ఆ మనుషp" ±దw క; పరF%?JN" PQను. 30 అతడ ఆ
మ క; క!4" తన సద#S ేతpలనున` ఆ క(fయమ లను చూAఆ
మనుషpడ ఈలగ Tx మటల(ెన" తన సద#SPQన #Sబµ ె1ిuన

మటల; V" ఆ మనుషp" ±దw క; వె 31 లబµను PQ9ావలన
ఆర ంపబ(fన 9ా(x, లkప>I రమ 4; వ బయట "ల;వTEల? ఇల;
6 ను
ఒంటMలక; సÍ లమ ను TEను Zిదzమ ేPంAJనT:ను. 32 ఆ మనుషpడ
ఇంట-I వAd నపడ లబµను ఒంటMల గంతల; V1ిu ఒంటMలక; గ(fi య
¤తయ ాళØ
6 కడగ నుటక; అత"I" అత" కcడ నున`9ా#SI" ళØ
6
ఇAd 33 అత"I ´¢జనమ 12ట-Cంెను %ా" అతడTEను వAdన ప"ెపuక
మ నుప ´¢జనమ ేయనన%ా లబµను ెపమT:ను. 34 అంతట
అత(fట6T:నుTEను అబµK}మ xసుడను, 35 PQ9ా Tx యజమను"
బహÑ%ా ఆర ంెను గనుక అతడ %tపu9ా(xPQను; అత"I %tఱÃ లను
%tడ6 ను 9:ం(f బం%ారమ లను xస xZీ జనమ ను ఒంటMలను %ా(fదలను
దయేZ2ను. 36 Tx యజ మను" ´µరPQన Wా#ా వృxzపమ లk Tx యజ
మను"I క;మరF" కT:ను; Tx యజమనుడ తనక; క>%Sన యవతp
N ను
అత"IAd య Tx`డ; 37 మ#Sయ Tx యజమనుడ TxTEను ఎవ#S
ేశమందు "వ ZించుచుTx`T° ఆ కTxయ ల 1ిల6లలk ఒక 1ిల6ను Tx
క;మరF"I 12ం(f6 ేయవదుw. 38 అPే Tx తం(fK Pంట-I" Tx వంశసుÍల
±దw క;ను 9:È6 Tx క;మరF"I 12ం(f6 ేయ టక; ఒక 1ిల6ను ¬Zి "
#ావలsన" Txేత పKమ ణమ ేPంెను. 39 అపడ TEను Tx
యజమను" ఆ ZీN  Tx9:ంట #ాే¹ అ" ె1ిuనందుక; 40 అతడ ఎవ"
స"`¥లk TEను yVంచుచుTx`T° ఆ PQ9ా  కcడ తన దూతను పం1ి
 పKయణమ సఫలమ ేయ ను గనుక వ Tx వంశసుÍలలk Tx తం(fK
Pంటనుం(f Tx క;మరF 41 వ Tx వంశసుÍల±దw క; 9:È6J9ా PÀ

పKమణమ Vషయమ లk ఇక క; బµధత ఉండదు, 9ారF ఆను
ఇయ"PQడలకcడ ఈ పKమణమ Vషయమ లk క; బµధత ఉండద"
ె12uను. 42 TEను TEడ ఆ బµV ±దw క; వAd అబµK}మను Tx యజమను"
ేవడ9:ౖన PQ9ా, Tx పKయణ మ ను వ సఫలమ ేZిన PQడల 43
TEను ఈ ళ6 బµV±దw ">Aయ ండ%ా ళØ
6 ేదునుటక; వAdన
Aన`x" TEనువ దయేZి  కడవలk ళØ
6 ంెమ నను` xKగ"మ4"
ెప నపడ 44 వ xKగ మ  ఒంటMలక;ను ే య దున" PQవె
ెపT° ఆP Tx యజమను" క;మరF"I PQ9ా "య!ంAన
1ిల6PQ య ండను %ాక" మనVేZింట-". 45 TEను Tx హృదయమ లk అటB
6
అనునుట x>ంపక మ ంే #Sబµ భ జమ ]ద తన కడవను 12టC B"వAd
ఆ బµVలk"I %SP ళØ
6 ేదు" వెdను; అపడTxక; xహ!మ4"
TETxను అడగ%ా 46 ఆ త ర%ా తన కడవను ంAxKగ మ , 
ఒంటMలక;ను ళØ
6 12టMCదన" ె12uను గనుక TEను xK%SJ"; ఆ ఒంటMలక;ను
ళØ
6 12టMCను. 47 అపడ TEను వ ఎవ#Sక;మ#?Nవ" య(f%Sనందుక; ఆ
!ల TxరFనక; క"న క;మరFడగ బ¿తPల; క;మ#?Nన"
ె1ిuనపడ, TE Tx మ క;క; క!4య ను ఆ ేతpల 48 Tx తలవంA
PQ9ాక; nÖI, అబµK}మను Tx యజమను" ేవ(ైన PQ9ాను
¯NతKమ ేZిJ"; ఏలయన%ా ఆయన Tx యజమను" ±క సదరF"
క;మ#?Nను అత" క;మరF"I ¬ZినునటB
6 స#SPQన మర¶ మందు నను` న(f
1ింెను. 49 ాబట-C Tx యజమను"PQడల ]రF దయను నమ4కమ ను
కనుపరAనPQడల అPQనను Txక; ె>యెప(f, ల"PQడల అPQనను

ె>య ెప(f; అపడ TET:టB వలsT° అటB PQదనన%ా 50 లబµనును
బ¿తPల;నుఇ PQ9ావలన క>%Sన ారమ ; ¤ే అవన" %ా"
ాద"%ా" ెపu జjలమ ; 51 ఇ% #Sబµ  PQదుట నున`, ఆను ¬Zి"
మ 4; PQ9ా Z2లVAdన పKారమ ఈ  యజ మను" క;మరF"I
´µర అగ ను%ాక" ఉతN ర !Ad#S. 52 అబµK}మ ZLవక;డ 9ా#S మటల; V"
PQ9ాక; ¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేZ2ను. 53 తరF9ాత ఆ ZLవక;డ 9:ం(f
నగలను బం%ారF నగలను, వసN  మ లను ¬Zి #Sబµక; ఇెdను; మ#Sయ
అతడ ఆ సదరF"I త>6 I" Vల;వగల వసు
N వల; ఇెdను. 54
అతడను అత"కcడనున` మనుషpల;ను అన`ాన మ ల; పచుd"
అకడ ఆ #ాJKయంతయ నుం(f#S. ఉదయమ న 9ారF లA నపడ అతడTx
యజమను" ±దw క; నను` పం1ించుడ" 55 ఆ స దరFడను ఆ
త>6 య ఈ Aన`x" పనమ లsౖనను మ±దw ఉండ "మ 4, ఆ తరF9ాత
ఆ 9:ళ6వచుd న"#S. 56 అపడతడ PQ9ా Tx పKయణమ ను సఫలమ
ేZ2ను గనుక Txక; తడవ ాయక నను` పం1ించు(f, Tx యజమను"
±దw క; 9:æç6దన" ె1ిu నపడ 57 9ారF ఆ Aన` x"" 1ి>A, ఆ
PమనుT° ె>Zిందమ" ెప" 58 #Sబµను 1ి>Aఈ మనుషp"కcడ
9:æç6ద9ా అ" ఆ న(f%Sనపడ9:æç6దనT:ను. 59 ాబట-C 9ారF తమ
సద#SPQన #Sబµను ఆ x" అబµK}మ ZLవక;" అత" వAdన
మనుషpలను ¯ాగనం1ినపడ 60 9ారF #Sబµ మ సద#§, వ 9Eల
9Eలక; త>6 వగ దువ %ాక,  సంతJ9ారF తమ పగ9ా#S గV""
¯ా ¥ºనపరచుందురF %ాక అ" ఆను ºVంప%ా 61 #Sబµయ ఆ ప"

కెN ల;ను లA ఒంటMల T:I ఆ మనుషp" 9:ంబ(f9:È6#S. అటB
6 ఆ ZLవక;డ
#Sబµను డ" PQను. 62 ఇ¯ాqక; బ¿Pñ ల}P#P మర¶ మ న
వAd దfణ ేశమందు ాపరమ ం(ెను. 63 ¯ాయంాలమ న ఇ¯ాqక;
లమ లk ¥x"ంప బయల;9:È6 కను`లsJN చూAనపడ ఒంటMల;
వచుdచుం(ెను, 64 #Sబµ కను` లsJN ఇ¯ాqక;ను చూA ఒంటM]దనుం(f %S 65
మనల T:దు#tనుటక; లమ లk నడచుచున` ఆ మనుషp (ెవర" xసు"
నడగ%ా అతడఇతడ Tx యజమను డ" ె12uను గనుక ఆ మ సుక;
9EZిT:ను. 66 అప(x xసుడ xను ేZిన ారమ ల"`య ఇ¯ాqక;
Vవ#SంA ె12uను. 67 ఇ¯ాqక; త>6 PQన Wా#ా గ (xరమ లk"I ఆను ¬Zి"
PQను. అటB
6 అతడ #Sబµను ప#Sగ\¨©ంప%ా ఆ అత"I ´µర ఆPQను;
అతడ ఆను 1LK!ంెను. అపడ ఇ¯ాqక; తన త>6 Vషయ
దుఃఖ"9ారణంెను.
ఆాండమ 25
1 అబµK}మ మరల ఒక ZీN " V9ాహమ ేZిT:ను, ఆ 1LరF ?త#ా. 2
ఆ అత"I మÖను, ±Ôను, xను, !xను, ఇాËక;, షవహÑ
అను9ా#S" కT:ను. 3 ±Ôను ÌLబను ెxనును కT:ను. అష
ª #§య ల;
లsతÌీయ ల; లsయ ]య ల; అను9ారF ఆ ెxను సంతJ9ారF. 4 ఏPâా
ఏÓ2రF హT°క; అáx ఎలwయ అను9ారF ఆ !xను సంతJ9ారF. 5
రందరF ?త#ా సంతJ9ారF. అబµK}మ తనక; క>%Sన యవతp
N ఇ¯ాqక;
Iెdను. 6 అబµK}మ తన ఉపపతp`ల క;మరFలక; బహÑమనమ >Ad,

xను సyవ(ై య ండ%ాTE తన క;మరFడగ ఇ¯ాqక; TUదwనుం(f
తరFuతటBC%ా తరFu ేశమ నక; 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. 7 అబµK}మ బKIన
సంవతqరమ ల; నూట (ెబËPQదు. 8 అబµK}మ "ండ వృxzప మ నక;
వAdన9ా(ై మంA మ స>తనమ న ాKణమ V(fA మృJబÐం తన
1ితరFల±దw క; ేరdబ(ెను. 9 ¨©¬Nయ (ైన ¯హరF క;మరFడగ ఎâKను
లమంద> మ³uల గ హలk అత" క;మరFలగ ఇ¯ాqక;ను ఇా4Pల;ను
అత"" ాJ12ట-C#S; అ మ¤Ö PQదుట నున`. 10 అబµK}మ ¨Áతp
క;మరFల±దw "న లమ లkTE అబµK}మ ను అత" ´µరPQన
Wా#ాయ ను ాJ 12టCబ(f#S. 11 అబµK}మ మృJబÐంన తరF9ాత ేవడ
అత" క;మరFడగ ఇ¯ాqక;ను ఆర ంెను; అపడ ఇ¯ాqక; బéPñ
ల}P#P దగ¶ ర ాపరమ ం(ెను. 12 ఐగ 1ీN య #ాల;ను Wా#ా xZియ T:ౖన
}గరF అబµK}మ నక; క"న అబµK}మ క;మరFడగ ఇా4 Pల; వంWావÈ
Pే. 13 ఇా4Pల; జ³ష¡ క;మరF(ైన TEబµãతp ³xరF అదËPల;
!బµîమ 14 !ా4 దూమనమWాî 15 హదరF ేమ PQతరF Tx1ీషp
?ెమ 16 ఇV 9ా#S 9ా#S వంWావళØల పKారమ 9ా#S 9ా#S 1LరFల పన
ఇా4Pల; క;మరFల±క 1LరFల; 9ా#S 9ా#S %ా\మమ లలkను 9ా#S 9ా#S
Åటలలkను ఇా4Pల; క;మరFల; #³, 9ా#S 1LరFల; ఇ9E, 9ా#S9ా#S జనమ ల
పKారమ 9ారF పం(ెKండగ రF #ాàల;. 17 ఇా4Pల; బKIన
సంవతqరమ ల; నూట మ పu Pడ. అపడతడ ాKణమ V(fA మృJబÐం
తన 1ితరFల ±దw క; ేరdబ(ెను. 18 9ారF అష
ª రFనక; 9:ళ6 Ø మర¶ మ న
హల nదల;" ఐగ పN ఎదుటనున` షరFవరక; "వ Zించు9ారF అతడ

తన సదరFలంద#S PQదుట "9ాస ¤రuరచుT:ను. 19 అబµK}మ
క;మరFడగ ఇ¯ాqక; వంWావÈPే. అబµK}మ ఇ¯ాqక;ను కT:ను. 20
ఇ¯ాqక; పదw న#ామ లk "వZించు Zి#Sయ9ా(ైన బ¿తPల; క;మ#?Nయ ను
Zి#Sయ9ా(ైన లబµను సద#S య T:ౖన #Sబµను 12ం(f6 ేZిన`పడ
నల;బ సంవతqరమ ల9ాడ. 21 ఇ¯ాqక; ´µర %t(xKల; గనుక అతడ ఆ
Vషయ PQ9ాను 9EడT:ను. PQ9ా అత" ాKరÍన VT:ను గనుక
అత" ´µర PQన #Sబµ గర»వJ ఆPQను. 22 ఆ గర»మ లk hవల;
ఒక" TUకడ 12నుగ ల(f#S గనుక ఆఈల%?rే TEను బKదుక;ట PQందుక"
అను" PÀ Vషయ PQ9ాను అడగ 9:æç6ను. అపడ PQ9ా
ఆ "ట6 T:ను 23 #?ండ జనమ ల;  గర»మ లk కలవ.#?ండ
జనపదమ ల;  కడపలkనుం(f పKేకమ %ా వచుdను. ఒక జనపదమ కంటM
ఒక జనపదమ బ>షC  య ండను. 12దw9ాడ Aన`9ా"I xసుడగ ను
అT:ను. 24 ఆ పKసూJ ావలZిన నమ ల; "ం(fనపడ ఆ గర»మందు
కవల9ారF ఉం(f#S. 25 nదట-9ాడ ఎఱÃ "9ాడ%ా బయట-Iవెdను. అత"
ఒళ6 ంతయ #మ వసN మ వలs నుం(ెను గనుక అత"I ఏWావ అను 1LరF 12ట-C#S.
26 తరF9ాత అత" సదరFడ బయట-I వAd నపడ అత" ెP ఏWావ
మ(fను పటBC" య ం(ెను గనుక అత"I యÅబ అను 1LరF 12టC బ(ెను.
ఆ 9ా#S" క"నపడ ఇ¯ాqక; అరFవPండ6 9ాడ. 27 ఆ Aన`9ారF
ఎ%Sనపడ ఏWావ 9Eటµడటయందు TEరu#SPQ అరణ9ాZి%ా నుం(ెను;
యÅబ ¯ాధు9:ౖ గ (xరమ లలk "వZించుచుం(ెను. 28 ఇ¯ాqక; ఏWావ
ెAdన 9Eటమంసమ ను Jనుచుం(ెను గనుక అత" 1LK!ంెను; #Sబµ

యÅబ ను 1LK!ం ెను. 29 ఒకTxడ యÅబ కలగరవంటకమ వండను
చుండ%ా ఏWావ అలZిన9ా(ై లమ లkనుం(f వAd 30 TEను
అలZియ Tx`ను; ఆ PQఱÃPQఱÃ%ా నున` x"లk ంెమ దయేZి Txక;
12టC Bమ" అ(f%?ను; అందుేత అత" 1LరF ఎోమ అనబ(ెను. 31 అందుక;
యÅబ  జ³ష¡ త మ TEడ TxIమ4" అడగ%ా 32 ఏWావ TEను
xవబ¢వచుTx`ను గx జ³ష¡ త మ Tx?ందుకT:ను 33 యÅబ TEడ Tx
పKమణమ ేయ మT:ను. అతడ యÅబ  పKమణమ ేZి అత"I
జ³ష¡ త మ ను అ!్మ9Eయ%ా 34 యÅబ ఆ}ర మ ను Aక;డాయల
వంటకమ ను ఏWావ Iెdను; అతడ J" xK%S లAPQను. అటB
6 ఏWావ తన
జ³ష¡ త మ ను తృణ÷క#Sంెను.
ఆాండమ 26
1 అబµK}మ నమ లలk వAdన nదట- కరవ %ాక మ#S±క కరవ ఆ
ేశమ లk వెdను. అపuడ ఇ¯ాqక; %?#ారFలkనున` Óి>ÌీN య ల #ాజ?ౖన
అáలsక; TUదwక; 9:æç6ను. 2 అకడ PQ9ా అత"I పKతmవ
ఐగ పNలk"I 9:ళ6క TEను  ెప ేశమందు "వZించుమ . 3 ఈ ేశమందు
పర9ాZి9:ౖ య ండమ . TEను క; (ైయ ం(f "ను` ఆర ంెదను; 4
ఏలయన%ా క;ను  సంxనమ నక;ను ఈ ేశమ ల"`య ఇAd, 
తం(fKPQన అబµK}మ  TEను ేZిన పKమణమ T:ర9E#Sd, ఆాశ
నmతKమ లవలs  సంxనమ ను VసN #SంపేZి ఈ ేశమ ల"`య 
సంxనమ నక; ఇెdదను.  సంxనమ వలన సమసN భలkకమ లk"

సమసN జనుల; ఆర ంపబడదురF. 5 ఏలయన%ా అబµK}మ Tx మట V"
TEను V¥ంAన x" Tx ఆజ® లను Tx కటC డలను Tx "యమమ లను %?rT:న"
ె12uను. 6 ఇ¯ాqక; %?#ారFలk "వZింెను. 7 ఆ bట- మనుషpల; అత"
´µరను చూAఆ PQవర" అ(f%Sనపడ అతడఆ Tx సద#S అ"
ె12uను; ఎందుకన%ా #Sబµ చక" గనుక ఈ bట- మనుషpల; ఆ
"!తN మ నను` చంపదు#³¹ అను" తన ´µర అ" ెపటక;
భయప(ెను. 8 అకడ అతడ xల నమ ల;ం(fన తరF9ాత Óి>ÌీN య ల
#ాజ?ౖన అáలsక; Iట-×లk నుం(f చూAనపడ ఇ¯ాqక; తన ´µరPQన
#Sబµ సరసమడట కనబ(ెను. 9 అపడ అáలsక; ఇ¯ాqక;ను
1ి>1ింAఇ% ఆ  ´µరPఆ Tx సద#S అ" Pల ె1ిuJవ"
అడగ%ా ఇ¯ాqక;ఆను బట-C TEను చ"వదు TE¹ అనుంట-న" అత"
ె12uను. 10 అందుక; అáలsక;వ మక; ేZిన PÀ ప" P!? ఈ
జనులలk ఎవ(ైన ఆ "ర»యమ %ా శయ "ంచవచుdTE. అపడ వ
మ]I ాతకమ ెAd12టC B 9ాడవగx అT:ను. 11 అáలsక;ఈ
మనుషp" జo>?rనను ఇత" ´µర జo>?rనను 9:ళ6 Ø 9ాడ "శdయమ %ా
మరణhm ందున" తన పKజల కంద#SI ఆజj®1ింప%ా 12 ఇ¯ాqక; ఆ
ేశమందున`9ా(ై VతN నమ 9EZి ఆ సంవతqరమ నూరంతల; ఫలమ
ంెను. PQ9ా అత"" ఆర ంెను గనుక ఆ మనుషpడ
%tపu9ా(xPQను. 13 అతడ !I> %tపu9ాడగ వరక; క\మ క\మమ %ా
అవృz ందుచు వెdను. 14 అత"I %tఱÃ ల ఆZిN య %tడ6 ఆZిN య xసుల;
%tపu సమహ మ ను క>%Sనందున Óి>ÌీN య ల; అత"యందు అసూయ

ప(f#S. 15 అత" తం(fKPQన అబµK}మ నమ లలk అత" తం(fK xసుల;
తKV న బµవల"`ట-" Óి>ÌీN య ల; మను` Zి ప(fd9EZి#S. 16
అáలsక;వ మకంటM బహÑ బలమ గల9ాడవ గనుక మ±దw నుం(f
9:È6మ4" ఇ¯ాq క; ెపu%ా 17 ఇ¯ాqక; అకడనుం(f 9:È6 %?#ారF లkయలk
గ (xరమ 9EZి" అకడ "వZింెను. 18 అపడ తన తం(fKPQన అబµK}మ
నమ లలk తKV న ళ6 బµవల; ఇ¯ాqక; J#S%S తKV ంెను; ఏలయన%ా అబµK
}మ మృJబÐంన తరF9ాత Óి>ÌీN య ల; 9ాట-" ప(fd9EZి#S. అతడ తన 19
మ#Sయ ఇ¯ాqక; xసుల; ఆ లkయలk తKవ %ా జ?లల;గల ళ6 బµV ొ#S?ను.
20 అపడ %?#ారF ాపరFల; ఇ¯ాqక; ాపరFల జగడమ(fఈ రF మే
అ" ె1ిu#S గనుక 9ారF తన కల¨©ంAనందున అతడ ఆ బµVI ఏWøక; అను
1LరF 12టMCను. 21 9ారF మ#S±క బµV తKV నపడ x"రక;ను జగడమ(f#S
గనుక x"I hx` అను 1LరF 12టMCను. 22 అతడ అకడనుం(f 9:È6 మ#S±క
బµV తKV ంెను. x" Vషయ 9ారF జగడ మడలదు గనుక అతడఇపడ
PQ9ా మనక; ఎడమ కల;గజ³Zియ Tx`డ గనుక PÀ ేశ మంద 23
అకడనుం(f అతడ బ¿P#ª?బµక; 9:æç6ను. 24 ఆ #ాJKP PQ9ా అత"I
పKతmTEను  తం(fKPQన అబµK}మ ేవడను, TEను క; (ైయ Tx`ను
గనుక భయపడక;మ ; Tx xసు(ైన అబµK}మ ను బట-C "ను` ఆర ంA 
సంxనమ ను VసN #SంపేZ2దన" ె12uను. 25 అకడ అత(ొక బ>1ీఠమ
కట-C ంA PQ9ా Txమమ న ాKరÍనేZి అకడ తన గ (xరమ 9EZ2ను.
అపడ ఇ¯ాqక; xసుల; అకడ బµV తKV #S. 26 అంతట అáలsక;ను అత"
ZL`¨©తp(ైన అహÑజతpను అత" ZLTx¥పJPQన ÓీÅల;ను %?#ారFనుం(f

అత"±దw క; వAd#S. 27 ఇ¯ాqక;]రF Tx]ద పగపట-C ]±దw నుం(f నను`
పం1ి9EZిన తరF9ాత ఎందు"!తN మ Tx ±దw క; వAdయ Tx`ర"
9ా#Sనడగ%ా 28 9ారF "శd యమ %ా PQ9ా క; (ైయ ండట
చూAJVు గనుక మనక;, అన%ా మక;ను క;ను మధ TUక
పKమణమ ండవలs న"య 29 ¤మ "ను` మ టC క క; ¤ల తపu
మ#³!య ేయక "ను` సమ¥xనమ %ా పం1ి 9EZిJVు గనుక వను
మక; ×డేయక;ండనటB
6  "బంధనేZిందుమ"య అనుంట-!;
ఇపడ వ PQ9ా ఆ#ా దమ ంన 9ాడవ"#S. 30 అతడ 9ా#SI
Vందుేయ%ా 9ారF అన`ానమ ల; పచుd "#S. 31 ెల69ా#Sనపడ 9ారF
లA ఒక" ఒకడ పKమణమ ేZి"#S; తరF9ాత ఇ¯ాqక; 9ా#S" ¯ాగ
నంప%ా 9ారF అత" ±దw నుం(f సమ¥xనమ %ా 9:È6#S. 32 ఆ నమంే
ఇ¯ాqక; xసుల; వAd xమ తKV న బµV"గ#Sd అత"I ె>యేZిమక;
ళØ
6 కనబ(fనవ" ె1ిu#S గనుక 33 x"I ÌLబ అను 1LరF 12టMCను. ాబట-C
TEట-వరక; ఆ ఊ#S 1LరF బ¿P#ª?బµ. 34 ఏWావ నల;వ
సంవతqరమ ల9ా(ైనపడ ¨©¬Nయ (ైన బéP#§ క;మ#?Nయగ
యహÉºతpను ¨©¬Nయ (ైన ఏలkను క;మ#?Nయగ బµWøమతpను 12ం(f6 ేZి
T:ను. 35 రF ఇ¯ాqక;నక;ను #Sబµక;ను మT°9Eదన కల;గజ³Zి#S.
ఆాండమ 27
1 ఇ¯ాqక; వృదుz(ై అత" కను`లక; మందదృÌిC క>%Sనపడ అతడ తన 12దw
క;మరF(ైన ఏWావ Tx క;మరF(x, అ" అత" 1ిల;వ%ా అతడAతN మ

TxయTx అ" అత" నT:ను. 2 అపడ ఇ¯ాqక;ఇ% TEను వృదుzడను, Tx
మరణనమ Txక; ె> యదు. 3 ాబట-C వ దయేZి  ఆయ ధమ లsౖన 
అంబ ల "  Vల;
6 ను ¬Zి" అడVI P Txరక; 9Eటµ(f మంసమ
ెమ 4. 4 TEను xవక మ నుప "ను` TEను ఆర ంచునటB
6 TxIషCన
రFAగల ´¢జమ లను ZిదzపరA TEను Jనుట?r Tx±దw క; ెమ4" ె12uను. 5
ఇ¯ాqక; తన క;మ రFడగ ఏWావ ఇటB
6 ెపచుండ%ా #Sబµ Vనుచుం(ెను.
ఏWావ 9Eటµ(f మంసమ ెచుdటక; అడVI 9:æç6ను. 6 అపడ #Sబµ తన
క;మరFడగ యÅబ ను చూAఇ%  తం(fK  అన`PQన ఏWావ 7 మృJ
బÐందకమ నుప TEను J" PQ9ా స"`¥" "ను` ఆర ంచునటB
6
Txరక; మంసమ ెAd Txక; రFAగల ´¢జమ లను Zిదz పరచుమ"
ెపu%ా Vంట-". 8 ాబట-C Tx క;మరF(x, Tx మట V" TEను క; ఆజj®
1ింAనటBC ేయ మ . 9 వ మందక; 9:È6 #?ండ మంA ¤క 1ిల6లను
అకడనుం(f Tx±దw క; ెమ 4. 9ాట-  తం(fK IషCన రFAగల
´¢జమ లను అత"I ేZ2 దను. 10  తం(fK మృJబÐందక మ ందు అతడ
9ాట-" J" "ను` ఆర ంచునటB
6 వ 9ాట-"  తం(fK ±దw క;
¬Zి"వలsనT:ను. 11 అందుక; యÅబ Tx స దరF(ైన ఏWావ #మమ
గల9ాడ, TEను నున`"9ాడను గx. 12 ఒక9Eళ Txతం(fK నను` తడVచూచును,
అపడ TEను అత" దృÌిC I వంచక;డను%ా AనPQడల Tx ]I Wాప¤
%ా" ఆ#ా దమ ెచుd నన" ె12uను. 13 అPనను అత" త>6 Tx
క;మరF(x, ఆ Wాపమ Tx ]I వచుdను%ాక. వ Tx మటమతKమ V",
P 9ాట-" Tx±దw క; ¬Zి" రమ4" ెపu%ా 14 అతడ 9:È6 9ాట-" తన

త>6 ±దw క; ¬Zి"వెdను. అత" త>6 అత" తం(fK IషCన రFAగల
´¢జమ లను Zిదzపఱెను. 15 మ#Sయ తన జ³ష¡ క;మరFడగ ఏWావనక;
¯గZ2ౖన వసN మ ల; ఇంట తన ±దw నుం(ెను గనుక 16 #Sబµ 9ాట-" ¬Zి తన
Aన` క;మరFడగ యÅబ నక; ¾(f%SంA ఆ ¤క1ిల6ల చర4మ ల అత"
ేతpలను అత" డ]ద నునుప ´µగమ ను క1ిu 17 xను ZిదzపరAన
రFAగల ´¢జమ లను #tటMC ను తన క;మరFడగ యÅబ ేJ Iయ%ా 18
అతడ తన తం(fK±దw క; వAdTx తం(öK, అ" 1ిల;వ%ా అతడఏ! Tx
క;మరF(x,  9:వరవ" అ(f%?ను 19 అందుక; యÅబ TEను ఏWావ అను 
జ³ష¡ క;మరFడను, వ Tx ె1ిuనపKారమ ేZియ Tx`ను. వ నను`
ºVంచుట?r దయేZి లAకcరFdం(f, TEను 9Eటµ(f ెAdనx"" Jనువ 20
అపడ ఇ¯ాqక; Tx క;మరF(x, ఇంత ఘÖమ %ా అ  ?ట6 B ొ#S?న"
అడగ%ా అతడ ేవ(ైనPQ9ా Tx PQదుట-I x" ర1ిuంచుటేతTE అ"
ె12uను. 21 అపడ ఇ¯ాqక; Tx క;మరF(x, వ ఏWా వను Tx క;మరFడ9Ù
ా9Ù TEను "ను` తడV చూె దను దగ¶ రక; రమ4" ె12uను. 22 యÅబ
తనతం(fKPQన ఇ¯ాqక; దగ¶ రక; వAdనపడ అతడ అత"
తడVచూAస రమ యÅబ స రమ %ా" ేతpల; ఏWావ ేతpల అT:ను.
23 యÅబ ేతpల; అత" అన`PQన ఏWావ ేతpలవలs #మమ
గల9:ౖనందున ఇ¯ాqక; అత"" గ రFతp పటC లక అత"" ºVంA 24 ఏWావ
అను Tx క;మరFడవ 9ETx అ" అడగ%ా యÅబ TETE అT:ను. 25 అంతట
అతడ అ Tx±దw క; ెమ 4; TEను "ను` ºVంచునటB
6 Tx క;మరFడ
9Eటµ(f ెAdన Jందు నT:ను; అతడ ెAdనపడ అతడ JT:ను;

xKÔరసమ ే%ా అతడ xK%?ను. 26 తరF9ాత అత" తం(fKPQన ఇ¯ాqక; Tx
క;మరF(x, దగ¶ రక;వAd నను` మ దుw 12టC B మ4" అత" ె12uను. 27
అతడ దగ¶ రక; వAd అత" మ దుw12టC BT:ను. అపడతడ అత" వసN మ లను
9ాసనచూA అత" ºVంA Pట6 T:ను. ఇ% Tx క;మరF" సు9ాసన
PQ9ా ºVంAన ే" సు9ాసనవలs నున 28 ఆాశపమంచును
భ¯ారమ ను V¯ాNరన ¥xనమ ను xKÔరసమ ను ేవడ 
కనుగ\¨©ంచు%ాక 29 జనమ ల; క; xసులగ దురF జనమ ల; క;
¯ా%SలపడదురF  బంధుజనులక; వ ఏ>క9:ౖ య ండమ  త>6 పతpKల;
క; ¯ా%SలపడదురF "ను` శ1ించు9ారF శ1ింపబడదురF "ను`
ºVంచు9ారF ºVంపబడదురF%ాక 30 ఇ¯ాqక; యÅబ ను ºVంచుటPQన
తరF9ాత యÅబ తన తం(fKPQన ఇ¯ాqక; ఎదుటనుం(f బయల; ే#S 9:È6న
తmణ¤ అత" సదరF(ైన ఏWావ 9Eటµ(f వెdను. 31 అతడను రFAగల
´¢జమ లను ZిదzపరA తన తం(fK±దw క; ెAdTx తం(öK నను` ºVంచునటB
6
లA  క;మరFడ 9Eటµ(f ెAdనx" Jనుమ" తన తం(fKనT:ను. 32 అత"
తం(fKPQన ఇ¯ాqక; 9:వర వ" అత" న(f%S నపడ అతడTEను 
క;మరFడను ఏWావ అను  జ³ష¡ క;మరFడనన%ా 33 ఇ¯ాqక; !క;
టమ %ా గడగడ వణక;చు అట6 Pే 9Eటµ(fన ´¢జ మ ను Tx±దw క;
ెAdన9ా#?వరF? వ #ాకమ నుప TEను 9ాట"`ట-లk J" అత"" "జమ %ా
ºVంAJ", అతడ ºVంపబ(fన9ా(ే యT:ను. 34 ఏWావ తన తం(fK మటల;
V"నపడ దుఃఖా\ంతp(ై 12దw³క 9EZిఓ Tx తం(öK, నను`ను ºVంచుమ" తన
తం(fK ె12uను. 35 అతడ సదరFడ కపటùాయ మ  వAd క;

#ావలZిన º9:న ¬Zి"PQను. 36 ఏWావ యÅబ అను 1LరF అత"I
స#S%ాTE ె>6న; అతడ నను` ఈ #?ండ మరFల; ¹స పెdను. Tx
జ³ష¡ త మ ¬ZిT:ను, ఇ% ఇపడ వAd Txక; #ావలZిన º9:నను
¬ZిT:న" ె1ిuTxరక; మ#S P º9:నయ !%S>d య ంచలx అ"
అ(f%?ను. 37 అందుక; ఇ¯ాqక; ఇ% అత" క; ఏ>కను%ా "య!ంA అత"
బంధుజను లంద#S" అత"I xసుల;%ా ఇAdJ"; ¥xనమ ను xKÔరస మ ను
ఇAd అత" ÌింAJ" గనుక Tx క;మరF(x, ³! ే¸ 38 ఏWావ Tx తం(öK,
±దw ఒక º9:నP ఉన`x? Tx తం(öK, నను`, నను` కcడ ºVంచుమ"
తన తం(fK ె1ిu ఏWావ ఎల;%?JN Pడ %ా అత" తం(fKPQన ఇ¯ాqక; 39 
"9ాసమ భ¯ారమ లకయ 12ౖనుం(fపడ ఆాశప మంచు లకయ
నుండను. 40 వ కJN ేత బKదుక;దువ  సదరF"I xసుడవగ దువ
వ JరFగ లడ చుండ%ా  డ]దనుం(f అత"ా(f V#SA9Eయ దువ
అ" అత" క;తN ర!ెdను. 41 తన తం(fK యÅబ IAdన º9:న "!తN మ
ఏWావ అత"]ద పగపటMC ను. మ#Sయ ఏWావTx తం(fK" గ#Sdన
దుఃఖనమ ల; స]పమ %ా నున`V; అపడ Tx తమ 4(ైన యÅబ ను
చం12దననుT:ను. 42 #Sబµ తన 12దwక;మరF(ైన ఏWావ మటలనుగ#Sd
V"నపడ ఆ తన Aన` క;మరF(ైన యÅబ ను 1ిల;వనం1ి అత"
ఇట6 T:నుఇ%  అన`PQన ఏWావ "ను` చం12 దన" ె1ిu "ను` గ#Sd
తను`xను ఓxరFdను చుTx`డ. 43 ాబట-C Tx క;మరF(x, వ Tx మట
V" లA }#ానులkనున` Tx సదరFడగ లబµను TUదwక; ా#SP 
అన`Åపమ చల6రFవరక; 44  అన` Åపమ ]దనుం(f ¾ల%S వ

అత"I ేZిన 9ాట-" అతడ మరచువరక; లబµనుTUదw Tx`ళØ
6 ఉండమ ;
45 అపడ TEను అకడనుం(f "ను` 1ి>1ింె దను. ఒకTx(ే ] Pదw #S"
TEను %tటBCన TEల అT:ను. 46 మ#Sయ #Sబµ ఇ¯ాqక;¨Áతp
క;మ#?Nలవలన Tx ాKణమ VZిIన. ఈ ేశసుÍ#ాండKPన ¨Áతp క;మ#?Nలలk
#Sవంట- ఒకx"" యÅబ 12ం(f6 ేZి "నPQడల Tx బKదుక;వలన Tx³!
పKãజనమT:ను.
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1 ఇ¯ాqక; యÅబ ను 1ి>1ింAవ కTxను క;మ#?Nలలk ఎవెను V9ాహమ
ేZినకcడదు. 2 వ లA పదw న#ామ లkనున`  త>6 I తం(fKPQన
బ¿తPల; ఇంట-I 9:È6 అకడ  త>6 సదరFడగ లబµను క;మ#?Nలలk
ఒకx"" V9ాహమ ేZినుమ" యత"I ఆజj®1ింA 3 సర శINగల ేవడ
"ను` ఆర ంA వ అTEక జనమ లగ నటB
6 క; సంxTx వృz
కల;గజ³Zి "ను` VసN #Sంపజ³Zి వ పర9ాZి9:ౖన ేశ మ ను, అన%ా ేవడ
అబµK}మ 4 ఆయన క;, అన%ా క;ను  కcడ  సంxనమ నక;ను
అబµK}మ నక; అనుగ\¨©ంAన ఆ#ా దమ ను దయేయ ను%ాక అ" అత"
ºVంA 5 యÅబ ను పం1ి9EZ2ను. అతడ పదw న #ామ లkనున`
Zి#Sయ9ాడగ బ¿తPల; క;మరFడను, యÅబ ఏWావల త>6 యగ #Sబµ
సదరFడT:ౖన లబµనుTUదwక; 9:æç6ను. 6 ఇ¯ాqక; యÅబ ను ºVంA,
పదw న#ామ లk 12ం(f6 ేZి" వచుdట?r అత" నక(fI పం12న"య , అత"
ºVంAనపడవ కTxను ేశప క;మ#?Nలలk ఎవ#S" 12ం(f6 ేZినవదw "

అత"I ఆజj®1ింెన"య 7 యÅబ తన త>6 దండKల మట V"
పదw న#ామ నక; 9:È6 PQన"య ఏWావ ె>Zి" నపడ, 8 ఇ%ాక
కTxను క;మ#?Nల; తన తం(fKPQన ఇ¯ాqక;నక; ఇషp
C #ాండK ార" ఏWావనక;
ె>Zి నపడ 9 ఏWావ ఇా4Pల; TUదwక; 9:È6, తనక;న` ´µరల;%ాక
అబµK}మ క;మరF(ైన ఇా4Pల; క;మ #?Nయ T:బµãతp
సద#Sయ T:ౖన మహలతpను కcడ 12ం(f6 ేZిT:ను. 10 యÅబ
బ¿P#ª?బµనుం(f బయల;ే#S }#ాను 9:ౖప 9:ళ6 Øచు 11 ఒకbట ే#S Kదుw
గ\ ంIనందున అకడ ఆ #ాJK ">AP, ఆ bట- #ాళ6 లk ఒకట- ¬Zి" తనక;
తలగడ%ా ేZి", అకడ పండ T:ను. 12 అపడతడ ఒక కల కT:ను.
అందులk ఒక "ెdన భ!]ద "ల;పబ(fయ ం(ెను; x" న
ఆాశమ నంటMను; x"]ద ేవ" దూతల; ఎక;చు గ చునుం(f#S. 13
మ#Sయ PQ9ా x"I 12ౖ%ా ">ATEను  తం(fKPQన అబµK}మ
ేవడను ఇ¯ాqక; ేవ(ైన PQ9ాను; వ పండ"య న` PÀ
భ!" క;ను  సంxనమ నక;ను ఇెdదను. 14  సంxనమ
భ!]ద లsకక; ఇసుక #³ణ వలవలsనగ ను; వ పడమట- తటBCను
తరFuతటBCను ఉతN రప తటBCను దfణప తటBCను 9ా1ింెదవ,
భ!±క వంశమ ల"`య  మలమ %ాను  సంxనమ
మలమ %ాను ఆర ంపబడను. 15 ఇ% TEను క; (ై య ం(f, వ
9:ళ6 Ø పKJ సÍ లమందు "ను` ాాడచు ఈ ేశమ నక; "ను` మరల
ర1ిuంెదను; TEను  ె1ిuన T:ర9EరFdవరక; "ను` Vడవన" ెపu%ా 16
యÅబ "దK ె>Zి"శdయమ %ా PQ9ా ఈ సÍ లమందుTx`డ; అ Txక;

ె>యక PQనను" 17 భయప(fఈ సÍ లమ ఎం భయంకరమ . ఇ
ేవ" మంర¤ %ా" 9E#tకట-ాదు; 18 పరలkకప గV" ఇే అనుT:ను.
ెల69ా#Sనపడ యÅబ లA xను తలగడ%ా ేZి"న #ాP¬Zి x""
సN ంభమ %ా ">1ి x" న]ద నూT: Z2ను. 19 మ#Sయ అతడ ఆ
సÍ లమ నక; బéేలను 1LరF 12టMCను. అPే nదట ఆ ఊ#S 1LరF లcà. 20
అపడ యÅబ TEను J#S%S Tx తం(fK Pంట-I ³మమ %ా వచుdనటB
6 ేవడ
Txక; (ైయ ం(f, TEను 9:ళ6 Øచున` PÀ మర¶ మ లk నను` ాా(f, 21
Jనుటక; ఆ}రమ ను ధ#Sంచునుటక; వసN మ లను Txక; దయేZిన PQడల
PQ9ా Txక; ేవ(ై య ండను. 22 మ#Sయ సN ంభమ %ా TEను ">1ిన
PÀ #ాP ేవ" మంరమగ ను; మ#Sయ వ Tx Iచుd యవతp
N లk
పయవవంతp "శdయమ %ా క; ె>6ంెదన" nÖక; T:ను.
ఆాండమ 29
1 యÅబ బయల;ే#S తరFu జనుల ేశమ నక; 9:æç6ను. 2 అతడ
చూAనపడ లమ లk ఒక బµV కనబ(ెను. అకడ x"±దw %tఱÃ ల
మందల; మడ పండ" య ం(ెను; ాపరFల; మందలక; ఆ బµV ళØ
6
12టC BదురF; ఒక 12దw #ాP ఆ బµV]ద మత 3 అక(fI మందల"`య
కc(f వచుd నపడ బµV]దనుం(f ఆ #ాJ" #S6ంA, %tఱÃ లక; ళØ
6 12ట-C
J#S%S బµV] #ాJ" x" bటనుంచు దురF. 4 యÅబ 9ా#S" చూA
అన`ల#ా, ] #?క(f9ార" అడగ%ా 9ారF¤మ }#ాను9ార మ"#S. 5
అతడTxరF క;మరFడగ లబµనును ] #?రFగ దు#ా అ" 9ా#Sనడగ%ా

9ారF ఎరFగ దుమ"#S. 6 మ#Sయ అతడ అతడ ³మమ %ా ఉTx`(x అ"
అడగ%ా 9ారF³మమ %ాTE ఉTx`డ; ఇ% అత" క;మ#?NPQన #ా¨Áల;
%tఱÃ ల9:ంట వచుdచున`ద" ె1ిu#S. 7 అతడ ఇ% ఇంక xల Kదుw ఉన`,
పవ లను గ ేయ 9Eళాలదు, %tఱÃ లక; ళØ
6 12ట-C, P 9ాట-"
¤పడ" ెపu%ా 8 9ారFమంద ల"`య గ ాకమ నుప అ మవలన
ాదు, తరF9ాత బµV]దనుం(f #ాP #S6ంచుదురF; అప(ే ¤మ %tఱÃ లక;
ళØ
6 12టC Bదుమ"#S. 9 అతడ 9ా#S ఇంక మటలడచుండ%ా #ా¨Áల; తన
తం(fK %tఱÃ ల మందను ల;" వెdను; ఆ 9ాట-" ¤పన. 10 యÅబ
తన త>6 సదరF(ైన లబµను క;మ#?Nయగ #ా¨Áల;ను, తన త>6
సదరFడగ లబµను %tఱÃ లను చూAనపడ అతడ దగ¶ రక; 9:È6
బµV]దనుం(f #ాJ" #S6ంA తన త>6 సదరFడగ లబµను %tఱÃ లక; ళØ
6
12టMCను. యÅబ #ా¨Áల;ను మ దుw12టC B" PQల;%?JN P(ెdను. 11 మ#Sయ
యÅబ xను ఆ తం(fK బంధువడ"య , 12 #Sబµ క;మరFడ"య
#ా¨Áల; ె1ిuనపడ ఆ పరF%?JNP తన తం(fK ె12uను. 13 లబµను
తన సద#S క;మరF(ైన యÅబ సమxరమ V"నపడ అత"" ఎదు
#tనుటక; పరF%?JN" వAd అత" ðగ>ంA మ దుw 12టC B" తన Pంట-I
డ" PQను. అతడ ఈ సంగతpల"`య లబµను ె12uను. 14
అపడ లబµను"జమ %ా వ Tx ఎమ కయ Tx మంసమ T:ౖ య Tx`వ
అT:ను. అతడ T:ల నమ ల; అత"±దw "వZింAన తరF9ాత 15
లబµనువ Tx బంధువడ9:ౖనం దున ఊరకP Txక; ల;వ ేZ2ద9ా?
³! yతమ ావలsT° ెపమ" యÅబ న(f%?ను. 16 లబµను IదwరF

క;మ#?Nల;ం(f#S. 9ా#Sలk 12దwx" 1LరF లయ; Aన`x" 1LరF #ా¨Áల;. 17
లయ జబ Ë కండ6 గల; #ా¨Áల; రపవJయ సుంద#Sయ T:ౖ య ం(ెను. 18
యÅబ #ా¨Áల;ను 1LK!ంA Aన` క;మ#?NPQన #ా¨Áల; Åసమ క; ఏడ
సంవతqరమ ల; ల;వ ేZ2దనT:ను. 19 అందుక; లబµనుఆను
అను"IచుdటకంటM Iచుdట ¤ల;; Tx±దw ఉండమ" ెపu%ా 20
యÅబ #ా¨Áల; Åసమ ఏడ సంవతqరమ ల; ల;వ ేZ2ను. అPనను
అతడ ఆను 1LK!ంచుటవలన అV అత"I w నమ ల;%ా ెను. 21
తరF9ాత యÅబ Tx నమ ల; సంపరÞ నV గనుక TEను Tx ´µర±దw క;
వనటB
6 ఆను TxIమ4" లబµను నడగ%ా 22 లబµను ఆ
సÍ లమ లkనున` మనుషpల నంద#S" గ ేZి Vందు ేPంA 23 #ాJK 9Eళ
తన క;మ#?NPQన లయను అత"±దw క; ¬Zి" %ా యÅబ ఆను
కc(ెను. 24 మ#Sయ లబµను తన xZిPQన లuను తన క;మ#?NPQన
లయక; xZి%ా ఇెdను. 25 ఉదయమందు ఆను లయ అ" PQ#S%S అతడ
లబµను వ Txక; ేZిన ప" P!ట-? #ా¨Áల; Åస¤గx క; ల;వ
ేZిJ"? ఎందుక; నను` ¹సపAdJవT:ను. 26 అందుక; లబµను12దw
x"కంటM మ ందు%ా Aన` x" "చుdట మేశ మ#ాదాదు. 27 ఈ
±క 9ారమ సంపరÞ మ ేయ మ ; Vక Pడ సంవతqరమ ల; Txక;
ల;వ ేZినPQడల అందు?r ఆను కcడ Iెdదమ" ెపu%ా 28
యÅబ అలగ ేZి ఆ 9ారమ సంప#SNPQన తరF 9ాత అతడ తన
క;మ#?NPQన #ా¨Áల;ను అత"I ´µర%ా ఇెdను. 29 మ#Sయ లబµను తన
xZియగ ëలúను తన క;మ#?NPQన #ా¨Áల;క; xZి%ా ఇెdను. 30 యÅబ

#ా¨Áల;ను కc(ెను, మ#Sయ అతడ లయకంటM #ా¨Áల;ను బహÑ%ా 1LK!ంA
అత"I మ#SP(ేండ6 ల;వ ేZ2ను. 31 లయ ే Ìింపబడట PQ9ా
చూA ఆ గర»మ ె#Sెను, #ా¨Áల; %t(xKలsౖ య ం(ెను. 32 లయ
గర»వJPQ క;మరF" క", PQ9ా Tx శ\మను చూAయ Tx`డ గనుక
Tx 12"!ట- నను` 1LK!ంచును గx అను" అత"I రబéను అను 1LరF
12టMCను. 33 ఆ మరల గర»వJPQ క;మరF" క"TEను ే Ìింపబ(fJనన`
సంగJ PQ9ా VTx`డ గనుక ఇత"కcడ Txక; దయేZ2 నను"
అత"I Ìి¹ను అను 1LరF 12టMCను. 34 ఆ మరల గర»వJPQ క;మరF"
క"తpదక; ఈ ¯ా#S Tx 12"!ట- Tx హతp
N " య ండను; అత"I మ గ¶ రF
క;మరFలను కంట-నను T:ను. అందుేత అత"I లV అను 1LరF 12టMCను 35
ఆ మరల గర»వJPQ క;మరF" క"ఈ ¯ా#S PQ9ాను
సు
N Jంెదనను" యx అను 1LరF 12టMCను. అప(xక; ానుప ఉ(f%?ను.
ఆాండమ 30
1 #ా¨Áల; xను యÅబ నక; 1ిల6ల; కనక వట చూA తన అకయందు
అసూయప(f యÅబ Txక; గర»ఫలమ "మ 4; ల"PQడల TEను
చెdదనT:ను. 2 యÅబ Åపమ #ా¨Áల;]ద రగ ల;న%ా అతడTEను క;
గర»ఫలమ ను ఇయక Pన ేవ"I పKJ%ా నుTx`Tx అT:ను. 3 అందు
ాTx xZిPQన ëలú ఉన` గx; ఆ మ 4; ఆ Tx రక; 1ిల6లను
కనును; ఆలగ న ఆ వలన Txక;ను 1ిల6ల; కల;గ దుర" ె1ిu 4 తన
xZిPQన ëలúను అత"I ´µర%ా ఇెdను. యÅబ ఆ %ా 5 ëలú

గర»వJPQ యÅబ నక; క;మరF" కT:ను. 6 అపడ #ా¨Áల; ేవడ Txక;
¬రFu¬#?dను; ఆయన Tx nరను V" Txక; క;మరF" దయ ేZ2నను"
అత"I xను అ" 1LరF 12టMCను. 7 #ా¨Áల; xZిPQన ëలú J#S%S గర»వJPQ
యÅబ క; #?ండవ క;మరF" కT:ను. 8 అపడ #ా¨Áల;ేవ" కృప
Vషయ Tx అక #ా(f %?>AJనను" అత"I నâాN> అను 1LరF 12టMCను.
9 లయ తనక; ానుప ఉడగ ట చూA తన xZిPQన లuను ¬Zి"
యÅబ నక; ఆను ´µర%ా ఇెdను. 10 లయ xZిPQన లu
యÅబ నక; క;మరF" కన%ా 11 లయఇ అదృషC ¤గx అను" అత"I
%ాదు అను 1LరF12టMCను. 12 లయ xZిPQన లu యÅబ నక; #?ండవ
క;మరF" కన%ా 13 లయ TEను ´µగవంతp#ా లనుZీN ల; నను` ´µగవJ
అందురF గx అ" అత"I ఆÌLరF అను 1LరF 12టMCను. 14 %ధుమల
Åతాలమ లk రబéను 9:È6 లమ లk పతKxత వృmప పండ6 చూA తన
త>6 PQన లయక; ెAd Pెdను. అపడ #ా¨Áల; క;మరF" పతK
xతవృmప పండ6 లk "` Txక; దయేయ మ" లయ అన%ా 15 ఆTx
భరN ను ¬Zింట-9E అ xలx? ఇపడ Tx క;మరF" పతKxత వృmప
పండ6 ను ¬Zిందు9ా అ" ె12uను. అందుక; #ా¨Áల;ాబట-C  క;మరF"
పతKxతవృmప పండ6 "!తN మ అతడ ఈ #ాJK  శయ"ంచున" ె12uను.
16 ¯ాయంాలమందు యÅబ లమ నుం(f వచుdనపడ లయ అత""
ఎదు#tన బ¢Pవ Tx ±దw క; #ావలsను, Tx క;మరF" పతKxతవృmప
పండ6  "ను` ంట-న" ె12uను. ాబట-C అతడ ఆ #ాJK ఆ శయ"ంెను.
17 ేవడ లయ మనV VT:ను గనుక ఆ గర» వJPQ యÅబ నక;

అPదవ క;మరF" కT:ను. 18 లయ TEను Tx 12"!ట-I Tx xZి
"Adనందున ేవడ Txక; పKJఫలమ దయేZ2నను" అత"I ఇWాî ఖరF
అను 1LరF 12టMCను. 19 లయ మరల గర»వJPQ యÅబ నక; ఆరవ క;మరF"
కT:ను. 20 అపడ లయేవడ మంA బహÑమJ Txక; దయేZ2ను; Tx
12"!ట-I ఆరFగ రF క;మరFలను క"య Tx`ను గనుక అత(fకను Tx
ాపరమ ేయ నను" అత"I జ?బలcను అను 1Lం 21 ఆ తరF9ాత ఆ
మ#?Nను క" ఆక; ºTx అను 1LరF 12టMCను. 22 ేవడ #ా¨Áల;ను
జj®పకమ ేZి" ఆ మనV V" ఆ గర»మ ె#Sెను. 23 అప(x
గర»వJPQ క;మ రF" క"ేవడ Tx "ంద ¾ల%SంెననుT:ను. 24
మ#Sయ ఆ--PQ9ా మ#S±క క;మరF" Txక; దయేయ ను%ాక
అను" అత"I ãZLప అను 1LరF 12టMCను. 25 #ా¨Áల; ãZLపను క"న
తరF9ాత యÅబ లబµనునను` పం1ి9Eయ మ ; Tx bట-I" Tx
ేశమ నక;ను 9:æç6దను. 26 Tx ´µరలను Tx 1ిల6లను Tx కపu%Sంచుమ ;
అపడ TEను 9:æç6దను; 9ా#S Åసమ క; ల;వేZిJ"; TEను క; ల;వ
ేZిన Vధమ ను  9:రFగ దువగx అ" ె12uను. 27 అందుక; లబµను
అత" కటµmమ Tx ]దనున` PQడల Tx మట Vనుమ ; "ను` బట-C
PQ9ా నను` ఆర ంెన" శక;నమ చూA ె>Zింట-న" ె12uను. 28
మ#Sయ అతడ yత !ంతయ" Tx సuషC మ %ా ెపమ అ
PెdదనT:ను. 29 అందుక; యÅబ అత" చూATEను ?ట6 B ల;వ
ేZిJT°  మందల; Tx±దw ఎటB
6 ం(ెT° అ క; ె>య ను; 30 TEను
#ాకమ నుప క;ం(fన ంె¤; అPే అ బహÑ%ా అ వృz ంెను;

TEను ాదమ 12ట-Cన bటMల6 PQ9ా "ను` ఆర ంెను; TEను Tx Pంట9ా#Sరక; ఎపడ సంాదమ ేZిందు నT:ను. 31 అపడ తడTEను ³!
ఇయవలsన" య(f%S నందుక; యÅబ వ Tx³!య ఇయవదుw; వ
Txరక; ఈ Vధమ %ా ేZినPQడల TEను J#S%S  మందను ¤1ి ాెదను. 32
TEడ TEను  మంద అంత ట-లk నడA చూA డలsౖనను మచdలsౖనను గల పKJ
%tఱÃ ను, %tఱÃ 1ిల6లలk నల6 " పKJx"", ¤కలలk మచdలsౖనను డలsౖనను
గల9ాట-" 9EరFపరెదను; అట-C V Txక; yతమగ ను. 33 ఇక]దట Txక;
#ావలZిన yతమ ను గ#Sd వ చూడవAd నపడ Tx TxయపKవరN నP
Txక; ¯ాmమగ ను; ¤కలలk డలsౖనను మచdలsౖనను ల"వ"`య ,
%tఱÃ 1ిల6లలk నల;ప ల"వ"`య Tx ±దw నున`PQడల TEను ొం%S>Jన"
ెపuవచుdనT:ను. 34 అందుక; లబµను మంA,  మటపనTE ా"
మ4T:ను. 35 ఆ నమ న లబµను xరPQనను మచd PQనను గల
¤కతpలను, డలsౖనను మచdలsౖనను గల 12ంట-¤కల"`ట-" ంెమ
ెల;పగల పKJx"" %tఱÃ 1ిల6లలk నల6 9ాట- న"`ట-" 9EరFేZి తన క;మరFల
ేJ కపu%SంA 36 తనక;ను యÅబ నక;ను మధ మడ నమ ల
పKయణమంత దూరమ 12టMCను; లబµను±క !%S>న మందను యÅబ
¤ప చుం(ెను. 37 యÅబ ATxరF జం%S ¯ాల; అను ెట6 చువ లను ¬Zి"
ఆ చువ లలk ెల6xరల; కనబడనటB
6 అకడకడ 9ాట- ¾కల; ఒ>A 38
మందల; ళØ
6 xKగ వAdనపడ అV చూల; కటBCటక; అతడ xను ఒ>Aన
చువ లను మందల; xKగ టక; వచుd ాల;వలలkను ళ6 %ాళ6 లkను
9ాట-PQదుట 12టC%ా 39 మందల; ఆ చువ ల PQదుట చూల; కట-C xరలsౖనను

డలsౖనను మచdలsౖనను గల 1ిల6లను ఈT:ను. 40 యÅబ ఆ %tఱÃ 1ిల6లను
9EరFేZి, xరల;గల 9ాట- తటBCను లబµను మందలలk నల6 " 9ాట- తటBCను
మందల మ ఖమ ల; JK1ిu తన మందలను లబµను మందల నుంచక 9ాట-"
9EరF%ా ఉంెను. 41 మందలk బలనV చూల; కట-C నప(ెల6ను అV ఆ చువ ల
PQదుట చూల; కటBCనటB
6 యÅబ మంద కను`ల PQదుట ాల;వలలk ఆ
చువ ల; 12టMCను. 42 మంద బల¨ßననపడ 12టCలదు. అటB
6 బల¨ßననV
లబµనుక;ను బల నV యÅబ నక;ను వెdను. 43 ఆ పKారమ ఆ
మనుషpడ అత¥ కమ %ా అవృz ం V¯ాNర న మందల; xZీల;
xసుల; ఒంటMల; %ా(fదల; గల9ా(xPQను.
ఆాండమ 31
1 లబµను క;మరFల;మన తం(fKI క>%Sన యవతp
N ను యÅబ ¬Zి",
మన తం(fKI క>%Sన x"వలన ఈ యవxZిN సంాంెన" ెప"న
మటల; యÅబ VT:ను. 2 మ#Sయ అతడ లబµను మ ఖమ చూAనపడ
అ "న` nన` ఉం(fనటB
6 అత"PQడల ఉండలదు. 3 అపడ PQ9ా
1ిత రFల ేశమ నక;  బంధువల ±దw క; J#S%S 9:ళ6 Øమ ; TEను క;
(ైయ ం(ెదన" యÅబ  ెపu%ా 4 యÅబ లమ లk తన
మంద±దw క; #ా¨Áల;ను లయను 1ిల;వనం1ి 9ా#S Pట6 T:ను. 5 ] తం(fK
కటµmమ "న` nన` Tx]ద ఉం(fనటB
6 ఇపడ Tx]ద నుండలద" Txక;
కనబడచున`; అPే Tx తం(fK±క ేవడ Txక; (ై య Tx`డ; 6 ]
తం(fKI Tx యవచû IN ల;వ ేZిJన" ]క; ె>ZL య న`. 7 ] తం(fK

నను` ¹సపAd పమరF6 Tx yతమ మ#?dను; అPననుేవడ అత"
Txక; }"ేయ "యలదు. 8 అతడడల; గలV  yతమగ న"
ె1ిuనPQడల అపడ మందల"`య డల;గల 1ిల6లT:ను. xరల;గలV
 yతమగ న" ె1ిuనPQడల అపడ మందల"`య xరల;గల 1ిల6ల
T:న 9 అటB
6 ేవడ ] తం(fK పవలను ¬Zి TxIెdను. 10 మందల;
చూల;కటBC ాలమ న TEను స ప` మందు కను`లsJN చూడ%ా %tఱÃ లను xటB
టäC ళØ
6 xరలsౖనను డలsౖనను మచdలsౖనను గల9:ౖ య ం(ెను. 11 మ#Sయ ఆ
స ప`మందు ేవ" దూత యÅబ అ" నను` 1ిల;వ%ాAతN మ పKభ 9ా
అ" ె1ిuJ". 12 అపడ ఆయన కను`లsJN చూడమ ; %tఱÃ లను xటB
చున` టäC ళ6 "`య xరలsౖనను డలsౖనను మచdలsౖనను గలV; ఏలయన%ా
లబµను క; ేయ చున` యవతp
N ను చూAJ" 13  9:కడ సN ంభమ ]ద
నూT: ZిJ9Ù, PQకడ Txక; nÖక;బ(f ేZిJ9Ù ఆ బéేల; ేవడను TETE.
ఇపడ వ లA PÀ ేశ మ లkనుం(f బయల;ే#S వ పట-C న ేశమ నక;
J#S%S 9:ళ6 Øమ" Tx ె12uనT:ను. 14 అందుక; #ా¨Áల;ను లయయ Pంక
మ తం(fK Pంట మక; ాల; పంప లsక(fV? అతడ మమ 4ను అనుల;%ా
చూచుటలx? 15 అతడ మమ 4ను అ!్మ9EZి, మక; #ావలZిన దKవమ ను
బÐతp
N %ా J"9EZ2ను. 16 ేవడ మ తం(fK ±దw నుం(f ¬Zి9EZిన ధనమంతయ
మయ మ 1ిల6లయ T:ౖయ న` గx? ాబట-C ేవడ  ె1ిuనటM6 ల6
ేయ మ" అత"క;తN ర !య%ా 17 యÅబ లA తన క;మరFలను తన
´µరలను ఒంటMల]ద T:IంA 18 కTxనుేశమ నక; తన తం(fKPQన ఇ¯ాqక;
TUదwక; 9:ళ6 Øటక; తన పవ ల"`ట-", xను సంాంAన సంపద

యవతp
N ను, పదw న #ామ లk xను సంాంAన ఆZిN యవతp
N ను ¬Zి"
PQను. 19 లబµను తన %tఱÃ లబÐచుd కJN #Sంచుటక; 9:È6య ండ%ా #ా¨Áల;
తన తం(fK Pంటనున` గృహ ేవతలను ొం%Sలsను. 20 యÅబ xను
ా#Sవ చుTx`న" Zి#Sయ9ా(ైన లబµనుక; ె>యేయక వటవలన
అత" ¹సపAdన9ా(xPQను. 21 అతడ తనక; క>%Sన దంతయ ¬Zి"
ా#SPQను. అతడ లA న xట- %Sలదను ండతటBC అమ ఖు(ై 9:æç6ను.
22 యÅబ ా#SPQన" మడవ నమ న లబµనుక; ెల;పబ(ెను. 23
అతడ తన బంధువలను 9:ంటబ¿టC B", Pడ నమ ల పKయణమంత
దూరమ అత" తరFమ " P, %Sలదుండ ]ద అత" క>ZిT:ను. 24
ఆ #ాJK స ప`మందు ేవడ Zి#Sయ9ా(ైన లబµను TUదwక; వAdవ
యÅబ  మంA%ా" ెడi%ా" పల;కక;మ జjగ\తN సు] అ" అత"
ె12uను. 25 లబµను యÅబ ను క>ZిT:ను. యÅబ తన గ (xరమ ఆ
ండ]ద 9EZి"య ం(ెను; లబµనును తన బంధువల %Sలదు ండ]ద
గ (xరమ 9EZి T:ను. 26 అపడ లబµను యÅబ 9E! ేZిJV?
నను` ¹సపAd, కJN  ెరపటC బ(fన 9ా#S" వలs Tx క;మ#?Nలను
"వTEల? 27 వ Txక; ెపuక రహసమ %ా ా#SP నను`
¹సపAdJ9Eల? సంభKమమ ను ాటలను మెw లను Zిx#ాలను
"ను` ¯ాగనంపదుTE. 28 అPే వ Tx క;మరFలను Tx క;మ#?Nలను
నను` మ దుw 12టC B న"యక 1ిAdపట-C PటB
6 ేZిJV. 29 ]క; }"
ేయ టక; Tx ేతనవను; అPే Pన #ాJK ] తం(fK±క ేవడవ
యÅబ  మంA %ా" ెడi%ా" పల;క క;మ జjగ\తN సు] అ" Tx ె12uను.

30  తం(fK Pంట-]ద బహÑ 9ాంఛగల 9ాడ9:ౖ 9:ళ6%#SనPQడల 9:ళ6 Øమ , Tx
ేవతల TEల ొం%S>Jవన%ా 31 యÅబ వ బలవంతమ %ా Tx ±దw నుం(f
 క;మ#?Nలను ¬Zిందు9E¹ అను" భయప(fJ" 32 ఎవ#S±దw 
ేవతల; కనబడT° 9ారF బKదుకకcడదు. వ Tx ±దw నున` 9ాట-" మన
బంధువల PQదుట 9:దI  x"" ¬Zినుమ" లబµను ె12uను. #ా¨Áల;
9ాట-" ొం%Sలsన" యÅబ నక; ె>యలదు. 33 లబµను యÅబ
గ (xరమ లk"I లయ గ (xరమ లk"I ఇదw #S xZీల గ (xరమ లలk"I
9:æç6ను %ా" అత" ³!య ొరకలదు. తరF9ాత అతడ లయ
గ (xరమ లkనుం(f బయల;ే#S #ా¨Áల; గ (xరమ లk"I 9:æç6ను. 34 #ా¨Áల;
ఆ Vగ\హమ లను ¬Zి" ఒంటM ¯ామ%S\లk 12ట-C 9ాట-]ద కcరFdం(ెను. ా%ా
లబµను ఆ గ (xరమందంతటను తడV చూA నపuట-I" అV ొరకలదు. 35
ఆ తన తం(fKతమ యదుట TEను లవలనందున xమ Åపపడకcడదు;
TEను కడ%ానుTx`న" ె12uను. అత (ెంత 9:దIనను ఆ Vగ\హమ ల;
6 మం(fప(f
ొరకలదు. 36 యÅబ Åపప(f లబµ ను 9ాంA అత"VటB
నను` తరFమ TEల? TEను ేZిన ోKహ¤!? ాప¤!? 37 వ Tx సమసN
¯ామ%S\ త(fV చూAన తరF9ాత  Pంట- వసు
N వల"`ట-లk ఏ ొ#S?ను? Tx
9ా#S PQదుటను  9ా#SPQదు టను అ PటB
6 ెAd12టC Bమ ; 9ారF మన
ఉభయ ల మధ ¬రFu ¬రFdదురF. 38 ఈ PరFవ Pండ6 TEను
±దw నుంట-".  %tఱÃ లsౖనను ¤క లsౖనను ఈచు " లదు,  మంద
టäC ళ6 ను TEను Jనలదు. 39 దుషC మృగమ లేత *లdబ(fనx""  ±దw క;
ేక ఆ నషC మ TETE 12టC Bంట-". పగట-యందు ొం%S>ంపబ(fన x" TE!

#ాJKయందు ొం%S >ంపబ(fనx" TE! Tx±దw పచుdంట-V; TEను
ఈలగ ంట-". 40 పగట- PQండక;ను #ాJK మంచుక;ను TEను öణÝంAJ"; "దK
Tx కను`లక; దూర మPQను. 41 ఇవరక;  Pంట-లk ఇరFవ Pండ6
ఉంట-".  Pదw #S క;మ#?Nల "!తN మ పదుTxల; %³ండ6ను,  మంద
"!తN మ ఆ#³ండ6ను క; ల;వ ేZిJ". అPనను వ Tx yతమ
పమరFల; మ#SdJV. 42 Tx తం(fK ేవడ, అబµK}మ ేవడ, ఇ¯ాqక;
భయప(fన ేవడ Txక; (ైయ ండ"PQడల "శdయమ %ా వ నను` వట-C
ేతpలTE పం1ి9EZి య ందువ. ేవడ Tx పKయసమ ను Tx ేతpల
కషC మ ను చూA, Pన #ాJK "ను` గw ంెన" లబµను ె12uను. 43
అందుక; లబµను ఈ క;మ#?Nల; Tx క;మ#?Nల;, ఈ క;మరFల; Tx క;మరFల;,
ఈ మంద Tx మంద, క; కనబడచున` అంతయ Tx, ఈ Tx
క;మ#?NలT:ౖనను రF క"న క;మరFల T:ౖనను TE 44 ావన TEనును వను
"బంధన ేZిందమ రమ 4, అ Txక;ను క;ను మధ ¯ాf%ా ఉండన"
యÅబ  ఉతN ర!య%ా 45 యÅబ ఒక #ాP ¬Zి" x"" సN ంభమ %ా
"ల;వబ¿టMCను. 46 మ#Sయ యÅబ #ాళØ
6 కcరFdడ" తన బంధువల
ె12uను. 9ారF #ాళØ
6 ెAd క;పu 9EZి#S; అకడ 9ారF ఆ క;పu ±దw
´¢జనమ ేZి#S. 47 లబµను x"I యగñ Wాహదూx అను 1LరF 12టMCను.
అPే యÅబ x"I గలదు అను 1LరF 12టMCను. 48 లబµను TEడ ఈ క;పu
Txక;ను క;ను మధ ¯ాf%ా ఉండన" ె12uను. ాబట-C x"I గలదను
1LరF12టMCను. మ#Sయ మనమ ఒక#Sకరమ దూరమ %ా నుండ%ా PQ9ా
Txక;ను క;ను మధ జరFగ న క"12టC Bన" ె12uను గనుక x"I !¯ాu

అను 1LరF 12టCబ(ెను. 49 అంతట లబµనువ Tx క;మ#?Nలను బµధ 12ట-Cనను,
Tx క;మ#?Nలను %ాక Pతర ZీN లను12ం(f6 ేZి"నను, 50 చూడమ ,
మన±దw ఎవరFను లరF గx, Txక;ను క;ను ేవ(ే ¯ాf అ" ె12uను. 51
మ#Sయ లబµనుTxక;ను క;ను మధ TEను ">1ిన PÀ సN ంభమ ను
చూడమ ఈ క;పu చూడమ . 52 }"ేయవలsన" TEను ఈ క;పu xట- 
±దw క; #ాకను, వ ఈ క;పuను ఈ సN ంభమ ను xట- Tx ±దw క; #ాకను
ఉండటక; ఈ క;పu ¯ాf PÀ సN ంభమ ను ¯ాf. 53 అబµK}మ ేవడ
TxరF ేవడ 9ా#S తం(fK ేవడ మన మధ Txయమ ¬రFdన"
ె12uను. అపడ యÅబ తన తం(fKPQన ఇ¯ాqక; భయప(fన ేవ"డ"
పKమణమ ేZ2 54 యÅబ ఆ ండ]ద బ> య#SuంA ´¢జనమ
ేయ టక; తన బంధువలను 1ిల;వ%ా 9ారF ´¢జ నమ ేZి ండ]ద ఆ #ాJK
9:ళ6బ Ad#S. 55 ెల69ా#Sనపడ లబµను లA తన క;మరFలను తన
క;మ#?Nలను మ దుw 12టC B" 9ా#S" ºVంA బయల; ే#S తన ఊ#SI 9:È6
PQను.
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1 యÅబ తన Kవను 9:ళ6 Øచుండ%ా ేవదూతల; అత"" ఎదు#t"#S. 2
యÅబ 9ా#S" చూAఇ ేవ" ZLన అ" ె1ిu ఆ bట-I మహనPÀమ
అను 1LరF 12టMCను. 3 యÅబ ఎోమ ేశమ న, అన%ా WPÀరF
ేశమ ననున` తన సదరF(ైన ఏWావTUదwక; దూతలను తనక; మ ందు%ా
పం1ి 4 ]రF Tx పKభ 9:ౖన ఏWావ ఇంతవరక; TEను లబµనుTUదw "వZింA

య ంట-"; 5 Txక; పవల; %ా(fదల; మందల; xసxZీజనమ ను కలరF; 
కటµmమ Txయందు కల;గ నటB
6 %ా Tx పKభ వనI ె>యేయనం1ిJన"
 ZLవక;(ైన యÅబ అT:న" ెపడ" 9ా#S ాజj®1ింెను. 6 ఆ దూతల;
యÅబ TUదwక; J#S%SవAd¤మ  సదరF(ైన ఏWావTUదwక; 9:È6JVు;
అతడ Txల;గ వందలమం "ను` ఎదు#tన వచుdచుTx`డ" ెపu%ా 7
యÅబ !I> భయప(f ¾ందరప(f 8 ఏWావ ఒక గ ంప ]I వAd x"
హతమ ేZినPQడల !%S>న గ ంప త1ిuంచు"వనను",
తననున` జనులను మందలను పవలను ఒంటMలను #?ండ గ ంపల;%ా
V´µ%Sం 9 అపడ యÅబ Tx తం(fKPQన అబµK}మ ే9ా, Tx తం(fKPQన
ఇ¯ాqక; ే9ా,  ేశమ నక;  బంధు వల±దw క; J#S%S 9:ళ6 Øమ , క;
¤ల; ేZ2దన" Tx ె1ిuన PQ9ా, 10 వ  ZLవక;"I ేZిన
సమసN న ఉపారమ లక;ను సమసN సతమ నక;ను అాతpKడను, ఎట6 న%ా
Tx ేJ కఱÃ  మతK¤ PÀ ±#ాwనుxట-J"; ఇపడ TEను #?ండ
గ ంపలsౖJ". 11 Tx స దరF(ైన ఏWావ ేJనుం(f దయేZి నను`
త1ిuంచుమ ; అతడ వAd 1ిల6ల త>6 ", నను` చంపTE¹ అ" అత"I
భయపడచుTx`ను. 12 వ TEను క; (ై "శdయమ %ా ¤ల; ేయ చు,
V¯ాNరమగ టవలన లsIంపల" సమ దKప ఇసుకవలs  సంxనమ VసN
#Sంపజ³య దున" Z2లVAdJ9E అT:ను. 13 అతడ అకడ ఆ #ాJK గ(f1ి xను
సంాంAన x"లk తన అన`PQన ఏWావ రక; ఒక ానుకను 14 అన%ా
#?ండవందల ¤కలను ఇరFవ ¤క తpలను #?ండవందల %tఱÃ లను ఇరFవ
టäC ళ6 ను 15 మ పu ా(f ఒంటMలను 9ాట- 1ిల6లను నల;బ ఆవలను ప

ఆబ¢తpలను ఇరFవ ఆడ%ా(fదలను ప %ా(fద 1ిల6లను ¬Zి"
మందమందను 9EరF 9EరF%ా 16 తన xసులేJ కపu%SంA]రF మంద మందక;
నడమ ఎడమ ంA TxకంటM మ ందు%ా ¯ా%Sండ" తన xసుల ె12uను. 17
మ#Sయ 9ా#Sలk nదట-9ా"Tx సదరF(ైన ఏWావ "ను`
ఎదు#t"9:వ#S9ాడవ? ఎక(fI 9:ళ6 ØచుTx`వ?  మ ందరనున`V
PQవ#Sవ" "ను` అ(f%SనPQడల 18 వ ఇV  ZLవక;(ైన యÅ బ V, ఇ
Tx పKభ 9:ౖన ఏWావరక; పంపబ(fన ానుక; అ% అతడ మ 9:నుక
వచుdచుTx`డ" ెపమ" ఆజj®1ింెను. 19 అట6 తడ TEను మ ందు%ా
పంపచున` ానుకవలన అత" సమ¥xనపరAన తరF9ాత TEను అత"
మ ఖమ చూెదను; అపడతడ ఒక9Eళ నను` కటµ fంచునను"]రF
ఏWావను చూA 20 ]రF ఇ%  ZLవక;(ైన యÅబ మ 9:నుక
వచుdచుTx`డ" ెపu వలsన"య #?ండవ9ా"I" మడవ9ా"I" మందల
9:ంబ(f 9:È6న 9ా#Sకంద#SI" ఆజj®1ింెను. 21 అతడ ానుకను తనక;
మ ందు%ా పం1ింA xను గ ంపలk ఆ #ాJK ">ెను. 22 ఆ #ాJK అతడ లA
తన Pదw రF ´µరలను తన Pదw రF xZీలను తన పదండమం 1ిల6లను
¬Zి" యబ¢Ëక; #³వ xట-PQను. 23 యÅబ 9ా#S" ¬Zి " ఆ PరF
xట-ంA తనక; క>%Sనదంతయ పం1ి 9EZ2ను. 24 యÅబ ఒకడ !%S>
PQను; ఒక నరFడ ెల69ారF వరక; అత" 12నుగ ల(ెను. 25 xను అత"
%?ల;వక;ండట చూA ¾డగట-]ద అత"" టMC ను. అపడతడ ఆయన
12నుగ లడటవలన యÅబ ¾డ గడవZిలsను. 26 ఆయనెల69ారF
చున` గనుక నను` "మ4న%ా అతడవ నను` ఆర ంAేTE %ా"

"ను` "యనT:ను. 27 ఆయన 1L#³మ" యడగ%ా అతడయÅబ అ"
ె12uను. 28 అపడ ఆయనవ ేవ"ను మనుషpలను #ా(f
%?>AJV గనుక ఇక]దట  1LరF ఇWా\Pల %ా" యÅబ అనబడద"
ె12uను. 29 అపడ యÅబ  1LరF దయేZి ెల;పమT:ను. అందు
ాయనవ ఎందు"!తN మ Tx 1LరF అ(f%SJవ" ె1ిu అకడ అత"
Txర ంెను. 30 యÅబ TEను మ ఖ మ ü%ా ేవ" చూAJ" అPనను
Tx ాKణమ దIనద" ఆ సÍ లమ నక; 12నూPల; అను 1LరF 12టMCను. 31
అతడ 12నూPల;నుం(f ¯ా%SPనపడ సూ#దయమPQను; అపడతడ
¾డక;ంటBచు న(f ెను. 32 అందుేత ఆయన యÅబ ¾డగట-]
తpంట-నరమ ట-C నందున TEట-వరక; ఇWా\PÚయ ల; ¾డ గట-]దనున`
తpంట-నరమ JనరF.
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1 యÅబ కను`లsJN చూAనపడ ఏWావను . అత" Txల;గ వందలమం
మనుషpల;ను వచుd చుం(f#S. 2 అపడతడ తన 1ిల6లను లయ #ా¨Áల;ల
క;ను ఇదw రF xZీలక;ను పంA అపu%Sంెను. అతడ మ ందర xZీలను, 9ా#S
1ిల6లను 9ా#S 9:నుక లయను ఆ 1ిల6లను ఆ 9:నుక #ా¨Áల;ను ¸ 3 xను
9ా#S మ ందర 9:ళ6 Øచు తన సదరF" స]1ించు వరక; ఏడమరF6 TEలను
¯ా%Sలప(ెను. 4 అపడ ఏWావ అత"" ఎదు#tన పరF%?JN అత""
ðగ>ంచు" అత" డ]ద ప(f మ దుw12టC BT:ను; 9ా#SదwరF క`రF
V(fA#S. 5 ఏWావ కను`లsJN ఆ ZీN లను 1ిల6లను చూAరF ³! ావలsన"

అ(f%Sనందుక; అతడ రF ేవడ  ZLవక;"I దయేZిన 1ిల6ల అ"
ె12uను. 6 అపడ ఆ xZీల;ను 9ా#S 1ిల6ల;ను దగ¶ రక;వAd ¯ా%Sలప(f#S. 7
లయయ ఆ 1ిల6ల;ను దగ¶ రక;వAd ¯ా%Sలప(f#S. ఆ తరF9ాత ãZLపను
#ా¨Áల;ను దగ¶ రక; వAd ¯ా%Sల ప(f#S. 8 ఏWావTxక; ఎదురF%ావAdన ఆ
గ ంపంతయ ఎందుక" అడగ%ా అతడTx పKభ వ కటµmమ Tx ]ద
వచుdట³ అ" ె12uను. 9 అపడ ఏWావసదరF(x, Txక; ావలZినంత
6 ాదు; 
ఉన`,  9E ఉంచుమ4" ె12uను. 10 అపడ యÅబ అటB
కటµmమ Tx]ద నున`PQడల AతN %SంA Txేత ఈ ానుక పచుdనుమ ,
ేవ" మ ఖమ చూAనటB
6  మ ఖమ చూAJ";  కటµmమ Tx]ద
వAdన గద 11 TEను ±దw క; ెAdన ానుకను AతN %SంA పచుdనుమ ;
ేవడ నను` క"క#Sంెను; మ#Sయ Txక; ావలZినంత ఉన`ద" ె1ిu
అత" బల వంతమ ేZ2ను గనుక అతడ x" పచుd" 12 మనమ
9:ళ6 Øదమ ; TEను క; మ ందు%ా ¯ా%Sవదు న" ెపu%ా 13 అతడTx±దw
నున` 1ిల6ల; పZి1ిల6 ల"య , %tఱÃ ల; ¤కల; పవల; ా>చుdనV
అ"య Tx పKభ వక; ె>య ను. ఒకన¤ 9ాట-" వ(f%ా >నPQడల ఈ
మంద అంతయ చచుdను. 14 Tx పKభ వ దయేZి తన xసు"I మ ందు%ా
9:ళ6వలsను. TEను Tx పKభ వTUదwక; WPÀరFనక; వచుdవరక;, Tx మ ందర
నున` మందల; నడవగ>%Sన ల" ఈ 1ిల6ల; నడవగ>%Sనల" 9ాట-"
ల6%ా న(f1ించు" వెdద న" అత" ె12uను. 15 అపడ ఏWావ
IషCన PQడల Tx±దw నున` PÀ జనులలk ంద#S"  ±దw
V(fA12టC Bదున" ెపu%ా అతడ అPల? Tx పKభ వ కటµmమ Tx]ద

నుండ"మ4T:ను. 16 ఆ నమ న ఏWావ తన Kవను WPÀరFనక;
J#S%SPQను. 17 అపడ యÅబ సుÅతpక; పKయణ P
తనకPల;
6 కట-C ంచు" తన పవలక; ాకల; 9EPంెను. అందుేత ఆ
bట-I సుÅతp అను 1LరF 12టCబ(ెను. 18 అటB
6 యÅబ పదw న#ామ లk నుం(f
వAdన తరF9ాత కTxను ేశమ లkనున` Ì2?మను ఊ#SI సురfతమ %ా వAd
ఆ ఊ#Sమ ందర తన గ (xరమ ల; 9EZ2ను. 19 మ#Sయ అతడ తన
గ (xరమ ల; 9EZిన లమ ±క ´µగమ ను Ì2?మ తం(fKPQన హ¹రF
క;మరFల±దw నూరF వర}లక; " 20 అకడ ఒక బ>1ీఠమ కట-C ంA
x"I ఏý ఎలk¨ÁP ఇWా\Pల; అను 1LరF 12టMCను.
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1 లయ యÅబ నక; క"న క;మ#?NPQన ºTx.ఆ ేశప క;మ#?Nలను చూడ
9:æç6ను. 2 ఆ ేశమ TE>న ¨© య (ైన హ¹రF క;మరFడగ Ì2?మ
ఆను చూA ఆను పటBC" ఆ శయ"ంA ఆను అవమన పరెను.
3 అత" మనసుq యÅబ క;మ#?NPQన ºTx ]దTE ఉం(ెను; అతడ ఆ
Aన`x" 1LK!ంA ఆ 1ీKJ%ా మటల(f 4 ఈ Aన`x" Txక;
12ం(f6 ేయ మ" తన తం(fKPQన హ¹రFను అ(f%?ను. 5 తన క;మ#?Nను అతడ
ె#S12న" యÅబ V", తన క;మరFల; పవ ల లమ లలk
నుం(fనందున 9ారF వచుdవరక; ఊరక;ం(ెను. 6 Ì2?మ తం(fKయగ హ¹రF
యÅబ  మటలడటక; అత"±దw క; వెdను. 7 యÅబ క;మరFల; ఆ
సంగJ V" లమ లkనుం(f వAd#S. అతడ యÅబ క;మ#?N శయ"ంA

ఇWా\Pల; జనమ లk అవమనకరన ారమ ేZ2ను; అ ేయ#ా" ప"
గనుక ఆ మనుషpల; సంx పమ ం#S, 9ా#SI !గ ల Åపమ వెdను. 8
అపడ హ¹రF 9ా#S Ì2?మ అను Tx క;మరF" మనసుq ] క;మ#?N
]దTE ఉన`; దయేZి ఆను అత" IAd 12ం(f6 ేయ (f. 9 ] 1ిల6లను
మIAd మ 1ిల6లను ]రF పచుd" మ Vయమం మ మధ "వ
Zించు(f. 10 ఈ ేశమ ] PQదుట ఉన`; ఇందులk ]రF "వZింA
9ాారమ ేZి ఆZిN సంాంచును డ" ె12uను. 11 మ#Sయ Ì2?మ ]
కటµmమ Tx ]ద #ాయ (f; ]#³! అడగ దు# అ Pెd దను. 12
ఓ>య కట`మ ను ఎంై నను అడగ (f; ]రF అ(f%Sనంత Pెdదను; ]రF
ఆ Aన`x" Txక; ఇయ  డ" ఆ తం(fKను ఆ సదరFలను
ె12uను. 13 అPే తమ స ద#SPQన ºTxను అతడ ె#S1ినందున
యÅబ క;మరFల; Ì2?మ ను అత" తం(fKPQన హ¹రFను
కపటమ %ా ఉతN ర!Ad అ"నేమన%ా 14 ¤మ ఈ ారమ ేయలమ ,
సున`J ేPంచు న"9ా"I మ సద#S" ఇయలమ , అ మక; అవ
మన మగ ను. 15 ]లk పKJ పరFషpడ సున`J ం మవలs
నుం(fనPQడల స#S; 16 ఆ పmమందు ] మట ప", మ 1ిల6లను ]
IAd ] 1ిల6లను ¤మ పచుd", ] మధ "వZింెదమ , అపడ
మనమ ఏకజనమగ దుమ . 17 ]రF మ మట V" సున`J ంద" PQడల
మ 1ిల6ను ¬Zి" వదుమ" ెపu%ా 18 9ా#S మటల; హ¹రFక;ను
హ¹రF క;మరF(ైన Ì2?మ క;ను ఇషC మ %ా నుం(ెను. 19 ఆ Aన`9ాడ
యÅబ క;మ#?N యందు 1ీKJగల9ాడ గనుక అతడ ఆ ారమ ేయ టక;

తడవేయలదు. అతడ తన తం(fK Pంట- 9ారంద#Sలk ఘనుడ 20
హ¹రFను అత" క;మరF(ైన Ì2?మ ను తమ ఊ#SగV" ±దw క; వAd తమ
ఊ#S జను ల మటలడచు 21 ఈ మనుషpల; మన సమ ¥xనమ %ా
నుTx`రF గనుక 9ా#S" ఈ ేశమందు ఉండ "Ad Pందులk 9ాారమ
ేయ"య (f; ఈ భ! 9ా#SI" x>నంత VWాలయ న`గx, మనమ
9ా#S 1ిల 22 అPే ఒకట-, ఆ మనుషpల; సున`J ందునటB
6 మనలk పKJ
పరFషpడ సున`J ంనPQడలTE మన మటక; 9ారF ఒప" మనలk
"వZింA Pక జనమ %ా నుందురF. 23 9ా#S మందల; 9ా#SఆZిN 9ా#S పవ
ల"`య మనవగ నుగx; ఎట6 Pనను మనమ 9ా#S మటక; ఒపందమ ,
అపడ 9ారF మనలk "వ Zింెదరన%ా 24 హ¹రFను అత" క;మరFడగ
Ì2?మ ను ె1ిuన మట అత" ఊ#SగV"x #ా 9:ళ6 Ø9ారందరF V"#S.
అపడత" ఊ#S గV"x #ా 9:ళ6 Ø 9ా#Sలk పKJ పరFషpడ సున`J ంెను.
25 మడవ నమ న 9ారF బµధపడచుండ%ా యÅబ క;మరFలలk "దw రF,
అన%ా ºTx సదరFలsౖన Ìి¹నును లVయ , తమ కతp
N ల; ేతపటBC"
PQవ#SI ె>యక;ండ ఆ ఊ#S]ద ప(f పKJ పరF షp" చం1ి#S. 26 9ారF
హ¹ రFను అత" క;మరF(ైన Ì2?మ ను కJN 9ాత చం1ి Ì2?మ ఇంటనుం(f
ºTxను ¬Zి" 9:È6P#S 27 తమ సద#S" ె#S1ినందున యÅబ
క;మరFల; చంపబ(fన9ారF ఉన`bట-I వAd ఆ ఊరF ోచు" 28 9ా#S
%tఱÃ లను పవలను %ా(fదలను ఊ#Sలk" ే! లమ లk" ే! 29 9ా#S
ధనమ యవతp
N ను ¬Zి", 9ా#S 1ిల6లనంద#S" 9ా#S ZీN లను ెరపట-C ,
Pండ6 లkనున` దంతయ ోచు"#S. 30 అపడ యÅబ Ìి¹నును ల"

చూA ]రF నను` బµధ12ట-C PÀ ేశ "9ాసులsౖన కTxయ లలkను
12#Syèయ లలkను అసహÑ"%ా ేZిJ#S; Tx జనసంఖ ంె¤; 9ారF Tx]I
గ ంప 31 అందుక; 9ారF9EశPQడల జ#S%SంAనటB
6 మ సద#SPQడల
పKవ#SNంపవచుdTx అ"#S.
ఆాండమ 35
1 ేవడ యÅబ వ లA బéేల;నక; 9:È6 అకడ "వZింA, 
సదరF(ైన ఏWావ ఎదుట నుం(f వ ా#SPనపడ క; కనబ(fన
ేవ"I అకడ బ>1ీఠమ ను కటBCమ" ెపu%ా 2 యÅబ తన
Pంట-9ా#Sను తన±దw నున` 9ారంద#S ను] ±దw నున`
అనేవతలను ార9EZి !మ 4ను ]రF Aపరచు" ] వసN మ లను
మరFdను(f. 3 మనమ లA బéేల;నక; 9:ళ6 Øదమ ; Txశ\మ నమ న
Txక;తN ర !Ad TEను 9:È6న మర¶ మ న Txక; (ైయ ం(fన ేవ"I
బ>1ీఠమ ను అకడ కటMC దన" ె12uను. 4 9ారF తమ±దw నున`
అనేవతల"`ట-" తమ ెవ లనున` గ లను యÅబ నక; అపu%Sంప%ా
యÅబ Ì2?మ దగ¶ రనున` మసN I వృmమ I\ంద 9ాట-" xA12టMCను. 5 9ారF
పKయణ Pనపడ, ేవ"భయమ 9ా#S చుటBCన` పటC ణమ ల]ద
నుం(ెను గనుక 9ారF యÅబ క;మరFలను తరFమలదు. 6 యÅబ ను అత
" నున` జనులందరFను కTxనులk లcàక;, అన%ా బéేల;నక; వAd#S. 7
అతడ తన సదరF" PQదుట నుం(f ా#SPనపడ ేవడకడ
అత"I పKతm మPQను గనుక అకడ బ>1ీఠమ ను కట-C ఆ bట-I ఏý

బéేలను 1LరF12ట-C#S. 8 #Sబµ xPQన ెబ¢#ా చ"P బéేల;నక;
గ వనున` Zింధూరవృmమ I\ంద ాJ12టCబ(ెను, x"I అలk6ను బµకcì
అను 1LరF 12టCబ(ెను. 9 యÅబ పదw న#ామ నుం(f వచుdచుండ%ా ేవడ
J#S%S అత"I పKతm అత" Txర ంెను. 10 అపడ ేవడ అత"
1LరF యÅబ ; ఇక]దట  1LరF యÅబ అనబడదు;  1LరF ఇWా\Pల; అ"
ె1ిu అత"I ఇWా\Pల; అను 1LరF12టMCను. 11 మ#Sయ ేవడTEను సర శINగల
ేవడను; వ ఫ>ంA అవృz ందుమ . జనమ ను జనమ ల సమహ
మ ను వలన కల;గ ను; #ాàల;ను  గర»9ాసమ న పటMC దరF. 12 TEను
అబµK}మ నక;ను ఇ¯ాqక;నక;ను ఇAdన ేశమ Iెdదను;  తరF9ాత 
సంxనమ నక; ఈ ేశమ "ెdదన" అత" ె12uను. 13 ేవడ అత"
మటల(fన సÍ లమ నుం(f పరమ నక; 9:æç6ను. 14 ఆయనతన
మటల(fనbట యÅబ ఒక సN ంభమ , అన%ా #ాJసN ంభమ కట-C ంA x"]ద
ాTxరuణమ ేZి నూT:య x"]ద Z2ను. 15 తన ేవడ
మటల(fనbట-I యÅబ బéేలను 1LరF 12టMCను. 9ారF బéేల;నుం(f
పKయణ P#S. 16 ఎâాKxక; 9:ళ6 Ø మర¶ మ లk మ#Sంత దూరమ
ఉన`పడ #ా¨Áల; పKసVంచుచు పKసవ9Eదన పKయసప(ెను. 17 ఆ
పKసవమ వలన పKయసపడచున`పడ మంతK¯ా" ఆభయపడక;మ ;
ఇయ క; క;మరFడగ న" ె12uను. 18 ఆ మృJబÐంెను; ాKణమ
వచుండ%ా ఆ అత" 1LరF బ¿T°" అT:ను; అత" తం(fK అత"I బ¿Tx]ను
అను 1LరF 12టMCను. 19 అటB
6 #ా¨Áల; మృJబÐం బéె6¨Áమను ఎâాKx
మర¶ మ న ాJ 12టCబ(ెను. 20 యÅబ ఆ సమ¥]ద ఒక సN ంభమ

కట-C ంెను. అ TEట- వరక; #ా¨Áల; సమ¥ సN ంభమ . 21 ఇWా\Pల; పKయణ
P !గw ý ఏెరF కవతల తన గ (xరమ 9EZ2ను. 22 ఇWా\Pల; ఆ
ేశమ లk "వZించుచున`పడ రబéను 9:È6 తన తం(fK ఉప పJ`PQన
ëలú శయ"ంెను; ఆ సంగJ ఇWా\Pల;నక; Vనబ(ెను. 23 యÅబ
క;మరFల; పం(ెKండగ రF, యÅబ జ³ష¡ క;మరFడగ రబéను, Ìి¹ను,
లV, యx, ఇWాîఖరF, జ?బలcను; రF లయ క;మరFల;. 24 #ా¨Áల;
క;మరFల; ãZLప, బ¿Tx]ను. 25 #ా¨Áల; xZిPQన ëలú క;మరFల;
xను, నâాN>. 26 లయ xZిPQన లu క;మరFల; %ాదు, ఆÌLరF రF
పదw న#ామ లk యÅబ నక; పట-C న క;మరFల;. 27 అబµK}మ ను ఇ¯ాqక;ను
పరేలsౖయ ం(fన మ¤Öలk Iర త#ాËక; తన తం(fKPQన ఇ¯ాqక;TUదwక;
యÅబ వెdను. అే ¨¼బ¢Kను. 28 ఇ¯ాqక; బKIన నమ ల; నూట ఎనుబ
సంవతqర మ ల;. 29 ఇ¯ాqక; ాలమ "ం(fన వృదుz(ై ాKణమ V(fA
మృJబÐం తన 1ితరFల ±దw క; ేరdబ(ెను. అత" క;మరFలsౖన ఏWావ
యÅబ ల; అత" ాJ12ట-C#S.
ఆాండమ 36
1 ఎోమను ఏWావ వంWావÈ ఇే, 2 ఏWావ కTxను క;మ#?Nలలk ¨©¬Nయ (ైన
ఏలkను క;మ#?Nయగ ఆxను, ¨© య (ైన Zిబ¢ను క;మ#?NPQన అTx
క;మ#?Nయగ అÚబµమను, 3 ఇా4Pల; క;మ#?Nయ T:బµãతp
సద#Sయ T:ౖన బµWøమతpను 12ం(f6 య(ెను. 4 ఆx ఏWావనక; ఎÚఫàను
కT:ను. బµWøమతp రగPల;ను కT:ను. 5 అÚబµమ యషpను

యలమ ను ÅరహÑను కT:ను. కTxను ేశమ లk ఏWావనక; పట-C న
క;మరFల; #³. 6 ఏWావ తన ´µరలను తన క;మరFలను తన క;మ#?N లను
తన Pంట-9ా#Sనంద#S" తన మంద లను తన సమసN పవలను xను
కTxను ేశమ లk సంాంAన ఆZిN యవతp
N ను ¬Zి" తన తమ 4(ైన
యÅబ ఎదుటనుం(f మ#S±క ేశమ నక; 9:È6PQను; 7 9ారF
V¯ాNరమPన సంపదగల9ారF గనుక 9ారF క>Zి "వZింపలక P#S. 9ా#S
పవల; VWషయ న`ందున 9ారF పరేలsౖ య ం(fన భ! 9ా#S"
భ#Sంపలక PQను. 8 అపడ ఏWావ WPÀరF మనమ లk "వZింెను.
ఏWావ అన%ా ఎోమ . 9 WPÀరF మనమ లk "వZింAన ఎో]య ల
తం(fKPQన ఏWావ వంWావÈ ఇే, 10 ఏWావ క;మ రFల 1LరFల; ఇ9E. ఏWావ
´µరPQన ఆx క;మరFడగ ఎÚఫàను ఏWావ ´µరPQన బµWøమతp
క;మరFడగ రగPల;ను. 11 ఎÚఫà క;మరFల; ేమను ఓమరF Z2
%ాxమ కనà. Jమ` ఏWావ క;మరF(ైన ఎÚఫàనక; ఉపపJ`. 12 ఆ
ఎÚఫàక; అమలక;ను కT:ను. రF ఏWావ ´µరPQన ఆx క;మరFల;. 13
రగPల; క;మరFల; నహతp జ?రహÑ షమ4 !జè ; రF ఏWావ ´µరPQన
బµWøమతp క;మరFల;. 14 ఏWావ ´µరయ Zిబ¢ను క;మ#?Nయగ అTx
క;మ#?Nయ T:ౖన అహþÚబµమ క;మరFల; ఎవరన%ా ఆ ఏWావనక; క"న
యషp యలమ ÅరహÑ. 15 ఏWావ క;మరFలలk రF Txయక;ల;; ఏWావ
పKథమ క;మరF(ైన ఎÚఫà క;మరFల;, ేమను Txయక;డ, ఓమరF
Txయక;డ, Z2 Txయక;డ, కనà Txయక;డ, 16 ÅరహÑ Txయక;డ,
%ాxమ Txయక;డ, అమలక; Txయక;డ. రF ఎోమ ేశమందు ఎÚఫà

Txయ క;ల;. రF ఆx క;మరFల;. 17 రF ఏWావ క;మరF(ైన రగPల;
క;మరFల;, నహతp Txయక;డ జ?రహÑ Txయక;డ షమ4 Txయక;డ !జè
Txయక;డ; రF ఎోమ ేశమందు రగPల; సంxనప Txయక;ల;. రF
ఏWావ ´µరPQన బµWøమతp క;మరFల;. 18 రF ఏWావ ´µరPQన
అహþÚబµమ క;మరFల;, యషp Txయక;డ య%ా6మ Txయక;డ ÅరహÑ
Txయక;డ; రF అTx క;మ#?Nయ ఏWావ ´µరయ T:ౖన అహþÚ బµమ
పతKసంxనప Txయక;ల;. 19 ఎోమను ఏWావ క;మరFల; రF. 9ా#S 9ా#S
సంxనప Txయక;ల; రF. 20 ఆ ేశ "9ాసులsౖన #§య (ైన WPÀరF
క;మ రFల;, లkxను Wóబµల; Zిబ¢ను అTx 21 ను ఏZ2రF ºాను. రF
ఎోమ ేశమందు WPÀరF పతpKలsౖన #§య ల Txయక;ల;. 22 లkxను
క;మరFల; #§ ¨Á]మ ; లkxను సద#S Jమ` 23 Wóబµల;
క;మరFల; అల ను మనహదు ఏబµల; ష ఓTxమ . 24 Zిబ¢ను
క;మరFల; అయ అTx; ఆ అTx తన తం(fKPQన Zిబ¢ను %ా(fదలను
¤పచుం(f అరణ మ లk ఉషÞ ¥xరల; కను%t"న 9ాడ. 25 అTx సంxనమ
ను అTx క;మ#?NPQన అహþÚబµమ. 26 ను క;మరFల; ¨¼వw ను
ఎాËను ఇxKను ?#ాను 27 ఏZ2రF క;మరFల; ëలúను జ9ాను అాను. 28
ºాను క;మరFల; ఊà అ#ాను. 29 #§య ల Txయక;ల;, లkxను
Txయక;డ Wóబµల; Txయక;డ Zిబ¢ను Txయక;డ అTx Txయక;డ 30
ను Txయక;డ ఏZ2రF Txయక;డ ºాను Txయక;డ. WPÀరF
ేశమంద> 9ా#S Txయక;ల పన రF #§య ల Txయక;ల;. 31 మ#Sయ
ఏ #ాజ?ౖనను ఇWా\PÚయ ల ]ద #ాజ ప#Sాలన ేయకమ నుప, ఎోమ

ేశమ లk #ాజప#S ాలన ేZిన#ాà లsవరన%ా 32 బ¿యరF క;మరF(ైన బ¿ల
ఎోమ లk #ాజప#Sాలన ేZ2ను. అత" ఊ#S 1LరF Tú xబµ 33 బ¿ల చ"Pన
తరF9ాత బÐ¯ాK 9ా(ైన జ?రహÑ క;మరFడగ ãబµబ అత "I పKJ%ా
#ాజjPQను. 34 ãబµబ చ"Pన తరF9ాత ేమయ ల ేశసుÍ(ైన
హÑామ అత"I పKJ%ా #ాజjPQను. 35 హÑామ చ"Pన తరF9ాత
¹యబ ేశమందు !xనును ట-C 9EZిన బదదు క;మరF(ైన హదదు
అత"I పKJ%ా #ాజjPQను. అత" ఊ#S 1LరF అతp. 36 హదదు చ"Pన
తరF9ాత మW\ా9ా(ైన శవ
6 అత"I పKJ%ా #ాజjPQను. 37 శవ
6 చ"Pన
తరF9ాత నº¬ర మంద> ర¨¼బ¢తp9ా(ైన ావల; అత"I పKJ%ా
#ాజjPQను. 38 ావల; చ"Pన తరF9ాత అÅËరF క;మరF(ైన బయý
}Txను అత"I పKJ%ా #ాజjPQను. 39 అÅËరF క;మరF(ైన బయý }Txను
చ"PనతరF9ాత హదరF అత"I పKJ%ా #ాజjPQను. అత" ఊ#S 1LరF
ాయ . అత" ´µర 1LరF మ¨Áతబéల;. ఆ ¤జj}బ క;మ#?NPQన మేKదు
క 40 మ#Sయ 9ా#S9ా#S వంశమ ల పKారమ 9ా#S9ా#S సÍ లమ లలk 9ా#S9ా#S
1LరFల పన ఏWావ సంxనప Txయక;ల 1LరF లవన%ా Jమ` Txయక;డ
అల Txయక;డ యేతp Txయక;డ 41 అహþÚబµమ Txయక;డ ఏల
Txయక;డ 1ీT°ను Txయక;డ 42 కనà Txయక;డ ేమను Txయక;డ
!బµqరF Txయక;డ 43 మ%§wPల; Txయక;డ ఈ#ామ Txయక;డ. రF
తమ తమ ¯ా సÍ ~న ేశమందు తమతమ "9ాస సÍ లమ ల పKారమ
ఎోమ Txయక;ల;. ఏWావ ఎో]య లక; మల పరFషpడ.

ఆాండమ 37
1 యÅబ తన తం(fK పరేశ9ాZిగ ఉం(fన కTxను ేశమ లk "వZింెను. 2
యÅబ వంWావÈ P. ãZLప పదుTE(ేండ6 9ా(ై తన స దరFల కcడ
మందను ¤పచుం(ెను. అతడ Aన`9ా(ై తన తం(fK ´µరలsౖన ëలú
క;మరFల ±దw ను లu క;మరFల ±దw ను ఉం(ెను. అపడ ãZLప
9ా#S ెడతనమ ను గ#Sdన సమxరమ 9ా#S తం(fK±దw క; ెచుdచుండ
9ాడ. 3 మ#Sయ ãZLప ఇWా\Pల; వృxzపమందు పట-C న క;మరFడ
గనుక తన క;మరFలంద#SకంటM ఎక; వ%ా అత" 1LK!ంA అత"రక;
VAతKన "ల;వ టం%§ క;ట-C ంెను. 4 అత" సదరFల; తమ తం(fK అత""
తమ అంద#SకంటM ఎక;వ%ా 1LK!ంచుట చూAనపడ 9ారF అత" ]ద
పగపట-C , అత"" ³మ సమxరనను అడగలక P#S. 5 ãZLప ఒక కల
క" తన సదరFల అ ె>యెపu%ా 9ారF అత"]ద మ#S పగపట-C #S. 6
అతడ 9ా#S"చూATEను క"న PÀ కలను ]రF దయేZి Vను(f. 7
అేమన%ా మనమ ే"లk పనల; కటBCచుంట-!; Tx పన లA"ల;చుండ%ా ]
పనల; Tx పనను చుటBC" Tx పనక; ¯ాాCంగప(ెన" ె12uను. 8 అందుకత"
సదరFల; వ "శdయమ %ా మమ 4 TEలsద9ా? మ]ద వ అ¥ ా#S
వగ దు9ా అ" అత" ె1ిu, అత" కలలనుబట-C య అత" మటలనుబట-C య
అత"]ద మ#Sంత పగపటC 9 అత(fంక కల క" తన సదరFలక;
ె>యేZిఇ% TEను మ#S±క కలకంట-"; అందులk సూర చందుKల;ను
పదండ నmతKమ ల;ను Txక; ¯ాాCంగ ప(ెన" ె12uను. 10 అతడ తన

తం(fKను తన సదరFల ను అ ె>యె1ిuనపడ అత" తం(fK అత
" వ క"న PÀ కల P!ట-? TEను  త>6 య  సదరFల;ను
"శdయమ %ా వAd క; స 11 అత" సదరFల; అత" యందు
అసూయప(f#S. అPే అత" తం(fK ఆ మట జj®పకమ ంచుT:ను. 12 అత"
సదరFల; Ì2?మ లk తమ తం(fK మందను ¤పటక; 9:È6#S. 13 అపడ
ఇWా\Pల; ãZLపను చూA సదరFల; Ì2?మ లk మంద
¤పచుTx`రF. "ను` 9ా#S±దw క; పం12దను రమ4న`పడ
అతడమంAద" అత" ె12uను. 14 అపడతడవ 9:Èå  సదరFల
³మమ ను మంద ³మమ ను ె>Zి" Txక; వరN మనమ ెమ4" అJ"
ె1ిu ¨¼బ¢Kను లkయలkనుం(f అత" పం12ను. అతడ Ì2?మ నక; వ 15 అతడ
లమ లk ఇటB అటB JరFగ చుండ%ా ఒక మనుషpడ అత"" చూA9E!
9:దక;చుTx`వ" అత" న(f%?ను. 16 అందుకతడTEను Tx సదరFలను
9:దుక;చుTx`ను, 9ారF ఎకడ మందను ¤పచుTx`# అ దయేZి Txక;
ెల;ప మ" అ(f%?ను. 17 అందుక; ఆ మనుషpడఇకడనుం(f 9ారF ¯ా%S
9:È6#S. 9ారFోxనుక; 9:ళ6 Øదమ రండ" ెపనుట Vంట-న" ె12uను.
అపడ ãZLప తన సదరFల Åసమ 9:È6 ోxనులk 9ా#S" క 18 అతడ
దగ¶ రక; #ాకమ నుప 9ారF దూరమ నుం(f అత" చూA అత" చంపటక;
దు#ాలkచన ేZి#S. 19 9ారFఇ% ఈ కలల; కను9ాడ వచుd చుTx`డ; 20
" చం1ి Pకడనున` ఒక గ ంటలk ార9EZి, దుషC మృగమ " J"9EZ2న"
ెపదమ , అపడ " కలలమగ T° చూతమ రండ" ఒక" ఒకడ
మటలడ"#S. 21 రబéను ఆ మట V"మనమ 9ా"" చంప#ాద" ె1ిu

9ా#S ేతpలలk పడక;ండ అత" V(f1ింెను. 22 ఎట6 న%ా రబéను అత" తం(fKI
అత" నపu%Sంచుట?r 9ా#S ేతpలలk పడక;ండ అత" V(f1ింప దలAరకN మ
Aంంపక;(f; అత"I }" ఏ!య ేయక అడVలkనున` PÀ గ ంటలk
అత" పడోKయ డ" 9ా#S ె12uను. 23 ãZLప తన సదరFల ±దw క;
వAdనపడ 9ారF ãZLప అం%§" అతడ ¾డగ " య ం(fన ఆ
VAతKన "ల;వటం%§" ¬Zి9EZి, 24 అత" పటBC" ఆ గ ంటలk పడోKZి#S. ఆ
గ ంట వట-C  అందులk ళØ
6 లవ. 25 9ారF ´¢జనమ ేయ కcరFdం(f,
కను`లsJN చూడ%ా ఐగ పNనక; ¬Zి" వటక; గ %S¶లమ మసN Iయ బ¢ళ
మ ను ¹య చున` ఒంటMల ఇా4PÚయ లsౖన మర¶ సÍ ుల; %Sలదునుం(f
వచుdచుం(f#S. 26 అపడ యx మనమ మన సదరF" చం1ి 9ా"
మరణ మ ను xA 12ట-Cనందువలన ఏ! పKã జనమ ? 27 ఈ
ఇా4PÚయ లక; 9ా"" అ!్మ 9Eయ దమ రం(f; 9ాడ మన
సదరFడ మన రకN సంబం¥గx? 9ా"I }" P!య ేయ#ాద" తన
సదరFల ె12uను. అందుకత" సద రFల; సమ4JంA#S. 28
!xయ లsౖన వరN క;ల; ఆ ]దు%ా 9:ళ6 Øచుండ%ా, 9ారF ఆ గ ంటలkనుం(f
ãZLపను 12ౖI ¬Zి ఆ ఇా4PÚ య లక; ఇరFవ తpలమ ల 9:ం(fI
అత"" అ!్మ9EZి#S. 9ారF ãZLపను ఐగ పNనక; ¬Zి"P#S. 29
రబéను ఆ గ ంటక; J#S%SవAdనపడ ãZLప గ ంటలk లక %ా అతడ తన
బటC ల; Aంప" 30 తన సదరFల ±దw క; J#S%S9:È6Aన`9ాడ ల(ే;
అã TET:క (fI దునన%ా 31 9ారF ãZLప అం%§" ¬Zి",
ఒక¤క1ిల6ను చం1ి, x" రకN మ లk ఆ అం%§మ ంA 32 ఆ VAతKన "ల;వ

టం%§" పంప%ా 9ారF తం(fK±దw క; x"" ెAdఇ మక; ొ#S?ను, ఇ 
క;మరF" అం%§ అవT° ాో గ రFతpపటBCమ" ె1ిu#S 33 అతడ x""
గ రFతpపట-C ఈ అం%§ Tx క;మరF"ే; దుషC మృగమ 9ా"" J"9EZ2ను;
ãZLప "శdయమ %ా *లdబ(ెనT:ను. 34 యÅబ తన బటC ల; Aంప"
తన నడమ న %T:పటC కటBC" అTEక నమ ల; తన క;మరF" "!తN మ
అంగలరFd చుండ%ా 35 అత" క;మరF లందరFను అత" క;మ#?N లందరFను
అత"" ఓxరFdటక; యత`మ ేZి#S; అPే అతడ ఓxరFu
ందTUల6కTEను అంగలరFdచు మృతpల లkకమ నక; Tx క;మరF" ±దw క;
36 !xయ ల; ఐగ పNనక; అత" ¬Zి"P, ఫ#±క
ఉోగసుÍడను #ాజ సంరmక ZLTx¥పJయ T:ౖన ¬ఫరFనక; అత"" అ!్మ
9EZి#S.
ఆాండమ 38
1 ఆ ాలమందు యx తన సదరFలను V(fA ¨ß#ా అను ఒక
అదుల6]య "±దw ఉండటక; 9:æç6ను. 2 అకడ షయ అను ఒక
కTxయ " క;మ#?Nను యx చూA ఆను ¬Zి" ఆ PQను. 3
ఆ గర»వJPQ క;మరF" కన%ా అతడ 9ా"I ఏరF అను 1LరF 12టMCను. 4
ఆ మరల గర»వJPQ క;మరF" క" 9ా"I ఓTxను అను 1LరF 12టMCను. 5
ఆ మరల గర»వJPQ క;మరF" క" 9ా"I ÌLల అను 1LరF 12టMCను. ఆ
" క"నపడ అతడ కy బ లkనుం(ెను. 6 యx తన జ³ష¡ క;మరF(ైన
ఏరFనక; xమరF అను x"" 12ం(f6 ేZ2ను. 7 యx జ³ష¡ క;మరF(ైన ఏరF

PQ9ా దృÌిC I ెడi9ాడ గనుక PQ9ా అత" చం12ను. 8 అపడ
యx ఓTxను అన`´µర±దw క; 9:È6 మ#S ధర4మ జ#S%SంA 
అన`క; సంxనమ కల;గ జ³య మ" ె12uను. 9 ఓTxను ఆ సంx నమ
తన ాTEరద" PQ#S%S ఆ Pనపడ తన అన`క; సంxనమ
కల;గజ³యక;ండనటB
6 తన #³తసుqను TEలను V(fెను. 10 అతడ ేZిన
PQ9ా దృÌిC I ెడi గనుక ఆయన అత"కcడ చం12ను. 11 అపడ
యxఇతడ కcడ ఇత" అన`లవలs చ" వ TE¹ అను"Tx
క;మరF(ైన ÌLల 12దw9ాడగ వరక;  తం(fKPంట Vధవ#ాల;%ా నుండమ"
తన Åడలsౖన xమరF ె12uను. ాబట 12 xల నమ లsౖన తరF9ాత
షయ క;మ#?NPQన యx ´µర చ" PQను. తరF9ాత యx
దుఃఖ"9ారణ ం, అదుల6]య (ైన ¨ß#ా అను తన ZL`¨©తp"
Jమ`తpనక; తన %tఱÃ ల బÐచుd కJN #Sంచు 9ా#S±దw క; 9:æç6ను 13 x"
మమ తన %tఱÃ ల బÐచుd కJN #Sంచుటక; Jమ`తpనక; 9:ళ6 ØచుTx`డ"
xమరFనక; ెల;పబ(ెను. 14 అపడ ÌLల 12దw9ా(ై నపuట-I" xను
అత"Iయబడక;ండట చూA తన 9:ౖధవవసN మ లను ¬Zి9EZి,
మ సుక;9EZి" శ#§రమంతయ కప", Jమ`తpనక; వ మర¶ మ లkన
15 యx ఆను చూA, ఆ తన మ ఖమ కప"నందున 9Eశ అను"
16 ఆ మర¶ మ న ఆ దగ¶ రక; బ¢P, ఆ తన Åడల" ె>యక
PQదను రమ4" ె12uను. అందు ావ Tx వAdనPQడల Tx ³!
Pెdదవ" అ(f%?ను. 17 అందుకతడTEను మందలkనుం(f ¤క 1ిల6ను
పం12దన" ె1ిuనపడ ఆ అ పంపవరక; ఏన క;దువ 12ట-CనPQడల

స#³ అ" ె12uను. 18 అతడTEను ±దw ఏ! క;దువ 12టCవలsన"
అ(f%Sనపడ ఆ మ దKయ x" xరమ ను  ేJకఱÃ య న" ె12uను.
అతడ 9ాట-" ఆIAd ఆ PQను; ఆ అత"వలన గర»వJ 19
అప(x లAP తన మ సుక; ¬Zి9EZి తన 9:ౖధవవసN మ లను
9EZిT:ను. 20 తరF9ాత యx ఆ ZీN  ±దw నుం(f ఆ క;దువను
పచుdనుటక; తన ZL`¨©తpడగ అదుల6 ]య "ేత ¤క1ిల6ను
పం1ినపడ ఆ అత"I కన బడలదు. 21 ాబట-C అతడమర¶ మందు
ఏTxPమ TUదw నుం(fన ఆ 9Eశ PQకడనున`ద" ఆ bట- మనుషpలను
అడగ%ా 9ారFఇకడ 9Eశ PQవెయ లద" ె1ిu#S. 22 ాబట-C అతడ
యx ±దw క; J#S%S 9:È6ఆ Txక; కనబడలదు; మ#Sయ ఆ bటమనుషpల;ఇక(fI 9Eశ PQవెయ #ాలద" ె1ిuర" అ" నపడ 23
యxమనలను అప}సమ ేZ2ద#³¹; ఆ 9ాట-" ఉంచు న"మ 4;
ఇ% TEను ఈ ¤క 1ిల6ను పం1ిJ", ఆ క; కనబడలదు అT:ను. 24
రమర! మడ T:లలsౖన తరF9ాత Åడలగ xమరF జjరత మ ేZ2ను;
అంేాక ఆ జjరత మ వలన గర»వJPQనద" యxక; ెల;పబ(ెను.
అపడ యxఆను బయట-I ¬Zి"రం(f, ఆను ా>d 9Eయవలsన"
ె12uను. 25 ఆను బయట-I ¬Zి" వAd నపడ ఆ తన మమ±దw క;
ఆ వసు
N వలను పం1ిఇV PQవ#S9Ù ఆ మనుషp"వలన TEను గర»వJT:ౖJ". ఈ
మ దK PÀ xరమ ఈ కఱÃ PQవ#S9Ù దయేZి గ రFతp పటBCమ" ె1ిuంెను.
26 యx 9ాట-" గ రFతp పట-C TEను Tx క;మరF(ైన ÌLలను ఆక;
ఇయలదు గనుక ఆ TxకంటM Jమంతp#ాల" ె1ిu మ#S PQప డను

ఆను కcడలదు. 27 ఆ పKసవాలమందు కవల 9ారF ఆ
గర»మందుం(f#S. 28 ఆ పKసVంచుచున`పడ ఒకడ తన ెP బయట-I
xెను గనుక మంతK¯ా" ఎఱÃ నూల; ¬Zి 9ా" ేJI కట-C ఇతడ nదట
బయట-I వెdన" ె12uను. 29 అతడ తన ెP 9:నుకక; ¬Zినపడ అత"
సదరFడ బయట-I వెdను. అప(x9Eల ´éంచు" వAdJవT:ను.
అందు ేత అత"I 12#?సు అను 1LరF 12టCబ(ెను. 30 తరF9ాత తన ేJ"
¾గరFగల అత" సదరFడ బయట-Iవెdను. అత"I జ?రహÑ అను 1LరF
12టCబ(ెను.
ఆాండమ 39
1 యZLపను ఐగ పNనక; ¬Zి" వAdనపడ ఫ# ±క ఉోగసుÍడను
#ాజసంరmక ZLTx¥పJయ T:ౖన ¬ఫరను TUక ఐగ 1ీN య డ, అక(fI అత"
¬Zి" వAdన ఇా4PÚయ ల±దw నత" T:ను. 2 PQ9ా
ãZLపనక; (ైయ ం(ెను గనుక అతడ వ#Szల6 ;చు తన యజమనుడగ ఆ
ఐగ 1ీN య " Pంట నుం(ెను. 3 PQ9ా అత"I (ై య ం(ెన"య ,
అతడ ేZినదంతయ అత" ేJలk PQ9ా సఫలమ ేZ2న"య అత"
యజమనుడ చూAనపడ 4 ãZLప]ద అత"I కటµmమ క>%?ను
గనుక అత" ±దw ప#Sచర ేయ 9ా(xPQను. మ#Sయ అతడ తన
Pంట-]ద VxరణకరN %ా అత" "య!ంA తనక; క>%Sనదంతయ అత"ేJ
కపu%Sంెను. 5 అతడ తన Pంట-]దను తనక; క>%Sనదంతట-]దను అత"
Vxరణ కరN %ా "య!ంAనాలమ nదల;" PQ9ా ãZLప

"!తN మ ఆ ఐగ 1ీN య " Pంట-" ఆర ం ెను. PQ9ా 6 అతడ
తనక; క>%Sన దంతయ ãZLప ేJ కపu%SంA, xను ఆ}రమ Jనుట తపu
తన³! ఉన`ో ఏ! లో Vx#SంAన9ాడ ాడ. ãZLప రపవంతpడను
సుందరFడT:ౖ య ం(ెన 7 అటBతరF9ాత అత" యజ మను" ´µర
ãZLప]ద కను`9EZితన శయ "ంచుమ" ె12uను 8 అPే అతడ
ఒపuకTx యజ మనుడ తనక; క>%Sనదంతయ Tx ేJకపu%Sంెనుగx, Tx
వశమ న తన Pంట-లk ఏ! ఉన`ో అత(ెరFగడ; ఈ Pంట-లk TxకంటM
12ౖ9ాడ ఎవడను లడ. 9 వ అత" ´µర9:ౖనందున "ను` తపu మ#S ే""
Tx కపu %Sంపక య ండలదు. ాబట-C TET:ట6 B ఇంత రన దుారమ ేZి
ేవ"I V#ధమ %ా ాపమ కటBC ందున" తన యజమను" ´µర
అT:ను. 10 న నమ ఆ ãZLప మటలడచుం(ెను %ా" అతడ
ఆ శయ"ంచుట?rనను ఆ నుండట?rనను ఆ మట
Vన`9ాడాడ. 11 అటB
6 ండ%ా ఒక Txడ అతడ తన ప"]ద ఇంట-లkప>I
9:È6నపడ ఇంట- మనుషpలలk ఎవరFను అకడ లరF. 12 అప(x ఆత"
వసN మ పటBC" తన శయ"ంపమ" ెపu%ా అతడ తన వసN మ ను ఆ
ేJలk V(fA 12ట-C త1ిuంచు" బయట-I ా#SPQను. 13 అతడ తన
వసN మ ను ఆ ేJలk V(fA త1ిuంచు "వట ఆ చూAనపడ 14 తన
Pంట- మను షpలను 1ి>Aచూడ(f, అతడ మనలను ఎగxÈ ేయ టక;
ఒక ¨¼áKయ " మన±దw క; ెAd య Tx`డ. Tx శయ"ంపవలsన" డ
Tx ±దw క;#ా%ా TEను 12దw³క 9EZిJ". 15 TEను ëగ¶ ర%ా ³క9Eయ ట 9ాడ V"
Tx దగ¶ ర తన వసN మ ను V(fA12ట-C త1ిuంచు" బయట-I ా#SPQన"

9ా#S ె1ిu 16 అత" యజమనుడ ఇంట-I వచుdవరక; అత" వసN మ
తనదగ¶ ర ఉంచుT:ను. 17 అప(x తన భరN  ఈ మటల పన ె12uను
వ మన±దw క; ెAdన ఆ ¨¼áKxసుడ నను` ఎగxÈ ేయ టక;
Tx±దw క; వెdను. 18 TEను ëగ¶ ర%ా ³క 9EZినపడ 9ాడ తన వసN మ Tx
దగ¶ ర V(fA12ట-C త1ిuంచు" బయట-I ా#S PQనT:ను 19 ాబట-C అత"
యజమనుడఇటB
6  xసుడ నను` ేZ2న" తన ´µర తన ె1ిuన
మటల; Vన`పడ Åపమ  మం(fప(f 20 అత"" పటBC" #ాà ఖ?ºల;
బం¥ంపబడ ెర¯ాలలk 9EPంెను. అతడకడ ెర ¯ాలలk ఉం(ెను. 21
అPే PQ9ా ãZLపనక; (ైయ ం(f, అత" యందు క"కరప(f
అత"]ద ఆ ెర¯ాల±క అ¥పJI కటµmమ కల;గ నటB
6 ేZ2ను. 22
ెర¯ాల అ¥పJ ఆ ెర¯ాలలkనున` ఖ?ºల నంద#S" ãZLప ేJ
కపu%Sంెను. 9ారకడ ఏ! ేZి# అదంతయ అత(ే ేPంచు9ాడ. 23
PQ9ా అత"I (ైయ ం(ెను గనుక ఆ ెర¯ాల అ¥పJ అత" ేJI
అపu%Sంపబ(fన ే"గ#Sdయ Vxరణ ేయక య ం(ెను. అతడ ేయ న
యవతp
N PQ9ా సఫలమగ నటB
6 ేZ2ను.
ఆాండమ 40
1 అటB1ిమ4ట ఐగ పN#ాà±క ానxయక;డను భmారFడను తమ
పKభ 9:ౖన ఐగ పN#ాà ఎడల తపేZి#S 2 గనుక ఫ# ానxయక;ల
అ¥పJయ భmారFల అ¥పJయ T:ౖన తన Pదw రF ఉోగసుÍల ]ద
Åపప(f 3 9ా#S" ెర¯ాలలk నుంచుట?r #ాజసంరmక ZLTx¥పJI అపu%Sంెను.

అ ãZLప బం¥ంపబ(fన సÍ లమ . 4 ఆ ZLTx¥పJ 9ా#S" ãZLప వశమ
ేయ%ా అతడ 9ా#SI ఉపxరమ ేZ2ను. 9ారF "`నమ ల; ావ>లk
నుం(fనతరF9ాత 5 9ా#SదwరF, అన%ా ెర¯ాలలk బం¥ంపబ(fన ఐగ పN#ాà
±క ానxయక;డను, భmారFడను ఒకటä #ాJKయందు కలల; క"#S;
ఒకడ 9EరF 9EరF ´µవమ ల కల కT:ను. 6 ెల69ా#Sనపడ ãZLప 9ా#S
±దw క; వAd 9ా#S" చూడ%ా 9ారF Aంx ా\ంతpలsౖ య ం(f#S. 7
అతడఎందుేత TEడ ] మ ఖమ ల; Aన`బ¢P య న`వ" తన
యజమను" Pంట తన ావ> యందున` ఫ# ఉోగసుÍల న(f%?ను. 8
అందుక; 9ారF¤మ కలల; కంట-!; 9ాట- ´µవమ ెపuగల9ా#?వరFను లర"
అత" నన%ా ãZLప 9ా#S" చూA´µవమ ల; ెపట ేవ" అ¥ºన¤ గx;
]రF దయేZి ఆ కలల; Txక; 9 అపడ ానxయక;ల అ¥పJ ãZL
పను చూATx కలలk ఒక xKÔవ>6 Tx PQదుట ఉం(ెను; 10 ఆ xKÔవ>6 I
మడ ¬%?ల;ం(ెను, అ A%S#SంAనటBC ఉం(ెను; x" పవ ల; VకZింెను;
x" %?లల; పం(f xKmఫలమ లPQను. 11 మ#Sయ ఫ# %ST:` Tx ేJలk
ఉం(ెను; ఆ xKmఫలమ ల; TEను పటBC" ఫ# %ST:`లk 9ాట-" 1ిం(f ఆ %ST:`
ఫ# ేJIAdJన" తన కలను అత" Vవ#SంA ె12uను. 12 అపడ
ãZLపx" ´µవ !ే; ఆ మడ ¬%?ల; మడ నమ ల;; 13 ఇంక
మడ నమ లలk%ా ఫ#  తలను 12ౖ?JN  ఉోగమ క; మరల
ఇ1ిuంచును. వ అత"I ాన xయక;డ9:ౖ య న`Txట- మ#ాద పన ఫ#
%ST:`ను అత" ేJకపu%Sంెదవ 14 ాబట-C క; ³మమ క>%Sనపడ నను`
జj®పకమ ేZి" Txయందు కరF ణÝంA ఫ# నను`గ#Sd మటల(f PÀ

Pంట-లkనుం(f నను` బయట-I ర1ిuంచుమ . 15 ఏలయన%ా TEను ¨¼áKయ ల
ేశమ లkనుం(f ొం%Sలబ(fJ", అ "శd యమ . మ#Sయ ఈ ెర¯ాలలk
నను` 9Eయ టక; ఇకడ స} TETE!య ేయలద" అత" ె12uను. 16
అతడ ె>1ిన ´µవమ మంAద" భmారFల అ¥పJ చూA అత"
"ట6 T:నుTEనును కల కంట-"; ఇ% ెల6" 1ిం(fవంటల; గల మడ గంపల; Tx
తల]ద ఉం(ెను. 17 ]గంపలk ఫ# "!తN మ సమసN Vధమ లsౖన
1ిం(fవంటల; ఉం(ెను. ప{ల; Tx తల]దనున` ఆ గంపలkనుం(f 9ాట-"
¬Zి" Jనుచుం(ెను. 18 అందుక; ãZLపx" ´µవ!ే; ఆ మడ గంపల;
మడ నమ ల; 19 ఇంక మడ నమ ల లk%ా ఫ#  ]దనుం(f 
తలను 12ౖ?JN మÖను]ద "ను` 9EKలడºPంచును. అపడ ప{ల;  ]ద
నుం(f  మంసమ ను J"9Eయ న" ఉతN ర !ెdను. 20 మడవ నమందు
జ#S%Sనేమన%ా, ఆ నమ ఫ# జన4నమ గనుక అతడ తన
ZLవక;లకంద#SI Vందు ేPంA 9ా#S నడమ ానxయక;ల అ¥పJ తలను
భmారFల అ¥పJ తలను 12ౖ?JN 21 ానxయక;ల అ¥పJ ఉోగమ మరల
అత"Iెdను గనుక అతడ ఫ#ేJI %ST:` "ెdను. 22 మ#Sయ ãZLప
9ా#SI ె>1ిన ´µవమ పన భmారFల అ¥పJ" 9EKలడºPంెను. 23
అPే ానxయక;ల అ¥పJ ãZLపను జj®పకమ ేZినక అత"
మరAPQను.
ఆాండమ 41
1 #?ం(ేండ6 గ(fAన తరF9ాత ఫ# ఒక కల కT:ను. అందులk అతడ ఏట-దగ¶ ర

">Aయ ండ%ా 2 చూపనక; అందనVయ బ>ZినVయ T:ౖన Pడ
ఆవల; Pట-లk నుం(f 12ౖI వచుdచు జమ 4లk ¤య చుం(ెను. 3 9ాటతరF9ాత చూపనక; Vార AI Pన మ#S Pడ ఆవల; ఏట-లkనుం(f
12ౖI వచుdచు ఏట- ±డiన ఆ ఆవలదగ¶ ర "ల;చుం(ెను. 4 అపడ
చూపనక; Vా ర AIPన ఆ ఆవల; చూపనక; అంద బ>Zిన
ఆవలను J"9Eయ చుం(ెను. అంతలk ఫ# ¤ల;T:ను. 5 అతడ "KంA
#?ండవ¯ా#S కల కT:ను. అందులk మంA పÌిC గల Pడ 9:ను`ల; ఒక దంటBన
పటBCచుం(ెను. 6 మ#Sయ తరFu %ా>ేత ె(f Pన Pడ 1ీల 9:ను`ల;
9ాట- తరF9ాత n> ెను. 7 అపడ "ం(ైన పÌిC గల ఆ Pడ 9:ను`లను ఆ
1ీల9:ను`ల; !ం%S9EZ2ను. అంతలk ఫ# ¤ల;" అ కల అ" గ\¨©ంెను. 8
ెల69ా#Sనపడ అత" మనసుq కలవరప(ెను గనుక అతడ ఐగ పN శక;న
%ాండK నంద#S" అక(f Vx ంసులనంద#S" 1ిల;వనం1ి ఫ# తన కలలను
Vవ#SంA 9ా#S ె12uను %ా" ఫ#క; 9ాట- ´µవమ ెల;పగల 9ా(ెవడను లక
PQను. 9 అపడ ానxయక;ల అ¥పJTEడ Tx త1ిuదమ లను జj®పకమ
ేZినుచుTx`ను. 10 ఫ# తన xసుల]ద Åప%SంA నను`ను భmారFల
అ¥పJ" మ ఉభయ లను #ాజసంరmక ZLTx¥పJPంట ావ>లk ఉంెను. 11
ఒక #ాJK TEను అతడ ¤!దw రమ కలల; కంట-!. ఒకడ 9EరF9EరF
´µవమ ల; గల కలల; ె#S ±కట- కంట-!. 12 అకడ #ాజ సంరmక
ZLTx¥పJI xసు(ైయ ం(fన ±క ¨¼áK పడచు9ాడ మ కcడ ఉం(ెను.
అత" మ కలలను ¤మ Vవ#SంA ె1ిuనపడ అతడ 9ాట- ´µవమ ను
మక; ె>12 13 అతడ మక; ఏ P ´µవమ ె>12T° ఆయ ´µవమ ల

పన జ#S%?ను. Tx ఉోగమ Txక; మరల ఇ1ిuంA భmారF"
9EKలడºPంెన" ఫ# ెపu%ా 14 ఫ# ãZLపను 1ిల;వనం12ను. ాబట-C
ెర¯ాలలkనుం(f అత" త ర%ా ర1ిuంA#S. అతడ ðరమ ేPంచు" మంA
బటC ల; కటBC" ఫ#±దw క; వెdను. 15 ఫ# ãZLప TETUక కల కంట-",
x" ´µవమ ను ెల;పగల9ా#?వరFను లరF. వ కలను Vన`PQడల x"
´µవమ ను ెల;పగలవ" "ను`గ#Sd Vంట-న" అత" ె1ిuనందుక; 16
ãZLపTxవలన ాదు, ేవ(ే ఫ#క; ³మకరన ఉతN ర!చుdన" ఫ#
ె12uను. 17 అందుక; ఫ#Tx కలలk TEను ఏట-±డiన "ల;చుంట-". 18
బ>ZినVయ , చూపన కంద నVయ T:ౖన, Pడ ఆవల; ఏట-లkనుం(f
12ౖIవAd జమ 4లk ¤య చుం(ెను. 19 మ#Sయ రస బహÑ Vార
రపమ క>%S AI Pన మ#S Pడ ఆవల; 9ాట- తరF9ాత 12ౖI వెdను.
ట- అంత VారనV ఐగ పN ేశమందు ఎకడను Txక; కనబడలదు. 20
AIP Vారమ %ానున` ఆవల; బ>Zిన nదట- Pడ ఆవలను
J"9EZ2ను. 21 అV 9ాట- కడపలk ప(ెను %ా" అV కడపలk ప(fనటBC
కనబడలదు, nదట ఉం(fనటä6 అV చూప నక; Vారమ %ా నుం(ెను. అంతలk
TEను ¤ల;ంట-". 22 మ#Sయ Tx కలలk TEను చూడ%ా పÌిC గల Pడ మంA
9:ను`ల; ఒకదంటBన పటMC ను. 23 మ#Sయ తరFu %ా>ేత ె(f P
PQం(fన Pడ 1ీల9:ను`ల; 9ాట- తరF9ాత n>ెను. 24 ఈ 1ీల9:ను`ల; ఆ
మంA 9:ను`లను !ం%S9EZ2ను. ఈ కలను జj®నులక; ె>య ె1ిuJ" %ా"
x" ´µవమ ను ెల;పగల9ా#?వరFను లర" అత" ె12uను. 25 అందుక;
ãZLపఫ# క"న కల ఒకటä. ేవడ xను ేయబ¢వచున` ఫ#క;

ె>యేZ2ను. ఆ Pడ మంA ఆవల; ఏడ సంవతqరమ ల; 26 ఆ Pడ
మంA 9:ను`ల;ను ఏడ సంవతq రమ ల;. 27 కల ఒకటä. 9ాట- తరF9ాత,
AIP Vార 12ౖIవAdన Pడ ఆవల;ను ఏడ సంవతqర మ ల;;
తరFu %ా>ేత ె(fPన Pడ 1ీల9:ను`ల; కరవగల Pడ సంవతqర
మ ల;. 28 TEను ఫ# ెప మట Pే. ేవడ xను ేయబ¢వచున`
ఫ#క; చూ1ింెను. 29 ఇ% ఐగ పN ేశమందంతటను బహÑ సమృz %ా
పంటపండ ఏడ సంవతqరమ ల; వచుdచున`V. 30 మ#Sయ కరవ గల
Pడ సంవతqరమ ల; 9ాట- తరF9ాత వచుdను; అపడ ఐగ పN ేశమందు
ఆ పంట సమృz యవతp
N ను మరFవబడను, ఆ కరవ ేశ మ ను
ాడేయ ను. 31 x" తరF9ాత కల;గ కరవేత ేశమందు ఆ పంట సమృz
ె>యబడకవను; ఆ కరవ !I> ´µరమ %ా నుండను. 32 ఈ ారమ
ేవ"వలన "రÞPంపబ(f య న`. ఇ ేవడ ఘÖ మ %ా జ#S%Sంచును.
అందుేతTE ఆ కల ఫ#క; #?ట-Cంప బ(ెను. 33 ాబట-C ఫ# V9Eక జj®నమ ల;గల
ఒక మనుషp" చూచు" ఐగ పN ేశమ ]ద అత" "య !ంపవలsను. 34
ఫ# అటB
6 ేZి PÀ ేశమ 12ౖన అ¥పతpలను "య!ంA సమృz %ా
పంటపండ ఏడ సంవతqరమ లలk ఐగ పN ేశమందంతటను అPదవ
´µగమ ¬Zినవలsను. 35 #ాబ¢వ ఈ మంA సంవతqర మ లలk ొరFక;
ఆ}ర మంతయ సమకc#Sd ఆ ¥xనమ ఫ# ేJకపu%SంA ఆయ
పటC ణమ లలk ఆ}రమ న?r భదKమ ేయవలsను. 36 కరవేత ఈ ేశమ
నhంA క;ండ ఆ ఆ}రమ ఐగ పNేశమ లk #ాబ¢వ కరవ సంవతqరమ ల;
ఏ(fంట-I ఈ ేశమందు సంగ\హమ %ా నుండన" ఫ# ె12uను. 37 ఆ మట

ఫ#దృÌిC I" అత" సమసN ZLవక;ల దృÌిC I" య కN య ం(ెను గనుక 38
అతడ తన ZLవక;లను చూAఇత"వలs ేవ" ఆత4గల మనుషp"
కను%tనగలమ అ" యT:ను. 39 మ#Sయ ఫ#ేవడ ఇదంతయ క;
ె>యపరెను గనుక వలs V9Eక జj®నమ ల; గల9ా#?వరFను లరF. 40 వ
Tx Pంట-I అ¥ా#S9:ౖ య ండవలsను, Tx పKజలందరF క; V¥ేయ లsౖ
య ందురF; Zిం}సన Vషయమ లk మతK¤ TEను కంటM 12ౖ9ాడT:ౖ
య ందున" ãZLప ె12uను. 41 మ#Sయ ఫ#చూడమ , ఐగ పN
ేశమంతట- ]ద "ను` "య!ంA య Tx`న" ãZLప ె12uను. 42
మ#Sయ ఫ# తన ేJనున` తన ఉంగరమ ¬Zి ãZLప ేJ" 12ట-C, సన`ప
TxరబటC ల; అత"I ¾(f%SంA, అత" డక; బం%ారF %tల;సు 9EZి 43 తన
#?ండవ రథమ ]ద అత" T:Iంెను. అపడవంద నమ ేయ డ" అత"
మ ందర జనుల; ³కల;9EZి#S. అటB
6 ఐగ పN ేశమంతట-]ద అత"
"య!ంెను. 44 మ#Sయ ఫ# ãZLపఫ#ను TETE; అPనను  Z2లవ
లక ఐగ పN ేశమందంతటను ఏ మనుషpడను తన ేJT:ౖనను ా>T:ౖనను
ఎతN కcడద" ె12uను. 45 మ#Sయ ఫ# ãZLపనక; జప`తu TEహÑ అను
1LరF 12ట-C, అత"I ఓను±క యజక;(ైన ¬Ó2ర క;మ#?Nయగ ఆZ2నతp
"Ad 12ం(f6 ేZ2ను. 46 ãZLప బయల;ే#S ఐగ పN ేశమందంతట
సంచ#Sంెను. ãZLప ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ# PQదుట ">Aనపడ మ పu
సంవతqరమ ల9ా(ై య ం(ెను. అపడ ãZLప ఫ# PQదుటనుం(f 9:È6
ఐగ పN ేశమందంతట సంxరమ ేZ2ను. 47 సమృz %ా పంటపం(fన Pడ
సంవతqరమ లలk భ! బహÑ V#SV%ా పం(ెను. 48 ఐగ పN ేశమందున`

Pడ సంవతqరమ ల ఆ}రమంతయ అతడ సమకc#Sd, ఆయ
పటC ణమ లలk x" "ల;వేZ2ను. ఏ పటC ణమ చుటBCనుండ లమ ±క
¥xనమ ఆ పటC ణమంే "ల;వేZ2ను. 49 ãZLప సమ దKప ఇసుకవలs అJ
V¯ాNరమ %ా ¥xనమ గ ేZ2ను. ల;చుట అ¯ాధ మPQను గనుక
ల;చుట మ"9EZ2ను. 50 కరవ సంవతqరమ ల; #ాకమ నుప
ãZLపIదwరF క;మరFల; పట-C #S. ఓను±క యజక;(ైన ¬Ó2ర
క;మ#?Nయగ ఆZ2నతp అత"I 9ా#S" కT:ను. 51 అపడ ãZLపేవడ Tx
సమసN బµధను Tx తం(fKPంట- 9ా#Sనంద#S" TEను మరA వనటB
6 ేZ2న"
ె1ిu తన జ³ష¡ క;మరF"I మనÌLª అను 1LరF 12టMCను. 52 తరF9ాత అతడTxక;
బµధ క>%Sన ేశమందు ేవడ నను` అవృz ంంెన" ె1ిu,
#?ండవ9ా"I ఎâాKPమ అను 1LరF 12టMCను. 53 ఐగ పN ేశమందు సమృz %ా
పంటపం(fన సంవతqర మ ల; గడAన తరF9ాత 54 ãZLప ె1ిuన పKారమ
ఏడ కరవ సంవతqరమ ల; ఆరంభమPQను %ా" ఐగ పN ేశమందంతటను
ఆ}ర మ ం(ెను. 55 ఐగ పN ేశమందంత టను కరవ వAd నపడ ఆ
ేశసుÍల; ఆ}రమ Åసమ ఫ# nర12టC B"#S, అపడ
ఫ#]రFãZLప దw క; 9:È6 అతడ ] ెపనటB
6 ేయ డ"
ఐగ 1ీN య లంద#S ె12uను. 56 కరవ ఆ ేశమం దంతటను ఉం(ెను గనుక
ãZLప ట6 "`య V1ిuంA ఐగ 1ీN య లక; ¥xనమమ4కమ ేZ2ను.
ఐగ పN ేశ మందు ఆ కరవ ´µరమ %ా ఉం(ెను; 57 మ#Sయ ఆ కరవ పKJ
ేశమందు ´µరనందున సమసN ేశసుÍల; ãZLపTUదw ¥xనమ నుటక;
ఐగ పNనక; వAd#S.

ఆాండమ 42
1 ¥xనమ ఐగ పNలk నున`ద" యÅబ ె>Zి "నపడ]#³ల ఒక#S
మ ఖమ ఒకరF చూచు చుTx`ర" తన క;మరFల అT:ను. 2 మ#Sయ
అతడచూడ(f, ఐగ పNలk ¥xనమ న`ద" Vంట-", మనమ xవక
బKదుక;నటB
6 ]రF అక(fI 9:È6 మనరక; అకడనుం(f ¥xనమ ను"
రండ" ెపu%ా 3 ãZLప పమం అన`ల; ఐగ పNలk ¥xనమ న
బ¢P#S. 4 అPననుఇత"I }" సంభVంచుTE¹ అ" యÅబ ãZLప
తమ 4డగ బ¿Tx]నును అత" అన` ల పం1ిన 9ాడ ాడ. 5 కరవ
కTxను ేశమ లk ఉం(ెను గనుక ¥xనమ నవAdన9ా#S కcడ ఇWా\Pల;
క;మరFల;ను వAd#S. 6 అపడ ãZLప ఆ ేశమంతట-]ద అ¥ా#SPQ
య ం(ెను. అత(ే ఆ ేశ పKజలంద#SI" ¥xనమమ4కమ ేయ 9ాడ గనుక
ãZLప సదరFల; వAd మ ఖమ ల; TEలను ¹1ి అత 7 ãZLప తన
సదరFలను చూA 9ా#S" గ రFతpపట-C 9ా#SI అను"వలs కనబ(f 9ా#S
కSనమ %ా మటల(f]#?కడనుం(f వAdJర" అ(f%?ను. అందుక;
9ారFఆ}రమ నుటక; కTxను ేశమ నుం(f వAdJ మ"#S. 8 ãZLప తన
సదరFలను గ రFతp పటMC ను %ా" 9ారత" గ రFతp పటC లదు. 9 ãZLప
9ా#S" గ#Sd xను క"న కలల; జj®పకమ ేZి"]రF 9Eగ ల9ారF ఈ
ేశమ గ టBC ె>Zిన వAdJర" 9ా#S నన%ా 10 9ారFలదు పKభ 9ా, 
xసులన ¤మ ఆ}రమ నుట³ వAdJVు; 11 ¤మందరమ ఒక
మనుషp" క;మరFలమ ; ¤మ యxరÍవంతpల¤%ా"  xసులన

¤మ 9Eగ ల9ారమ ామ" అత" ె1ిu#S. 12 అPే అతడలదు, ఈ
ేశమ గ టBC ె>Zి నుట?r వAdJర" 9ా#S అT:ను. 13 అందుక; 9ారF
xసులన ¤మ పం(ెKండమం సదరFలమ , కTxను ేశమ లk నున`
ఒక మనుషp" క;మరFలమ ; ఇ% క"షp
¡ డ TEడ మ తం(fK±దw
ఉTx`డ; ఒకడ లs 14 అPే ãZLప]రF 9Eగ ల9ార" TEను ]
ె1ిuనమట "జ¤. 15 º"వలన ] "జమ ె>యబడను; ఫ#
yవమ డ, ] తమ 4డ ఇక(fI వAdేTE %ా" ]#Sకడనుం(f
9:ళ6కcడదు. 16 ] తమ 4" ¬Zి" వచుdటక; ]లkn ఒక" పంప(f; అPే
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¬Zి"వAdJVు;  పKభ వ ఇంట-లkనుం(f ¤మ 9:ం(fT:ౖనను బం%ారమ
T:ౖనను ఎటB
6 ొం%Sల;దుమ ? 9  xసులలk ఎవ#S±దw అ ొరFక;T° 9ాడ
చచుdను %ాక; మ#Sయ ¤మ మ పKభ వనక; xసులమ %ా నుందుమ"

అత" అ"#S. 10 అందుకతడమంA, ]రF ె1ిuనటäC ా య (f;
ఎవ#S±దw అ ొరFక;T° అత(ే Txక; xసు డగ ను, అPే ]రF
"#wషpలగ దుర" ె12uను. 11 అపడ 9ారF త ర ప(f పKJ9ాడ తన %T:ను
I\ంI ంA x"" V12uను. 12 అతడ 12దw9ాడ nదల;" Aన`
9ా"వరక; 9ా#S" ¯x చూడ%ా ఆ %ST:` బ¿Tx]ను %T:లk ొ#S?ను. 13
ావన 9ారF తమ బటC ల; Aంప" పKJ9ాడ తన %ా(fద]ద %T:ల;
ఎIంచు " J#S%S పటC ణమ నక; వAd#S. 14 అపడ యx య ను అత"
సదరFల;ను ãZLప ఇంట-I వAd#S. అత(fంక అకడTE ఉం(ెను గనుక
9ారF అత" PQదుట TEలను ¯ా%Sలప(f#S. 15 అపడ ãZLప]రF ేZిన PÀ
ప" P!ట-? Txవంట- మనుషpడ శక;నమ చూA ె>Zినున" ]క;
ె>యx అ" 9ా#S అన%ా 16 యx Pట6 T:నుఏ>న 9ా#S ఏ!
ెపuగలమ ? ఏమందుమ ? ¤మ "#wషpలమ" PQట6 B కనుపరచగలమ ?
ేవ(ే  xసుల TEరమ కను%tT:ను. ఇ% ¤మ ను ఎవ" ±దw ఆ %ST:`
ొ#S?T° 9ాడను ఏ>న 9ా#SI xసుల మగ దుమT:ను. 17 అందుకతడ అటB
6
ేయ ట Txక; దూరమవను%ాక; ఎవ"ేJలk ఆ %ST:` ొ#S?T° 9ా(ే Txక;
xసుడ%ా నుండను; ]రF ] తం(fK ±దw క; సమ¥xనమ %ా 9:ళ6 Øడ"
ెపu%ా 18 యx అత" స]1ింAఏ>న9ా(x ఒక మనV; ఒక మట P>న
9ా#S తమ xసు" ెపన"మ 4; తమ Åపమ తమ xసు"]ద
రవల;నయక;మ ; తమరF ఫ# అంత9ారFగx 19 ఏ>న9ాడ]క;
తం(fKPQనను సదరF(ైనను ఉTx`(x అ" తమ xసులన(f%?ను. 20
అందుక; ¤మ మక; మ స>9ా(ైన తం(fKయ అత" మ స>తనమ న పట-C న

±క Aన` 9ాడను ఉTx`రF; 9ా" సదరFడ చ"PQను, 9ా" త>6 I
9ా(ొక(ే !%S>య Tx`డ, 9ా" తం(fK 21 అపడ తమరFTEనత" చూచుటక;
అత" Tx ±దw క; ¬Zి" రండ" తమ xసుల ె1ిu J#S. 22 అందుక;
¤మ ఆ Aన`9ాడ తన తం(fK" Vడవలడ. 9ాడ తన తం(fK"
V(fAనPQడల 9ా" తం(fK చ"వన" P>న9ా#S ె1ిuJVు. 23 అందుక;
తమరF] తమ 4డ ] #ా"PQడల ]రF మరల Tx మ ఖమ
చూడకcడద" తమ xసుల ె1ిuJ#S. 24 ాబట-C Tx తం(fKPQన తమ xసు"
±దw క; ¤మ 9:È6 P>న9ా#S మటలను అత"I ె>యేZిJVు. 25 మ
తం(fK]రF J#S%S 9:È6 మనరక; ంెమ అ}రమ ను" రండ"
ె1ిuనపడ 26 ¤మ అక(fI 9:ళ6లమ ; మ తమ 4డ మ కcడ
ఉం(fనPQడల 9:ళ6 Øదుమ ; మ తమ 4డ మ నుంటäTE %ా" ఆ మను షp"
మ ఖమ చూడలమ" ె1ిuJVు. 27 అందుక; తమ xసు(ైన Tx తం(fKTx´µర
TxIదw#S" కT:న" ]#?రFగ దురF. 28 9ా#Sలk ఒకడ Tx ±దw నుం(f 9:È6
PQను. అతడ "శdయమ %ా దుషC మృగమ లేత *లd బ(ెననుంట-",
అపuట-నుం(f అతడ Txక; కనబడలదు. 29 ]రF Tx PQదుటనుం(f ఇత"
¬Zి"Pన తరF9ాత ఇత"I }" సంభVంAనPQడల T:రZిన
9:ండKకల;గల నను` మృతpల లkకమ లk"I దుఃఖమ  %SవనటB
6
ేయ దుర" మ ె12uను. 30 ావన తమ xసు(ైన Tx తం(fK±దw క; TEను
9:È6నపడ ఈ Aన`9ాడ మ±దw ల"PQడల 31 అత" ాKణమ ఇత" ాKణ
మ  12న9EZి" య న` గనుక ఈ Aన`9ాడ మ±దw లకవట
అతడ చూడ%ాTE చ"వను. అటB
6 తమ xసులన ¤మ T:రZిన

9:ండKకల; గల తమ x 32 తమ xసుడT:ౖన TEను ఈ Aన` 9ా""గ#Sd Tx
తం(fKI పటప(f  ±దw క; TEనత" ¬Zి" #ా"PQడల Tx తం(fK దృÌిC
యందు ఆ "ంద Tx ]ద ఎల6 పడ ఉండన" ె1ిuJ". 33 ాబట-C తమ
xసుడT:ౖన నను` ఈ Aన`9ా"I పKJ%ా ఏ>న9ా#SI xసు"%ా నుండ"Ad
PÀ Aన`9ా" తన సదరFల 9:ళ6"మ 4. 34 ఈ Aన`9ాడ Txకcడ
ల"PQడల Tx తం(fK±దw క; TET:ట6 B 9:ళ6గలను? 9:È6నPQడల Tx తం(fKI
వచుd అాయమ చూడవలZి వచుdన" ె12uను.
ఆాండమ 45
1 అపడ ãZLప తన ±దw ">Aన9ారంద#S PQదుట తను` xను
అణచునజjలకTx ±దw నుం(f పKJ మనుషp" 9:ల;ప>I పం1ి 9Eయ డ"
ëగ¶ ర%ా ె12uను. ãZLప తన సదరFల 2 అతడ ఎల;%?JN Pడ %ా
ఐగ 1ీN య ల;ను ఫ# Pంట-9ారFను V"#S. 3 అపడ ãZLపTEను ãZL
పను; Tx తం(fK Pంక బKIయ Tx`(x అ" అ(f%S నపడ అత"
సదరFల; అత" సమ ఖమందు ¾ందరప(f అత"I ఉతN రమ ఇయలక
P#S. 4 అంతట ãZLపTx దగ¶ రక; రండ" తన సదరFల
ె1ిuనపడ 9ారF అత" దగ¶ రక; వAd#S. అపడతడఐగ పNనక; 9:ళ6 ØనటB
6
]రF అ!్మ9EZిన ] సదరF(ైన ãZLపన 5 అPనను TE"క(fI
వచుd నటB
6 ]రF నను` అ!్మ9EZినందుక; దుఃఖపడక;(f; అ ]క;
సంxపమ పట-C ంప "యక;(f; ాKణరmణ రక; ేవడ ]క; మ ందు%ా
నను` పం1ింె 6 #?ండ సంవతqరమ లనుం(f కరవ ేశమ లk నున`.

ZLదనను ÅతPQనను ల" సంవతqరమ ల; ఇంక అPదు వచుdను.
!మ 4ను ఆశdరమ గ రfంA ేశ మ లk !మ 4ను Wషమ %ా
"ల;పటక;ను 7 ాKణమ  ాాడటక;ను ేవడ ]క; మ ందు%ా నను`
పం1ిం ెను. 8 ాబట-C ేవ(ే%ా" ]రF న"`క(fI పంపలదు. ఆయన నను`
ఫ#క; తం(fK%ాను అత" Pంట-9ా#S కంద#SI పKభ వ%ాను ఐగ పN
ేశమంతట-]ద ఏ>క%ాను "య!ంెను. 9 ]రF త ర%ా Tx తం(fK ±దw క;
9:È6 అత" క;మరF(ైన ãZLపేవడ నను` ఐగ పN ేశమంతట-I
పKభ వ%ా "య !ంెను, Tx ±దw క; రమ 4, అకడ ఉండవదుw; 10 వ
%Ì2ను ేశమందు "వZింెదవ, అపడ వను  1ిల6ల;ను  1ిల6ల
1ిల6ల;ను  %tఱÃ లమందల;ను  పవ ల;ను క; క>%Sన యవతp
N ను
Txక; స]పమ %ా నుండను. 11 ఇకను అPదు కరవ సంవతqరమ ల;
వచుdను గనుక క;ను  Pంట- 9ా#SI" క; క>%Sనదంతట-I" 1Lద#Sకమ
#ాక;ండ అకడ "ను` ÌింెదనTx`డ" ెప(f. 12 ఇ% ]
మటలడచున` Tx T°#³ అ" ] కను`ల;ను Tx తమ 4(ైన బ¿Tx]ను
కను`ల;ను చూచుచున`V. 13 ఐగ పNలk Txక; క>%Sన సమసN ఘనతను, ]రF
చూAన యవతp
N Tx తం(fKI ె>యేZి త ర%ా Tx తం(fK" ఇక(fI ¬Zి
"రండ" తన సదరFల ె1ిu 14 తన తమ 4 (ైన బ¿Tx]ను డ]ద
ప(f P(ెdను; బ¿Tx]ను అత" డ]దప(f P(ెdను. 15 అతడ తన
సదరFలంద#S" మ దుw 12టC B " 9ా#S]ద ప(f P(fdన తరF9ాత అత"
సదరFల; అత" మటల(f#S. 16 ãZLప±క సదరFల; వAdన
వరN మనమ ఫ# Pంట-లk Vనబ(ెను. అ ఫ#క;ను అత" ZLవక; లక;ను

ఇషC మ %ా నుం(ెను. 17 అపడ ఫ# ãZLప ఇట6 T:నువ 
సదరFలను చూA]#§లగ ేయ (f, ] పవల]ద బరFవల; కట-C
కTxను ేశమ నక; 9:È6 18 ] తం(fK" ] Pంట-9ా#S" 9:ంట బ¿టC B" Tx
±దw క; రం(f; ఐగ పN ేశమంద> మంA వసు
N వలను ]?ెdదను, ఈ
ేశమ ±క ¯ారమ ను ]రF అనుభVంెదరF. 19 క; ఆజ® PQన గx?
º" ేయ (f, ] 1ిల6లరక;ను ] ´µరలరక;ను ఐగ పNలkనుం(f బండ6 ను
¬Zి"P ] తం(fK" 9:ంటబ¿టC B" రం(f. 20 ఐగ పN ేశమంతట-లkనున`
మంA వసు
N వల; ]9E అగ ను గనుక ] ¯ామ%S\" లm12టCక;డ" ెపమన%ా
21 ఇWా\Pల; క;మరFల; ఆలగ నTE ేZి#S. ãZLప ఫ#మట పuన 9ా#SI
బండ6 ను ఇ1ిuంెను; మర¶ మ నక; ఆ}రమ ఇ1ిuంెను. 22 అతడ 9ా#SI
#?ం(ేZి దుసు
N ల బటC ల; ఇెdను; బ¿Tx ]నుక; మడవందల తpలమ ల
9:ం(fయ ను ఐదు దుసు
N ల బటC ల; ఇెdను, 23 అతడ తన తం(fK "!తN మ
ఐగ పNలk నున` మంA వసు
N వలను ¹య చున` ప %ా(fదలను,
మర¶ మ నక; తన తం(fK "!తN మ ఆ}రమ ను, ఇతర ¥xనమ ను Jను
బండమ లను 24 అపడతడ తన సదరFలను ¯ాగనం1ి 9ారF
బయల;ేరFచుండ%ామర¶ మందు కలహ పడక;డ" 9ా#S ె12uను. 25 9ారF
ఐగ పNనుం(f బయల; ే#S కTxను ేశమ నక; తన తం(fKPQన యÅబ
TUదwక; వAd 26 ãZLప ఇంక బKIయ ం(f ఐగ పN ేశమంతట-"
ఏల;చుTx`డ" అత"I ె>యేZి#S. అPే అతడ 9ా#S మట నమ4లదు
గనుక అతడ "Wdషp
C (xPQను. 27 అపడ 9ారF ãZLప తమ ె1ిuన
మటల"`ట-" అత" ె1ిu#S. అతడ తను` ఎIంచు" వటక; ãZLప

పం1ినబండ6 చూA నపడ 9ా#S తం(fKPQన యÅబ ాKణమ ెపu #Sల6 sన 28
అపడ ఇWా\Pల;ఇంే xల;ను, Tx క;మరF(ైన ãZLప ఇంక
బKIయ Tx`డ, TEను xవకమ నుప 9:È6 అత" చూెదన" ె12uను.
ఆాండమ 46
1 అపడ ఇWా\Pల; తనక; క>%Sనదంతయ ¬Zి" పKయణ బ¿P#ª?బµక;
వAd తన తం(fKPQన ఇ¯ాqక; ేవ"I బల;లన#Suంెను. 2 అపడ #ాJK
దరîనమ లయందు ేవడయÅబ యÅబ అ" ఇWా\Pల;ను 1ి>ెను.
అందుక తడAతN మ పKభ 9ా అT:ను. 3 ఆయనTETE ేవడను,  తం(fK
ేవడను, ఐగ పNనక; 9:ళ6 Øటక; భయపడక;మ , అకడ"ను` %tపu జనమ %ా
ేZ2దను. 4 TEను ఐగ పNనక; గడ వెd దను, అంేాదు TEను
"శdయమ %ా "ను` J#S%S ¬Zి " వెdదను, ãZLప  కను`ల]ద తన
ెP య ంచున" Z2లVయ%ా 5 యÅబ లA బ¿P#ª?బµ నుం(f 9:æç6ను. ఫ#
అత" T:IంA ¬Zి" వచుdటక; పం1ిన బండ6 ]ద ఇWా\Pల; క;మరFల;
తమ తం(fK PQన యÅబ ను తమ 1ిల6లను తమ ´µరలను ఎIంA#S. 6
9ారF, అన%ా యÅబ ను అత" యవతp
N సంxనమ ను, తమ పవలను
xమ కTxనులk సంా ంAన సంపద యవతp
N ను ¬Zి" ఐగ పNనక;
వAd#S. 7 అతడ తన క;మరFలను తన క;మరFల క;మరFలను తన
క;మ#?Nలను తన క;మరFల క;మ#?Nలను తన యవతp
N సంxనమ ను
ఐగ పNనక; తనకcడ ¬Zి"వెdను. 8 యÅబ ను అత" క;మరFల;ను
ఐగ పNనక; వAd#S. ఇWా\Pల; క;మరFల 1Lళ6 Ø ఇ9E; 9 యÅబ జ³ష¡

క;మరFడ రబéను. రబéను క;మరFలsౖన హT°క; పల;
6 ¨¼¯Kను క#§4. 10
Ìి¹ను క;మరFలsౖన PQమ Pల; య]ను ఓహదు య×ను ¯హరF
కTxయ #ా> క;మరF(ైన ావల;. 11 లV క;మరFలsౖన %?#ªను క}తp
#ా#S 12 యx క;మరFలsౖన ఏరF ఓTxను ÌLల 12#?సు జ?రహÑ. ఆ ఏరFను
ఓTxనును కTxను ేశమ లk చ"P#S. 12#?సు క;మరFలsౖన ¨¼¯Kను
}మల;. 13 ఇWాîఖరF క;మరFలsౖన ల ప9ా ãబ Ìి¹Öను. 14
జ?బలcను క;మరFలsౖన Z2#?దు ఏలkను యహ లల;. 15 రF లయ
క;మరFల;. ఆ పదw న#ామ లk యÅబ 9ా#S" అత" క;మ#?NPQన ºTxను
కT:ను. అత" క;మరFల;ను అత" క;మ#?Nల;ను అందరFను మ పu
మ గ¶ రF. 16 %ాదు క;మరFలsౖన Zిను హ%§¶ ష ఎ¯Ëను ఏ#§ ఆ#º అ#³Ú.
17 ఆÌLరF క;మరFలsౖన ఇమ` ఇా ఇÌీ బ¿#§య; 9ా#S సద#S PQన
WøరహÑ. ఆ బ¿#§య క;మరFలsౖన ¨¼బ¿రF మÚPల;. 18 లబµను తన
క;మ#?NPQన లయ IAdన లu క;మరFల; #³. ఆ PÀ పదుTxరF
మం" యÅబ నక; కT:ను. 19 యÅబ ´µరPQన #ా¨Áల; క;మరFలsౖన
ãZLప బ¿Tx]ను. 20 ãZLపనక; మనÌLª ఎâాKPమ ల; పట-C #S. 9ా#S"
ఐగ పNేశమందు ఓనుక; యజక;డగ ¬Ó2ర క;మ#?NPQన ఆZ2నతp
అత"I కT:ను. 21 బ¿Tx]ను క;మరFలsౖన బ¿ల బé?రF అÌLËల; %?#ా
నయమను ఏ¨ß#షp మ 1ీuమ హÑ1ీuమ ఆరFw. 22 యÅబ నక; #ా¨Áల;
క"న క;మరFలగ రందరF పదునల;గ రF. 23 xను క;మరF(ైన హÑÌీమ .
24 నâాN> క;మరFలsౖన యహTEల; గ PZ2రF Ìిల6 మ . 25 లబµను తన
క;మ#?NPQన #ా¨Áల;నక; ఇAdన ëలú క;మరFల; #³. ఆ 9ా#S"

యÅబ నక; కT:ను. 9ారందరF ఏడగ రF. 26 యÅబ ÅడండKను VTxPంA
అత" గర»9ాసమ న పట-C యÅబ  ఐగ పNనక; వAdన 9ారందరF అరFవ
ఆరFగ రF. 27 ఐగ పNలk అత"I పట-C న ãZLప క;మరF>దw రF; ఐగ పN నక;
వAdన యÅబ క;టBంబప 9ారందరF (ెబË మం. 28 అతడ %Ì2నుక;
Kవ చూపటక; ãZLప TUదwక; తనక; మ ందు%ా యxను పం12ను. 9ారF
%Ì2ను ేశమ నక; #ా%ా 29 ãZLప తన రథమ ను Zిదzమ ేPంA తన
తం(fKPQన ఇWా\Pల;ను ఎదు#tనుటక; %Ì2నుక; 9:È6 అత"I కనబ(ెను.
అపడతడ అత" డ]ద ప(f అత" డ పటBC" PQం ఏ(ెdను. 30
అపడ ఇWా\Pల; ãZLపVంక బKIయ Tx`వ;  మ ఖమ చూAJ"
గనుక TE"కను చ"వదున" ె12uను. 31 ãZLప తన సదరFలను తన
తం(fK క;టBంబప 9ా#S"చూATEను 9:È6 P ఫ#క; ె>యేZి,
కTxనుేశమ లk ఉం(fన Tx సదరFల;ను Tx తం(fK క;టBంబప9ారFను
Tx±దw క; వAd#S; 32 ఆ మనుషpల; పవల; గల9ారF, 9ారF %tఱÃ ల
ాపరFల;. 9ారF తమ %tఱÃ లను పవలను తమక; క>%Sనదంతయ
¬Zి"వAdర" అత" ె12u దను. 33 %tఱÃ ల ాప#SPQన పKJ9ాడ
ఐగ 1ీN య లక; ¨Áయ డ గనుక ఫ# !మ 4ను 1ి>1ింA ] వృJN P!ట"
అ(f%SనPQడల 34 ]రF %Ì2ను ేశమందు ాపరమ ండనటB
6 మ
Aన`తనమ నుం(f ఇవరక;  xసులన ¤మ ను మ ప#S క;ల;ను
పవల; గల 9ార య Tx`మ" ఉతN ర!య డ" ె12uను.
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1 ãZLప 9:È6 ఫ#ను చూATx తం(fKయ Tx సదరFల;ను 9ా#S %tఱÃ ల
మందలను 9ా#S పవలను 9ా#SI క>%Sనదంతట-ను కTxను ేశమ
నుం(f వAd %Ì2నులk నుTx`ర" ె>యేZి 2 తన సదరFలంద#Sలk
అPదుగ #S" 9:ంటబ¿టC B " P 9ా#S" ఫ# సమmమందు ఉంెను. 3 ఫ#
అత" స దరFలను చూA] వృJN P!ట" అ(f%Sనపడ 9ారF
xసులన ¤మ ను మ ప#S క;ల;ను %tఱÃ ల ాపరFలమ" ఫ# ె1ిu#S.
4 మ#Sయ 9ారFకTxను ేశమందు కరవ ´µరమ %ా ఉన`ందున  xసులక;
క>%Sయ న` మందలక; ¤త లదు గనుక ఈ ేశమ లk ంత ాలమ ండటక;
వAdJVు. ాబట-C %Ì2ను ేశమ లk  xసుల; "వZింప Z2లVమ4" ఫ#
అన%ా 5 ఫ# ãZLపను చూA తం(fKయ  సదరFల;ను ±దw క;
వAdయ Tx`రF. 6 ఐగ పN ేశమ  PQదుట ఉన`, ఈ ేశమ లk" మంA
పKేశమందు  తం(fK"  సదరFలను "వZింప ేయ మ , %Ì2ను
ేశమ లk 9ారF "వZింప వచుdను, 9ా#Sలk ఎవ#?rన పKజ®గల9ార" క; Aన
PQడల Tx మందల]ద 9ా#S" అ¥పతpల%ా "య!ంచు మ" ె12uను 7
మ#Sయ ãZLప తన తం(fKPQన యÅబ ను లkప>I ¬Zి" వAd ఫ#
సమmమందు అత" నుంచ%ా యÅబ ఫ#ను ºVంెను. 8 ఫ#వ yVంAన
సంవతqరమ లs"` అ" యÅబ న(f%S నందుక; 9 యÅబ TEను యతKేZిన
సంవతqరమ ల; నూట మ పu, TEను yVంAన సంవతqరమ ల; ంెమ
%ాను దుఃఖస¨©తనV%ా ఉన`V. అV Tx 1ితరFల; యతKేZిన నమ లలk
9ారF yVంAన సంవతqరమ ల"` ాలద" ఫ# ె1ిu 10 ఫ#ను ºVంA
ఫ# PQదుటనుం(f 9:È6PQను. 11 ఫ# ఆజj®1ింAనటB
6 ãZLప తన తం(fK"

తన సదరFలను ఐగ పN ేశమ లk "వZింపేZి, ఆ ేశమ లk #ాZLసను
మంA పKేశమ లk 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ "ెdను. 12 మ#Sయ ãZLప తన
తం(fK" తన సదరFలను తన తం(fK క;టBంబప9ా#Sనంద#S" 9ా#S9ా#S 1ిల6ల
లsకపన 9ా#SI ఆ}ర!Ad సంరfంెను. 13 కరవ !I> ´µరనందున
ఆ ేశమందంతటను ఆ}రమ లకPQను. కరవవలన ఐగ పN ేశమ ను
కTxను ేశమ ను öణÝంెను. 14 వAdన9ా#SI ¥xన మమ 4టవలన ఐగ పN
ేశమ లkను కTxను ేశమ లkను ొ#SIన దKవమంత ãZLప సమకc#?dను.
ఆ దKవ మంతట-" ãZLప ఫ# నగరFలk"I ె1ిuంెను. 15 ఐగ పN
ేశమందును కTxను ేశమందును దKవమ వయన తరF9ాత
ఐగ 1ీN య లందరF ãZLపTUదwక; వAdమక; ఆ} రమ ఇ1ిuంచుమ , 
సమ ఖమందు ¤¤ల xవవలsను? దKవమ వయన గx అ"#S. 16
అందుక; ãZLప] పవలను ఇయ (f; దKవమ వయPన
PQడల ] పవలక; పKJ%ా TEను ]క; ¥xన!ెdదన" ె12uను, ాబట-C
9ారF తమ పవలను ãZLపTUదwక; 17 ఆ సంవతqరమందు 9ా#S
మందల"`ట-I పKJ%ా అతడ 9ా#SI ఆ}ర!Ad సంరfంెను. 18 ఆ
సంవతqరమ గJంAన తరF9ాత #?ండవ సంవతqరమ న 9ారF అత" ±దw క;
వAd ఇ మ P>న9ా#SI మరFగ ేయమ ; దKవమ వయ PQను,
పవల మందల;ను ఏ>న9ా#S వశమPQను, ఇపడ మ ేహమ ల;ను
మ లమ ల;ను తపu మ#S ఏ!య ఏ>న9ా#S సమ ఖమ న
!%S>య ండలదు. 19  కను`ల PQదుట మ లమ ల;ను ¤మ ను
నhంపTEల? ఆ}ర!Ad మమ 4ను మ లమ లను నుమ ; మ

లమ ల ¤మ ఫ#క; xసులమగ దుమ ; ¤మ xవక బKదుక;నటB
6 ను
లమ ల; ా(ైక;ండనటB
6 ను మక; VతN నమ >మ4" అ(f%S#S. 20 అటB
6
ãZLప ఐగ పN భమ ల"`ట-" ఫ#రక; T:ను. కరవ 9ా#SI
´µరనందున ఐగ 1ీN య లందరF తమ తమ లమ లను అ!్మ9EZి#S
గనుక, భ! ఫ# ఆPQను. 21 అతడ ఐగ పN >¤రల±క PÀ
Aవరనుం(f ఆ Aవర వరక;ను జనులను ఊళ6 లk"I ర1ిuంెను. 22 యజక;ల
భ! మతK¤ అతడ నలదు, యజక;లక; ఫ# బెN మ ల; "య!ంెను.
ఫ# ఇAdన బెN మ లవలన 9ా#SI ´¢జనమ జ#S%?ను గనుక 9ారF తమ
భమ లను అమ4లదు. 23 ãZLపఇ% TEడ !మ 4ను ] భమ లను
ఫ#రక; "య Tx`ను. ఇ% ]క; VతN నమ ల;; లమ లలk Vతp
N (f. 24
పంటలk అPదవ ´µగమ ]రF ఫ#క; ఇయవలsను. Txల;గ ´µగమ ల;
లమ లలk Vతp
N టక;ను ]క;ను ] క;టBంబప9ా#SI" ఆ}రమ నక;ను
] 1ిల6లక; ఆ}రమ నక;ను ]9:ౖ య ండన" పKజల ెపu%ా 25
9ారFవ మమ 4 బKIంAJV, ఏ>న9ా#S కటµmమ మ ]దనుండ"మ 4;
ఫ#క; xసులమగ దుమ" ె1ిu#S. 26 అపడ అPదవ ´µగమ ఫ#ద"
TEట-వరక; ãZLప ఐగ పN భమ లను గ#Sd కటC డ "య!ంెను,
యజక;ల భమ ల; మతK¤ VTxPంపబ(ెను. అV ఫ#V ావ. 27
ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNేశమంద> %Ì2ను పKేశమ లk "వZింA#S. అందులk
9ారF ఆZిN సంాంచు" సంx Txవృz ం !గ ల VసN #SంA#S. 28
యÅబ ఐగ పNేశమ లk పదుTEడ సంవతqరమ ల; బK?ను. యÅబ
నమ ల;, అన%ా అతడ yVంAన సంవతqరమ ల; నూటనల;బPడ. 29

ఇWా\Pల; xవవలZిన నమ ల; స]1ింAనపడ అతడ తన క;మరF(ైన
ãZLపను 1ి>1ింATx PQడల క; కటµmమ న`PQడల దయేZి  ెP
Tx¾డI\ంద ఉంA Tx PQడల దయను నమ4కమ ను కనుపరచుమ ; ఎట6 న%ా
నను` ఐగ పNలk ాJ12టCక;మ . 30 Tx 1ితరFల కcడ TEను పండనునటB
6
ఐగ పNలkనుం(f నను` ¬Zి"P 9ా#S సమ¥లk నను` ాJ12టC Bమ"
అత" ె12uను. 31 అందుకతడTEను  మట పన ేZ2దనT:ను. మ#Sయ
అతడTx పKమణమ ేయ మన`పడ ãZLప అత" పKమణమ
ేZ2ను. అపడ ఇWా\Pల; తన మంచప తల1ి]ద వ
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1 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాతఇ%  తం(fK ాPల%ా ఉTx`డ" ఒకడ
ãZLప ె12uను. అపడతడ మనÌLª ఎâాKPమ ల; అను తన Pదw రF
క;మరFలను 9:ంటబ¿టC B" %ా, 2 ఇ%  క;మరF(ైన ãZLప 
±దw క; వచుdచుTx`డ" యÅబ నక; ెల;పబ(ెను. అంతట ఇWా\Pల;
బలమ ెచుd" తన మంచమ ]ద కcరFdం(ెను. 3 ãZLపను
చూAకTxను ేశమంద> లcàలk సర శINగల ేవడ Txక; కనబ(f నను`
ఆర ంA 4 ఇ% క; సంxTxవృz ంంA "ను` VసN #SంపేZి వ
జనమ ల సమహ మగ నటB
6 ేZి,  తరF9ాత  సంxనమ నక; ఈ
ేశమ ను "త¯ా సÍ ~మ %ా ఇెdదన" Z2లVెdన 5 ఇ% TEను ఐగ పNనక;
 ±దw క; #ాకమ నుప ఐగ పN ేశమ లk క; పట-C న  Pదw రF
క;మరFల; Tx ëడi ల; రబéను Ìి¹నులవలs ఎâాKPమ మనÌLª Tx ëడi లsౖ

య ందురF. 6 9ా#S తరF9ాత వ క"న సంxనమ ే; 9ారF తమ
సదరFల ¯ా సÍ ~మ నుబట-C 9ా#S 1Lళ6 పన 1ిల;వబడదురF. 7
పదw న#ామ నుం(f TEను వచుdచున`పడ, ఎâాKxక; ఇంక ంత దూరమ న
నుండ%ా మర¶ మ న #ా¨Áల; కTxను ేశమ లk Tx PQదుట మృJ ంెను.
అకడ బéె6¨Áమను ఎâాKx మర¶ మ న TEను ఆను ాJ 12ట-CJన"
ãZLప ె12uను. 8 ఇWా\Pల; ãZLప క;మ రFలను చూA#?వర"
అడగ%ా 9 ãZLప రF Tx క;మరFల;, #S" ఈ ేశమందు ేవడ Tx
కనుగ\ ¨©ంెన" తన తం(fK ె12uను. అందుకతడTEను 9ా#S" ºVంచుటక; Tx
దగ¶ రక; 9ా#S" ¬Zి" రమ4T:ను. 10 ఇWా\Pల; కను`ల; వృxzపమ వలన
మందమ %ా ఉం(ెను గనుక అతడ చూడలక PQను. ãZLప9ా#S"
అత"దగ¶ రక; ¬Zి"వAdనపడ అతడ 9ా#S" మ దుw 12టC B"
ð%S>ంచుT:ను. 11 ఇWా\Pల; ãZL ప మ ఖమ చూెదన" TEను
అనునలదు %ా"  సంxనమ ను ేవడ Txక; కనుపరAయ Tx`డన%ా 12
ãZLప అత" ¹ాళ6 మధనుం(f 9ా#S" ¬Zి" అత"I ¯ాాCంగ
నమ¯ారమ ేZ2ను. 13 తరF9ాత ãZLప ఇWా\Pల; ఎడమేJ తటBCన తన
క;(fేత ఎâాKPమ ను, ఇWా\Pల; క;(fేJ తటBCన తన PQడమ ేత
మనÌLª ను పటBC" 9ా#S"దw #S" అత" దగ¶ రక; ¬Zి "వెdను. 14 మనÌLª
12దw9ా(ైనందున ఇWా\Pల; తన ేతpలను య IN%ా xA Aన`9ా(ైన
ఎâాKPమ తల ]ద తన క;(fేJ" మనÌLª తల]ద తన PQడమేJ"
ఉంెను. 15 అతడ ãZLపను ºVంATx 1ితరFలsౖన అబµK}మ ఇ¯ాqక;ల;
ఎవ"PQదుట నడచుచుం(f# ఆ ేవడ, TEను పట-C న nదల;"

TEట-వరక;ను ఎవడ నను` ÌింెT° ఆ ేవడ, 16 అన%ా సమసN న
×డలలkనుం(f నను` త1ిuంAన దూత PÀ 1ిల6లను ఆర ంచును%ాక; Tx
1LరFను అబµK}మ ఇ¯ాqక; లను Tx 1ితరFల 1LరFను 9ా#SI 12టCబడను%ాక;
భ!యందు 9ాం 17 ãZLప ఎâాKPమ తల]ద తన తం(fK క;(fెP
12టC Bట చూAనపడ అ అత" IషCమ ాకPQను గనుక అతడ మనÌLª
తల]ద 12ట-Cంచవలsన" తన తం(fK ెP ఎâాKPమ తల]దనుం(fPQJN 18
Tx తం(öK అటB
6 ాదు; ఇత(ే 12దw9ాడ,  క;(fెP Pత" తల]ద
12టC Bమ" ె12uను. 19 అPనను అత" తం(fK ఒపuక అ Txక; ె>య ను, Tx
క;మరF(x అ Txక; ె>య ను; ఇతడను ఒక జన సమహ
%tపu9ాడగ ను %ా" Pత" తమ 4డ ఇత" కంటM %tపu9ాడగ ను, అత" సం
20 ఆ నమందు అతడ 9ా#S" ºVంAఎâాKPమ వలsను మనÌLª వలsను
ేవడ "ను` ేయ ను %ాక" ఇWా\PÚయ ల;  1LరF ె1ిu ºVం
ెదరT:ను. ఆలగ అతడ మనÌLª కంటM ఎâాKPమ ను మ ందు%ా ఉంెను. 21
మ#Sయ ఇWా\Pల;ఇ% TEను చ"వచుTx`ను, అPనను ేవడ ]క;
(ైయ ం(f ] 1ితరFల ేశమ నక; !మ 4ను మరల ¬Zి" వను. 22
TEను  సదరFలకంటM క; ఒక ´µగమ ఎక;వ%ా ఇAdJ". అ Tx
కJN ను Tx Vంట-ను అ¹#§య ల ేJలkనుం(f ¬Zింట-న" ãZLప
ె12uను.
ఆాండమ 49
1 యÅబ తన క;మరFలను 1ి>1ింA Pట6 T:ను. ]రFకc(f రం(f, అంత

నమ లలk ]క; సంభ Vంపబ¢వ సంగతpలను ]క; ె>యేZ2దను. 2
యÅబ క;మరFల#ా, కc(fవAd ఆలIంచు(f ] తం(fKPQన ఇWా\Pల;
మట Vను(f. 3 రబéనూ, వ Tx 12దw క;మరFడవ Tx శINయ Tx
బలమ ±క పKథమఫలమ ను ఔన`xJశయమ ను బలJశయమ ను
9E. 4 ళ6 వలs చంచల;డ9:ౖ వ అJశయమ ందవ  తం(fK
మంచమ ] ?IJV x"" అపVతKమ ేZిJV అతడ Tx మంచమ ]
??ను. 5 Ìి¹ను లV అను9ారF సదరFల; 9ా#S ఖడ¶ మ ల;
బలxరప ఆయ ధమ ల;. 6 Tx ాKణమ, 9ా#S ఆలkచనలk ేరవదుw Tx
ఘనమ, 9ా#S సంఘమ  క>Zినవదుw 9ారF, Åపమ వAd మనుషpలను
చం1ి#S తమ ZL చûేత ఎదుwల గ ా> నరమ లను ెగ %tట-C #S. 7 9ా#SÅపమ
9EండKన 9ా#S ఉగ\తయ కSనన అV శ1ింపబడను యÅబ లk 9ా#S"
Vభంెదను ఇWా\Pల;లk 9ా#S" ెదర%tటMC దను. 8 యx,  సదరFల;
"ను` సు
N JంెదరF  ెP  శతpKవల డ]ద ఉండను  తం(fK
క;మరFల;  PQదుట ¯ా%SలపడదురF. 9 యx దమ Zింహమ Tx
క;మరF(x, వ పట-C నx" J" వAdJV Zింహమ వలsను గ#Sèంచు ఆడ
Zింహమ వలsను అతడ ాళØ
6 మ డచు" పండT:ను అత"
లప9ా(ెవడ? 10 ÌిలkహÑ వచుdవరక; యx ±దw నుం(f దండమ
¾లగదు అత" ాళ6 మధనుం(f #ాజదండమ ¾లగదు పKజల; అత"I
V¥ేయ లsౖ య ందురF. 11 xKÔవ>6 I తన %ా(fదను ఉతN మ xKÔవ>6 I తన
%ా(fద1ిల6ను కట-C xKÔరసమ లk తన బటC లను xKmల రకN మ లk తన
వసN మ ను ఉదుక;ను. 12 అత" కను`ల; xKÔరసమ ేత ఎఱÃ %ాను అత" పళØ
6

ాలేత ెల6%ాను ఉండను. 13 జ?బలcను సమ దKప #³వన "వZించును
అతడ ఓడలక; #³వ%ా ఉండను అత" >¤ర Zీోనువరక; నుండను. 14
ఇWాîఖరF #?ండ ొడ6 మధను పండ"య న` బలన %ారwభమ . 15
అతడ VWా\ంJ మంAదగ టయ ఆ భ! రమనదగ టయ చూెను
గనుక అతడ ¹య టక; భ జమ వంచు" 9:ట-Cేయ xసుడగ ను. 16
xను ఇWా\Pల; %JKక;లవలs తన పKజలక; Txయమ ¬రFdను. 17 xను
Kవలk సరuమ %ాను x#Sలk కట6 ామ %ాను ఉండను. అ గ ఱÃ ప మ(fల;
కరచును అందువలన ఎక;9ాడ 9:నుకక; పడను. 18 PQ9ా, 
రmణరక; క"12ట-C య Tx`ను. 19 బంటBల గ ంప %ాదును టBCను అతడ
మ(fను టBCను. 20 ఆÌLరFTUదw W\ష¡న ఆ}రమ కలదు #ాàలక; త%Sన
మధుర పxరÍమ లను అత(fచుdను. 21 నâాN> Vడవబ(fన ల(f అతడ
ఇం12ౖనమటల; పల;క;ను. 22 ãZLప ఫ>ంె(f మ4 ఊట ±దw ఫ>ంె(f
మ4x" #?మ4ల; %డ]I ఎI 9ా1ించును. 23 Vల;ాండK అత"
9E¥ంA#S 9ారF బµణమ లను 9EZి అత" ¨©ంZింA#S. 24 యÅబ ల;చు
ప#ాక\మWా>PQన9ా" హసN బలమ వలన అత" Vల;
6 బలనదగ ను.
ఇWా\Pల;నక; బండయ ¤12(f9ాడను ఆయTE. క; స}యమ ేయ 
తం(fK ేవ"వలనను 12ౖనుం(f !ంట- º9:నలను 25 I\ంద x%Sయ న`
అ%ాధజలమ ల º9:నలను సN నమ ల º9:నలను గర»మ ల º9:నలను
"ను` ºVంచు సర శక;N" º9:నవలనను అత" బµహÑబలమ
టCపరచబడను 26  తం(fK º9:నల; Tx ప#S క;ల º9:నల12ౖ" Aరాల
పర తమ లకంటM ¨¼చుdగ పKబలమగ ను. అV ãZLప తల]దను తన

సదరFలనుం(f 9EరFపరచబ(fన 9ా" న(fT:JN]దను ఉండను. 27
బ¿Tx]ను *ల;dనట-C (ేల; అతడ ఉదయమందు ఎరను J"
అసN మయమందు ోపడ¯మ 4 పంచునును. 28 ఇV అ"`య ఇWా\Pల;
పం(ెKండ %తKమ ల;. 9ా#S తం(fK 9ా#S" ºVంచుచు 9ా#S ె1ిuన Pే.
ఎవ#S º9:న పన 9ా#S" ºVంెను. 29 తరF9ాత అతడ 9ా#S ాజj®1ించుచు
ఇట6 T:నుTEను Tx స జనుల±దw క; ేరdబడచుTx`ను. 30 ¨©¬Nయ (ైన
ఎâKను భ!యం దున` గ హలk Tx తండKల ±దw నను` ాJ12టC B(f. ఆ
గ హ కTxను ేశమంద> మ¤Ö PQదుటనున` మ³uల లమ లk ఉన`.
అబµK}మ x"" ఆ లమ ను ¨©¬Nయ డగ ఎâKను±దw శ4Wాన భ!
రక; ¯ా సÍ ~మ %ా T:ను. 31 అకడTE 9ారF అబµK}మ ను అత" ´µరPQన
Wా#ాను ాJ 12ట-C#S; అకడTE ఇ¯ాqక;ను అత" ´µరPQన #Sబµను ాJ 12ట-C#S;
అకడTE TEను లయను ాJ12ట-CJ". 32 ఆ లమ ను అందులkనున`
గ హయ ¨Áతpక;మరFల ±దw నబ(fనదT:ను. 33 యÅబ తన
క;మరFల ాజj®1ించుట x>ంA మంచమ ]ద తన ాళØ
6 మ డచు"
ాKణమ V(fA తన స జనుల±దw క; ేరd బ(ెను.
ఆాండమ 50
1 ãZLప తన తం(fK మ ఖమ ]ద ప(f అత" గ#Sd P(fd అత"
మ దుw12టC BT:ను. 2 తరF9ాత ãZLప సుగంధ దKవమ ల తన తం(fK
శవమ ను Zిదzపరచవలsన" తన xసులsౖన 9:ౖదులక; ఆజj®1ింెను గనుక ఆ
9:ౖదుల; ఇWా\Pల;ను సుగంధ దKవమ ల ZిదzపరA#S. 3 సుగంధ

దKవమ ల Zిదzపరచబడ9ా#S రక; నమ ల; సంపరÞమగ నటB
6
అత"రక; నల;బ నమ ల; సంపరÞమPQను. అత"గ#Sd ఐగ 1ీN య ల;
(ెబË నమ ల; అంగల#Sd#S. 4 అత"గ#Sdన అంగ లరFu నమ ల;
గడAన తరF9ాత ãZLప ఫ# Pంట- 9ా#S మటల(f] కటµmమ Tx]ద
నున`PQడల ]రF అనుగ\¨©ంA Tx మనV ఫ# ెV" 9EZిఒ 5 Tx తం(fK
Txేత పKమణమ ేPంAఇ% TEను చ"వచుTx`ను, కTxనులk Tx
"!తN మ సమ¥ తKV ంAJ" గx, అందులkTE నను` ాJ12టC వలsన"
ె12uను. ాబట-C Z2ల9:ౖే TEనక(fI 9:È6 Tx తం(fK" ాJ12ట-C మరల వెdదన"
ెపడT:ను. 6 అందుక; ఫ# అతడ ేత ేPంAన పKమణమ పన 9:È6
 తం(fK" ాJ12టC Bమ" Z2లVెdను. 7 ాబట-C ãZLప తన తం(fK"
ాJ12టC Bటక; PQను; అత" ఫ# Pంట- 12దwలsౖన అత" ZLవక;లందరFను
ఐగ పN ేశప 12దwలందరFను 8 ãZLప Pంట-9ారంద రFను అత"
సదరFల;ను అత" తం(fK ఇంట-9ారFను 9:È6#S. 9ారF తమ 1ిల6లను తమ
%tఱÃ ల మందలను తమ పవలను మతKమ %Ì2ను ేశమ లk V(fA12ట-C#S. 9
మ#Sయ రథమ ల;ను #ðతpల;ను అత" 9:È6నందున ఆ సమహమ బహÑ
V¯ాNర మPQను. 10 PQ#wానునక; అవతలనున` ఆఠదు కళ6 మ TUదwక; ే#S
అకడ బహÑ రమ %ా అంగల#Sd#S. అతడ తన తం(fK"గ#Sd Pడ
నమ ల; దుఃఖమ స>12ను. 11 ఆ ేశమందు "వZింAన కTxయ ల; ఆఠదు
కళ6 మ TUదw ఆ దుఃఖమ సల;పట చూAఐగ 1ీN య లక; ఇ !కటన
దుఃఖమ" ెప"#S గనుక x"I ఆబéý !¯ాKPమ అను 1LరF 12టCబ(ెను,
అ ±#ాwనునక; అవతల నున`. 12 అత" క;మరFల; తన Vషయ

అతడ 9ా#S ాజj®1ింA నటB
6 ేZి#S. 13 అత" క;మరFల; కTxను ేశమ నక;
అత" శవమ ను ¬Zి "P మ³uల లమందున` గ హలk ాJ 12ట-C#S.
x"" ఆ లమ ను అబµK}మ తనక; శ4Wా నమ రక; ¯ా సÍ ~మ %ానుండ
" 14 ãZLప తన తం(fK" ాJ12ట-Cన తరF9ాత అతడను అత"
సదరFల;ను అత" తం(fK" ాJ12టC 9:È6న 9ారందరFను J#S%S ఐగ పNనక;
వAd#S. 15 ãZLప సదరFల; తమ తం(fK మృJందుట చూA ఒక9Eళ
ãZLప మనయందు పగపట-C మన మత "I ేZిన ×డంతట- పన మనక;
"శdయమ %ా ×డ జ#S%Sంచునను" 16 ãZLపనక; ఈలగ వరN మన
మం1ి#S 17  తం(fK xను xవక మ నుప ఆజj®1ింAన ేమన%ా]రF
ãZLప  సదరFల; క; ×డ ేZి#S గనుక దయేZి 9ా#S
అప#ాధమ ను 9ా#S ాపమ ను m!ంచుమ" అత" 18 మ#Sయ అత"
సదరFల; P అత" PQదుట ¯ా%Sలప(fఇ% ¤మ క; xసులమ"
ెపu%ా 19 ãZLపభయపడక;(f, TEను ేవ" ¯ాÍనమం దుTx`Tx? 20 ]రF
Txక; ×డేయ నుేw hంAJ#S %ా" TEట-నమ న జరFగ చున`టB
6 , అన%ా బహÑ
పKజలను బKIంచునటB
6 %ా అ ¤ల;³ ేవడ ఉేw hంెను. 21 ాబట-C
భయపడక;(f, TEను !మ 4ను ] 1ిల6లను Ìింెదన" ె1ిu 9ా#S"
ఆద#SంA 9ా#S 1ీKJ%ా మటల(ెను. 22 ãZLప అత" తం(fK
క;టBంబప9ారFను ఐగ పNలk "వZింA#S, ãZLప నూటప సంవతqరమ ల;
బK?ను. 23 ãZLప ఎâాKPమ ±క మడవతరమ 1ిల6లను చూెను;
మ#Sయ మనÌLª క;మరF(ైన మ×రF నక; క;మరFల; పట-C ãZLప ఒ(fలk
ఉంచబ(f#S. 24 ãZLప తన సదరFలను చూATEను చ"వ చుTx`ను;

ేవడ "శdయమ %ా !మ 4ను చూడవAd, PÀ ేశమ లkనుం(f xను
అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల పKమణమ ేZిPAdన ేశమ నక;
!మ 4ను ¬Zి" వన" ె12uను 25 మ#Sయ ãZLప ేవడ
"శdయమ %ా !మ 4ను చూడవచుdను; అపడ ]రF Tx PQమ కలను
ఇకడనుం(f ¬Zి" వలsన" ె1ిu ఇWా\Pల; క;మరFలేత పKమణమ
ేPంచు T:ను. 26 ãZLప నూటప సంవతqరమ ల9ా(ై మృJ ంెను.
9ారF సుగంధ దKవమ ల అత" శవమ ను ZిదzపరA ఐగ పN ేశమందు ఒక
12టMCలk ఉంA#S.
"ర¶ మాండమ 1
1 ఐగ పNలk"I యÅబ  వAdన ఇWా\PÚయ ల 1LరFల; ఏవన%ా, రబéను
Ìి¹ను లV యx ఇWాîఖరF జ?బలcను బ¿Tx]ను. 2 xను నâాN>
%ాదు ఆÌLరF. 3 #Sలk పKJ9ాడను తన తన క;టBంబమ  వెdను. 4
యÅబ గర»మ న పట-C న9ారందరF (ెబËమం. 5 అపuట-I ãZLప
ఐగ పNలk ఉం(ెను. 6 ãZLపను అత" అన`దమ 4లందరFను ఆ తరమ
9ారంద రFను చ"P#S. 7 ఇWా\PÚయ ల; బహÑ సంxనమ గల9ా#?r
అవృz ం VసN #SంA అత¥కమ %ా పKబ>#S; 9ారFన` పKేశమ 9ా#S
"ం(f య ం(ెను. 8 అపడ ãZLపను ఎరFగ" \తN #ాà ఐగ పNను ఏల
Txరంంెను. 9 అతడ తన జనుల ఇట6 T:ను ఇ% ఇWా\Pల; సంతJPQన
PÀ జనమ మనకంటM V¯ాNరమ %ాను బ>ష¡ మ %ాను ఉన`. 10 9ారF
VసN #Sంప క;ండనటB
6 మనమ 9ా#SPQడల య IN%ా జ#S%Sంచుదమ రం(f;

ల"PQడల య దz మ కల;గ నపడకcడ మన శతpKవల ే#S మనక;
V#ధమ %ా య దz మ ేZి PÀ ేశమ లkనుం(f, 9:È6దు#³¹ అT:ను. 11
ాబట-C 9ా#S]ద 12ట-Cన ´µరమ లలk 9ా#S" శ\మ12టC Bటక; 9:ట-C పనుల;
ేPంచు అ¥ారFలను 9ా#S]ద "య !ంప%ా 9ారF ఫ#రక;
¥xTxదులను "ల;వేయ 1ీమ #ాZLసను పటC ణమ లను కట-C #S. 12
అPనను ఐగ 1ీN య ల; 9ా#S" శ\మ12ట-Cనల 9ారF VసN #SంA పKబ>#S గనుక
9ారF ఇWా\PÚయ ల PQడల అసహ ప(f#S. 13 ఇWా\PÚయ లేత
ఐగ 1ీN య ల; కSనమ %ా ZLవ ేPంచు"#S; 14 9ారF ఇWా\PÚయ లేత
ేPంచు"న పKJ ప"య కSనమ %ా ఉం(ెను. 9ారF గటమంట- ప"లkను,
ఇటBకల ప"లkను, లమ లk ేయ పKJప"లkను కSనZLవ ేPంA 9ా#S
ాKణమ లను VZిIంA#S. 15 మ#Sయ ఐగ పN#ాà ÌిâాK పయ అను ¨¼áK
య ల మంతK¯ానుల మటల(f 16 ]రF ¨¼áK ZీN లక; మంతK¯ా"ప"
ేయ చు 9ా#S" ానుu1ీటల ]ద చూAనపడ మగ9ా(ైనPQడల 9ా"
చంప(f, ఆడైనPQడల x" బKదుక"య డ" 9ా#S ె12uను. 17 అPే ఆ
మంతK¯ానుల; ేవ"I భయప(f, ఐగ పN#ాà తమ ాజj®1ింAనటB
6 ేయక
మగ1ిల6లను బKదుక"య%ా 18 ఐగ పN#ాà ఆ మంతK ¯ానులను 1ి>
1ింA]#?ందుక; మగ1ిల6లను బKదుక"AdJ#S? ఈ ప" Pల ేZిJ#S అ"
అ(f%?ను. 19 అందుక; ఆ మంతK ¯ానుల;¨¼áK ZీN ల; ఐగ పN ZీN లవంట-9ారF ారF;
9ారF చురF?rన9ారF. మంతK¯ా" 9ా#S±దw క; 9:ళ6క మ ను1L 9ారF పKసVంA
య ందుర" ఫ# ె1ిu#S. 20 ేవడ ఆ మంతK ¯ానులక; ¤ల;ేZ2ను. ఆ
జనమ VసN #SంA !I> పKబలsను. 21 ఆ మంతK¯ానుల; ేవ"I

భయప(fనందున ఆయన 9ా#SI వంWావృz కల;గజ³Z2ను. 22 అPే
ఫ#¨¼áKయ లలk పట-C న పKJ క;మరF" నలk ార9Eయ (f, పKJ క;మ#?Nను
బKదుక"య (f అ" తన జనులంద#SI ఆజj®1ింెను.
"ర¶ మాండమ 2
1 లV వంశసుÍ(ొకడ 9:È6 లV క;మ#?Nను V9ాహమ ేZిT:ను. 2 ఆ ZీN 
గర»వJPQ క;మరF" క", 9ాడ సుందరF(ై య ండట చూA మడT:లల;
9ా"" xెను. 3 తరF9ాత ఆ 9ా" xచలక 9ా" రక; ఒక జమ 412టMC
¬Zి", x"I గటమను`ను ×ల;ను పZి, అందులk ఆ 1ిల69ా""
12ట-CPట-±డiన జమ 4లk x"" ఉంచ%ా, 4 9ా"³! సంభVంచుT°
ె>Zినుటక; 9ా" అక దూరమ %ా ">Aయ ం(ెను. 5 ఫ# క;మ#?N
¯ా`నమ ేయ టక; ఏట-I వెdను. ఆ ప"కెN ల; ఏట-±డiన
నడచుచుండ%ా ఆ Txచులk" ఆ 12టMCను చూA, తన ప"కెN TUకెను పం1ి
x" ె1ిuంA 6 ెరA ఆ 1ిల69ా" చూAనపడ ఆ 1ిల69ాడ ఏడdచుండ%ా
చూA 9ా"యందు క"క#SంA డ ¨¼áKయ ల 1ిల6లలk TUకడT:ను. 7 అపడ
9ా" అక ఫ# క;మ#?N రక; ఈ 1ిల69ా" 12ంచుటక; TEను 9:È6 ¨¼áK
ZీN లలk ఒక x" 1ిల;చు" వతp
N Tx అT:ను. 8 అందుక; ఫ#
క;మ#?N9:ళ6 Øమ" ెపu%ా ఆ Aన` 9:È6 ఆ ëడi త>6 " 1ిల;చు" వెdను. 9
ఫ# క;మ#?N ఆఈ ëడi ను ¬Zి" P Txరక; 9ా"I ా>Ad
12ంచుమ , TEను క; yత!ెdదన" ెపu%ా, ఆ ZీN  ఆ ëడi ను ¬Zి" P
ా>Ad 12ంెను. 10 ఆ ëడi 12దw9ా(ైన తరF9ాత ఆ ఫ# క;మ#?N ±దw క;

అత" ¬Zి" వెdను, అతడ ఆక; క;మరF(xPQను. ఆట-లkనుం(f
ఇత" ¬ZిJన" ె1ిu అత"I ¹ÌL అను 1LరF 12టMCను. 11 ఆ నమ లలk ¹ÌL
12దw9ా(ై తన జనుల±దw క; P 9ా#S ´µరమ లను చూెను. అపడతడ
తన జనులలk ఒక ¨¼áKయ " ఒక ఐగ 1ీN య డ టC %ా చూెను. 12 అతడ
ఇటB అటB J#S%S చూA PQవడను లక%ా ఆ ఐగ 1ీN య " చం1ి Pసుకలk
9ా" క1ిu 12టMCను. 13 మరFTxడ అతడ బయట న(fA 9:ళ6 Øచుండ%ా
¨¼áKయ లsౖన మనుషp>దw రF టµ6డచుం(f#S. 14 అప డతడ అTxయమ
ేZిన9ా" చూA 9Eల  రFగ 9ా" టBCచుTx`వ" అడగ%ా
అతడమ]ద "ను` అ¥ా#S"%ాను ¬రu#S"%ాను "య!ంAన9ా(ె వడ?
వ ఆ ఐగ 1ీN య " చం1ినట6 15 ఫ# ఆ సంగJ V" ¹ÌLను చంప
చూెను%ా", ¹ÌL ఫ# PQదుటనుం(f ా#SP !xను ేశమ లk
">AP ±క బµV±దw కcరFdం(ెను. 16 !xను యజక;"I
ఏడగ రF క;మ#?Nల;ం(f#S. 9ారF వAd తమ తం(fK మందక; 12టC Bటక; ళØ
6 ే
¾ట6 ను "ంపచుండ%ా 17 మందాపరFల; వAd 9ా#S" >9EZి#S. అపడ
¹ÌL లA 9ా#SI స}యమ ేZి మందక; ళØ
6 12టMCను. 18 9ారF తమ
తం(fKPQన రగPల; TUదwక; వAdనపడ అతడ TEడ ] #Sంత త ర%ా ఎటB
6
వAdJరT:ను. 19 అందుక; 9ారFఐగ 1ీN య (ొకడ మందాపరFల ేJలkనుం(f
మమ 4ను త1ిuంA వ(f%ా ళØ
6 ే మన మందక; 12టMCనన%ా 20 అతడ తన
క;మ#?Nల¾ అత(ెకడ? ఆ మనుషp" ఏల V(fA వAdJ#S? ´¢జనమ నక;
అత" 1ిల;చు" రండT:ను. 21 ¹ÌLఆ మనుషp" "వZించుటక;
సమ4Jంెను. అతడ తన క;మ#?NPQన Zిu#ాను ¹ÌL Iెdను. 22 ఆ

ఒక క;మరF" క"నపడ ¹ÌLTEను అన ేశమ లk పర ేhT:ౖ
య ంట-నను" 9ా"I %?#ª మ అను1LరF 12టMCను. 23 ఆలగ న అTEక
నమ ల; జ#S%Sన]దట ఐగ పN #ాà చ"PQను. ఇWా\PÚయ ల; xమ
ేయ చున` 9:ట-C పనులనుబట-C "ట
C రFuల; Vడచుచు nర12టC B చుండ%ా,
తమ 9:ట-C పనులనుబట-C 9ారF12ట-Cన nర ేవ"±దw క; ే#?ను. 24 ా%ా
ేవడ 9ా#S మల;గ ను V", అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల xను ేZిన
"బంధనను జj®పకమ ేZిT:ను. 25 ేవడ ఇWా\PÚ య లను చూెను;
ేవడ 9ా#Sయందు లmమ ంెను.
"ర¶ మాండమ 3
1 ¹ÌL !xను యజక;(ైన PK అను తన మమ మందను ¤పచు, ఆ
మందను అరణమ అవతలక; ల;" ేవ" పర తన #³బ క;
వెdను. 2 ఒక ద న(f!" అ%S`జj లలk PQ9ా దూత అత"I
పKతmమPQను. అతడ చూAనపడ అ%S` వలన ఆ ద మండచుం(ెను.
%ా" ద ా>లదు. 3 అపడ ¹ÌLఆ ద Pల ా>లో TEను ఆ తటBC
9:È6 PÀ %tపuVంత చూెదననుT:ను. 4 x"" చూచుటక; అతడ ఆ తటBC
వచుdట PQ9ా చూెను. ేవడ ఆ ద నడమనుం(f¹ÌL ¹ÌL అ"
అత"" 1ి>ెను. అందుకతడAతN మ పKభ 9ా అT:ను. 5 అందుాయనదగ¶ రక;
#ావదుw,  ాదమ ల నుం(f  ెపల; Vడవమ , వ ">Aయ న`
సÍ లమ ప#Sదz పKేశమ అT:ను. 6 మ#Sయ ఆయనTEను  తం(fK ేవడను,
అబµK}మ ేవడను ఇ¯ాqక; ేవడను యÅబ ేవడను అ" ెపu%ా

¹ÌL తన మ ఖ మ ను కప" ేవ"9:ౖప చూడ 9:రెను. 7 మ#Sయ
PQ9ా Pట6 T:నుTEను ఐగ పNలkనున` Tx పKజల బµధను "శdయమ %ా
చూAJ", పనులలk తమ 4ను కషC 12టC B9ా#S"బట-C 9ారF 12ట-Cన nరను Vంట-",
9ా#S దుఃఖమ ల; Txక; ె>ZL య న`V. 8 ాబట-C ఐగ 1ీN య ల ేJలkనుం(f
9ా#S" V(f1ించుటక;ను, ఆ ేశమ లkనుం(f VWాలన మంA ేశమ నక;,
అన%ా కTxయ లక; ¨©¬Nయ లక; అ¹#§య లక; 12#Syèయ లక;
¨© య లక; PQబZీయ లక; "9ాస¯ాÍన, ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచు
ేశమ నక; 9ా#S" న(f1ించు టక;ను %SవAd య Tx`ను. 9 ఇWా\PÚయ ల
nర "జమ %ా Tx±దw క; ే#Sన, ఐగ 1ీN య ల; 9ా#S"12టC B చున` ¨©ంస
చూAJ". 10 ా%ా రమ 4, "ను` ఫ#±దw క; పం12దను; ఇWా\PÚయ లsౖన
Tx పKజలను వ ఐగ పNలkనుం(f డ" వలsనT:ను. 11 అందుక;
¹ÌLTEను ఫ# ±దw క; 9:ళ6 Øటక;ను, ఇWా\PÚయ లను ఐగ పN లkనుం(f
డ" వటక;ను ఎంతట-9ాడ న" ేవ" అన%ా 12
ఆయన"శdయమ %ా TEను క; (ై య ందును, TEను "ను`
పం1ిJననుటక; ఇ క; సూచన; వ ఆ పKజలను ఐగ పNలkనుం(f డ
" వAdన తరF9ాత ]రF ఈ పర తమ ]ద ేవ" ZLVంెదరT:ను. 13
¹ÌLAతN %Sంచుమ ; TEను ఇWా\PÚయ ల±దw క; 9:È6 9ా#S" చూA]
1ితరFల ేవడ ] ±దw క; నను` పం12న" 9ా#S ెపu%ా 9ారFఆయన
1L#³! అ" అ(f%Sన PQడల 9ా#S TE TE! ెపuవలsన" ేవ" న(f%?ను. 14
అందుక; ేవడTEను ఉన`9ాడను అను 9ాడT:ౖయ Tx`న" ¹ÌL ె12uను.
మ#Sయ ఆయనఉండనను9ాడ ]±దw క; నను` పం12న" వ

ఇWా\PÚయ ల ెపuవలsనT:ను. 15 మ#Sయ ేవడ ¹ÌL "ట6 T:ను]
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా, అన%ా అబµK}మ ేవడ ఇ¯ాqక; ేవడ
యÅబ ేవడ T:ౖన PQ9ా ] ±దw క; నను` పం12న" వ
ఇWా\PÚయ ల ెపuవలsను. "రంతరమ Tx Txమమ ఇే, తరతరమ లక;
ఇ Tx జj®పారÍక Txమమ . 16 వ 9:È6 ఇWా\PÚయ ల 12దwలను గ
ేZి] 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా, అన%ా అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల
ేవడ, Txక; పKతm Pట6 T:ను TEను !మ 4ను, ఐగ పNలk ]క;
సంభVంAన x"", "శdయమ %ా చూAJ", 17 ఐగ పN బµధలkనుం(f ాల;
ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ నక;, అన%ా కTxయ ల; ¨©¬Nయ ల;
అ¹#§య ల; 12#Syèయ ల; ¨© య ల; PQబZీయ ల;న` ేశమ నక;
!మ 4 ర1ిuంెదన" Z2లVAdJన" 9ా#S ెపమ . 18 9ారF  మట
VందురF గనుక వను ఇWా\PÚయ ల 12దwల;ను ఐగ పN #ాà TUదwక; 9:È6
అత" చూA¨¼áKయ ల ేవ(ైన PQ9ా మక; పKతmమPQను గనుక
¤మ అరణమ నక; మడనమ ల పKయణ మంత దూరమ P మ
ేవ(ైన PQ9ాక; బ>" సమ#Suంచుదుమ Z2లVమ4" అత" ెపu
వలsను. 19 ఐగ పN #ాà మ}బలమ  ] ]I వAd !మ 4 "యడ"
TET:రFగ దును; 20 ా", TEను Tx ెP x1ి ఐగ పN మధమ న TEను ేయ
దలAయ న` Tx అదు» తమ ల"`ట-" చూ1ి x" ాడేZ2దను.
అటBతరF9ాత అతడ !మ 4 పం1ి9Eయ ను. 21 జనుల PQడల
ఐగ 1ీN య లక; కటµmమ కల;గజ³Z2దను గనుక ]రF 9:ళ6 Øనపడ
వట-C ేతpల 9:ళ6రF. 22 పKJ ZీN య తన రFగ x"" తన Pంటనుండ

x"" 9:ం(f నగలను బం%ారFనగలను వసN మ లను ఇమ4" అ(f%S ¬Zి",
]రF 9ాట-" ] క;మరFలక;ను ] క;మ#?Nలక;ను ధ#SంపేZి
ఐగ 1ీN య లను ోచుందురT:ను.
"ర¶ మాండమ 4
1 అందుక; ¹ÌLAతN %Sంచుమ ; 9ారF నను` నమ4రF Tx మట
VనరFPQ9ా క; పKతmమ ాలదందురF అ" ఉతN ర!య%ా 2
PQ9ా ేJలk" ఏ!ట- అ" అత" న(f%?ను. అందుకతడకఱÃ అT:ను. 3
అప(xయన TEలను x" పడ9Eయ మT:ను. అతడ x" TEల పడ9Eయ%ాTE
అ ామPQను. ¹ÌL x"నుం(f ా#SPQను. 4 అపడ PQ9ా
ెP x1ి x" క పటBCనుమన%ా, అతడ తన ెP x1ి x" పటBC
న%ాTE అ అత" ేJలk కఱÃ ఆPQను. 5 ఆయనx"ేత 9ారF తమ 1ితరFల
ేవ(ైన PQ9ా, అన%ా అబµK}మ ేవడ ఇ¯ాqక; ేవడ యÅబ
ేవడ క; పKతm మPQన" నమ 4దురT:ను. 6 మ#Sయ PQ9ా
ెP  #tమ 4న ఉంచును మన%ా, అతడ తన ెP #tమ 4న ఉంచు"
x" 9:ల;ప>I ¬Zినపడ ఆ ెP క;ష¡ మ గలై ¨©మమ వలs ెల6%ా
ఆPQను. 7 తరF9ాత ఆయన ెP మరల  #tమ 4న ఉంచునుమన%ా,
అతడ తన ెP మరల తన #tమ 4న ఉంచు" తన #tమ 4నుం(f 9:ల;ప>I
¬Zినపడ అ అత" !%S>న శ#§రమ వలs ఆPQను. 8 మ#Sయ ఆయన9ారF
"ను` నమ4క, nదట- సూచననుబట-C VనకPన PQడల #?ండవ x"బట-C
VందురF. 9 9ారF ఈ #?ండ సూచనలనుబట-C నమ4క మట VనకPన

PQడల వ ంెమ ఏట- ళØ
6 ¬Zి PQం(fన TEల]ద యవలsను. అపడ
వ ఏట-లkనుం(f ¬Zిన ళØ
6 (fTEల]ద రకN మగ నT:ను. 10 అపడ
¹ÌLపKభ 9ా, ఇంతక; మ ను12ౖనను, వ  xసు" మటల(f
నపuట-నుం(f PQనను, TEను మట TEరu#S" ాను, TEను T°ట- మందమ
Txల;క మందమ గల9ాడన" PQహþ 11 PQ9ామనవనక;
T°#SAdన9ాడ ఎవడ? మగ 9ా"TE%ా" ెVట-9ా"TE%ా" దృÌిC గల9ా"TE%ా"
గ\ (fi 9ా"TE%ా" పట-C ంAన9ా(ెవడ? PQ9ాT:ౖన TETE గx. 12 ాబట-C
9:ళ6 Øమ , TEను  T°ట-I (ైయ ం(f, వ ఏ! పల;కవలZిన క;
బ¢¥ంెదన" అత" ె12uను. 13 అందుకతడ అã పKభ 9ా, వ పంప
తలంAన 9ా"TE పంపమన%ా 14 ఆయన ¹ÌL]ద Åపప(fలయ డగ 
అన`PQన అహ#ను ల(x? అతడ బµగ %ా మటలడగలడ" TET:రFగ దును,
ఇ% అతడ "ను` ఎదు#tనవచుdచుTx`డ, అతడ "ను` చూA తన
హృదయమందు సంÌించును; 15 వ అత" మటల(f అత" T°ట-I
మటల; అంంచవలsను, TEను  T°ట-I అత" T°ట-I (ై య ం(f, ]రF ేయ
వలZినx"" ]క; బ¢¥ంె దను. 16 అత(ే క; బదుల; జనుల
మటలడను, అత(ే క; T°రF%ానుండను, వ అత"I ేవడవ%ా
ఉందువ. 17 ఈ కఱÃ ను ేతపటBC "x" ఆ సూచక I\యల;
ేయవలsన"ె12uను. 18 అటBతరF9ాత ¹ÌL బయల;ే#S తన మమPQన
PK±దw క; J#S%S 9:È6Z2ల9:ౖనPQడల TEను ఐగ పNలkనున` Tx
బంధువల±దw క; మరల P 9ా#Sంక సyవలsౖ య Tx`#³¹ చూె 19
అంతట PQ9ా ాKణమ ను 9:దIన మనుషpలందరF చ"P#S గనుక

ఐగ పNక; J#S%S 9:ళ6 Ø మ" !xనులk ¹ÌL ెపu%ా, 20 ¹ÌL తన
´µరను తన క;మరFలను ¬Zి" %ా(fద]ద T:Iంచు " ఐగ పNక; J#S%S
9:æç6ను. ¹ÌL ేవ" కఱÃ ను తన ేత పటBC" PQను. 21 అపడ
PQ9ా¹ÌL ఇట6 T:నువ ఐగ పNనందు J#S%S ే#Sన తరF9ాత,
ేయ టక; TEను IAdన మహxరమ ల"`య ఫ# PQదుట ేయవలsను
సు] అPే TEను అత" హ 22 అపడ వ ఫ#ఇWా\Pల; Tx
6 Tx క;మరF"
క;మరFడ, Tx జ³ష¡ పతpKడ; 23 నను` ZLVంచునటB
"మ4" క; ఆజj®1ించు చుTx`ను; 9ా" పంప TUల6"PQడల ఇ% TEను 
క;మరF",  జ³ష¡ పతpK" చం12దన" PQ9ా Z2ల VచుdచుTx`డ"
అత" ెపమT:ను. 24 అతడ వ మర¶ మ న సతKమ లk PQ9ా
అత"" ఎదు#t" అత" చంపచూడ%ా 25 Zిu#ా 9ా(fగల #ాP ¬Zి" తన
క;మరF"I సున`JేZి అత" ాదమ ల±దw అ పడ9EZి"జమ %ా వ
Txక; రకN సంబంధన 12"!ట-9:ౖJవT:ను; అంతట ఆయన అత"" V(fెను.
26 అపడ ఆఈ సున`J"బట-C వ Txక; రకN సంబంధన
12"!ట-9:ౖJవT:ను. 27 మ#Sయ PQ9ా¹ÌLను ఎదు#tనుటక;
అరణమ లk"I 9:ళ6 Øమ" అహ#ను ెపu%ా అతడ 9:È6 ేవ"
పర తమందు అత" క>Zి" అత" మ దుw 12టC BT:ను. 28 అపడ ¹ÌL
తను` పం1ిన PQ9ా పల;క;మన` మటల"`ట-", ఆయన
ేయTxజj®1ింAన సూచక I\యల"`ట-" అహ#నుక; ె>12ను. 29 తరF9ాత
¹ÌL అహ#నుల; 9:È6 ఇWా\PÚయ ల 12దwలనంద#S" గ ేZి, 30
PQ9ా ¹ÌL ె1ిuన మటల"`య అహ#ను Vవ#SంA, జనులPQదుట

ఆ సూచక I\యలను ేయ%ా జనుల; న!్మ#S. 31 మ#Sయ PQ9ా
ఇWా\PÚయ లను చూడవAd తమ బµధను క"12టMCనను మట జనుల; V"
తలవంచు" నమ¯ారమ ేZి#S.
"ర¶ మాండమ 5
1 తరF9ాత ¹ÌL అహ#నుల; వAd ఫ#నుచూAఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా అరణమ లk Txక; ఉతqవమ ేయ టక; Tx జనమ ను "మ4"
ఆజj®1ించుచుTx`డ"#S. 2 ఫ#TEను అత" మట V" ఇWా\PÚయ లను
"చుdటక; PQ9ా ఎవడ? TEను PQ9ాను ఎరFగను,
ఇWా\PÚయ లను య నT:ను. 3 అపడ 9ారF¨¼áKయ ల ేవడ
మమ 4ను ఎదు#tT:ను, Z2ల9:ౖన PQడల ¤మ అరణమ లk"I మడ
నమ ల పKయణమంత దూరమ P మ ేవ(ైన PQ9ాక; బ>
అ#Suంచుద 4 అందుక; ఐగ పN #ాà¹ÌL అహ#నూ, ఈ జనుల; తమ
పనులను ేయక;ండ ]#³ల ఆప చుTx`రF? ] బరFవల; ¹య టక;
ండT:ను. 5 మ#Sయ ఫ#ఇ% ఈ జనమ ఇపడ VసN #SంAయ న`; 9ారF
తమ బరFవలను V(fA ¬#Sక%ా నుండనటB
6 ]రF ేయ చుTx`ర" 9ా#S
అT:ను. 6 ఆ నమ న ఫ# పKజల12ౖనున` ార"యమక;లక;ను 9ా#S
Txయక;లక;ను ఇటB
6 ఆజj®1ింెను 7 ఇటBకల; ేయ టక; ]రF ఇక]దట ఈ
జనులక; గ(fi ఇయ కcడదు, 9ారF 9:È6 x¤ గ(fi కcరFdనవలsను. 8
అPనను 9ారF ఇవరక; ేZిన PటBకల లsకTE 9ా#S ]ద ¹పవలsను,
x"లk ఏమతKమ ను తక;వ ేయవదుw; 9ారF ¯మరFల; గనుక¤మ 9:È6

మ ేవ"I బ> న#Suంచుటక; 9 ఆ మనుషpలేత ఎక;వ ప"
ేPంపవలsను, x"లk 9ారF కషC పడవలsను, అబదz పమటలను 9ారF
లm12టCకcడదT:ను. 10 ాబట-C పKజల; ార "యమక;ల;ను 9ా#S
Txయక;ల;ను P పKజలను చూATEను ]క; గ(fi ఇయను; 11 ]రF 9:È6
]క; గ(fi PQకడ ొరక;T° అకడ ]#³ సంాంచు ను(f, అPే ]
ప"లk TEమతKమ ను తక;వ ేయబడద" ఫ# Z2లVెdన"#S. 12 అపడ
పKజల; గ(fi I మరF%ా య ాల; కcరFdటక; ఐగ పN ేశమం దంతటను
ె#S P#S. 13 మ#Sయ ార"యమక;ల; 9ా#S" త ర12ట-C గ(fi
ఉన`పuట-వలsTE PTxట-ప" ఆTx(ే మ %Sంచుడ"#S. 14 ఫ# ార
"యమక;ల; xమ ఇWా\PÚయ లలk 9ా#S ]ద ఉంAన Txయక;లను
ట-C ఎపuట-వలs ] లsక పన ఇటBకలను "న` TEడ ]రF ఏల
ేPంచలద" అడగ%ా 15 ఇWా\PÚయ ల Txయక;ల; ఫ# ±దw క;
వAdతమ xసుల PQడల తమ #?ందుIట6 B జ#S%SంచుచుTx`రF? 16 తమ
xసులక; గ(fi "యరF అPే ఇటBకల; ేయ డ" మ ెపచుTx`రF;
AతN %Sంచుమ , 9ారF తమ#S xసులను టBCచుTx`రF; అPే త1ిuదమ
తమ#S పKజలయంే య న`ద" nఱ12ట-C#S. 17 అందుకతడ]రF ¯మరFల;
]రF ¯మరFల; అందుేత ¤మ 9:È6 PQ9ాక; బ>న#Suంచుటక;
Z2లVమ4" ]రడగ చుTx`రF. 18 ]రF ం(f, ప"ేయ (f, గ(fi ]Iయ
బడదు, అPే ఇటBకల లsక ]రపu%Sంపక తపuద" ె12uను. 19 ] ఇటBకల
లsకలk TEమతKమ ను తక;వ ేయవదుw, ఏTxట- ప" ఆTx(ే ేయవలsన"
#ాà Z2లVయ%ా, ఇWా\PÚయ ల Txయక;ల; xమ దురవసÍ లk

ప(fయ న`టB
6 ె>Zి"#S. 20 9ారF ఫ# ±దw నుం(f బయల;ే#S వచుdచు,
తమ 4ను ఎదు#tను టక; x#Sలk ">Aయ న` ¹ÌL అహ#నులను క>Zి"
21 PQ9ా !మ 4 చూA Txయమ ¬రFdను %ాక; ఫ# PQదుటను అత"
xసుల PQదుటను మమ 4ను అసహÑలను%ా ేZి మమ 4 చంపట?r
9ా#SేJI ఖడ¶ !AdJర" 9ా#S అన%ా 22 ¹ÌL PQ9ా ±దw క; J#S%S
9:È6పKభ 9ా, 9Eల ఈ పKజలక; ×డ ేZిJV? నTE`ల పం1ిJV? 23 TEను 
1Lరట మటలడటక; ఫ# ±దw క; వAdనపuట-నుం(f అతడ ఈ జనులక; ×(ే
ేయ చుTx`డ,  జనులను వ V(f 1ింపను లదT:ను.
"ర¶ మాండమ 6
1 అందుక; PQ9ాఫ#క; TEను ేయబ¢వ చున` x"" వ
"శdయమ %ా చూెదవ; బలన హసN మ ేత అతడ 9ా#S" "చుdను,
బలన హసN మ ేతTE అతడ తన ేశమ ల 2 మ#Sయ ేవడ ¹ÌL
ఇట6 T:నుTETE PQ9ాను; 3 TEను సర శINగల ేవడను 1LరFన అబµK}మ
ఇ¯ాqక; యÅబ లక; పKతmJ" ా", PQ9ా అను Tx Txమమ న
TEను 9ా#SI ె>యబడలదు. 4 మ#Sయ 9ారF పర9ాసమ ేZిన ేశ మగ
కTxనుేశమ ను 9ా#SIచుdటక; Tx "బంధనను 9ా#S ZిÍ రపరAJ". 5
ఐగ 1ీN య ల; xసత మ నక; లkపరAయ న` ఇWా\PÚయ ల మల;గ ను
V" Tx "బంధనను జj®పకమ ేZి" య Tx`ను. 6 ాబట-C వ
ఇWా\PÚయ ల ఈలగ ెపమ TETE PQ9ాను; TEను ఐగ 1ీN య ల;
¹Pంచు బరFవల I\ంద నుం(f !మ 4ను 9:ల;ప>I ర1ిuంA, 9ా#S

xసత మ లk నుం(f !మ 4ను V(f1ింA, Tx బµహÑవ x1ి %tపu
¬రFuల;¬#Sd !మ 4ను V(f1ింA, 7 !మ 4ను Txక; పKజ ల%ా ేరFd"
]క; ేవడT:ౖ య ందును. అపడ ఐగ 1ీN య ల బరFవ I\ందనుం(f
!మ 4ను 9:ల;ప>I ర1ిuం Aన ] ేవడT:ౖన PQ9ాను TETE అ" ]రF
ె>Zి ందురF. 8 TEను అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ లక; ఇెdదన" ెP
PQJN పKమణమ ేZిన ేశమ లk"I !మ 4ను ర1ిuంA x" ]క;
¯ా సÍ ~మ %ా ఇెdదను; TEను PQ9ాన" ెపమన%ా 9 ¹ÌL
ఇWా\PÚయ ల ఆలగ ె12uను. అPే 9ారF మT°9ాక;లమ నుబట-C య
కSన xసత మ ను బట-C య ¹ÌL మట Vన#?r#S. 10 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌLవ లkప>I 9:È6, 11 ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#ఇWా\PÚయ లను తన
ేశమ లkనుం(f 9:ల;ప>I "యవలsన" అత" ెపమT:ను. 12 అపడ
¹ÌLAతN %Sంచుమ , ఇWా\ PÚయ ల Tx మట Vనలదు; మటమందమ
గల9ాడ నగ Tx మట ఫ# PQట6 B Vనున" PQ9ా స"`¥" ప>?ను. 13
మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నుల "ట6 T:ను ఇWా\ PÚయ లను ఐగ పN
ేశమ లkనుం(f xమ 9:ల;ప>I ర1ిuంచుట?r ఇWా\PÚయ ల ±దw క;ను
ఫ# ±దw క;ను 9:ళ6వలsన" 9ా#S ాజj®1ింెను. 14 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ ల మలపరFషpల; ఎవరన%ా, ఇWా\Pల; జ³ష¡ క;మరF(ైన
రబéను క;మరFల;హT°క; పల;
6 ¨¼¯Kను క#§4; రF రబéను క;టBంబమ ల;.
15 Ìి¹ను క;మరFల; PQమPల; య]ను ఓహదు య×ను ¯హరF
కTxను ZీN I క;మరF(ైన ావల;; రF Ìి¹ను క;టBంబమ ల;. 16 లV
క;మరFల 1LరFల; 9ా#S 9ా#S వంWావళØల పన ఏ9Eవన%ా, %?#ª ను క}తp

#ా#S. లV నూట మ పu P(ేండ6 బK?ను. 17 %?#ªను క;మరFల; 9ా#S
9ా#S వంWావళØల పన >á` Ìి]. 18 క}తp క;మరFల; అమÖమ ఇ¯ాúరF
¨¼బ¢Kను ఉyè Pల;. క}తp నూట మ పu మ(ేండ6 బK?ను. 19 #ా#S
క;మరFల; మహ> మÌి; రF తమ తమ వంWావళØల పన లV
క;టBంబమ ల;. 20 అమÖమ తన ¤నతN PQన ã?బ¿దును 12ం(f6 ేZిT:ను;
ఆ అత"I అహ#నును ¹ÌLను కT:ను. అమÖమ నూట మ పu P(ేండ6
బK?ను. 21 ఇ¯ాúరF క;మరFల; ÅరహÑ T:12గ  22 ఉyè Pల; క;మరFల;
!ాPల; ఎలqâాను Zి¬K. 23 అహ#ను అ]్మTxxబ క;మ#?Nయ
నయ¯qను స ద#Sయ T:ౖన ఎÚÌ2బను 12ం(f6 ేZి T:ను. ఆ అత"I
Txxబ ను అáహÑను ఎ>యజరFను ఈxమరFను కT:ను. 24 ÅరహÑ
క;మరFల; అZీqరF ఎలTx అáయ ¯ాప; రF Åర¨ßయ ల
క;టBంబమ ల;. 25 అహ#ను క;మరF(ైన ఎ>యజరF ప¬Pల;
క;మ#?Nలలk ఒకెను 12ం(f6 ేZిT:ను. ఆ అత"I ÓీT:}సును కT:ను; రF
తమ తమ క;టBంబమ ల పన లయ ల 1ితరFల వ 26 ఇWా\PÚయ లను
9ా#S ZLనల పన ఐగ పNేశమ లkనుం(f 9:ల;ప>I ర1ిuంచుడ" PQ9ా
ఆజj®1ింAన అహ#ను ¹ÌLల; రF. 27 ఇWా\PÚయలను ఐగ పNలkనుం(f
9:ల;ప>I ర1ిuంచ వలsన" ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ# మటల(fన 9ారF రF; ఆ
¹ÌL అహ#నుల; #³. 28 ఐగ పNేశమ లk PQ9ా ¹ÌL మటల(fన
నమ న 29 PQ9ాTEను PQ9ాను; TEను  ెపన యవతp
N
వ ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ# పల;క;మ" ¹ÌL ెపu%ా 30
¹ÌLAతN %Sంచుమ ; TEను మట మందమ గల9ాడను, ఫ# Tx మట PQట6 B

Vనున" PQ9ా స"`¥" ప>?ను.
"ర¶ మాండమ 7
1 ా%ా PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నుఇ% "ను` ఫ#క; ేవ"%ా
"య!ంAJ";  అన` అహ#ను క; పKవకN %ా నుండను. 2 TEను 
ాజj®1ించున యవతp
N వ పల;కవలsను. ఫ# తన ేశమ లkనుం(f
ఇWా\PÚయ లను "యవలsన"  అన`PQన అహ#ను అత" ెపను;
3 అPే TEను ఫ# హృదయమ ను కSనప#SA, ఐగ పN ేశమ లk Tx సూచక
I\యలను Tx మహxరమ లను VసN #SంపేZ2దను. 4 ఫ# ] మట Vనడ
%ా" TEను Tx ెP ఐగ పN ]ద 9EZి %tపu ¬రFuలేత Tx ZLనలను
ఇWా\PÚయ లsౖన Tx పKజలను ఐగ పN ేశమ లkనుం(f 9:ల;ప>I
ర1ిuంెదను. 5 TEను ఐగ పN ]ద Tx ెP x1ి ఇWా\ PÚయ లను 9ా#S
మధనుం(f ర1ిuంప%ాTE TEను PQ9ాన" ఐగ 1ీN య ల; ె>ZిందురT:ను.
6 ¹ÌL అహ#నుల; PQ9ా తమక; ఆజj®1ింAనటB
6 ేZి#S, ఆలగ నTE
ేZి#S. 7 9ారF ఫ# మటల(fనపడ ¹ÌLక; ఎనుబPండ6, అహ#నుక;
ఎనుబ మడ ఏండ6. 8 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నుల
ఇట6 T:నుఫ# ] శIN చూపట?r ఒక మహxరమ కనుపరచుడ" ]
ెపనపడ 9 వ అహ#నును చూA కఱÃ ను పటBC" ఫ# PQదుట x"
పడ 9Eయ మనుమ ; అ సరuమగ ను. 10 ాబట-C ¹ÌL అహ#నుల; ఫ#
±దw క; 9:È6 PQ9ా తమ ాజj® 1ింAనటB
6 ేZి#S. అహ#ను ఫ#
PQదుటను అత" ZLవక;ల PQదుటను తన కఱÃ ను పడ9Eయ%ాTE అ సరu

మPQను. 11 అపడ ఫ# తన Vx ంసులను మంతKà®లను 1ి>1ింెను.
ఐగ పN శక;న%ాండKకcడ తమ మంతKమ లేత ఆల%³ ేZి#S. 12 9ా#Sలk
పKJ9ాడను తన కఱÃ ను పడ9EZినపడ అ సరuమPQను%ా" అహ #ను
కఱÃ 9ా#S కఱÃ లను !ం%S9Eయ%ా 13 PQ9ా ె1ిuనటBC ఫ# హృదయమ
కSనమPQను గనుక అతడ 9ా#S మట VనకPQను. 14 తరF9ాత
PQ9ా¹ÌL ఇట6 T:నుఫ# హృదయమ కSనన, అతడ ఈ పKజలను
"యTUల6(xPQను 15 Kదుwన వ ఫ# ±దw క; 9:ళ6 Øమ , ఇ% అతడ
ఏట-ద#SI వను. వ అత"" ఎదు#tనుటక; ఏట-±డiన ">A ామ %ా
ేయబ(fన కఱÃ ను ేతపటBC" 16 అత" చూA అరణమందు నను`
ZLVంచుట?r Tx పKజలను "మ4" ఆజj®1ించుటక;%ాను ¨¼áKయ ల ేవ(ైన
PQ9ా నను`  ±దw క; పం12ను. వఇవరక; VనకJV. 17 ా%ా
PQ9ా ఆజ® ఏదన%ా TEను PQ9ాన" º"బట-C వ ె>Zి ందువ"
PQ9ా ెపచుTx`డ. ఇ% Tx ేJలkనున` PÀ కఱÃ  TEను ఏట- ట-"
టBCదును అ రకN మ %ా మరdబడను. 18 ఏట-లk" ేపల; చచుdను, ఏరF
కంపటBCను, ఏట- ళØ
6 xKగ టక; ఐగ 1ీN య ల; అసహపడదుర" ెప
మT:ను. 19 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ అహ#నుకఱÃ ను
పటBC" ఐగ పN జలమ ల]ద, అన%ా 9ా#S నదుల]దను 9ా#S
ాల;వల]దను, 9ా#S ెరFవల ]దను, 9ా#S ట-గ ంటల"`ట- ]దను 
ెP xపమ ; అV రకN మగ ను; ఐగ పN ేశమందంతటను మÖనుాతKలలkను
#ాJాతKలలkను రకN మ ఉండన" అత" ెపమT:ను. 20 PQ9ా ఆజj®
1ింAనటB
6 ¹ÌL అహ#నుల; ేZి#S. అతడ ఫ# PQదుటను అత" ZLవక;ల

PQదుటను తన కఱÃ ను 12ౖ?JN ఏట-ళ6 ను టC %ా ఏట- ళ6 "`య రకN మ %ా
మరdబ(ెను. 21 ఏట-లk" ేపల; చెdను, ఏరF కంపటMC ను, ఐగ 1ీN య ల;
ఏట-ళØ
6 xKగలక P#S, ఐగ పNేశమం దంతట రకN మ ఉం(ెను. 22 ఐగ పN
శక;న%ాండKకcడ తమ మంతKమ లవలన అటB
6 ేయ%ా PQ9ా ె1ిuనటBC
ఫ# హృదయమ కSనమPQను, అతడ ¹ÌL అహ#నుల మట
VనకPQను. 23 జ#S%Sన x"" మనసుqన 12టCక ఫ# J#S%S తన Pంట-I
6 xKగలక xKగ ళ6 రక;
9:æç6ను. 24 అPే ఐగ 1ీN య లందరF ఏట-ళØ
ఏట-పKకలను తKV #S. 25 PQ9ా ఏట-" ట-C Pడ నమ లsౖన
"ర¶ మాండమ 8
1 తరF9ాత PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ ఫ# ±దw క; 9:È6 అత"
నను` ZLVంచుటక; Tx జనులను "మ 4; 2 వ 9ా#S"
"యTUల6"PQడల ఇ% TEను  > ¤రల"`ట-" కపuలేత
బµ¥ంెదను. 3 ఏట-లk కపuల; V¯ాNరమ %ా పటBCను; అV  Pంట 
పడకగలk"I  మంచమ ]I  ZLవక;ల Pండ6 లk"I  జనుల]I 
Pలలk"I  1ిం(f 1ిసుక; ¾ట6 లk"I ఎI వచుdను; 4 ఆ కపuల; 
]I  జనుల ]I  ZLవక;లంద#S]I వచుdన" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ" ెపమ T:ను. 5 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL
ఇట6 T:నువ అహ#నును చూA కఱÃ పటBC" Pట-ాయల ]దను
ాల;వల]దను ెరFవల ]దను  ెP x1ి ఐగ పN ేశమ ]I
కపuలను #ాజ³య మ" అత" ెపమన%ా 6 అహ#ను ఐగ పN

జలమ ల]ద తన ెP x12ను; అపడ కపuల; ఎIవAd ఐగ పN
ేశమ ను క12uను. 7 శక;న%ాండK కcడ తమ మంతKమ లవలన అలగ ేZి
ఐగ పN ేశమ ]I కపuలను #ాజ³Zి#S. 8 అపడ ఫ# ¹ÌL అహ#నులను
1ి>1ింATx ±దw నుం(f Tx జనుల±దw నుం(f ఈ కపuలను ¾ల%Sంచుమ"
PQ9ాను 9Eడ ను(f, అపడ PQ9ాక; బ> అ#Suంచుటక; ఈ
పKజలను అగ 9 అందుక; ¹ÌLనను` %?>AనటBC%ా వ అJశPంపవచుdను,
ఈ కపuల Wషమ ఏట-లkTE ఉండనటB
6 ను అV  ]దను  Pండ6 లkను
ఉండక;ండ చంపబడనటB
6 ను  రక;ను  ZLవక 10 అందుకతడమ ేవ(ైన
PQ9ా వంట- 9ా#?వరFను లరF అ" వ ె>ZినునటB
6  మట పన
జరFగ ను; 11 అన%ా కపuల;  ±దw నుం(fయ  Pండ6 లk నుం(fయ 
ZLవక;ల ±దw నుం(fయ  పKజల±దw నుం(fయ ¾ల%S వను; అV
Pట-లkTE ఉండనT:ను. 12 ¹ÌL అహ#నుల; ఫ# ±దw నుం(f బయల;
9:È6నపడ PQ9ా ఫ# ]I #ాజ³Zిన కపuల Vషయమ లk ¹ÌL
అత"రక; nఱ 12టC%ా 13 PQ9ా ¹ÌL మటపన ేZ2ను గనుక
ఇండ6 లk TE! 9:ల;పల TE! లమ లలk TE! కపuల; ఉండక;ండ
చAdPQను. 14 జనుల; 9ాట-" క;పuల;%ా ేZినపడ భ! కంపటMC ను.
15 ఫ# ఉపశమనమ కల;గ ట చూA PQ9ా Z2లVAdనటBC తన
హృదయమ ను కSనపరచు" 9ా#S మట Vనక PQను. 16 అందుక;
PQ9ా ¹ÌL వ  కఱÃ x1ి PÀ ేశప ధూÈ" టBCమ . అ
ఐగ పN ేశమందంత టను 1Lలగ న" అహ#ను ెపమన%ా 9ారF అటB
6
ేZి#S. 17 అహ#ను తన కఱÃ ను పటBC" ెP x1ి ఆ ేశప ధూÈ"

ట-C నపడ 1Lల; మనుషpల]దను జంతpవల]దను ఉం(ెను; ఐగ పN
ేశమందంతటను ఆ ేశప ధూÈ అంతయ 1Lల¸ 18 శక;న%ాండK కcడ
1Lలను పట-C ంచవలsన" తమ మంతKమ లేత అటB
6 ేZి#S %ా" అ 9ా#Sవలన
ాకPQను. 1Lల; మను షpల]దను జంతpవల]దను ఉండ%ా 19
శక;న%ాండKఇ ైవశIN అ" ఫ# ె1ిu#S. అPే PQ9ా ె1ిuనటBC ఫ#
హృదయమ కSనమPQను, అతడ 9ా#Sమట VనకPQను. 20 ాబట-C
PQ9ా ¹ÌL¾ వ Kదుwన లA ఫ# PQదుట "ల;వమ , ఇ% అతడ
ఏట-±దw క; వను. వ అత" చూAనను` ZLVంచుటక; Tx పKజలను
"మ 4. 21 వ Tx పKజలను "య" PQడల చూడమ TEను  ]I"
 ZLవక;ల ]I"  పKజల]I"  Pండ6 లk"I ఈగల గ ంపలను
పం12దను; ఐగ 1ీN య ల Pండ6ను 9ారFన` పKేశమ ను ఈగల గ ంపల
"ం(fయ ండను. 22 మ#Sయ భలkకమ లk TETE PQ9ాను అ" వ
ె>ZినునటB
6 , ఆ నమ న TEను Tx పKజల; "వZించుచున`
%Ì2నుేశమ ను VTxPంెదను, అకడ ఈగలగ ంప ల;ండవ. 23 Tx
పKజలను  పKజలనుం(f పKేకపరెదను, #³ప ఈ సూచక I\య జరFగ న"
PQ9ా Z2లVAdనటBC వ ెపuవలsనT:ను. 24 PQ9ా ఆలగ ేZ2ను.
బµధకరన ఈగలగ ంపల; ఫ# Pంట-లkI" అత" ZLవక;ల Pండ6 లkI"
వAd ఐగ పN ేశమంతట 9ా1ింెను. ఆ ేశమ ఈగల గ ంపలవలన
ె(fPQను. 25 అపడ ఫ# ¹ÌL అహ#నులను 1ి>1ింA]రF 9:È6 ఈ
ేశమ లk ] ేవ"I బ> అ#Suంచుడ" 9ా#S ెపu%ా 26 ¹ÌL అటB
6
ేయతగదు; మ ేవ(ైన PQ9ాక; ¤మ అ#SuంచవలZిన బ>

ఐగ 1ీN య లక; ¨Áయమ . ఇ% ¤మ ఐగ 1ీN య లక; ¨Áయన బ>" 9ా#S
కను`ల PQదుట అ#SuంAన PQడల 9ారF మమ 4 #ాళ6  ట-C చంపదురF
గx. 27 ¤మ అరణమ లk"I మడ నమ ల పKయణమంత
దూరమ P మ ేవ(ైన PQ9ా మక; Z2లVAdనటB
6 ఆయనక; బ>
న#Suంచుదు మT:ను. 28 అందుక; ఫ#]రF అరణమ లk ] ేవ(ైన
PQ9ాక; బ> న#Suంచుటక; !మ 4ను "ెdదను %ా" దూరమ
వదుw; మ#Sయ Txరక; 9Eడ నుడT:ను. 29 అందుక; ¹ÌLTEను 
±దw నుం(f 9:È6 #³ప ఈ PÀగల గ ంపల; ఫ# ±దw నుం(fయ అత"
ZLవక;ల ±దw నుం(fయ అత" జనుల ±దw నుం(fయ ¾ల%S వనటB
6
PQ9ాను 9Eడ 30 ఫ# ±దw నుం(f బయల;9:È6 PQ9ాను
9EడT:ను. 31 PQ9ా ¹ÌL మట పన ేయ%ా ఈగల గ ంపల; ఫ#
±దw నుం(fయ అత" ZLవక;ల ±దw నుం(fయ అత" పKజల
±దw నుం(fయ ¾ల%SPQను; ఒకట-PQనను "ల;వలదు. 32 అPే ఫ#
ఆ సమయమ నకcడ తన హృదయమ ను కSనపరచు" జనులను
"య(xPQను.
"ర¶ మాండమ 9
1 తరF9ాత PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ ఫ#±దw క; 9:È6నను`
ZLVంచుటక; Tx పKజలను "మ 4. 2 వ 9ా#S" "యTUల6క ఇంకను
9ా#S" "రËం¥ంAనPQడల 3 ఇ% PQ9ా బµహÑబలమ
లమ లkనున`  పవల]I"  గ ఱÃ మ ల]I" %ా(fదల]I"

ఒంటMల]I" ఎదుwల ]I" %tఱÃ ల ]I" వచుdను, !I> బµధకరన
ెగ ల; కల;గ ను. 4 అPే PQ9ా ఇWా\PÚ య ల పవలను ఐగ పN
పవలను 9EరFపరచును; ఇWా\PÚయ లక;న` 9ాట"`ట-లk ఒకటMౖనను
xవద" ¨¼áKయ ల ేవడగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ" 5 మ#Sయ
PQ9ా ాలమ "రÞPంA#³ప PQ9ా ఈ ేశమ లk ఆ ారమ
జ#S%SంచునT:ను. 6 మరFTxడ PQ9ా ఆ ారమ ేయ%ా ఐగ 1ీN య ల
పవల"`య చెdను %ా" ఇWా\PÚయ ల పవలలk ఒకట-య
xవలదు. 7 ఫ# ఆ సంగJ ె>Zిన పం1ినపడ ఇWా\Pల; పవలలk
ఒకట-య xవలదు; అPనను అపuట-I" ఫ# హృదయమ కSన నందున
జనులను పంపక PQను. 8 ా%ా PQ9ా]రF ] 1ి(fIళ6"ండ ఆవప
బ %S¶ ¬Zిను(f, ¹ÌL ఫ# కను`లPQదుట ఆాశమ 9:ౖప x" చల6 వలsను. 9
అపడ అ ఐగ పN ేశ మంతట సన`ప ధూÈPQ ఐగ పN ేశమంతట
మనుషpల ]దను జంతpవల]దను క;ల; క; దదుwరF లగ న"
¹ÌL అహ#నుల ె12uను. 10 ాబట-C 9ారF ఆవపబ %S¶ ¬Zి"వAd ఫ#
PQదుట ">A#S. ¹ÌL ఆాశమ 9:ౖప x" చల6 %ాTE అ మనుషpలక;ను
జంతpవలక;ను క;ల; క; దదుwరFలPQను. 11 ఆ దదుwరFలవలన
శక;న%ాండK ¹ÌLPQదుట "ల;వ లకP#S ఆ దదుwరFల; శక;న%ాండKక;ను
ఐగ 1ీN య లంద#SI" పటMC ను. 12 అPనను PQ9ా ¹ÌL ె1ిuనటB
6
PQ9ా ఫ# హృదయమ ను కSనపరెను, అతడ 9ా#S మట
VనకPQను. 13 తరF9ాత PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను¨¼áK య ల ేవ(ైన
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ; వ ెల69ార%ాTE లAP

ఫ#PQదుట ">Aనను` ZLVంచుటక; Tx జనులను "మ 4. 14 సమసN
భ!లk Txవంట-9ా#?వరFను లర" వ ె>Zినవలsన" ఈ ¯ా#S TEను Tx
ెగ ళå"`య  హృదయమ TUచుdనంత%ా  ZLవక;ల]I" 
పKజల]I" పం12దను; 15 భ!]ద నుండక;ండ వ నhంAవనటB
6
TEను Tx ెP x1ియ ంట-TE" "ను`ను  జనులను ెగ ల;
ట-C 9EZియ ందును. 16 Tx బలమ ను క; చూపనటB
6 ను, భలkక మందంతట
Tx Txమమ ను పKచురమ ేయ నటB
6 ను ఇందు³ TEను "ను` "య
!ంAJ". 17 వ ఇంక Tx పKజలను "యTUల6క 9ా#S]ద
ఆJశయపడచుTx`వ. 18 ఇ% #³ప ఈ 9Eళక; TEను !I> బµధ కరన
వడగండ6 ను క;#S1ింె దను; ఐగ ప ◌్త#ాజమ ¯ాÍ1ింAన నమ
nదల;" Pవరక; అందులk అట-C వడగండ6 పడలదు. 19 ాబట-C వ
ఇపడ పం1ి  పవలను లమ లలk క; క>%Sన యవతp
N ను త ర%ా
భదKమ ేయ మ . ఇంట-I ర1ిuంపబడక లమ లk ఉండ పKJ
మనుషp"]దను జంతpవ ]దను వడగండ6 క;#Sయ ను, అపడ అV
చచుdన" ెపమT:ను. 20 ఫ# ZLవక;లలk PQ9ా మటక;
భయప(fన9ాడ తన ZLవక;లను తన పవలను ఇండ6 లk"I త ర%ా
ర1ిuంెను. 21 అPే PQ9ా మట లm12టC"9ాడ తన ప"9ా#S" తన
పవలను లమ లk ఉండ"ెdను. 22 PQ9ా ెP ఆాశమ 9:ౖప
చూపమ ; ఐగ పNేశమంద> మనుషpల]దను జంతpవల]దను
లమ ల కcరల"`ట-]దను వడగండ6 ఐగ పN ేశమంతట పడన" ¹ÌL
ె12uను. 23 ¹ÌL తనకఱÃ ను ఆాశమ 9:ౖప ఎJN నపడ PQ9ా

ఉరFమ లను వడగండ6 ను కల;గజ³య%ా 1ిడగ ల; భ!]ద పడచుం(ెను.
PQ9ా ఐగ పNేశమ ]ద వడగండ6 క;#S1ింెను. 24 ఆలగ వడగండ6ను
వడగండ6  క>Zిన 1ిడగ ల;ను బహÑ బలన 9ాPQను. ఐగ పN ేశమం
దంతటను అ #ాజన nదల;" PQన`డను అట-C V కల;గలదు. 25 ఆ
వడగండ6 ఐగ పNేశమందంతట మనుషpల TE! జంతpవల TE!
బయటనున` యవతp
N ను నhంపేZ2ను. వడగండ6 లమ లk" పKJ కcరను
ెడ%tటMC ను, లమ లk" పKJ ెటC Bను VరFగ %tటMC ను. 26 అPే
ఇWా\PÚయ ల;న` %Ì2ను ేశమ లk మతKమ వడగండ6 పడలదు. 27 ఇ
చూడ%ా ఫ# ¹ÌL అహ#నులను 1ిల;వనం1ిTEను ఈ¯ా#S
ాపమ ేZియ Tx`ను; PQ9ా Txయవంతpడ, TEనును Tx జనుల;ను
దు#ా4రF¶లమ ; 28 ఇంతమటBCక; xల;ను; ఇకను బK}4ండన ఉరFమ ల;
వడగండ6 #ాక;ండనటB
6 PQ9ాను 9Eడను(f, !మ 4ను "ెdదను,
!మ 4ను ఇకను "ల;పన" 9ా#S ెపu%ా 29 ¹ÌL అత" చూATEను ఈ
పటC ణమ నుం(f బయల; 9:ళ6%ాTE Tx ేతpల; PQ9ా9:ౖప ఎెN దను. ఈ
ఉరFమ ల; మనును, ఈ వడగండ6ను ఇక]దట పడవ. అందువలన భ!
PQ9ాద" క; ె>యబడను. 30 అPనను వను  ZLవక;ల;ను
ఇకను ేవ(ైన PQ 9ాక; భయపడర" Txక; ె>Zియ న`దT:ను. 31
అపడ జనుపెట6 B పవ ల; పZ2ను, యవలేల; 9:ను`ల; 9EZినV గనుక
జనుప యవలేల;ను ెడ%tటC బ(ెను %ా" 32 %ధుమల; రపnలకల;
ఎదగనందున అV ెడ%tటC బడలదు. 33 ¹ÌL ఫ#ను V(fA ఆ పటC ణమ నుం(f
బయల; 9:È6 PQ9ా9:ౖప తన ేతpల; ఎJN నపడ ఆ య రFమ ల;ను

వడగండ6ను ">APQను, వరªమ భ! ]ద క;#Sయ ట మT:ను. 34
అPే ఫ# వరª మ ను వడ గండ6ను ఉరFమ ల;ను ">Aవట చూA,
అతడను అత" ZLవక;ల;ను ఇంక ాపమ ేయ చు తమ హృదయ మ లను
కSనపరచు"#S. 35 PQ9ా ¹ÌLx #ా ప>IనటB
6 ఫ# హృదయమ
కSనమPQను; అతడ ఇWా\PÚయ లను "యక PQను.
"ర¶ మాండమ 10
1 ా%ా PQ9ా ¹ÌLఫ#±దw క; 9:ళ6 Øమ . TETE PQ9ాన" ]రF
ె>ZినునటB
6 ను, TEను ేయ సూచకI\యలను ఐగ 1ీN య ల PQదుట కను
పరచుటక;, TEను 9ా#SPQడల జ#S%SంAన 9ాట-" 9ా#S PQదుట కల;గజ³Zిన
సూచకI\యలను 2 వ  క;మరF"I  క;మరF" క;మరF"I పKచురమ
ేయ నటB
6 ను, TEను అత" హృదయమ ను అత" ZLవక;ల హృదయమ లను
కSన పరAJనT:ను. 3 ాబట-C ¹ÌL అహ#నుల; ఫ# ±దw క; 9:È6, అత""
చూA PÀలగ ె1ిu#S¨¼áKయ ల ేవడగ PQ9ా
Z2లVAdనేమన%ావ ఎTx`ళ6 వరక; Txక; లaంగTUల6క య ందువ? నను`
ZLVంచుటక; Tx జనులను "మ 4. 4 వ Tx జను లను "య
TUల6"PQడల ఇ% #³ప TEను !డతలను  ాKంతమ లలk"I ర1ిuంెదను. 5
ఎవడను TEలను చూడలనంత%ా అV x" కపను, త1ిuంచు"న Wష మ ను,
అన%ా వడగండ6 ెబËను త1ిuంచు" !%S>న x"" అV J"9Eయ ను,
లమ లk n>Aన పKJ ెటC Bను Jనును. 6 మ#Sయ అV  Pండ6 లkను 
ZLవక;లంద#S Pండ6 లkను ఐగ 1ీN య లంద#S Pండ6 లkను "ం(fవను. 

1ితరFల;%ా"  1ిxమహÑల;%ా" PÀ ేశమ లk నుం(fన Txటనుం(f
TEట-వరక; అట-C 9ాట-" చూడలద" ె1ిu ఫ# PQదుట నుం(f బయల; 9:æç6ను. 7
అపడ ఫ# ZLవక;ల; అత" చూAఎTx`ళ6 వరక; డ మనక; ఉ#S%ా
నుండను? తమ ేవ(ైన PQ9ాను ZLVంచుటక; ఈ మనుషpలను
"మ 4; ఐగ పNేశమ నhంAనద" Iంక 8 ¹ÌL అహ#నుల;
ఫ#±దw క; మరల ర1ిuంపబడ%ా అతడ]రF 9:È6 ] ేవ(ైన PQ
9ాను ZLVంచు(f; అందుక; ఎవ#?వరF 9:ళ6 Øదుర" 9ా#S న(f%?ను. 9 అందుక;
¹ÌL¤మ PQ9ాక; పండగ ఆచ#Sంపవలsను గనుక మ క;మరFలను
మ క;మ#?Nలను మ మందలను మ పవలను 9:ంటబ¿టC B" మ 1ిన`
12దwలకcడ 9:æç6దమT: 10 అందు కతడPQ9ా ]క; (ై య ండTx?
TEను !మ 4ను ] 1ిల6లను "ెdదTx? ఇ% ]రF దు#ాలkచన గల9ారF.
11 పరFషpలsౖన ]రF మతKమ 9:È6 PQ9ాను ZLVంచు(f; ]రF Å#Sన
అే గx అ" 9ా#S అన%ా ఫ# సమ ఖమ నుం(f 9ారF 9:ళ6%tటC బ(f#S. 12
అపడ PQ9ా ¹ÌL!డతల; వచుd నటB
6 ఐగ పNేశమ ]ద 
ెP xపమ ; అV ఐగ పNేశమ ]దI వAd PÀ ేశప 12ౖరFల"`ట-",
అన%ా వడగండ6 ాడేయ" 9ాట-న"`ట 13 ¹ÌL ఐగ పNేశమ ]ద తన
కఱÃ ను xప%ా PQ9ా ఆ పగలంతయ ఆ #ాJK అంతయ ఆ ేశమ ]ద
తరFu%ా>" Vసర జ³Z2ను; ఉదయమందు ఆ తరFu %ా>I !డతల;
వెdను. 14 ఆ !డతల; ఐగ పN ేశమంతట- ]I వAd ఐగ పN సమసN
ాKంతమ లలk ">ెను. అV !I> బµధకర నV, అంతక; మ నుప అట-C
!డతల; ఎపడను ఉండలదు. తరF9ాత అట-C V ఉండబ¢వ. అV TEలంతయ

క12uను. 15 ఆ ేశమ న *కట-క4ను, ఆ ేశప కcర%ాయల"`ట-" ఆ
వడగండ6 ాడేయ" వృmఫలమ ల"`ట-" అV J"9EZ2ను. ఐగ పN
ేశమంతట ెటä6%ా" లమ ల కcరP %ా" పచd" ేయ
!%S>య ండలదు. 16 ాబట-C ఫ# ¹ÌL అహ#నులను త ర%ా 1ి>1ింA TEను
] ేవ(ైన PQ9ాPQడలను ] PQడలను ాపమ ేZిJ". 17 ]రF
దయేZి, PÀ¯ా#S మతK¤ Tx ాపమ m!ంA, Tx ]దనుం(f PÀ xవ
మతKమ ¾ల %Sంచుమ" ] ేవ(ైన PQ9ాను 9Eడనుడన%ా 18
అతడ ఫ# ±దw నుం(f బయల;9:È6 PQ9ాను 9Eడ T:ను. 19 అపడ
PQ9ా %ా>" JK1ిu మ}బలన పడమట-%ా>" Vసరజ³య%ా అ ఆ
!డతలను ంచుP ఎఱÃ సమ దKమ లk పడ9EZ2ను. ఐగ పN సమసN
ాKంతమ లలk ఒక !డతPQనను "ల 20 అPనను PQ9ా ఫ#
హృదయమ ను కSనపరెను; అతడ ఇWా\PÚయ లను "య(xPQను. 21
అందుక; PQ9ా ¹ÌLఆాశమ 9:ౖప  ెP xపమ .
ఐగ పNేశమ ]ద *కట- ేJI ె>య నంత Aక" *కట- కమ 4నT:ను. 22
¹ÌL ఆాశమ 9:ౖప తన ెP PQJNనపడ ఐగ పNేశ మంతయ మడ
నమ ల; %ా xంధార మPQను. 23 మడ నమ ల; ఒక" TUకడ
కను%tనలదు, ఎవడను xనున` bటనుం(f లవలక PQను; అPనను ఇWా\
PÚయ లకంద#SI 9ా#S "9ాసమ లలk 9:ల;గ ం(ెను. 24 ఫ# ¹ÌLను
1ి>1ింA]రF 9:È6 PQ9ాను ZLVంచు(f. ] మందల; ] పవల;
మతK¤ ఇకడఉండవలsను, ] ëడi ల; ] 9:ళ6వచుdనన%ా 25 ¹ÌL¤మ
మ ేవ(ైన PQ9ాక; అ#SuంపవలZిన బల;ల "!తN మ ను

మరuణల"!తN మ ను వ మక; పవల"యవలsను. 26 మ
పవల;ను మకcడ #ావలsను. ఒక (ెకPQనను Vడవబడదు, మ
ేవ(ైన PQ9ాను ZLVంచుటక; 9ాట-లkనుం(f ¬Zినవలsను. ¤మ
ే" PQ9ాను ZLVంపవలsT° అకడ ేరకమ నుప మక; ె>యదT:ను.
27 అPే PQ9ా ఫ# హృదయమ ను కSనపరప%ా అతడ 9ా#S"
"య TUల6క య ం(ెను. 28 గనుక ఫ#Tx PQదుటనుం(f మ 4 భదKమ
సు]; Tx మ ఖమ ఇకను చూడవదుw, వ Tx మ ఖమ ను చూచు నమ న
మరణమవదువ" అత" ె12uను. 29 అందుక; ¹ÌLవన` స#S, TE"కను
 మ ఖమ చూడనT:ను.
"ర¶ మాండమ 11
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నుఫ# ]I" ఐగ పN]I" ఇంక
ెగ ల;ను ర1ిuంెదను. అటBతరF9ాత అతడ ఇకడనుం(f !మ 4ను
"చుdను. అతడ !మ 4ను "చుdనపడ ఇకడనుం(f !మ 4ను
బÐJN %ా 9:ళ6%tటBCను. 2 ాబట-C తన ె>ా"±దw పKJ పరFషpడను తన ె>
కెN ±దw పKJ ZీN య ను 9:ం(f నగలను బం%ారF నగలను అ(f%S ¬Zినుడ"
పKజల ెపమ . 3 PQ9ా పKజలPQడల ఐగ 1ీN య లక; కటµmమ
కల;గజ³Z2ను; అ%ాక ఐగ పNేశమ లk ¹ÌL అను మనుషpడ ఫ# ZLవక;ల
దృÌిC I" పKజల దృÌిC I" !I> %tపu9ా(xPQను. 4 ¹ÌL ఫ#
ఇట6 T:నుPQ9ా Z2లVAdన ేమన%ామధ#ాJK TEను ఐగ పNేశమ లk"I
బయల; 9:æç6దను. 5 అపడ Zిం}సనమ ]ద కcరFdన` ఫ# ¾>1ిల6

nదల;" Jరగ> VసురF xZి ¾>1ిల6వరక; ఐగ పNేశమంద>
¾>1ిల6లందరFను చెdదరF; జంతp వలలkను ¾>1ిల6ల"`య చ 6 అపడ
ఐగ పN ేశమందంతట మ} ష పటBCను. అట-C ష అంతక;మ ందు
పటC లదు, అట-C  ఇక]దట పటC దు. 7 PQ9ా ఐగ 1ీN య లను
ఇWా\PÚయ లను 9EరFపరచు న" ]క; ె>యబడనటB
6 ,
మనుషpల]ద%ా" జంతp వల]ద%ా" ఇWా\PÚయ లలk ఎవ#S]దT:ౖనను
ఒక క;కయ తన Txల;క ఆ(fంచదు. 8 అపడ  ZLవక;లsౖన రందరF Tx
±దw క; వAd Txక; నమ¯ారమ ేZివను, "ను` ఆశ\PంAయ న` PÀ
పKజలంద రFను బయల; 9:ళ6 Øడ" ెపదురF. ఆ తరF9ాత TEను 9:ళ6 Øద 9
అపడ PQ9ాఐగ పNేశమ లk Tx మహ xరమ ల; V¯ాNరమగ నటB
6
ఫ# ] మట Vనడ" ¹ÌL ె12uను. 10 ¹ÌL అహ#నుల; ఫ# PQదుట ఈ
మహxరమ లను ేZి#S. అPనను PQ9ా ఫ# హృదయమ ను
కSనపరప%ా అతడ తన ేశమ లkనుం(f ఇWా\PÚయ లను "య
(xPQను.
"ర¶ మాండమ 12
1 ¹ÌL అహ#నుల; ఐగ పNేశమ లk ఉండ%ా PQ9ా 9ా#S ఈలగ
Z2లVెdను 2 T:లలలk ఈ T:ల ]క; nదట-, P ] సంవతqరమ నక;
nదట- T:ల. 3 ]రF ఇWా\PÚయ ల సర సమజ మ ఈ T:ల దశ!Txడ
9ారF తమ తమ క;టBంబమ ల లsకపన ఒకడ %tఱÃ 1ిల6T:ౖనను,
¤క1ిల6T:ౖనను, అన%ా పKJ Pంట-I" ఒక %tఱÃ 1ిల6T:ౖనను ఒక ¤క1ిల6T:ౖనను

¬Zినవలsను. 4 ఆ 1ిల6ను Jనుటక; ఒక క;టBంబమ xలక PనPQడల
9ాడను 9ా" రFగ 9ాడను తమ లsక పన x" ¬Zిన వలsను. 5 ఆ
%tఱÃ 1ిల6ను భ ంచుటక; పKJ9ా" ´¢జనమ ప#S!J"బట-C 9ా#S"
లsIంపవలsను. 6 "#wషన P(x మగ1ిల6ను ¬Zినవలsను. %tఱÃ లలk
నుం(f PQనను ¤కలలk నుం(fPQనను x" ¬Zినవచుdను. 7 ఈ T:ల
పదుTxల;గవ నమ వరక; ]రF x" నుంచు నవలsను; తరF9ాత
ఇWా\PÚయ ల సమజప 9ారందరF తమ తమ కcటమ లలk
¯ాయంాలమందు x" చం1ి x" రకN మ ంెమ ¬Zి, xమ x" J"
Pండ6 x రబంధప #?ండ "ల;వ కమ 4ల]దను 12ౖ క!4 ]దను చ>6 8 ఆ
#ాJKP 9ారF అ%S`ేత ాలdబ(fన ఆ మంసమ ను ంగ" #tటMC లను
Jనవలsను. ేదుకcరల x" Jనవలsను 9 x" తలను x" ాళ6 ను x"
ఆంతK మ లను అ%S` ా>d x" Jనవలsను; 10 x"లk ఉ(fI ఉడక"ైనను
ళ6  వండబ(fనైనను JనTE Jనకcడదు; ఉదయాలమ వరక;
x"లk"ేయ !%S>ంపకcడదు. ఉదయాలమ వరక; x"లk !%S>న
అ%S` ా>d 9Eయవలsను. 11 ]రF x"" JనవలZిన Vధ¤దన%ా, ]
నడమ కటBC" ] ెపల; ¾డగ " ] కఱÃ ల; ేత పటBC",
త రపడచుx" Jనవలsను; అ PQ 9ాక; ప¯ాబ>. 12 ఆ #ాJK TEను
ఐగ పNేశమందు సంచ#SంA, ఐగ పNేశమంద> మనుషpలలkTE%ా" జంతp
వలలkTE%ా" ¾> సంతJయంతయ హతమ ేZి, ఐగ పN ేవతలకంద#SI"
¬రFu ¬#?dదను; TEను PQ 9ాను. 13 ]రFన` Pండ6 ]ద ఆ రకN మ ]క;
గ రFతp%ా ఉండను. TEను ఆ రకN మ ను చూA !మ 4ను నhంప ేయక

xట-PQదను. TEను ఐగ పNేశమ ను ాడ ేయ చుండ%ా !మ 4
సంహ#Sంచుటక; ెగ ల; ] ]I #ాదు. 14 ాబట-C PÀ నమ ]క;
జj®పారÍన దగ ను. ]రF PQ9ాక; పండగ%ా x" Txచ #Sంపవలsను;
తరతరమ లక; "తనకటC డ%ా x" Txచ #Sంపవలsను. 15 ఏడనమ ల;
ప>య" #tటMC లను Jనవలsను. nదట-నమ న ] Pండ6 లkనుం(f
ం%Sన ార 9Eయవలsను. nదట- నమ nదల;" Pడవ నమ
వరక; ప>Zిన x"" Jను పKJమనుషpడ ఇWా\PÚ య లలkనుం(f
ట-C 9Eయబడను. 16 ఆ nదట- నమ న ]రF ప#Sదz సంఘమ %ాను, ఏడవ
నమ న ప#Sదz సంఘమ %ాను కcడనవలsను. ఆ నమ లయందు
పKJ9ాడ JనవలZిన మతK¤ ]రF Zిదzపరచవచుdను; అయ %ాక మ#S
ఏ ప"య ేయ కcడదు. 17 ప>య" #tటMC ల పండగను ]రF ఆచ
#Sంపవలsను. ఈ నమంే TEను ] సమహమ లను ఐగ పN ేశమ లkనుం(f
9:ల;ప>I ర1ిuంAJ" గనుక ]రF ] తరమ ల"`ట-లk ఈ నమ
Txచ#Sంపవలsను; ఇ ]క; "తన కటC డ%ా ఉండను. 18 nదట- T:ల
పదుTxల;గవనమ ¯ాయం ాలమ nదల;" ఆ T:ల PరFవ
±కటవనమ ¯ాయంాలమ వరక; ]రF ప>య"#tటMC లను Jనవలsను.
19 ఏడ నమ ల; ] Pండ6 లk ం%Sన ేయ ను ఉండ కcడదు, ప>Zిన
x"" Jను9ాడ అను(ే%ా" ేశ మ లk పట-C న 9ా(ే%ా" ఇWా\PÚ య ల
సమజమ లk నుండక ట-C 9Eయబడను. 20 ]రF ప>Zినేయ Jనక ]
"9ాసమ ల"`ట-లkను ప>య" 9ాట-TE Jనవలsన" ెపమT:ను. 21 ాబట-C
¹ÌL ఇWా\PÚయ ల 12దwల నంద#S" 1ి>1ింA 9ా#S ఇట6 T:ను]రF ]

క;టBంబమ ల పన మందలkనుం(f 1ిల6ను ¬Zి" ప¯ా పవను
వ¥ంచు(f. 22 మ#Sయ ¨©¯qప క;ంె ¬Zి" పæç6 మ లk నున` రకN మ లk
x" మ ంA, x రబంధప 12ౖక!4I" #?ండ "ల;వ కమ 4లక;ను
పæç6 మ లk" రకN మ ను xIంప వలsను. తరF9ాత ]లk T:వరFను
ఉదయమ వరక; తన Pంట- x రమ నుం(f బయల; 9:ళ6కcడదు. 23
PQ9ా ఐగ 1ీN య లను హతమ ేయ టక; ేశ సంxరమ ేయ చు,
x రబంధప 12ౖక!4]దను #?ండ "ల;వ కమ 4ల]దను ఉన` రకN మ ను
చూA PQ9ా ఆ తల;పను xట-వను; !మ 4 హతమ ేయ టక; ]
Pండ6 లk"I సం}రక;" ర"యడ. 24 ాబట-C ]రF "రంతరమ ]క;ను
] క;మరFలక;ను º"" కటC డ%ా ఆచ#Sంపవలsను. 25 PQ9ా xను
Z2లVAdనటB
6 ] Iచుdచున` ేశమందు ]రF పK9EhంAన తరF9ాత ]రF º"
Txచ#Sంపవలsను. 26 మ#Sయ ]క;మరFల;]రF ఆచ#Sంచు ఈ
ఆxర¤!ట" !మ 4 నడగ నపడ 27 ]రF ఇ PQ9ాక; ప¯ాబ>;
ఆయన ఐగ 1ీN య లను హతమ ేయ చు మన Pండ6 ను ాAనపడ
ఆయన ఐగ పNలkనున` ఇWా\PÚయ ల Pండ6 ను V(fA 12టMCను అనవలsన"
ె12uను. అపడ పKజల; తలల; వంA నమ¯ా రమ ేZి#S. 28 అపడ
ఇWా\PÚయ ల; 9:È6 ఆలగ ేZి#S; PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక;
ఆజj®1ింAనటä6 ేZి#S. 29 అరz#ాJK9Eళ జ#S%Sనేమన%ా, Zిం}సనమ ]ద
కcరFdన` ఫ# nదల;" ెర¯ాలలkనున` ఖ?º ±క ¾>1ిల6 వరక;
ఐగ పNేశమంద> ¾>1ిల6ల నంద#S" పవల ¾>1ిల6ల 30 ఆ #ాJK ఫ#య
అత" ZLవక;లందరFను ఐగ 1ీN య లందరFను లAనపడ శవమ ల" ఇల;
6

ఒకటMౖన లకPనందున ఐగ పNలk మ}ష పటMC ను. 31 ఆ #ాJK9Eళ ఫ#
¹ÌL అహ#నులను 1ి>1ింA9ా#S]రFను ఇWా\PÚయ ల;ను లA Tx
పKజల మధనుం(f బయల; 9:ళ6 Ø(f, ]రF ె1ిuనటB
6 P PQ 9ాను
ZLVంచు(f. 32 ]రF ె1ిuనటB
6 ] మందలను ] పవలను ¬Zి"
వ(f; నను` ºVంచుడ" ె12uను. 33 ఐగ 1ీN య ల; మనమందరమ చAdన
9ారమను", తమ ేశమ లkనుం(f పKజలను పంపటక; త రప(f 9ా#S" బల
వంతమ ేZి#S. 34 ాబట-C పKజల; తమ 1ిం(fమ దw ను ¬Zి", అ ప>యక
మ ను1L 1ిం(f 1ిసుక; ¾ట6  x"" మటకటBC ", తమ భ జమ ల]ద
12టC B" P#S. 35 ఇWా\PÚయ ల; ¹ÌL మట పనేZి
ఐగ 1ీN య ల±దw 9:ం(f నగలను బం%ారF నగలను వసN మ లను అ(f%S
¬Zి"#S. 36 PQ9ా పKజలPQడల ఐగ 1ీN య లక; కటµmమ కల;గజ³Z2ను
గనుక 9ారF 9ా#SI ావలZిన 9ాట-" ఇAd#S. అటB
6 9ారF ఐగ 1ీN య లను
ోచు"#S. 37 అపడ ఇWా\PÚయ ల; #ామZLసునుం(f సుÅ తpక;
పKయణP#S 9ారF 1ిల6ల; %ాక ాలËలమ ఆరFలmల రFల;. 38
అTEక;లsౖన అనజనుల సమహమ ను, %tఱÃ ల; ఎదుwల; nదలsౖన పవల
%tపuమంద య ను 9ా#Sకcడ బయల;ే#?ను. 39 9ారF ఐగ పNలk నుం(f
ెAdన 1ిం(f మ దw  ంగ" #tటMC ల;ేZి ా>d#S. 9ారF ఐగ పNలkనుం(f
9:ళ6%tటC బ(f తడవేయ లకP#S గనుక అ ప>Zి య ండలదు, 9ారF
తమ రక; 9E#tక ఆ}రమ ను Zిదzపరచు" య ండలదు. 40
ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNలk "వZింAన ాలమ Txల;గ వందల మ పu
సంవతqరమ ల;. 41 ఆ Txల;గ వందల మ పu సంవతqరమ ల; గడAన

తరF9ాత జ#S%Sన ేమన%ా, ఆ నమంే PQ9ా ZLనల"`య
ఐగ పNేశమ లk నుం(f బయల;ే#SPQను. 42 ఆయన ఐగ పNేశమ లk
నుం(f 9ా#S" బయట-I ర1ిuంAనందుక; ఇ PQ9ాక; ఆచ#Sంపద%Sన #ాJK.
ఇWా\PÚయ లందరF తమ తమ తరమ లలk PQ9ాక; ఆచ#Sంపద%Sన #ాJK
Pే. 43 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నుల ఇట6 T:నుఇ
ప¯ాపండగను గ#Sdన కటC డ; అను(ెవ డను x" Jనకcడదు %ా" 44
9:ం(f నబ(fన xసుడ సున`J ంన9ా(ైే x" Jనవచుdను. 45
పరేhయ కc>IవAdన xసుడను x" Jనకcడదు. 46 ]రF ఒక
Pంట-లkTE x" Jనవలsను x" మంసమ లk ంెనను ఇంట-లk నుం(f
బయట-I ¬Zి" కcడదు, x"లk ఒక PQమ కT:ౖనను ]రF VరFవ
కcడదు. 47 ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ ఈ పండగను ఆచ#Sంపవలsను.
48 ±దw "వZించు పరేh PQ9ా ప¯ాను ఆచ#Sంప %#SనPQడల
అత"I క>%Sన పKJ మగ9ాడ సున`J ందవలsను; తరF9ాత అతడ
సమజమ లk ే#S x"" ఆచ#Sంపవచుdను. అట-C 9ాడ ] ేశమ లk
పట-C న9ా" సమ డగ ను. సున`J ంద"9ాడ x"" Jనకcడదు. 49
ేశసుÍ"I" ]లk "వZించు పరేhI" º"గ#Sd ఒకటä V¥ య ండవలs
నT:ను. 50 ఇWా\PÚయ లందరF ఆలగ ేZి#S; PQ9ా ¹ÌL
అహ#నులక; ఆజj®1ింAనటB
6 ేZి#S. 51 PQ9ా ఇWా\PÚయ లను 9ా#S9ా#S
సమహమ ల పన ఆTx(ే ఐగ పN ేశమ లkనుం(f 9:ల;ప>I ర1ిuంెను.
"ర¶ మాండమ 13

1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఈలగ Z2ల Vెdను 2 ఇWా\PÚయ లలk
మనుషpల ±కయ పవల±కయ పKథమ సంతJ, అన%ా పKJ ¾>
చూల; 1ిల6ను Txక; పKJÌి¡ ంచుమ ; అ Txద" ె12uను. 3 ¹ÌL పKజల
"ట6 T:ను]రF xసగృహన ఐగ పNనుం(f బయల;ే#SవAdన నమ ను జj®ప
కమ ేZిను(f. PQ9ా తన బµహÑ బలమ ేత x"లkనుం(f !మ 4ను
బయట-I ర1ిuంెను; ప>Zిన ేయ Jనవదుw. 4 ఆáబనుT:లలk ఈ
నమంే ]రF బయల;ే#S వAdJ#Sగx. 5 PQ9ా Iెdదన" 
1ితరFల పKమణమ ేZినటB
6 , కTxయ లక; ¨©¬Nయ లక; అ¹#§య లక;
¨© య లక; PQబZీయ లక; "9ాస¯ాÍన య ండ, ాల; ేT:ల;
పKవ¨©ంచు ేశమ నక; "ను` ర1ిuంAన తరF9ాత వ ఈ ఆxరమ ను ఈ
T:లలkTE జరFపనవలsను. 6 ఏడ నమ ల; వ ప>య" #tటMC లను
Jనవలsను, ఏడవ నమ న PQ9ా పండగ ఆచ#Sంపవలsను. 7 ప>య"
9ాట-TE Pడ నమ ల; Jనవలsను. ప>Zినేయ ±దw కనబడ కcడదు.
 ాKంతమ ల"`ట-లkను ం%Sనేయ ±దw కనబడకcడదు. 8 మ#Sయ
ఆ నమ న వTEను ఐగ పN లkనుం(f వAdనపడ PQ9ా Txక;
ేZినx" "!తN మ ంగ" #tటMC లను JనుచుTx`న"  క;మరF"I
ె>యెపuవలsను. 9 PQ9ా ధర4 WాసN మ  T°ట నుండనటB
6 బలన
ేJ PQ9ా ఐగ పNలkనుం(f "ను` బయట-I ర1ిuంెనను టక;, ఈ
ఆxరమ  ేJ]ద క; సూచన%ాను  కను`ల మధ జj®పారÍ మ %ా
ఉండను. 10 ాబట-C పKJ సంవతqరమ ఈ కటC డను x" "యమక ాలమ న
ఆచ#Sంపవలsను. 11 PQ9ా ను  1ితరFలను పKమణమ ేZినటB
6

ఆయన కTxయ ల ేశమ లk"I "ను` ే#Sd x"" IAdన తరF9ాత 12
పKJ ¾> చూల;1ిల6ను, క; కల;గ పవల సంతJలk పKJ ¾> 1ిల6ను
PQ9ాక; పKJÌి¡ ంపవలsను. 9ా"లk మగసంxనమ PQ9ా దగ ను. 13
పKJ %ా(fద ¾> 1ిల6ను 9:లPAd V(f1ింA x"I మరF%ా %tఱÃ 1ిల6ను
పKJÌి¡ ంపవలsను. అటB
6 x"" V(f1ించ" PQడల x" డను VరFగºయ
వలsను.  క;మరFలలk ¾>చూ>PQన పKJ మగ 9ా"" 9:లPAd
V(f1ింపవలsను. 14 ఇక]దట  క;మ రFడఇ ఏ!ట" "ను`
అడగ నపడ వ 9ా" చూAబµహÑబలమ ేత PQ9ా xసగృహన
ఐగ పNలkనుం(f మనలను బయట-I ర1ిuంెను. 15 ఫ# మనలను
"యక;ండ తన మనసుqను కSనపరచున%ా PQ9ా మనుషpల ¾>
సంxన¤! జంతpవల ¾> సంxన¤! ఐగ పNేశమ లk ¾> సంxన
మంతయ సంహ#Sంెను. ఆ ¨Áతpవ ేతను TEను మగ ైన పKJ ¾>చూల;
1ిల6ను PQ9ాక; బ>%ా అ#Suంచుదును; అPే Tx క;మరFలలk పKJ ¾>
సంxనమ 9:లPAd V(f1ించుదున" ెపuవలsను. 16 బµహÑ బలమ ేత
PQ9ా మనలను ఐగ పNలkనుం(f బయట-I ర1ిuంెను గనుక ఆ సంగJ 
ేJ]ద సూచన %ాను  కను`ల మధ లలట పJKక%ాను ఉండవలsను అ"
ె12uను. 17 మ#Sయ ఫ# పKజలను "య%ా ేవడఈ పKజల; య దz మ
చూచునపడ 9ారF పWాdxNపప(f ఐగ పNక; JరFగ దు#³¹ అను",
Óి>ÌీN య లేశమ స]పనను ఆ మర¶ మ న 9ా#S" న(f1ింపలదు. 18
అPే ేవడ పKజలను చుటBCx#Sయగ ఎఱÃ సమ దKప అరణమర¶ మ న
న(f1ింెను. ఇWా\PÚయ ల; య దz సన`దుzలsౖ ఐగ పNలkనుం(f వAd#S. 19

మ#Sయ ¹ÌL ãZLప ఎమ కలను ¬Zి" వెdను. అతడేవడ
"శdయమ %ా దరîన!చుdను; అపడ ]రF Tx ఎమ క లను ఇకడనుం(f
¬Zి" వలsన" ఇWా\PÚయ ల ేత ర f%ా పKమణమ ేPంచు"
య ం(ెను. 20 9ారF సుÅతpనుం(f పKయణ P, అరణమ దగ¶ రనున`
ఏxమ లk %S#S. 21 9ారF పగల; #ాJKయ పKయణమ ేయ నటB
6 %ా
PQ9ాKవలk 9ా#S" న(f1ించుట?r పగట-9Eళ ¤ఘసN ంభమ లkను, 9ా#SI
9:ల;%Sచుdటక; #ాJK9Eళ అ%S`సN ంభమ లkను ఉం(f 9ా#SI మ ందు%ా నడచుచు
వెdను. 22 ఆయన పగట-9Eళ ¤ఘసN ంభమ T:ౖనను #ాJK9Eళ
అ%S`సN ంభమ T:ౖనను పKజలPQదుటనుం(f ¾ల%Sంపలదు.
"ర¶ మాండమ 14
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఈలగ Z2ల Vెdను 2 ఇWా\PÚయ ల; J#S%S
1ీహ¨ß#తp ఎదుటను, అన%ా !%wల;క; సమ దKమ నక; మధ నున`
బయలsqâను T:దుటను, గవలsన" 9ా#S ెపమ ; x" PQదుటసమ దKమ TUదw 9ారF 3 ఫ# ఇWా\PÚయ లనుగ#Sd9ారF ఈ ేశమ లk
Aక;బ(f య Tx`రF; అరణమ 9ా#S" మZి 9EZ2న" అను నును. 4
అPే TEను ఫ# హృదయమ ను కSనపరె దను; అతడ 9ా#S" తరFమ%ా;
TEను ఫ#వలనను అత" సమసN ZLన వలనను మ¨©మ ెచుdందును; TEను
PQ9ాన" ఐగ 1ీN య ల 5 పKజల; ా#SPనటBC ఐగ పN #ాàనక;
ెల;పబ(fనపడ ఫ# హృదయమ ను అత" ZLవక;ల హృదయమ ను
పKజలక; V#ధమ %ా JKపu బ(fమనందు×లగ ేZిJVు? మన ZLవలk

నుండక;ండ ఇWా\PÚయ లను ఎందుక; "Ad JVు అ" ెప "#S. 6
అంతట అతడ తన రథమ ను Zిదzపరచు", తన జనమ ను తనకcడ
¬Zి" PQను. 7 మ#Sయ అతడ W\ష¡న ఆరFవందల రథమ లను ఐగ పN
రథమ ల న"`ట-" 9ాట-లk పKJx"]ద అ¥పతpలను డ "PQను. 8
PQ9ా ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ# హృదయమ ను కSనపరప%ా అతడ
ఇWా\PÚయ లను త#S ను. అటB
6 ఇWా\PÚయ ల; బ>!ేత బయల; 9:ళ6 Ø
చుం(f#S. 9 ఐగ 1ీN య ల;, అన%ా ఫ# రథమ ల గ ఱÃ మ ల"`య అత"
గ ఱÃ ప #ðతpల; అత" దండను 9ా#S" త#S!, బయలsqâను ఎదుటనున`
1ీహ¨ß#తpనక; స]పన సమ దKమ దగ¶ ర 9ారF %Sయ ండ%ా 9ా#S"
క>Zి"#S. 10 ఫ# స]1ించుచుండ%ా ఇWా\ PÚయ ల; కను`లsJN
ఐగ 1ీN య ల; తమ9:నుక వచుdట చూA !I> భయప(f PQ9ాక;
nఱ12ట-C#S. 11 అంతట 9ారF ¹ÌLఐగ పNలk సమధుల; లవ" PÀ
యరణమ లk చచుdటక; మమ 4ను ర1ిuంAJ9ా? మమ 4ను ఐగ పNలkనుం(f
బయట-I ర1ిuంA మమ 4ను ఇటB
6 ేయTEల? 12 మ జo>I #ావదుw,
ఐగ 1ీN య లక; xసుల మగ దుమ" ఐగ పNలk ¤మ  ె1ిuనమట
Pే గx; ¤మ ఈ అరణమందు చచుdటకంటM◌ె ఐగ 1ీN య లక; xసుల
మగ టP ¤ల" ె1ిu#S. 13 అందుక; ¹ÌLభయపడక;(f, PQ9ా ]క;
TEడ కల;గజ³య రmణను ]రF ఊరక "ల;చుం(f చూడ(f; ]రF TEడ
చూAన ఐగ 1ీN య లను ఇక]దట మ#S ఎన`డను చూడరF. 14 PQ9ా ]
పmమ న య దz మ ేయ ను, ]రF ఊరకP య ండవలsన" పKజల
ె12uను. 15 అంతలk PQ9ా ¹ÌL9Eల Txక; nఱ 12టC BచుTx`వ?

¯ా%Sవ(f అ" ఇWా\PÚయ ల ెపమ . 16 వ  కఱÃ ను ఎJN ఆ
సమ దKమ 9:ౖప  ెP x1ి x" ాయల;%ా ేయ మ , అపడ
ఇWా\PÚయ ల; సమ దKమ మధను ఆ#Sన TEల]ద న(fAవదురF. 17
ఇ% TEను TETE ఐగ 1ీN య ల హృద యమ లను కSనపరFచుదును. 9ారF #S"
తరFమ దురF; TEను ఫ#వలనను అత" సమసN ZLనవలనను అత" రథమ ల
వలనను అత" గ ఱÃ ప #ðతpలవలనను Txక; మ¨©మ ెచుd ందును. 18
TEను ఫ#వలనను అత" రథమ లవలనను అత" గ ఱÃ ప #ðతpలవలనను
మ¨©మ ెచుdనునపడ TEను PQ9ాన" ఐగ 1ీN య ల;
ె>ZిందురT:ను. 19 అపడ ఇWా\PÚయ ల PQదుట సమహమ నక;
మ ందు%ా న(fAన ేవ దూత 9ా#S 9:నుకక;P 9ా#S" 9:ంబ(fంెను; ఆ
¤ఘసN ంభమ 9ా#S PQదుటనుం(f P 9ా#S 9:నుక ">ెను 20 అ
ఐగ 1ీN య ల ZLనక; ఇWా\PÚయ ల ZLనక; నడమ పK9Ehంెను; అ ¤ఘమ
గనుక 9ా#SI *కట- క>%?ను %ా", #ాJK అ #SI 9:ల;%Sెdను గనుక ఆ #ాJK
అంతయ ఐగ 1ీN య ల 21 ¹ÌL సమ దKమ 9:ౖప తన ెP xప%ా
PQ9ా ఆ #ాJK అంతయ బలన తరFu%ా>ేత సమ దKమ ను
¾ల%SంA x"" ఆ#Sన TEల%ా ేZ2ను. 22 ళØ
6 Vభంపబడ%ా ఇWా\PÚయ ల;
సమ దKమ మధను ఆ#Sన TEల ]ద న(fAP#S. ఆ ళØ
6 9ా#S క;(f PQడమ
పKకలను 9ా#SI %డవలs నుం(ెను. 23 ఐగ 1ీN య ల;ను ఫ# గ ఱÃ మ ల;ను
రథమ ల;ను #ðతpల;ను 9ా#S" త#S! సమ దK మధమ న ే#S#S. 24 అPే
9Eక;వ జjమ న PQ9ా ఆ అ%S` ¤ఘమయన సN ంభమ నుం(f
ఐగ 1ీN య ల దండ 9:ౖప చూA ఐగ 1ీN య ల దండను కలవరపరA 25 9ా#S

రథచక\మ ల; ఊ(fపడనటB
6 ేయ%ా 9ారF బహÑ కషC ప(f ల;చుం(f#S.
అపడ ఐగ 1ీN య ల; ఇWా\ PÚయ ల PQదుటనుం(f ా#Sదమ రం(f;
PQ9ా 9ా#Sపmమ న మన య దz మ ేయ చుTx`డ" ెప"#S. 26
అంతలk PQ9ా ¹ÌLఐగ 1ీN య ల ] I" 9ా#S రథమ ల]I" 9ా#S
#ðతpల]I" ళØ
6 J#S%S వచుdనటB
6 సమ దKమ ]ద  ెP xపమT:ను.
27 ¹ÌL సమ దKమ ]ద తన ెP xప%ా Kదుw (fAనపడ సమ దKమ
అ¥క బలమ  J#S%S #?6ను గనుక ఐగ 1ీN య ల; అ చూA 9:నుకక;
ా#SP#S. అపడ PQ9ా సమ దKమ మధను ఐగ 1ీN య లను Txశమ
6 J#S%S వAd ఆ రథమ లను #ðతpలను 9ా#S 9:నుక
ేZ2ను. 28 ళØ
సమ దKమ లk"I వAdన ఫ#±క సర ZLనను క1ిu9EZ2ను; 9ా#Sలk
ఒక(ైనను !%S> య ండలదు. 29 అPే ఇWా\PÚయ ల; ఆ#SనTEలను
సమ దKమ మధనున`పడ ఆ ళØ
6 9ా#S క;(f PQడమ పKకలను %డవలs
నుం(ెను. 30 ఆ నమ న PQ9ా ఐగ 1ీN య ల ేJలkనుం(f
ఇWా\PÚయ లను రfంెను. ఇWా\PÚయ ల; చAdన ఐగ 1ీN య లను
సమ దK¬రమ న చూA#S. 31 PQ9ా ఐగ 1ీN య లక; ేZిన %tపu ార
మ ను ఇWా\PÚ య ల; చూA#S గనుక ఆ పKజల; PQ9ాక; భయప(f
PQ9ాయందును ఆయన ZLవక;(ైన ¹ÌLయందును నమ4కమ ంA#S.
"ర¶ మాండమ 15
1 అపడ ¹ÌLయ ఇWా\PÚయ ల;ను PQ 9ానుగ#Sd PÀ ×రNన
ా(f#S PQ9ానుగ#Sd %ానమ ేZ2దను ఆయన !గ ల అJశPంA

జPంెను గ ఱÃ మ ను x" #ðతpను ఆయన సమ దKవ 2 PQ9ాP Tx
బలమ Tx %ానమ ఆయన Txక; రmణయ ఆPQను.ఆయన Tx ేవడ
ఆయనను వ#SÞంెదను ఆయన Tx 1ితరFల ేవడ ఆయన మ¨©మ
నుJంెదను. 3 PQ9ా య దz &రFడ PQ9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 4
ఆయన ఫ# రథమ లను అత" ZLనను సమ దKమ లk పడోKZ2ను అత"
అ¥పతpలలk W\ష¡ pల; ఎఱÃ సమ దKమ లk మ "%SP#S 5 అ%ాధజలమ ల;
9ా#S" క12uను 9ారF #ాJవలs అడగంట-P#S. 6 PQ9ా,  దfణహసN మ
బలnం అJశPంచును PQ9ా,  దfణ హసN మ శతpKవ" Aతక
%tటBCను. 7  ]I లచు9ా#S"  మ¨©మJశయమ వలన అణA9Eయ దువ
 Åా%S`" రగ లజ³య దువ అ 9ా#S" ెతNవలs ద¨©ంచును. 8 
TxZిారంధKమ ల ఊ1ి#Sవలన ళØ
6 #ాh%ా కcరdబ(ెను పK9ాహమ ల; క;పu%ా
">ెను అ%ాధజలమ ల; సమ దKమ మధ గడi కటMC ను 9 త#Sదను
క>Zి"PQదను ోపడ¯మ 4 పంచు"PQదను 9ాట-వలన Tx ఆశ
¬రFd"PQదను Tx కJN దూZ2దను Tx ెP 9ా#S" Txశనమ ేయ న"
శతpKవనుT:ను. 10 వ  %ా>" Vసరజ³ZిJV సమ దKమ 9ా#S" క12uను
9ారF మ} అ%ాధన ళ6 లk Zీసమ వలs మ "%S#S. 11 PQ9ా, 9Eల;uలలk
వంట-9ా(ెవడ ప#Sదz తనుబట-C వ మ}య డవ సు
N J×రNనలనుబట-C
పàడవ అదు»తమ ల; ేయ 9ాడవ వంట-9ా(ెవడ 12 
దfణహసN మ ను x1ిJV భ! 9ా#S" !ం%S9EZ2ను. 13 వ V¹AంAన
PÀ పKజలను  కృపేత డ"JV బలమ ేత 9ా#S" 
ప#Sxzలయమ నక; న(f 1ింAJV. 14 జనమ ల; V" గ ల;పడను

Óి>ÌిN య "9ాసులక; 9Eదన కల;గ ను. 15 ఎోమ Txయక;ల;
కలవరపడదురF ¹యబ బ>షp
¡ లక; వణక; పటBCను కTxను
"9ాసులందరF గ లaం క#S%Sవ దురF.భయమ అ¥కభయమ 9ా#SI
కల;గ ను. 16 PQ9ా,  పKజల; అదw #SI ేరFవరక; వ సంాంAన PÀ
పKజల; అదw #SI ేరFవరక;  బµహÑబలమ ేత పగ9ారF #ాJవలs
కదలక;ందురF. 17 వ  పKజను డ" వెdదవ PQ9ా, 
¯ా సÍ ~న ండ]ద Tx పKభ 9ా, వ "వZించుటక; "#S4ంచు"న bటను
18  ేతpల; ¯ాÍ1ింAన ప#Sxzలయమందు 9ా#S" "ల;వ
12టMCదవ.PQ9ా "రంతరమ ను ఏల;9ాడ. 19 ఫ# గ ఱÃ మ ల; అత"
రథమ ల; అత" #ðతpల;ను సమ దKమ లk గ%ా PQ9ా 9ా#S ]I
సమ దK జలమ లను మÈ6 ంెను. అPే ఇWా\PÚయ ల; సమ దKమ
మధను ఆ#Sన TEల]ద న(fA#S. 20 మ#Sయ అహ#ను సద#Sయ
పKవINయ నగ !#ామ తంబ రను ేత పటBCT:ను. ZీN లందరF తంబ రలను
6 పల6 V
Txటమ లను ఆ 9:ంబ(f 9:ళ6%ా 21 !#ామ 9ా#S క>Zి PటB
PQJN ా(ెను PQ9ాను %ానమ ేయ (f ఆయన !గ ల అJశPంA
జPంెను గ ఱÃ మ ను x" #ðతpను సమ దKమ లk ఆయన పడోKZ2ను. 22
¹ÌL ఎఱÃ సమ దKమ నుం(f జనులను ¯ాగ ేయ%ా 9ారF షరF
అరణమ లk"I 9:È6 x"లk మడ న మ ల; న(fA#S; అచdట 9ా#SI ళØ
6
ొరకలదు. అంతలk 9ారF మ#ాక; ే#S#S. 23 మ#ా ళØ
6 ేైనV గనుక 9ారF
ఆ ళØ
6 xKగలకP#S. అందువలన x"I మ#ా అను 1LరF క>%?ను. 24
పKజల;¤¤! xKగ దుమ" ¹ÌL]ద సణగ న%ా 25 అతడ PQ9ాక;

nఱ12టMCను. అంతట PQ9ా అత"I ఒక ెటC Bను చూ12ను. అ ఆ ళ6 లk
9EZిన తరF9ాత ళØ
6 మధురమ లPQను. అకడ ఆయన 9ా#SI కటC డను
V¥" "రÞPంA, అక 26 ] ేవ(ైన PQ9ా 9ాక;ను శ\దz%ా V" ఆయన
దృÌిC I Txయన ేZి, ఆయన ఆజ® లక; V¥ే య లsౖ ఆయన కటC డ ల"`ట-"
అనుస#SంA నడAనPQడల, TEను ఐగ 1ీN య లక; కల; 27 తరF9ాత 9ారF
ఏÚమ నక; వAd#S; అకడ పం(ెKండ ట- బ గ¶ ల;ను (ెబË PÀత ెట6 Bను
ఉం(ెను. 9ారF అకడTE ఆ ళ6 ±దw %S#S.
"ర¶ మాండమ 16
1 తరF9ాత ఇWా\PÚయ ల సమజమంతయ ను ఏÚమ నుం(f
పKయణP, 9ారF ఐగ పN ేశమ లk నుం(f బయల;ే#Sన #?ండవT:ల
పదుT:ౖదవ నమ న ఏÚమ నక;ను ZీTxPI" మధనున` Zీను
అరణమ నక; వAd#S. 2 ఆ అరణమ లk ఇWా\PÚయ ల సమజ మంతయ
¹ÌL అహ#నుల]ద సణÝ%?ను. 3 ఇWా\ PÚయ ల;¤మ మంసమ
వండను క;ండల±దw కcరFdం(f తృ1ిN %ా ఆ}రమ Jనునపడ
PQ9ా ేJవలన ఏల xవక JVు? ఈ సర సమజమ ను ఆక>ేత
చంపటక; ఈ అరణమ లk"I మమ 4ను అకడ నుం(f డ" వAdJర"
9ా#S నన%ా 4 PQ9ా ¹ÌLను చూAఇ% TEను ఆాశమ నుం(f ]
రక; ఆ}రమ ను క;#S1ింెదను; 9ారF Tx ధర4WాసN మ ననుస#SంA
నడతp# లో అ" TEను 9ా#S" ప#§fంచునటB
6 ఈ పKజల; 9:È6 ఏTxట- బెN మ
ఆTx(ే కcరFdనవలsను. 5 మ#Sయ ఆరవ నమ న 9ారF ెచుd"నx""

Zిదzపరచునవలsను. 9ారF ననమ న కcరFdనుx"కంటM అ #?ండంతలsౖ
య ండవలsనT:ను. 6 అపడ ¹ÌL అహ#నుల; ఇWా\
PÚయ లంద#SPQ9ా ఐగ పN ేశ మ లkనుం(f !మ 4ను బయట-I
ర1ిuంెన" ¯ాయంాలమందు ]క; ె>యబడను. 7 PQ9ా]ద ]రF
సణÝ%Sన సణ గ లను ఆయన VనుచుTx`డ; ఉదయమ న ]రF PQ9ా
మ¨©మను చూెదరF, ¤మ ఏాట- 9ారమ ? మ]ద సణ గTEల అ"#S. 8
మ#Sయ ¹ÌL]రF Jనుట?r ¯ాయంాలమ న మంసమ ను ఉదయ మ న
x>నంత ఆ}రమ ను PQ9ా ]Iయ%ాను, ]రF ఆయన]ద సణ గ
] సణ గ లను PQ9ాP Vనుచుండ%ాను, ¤మ ఏాట-9ారమ ? ]
సణ గ ట PQ9ా ]దTE%ా" మ]ద ాదT:ను 9 అంతట ¹ÌL
అహ#నుPQ9ా స"`¥I స]1ించు(f; ఆయన ] సణ గ లను VT:న"
వ ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ  ెపమT:ను. 10 అటB
6 అహ#ను
ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ  మటలడచుండ%ా 9ారF అరణమ 9:ౖప
చూA#S, అపడ PQ9ా మ¨©మ ఆ ¤ఘమ లk 9ా#SI కనబ(ెను. 11
అపడ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నుTEను ఇWా\PÚయ ల సణ గ లను Vంట-"
12 వ¯ాయంాలమ న ]రF మంసమ JందురF, ఉదయమ న
ఆ}రమ ేత తృ1ిN ందుదురF, అపడ ] ేవడT:ౖన PQ9ాను TETE అ"
]రF ె>Zిందుర" 9ా#S ెపమT:ను. 13 ా%ా ¯ాయంాలమ న
ప#³డల;వAd 9ా#S ాæçమ ను క12uను, ఉదయమ న మంచు9ా#S
ాæçమ చుటBC ప(fయ ం(ెను. 14 ప(fన ఆ మంచు ఇ%S#SPన తరF9ాత
నూగ మంచువలs సన`" కణమ ల; అరణప భ!]ద కనబ(ెను. 15

ఇWా\PÚయ ల; x" చూAనపడ అ ఏన ె>యకఇే! అ" ఒక#S
ఒకరF ెప"#S. 16 ¹ÌLఇ Jనుటక; PQ9ా ]IAdన ఆ}రమ .
PQ9ా ఆజj®1ింAన ేమన%ాపKJ9ాడను తన9ా#S ´¢జనమ నక;,
పKJ9ాడ తన క;టBంబమ లk" తలక; ఒక ఓరFపన x"
కcరFdనవలsను, ఒకడ తన గ (xరమ లk నున`9ా#Sరక; కcరFdనవ
లsనT:ను. 17 ఇWా\PÚయ ల; అటB
6 ేయ%ా ందరF ¨¼చుd%ాను ందరF
తక;వ%ాను కcరFd "#S. 18 9ారF ఓరF >Aనపడ ¨¼చుd%ా కcరFd
"న9ా"I ఎక;వ%ా !గ లలదు తక;వ%ా కcరFd"న9ా"I
తక;వాలదు. 9ారF తమ తమ Pంట-9ా#S ´¢జనమ నక; స#S%ా
కcరFd"య ం(f#S. 19 మ#Sయ ¹ÌLº"లk ఏ!య ఉదయమ వరక; ఎవ
రFను !గ ల;d నకcడద" 9ా#S ె12uను. 20 అPే 9ారF ¹ÌL మట
Vనక ందరF ఉదయమ వరక; x"లk ంెమ !గ ల;dన%ా అ
పరFగ పట-C కంప టMC ను. ¹ÌL 9ా#S]ద Åపపడ%ా 21 9ారF అనునమ
ఉదయమ న ఒకడ తన Pంట-9ా#S ´¢జనమ నక; త%SనటBC%ా
కcరFd"#S. ఎండ 9E(f!I అ క#S%?ను. 22 ఆరవ నమ న 9ారF ఒక"I
#?ం(ేZి ఓరFల పన #?ండంతల; ఆ}రమ కcరFd "నపడ
సమజమ ±క అ¥ారFలందరF వAd అ ¹ÌLక; ె>1ి#S. 23 అందుక;
అతడPQ9ా ె1ిuనమట P; #³ప VWా\ంJనమ , అ PQ 9ాక;
ప#Sదz న VWా\ంJనమ , ]రF ాల;dన వలZిన ాల;dను(f, ]రF
వండనవలZిన వండ 24 ¹ÌL ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF ఉదయమ వరక;
x"" ఉంచు"#S, అ కంపటC లదు, x"I పరFగ పటC లదు. 25 ¹ÌLTEడ

x" Jను(f, TEట- నమ PQ9ాక; VWా\ంJనమ , TEడ అ బయట
ొరకదు. 26 ఆరF నమ ల; x" కcరFdనవలsను, VWా\ంJ నమ న అన%ా
ఏడవ నమ న అ ొరకదT:ను. 27 అటB
6 జ#S%?ను; పKజలలk ందరF ఏడవ
నమ న x" కcరFdన 9:ళ6%ా 9ా#S³!య ొరకక PQను. 28 అందుక;
PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను]రF ఎTx`ళ6 వరక; Tx ఆజ® లను Tx ధర4 WాసN 
మ ను అనుస#SంA నడవTUల6రF? 29 చూడ(f "శdయమ %ా PQ9ా ఈ
VWా\ంJనమ ను ఆచ#Sంచుటక; Z2లVెdను గనుక ఆరవ నమ న #?ండ
నమ ల ఆ} రమ ] కనుగ\¨©ంచుచుTx`డ. పKJ9ాడను తన తన bట
">A య ండవలsను. ఏడవ నమ న ఎవడను తన bటనుం(f బయల;
9:ళ6కcడదT:ను. 30 ాబట-C Pడవ నమ న పKజల; Vశ\!ంA#S. 31
ఇWా\PÚయ ల; x"I మTx` అను 1LరF 12ట-C#S. అ ెల6" J ర%Sంజవలs
నుం(ెను. x" రFA ేT: క>1ిన అపపమ లవలs నుం(ెను. 32 మ#Sయ
¹ÌL ఇట6 T:నుPQ9ా ఆజj®1ింAనే మన%ాTEను ఐగ పNేశమ నుం(f
!మ 4ను బయట-I ర1ిuంAనపడ అరణమ లk Jనుటక; TEను ]IAdన
ఆ}రమ ను ] వంశసుÍల; చూచునటB
6 , 9ారF తమ±దw ఉంచునుటక;
x" ఒక ఓరF పటBC ాతKను "ంపడT:ను. 33 ాబట-C ¹ÌL అహ#ను
వ ఒక %ST:`ను ¬Zి", x"లk ఒక ఓరF మTx`ను Zి, ] వంశసుÍల;
తమ ±దw ఉంచునుటక; PQ9ా స"`¥లk x" ఉంచుమT:ను. 34
PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ఉంచబడటక; ¯ాmప మందసమ ఎదుట
అహ#ను x" 12టMCను. 35 ఇWా\PÚయ ల; "వZింపవలZిన ేశమ నక;
xమ వచుd నల;బ Pండ6 మTx`TE Jను చుం(f#S; 9ారF కTxనుేశప

>¤రల; ేరFవరక; మTx`ను J"#S. 36 ఓరF అన%ా ఏాలk దశమ
´µగమ .
"ర¶ మాండమ 17
1 తరF9ాత ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ PQ9ా మట పన తమ
పKయణమ లలk Zీను అరణమ నుం(f పKయణP #?Óీºమ లk %S#S.
పKజల; తమక; xKగ ళØ
6 లనందున 2 ¹ÌL 9ాంచుచుxKగ టక; మక;
È6 మ4" అడగ%ా ¹ÌL]రF Tx 9ాంపTEల, PQ9ాను Wó¥ంపTEల
6 లక ద1ిu%t" ¹ÌL]ద
అ" 9ా#S ె12uను. 3 అకడ పKజల; ళØ
సణ గ చుఇెందుక;? మమ 4ను మ 1ిల6లను మ పవలను ద1ిuేత
చంపటక; ఐగ పNలk నుం(f ఇక(fI ¬Zి " వAdJర"#S. 4 అపడ ¹ÌL
PQ9ాక; nఱ12టC Bచుఈ పKజలను TETE! ేయ దును? ంతZLపట-I
నను` #ాళ6  ట-C చంపదు రT:ను. 5 అందుక; PQ9ా వ
ఇWా\PÚయ ల 12దwలలk ంద#S" ¬Zి" పKజలక; మ ందు%ా మ 4; వ
న" ట-C న  కఱÃ ను ేత పటBC" మ 4 6 ఇ% అకడ #³బ లk"
బండ]ద TEను క; ఎదురF%ా ">ెదను; వ ఆ బండను టC %ా పKజల;
xKగ టక; x"లkనుం(f ళØ
6 బయల;ేరFన" ¹ÌL Z2లVయ%ా ¹ÌL
ఇWా\PÚయ ల 12దwల కను`ల PQదుట అటB
6 ేZ2ను. 7 అపడ
ఇWా\PÚయ ల; ేZిన 9ాదమ ను బట-C య PQ9ా మన మధ ఉTx`(ో
ల(ో అ" 9ారF PQ9ాను Wó¥ంచుటను బట-C య అతడ ఆ bట-I మ¯ాq
అ"య #§బµ అ"య 1Lర6 F 12టMCను. 8 తరF9ాత అమల×య ల; వAd

#?Óీºమ లk ఇWా\ PÚయ ల య దz మ ేయ%ా 9 ¹ÌL
PQషpవమనరక; మనుషpలను ఏరuరA 9ా#S" ¬Zి" బయల;9:È6
అమల×య ల య దz మ ేయ మ ; #³ప TEను ేవ" కఱÃ ను ేతపటBC"
ఆ ండ hఖరమ ]ద ">ెదనT:ను. 10 PQషpవ ¹ÌL తన ె1ిuనటB
6
ేZి అమల×య ల య దz మ(ెను; ¹ÌL అహ#ను, హÉరF అను9ారF ఆ
ండ hఖర I#S 11 ¹ÌL తన ెP 12ౖ?JNనపడ ఇWా\PÚయ ల; %?>A#S;
¹ÌL తన ెP ం1ినపడ అమల×య ల; %?>A#S, 12 ¹ÌL ేతpల;
బరF9:క%ా 9ారF ఒక #ాP ¬Zి" వAd అతడ x"]ద కcరFdండట?r
x"9EZి#S. అహ#ను హÉరFల; ఒకడ ఈ పKకను ఒకడ ఆ పKకను అత"
ేతpలను ఆదున%ా అత" ేతpల; సూరFడ అసN !ంచువరక; "ల;కడ%ా
6 PQషpవ కJN 9ా(fేత అమలక; #ాàను అత"
ఉం(ెను. 13 అటB
జనులను %?>ెను. 14 అపడ PQ9ా ¹ÌL "ట6 T:నుTEను
అమల×య ల 1LరF ఆాశమ I\ంద నుండక;ండ బÐJN %ా తp(fA9Eయ దును
గనుక జj®పారÍ మ %ా గ\ంధమ లk º" 9ాKZి PQషpవక; V" 1ిం 15
తరF9ాత ¹ÌL ఒక బ>1ీఠమ ను కట-C x"I PQ9ా "Zీq అ" 1LరF 12ట-C
16 అమల× య ల; తమేJ" PQ9ా Zిం}సనమ నక; V#ధ మ %ా
ఎJN #S గనుక PQ9ాక; అమల×య ల తరతరమ లవరక; య దz మT:ను.
"ర¶ మాండమ 18
1 ేవడ ¹ÌLక;ను తన పKజలsౖన ఇWా\PÚయ లక;ను ేZినదంతయ ,
PQ9ా ఇWా\PÚయ లను ఐగ పNనుం(f 9:ల;ప>I ర1ిuంAన సంగJయ ,

!xను యజక;డను ¹ÌLమమయ T:ౖన PK V"నపడ 2 ¹ÌL
మమPQన ఆ PK తన±దw క; పంపబ(fన ¹ÌL ´µరPQన Zిu#ాను
ఆ Pదw #S క;మరFలను డ" వెdను. 3 అతడ అనేశమ లk TEను
పరేhనను" 9ా#Sలk ఒక"I %³#ªమ అ" 1LరF12టMCను. 4 Tx తం(fK ేవడ
Txక; స}య ఫ# కJN 9ాతనుం(f నను` త1ిuంెనను" #?ండవ9ా"I
ఎÚPQజ?ర" 1LరF 12టMCను. 5 ¹ÌL మమPQన PK అత" క;మరFల"దw #S"
అత" ´µరను డ" అరణమ లk ేవ" పర తమ దగ¶ ర %Sన
¹ÌL±దw క; వెdను. 6 PK అను  మమT:ౖన TEనును  ´µరయ
ఆ కcడ ఆ Pదw రF క;మరFల;ను ±దw క; వAdయ Tx`మ"
¹ÌLక; వరN మనమ పంప%ా 7 ¹ÌL తన మమను ఎదు#tన P
వందనమ ేZి అత" మ దుw 12టC B T:ను. 9ారF ఒక#S ³మమ ఒకరF
ె>Zి" గ (xరమ లk"I వAd#S. 8 తరF9ాత ¹ÌL PQ9ా
ఇWా\PÚయ లరక; ఫ#క;ను ఐగ 1ీN య లక;ను ేZిన దంతయ , Kవలk
తమక; వAdన కషC మ యవతp
N ను, PQ9ా తమ 4ను V(f1ింAన
సంగJయ తన మమ Vవ#SంA ె12uను. 9 PQ9ా ఐగ 1ీN య ల
ేJలaను◌ి◌ం(f V(f1ింA ఇWా\PÚయ లక; ేZిన ¤లంతట-" గ#Sd PK
సంÌింెను. 10 మ#Sయ PKఐగ 1ీN య ల ేJలkనుం(fయ ఫ#
ేJలkనుం(fయ !మ 4ను V(f1ింA, ఐగ 1ీN య ల ేJI\ందనుం(f ఈ
పKజలను V(f1ింAన PQ9ా సు
N Jంపబడను%ాక. 11 ఐగ 1ీN య ల; గ#S ంA
ఇWా\PÚయ ల]ద ేZిన ౌరèన మ నుబట-C ఆయన ేZినx" చూA,
PQ9ా సమసN ేవతలకంటM %tపu9ాడ" Pపడ Txక; ె>Zిన దT:ను. 12

మ#Sయ ¹ÌL మమPQన PK ఒక దహనబ>" బల;లను ేవ"క#Suంప%ా
అహ#నును ఇWా\ PÚయ ల 12దwలందరFను ¹ÌL మమ ేవ" స"`¥"
´¢జనమ ేయవAd#S. 13 మరFTxడ ¹ÌL పKజలక; Txయమ ¬రFdటక;
కcరFdండ%ా, ఉదయమ nదల;" ¯ాయంాల మ వరక; పKజల;
¹ÌL±దw ">Aయ ం(f#S. 14 ¹ÌL పKజలక; ేZినదంతయ అత" మమ
చూAవ ఈ పKజలక; ేయ చున` PÀ ప" ఏ!ట-? ఉదయమ nదల;"
¯ాయంాలమ వరక; వ మతKమ కcరFdండ%ా పKజలందరF ±దw ">A
య ండTEల అ" అడగ%ా 15 ¹ÌLేవ" ¬రFu ె>Zి నుటక; పKజల; Tx
±దw క; వెdదరF. 16 9ా#SI 9ాజ?మ ఏైనను క>%SనPQడల Tx ±దw క;
వెdదరF. TEను 9ా#S Vషయమ Txయమ ¬#Sd, ేవ" కటC డలను ఆయన
ధర4WాసN Vధులను 9ా#SI ెల;పచుTx`న" తన మమ ె12uను. 17 అందుక;
¹ÌL మమ అత" వ ేయ చున` ప" మంA ాదు; 18 వను 
నున` PÀ పKజల;ను "శdయ మ %ా న>%SవదురF; ఈ ప" క; !I>
´µరమ , అ వ ఒకడ9E ేయxలవ. 19 ాబట-C Tx మట Vనుమ . TEను
క ఆలkచన ె12uదను. ేవడ క; (ైయ ండను, పKజల పmమ న వ
ేవ" సమ ఖమందు ఉం(f 9ా#S 9ాజ?మ లను ేవ" ±దw క; ేవలsను. 20
వ 9ా#SI ఆయన కటC డలను ధర4WాసN Vధులను బ¢¥ంA, 9ారF నడవవలZిన
Kవను 9ారF ేయవలZిన ారమ లను 9ా#SI ెల;పవలsను. 21 మ#Sయ
వ పKజలంద#Sలk ¯ామరÍ~మ ైవభIN సxసIN క>%S, లంచ%tండల;ా"
మనుషpలను ఏరuరచు", 9EPమంI ఒక"%ాను, నూరFమంI
ఒక"%ాను, ఏబమంI ఒక"%ాను, ప మంI ఒక"%ాను, 9ా#S]ద

Txయ¥పతpలను "య !ంపవలsను. 22 9ారF ఎల6 పడను పKజలక;
Txయమ ¬రdవలsను. అPే %tపu 9ాజ?మ ల"`ట-" ±దw క; ేవలsను.
పKJ అలuVషయమ ను 9ా#³ ¬రdవచుdను. అటB
6 9ారF  కcడ ఈ
´µరమ ను ¹ZినPQడల క; సుళØవ%ా ఉండను. 23 ేవడ ఈలగ
ేయ టక; క; Z2లVAdనPQడల వ ఈ ప" ేయ చు x" ´µర మ ను
స¨©ంపగలవ. మ#Sయ ఈ పKజలందరF తమ తమ bట6 క; సమ¥xనమ %ా
9:ళ6 Øదుర" ె12uను. 24 ¹ÌL తన మమమట V" అతడ ె1ిuనదంతయ
ేZ2ను. 25 ఇWా\PÚయ లంద#Sలk ¯ామరÍ~మ గల మను షpలను
ఏరuరచు", 9:PమంI ఒక"%ాను, నూరF మంI ఒక"%ాను,
ఏబమంI ఒక"%ాను, పమంI ఒక"%ాను, Txయ¥పతpలను ఏ#ాuటB
ేZి 9ా#S" పKజల]ద పK¥xనులను%ా "య!ంెను. 26 9ా#?ల6పడను
పKజలక; Txయమ ¬రFd9ారF. 9ారF కSన 9ాజ?మ లను ¹ÌL±దw క;
ెచుdచు, స లu 9ాజ? మ లను x¤ ¬రFdచువAd#S. 27 తరF9ాత ¹ÌL
తన మమను పం1ి9Eయ%ా అతడ తన స ేశమ నక; 9:æç6ను.
"ర¶ మాండమ 19
1 ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పN ేశమ నుం(f బయల;ే#Sన మడవT:లలk, 9ారF
బయల; ే#SనTx(ే మడవ T:ల ఆరంభనమంే, 9ారF ZీTxP
అరణమ నక; వAd#S. 2 9ారF #?Óీºమ నుం(f బయల;ే#S ZీTxP
అరణమ నక; వAd ఆ అరణమందు %S#S. అకడ ఆ పర తమ ఎదుట
ఇWా\PÚయ ల; VడZి#S. 3 ¹ÌL ేవ"±దw క; ఎI వ%ా PQ9ా ఆ

పర తమ నుం(f అత" 1ి>Aవ యÅబ క;టBంëక;ల మ చdట-ంA
ఇWా\PÚయ లక; ెల;పవలZిన ేమన%ా 4 TEను ఐగ 1ీN య లక; ఏ!
ేZిJT°, !మ 4ను గదw #?కల]ద ¹Zి Tx ±దw క; !మ 4 T:ట6 B ేరFd
ంట-T° ]రF చూAJ#S. 5 ా%ా ]రF Tx మట శ\దz%ా V" Tx "బంధన
ననుస#SంA న(fAనPQడల ]రF సమసN ేశ జనులలk Txక; స ×య సంాద
మగ దురF. 6 సమసN భ!య Txేగx. ]రF Txక; యజక రపకన
#ాజమ %ాను ప#Sదz న జనమ %ాను ఉందుర" ెపమ ; వ
ఇWా\PÚయ ల పల;కవలZిన మటల; ఇ9E అ" ెపu%ా 7 ¹ÌL వAd
పKజల 12దwలను 1ి>1ింA PQ9ా తన ాజj®1ింAన ఆ మటల"`య
9ా#SPQదుట ె>యపరెను. 8 అందుక; పKజలందరFPQ9ా
ె1ిuనదంతయ ేZ2ద మ" Pకమ %ా ఉతN ర!Ad#S. అపడ ¹ÌL J#S%S
9:È6 పKజల మటలను PQ9ాక; ె>యేZ2ను. 9 PQ9ా ¹ÌLఇ%
TEను  మటలడ నపడ పKజల; V" "రంతరమ యందు నమ4క
మ ంచు నటB
6 TEను ారF మబ Ëలలk ±దw క; వెdదన" ె12uను. ¹ÌL
పKజల మటలను PQ9ా ెపu%ా 10 PQ9ా ¹ÌLవ
పKజల±దw క; 9:È6 TEడను #³పను 9ా#S" ప#Sదz పరచుమ ; 9ారF తమ
బటC ల; ఉదుక;" 11 మడవTxట-I Zిదzమ %ా నుండవలsను; మడవTxడ
PQ9ా పKజలంద#S కను`ల ఎదుట ZీTxP పర తమ ]I %Sవచుdను.
12 వ చుటBC పKజలక; ¤రను ఏరuరA]రF ఈ పర తమ ఎకవదుw, x"
అంచును మ టC వదుw, భదKమ సు] ఈ పర తమ మ టBC పKJ9ా"I మరణhm
తపuక V¥ంపబడవలsను. 13 ఎవడను ేJ x" మ టC కcడదు, మ ట-C న9ాడ

#ాళ6  టC బడవలsను లక డవబడవలsను, మనుషpడ%ా" మృగమ %ా"
బKదుకకcడదు, బరధ " ేయ నపడ 9ారF పర తమ ±దw క; #ావలs
నT:ను. 14 అపడ ¹ÌL పర తమ ]దనుం(f పKజల ±దw క; %S వAd
పKజలను ప#Sదz పరచ%ా 9ారF తమ బటC లను ఉదుక; "#S. 15
అపడతడమడవTxట-I Zిదzమ %ా నుండ(f; ఏ పరFషpడ ZీN " ేరకcడద"
ె12uను. 16 మడవTxడ ఉదయనపడ ఆ పర తమ ]ద ఉరFమ ల;
రFపల; ¯ాందK¤ఘమ బర ±క మ}ధ "య కల;గ%ా
ాæçమ లk" పKజలందరF వణI#S. 17 ేవ"" ఎదు#tనుటక; ¹ÌL ాæçమ
లkనుం(f పKజలను అవతలక; ర1ిuంప%ా 9ారF పర తమ గ వను ">A#S. 18
PQ9ా అ%S` ZీTxP పర తమ ]I %S వAdనందున అదంతయ
ధూమమయ య ం(ెను. x" ధూమమ >! ధూమమ వలs లెను,
పర తమంతయ !I> కం1ింెను. 19 ఆ బరధ " అంతకంతక; ëగ¶ ర%ా
¹Ö%?ను. ¹ÌL మటలడచుండ%ా ేవడ కంఠస రమ ేత అత"I
ఉతN ర!చుdచుం(ెను. 20 PQ9ా ZీTxP పర తమ ]I, అన%ా ఆ
పర త hఖరమ ]I %S వెdను. PQ9ా పర త hఖరమ ]I రమ4"
¹ÌLను 1ిల;వ%ా ¹ÌL ఎIPQను 21 అపడ PQ9ాపKజల;
చూచుటక; PQ9ా ±దw క; హదుw]#S వAd 9ా#Sలk అTEక;ల;
నhంపక;ండనటB
6 వ %SP 9ా#SI ఖం(fతమ %ా ఆజj®1ించుమ . 22
మ#Sయ PQ9ా 9ా#S]ద పడక;ండనటB
6 PQ9ా±దw క; ేరF
యజక;ల; తమ 4x¤ ప#Sదz పరచున వలsన" ¹ÌL ెపu%ా 23
¹ÌL PQ9ాపKజల; ZీTxP పర తమ ఎకలరF. వపర తమ నక;

¤రలను ఏరuరA x" ప#Sదz పరచ వలsన" మక; ఖం(fతమ %ా
ఆజj®1ింAJవT:ను. 24 అందుక; PQ9ావ %S 9:ళ6 Øమ , వను 
అహ#నును ఎI #ావలsను. అPే PQ9ా 9ా#S ]ద పడక;ండనటB
6
యజక;ల;ను పKజల;ను ఆయన ±దw క; వచుdటక; ¤రను 25 ¹ÌL
పKజల±దw క; 9:È6 ఆ మట 9ా#S ె12uను.
"ర¶ మాండమ 20
1 ేవడ ఈ ఆజ® ల"`య Vవ#SంA ె12uను. 2  ేవడT:ౖన PQ9ాను
TETE; TETE xసుల గృహన ఐగ పNేశమ లkనుం(f "ను` 9:ల;ప>I ర1ిuం
AJ"; 3 TEను తపu 9E#tక ేవడ క; ఉండకcడదు. 4 12ౖన ఆాశమంే%ా"
I\ం భ!యంే%ా" భ!I\ంద ళ6 యంే%ా" య ండ ే" రపమ
నPనను Vగ\హమ నPనను వ ేZినకcడదు; 9ాట-I ¯ా%Sలపడకcడదు
9ాట-" పంపకcడదు. 5 ఏలయన%ా  ేవడT:ౖన PQ9ానగ TEను
#షమ గల ేవడను; నను` ే Ìించు9ా#S Vషయమ లk మడ Txల;గ
తరమ ల వరక;, తండKల ోషమ ను క;మరFల]I ర1ిuంచుచు 6 నను`
1LK!ంA Tx ఆజ® ల; %?rను9ా#S" 9:Pతరమ లవరక; కరFణÝంచు 9ాడT:ౖ
య Tx`ను. 7  ేవ(ైన PQ9ా Txమమ ను వరÍమ %ా
నుచd#Sంపకcడదు; PQ9ా తన Txమమ ను వరÍ మ %ా నుచd#Sంప9ా""
"#wÌి%ా ఎంచడ. 8 VWా\ంJనమ ను ప#Sదz మ %ా ఆచ#Sంచుటక; జj®పక
మ ంచునుమ . 9 ఆరF నమ ల; వ కషC ప(f  ప" అంతయ
ేయవలsను 10 ఏడవ నమ  ేవ(ైన PQ9ాక; VWా\ంJనమ .

x"లk 9:ౖనను  క;మరF(ైనను  క;మ#?NPQనను  xసు(ైనను 
xZిPQనను  ప9:ౖనను  Pండ6 లk నున` పరేh PQనను ఏప"య
ేయ కcడదు. 11 ఆరF నమ లలk PQ9ా ఆాశమ ను భ!య
సమ దKమ ను 9ాట-లk" సమసN మ ను సృంA, Pడవ నమ న Vశ\
!ంెను; అందుేత PQ9ా VWా\ంJనమ ను ఆర ంA x"
ప#Sదz పరెను. 12  ేవ(ైన PQ9ా కనుగ\¨©ంచు ేశమ లk వ
º#ా య ష4ంతpడవగ నటB
6  తం(fK"  త>6 " సTx4"ంచుమ . 13 నరహత
ేయకcడదు. 14 వచ#Sంపకcడదు. 15 ొం%Sలకcడదు. 16  రFగ 9ా"]ద
అబదz ¯ాmమ పల;కకcడదు. 17  రFగ 9ా" Pల;
6 ఆhంపకcడదు.
రFగ 9ా" ´µరT:ౖనను అత" xసుT:ౖనను అత" xZిT:ౖనను అత"
PQదw ుT:ౖనను అత" %ా(fదT:ౖనను  రFగ 9ా"దగ ే"T:ౖనను ఆhంప
కcడదు అ" ె12uను. 18 పKజలందరF ఆ ఉరFమ ల; ఆ రFపల; ఆ బర
ధ "య ఆ పర త ధూమమ ను చూA, భయప(f ¾ల%S దూరమ %ా ">A
¹ÌL ఇట6 "#S 19 వ మ మటలడమ ¤మ Vందుమ ; ేవడ
మ మటల(fన PQడల ¤మ చ"వదుమ 20 అందుక;
¹ÌLభయపడక;(f; !మ 4 ప#§fంచుట క;ను, ]రF ాపమ
ేయక;ండనటB
6 ఆయన భయమ ]క; కల; గ టక;ను, ేవడ 9EంేZ2న"
పKజల ె12uను. 21 పKజల; దూరమ %ా ">A#S. ¹ÌL ేవడన` ఆ
%ా xంధారమ నక; స]1ింప%ా 22 PQ9ా ¹ÌL
ఇట6 T:నుఇWా\PÚయ ల ఈలగ ెపమ TEను ఆాశమ నుం(f ]
మటల(fJన" ]రF గ\¨©ంAJ#S. 23 ]రF నను` ల;చుచు, 9:ం(f

ేవతలT:ౖనను బం%ారF ేవతలT:ౖనను ేZి నకcడదు. 24 మంటబ>1ీఠమ ను Txరక; ేZి, x"]ద  దహన బల;లను సమ¥xనబల;లను
 %tఱÃ లను  PQదw ులను అ#Suంపవలsను. TEను Tx Txమమ ను
జj®పారÍమ %ానుంచు పKJ సÍ లమ లkను ±దw క; వAd "ను` ఆర
ంెదను. 25 వ Txక; #ాళ6  బ>1ీఠమ ను ేయ నపడ మ>Aన #ాళ6 
x" కటC కcడదు; x"I  ప"మ టBC తగల"Adన PQడల అ
అపVతKమగ ను. 26 మ#Sయ Tx బ>1ీఠమ ]ద  గంబరత మ కనబడక
య ండనటB
6 ట6]దు%ా x"" ఎక కcడదు.
"ర¶ మాండమ 21
1 వ 9ా#SI "య!ంపవలZిన TxయVధులవన%ా 2 వ ¨¼áKయ (ైన
xసు" "నPQడల 9ాడ ఆరF సంవతqరమ ల; xసు(ై య ం(f Pడవ
సంవతqరమ న ఏ!య ఇయకP "ను` V(fA స తంతpKడగ ను. 3 9ాడ
ఒంట-%ా వAdనPQడల ఒంట-%ాTE 9:ళ6వచుdను. 9ా"I ´µర య ం(fన PQడల
9ా" ´µర 9ా"కcడ 9:ళ6వచుdను. 4 9ా" యజమనుడ 9ా"I
´µర"Adన తరF9ాత ఆ 9ా"వలన క;మరFలT:ౖనను క;మ#?NలT:ౖనను
క"న PQడల ఆ ´µరయ ఆ 1ిల6ల;ను ఆ యజమను"
¯తN గ దురFా" 9ాడ ఒంట-%ాTE వలsను. 5 అPే ఆ xసుడTEను Tx
యజమను" Tx ´µరను Tx 1ిల6లను 1LK!ంచుచు Tx`ను; TEను 9ా#S" V(fA
స తంతpKడT:ౖ TUల6న" "జమ %ా ె1ిuన PQడల 6 9ా" యజమనుడ
ేవ" ±దw క; 9ా"" ¬Zి " #ావలsను, మ#Sయ 9ా" యజమనుడ

తల;పTUదw ?rనను x రబంధ మ TUదw?rనను 9ా" డ"P 9ా" ెV"
కదురF గ చdవలsను. తరF9ాత 9ాడ "రంతరమ 9ా"I xసు(ైయ ండను.
7 ఒకడ తన క;మ#?Nను xZి%ా అ!్మనPQడల xసు లsౖన పరFషpల;
9:È6వనటB
6 అ 9:È6 కcడదు. 8 x"" పK¥xనమ ేZి"న
యజమను" దృÌిC I అ Pషp
C #ాల;ా"PQడల అ V(f1ింపబడనటB
6
అవాశమ "యవలsను; x" వంAంA నందున అనజనులక; x""
అమ 4టక; 9ా"I అ¥ారమ లదు. 9 తన క;మరF"I x" పK¥xనమ
ేZినPQడల క;మ#?Nల Vషయన TxయV¥" బట-C x"PQడల
జ#S%Sంపవలsను. 10 ఆ క;మ రFడ 9E#tక x" ేరFd"నను, nదట-x"I
ఆ}ర మ ను వసN మ ను సం¯ారధర4మ ను తక;వ ేయ కcడదు. 11 ఈ
మడను x"I కల;గజ³య" PQడల అ ఏ!య ఇయక స తంతpK#ాలsౖ
వచుdను. 12 నరF" xవ%tట-C న9ా"I "శdయమ %ా మరణhm
V¥ంపవలsను. 13 అPే 9ాడ చంపవలsన" ంA య ండకP ైVకమ %ా
9ా"ేత ఆ హత జ#S%Sన PQడల 9ాడ ా#Sగల ±క సÍ లమ ను క; "రÞ
Pంెదను. 14 అPే ఒకడ తన రFగ 9ా"]ద ౌరèనమ %ా వAd
కపటమ %ా చంప లAనPQడల 9ాడ Tx బ>1ీఠమ Txశ\PంAనను 9ా"
ల%S9EZి చంపవ లsను. 15 తన తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను టBC9ాడ "శdయ
మ %ా మరణhmTUందును. 16 ఒకడ నరF" ొం%S>ంA అ!్మనను, తన±దw
నుంచు "నను, 9ాడ "శdయమ %ా మరణhm TUందును. 17 తన తం(fKT:ౖనను
త>6 T:ౖనను శ1ించు9ాడ "శdయ మ %ా మరణhm TUందును. 18 మనుషpల;
టµ6డచుండ%ా ఒకడ తన రFగ 9ా"" #ాJT:ౖనను 1ి(fIట-T:ౖనను

గ దుwటవలన 9ాడ xవక మంచమ ]ద ప(fయ ం(f 19 తరF9ాత లA తన
ేJకఱÃ  బయట-I 9:È6 JరFగ చుం(fన PQడల, 9ా" ట-C న 9ా"I hm
V¥ంపబడదు%ా" అతడ ప"ేయల" ాలమ నక; త%Sన ¯మ 4 ఇAd 9ాడ
అత"" ప#SN%ా బµగ ేPంపవలsను. 20 ఒకడ తన xసు(ైనను తన
xZిPQనను చచుdనటB
6 కఱÃ  ట-C నPQడల అతడ "శdయమ %ా పKJదండన
TUందును. 21 అPే 9ాడ ఒకట- #?ండ నమ ల; బKIనPQడల ఆ
పKJదండన అతడ ందడ, 9ాడ అత" ¯¤4గx. 22 నరFల;
టµ6డచుండ%ా గర»వJ PQన ZీN I ెబËత%S> ఆక; గర»ాత¤%ాక మ#S ఏ
}"య #ా"PQడల }"ేZిన9ాడ ఆ ZీN  12"!ట- 9ా"]ద ¹1ిన
నషC మ ను అచుdనవలsను. Txయ¥ పతpల; ¬#ా4"ంAనటB
6 x"
ె>6ంపవలsను. 23 }" క>%Sన PQడల వ ాKణమ నక; ాKణమ , 24 కంట-I
కను`, పంట-I పల;
6 , ేJI ెP, ా>I ాల;, 25 9ాతక; 9ాత, %ాయమ నక;
%ాయమ , ెబËక; ెబËయ "య!ంపవలsను. 26 ఒకడ తన xసు"
కT:ౖ`నను తన xZి కT:ౖ`నను %tట-C నPQడల ఆ కంట- }""బట-C 9ా#S"
స తంతpK"%ా "యవలsను. 27 9ాడ తన xసు" పల6 Pనను తన xZి
పల6 Pనను ఊడ%tట-C నPQడల ఆ పంట- "!తN మ 9ా#S" స తంతpKల%ా
"య వలsను. 28 ఎదుw పరFషpT:ౖనను ZీN T:ౖనను xవ(fAనPQడల
"శdయమ %ా #ాళ6  ఆ PQదw ును xవటC వలsను. x" మంసమ ను
Jనకcడదు, అPే ఆ PQదw ు యజ మనుడ "#wÌియగ ను. 29 ఆ PQదw ు
అంతక; మ ందు డచున అ" x" యజమను"I ెల;పబ(fనను, 9ాడ
x" భదKమ ేయక;ండటవలన అ పరFషpT:ౖనను ZీN T:ౖనను చం1ినPQడల

ఆ PQదw ును #ాళ6  xవ%tటC వలsను; x" యజమనుడ మరణhm TUంద
వలsను. 30 9ా"I ప#Sక\యధనమ "య!ంపబ(fనPQడల 9ా"I
"య!ంపబ(fన అ"`ట- పKారమ తన ాKణ V¹చన "!తN మ ధనమ
ె>6ంపవలsను. 31 అ క;మరF" (fAనను క;మ#?Nను (fAనను ఈ V¥
పన అతడ ేయవలsను. 32 ఆ PQదw ు xసు"T:ౖనను xZిT:ౖనను (fAన
PQడల 9ా#S యజమను"I మ పu తpలమ ల9:ం(f ె>6ంపవలsను. మ#Sయ
ఆ PQదw ును #ాళ6  xవటC వలsను. 33 ఒకడ %J] కప ¬య టవలన,
లక ఒకడ %tP తKV x" కపuకవటవలన, x"లk ఎదw Pనను
%ా(fదPQనను ప(fన PQడల 34 ఆ %J ఖమందుల; ఆ నషC మ ను
అచుdనవలsను; 9ాట- యజమను"I ¯మ 4 ఇయవలsను; చAdన
6 x" (f AనPQడల
9ా"దగ ను. 35 ఒక" PQదw ు 9E#tక" PQదw ు చచుdనటB
బKIయ న` ఎదుwను అ!్మ x" Vల;వను పంచునవలsను, చAdన
PQదw ును పంచునవలsను. 36 అPే అంతక; మ ందు ఆ PQదw ు డచున
అ" ె>యబ(fయ x" యజమనుడ x" భదKమ ేయ" 9ా(ైే 9ాడ
"శdయమ %ా ఎదుwక; ఎదుw"యవలsను; చAdన 9ా"దగ ను.
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1 ఒకడ ఎదుwT:ౖనను %tఱÃ T:ౖనను ొం%S>ంA x" అ!్మనను చం1ినను ఆ
PQదw ుక; పKJ%ా అPదు ఎదుwలను ఆ %tఱÃ క; పKJ%ా Txల;గ %tఱÃ లను ఇయ
వలsను. 2 ొంగ కన`మ 9Eయ చుండ%ా 9ాడ ొ#SI చచుdనటB
6
టC బ(fనPQడల అందువలన రాNప#ాధ మ ండదు. 3 సూరFడ ఉదPంAన

తరF9ాత 9ా" ట-C నPQడల 9ా"I రాNప#ాధమ ండను; 9ాడ స#S%ా ¯మ 4
మరల ె>6ంపవలsను. 9ా"³!య లకPన PQడల 9ాడ ొంగతనమ
ేZినందున అమ4బడవలsను. 4 9ాడ ొం%S>న ఎదw Pనను %ా(fదPQనను
%tఱÃ PQనను స#³ అ ాKణమ  9ా"±దw ొ#SIనPQడల #?ండం తల;
ె>6ంపవలsను. 5 ఒకడ ేనుT:ౖనను xKmటT:ౖనను ¤పటక; తన పవను
V(f1ించ%ా ఆ పవ 9E#tక" ేను ¤ZినPQడల అతడ తన ేలలk"
మంAయ xKm టలk" మంAయ x"I పKJ%ా "యవలsను. 6 అ%S`
ర%S> మ ండ6 కంపల; అంటBనుటవలన పంట క;పuPQనను పంట12ౖ#?rనను
ేT:ౖనను ా> PనPQడల అ%S` నంట-ంAన9ాడ ఆ నషC మ ను
అచుdనవలsను. 7 ఒకడ ¯మ4Pనను ¯ామT:ౖ నను జjగ\తN12టC Bటక; తన
రFగ 9ా"I అపu%SంAనపడ అ ఆ మనుషp" Pంట నుం(f ొం%S
>ంపబ(f ఆ ొంగ ొ#SIనPQడల 9ాడ x"I #?ండంతల; అచుdనవలsను; 8
ఆ ొంగ ొరక" PQడల ఆ Pంట- యజమనుడ తన రFగ 9ా"
పxరÍమ లను ¬ZిT:T° లో ప#Sారమగ ట?r ేవ"±దw క; #ావలsను. 9
పKJ Vధన ోKహమ ను గ#Sd, అన%ా ఎదుwనుగ#Sd %ా(fదనుగ#Sd %tఱÃ ను
గ#Sd బటC నుగ#Sd Pనx" TUకడ చూA P Txద" ె1ిuన x"గ#Sd
ఆ Pదw #S 9ాజ?మ ేవ" ±దw క; ేబడవలsను. ేవడ ఎవ"]ద TEరమ
¯ాÍ1ిం చుT° 9ాడ తన రFగ 9ా"I #?ండంతల; అచుdన వలsను. 10 ఒకడ
%ా(fదT:ౖనను ఎదుwT:ౖనను %tఱÃ T:ౖనను మ#S ఏ జంతpవT:ౖనను ాాడటక; తన
రFగ 9ా"I అపu %SంAన]దట, అ చAdనను }" ంనను, ఎవడను
చూడక;ండ%ా ల;" బ(fనను, 11 9ాడ తన రFగ 9ా" ¯మ 4ను

¬Zినలదనుటక; PQ9ా పKమణమ 9ా#Sదw#Sమధ నుండవలsను.
¯తp
N xరFడ ఆ పKమణమ ను అం%§క#Sంపవలsను; ఆ నషC మ ను
అచుdననకరలదు. 12 అ "జమ %ా 9ా"±దw నుం(f ొం%Sలబ(fనPQడల
¯తp
N xరF"I ఆ నషC మ ను అచుd నవలsను. 13 అ "జమ %ా
*లdబ(fనPQడల 9ాడ ¯ాmమ రక; x" ేవలsను; *లdబ(fనx"
నషC మ ను అచుdన నకరలదు. 14 ఒకడ తన రFగ 9ా"±దw ే"T:ౖనను
బదుల; ºZి "%ా x" యజమనుడ x"±దw లనపడ, అ
}"ంనను చAdనను x" నషC మ ను అచుdన వలsను. 15 x"
యజమనుడ x" నుం(fన PQడల x" నషC మ ను అచుdననకరలదు.
అ అెw ైన PQడల అ x" అెw క; వెdను. 16 ఒకడ పK¥xనమ
ేయబడ" ఒక కనకను మరFల;>u ఆ శయ "ంAనPQడల ఆ
"!తN మ ఓ> ఇAd ఆను 12ం(f6 ేZినవలsను. 17 ఆ తం(fK ఆను
9ా"I ఇయTUల6" PQడల 9ాడ కనకల ఓ>పన ¯మ 4 ె>6ంపవలsను. 18
శక;నమ ెపx"" బKదుక"యకcడదు. 19 మృగసంãగమ ేయ
పKJ9ాడ "శdయమ %ా మరణhm TUందవలsను. 20 ã9ాక; మతK¤
%ాక 9E#tక ేవ"I బ> అ#Suంచు9ాడ Wాపగ\సN ుడ. 21 పరేh" VZిIంపవదుw,
బµ¥ంపవదుw; ]రF ఐగ పN ేశ మ లk పరేలsౖ య ంట-#S గx. 22
Vధవ#ా>T:ౖనను క;ల" 1ిల6T:ౖనను బµధ12టC కcడదు. 23 9ారF ేత ఏ
Vధమ %ా T:ౖనను బµధTUం Txక; nఱ 12ట-CనPQడల TEను "శdయమ %ా
9ా#S nఱను Vందును. 24 Tx Åా%S` రవల;" !మ 4ను కJN ేత
చం1ింెదను, ] ´µరల; Vధవ #ాండKగ దురF, ] 1ిల6ల; క;

ల"9ారగ దురF. 25 Tx పKజలలk ±దw నుండ ఒక áద9ా"I ¯మ 4
అ1ిuAdనPQడల వ(fi Iచుd9ా"వలs 9ా" PQడల జ#S%Sంప కcడదు, 9ా"I
వ(fi కటC కcడదు. 26 వ ఎప(ైనను  రFగ 9ా" వసN మ ను క;దవ%ా
¬Zి"నPQడల సూరFడ అసN !ంచు9Eళక; అ 9ా"I మరల అపu
%Sంచుమ . 27 9ాడ కపనున అే. అ 9ా" ేహ మ నక; వసN మ ; 9ాడ
మ#S ఏ! కప" పండనును? TEను దయగల9ాడను, 9ాడ Txక;
nఱ12ట-Cన PQడల TEను Vందును. 28 వ ేవ" "ంంపగడదు, 
పKజలలk" అ¥ ా#S" శ1ింపకcడదు. 29  nదట- ససదKవమ లను అ#Suంప
తడవ ేయ కcడదు.  క;మరFలలk జ³షp
¡ " Txక; అ#Suంపవలsను. 30 అటä6
 PQదw ులను  %tఱÃ లను అ#Suంపవలsను. ఏడ నమ ల; అ x" త>6 ±దw
ఉండవలsను. ఎ"!దవ నమ న x"" TxIయవలsను. 31 ]రF Txక;
పKJÌి¡ ంపబ(fన9ారF గనుక లమ లk *లdబ(fన మంసమ ను Jనక
క;కలక; x" ార9Eయ వలsను.
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1 ల"9ారN ను పట-C ంపకcడదు; అTxయప ¯ాm మ ను పల;క;ట?r దుషp
C "
వ క>యకcడదు; 2 దుారమ జ#S%Sంచుట?r సమహమ ను
9:ంబ(fంచవదుw, Txయమ ను JK1ిu 9Eయ టక; సమహమ  ే#S
9ాజ?మ లk ¯ాmమ పల;కకcడదు; 3 9ాజ?మడ9ాడ áద9ా(ైనను
9ా"PQడల పmాత మ %ా నుండకcడదు. 4  శతpKవ" PQదwPనను
%ా(fదPQనను త1ిuవ చుండ%ా అ క; కనబ(fనPQడల అగతమ %ా

x" ల;"వAd 9ా" కపu%Sంపవలsను. 5 వ  పగ9ా" %ా(fద
బరFవI\ంద ప(fయ ండట చూA, x"నుం(f త1ిuంపకయ ందున" వ
అను"నను అగతమ %ా 9ా" క>Zి x" V(f1ింపవలsను. 6 ద#SదKు"
9ాజ?మ లk Txయమ V(fA ¬రFu ¬రdకcడదు 7 అబదz మ నక;
దూరమ %ానుండమ ; "రప #ా¥T:ౖనను Jమంతp"T:ౖనను చంపకcడదు;
TEను దుషp
C " "#wÌి"%ా ఎంచను. 8 లంచమ ¬Zి నకcడదు; లంచమ
దృÌిC గల9ా"I గ\ (fi తనమ కల;గజ³Zి, Jమంతpల మట లక; అారÍమ
6 ండT°
ేPం చును. 9 పరేh" బµ¥ంపకcడదు; పరేh మనసుq ఎటB
]#?రFగ దురF; ]రF ఐగ పNేశమ లk పరేలsౖ య ంట-#Sగx. 10 ఆరF
సంవతqరమ ల;  భ!" VJN x" పంట కcరFdనవలsను. 11 ఏడవ
సంవతqరమ న x"" áడ Vడవవలsను. అపడ  పKజలలk" áదల; J"న
తరF9ాత !%S>న అడV మృగమ ల; Jనవచుdను.  xKmట
Vషయమ లkను  ఒÚవట Vషయమ లkను ఆలగ నTE ేయవలsను. 12
ఆరF నమ ల;  పనుల; ేZి,  PQదw ును  %ా(fదయ  xZి
క;మరFడను పరేhయ Vశ\!ంచునటB
6 ఏడవ నమ న ఊరక
య ండవలsను. 13 TEను ] ె1ిuన9ాట-న"`ట-" జjగ\తN%ా %?rనవలsను; 9E#tక
ేవ" 1LరF ఉచd#Sంప కcడదు; అ  T°టనుం(f #ా"య తగదు. 14
సంవతqరమ నక; మడమరFల; Txక; పండగ ఆచ #Sంపవలsను. 15
ప>య" #tటMC ల పండగ Txచ#Sంపవలsను. TEను  ాజj®1ింAనటB
6 ఆáబ
T:లలk వ ఐగ పNలkనుం(f బయల;ే#S వAdJV గనుక ఆ T:లలk "యమక
ాలమందు ఏడ నమ ల; ప>య" #tటMC లను Jనవలsను. Tx స"`¥"

ఎవడను వట-C ేతpల కనబడకcడదు. 16 వ లమ లk VJN న 
వవ¯ాయమ ల ¾>పంట ±క Åతపండగను, లమ లkనుం(f 
వవ¯ాయ ఫలమ లను వ కcరFd"న తరF9ాత సంవతq#ాంత మందు
ఫలసంగ\హప పండగను ఆచ#Sంపవలsను. 17 సంవ తqరమ నక;
మడమరFల; పరFషpలందరF పKభ 9:ౖన PQ9ా స"`¥" కనబడవలsను.
18 Tx బల;ల రకN మ ను ప>Zిన దKవమ  అ#Suంప కcడదు. Tx పండగలk
న#SuంAన \వ ఉదయమ వరక; "ల;వ య ండకcడదు. 19  భ!
పKథమ ఫలమ లk nదట-9ాట-" ేవ(ైన PQ9ా మంరమ నక;
ేవలsను. ¤క1ిల6ను x" త>6 ాల ఉడకబ¿టCకcడదు. 20 ఇ% Kవలk
"ను` ాా(f TEను ZిదzపరAన bటBక; "ను` ర1ిuంచుటక; ఒక దూతను క;
మ ందు%ా పంపచుTx`ను. 21 ఆయన స"`¥" జjగ\తN%ానుం(f ఆయన మట
Vనవలsను. ఆయన Åపమ #³పవదుw; ] అJక\మమ లను ఆయన
ప#Sహ#Sంపడ, Tx Txమమ ఆయనక;న`. 22 అPే వ ఆయన మటను
జjగ\తN%ా V" TEను ె1ిuన యవతp
N ేZినPQడల TEను  శతpKవలక;
శతpKవను  V#ధులక; V#¥య T:ౖ య ందును. 23 ఎట6 న%ా Tx దూత క;
మ ందు%ా9:ళ6 Øచు, అ¹#§ య ల; ¨©¬Nయ ల; 12#Syèయ ల; కTx య ల;
¨© య ల; PQబZీయ లను 9ారFన` bటBక; "ను` ర1ిuంచును, TEను
9ా#S" సంహ#Sంెదను. 24 9ా#S ేవతలక; ¯ా%Sలపడకcడదు, 9ాట-" పంప
కcడదు; 9ా#S I\యలవంట- I\యల; ేయక 9ా#S" తపuక "ర4లమ ేZి,
9ా#S Vగ\హమ లను బÐJN %ా పగ ల%tటC వలsను. 25  ేవ(ైన PQ9ాTE
ZLVంపవలsను, అపడ ఆయన  ఆ}రమ ను  ానమ ను ºVంచును.

TEను  మధనుం(f #గమ ¾ల%Sంెదను. 26 కడప గబడనయ
%tడiయ  ేశమ లkను ఉండదు.  నమ ల లsక సంప#SN ేZ2దను. 27
నను`బట-C మనుషpల; క; భయపడనటB
6 ేZ2దను. వ వ సర
ేశమ ల9ా#S" ఓడ %tట-C  సమసN శతpKవల;  PQదుటనుం(f ా#SవనటB
6
ేZ2దను. 28 మ#Sయ , 12దw కం#§గలను క; మ ందు%ా పం1ింెదను, అV 
PQదుటనుం(f ¨© య లను కTxయ లను ¨©¬Nయ లను 9:ళ6%tటC ను. 29
ేశమ ా(ై అడVమృగమ ల; క; V#ధమ %ా VసN #Sంపక;ండనటB
6 9ా#S"
ఒక సంవతqరమ లkTE  PQదుటనుం(f 9:ళ6%tటC ను. 30 వ అవృz ం
ఆ ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచునువరక; క\మక\మమ %ా 9ా#S" PQదుటనుం(f
9:ళ6%tటMC దను. 31 మ#Sయ ఎఱÃ సమ దKమ నుం(f Óి>ÌీN య ల సమ దKమ
వరక;ను అరణమ నుం(f నవరక;ను  >¤రలను ఏరuరెదను, ఆ ేశ
"9ాసులను  ేJ కపu%Sంెదను. వ  PQదుటనుం(f 9ా#S" 9:ళ6%tటMC దవ.
32 వ 9ా#S T:ౖనను 9ా#S ేవ తలT:ౖనను "బంధన ేZినవదుw. వ
9ా#S ేవతలను ZLVంAనPQడల అ క; ఉ#Sయగ ను గనుక 33 9ారF ేత
Txక; V#ధమ %ా ాపమ ేPంపక;ండనటB
6 9ారF  ేశమ లk "వZింప
కcడదు.
"ర¶ మాండమ 24
1 మ#Sయ ఆయన ¹ÌL ఇట6 T:నువను, అహ#నును, Txxబ ను,
అáహÑను, ఇWా\PÚయ ల 12దwలలk (ెబËమంయ PQ9ా ±దw క;
ఎI వAd దూరమ న ¯ా%Sలపడ(f. 2 ¹ÌL మతKమ PQ9ాను

స]1ింపవలsను, 9ారF స] 1ింపకcడదు, పKజల; అత" ఎI #ాకcడదు. 3
¹ÌL వAd PQ9ా మటల"`ట-" Vధుల"`ట-" పKజల Vవ#SంA
ె12uను. పKజలందరFPQ9ా ె1ిuన మట ల"`ట- పKారమ ేZ2దమ"
Pక శబw మ  ఉతN ర!Ad#S. 4 మ#Sయ ¹ÌL PQ9ా మటల"`ట-"
9ాKZి ఉదయమందు లA ఆ ండ గ వను బ>1ీఠమ ను ఇWా\Pల; పం(ెKండ
%తKమ ల; పన పం(ెKండ సN ంభమ లను కట-C 5 ఇWా\PÚయ లలk
¸°వనసుÍలను పంప%ా 9ారF దహనబల;ల న#SuంA PQ9ాక; సమ
¥xనబల;ల%ా Å(ెలను వ¥ంA#S. 6 అపడ ¹ÌL 9ాట- రకN మ లk సగమ
¬Zి" పæç6 మ లలk Zి ఆ రకN మ లk సగమ బ>1ీఠమ ]ద Kfంెను. 7
అతడ "బంధన గ\ంథమ ను ¬Zి" పKజలక; V"1ింప%ా 9ారFPQ9ా
ె1ిuనవ"`య ేయ చు V¥ేయ ల య ందుమ"#S. 8 అపడ ¹ÌL
రకN మ ను ¬Zి" పKజల]ద KfంAఇ% PÀ సంగతpల"`ట- Vషయ
PQ9ా ] ేZిన "బంధన రకN మ ఇే అ" ె12uను. 9 తరF9ాత ¹ÌL
అహ#ను Txxబ అáహÑ ఇWా\PÚయ ల 12దwలలk (ెబËమంయ ఎI
P 10 ఇWా\PÚయ ల ేవ" చూA#S. ఆయన ాద మ లI\ంద "గ"గలడ
లమయన వసు
N వవంట-య ఆాశ మండలప ేజమ వంట-య
ఉం(ెను. 11 ఆయన ఇWా\PÚయ లలk" పK¥xనులక; ఏ }"య ేయలదు;
9ారF ేవ" చూA అన`ానమ ల; పచుd"#S. 12 అపడ PQ9ా
¹ÌL ఇట6 T:నువ ండPQI Tx±దw క; వAd అచdటనుండమ ; వ
9ా#SI బ¢¥ంచునటB
6 TEను 9ాKZిన ఆజ® లను, ధర4WాసN మ ను, #ాJపలకలను
Iెdదనన%ా 13 ¹ÌLయ అత" ప#Sxరక;(ైన PQషpవయ లA#S.

¹ÌL ేవ" ండ]I ఎ?ను. 14 అతడ 12దwలను చూA¤మ ]
±దw క; వచుdవరక; ఇకడTE య ండ(f; ఇ% అహ#నును హÉరFను ]
ఉTx`రF; ఎవ"?rనను 9ాజ?మ న`PQడల 9ా#S±దw క; 9:ళ6వచుdన" 9ాం 15
¹ÌL ండ]I ఎIనపడ ఆ ¤ఘమ ండను క4ను. 16 PQ9ా
మ¨©మ ZీTxP ండ]ద ">ెను; ¤ఘమ ఆరF నమ ల; x"
కమ 4T:ను; ఏడవ నమ న ఆయన ఆ ¤ఘమ లkనుం(f ¹ÌLను
1ి>Aనపడ 17 PQ9ా మ¨©మ ఆ ండ hఖరమ ]ద ద¨©ంచు అ%S`వలs
ఇWా\PÚయ ల కను` లక; కనబ(ెను. 18 అపడ ¹ÌL ఆ ¤ఘమ లk పK9E
hంA ండ]I ఎ?ను. ¹ÌL ఆ ండ]ద #³PంబవళØå నల;బ
నమ ల;ం(ెను.
"ర¶ మాండమ 25
1 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 Txక; పKJా¡రuణ ¬Zి"రండ"
ఇWా\PÚయ ల ెపమ . మనఃపర కమ %ా అ#Suంచు పKJ మనుషp"
±దw x" ¬Zినవలsను. 3 ]రF 9ా#S±దw ¬Zిన వలZిన అరuణలవన%ా
బం%ారF, 9:ం(f, ఇతN (f, 4 ల ధూమÖ రకN వరÞ మ ల;, సన`పTxర,
¤క9:ండKకల;, 5 ఎరFపరంగ 9EZిన టäC ళ6 ళØ
6 , సమ దKవతqల ళØ
6 ,
తpమ4కఱÃ ల;, 6 పKºపమ నక; ైలమ , అÌLక ైలమ న క;ను ప#Sమళ
దKవమ ల ధూపమ నక; సుగంధ సం´µర మ ల;, 7 లతపచdల;, ఏâదుక;ను
పతకమ నక;ను ెక; రత`మ ల; అనున9E. 8 TEను 9ా#Sలk "వZించునటB
6
9ారF Txక; ప#Sదz సÍ లమ ను "#S4ంపవలsను. 9 TEను క; కను

పరచుVధమ %ా మంరమ ±క ఆ రపమ ను x" ఉపకరణమ ల"`టరపమ ను "#S4ంపవలsను. 10 9ారF తpమ4కఱÃ  TUక మందసమ ను
ేయవలsను. x" డగ #?ండమరల;నర, x" 9:డల;u మ#?డ నర,
x"PQతN p మ#?డనర 11 x"]ద ¤>! బం%ారF#³క; %Sంపవలsను;
లkపలను 9:ల;పలను x"I %Sంపవలsను; x"]ద బం%ారF జవను చుటBC
కటC వలsను. 12 x"I Txల;గ బం%ారF ఉంగరమ లను త Zి, ఒక పKకను
#?ండ ఉంగరమ ల; ఎదుట- పKకను #?ండ ఉంగరమ ల; ఉండనటB
6 x"
Txల;గ ాళ6 క; 9ాట-" 9Eయవలsను. 13 తpమ4కఱÃ  ¹తకఱÃ లను ేZి 9ాట-I
బం%ారF #³క;లను %SంA 14 9ాట- ఆ మందసమ ను ¹య టక; ఆ
పKకల ] ఉంగరమ లలk ఆ ¹తకఱÃ లను దూరdవలsను. 15 ఆ ¹తకఱÃ ల;
ఆ మందసప ఉంగరమ లలkTE ఉండవలsను. 9ాట-" x"±దw నుం(f
¬యకcడదు; 16 ఆ మందసమ లk TEను Iచుd Wాసనమ ల నుంచవలsను. 17
మ#Sయ వ ¤>! బం%ారF కరFణx1ీఠమ ను ేయ వలsను. x" డగ
#?ండ మరల;నర x" 9:డల;u మ#?డనర. 18 మ#Sయ #?ండ బం%ారF
?రబ లను ేయవలsను. కరFణx1ీఠమ ±క #?ండ నలను నIÌిప"%ా
ేయవలsను. 19 ఈ నను ఒక ?రబ ను ఆ నను ఒక ?రబ ను
ేయవలsను. కరFణx1ీఠమ న x" #?ండ నల ]ద ?రబ లను x"
ఏాండమ %ా ేయవలsను 20 ఆ ?రబ ల; 12ౖI V1ిuన #?కల;గల9:ౖ
కరFణx1ీఠమ ను తమ #?కల కపచుండ%ా 9ాట- మ ఖమ ల; ఒం(ొంట-I
ఎదురF%ా నుండవలsను. ఆ ?రబ ల మ ఖమ ల; కరFణx 1ీఠమ తటBC
నుండవలsను. వ ఆ కరFణx 1ీఠమ ను ఎJN ఆ మందసమ ]ద నుంచ

వలsను. 21 TEను Iచుd Wాసనమ లను ఆ మందసమ లk నుంచవలsను. 22
అకడ TEను "ను` క>Zి" కరFణx 1ీఠమ ]ద నుం(fయ , Wాసనమ ల;గల
మందసమ ]ద నుండ #?ండ ?రబ ల మధ నుం(fయ , TEను ఇWా\
PÚయ ల "!తN మ ] ాజj®1ించ 23 మ#Sయ వ తpమ4కఱÃ  TUక బల6
ేయవలsను. x" డగ #?ండ మరల; x" 9:డల;u ఒక మర x"
PQతN p మ#?డనర. 24 ¤>! బం%ారF #³క;ను x"I %SంA x"I చుటBC
బం%ారF జవను ేPంప వలsను. 25 x"I చుటBC బ¿ెNడ బెw ేZి x" బెw 12ౖ"
చుటBCను బం%ారF జవ ేయవలsను. 26 x"I Txల;గ బం%ారF ఉంగరమ లను
ేZి x" Txల;గ ాళ6 క;ండ Txల;గ మలలలk ఆ ఉంగరమ లను
త%S>ంపవలsను 27 బల6 ¹య టక; ¹తకఱÃ ల; ఉంగరమ ల;ను బెw క;
స]పమ %ా నుండవలsను. 28 ఆ ¹తకఱÃ ల; తpమ4కఱÃ  ేZి 9ాట-]ద
బం%ారF #³క; %Sంపవలsను; 9ాట- బల6 ¹యబడను. 29 మ#Sయ వ
x" పæç6 మ లను ధూారFNలను %ST:`లను ాయరuణమ క; ాతK లను
x"I ేయవలsను; ¤>! బం%ారF 9ాట-" ేయ వలsను. 30 "తమ ను
Tx స"`¥" స"`¥#tటMC లను ఈ బల6 ]ద ఉంచవలsను. 31 మ#Sయ వ
¤>! బం%ారF ºపవృmమ ను ేయవలsను; నIÌిప"%ా ఈ ºపవృmమ
ేయవలsను. x" పKాండమ ను x" Wాఖలను నIÌి ప"%ా ేయ వలsను;
x" కలశమ ల; x" nగ¶ ల; x" పవ ల; x"
ఏాండయ ండవలsను. 32 ºప వృmమ ±క ఒక పKకనుం(f
మడమ4ల;, ºపవృmమ ±క #?ండవ పKకనుం(f మడ మ4ల;,
అన%ా x" పKకలనుం(f ఆరFమ4ల; "గ డవలsను. 33 ఒక మ4లk nగ¶

పవ గల బµదమ రపన మడ కలశమ ల;, #?ండవ మ4లk nగ¶
పవ గల బµదమ రపన మడ కలశమ ల;; అటB
6 ºపవృmమ నుం(f
బయల;ేరF మ4లలk నుండవలsను. 34 మ#Sయ ºపవృm పKాండమ లk
బµదమ రపన Txల;గ కలశమ ల;ను 9ాట- nగ¶ ల;ను 9ాట- పవ ల;ను
ఉండవలsను, 35 ºపవృm పKాండమ నుం(f "గ డ ఆరFమ4లక; x" #?ం(ేZి
మ4ల I\ంద ఏాండన ఒక nగ¶ పన ఉండవలsను. 36 9ాట- nగ¶ ల;
9ాట- మ4ల; x" ఏాండమగ ను; అదంతయ ¤>! బం%ారF ేయ
బ(fన ఏాండన నIÌి ప"%ా ఉండవలsను. 37 వ x"I ఏడ ºపమ లను
ేయవలsను. x" PQదుట 9:ల;%SచుdనటB
6 x" ºపమ లను 9:>%Sంపవలsను.
38 x" కెN ర x" కెN రAపuయ ¤>! బం%ారF ేయవలsను. 39 ఆ
ఉపకరణమ ల"` నల;బ Z2ల ¤>! బం%ారF ేయవలsను. 40
ండ]ద క; కనుపరచబ(fన 9ాట- రపమ పన 9ాట-" ేయ టక;
జjగ\తNపడమ .
"ర¶ మాండమ 26
1 మ#Sయ వ ప ెరల ఒక మంరమ ను ేయవలsను. ల ధూమÖ
రకN వరÞమ ల;గల 1L"న సన`ప Txర 9ాట-" AతKారF" ప"PQన ?రబ ల;
గల9ాట-"%ా ేయవలsను. 2 పKJ ెర డగ ఇరFవ PQ"! మరల;;
పKJ ెర 9:డల;u Txల;గ మరల;. ఆ ెరల"`ట-I ఒకటä లత. 3 అPదు
ెరలను ఒక x" ఒకట- కcరuవలsను. !%S>న అPదు ెరలను ఒకx"
ఒకట- కcరuవలsను. 4 ెరల కcరFu Aవరను nదట- ెర అంచున >నూల;

ల;క;లను ేయవలsను. #?ండవ కcరFuనంద> 9:ల;ప> ెర Aవరను అటB
6
ేయవలsను. 5 ఒక ెరలk ఏబ ల;క;లను ేZి, ఆ ల;క;ల; ఒకx" TUకటతగ ల;నునటB
6 ఆ #?ండవ కcరFuనంద> ెర అంచున ఏబ ల;క;లను
ేయ వలsను. 6 మ#Sయ ఏబ బం%ారF గ ం(öలను ేZి ఆ గ ం(öలేత ఆ
ెరలను ఒకx" ఒకట- కcరuవలsను; అ ఒకటä మంరమగ ను. 7 మ#Sయ
మంరమ 12ౖ" గ (xరమ %ా ¤క9:ండKకల ెరల; ేయవలsను; పదండ
ెరలను ేయవలsను. 8 పKJ ెర డగ మ పu మరల;, 9:డల;u Txల;గ
మరల;, పదండ ెరల లత ఒకటä. 9 అPదు ెరలను ఒకట-%ాను ఆరF
ెరలను ఒకట-%ాను ఒక x"కట- కcరuవలsను. ఆరవ ెరను గ (xరప
ఎదుట-´µగమ న మడవవలsను. 10 ెరల కcరFuనక; 9:ల;పలనున` ెర
అంచున ఏబ ల;క;లను #?ండవ కcరFuనంద> ెర అంచున ఏబ
ల;క;లను ేయవలsను. 11 మ#Sయ ఏబ PతN (f గ ం(ö లను ేZి ±కటä
గ (xరమగ నటB
6 ఆ గ ం(öలను ఆ ల; క;లక; త%S>ంA x" కcరuవలsను. 12
ఆ గ (xరప ెరలలk !%S> 9EKలడ´µగమ , అన%ా !%S>న సగమ ెర,
మంరమ 9:నుక పKక]ద 9EKలడవలsను. 13 మ#Sయ గ (xరప ెరల
డగ లk !%S>న ఈ పKకను ఒక మరయ , ఆ పKకను ఒక మరయ ,
మంరమ ను కపటక; ఈ పKకను ఆ పKకను x" పKకల]ద 9EKలడవలsను.
14 మ#Sయ ఎఱÃ రంగ 9EZిన టäC ళ6 ళ6  12ౖ కపను x"I]దు%ా సమ దK
వతqల ళ6  12ౖ కపను ేయవలsను. 15 మ#Sయ మంరమ నక;
తpమ4కఱÃ  "ల;వ పలకల; ేయవలsను. 16 పలక డగ ప మరల;
పలక 9:డల;u మ#?డనర య ండవలsను. 17 పKJ పలకలk ఒకx" కట-

స#SPQన #?ండ క;సుల;ండవలsను. అటB
6 మంరప పలకల"`ట-I
ేZి12టCవలsను. 18 ఇరFవ పలకల; క;(f9:ౖపన, అన%ా దfణ క;న
మంరమ నక; పలకలను ేయవలsను. 19 మ#Sయ TUక పలకI\ంద x"
x" #?ండ క;సులక; #?ండ మ4లను ఆ PరFవ పలకల I\ంద నల;వ
9:ం(f మ4లను ేయవలsను. 20 మంరప #?ండవ పKకను, అన%ా
ఉతN రక;న, 21 ఒక పలకI\ంద #?ండ మ4ల; ఇరFవ పలకల;ను 9ాటనల; వ 9:ం(f మ4ల; ఉండవలsను. 22 పడమట-తటBC మంరమ ±క
9:నుక పKకక; ఆరF పలకలను ేయవలsను. 23 మ#Sయ ఆ 9:నుక పKకను
మంరమ ±క మలలక; #?ండ పలకలను ేయవలsను. 24 అV
అడగ న కcరdబ(f hఖరమ న nదట- ఉంగరమ దనుక ఒకx" ఒకటఅJIంపబడవలsను. అటB
6 ఆ #?ంట-I ఉండవలsను, అV #?ండ మలలక;ండను.
25 పలకల; ఎ"!; 9ాట- 9:ం(fమ4ల; పదుTxరF; ఒక పలకI\ంద #?ండ
మ4 ల;ండవలsను. 26 తpమ4కఱÃ  అడi కఱÃ లను ేయవలsను. మంరమ
±క ఒక పKక పలకలక; అPదు అడi కఱÃ ల;ను 27 మంరమ ±క
#?ండవ పKక పలకలక; అPదు అడi కఱÃ ల;ను పడమట- 9:ౖపన
మంరమ ±క పKక పలకలక; అPదు అడi కఱÃ ల;ను ఉండవలsను; 28 ఆ
పలకల మధనుండ న(f! అడi కఱÃ ఈ సనుం(f ఆ సవరక; ే#S
య ండవలsను. 29 ఆ పలకలక; బం%ారF #³క;ను %SంA 9ాట- అడi కఱÃ ల;ండ
9ాట- ఉంగర మ లను బం%ారF ేZి అడi కఱÃ లక;ను బం%ారF#³క;ను
%Sంపవలsను. 30 అపడ ండ ]ద క; కనుపరచ బ(fనx"
>కపన మంరమ ను "ల;వబ¿టCవలsను. 31 మ#Sయ వ ల ధూమÖ

రకN వరÞమ ల;గల ఒక అడi ెరను 1L"న సన` Txర ేయవలsను. అ AతK
ారF" ప"PQన ?రబ ల; గల%ా ేయవలsను. 32 తpమ4కఱÃ  ేయబ(f
బం%ారF#³క; %Sన Txల;గ సN ంభమ ల]ద x" 9Eయవలsను; x" వంక;ల;
బం%ారFV 9ాట- మ4ల; 9:ం(fV. 33 ఆ అడi ెరను ఆ ల;క;ల I\ంద త%S>ంA
¯ాmప మందసమ అడi ెరలkప>I ేవలsను. ఆ అడi ెర ప#Sదz సÍ లమ ను
అJప#Sదz సÍ లమ ను 9EరFేయ ను. 34 అJప#Sదz సÍ లమ లk ¯ాmప
మందసమ ]ద కరFణx1ీఠమ నుంచవలsను. 35 అడi ెర 9:ల;పల బల6 ను ఆ
బల6 PQదుట దfణప 9:ౖపననున` మంరమ ±క య తN రక;న
ºపవృmమ ను ఉంచ వలsను. 36 మ#Sయ ల ధూమÖ రకN వరÞ మ ల;గల 1L"న
సన` Txర AతKారF"ప"PQన ెరను గ (xరప x రమ నక; ేయవలsను.
37 ఆ ెరక; అPదు సN ంభమ లను తpమ4కఱÃ  ేZి 9ాట-I బం%ారF#³క;
%Sంప వలsను. 9ాట- వంపల; బం%ారFV 9ాట-I అPదు ఇతN (f మ4ల;
తయవలsను.
"ర¶ మాండమ 27
1 మ#Sయ అPదు మరల డగ అPదు మరల 9:డల;uగల
బ>1ీఠమ ను తpమ4కఱÃ  వ ేయ వలsను. ఆ బ>1ీఠమ చౌdకమ %ా
నుండవలsను; x" PQతN p మడ మరల;. 2 x" Txల;గ మలలను
x"I మ 4లను ేయవలsను; x" మ 4ల; x" ఏాండమ %ా
ఉండవలsను; x"I ఇతN (f #³క; %Sంప వలsను. 3 x" బ(fె ఎతp
N టక;
క;ండలను గ#SటMలను %ST:`లను మ ండ6 ను అ%S`ాతKలను ేయవలsను. ఈ ఉప

కరణమ ల"`య ఇతN (f ేయవలsను. 4 మ#Sయ వలవంట- ఇతN (f జలs6డ
x"I ేయవలsను. 5 ఆ వల]ద x" Txల;గ మలలను Txల;గ ఇతN (f
ఉంగరమ లను ేZి ఆ వల బ>1ీఠమ న(f!వరక; ేరFనటB
6 గ వను
బ>1ీఠమ గటBC I\ంద x" నుంచవలsను. 6 మ#Sయ బ>1ీఠమ రక;
¹తకఱÃ లను ేయవలsను. ఆ ¹తకఱÃ లను తpమ4కఱÃ  ేZి 9ాట-I ఇతN (f
#³క; %Sంపవలsను. 7 ఆ ¹తకఱÃ లను ఆ ఉంగరమ లలk నపవలsను.
బ>1ీఠమ ను ¹య టక; ఆ ¹తకఱÃ ల; x" #?ండపKకల నుండ వలsను. 8
పలకల గ ల6 %ా x" ేయవలsను; ండ]ద క; చూపబ(fన >క%ాTE
9ారF x" ేయవలsను. 9 మ#Sయ వ మంరమ నక; ఆవరణమ
ఏరuరచవలsను. క;(f9:ౖపన, అన%ా దfణక;న ఆవరణమ %ా నూరF మరల
డగ గలై 1L"న సన` Txర యవ"కల; ఒక పKకక; ఉండవలsను. 10 x"
PరFవ సN ంభమ ల;ను 9ాట- PరFవ మ4ల;ను ఇతN (fV; ఆ సN ంభమ ల
వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ెబదw ల;ను 9:ం(fV. 11 అటä6 డగ లk ఉతN ర క;న
నూరF మరల డగ గల యవ"కల;ండ వలsను. x" PరFవ
సN ంభమ ల;ను 9ాట- PరFవ మ4ల;ను ఇతN (fV. ఆ సN ంభమ ల వంక;ల;ను
9ాట- 12ం(ె 12 పడమట- క;న ఆవరణప 9:డల;u రక; ఏబ మరల
యవ"కల;ండవలsను; 9ాట- సN ంభ మ ల; ప 9ాట- మ4ల; ప. 13
తరFu9:ౖపన, అన%ా ఉదయక;న ఆవరణప 9:డల;u ఏబ మరల;. 14
ఒక పKకను పదుT:ౖదు మరల యవ"కల;ండవలsను; 9ాట- సN ంభమ ల;
మడ 9ాట- మ4ల; మడ. 15 #?ండవ పKకను పరFT:ౖదుమరల
యవ"కల;ండవలsను; 9ాట- సN ంభమ ల; మడ 9ాట- మ4ల;ను మడ. 16

ఆవరణప x రమ నక; ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల PరFవ మరల ెర
య ండవలsను. అV 1L"న సన`Txర AతKారF" ప"%ా ఉండవలsను; 9ాటసN ంభమ ల; Txల;గ 9ాట- మ4ల; Txల;గ . 17 ఆవరణమ చుటBCన`
సN ంభమ ల"`య 9:ం(f 12ం(ెబదw ల; కలV; 9ాట- వంక;ల; 9:ం(fV 9ాటమ4ల; ఇతN (fV. 18 ఆవరణప డగ నూరF మరల;; x" 9:డల;u
ఏబమరల; x" PQతN p అPదు మరల;; అV 1L"న సన`TxరV 9ాటమ4ల; ఇతN (fV. 19 మంరసంబంధన ZL9Ùపకర ణమ ల"`య
¤క;ల"`య ఆవరణప ¤క;ల"`య ఇతN (f9:ౖ య ండవలsను. 20 మ#Sయ
ºపమ "తమ 9:>%SంచునటB
6 పKºపమ నక; దంA ¬Zిన అచdమ ఒÚవల
నూT: ేవలsన" ఇWా\PÚ య ల ాజj®1ించుమ . 21 ¯ాmప మందసమ
ఎదుటనున` ెరక; 9:ల;పల పKతmప గ (xరమ లk అహ#నును అత"
క;మరFల;ను ¯ాయంాలమ nదల;" ఉదయమ వరక; PQ9ా
స"`¥" x" సవ#Sంపవలsను. అ ఇWా\PÚయ లక; 9ా#S తరతరమ లవరక;
"తన కటC డ.
"ర¶ మాండమ 28
1 మ#Sయ Txక; యజకత మ ేయ ట?r  సదరF(ైన అహ#నును
అత" క;మరFలను, అన%ా అహ#నును, అహ#ను క;మరFలsౖన Txxబ ను,
అáహÑను, ఎ>యజరFను ఈxమరFను ఇWా\PÚయ లలk నుం(f 
±దw క; 1ి>1ింపమ . 2 అత"I అలంారమ ను ఘనతయ కల;గ నటB
6 
సదరF(ైన అహ#నుక; పKJÌి¡ త వసN మ లను క;టC వలsను. 3 అహ#ను

Txక; యజక;డగ నటB
6 వ అత" పKJÌి¡ ంచుదువ. అత" వసN మ లను
క;టBCట?r TEను జj®Txత4 "ం1ిన V9Eకహృదయ లంద#SI ఆజ® ఇమ 4. 4
పతకమ ఏâదు "ల;వ టం%§ VAతK న ాP ా%ా దట-C య 9ారF
క;టC వలZిన వసN మ ల;. అతడ Txక; యజక;(ై య ండనటB
6 9ారF 
సదరF(ైన అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను పKJÌి¡ త వసN మ లను
క;ట-C ంపవలsను. 5 9ారF బం%ారFను ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల నూల;ను
సన`Txరను ¬Zి" 6 బం%ారFను ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల ఏâదును
1L"న సన` Txరను AతK ారF"ప"%ా ేయవలsను. 7 #?ండ అంచులయందు
కcరdబడ #?ండ భ జఖండమ ల; x"క;ండవలsను; అటB
6 అ
సమకcరuబ(fయ ండను. 8 మ#Sయ ఏâదు ]దనుండ VAతKన దట-C
x" ప"#§J%ా ఏాండనై బం%ారFను లధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల
నూల;ను 1L"న సన`Txరను క;టC వలsను. 9 మ#Sయ వ #?ండ లత
పచdలను ¬Zి" 9ాట-]ద ఇWా\PÚయ ల 1LరFలను, అన%ా 9ా#S జనన
క\మమ పన 10 ఒక రత`మ ]ద 9ా#S 1Lళ6లk ఆరFను, #?ండవ రత`మ
]ద తIన ఆరFగ #S 1Lళ6ను ెIంపవలsను. 11 మ దK ]ద ెకబ(fన 9ాట-వలs
ె?(f9ా" ప"%ా ఆ #?ండ రత`మ ల]ద ఇWా\PÚయ ల 1Lళ6ను ెI
బం%ారF జవలలk 9ాట-" దగవలsను. 12 అపడ ఇWా\ PÚయ లక;
జj®పారÍన రత`మ లను%ా ఆ #?ండ రత`మ లను ఏâదు భ జమ ల]ద
ఉంచవలsను అటB
6 జj®పకమ రక; అహ#ను తన #?ండ భ జమ ల]ద
PQ9ా స 13 మ#Sయ బం%ారF జవలను ¤>! బం%ారF #?ండ
%tల;సులను ేయవలsను; 14 సూతKమ లవలs అ>6 కప"%ా 9ాట-" ేZి అ>6 న

%tల;సులను ఆ జవలక; త%S>ంపవలsను. 15 మ#Sయ AతKారF" ప"%ా
TxయV¥xన పతకమ ేయవలsను. ఏâదుప"వలs x" ేయవలsను;
బం%ారF ను ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల నూల; ను 1L"న సన`Txరను
x" ేయవలsను. 16 అ మడవబ(f చౌdకమ %ా నుండవలsను; అ జ³T:డ
డగ జ³T:డ 9:డల;uగలై య ండవలsను. 17 x"లk Txల;గ పంక;Nల
రత`మ ల;ండనటB
6 రత` మ ల జవలను ేయవలsను. మణÝక %¤¥క
మరకతమ ల;గల పంIN nదట-; 18 పద4#ాగ ల సూరాంతమ ల;గల పంIN
#?ండవ; 19 %ారFత4తమ యషp4#ాP ఇందKలమ ల;గల పంIN మడవ;
20 రకN వరÞప#ాP సు>మ"#ాP సూరాంతమ ల; గల పంIN Txల;గవ.
9ాట-" బం%ారF జవలలk దగవలsను. 21 ఆ రత`మ ల; ఇWా\PÚయ ల
1LరFల;గల9:ౖ 9ా#S 1LరFలపన పం(ెKండండవలsను. మ దK]ద ెIన9ాట-వలs
9ా#Sలk పKJ9ా" 1LరF పన పం(ెKండ %తKమ ల 1LరFల; ఉండవలsను. 22
మ#Sయ ఆ పతకమ అ>6 క ప"%ా 1L"న %tల;సులను ¤>! బం%ారF
ేయవలsను. 23 పతకమ నక; #?ండ బం%ారF ఉంగరమ ల; ేZి 24 ఆ #?ండ
ఉంగరమ లను పతకప #?ండ సలయందు త%S>ంA, పతకప సలనున`
#?ండ ఉంగరమ లలk అల6 బ(fన ఆ #?ండ బం%ారF %tల;సులను త%S>ంపవలsను.
25 అ>6 న ఆ #?ండ %tల;సుల సలను #?ండ #?ండ జవలక; త%S>ంA ఏâదు
T:దుట x" భ జమ ల]ద కటC వలsను. 26 మ#Sయ వ బం%ారF #?ండ
ఉంగరమ లను ేZి ఏâదు T:దుటనున` పతకమ లkప> అంచున x" #?ండ
సలక; 9ాట-" త%S>ంపవలsను. 27 మ#Sయ వ #?ండ బం%ారF ఉంగర
మ ల;ేZి ఏâదు VAతKన దట-C 12ౖ%ా x" కcరFu TUదw, x" PQదుట- పKకక;

గ వను, ఏâదు #?ండ భ జ´µగమ లక; 9ాట-" త%S>ంపవలsను. 28 అపడ
పతకమ ఏâదు VAతKన దట-C I12ౖ%ా నుండనటB
6 ను అ ఏâదునుం(f
వదలక య ండనటB
6 ను 9ారF x" ఉంగర మ లక; ఏâదు ఉంగరమ లక; >
సూతKమ  పతకమ కట 29 అటB
6 అహ#ను ప#Sదz సÍ లమ లk"I 9:ళ6 Ø
నపడ అతడ తన #tమ 4]ద TxయV¥xన పతకమ లk" ఇWా\PÚయ ల
1Lళ6ను "తమ PQ9ా స"`¥" జj®పారÍమ %ా భ#Sంపవలsన 30 మ#Sయ
వ TxయV¥xన పతకమ లk ఊ#§మ తp]్మమ అను9ాట-" ఉంచ
వలsను; అహ#ను PQ9ా స"`¥I 9:ళ6 Øనపడ అV అత" #tమ 4న
ఉండనటB
6 అహ#ను PQ9ా స"`¥" తన #tమ 4న ఇWా\PÚయ ల
TxయV¥xనమ ను "తమ భ#Sంచును. 31 మ#Sయ ఏâదు "ల;వటం%§"
³వలమ >xరమ  క;టC వలsను. 32 x"నడమ తల దూరFటక; రంధKమ
ఉండవలsను. అ Aనగక;ండనటB
6 కంఠ కవచ రంధKమ వలs x" రంధKమ చుటBC
TEతప"PQన %టB ఉండవలsను. 33 x" అంచున x" అంచులచుటBC ల
ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల x"మ4 పండ6 ను 9ాట- నడమను బం%ారF గంటలను
"ల;వ టం%§ చుటBC త%S>ంపవలsను. 34 ఒక బం%ారF గంటయ
x"మ4పండను ఆ "ల;వ టం%§ I\ం అంచున చుటBC ఉండవలsను. 35
ZLవేయ నపడ అహ#ను x" ధ#Sంచునవలsను. అతడ PQ9ా
స"`¥" ప#Sదz సÍ లమ లk"I పK9Ehంచునపడ అతడ xవకయ ండనటB
6
x" ధ " Vనబడవలsను. 36 మ#Sయ వ ¤>! బం%ారF #³క;ేZి మ దK
ెక;నటB
6 x"]ద PQ9ా ప#Sదుzడ అను మట ెకవలsను. 37 అ
ా%ా]ద ఉండనటB
6 > సూతKమ  x" కటC వలsను. అ ా%ా మ ందట-

9:ౖపన ఉండవలsను. 38 తమ ప#Sదz న అరuణల"`ట-లk ఇWా\PÚయ ల;
పKJÌి¡ ంచు ప#Sదz న9ాట-I తగ ల; ోషమ లను అహ#ను భ#SంచునటB
6
అ అహ#ను TUసట ఉండవలsను; 9ారF PQ9ా స"`¥" అం%§క
#SంపబడనటB
6 అ "తమ ను అత" TUసట ఉండవలsను. 39 మ#Sయ సన`
Txర ాP" బ టµCప"%ా ేయవలsను. సన` Txర ా%ాను
TEయవలsను; దట-C " బ టµCప"%ా ేయవలsను. 40 అహ#ను క;మరFలక; వ
ాPలను క;టC వలsను; 9ా#SI దట«C లను ేయవలsను; 9ా#SI అలంారమ ను
ఘనతయ కల;గ నటB
6 క;æÀ6Pలను 9ా#SI ేయవలsను. 41 వ 
సదరF (ైన అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను 9ాట-" ¾(f%Sంపవలsను;
9ారF Txక; యజక;లగ నటB
6 9ా#SI అÌLకమ ేZి 9ా#S" పKJÌి¡ ంA 9ా#S"
ప#Sదz పరచ వలsను. 42 మ#Sయ 9ా#S మనమ ను కపనుటక; వ
9ా#SI Txరలగ లను క;టC వలsను. 43 9ారF పKతmప గ (xరమ లk"I
పK9Ehంచునప(ైనను, ప#Sదz సÍ లమ లk ZLవేయ టక; బ>1ీఠమ ను
స]1ించునప(ైనను, 9ారF ోషpలsౖ xవక య ండనటB
6 అ
అహ#ను]దను అత" క;మరFల]దను ఉండవలsను. ఇ అత"I" అత"
తరF9ాత అత" సంతJI" "తన కటC డ.
"ర¶ మాండమ 29
1 9ారF Txక; యజక;లగ నటB
6 9ా#S" పKJÌి¡ ంచు టక; వ 9ా#SI
ేయవలZిన ార¤దన%ా 2 ఒక Å(ెదూడను కళంకమ ల" #?ండ టäC ళ6 ను
ంగ" #tటMC ను ంగ"9:ౖ నూT: క>Zిన భmమ లను ంగ"9:ౖ నూT: పZిన

పలచ" అపuడమ లను ¬Zి నుమ . 3 %ధుమ1ిం(f 9ాట-" ేZి ఒక
గంపలk 9ాట-" 12ట-C, ఆ గంపను ఆ Å(ెను ఆ #?ండ టäC ళ6 ను ¬Zి"#ావలsను.
4 మ#Sయ వ అహ#నును అత" క;మ రFలను పKతmప గ (xర
మ ±క x రమ దగ¶ రక; ¬Zి"వAd ళ6  9ా#SI ¯ా`నమ ేPంA 5
ఆ వసN మ లను ¬Zి" ాP" ఏâదు "ల;వటం%S" ఏâదును పతక
మ ను అహ#నుక; ధ#SంపేZి, ఏâదు VAతKన న(fకటBCను అత"I కట-C 6
అత" తల]ద ా%ాను 12ట-C ఆ ా%ా]ద ప#Sదz I#§టమ ంA 7 అÌLక
ైలమ ను ¬Zి" అత" తల]ద Zి అత" నÌLIంపవలsను. 8 మ#Sయ
వ అత" క;మరFలను స]1ింపేZి 9ా#SI ాPలను ¾(f%Sంపవలsను.
9 అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను దట-C "కట-C 9ా#SI క;æÀ6Pలను
9EPంపవలsను; "తన కటC డనుబట-C యజకత మ 9ా#Sకగ ను. అహ#నును
అత" క;మరFలను ఆలగ న పKJ 10 మ#Sయ వ పKతmప గ (xరమ
T:దుట-I ఆ Å(ెను ె1ిuంపవలsను అహ#నును అత" క;మరFల;ను Å(ె
తల]ద తమ ేతpల నుంచ%ా 11 పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw
PQ9ా స"`¥" ఆ Å(ెను వ¥ంపవలsను. 12 ఆ Å(ె రకN మ లk ంెమ
¬Zి"  9EK> బ>1ీఠప మ 4ల]ద చ!#S ఆ రకN Wషమంతయ
బ>1ీఠప టడగ న య వలsను. 13 మ#Sయ ఆంతKమ లను కపను \వ ం
తట-" ాలజమ ] వపను #?ండ మతK గ\ంథులను 9ాట-] \వ ను వ
¬Zి బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంపవలsను. 14 ఆ Å(ె మంసమ ను x" చర4మ ను
x" 1Lడను ాæçమ నక; 9:ల;పల అ%S` ాలdవలsను, అ
ాపప#S}#ారÍన బ>. 15 వ ఆటäC ళ6 లk ఒకx" ¬Zినవలsను.

అహ#నును అత" క;మరFల;ను ఆ టäC ల; తల]ద తమ ేతpల;ంచ%ా 16
వ ఆ టäC ల;ను వ¥ంA x" రకN మ ¬Zి బ>1ీఠమ చుటBC x"
Kfంపవలsను. 17 అంతట వ ఆ టäC ల;ను x" అవయవమ లను ే"I అ
VడºZి x" ఆంతKమ లను x" ాళ6 ను క(f%S x" అవయవమ లను
తలను ే#Sd 18 బ>1ీఠమ ]ద ఆ టäC లంతయ ద¨©ంపవలsను; అ
PQ9ాక; దహనబ>, PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమ . 19
మ#Sయ వ #?ండవ టäC ల;ను ¬Zినవలsను. అహ#నును అత"
క;మరFల;ను ఆ టäC ల; తల]ద తమ ేతpల;ంచ%ా 20 ఆ టäC ల;ను వ¥ంA
x" రకN మ లk ంెమ ¬Zి, ఆహ#ను క;(fెV న]దను అత" క;మరFల
క;(f ెవల న]దను, 9ా#S క;(fేJ బÐటC న 9EKళ6]దను,9ా#S క;(fా>
బÐటC న9EKళ6]దను చ!#S బ>1ీఠమ ]ద చుటBC ఆ రకN మ ను Kfంపవలsను. 21
మ#Sయ వ బ>1ీఠమ ]దనున` రకN మ లkను అÌLక ైలమ లkను
ంెమ ¬Zి అహ#ను]దను, అత" వసN మ ల ]దను, అత"నున` అత"
క;మరFల]దను, అత" క;మరFల వసN మ ల]దను Kfంపవలsను. అపడ
అతడను అత" వసN మ ల;ను అత"నున` అత" క;మరFల;ను అత"
క;మరFల వసN మ ల;ను పKJÌి¡ తమ లగ ను. 22 మ#Sయ అ పKJÌి¡ తన
టäC ల; గనుక x" \వ ను \V న కను ఆంతKమ లను కప \వ ను
ాలజమ ] వపను #?ండ మతKగ\ంథులను 9ాట-] \వ ను క;(f
జబËను 23 ఒక గ ండK" #tటMC ను నూT: వం(fన ±క భmమ ను PQ9ా
PQదుటనున` ంగ"9ాట-లk పలచ" ఒక అపuడమ ను వ ¬Zి" 24
అహ#ను ేతpలలkను అత" క;మరFల ేతpలలkను 9ాట-న"`ట-" ఉంA,

అల6(fంపబడ T:ౖ9E దమ %ా PQ9ా స"`¥" 9ాట-" అల6(fంపవలsను. 25
తరF9ాత వ 9ా#S ేతpలలk నుం(f 9ాట-" ¬Zి" PQ9ా స"`¥"
ఇం12ౖన సు9ాసన కల;గ నటB
6 దహనబ>%ా 9ాట-" బ>1ీఠమ ]ద
ద¨©ంపవలsను. అ PQ9ాక; మమ . 26 మ#Sయ అహ#నుక;
పKJÌి¡ తన టäC ల;నుం(f బ¢రను ¬Zి అల6(fంపబడ అరuణమ %ా PQ9ా
స"`¥" x"" అల6(fంప వలsను; అ  వంతగ ను. 27 పKJÌి¡ తన ఆ
టäC ల;లk అన%ా అహ#నుయ అత" క;మరFలయ T:ౖన x"లk
అల6(fంపబ(fన బ¢రను పKJÌి¡ తన జబËను పKJÌి¡ ంపవలsను. 28 అ
పKJాCరuణ గనుక "తన కటC డ పన అ ఇWా\PÚయ లనుం(f అహ
#నుక;ను అత" క;మరFలక; నగ ను. అ ఇWా\PÚయ ల; అ#Suంచు
సమ¥xనబల;లలkనుం(f xమ ేZిన 29 మ#Sయ అహ#ను పKJÌి¡త
వసN మ ల;ను అత" తరF9ాత అత" క;మరFలవగ ను; 9ారF అÌLకమ
ందుటక;ను పKJÌి¡ ంపబడటక;ను 9ాట-" ధ#Sంచున వలsను. 30 అత"
క;మరFలలk T:వడ అత"I పKJ%ా యజక;డగ T° అతడ ప#Sదz సÍ లమ లk
ZLవేయ టక; పKతmప గ (xరమ లk"I 9:ళ6 Øనపడ ఏడ నమ ల; 9ాట-"
9EZినవలsను. 31 మ#Sయ వ పKJÌి¡ తన టäC ల;ను ¬Zి" ప#S
దz సÍ లమ లk x" మంసమ ను వండవలsను. 32 అహ#నును అత"
క;మరFల;ను పKతmప గ (xరమ ±క x రమ దగ¶ ర ఆ టäC ల;
మంసమ ను గంపలk" #tటMC లను Jనవలsను. 33 9ా#S" పKJష¡ ేయ టక;ను
9ా#S" ప#Sదz పరచుటక;ను 9Eట-వలన ాKయhdతN మ ేయబ(ెT° 9ాట-"
9ారF Jనవలsను; అV ప#Sదz నV గనుక అనుడ 9ాట-" Jనకcడదు. 34

పKJÌి¡ తన మంసమ లkTE! ఆ #tటMC లలk TE! ంెనను
ఉదయమ వరక; !%S> య ం(fన PQడల !%S>న అ%S` ేత ద¨©ంపవ
లsను; అ పKJÌి¡ తన గనుక x" Jనవలదు. 35 TEను  ాజj®1ింAన
9ాట"`ట-"బట-C వ అటB
6 అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను ేయవలsను.
ఏడ నమ ల; 9ా#S" పKJష¡ పరచవలsను. 36 ాKయhd తN మ "!తN మ వ
పKJనమ న ఒక Å(ెను ాప ప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంపవలsను. బ>1ీఠమ
"!తN మ ాKయhdతN మ ేయ టవలన x"I ాపప#S}#ారÍబ> న#SuంA
x" పKJÌి¡ ంచుటక; x"I అÌLకమ ేయవలsను. 37 ఏడనమ ల; వ
బ>1ీఠమ "!తN మ ాKhdతN మ ేZి x" ప#Sదz పరచవలsను. ఆ బ>1ీఠమ
అJప#Sదz మ %ా ఉండను. ఆ బ>1ీఠమ నక; తగ ల;న అంతయ
పKJÌి¡ తమగ ను. 38 వ బ>1ీఠమ ]ద "తమ ను అ#SuంపవలZిన
ేమన%ా, ఏ(xV #?ండ %tఱÃ 1ిల6లను పKJనమ ఉదయమందు ఒక
%tఱÃ 1ిల6ను 39 ¯ాయంాలమందు ఒక %tఱÃ 1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 40
దంA¬Zిన మ ాuవ నూT: క>1ిన పయవవంతp 1ిం(f" ాయరuణ
మ %ా మ ాuవ xKÔరసమ ను nదట- %tఱÃ 1ిల6 అ#Suంపవలsను.
¯ాయంాలమందు #?ండవ %tఱÃ 1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 41 అ PQ9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమగ నటB
6 ఉదయాల మంద> అరuణమ ను x"
ాయరuణమ ను అ#SuంAనటBC º" న#Suంపవలsను. 42 ఇ PQ9ా
స"`¥" ¯ాmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw ] తరతరమ లక;
"తమ %ా అ#Suంచు దహనబ>.  మటలడటక; TEను అక(fI వAd
!మ 4ను క>Zిందును. 43 అక(fI వAd ఇWా\PÚ య లను

క>Zిందును; అ Tx మ¨©మవలన ప#Sదz పరచబడను. 44 TEను ¯ాmప
గ (xరమ ను బ>1ీఠమ ను ప#Sదz పరెదను. Txక; యజక;లగ నటB
6 అహ#
నును అత" క;మరFలను ప#Sదz పరెదను. 45 TEను ఇWా\PÚ య ల మధ
"వZింA 9ా#SI ేవడT:ౖ య ందును. 46 ావన TEను 9ా#S మధ
"వZించునటB
6 ఐగ పN ేశమ లk నుం(f 9ా#S" 9:ల;ప>I ర1ిuంAన తమ
ేవ(ైన PQ 9ాను TETE అ" 9ారF ె>ZిందురF. TEను 9ా#S ేవడT:ౖన
PQ9ాను.
"ర¶ మాండమ 30
1 మ#Sయ ధూపమ 9Eయ టక; వ ఒక 9Eకను ేయవలsను తpమ4కఱÃ 
x" ేయవలsను. 2 x" డగ ఒక మర x" 9:డల;u ఒక మర. అ
చౌdకమ %ా నుండవలsను. x" PQతN p #?ండ మరల; x" మ 4ల;
x" ఏాండ య ండవలsను. 3 x" 12ౖ´µగమ నక;ను x" Txల;గ
పKకలక;ను x" మ 4లక;ను ¤>! బం%ారF #³క;ల; %SంA x"I
చుటBC బం%ారF జవను ేయవలsను. 4 x" జవక; గ వను x"I #?ండ
బం%ారF ఉంగరమ ల; ేయవలsను; x" #?ండ పKకలయంద> x" #?ండ
మలల]ద 9ాట-" ఉంచవలsను. 5 అV x" ¹య ¹తకఱÃ లక;
సÍ లమ ల;. ఆ ¹తకఱÃ లను తpమ4కఱÃ  ేZి 9ాట-I బం%ారF#³క;
%Sంపవలsను. 6 ¯ాmప మందసమ TUదwనుండ అడi ెర PQదుట, అన%ా
Wాసనమ ల] కరFణx1ీఠమ T:దుట వ x"" ఉంచవలsను; అకడ TEను
"ను` క>Zిందును. 7 అహ#ను పKJనమ Kదుwన x"]ద

ప#SమళదKవమ ల ధూపమ 9Eయవలsను. అతడ పKºపమ లను చక
పరచునపడ x"]ద ఆ ధూపమ 9Eయవలsను. 8 మ#Sయ
¯ాయంాలమందు అహ#ను పKºపమ లను 9:>%Sంచునపడ x"]ద
ధూపమ 9Eయవలsను. అ ] తరతరమ లక; PQ9ా స"`¥" "తన
ధూపమ . 9 ]రF x"]ద అనధూపమ T:ౖనను దహనబ> సంబంధన
దKవమ T:ౖనను T:ౖ9Eదమ T:ౖనను అ#Suంపకcడదు; ా యమ T:ౖనను
x"]ద యకcడదు. 10 మ#Sయ అహ#ను సంవతqరమ న క¯ా#S
ాKయhdxNరÍన ాప ప#S}#ారÍబ> రకN మ వలన x" మ 4ల "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయవలsను. ] తరతరమ లక; సంవతqర మ నక; ఒక¯ా#S
అతడ x" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయవలsను. అ PQ9ాక; అJ
ప#Sదz న. 11 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను వ
ఇWా\PÚయ లను లsIంపవలsను. 12 9ారF లsIంప బడ 9Eళక; పKJ9ాడ
PQ9ాక; తన ాKణప#Sక\య ధనమ "చుdనవలsను. ఆలగ
ేZినPQడల వ 9ా#S" లsIంచునపడ 9ా#Sలk ఏ ెగ ల;ను పటC దు. 13
9ారF ఇయవలZిన ఏమన%ా, లsIంపబ(fన9ా#Sలk ేరF పKJ9ాడను
ప#Sదz సÍ లమ ±క తpలమ నుబట-C అరతpలమ ఇయవలsను. ఆ తpలమ
PరFవ Aన`మ ల;. ఆ అరతpలమ PQ9ాక; పKJా¡రuణ. 14 ఇరFవ
సంవతqరమ ల; %ా" అంతకంటM PQక;వ వయసుq %ా" గల9ా#?r
లsIంపబ(fన9ా#Sలk ేరF పKJ9ాడను PQ9ాక; అరuణ "యవలsను. 15
అ ] ాKణమ లక; ప#Sక\యధనమ %ా నుండనటB
6 PQ9ాక; అరuణ
ఇచుdనపడ ధనవంతpడ అర తpలమ కంటM ఎక;వ ఇయకcడదు.

áద9ాడ తక;వ ఇయ కcడదు. 16 వ ఇWా\PÚయ ల ±దw నుం(f
ాKయhdxNరÍన 9:ం(f ¬Zి" పKతmప గ (xరమ ±క ZLవ"!తN మ
x" "య!ంపవలsను. ]క; ాKయhdతN మ కల;గ నటB
6 అ PQ9ా
స"`¥" ఇWా\PÚయ లక; జj®పారÍ మ %ా నుండను. 17 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌL ఇట6 T:నుకడగ నుటక; వ ఇతN (f x"క గం%ాళమ ను ఇతN (f
1ీటనుేZి 18 పKతmప గ (xరమ నక; బ>1ీఠమ నక; నడమ x"" ఉంA
ళ6  "ంపవలsను. 19 ఆ ళ6  అహ#నును అత" క;మరFల;ను తమ
ేతpలను ాళ6 ను కడగ నవలsను. 20 9ారF పKతmప గ (xరమ లk"I
9:ళ6 Øనపడను ZLవేZి PQ9ాక; మధూపమ న#Suంచుటక;
బ>1ీఠమ TUదwక; వచుdనపడను xమ xవక య ండనటB
6 ళ6 
కడగ నవలsను. 21 xమ xవక య ండనటB
6 తమ ేతpలను ాళ6 ను
కడగ న వలsను. అ 9ా#SI, అన%ా అత"I" అత" సంతJI" 9ా#S
తరతరమ లక; "తన కటC డ%ా నుండను. 22 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL
ఇట6 T:నువ మ ఖన సుగంధ సం´µరమ లలk 23 ప#Sదz సÍ ల
సంబంధన తpలమ పన, అచdన %పరసమ ఐదువందల
తpలమ ల;ను సుగంధమ గల లవం%SపటC సగమ , అన%ా #?ండవందల ఏబ
తpల మ ల PQతN pను 24 "మ4గ(fi నూT: #?ండవందల ఏబ తpలమ ల
PQతN pను, లవం%SపటC ఐదువందల తpలమ ల;ను ఒÚవ నూT: సం´µరమ ను
మడ పళØ
6 ను ¬Zి" 25 9ాట-" పKJా¡ÌLక ైలమ , అన%ా
సుగంధదKవ¤ళక;" ప"PQన ప#Sమళసం´µర మ %ా ేయవలsను. అ
పKJా¡ÌLక ైలమగ ను. 26 ఆ ైలమ  వ ¯ాmప గ (xరమ ను

¯ాmప మందసమ ను 27 బల6 ను x" ఉపకరణమ ల"`ట-" ºప వృmమ ను
x" ఉపకరణమ లను ధూప9Eకను 28 దహన బ>1ీఠమ ను x"
ఉపకరణమ ల"`ట-" గం%ాళమ ను x" 1ీటను అÌLIంA 29 అV అJప#S
దz నV%ా ఉండనటB
6 9ాట-" పKJÌి¡ ంపవలsను. 9ాట-" తగ ల; పKJవసు
N వ
పKJÌి¡ తమగ ను. 30 మ#Sయ అహ#నును అత" క;మరFల;ను Txక;
యజక;లsౖ య ండనటB
6 వ 9ా#S" అÌLIంA పKJÌి¡ ంప వలsను. 31 మ#Sయ
వ ఇWా\PÚయ లఇ ] తరతరమ లక; Txక; పKJా¡ÌLకైల
య ండవలsను; 32 x"" నర శ#§రమ ]ద యకcడదు; x" ¤ళనమ
పన x" వంట- ే"T:ౖనను ేయ కcడదు. అ పKJÌి¡ తన, అ ]క;
పKJÌి¡ త న%ా నుండవలsను. 33 x"వంట- కల;ప9ాడను అను"]ద
x"" య 9ాడను తన పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయబడవలsన" ెపమ . 34
మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ ప#Sమళ దKవమ లను, అన%ా
జటµమంZి %1ి చందనమ గంధపెక అను ఈ ప#Sమళ దKవమ లను
స చûన ¯ాంబµKణÝ" సమ´µగమ ల;%ా ¬Zి" 35 9ాట- ధూపదKవమ ను
ేయవలsను; అ సుగంధదKవ¤ళక;" ప"పన కలపబ(f, ఉప గలయ
స చûనయ ప#Sదz నయ T:ౖన సుగంధ ధూపసం´µరమ . 36 x"లk
ంెమ (fేZి TEను "ను` క>Zిను పKతmప గ (xరమ లk" ¯ాmప
మందసమ T:దుట x" నుంచవలsను. అ ]క; అJ ప#Sదz మ %ా ఉండ
వలsను. 37 వ ేయవలZిన ఆ ధూపదKవమ ను x" ¤ళనమ పన ]
"!తN మ ]రF ేZినకcడదు. అ PQ9ాక; పKJÌి¡ తన%ా
ఎంచవలsను. 38 x" 9ాసన చూచుటక; x"వంట- ేయ 9ాడ తన

పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయబడను.
"ర¶ మాండమ 31
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను 2 చూడమ ; TEను యx %తKమ లk
హÉరF మనుమడను ఊరF క;మరFడT:ౖన బ¿సలల; అను 1LరFగల 9ా""
1ి>AJ". 3 VAతKన పనులను క>uంచుటక;ను బం%ారFను 9:ం(fను
ఇతN (fను ప" ేయ టక;ను దుగ ట?r 4 రత`మ లను ¯ాన బ¿టC Bటక;ను
కఱÃ నుÅZి ెక;టక;ను 5 సమసN Vధమ లsౖన పనులను ేయ టక;ను
జj®నVx V9Eకమ ల;ను సమసN న పనుల TEరFuను 9ా"I కల;గ నటB
6
9ా"" ేవ" ఆత4 పరFÞ"%ా ేZి య Tx`ను. 6 మ#Sయ TEను xను
%తKమ లk" అ¨ß ¯ామక; క;మరF(ైన అÚయబ ను అత"I డ ేZి
J". TEను ాజj®1ింAనవ"`య ేయ నటB
6 జj®న హృదయ లంద#S
హృదయమ లలk జj®నమ ను ఉంA య Tx`ను. 7 పKతmప గ (xరమ ను
¯ాmప మందసమ ను x"]దనున` కరFణx1ీఠమ ను ఆ గ (xరప ఉప
కరణమ ల"`ట-" 8 బల6 ను x" ఉపకరణమ లను "ర4లన ºపవృmమ ను
x" ఉపకరణమ ల"`ట-" ధూప9Eకను 9 దహన బ>1ీఠ మ ను x"
ఉపకరణమ ల"`ట-" గం%ాళమ ను x" 1ీటను 10 యజకZLవేయ నటB
6
ZL9ా వసN మ లను యజక;(ైన అహ#ను±క పKJÌి¡ త వసN మ లను అత"
క;మరFల వసN మ లను 11 అÌLక ైలమ ను ప#Sదz సÍ లమ రక; ప#Sమళ
ధూపదKవమ లను TEను  ాజj®1ింAన పKారమ %ా 9ారF సమసN మ ను
ేయవలsను. 12 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ

ఇWా\PÚయ ల"జమ %ా ]రF TEను "య!ంAన VWా\ంJనమ లను
ఆచ#Sంపవలsను; 13 !మ 4ను ప#Sదz పరచు PQ9ాను TETE అ"
ె>ZినునటB
6 అ ] తర తరమ లక; Txక;ను ]క;ను గ రFతగ ను. 14
ావన ]రF VWా\ంJనమ Txచ#Sంపవలsను. "శdయమ %ా అ ]క;
ప#Sదz మ ; x"" అపVతK పరచు9ాడ తన పKజల లkనుం(f ట-C 9Eయబడను.
15 ఆరF నమ ల; ప"ేయ వచుdను; ఏడవనమ PQ9ాక;
పKJÌి¡ తన VWా\ంJనమ . ఆ VWా\ంJనమ న ప"ేయ పKJ9ాడను
తపuక మరణhm TUందును. 16 ఇWా\PÚయ ల; తమ తర తరమ లక; VWా\ంJ
Txxరమ ను అనుస#SంA ఆ నమ Txచ#Sంపవలsను; అ "త"బంధన. 17
Txక;ను ఇWా\PÚయ లక;ను అ ఎల6 పడను గ రFైయ ండను; ఏలయన%ా
ఆరFనమ ల; PQ9ా భమాశమ లను సృంA Pడవనమ న ప"
మ" Vశ\!ంెన" ెపమ . 18 మ#Sయ ఆయన ZీTxP ండ]ద ¹ÌL
మటలడట x>ంAన తరF9ాత ఆయన తన Wాసన మ ల;గల #?ండ
పలకలను, అన%ా ేవ" 9EK> 9ాKయబ(fన #ాJ పలకలను అత"Iెdను.
"ర¶ మాండమ 32
1 మÌL ండగక;ండ తడవేయ ట పKజల; చూAనపడ ఆ పKజల;
అహ#నుTUదwక; కc(f వAdలsమ 4, మ మ ందర నడచుటక; ఒక ేవతను
మరక; ేయ మ . ఐగ పNలkనుం(f మమ 4ను ర1ిuంAన ఆ ¹ÌL
అను9ాడ ఏమPQT° మక; ె>యద" అత" ె1ిu#S. 2 అందుక;
అహ#ను] ´µరలక; ] క;మ రFలక; ] క;మ#?Nలక; ెవల నున`

బం%ారF గ లను ¬Zి Tx±దw క; ెండ" 9ా#S ెపu%ా 3 పKజలందరF తమ
ెవలనున` బం%ారF గ లను ¬Zి అహ#ను TUదwక; ెAd#S. 4 అతడ
9ా#S±దw 9ాట-" ¬Zి" గర రపమ ను ఏరuరA x"" త Zిన
దూడ%ా ేZ2ను. అపడ 9ారFఓ ఇWా\Pలc, ఐగ పNేశమ లkనుం(f "ను`
ర1ిuంAన  ేవడ ఇే అ"#S. 5 అహ#ను అ చూA x" PQదుట ఒక
బ>1ీఠమ కట-C ంెను. మ#Sయ అహ#ను#³ప PQ9ాక; పండగ
జరFగ న" xట-ంప%ా 6 మరFTxడ 9ారF ఉదయమ న లA దహన బల;లను
సమ¥xనబల;ల న#SuంA#S. అపడ జనుల; Jనుటక;ను xKగ టక;ను
కcరFdం(f ఆడటక; లA#S. 7 ా%ా PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ %S
9:ళ6 Øమ ; ఐగ పNేశమ నుం(f వ ర1ిuంAన  పKజల; ె(fP#S. 8 TEను
9ా#SI "య!ంAన Kవనుం(f త ర%ా ¾ల%SP తమరక; తZిన
దూడను ేZి" x"I ¯ా%Sలప(f బ>న#SuంAఓP ఇWా\Pలc,
ఐగ పNేశమ నుం(f "ను` ర1ిuంAన  ేవడ ఇే అ" ెప"రT:ను. 9
మ#Sయ PQ9ా ఇట6 T:నుTEను ఈ పKజలను చూAయ Tx`ను; ఇ% 9ారF
లkబడTUల6" పKజల;. 10 ావన వ ఊరక;ండమ ; Tx Åపమ 9ా#S]ద
మండను, TEను 9ా#S" ా>d9EZి "ను` %tపu జనమ %ా ేZ2దన" ¹ÌL
ెపu%ా 11 ¹ÌL తన ేవ(ైన PQ9ాను బKJమల;"PQ9ా, వ
మ}శINవలన బµహÑబలమ వలన ఐగ పN ేశమ లkనుం(f ర1ిuంAన 
పKజల]ద  Åపమ మండTEల? 12 ఆయన ండలలk 9ా#S" చంపనటB
6 ను
భ!]దనుం(f 9ా#S" నhంపేయ నటB
6 ను ×డర³ 9ా#S" ¬Zి"
PQన" ఐగ 1ీN య ల; ఏల ెపనవలsను?  Åా%S`నుం(f మళØ
6 " వ

13  ZLవక;లsౖన అబµK}మ ను ఇ¯ాqక;ను ఇWా\Pల;ను జj®పకమ
ేZినుమ . వ 9ా#SఆాశనmతKమ లవలs ] సంxనమ అవృz జ³Zి
TEను ె1ిuన PÀ సమసN భ!" ] సంxనమ న Iెdదన"య , 9ారF
"రంతరమ x"I హక;xరFలగ దుర"య 9ా#S డ" పKమణమ ేZి
ె1ిuJవT:ను. 14 అంతట PQ9ా తన పKజలక; ేZ2దన" ె1ిuన
×డనుగ#Sd సంxపప(ెను. 15 ¹ÌL Wాసనమ ల;గల #?ండ పలకలను ేత
పటBC" ండ %S వెdను. ఆ పలకల; ఇరF పKకలను 9ాKయబ(fనV; అV ఈ
పKకను ఆ పKకను 9ాKయ బ(fయ ం(ెను. 16 ఆ పలకల; ేవడ ేZినV; ఆ
పలకల ]ద ెకబ(fన 9ాKత ేవ" ే9ాKత. 17 ఆ పKజల; 12దw³కల;
9Eయ చుండ%ా PQషpవ ఆ ధ " V"ాæçమ లk య దz ధ " అ" ¹ÌL
అన%ా 18 అతడ అ జయధ "ాదు, అపజయ ధ "ాదు, సం%§త ధ " Txక;
Vనబడచున`దT:ను. 19 అతడ ాæçమ నక; స]1ింప%ా, ఆ దూడను, 9ారF
Txటమడటను చూెను. అందుక; ¹ÌL Åపమ మం(ెను; అతడ
ండగ వను తన ేతpలలkనుం(f ఆ పలకలను పడ9EZి 9ాట-" పగ 20
మ#Sయ అతడ 9ారF ేZిన ఆ దూడను ¬Zి" అ%S` ా>d (fేZి
ళ6 ]ద చ>6 ఇWా\PÚయ లేత x" xK%Sంెను. 21 అపడ ¹ÌLవ ఈ
పKజల]I ఈ %tపu ాపమ ర1ిuంచునటB
6 9ారF "ను` ఏ!ేZిర"
అహ#నును నడగ%ా 22 అహ#ను Tx P>న9ా(x,  Åపమ
మండ"యక;మ . ఈ పKజల; దు#ా4రF¶లను మట  9:రFగ దువ. 23
9ారFమక; మ ందునడచుటక; ఒక ేవతను ేయ మ ; ఐగ పNలkనుం(f
మమ 4ను ర1ిuంAన9ాడగ ఈ ¹ÌL PమPQT° మక; ె>యద"#S. 24

అందుక; TEనుఎవ#S±దw బం%ారమ ఉన`ో 9ారF x"" ఊడºZి ెండ"
ె1ిuJ". TEను x" అ%S`లk 9Eయ%ా ఈ దూడ యPQనT:ను. 25 పKజల;
Vచdల V(f%ా JరFగ ట ¹ÌL చూెను. 9ా#S V#ధులలk 9ా#SI ఎగxÈ
కల;గ నటB
6 అహ#ను VచdలV(f%ా JరF గ టక; 9ా#S" V(fA 12ట-C య ం(ెను.
26 అందుక; ¹ÌL ాæçమ ±క x ర మ న ">APQ9ా పmమ న
నున` 9ారందరF Tx±దw క; రం(f అన%ా లయ లందరFను అత" ±దw క;
కc(f వAd#S. 27 అతడ 9ా#S" చూA]లk పKJ9ాడను తన కJN " తన
నడమ న కటBC" ాæçమ లk x రమ నుం(f x రమ నక; 9:ళ6 Øచు,
పKJ9ాడ తన సదరF" పKJ9ాడ తన ె>ా"" పKJ9ాడ తన 28
లయ ల; ¹ÌL మటపన ేయ%ా, ఆ నమ న పKజలలk ఇంచు!ంచు
మడ9Eలమం కc>#S. 29 ఏలయన%ా ¹ÌL 9ా#S" చూATEడ PQ9ా
!మ 4ను ఆర ంచునటB
6 ]లk పKJ9ాడ తన క;మరF"]ద ప(fP%ా"
తన సదరF"]ద ప(fP%ా" PQ9ాక; !మ 4ను ]#³ పKJష¡ ేZి
నుడT:ను. 30 మరFTxడ ¹ÌL పKజల ]రF %tపu ాపమ ేZిJ#S గనుక
PQ9ా±దw క; ండ PQI 9:æç6దను; ఒక9Eళ ] ాపమ నక;
ాKయhdతN మ ేయగలTE¹ అT:ను. 31 అపడ ¹ÌL PQ9ా ±దw క;
J#S%S 9:È6 అã PÀ పKజల; %tపu ాపమ ేZి#S; 9ారF బం%ారF ేవతను
తమరక; ేZి"#S. 32 అã వ 9ా#S ాపమ ను ఒక9Eళ ప#Sహ#SంA
J9ా, ల"PQడల వ 9ాKZిన  గ\ంథమ లk నుం(f Tx 1LరF తp(fA9Eయ మ"
బKJమల;నుచుTx`న T:ను. 33 అందుక; PQ9ాPQవడ Tx PQదుట
ాపమ ేZ2T° 9ా" Tx గ\ంథమ లkనుం(f తp(fA 9Eయ దును. 34 ాబట-C వ

9:È6 TEను  ె1ిuనbట-I పKజలను న(f1ించుమ . ఇ% Tx దూత క;
మ ందు%ా 9:ళ6 Øను. TEను వచుd నమ న 9ా#S ాపమ ను 9ా#S ]I
ర1ిuంెదన" ¹ÌL ె12uను. 35 అహ#ను క>uంAన దూడను పKజల;
ేPంAనందున PQ9ా 9ా#S" బµధ12టMCను.
"ర¶ మాండమ 33
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువను వ ఐగ పNేశమ నుం(f
డ"వAdన పKజల;ను బయల;ే#S, TEను అబµK}మ ను ఇ¯ాqక;ను
యÅబ ను పKమణమ ేZి సంxనమ నక; º" "ెdదన" ె1ిuన ాల;
ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ నక; లAం(f. 2 TEను క; మ ందు%ా దూతను
పం1ి కTx య లను అ¹#§య లను ¨©¬Nయ లను 12#Syèయ లను
¨© య లను PQబZీయ లను 9:ళ6%tటMC దను. 3 ]రF లkబడTUల6" పKజల;
గనుక TEను ] కcడ #ాను; Kవలk !మ 4ను సంహ#Sంెద TE¹ అ"
¹ÌL ె12uను. 4 పKజల; ఆ దు#ా రN ను V" దుఃüంA#S; ఎవడను
ఆభరణమ లను ధ#Sంచునలదు. 5 ా%ా PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ
ఇWా\PÚయ ల]రF లkబడTUల6" పKజల;; ఒక mణమతKమ TEను ]
నడమక; వAdJTx, !మ 4ను "ర4లమ ేZ2దను గనుక !మ 4ను ఏ!
ేయవలsT° అ Txక; ె>య నటB
6 ] ఆభరణమ లను ] ]దనుం(f
¬Zి9Eయ (f అ" ెపమT:ను. 6 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల; #³బ ండ±దw
తమ ఆభరణమ లను ¬Zి9EZి#S. 7 అంతట ¹ÌL గ (xరమ ను ¬Zి ాæçమ
9:ల;ప>I 9:È6 ాæçమ నక; దూరమ %ా x" 9EZి, x"I పKతmప

గ (xరమను 1LరF 12టMCను. PQ9ాను 9:దIన పKJ9ాడను ాæçమ నక; 9: 8
¹ÌL ఆ గ (xరమ నక; 9:È6నపడ పKజలందరFను లA, పKJ9ాడ తన
గ (xరప x రమందు ">A, అతడ ఆ గ (xరమ లk"I వవరక; అత"
9:నుకతటBC "x"ంA చూచు చుం(ెను. 9 ¹ÌL ఆ గ (xరమ లk"I
Pనపడ ¤ఘసN ంభమ %S ఆ గ (xరప x రమందు "ల;వ%ా
PQ9ా ¹ÌL మటలడచుం(ెను. 10 పKజలందరF ఆ ¤ఘసN ంభమ ఆ
గ (xరప x రమ న "ల;చుటచూA, లA పKJ9ాడను తన తన గ (xరప
x రమందు నమ¯ారమ ేయ చుం(f#S. 11 మనుషpడ తన ZL`¨©తp"
మటలడనటB
6 PQ9ా ¹ÌL మ ఖమ ü%ా మటలడచుం(ెను.
తరF9ాత అతడ ాæçమ లk"I J#S%S వచుdచుం(ెను. అత" ప#Sxరక;డను
నూను క;మరFడT:ౖన PQషpవ అను ¸°వనసుÍడ గ (xరమ లkనుం(f
9:ల;ప>I #ాలదు. 12 ¹ÌL PQ9ా ఇట6 T:నుచూడమ ఈ పKజలను
డ" మ4" వ Tx ెపచుTx`వ %ా" Tx ఎవ#S" పం12ద9Ù అ
Txక; ెల;పలదు. వTEను  1LరFనుబట-C "ను` ఎ#S%Sయ Tx`న"య , Tx
కటµmమ క; క>%Sనద"య ె1ిuJV కx. 13 ాబట-C  కటµmమ Tx
PQడల క>%Sన PQడల  కటµmమ TxPQడల కల;గ నటB
6 %ా దయేZి 
మర¶ మ ను Txక; ెల;పమ . అపడ TEను "ను` ె>Zిందును;
AతN %Sంచుమ , ఈ జనమ  పKజలగx అT:ను. 14 అందుక; ఆయనTx స"`¥
క; డ%ా వచుdను, TEను క; VWా\ంJ కల;గజ³Z2దనన%ా 15 ¹ÌL స"`¥
#ా"PQడల ఇకడనుం(f మమ 4ను డ" క;మ . 16 TxPQడలను 
పKజలPQడలను క; కటµmమ క>%Sనద" ే" వలన ె>యబడను? వ

మ వచుdటవలనTE గx? అటB
6 ¤మ , అన%ా TEనును  పKజల;ను
భ!]దనున` సమసN పKజలలkనుం(f పKేIంపబడదుమ" ఆయన
ె12uను. 17 ా%ా PQ9ావ ె1ిuన మటపన ేZ2 దను; ]ద Txక;
కటµmమ క>%Sన,  1LరFనుబట-C "ను` ఎరFగ దున" ¹ÌL ెపu%ా 18
అతడదయేZి  మ¨©మను Txక; చూపమన%ా 19 ఆయనTx
మంAతనమంతయ  PQదుట కను పరెదను; PQ9ా అను Txమమ ను
 PQదుట పKకట-ంెదను. TEను కరF ణÝంచు9ా" కరFణÝంెదను, ఎవ"యందు
క"కరప(ెదT° 9ా"యందు క"కరప(ెదనT:ను. 20 మ#Sయ ఆయనవ Tx
మ ఖమ ను చూడజjలవ; ఏ నరFడను నను` చూA బKదుకడT:ను. 21
మ#Sయ PQ9ాఇ% Tx స]పమ న ఒక సÍ లమ న`, వ ఆ
బండ]ద "ల;వవలsను. 22 Tx మ¨©మ "ను` xట- 9:ళ6 Øచుండ%ా ఆ
బండసందులk "ను` ఉంA, "ను` xట- 9:ళ6 Øవరక; Tx ేJ "ను` క12uదను;
23 TEను Tx ెP ¬Zిన తరF9ాత Tx 9:నుక ారîమ ను చూెదవ ా" Tx
మ ఖమ క; కనబడద" ¹ÌL ె12uను.
"ర¶ మాండమ 34
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLnదట- పలకల వంట- మ#S #?ండ #ాJపలకలను
ెక;మ . వ పగ ల %tట-C న nదట- పలకల]దనున` 9ాకమ లను TEను
ఈ పలకల]ద 9ాKZ2దను. 2 ఉదయమ నక; వ Zిదzప(f ఉదయమ న
ZీTxP ండPQI అకడ hఖరమ ]ద Tx స"`¥" ">Aయ ండవలsను.
3 ఏ నరFడను  ఈ ండక; #ాకcడదు; ఏ నరFడను ఈ ండ ]ద

ఎకడT:ౖనను కనబడకcడదు; ఈ ండPQదుట %tఱÃ లsౖనను ఎదుwలsౖనను
¤యకcడద" Z2లVెdను. 4 ాబట-C అతడ nదట- పలకలవంట- #?ండ
#ాJపలకలను ె?ను. ¹ÌL తనక; PQ9ా ఆజj®1ింAనటB
6 ఉదయమందు
12ందలకడ లA ఆ #?ండ #ాJపలకలను ేతపటBC" ZీTxPండ PQక%ా 5
¤ఘమ లk PQ9ా %S అకడ అత" ">A PQ9ా అను
Txమమ ను పKకట-ంెను. 6 అత"PQదుట PQ9ా అత" xట9:ళ6 ØచుPQ9ా క"కరమ , దయ, ºరWాంతమ , V¯ాNరన
కృాసతమ ల;గల ేవ(ైన PQ9ా. 7 ఆయన 9EP 9EలమంI కృపను
చూపచు, ోషమ ను అప#ాధమ ను ాపమ ను m!ంచును %ా" ఆయన
ఏమతKమ ను ోషpలను "#wషpల%ా ఎంచక మడ Txల;గ తరమ లవరక;
తండKల ోషమ ను క;మరFల ]I" క;మరFల క;మరFల ]I"
ర1ిuంచు న" పKకట-ంెను. 8 అందుక; ¹ÌL త రప(f TEలవరక; తలవంచు"
నమ¯ారమ ేZి 9 పKభ 9ా, Tx]ద క; కటµmమ క>%SనPQడల Tx మనV
ఆలIంచుమ . దయేZి Tx పKభ వ మ మధను ఉం(f మకcడ #ావలsను.
రF లkబడTUల6" పKజల;, మ ోషమ ను ాపమ న 10 అందుక; ఆయనఇ%
TEను ఒక "బంధన ేయ చుTx`ను; భ!]ద ఎకడT:ౖనను ఏజనమ లk
T:ౖనను ేయబడ" అదు»తమ ల;  పKజలంద#SPQదుట ేZ2దను. వ ఏ
పKజల నడవ 11 TEడ TEను  ాజj® 1ించుx"ననుస#SంA నడవమ . ఇ%
TEను అ¹#§ య లను కTxయ లను ¨©¬N య లను 12#Syèయ లను
¨© య లను PQబZీయ లను  PQదుటనుం(f 9:ళ6 %tటMC దను. 12 వ
ఎక(fI 9:ళ6 ØచుTx`9Ù ఆ ేశప "9ాసుల "బంధన ేZినక;ండ

జjగ\తNపడమ . ఒక9Eళ అ క; ఉ#Sావచుdను. 13 ాబట-C ]రF 9ా#S
బ>1ీఠమ లను పడ%tట-C 9ా#S బÐమ4లను పగ ల%tట-C 9ా#S ేవx సN ంభమ లను
పడ%tటC వలsను. 14 ఏలయన%ా 9E#tక ేవ"I నమ¯ారమ ేయవదుw,
ఆయన Txమమ #షమ గల PQ9ా; ఆయన #షమ గల ేవడ. 15 ఆ
ేశప "9ాసుల "బంధనేZినక;ండ జjగ\తN పడమ ; 9ారF ఇతరFల
ేవతల వచ#SంA ఆ ేవతలక; బ> అ#Suంచుచున`పడ ఒకడ "ను`
1ి>Aన PQడల వ 9ా" బ>దKవమ ను Jనక;ండ చూచునుమ . 16
మ#Sయ వ  క;మరFలరక; 9ా#S క;మ #?Nలను పచుdనుT:డల 9ా#S
క;మ#?Nల; తమ ేవతల వచ#SంA  క;మరFలను తమ ేవతల
వచ#Sంప ేయ దు#³¹. 17 తZిన ేవతలను ేZినవలదు. 18 ]రF
ంగ" 9ాట- పండగ ఆచ#Sంపవలsను. TEను  ాజj®1ింAనటB
6 ఆáబ T:లలk
"యమక ాలమందు ఏడ నమ ల; ంగ"9ాట-TE Jనవలsను. ఏలయన%ా
ఆáబ T:లలk ఐగ పNలkనుం(f ]రF బయల;ే#S వAdJ#S. 19 పKJ ¾>చూల;
1ిల6య Tx.  పవలలk ¾>చూల;ైన పKJ మగ దూడP %ా" %tఱÃ
1ిల6P%ా" అ Txదగ ను 20 %tఱÃ 1ిల6ను ఇAd %ా(fద ¾>1ిల6ను
V(f1ింపవలsను, x" V¹Aంప"PQడల x" డను VరFగºయవలsను. 
క;మరFలలk పKJ ¾>చూల;9ా" V(f1ింపవలsను, Tx స"`¥" 9ారF
పట-C ేతpల కనబడవలదు. 21 ఆరF నమ ల; వ ప"ేZి Pడవ
నమ న Vశ\!ంపవలsను. దును` ాలమంైనను Åయ ాలమంైనను ఆ
నమ న Vశ\!ంపవలsను. 22 మ#Sయ వ %ధుమలÅతలk పKథమ
ఫలమ ల పండగను, అన%ా 9ారమ ల పండగను సంవతq #ాంతమందు

పంటకcరFd పండగను ఆచ#Sంపవలsను. 23 సంవతqరమ నక; మ మ4రF 
పరFషpలందరF పKభ వను ఇWా\PÚయ ల ేవడ T:ౖన PQ9ా స"`¥"
కన బడవలsను 24 ఏలయన%ా  PQదుటనుం(f జనమ లను 9:ళ6%tట-C 
>¤రలను %tపuV%ా ేZ2దను. మ#Sయ వ సంవతqరమ నక; మ మ4రF
 ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" కనబడబ¢వనపడ ఎవడను  భ!"
ఆhం పడ. 25 వ ప>Zినx" Tx బ>రకN మ ను అ#Suంప కcడదు;
ప¯ాపండగలk" బ>సంబంధన మంసమ ను ఉదయాలమ వరక;
ఉంచకcడదు. 26  భ! ±క పKథమఫలమ లలk nదట-V  ేవ(ైన
PQ9ా మంరమ లk"I ేవలsను. ¤క1ిల6ను x" త>6 ాల ఉడకబ¿టC
కcడదT:ను. 27 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నుఈ 9ాకమ లను
9ాKZినుమ ; ఏలయన%ా ఈ 9ాకమ లనుబట-C TEను ను
ఇWా\PÚయ లను "బంధన ేZియ Tx`ను. 28 అతడ నల;బ
#³PంబగళØ
6 PQ9ా కcడ అకడ నుం(ెను. అతడ ´¢జనమ ేయలదు
ళØ
6 xKగలదు; అంతలk ఆయన ఆ "బంధన 9ాకమ లను అన%ా ప
ఆజ® లను ఆ పలకల]ద 29 ¹ÌL ZీTxPండ గ చుండ%ా Wాసనమ ల; గల
ఆ #?ండ పలకల; ¹ÌL ేJలk ఉం(ెను. అతడ ఆ ండ గ చుండ%ా ఆయన
అత" మటలడచున` పడ తన మ ఖచర4మ పKాhంAన సంగJ
¹ÌLక; ె>Zి య ండలదు. 30 అహ#నును ఇWా\PÚయ లందరFను ¹ÌLను
చూAనపడ అత" మ ఖచర4మ పKా hంెను గనుక 9ారF అత" స]1ింప
9:రA#S. 31 ¹ÌL9ా#S" 1ి>Aనపడ అహ#నును సమజ పK¥xనులందరFను
అత" ±దw క; J#S%S వAd#S, ¹ÌL 9ా#S మట ల(ెను. 32 అటBతరF9ాత

ఇWా\PÚయ లందరF స] 1ింప%ా ZీTxPండ]ద PQ9ా తన
ె1ిuన యవతp
N ను అతడ 9ా#S ాజj®1ింెను. 33 ¹ÌL 9ా#S ఆ మటల;
ెపట x>ంA తన మ ఖమ ]ద మ సుక; 9EZిT:ను. 34 అPనను ¹ÌL
PQ9ా మటలడటక; ఆయన స"`¥" పK9EhంAన nదల;"
అతడ 9:ల;ప>I వచుd వరక; ఆ మ సుక; ¬Zి9EZ2ను; అతడ 9:ల;ప>I
వAd తనక; ఆజj®1ింపబ(fన 35 ¹ÌL మ ఖచర4మ పKాhంప%ా
ఇWా\PÚయ ల; ¹ÌL మ ఖమ ను చూA#S; ¹ÌL ఆయన మటలడటక;
లkప>I 9:ళ6 Øవరక; తన మ ఖమ ]ద మ సుక; 9EZిT:ను.
"ర¶ మాండమ 35
1 ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ ను గ ేZి]రF ేయ నటB
6
PQ9ా ఆజj®1ింAన Vధు లవన%ా 2 ఆరF నమ ల; ప"ేయవలsను;
ఏడవ ]క; ప#Sదz నమ . అ PQ9ా VWా\ంJనమ ; x"లk
ప"ేయ పKJ9ాడను మరణ hmTUందును. 3 VWా\ంJ నమ న ]రF ]
Pండ6 లk ఎకడను అ%S` #ాజబ¿టC కcడద" 9ా#S ె12uను. 4 మ#Sయ ¹ÌL
ఇWా\PÚయ లsౖన సర సమజ మ  ఇట6 T:నుPQ9ా ఆజj®1ింAనేమన%ా
5 ]రF ]లkనుం(f PQ9ాక; అరuణమ గ ేయ (f. ఎట6 న%ా
బ z పట-C న పKJ9ాడ PQ9ా ZLవ"!తN మ బం%ారF, 9:ం(f, ఇతN (f, 6 ల
ధూమÖ రకN వరÞమ ల;, సన`Txర ¤క9:ండKకల;, ఎఱÃ రంగ 9EZిన టäC ళ6 ళØ
6 ,
సమ దKవతqల ళØ
6 , తpమ4కఱÃ , 7 పKºపమ నక; ైలమ , 8
అÌLకైలమ నక;ను ప#Sమళ దKవ ధూపమ నక;ను సుగంధ సం´µరమ ల;,

9 ఏâదుక;ను పతకమ నక;ను లత పచdల;ను ెక; రత`మ ల;ను ¬Zి"
#ావలsను. 10 మ#Sయ V9Eక హృదయ లందరF వAd PQ9ా
ఆజj®1ింAనవ"`య ేయవలsను. 11 అ9Eవన%ా మంరమ x" గ (xరమ
x" 12ౖకప x" ల;క;ల; x" పలకల; x" అడi కఱÃ ల; x" సN ంభమ ల;
x" మ4ల;. 12 మందసమ x" ¹తకఱÃ ల;, కరFణx 1ీఠమ కప ెర, 13
బల6 x" ¹తకఱÃ ల; x" ఉపకరణమ ల"`య , స"`¥ #tటMC ల;, 14
9:ల;గ ఱక; ºపవృmమ x" ఉపకరణమ ల; x" పKºపమ ల;,
ºపమ లక; ైలమ 15 ధూప9Eక x" ¹తకఱÃ ల;, అÌLకైలమ
ప#SమళదKవ సం´µరమ , మంర x ర మ న x రమ నక; ెర. 16 దహన
బ>1ీఠమ x"I క>%Sన ఇతN (f జలs6డ x" ¹తకఱÃ ల; x"
య పకరణమ ల"`య , గం%ాళమ x" 1ీట 17 ఆవరణప ెరల; x"
సN ంభమ ల; 9ాట- మ4ల; ఆవరణ x రమ నక; ెర 18 మంరమ నక;
¤క;ల; ఆవరణమ నక; ¤క;ల; 9ాట-I xKళØ
6 19 ప#Sదz సÍ లమ లk
ZLవేయ టక; ZL9ావసN మ ల;, అన%ా యజక;(ైన అహ#నుక; పKJÌి¡ త వసN 
మ ల; యజక;లగ నటB
6 అత" క;మరFలక;ను వసN మ ల; నVP అT:ను.
20 ఇWా\PÚయ ల సమజమంతయ ¹ÌL ఎదుటనుం(f 9:డ>PQను. 21
తరF9ాత ఎవ" హృదయమ 9ా" #³12T°, ఎవ" మనసుq 9ా" 1LK#³1ింెT°
9ారందరF వAd, పKతmప గ (xరమ ±క ప"రక;ను x" సమసN
ZLవరక;ను పKJÌి¡ త వసN మ ల రక;ను PQ9ాక; అరuణను ెAd#S. 22
ZీN ల;%ా" పరFషpల;%ా" PQవ#?వ#S హృదయమ ల; 9ా#S" 1LK#³1ింెT°
9ారందరF PQ9ాక; బం%ారF అ#SuంAన పKJ9ాడను మ కరలను,

గ లను, ఉంగరమ లను xవళ మ లను, సమసN Vధన బం%ారF
వసు
N వలనుెAd#S. 23 మ#Sయ ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;, సన`Txర, ¤క
9:ండKకల;, ఎఱÃ రంగ 9EZిన టäC ళ6 ళØ
6 , సమ దKవతqల ళØ
6 , ట-లk ఏV
PQవ#S ±దw నుం(ెT° 9ారF 9ాట-" ెAd#S. 24 9:ం(f%ా" PతN (f%ా"
పKJÌి¡ ంAన పKJ9ాడను PQ9ాక; ఆ అరuణమ ెెdను. ఆ ZLవలk ఏ
ప"?rనను వచుd తpమ4కఱÃ PQవ" ±దw నుం(ెT° 9ాడ x" ెెdను. 25
మ#Sయ V9Eక హృదయమ గల ZీN లందరF తమ ేతpల వ(fI xమ వ(fIన
ల ధూమÖ రకN వరÞ మ ల;గల నూల;ను సన`Txర నూల;ను ెAd#S. 26 ఏ ZీN ల;
జj®నహృదయమ గల9ా#?r 1LK#³1ింపబ(f# 9ారందరF ¤క 9:ండKకలనువ(fI#S.
27 పK¥xనుల; ఏâదుక;ను పతకమ నక;ను ెక; రత`మ లను లతపచdలను
28 సుగంధదKవమ ను, ºపమ నక;ను అÌLక ైలమ నక;ను ప#Sమళ
ధూపమ నక;ను ైలమ ను ెAd#S. 29 ¹ÌL ేయవలsన" PQ9ా
ఆజj®1ింAన పనుల"`ట- రక; ఇWా\PÚయ లలk పరFషpల! ZీN ల!
ెచుdటక; ఎవ#S హృదయమ ల; 9ా#S" 1LK#³1ించుT° 9ారందరF
మనఃపర కమ %ా PQ9ాక; అరuణమ లను ెAd#S. 30 మ#Sయ ¹ÌL
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 T:ను చూడ(f; 31 PQ9ా ఊరF క;మరFడను
హÉరF మనుమడT:ౖన బ¿సలల;ను 1LరF12ట-C 1ి>A VAతK న పనులను
క>uంచుటక;ను బం%ారFను 9:ం(fను ఇతN (fను ప"ేయ టక;ను, 32
రత`మ లను ¯ానబ¿ట-C దుగ టక;ను ెక;టక;ను, 33 VAతKన
పనుల"`ట-" ేయ టక;ను 9ా#SI పKజ® j V9Eక జj®నమ ల; కల;గ నటB
6 ేవ"
ఆత4 9ా" "ం1ియ Tx`డ. 34 అతడను xను %JKక;డను అ¨ß¯ామక;

క;మరFడT:ౖన అÚ యబ ను ఇతరFలక; TEరFuనటB
6 9ా#SI బ z
పట-C ంెను. 35 ెక;9ా(ే! AతKారF(ే! లధూమÖ రకN వరÞమ ల ను
సన`Txరను బ టµప"ేయ 9ా(ే! TEత%ా(ే! ేయ సమసN Vధమ లsౖన
పనుల;, అన%ా ఏ ప" PQనను ేయ 9ా#S±కయ VAతKన ప"
క>uంచు 9ా#S±కయ పనులను ేయ నటB
6 ఆయన 9ా#S హృదయమ లను
జj®నమ  "ం1ియ Tx`డ.
"ర¶ మాండమ 36
1 ప#Sదz సÍ లమ ±క ZLవ"!తN మ పKJVధన ప"ేయ ె>Zినుట?r
PQ9ా ఎవ#SI పKజ® jV9Eకమ ల; కల;గజ³Z2T° అట-C బ¿సలల;ను
అÚయబ ను nదలsౖన పKజ® jవంతpలందరFను PQ9ా ఆజj®1ింAన
అంతట-పన ేయ దురT:ను. 2 బ¿సలల;ను అÚ యబ ను PQ9ా
ఎవ#S హృదయమ లk పKజ® పట-C ంెT° ఆ ప" ేయ టక; ఎవ" హృదయమ
9ా" #³12T° 9ా#S నంద#S" ¹ÌL 1ి>1ింెను. 3 ఆ ప" ేయ ట?r 9ారF
ప#Sదz సÍ లమ ±క ZLవరక; ఇWా\PÚయ ల; ెAdన అరuణమ ల"`ట-"
¹ÌL±దw నుం(f ¬Zి"#S. అPనను ఇWా\PÚయ ల; ఇంక పKJ
ఉదయమ న మనఃపర కమ %ా అరuణమ లను అత" ±దw క; ెచుd
చుం(f#S. 4 అపడ ప#Sదz సÍ ల సంబంధన ప" అంతయ ేయ
పKజ® jవంతpలంద#Sలk పKJ9ాడ xను ేయ ప" V(fAవAd 5
¹ÌLేయవలsన" PQ9ా ఆజj®1ింAన ప" Vషయన ZLవరక;
పKజల; ావలZిన x"కంటM బహÑ V¯ాNరమ ¬Zి" వచుdచుTx`ర" ెపu%ా

6 ¹ÌLప#Sదz సÍ లమ నక; ఏ పరFషp(ైనను ఏ ZీN PQనను ఇక]దట ఏ
అరuణT:ౖనను ేవదw " ఆజj®1ింెను గనుక ాæç మందంతటను ఆ మట
xట-ంA#S; ఆ ప" అంతయ ేయ నటB
6 x"రక; 9ారF ెAdన ¯ామ%S\
x>న, అ అత¥కన 7 గనుక పKజల; ¬Zి"వచుdట మ"#S. 8 ఆ ప"
ేZిన9ా#Sలk పKజ®గల పKJ9ాడను మంరమ ను ప ెరల ేZ2ను. అతడ
9ాట-" ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల 1L"న సన`Txర AతKారF" ప"PQన
?రబ ల; గల9ాట-"%ా ేZ2ను. 9 పKJ ెరడగ ఇరFవ PQ"!
మరల;; పKJ ెర 9:డల;u Txల;గ మరల;; ఆ ెరల"`ట- లత ఒకటä. 10
అPదు ెరలను ఒక x" ఒకట- కc#?dను; !%S>న అPదు ెరలను
ఒకx" ఒకట- కc#?dను. 11 nదట- కcరFu Aవరనున` ెర అంచున
>నూల; ల;క;లను ేZ2ను. #?ండవ కcరFuన 9:ల;పట- ెర అంచున అటB
6
ేZ2ను. 12 ఒక ెరలk ఏబ ల;క;లను ేZ2ను, #?ండవ కcరFuనున` ెర
అంచున ఏబల;క;లను ేZ2ను. ఈ ల;క;ల; ఒక x" ఒకట- స#S%ా
నుం(ెను. 13 మ#Sయ అతడ ఏబ బం%ారF గ ం(öలను ేZి ఆ గ ం(öలేత ఆ
ెరలను ఒక x" ఒకట- కcరu%ా అ ఒక మంరమ %ా ఉం(ెను. 14
మ#Sయ మంరమ ]ద గ (xరమ %ా ¤క9:ండKక ల ెరలను ేZ2ను;
9ాట-" పదండ ెరలను%ాేZ2ను. 15 పKJ ెర డగ మ పu మరల;
పKJ ెర 9:డల;u Txల;గ మరల;; 16 ఆ పదండ ెరల లత ఒకటä.
అPదు ెరలను ఒకట-%ాను ఆరF ెరలను ఒకట-%ాను కc#?dను. 17 nదటకcరFuనంద> 9:ల;పట- ెర అంచున ఏబల;క;లను ేZ2ను. మ#Sయ #?ండవ
కcరFuనంద> 9:ల;పట- ెర అంచున ఏబ ల;క; లను ేZ2ను. 18 ఆ

గ (xరమ ఒకట-%ా నుండనటB
6 x" కcరFdటక; ఏబ PతN (f గ ం(öలను
ేZ2ను. 19 మ#Sయ ఎఱÃ రంగ 9EZిన టäC ళ6 ళ6  గ (xరమ రక; కపను
x"I ]దు%ా సమ దKవతqల ళ6  12ౖకపను ేZ2ను. 20 మ#Sయ అతడ
మంరమ నక; తpమ4కఱÃ  "ల;వ పలకల; ేZ2ను. 21 పలక డగ ప
మరల; పలక 9:డల;u మ#?డనర. 22 పKJ పలకక; ఒకx" కటసమదూరమ గల క;సుల; #?ండ ఉం(ెను. అటB
6 మం రమ ±క
పలకల"`ట-I ేZ2ను. 23 క;(f9:ౖపన, అన%ా దfణ క;న ఇరFవ
పలకల;ండనటB
6 మంరమ నక; పలకల; ేZ2ను. 24 ఒక పలక I\ంద
x" #?ండ క;సులక; #?ండ మ4లను, ఆ PరFవ పలకల I\ంద నల;బ
9:ం(f మ4లను ేZ2ను. 25 మంరమ ±క #?ండవ పKకక;, అన%ా ఉతN ర
క;న ఇరFవ పలకలను 9ాట- నల;బ 9:ం(f మ4లను, 26 అన%ా ఒక
పలక I\ంద #?ండ మ4లను ఒక పలక I\ంద #?ండ మ4 లను ేZ2ను. 27
పడమట- క;న మంరమ ±క 9:నుక పKకను ఆరF పలకల; ేZ2ను. 28
9:నుకపKకను మంరమ ±క మలలక; #?ండ పలకలను ేZ2ను. 29 అV
అడగ న కcరdబ(f nదట- ఉంగరమ xక ఒక x" ఒకట- hఖరమ న
కcరdబ(fనV. అటB
6 #?ండ మలలలk ఆ #?ండ పలకల; ేZ2ను. 30 ఎ"!
పలక ల;ం(ెను; 9ాట- 9:ం(f మ4ల; పదుTxరF మ4ల;; పKJ పలక I\ంద
#?ండ మ4ల;ం(ెను. 31 మ#Sయ అతడ తpమ4 కఱÃ  అడi కఱÃ లను ేZ2ను.
మంరమ ±క ఒకపKక పలకక; అPదు అడi కఱÃ లను 32
మంరమ ±క #?ండవ పKక పలకలక; అPదు అడi కఱÃ లను,
పడమట-9:ౖపన మంరమ ±క 9:నుక పKక పలకలక; అPదు

అడi కఱÃ లను ేZ2ను. 33 పలకల మధనుండ న(f! అడi కఱÃ ను ఈ ననుం(f
ఆ నవరక; ే#Sయ ండ ేZ2ను. 34 ఆ పలకలక; బం%ారF #³క;ల; %SంA
9ాట- అడi కఱÃ ల;ండ 9ాట- ఉంగరమ లను బం%ారF ేZి అడi కఱÃ లక; బం%ారF
#³క;లను %Sంెను. 35 మ#Sయ అతడ ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల
అడi ెరను 1L"న సన`Txర ేZ2ను, AతKారF"ప"PQన ?రబ ల;గలx"%ా
x" ేZ2ను. 36 x" రక; తpమ4కఱÃ  Txల;గ సN ంభమ లనుేZి 9ాట-I
బం%ారF #³క;లను %Sంెను. 9ాట- వంక;ల; బం%ారFV, 9ాట-రక; Txల;గ
9:ం(f మ4లను తZ2ను. 37 మ#Sయ అతడ గ (xరప x రమ రక;
ల ధూమÖ రకN వరÞ మ ల;గల 1L"న సన`Txర బ టµ ప"PQన అడi ెరను
ేZ2ను. 38 x" అPదు సN ంభమ లను 9ాట- మ4లను ేZి 9ాట- బ¢ెలక;ను
9ాట- 12ం(ె బదw లక;ను బం%ారF #³క;లను %Sంెను; 9ాట- అPదు మ4ల;
ఇతN (fV.
"ర¶ మాండమ 37
1 మ#Sయ బ¿సలల; తpమ4కఱÃ  ఆ మందసమ ను ేZ2ను. x" డగ
#?ండ మరలనర x" 9:డల;u మ#?డనర x" PQతN p మ#?డనర. 2
లkపలను 9:ల;పలను x"I ¤>! బం%ారF #³క; %SంA x"I చుటBC
బం%ారF జవను ేZ2ను. 3 x"I Txల;గ బం%ారF ఉంగరమ లను తZి,
ఒక పKకను #?ండ ఉంగరమ ల;ను ఎదుట- పKకను #?ండ ఉంగరమ ల;ండనటB
6
x" Txల;గ ాళ6 క; 9ాట-" త%S>ంెను. 4 మ#Sయ అతడ తpమ4కఱÃ 
¹తకఱÃ లను ేZి 9ాట-I బం%ారF #³క;లను  %SంA 5 మందసమ ను

¹య టక; x" పKకల] ఉంగరమ లలk ఆ ¹తకఱÃ లను "12ను. 6
మ#Sయ అతడ ¤>! బం%ారF కరFణx1ీఠమ ను ేZ2ను. x" డగ
#?ండ మరలనర x" 9:డల;u మ#?డనర; 7 మ#Sయ #?ండ బం%ారF
?రబ లను ేZ2ను, కరFణx1ీఠమ ±క #?ండ నలను 9ాట-" నIÌిప"%ా
ేZ2ను. 8 ఒక నను ఒక ?రబ ను కరFణx1ీఠమ  ఏాండమ %ా
x" #?ండ నల]ద ?రబ లను ేZ2ను. 9 ఆ ?రబ ల; 12ౖIV1ిuన
#?కల;గల9:ౖ కరFణx1ీఠమ ను తమ #?కల క12uను. ?రబ ల మ ఖమ ల;
ఒక x"I ఒకట- ఎదురF%ా ఉం(ెను; 9ాట- మ ఖమ ల; కరFణx1ీఠమ 9:ౖప%ా
నుం(ెను. 10 మ#Sయ అతడ తpమ4కఱÃ  బల6 ను ేZ2ను. x" డగ #?ండ
మరల; x" 9:డల;u మ#?డ x" PQతN p మ#?డనర. 11 అతడ x"I
¤>! బం%ారF #³క; %SంA x"I చుటBC బం%ారF జవను ేZ2ను; 12 x"I
చుటBC బ¿ెNడ బెw ేZి x" బెw 12ౖ" చుటBC బం%ారF జవను ేZ2ను. 13 x"I
Txల;గ బం%ారF ఉంగ రమ లను తZి x" Txల;గ ాళ6 క;ం(fన Txల;గ
మలలయందు ఆ ఉంగరమ లను 9EZ2ను. 14 బల6 ను ¹య టక; ¹తకఱÃ
ల;ండ ఆ ఉంగరమ ల; x" బెw క; స] పమ %ా నుం(ెను. 15 బల6 ను
¹య టక; తpమ4కఱÃ  ¹తకఱÃ లను ేZి 9ాట-I బం%ారF #³క;ల;
%Sంెను. 16 మ#Sయ నతడ బల6 ]దనుండ x" ఉపకరణమ లను, అన%ా
x" గం%ాళమ లను x" ధూపకలశమ లను x" %ST:`లను తరuణమ
ేయ టక; x" ాతKలను¤>! బం%ారF ేZ2ను. 17 అతడ ¤>!
బం%ారF ºపవృmమ ను ేZ2ను. ఆ ºపవృmమ ను x" పKాండమ ను x"
మ4ను నIÌిప"%ా ేZ2ను. x" కలశమ ల; nగ¶ ల; పవ ల;

ఏాండనV. 18 ºపవృmమ ±క ఇరF పKకలనుం(f మ(ేZిమ4ల;
అటB
6 x" పKకలనుం(f ఆరF మ4ల; బయల;ే#SనV. 19 ఒక మ4లk
nగ¶ ల; పవ ల;గల బµదమ రపన మడ కలశమ ల;, #?ండవ
మ4లk nగ¶ ల; పవ ల;గల బµదమ రపన మడ కలశమ ల;; అటB
6
ºపవృmమ నుం(f బయల;ే#Sన ఆరF మ4లక; ఉం(ెను. 20 మ#Sయ
ºపవృmమందు x" nగ¶ ల; x" పవ ల;గల బµదమ రపన Txల;గ
కలశమ ల;ం(ెను. 21 ºపవృmమ నుం(f బయల;ేరF ఆరF మ4లలk #?ం(ేZి
మ4ల I\ంద ఏాండన nగ¶ య నుం(ెను. 22 9ాట- nగ¶ ల; 9ాటమ4ల; ఏాండనV; అదంతయ ఏాండనై ¤>! బం%ారF
నIÌిప"%ా ేయబ(ెను. 23 మ#Sయ అతడ x" Pడ పKºపమ లను x"
కెN రను x" పటBCారFను x" కెN రAపuను ¤>! బం%ారF ేZ2ను. 24
x"" x" ఉపకరణమ ల"`ట-" నల;బ Z2ల ¤>! బం%ారF ేZ2ను.
25 మ#Sయ అతడ తpమ4కఱÃ  ధూప9Eకను ేZ2ను. x" డగ మ#?డ
x" 9:డల;u మ#?డ, అ చౌdకమ %ా నుం(ెను. x" PQతN p #?ండ
మరల; x" మ 4ల; ఏాండనV. 26 x"I, అన%ా x" కపక;ను x"
Txల;గ పKకలక;ను x" మ 4లక;ను ¤>! బం%ారF #³క;ల; %SంA
x"I చుటBC బం%ారF జవను ేZ2ను. 27 x" ¹య ¹తకఱÃ లక;
సÍ లమ ల;%ా x"I #?ండ ఉంగరమ లను బం%ారF ేZి x"#?ండ
పKకలయందు x" #?ండ మలలయందు x" జవక; గ వను 9ాట-"
9EZ2ను. 28 x" ¹త కఱÃ లను తpమ4కఱÃ  ేZి 9ాట-I బం%ారF #³క;లను
x12ను. 29 అతడ ప#Sదz న అÌLక ైలమ ను స చûన ప#Sమళ

ధూపదKవమ ను ప#Sమళ దKవమ ల ¤ళక;"ేత ేPంెను.
"ర¶ మాండమ 38
1 మ#Sయ అతడ తpమ4కఱÃ  దహనబ>1ీఠమ ను ేZ2ను. x" డగ
అPదు మరల; x" 9:డల;u అPదు మరల;, అ చౌdకన. x"
PQతN p మడ మరల; x" Txల;గ మలలను మ 4లను ేZ2ను. 2 x"
మ 4ల; x" ఏాండనV; x"I ఇతN (f#³క; %Sంెను. 3 అతడ ఆ
బ>1ీఠ సంబంధన ఉపకరణమ ల"` ట-", అన%ా x" ëంెలను x" గ#SటM
లను x" %ST:`లను x" మ ండ6 ను x" అ%S` ాతKలను ేZ2ను. x"
ఉపకరణమ ల"`ట-" ఇతN (f ేZ2ను 4 ఆ బ>1ీఠమ "!తN మ x"
జవI\ంద x" న(f!వరక; లkతp%ానున` వలవంట- ఇతN (f జలs6డను ేZ2ను. 5
మ#Sయ అతడ ఆ PతN (f జలs6డ±క Txల;గ మలలలk x"
¹తకఱÃ ల;ండ Txల;గ ఉంగరమ లను తZ2ను. 6 ఆ ¹తకఱÃ లను
తpమ4 కఱÃ  ేZి 9ాట-I #ా%S#³క;ల; %Sంెను. 7 ఆ బ> 1ీఠమ ను
¹య టక; x" పKకలనున` ఉంగరమ లలk ఆ¹తకఱÃ ల; "12ను;
పలకల బ>1ీఠమ ను గ ల6 %ా ేZ2ను. 8 అతడ పKతmప గ (xరమ ±క
x రమ న ZLVంపవAdన ZLవక;#ాండK అదw మ ల ఇతN (f గం%ాళ మ ను x"
ఇతN (f 1ీటను ేZ2ను. 9 మ#Sయ అతడ ఆవరణమ ేZ2ను. క;(f9:ౖపన, అన%ా
దfణ క;న నూరF మరల డగ గలVయ 1L"నసన`TxరVయ T:ౖన
ెరల;ం(ెను. 10 9ాట- సN ంభమ ల; ఇరFవ 9ాట- ఇతN (f మ4ల; ఇరFవ. ఆ
సN ంభమ ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ె బదw ల;ను 9:ం(fV. 11 ఉతN ర క;న నున`

ెరల; నూరF మరలV; 9ాట- సN ంభమ ల; ఇరFవ, 9ాట- PతN (f మ4ల;
ఇరFవ, ఆ సN ంభమ ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ెబదw ల;ను 9:ం(fV. 12 పడమటక;న ెరల; ఏబ మరలV; 9ాట- సN ంభమ ల; ప, 9ాట- మ4ల; ప, ఆ
సN ంభమ ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ె బదw ల;ను 9:ం(fV. 13 తరFu9:ౖపన, అన%ా
ఉదయప క;న ఏబ మరల;; 14 x రమ ±క ఒక పKకను ెరల;
పదుT:ౖదు మరలV; 9ాట- సN ంభమ ల; మడ 9ాట- మ4ల; మడ. 15 అటB
6
#?ండవ పKకను, అన%ా ఇరF పKకలను ఆవరణ x రమ నక; పదుT:ౖదు మరల
ెరల; ఉం(ెను; 9ాట- సN ంభమ ల; మడ 9ాట- మ4ల; మడ. 16
ఆవరణమ చుటBCనున`x" ెరల"`య 1L"న సన`TxరV. 17 సN ంభమ ల
మ4ల; #ా%SV, సN ంభమ ల వంక;ల;ను 9ాట- 12ం(ె బదw ల;ను 9:ం(fV. 9ాటబ¢ెలక; 9:ం(f#³క;ల; %Sంపబ(ెను. ఆవరణప సN ంభమ ల"`య 9:ం(f
బదw ల కcరu బ(ెను. 18 ఆవరణ x రప ెర ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;
గలయ 1L"న సన`Txర ేయబ(f నయ T:ౖన బ టµప". x" డగ
ఇరFవ మరల;; x" PQతN p, అన%ా 9:డల;u ఆవరణ ెరల స#S%ా,
అPదు మరల;. 19 9ాట- సN ంభమ ల; Txల;గ , 9ాట- ఇతN (f మ4ల; Txల;గ .
9ాట- వంక;ల; 9:ం(fV. 20 9ాట- బ¢ెలక; 9:ం(f#³క; %Sంప బ(ెను, 9ాట- 12ం(ె
బదw ల; 9:ం(fV, మంరమ నక;ను x" చుటBCనున` ఆవరణమ నక;ను
ేయబ(fన ¤క; ల"`య ఇతN (fV. 21 మంరపxరÍమ ల nతN మ , అన%ా
¯ాmప మంర పxరÍ మ ల nతN మ ఇే. ఇటB
6 9ాట-" యజక;(ైన
అహ#ను క;మరFడగ ఈxమరF లయ లేత ¹ÌL మటపన లsక
12ట-Cంెను. 22 యx %JKక;(ైన హÉరF మనుమడను ఊరF క;మరFడT:ౖన

బ¿సలల; PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనదంతయ ేZ2ను. 23 xను
%JKక;డను అ¨ß¯ామక; క;మరFడT:ౖన అÚయబ అత"I
(ైయ ం(ెను. ఇతడ ెక;9ాడను VAతK నప" క>uంచు9ాడను ల
ధూమÖ రకN వరÞమ లను సన`Txరను బ టµప" ేయ 9ాడT:ౖ య ం(ెను.
24 ప#Sదz సÍ లVషయన ప" అంతట-లkను ప" రక; వయపరచబ(fన
బం%ారమంతయ , అన%ా పKJÌి¡ ంప బ(fన బం%ారF ప#Sదz సÍ లప తpలమ
పన నూట పద}రFమణ గ ల ఐదువందల మ పu తpలమ ల;. 25
సమజ మ లk ే#Sన9ా#S 9:ం(f ప#Sదz సÍ లప తpలమ పన Txల;గ వందల
మణ గ ల 9:P"` ఐదువందల (ెబËPQదు తpలమ ల;. 26 ఈ పను`
ఇరFవ ఏండ6 nదల; " 12ౖాKయమ క>%S లsకలk ే#Sన 9ారంద#Sలk,
అన%ా ఆరFలmల మడ9Eల ఐదువందల ఏబ మంలk తలకట-I
అరతpలమ . 27 ఆ Txల;గ వందల 9:ం(f మణ గ ల ప#Sదz సÍ లమ నక;
మ4ల; అడi ెరక; మ4ల;ను; అన%ా ఒక మ4క; Txల;గ మణ గ ల
పన Txల;గ వందల మణ గ లక; నూరF మ4ల; తయబ(ెను. 28
9:P"` ఐదువందల (ెబË PQదు తpలమ ల 9:ం(f అతడ సN ంభమ లక;
వంక;లను ేZి 9ాట- బ¢ెలక; %SంA 9ాట-" 12ం(ె బదw లేత కటMC ను. 29
మ#Sయ పKJÌి¡ ంపబ(fన PతN (f #?ండవందల ఎనుబ మణ గ ల #?ండ9Eల
Txల;గ వందల తpలమ ల;. 30 అతడ x" పKతmప గ (xరప
x రమ నక; మ4లను ఇతN (f 9Eకను x"I ఇతN (f జలs6డను 9Eక
ఉపకరణమ ల"`ట-" 31 చుటBCనున` ఆవరణమ నక; మ4లను
ఆవరణx రమ నక; మ4లను ఆలయమ నక; ¤క;ల"`ట-"

చుటBCనున`ఆవరణ మ నక; ¤క;ల"`ట-" ేZ2ను.
"ర¶ మాండమ 39
1 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటBC ప#Sదz సÍ లమ లk అహ#ను ేయ
ZLవ"!తN మ ల ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల ZL9ావసN మ లను అన%ా పKJÌి¡ త
వసN  మ లను క;ట-C #S. 2 మ#Sయ అతడ బం%ారFను ల ధూమÖ రకN
వరÞమ ల;గల నూల;ను 1L"న సన`Txరను ఏâదును ేZ2ను. 3 ల
ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల నూల;ను సన`Txరను AతKారF" ప"%ా
TEయ టక; బం%ారFను #³క;ల;%ా ట-C అ ¬%?ల;%ా కJN #SంA#S. 4 x"I కcరFd
భ జఖండమ లను ేZి#S, x" #?ండ అంచులయందు అV కcరuబ(ెను. 5
x"]దనున` x" VAతKన దట-C Pాండ x" సమన ప" గ>%S
బం%ారFను ల ధూమÖ రకN వరÞ మ ల;గల 1L"న సన`Txరను ేయబ(ెను;
అటB
6 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింెను. 6 మ#Sయ బం%ారF జవలలk %Sన
లతపచdలను Zిదz పరA#S. మ దKల; ెకబడనటB
6 ఇWా\PÚయ ల 1Lళ6 Ø
9ాట-]ద ెకబ(ెను. 7 అV ఇWా\PÚయ లక; జj®పారÍ న
రత`మ లగ నటB
6 ఏâదు భ జమ ల]ద 9ాట-" ఉంెను. అటB
6 PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింెను. 8 మ#Sయ అతడ ఏâదుప"వలs బం%ారFను ల
ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల పంక;Nలను సన`Txర ను AతKారF"ప"%ా
పతకమ ను ేZ2ను. 9 అ చౌdకమ %ా నుం(ెను. ఆ పతకమ ను మడత%ా
ేZి#S. అ మడవబ(fనై జ³T:డ డగ జ³T:డ 9:డల;uగల. 10 9ారF
x"లk Txల;గ పంక;Nల రత`మ లను %S#S. మణÝక %¤¥క

మరకతమ ల; గల పంIN nదట-; 11 పద4#ాగ ల సూరాంత మణ ల;గల
పంIN #?ండవ; 12 %ారFత4తకమ యషp4#ాP ఇందKలమ నుగల పంIN
మడ వ; 13 రకN వరÞ ప#ాP సు>మ"#ాP సూరాంతమ ను గల పంIN
Txల;గవ; 9ాట-9ాట- పంక;Nలలk అV బం%ారFజవలలk %Sంపబ(ెను. 14 ఆ
రత`మ ల; ఇWా\PÚ య ల 1Lళ6 పన, పం(ెKండ మ దKలవలs ెకబ(fన
9ా#S 1Lళ6 పన, పం(ెKండ %తKమ ల 1LళØå ఒకx"]ద ఒక 1LరF
ెకబ(ెను. 15 మ#Sయ 9ారF ఆ పతకమ నక; ¤>! బం%ారF
అ>6 కప"PQన %tల;సుల; ేZి#S. 16 9ారF #?ండ బం%ారF జవల; #?ండ బం%ారF
ఉంగరమ ల;ను ేZి ఆ #?ండ ఉంగరమ ల;ను పతకప #?ండ నలను ఉంA
17 అల6 బ(fన ఆ #?ండ బం%ారF %tల;సులను పతకప నలనున` #?ండ
ఉంగరమ లలk9EZి 18 అల6 బ(fన ఆ #?ండ %tల;సుల నలను ఆ #?ండజవలక;
త%S>ంA ఏâదు భ జ ఖండమ ల]ద x" PQదుట ఉంA#S. 19 మ#Sయ 9ారF
#?ండ బం%ారF ఉంగరమ లను ేZి ఏâదు T:దుటనున` పతకప లkప>
అంచున x" #?ండ నలక; 9ాట-" 9EZి#S. 20 మ#Sయ #?ండ బం%ారF
ఉంగరమ లను ేZి ఏâదు VAతKన న(fకటBCనక; 12ౖ%ా x" #?ండవ కcరFu
TUదwనున` x" PQదుట- పKకను, ఏâదు #?ండ భ జఖండమ లక; గ వను
9ాట-" 9EZి#S. 21 ఆ పత కమ ఏâదు VAతKన దట-C I12ౖ%ా నుండనటB
6 ను అ
ఏâదు నుం(f V(fక;ండనటB
6 ను ఆ పతకమ ను x" ఉంగరమ లక;ను
ఏâదు ఉంగరమ లక;ను >సూతK మ  కట-C #S. అటB
6 PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింెను. 22 మ#Sయ అతడ ఏâదు ాP ³వలమ > నూల;
అ>6 కప"%ా ేZ2ను. ఆ ాP మధ నున` రంధKమ కవచరంధKమ వలs

ఉం(ెను. 23 అ Aనుగక;ండనటB
6 x" రంధKమ నక; చుటBC ఒక %టB
ఉం(ెను. 24 మ#Sయ 9ారF ాP అంచుల]ద ల ధూమÖ
రకN వరÞమ ల;గల 1L"న నూల; x"మ4 పండ6 ను ేZి#S. 25 మ#Sయ 9ారF
¤>! బం%ారF గంటలను ేZి ఆ x"మ4పండ6 మధను, అన%ా ఆ
ాP అంచుల]ద చుటBCనున` x"మ4పండ6 మధను ఆ గంటలను 12ట-C#S.
26 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ZLవేయ టక; ఒక గంటను
ఒక x"మ4పండను ఆ ాP అంచుల]ద చుటBC ఉంA#S. 27
మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF అహ#నుక;ను అత"
క;మరFలక;ను TEతప"PQన సన` Txర ాPలను సన`Txర ా%ాను
అందన 28 సన`Txర క;æÀ6Pలను 1L"న సన`Txర లగ లను 29 ల
ధూమÖ రకN వరÞమ ల;గల 1L"న సన`Txర బ టµప"PQన న(fకటBCను ేZి#S.
30 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF ¤>! బం%ారF
ప#Sదz I#§ట భషణమ ేZిెIన మ దKవలs x"]దPQ9ా ప#S
6 ా%ాక;
దుzడ అను 9ాKత 9ాKZి#S. 31 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
]దు%ా కటBCనటB
6 x"I > సూతKమ ను కట-C #S. 32 పKతmప గ (xరప
మంరమ ±క ప" యవతp
N ను సంప#SN ేయబ(ెను. PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింAన పKారమ %ాTE ఇWా\PÚయ ల; ేZి#S. 33 అపడ 9ారF
మంరమ ను గ (xరమ ను x" ఉప కరణమ ల"`ట-" x" ల;క;లను,
పలకలను, కమ 4లను, సN ంభమ లను, మ4లను, 34 ఎరFపరంగ 9EZిన
టäC ళ6 ళ6 12ౖకపను, సమ దKవతqల ళ6 12ౖకపను, కప ెరను, 35 ¯ాmప
మందసమ ను x" ¹త కఱÃ లను, కరFణx1ీఠమ ను, 36 బల6 ను, x"

ఉపకరణమ ల"`ట-", సమ ఖప #tటMC లను, 37 పVతK న ºపవృmమ ను,
సవ#Sంచు x" పKºపమ లను, అన%ా x" పKºపమ ల వరFసను x"
ఉపకరణమ ల"`ట-" ºపమ రక; ైలమ ను 38 బం%ారF 9Eకను అÌLక
ైలమ ను ప#Sమళ ధూప దKవమ లను Wాలx రమ నక; ెరను 39 ఇతN (f
బ>1ీఠమ ను x"క;ండ ఇతN (f జలs6డను x" ¹తకఱÃ లను x"
ఉపకరణమ ల"`ట-", గం%ాళమ ను x" 1ీటను 40 ఆవరణప ెరల; x"
సN ంభమ లను x" మ4లను ఆవరణx రమ నక; ెరను x" xKళ6 ను x"
¤క;లను పKతmప గ (xరమ లk మంర ZLవర?rన ఉపకర ణమ ల"`ట-",
ప#Sదz సÍ లమ లk" 41 యజక ZL9ారÍ న వసN మ లను, అన%ా యజక;(ైన
అహ#నుక; ప#Sదz వసN మ లను అత" క;మరFలక; వసN మ లను ¹ÌL
6 ఇWా\PÚ
±దw క; ¬Zి" వAd#S. 42 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB
య ల; ఆ ప" అంతయ ేZి#S. 43 ¹ÌL ఆ ప" అంతయ చూAనపడ
PQ9ా ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF x"" ేZియ ం(f#S; ఆలగ నTE ేZియ ం(f#S
గనుక ¹ÌL 9ా#S" ºVంెను.
"ర¶ మాండమ 40
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను 2 nదట- T:లలk nదట- నమ న
వ పKతmప గ (xరప మంరమ ను "ల;వబ¿టCవలsను. 3 అచdట వ
¯ాmప మందసమ ను ">1ి ఆ మందసమ ను అడi ెర కపuవలsను. 4
వ బల6 ను లkప>I ెAd x" ]ద క\మమ %ా ఉంచవలZిన9ాట-" ఉంA
ºపవృmమ ను లkప>I ెAd x" పKºపమ లను 9:>%Sంపవలsను. 5 ¯ాmప

మందసమ T:దుట ధూమమ 9Eయ బం%ారF 9Eకను ఉంA
మంరx రమ నక; ెరను త%S >ంపవలsను. 6 పKతmప గ (xరప
మంరx రమ T:దుట దహన బ>1ీఠ మ ను ఉంచవలsను; 7 పKతmప
గ (xరమ నక;ను బ>1ీఠమ నక;ను మధను గం%ాళమ ను ఉంA x"లk ళØ
6
"ంపవలsను. 8 ెరలచుటBC ఆవరణమ ను "ల;వబ¿ట-C ఆవరణx రమ ±క
ెరను త%S>ంప వలsను. 9 మ#Sయ వ అÌLకైలమ ను ¬Zి"
మంరమ నక;ను x"లk" సమసN మ నక;ను అÌLకమ ేZి x"" x"
ఉపకరణమ ల"`ట-" పKJÌి¡ ంపవలsను, అపడ అ ప#Sదz మగ ను. 10 దహన
బ>1ీఠమ నక; అÌLకమ ేZి ఆ 1ీఠమ ను పKJÌి¡ ంపవలsను, అపడ ఆ
1ీఠమ అJప#Sదz మగ ను. 11 ఆ గం%ాళమ నక; x" 1ీటక; అÌLకమ ేZి
x" పKJÌి¡ ంపవలsను. 12 మ#Sయ వ అహ#నును అత" క;మరFలను
పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదwక; డ"వAd 9ా#S" ళ6 
¯ా`నమ ేPంA 13 అహ#ను Txక; యజక;డగ నటB
6 అత"I పKJÌి¡ త
వసN మ లను ధ#SంపేZి అత"I అÌLకమ ేZి అత" పKJÌి¡ ంపవలsను. 14
మ#Sయ వ అత" క;మరFలను డ"వAd 9ా#SI ాPలను
¾(f%SంA 15 9ారF Txక; యజక;లగ ట?r వ 9ా#S తం(fKI అÌLకమ
ేZినటB
6 9ా#SI" అÌLకమ ేయ మ . 9ా#S అÌLకమ తరతరమ లక;
9ా#SI "తన యజకత సూచన%ా ఉండనT:ను. 16 ¹ÌL ఆ పKారమ
ేZ2ను; PQ9ా అత"I ఆజj®1ింAన 9ాట-న"`ట-" ేZ2ను, ఆలగ నTE
ేZ2ను. 17 #?ండవ సంవతqరమ న nదట- T:లలk nదట- నమ న
మంరమ "ల;వబ¿టCబ(ెను. 18 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ¹ÌL

మంరమ ను "ల;వ బ¿ట-C x" మ4లను9EZి x" పలకలను "ల;వబ¿ట-C
x" 12ం(ె బదw లను "1ి x" సN ంభమ లను "ల;వబ¿ట-C 19 మంరమ ]ద
గ (xరమ ను పరA x" 12ౖ" గ (xరప కపను 9EZ2ను. 20 మ#Sయ
PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAనటB
6 అతడ Wాసనమ లను ¬Zి"
మందసమ లk ఉంA మందసమ నక; ¹తకఱÃ లను దూ#Sd x"]ద
కరFణx1ీఠమ నుంెను. 21 మంరమ లk"I మందసమ ను ెAd కప ెరను
9EZి ¯ాmప మందసమ ను క12uను. 22 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ పKతmప గ (xరమ లk మంరమ ±క ఉతN ర
క;న, అడi ెరక; 9:ల;పల బల6 ను ఉంA 23 PQ9ా స"`¥" x"]ద
#tటMC లను క\మమ %ా ఉంెను. 24 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6
అతడపKతmప గ (xరమ లk మంరమ నక; దfణ క;న బల6 PQదుట
ºపవృmమ ను ఉంA 25 PQ9ా స"` ¥" పKºపమ లను 9:>%Sంెను. 26
మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ పKతmప గ (xరమ లk
అడi ెరPQదుట బం%ారF ధూప9Eకను ఉంA 27 x" ]ద ప#Sమళ
దKవమ లను ధూపమ 9EZ2ను. 28 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ మంర x రమ నక; ెరను 9EZ2ను. అతడ పKతmప
గ (xరప మంరప x రమ TUదw దహనబ>1ీఠమ ను ఉంA 29 x"]ద
దహనబ> న#SuంA T:ౖ9Eదమ ను సమ#Suంెను. 30 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ పKతmప గ (xరమ నక;ను బ>1ీఠమ నక;ను
మధ గం%ాళ మ ను ఉంA పKÔళణరక; x"లk ళØ
6 Z2ను. 31 x"±దw
¹ÌLయ అహ#నును అత" క;మరFల;ను తమ ేతpల;ను ాళØ
6 ను

కడగ "#S. 32 9ారF పKతmప గ (xరమ లk"I 9:ళ6 Øనపడన
బ>1ీఠమ నక; స]1ించు నపడను కడగ "#S. 33 మ#Sయ అతడ
మంరమ నక;ను బ>1ీఠమ నక;ను చుటBC ఆవరణమ ను ఏరuరA
ఆవరణx రప ెరను 9EZ2ను. ఆలగ న ¹ÌL ప" సంప#SN ేZ2ను. 34
అపడ ¤ఘమ పKతmప గ (xరమ ను కమ4%ా PQ9ా ేజసుq
మంరమ ను "ం12ను. 35 ఆ ¤ఘమ మంరమ ]ద "ల;చుటేత
మంరమ PQ9ా ేజ సుq "ం(ెను గనుక ¹ÌL పKతmప
గ (xరమ లk"I 9:ళ6లక;ం(ెను. 36 ¤ఘమ మంరమ ]దనుం(f 12ౖI
9:ళ6 Øనప(ెల6ను ఇWా\PÚయ ల; పKయణ P#S. 37 ఇే 9ా#S పKయణ
పదz J. ఆ ¤ఘమ 12ౖI 9:ళ6"PQడల అ 9:ళ6 Ø నమ వరక; 9ారF పKయణమ
ేయక;ం(f#S. 38 ఇWా\PÚయ లంద#S కను`ల ఎదుట పగట-9Eళ PQ9ా
¤ఘమ మంరమ ]ద ఉం(ెను. #ాJK9Eళ అ%S` x"]ద ఉం(ెను. 9ా#S
సమసN పKయణమ లలk ఈలగ నTE జ#S%?ను.
ల యాండమ 1
1 PQ9ా ¹ÌLను 1ి>A పKతmప గ (xర మ లkనుం(f అత"×లగ
Z2లVెdను. 2 వ ఇWా\ PÚయ ల ఇట6 నుమ ]లk ఎవ#?rనను PQ
9ాక; బ> అ#Suంచునపడ, %వలమందలkనుం(f%ా" %tఱÃ ల
మందలkనుం(f%ా" ¤కల మందలkనుం(f%ా" x"" ¬Zి" #ావలsను. 3
అతడ దహనబ>రపమ %ా అ#Suంచున %వలలk"ైనPQడల "#wషన
మగ x"" ¬Zి" #ావలsను. xను PQ9ా స"`¥"

అం%§క#SంపబడనటB
6 పKతmప గ (xరమ ±క x ర మ నక; x""
¬Zి" #ావలsను. 4 అతడ దహనబ>%ా అ#Suంచు పవ తల]ద తన
ెPనుంచవలsను; అత" "!తN మ ాKయhdతN మ కల;గ నటB
6 అ అత"
పm మ %ా అం%§క#Sంపబడను. 5 అతడ PQ9ా స"`¥" ఆ Å(ె దూడను
వ¥ంAన తరF9ాత యజక;లsౖన అహ #ను క;మరFల; x" రకN మ ను ెAd
పKతmప గ (xరమ ఎదుటనున` బ>1ీఠమ చుటBC ఆ రకN మ ను
Kfంపవలsను. 6 అపడతడ దహనబ>రపన ఆ పచర4మ ను ఒ>A,
x" అవయవమ లను VడºZిన తరF9ాత 7 యజక;(ైన అహ#ను
క;మరFల; బ>1ీఠమ ]ద అ%S`య ంA ఆ అ%S`]ద కటMC లను చక%ా
1Lరdవలsను. 8 అపడ యజక;లsౖన అహ#ను క;మ రFల; ఆ అవయవ
మ లను తలను \వ ను బ>1ీఠమ ]దనున` అ%S`] కటMC ల12ౖ" చక%ా
1Lరdవలsను. x" ఆంతKమ లను ాళ6 ను ళ6  కడగవలsను. 9 అ
PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>యగ నటB
6 యజక;డ
x"నంతయ బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంపవలsను. 10 దహనబ>%ా అతడ
అ#Suంచున %tఱÃ ల±క%ా" ¤కల±క %ా" మందలk"ైన PQడల
అతడ "#wష న మగx" ¬Zి" వAd 11 బ>1ీఠప ఉతN ర క;న
PQ9ా స"`¥" x"" వ¥ంపవలsను. యజక;లగ అహ#ను క;మరFల;
బ>1ీఠమ చుటBC x" రకN మ ను Kfంపవలsను. 12 x" అవయవమ లను
x" తలను \వ ను VడºZిన తరF9ాత యజక;డ బ>1ీఠమ ]ద నున`
అ%S`] కటMC ల12ౖ" చక%ా 1Lరdవలsను. 13 x" ఆంతKమ లను ాళ6 ను ళ6 
కడగవలsను. అపడ యజక;డ x"నంతయ ెAd బ>1ీఠమ ]ద x""

ద¨©ంపవలsను. అ దహనబ>, అన%ా PQ 9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల
మమ . 14 అతడ PQ9ాక; దహనబ>%ా అ#Suంచున పf
జjJలk"ైనPQడల ెల6 గ వ లలk నుం(f%ా" ావ రప 1ిల6లలk నుం(f%ా"
ేవలsను. 15 యజక;డ బ> 1ీఠమ దగ¶ రక; x" ¬Zి"వAd x" తలను
తpKంA బ>1ీఠమ ]ద x" ద¨©ంపవలsను, x" రకN మ ను బ> 1ీఠమ
పKకను 1ిండవలsను. 16 మ#Sయ x" మలమ  x" టC ను ఊడºZి బ>
1ీఠమ తరFuక;న బ(fెను 9Eయ bట x"" ార9Eయవలsను. 17
అతడ x" #?కలసందున x" *లdవలsను %ా" అవయవ V´µగమ లను
Vడºయకcడదు. యజక;డ బ>1ీఠమ ]ద, అన%ా అ%S` ] కటMC ల12ౖ"
x"" ద¨©ంపవలsను. అ దహనబ>, అన%ా PQ 9ాక; ఇం12ౖన
సు9ాసనగల మమ .
ల యాండమ 2
1 ఒకడ PQ9ాక; T:ౖ9Eదమ ేయ నపడ అతడ అ#Suంచున
%ధుమ1ిం(fై య ండవలsను. అతడ x"]ద నూT:Zి ¯ాంబµKణÝ 9EZి 2
యజక;లగ అహ#ను క;మరFల±దw క; x"" ేవలsను. అందులk నుం(f
యజక;డ తన ేర ే#?డ నూT:య ే#?డ %ధుమ1ిం(fయ x"
¯ాంబµKణÝ అంతయ ¬Zి" PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమ %ా
బ> 1ీఠమ ]ద అందులk ఒక ´µగమ ను జj®పారÍమ %ా ద¨©ంపవలsను. 3 ఆ
T:ౖ9Eద Wషమ అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను ఉండను. PQ9ాక;
అ#Suంచు మ మ లలk అ అJప#Sదz మ . 4 వ Pలk ా>dన

T:ౖ9Eదమ ేయ నపడ అ నూT: క>Zినయ , ంగ"య T:ౖన
%ధుమ1ిం(f అపuడమ ల %ా" నూT: #ాAనయ ంగ"య T:ౖన
ప#§ల%ా" ావలsను. 5  అరuణమ 12నమ ]ద ా>dన T:ౖ9EదనPQడల
అ నూT: క>Zినయ ంగ"య T:ౖన %ధుమ1ిం(fై య ండవలsను. 6
అ T:ౖ9Eదమ గనుక వ x" మ కల;%ా తpKంA 9ాట- ]ద నూT:
యవలsను. 7 వ అ#Suంచున క;ండలk వం(fన T:ౖ9Eదన PQడల నూT:
క>Zిన %ధుమ1ిం(f x"" ేయవలsను. 8 9ాట- ేయబ(fన T:ౖ9Eదమ ను
PQ9ా±దw క; ేవలsను. యజక;"±దw క; x"" ెAdన తరF9ాత
అతడ బ>1ీఠమ దగ¶ రక; x"" ేవలsను 9 అపడ యజక;డ ఆ
T:ౖ9Eదమ లk ఒక ´µగమ ను జj®ప ారÍమ %ా ¬Zి బ>1ీఠమ ]ద
PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమ %ా x" ద¨©ంపవలsను. 10 ఆ
T:ౖ9Eద Wషమ అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను జ?ందును. PQ9ాక;
అ#Suంచు మమ లలk అ అJప#Sదz మ . 11 ]రF PQ9ాక; ేయ
T:ౖ9Eద¤య ప>Zి ం%Sనx" ేయకcడదు. ఏలయన%ా
ప>Zినైనను ేT:PQనను PQ9ాక; మమ %ా ద¨©ంపవలదు. 12
పKథమఫలమ %ా PQ9ాక; 9ాట-" అ#Suంపవచుdను %ా" బ>1ీఠమ ]ద
ఇం12ౖన సు9ాసన%ా 9ాట- న#Suంప వలదు. 13 వ అ#Suంచు పKJ
T:ౖ9Eదమ నక; ఉప ేరd వలsను.  ేవ" "బంధన±క ఉప 
T:ౖ9Eదమ ]ద ఉండవలsను,  అరuణమ ల"`ట-ను ఉప అ#Suంపవలsను.
14 వ PQ9ాక; పKథమఫలమ ల T:ౖ9Eద మ ను ేయ నపడ ¯ారన
భ!లk పట-C న పచd" 9:ను`లలk" ఊచëయమ ను 9EPంA VZి#S 

పKథమఫలమ ల T:ౖ9Eదమ %ా అ#Suంపవలsను. 15 అ T:ౖ9Eదరప న, వ
x"]ద నూT:Zి x" 12ౖ" ¯ాంబµKణÝ 9Eయవలsను. 16 అందులk జj®పారÍ న
´µగమ ను, అన%ా VZి#Sన ¥xనమ లk ంతయ , నూT:లk ంతయ , x"
¯ాంబµKణÝ అంతయ యజ క;డ ద¨©ంపవలsను. అ PQ9ాక; మమ .
ల యాండమ 3
1 అతడ అ#Suంచున సమ¥xనబ>PQనPQడల అతడ %వలలk" ¬Zి"
వAdనPQడల అ మగే%ా" ఆడే%ా" PQ9ా స"`¥I "#wషన
x"" ¬Zి"#ావలsను. 2 xను అ#Suంచు x" తల]ద తన ెP ఉంA
పKతmప గ (xరమ ±క x రమ న x"" వ¥ంపవలsను. యజ క;లగ
అహ#ను క;మరFల; బ>1ీఠమ చుటBC x" రకN మ ను Kfంపవలsను. 3
అతడ ఆ సమ¥xన బ> పవ±క ఆంతKమ ల లkప> \వ ను ఆంతK
మ ల] \వ ంతట-" #?ండ మతK గ\ంధులను 9ాట-]దను 4
(ొకల]దనున` \వ ను ాల జమ ]దను మతKగ\ంథుల ]దనున`
వపను PQ9ాక; మమ %ా అ#Suంవలsను. 5 అహ#ను క;మరFల;
బ>1ీఠమ ]ద, అన%ా అ%S`] కటMC ల12ౖనున` దహనబ> దKవమ 12ౖ"
x"" ద¨©ంప వలsను. అ PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగలమమ . 6
PQ9ాక; సమ¥xనబ>%ా ఒకడ అ#Suంచున %tఱÃ ¤కలలk"ైనPQడల
అ మగే%ా" ఆడే%ా" "#wషనx" ¬Zి" #ావలsను. 7 అతడ#Suంచు
అరu ణమ %tఱÃ 1ిల6PQన PQడల PQ9ా స"`¥I x"" ¬Zి"
#ావలsను. 8 xను అ#Suంచు x" తల]ద అతడ తన ెP ఉంA పKతmప

గ (xరమ T:దుట x"" వ¥ంపవలsను. అహ#ను క;మరFల; బ>1ీఠమ
చుటBC x" రకN మ ను Kfంపవలsను. 9 ఆ సమ¥xన బ> పవ±క
\వ ను మ (fi పస nదల;" \V న క అంతట-" ఆంతKమ లలk"
\వ ను ఆంతKమ ల] \వ అంతట-" 10 #?ండ మతK గ\ంథులను
9ాట-] (ొకల 12ౖనున` \వ ను మతK గ\ంథుల] ాలజమ ±క
వపను ¬Zి PQ9ాక; మమ ేయవలsను. 11 యజక;డ బ>
1ీఠమ ]ద x"" ద¨©ంపవలsను. అ PQ9ాక; మరపన
ఆ}రమ . 12 అతడ అ#Suంచున ¤క PQనPQడల PQ9ా స"`¥I
x"" ¬Zి" #ావలsను. 13 xను x" తల]ద ెP ఉంA పKత mప
గ (xరమ T:దుట x"" వ¥ంపవలsను. అహ#ను క;మరFల;
బ>1ీఠమ చుటBC x" రకN మ ను Kfంపవలsను. 14 xను x"లk అ#Suంచు
ఆంతKమ లను కప \వ ను ఆంతKమ ల] \వ అంతట-" 15 #?ండ మతK
గ\ంథులను 9ాట-] (ొకల12ౖనున` \వ ను #?ండ మతK గ\ంథుల12ౖనున`
ాలజమ ±క వపను PQ9ాక; మమ %ా అ#Suంపవలsను. 16
యజక;డ బ>1ీఠమ ]ద 9ాట-" ద¨©ంప వలsను. \వ ంతయ PQ9ాే;
అ సు9ాసనగల మ రపన ఆ}రమ . ]రF \వ T:ౖనను
రకN మ T:ౖనను Jనకcడదు. 17 అ ] తరతరమ లక; ]
"9ాససÍ లమ ల"`ట-లkను "తన కటC డ.
ల యాండమ 4
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 వ ఇWా\PÚయ ల

ఇట6 నుమ PQ9ా ఆజ® ల"`ట-లk ే"Vషయనను ఎవ#?rన రబµటBన
ేయ#ా" ారమ ల; ేZి ా1ిPQన PQడల, ఎట6 న%ా 3 పKజల;
అప#ాధులగ నటB
6 అ ÌికN ;(ైన యజక;డ ాపమ ేZినPQడల, xను
ేZిన ాపమ న?r "#wషన Å(ెదూడను PQ9ాక; ాపప#S}#ారÍబ>%ా
అ#Suంపవలsను. 4 అతడ పKతmప గ (xరమ ±క x రమ నక;
PQ9ా స"`¥" ఆ Å(ెను ¬Zి"వAd Å(ె తల]ద ెP ఉంA
PQ9ా స"`¥" Å(ెను వ¥ంపవలsను 5 అÌికN ;(ైన యజక;డ ఆ
Å(ెదూడ రకN మ లk ంెమ ¬Zి పKతmప గ (xరమ నక; x"" ేవలsను. 6
ఆ యజ క;డ ఆ రకN మ లk తన 9EKల; మ ంA ప#Sదz మంరమ ±క
అడi ెర PQదుట ఆ రకN మ లk ంెమ ఏడ మరFల; PQ9ా స"`¥"
Kfంపవలsను. 7 అపడ యజక;డ పKతmప గ (xరమ లk PQ9ా
స"`¥ నున` సుగంధ దKవమ ల ధూప9Eక మ 4ల]ద ఆ రకN మ లk
ంెమ చ!#S పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదwనున` దహన
బ>1ీఠమ అడగ న ఆ Å(ె ±క రకN Wషమంతయ యవలsను. 8
మ#Sయ అతడ ాపప#S}#ారÍ బ>రపన ఆ Å(ె \వ అంతయ
x"నుం(f ¬యవలsను. ఆంతKమ లలk" \వ ను ఆంతKమ ల] \వ ంతట-"
9 మతK గ\ంథులను 9ాట-] (ొకల 12ౖనున` \వ ను మతK గ\ంథుల
12ౖనున` ాలజమ ] వపను 10 సమ¥xన బ>యగ ఎదుwనుం(f ¬ZినటB
6
º"నుం(f ¬యవలsను. యజక;డ దహనబ>1ీఠమ ]ద 9ాట-" ధూపమ
9Eయవలsను. 11 ఆ Å(ె±క Wషమంతయ , అన%ా x" చర4మ x"
మంసమంతయ , x" తల x" ాళØ
6 x" ఆంతKమ ల; x" 1Lడ 12 ాæçమ

9:ల;పల, బ(fెను ారయ పVతK సÍ లమ నక; ¬Zి"P అ%S`లk
కటMC ల]ద ా>d9Eయవలsను. బ(fె ారయ bట x""
ా>d9Eయవలsను. 13 ఇWా\PÚయ ల సమజమంతయ రబµటBన ఏ
త1ిuదమ ేZి, PQ9ా ఆజ® ల"`ట-లk ే"T:ౖనను ]#S ేయ#ా"ప" ేZి
అప#ాధులsౖనPQడల 14 9ారF ఆ యజ® క; V#ధమ %ా ేZిన ఆ ాపమ
తమక; ె>య బడనపడ, సంఘమ ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక Å(ె
దూడను అ#SuంA పKతmప గ (xరమ ±క x ర మ నక; x"" ¬Zి"
#ావలsను. 15 సమజమ ±క 12దwల; PQ9ా స"`¥" ఆ Å(ె]ద తమ
ేతp ల;ంAన తరF9ాత PQ9ా స"`¥" ఆ Å(ెదూడను వ¥ంపవలsను. 16
అÌికN ;(ైన యజక;డ ఆ Å(ె ±క రకN మ లk ంెమ పKతmప
గ (xరమ లk"I ¬Zి" #ావలsను. 17 ఆ యజక;డ ఆ రకN మ లk తన 9EKల;
మ ంA అడi ెర 9:ౖపన PQ9ా స"`¥" ఏడమరFల; x" Kfంపవలsను.
18 మ#Sయ అతడ x" రకN మ లk ంెమ పKతmప గ (xరమ లk
PQ9ా స"`¥ నున` బ>1ీఠప మ 4ల]ద చ!#S పKతmప
గ (xరమ ±క x రమ TUదwనున` దహన బ>1ీఠమ అడగ న ఆ
రకN Wషమంతయ యవలsను. 19 మ#Sయ అతడ x" \వ అంతయ ¬Zి
బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంపవలsను. 20 అతడ ాపప#S}#ారÍబ>యగ Å(ెను
ేZినటB
6 º"" ేయవలsను; అటä6 º" ేయ వలsను. యజక;డ 9ా#S
"!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా 9ా#SI mమపణ కల;గ ను. 21 ఆ Å(ెను
ాæçమ 9:ల;ప>I ¹Zి"P ఆ nదట- Å(ెను ా>dనటB
6 ాలdవలsను.
ఇ సంఘమ నక; ాపప#S }#ారÍబ>. 22 అ¥ా#S రబµటBన ాపమ ేZి

తన ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® ల"`ట-లk ే"T:ౖనను ]#S ేయ#ా" పనుల; ేZి
అప#ా¥PQనPQడల 23 అతడ ఏ ాపమ ేZి ా1ియPQT° అ తనక;
ె>యబ(fనPQడల, అతడ "#wషన మగ¤క1ిల6ను అరuణమ %ా ¬Zి"
వAd 24 ఆ ¤క1ిల6 తల]ద ెP ఉంA, దహనబ> పవను వ¥ంచుbట
PQ9ా స"`¥" x"" వ¥ంపవలsను. 25 ఇ ాపప#S}#ారÍ బ>.
యజక;డ ాపప#S}#ారÍబ> పరకN మ లk ంెమ తన 9EK> ¬Zి,
దహనబ>1ీఠమ మ 4ల ]ద చ!#S, x" రకN Wష మ ను దహన బ>1ీఠమ
అడగ న యవలsను. 26 సమ¥xన బ> పవ±క \వ వలs º"
\వ ంతయ బ> 1ీఠమ ]ద ద¨©ంపవలsను. అటB
6 యజక;డ అత" ాప
Vషయమ లk అత" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I mమపణ
కల;గ ను. 27 ] ేశసుÍలలk ఎవ(ైనను రబµటBన ాపమ ేZి
ేయ#ా"పనుల Vషయమ లk PQ9ా ఆజ® లలk ే"T:ౖనను ]#S
అప#ా¥PQనPQడల 28 xను ేZిన ాపమ" ±క9Eళ తనక;
ె>యబ(fన PQడల, xను ేZిన ాపమ Vషయ "#wషన ఆడ
¤క1ిల6ను అరuణమ %ా ¬Zి" వAd 29 ాపప#S}#ారÍ బ> పవ±క
తల]ద తన ెP ఉంA, దహనబ> పవలను వ¥ంచు సÍ లమ న x""
వ¥ంపవలsను. 30 యజక;డ x" రకN మ లk ంెమ 9EK> ¬Zి
దహనబ>1ీఠప మ 4ల]ద చ!#S, x" రకN Wషమ ను ఆ 1ీఠమ అడగ న
యవలsను. 31 మ#Sయ సమ¥xన బ> పవ±క \వ ను ¬Zినటä6 º"
\వ ంతట-" ¬యవలsను. PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన%ా యజ క;డ
బ>1ీఠమ ]ద x"" ద¨©ంపవలsను. అటB
6 యజ క;డ అత" "!తN మ

ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I mమపణ కల;గ ను. 32 ఎవ(ైనను
ాపప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంచుటక; %tఱÃ ను ¬Zి" వAdనPQడల
"#wషనx" ¬Zి "వAd 33 ాపప#S}#ారÍబ>యగ ఆ పవ తల]ద
ెP ఉంA దహనబ> పవలను వ¥ంచు bటను ాపప#S}#ారÍబ>యగ
x"" వ¥ంపవలsను. 34 యజ క;డ ాపప#S}#ారÍబ>యగ పవ
రకN మ లk ంెమ తన 9EK> ¬Zి దహనబ>1ీఠప మ 4ల]ద చ!#S, ఆ
1ీఠమ అడగ న ఆ రకN Wషమంతయ యవలsను. 35 మ#Sయ సమ¥xనబ>
పవ±క \వ ను ¬ZినటB
6 º" \వ ంతయ ¬యవలsను. యజక;డ
PQ 9ాక; అ#Suంచు మమ ల #§J%ా బ>1ీఠమ ]ద 9ాట-" ధూపమ
9Eయవలsను. అతడ ేZిన ాపమ Vషయ యజక;డ అత" "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I mమపణ కల;గ ను.
ల యాండమ 5
1 ఒకడ ఒటBC12టC B"న9ా(ై xను చూAనx" గ#Sd%ా" తనక;
ె>Zినx"గ#Sd%ా" ¯ాfPQ య ం(f x" ె>యేయక ాపమ
ేZినPQడల అతడ తన ోషhmను భ#Sంచును. 2 మ#Sయ TUకడ ఏ అపVతK
వసు
N వT:ౖనను మ ట-C నPQడల, అ అపVతKమృగ కæïబర¤%ా" అపVతKప
కæïబర¤%ా" అపVతKన ాK?డ జంతpవ కæïబర¤%ా" అ అపVతKమ"
తనక; ె>యక Pనను అతడ అపVతpK(ై అప#ా¥ యగ ను. 3
మనుషpలక; తగ ల; అపVతKతలలk ఏైనను ఒక"I ె>యక;ండ
అంట-నPQడల, అన%ా ఒక"I అపVతKత క>%SనPQడల ఆ సంగJ ె>Zిన

తరF9ాత 9ాడ అప#ా¥ యగ ను. 4 మ#Sయ ×(ైనను ¤లsౖనను, మనుషpల;
వరÍమ %ా ఒటBC 12టC B" ేZ2దమ" పల;క; మటలలk మ#S ే"T:ౖనను
ãAంపక ేZ2దన" ±కడ 12దవల వరÍమ %ా ఒటBC 12టC B"న PQడల,
అ ె>Zిన తరF9ాత 9ాడ అప#ా¥యగ ను. 5 ాబట-C అతడ 9ాట-లk
ఏVషయమంైనను అప#ా¥యగ నపడ ఆ Vషయమంే xను ేZిన
ాపమ ను ఒప" 6 xను ేZిన ాపVషయ PQ9ా స"`¥I
మందలkనుం(f ఆడ %tఱÃ 1ిల6TE%ా" ఆడ ¤క1ిల6TE %ా" ాపప#S}#ారÍ బ>%ా
అ#Suంపవలsను. అత"I ాప mమపణ కల;గ నటB
6 యజక;డ అత"
"!తN మ ాKయ hdతN మ ేయ ను. 7 అతడ %tఱÃ 1ిల6ను ేజjల" PQడల,
అతడ ా1ియగ నటB
6 xను ేZిన అప#ాధ Vషయ #?ండ ెల6
గ వ లTE%ా" #?ండ ావరప 1ిల6లTE%ా" ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒకx""
దహనబ>%ా ఒకx"" PQ9ా స"`¥I ¬Zి"#ావలsను. 8 అతడ
యజక;" ±దw క; 9ాట-" ెAdన తరF 9ాత అతడ
ాపప#S}#ారÍనx"" nదట న#SuంA, x" డనుం(f x" తలను
నులమవలsను %ా" x" నూడºయకcడదు. 9 అతడ ాపప#S}#ారÍబ>
పరకN మ లk ంెమ బ>1ీఠమ పKకను Kfంపవలsను. x"
రకN Wషమ ను బ>1ీఠమ అడగ న 1ిండవలsను. అ ాపప#S}#ారÍబ>. 10
V¥పన #?ండవx"" దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను. అతడ ేZిన ాపమ
Vషయ యజక;డ అత" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I
mమపణ కల;గ ను. 11 #?ండ ెల6 గ వ లsౖనను #?ండ ావరప 1ిల6లsౖనను
తనక; ొరక"PQడల ాపమ ేZిన9ాడ తడ %ధుమ1ిం(fలk

పయవవంతpను ాపప#S}#ారÍబ> రపమ %ా ేవలsను. అ ాప
ప#S}#ారÍబ> గనుక x"]ద నూT:యవలదు. ¯ాంబµKణÝ x"]ద
ఉంచవలదు. 12 అతడ యజక;"±దw క; x"" ెAdన తరF9ాత
యజక;డ జj®పారÍ మ %ా x"లk 1ి(f?డ ¬Zి PQ9ాక; అ#Suంచు
మదKవమ ల #§J%ా బ>1ీఠమ ]ద x"" ద¨©ంపవలsను. అ
ాపప#S} #ారÍ బ>. 13 12ౖ ె1ిuన9ాట-లk ే" Vషయనను ాపమ ేZిన
9ా" "!తN మ యజక;డ ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I mమపణ
కల;గ ను. x" Wషమ T:ౖ9Eద Wషమ వలs యజక;"దగ ను. 14 మ#Sయ
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 15 ఒకడ PQ9ాక; ప#Sదz న
9ాట- Vష యమ లk రబµటBన ాపమ ేZినPQడల xను ేZిన
అప#ాధమ నక; వ ఏరuరచు 9:ల పన ప#Sదz న తpలమ ల
Vల;వగల "#wషన టäC ల;ను మందలkనుం(f అప#ాధ ప#S}#ారÍ బ>%ా
PQ9ా±దw క; 9ాడ ¬Zి" #ావలsను. 16 ప#Sదz నx" Vషయ
మ లk xను ేZిన ాపమ వల" నషC మ "చుd" x" అPదవవంతp
యజక;"Iయవలsను. ఆ యజక;డ అప #ాధప#S}#ారÍ బ>యగ
టäC ల;వలన అత" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I mమపణ
కల;గ ను. 17 ేయకcడద" PQ9ా ఆజj®1ింAన9ాట-లk ే" T:ౖనను ేZి
ఒకడ ా1ిPQనPQడల అ రబµటBన జ#S%Sనను అతడ అప#ా¥PQ తన
ోషమ నక; hm భ#Sం చును. 18 ావన వ ఏరuరAన 9:లపన మందలk
నుం(f "#wషన టäC ల;ను అప#ాధప#S}#ారÍబ>%ా అతడ
యజక;"±దw క; ¬Zి"#ావలsను. అతడ ె>యకP రబµటBన ేZిన

తపనుగ#Sd యజక;డ అత" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా అత"I
mమపణ కల;గ ను. 19 అ అప#ాధప#S}#ారÍబ>. అతడ PQ9ాక;
V#ధమ %ా అప#ాధమ ేZిన 9ాసN వమ .
ల యాండమ 6
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 ఒకడ PQ9ాక;
V#ధమ %ా ోKహమ ేZి ా1ిPQనPQడల, అన%ా తనక; అపu%Sంపబ(fనx"
గ#SdP%ా" xకటBC ఉంAనx" గ#SdP%ా", ోచు"నx"
గ#SdP%ా", తన రFగ 9ా" బÐంIనPQడలTE!, తన రFగ 9ా"
బలత#SంAన PQడలTE! 3 Pన తనక; ొ#SIనపడ x"గ#Sd
బÐంIనPQడల TE!, మనుషpల; 9Eట-" ేZి ాపలగ దు# 9ాట"`ట-లk
ే"Vషయనను అబదz పKమణమ ేZినPQడల TE!, 4 అతడ ాపమ ేZి
అప#ా¥ యగ ను గనుక అతడ xను ోచు"న ¯మ 4నుగ#Sd %ా"
బలxరమ ేతను అపహ#SంAనx"గ#Sd%ా" తనక;
అపu%Sంపబ(fనx"గ#Sd%ా", P తనక; ొ#S Iనx"గ#Sd%ా",
ే"గ#SdPQే xను అబదz పKమ ణమ ేZ2T° x"నంతయ మరల
ఇచుdనవలsను. 5 ఆ మల ధనమ "చుd", x" x"లk అPదవ
వంతpను xను అప#ాధ ప#S}#ారÍబ> అ#Suంచు నమ న ¯తp
N xరF"I
ఇచుdనవలsను. 6 అతడ PQ9ాక; తన అప#ాధ Vషయమ లk వ
ఏరuరచు 9:లక; మందలk నుం(f "#wషన టäC ల;ను యజక;"±దw క;
¬Zి" #ావలsను. 7 ఆ యజక;డ PQ9ా స"`¥" అత" "!తN మ

ాKయhdతN మ ేయ%ా అతడ అప#ా¥ యగ నటB
6 xను ేZిన 9ాట"`ట-లk
పKJx" Vషయ అత"I mమపణ కల;గ ను. 8 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 9 వ అహ#నును అత" క;మరFలను
ఇట6 నుమ ఇ దహనబ>"గ#Sdన V¥. దహనబ>దKవమ ఉద యమ వరక;
#ాJK అంతయ బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంచు చుండను; బ>1ీఠమ ] అ%S`
x"" ద¨©ంచు చుండను. 10 యజక;డ తన సన`Txర "ల;వటం%§"
¾డగ " తన మనమ నక; తన Txరలగ ను ¾డగ " బ>1ీఠమ ]ద
అ%S` ద¨©ంచు దహనబ>దKవప బ(fెను ఎJN బ>1ీఠమ TUదw x"" Zి 11
తన వసN  మ లను ¬Zి 9EరF వసN మ లను ధ#Sంచు" ాæçమ 9:ల;పలనున`
పVతKసÍలమ నక; ఆ బ(fెను ¬Zి"వలsను. 12 బ>1ీఠమ ]ద అ%S`
మండచుండవలsను, అ ఆ#Sకcడదు. పKJ ఉదయమ న యజక;డ x"
]ద కటMC ల;9EZి, x"]ద దహనబ>దKవమ ను ఉంA, సమ¥xనబ>యగ
పవ \వ ను ద¨©ంపవలsను. 13 బ>1ీఠమ ]ద అ%S` "తమ
మండచుండవలsను, అ ఆ#Sకcడదు. 14 T:ౖ9Eదమ నుగ#Sdన V¥
Pదన%ా, అహ#ను క;మరFల; PQ9ా స"`¥" బ>1ీఠమ T:దుట
x"" న#Suంచవలsను. 15 అతడ T:ౖ9Eదైలమ నుం(fయ x"
%ధుమ1ిం(fనుం(fయ ే#?డ 1ిం(f" నూT:ను, x" ¯ాంబµKణÝ యవతp
N ను
x" లkనుం(f ¬Zి జj®పక సూచన%ాను 9ాట-" బ>1ీఠమ ]ద PQ9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసన%ాను ద¨©ంపవలsను. 16 x"లk !%S>న x"" అహ#నును
అత" సంతJ9ారFను Jనవలsను. అ ప>య"%ా ప#S దz సÍ లమ లk
Jనవలsను. 9ారF పKతmప గ (xరమ ±క ఆవరణమ లk x""

Jనవలsను; 17 x" ప>యబ¿ట-C ాలdవలదు; Tx మ దKవమ లలk 9ా#SI
ాల;%ా x" "Adయ Tx`ను. ాపప#S}#ారÍబ>వలsను
అప#ాధప#S}#ారÍ బ>వలsను అ అJప#Sదz మ . 18 అహ#ను సంతJలk
పKJ9ాడను x"" Jనవలsను. ఇ PQ9ా మమ ల Vషయ మ లk
] తరతరమ లక; "తన కటC డ. 9ాట-I త%S>న పKJ వసు
N వ
ప#Sదz మగ ను. 19 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 20
అహ#నుక; అÌLకమ ేZిన నమ న, అతడను అత" సంతJ9ారFను
అ#SuంపవలZిన అరuణ¤దన%ా, ఉదయ మ న సగమ ¯ాయంాలమ న
సగమ "తన T:ౖ9Eద మ %ా తడ %ధుమ1ిం(fలk పయవవంతp. 21
12నమ ]ద నూT: x"" ాలdవలsను; x"" ా>dనతరF9ాత x""
ేవలsను. ా>dన T:ౖ9Eద´µగ మ లను PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన%ా
అ#Suంపవలsను. 22 అత" సంతJ9ా#Sలk అత"I మరF%ా అÌL కమ ంన
యజక;డ ఆలగ నTE అ#Suంపవలsను. అ PQ9ా "య!ంAన
"తన కటC డ, అదంతయ ద¨©ంపవలsను. 23 యజక;డ ేయ పKJ
T:ౖ9Eదమ "Wîషమ %ా 1LKలdబడవలsను; x" Jనవలదు. 24 మ#Sయ
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 25 వ అహ#నుక;ను అత"
సంతJ9ా#SI" ఈలగ ఆజj®1ించుమ ాపప#S}#ారÍబ>" గ#Sdన V¥
Pదన%ా, వ దహనబ>రపన పవలను వ¥ంచు bట
ాపప#S}#ారÍబ> పవలను PQ9ా స"`¥" వ¥ంపవలsను; అ అJ
ప#Sదz మ . 26 ాపప#S}#ారÍ బ>%ా x" న#SuంAన యజక;డ x""
Jనవలsను; ప#S దz సÍ లమందు, అన%ా పKతmప గ (xరమ ±క

ఆవరణమ లk x"" Jనవలsను. 27 x" మంసమ నక; తగ ల; పKJ వసు
N వ
పKJÌి¡ తమగ ను. x" రకN మ లk" ంెనను వసN మ ]ద
KfంAనPQడల అ ే"]ద Kfంపబ(ెT° x"" ప#Sదz సÍ లమ లk
ఉదుకవలsను. 28 x" వం(fన మంట-క;ండను పగ ల %tటC వలsను; x""
ఇతN (fాతKలk వం(fనPQడల x" ! ళ6  కడగవలsను. 29 యజక;లలk
పKJ మగ9ాడ x"" Jనవలsను; అ అJప#Sదz మ . 30 మ#Sయ ాప
ప#S}#ారÍబ>%ా ేబ(fన P పవ రకN మ లk ంె నను
అJప#Sదz సÍ లమ లk ాKయhdతN మ ేయ ట?r పKతmప గ (xరమ లk"I
ేబడT° ఆ బ>ప వను Jనవలదు, x"" అ%S`లk ా>d9Eయవలsను.
ల యాండమ 7
1 అప#ాధప#S}#ారÍబ> అJప#Sదz మ . x" గ#Sdన V¥ Pదన%ా 2
దహనబ> పవలను వ¥ంచుbట అప #ాధప#S}#ారÍబ>రపన
పవలను వ¥ంపవలsను. బ>1ీఠమ చుటBC x" రకN మ ను Kfంపవలsను. 3
x"లkనుం(f x" \వ ంతట-", అన%ా x" \V న కను x"
ఆంతKమ లలk" \వ ను 4 #?ండ మతK గ\ంథులను (ొకల12ౖనున` \వ ను
మతK గ\ంథుల] \వ ను ాలజమ ] వపను ¬Zి x" నంతయ
అ#Suంపవలsను. 5 యజక;డ PQ9ాక; మమ %ా బ>1ీఠమ ]ద
9ాట-" ద¨©ంపవలsను; అ అప#ాధప#S}#ారÍబ>; యజక;లలk పKJ మగ9ాడ
x"" Jనవలsను; 6 అ అJప#Sదz మ , ప#Sదz సÍ లమ లk x""
Jనవలsను. 7 ాపప#S}#ారÍబ>" గ#Sd%ా" అప#ాధప#S}#ారÍబ>"

గ#Sd%ా" V¥ ±కటä. ఆ బ>దKవమ x"వలన ాKయhdతN మ ేయ
యజక;" దగ ను. 8 ఒకడ ెAdన దహనబ>" ఏ యజక;డ అ#SuంచుT° ఆ
యజక;డ అ#SuంAన దహనబ>పవ చర4మ అత"; అ అత"దగ ను.
9 P]ద వం(fన పKJ T:ౖ9Eదమ ను, క;ండలkTE%ా" 12నమ ]దTE%ా"
ా>dన యవతp
N ను, x"" అ#SuంAన యజక;", అ అత"దగ ను. 10
అ నూT: క>Zినే%ా" (fే%ా" ] T:ౖ9Eదమ ల"`ట-" అహ#ను
సంతJ9ారF సమమ %ా పంచునవలsను. 11 ఒకడ PQ9ాక;
అ#SuంపవలZిన సమ¥xనబ>" గ#Sdన V¥ Pదన%ా 12 9ాడ
కృతజ® xరuణమ %ా x" న#Suంచునపడ తన కృతజ® xరuణ రపన బ>
%ాక నూT: క>ZినVయ ంగ"Vయ T:ౖన 1ిం(f వంటలను, నూT:
పZినVయ ంగ"Vయ T:ౖన పలచ" అపuడమ లను, నూT: క>1ి ా>dన
%ధుమ1ిం(f వంట లను అ#Suంపవలsను. 13 ఆ 1ిం(fవంటలాక సమ¥xనబ>
రపన కృతజ® xబ> దKవమ లk ప>Zిన #tటMC ను అరuణమ %ా
అ#Suంపవలsను. 14 మ#Sయ ఆ అరuణమ లలk పKJ x"లkనుం(f ఒకx"
PQ9ాక; పKJా¡రuణ మ %ా అ#Suంపవలsను. అ
సమ¥xనబ>పరకN మ ను KfంAన యజక;", అ అత"దగ ను. 15
సమ¥xన బ>%ా xను అ#Suంచు కృతజ® xబ> పవను అ#Suంచు న¤
x" మంసమ ను Jనవలsను; x"లk" ఏయ మరFTxట-I
ఉంచునకcడదు. 16 అతడ అ#Suంచుబ> nÖక;బ(fP%ా"
ZL xûరuణP%ా" అPనPQడల అతడ x" న#Suంచు Tx(ే Jనవలsను. 17
!%S>న మరF Txడ Jనవచుdను; మడవTxడ ఆ బ>పవ మంస

మ లk !%S>నx"" అ%S` ా>d 9Eయవలsను. 18 ఒకడ తన సమ¥xనబ>
పవమంసమ లk ంె నను మడవTxడ J"నPQడల అ
అం%§క#Sంపబడదు; అ అ#SuంAన9ా"I సమ¥xనబ>%ా ఎంచబడదు; అ
¨Áయమ ; x" Jను9ాడ తన ోషhmను భ#Sం చును. 19 అపVతKన
ే"?rనను త%S>న మంసమ ను Jన కcడదు; అ%S` x""
ా>d9Eయవలsను; మంసమ Vషయే పVతpKలందరF మంసమ ను
Jనవచుdను %ా" 20 ఒకడ తనక; అపVతKత క>%Sయ ండ%ా PQ 9ాక;
అ#Suంచు సమ¥xనబ> పవమంసమ లk ంె నను J"నPQడల 9ాడ
పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయ బడను. 21 ఎవడ మనుషpల అపVతKతTE%ా"
అపVతK న జంతpవTE%ా" P అపVతKన వసు
N వTE%ా" xI
PQ9ాక; అ#Suంచు సమ¥xనబ>పవ మంస మ ను JనుT° 9ాడ
పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయబడను. 22 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల
Vెdను 23 వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ ఎదుwే%ా" %tఱÃ ే%ా"
¤కే%ా" ే" \వ ను ]రF Jన కcడదు. 24 చAdనx" \వ ను *>dన
x" \వ ను ఏ ప"?rనను V"ãగపరచవచుdను %ా" x" TEమతK మ ను
Jనకcడదు. 25 ఏలయన%ా మనుషpల; PQ 9ాక; మమ %ా
అ#Suంచు జంతpవలలk ే" \వ T:ౖనను J"న9ాడ తన పKజలలkనుం(f
ట-C 9Eయబడను. 26 మ#Sయ పfే%ా" జంతpవే%ా" P రకN మ ను ]
"9ాసమ ల"`ట-లk Jనకcడదు. 27 ఎవడ రకN మ JనుT° 9ాడ తన
పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయబడను. 28 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ
Z2లVెdను 29 వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ ఎవడ PQ 9ాక;

సమ¥xనబ> దKవమ లను ెచుdT° 9ాడ ఆ దKవమ లలkనుం(f xను
అ#Suంచున PQ9ా స"` ¥I ేవలsను. 30 అతడ తన ేతpల లkTE
PQ9ాక; మదKవమ లను, అన%ా బ¢ర] \వ ను ేవలsను.
PQ9ా స"`¥" అల6(fంపబడ అరuణమ %ా x"" అల6(fంచుటక;
బ¢ర x"" ేవలsను. 31 యజక;డ బ>1ీఠమ ]ద ఆ \వ ను
ద¨©ంపవలsను %ా", బ¢ర అహ#నుక;ను అత" సంతJ9ా#SI" ెందును. 32
సమ¥xనబ>పవలలkనుం(f పKJా¡రuణమ %ా యజ క;"I క;(f
జబË"యవలsను. 33 అహ#ను సంతJ9ా#Sలk ఎవడ సమ¥xనబ>యగ
పవరకN మ ను \వ ను అ#SuంచుT° క;(fజబË 9ా"దగ ను. 34 ఏలయన%ా
ఇWా\ PÚయ ల ±దw నుం(f, అన%ా 9ా#S సమ¥xనబ> దKవమ లలkనుం(f
అల6(fంAన బ¢రను పKJÌి¡ తన జబËను ¬Zి", "తన కటC డపన
యజక;(ైన అహ#నుక;ను అత" సంతJ9ా#SI" ఇAdయ Tx`ను. 35 9ారF
తనక; యజక;లగ నటB
6 PQ9ా 9ా#S" ేర ºZిన నమందు
PQ9ాక; అ#Suంచు మదKవ మ లలkనుం(fన అÌLక మ నుబట-C
అహ#నుక;ను అ ÌLకమ నుబట-C P అత" సంతJ9ా#SI" క>%?ను. 36 ట-"
ఇWా\PÚ య ల; 9ా#SIయవలsన" PQ9ా 9ా#S" అÌLIంAన నమ న
9ా#S తరతరమ లక; "తన కటC డ%ా "య!ంెను. 37 ఇ దహనబ>"
గ#Sdయ అప #ాధప#S}#ారÍప T:ౖ9Eదమ ను గ#Sdయ ాపప#S}
#ారÍబ>"గ#Sdయ అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>"గ#Sdయ పKJÌి¡ xరuణమ ను
గ#Sdయ సమ¥xనబ>"గ#Sdయ ేయబ(fన V¥. 38 ఇWా\PÚయ ల;
PQ9ాక; అరuణ మ లను ¬Zి" #ావలsన" ZీTxP అరణమ లk

ఆయన ఆజj®1ింAన నమ న PQ9ా ZీTxP ండ]ద ¹ÌLక;
ఆలగ నTE ఆజj®1ింెను.
ల యాండమ 8
1 మ#Sయ PQ9ా 2 వ అహ#నును అత" క;మరFలను 9ా#S
వసN మ లను అÌLకైలమ ను ాప ప#S}#ారÍబ>రపన Å(ెను #?ండ
టäC ళ6 ను గం12డ ంగ" భmమ లను ¬Zి" 3 పKతmప గ (xరమ ±క
x రమ TUదwక; సర సమజమ ను సమ కcరFdమన%ా 4 PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ ేZ2ను. సమజమ పKతmప గ (xరమ ±క
x రమ TUదwక; కc(f#ా%ా 5 ¹ÌL సమజ మ ేయవలsన" PQ9ా
ఆజj®1ింAన ారమ ఇే అT:ను. 6 అపడ ¹ÌL అహ#నును అత"
క;మరFలను దగ¶ రక; ¬Zి"వAd ళ6  9ా#SI ¯ా`నమ ేPంెను. 7
తరF9ాత అతడ అత"I ాP" ¾(f%S అత"I దట«C " కట-C "ల;వటం%§",
ఏâదును9EZి ఏâదు±క VAతKన న(fకటBCను అత"I కట-C x" వలన
అత"I ఏâదును ë%SంA, అత"I పతకమ 9EZి 8 ఆ పతక మ లk ఊ#§మ
తp]్మమను 9ాట-" ఉంA 9 అత" తల]ద ా%ాను 12ట-C, ఆ ా%ా]దను
అత" TUసట ప#Sదz I#§టమ %ా బం%ారF #³క;ను కటMC ను. ఇటB
6 PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింెను. 10 మ#Sయ ¹ÌL అÌLకైలమ ను ¬Zి"
మంరమ ను x"లkనున` సమసN మ ను అÌLIంA 9ాట-" పKJÌి¡ ంెను. 11
అతడ x"లk ంెమ ఏడమరFల; బ>1ీఠమ ]ద KfంA, బ>1ీఠమ ను
x" ఉపకరణమ ల"`ట-" గం%ాళమ ను x" 1ీటను పKJÌి¡ ంచుట?r 9ాట-"

అ ÌLIంెను. 12 మ#Sయ అతడ అÌLకైలమ లk ంెమ అహ#ను
తల]ద Zి అత" పKJÌి¡ ంచుట?r అత"" అÌLIంెను. 13 అపడతడ
అహ#ను క;మరFలను దగ¶ రక; ¬Zి "వAd 9ా#SI ాPలను ¾(f%S
9ా#SI దట«C లను కట-C 9ా#SI క;æÀ6Pలను 12టMCను. 14 ఇటB
6 PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింెను. అపడతడ ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక Å(ెను ¬Zి"వెdను.
అహ #నును అత" క;మరFల;ను ాపప#S}#ారÍ బ>రపన ఆ Å(ె
తల]ద తమ ేతpల;ంA#S. 15 x" వ¥ంAన తరF 9ాత ¹ÌL x" రకN మ ను
¬Zి బ>1ీఠప మ 4లచుటBC 9EK> x" చ!#S బ>1ీఠమ Vషయ
ాపప#S} రమ ేZి x" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ ట?r బ>1ీఠమ
అడగ న రకN మ ను Zి x"పKJÌి¡ ంెను. 16 ¹ÌL ఆంతKమ ల]
\వ ంతట-" ాలజమ ] వపను #?ండ మతKగ\ంథులను 9ాట- \వ ను ¬Zి
బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంెను. 17 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ఆ
Å(ెను x" చర4మ ను x" మంసమ ను x" 1Lడను ాæçమ నక; అవతల
అ%S`ేత ా>d9EZ2ను. 18 తరF9ాత అతడ దహనబ>%ా ఒక టäC ల;ను ¬Zి"
వెdను. అహ#నును అత" క;మరFల;ను ఆ టäC ల; తల]ద తమ
ేతpల;ంA#S. 19 అపడ ¹ÌL x"" వ¥ంA బ>1ీఠమ చుటBC x" రకN మ ను
Kfంెను. 20 అతడ ఆ టäC ల;±క అవయవమ లను Vడ¬Zి x"
తలను అవయవమ లను \వ ను ద¨©ంెను. 21 అతడ x" ఆంతKమ లను
ాళ6 ను ళ6  క(f%S, ఆ టäC లంతయ బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంెను. PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 అ Pం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ> ఆPQను. అ
PQ 9ాక; మమ . 22 అతడ #?ండవ టäC ల;ను, అన%ా ఈ

పKJÌి¡ తన టäC ల;ను ¬Zి"#ా%ా అహ#నును అత" క;మరFల;ను ఆ
టäC ల; తల]ద తమ ేతpల;ంA#S. 23 ¹ÌL x"" వ¥ంA x" రకN మ లk
ంెమ ¬Zి, అహ#ను క;(fెV న]దను అత" క;(fేJ బÐటC న9EK>]దను
అత" క;(fా> బÐటC న9EK> న]దను x" చ!#?ను. 24 ¹ÌL అహ#ను
క;మ రFలను దగ¶ రక; ¬Zి"వAd, 9ా#S క;(fెవల నల ]దను 9ా#S
క;(fేతpల బÐటC న9EK>]దను 9ా#S క;(f ాళ6 బÐటC న9EK>]దను ఆ రకN మ లk
ంెమ చ! #?ను. మ#Sయ ¹ÌL బ>1ీఠమ చుటBC x" రకN మ ను
Kfంెను 25 తరF9ాత అతడ x" \వ ను \V న కను ఆంతKమ ల]
\వ ంతట-" ాలజమ ] వపను #?ండ మతK గ\ంథులను 9ాట- \వ ను
క;(f జబËను ¬Zి 26 PQ9ా స"`¥" గం12డ ప>య"
భmమ లలkనుం(f ప>య" ±క 1ిం(fవంటను నూT: గలై (fAన ±క
భmమ ను ఒక పలచ" అపuడ మ ను ¬Zి, ఆ \వ ]దను ఆ క;(f
జబË]దను 9ాట-" ఉంA 27 అహ#ను ేతpల]దను అత" క;మరFల
ేతpల]దను 9ాట"`ట-" ఉంA, అల6(fంపబడ అరuణ మ %ా PQ9ా
స"`¥" 9ాట-" అల6(fంెను. 28 అపడ ¹ÌL 9ా#S ేతpల]దనుం(f 9ాట-"
¬Zి బ> 1ీఠమ ]ద నున` దహనబ> దKవమ ]ద 9ాట-" ద¨©ంెను. అV
Pం12ౖన సు9ాసనగల పKJా¡రuణల;. 29 అ PQ9ాక; మమ .
మ#Sయ ¹ÌL x" బ¢రను ¬Zి అల6(fంపబడ అరuణమ %ా PQ9ా
స"`¥" x"" అల6(fంెను. పKJా¡రuణరపన టäC ల;లk అ ¹ÌL
వంతp. అటB
6 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింెను. 30 మ#Sయ ¹ÌL అÌLక
ైలమ లk ంతయ బ>1ీఠమ ] రకN మ లk ంతయ ¬Zి,

అహ#ను]దను అత" వసN మ ల]దను అత" క;మరFల]దను అత"
క;మరFల వసN మ ల]దను x"" KfంA, అహ#నును అత" వసN మ లను
అత" క;మరFలను అత" క;మరFల వసN మ లను పKJÌి¡ ంెను. 31 అపడ
¹ÌL అహ#నును అత" క;మరFల ను ఇట6 T:నుపKతmప
గ (xరమ ±క x రమ TUదw ఆ మంసమ ను వం(f, అహ#నును అత"
క;మరF ల;ను Jనవలsన" TEను ఆజj®1ింAనటB
6 అకడTE x"",
పKJÌి¡ తదKవమ ల; గల గంపలk" భmమ లను Jనవలsను. 32 ఆ
మంసమ లkను భmమ లkను !%S>న అ%S`ేత ా>d9Eయవలsను. 33 ]
పKJష¡ నమ ల; ¬రF వరక; ఏడ నమ ల; పKతmప గ (xరమ ±క
x రమ TUదwనుం(f బయల;9:ళ6కcడదు; ఏడ నమ ల; ¹ÌL ]
Vషయమ లk ఆ పKJష¡ ను ేయ చుండను. 34 ] "!తN మ ాKయhdతN మ
ేయ ట?r అతడ TEడ ేZినటB
6 ేయవలsన" PQ9ా ఆజj®1ింెను. 35
]రF xవక;ండనటB
6 ]రF పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw ఏడ
నమ లవరక; #³PంబగళØ
6 ం(f, PQ9ా V¥ంAన V¥" ఆచ#Sంపవలsను;
Txక; అట-C ఆజ® క>%?ను. 36 PQ9ా ¹ÌLx #ా ఆజj®1ింAన వ"`
అహ#నును అత" క;మరFల;ను ేZి#S.
ల యాండమ 9
1 ఎ"!దవనమ న ¹ÌL అహ#నును అత" క;మరF లను ఇWా\PÚయ ల
12దwలను 1ి>1ింA 2 అహ#ను ఇట6 T:నువ ాపప#S}#ారÍబ>%ా "#wషన
±క Å(ెదూడను, దహనబ>%ా "#wషన ±క టäC ల;ను PQ9ా

స"`¥I ¬Zి" రమ 4. 3 మ#Sయ వ ఇWా\PÚయ ల]రF PQ9ా
స"`¥" బ> న#SuంచునటB
6 ాపప#S}#ారÍబ>%ా "#wషన ¤క 1ిల6ను,
దహనబ>%ా "#wషన P(x దూడను %tఱÃ 1ిల6ను 4 సమ¥xనబ>%ా
Å(ెను టäC ల;ను నూT: క>1ిన T:ౖ9Eదమ ను ¬Zి" రం(f; TEడ PQ9ా
]క; కనబడను అ" ెపమ . 5 ¹ÌL ఆజj®1ింAన9ాట-" 9ారF పKతmప
గ (xరమ T:దుట-I ¬Zి"వAd#S. సమజ మంతయ దగ¶ రక; వAd
PQ9ా స"`¥" "ల;వ%ా 6 ¹ÌL]రF ేయవలsన" PQ9ా ఆజj®
1ింAన ఇే; అటB
6 ేయ (f. అపడ PQ9ా మ¨©మ ]క;
కనబడనT:ను. 7 మ#Sయ ¹ÌL అహ#ను ఇట6 T:నువ బ>1ీఠమ TUదwక;
9:È6 ాపప#S}#ారÍబ>" దహనబ>" అ#SuంA  "!తN మ ను
పKజల"!తN మ ను ాKయhdతN మ ేZి పKజల రక; అరuణమ ేZి, PQ9ా
ఆజj®1ింA నటB
6 9ా#S "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ మ . 8 ాబట-C అహ #ను
బ>1ీఠమ దగ¶ రక; 9:È6 తనరక; ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక దూడను
వ¥ంెను. 9 అహ#ను క;మరFల; x" రకN మ ను అత"±దw క; ే%ా అతడ
ఆ రకN మ లk తన 9EKల; మ ంA బ>1ీఠప మ 4ల]ద x" చ!#S
బ>1ీఠమ అడగ న ఆ రకN మ ను Z2ను. 10 x" \వ ను మతKగ\ంథులను
ాలజమ ] వపను బ> 1ీఠమ ]ద ద¨©ంెను. అటB
6 PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింెను. 11 x" మంసమ ను చర4మ ను ాæçమ 9:ల;పల అ%S`
ా>d9EZ2ను. 12 అపడతడ దహనబ> పవను వ¥ంెను. అహ#ను
క;మరFల; అత"I x" రకN మ నపu%Sంప%ా అతడ బ>1ీఠమ చుటBC x""
Kfంెను. 13 మ#Sయ 9ారF దహన బ>పవ±క తలను

అవయవమ లను అత"I అపu%Sంప%ా అతడ బ> 1ీఠమ ]ద 9ాట-"
ద¨©ంెను. 14 అతడ x" ఆంతKమ లను ాళ6 ను క(f%S బ>1ీఠమ ]దనున`
దహనబ> దKవమ 12ౖ" ద¨©ంెను. 15 అతడ పKజల అరuణమ ను ¬Zి"
వAd పKజల; అ#Suంచు ాప ప#S}#ారÍబ>యగ ¤కను ¬Zి" వ¥ంA
nదట- x"వలs º"" ాప ప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంెను. 16 అపడతడ
దహనబ> పవను ¬Zి" V¥ పన x" న#Suంెను. 17 అప డతడ
T:ౖ9Eదమ ను ెAd x"లkనుం(f ే#?డ ¬Zి ాKతఃాలమందు ేZిన
దహనబ>%ాక బ>1ీఠమ ]ద ¬Zిన x"" ద¨©ంెను. 18 మ#Sయ ¹ÌL
పKజల; అ#Suంచు సమ¥xనబ>రపన Å(ెదూడను టäC ల;ను వ¥ంెను.
అహ#ను క;మరFల; x" రకN మ ను అత"I అపu%Sంప%ా అతడ బ>1ీఠమ
చుటBC x"" Kfంెను. 19 మ#Sయ 9ారF ఆ దూడ \వ ను ¤క\వ ను
\V న కను ఆంతKమ లను కప \వ ను మతK గ\ంథులను ాలజమ ]
వపను అపu%SంA#S. 20 బ¢రల]ద \వ ను ఉంA#S. అతడ బ>1ీఠమ ]ద ఆ
\వ ను ద¨©ంెను. 21 బ¢రలను క;(f జబËను PQ9ా స"`¥లk
అల6(fంచు అరuణ మ %ా అహ#ను అల6(fంెను అటB
6 PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింెను. 22 అపడ అహ#ను ాపప#S}#ారÍబ>" దహనబ>"
సమ¥xనబ>" అ#SuంA, పKజల9:ౖపనక; తన ేతpలsJN 9ా#S" ºVంAన
తరF9ాత %Sవెdను. 23 ¹ÌL అహ#నుల; పKతmప గ (x రమ లk"I
P 9:ల;ప>IవAd పKజలను ºVంప%ా PQ9ా మ¨©మ పKజలకంద#SI
కనబ(ెను. 24 PQ9ా స"`¥నుం(f అ%S` బయల; 9:È6 బ>1ీఠమ ]ద
నున` దహనబ>దKవమ ను \వ ను ా>d 9EZ2ను; పKజలందరF x"" చూA

ఉxqహధ "ేZి ¯ా%Sలప(f#S.
ల యాండమ 10
1 అహ#ను క;మరFలsౖన Txxబ అáహÑల; తమ తమ ధూారFNలను ¬Zి"
9ాట-లk "పల;ంA 9ాట- ]ద ధూపదKవమ 9EZి, PQ9ా తమ ాజj®1ింప"
9E#tక అ%S`" ఆయన స"`¥I ే%ా 2 PQ9ా స"`¥ నుం(f అ%S`
బయల;ే#S 9ా#S" ా>d9EZ2ను; 9ారF PQ9ా స"`¥" మృJ బÐం#S. 3
అపడ ¹ÌL అహ#ను ఇట6 T:నుఇ PQ9ా ె1ిuన
మటTx±దw నుండ 9ా#S యందు TEను నను` ప#Sదz పరచు ందును;
పKజలంద#SPQదుట నను` మ¨©మపరచు ందును; 4 అహ#ను
మనమ %ానుండ%ా ¹ÌL అహ#ను 1ిన తం(fKPQన ఉyè Pల; క;మరFలsౖన
]ా Pల;ను ఎలqâానును 1ి>1ింA]రF స]1ింA ప#S దz సÍ లమ
T:దుటనుం(f ాæçమ 9:ల;ప>I ] సదరFల శవమ లను ¹Zి"
వడ" 9ా#S ె12uను. 5 ¹ÌL ె1ిuనటB
6 9ారF స]1ింA ాPలను
¬యకP ాæçమ 9:ల;ప>I 9ా#S" ¹Zి" P#S. 6 అపడ ¹ÌL
అహ#నును అత" క;మరFలsౖన ఎ>య జరF ఈxమరFను 9ా#S]రF
xవక;ండనటB
6 ను PQ9ా ఈ సర సమజమ ]ద ఆగ\హపడక;ండ
నటB
6 ను, ]రF తల V#Sయబ¢Zినకcడదు; బటC లను Aంపనకcడదు ా",
PQ9ా 9ా#S" ా>dనందుక; ] సదరF లsౖన ఇWా\PÚయ ల
Pంట-9ారందరF ఏడవ వచుdను. 7 PQ9ా అÌLకైలమ ] ]ద
నున` గనుక ]రF xవక;ండనటB
6 ]రF పKతmప గ (xరమ ±క

x రమ లkనుం(f బయల; 9:ళ6 కcడ దT:ను. 9ారF ¹ÌL ె1ిuన మట
పన ేZి#S. 8 మ#Sయ PQ9ా అహ#ను ఇట6 T:ను]రF పKతmప
గ (xరమ లk"I వచుdనపడ 9 ]రF xవ క;ండనటB
6 వను 
క;మరFల;ను xKÔరసమ TE%ా" మదమ TE%ా" xKగకcడదు. 10 ]రF
పKJÌి¡ ంపబ(fన x"నుం(f లIకనx"", అపVతKనx"నుం(f
పVతKనx"" 9EరFేయ టక;ను, 11 PQ9ా ¹ÌLేత ఇWా\PÚయ లక;
ఆజj®1ింAన సమసN Vధు లను ]రF 9ా#SI బ¢¥ంచుటక;ను ఇ ]
తరతరమ లక; "తనకటC డ. 12 అపడ ¹ÌL అహ#నును !%S>న
అత" క;మరFలsౖన ఎ>యజరF ఈxమరFలను ఇట6 T:ను]రF PQ9ా
మదKవమ లలk !%S>న T:ౖ9Eద మ ను ¬Zి" అ ంగక;ండ
బ>1ీఠమ దగ¶ ర Jను(f; అ అJప#Sదz మ . PQ9ా మదKవమ లk
నుం(f అ క;ను  క;మరFలక;ను "య!ంపబ(fనవంతp. 13 ావన
]రF ప#Sదz సÍ లమ లk x"" Jనవలsను; TEను అట-C ఆజ® ను ంJ". 14
మ#Sయ అల6(fంచు బ¢రను పKJÌి¡ త న జబËను ]రF, అన%ా వను
ాటB  క;మరFల;ను  క;మ#?Nల;ను పVతKసÍలమ లk Jన వలsను.
ఏలయన%ా అV ఇWా\PÚయ ల; అ#Suంచు సమ¥xనబల;లలkనుం(f క;ను
 క;మరFలక;ను "య !ంపబ(fన వంతpల;. 15 మదKవ రపన
\వ ను %ాక PQ9ా స"`¥" అల6(fంపబ(fన x"%ా x""
అల6(fంచునటB
6 పKJÌి¡ తన జబËను అల6(fంచు బ¢రను ¬Zి" #ావలsను.
"తన కటC డపన అV క;ను  క;మరFలక;ను ెందును. అటB
6
PQ9ా ఆజj®1ింెను. 16 అపడ ¹ÌL ాపప#S}#ారÍబ>యగ ¤కను

కను%tనవలsన" జjగ\తN%ా 9:దIనపడ అ ా>P య ం(ెను. అతడ
అహ#ను క;మరFలలk !%S>న ఎ>యజరF ఈxమరను 9ా#S]ద ఆగ\హప(f
17 ]రF ప#Sదz సÍ లమ లk ఆ ాపప#S}#ారÍబ>పవను ఏల Jనలదు? అ
అJప#Sదz మ గx. సమజమ ±క ోషhmను భ#SంA PQ9ా
స"`¥" 9ా#S "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ ట?r ఆయన x"" ]Iెdను
గx. 18 ఇ% x" రకN మ ను ప#Sదz సÍ లమ లk"I ేవలsను గx. TEను
ఆజj®1ింAనటB
6 "శdయ మ %ా ప#Sదz సÍ లమ లk x"" Jనవలsన" ె12uను.
19 అందుక; అహ#ను ¹ÌLఇ% TEడ ాప ప#S}#ారÍ బ>పవను
దహనబ>దKవమ ను PQ9ా స"`¥I 9ారF ే%ా ఇట-C ఆపదల; Txక;
సంభVంెను. TEను ాపప#S}#ారÍ న బ>దKవమ ను TEడ J"న PQడల అ
PQ9ా దృÌిC I మంAదగ Tx అT:ను. 20 ¹ÌL ఆ మట V" ఒపT:ను.
ల యాండమ 11
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను 2 ]రF
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 ను(fభ!]దనున` yవల"`ట-లkను ]రF ఈ
yవలను మతKమ Jనవచుdను; 3 జంతpవలలk ఏ (ెకల; గలై
T:మరF9Eయ T° x" Jనవచుdను %ా" 4 T:మరF 9Eయ 9ాట-లkను #?ండ
(ెకల;గల 9ాట-లkను ట-" Jనకcడదు, ఒంటM T:మరF9Eయ ను %ా" x"I
#?ండ (ెకల; లవ గనుక అ ]క; అపVతKమ . 5 ట-C క;ంేల;
T:మరF9Eయ ను %ా" x"I #?ండ (ెకల; లవ గనుక అ ]క; అపVతKమ .
6 క;ంేల; T:మరF 9Eయ ను %ా" x"I #?ండ (ెకల; లవ గనుక అ ]క;

అపVతKమ . 7 పం V(f%ానుండ #?ండ (ెకల; గల%ా" అ
T:మరF9Eయదు గనుక అ ]క; అపVతKమ . 8 9ాట- మంసమ ను ]రF Jన
కcడదు; 9ాట- కæïబరమ లను మ టC కcడదు; అV ]క; అపVతKమ ల;. 9
జలచరమ ల"`ట-లk ట-" Jనవచుdను; సమ దK మ లk TE!, నదులలk TE!,
P ళ6 లkTE!, 9Eట-I #?కల; ల;సుల; ఉండT° 9ాట-" Jనవచుdను. 10
సమ దKమ లలkTE!, నదులలkTE!, సమసN జలచర మ ల లkను సమసN
జలజంతpవలలkను 9Eట-I #?కల; ల; సుల; ఉండ9Ù అవ"`య ]క;
¨Áయమ ల;; 11 అV ]క; ¨Áయమ ల;%ాTE ఉండవలsను. 9ాట- మంస మ ను
Jనకcడదు, 9ాట- కæïబరమ లను ¨Áయమ ల;%ా ఎంచునవలsను. 12 ళ6 లk
ే"I #?కల; ల;సుల; ఉండ9Ù అ ]క; ¨Áయమ . 13 ప{లలk ట-"
¨Áయమ ల;%ా ఎంచునవలsను. ట-" Jనవదుw ఇV ¨Áయమ ల;; పf#ాà,
12దw బ¢రFవ, 14 ð\ంచపf, గదw , ెల6గదw , పKJVధన గదw , 15 పKJVధన ాI,
"పÅ(f, 16 క1ి#S%ాడ, ÅIల, 17 పKJVధన (ేగ, 18 12ౖ%S(fకంటM, ెరFవాI,
గ డ6 గబ, హంస, గడబµతp, నల6 బ¢రFవ, 19 సంక;బ (f ంగ, పKJVధన
ంగ, క;క;డగ వ , గëËలమ . 20 #?కల;క>%S Txల;గ ాళ6  చ#Sంచు చరమ
ల"`య ]క; ¨Áయమ ల;. 21 అPే Txల;గ ాళ6  చ#Sంచుచు TEల
గంతpల;9Eయ టక; ాళ6 ]ద ¾డల; గల పరFగ ల"` Jనవచుdను. 22 TEత
!డత%ా" Aన` !డత%ా" ఆక;!డత%ా" !డతలలk పKJVధన
Jనవచుdను. 23 Txల;గ ాళØ
6 గల పరFగ ల"`య ]క; ¨Áయమ ల;. 24
9ాట-వలన ]రF అపVతpKలగ దురF 9ాట- కæïబరమ లను మ ట-C న పKJ9ాడ
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKడగ ను. 25 9ాట- కæïబరమ లలk ంె నను

¹Zిన పKJ9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ¯ాయంాలమ వరక;
అపVతpKడగ ను. 26 #?ండ(ెకల; గల జంతpవల"`ట-లk V(f%ా *>న (ెకల;
లకయ , T:మరF 9Eయకయ నుండనV ]క; అపVతKమ ల;, 9ాటకæïబరమ లను మ ట-C న పKJ9ాడ అపVతpKడగ ను. 27 Txల;గ ాళ6  నడచు
సమసN yవ#ాసులలk ఏV అరా> నడచుT° అవ"`య అపVతKమ ల;;
9ాట- కæïబరమ లను మ ట-C న పKJ9ాడ ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKడగ ను;
28 9ాట- కæïబరమ ను ¹Zిన పKJ9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;"
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK డగ ను; అV ]క; అపVతKనV. 29 TEల]ద
ాKక; yవ#ాసులలk ]క; అపVతK నV ఏ9Eవన%ా, Aన`మ ం%Sస,
Aన`పంక;, పKJ Vధన బ>6 , 30 ఊసర9:>6, TEలnస>, ¾ండ, సరటమ ,
అడV PQల;క. 31 ాKక;9ాట-లk ఇV ]క; అపVతKమ ల;; ఇV చAdన
తరF9ాత ట-" మ ట-C న పKJ 9ాడ ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKడగ ను. 32
9ాట-లk చAdన x" కæïబరమ ే"]ద పడT° అ అపVతK మగ ను. అ
ెకాతKP%ా" బటC P%ా" చర4¤ %ా" సంAP%ా" ప"ేయ
ఉపకరణమ ఏయ %ా" అPనPQడల x"" ళ6 లk 9Eయవలsను. అ
¯ాయం ాలమ వరక; అపVతKయ ండను; తరF9ాత అ పVతK మగ ను. 33
ట-లk ఏైనను మంట-ాతKలk ప(fనPQడల x"లk"దంతయ
అపVతKమగ ను; ]రF x"" పగ ల %tటC వలsను. 34 Jనద%Sన
ఆ}రమంతట-లk ే"]ద ఆ ళØå పడT° అ అపVతKమగ ను. అట-C ాతKలk
xK%Sన P ాయమ ను అపVతKమ . 35 9ాట- కæï బరమ లలk ంెమ
ే"]దపడT° అ అపVతK మగ ను. అ PPQనను క;ంపట-PQనను

x"" పగ ల%tటC వలsను. అV అపVతKమ ల;, అV ]క; అపVతKమ ల;%ా
ఉండవలsను. 36 అPే V¯ాNరన ళØ
6 గల ఊటలk%ా" గ ంటలk%ా"
కæïబరమ ప(fనను ఆ ళØ
6 అపVతKమ ల; ావ %ా" కæïబరమ నక;
త%S>న అపVతK మగ ను. 37 9ాట- కæïబరమ లలk ంెమ Vతp
N కటBC VతN న
మ ల]ద ప(fనను అV అపVతKమ ల; ావ %ా" 38 ఆ VతN న మ ల]ద
ళØ
6 Zిన తరF9ాత కæïబరమ లk ంెమ 9ాట-]ద ప(fనPQడల అV
]క; అపVతKమ లగ ను. 39 ]రF Jనద%Sన జంతpవలలk ఏైనను చAdన
PQడల x" కæïబరమ ను మ టBC9ాడ ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKడగ ను.
40 x" కæïబరమ లk ఏైనను Jను9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;"
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK డగ ను. x" కæïబరమ ను ¹య 9ాడ తన
బటC ల; ఉదుక;" ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKడగ ను. 41 TEల]ద ాKక;
yవ#ాసుల"`య ¨Áయమ ల;, 9ాట-" Jనకcడదు. 42 TEల]ద ాKక;
yవ#ాసు ల"`ట-లk కడప చ#Sంచుx"T:ౖనను Txల;గ ాళ6 
చ#Sంచుx"T:ౖనను xల ాళØ
6 గల x"T:ౖనను ]రF Jనకcడదు; అV
¨Áయమ ల;. 43 ాKక; yవ#ాసులలk ే"T:ౖనను J" !మ 4ను ]రF
¨Áయపరచునకcడదు; 9ాట-వలన అపVతpKలగ నటB
6 9ాట-వలన అపVతKత
కల;గ జ³Zినకcడదు. 44 TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాను; TEను
ప#Sదుzడను గనుక ]రF ప#Sదుzలsౖ య ండనటB
6 !మ 4ను ]రF
ప#Sదw పరచునవలsను. TEల]ద ాKక; yవ#ాసులలk ే"వలనను
!మ 4ను ]రF అపVతK పరచునకcడదు. 45 TEను ]క;
ేవడT:ౖయ ండటక; ఐగ పNేశమ లkనుం(f !మ 4ను ర1ిuంAన

PQ9ాను; TEను ప#Sదుzడను గనుక ]రFను ప#Sదుzల; ావలsను. 46
అపVతKనx"I" పVతKన x"I" Jనద%Sన జంతp వలక;ను Jనదగ"
జంతpవలక;ను ´éదమ ేయ నటB
6 47 జంతpవలనుగ#Sdయ , ప{లను
గ#Sdయ , జలచరమ లsౖన సమసN yవలను గ#Sdయ , TEల]ద ాKక;
సమసN yవలను గ#Sdయ ేZిన V¥Pే అ" ెపమT:ను.
ల యాండమ 12
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ ఒక ZీN  గర»వJPQ మగ1ిల6ను క"నPQడల ఆPడ నమ ల;
ప#Sటµలsౖ య ండవలsను. ఆ xను మ టBCై కడ%ానుండ నమ ల
లsకనుబట-C ప#Sటµలsౖ య ండ వలsను. 3 ఎ"!దవ నమ న ëడi క; సున`J
ేPంప వలsను. 4 ఆ తన రకN z రక; మ పu మడ నమ ల;ం(f
తన రకN z నమ ల; సంపరÞమగ వరక; ఆ ప#Sదz న ే"T:ౖనను
మ టC కcడదు, ప#Sదz సÍ లమ లk పK9Ehంపకcడదు. 5 ఆ ఆడ1ిల6ను క"న
PQడల ఆ xను కడ%ా ఉండనపuట-వలs #?ండ 9ారమ ల; ప#Sటµలsౖ
ఉండవలsను. ఆ తన రకN z రక; అరFవయరF నమ ల; కడ%ా
ఉండవలsను. 6 క;మరF"ర³%ా" క;మ#?Nర³%ా" ఆ z న మ ల;
సంప#SNPQన తరF9ాత ఆ దహనబ>%ా ఒక P(x %tఱÃ 1ిల6ను,
ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ావ రప 1ిల6T:ౖనను ెల6 గ వ T:ౖనను పKతmప
గ (xరమ ±క x రమ నక; యజక;"±దw క; ¬Zి"#ావలsను. 7
అతడ PQ9ా స"`¥" x" న#SuంA ఆ "!తN మ

ాKయhdతN మ ేయ%ా ఆ రకN ¯ాKవ Vషయ ఆ పVతKపరచబడను. ఇ
మగ1ిల6ను%ా" ఆడ 1ిల6ను%ా" క"న ZీN "గ#Sdన V¥. 8 ఆ %tఱÃ 1ిల6ను
ేజjల" PQడల ఆ #?ండ ెల6 గ వ లT:ౖనను #?ండ ావరప 1ిల6లT:ౖనను
దహనబ>%ా ఒకx"", ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక x"" ¬Zి" #ావలsను.
యజక;డ ఆ "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా ఆక; పVతKత
కల;గ ను.
ల యాండమ 13
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను. 2 ఒక"
ేహచర4మందు 9ాప%ా" పక; %ా" "గ"గలడ మచd%ా" య ం(f 9ా"
ేహచర4 మందు క;షp
¡ డవంట- కనబ(fన PQడల యజక;(ైన అహ#ను
TUదw?rనను యజ క;లsౖన అత" క;మరFలలk ఒక"±దw ?rనను 9ా" ¬Zి"
#ావలsను. 3 ఆ యజక;డ 9ా" ేహచర4మందున` ఆ డను చూడ%ా ఆ
డ యంద> 9:ండKకల; ెల6బµ#SనPQడలను, ఆ డ అత" ేహచర4మ
కంటM పల6 మ %ా కనబ(fనPQడలను అ క;షp
¡ డ. యజక;డ 9ా" చూA
అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను. 4 "గ"గలడ మచd చర4మ ల కంటM
పల6 మ ాక 9ా" ేహచర4మందు ెల6%ా కనబ(fనPQడలను, x" 9:ండKకల;
ెల6బµరక;న` PQడలను ఆ యజక;డ ఏడ నమ ల; ఆ డగల9ా""
కడ%ా ఉంచవలsను. 5 ఏడవ Txడ యజక;డ 9ా"" చూడవలsను. ఆ డ
చర4మందు 9ా1ింపక అటä6 ఉం(fనPQడల, యజక;డ మ#S Pడ నమ ల;
9ా" కడ%ా ఉంచవలsను. 6 ఏడవTxడ యజక;డ #?ండవ¯ా#S 9ా"

చూడవలsను. అపడ ఆ డ చర4మందు 9ా1ింపక అే ¬రFన ఉం(fనPQడల
యజక;డ 9ా"" పVతpKడ" "రÞPంపవలsను; అ ప³, 9ాడ తన బటC ల;
ఉదుక;" పVతpKడగ ను. 7 అPే 9ాడ తన z Vషయమ యజక;"I
కనబ(fన తరF9ాత ఆ పక; చర4మందు V¯ాNరమ %ా 9ా1ింAన PQడల 9ాడ
#?ండవ¯ా#S యజక;"I కనబడవలsను. 8 అపడ ఆ పక; చర4మందు
9ా1ింAనPQడల యజ క;డ 9ాడ అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను. 9
క;షp
¡ డ ±క"I క>%SనPQడల యజక;" ±దw క; 9ా""
¬Zి"#ావలsను. 10 యజక;డ 9ా" చూడ%ా ెల6" 9ాప చర4మందు
కనబ(fనPQడలను, అ 9:ండKక లను ెల6బµ#SనPQడలను, 9ాపలk పAd
మంసమ కన బ(fనPQడలను, 11 అ 9ా" ేహచర4మందు ాతైన క;ష¡ మ
గనుక యజక;డ 9ాడ అపVతpKడ" "రÞ Pంపవలsను, 9ా"" కడ%ా
ఉంచకcడదు; 9ాడ అప VతpKడ. 12 క;ష¡ మ చర4మందు V¯ాNరమ %ా
పట-C నపడ యజక;డ చూAనంతవరక; ఆ డగల9ా" తలnదల; "
ాదమ లవరక; క;ష¡ మ 9ా" చర4మంతయ 9ా1ింA య ం(fనPQడల 13
యజక;డ 9ా"" చూడవలsను; ఆ క;ష¡ మ 9ా" ేహమంతట
9ా1ింAనPQడల ఆ డగల 9ాడ పVతpKడ" "రÞPంపవలsను. 9ా"
ఒళ6 ంతయ ెల6బµ#?ను; 9ాడ పVతpKడ. 14 అPే 9ా" ±ంట
పAdమంసమ కనబడ నమ న 9ాడ అపVతpKడ. 15 యజక;డ ఆ
పAdమంసమ ను చూA 9ాడ అపVతpK డ" "రÞPంపవలsను. ఆ
పAdమంసమ అపVతK¤; అ క;ష¡ మ . 16 అPే ఆ పAdమంసమ ఆ#S
ెల6బµ#Sన PQడల 9ాడ యజక;"±దw క; #ావలsను; 17 యజక;డ 9ా"

చూడ%ా ఆ డ ెల6బµ#SనPQడల యజక;డ ఆ డ పVతKమ"
"రÞPంపవలsను; 9ాడ పVతpKడ. 18 ఒక" ేహచర4మందు పండ పట-C
మ"న తరF9ాత 19 ఆ పండం(fనbటను ెల6" 9ా12ౖనను ెల;ప కc(fన
PQరFపరంగ గల డ%ా" "గ"గలడ ెల6" డ%ా" పట-C నPQడల,
యజక;"I x"కనుపరచవలsను. 20 యజక;డ x" చూAనపడ అత"
చూపనక; అ చర4మ కంటM పల6 మ %ా కనబ(fనPQడలను, x" 9:ండK కల;
ెల6బµ#S య ం(fనPQడలను, యజక;డ 9ాడ అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను;
అ ఆ పంట-వలన పట-C న క;షp
¡ డ. 21 యజక;డ x" చూAనపడ
x"లk ెల6" 9:ండKకల; లకPనPQడలను, అ చర4మ కంటM పల6 మ ాక
ంెమ నయమ %ా కన బ(fనPQడ లను, యజక;డ ఏడ నమ ల;
9ా"" పKేకమ %ా ఉంచవలsను. 22 అ చర4మందు V¯ాNరమ %ా 9ా1ింAన
PQడల యజక;డ 9ాడ అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను; అ క;షp
¡ డ. 23
"గ"గలడ డ 9ా1ింపక అటä6 ఉం(fనPQడల అ దదుwరF; యజక;డ
9ాడ పVతpK డ" "రÞPంపవలsను. 24 దదుwరF క>%Sన ేహచర4మందు ఆ
9ాత PQఱÃ%ాTE %ా" ెల6%ాTE%ా" "గ"గలడ ెల6" మచd%ాTE%ా"
య ం(fనPQడల యజక;డ x" చూడవలsను. 25 "గ "గలడ ఆ
మచdలk" 9:ండKకల; ెల6బµ#SనPQడలను, అ చర4మ కంటM పల6 మ %ా
కనబ(fనPQడలను, అ ఆ 9ాతవలన పట-C న క;షp
¡ డ; యజక;డ 9ాడ
అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను; అ క;ష¡ మ . 26 యజక;డ x"
చూచునపడ అ "గ"గలడ మచdలk ెల6" 9:ండK కల; లకP%ా"
చర4మ కంటM పల6 మ %ా నుండకP %ా" ంత నయమ %ా కనబ(fనPQడల,

యజక;డ ఏడ నమ ల; 9ా"" కడ%ా ఉంచవలsను. 27 ఏడవTxడ యజ
క;డ 9ా" చూAనపడ అ చర4మందు V¯ాNరమ %ా 9ా1ింAనPQడల
9ాడ అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను; అ క;ష¡ ¤. 28 అPే "గ"గలడ
మచd చర4మందు 9ా1ింపక ఆ bటTEయ ం(f ంెమ నయమ %ా
కనబ(fనPQడల అ 9ాతప 9ా1L; 9ాడ పVతpKడ" యజక;డ
"రÞPంపవలsను; అ 9ాతప మంటP. 29 పరFషp"?rనను ZీN ?rనను
తలయంే! గడi మంే! డ పట-C నPQడల, యజక;డ ఆ డను చూడ%ా
30 అ చర4మ కంటä పల6 మ %ాను సన`న పసుప పచd 9:ండKకల;
కల%ాను కనబ(fన PQడల, 9ాడ అపVతpK డ" యజక;డ
"రÞPంపవలsను; అ బÐబË, తల]ద TE! గడi మ ]ద TE! పట-C న క;ష¡ మ .
31 యజక;డ ఆ బÐబËPన డను చూA నపడ అ చర4మ కంటM పల6 మ
ా"PQడలను, x"లk నల6 9:ండKకల; ల" PQడలను, యజక;డ ఆ
బÐబËPన డగల9ా"" ఏడ నమ ల; పKేకమ %ా ఉంచవలsను. 32
ఏడవTxడ యజక;డ ఆ డను చూడవలsను. ఆ బÐబË 9ా1ిం పక
య ం(fనPQడలను, x"లk పసుప పచd9:ండK కల; ల"PQడలను,
చర4మ కంటM పల6 మ ా" PQడలను, 33 9ాడ ðరమ ేZినవలsను %ా" ఆ
బÐబË ðరమ ేయకcడదు. యజక;డ బÐబËగల 9ా"" మ#S Pడ
నమ ల; పKేకమ %ా ఉంచవలsను. 34 ఏడవTxడ యజక;డ ఆ బÐబËను
చూడ%ా అ చర4మందు బÐబË 9ా1ింపక చర4మ కంటM పల6 మ ాక
య ం(fనPQడల, యజక;డ 9ాడ పVతpKడ" "రÞ Pంపవలsను. 9ాడ తన
బటC ల; ఉదుక;" పVతpKడగ ను. 35 9ాడ పVతpK డ" "రÞ PంAన తరF9ాత

బÐబË V¯ాNరమ %ా 9ా1ింAన PQడల యజక;డ 9ా" చూడవలsను, 36
అపడ ఆ మద 9ా1ింAయ ం(fనPQడల యజక;డ పసుప పచd
9:ండKకలను 9:దకనకరలదు; 9ాడ అపVతpKడ. 37 అPే ">Aన ఆ
మదలk నల6 9:ండKకల; పట-C న PQడల ఆ మద బµగ ప(ెను; 9ాడ పVతpKడ;
యజ క;డ 9ాడ పVతpKడ" "రÞ Pంపవలsను. 38 మ#Sయ పరFషp"
ేహపచర4మంే! ZీN  ేహప చర4మంే! "గ"గలడ మచdల;, అన%ా
"గ"గలడ ెల6"మచdల; పట-C నPQడల 39 యజక;డ 9ా"" చూడ
వలsను; 9ా#S ేహచర4మందు "గ"గలడ మచdల; 9ా(f య ం(fనPQడల
అ చర4మందు పట-C న ±క క;; 9ాడ పVతpKడ. 40 తల9:ండKకల;
#ా>న9ాడ బటC తల9ాడ; అP నను 9ాడ పVతpKడ. 41 మ ఖమ 9:ౖపన
తల 9:ండKకల; #ా>న9ాడ బటC TUసట-9ాడ; 9ాడ పVతpKడ. 42 అPనను
బటC తలయంే%ా" బటC TUసట-యంే%ా" PQఱÃ%ానుండ ెల6" డ పట-C న
PQడల, అ 9ా" బటC తలయంైనను బటC TUసట- యంైనను పట-C న క;ష¡ మ .
43 యజక;డ 9ా"" చూడవలsను. క;ష¡ మ ేహచర4 మందు కనబడనటB
6 ఆ
డ 9ాప చూపనక; 9ా" బటC తలయంైనను 9ా" బటC TUసట-యంైనను
ఎఱÃ %ా నుండ ెల6" డPQనPQడల 44 9ాడ క;ష¡ #%S, 9ాడ అపVతpKడ;
యజక;డ 9ాడ బÐJN %ా అపVతpKడ" "రÞPంపవలsను; 9ా" క;ష¡ మ 9ా"
తలలkనున`. 45 ఆ డగల క;ష¡ #%S వసN మ లను Aం1ి9Eయవలsను; 9ాడ
తల V#Sయబ¢Zినవలsను; 9ాడ తన 12ౖ12దV" కప" అపVతpKడను
అపVతpKడను అ" ëగ¶ ర%ా పల;కవలsను. 46 ఆ డ 9ా"I క>%Sన
నమ ల"`య 9ాడ అపVతpK(ై య ండను; 9ాడ అపVతpKడ గనుక

పKేకమ %ాTE "వZింపవలsను; 9ా" "9ాసమ ాæçమ నక; 9:ల;పల
ఉండవలsను. 47 మ#Sయ క;షp
¡ డ వసN మందు కనబడనపడ అ
%tఱÃ 9:ండKకల బటC యంే! TxరబటC యంే! 48 TxరTE%ా"
9:ండKకలTE%ా" TEZిన పడగ నం ే! 1Lకయంే! ల;నంే! ల;
ేయబడ ఏ±క వసు
N వనంే! పట-C 49 ఆ డ ఆ బటC యంే! ఆ
ల;నంే! ఆ 1Lకయంే! ల; ేయబ(fన వసు
N వనంే! పచdxళØ
%ాTE%ా" PQఱÃxళØ%ాTE%ా" కనబ(fనPQడల, అ క;షp
¡ డ; యజక;"I
x" కను పరచవలsను. 50 యజక;డ ఆ డను చూA డగల 9ాట-" ఏడ
నమ ల; పKేకమ %ా ఉంచవలsను. 51 ఏడవTxడ అతడ ఆ డను
చూడవలsను. అపడ ఆ వసN మందు, అన%ా పడగ నంే%ా" 1Lకయంే%ా"
ల;నంే%ా" ల; ేZిన వసు
N వనంే%ా" ఆ డ 9ా1ింAనPQడల అ
రFక;డ క;ష¡ మ ; అ అప VతKమ . 52 ావన అతడ ఆ డ ే"లk
ఉన`ో ఆ వసN మ ను TxరTE! 9:ండKకలTE! ేZిన పడ గ ను 1Lకను
ల; ేZిన పKJ వసు
N వను అ%S` ా>d9Eయవలsను; అ రFక;డ
క;ష¡ మ ; అ%S` x" ా>d9Eయవలsను. 53 అPే యజక;డ చూA
నపడ ఆ డ ఆ వసN మందు, అన%ా పడగ నంే! 1Lకయంే! ల;
ేZిన మ#S ే"యంే! 9ా1ిం పక PనPQడల 54 యజక;డ ఆ
డగలx"" ఉదుక Txజj®1ింA మ#S ఏడ నమ ల; x"" V(f%ా ఉంచ
వలsను. 55 ఆ డగల x"" ఉIన తరF9ాత యజక;డ x""
చూడవలsను. ఆ డ మరకPనను 9ా1ిం పక Pనను అ
అపVతKమ . అ%S` x"" ా>d 9Eయవలsను. అ లk9:ౖపన%ా" 12ౖ9:ౖపన%ా"

పట-C నను రFక;డ క;ష¡ మ %ా ఉండను. 56 యజక;డ x"" చూAనపడ
వసN మ ఉIన తరF9ాత ఆ డ 9ా(f య ం(fనPQడల, అ ఆ వసN మ లk
ఉం(fనను ల;లk ఉం(fనను పడగ లk ఉం(fనను 1Lకలk ఉం(fనను
యజక;డ 9ాట-" Aం1ి9Eయవలsను. 57 అటBతరF9ాత అ ఆ వసN మంే%ా"
పడగ నంే%ా" 1Lకయంే%ా" ల; ేZిన ే"యంే%ా" కనబ(fనPQడల
అ రF క;డ క;ష¡ మ . ఆ డ ే"లk నున`ో x"" అ%S`
ా>d9Eయవలsను. 58 ఏ వసN మ TE%ా" పడ గ TE%ా" 1LకTE%ా" ల; ేZిన
ే"TE%ా" ఉ IనతరF9ాత ఆ డ వ>న PQడల, #?ండవమరF x""
ఉదుకవలsను; 59 అపడ అ పVతKమగ ను. బÐచుd బటC యంే%ా"
TxరబటC యంే%ా" పడగ నంే%ా" 1Lక యంే%ా" ల; వసు
N వలయంే%ా"
య ండ క;షp
¡ డను గ#Sd అ పVతKమ" అపVతKమ" వ
"రÞPంపవలZిన V¥ Pే.
ల యాండమ 14
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 క;ష¡ #%S పVతpKడ"
"రÞPంAన నమ న 9ా"గ#Sdన V¥ Pదన%ా, యజక;" ±దw క; 9ా""
¬Zి" #ావలsను. 3 యజక;డ ాæçమ 9:ల;ప>I వలsను. యజక;డ
9ా"" చూAనపడ క;షp
¡ డ బµగ ప(f క;ష¡ #%S" V(fAన PQడల 4
యజక;డ పV తKత ంద %రF9ా" రక; సyవన #?ండ పVతK ప{లను
ేవxరF కఱÃ ను రకN వరÞమ గల నూల;ను ¨©¯q పను ెమ4"
ఆజj®1ింపవలsను. 5 అపడ యజక;డ ారF ట-12ౖ" మంట-ాతKలk ఆ

ప{లలk ఒకx"" చంప Txజj®1ింA 6 సyవన పf" ఆ ేవxరF కఱÃ ను
రకN వరÞమ గల నూల;ను ¨©¯qపను ¬Zి" ారF ట- 12ౖ" చం1ిన
పfరకN మ లk 9ాట-" సyవన పf" మ ంA 7 క;షp
¡ Vషయమ లk పVతKత
ంద%రF 9ా" ]ద ఏడమరFల; KfంA 9ాడ పVతpKడ" "రÞ PంA
సyవన పf ఎ%S#SవనటB
6 x"" వ>9Eయ వలsను. 8 అపడ పVతKత
ంద%రF 9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" తన #మమంతట-" ðరమ ేZి"
ళ6  ¯ా`నమ ేZి పVతpKడగ ను. తరF9ాత 9ాడ ాæçమ లk"I వAd తన
గ (xరమ 9:ల;పల ఏడ నమ ల; "వ Zింపవలsను. 9 ఏడవTxడ తన
#మమంతట-" తన తలను తన గడi మ ను తన కనుబÐమలను ðరమ
ేZినవలsను. తన #మ మంతట-" ðరమ ేZి" బటC ల; ఉదుక;"
±డల; ళ6  కడగ " పVతpKడగ ను. 10 ఎ"!దవ Txడ 9ాడ
"#wషన #?ండ మగ %tఱÃ 1ిల6లను "#wషన P(x ఆడ %tఱÃ 1ిల6ను
T:ౖ9Eదమ న?r నూT: క>Zిన మడ పయవ వంతpల %ధుమ1ిం(f" ఒక
అరz ZLరF నూT:ను ¬Zి"#ావలsను. 11 పVతKపరచు యజక;డ పVతKత
ంద%రF మనుషp" 9ాట- పKతmప గ (xరమ ±క x రమ న
PQ9ా స"`¥I ¬Zి"#ావలsను. 12 అపడ యజక;డ ఒక మగ
%tఱÃ 1ిల6ను అరzZLరF నూT:ను ¬Zి" అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>%ా 9ాట-" దగ¶ రక;
ెAd అల6(fంపబడ అరuణమ %ా PQ9ా స"`¥" 9ాట-" అల6(fంప
వలsను. 13 అతడ ాపప#S }#ారÍబ> పవను దహన బ>పవను వ¥ంచు
ప#Sదz సÍ లమ లk ఆ %tఱÃ 1ిల6ను వ¥ంపవలsను. ాప ప#S}#ారÍ నx"వలs
అప#ాధప#S }#ారÍ నయ యజక;"దగ ను; అ అJప#Sదz మ . 14

అపడ యజక;డ అప#ాధప#S}#ారÍనx" రకN మ లk ంెమ ¬Zి
పVతKత ంద%రF9ా" క;(fెV న]దను, 9ా" క;(fేJ బÐటన9EK>]దను,
9ా" క;(fా> బÐటన9EK>]దను, x"" చమరవలsను. 15 మ#Sయ యజక;డ
అరz ZLరF నూT:లk ంెమ ¬Zి తన PQడమ అరేJలk Zినవలsను. 16
అపడ యజ క;డ తన PQడమ అరేJలkనున` నూT:లk తన క;(fేJ
9EKల; మ ంA PQ9ా స"`¥" ఏడమరFల; తన 9EK> ఆ నూT:లk
ంెమ Kfంపవలsను. 17 యజక;డ తన అరేJలkనున` దువ నూT:లk
ంెమ ¬Zి" పVతKత ంద%రF 9ా" క;(fెV న]దను, 9ా" క;(fేJ
బÐటన9EK>]దను, 9ా" క;(fా> బÐటన9EK>]దను ఉన` అప#ాధప#S}#ారÍ
బ>పవ±క రకN మ ]ద చమరవలsను. 18 అపడ యజక;డ తన
అరేJలkనున` దువ నూT:ను పVతKత ంద %రF9ా" తల]ద
చమరవలsను. అటB
6 యజ క;డ PQ9ా స"`¥ 9ా" "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయవలsను. 19 అపడ యజక;డ ాపప#S}#ారÍ బ> అ#SuంA
అపVతKత %tటBC" పVతKత ంద%రF 9ా" "!తN మ ాKయhdతN మ ేZిన
తరF9ాత 9ాడ దహనబ>పవను వ¥ంపవలsను. 20 యజక;డ దహనబ>
దKవమ ను T:ౖ9Eదమ ను బ>1ీఠమ ]ద అ#Suంపవలsను. అటB
6 యజక;డ
9ా" "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ%ా 9ాడ పVతpKడగ ను. 21 9ాడ áద9ా(ై
12ౖె1ిuనదంతయ ేజjల" PQడల తన "!తN మ ాKయhdతN మ కల;గ ట?r
9ాడ అల6 (fంచుటక; అప#ాధప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక %tఱÃ 1ిల6ను T:ౖ9Eదమ %ా
తమ లk పయవవంతp నూT: క>Zిన %ధుమ1ిం(f" ఒక అరzZLరF
నూT:ను 22 9ా#SI ొరకగల #?ండ ెల6 గ వ లTE%ా" #?ండ ావరప

1ిల6లTE%ా", అన%ా ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒకx"" దహనబ>%ా ఒక x""
¬Zి" #ావలsను. 23 9ాడ పVతKతం ఎ"!దవ Txడ PQ9ా
స"`¥I పKతmప గ (xరమ ±క x రమ నక; యజక;"±దw క; 9ాట-"
¬Zి" #ావలsను. 24 యజక;డ అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>యగ %tఱÃ 1ిల6ను
అరz ZLరF నూT:ను ¬Zి" అల6(fంచు అరuణమ %ా PQ9ా స"`¥" 9ాట-"
అల6(fంపవలsను. 25 అప డతడ అప#ాధప#S}#ారÍబ>యగ %tఱÃ 1ిల6ను
వ¥ంప వలsను. యజక;డ ఆ అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>పవ ±క రకN మ లk
ంెమ ¬Zి", పVతKత ంద %రF9ా" క;(fెV న]దను, 9ా" క;(fేJ
బÐటన 9EK>]దను, 9ా" క;(fా> బÐటన 9EK>]దను x"" చమరవలsను. 26
మ#Sయ యజక;డ ఆ నూT:లk ంెమ తన PQడమ అరేJలk Zి" 27
తన PQడమేJలk నున` ఆ నూT:లk ంెమ తన క;(f9EK> PQ9ా
స"`¥" ఏడ మరFల; Kfంపవలsను. 28 మ#Sయ యజక;డ తన
అరేJలkనున` నూT:లk ంెమ పVతKత ంద %రF9ా" క;(fెV
న]దను, 9ా" క;(fేJ బÐటన 9EK>]దను, 9ా" క;(fా> బÐటన 9EK>]దను
ఆ అప#ాధ ప#S}#ారÍ బ>పవ±క రకN మ న` bటను 9Eయవలsను. 29
యజక;" అరేJలk నున` దువ నూT:ను అతడ పVతKత ంద%రF9ా"I
PQ9ా స"`¥" ాKయhdతN మ కల;గజ³య టక; 9ా" తల]ద
యవలsను. 30 అపడ 9ా"I ొరకగల ఆ ెల6గ వ లలkTE%ా"
ావరప1ిల6లలkTE%ా" ఒక x" న#Suంపవలsను. 31 తన T:ౖ9Eదమ %ాక
9ాట-లk తనక; ొరకగల ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక x"" దహనబ>%ా
ఒకx"" అ#Suంపవలsను. అటB
6 యజ క;డ పVతKత ంద%రF9ా"

"!తN మ PQ9ా స"`¥" ాKయhdతN మ ేయవలsను. 32 క;షp
¡ డ
క>%Sన9ాడ పVతKత ందత%Sన9ాట-" సంాంపల" PQడల 9ా"
Vషయన V¥ Pే. 33 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ
Z2లVెdను 34 TEను ¯ా సÍ ~మ %ా ]Iచుdచున` ేశమ నక; ]రF
వAdనతరF9ాత, ] ¯ా సÍ ~న ేశమ లk" P PంటT:ౖనను TEను
క;షp
¡ డ కల;గ జ³ZినPQడల 35 ఆ Pంట- యజమ నుడ
యజక;"±దw క; వAdTx Pంట-లk క;షp
¡ డ వంట- Txక; కనబ(ెన"
N ను
అత"I ె>య ెపuవలsను. 36 అపడ ఆ Pంటనున` యవతp
అపVతKమ ాక;ండనటB
6 , యజక;డ ఆ క;షp
¡ డను చూచుటక;
#ాకమ నుప అతడ ఆ Pల;
6 వట-C %ాేయ Txజj®1ింపవలsను. ఆ తరF9ాత
యజక;డ ఆ Pల;
6 చూచుట?r లkప>I 9:ళ6వలsను. 37 అతడ డ
చూAనపడ ఆ డ Pంట- %డలయందు పచd xళØ%ాT:ౖనను
ఎఱÃ xళØ%ాT:ౖనను ఉండ పల6 పxరల; గలై %డకంటM పల6 మ %ా ఉం(fన
PQడల 38 యజ క;డ ఆ Pంటనుం(f Pంట-9ాIట-I బయల;9:È6 ఆ Pల;
6
ఏడ నమ ల; మZి య ంచవలsను. 39 ఏడవTxడ యజక;డ J#S%S వAd
x"" చూడవలsను. అపడ ఆ డ Pంట- %డలయందు 9ా1ింAనైన
PQడల 40 యజక;" Z2లవ పన ఆ డగల #ాళ6 ను ఊడºZి ఊ#S
9:ల;పలనున` అపVతKసÍలమ న ార9Eయవలsను. 41 అపడతడ ఆ
Pంట-లkపలను చుటBC %డలను %§Pంప వలsను. 9ారF %§Zిన 12ల6లను
ఊ#S9:ల;పలనున` అపVతK సÍ లమ న ారబ¢Zి 42 9EరF#ాళ6 ను ¬Zి" ఆ
#ాళ6 క; పKJ%ా ేరuవలsను. అతడ 9EరF అడసును ె1ిuంA ఆ Pంట-%డక;

పPంపవలsను. 43 అతడ ఆ #ాళ6 ను ఊడºPంA Pల;
6 %§PంA x"I
అడసును పPంAన తరF9ాత ఆ డ J#S%S ఆ Pంట బయల;
ప(fనPQడల యజక;డ వAd x" చూడవలsను. 44 అపడ ఆ డ ఆ
Pంట 9ా1ింAనPQడల అ ఆ Pంట-లk రF క;డ క;ష¡ మ ; అ
అపVతKమ . 45 ాబట-C అతడ ఆ Pంట-" x" #ాళ6 ను కఱÃ లను
సున`మంతట-" పడ %tట-C ంA ఊ#S9:ల;పలనున` అపVతKసÍలమ నక; 9ాట-"
¹PంA ారబ¢Pంపవలsను. 46 మ#Sయ ఆ Pల;
6 ాడV(fAన
నమ ల"`య x"లk పK9Ehంచు9ాడ ¯ాయంాలమ వరక;
అపVతpKడగ ను. 47 ఆ Pంట పండ ను9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;
నవలsను. ఆ Pంట ´¢జనమ ేయ 9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;నవలsను.
48 యజక;డ వAd లkపల పK9EhంA చూచునపడ ఆ Pంట-I అడసు
9EZిన తరF9ాత ఆ డ Pంట-లk 9ా1ింపక PనPQడల, డ బµగ ప(ెను
గనుక ఆ Pల;
6 పVతKమ" యజక;డ "రÞPంపవలsను. 49 ఆ Pంట- రక;
ాపప#S}#ారÍబ> అ#Suంచుటక; అతడ #?ండ ప{లను ేవxరF కఱÃ ను
రకN వరÞప నూల;ను ¨©¯qపను ¬Zి" 50 ారF ట-12ౖన మంట- ాతKలk ఆ
ప{లలk ఒకx"" వ¥ంA 51 ఆ ేవxరF కఱÃ ను ¨©¯qపను రకN వరÞ ప
నూల;ను సyవన పf" ¬Zి" వ¥ంపబ(fన పf రకN మ లkను ారF
ట-లk 9ాట-" మ ంA ఆ Pంట-]ద ఏడ మరFల; Kfంపవలsను. 52 అటB
6 ఆ
పf రకN మ ను ఆ ారF ట-ను సyవ న పfను ేవxరF కఱÃ ను
¨©¯qపను రకN వరÞప నూల;ను ఆ Pంట- Vషయమ లk ాపప#S
}#ారÍబ> అ#Suంపవలsను. 53 అపడ సyవన పf" ఊ#S9:ల;పల T:గర

Vడవవలsను. అటB
6 అతడ ఆ Pంట-I ాKయhdతN మ ేయ%ా అ
పVతKమగ ను. 54 పKJVధన క;షp
¡ డను గ#Sdయ , బÐబËను గ#Sdయ
55 వసN క;ష¡ మ నుగ#Sdయ , వసN మ న?r నను ఇంట-?rనను కల;గ
క;ష¡ మ నుగ#Sdయ , 56 9ాపను గ#Sdయ , పక;నుగ#Sdయ , "గ"గ
లడ మచdను గ#Sdయ , 57 ఒకడ ఎపడ అపVతpKడ గ T°, PQపడ
పVతpKడగ T° ె>యజ³య టక; ఇ క;ష¡ మ ను గ#Sdన V¥.
ల యాండమ 15
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను 2 ]రF
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 ను(f ఒక" ేహమందు ¯ాKవమ న`PQడల ఆ
¯ాKవమ వలన 9ాడ అపVతpKడగ ను. 3 9ా" ¯ాKవమ ా#Sనను ారక
Pనను ఆ ేహZిÍ J"బట-C 9ాడ అపVతpKడగ ను. ఆ ¯ాKవమ గల9ాడ
పండను పKJ పరFప అప VతKమ ; 4 9ాడ కcరFdండ పKJ వసు
N వ
అపVతKమ . 5 9ా" పరFపను మ టBC9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6 
¯ా`నమ ేZి ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 6 అట-C 9ాడ
ే"]ద కcరFdండT° x" ]ద కcరFdండ9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;"
ళ6  ¯ా`నమ ేZి ¯ాయం ాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 7
¯ాKవమ గల 9ా" ేహమ ను మ టBC9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6 
¯ా`నమ ేZి ¯ాయం ాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 8 ¯ాKవమ గల
9ాడ పVతpK"]ద ఉ!్మ9EZినPQడల 9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6 
¯ా`నమ ేZి ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 9

¯ాKవమ గల9ాడ కcరFdండ పKJ పల6 మ అపVతKమ . 10 9ా" I\ందనుం(fన
P వసు
N వT:ౖనను మ టBC పKJ9ాడ ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై
య ండను. 9ాట-" ¹య 9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6  ¯ా`నమ ేZి
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 11 ¯ాKవమ గల9ాడ ళ6 
ేతpల; కడగ నకP ఎవ" మ టBCT°9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;"
¯ా`నమ ేZి ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 12 ¯ాKవమ
గల9ాడ మ టBC"న మంట-ాతKను పగల%tటC వలsను, పKJ ెక ాతKను ళ6 
కడ గవలsను. 13 ¯ాKవమ గల9ాడ తన ¯ాKవమ నుం(f పVతKత ందునపడ,
తన పVతKత Vషయ Pడ నమ ల; లsIంచు" తన బటC ల; ఉదుక;
" ారF ట- ఒడల;ను కడగ " పVతpK డగ ను. 14 ఎ"!దవTxడ
#?ండ ెల6 గ వ లT:ౖనను #?ండ ావరప 1ిల6లT:ౖనను ¬Zి" పKతmప
గ (xరమ ±క x రమ TUదwక; వAd PQ9ా స"`¥" 9ాట-"
యజక;" కపu%Sంపవలsను. 15 యజక;డ 9ాట-లk ఒకx""
ాపప#S}#ారÍబ>%ాను ఒకx"" దహన బ>%ాను అ#Suంపవలsను. అటB
6
యజక;డ 9ా" ¯ాKవమ Vషయమ లk PQ9ా స"`¥" 9ా" "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయవలsను. 16 ఒక"I రస లననPQడల 9ాడ స#ా ంగ
¯ా`నమ ేZి" ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 17 ఏ
బటC ]దను ఏ ల;]దను రస లనమగ T° ఆ బటC య ఆ ల;ను ళ6 
ఉదుకబ(f ¯ాయంాలమ వరక; అపVతK య ండను. 18
రస లనమగ నటB
6 ZీN  పరFషpల; శయ"ంAనPQడల 9ా#SదwరF ళ6 
¯ా`నమ ేZి ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKలsౖ య ందురF. 19 ZీN 

ేహమందుండ ¯ాKవమ రకN ¯ాKవనPQడల ఆ Pడ నమ ల; కడ%ా
ఉండవలsను. ఆను మ టBC 9ారందరF ¯ాయంాలమ వరక;
అపVతpKలగ దురF. 20 ఆ కడ%ా ఉన`పడ ఆ ే"]ద పండనుT°
అ అపVతKమగ ను; ఆ ే"]ద కcరFdండT° అ అపVతKమగ ను. 21
ఆ పడకను మ టBC పKJ9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6  ¯ా`నమ ేZి
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 22 ఆ ే"]ద కcరFdం
డT° x" మ టBC పKJ9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6  ¯ా`నమ ేZి
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 23 అ ఆ పరFప]దT:ౖనను
ఆ కcరFdం(fన x"]దT:ౖనను ఉం(fనPQడల x"" మ టBC 9ాడ
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 24 ఒకడ ఆ
శయ"ంచుచుండ%ా ఆ రజసుq 9ా"I త%S>నPQడల, 9ాడ ఏడ నమ ల;
అపVతpK డగ ను; 9ాడ పండను పKJ మంచమ అపVతKమ . 25 ఒక ZీN 
కడ%ా ఉండాలమ నక; మ ందు%ా ఆ రకN ¯ాKవమ ఇంక అTEకనమ ల;
సKVంAనను ఆ కడ%ానుండ ాలన తరF9ాత సKVంAనను, ఆ
అపVతKత ఆ కడ%ానుండ నమ లలkవలsTE ఆ ¯ాKవనమ ల"`య
ఉండను, ఆ అపVతpK#ాల;. 26 ఆ ¯ాKవనమ ల"`య ఆ పండను
పKJ మంచమ ఆ కడ%ానున`పuట- మంచమ వలs ఉండ వలsను. ఆ
ే"]ద కcరFdండT° అ ఆ కడ%ా ఉన`పuట- అపVతKతవలs
అపVతKమగ ను. 27 9ాట-" మ టBC పKJ9ాడ అపVతpKడ. 9ాడ తన బటC ల;
ఉదుక;" ళ6  ¯ా`నమ ేZి ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను.
28 ఆ ఆ ¯ాKవమ క;#S పVతpK#ాలsౖనPQడల ఆ Pడనమ ల;

లsIంచు " అV ¬#Sన తరF9ాత పVతpK#ాలగ ను. 29 ఎ"!దవ Txడ ఆ
#?ండ ెల6 గ వ లT:ౖనను #?ండ ావరప 1ిల6లT:ౖనను పKతmప గ (xరమ
±క x రమ నక; యజక;"±దw క; ేవలsను. 30 యజక;డ ఒకx""
ాపప#S}#ారÍబ>%ాను ఒకx"" దహనబ>%ాను అ#Suంపవలsను. అటB
6
యజక;డ ఆ ¯ాKవVషయ PQ9ా స"`¥" ఆ "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయవలsను. 31 ఇWా\PÚయ ల; తమ మధనుండ Tx "9ాస
సÍ ల మ ను అపVతKపరచునపడ 9ారF తమ అపVతKతవలన xవక;ండనటB
6
9ా#SI అపVతKత కల;గక;ండ ]రF 9ా#S" ాాడవలsను. 32
¯ాKవమ గల9ా"గ#Sdయ , రస లనమ వల" అప VతKతగల9ా"గ#Sdయ ,
కడ%ానున` బల¨ßను#ా>" గ#Sdయ , 33 ¯ాKవమ గల ZీN  పరFషpలను
గ#Sdయ , అపVతpK#ా> శయ"ంచు 9ా" గ#Sdయ V¥ంపబ(fన ఇే.
ల యాండమ 16
1 అహ#ను ఇదw రF క;మరFల; PQ9ా స"`¥I స]1ింA చ"Pన
తరF9ాత PQ9ా ¹ÌL మటల(f ఇట6 T:ను 2 TEను కరFణx1ీఠమ ]ద
¤ఘ మ లk కనబడదును గనుక  సదరF(ైన అహ#ను
xవకయ ండనటB
6 అతడ మందసమ ] కరFణx1ీఠమ ఎదుటనున`
అడi ెరలkప>I ఎల6 పడను #ాకcడద" అత" ెపమ . 3 అతడ
ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక Å(ెదూడను దహనబ>%ా ఒక టäC ల;ను ¬Zి",
ట- ప#Sదz సÍ లమ లk"I #ావలsను. 4 అతడ పKJÌి¡ త న ాP
¾డగ " తన మనమ నక; సన` Txర లగ ల; ¾డగ ", సన`Txర

దట-C కటBC" సన`Txరా%ా 12టC Bనవలsను. అV పKJష¡ వసN  మ ల; గనుక
అతడ ళ6  ేహమ కడగ " 9ాట-" 9EZినవలsను. 5 మ#Sయ అతడ
ఇWా\PÚయ ల సమ జమ TUదwనుం(f ాపప#S}#ారÍబ>%ా #?ండ ¤క
1ిల6లను దహనబ>%ా ఒక టäC ల;ను ¬Zి" #ావలsను. 6 అహ#ను తన రక;
ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక Å(ెను అ#SuంA తన "!తN మ ను తన Pంట-9ా#S
"!తN మ ను ాKయhdతN మ ేZి 7 ఆ #?ండ ¤క1ిల6లను ¬Zి" వAd,
పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw PQ9ా స"`¥" 9ాట-"
ఉంచవలsను. 8 అపడ అహ#ను PQ9ా 1Lరట ఒక *ట-", V(fA12టäC ¤క1
1Lరట ఒక *ట-" ఆ #?ండ ¤కల]ద #?ండ *ట6 ను 9Eయవలsను. 9 ఏ ¤క]ద
PQ9ా1Lరట *ట- పడT°, ఆ ¤కను అహ#ను ¬Zి" వAd
ాపప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంపవలsను. 10 ఏ ¤క]ద V(fA12టC Bట అTE *టపడT° x"వలన ాKయ hd తN మ కల;గ నటB
6 , x""1 అరణమ లk
V(fA12టC B ట?r PQ9ా స"`¥" x"" ాKణమ TE ఉంచ వలsను. 11
అపడ అహ#ను ాపప#S}#ారÍబ>యగ ఆ Å(ెను ¬Zి" వAd తన
"!తN మ ను తన Pంట-9ా#S "!తN మ ను ాKయhdతN మ ేZినవ లsను.
తరF9ాత అతడ తనరక; xన#Suంచు ాపప#S}#ారÍబ>యగ Å(ెను వ¥ంA
12 PQ9ా స"`¥నున` ధూప1ీఠమ ]దనుం(f ధూా#?Nడ "పలను,
తన 1ి(f?ళ6 ప#S మళధూపచూరÞ మ ను ¬Zి" అడi ెరలkప>I 9ాట-" ెAd
xను xవక;ండనటB
6 13 ఆ ధూపమ ¤ఘమ వలs Wాసనమ ల ]దనున`
కరFణx1ీఠమ ను కమ 4టక;, PQ9ా స"`¥" ఆ అ%S`]ద ఆ ధూప
దKవమ ను 9Eయవలsను. 14 అపడతడ ఆ Å(ెరకN మ లk ంెమ ¬Zి"

తరFuపKకను కరFణx1ీఠమ ]ద తన 9EK> KfంA, కరFణx1ీఠమ ఎదుట
తన 9EK> ఆ రకN మ లk ంెమ ఏడమరFల; Kfంపవలsను. 15 అపడతడ
పKజల#Suంచు ాపప#S}#ారzబ>యగ ¤కను వ¥ంA అడi ెరలkప>I x"
రకN మ ెAd ఆ Å(ెరకN మ  ేZినటB
6 º" రకN మ ను ేZి, కరFణx1ీఠమ
]దను కరFణx1ీఠమ ఎదుటను x" Kfంపవలsను. 16 అటB
6 అతడ
ఇWా\PÚయ ల సమసN ాపమ లను బట-C య , అన%ా 9ా#S అపVతKతను
బట-C య , 9ా#S అJ క\మమ లనుబట-C య ప#Sదz సÍ లమ నక; ాKయhdతN మ
ేయవలsను. పKతmప గ (xరమ 9ా#Sమధ ఉండట వలన 9ా#S అపVతKతను
బట-C అ అపVతK మగ చుండను గనుక అతడ x"I ాKయhdతN మ
ేయవలsను. 17 ప#Sదz సÍ లమ లk ాKయhdతN మ ేయ టక; అతడ లkప>I
వ నపడ అతడ తన "!తN మ ను తన Pంట- 9ా#S "!తN మ ను
ఇWా\PÚయ ల సమసN సమజమ "!తN మ ను ాKయhdతN మ ేZి బయట-I
వచుdవరక; ఏ మనుషpడను పKతmప గ (xరమ లk ఉండ#ాదు. 18 మ#Sయ
అతడ PQ9ా స"`¥నున` బ>1ీఠమ TUదwక; P x"I
ాKయhdతN మ ేయవలsను. అతడ ఆ Å(ెరకN మ లk ంెమ ను ఆ
¤కరకN మ లk ంెమ ను ¬Zి" బ>1ీఠప మ 4ల]ద చ!#S 19
PడమరFల; తన 9EK> ఆ రకN మ లk ంెమ x"]ద KfంA x"
పVతK పరA ఇWా\PÚ య ల అపVతKతను %tట-C x"" ప#Sదz పరచవలsను.
20 అతడ ప#Sదz సÍ లమ నక;ను పKతmప గ (xరమ నక;ను
బ>1ీఠమ నక;ను ాKయhdతN మ ేZి x>ంAన తరF9ాత ఆ సyవన
¤కను దగ¶ రక; ¬Zి" #ావలsను. 21 అపడ అహ#ను సyవన ఆ ¤క

తల]ద తన #?ండ ేతpల; ఉంA, ఇWా\PÚయ ల ాపమ ల"`య , అన%ా
9ా#S ోషమ ల"`య 9ా#S అJక\మమ ల"`య x"]ద ఒప", ఆ
¤కతల]ద 9ాట-" ¹1ి, త%Sన మనుషp"ేత అరణమ లk"I x"
పంపవలsను. 22 ఆ ¤క 9ా#S ోషమ ల"`ట-" ఎ(x#S ేశమ నక; భ#SంA
వను. అతడ అరణమ లk ఆ ¤కను V(fA12టC వలsను. 23 అపడ
అహ#ను పKతmప గ (xరమ లk"I వAd, xను ప#Sదz సÍ లమ లk"I
9:È6నపడ xను 9EZి"న TxరబటC లను ¬Zి అకడ 9ాట-" ఉంA 24 ప#Sదz
సÍ లమ లk ేహమ ను ళ6  కడగ " బటC ల; J#S%S ధ#Sంచు" బయట-I
వAd తనరక; దహన బ>" పKజలరక; దహనబ>" అ#SuంA, తన
"!తN మ ను పKజల "!తN మ ను ాKయhdతN మ ేయవలsను 25 ాప
ప#S}#ారÍబ> పవ±క \వ ను బ>1ీఠమ ]ద ద¨©ంపవలsను 26
V(fA12టäC ¤కను వద>న9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6  ేహమ
కడగ " తరF9ాత ాæçమ లk"I #ావలsను. 27 ప#Sదz సÍ లమ లk ాKయ
hdతN మ ేయ టక; 9Eట- రకN మ x" లkప>I ేబ(ెT° ాపప#S}#ారÍ
బ>యగ ఆ Å(ెను ఆ ¤కను ఒకడ ాæçమ 9:ల;ప>I ¬Zి" వలsను.
9ాట- చర4మ లను 9ాట- మంసమ ను 9ాట- మలమ ను అ%S` ా>d9Eయ
వలsను. 28 9ాట-" ా>d9EZిన9ాడ తన బటC ల; ఉదుక; " ళ6  ేహమ
కడగ " తరF9ాత ాæçమ లk"I #ావలsను. 29 ఇ ]క; "తన కటC డ.
స ేల;%ా" ] మధనుండ పరేల;%ా" ]రందరF ఏడవT:ల పయవ
Txడ ఏ ప"PQనను ేయక !మ 4ను ]రF దుఃఖపరచు నవలsను. 30
ఏలయన%ా ]రF PQ9ా స"`¥" ] సమసN ాపమ లనుం(f

పVతpKలగ నటB
6 ఆ నమ న !మ 4 పVతKపరచు నటB
6 ] "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయబ(ెను. 31 అ ]క; మ} VWా\ంJ నమ . !మ 4ను
]రF దుఃఖపరచునవలsను; ఇ "తన కటC డ. 32 ఎవరF తన తం(fKI
మరF%ా యజక;డగ ట?r అ ÌLకమ ం తను` పKJÌి¡ ంచునుT° ఆ
యజక;డ ాKయhdతN మ ేZి" TxరవసN మ లsౖన పKJÌి¡ త వసN మ లను
ధ#Sంచునవలsను. 33 మ#Sయ అతడ అJ ప#Sదz మ %ానున`
మంరమ నక;ను పKతmప గ (xర మ నక;ను బ>1ీఠమ నక;ను
ాKయhdతN మ ేయవలsను. మ#Sయ అతడ యజక;ల "!తN మ ను
సమజమ "!తN మ ను ాKయhdతN మ ేయవలsను. 34 సంవతqరమ నక;
ఒక¯ా#S ఇWా\PÚయ ల సమసN ాపమ లనుబట-C 9ా#S "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయ టక; ఇ ]క; "తన కటC డ. PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ ేZ2ను.
ల యాండమ 17
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను. 2 వ అహ#నును
అత" క;మరFలను ఇWా\PÚయ లంద#Sను ఈలగ ెపమ ఇ
PQ9ా ఆజj®1ింAన మట 3 ఇWా\PÚయ ల క;టBంబమ లలk PQ9ా
మంరమ ఎదుట PQ 9ాక; అరuణమ అ#Suంచుటక; పనును 9ాడ
అ ఎేw %ా" %tఱÃ P%ా" ¤కP%ా" 4 పKతmప గ (x రమ ±క
x రమ TUదwక; x"" మ ందు ేక ాæç మ లk వ¥ంAనను ాæçమ నక;
9:ల;పల వ¥ంAనను ఆ మనుషpడ తన పKజలలk నుం(f ట-C 9Eయబడను; 5

9ాడ రకN మ ను ఒ>IంAన 9ాడ; ఇWా\PÚయ ల; బయట వ¥ంచుచున` బ>
పవలను ఇక బయట వ¥ంపక PQ9ా 1Lరట యజక;"±దw క;
పKతmప గ (x రమ ±క x రమ న³ ¬Zి" వAd సమ¥xన బ>%ా
అ#SuంచునటB
6 ఆ మనుషpడ జనులలkనుం(f ట-C 9Eయబడవలsను. 6
PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన గల;గ నటB
6 యజక;డ పKతmప గ (xర
మ ±క x రమ TUదwనున` PQ9ా బ>1ీఠమ ]ద 9ాట- రకN మ ను
KfంA 9ాట- \వ ను ద¨©ంపవలsను. 7 9ారF వxరFలsౖ అనుస#Sంచుచు
వAdన దయమ ల 1Lరట వ¥ంAనటB
6 ఇక]దట తమ బ>పవలను వ¥ంప
#ాదు. ఇ 9ా#S తర తరమ లక; 9ా#SI "తన కటC డ. 8 మ#Sయ వ
9ా#S ఇట6 నుమ ఇWా\PÚయ ల క;టBంబమ లలk%ా" ]లk "వZించు
పరేలలk %ా" ఒకడ దహనబ>T:ౖనను 9E#tక P బ>T:ౖనను 9
PQ9ాక; అ#Suంప నుేw శమ గల9ా(ై పKతmప గ (xరమ ±క
x రమ TUదwక; ¬Zి" #ా"PQడల ఆ మనుషpడ జనులలkనుం(f
ట-C 9Eయబడను. 10 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల క;టBంబమ లలkTE!, ]లk
"వZించు పరేలలkTE!, ఒకడ ే" రకN మ నుJ"నను రకN మ Jను9ా"I
TEను Vమ ఖుడT:ౖ జను లలkనుం(f 9ా" ట-C 9Eయ దును. 11 రకN మ
ేహమ నక; ాKణమ . ]"!తN మ ాKయhdతN మ ేయ నటB
6
బ>1ీఠమ ]ద య ట?r x"" ]IAdJ". రకN మ x"లkనున`
ాKణమ నుబట-C ాKయhdతN మ ేయ ను. 12 ాబట-C ]లk ఎవడను రకN మ
Jనకcడద"య , ]లk "వZించు ఏ పరేhయ రకN మ Jనకcడద"య
TEను ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ింAJ". 13 మ#Sయ ఇWా\PÚయ లలkTE%ా"

]లk "వ Zించు పరేలలkTE%ా" ఒకడ Jనద%Sన మృగమ T:ౖనను
పfT:ౖనను 9Eటµ(f పట-C నPQడల 9ాడ x" రకN మ ను ఒ>IంA మంట-
కపuవలsను; ఏలయన%ా అ సమసN ేహమ లక; ాKణx¥xరమ ; 14 x"రకN మ
x" ాKణమ న ా¥xరమ . ాబట-C ]రF ఏ ేహరకN మ ను Jనకcడదు. 9ాటరకN మ సర ేహమ లక; ాKణx ¥xరమ ; x"" Jను పKJ9ాడ మరణhm
TUందున" TEను ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ింAJ". 15 మ#Sయ కæï
బరమ T:ౖనను *లdబ(fన x"T:ౖనను Jను పKJ9ాడ ేశ మందు
పట-C న9ా(ే! పరేhP! 9ాడ తన బటC లను ఉదుక;" ళ6  ేహమ ను
కడగ " ¯ాయం ాలమ వరక; అపVతpKడగ ను. తరF9ాత పVతpKడగ ను.
16 అPే 9ాడ 9ాట-" ఉదుక;నకయ తన ేహమ ను కడగ నకయ
ఉం(fనPQడల 9ాడ తన ోషhmను భ#Sంచును.
ల యాండమ 18
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 TEను ] ేవడT:ౖన
PQ9ాన" వ ఇWా\PÚయ ల ెపమ . 3 ]రF "వZింAన ఐగ పN
ేWాxరమ ల పన ]రF ేయకcడదు; TEను !మ 4ను ర1ిuంచుచున`
కTxను ేWాxరమ లపన ]రF ేయకcడదు; 9ా#S కటC డలను బట-C
నడవకcడదు. 4 ]రF Tx Vధులను %?rనవలsను; Tx కటC డలనుబట-C
నడచునుటక; 9ాట-" ఆచ#Sంపవలsను; ] ేవడనగ TEను PQ9ాను. 5
]రF TxకటC డలను Tx Vధు లను ఆచ#Sంపవలsను. 9ాట-" %?rను9ాడ
9ాట-వలన బKదుక;ను; TEను PQ9ాను. 6 ]లk ఎవరFను తమ

రకN సంబంధుల మTxxûదన మ ను ¬య టక; 9ా#S" స]1ింపకcడదు;
TEను PQ9ాను. 7  తం(fKI మTxxûదనమ %ా నున`  త>6
మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు; ఆ  త>6 ; ఆ మTxxûదనమ ను
¬యకcడదు. 8  తం(fK ´µర మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు; అ 
తం(fKే. 9  సద#S మTxxûదనమ ను, అన%ా ఇంట-లk పట-C న ే!
9:ల;పట పట-C నే!  తం(fK క;మ#?N±క PQనను  త>6
క;మ#?N±కPQనను మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు. 10  క;మరF"
క;మ#?N మTxxûదనమ T:ౖనను క;మ#?N క;మ#?N మTxxûదనమ T:ౖనను
¬య కcడదు; అ . 11  తం(fKవలన పట-C న  తం(fK ´µర క;మ#?N 
సద#S; ఆ మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు. 12  తం(fK సద#S
మTxxûదన మ ను ¬యకcడదు. ఆ  తం(fK రకN సంబం¥. 13  త>6
సద#S మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు; ఆ  త>6 రకN సంబం¥. 14 
తం(fK సదరF" మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు, అన%ా అత" ´µరను
స]1ింపకcడదు; ఆ  1ినత>6 . 15  Åడ> మTxxûదనమ ను
¬యకcడదు; ఆ  క;మరF" ´µర, ఆ మTxxûదనమ ను ¬య
కcడదు. 16  సదరF" ´µరమTxxûదనమ ను ¬యకcడదు; అ 
సదరF" మనమ . 17 ఒక ZీN  మTxxûదనమ ను ఆ క;మ#?N
మTxxûదనమ ను ¬యకcడదు; ఆ క;మరF" క;మ#?N
మTxxûదనమ T:ౖనను ఆ క;మ#?N క;మ#?N మTxxûదనమ T:ౖనను
¬య టక; 9ా#S" ేరFdనకcడదు; 9ారF ఆ రకN సంబంధుల;; అ
దుామపKవరN న. 18  ´µర బKI య ండ%ా ఆను 1ీ(fంచుటక; ఆ

సద#S మTx xûదనమ ను ¬య టక; ఈను ఆ 12ం(f6 ేZి
నకcడదు. 19 అపVతKతవలన ZీN  కడ%ా ఉండ నపడ ఆ
మTxxûదనమ ను ¬య టక; ఆను స]1ింపకcడదు. 20  రFగ 9ా"
´µరయందు  రస లనమ ేZి ఆవలన అపVతKత కల;గజ³Zిన కcడదు.
21 వ ఏ మతKమ ను  సంxనమ ను¹లsక; "!తN మ అ%S`గ ండమ ను
xటయ కcడదు;  ేవ" Txమమ ను అపVతKపరచకcడదు, TEను
PQ9ాను. 22 ZీN  శయనమ వలs పరFషశయనమ కcడదు; అ
¨Áయమ . 23 ఏ జంతpవ నందును  స లనమ ేZి x" వలన అపVతKత
కల;గజ³Zినకcడదు. జంతpవ ZీN " ందునటB
6 ఆ x" PQదుట
"ల;వ#ాదు, అ Vప#§తమ . 24 ట-లk ే"వలనను అపVతKత కల;గజ³Zిన
కcడదు. TEను ] PQదుటనుం(f 9:ళ6%tటBCచున` జనమ ల; 9ా ట"`ట-వలన
అపVతpKలsౖ#S. 25 ఆ ేశమ అపVతKత కల గనుక TEను x"]ద x" ోష
hmను ¹పచుTx`ను. ఆ ేశమందు ాపరమ న` 9ా#S" 9:ళ6గ\I
9Eయ చున`. 26 ాబట-C ఆ ేశమ ]కంటM మ ందు%ానున` పKజలను
9:ళ6గ\I9EZిన పKారమ ] అపVతKతను బట-C !మ 4ను 9:ళ6గ\I
9Eయక;ండనటB
6 ]రF, 27 అన%ా స ేhP%ా" ]లk "వZించు
పరేhP%ా" PÀ ¨Áయ I\యల"`ట-లk ే"" ేయక, 28 PÀ Tx కటC
డలను Tx Vధులను ఆచ#Sంపవలsను. 29 ఎవరF అట-C ¨Áయ I\యలలk
ే"T:ౖనను ేయ దు# 9ారF పKజలలa నుం(f ట-C 9EయబడదురF. 30 ాబట-C
]కంటM మ ందు%ా నున`9ారF అనుస#SంAన ఆ ¨Áయన ఆxరమ లలk
ే"T:ౖనను అనుస#Sంచుటవలన అపVతKత కల;గజ³Zిన క;ండనటB
6 TEను

]క; V¥ంAన V¥ ననుస#SంA నడచు నవలsను. TEను ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను.
ల యాండమ 19
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల VెdనుఇWా\PÚయ ల
సర సమజమ  ఇటB
6 ెపమ . 2 ]రF ప#Sదుzలsౖ య ండవలsను. ]
ేవడT:ౖన PQ9ానగ TEను ప#SదుzడT:ౖ య Tx`ను. 3 ]లk పKJ9ాడ
తన త>6 I తన తం(fKI భయపడవలsను. TEను "య!ంAన VWా\ంJనమ లను
ఆచ#Sంపవలsను; TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 4 ]రF వరÍ న
ేవతలతటBC JరFగకcడదు. ]రF తVగ\హమ లను ేZినకcడదు. TEను
] ేవడT:ౖన PQ9ాను 5 ]రF PQ9ాక; సమ¥xనబ>
అ#Suంచునపడ అ అం%§ క#SంపబడనటB
6 %ా అ#Suంపవలsను. 6 ]రF
బ>న#Suం చుTx(ైనను మరFTx(ైనను x" Jనవలsను. మడవ Txట-వరక;
!%S>య న` x"" అ%S` ా>d9Eయ వలsను. 7 మడవTxడ x"లk ంె
నను J"నPQడల అ ¨Áయమగ ను; అ అం%§క#Sంపబడదు. 8 x""
Jను9ాడ తన ోషhmను భ#Sంచును. 9ాడ PQ9ాక; ప#Sదz న x""
అపVతKపరెను. 9ాడ పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయ బడను. 9 ]రF ] భ!
పంటను Åయ నపడ  లమ ±క ఓరలను ప#SN%ా Åయకcడదు; 
Åతలk ప#S%?ను ఏరFనకcడదు;  ఫలవృmమ ల ట ప#S%?ను
కcరFdనకcడదు; 10  ఫలవృmమ ల టలk #ా>న పండ6 ను
ఏరFనకcడదు, áదలక;ను పరేలక;ను 9ాట-" V(fA12టCవలsను; 11 TEను

] ేవడT:ౖన PQ9ాను. ]రF ొం%S>ంపకcడదు, బÐంకకcడదు, ఒక"
ఒకడ అబదz మడకcడదు; 12 Tx Txమమ నుబట-C అబదz పKమ ణమ
ేయకcడదు;  ేవ" Txమమ ను అపVతKపరచ కcడదు; TEను
PQ9ాను. 13  రFగ 9ా" ¨©ంZింప కcడదు, 9ా" ోచునకcడదు,
కc> 9ా" కc> మరFTxట- వరక; ±దw ఉంచునకcడదు; 14 ెVట-9ా"
JటC కcడదు, గ\ (fi 9ా"PQదుట అడi మ 9Eయకcడదు;  ేవ"I
భయపడవలsను, TEను PQ9ాను. 15 అTxయప ¬రFu ¬రdకcడదు,
áద9ాడ" పm ాతమ ేయకcడదు, %tపu9ాడ" అమనమ
చూపకcడదు; Txయమ నుబట-C  రFగ 9ా"I ¬రFu ¬రdవలsను. 16 
పKజలలk ం(ెమ లడచు ఇంట-ంట-I JరFగకcడదు,  సదరF"I ాKణ
}"ేయ చూడకcడదు, TEను PQ9ాను. 17  హృదయమ లk 
సదరF" ]ద పగపటC కcడదు,  రFగ 9ా" ాపమ  ]I
#ాక;ండనటB
6 వ తపuక 9ా"" గw ంపవలsను. 18 ×డక; పKJ×డ
ేయకcడదు,  పKజల]ద Åపమ ంచు నక "ను`వలs  రFగ 9ా""
1LK!ంపవలsను; TEను PQ9ాను. 19 ]రF TxకటC డలను ఆచ#Sంప వలsను; 
జంతpవలను ఇతర జjJజంతpవలను క>య యకcడదు;  లమ లk
9EరF 9EరF జjతpల VతN న మ ల; చల6 కcడదు; బÐచుdను Txరయ క>ZినబటC
9EZి నకcడదు. 20 ఒక"I పK¥xనమ ేయబ(fన xZి, 9:లPAd
V¹Aంపబడక;ండ%ాTE! ఊరక V(f1ింప బడక;ండ%ాTE! ఒకడ x"
శయ"ంA రస లనమ ేZినPQడల 9ా#S" hfంపవలsను. అ
V(f1ింపబడలదు గనుక 9ా#SI మరణhm V¥ంపకcడదు. 21 అతడ అప#ాధ

ప#S}#ారzబ>", అన%ా అప#ాధప#S}#ారÍబ>యగ టäC ల;ను పKతmప
గ (xరమ ±క x రమ నక; PQ9ా స"`¥I ¬Zి"#ావలsను. 22
అపడ యజ క;డ అతడ ేZిన ాపమ నుబట-C ాపప#S}#ారÍబ>యగ
టäC ల;వలన PQ9ా స"`¥" అత" "!తN మ ాKయhdతN మ
ేయవలsను. º"వలన అతడ ేZిన ాపమ Vషయ అత"I mమపణ
కల;గ ను. 23 ]రF ఆ ేశమ నక; వAd ఆ}రమ న?r TxTx Vధమ లsౖన
ెట6ను Txట-నపడ 9ాట- పండ6 ను అపVతKమ %ా ఎంచవలsను. 9ాట- ాప ]క;
ఎక;వ%ా ఉండనటB
6 అV మడ సంవతqరమ లవరక; ]క; అపVతKమ %ా
ఉండవలsను, 9ాట-" Jన కcడదు. 24 Txల;గవ సంవతqరమ న 9ాట- ఫలమ
ల"`య PQ9ాక; పKJÌి¡ తన సు
N Jయగ దKవమ లగ ను; అPదవ
సంవతqరమ న 9ాట- ఫలమ లను Jనవచుdను; 25 TEను ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను. 26 రకN మ కc(fనేయ Jనకcడదు, శక;నమ ల; చూడ
కcడదు, మంతK ãగమ ల; ేయకcడదు, 27 ] నుదుట- 9:ండKకలను
గ ండKమ %ా కJN #Sంపకcడదు,  గడi ప పKకలను %tరగకcడదు, 28
చAdన9ా#Sరక; ] ేహ మ ను *రFనకcడదు, పచdబÐటB
6 ]
ేహమ నక; డచు నకcడదు; TEను ] ేవడT:ౖన PQ 9ాను. 29 ]
ేశమ వచ#Sంపకయ దుామ పKవరN న"ండకయ ఉండనటB
6 
క;మ#?N వ x#SణÝయగ ట?r ఆను 9Eశ%ా ేయకcడదు. 30 TEను
"య!ంAన VWా\ంJ నమ లను ]రF ఆచ#Sంపవలsను Tx
ప#Sదz సÍ లమ ను మ"`ంపవలsను; TEను PQ 9ాను. 31 కరÞ1ిWాAగల9ా#S
దగ¶ రక;కcడదు, ¯ె %ాండKను 9:దI 9ా#Sవలన అపVతKత

కల;గజ³Zినకcడదు; TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 32 తల T:రZిన9ా"
PQదుట లA మ స>9ా" మ ఖమ ను ఘన పరA  ేవ"I
భయపడవలsను; TEను PQ9ాను. 33 ] ేశమందు పరేh  మధ
"వZించునపడ 9ా"" బµ¥ంపకcడదు, 34 ] మధ "వZించు పరేh"
]లk పట-C న9ా"వలs ఎంచవలsను, "ను`వలs 9ా"" 1LK!ంప వలsను,
ఐగ పNేశమ లk ]రF పరేలsౖ య ంట-#S; TEను ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను. 35 ¬రFu ¬రFdనపడ లతలk%ా" త"?లk%ా"
ప#Sమణమ లk%ా" ]రF అTxయమ ేయకcడదు. 36 Txయన xKసుల;
Txయన గ ండ6 Txయన తమ Txయన ప(f ]క;ండవలsను; TEను
ఐగ పNేశమ లkనుం(f !మ 4ను ర1ిuంAన ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 37
ా%ా ]రF Tx కటC డల"`ట-" Tx Vధుల"`ట-" అనుస#SంA నడచునవలsను;
TEను PQ9ాను.
ల యాండమ 20
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdనువ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ 2 ఇWా\ PÚయ లలkTE%ా" ఇWా\Pల; పKజలలk "వZించు
పరేలలkTE%ా" ±కడ ఏమతKమ ను తన సంxన మ ను ¹లsక;క;
ఇAdనPQడల 9ా"I మరణ hm V¥ంప వలsను; ] ేశపKజల; #ాళ6  9ా"
టC వలsను. 3 ఆ మనుషpడ Tx ప#Sదz సÍ లమ ను అపVతKపరA Tx
ప#Sదz Txమమ ను అపVతKపరచుటక; తన సంxనమ ను ¹లsక;క; ఇెdను
గనుక TEను 9ా"I V#¥T:ౖ పKజ లలkనుం(f 9ా" ట-C 9Eతpను. 4 మ#Sయ ఆ

మనుషpడ తన సంxనమ ను ¹లsక;క; ఇచుdచుండ%ా ] ేశ పKజల;
9ా" చంపక, 5 చూA చూడనటB
6 తమ కను`ల; మZి"నPQడల TEను
9ా"I" 9ా" క;టBంబమ నక;ను V#¥T:ౖ 9ా"" ¹లsక; వచ#Sంచుటక;
9ా" త#S! వxరమ ేయ 9ా#Sనంద#S" పKజలలkనుం(f ట-C 9Eతpను. 6
మ#Sయ కరÞ1ిWాA గల9ా#Sను ¯ె %ాండK ను వచ#Sంచుటక; 9ా#SతటBC
JరFగ 9ా (ెవ(ో TEను 9ా"I V#¥T:ౖ పKజలలkనుం(f 9ా" ట-C 9Eతpను. 7
ావన !మ 4ను ]రF ప#Sదz పరచు" ప#Sదుzలsౖ య ండ(f; TEను ]
ేవడT:ౖన PQ 9ాను. 8 ]రF Tx కటC డలను ఆచ#SంA 9ాట-" అనుస#Sంప
వలsను, TEను !మ 4ను ప#Sదz పరచు PQ9ాను 9 ఎవడ తన
తం(fKT:ౖనను తన త>6 T:ౖనను దూÌించుT° 9ా"I మరణhm V¥ంపవలsను. 9ాడ
తన తం(fKT° త>6 T° దూÌింెను గనుక తన hmక; xTE ారక;డ. 10 పరF"
´µర వచ#SంAన 9ా"I, అన%ా తన రFగ 9ా" ´µర
వచ#SంAన9ా"I" ఆ వx#SణÝI" మరణhm V¥ంపవలsను. 11 తన తం(fK
´µర శయ "ంAన 9ాడ తన తం(fK మTxxûదనమ ను¬Z2ను; 9ా#Sదw#SI"
మరణhm V¥ంపవలsను; తమ hmక; x¤ ారక;ల;. 12 ఒకడ తన Åడ>
శయ"ంAనPQడల 9ా#Sదw#SI" మరణhm V¥ంపవలsను. 9ారF 9ా#S వరసల;
త1ిu#S; 9ా#S ాKణxప#ాధమ 9ా#S]దనుండను. 13 ఒకడ ZీN  శయ"ంAనటBC
పరFషp" శయ"ంAన PQడల 9ా#SదwరF ¨ÁయI\యనుేZి#S గనుక 9ా#SI
మరణhm V¥ంపవలsను; తమ hmక; x¤ ారక;ల;. 14 ఒకడ ZీN " ఆ
త>6 " 12ం(f6 ేZి"నPQడల అ దుామ పKవరN న. దుామపKవరN న ] మధ
నుండ క;ండ 9ా"" 9ా#S" అ%S` ాలdవలsను. 15 జంతpశయ నమ

ేయ 9ా"I మరణhm V¥ంపవలsను; ఆ జంతpవను చంపవలsను. 16 ZీN  తను`
జంతpవ ందునటB
6 x" స]1ింAనPQడల ఆ ZీN I" ఆ జంతpవనక;ను
మరణ¤ V¥; ఆను x"" చంపవలsను; తమhmక; x¤ ారక;ల;. 17
ఒకడ తన సద#S", అన%ా తన తం(fK క;మ#?NTE %ా" తన త>6
క;మ#?NTE%ా" ేరFd" ఆ సnలను 9ాడను 9ా" సnలను
ఆయ చూAన PQడల అ దురను#ాగమ . 9ా#SI" తమ జనులPQదుట
మరణhm V¥ంపవలsను. 9ాడ తన సద#S" మTx xûదనమ ను ¬Z2ను;
తన ోష hmను xను భ#Sంచును. 18 కడ%ానున` ZీN  శయ"ంA ఆ
మTxxûదన మ ను ¬Zిన9ాడ ఆ రకN ¥x#ాxûదనమ ను ¬Z2ను; ఆ
తన రకN ¥x#ాxûదనమ ను ¬Zి9EZ2ను; 9ా#S పKజ లలkనుం(f 9ా#Sదw#S"
ట-C 9Eయవలsను. 19  త>6 స ద#S మTxxûదనమ TE%ా"  తం(fK
సద#S మTx xûదన మ TE%ా" ¬యకcడదు; ¬Zిన9ాడ తన రకN
సంబం¥±క మTxxûదనమ ను ¬Z2ను; 9ారF తమ ోషhmను
భ#SంెదరF. 20 1ినత>6 TE%ా" 12తN>6 TE %ా" శయ"ంAన9ాడ తన
త>దండKల సదరFల మTxxûదనమ ను ¬Z2ను, 9ారF తమ ాపhmను
భ#SంెదరF; సంxన¨ßనులsౖ మరణమగ దురF. 21 ఒకడ తన సదరF"
´µరను ేరFd"నPQడల అ ¨Áయమ . 9ాడ తన సదరF"
మTxxûదనమ ను ¬Z2ను; 9ారF సంxన¨ßనులsౖ య ందురF. 22 ాబట-C
]రF "వZించునటB
6 TEను ఏ ేశమ నక; !మ 4ను ¬Zి" వచుTx`T° ఆ
ేశమ !మ 4ను కI9Eయక;ండనటB
6 ]రF Tx కటC డల"`ట-" Tx Vధు
ల"`ట-" అనుస#SంA నడచు నవలsను. 23 TEను ] PQదుటనుం(f

9:ళ6%tటBCచున` జనమ ల ఆxరమ లను బట-C నడచునకcడదు. 9ారF అట-C
I\యల"`య ేZి#S గనుక TEను 9ా#Sయందు అసహ ప(fJ". 24 TEను ]
ె1ిuన మట Pే]రF 9ా#S భ!" ¯ా సÍ ~ మ %ా ందుదురF; అ, అన%ా
ాల; ేT:ల; పKవ ¨©ంచు ఆ ేశమ , ]క; ¯ా సÍ ~మ %ా ఉండనటB
6 x"
]Iెdదను. జనమ లలkనుం(f !మ 4ను 9EరFపర Aన ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను TETE. 25 ావన ]రF పVతK జంతpవలక;ను అపVతK
జంతpవలక;ను పVతK ప{లక;ను అపVతK ప{లక;ను Vభజన ేయవలsను.
అపVతKనద" TEను ]క; 9EరFేZిన P జంతpవవల నTE%ా", P
పfవలనTE%ా", TEల ]ద ాKక; ే"వల నTE%ా" !మ 4ను ]రF
అపVతKపరచునకcడదు. 26 ]రF Txక; ప#Sదుzలsౖ య ండవలsను.
PQ9ా అను TEను ప#Sదుzడను. ]రF Tx9ా#?r య ండనటB
6 అన
జనులలkనుం(f !మ 4ను 9EరFపరAJ". 27 పరFషp"యంే! ZీN యంే!
కరÞ 1ిWాAPQనను ¯ెPQనను ఉం(fనPQడల 9ా#SI మరణ hm V¥ంప వలsను,
9ా#S" #ాళ6  టC వలsను. తమ hmక; x¤ ారక;ల;.
ల యాండమ 21
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను. 2 యజ క;లగ అహ#ను
క;మరFల ఇట6 నుమ ]లk ఎవ డను తన పKజలలk శవమ ను
మ టBCటవలన తను` అపVతKపరచున#ాదు. అPే తనక; స]ప రకN
సంబంధుల;, అన%ా తన త>6 , తం(fK, క;మరFడ, క;మ#?N, సదరFడ, 3
తనక; స]పమ %ానున` దz సద#Sయగ అV9ా¨©త కనక, అను

#S±క శవమ నుమ ట-C తను` అపVతKపరచు నవచుdను. 4 అతడ తన
పKజలలk యజమనుడ గనుక తను` అపVతKపరచు " ¯ామను"%ా
ేZిన#ాదు. 5 9ారF తమ తలల; బ¢(fేZిన#ాదు. గడi ప పKకలను ðరమ
ేZిన #ాదు, కJN  ేహమ ను ÅZిన#ాదు. 6 9ారF తమ ేవ"I
పKJÌి¡ తన9ారF%ా ఉండవలsను. ావన 9ారF తమ ేవ" Txమమ ను
అపVతKపరచ#ాదు. ఏలయన%ా 9ారF తమ ేవ"I అ}రమ ను, అన%ా
PQ9ాక; మదKవమ లను అ#Suంచు9ారF; ావన 9ారF ప#Sదుzలsౖ
య ండవలsను. 7 9ారF జjర ZీN TE %ా" భKషC p#ా>TE%ా" 12ం(f6 ేZినకcడదు.
12"!ట- VడTx(fన ZీN " 12ం(f6 ేZినకcడదు. ఏలయన%ా యజక;డ తన
ేవ"I పKJÌి¡ తpడ. 8 అతడ  ేవ"I ఆ}రమ ను అ#Suంచు9ాడ గనుక
వ అత" ప#Sదz పరచ వలsను. !మ 4ను ప#Sదz పరచు PQ9ా అను
TEను ప#Sదుzడను గనుక అతడ ] దృÌిC I ప#Sదుzడ ావ లsను. 9
మ#Sయ యజక;" క;మ#?N జjరత మ వలన తను` అపVతKపరచు
"నPQడల ఆ తన తం(fK" అపVతK పరచున. అ%S` ఆను
ద¨©ంపవలsను. 10 పK¥xనయజక;డగ ట?r తన సదరFలలk ఎవ#S తల]ద
అÌLకైలమ యబడT°, యజకవసN మ ల; 9EZినుటక; ఎవరF
పKJÌి¡ ంపబడT° అతడ తన తలకపను ¬య#ాదు; తన బటC లను
Aంపన#ాదు; 11 అతడ శవమ దగ¶ రక; #ాదు; తన తం(fK శవమ వలనTE
%ా" తన త>6 శవమ వలనTE %ా" తను` అపVతKపరచున #ాదు. 12 ేవ"
అÌLక ైలమ అT:డ I#§టమ %ా అత" ]ద ఉండను గనుక అతడ
ప#Sదz మంరమ ను V(fA 9:ళ6#ాదు; తన ేవ" ప#Sదz మంరమ ను

అపVతKపరచ #ాదు; TEను PQ9ాను 13 అతడ కనకను 12ం(f6 ేZి
నవలsను. 14 Vధవ#ా>T:ౖనను VడTxడబ(fనx"T:ౖనను భKషC p#ా>T:ౖనను,
అన%ా జjరZీN T:ౖనను అట-C 9ా#S" 12ం(f6 ేZినక తన పKజలలk" కనకTE 12ం(f6
ేZిన వలsను. 15 PQ9ా అను TEను అత" ప#S దz పరచు 9ాడను గనుక
అతడ తన పKజలలk తన సంxనమ ను అపVతKపరచకcడద" 9ా#S
ెపమ . 16 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను. 17 వ
అహ#ను ఇట6 నుమ  సంతJ9ా#Sలk ఒక"I కళంక¤ైనను క>%SనPQడల
అతడ తన ేవ"I ఆ}రమ అ#Suంచుటక; స]1ింపకcడదు. 18 ఏలయన%ా
ఎవ"యందు కళంకమ ండT° 9ాడ గ\ (fi 9ా(ే%ా" క;ంట-9ా(ే%ా"
మ I(f9ా(ే%ా" Vప#§తన అవ యవమ గల 9ా(ే %ా" 19 ాలsౖనను
ేPT:ౖనను V#S%Sన9ా(ే %ా" 20 గ"9ా(ే%ా" గ àè9ా(ే%ా" కంట-లk పవ
గల 9ా(ే%ా" గè గల9ా(ే%ా" AరFగ డగల9ా(ే%ా" వృషణమ ల;
న>%Sన9ా(ే%ా" స]1ింపకcడదు. 21 యజక;(ైన అహ#ను సంxనమ లk
కళంకమ గల P మనుషpడను PQ9ాక; మదKవమ లను అ#Suం
చుటక; స]1ింపకcడదు. అతడ కళంకమ గల9ాడ; అట-C 9ాడ తన ేవ"I
ఆ}రమ అ#Suంచుటక; స]1ింప కcడదు. 22 అJ ప#Sదz న9E%ా",
ప#Sదz న9E%ా", తన ేవ"I అ#Suంపబడ ఏ ఆ}రవసు
N వలT:ౖనను అతడ
Jనవచుdను. 23 టC Bక; అతడ కళంకమ గల9ాడ గనుక అడi ెరPQదుట-I
ేరకcడదు; బ>1ీఠమ ను స] 1ింపకcడదు; 24 Tx ప#Sదz సÍ లమ లను
అపVతKపరచకcడదు; 9ా#S" ప#Sదz పరచు PQ9ాను TETE అ" 9ా#S
ెపమ . అటB
6 ¹ÌL అహ#నును, అత" క;మరFలను

ఇWా\PÚయ లంద#Sను ె12uను.
ల యాండమ 22
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 ఇWా\PÚయ ల; Txక;
పKJÌి¡ ంచు9ాట- వలన అహ#నును అత" క;మరFల;ను Tx ప#Sదz Txమ
మ ను అపVతKపరచక;ండనటB
6 9ారF ఆ ప#Sదz న9ాట-" పKJÌి¡ తమ ల;%ా
ఎంచవలsన" 9ా#S ెపమ ; TEను PQ9ాను. 3 వ 9ా#S
ఇట6 నుమ ] తర తరమ లక; ] సమసN సంxనమ లలk ఒకడ అపVతKత
గల9ా(ై, ఇWా\PÚయ ల; PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచు 9ాట-" స]1ింAనPQడల
అట-C 9ాడ Tx స"`¥" ఉండక;ండ ట-C 9Eయబడను; TEను PQ9ాను. 4
అహ#ను సంxనమ లk ఒక"I క;ష¡ Pనను ¯ాKవ నను క>%SనPQడల
అట-C 9ాడ పVతKత ందువరక; పKJÌి¡ తన9ాట-లk ే"" Jనకcడదు.
శవమ వల" అపVతKతగల ే"T:ౖనను మ టBC9ాడను స >తరFడను, 5
అపVతKన పరFగ TE! Pో ఒక అపVతKతవలన అపVతpK(ైన
మనుషp"TE! మ టBC9ాడను, అట-C అప VతKత త%S>న9ాడను
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpKడగ ను. 6 అతడ ళ6  తన ేహమ ను
కడగ ను వరక; పKJÌి¡ తన9ాట-" Jనకcడదు. 7 సూరFడ అసN
!ంAనపడ అతడ పVతpKడగ ను; తరF9ాత అతడ పKJÌి¡ తన9ాట-"
Jనవచుdను, అV 9ా"I ఆ}ర¤ గx. 8 అతడ కæïబరమ T:ౖనను *లd
బ(fనx"T:ౖనను J" x"వలన అపVతKపరచునకcడదు; TEను PQ
9ాను. 9 ాబట-C TEను V¥ంAన V¥" అపVతKపరA, x" ాప´µరమ ను

¹Zి" x"వలన xవక;ండ నటB
6 ఈ V¥" ఆచ#Sంచవలsను; TEను 9ా#S"
ప#Sదz పరచు PQ9ాను. 10 అనుడ పKJÌి¡ తనx"" Jనకcడదు,
యజక;"Pంట "వZించు అను(ే%ా" yత%ా(ే%ా" పKJÌి¡ తనx""
Jనకcడదు, 11 అPే యజక;డ క\యధన!Ad "న9ాడను అత"
Pంట పట-C న9ాడను అతడ Jను ఆ}రమ ను Jనవచుdను. 12 యజక;"
క;మ#?N అను" Iయబ(fనPQడల ఆ పKJÌి¡తన 9ాట-లk
పKJా¡రuణమ ను Jనకcడదు. 13 యజక;" క;మ#?Nలలk Vధవ#ాలా"
VడTxడబ(fనే ా" సంxనమ ల"PQడల ఆ తన బµలమందువలs తన
తం(fK Pంట-I J#S%S ే#S తన తం(fK ఆ}రమ ను Jనవచుdను %ా"
అను(ెవడను x" Jనకcడదు. 14 ఒకడ రబµటBన పKJÌి¡ తనx""
J"నPQడల 9ాడ ఆ పKJÌి¡ తనx"లk అPదవవంతp క>1ి x"
యజక;"Iయవలsను. 15 ఇWా\PÚయ ల; పKJÌి¡ తన9ాట-" Jనుటవలన
అప#ాధమ ను భ#Sంప క;ండనటB
6 xమ PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచు ప#Sదz
దKవమ లను అపVతKపరచకcడదు. 16 TEను 9ాట-" ప#S దz పరచు
PQ9ాన" ెపమ . 17 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను
18 వ అహ#నును అత" క;మరFలను ఇWా\ PÚయ లంద#Sను ఇటB
6
ెపమ ఇWా\PÚ య ల Pంట-9ా#SలkTE%ా" ఇWా\PÚయ లలk "వ Zించు
పరేలలkTE%ా" PQవడ PQ9ాక; దహన బ>%ా
ZL xûరuణమ లT:ౖనను nÖక; బళ6 T:ౖనను అ#Suం చుTU 19 9ాడ
అం%§క#Sంపబ(fనటB
6 , %వలలkనుం(f PQనను %tఱÃ ¤కలలk నుం(fPQనను
ోషమ ల" మగx"" అ#Suంప వలsను. 20 ే"I కళంకమ ండT° x""

అ#Suంప కcడదు; అ ] పmమ %ా అం%§క#Sంపబడదు. 21 ఒకడ nÖక;బ(f"
ె>6ంచుట³%ా" ZL xûరuణమ అ#Suంచుట³%ా" సమ¥xనబ>రపమ %ా
%వT:ౖనను %tఱÃ T:ౖనను ¤కT:ౖనను PQ9ాక; ెAdనపడ అ
అం%§క#SంపబడనటB
6 ోషమ ల"ై య ండవలsను; x"లk కళంక¤య
నుండకcడదు. 22 గ\ (fi ే! క;ంట-ే! రతగలే! గడi గలే!
గè #గమ గలే! AరFగ డగలే! అట-C 9ాట-" PQ9ాక;
అ#Suంపకcడదు; 9ాట-లk ే"" బ>1ీఠమ ]ద PQ9ాక; మమ
ేయకcడదు. 23 క;ర1ిPQన Å(ెT:ౖనను %tఱÃ ¤కల మందలk" x"T:ౖనను
ZL xûరuణమ %ా అ#Suంప వచుdను %ా" అ nÖక;బ(f%ా అం%§క#Sంప
బడదు. 24 Vతp
N ల; ను>1ిన x"TE%ా" V#S%Sనx"TE%ా" AJIనx"TE%ా"
Åయబ(fనx"TE%ా" PQ9ాక; అ#Suంపకcడదు; ] ేశమ లk
అట-C ారమ ేయ కcడదు; 25 పరేh ేJనుం(f అట-C 9ాట-లk ే"" ¬Zి"
] ేవ"I ఆ}రమ %ా అ#Suంపకcడదు; అV లkపమ గలV, 9ాట-I
కళంకమ ల;ండను, అV ] పmమ %ా అం%§క#Sంపబడవ" ెపమ . 26
మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 27 దూడP%ా",
%tఱÃ 1ిల6P%ా", ¤క1ిల6P%ా", పట-C నపడ అ Pడ నమ ల; x"
త>6  నుండ వలsను. ఎ"!దవTxడ nదల;" అ PQ9ాక;
మమ %ా అం%§క#Sంప తగ ను. 28 అPే అ ఆ9:ౖనను %tఱÃ
¤కలలk"ైనను ]రF x"" x"1ిల6ను ఒక Tx(ే వ¥ంపకcడదు. 29 ]రF
కృతజ® xబ>యగ పవను వ¥ంAనపడ అ ]రక;
అం%§క#SంపబడనటB
6 %ా x"" అ#Suంపవలsను. 30 ఆTx(ే x" J"9Eయవలsను;

మరFTxట- వరక; x"లk ంెనను !%S>ంపకcడదు; TEను PQ9ాను.
31 ]రF Tx ఆజ® లననుస#SంA 9ాట- పKారమ నడచునవలsను; TEను
PQ9ాను. 32 Tx ప#Sదz Txమమ ను అపVతKపరచకcడదు, TEను ఇWా\
PÚయ లలk నను` ప#Sదుz"%ా ేZిందును; 33 TEను !మ 4ను
ప#Sదz పరచు PQ9ాను. TEను ]క; ేవడT:ౖ య ండనటB
6 ఐగ పNేశ
మ లkనుం(f !మ 4ను ర1ిuంAన PQ9ాన" ెపమ .
ల యాండమ 23
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ ]రF xట-ంపవలZిన PQ9ా "యమకాలమ ల; ఇ9E; ఈ
ాలమ లయందు ]రF ప#Sదz సంఘమ ల;%ా కcడ వలsను; Tx
"యమకాలమ ల; ఇV. 3 ఆరF నమ ల; ప"ేయవలsను; 9ారమ
9ారమ ఏడవ నమ VWా\ంJ నమ ; అ ప#Sదz సంఘప నమ .
అందులk ]రF ఏ ప"PQనను ేయకcడదు. ] సమసN "9ాసమ లయందు
అ PQ9ా "య!ంAన VWా\ంJనమ . 4 ఇV PQ9ా
"యమకాలమ ల;, "య!ంAన ాలమ లనుబట-C ]రF xట-ంపవలZిన
ప#Sదz సంఘప నమ ల; ఇV. 5 nదట- T:ల పదుTxల;గవ నమ న
¯ాయంాలమందు PQ9ా ప¯ాపండగ జరFగ ను. 6 ఆ T:ల
పదునPదవ నమ న PQ9ాక; ంగ" #tటMC ల పండగ జరFగ ను; ఏడ
నమ ల; ]రF ంగ" 9ాట-TE Jనవలsను 7 nదట- నమ న ]రF ప#Sదz
సంఘమ %ా కcడవలsను. అందులk ]రF yవT°ా¥ PQన ఏ ప"య

ేయకcడదు. 8 ఏడ నమ ల; ]రF PQ9ాక; మరuణమ
ేయవలsను. ఏడవ న మ న ప#Sదz సంఘమ %ా కcడవలsను. అందులk
]రF yవT°ా¥PQన ఏ ప"య ేయకcడద" 9ా#S ెపమ . 9 మ#Sయ
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 10 వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ TEను ] Iచుd చున` ేశమ నక; ]రF వAd x" పంటను Åయ
నపడ ] nదట- పంటలk ఒక పనను యజక;" ±దw క; ేవలsను. 11
PQ9ా !మ 4 నం%§క#SంచునటB
6 అతడ PQ9ా స"`¥" ఆ పనను
అల6(fంపవలsను. VWా\ంJనమ నక; మరFనమ న యజక;డ x"" అల6
(fంపవలsను. 12 ]రF ఆ పనను అ#Suంచునమ న "#wష న P(x
టäC ల;ను PQ9ాక; దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను 13 x" T:ౖ9Eదమ
నూT: క>Zిన #?ండ పయవ వంతpల %ధుమ1ిం(f. అ PQ9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమ . x" ాTxరuణమ మ ాuవ xKÔరసమ .
14 ]రF ] ేవ"I అరu ణమ ెచుdవరక; ఆ నల6 ]రF #tటMC P!
1Lలల! పచd" 9:ను`ల! Jనకcడదు. ఇ ] తర తరమ లక; ]
"9ాససÍ లమ ల"`ట-లk "తన కటC డ. 15 ]రF VWా\ంJనమ నక;
మరFTxడ nదల;", అన%ా అల6(fంచు పనను ]రF ెAdన నమ
nదల; " Pడ 9ారమ ల; లsIంపవలsను; లsకక; తక;వ ాక;ండ ఏడ
9ారమ ల; ఉండవ లsను. 16 ఏడవ VWా\ంJ నప మరFనమ వరక; ]రF
ఏబ నమ ల; లsIంA PQ9ాక; \తN ఫలమ  T:ౖ9Eదమ అ#Suంప
వలsను. 17 ]రF ] "9ాసమ లలkనుం(f తమ లk #?ం(ేZి పయవవంతpల
1ిం(fగల #?ండ #tటMC లను అల6 (fంచు అరuణమ %ా ేవలsను. 9ాట-"

%ధుమ1ిం(f ేZి ప>యబ¿ట-C ాలdవలsను. అV PQ9ాక;
పKథమఫలమ ల అరuణమ . 18 మ#Sయ ]రF ఆ #tటMC ల "#wషన Pడ
ఏ(x మగ %tఱÃ 1ిల6లను ఒక Å(ెదూడను #?ండ 12దw టäC ళ6 ను అ#Suంపవలsను.
అV 9ా#S T:ౖ9Eదమ లను 9ా#S ాTxరuణమ లను దహనబ>PQ
PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మ మగ ను. 19 అపడ ]రF
¤కలలk ఒక తpను ాప ప#S}#ారÍబ>%ా అ#SuంA #?ండ ఏ(x
%tఱÃ 1ిల6లను సమ¥xనబ>%ా అ#Suంపవలsను. 20 యజక;డ పKథమఫల మ ల
#tటMC ల 9ాట-" ఆ #?ండ టäC ళ6 ను PQ9ా స"`¥" అల6(fంపవలsను. అV
PQ9ాక; పKJ Ìి¡ ంపబ(fన9:ౖ యజక;"వగ ను. 21 ఆTx(ే ]రF ప#Sదz
సంఘమ %ా కcడవలsన" xట-ంపవలsను. అందులk ]రF yవT° ా¥ PQన ఏ
ప"య ేయకcడదు. ఇ ] సమసN "9ాసమ లలk ] తరతరమ లక;
"తన కటC డ. 22 ]రF ] పంటేను Åయ నపడ  లమ ±క
ఓరలను ప#SN%ా Åయకcడదు,  Åతలk #ా>న ప#S%?ను ఏరFనకcడదు,
áదలక;ను పరేలక;ను 9ాట-" V(fA12టCవలsను; TEను ] ేవడ T:ౖన
PQ 9ాను. 23 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను. 24
వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ ఏడవ T:లలk nదట- నమ ]క;
VWా\ంJనమ . అందులk జj®ప ారÍశృంగధ " V"నపడ ]రF ప#Sదz
సంఘమ %ా కcడవలsను. 25 అందులk ]రF yవT°ా¥PQన ఏ ప"య
ేయ టమ" PQ9ాక; మమ ేయవలsను. 26 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను. 27 ఈ Pడవ T:ల పయవ నమ ాపమ
"!తN న ాKయhdxNరÍ నమ ; అందులk ]రF ప#Sదz సంఘ మ %ా

కcడవలsను. !మ 4ను ]రF దుఃఖపరచు" PQ9ాక; మమ
ేయవలsను. 28 ఆ నమ న ]రF ఏ ప"య ేయకcడదు; ] ేవ(ైన
PQ9ా స"`¥" ]రF ] "!తN మ ాKయhdతN మ ేZినుట?r అ
ాKయhdxNరÍ నమ . 29 ఆ నమ న తను` xను దుఃఖపరFచున"
పKJ9ాడ తన పKజలలkనుం(f ట-C 9Eయబడను. 30 ఆ నమ న ఏ ప"T:ౖనను
ేయ పKJ9ా"" 9ా" పKజలలkనుండక;ండ Txశమ ేZ2దను. 31 అందులk
]రF ఏ ప"య ేయకcడదు. అ ] సమసN "9ాసమ లలk ]
తరతరమ లక; "తన కటC డ. 32 అ ]క; మ} VWా\ంJనమ ,
!మ 4ను ]రF దుఃఖ పరచునవలsను. ఆ T:ల ¾!్మదవTxట- ¯ాయం
ాలమ nదల;" మరFసట- ¯ాయంాలమ వరక; ]రF VWా\ంJనమ %ా
ఆచ#Sంపవలsను. 33 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 34
వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ ఈ Pడవ T:ల పదునPదవ నమ
nదల;" Pడ నమ లవరక; PQ9ాక; పరÞWాలల పండగను
జరFపవలsను. 35 9ాట-లk nదట- నమ న ]రF ప#Sదz సంఘమ %ా
కcడవలsను. అందులk ]రF yవT°ా¥PQన P ప"య ేయ కcడదు. 36
ఏడ నమ ల; ]రF PQ9ాక; మమ ేయవలsను. ఎ"!దవ
నమ న ]రF ప#Sదz సంఘ మ %ా కc(f PQ9ాక; మరuణమ
ేయవలsను. అ ]క; వKతనమ %ా ఉండను. అందులk ]రF
yవT°ా¥PQన P ప"య ేయకcడదు. 37 PQ9ా "య!ంAన
VWా\ంJనమ ల; %ాకయ , ]రF xనమ ల"చుd నమ ల;%ాకయ , ]
nÖక; బ(f నమ ల;%ాకయ , ]రF PQ9ాక; ZL xûరuణ మ ల"చుd

నమ ల;%ాకయ , PQ9ాక; మ దKవమ TE! దహనబ> దKవమ
TE! T:ౖ9Eదమ TE! బ>TE! ా యరuణమ ల TE! అ#Suంచుట?r ప#Sదz
సంఘప నమ ల;%ా ]రF xట-ంపవలZిన PQ9ా "యమక
ాలమ ల; ఇV. 38 ఏ అరuణనమ న ఆ అరuణ మ ను ¬Zి" #ావలsను. 39
అPే ఏడవ T:ల పదునPదవ నమ న ]రF భ!పంటను కcరFdన%ా
ఏడ నమ ల; PQ 9ాక; పండగ ఆచ#Sంపవలsను. nదట- నమ
VWా\ంJ నమ , ఎ"!దవ నమ VWా\ంJనమ . 40 nదట- న మ న
]రF దబËపండ6 ను ఈతమటC లను %tం ెట6మ4 లను ాల;వల±దw నుండ
"రవం ెట6ను పటBC" Pడనమ ల; ] ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
ఉతq ¨©ంచుచుండవలsను. 41 అటB
6 ]రF ఏటäట ఏడ నమ ల; PQ9ాక;
పండగ%ా ఆచ#Sంపవలsను. ఇ ] తర తరమ లలk "తన కటC డ. ఏడవ
T:లలk x"" ఆచ #Sంపవలsను. 42 TEను ఐగ పNేశమ లkనుం(f ఇWా\PÚ
య లను ర1ిuంAనపడ 9ా#S" పరÞWాలలk "వZింప ేZిJన" ] జనుల;
ఎరFగ నటB
6 ఏడ నమ ల; ]రF పరÞWాలలలk
"వZింపవలsను.ఇWా\PÚయ లలk పట-C న 9ారందరF పరÞ Wాలలలk
"వZింపవలsను. 43 TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 44 అటB
6 ¹ÌL
ఇWా\PÚ య లక; PQ9ా "యమక ాలమ లను ె>య ె12uను.
ల యాండమ 24
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 ºపమ "తమ
9:ల;గ చుండనటB
6 పKºపమ రక; దంA ¬Zిన అచdన ఒÚవ నూT:ను

ేవలsన" ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ించుమ . 3 పKతmప గ (xర మ లk
Wాసనమ ల అడi ెరక; 9:ల;పల అహ#ను ¯ాయంాలమ nదల;"
ఉదయమ వరక; అ 9:ల;గ నటB
6 %ా PQ9ా స"`¥" x"
చకపరచవలsను. ఇ ] తరతరమ లక; "తన కటC డ. 4 అతడ "ర4ల
న ºపవృmమ ]ద పKºపమ లను PQ9ా స"`¥" "తమ
చకపరచవలsను. 5 వ %ధుమల1ిం(f" ¬Zి" x" పం(ెKండ
భmమ లను వండవలsను. ఒక భmమ న ZLరF ZLరF 1ిం(f య ండవలsను.
6 PQ9ా స"`¥" "ర4ల న బల6 ]ద ఆ#³Zి భmమ ల; గల #?ండ
ొంతpల;%ా 9ాట-" ఉంచవలsను. 7 ఒక ొంJ]ద స చûన ¯ాంబµKణÝ
ఉంచవలsను. అ PQ9ాPQదుట ] ఆ}రమ నక; జj®పారÍన
మమ %ా ఉండను. 8 యజక;డ పKJ VWా\ంJ నమ న "త
"బంధననుబట-C ఇWా\PÚయ ల ±దw x" ¬Zి" "తమ PQ9ా
స"`¥" చకపరచవలsను. 9 అ అహ#నుక;ను అత" సంతJ 9ా#SI
ఉండవలsను. 9ారF ప#Sదz సÍ లమ లk x" Jనవలsను. "తన కటC డ పన
PQ9ాక; ేయ మమ లలk అ అJ ప#Sదz మ . 10
ఇWా\PÚయ #ాలగ ఒక ZీN I" ఐగ 1ీN య డగ ఒక పరFషp"I"
పట-C న9ా(ొకడ ఇWా\PÚయ ల మధక; వెdను. 11 ఆ ఇWా\PÚయ #ా>
క;మరF"I" ఒక ఇWా\PÚయ "I" ాæçమ లk రFపడ%ా ఆ
ఇWా\PÚయ #ా> క;మరFడ PQ9ా Txమమ ను దూÌింA శ1ింప%ా
జనుల; ¹ÌL±దw క; 9ా" ¬Zి "వAd#S. 9ా" త>6 1LరF Ì2లk]తp; ఆ
xను %JKక;(ైన áKక;మ#? 12 PQ9ా P! Z2ల VచుdT°

ె>Zినువరక; 9ా"" ావ>లk ఉంA#S. 13 అపడ PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ Z2లVెdను. 14 శ1ింAన9ా"" ాæçమ 9:ల;ప>I ¬Zి "రమ 4;
9ా" Wాపవచనమ ను V"న9ారందరF 9ా" తల]ద తమ ేతp ల;ంAన
తరF9ాత సర సమజమ #ాళ6  9ా" xవ %tటC వలsను. 15 మ#Sయ వ
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ తన ేవ" శ1ించు9ాడ తన ాపhmను
భ#Sంపవలsను. 16 PQ9ా Txమమ ను దూÌించు9ాడ మరణhm
TUందవలsను; సర సమజమ #ాళ6  అట-C 9ా"" xవ %tటC వలsను.
పరేhP%ా" స ేhP%ా" PQ9ా Txమమ ను దూÌింAన PQడల
9ా"I మరణhm V¥ంపవలsను. 17 ఎవ(ైనను ఒక"" ాKణహతేZిన PQడల
9ా"I మరణhm V¥ంపవలsను. 18 జంతp ాKణహత ేZిన9ాడ ాKణమ నక;
ాKణ!Ad x" నషC మ 12టC Bనవలsను. 19 ఒకడ తన రFగ 9ా"I
కళంకమ కల;గజ³ZినPQడల 9ాడ ేZినటB
6 9ా"I ేయవలsను. 20
VరFగ%tటC బ(fన x" Vషయ మ లk VరFగ%tటC బడటP hm. కంట-I కను`
పంట-I పల;
6 , ెల6వలsను. 9ాడ ఒక"I కళంకమ కల;గజ³Zి నందున 9ా"I
కళంకమ కల;గజ³యవలsను. 21 జంతpవను xవ%tట-C న9ాడ x" నషC మ
"చుdనవలsను. నరహత ేZిన9ా"I మరణhm V¥ంపవలsను. 22 ]రF
పmాతమ లక ¬రFu¬రdవలsను. ]లkనున` పరేhI ]రF ేZినటBC ]
స ేhI" ేయవలsను. TEను ] ేవడ T:ౖన PQ9ాన" 9ా#S ెపమ
అT:ను. 23 ాబట-C ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల ఈలగ ె12uనుశ1ింAన 9ా""
ాæçమ 9:ల;ప>I ¬Zి"P #ాళ6  9ా" xవ%tటC వలsను, PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటBC ఇWా\PÚయ ల; ేZి#S.

ల యాండమ 25
1 మ#Sయ PQ9ా ZీTxPండ]ద ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 వ
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ TEను ]Iచుdచున` ేశమ లk"I ]రF వAdన
తరF9ాత ఆ భ!కcడ PQ9ా 1Lరట VWా\ంJ ాలమ ను, ఆచ#Sంపవలsను.
3 ఆరF సంవతqరమ ల;  ేను VతN వలsను. ఆరF సంవతqరమ ల;  ఫలవృm
మ లటను బw ంA x" ఫలమ లను కcరFdనవచుdను. 4 ఏడవ
సంవతqరమ భ!I మ} VWా\ంJ ాలమ , అన%ా PQ9ా 1Lరట VWా\ంJ
సంవతqర మ %ా ఉండవలsను. అందులk  ేను VతN కcడదు; 
ఫలవృmమ లటను z పరచకcడదు. 5  ారFేల పంటను
ÅZినకcడదు, z పరచ"  వృmఫలమ లను ఏరFనకcడదు; అ
భ!I VWా\ంJ సంవతqరమ . 6 అపడ భ! ±క VWా\ంJ సంవతqర
ససమ క;ను  xసు"I"  xZిI"  yత%ా"I"  "వ Zించు
పరేhI" ఆ}రమగ ను. 7 మ#Sయ  పవల క;ను 
ేశజంతpవలక;ను x" పంట అంతయ ¤త%ా ఉండను. 8 మ#Sయ ఏడ
VWా\ంJ సంవతqరమ లను, అన%ా ఏ(ేZి Pండ6గల సంవతqరమ లను
లsIంపవలsను. ఆ Pడ VWా\ంJ సంవతqరమ లాలమ నల;బ ¾!్మ
సంవతqరమ లగ ను. 9 ఏడవ T:ల ప యవTxడ ] స ేశమంతట
శృంగTxదమ ేయవలsను. ాKయhd xNరÍనమ న ] ేశమంతట ఆ
శృంగTxదమ ేయవలsను. 10 ]రF ఆ సంవతqరమ ను, అన%ా ఏబయవ
సంవతq రమ ను ప#Sదz పరA ] ేశ9ాసులకంద#SI Vడదల క>%Sనద"

xట-ంపవలsను; అ ]క; సుTxదమ %ా నుండను; అపడ ]లk పKJ9ాడ
తన ¯ా సÍ ~మ ను J#S%S ందవలsను; పKJ9ాడ తన క;టBంబమ నక; J#S%S
#ావలsను. 11 ఆ సంవతqరమ , అన%ా ఏబయవ సంవతq రమ ]క;
సుTxదాలమ . అందులk ]రF VతN కcడదు ారFపంటను Åయకcడదు
z పరచ"  ఫల వృmమ ల పండ6 ను ఏరFనకcడదు. 12 అ సుTxద
ాలమ ; అ ]క; ప#Sదz మగ ను, లమ లk xనంతట అే పం(fన
పంటను ]రF JT:దరF. 13 ఆ సుTxద సంవ తqరమ న ]లk పKJ9ాడ తన
¯ా సÍ ~మ ను మరల ందవలsను. 14 వ  రFగ 9ా"I 9:లక; ఇAdన ే"
Vషయమ లkా"  రFగ 9ా" దగ¶ ర వ "న ే" Vషయమ లk ా"
]రF ఒక#STUకరF బµ¥ంపకcడదు. 15 సుTxద సంవతqరన తరF9ాత గడAన
Pండ6 లsక పన  రFగ 9ా"±దw వ x"" నవలsను. పంటల
లsకపన అతడ క; x"" అమ4వలsను. 16 ఆ సంవతqరమ ల లsక
¨¼Adనల x" 9:ల ¨¼Adంపవలsను, ఆ సంవతqరమ ల లsక త%S¶నల
x" 9:ల త%S¶ంపవలsను. ఏలయన%ా పంటల లsకపన అతడ x" క;
అమ 4ను గx. 17 ]రF ఒక#S TUకరF బµ¥ంపక  ేవ"I భయపడవలsను.
TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 18 ాబట-C ]రF Tx కటC డలను Tx Vధులను
%?r" 9ాట- ననుస#SంA నడచునవలsను. 19 అపడ ]రF ఆ ేశమ లk
సురfతమ %ా "వZింె దరF, ఆ భ! ఫ>ంచును. ]రF తృ1ిN %ా భ ంA
x"లk సురfతమ %ా "వZింెదరF. 20 ఏడవ Pట ¤మ ఏ! Jందుమ ?
ఇ% ¤మ చల6 ను పంటకcరdను వల6 %ాే అనుందు#³¹. 21 అPే TEను
ఆరవPట Tx º9:న ]క; కల;గ నటB
6 ఆజj®1ింెదను; అ మ(ేండ6 పంటను

]క; కల;గజ³య ను. 22 ]రF ఎ"!దవ సంవతq రమ న VతN నమ ల; VJN
¾!్మదవ సంవతqరమ వరక; ాత పంట JT:దరF; x" పంటను
కcరFdవరక; ాత x"" JT:దరF. 23 భ!" Wాశ త Vక\యమ
ేయకcడదు. ఆ భ! Txే, ]రF Tx±దw ాపరమ న` పరేల;. 24
] ¯ా సÍ ~న పKJ లమ మరల V(f1ింపబడ నటB
6 %ా x"
అమ 4నవలsను. 25  సదరFడ áద9ా(ై తన ¯ా సÍ ~మ లk ంత
అ!్మన తరF9ాత అత"I స]ప బంధువడ V(f1ింప వAdనPQడల తన
సదరFడ అ!్మనx"" అతడ V(f 1ించును. 26 అPే ఒకడ స]ప
బంధువడ లకP x" V(f1ించునుటక; ావలZిన ¯మ 4 సంాంAన
PQడల 27 x"" అ!్మన nదల;" గడAన సంవతqర మ ల; లsIంA
PQవ#SI x"" అ4T° 9ా#SI ఆ Wషమ మరల ఇAd తన ¯ా సÍ ~మ ను
ందును. 28 అత"I x" #ాబటBCనుట?r ావలZిన ¯మ 4 ొరక" PQడల
అతడ అ!్మన ¯తp
N సుTxదసంవతqరమ వరక; "న 9ా" వశమ లk
ఉండవలsను. సుTxదసంవతqరమ న అ ¾ల%Sవను; అపడతడ తన
¯ా సÍ ~మ ను మరల TUందును. 29 ఒకడ ాKారమ గల ఊ#Sలk"
"9ాసగృహమ ను అ!్మనPQడల x" అ!్మననమ nదల;" "ండ
సంవతqరమ లk%ా x" V(f1ింపవచుdను; ఆ సంవతqర నమ లkTE x"
V(f1ించునవచుdను. 30 అPే ఆ సంవతqరనమ ల; "ండకమ నుప
x" V(f1ింప"PQడల ాKారమ గల ఊ#Sలkనున` ఆ Pల;
6 "న9ా"I
9ా" తరతర మ లక; అ ZిÍ రమ %ానుండను. అ సుTxద ాలమ న
¾ల%Sదు. 31 చుటBCను ాKారమ ల;ల" %ా\మమ లలk" Pండ6 ను

9:>లమ ల;%ా ఎంచవలsను. అV Vడదల ావచుdను; అV
సుTxదాలమ లk ¾ల%S వను. 32 అPే లయ ల పటC ణమ ల;, అన%ా
9ా#S ¯ా ¥ºన పటC ణమ లలk" Pండ6 ను V(f1ించుటక; అ¥ ారమ
లయ లక; Wాశ తమ %ా ఉండను. 33 లయ ల పటC ణమ ల Pండ6
ఇWా\PÚయ ల మధనున` 9ా#S ¯ా సÍ ~మ గనుక ఒకడ లయ ల±దw
ఇల;
6 సంా ంAన PQడల 1ిKx#Sèత పటC ణమ లk అమ4బ(fన ఆ Pల;
6
సుTxదసంవతqరమ న ¾ల%Sవను. 34 9ారF తమ పటC ణ మ ల
ాKంతభమ లను అమ 4నకcడదు; అV 9ా#SI Wాశ త ¯ా సÍ ~మ . 35
పర9ాZిPQనను అJPQనను  సదరF(ొకడ áద9ా(ై "#ా¥xరF(ై
±దw క; వAdనPQడల వ 9ా"I స}యమ ేయవలsను; అతడ
వలన బKదుక వలsను. 36  ేవ"I భయప(f 9ా"±దw వ(fi T:ౖనను ¬Zి
నకcడదు;  సదరFడ వలన బKదుకవలsను. 37  రకల; 9ా"I
వ(fi Iయకcడదు;  ఆ}రమ ను 9ా"I లభమ న Iయకcడదు. 38 TEను
]క; కTxను ేశమ "Ad ]క; ేవడగ నటB
6 ఐగ పNేశమ లkనుం(f
!మ 4ను ర1ిuంAన ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 39 ±దw "వZించు 
సదరFడ áద9ా(ై క; అమ4బ(fనPQడల 9ా"ేత బµ"సZLవ
ేPంచున కcడదు. 40 9ాడ yత%ా"వలsను పర9ాZివలsను ±దw
"వZించు సుTxదసంవతqరమ వరక;  ±దw xసుడ%ా ఉండవలsను. 41
అపడతడ తన 1ితరFల ¯ా సÍ ~మ ను మరల అనుభVంచునటB
6 తన 1ిల6ల
కcడ ±దw నుం(f బయల;ే#S తన వంశసుÍల±దw క; J#S%S 9:ళ6వలsను. 42
ఏల యన%ా 9ారF Tx³ xసులsౖయ Tx`రF, TEను ఐగ పNలk నుం(f 9ా#S"

ర1ిuంAJ"; xసులను అ!్మనటB
6 9ా#S" అమ4కcడదు; 43  ేవ"I
భయప(f అట-C 9ా"" కSన మ %ా చూడక;మ . 44 ] చుటBCపట6 నున`
జనమ లలk నుం(f xZీలను xసులను నవచుdను. 45 మ#Sయ ] మధ
"వZించు పరేలను  ేశమ లk 9ా#SI పట-C న 9ా#S" నవచుdను; 9ారF
] ¯తN గ దురF. 46 ] తరF 9ాత ] సంతJ9ా#SI ¯ా సÍ ~మ %ా ఉండనటB
6
]రF ఇట-C 9ా#S" స తంJKంచునవచుdను; 9ారF Wాశ తమ %ా ]క;
xసులగ దురF ా", ఇWా\PÚయ లsౖన ]రF సదరFల; గనుక ఒక" ేత
ఒకడ కSనZLవ ేPంచు నకcడదు. 47 పరేhP%ా" ±దw
"వZించు9ా(ే%ా" ధనసంా దనమ ేZినునపడ అత"±దw "వZించు
 స దరFడ áద9ా(ై ±దw "వZించు ఆ పరేh?rనను ఆ పరేh
క;టBంబమ లk 9E#tక" ?rనను తను` అమ 4"న PQడల 48 తను` అమ 4
"న తరF9ాత 9ా"I Vడదల ావచుdను. 9ా" సదరFలలk ఒకడ
9ా"" V(f 1ింపవచుdను. 49 9ా" 1ినతం(fKP%ా" 1ినతం(fK క;మ రF(ే%ా"
9ా" వంశమ లk 9ా" రకN సంబం¥P%ా" 9ా" V(f1ింపవచుdను. ావలZిన
క\యధనమ 9ా"I ొ#SIన PQడల తను` xను V(f1ించునవచుdను. 50
అపడ 9ాడ అమ4బ(fన సంవతqరమ nదల; " సుTxద
సంవతqరమ వరక; తను` "న9ా" లsకచూచున వలsను. 9ా"
క\యధనమ ఆ సంవతqరమ ల లsకపన ఉండవలsను. xను
yత%ా(ైయ ం(fన నమ ల ల ఆ క\యధనమ ను త%S¶ంపవలsను. 51 ఇంక
అTEక సంవతqరమ ల; !%S> య ం(fనPQడల 9ాట-"బట-C తను` అ!్మన
¯మ 4లk తన V¹చన క\యధనమ ను మరల ఇయవలsను. 52 సుTxద

సంవతqరమ నక; "` సంవతqర మ ల తక;9:ౖన PQడల అత" లsక
చూచు" సంవతqరమ ల లsకపన తన V¹చనక\యధనమ ను అత"I
ె>6ంపవలsను. 53 ఏటäట-I yత%ా"వలs 9ాడత"±దw ఉండవలsను. అతడ ]
కను`లPQదుట 9ా"ేత కSనమ %ా ZLవ ేPంచకcడదు. 54 అతడ ఈ
#§J%ా V(f1ింపబడ"PQడల సుTxదసంవతqరమ న 9ాడ తన 1ిల6ల కcడ
VడదలTUందును. 55 ఏలయన%ా ఇWా\PÚయ ల; Tx³ xసుల;; TEను
ఐగ పNేశమ లk నుం(f ర1ిuంAన Tx xసుల. TEను ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను.
ల యాండమ 26
1 ]రF Vగ\హమ లను ేZినకcడదు. ెIన... పKJమను%ా" బÐమ4ను%ా"
"ల;వ12టCకcడదు. ]రF ¯ా%Sలపడటక; ఏొక రపమ %ా ెకబ(fన #ాJ"
] ేశమ లk "ల;పకcడదు. TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాను. 2 TEను
"య!ంAన VWా\ంJ నమ లను ]రF ఆచ#Sంపవలsను, Tx
ప#Sదz మంరమ ను సTx4"ంప వలsను, TEను PQ9ాను. 3 ]రF Tx
కటC డలనుబట-C నడచు" Tx ఆజ® లను ఆచ#SంA 9ాట-" అనుస#SంA
పKవ#SNంAనPQడల 4 ] వరª ాలమ లలk ]క; వరª!ెdదను, ] భ!
పంటల "చుdను, ] లమ లెట6 B ఫ>ంచును, 5 ] xKm పండ6
ాలమ వరక; ] నూరFu ¯ాగ చుండను, ]రF తృ1ిN %ా భ ంA ] ేశమ లk
"ర»యమ %ా "వZింె దరF. 6 ఆ ేశమ లk TEను ]క; ³మమ కల;గజ³Z2
దను. ]రF పండనునపడ ఎవడను !మ 4ను భయ 12టCడ, ఆ

ేశమ లk దుషC మృగమ ల; లక;ండ ేZ2దను, ] ేశమ లk"I ఖడ¶ మ #ాదు;
7 ]రF ] శతpK వలను త#SదరF; 9ారF ] PQదుట ఖడ¶ మ ేత ప(ె దరF.
8 ]లk అPదుగ రF నూరFమం" తరFమ దురF; నూరFమం
ప9Eలమం" తరFమ దురF, ] శతpKవల; ]PQదుట ఖడ¶ మ ేత
కcల;దురF. 9 ఏలయన%ా TEను !మ 4ను కటµfంA ]క; సంxన!Ad
!మ 4ను VసN #SంపేZి ] TEను ేZిన "బంధనను ¯ాÍ1ింెదను. 10 ]రF
xలాలమ "ల;9:ౖయ న` ాత%S>న ¥xన మ ను JT:దరF; \తN 
వAdనను ాత !%S> య ండను. 11 Tx మంరమ ను ] మధ ఉంెదను;
] యందు Tx మనసుq అసహపడదు. 12 TEను ] మధ న(fెదను ]క;
ేవడT:ౖయ ందును; ]రF Txక; పKజలsౖ య ందురF. 13 ]రF ఐగ 1ీN య లక;
xసుల; ాక;ండ 9ా#S ేశమ లkనుం(f !మ 4ను ర1ిuంAJ"; TEను ]
ేవడT:ౖన PQ9ాను. TEను ] ా(f పల;పలను ెం1ి !మ 4ను
"ల;వ%ా నడవేZిJ". 14 ]రF Tx మట Vనక Tx ఆజ® ల"`ట-"
అనుస#Sంపక 15 Tx కటC డలను "#ాక#SంAనPQడలను, Tx ఆజ® ల"`ట-"
అనుస#Sంపక Tx "బంధనను ]రFనటB
6 ]రF Tx ¬రFuల Vషయ
అస¨©ంచు"నPQడలను, 16 TEను ]క; ేయ నేమన%ా, ] కను`లను
öణÝంపేయ నట-C య ాKణమ ను ఆయసపరచునట-C య xపజ రమ ను
mయ #గమ ను ] ]I ర1ిuంెదను. ]రF VJN న VతN నమ ల; ]క;
వరÍమ లగ ను, ] శతpKవల; 9ాట-పంటను JT:దరF; 17 TEను ]క;
పగ9ాడనవదును; ] శతpKవల PQదుట ]రF చంపబ(ెదరF; ] V#ధుల;
!మ 4ను ఏలsదరF; !మ 4ను ఎవరFను తరFమకPనను ]రF

ా#SPQదరF. 18 ఇవ"`య సంభVంAనను ]#Sంక Tx మటల;
Vన"PQడల TEను ] ాపమ లను బట-C మ#S ఏడంతల;%ా !మ 4ను
దం(fంెదను. 19 ] బల గర మ ను భంగపరA, ఆాశమ ఇనుమ వలsను
భ! ఇతN (fవలsను ఉండేZ2దను. 20 ] బలమ ఉ(f%Sవను; ] భ!
ఫ>ంపక;ండను; ] ేశవృmమ ల; ఫల !యక;ండను. 21 ]రF Tx మట
VనTUల6క Txక; V#ధమ %ా న(fAన PQడల TEను ] ాపమ లనుబట-C మ#S
ఏడంతల;%ా !మ 4ను బµ¥ంెదను. 22 ] మధక; అడVమృగమ లను
ర1ిuంెదను; అV !మ 4ను సంxన ర¨©తpల%ా ేZి ] పవలను హ#SంA
!మ 4ను w మం%ా ేయ ను. ] మర¶ మ ల; ా(ైవను. 23
hmలమలమ %ా ]రF TxPQదుట గ ణపడక Txక; V#ధమ %ా
న(fAనPQడల 24 TEనుకcడ ]క; V#ధ మ %ా న(fెదను; ] ాపమ లను
బట-C ఇక ఏడంతల;%ా !మ 4ను దం(fంెదను. 25 ]]I ఖడ¶ మ ను
ర1ిuంె దను; అ Tx "బంధనVషయ పKJ దండన ేయ ను; ]రF ]
పటC ణమ లలk కc(fయ ండ%ా ] మధక; ెగ ల;ను ర1ిuంెదను; ]రF
శతpKవలేJI అపu%Sంప బ(ెదరF. 26 TEను ] ఆ}రమ ను, అన%ా ] ాKణx
¥xరమ ను ¬Zి9EZిన తరF9ాత పమం ZీN ల; ఒక PలkTE ]క;
ఆ}రమ వం(f త"?పన] ఆ}రమ ను ]క; మరల ఇెdదరF, ]రF
JT:దరF %ా" తృ1ిN ందరF. 27 TEను ఈలగ ేZినతరF9ాత ]రF Tx మట
Vనక Txక; V#ధమ %ా న(fAనPQడల 28 TEను Åపప(f ]క; V#ధమ %ా
న(fెదను. TETE ] ాపమ లను బట-C Pడంతల;%ా !మ 4ను దం(fంెదను.
29 ]రF ] క;మరFల మంసమ ను JT:దరF, ] క;మ#?Nల మంస మ ను

JT:దరF. 30 TEను ] య న`తసÍ లమ లను ాడ ేZ2దను; ] Vగ\హమ లను
పడ%tటMC దను; ] బÐమ4ల 1ీనుగ ల]ద ] 1ీనుగ లను పడ9EPంెదను. 31
Tx మనసుq ]యందు అసహపడను, TEను ] పటC ణ మ లను ాడ
ేZ2దను; ] ప#Sదz సÍ లమ లను ాడ ేZ2దను; ] సు9ాసనగల 9ాటసు9ాసనను ఆఘÖ ణÝంపను. 32 TETE ] ేశమ ను ాడేZిన తరF9ాత
x"లk ాపరమ ండ ] శతpKవల; x" చూA ఆశdరప(ెదరF. 33
జనమ లలk"I !మ 4ను ెదర%tట-C ]9:ంట కJN దూZ2దను, ] ేశమ
ా(ైవను, ] పటC మ ల; ాడపడను. 34 ]రF ] శతpKవల ేశమ లk
ఉండ%ా ] ేశమ ా(ైయ న` నమ ల"`య అ తన
VWా\ంJాలమ లను అనుభVంచును. 35 అ ా(ైయ ండ నమ ల"`య
అ Vశ\!ంచును. ]రF x"లk "వZింAనపడ అ VWా\ంJాలమ లk
ందకPన VWా\ంJ" అ ా(ైయ ండ నమ లలk అనుభVంచును. 36
]లk !%S>న9ారF తమ శతpK వల ేశమ లలk ఉండ%ా 9ా#S
హృదయమ లలk అ¥ైరమ పట-C ంెదను; టBC" వచున` ఆక; చపడ
9ా#S" తరFమ ను, ఖడ¶ మ ఎదుటనుం(f ా#SవనటB
6 9ారF ఆ చపడ V"
ా#SPQదరF; తరFమ 9ాడ లకP ప(ెదరF. 37 తరFమ 9ాడ లకP 9ారF
ఖడ¶ మ ను చూAనటBC%ా ఒక"]ద TUకడ ప(ెదరF; ] శతpK వలPQదుట
]రF "ల;వలక PQదరF. 38 ]రF జనమ %ానుండక నhంెదరF. ]
శతpKవల ేశమ !మ 4ను J"9Eయ ను. 39 ]లk !%S>న9ారF ] శతpK
వల ేశమ లలk తమ ోషమ లనుబట-C öణÝంAPQదరF. మ#Sయ 9ారF
తమ]I వAdన తమ తండKల ోషమ లనుబట-C öణÝంAPQదరF. 40 9ారF

Txక; V# ధమ %ా ేZిన JరFగ బµటBను తమ ోషమ ను తమ తండKల
ోషమ ను ఒప", xమ Txక; V#ధమ %ా న(fAJమ"య 41 TEను
తమక; V#ధమ %ా న(f AJన"య , తమ శతpKవల ేశమ లk"I తమ 4ను
ర1ిuం AJన"య , ఒప "నPQడల, అన%ా లkబడ" తమ హృదయమ ల;
లaం%S xమ ేZిన ోషమ నక; పKJ దండనను అనుభVంAJమ"
ఒప"నPQడల, 42 TEను యÅబ  ేZిన Tx "బంధనను జj®పకమ ేZి
ందును; TEను ఇ¯ాqక; ేZిన Tx "బంధనను TEను అబµK}మ  ేZిన Tx
"బంధనను జj®పకమ ేZి ందును; ఆ ేశమ నుకcడ జj®పకమ
ేZిందును. 43 9ా#Sేత Vడవబ(f 9ారF లనపడ ా(ైPన 9ా#S
ేశమ ను తన VWా\ంJనమ లను అనుభVంచును. 9ారF Tx ¬రFuలను
Jరస#SంA Tx కటC డలను అస¨©ంచు "#S. ఆ ¨ÁతpవేతTE 9ారF తమ
ోషhm Txయ మ" ఒపందురF. 44 అPే 9ారF తమ శతpKవల
ేశమ లk ఉన`పడ 9ా#S" "#ాక#Sంపను; Tx "బంధనను భంగపరA 9ా#S"
³వలమ నhంపజ³య నటB
6 9ా#S యందు అసహపడను. ఏలయన%ా TEను 9ా#S
ేవడT:ౖన PQ9ాను. 45 TEను 9ా#SI ేవడT:ౖయ ండనటB
6 9ా#S
ప#S క;లను జనమ లPQదుట ఐగ పNలkనుం(f ర1ిuంA 9ా#S ేZిన
"బంధనను ఆ ప#S క;లనుబట-C జj®పకమ ేZిందును. TEను PQ9ాను
అ" ెపమ అT:ను. 46 PQ9ా ¹ÌLx #ా ZీTxPండ]ద తన క;ను
ఇWా\PÚయ లక;ను మధ "య!ంAన కటC డల;ను ¬రFuల;ను ఆజ® ల;ను
ఇ9E.

ల యాండమ 27
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ ఒకడ VWషన nÖక;బ(f ేZినPQడల వ "రÞ PంAన
9:లపన 9ారF PQ9ాక; x" ె>6ంపవలsను.ఒ 3 వ "రÞPంపవలZిన
9:ల Pదన%ా, ఇరFవ ఏండ6 nదల;" అరFవ ఏండ6 వయసుq వరక;
మగ9ా"I ప#Sదz సÍ లమ ±క తpలమ వంట- Pబ తpలమ ల 9:ం(f
"రÞPంపవలsను. 4 ఆడx"I మ పu తpలమ ల; "రÞPంపవలsను. 5
అPేండ6 nదల;" PరFవ ఏండ6 లkప> వయసుqగల మగ9ా"I
ఇరFవ తpలమ ల 9:లను, ఆడx"I ప తpలమ ల 9:లను
"రÞPంపవలsను. 6 ఒక T:ల nదల;" అPేండ6 లkప> వయసుqగల
మగ9ా"I అPదు తpలమ ల 9:ం(f 9:లను ఆడx"I మడ తpలమ ల
9:ం(f 9:లను "రÞPంపవలsను. 7 అరFవ ఏండ6 ాKయమ xట-న మగ9ా"I
పదుT:ౖదు తpలమ ల 9:లను ఆడx"I ప తpలమ ల 9:లను "రÞ
Pంపవలsను. 8 ఒకడ వ "రÞ PంAన 9:లను ె>6ంపలనంత áద9ా(ైన
PQడల అతడ యజక;" PQదుట "ల;వవలsను; అపడ యజక;డ అత"
9:లను "రÞPంచును. nÖక;"న 9ా" క>! పన 9ా"I 9:లను
"రÞPంపవలsను. 9 PQ9ాక; అరuణమ %ా అ#Suంచు పవలలk
పKJx"" PQ9ాక; పKJÌి¡ తమ %ా ఎంచవలsను. 10 అట-C x""
మరdకcడదు; ెడix"I పKJ%ా మంAx" T:ౖనను మంAx"I పKJ%ా
ెడix"T:ౖనను, ఒకx"I పKJ%ా 9E#tకx"" ఇయకcడదు. పవక;

పవను మ#SdనPQడల అయ x"I మరF%ా ఇAdనయ
పKJÌి¡ తమగ ను. 11 జనుల; PQ9ాక; అ#Suంప కcడ" అపVతK
జంతpవలలk ఒకx"" ెAdనPQడల ఆ జంతpవను యజక;" PQదుట
"ల;వబ¿టCవలsను. 12 అ మంAైేTE! ెడiైేTE! యజక;డ x" 9:లను
"రÞPంపవలsను; యజక;డవగ వ "రÞ PంAన 9:ల ZిÍ రమగ ను. 13
అPే ఒకడ అట-C x"" V(f1ింప %#SనPQడల వ "రÞ PంAన 9:లలk
6 PQ9ాక;
అPదవవంతp 9ా" కల;పవలsను. 14 ఒకడ తన Pల;
పKJÌి¡ తమగ ట?r x"" పKJÌి¡ ంAనPQడల అ మంAైనను ెడi ైనను
యజక;డ x" 9:లను "రÞPంపవలsను; యజక;డ "రÞPంAన 9:ల
ZిÍ రమగ ను. 15 తన Pల;
6 పKJÌి¡ ంAన 9ాడ x" V(f1ింప%#SనPQడల అతడ
వ "రÞPంAన 9:లలk అPదవవంతp x" కల;పవలsను; అపడ ఆ
Pల;
6 అత"దగ ను. 16 ఒకడ తన 1ిKx#Sèతన లమ లk ంత PQ
9ాక; పKJÌి¡ ంAనPQడల x" చల6 బడ VతN నమ ల ల పన x" 9:లను
"రÞPంపవలsను. పందుమ యవల VతN నమ ల; ఏబ తpలమ ల 9:ం(f
9:లగల. 17 అతడ సుTxదసంవతqరమ nదల;" తన లమ ను పKJ
Ìి¡ ంAనPQడల వ "రÞPంచు 9:ల ZిÍ రమ . 18 సుTxద సంవతqరన
తరF9ాత ఒకడ తన లమ ను పKJÌి¡ ం AనPQడల యజక;డ !%S>న
సంవతqరమ ల లsక పన, అన%ా మరFసట- సుTxదసంవతqరమ వరక;
9ా"I 9:లను "రÞPంపవలsను. వ "రÞ PంAన 9:లలk x" 9ార(f
త%S¶ంపవలsను. 19 లమ ను పKJÌి¡ంAన9ాడ x" V(f1ింప%#SనPQడల వ
"రÞPంAన 9:లలk అPదవ వంతpను అతడ x" కల;పవలsను. అపడ

అ అత"దగ ను. 20 అతడ ఆ లమ ను V(f1ింప"PQడ లను 9E#tక"I
x" అ!్మనPQడలను మ#S ఎన`ట-I" x" V(f1ింప ల;ాదు. 21 ఆ
లమ సుTxదసంవతqరమ న Vడదలా%ా అ పKJÌి¡ంAన లమ వలs
PQ9ాక; పKJÌి¡ తమగ ను; ఆ ¯ా సÍ ~మ యజక;"దగ ను. 22 ఒకడ
xను "న లమ ను, అన%ా తన ¯ా సÍ ~మ లk ేర"x"" PQ9ాక;
పKJÌి¡ ంAనPQడల 23 యజ క;డ సుTxదసంవతqరమ వరక; "రÞPంAన 9:ల
పన అత"I "య!ంపవలsను. ఆ నమంే వ "రÞPంAన 9:ల
¤రపన PQ9ాక; పKJÌి¡ తమ %ా x" ె>6ంపవలsను. 24
సుTxదసంవతqరమ న ఆ భ! PQవ" 1ిKx#Sèతనో 9ా"I, అన%ా ఆ
లమ ను అ!్మన 9ా"I అ J#S%S#ావలsను. 25  9:లల"`య ప#Sదz
సÍ లమ ±క 9:లపన "రÞPంపవలsను. ఒక తpలమ ఇరFవ
Aన`మ ల;. 26 అPే జంతpవలలk ¾>1ిల6 PQ9ా గనుక PQవడను
x" పKJÌి¡ ంపకcడదు; అ ఎదw PనTE! %tఱÃ ¤కల మందలk"ైనTE!
PQ9ాదగ ను. 27 అ అపVతKజంతp9:ౖనPQడల 9ాడ వ "రÞPంచు
9:లలk అPదవవంతp x" క>1ి x" V(f1ింపవచుdను. x"
V(f1ింప"PQడల వ "రÞPంAన 9:లక; x" అమ4వలsను. 28 అPే
మనుషpలలk%ా" జంతpవలలk%ా" ¯ా సÍ ~ న లమ లలk%ా" తనక;
క>%Sన9ాట"`ట-లk ే" T:ౖనను ఒకడ PQ9ాక; పKJÌిC ంAనPQడల పKJ
Ìి¡ ంAనx"" అమ4కcడదు, V(f1ింపను కcడదు, పKJ Ìి¡ంAన సమసN మ
PQ9ాక; అJ ప#Sదz మ %ా ఉండను. 29 మనుషpల; పKJÌి¡ ంచు 9ాట-లk
ే" T:ౖనను V(f1ింపక హతమ ేయవలsను. 30 భ¥xనమ లలkTE!

వృmఫలమ లkTE! భఫల మ ల"`ట-లk దశమ´µగమ PQ9ా ¯మ 4;
అ PQ9ాక; పKJÌి¡ తమగ ను. 31 ఒకడ xను ె>6ంపవల Zిన
దశమ´µగమ లలk ే"T:ౖనను V(f 1ింప %#SనPQడల x"లk అPదవ
వంతpను x" కల;పవలsను. 32 %వలలkTE%ా" %tఱÃ ¤కల లkTE%ా",
ÅలI\ంద నడచున"`ట-లk దశమ´µగమ పKJÌి¡ తమగ ను. 33 అ మంAో
ెడiో ప#SWó¥ంపకcడదు, x" మరd కcడదు. x" మ#SdనPQడల అయ
x"I మరF%ా "Adనయ పKJÌి¡ తమ లగ ను; అట-C x" V(f1ింపకcడద"
ెపమ . 34 ఇV PQ9ా ZీTxPండ]ద ఇWా\PÚయ ల రక;
¹ÌLక; ఇAdన ఆజ® ల;.
సంఖాండమ 1
1 9ారF ఐగ పNేశమ నుం(f బయల;9:È6న #?ండవ సంవ తqరమ #?ండవ T:ల
nదట- ే", ZీTxP అరణ మంద> పKతmప గ (xరమ లk PQ9ా
¹ÌL ఇట6 T:ను 2 ఇWా\PÚయ ల వంశమ ల పన 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ లనుబట-C 9ా#S 9ా#S 12దwలపన మగ9ా#Sనంద#S" లsIంA
సర సమజసంఖను 9ాKPం చుమ . 3 ఇWా\PÚయ లలk Z2ౖనమ %ా
9:ళ6 Ø9ా#S", అన%ా ఇరFవ Pండ6 nదల;" 12ౖాKయమ గల 9ా#S", తమ
తమ ZLనలనుబట-C వను అహ#నును లsIంపవలsను. 4 మ#Sయ పKJ
%తKమ లk ఒకడ, అన%ా తన 1ితరFల క;టBంబమ లk మ ఖుడ, ] కcడ
ఉండవలsను. 5 ] కcడ ఉండవలZిన9ా#S 1Lళ6 Ø ఏ9Eవన%ారబéను %తKమ లk
Ì2ేయరF క;మరF(ైన ఏÚసూరF; 6 Ìి¹ను %తKమ లk సూ#§షxwP

క;మరF(ైన Ì2ల;]Pల; 7 యx %తKమ లk అ]్మTxxబ క;మరF(ైన
నయ¯qను 8 ఇWాîఖరF %తKమ లk సూయరF క;మరF(ైనT:త TEల; 9 జ?బ
లcను %తKమ లk ¨Áలkను క;మరF(ైన ఏÚయబ 10 ãZLప
సంxనమందు, అన%ా ఎâాKPమ %తKమ లk అ]హÉదు క;మరF(ైన
ఎÚామయ ; మనÌLª %తKమ లk 12xసూరF క;మరF(ైన గమÚPల; 11
బ¿Tx]ను %తKమ లk %Sో క;మరF(ైన అáxను 12 xను %తKమ లk
ఆ]షxwP క;మరF(ైన అ¨ßPQజ?రF 13 ఆÌLరF %తKమ లk ఒా\ను క;మరF
(ైన ప%§Pల; 14 %ాదు %తKమ లk ెయ9Eల; క;మరF(ైన ఎల¯ాప 15
నâాN> %తKమ లk ఏTxను క;మరF(ైన అ¨ßర అనునV. 16 రF సమజమ లk
1LరF ంన9ారF. రF తమ తమ 1ితరFల %తKమ లలk పK¥xనుల;
ఇWా\PÚయ ల క;టBంబమ లక; 12దwల;ను. 17 1Lళ6 ేత Vవ#Sంపబ(fన ఆ
మనుషpలను ¹ÌL అహ #నుల; 1ిల;చు" #?ండవ T:ల nదట- ే" సర
సమజమ ను కc#?dను. 18 ఇరFవ ఏండ6 nదల;" 12ౖ ాKయమ గల9ారF
తమ తమ వంWావళØలను బట-C తమ తమ వంశమ లను తమ తమ 1ితరFల
క;టBంబ మ లను తమ తమ 12దwల సంఖను ె>యెపu%ా 19 PQ9ా
అత"I ఆజj®1ింAనటB
6 ZీTxP అరణమ లk ¹ÌL 9ా#S" లsIంెను. 20
ఇWా\Pల; పKథమ క;మరF(ైన రబéను పతpKల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవ Pండ6
nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>య ెపu%ా
రబéను %తKమ లk లsIంపబ(fన 9ారF నల;బ యరF9Eల ఐదువందలమం
PQ#S. 21 Ìి¹ను పతpKల వంWావÈ. తమ తమ వంశమ లలk తమ తమ

1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవPండ6 22 nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S
ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S 12దwల సంఖను ె>యెపu%ా 23 Ìి¹ను %తK మ లk
లsIంపబ(fన9ారF ఏబ ¾!్మ9Eల మడ వందలమం PQ#S. 24 %ాదు
పతpKల వంWావÈ. తమ తమ వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల
క;టBంబమ లలk ఇరFవ Pండ6 nదల;" 12ౖాKయమ క>%S ZLన%ా
9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా 25 %ాదు %తKమ లk లsIంప బ(fన9ారF
నల;బ యPదు9Eల ఆరFవందల ఏబమం PQ#S. 26 యx పతpKల
వంWావÈ. తమ తమ వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk
ఇరFవ Pండ6 nదల; " 12ౖాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S
సంఖను ె>యెపu%ా 27 యx %తKమ లk లsIంపబ(fన 9ారF (ెబË
Txల;గ 9Eల ఆరFవందలమం PQ#S. 28 ఇWాîఖరF పతpKల వంWావÈ. తమ
తమ వంశ మ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవ Pండ6
nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా
29 ఇWాîఖరF %తKమ లk లsIంపబ(fన 9ారF ఏబ Txల;గ 9Eల
Txల;గ వందల మం PQ#S. 30 జ?బలcను పతpKల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవPండ6
nదల;" 12ౖాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా
31 జ?బలcను %తKమ లk లsIంపబ(fన 9ారF ఏబ Pడ9Eల Txల;గ వందల
మం PQ#S. 32 ãZLప పతpKల వంWావÈ, అన%ా ఎâాKPమ పతpKల
వంWావÈ. తమ తమ వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk
ఇరFవ Pండ6 nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø 9ారంద#S

సంఖను ె>యెపu%ా 33 ãZLప %తK మ లk లsIంపబ(fన 9ారF
నల;బ9Eల ఐదువందల మం PQ#S. 34 మనÌLª పతpKల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవ Pండ6
nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా
35 మనÌLª %తKమ లk లsIంప బ(fన9ారF మ పu #?ండ9Eల
#?ండవందలమం PQ#S. 36 బ¿Tx]ను పతpKల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవPండ6
nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా
37 బ¿Tx]ను %తKమ లk లsIంపబ(fన 9ారF మ పu PQదు9Eల
Txల;గ వందల మం PQ#S. 38 xను పతpKల వంWావÈ. తమ తమ
వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవ Pండ6
nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø 9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా
39 xను%తKమ లk లsIంప బ(fన9ారF అరFవ #?ండ9Eల ఏడవందల మం
PQ#S. 40 ఆÌLరF పతpKల వంWావÈ. తమ తమ వంశమ లలk తమ తమ
1ితరFల క;టBంబమ లలk ఇరFవPండ6 nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S
ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను ె>యెపu%ా 41 ఆÌLరF %తKమ లk లsIంప
బ(fన9ారF నల;వ ±క9EP ఐదువందలమం PQ#S. 42 నâాN> పతpKల
వంWావÈ. తమ తమ వంశమ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లలk
ఇరFవ Pండ6 nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా 9:ళ6 Ø9ారంద#S
సంఖను ె>యెపu%ా 43 నâాN> %తKమ లk లsIంప బ(fన9ారF ఏబ
మడ9Eల Txల;గ వందలమం PQ#S. 44 రF లsIంపబ(fన9ారF, అన%ా

¹ÌLయ అహ #నును తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ లనుబట-C ఒక
డ%ా ఏరu(fన పK¥xనుల;ను లsIంAన 9ారF.' 45 అటB
6 ఇWా\PÚయ లలk
తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల పన లsIంపబ(fన 9ారందరF, అన%ా
ఇరFవ Pండ6 nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S ZLన%ా బయల; 9:È6న
ఇWా\PÚయ లందరF 46 లsIంపబ(f ఆరFలmల మడ9Eల ఐదువందల
ఏబమం PQ#S. 47 అPే లయ ల; తమ 1ితరFల %తKమ పన
9ా#S ాటB లsIంపబడలదు. 48 ఏలయన%ా PQ9ా ¹ÌL ఈలగ
Z2లVAdయ ం(ెనువ ల%తKమ ను లsIంపకcడదు. 49 ఇWా\PÚ య ల
nతN మ నక; 9ా#S nతN మ ను ేరdకcడదు. 50 వ ¯ాmప గ (xరమ
]దను x" ఉపకరణమ ల"`ట-]దను x"లk ే#Sన 9ాట"`ట- ]దను
లయ లను "య!ంపమ . 9ా#³ మంర మ ను x" ఉపకర
ణమ ల"`ట-" ¹యవలsను. 9ారF మంరప ZLవ ేయ చు x"చుటBC
గవలZిన 9ా#?r య ందురF. 51 మంరమ ¯ాగబ¢వనపడ లయ ల x"
Vపuవలsను, మంరమ గ నపడ లయ ల x" 9Eయవలsను. అనుడ
స]1ింAన PQడల 9ాడ మరణhm TUందును. 52 ఇWా\PÚయ ల; తమ తమ
ZLనల పన పKJ9ాడను తన తన ాæçమ లk తన తన ధ జమ TUదw
గవలsను. 53 ఇWా\PÚయ ల సమజమ ]ద Åపమ #ాక;ండనటB
6
లయ ల; ¯ాmప గ (xరమ చుటBC గవలsను; 9ారF ¯ాmప గ (xరమ ను
ాాడవలsను. 54 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAన 9ాట"`ట-" తపuక;ండ
ఇWా\PÚ య ల; ేZి#S.

సంఖాండమ 2
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను. 2
ఇWా\PÚయ లందరF తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల టM?మ లను
పటBC" తమ తమ ధ జమ TUదw గవలsను, 9ారF పKతmప గ (xరమ న
?దురF%ా x"చుటBC గవలsను. 3 సూరFడ ఉదPంచు తరFu క;న
యx ాæçప ధ జమ గల9ారF తమ తమ ZLనలపన గవలsను.
అ]్మTxxబ క;మరF(ైన నయ¯qను యx క;మరFలక; పK¥xనుడ. 4
అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లsIంపబ(fన పరFషpల; (ెబË Txల;గ 9Eల
ఆరFవందలమం. 5 అత" స]పమ న ఇWాîఖరF %JKక;ల; గవలsను.
సూయరF క;మరF (ైన T:తTEల; ఇWాîఖరF క;మరFలక; పK¥xనుడ. 6 అత"
ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk లsIంపబ(fన పరFషpల; ఏబ Txల;గ 9Eల
Txల;గ వందలమం. 7 అత" స]పమ న జ?బలcను%JKక;ల;ండవలsను.
¨Áలkను క;మరF(ైన ఏÚయబ జ?బలcయ లక; పK¥xనుడ. 8 అత" ZLన,
అన%ా అత"9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF ఏబPడ9Eల Txల;గ వందలమం.
9 యx ాæçమ లk లsIంప బ(fన 9ారందరF 9ా#S ZLనలపన
లmPQనుబ యరF 9Eల Txల;గ వందలమం. 9ారF మ ందర ¯ా%S
నడవవలsను. 10 రబéను ాæçప ధ జమ 9ా#S ZLనలపన దfణ క;న
ఉండవలsను. Ì2ేయరF క;మరF(ైన ఏÚసూరF రబéను క;మరFలక;
పK¥xనుడ. 11 అత" ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF నల;బ
యరF9Eల ఐదువందలమం. 12 అత" స]పమ న Ìి¹ను %JK క;ల;

గవలsను. సూ#§షxwP క;మరF(ైన Ì2ల;] Pల; Ìి¹ను క;మరFలక;
పK¥xనుడ. 13 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF ఏబ
¾!్మ 9Eల మడ వందలమం. 14 అత" స]పమ న %ాదు %తK
మ ండవలsను. రగPల; క;మరF(ైన ఎÚయ ¯ాప %ాదు క;మరFలక;
పK¥xనుడ. 15 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF నల;బ
యPదు 9Eల ఆరFవందల ఏబమం. 16 రబéను ాæç మ లk లsIంపబ(fన
9ారందరF 9ా#S ZLనలపన లmPబ ±క9EP Txల;గ వందల
ఏబమం. 9ారF #?ండవెగలk ¯ా%Sనడవవలsను. 17 పKతmప గ (xరమ
లయ ల ాæçమ  ాæçమ ల నడమను ¯ా%S నడవవలsను. 9ా#?ట6 B
గ దు# అటä6 తమ తమ ధ జమ లనుబట-C పKJ9ాడను తన తన వరFసలk
¯ా%S నడవవలsను. 18 ఎâాKPమ ZLనలపన 9ా#S ాæçపధ జమ
పడమట-క;న ఉండవలsను. అ]హÉదు క;మరF (ైన ఎÚామ
ఎâాKPమ క;మరFలక; పK¥xనుడ. 19 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk
లsIంపబ(fన9ారF నల;బ9Eల ఐదువందలమం. 20 అత" స]పమ న
మనÌLª %తKమ ండవలsను. 12xసూరF క;మరF(ైన గమÚ Pల; మనÌLª
క;మరFలలk పK¥xనుడ. 21 అత" ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF
మ పu #?ండ 9Eల #?ండవందలమం. 22 అత" స]పమ న బ¿Tx]ను
%తKమ ండవలsను. %Sో క;మరF(ైన అáxను బ¿Tx]ను క;మరFలక;
పK¥xనుడ. 23 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF మ పu
యPదు9Eల Txల;గ వందలమం. 24 ఎâాKPమ ాæç మ లk
లsIంపబ(fన 9ారందరF 9ా#S ZLనలపన లmPQ"!9Eల నూరFమం.

9ారF మడవగ ంపలk ¯ా%S నడవవలsను. 25 xను ాæçపధ జమ 9ా#S
ZLనలపన ఉతN ర క;న ఉండవలsను. అ]షxP క;మరF(ైన అ¨ß
PQజ?రF xను క;మరFలక; పK¥xనుడ. 26 అత" ZLన, అన%ా అత"9ా#Sలk
లsIంపబ(fన9ారF అరFవ #?ండ 9Eల ఏడవందలమం. 27 అత"
స]పమ న ఆÌLరF %JKక;ల; గవలsను. ఒా\ను క;మరF(ైన ప%§Pల;
ఆÌLరF క;మరFలక; పK¥xనుడ. 28 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk
లsIంపబ(fన9ారF నల;బ±క9EP ఐదువందలమం. 29 అత"
స]పమ న నâాN> %JKక; ల;ండవలsను. ఏTxను క;మరF(ైన అ¨ßర నâాN>
క;మ రFలక; పK¥xనుడ. 30 అత" ZLన, అన%ా అత" 9ా#Sలk
లsIంపబ(fన9ారF ఏబమడ9Eల Txల;గ వందల మం. 31 xను
ాæçమ లk లsIంపబ(fన9ారందరF లm PబPడ9Eల ఆరFవందలమం.
9ారF తమ ధ జమ ల పKారమ కడపట- గ ంపలk నడవవలsను. 32 రF
ఇWా\PÚయ లలk తమ తమ 1ితరFల క;టBంబ మ ల పKారమ
లsIంపబ(fన9ారF. తమ తమ ZLనల పన తమ తమ ాæçమ లలk
లsIంపబ(fన9ారందరF ఆరFలmల మడ9Eల ఐదువందల ఏబమం. 33
అPే PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 లయ ల; ఇWా\ PÚయ లలk
తమ 4ను లsIంచునలదు. 34 అటB
6 ఇWా\ PÚయ ల; PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 సమసN మ ను ేZి#S. అటB
6 9ారF తమ తమ
వంశమ లపనను తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల పనను పKJ9ాడ
తన తన ధ జమ నుబట-C గ చు ¯ాగ చు నుం(f#S.

సంఖాండమ 3
1 PQ9ా ZీTxPండ]ద ¹ÌL మట ల(fన Txట-I అహ#ను ¹ÌLల
వంWావళØల; ఇ9E. 2 అహ#ను క;మరFల 1LరFల; ఏవన%ా, ¾ల;తపట-C న
Txxబ అáహÑ ఎ>యజరF ఈxమరF అనున9E. 3 ఇV అÌLకమ TUం
యజక;లsౖన అహ#ను క;మరFల 1LరFల;; 9ారF యజక;లగ నటB
6 అతడ
9ా#S" పKJÌి¡ ం ెను. 4 Txxబ అáహÑల; ZీTxP అరణమందు PQ9ా
స"`¥" అTx%S` న#SuంAనందున 9ారF PQ9ా స"`¥" చ"P#S.
9ా#SI క;మరFల; కల;గలదు గనుక ఎ>యజరF ఈx మరFను తమ తం(fK
PQన అహ#ను ఎదుట యజక ZLవేZి#S. 5 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ Z2ల Vెdను వ లV %JKక;లను ¬Zి"వAd 6 9ారF అత"I
ప#Sxరక;ల;%ా ఉండనటB
6 యజక;(ైన అహ#ను ఎదుట 9ా#S"
"ల;వబ¿టC Bమ . 7 9ారF పKతmప గ (x రమ T:దుట మంరప
ZLవేయవలsను. xమ ాాడ వలZినx"", సర సమజమ ాాడ
వలZినx"", 9ారF ాాడవలsను. 8 మంరప ZLవేయ టక; పKతmప
గ (xరమ ±క ఉపకరణమ ల"`ట-", ఇWా\PÚ య ల; ాాడవలZిన
దంతట-", 9ా#³ ాాడవలsను. 9 ా%ా వ లయ లను అహ#నుక;ను అత"
క;మరF లక;ను అపu%Sంపవలsను. 9ారF ఇWా\PÚయ లలkనుం(f అత"
వశమ ేయబ(fన9ారF. 10 వ అహ#నును అత" క;మరFలను
"య!ంపవలsను. 9ారF తమ యజకధర4మ ననుస#SంA నడచుందురF.
అనుడ స]1ింAన PQడల 9ాడ మరణhm TUందును. 11 మ#Sయ

PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను ఇ% TEను ఇWా\PÚయ లలk
¾>చూ>PQన పKJ మగ1ిల6క; మరF%ా 12 ఇWా\PÚయ లలkనుం(f
లయ లను Tx వశమ ేZి" య Tx`ను. పKJ ¾> చూ>య Tx గనుక
లయ ల; Tx9ా#?rయ ందురF. 13 ఐగ పNేశమ లk TEను పKJ ¾>చూ ల;ను
సంహ#SంAన Txడ మనుషpల ¾>చూల;లTE! పవల ¾> చూల;లTE!
ఇWా\PÚయ లలk అ"`ట-" Txరక; పKJÌి¡ ంచుంట-"; 9ారF
Tx9ా#?rయ ందురF. TETE PQ9ాను. 14 మ#Sయ ZీTxP అరణమందు
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను. 15 లయ ల 1ితరFల క;టBంబ
మ లను 9ా#S9ా#S వంశమ లను లsIంపమ . ఒక T:ల nదల;"
12ౖాKయమ గల మగ9ా#Sనంద#S" లsIంప వలsను. 16 ాబట-C ¹ÌL PQ9ా
తనక; ఆజj®1ింA నటB
6 ఆయన మట పన 9ా#S" లsIంెను. 17 లV
క;మరFల 1Lళ6 Ø %?#ªను క}తp #ా#S అనునV. 18 %?#ªను క;మరFల
వంశకరN ల 1Lళ6 Ø >á` Ìి] అనునV. 19 క}తp క;మరFల వంశకరN ల 1Lళ6 Ø
అమÖమ ఇ¯ాúరF ¨¼బ¢Kను ఉyè Pల; అనునV. 20 #ా#S క;మరFల
వంశకరN ల 1Lళ6 Ø మహ> మÌి. 9ా#S9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల పన ఇV
లయ ల వంశమ ల;. 21 >á` య ల; Ìి]య ల; %?#ªను వంశసుÍల;
%?#ª య ల వంశప9ారF #³. 22 9ా#Sలk లsIంప బ(fన9ారF అన%ా ఒక T:ల
nదల;" 12ౖాKయమ గల మగ9ారంద#Sలk లsIంపబ(fన9ారF ఏడ9Eల
ఐదువందల మం. 23 %?#ª య ల వంశమ ల; మంరమ 9:నుకను, అన%ా
పడమట- క;న గవలsను. 24 %?#ªయ ల 1ితరFల క;టBంబమ లk లPల;
క;మరF(ైన ఎÚయ¯ాప పK¥xనుడ. 25 పKత mప గ (xరమ లk %?#ªను

క;మరFల; ాాడవలZిన 9Eవన%ా, మంరమ గ (xరమ x" 12ౖకప
పKతmప గ (xరమ x రప ెరయ 26 ాKారయవ"కల;
మంరమ నక;ను బ>1ీఠమ నక;ను చుటBCనున` ాKార x రప ెరయ
x" సమసN ZLవర?rన xKళØ
6 ను. 27 క}తp వంశ¤దన%ా, అమÖ]య ల
వంశమ ఇ¯ాú#§య ల వంశమ ¨¼బ¢Kయ ల వంశమ ఉyè PÚ య ల
వంశమ ; ఇV క}¬య ల వంశమ ల;. 28 ఒక T:ల nదల;"
12ౖాKయమ గల మగ9ారంద#S లsక చూడ%ా ఎ"!9Eల ఆరFవందలమం
ప#Sదz సÍ లమ ను ాాడవలZిన9ా#?r#S. 29 క}తp క;మరFల వంశమ ల;
మంరమ ±క పKకను, అన%ా దfణక;న గవలZిన9ారF. 30
క}¬య ల వంశమ ల 1ితరFల క;టBంబ మ నక; పK¥xనుడ ఉyè Pల;
క;మరF(ైన ఎÚాాను. 31 9ారF మందసమ బల6 ºపవృmమ 9Eకల;
xమ ZLవ ేయ ప#Sదz సÍ లమ లk" ఉపకరణమ ల; అడi ెరయ ాా(f
x" సమసN ZLవయ జరFపవలZిన9ారF. 32 యజక;(ైన అహ#ను
క;మరFడగ ఎ>యజరF లయ ల పK¥xనులక; మ ఖుడ. అతడ
ప#Sదz సÍ లమ ను ాాడ 9ా#S]ద VxరణకరN . 33 #ా#S వంశ¤దన%ా,
మహÚయ ల వంశమ మÌీయ ల వంశమ ; ఇV #ా#S వంశమ ల;. 34
9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ా#?ందరన%ా, ఒక T:ల nదల;" 12ౖాKయమ గల
మగ9ారందరF ఆరF9Eల #?ండవందల మం. 35 #ా#§య ల 1ితరFల
క;టBంబమ లk అá} Pల; క;మరF(ైన సూ#§Pల; పK¥xనుడ. 9ారF
మంరమ TUదw ఉతN రక;న గవలZిన9ారF. 36 #ా#S క;మరFల;
మంరమ ±క పలకలను x" అడi కఱÃ లను x" సN ంభమ లను x"

మ4లను x" ఉపకరణమ ల"`ట-" x" ZLవర?rనవ"`ట-" 37 x"
చుటBCనున` ాKార సN ంభమ లను 9ాట- మ4లను 9ాట- ¤క;లను 9ాటxKళ6 ను ాాడవలZిన9ారF. 38 మంరమ ఎదుట- తరFuక;న, అన%ా
పKతmప గ (xరమ ఎదుట- పర శయందు గవలZిన9ారF ¹ÌL
అహ#నుల; అహ#ను క;మరFల;; ఇWా\PÚయ ల; ాాడ వలZిన
ప#Sదz సÍ లమ ను 9ా#³ ాాడవలsను. అనుడ స]1ింAనPQడల అతడ
మరణhm TUందును. 39 ¹ÌL అహ#నుల; PQ9ా మటను బట-C , తమ
తమ వంశ మ లపన లsIంAన లయ లలk లsIంపబ(fన 9ారందరF,
అన%ా ఒక T:ల nదల;" 12ౖాKయమ గల మగ9ారందరF ఇరFవ
#?ండ9Eలమం. 40 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను వ
ఇWా\PÚయ లలk ఒక T:ల nదల; " 12ౖ ాKయమ గల ¾>చూ>PQన
పKJమగ9ా"" లsIంA 9ా#S సంఖను 9ాKPంచుమ . 41 TETE PQ9ాను;
వ ఇWా\PÚయ లలk ¾>చూ>PQన పKJ మగ 1ిల6క; మరF%ా
లయ లను ఇWా\PÚయ ల పవలలa ¾>చూ>PQన పKJ x"I మరF%ా
లయ ల పవ లను Tx "!తN మ ¬Zి నవలsను. 42 ాబట-C PQ9ా
తనక; ఆజj®1ింAనటB
6 ¹ÌL ఇWా\PÚయ లలk ¾ల;త పట-C న9ా#S నంద#S"
లsIంెను. 43 9ా#Sలk లsIంపబ(fన 9ా#S సంఖ, అన%ా ఒక T:ల nదల;"
12ౖాKయమ గల ¾>చూ> మగ9ారంద#S సంఖ PరFవ #?ండ 9Eల
#?ండవందల (ెబËమడ. 44 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల
Vెdను 45 వ ఇWా\PÚయ లలk ¾>చూ>PQన పKJ9ా"I మరF%ా
లయ లను 9ా#S పవలక; పKJ%ా లయ ల పవలను ¬Zినుమ .

ల య ల; Tx 9ా#?rయ ందురF; TETE PQ9ాను. 46 ఇWా\PÚయ లక;
¾ల;త పట-C న 9ా#Sలk లయ ల కంటM #?ండవందల (ెబË మ గ¶ రF
ఎక;9:ౖనందున WÌింAన9ా#S±దw తలక అPేZి తpలమ ల 9:ం(f"
¬Zినవలsను. 47 ప#Sదz న తpలమ పన 9ాట-" ¬Zినవలsను. 48
తpలమ ఇరFవ Aన` మ ల;. 9ా#Sలk ఎక;వ మం V¹చనరక; ఇయ
బ(fన ధనమ ను అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను ఇయవలsను. 49
ాబట-C ¹ÌL లయ లవలన V(f1ింప బ(fన9ా#SకంటM ఆ PQక;9:ౖన
9ా#S±క V¹చన ధనమ ను ¬ZిT:ను. 50 ప#Sదz న తpలమ పన
9:P మడవందల అరFవPQదు తpలమ ల ధనమ ను ఇWా\PÚయ ల
జ³ష¡ క;మరFల±దw ¬ZిT:ను. 51 PQ9ా ¹ÌL ాజj®1ింAనటB
6
PQ9ా T°ట- మటపన అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను V(f
1ింపబ(fన 9ా#S V¹చన ధనమ ను ¹ÌL Pెdను.
సంఖాండమ 4
1 PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 వ లయ లలk
క}¬య లను 9ా#S 9ా#S వంశమ లపనను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ ల పనను 3 మ పu Pండ6 nదల;", Pబ
Pండ6 వరక; ాKయమ క>%S, పKతmప గ (xరమ లk ప"ేయ టక; ZLన%ా
ేరగల9ారంద#S సంఖను 9ాKPం చుమ . 4 అJ ప#Sదz న x"
Vషయమ లk పKత mప గ (xరమ నందు క}¬య ల; ేయవలZిన ZLవ
Pదన%ా 5 దండ పKయణనపడ అహ#నును అత" క;మరFల;ను

లkప>I వAd అడi ెరను ంA x" ¯ాmప మందసమ ను క1ిu 6
x"]ద సమ దKవతqల చర4మయన కపను9EZి x"]ద అంతయ
లవరÞమ గల బటC ను పరA x" ¹తకఱÃ లను దూరdవలsను. 7
స"`¥బల6 ]ద >బటC ను పరA x" ]ద %ST:`లను ధూారFNలను ాతKలను
తరuణ ాతK లను ఉంచవలsను. "తమ %ా ఉంచవలZిన #tటMC ల;ను x"]ద
ఉండవలsను. అపడ 9ారF 9ాట-]ద ఎఱÃ బటC పరA 8 x"]ద
సమ దKవతqల చర4ప కప9EZి x" ¹తకఱÃ లను దూరdవలsను. 9 మ#Sయ
9ారF > బటC ను ¬Zి" ºపవృmమ ను x" పKºపమ లను x" కెN రను
x" కెN ర Aపuలను x" ZLవలk 9ారF ఉప ãగపరచు సమసN ైలాతKలను
క1ిu 10 x"" x" ఉపకరణమ ల"`ట-" సమ దKవతqల చర4మయన
కపలk 12ట-C దం(ె]ద ఉంచవలsను. 11 మ#Sయ బం%ారFమయన
బ>1ీఠమ ]ద >బటC నుపరA సమ దKవతqల చర4మ  x"" క1ిu x"
¹తకఱÃ లను దూరdవలsను. 12 మ#Sయ xమ ప#Sదz సÍ లమ లk ZLవ ేయ
ఆ ఉపకరణమ ల"`ట-" 9ారF ¬Zి" >బటC లk ఉంA సమ దKవతqల
చర4మ  క1ిu 9ాట-" దం(ె]ద 12టCవలsను. 13 9ారF బ>1ీఠప బ(fద
PQJN x"]ద ధూమÖవరÞమ గల బటC ను పరA 14 x"]ద తమ ZL9Ùప
కరణమ ల"`ట-", అన%ా ధూా#SN మ ండ6 గ#SటMల; %ST:`ల;T:ౖన బ>1ీఠప
ఉపకరణమ ల"`ట-" x"]ద 12ట-C, సమ దKవతqల చర4మయన కపను
x"]ద పరA, x" ¹తకఱÃ లను త%S>ంపవలsను. 15 దండ
పKయణనపడ అహ# నును అత" క;మరFల;ను ప#Sదz సÍ లమ ను
ప#Sదz సÍ లమ ±క ఉపకరణమ ల"` ట-" కపట మ %SంAన తరF9ాత

క}¬య ల; x" ¹య #ావలsను. అPే 9ారF xవకయ ండనటB
6
ప#Sదz నx"" మ టC కcడదు. ఇV పKతmప గ (x రమ లk క}¬య ల
´µరమ . 16 యజక;డగ అహ#ను క;మరF(ైన ఎ>యజరF 12ౖVxరణలk"I
వచుdనV ఏవన%ాºపైలమ ప#Sమళ ధూపదKవమ ల; "త T:ౖ9Eదమ
అÌLకైలమ . మంరమంతట- 12ౖVxరణ ప#Sదz సÍ లమ లkTE!, x"
ఉపకరణమ లలkTE!, x"లkనున` అంతట- 12ౖ Vxరణలk"I అత" ´µరమ .
17 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను 18 ]రF
క}¬య ల %తK క;టBంబమ లను లయ లలkనుం(f పKేIంపక;(f. 19 9ారF
అJ ప#Sదz నx"I స]1ింAనపడ 9ారF xవక బKI య ండనటB
6
]రF 9ా#S"గ#Sd ేయవలZినేదన%ా అహ#నును అత" క;మరFల;ను
లkప>I వAd పKJ 9ా"I 9ా" 9ా" ప"య 9ా" 9ా" బరFవను "య
!ంపవలsను. 20 9ారF xవకయ ండనటB
6 ప#Sదz సÍ లమ ను #?పuాటB
ZL12ౖనను చూచుటక; లkప>I #ాకcడదు. 21 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ Z2లVెdను 22 %?#ªయ లను 9ా#S9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల ప
నను 9ా#S9ా#S వంశమ ల పనను లsIంA సంఖను 9ాKPంచుమ . 23
మ పuPండ6 nదల;" Pబ Pండ6 వరక; వయసుq క>%S పKతmప
గ (xరమ లk ZLవేయ టక; ZLనలk ప" ేయ ేరF9ారంద#S" లsIంప వలsను.
24 ప"ేయ టయ ¹తల; ¹య టయ %?#ª య ల ZLవ; 25 9ారF
మంరమ ±క ెరలను పKతmప గ (xర మ ను x" కపను x"
12ౖనున` సమ దKవతqల చర4మయన 12ౖకపను పKతmప గ (xరమ ±క
x రప ెరను ాKార ెరలను 26 మంరమ చుటBCను బ>1ీఠమ చుటBCను

ఉండ ాKారప గV" x రప ెరలను 9ాట- xKళ6 ను 9ాట- ZL9ా సంబంధ న
ఉపకరణమ ల"`ట-" 9ాట-రక; ేయ బ(fన యవతp
N ను ¹య చు
ప"ేయ చు #ావలsను. 27 %?#ªయ ల ప" అంతయ , అన%ా xమ ¹య
9ాట-న"`ట-" ేయ ప"యంతట-" అహ#ను±కయ అత"
క;మరFల±కయ T°ట-మట పన జరFగ వలsను. 9ారF జరFప9ాటన"`ట-" జjగ\తN%ా చూచు నవలsన" 9ా#SI ఆజj®1ింపవలsను. 28 పKతmప
గ (x రమ లk %?#ªయ ల±క ప" P; 9ారF ప" ేయ చు యజక;డగ
అహ#ను క;మరF(ైన ఈx మరF ేJI\ంద నుండవలsను. 29 #ా#§య లను
9ా#S9ా#S వంశమ లపనను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల పనను
లsIంపవలsను. 30 మ పuPండ6 nదల;" Pబ Pండ6 వరక;
వయసుq క>%S పKతmప గ (xరమ లk ప"ేయ టక; ZLన%ా ేరF9ారంద#S"
లsIంపవలsను. 31 పKతmప గ (xర మ లk 9ారF ేయ ప" అంతటVషయమ లk 9ారF, మంరప పలకలను x" అడi కఱÃ లను x" సN ంభమ
లను 32 x" మ4లను x" చుటBCనున` ాKార సN ంభమ లను 9ాటమ4లను 9ాట- ¤క;లను 9ాట- xKళ6 ను 9ాట- ఉపకరణమ ల"`ట-" 9ాటసంబంధన ప"యంతట-I ావ లZినవ"`ట-" 9ారF ¹Zి ాాడవలZిన
బరFవ లను 1Lర6 వరFసను లsIంపవలsను. 33 #ా#§య ల వంశమ ల;
పKతmప గ (xరమ లk యజక;డగ అహ #ను క;మరF(ైన ఈxమరF
ేJI\ంద ేయవలZిన ZLవ P; అంే 9ారF ేయవలZిన ZLవ అ" ె12uను.
34 అపడ ¹ÌL అహ#నుల; సమజపK¥xనులను క}¬య లను, అన%ా
9ా#S9ా#S వంశమ ల పనను 9ా#S9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల పనను

మ పu Pండ6 nదల;" 35 Pబ Pండ6 వరక; ాKయమ క>%S
పKతmప గ (xరమ లk ZLవ ేయ టక; ZLన%ా ేరF9ారంద#S" లsIంA#S. 36
9ా#S9ా#S వంశమ లపన 9ా#Sలk లsIంపబ(fన 9ారF #?ండ9Eల ఏడవందల
ఏబమం. 37 పKతmప గ (xరమ లk ZLవేయ త%Sన 9ార" క}¬య ల
వంశమ లలk లsIంపబ(fన9ారF #³; PQ9ా ¹ÌLేత ప>IంAన
మటపన ¹ÌL అహ#నుల; 9ా#S" లsIంA#S. 38 %?#ªయ లలk 9ా#S9ా#S
వంశమ లపనను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల పనను లsIంప
బ(fన 9ారF, అన%ా మ పu Pండ6 nదల;" 39 Pబ Pండ6 వరక;
ాKయమ క>%S పKతmప గ (xరమ లk ZLవేయ ట?r ZLన%ా ేరF9ారందరF
తమ తమ వంశమ ల పనను 40 తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల
పనను 9ా#Sలk లsIంపబ(fన 9ారF #?ండ9Eల ఆరF వందల మ పuమం.
41 పKతmప గ (xరమ లk ZLవ ేయత%Sన9ార" %?#ª య లలk
లsIంపబ(fన9ారF #³; PQ9ా T°ట-మటను బట-C ¹ÌL అహ#నుల; 9ా#S"
లsIంA#S. 42 #ా#§య ల వంశమ లలk తమ తమ వంశమ ల పనను
తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల పనను లsIంపబ(fన9ారF 43 అన%ా
మ పuPండ6 nదల;" Pబ Pండ6 వరక; ాKయమ క>%S పKత mప
గ (xరమ లk ZLవ ేయ టక; ZLన%ా ేరF9ారF 44 అన%ా తమ తమ
వంశమ లపన 9ా#Sలk లsIంప బ(fన9ారF మడ9Eల #?ండవందలమం.
45 #ా#§ య ల వంశమ లలk లsIంప(fన9ారF #³; PQ9ా ¹ÌL ేత
ప>IంAన మటనుబట-C ¹ÌL అహ#నుల; 9ా#S" లsIంA#S. 46 ¹ÌL
అహ#నుల; ఇWా\PÚ య ల పK¥xనుల;ను లsIంAన లయ లలa 47

మ పu Pండ6 nదల;" Pబ Pండ6 వరక; ాKయమ క>%S తమ తమ
వంశమ లపనను తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల పనను
లsIంపబ(fన9ారF 48 అన%ా పKతmప గ (xరమ లk ZLవయ ¹తయ
జ#S%Sంచు "!తN  ేరF9ారందరF, అన%ా 9ా#Sలk లsIంపబ(fన 9ారF ఎ"
!9Eల ఐదువందల ఎనుబమం. 49 PQ9ా T°ట- మట పన
¹ÌLేత 9ారF లsIంపబ(f#S; పKJ 9ాడను తన తన ZLవనుబట-C య తన తన
¹తను బట-C య PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF అత"వలన
లsIంపబ(f#S.
సంఖాండమ 5
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను. 2 పKJ క;ష¡ #%S",
¯ాKవమ గల పKJ 9ా"", శవమ మ టBCటవలన అపVతpK(ైన పKJ 9ా"",
ాæçమ లk నుం(f 9:>9Eయవలsన" ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ించుమ . 3 TEను
"వZించుచుండ 9ా#S ాæçమ ను 9ారF అపVతK పరచక;ండనటB
6
మగ9ా"TE! ఆడx"TE! అంద#S" పం1ి9Eయవలsను; 9ా#S" ఆ ాæçమ
9:ల;ప>I 9:ళ6%tటC వలsను. 4 ఇWా\PÚయ ల; ఆలగ ేZి#S; ాæçమ
9:ల;ప>I అట-C 9ా#S" 9:ళ6%tట-C #S. PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6
ఇWా\PÚయ ల; ేZి#S. 5 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లV ెdను
వ ఇWా\PÚయ ల 6 పరFషpడ%ా" ZీN %ా" PQ9ా]ద JరFగబ(f
మనుషpల; ేయ ాపమ లలk ే"T:ౖనను ేZి అప#ాధులగ నపడ 7
9ారF xమ ేZిన ాపమ ను ఒపనవలsను. మ#Sయ 9ారF తమ

అప#ాధమ వల" నషC మ ను స#S%ా "చుd" x"లk అPదవవంతp x"
క>1ి PQవ"I V#ధమ %ా ఆ అప#ాధమ ేZి# 9ా"Iచుdనవలsను. 8 ఆ
అప#ాధ నషC మ ను ¬Zినుటక; ఆ మనుషp"I రకN సంబం¥ ల" PQడల
PQ9ాక; ె>6ంపవలZిన అప#ాధ నషC మ ను యజక;డ 9ా" "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయ ట?r అ#SuంAన ాKయhdxNరÍన టäC ల;ను యజక;"
వగ ను. 9 ఇWా\PÚయ ల; యజక;"I ెచుd పKJÌి¡ త న 9ాట"`ట-లk
పKJÌి¡ ంపబ(fన పKJ వసు
N వ యజ క;" వగ ను. ఎవ(ైనను పKJÌి¡ ంAనV
అత"వగ ను. 10 ఎవ(ైనను యజక;"I ఏనను ఇAdనPQడల అ అత"
దగ న" ెపమ . 11 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdనువ
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ 12 ఒక" ´µర Kవత1ిu 9ా"I
ోKహమ ేZినPQడల, అన%ా 9E#tకడ ఆ రస లనమ %ా శయ"ంAన
PQడల 13 ఆ భరN క; ఆ సంగJ ె>యబడక 9ా" కను`లక; మరF%?rయ ం(f
ఆ అపVతKపరచబ(fన దనుటక; ¯ాmమ లక Pనను, ఆ
పటBCబడకPనను, 14 9ా" మనసుqలk #షమ పట-C అపVతKపరచబ(fన
తన ´µర]ద Åపప(fన PQడల, లక 9ా" మనసుqలk #షమ పట-C అపVతK
పరచబడ" తన ´µర]ద Åపప(fనPQడల, 15 ఆ పరF షpడ
యజక;"±దw క; తన ´µరను ¬Zి"వAd, ఆ Vషయమ తడ
యవల1ిం(fలk పయవ వంతpను ేవలsను. 9ాడ x"]ద ైలమ
యకcడదు x"]ద ¯ాంబµKణÝ 9Eయకcడదు; ఏలయవ%ా అ
#షVషయన T:ౖ9Eదమ , అన%ా ోషమ ను జj®ప కమ ేయ ట?r
జj®పారÍన T:ౖ9Eదమ . 16 అపడ యజక;డ ఆను దగ¶ రక; ¬Zి"వAd

PQ9ా స"`¥" ఆను "ల;వబ¿టCవలsను. 17 తరF9ాత యజ క;డ
మంట-క;ండ ప#Sదz న ళØ
6 ¬Zినవలsను, మ#Sయ యజక;డ
మంరమ లk TEలనున` ధూÈ ంెమ ¬Zి" ఆ ళ6 లk 9Eయవలsను. 18
తరF9ాత యజక;డ PQ9ా స"`¥" ఆ ZీN " "ల;వబ¿ట-C, ఆ ZీN  తల
మ సుక;ను ¬Zి, #ష Vషయన T:ౖ9Eద మ ను, అన%ా ఆ జj®పారÍన
T:ౖ9Eదమ ను ఆ ేతpలలk ఉంచవలsను. Wాపమ ంంచు ేదుళØ
6
యజక;" ేJలk ఉండవలsను. 19 అపడ యజక;డ ఆ ZీN ేత పKమణమ
ేPంA ఆ ెపuవలZిన ేమ న%ాఏ పరFషpడను 
శయ"ంప"PQడలను, వ  భరN క; అ¥ºను#ాల9:ౖనపడ వ త1ిuP
అపVతKన ారమ ేయక PనPQడలను, Wాపమ కల;గజ³య ఈ
ేదుళ6 నుం(f "#wÌిV కమ 4. 20 వ  భరN క; అ¥ºను#ాల9:ౖనపడ వ
Kవత1ిu అపVతK పరచబ(fనPQడల, అన%ా  భరN క; మరF%ా 9E#tక
పరFషpడ  కcట!ేZిన PQడల 21 PQ9ా  నడమ పడనటB
6 ను
 కడప ఉబ ËనటB
6 ను ేయ ట వలన PQ9ా  జనుల మధను "ను`
శపథమ నక;ను పKమణమ నక;ను ఆసuదమ %ా ేయ %ాక. 22 Wాపమ
కల;గజ³య ఈ ళØ
6  కడప ఉబ ËనటB
6 ను  నడమ పడనటB
6 ను
ేయ టక;  కడపలk"I వన" ె1ిu యజక;డ ఆ ZీN ేత శపథ
పKమణమ ేPంAన తరF9ాత ఆ ZీN  ఆ¤í అ" ెపuవలsను. 23 తరF9ాత
యజక;డ పతKమ ]ద ఆ శపథమ లను 9ాKZి ఆ ేదు ళ6  9ాట-" తp(fA
24 Wాపమ కల;గజ³య ఆ ేదు ళ6 ను ఆ ZీN I xK%Sంపవలsను. Wాపమ
కల;గజ³య ఆ ళØ
6 ఆ లk"I ేదు పట-C ంచును. 25 మ#Sయ యజక;డ

ఆ ZీN  ేJనుం(f ోష Vషయన ఆ T:ౖ9Eదమ ను ¬Zి" PQ9ా
స"`¥" ఆ T:ౖ9Eద మ ను అల6(fంA బ>1ీఠమ TUదwక; x" ేవలsను. 26
తరF9ాత యజక;డ x"I జj®పారÍన%ా ఆ T:ౖ9Eద మ లkనుం(f 1ి(f?డ
6 ఆ ZీN I xK%Sంపవలsను. అతడ
¬Zి బ>1ీఠమ ]ద x" ద¨©ంA 27 ఆ ళØ
ఆక; ఆ ళØ
6 xK%SంAన తరF9ాత జరFగ నేదన%ా, ఆ అపVతKపరపబ(f
తన భరN క; ోKహమ ేZినPQడల, Wాపమ కల;గజ³య ఆ ళØ
6 ేై
ఆలk"I ే#Sన తరF9ాత ఆ కడప ఉబ Ëను ఆ నడమ ప(f వను.
ఆ ZీN  తన జనులమధ Wాపమ న ాసuద మ %ా నుండను. 28 ఆ ZీN  అపVతK
పరపబడక పVతpK #ాలsౖ య ం(fనPQడల, ఆ "#wÌిPQ గర»వJయగ న"
ెపమ . 29 #షమ Vషయన V¥Pే. ఏ ZీN PQనను తన భరN
అ¥ºనమ లk నున`పడ Kవ త1ిu అపVతKప(fన PQడలTE!, 30 లక 9ా"I
#షమ పట-C తన ´µర ]ద Åపప(fనPQడలTE!, 9ాడ PQ9ా
స"`¥" ఆ ZీN " "ల;వబ¿ట-Cనపడ యజ క;డ ఆPQడల సమసN మ
V¥పన ేయవలsను. 31 అపడ ఆ పరFషpడ "#wÌియగ ను, ఆ ZీN  xను
ేZిన ోషమ ను భ#Sంపవలsను.
సంఖాండమ 6
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ . 2 పరFషp(ే%ా" ZీN P%ా" PQ9ాక; Txyరగ టక; ఎవ#?rనను
nÖక;" తను`xను పKేIంచు "నPQడల 9ాడ xKÔరస మదమ లను
మనవలsను. 3 xKÔ రసప AరకT:ౖనను మదప AరకT:ౖనను xKగవలదు; ఏ

xKÔరసమ T:ౖనను xKగవలదు; పAdV%ా" PQం(f నV%ా" xKmపండ6 ను
Jనవలదు. 4 అతడ పKేకమ %ా నుండ నమ ల"`య పAdాయల%ా"
12ౖల%ా" xKÔవ>6 " పట-C న ేయ Jనవలదు. 5 అతడ Txy రగ టక;
nÖక; "న నమ ల"`ట-లk మంగలకJN అత" తల]ద 9Eయవలదు,
అతడ PQ9ాక; తను` xను పKేIంచు"న నమ ల; T:ర9EరFవరక;
అతడ పKJÌి¡ తp(ై తన తల9:ండKకలను ఎదుగ"యవలsను. 6 అతడ
PQ9ాక; పKేకమ %ానుండ నమ ల"` ట-లk ఏ శవమ ను
మ టC వలదు. 7 తన ేవ"I ]దు కటC బ(fన తల9:ండKకల; అత" తల]ద
నుండను గనుక అత" తం(fK%ా" త>6 %ా" సదరFడ%ా" సద#S %ా"
చ"Pనను 9ా#S"బట-C అతడ తను` xను అప VతKపరచునవలదు. 8
అతడ పKేకమ %ా ఉండ నమ ల"`య అతడ PQ9ాక;
పKJÌి¡ తpడ%ా ఉండను. 9 ఒకడ అత"±దw హాతp
N %ా చ"వట వలన
పKేకమ %ా ఉండ9ా" తల అపVతKపరపబ(fన PQడల అతడ పVతKపరపబడ
నమ న, అన%ా ఏడవ నమ న తనతల %t#S%Sంచునవలsను. 10 ఎ"!దవ
నమ న అతడ #?ండ ెల6గ వ లT:ౖనను #?ండ ావరప 1ిల6ల T:ౖనను
పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw నున` యజక;"±దw క; ేవలsను.
11 అపడ యజక;డ ఒకx" ాపప#S}#ారÍబ>" #?ండవ x" దహన
బ>" అ#SuంA, 9ాడ శవమ మ టBCటవలన ా1ి PQనందున 9ా" "!తN మ
ాKయhdతN మ ేZి ఆ న మ న 9ా" తలను ప#Sదz పరపవలsను. 12
మ#Sయ xను పKేకమ %ా ఉండ నమ లను మరల PQ9ాక; తను`
పKేIంచు" అప#ాధప#S}#ారÍ బ>%ా ఏ(x %tఱÃ 1ిల6ను ¬Zి" #ావలsను;

తన వKతసంబంధన తల9:ండKకల; అపVతKపరపబ(ెను గనుక మ నుపటనమ ల; వరÍనV. 13 TxyరF పKేకమ %ా ఉండ నమ ల; "ం(fన తరF
9ాత 9ా"గ#Sdన V¥ Pదన%ా, పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదwక;
9ా"" ¬Zి" #ావలsను. 14 అపడతడ దహనబ>%ాను "#wషన P(x
మగ %tఱÃ 1ిల6ను, ాపప#S}#ారÍబ>%ాను "#wషన P(x ఆడ %tఱÃ 1ిల6ను,
సమ¥xన బ>%ాను "#wష న ±క టäC ల;ను, 15 గం12డ ంగ" 1ిం(f,
అన%ా %ధమ1ిం(f వంటలను నూT: క>1ిన %ధుమ 1ిం(f ేZిన
భmమ లను నూT: పZిన ంగ" ప#§లను 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను
ాTxరuణమ లను అరuణ మ %ా PQ9ా±దw క; ేవలsను. 16 అపడ
యజ క;డ PQ9ా స"`¥I 9ాట-" ెAd అత" "!తN మ
ాపప#S}#ారÍబ>" దహనబ>" అ#Suంపవలsను. 17 యజ క;డ ఆ గం12డ
ంగ" భmమ ల ఆ టäC ల;ను PQ9ాక; సమ¥xనబ>%ా
అ#Suంపవలsను; 9ా" T:ౖ9Eదమ ను 9ా" ాTxరuణమ ను అ#Suంపవలsను. 18
అప(x TxyరF పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw తన
వKతసంబంధన తన తల9:ండKకల; %t#S%Sంచు ", ఆ వKతసంబంధన తన
తల9:ండKకల; ¬Zి", సమ¥xనబ> దKవమ I\ందనున` అ%S`లk
9Eయవలsను. 19 మ#Sయ యజక;డ ఆ టäC ల;±క వం(fన జబËను ఆ
గంపలkనుం(f ంగ" ±క భmమ ను ంగ" ±క ప#§" ¬Zి" TxyరF
తన వKతసంబంధన 9:ండKకల; %t#SIంచు"న 1ిమ4ట అత" ేతpల ]ద
9ాట- నుంచవలsను. 20 తరF9ాత యజక;డ PQ9ా స"`¥"
అల6(fంపబడ అరuణమ %ా 9ాట-" అల6(fంపవలsను. అల6(fంపబడ బ¢రను

పKJÌి¡ త న జబËను అ యజక;"I పKJÌి¡తమగ ను; తరF 9ాత ఆ
TxyరF xKÔరసమ xKగవచుdను. 21 nÖక;"న TxyరF తన క>! ల
ఇచుd x" గ#Sdన V¥య , అతడ Txy#?rయ న`ందున PQ 9ాక;
అ#SuంపవలZిన x" గ#Sdన V¥య ఇే. xను nÖక;"న nÖక;బ(f
పన TxyరFను గ#Sdన V¥" బట-C ఇయంతయ ేయవలsన" ెపమ .
22 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdనువ అహ#నును అత"
క;మరFలను ఈలగనుమ 23 ]రF ఇWా\PÚయ లను ఈలగ
ºVంపవలsను. 24 PQ9ా "ను` ఆర ంA "ను` ాాడను%ాక; 25
PQ9ా క; తన స"`¥" పKాhంపజ³Zి "ను` కరFణÝంచును%ాక; 26
PQ9ా ]ద తన స"`¥ ాంJ ఉదPంపజ³Zి క; సమ¥xనమ
కల;గజ³య ను %ాక. 27 అటB
6 9ారF ఇWా\PÚయ ల]ద Tx Txమ మ ను
ఉచd#Sంచుటవలన TEను 9ా#S" ఆర ంెదను.
సంఖాండమ 7
1 ¹ÌL మంరమ ను "ల;వబ¿టC Bట మ %SంA x" అÌLIంA పKJÌి¡ంA, 2
x" ఉపకరణమ ల"`ట-" బ> 1ీఠమ ను x" ాతKల"`ట-" ేPంA,
అÌLIంA 9ాట-" పKJÌి¡ ంAన నమ న తమ తమ 1ితరFల క;టBంబ మ లలk
పK¥xనుల;ను %తK మ ఖుల;ను లsIంప బ(fన 9ా#S]ద అ¥పతpల;T:ౖన
ఇWా\PÚయ లలk" పK¥xనుల; అరuణమ లను ెAd#S. 3 9ారF ఇదw #Sదw#SI
ఒక బం(f పనను, పKJ9ా"I ఒక PQదw ు పనను, ఆరF గడ
బండ6 ను పం(ెKండ ఎదుwలను PQ9ా స"`¥I ¬Zి" వAd#S. 9ారF

మంరమ ఎదుట-I 9ాట-" ¬Zి" వAd#S. 4 అపడ PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ Z2లVెdనువ 9ా#S±దw ఈ వసు
N వలను ¬Zినుమ ; 5 అV
పKతmప గ (xరమ ±క ZLవ?r య ండను; వ 9ాట-" లయ లలk
పKJ9ా"I" 9ా" 9ా" ZLవ పన ఇయవలsను. 6 ¹ÌL ఆ బండ6 ను ఆ
PQదw ులను ¬Zి" లయ ల Iెdను. 7 అతడ #?ండ బండ6 ను Txల;గ
ఎదుwలను 9ా#S 9ా#S ZLవపన %?#ª య లIెdను. 8 అతడ Txల;గ బండ6 ను
ఎ"! PQదw ులను యజక;డగ అహ#ను క;మరF(ైన ఈxమరF ేJ
I\ంద ZLవేయ #ా#§ య లక; 9ా#S 9ా#S ZLవపన ఇెdను. 9 క}¬య ల
Iయలదు; ఏలయన%ా ప#Sదz సÍ లప ZLవ 9ా#S; తమ భ జమ ల]ద
¹య టP 9ా#S ప" గనుక 9ా#SI 9ాహనమ లను "య!ంపలదు. 10
బ>1ీఠమ అÌLIంప బ(fనTxడ ఆ పK¥xనుల; x"I పKJా¡రuణమ లను
ెAd#S; పK¥xనుల; బ>1ీఠమ ఎదుట-I తమ తమ అరuణ మ లను ెAd#S. 11
బ>1ీఠమ ను పKJÌి¡ ంచుటక; 9ా#Sలk ఒక పK¥xనుడ ఒక నమ న
తన తన అరuణమ ను అ#Suంపవలsన" PQ9ా ¹ÌLక; Z2ల Vెdను. 12
nదట- నమ న తన అరuణమ ను ెAdన9ాడ అ]్మTxxబ
క;మరFడను యx %JKక;డT:ౖన నయ¯qను. 13 అతడ ప#Sదz న
తpలప ప#Sమణమ ను బట-C నూట మ పu తpలమ ల PQతN pగల
9:ం(f%ST:`ను (ెబË తpలమ ల PQతN pగల 9:ం(f KmణాతKను T:ౖ9Eదమ %ా ఆ
#?ంట-"ండ నూT: క>Zిన %ధుమ 1ిం(f" 14 ధూపదKవమ  "ం(fన ప
తpలమ ల బం%ారF ధూా#SN" 15 దహన బ>%ా ఒక Aన` Å(ెను ఒక
టäC ల;ను ఏ(x %tఱÃ 1ిల6ను 16 అప#ాధ ప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను 17

సమ¥xనబ>%ా #?ండ Å(ెలను అPదు టäC ళ6 ను అPదు ¤కతpలను
ఏ(xV అPదు %tఱÃ 1ిల6లను తన అరuణమ %ా ెెdను. ఇ అ]్మTxxబ
క;మరF(ైన నయ¯qను అరuణమ . 18 #?ండవ నమ న అరuణమ ను
ెAdన9ాడ సూయరF క;మరFడను ఇWాîఖ#§య లక; పK¥xనుడ T:ౖన
T:తTEల;. 19 అతడ ప#Sదz న తpలప ప#Sమణ మ నుబట-C నూట మ పu
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ెెdను. 35 ఇ Ì2ేయరF క;మరF(ైన ఏÚసూరF అరuణమ . 36 అPదవ
నమ న అరuణమ ను ెAdన9ాడ సూ#§ష xP క;మరFడను
Ìి¹య లక; పK¥xనుడT:ౖన Ì2ల;]Pల;.ఒ 37 అతడ ప#Sదz న
తpలప ప#Sమణ మ నుబట-C నూట మ పu తpలమ ల PQతN pగల 9:ం(f
%ST:`ను (ెబË తpలమ ల PQతN pగల 9:ం(f KmణాతKను T:ౖ9Eదమ %ా ఆ
#?ంట-"ండ నూT: క>Zిన %ధుమ 1ిం(f" 38 ధూపదKవమ  "ం(fయ న`
ప తpలమ ల బం%ారF ధూా#SN" దహన బ>%ా ఒక Aన`Å(ెను 39 ఒక
టäC ల;ను ఏ(x %tఱÃ 1ిల6ను 40 ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను 41
సమ¥xనబ>%ా #?ండ Å(ెలను అPదు టäC ళ6 ను అPదు ¤కతpలను
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క;మరF(ైన ప%§Pల; అరuణమ . 78 పం(ెKండవ నమ న అరuణమ ను
ెAdన9ాడ ఏTxను క;మరFడ నâాNÚయ లక; పK¥xనుడT:ౖన అ¨ßర. 79
అతడ ప#Sదz న తpలప ప#Sమణమ నుబట-C నూట మ పu తpలమ ల
PQతN pగల 9:ం(f %ST:`ను (ెబË తpల మ ల PQతN pగల 9:ం(f Kmణ ాతKను
T:ౖ9Eదమ %ా ఆ #?ంట-"ండ నూT: క>Zిన %ధుమ 1ిం(f" 80 ధూప
దKవమ  "ం(fయ న` ప తpలమ ల బం%ారF ధూా#SN"ఒ దహనబ>%ా ఒక
Aన`Å(ెను 81 ఒకటMC ల;ను ఏ(x %tఱÃ 1ిల6ను ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక
¤క1ిల6ను సమ¥xనబ>%ా #?ండ Å(ెలను 82 అPదు టäC ళ6 ను అPదు

¤కతpలను ఏ(xV అPదు %tఱÃ 1ిల6లను తన అరuణమ %ా ెెdను. ఇ
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ఇWా\PÚయ లలkనుం(f 6 లయ లను పKే IంA 9ా#S" పVతKపరచుమ . 7
9ా#S" పVతKపరచుటక; వ 9ా#SI ేయవలZినేమన%ా, 9ా#S]ద
ాపప#S} #ారÍ జలమ ను Kfంపమ ; అపడ 9ారF మంగ> కJN  తమ
శ#§రమంతయ %t#S%Sంచు" 8 తమ బటC ల; ఉదుక;" పVతKపరచు "న
తరF9ాత 9ారF ఒక Å(ెను x" T:ౖ9Eదమ ను, అన%ా ైలమ  క>Zిన
%ధమ1ిం(f" ేవలsను. వ ాపప#S}#ారÍబ>%ా మ#S±క Å(ెను ¬Zి"
#ావలsను. 9 అపడ వ పKతmప గ (xరమ ఎదుట-I లయ లను
డ" వAd ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ ను గ ేయ వలsను. 10 వ
PQ9ా స"`¥I లయ లను డ "వAdన తరF9ాత ఇWా\PÚయ ల;
తమ ేతpలను ఆ లయ ల]ద ఉంచవలsను. 11 లయ ల; PQ9ా
ZLవేయ 9ారవటక; అహ#నును ఇWా\PÚయ ల;ను పKJా¡రuణమ %ా
9ా#S" PQ9ా స"`¥" పKJÌి¡ంప వలsను. 12 లయ ల; ఆ Å(ెల
తలల]ద తమ ేతp ల;ంAన తరF9ాత వ లయ ల "!తN మ ాKయhd
తN మ ేయ నటB
6 PQ9ాక; 9ాట-లk ఒకx"" ాపప#S}#ారÍ బ>%ాను

#?ండవ x"" దహనబ>%ాను అ#SuంA 13 అహ#ను ఎదుటను అత"
క;మరFల PQదుటను లయ లను "ల;వబ¿ట-C PQ9ాక;
పKJా¡రuణమ %ా 9ా#S" అ#Suంపవలsను. 14 అటB
6 వ ఇWా\PÚయ లలk
నుం(f లయ లను 9EరFపరచవలsను; లయ ల; Tx9ా#?r య ందురF. 15
తరF9ాత వ 9ా#S" పVతKపరA పKJ ా¡రuణమ %ా 9ా#S" అ#SuంAనపడ
లయ ల; పKత mప గ (xరమ లk ZLవేయ ట?r లkప>I 9:ళ6వచుdను. 16
ఇWా\PÚయ లలk 9ారF Tx వశమ ేయ బ(fన9ారF; ¾>చూ>PQన
పKJ9ా"I", అన%ా ఇWా\PÚయ లలk పKథమ సంxనమంతట-I" పKJ%ా
9ా#S" TEను ¬Zి"య Tx`ను. 17 ఏలయన%ా మనుషpలలkను ప
వలలkను ఇWా\PÚయ లలk ¾>చూ>PQన యవతp
N ను Tx;
ఐగ పNేశమ లk ¾>చూ>PQన పKJ9ా"" TEను సంహ#SంAనTxడ 9ా#S"
Txరక; పKJÌి¡ ంచు ంట-". 18 ఇWా\PÚయ లలk ¾>చూ>PQన పKJ9ా"I
మరF%ా లయ లను ¬Zి" య Tx`ను. 19 మ#Sయ పKతmప
గ (xరమ లk ఇWా\ PÚయ ల "!తN మ ZLవేయ టక;ను ఇWా\PÚయ ల
"!తN మ ాKయhdతN మ ేయ టక;ను, ఇWా\PÚయ లలk లయ లను
అహ#నుక;ను అత" క;మరFలక;ను ఇAd అపu%SంAయ Tx`ను. అందువలన
ఇWా\PÚయ ల; ప#Sదz మంరమ నక; స]1ించునపడ ఏ ెగ లsౖనను
ఇWా\PÚయ లక; సంభVంపకవను అ" ె12uను. 20 అపడ ¹ÌL
అహ#నుల;ను ఇWా\PÚ య ల సర సమజమ PQ9ా
లయ లనుగ#Sd ¹ÌLక; ఆజj®1ింAన సమసN మ నుబట-C లయ లPQడల
ేZి#S; ఇWా\PÚ య ల; 9ా#SI అటä6 ేZి#S. 21 లయ ల; తమ 4ను

పVతKపరచు" తమ బటC ల; ఉదుక;"న తరF 9ాత అహ#ను PQ9ా
స"`¥" పKJా¡రuణమ %ా 9ా#S" అ#Suంెను. 9ా#S" పVతKపరచుటక;
అహ#ను 9ా#S"!తN మ ాKయhdతN మ ేZ2ను. 22 తరF9ాత ల య ల;
అహ#ను ఎదుటను అత" క;మరFల PQదుటను పKతmప గ (xరమ లk
ZLవేయ టక; లkప>I 9:È6#S. PQ9ా లయ లను గ#Sd ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ 9ా#SPQడల ేZ2ను. 23 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ Z2లVెdనుఇ లయ లనుగ#Sdన V¥. 24 ఇరFవPQేండ6
nదల;" 12ౖాKయమ గల పKJ9ాడను పKతmప గ (xరమ ±క ZLవలk
ప" ేయ టక; #ావలsను. 25 అPే ఏబ ఏండ6 వయసుq ంన 1ిమ4ట
9ారF ఆ ప" మ" ఊరక;ండవలsను. 26 9ారF ాాడవలZిన9ాట-"
ాాడటక; పKతmప గ (xరమ లk తమ %తKప9ా#S కcడ ప#Sచర ేయ
వలsను%ా" ప"ేయవలదు. లయ ల; ాాడవలZిన 9ాట-Vషయమ వ
9ా#SI ఆలగ "య!ంపవలsను.
సంఖాండమ 9
1 ఐగ పNేశమ లkనుం(f 9ారF వAdన తరF9ాత #?ండవ సంవతqరమ nదటT:లలk PQ9ా ZీTxP అరణమందు ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 ఇWా\
PÚయ ల; ప¯ాపండగను x" "యమకాలమందు ఆచ#Sంపవలsను. 3
x" "యమక ాలమ న, అన%ా ఈ T:ల పదుTxల;గవ నమ న
¯ాయంాలమందు x"" ఆచ#Sంపవలsను; x" కటC డల"`ట-"బట-C x"
Vధుల"`ట-"బట-C ]రF x"" ఆచ#Sంపవలsను. 4 ాబట-C ¹ÌL

ప¯ాపండగను ఆచ#Sంపవలsన" ఇWా\PÚయ ల ెపu%ా 9ారF ZీTxP
అరణమందు nదట- T:ల పదు Txల;గవ నమ న ¯ాయంాలమందు
ప¯ాపండగ ¯ామ%S\" Zిదzపరచు"#S. 5 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj® 1ింAన
సమసN మ ను ఇWా\PÚయ ల; అతడ ె1ిuనటä6 ేZి#S. 6 ందరF నరశవమ ను
మ టBCటవలన అపVతpKలsౖ ఆ నమ న ప¯ాపండగను ఆచ#Sంప లకP#S.
7 9ారF ఆ నమ న ¹ÌL అహ#నుల ఎదుట-I వAd ¹ÌL నరశవమ ను
మ టBCటవలన అపVతpKల JVు; PQ9ా అరuణమ ను x" "యమక
ాలమ న ఇWా\PÚయ ల మధను అ#Suంపక;ండనటB
6 ఏల అడi
%Sంపబ(fJమ" అడగ%ా 8 ¹ÌL"ల;వ(f; ] Vషయ మ లk PQ9ా
P!Z2లVచుdT° TEను ె>Zి ందున" 9ా#S అT:ను. 9 అపడ PQ9ా
¹ÌLక; ఈలగ Z2లV ెdను వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ 10 ]లk%ా"
] వంశమ లలk%ా" ఒకడ శవమ ను మ టBCటవలన అప VతpK(ైనను,
దూరపKయణమ ేయ చుం(fనను, అతడ PQ9ా ప¯ాపండగను
ఆచ#Sంపవలsను. 11 9ారF #?ండవT:ల పదుTxల;గవ నమ న ¯ాయంాలమ న
x"" ఆచ#SంA ంగ"9ాట-ను ేదు ఆక;కcరలను x"" Jనవలsను. 12
9ారF మరFTxట-వరక; x"లk ంె నను !గలయవలదు; x"లk"
ఒక PQమ క T:ౖనను VరFవవలదు; ప¯ాపండగ Vషయన కటC డ
ల"`ట-"బట-C 9ారF x"" ఆచ#Sంపవలsను. 13 పKయణ మ లk ఉండ"
పVతpKడ ప¯ాను ఆచ#Sంచుట మ"న PQడల ఆ మనుషpడ తన
జనులలkనుం(f ట-C 9Eయ బడను. అతడ PQ9ా అరuణమ ను x"
"యమక ాలమ న అ#Suంపలదు గనుక ఆ మనుషpడ తన ాప మ ను

xTE భ#Sంపవలsను. 14 ]లk "వZించు పరేh PQ9ా ప¯ాను ఆచ#Sంప
%రFనపడ అతడ ప¯ా కటC డపన x" V¥"బట-C P x"" ేయ
వలsను. పరేhI" ] ేశమ లk పట-C న9ా"I" ]క;ను ఒకటä కటC డ
ఉండవలsను. 15 9ారF మంరమ ను "ల;వబ¿ట-Cన నమ న ¤ఘమ ¯ాmప
గ (xరమ లk" మంరమ ను క4ను; ¯ాయం ాలమ nదల;"
ఉదయమ వరక; అ%S`వంట- ఆా రమ మంరమ ]ద నుం(ెను. 16
"తమ ను ఆల%³ జ#S%?ను. ¤ఘమ మంరమ ను క4ను; #ాJKయందు
అ%S`వంట- ఆారమ కనబ(ెను. 17 ఆ ¤ఘమ గ (xరమ ]దనుం(f
12ౖ?తNబడనపడ ఇWా\PÚయ ల; పKయ ణ¯ా%S#S; ఆ ¤ఘమ ఎకడ
">ెT° అకడTE ఇWా\PÚయ ల; తమ గ (xరమ లను 9EZి"#S. 18
PQ9ాT°ట-మటపన ఇWా\PÚయ ల; పKయ ణ¯ా%S#S. PQ9ా
T°ట-మటపన 9ారF తమ గ (xరమ లను 9EZి"#S. ఆ ¤ఘమ
మంరమ ]ద ">Aయ ం(fన నమ ల"`య 9ారF ">A#S. 19 ఆ
¤ఘమ బహÑనమ ల; మంరమ ]ద ">AనPQడల ఇWా\PÚయ ల;
PQ9ా V¥ననుస#SంA పKయ ణమ ేయక;ం(f#S. 20 ¤ఘమ "`
నమ ల; మం రమ ]ద ">AనPQడల 9ారFను ">A#S; PQ9ా
T°ట-మట పనTE ">A#S, PQ9ా T°ట-మట పనTE పKయణమ ేZి#S.
21 ఆల%³ ¤ఘమ ¯ాయంాలమ nదల;" ఉదయమ వరక; ">Aన
PQడల ఉదయమందు ఆ ¤ఘమ 12ౖ?తNబడ %ాTE 9ారF పKయణమ ేZి#S.
పగల! #ాJKP! ఆ ¤ఘమ 12ౖ?తNబ(fనప(ే 9ారF పKయణమ ేZి#S. 22
ఆ ¤ఘమ #?ండనమ ల;%ా", ఒక T:ల%ా", P(x%ా" తడవ ేZి

మంరమ ]ద ">AనPQడల ఇWా\PÚయ ల; పKయణమ ేయక తమ
గ (xరమ లలk ">A#S. అ ఎతN బ(fనపడ 9ారF పKయణమ ేZి#S. 23
PQ9ా మటపన 9ారF తమ గ (xరమ లను 9EZి"#S; PQ9ా
మటపన 9ారF పKయణమ ేZి#S; ¹ÌLx #ా PQ9ా ె1ిuన
మటనుబట-C PQ9ా ఆజ® ననుస#SంA న(fA#S.
సంఖాండమ 10
1 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdనువ #?ండ 9:ం(f బరల;
ేPంచునుమ ; 2 నIÌిప"%ా 9ాట-" ేPంపవలsను. అV సమజమ ను
1ిల;చుటక;ను ZLనలను త#S6ంచుటక;ను క;ండవలsను. 3 ఊదు9ారF 9ాట-"
ఊదునపడ సమజమ పKతmప గ (xరమ ±క x రమ T:దుట 
±దw క; కc(f #ావలsను. 4 9ారF ఒకటä ఊనPQడల ఇWా\PÚయ ల
సమహమ లక; మ ఖులsౖన పK¥xనుల; ±దw క; కc(f #ావలsను. 5 ]రF
ఆ#ా»టమ %ా ఊదునపడ తరFuక;న %S య న` Z2ౖనమ ల;
¯ాగవలsను. 6 ]రF #?ండవమరF ఆ#ా»టమ %ా ఊదునపడ దfణక;న
%Sన Z2ౖన మ ల; ¯ాగవలsను. 9ారF పKయణవనపడ ఆ#ా»టమ %ా
ఊదవలsను. 7 సమజమ ను కcరFdనపడ ఊదవలsను %ా" ఆ#ా»టమ
ేయవలదు. 8 అహ#ను క;మరFలsౖన యజక;ల; ఆ బరల; ఊదవలsను;
"త న కటC డనుబట-C అV ] వంశమ ల పరంపర%ా ]క; ఉండను. 9
!మ 4ను బµ¥ంచు శతpKవలక; V#ధ మ %ా ] ేశమ లk య దz మ నక;
9:ళ6 Øనపడ ఆ బరల; ఆ#ా»టమ %ా ఊదవలsను అపడ ] ేవ (ైన

PQ9ా స"`¥" ]రF జj®పకమ నక; వAd ] శతpKవలనుం(f
రfంపబడదురF. 10 మ#Sయ ఉతqవ నమందును "యమక
ాలమ లయందును T:లల ఆరంభ మ లయందును ]రF దహనబల;లను%ా"
సమ¥xనబల; లను%ా" అ#Suంచునపడ ఆ బరల; ఊదవలsను అపడ అV
] ేవ" స"`¥" ]క; జj®పారÍ మ %ా ఉండను ] ేవ(ైన PQ9ాను
TETE. 11 #?ండవ సంవతqరమ #?ండవ T:ల PరFవయవ ే" ¤ఘమ
¯ాmప మంరమ ]దనుం(f 12ౖ?తNబ(ెను గనుక ఇWా\PÚయ ల; ZీTxP
అరణమ లkనుం(f పKయణమ ల; ేయ¯ా%S#S. 12 తరF9ాత ఆ ¤ఘమ
ా#ాను అరణమ లk ">ెను. 13 PQ9ా ¹ÌL ేత ప>IంAన
మటనుబట-C 9ారF nదట పKయణమ ేZి#S. 14 యºయ ల ాæçప
ధ జమ 9ా#S ZLనల పన మ ందర ¯ా%?ను; అ]్మTxxబ క;మరF(ైన
నయ¯qను ఆ Z2ౖనమ నక; అ¥పJ. 15 ఇWాîఖ#§య ల %తKZ2ౖన మ నక;
సూయరF క;మరF(ైన T:తTEల; అ¥ పJ. 16 జ?బలcయ ల
%తKZ2ౖనమ నక; ¨Áలkను క;మరF(ైన ఏÚయబ అ¥పJ. 17 మంరమ
Vపuబ(f నపడ %?#ªయ ల;ను #ా#§య ల;ను మంరమ ను ¹య చు
¯ా%S#S. 18 రబéయ ల ాæçమ ధ జమ 9ా#S ZLనలపన ¯ా%?ను. ఆ
Z2ౖనమ నక; Ì2ే యరF క;మరF(ైన ఏÚసూరF అ¥పJ. 19 Ìి¹య ల
%తKZ2ౖనమ నక; సూ#§షxP క;మరF(ైన Ì2ల;] Pల; అ¥పJ. 20
%ాºయ ల %తKZ2ౖనమ నక; ెయ 9Eల; క;మరF(ైన ఎÚయ ¯ాప అ¥పJ.
21 క}¬య ల; ప#Sదz న9ాట-" ¹య చు¯ా%S#S; అందరF వచుdలk%ా
9ారF మంర మ ను "ల;వబ¿ట-C#S. 22 ఎâాKPÀ]య ల ాæçప ధ జమ 9ా#S

ZLనల పన ¯ా%?ను; ఆ Z2ౖనమ నక; అ]హÉదు క;మరF(ైన ఎÚామ
అ¥పJ. 23 12xసూరF క;మరF(ైన గమÚPల; మనÌీª య ల %తK
Z2ౖనమ నక; అ¥పJ. 24 %Sో క;మరF(ైన అáxను బ¿Tx]నుల
%తKZ2ౖనమ నక; అ¥పJ. 25 xయ ల ాæçప ధ జమ ¯ా%?ను; అ
ాæçమ ల"`ట-లk 9:నుక నుం(ెను; అ]షxP క;మరF(ైన అ¨ßPQజరF ఆ
Z2ౖనమ నక; అ¥పJ 26 ఒా\ను క;మరF(ైన ప%§Pల; ఆÌL#§య ల %తKZ2ౖన
మ నక; అ¥పJ. 27 ఏTxను క;మరF(ైన అ¨ßర నâాNÚయ ల %తKZ2ౖన
మ నక; అ¥పJ. 28 ఇWా\PÚయ ల; పKయణమ ేయ నపడ తమ తమ
Z2ౖనమ ల పనTE పKయణ ¯ా%S#S. 29 ¹ÌL మమయగ !xయ (ైన
#?వPల; క;మరFడగ బµబ  ¹ÌLPQ9ా మ Iెdదన" ె1ిuన
సÍ లమ నక; ¤మ పKయణ వచుTx`మ ; మకcడ రమ 4; ¤మ
]క; ¤ల; ేZ2దమ ; PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; xను ేయబ¢వ
¤ల;నుగ#Sd 9ా%ాwనమ ేZ2నన%ా 30 అందు కతడTEను #ాను, Tx
ేశమ నక;ను Tx వంశసుÍల ±దw క;ను 9:ళ6 ØదునT:ను. 31 అందుక; ¹ÌLవ
దయ ేZి మమ 4ను Vడవక;మ ; ఎట6 న%ా ఈ అరణమందు ¤మ
గవలZిన సÍ లమ ల; క; ె>Zియ న`V; వ మక; కను`లవలs ఉందువ.
32 మ#Sయ వ మకcడ వAdనPQడల PQ9ా మక; ఏ
¤ల;ేయ T° ఆ ¤ల;నుబట-C ¤మ క; ¤ల; ేయ దుమT:ను. 33 9ారF
PQ9ా ండనుం(f మడ నమ ల పKయణమ ేZి#S; 9ా#SI
VWా\ంJసÍ లమ చూచుటక; ఆ మడ నమ ల పKయణమ లk PQ9ా
"బంధన మందసమ 9ా#SI మ ందు%ా ¯ా%?ను. 34 9ారF xమ %Sన

సÍ లమ నుం(f ¯ా%Sనపడ PQ9ా ¤ఘమ పగట-9Eళ 9ా#S]ద ఉం(ెను.
35 ఆ మందసమ ¯ా%Sనపడ ¹ÌLPQ9ా లsమ 4;  శతpKవల;
ెద#SవదురF%ాక, "ను` ే Ìించు9ారF  PQదుటనుం(f
ా#SవదురF%ాక యT:ను. 36 అ ">Aనపడ అతడPQ9ా,
ఇWా\Pల; 9E9Eల మధక; మరల రమ4T:ను.
సంఖాండమ 11
1 జనుల; ఆయసమ నుగ#Sd సణ గ చుండ%ా అ PQ9ాక; Vనబ(ెను;
PQ9ా x" V"నపడ ఆయన Åపమ రగ ల;T:ను; PQ9ా అ%S`
9ా#Sలk రగ ల;" ఆ ాæçమ లk TUక నను ద¨©ంప¯ా%?ను. 2 జనుల;
¹ÌLక; nఱ12టC%ా ¹ÌL PQ9ాను 9Eడ"నపడ ఆ అ%S` చల6#?ను.
3 PQ9ా అ%S` 9ా#Sలk రగ ల;"నందున ఆ bట-I తబé#ా అను 1LరF
12టCబ(ెను. 4 9ా#S మధనున` !h\తజనమ మం¯ా1Lm అ¥ కమ %ా
కనుపరచ%ా ఇWా\PÚయ ల;ను మరల ఏ(fdమ?వరF మంసమ 12టMCదరF? 5
ఐగ పNలk ¤మ ఉA తమ %ా J"న ేపల;ను ×రాయల;ను ోసాయల;ను
కc#ాక;ల;ను ఉ>6 ాయల;ను ెల6 గడi ల;ను జj®పకమ నక; వచుdచున`V.
ఇపడ మ ాKణమ ¯మ4Zిల6 sను. 6 ఈ మTx` ాక మ కను`లPQదుట
మ#³!య లద" ెప"#S. 7 ఆ మTx` Jర%Sంజలవలs ఉం(ెను.
చూపనక; అ బ¢ళమ వలs ఉం(ెను. 8 జనుల; JరFగ చు x"" గరFd"
JరFగట VZి#S లక #ట దంA 12నమ ]ద ా>d #tటMC ల; ేZి#S; x" రFA \తN
నూT: రFAవలs ఉం(ెను. 9 #ాJKయందు మంచు ాæçమ ]ద క;#SZినపడ ఆ

మTx` x" 9:ంటTE ప(ెను. 10 జనుల; తమ తమ క;టBంబమ లలk ఎవ#S
గ (xరప x రమ TUదw9ారF ఏడ %ా ¹ÌL VT:ను. PQ9ా Åపమ
బహÑ%ా రగ ల;T:ను. 9ారF ఏడdట ¹ÌL దృÌిC I" ెడi%ా నుం(ెను. 11
ా%ా ¹ÌL PQ9ా Pట6 T:ను9Eల  ZLవక;" బµ¥ం AJV? Tx]ద 
కటµmమ #ాయక PÀ జను లంద#S ´µరమ ను Tx]ద 12టCTEల? 12 TETE
PÀ సర జనమ ను గర»మ న ధ#SంAJTx? TETE #S" కంట-Tx? ా>Ad
12ంెడ తం(fK పZి1ిల6ను ¹య నటB
6 TEను #S తండKలక;
పKమణపర కమ %ా ఇAdన ేశ మ నక; #S"  #tమ 4న ఎతp
N "
మ4" Tx ెపచుTx`వ. 13 ఈ సమసN పKజలక; ఇచుdటక; మంసమ Tx
?క(f? 9ారF నను` చూA Pడdచు Jనుటక; మక; మంస!మ4"
అడగ చుTx`రF 14 ఈ సమసN పKజలను ఒంట-%ా ¹య Txవలన ాదు; అ
TEను భ#Sంపల" ´µరమ ; వ TxIట6 B ేయదలAన PQడల నను` చంపమ .
15 Tx]ద  కటµmమ వAdన PQడల TEను Tx బµధను చూడక;ండనటB
6
నను` చంపమ . 16 అపడ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నుజనులక;
12దwల"య అ¥పతpల"య 9:#S%Sన ఇWా\ PÚయ ల 12దwలలkనుం(f
(ెబËమం మనుషp లను Tx±దw క; గ ేZి పKతmప గ (xరమ నక;
9ా#S" డ" రమ 4. అకడ 9ారF కcడ "ల;వబడవలsను. 17 TEను %S
అకడ  మటల(ెదను. మ#Sయ ]ద వAdన ఆత4లk ాల; 9ా#S]ద
ఉంెదను; ఈ జనుల ´µరమ ను వ ఒంట-%ా ¹యక;ండనటB
6 9ారF
x"లk TUక ాల; కcడ భ#Sంపవలsను. 18 వ జనులను చూA Pట6
నుమ !మ 4ను ]రF #³పట-I ప#Sదz పరచు ను(f; ]రF మంసమ

JందురF. PQ9ా Vను నటB
6 ఏ(fdమక; ఎవరF మంసమ 12టC BదురF?
ఐగ పNలk మక; బµగ %ాTE జ#S%Sనద" ]రF ెప ంట-#S గనుక PQ9ా
]క; మంస!చుdను, ]రF JందురF. 19 ఒక నమ ాదు, #?ండ
నమ ల; ాదు, అPదు నమ ల; ాదు, ప నమ ల; ాదు, ఇరFవ
నమ ల; ాదు. 20 ఒక T:ల నమ లవరక;, అన%ా అ ] TxZిా
రంధKమ లలkనుం(f వAd ]క; అసహమ పటBCవరక; x"" JందురF;
ఏలయన%ా ]రF ] మధ నున` PQ9ాను "ర6 mమ ేZి ఆయన
స"`¥" ఏ(fdఐగ పN లkనుం(f PQందుక; వAdJమనుంట-#S. 21 అందుక;
¹ÌLTEను ఈ జనులమధ ఉTx`ను; 9ారF ఆరF లmల ాదxరFల;9ారF
T:లనమ ల; Jనుటక; 9ా#SI మంస!ెdదన" ె1ిuJV. 22 9ారF తృ1ిN %ా
JనునటB
6 9ా#S"!తN మ %tఱÃ లను పవలను చంప వలsTx? 9ారF తృ1ిN %ా
JనునటB
6 సమ దKప ేప ల"`య 9ా#S"!తN మ కcరdవలsTx? అT:ను. 23
అందుక; PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను PQ9ా బµహÑబలమ తక;9:ౖనx?
Tx మట  PQడల T:ర9EరFT° లో Pపడ చూెదవ. 24 ¹ÌL బయట-I
వAd PQ9ా మటలను జనుల ె1ిu, జనుల 12దwలలkనుం(f
(ెబËమం మనుషpలను గ ేZి గ (xరమ చుటBC 9ా#S" "ల;వబ¿టC%ా 25
PQ9ా ¤ఘమ లk %S అత" మటల(f అత" ]ద వAdన ఆత4లk
ాల; ఆ (ెబËమం 12దwల]ద ఉంెను; ావన ఆ ఆత4 9ా#S]ద
">Aనపడ 9ారF పKవAంA#S %ా" మరల పKవAంపలదు. 26 ఆ మను
షpలలk "దw రF ాæçమ లk ">Aయ ం(f#S; 9ా#Sలk ఒక"1LరF ఎలwదు, #?ండవ
9ా"1LరF ¤xదు; 9ా#S ]దను ఆత4 ">Aయ ం(ెను; 9ారF 9ాKయబ(fన9ా#S

లkను ఉం(fయ 9ారF గ (xరమ నక; 9:ళ6క తమ ాæçమ లkTE పKవAంA#S. 27
అపడ ఒక ¸°వనుడ ¹ÌL ±దw క; పరF%?JNవAdఎలwదు ¤xదుల; ాæç
మ లk పKవAంచుచుTx`ర" ెపu%ా 28 ¹ÌL ఏరuరచు "న9ా#Sలk నూను
క;మరFడను ¹ÌLక; ప#Sxర క;డT:ౖన PQషpవ¹ÌL Tx పKభ 9ా,
9ా#S" "ÌL¥ంపమ" ె12uను. 29 అందుక; ¹ÌLTx "! తN మ క; #షమ
వెdTx? PQ9ా పKజలందరFను పKవకN లగ నటB
6 PQ9ా తన ఆత4ను
9ా#S]ద ఉంచును %ాక అ" అత" అT:ను. 30 అపడ ¹ÌLయ
ఇWా\PÚయ ల 12దwల;ను ాæç మ లk"I 9:È6#S. 31 తరF 9ాత PQ9ా
స"`¥నుం(f ఒక %ా> బయల;ే#S సమ దKమ నుం(f ప#³ళ6ను ర1ిuంA
ాæçమ చుటBC ఈ పKకను ఆ పKకను న పKయణమంత దూరమ వరక;
భ!]ద #?ండ మరల PQతN pన 9ాట-" పడజ³Z2ను. 32 ావన జనుల; ఆ
నమంతయ ఆ #ాJK అంతయ మరFసట- నమంతయ లA ఆ ప#³ళ6ను
కcరFdను చుం(f#S; తక;వ కcరFd"న9ాడ నూరF తమ లను
కcరFdT:ను. తరF9ాత 9ారF తమరక; ాæçమ చుటBC 9ాట-" పరA#S. 33 ఆ
మంసమ ఇంక 9ా#S పండ6 సందున నుండ%ాTE, అ నమలకమ ను1L,
PQ9ా Åపమ జనుల]ద రగ ల;T:ను; PQ9ా ెగ ల; ేత 9ా#S"
బహÑ%ా బµ¥ంెను. 34 మం¯ా1Lmగల 9ా#S" జనుల; అకడ ాJ12ట-Cనందున
ఆ సÍ లమ నక; Iబ¢Kతp హxN9ా అను 1LరF 12టCబ(ెను. 35 జనుల; Iబ¢Kతp
హxN9ానుం(f హజ³#తpక; పKయణ P హజ³#తpలk %S#S.
సంఖాండమ 12

1 ¹ÌL కcషpేశప ZీN " 12ం(f6 ేZి" య ం(ెను గనుక అతడ
12ం(f6 ేZి"న ఆ ZీN  "బట-C !#ామ అహ#నుల; అత"I V#ధమ %ా
మటల(f#S. 2 9ారF¹ÌLేత మతK¤ PQ9ా ప> IంెTx? ఆయన మ
ేతను ప>Iంపలx? అ" ెప న%ా 3 PQ9ా ఆ మటVT:ను. ¹ÌL
భ! ]దనున` 9ారంద#Sలk !I> ¯ాJ క;డ. 4 PQ9ా ]రF
మ గ¶ రF పKతmప గ (xరమ నక; రండ" హాతp
N %ా ¹ÌL అహ#ను
!#ామ లక; ఆజ® "ెdను. ఆ మ గ¶ రF #ా%ా 5 PQ9ా ¤ఘసN ంభమ లk
%S పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw ">A అహ#ను !#ామ లను
1ి>ెను. 6 9ా#SదwరF #ా%ా ఆయన Tx మటల; Vను(f; ]లk పKవకN
య ం(fనPQడల PQ9ానగ TEను దరîన!Ad అతడ నను` ె>Zి
నునటB
6 కలలk అత" మటలడదును. Tx ZLవక; (ైన ¹ÌL
అట-C 9ాడాడ. 7 అతడ Tx Pల6 ంతట-లk నమ4కన9ాడ. 8 TEను
గఢ´µవమ ల ాదు, దరîన!Ad మ ఖమ ü%ా అత"
మటలడదును; అతడ PQ9ా స రపమ ను "x"ంA చూచును.
ాబట-C Tx ZLవక;(ైన ¹ÌLక; V#ధ మ %ా మటలడటక; ]#³ల
భయపడలదT:ను. 9 PQ9ా Åపమ 9ా#S]ద రగ ల;న%ా ఆయన
9:È6PQను. 10 ¤ఘమ ను ఆ పKతmప గ (xరమ ]దనుం(f ఎతN బ(ెను;
అపడ !#ామ ¨©మమ వంట- ెల6" క;షp
¡ గలxPQను; అహ#ను
!#ామ 9:ౖప చూAనపడ ఆ క;షp
¡ గల%ా కనబ(ెను. 11 అహ#ను
అã Tx పKభ 9ా, ¤మ అV9Eక;లమ ; ాపలన ¤మ ేZిన PÀ ాప
మ ను మ]ద ¹పవదుw. 12 తన త>6 గర»మ లk నుం(f పట-C నపuట-³

సగమ మంసమ öణÝంAన h శవమ వలs ఆను ఉండ"యక;మ"
¹ÌL ెపu%ా 13 ¹ÌL PQల;%?JNే9ా, దయేZి PÀను బµగ ేయ మ"
PQ9ాక; nఱ 12టMCను. 14 అపడ PQ9ా ¹ÌL ఆ తం(fK ఆ
మ ఖమ ]ద ఉ!్మ9EZినPQడల ఆ Pడ నమ ల; Zిగ¶ పడనుగx;
ఆ ాæçమ 9:ల;పల ఏడ నమ ల; పKేకమ %ా ఉండవలsను. తరF9ాత
ఆను ేరFd నవలsను. 15 ాబట-C !#ామ ఏడ నమ ల; ాæçమ
9:ల;పలTE గ(f12ను. !#ామ మరల ేరdబడవరక; జనుల; మ ందుక;
¯ాగ#?r#S. 16 తరF9ాత జనుల; హజ³#తp నుం(f ¯ా%S ా#ాను అరణమ లk %S#S.
సంఖాండమ 13
1 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ న Z2లVెdను 2 TEను ఇWా\PÚయ లక;
ఇచుdచున` కTxనుేశమ ను సంచ#SంA చూచుటక; వ మనుషpలను
పంపమ . 9ా#S 1ితరFల %తKమ లలk ఒక x" నుం(f ఒక మనుషp"
]రF పంపవలsను; 9ా#Sలk పKJ9ాడ పK¥xను(ై య ండవలsను. 3 ¹ÌL
PQ9ా మట V", ా#ాను అరణమ నుం(f 9ా#S" పం12ను. 9ారందరF
ఇWా\PÚయ లలk మ ఖుల;. 4 9ా#S 1Lళ6 Ø ఏవన%ారబéను %తK మ నక; 5
జకcరF క;మరF(ైన షమ4య; Ìి¹ను %తKమ నక; #§ క;మరF(ైన
ాాతp; 6 యx %తKమ నక; PQఫT:` క;మరF (ైన ాలబ ; 7 ఇWాîఖరF
%తKమ నక; ãZLప క;మరF(ైన ఇ%ాల;; 8 ఎâాKPమ %తKమ నక; నూను
క;మరF(ైన ÌLయ; 9 బ¿Tx]ను %తKమ నక; #ాఫ క;మరF(ైన పÚN ; 10
జ?బలcను %తKమ నక; ¯#§ క;మరF(ైన గºPల;; 11 ãZLప %తKమ నక;,

అన%ా మనÌLª %తKమ నక; సూZీ క;మరF(ైన గº; 12 xను %తKమ నక;
%?మ> క;మరF(ైన అ]్మPల;; 13 ఆÌLరF %తKమ నక; !ఖPల;
క;మరF(ైన Z2తరF; 14 నâాN> %తKమ నక; 9ా12Zీ క;మరF(ైన నహá; 15
%ాదు %తKమ నక; మ× క;మరF(ైన %?య 9Eల; అనునV. 16 ేశమ ను
సంచ#SంA చూచుటక; ¹ÌL పం1ిన మనుషpల 1Lళ6 Ø ఇV. ¹ÌL నూను
క;మరF(ైన ÌLయక; PQషpవ అను 1LరF 12టMCను. 17 ¹ÌL
కTxనుేశమ ను సంచ#SంA చూచుటక; 9ా#S" పం1ి నపడ 9ా#S
ఇట6 T:ను]రF ¥ైరమ ెచుd" x" దfణక;న పK9EhంA ఆ ండ PQI
ఆ ేశమ ఎట-C ో 18 x"లk "వZించు జనమ బలమ గలో బలమ ల"ో,
ంెనో V¯ాNరనో 19 9ారF "వZించు భ! PQట-Cో అ మంAో
ెడiో, 9ారF "వZించు పటC ణమ ల; ఎట-C 9Ù, 9ారF గ (xరమ లలk
"వZించుదు#, Åటలలk "వZించుదు#, ఆ భ! ¯ారనో "¯ాqరనో,
20 x"లk ెట6 B న`9Ù ల9Ù క"12టCవలsను. మ#Sయ ]రF ఆ ేశప పండ6 లk
"` ¬Zి"రండ" ె12uను. అ xKmల పKథమ పక ాలమ 21 ాబట-C 9ారF
9:È6 Zీను అరణమ nదల;" హమతpక; వ మర¶ మ %ా
#?బ వరక; ేశసంxరమ ేZి చూA#S. 22 9ారF దfణక;న
పKయణమ ేZి ¨¼బ¢Kనుక; వAd#S. అకడ అTx×య ల; అ¨ßమను ÌLషP
తల4P అను 9ారFం(f#S. ఆ ¨¼బ¢Kను ఐగ పNలk" ¯యనుకంటM ఏ(ేండ6
మ ందు%ా కటC బ(ెను. 23 9ారF ఎల; లkయలk"I వAd అకడ ఒక
%?లగల xKmెటC B ±క మ4నుÅZి దం(ె ఇదw రF ¹Zి#S. మ#Sయ 9ారF
"` x"మ4పండ6 ను "` అం¸ రప పండ6 ను ెAd#S. 24 ఇWా\PÚయ ల;

అకడÅZిన xKm %?లనుబట-C ఆ సÍ లమ నక; ఎల; లkయ అను 1LరF
12టCబ(ెను. 25 9ారF నల;బ నమ ల; ఆ ేశమ ను సంచ#SంA చూA J#S%S
వAd#S. 26 అటB
6 9ారF 9:È6 ా#ాను అరణమంద> ాేషpలkనున` ¹ÌL అహ
#నుల±దw క;ను ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ TUదw క;ను వAd, 9ా#SI" ఆ
సర సమజమ నక;ను సమxరమ ె>యె1ిu ఆ ేశప పండ6 ను 9ా#SI
చూ1ింA#S. 27 9ారF అత"I ె>యపరAనేమన%ావ మమ 4ను పం1ిన
ేశమ నక; 9:È6JVు; అ ాల; ేT:ల; పKవ ¨©ంచు ేశ¤; x" పండ6 ఇV.
28 అPే ఆ ేశ మ లk "వZించు జనుల; బలవంతpల;; 9ా#S పటC ణమ ల;
ాKారమ గలV అV !I> %tపuV; మ#Sయ అకడ అTx×య లను
చూAJVు. 29 అమల×య ల; దfణేశ మ లk "వZించుచుTx`రF;
¨©¬Nయ ల; PQబZీయ ల; అ¹#§య ల; ండ ేశమ లk
"వZించుచుTx`రF; కTxయ ల; సమ దKమ TUదwను ±#ాwను నºాKంత
మ లలkను "వZించుచుTx`ర" ె1ిu#S. 30 ాలబ ¹ÌL PQదుట జనులను
"మ4ళ పరAమనమ "శdయమ %ా 9:ళ6 Øదుమ ; x"
¯ా ¥ºనపరచుందుమ ; x" జPంచుటక; మన శIN xల;నT:ను. 31 అPే
అత" కcడ Pన ఆ మనుషpల;ఆ జనుల; మనకంటM బల వంతpల;;
మనమ 9ా#S ]I జjలమ"#S. 32 మ#Sయ 9ారF xమ సంచ#SంA
చూAన ేశమ నుగ#Sd ఇWా\PÚయ ల ెడi సమxరమ ె1ిu¤మ
సంచ#SంA చూAన ేశమ తన "9ాసులను భfంచు ేశమ ; x"లk మక;
కనబ(fన జనులందరF ఉన`త ేహÑల;. 33 అకడ T:ÓీÚయ ల సంబంధులsౖన
అTxక; వంశప T:ÓీÚ య లను చూAJVు; మ దృÌి¡ I ¤మ !డతలవలs

ఉంట-!, 9ా#S దృÌి¡I" అటä6 ఉంట-మ"#S.
సంఖాండమ 14
1 అపడ ఆ సర సమజమ ఎల;%?JN ³కల; 9EZ2ను; పKజల; ఆ #ాJK PQల;%?JN
P(fd#S. 2 మ#Sయ ఇWా\ PÚయ లందరF ¹ÌL అహ#నుల 12ౖ"
సణ గ "#S. 3 ఆ సర సమజమ అã ఐగ పNలk ¤¤ల xవలదు? ఈ
అరణమందు ¤¤ల xవలదు? ¤మ కJN 9ాత పడనటB
6 PQ9ా
మమ 4ను ఈ ేశమ లk"I ఏల ¬Zి" వెdను? మ ´µరల; మ 1ిల6ల;
ల6 వదురF; J#S%S ఐగ పNక; 9:ళ6 Øట మక; ¤ల;ాx? అ" 9ా#S అ"#S. 4
9ారFమనమ Txయక;" ఒక" "య!ంచు" ఐగ పNనక; J#S%S 9:ళ6 Øదమ"
ఒక" ఒకడ ెపన%ా 5 ¹ÌL అహ#నుల; ఇWా\PÚ య ల
సర సమజసంఘమ ఎదుట ¯ా%Sలప(f#S. 6 అపడ ేశమ ను సంచ#SంA
చూAన9ా#Sలkనుం(fన నూను క;మరFడగ PQషpవయ PQఫT:`
క;మరFడగ ాలబ ను బటC ల; Aంప" 7 ఇWా\PÚయ ల సర
సమజమ ¤మ సంచ#SంA చూAన ేశమ !I> మంA ేశమ . 8
PQ9ా మనయందు ఆనం ంAనPQడల ఆ ేశమ లk మనలను ే#Sd
x"" మన Iచుdను;. అ ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచుేశమ . 9 టC Bక; ]రF
PQ9ా]ద JరFగబడక;(f, ఆ ేశ పKజలక; భయపడక;(f, 9ారF మనక;
ఆ}రమగ దురF, 9ా#S డ 9ా#S ]దనుం(f ¾ల%SPQను. PQ9ా మనక;
(ై య Tx`డ, 9ా#SI భయపడక;డ"#S. ఆ సర సమజమ 9ా#S" #ాళ6 
ట-C చంపవలsనన%ా 10 పKతmప గ (xరమ లk PQ9ా మ¨©మ ఇWా\

PÚయ ల కంద#SI కనబ(ెను. 11 PQ9ాఎTx`ళ6 వరక; ఈ పKజల; నను`
అలmమ ేయ దురF? ఎTx`ళ6 వరక; TEను 9ా#S మధను ేZిన
సూచకI\యల"`ట-" చూA నను` నమ4క య ందురF? 12 TEను 9ా#SI
¯ా సÍ ~!యక ెగ ల;ేత 9ా#S" హతమ ేZి, PÀ జనమ కంటM మ}
బలమ గల %tపu జనమ ను వలన పట-C ంెదన" ¹ÌL ెపu%ా 13 ¹ÌL
PQ9ా ఇట6 T:నుఆల%?rే ఐగ 1ీN య ల; x"గ#Sd VందురF; వ 
బలమ ేత ఈ జనమ ను ఐగ 1ీN య లలkనుం(f ర1ిuంAJVగx; రF ఈ
ేశ"9ాసుల ఈ సంగJ ె1ిuయ ందురF. 14 PQ9ా అను వ ఈ పKజల
మధనుTx`వ"య , PQ9ా అను వ మ ఖమ ü%ా కనబ(fన9ాడ
వ"య ,  ¤ఘమ 9ా#S]ద "ల;చుచున`ద"య , వ పగల;
¤ఘసN ంభమ లkను #ాJK అ%S`సN ంభమ లkను 9ా#S మ ందర
నడచుచుTx`వ"య 9ారF V"య Tx`రF గx. 15 ాబట-C వ ఒక ెబË
ఈ జనులను చం1ిన PQడల  ×#N S"గ#Sd V"న జనమ ల; 16 పKమణ
పర కమ %ా xను ఈ జనులIAdన ేశమందు 9ా#S" ేరFdటక; శINలక
PQ9ా 9ా#S" అరణమ లk సంహ#Sంెన" ెపందురF. 17 PQ9ా
ºరWాంతp డను, కృాJశయ డను 18 ోషమ ను అJక\మమ ను
ప#Sహ#Sంచు9ాడను, అప#ా¥" "రప#ా¥%ా ఎంచక మడ Txల;గ
తరమ లవరక; తండKల ోషమ ను క;మ రFల]I ెచుd9ాడT:ౖ
య Tx`డ" వ ె1ిuన మట పన Tx పKభ వ±క బలమ
ఘనపరచబడను %ాక 19 ఐగ పNలkనుం(f వAdన nదల;" Pవరక;
వ ఈ పKజలోషమ ను ప#Sహ#SంA య న`టB
6  కృాJశయమ నుబట-C ఈ

పKజల ోషమ ను దయేZి m!ంచుమ" PQ9ా ెపu%ా 20
PQ9ా మటపన TEను m!ంAయ Tx`ను. 21 అPే Tx
yవమ డ, భ! అంతయ PQ9ా మ¨©మ "ండ"య ండను.
22 TEను ఐగ పNలkను అరణమ లkను ేZిన సూచక I\యలను Tx మ¨©మను
చూAన PÀ మనుషpలందరF ఈ ప మరFల; Tx మట Vనక నను`
ప#SWó¥ంA#S. 23 ా%ా 9ా#S 1ితరFలక; పKమణ పర కమ %ా TE"Adన
ేశమ ను 9ారF చూడTE చూడరF; నను` అలmమ ేZిన9ా#Sలk ఎవరFను
x"" చూడరF. 24 Tx ZLవక;(ైన ాలబ మంA మనసుq క>%S
పరÞమనసుq నను` అనుస#SంAన ¨Áతpవేత అతడ Pన ేశమ లk
అత" పK9Eశ12టMCదను. 25 అత" సంతJ x" ¯ా ¥ºనపరచునును.
అమల×య ల;ను కTxయ ల;ను ఆ లkయలk "వZించుచుTx`రF. #³ప
]రF J#S%S ఎఱÃ సమ దKప మర¶ మ %ా అరణమ నక; పKయణ ండT:ను.
26 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను 27 Txక;
V#ధమ %ా సణ గ చుండ ఈ ెడi సమజమ ను TET:ంతవరక; స¨©ంపవలsను?
ఇWా\ PÚయ ల; Txక; V#ధమ %ా సణ గ చున` సణ గ లను
V"య Tx`ను. 28 వ 9ా#SPQ9ా 9ాక; ఏదన%ాTx yవమ డ;
]రF Tx ెVలk ె1ిuనటB
6 TEను "శdయమ %ా ]PQడల ేZ2దను. 29 ]
శవమ ల; ఈ అరణమ లkTE #ాల;ను; ] లsకnతN మ పన ]లk
లsIంపబ(fన9ారందరF, అన%ా ఇరFవ ఏండ6 nదల;" 12ౖాKయమ గ>%S
Txక; V#ధమ %ా సణ%Sన9ారందరF #ా>వదురF. 30 PQఫT:` క;మరF(ైన
ాలబ ను నూను క;మరF(ైన PQషpవయ తపu !మ 4ను

"వZింపజ³య దున" TEను పKమణమ ేZిన ేశమందు ]లk ఎవరFను
పK9EhంపరF; ఇ "శdయమ . 31 అPే9ారF ల6 వదు ర" ]రF ె1ిuన
] 1ిల6లను TEను ఆ ేశమ లkప>I ర1ిuంెదను; ]రF తృణ÷క#SంAన
ేశమ ను 9ారF స తం JKంచుT:దరF; 32 అPే ] శవమ ల; ఈ అరణ
మ లk #ాల;ను. 33 ] శవమ ల; ఈ అరణమ లk mయమగ వరక; ] 1ిల6ల;
ఈ అరణమ లk నల;బ ఏండ6 JరFగ లడచు ] వxరhmను
భ#SంెదరF. 34 ]రF ఆ ేశమ ను సంచ#SంA చూAన నల;బ నమ ల లsక
పKారమ నమ నక; ఒక సంవతqరమ పన నల;బ సంవతqరమ ల; ]
ోషhmను భ#SంA TEను !మ 4ను #Zి9EZినటBC ె>ZిందురF. 35 ఇ
PQ9ా అను TEను ె1ిuన మట; Txక; V#ధమ %ా కc(fన ెడiదగ ఈ
సర సమజమ నక; "శdయమ %ా º" ేZ2దను. ఈ అరణమ లk 9ారF
öణÝంAవదురF; ఇకడTE చ"వదురF అT:ను. 36 ఆ ేశమ ను సంచ#SంA
చూచుట?r ¹ÌLేత పంపబ(f J#S%S వAd ఆ ేశమ నుగ#Sd
ెడiసమxరమ ెపటవలన సర సమజమ అత"]ద సణ గ నటB
6 ేZిన
మనుషpల;, 37 అన%ా ఆ ేశమ నుగ#Sd ెడi సమxరమ ె1ిuన
మనుషpల; PQ9ా స"`¥" ెగ ల;ేత చ"P#S. 38 అPే ఆ
ేశమ ను సంచ#SంA చూAన మనుషpలలk నూను క;మరFడగ
PQషpవయ PQఫT:` క;మరFడగ ాలబ ను బKI#S. 39 ¹ÌL
ఇWా\PÚయ లంద#S ఆ మటల; ెపu%ా ఆ జనుల; xల దుఃüంA#S. 40
9ారF ఉదయమ న లA ఆ ండ న]?IAతN మం(f, ¤మ ాపమ
ేZిన 9ారమ , PQ9ా ె1ిuన సÍ లమ నక; 9:ళ6 Øదుమ అ"#S. 41 అపడ

¹ÌLఇ ఏల? ]రF PQ9ా మట ]రF చుTx`#³!? 42 అ న¯ాగదు.
PQ9ా ] మధను లడ గనుక ] శతpKవలPQదుట హతమ
ేయబడదురF; ]రF ¯ా%Sక;(f. 43 ఏలయన%ా అమ ల×య ల;
కTxయ ల; ]కంటM మ ందు%ా అక(fI ే#Sయ Tx`రF; ]రF ఖడ¶ మ ేత
కcల;దురF; ]రF PQ9ాను అనుస#Sంచుట మ"J#S గనుక ఇక
PQ9ా ]క; (ైయ ండడ" ె12uను. 44 అPే 9ారF మ#Sం A ఆ
ండన ?IP#S; అPనను PQ9ా "బంధన మందసనను
¹ÌLPQనను ాæç మ లkనుం(f బయల; 9:ళ6లదు. 45 అపడ ఆ ండ]ద
"9ాసమ %ానున` అమల×య ల;ను కTxయ ల;ను %S వAd 9ా#S" ట-C
#ా4వరక; 9ా#S" త#S! హతమ ేZి#S.
సంఖాండమ 15
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ TEను ] Iచుdచున` ేశ"9ాసమ లలk ]రF పK9EhంAన తరF9ాత
3 PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన కల;గ నటB
6 %ా %వలలk"x"TEా", %tఱÃ
¤కలలk"x"TEా", దహనబ>%ాT:ౖనను, బ>%ాT:ౖనను ెAd, nÖక;బ(f
ె>6ంచుటక"ã, ZL xûరuణ%ాన"ã, "యమక ాలమందు
అ#Suంచునయ"ã, ే"T:ౖనను ]రF అ#Suంప%#SనPQడల 4 PQ9ాక;
ఆ అరuణమ న#Suంచు9ాడ మ ాuవ నూT: కల;పబ(fన #?ండ పళ6
1ిం(f" T:ౖ9Eదమ %ా ేవలsను. 5 ఒక %tఱÃ 1ిల6 కcడ దహనబ>]దTE!
బ>]దTE! య ట?r మ ాuవ xKÔరసమ ను ాTxరuణ మ %ా

Zిదzపరచవలsను. 6 టäC ల;కcడ ప(f నూT: కల;పబ(fన Txల;గ పళ6
1ిం(f" T:ౖ9Eదమ %ా Zిదzపరచ వలsను. 7 ప(f xKÔరసమ ను ాTxరuణమ %ా
ేవలsను; అ PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన. 8 nÖక;బ(f" ె>6ంచుట?rనను
PQ9ాక; సమ ¥xనబ> న#Suంచుట?rనను వ దహనబ>%ాT:ౖనను బ>%ా
T:ౖనను Å(ెదూడను ZిదzపరAనPQడల 9 ఆ Å(ె కcడ ప(fన`రనూT:
కల;పబ(fన ఆరFపళ6 %ధుమ1ిం(f" T:ౖ9Eదమ %ా అ#Suంపవలsను. 10 మ#Sయ
PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమ %ా 11 ప(fన`ర xKÔ రసమ ను
ాయరuణమ %ా ేవలsను; ఒక Å(ెకcడను ఒక
టäC ల;కcడను, %tఱÃ లలk"ైనను ¤కలలk"ైనను ఒక 1ిల6 కcడను,
ఆలగ ేయవలsను. 12 ]రF Zిదzపరచు9ాట- లsకనుబట-C 9ాట- లsకలk
పKJx"I" అటB
6 ేయవలsను. 13 ేశమ లk పట-C న9ారందరF PQ9ాక;
ఇం12ౖన సు9ాసనగల మరuణమ ను ెచుdనపడ ఆలగ నTE
ేయవలsను. 14 ]±దw "వZించు పరేh %ా" ] తరతరమ లలk ]
మధనున`9ా(ెవడ %ా" PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన గల మమ
అ#Suంప %#Sనపడ ]రF ేయ నటä6 అతడను ేయవలsను. 15 సంఘమ నక;,
అన%ా ]క;ను ]లk "వZించు పరేhI" ఒకటä కటC డ; అ ]
తరతరమ లక;ండ "తన కటC డ; PQ9ా స"`¥" ]రFన`టä6
పరేhయ ఉండను. 16 ]క;ను ]±దw "వZించు పరేhI" ఒకటä
P#ాuటB, ఒకటä TxయV¥ య ండవలsను. 17 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ
Z2లVెdనువ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ 18 TEను !మ 4ను "
వచున` ేశమ లk ]రF పK9EhంAన తరF9ాత 19 ]రF ఆ ేశప

ఆ}రమ ను Jనునపడ పKJా¡రuణ మ ను PQ9ాక; అ#Suంపవలsను. 20
]రF ] nదట- 1ిం(fమ దw #tటMC ను పKJా¡రuణమ %ా అ#Suంపవలsను; కళ6 ప
అరuణమ వలs x" అ#Suంపవలsను. 21 ] తరతరమ లక; ] nదట1ిం(fమ దw లkనుం(f పKJా¡రuణమ ను PQ9ాక; అ#Suంపవలsను. 22
PQ9ా ¹ÌL ె1ిuన PÀ ఆజ® ల"`ట-లk, అన%ా 23 PQ9ా
ఆజj®1ింAన నమ nదల;" అటB12ౖ" ] తరతరమ లక; PQ9ా
¹ÌL x #ా ]క; ఆజj®1ింAన9ాట-లk రబµటBన ే"T:ౖనను ]రF
ేయకPనపడ, అ సమజమ నక; ె>య బడ"PQడల 24
సర సమజమ PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన%ా నుండట?r దహనబ>%ా ఒక
Å(ెదూడను, V¥పన x" T:ౖ9Eదమ ను x" ాయరuణమ ను
ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను Zిదzపరచ వలsను. 25 యజక;డ
ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ "!తN మ ాKయhdతN మ ేయవలsను;
ె>యకP x" ేZ2ను గనుక m!ంపబడను. 9ారF రబµటBన ేZిన
ాపమ లను బట-C తమ అరuణమ ను, అన%ా PQ 9ాక; ెందవలZిన
మమ ను ాపప#S}#ారÍబ>" PQ9ా స"`¥I ¬Zి" #ావలsను. 26
అపడ ఇWా\PÚయ ల సర సమజ¤!, 9ా#S మధను "వ Zించు పరేh
P! mమపణ TUందును; ఏలయన%ా పKజలందరF ె>యకP x" ేయ ట
తటZిÍ ంెను. 27 ఒకడ రబµటBన ాపమ ేZినPQడల 9ాడ ాప
ప#S}#ారÍబ>%ా ఏ(x ఆడ¤క 1ిల6ను ¬Zి" #ావలsను. 28 రబµటBన
PQ9ా స"`¥" x" ేZ2ను గనుక ె>యకP ాపమ ేZిన 9ా"
"!తN మ యజక;డ ాKయhd తN మ ేయ ను; 9ా" "!తN మ

ాKయhdతN మ ేయ టవలన 9ాడ mమపణ TUందును. 29 ఇWా\PÚయ లలk
పట-C న9ా(ే%ా" 9ా#S మధను "వZించు పరేh P%ా" రబµటBన
ఎవ(ైనను ాపమ ేZినPQడల 9ా"I" ]క;ను V¥ ఒకటä ఉండవలsను.
30 అPే ేశమందు పట-C న9ా(ే%ా" పర ేhP %ా" PQవ(ైనను ¯ాహZింA
ాపమ ేZినPQడల 31 9ాడ PQ9ాను తృణ÷క#SంAన9ాడగ ను గనుక
అట-C 9ాడ "శdయమ %ా జనులలk నుండక;ండ ట-C 9Eయబడను; 9ాడ
PQ9ా మటను అలmమ ేZి ఆయన ఆజ® ను ]#Sనందున
"శdయమ %ా ట-C 9Eయ బడను; 9ా" ోషhmక; 9ా(ే ారక;డ. 32
ఇWా\PÚయ ల; అరణమ లk ఉన`పడ ఒకడ VWా\ంJనమ న కటMC ల;
ఏరFట చూA#S. 33 9ాడ కటMC ల; ఏరFట చూAన9ారF ¹ÌL±దw క;ను
అహ#నుTUదw క;ను సర సమజమ TUదwక;ను 9ా"" ¬Zి"వAd#S. 34 9ా"I
ఏ! ేయవలsT° అ Vశదపరచబడలదు గనుక 9ా"" ావ>లk ఉంA#S. 35
తరF9ాత PQ9ాఆ మనుషpడ మరణhm TUందవలsను. 36
సర సమజమ ాæçమ 9:ల;పల #ాళ6  9ా" ట-C చంపవలsన" ¹ÌL
ె12uను. ాబట-C PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 సర సమజమ ాæçమ
9:ల;ప>I 9ా" ¬Zి"P #ాళ6  9ా" xవ%tటMC ను. 37 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 38 వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ . 9ారF
తమ తర తరమ లక; తమ బటC ల అంచులక; క;చుdల; ేZి" అంచుల
క;చుdల]ద >సూతKమ త%S>ంపవలsను. 39 ]రF Tx ఆజ® ల"`ట-"
జj®పకమ ేZి" ] ేవ"I పKJÌి¡ తpలsౖయ ండనటB
6 మ నుపట-వలs
Å#Sన9ాట-" బట-C య చూAన9ాట-"బట-C య వచ#Sంపక, 40 x" చూA

PQ9ా ఆజ® ల"`ట-" జj®పకమ ేZి" 9ాట- ననుస#Sంచుట³ అ ]క;
క;చుd%ానుండను. 41 TEను ]క; ేవడT:ౖ య ండనటB
6 %ా
ఐగ పNేశమ లkనుం(f !మ 4ను ర1ిuంAన ] ేవడT:ౖన PQ9ాను; ]
ేవడT:ౖన PQ9ాను TETE.
సంఖాండమ 16
1 లVI మ "మనుమడను క}తpక; మనుమడను ఇ¯ాúరF క;మరFడనగ
ÅరహÑ, రబéయ లలk ఏÚ యబ క;మరFలsౖన xxను అá#ామ ల;ను,
1Lలsతp క;మరF(ైన ఓనును ãAంచు" 2 ఇWా\PÚయ లలk 1LరFంన
సక;ల;ను సమజపK¥xనుల;T:ౖన #?ండవందలPబ మం ¹ÌLక;
ఎదురF%ాలA 3 ¹ÌL అహ#నులక; V#ధమ %ా గ ప(f] మIక
ప"లదు; ఈ సర సమజమ లk" పKJ9ాడను ప#Sదుz(ే PQ9ా 9ా#S
మధనుTx`డ; PQ9ా సంఘమ ]ద !మ 4ను ]#³ల
¨¼AdంచునుచుTx`రన%ా, 4 ¹ÌL ఆ మట V" ¯ా%Sలప(ెను. అటB
తరF9ాత అతడ ÅరహÑను 9ా" సమజమ ను ఇట6 T:ను 5 తన9ాడ
ఎవ(ో ప#Sదుzడ ఎవ(ో #³ప PQ9ా ె>యజ³Zి 9ా"" తన స"`¥I
#ా"చుdను. ఆయన xను ఏరuరచు"న9ా"" తన±దw క; ేరFd నును. 6
ఈలగ ేయ (f; ÅరహÑను అత" సమసN సమహమ T:ౖన ]రFను
ధూారFNలను ¬Zి" 9ాట-లk అ%S`య ంA #³ప PQ9ా స"`¥"
9ాట-]ద ధూపదKవమ 9Eయ (f. 7 అపడ PQ9ా P మనుషp"
PరuరచునుT° 9ా(ే ప#Sదుzడ. లV క;మరFల#ా, ] TxIక ప"లదు.

8 మ#Sయ ¹ÌL ÅరహÑ ఇట6 T:నులV క;మరFల#ా Vను(f. 9 తన
మంరZLవేయ టక; PQ9ా !మ 4ను తన±దw క; ేరFdనుటయ ,
]రF సమజమ ఎదుట ">A 9ారF ేయవలZిన ZLవ ేయ నటB
6
ఇWా\PÚయ ల ేవడ ఇWా\PÚయ ల సమజమ లkనుం(f !మ 4ను 9EరF
పరచుటయ ]క; అలuమ %ా కనబడTx? 10 ఆయన "ను`ను 
లయ లsౖన  %తKప9ా#S నంద#S" ేరFdT:ను గx. అPే ]రF
యజకత మ కcడ ÅరFచుTx`రF. 11 ఇందు "!తN మ వను 
సమసN సమజ మ ను PQ9ాక; V#ధమ %ా %?rయ Tx`రF. అహ#ను
ఎవడ? అత"I V#ధమ %ా ]రF సణ గTEల అT:ను. 12 అపడ ¹ÌL
ఏÚయబ క;మరFలsౖన xxను అá#ామ లను 1ిల;వనం1ింెను. 13 అPే
9ారF¤మ #ామ ; ఈ అరణమ లk మమ 4ను చంప వలsన" ాల; ేT:ల;
పKవ¨©ంచు ేశమ లkనుం(f మమ 4ను ¬Zి"వచుdట xలనటBC, మ]ద
పKభ త మ ేయ టక;ను క¥ారమ ావలsTx? 14 అంేాదు, వ ాల;
ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ లk"I మమ 4ను ¬Zి" #ాలదు; లమ ల;
xKmటల;గల ¯ా సÍ ~మ మIయలదు; ఈ మనుషpల కను`లను
ఊడºయ దు9ా? ¤మ #ామ అ"#S. 15 అందుక; ¹ÌL !I> Å1ింAవ
9ా#S T:ౖ9Eదమ ను లm12టCక;మ . ఒక %ా(fదT:ౖనను 9ా#S±దw TEను ¬Zిన
లదు; 9ా#Sలk ఎవ"I" TEను }" ేయలద" PQ9ా ±దw మనVేZ2ను.
16 మ#Sయ ¹ÌL ÅరహÑ¾ వను  సర సమహమ ను, అన%ా వను
9ారFను అహ#నును #³ప PQ9ా స"`¥" "ల;వవలsను. 17 ]లk
పKJ9ాడను తన తన ధూా#SN" ¬Zి" 9ాట- ]ద ధూపదKవమ 9EZి,

ఒకడ తన ధూా#SN" పటBC" #?ండవందల ఏబ ధూారFNలను
PQ9ా స"`¥I ేవలsను, వను అహ#నును ఒకడ తన ధూా#SN"
ేవలsన" ె12uను. 18 ాబట-C 9ా#Sలk పKJ9ాడను తన ధూా#SN" ¬Zి"
9ాట-లk అ%S` య ంA 9ాట-]ద ధూప దKవమ 9EZినపడ, 9ారFను ¹ÌL
అహ#నుల;ను పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw ">A#S. 19 ÅరహÑ
పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదwక; సర సమజమ ను 9ా#SI V#ధ
మ %ా గ ేయ%ా PQ9ా మ¨©మ సర సమజ మ నక; కనబ(ెను. 20
అపడ PQ9ా]రF ఈ సమజమ లkనుం(f అవత>I 9:ళ6 Ø(f. 21
mణమ లk TEను 9ా#S" ా>d9Eయ దున" ¹ÌL అహ#నుల ెపu%ా 22
9ారF ¯ా%Sలప(fసమసN శ#§#ాత4లక; ేవడ 9:ౖన ే9ా, PÀ ±కడ
ాపమ ేZినందున ఈ సమసN సమజమ ]ద వ Åపపడదు9ా? అ"
9Eడ "#S. 23 అపడ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 24 ÅరహÑ
xxను అá#ామ ల±క "9ాస మ ల చుటBCపట6 నుం(f ¾ల%Sవడ"
జనసమజమ  ెపమ . 25 అపడ ¹ÌL లA xxను అá#ామ ల
±దw క; 9:ళ6%ా ఇWా\PÚయ ల 12దwల; అత" 9:ంట 9:È6#S. 26 అతడఈ
దుషp
C ల గ (xరమ ల±దw నుం(f ¾ల%S వ(f; ]రF 9ా#S ాపమ ల"`ట-లk
ా>9ా#?r నhంపక య ండనటB
6 9ా#SI క>%Sనేయ మ టC క;(f అ" ఆ
సమజమ  అT:ను. 27 ాబట-C 9ారF ÅరహÑ xxను అá#ామ ల
"9ాసమ ల±దw నుం(f ఇటB అటB లA%ా, xxను అá#ామ ల;ను 9ా#S
´µరల;ను 9ా#S క;మరFల;ను 9ా#S పZి1ిల6ల;ను తమ గ (xరమ ల
x రమ న ">A#S. 28 ¹ÌL ఈ సమసN ారమ లను ేయ టక; PQ9ా

నను` పం12న"య , Tx అంతట TETE 9ాట-" ేయలద"య º"వలన ]రF
ె>ZిందురF. 29 మనుషpలంద#SI వచుd మరణమ వంట- మరణమ రF
ంన PQడలను, సమసN మనుషpలక; కల;గ నే #SI క>%SనPQడలను,
PQ9ా నను`పంప లదు. 30 అPే PQ9ా %tపu Vంత
పట-C ంచుటవలన 9ారF ాKణమ ల ాxళమ లk కcల;నటB
6 భ! తన
T°రFెరA 9ా#S" 9ా#SI క>%Sన సమసN మ ను !ం%S 9EZినPQడల 9ారF
PQ9ాను అలmమ ేZిర" ]క; ె>య నT:ను. 31 అతడ ఆ
మటల"`య ె1ిu x>ంచ %ాTE 9ా#S I\ం TEల T:రV(fెను. 32 భ! తన
T°రF ెరA 9ా#S" 9ా#S క;టBంబమ లను ÅరహÑ సంబంధు లంద#S" 9ా#S
సమసN సంాదమ ను !ం%S9EZ2ను. 33 9ారFను 9ా#S సంబంధులందరFను
ాKణమ  ాxళ మ లk కc>#S; భ! 9ా#S" !ం%S9EZ2ను; 9ారF
సమజమ లk ఉండక;ండ నhంA#S. 34 9ా#S చుటBCనున` ఇWా\PÚయ లందరF
9ా#S ష V"భ! మనలను !ం%S9Eయ TE¹ అనునుచు ా#SP#S.
35 మ#Sయ PQ9ా ±దw నుం(f అ%S` బయల;ే#S ధూారuణ మ ను
ెAdన ఆ #?ండవందల ఏబమం" ా>d9EZ2ను. 36 అపడ PQ9ా
¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdనువ యజక;డగ అహ#ను క;మరF(ైన ఎ>
యజరF ఇట6 నుమ ఆ అ%S`మధనుం(f ఆ ధూారFN లను ఎతp
N మ , అV
పKJÌి¡ తనV. 37 ఆ అ%S`" దూర మ %ా చల;
6 మ . 38 ాపమ ేZి తమ
ాKణమ లక; మ ప ెచుd"న #S ధూారFNలను ¬Zి" బ>1ీఠమ నక;
కప%ా 9:డలuPన #³క;లను ేయవలsను. 9ారF PQ9ా స"`¥I 9ాట-"
ెAdనందున అV పKJÌి¡ త నV; అV ఇWా\PÚయ లక; ఆన9ాల;%ా

ఉండను. 39 అహ#ను సంxన సంబం¥ ా" అను(ెవడను PQ9ా
స"`¥" ధూపమ అ#Suంప స]1ింA, 40 ÅరహÑవలsను అత" సమజమ
వలsను ాక;ండనటB
6 ఇWా\PÚయ లక; జj®పకసూచన%ా ఉండట?r యజక;
(ైన ఎ>యజరF ాలdబ(fన 9ారF అ#SuంAన PతN (f ధూారFNలను ¬Zి
PQ9ా ¹ÌL x #ా తన ె1ిuనటB
6 9ాట- బ>1ీఠమ నక; కప%ా
9:డలuPన #³క;ల; ేPంెను. 41 మరFTxడ ఇWా\PÚయ ల
సర సమజమ ¹ÌL అహ#నులక; V#ధమ %ా సణ గ చు]రF PQ9ా
పKజలను చం1ిJర" ె1ిu 42 సమజమ ¹ÌL అహ#ను లక; V#ధమ %ా
కc(ెను. 9ారF పKతmప గ (xరమ 9:ౖప J#S%S చూడ%ా ఆ ¤ఘమ x"
క4ను; PQ9ా మ¨©మయ కనబ(ెను. 43 ¹ÌL అహ #నుల; పKతmప
గ (xరమ ఎదుట-I #ా%ా 44 PQ9ా]రF ఈ సమజమ మధనుం(f
¾ల%S వ(f, 45 mణమ లk TEను 9ా#S" నhంపజ³య దున" ¹ÌLక;
Z2లVయ%ా 9ారF ¯ా%Sలప(f#S. 46 అపడ ¹ÌLవ ధూా#SN" ¬Zి"
బ>1ీఠప "పల "ం1ి ధూపమ 9EZి 9Eగమ %ా సమజమ TUదwక; 9:È6
9ా#S"!తN మ ాKయhdతN మ ేయ మ ; Åపమ PQ9ా స"`¥నుం(f
బయల;ే#?ను; ెగ ల; nదల; 12టMCన" అహ#ను ెపu%ా 47 ¹ÌL
ె1ిuనటB
6 అహ#ను 9ాట-" ¬Zి" సమజమ మధక; పరF%?JN Pనపడ
ెగ ల; జనులలk nదల;12ట-C య ం(ెను; ా%ా అతడ ధూపమ 9EZి ఆ జనుల
"!తN మ ాKయ hdతN మ ేZ2ను. 48 అతడ చAdన9ా#SI" బKJIయ న`
9ా#SI" మధను "ల;వబడ%ా ెగ ల; ఆ%?ను. 49 ÅరహÑ JరFగ బµటBన
చ"Pన9ారF %ాక పదుTxల;గ 9Eల ఏడవందలమం ఆ ెగ ల;ేత

చAd#S. 50 ఆ ెగ ల; ఆ%Sనపడ అహ#ను పKతmప గ (xరమ ±క
x రమ దగ¶ రనున` ¹ÌL ±దw క; J#S%S వెdను.
సంఖాండమ 17
1 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను. 2 వ ఇWా\PÚయ ల
మటల(f 9ా#S±దw TUక 1ితరFల క;టBంబమ నక; ఒక కఱÃ %ా,
అన%ా 9ా#S పK¥xనులంద#S±దw 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల పన
పం(ెKండ కఱÃ లను ¬Zి" PQవ#S కఱÃ ]ద 9ా#S1LరF 9ాKయ మ . 3
లVకఱÃ ]ద అహ#ను 1LరF 9ాKయవలsను; ఏలయన%ా 1ితరFల క;టBంబమ ల
పK¥xను"I ఒక కఱÃ P య ండవలsను. 4 TEను !మ 4ను క>Zిను
పKతmప గ (xరమ లk" Wాసనమ లPQదుట 9ాట-" ఉంచవలsను. 5 అపడ
TEను ఎవ" ఏరuరచుందుT° 9ా" కఱÃ A%S#Sంచును. ఇWా\ PÚయ ల; ]క;
V#ధమ %ా సణ గ చుండ సణ గ ల; Txక; Vనబడక;ండ మ"u9Eయ దును.
6 ాబట-C ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల ెపu%ా 9ా#S పK¥xనులందరF తమ తమ
1ితరFల క;టBంబమ లలk ఒక పK¥xను"I ఒక కఱÃ పన పం(ెKండ
కఱÃ లను అత"IAd#S; అహ#ను కఱÃ య 9ా#S కఱÃ ల మధనుం(ెను. 7 ¹ÌL
9ా#S కఱÃ లను ¯ాmప గ (xరమ లk PQ9ా స"` ¥" ఉంెను. 8
మరFTxడ ¹ÌL ¯ాmప గ (xరమ లk"I 9:È6 చూడ%ా లV క;టBంబపైన
అహ#ను కఱÃ A%S#Sd య ం(ెను. అ A%S#Sd పవ ల; పZి బµదమ
పండ6గలxPQను. 9 ¹ÌL PQ9ా స"`¥నుం(f ఆ కఱÃ ల"`ట-"
ఇWా\PÚయ లంద#S PQదుట-I ే%ా 9ారF 9ాట-" చూA ±కడ ఎవ#S

కఱÃ ను 9ారF ¬Zి"#S. 10 అపడ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నుJరFగబ(fన
9ా#S"గ#Sd ఆన9ాల;%ా ాాడబడనటB
6 , అహ#ను కఱÃ ను మరల
Wాసనమ ల PQదుట ఉంచుమ . 9ారF xవక;ండనటB
6 Txక; Vనబడక;ండ
9ా#S సణ గ లను ³వలమ అణA మ"u9EZిన 9ాడ9దువ. 11 అపడ
PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ ేZ2ను; ఆలగ నTE ేZ2ను. 12
అPే ఇWా\PÚయ ల; ¹ÌL ఇట6 "#Sఇ% మ ాKణమ ల; PనV;
నhంAJVు ¤మందరమ నhంAJVు. 13 PQ9ా మంరమ నక;
స]1ించు పKJ9ాడను చచుdను; ¤మ అందరమ xవవలZియ న`x?
అ" ప>I#S.
సంఖాండమ 18
1 PQ9ా అహ#ను ఇట6 T:నువను  క;మరFల;ను  తం(fK
క;టBంబమ ను ప#Sదz సÍ లప ZLవ లk" ోషమ లక; ఉతN ర9ాదుల;; వను
 క;మరFల;ను ] యజకత ప ోషమ లక; ఉతN ర9ాదుల; 2 మ#Sయ 
తం(fK %తKమ ను, అన%ా ల %JKక;లsౖన  సదరFలను వ దగ¶ రక;
¬Zి" #ావలsను; 9ారF  క>Zి క; ప#Sచర ేయ దురF. అPే వను
 క;మరFల;ను ¯ాmప గ (xరమ ఎదుట ZLవేయవలsను 3 9ారF "ను`ను
గ (xరమంతట-" ాాడచుండ వలsను. అPే 9ారFను ]రFను
xవక;ండనటB
6 9ారF ప#Sదz సÍ లమ ±క ఉపకరణమ ల±దw ?rనను
బ>1ీఠమ TUదw?rనను స]1ింపవలదు. 4 9ారF  క>Zి పKత mప
గ (xరమ లk" సమసN ZLవVషయమ లk x" ాాడవలsను. 5 అనుడ

]±దw క; స]1ింపకcడదు; ఇక]దట ]రF ప#Sదz సÍ లమ ను
బ>1ీఠమ ను ాాడ వలsను; అపడ ఇWా\PÚయ ల]I Åపమ #ాదు. 6
ఇ% TEను ఇWా\PÚయ లమధనుం(f లయ లsౖన ] సద రFలను
¬Zి" య Tx`ను; పKతmప గ (xరమ ±క ZLవేయ టక; 9ారF
PQ9ావలన ] కపu%Sంపబ(fయ Tx`రF. 7 ాబట-C వను 
క;మరFల;ను బ>1ీఠప పనుల"`ట- Vషయమ లkను అడi ెరలkప> x"
Vషయమ లkను యజకత మ జరFపచు ZLవేయవలsను. దయేతTE ]
యజకత పZLవ TEను ]IAdయ Tx`ను; అనుడ స]1ింAనPQడల
మరణhm TUందును. 8 మ#Sయ PQ9ా అహ#ను ఇట6 T:నుఇ%
ఇWా\PÚయ ల; పKJÌి¡ ంచు9ాట"`ట-లk Tx పKJ ా¡రuణమ లను ాాడ ప"
IAd య Tx`ను; అ ÌLకమ నుబట-C "తన కటC డవలన క;ను 
క;మరFలక;ను TE"Adయ Tx`ను. 9 అ%S`లk ద¨©ంపబడ" అJ ప#Sదz న
9ాట-లk క; #ావలZిన9Eవన%ా, 9ా#S T:ౖ9Eదమ ల"`ట-లkను, 9ా#S
ాపప#S}#ారÍ బల;ల"` ట-లkను, 9ా#S అప#ాధ ప#S}#ారÍ బల;ల"`ట-లkను
9ారF Txక; J#S%S ె>6ంచు అరuణమ ల"`య క;ను  క;మరFలక;ను
అJప#Sదz నవగ ను, అJప#S దz సÍ లమ లk ]రF 9ాట-" Jనవలsను. 10
పKJ మగ 9ాడను x"" Jనవలsను; అ క; ప#Sదz మ %ా ఉండను. 11
మ#Sయ 9ా#S xనమ లలk పKJÌి¡ ంపబ(f నయ , ఇWా\PÚయ ల; అల6(fంచు
అరuణమ ల"`య వగ ను. క;ను  క;మరFలక;ను  క;మ#?Nలక;ను
"తన కటC డవలన 9ాట- "AdJ";  Pంట-లk" పVతpKలందరFను 9ాట-"
Jనవచుdను. 12 9ారF PQ 9ాక; అ#Suంచు 9ా#S పKథమ ఫలమ లను,

అన%ా నూT:లk పKశసN నదంతయ , xKÔరస ¥xనమ లలk పKశసN
నదంతయ IAdJ". 13 9ారF తమ ేశప పంటల"` ట-లk PQ9ాక;
ెచుd పKథమ ఫలమ ల; V యగ ను;  Pంట-లk" పVతpKలందరF 9ాట-"
Jన వచుdను. 14 ఇWా\PÚయ లలk ]దు కటC బ(fన పKJ వసు
N వ దగ ను. 15
మనుషpలలk"ే! జంతpవలలk" ే!, 9ారF PQ9ాక; అ#Suంచు
సమసN ాKణ లలk" పKJ ¾>చూల; దగ ను. అPే మనుషp" ¾>చూ>
1ిల6ను 9:లPAd V(f1ింపవలsను. 16 అపVతK జంతpవల ¾>చూ> 1ిల6ను
9:లPAd V(f1ింపవలsను. V(f1ింపవలZిన 9ాట-" పట-C న T:లTxట-I వ
ఏరuరAన 9:లపన, ప#Sదz మంరమ ±క తpలప ప#Sమణ మ నుబట-C
అPదు తpలమ ల 9:ం(fPAd 9ాట-" V(f1ింపవలsను. తpలమ ఇరFవ
Aన`మ ల;. 17 అPే ఆవ±క ¾>చూ>" %tఱÃ ±క ¾>చూ>"
¤క±క ¾>చూ>" V(f1ింపకcడదు; అV పKJÌి¡ త నV; 9ాట- రకN మ ను
వ బ>1ీఠమ ]ద KfంA PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసన కల;గ నటB
6
9ాట- \వ ను ద¨©ంపవలsను %ా" 9ాట- మంసమ దగ ను. 18
అల6ం(fపబడ బ¢రయ క;(fజబËయ ైనటB
6 అయ దగ ను. 19
ఇWా\PÚయ ల; PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచు ప#Sదz న
పKJా¡రuణమ ల"`ట-" TEను క;ను  క;మరFలక;ను  క;మ #?Nలక;ను
"తన కటC డనుబట-C PAdJ". అ క;ను ాటB  సంతJI"
PQ9ా స"` ¥" "తమ ను ZిÍ రన "బంధన. 20 మ#Sయ PQ9ా
అహ#ను ఇట6 T:ను9ా#S ేశమ లk క; ¯ా సÍ ~మ కల;గదు; 9ా#S మధను
క; ాల; ఉండదు; ఇWా\PÚయ ల మధను  ాల;  ¯ా సÍ ~మ TETE. 21

ఇ% లయ ల; ేయ ZLవక;, అన%ా పKతmప గ (xరమ ±క ZLవక;
TEను ఇWా\PÚయ ల±క దశమ´µగమ ల"`ట-" 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ %ా
ఇAdJ". 22 ఇWా\PÚయ ల; ాపమ త%S> xవక;ండనటB
6 9ారF ఇక]దట
పKతmప గ (xరమ నక; #ాకcడదు. 23 అPే లయ ల; పKతmప
గ (xరమ ±క ZLవ ేZి, 9ా#S ZLవలk" ోషమ లక; x¤ ఉతN ర9ాదులsౖ
య ందురF. ఇWా\PÚయ ల మధను 9ా#SI ¯ా సÍ ~ ¤!య ఉండదు. ఇ
] తరతరమ లక; "తన కటC డ. 24 అPే ఇWా\PÚయ ల; PQ9ాక;
పKJ ా¡రuణమ %ా అ#Suంచు దశమ´µగమ లను TEను లయ లక;
¯ా సÍ ~మ %ా ఇAdJ". అందుేతను 9ారF ఇWా\ PÚయ ల మధను
¯ా సÍ ~మ సంాంపకcడద" 9ా#S ె1ిuJ". 25 మ#Sయ PQ9ా
¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdను 26 వ లయ ల ఇట6 నుమ TEను
ఇWా\PÚయ ల ేత ]క; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇ1ిuంAన దశమ´µగమ ను ]రF
9ా#S±దw పచుdనునపడ ]రF x"లk, అన%ా ఆ దశమ´µగమ లk
దశమ´µగమ ను PQ9ాక; పKJా¡రuణమ %ా ె>6ంపవలsను. 27 ]క;
వచుd పKJా¡రuణమ కళ6 ప పంటవలsను xKmల ¾ట-C ఫలమ వలsను
ఎంచవలsను. 28 అటB
6 ]రF ఇWా\PÚ య ల±దw పచుdను ]
దశమ´µగమ ల"`ట-లk నుం(f ]రF పKJా¡రuణమ ను PQ9ాక; ె>6ంప
వలsను. x"లk నుం(f ]రF PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచు అరuణమ ను యజ
క;(ైన అహ#నుక; ఇయవలsను. 29 ]Iయబడ 9ాట"`ట-లk పKశసN న
x"లkనుం(f PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచు పKJ అరuణమ ను, అన%ా x"
పKJÌి¡ త´µగమ ను x"లkనుం(f పKJÌి¡ ంపవలsను. 30 మ#Sయ వ 9ా#S

]రF x"లkనుం(f పKశసN ´µగ మ ను అ#SuంAన తరF9ాత !%S>న
కళ6 పవచుdబ(fవలsను xKm¾ట-C వచుdబ(fవలsను లయ లద" PQంచవలsను.
31 ]రFను ] క;టBంëక;ల;ను ఏ సÍ లమంైనను x"" Jనవచుdను;
ఏలయన%ా పKతmప గ (xరమ లk ]రF ేయ ZLవక; అ ]క; yతమ .
32 ]రF x"లkనుం(f పKశసN ´µగమ ను అ#SuంAన తరF9ాత x""బట-C ాప
hmను భ#Sంపక;ందురF; ]రF xవక;ండనటB
6 ఇWా\PÚ య ల
పKJÌి¡ తన9ాట-" అపVతKపరచకcడద" ెపమ .
సంఖాండమ 19
1 PQ9ా ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2ల Vెdను 2 PQ9ా
ఆజj®1ింAన ధర4WాసN  V¥ Pదన%ా, ఇWా\PÚయ ల; కళంకమ ల"య
మచd ల"య ఎపడను ా(f ¹య"య T:ౖన PQఱÃ" 12యను
±దw క; ¬Zి" #ావలsన" 9ా#S ెపమ . 3 ]రF యజక;(ైన
ఎ>యజరFక; x"" అపu%Sంపవలsను. ఒకడ ాæçమ 9:ల;ప>I x" ల;
"P అత" PQదుట x"" వ¥ంపవలsను. 4 యజక;(ైన ఎ>యజరF
x" రకN మ లk" ంెమ 9EK> ¬Zి పKతmప గ (xరమ ఎదుట ఆ
రకN మ లk ంెమ ఏడమరFల; Kfంపవలsను; 5 అత" కను`ల ఎదుట
ఒకడ ఆ 12యను, ద¨©ంపవలsను. x" చర4మ ను మంసమ ను రకN మ ను
1Lడయ ను ద¨©ంప వలsను. 6 మ#Sయ ఆ యజక;డ ేవxరF కఱÃ ను
¨©¯qపను రకN వరÞపనూల;ను ¬Zి", ఆ 12యను ాల;dచున` అ%S`లk
9ాట-" 9Eయవలsను. 7 అపడ ఆ యజ క;డ తన బటC ల; ఉదుక;" ళ6 

hర ¯ాqనమ ేZిన తరF9ాత ాæçమ లk పK9EhంA ¯ాయంాల మ వరక;
అపVతpK(ై య ండను. 8 x" ద¨©ంAన 9ాడ ళ6  తన బటC ల; ఉదుక;"
ళ6  hర¯ాqనమ ేZి ¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. 9
మ#Sయ పVతpK(ైన ±కడ ఆ 12య ±క భస4మ ను గ ేZి ాæçమ
9:ల;పలను పVతK సÍ లమందు ఉంచవలsను. ాపప#S}ర జలమ %ా ఇWా\
PÚయ ల సమజమ నక; x" భదKమ ేయవలsను; అ ాపప#S}#ారÍ బ>.
10 ఆ 12య±క భస4మ ను గ ేZిన9ాడ తన బటC ల; ఉదుక;"
¯ాయంాలమ వరక; అపVతpK(ై య ండను. ఇ ఇWా\PÚయ లక;ను
9ా#Sలk "వZించు పరేలక;ను "తన కటC డ. 11 ఏ నరశవమ T:ౖనను
మ ట-C న 9ాడ ఏడ నమ ల; అప VతpK(ై య ండను. 12 అతడ మడవ
నమ న ఆ జల మ  ాపz ేZి" Pడవ నమ న పVతpKడగ ను.
అPే 9ాడ మడవ నమ న ాపz ేZిన" యడల ఏడవ నమ న
పVతpKడాడ. 13 నరశవమ ను మ ట-C న9ాడ అటB
6 ాపz
ేZిన"PQడల 9ాడ PQ9ా మంరమ ను అపVతKపరచు9ాడగ ను. ఆ
మనుషpడ ఇWా\PÚయ లలkనుం(f ట-C 9Eయబడను. ాపప#S}ర జలమ
9ా"]ద Kfంపబడలదు గనుక 9ాడ అపVతpKడ, 9ా" అపVతKత Pంక
9ా" క;ండను. 14 ఒకడ ఒక గ (xరమ లk చAdనPQడల x"గ#Sdన V¥
P. ఆ గ (xరమ లk పK9Ehంచు పKJ9ాడను ఆ గ (xరమ లk నున`
యవతp
N ను ఏడ నమ ల; అపVతKమ %ా నుండను. 15 మత 9Eయబడక
ెరAయ న` పKJాతKయ అపVతKమగ ను. 16 బయట లమ లk ఖడ¶ మ 
నరకబ(fన9ా"T:ౖనను, శవమ T:ౖనను మనుషp" PQమ కT:ౖనను

సమ¥T:ౖనను మ టBC9ాడ ఏడ నమ ల; అపVతpK(ై య ండను. 17 అప
VతpK" రక; 9ారF ాప ప#S}#ారÍన మభస4మ లk" ంెమ
¬Zినవలsను; ాతKలk 9Eయబ(fన ఆ భస4మ ]ద ఒకడ ారF ళØ
6
యవలsను. 18 తరF9ాత పVతpK(ైన ±కడ ¨©¯qప ¬Zి" ఆ ళ6 లk
మ ంA, ఆ గ (xరమ ]దను x"లk" సమసN న ఉపకరణమ ల]దను
అకడనున` మనుషpల ]దను, ఎమ కTE %ా" నరకబ(fన 9ా"TE%ా"
శవమ TE %ా" సమ¥TE%ా" మ ట-C న9ా" ]దను x"" Kfంపవలsను. 19
మడవ నమ న ఏడవ నమ న పV తpKడ అపVతpK"]ద x""
Kfంపవలsను. ఏడవ నమ న 9ాడ ాపz ేZి" తన బటC ల;
ఉదుక;" ళ6  ¯ా`నమ ేZి ¯ాయంాలమ న పVతpKడగ ను. 20
అపVతpKడ ాపz ేZిన" PQడల అట-C మనుషpడ సమజమ లkనుం(f
ట-C 9Eయబడను; 9ాడ PQ9ా ప#Sదz సÍ లమ ను అపVతKపరెను;
ాపప#S}ర జలమ 9ా"]ద Kfంపబడలదు; 9ాడ అపVతpKడ. 21 9ా#SI
"తన కటC డ ఏదన%ా, ాపప#S}ర జలమ ను Kfంచు9ాడ తన బటC ల;
ఉదుక;నవలsను; ాపప#S }ర జలమ ను మ టBC9ాడ ¯ాయంాలమ వరక;
అప VతpK(ై య ండను; అపVతpKడ మ టBCన యవతp
N ను అపVతKమ . 22
x" మ టBC మనుషpలందరF ¯ాయం ాలమ వరక; అపVతpKలsౖ య ందురF.
సంఖాండమ 20
1 nదట- T:లయందు ఇWా\PÚయ ల సర సమ జమ Zీను అరణమ నక;
#ా%ా పKజల; ాేషpలk %S#S. అకడ !#ామ చ"P ాJ12టCబ(ెను. 2 ఆ

సమజమ నక; ళØ
6 లకPనందున 9ారF ¹ÌL అహ#నులక; V#ధమ %ా
%?r#S. 3 జనుల; ¹ÌL 9ాంచుచు అã మ సద రFల; PQ9ా
ఎదుట చ"Pనపడ ¤మ ను చ"PనPQడల ఎం ¤ల; 4 అPే
¤మ ను మ పవల;ను ఇకడ చ"వనటB
6 ఈ అరణమ లk"I
PQ9ా సమజమ ను ]#³ల ెAdJ#S? 5 ఈ ా"bట-I మమ 4 ెచుdటక;
ఐగ పNలkనుం(f మమ 4ను ఏల ర1ిuంAJ#S? ఈ సÍ లమ లk %Sంజల; లవ
అం¸రల; లవ xKmల; లవ x"మ4ల; లవ xKగ టక; æï6 లవ"#S. 6
అపడ ¹ÌL అహ# నుల; సమజమ ఎదుటనుం(f పKతmప
గ (xరమ ±క x రమ లk"I 9:È6 ¯ా%Sలపడ%ా PQ9ా మ¨©మ 9ా#SI
కనబ(ెను. 7 అంతట PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ న Z2లVెdను 8 వ 
కఱÃ ను ¬Zి", వను  సదరF(ైన అహ#నును ఈ సమజమ ను
గ ేZి 9ా#S కను`ల PQదుట ఆ బండ మటలడమ . అ ళ6 "చుdను.
వ 9ా#S రక; ళ6 ను బండలkనుం(f ర1ిuంA సమజమ నక;ను 9ా#S
6 ¹ÌL
పవలక;ను xKగ టIమ 4. 9 PQ9ా అత" ాజj® 1ింAనటB
ఆయన స"`¥నుం(f ఆ కఱÃ ను ¬Zి" PQను. 10 తరF9ాత ¹ÌL
అహ#నుల; ఆ బండ PQదుట సమజమ ను గ ేZి నపడ అతడ 9ా#S
ోKహÑల#ా Vను(f; ¤మ ఈ బండలkనుం(f ]రక; ళØ
6 ర1ిuంపవలsTx?
అT:ను. 11 అపడ ¹ÌL తన ెP PQJN #?ండమరFల; తన కఱÃ  ఆ
బండను టC %ా ళØ
6 సమృz %ా పKవ¨©ంెను; సమజమ ను పవల;ను
xK%?ను. 12 అపడ PQ9ా ¹ÌL అహ#నుల ]రF ఇWా\PÚయ ల
కను`ల PQదుట Tx ప#Sదz తను సTx4"ంచునటB
6 నను` నమ 4 నకJ#S

గనుక ఈ సమజమ ను TEను 9ా#SIAdన ేశమ లk"I ]రF డ" ర"
ె12uను. 13 అV #§బµ జలమనబ(ెను; ఏలయన%ా ఇWా\PÚయ ల;
PQ9ా 9ాంAనపడ ఆయన 9ా#S మధను తను`
ప#Sదz పరచుT:ను. 14 ¹ÌL ాేషpనుం(f ఎోమ #ాàTUదwక; దూత లను
పం1ి సదరFడగ ఇWా\Pల; అడగ న ేమన%ామక; వAdన కషC మ
యవతp
N ను క; ె>Zిన; 15 మ 1ితరFల; ఐగ పNనక; 9:È6#S; ¤మ xల
నమ ల; ఐగ పNలk "వZింAJVు; ఐగ 1ీN య ల; మమ 4ను మ 1ితరFలను
శ\మ12ట-C#S. 16 ¤మ PQ9ాక; nఱ 12టC%ా ఆయన మ nఱను V",
దూతను పం1ి ఐగ పNలkనుం(f మమ 4ను ర1ిuంెను. ఇ% ¤మ 
>¤రల Aవర ాేషp పటC ణమ లk ఉTx`మ . 17 మమ 4ను  ేశమ ను
xట- "మ 4; లమ లలk బ(fPQనను xKmటలలk బ(fPQనను 9:ళ6మ ;
బµవల ళØ
6 xKగమ ; #ాజ మర¶ మ న న(fAPQదమ .  >¤రలను
xటBవరక; క;(f9:ౖపన?rనను ఎడమ9:ౖపన ?rనను JరFగక;ండ PQదమ"
ె1ిuంెను. 18 ఎో] య ల; వ Tx ేశమ లk బ(f 9:ళ6కcడదు; TEను
ఖడ¶ మ  క; ఎదురF%ా వెdదను సు] అ" అత" ెపu%ా 19
ఇWా\PÚయ ల;¤మ #ాజమర¶ మ నTE 9:æç6దమ ; TEనును Tx పవల;ను
 ళØ
6 xKగ T:డల 9ాట- Vల;వ "చుdందును మ#³! లదు, ా>నడకTE
xట-వదును; అంే అ" అత" ె1ిuనపడ అతడవ #ాTEకcడదT:ను.
20 అంతట ఎోమ బహÑ జనమ ను మ} బలమ ను బయల;ే#S 9ా#S
?దురF%ా వెdను. 21 ఎోమ ఇWా\Pల; తన > ¤రలలkబ(f xట-వటక;
Z2లVయలదు గనుక ఇWా\PÚయ ల; అత" ±దw నుం(f ¾ల%SP#S. 22

అపడ ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ ాేషpలk నుం(f ¯ా%S రF
ండక; వెdను. 23 PQ9ా ఎోమ >¤రల±దw నున` రF
ండలk ¹ÌL అహ#నులక; ఈలగ Z2లVెdను 24 అహ#ను తన 1ితరFల
ేరdబడను; ఏలయన%ా #§బµ ళ6 ±దw ]రF Tx మట Vనక Tx]ద
JరFగ బµటB ేZిJ#S గనుక TEను ఇWా\PÚయ లక; ఇAdన ేశమందు అతడ
పK9Ehంపడ. 25 వ అహ#నును అత" క;మరF(ైన ఎ> యజరFను
డ" రF ండPQI, 26 అహ#ను వసN మ ల; ¬Zి అత" క;మరF(ైన
ఎ>యజరFనక; ¾(f%Sంచుమ . అహ#ను తన 1ితరFల ేరdబ(f అకడ
చ"వను. 27 PQ9ా ఆజj®1ింAనటB
6 ¹ÌL ేZ2ను. సర సమజమ
చూచుచుండ%ా 9ారF రF ండ T:I#S. 28 ¹ÌL అహ#ను వసN మ ల; ¬Zి
అత" క;మరF(ైన ఎ>యజరFనక; ¾(f%Sంెను. అహ#ను ండhఖరమ న
చ"PQను. తరF9ాత ¹ÌLయ ఎ>యజరFను ఆ ండ%SవAd#S. 29
అహ#ను చ" PQన" సర సమజమ గ\¨©ంAనపడ ఇWా\PÚ య ల
క;టBంëక;లందరFను అహ#నురక; మ పu న మ ల; దుఃఖమ స>1ి#S.
సంఖాండమ 21
1 ఇWా\PÚయ ల; అx#§య ల మర¶ మ న వచుd చుTx`ర" దfణక;న
"వZింAన కTxయ (ైన అ#ాదు #ాà V", అతడ ఇWా\PÚయ ల
య దz మ ేZి 9ా#Sలk ం#S" ెరపటC %ా 2 ఇWా\PÚయ ల; PQ9ాక;
nÖక;" వ మ ేJI ఈ జన మ ను బÐJN %ా అపu%SంAనPQడల ¤మ
9ా#S పటC ణమ లను  1Lరట "ర4లమ ేZ2దమ"#S. 3 PQ9ా

ఇWా\PÚయ ల మట ఆలIంA ఆ ాTxయ లను అపu%Sంప%ా
ఇWా\PÚయ ల; 9ా#S" 9ా#S పటC ణమ లను "ర4లమ ేZి#S. అందువలన ఆ
bట-I #ా4 అను 1LరF 12టCబ(ెను. 4 9ారF ఎోమ ేశమ ను చుట-C
వలsన" రF ండనుం(f ఎఱÃ సమ దKమర¶ మ %ా ¯ా%Sనపడ మ#ా¶
యసమ ేత జనుల ాKణమ ¯మ4Zిల6 sను. 5 ా%ా పKజల; ేవ"I"
¹ÌLక;ను V#ధమ %ా మటల(fఈ అరణమ లk చచుdటక; ఐగ పNలkనుం(f
]రF మమ 4 T:ందుక; ర1ిuంAJ#S? ఇకడ ఆ}రమ లదు, ళØ
6 లవ,
చV¯ారమ ల; ల" PÀ అన`మ మక; అసహ నద"#S. 6 అందుక;
PQ9ా పKజలలk"I xప కరమ లsౖన సరuమ లను పం12ను; అV పKజలను
కరFవ%ా ఇWా\PÚయ లలk అTEక;ల; చ"P#S. 7 ాబట-C పKజల; ¹ÌL
±దw క; వAd¤మ PQ9ాక;ను క;ను V#ధమ %ా మటల(f ాపమ
ేZిJVు; PQ9ా మ మధ నుం(f ఈ సరuమ లను ¾ల%SంచునటB
6
ఆయనను 9Eడనుమ"#S. 8 ¹ÌL పKజలరక; ాKరÍన ేయ%ా
PQ9ావ xపకరన సరuమ వంట- పKJమను ేPంA సN ంభమ ]ద
12టC Bమ ; అపడ కరవబ(fన పKJ9ాడను x"9:ౖపచూA బKదుక;న" ¹ÌLక;
Z2లVెdను. 9 ాబట-C ¹ÌL ఇతN (f సరu nకట- ేPంA సN ంభమ ]ద x""
12టMCను. అపడ సరuపాటB J"న పKJ9ాడ ఆ PతN (f సరuమ ను "x"ంA
చూAనందున బK?ను. 10 తరF9ాత ఇWా\PÚయ ల; ¯ా%S ఓబ¢తpలk %S#S. 11
ఓబ¢తpలk నుం(f 9ారF ¯ా%S సూ#దయక;న, అన%ా ¹యబ ఎదుట
అరణమంద> ఈPQ అబµ#§మ TUదw %S#S. 12 అకడనుం(f 9ారF ¯ా%S జ?#?దు
లkయలk %S#S. 13 అకడనుం(f 9ారF ¯ా%S అ¹#§య ల >¤రలనుం(f

వAd పKవ¨©ంA అరణమందు సంచ#Sంచు అ#`ను అదw #S" %S#S. అ#`ను
¹యáయ లక;ను అ¹#§ య లక;ను మధనుండ ¹యబ స#Sహదుw.
14 ాబట-C PQ9ా సు(f%ా>ేతT:ౖనటBC 9ా¨Áబ ను అ#` నులk పడ
ఏరFలను ఆరF ేశ "9ాససÍ లమ నక; J#S%S ¹యబ ాKంతమ లక;
స]పమ %ా 15 పKవ¨©ంచు ఏరFల మడగ లను పటBCT:ననుమట PQ9ా
య దz మ ల గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fయ న`. 16 అకడనుం(f 9ారF బ¿PరFక;
9:È6#S. PQ9ా జనులను గ ేయ మ , TEను 9ా#SI ళ6 "ెdదన"
¹ÌL ె1ిuన బµV అ. 17 అపడ ఇWా\PÚయ ల; ఈ ాట ా(f#S బµ
ఉబ క;మ . x" ×#N Sంచు(f బµ; P>కల; x" తKV #S 18 తమ అ¥ార
దండమ లేతను కఱÃ లేతను జనుల అ¥ారFల; x" తKV #S. 19 9ారF
అరణమ నుం(f మxNనుక;ను మxNనునుం(f నహÚPల;క;ను
నహÚPల;నుం(f బµ¹తpక;ను 20 ¹యబ ేశమంద> లkయలkనున`
బµ¹తpనుం(f PQ(x#SI ఎదురF%ానున` 1ి¯¶ ాండక; వAd#S. 21
ఇWా\PÚయ ల; అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీను TUదwక; దూతలను
పం1ిమమ 4ను  ేశమ లk బ(f 9:ళ6"మ 4. 22 ¤మ లమ ల?rనను xKm
టల?rనను మ ; బµవల ళØ
6 xKగమ ; ¤మ  >¤రలను
xటBవరక; #ాజమర¶ మ లkTE న(fA దుమ" అత" ె1ిuంA#S. 23 అPే
Zీను ఇWా\PÚయ లను తన >¤రలను xట"య లదు. మ#Sయ
Zీను తన సమసN జనమ ను కcరFd" ఇWా\PÚయ లను
ఎదు#tనుటక; అరణమ లk"I 9:È6, యహàక; వAd ఇWా\PÚయ ల
య దz మ ేZ2ను. 24 ఇWా\PÚయ ల; 9ా"" కJN 9ాత హతమ ేZి, 9ా"

ేశమ ను అ#`ను nదల;" యబ¢Ëక;వరక;, అన%ా అ¹4య ల
ేశమ వరక; ¯ా ¥ºనపరచు"#S. అ¹4య ల >¤ర దుర¶ మన. 25
అPనను ఇWా\PÚయ ల; ఆ పటC ణమ ల"`ట-" పటBC"#S. ఇWా\PÚయ ల;
అ¹#§ య ల పటC ణమ ల"`ట-లkను ¨¼Ëనులkను x" పలs6 ల"`ట-లkను
%S#S. 26 ¨¼Ëను అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీను పటC ణమ ; అతడ అంతక;
మ నుప ¹యబ #ాà య దz మ ేZి అ#`నువరక; 9ా" ేశమంతయ
పటBCT:ను. 27 ాబట-C ¯ాతల; పల;క; కవల; ఇటB
6 ెపదురF ¨¼Ëనుక;
రం(f Zీను పటC ణమ ను కటC వలsను x"" ¯ాÍ1ింపవలsను 28
¨¼Ëనునుం(f అ%S` బయల;9:æç6ను Zీను పటC ణమ నుం(f జj లల;
బయల;9:æç6ను అ ¹యబ నక; ే#Sన ఆరF ేశమ ను ాలsdను
అ#`ను±క ఉన`తసÍ లమ ల పKభ వలను ాలsdను. 29 ¹యబ, క;
శ\మ ?¹షp జనుల#ా, ]రF నhంAJ#S త1ిuంచు"న తన క;మరFలను
తన క;మ#?Nలను అతడ అ¹#§య ల#ాజ?ౖన Zీనుక; ెర%ాఇెdను. 30
9ాట-]ద గ #S12ట-C ట-C JVు ºబ¢నువరక; ¨¼Ëను నhంెను T°ఫహÑవరక;
x" ాడ ేZిJVు. అ%S`వలన ¤ెబµవరక; ాడేZిJVు. 31 అటB
6
ఇWా\PÚయ ల; అ¹#§య ల ేశమ లk %S#S. 32 మ#Sయ యజ?రF
ేశమ ను సంచ#SంA చూచు ట?r ¹ÌL మనుషpలను పంప%ా 9ారF x" %ా\మ
మ లను వశమ ేZి" అకడనున` అ¹#§య లను >9EZి#S. 33 9ారF
J#S%S బµాను మర¶ మ %ా 9:È6నపడ బµాను #ాజ?ౖన ఓగ ను అత" సమసN
జనమ ను ఎెKPÀలk య దz మ ేయ టక; 9ా#S" ఎదు#tన బయల;ేర%ా
34 PQ9ా ¹ÌL "ట6 T:ను అత"I భయపడక;మ ; TEను అత"" అత"

సమసN జనమ ను అత" ేశమ ను  ేJI అపu%SంAJ"; వ ¨¼Ëనులk
"వZింAన అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీనుక; ేZినటB
6 ఇత"I" ేయ దువ.
35 ాబట-C 9ారF అత"" అత" క;మరFలను అత"I ఒక(ైనను WÌించక;ండ
అత" సమసN జనమ ను హతమ ేZి అత" ేశమ ను ¯ా ¥ºన పరచు"#S.
సంఖాండమ 22
1 తరF9ాత ఇWా\PÚయ ల; ¯ా%S PQ#SÅక; ఎదు రF%ా ±#ాwను
¬రమ ననున` ¹యబ xనమ లలk %S#S. 2 ZిuరF క;మరF(ైన
బµలక; ఇWా\PÚ య ల; అ¹#§య లక; ేZినదంతయ చూెను. 3 జనమ
V¯ాNరమ %ా నున`ందున ¹యáయ ల; 9ా#S" చూA !I> భయప(f#S;
¹యáయ ల; ఇWా\PÚ య లక; జంI#S. 4 ¹యáయ ల; !xను
12దwల ఎదుw áట- పAdకను TxI9Eయ నటB
6 ఈ జనసమహమ మన చుటBC
ఉన` యవతp
N ను ఇపడ TxI9Eయ న"#S. ఆ ాలమందు ZిuరF
క;మరF(ైన బµలక; ¹యáయ లక; #ాà. 5 ాబట-C అతడ బ¿ãరF
క;మరF(ైన ëలమ ను 1ిల;చుటక; అత" జనుల ేశమంద>
న±దw నున` 12రFక; దూతలేత ఈ వరN మనమ పం12నుAతN %Sంచుమ ;
ఒక జనమ ఐగ పNలkనుం(f వెdను; ఇ% 9ారF భతలమ ను క1ిu Tx
PQదుట %Sయ Tx`రF. 6 ాబట-C వ దయేZి వAd Tx "!తN మ ఈ
జనమ ను శ1ించుమ ; 9ారF TxకంటM బలవంతpల;; 9ా#S" హతమ ేయ టక;
TEను బలnందుదుTE¹; అపడ TEను ఈ ేశమ లkనుం(f 9ా#S"
>9Eయ దును; ఏలయన%ా వ ºVంచు9ాడ ºVంపబడన"య

శ1ించు9ాడ శ1ించబడన"య TET:రFగ దును. 7 ాబట-C ¹యబ
12దwల;ను !xను 12దwల;ను ¯ె ¯మ 4ను ేత పటBC" ëలమ TUదwక;
వAd బµలక; మటలను అత" ెపu%ా 8 అతడ 9ా#SPÀ #ాJK ఇకడTE
ఉండ(f; PQ9ా Txక; Z2లVAdన మటలను TEను J#S%S వAd ]
ె12uదనT:ను. అపడ ¹యబ అ¥ారFల; ëలమ TUదw బసేZి#S. 9
ేవడ ëలమ TUదwక; వAd ±దw నున` PÀ మనుషpల; ఎవర"
అడగ%ా 10 ëలమ ేవ" Pట6 T:నుZిuరF క;మరF(ైన బµలకను
¹యబ #ాà 11 AతN %Sంచుమ ; ఒక జనమ ఐగ పNనుం(f బయల;ే#S
వెdను; 9ారF భతల మ ను కపచుTx`రF; వ ఇప(ేవAd Tx "!తN మ
9ా#S" శ1ింపమ ; TEను 9ా#S య దz మ ేZి 9ా#S" >9Eయ దుTE¹ అ"
#Sేత Txక; వరN మనమ పం12ను. 12 అందుక; ేవడవ 9ా#S
9:ళ6కcడదు, ఆ పKజలను శ1ింపకcడదు, 9ారF ఆర ంపబ(fన9ారF అ"
ëలమ  ె12uను. 13 ాబట-C ëలమ ఉదయమ న లA బµలక;
అ¥ారFల]రF ] స ేశమ నక; 9:ళ6 Ø(f; ] కcడ వచుdటక;
PQ9ా Txక; Z2లVయన" ెపచుTx`డన%ా 14 ¹యబ అ¥ ారFల;
లA బµలక; TUదwక; 9:È6ëలమ మ కcడ #ాTUల6(xPQన"#S. 15 అPనను
బµలక; 9ా#S కంటM బహÑ ఘనతవ¨©ంAన మ#S PQక;వ మం అ¥ ారFలను
మరల పం12ను. 16 9ారF ëలమ TUదwక; వAd అత"వ దయేZి
Tx±దw క; వచుdటక; ఏ!య అడi మ ెపuక;మ . 17 TEను క; బహÑ
ఘనత కల;గజ³Z2 దను; వ Tx ఏ! ెపదు9Ù అ ేZ2దను గనుక వ
దయేZి వAd, Tx "!తN మ ఈ జనమ ను శ1ించుమ" ZిuరF

క;మరF(ైన బµలక; ె12uన"#S. 18 అందుక; ëలమ బµలక; తన PంటMడ
9:ం(f బం%ా రమ లను TxIAdనను w ప"T:ౖనను %tపuప"T:ౖనను ేయ నటB
6
TEను Tx ేవ(ైన PQ9ా T°ట-మట ]రలను. 19 ాబట-C ]రF దయేZి
PÀ #ాJK ఇకడ నుండ(f; PQ9ా Tx "క TE! ెపT° TEను
ె>Zిందున" బµలక; ZLవక;లక; ఉతN ర!ెdను. 20 ఆ #ాJK ేవడ
ëలమ TUదwక;వAdఆ మనుషpల; "ను` 1ిల;వ వAdనPQడల వ లA
9ా#S 9:ళ6 Øమ ; అPే TEను  ె1ిuన మటపనTE వ ేయవలsన"
అత"I Z2లVెdను. 21 ఉదయమ న ëలమ లA తన %ా(fదక; గంత కట-C
¹యబ అ¥ారFల కcడ 9:æç6ను. 22 అతడ 9:ళ6 Øచుండ%ా ేవ" Åపమ
రగ ల;T:ను; PQ9ా దూత అత"I V#¥PQ Kవలk ">ెను. అతడ తన
%ా(fదT:I వచుండ%ా అత" ప"9ారF ఇదw రF అత"కcడ నుం(f#S. 23
PQ9ా దూత ఖడ¶ మ దూZి ేత పటBC" Kవలk ">A య ండట ఆ
%ా(fద చూెను గనుక అ Kవను V(fA లమ లk"I PQను. ëలమ
%ా(fదను x#SI మల;పవలsన" x" టC %ా 24 PQ9ా దూత
PరFపKకలను %డల;గల xKmటల సందులk ">ెను. 25 %ా(fద PQ9ా
దూతను చూA %డ]ద ప(f ëలమ ాల;ను %డక; అను గనుక అతడ
x" మరల టMC ను. 26 PQ9ా దూత మ ందు 9:ళ6 Øచు క;(f?rనను
ఎడమ?rనను JరFగ టక; x#Sల" PరFక; bటను "ల;వ%ా 27 %ా(fద
PQ9ా దూతను చూA ëలమ కcడ I\ంద కcలబ(ెను గనుక ëలమ
Åపమ మం(f తన ేJ కఱÃ  %ా(fదను టMC ను. 28 అపడ PQ9ా ఆ
%ా(fదక; 9ాక; "ెdను గనుక అవ నను` మ మ4రF ట-C JV; TEను

"TE`! ేZిJన" ëలమ  అన%ా 29 ëలమ వ Tx]ద JరFగబ(fJV;
Txేత ఖడ¶ మ న`PQడల "ను` చం1ియ ందున" %ా(fద అT:ను. 30
అందుక; %ా(fదTEను xనT:ౖన nదల;" TEట-వరక; వ ఎక;చు వAdన
 %ా(fదను ాTx? TET:ప(ైన Iట6 B ేయ ట కxw? అ" ëలమ  అన%ా
అతడలదT:ను. 31 అంతలk PQ9ా ëలమ కను`ల; ెరెను గనుక,
దూZిన ఖడ¶ మ ేతపటBC" Kవలk ">Aయ న` PQ9ా దూతను
అతడ చూA తల వంA ¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేయ%ా 32 PQ9ా
దూతPÀ మ మ4రF  %ా(fదను 9Eల ట-C JV? ఇ% Tx PQదుట  నడత
Vప#§తన గనుక TEను క; V#¥T:ౖ బయల;ే#S వAdJ". 33 ఆ %ా(fద
నను` చూA PÀ మ మ4రF Tx PQదుటనుం(f ¾>%?ను; అ Tx PQదుట
నుం(f ¾లగ" PQడల "శdయమ %ా TEనప(ే "ను` చం1ి x" ాKణమ ను
రfంA య ందున" అత" ె12uను. 34 అందుక; ëలమ TEను
ాపమ ేZిJ"; వ Txక; ఎదురF%ా Kవలk "ల;చుట Txక; ె>Zిన ాదు.
ాబట-C PÀ ప"  దృÌిC I ెడiైే TEను 9:నుకక; 9:æç6దన" PQ9ా దూత
ెపu%ా 35 PQ9ా దూతవ ఆ మనుషpల కcడ 9:ళ6 Øమ . అPే
TEను  ెప మటPా" మ#³!య పల;కకcడద" ëలమ  ె12uను.
అపడ ëలమ బµలక; అ¥ారFల కcడ 9:æç6ను. 36 ëలమ వెdన"
బµలక; V", ఆ >¤రల Aవరనున` అ#`ను ¬రమ నంద> ¹యబ
పటC ణమ వరక; అత"" ఎదు#tన బయల;9:ళ6%ా 37 బµలక; ëలమ 
"ను` 1ిల;చుటక; TEను ±దw క; దూతలను పం1ియ ంట-" గx.
Tx±దw క; 9Eల #ాకJV? "ను` ఘనపరచ సమరFÍడను ాTx? అT:ను. 38

అందుక; ëలమ ఇ% ±దw క; వAdJ"; అPన TE!? ఏైనను ెపటక;
Txక; శIN కలx? ేవడ Tx T°ట ప>Iంచు మటP ప>?దన" బµలక;
ె12uను. 39 అపడ ëలమ బµలక; కcడ 9:æç6ను. 9ారF Iరì
హÑbdతpక; వAdనపడ 40 బµలక; ఎడ6 ను %tఱÃ లను బ>%ా అ#SuంA,
ంత´µగమ ëలమ క;ను అత" ±దw నున` అ¥ారFల క;ను పం12ను. 41
మరFTxడ బµలక; ëలమ ను డ "P, బయల;±క ఉన`త
సÍ లమ ల]దనుం(f జనులను Aవరవరక; చూడవలsన" అత"" అbdట
ఎIంెను.
సంఖాండమ 23
1 అపడ ëలమ ఇకడ TEను బ> అ#Suంచు టక; ఏడ బ>1ీఠమ లను
కట-C ంA, ఇకడ ఏడ Å(ెలను ఏడ టäC ళ6 ను Zిదzపరచుమ" బµలక;
ె12uను. 2 ëలమ ె1ిuనటB
6 బµలక; ేయ%ా, బµలక;ను ëల మ ను పKJ
బ>1ీఠమ ]ద ఒక Å(ెను ఒక టäC ల;ను దహనబ>%ా అ#SuంA#S. 3 మ#Sయ
ëలమ బµలక;బ>1ీఠమ ]  దహనబ>±దw ">Aయ ండమ ,
TEను 9:æç6దను; ఒక9Eళ PQ9ా నను` ఎదు#tనుTE¹; ఆయన Txక;
కనుపరచున క; ె>యేZ2దన" ె1ిu టCPQ?ను. 4 ేవడ
ëలమ క; పKతmమ ా%ా అతడTEను ఏడ బ>1ీఠమ లను ZిదzపరA పKJ
x"]దను ఒక Å(ెను ఒక టäC ల;ను అ#SuంAJన" ఆయన ెపu%ా, 5
PQ9ా ఒకమట ëలమ T°ట ఉంAవ బµలక;TUదwక; J#S%S 9:È6 PటB
6
ెపమT:ను. 6 అతడ బµలక;TUదwక; J#S%S 9:È6నపడ అతడ ¹యబ

అ¥ారFలంద#S తన దహనబ> ±దw ">Aయ ం(ెను. 7 అపడ ëలమ
ఉపమన #§J%ా ఇట6 T:ను అ#ామ నుం(f బµలక;తరFu పర తమ లనుం(f
¹యబ #ాà నను`ర1ిuంAరమ 4; Tx "!తN మ యÅబ ను శ1ింపమ
రమ 4; ఇWా\Pల;ను భయ12టCవలsను అT:ను. 8 ఏమ" శ1ింపగలను? ేవడ
శ1ింపలే ఏమ" భయ12టCగలను? ేవడ భయ12టCలే. 9 టCల
hఖరమ నుం(f అత" చూచుచుTx`ను ండలనుం(f అత" కను%tనుచుTx`ను
ఇ% ఆ జనమ ఒంట-%ా "వZించును జనమ లలk లsIంపబడరF. 10
యÅబ #³ణ వలను ఎవరF లsIంెదరF?ఇWా\Pల; Txల¶ వాల;ను ఎవరF
లsక12టCగలరF? Jమంతpల మరణమ వంట- మరణమ Txక; లంచును
%ాక.Tx అంతదశ 9ా#S అంతమ వంట- దగ ను %ాక అT:ను. 11 అంతట బµలక;
ëలమ  వ Tx³! ేZిJV? Tx శతpKవలను శ1ించుటక; "ను`
ర1ిuంAJ"; అPే వ 9ా#S" ప#SN%ా ºVంAJవT:ను. 12 అందు
కతడPQ9ా Tx T°ట ఉంAనx" TEను శ\z %ా పల;క వxw? అ"
ఉతN ర!ెdను. 13 అపడ బµలక;దయేZి Txకcడ మ#S±క bట-I
రమ 4. అకడనుం(f 9ా#S" చూడవచుdను; 9ా#S AవరమతK¤ కనబడను
%ా" 9ారందరF క; కనబడరF; అకడనుం(f Tx "!తN మ 9ా#S"
శ1ింపవలsన" అత" ె1ిu 14 1ి¯¶ ా న నున` ావ>9ా#S లమ నక;
అత" డ"P, Pడ బ>1ీఠమ లను కట-C ంA, పKJ బ>1ీఠమ ]ద ఒక
Å(ెను ఒక టäC ల;ను అ#Suంెను. 15 అతడవ ఇకడ  దహనబ>±దw
">Aయ ండమ ; TEను అకడ PQ9ాను ఎదు#tందున" బµలక;
ెపu%ా, 16 PQ9ా ëలమ ను ఎదు#t" ఒక మటను అత" T°ట

ఉంAవ బµలక;TUదwక; J#S%S 9:È6 PటB
6 ెపమT:ను. 17 అతడ బµలక;
TUదwక; 9:È6నపడ అతడ తన దహనబ>±దw ">Aయ ం(ెను. ¹యబ
అ¥ారFల;ను అత"±దw నుం(f#S. బµలక; PQ9ా P! ె12uన"
అడగ%ా 18 ëలమ ఉపమన#§J%ా "ట6 T:ను బµలకc, లA Vనుమ ZిuరF
క;మరF(x, ెVTU%¶ S Tx మట ఆలIంచుమ . 19 ేవడ అబదz మడటక;
ఆయన మనవడ ాడ పWాdxNపపడటక; ఆయన నరపతpKడ ాడ
ఆయన ె1ిu ేయక;ండTx? ఆయన మట PAd ¯ాÍ1ింపక;ండTx? 20
ఇ% ºVంచుమ" Txక; Z2ల9ాPQను ఆయన ºVంెను; TEను x"
మరdలను. 21 ఆయన యÅబ లk ఏ ోషమ ను కను%tనలదు ఇWా\Pల;లk
ఏ వంకరతనమ ను చూడలదు అత" ేవ(ైన PQ9ా అత"I
(ైయ Tx`డ. 22 #ాà±క జయధ " 9ా#Sలk నున` ేవడ
ఐగ పNలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంెను గ రFతp 9Eగమ వంట- 9Eగమ 9ా#SI
కలదు. 23 "జమ %ా యÅబ లk మంతKమ లదు ఇWా\Pల;లk శక;నమ
లదు ఆయాలమ లందు ేవ" ారమ ల; యÅబ వంశసుÍలగ
ఇWా\PÚయ లక; ె>యెపuబడను. 24 ఇ% ఆ జనమ
ఆడZింహమ వలs లచును అ Zింహమ వలs "I "ల;చును అ 9Eటను J"
చంపబ(fన 9ాట- రకN మ xKగ వరక; పండనదు. 25 అంతట బµలక;వ ఏ
మతKమ ను 9ా#S" శ1ింపను వదుw, ºVంపను వదుw అ" ëలమ  ెపu%ా
26 ëలమ PQ9ా ె1ిuనదంతయ TEను ేయవలsన" TEను 
ెపuలx? అ" బµలక;క; ఉతN ర!య%ా 27 బµలక; వ దయేZి రమ 4;
TEను 9E#tకbట-I "ను` డ" PQదను; అకడ నుం(f Tx "!తN మ

వ 9ా#S" శ1ించుట ేవ" దృÌిC I అనుకcలమగ TE¹ అ" ëలమ 
ె12uను. 28 బµలక; ఎ(x#SI ఎదురF%ా నున` 12ãరF hఖరమ నక;
ëలమ ను డ" Pన తరF9ాత 29 ëలమ ఇకడ Txక; ఏడ బ>
1ీఠమ లను కట-C ంA, Pకడ ఏడ Å(ెలను ఏడ టäC ళ6 ను Zిదzపరచుమ"
బµలక; ె12uను. 30 ëలమ ె1ిuనటB
6 బµలక; ేZి పKJ బ>1ీఠమ ]ద
ఒక Å(ెను ఒక టäC ల;ను అ#Suంెను.
సంఖాండమ 24
1 ఇWా\PÚయ లను ºVంచుట PQ9ా దృÌిC I మంAద" ëలమ
ె>Zి"నపడ అతడ మ నుపట- వలs శక;నమ లను చూచుటక; 9:ళ6క
అరణమ 9:ౖప తన మ ఖమ ను JKపT:ను. 2 ëలమ కను`లsJN ఇWా\
PÚయ ల; తమ తమ %తKమ ల పన %Sయ ండట చూAనపడ ేవ"
ఆత4 అత"]I వెdను 3 గనుక అతడ ఉపమన#§J%ా ఇట6 T:ను బ¿ãరF
క;మరF(ైన ëలమ క; వAdన ే9ÙIN కను`ల; ెరAన9ా"I వAdన ే9ÙIN.
ేవ9ాక;లను V"న9ా" 9ారN . 4 అతడ పరవ(ై కను`ల; ెరAన9ా(ై
సర శక;N" దరîనమ ంెను. 5 యÅబ,  గ (xరమ ల; ఇWా\Pలc, 
"9ాససÍ లమ ల; ఎం రమనV. 6 9ాగ లవలs అV 9ా1ింAయ న`V
నº¬రమంద> టలవలsను PQ9ా Txట-న అగరF ెట6వలsను
ళ6 ±దw నున` ేవxరF వృmమ లవలsను అV య న`V. 7 ళØ
6 అత"
బÐ?నలనుం(f ారFను అత" సంతJ బహÑ జలమ ల±దw "వZించును
అత"#ాà అగగ కంటM %tపu9ాడగ ను అత" #ాజమ అ¥కనదగ ను. 8

ేవడ ఐగ పNలkనుం(f అత" ర1ిuంెను గ రFతp 9Eగమ వంట- 9Eగమ
అత"I కలదు అతడ తన శతpKవలsౖన జనులను భfంచును 9ా#S
PQమ కలను VరFచునుతన బµణమ ల 9ా#S" గ చుdను. 9 Zింహమ వలsను
ఆడ Zింహమ వలsను అతడ క;\ం%S పండT:ను అత"" లప9ా(ెవడ?
"ను` ºVంచు9ాడ ºVంపబడను "ను` శ1ించు9ాడ శ1ింపబడను. 10
అపడ బµలక; Åపమ ëలమ ]ద మం(ెను గనుక అతడ తన ేతpల;
చరFచు" ëలమ Tx శతpKవలను శ1ించుటక; "ను` 1ి>1ింAJ" ా"
వ ఈ మ మ4రF 9ా#S" ప#SN%ా ºVంAJV. ాబట-C వ ఇపడ  bట-I
9Eగమ %ా 9:ళ6 Øమ . 11 TEను "ను` !I> ఘనపరెదన" ె1ిuJ"%ా"
PQ9ా వ ఘనత ందక;ండ ఆటంకపరెనT:ను. 12 అందుక; ëలమ
బµలక;బµలక; తన ఇంటMడ 9:ం(f బం%ారమ లను TxIAdనను Tx
PషC మ పన ¤లsౖనను ×(ైనను ేయ టక; PQ9ా Z2లVAdన
మటను ]రలను. 13 PQ9ా P! Z2లVచుdT° అే ప>?దన" వ
Tx±దw క; పం1ిన  దూతల TEను ెపuలx? 14 AతN %Sంచుమ ; TEను Tx
జనుల±దw క; 9:ళ6 ØచుTx`ను. అPే కడపట- నమ లలk ఈ జనుల; 
జనుల³! ేయ దు# అ క; Vశదపరెదను రమ4" ె1ిu 15
ఉపమన#§J%ా ఇట6 T:ను బ¿ãరF క;మరF(ైన ëలమ క; వAdన
ే9ÙIN.కను`ల; ెరAన9ా"I వAdన ే9ÙIN. 16 ేవ9ాక;లను V"న 9ా" 9ారN
మ}న`తp" Vద T:#S%Sన9ా" 9ారN . అతడ పరవ(ై కను`ల; ెరAన9ా(ై
సర శక;N" దరîనమ ంెను. 17 ఆయనను చూచుచుTx`ను %ా"
పKసN ుతమ న నున`టBC ాదు ఆయనను చూచుచుTx`ను %ా" స]పమ న

నున`టBC ాదు నmతKమ యÅబ లk ఉదPంచును #ాజదండమ
ఇWా\Pల;లkనుం(f లచును అ ¹యబ ాKంతమ లను టBCను
కలహరFలనంద#S" Txశనమ ేయ ను. 18 ఎోమ ను WPÀరFను
ఇWా\Pల;క; శతpKవల; 9ారF ¯ా ¥ºనపరచబడదురF ఇWా\Pల;
ప#ాక\మnందును. 19 యÅబ సంxనమ న P>క పటBCను. అతడ
పటC ణమ లk" Wషమ ను నhంపజ³య ను. 20 మ#Sయ అతడ
అమల×య ల9:ౖప చూA ఉపమన #§J%ా ఇట6 T:ను అమలక;
అనజనమ లక; nదల; 9ా" అంతమ "తTxశన¤. 21 మ#Sయ అతడ
³య ల9:ౖప చూA ఉపమన#§J%ా ఇట6 T:ను  "9ాససÍ లమ
దుర¶ మన. గడ ండ]ద కటC బ(fయ న`. 22 అష
ª రF "ను` ెర%ా
పటBCవరక; కPÀను నhంచుTx? 23 మ#Sయ అతడ ఉపమన#§J%ా అã
ేవడ ఇటB
6 ేయ నపడ ఎవడ బKదు క;ను? 24 I¬Nమ ¬రమ నుం(f
ఓడల; వచుdను. అV అష
ª రFను ఏబ¿రFను బµ¥ంచును. I¬Nయ ల;కcడ
"తTxశనమ ందుదురT:ను. 25 అంతట ëలమ లA తన bట-I J#S%S
9:æç6ను; బµల క;ను తన Kవను 9:æç6ను.
సంఖాండమ 25
1 అపడ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ ఆజ® ఇెdనుయజక;(ైన అహ#ను
మనుమ డను ఎ>యజరF క;మరFడT:ౖన ÓీT:}సు,ఇWా\PÚయ ల;
Ìి¬Nమ లk %Sయ ండ%ా పKజల; ¹యబ #ాండK వxరమ ేయ¯ా%S#S. 2
ఆ ZీN ల; తమ ేవతల బల;లక; పKజలను 1ిల;వ%ా రF ´¢జనమ ేZి 9ా#S

ేవతలక; నమస#SంA#S. 3 అటB
6 ఇWా\PÚయ ల; బయలsuãరF
క>Zి"నందున 9ా#S]ద PQ9ా Åపమ రగ ల;T:ను. 4 అపడ
PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ పKజల అ¥పతpల నంద#S" డ",
PQ9ా స"`¥" సూరF"I ఎదురF%ా 9ా#S" ఉ#S¬య మ . అపడ
PQ9ా Åా%S` ఇWా\PÚయ ల]దనుం(f ¾ల%Sవన" ె12uను. 5
ాబట-C ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల Txయ¥ పతpలను 1ి>1ింA ]లk పKJ9ాడను
బయలsuã రF క>Zి"న తన తన వశమ లk"9ా#S" చంపవలsన"
ె12uను. 6 ఇ% ¹ÌL కను`ల PQదుటను, పKత mప గ (xరమ ±క
x రమ TUదw ఏడdచుం(fన ఇWా\PÚయ ల సర సమజమ ±క
కను`లPQదు టను, ఇWా\PÚయ లలk ఒకడ తన సదరFల ±దw క; ఒక
!xను ZీN " డ"వెdను. 7 యజక;(ైన అహ#ను మనుమడను
ఎ>యజరF క;మ రFడT:ౖన ÓీT:}సు అ చూA, 8 సమజమ నుం(f లA,
PÀటMను ేత పటBC" పడకbట-I ఆ ఇWా\ PÚయ " 9:ంబ(f 9:È6 ఆ
Pదw #S", అన%ా ఆ ఇWా\PÚయ " ఆ ZీN " కడపలk గ ండ దూZివ నటB
6
(fెను; అపడ ఇWా\PÚయ లలkనుం(f ెగ ల; ">A PQను. 9 ఇరFవ
Txల;గ 9Eలమం ఆ ెగ ల; ేత చ"P#S. 10 అపడ PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ ఆజ® ఇెdనుయజక;(ైన అహ#ను మనుమ డను ఎ>యజరF
క;మరFడT:ౖన ÓీT:}సు, 11 9ా#S మధను TEను ఓర ల"x"" xను
ఓర లకవటవలన ఇWా\PÚయ ల ]దనుం(f Tx Åపమ మÈ6 ంెను గనుక
TEను ఓర లకయ ం(fయ ఇWా\PÚయ లను నhంపజ³యలదు. 12 ాబట-C వ
అత" ఇట6 నుమ అత" TEను Tx సమ¥xన "బంధనను ేయ చుTx`ను.

13 అ "తన యజక "బంధన%ా అత"I" అత" సంxనమ నక;ను
క>%Sయ ండను; ఏలయన%ా అతడ తన ేవ" Vషయమందు ఆసINగల9ా(ై
ఇWా\ PÚయ ల "!తN మ ాKయhdతN మ ేZ2ను. 14 చంప బ(fన 9ా" 1LరF
], అతడ Ìి¹య లలk తన 1ితరFల క;టBంబమ నక; పK¥x"PQన
¯ాలc క;మరFడ. 15 చంపబ(fన ZీN  1LరF yË, ఆ సూరF క;మ#?N. అతడ
!xయ లలk ఒక %తKమ నక;ను తన 1ితరFల క;టBంబమ నక;ను
పK¥x"PQ య ం(ెను. 16 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను
!xయ ల; తమ తంతKమ లవలన ]క; బµధక;లsౖ య Tx`రF; 9ా#S"
బµధ12ట-C హతమ ేయ (f; 17 9ారF తంతKమ ల; ేZి 12ãరF సంతJలkను, 18
ెగ ల; న మందు 12ãరF Vషయమ లk చంపబ(fన తమ స ద#Sయ
!xయ ల అ¥పJ క;మ#?Nయ T:ౖన yË సంగJలkను, !మ 4ను
¹సపAd#S.
సంఖాండమ 26
1 ఆ ెగ ల; Pన త#ా త PQ9ా ¹ÌL క;ను యజక;డగ అహ#ను
క;మరF(ైన ఎ>యజరF క;ను ఈలగ Z2లVెdను 2 ]రF ఇWా\PÚయ ల
సర సమజమ లkను ఇరFవ ఏండ6 nదల;" 12ౖ ాKయమ క>%S
ఇWా\PÚయ లలk ZLన%ా బయల; 9:ళ6 Ø9ారంద#S సంఖను 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
క;టBంబమ లను బట-C 9ాKPంచు(f. 3 ాబట-C PరFవ ఏండ6 nదల;"
12ౖాKయమ గల 9ా#S" లsIంపడ" PQ9ా ¹ÌLక;ను
ఐగ పNేశమ నుం(f వAdన ఇWా\ PÚయ లక;ను ఆజj®1ింAనటB
6 ¹ÌLయ

యజక;డగ ఎ>యజరFను ఇWా\PÚయ ల; 4 ¹యబ xనమ లలk
PQ#SÅ±దw నున` ±#ాwను దగ¶ ర నుండ%ా జన సంఖను ేయ డ" 9ా#S
ె1ిu#S. 5 ఇWా\Pల; ¾>చూల; రబéను. రబéను పతpKలలk హT°×య ల;
6 య ల; పల;
6 వంశసుÍల;; ¨¼¯Kయ ల; ¨¼¯Kను
హT°క; వంశసుÍల;; 6 పల;
వంశసుÍల;; క#§4య ల; క#§4 వంశసుÍల;; 7 రF రబéయ ల వంశసుÍల;,
9ా#Sలk లsIంపబ(fన9ారF నల;బ మడ9Eల ఏడవందల మ పuమం. 8
పల;
6 క;మరFడ ఏÚయబ . ఏÚయబ క;మరFల; T:మPల; xxను
అá#ామ . 9 ÅరహÑ తన సమహమ లk 1LరF ంన9ాడ; అత"
సమజమ PQ9ాక; V#ధమ %ా 9ాంAనపడ సమజమ లk ¹ÌL
అహ#నులక; V#ధమ %ా 9ాంAన xxను అá#ామ ల; రF. 10 ఆ
సమహప9ారF మృJబÐం నపడ అ%S` #?ండవందల ఏబ మం"
భfంAనందు నను, భ! తన T°రF ెరA 9ా#S" ÅరహÑను !ం%S
9EZినందునను, 9ారF దృాCంతమ లsౖ#S. 11 అPే ÅరహÑ క;మరFల;
xవలదు. 12 Ìి¹ను పతpKల వంశమ లలk T:మPÚయ ల; T:మPల;
వంశసుÍల;; య] య ల; య]ను వంశసుÍల;; య×య ల; య×ను
వంశసుÍల;; 13 జ?ర¨ßయ ల; జ?రహÑ వంశసుÍల;; ావÚ య ల; ావల;
వంశసుÍల;. 14 ఇV Ìి¹య ల వంశ మ ల;. 9ారF ఇరFవ#?ండ9Eల
#?ండవందల మం. 15 %ాదు పతpKల వంశమ లలk Z2య ల; Z2ను
వంశసుÍల;; హ%§¶య ల; హ%§¶ వంశసుÍల;; షయ ల; ష వంశసుÍల;, 16
ఓజయ ల; ఓజ" వంశసుÍల;; ఏ#§ య ల; ఏ#§ వంశసుÍల;; 17 ఆ#ºయ ల;
ఆ#దు వంశ సుÍల;; అ#³Úయ ల; అ#³Ú వంశసుÍల;. 18 రF %ాºయ ల

వంశసుÍల;; 9ాKయబ(fన9ా#S సంఖ పన రF నల; బ 9Eల
ఐదువందలమం. 19 యx క;మరFల; ఏరF ఓTxను; ఏరFను ఓTxనును
కTxను ేశమ లk మృJ బÐం#S. 20 యx9ా#S వంశమ లలk ÌLల¨ßయ ల;
ÌLల వంశసుÍల;; 12#?Zీయ ల; 12#?సు వంశసుÍల; జ?ర¨ß య ల; జ?రహÑ
వంశసుÍల;; 21 12#?Zీయ లలk ¨¼¯K య ల; ¨¼¯Kను వంశసుÍల;
}మÚయ ల; }మల; వంశసుÍల; 22 రF యºయ ల వంశసుÍల;;
9ాKయ బ(fన9ా#S సంఖపన రF (ెబËయరF9Eల ఐదు వందలమం. 23
ఇWాîఖరF పతpKల వంశసుÍలలk ల ¨ßయ ల; లవంశసుÍల;;
ప్వయ ల; ప9ా వంశ సుÍల;; యషáయ ల; యషబ వంశసుÍల;;
Ìి¹Ö య ల; Ìి¹Öను వంశసుÍల;; రF ఇWాîఖ#§య ల వంశసుÍల;. 24
9ాKయబ(fన9ా#S సంఖపన రF అరFవ Txల;గ 9Eల మడవందలమం.
25 జ?బలcను పతpKల వంశసుÍలలk Z2#?ºయ ల; Z2#?దు వంశసుÍల;; 26
ఏలkయ ల; ఏలkను వంశసుÍల;; యహలÚయ ల; యహలల; వంశసుÍల;; 27
9ాKయబ(fన9ా#S సంఖపన రF అరFవ9Eల ఐదువందలమం. 28
ãZLప పతpKల వంశసుÍల; అత" క;మరFల; మనÌLª ఎâాKPమ . 29 మనÌLª
క;మరFలలk మ×#§య ల; మ×రF వంశసుÍల;; మ×రF %Sలదును కT:ను;
%Sలºయ ల; %Sలదు వంశసుÍల;; రF %SలదుపతpKల;. 30 ఈజ#§య ల;
ఈజరF వంశసుÍల;; ¨¼ల×య ల; ¨¼లక; వంశసుÍల;; 31 అ\PÚ య ల;
అ\Pల; వంశసుÍల;; Ì2?]య ల; Ì2?మ వంశసుÍల;; 32 Ì2]xPÀయ ల;
Ì2]x వంశసుÍల;; ¨¼12#§య ల; ¨¼12రF వంశసుÍల;. 33 ¨¼12రF క;మ రF(ైన
Z2లk12}దుక; క;మ#?Nల%ా" క;మరFల; పటC లదు. Z2లk12}దు క;మ#?Nల

1LరFల; మహల T°య హþ%ా6 !ల J#ాq. 34 రF మనÌీª య ల వంశసుÍల;;
9ాKయబ(fన9ా#S సంఖపన రF ఏబ #?ండ9Eల ఏడ వందలమం. 35
ఎâాKPమ పతpKల వంశమ ల; ఇV; షతల¨ßయ ల; షతలహÑ
వంశసుÍల;; బéక#§య ల; బéకరF వంశసుÍల;; తహయ ల; తహను వంశసుÍల;,
36 రF షతలహÑ క;మరFల;; ఏ#ాయ ల; ఏ#ాను వంశసుÍల;. 37 రF
ఎâాKP]య ల వంశసుÍల;. 9ాKయబ(fన9ా#S సంఖపన రF
మ పu#?ండ9Eల ఐదువందలమం; రF ãZLపపతpKల వంశసుÍల;. 38
బ¿Tx]ను పతpKల వంశమ లలk బ¿Úయ ల; బ¿ల వంశసుÍల;; అÌLËÚయ ల;
అÌLËల వంశసుÍల;; 39 అ¨ß#ా]య ల; అ¨ß#ామ వంశసుÍల;; 40
షా]య ల; షామ వంశసుÍల;; బ¿ల క;మరFల; ఆరFw నయమను;
ఆ#§wయ ల; ఆరFw వంశ సుÍల;; నయమయ ల; నయమను వంశసుÍల;. 41
రF బ¿Tx]య ల వంశసుÍల;; 9ా#Sలk 9ాKయబ(fన లsకపన
నల;బయPదు9Eల ఆరFవందల మం. 42 xను పతpKల వంశమ లలk
షా]య ల; షామ వంశసుÍల;; 43 రF తమ వంశమ లలk xయ ల
వంశ సుÍల;. 9ాKయబ(fన9ా#S సంఖపన రF అరFవ Txల;గ 9Eల
Txల;గ వందల మం. 44 ఆÌLరF పతpKల వంశమ లలk P]్నయ ల;
Pమ` వంశసుÍల;, ఇÌీ య ల; ఇÌీ వంశసుÍల;; బ¿#§య ల; బ¿#§య
వంశసుÍల;; 45 బ¿#§యయ లలk ¨¼బ¿#§య ల; ¨¼బ¿రF వంశసుÍల;;
మÚPÚయ ల; మÚPల; వంశసుÍల;; 46 ఆÌLరF క;మ#?N 1LరF WøరహÑ. 47
9ాKయబ(fన9ా#S సంఖ పన రF ఆÌL#§య ల వంశసుÍల;; రF
ఏబమడ9Eల Txల;గ వందలమం. 48 నâాNÚ పతpKల వంశమ లలk

యహసPÚయ ల; యహసPల; వంశసుÍల;; గ య ల; గ వంశసుÍల;;
49 PZ2#§య ల; PZ2రF వంశ సుÍల;; Ìిల6 ]య ల; Ìిల6 మ వంశసుÍల;. 50
రF నâాNÚ య ల వంశసుÍల;; 9ాKయబ(fన 9ా#S సంఖపన రF
నల;బయPదు9Eల Txల;గ వందలమం 51 ఇWా\PÚ య లలk
లsIంపబ(fన రF ఆరFలmల 9:P"` ఏడ వందల మ పuమం. 52
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను #S 1Lళ6 లsక పన ఆ ేశమ ను
#SI ¯ా సÍ ~మ %ా పంA12టCవలsను. 53 ఎక;వమంI ఎక;వ ¯ా సÍ ~మ
ఇయవలsను; 54 తక;వమంI తక;వ ¯ా సÍ ~మ ఇయ వలsను. x" x"
జనసంఖనుబట-C ఆయ %తKమ లక; ¯ా సÍ ~మ ఇయవలsను. 55 *టB
6 9EZి ఆ
భ!" పంA12టCవలsను. 9ారF తమ తమ 1ితరFల %తKమ ల
జనసంఖపన ¯ా సÍ ~మ ను ందవలsను. 56 ఎక;వ మం³!
తక;వమం³! *టB
6 9EZి PQవ#S ¯ా సÍ ~ మ ను 9ా#SI పంA12టCవలsను. 57
9ా#S9ా#S వంశమ లలk లsIంపబ(fన లయ ల; రF. %?#ªయ ల; %?#ª ను
వంశసుÍల;; క}¬య ల; క}తp వంశసుÍల;; #ా#§య ల; #ా#S వంశసుÍల;.
58 లయ ల వంశమ ల; ఏవన%ా, >á`య ల వంశమ ¨¼బ¢Kయ ల
వంశమ మహÚయ ల వంశమ మÌీ య ల వంశమ Åర¨ßయ ల వంశమ .
59 క}తp అమÖ మ ను కT:ను; అమÖమ ´µర1LరF ã?బ¿దు. ఆ ల
క;మ#?N; ఐగ పNలk ఆ లI పటMC ను. ఆ అమÖమ వలన అహ#నును
¹ÌLను #S సద#Sయగ !#ామ ను కT:ను. 60 అహ#నువలన Txxబ
అáహÑ ఎ>యజరF ఈxమరF పట-C #S. 61 Txxబ అáహÑల; PQ9ా
స"`¥I అTx%S` ెAdనపడ చ"P#S. 62 9ా#Sలk T:ల nదల;"

12ౖాKయమ క>%S లsIంపబ(fన9ారందరF ఇరFవమడ9Eలమం. 9ారF
ఇWా\PÚయ లలk లsIంపబ(fన9ారF ారFగనుక ఇWా\PÚయ లలk 9ా#SI
¯ా సÍ ~!య బడలదు. 63 PQ#SÅ ాKంతమ లయంద> ±#ాwనుTUదwనున`
¹యబ xనమ లలk ¹ÌLయ యజక;డగ ఎ>యజరFను
ఇWా\PÚయ ల జనసంఖ ేZినపడ లsIంపబ(fన9ారF రF. 64 ¹ÌL
అహ#నుల; ZీTxP అరణమ లk ఇWా\PÚయ ల సంఖను ేZి నపడ
లsIంపబ(fన9ా#Sలk ఒక(ైనను #Sలk ఉండ లదు. 65 ఏలయన%ా 9ారF
"శdయమ %ా అరణమ లk చ"వదుర" PQ9ా 9ా#S"గ#Sd
Z2లVెdను. PQపT:` క;మరF(ైన ాలబ ను నూను క;మరF(ైన
PQషpవయ తపu 9ా#Sలk ఒక(ైనను !%S> య ండలదు.
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1 అపడ ãZLప క;మరF(ైన మనÌLª వంశసుÍ లలk Z2లk12}దు క;మ#?Nల;
వAd#S. Z2లk12}దు ¨¼Z2రF క;మరFడను %Sలదు మనుమడను మ×రF
మ "మనుమడT:ౖ య ం(ెను. అత" క;మ#?Nల 1Lళ6 Ø మహల, T°య, హþ%ా6,
!ల, J#ాq అనునV. 2 9ారF పKతmప గ (xరమ ±క x రమ TUదw
¹ÌL PQదుటను యజక;(ైన ఎ>యజరF ఎదుటను పK¥xనుల PQదుటను
సర సమజమ PQదుటను ">A ె1ిuనేమన%ామ తం(fK అరణమ లk
మరణ మPQను. 3 అతడ ÅరహÑ సమహమ లk, అన%ా PQ9ాక;
V#ధమ %ా కc(fన9ా#S సమహమ లk ఉండలదు %ా" తన ాపమ ను బట-C
మృJబÐంెను. 4 అత"I క;మరFల; కల;గలదు; అత"I క;మరFల; లనంత

మతKమ ేత మ తం(fK1LరF అత" వంశమ లkనుం(f మZిTEల? మ తం(fK
సదరFల ాటB ¯ా సÍ ~ మ ను మక; దయేయ మ"#S. 5 అపడ
¹ÌL 9ా#S రక; PQ9ా స"`¥" మనVేయ%ా 6 PQ9ా ¹ÌLక;
ఈలగ Z2లVెdను. Z2లk12}దు క;మ #?Nల; ె1ిuన య కN మ . 7
"శdయమ %ా 9ా#S తం(fK సదరFల ాటB భ¯ా సÍ ~మ ను 9ా#S
అ¥ºనమ ేZి 9ా#S తం(fK ¯ా సÍ ~మ ను 9ా#SI ెందేయవలsను. 8 మ#Sయ
వ ఇWా\PÚయ ల ఇటB
6 ెపuవలsను ఒకడ క;మరFడ లక మృJ
బÐంనPQడల ]రF 9ా" భ¯ా సÍ ~మ ను 9ా" క;మ#?Nలక;
ెందేయవలsను. 9 9ా"I క;మ#?N ల"PQడల 9ా" అన`దమ 4లక; 9ా"
¯ా సÍ ~మ ఇయవలsను. 10 9ా"I అన`దమ 4ల; ల" PQడల 9ా"
భ¯ా సÍ ~మ ను 9ా" తం(fK అన` దమ 4లక; ఇయవలsను. 11 9ా" తం(fKI
అన`దమ 4ల; ల" PQడల 9ా" క;టBంబమ లk 9ా"I స]పన జj®JI
9ా" ¯ా సÍ ~మ ఇయవలsను; 9ాడ x" ¯ా ¥ºనపరచు నును. PQ9ా
¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ఇ ఇWా\PÚయ లక; V¥ంపబ(fన కటC డ. 12
మ#Sయ PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నువ ఈ అబµ#§మ ండPQI TEను
ఇWా\PÚయ లక; ఇAdన ేశమ ను చూడమ . 13 వ x" చూAన
తరF9ాత  సదరF(ైన అహ#ను ేరdబ(fనటB
6 వను  స జ నులలk
ేరdబడదువ. 14 ఏలయన%ా Zీను అరణమ లk సమజమ 9ాంAనపడ
ఆ ళ6 ±దw 9ా#S కను`ల PQదుట నను` ప#Sదz పరచక Tx]ద
JరFగబ(fJ#S. ఆ ళØ
6 Zీను అరణమంద> ాేషpలkనున` #§బµ æï6 . 15
అపడ ¹ÌL PQ9ా ఇట6 T:ను PQ9ా, సమసN మనవల ఆత4లక;

ే9ా, PQ9ా సమజమ ాప#Sల" %tఱÃ లవలs ఉండక;ండనటB
6 ఈ
సమజమ ]ద ఒక" "య!ంచుమ . 16 అతడ 9ా#S PQదుట వచుdచు,
వచునుం(f, 17 9ా#SI Txయక;డ%ా ఉండటక; సమరFÍ(ై య ండవలsను. 18
అందుక; PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:నునూను క;మరF(ైన PQషpవ
ఆత4ను ంన9ాడ. వ అత" ¬Zి" అత"]ద  ెP య ంA 19
యజక;డగ ఎ>యజరF ఎదుటను సర సమజమ ఎదుటను అత"
"ల;వబ¿ట-C 9ా#S కను`ల PQదుట అత"I ఆజ® Pమ 4; 20 ఇWా\PÚయ ల
సర సమజమ అత" మట VనునటB
6 అత" ]ద  ఘనతలk ంత
ఉంచుమ . 21 యజక;(ైన ఎ>యజరF ఎదుట అతడ "ల;వ%ా అతడ
PQ9ా స"`¥" ఊ#§మ ¬రFuవలన అత"రక; Vx#Sంపవలsను.
అతడను అత" కcడ ఇWా\PÚయ లందరFను, అన%ా సర సమజమ
అత" మటపన తమ సమసN ారమ లను జరFపచుండవలsను. 22
PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింA నటB
6 అతడ ేZ2ను. అతడ PQషpవను
¬Zి" యజక;(ైన ఎ>యజరF ఎదుటను సర సమజమ ఎదుటను అత"
"ల;వ బ¿ట-C 23 అత"]ద తన ేతpల;ంA PQ9ా ¹ÌLx #ా
ఆజj®1ింAనటB
6 అత"I ఆజ® Pెdను.
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1 PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 వ ఇWా\PÚయ లక; ఈలగ
ఆజj®1ించుమ Txక; సు9ాసన కల;గ ట?r ]రF మరపమ ల;%ా Txక;
అ#Suంచు ఆ}రమ ను "యమక ాలమ న Tx±దw క; ెచుdటక;

జjగ\తNపడవలsను. 3 మ#Sయ వ 9ా#S×లగ ఆజj®1ించుమ ]రF
PQ9ాక; "తన దహనబ> రపమ %ా పKJ నమ "#wష న
P(xవగ #?ండ మగ %tఱÃ 1ిల6లను అ#Suంప వలsను. 4 9ాట-లk ఒక
%tఱÃ 1ిల6ను ఉదయమందు అ#SuంA ¯ాయంాలమందు #?ండవx""
అ#Suంపవలsను. 5 దంA¬Zిన మడ పళ6 లk" ావ నూT: కల;ప బ(fన
తడ 1ిం(fలk పయవవంతp T:ౖ9Eదమ ేయవలsను. 6 అ
PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మమ %ా ZీTxPండ]ద
"య!ంపబ(fన "త న దహనబ>. 7 ఆ nదట- %tఱÃ 1ిల6 అ#Suంపవల
Zిన ాTxరuణమ మ ాuవ; ప#Sదz సÍ లమ లk మద మ ను PQ9ాక;
ాTxరuణమ %ా Pంపవలsను. 8 ఉదయ T:ౖ9Eదమ ను x"
ాTxరuణమ ను అ#SuంA నటB
6 PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల
మమ %ా ఆ #?ండవ %tఱÃ 1ిల6ను ¯ాయంాలమందు అ#Suంపవలsను. 9
VWా\ంJనమ న "#wషన P(xవగ #?ండ %tఱÃ 1ిల6లను
T:ౖ9Eదరపమ %ాను, x" ాTxరuణమ %ాను నూT: కలపబ(fన తడ
1ిం(fలk #?ండ పయవవంతpలను అ#Suంవవలsను. 10 "తన దహన
బ>య x" ాTxరuణమ ను %ాక P పKJ VWా\ంJ నమ న ేయవలZిన
దహనబ>. 11 T:లT:లక; nదట-నమ న PQ9ాక; దహన బ>
అ#Suంచవలsను. #?ండ Å(ెదూడలను ఒక టäC ల;ను "#wషన P(xవగ
ఏడ %tఱÃ 1ిల6లను 9ాట-లk పKJ Å(ెదూడను, 12 నూT: కల;పబ(fన
తడ 1ిం(fలk మడ పయవవంతpలను T:ౖ9Eదమ %ాను ఒక
టäC ల;ను, నూT: కలపబ(f తడ 1ిం(fలk #?ండ పయవ వంతpలను

T:ౖ9Eదమ %ాను, ఒక %tఱÃ 1ిల6 నూT: కలపబ(fన తడ 1ిం(fలk TUక
పయవవంతpను T:ౖ9Eదమ %ాను ేయ వలsను. 13 అ PQ9ాక; ఇం12ౖన
సు9ాసనగల దహన బ>. 14 9ాట- ాTxరuణమ ల; ఒక Å(ె ప(fన`ర
xKÔరసమ ను టäC ల; ప(fయ %tఱÃ 1ిల6 మ ాuవను ఉండవలsను. ఇ
సంవతqరమ లk మస మసమ నక; జరFగవలZిన దహనబ>. 15 "తన
దహనబ>య x" ాTxరuణమ ను %ాక ±క ¤క 1ిల6ను
ాపప#S}#ారÍబ>%ా PQ9ాక; అ#Suంప వలsను. 16 nదట- T:ల
పదుTxల;గవ నమ PQ9ాక; ప¯ాపండగ. 17 ఆ T:ల పదునPదవ
నమ పండగ జరFగ ను. ఏడ నమ ల; ంగ" భmమ లTE Jన వలsను.
18 nదట- నమ న ప#Sదz సంఘమ కcడవలsను. అందులk ]రF
yవT°ా¥PQన పనుల!య ేయ కcడదు 19 అPే PQ9ాక;
దహనబ>%ా ]రF #?ండ Å(ెదూడలను ఒక టäC ల;ను ఏ(xవగ ఏడ మగ
%tఱÃ 1ిల6లను అ#Suంపవలsను. అV ]క; క>%Sన 9ాట-లk "#wషన9:ౖ
య ండవలsను 20 9ాట- T:ౖ9E దమ నూT: కలపబ(fన %ధుమల 1ిం(f. 21
ఒక Å(ె తమ లk మడ పయవవంతpలను, టäC ల; #?ండ
పయవ వంతpలను ఆ Pడ %tఱÃ 1ిల6లలk ఒక %tఱÃ 1ిల6 ఒక
పయవవంతpను 22 ]క; ాKయhdతN మ కల;గ ట?r ాపప#S}#ారÍబ>%ా
ఒక ¤కను అ#Suంపవలsను. 23 ఉదయమ న ]రF అ#Suంచు "త న
దహనబ> %ాక ట-" ]రF అ#Suంపవలsను. 24 అటä6 ఆ Pడ నమ లలk
పKJనమ PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల మదKవమ ను
ఆ}రమ %ా అ#Suంచవలsను. "తన దహనబ>య x" ాTxరu ణమ ను

%ాక x"" అ#Suంచవలsను. 25 ఏడవ నమ న ప#Sదz సంఘమ కcడవలsను.
ఆ నమ న ]రF yవT° ా¥PQన పనుల!య ేయకcడదు. 26 మ#Sయ
పKథమ ఫలమ లను అ#Suంచునమ న, అన%ా 9ారమ ల పండగనమ న
]రF PQ9ాక; \తN పంటలk T:ౖ9Eదమ ెచుdనపడ ]రF ప#Sదz
సంఘమ %ా కcడవలsను. Txడ ]రF yవT°ా¥PQన పనుల!య
ేయకcడదు. 27 PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా ]రF #?ండ
Å(ె దూడలను ఒక టäC ల;ను ఏ(x9:ౖన Pడ మగ %tఱÃ 1ిల6లను 9ాట-I
T:ౖ9Eదమ %ా పKJ Å(ెదూడను 28 నూT: కల;పబ(fన తడ 1ిం(fలk
మడ పయవ వంతpలను, పKJ టäC ల; #?ండ పయవవంతpలను 29 ఆ
Pడ %tఱÃ 1ిల6లలk ఒక 1ిల6 ఒక పయవవంతpను 30 ]
"!తN మ ాKయhdతN మ ేయ బడట?r ±క ¤క1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 31
"తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eదమ ను %ాక 9ాట-" 9ాటాTxరuణమ లను అ#Suంపవలsను. అV "#wషమ ల;%ా నుండవలsను.
సంఖాండమ 29
1 ఏడవ T:ల nదట-ేన ]రF ప#Sదz సంఘమ %ా కcడవలsను. 2 ]రF
yవT°ా¥PQన పనుల!య ేయకcడదు; అ ]క; శృంగధ " నమ . 3
"#wష న ఒక Å(ెదూడను ఒక టäC ల;ను PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల
దహనబ>%ా అ#Suంపవలsను. 4 9ాట- 9ాట- V¥పKారమ %ా అమ9ాసక;
అ#Suంచు దహన బ>య x" T:ౖ9Eదమ ను, "త న దహనబ>య x"
T:ౖ9Eదమ ను 9ాట- ాTxరuణమ ల;ను %ాక ]రF "#wషన P(xవగ ఏడ

మగ %tఱÃ 1ిల6లను PQ 9ాక;, ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
అ#Suంపవలsను. 5 9ాట- T:ౖ9Eదమ నూT: కల;పబ(fన %ధుమ1ిం(f పKJ
Å(ెదూడ తమ లk మడ పయవవంతp లను, టäC ల;క; #?ండ
పయవవంతpలను, 6 ఏడ %tఱÃ 1ిల6లలk ఒక 1ిల6 ఒక పయవ
వంతpను ] "!తN మ ాKయhdతN మ ేయబడట?r ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక
¤క1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 7 ఈ Pడవ T:ల పయవ నమ న ]రF
ప#Sదz సంఘమ %ా కcడవలsను. అపడ !మ 4ను ]రF
దుఃఖపరచునవలsను; ఏప"య ేయకcడదు. 8 ాKయ hdతN మ కల;గ ట?r
ాపప#S}#ారÍబ>య "తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eదమ ను 9ాట- 9ాటాTxరu ణమ ల;ను%ాక, ]రF ఒక Å(ెదూడను ఒక టäC ల;ను ఏ(x9:ౖన
Pడ %tఱÃ 1ిల6లను PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
అ#Suంపవలsను. అV ]క;న` 9ాట-లk "#wషన9:ౖ య ండవలsను. 9 నూT:
కల;ప బ(fన 1ిం(f" T:ౖ9Eద మ %ాను పKJ Å(ె తమ లk మడ పయవ
వంతpలను ఒక టäC ల; #?ండ ప యవవంతpలను 10 ఆ Pడ
%tఱÃ 1ిల6లలk ఒక 1ిల6 ఒక పయవవంతpను 11 ాపప#S}#ారÍ
బ>%ా ఒక ¤క 1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 12 మ#Sయ ఏడవ T:ల పదునPదవ
నమ న ]రF ప#Sదz సంఘమ %ా కcడవలsను. అపడ ]రF yవT°
ా¥PQన పనుల!య ేయక Pడ నమ ల; PQ 9ాక; పండగ
ఆచ#Sంపవలsను. 13 "తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eదమ ను x"
ాTxరuణమ ను %ాక, PQ 9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
పదమడ Å(ెదూడలను #?ండ టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన పదుTxల;గ %tఱÃ

1ిల6లను అ#Suంపవలsను. అV "#wషన9:ౖ య ండవలsను. 14 నూT:
కల;పబ(fన %ధుమ1ిం(f" T:ౖ9Eదమ %ాను ఆ పదమడ Å(ెదూడలలk పKJ
దూడ తమ లk మడ పయవవంతpలను ఆ #?ండ టäC ళ6 లk పKJ
టäC ల; #?ండ పయవవంతpలను 15 ఆ పదుTxల;గ %tఱÃ 1ిల6లలk పKJ
1ిల6 ఒక పయవవంతpను ాపప#S}#ారÍబ>%ా 16 ఒక ¤క 1ిల6ను
అ#Suంవలsను. 17 #?ండవ నమ న "తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eద మ ను
9ాట- ాTxరuణమ ల;ను %ాక ]రF "#wషన పం(ెKండÅ(ెదూడలను #?ండ
టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన పదుTxల;గ %tఱÃ 1ిల6లను V¥పKారమ %ా, 18 9ాట- 9ాటలsకపన, ఆ Å(ెలను టäC ళ6 ను %tఱÃ 1ిల6లను 9ాట- 9ాటT:ౖ9Eదమ ను 19 ాTxరu ణమ లను ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను
అ#Suంప వలsను. 20 మడవ నమ న "తన దహనబ>య x"
T:ౖ9Eదమ ను x" ాTxరuణమ ను %ాక "#wషన పదండ Å(ెలను #?ండ
టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన పదుTxల;గ %tఱÃ 1ిల6లను 21 V¥ పKారమ %ా 9ాట- 9ాటలsకపన, ఆ Å(ెలను టäC ళ6 ను %tఱÃ 1ిల6లను 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను
ాTxరuణమ లను 22 ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 23
Txల;గవ నమ న "తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eదమ ను
ాTxరuణమ ను %ాక "#wషన ప Å(ెలను #?ండ టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన
పదుTxల;గ %tఱÃ 1ిల6లను V¥ పKారమ %ా, 9ాట- 9ాట- లsక పన, 24 ఆ
Å(ెలను టäC ళ6 ను %tఱÃ 1ిల6ల ను 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ లను
25 ాప ప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 26 అPదవ
నమ న "తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ ను %ాక

"#wషన ¾!్మ Å(ెలను #?ండ టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన పదుTxల;గ
%tఱÃ 1ిల6లను V¥ పKారమ %ా, 9ాట- 9ాట- లsకపన, 27 ఆ Å(ెలను
టäC ళ6 ను %tఱÃ 1ిల6లను 28 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ లను
ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను అ#Suంప వలsను. 29 ఆరవ నమ న
"తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eద మ ను ాTxరuణమ ను %ాక "#wషన
PQ"! Å(ె లను #?ండ టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన పదుTxల;గ %tఱÃ 1ిల6లను
V¥ పKారమ %ా, 9ాట- 9ాట- లsకపన, 30 ఆ Å(ెలను టäC ళ6 ను
%tఱÃ 1ిల6లను 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ లను 31 ాపప#S}#ారÍ
బ>%ా ఒక ¤క 1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 32 ఏడవ నమ న "తన
దహనబ>య x" T:ౖ9Eద మ ను ాTxరuణమ ను %ాక "#wషన Pడ
దూడ లను #?ండ టäC ళ6 ను ఏ(x9:ౖన పదుTxల;గ %tఱÃ 1ిల6లను V¥
పKారమ %ా, 9ాట- 9ాట- లsకపన, 33 ఆ Å(ెలను టäC ళ6 ను %tఱÃ 1ిల6ల
ను 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ లను 34 ాపప#S}#ారÍ బ>%ా ఒక
¤క 1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 35 ఎ"!దవ నమ ]క;
వKతనమ %ానుండను. అపడ ]రF yవT°ా¥PQన పనులTE!య ేయ
కcడదు. 36 అందులk "తన దహనబ>య x" T:ౖ9Eదమ ను
ాTxరuణమ ను%ాక ]రF PQ9ాక; ఇం12ౖన సు9ాసనగల దహనబ>%ా
"#wషన ±క Å(ెదూడను ఒక టäC ల;ను ఏ(x9:ౖన Pడ %tఱÃ 1ిల6లను
V¥ పKారమ %ా, 9ాట- 9ాట- లsకపన, 37 ఆ Å(ెదూడను టäC ల;ను
%tఱÃ 1ిల6లను 38 9ాట- 9ాట- T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణ మ లను ాపప#S
}#ారÍబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను అ#Suంపవలsను. 39 ] nÖక;బళ6 ను ]

ZL xûరuణమ లను ] దహనబల;లను ] T:ౖ9Eదమ లను ]
ాTxరuణమ లను ] సమ¥xనబల;లను %ాక ట-" "యమక
ాలమ లందు PQ9ాక; అ#Suంవలsను. 40 PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAనటB
6 ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల సమసN మ ను ె>యజ?12uను.
సంఖాండమ 30
1 ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల±క %xK¥పతp ల ఇట6 T:ను 2 ఇ PQ9ా
ఆజj®1ింAన సంగJ. ఒకడ PQ9ాక; nÖక;"న PQడల, లక xను
బదుzడగ టక; పKమణమ ేZిన PQడల, అతడ తన మటతపuక తన
T°టనుం(f వAdనదంతయ T:ర9Eరd వలsను. 3 మ#Sయ ఒక ZీN  బµలమ న
తన తం(fK Pంట నుండ%ా PQ9ాక; nÖక;" బదుz#ా లsౖన PQడల,
ఆ తం(fK ఆ nÖక;బ(f" ఆ కల;గజ³Zి"న బµధతను V"
x"గ#Sd ఊర"న PQడల, ఆ nÖక;బడల"`య "ల;చును. 4 ఆ
xను బదుz#ాలగ టక; 12టC B"న ఒటBC "ల;చును. 5 ఆ తం(fK
V"ననమ న ఆ³పణేZిన PQడల, ఆ nÖక;బడలలk ఏయ , ఆ
తన]ద 12టC B "న బµధతలk ఏయ "ల;వక వను. 6 ఆ తం(fK x"I
ఆ³పణేZ2ను గనుక PQ9ా ఆను m!ంచును. 7 ఆక; V9ాహన
తరF 9ాత ఆ nÖక;"న nÖక;బళ6 Pనను, "#ాలkచన%ా ఆ తన]ద
12టC B"న ఒటBCలsౖనను ఆ]ద నుండట ఆ భరN V", x" గ#Sd V"న
నమ న అతడ ఊరక;ండట తటZిÍ ంAన PQడల, ఆ nÖక;బళØ
6 ను ఆ
తన]ద 12టC B"న ఒటBCను "ల;చును. 8 ఆ భరN V"న నమంే ఆ³పణ

ేZినPQడల, అతడ ఆ nÖక;"న nÖక;బ(f" ఆ "#ాలkచన%ా
తన]ద 12టC B "న ఒటBCలను రదుwేZిన9ాడగ ను; PQ9ా ఆను
m!ంచును. 9 Vధవ#ాల;%ా" VడTxడబ(fన%ా" తన ]ద 12టC B"న పKJ
nÖక;బ(f "ల;చును. 10 ఆ తన భరN Pంట ఉం(f nÖక; "నPQడల
TE!, పKమణమ ేZి తన]ద ఒటBC 12టC B"న PQడలTE!, 11 తరF9ాత ఆ
భరN V" x"గ#Sd ఆ³పణేయక ఊరక;ం(fనPQడల, ఆ
nÖక;బడల"`య "ల; చును; ఆ తన]ద 12టC B"న పKJ ఒటBCను
"ల;చును. 12 ఆ భరN V"న నమంే 9ాట-" బÐJN %ా రదుw ేZినPQడల,
ఆ nÖక;బళ6 ను గ#Sdయ , ఆ ] ఒటBCను గ#Sdయ ఆ
ప>Iనేయ "ల;వక వను; ఆభరN 9ాట-" రదుwేZ2ను గనుక
PQ9ా ఆను m!ంచును. 13 పKJ nÖక;బ(f", తను` xను
దుఃఖపరచుందున" పKమణపర కమ %ా తన ]ద 12టC B"న పKJ
బµధతను ఆ భరN ZిÍరపరచ వచుdను, రదుwేయవచుdను. 14 అPే ఆ
భరN TxTxట x"గ#Sd ఊరనుచు వAdనPQడల, 9ాడ ఆ ]దనున`
ఆ nÖక;బడల"`ట-" ఆ ఒటBCల"`ట-" ZిÍ రపరAన9ాడగ ను. అతడ
V"న నమ న x"గ#Sd ఊరక;ండటవలన 9ాట-" ZిÍ రపరెను. 15 అతడ
V"న తరF9ాత 9ాట-" బÐJN %ా రదుwేZినPQడల, xTE ఆ ోష hmను
భ#Sంచును. 16 ఇV భరN ను గ#Sdయ , ´µరనుగ#Sdయ , తం(fK"గ#Sdయ ,
బµలమ న తం(fK Pంట నున` క;మ#?Nనుగ#Sdయ PQ9ా ¹ÌLక;
ఆజj®1ింAన కటC డల;.

సంఖాండమ 31
1 మ#Sయ PQ9ా!xయ ల; ఇWా\PÚ య లక; ేZిన ¨©ంసక; పKJ
¨©ంస ేయ (f. 2 తరF 9ాత వ  స జనుల±దw క; ేరdబడదువ"
¹ÌLక; Z2లVయ%ా 3 ¹ÌL పKజల]లk ందరF య దz సన`దుzలsౖ
!xయ ల]IP !xయ లక; PQ9ా V¥ంAన పKJ దండన
ేయ నటB
6 4 ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-లkను పKJ %తK మ లkనుం(f
6 %తKnకంట-I
9EPZిమం" ఆ య దz మ నక; పంపవలs నT:ను. 5 అటB
9EPమంపన, ఇWా\PÚయ ల ZLనలలk నుం(f పం(ెKండ9Eల య దz
రFల; ఏరuరచబడ%ా 6 ¹ÌL 9ా#S", అన%ా పKJ %తKమ నుం(f
9EPZిమం", యజక;డగ ఎ>యజరF క;మరF(ైన ÓీT:}సును పం12ను.
అత" ేJలk" ప#Sదz న ఉపకరణమ లను ఊదుటక; బరలను య దz
మ నక; పం12ను. 7 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF !xయ ల
య దz మ ేZి మగ9ా#Sనంద#S" చం1ి#S. 8 చంపబ(fన PతరFల;%ాక
!xను#ాàలను, అన%ా !xను అPదుగ రF #ాàలsౖన ఎ", #³? మ ను,
సూరFను, హÉరFను, #³బను చం1ి#S. బ¿ãరF క;మరF(ైన ëలమ ను
ఖడ¶ మ  చం1ి#S. 9 అపడ ఇWా\PÚయ ల; !xను ZీN లను 9ా#S Aన`
1ిల6 లను ెరపటBC", 9ా#S సమసN పవలను 9ా#S %tఱÃ ¤కల"`ట-" 9ా#SI
క>%Sన యవతp
N ను ోచు"#S. 10 మ#Sయ 9ా#S "9ాస పటC ణమ ల"`ట-"
9ా#S Åటల"` ట-" అ%S`ేత ా>d9EZి#S. 11 9ారF మనుషpలTE!
పవలTE! సమసN న ల6 ¯మ 4ను !xయ ల ఆZిN " యవతp
N ను

¬Zి"#S. 12 తరF9ాత 9ారF ¹యబ xనమ లలk PQ#SÅ ±దw నున`
±#ాwను దగ¶ ర %Sయ న` దండలk ¹ÌL ±దw క;ను యజక;(ైన
ఎ>యజరF TUదwక;ను ఇWా\PÚయ ల సమజమ TUదwక;ను
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%ాºయ ల;ను రబéయ ల;నుPQ9ా  xసులన మ ె1ిuనటä6
ేZ2దమ . 32 ¤మ PQ9ా స"`¥" య దz సన`దుzల న xటకTxనుేశమ లk"I 9:æç6దమ . అపడ ±#ాwను ఇవతల ¤మ
¯ా సÍ ~మ ను ంెదమ" ఉతN ర !Ad#S. 33 అపడ ¹ÌL 9ా#SI, అన%ా
%ాºయ లక;ను రబé య లక;ను ãZLప క;మరF(ైన మనÌLª అరz%తKప
9ా#SI", అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీను #ాజమ ను, బµాను #ాజ?ౖన ఓగ
#ాజమ ను, x" ాKంతపరమ ల ఆ ేశమ ను చటBCనుండ ఆ
ేశపరమ లను ఇెdను. 34 %ాºయ ల; ºబ¢ను అx#తp అ#PరF అKతp
ాను 35 యజ?రF ±%?Ëహ బéJ`మÖ బéú x#ాను 36 అను ాKారమ ల;గల
పరమ లను మందల ొడ6ను కటBC "#S. 37 రబéయ ల; మరF1LరFంన
¨¼Ëను ఏలల IరxPమ T:బ¢ బయలs4ãను 38 Ìిబµ4 అను
పరమ లను కట-C , xమ కట-C న ఆ పరమ లక; 9EరF 1LరFల; 12ట#S
-C . 39 మనÌLª
క;మరFలsౖన మ×#§య ల; %Sలదు]I P x" పటBC" x"లkనున`
అ¹#§య లను 9:ళ6%tట-C #S. 40 ¹ÌL మనÌLª క;మరF (ైన మ×రFక;

%Sలదు"ెdను 41 అతడ అకడ "వ Zింెను. మనÌLª క;మరF(ైన యPÀరF
9:È6 9ా#S పలs6లను పటBC" 9ాట-I యPÀరF పలs6లను 1LరF 12టMCను. 42
T°బహÑ 9:È6 ?Txతpను x" %ా\మమ లను పటBC" x"I T°బహÑ అ" తన
1LరF 12టMCను.
సంఖాండమ 33
1 ¹ÌL అహ#నులవలన తమ తమ ZLనలపన ఐగ పNేశమ లkనుం(f
బయల;ే#SవAdన ఇWా\PÚయ ల; ేZిన పKయణమ ల; ఇV. 2 ¹ÌL
PQ9ా Z2లVAdన పKారమ , 9ా#S పKయణమ లనుబట-C 9ా#S
సంxరక\మమ లను 9ాKZ2ను. 9ా#S సంxరక\మ మ ల పKారమ 9ా#S
పKయణమ ల; ఇV. 3 nదట- T:ల పదునPదవ నమ న 9ారF #ాZLసులk
నుం(f పKయణ ప¯ాపండగక; మరFTxడ 9ా#S మధను PQ9ా
హతమ ేZిన ¾>చూల;ల నంద#S" ఐగ 1ీN య ల; ాJ12టC Bచుండ%ా
ఇWా\PÚయ ల; ఐగ 1ీN య లంద#S కను`లPQదుట జãxqహమ 
బయల;ే#S వAd#S. 4 అపడ ఐగ 1ీN య ల ేవతలక; PQ9ా ¬రFu
¬#?dను. 5 ఇWా\PÚయ ల; #ా ZLసులkనుం(f బయల;ే#S సుÅతpలk %S#S.
6 సుÅ తpలkనుం(f 9ారF బయల;ే#S అరణప కడనున` ఏx మ లk%S#S. 7
ఏxమ లkనుం(f బయల;ే#S బయలsqâను ఎదుటనున` 1ీహ¨ß#తpతటBC
J#S%S !%wల; ఎదుట %S#S. 8 1ీహ¨ß#తpలkనుం(f బయల;ే#S సమ దKమ
మధనుం(f అరణమ లk"I ే#S ఏxమ అరణమందు మడనమ ల
పKయణమ ేZి మ#ాలk %S#S. మ#ాలkనుం(f బయల;ే#S ఏÚమ క; వAd#S.

9 ఏÚమ లk పం(ెKండ ట-బ గ¶ ల;ను (ెబË PÀతెట6 Bను ఉం(ెను; అకడ
%S#S. 10 ఏÚమ లkనుం(f 9ారF బయల;ే#S ఎఱÃ సమ దKమ TUదw %S#S. 11
ఎఱÃ సమ దKమ TUదwనుం(f బయల;ే#S Zీను అరణమందు %S#S. 12 Zీను
అరణమ లk నుం(f బయల;ే#S ోపాలk %S#S 13 ోపాలkనుం(f బయల;ే#S
ఆలcషpలk %S#S. 14 ఆలcషpలkనుం(f బయల;ే#S #?Óీºమ లk %S#S. అకడ
జనుల; xKగ ట?r ళØ
6 లకPQను. 15 #?Óీºమ లkనుం(f బయల;ే#S ZీTxP
అరణమందు %S#S. 16 ZీTxP అరణమ నుం(f బయల;ే#S Iబ¢KతpహxN9ాలk
%S#S. 17 Iబ¢Kతpహx 9ాలkనుం(f బయల;ే#S హజ³#తpలk %S#S. 18 హజ³
#తpలkనుం(f బయల;ే#S #Sx4లk %S#S. 19 #Sx4లkనుం(f బయల;ే#S
#S¹4ను ా#?సులk %S#S. 20 #S¹4ను ా#? సులkనుం(f బయల; ే#S >బµ`లk
%S#S. 21 >బµ`లk నుం(f బయల;ే#S #§¯ాలk %S#S. 22 #§¯ాలkనుం(f బయల;
ే#S ?¨Áల xలk %S#S. 23 ?¨Áలxలkనుం(f బయల;ే#S ా12రF ండTUదw
%S#S. 24 ా12రF ండ TUదwనుం(f బయల;ే#S హ#ాxలk %S#S. 25 హ#ాxలk
నుం(f బయల;ే#S మ?లkతpలk %S#S. 26 మ?లkతpలk నుం(f బయల;ే#S
xహతpలk %S#S. 27 xహతpలkనుం(f బయల;ే#S xరహÑలk %S#S. 28
xరహÑలkనుం(f బయల;ే#S !xలk %S#S. 29 !xలkనుం(f బయల; ే#S
హ4Txలk %S#S. 30 హ4Txలkనుం(f బయల;ే#S nZL#తpలk %S#S. 31
nZL#తpలk నుం(f బయల;ే#S బ¿TEయానులk %S#S. 32
బ¿TEయానులkనుం(f బయల;ే#S ñహ%S¶¶ xదులk %S#S. 33 ñహ%S¶¶ x
దులkనుం(f బయల;ే#S ±xËxలk %S#S. 34 ±xË xలkనుం(f
బయల;ే#S ఎబ¢KTxలk %S#S. 35 ఎబ¢K Txలkనుం(f బయల;ే#S ఎ¯T:¶ బ¿రFలk

%S#S. 36 ఎ¯T:¶ బ¿రFలkనుం(f బయల;ే#S ాేషp అనబ(fన Zీను అరణ
మ లk %S#S. 37 ాేషpలkనుం(f బయల;ే#S ఎోమ ేశమ కడనున`
రFండ దగ¶ ర %S#S. 38 PQ9ా Z2లVAdన పKారమ యజక;(ైన
అహ#ను రF ండT:I, ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNేశమ లkనుం(f
బయల;ే#S వAdన నల;వయవ సంవతqరమ న అPదవ T:ల nదటనమ న అకడ మృJTUంెను. 39 అహ #ను నూట ఇరFవ మ(ేండ6
PÀడగల9ా(ై రF ండ]ద మృJTUంెను. 40 అపడ దfణక;న
కTxను ేశమందు "వZింAన అ#ాదు#ాజ?ౖన కTxయ డ ఇWా\PÚయ ల;
వAdన సంగJ VT:ను. 41 9ారF రF ండనుం(f బయల;ే#S సల4Txలk
%S#S. 42 సల4Txలk నుం(f బయల;ే#S పTUనులk %S#S. 43 పTUనులk
నుం(f బయల;ే#S ఓబ¢తpలk %S#S. 44 ఓబ¢తpలkనుం(f బయల;ే#S
¹యబ >¤ర ±దw నున` ఈPQ అబµ#§మ లk %S#S. 45 ఈPQ
అబµ#§మ లkనుం(f బయల; ే#S ºబ¢ను%ాదులk %S#S. 46 ºబ¢ను%ాదులkనుం(f
బయల;ే#S అలk4ను బ6 µxPమ లk %S#S. 47 అలk4ను బ6 µ
xPమ లkనుం(f బయల;ే#S T:బ¢PQదుట- అబµ #§మ ండలలk %S#S. 48
అబµ#§మ ండలలkనుం(f బయల;ే#S PQ#SÅ దగ¶ ర ±#ాwనుక; స]పన
¹యబ xనమ లలk %S#S. 49 9ారF ¹యబ xనమ లలk
బ¿ేÌి¹తp nదల;" ఆబéల; Ìి¬Nమ వరక; ±#ాwనుదగ¶ ర %S#S. 50
PQ#SÅ±దw , అన%ా ±#ాwనుక; స]పన ¹యబ xనమ లలk
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను. 51 వ ఇWా\PÚయ ల
ఇట6 నుమ ]రF ±#ాwనును xట- కTxనుేశమ ను ే#Sన తరF9ాత 52 ఆ

ేశ"9ాసులంద#S" ] PQదుట నుం(f 9:ళ6%tట-C , 9ా#S సమసN పKJమలను
Txశనమ ేZి 9ా#S తVగ\హమ లన"`ట-" నhంపేZి 9ా#S ఉన`త
సÍ లమ లన"`ట-" ాడేZి 53 ఆ ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచు" x"లk
"వZింపవలsను; ఏలయన%ా x" ¯ా ¥ºనపరచునునటB
6 ఆ ేశమ ను
]IAdJ". 54 ]రF ] వంశమ లపన *టB
6 9EZి ఆ ేశమ ను
¯ా సÍ ~మ ల;%ా పంచునవలsను. ఎక;వ మంI ఎక;వ ¯ా సÍ ~మ ను
తక;వమంI తక;వ ¯ా సÍ ~మ ఇయవలsను. ఎవ" *ట- P సÍ లమ న
పడT° 9ా"I ఆ సÍ ల¤ కల;గ ను. ] తండKల %తKమ ల పన ]రF
¯ా సÍ ~మ ల; ందవలsను. 55 అPే ]రF ] PQదుటనుం(f ఆ
ేశ"9ాసులను 9:ళ6%tటC "PQడల, ]రF 9ా#Sలk ఎవ#S" ఉండ"ెdద# 9ారF ]
కను`లలk మ ండ6 %ాను ] పKకలలk &లమ ల;%ాను ఉం(f, ]రF
"వZించు ఆ ేశమ లk !మ 4ను బµధ12టMCదరF. 56 మ#Sయ TEను 9ా#SI
ేయ తలంAనటB
6 ]క; ేZ2దన" 9ా#S ెపమ .
సంఖాండమ 34
1 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2ల Vెdనువ ఇWా\PÚయ ల 2
కTxను ేశమ న, అన%ా >¤రలపన ]రF *టB
6 9EZి ¯ా సÍ ~మ %ా
పంచును కTxనుేశమ న 3 ]రF పK9Ehంచుచుండ%ా, ] దfణక; Zీను
అరణమ nదల;" ఎోమ స#Sహదుw, అన%ా 4 ] దfణప స#Sహదుw
ఉప సమ దKమ ±క తరFu ¬రమ వరక; ఉండను. ] స#S హదుw
దfణమ nదల;" అక\áËమ కనమ±దw J#S%S Zీనువరక; 9ా1ించును.

అ దfణమ నుం(f ాేషp బ#³`యవరక; 9ా1ింA, అకడనుం(f
హసరxwరFవరక; P, అకడనుం(f అ¯4నువరక; ¯ాగ ను. 5 అ¯4నునుం(f
ఐగ పN నవరక; స#Sహదుw J#S%S సమ దKమ వరక; 9ా1ించును. 6 పడమటస#Sహదుw ఏద న%ా మ}సమ దKమ , అే ]క; పడమట- స#Sహదుw%ా
నుండను. 7 ] ఉతN రప స#Sహదుwను మ}సమ దKమ ±దw నుం(f రF
ండవరక; ఏరuరచునవలsను. 8 రF ండ ±దw నుం(f హమతpనక;
వమర¶ మ వరక; ఏరuరచునవలsను. ఆ స#Sహదుw Z2xదువరక;
9ా1ించును. 9 అకడనుం(f స#Sహదుw Kనువరక; 9ా1ించును, x" Aవర
హస#³TxనుTUదw ఉండను. అ ]క; ఉతN రప స#Sహదుw. 10 తరFu స#Sహదుw
హస#³Txనునుం(f Ì2ామ వరక; ]రF ఏరuరచున వలsను. 11 Ì2ామ నుం(f
స#Sహదుw అPÀనుక; తరFuన #Sబ6 µవరక; నుండను. ఆ స#Sహదుw %S
తరFuన IT:` #?తp సమ దKమ TUడi ను త%S>య ండను. 12 ఆ స#Sహదుw
±#ాwనునవరక; %S ఉప సమ దKమ దనుక 9ా1ిం చును. ఆేశమ
చుటBCనున` స#Sహదుwల మధనున` ేశమ ]ై య ండన" 9ా#S
ాజj®1ించుమ . 13 ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల]రF *ట6 ేత ంద బ¢వచున`
ేశమ ఇ. PQ9ా ¾!్మ %తK మ లక;ను అరz%తKమ నక;ను º"
"యవలsన" ఆజj® 1ింెను; 14 ఏలయన%ా తమ తమ 1ితరFల క;టBంబమ ల
పKారమ రబéయ ల;ను %ాºయ ల;ను తమ తమ ¯ా సÍ ~మ ల TUం#S. 15
మనÌLª అరz%తKప9ారF తమ ¯ా సÍ ~మ TUం#S. ఆ #?ండ %తKప9ారFను అరz
%తKప9ారFను సూ#దయ క;న, అన%ా తరFu క;న PQ#SÅ±దw
±#ాwను ఇవతల తమ తమ ¯ా సÍ ~మ లను ంర" ె12uను. 16 మ#Sయ

PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 17 ఆ ేశమ ను ]క; ¯ా సÍ ~మ %ా
పంA12టCవలZిన9ా #?వరన%ా, యజక;(ైన ఎ>యజరFను నూను క;మరF
(ైన PQషpవయ . 18 మ#Sయ ఆ ేశమ ను ]క; ¯ా సÍ ~మ %ా
పంA12టC Bటక; పKJ %తKమ లk ఒక పK¥xను" ఏరuరచునవలsను. 19 9ా#?వ
రన%ా, యx9ా#S %తKమ లk PQఫT:` క;మరF (ైన ాలబ . 20
Ìి¹య ల %తKమ లk అ]హÉదు క;మరF(ైన Ì2మPల;, 21
బ¿Tx]య ల %తK మ లk I¯6 ను క;మరF(ైన ఎÚxదు. 22 xయ ల
%తKమ లk ±%S6 క;మరF(ైన బ × పK¥x", 23 ãZLప పతpKలలk ఏâదు
క;మరF(ైన హ`Pల; మనÌీª య ల %తKపK¥x", 24 ఎâాKP]య ల %తK
మ లk ÌిN ాను క;మరF(ైన ?మPల; పK¥x", 25 జ?బలcయ ల
%తKమ లk ప#ా`క; క;మరF(ైన ఎÚాాను పK¥x", 26 ఇWాîఖ#§య ల
%తKమ లk అజjను క;మరF(ైన పÚN Pల; పK¥x", 27 ఆÌL#§య ల %తKమ లk
Ì2లk! క;మరF(ైన అ¨ßహÉదు పK¥x". 28 నâాNÚయ ల %తKమ లk
అ]హÉదు క;మరF(ైన 12ద¨Áల; పK¥x". 29 కTxను ేశమ లk
ఇWా\PÚయ లక; 9ా#S 9ా#S ¯ా సÍ ~మ లను పంA12టC B టక; PQ9ా
ఆజj®1ింAన9ారF #³.
సంఖాండమ 35
1 మ#Sయ PQ#SÅ ±దw ±#ాwనుక; స]పన ¹యబ xనమ లలk
PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ Z2లVెdను 2 ఇWా\PÚయ ల; xమ ందు
¯ా సÍ ~మ లk లయ ల; "వZించుటక; 9ా#SI పరమ లను ఇయవలsన"

9ా#S ాజj®1ించుమ ; ఆ పర మ ల చుటBCనున` పలs6లను
లయ లIయవలsను. 3 9ారF "వZించుటక; ఆ పరమ ల; 9ా#Sవగ ను. 9ాటలమ ల; 9ా#S పవలక;ను 9ా#S మందలక;ను 9ా#S సమసN జంతp
వలక;ను ఉండవలsను. 4 ]రF లయ లIచుd పరమ ల పలs6ల పKJ
పరమ ±క %డ nదల;" చుటBC 9:P మరల; 5 మ#Sయ ]రF ఆ
పరమ ల 9:ల;పల నుం(f తరFu క;న #?ండ9Eల మరలను, దfణ
క;న #?ండ9Eల మరలను, పడమట- క;న #?ండ 9Eల మరలను, ఉతN ర
క;న #?ండ9Eల మరలను లవవలsను. ఆ నడమ పరమ ండవలsను. అ
9ా#S పరమ లక; పలs6ల;%ా నుండను. 6 మ#Sయ ]రF ల య లIచుd
పరమ లలk ఆరF ఆశ\యపరమ ల;ండవలsను. నరహంతpక;డ 9ాట-లk"I
ా#SవనటB
6 %ా 9ాట-" "య!ంపవలsను. అVయ %ాక నల;వ#?ండ
పరమ లను ఇయవలsను. 7 9ాట- 9ాట- పలs6లకcడ ]రF లయ లక;
ఇయవలZిన పరమ ల"`య నల;వPQ" !. 8 ]రF ఇచుd
పరమ ల; ఇWా\PÚయ ల ¯ా సÍ ~ మ లk నుం(fP ఇయవలsను. ]రF
ఎక;9:ౖనx"లk ఎక;వ%ాను, తక;9:ౖనx"లk తక;వ%ాను ఇయవలsను.
పKJ %తKమ xను ందు ¯ా సÍ ~మ పన, తన తన పరమ లలk "`ట-"
లయ లక; ఇయ వలsను. 9 మ#Sయ PQ9ా ¹ÌLక; ఈలగ
Z2లVెdను వ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ 10 ]రF ±#ాwను xటకTxనుేశమ లk"I 9:È6న తరF9ాత 11 ఆశ\య పరమ ల;%ా ఉండటక; ]రF
పరమ లను ఏరuరచున వలsను. 12 రబµటBన ఒక" చం1ిన9ాడ
9ాట-లk"I ా#Sవచుdను. ¬రFu ందుట?r నరహంతక;డ సమజమ T:దుట

"ల;చువరక; 9ాడ మరణhm TUందకcడదు గనుక పKJహత ేయ 9ాడ
#ాక;ండ అV ]క; ఆశ\యపరమ ల;%ా ఉండను. 13 ]రF ఇయ వలZిన ఆ
పరమ లలk ఆరF ఆశ\య పరమ ల;ండవలsను. 14 9ాట-లk ±#ాwను ఇవతల
మడ పరమ లను ఇయ వలsను, కTxను ేశమ లk మడ పరమ లను
ఇయ వలsను. అV ]క; ఆశ\య పరమ ల;%ా ఉండను. 15 రబµటBన ఒక"
చం1ిన PQవ(ైనను 9ాట-లk"I ా#S వనటB
6 ఆ ఆరF పరమ ల;
ఇWా\PÚయ లక;ను పర ేలక;ను ] మధ "వZించు9ా#SI" ఆశ\య
6 9ా"" ఇనుప ఆయ ధ మ  టBC9ాడ
య ండను. 16 ఒకడ చచుdనటB
నరహంతక;డ ఆ నరహంతక;"I "శdయమ %ా మరణhm V¥ంపవలsను. 17
ఒకడ చచుd నటB
6 మ#S±కడ #ాJ 9ా" టC %ా ెబËJ"న 9ాడ
చ"PనPQడల ట-C న9ాడ నరహంతక;డగ ను. ఆ నరహంతక;డ
"శdయమ %ా మరణhm TUందును. 18 మ#Sయ ఒకడ చచుdనటB
6
మ#S±కడ ేJకఱÃ  టC %ా ెబË J"న9ాడ చ"Pన PQడల ట-C న
9ాడ నర హంతక;డగ ను. ఆ నరహంత క;డ "శdయమ %ా మరణhm
TUందును. 19 హత Vషయమ లk పKJహత ేయ 9ాడ xTE నరహంత క;"
చంపవలsను. 20 9ా" కను%t"నపడ 9ా" చంప వలsను. ఒకడ చచుdనటB
6
9ా" పగపట-C (fAనను, లక ంAయ ం(f 9ా"]ద ే"T:ౖనను 9EZినను, లక
ఒకడ చచుdనటB
6 9:ౖరమ వలన ేJ 9ా" ట-C నను, ట-C న9ాడ
నరహంతక;డ, "శdయమ %ా 9ా" చంప వలsను. 21 నరహత Vషయమ లk
పKJహత ేయ 9ాడ ఆ నరహంతక;" కను%t"నపడ 9ా" చంపవలsను. 22
అPే పగపటC క హాతp
N %ా 9ా"" (fA నను, ంAయ ండక 9ా"]ద ఏ

ఆయ ధమ T:ౖన 9EZినను, 9ా" చూడక ఒకడ చచుdనటB
6 9ా"]ద #ాP
పడ9EZినను, 23 ెబËJ"న9ాడ చ"Pన PQడల ట-C న 9ాడ 9ా"]ద
పగపటC లదు, 9ా"I }"ేయ %రలదు. 24 ాబట-C సమజమ ఈ
Vధులనుబట-C ట-C న 9ా"I" హతVషయమ లk పKJహత ేయ 9ా"I"
¬రFu¬రdవలsను. 25 అటB
6 సమజమ నరహత Vషయ మ లk పKJహత
ేయ 9ా" ేJలkనుం(f ఆ నరహంత క;" V(f1ింపవలsను. అపడ
సమజమ 9ాడ ా#S Pన ఆశ\య పరమ నక; 9ా" మరల పంపవలsను.
9ాడ ప#Sదz ైలమ  అÌLIంపబ(fన పK¥xన యజక;డ
మృJTUందువరక; అకడTE "వZింపవలsను. 26 అPే ఆ నరహంతక;డ
ఎప(ైనను xను ా#SP Adన ఆశ\యపరమ ±క స#Sహదుwను xట9:ళ6 Ø నపడ 27 నరహతVషయమ లk పKJహత ేయ 9ాడ
ఆశ\యపరమ ±క స#Sహదుw 9:ల;పల 9ా" కను %t"నPQడల, ఆ
పKJహంతక;డ ఆ నరహంతక;" చం1ి నను 9ా"]ద ాKణమ ¬Zిన ోషమ
ఉండదు. 28 ఏలయన%ా పK¥xనయజక;డ మృJTUందువరక; అతడ
ఆశ\యపరమ లkTE "వZింపవలsను. పK¥xనయజక;డ మృJTUంన తరF9ాత
ఆ నరహంతక;డ తన ¯ా సÍ ~మ న` ేశమ నక; J#S%S 9:ళ6వచుdను. 29 ఇV
] సమసN "9ాససÍ లమ లలk ] తరతరమ లక; ]క; V¥ంపబ(fన కటC డ.
30 ఎవ(ైనను ఒక" xవ%tట-C న PQడల ¯ా{ల T°ట-మట వలన ఆ
నరహంతక;"I మరణhm V¥ంపవలsను. ఒక ¯ాfమట]దTE PQవ"I"
మరణhm V¥ంప కcడదు. 31 xవత%Sన నరహంతక;" ాKణమ రక; ]రF
V¹చన ధనమ ను అం%§క#Sంపక "శdయమ %ా 9ా"I మరణhm

V¥ంపవలsను. 32 మ#Sయ ఆశ\యపర మ నక; ా#SPన9ాడ యజక;డ
మృJTUందక మ నుప స ేశమందు "వZించునటB
6 9ా"ేత V¹చన
ధనమ ను అం%§క#Sంపకcడదు. 33 ]రFండ ేశమ ను అపVతKపరచకcడదు;
నరహత ేశమ ను అపVతKపర చును గx. ేశమ లk Aంన రకN మ
"!తN మ AంంAన 9ా" రకN మ వలనTE ాKయhdతN మ కల;గ ను %ా" మ#S
ే"వలనను కల;గదు. 34 ]రF "వZించు ేశ మ ను అపVతK పరచకcడదు.
అందులk TEను ] మధను "వZించుచుTx`ను. "జమ %ా PQ9ా అను
TEను ఇWా\PÚయ లమధ "వZించుచుTx`ను.
సంఖాండమ 36
1 ãZLప పతpKలవంశమ లలk మ×రF క;మరF డను మనÌLª
మనుమడT:ౖన %Sలదు±క పతpKవంశమ ల 12దwల; వAd ¹ÌLPQదుటను
ఇWా\PÚయ ల 1ితరFల క;టBంబమ ల పK¥xనుల PQదుటను మటల(f
Pట6 "#S 2 ఆ ేశమ ను వంతp *ట6 పన ఇWా\PÚయ లక; ¯ా సÍ ~మ %ా
ఇయవలsన" PQ9ా మ P>న9ా" ాజj®1ింెను. మ#Sయ మ
సదరF(ైన Z2లk12}దు ¯ా సÍ ~మ ను అత" క;మ#?Nలక; ఇయ వలsన"
మ P>న9ాడ PQ9ాేత ఆజ® TUంెను. 3 అPే 9ారF
ఇWా\PÚయ లలk 9EరF %తKమ ల 9ా#S T:వ#ST:ౖనను 12ం(f6 ేZి"న PQడల
9ా#S ¯ా సÍ ~మ మ 1ితరFల ¯ా సÍ ~మ నుం(f ¬యబ(f, 9ారF క>Zి"న9ా#S
%తK¯ా సÍ ~మ  కల;పబ(f, మక; వంతp *ట6 పన క>%Sన ¯ా సÍ ~మ నుం(f
V(fవను. 4 ాబట-C ఇWా\PÚయ లక; సుTxద సంవతqరమ వచుd నపడ

9ా#S ¯ా సÍ ~మ 9ారF క>Zి"న 9ా#S %తK ¯ా సÍ ~మ  కల;పబడను గనుక
ఆ వంతpన మ 1ితరFల %తK¯ా సÍ ~మ త%S¶వనన%ా 5 ¹ÌL PQ9ా
Z2లVAdనటB
6 ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ింA Pట6 T:నుãZLప పతpKల
%JKక;ల; ె1ిuన Txయ¤. 6 PQ9ా Z2లk12}దు క;మ#?Nలను గ#Sd
Z2లVAdన మట ఏదన%ా9ారF తమక; ఇషp
C లsౖన9ా#S" 12ం(f6 ేZినవచుdను
%ా" 9ారF తమ తం(fK %తKవంశ మ లkTE 12ం(f6 ేZినవలsను. 7
ఇWా\PÚయ ల ¯ా సÍ ~మ ఒక %తKమ లkనుం(f 9E#tక %తKమ లk"I
కcడదు. ఇWా\PÚయ లలk పKJ9ాడను తన తన 1ితరFల %తK¯ా సÍ ~మ ను
హతp
N " య ండవలsను. 8 మ#Sయ ఇWా\PÚయ లక; 9ా#S 9ా#S 1ితరFల
¯ా సÍ ~మ కల;గ నటB
6 , ఇWా\PÚయ ల %తK మ లలk ¯ా సÍ ~మ గల పKJ
క;మ#?Nయ తన తం(fK %తKవంశమ లkTE 12ం(f6 ేZినవలsను. 9 ¯ా సÍ ~మ ఒక
%తKమ లkనుం(f 9E#tక %తKమ నక; కcడదు. ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల;
9ా#S 9ా#S ¯ా సÍ ~మ లk ">Aయ ండవలsను. 10 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింA
నటB
6 Z2లk12}దు క;మ#?Nల; ేZి#S. 11 Z2లk12}దు క;మ#?Nలsౖన మహల, J#ాq,
హþ%ా6, !ల, T°య తమ తం(fK సదరF" క;మరFలను 12ం(f6 ేZి"#S. 12
9ారF ãZLప క;మరFలsౖన మనÌీª య లను 12ం(f6 ేZి "#S గనుక 9ా#S
¯ా సÍ ~మ 9ా#S తం(fK %తKవంశ మ లkTE ">ెను. 13 PQ#SÅ±దw ±#ాwనుక;
స]ప న ¹యబ xనమ లలk PQ9ా ¹ÌLేత
ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ింAన Vధుల;ను ఆజ® ల;ను ఇ9E.
 ¬ãపేశాండమ 1

1 ±#ాwను ఇవతలనున` అరణమ లk, అన%ా ా#ాను క;ను 12ల;, లబµను,
హజ³#తp, ºజj}బను సÍ ల మ లక;ను మధ సూపనక; ఎదురF%ానున`
ఆ#ాబµలk ¹ÌL, ఇWా\PÚయ లంద#S ె1ిuన మటల; ఇ9E. 2
#³బ నుం(f WPÀరF మT:`పమర¶ మ %ా ాేషp బ#³`యవరక; పదండ
నమ ల పKయణమ . 3 ¨¼Ëనులk "వZింAన అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీ
నును అాN#తpలk "వZింAన బµాను #ాజ?ౖన ఓగ ను ఎెKPÀలk హతమ
ేZినతరF9ాత 4 నల;బయవ సంవ తqరమ లk పదండవ T:ల nదటే" ¹ÌL ఇWా\PÚయ లక; బ¢¥ంచుట?r PQ9ా తన ాజj®
1ింAనదంతయ 9ా#S ె12uను. 5 ±#ాwను ఇవతలనున` ¹యబ
ేశమ న ¹ÌL PÀ ధర4WాసN మ ను పKక ట-ంప nదల;12ట-C ఇట6 T:ను 6 మన
ేవ(ైన PQ9ా #³బ లk మనక; ఈలగ Z2లVెdను ఈ పర తమ
TUదw ]రF "వZింAన ాలమ xల;ను; 7 ]రF J#S%S పKయణ
అ¹#§య ల మT:`మ నక;ను, అ#ాబµ లkను, మT:`మ లkను, లkయలkను,
దfణక;న సమ దK¬రమ లkనున` సÍ లమ ల"`ట-I", కTxనుేశమ
నక;ను, లsబµT°నుక;ను, మ}నPQన యఫKట«సువరక;ను2 9:ళ6 Ø(f. 8 ఇ%
ఆ ేశమ ను ]క; అపu%SంAJ" ]రF 9:È6 PQ9ా ] 1ితరFలsౖన
అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ లక;ను 9ా#S తరF9ాత 9ా#S సంxనమ నక;ను
ఇెdదన" TEను పKమణమ ేZిన ేశమ ను ¯ా ¥ºన పరచును(f. 9 అపడ
TEనుఒంట#S%ా !మ 4ను భ#Sంపలను. 10 ] ేవ(ైన PQ9ా !మ 4
VసN #Sంప జ³Z2ను గనుక TEడ ]రF ఆాశ నmతKమ లవలs VసN #SంA య Tx`రF.
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Tx Iమ 4; Tx±దw రకల; ¬Zి" xKగ టక; È6 మ 4. 29 WPÀరFలk
"వZించు ఏWావ సంxన ప9ారFను ఆరFలk "వZించు ¹యáయ ల;ను
Txక; ేZినటB
6 , మ ేవ(ైన PQ9ా మIచుdచున` ేశమ లk
పK9Ehంచుట?r ±#ాwను xటBవరక; ా> నడకేతTE నను` 9:ళ6"మ4"
సమ¥xనప మటల; ప>IంAJ". 30 అPే ¨¼Ëను #ాజ?ౖన Zీను
మనలను తన ేశమర¶ మ న 9:ళ6 "చుd టక; సమ4Jంపలదు. TEడ జ#S%SనటB
6
 ేJI అత" అపu%Sంచుటక;  ేవ(ైన PQ9ా అత" మనసుqను
కSనపరA అత" హృదయమ నక; ె%Sంప కల;గజ³Z2ను. 31 అపడ
PQ9ాచూడమ ; Zీనును అత" ేశమ ను క; అపu%Sంప nదల;
12ట-Cయ Tx`ను. అత" ేశమ దగ నటB
6 వ x" ¯ా ¥ºనపరచున
nదల; 12టC Bమ" Tx ె12uను. 32 Zీనును అత" సమసN జనమ ను
యహసులk య దz మ ేయ ట?r మనక; ఎదు రF%ా బయల;ే#S #ా%ా 33
మన ేవ(ైన PQ9ా అత"" మనక; అపu%Sంెను గనుక మనమ

అత"" అత" క;మరFలను అత" సమసN జనమ ను హతమ ేZి 34 ఆ ాల
మ న అత" సమసN పరమ లను పటBC", పKJ పరమ ను అంద> ZీN 
పరFషpలను 1ిల6లను Wష¤!య లక;ండ Txశనమ ేZిJVు. 35
పవలను మనమ పటBC"న పరమ ల ¯మ 4ను ో1ి(f%ా ోచుంట-!.
36 అ#`ను ఏట-లkయ ద#Sనున` అ#PరFను ఆ Pట-±దw నున` పరమ
nదల;" %Sలదువరక; మనక; అ¯ాధన నగర nకట-య లకPQను.
మన ేవ(ైన PQ9ా అ"`ట-" మనక; అపu%Sంెను. 37 అPే
అ¹4య ల ేశమ న?rనను యబ¢Ëక; ఏట- లkయలk" P ాKంత
మ న?rనను ఆ మT:`మ లk" పరమ ల?rనను మన ేవ (ైన PQ9ా
కcడద" ె1ిuన మ#S ఏ సÍ లమ న ?rనను వ స]1ింపలదు.
 ¬ãపేశాండమ 3
1 మనమ J#S%S బµాను మర¶ మ న 9:È6నపడ బµాను #ాజ?ౖనఓగ ను అత"
పKజలందరFను ఎెKPÀలk మన య దz మ ేయ టక; బయల;ే#S
PQదురF%ా #ా%ా 2 PQ9ా Tx ఇట6 T:ను అత"I భయ పడక;మ ,
అత"" అత" సమసN జనమ ను అత" ేశమ ను  ేJI
అపu%SంAయ Tx`ను. ¨¼Ëనులk "వZింAన అ¹#§య ల #ాజ?ౖన
Zీనుక; ేZినటB
6 ఇత"I" ేయ వలsన" ె12uను. 3 అటB
6 మన ేవ(ైన
PQ9ా బµాను #ాజ?ౖన ఓగ ను అత" సమసN జనమ ను మనేJI
అపu%Sంెను; అత"I Wష¤!య లక;ండ అత"" హతమ ేZిJVు. 4 ఆ
ాలమ న అత" పరమ ల"`ట-" పటBCంట-!. 9ా#S పరమ లలk మనమ

పటBCన" పరnకట-య లదు. బµానులk ఓగ #ాజమగ అ#¶బ
పKేశమందంతటనున` అరFవ పరమ లను పటBCంట-!. 5 ఆ
పరమ ల"`య %tపu ాKార మ ల; గవనుల; గ(fయల;నుగల దుర¶ మ ల;.
అVయ %ాక ాKారమ ల" పరమ లTEకమ లను పటBC ంట-!. 6 మనమ
¨¼Ëను #ాజ?ౖన Zీనుక; ేZినటB
6 9ాట-" "ర4లమ ేZిJVు; పKJ
పరమ లk" ZీN  పరFషpలను 1ిల6లను "ర4లమ ేZిJVు; 7 9ా#S
పవలన"`ట-" ఆ పరమ ల ¯మ 4ను ో1ి(f%ా ¬Zి ంట-!. 8 ఆ
ాలమ న అ#`ను ఏరF nదల;" ¨¼#4ను ండవరక; ±#ాwను
అవతలనున` ేశమ ను అ¹#§య ల Pదw రF #ాàల±దw నుం(f
పటBCంట-!. 9 Zీోయ ల; ¨¼#4నును Ìి#న" అందురF. అ¹ #§య ల;
x"" Wøర" అందురF. 10 xనమంద> పరమ ల"`ట-" బµానునంద>
ఓగ #ాజపరమ లsౖన సల ఎెKPÀ అను9ాట-వరక; %Sలదంతట-" బµా
నును పటBCంట-!. 11 #?âాPÀయ లలk బµాను #ాజ?ౖన ఓగ మతKమ
!%Sలsను. అత" మంచమ ఇనుప మంచమ . అ అ¹4య ల
రబµËలkనున` గx? x" డగ మనుషp" మర ¾!్మ మరల;
x" 9:డల;u Txల;గ మరల;. 12 అ#`ను లkయలk నున` అ#PరF
nదల;" %Sలదు మT:`మ లk సగమ ను, మనమ అపడ
¯ా ¥ºనపరచు"న ేశ మ ను, x" పరమ లను రబéయ లక;ను
%ాºయ ల క;ను ఇAdJ". 13 ఓగ #ాà ేశన బµాను యవ తp
N ను
%Sలదులk !%S>న x"", అన%ా #?âాPÀయ ల ేశమనబ(fన బµాను
అంతట-" అ#¶బ పKేశమంత ట-" మనÌLª అరz %తKమ న IAdJ". 14 మనÌLª

క;మరF (ైన యPÀరF %?ష#§య ల±కయ మయ ా¬య
±కయ స#Sహదుwలవరక; అ#¶బ పKేశ మంతట-" పటBC", తన
1LరFనుబట-C 9ాట-I యPÀరF బµాను %ా\మమ ల" 1LరF 12టMCను. TEట-వరక; ఆ
1Lర6 F 9ాట-క;న`V. 15 మ×#§య లక; %Sలదు "AdJ". 16 %Sలదు nదల;"
అ#`ను లkయ మధవరక;ను, యబ¢Ëక; నవరక;ను అ¹4య ల
పడమట- స#Sహదుw వరక;ను 17 IT:`#?తp nదల;" తరFuక;న 1ి¯¶ ా
ండ చ#Sయల గ వ%ా, ఉప సమ దKమ అనబ(fవ అ#ాబµ
సమ దKమ వరక;ను 9ా1ింAయ న` అ#ాబµ పKేశమ ను, ±#ాwను లkయ
మధభ!" రబé య లక;ను %ాºయ లక;ను ఇAdJ". 18 ఆ ాలమందు
TEను !మ 4ను చూA]రF ¯ా ¥ºన పరచునునటB
6 ] ేవ(ైన PQ9ా
ఈ ేశమ ను ]Iెdను. ]లk ప#ాక\మవంతpలందరF య దz సన` ుwలsౖ ]
సదరFలగ ఇWా\PÚయ ల మ ందర న xటవలsను. 19 అPే
PQ9ా ]క; VWా\ంJ "AdనటB
6 ] సదరFలక;ను,
VWా\ంJ"చుdవరక;, 20 అన%ా ] ేవ(ైన PQ9ా ±#ాwను అదw #S" 9ా#S
Iచుdచున` ేశమ ను 9ారFను ¯ా ¥ºనపరచునువరక;, ] ´µరల;ను ]
1ిల6ల;ను ] మందల;ను TEను ] IAdన పరమ లలk "వZింప వలsను.
తరF9ాత ]లk పKJ9ాడను TEను ]IAdన తన తన ¯ా సÍ ~మ నక; J#S%S
#ావలsన" ]క; ఆజj®1ింAJ". ] మందల; V¯ాNరమ ల" Txక; ె>య ను.
21 ఆ ాలమ న TEను PQషpవ ఇట6 ంట-"] ేవ(ైన PQ9ా ఈ
Pదw రF #ాàలక; ేZినదంతయ వ కను`లర చూAJV గx. వ
9:ళ6 Øచున` #ాజమ ల న"`ట-I" PQ9ా ఆలగ నTE ేయ ను. 22 ]

ేవ(ైన PQ9ా ] పmమ %ా య దz మ ేయ 9ాడ గనుక 9ా#SI
భయపడవదw " ఆజj®1ింAJ". 23 మ#Sయ ఆ ాలమ న TEనుPQ9ా
పKభ 9ా,  మ¨©మను  బµహÑబలమ ను  xసు"I కనుపరచ nదల;12ట-C
య Tx`వ. 24 ఆాశమంే %ా" భ! యంే %ా" వ ేయ I\యలను
ేయగల ేవ (ెవడ? వ చూప ప#ాక\మమ ను చూపగల ేవ (ెవడ? 25
TEను అదw #SI 9:È6 ±#ాwను అవతలనున` PÀ మంA ేశమ ను మంA
మT:`మ ను ఆ లsబµT°నును చూచునటB
6 దయేయ మ" TEను PQ9ాను
బKJ మల;న%ా 26 PQ9ా !మ 4ను బట-C Tx]ద Åప ప(f Tx మనV
VనకPQను. మ#Sయ PQ9ా Tx ఇట6 T:నుxల;ను; ఇకను ఈ సంగJ"
గ#Sd Tx మటలడవదుw. 27 వ ఈ ±#ాwనును xట కcడదు %ా" వ
1ి¯¶ ాండPQI కను`లsJN పడమట- 9:ౖపను ఉతN ర9:ౖపను దfణ9:ౖపను
తరFu9:ౖపను ే#S చూడమ . 28 PQషpవక; ఆజ® PAd అత" ¥ైరపరA
దృఢపరచుమ . అతడ ఈ పKజలను 9:ంటబ¿టC B" నxట- వ చూడబ¢వ
ేశమ ను 9ా#S" ¯ా ¥ºన పరచునేయ ను. 29 అపడ మనమ
బéతuãరF PQదుటనున` లkయలk %Sయ ంట-!.
 ¬ãపేశాండమ 4
1 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల#ా, ]రF బKJI ] 1ిత రFల ేవ(ైన PQ9ా
]Iచుdచున` ేశమ లk"I P ¯ా ¥ºనపరచునునటB
6 , ]రF
అనుస#SంపవలZిన Vధులను కటC డలను TEను ]క; బ¢¥ంచుచుTx`ను Vను(f.
2 ] ేవ(ైన PQ9ా ఇAdన ఆజ® లను ] ాజj®1ించుచుTx`ను. 9ాట-"

%?rనుటయందు TEను ] ాజj®1ింAన మట ే"" కల;పకcడదు, x"లk
నుం(f ే"" ¬Zి9Eయ కcడదు. 3 బయలsuãరF Vషయ మ లk PQ9ా
ేZినx"" ]రF కను`లర చూAJ#S గx. బయలsuãరF 9:ంట 9:È6న పKJ
మనుషp"  ేవ(ైన PQ9ా  మధను ఉండక;ండ Txశనమ ేZ2ను.
4 ] ేవ(ైన PQ9ాను హతp
N "న ]రందరFను TEట-వరక; సyవలsౖ
య Tx`రF. 5 Tx ేవ(ైన PQ9ా Tx ాజj®1ింAనటB
6 ]రF
¯ా ¥ºనపరచునబ¢వ ేశమ న ]#ాచ#SంపవలZిన కటC డలను Vధులను
]క; TE#SuJ". 6 ఈ కటC డల"`ట-" ]రF %?r" అనుస#Sంపవలsను.
9ాట-"గ#Sd Vను జనమ ల దృÌిC I అే ]క; జj®నమ , అే ]క; V9Eకమ .
9ారF చూA"శdయమ %ా ఈ %tపu జనమ జj®నV9E చనల; గల జనమ"
ెపందురF. 7 ఏలయన%ా మనమ ఆయనక; nఱ 12టC Bనప(ెల6 మన
ేవ(ైన PQ9ా మనక; స]పమ %ానున`టBC మ#S ఏ %tపu జనమ నక;
ఏ ేవడ స]పమ %ా నుTx`డ? 8 మ#Sయ TEడ TEను ]క;
అపu%Sంచుచున` PÀ ధర4WాసN  మంతట-లk నున` కటC డల;ను
JVధుల;నుగల %tపu జన¤? 9 అPే వ జjగ\తNపడమ ; వ
కను`లర చూAన9ాట-" మరFవక య ండనటB
6 ను, అV  yVతాల
మంతయ  హృదయమ లkనుం(f ¾ల%Sక;ండ నటB
6 ను,  మనసుqను
బహÑ జjగ\తN%ా ాాడనుమ .  క;మరFలక;ను  క;మరFల
క;మరFలక;ను 9ాట-" TE#Su 10 వ #³బ లk  ేవ(ైన PQ9ా
స"`¥" ">A య ండ%ా PQ9ాTx ±దw క; పKజలను కcరFdమ ; 9ారF
ఆ ేశమ ]ద బKదుక; నమ ల"`య Txక; భయపడ TEరFd", తమ

1ిల6లక; TEరFuనటB
6 9ా#SI Tx మటలను V"1ింెదన" ఆయన Tx ె1ిuన
నమ నుగ#Sd 9ా#SI ెల;పమ . 11 అపడ ]రF స]1ింA ఆ ండ
గ వను ">AJ#S. *కట-య ¤ఘమ ను %ా xంధారమ ను క!4 ఆ ండ
ఆాశమ వరక; అ%S` మండచుండ%ా 12 PQ9ా ఆ అ%S` మధనుం(f
] మటల(ెను. మటలధ " ]రF Vంట-#S%ా" P స రపమ ను ]రF
చూడలదు, స రమ మతK¤ Vంట-#S. 13 మ#Sయ ]రF ేయవలsన" ఆయన
V¥ంAన "బంధనను, అన%ా ప ఆజ® లను ]క; ె>యజ³Zి #?ండ #ాJ
పలకల]ద 9ాట-" 9ాKZ2ను. 14 అపడ ]రF నxట- ¯ా ¥ºన పరచునబ¢వ
ేశమ లk ]రF అనుస#Sంప వలZిన కటC డ లను Vధులను ]క; TEరuవలsన"
PQ9ా Tx ాజj® 1ింెను. 15 #³బ లk PQ9ా అ%S`జj లల మధ
నుం(f ] మటల(fన నమ న ]రF ఏ స రప మ ను చూడలదు. 16
ావన ]రF ె(fP భ! ]దనున` P జంతpవ పKJమT:ౖనను 17
ఆాశమందు ఎగ రF #?కల;గల P పf పKJమT:ౖనను 18 TEల]ద ాKక; ఏ
పరFగ పKJమT:ౖనను భ! I\ందనున` ళ6 యంద> P ేప పKJమT:ౖనను
ఆడ పKJమను %ా" మగ పKJమను%ా", P స రపమ గ>%Sన Vగ\హమ ను
]రక; ేZినక;ండనటB
6 ను, ఆాశమ 9:ౖప కను`లsJN 19 సూర చందK
నmతKమ లsౖన ఆాశ Z2ౖనమ ను చూA మరల;లuబ(f,  ేవ(ైన
PQ9ా స#ా ాశమ I\ందనున` సమసN పKజలరక; పంA 12ట-Cన9ాట-I
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ర1ిuంెను. 21 మ#Sయ PQ9ా !మ 4ను బట-C Tx]ద Åపప(f TEను ఈ
±#ాwను xటకcడ ద"య ,  ేవ(ైన PQ9ా ¯ా సÍ ~మ %ా Iచుd
చున` PÀ మంA ేశమ లk పK9Ehంపకcడద"య పKమణమ ేZ2ను. 22
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29 అPే అకడనుం(f  ేవ(ైన PQ9ాను ]రF 9:దIనPQడల, 
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పKతmమగ ను. 30 ఈ సంగతpల"`య క; సంభVంAన తరF9ాత క; బµధ
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ఆయన మట V"నPQడల 31  ేవ(ైన PQ9ా క"కరమ గల ేవడ
గనుక "ను` ెP Vడవడ; "ను` Txశనమ ేయడ; xను  1ితరFల
పKమణమ ేZిన "బంధనను మరAడ. 32 ేవడ భ!]ద నరF"
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క;వరక; ఇట-C %tపu ారమ జ#S%?Tx? º"వంట- 9ారN Vనబ(ెTx? అ" వ
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మ#S ఏ జననను V" బK?Tx? 34 ] ేవ(ైన PQ9ా ఐగ పNలk మ
కను`లPQదుట ేZిన9ాట"`ట-పన ఏ ేవ(ైనను Wóధనలను సూచక
I\యలను మహ xరమ లను య దz మ ను బµహÑబలమ ను
xAన ేJను మ} భయంకర ారమ లను ఎప(ైనను వAd ఒక
జనమ లkనుం(f తనరక; ఒక జనమ ను ¬Zిన యత`మ ేZ2Tx? 35
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సంxనమ ను ఏరuరచుT:ను. 38 కంటM బలన %tపu జనమ లను 
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ేశమ ను క; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇచుdట?r క; డ %ానుం(f ఐగ పNలkనుం(f
తన మ}బలమ ేత "ను` 9:ల;ప>I ర1ిuంెను. 39 ాబట-C 12ౖనున`
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#ాజ?ౖన Zీనుేశమందు 47 ¹ÌL ఇWా\PÚయ లక; "య !ంAన
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ండవరక;న` అ¹ #§య ల Pదw రF #ాàలేశమ ను, 49 1ి¯¶ ా యటలక;
గ వ%ా అ#ాబµ సమ దKమ వరక; తరFuక;న ±#ాwను అవతల ఆ#ాబµ
పKేశమంతయ ¯ా ¥ºన పరచు "#S.
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ేJేతను "ను` అకడనుం(f ర1ిuంెన" జj®పకమ ేZినుమ . అందు
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కటC డలను Vధులను TEను  ె12uదను. 32 9ారF ¯ా ¥ºనపరచు నునటB
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6 ] ేవ(ైన
PQ9ా ]క; ఆజj®1ింAన మర¶ మ ల"`ట-లk నడచునవలsను.
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1 వను  క;మరFడను  క;మరF" క;మరFడను 2  ేవ(ైన
PQ9ాక; భయప(f, TEను ాజj®1ించు ఆయన కటC డల"`య
ఆజ® ల"`య  yVత నమ ల"` టను %?rనుచు వ
º#ా య ష4ంతpడవగ నటB
6 ]రF ¯ా ¥ºనపరచునుటక; ఏరF xట- 9:ళ6 Øచున`
ేశమందు ]రF జరFపనుటక; ]క; బ¢¥ంపవలsన" ] ేవ (ైన
PQ9ా ఆజj®1ింAన ధర4మంతయ అన%ా కటC డల; Vధుల; ఇ9E. 3 ాబట-C
ఇWా\Pలc,  1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా  ె1ిuన పKారమ ాల;
ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ లk ¤ల; క>%S బహÑ%ా అవృz TUందునటB
6 వ
9ాట-" V" అనుస#SంA నడచునవలsను. 4 ఇWా\Pలc Vనుమ . మన
ేవ(ైన PQ9ా అ ¬య డగ PQ9ా. 5  పరÞహృదయమ ను
 ప#ాÞత4ను  పరÞశINను  ేవ(ైన PQ 9ాను 1LK!ంపవలsను. 6
TEడ TEను ాజj®1ించు ఈ మటల;  హృదయమ లk ఉండవలsను. 7 వ 
క;మ రFలక; 9ాట-" అభZింపజ³Zి,  Pంట కcరFdండనప డను Kవను

నడచునపడను పండనునపడను లచునపడను 9ాట-"గ#Sd
మటలడవలsను; సూచ న%ా 9ాట-"  ేJI కటBC నవలsను. 8 అV 
కను`ల నడమ బµZికమ వలs ఉండవలsను. 9  Pంట- x ర
బంధమ ల]దను  గవనుల]దను 9ాట-" 9ాKయవలsను. 10  ేవ(ైన
PQ9ా  1ితరFలsౖన అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల ేZిన
పKమణమ నుబట-C "ను` ఆ ేశమ లk పK9Eశ12ట-C, వ కటC " %tపuవగ మంA
పరమ లను 11 వ "ంప" మంA దKవమ ల ేత "ంప బ(fన ఇండ6 ను, వ
తKవ కPనను తKవ బ(fన బµవ లను, వ Txట" xKmటలను ఒÚవల
టలను  IAdన తరF9ాత వ J" తృ1ిN ంనపడ 12 xసుల
గృహన ఐగ పNేశమ లk నుం(f "ను` ర1ిuంAన PQ9ాను
మరFవక;ండ వ జjగ\తNపడమ . 13  ేవ(ైన PQ9ాక; భయప(f
ఆయనను ZLVంA ఆయన 1Lరట పKమణమ ేయవలsను. 14 ]రF ఇతర
ేవతలను, అన%ా ] చుటBCనున` జనమ ల ేవతలను ZLVంపకcడదు. 15 
మధను  ేవ(ైన PQ9ా #షమ గల ేవడ గనుక  ేవ(ైన
PQ9ా Åా%S` ఒక9Eళ  ]ద రగ ల;" ేశమ లk నుండ క;ండ "ను`
నhంపజ³య ను. 16 ]రF మ¯ాqలk ] ేవ(ైన PQ9ాను Wó¥ంA నటB
6
ఆయనను Wó¥ంపకcడదు. 17 ] ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® లను, అన%ా ఆయన
క; "య!ంAన Wాసనమ లను కటC డలను జjగ\తN%ా ఆచ#Sంపవలsను. 18 క;
¤ల; కల;గ నటB
6 ను,  PQదుటనుం(f  సమసN శతpKవలను 9:ళ6%tటMC దన" 19
PQ9ా ె1ిuన పKా రమ  1ితరFల పKమణమ ేZిన ఆ మంA
ేశమ లk వ పK9EhంA x" ¯ా ¥ºన పరచునునటB
6 ను, వ PQ9ా

దృÌిC I యxరÍనయ ఉతN మనయ ేయవలsను. 20 ఇక]దట 
క;మరFడమన ేవ(ైన PQ9ా ]ాజj®1ింAన Wాసనమ ల; కటC డల;
Vధుల; ఏవ" "ను` అడగ నపడ 21 వ  క;మరF" ఇట6
నుమ మనమ ఐగ పNలk ఫ#క;xసులయ ండ%ా PQ9ా
బµహÑబలమ ేత ఐగ పNలkనుం(f మనలను ర1ిuంెను. 22 మ#Sయ
PQ9ా ఐగ పN]దను ఫ# ]దను అత" Pంట-9ారంద#S ]దను
బµధకరమ లsౖన %tపu సూచకI\యలను అదు»తమ లను మన కను`ల PQదుట
కనుపరA, 23 xను మన 1ితరFల పKమణమ ేZిన ేశమ ను మనIAd
మనలను x"లk పK9Eశ 12టC Bటక; అకడ నుం(f మనలను ర1ిuంెను. 24
మనక; "తమ ¤ల; కల;గ ట?r PQ9ా TEట-వలs మనలను బKIంచు
నటB
6 మన ేవ(ైన PQ9ాక; భయప(f PÀ కటC డల న"`ట-"
%?rనవలsన" మన ాజj®1ింెను. 25 మన ేవ(ైన PQ9ా మన
ాజj®1ింAనటB
6 ఆయన స"`¥" ఈ సమసN న ఆజ® లను అనుస#SంA మనమ
నడచు నునపడ మనక; J కల;గ ను.
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1 వ ¯ా ¥ºనపరచునబ¢వ ేశమ లk"I  ేవ (ైన PQ9ా "ను`
ే#Sd బహÑ జనమ లను, అన%ా సంఖక;ను బలమ నక;ను "ను` !ంAన
¨©¬Nయ ల; %S#¶ ాÌీయ ల; అ¹#§య ల; కTxయ ల; 12#Syèయ ల;
¨© య ల; PQబZీయ లను ఏడ జనమ లను  PQదుటనుం(f 9:ళ6%tట-C న
తరF9ాత 2  ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S" కపu %Sంచునపడ వ 9ా#S"

హతమ ేయవలsను, 9ా#S" "ర4లమ ేయవలsను. 9ా#S "బంధన
ేZినకcడదు, 9ా#S" కరFణÝంప కcడదు, 3 వ 9ా#S Vయమందకcడదు,
9ా" క;మరF"I  క;మ#?N "యకcడదు,  క;మరF"I 9ా" క;మ#?Nను
పచుdనకcడదు. 4 నను` అనుస#Sంప క;ండ ఇతర ేవతలను
పంచునటB
6  క;మరF" 9ారF మÈ6 ంచుదురF, అందునుబట-C PQ9ా
Åా%S` ]ద రగ ల;" ఆయన "ను` త ర%ా నhంపజ³య ను. 5 ావన
]రF 9ా#SI ేయవలZినేమన%ా, 9ా#S బ>1ీఠ మ లను పడోKZి 9ా#S
Vగ\హమ లను పగ ల%tట-C 9ా#S ేవxసN ంభమ లను న#SI9EZి 9ా#S పKJమలను
అ%S` ాలdవలsను. 6 వ  ేవ(ైన PQ9ాక; పKJÌి¡ త జనమ , 
ేవ(ైన PQ9ా భ!]దనున` సమసN జనమ లకంటM "ను` ఎక;వ%ా
ఎంA, "ను` తనక; స ×యజనమ %ా ఏరuరచుT:ను. 7 ]రF సర జనమ ల
కంటM V¯ాNరజనమ" PQ9ా !మ 4ను 1LK!ంA !మ 4ను ఏరuరచు
నలదు. సమసN జనమ లకంటM ]రF లsకక; తక; 9Eగx. 8 అPే
PQ9ా !మ 4ను 1LK!ంచు 9ాడ గనుకను, xను ] తండKలక; ేZిన
పKమణమ ను T:ర9EరFd9ాడ గనుకను, PQ9ా బµహÑబల మ ేత
!మ 4ను ర1ిuంA xసుల గృహమ లk నుం(fయ ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#
ేJలkనుం(fయ !మ 4ను V(f1ింెను. 9 ాబట-C  ేవ(ైన PQ9ా
xTE ేవడ"య , తను` 1LK!ంA తన ఆజ® ల ననుస#SంA నడచును9ా#SI
తన "బంధనను ZిÍ రపరచు9ాడను 9EPతరమ లవరక; కృపచూప9ాడను
నమ4త%Sన ేవడ న"య , తను` ే Ìించు9ా#Sలk పKJ9ా"" బ¨©రంగ
మ %ా నhంపేయ టక; 9ా"I దండన V¥ంచు9ాడ"య వ

ె>Zినవలsను. 10 ఆయన తను` ే Ìించు9ా" Vషయమ ఆలసమ
ేయక బ¨©రంగమ %ా 9ా"I దండన V¥ంచును 11 ాబట-C TEడ TEను
ాజj®1ించు ధర4మ , అన%ా Vధులను కటC డలను ]రనుస#SంA నడచు
నవలsను. 12 ]రF ఈ Vధులను V" 9ాట-" అనుస#SంA నడచు
"నPQడల  ేవ(ైన PQ9ా xను  1ితరFల పKమణమ ేZిన
"బంధనను T:ర9E#Sd క; కృపచూపను 13 ఆయన "ను` 1LK!ంA ఆర ంA
అ వృz ేZి, Iెdదన"  1ితరFల పKమణమ ేZిన ేశమ లk 
గర»ఫలమ ను,  భఫలన  ససమ ను,  xKÔరసమ ను,  నూT:ను,
 పవల మందలను,  %tఱÃ ల మందలను, ¤కల మందలను ºVంచును. 14
సమసN జనమ లకంటM ఎక;వ%ా వ ఆర ంప బడదువ. లk
మగ9ా"³%ా" ఆడ x"³%ా" %tడiతనమ ండదు, 
పవలలkT:ౖననుండదు. 15 PQ9ా ±దw నుం(f సర #గమ లను
¾ల%SంA, 9:#S%Sయ న` ఐగ పN లk" కSనన mయ 9ాధుల"`ట-" క;
దూరపరA, "ను` ే Ìించు 9ారంద#S]³ 9ాట-" పం1ించును. 16 మ#Sయ
 ేవ (ైన PQ9ా  కపu%Sంచుచున` సమసN పKజలను వ బÐJN %ా
Txశనమ ేయ దువ. వ 9ా#S" కటµ fంపకcడదు, 9ా#S ేవతలను
పంపకcడదు, ఏల యన%ా అ క; ఉ#Sయగ ను. 17 ఈ జనమ ల; TxకంటM
V¯ాNరమ %ా ఉTx`రF, TEను ఎటB
6 9ా#S" 9:ళ6%tటC గల న" వనుందు9E¹,
9ా#SI భయపడక;మ . 18  ేవ (ైన PQ9ా ఫ#క;ను
ఐగ పNేశమంతట-I" ేZిన x"", అన%ా  ేవ(ైన PQ9ా "ను`
ర1ిuంA నపడ 19  కను`ల; చూAన ఆ %tపu Wóధనలను సూచక I\యలను

మహxరమ లను బµహÑబలమ ను, xAన ేJ" బµగ గ జj®పకమ
ేZినుమ . క; భయమ పట-C ంచుచున` ఆ జనులకంద#SI  ేవ(ైన
PQ9ా ఆల%³ ేయ ను. 20 మ#Sయ !%S>న9ారFను  కంటబడక x%Sన
9ారFను నhంచువరక;  ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S ]I 12దw కం#§గలను
పంపను. 21 9ా#S" చూA జ(fయవదుw;  ేవ(ైన PQ9ా 
మధనుTx`డ, ఆయన భయంకరF(ైన మ} ేవడ. 22  ేవ(ైన
PQ9ా  PQదుటనుం(f క\మక\మ మ %ా ఈ జనమ లను ¾ల%Sంచును.
అడV మృగమ ల; VసN #SంA క; బµధకమ ల;%ా నుండవచుdను గనుక 9ా#S"
ఒకమ#³ వ Txశనమ ేయతగదు, అ క; ³మ కరమ ాదు. 23 అPే
 ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S" కపu%SంA 9ా#S" నhంపజ³య వరక; 9ా#S"
బహÑ%ా తల6 (fల6 ేయ ను. 24 ఆయన 9ా#S #ాàలను  ేJకపu %Sంచును.
వ ఆాశమ I\ందనుం(f 9ా#S Txమమ ను నhంపజ³యవలsను; వ 9ా#S"
నhంపజ³య వరక; ఏ మను షpడను  PQదుట "ల;వలకవను. 25 9ా#S
ేవతల పKJమలను ]రF అ%S`ేత ా>d9Eయవలsను; 9ాట- ]దనున`
9:ం(fబం%ారమ లను అ1Lfం పకcడదు. వ x"వలన Aక;బడదు9E¹
గనుక x"" ¬Zిన కcడదు. ఏలయన%ా అ  ేవ(ైన PQ9ాక;
¨Áయమ . 26 x"వలs వ Wాపగ\సN ుడవ ాక;ండనటB
6 వ ¨Áయన
x" Pంట-I ేకcడదు. అ Wాపగ\సN¤ గనుక x" ప#SN%ా #Zి
x"యందు బÐJN %ా అసహపడవలsను.
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1 ]రF బKI అవృz TUం PQ9ా ] 1ితరF ల పKమణమ ేZిన
ేశమ నక; P x" ¯ా ¥ºన పరచునునటB
6 TEడ TEను  ాజj®1ింAన
ఆజ® ల"`ట-" అనుస#SంA నడచునవలsను. 2 మ#Sయ వ ఆయన
ఆజ® లను %?rందు9Ù లో "ను` Wó¥ంA  హృదయ మ లk నున`
ెల;సునుటక; "ను` అణచు "!తN మ ను అరణమ లk ఈ నల;వ
సంవతqరమ ల;  ేవ (ైన PQ9ా "ను` న(f1ింAన మర¶ మంతట-"
జj®ప కమ ేZినుమ . 3 ఆ}రమ వలనTE %ాక PQ9ా Z2లVAdన పKJ
మటవలన నరFల; బKదుక;దుర" క; ె>యజ³య టక; ఆయన "ను` అణA
క; ఆక> కల;గజ³Zి, 9E%ా"  1ితరFల%ా" PQన`(ెరFగ" మTx` "ను`
Ìింెను. 4 ఈ నల;వ సంవతqరమ ల; వ 9EZి"న బటC ల;
ాత%Sలలదు,  ాల; 9ాయలదు. 5 ఒకడ తన క;మరF" ఎటB
6 hfంెT° అటä6
 ేవ(ైన PQ9ా "ను` hfంచు9ాడ" వ ె>Zి" 6 ఆయన
మర¶ మ లలk నడచునునటB
6 ను ఆయనక; భయ పడనటB
6 ను  ేవ(ైన
PQ9ా ఆజ® లను %?rన వలsను. 7  ేవ(ైన PQ9ా "ను` మంA
ేశమ లk పK9Eశ12టC Bను. అ ట- 9ాగ ల;ను, లkయలలk నుం(fయ ండలలk
నుం(fయ ారF ఊటల;ను అ%ాధ జలమ ల;ను గల ేశమ . 8 అ %ధుమల;
యవల; xKmెట6 B అం¸రపెట6 B x"మ4పండ6ను గల ేశమ , ఒÚవ
నూT:య ేT:య గల ేశమ . 9 కరవ అనునక;ండ వ ఆ}రమ Jను
ేశమ ; అందులk క; ఏ లkపమ ండదు. అ Pనుప#ాళØ
6 గల ేశమ ; x"
ండలలk వ #ా%S తKV ¬యవచుdను. 10 వ J" తృ1ిN ం  ేవ(ైన
PQ9ా IAdన మంA ేశమ నుబట-C ఆయనను సు
N Jంపవలsను. 11 TEడ

TEను ాజj®1ించు ఆయన ఆజ® లను Vధులను కటC డలను వ అనుస#Sంపక 
ేవ(ైన PQ9ాను మరA కడారJ" 12 మంA Pండ6 కట-C ంచు"
9ాట-లk "వZింప%ా, 13  పవల;  %tఱÃ ¤కల;ను వృz PQ క; 9:ం(f
బం%ారమ ల; VసN #SంA క; క>%Sనదంతయ వ#SÍ>6నపడ 14  మనసుq
మంA, xసులగృహన ఐగ పNేశమ లk నుం(f "ను` ర1ిuంAన 
ేవ(ైన PQ9ాను మర ెద9E¹. 15 xపకరన ామ ల;ను ేళ6 Øను
క>%S PQ(x#SPQ ళØ
6 ల" భయంకరన ఆ %tపu అరణ మ లk ఆయన "ను`
న(f1ింెను, #ాJబండనుం(f క; ళØ
6 ె1ిuంెను, 16 తpదక; క; ¤ల;
ేయవలsన" "ను` అణ చుటక;ను Wó¥ంచుటక;ను  1ితరFల; ఎరFగ"
మTx` అరణమ న "ను` Ìింెను. 17 అPే ]రFమ ¯ామరÍ~మ మ
బµహÑబలమ ఇంత ´µగమ మక; కల;గజ³Z2న" అనుందు#³¹. 18 ా%ా
 ేవ(ైన PQ9ాను జj®పకమ ేZిన వలsను. ఏలయన%ా xను 
1ితరFల పKమణమ ేZినటB
6 తన "బంధనను TEట-వలs ¯ాÍ1ింపవలsన"
]రF ´µగమ సంాంచునుట?r ]క; ¯ామరÍ~మ కల;గజ³య 9ాడ
ఆయTE. 19 వ ఏమతKనను  ేవ(ైన PQ9ాను మరA
Pతరేవతల ననుస#SంA పంA నమస#SంAన PQడల ]రF
"శdయమ %ా నhంAదుర" TEడ !మ 4నుగ#Sd TEను ¯ాmమ
ప>Iయ Tx`ను. 20  PQదుటనుండక;ండ PQ9ా నhంపజ³య చున`
జనమ ల; VనకPనటBC ] ేవ (ైన PQ9ా మట ]రF
VనకPనPQడల ]రFను 9ా#SవలsTE నhంెదరF.

 ¬ãపేశాండమ 9
1 ఇWా\Pలc Vనుమ ; కంటM %tపu బలమ గల జనమ లను ఆాశమంటB
ాKారమ ల; గల %tపu పటC ణమ లను ¯ా ¥ºనపరచునుట?r TEడ వ
±#ాw నును xటబ¢వచుTx`వ. 2 ఆ పKజల; %tపu9ారF ఉన`త ేహÑల;,
9ారF వ ఎ#S%Sన అTx×య ల వంశ సుÍల;. అTx×య ల PQదుట ఎవరF
"ల;వగలరF అను మట వ Vంట-V గx. 3 ాబట-C  ేవ(ైన PQ9ా
xTE ద¨©ంచు అ%S`వలs  మ ందర xట- వచుTx`డ" TEడ వ ె>Zి
నుమ . ఆయన 9ా#S" నhంపజ³Zి  PQదుట 9ా#S" కcలోKయ ను.
PQ9ా  ె1ిuనటB
6 వ 9ా#S" 9:ళ6%tట-C 9Eగ¤ 9ా#S" నhంపజ³Z2దవ.
4  ేవ(ైన PQ9ా  PQదుటనుం(f 9ా#S" > 9EZినతరF9ాతTEను ఈ
ేశమ ను ¯ా ¥ºన పరచునునటB
6 %ా PQ9ా Tx J"బట-C నను` పK9Eశ
12టMCన" అనునవదుw. ఈ జనమ ల ెడతనమ నుబట-C P PQ9ా 
PQదుట నుం(f 9ా#S" 9:ళ6%tటBCచుTx`డ. 5 వ 9ా#S ేశ మ నక; వAd x"
¯ా ¥ºనపరచునుటక;  JPQనను  హృదయ యxరÍతPQనను
¨Áతpవాదు. ఈ జన మ ల ెడతనమ ను బట-C P PQ9ా  1ితరFలsౖన
అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల పKమణమ ేZిన మటను ¯ాÍ1ించుట?r 
ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S"  PQదుటనుం(f 9:ళ6%tటBCచుTx`డ. 6 ]రF
లkబడ TUల6"9ారF గనుక ఈ మంA ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచు నునటB
6 
ేవ(ైన PQ9ా  J"బట-C Iయడ" వ ె>Zినవలsను. 7
అరణమ లk వ  ేవ (ైన PQ9ాక; Åపమ పట-C ంAన సంగJ" జj®ప

కమ ేZినుమ , x" మరFవవదుw. వ ఐగ పNేశ మ లkనుం(f
బయల;ే#Sన నమ nదల;" PÀ సÍ లమందు ]రF పK9Ehంచువరక;
]రF PQ9ా ]ద JరFగ బµటB ేయ చుTE వAdJ#S. 8 #³ బ లk ]రF
PQ9ాక; Åపమ పట-C ంAనపడ PQ9ా !మ 4 నhంపజ³య నంత
Åపమ ] ]ద ెచుdT:ను. 9 ఆ #ాJపలకల;, అన%ా PQ9ా ]
ేZిన "బంధనసంబంధ న పలకలను ¬Zిను టక; TEను ం(ెIనపడ,
అన`ానమ ల; మ" ఆ ండ]ద నల;వ పగళØ
6 నల;వ #ాతpKల;ంట-".
10 అపడ ేవ" 9EK> 9ాKయబ(fన #?ండ #ాJ పలకలను PQ9ా
Txకపu%Sంెను. ]రF కc(fవAdన నమ న ఆ ండ]ద అ%S` మధనుం(f
PQ9ా ] ప>Iన 9ాకమ ల"`య 9ాట-]ద ఉం(ెను. 11 ఆ నల;వ
పగళØ
6 నల;వ #ాతpKల; గడAనపడ PQ9ా "బంధన సంబంధన
పలకలsౖన ఆ #?ండ #ాJపలకలను Txకపu%SంA 12 వ లA Pకడ నుం(f
త ర%ా గ మ ; వ ఐగ పNలkనుం(f ర1ిuంAన  జనమ ె(fP, TEను
9ా#S ాజj®1ింAన Kవలk నుం(f త ర%ా ¾ల%S తమక; తబÐమ4ను
ేZి"ర" Tx ె12uను. 13 మ#Sయ PQ9ాTEను ఈ పKజలను చూAJ";
ఇ% 9ారF లkబడTUల6" పKజల;. 14 Txక; అడi మ #ాక;మ , TEను 9ా#S"
నhంపజ³Zి 9ా#S Txమమ ను ఆాశమ I\ంద నుండక;ండ తpడప12ట-C, "ను`
9ా#SకంటM బలమ గల బహÑ జనమ %ా ేZ2దన" Tx ెపu%ా. 15 TEను J#S%S
ఆ ండ %S వAdJ". ండ అ%S`ేత ాల;చుం(ెను, ఆ #?ండ "బంధన
పలకల; Tx #?ండ ేతpలలk ఉం(ెను. 16 TEను చూA నపడ ]రF ]
ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I ాపమ ేZియ ంట-#S. తదూడను ేPంచు"

PQ9ా ]ాజj®1ింAన Kవనుం(f త ర%ా ¾ల%SP య ంట-#S. 17
అపడ TEను ఆ #?ండ పలకలను పటBC ", Tx #?ండ ేతpలలkనుం(f
]కను`ల PQదుట 9ాట-" I\ందపడ9EZి పగ ల%tట-C 18 ]రF PQ9ా దృÌిC I
ఆ ెడనడత న(fA ేZిన ] సమసN ాపమ ల వలన ఆయనక; Åపమ
పట-C ంప%ా చూA, మ నుపట-వలs అన`ానమ ల; మ" నల;వ పగళØ
6
నల;వ #ాతpKల; TEను PQ9ా స"`¥" ¯ా%Sలప(fJ". 19 ఏలయన%ా
!మ 4 నhంపజ³యవలsన" Åపప(fన PQ9ా Å ేKకమ ను చూA
భయప(fJ". ఆ ాలమందును PQ9ా Tx మనV ఆలIంెను. 20
మ#Sయ PQ9ా అహ#నును నhంపజ³య టక; అత"]ద బహÑ%ా Åప
పడ%ా TEను అహ#ను?r అప(ే బKJమల; ంట-" 21 అపడ ]రF ేZిన
ాపమ ను, అన%ా ఆ దూడను TEను పటBC" అ%S` x" ా>d, నల;గ%tట-C ,
అ ధూÈయగ నంత తN%ా నూ#S, ఆ ండనుం(f ారF ఏట-లk ఆ ధూÈ"
ారZిJ". 22 మ#Sయ ]రF తబé#ాలkను మ¯ాqలkను Iబ¢KతpహxN9ాలkను
PQ9ాక; Åపమ పట-C ంAJ#S. 23 PQ9ా ]రF 9:È6 TEను ]IAdన
ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచును డ" ె1ిu ాేషp బ#³`యలkనుం(f !మ 4
పం1ినపడ ]రF ] ేవ(ైన PQ9ాను నమ 4నక ఆయన T°టమటక; JరFగబ(fJ#S, ఆయన మటను Vన లదు. 24 TEను !మ 4ను ఎ#S%Sన
నమ nదల;" ]రF PQ9ా]ద JరFగ బµటB ేయ చుTx`రF. 25
ా%ా TEను మ నుప ¯ా%Sలప(fనటB
6 PQ9ా స"`¥" నల; వ పగళØ
6
నల;వ #ాతpKల; ¯ా%Sలప(fJ". PQ9ా!మ 4ను నhంపజ³Z2దనన%ా 26
TEను PQ9ాను ాK#SÍంచుచు ఈలగ ె1ిuJ"పKభ 9ా PQ9ా, వ 

మ¨©మవలన V¹AంA బµహÑబలమ వలన ఐగ పNలkనుం(f ర1ిuంAన 
¯ా సÍ ~న జనమ ను నhంపజ³యక;మ . 27  ZLవక;లsౖన అబµK}మ
ఇ¯ాqక; యÅబ లను జj®పకమ ేZినుమ . ఈ పKజల ాSన మ T:ౖనను
9ా#S ెడతనమ T:ౖనను 9ా#S ాపమ T:ౖనను చూడక;మ ; 28 ఏలయన%ా వ
ఏ ేశమ లkనుం(f మమ 4ను ర1ిuంAJ9Ù ఆ ేశసుÍల;PQ9ా xను
9ా#S ె1ిuన ేశమ లk"I 9ా#S" ేరdలకవట వలనను, 9ా#S"
ే Ìించుటవలనను, అరణమ లk 9ా#S" చంపటక; 9ా#S" ర1ిuంెన"
ెపందు#³¹. 29 వ  అ¥కబలమ ేతను వ x1ిన 
బµహÑవేతను ర1ిuంAన  ¯ా సÍ ~మ ను  పKజల;ను #³.
 ¬ãపేశాండమ 10
1 ఆ ాలమందు PQ9ామ నుపట- 9ాట- వంట- #?ండ #ాJపలకలను వ
ెక;" ండ PQI Tx ±దw క; రమ 4. మ#Sయ వ ఒక
కఱÃ మందసమ ను ేZినవలsను. 2 వ పగ ల%tట-C న nదట- పలకల
]దనున` మటలను TEను ఈ పలకల]ద 9ాKZిన తరF9ాత వ ఆ
మందసమ లk 9ాట-" ఉంచవలsన" Tx ె12uను. 3 ాబట-C TEను తpమ4కఱÃ 
ఒక మందసమ ను ేPంA మ నుపట- 9ాట-వంట- #?ండ #ాJ పలకలను ెI
ఆ #?ండ పలకలను ేత పటBC" ండ PQIJ". 4 ఆ సమజనమ న ఆ
ండ]ద అ%S` మధనుం(f xను ] ప>Iన ప ఆజ® లను మ నుప
9ాKZినటBC PQ9ా ఆ పలకల]ద 9ాKZ2ను. PQ9ా 9ాట-" TxIAdన
తరF9ాత TEను J#S%S ండ %SవAd 5 TEను ేZిన మందసమ లk ఆ పలకలను

ఉంA J". PQ9ా Txాజj®1ింAనటB
6 9ాట-" x"లk నుంAJ". 6
ఇWా\PÚయ ల; యహాయ లైన బ¿P#తpనుం(f బయల;ే#S ¹ZLరFక;
వAdనపడ అకడ అహ#ను చ"P ాJ12టCబ(ెను. అత" క;మరF(ైన
ఎ>యజరF అత"I పKJ%ా యజక; (xPQను. 7 అకడనుం(f 9ారF
గ ో¶దక;ను గ ో¶ద నుం(f ట-9ాగ ల; గల ేశన ±xËxక;ను పKయ
ణమ ేZి#S. 8 TEట-వరక; జరFగ నటB
6 PQ9ా "బంధన మందసమ ను
¹య టక;, PQ9ా స"`¥" "ల; చుటక;ను, ఆయనను ZLVంA ఆయన
Txమమ నుబట-C ºVంచుటక;ను, లV %తKప9ా#S" ఆ ాలమ న PQ9ా
ఏరuరచుT:ను. 9 ాబట-C తమ స దరFలాటB లయ ల;
¯ా సÍ ~మ T:ౖనను ంద లదు.  ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S ె1ిuనటB
6
6 ను
PQ9ాP 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ . 10 TEను మ నుపట-వలs నల;వ పగళØ
నల;వ #ాతpKల;ను ండ]ద ఉండ%ా PQ9ా ఆ ాలమ న Tx మనV
ఆలIంA "ను` నhంప జ³య ట మ"9EZ2ను. 11 మ#Sయ PQ9ా Tx
ఇట6 T:నుఈ పKజల; TEను 9ా#SIెdదన" 9ా#S 1ితరFల పKమణమ ేZిన
ేశమ న పK9EhంA ¯ా ¥ºన పరచునునటB
6 వ లA 9ా#S మ ందర ¯ాగ మ"
ె12uను. 12 ాబట-C ఇWా\Pలc,  ేవ(ైన PQ9ాక; భయ ప(f ఆయన
మర¶ మ ల"`ట-లk నడచుచు, ఆయనను 1LK!ంA,  ేవ(ైన PQ9ాను
 పరÞ మనసుqను  ప#ాÞత4ను ZLVంA, 13  ¤ల;రక; TEడ TEను
ాజj®1ించు PQ9ా ఆజ® లను కటC డలను అను స#SంA నడచుందునను
మట ాక  ేవ(ైన PQ9ా "ను` మ#S ఏ! అడగ చుTx`డ? 14
చూడమ ; ఆాశమ , మ}ాశమ , భ!య , అందున`దంతయ 

ేవ(ైన PQ9ా9E. 15 అPే PQ9ా  1ితరFలను 1LK!ంA
9ా#Sయందు ఆనంద ప(f సమసN జనమ లలk 9ా#S సంxనన !మ 4ను TEటవలs ఏరuరచుT:ను. 16 ాబట-C ]రF సున`Jల" ] హృదయమ నక;
సున`J ేZి" Pక]దట మ షరFల; ాక;ండ(f 17 ఏలయన%ా 
ేవ(ైన PQ9ా పరమేవడను పరమపKభ వT:ౖ య Tx`డ. ఆయTE
మ}ేవడ ప#ాక\మవంతpడ భయంకరF(ైన ేవడ. ఆయన
నరFలమ ఖమ ను లm12టC"9ాడ, లంచమ పచుdన"9ాడ. 18 ఆయన
త>దండKల; ల"9ా"I" Vధవ#ా>I" Txయమ ¬#Sd, పరేhయందు దయ
య ంA అన`వసN మ ల ననుగ\¨©ంచు9ాడ. 19 ]రF ఐగ పN ేశమ లk
పరేలsౖ య ంట-#S గనుక పరేh" జj> తలచు(f. 20  ేవ(ైన
PQ9ాక; భయప(f ఆయనను ZLVంA ఆయనను హతp
N " ఆయన
Txమమ న పKమణమ ేయవలsను. 21 ఆయTE క; ×రNయ డ. వ
కను`లర చూచు చుండ%ా కరన ఆ %tపu ారమ లను  రక; ేZిన 
ేవడ ఆయTE. 22  1ితరFల; (ెబË మంPQ ఐగ పNనక; 9:È6#S. ఇపడ
 ేవ(ైన PQ9ా ఆాశనmతKమ లవలs "ను` VసN #Sంపజ³Zి య Tx`డ.
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1 ాబట-C వ  ేవ(ైన PQ9ాను 1LK!ంA ఆయన V¥ంAన9ాట-"
అనుస#SంA ఆయన కటC డలను Vధులను ఆజ® లను ఎల6 పడ %?rనవలsను. 2 
ేవ(ైన PQ9ా ేZిన hmను ఆయన మ¨© మను ఆయన
బµహÑబలమ ను ఆయన x1ిన ేJ" 3 ఐగ పNలk ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ#క;ను

అత" సమసN ేశమ నక;ను ఆయనేZిన సూచక I\యలను ారమ లను 4
ఆయన ఐగ పNదండ నక;ను x" గ ఱÃ మ లక;ను రథమ లక;ను ేZిన
x"", 9ారF !మ 4ను తరFమ చుండ%ా ఆయన ఎఱÃ సమ దK జల మ ను
9ా#S]ద పKవ¨©ంపజ³Zిన x"" 5 PQ9ా TEట-వరక; 9ా#S"
నhంపజ³Zిన#§J", ]రF ఈ సÍ లమ నక; వచుdవరక; ఎ(x#Sలk ]రక; ేZిన
x"" 6 రబé య (ైన ఏÚయబ క;మరFలsౖన xxను అá#ామ లక;
ేZిన ప"", భ! T°రF ెరA 9ా#S" 9ా#S ఇండ6 ను గ (xరమ లను
9ా#S±దw నున` సమసN yవ#ాసు లను ఇWా\PÚయ లంద#S మధను
!ం%S9EZిన #§J", చూడకయ ఎరFగకయ నున` ] క;మరFల TEను
మటలడట లద" TEడ ె>Zిను(f. 7 PQ9ా ేZిన ఆ %tపu
ారమంతయ ] కను`ల చూAనV గx. 8 ]రF బలమ గ>%S
¯ా ¥ºనపరచునుట?r న xట- 9:ళ6 Øచున` ఆ ేశమందు పK9EhంA x"
¯ా ¥ºన పరచునునటB
6 ను 9 PQ9ా 9ా#SI" 9ా#S సంxన మ నక;ను
దయేZ2దన" ] 1ితరFల పKమణమ ేZిన ేశమ న, అన%ా ాల; ేT:ల;
పKవ¨©ంచు ేశమ న ]రF º#ా య ష4ంతpలగ నటB
6 ను TEను ఈ న మ న
]ాజj®1ించు ఆజ® లన"`ట-" ]రF %?rనవలsను. 10 ]రF
¯ా ¥ºనపరచునబ¢వ ేశమ ]రF బయల; ే#S వAdన ఐగ పNేశమ
వంట- ాదు. అకడ వ VతN నమ ల; VJN కcరటక; రF కట-C నటB
6 
ాళ6   ేలక; రF కట-C JV. 11 ]రF న xట- ¯ా ¥ºన పరచునుటక;
9:ళ6 Øచున` ేశమ ండల; లkయల; గల ేశమ . 12 అ ఆాశవరªజలమ
xKగ ను. అ  ేవ(ైన PQ9ా లm12టC B ేశమ .  ేవ (ైన

PQ9ా కను`ల; సంవతq#ా nదల;" సంవతq#ాంతమ వరక;
ఎల6 పడ x"]ద ఉండను. 13 ాబట-C ] పరÞ హృదయమ ను ]
ప#ాÞత4 ను ] ేవ(ైన PQ9ాను 1LK!ంA ఆయనను ZLVంపవలsన"
TEడ TEను ]Iచుd ఆజ® లను ]రF జjగ\తN%ా V"నPQడల 14 ] ేశమ నక;
వరªమ , అన%ా ¾లక#S9ానను కడవ#S9ానను x" x" ాలమ న క;#S
1ింెదను. అందువలన వ  ¥xనమ ను  xKÔ రసమ ను  నూT:ను
కcరFdందువ. 15 మ#Sయ వ J" తృ1ిN ందునటB
6  పవలరక; 
ేలయందు గ(fi n>1ింెదను. 16 ] హృదయమ మయలలk AI
KవV(fA Pతర ేవతలను పంA 9ాట-I నమస#Sంపక;ండ ]రF జjగ\తN
పడ(f. 17 ల" PQడల PQ9ా ]]ద Åపప(f ఆాశమ ను
మZి9Eయ ను; అపడ 9ాన క;#Sయదు, భ!పండదు, PQ9ా
]Iచుdచున` ఆ మంA ేశమ న ఉండ క;ండ ]రF ఘÖమ %ా నhంెదరF.
18 ాబట-C ]రF ఈ Txమటలను ] హృదయమ లkను ] మనసుqలkను
ఉంచు" 9ాట-" ] ేతpల]ద సూచనల;%ా కటBC నవలsను. అV ]
కను`లనడమ బµZికమ ల;%ా ఉండవలsను. 19 వ  Pంట
కcరFdండనపడ Kవను నడచునపడ పండనునపడ లచునపడ
9ాట-" గ#Sd మటలడచు 9ాట-" ] 1ిల6లక; TE#Su 20  Pంటx రబంధమ ల]దను  గవ నుల]దను 9ాట-" 9ాKయవలsను. 21 ఆలగ
ేZిన PQడల PQ9ా ] 1ితరFలIెdదన" పKమణమ ేZిన ేశమ న
] నమ ల;ను ] సంతJ9ా#S నమ ల;ను భ!I 12ౖ%ా ఆాశమ
"ల;చునంతాలమ VసN #Sంచును. 22 ]రF ] ేవ(ైన PQ9ాను

1LK!ంA, ఆయన మర¶ మ ల"`ట-లkను నడచుచు, ఆయనను హతp
N ", ]రF
ేయవలsన" TEను !ాజj® 1ించు ఈ ఆజ® ల"`ట-" అనుస#SంA జjగ\తN%ా
నడచు నవలsను. 23 అపడ PQ9ా ] PQదుటనుం(f ఈ సమసN
జనమ లను 9:ళ6%tటBCను; ]రF ]కంటM బ>షp
¡ లsౖన %tపu జనమ ల
ేశమ లను ¯ా ¥ºనపరచుందురF. 24 ]రF అడగ 12టC B పKJ సÍ లమ ]
అగ ను; అరణమ nదల;" లsబµT°నువరక;ను యఫKట«సున
nదల;" పడమట- సమ దKమ వరక;ను ] స#Sహదుw 9ా1ించును. 25 ఏ
మనుషpడను ] PQదుట "ల;వడ. xను ] ె1ిuనటB
6 ] ేవ(ైన
PQ9ా ]రF అడగ 12టC B ేశమంతట-]ద ] బ¿దురF ]భయమ
పట-C ంచును. 26 చూడ(f; TEడ TEను ] PQదుట º9:నను Wాపమ ను
12టC BచుTx`ను. 27 TEడ TEను ]ాజj®1ించు ] ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® లను
]రF V"నPQడల º9:నయ , ]రF ] ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® లను Vనక
28 TEడ TEను !ాజj®1ించు మర¶ మ ను V(fA ]#?రFగ" Pతర ేవతలను
అనుస #SంAన PQడల Wాపమ ను ]క; కల;గ ను. 29 ాబట-C వ
¯ా ¥ºనపరచునబ¢వ ేశమ న  ేవ(ైన PQ9ా "ను` ే#Sdన
తరF9ాత %?#Syమను ండ]ద ఆ º9:న వచనమ ను, ఏబµల;ండ ]ద ఆ
Wాపవచనమ ను పKకట-ంపవలsను. 30 అV ±#ాwను అవతల సూరFడ
అసN !ంచు మర¶ మ 9:నుక ¹#³లk" Zింధూరవృmమ లక; xపన
%Sల¶ ల;నక; ఎదురF%ానున` అ#ాబµలk "వZించు కTxయ ల ేశమందున`V
గx. 31 ]రF ే#S ] ేవ(ైన PQ9ా ]Iచుd చున` ేశమ ను ¯ా ¥ºన
పరచునుటక; ఈ ±#ాwనును xటబ¢వచుTx`రF. ]రF x"

¯ా ¥ºనపరచు" x"లk "వZింెదరF. 32 అపడ TEడ TEను ]క;
"య!ంచుచున` కటC డల"`ట-" Vధుల"`ట-" ]రF అనుస#SంA
%?rనవలsను.
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1 ]రF ¯ా ¥ºనపరచునుటక;  1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా  IAdన
ేశమ న ]రF భ!]ద బKదుక; నమ ల"`టను ]రF అను స#SంA
%?rనవలZిన కటC డల;ను Vధుల;ను ఇV. 2 ]రF ¯ా ¥ºనపరచున బ¢వ
జనమ ల; %tపu పర తమ ల ]ద TE! టCల ]దTE! పచd"
ెట6"`ట-I\ందTE!, PQక(ెకడT:ౖే తమ ేవతలను పంెT° ఆ సÍ లమ
ల"`ట-" ]రF బÐJN %ా ాడేయవలsను. 3 9ా#S బ> 1ీఠమ లను పడోKZి 9ా#S
Vగ\హమ లను పగ ల%tట-C 9ా#S ేవxసN ంభమ లను అ%S` ా>d 9ా#S ేవతల
పKJమలను కcలోKZి 9ాట- 1LరFల; అచdట లక;ండ నhంప జ³యవలsను. 4
9ారF తమ ేవతలక; ేZినటBC ]రF ] ేవ(ైన PQ9ాను గ#Sd
ేయకcడదు. 5 ] ేవ(ైన PQ9ా ] సమసN %తKమ లలk తన
Txమమ ను ¯ాÍ1ించునుటక; "9ాస¯ాÍనమ %ా ఏరu రచును సÍ లమ ను
9:దI అక(f³ యతKల; ేయ చుండవలsను. 6 అక(f³ ]రF ] దహన
బల;లను, ] బల;లను, ] దశమ´µగమ లను, పKJÌిC తమ ల;%ా ]రF ేయ
T:ౖ9Eదమ లను, ] nÖక;బ(f అరuణ మ లను, ] ZL xûరuణమ లను,
పవలలkను %tఱÃ ¤కలలkను ¾>చూల; 9ాట-" ¬Zి" #ావలsను. 7
]రFను ] ేవ(ైన PQ9ా !మ 4Txర ంA ]క; కల;గజ³Zిన ]

క;టBంబమ ల;ను ] ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" ´¢జనమ ేZి ]
ేJపనుల"`ట- యందు సంÌింపవలsను. 8 TEడ మన!కడ ేయ
చున`టB
6 ]లk పKJ మనుషpడ తన కంట-I య కN న దంతయ
ేయకcడదు. 9  ేవ(ైన PQ9ా  Iచుdచున` VWా\ంJ" ¯ా సÍ ~మ ను
]రF ఇవరక; ందలదు. 10 ]రF ±#ాwను xట- ] ేవ(ైన PQ9ా
]క; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇచుdచున` ేశమ న "9ాసులsౖన తరF9ాత ఆయన ]
చుటBCనుండ శతpKవ లందరF లక;ండ ]క; VWా\ంJ కల;గజ³Zినందున ]రF
T:మ4 ందునపడ 11 TEను !ాజj® 1ించు సమసN మ ను, అన%ా ]
దహన బల;లను ] బల;లను ] దశమ ´µగమ లను పKJÌి¡ తమ ల;%ా ]రF
ేయ T:ౖ9Eదమ లను ]రF PQ9ాక; nÖక;ను ] W\ష¡న nÖక;
బళ6 ను ] ేవ (ైన PQ9ా తన Txమమ నక; "9ాస¯ాÍనమ %ా
ఏరuరచును సÍ ల మ న³ ]రF ¬Zి" #ావలsను. 12 ]రF, ] క;మ రFల;,
] క;మ#?Nల;, ] xసుల;, ] ప"కెN ల;, ]లk ాలsౖనను ¯ా సÍ ~నను
ందక ] Pండ6 లk ఉండ లయ ల; ] ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
సంÌింపవలsను. 13 వ చూAన పKJ సÍ లమ న  దహనబల;లను
అ#Suంపకcడదు సు]. 14 PQ9ా  %తKమ లలk ఒకx"యందు
ఏరuరచును సÍ లమ నTE  దహనబల;లను అ#SuంA TEను ]ా
జj®1ించుచున` సమసN మ ను అకడTE జ#S%Sంపవలsను. 15 అPే  ేవ(ైన
PQ9ా "ను` ఆర ంAనల Pండ6 "`ట-లk  మనసుq ÅరFx""
చం1ి Jనవచుdను. పVతpKల! అపVతpK ల! PQఱÃంకను Aన` దు1ిu"
J"నటB
6 Jనవచుdను. 16 ]రF రకN మ మతKమ Jనక x"" ళ6 వలs

TEల]ద ారబ¢యవలsను. 17  ¥xనమ లk TE!  xKÔరసమ లkTE! 
నూT:లkTE! దశమ´µగమ ను,  %వలలk"ే!  %tఱÃ ¤కల మందలk"
ే! ¾>చూల; 1ిల6లను వ nÖక;ను nÖక;బళ6 లk ే""  ZL xd
éరuణమ ను పKJా¡రuణమ ను  Pంట Jనక 18  ేవ (ైన PQ9ా
ఏరuరచును సÍ లమ నTE వ,  క;మరFడ,  క;మ#?N,  xసుడ, 
xZి,  Pంట నుండ లయ ల;, క>Zి"  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
J", వ ేయ పKయత`మ ల"`ట-లk  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
సంÌించుదువ. 19 వ  ేశమ లkనున`  నమ ల"`టను
లయ లను Vడవ కcడదు సు]. 20  ేవ(ైన PQ9ా xను IAdన
మటపన  స#Sహదుwలను VWాలపరAన తరF9ాత "శdయమ %ా
మంసమ Jన%#S మంసమ JT:దననుందువ. అపడ IషCన
మంసమ Jనవచుdను. 21  ేవ(ైన PQ9ా తన Txమమ ను
పKకట-ంచుటక; ఏరuరచు ను సÍ లమ ]క; దూర మ %ా ఉం(fన PQడల 22
PQ9ా IAdన %వలలk"ే%ా" ] %tఱÃ ¤కలలk"ే%ా" TEను 
ాజj®1ింAనటB
6 చం1ి వ ఆhంAనx"  Pంట Jనవచుdను. ంకను
దు1ిu" JనునటB
6 x" Jనవచుdను. పVxKపVతpKల; ´éదమ లక;ండ
Jనవచుdను. 23 అPే రకN మ ను JనTE Jన కcడదు. భదKమ సు].
ఏలయన%ా రకN మ ాKణమ ; మంసమ  ాKణx¥xరనx" Jనకcడదు; 24
వ x" Jనక భ!]ద ళ6 వలs ారబ¢యవలsను. 25 వ PQ9ా
దృÌిC I య కN నx"" ేZినందున క;  తరF9ాత  సంతJ9ా#SI
¤ల;కల;గ నటB
6 x" Jనకcడదు. 26 క; "య!ంపబ(fన పKJÌిC తమ లను

nÖక;బళ6 ను మతKమ PQ9ా ఏరuరచును సÍ లమ నక; వ ¬Zి"
వలsను. 27  దహనబల;లను 9ాట- రకN మంసమ లను  ేవ(ైన
PQ9ా బ>1ీఠమ ]ద అ#Suంపవలsను.  బల;ల రకN మ ను  ేవ(ైన
PQ9ా బ>1ీఠమ ]ద యవలsను; 9ాట- మంసమ వ Jనవలsను. 28
 ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I య కN మ ను యxరÍమ నగ x"" వ
ేZినందున క;ను  తరF9ాత  సంతJ9ా#SI" "తమ ¤ల;కల;గ నటB
6
TEను ాజj®1ించుచున` PÀ మటల"`ట-" వ జjగ\ తN %ా Vనవలsను. 29
వ 9ా#S ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచునుటక; 9:ళ6 Ø చున` జనమ లను 
ేవ(ైన PQ9ా  PQదుట నుం(f Txశమ ేZిన తరF9ాత, వ 9ా#S
¯ా సÍ ~మ ను ¯ా ¥ºనపరచు", 9ా#S ేశమ లk "వZించునపడ, 9ారF 
PQదుటనుం(f నhంపజ³యబ(fన తరF9ాత వ 9ా#S 9:ంట 9:È6 Aక;బ(f, 30
9ా#S ేవతలను ఆశ\ Pంప%#Sఈ జనమ ల; తమ ేవతలను >AనటB
6
TEనును ేZ2దన" అనునక;ండ జjగ\తN%ా ఉండ వలsను. 31 తమ ేవతలక;
9ారF ేZినటB
6 వ  ేవ (ైన PQ9ాను గ#Sd ేయవలదు,
ఏలయన%ా PQ9ా ే Ìించు పKJ ¨Áయ I\యను 9ారF తమ ేవతలక;
ేZి#S. 9ారF తమ ేవతల1Lరట తమ కcమ రFలను తమ క;మ#?Nలను
అ%S`తKమ లk ా>d 9Eయ దురF గx. 32 TEను ] ాజj®1ించుచున` పKJ
మటను అనుస#SంA ేయవలsను. x"లk వ ఏ!య కల;పకcడదు
x"లkనుం(f ఏ!య ¬Zి9Eయకcడదు.
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1 పKవకN P%ా" కలల; కను9ా(ే%ా"  మధలA  PQదుట సూచక
I\యT:ౖనను మహxరమ T:ౖనను ేZి 2 వ ఎరFగ" Pతర ేవతలను
అనుస#SంA పం తమ రమ4" ె1ిuనPQడల 3 అతడ  ె1ిuన సూచక
I\య%ా" మహxరమ %ా" సంభVంAనను ఆ పKవకN మటలను కలల;
కను9ా" మటలను Vనకcడదు. ఏలయన%ా ]రF ] ేవ(ైన PQ9ాను
] పరÞ హృదయమ ను ] ప#ాÞత4ను 1LK!ంచుచుTx`# లో
ె>Zినుటక; ] ేవ(ైన PQ9ా !మ 4ను ప#§fంచుచుTx`డ. 4
]రF ] ేవ(ైన PQ9ాక; లkబ(f ఆయన³ భయప(f ఆయన ఆజ® ల
ననుస#SంA ఆయన మట V" ఆయనను ZLVంA ఆయనను హతp
N "
య ండవలsను. 5 వ నడవవలsన"  ేవ(ైన PQ9ా ాజj®1ింAన
మర¶ మ లkనుం(f "ను` ¾ల%SంచునటB
6 ఐగ పNేశమ లkనుం(f !మ 4ను
ర1ిuంA xసగృహమ లkనుం(f !మ 4ను V(f1ింAన ] ేవ (ైన
PQ9ా]ద JరFగ బµటB ేయ టక; !మ 4ను 1LK#³1ింెను గనుక ఆ
పKవకN ³! ఆ కలల; కను9ా" ³! మరణhm V¥ంపవలsను. అటB
6 
మధనుం(f ఆ ెడతనమ ను ప#Sహ#Sంపవలsను. 6  త>6 క;మరF(ే%ా" 
సదరF(ే%ా"  క;మ రF(ే%ా"  క;మ#?NP%ా"  ð%Sట- ´µరP%ా"
 ాKణZL`¨©తp(ే%ా" 7 భ!±క PÀ న nదల;" ఆ నవరక;
క; స]పమ %ా నుం(fనను క; దూరమ %ానుం(fనను,  చుటBCనుండ
జనమ ల ేవ తలలk వను  1ితరFల;ను ఎరFగ" Pతర ేవతలను
పంతమ రమ4" రహసమ %ా "ను` 1LK#³1ింAన PQడల 8 9ా#S మటక;
సమ4Jంపకcడదు; 9ా#Sమట Vనకcడదు, 9ా#S" కటµfంపకcడదు;

9ా#Sయందు జj> పడకcడదు, 9ా#S" మటBపరచకcడదు; అవశమ %ా 9ా#S"
చంపవలsను. 9 చంపటక;  జనులంద#SI మ ందు %ాను  ెP nదట
9ా#S]ద పడవలsను. 10 #ాళ6  9ా#S" xవ%tటC వలsను. ఏలయన%ా
ఐగ పNేశమ లk నుం(fయ xసగృహమ లkనుం(fయ "ను` ర1ిuంAన 
ేవ(ైన PQ9ా±దw నుం(f 9ారF "ను` ¾ల%Sంప యJ`ంెదరF. 11
అపడ ఇWా\PÚయ లందరF V" భయపడదురF గనుక  మధ అట-C
దుార¤!య ఇకను ేయక;ందురF. 12 వ "వZించుటక;  ేవ(ైన
PQ9ా Iచుd చున`  పరమ లలk ఏో±కx"యందు 13 ప"I
మ>న ందరF మనుషpల;  మధ లA, ]రF ఎరFగ" Pతర ేవతలను
పంతమ రండ" తమ పర "9ాసులను 1LK#³1ింAర" వ V"నPQడల,
వ ఆ సంగJ" Wó¥ంA ప#§fంA బµగ %ా Vx#Sంపవలsను. 14 అ
"జనPQడల, అన%ా అట-C ¨Áయన  మధ జ#S%SనPQడల 15 ఆ
పర"9ాసులను అవశమ %ా కJN 9ాత సంహ#SంA, x"" x"లkనున`
సమసN మ ను x" పవలను కJN 9ాత "ర4లమ ేయవలsను. 16 x"
ల6 ¯మ4ంతట-" VWాల¥లk ే#Sd,  ేవ(ైన PQ9ా 1Lరట ఆ
పరమ ను x" ల6 ¯మ4ంతట-" అ%S` బÐJN %ా ా>d 9Eయవలsను. అ
J#S%S కటC బడక PQల6పడను ాడబËPQ య ండను. 17 TEడ TEను
ాజj®1ించు ఆయన ఆజ® ల"`ట-" %?rనుచు 18  ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I
యxరÍన x" ేయ చు,  ేవ(ైన PQ9ా మట Vనునపడ
PQ9ా తన Åా%S`నుం(f మళØ
6 " యందు క" కరప(f "ను` కరFణÝంA
 1ితరFల పKమణమ ేZిన #§J" "ను` VసN #Sంపజ³య నటB
6 , "ర4లమ

ేయవలZిన x"లk ంెనను ±దw ఉంచునకcడదు.
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1 ]రF ] ేవ(ైన PQ9ాక; ëడi ల; గనుక చ"Pన 9ా(ెవ""బట-C
!మ 4ను ]రF ÅZిన కcడదు, ] కనుబÐమ4ల మధ బ¢(fేZినకcడదు.
2 ఏలయన%ా  ేవ(ైన PQ9ాక; వ పKJÌిC త జనమ . మ#Sయ
PQ9ా భ!]ద నున` సమసN జనమ లలk VWషమ %ా తనక; స ×య
జనమగ నటB
6 "ను` ఏరuరచుT:ను. 3 వ ¨Áయనేయ Jనకcడదు.
]రF Jన ద%Sన జంతpవల; ఏ9Eవన%ా 4 ఎదుw, %tఱÃ 1ిల6, ¤క 1ిల6, 5 దు1ిu,
ఎఱÃ Aన`ంక, దు1ిu, ారF¤క, ారFంక, ల(f, ండ%tఱÃ అనున9E. 6
జంతpవలలk #?ండ (ెకల; గలై T:మరF9Eయ జంతpవను Jనవచుdను. 7
T:మరF9Eయ 9ాట-లk"ే ా" #?ండ (ెకల;గల 9ాట-లk"ే ా" T:మరF9EZి
ఒంట-(ెకగల ఒంటM, క;ంేల;, ట-C క;ంేల; అను9ాట-" Jనకcడదు. అV
]క; ¨Áయమ ల;. 8 మ#Sయ పం #?ండ (ెకల; గలైనను T:మరF9Eయదు
గనుక అ ]క; ¨Áయమ , 9ాట- మంసమ Jనకcడదు, 9ాట- కæïబరమ లను
మ టC కcడదు. 9 ట "వZించు9ాట"`ట-లk ]రF 9Eట-" Jనవచుd నన%ా,
#?కల; ల;సుల;గల9ాట-న"`ట-" Jనవచుdను. 10 #?కల; ల;సుల;
ల"x"" ]రF Jన కcడదు అ ]క; ¨Áయమ . 11 పVతKన పKJ పf"
]రF Jనవచుdను. 12 ]రF Jన#ా"V ఏవన%ాపf#ాà, 13 12దw బ¢రFవ,
ð\ంచుపf, 14 1ి>6గదw , గదw , ెల6గదw , 15 పKJ Vధన ాI, 16 "పÅ(f,
క1ి#S%ాడ, ÅIల, 17 పKJ Vధన (ేగ, 12ౖ(fకంటM, 18 గ డ6 గబ, హంస, గడ

బµతp, 19 ెల6బందు, ెరFవాI, *క;బµతp, ¯ారసపf, పKJVధన
సంక;బ (fంగ, ంగ, క;క;డగ వ , గëËలమ అనునV. 20 ఎగ రF పKJ
పరFగ ]క; ¨Áయమ ; 9ాట-" Jనకcడదు, పVతKన పKJ పf" Jన
వచుdను. 21 చAdనx"" ]రF Jనకcడదు.  Pంట నున` పరేhI x""
ఇయవచుdను. 9ాడ x"" Jనవచుdను; లక అను"I x" అమ4వచుdను;
ఏలయన%ా  ేవ (ైన PQ9ాక; వ పKJÌి¡ త జనమ . ¤క1ిల6ను x"
త>6 ాల వండకcడదు. 22 పKJ సంవతqరమ న  VతN నమ ల పంటలk దశమ
´µగమ ను అవశమ %ా 9EరFపరచవలsను. 23  నమ ల"`ట-లk  ేవ(ైన
PQ9ాక; వ భయపడ TEరFdనునటB
6  ేవ(ైన PQ9ా తన
Txమమ నక; "9ాస¯ాÍనమ %ా ఏరuరచును సÍ లమ న ఆయన స"`¥" 
పంటలk%ా"  xKÔరసమ లk%ా"  నూT:లk%ా" పయవ పంతpను, 
పవలలk%ా" %tఱÃ ¤కలలk%ా" ¾>చూల; 9ాట-" Jనవలsను. 24 మర¶ మ
ºరమ %ానున`ందున, అన%ా PQ9ా తన Txమమ నక; "9ాస¯ాÍనమ %ా
ఏరuరచును సÍ లమ !I> దూరమ %ా నున`ందున, వ 9ాట-" ¹య
ల"PQడల  ేవ(ైన PQ9ా "ను` ఆర ంచు నపడ, 9ాట-" 9:ం(fI
మ#Sd ఆ 9:ం(f" ేత పటBC", 25  ేవ(ైన PQ9ా Pరuరచును
సÍ లమ నక; 9:È6 వ ÅరF ే"?rనను 26 ఎదుwల³! %tఱÃ ల ³!
xKÔరసమ న³! మదమ న³! వ ÅరF x"I ఆ 9:ం(f "Ad, అకడ 
ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" ´¢జనమ ేZి, వను  Pంట-9ారFను 
Pంటనుండ లయ ల;ను సంÌింపవలsను. 27 ల య లను Vడవ
కcడదు;  మధను 9ా#SI ాలsౖనను ¯ా సÍ ~నను లదు. 28  ేవ(ైన

PQ9ా వ ేయ  ేJ ప" అంతట-లkను "ను` ఆర ంచునటB
6
మ(ేZి సంవతqర మ ల క¯ా#S, ఆ Pట క; క>%Sన పంటలk పయవ
వంతంతయ బయట-I ెAd  Pంట ఉంచవలsను. 29 అపడ  మధను
ాలsౖనను ¯ా సÍ ~ నను ల" ల య ల;ను,  Pంటనున` పరేల;ను,
తం(fKల"9ారFను, Vధవ#ాండKను వAd ´¢జనమ ేZి తృ1ిN ందుదురF.
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1 ఏడవ సంవతq#ాంతమ న Vడదల ఇయవలsను. ఆ గడవ#§J Pదన%ా 2
తన రFగ 9ా"I అ1ిuAdన పKJ అపల9ాడ x"I గడవ ఇయవలsను.
అ PQ9ాక; గడవ అనబడను గనుక అ1ిuAdన9ాడ తన
రFగ 9ా"T:ౖనను తన సదరF"T:ౖనను "రËం¥ంప కcడదు. 3 అను"
"రËం¥ంప వచుdను %ా"  స దరF" ±దw నున` x""
V(fA12టCవలsను. 4 వ ¯ా ¥ºన పరచునునటB
6  ేవ(ైన PQ9ా క;
¯ా సÍ ~ మ %ా ఇచుdచున` ేశమ లk PQ9ా "ను` "శd యమ %ా
ఆర ంచును. 5 ావన TEడ TEను  ాజj® 1ించుచున` PÀ ఆజ® లన"`ట-"
అనుస#SంA నడచు నుటక;  ేవ(ైన PQ9ా మటను జjగ\తN%ా
V"నPQడల ]లk áదల; ఉండTE ఉండరF. 6 ఏల యన%ా  ేవ(ైన
PQ9ా  ె1ిuయ న`టB
6 "ను` ఆర ంచును గనుక వ అTEక
జనమ లక; అ1ిuెdదవ%ా" అపేయవ; అTEక జనమ లను ఏల; దువ
%ా" 9ారF "ను` ఏలరF. 7  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` ేశమందు 
పరమ లలk ఎకడT:ౖనను  సదరFలలk ఒక áద 9ాడ ఉం(fనPQడల

áద9ా(ైన  సదరF" కరFణÝంప క;ండ  హృదయమ ను కSనపరచు
నకcడదు. 8  ెP మ డచునక 9ా"రక; అవశమ %ా ెP xA,
9ా" అకరపన ఆ యకరక; x>నంత అవశమ %ా 9ా"I
అ1ిuయవలsను. 9 Vడదల సంవతqర న Pడవసంవతqరమ
స]పనద" ెడiతలంప  మనసుqలk పటC క య ండనటB
6
జjగ\తNపడమ . áద 9ా(ైన  సదరF"PQడల కటµmమ చూపక వ
9ా"³!య ఇయక PనPQడల 9ా(ొక9Eళ "ను` గ#Sd PQ9ాక;
nఱÃ 12టC Bను; అ క; ాప మగ ను. 10 వ "శdయమ %ా
9ా"Iయవలsను. 9ా" IAdనందుక; మనసుqలk Vxరపడకcడదు.
ఇందువలన  ేవ(ైన PQ9ా  ారమ ల"`ట-లkను వ ేయ
పKయత`మ ల"`ట-లkను "ను` ఆర ంచును. 11 áదల; ేశమ లk
ఉండకమనరF. అందుేత TEను ేశమ లkనున`  సదరFలగ
ºనులక;ను áదలక;ను అవశమ %ా  ెP xపవలsన"  ాజj®1ించు
చుTx`ను. 12  సదరFలలk ¨¼áKయ (ే %ా" ¨¼áKయ #ాల %ా" క;
అమ4బ(f ఆరF సంవతqరమ ల; క; xసమ ేZినPQడల ఏడవ
సంవతqరమ న 9ా" V(f 1ింA ±దw నుం(f పం1ి9Eయవలsను. 13 అPే
9ా" V(f1ింA ±దw నుం(f పం1ి9Eయ నపడ వ వట-C ేతp ల 9ా"
పం1ి9Eయకcడదు. 14 వ ఐగ పNేశమ లk xసుడ9:ౖ య న`పడ 
ేవ(ైన PQ9ా "ను` V¹Aంెన" జj®పకమ ేZి",  మందలkను
 కళ6 మ లkను  xKm %ానుగలkను ంత అవశమ %ా 9ా" Iయవలsను. 
ేవ(ైన PQ9ా "ను` ఆర ంA  కనుగ\¨©ంAన x"లk ంత

9ా"Iయవలsను. 15 ఆ ¨Áతpవేతను TEను ఈ సంగJ TEడ 
ాజj®1ింAయ Tx`ను. 16 అPే ±దw 9ా"I ¤ల; క>%Sనందున"ను`ను
 Pంట-9ా#S" 1LK!ంచు చుTx`ను గనుక TEను  ±దw నుం(f 9:È6న"
అతడ  ె1ిuనPQడల 17 వ కదురFను పటBC", తల;ప లk"I
గ నటB
6 %ా 9ా" ెVI x""గ చdవలsను. ఆ తరF9ాత అతడ "తమ క;
xసు(ై య ండను. ఆలగ నTE వ  xZిI" ేయవలsను. 18 9ా""
స తంతpK"%ా "చుdట కషC మ" వ అనున కcడదు. ఏలయన%ా 9ాడ
ఆరF సంవతqరమ ల; క; xసమ ేZినందున yత%ా"I #ావలZిన #?ండ
yత మ ల లభమ క; క>%?ను. ఆల%?rే  ేవ(ైన PQ9ా క;
ేయ 9ాట"`ట- Vషయమ లk "ను` ఆర ంచును. 19  %వలలk TE! 
%tఱÃ ¤కలలkTE! ¾> చూల; పKJ మగx""  ేవ(ైన PQ9ాక;
పKJÌి¡ ంపవలsను.  Å(ెలలk ¾>చూల; x" ప"ేయకcడదు.  %tఱÃ
¤కలలk ¾>చూల; x" బÐచుd కJN #Sంపకcడదు. 20 PQ9ా Pరuరచు
ను సÍ లమ న వను  Pంట-9ారFను  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
పKJ సంవతqరమ x"" Jన వలsను. 21 x"లk లkపమ , అన%ా x"I
క;ంట-తన నను గ\ (fi తననను మ#S ఏ లkపనను ఉం(fనPQడల 
ేవ(ైన PQ9ాక; x" అ#Suంపకcడదు. 22 ంకను దు1ిu" JనునటB
6 
పరమ లలk పVxKపVతpKల; x" Jనవచుdను. 23 9ాట- రకN మ ను మతKమ
వ Jనకcడదు. ళ6 వలs భ!]ద x" ార బ¢యవలsను.
 ¬ãపేశాండమ 16

1 ఆáబ T:లను ఆచ#SంA  ేవ(ైన PQ9ాక; ప¯ాపండగ
జ#S%Sంపవలsను. ఏలయన%ా ఆáబ T:లలk #ాJK9Eళ  ేవ(ైన PQ9ా
ఐగ పNలa నుం(f "ను` ర1ిuంెను. 2 PQ9ా తన Txమమ ను
¯ాÍ1ించుట?r ఏరuరచును సÍ లమ లkT:  ేవ(ైన PQ9ాక; ప¯ాను
ఆచ#SంA, %tఱÃ ¤కలలk %ా" %వలలk%ా" బ> అ#Suంపవలsను. 3 ప¯ా పండ
గలk ం%Sనే"T:ౖనను Jనకcడదు. వ త రప(f ఐగ పNేశమ లkనుం(f
వAdJV గx. వ ఐగ పN ేశ మ లkనుం(f వAdన నమ ను 
yVతమ ల"`ట-లk జj®ప కమ ేZినునటB
6 , బµధను స4రణక;ెచుd ంగ"
ఆ}రమ ను ఏడ నమ ల; Jనవలsను. 4  ాKంతమ ల"`ట-లk ఏడ
నమ ల; ం%Sనేైనను కనబడకcడదు. మ#Sయ వ nదట- ే
¯ాయంాలమ న వ¥ంAన x" మంసమ లk ంెనను ఉదయమ వరక;
!%S> య ండ కcడదు. 5  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` పరమ లలk
ే"యంైనను ప¯ా పవను వ¥ంప కcడదు. 6  ేవ(ైన PQ9ా
తన Txమమ ను ¯ాÍ1ించుట?r ఏరuరచును సÍ లమ లkTE వ ఐగ పNలkనుం(f
బయల;ే#S వAdన9Eళను, అన%ా సూరFడ అసN !ంచు ¯ాయంాలమ న
ప¯ా పవను వ¥ంA 7  ేవ(ైన PQ9ా ఏరuరచును సÍ లమ న
x"" ా>d భ ంA, ఉదయమ న J#S%S  గ (xరమ లక; 9:ళ6వలsను. ఆరF
నమ ల; వ ంగ" #tటMC ల; Jన వలsను. 8 ఏడవ నమ  ేవ(ైన
PQ9ాక; వKత నమ , అందులk వ yవT°ా¥PQన Pప"య ేయ
కcడదు. 9 ఏడ 9ారమ లను వ లsIంపవలsను. పంట ే" 12ౖ" డవ>
nదట 9EZిన nదల;" Pడ 9ార మ లను లsIంA 10  ేవ(ైన

PQ9ాక; 9ారమ ల పండగ ఆచ#Sంచుట?r  ేతT:ౖనంత
ZL xûరuణమ ను Zిదzపరచవలsను.  ేవ(ైన PQ9ా "ను` ఆర
ంAనల x" "యవలsను. 11 అపడ వను  క;మరFడను 
క;మ#?Nయ ను  xసుడను  xZి య ను  %ా\మమ లలkనున`
లయ ల;ను  మధ నున` పరేల;ను త>దండKల; ల"9ారFను Vధవ
#ాండKను  ేవ(ైన PQ9ా తన Txమమ ను ¯ాÍ1ించుట?r ఏరuరచును
సÍ లమ న  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" సంÌింపవలsను. 12 వ ఐగ
పNలk xసుడ9:ౖ య ం(fన సంగJ" జj®పకమ ేZి", PÀ కటC డలను ఆచ#SంA
జరFపనవలsను. 13  కళ6 మ లkనుం(f ¥xనమ ను  ¾ట-C లkనుం(f
రసమ ను సమకc#Sdనపడ పరÞ Wాలల పండగను ఏడ నమ ల;
ఆచ#Sంపవలsను. 14 ఈ పండగలk వను  క;మరFడను  క;మ#?Nయ ను
 xసుడను  xZి య ను  %ా\మమ లలkనున` లయ ల;ను పరే
ల;ను త>దండKల; ల"9ారFను Vధవ#ాండKను సం Ìింపవలsను. 15 
ేవ(ైన PQ9ా  #ాబ(f అంతట-లkను  ేJపను ల"`ట-లkను "ను`
ఆర ంచును గనుక PQ9ా ఏరuరచును సÍ లమ ను  ేవ(ైన
PQ9ాక; ఏడనమ ల; పండగ ేయ వలsను. వ "శdయమ %ా
సంÌింపవలsను. 16 ఏట-I మడ మరFల;, అన%ా ంగ"
#tటMC లపండగలkను 9ారమ లపండగలkను పరÞWాలల పండగలkను  ేవ (ైన
PQ9ా ఏరuరచును సÍ లమ న  మగ9ారందరF ఆయన స"`¥"
కనబడవలsను. 17 9ారF వట-C ేతp ల PQ9ా స"`¥" కనబడక, 
ేవ(ైన PQ9ా  కనుగ\¨©ంAన º9:న పన పKJ 9ాడను తన

శINల Pయవలsను. 18  ేవ(ైన PQ9ా  Iచుdచున`  %ా\మమ
ల"`టను  %తKమ లక; Txయ¥పతpలను Txయ క;లను వ
ఏరuరచునవలsను. 9ారF Txయమ ను బట-C జనులక; ¬రFu¬రdవలsను. 19
వ Txయమ త1ిu ¬రFu¬రdకcడదు; పmాతమ ేయకcడదు; లంచమ
పచుdనకcడదు. ఏలయన%ా లంచమ జj®నుల కను` లక; గ\ (fi తనమ
కల;గజ³య ను J మంతpల మటలక; అారÍమ పట-C ంచును. 20 వ
yVంA  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచును
నటB
6 ³వలమ Txయమ TE అనుస#SంA నడచున వలsను. 21  ేవ(ైన
PQ9ాక; వ కటBC బ>1ీఠమ స] పమ న ఏVధన వృmమ ను
Txటకcడదు, ేవx సN ంభమ ను ఏరuరచకcడదు. 22  ేవ(ైన PQ9ా
Vగ\హమ ను ే Ìించు9ాడ గనుక వ ఏ సN ంభమ T:ౖన "ల;వబ¿టCకcడదు.
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1 వ కళంకనను మ#S ఏ అవలmణననుగల PQదw ుTE%ా" %tఱÃ
¤కలTE%ా"  ేవ(ైన PQ 9ాక; బ>%ా అ#Suంపకcడదు; అ 
ేవ(ైన PQ 9ాక; ¨Áయమ . 2  ేవ(ైన PQ9ా "బంధనను ]#S
ఆయన దృÌిC I ెడix"" ేయ చు, TE"Adన ఆజ® క; V#ధ మ %ా
అనేవతలక;, అన%ా సూరF"?rనను చందుK" ?rనను ఆాశ నmతKమ లలk"
ే"?rనను నమస#SంA nÖక; పరFషp(ే%ా" ZీN P%ా"  ేవ(ైన
PQ9ా Iచుdచున`  %ా\మమ లలk ే"యం ైనను  మధ
కనబ(fనపడ 3 అ క; ెల;పబ(fన తరF9ాత వ V" బµగ %ా Vxరణ

ేయవలsను. అ "జనPQడల, అన%ా అట-C ¨ÁయI\య ఇWా\PÚ య లలk
జ#S%Sయ ండట 9ాసN వనPQడల 4 ఆ ెడi ారమ ేZిన పరFషp "%ా"
ZీN "%ా"  %ా\మ మ ల 9:ల;ప>I ¬Zి" P #ాళ6  xవ%tటC వలsను. 5
ఇదw రF మ గ¶ రF ¯ా{ల మట]దTE xవత%Sన 9ా"I మరణhm
V¥ంపవలsను. 6 ఒక ¯ాf మట ]ద 9ా"I V¥ంపకcడదు. 7 9ా"
చంపటక; nదట ¯ా{ల;ను తరF9ాత జనులందరFను 9ా"]ద ేతpల;
9Eయవలsను. అటB
6  మధనుం(f ఆ ెడతనమ ను ప#Sహ#Sంపవలsను. 8
హతక; హతక; 9ాజ?మ నక; 9ాజ?మ నక; ెబËక; ెబËక; 
%ా\మమ లలk V9ాదమ ల; పటC %ా ట- ´éదమ కను%tనుటక; క;
¯ాధమ ా" PQడల 9 వ లA  ేవ(ైన PQ9ా ఏరuరచును సÍ ల
మ నక; 9:È6 యజక;లsౖన లయ లను ఆ నమ లలk నుండ
Txయ¥పJ" Vx#Sంపవలsను. 9ారF x"I త%Sన ¬రFu క;
ె>యజ?పదురF. 10 PQ9ా ఏరuరచు ను సÍ లమ న 9ారF క; ెల;ప
¬రFu పన వ జ#S %SంA 9ారF క; ేటపరచు అ"`ట- పన
¬రFu¬రFdటక; జjగ\తNపడవలsను. 11 9ారF క; ేటపరచు ´µవమ పనను
9ారF  ెప ¬రFuపనను వ ¬రdవలsను. 9ారF క; ెల;ప
మటనుం(f క;(fI%ా" PQడమక;%ా" వ JరFగ కcడదు. 12 మ#Sయ
T:వ(ైనను మ#SంA అకడ  ేవ(ైన PQ9ాక; ప#Sచర ేయ టక;
"ల;చు యజక;" మటTE%ా" ఆ Txయ¥ పJ మటTE%ా"
VనTUల6"PQడల 9ాడ xవవలsను. అటB
6 ెడతనమ ను
ఇWా\PÚయ లలkనుం(f ప#Sహ#Sంపవలsను. 13 అపడ జనులందరF V"

భయప(f మర వరN నమ V(fA 12టMCదరF. 14  ేవ(ైన PQ9ా
Iచుdచున` ేశమ న వ పK9EhంA x" ¯ా ¥ºనపరచు" అందులk
"వZింATx చుటBCనున` సమసN జనమ వలs Tx ]ద #ాàను
"య!ంచుందు నను"న PQడల.  ేవ(ైన PQ9ా ఏరuరచు9ా""
అవశమ %ా ]ద #ాà%ా "య!ంచునవలsను. 15  సదరFలలkTE
ఒక" ]ద #ాà%ా "య!ంచునవలsను.  సద రFడా" అను"
]ద "య!ంచునకcడదు. 16 అతడ గ ఱÃ మ లను V¯ాNరమ %ా
సంాంచునవలదు; xను గ ఱÃ మ లను ¨¼చుd%ా సంాంచుటక;%ాను
జనులను ఐగ పNనక; J#S%S 9:ళ6"యకcడదు; ఏలయన%ా
PQ9ాఇక]దట ]రF ఈ Kవను 9:ళ6కcడ ద" ] ె12uను. 17 తన
హృదయమ ¾ల%S క;ండనటB
6 అతడ అTEక ZీN లను V9ాహమ
ేZినకcడదు; 9:ం(f బం%ార మ లను అతడ తనరక; బహÑ%ా VసN #Sంపజ³Zి
నకcడదు. 18 మ#Sయ అతడ #ాజZిం}సనమందు ఆZీను(ైన తరF9ాత
లయ లsౖన యజక;ల ¯ా ¥ºనమ లkనున` గ\ంథమ ను చూA ఆ
ధర4WాసN మ నక; ఒక పKJ" తనరక; 9ాKZినవలsను; 19 అ అత" ±దw
ఉండవలsను. తన #ాజమందు xనును తన క;మరFల;ను ఇWా\Pల; మధను
º#ా య ష4ంతpలగ ట?r 20 xను తన సదరFల]ద గ#S ంA, PÀ
ధర4మ ను V(fA12ట-C క;(fI%ా" PQడమక; %ా" xను ¾లగక య ండనటB
6
తన ేవ(ైన PQ 9ాక; భయప(f PÀ ధర4WాసN  9ాకమ ల"`ట-" PÀ
కటC డలను అనుస#SంA నడవ TEరFdనుటక; అతడ xను బKదుక;
నమ ల"`టను ఆ గ\ంథమ ను చదువ చుండవలsను.
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1 యజక;లsౖన లయ లక;, అన%ా ల%¬Kయ ల కంద#SI ఇWా\PÚయ ల
ాలsౖనను ¯ా సÍ ~నను ఉండదు, 9ారF PQ9ా మదKవమ లను
JందురF; అ 9ా#S హక;. 2 9ా#S సదరFల 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ కల;గదు;
PQ9ా 9ా#S ె1ిu నటB
6 ఆయTE 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ . జనులవలన, అన%ా
ఎదుw%ా" %tఱÃ %ా" ¤క%ా" బ>%ా అ#Suంచు9ా#S వలన 3 యజక;ల;
ందవలZిన ేదన%ా, క;(fజబËను #?ండ దవడలను టC ను యజక;"
Iయవలsను. 4  ¥xనమ లkను  xKÔరసమ లkను  నూT:లkను పKథమ
ఫలమ లను  %tఱÃ ల nదట- బÐచుdను అత" Iయవలsను. 5 "తమ
PQ9ా Txమమ న ">A ZLవేయ టక;  %తKమ ల"`ట-లkను అత""
అత" సంతJ9ా#S"  ేవ(ైన PQ9ా ఏరuరచు" య Tx`డ. 6 ఒక
లయ డ ఇWా\PÚయ ల ేశమ న xను Vేh%ా "వZింAన 
%ా\మమ లలk ఒకx"నుం(f PQ9ా ఏరuరచును సÍ లమ నక; !I>
మక; వ వAdనపడ 7 అకడ PQ9ా స"`¥" "ల;చు లయ లsౖన
తన %తKప9ారF ేయ నటB
6 అతడ తన ేవ(ైన PQ9ా Txమమ న
ZLవేయవలsను. 8 అమ4బ(fన తన 1ిKx#Sèతమ వలన తనక; వAdన %ాక
అతడ ఇతరFలవలs వంతp అనుభVంపవలsను. 9  ేవ(ైన PQ9ా
Iచుdచున` ేశమ న వ పK9EhంAన తరF9ాత ఆ జనమ ల
¨Áయకృతమ లను వ ేయ TEరFdనకcడదు. 10 తన క;మరFT:ౖనను తన
క;మ#?NT:ౖనను అ%S`గ ండమ xట-ంచు 9ా"T:ౖనను, శక; నమ ెప

¯ె%ా"T:ౖనను, ¤ఘ శక;నమ లను%ా" సరu శక;నమ లను %ా" ెప
9ా"T:ౖనను, Aల6 ం%S9ా"T:ౖనను, మంJKక;"T:ౖనను, ఇందKజjలక;"T:ౖనను 11
కరÞ 1ిWాA నడగ 9ా"T:ౖనను, దయమ ల±దw Vxరణేయ 9ా" T:ౖనను ]
మధ ఉండ"యకcడదు. 12 ట-" ేయ పKJ9ాడను PQ9ాక;
¨Áయ డ. ఆ ¨Áయమ లsౖన 9ాట-"బట-C  ేవ(ైన PQ9ా 
PQదుటనుం(f ఆ జనమ లను 9:ళ6%tటBCచుTx`డ. 13 వ  ేవ(ైన
PQ9ా±దw యxరÍపరFడ9:ౖ య ండవలsను. 14 వ
¯ా ¥ºనపరచునబ¢వ జనమ ల; ¤ఘశక;నమ లను ెప9ా#S మటను
¯ె%ాండK మటను VందురF.  ేవ(ైన PQ9ా "ను` ఆలగ న
ేయ"యడ. 15 #³బ లk ఆ సమజనమ న వTEను xవక
య ండనటB
6 మÈ6 Tx ేవ(ైన PQ9ా స రమ Txక; Vన బడక;ండను
%ాక, 16 ఈ %tపu అ%S` Txక; ఇకను కనబడక;ండను%ాక అ" ె1ిuJV. ఆ
సమయ మ న  ేవ(ైన PQ9ాను వ అ(f%Sన 9ాట"`ట- పన 
ేవ(ైన PQ9ా  మధను Txవంట- పKవకN ను  సదరFలలk రక;
పట-C ంచును, ఆయన మట వ Vనవలsను. 17 మ#Sయ PQ9ా Tx
ఇట6 T:ను. 9ారF ె1ిuన మట మంA; 18 9ా#S స దరFలలkనుం(f వంటపKవకN ను 9ా#Sరక; పట-C ంెదను; అత" T°ట Tx మటల నుంచుదును; TEను
అత" ాజj® 1ించున యవతp
N ను అతడ 9ా#S ెపను. 19 అతడ Tx
Txమమ న ెప Tx మటలను Vన"9ా"" x" గ#Sd Vxరణ ేZ2దను. 20
అంేాదు, ఏ పKవకN య అహంారమ ప", TEను ెపమ" తన ాజj®1ించ"
మటను Tx Txమమ న ెపT°, Pతర ేవతల Txమమ న ెపT° ఆ

పKవకN య ను xవవలsను. 21 మ#Sయ ఏొకమట PQ9ా ె1ిuన ాద"
¤ట6 B ె>Zినగలమ" ]రను"న PQడల, 22 పKవకN PQ9ా
Txమమ న ె1ిuనపడ ఆ మట జరFగక Pన PQడలను ఎన`డను
T:ర9EరకPన PQడ లను అ PQ9ా ె1ిuన మట ాదు, ఆ పKవకN
అహంారమ ేతTE x" ె12uను గనుక x"I భయ పడవదుw.
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1  ేవ(ైన PQ9ా PQవ#S ేశమ ను Iచుd చుTx`(ో ఆ జనమ లను
 ేవ(ైన PQ9ా Txశనమ ేZిన తరF9ాత వ 9ా#S ేశమ ను
¯ా ¥ºనపరచు", 9ా#S పటC ణమ లలkను 9ా#S Pండ6 లkను "వZించునపడ
2 వ ¯ా ¥ºనపరచునునటB
6  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున`
ేశమ లk మడ పరమ లను 9EరFపరచ వలsను. 3 పKJ నరహంతక;డ
ా#SవనటB
6 %ా వ Kవను ఏరuరచు", వ ¯ా ¥ºనపరచునునటB
6 
ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` ేశమ ±క స#S హదుwలలk%ా ఉన`
పరమ లను మడ ´µగమ ల; ేయవలsను. 4 ా#SP బKదుకగల
నరహంతక;" గ#Sdన పదz J Pదన%ా, ఒకడ అంతక;మ ందు తన
రFగ 9ా"యందు పగపటC క 5 రబµటBన 9ా" చం1ిన PQడల, అన%ా ఒకడ
ెట6 B నరFక;టక; తన రFగ 9ా"కcడ అడVIP ెట6 B నరFక;టక; తన
ేJ %tడi >ెబË 9EZినపడ, %tడi > 1ి(f ఊ(f 9ా" రFగ 9ా"I త%S> 9ాడ
చ"Pన PQడల, 9ాడ అంతక; మ ందు తన రFగ 9ా"యందు
పగపటC లదు గనుక 6 9ా"I మరణదండన V¥లదు. అPే హత Vషయ

మ లk పKJహత ేయ 9ా" మనసుq Åపమ  మండ చుండ%ా, మర¶ మ
దూరనందున 9ాడ నరహంతక;" త#S! 9ా" క>Zి" 9ా"
xవ%tటC కయ ండనటB
6 ఆ నరహంతక;డ ా#SP ఆ పరమ లలk
ఒకx"యందు జAd బKదుక;ను. 7 అందుేతనుమడ పరమ లను క;
ఏరuరచునవలsన" TEను ాజj®1ించుచుTx`ను. 8 మ#Sయ  ేవ(ైన
PQ9ా  1ితరFల పKమ ణమ ేZినటB
6 ఆయన  స#Sహదుwలను
VWాలపరA,  1ితరFలక; ఇెdదన" ె1ిuన సమసN ేశమ ను IAdన
PQడల వ  ేవ(ైన PQ9ాను 1LK!ంచుచు 9 "తమ ను ఆయన
మర¶ మ లలk నడచుటక; TEడ TEను ాజj®1ింAన PÀ ఆజ® ల"`ట-"
అనుస#SంA నడచుచు, ఈ మడ పరమ ల; %ాక మ#S మడ పరమ లను
ఏరuరచునవలsను. 10 ాKణమ ¬Zిన ోషమ ]ద ¹పబడక;ండనటB
6 
ేవ(ైన PQ9ా క; ¯ా సÍ ~ మ %ా ఇచుdచున`  ేశమ న "#wÌి±క
ాKణమ ¬యక;ండవలsను. 11 ఒకడ తన రFగ 9ా"యందు పగ పట-C
9ా"రక; ంAయ ం(f 9ా"]దప(f 9ాడ చచుdనటB
6 ట-C 12 ఆ
పరమ లలk ఒకx" లk"I ా#S PనPQడల, 9ా" ఊ#S12దwల;
మనుషpలను పం1ి అకడనుం(f 9ా"" ర1ిuంA 9ా"" చంపట?r హత
Vషయమ లk పKJహతేయ 9ా"ేJI 9ా" నపu%Sంప వలsను. 13 9ా"
కటµfంపకcడదు; క; ¤ల; కల;గ నటB
6 ఇWా\PÚయ ల మధనుం(f "#wÌి
ాKణVషయ న ోషమ ను ప#Sహ#Sంపవలsను. 14 వ
¯ా ¥ºనపరచునునటB
6  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` ేశమ లk క;
కల;గ  ¯ా సÍ ~మ లk ప#S క;ల; "య!ంAన  రFగ 9ా" స#Sహదుw

#ాJ" వ ¬Zి9Eయకcడదు. 15 ఒకడ ేయ సమసN ాపమ లలk ఏ
అప#ాధమ ను గ#SdP %ా" P ాపమ నుగ#SdP %ా" ఒక ¯ాf ±క
¯ాmమ ను అం%§క#Sంపకcడదు. ఇదw రF ¯ా{ల మట]దT:ౖనను మ గ¶ రF
¯ా{ల మట]దT:ౖనను పKJ సంగJ ZిÍ రపరచబడను. 16 అTxయప
¯ాmమ ఒక" ]ద ెపటక; ఒకడ "ల;వబ(f TEరమ ¹పట?r
అబదz మ(fనPQడల 17 ఆ V9ాదమ గల ఇదw రF మనుషpల; PQ9ా
స"`¥", అన%ా ఆ ాలమ లkనున` యజ క;ల PQదుటను Txయ¥పతpల
PQదుటను "ల;వ వలsను. 18 ఆ Txయ¥పతpల; బµగ %ా Vమ#SîంAన
తరF9ాత 9ా" ¯ాmమ అబదz ¯ాm తన స దరF"]ద 9ాడ
అబదz ¯ాmమ ె1ిuన సంగJ 9:ల6(f PQన PQడల, 9ాడ తన సదరF"I
ేయ తలంAనటä6 9ా"I ేయవలsను. 19 అటB
6 ] మధనుం(f ఆ ెడతన
మ ను ప#Sహ#SంచుదురF. 20 !%S>న9ారF V" భయప(f  ేశమ న అట-C
దుారమ ఇకను ేయక;ందురF. 21 వ ఎవ"" కటµfంపకcడదు,
ాKణమ నక; ాKణమ కంట-I కను` పంట-I పల;
6 ేJI ెP ా>I ాల;
]క; V¥.
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1 వ  శతpKవల య దz మ నక; P గ ఱÃ మ లను రథమ లను ]కంటM
V¯ాNరన జనమ ను చూచు నపడ 9ా#SI భయపడవదుw; ఐగ పN
ేశమ లkనుం(f "ను` ర1ిuంAన  ేవ(ైన PQ9ా క; (ై
య ండను. 2 అంేాదు, ]రF య దz మ నక; స] 1ించునపడ

యజక;డ దగ¶ రక; వAd పKజల ఈలగ ెపuవలsను 3 ఇWా\PÚయ ల#ా,
Vను(f; TEడ ]రF ]శతpKవల య దz మ ేయ టక; స] 1ించుచుTx`రF.
] హృదయమ ల; జంక"యక;(f, భయపడక;(f, 4 వణకక;(f, 9ా#S మ ఖమ
చూA బ¿దరక;(f, ]రక; ] శతpKవల య దz మ ేZి !మ 4ను
రfంచు9ాడ ] ేవ(ైన PQ9ాP. 5 మ#Sయ Txయక;ల; జనుల
ెపuవలZినేమన%ా, \తN Pల;
6 కటBC "న9ాడ గృహపK9Eశమ ాకమ ను1L
య దz మ లk చ"PనPQడల 9E#tకడ x"లk పK9Ehంచును గనుక
అట-C 9ాడ తన Pంట-I J#S%S 9:ళ6వచుdను. 6 xKmట9EZి Pంక x" పండ6
Jనక ఒకడ య దz మ లk చ"PనPQడల 9E#tకడ x" పండ6 Jనును
గనుక అట-C 9ాడను తన Pంట-I J#S%S 9:ళ6వచుdను. 7 ఒకడ ZీN " పK¥xనమ
ెZి" ఆను ఇంకను ప#Sగ\¨©ంపకమ ను1L య z మ లk చ"PనPQడల
9E#tకడ ఆను ప#Sగ\¨©ంచును గనుక అట-C 9ాడను తన Pంట-I J#S%S
9:ళ6వచుdను. 8 Txయక;ల; జనుల PQవడ భయప(f తN" గ ం(ెగల
9ాడగ T° 9ాడ xను అ¥ైరప(fన #§J%ా తన సదరFల గ ం(ెల;
అ¥ైరపరచక;ండనటB
6 తన Pంట-I J#S%S 9:ళ6వచుdన" ెపuవలsను. 9
Txయక;ల; జనుల మటలడట x>ం Aన తరF9ాత జనులను
న(f1ించుటక; ZLTx¥పతpలను "య!ంపవలsను. 10 య w మ ేయ టక;
]#tక పరమ ]I స] 1ించునపడ సమ¥xనమ "!తN మ
#ాయబµరమ ను పంపవలsను. సమ¥xనమ" అ క; ఉతN ర !Ad 11 గ మ4
మ లను ెరAనPQడల x"లk నున` జనులందరF క; పను` ె>6ంA 
xసులగ దురF. 12 అ ] సమ ¥xనపడక య దz ¤ మంAద"

PQంAనPQడల x" మ టC (f9Eయ (f. 13  ేవ(ైన PQ9ా x"  ేJ
కపu%Sంచునపడ x"లk" మగ9ా#Sనంద#S" కJN 9ాత హతమ ేయవలsను.
14 అPే ZీN లను Aన`9ా#S" ప వలను ఆ పరమ లk నున`
యవతp
N ను x" ల6 ¯మ4ంతట-" వ ¬Zినవచుdను;  ేవ(ైన
PQ9ా IAdన  శతpKవల ల6 ¯మ 4ను వ అనుభVంచు దువ. 15
ఈ జనమ ల పరమ ల; %ాక క; బహÑ దూర మ %ా ఉం(fన సమసN
పరమ లక; మతK¤ PÀలగ న ేయవలsను. 16 అPే  ేవ(ైన
PQ9ా ¯ా సÍ ~ మ %ా Iచుdచున` PÀ జనమ ల పరమ లలk ఊ1ి#Sగల
ే"" బKదుక"యకcడదు. 17 రF, అన%ా ¨ß¬N య ల; అ¹#§య ల;
కTxయ ల; 12#Syèయ ల; ¨©్వ య ల; PQబZీయ లను9ారF తమ తమ
ేవతల Vష య ేZిన సమసN ¨Áయకృతమ ల#§J%ా ]రF ేZి, 18 
ేవ(ైన PQ9ాక; V#ధమ %ా ాపమ ేయ టక; 9ారF ]క;
TEరuక;ండనటB
6  ేవ(ైన PQ9ా  ాజj®1ింAన పKారమ %ా 9ా#S"
"ర4లమ ేయ వలsను. 19 వ ఒక పరమ ను లkపరచునుటక;
x"]ద య దz మ ేయ చు అTEక నమ ల; మ టC (f9Eయ నపడ, x"
ెట6 B %tడi >ేత ాడేయకcడదు; 9ాట- పండ6 Jనవచుdను%ా" 9ాట-"
న#SI9Eయకcడదు; వ 9ాట-" మ టC (fంచుటక; లమ లk" ెట6 B నరFల?
అట-C ెట6ను వ టC కcడదు. 20 ఏ ెట6 B Jనద%Sన ఫలమ ల"చుdనVావ"
9:రFగ దు9Ù 9ాట-" ాడేZి న#SI,  య దz మ ేయ పరమ
పడవరక; 9ాట- x"I ఎదురF%ా మ టC (fబË కటC వచుdను.
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1  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` ేశమ లk ఒకడ చంపబ(f లమ లk
ప(fయ ండట కనబడ నపడ, 9ా" చం1ిన9ా(ెవ(ో అ ె>యక య ం(fన
PQడల 2  12దwల;ను  Txయ¥పతpల;ను వAd చంపబ(fన9ా"
చుటBCనున` పరమ ల దూరమ >1ింప వలsను. 3 ఏ ఊరF ఆ శవమ నక;
స]పమ %ా ఉండT° ఆ ఊ#S 12దwల; ఏ ప"I" 12టCబడక ా(f PÀడ "
12యను ¬Zి" 4 దున`బడకయ VతN బడకయ నున` Pట- లkయలk"I ఆ
12యను ల;"P అకడ, అన%ా ఆ లkయలk ఆ 12యడను VరFగ
Jయవలsను. 5 అపడ యజక;లsౖన లయ ల; దగ¶ రక; #ావలsను.
PQ9ాను ZLVంA PQ9ా Txమ మ న ºVంచుటక; ఆయన 9ా#S"
ఏరuరచుT:ను గనుక 9ా#S T°ట-మటేత పKJ V9ాదమ ను ెబËVషయన
పKJ 9ాజ?మ ను Vమ#Sîంపబడవలsను. 6 అపడ ఆ శవమ నక;
స]పమందున` ఆ ఊ#S 12దwలందరF ఆ Pట- లkయలk డ VరFగ¬యబ(fన
ఆ 12య12ౖ" తమ ేతpల; కడగ " 7 మ ేతpల; ఈ రకN మ ను
Aంంపలదు, మ కను`ల; ఇ చూడ లదు. 8 PQ9ా, వ V¹AంAన
 జనన ఇWా\PÚయ ల "! తN మ ాKయhdతN మ కల;గ"మ 4; 
జనన ఇWా\ PÚయ ల]ద "#wÌి ±క ాKణమ ¬Zిన ోష మ ను
¹పవదw " ెపuవలsను. అపడ ాKణమ ¬Zిన ోషమ నక; 9ా#S"!తN మ
ాKయhdతN మ కల; గ ను. 9 అటB
6 వ PQ9ా దృÌిC I యxరÍన
ేయ నపడ  మధనుం(f "#wÌి±క ాKణమ Vషయన ోషమ ను

ప#Sహ#Sంెదవ. 10 వ  శతpKవల య దz మ ేయ బ¢వనపడ 
ేవ(ైన PQ9ా  ేJI 9ా#S" అపu%SంAన తరF 9ాత 11 9ా#S" ెరపట-C ఆ
ెరపటC బ(fన9ా#Sలk రపవJ PQనx"" చూA ఆను ¹¨©ంA ఆను
12ం(f6 ేZిన మనసqP 12  Pంట ఆను ేరFd"న తరF9ాత ఆ
తల ðరమ ేPంచు" 13 %ళ6 ను ¬Pంచు" తన ెరబటC ల; ¬Zి9EZి 
Pంట "వZింA ±క T:లనమ ల; తన తండKలనుగ#Sd పKలపన
ేయ టక; వ ఆక; Z2లVయవలsను. తరF9ాత వ ఆ±దw క; P
ఆను 12ం(f6 ేZినవచుdను; ఆ క; ´µరయగ ను. 14 వ ఆవలన
సంతpÌిC TUంద"PQడల ఆ మనసుqవAdన bట-I ఆను ¯ాగనంపవలsTE
%ా" ఆను ఎంతమతKమ ను 9:ం(fI అమ4కcడదు; వ ఆను
అవమనపరAJV గనుక ఆను xZివలs చూడకcడదు. 15
1LK!ంపబడనొకెయ ే Ìింపబడనొక ెయ ఇదw రF ´µరల; ఒక
పరFషp"I క>%Sయ ం(f, 1LK!ంపబ(fనయ ే Ìింపబ(fనయ 9ా"వలన
ëడi ల; క" 16 జ³ష¡ క;మరFడ ే Ìింపబ(fనx" డ?rన PQడల, తం(fK
తనక; క>%Sనx"" తన క;మరFలక; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇచుdTxడ
ే Ìింపబ(fనx" క;మరF(ైన జ³షp
¡ "I మరF%ా 1LK!ంపబ(fనx"
క;మరF" జ³షp
¡ "%ా ేయకcడదు. 17 ే Ìింపబ(fనx" క;మరF "I తం(fK
తన ఆZిN అంతట-లk #?ట-Cంప ´µగ!Ad 9ా"TE జ³షp
¡ "%ా ఎంచవలsను. డ
9ా" బలాKరం భమ గనుక జ³ష¡ x ¥ారమ "ే. 18 ఒక" క;మరFడ
nం(f9ా(ై JరFగబ(f తం(fKమట %ా" త>6 మట%ా" Vనకయ ం(f, 9ారF అత"
hfం Aన తరF9ాతయ ను అతడ 9ా#SI V¥ేయ డ ాక Pన PQడల 19

అత" త>దండKల; అత" పటBC" ఊ#S గV"±దw కcరFdండ 12దwల±దw క;
అత" ¬Zి" వAd 20 మ క;మరF(ైన డ nం(f9ా(ై JరFగ బ(f
య Tx`డ; మ మట Vనక Jం(fబ¢తpను xKగ బ¢తpను ఆPQన" ఊ#S
12దwల ెపu వలsను. 21 అపడ ఊ#S పKజలందరF #ాళ6  అత"
xవ%tటC వలsను. అటB
6 ఆ ెడతనమ ను  మధనుం(f ప#Sహ#Sంచుదువ.
అపడ ఇWా\PÚయ లందరF V" భయపడదురF. 22 మరణhmక; త%Sన
ాపమ ఒకడ ేయ%ా అత" చం1ి మÖను]ద 9EKలడºZినPQడల 23 అత"
శవమ #ాJK 9Eళ ఆ మÖను]ద "ల;వకcడదు. 9EKలడºయ బ(fన9ాడ
ేవ"I Wాపగ\సN ుడ గనుక  ేవ(ైన PQ9ా ¯ా సÍ ~మ %ా Iచుdచున`
ేశమ ను వ అపVతKపరచక;ండనటB
6 అగతమ %ా ఆ నమ న 9ా""
ాJ12టCవలsను.
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1  సదరF" PQదw ు%ా" %tఱÃ %ా" Kవ త1ిuవట చూAనPQడల వ
9ాట-" చూడనటB
6 కను`ల; మZినక అగతమ %ా 9ాట-"  సదరF"
±దw క; మÈ6 ంపవలsను. 2  సదరFడ  దగ¶ ర లక PనPQడలను,
వ అత" T:రFగకPన PQడలను x""  Pంట-I ల;" వలsను.
 సద రFడ x" 9:దక;చువచుdవరక; అ  ±దw నుండ వలsను,
అపడ అత"I x" మరల అపu%Sంపవలsను. 3 అత" %ా(fదను గ#Sdయ
వసN మ ను గ#Sdయ వ ఆలగ నTE ేయవలsను.  సదరFడ %tటBC
"న ఏైనను క; ొరIనPQడల అతడ %tటBC "న x""గ#Sd

ఆలగ నTE ేయవలsను; వ x"" చూA చూడనటBC%ా ఉండకcడదు. 4 
సదరF" %ా(fద%ా" PQదw ు%ా" Kవలk ప(fయ ండట వ చూAనPQడల
9ాట-" చూడనటB
6 కను`ల; మZినక 9ాట-" లవT:తN pటక; అగతమ %ా
స}యమ ేయవలsను. 5 ZీN  పరFష9Eషమ 9EZినకcడదు; పరFషpడ ZీN 
9Eషమ ను ధ#Sంపకcడదు; ఆలగ ేయ 9ారందరF  ేవ(ైన PQ9ాక;
¨Áయ ల;. 6 గ డ6 Pనను 1ిల6లsౖననుగల పfగడ ెటC B]దTE %ా"
TEల]దTE%ా" KవలkTE%ా" క; కనబ(fన PQడల త>6 ఆ 1ిల6లT:ౖనను ఆ
గ డ6 T:ౖనను %Sయ న` PQడల 1ిల6ల కcడ త>6 " ¬Zినక క; ¤ల;
6 ను అగతమ %ా త>6 "
కల;గ నటB
6 ను 7 వ º#ాయ ష4ంతpడవగ నటB
V(fA 1ిల6లTE ¬Zినవచుdను. 8 \తN Pల;
6 కట-C ంచునపడ x"]దనుం(f
PQవ (ైనను పడటవలన  Pంట-]I హతోషమ #ాక;ండట?r  Pంట12ౖకపనక; చుటBC 1ిటC%డ కట-C ంపవలsను. 9 వ Vతp
N VతN నమ ల 12ౖరFను 
xKm ట వచుdబ(fయ పKJÌిC తమ ల; ాక;ండనటB
6  xKmటలk
VVధన9ాట-" VతN కcడదు. 10 ఎదుwను %ా(fదను జతేZి భ!"
దున`కcడదు. 11 ఉ"`య జనుపTxరయ క>1ిTEZిన బటC ను 9EZిన
కcడదు. 12 వ కపను  బటC Txల;గ ెంగ లక; అ>6 కలను
ేZినవలsను. 13 ఒకడ ZీN " 12ం(f6 ేZి" ఆను కc(fన తరF 9ాత ఆను
ఒల6 క ఆ]ద అవమన I\యల; ¹1ి 14 ఆ ెడiద" పKచురపరAఈ ZీN "
TEను ప#S గ\¨©ంA PÀ దగ¶ రక; వAdనపడ ఈయందు కTxత మ Txక;
కనబడలద" ె1ిuన PQడల 15 ఆ Aన`x" త>దండKల; x రమందున` ఆ
ఊ#S 12దwల ±దw క; ఆ Aన`x" కTxత లmణమ లను ¬Zి" #ావలsను. 16

అపడ ఆ Aన`x" తం(fKTx క;మ #?Nను ఈ మనుషp"I 12ం(f6 ేయ%ా 17
ఇ% ఇత(ö TUల6క క;మ#?Nయందు కTxత మ Txక; కనబడ లద"య
అవమనI\యల; ేZినద"య ఆ]ద "ంద ¹12ను; అPే Tx క;మ#?N
కTxత మ నక; గ రFతp>9E అ" 12దwల ె1ిu పటC ణప12దwల PQదుట ఆ
బటC ను పరచవలsను. 18 అపడ ఆ ఊ#S 12దwల; ఆ మను షp" పటBC" hfంA
నూరF 9:ం(f రకల; అప#ాధ మ %ా 9ా"±దw ¬Zి" 19 ఆ Aన`x"
తం(fKIయ వలsను. ఏలయన%ా అతడ ఇWా\PÚయ #ాలsౖన కన కను
అవమనపరAయ Tx`డ. అప(x అత"I ´µరPQ య ండను; అతడ
xను బKదుక; నమ ల"`టను ఆను Vడవకcడదు. 20 అPే ఆ మట
"జనPQడల, అన%ా ఆ Aన`x"యందు కనా లmణమ ల;
కనబడ"PQడల 21 9ారF ఆ తం(fK Pంట- ±దw క; ఆ Aన`x"" ¬Zి"
#ావలsను. అపడ ఆ ఊ#S 9ారF ఆను #ాళ6  xవ%tటC వలsను. ఏల
యన%ా ఆ తన తం(fKPంట వచ#SంA ఇWా\ PÚయ లలk దుారమ
ేZ2ను. అటB
6 ఆ ెడ తనమ ను ] మధనుం(f ]రF ప#Sహ#SంచుదురF. 22
ఒకడ మగTx> శయ"ంచుచుండ%ా కనబ(fన PQడల 9ా#SదwరF, అన%ా ఆ
ZీN  శయ"ంAన పరF షpడను ఆ ZీN య ను చంపబడవలsను. అటB
6 ఆ ెడ
తనమ ను ఇWా\Pల;లkనుం(f ప#Sహ#SంచుదురF. 23 కనకPQన Aన`
పK¥xనమ ేయబ(fన తరF9ాత ఒకడ ఊ#Sలk ఆను క>Zి" ఆ
శయ"ంAన PQడల 24 ఆ ఊ#S గV"±దw క; 9ా#Sదw#S" ¬Zి"వAd, ఆ
Aన` ఊ#Sలk ³కల; 9Eయకయ న`ందున ఆను, తన రFగ 9ా" ´µరను
అవమనపరAనందున ఆ మను షp", #ాళ6  xవ%tటC వలsను. అటB
6 ఆ ెడ

తనమ ను ]లkనుం(f ప#Sహ#SంచుదురF. 25 ఒకడ పK¥xనమ ేయబ(fన
Aన`x"" లమ లk క>Zి"నపడ ఆ మనుషpడ ఆను బ>!"
పట-C ఆ శయ"ంAనPQడల ఆ శయ"ంAన మను షpడ మతK¤
xవవలsను. 26 ఆ Aన`x" TE!య ేయకcడదు, ఆ Aన`x" యందు
మరణాతKన ాపమ లదు. ఒకడ తన రFగ 9ా" ]I లA ాKణ}"
ేZినటäC P జ#S%Sన. 27 అతడ ఆను లమ లk క>Zిన%ా పK¥xనమ
ేయబ(fన ఆ Aన` ³కల; 9EZినను ఆక; రmక;డ లకPQను. 28
ఒకడ పK¥xనమ ేయబడ" కనకPQన Aన`x"" క>Zి" ఆను
పటBC" ఆ శయ"ంప%ా 9ారF కనబ(fన PQడల 29 ఆ
శయ"ంAన9ాడ ఆ Aన` x" తం(fKI ఏబ 9:ం(f రక>Ad ఆను
12ం(f6 ేZి నవలsను. అతడ ఆను ఆవమనపరెను గనుక అతడ xను
బKదుక; నమ ల"`టను ఆను V(fA 12టCకcడదు. 30 ఎవడను తన
తం(fK´µరను ప#Sగ\¨©ంపకcడదు, తన తం(fK Vపuత%Sన Åకను Vపuకcడదు.
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1 %ాయమ TUంన వృషణమ ల; గల9ా(ే%ా" మ#ా4ంగమ
Åయబ(fన9ా(ే%ా" PQ9ా సమజ మ లk ేరకcడదు. క;ండడ
PQ9ా సమజ మ లk ేరకcడదు. 2 9ా"I పయవ తరమ 9ా(ైనను
PQ9ా సమజమ లk ేరకcడదు. 3 అ¹4య (ే%ా"
¹యáయ (ే%ా" PQ9ా సమజమ లk ేరకcడదు. 9ా#Sలk పయవ
తరమ 9ా#?rనను ఎన`డను PQ9ా సమజమ లk ేరకcడదు. 4

ఏలయన%ా ]రF ఐగ పNలkనుం(f వచుd చుండ%ా 9ారF అన`ానమ ల;
¬Zి" !మ 4ను ఎదు#tన#ాక, "ను` శ1ించుటక; బహÑమనమ "Ad
నదుల య#ామ లk" 12రFలkనుం(f క; V#ధమ %ా బ¿ãరF క;మరF(ైన
ëలమ ను 1ి>1ింA#S. 5 అPే  ేవ(ైన PQ9ా ëలమ మట Vన
TUల6క;ం(ెను.  ేవ(ైన PQ9ా "ను` 1LK!ం ెను గనుక  ేవ(ైన
PQ9ా  "!తN మ ఆ Wాప మ ను ఆ#ా దమ %ా ేZ2ను. 6 
నమ ల"`ట ఎన` డను 9ా#S ³మమ T:ౖనను ¤ల;T:ౖనను
Vx#Sంపకcడదు. 7 ఎో]య ల;  సదరFల; గనుక 9ా#S" ే Ìింప
కcడదు. ఐగ పNేశమ లk వ పరేh9:ౖ య ంట-V గనుక ఐగ 1ీN య లను
ే Ìింపకcడదు. 8 9ా#SI పట-C న 1ిల6లలk మడవ తరమ 9ారF PQ9ా
సమజమ లk ేరవచుdను. 9  ZLన శతpKవల య దz మ నక;
బయల;ేరFనపడ ఏ దుారమ ను ేయక;ండ జjగ\తN పడవలsను. 10 #ాJK
జ#S%Sనx"వలన లప(fన9ాడ ]లk ఉం(fనPQడల 9ాడ ాæçమ
9:ల;ప>I 9:È6వలsను. 11 అతడ ాæçమ లk ేరకcడదు; ¯ాయంాలమ న
అతడ ళ6  ¯ా`నమ ేZి సూరFడ అసN !ంAన తరF9ాత ాæçమ లk
ేరవచుdను. 12 ాæçమ 9:ల;పల క; ఒక bటB ఉండవలsను, ఆ
బ¨©ర»!I వ 9:ళ6వలsను. 13 మ#Sయ  ఆయ ధమ ల;%ాక గZిక
±కట-  ±దw ఉండవలsను. వ బ¨©ర»!I 9:ళ6 Øనపడ x" తKV
9:నుకక; J#S%S  మలమ ను క1ిu9Eయవలsను. 14  ేవ(ైన PQ9ా
"ను` V(f1ించుటక;ను  శతpKవ లను క; అపu%Sంచుటక;ను  ాæçమ లk
సంచ#Sంచు చుండను గనుక ఆయన లk అసహన ే"T:ౖనను చూA "ను`

Vడవక;ండనటB
6  ాæçమ ప#SదÍ మ %ా ఉండవలsను. 15 తన
యజమను"±దw నుం(f త1ిuంచు" ±దw క; వAdన xసు" 9ా"
యజమను"I అపu%Sంపకcడదు. 16 అతడ తన PషC పKారమ 
%ా\మమ లలk ఒకx" యందు xను ఏరuరచు"న bట ] క>Zి ] మధ
"వZింపవలsను; వ 9ా" బµ¥ంపకcడదు. 17 ఇWా\Pల; క;మ#?Nలలk
ఎవెయ 9Eశ%ా ఉండ కcడదు. ఇWా\Pల; క;మరFలలk ఎవడను పరFష
%ా!%ా ఉండకcడదు. 18 పడప¯మ 4TE%ా" క;క Vల;వTE%ా"
nÖక;బ(f%ా  ేవ(ైన PQ9ా Pంట-I ేకcడదు. ఏలయన%ా ఆ
#?ండను  ేవ (ైన PQ9ాక; ¨Áయమ ల;. 19 వ 9:ం(fTE%ా"
ఆ}రదKవమ TE%ా", వ(fi I 9Eయ బడ ే""  సదరFలక;
వ(fi Iయకcడదు. 20 అను "I వ(fi I బదుల; ఇయవచుdను%ా" వ
¯ా ¥ºనపరచు నునటB
6 ేరబ¢వచున` ేశమ లk  ేవ(ైన PQ9ా
వ ేయ పKయత`మ ల"`ట- Vషయమ లkను "ను` ఆర ంచునటB
6 
సదరFలక; వ(fi I బదుల; ఇయకcడదు. 21 వ  ేవ(ైన
PQ9ాక; nÖక;"న తరF 9ాత ఆ nÖక;బ(f" ె>6ంచుటక; తడవ
ేయ కcడదు.  ేవ(ైన PQ9ా తపuక వలన x" #ాబటBCనును,
అ క; ాపమగ ను. 22 వ nÖక; న"PQడల యందు ఆ
ాపమ ండదు. 23  12దవల నుం(f బయల;ే#Sన మటను T:ర9EరFd", 
ేవ(ైన PQ9ాక; nÖక;"న పKారమ వ  T°ట ప>IనటB
6
ZL xûరuణమ న#Suంపవలsను. 24 వ  రFగ 9ా" xKmటక;
వచుdనపడ  PషC పKారమ క; x>నంతవరక; xKmపండ6 Jన వచుdను

%ా"  ాతKలk 9ాట-" 9EZినకcడదు. 25  రFగ 9ా" పంటే"I
వచుdనపడ  ేJ 9:ను`ల; తpKంచునవచుdను %ా"  రFగ 9ా"
పంటే"]ద డవ> 9Eయకcడదు.
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1 ఒకడ ZీN " ప#Sగ\¨©ంA ఆను 12ం(f6 ేZి "న తరF9ాత ఆయందు
మనభంగసూచన ఏో ఒకట- అత"I కనబ(fనందున ఆ]ద అత"I ఇషC మ
త1ిuనPQడల, అతడ ఆక; ప#Sxగ పతKమ 9ాKPంA ఆేJIAd తన
Pంటనుం(f ఆను పం1ి9Eయవలsను. 2 ఆ అత" Pంటనుం(f 9:È6నతరF
9ాత ఆ 9E#tక పరFషp" 12ం(f6 ేZినవచుdను. 3 ఆ #?ండవ పరFషpడ
ఆను ఒల6 క ఆక; ప#Sxగ పతKమ 9ాKPంA ఆ ేJIAd తన
Pంటనుం(f ఆను పం1ి9EZినPQడల TE!, ఆను 12ం(f6 ేZి"న 1ిమ4ట
ఆ #?ండవ పరFషpడ చ"PనPQడల TE! 4 ఆను పం1ి9EZిన ఆ
nదట- 12"!ట- ఆను 12ం(f6 ేZినుట?r ఆను మరల ప#Sగ\¨©ంపకcడదు.
ఏలయన%ా ఆ తను` అపVతKపరచుT:ను, అ PQ9ా స"`¥"
¨Áయమ గనుక  ేవ(ైన PQ9ా క; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇచుdచున`
ేశమ నక; ాపమ కల;గక;ండనటB
6 ]రF ఆలగ ేయకcడదు. 5 ఒకడ
\తN %ా ఒకx"" 12ం(f6 ేZి" ZLనలkే#S కcడదు. అత"12ౖన P
9ాార´µరమ ను ¹ప కcడదు. ఏ(xవరక; ¬#Sక%ా అతడ తన Pంట
ఉం(f xను ప#Sగ\¨©ంAన ´µరను సంష12టCవలsను. 6 Jరగట-T:ౖనను
Jరగట-]ద మ4T:ౖనను xకటBC పటC కcడదు. అ ఒక" yవTx¥xరమ ను

xకటBC పట-C నటä6 . 7 ఒకడ ఇWా\Pల; క;మరFలsౖన తన సదరFలలk TUక"
ొం%Sల;ట కను%tనబ(fనPQడల అతడ 9ా"" తన xసు"%ా ేZి"నను
అ!్మనను ఆ ొంగ xవ వలsను. ఆలగ ేZినPQడల ఆ ెడతనమ ను ]
మధనుం(f ప#Sహ#SంచుదురF. 8 క;ష¡ #గVషయమ యజక;లsౖన లయ ల;
]క; బ¢¥ంచు సమసN మ ను ేయ టక; బహÑ జjగ\తN%ా ఉండ(f. TEను 9ా#S
ాజj®1ింAనటB
6 ేయ టక; ]రF జjగ\తN%ా నుండ(f. 9 ]రF ఐగ పNలkనుం(f
వAd నపడ Kవలk  ేవ(ైన PQ9ా !#ామ నక; ేZిన x""
జj®పకమ ంచును(f. 10  రFగ 9ా"I ఏైనను వ ఎరFVAdనPQడల
అత"±దw xకటBC వసు
N వ ¬Zినుటక; అత" Pంట-I 9:ళ6కcడదు 11 వ
బయట "ల;వవలsను. వ ఎరFVAdన 9ాడ బయటనున` ±దw క; ఆ
xకటBC వసు
N వను ెAdPచుdను. 12 ఆ మనుషpడ áద9ా(ైనPQడల వ
అత" xకటBCను ఉంచు" పండనకcడదు. అతడ తన బటC ను 9EZి"
పండ" "ను` ºVంచు నటB
6 సూరFడ అసN !ంచునపడ "శdయమ %ా ఆ
xకటBC వసు
N వను అత"I మరల అపu%Sంపవలsను. 13 అ  ేవ(ైన
PQ9ా దృÌిC I క; J యగ ను. 14  సదరFలలkTE!  ేశమంద>
 %ా\మమ లలkనున` పరేలలkTE! ºనద#SదKు(ైన కc>9ా""
బµ¥ంపకcడదు. ఏTxట-కc> ఆ Tx(fయవలsను. 15 సూరFడ
అసN !ంపకమ నుప 9ా"Iయ వలsను. 9ాడ áద9ాడ గనుక x"]ద ఆశ
12టC B "య ండను. 9ాడ "ను`బట-C PQ9ాక; nఱÃ 12టC B TE¹ అ
క; ాపమగ ను. 16 క;మరFల ోషమ నుబట-C తండKలక; మరణhm
V¥ంపకcడదు, తండKల ోషమ నుబట-C క;మరFలక; మరణhm

V¥ంపకcడదు. ఎవ"ాపమ "!తN మ 9ా(ే మరణhm TUందును. 17
పరేh³%ా" తం(fKల"9ా"³%ా" Txయమ త1ిu ¬రFu¬రdకcడదు.
Vధవ#ా> వసN మ ను xకటBC%ా ¬Zినకcడదు. 18 వ ఐగ పNలk
xసుడ9:ౖయ ండ%ా  ేవ(ైన PQ9ా "ను` అకడనుం(f V¹Aంె
న" జj®పకమ ేZినవలsను. అందుేత ఈ ారమ ేయవలsన" 
ాజj®1ించుచుTx`ను. 19  లమ లk  పంట Åయ చున`పడ ల మ లk
ఒక పన మరAPనPQడల అ ెచుdను టక; వ J#S%S కcడదు. 
ేవ(ైన PQ9ా వ ేయ పనుల"`ట-లkను "ను` ఆర ంచునటB
6
అ పరేలక;ను తం(fK ల"9ా#SI" Vధవ#ాండKక;ను ఉండ వలsను. 20 
ఒÚవపండ6 ను ఏరFనపడ  9:నుకనున` ప#S%?ను ఏరFనకcడదు; అV
పరేలక;ను తం(fKల" 9ా#SI" Vధవ#ాండKక;ను ఉండవలsను. 21 
xKmపండ6 ను ÅZి నునపడ  9:నుకనున` ప#S%?ను ఏరFనకcడదు; అ
పరేలక;ను తం(fKల"9ా#S I" Vధవ#ాండKక;ను ఉండవలsను. 22 వ
ఐగ పN ేశమందు xసుడ9:ౖ య ంట- వ" జj®పకమ ేZినుమ . అందుేత ఈ
ారమ ేయవలsన" ాజj®1ించుచుTx`ను.
 ¬ãపేశాండమ 25
1 మనుషpలక; V9ాదమ క>%S Txయసభక; వచుd నపడ
Txయ¥పతpల; Vమ#SîంA Jమంతp" J మంతpడ"య ోÌి"
ోÌియ"య ¬రFu ¬రdవలsను. 2 ఆ ోÌి hmక; ాతpKడ%ా కనబ(fనPQడల
Txయ¥ పJ 9ా" పండనబ¿ట-C 9ా" TEరమ ల ెబËల; లsక12ట-C

తనPQదుట 9ా" ట-C ంపవలsను. 3 నల;వ ెబËల; ట-C ంపవచుdను అంతక;
!ంచకcడదు. ట- కంటä V¯ాNరన ెబËల; ట-C ంAనPQడల  సద
రFడ  దృÌిC I చుడ%ా కనబడTE¹. 4 నూ#?d(fPQదw ు మJI Aకమ
9Eయకcడదు. 5 సదరFల; కc(f "వZించుచుండ%ా 9ా#Sలk ఒకడ
సంxనమ లక చ"PనPQడల చ"Pన 9ా" ´µర అను"
12ం(f6 ేZినకcడదు; ఆ 12" !ట- సదరFడ ఆ±దw క; P
ఆను 12ం(f6 ేZి" తన సదరF"I మరF%ా ఆPQడల భరN ధర4మ
జరపవలsను. 6 చ"Pన సదరF" 1LరF ఇWా\PÚయ లలkనుం(f తp(fA
9Eయబడక;ండనటB
6 ఆ కను జ³ష¡ క;మరFడ చ"Pన సదరF"I
9ారసుడ%ా ఉండవలsను. 7 అతడ తన సదరF" ´µరను ప#Sగ\¨©ంప
TUల6"PQడల 9ా" సదరF" ´µర పటC ణప గV"I, అన%ా 12దwల±దw క;
PTx 12"!ట- సదరFడ ఇWా\PÚయ లలk తన సదరF"I 1LరF
¯ాÍ1ింపన" ె1ిu ేవధర4మ ేయ TUల6డ" ెల;పనవలsను. 8 అపడ
అత" య#S 12దwల; అత" 1ి>1ింA అత" మటల(fన తరF9ాత అతడ
"ల;వబ(fఆను ప#Sగ\¨©ంచుటక; Tx IషCమ లద"నPQడల అత"
సదరF" ´µర 9 ఆ 12దwల; చూచుచుండ%ా, అత" xపన P అత"
ా>నుం(f ెప ఊడºZి అత" మ ఖమ T:దుట ఉ!్మ9EZితన సదరF"
Pల;
6 "ల;ప" మనుషp"I ఈలగ ేయ బడన" ెపuవలsను. 10 అపడ
ఇWా\PÚయ లలk ెప ఊడºయబ(fన 9ా" Pల6 " 9ా"I 1LరF 12టCబడను.
11 మనుషpల; ఒక" TUకడ టµ6డచుండ%ా 9ా#Sలk ఒక" ´µర 9ా"
టBCచున`9ా" ేJలkనుం(f తన 12"!ట-" V(f1ించుటక; వAd ెP xA

9ా"మనమ పటBC"నPQడల ఆ ేJ" ేంపవలsను. 12  కను`
కటµfంపకcడదు. 13 ¨¼చుdతగ¶ ల;గల 9EరF9EరF త"? #ాళØ
6  సంAలk
నుంచునకcడదు. 14 ¨¼చుdతగ¶ ల;గల 9EరF 9EరF తమ ల;  Pంట
ఉంచునకcడదు. 15  ేవ (ైన PQ9ా Iచుdచున` ేశమ లk వ
º#ా య ష4ంతpడవగ నటB
6 తక;వVా" Txయన త"? #ాళØ
6 వ
ఉంచునవలsను. తక;వా" Txయన తమ క; ఉండవలsను. 16
ఆలగ ేయ" పKJ9ాడను, అన%ా అTxయమ ేయ పKJ9ాడను 
ేవ(ైన PQ9ాక; ¨Áయ డ. 17 ]రF ఐగ పNలkనుం(f వచుdచుండ%ా
మర¶ మ న అమల×య ల; క; ేZినx"" జj®పకమ ేZినుమ . అతడ
ేవ"I భయపడక మర¶ మ న  ?దురF%ా వAd 18 వ పKయసవ(f
అలZియ న`పడ 9ా#Sలk  9:నుక నున` బల¨ßనులనంద#S"
హతమ ేZ2ను. 19 ాబట-C వ ¯ా ¥ºనపరచునునటB
6  ేవ(ైన PQ9ా
¯ా సÍ ~ మ %ా Iచుdచున` ేశమ లk చుటBCపట6 నున`  సమసN శతpKవలను
లక;ండేZి,  ేవ(ైన PQ9ా క; VWా\ంJ దయేZిన తరF9ాత
ఆాశమ I\ంద నుం(f అమల×య ల 1LరF తp(fA9Eయవలsను. ఇ
మరAవదుw.
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1  ేవ(ైన PQ9ా క; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇచుd... చున` ేశమ నక; వ
వAd x" ¯ా ¥ºనపరచు" x"లk "వZించుచున`పడ 2  ేవ(ైన
PQ9ా Iచుdచున`  భ!లkనుం(f వ కcరFdను

భఫలమ ల"`ట-లkను పKథమ ఫలమ లను ¬Zి" గంపలk ఉంA, 
ేవ(ైన PQ9ా తన Txమ మ నక; మంరమ ను ఏరuరచును
సÍ లమ నక; 9:È6 3 ఆ నమ లలkనుండ యజక;"±దw క; PPQ9ా
మన 1ితరFల Iెdదన" పKమణమ ేZిన ేశమ నక; TEను వAd య న`
సంగJ TEడ  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" ఒపనుచుTx`న" అత"
ెపuవలsను. 4 యజక;డ ఆ గంపను  ేJలkనుం(f ¬Zి"  ేవ (ైన
PQ9ా బ>1ీఠమ T:దుట ఉంచ%ా 5 వTx తం(fK నhంచుచున`
అ#ా]ేశసుÍడ; అతడ ఐగ పN నక; 9:æç6ను. w మం అక(fI P
పర9ాZిPQ, %tపuయ బలనయ V¯ాNరనయ నగ జనమPQను.
6 ఐగ 1ీN య ల; మనలను ¨©ంస12ట-C మనలను బµధపరA మన]ద కSన
xసమ ¹ప%ా 7 మనమ మన 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C
నపడ PQ9ా మన nఱÃ ను V" మన బµధను పKయసమ ను మనక;
క>%Sన ¨©ంసను చూెను. 8 అపడ PQ9ా బµహÑబలమ వలనను x1ిన
ేJ వలనను మ} భయమ వలనను సూచక I\యలవలనను
మహxరమ లవలనను ఐగ పNలkనుం(f మనలను ర1ిuంA 9 PÀ
సÍ లమ నక; మనలను ే#Sd, ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశయ న` PÀ
ేశమ ను మనIెdను. 10 ాబట-C PQ9ా, 9E TxIAdన భ!±క
పKథమ ఫలమ లను TEను ెAdయ Tx`న"  ేవ (ైన PQ9ా స"`¥"
ె1ిu 11  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" x"12ట-C,  ేవ(ైన PQ9ా
స"`¥" నమ¯ారమ ేZి, క;ను  Pంట-9ా#SI"  ేవ(ైన PQ9ా
దయేZిన ¤లంతట- Vషయమ వను ల య ల;ను  ేశమ లk ఉన`

పరేల;ను సంÌింప వలsను. 12 పయవ ´µగ!చుd సంవతqరమ న,
అన%ా మడవ సంవతqరమ న  వచుdబ(fలk పయవ వంతpను ె>6ంA,
అ లయ లక;ను పరేలక;ను తం(fK ల"9ా#SI" Vధవ #ాండKక;ను
ఇయవలsను. 9ారF  %ా\మమ లలk J" తృ1ిN ంనతరF 9ాత 13 వ 
ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"వ Txాజj®1ింAన  ఆజ® ల"`ట- పన Tx
Pంటనుం(f పKJÌిC తనx"" ¬Zి9EZి, లయ ల క;ను పరేలక;ను
తం(fKల"9ా#SI" Vధవ#ాండKక;ను TE"Adయ Tx`ను.  ఆజ® లలk ే"" TEను
]రలదు, ే"" మరAలదు. 14 TEను దుఃఖమ లkనుండ%ా x"లk
ంెనను Jనలదు, అపVతpKడT:ౖ య ండ%ా x"లk ే"" ¬Zి9Eయలదు,
చ"Pన9ా#S Vషయ x"లk ఏయ TE"య లదు, Tx ేవ(ైన
PQ9ా మట V" వ Tx ాజj®1ింAనటB
6 సమసN మ జ#S1ి య Tx`ను.
15  ప#Sxzలయమగ ఆాశమ లkనుం(f చూA,  జనులsౖన
ఇWా\PÚయ లనుాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ అ" వ మ 1ితరFల
పKమ ణమ ేZినటB
6 మIAdయ న` ేశమ ను ఆర ంపమ"
ెపuవలsను. 16 ఈ కటC డలను Vధులను %?rనుమ"  ేవ(ైన PQ9ా
ాజj®1ింAయ Tx`డ గనుక వ  పరÞహృదయమ ను 
ప#ాÞత4ను 9ాట- ననుస#SంA నడచునవలsను. 17 PQ9ాP క;
ేవ(ై య Tx`డ"య , వ ఆయన మర¶ మ లయందు న(fA, ఆయన
కటC డలను ఆయన ఆజ® లను ఆయన Vధులను అను స#SంA, ఆయన మట
Vందున"య TEడ ఆయన మట PAdJV. 18 మ#Sయ PQ9ా 
ె1ిu నటB
6 9E తనక; స ×య జనయ ం(f తన ఆజ® ల"`ట-"

%?rందువ"య , 19 xను సృంAన సమసN జనమ ల కంటM క; ×#N S ఘనత
1LరF కల;గ నటB
6 "ను` ¨¼Adం చుదున" ఆయన Z2లVAdనటB
6 వ 
ేవ(ైన PQ 9ాక; పKJÌి¡ త జన య ందువ"య PQ9ా ఈ
నమ న పKకట-ంెను.
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1 ¹ÌLయ ఇWా\PÚయ ల 12దwల;ను పKజల ఇట6 "#STEడ TEను ]క;
V¥ంచుచున` ధర4మ ను ]#ాచ#Sంపవలsను. 2 ] ేవ(ైన PQ9ా
]Iచుd చున` ేశమ న పK9Ehంచుటక; ]రF ±#ాwను xటB నమ న
]రF 12దw#ాళ6 ను "ల;వ బ¿ట-C 9ాట-]ద సున`మ పZి 3  1ితరFల ేవ(ైన
PQ9ా  ె1ిuనటB
6 వ  ేవ(ైన PQ9ా Iచుdచున` ాల;
ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ న పK9Ehంచుటక; వ ఏరF xట-నతరF9ాత ఈ ధర4
WాసN 9ాకమ ల"`ట-" 9ాట-]ద 9ాKయవలsను. 4 ]రF ఈ ±#ాwను xట-న
తరF9ాత TEను TEడ ] ాజj®1ింAనటB
6 ఈ #ాళ6 ను ఏబµల; ండ]ద
"ల;వబ¿ట-C 9ాట-]ద సున`మ పయవలsను. 5 అకడ  ేవ(ైన PQ
9ాక; బ>1ీఠమ ను కటC వలsను. ఆ బ>1ీఠమ ను #ాళ6  కటC వలsను; 9ాట-]ద
ఇనుప ప"మ టBC పడకcడదు. 6 ెక" #ాళ6   ేవ(ైన PQ9ాక;
బ>1ీఠమ ను కట-C x"]ద  ేవ(ైన PQ9ాక; దహనబల;ల
న#Suంపవలsను. 7 మ#Sయ వ సమ¥xనబల;ల న#SuంA అకడ ´¢జనమ
ేZి  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" సంÌింపవలsను. 8 ఈ V¥I
సంబం¥ంAన 9ాకమ ల"`ట-" ఆ #ాళ6 ]ద బహÑ Vశదమ %ా 9ాKయవలsను.

9 మ#Sయ ¹ÌLయ యజక;లsౖన లయ ల;ను ఇWా\PÚయ లంద#S
ఇట6 "#SఇWా\PÚయ ల#ా, ]రF ఊర" ఆలIంచు(f. 10 TEడ ]రF ]
ేవ(ైన PQ9ాక; స జనJ#S గనుక ] ేవ (ైన PQ9ా మట
V", TEడ TEను క; ఆజj®1ించు ఆయన కటC డలను ఆయన ఆజ® లను
%?rనవలsను. 11 ఆ నమంే ¹ÌL పKజలక; ఆజj®1ింAన ేమన%ా ]రF
±#ాwను xట-నతరF9ాత Ìి¹ను లV యx ఇWాîఖరF ãZLప 12
బ¿Tx]ను %తK మ ల9ారF పKజలనుగ#Sd º9:నవచనమ లను పల;క;ట?r
%?#Syమ ండ]ద "ల;వవలsను. 13 రబéను %ాదు ఆÌLరF జ?బలcను xను
నâాN> %తKమ ల9ారF Wాప వచనమ లను పల;క;ట?r ఏబµల; ండ]ద
"ల;వ వలsను. 14 అపడ లయ ల; PQ9ాక; ¨Áయమ %ా
h>uేతpల 15 మ> Aన Vగ\హమ TE%ా" తVగ\హమ TE%ా" ేZి xటBన
నుంచు9ాడ Wాపగ\సN ుడ" PQల;%?JN ఇWా\ PÚయ లంద#Sను ెపu%ాఆ¤í
అనవలsను. 16 తన తం(fKT:ౖనను తన త>6 T:ౖనను "ర6 mమ ేయ 9ాడ
Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా పKజలందరFఆ¤í అన వలsను. 17 తన రFగ 9ా"
స#Sహదుw#ాP" ¬Zి9Eయ 9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా పKజలందరFఆ¤í
అనవలsను. 18 గ\ (fi 9ా" Kవను త1ిuంచు9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా
పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 19 పరేh³%ా" తం(fKల"9ా"³%ా" Vధవ#ా>³
%ా" Txయమ త1ిu ¬రFu ¬రFd9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా
పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 20 తన తం(fK ´µర శయ"ంచు9ాడ తన
తం(fK Åకను V1ిuన9ాడ గనుక 9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా పKజలందరFఆ¤í
అనవలsను. 21 ఏ జంతpవT:ౖనను శయ"ంచు9ాడ Wాపగ\సN ు డ" ెపu%ా

పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 22 తన సద#S, అన%ా తన తం(fKక;మ#?N
%ా" తన త>6 క;మ#?N %ా" శయ"ంచు9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా
పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 23 తన అతN  శయ"ంచు9ాడ Wాపగ\సN ుడ"
ెపu%ా పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 24 xటBన తన రFగ 9ా""
టBC9ాడ Wాప గ\సN ు డ" ెపu%ా పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 25 "#wÌిI
ాKణ}" ేయ టక; లంచమ పచుd ను9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా
పKజలందరFఆ¤í అనవలsను. 26 ఈ V¥I సంబం¥ంAన 9ాకమ లను %?rనక
వటవలన 9ాట-" ZిÍ రపరచ"9ాడ Wాపగ\సN ుడ" ెపu%ా పKజలందరFఆ¤í
అనవలsను.
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1 వ  ేవ(ైన PQ9ా మట శ\దz%ా V"TEడ TEను క;
ఆజj®1ించుచున` ఆయన ఆజ® లన"`ట-" అనుస#SంA నడచు"నPQడల 
ేవ (ైన PQ9ా భ!]దనున` సమసN జనమ లకంటM "ను`
¨¼Adంచును. 2 వ  ేవ(ైన PQ9ా మట V"నPQడల ఈ
º9:నల"`య ]I వAd క; ాK1ిN ంచును. 3 వ పటC ణమ లk
ºVంపబడదువ; లమ లk ºVంప బడదువ; 4  గర»ఫలమ 
భఫలమ  పవల మందల;  దుI టMదw ుల;  %tఱÃ ¤కల మందల;
ºVంపబడను; 5  గంపయ 1ిం(f 1ిసుక;  ¾ట-C య ºVంపబడను. 6 వ
లkప>I వచుdనపడ ºVంప బడదువ; 9:ల;ప>I 9:ళ6 Øనపడ
ºVంపబడదువ. 7 ]దపడ  శతpKవలను PQ9ా  PQదుట హత

మగ నటB
6 ేయ ను; 9ా#tక Kవను ]I బయల; ే#S వAd Pడ Kవల
 PQదుటనుం(f ా#Sవ దురF. 8  ట6 లkను వ ేయ పKయత`మ
ల"`ట- లkను క; º9:న కల;గ నటB
6 PQ9ా ఆజj®1ించును.  ేవ(ైన
PQ9ా Iచుdచున` ేశమ లk ఆయన "ను` ఆర ంచును. 9 వ 
ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® ల ననుస#SంA ఆయన మర¶ మ లలk నడచు"న
PQడల PQ9ా క; పKమణమ ేZియ న`టB
6 ఆయన తనక;
పKJÌిC తజనమ %ా "ను` ¯ాÍ1ించును. 10 భపKజలందరF PQ9ా
Txమమ న వ 1ిల;వబడ చుండట చూA క; భయపడదురF. 11 మ#Sయ
PQ9ా Iెdదన"  1ితరFల పKమణమ ేZిన ేశమ న PQ9ా
 గర»ఫల Vషయమ లkను  ప వల Vషయమ లkను  TEలపంట
Vషయమ లkను క; సమృz %ా ¤ల; కల;గజ³య ను. 12 PQ9ా 
ేశమ ]ద వరªమ x" ాలమందు క;#S1ించుటక;ను వ ేయ
ారమంతట-" ఆర ంచుటక;ను, ఆాశ మను తన మంA ధన"¥"
ెరచును. వ అTEకజనమ లక; అ1ిuెdదవ ా" అపేయవ 13 TEడ
TEను ]ా జj®1ించు మటల"`ట-లk ే"Vషయమ లkను క;(fI %ా"
PQడమక;%ా" ¾ల%S 14 అనుల ేవతలను అనుస#Sంపకయ 9ాట-"
పంపకయ నున`PQడల, వ అనుస#SంA నడచునవలsన" TEడ TEను
ాజj® 1ించుచున`  ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® లను V" 9ాట-" అనుస#SంA
%?r"నPQడల, PQ9ా "ను` తల%ా "య!ంచును%ా" క%ా
"య!ంపడ. వ 12ౖ9ాడ వ%ా ఉందువ%ా" I\ం 9ాడవ%ా ఉండవ. 15
TEను TEడ ాజj®1ించు ఆయన సమసN న ఆజ® లను కటC డలను వ

అనుస#SంA నడచు నవలsన"  ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdనమట
Vన"PQడల ఈ Wాపమ ల"`య క; సంభVంచును. 16 పటC ణమ లk వ
శ1ింపబడదువ; లమ లk వ శ1ింపబడదువ; 17  గంపయ 1ిం(f
1ిసుక;  ¾ట-C య శ1ింపబడను; 18  గర»ఫలమ  భ! పంట 
ఆవల;  %tఱÃ ¤కల మందల; శ1ింపబడను; 19 వ లkప>I వచుdనపడ
శ1ింప బడదువ; 9:ల;ప>I 9:ళ6 Øనపడను శ1ింపబడ దువ. 20 వ
నను` V(fA ేZిన  దుారమ లేత వ హతమ ేయబ(f 9Eగమ %ా
నhంచువరక;, వ ేయ బనును ారమ ల"`ట- Vషయమ లkను
PQ9ా Wాపమ ను కలవరమ ను గw ంపను  ]I ె1ిuంచును. 21
వ ¯ా ¥ºనపరచునబ¢వ ేశమ లk నుండక;ండ "ను` öణÝంప జ³య వరక;
PQ9ా ెగ ల; "ను` 9:ంటµడను. 22 PQ9ా mయ#గమ ేతను
జ రమ ేతను మంటేతను మ}xపమ ేతను ఖడ¶ మ ేతను కంI
ాటBకేతను బàేతను "ను` టBCను; వ నhంచువరక; అV "ను`
తరFమ ను. 23  తల12ౖ" ఆాశమ ఇతN (fవలs ఉండను,  I\ందనున` TEల
Pనుమ వలs ఉండను. 24 PQ9ా  ేశప వరª మ ను ధూÈ%ాను
బ %S¶%ాను ేయ ను; వ నhంచువరక; అ ఆాశమ నుం(f  ]I
వచుdను. 25 PQ9ా  శతpKవల PQదుట "ను` ఓ(fంచును. ఒకమర¶
మ న 9ా#S PQదుట-I బయల;ే#S వ Pడ మర¶ మ ల 9ా#S PQదుటనుం(f
ా#SP, భ#ాజమ ల"`ట- లk"I PటB అటB ెదర%tటC బడదువ. 26 
కæï బరమ సకలన ఆాశప{లక;ను భజంతpవలక;ను ఆ}రమగ ను;
9ాట-" బ¿ద#Sంచు 9ా(ెవడను ఉండడ. 27 PQ9ా ఐగ పN పంట-ేతను

మల9ా¥ేతను క;షp
C ేతను గè ేతను "ను` బµ¥ంచును; వ 9ాట-"
%tటBCనజjలక;ందువ. 28 9:ఱÃ తనమ ేతను గ\ (fi తనమ ేతను హృదయ
Vస4యమ ేతను PQ9ా "ను` బµ¥ంచును. 29 అపడ గ\ (fi 9ాడ
*కట-లk తడవ లడ #§J%ా వ మ¥xహ`మందు తడవలడదువ; 
మర¶ మ లను వ#Szల6ేZినలవ; వ ¨©ంZింపబ(f "తమ ను
ోచునబ(ెదవ; "ను` త1ిuంచు 9ా(ెవ డను లకవను, 30 ZీN "
పK¥xనమ ేZిందువ %ా" 9E#tకడ ఆను కcడను. ఇల;
6 కటBCదువ%ా"
x"లk "వZింపవ. xKmట TxటBదువ%ా" x" పండ6 Jనవ. 31  PQదw ు
 కను`లPQదుట వ¥ంప బడను%ా" x" మంసమ వ Jనవ.  %ా(fద
 PQదుటనుం(f బలxరమ ేత " బ(f  ±దw క; మరల ేబడదు. 
%tఱÃ ¤కల;  శతpKవలక; ఇయబడను, "ను` రfంచు9ా(ెవడను ఉండడ.
32  క;మరFల;ను  క;మ#?Nల;ను అనజనమ నక; ఇయ బడదురF. 9ా#S
"!తN మ  కను`ల; నల6చూAచూA öణÝంAవను%ా" ేత
TE!య ాకవను. 33  9:రFగ" జనమ  లమ పంటను 
కాC#Sèతమంతయ J"9Eయ ను. వ ¨©ంసను బµధను మతK¤ "తమ
ందుదువ. 34  కను`లPQదుట జరFగ x"" చూచుట వలన క;
9:ఱÃ PQతN pను. 35 PQ9ా  అరాల; nదల; "  న(fT:JNవరక;
¹ాళ6 ]దను ¾డల ]దను క;దర" ెడపండ6 పట-C ంA "ను`
బµ¥ంచును. 36 PQ9ా "ను`ను వ ]ద "య!ంచు ను 
#ాàను, 9E%ా"  1ితరFల%ా" PQరFగ" జనమ న కపu%Sంచును. అకడ
వ యేవతలను #ాJేవతలను పంెదవ 37 PQ9ా "ను`

ెదర %tటBC bట- పKజలలk Vస4యమ నక; ¯ాతక;, "ందక; వ ¨Áతp9:ౖ
య ందువ. 38 V¯ాNరన VతN నమ ల; లమ లk"I ¬Zి"P ంె¤
Pంట-I ెచుd ందువ; ఏలయన%ా !డతల;x" J"9Eయ ను. 39 xKm
టలను వ Txట- బµగ ేయ దువ%ా" ఆ xKmల రసమ ను xKగవ,
xKmపండ6 ను సమకcరFdనవ; ఏలయన%ా పరFగ 9ాట-" J"9Eయ ను. 40
ఒÚవ ెట6 B  సమసN ాKంతమ లలk నుండను %ా" ైలమ  తల
నంటBనవ;  ఒÚవ ాయల; #ా>వను. 41 క;మ రFలను క;మ#?Nలను
కందువ%ా" 9ారF ±దw నుండరF, 9ారF ెరపటC బడదురF. 42 !డతల
దండ  ెట6"`ట-"  భ! పంటను ఆక\!ంచునును. 43  మధనున`
పరేh  కంటM !I> ¨¼చdగ ను వ !I> త%S¶దువ. 44 అతడ క;
అ1ిuచుdను%ా" వ అత"I అ1ిuయలవ. అతడ తల%ానుండను వ
క%ా నుందువ. 45 వ Txశనమ ేయబడవరక; ఈ Wాపమ ల"`య
]I వAd "ను` త#S! "ను` పటBC నును; ఏలయన%ా  ేవ(ైన
PQ9ా ాజj® 1ింAన ఆయన ఆజ® లను ఆయన కటC డలను అనుస#SంA
నడచునునటB
6 వ ఆయన మట Vనలదు. 46 మ#Sయ అV
Aరాలమ వరక;  ]దను  సంxనమ ]దను సూచన%ాను Vస4య
ారణమ %ాను ఉండను. 47 క; సర సమృz క>%Sయ ం(fయ వ
సంషమ ను హృదయనందమ ను  ేవ(ైన PQ9ాక; వ
xసుడవ ాలదు 48 గనుక ఆక> దపలను వసN  ¨ßనతను అ"`
లkపమ లను PQ9ా ]I ర1ిuంచు  శతpKవలక;
xసుడవగ దువ. 9ారF "ను` నhంపజ³య వరక;  డ]ద ఇనుపా(f

య ంచు దురF. 49 PQ9ా దూరయ న` భగంతమ నుం(f ఒక
జనమ ను, అన%ా క; #ా" ´µష క>%Sన జనమ ను, 50 కc
\ రమ ఖమ క>%S
వృదుzలను ¸°వనసుÍలను కటµ fంప" జనమ ను గదw PQ%S#S వచుdనటB
6
]I ర1ిuం చును. 51 "ను` నhంపజ³య వరక;  పవలను  ల
మ ల ఫలమ లను 9ారF J"9EతpరF "ను` నhంపజ³య వరక;
¥xనమ TE%ా" xKÔరసమ TE%ా" ైలమ TE %ా" పవల మందలTE%ా"
%tఱÃ ¤కమందలTE%ా" క; "ల;వ"యరF. 52 మ#Sయ వ ఆశ\PంAన
ఉన`త ాKారమ ల;గల  Åటల; పడవరక;ను  ేశమం దంతటను 
%ా\మమ ల"` ట-లkను 9ారF "ను` మ టC (f 9Eయ దురF.  ేవ(ైన
PQ9ా IAdన  ేశ మందంతటను  %ా\మమ ల"`ట-లkను "ను`
మ టC (f 9Eయ దురF. 53 అపడ మ టC (fలkను  శతpKవల; "ను` 12టC B
ఇబËంలkను  గర»ఫలమ ను, అన%ా  ేవ(ైన PQ9ా IAdన 
క;మరFల ±కయ  క;మ#?Nల±కయ మంసమ ను Jందువ. 54
]లk బహÑ మృదు9:ౖన స ´µవమ ను అJ సుక;మరమ నుగల మను షp"
కను` తన సదరF"PQడలను తన ð%Sట- ´µర PQడలను xను చంపక
Vడచు తన కడమ1ిల6లPQడలను ెడiైనందున 55 అతడ xను Jను తన
1ిల6లమంసమ లk ంెనను 9ా#Sలk T:వ"I" 12టCడ; ఏలయన%ా ]
శతpKవల; ] %ా\మమ ల"`ట-యందు !మ 4ను ఇరFక; పరచుటవలనను
మ టC (f9Eయ టవలనను 9ా"I !%S>న ే!య ఉండదు. 56 
%ా\మమ లలk  శతpKవల; "ను` ఇరFక;పరచుటవలనను
మ టC (f9Eయ టవలనను ఏ!య లకవటేత ]లk మృదుత మ ను 57

అJ సుక;మరమ ను క>%S మృదుత మ ేతను అJ సుక;మ రమ ేతను
TEల]ద తన అరాల; ¹ప ె%Sంప" ZీN  తన ాళ6 మధనుం(f పడ మV"
xను కనబ¢వ 1ిల6 లను xను రహసమ %ా Jనవలsన" తన ð%Sట- 12"!టPQడలT:ౖనను తన క;మరF" PQడలT:ౖనను తన క;మ#?N PQడలT:ౖనను
కటµmమ చూపకవను. 58 వ జjగ\తN ప(f PÀ గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన
PÀ ధర4WాసN  9ాకమ ల"`ట-" అనుస#SంA %?rనుచు,  ేవ(ైన PQ9ా
అను ఆ మ¨©మగల కరన Txమమ నక; భయపడ"PQడల 59 PQ9ా
క;ను  సంతJI" ఆశdరన ెగ ళ6 ను కల;గజ³య ను. అV ºరాల
మ ండ %tపu ెగ ళØ
6 ను ెడi #గమ ల;T:ౖ య ండను. 60 వ భయప(fన
ఐగ పN mయ9ాధుల"`ట-" ఆయన  ]I ె1ిuంచును; అV "ను`
9:ంటµడను. 61 మ#Sయ వ నhంచువరక; ఈ ధర4WాసN  గ\ంథమ లk 9ాKయ
బడ" పKJ #గమ ను పKJ ెగ ల;ను ఆయన క; కల;గజ³య ను. 62 వ 
ేవ(ైన PQ9ా మట Vనలదు గనుక ఆాశనmతKమ లవలs V¯ాNరమ లsౖన
]రF, లsకక; తక;9:ౖ w మంే !%S> య ందురF. 63 ాబట-C ]క; ¤ల;
ేయ చు !మ 4ను VసN #Sంపజ³య టక; ] ేవ(ైన PQ9ా ]యందు
ఎటB
6 సం ÌింెT° అటB
6 !మ 4ను నhంపజ³య టక;ను !మ 4 సంహ
#Sంచుటక;ను PQ9ా సంÌించును గనుక వ ¯ా ¥ºనపరచునుటక;
పK9Ehంచుచున` ేశమ లkనుం(f 12ల6%Sంపబడదువ. 64 ేశమ ±క PÀ
నnదల; " ఆ నవరక;ను సమసN జనమ లలk"I PQ9ా "ను`
ెదర%tటBCను. అకడ 9:ౖనను  1ితరFలsౖనను ఎరFగ" యVయ
#ాJVయ T:ౖన అనేవతలను పంతpవ. 65 ఆ జనమ లలk క; T:మ4

కల;గదు;  అరా>I VWా\ంJ కల;గదు. అకడ PQ9ా హృదయ
కంపమ ను TEతKöణతయ మT°9Eదనయ క; కల;గజ³య ను. 66 క;
ఎల6 పడ ాKణభయమ క>%S య ండను. 67 వ #³PంబగళØ
6
భయపడదువ.  ాKణమ క; దక;నను నమ4కమ ³!య ఉండదు.
 హృదయమ లk పటBC భయమ ేతను,  కను` చూచు9ా అã PQపడ
¯ాయంాలమగ Tx అ"య , ¯ాయంాలమ న అã PQపడ
ఉదయమగ Tx అ"య అనుందువ. 68 మ#Sయ వ మ#S ఎపడను
º"" చూడకcడద" TEను  ె1ిuన మర¶ మ న PQ9ా ఐగ పNనక;
ఓడల]ద "ను` మరల ర1ిuంచును. అకడ ]రF xసుల%ాను xZీల%ాను
 శతpKవలక; !మ 4ను అమ4 ¸ప ను9ారFందురF%ా" !మ 4ను
ను9ా(ొక(ైన నుండడ.
 ¬ãపేశాండమ 29
1 PQ9ా #³బ లk ఇWా\PÚయ ల ేZిన "బంధన %ాక ఆయన
¹యబ ేశమ లk 9ా#S ేయ మ" ¹ÌLక; ఆజj®1ింAన "బంధన
9ాకమ ల; ఇ9E. 2 ¹ÌL ఇWా\PÚయ లనంద#S" 1ి>1ింA 9ా#S
ఇట6 T:నుPQ9ా ] కను`లPQదుట ఐగ పN ేశమ న ఫ#క;ను అత"
ZLవక;లంద#SI" అత" సమసN జనమ నక;ను ేZినదంతయ , అన%ా 3 ఆ
%tపu Wóధనలను సూచకI\యలను మహxర మ లను ]రF కను`లర
చూAJ#S. 4 అPనను గ\¨©ంచు హృదయమ ను చూచు కను`లను Vను
ెవలను PQ9ా TEట-వరక; ]IAd య ండలదు. 5 TEను ] ేవడT:ౖన

PQ9ాన" ]రF ె>ZినునటB
6 నల;వ సంవతqరమ ల; TEను
!మ 4ను అరణమ లk న(f1ింAJ". ] బటC ల; ] ఒంట-]ద
ాత%S>లదు; ] ెపల; ] ాళ6 ను ాత%S> లదు. 6 ]రF #tటMC Jనలదు,
xKÔరస¤%ా" మద¤%ా" xKగలద" PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 7
]రF ఈ bట-I ే#Sనపడ ¨¼Ëను #ాజ?ౖన Zీనును బµాను #ాజ?ౖన
ఓగ ను య దz మ నక; మన]I #ా%ా 8 మనమ 9ా#S" హతమ ేZి 9ా#S
ేశ మ ను ¯ా ¥ºనపరచు" రబéయ లక;ను %ాºయ ల క;ను మనÌLª
అరz %తKప9ా#SI" x" ¯ా సÍ ~మ %ా ఇAdJVు. 9 ాబట-C ]రF
ేయ నదంతయ చక%ా జరFగ నటB
6 ఈ "బంధన 9ాకమ లను అనుస#SంA
నడచు నవలsను. 10  ేవ(ైన PQ9ా  ె1ిuన పKారమ %ాను 
1ితరFలsౖన అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల పKమణమ ేZిన
పKారమ %ాను, 11 TEడ "ను` తనక; స జనమ %ా "య!ంచు" xTE క;
ేవ(ైయ ండ నటB
6  ేవ(ైన PQ9ా TEడ క; "య!ంచు చున` 
ేవ(ైన PQ9ా "బంధనలkను ఆయన పKమణమ ేZినx"లkను వ
ాల;ందుట?r ఇWా\PÚయ లలk పKJ9ాడ, 12 అన%ా ]లk మ ఖు ల!,
] %తKప9ా#³! ] 12దwల!, ] Txయక; ల! ] 1ిల6ల!, ] ´µరల!,
13  ాæçమ లkనున` పరేల!,  కటMC లను నరFక;9ారF nదల;" 
ళØ
6 డ9ా#Sవరక;ను ]రందరF TEడ ] ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
">Aయ Tx`రF. 14 TEను ] మతKమ ాదు, ఇకడ మన కcడను ఉం(f,
TEడ మన ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" "ల;చుచున`9ా#S ను 15 ఇకడ
TEడ మనకcడ నుండ" 9ా#Sను ఈ "బంధనను పKమణమ ను

ేయ చుTx`ను. 16 మనమ ఐగ పN ేశమందు ఎటB
6 "వZింAJ¹, ]రF
xట- వAdన జనమ ల మధనుం(f మనట6 B xట-వAd J¹ ]#?రFగ దురF.
17 9ా#S ¨ÁయI\యలను, కఱÃ ను #ాJను 9:ం(fను బం%ారమ ను
ేయబ(fన9ా#S Vగ\హమ లను ]రF చూAJ#Sగx. 18 ఆ జనమ ల ేవ తలను
పంచుటక; మన ేవ(ైన PQ9ా±దw నుం(f ¾లగ హృదయమ గల
పరFషp(ే%ా" ZీN P%ా" క;టBంబ¤%ా" %తK¤%ా" TEడ ]లk ఉండ
క;ండనటB
6 ను, మరణకరన దుషృతమ నక; అట-C మలన ]లk
ఉండక;ండనటB
6 ను, TEడ ఈ "బం ధనను ] ేయ చుTx`ను. 19 అట-C
పనులను ేయ 9ాడ ఈ Wాప9ాక మ లను Vనునపడ, మదమ ేత ద1ిu
¬రFd నవలsన" TEను Tx హృదయ ాSనమ న నడచుచుం(fనను Txక;
³మమ కల;గ న", TEను ఆ#ా దమ TUంెదన" అనునును. 20 అPే
PQ9ా 9ా"" m!ంపTUల6డ; అట-C 9ాడ ]లkనుం(fనPQడల
"శdయమ %ా PQ9ా Åపమ ను ఓర !య ఆ మనుషp"]ద
గ#ాàను; ఈ గ\ంథమ లk 9ాKయ బ(fన Wాపమ ల"`య 9ా"I తగ ల;ను.
PQ9ా అత" 1LరF ఆాశమ I\ందనుండక;ండ తp(fA9Eయ ను. 21 ఈ
ధర4WాసN గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన "బంధన Wాపమ ల"`ట-"బట-C 9ా"I ×డ
కల;గజ³య ట?r PQ9ా ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-లkనుం(f 9ా"
9EరFపర చును. 22 ాబట-C ] తరF9ాత పటBC ] సంతJ9ారFను
దూరేశమ నుం(f వచుd పరేల;ను సమసN జనమ ల;ను ఆ
ేశమ ±క ెగ ళ6 ను PQ9ా x"]I ె1ిuంAన సంకటమ లను
చూA 23 9ారF, PQ9ా తన ÅేKకమ ేత నhంపజ³Zిన ¯ొమ %tnఱాÃ

అx4 Z2బ¢PÀమ లవలs ఆ సమసN ేశమ ను గంధకమ ేతను ఉపేతను
ె(fP, VతN బడకయ x"లk ఏయ బ టC కయ x"లk ఏ కcరయ
nలవకయ ఉండట చూA 24 PQ9ా ే" బట-C PÀ ేశమ ను ఇటB
6
ేZ2T°? PÀ మ} Åా%S`I ¨Áతp9E¹? అ" ెపందురF. 25 మ#Sయ
9ారF9ా#S 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా ఐగ పN ేశమ లkనుం(f 9ా#S"
ర1ిuంAన తరF9ాత ఆయన తమ ేZిన "బంధనను 9ారF "#ాక#SంA#S 26
xరFగ" అనేవతలను, ఆయన 9ా#SI "య!ంప" ేవతలను, పంA
9ాట-I నమస #SంA#S 27 గనుక PÀ గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన Wాపమ
ల"`ట-" PÀ ేశమ ]I ె1ిuంచుటక; x"]ద PQ9ా Åపమ
రవల;T:ను. 28 PQ9ా తన ÅేKకమ ేతను అతpగ\తేతను తమ
ేశమ లk నుం(f 9ా#S" 12ల6%SంA, TEడన`టB
6 %ా 9ా#S" 9:ళ6%tట-C పరేశమ
ాల;ేZ2ను. 29 రహసమ ల; మన ేవ(ైన PQ9ాక; ెందును. అPే
మనమ ఈ ధర4 WాసN  9ాకమ ల"`ట- ననుస#SంA నడచునునటB
6
బయల;పరచబ(fనV PQల6పడ మనVయ మన సంతJ 9ా#SVయ నగ న"
ెపదురF.
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1 TEను క; V"1ింAన PÀ సంగతpల"`య , అన%ా º9:నయ Wాపమ ను
]I వAdన తరF9ాత  ేవ(ైన PQ9ా "ను` 9:ళ6%tట-C ంAన 2
సమసN జనమ ల మధను 9ాట-" జj®పకమ ేZి",  ేవ(ైన
PQ9ా9:ౖప J#S%S, TEడ TEను  ాజj®1ించు సమసN మ నుబట-C 

పరÞహృదయమ ను  ప#ాÞత4ను ఆయన మట వను 
సంతJ9ారFను V"నPQడల 3  ేవ(ైన PQ9ా ెరలk" !మ 4ను
J#S%S ర1ిuంచును. ఆయన !మ 4ను కరFణÝంA,  ేవ(ైన PQ9ా ఏ
పKజలలk"I !మ 4ను ెదర%tటMC T° 9ా#Sలkనుం(f xను !మ 4ను సమకc#Sd
ర1ిuంచును. 4 ]లk T:వ#?rన ఆాశ గంతమ లక; 9:ళå%tటC బ(fనను
అకడనుం(f  ేవ(ైన PQ9ా !మ 4ను సమకc#Sd అకడనుం(f
ర1ిuం చును. 5  1ితరFలక; ¯ా ¥ºన పరAన ేశమ న  ేవ (ైన
PQ9ా "ను` ేరFdను, వ x" ¯ా ¥ºనపరచు ందువ; ఆయన క;
¤ల;ేZి  1ితరFలకంటM "ను` VసN #Sంప జ³య ను. 6 మ#Sయ వ
బKదుక;ట?r  పరÞ హృదయమ ను  ప#ాÞత4 ను,  ేవ(ైన PQ
9ాను 1LK!ంచునటB
6  ేవ(ైన PQ9ా తనక; లkబడటక; 
హృదయమ నక;ను  సంతJ9ా#S హృద యమ నక;ను సున`J ేయ ను. 7
అపడ "ను` ¨©ంZిం Aన  శతpKవల ]I" "ను`
ే ÌింAన9ా#S]I"  ేవ(ైన PQ9ా ఆ సమసN Wాపమ లను
ె1ిuంచును. 8 వ J#S%S వAd PQ9ా మట V", TEను TEడ 
ాజj®1ించు ఆయన ఆజ® ల"`ట-" %?rను చుందువ. 9 మ#Sయ  ేవ(ైన
PQ9ా  ేJ పనుల"`ట- Vషయ మ లkను,  గర» ఫలVషయమ లkను,
 పవల Vషయమ లkను,  భ! పంట Vషయమ లkను క;
¤లగ నటB
6 "ను` వ#Szల6జ³య ను. 10 ఈ ధర4 WాసN  గ\ంథమందు 9ాKయబ(fన
ఆయన ఆజ® లను కటC డ లను వ %?r",  ేవ(ైన PQ9ా మట V", 
పరÞహృదయమ ను  ప#ాÞత4ను  ేవ(ైన PQ9ా 9:ౖప

మళØ
6 నపడ PQ9ా  1ితరFల యందు ఆనంంAనటB
6 క; ¤ల;
ేయ టక; యందును ఆనంంA 9:ౖప మళØ
6 ను. 11 TEడ TEను 
ాజj®1ించు ఈ ధర4మ ను గ\¨©ం చుట క; కSనన ాదు, దూరన
ాదు. 12 మనమ x"" V" %?rనునటB
6 , ఎవడ ఆాశమ నక; ఎIP
మన±దw క; x" ెచుdను? అ"  వను నుటక; అ ఆాశమందు
ఉండన ాదు; 13 మనమ x" V" %?rనునటB
6 , ఎవడ సమ దKమ xటమన ±దw క; x" ెచుdను అ" వను నTEల? అ సమ దKప అదw #S
!ంచున ాదు. 14 వ x" ననుస#Sంచు టక; ఆ మట క; బహÑ
స]పమ %ా నున`;  హృద యమ న  T°ట నున`. 15 చూడమ ; TEడ
TEను yవమ ను ¤ల;ను మరణ మ ను ×డను  PQదుట ఉంAయ Tx`ను.
16 వ బKI VసN #SంచునటB
6 %ా  ేవ(ైన PQ9ాను 1LK!ంA ఆయన
మర¶ మ లందు నడచు" ఆయన ఆజ® లను కటC డ లను Vధులను
ఆచ#Sంచుమ" TEడ TEను ాజj®1ించు చుTx`ను. అటB
6 ేZినPQడల వ
¯ా ¥ºనపరచును టక; పK9Ehంచు ేశమ లk  ేవ(ైన PQ9ా "ను`
ఆర ంచును. 17 అPే  హృదయమ J#S%SP, వ VనTUల6క
PÀడ బ(fన9ాడ9:ౖ అనేవతలక; నమస#SంA పంAన PQడల 18 ]రF
"శdయమ %ా నhంAవదుర"య , ¯ా ¥ºనపరచునుటక; ±#ాw నును
xటవచున` ేశమ లk ]రF అTEకనమ ల; ఉండర"య TEడ TEను
క; ె>యజ?పచుTx`ను. 19 TEడ yవమ ను మరణమ ను, ఆ#ా దమ ను
Wాపమ ను TEను  PQదుటను ఉంA, భమాశమ లను ] ]ద
¯ా{ల;%ా 1ిల;చుచుTx`ను. 20  1ితరFలsౖన అబµK}మ ఇ¯ాqక;

యÅబ లక; ఆయన పKమణమ ేZిన ేశమ లk ]రF "వZించునటB
6
PQ9ాP  ాKణమ నక;ను  º#ాయ షp
ª క;ను మల య Tx`డ.
ాబట-C వను  సంxనమ ను బKదుక;చు,  ాKణమ నక; మలన 
ేవ(ైన PQ9ాను 1LK!ంA ఆయన 9ాకమ ను V" ఆయనను
హతp
N ను నటB
6 ను yవమ ను ÅరFను(f.
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1 ¹ÌL ఇWా\PÚయ లంద#S ఈ మటల; ెపట x>ంA 9ా#S మరల
ఇట6 T:నుTEడ TEను నూట ఇరFవ Pండ6 9ాడT:ౖ య Tx`ను. 2 ఇక]దట TEను
వచుdచువచు నుండలను, PQ9ా ఈ ±#ాwను xటకcడద" Tx
Z2లVెdను. 3  ేవ (ైన PQ9ా క; మ ందు%ా xట-P ఆ
జనమ లను  PQదుట నుండక;ండ నhంపజ³య ను, వ 9ా#S ేశ మ ను
¯ా ¥ºనపరచుందువ. PQ9ా Z2లVAd య న`టB
6 PQషpవ 
మ ందు%ా xట-వను. 4 PQ9ా నhంపజ³Zిన అ¹#§య ల #ాàలsౖన
Zీను క;ను ఓగ క;ను 9ా#S ేశమ నక;ను ఏ! ేZ2T° ఆ పKా రమ %ాTE
PÀ జనమ లక;ను ేయ ను. 5 TEను ] ాజj®1ింAన x"నంతట-"బట-C ]రF
9ా#SI ేయ నటB
6 PQ9ా  ేJI 9ా#S" అపu%Sంచును. "బËరమ గ>%S
¥ైరమ %ా నుండ(f 6 భయపడక;(f, 9ా#S" చూA గ ల;పడక;(f,  కcడ
వచుd9ాడ  ేవ(ైన PQ9ాP; ఆయన "ను` Vడవడ "T:`డ
బµయడ. 7 మ#Sయ ¹ÌL PQషpవను 1ి>Aవ "బËరమ గ>%S
¥ైరమ %ా నుండమ . PQ9ా ఈ పKజలIచుdటక; 9ా#S 1ితరFల

పKమణమ ేZిన ేశ మ నక; వ #Sకcడ P x"" 9ా#SI ¯ా ¥ºన
పరచవలsను. 8  మ ందర నడచు9ాడ PQ9ా, ఆయన క; (ై
య ండను, ఆయన "ను` Vడవడ "ను` ఎడబµయడ. భయ పడక;మ
Vస4యnందక; మ" ఇWా\PÚయ లంద#SPQదుట అత" ె12uను. 9
¹ÌL ఈ ధర4WాసN మ ను 9ాKZి PQ9ా "బంధన మందసమ ను ¹య
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చంపబ(fన9ా#S రకN మ ను ెరపటC బ(fన9ా#S రకN మ ను శతpKవలలk రFల
తలలను Tx ఖడ¶ మ భfంచును TEను ఆాశమ తటBC Tx హసN JN Tx Wాశ త
yవమ డ" పKమణమ ేయ చుTx`ను. 43 జనమ ల#ా, ఆయన
పKజలకcడ ఆనంంచు(f. హతpలsౖన తన ZLవక;లనుబట-C ఆయన పKJదండన
ేయ ను తన V#ధులక; పK¬ారమ ేయ ను తన ేశమ "!తN మ ను తన
పKజల"!తN మ ను ాKయhdతN మ ేయ ను. 44 ¹ÌLయ నూను
క;మరF(ైన PQషpవయ ఈ ×రNన మటల"`య పKజలక; V"1ింA#S.
45 మ#Sయ ¹ÌL PÀ మటల"`య ఇWా\PÚయ లంద#S ె1ిu x>ంA
46 మరల 9ా#S ఇట6 T:ను] ¯ాmమ %ా TEడ TEను ప>Iన మటల"`ట-"
] మన సుqలలk 12టC B", ] సంతJ 9ారF ఈ ధర4WాసN  9ాకమ ల"`ట-"
అనుస#SంA నడచునవలsన" 9ా#S ాజj®1ింపవలsను. 47 ఇ ]క;
"రరÍకన మటాదు, ఇ ]క; yవ¤. మ#Sయ ]రF ¯ా ¥ºనపరచును
టక; ±#ాwనును xటబ¢వచున` ేశమ లk º""బట-C ]రF

º#ా య ష4ంతpలగ దురF. 48 ఆ నమ న PQ9ా ¹ÌL ఇట6 T:ను
PQ#SÅ PQదుటనున` ¹యబ ేశమంద> అబµ#§ మను ఈ పర తమ , 49
అన%ా T:బ¢ండ PQI TEను ఇWా\PÚయ లక; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇచుdచున`
కTxను ేశమ ను చూA 50  సదరF(ైన అహ#ను రF ండ]ద
మృJబÐం తన స జనుల ±దw క; ే#SనటB
6 వ ఎకబ¢వచున` ండ]ద
మృJబÐం  స జ నుల±దw క; ేరFదువ. 51 ఏలయన%ా ]రF Zీను అరణ
మ లk ాేషp #§బµ ళ6 ±దw ఇWా\PÚయ ల మధను నను`
ప#Sదz పరచక ఇWా\PÚయ ల మధను Tx]ద JరFగ బµటB ేZిJ#S. 52
ఎదురF%ా ఆ ేశమ ను చూెదవ ా" TEను ఇWా\PÚయ ల Iచుdచున` ఆ
ేశమ న వ పK9Ehంపవ.
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1 ైవజను(ైన ¹ÌL మృJTUందకమ నుప అతడ ఇWా\PÚయ లను
ºVంAన Vధమ ఇ; అత(fట6T:ను PQ9ా ZీTxPనుం(f వెdను 2
WPÀరFలkనుం(f 9ా#SI ఉదPంెను ఆయన ా#ాను ండనుం(f పKాhంెను
9E9Eల ప#Sదw సమహమ ల మధనుం(f ఆయన వెdను ఆయన
క;(fారîమ న అ%S`జj లల; #Sయ చుం(ెను. 3 ఆయన జనమ లను
1LK!ంచును ఆయన ప#SదుzలందరF  వశమ న నుందురF 9ారF 
ాదమ ల±దw ¯ా%SలపడదురF  ఉపేశమ ను అం%§క#SంతpరF. 4 ¹ÌL
మనక; ధర4WాసN మ ను V¥ంెను అ యÅబ సమజ ¯ా సÍ ~మ . 5
జనులలk మ ఖుల;ను ఇWా\Pల; %తKమ ల;ను కcడ%ా అతడ

PQషరనులk #ాà ఆPQను. 6 రబéను బKI xవక య ండను%ాక
అత"9ారF లsIంపలనంతమం అగ దురF. 7 యxనుగ#Sd అత(fట6T:ను
PQ9ా, యx మనV V", అత" పKజల ±దw క; అత"" ేరFdమ .
యx బµహÑబలమ అత"I xల;నటB
6 ేZి అత" శతpKవలక; V#ధమ %ా
వత"I స}య డ9:ౖ య ందువ. 8 లV"గ#Sd Pట6 T:ను  తp]్మమ
 ఊ#§మ  భక;N"I కలవ మ¯ాqలk వ అత" ప#SWó¥ంAJV #§బµ
ళ6 ±దw అత" V9ాదప(fJV. 9 అతడTEను 9ా"T:రFగన" తన తం(fK"
గ#Sdయ తన త>6 "గ#Sdయ అT:ను తన సదరFలను లm12టCలదు తన
క;మరFలను క;మరFల" PQంచలదు 9ారF  9ాకమ నుబట-C  "బంధనను
%?r"#S. 10 9ారF యÅబ నక;  Vధులను ఇWా\Pల;నక;  ధర4WాసN మ ను
TEరFuదురF  స"`¥" ధూపమ ను  బ>1ీఠమ ]ద స#ా ంగబ>"
అ#SuంచుదురF 11 PQ9ా, అత" బలమ ను అం%§క#Sంచుమ అతడ ేయ
ారమ ను అం%§క#Sంచు] అత" V#ధుల;ను అత" ే Ìించు9ారFను లవ
క;ండనటB
6 9ా#S నడమ లను VరFగ%tటBCమ . 12 బTx]నునుగ#Sd
Pట6 T:ను బ¿Tx]ను PQ9ాక; 1ిKయ డ ఆయన±దw అతడ
సురfతమ %ా "వZించును నల6 ఆయన అత"I ఆశ\యమగ ను ఆయన
భ జమ లమధ2 అతడ "వZించును 13 ãZLపనుగ#Sd Pట6 T:ను ఆాశ
పరమరÍమ లవలన మంచువలన I\ంద క;\ం%Sయ న` అ%ాధ జలమ లవలన 14
సూరF"వలన కల;గ ఫలమ లk" W\ష¡పxరÍమ ల వలన చందుKడ పట-C ంచు
W\ష¡పxరÍమ లవలన 15 ప#ాతన పర తమ ల W\ష¡పxరÍమ లవలన
"తపర తమ ల W\ష¡పxరÍమ లవలన 16 సంపరÞమ %ా ఫ>ంచు భ!I

క>%Sన W\ష¡పxరÍ మ లవలన PQ9ా అత" భ!" ºVంచును
దలkనుం(fన9ా" కటµmమ ãZLప తల]I వచుdను తన
సదరFలలk పKఖJTUంన9ా" న(fT:JN ]I అ వచుdను. 17 అత"
వృషభమ నక; nదట పట-C నx"I ఘనత కలదు. అత" మ 4ల;
గ రFతp మ 4ల; 9ాట-వలన అతడ భమంతమ లవరక; జనులను
KZి9Eయ ను ఎâాKPమ ±క ప9Eల;ను మనÌLª ±క 9Eల;ను ఆలగ న
నుందురF. 18 జబలcనునుగ#Sd Pట6 T:ను జ?బలcనూ, వ బయల;
9:ళ6 Ø సÍ లమందు సం Ìించుమ ఇWాîఖర,  గ (xరమ లయందు
సంÌించుమ . 19 9ారF జనమ లను ండక; 1ి>A#S అకడ J బల;ల
న#SuంతpరF 9ారF సమ దKమ ల సమృz " ఇసుకలk xచబ(fన
రహసదKవమ లను 1ీల;dదురF. 20 %ాదునుగ#Sd Pట6 T:ను %ాదును
VWాలపరచు9ాడ సు
N Jంపబడను అతడ ఆడ Zింహమ వలs ంAయ ండను
బµహÑ వను న(fT:JN" *>d9Eయ ను. 21 అతడ తనరక; nదట-´µగమ
చూచుT:ను అకడ Txయక;" ´µగమ ాాడబ(ెను. అతడ జనమ లk"
మ ఖుల కcడ వెdను PQ9ా ¬#Sdన Txయమ ను జ#S12ను
ఇWా\PÚయ ల±దw PQ9ా Vధులను ఆచ #Sంెను. 22 xనునుగ#Sd
Pట6 T:ను xను Zింహప1ిల6 అ బµానునుం(f దు!I xటBను. 23
నâాN>"గ#Sd Pట6 T:ను కటµmమ ేత తృ1ిN ంన నâాN>, PQ9ా
º9:నేత "ంపబ(fన నâాN>, పhdమ దfణ క;లను ¯ా ¥ºనపరచునుమ .
24 ఆÌLరFనుగ#Sd Pట6 T:ను ఆÌLరF తన సదరFలకంటM ఎక;వ%ా ఆర
ంపబడను. అతడ తన సదరFలకంటM కటµmమ TUందును తన

ాదమ లను ైలమ లk మ ంచునును. 25  కమ 4ల; ఇనుపVయ
ఇతN (fVయ T:ౖ య ండను.వ బKదుక; నమ లలk క; VWా\ంJ కల;గ ను.
26 PQషరనూ, ేవ" >న9ా(ెవడను లడ ఆయన క; స}యమ
ేయ టక; ఆాశ9ాహను(ై వచుdను మన`తp(ై ¤ఘ9ాహనుడగ ను.
27 Wాశ తp(ైన ేవడ క; "9ాససÍ లమ "తమ గనుండ బµహÑవల; 
I\ందనుండను ఆయన  PQదుటనుం(f శతpKవను 9:ళå%tట-C
నhంపజ³య మT:ను. 28 ఇWా\Pల; "ర»యమ %ా "వZించును యÅబ
ఊట పKేIంపబడను అతడ ¥xన xKÔరసమ ల;గల ేశమ లk నుండను
అత"12ౖ ఆాశమ మంచును క;#S1ించును. 29 ఇWా\Pలc,  ´µగంత
%tపu PQ9ా రfంAన "ను` >న9ా(ెవడ? ఆయన క;
స}యకరన ³(ెమ క; ఔన`తమ ను క>%Sంచు ఖడ¶ మ  శతpKవల;
క; లkబ(fనటB
6 %ా 9ారF 9Eషమ 9Eయ దురF వ 9ా#S ఉన`తసÍ లమ లను
¾Kక;దువ. శ
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1 ¹ÌL ¹యబ xనమ నుం(f PQ#SÅ PQదుటనున` 1ి¯¶ ాండవరక;
P T:బ¢hఖరమ న ??ను. 2 అపడ PQ9ా xనువరక; %Sలదు
ేశమంతయ నâాN>ేశమంతయ ఎâాKPమ మనÌLª ల ేశమ ను పhdమ
సమ దKమ వరక; యx ేశమంతయ దfణ ేశమ ను 3 ¯యరFవరక;
ఈతెట6 Bగల PQ#SÅ లkయ చుటBC xనమ ను అత"I చూ1ింెను. 4
మ#Sయ PQ9ా అత" ఇట6 T:ను సంxనమ న Iెdదన" అబµK}మ

ఇ¯ాqక; యÅబ లక; TEను పKమణమ ేZిన ేశమ ఇే. కను`లర "ను`
x" చూడ"AdJ" %ా" వ న xట- అక(fI 9:ళ6కcడదు. 5 PQ9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL PQ9ా మటపన ¹యబ ేశమ లk మృJTUంెను.
6 బ¿తuãరF PQదుట ¹యబ ేశమ లkనున` లkయలk అతడ
ాJ12టCబ(ెను. అత" సమ¥ PQకడనున`ో TEట-వరక; ఎవ#SI ె>యదు. 7
¹ÌL చ"Pనపడ నూట ఇరFవ సంవతqరమ ల PÀడగల9ాడ.
అత"I దృÌిC మందమ లదు, అత" సతp
N వ తగ¶ లదు. 8 ఇWా\ PÚయ ల;
¹యబ xనమ లలk ¹ÌLనుబట-C మ పu నమ ల; దుఃఖమ
సల;ప%ా ¹ÌLనుగ#Sdన దుఃఖమ స>1ిన నమ ల; సమపN మPQను. 9
¹ÌL తన ేతpలను నూను క;మరF (ైన PQషpవ]ద ఉంA య ం(ెను
గనుక అతడ జj®Txత4పరFÞ(xPQను; ాబట-C ఇWా\PÚయ ల; అత"మట V"
PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ేZి#S. 10 ఐగ పN ేశమ లk ఫ#క;ను
అత" ZLవక;లకంద#SI" 11 అత" ేశమంతట-I" P సూచక I\యలను
మహxరమ లను ేయ టక; PQ9ా అత" పం12T° 12 9ాటVషయమ లkను, ఆ బµహÑబల మంతట- Vషయమ లkను, ¹ÌL ఇWా\Pల;
జనులంద#S కను`ల PQదుట కల;గజ³Zిన మ} భయంకర ారమ ల
Vషయమ లkను, PQ9ాను మ ఖమ ü%ా ఎ#S%Sన ¹ÌLవంట- Pంక
వKవకN ఇWా\PÚయ లలk ఇ వరక; పటC లదు.
PQహþషpవ 1
1 PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL మృJTUంన తరF9ాత, PQ9ా నూను

క;మరFడను ¹ÌL ప#Sxరక;డ T:ౖన PQషpవక; ఈలగ Z2లVెdనుTx
ZLవక;(ైన ¹ÌL మృJTUంెను. 2 ాబట-C వ లA, వను ఈ జనులందరFను
ఈ ±#ాwనున xట- TEను ఇWా\PÚయ ల Iచుdచున` ేశమ నక; 9:ళ6 Ø(f.
3 TEను ¹ÌL ె1ిu నటB
6 ]రF అడగ 12టC B పKJ సÍ లమ ను ]Iచుd
చుTx`ను. 4 అరణమ ను ఈ లsబµT°ను nదల;" మ}నPQన
యఫKట«సు నవరక;ను ¨©¬Nయ ల ేశ మంతయ పడమట మ}
సమ దKమ వరక;ను ]క; స#S హదుw. 5 వ బKదుక; నమ ల"`టను ఏ
మనుషpడను  PQదుట "ల;వలక య ండను; TEను ¹ÌLక; (ై
య ం(fనటB
6 క;ను (ైయ ందును. 6 "ను` Vడవను "ను` ఎడబµయను,
"బËరమ గ>%S ¥ైరమ %ా నుండమ . 9ా#SIెdదన" TEను 9ా#S 1ితరFల
పKమణమ ేZిన PÀ ేశమ ను "శdయమ %ా వ ఈ పKజల ¯ా ¥ºనమ
ేZ2దవ. 7 అPే వ "బËరమ గ>%S జjగ\తNప(f బహÑ ¥ైరమ %ానుం(f, Tx
ZLవక;(ైన ¹ÌL క; ఆజj® 1ింAన ధర4WాసN మంతట- పన ేయవలsను. వ
నడచు పKJ మర¶ మ న చక%ా పKవ#SNంచునటB
6 వ x"నుం(f క;(fI%ా"
PQడమక;%ా" ¾లగకcడదు. 8 ఈ ధర4WాసN గ\ంథమ ను వ బ¢¥ంపక
త1ిu కcడదు. x"లk 9ాKయబ(fన 9ాట"`ట- పKారమ ేయ టక; వ
జjగ\తNపడనటB
6 9ా#ాతKమ x" ¥x"ంAనPQడల  మర¶ మ ను
వ#Szల6జ³Zి" చక%ా పKవ#SNంెదవ. 9 TEను  ాజ® PAdయ Tx`ను గx,
"బËరమ గ>%S ¥ైరమ %ా నుండమ , గ ల;పడక;మ జ(fయక;మ . వ
నడచు మర¶ మంతట-లk  ేవ(ైన PQ9ా క; (ైయ ండను. 10 ా%ా
PQషpవ పKజల Txయక;లక; ఈలగ ఆజj®1ింెను]రF ాæçమ లk"I

P జనుల ఈ మట ెప(f 11 ]రF ¯ా ¥ºనపరచునుటక; ] ేవ(ైన
PQ9ా ]Iచుdచున` ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచునబ¢వట?r మడ
నమ లలk%ా ]రF ఈ ±#ాwనును xటవలsను. గనుక ఆ}రమ ను
Zిదzపరచును(f. 12 మ#Sయ రబéయ లక;ను %ాºయ లక;ను మనÌLª
అరz %తKప9ా#SI" PQషpవ PÀలగ ఆజj® 1ింెను. 13 PQ9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL ] ాజj® 1ింAన సంగJ జj®పకమ ేZిను(f, ఎట6 న%ా ]
ేవ (ైన PQ9ా ]క; VWా\ంJ కల;గజ³య చుTx`డ; ఆయన ఈ
ేశమ ను ]Iచుdను. 14 ] ´µరల;ను ]1ిల6ల;ను ] ఆZిN య ±#ాwను
అవతల ¹ÌL ]IAdన PÀ ేశమ న "వZింపవలsను%ా", ప#ాక\మ
వంతpల;ను &రFల;T:ౖన ]రందరF య దz సన`దుzలsౖ ] సదరFలక;
మ ందు%ా 15 న xట-, PQ9ా ]క; దయేZినటB
6 ] సదరFలక;ను
VWా\ంJ దయేయ వరక;, అన%ా ] ేవ(ైన PQ9ా 9ా#SIచుd
ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచునువరక; ]రFను స}యమ ేయ వలsను.
అపడ తరFuన ±#ాwను ఇవతల PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ]IAdన
] ¯ా సÍ ~న ేశమ నక; ]రF J#S%S వAd x" ¯ా ¥ºనపరచుందురF. 16
అందుక; 9ారFవ మ ాజj®1ింAనదంతయ ¤మ ేZ2దమ , వ మమ 4
T:క(fI పంపదు9Ù అక(fI దుమ ; 17 ¹ÌL ె1ిuన పKJమట ¤మ
V"నటB
6  మట Vందుమ ;  ేవ(ైన PQ9ా ¹ÌLక; (ైయ ం(fనటB
6
క;ను (ైయ ండను %ాక. 18 ]ద JరFగబ(f వ 9ా#SI ఆజj®1ించు పKJ
Vషయమ లk  మట Vన" 9ారందరF మరణhm TUందుదురF; వ
"బËరమ గ>%S ¥ైరమ ెచుdనవలsన" PQషpవక; ఉతN ర!Ad#S.

PQహþషpవ 2
1 నూను క;మరF(ైన PQషpవ 9Eగ ల9ా#?rన Pదw రF మనుషpలను
1ి>1ింA]రF P ఆ ేశమ ను మ ఖమ %ా PQ#SÅను చూడడ" 9ా#S
ె1ిu, Ìి¬Nమ TUదwనుం(f 9ా#S" రహసమ %ా పం12ను. 9ారF 9:È6 #ా}బను TUక
9EశPంట ే#S అకడగ%ా 2 ేశమ ను 9Eగ చూచుటక;
ఇWా\PÚయ ల±దw నుం(f మనుషpల; #ాJK9Eళ ఇక(fI వAdర" PQ#SÅ
#ాàనక; వరN మనమ వెdను. 3 అతడ±దw క; వAd  Pంట ే#Sన ఆ
మను షpలను 9:ల;ప>I ¬Zి"రమ 4; 9ారF ఈ ేశమంతట-" 9Eగ
చూచుట?r వAdర" ెప టక; #ా}బ TUదwక; మనుషpలను పంప%ా 4 ఆ ZీN 
ఆ Pదw రF మనుషpలను డ" 9ా#S" xA12ట-C మనుషpల; Tx ±దw క;
వAdన మట "జ¤, 5 9ా#?కడనుం(f వAd# TET:రFగను; *కట-పడ చుండ%ా
గV" 9Eయబడ 9Eళను ఆ మనుషpల; 9:ల; ప>I 9:È6#S, 9ా#?క(fIP#
TET:రFగను; ]రF 9ా#S" ఘÖమ %ా త#S!J#ా పటBCందురF 6 అ" ె1ిu తన
!ెw ]I ఆ Pదw #S" ఎIంA x"]ద #ాh9EZి య న` జనుపకటMC లk
9ా#S" xA 12టMCను. 7 ఆ మను షpల; ±#ాwను xటB #³వల మర¶ మ %ా
9ా#S" త#S!#S; తరFమPన మనుషpల; బయల; 9:È6నడTE గV"
9Eయబ(ెను. 8 ఆ 9Eగ ల9ారF పండనకమ నుప, ఆ 9ారFన`
!ెw ]?I 9ా#S ఇట6 T:ను. 9 PQ9ా ఈ ేశమ ను
]IచుdచుTx`డ"య , ]వలన మక; భయమ పటBCన"య , ]
భయమ వలన ఈ ేశ"9ాసులంద#SI ¥ైరమ ెడన"య TET:రFగ దును. 10

]రF ఐగ పN ేశమ లkనుం(f వAdనపడ ] PQదుట PQ9ా
PQఱÃసమ దKప రFను ఏలగ ఆ#SేZ2T°, ±#ాwను ¬రమ ననున`
అ¹#§య ల Pదw రF #ాàలsౖన Zీనుక;ను ఓగ క;ను ]#³! ేZిJ#,
అన%ా ]రF 9ా#S" ఏలగ "ర4లమ ేZిJ# ఆ సంగJ ¤మ Vంట-!. 11
¤మ V"నపడ మ గ ం(ెల; క#S%SPQను. ] ేవ(ైన PQ9ా 12ౖన
ఆాశ మందును I\ంద భ!యందును ేవ(ే. ] PQదుట ఎట-C
మనుషpల?rనను ¥ైర¤మతKమ ఉండదు. 12 TEను ]క; ఉపారమ ేZిJ"
గనుక ]రFను Tx తం(fKPంట-I ఉపారమ ేZి Txక; "జన ఆన9ాల;ను
ఇAd 13 Tx తం(fKయ Tx త>6 య Tx అన`దమ 4ల;ను Tx అకెల6 sండKను
9ా#SI క>%S య న`9ారందరFను xవక;ండ బKదుక"Ad రfంచు నటB
6 %ా
దయేZి PQ9ాడ" పKమణమ ేయ డT:ను. 14 అందుక; ఆ
మనుషpల; ఆవ మ సంగJ 9:ల6(f ేయ"PQడల ]రF
xవక;ండనటB
6 ] ాKణమ లక; బదుల;%ా మ ాKణ!ెdదమ , PQ9ా
ఈ ేశమ ను మIచుdనపడ "జమ %ా ¤మ క; ఉపారమ ేZ2ద
మ"#S. 15 ఆ Pల;
6 పటC ణప ాKారమ ]ద నుం(ెను, ఆ ాKారమ
]ద "వZించున గనుక xKడ9EZి Iట-Ix #ా 9ా#S" ం12ను. 16
ఆ!మ 4ను తరFమబ¢Pన9ారF ]?దు రF%ా వెdద#³¹, ]రF
ండలక;9:È6 తరFమబ¢Pన 9ారF J#S%S వచుdవరక; మడనమ ల;
అచdట x%S య ండ(f, తరF9ాత ] Kవను 9:ళ6 Øడ" 9ా#S అన%ా 17 ఆ
మనుషpల; ఆ ఇట6 "#SP% ¤మ ఈ ేశమ నక; వచుd9ారమ
గనుక వ మేత ేPంAన PÀ పKమణమ Vషయ ¤మ "#wషpల

మగ నటB
6 18 వ మమ 4ను ంAన ఈ Iట-×I ఈ ఎఱÃ " xరమ ను కట-C , 
తం(fK"  త>6 "  అన`దమ 4లను  తం(fK Pంట-9ా#S నంద#S" Pంట
ేరFdనుమ . 19  Pంట- x రమ లలkనుం(f 9:ల;ప>I వచుd9ాడ తన
ాKణమ నక; xTE ఉతN ర9ా, ¤మ "#wషpలమగ దుమ . అPే ±దw 
Pంటనున` PQవ"³%ా" P అాయనను త%S>నPQడల x"I ¤¤
ఉతN ర 9ాదులమ . 20 వ మ సంగJ 9:ల6(fేZినPQడల వ మేత
ేPంAన PÀ పKమణమ Vషయమ లk ¤మ ోషpలమ ామ"#S. 21
అందుక; ఆ] మటపన జరFగ ను%ాక అ" ె1ిu 9ా#S" 9:ళ6 నం12ను.
9ారF 9:È6నతరF9ాత ఆ ఆ ¾గరFxర మ ను Iట-×I కటMC ను. 22 9ారF 9:È6
ండలను ే#S తరFమ 9ారF J#S%S వచుdవరక; మడ నమ ల; అకడ "వ
ZింA#S. తరFమ 9ారF ఆ మర¶ మందంతటను 9ా#S" 9:ద I#S %ా" 9ారF
కనబడలదు. 23 ఆ Pదw రF మనుషpల; J#S%S ండలనుం(f %S న xటనూను క;మరF(ైన PQషpవ±దw క; వAd తమక; సంభVంAనదంతయ
అత" Vవ#SంA ె1ిu#S. 24 మ#Sయ 9ారFఆ ేశ మంతయ PQ9ా మన
ేJI అపu%SంచుచుTx`డ, మన భయమ ేత ఆ ేశ"9ాసులంద#SI ¥ైరమ
ె(f య న`ద" PQషpవ న"#S.
PQహþషpవ 3
1 PQషpవ 9Eక;వను లAనపడ అతడను ఇWా\ PÚయ లందరFను
Ìి¬Nమ నుం(f బయల;ే#S ±#ాwనుక; వAd x"" xటకమ నుప అకడ
">A#S. 2 మడ నమ లsౖన తరF9ాత Txయక;ల; ాæçమ లk JరFగ చు

జనులక; ఈలగ న ఆజj® 1ింA#S 3 ]రF ] ేవ(ైన PQ9ా "బంధన
మందసమ ను యజక;లsౖన లయ ల; ¹Zి" వట చూచునపడ
]రFన` సÍ లమ లk నుం(f బయల;ే#S x" 9:ంబ(f 9:ళ6వలsను. 4 ]క;ను
x"I" xxప #?ండ9Eలల మరల PQడమ ండ వలsను. ]రF 9:ళ6 ØKవ
]#Sంతక;మ ందు%ా 9:È6న ాదు, ]రF x"" గ రFతpపటC వలsను గనుక ఆ
మందసమ నక; స]పమ %ా ]రF నడవ#ాదు. 5 మ#Sయ PQషpవ#³ప
PQ9ా ] మధ అదు»తార మ లను ేయ ను గనుక !మ 4ను ]రF
ప#Sదz పరచు నుడ" జనులక; ఆజ® ఇెdను. 6 ]రF "బంధన
మందసమ ను ఎJN " పKజల మ ందర నడవడ" యజ క;లక; అతడ
Z2లVయ%ా 9ారF "బంధన మందసమ ను ఎJN " పKజలమ ందర నడA#S. 7
అపడ PQ9ా PQషpవ ఇట6 T:ను TEను ¹ÌLక; (ైయ ం(fనటB
6
క;ను (ైయ ందు న" ఇWా\PÚయ లందరF ఎరFగ నటB
6 TEడ 9ా#S
కను`లPQదుట "ను` %tపuేయ nదల; 12టMCదను. 8 ]రF ±#ాwను
ళ6 ద#SI వAd ±#ాwనులk "ల;వడ" "బంధన మందసమ ను ¹య
యజక;లక; ఆజj® 1ించుమ . 9 ాబట-C PQషpవ]రF ఇక(fI వAd ]
ేవ(ైన PQ9ా మటల; Vనుడ" ఇWా\PÚ య లక; ఆజj®1ింA 10
9ా#S Pట6 T:నుసర లkక Txధు" "బంధన మందసమ ]క; మ ందు%ా
±#ాwనును xటబ¢వచున` గనుక 11 yవమ గల ేవడ ] మధ
నుTx`డ"య , ఆయన "శdయమ %ా ] PQదుటనుం(f కTxయ లను
¨©¬Nయ లను ¨© య లను 12#Syèయ లను %?#¶ ³Ìీయ లను అ¹#§య లను
PQబZీయ లను 9:ళ6%tటBCన"య º"వలన ]రF ె>Zి ందురF. 12 ాబట-C

పKJ%తKమ నక; ఒక మనుషp" ఇWా\ PÚయ ల %తKమ లలkనుం(f
ప"`దw రF మనుషpలను ఏరuరచు ను(f. 13 సర లkక Txధుడగ PQ9ా
"బంధన మందసమ ను ¹య యజ క;ల అరాళØ
6 ±#ాwను ళ6 ను
మ టC %ాTE ±#ాwను ళØ
6 , అన%ా ఎగ వనుం(f ారF ళØ
6 ఆపబ(f Pక#ాh%ా
"ల;చును. 14 Åత ాలమంతయ ±#ాwను x" గట6 "`ట-]ద #S6 ారFను;
"బంధన మందస మ ను ¹య యజ క;ల; జనులక; మ ందు 9:ళ6%ా
±#ాwనును xటBట?r జనుల; తమ గ (xరమ లలkనుం(f బయల;ే#S#S. 15
అపడ ఆ మందసమ ను ¹య 9ారF ±#ాwనులk %SనతరF9ాత
మందసమ ను ¹య యజక;ల ాళØ
6 ట- అంచున మ నగ%ాTE 16 12ౖనుం(f
ారF ళØ
6 బహÑ దూరమ న ¯ా#?xనుTUదwనున` ఆxమను పరమ నక;
దగ¶ ర ఏక #ాh%ా ">ెను. లవణసమ దKమను అ#ాబµ సమ దK మ నక;
ారFనV బÐJN %ా ఆపబ(ెను. 17 జనుల; PQ#SÅ PQదుటను xట%ా PQ9ా
"బంధన మందసమ ను ¹య యజక;ల; ±#ాwనుమధ ఆ#Sన TEలను ZిÍ ర
మ %ా ">A#S. జనులందరF ±#ాwనును xటBట తpద మ టBCవరక;
ఇWా\PÚయ లందరF ఆ#Sన TEల]ద xటBచు వAd#S.
PQహþషpవ 4
1 జనులందరF ±#ాwనును xటBట తpదమ ట-C న తరF9ాత PQ9ా
PQషpవ లగ Z2లVెdను 2 పKJ%తKమ నక; ఒక మనుషp"
పన ప"` దw రF మనుషpలను ఏరuరA 3 యజక;ల ాళØ
6 ">Aన
సÍ లమ న ±#ాwను నడమనుం(f పం(ెKండ #ాళ6 ను ¬Zి 9ాట-" ఇవతలక;

ెAd, ]రF ఈ #ాJK బసేయ bట 9ాట-" "ల;వబ¿టC Bడ" 9ా#S
ాజj®1ించుమ 4 ావన PQషpవ ఇWా\PÚయ లలk ZిదzపరAన
ప"`దw రF మనుషpలను, అన%ా పKJ %తKమ నక; ఒక మనుషp"
1ి>1ింA 5 9ా#S ఇట6 T:ను±#ాwను నడమనున` ] ేవ (ైన PQ9ా
మంద సమ T:దుట xట-P, ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల లsక పన
పKJ9ాడను ఒక #ాJ" తన భ జమ ]ద 12టC B" ేవలsను. 6 ఇక]దట
] క;మరFల;ఈ #ాæç6 ందు క" అడగ నపడ ]రFPQ9ా మందసమ
T:దుట ±#ాwను ళØ
6 ఏక#ాh%ా ఆపబ(ెను. 7 అ ±#ాwనును xటBచుండ%ా
±#ాwను ళØ
6 ఆపబ(ెను గనుక PÀ #ాళØ
6 Aరాలమ వరక; ఇWా\
PÚయ లక; జj®పారÍమ %ా నుండన" 9ా#S ెపuవలsను. అ ]క;
ఆన9ాలsౖ య ండను, 8 అందు³ º" ేయవలsను. PQషpవ ఆజj®1ింAనటB
6
ఇWా\ PÚయ ల; ేZి#S. PQ9ా PQషpవ ె1ిu నటB
6 9ారF
ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల లsకపన ±#ాwను నడమనుం(f పం(ెKండ
#ాళ6 ను ¬Zి xమ బసేZిన bట-I ెAd అకడ "ల;వబ¿ట-C#S. 9 అపడ
PQషpవ "బంధన మందసమ ను ¹య యజక;ల ాళØ
6 ±#ాwను
నడమ ">Aన bట పం(ెKండ #ాళ6 ను "ల;వ బ¿ట-Cంెను. TEట-వరక; అV అకడ
నున`V. 10 పKజల ెపuవలsన" PQ9ా PQషpవక; ఆజj®
1ింAనదంతయ , అన%ా ¹ÌL PQషpవక; ఆజj® 1ింAనదంతయ ,
T:ర9EరFవరక; యజక;ల; మందసమ ను ¹య చు ±#ాwనునడమ
"ల;చుండ%ా జనుల; త రప(f xట-#S. 11 జనులందరF xట-న తరF9ాత 9ారF
చూచుచుం డ%ా PQ9ా మందసమ ¹య యజక;ల; xట-#S. 12

మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల; చూచుచుండ%ా రబéయ ల;ను %ాºయ ల;ను
మనÌLª అరz%తKప 9ారFను ¹ÌL 9ా#S ె1ిuనటB
6 య దz సన`దుzలsౖ xట-#S. 13
ZLనలk ఇంచు!ంచు నల;వ 9Eలమం య దz సన`దుzలsౖ య దz మ
ేయ టక; PQ9ా స"`¥" PQ#SÅ xనమ లక; xట-వAd#S. 14 ఆ
నమ న PQ9ా ఇWా\PÚయ లంద#S PQదుట PQషpవను
%tపuేZ2ను గనుక 9ారF ¹ÌLను %ðరవపరAనటB
6 అత" బKదుక;
నమ ల"`టను అత" %ðరవపరA#S. 15 PQ9ా¯ాmప మందసమ ను
¹య యజ క;లక; ±#ాwనులkనుం(f Pవత>I రండ" 16 ఆజj®1ించు
మ" PQషpవ Z2లVయ%ా 17 PQషpవ ±#ాwనులkనుం(f PQI
రండ" ఆ యజక;ల ాజj® 1ింెను. 18 PQ9ా "బంధన మందసమ ను
¹య యజక;ల; ±#ాwను నడమనుం(f PQI వAdనపడ ఆ
యజక;ల అరాళØ
6 (fTEలను "ల;వ%ాTE ±#ాwను ళØ
6 9ాట-bట-I
ఎపuట-వలsTE మర> x" గట6 "`ట- ]ద #S6 ా#?ను. 19 nదట- T:ల పయవ
ే" జనుల; ±#ాwనులkనుం(f PQI వAd PQ#SÅ తరFu ాKంతమంద>
%Sల¶ ల;లk గ%ా 20 9ారF ±#ాwనులk నుం(f ెAdన పం(ెKండ #ాళ6 ను
PQషpవ %Sల¶ ల;లk "ల;వబ¿ట-CంA 21 ఇWా\PÚయ ల ఇట6 T:ను#ాబ¢వ
ాలమ న ] సంతJ9ారF ఈ #ాæç6 ందుక" తమ తండKలను అడగ దురFగx;
22 అపడ ]రFఇWా\ PÚయ ల; ఆ#Sన TEల]ద ఈ ±#ాwనును xట-#S. 23
ఎట6 న%ా PQ9ా బµహÑవ బలనద" భ"9ాసు లందరF
ె>Zినుటక;ను, 24 ]రF ఎల6 పడను ] ేవ (ైన PQ9ాయందు
భయభక;Nల; "ల;పటక;ను, ¤మ xటBవరక; ] ేవ(ైన PQ9ా xTE

మPQదుట ఎఱÃ సమ దKమ ను ఎండేZినటB
6 ]రF xటBవరక; ] PQదుట
±#ాwను ళåను ఎండేZ2న" ె1ిu PÀ సంగJ 9ా#SI ె>యపరచవలsను.
PQహþషpవ 5
1 9ారF xటBచుండ%ా ఇWా\PÚయ ల PQదుట నుం(f PQ9ా ±#ాwను
ళ6 ను ఎండేZిన సంగJ ±#ాwనుక; పడమట-క;ననున` అ¹#§య ల
#ాà లందరFను సమ దKమ TUదwనున` కTxయ ల #ాà లందరFను
V"నపడ 9ా#S గ ం(ెల; ెద#SPQను. ఇWా\ PÚయ ల భయమ ేత 9ా#S
N ల;
Iక ¥ైర¤!య లక PQను. 2 ఆ సమయమ న PQ9ా#ాJకతp
ేPంచు " మరల ఇWా\PÚయ లక; సున`J ేPంచుమ"
PQషpవక; ఆజj®1ింప%ా 3 PQషpవ #ాJకతp
N ల; ేPంచు"
సున`J %S#S అను సÍ లమ దగ¶ ర ఇWా\PÚ య లక; సున`J ేPంెను. 4
PQషpవ సున`J ేPంచుటక; ¨Áతp9Eమన%ా, ఐగ పNలkనుం(f బయల;
ే#Sన9ారంద#Sలk య దz సన`దుzలsౖన పరFషpలందరF ఐగ పN మర¶ మ న
అరణమ లk చ"P#S. 5 బయల;ే#Sన పరFషpలందరF సున`J
ంన9ా#³ ా" ఐగ పNలk నుం(f బయల;ే#Sన తరF9ాత అరణమర¶ మందు
పట-C న 9ా#Sలk ఎవరFను సున`J ంయ ండలదు. 6 PQ9ా మనక; ఏ
ేశమ ను ఇెdదన" 9ా#S 1ితరFల పKమ ణమ ేZ2T°, ాల; ేT:ల;
పKవ¨©ంచు ఆ ేశమ ను xను 9ా#SI చూ1ింపన" PQ9ా పKమణమ ేZి
య ం(ెను గనుక ఐగ పNలkనుం(f వAdన ఆ ãధు లందరF PQ9ా మట
VనకPనందున 9ారF నhంచువరక; ఇWా\PÚయ ల; నల;వ

సంవతqరమ ల; అరణమ లk సంచ#Sంచుచు వAd#S. 7 ఆయన 9ా#SI పKJ%ా
పట-C ంAన 9ా#S క;మరFల; సున`J ం య ండలదు గనుక 9ా#SI సున`J
ేPంెను; ఏల యన%ా మర¶ మ న 9ా#SI సున`J జరFగలదు. 8 ాబట-C ఆ
సమసN జనమ సున`J ందుట ¬#Sన తరF9ాత xమ బµగ పడ వరక;
ాæçమ లk" తమ bట6 ">A#S. 9 అపడ PQ9ాTEడ TEను ఐగ పN
అవమనమ ] ]ద నుండక;ండ ొర>ంA9EZి య Tx`న" PQ షpవ
నT:ను. అందుేత TEట-వరక; ఆ bట-I %Sల¶  లను 1LరF. 10 ఇWా\PÚయ ల;
%Sల¶ ల;లk %S ఆ T:ల పదు Txల;గవ ే" ¯ాయంాలమ న PQ#SÅ
xనమ లk ప¯ాపండగను ఆచ#SంA#S. 11 ప¯ా Pన మరF Txడ 9ారF
ఈ ేశప పంటను J"#S. ఆ నమంే 9ారF ంగకయ 9Eచబ(fయ నున`
భm మ లను J"#S. 12 మరFTxడ 9ారF ఈ ేశప పంటను Jనుచుండ%ా
మTx` మ"PQను; అటBతరF9ాత ఇWా\PÚయ లక; మTx`
ొరకకPQను. ఆ సంవతqరమ న 9ారF కTxనుేశప పంటను J"#S. 13
PQషpవ PQ#SÅ ాKంతమ న నున`పడ అతడ కను`లsJN చూడ%ా,
దూZిన కJN ేత పటBC"య న` ఒకడ అత" PQదుట ">Aయ ం(ెను;
PQషpవ అత"±దw క; 9:È6వ మ పmమ %ా నున`9ాడ9ా, మ
V#ధులపmమ %ా నున`9ాడ9ా? అ" అడగ%ా 14 అతడాదు, PQ9ా
ZLTx¥పJ%ా TEను వAd య Tx`నT:ను. PQషpవ TEలమటBCక; ¯ా%Sలప(f
నమ¯ారమ ేZిTx P>న9ాడ తన xసు"I Z2ల Vచుdనేమ" అ(f%?ను.
15 అందుక; PQ9ా ZLTx¥పJ వ ">Aయ న` PÀ సÍ లమ
ప#Sదz న,  ాద రmలను ¬Zి 9Eయ మ" PQషpవ ెపu%ా

PQ షpవ ఆలగ ేZ2ను.
PQహþషpవ 6
1 ఆ ాలమ న ఇWా\PÚయ ల భయమ ేత ఎవడను 9:ల;ప>I క;ండను
లkప>I #ాక;ండను PQ#SÅపటC ణ x రమ గట-C %ా మZి 9Eయబ(ెను. 2
అపడ PQ9ా PQషpవ ఇట6 T:నుచూడమ ; TEను PQ#SÅను x"
#ాàను ప#ాక\మమ గల &రFలను ేJI అపu%SంచుచుTx`ను. 3 ]రందరF
య దz సన` దుzలsౖ పటC ణమ ను ఆవ#SంA ±కమరF x"చుటBC JరFగ వలsను.
4 ఆలగ ఆరF నమ ల; ేయ చు #ావలsను. ఏడగ రF యజక;ల;
టäC ల;మ 4 బరలను పటBC" మ ందు%ా నడవవలsను. ఏడవ నమ న
]రF ఏడ మరFల; పటC ణమ చుటBC JరFగ చుండ%ా ఆ యజక;ల; బరల
నూదవలsను. 5 మనక ఆ మ 4ల 9ారF ధ " ేయ చుండ%ా ]రF
బరలధ " Vనునపడ జను లందరF ఆ#ా»టమ %ా ³కల; 9Eయవలsను,
అపడ ఆ పటC ణ ాKారమ కcల;ను గనుక జనుల; తమ PQదుట-I చక%ా
ఎక;దురF అT:ను. 6 నూను క;మరF (ైన PQషpవ యజక;లను
1ి>1ింA]రF "బంధన మందసమ ను ఎJN " ¹య (f; ఏడగ రF
యజక;ల; PQ9ా మందసమ నక; మ ందు%ా టäC ల;మ 4 బరలను
ఏడ పటBC" నడవవలsన" 9ా#S ె12uను. 7 మ#Sయ అతడ]రF ¯ా%S
పటC ణమ ను చుటBCను డ"య , ãధుల; PQ9ా మందసమ నక;
మ ందు%ా నడవవలsన"య పKజల ె12uను. 8 PQషpవ పKజల
ాజj®1ింAన తరF9ాత ఏడగ రF యజక;ల; టäC ల;మ 4 బరలను ఏడ

PQ9ా స"`¥" పటBC" ¯ాగ చు, ఆ బరలను ఊదుచుండ%ా PQ9ా
"బంధన మందసమ ను 9ా#S9:ంట న(fెను. 9 ãధుల; బరల నూదుచున`
యజక;లక; మ ందు%ా న(fA#S, దండ 9:నుకట- ´µగమ మందసమ 9:ంబ(f
వెdను, యజక;ల; 9:ళ6 Øచు బరలను ఊదుచుం(f#S. 10 మ#Sయ
PQషpవ]రF ³కల; 9Eయ డ" TEను ] ెప నమ వరక; ]రF
³కల;9Eయవదుw. ] కంఠధ " Vనబడయవదుw, ] T°టనుం(f P ధ "య
#ావలదు, TEను ెపనప(ే ]రF ³కల; 9Eయవలsన" జనులక; ఆజ® ఇెdను.
11 అటB
6 PQ9ా మందసమ ఆ పటC ణమ ను చుటBC" ±కమరF
x"చుటBC J#S%Sన తరF9ాత 9ారF ాæçమ లk Ad #ాJK ాæçమ లk గ(f1ి#S. 12
ఉదయమ న PQషpవ లవ%ా యజక;ల; PQ9ా మందసమ ను
ఎJN " ¹Zి#S. 13 ఏడగ రF యజక;ల; టäC ల;మ 4 బరలను ఏడ
పటBC", "ల;వక PQ9ా మందసమ నక; మ ందు%ా నడచుచు బరల;
ఊదుచు వAd#S, ãధుల; 9ా#SI మ ందు%ా న(fA#S, దండ 9:నుకట- ´µగమ
PQ9ా మందసమ 9:ంబ(fవెdను, యజక;ల; 9:ళ6 Øచు బరల; ఊదుచు
వAd#S. 14 అటB
6 #?ండవనమ న 9ా#tకమరF పటC ణమ చుటBC J#S%S
ాæçమ నక; మరల వAd#S. ఆరFనమ ల; 9ారF ఆలగ ేయ చువAd#S. 15
ఏడవ నమ న 9ారF ఉదయమ న *కట-TE లA PడమరFల; ఆ పKా
రమ %ాTE పటC ణ మ చుటBC J#S%S#S; ఆ నమ న మతK¤ 9ారF ఏడ మరFల;
పటC ణమ చుటBC J#S%S#S 16 ఏడవమరF యజక;ల; బరల; ఊద%ా
PQషpవ జనులక; ఈలగ ఆజ® ఇెdను³కల;9Eయ (f, PQ9ా ఈ
పటC ణమ ను ]క; అపu%SంచుచుTx`డ. 17 ఈ పటC ణ మ ను º"లk నున`

యవతp
N ను PQ9ా వలన శ1ింప బ(ెను. #ా}బ అను 9Eశ మనమ
పం1ిన దూతలను xA12టMCను గనుక ఆయ ఆ Pంటనున` 9ారంద రFను
మతK¤ బKదుక;దురF. 18 శ1ింపబ(fనx"లk ంెనను ]రF ¬Zి"న
PQడల ]రF Wాపగ\సN ులsౖ ఇWా\PÚయ ల ాæçమ నక; Wాపమ ె1ిuంA
x"I బµధ కల;గజ³య దురF గనుక శ1ింపబ(fన x"" ]రF మ టC కcడదు.
19 9:ం(fయ బం%ారFను ఇతN (fాతKల;ను ఇనుపాతK ల;ను PQ9ాక;
పKJÌి¡ తమ లగ ను; 9ాట-" PQ9ా ధTx%ారమ లk నుంచవలsను. 20
యజక;ల; బరల; ఊద%ా పKజల; ³కల; 9EZి#S. ఆ బరల ధ " V"నపడ
పKజల; ఆ#ా»టమ %ా ³కల; 9Eయ%ా ాKారమ కcలsను; పKజలందరF తమ
PQదుట-I చక%ా పటC ణ ాKారమ ఎI పటC ణమ ను పటBC"#S. 21 9ారF
పరFషpలTE! ZీN లTE! Aన` 12దwలనంద#S" PQదw ులను %tఱÃ లను %ా(fదలను
ఆ పటC ణమ లk" సమసN మ ను కJN 9ాత సంహ#SంA#S. 22 అPే
PQషpవఆ 9EశPంట-I 9:È6 ]రF ఆ పKమణమ ేZినటB
6 ఆను
ఆక; క>%Sన9ా#Sనంద#S" అకడనుం(f డ" రండ" ేశమ ను
9Eగ చూAన Pదw రF మనుషpల ెపu%ా 23 9Eగ ల9ా#?rన ఆ మను షpల;
P #ా} బ ను ఆ తం(fK" ఆ త>6 " ఆ సదరFలను ఆక;
క>%Sన9ా#Sనంద#S" 9:ల;ప>I డ" వAd#S; ఆ Pంట-9ా#Sనంద#S"
9ారF 9:ల;ప>I డ" ఇWా\PÚయ ల ాæçమ 9:ల;పట 9ా#S"
"వZింపజ³Zి#S. 24 అపడ 9ారF ఆ పటC ణమ ను x"లk" సమసN మ ను
అ%S`ేత ా>d9EZి#S; 9:ం(f" బం%ారFను ఇతN (f ాతKలను ఇనుపాతKలను
మతK¤ PQ9ా మంర ధTx%ారమ లk నుంA#S. 25 #ా}బను 9Eశ

PQ#SÅను 9Eగ చూచుటక; PQ షpవ పం1ిన దూతలను xA12ట-C
య ం(ెను గనుక అతడ ఆను ఆ తం(fK Pంట-9ా#S" ఆక;
క>%Sన9ా#Sనంద#S" బKదుక"ెdను. ఆ TEట-వరక; ఇWా\PÚయ ల మధ
"వZించుచున`. 26 ఆ ాలమ న PQషpవ జనులేత శపథమ
ేPంA 9ా#S×లగ ఆజj®1ింెనుఎవడ PQ#SÅ పటC ణమ ను
కట-C ంచపనునుT° 9ాడ PQ9ా దృÌిC I Wాపగ\సN ుడగ ను; 9ాడ x"
పTx 9Eయ%ా 9ా" జ³ష¡ క;మరFడ చచుdను; x" తల;పలను "ల;వ
T:తN%ా 9ా" క"ష¡ క;మరFడ చచుdను; 27 PQ9ా PQషpవక; (ై
య ం(ెను గనుక అత" ×#N S ేశమందంతటను 9ా1ింెను.
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1 శ1ితన x" Vషయమ లk ఇWా\PÚయ ల; JరFగ బµటBేZి#S. ఎట6 న%ా
యx%తKమ లk జ?రహÑ మ "మనుమడను జëw మనుమడను క#§4 క;మ
రFడT:ౖన ఆాను శ1ితమ ేయబ(fనx"లk ంత ¬ZిT:ను గనుక
PQ9ా ఇWా\PÚయ ల]ద Å1ింెను. 2 PQషpవ]రF 9:È6
ేశమ ను 9Eగ చూడడ" ె1ిu బéేల; తరFuక;న బéx9:ను దగ¶ రనున`
}P అను పరమ నక; PQ#SÅనుం(f 9Eగ ల 9ా#S" పంప%ా 9ారF 9:È6 3
}P పరమ ను 9Eగ చూA PQషpవ ±దw క; J#S%S వAdజనులంద#S"
9:ళ6య క;మ , #?ండ మడ 9Eలమం 9:È6 }P" పటBCన వచుdను,
జనులందరF పKయసప(f అక(fI 9:ళ6TEల? }P 9ారF w %ానుTx`రF గx
అ"#S. 4 ాబట-C జనులలk ఇంచు!ంచు మడ 9Eలమం అక(fI 9:È6#S%ా"

9ారF }P9ా#S PQదుట "ల;వలక ా#SP#S. 5 అపడ }P9ారF
9ా#Sలk మ పu ఆరF గ రF మనుషpలను హతమ ేZి#S. మ#Sయ
తమగV"±దw నుం(f ÌLబµ#§మ వరక; 9ా#S" త#S! ¹#ాదులk 9ా#S"
హతమ ేZి#S. ాబట-C జనుల గ ం(ెల; క#S%S #?rPQను. 6 PQషpవ తన
బటC ల; Aంప", xనును ఇWా\ PÚయ ల 12దwల;ను ¯ాయంాలమ వరక;
PQ9ా మందసమ T:దుట TEల]ద మ ఖమ ల; ¹ప" తమ
తలల]ద ధూÈ Zినుచు 7 అã, పKభ 9ా PQ9ా, మమ 4ను
నhంపజ³య నటB
6 అ¹#§య ల ేJI మమ 4ను అపu%Sంచుటక; ఈ జనులను
ఈ ±#ాwను  9:ందుక; xట-ంAJV? ¤మ ±#ాwను అవతల "వ Zించుట
¤ల;. 8 పKభ 9ా క"క#Sంచుమ ; ఇWా\PÚ య ల; తమ శతpKవలPQదుట
"ల;వలక 9:నుకక; J#S%S నందుక; TETE! ెపuగలను? 9 కTxయ ల;ను ఈ
ేశ "9ాసులందరFను V", మమ 4ను చుటBC" మ 1LరF భ!]ద
ఉండక;ండ తp(fA9EZిన PQడల, ఘనన  Txమమ నుగ#Sd 9E!
ేయ దువ" ాK#SÍంప%ా 10 PQ9ా PQషpవ ఇట6 T:నులsమ 4,  9Eల
Pకడ మ ఖమ TEల ¹1ిందువ? 11 ఇWా\PÚ య ల; ాపమ
ేZియ Tx`రF. TEను 9ా#S ేZిన "బంధనను 9ారF ]#Sయ Tx`రF.
శ1ితన x" ంత ¬Zి", ొం%S> బÐంI తమ ¯ామనులk x" ఉంచు"
య Tx`రF. 12 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల; Wాపగ\సN ులsౖ తమ శతpKవలPQదుట
"ల;వలక తమ శతpKవల PQదుట 9:నుకక; J#S%S#S. Wాపగ\సN ులsౖన9ారF ]
మధనుండక;ండ ]రF 9ా#S" "ర4లమ ేZిేTE తపu TEను ]క;
(ైయ ండను. 13 వ లA జనులను ప#Sదz పఱA 9ా#S ఈలగ

ెపమ #³పట-I !మ 4ను ]రF ప#Sదz పరచును(f; ఇWా\PÚయ ల
ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdనేమన%ాఇWా\PÚయ ల#ా, ] మధ
Wాపగ\సNన ొకట- కలదు; ]రF x"" ] మధ నుండక;ండ "ర4 లమ
ేయ వరక; ] శతpKవల PQదుట ]రF "ల;వలరF. 14 ఉదయమ న ]
%తKమ ల వరFసనుబట-C ]రF ర1ిuంపబడదురF; అపడ PQ9ా ఏ
%తKమ ను సూAంచుT° అ వంశమ ల వరFసపKారమ దగ¶ రక; #ావలsను;
PQ9ా సూAంచు వంశమ క;టBంబమ లపKారమ దగ¶ రక; #ావలsను;
PQ9ా సూAంచు క;టBంబమ పరFషpల వరFసపKారమ దగ¶ రక;
#ావలsను. 15 అపడ శ1ిత న PQవ"±దw ొరFక;T° 9ా"" 9ా"I
క>%Sన9ా#S నంద#S" అ%S`ేత ా>d9Eయవలsను, ఏలయన%ా 9ాడ PQ9ా
"బంధనను ]#S ఇWా\Pల;లk దుా రమ ేZిన9ాడ అT:ను. 16 ాబట-C
PQషpవ ఉదయమ న లA ఇWా\PÚ య లను 9ా#S %తKమ ల
వరFసనుబట-C దగ¶ రక; ర1ిuంA నపడ యx%తKమ పటBCబ(ెను. 17 యx
వంశ మ ను దగ¶ రక; ర1ిuంAనపడ జ?ర¨ßయ ల వంశమ పటBC బ(ెను.
జ?ర¨ßయ ల వంశమ ను పరFషpల వరFసను దగ¶ రక; ర1ిuంAనపడ జëw
పటC బ(ెను. 18 అతడను అత" Pంట- పరFషpల వరFసను దగ¶ రక;
ర1ిuంపబ(fనపడ యx %తKమ లk" జ?రహÑ మ "మనుమడను జëw
మనుమడను క#§4 క;మరFడT:ౖన ఆాను పటBCబ(ెను. 19 అపడ
PQషpవ ఆాను Tx క;మరF(x ఇWా\ Pల; ేవ(ైన PQ9ాక;
మ¨©మను ె>6ంA, ఆయన PQదుట ఒప", వ ేZినx"" మరFగ
ేయక Txక; ెల;పమ" "ను` 9EడనుచుTx`న" ెపu%ా 20 ఆాను

PQషpవ ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాక; V#ధమ %ా TEను
ాపమ ేZిన "జమ . 21 ోపడ ¯మ 4లk ఒక మంA ÌీTxరF
12ౖవసN మ ను #?ండవందల తpలమ ల 9:ం(f" ఏబ తpల మ ల PQతN pగల ఒక
బం%ారF క!4" TEను చూA 9ాట-" ఆhంA ¬Zింట-"; అ% Tx (ే#ామధ
అV భ!లk xచబ(fయ న`V, ఆ 9:ం(f x" I\ంద ఉన`ద" ఉతN ర!Ad
xను ేZినదంతయ ఒపT:ను. 22 అపడ PQషpవ దూతలను
పంప%ా 9ారF ఆ (ే#ా ±దw క; పరF%?JN చూAనపడ అ (ే#ాలk xచబ(f
య ం(ెను, ఆ 9:ం(f x" I\ందనుం(ెను. 23 ాబట-C 9ారF (ే#ా మధనుం(f
9ాట-" ¬Zి" PQషpవ ±దw క;ను ఇWా\PÚయ ల±దw క;ను ెAd
PQ9ా స"`¥" ఉంA#S. 24 తరF9ాత PQషpవయ ఇWా\
PÚయ లందరFను జ?రహÑ క;మరF(ైన ఆానును ఆ 9:ం(f" ఆ 12ౖవసN మ ను
ఆ బం%ారF క!4", ఆాను క;మరFలను క;మ#?Nలను ఎదుwలను %ా(fదలను
మందను (ే#ాను 9ా"I క>%Sన సమసN మ ను పటBC" ఆÅరF లkయలk"I
¬Zి"వAd#S. 25 అపడ PQషpవ9Eల మమ 4ను బµధ ప#SAJV?
TEడ PQ9ా "ను` బµధపరచునన%ా ఇWా\PÚయ లందరF 9ా"" #ాళ6 
xవ%tట-C #S; 26 9ా#S" #ాళ6  ట-C న తరF9ాత అ%S`ేత ా>d 9ా#S]ద #ాళ6 ను
12దw క;పu%ా 9EZి#S. అ TEట-వరక; ఉన`. అపడ PQ9ా ÅేKకమ
V(fన9ా(ై మళØ
6 T:ను. అందుేతను TEట-వరక; ఆ bట-I ఆÅరF లkయ
అ"1LరF.
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1 మ#Sయ PQ9ా PQషpవ ఇట6 T:ను భయపడక;మ , జ(fయక;మ ,
య దz సన`ుzలsౖన 9ా#Sనంద #S" డ" }P]I మ 4. చూడమ ;
TEను }P #ాàను అత" జనులను అత" పటC ణమ ను అత" ేశమ ను 
ేJకపu%Sంచు చుTx`ను. 2 వ PQ#SÅక;ను x" #ాàనక;ను ఏ! ేZిJ9Ù
అే }PI" x" #ాàనక;ను ేZ2దవ; అPే x" ¯మ 4ను
పవలను ]రF ల6 %ా ోచునవలsను. పటC ణప పడమట- 9:ౖపన మటB
%ాండ6 నుంచుమ . 3 PQషpవయ ãధు లందరFను }P]I
వలsన"య ండ%ా, PQ షpవ ప#ాక\మమ గల మ పu9Eల &రFలను
ఏరuరA #ాJK9Eళ 9ా#S" పం1ి 4 9ా#S ాజj®1ింAనేమన%ా ఈ పటC ణమ నక;
పడమట-9:ౖపన ]రF x" పటBCన చూచుచు ంAయ ండవలsను
పటC ణమ నక; బహÑదూర మ నక; 9:ళ6క ]రందరF Zిదzప(fయ ండ(f. 5
TEనును Txకcడనున` జనులందరFను పటC ణమ నక; స]1ింె దమ , 9ారF
మ నుపట-వలs మమ 4ను ఎదు#tనుటక; బయల;ేర%ా ¤మ 9ా#SPQదుట
"ల;వక ా#Sదుమ . 6 మ నుపట-వలs రF మనPQదుట "ల;వలక
ా#Sదుర" 9ారను", ¤మ పటC ణమ TUదwనుం(f 9ా#S" ¾ల%S
#ాజ³య వరక; 9ారF మ 9:ంబ(f" బయల; ే#S వెdదరF; ¤మ 9ా#SPQదుట
"ల;వక ా#SP నపడ ]రF ంAయ ండట మ" 7 లA పటC ణమ ను
పటBCను(f; ] ేవ(ైన PQ9ా ] ేJI x" నపu%Sంచును. 8 ]రF ఆ
పటC ణమ ను పటBC"నపడ PQ9ా మట పన జ#S%SంA x""
తగ లబ¿టC వలsను. 9 ఇ% TEను ] ాజj®1ింAయ Tx`న" ె1ిu PQషpవ
9ా#S" పంప%ా 9ారF ంAయ ండటక; P }P పడమట- క;న

బéేల;నక;ను }PI" మధ ">A#S. ఆ #ాJK PQషpవ జనులమధ
బసేZ2ను. 10 ఉదయమ న PQషpవ 9Eక;వను లA జనులను
వహపరA, xనును ఇWా\PÚయ ల 12దwల;ను జను లక;మ ందు%ా
}P]I P#S. 11 అత" ±దw నున` ãధులందరF P స]1ింA ఆ
పటC ణమ T:దుట-I వAd }PI ఉతN రక;న %S#S. 12 9ా#SI" }PI"
మధను లkయయ ండ%ా అతడ ఇంచు!ంచు అPదు 9Eలమం
మనుషpలను "య!ంA పటC ణమ నక; పడమట- 9:ౖపన బéేల;నక;ను
}PI" మధను ంAయ ండటక; ఉంెను. 13 9ారF ఆ జనులను, అన%ా
పటC ణమ నక; ఉతN ర క;ననున` సమసN Z2ౖనమ ను పటC ణమ నక; పడ మటక;న x" 9:నుకట- ´µగమ న నున`9ా#S", ఉంAన తరF9ాత PQషpవ
ఆ #ాJK లkయలk"I %S PQను. 14 }P #ాà x" చూAనపడ
అతడను అత" జనులందరFను పటC ణసుÍలందరFను త రప(f 12ందలకడలA
xనమ T:దుట ఇWా\PÚయ లను ఎదు#t", xమ అంతక;మ ందు
"రÞPంచు"న సÍ లమ న య దz మ ేయ టక; బయల;ే#S#S. తను`
పటBCనుటక; ంAయ న` 9ారF పటC ణమ నక; పడమట-9:ౖపననుం(fన
సంగJ అతడ ె>Zినలదు. 15 PQషpవయ ఇWా\PÚయ లంద రFను
9ా#S PQదుట "ల;వలక ఓ(fPన9ా#?rనటBC అరణమర¶ మ తటBC
ా#SPనపడ 16 9ా#S" ఆతpర మ %ా తరFమ ట?r }Pలkనున`
జనులందరF కcడ" PQషpవను తరFమ చు పటC ణమ నక; దూరమ %ా
P#S. 17 ఇWా\PÚయ లను తరFమ టక; "9ా(ొక డను }PలkTE%ా"
బéేల;లkTE%ా" !%S>య ండ లదు. 9ారF గV" 9Eయక పటC ణమ ను V(fA

ఇWా\ PÚయ లను తరFమబ¢P య ం(f#S. 18 అపడ PQ9ా
PQషpవ ఇట6 T:నువ ేతపటBC "న PÀటMను }P 9:ౖప%ా
xపమ , పటC ణమ ను  ేJ కపu%Sంతpను, అంతట PQషpవ తన
ేతనున` PÀటMను ఆ పటC ణమ 9:ౖప x12ను. 19 అతడ తన ెP xప%ా
ంAయ న`9ారF మటBలkనుం(f త ర%ా లA పరF%?JN పటC ణమ లk Ad
x" పటBC" అప(ే తగ లబ¿ట-C#S. 20 }P9ారF 9:నుక 9:ౖప J#S%S
చూAనపడ ఆ పటC ణమ ±క గ ఆాశమ న ?క;చుం(ెను. అపడ
అరణమ నక; ా#SPన జనుల; J#S%S తమ 4ను తరFమ చున` 9ా#S ]ద
పడచుం(f#S గనుక ఈ తటC Pనను ఆ తటC Pనను ా#Sవటక; 9ా#SI
ల;లక PQను. 21 ంAయ న`9ారF పటC ణమ ను పటBC"య ండటయ
పటC ణప గ PQక;చుండ టయ PQషpవయ ఇWా\PÚయ లందరFను
చూA నపడ 9ారF J#S%S }P9ా#S" హతమ ేZి#S. 22 తIన 9ారFను
పటC ణమ లkనుం(f బయల;ే#S 9ా#SI ఎదురF%ా వAd#S. అటB
6 ఈ తటBC ందరF
ఆ తటBC ందరF ఉండ%ా }P9ారF ఇWా\PÚయ ల నడమ Aక;బ(f#S
గనుక ఇWా\PÚయ ల; 9ా#S" హతమ ేZి#S. 9ా#Sలk ఒకడను !గ లలదు;
ఒకడను త1ిuంచునలదు. 23 9ారF }P #ాàను ాKణమ  పటBC"
PQషpవ±దw క; ¬Zి"వAd#S. 24 áట-లkను లమ లkను }P
"9ాసులను త#S!న ఇWా\PÚయ ల; 9ా#S" చంపట x>ంప%ా, కJN 9ాత
కcలక !%S>న9ా(ొకడను లకPనపడ ఇWా\ PÚయ లందరF
}P±దw క; J#S%SవAd x"" కJN 9ాతను "ర4లమ ేZి#S. 25 ఆ
నమ న ప(fన ZీN  పరFషp లందరF పం(ెKండ 9Eలమం. 26 PQషpవ

}P "9ాసులనంద#S" "ర4లమ ేయ వరక; ఈటMను పటBC " xAన
తన ేJ" J#S%S మ డచునలదు. 27 PQ9ా PQషpవక; ఆజj®1ింAన
మటపన ఇWా\PÚయ ల; ఆ పటC ణమ లk" పవలను ¯మ 4ను
తమరక; ల6 %ా ోచు"#S. 28 అటB
6 PQషpవ }P"తమ
ా(ైవలsన" x" ా>d9EZ2ను; TEట- వరక; అ అటä6 య న`. 29
PQషpవ }P#ాàను ¯ాయంాలమ వరక; మÖను]ద 9EKలడ ºZ2ను.
Kదుw గ\ ంక; చున`పడ Z2లVయ%ా జనుల; 9ా" శవమ ను
మÖను]దనుం(f ంA ఆ పరx రమ T:దుట x" పడ9EZి x"]ద 12దw
#ాళ6 క;పu 9EZి#S. అ TEట-వరక; ఉన`. 30 ¹ÌL ధర4WాసN గ\ంథమ లk
9ాKయబ(fన పKా రమ 31 PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ఇWా\PÚయ ల
ాజj®1ింAనటB
6 PQషpవ ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Txమమ న
బ>1ీఠమ ను ఇనుప ప"మ టB
6 త%S>ంప" ారF #ాళ6  ఏబµల; ండ]ద
కట-C ంెను. x"]ద 9ారF PQ9ాక; దహనబల;లను సమ¥xన బల;లను
అ#SuంA#S. 32 ¹ÌL ఇWా\PÚయ లక; 9ాKZి PAdన ధర4WాసN గ\ంథమ ను ఒక
పKJ" అతడ అకడ ఆ #ాళ6 ]ద 9ాKPంెను. 33 అపడ ఇWా\ PÚయ లను
ºVంచుటక; PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL పర మ ఆజj®1ింAన
జరFగవలsన", పరేల! 9ా#Sలk పట-C న9ా#³! ఇWా\ PÚయ లందరFను
9ా#S 12దwల;ను 9ా#S Txయక;ల;ను 9ా#S Txయ¥పతpల;ను PQ9ా
"బంధన మందసమ ను ¹య యజక;లsౖన లయ ల మ ందర ఆ
మందసమ నక; ఈ 9:ౖపన ఆ 9:ౖపన ">A#S. 9ా#Sలk సగమ మం %?#Syమ
ండPQదుటను సగమ మం ఏబµల; ండPQదుటను "ల;వ%ా

PQషpవ 34 ఆ ధర4WాసN గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన 9ాట"`ట-" బట-C ఆ
ధర4WాసN  9ాకమ లన"`ట-", అన%ా x" º9:న వచనమ ను x" Wాప
వచనమ ను చV V"1ింెను. ZీN ల;ను 1ిల6 ల;ను 9ా#S మధనుండ
పరేల;ను Vను చుండ%ా 35 PQషpవ సర సమజమ T:దుట ¹ÌL
ఆజj®1ింAన 9ాట"`ట-లk చదువక V(fAన మట±క ట-య లదు.
PQహþషpవ 9
1 ±#ాwను అవతలనున` మనమ లkను లkయలkను లsబµT°ను T:దుటమ}సమ దK ¬రమందంతటను ఉన` ¨©¬Nయ ల; అ¹#§య ల; కTxయ ల;
12#Syèయ ల; ¨© య ల; PQబZీయ ల; అను 9ా#S #ాàలందరF
జ#S%Sనx"" V"నపడ 2 9ారF PQషpవను ఇWా\PÚయ లను
య దz మ ేయ టక; కc(fవAd#S. 3 PQషpవ PQ#SÅక;ను }PI"
ేZినx"" %Së ãను "9ాసుల; V"నపడ 4 9ారF కపటùాయమ ేZి,
#ాయబµరFలమ" 9Eషమ 9EZి" బయల;ే#S, తమ %ా(fదలక; ాత
%T:ల;కట-C ాత%S> A"%S క;టC బ(fయ న` xKÔ రసప Zిెwల; ¬Zి" 5
ాత%S> మZికల; 9Eయబ(fన ెపల; ాదమ లక; ¾డగ " ాతబటC ల;
కటBC" వAd#S. 9ారF ఆ}రమ %ా ెచుd "న భmమ ల"`య ఎం(fన
మ కల;%ా నుం(ెను. 6 9ారF %Sల¶ ల;నంద> ాæçమ లkనున` PQషpవ
±దw క; వAd¤మ దూరేశమ నుం(f వAdన9ారమ , మ TUక
"బంధనేయ డ" అత"ను ఇWా\PÚ య లను ెపu%ా 7
ఇWా\PÚయ ల;]రF మ మధను "వZించుచున`9ా#³¹, ¤మ ]

ఏలగ "బంధన ేయగలమ" ఆ ¨©్వ య ల న"#S. 8 9ారF¤మ 
xసులమ" PQషpవ ె1ిuనపడ PQషpవ]రF ఎవరF?
ఎకడనుం(f వAdJ#S? అ" 9ా#S నడగ%ా 9 9ారF ేవ(ైన PQ9ా Txమ
మ నుబట-C  xసులన ¤మ బహÑదూరమ నుం(f వAd JVు;
ఏలయన%ా ఆయన ×#N S" ఆయన ఐగ పNలk ేZిన సమసN మ ను ±#ాwనుక;
అదw #Sనున` 10 ¨¼Ëను #ాజ?ౖన Zీను, అాN#తpలkనున` బµాను #ాజ?ౖన
ఓగ అను అ¹#§య ల Pదw రF #ాàలక; ఆయన ేZినదంతయ Vంట-!. 11
అపడ మ 12దwల;ను మ ేశ"9ాసు లందరFను మ]రF పKయణ
మ రక; ఆ}రమ ేత పటBC" 9ా#S" ఎదు#tనబ¢P 9ా#S¤మ ]
xసులమ గనుక మ "బంధనేయ (f అ" ెప(f అ"#S. 12 ] ±దw క;
#ావలsన" బయల;ే#Sన నమ న ¤మ Zిదz పరచు" మ Pండ6 నుం(f
ెచుd "న మ 9E(f భmమ ల; ఇ9E, Pపuట-I అV PQం(f మ కలPQను.
13 ఈ xKÔరసప Zిెwలను ¤మ "ం1ినపడ అV \తN 9E, Pపuట-I అV
A"%SPQను. బహÑదూరన పKయణమ ేZినందున ఈ మ బటC ల;ను
ెపల;ను ాత%S> PQన" అత" ె1ిu#S. 14 ఇWా\PÚయ ల;
PQ9ాేత Z2లవందకP 9ా#S ఆ}రమ లk ంత పచుdన%ా 15
PQషpవ ఆ వAdన9ా#S సమ¥xనప(f 9ా#S" బKదుక"చుdటక; 9ా#S
"బంధనేZ2ను. మ#Sయ సమజపK¥xనుల; 9ా#S పKమణమ ేZి#S. 16
అPే 9ా#S "బంధన ేZి మడ నమ లsౖన తరF9ాత, 9ారF తమక;
రFగ 9ారF, తమ నడమను "వZించు9ా#³ య" ె>Zి"#S. 17
ఇWా\PÚయ ల; ¯ా%S మడవTxడ 9ా#S పటC ణమ లక; వAd#S; 9ా#S

పటC ణమ ల; %Sëãను ?Óీ#ా బ¿P #తp Iరx#§మ అనునV. 18 సమజ
పK¥xనుల; ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాడ" 9ా#S పKమణమ
ేZియ ం(f#S గనుక ఇWా\PÚయ ల; 9ా#S" హతమ ేయలదు. ా%ా
సమజమంతయ పK¥x నులక; V#ధమ %ా nఱÃ 12ట-C#S. 19 అందుక; సమజ
పK¥xనులందరF సర సమజమ  ఇట6 "#Sమనమ ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాడ" 9ా#S పKమణమ ేZిJVు గనుక మనమ 9ా#SI }"ేయ
కcడదు. 20 మనమ 9ా#S ేZిన పKమణమ వలన మన]I Åపమ
#ాకవనటB
6 ఆ పKమణమ నుబట-C 9ా#S" బKదుక "యవలsన" ె1ిu 21
9ా#S" బKదుక"య  డ" Z2లVAd#S గనుక పK¥xనుల; తమ ె1ిuనటB
6 9ారF
సర సమజమ నక;ను కటMC ల; నరFక;9ారF%ాను ళØ
6 ేదు9ారF%ాను ఏరu(f#S.
22 మ#Sయ PQషpవ 9ా#S" 1ి>1ింA Pట6 T:ను]రF మ మధను
"వZించు9ా#?r య ం(fయ ¤మ ]క; బహÑ దూరమ %ా నున` 9ారమ"
ె1ిu మమ 4 TEల ¹సపAdJ#S? 23 ఆ ¨Áతpవేతను ]రF
Wాపగ\సN ులగ దురF, xసమ ]?న`డను మనదు, Tx ేవ"
ఆలయమ నక; ]రF కటMC ల; నరFక;9ారFను ళØ
6 ేదు9ారFT:ౖ
య ండకమనరF. 24 అందుక; 9ారF PQషpవను చూA ేవ(ైన
PQ9ా ఈ సమసN ేశమ ను ]IAd, ] PQదుట "ల;వక;ండ ఈ
ేశ"9ాసులనంద#S" నhంపజ³య నటB
6 తన ZLవక;(ైన ¹ÌLక; ఆజj®1ింెన"
 xసులక; ర f%ా ెల;పబ(ెను గనుక ¤మ మ ాKణమ ల Vషయమ లk
వలన !I> భయప(f PÀలగ ేZిJVు. 25 ాబట-C ¤మ  వశమ న
నుTx`మ ; మ³! ేయ ట  దృÌిC I Txయ¹ P మంAో అే

ేయ మ" PQషpవక; ఉతN ర !Ad#S. 26 ా%ా అతడ ఆలగ ేZి
ఇWా\PÚయ ల; %Sëãయ లను చంపక;ండ 9ా#S ేతpలలkనుం(f
V(f1ింెను. 27 అPే సమజమ రక;ను PQ9ా ఏరuరచును
bటBననుండ బ> 1ీఠమ రక;ను కటMC ల; నరFక;9ారF%ాను ళØ
6 ేదు9ారF
%ాను PQషpవ ఆ నమంే 9ా#S" "య!ంెను. TEట-వరక; 9ారF ఆ ప"
ేయ 9ా#?r య Tx`రF.
PQహþషpవ 10
1 PQషpవ }P" పటBC"న సంగJయ ; అతడ PQ#SÅను x" #ాàను
"ర4లమ ేZినటBC }P" x" #ాàను "ర4లమ ేZిన సంగJయ ,
%Sëãను "9ాసుల; ఇWా\PÚయ ల సం¥ేZి" 9ా#S క>Zి"న
సంగJయ PQరషలమ #ాజ?ౖన అోZ2దక; V"నపడ అతడను అత"
జనుల;ను !గ ల భయప(f#S. 2 ఏలయన%ా %Sëãను %tపu పటC ణ
#ాజ¥xనులలk ఎంచబ(fన; అ }PకంటM %tపu, అక(f జనులందరF
&రFల;. అంతట PQరషలమ #ాజ?ౖన అోZ2ెక;%Sëãయ ల;
PQషpవను ఇWా\PÚయ లను సం¥ేZియ Tx`రF. ]రF
Tx±దw క; వAd Txక; స}యమ ేZినPQడల మనమ 9ా#S పటC ణమ ను
Txశనమ ేయ దమ" 3 ¨¼బ¢Kను #ాజ?ౖన }మ TUదwక;ను, యర4తp
#ాజ?ౖన 1ి#ామ TUదwక;ను, 4 ల×షp#ాజ?ౖన యÓీయ ±దw క;ను ఎ%6ను #ాజ?ౖన
ెáరFTUదwక;ను వరN మనమ పం12ను. 5 ాబట-C అ¹#§య ల
అPదుగ రF#ాàలను, అన%ా PQరష లమ #ాàను ¨¼బ¢Kను #ాàను

యర4తp #ాàను ల×షp #ాàను ఎ%6ను #ాàను కcడ", xమ ను తమ
ZLనల"`య బయల;ే#S, %Sëãను మ ందర %S, %Sëãయ ల
య దz మ ేZి#S. 6 %Sëãయ ల;మనమ లలk "వZించు అ¹#§య ల
#ాàలందరF కc(f మ ]Iదం(ెJN వAdయ Tx`రF గనుక,  xసులను
ెP Vడవక త ర%ా మ±దw క; వAd మక; స} యమ ేZి మమ 4ను
రfంచుమ" %Sల¶ ల;లk %Sయ న` ాæçమ లk PQషpవక; వరN మనమ
పంప%ా 7 PQ షpవయ ను అత"±దw నున` ãధులందరFను ప#ాక\మ
మ గల &రFలందరFను %Sల¶ ల;నుం(f బయల;ే#S#S. 8 అపడ
PQ9ా9ా#SI భయపడక;మ ,  ేJI 9ా#S" అపu%SంAయ Tx`ను, 9ా#Sలk
ఎవడను  PQదుట "ల;వడ" PQషpవ Z2లVయ%ా 9 PQషpవ
%Sల¶ ల;నుం(f ఆ #ాJK అంతయ నడA 9ా#S]ద హా తp
N %ాప(ెను. 10 అపడ
PQ9ా ఇWా\PÚయ ల PQదుట 9ా#S" కలవరపరచ%ా PQషpవ
%Sëãను T:దుట మ} రమ %ా 9ా#S" హతమ ేZ2ను. బéì #నుక;
12ౖI వమర¶ మ న అజ³ావరక;ను మ³xవరక;ను ãధుల; 9ా#S" త#S!
హతమ ేయ చు వAd#S. 11 మ#Sయ 9ారF ఇWా\PÚయ ల PQదుటనుం(f
బéì #నుక; %SవKవను ా#S వచుండ%ా, 9ారF అజ³ాక;
వచుdవరక; PQ9ా ఆాశమ నుం(f %tపu వడగండ6 ను 9ా#S]ద పడ9EZ2ను
గనుక 9ారF x"ేత చ"P#S. ఇWా\PÚయ ల; కJN 9ాత చం1ిన 9ా#SకంటM
ఆ వడగండ6 ేత చAdన9ారF ఎక;వ మంయP#S. 12 PQ9ా
ఇWా\PÚయ ల PQదుట అ¹#§య లను అపu%SంAన నమ న,
ఇWా\PÚయ ల; Vనుచుండ%ా PQషpవ PQ9ాక; ాKరÍన ేZ2ను

సూరF(x, వ %Sëãనులk "ల;వమ . చందుK(x, వ అయలkను
లkయలk "ల;వమ . జనుల; తమ శతpKవల]ద పగ¬రFdనువరక;
సూరFడ ">ెను చందుKడ ఆ%?ను. అను మట యారF గ\ంథమ లk
9ాKయబ(fయ న` గx. 13 సూరFడ ఆాశమధమ న ">A Pంచు !ంచు
ఒక Tx (ెల6 అసN !ంప త రపడలదు. 14 PQ9ా ఒక నరF" మనV V"న
ఆ నమ వంట- నమ x"I మ ంే%ా" x"I తరF9ాతTE%ా" య ండలదు;
Txడ PQ9ా ఇWా\PÚయ ల పmమ %ా య దz మ ేZ2ను. 15 అపడ
PQషpవయ అత"కcడ ఇWా\PÚయ లందరFను %Sల¶ ల;లkనున`
ాæçమ లk"I J#S%S వAd#S. 16 ఆ #ాàలPదుగ రF ా#SP
మ³xయంద> గ హలk x%Sయ ం(f#S. 17 మ³xయంద> గ హలk
x%Sయ న` ఆ #ాàలPదుగ రF ొ#SIర" PQషp వక; ెల;పబ(fనపడ
18 PQషpవఆ గ హ x ర మ న కడi మ %ా %tపu #ాళ6 ను ొ#6 SంA 9ా#S"
ాచుటక; మనుషpలను ఉంచు(f. 19 ] ేవ (ైన PQ9ా ] శతpKవలను
] ేJI అపu%SంAయ Tx`డ గనుక 9ా#S" తమ పటC ణమ లలk"I మరల
9:ళ6యక;ండ ]రF "ల;వక 9ా#S" త#S! 9ా#S 9:నుకట-9ా#S"
ట-C 9Eయ డT:ను. 20 9ారF బÐJN %ా నhంచువరక; PQషpవయ ఇWా\
PÚయ ల;ను బహÑ జనసం}రమ ేయ ట కడే#Sdన తరF9ాత 9ా#Sలk
!%S>య న`9ారF ాKారమ గల పటC ణమ లలk Ad#S. 21 జనులందరF
మ³xయంద> ాæçమ లkనున` PQషpవ ±దw క; సురfతమ %ా J#S%S
వAd#S. ఇWా\PÚయ లక; V#ధమ %ా ఒక మటPQన ఆడటక; ఎవ"I"
గ ం(ె xలకPQను. 22 PQషpవఆ గ హక; అడi మ ¬Zి9EZి

గ హలkనుం(f ఆ అPదుగ రF #ాàలను Tx±దw క; ¬Zి"రండ" ెపu%ా
23 9ారF ఆలగ ేZి, PQరషలమ #ాàను ¨¼బ¢Kను #ాàను యర4తp
#ాàను ల×షp #ాàను ఎ%6ను #ాàను ఆ #ాàల నPదుగ #S" ఆ
గ హలkనుం(f అత"±దw క; ¬Zి" వAd#S. 24 9ారF ఆ #ాà లను
9:ల;ప>I ర1ిuంA PQషpవ ±దw క; ¬Zి" వAdనపడ PQషpవ
ఇWా\PÚయ లనంద#S" 1ి> 1ింA, తన య దz మ నక; 9:È6వAdన ãధుల
అ¥పతp ల]రF దగ¶ రక; రం(f; ఈ #ాàల డల]ద ] ాదమ ల
నుంచుడ" ెపu%ా 9ారF దగ¶ రక; వAd 9ా#S డల]ద తమ
ాదమ లనుంA#S. 25 అపడ PQషpవ 9ా#S]రF భయపడక;(f,
జ(fయక;(f, దృఢత మ వ¨©ంA ¥ైరమ %ానుండ(f; ]రF ఎవ#S య దz మ
ేయ దు# ఆ శతpKవలకంద#SI PQ9ా #SI ేZినటBC ేయ నT:ను. 26
తరF9ాత PQషpవ 9ా#S" ట-C చం1ి అPదు ెట6]ద 9ా#S" ఉ#SºZ2ను;
9ా#S శవమ ల; ¯ాయంాలమ వరక; ఆ ెట6]ద 9EKలడ చుం(ెను. 27 Kదుw
గ\ ంక; సమయమ న PQషpవ Z2లVయ%ా జనుల; ెట6]దనుం(f 9ా#S"
ంA, 9ారF x%Sన గ హలkTE ఆ శవమ లను పడ9EZి ఆ గ హx ర మ న %tపu
#ాళ6 ను 9EZి#S. ఆ #ాళØ
6 TEట-వరక;న`V. 28 ఆ నమ న PQషpవ
మ³xను పటBC" x"" x" #ాàను కJN 9ాతను హతమ ేZ2ను. అతడ
9ా#S" x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" "ర4లమ ేZ2ను; PQ#SÅ #ాàనక;
ేZినటB
6 మ³x #ాàనక; ేZ2ను. 29 PQషpవయ అత" కcడ
ఇWా\PÚయ లందరFను మ³xనుం(f >బµ`క; వAd >బµ` 9ా#S
య దz మ ేZి#S. 30 PQ9ా x"" x" #ాàను ఇWా\PÚయ లక;

అపu%Sంప%ా 9ారF "Wîషమ %ా x"" x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" కJN 9ాతను
హతమ ేZి#S. అతడ PQ#SÅ #ాàనక; ేZినటB
6 x" #ాà నక;ను ేZ2ను. 31
అంతట PQషpవయ అత" కcడ ఇWా\ PÚయ లందరFను >బµ`నుం(f
ల×షpక; వAd x" దగ¶ ర %S ల×షp9ా#S య దz మ ేయ%ా 32
PQ9ా ల×షpను ఇWా\PÚయ లేJI అపu%Sంెను. 9ారF #?ండవ
నమ న x"" పటBC" xమ >బµ`క; ేZి నటä6 x"" x"లkనున`
9ా#Sనంద#S" కJN 9ాత హతమ ేZి#S. 33 ల×షpక; స}యమ ేయ టక;
%?జ?రF #ాజ?ౖన #ామ #ా%ా PQషpవ "Wîషమ %ా అత"" అత"
జనులను హతమ ేZ2ను. 34 అపడ PQషpవయ అత" కcడ
ఇWా\PÚయ లందరFను ల×షpనుం(f ఎ%6నునక;ను వAd x"PQదుట %S
x" "9ాసుల య దz మ ేZి 35 ఆ నమ న x"" పటBC" కJN 9ాతను
9ా#S" హతమ ేZి#S. అతడ ల×షpక; ేZినటä6 x"లk నున`9ా#S నంద#S"
ఆ నమ "ర4లమ ేZ2ను. 36 అపడ PQషpవయ అత" కcడ
ఇWా\ PÚయ లందరFను ఎ%6నునుం(f ¨¼బ¢Kను]I P x" జనుల
య దz మ ేZి 37 x"" పటBC" x"" x" #ాàను x" సమసN
పరమ లను x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" కJN 9ాతను హతమ ేZి#S. అతడ ఎ%6
నుక; ేZినటä6 x"" x"లkనున` 9ా#Sనంద#S" "ర4 లమ ేZ2ను. 38
అపడ PQషpవయ అత" కcడ ఇWా\ PÚయ లందరF ెáరF9:ౖప
J#S%S x" జనుల య దz మ ేZి 39 x"" x" #ాàను x" సమసN పర
మ లను పటBC" కJN 9ాతను హతమ ేZి x"లkనున` 9ా#Sనంద#S"
"ర4లమ ేZి#S. అతడ ¨¼బ¢Kనుక; ేZినటB
6 , >బµ`క;ను x" #ాàనక;ను

ేZినటB
6 , అతడ ెáరFక;ను x" #ాàనక;ను ేZ2ను. 40 అపడ
PQషpవ మనపKేశమ ను దfణ పKే శమ ను Ì2ÓLలపKేశమ ను
చ#SయలపKేశమ ను 9ాట- #ాàలనంద#S" జPంెను. ఇWా\PÚయ ల
ేవ(ైన PQ9ా ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ Wష¤!య లక;ండ ఊ1ి#Sగల
సమసN మ ను "ర4లమ ేZ2ను. 41 ాేషp బ#³`య nదల;" %ాజjవరక;
%Sëãనువరక; %ÌLను ేశమంతట-" PQషpవ జPంెను. 42 ఇWా\
Pల; ేవ(ైన PQ9ా ఇWా\PÚయ ల పmమ %ా య దz మ
ేయ చుం(ెను గనుక ఆ సమసN #ాàల నంద #S" 9ా#S ేశమ లను
PQషpవ ఒక ెబËTE పటBC T:ను. 43 తరF9ాత PQషpవయ
అత"కcడ ఇWా\PÚయ లందరFను %Sల¶ ల;లk" ాæçమ నక; J#S%S వAd#S.
PQహþషpవ 11
1 }¯రF #ాజ?ౖన యáను జ#S%Sన9ాట-"గ#Sd V" మోను#ాజ?ౖన
ãబµబ క;ను Ìి¹Öను #ాàక;ను అÔప #ాàక;ను 2 ఉతN రక;ననున`
మనేశమ లkను IT:`#?తp దfణక;ననున` అ#ా బµలkను Ì2ÓLల లkను
పడమటనున` ోరF మనమ లkను ఉన` #ాà లక;ను 3 తరFu పడమటక;లయంద> కTxయ ల క;ను అ¹#§య లక;ను ¨©¬Nయ లక;ను
12#Syèయ లక;ను మనమ లkనున` PQబZీయ లక;ను !¯ాu ేశమంద>
¨¼#4ను గ వనుండ ¨© య లక;ను వరN మనమ పంప%ా 4 9ారF
సమ దK¬రమంద> Pసుక#³ణ వలంత V¯ాNరమ %ానున` తమ
Z2ౖ"క;లనంద#S" సమకcరFd", V¯ాNరన గ ఱÃ మ లను రథమ లను

బయల;ే#S#S. 5 ఆ #ాàలందరF కcడ" ఇWా\PÚయ ల య దz మ
ేయ టక; ¤#మ ళ6 ±దw క; వAdగ%ా 6 PQ9ా 9ా#SI
భయపడక;మ , #³ప ఈ 9Eళక; ఇWా\PÚయ ల ేత సంహ#Sంపబ(fన 9ా#S"%ా
TEను 9ా#Sనంద#S" అపu %Sంెదను. వ 9ా#S గ ఱÃ మ ల గ ా> నరమ ను
ెగÅZి 9ా#S రథమ లను అ%S`ేత ాల;dదువ" PQషp వ Z2లVెdను.
7 ాబట-C PQషpవయ అత" కcడనున` ãధులందరFను హాతp
N %ా
¤#మ ళ6 ±దw క; 9ా#S]I వAd 9ా#S]ద పడ%ా 8 PQ9ా
ఇWా\PÚయ ల ేJI 9ా#S" అపu%Sంెను. రF 9ా#S" హతమ ేZి
మ}Zీోనువరక;ను !W\x4Pమ వర క;ను తరFu9:ౖపన !ZLu
లkయవరక;ను 9ా#S" త#S! "Wîషమ %ా చం1ి#S. 9 PQ9ా
PQషpవ Z2ల VAdనటB
6 అతడ 9ా#SI ేZ2ను. అతడ 9ా#S గ ఱÃ మ ల
గ ా> నరమ ను ెగÅZి 9ా#S రథమ లను అ%S` ా>d 9EZ2ను. 10 ఆ
ాలమ న PQషpవ 9:నుకక; J#S%S }¯రFను పటBC" x" #ాàను
కJN 9ాతను హతమ ేZ2ను. పర మ }¯రF ఆ సమసN #ాజమ లక;
పK¥xనమ . 11 ఇWా\PÚయ ల; x"లkనున` పKJ 9ా"" కJN 9ాతను
హతమ ేZి#S. ఎవరFను త1ిuంచునక;ండ PQషpవ 9ా#Sనంద#S"
"ర4లమ ేZ2ను. అతడ }¯రFను అ%S` ా>d9EZ2ను. 12 PQషpవ
ఆ #ాàలనంద#S" హతమ ేZి 9ా#S పటC ణమ లను పటBC" ల6 బ¿టMCను;
PQ9ా ZLవ క;(ైన ¹ÌL ఆజj®1ింAనటB
6 అతడ 9ా#S" "ర4లమ
ేZ2ను. 13 అPే PQషpవ }¯ రFను ా>d 9EZ2ను%ా" టCల]ద
కటC బ(fయ న` పటC ణ మ లను ఇWా\PÚయ ల; ా>d9Eయలదు. 14 ఆ పటC ణ

మ ల సంబంధన ల6 ¯మ 4ను పవలను ఇWా\PÚ య ల; ోచు"#S.
నరFలలk ఒక"" Vడవక;ండ అంద#S" నhంపజ³య వరక; కJN 9ాతను
హతమ ేయ చు వAd#S. 15 PQ9ా తన ZLవక;(ైన ¹ÌLక; ఆజj®1ింA
నటB
6 ¹ÌL PQషpవక; ఆజj®1ింెను, PQషpవ ఆల%³ ేZ2ను.
PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAన 9ాట"`ట-లk TUకట-య అతడ ేయక
Vడవలదు. 16 PQషpవ WPÀరFక; వ }లక; ండ nదల;" 17
లsబµT°ను లkయలk ¨¼#4ను ండ గ వనున` బయల¶దువరక; ఆ
ేశమంతట-", అన%ా మనమ ను దfణేశమంతట-" %ÌLనుేశమంతట-"
Ì2ÓLలపKేశమ ను xనమ ను ఇWా\Pల; ండ లను 9ాట- లkయలను 9ాట#ాàలనంద#S" పటBC" 9ా#S" ట-C చం12ను. 18 బహÑనమ ల; PQషpవ
ఆ #ాàలంద#S య దz మ ేZ2ను. %Sëãను "9ాసు లsౖన ¨© య ల;%ాక
19 ఇWా\PÚయ ల సం¥ేZిన పటC ణమ మ#S ఏయ లదు. ఆ
పటC ణమ ల"`ట-" 9ారF య దz మ లk పటBC"#S. 20 9ా#S" "ర4లమ
ేయ డ" PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6 ఇWా\PÚయ ల; క"క#Sంపక
9ా#S" Txశనమ ేయ "!తN మ 9ారF ఇWా\PÚయ ల య దz మ
ేయ టక; వచుdనటB
6 PQ9ా 9ా#S హృదయమ లను కSనపరAయ ం(ెను.
21 ఆ ాలమ న PQషpవ వAd మనేశమ లkను, అన%ా ¨¼బ¢Kనులkను
ెáరFలkను అTxబ లkను యx మనమ ల"`ట-లkను ఇWా\PÚయ ల
మన పKేశమ ల"`ట-లkను ఉన` అTx×య లను Txశనమ ేZ2ను.
PQషpవ 9ా#S" 9ా#S పటC ణమ లను "ర4లమ ేZ2ను. 22
ఇWా\PÚయ ల ేశమందు అTx×య లలk ఎవడను !%S>య ండలదు;

%ాజjలkను %ాతp లkను అiదులkను మతK¤ ందరF !%S>య ం(f#S. 23
PQ9ా ¹ÌL ె1ిuనటB
6 PQషpవ ేశ మంతట-" పటBCT:ను.
PQషpవ 9ా#S %తKమ ల పన ఇWా\PÚయ లక; ¯ా సÍ ~మ %ా x"
నపu %Sంెను. అపడ య దz మ లక;ండ ేశమ సుmమ %ా నుం(ెను.
PQహþషpవ 12
1 ఇWా\PÚయ ల; ±#ాwనుక; తరFu%ా అవతల నున` అ#`నులkయ
nదల;" ¨¼#4ను ండ వరక; తరFuనంద> xనమంతట-లk
హతమ ేZి 9ా#S ేశమ లను ¯ా ¥ºనపరచు"న #ాàల; ఎవరన%ా 2
అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీను అతడ ¨¼Ëనులk "వZింA, అ#`ను ఏట¬రమ నంద> అ#PరFనుం(f, అన%ా ఆ Pట-లkయ నడమనుం(f %Sలదు
అరz ´µగ మ ను అ¹4య లక; స#Sహదుw%ానున` యబ¢Ëక; ఏటలkయవరక;ను, తరFu క;న IT:`#?తp సమ దKమ వ రక;ను, తరFu
క;న బ¿ేÌి¹తp మర¶ మ న ఉప సమ దKమ %ా నున` 3 అ#ాబµ
సమ దKమ వరక;ను, దfణక;న 1ి¯¶ ాండచ#Sయల గ వనున` xనమ
వరక;ను ఏ>న9ాడ. 4 ఇWా\PÚయ ల; బµాను#ాజ?ౖన ఓగ ేశమ ను పటBC
"#S. అతడ #?âాPÀయ ల Wషమ లk TUకడ. అతడ అాN#తpలkను
ఎెKPలkను "వZింA %?ష#§ య ల ±కయ మయా¬య ల
±కయ స#S హదుwవరక; బµాను అంతట-లkను సలలkను 5 ¨¼#4నులkను
¨¼Ëను#ాజ?ౖన Zీను స#Sహదుw వరక; %Sలదు అరw´µగమ లkను
#ాజ¤>న9ాడ. 6 PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌLయ ఇWా\PÚయ ల;ను

9ా#S" హతమ ేZి, PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL రబé య లక;ను
%ాºయ లక;ను మనÌLª అరz%తKప 9ా#SI" ¯ా సÍ ~మ %ా x" "ెdను. 7
±#ాwనుక; అవతల, అన%ా పడమట-క;న లsబµT°ను లkయలk" బయ ల¶దు
nదల;" WPÀరF వరక;నుండ }లక; ండ వరక; PQషpవయ
ఇWా\PÚయ ల;ను జPంAన ేశప#ాàల; రF. PQషpవ x""
ఇWా\PÚ య లక; 9ా#S %తKమ ల 9ా#S పన ¯ా సÍ ~మ %ా ఇెdను. 8
మనమ లkను లkయలkను Ì2ÓLలపKే శమ లkను చ#SయలపKేశమ లలkను
అరణమ లkను దfణ ేశమ లkను ఉం(fన ¨©¬Nయ ల; అ¹#§య ల;
కTxయ ల; 12#Syèయ ల; ¨© య ల; PQబZీయ లను 9ా#S #ాàలను
ఇWా\PÚయ ల; పటBC "#S. 9ా#?వరన%ా PQ#SÅ #ాà 9 బéేల;TUదwనున`
}P #ాà, PQరషలమ #ాà, 10 ¨¼బ¢Kను #ాà, యర4తp #ాà, 11 ల×షp
#ాà, ఎ%6ను #ాà, 12 %?జ?రF #ాà, ెáరF #ాà, 13 %?ెరF #ాà, #ా4 #ాà,
14 అ#ాదు #ాà, >బµ` #ాà, 15 అదుల6మ #ాà, మ³x #ాà, 16 బéేల;
#ాà, తపuయ #ాà, 17 ¨¼12రF #ాà, ఆÓ2క; #ాà, 18 లాª#ను #ాà,
మోను #ాà, 19 }¯రF #ాà, Ìి¹ÖT:4#ను #ాà, 20 అÔప #ాà, xTxక;
#ాà, 21 %Sోw #ాà, ?ెషp #ాà. 22 క#?4ల;లa ±?`యమ #ాà, ోరF
టCలలk ోరF #ాà, 23 %Sల¶ ల;లk" %PÀయ ల #ాà, J#ాq #ాà, 24 ఆ
#ాà లంద#S సంఖ మ పu ±కట-.
PQహþషpవ 13
1 PQషpవ బహÑనమ ల; గడAన వృదుzడా%ా... PQ9ా అత"I

ఈలగ Z2లVెdనువ బహÑ నమ ల; గడAన వృదుzడవ.
¯ా ¥ºనపరచునుటక; అJV¯ాNరన ేశమ ఇంక !%S>య న`. 2
!%S>న ేశమ ఏదన%ా, Óి>ÌీN య ల పKేశమ ల"`య , %?ష#§ య ల
ేశమంతయ , ఐగ పNనక; తరFuననున` ÌీరF nదల;" 3
కTxయ లవ" PQంచబ(fన ఉతN రక;న ఎÅ\ య ల స#Sహదుwవరక;ను
Óి>ÌీN య ల అPదుగ రF స#ాwరFలక; ే#Sన %ాyయ ల±కయ
అiºయ ల ±కయ అÌ2లkయ ల±కయ %ా¬య ల ±కయ
ఎÅ\య ల±కయ ేశమ ను 4 దfణక;న ఆయ ల ేశమ ను
కTxయ ల ేశ మంతయ , Zీోయ లైన ¤#ా nదల;" ఆÓ2క;
వరక;న` అ¹#§య ల స#Sహదుwవరక;ను 5 %Sá6య ల ేశమ ను, ¨¼#4ను
ండగ వ నున` బయల¶దు nదల;" హమతpనక; వమర¶
మ వరక; లsబµT°ను పKేశమంతయ , లsబµT°ను nదల;"
!W\x4Pమ వరక;ను ేశమ !%S>య న`. 6 మనప "9ా సుల
నంద#S" Zీోయ లనంద#S" TEను ఇWా\PÚయ ల PQదుటనుం(f
9:ళ6%tటMC దను. ావన TEను  ాజj® 1ింAనటB
6 వ ఇWా\PÚయ లక;
¯ా సÍ ~మ %ా x" పంA12టCవలsను. 7 ¾!్మ %తKమ లక;ను మనÌLª అరz
%తKమ నక;ను ఈ ేశమ ను ¯ా సÍ ~మ %ా పంA 12టC Bమ . PQ9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL 9ా#SIAdనటB
6 8 రబéయ ల; %ాºయ ల; తరFuక;న
±#ాwను అవతల ¹ÌL 9ా#SIAdన ¯ా సÍ ~మ ను ం#S. 9 అ ఏదన%ా
అ#`ను ఏట-లkయ ద#Sనున` అ#PరF nదల;" ఆ లkయమధనున`
పటC ణమ నుం(f ºబ¢ను వరక; ¤ెబµ xనమంతయ , అ¹4య ల

స#Sహదుw వరక; ¨¼Ëనులk ఏ>కయ 10 అ¹#§య ల #ాàT:ౖన
Zీను±క సమసN పరమ ల;ను 11 %Sలదును, %?ష#§ య ల±కయ
మయా¬య ల±కయ ేశమ , ¨¼#4ను మనమంతయ , సలవరక;
బµాను ేశమంతయ 12 #?âాPÀయ ల Wషమ లk అాN#తp లkను
ఎెKPÀలkను ఏ>కPQన ఓగ #ాజమంతయ !%S>య న`. ¹ÌL ఆ
#ాàలను జPంA 9ా#S ేశమ ను పటBCT:ను. 13 అPే ఇWా\PÚయ ల;
%?ష#§య ల ేశమ T:ౖనను మయా¬య ల ేశమ T:ౖనను పటBCనలదు
గనుక %?ష#§య ల;ను మయా ¬య ల;ను TEట-వరక; ఇWా\PÚయ ల
మధను "వZించు చుTx`రF. 14 లV%తKమ న³ అతడ ¯ా సÍ ~మ ఇయ
లదు. ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S Z2లVAdనటB
6 ఆయనక;
అ#Suంపబడ మమ ల 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ . 15 9ా#S వంశమ లనుబట-C ¹ÌL
రబéయ లక; ¯ా సÍ ~ !ెdను. 16 9ా#S స#Sహదుw ఏదన%ా, అ#`ను
ఏట-లkయ ద#Sనున` అ#PరF nదల;" ఆ లkయలkనున` పటC ణమ నుం(f
¤ెబµ±దw నున` xనమంతయ 17 ¨¼Ëనును xనమ లk"
పటC ణమ ల"`య , ºబ¢ను బµ¹తËయల; బéతËయలs4ãను 18 యహసు
?ే¹తp ¤âాతp 19 IరxPమ Zిబµ4లkయలk" ండ] Wø#?తªహరF
బ¿తuãరF 1ి¯¶ ాండచ#Sయల; 20 బ¿ేÌి ¹తp అను పటC ణమ ల;ను
xనమ లk" పటC ణమ ల"`య , ¨¼Ëనులk ఏ>కయ , 21 ¹ÌL
జPంAన 9ాడT:ౖన Zీను వశమ ననున` ఎ #³?మ సూరF రF #³బ
అను !xను#ాàల ేశమ ను అ¹#§ య ల #ాజ?ౖన Zీను
#ాజమంతయ 9ా#SI ¯ా సÍ ~ మ %ా ఇెdను. 22 ఇWా\PÚయ ల; బ¿ãరF

క;మరFడను ¯ె%ాడ T:ౖన ëలమ ను xమ చం1ిన తIన9ా#S ాటB
ఖడ¶ మ  చం1ి#S. 23 ±#ాwను పKేశమంతయ రబé య లక; స#Sహదుw;
అయ x"లk" పటC ణమ ల;ను %ా\మమ ల;ను రబéయ ల వంశమ ల
లsకపన 9ా#SI క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 24 ¹ÌL %ాదు%తKమ నక;, అన%ా
%ాºయ లక; 9ా#S వంశమ లపన ¯ా సÍ ~!ెdను.9ా#S స#S 25 హదుw
యజ?రFను %Sలదు పటC ణమ ల"`య , రబµËక; ఎదురF%ానున`
అ#PరFవరక; అ¹4య ల ేశమ లk సగమ ను 26 ¨¼Ëను
nదల;" #ామJ4జ?u బ¿ట మ వరక;ను మహనPÀమ nదల;"
ెáరF స#S హదుwవరక;ను 27 లkయలk బéx#ామ బéJ`మÖ సుÅతp ¯ాను,
అన%ా ¨¼Ëను #ాజ?ౖన Zీను #ాజWషమ ను తరFu క;న ±#ాwను
అవతల IT:` #?తp సమ దK¬రమ వరక;నున` ±#ాwను పKేశమ ను. 28 9ా#S
వంశమ ల పన %ాºయ లక; ¯ా సÍ ~న పటC ణమ ల;ను %ా\మమ ల;ను
ఇV. 29 ¹ÌL మనÌLª అరÍ%తKమ నక; ¯ా సÍ ~!ెdను. అ 9ా#S
వంశమ లపన మనÌీª య ల అరÍ%తKమ నక; ¯ా సÍ ~మ . 30 9ా#S స#Sహదుw
మహనPÀమ nదల; " బµాను యవతp
N ను, బµాను #ాజ?ౖన ఓగ సర
#ాజమ ను, బµానులk" యPÀరF పరమ లsౖన బµానులk" అరFవ
పటC ణమ ల;ను. 31 %Sలదులk సగ మ ను, అాN#తp ఎదKPయ నను
బµానులk ఓగ #ాజ పటC ణమ ల;ను మనÌLª క;మరF(ైన మ×రF, అన%ా
మ×#§య లలk సగమ మంI 9ా#S వంశమ లపన క>%SనV. 32 PQ#SÅ
±దw తరFuక;న ±#ాwను అవతలనున` ¹యబ xనమ లk
¹ÌL పంA 12ట-Cన ¯ా సÍ ~మ ల; ఇV. 33 ల %తKమ నక; ¹ÌL ¯ా సÍ ~మ

పంA12టCలదు; ఏలయన%ా ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S
Z2లVAdనటB
6 ఆయTE 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ .
PQహþషpవ 14
1 ఇWా\PÚయ ల; కTxనుేశమ న ంన ¯ా సÍ ~ మ ల; ఇV. 2 ¹ÌLx #ా
PQ9ా ఆజj®1ింA నటB
6 యజక;(ైన ఎ>యజరFను నూను క;మరF(ైన
PQషpవయ ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల±క 1ితరFల క;టBంబమ ల
పK¥xనుల;ను *టB
6 9EZి, ¾!్మ %తKమ ల9ా#SI" అరz%తKప9ా#SI" ఆ
¯ా సÍ ~మ లను పంA12ట-C#S. 3 ¹ÌL #?ండ %తKమ లక;ను అరz%తK మ నక;ను
±#ాwను అవత> ¯ా సÍ ~మ ల "Adయ ం(ెను. అతడ 9ా#Sలk లయ లక; ఏ
¯ా సÍ ~మ ఇయలదు 4 ãZLప వంశక;లగ మనÌLª ఎâాKPమ లను #?ండ
%తKమ ల9ారF "వZించుటక; పటC ణమ ల;ను 9ా#S ప వలక;ను 9ా#S
మందలక;ను పటC ణమ ల స]పభమ లను మతK¤ాక లయ లక; ఆ
ేశమ న ఏ ¯ా సÍ ~మ ఇయలదు. 5 PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింAనటB
6
ఇWా\PÚయ ల; ేZి ేశమ ను పంచు"#S. 6 యx వంశసుÍల; %Sల¶ ల;లk
PQషpవ ±దw క; #ా%ా ?T:yయ డగ PQఫT:` క;మరF(ైన ాలబ
అత" ఈలగ మనVేZ2నుాేషp బ#³`యలk ైవజను(ైన ¹ÌL
PQ9ా నను` గ#Sdయ "ను`గ#Sdయ ె1ిuనమట  9:రFగ దువ. 7
ేశ మ ను 9Eగ చూచుటక; PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL ాేషp
బ#³`యలkనుం(f నను` పం1ినపడ TEను నల;వ ఏండ6 9ాడను; ఎవ#SI"
భయపడక TEను చూAన చూAనటäC అత"I వరN మనమ ెAdJ". 8

Txకcడ బయల;ే#S వAdన Tx సదరFల; జనుల హృదయమ లను
కరFగేయ%ా TEను Tx ేవ(ైన PQ9ాను "ండ మనసుq
అనుస#SంAJ". 9 ఆ నమ న ¹ÌL పKమణమ ేZివ Tx ేవ(ైన
PQ9ాను "ండ మనసుq అనుస#SంAJV గనుక వ అడగ 12ట-Cన
భ! "శdయమ %ా క;ను  సంxనమ నక;ను ఎల6 ప డను
¯ా సÍ ~మ %ా ఉండనT:ను. 10 PQ9ా ె1ిu నటB
6 PQ9ా ¹ÌLక; ఆ
మట Z2లVAdనపuట- నుం(f ఇWా\PÚయ ల; అరణమ లk నడAన PÀ నల;
వ ఐదు ఏండ6 ఆయన నను` సyవ"%ా ాా(f య Tx`డ; ఇ%
TE"పడ ఎనబయPేండ6 9ాడను. 11 ¹ÌL నను` పం1ిన Txడ Tx?ంత
బల¹ TEట-వరక; Txకంత బలమ . య దz మ ేయ టక; %ా" వచుdచు
వచునుండటక; %ా" Tx?పuట-యటB
6 బల మ న`. 12 ాబట-C ఆ నమ న
PQ9ా Z2లVAdన PÀ ండ పKేశమ ను Txక; దయేయ మ ; అTx×
య ల;ను ాKారమ గల %tపu పటC ణమ ల;ను అకడ ఉన` సంగJ ఆ
నమ న క; Vనబ(ెను. PQ9ా Txక; (ైయ ం(fన PQడల PQ9ా
Z2లVAdనటB
6 9ా#S ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచుందును. 13 PQఫT:`
క;మరF(ైన ాలబ ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ 9ాను "ండ
మనసుq అనుస#Sంచు9ాడ గనుక PQ షpవ అత" ºVంA అత"I
¨¼బ¢Kనును ¯ా సÍ ~మ %ా ఇెdను. 14 ాబట-C ¨¼బ¢Kను PQఫT:` అను ?T:y
య " క;మరF(ైన ాలబ నక; TEట-వరక; ¯ా సÍ ~మ %ా నున`. 15 పర మ
¨¼బ¢Kను 1LరF Iరత#ాË. అ#ాË అTx×య లలk %tపu9ాడ అపడ ేశమ
య దz మ లక;ండ T:మ4%ా ఉం(ెను.

PQహþషpవ 15
1 యx వంశసుÍల %తKమ నక; 9ా#S వంశమ ల పన *ట6 వలన
వAdనవంతp ఎోమ స#S హదుwవరక;ను, అన%ా దfణక;న Zీను అరణప
దfణ గంతమ వరక;ను ఉం(ెను. 2 దfణమ న 9ా#S స#Sహదుw ఉప
సమ దK¬రమ న దfణశ చూచుచున` అఖతమ nదల;" 9ా1ింెను.
3 అ అక\áËమ T:క; bట-I దfణమ %ా బయల;ే#S Zీనువరక; P
ాేషp బ#³`యక; దfణమ %ా ఎI ¨¼¯Kనువరక; ¯ా%S అxwరF ఎI
క#ాయ 9:ౖప J#S%S 4 అ¯4నువరక; ¯ా%S ఐగ పN ఏట-వరక; 9ా1ింెను. ఆ
తటBC స#Sహదుw సమ దKమ వరక; 9ా1ింెను, అ ]క; దfణప స#S హదుw. 5
x" తరFu స#Sహదుw ±#ాwను తpదవరక; నున` ఉప సమ దKమ .
ఉతN రక; స#Sహదుw ±#ాwను తpద నున` సమ xKఖతమ nదల;"
9ా1ింెను. 6 ఆ స#Sహదుw బéì %ా6వరక; ¯ా%S బéత#ాబµ ఉతN ర క;వరక;
9ా1ింెను. అకడనుం(f ఆ స#Sహదుw రబéయ (ైన బ¢హను #ాJవరక;
9ా1ింెను. 7 ఆ స#Sహదుw ఆÅరFలkయనుం(f ెáరFవరక;ను ఏట-I
దfణ¬రమ ననున` అదు]్మమ T:క;bట-I ఎదురF%ా నున` %Sల¶ ల;నక;
అమ ఖమ %ా ఉతN రక; 9:ౖపనక;ను 9ా1ింెను. ఆ స#Sహదుw ఏíÌL షp
ళ6 వరక; 9ా1ింెను. x" న ఏí#%³ల;TUదw నుం(ెను. 8 ఆ స#Sహదుw
పడమట బ¿í¨©T°`మ లkయ మర¶ మ %ా దfణక;న PQబZీయ ల
ేశమ వరక;, అన%ా PQరషలమ వరక; T:?ను. ఆ స#Sహదుw పడమట
¨©T°`మ లkయక; ఎదురF%ానున` ండ న(fపవరక; 9ా1ింెను. అ

ఉతN ర క;న #?âాPÀయ ల లkయ తpదనున`. 9 ఆ స#Sహదుw ఆ ండ
న(fపనుం(fయ T:âN య ళ6 యట±దw నుం(fయ ఏâKనుండ
పరమ లవరక; 9ా1ింెను. ఆ స#Sహదుw Iరx#§మను బµలవరక; ¯ా%?ను.
10 ఆ స#Sహదుw పడమర%ా బµలనుం(f WPÀరF ండక; వంప%ా ¯ా%S
?¯ాలkనను య#§మ ండ ±క ఉతN రప 9:ౖపనక;xట- బéెªషpవరక; %S
Jమ`9:ౖపనక; 9ా1ింెను. 11 ఉతN రక;న ఆ స#Sహదుw ఎÅ\నువరక; ¯ా%S
అకడనుం(fన స#Sహదుw Ìి\Åను వరక;ను P బµలండను xటయబ¿`Pల;వరక;ను ఆ స#Sహదుw సమ దKమ వరక;ను 9ా1ింెను. 12
పడమట- స#Sహదుw %tపu సమ దKప స#Sహదుwవరక; 9ా1ింెను. యx
సంతJ9ా#S వంశమ ల పన 9ా#S స#Sహదుw ఇే. 13 PQ9ా
PQషpవక; ఇAdన ఆజ® పన యx వంశసుÍల మధను PQఫT:`
క;మరF(ైన ాలబ నక; ఒక వంతpను, అన%ా అTx×య ల వంశకరN PQన
అ#ాË±క పటC ణమ ను ఇెdను, అ ¨¼బ¢Kను. 14 అకడనుం(f ాలబ
అTxక;±క మ గ¶ రF క;మరF లsౖన Ì2షP అ¨ßమను తల4P అను
అTx×య ల వం య లను 9:ళ6%tట-C 9ా#Sేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచుT:ను. 15
అకడనుం(f అతడ ెáరF "9ాసుల]I PQను. అంతక;మ ందు ెáరF
1LరF IరేqÓ2రF. 16 ాలబ IరేqÓ2రFను పటBC" x"" ల6 12ట-Cన 9ా"I Tx
క;మ#?NPQన అాqను ఇAd 12ం(f6 ేZ2దన" ెపu%ా 17 ాలబ
సదరFడను కనà క;మరFడT:ౖన ఒ¬` Pల; x" పటBCT:ను గనుక
అతడ తన క;మ#?NPQన అాqను అత"IAd 12ం(f6 ేZ2ను. 18 మ#Sయ ఆ
తన 12"!ట- Pంట-I వAdనపడ తన తం(fK" ఒక లమ అడగ మ"

అత"" 1LK#³1ింెను. ఆ %ా(fదను గ%ా ాలబ ఆను చూA³!
ావలsన" ఆ న(f%?ను. 19 అందుాTxక; º9:న దయేయ మ ; వ
Txక; దfణభ! PAd య Tx`వ గనుక ట- మడగ లను Txక;
దయేయ మన%ా అతడ ఆక; రక మడగ లను పల6 ప మడగ లను
ఇెdను. 20 యx వంశసుÍల %తKమ నక; 9ా#S వంశమ ల పన క>%Sన
¯ా సÍ ~!. 21 దfణక;న ఎోమ స#Sహదుwవరక; యx వంశసుÍల
%తKమ ±క పటC ణ మ ల; ఏ9Eవన%ాకబ¿qPల; 22 ఏెరF య గరF ×Tx
23 ¹Tx అxx ?ెషp 24 }¯రF Px`ను yఫ 25 ెలsమ బ¿యలkతp
\తN 26 }¯రF ?#§ãతp ¨¼¯Kను 27 అనబ(fన }¯రF అమమ 28 ÌLమ
¹లx హసర¶ w x ¨¼4ను 29 బéెuలsతp హసరFªవల; బ¿P#ª ?బµ 30
ëజoxబµల ఈPQ ఎజ?మ 31 ఎలkNలదు ?Zీల; #ా4 Zిక6గ మద4Tx`
32 సనqTx` లsబµãతp Ìి>úమ అPÀను #S¹4ను అనునV, 9ాట- పలs6ల;
%ా ఈ పటC ణమ ల"`య ఇరFవ ¾!్మ. 33 xనమ లk ఏవన%ా
ఎాNãల; జ#ా అా` 34 జjT°హ ఏన¶ `మ తపuయ ఏTxమ 35
యర4తp అదు ల6మ WóÅ అజ³ా 36 ష#ాPమ అºxPమ %?ే#ా
%?ె#xPమ అనునV. 9ాట- పలs6ల; %ా పదు Txల;గ పటC ణమ ల;. 37
Z2Txను హxా !%wల¶దు 38 లను !ZLu ±కN Pల; 39 ల×షp
బÐసతp ఎ%6ను 40 కబ¢Ëను ల}4సు IJ6షp %?ె#తp 41 బéw x%ను నయమ
మ³x అనునV, 9ాట- పలs6ల; %ా పయరF పటC ణమ ల;. 42 >బµ`
ఎెరF ఆాను PాN అా`T:Zీబ 43 ?PÀల అ×èబ మ#³ా అనునV, 44
9ాట- పలs6ల; %ా ¾!్మ పటC ణమ ల;. ఎÅ\ను x" %ా\మమ ల;ను

పలs6ల;ను, 45 ఎÅ\ను nదల;" సమ దKమ వరక; అiదు ాKంత మంతయ ,
46 x" పటC ణమ ల;ను %ా\మమ ల;ను, ఐగ పN ఏట-వరక; 12దw
సమ దKమ వరక;ను అiదును, 47 %ాజjను 9ాట- ాKంతమ వరక;ను 9ాట%ా\మమ ల;ను పలs6ల;ను, 48 మన పKేశమందు ా]రF య¬N రF 49 WóÅ
దTx` Iర తqTx` 50 అను ెáరF అTxబ ఎÌ2C ¹ 51 ఆమ %Ì2ను
లkను %Sలk అనునV, 52 9ాట- %ా\మమ ల; %ా పదండ పటC ణమ ల;.
53 ఆ#ాబ దూమ ఎాను 54 యమ బéతNపయ అÓ2ా హÑమ
N Iరత#ాË
అను ¨¼బ¢Kను ZీãరF అనునV, 9ాట- పలs6ల; %ా ¾!్మ పటC ణమ ల;. 55
మãను క#?4ల; yఫ య టC PQజ?KPల; 56 ±?w యమ జjT°హ 57
కPÀను %Sëయ Jమ` అనునV, 9ాట- పలs6ల; %ా ప పటC ణమ ల;. 58
హలc
ú ల; బéతqరF %?ోరF మ#ాతp 59 బéతT°తp ఎలsN ÅననునV, 9ాట- పలs6ల;
%ా ఆరF పటC ణమ ల;. 60 Iరx#§ మన%ా IరతËయల; రబµË అనునV,
9ాట- పలs6ల; %ా #?ండ పటC ణమ ల;. 61 అరణమ న బéత#ాబµ !ºw ను Z2ాా
"బµªను PÀలs4లహÑ ఎT:¶ º అనునV, 62 9ాట- పలs6ల; %ా ఆరF పటC ణమ ల;.
63 PQరషలమ లk "వZింAన PQబZీ య లను యx వంశసుÍల;
>9Eయ లకP#S గనుక PQబZీయ ల; TEట-వరక; PQరషలమ లk
యx వంశసుÍల±దw "వZించుచుTx`రF.
PQహþషpవ 16
1 ãZLప పతpKలక; *ట-వలన వAdన వంతp PQ#SÅ PQదుట ±#ాwను
ద#Sనుం(ెను, 2 తరFuననున` ఆ PQ#SÅ Pట-9:ంబ(f%ా PQ#SÅనుం(f బéేల;

మన ేశమ వరక; అరణమ 9ా1ించును. 3 అ బéేల; నుం(f లcàవరక;
P అx#తp అ#§య ల స#S హదుwవరక; ¯ా%S I\ం బéì#నువరక;ను
%?జ?రF వరక;ను పడమట-9:ౖప%ా య1L6 ¬య ల స#Sహదుwవరక; 9ా1ింెను.
x" స#Sహదుw సమ దKమ వరక; ¯ా%?ను. 4 అకడ ãZLప పతpKలsౖన మనÌLª
ఎâాKPమ ల; ¯ా సÍ ~మ ను ం#S. 5 ఎâాKP]య ల స#Sహదుw, అన%ా 9ా#S
వంశమ ల పన 9ా#SI ఏరu(fన స#Sహదుw అx#తp అxwరF నుం(f ]
బéì#నువరక; తరFu%ా 9ా1ింెను. 6 9ా#S స#Sహదుw
!?4xతpTUదwనున` సమ దKమ వరక; పhd¹తN రమ %ా 9ా1ింA ఆ
స#Sహదుw xTx ¬ª లkనువరక; తరFu9:ౖప%ా చుటBC J#S%S యT°}వరక;
తరFuన x" xట- 7 యT° }నుం(f అx#తpవరక;ను Tx#ాxవరక;ను
PQ#SÅక; త%S> ±#ాwను TUదw తpదమ టMC ను. 8 తపuయ nదల;" ఆ
స#Sహదుw ాTx Pట-వరక; పhdమమ %ా 9ా1ించును. అ 9ా#S
వంశమ లపన ఎâాKP]య ల %తK ¯ా సÍ ~మ . 9 ఎâాKP]య లక;
అచdటచdట ఇయ బ(fనపటC ణమ ల; %ా ఆ పటC ణమ ల"`య 9ాట%ా\మమ ల;ను మనÌీª య ల ¯ా సÍ ~మ లk నుం(ెను. 10 అPే %?జ?రFలk
"వZింAన కTxయ ల ేశమ ను 9ారF ¯ా ¥ºనపరFచునలదు. TEట-వరక; ఆ
కTxయ ల; ఎâాKP]య లమధ "వZించుచు పను`కటBC
xసులsౖయ Tx`రF.
PQహþషpవ 17
1 మనÌLª ãZLప 12దwక;మరFడ గనుక అత" %తKమ నక;, అన%ా మనÌLª

12దw క;మరFడను %Sలదు ేWా¥పJయ T:ౖన మ×రFనక; *ట6 వలన
వంతpవెdను. అతడ య దz రF(ైనందున అత"I %Sలదును బµానును
వెdను. 2 మనÌీª య లలk !%S>న 9ా#SI, అన%ా అëPQజ?#§య లక;ను
¨¼ల×య లక;ను అ\PÚయ ల క;ను Ì2?]య లక;ను ¨¼12#§య లక;ను
Ì2] ºయ లక;ను 9ా#S 9ా#S వంశమ లపన వంతpవెdను. 9ా#S
వంశమ లనుబట-C ãZLప క;మరF(ైన మనÌLª ±క మగ సంxనమ. 3
మనÌLª మ "మనుమడను మ×రF ఇనుమనుమడను %Sలదు మనుమడను
¨¼12రF క;మరFడT:ౖన Z2లk12 }దుక; క;మ#?Nల%ా" క;మరFల; పటC లదు.
అత" క;మ#?Nల 1LరFల; మహల T°య హþ%ా6 !ల J#ాq అనునV. 4 9ారF
యజక;(ైన ఎ>యజరF ఎదుట- I" నూను క;మరF(ైన PQషpవ
PQదుట-I" పK¥x నుల PQదుట-I" వAdమ సదరFలమధ మక;
¯ా సÍ ~!యవలsన" PQ9ా ¹ÌLక; ఆజj®1ింె న" మనV ేయ%ా
PQషpవ PQ9ా Z2లVAdనటBC 9ా#S తం(fK ±క సదరFలమధ
9ా#SI ¯ా సÍ ~మ >ెdను. 5 ాబట-C ±#ాwను అదw #Sనున` %Sలదు
బµానుల;%ాక మనÌీª య లక; పవంతpల; ¨¼చుd%ా వెdను. 6 ఏల యన%ా
మనÌీª య ల ZీN  సంxనమ ను 9ా#S పరFష సంxనమ ను ¯ా సÍ ~మ ల;
ంెను. %Sలదుేశమ తIన మనÌీª య లక; ¯ా సÍ ~మPQను. 7
మనÌీª య ల స#Sహదుw ఆÌLరFనుం(f Ì2?మ నక; తరFu%ానున`
!?4xవరక;ను దfణమ న ఏనN పuయ "9ాసుల9:ౖపనక; 9ా1ింెను. 8
తపuయేశమ మనÌీª య లxPQను; అPే మనÌీª య ల స#Sహదుwలk"
తపuయ ఎâాKP ]య లxPQను. 9 ఆ స#Sహదుw ాTxPట- దfణ క;న

ఆ Pట-వరక; 9ా1ింెను. మనÌీª య ల ఊళ6 లk ఆ ఊళØ
6 ఎâాKP]య లక;
క>%?ను; అPే మనÌీª య ల స#Sహదుw ఆ Pట-I ఉతN రమ %ా సమ దKమ
వరక; 9ా1ింెను. దfణ భ! ఎâాKP]య ల క;ను ఉతN రభ!
మనÌీª య లక;ను క>%?ను. 10 సమ దKమ 9ా#S స#Sహదుw; ఉతN రక;న అ
ఆÌL#§య ల స#Sహదుwక;ను, తరFuక;న ఇWాîఖ#§య ల స#Sహదుw క;ను
న(fెను. 11 ఇWాîఖ#§య ల పKేశమ లkను ఆÌL#§య ల పKేశ మ లkను
బéెªయను x" పరమ ల;ను ఇబ¿6 యమ ను x" పరమ ల;ను ోరF
"9ాసుల;ను x" పరమ ల;ను ఏT°w రF "9ాసుల;ను x" పరమ ల;ను
xTxక; "9ాసుల;ను x" పరమ ల;ను %Sోw "9ాసుల;ను x"
పరమ ల;ను, అన%ా మడ ండల పKేశమ మనÌీª య లక; క>%S
య న`. 12 కTxయ ల; ఆ ేశ మ లk "వZింపవలsన" గట-C పటBC పట-C
య ం(f#S గనుక మనÌీª య ల; ఆ పరమ లను ¯ా ¥ºనపరచునలక P#S.
13 ఇWా\PÚయ ల; బలవంతpలsౖన తరF9ాత 9ారF కTxయ ల ేత
9:ట-Cపనుల; ేPంచు"#S ా" 9ా#S ేశమ ను ప#SN%ా
¯ా ¥ºనపరచునలదు. 14 అపడ ãZLప పతpKల; PQషpవమ ³ల
ఒక *ట- ఒక వంతpTE ¯ా సÍ ~మ %ా ఇAdJV? ¤మ ఒక %tపu
జన¤గx? ఇవరక; PQ9ా మమ 4ను ºVంెన" మనVేయ%ా 15
PQషpవ]రF %tపu జనమ గనుక ఎâాKP]య ల±క మనమ
]క; ఇరFక;%ా నున` PQడల ]రF అడVI P అకడ 12#Syèయ ల
ేశమ లkను #?âాPÀయ ల ేశమ లkను ]క; ]#³ ెట6 B నరక;నుడ"
9ా#S ె12uను. 16 అందుక; ãZLప పతpKల;ఆ మనమ మక;xలదు;

అయ %ాక పల6 పbటBన "వZించు కTxయ ల కంద#SI, అన%ా
బéెªయనులk"9ా#SI" x" పరమ ల లk" 9ా#SI" PQజ?KPల; లkయలk"
9ా#SI" ఇనుప రథమ ల;న`వ"#S. 17 అపuడ PQషpవ ãZLప పతpK
లsౖన ఎâాKP]య లను మనÌీª య లను చూA]రF ఒక V¯ాNరజనమ , 18
]క; అ¥కబలమ గలదు, ]క; ఒకవంతp *ట-Pాదు; ఆ ండ ]ే, అ
అర ణమ గనుక ]రF x"" నరక;(f, అపడ ఆ పKే శమ ]దగ ను;
కTxయ లక; ఇనుపరథమ ల;ం(fనను 9ారF బలవంతpలsౖయ ం(fనను ]రF
9ా#S ేశమ ను ¯ా ¥ºన పరచునగలరT:ను.
PQహþషpవ 18
1 ఇWా\PÚయ ల; ఆ ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచు"న తరF9ాత 9ారందరF
ÌిలkహÑనక; కc(f వAd అకడ పKతmప గ (xరమ 9EZి#S. 2
ఇWా\PÚయ లలk ¯ా సÍ ~మ ల; ఇంక ంద" Pడ%తKమ ల; ఉం(ెను. 3
ావన PQషpవ ఇWా\PÚయ ల ఇట6 T:ను] 1ితరFల ేవ(ైన
PQ9ా ]IAdన ేశమ ను ¯ా ¥ºన పరచున 9:ళ6క;ండ ]#?Tx`ళØ
6
తడవేZ2దరF? 4 పKJ %తKమ నుం(f మ గ¶ #³Zి మనుషpలను Tx±దw క;
ర1ిuంAన PQడల TEను 9ా#S" పం12దను; 9ారF లA ేశ సంxరమ ేయ చు
ఆయ ¯ా సÍ ~మ లపన x" Vవరమ ను 9ాKZి Tx ±దw క;
¬Zి"వెdదరF. 5 9ారF ఏడవంతpల;%ా x" పంచుందురF. యx
వంశసుÍల; దfణక;న తమ స#Sహదుwలkపల ">A య ండవలsను. ãZLప
పతpKల; ఉతN ర క;న తమ స#Sహదుwలkపల ">A య ండవలsను. 6 ]రF

ఏడ వంతpల;%ా ేశVవరమ ను 9ాKZి Tx ±దw క; ¬Zి" #ావలsను. TEను
ఇకడ మన ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" ] "!తN మ వంతp*టB
6
9EZ2దను. 7 లయ లక; ] మధ ఏ వంతpను కల;గదు, PQ9ాక;
యజక ధర4మ ేయ టä 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ . %ాºయ ల;ను రబéయ ల;ను
మనÌLª అరz%తKప9ారFను ±#ాwను అవతల తరFuక;న PQ9ా
ZLవక;(ైన ¹ÌL 9ా#SIAdన ¯ా సÍ ~మ లను ంయ Tx`రF. 8 ఆ
మనుషpల; లA పKయణమ ా%ా PQషpవ ేశ Vవరమ ను 9ాKయ టక;
9:ళ6బ¢వ 9ా#S]రF ఆ ేశమ లk బ(f నడచుచు x" Vవరమ ను 9ాKZి
Tx±దw క; J#S%S రం(f; అపడ TEను ÌిలkహÑలk ]రక; PQ9ా
స"`¥" వంతp*టB
6 9EPంెద నన%ా 9 ఆ మనుషpల; 9:È6 ేశసంxరమ
ేయ చు ఏడవంతpల;%ా, %ా\మమ లపన, x" Vవరమ ను పసN కమ లk
9ాKZి ÌిలkహÑలk" ాæçమ లkనున` PQషpవ ±దw క; వAd#S. 10
9ా#Sరక; PQషpవ ÌిలkహÑలk PQ9ా స"`¥" వంతp*టB
6 9EZి 9ా#S
9ా#S వంతpలపన ఇWా\PÚయ లక; ేశమ ను పంA 12టMCను. 11
బ¿Tx]య ల %తKమ నక; 9ా#S వంశమ ల పన, వంతp*ట- వెdను; 9ా#S
*ట-వలన క>%Sన స#Sహదుw యx వంశసుÍల స#Sహదుwక;ను ãZLప పతpKల
స#Sహదుwక;ను మధనుం(ెను. 12 ఉతN రక;న 9ా#S స#Sహదుw ±#ాwను
nదల;" PQ#SÅక; ఉతN రక;న P పడమర%ా ండల ేశమ వరక;
9ా1ింెను, x" స#Sహదుw బéx9:ను అర ణమ వరక; ¯ా%?ను. 13 అకడనుం(f
ఆ స#Sహదుw లcà 9:ౖపన, అన%ా బéేలను లcà దfణమ వరక; ¯ా%S I\ం
బ¿ì#నుక; దfణమ ననున` ండ] అx#తp అxwరFవరక;

9ా1ింెను. 14 అకడనుం(f x" స#Sహదుw దfణమ న బ¿ì#నుక;ను
ఎదురF%ా నున` ండనుం(f పడమర%ా దfణమ నక; J#S%S అకడ నుం(f
యx వంశసుÍల పటC ణన I#ాxËల; అన%ా Iరx#§మ వరక;
9ా1ింెను, అ పడమట-క;. 15 దfణక;న Iరx#§మ ననుం(f x"
స#Sహదుw పడమట-క;న T:âN య ళ6 యటవరక; ¯ా%S 16 ఉతN రక;న
#?âాPÀయ ల లkయలkనున` బ¿í ¨©T°`మ లkయPQదుటనున`
ండపKకననుం(f దfణక;న బ¿í¨©T°`మ లkయమర¶ మ న PQబ
Zీయ ల పKేశమ వరక; ¯ా%S ఏí#%³ల;వరక; 9ా1ింెను. 17 అ ఉతN ర
క;నుం(f ఏíÌ2షpవరక; 9ా1ింA అదు]్మమ నక; ఎక;bట-I
ఎదురF%ానున` %?Úలkతpవరక; ¯ా%S రబéయ (ైన బ¢హను #ాJ ±దw క;
%?ను. 18 అ ఉతN రక;న xనమ నక; ఎదురF%ా 9ా1ింA అ#ాబµవరక;
%S అకడనుం(f ఆ స#Sహదుw ఉతN ర క;న బéì%ా6వరక; ¯ా%?ను. 19
అకడనుం(f ఆ స#Sహదుw ±#ాwను దfణక;నఉప సమ దKమ ±క
ఉతN #ాఖతమ వరక; 9ా1ింెను. అ దfణక;న x"I స#Sహదుw. 20
తరFuక;న ±#ాwను x"I స#Sహదుw. x" చుటBCనున` స#Sహదుwల
పKారమ బ¿Tx]య లక; 9ా#S వంశ మ లపన క>%Sన ¯ా సÍ ~మ ఇ.
21 బ¿Tx]య ల %తKమ నక; 9ా#S వంశమ ల పన క>%Sన పటC ణమ ల;
ఏ9Eవన%ా PQ#SÅ బéì%ా6 PQ?Zీసు 22 బéత#ాబµ Z2మ #ాPమ
బéేల; ఆమ ా#ా ఒâాK 23 ?పర¹4" ఒ1ి` %?బµ అనునV, 24 9ాటపలs6ల; %ా పం(ెKండ పటC ణమ ల;. 25 %Sëãను #ామ బ¿P#తp !ZLu
26 ?Óీ#ా ¹¯ా #³?మ ఇ#?uPల; తరల 27 ZLల ఎలsప PQరషలమ

అనబ(fన ఎబZీ %Sëయ Iరతp అను నV; 9ాట- పలs6ల; %ా పదుTxల;గ
పటC ణమ ల;. 28 9ా#S వంశమ ల పన ఇ బ¿Tx]య లక; క>%Sన
¯ా సÍ ~మ .
PQహþషpవ 19
1 #?ండవ వంతp *ట- Ìి¹య ల పmమ %ా, అన%ా 9ా#S వంశమ లపన
Ìి¹య ల %తK పmమ %ా వెdను. 9ా#S ¯ా సÍ ~మ యx వంశసుÍల
¯ా సÍ ~మ మధనుం(ెను. 2 9ా#SI క>%Sన ¯ా సÍ ~ ¤దన%ా బ¿P#ª?బµ Ì2బ
¹లx 3 హజరFªవల; బµల ఎజ?మ ఎలkNలదు బéతల; #ా4 4 Zిక6గ
బéత4#ాబ¢దు హజరq¯ా 5 బéె6బµãతp ార ¨¼ను అనునV, 6 9ాటపలs6ల; %ా పదమడ పటC ణ మ ల;. 7 అPÀను #S¹4ను ఎెరF ఆానును
అనునV; 9ాట- పలs6ల; %ా Txల;గ పటC ణమ ల;. 8 దfణమ న #ామతను
బµలెËPరFవరక; ఆ పటC ణ మ ల చుటBCనున` పలs6ల"`య ఇV
Ìి¹య ల %తKమ నక; 9ా#S వంశమ లపన క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 9
Ìి¹య ల ¯ా సÍ ~మ యx వంశసుÍల వంతpలk" ´µగమ ; ఏలయన%ా
యx వంశసుÍల ´µగమ 9ా#SI ఎక;వ గనుక 9ా#S ¯ా సÍ ~మ నడమను
Ìి¹య ల; ¯ా సÍ ~మ ం#S. 10 మడవవంతp *ట- 9ా#S
వంశమ పన జ?బలc య ల పmమ %ా వెdను. 9ా#S ¯ా సÍ ~ప
స#Sహదుw Wా#§దువరక; ¯ా%?ను. 11 9ా#S స#Sహదుw పడ మట-9:ౖప%ా
మరలవరక;ను దబµËషతpవరక;ను ¯ా%S ±?`యమ నక; ఎదురF%ానున`
Pట-వరక; 9ా1ింA 12 Wా#§దునుం(f సూ#దయ క;న I¯6 xNబ¢రF

స#Sహదుwవరక; xబ¿ రతpనుం(f యÓీయక; ఎI 13 అకడనుం(f తరFu
తటBC %SతN¨¼12రFవరక;ను ఇx *నువరక;ను ¯ా%S TEయవరక; 9ా1ించు
#S¹4నుదనుక PQను. 14 x" స#Sహదుw హTx`నువరక; ఉతN రక;న
చుటBC" అకడనుం(f PాNPల; లkయలk ">ెను. 15 కటµCతp నహలల;
Ìి¹Öను ఇదల బéె6¨Áమ అను పం(ెKండ పటC ణమ ల;ను 9ాట- పలs6ల;ను. 16
ఆ పటC ణమ ల;ను 9ాట- పలs6ల;ను 9ా#S వంశమ లపన జ?బలc
య లక; క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 17 Txల;గవ వంతp *ట- 9ా#S వంశమ లపన
ఇWాî ఖ#§య ల పmమ %ా వెdను. 18 9ా#S స#Sహదుw PQజ?K Pల; ?సులk6తp
షTEమ హప#ాPమ Ìీãను అనహ#ాతp రáËతp Iను 19 అబ¿సు
#?తp ఏన¶ `మ 20 ఏíహxw బéతuZ2qసు అను సÍ లమ లవరక; 21 ¯ా%S
xబ¢రF షహ*మ బéెªషp 22 అను సÍ లమ లను xట- ±#ాwను వరక;
9ా1ింెను. 23 9ాట- పలs6ల; %ాక పదుమడ పటC ణమ ల; 9ా#S ాPQను. అV
9ాట- పలs6ల కcడ 9ా#S వంశమ ల పన ఇWాîఖ#§య ల %తKమ నక;
క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 24 అPదవ వంతp *ట- 9ా#S వంశమ లపన ఆÌL#§
య ల పmమ %ా వెdను. 25 9ా#S స#Sహదుw ¨¼ల తpహ> బ¿ెను అÔప 26
అల¤4లsక; అమదు !Ì2 యల;. పడమట అ క#?4ల;వరక;ను
Ìీ#S6బµ`తp వరక;ను ¯ా%S 27 తరFuక;న బéw x%నువరక; J#S%S
జ?బలcను ´µగమ ను PాNPల; లkయను xట- బéేక;నక;ను
T:PÀPల;నక;ను ఉతN ర క;నవచు 28 ఎడమ9:ౖపన అ
ాబల;వరక;ను ¨¼బ¢Kను #?బ హ¹4ను ాTx 12దw Zీోనుల వరక;ను
9ా1ింెను. 29 అకడనుం(f ఆ స#Sహదుw #ామవరక;ను Åటగల ¯రను

పటC ణమ వరక;ను 9ా1ింA అకడనుం(f J#S%S ¯ా వరక; ¯ా%S
అకడనుం(f అ×èబ స#Sహదుwనుపట-C సమ దKమ వరక; ¯ా%?ను. 30 ఉమ4
ఆÓ2క; #?బ 9ాట- పలs6ల కcడ అV PరFవ#?ండ పటC ణమ ల;. 31 9ాటపలs6ల కcడ ఆ పటC ణమ ల; 9ా#S వంశమ లపన ఆÌL#§య ల %తKమ నక;
క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 32 ఆరవ వంతp *ట- 9ా#S వంశమ లపన నâాNÚ య ల
పmమ న వెdను. 33 9ా#S స#Sహదుw ¨¼లsపను జయన`మ లk"
Zిందూరవనమ ను అx!యను కను మను యబ¿`Pల;ను nదల;"
లకcమ వరక; ¯ా%S 34 అకడనుం(f పడమర%ా అజT°N xబ¢రF వరక;
9ా1ింA అకడనుం(f హÑÅక;వరక; దfణక;న జ?బ లcనును, పడమట
ఆÌLరFను xట- తరFuన ±#ాwను TUదw యxవరక;ను 9ా1ింెను. 35
Åటగల పటC ణమ లవన%ా ºw మ జ³రF హమ4తp రకతp IT:`#?తp 36
అxమ #ామ }¯రF 37 ?ెషp ఎెKPÀ ఏí}¯రF 38 ఇ#ను !గwలల;
హþ#³మ బéతTxతp బéెªషp అను నV; 9ాట- పలs6ల;%ాక పంొ!్మ
పటC ణమ ల;. 39 ఆ పటC ణమ ల;ను 9ాట- పలs6ల;ను 9ా#S వంశమ లపన
నâాNÚయ ల %తKమ నక; క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 40 ఏడవ వంతp *ట- 9ా#S
వంశమ లపన xయ ల పmమ %ా వెdను. 41 9ా#S ¯ా సÍ ~ప స#Sహదుw
జ#ా 42 ఎాNãల; ఇ#?ªషp Ì2యÚËను 43 అయ లkను PQx ఏలkను
44 Jమ` ఎÅ\ను ఎెN ³ %Sబ¿Ëను 45 బµలx PQహÑదు బ¿TEబ¿రక; 46
గJK¹4ను ¤య#ను రÅను య అను సÍ లమ లక; 9ా1ింెను. 47
x య ల స#Sహదుw 9ా#S±దw నుం(f అవతలక; 9ా1ింెను. xయ ల;
బయల;ే#S లsÌ2మ ]ద య దz మ ేZి x" పటBC" ల6 12ట-C

¯ా ¥ºనపరచు" x"లk "వZింA తమ 1ితరF(ైన xను 1LరFనుబట-C ఆ
లsÌ2మ నక; xనను 1LరF 12ట-C#S. 48 9ాట- పలs6ల;%ాక PÀ పటC ణమ ల; 9ా#S
వంశ మ లపన xయ ల %తKమ నక; క>%Sన ¯ా సÍ ~మ . 49
స#Sహదుwలను బట-C ఆ ేశమ ను ¯ా సÍ ~మ ల;%ా పంA 12టC Bట మ %SంAన
త#ా త ఇWా\PÚయ ల; నూను క;మరF(ైన PQషpవక; ¯ా సÍ ~!Ad#S.
50 PQ9ా Z2లVAdన x""బట-C 9ారF అతడ అ(f%Sన పటC ణమ ను, అన%ా
ఎâాKP]య ల మనపKేశమ లkనున` Jమ` ెqరహÑను అత" IAd#S.
అతడ ఆ పటC ణమ ను కట-C ంA x"లk"వZింెను. 51 యజక;(ైన ఎ>యజ
రFను నూను క;మరF(ైన PQషpవయ ఇWా\PÚ య ల %తKమ ల±క
1ితరFల క;టBంబమ లలk" మ ఖుల;ను ÌిలkహÑలkనున` పKతmప
గ (xరమ TUదw PQ9ా స"`¥" *ట6 వలన పంపకమ ేZిన ¯ా సÍ ~మ ల;
ఇV. అపడ 9ారF ేశమ ను పంA12టC Bట మ %SంA#S.
PQహþషpవ 20
1 మ#Sయ PQ9ా PQషpవక; Z2లVAdన ేమన%ా 2 వ
ఇWా\PÚయ ల ఇట6 నుమ ె>య కP రబµటBన ఒక" చం1ిన
నరహంతక;డ ా#S వటక; TEను ¹ÌLT°ట ] ప>IంAన ఆశ\య
పరమ లను ]రF ఏరuరచునవలsను. 3 హతVషయ పKJహత
ేయ 9ాడ #ాకవనటB
6 అV ]క; ఆశ\యపరమ లగ ను. 4 ఒకడ ఆ
పరమ లలk ఒక x"I ా#SP ఆ పరx ర మ TUదw ">A, ఆ పరమ
±క 12దwల; VనునటB
6 తన సంగJ ె1ిuన తరF9ాత, 9ారF పరమ లk"I

9ా"" ేరFd" తమ±దw "వ Zించుటక; 9ా"I సÍ ల!యవలsను. 5
హతVషయమ లk పKJ హత ేయ 9ాడ 9ా"" త#S!నPQడల 9ా" ేJI
ఆ సరహంతpక;" అపu%Sంపకcడదు; ఏలయన%ా అతడ రబµటBన తన
రFగ 9ా" చం12ను%ా" అంతక; మ నుప 9ా"యందు పగపటC లదు. 6
అతడ ¬రFu TUందుట?r సమజమ T:దుట "ల;చువరక;ను, తరF9ాత ఆ
నమ లkనున` యజక;డ మరణమ TUందువరక;ను ఆ పరమ లkTE
"వZింపవలsను. తరF9ాత ఆ నరహంతక;డ ఏ పటC ణమ నుం(f ా#SPQT° ఆ
పటC ణమ నక;ను తన Pంట-I" J#S%S #ావలsను. 7 అపడ 9ారF నâాN Úయ ల
మనమ లk" గ>లయలk ?ెషpను, ఎâాKP ]య ల మనమంద>
Ì2?మ ను, యx వంశసుÍల మనమంద> ¨¼బ¢Kనను Iరత#ాËను
పKJష¡ పరA#S. 8 తరFuక;న ±#ాwను అవతల PQ#SÅTUదw రబé య ల
%తKమ లkనుం(f xనమ ]దనున` అరణ మ లk" బéZ2రFను, %ాºయ ల
%తKమ లkనుం(f %Sలదు లk" #ా¹తpను, మనÌీª య ల %తKమ లkనుం(f
బµానులk" %లనును "య!ంA#S. 9 రబµటBన ఒక" చం1ిన9ాడ
సమజమ ఎదుట "ల;వకమ నుప అక(fI ా#SP హతVషయ
పKJహత ేయ 9ా"ేత చంపబడక య ండనటB
6 ఇWా\PÚయ లకంద #SI"
9ా#Sమధ "వZించు పరేలక;ను "య!ంపబ(fన పరమ ల; ఇV.
PQహþషpవ 21
1 లయ ల 1ితరFల క;టBంబమ ల పK¥xనుల; కTxను ేశమంద> ÌిలkహÑలk
యజక;(ైన ఎ>యజరF TUదw క;ను, నూను క;మరF(ైన PQషpవ

±దw క;ను, ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల±క 1ితరFల క;టBంబమ ల
పK¥xనుల±దw క;ను వAd 2 ¤మ "వZించుటక; పరమ లను మ
పవలక; లమ లను ఇయవలsన" PQ9ా ¹ÌLx #ా
ఆజj®1ింెనన%ా 3 ఇWా\ PÚయ ల; PQ9ా మటపన తమ ¯ా సÍ ~మ
లలk ఈ పటC ణమ లను 9ాట- లమ లను లయ ల IAd#S. 4 వంతp*టక}¬య ల వంశమ ల పmమ %ా వెdను. లయ లలk యజక;(ైన
అహ#ను వంశక;ల పm మ %ా యx %JKక;లనుం(fయ , Ìి¹ను %JK
క;లనుం(fయ , బ¿Tx]ను %JKక;లనుం(fయ *ట6 వలన వAdనV పదమడ
పటC ణమ ల;. 5 క}¬య లలk !%S>న వంశక;ల పmమ %ా ఎâాKPమ
%JKక;ల నుం(fయ , xను %JKక;ల నుం(fయ , మనÌLª అరz
%తKప9ా#Sనుం(fయ వంతp*ట6 వలన వAdనV ప పటC ణమ ల;. 6
ఇWాîఖరF %JKక;లనుం(fయ , ఆÌLరF %JKక;ల నుం(fయ , నâాN>
%JKక;లనుం(fయ , బµానులkనున` మనÌLª అరz%తKప9ా#Sనుం(fయ
*ట6 వలన %?#ªయ లక; క>%SనV పదమడ పటC ణమ ల;. 7 రబéను %JK
క;లనుం(fయ , %ాదు %JKక;లనుం (fయ , జ?బలcను %JKక;లనుం(fయ ,
9ా#S వంశమ లపన #ా#§య లక; క>%SనVపం(ెKండ పటC ణమ ల;. 8
PQ9ా ¹ÌL x #ా ఆజj®1ింAనటB
6 ఇWా\PÚయ ల; వంతp *ట6 వలన ఆ
పటC ణమ లను 9ాట- లమ లను లయ ల IAd#S. 9 9ారF యxవంశసుÍల
%తKమ లkను Ìి¹ య ల %తKమ లkను ెపuబ(fన 1LరFల;గల PÀ పటC ణ
మ లను ఇAd#S. 10 అV లయ లsౖన క}¬య ల వంశమ లలk అహ#ను
వంశక;లక; క>%SనV, ఏలయన%ా nదట ేJIవAdన వంతp*ట- 9ా#S. 11

యxవంశసుÍల మన మ లk 9ా#SI Iరత#ాË, అన%ా ¨¼బ¢Kను "Ad#S. ఆ
అ#ాË అTxక; తం(fK x" చుటBCనున` లమ ను 9ా#S IAd#S. 12 అPే ఆ
పటC ణమ ±క లమ లను x" %ా\మమ లను PQఫT:` క;మరF(ైన
ాలబ నక; ¯ా సÍ ~ మ %ా ఇAd#S. 13 యజక;(ైన అహ#ను సంxనప9ా#SI
9ారF నర హంతక;"I ఆశ\యపటC ణన ¨¼బ¢Kనును 14 x" ల మ ను
>బµ`ను x" లమ ను య¬N రFను x" ల మ ను ఎÌ2C ¹యను x"
లమ ను లkనును x" లమ ను 15 ెáరFను x" లమ ను
ఆP"" x" ల మ ను య టC య ను x" లమ ను బéెªషpను x"
లమ ను, 16 అన%ా ఆ #?ండ %తKమ ల9ా#Sనుం(f ¾!్మ పటC ణమ లను
ఇAd#S. 17 బ¿Tx]ను %తKమ నుం(f Txల;గ పటC ణమ లను అన%ా
%Sëãనును x" లమ ను %?బను x" లమ ను 18 అTxతpను x"
లమ ను అలk4నును x" లమ ను ఇAd#S. 19 యజక; లsౖన అహ#ను
వంశక;ల పటC ణమ ల"`య 9ాట- ల మ ల; %ా పదమడ పటC ణమ ల;.
20 క}¬య ల వంశప9ా#?rన లయ లక;, అన%ా క}తp సంబంధులలk
!%S>న9ా#SI వంతp*ట6 వలన క>%Sన పటC ణమ ల; ఎâాKPమ %తKమ నుం(f
9ా#SIయబ(ెను. 21 Txల;గ పటC ణమ లను, అన%ా ఎâాKP] య ల
మనేశమ లk నరహంతక;"రక; ఆశ\యపటC ణ న Ì2?మ ను x"
లమ ను %?జ? రFను x" లమ ను 22 IబµqPమ ను x" లమ ను
బéì#నును x" లమ ను 9ా#SIAd#S. 23 xను %JKక;లనుం(f Txల;గ
పటC ణమ లను, అన%ా ఎెN ³ను x" లమ ను %Sబ¿Ëనును x" లమ ను
24 అయలkనును x" లమ ను గJK ¹4నును x" లమ ను

9ా#SIAd#S. 25 #?ండ పటC ణ మ ల;ను, అన%ా మనÌLª అరz%JKక;లనుం(f xTx
క;ను x" లమ ను గJK¹4నును x" ల మ ను ఇAd#S. 26 9ాటలమ ల; %ాక క}తp సంబం ధులలk !%S>న9ా#SI క>%Sన
పటC ణమ ల"`య ప. 27 లయ ల వంశమ లలk %?#ª య లక; #?ండ
పటC ణ మ లను, అన%ా నరహంతక;"రక; ఆశ\యపటC ణమగ బµానులk"
%లనును x" లమ ను బ¿PQÌ2C#ాను x" లమ ను ఇAd#S. 28
ఇWాîఖరF %JKక;ల నుం(f Txల;గ పటC ణమ లను, అన%ా Iనును x"
లమ ను xబ¿రతpను x" లమ ను యర4తpను x" లమ ను 29
ఏన¶ `మ ను x" లమ ను ఇAd#S. 30 ఆÌLరF %JKక;లనుం(f Txల;గ
పటC ణమ లను, అన%ా !Ì2యల;ను x" లమ ను అబ¢wనును x" ల
మ ను 31 ¨¼లతpను x" లమ ను #?బ ను x" లమ ను ఇAd#S.
32 నâాN> %JKక;లనుం(f మడ పటC ణ మ లను, అన%ా నరహంతpక;"రక;
ఆశ\యపటC ణమగ గ>లయలk" ?ెషpను x" లమ ను హ¹4wరFను
x" లమ ను క#ాNనును x" లమ ను ఇAd#S. 33 9ా#S వంశమ లపన
%?#ª య ల పటC ణమ ల"`య 9ాట- లమ ల;%ాక పదమడ పటC ణమ ల;.
34 లయ లలk !%S>న #ా#§య ల వంశమ లక; జ?బలcను
%తKమ లనుం(f Txల;గ పటC ణమ లను, అన%ా ±?`యమ x"
లమ ను 35 క#ాNను x" లమ ను మ`ను x" లమ ను
నహలల;ను x" లమ ను ఇAd#S. 36 రబéను %JKక;ల నుం(f Txల;గ
పటC ణమ లను, అన%ా బéZ2రFను x" లమ ను యహ సును x"
లమ ను 37 ?ె¹తpను x" లమ ను ¤âాతpను x" లమ ను

ఇAd#S. 38 %ాదు %JKక;ల నుం(f Txల;గ పటC ణమ ల;ను, అన%ా
నరహంతక;"రక; ఆశ\యపటC ణమగ %Sలదులk" #ా¹తpను x" ల
మ ను మహనPÀమ ను x" లమ ను 39 ¨¼Ëనును x" లమ ను
యజ?రFను x" లమ ను ఇAd#S. 40 9ా#S 9ా#S వంశమ లపన, అన%ా
లయ ల !%S>న వంశమ లపన అవ"`య #ా#§య లక; క>%Sన
పటC ణమ ల;. వంతp*ట-వలన 9ా#SI క>%Sన పటC ణమ ల; పం(ెKండ. 41
ఇWా\PÚయ ల ¯ా సÍ ~మ లk 9ాట- పలs6ల;%ాక లయ ల పటC ణమ ల"`య
నల;వ PQ"!. 42 ఆ పటC ణమ ల"`ట-I లమ ల;ం(ెను. ఆ
పటC ణమ ల"`య అటä6 య ం(ెను. 43 PQ9ా పKమణమ ేZి 9ా#S
1ితరFల Iెdదన" ె1ిuన ేశమంతయ ఆయన ఇWా\ PÚయ ల
కపu%Sంెను. 9ారF x" ¯ా ¥ºనపరచు" x"లk "వZింA#S. 44 PQ9ా
9ా#S 1ితరFల పKమణమ ేZిన 9ాట"`ట- పKారమ అ"`క;ల యందు
9ా#SI VWా\ంJ కల;గజ³Z2ను. PQ9ా 9ా#S శతpKవలనంద#S" 9ా#S ేJ
కపu%SంAయ ం(ెను గనుక 9ా#SలkTUకడను ఇWా\PÚయ లPQదుట "ల;వ
లకPQను. 45 PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; Z2లVAdన మటల"`ట-లk
ఏయ త1ిuయ ండలదు, అంతయ T:ర9E#?ను.
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¹ÌL ]ాజj®1ింAన ధర4మ ను ధర4WాసN  మ ను అనుస#SంA నడచును(f.
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మన తరF9ాత మన మన తరమ ల9ా#SI" మధ ¯ాfPQయ ండను. 28
అందుక; ¤మ ఇక]దట 9ారF మTE %ా" మ తరమ ల 9ా#STE %ా"
అటB
6 ె1ిuనPQడల ¤మ మన 1ిత రFల; ేZిన బ>1ీఠప ఆారమ ను
చూడ(f; P దహనబ> న#Suంచుటక; ాదు బ> న#Suంచుటక; ాదు%ా",
మక;ను ]క;ను మధ¯ాfPQ య ండట³ య" ెపదమ" అనుంట-!.
29 ఆయన మంరమ T:దుట నున` మన ేవ(ైన PQ9ా బ>1ీఠమ
తపu దహన బల;ల?rనను T:ౖ9Eదమ ల?rనను బల;ల?rనను 9E#tక బ>
1ీఠమ ను కటBCనటB
6 TEడ PQ9ాను అనుస#Sంపక ¾ల%S PనPQడల
TE! PQ9ా]ద ోKహమ ేZినPQడల TE! ¤మ
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సంÌింA#S. 31 అపడ యజక;(ైన ఎ>యజరF క;మరFడగ ÓీT:}సు
రబéయ లను %ాºయ లను మనÌీª య లను]రF PQ9ాక;
V#ధమ %ా ఈ ోKహమ ేయలదు గనుక PQ9ా మన మధనుTx`డ"
TEడ ఎరFగ దుమ ; ఇపడ ]రF PQ9ా ేJలkనుం(f ఇWా\PÚయ లను
V(f1ింA య Tx`ర" ె12uను. 32 యజక;(ైన ఎ>యజరF క;మరFడగ
ÓీT:} సును పK¥xనుల;ను %Sలదులk" రబéయ ల ±దw నుం(fయ ,
%ాºయ ల ±దw నుం(fయ ఇWా\PÚయ ల ±దw క; J#S%S వAd జనులక; ఆ
మట ె>యెపu%ా 33 ఇWా\ PÚయ ల; V" సంÌింA#S. అపడ
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N " య ండవలsను. 9 PQ9ా
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పర కమ %ా ఎరFగ దురF; అV అ"`య ]క; క>%?ను, 9ాట-లk
ఒకట-PQనను త1ిuయ ండలదు. 15 అPే ] ేవ(ైన PQ9ా ]
ె1ిuన ¤లంతయ ]క; క>%Sన పKారమ ] ేవ(ైన PQ9ా ]
IAdన PÀ మంA ేశమ లk ఉండక;ండ ఆయన !మ 4 నhంపజ³య వరక;
PQ9ా ] ]I ×డంతయ #ాజ³య ను. 16 ]రF ] ేవ(ైన
PQ9ా ]క; "య !ంAన ఆయన "బంధనను ]#S Pతర ేవతలను
పంA 9ాట-I నమస#SంAనPQడల PQ9ా Åపమ ] ]ద మండను
గనుక ఆయన ]IAdన PÀ మంA ేశ మ లk నుండ క;ండ ]రF ఘÖమ %ా
నhంA వదురF.
PQహþషpవ 24
1 PQషpవ ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల 9ా#S నంద#S" Ì2?మ లk గ ేZి,
9ా#S 12దwలను 9ా#S పK¥xనులను 9ా#S Txయ¥పతpలను 9ా#S Txయక;లను
1ి>1ింప%ా 9ారF వAd ేవ" స"`¥" ">A#S. 2 PQషpవ జనులంద#S
ఇట6 T:నుఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా
ెపనేమన%ాఆాలమ నుం(f ] 1ితరFల;, అన%ా అబµK}మ క;ను

TxరFక;ను తం(fKPQన ెరహÑ క;టBంëక;ల; న (యఫKట«సు) అదw #S"
"వZింA Pతర ేవతలను పంA#S. 3 అPే TEను న అదw #Sనుం(f ]
1ితరF(ైన అబµK}మ ను డ " వAd కTxను ేశమందంతట సంచ#Sంపజ³Zి,
అత"I సంxనమ ను VసN #Sంపజ³Zి, అత"I ఇ¯ాqక;ను ఇAd J". 4
ఇ¯ాqక;నక; TEను యÅబ ఏWావల "AdJ". WPÀరF మనమ లను
¯ా ¥ºనపరచునునటB
6 9ాట-" ఏWావ IAdJ". యÅబ ను అత"
క;మరFల;ను ఐగ పNలk"I %SP#S. 5 తరF9ాత TEను ¹ÌL అహ#నులను
పం1ి, x" మధను TEను ేZిన I\యలవలన ఐగ 1ీN య లను హతమ ేZి
!మ 4ను 9:ల;ప>I ర1ిuంAJ". 6 TEను ఐగ పNలkనుం(f ] తండKలను
ర1ిuంAనపడ ]రF సమ దKమ TUదwక; #ా%ా ఐగ 1ీN య ల; రథమ లను
#ðతpలను ] తండKలను ఎఱÃ సమ దKమ వరక; త#S!#S. 7 9ారF
PQ9ాక; nఱÃ 12ట-Cనపడ ఆయన ]క;ను ఐగ 1ీN య లక;ను మధ
*కట- క>uంA సమ దK మ ను 9ా#S]I ర1ిuంA 9ా#S" మ ంA9EZ2ను.
ఐగ పN ేశమ లk TEను ేZినx"" ]రF కను`లర చూAJ#S. అటBతరF9ాత
]రF బహÑ నమ ల; అరణమ లk "వ ZింAJ#S. 8 ±#ాwను అదw #S"
"వZింAన అ¹#§య ల ేశమ నక; TEను !మ 4ను ర1ిuంAనపడ 9ారF
] య దz మ ేయ%ా TEను ] ేJI 9ా#S" అపu%SంAJ", ]రF 9ా#S
ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచుంట-#S, 9ారF ] PQదుట "ల;వక;ండ 9ా#S"
నhంపజ³ZిJ". 9 తరF9ాత ¹యబ #ాàను ZిuరF క;మరFడT:ౖన
బµలక;లA ఇWా\PÚయ ల య దz మ ేZి !మ 4 శ1ించుటక; బ¿ãరF
క;మరF(ైన ëలమ ను 1ిల;వనంప%ా 10 TEను ëలమ మనV VనTUల6T:ౖJ"

గనుక అతడ !మ 4ను ºVంచుచుTE వెdను. అత"ేJనుం(f TETE
!మ 4ను V(f1ింAJ". 11 ]రF ±#ాwను xట- PQ#SÅ దగ¶ రక; వAdనపడ
PQ#SÅక; యజమనులగ అ¹#§య ల; 12#Syèయ ల; కTxయ ల;
¨ß¬Nయ ల; %S#¶ ాÌీయ ల; ¨© య ల; PQబZీయ లను9ారF ]
య దz మ ేయ%ా TEను 9ా#S" ] ేJకపu%SంAJ". 12 మ#Sయ TEను ]క;
మ ందు%ా కం#§గలను పం1ిJ";  ఖడ¶ మ ాదు  Vల;
6 ాదు %ా" అ9E
అ¹#§య ల #ాàల "దw #S" >9EZ2ను. ]రF ZLదమ ేయ" ేశమ ను 13
]రF కటC " పటC ణమ లను ]IAdయ Tx`ను. ]రF 9ాట-లk
"వZించుచుTx`రF. ]రF Txట" xKmటల పండ6 ను ఒÚవటల పండ6 ను
JనుచుTx`రF. 14 ాబట-C ]రF PQ9ాయందు భయ భక;Nల;గల9ా#?r,
ఆయనను "షపటమ %ాను సతమ %ాను ZLVంచుచు, ] 1ితరFల; న
అదw #S" ఐగ పNలkను ZLVంAన ేవతలను ¾లగోKZి PQ9ాTE ZLVం చు(f.
15 PQ9ాను ZLVంచుట ] దృÌిC I ×డ" Aన PQడల ]రF ఎవ"
ZLVంెద#, న అదw #S" ] 1ితరFల; ZLVంAన ేవతలను ZLVంెద#,
అ¹#§య ల ేశమ న ]రF "వZించుచుTx`#³ 9ా#S ేవతలను ZLVం ెద#
TEడ ]రF ÅరFను(f; ]#? వ#S" ZLVంప ÅరF"నను TEనును Tx
Pంట-9ారFను PQ9ాను ZLVంెదమ అT:ను. 16 అందుక;
పKజల;PQ9ాను Vస#SèంA Pతరేవతలను ZLVంAనPQడల ¤మ Wాప
గ\సN ుల మగ దుమ %ాక. 17 ఐగ పNేశమను xసుల గృహమ లkనుం(f
మనలను మన తండKలను ర1ిuంA, మన కను`లPQదుట ఆ %tపu సూచక
I\యలను ేZి, మనమ న(fAన మర¶ మ ల"`ట-లkను, మనమ 9:È6న పKజ

లంద#Sమధను మనలను ాా(fన PQ9ాP మన ేవడ. 18 PQ9ా
ఆ ేశమ లk "వZింAన అ¹#§ య ల; nదలsౖన పKజలందరF మనPQదుట
"ల;వక;ండ 9ా#S" >9EZిన9ాడ; PQ9ాTE ZLVంెదమ ; ఆయనP మ
ేవడ" పKతpతN ర!Ad#S. 19 అందుక; PQషpవPQ9ా ప#Sదz
ేవడ, #షమ గల ేవడ, ఆయన ] అప#ాధ మ లను ] ాపమ లను
ప#Sహ#Sంప"9ాడ, ]#ాయనను ZLVంపలరF. 20 ]రF PQ9ాను Vస#SèంA
అనేవతలను ZLVంAనPQడల ఆయన ]క; ¤ల; ేయ 9ా(ైనను మనసుq
6
JKప" ]క; ×డేZి !మ 4ను öణÝంప జ³య నన%ా 21 జనుల; అటB
ాదు, ¤మ PQ9ాTE ZLVంెదమ" PQషpవ ె1ిu#S. 22 అపడ
PQ షpవ]రF PQ9ాTE ZLVంెదమ" ఆయనను ÅరF న`ందుక;
!మ 4ను గ#Sd ]#³ ¯ా{లsౖ య Tx` రన%ా 9ారF¤మ ¯ా{ల¤ అ"#S.
23 అందుకతడఆల%?rే ] మధ నున` అనేవతలను ¾లగోKZి,
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాతటBC ] హృదయమ ను JKపనుడ"
ె12uను. 24 అందుక; జనుల;మన ేవ (ైన PQ9ాTE ZLVంెదమ ,
ఆయన మటP Vందుమ" PQషpవ ె1ిu#S. 25 అటB
6 PQషpవ ఆ
నమ న పKజల "బంధన ేZి 9ా#SI Ì2?మ లk కటC డను V¥" "య!ంA
26 ేవ" ధర4WాసN గ\ంథమ లk ఆ 9ాకమ లను 9ాKPంA 12దw #ాJ" ె1ిuంA
PQ9ా ప#Sదz సÍ లమ లk నున` Zిందూర వృmమ I\ంద x" "ల;వబ¿ట-C
27 జను లంద#S ఇట6 T:నుఆలkAంచు(f, PQ9ా మన ె1ిuన
మటల"`య ఈ #ాJI Vనబ(ెను గనుక అ మన]ద ¯ాf%ా ఉండను.
]రF ] ేవ" Vస#SèంAన PQడల అ ]]ద ¯ాf%ా ఉండను. 28 అపడ

PQషpవ పKజలను తమ ¯ా సÍ ~మ లక; 9:ళ6నం12ను. 29 ఈ సంగతpల;
జ#S%SనతరF9ాత నూను క;మరFడను PQ9ా xసుడT:ౖన PQషpవ
నూటప సంవతq రమ ల వయసుqగల9ా(ై మృJ TUంెను. 30 అత"
¯ా సÍ ~ప స#Sహదుwలkనున` Jమ`ెqరహÑలk అతడ ాJ 12టCబ(ెను. అ
ఎâాKP]య ల మనమ లk" %ాయషp ండక; ఉతN ర క;న నున`. 31
PQషpవ నమ ల"`టను PQషpవ తరF9ాత ఇంక బKJI PQ9ా
ఇWా\PÚయ లరక; ేZిన I\యల"`ట-" ఎ#S%Sన 12దwల నమ ల"`టను
ఇWా\PÚ య ల; PQ9ాను ZLVంచుచు వAd#S. 32 ఇWా\PÚ య ల;
ఐగ పNలkనుం(f ెAdన ãZLప ఎమ కలను Ì2?మ లk, అన%ా యÅబ
నూరF వర}లక; Ì2?మ తం(fKPQన హ¹రF క;మరFల±దw "న ే"
´µగమ లk 9ారF ాJ12ట-C#S. అV ãZLప పతpKలక; ఒక ¯ా సÍ ~మ %ా
ఉం(ెను. 33 మ#Sయ అహ#ను క;మరF (ైన ఎ>యజరF మృJTUంనపడ
ఎâాKPÀ]య ల మనపKేశమ లk అత" క;మరF(ైన ÓీT:}సునక; ఇయ
బ(fన ÓీT:}సు%S#Sలk జనుల; అత" ాJ12ట-C#S.
Txయ¥ప తpల; 1
1 PQషpవ మృJTUంన తరF9ాత ఇWా\PÚ య ల;కTxయ ల
య దz మ ేయ టక; తమలk T:వరF మ ందు%ా 9ా#S ]I వలZిన
PQ9ా ె>యజ³య నటB
6 ాKరÍనేయ%ా 2 PQ9ాఆ ేశమ ను
యxవంశసుÍల IAdయ Tx`ను, 9ారF వలsన" Z2లVెdను. 3 అపడ
యxవంశసుÍల; తమ సదరFలsౖన Ìి¹య లమనమ కTx

య ల య దz మ ేయ టక;మ వంతpలk"I మకcడ రం(f, ¤మ ను
]కcడ ] వంతpలk"I వెdదమ" ెపu%ా Ìి¹య ల; 9ా#S కcడ
P#S. 4 కTxయ ల]I యxవంశసుÍల; Pనపడ PQ9ా
కTxయ లను 12#Syèయ లను 9ా#S కపu%Sంెను గనుక 9ారF బ¿జ?క;లk
ప9Eలమం మనుషpలను హతమ ేZి#S. 5 9ారF బ¿జ?క;లk అో బ¿జ?క;ను
చూA 9ా" య దz మ ేZి కTxయ లను 12#Syèయ లను హతమ ేZి#S. 6
అో బ¿జ?క; ా#S%ా 9ారF అత" త#S! పటBC" అత" ాల;ేతpల బÐటC న
9EKళ6ను ÅZి9EZి#S. 7 అపడ అో బ¿జ?క;తమ ాళØ
6 ేతpల బÐటC న9EKళ6 Ø
Åయబ(fన (ెబËమం #ాàల; Tx ´¢జనప బల6 I\ంద మ కల;
ఏరFనుచుం(f#S. TEను ేZినటä6 ేవడ Txక; పKJఫల!ెdనT:ను. 9ారF
PQరషలమ నక; అత" డ"#ా%ా అతడ అకడ చ"PQను. 8
యxవంశసుÍల; PQరషలమ ]I య దz మ ేZి x"" పటBC"
ల6 బ¿ట-C ఆ పటC ణమ ను ా>d 9EZి#S. 9 తరF9ాత యxవంశసుÍల;
మనమ లయందును దfణేశమందును లkయయందును "వZింAన
కTxయ ల య దz మ ేయ టక; P#S. 10 మ#Sయ యx వంశసుÍల;
¨¼బ¢Kనులk "వZింAన కTxయ ల]I P, ÌLషP" అ¨ßమనును
తల4P" హతమ ేZి#S. 11 ఆ ¨¼బ¢Kను 1LరF Iరత#ాË. అకడనుం(f 9ారF
ెáరF "9ాసుల]I P#S. పర మ ెáరF 1LరF IరేqÓ2రF. 12
ాలబ IరేqÓ2రFను పటBC" ల6 బ¿టC B9ా"I Tx క;మ#?NPQన అాqను
ఇAd 12ం(f6 ేZ2ద న" ెపu%ా 13 ాలబ తమ 4(ైన కనà క;మరFడగ
ఒ¬`Pల; x" పటBCT:ను గనుక ాలబ తన క;మ#?N PQన అాqను

అత"IAd 12ం(f6 ేZ2ను. 14 ఆ తన 12"!ట- Pంట పK9EhంAనపడ తన
తం(fK" ఒక లమ అడగ టక; అత"" 1LK#³1ింెను. ఆ %ా(fదను గ%ా
ాలబ ³! ావలsన" య(f%?ను 15 అందుాº9:న దయ ేయ మ ; Txక;
దfణ భ! ఇAdయ Tx`వ, ట- మడగ లను కcడ Txక; దయ
ేయ మT:ను. అపడ ాలబ ఆక; రక మడగ లను పల6 ప
మడగ లను ఇెdను. 16 ¹ÌL మమPQన ³Pను క;మరFల; యx
వంశసుÍల కcడ ఖర
è రెట6 పటC ణమ లkనుం(f అ#ాదు దfణక;లk"
యx అరణమ నక; 9:È6 అకడ ే#S ఆ జనమ  "వZింA#S. 17
యxవంశసుÍల; తమ సదరFలsౖన Ìి¹య ల కcడ P జ?ఫ
తpలk "వZింAన కTxయ లను హతమ ేZి పటC ణమ ను "ర4లమ ేZి
ఆ పటC ణమ నక; #ా4 అను 1LరF 12ట-C#S. 18 యxవంశసుÍల; %ాజj నుx"
పKేశమ ను అÌ2 లkనును x" పKేశమ ను ఎÅ\నును x" పKేశమ ను
పటBC"#S. 19 PQ9ా యxవంశసుÍలక; (ై య న`ందున 9ారF
మనేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచు"#S. అPే xనమందు "వZించు9ా#SI
ఇనుపరథమ ల;న`ం దున 9ా#S" 9:ళ6%tటC లకP#S. 20 ¹ÌL ె1ిuనటB
6
9ారF ాలబ క; ¨¼బ¢Kను "య%ా అతడ మ గ¶ రF అTx×య లను
అకడనుం(f ారో> x"" ¯ా ¥ºన పరచుT:ను. 21 PQరషలమ లk
"వZించు PQబZీ య లను బ¿Tx]య ల; 9:ళ6%tటC లదు; PQబZీ య ల;
బ¿Tx]య ల కcడ TEట-వరక; PQరష లమ లk "వZించుచుTx`రF. 22
ãZLప ఇంట-9ారF బéేల;క; 9:È6నపడ PQ9ా 9ా#SI (ైయ ం(ెను.
23 పర మ లcజనబ(fన బéే ల;ను 9Eగ చూచుటక; ãZLప ఇంట-9ారF

దూతలను పంప%ా 24 ఆ 9Eగ ల9ారF ఆ పటC ణమ నుం(f ఒకడ వచుdట
చూAవ దయేZి PÀ పటC ణమ లk"I 9:ళ6 Ø Kవను మక; చూ1ినPQడల
¤మ ]క; ఉపారమ ేZ2దమ" ె1ిu#S. 25 అతడ పటC ణమ లk"I వ
Kవను 9ా#SI చూప%ా 9ారF ఆ పటC ణమ ను కJN 9ాత హతమ ేZి#S%ా" ఆ
మనుషp" 9ా" క;టBంëక;ల నంద#S" "Ad#S. 26 ఆ మనుషpడ
¨©¬Nయ ల ేశమ నక; 9:È6 ఒక పటC ణమ ను కట-C ంA x"I లcà అను
1LరF12టMCను. TEట-వరక; x"కే 1LరF. 27 మనÌీª య ల; బéెªయనును x"
పలs6లను, తP Txక;ను x" పలs6లను, ోరF"9ాసులను ోరF పలs6లను,
ఇబ¿6 యమ ను x" పలs6లను, %Sోw "9ాసులను, %Sోw పలs6లను,
¯ా ¥ºనపరచున లదు; ఏలయన%ా కTxయ ల; ఆ ేశమ లk
"వZింపవలsన" గట-C పటBC పట-C య ం(f#S. 28 ఇWా\PÚయ ల; బలవంతpలsౖన
తరF9ాత 9ారF కTxయ ల ేత 9:ట-Cపనుల; ేPంచు"#S ా" 9ా#S"
బÐJN %ా 9:ళ6%tటC లదు. 29 ఎâాKP]య ల; %?జ?రFలk "వZింAన కTxయ
లను 9:ళ6%tటC లదు, %?జ?రFలk కTxయ ల; 9ా#S మధను "వZింA#S. 30
జ?బలcయ ల; IKను "9ాసులను నహలkల; "9ాసులను 9:ళ6%tటC లదు,
కTxయ ల; 9ా#S మధ "వZింA 9ా#SI 9:ట-Cపనుల; ేయ 9ా#?r#S. 31 ఆÌL
#§య ల; అÅ "9ాసులను Zీోను "9ాసులను అ}6బ 9ా#S" అ×èబ 9ా#S"
¨¼లË9ా#S" అÓ2క;9ా#S" #?బ 9ా#S" 32 ఆÌL#§య ల; ేశ"9ాసులsౖన
కTxయ లను 9:ళ6%tటC క 9ా#S మధ "వZింA#S. నâాNÚయ ల; బéెª షp
9ా#S" బéతTxతp9ా#S" 9:ళ6%tటC లదు %ా" 33 బéెªషp "9ాసులేతను
బéతTxతp "9ాసులేతను 9:ట-C పనుల; ేPంచు"#S. 34 అ¹#§య ల;

xయ లను పల6 ప ేశమ నక; గ"యక మనమ నక; 9ా#S" 9:ళ6%tట-C #S.
35 అ¹#§య ల; అయలkను నంద> ¨¼#?సు ండలkను షయÚËమ లkను
"వZింపవలsన" గట-C పటBC పట-C య ండ%ా ãZLప ఇంట-9ారF బలవంతpలsౖ
9ా#Sేత 9:ట-Cపనుల; ేPంచు"#S 36 అ¹#§య ల స#S హదుw అక\áËమ
nదల;" హZ2qలవరక; 9ా1ింెను.
Txయ¥ప తpల; 2
1 PQ9ా దూత %Sల¶ ల;నుం(f బయల;ే#S బ¢×మ నక;వAd PÀలగ
Z2లVెdనుTEను !మ 4ను ఐగ పNలk నుం(f ర1ిuంA, ] 1ితరFలక;
పKమణమ ేZిన ేశమ నక; !మ 4ను ే#Sd ేZిన "బంధన
TET:న`డను ]రను. 2 ]రF ఈ ేశ"9ాసుల "బంధన ేZి నకcడదు;
9ా#S బ>1ీఠమ లను VరFగ%tటC వలsన" ఆజ® ఇAdJ" %ా" ]రF Tx మటను
Vనలదు. 3 ]రF ేZినప" PQట-C? ావన TEను] PQదుటనుం(f ఈ
ేశ"9ాసులను 9:ళ6%tటC ను, 9ారF ] పKకలక; &లమ ల;%ా నుందురF, 9ా#S
ేవతల; ]క; ఉ#S%ా నుందుర" ెపచుTx`ను. 4 PQ9ా దూత ఇWా\
PÚయ లంద#S ఈ మటల; ెపu%ా 5 జనుల; ఎల;%?JN P(fd#S; ా%ా ఆ
bట-I బ¢×మను 1LరF 12టCబ(ెను. అకడ9ారF PQ9ాక; బ> అ#SuంA#S. 6
PQషpవ జనులను 9:ళ6నం1ినపడ ఇWా\PÚ య ల; ేశమ ను
¯ా ¥ºనపరచునుటక; తమ ¯ా సÍ ~ మ లక; P#S. 7 PQషpవ
నమ ల"`టను PQ షpవ తరF9ాత ఇంక బKIన9ా#?r PQ9ా ఇWా\
PÚయ లరక; ేZిన ారమ ల"`ట-" చూAన 12దwల నమ ల"`టను

పKజల; PQ9ాను ZLVంచుచు వAd#S. 8 నూను క;మరFడను
PQ9ాక; xసుడ T:ౖన PQషpవ నూట ప సంవతqరమ ల
వయసుqగల 9ా(ై మృJTUంనపడ అత" ¯ాసÍ ~ప స#Sహదుwలk నున`
Jమ`ెqరహÑలk జనులత" ాJ12ట-C#S. 9 అ ఎâాKP]య ల మనమంద>
%ాయషpండక; ఉతN రక;న నున`. 10 ఆ తరమ 9ారందరF తమ
1ితరFల±దw క; ేరËబ(f#S. 9ా#S తరF9ాత PQ9ాT:ౖనను ఆయన
ఇWా\PÚయ ల రక; ేZిన ారమ లT:ౖనను ఎరFగ" తరnకట- పటC %ా 11
ఇWా\PÚయ ల; PQ9ా కను`లPQదుట ×డేZి, ఐగ పNేశమ లkనుం(f
9ా#S" ర1ిuంAన తమ 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను Vస#SèంA బయల;
ేవతలను పంA 12 తమ చుటBCనుండ జనుల ేవతలలk ఇతరేవతలను
అనుస#SంA 9ాట-I నమస#SంA PQ 9ాక; Åపమ పట-C ంA#S. 13 9ారF
PQ9ాను Vస#SèంA బయల;ను అాN#తpను పంA#S. 14 ాబట-C
PQ9ా Åా%S` ఇWా\PÚయ ల]ద మం(ెను; ఆయన ోచు
ను9ా#SేJI 9ా#S" అపu%Sంెను. 9ారF ఇWా\PÚ య లను ోచు"#S;
ఆయన 9ా#S చుటBCనున`9ా#S శతpKవలేJI 9ా#S" అపu%Sంెను గనుక 9ారF
తమ శతpKవల PQదుట "ల;వలకP#S. 15 PQ9ా 9ా#S ె1ిuనటB
6 ,
PQ9ా 9ా#S పKమణమ ేZినటB
6 , 9ారF Pన పKJ సÍ లమ న 9ా#SI
బµధ కల;గజ³య టక; PQ9ా 9ా#SI శతpK9ాPQను గనుక 9ా#SI !I>
PబËం క>%?ను. 16 ఆ ాలమ న PQ9ా 9ా#Sరక; Txయ¥ పతpలను
పట-C ంెను. రF ోచును9ా#S ేJలkనుం(f ఇWా\PÚయ లను రfంA#S.
అPే 9ారF ఇంక Txయ¥పతpల మట Vనక 17 తమ 1ితరFల; PQ9ా

ఆజ® లను అనుస#SంA న(fAన మర¶ మ నుం(f త ర%ా ¾ల%S P Pతర
ేవతల వచ#SంA 9ాట-I నమస#SంA#S; తమ 1ితరFల; ఆ ఆజ® లను
అనుస#SంAనటB
6 9ారF నడవకP#S. 18 తమ శతpKవల; తమ 4ను బµ¥ంప%ా
9ారF V(fAన "ట
C రFuల; PQ9ా V" సంx1ింA 9ా#Sరక;
Txయ¥పతpలను పట-C ంA, ఆయ Txయ¥పతpలక; (ైయ ం(f 9ా#S
నమ ల"`టను 9ా#SశతpKవల ేతpలలkనుం(f ఇWా\PÚయ లను రfం ెను.
19 ఒక Txయ¥పJ చ"%ా 9ారF 9:నుకక; J#S%S Pతర ేవతలను
అనుస#SంA పంచుచు 9ాట-I ¯ా%Sలపడచు ఉండటవలన తమ I\యలలk
TE! తమ మరపKవరN నలkTE! ే"" Vడవక తమ ప#S క;లకంటM మ#S
!గ ల ెడi9ా#?r#S. 20 ాబట-C PQ9ా Åా%S` ఇWా\PÚయ ల ]ద
మండ%ా ఆయన ఈలగ Z2లVెdనుఈ పKజల; Tx మట Vనక, #S 1ితరFల
TEను ేZిన "బంధనను ]రF దురF 21 గనుక TEను "య!ంAన
V¥ననుస#SంA 9ా#S 1ితరFల; న(fAనటB
6 రFను PQ9ా V¥ననుస#SంA
నడచుదు# లో ఆ జనమ లవలన ఇWా\PÚయ లను Wó¥ంచుట?r 22
PQషpవ చ"Pన ాలమ న WÌింAన జనమ లలk ఏ జనమ ను 9ా#S
PQదుటనుం(f TEను 9:ళ6%tటC ను. 23 అందుక; PQ9ా ఆ జనమ లను
PQషpవ ేJ కపu%Sంపకయ ఘÖమ %ా 9:ళ6%tటC కయ మ" 9ా#S"
ఉండ"ెdను.
Txయ¥ప తpల; 3
1 ఇWా\PÚయ లక;ను కTxయ లక;ను జ#S%Sనయ దz మ ల"`ట-"

చూడ"9ారంద#S" Wó¥ంA 2 ఇWా\PÚయ ల తరతరమ ల9ా#SI, అన%ా
పర మ ఆ య దz మ లను ఏ మతKమ ను చూడ"9ా#SI య దz మ ేయ
TEరFuనటB
6 PQ9ా ఉండ"Adన జనమ ల; ఇV. 3 Óి>ÌీN య ల
అPదుగ రF స#ాwరFల జనుల;ను, కTxయ లందరFను, Zీోయ ల;ను,
బయలsú#4ను nదల;" హమతpనక; వ మర¶ మ వరక; లsబµT°ను
ండలk "వZించు ¨© య ల;ను, 4 PQ9ా ¹ÌLx #ా తమ తండKల
IAdన ఆజ® లను 9ారF అనుస#Sంతp# లో ె>Zిను నటB
6 ఇWా\PÚయ లను
ప#SWó¥ంచుట?r ఆ జనమ లను ఉండ"ెdను. 5 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల;,
కTxయ ల; ¨©¬Nయ ల; అ¹#§య ల; 6 12#Syè య ల; ¨© య ల;
ఎబZీయ లను జనులమధ "వZించుచు 9ా#S క;మ#?N లను
12ం(f6 ేZినుచు, 9ా#S క;మరFలక; తమ క;మ#?Nల "చుdచు, 9ా#S ేవతలను
పంచుచు వAd#S 7 అటB
6 ఇWా\PÚయ ల; PQ9ా స"`¥" ోషpలsౖ,
తమ ేవ(ైన PQ9ాను మరA బయల;ేవతలను ేవx సN ంభమ లను
పంA#S. 8 అందునుగ#Sd PQ9ా Åపమ ఇWా\PÚయ ల]ద మండ%ా
ఆయన అ#ా మ`హ#ాPమ ±క #ాజ?ౖన కcష"KాxPమ ేతpలక;
xసులగ ట?r 9ా#S" అ!్మ9EZ2ను. ఇWా\PÚ య ల; ఎ"!
సంవతqరమ ల; కcష"KాxPమ నక; xసుల;%ానుం(f#S 9
ఇWా\PÚయ ల; PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా PQ9ా ాలబ తమ 4(ైన
కనà ±క క;మరFడగ ఒ¬`Pల;ను రmక;"%ా ఇWా\ PÚయ లరక;
"య!ంA 9ా#S" రfంెను. 10 PQ9ా ఆత4 అత" ]I వెdను గనుక
అతడ ఇWా\PÚయ లక; Txయ¥పJPQ య దz మ నక; బయల;ేర%ా

PQ9ా అ#ామ`హ#ాPమ #ాజ?ౖన కcష"KాxPమ ను అత"
ేJకపu%Sంెను, ఆతడ కcష"KాxPమ ను జPంెను. 11 అపడ
నల;వ సంవతqరమ ల; ేశమ T:మ4ంెను. అటBతరF9ాత కనà
క;మరF(ైన ఒ¬`Pల; మృJTUంెను. 12 ఇWా\PÚయ ల; మరల PQ9ా
దృÌిC I ోషp లsౖ#S గనుక 9ారF PQ9ా దృÌిC I ోషpలsౖనందున PQ9ా
ఇWా\PÚయ ల య దz మ ేయ టక; ¹యబ #ాజ?ౖన ఎ%6నును
బలపరెను. 13 అతడ అ¹4య లను అమల×య లను
సమకcరFd"P ఇWా\PÚయ లను ఓడ%tట-C ఖర
è రెట6 పటC ణమ ను
¯ా ¥ºనపరచుT:ను. 14 ఇWా\PÚయ ల; పదుT:"! సంవతqరమ ల;
¹యబ #ాàనక; xసులsౖ#S. 15 ఇWా\ PÚయ ల; PQ9ాక; nఱÃ
12టC%ా బ¿Tx] య (ైన %?#ా క;మరFడగ ఏహÉదను రmక;" 9ా#S రక;
PQ9ా "య!ంెను. అతడ ఎడమేJ ప" 9ాడ. అత"ేతను
ఇWా\PÚయ ల; ¹యబ #ాజ?ౖన ఎ%6నుక; కపuమ పంప%ా 16 ఏహÉదు
మ#?డ డవగల #?ండంచుల కJN " ేPంచు", తన వసN  మ లk తన క;(f
¾డ]ద 17 x"" కటBC", ఆ కపuమ ¹యబ #ాజ?ౖన ఎ%6 నుక; ెెdను.
ఆ ఎ%6ను బహÑ సూ
Í లాయ డ. 18 ఏహÉదు ఆ కపuమ ెAd PAdన
తరF9ాత కపuమ ¹Zిన జనులను 9:ళ6నం1ి 19 %Sల¶ ల; దగ¶ ర నున`
12ZీÚమ TUదwనుం(f J#S%S వAd#ాజj, రహసన మట ఒకట- TEను 
ెపuవలs నన%ా అతడతన±దw ">Aన9ారందరF 9:ల;ప>I వ వరక;
ఊరమ4" ె12uను. 20 ఏహÉదు అత" దగ¶ రక; వAdనపడ అతడ ఒక(ే
చల6 " ¤డ గలk కcరFdం(fయ ం(ెను. ఏహÉదు TEను ెపu వలZిన

ేవ"మట ఒకట- య న`ద" ెపu%ా అతడ తన 1ీఠమ ]దనుం(f లెను.
21 అపడ ఏహÉదు తన PQడమేJ" x1ి తన క;(f ¾డ]దనుం(f ఆ కJN
¬Zి కడప]ద అత" (fెను. 22 ప(fయ ను కJN 9:ంబ(f దూర%ా
\వ కJN 12ౖ" కప"నందున అత" కడప నుం(f కJN " ¬యలకPQను,
అ 9:నుకనుం(f బయట-I వAd య ం(ెను. 23 అపడ ఏహÉదు
పంచాÈలk"I బయల;9:È6 తన 9:నుకను ఆ ¤డగ తల;ప9EZి గ(fయ
12టMCను. 24 అతడ బయల;9:È6న తరF9ాత ఆ #ాà xసుల; లkప>IవAd
చూడ%ా ఆ ¤డగ తల;పల; గ(fయల; 9EZియ ం(ెను గనుక 9ారF అతడ
చల6 " గలk శంా"వ#SNI Pయ Tx`డను" 25 xమ Zిగ¶ Vంతల;
పడవరక; క"12ట-Cనను అతడ ఆ గ తల;ప లను ¬యక%ా 9ారF xళప
ెV" ెAd తల;పల; ¬Zి చూAనపడ 9ా#S యజమనుడ చ"P
TEలను ప(fయ ం(ెను. 26 9ారF తడవ ేయ చుండ%ా ఏహÉదు త1ిuంచు"
12ZీÚమ ను xట- WøPÀ#ాక; ా#S PQను. 27 అతడ వAd ఎâాKP]య ల
ండలk బరను ఊద%ా ఇWా\PÚయ ల; మనపKేశమ నుం(f %S అత"
±దw క; వAd#S. 28 అతడ 9ా#SI మ ందు%ా ¯ా%S 9ా#STx 9:ంబ(f త ర%ా
రం(f; ] శతpKవ లsౖన ¹యáయ లను PQ9ా ] ేJ కపu%Sంచు
చుTx`డT:ను. ాబట-C 9ారF అత" 9:ంబ(f" %SవAd ¹యబ T:దుట±#ాwను #³వలను పటBC" PQవ"" xట"యలదు. 29 ఆ ాలమ న 9ారF
¹యáయ లలk బలమ గల &రFలsౖన ప#ాక\మ Wాల;లను ప9Eల
మం" చం1ి#S; ఒకడను త1ిuంచునలదు. ఆ న మ న ¹యáయ ల;
ఇWా\PÚయ ల ేJI\ంద అణపబడ%ా ేశమ ఎనుబ సంవతqరమ ల;

"మ4ళమ %ా ఉం(ెను. 30 అత"తరF9ాత అTxతp క;మరF(ైన షవ
¶ రF
Txయ¥ పJ%ా ఉం(ెను. అతడ Óి>ÌీN య లలk ఆరFవందల మం"
మ నుÅల కఱÃ  హతమ ేZ2ను; 31 అతడను ఇWా\PÚయ లను రfంెను.
Txయ¥ప తpల; 4
1 ఏహÉదు మరణనతరF9ాత ఇWా\PÚయ ల; ఇంకను PQ9ా దృÌిC I
ోషpలsౖ#S గనుక 2 PQ9ా }¯రFలk ఏల; కTxను #ాజ?ౖన యáనుేJI
9ా#S" అపu%Sంెను. అత" ZLTx¥పJ అనుల హ#Ì2తpలk "వZింAన ZీZ2#ా.
3 అత"I ¾!్మవందల ఇనుపరథమ ల;ం(ెను. అతడ ఇరFవ
సంవతqరమ ల; ఇWా\PÚయ లను కSనన బµధ12టC%ా ఇWా\PÚయ ల;
PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C#S. 4 ఆ ాలమ న ల1ీuోతpనక; ´µరPQన ెబ¢#ా
అను పKవIN ఇWా\PÚయ లక; Txయ¥పJ"%ా ఉం(ెను. 5 ఆ
ఎâాKP]య ల మనమంద> #ామ క;ను బéేల;క;ను మధనున` ెబ¢#ా
సరళవృmమ I\ంద ¬రFu?r కcరFdండటకదుw, ¬రFu ేయ ట?r ఇWా\
PÚయ ల; ఆ±దw క; వచుd చుం(f#S. 6 ఆ నâాN> ?ెషpలkనుం(f
అáT°యమ క;మరF(ైన బµ#ాక;ను 1ిల;వనం1ింA అత"
ఇట6 T:నువ9:È6 నâాNÚయ ల లkను జ?బలcయ లలkను ప9Eలమం
మనుషpలను xబ¢రF ండ±దw క; ర1ిuంచుమ ; 7 TEను  దగ¶ రక;
యáను ZLTx¥పJPQన ZీZ2#ాను అత" రథమ లను అత" Z2ౖనమను
×ను ఏట-±దw క; కc#Sd  ేJI అత "" అపu%Sంెదన" ఇWా\PÚయ ల
ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdయ ండలx? అ" ెబ¢#ా ెపu%ా 8 బµ#ాక; వ

Txకcడ వAdన PQడల TEను 9:æç6దను %ా" వ Tx కcడ #ా" PQడల
TEను 9:ళ6న" ఆ ె12uను. 9 అపడ ఆ TEను అగతమ %ా
వెdదను; అPే వ ేయ పKయణమ వలన క; ఘనతకల;గదు,
PQ9ా ఒక ZీN ేJI ZీZ2#ాను అపu%Sంచున" ె1ిu xను లA బµ#ాక;
కcడ ?ెషp నక; 9:æç6ను. 10 బµ#ాక; జ?బలcయ లను నâాNÚయ లను
?ెషp నక; 1ి>1ింAనపడ ప9Eలమం మనుషpల; అత"9:ంట 9:È6#S; 11
ెబ¢#ాయ అత"కcడ PQను. అంతక;లk%ా కPÀయ (ైన ¨¼బ¿రF ¹ÌL
మమ PQన బµబ సంతJ9ా#?rన కPÀయ లనుం(f 9EరF ప(f
?ెషpTUదwనున` జయన`మ లk" మసN Iవృmమ TUదw తన గ (xరమ ను
9EZి"య ం(ెను. 12 అáT° యమ క;మరF(ైన బµ#ాక;
xబ¢రFండ]IPQ న" ZీZ2#ాక; ెల;పబ(fనపడ ZీZ2#ా తన
రథమ ల"` ట-" తన ¾!్మవందల ఇనుప రథమ లను 13 అనుల హ#
Ì2తpనుం(f ×ను 9ాగ వరక; తన పmమ %ా నున` సమసN జనమ ను
1ి>1ింప%ా 14 ెబ¢#ాలsమ 4, PQ9ా ZీZ2#ాను  ేJI అపu%SంAన
నమ ఇే, PQ9ా క; మ ందు%ా బయల;ేరFనుగx అ" బµ#ాక;
ె1ిuనపడ, బµ#ాక; ఆ ప9Eలమం మనుషpలను 9:ంటబ¿టC B" xబ¢రF
ండ ]నుం(f %S వెdను. 15 బµ#ాక; 9ా#S" హతమ ేయ నటB
6
PQ9ా ZీZ2#ాను అత" రథమ ల"`ట-" అత" సర ZLనను కలవరపరచ%ా
ZీZ2#ా తన రథమ %S ా>నడకను ా#SPQను. 16 బµ#ాక; ఆ రథమ లను
ZLనను అనుల హ#Ì2తpవరక; తరFమ%ా ZీZ2#ా±క సర ZLనయ కJN 9ాత
కcలsను, ఒక(ైనను !%S>య ండలదు 17 }¯రF#ాజ?ౖన యáనుక;ను

కPÀయ (ైన ¨¼బ¿రF వంశసుÍలక;ను సమ¥xనమ క>%Sయ ం(ెను గనుక
ZీZ2#ా ా>నడకను కPÀయ డగ ¨¼బ¿రF ´µరPQన యPల;
గ (xరమ నక; ా#SPQను. 18 అపడ యPల; ZీZ2#ాను ఎదు#tన బ¢P
అత"" చూA Tx P>న9ా(x TxతటBC JరFగ మ , JరFగ మ భయ
పడక;మ" ె1ిuనందున అతడ ఆ గ (xరమ ను జెdను. 19 ఆ
%tంగÈ అత" కపu%ా అతడద1ిu"య Tx`ను, దయేZి xహమ నక;
ంెమ È6 మ4" ఆన(f%?ను. ఆ ఒక ాలబ (fi V1ిu అత"I
xహ!Ad అత" కపచుండ%ా 20 అతడగ (xరప x రమ న ">A
య ండమ ; ఎవ(ేా" లkప>IవAdPకడ T:వ(ైననుTx`(x అ"
"న`(f%SనPQడల వఎవడను లడ" ెపuవలsనT:ను. 21 1ిమ4ట ¨¼బ¿రF
´µరPQన యPల; గ (xరప ¤క; ¬Zి" సుెN ేతపటBC "
అత"±దw క; ల6%ా వAd అత"I అలసట ేత %ాఢ"దK క>%Sయ ండ%ా
TEలక; గ నటB
6 ఆ ¤క;ను అత" కణతలలk గ%tటC %ా 22 అతడ చెdను
బµ#ాక; ZీZ2#ాను తరFమ చుండ%ా యPల; అత"" ఎదు#tన వAdరమ 4,
వ 9:దక;చున` మనుషp" క; చూ1ిం ెదనన%ా అతడ వAdనపడ
ZీZ2#ా చAd ప(f య ం(ెను, ఆ ¤క; అత" కణతలలk నుం(ెను. 23 ఆ
నమ న ేవడ ఇWా\PÚయ లPQదుట కTxను #ాజ?ౖన యáనును
అణెను. 24 తరF9ాత 9ారF కTxను #ాజ?ౖన యáనును సంహ#Sంచువరక;
ఇWా\PÚయ ల ెP కTxను #ాజ?ౖన యáనుక; V#ధమ %ా అంతకంతక;
¨¼చుdచువెdను.

Txయ¥ప తpల; 5
1 ఆ నమ న ెబ¢#ాయ అáT°యమ క;మరF(ైన బµ#ాక;ను ఈ ×రNన
ా(f#S. 2 ఇWా\PÚయ లలkయ దz Wాల;ల; ¥ైరమ కనుపరA#S పKజల;
సంషమ %ా Zిదzప(f#S. PQ9ాను సు
N Jంచు(f. 3 #ాàల#ా Vను(f,
అ¥పతpల#ా ఆలIంచు(f PQ9ాక; %ానమ ేZ2దను. 4 ఇWా\Pల;
ేవ(ైన PQ9ాను ×#N Sంెదను PQ9ా, వ WPÀరFనుం(f
బయల;ే#Sనపడ ఎోమ లమ నుం(f బయల;ే#Sనపడ భ!
వణ?ను, ఆాశమ ళ6 ను క;#S1ింెను ¤ఘమ ల;ను వ#Sªంెను. 5
PQ9ా స"`¥" ండలలkనుం(f పK9ాహమ ల; వెdను ఇWా\Pల;
ేవ(ైన PQ9ాస"`¥" ZీTxPలkనుం(f పK9ాహమ ల; వెdను. 6
అTxతp క;మరF(ైన షవ
¶ రF నమ లలk యPల; నమ లలk
#ాజమర¶ మ ల; ఎ(xరF లPQను పKయణసుÍల; చుటBCKవలలkTE న(fA#S. 7
ఇWా\PÚయ ల అ¥పతpల; లకP#S ెబ¢#ా అను TEను #ాకమ నుప
ఇWా\Pల;లk TEను త>6 %ా నుండకమ నుప 9ారF లకP#S 8
ఇWా\PÚయ ల; \తN ేవతలను ÅరFన%ా య దz మ x రమ ల ±దw క;
వెdను ఇWా\PÚయ లలk నల;వ9EలమంI ఒక ³(ె¤%ా" PÀటMP%ా"
కనబడలదు. 9 జనులలk ఇWా\PÚయ ల అ¥పతpల; సంషమ %ా
Zిదzప(f#S.9ా#Sయందు Txక; 1LKమకలదు PQ9ాను సు
N Jంచు(f. 10
ెల6%ా(fదల T:క;9ారల#ా, J9ాసుల]ద కcరFdండ9ారల#ా, Kవలk
నడచు9ారల#ా, ఈ సంగJ పKక ట-ంచు(f. 11 Vల;ాండK ధ "I దూరమ %ా

నుండ9ారF ళØ
6 ేదును సÍ లమ లలk నుండ9ారF PQ9ా J
I\యలను పKకట-ంెదరF ఇWా\PÚయ ల %ా\మమ లk ఆయన జ#S%Sంచు J
I\యలను 9ారF పKకట-ంెదరF Vనుట?r PQ9ా జనుల; x రమ లలk
కcడదురF. 12 ెబ¢#ా, ¤ల;నుమ , ¤ల;నుమ ెబ¢#ా, ¤ల;నుమ ,
¤ల;నుమ బµ#ాకc, ×రNన ాడమ అáT°యమ క;మరF(x, లsమ 4
ెరపట-C న 9ా#S" ెరపటBCమ . 13 పKజలరFలలk WÌింAన9ారFను కc(f వAd#S
&రFలలk PQ9ా Txక; స}యమ ేయ వెdను. 14 అమల×య లలk
ాపరమ న` ఎâాKP]య ల;ను  తరF9ాత  జనులలk
బ¿Tx]య ల;ను మ×రFనుం(f Txయ¥పతpల;ను
జ?బలcయ లనుం(f Txయకదండమ వ¨©ంచు 9ారFనువAd#S. 15
ఇWాîఖ#§య లsౖన అ¥పతpల; ెబ¢#ా క>Zి వAd#S. ఇWాîఖ#§య ల;ను
బµ#ాక;ను అJ9Eగమ న లkయలk"I రబ(f#S రబéయ ల ాల;వల±దw
జనులక; %tపu హృదయలkచనల; క>%?ను. 16 మందల PÀలలను Vనుటక;
 ొడ6మధను 9Eల "వZింAJV? రబéయ ల ాల;వల±దw జనులక;
%tపu ãచనల; క>%?ను. 17 %Sలదు ±#ాwను అదw #S" ">ెను xయ ల;
ఓడలదగ¶ ర ఏల ">A#S? ఆÌL#§య ల; సమ దK¬రమ న తమ
అఖతమ ల±దw ఏల ">A#S? 18 జ?బలcయ ల; మరణభయమ లక
ాKణమ తృణ÷క#Sంచు"న జనమ నâాNÚయ ల; భ! టCల]ద ాKణమ
తృణ÷క #SంA#S. 19 #ాàల; వAd య దz మ ేZి#S. %Sోw ాల;వల±దw నున`
xTxక;లk కTxను #ాàల; య దz మ ేZి#S. 20 9:ం(f లభమ 9ారF
¬Zినలదు నmతKమ ల; ఆాశమ నుం(f య దz మ ేZ2ను నmతKమ ల; తమ

మర¶ మ లలkనుం(f ZీZ2#ా య దz మ ేZ2ను. 21 ×ను 9ాగ 9:ంబ(f
ప#ాతనప 9ా%?rన ×ను 9:ంబ(f 9ారF టBC"P#S. Tx ాKణమ వ
బలమ ప" ¯ాగ మ . 22 గ ఱÃ మ ల (ెకల; &రFలను ¾K?ను గ ఱÃ మ ల;
ఎగZి PQగZి &రFలను ¾K?ను. 23 PQ9ా దూత Pట6 T:ను ¤#àను
శ1ించు(f x" "9ాసుల]ద మ} Wాపమ "ల;ప(f PQ9ా
స}యమ నక; 9ారF #ాలదు బ>షp
¡ ల కc(f PQ9ా స}యమ నక;
9ారF #ాలదు. 24 కPÀయ (ైన ¨¼బ¿రF ´µర యPల; ZీN లలk
º9:నTUందును గ (xరమ లలkనుండ ZీN లలk ఆ º9:న TUందును. 25 అతడ
xహమ(f%?ను ఆ ాల; ెAdPెdను స#ాwరFలక; త%Sన ాతK ]గడ
ెAdPెdను ఆ ¤క;ను ేత పటBCT:ను 26 ప"9ా" సుెN ను క;(fేత
పటBC" ZీZ2#ాను టMC ను 9ా" తలను ఆ పగ ల%tటMC ను ఆ అత" తలను
సుెN  టC %ా అ ప%Sలsను. 27 అతడ ఆ ాళ6 ±దw క;\ం%Sప(f పరFం(ెను
ఆ ాళ6 ±దw క;\ం%Sప(ెను అతడ ఎకడ క;\ం%?T° అకడTE ప(fచెdను. 28
ZీZ2#ా త>6 Iట-×లkనుం(f చూెను అ>6 క Iట-×లkనుం(f చూA ³కల; 9EZ2ను
#ాక, అత" రథమ తడవేయ TEల? అత" రథమ ల చక\మ ల;
ఆలసమ ేయ TEల? 29 ఆ±దw నున` V9Eకమ గల #ాజక;మ#?Nల;
ఈలగ నTE ఉతN ర!Ad#S. ఆ తనక; xను మరల ఇట6 నునుచుం(ెను 30
9ా#SI ొర?ను గx? ోపడ¯మ 4 పంచును చుTx`రF గx?
ãధులందరF తల±క ZీN " ¬ZిందురF ఇదw #³Zి ZీN ల; 9ా#SI ొరFక;దురF
ZీZ2#ాక; రంగ 9Eయబ(fన వసN nకట- ోపడ ¯మ 4%ా ొరక;ను
రంగ 9Eయబ(fన VAతK వసN nకట- ోపడ%ా ొరక;ను #?ండ9:ౖపల

రంగ 9Eయబ(fన VAతKన వసN మ ోచు"న9ా#S డలక; త%Sన
వసN nకట- ొరక;ను. 31 PQ9ా  శతpKవలందరF ఆలగ నTE నhం ెదరF
ఆయనను 1LK!ంచు9ారF బలమ  ఉదPంచు సూరF"వలs నుందురF
అ"ా(f#S. తరF9ాత ేశమ నల;వ సంవతqరమ ల; "మ4ళమ %ా నుం(ెను.
Txయ¥ప తpల; 6
1 ఇWా\PÚయ ల; PQ9ా దృÌిC I ోషpలsౖనందున PQ9ా P(ేండ6
9ా#S" !xయ ల కపu %Sంెను. 2 !xయ ల ెP ఇWా\PÚయ ల
]ద ¨¼xdPQను గనుక 9ారF !xయ లPQదుట "ల;వలక
ండలkనున` 9ాగ లను గ హలను దుర¶ మ లను తమక; Zిదzపరచు"#S. 3
ఇWా\PÚయ ల; VతN నమ ల; VJN న తరF9ాత !x య ల;ను
అమల×య ల;ను తరFuననుండ 9ారFను తమ పవలను
గ (xరమ లను ¬Zి" !డతల దండంత V¯ాNరమ %ా 9ా#S]I వAd 4
9ా#S PQదుట %S, %ాజjక; వనంతదూరమ భ! పంటను ాడేZి, ఒక
%tఱÃ ను%ా" PQదw ును%ా" %ా(fదను%ా" yవన¯ాధన న మ#Sే""%ా"
ఇWా\PÚయ లక; ఉండయ లదు. 5 9ారFను 9ా#S ఒంటMల;ను
లsకలకయ ం(ెను. 6 ేశమ ను ాడేయ టక; 9ారF x"లk"I వAd#S
ఇWా\PÚయ ల; !xయ లవలన !I> ¨ßనదశక; వAdనపడ 9ారF
PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C#S. 7 !xయ లవల" బµధనుబట-C ఇWా\PÚయ ల;
PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా 8 PQ9ా ఇWా\PÚ య ల±దw క; పKవకN TUక"
పం12ను. అతడ 9ా#S ఈలగ పKకట-ంెనుఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన

PQ9ా Z2లVAdనేమన%ాTEను ఐగ పNలkనుం(f !మ 4ను ర1ిuంA,
xసుల గృహమ లkనుం(f !మ 4ను డ" వAdJ". 9 ఐగ 1ీN య ల
ేJలk నుం(fయ !మ 4ను బµ¥ంAన 9ారంద#SేJలkనుం(fయ !మ 4ను
V(f1ింA, ] PQదుటనుం(f 9ా#S" >9EZి 9ా#S ేశమ ను ]IAdJ"; ]
ేవడT:ౖన PQ9ాను TETE. 10 ]రF అ¹#§య ల ేశమ న "వZించు
చుTx`రF, 9ా#S ేవతలక; భయపడక;(f అ" ] ె1ిuJ" %ా" ]రF Tx
మట VనకJ#S. 11 PQ9ా దూత వAd అáPQyKయ (ైన ã9ా షpనక;
క>%Sన ఒâాKలk" మసN Iవృmమ I\ంద కcరFdం(ెను. ã9ాషp క;మరF(ైన
%Sోను !xయ లక; మరF%?rయ ండనటB
6 %ానుగ xటBన %ధుమలను
దుళ6 %tటBCచుండ%ా 12 PQ9ా దూత అత"I కనబ(fప#ాక\మమ గల
బలఢ(x, PQ9ా క; (ై య Tx`డ" అత" అన%ా 13
%SోనుAతN మ Tx P>న9ా(x, PQ9ా మక; (ైయ ం(fనPQడల
ఇదంతయ మ³ల సంభVం ెను? PQ9ా ఐగ పNలk నుం(f మమ 4ను
ర1ిuంెన" ెపచు, మ 1ితరFల; మక; Vవ#SంAన ఆయన
అదు»తారమ ల"`య ఏ మPQను? PQ9ా మమ 4ను V(fA12ట-C
!xయ ల ేJI మమ 4ను అపu%Sంెన" అత" ె12uను. 14 అంతట
PQ9ా అత"తటBC J#S%Sబలమ ెచుd" 9:È6 !xయ ల ేJలkనుం(f
ఇWా\PÚయ లను రfం పమ , "ను` పం1ిన9ాడను TETE అ" ెపu%ా 15
అతడ AతN మ Tx P>న 9ా(x, ే" స}యమ ేత TEను ఇWా\PÚయ లను
రfంపగలను? Tx క;టBంబమ మనÌLª %తKమ లk ఎ"`కల"ే. Tx 1ితరFల
క;టBంబమ లk TEను క"షp
¡ డT:ౖ య Tx`న" ఆయన ె12uను. అందుక;

PQ9ా అPన TE!? 16 TEను క; (ై య ందును గనుక ఒ³
మనుషp" హతమ ేZినటB
6 !xయ లను వ హతమ ేయ దువ"
Z2లVెdను. 17 అందుకతడTxPQడల క; కటµmమ క>%SనPQడల Tx
మటలడచున` 9ాడవ 9E అ" TEను ె>Zి నునటB
6 ఒక సూచన
కనుపరచుమ . 18 TEను ±దw క; వAd Tx అరuణమ ను బయట-I ెAd 
స"`¥" x"" 12టC Bవరక; ఇకడనుం(f 9:ళ6క;] అ" 9Eడన%ా
ఆయనవ J#S%S వచుdవరక; TEను ఉం(ెదనT:ను. 19 అపడ %Sోను లkప>I
P ఒక ¤క 1ిల6ను తడ 1ిం(f ంగ" భmమ లను ZిదzపరA ఆ
మంసమ ను గంపలk ఉంA అ వం(fన ళ6 ను క;ండలk Zి ఆయనరక; ఆ
మసN Iవృmమ I\ంI x"" ¬Zి"వAd దగ¶ ర ఉంచ%ా 20 ేవ" దూత ఆ
మంస మ ను ంగ" భmమ లను పటBC" #ాJ ]ద 12ట-CళØ
6 య మ"
అత" ె12uను. 21 అత(xలగ ేయ%ా PQ9ా దూత తన ేత నున`
కఱÃ ను x1ి x" న ఆ మంసమ ను ఆ ంగ" భmమ లను
మ ట-C నపడ అ%S` ఆ #ాJలkనుం(f 9:డ> ఆ మంస మ ను ంగ"
భmమ లను ా>d 9EZ2ను, అంతట PQ9ా దూత అత"I అదృశ
మPQను. 22 %Sోను ఆయన PQ9ా దూత అ" ె>Zి" అహ} Tx
P>న9ా(x, PQ9ా, ఇందు³ గx TEను మ ఖ మ ü%ా PQ9ా
దూతను చూAJనT:ను. 23 అపడ PQ9ాక; సమ¥xనమ ,
భయపడక;మ , వ xవవ" అత" Z2లVెdను. 24 అకడ %Sోను
PQ9ా Txమమ న బ>1ీఠమ కట-C , x"I PQ9ా సమ¥xనకరN యను
1LరF12టMCను. TEట-వరక; అ అá PQyKయ ల ఒâాKలk ఉన`. 25 మ#Sయ ఆ

#ాJKయంే PQ9ా తం(fK Å(ెను, అన%ా ఏ(ేండ6 #?ండవ PQదw ును ¬Zి"
వAd,  తం(fKకట-C న బయల;±క బ>1ీఠమ ను పడ%tట-C , x"I 12ౖ%ానున`
ేవxసN ంభమ ను న#SI9EZి 26 త%Sన P#ాuటB ఈ బండ నను  ేవ(ైన
PQ 9ాక; బ>1ీఠమ కట-C , ఆ #?ండవ Å(ెను ¬Zి"వAd వ న#SIన
పKJమ±క కఱÃ  దహనబ> న#Suంచు మ" అత" ె12uను. 27 ాబట-C
%Sోను తన ప" 9ా#Sలk పమం" ¬Zి"వAd PQ9ా తన
ె1ిuనటB
6 ేZ2ను. అతడ తన 1ితరFల క;టBంబమ నక;ను ఆ ఊ#S9ా#SI"
భయప(fనందున పగల; x"" ేయలక #ాJK9Eళ ేZ2ను. 28 ఆ ఊ#S9ారF
9Eక;వTE లAనపడ బయల;±క బ>1ీఠమ VరFగ%tటC బ(fయ ం(ెను,
x"I 12ౖ%ా నున` ేవxసN ంభమ ను పడోKయబ(f య ం(ెను, కటC బ(fన ఆ
బ>1ీఠమ ]ద ఆ #?ండవ PQదw ు అ#Suంప బ(f య ం(ెను. 29 అపడ 9ారFఈ
ప" PQవరF ేZినద" ఒక#STUకరF ెపనుచు VxరణేZి 9:దI,
ã9ాషp క;మరF(ైన %Sోను ఆ ప"ేZినటBC ె>Zి"#S. 30 ాబట-C ఆ
ఊ#S9ారF క;మరFడ బయల;±క బ>1ీఠమ ను పడ%tట-C x"I
12ౖ%ానున` ేవxసN ంభమ ను పడోKZ2ను గనుక అతడ xవవలsను, 9ా""
బయట-I ెమ4" ã9ాషp ెపu%ా 31 ã9ాషp తనక; ఎదురF%ా ">Aన
9ారంద#S]రF బయల; పmమ %ా 9ాంతp#ా? ]రF 9ా" రfంచు దు#ా?
9ా"పmమ %ా 9ాంచు9ాడ ఈ KదుwనTE xవవలsను; ఎవ(ో 9ా"
బ>1ీఠమ ను VరFగ%tటMC ను గనుక, 9ాడ ేవతPQనందున తన పmమ న
xTE9ాంచ వచుdను. 32 ఒకడ తన బ>1ీఠమ ను VరFగ %tట-C నందున
అత" బయల; 9ాంచున"మ4" ె1ిu ఆ నమ న అత"I

PQరFబËయలను 1LరF 12టMCను. 33 !xయ లందరFను
అమల×య లందరFను తరFu 9ారందరFను కc(f వAd న xటPQజ?KPల; x నమ లk గ%ా 34 PQ9ా ఆత4 %Sోనును ఆ9E
hంెను. అతడ బర ఊనపడ అáPQజ?రF క;టBంబప9ారF అత"
±దw క; వAd#S. 35 అతడ మనÌీª య లంద#S±దw క; దూతలను పంప%ా
9ారFను కcడ " అత"±దw క; వAd#S. అతడ ఆÌLరF జ?బలcను నâాN>
%తKమ ల9ా#S±దw క; దూతలను పంప%ా 9ారFను కc(fన9ా#S"
6 Txేత
ఎదు#tనుటక; వAd#S. 36 అపడ %Sోను వ Z2లVAdనటB
ఇWా\PÚయ లను రfంప నుేw hంAన PQడల 37 TEను కళ6 మ న %tఱÃ బÐచుd
ఉంAనతరF9ాత TEల అంతయ ఆ#Sయ ండ%ా ఆ %tఱÃ బÐచుd]ద మతK¤
మంచుపడ T:డల వ Z2ల VAdనటB
6 ఇWా\PÚయ లను Tx మలమ %ా
రfంెదవ" TEను "శdPంచుందున" ేవ" అT:ను. 38 ఆలగ న
జ#S%?ను; అతడ Kదుwట లA ఆ బÐచుdను 1ి(fA ళ6  ాతK "ండవరక; ఆ
బÐచుdనుం(f మంచును 1ిం(ెను. 39 అపడ %Sోను Åపమ Tx ]ద
మండ"యక;మ ; ఇంక మ#³ ఆ బÐచుdేత Wó¥ంప Z2లVమ 4. TEల
అంతట-]ద మంచు ప(f య ండ%ా ఆ బÐచుd మతK¤ (f%ా ఉండ"మ4"
ేవ" అన%ా 40 ఆ #ాJK ేవడ ఆలగ న ేZ2ను; TEల అంతట- ]ద
మంచు ప(fనను ఆ బÐచుdమతK¤ (f%ానుం(ెను.
Txయ¥ప తpల; 7
1 అపడ PQరFబËయల;, అన%ా %Sోనును అత" నున` జనులందరFను,

9Eక;వను లA హ#దు బµV±దw గ%ా లkయలk" ¹#? ండక; ఉతN రమ %ా
!x య ల దండాæçమ 9ా#SI కనబ(ెను. 2 PQ9ా నున`
జనుల; ఎక;వ మం, TEను 9ా#SేJI !xయ లను అపu%Sంపతగదు;
ఇWా\PÚయ ల;Tx బµహÑబలమ Txక; రmణ కల;గేZిT:నను" Tx]ద
అJశPంచుదు#³¹. 3 ాబట-C వఎవడ భయప(f వణక;చుTx`(ో 9ాడ
త రప(f %Sలదు ండ V(fA J#S%S 9:ళ6వలsన" జనుల; VనునటB
6 %ా పKకట-ంచు
మ" %Sోను Z2లVెdను. అపడ జనులలkనుం(f ఇరFవ #?ండ9Eలమం
J#S%S 9:È6 P#S. 4 ప9Eలమం ">Aయ ండ%ా PQ9ాఈ జను >ంక
ఎక;వమం, ళ6 ±దw క; 9ా#S" గజ³య మ , అకడ రక; 9ా#S"
Wó¥ంెదను. ఇతడ  కcడ వలsన" TEను ఎవ"గ#Sd ెప దుT° 9ాడ
 వలsను; ఇతడ  కcడద" PQవ"గ#Sd  ెపదుT° 9ాడ
కcడద" %Sోను Z2ల Vెdను. 5 అతడ ళ6 ±దw క; ఆ జనమ ను
గజ³Zినపడ PQ9ాక;కగతpక;నటB
6 తన Txల;క ళ6 ను గJIన
పKJ9ా"", xKగ టక;¹ాళ
6 " క;\ం%Sన పKJ 9ా"" 9EరF9EరF%ా ఉంచుమ"
%Sోను Z2లVెdను. 6 ేJ T°ట-కంంచు" గJIన9ా#Sలsక మడ
వందల మం; !%S>న జనులందరF ళØ
6 xKగ టక; ¹ాళ
6 " క;\ం%S#S. 7
అపడ PQ9ాగJIన మడ వందల మనుషpలx #ా !మ 4ను
రfంెదను; !xయ లను  ేJI అపu%Sంెదను; జనులందరF తమ తమ
bట6 క; 9:ళ6వచుdన" %Sోను Z2లVెdను. 8 పKజల; ఆ}రమ ను బరలను
పటBCన%ా అతడ పKజలంద#S" తమ గ (xరమ లక; 9:ళ6నం12ను %ా" ఆ
మడవందల మం" "ల;పT:ను. !xయ ల దండ లkయలk అత"I

గ వ%ా నుం(ెను. 9 ఆ #ాJK PQ9ా అత" ఇట6 T:నువ లA
దండ]I మ 4,  ేJI x" నపu%Sంెదను. 10 వటక; క;
భయనPQడల  ప"9ా(ైన ప#ా కcడ దండక; %Sమ 4. 11 9ారF
ెప నుచున` x"" V"న తరF9ాత వ ఆ దండ లk"I %Sవటక; 
ేతpల; బలపరచబడన" ెపu%ా, అతడను అత" ప" 9ా(ైన ప#ాయ ను
ఆ దండలkనున` సన`దుzల ±దw క; P#S. 12 !xయ ల;ను
అమల×య ల;ను తరFu9ారFను లsకక; !డతలవలs ఆ xనమ లk
పరFం(f య ం(f#S. 9ా#S ఒంటMల; సమ దK¬రమందున` Pసుక #³ణ వలవలs
లsకల"9:ౖ య ం(ెను. 13 %Sోను వAdనపడ ఒకడ xను క"న కలను తన
ె>ా"I Vవ#Sంచుచుం(ెను. ఎట6 న%ాTETUక కలగంట-", అే మన%ా యవల#tటMC
ఒకట- !xయ ల దండలk"I ొ#6 S ±క గ (xరమ నక; వAd x"
పడ%tట-C తల I\ందు ేZినపడ ఆ గ (xరమ ప(fPQన" ె12uను. 14
అందుక; 9ా" ె>ాడ అ ఇWా\PÚయ (ైన ã9ాషp క;మరFడగ
%Sోను ఖడ¶ ¤%ా" మ#³!ాదు; ేవడ !xయ లను ఈ దండంతను
అత" ేJI అపu%Sంప బ¢వచుTx`డ" ఉతN ర!ెdను. 15 %Sోను ఆ కల
Vవరమ ను x" xతuరమ ను V" నపడ అతడ PQ9ాక;
నమ¯ారమ ేZి ఇWా\ PÚయ ల దండలk"I J#S%S 9:È6లsం(f, PQ9ా
!xయ ల దండను ] ేJI అపu %SంచుచుTx`డ" ె1ిu 16 ఆ
మడవందలమం" మడ గ ంపల;%ా ేZి బరను వట-C క;ండను ఆ
క;ండలలk Vట«లను పKJ9ా" ేJIAd 9ా#S ఇట6 T:నునను` చూA TEను
ేయ నటB
6 ేయ (f; 17 ఇ% TEను 9ా#S దండ టC నక; వచుTx`ను,

TEను ేయ నటB
6 ]రF ేయవలsను. 18 TEనును Tx నున`9ారందరFను
బరలను ఊదునపడ ]రFను దండ ాæçమంతట-చుటBC బరలను
ఊదుచుPQ9ాక;ను %Sోనుక;ను Vజయమ అ" ³కల; 9Eయ వలsన"
ె12uను. 19 అటB
6 న(fజjమ nదట- ావ>9ారF ఉంచబడ%ాTE %Sోనును
అత"నున` నూరFమంయ దండాæçమ టC నక; P బరలను
ఊ తమ ేతpలలkనున` క;ండలను పగ ల%tట-C #S. 20 అటB
6 ఆ మడ
గ ంపల9ారF బరలను ఊదుచు ఆ క;ండలను పగ ల%tట-C , PQడమేతp లలk
Vట«లను క;(fేతpలలk ఊదుటక; బరలను పటBC"PQ9ా ఖడ¶ మ
%Sోను ఖడ¶ మ అ" ³కల;9EZి#S. 21 9ా#Sలk పKJ9ాడను తన bటBన దండ
చుటBC ">Aయ ండ%ా ఆ దండ9ారందరFను పరF%?తN pచు ³కల; 9Eయ చు
ా#SP#S. 22 ఆ మడవందలమం బరలను ఊనపడ PQ9ా
దండంతట-లkను పKJ 9ా" ఖడ¶ మ ను 9ా" రFగ 9ా" ]I JK12uను. దండ
Z2#³#ాతp9:ౖపన నున` బéJªxNవరక; తబµËతpTUదw నున` ఆబéలs4ల
¬రమ వరక; ా#S%ా 23 నâాN> %తKమ లkనుం(fయ , ఆÌLరF
%తKమ లkనుం(fయ , మనÌLª %తKమంతట-లkనుం(fయ 1ి>1ింపబ(fన ఇWా\
PÚయ ల; కcడ" !xయ లను త#S!#S. 24 %Sోను
ఎâాKP]య ల మనేశమంతట-I" దూత లను పం1ి!xయ లను
ఎదు#tనుటక; వAd, బéxË#ావరక; 9ాగ లను ±#ాwనును
9ా#SకంటMమ ందు%ా పటBCనుడ" ె1ిuయ ం(ెను గనుక, ఎâాKP]య
లందరF కcడ" బéxË#ా వరక; 9ాగ లను ±#ాwనును పటBC"#S. 25
మ#Sయ 9ారF !xను అ¥పతpలsౖన ఓ#³బ జ?Pబ అను ఇదw #S" పటBC",

ఓ#³బ బండ]ద ఓ#³బ ను చం1ి#S, జ?Pబ xKmల ¾ట-C ±దw జ?Pబ నుచం1ి
!xయ లను తరFమ "P#S. ఓ#³బ జ?Pబ ల తలలను ±#ాwను
అవత>I %SోనుTUదwక; ెAd#S.
Txయ¥ప తpల; 8
1 అపడ ఎâాKP]య ల; %Sోనువ మ PQడల చూ1ిన మ#ాద
PQట-C? !xయ ల య దz మ ేయ టక; వ Pనపడ మమ 4
TEల 1ిల;వ లద" ె1ిu అత" కSనమ %ా కల¨©ంA#S. 2 అందు కతడ]రF
ేZినెకడ TEను ేZినెకడ? అá PQజ?రF xKmపండ6 ÅతకంటM
ఎâాKP]య ల ప#S%? మంAాx? ేవడ !xయ ల అ¥పతpలsౖన
ఓ#³బ ను జ?Pబ ను ]ేJI అపu%Sంెను; ]రF ేZినటB
6 TEను ేయగలTx?
అT:ను. 3 అతడ ఆ మట అన`పడ అత" ] 9ా#S Åపమ త%?¶ను. 4
%Sోనును అత" నున` మడవందల మంయ ను అలసట%ానున`ను,
శతpKవలను తరFమ చు ±#ాwనుTUదwక; వAd xట-#S. 5 అతడTx 9:ంటనున`
జనుల; అలZియ Tx`రF, ఆ}ర మ నక; #tటMC ల; 9ా#SI దయేయ (f; ¤మ
!xను #ాàలsౖన జ?బహÑను సల;4Tx`ను తరFమ చుTx`మ"
సుÅతp9ా#S ెపu%ా 6 సుÅతp అ¥పతpల; జ?బహÑ సల;4Tx` అను 9ా#S
ేతpల; ఇపడ  ేJI AIనV గనుకTx ¤మ  ZLనక; ఆ}రమ
ఇయవలs న" య(f%S#S. 7 అందుక; %Sోను ఈ ¨Áతpవ ేతను జ?బహÑను
సల;4Tx`ను PQ9ా Tx ేJకపu%SంAన తరF9ాత నూరFd యలను
కంపలను ] ేహమ లను నూ#Sd 9Eయ దున" ె12uను. 8 అకడనుం(f

అతడ 12నూPల;నక; P ఆలగ నTE 9ా#Sను ెపu%ా సుÅతp9ారF
ఉతN ర!AdనటB
6 12నూPల;9ారFను అత" క;తN ర!Ad#S గనుక అతడ 9
TEను ³మమ %ా J#S%S వAdనపడ ఈ %పరమ ను పడ%tటMC దన" 12నూ
Pల; 9ా#S ె12uను. 10 అపడ జ?బహÑను సల;4 Tx`య 9ా#Sకcడ 9ా#S
ZLనల;ను, అన%ా తరFu జనుల ZLనల"`ట-లk !%S>న Pంచు !ంచు
పదుT:ౖదు 9Eలమం మనుషpలందరFను క#రFలk నుం(f#S. కJN దూయ
నూట ఇరFవ9Eల మం మనుషpల; ప(fP#S. 11 అపడ %Sోను
T°బహÑక;ను ±%³బ¿Ëహక;ను తరFuన గ (xరమ లలk "వZింAన 9ా#S
మర¶ మ న P ZLన "ర»యమ %ా నున`ందున ఆ ZLనను హతమ ేZ2ను.
12 జబహÑ సల;4Tx`య ా#SPనపడ అతడ 9ా#S" త#S! !xను
ఇదw రF #ాàలsౖన జ?బహÑను సల;4Tx`ను పటBC" ఆ ZLననంతను ెదర%tటMC ను.
13 య దz మ ¬#Sన తరF9ాత ã9ాషp క;మరF(ైన %Sోను 14 ¨¼#?సు
ఎగ వనుం(f J#S%S వAd, సుÅతp 9ా#Sలk ఒక ¸°వను" పటBC" Vx#Sంప%ా
అతడ సుÅతp అ¥పతpలను 12దwలలk (ెబË Pడగ రF మనుషpలను
1LరF 1LరF%ా Vవ#SంA ె12uను. 15 అపడతడ సుÅ తp9ా#S ±దw క;
వAdజ?బహÑ సల;4Tx` అను 9ా#Sేతpల;  ేJI AIనV గనుక Tx
అలZియ న`  ZLనక; ¤మ ఆ} రమ ఇయవలsను అ" ]రF
ఎవ#SVషయమ నను` దూÌింAJ# ఆ జ?బహÑను సల;4Tx`ను చూడ(f అ"
ె1ిu 16 ఆ ఊ#S12దwలను పటBC" నూరFdయలను బÐమ4జ?మ డను
¬Zి" 9ాట-వలన సుÅతp9ా#SI బ z ె12uను. 17 మ#Sయ నతడ
12నూPల; %పరమ ను పడ %tట-C ఆ ఊ#S9ా#S" చం12ను. 18 అతడ]రF

xబ¢రFలk చం1ిన మను షpల; ఎట-C 9ార" జ?బహÑను సల;4Tx`ను అడగ%ా
9ారFవంట-9ా#³, 9ారందరFను #ాజక;మరF లను >య ం(fరన%ా 19
అతడ9ారF Tx త>6 క;మ రFల; Tx సదరFల;; ]రF 9ా#S" బKదుక"Adన
PQడల 20 PQ9ా yవమ డ, !మ 4ను చంపక;ందు న" ె1ిu తన
12దw క;మరF(ైన PQెరFను చూAవ లA 9ా#S" చంపమ" ె12uను.
అతడ Aన`9ాడ గనుక భయప(f కJN " దూయలదు. 21 అపడ జ?బహÑ
పల;4Tx`ల;ాKయమ ల నరF"I శINయ న` గనుక వ లA మ]ద
పడ మ" ెపu%ా %Sోను లA జ?బ హÑను సల;4Tx`ను చం1ి 9ా#S ఒంటMల
డల ]దనున` చందK}రమ లను ¬ZిT:ను. 22 అపడ ఇWా\PÚయ ల;
%Sోనువ !x య ల ేJలkనుం(f మమ 4ను రfంAJV గనుక
వను  క;మరFడను  క;మరF" క;మరFడను మమ 4ను ఏల వలsన"
ె1ిu#S. 23 అందుక; %SోనుTEను !మ 4ను ఏలను, Tx క;మరFడను
!మ 4ను ఏల#ాదు, PQ9ా !మ 4ను ఏల;న" ె12uను. 24 మ#Sయ
%Sోను]లk పKJ 9ాడ తన ోపడ ¯మ 4లkనున` గ లను TxIయ
వలsన" మనVేయ చుTx`నT:ను. 9ారF ఇా4PÚయ ల; గనుక 9ా#SI
గ ల;ం(ెను. 25 అందుక; 9ారFసంషమ %ా ¤మ 9ాట- "ెdదమ" ె1ిu
±క బటC ను పరA పKJ9ాడను తన ోపడ¯మ 4లkనుం(fన గ లను
x"]ద 9EZ2ను. 26 !xను #ాàల ఒంట- ]దనున` చందK}రమ ల;
కరÞ భషణమ ల; ధూమÖ వరÞ ప బటC ల; %ాకను, ఒంటMల డలనున`
%tల;సుల; %ాకను, అతడ అ(f%Sన బం%ారF గ ల PQతN p 9:P"`
ఏడవందల తpలమ ల బం%ారమ . %Sోను x" ఒక ఏâదును

ేPంచు" తన పటC ణన ఒâాKలk x" ఉంెను. 27 ావన
ఇWా\PÚయ లందరF అక(fI P x" ననుస#SంA వxరFలsౖ#S. అ
%Sోను క;ను అత" Pంట-9ా#SI" ఉ#S%ానుం(ెను. 28 !x య ల;
ఇWా\PÚయ ల PQదుట అణపబ(f అటBతరF 9ాత తమ తలలను
ఎJN నలకP#S. %Sోను నమ లలk ేశమ నల;వ సంవతqరమ ల;
"మ4ళమ %ా నుం(ెను. 29 తరF9ాత ã9ాషp క;మరF(ైన PQరFబËయల;
తన Pంట "వZించుటక; PQను. 30 %Sోనుక; అTEక ´µరల;న`ందున
కడపన క"న (ెబËమం క;మరFల; అత" క;ం(f#S. 31 Ì2?మ లkనున`
అత" ఉపపJ`య అత" క క;మరF" కన%ా %Sోను 9ా"I అáలsకను
1LరF 12టMCను. 32 ã9ాషp క;మరF(ైన %Sోను మ} వృదుz(ై చ"P
అáPQyKయ ల ఒâాKలkనున` తన తం(fKPQన ã9ాషp సమ¥లk
ాJ12టCబ(ెను. 33 %Sోను చ"Pన తరF9ాత ఇWా\PÚయ ల;
చుటBCనుండ తమ శతpKవలేJలkనుం(f తమ 4ను V(f 1ింAన తమ ేవ(ైన
PQ9ాను జj®పకమ ేZినక 34 మరల బయల;ల ననుస#SంA
వxరFలsౖ బయలsË#§తpను తమక; ేవత%ా ేZి"#S. 35 మ#Sయ 9ారF
%Sోనను PQరFబËయల; ఇWా\PÚయ లక; ేZిన ఉపార మంతయ మరA
అత" Pంట-9ా#SI ఉపారమ ేయక P#S.
Txయ¥ప తpల; 9
1 PQరFబËయల; క;మరF(ైన అáలsక; Ì2?మ లk నున` తన త>6
సదరFల±దw క;P 9ా#S ను తన త>6 1ితరFల

క;టBంëక;లంద#Sను 2 ]రF దయేZి Ì2?మ యజమనులందరF
VనునటB
6 9ా#S మటల(f ]³ మంA? PQరFబËయల;±క
క;మరFలsౖన (ెబËమం మనుషpలందరF !మ 4ను ఏల;టమంAx? ఒక
మనుషpడ !మ 4ను ఏల;టమంAx? TEను ] రకN సంబం¥న"
జj®పకమ ేZిను(f అ" పల;క;డT:ను. 3 అత" త>6 సదరFల;
అత"గ#Sd Ì2?మ యజమ నుల; VనునటB
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క;మరF(ైన %ాల;ను అత" బంధువల;ను Ì2?మ క; వAd య Tx`రF, 9ారF
]I ఈ పటC ణమ ను #³ప చుTx`రF. 32 ావన #ాJK వను నున`
జనుల;ను లA లమ లk మటB%ా నుండ(f, 33 Kదుwన సూరFడ
ఉదPంప%ాTE వ త ర%ా లA పటC ణమ ]ద పడ వలsను. అపడ అతడను
అత"నున` జనుల;ను  ±దw క; బయల;ే#S వచుdచుండ%ా వ
సమయమ చూA 9ా#SPQడల పKవ#SNంపవచుdన" వరN మనమ ేZ2ను. 34
అáలsక;ను అత"నున` జనులందరFను #ాJK9Eళ లA Txల;గ గ ంపలsౖ
Ì2?మ ]ద పడటక; ంA య ం(f#S. 35 ఎబ¿దు క;మరF(ైన %ాల;
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ఊరFల; 9ా#Sక;ం(ెను, TEట- వరక; 9ాట-I యPÀరF %ా\మమ ల" 1LరF. 5 అV
%Sలదు ేశమ లk నున`V. యPÀరF చ"P ా¹నులk ాJ12టCబ(ెను.
6 ఇWా\PÚయ ల; PQ9ా స"`¥" మరల దు పKవరN నులsౖ#S. 9ారF
PQ9ాను Vస#SèంA ఆయన ZLవ మ"9EZి, బయల;ల; అాN#తpల; అను
Zి#Sయనుల ేవత లను Zీోయ ల ేవతలను ¹యáయ ల ేవతలను
అ¹4య ల ేవతలను Óి>ÌీN య ల ేవతలను పం చుచువAd#S. 7
PQ9ా Åా%S` ఇWా\PÚయ ల ]ద మండ%ా ఆయన Óి>ÌీN య ల ేJI"
అ¹4య ల ేJI" 9ా#Sనపu%Sంెను గనుక 8 9ారF ఆ సంవతqరమ
nదల;" ఇWా\PÚయ లను, అన%ా ±#ాwను అవతల నున`
%Sలదునంద> అ¹#§య ల ేశమ లk ాపర మ న` ఇWా\PÚయ లను

పదుT:"! సంవతqరమ ల; Aతpక%tట-C అణA9EZి#S. 9 మ#Sయ
అ¹4య ల; యxేశసుÍలను బ¿Tx]య లను ఎâాKP
]య లను య దz మ ేయ టక; ±#ాwనును xట-#S గనుక
ఇWా\PÚయ లక; !I> శ\మ క>%?ను 10 అపడ ఇWా\PÚయ ల;¤మ 
స"`¥" ాపమ ేZియ Tx`మ , మ ేవ" V(fA బయల;లను పంA
య Tx`మ" PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా 11 PQ9ా ఐగ 1ీN య ల
వశమ లkనుం(fయ అ¹#§య ల వశ మ లk నుం(fయ అ¹4య ల
వశమ లkనుం(fయ Óి>ÌీN య ల వశమ లkనుం(fయ మతKమ %ాక 12
Zీోయ ల;ను అమల×య ల;ను మãయ ల;ను !మ 4ను బµధ
పరAనపడ 9ా#S వశమ లkనుం(fయ TEను !మ 4ను రfం AJ" గx 13
అPే ]రF నను` Vస#SèంA అన ేవతలను పంAJ#S గనుక TEను ఇకను
!మ 4ను రfం పను. 14 P ]రF ÅరF"న ేవతలక; nఱÃ 12టC B ను(f;
] శ\మాలమ న అV !మ 4ను రfంచుTE¹ అ" ఇWా\PÚయ ల
Z2లVెdను. 15 అపడ ఇWా\ PÚయ ల;¤మ ాపమ ేZియ Tx`మ , 
దృÌిC I ఏ అనుకcల¹ x" పన మక; ేయ మ ; దయ ేZి TEడ
మమ 4ను రfంపమ" ె1ిu 16 PQ9ాను ZLVంపవలsన" తమ
మధనుం(f అనేవతలను ¾ల %Sంప%ా, ఆయన ఆత4 ఇWా\PÚయ లక;
క>%Sన దురవసÍ ను చూA స¨©ంపలక PQను. 17 అపడ అ¹4య ల;
కcడ" %Sలదులk %S య ం(f#S. ఇWా\PÚయ ల;ను కcడ" !¯ాuలk
%Sయ ం(f#S. 18 ాబట-C జనుల;, అన%ా %Sలదు 12దwల;అ¹4య ల
య దz మ ేయ బనును9ా(ెవ(ో 9ాడ %Sలదు "9ాసులకంద#SI"

పK¥xనుడగ న" ±క " TUకడ ెప"#S.
Txయ¥ప తpల; 11
1 %Sలదు9ా(ైన PQâN ా ప#ాక\మమ గల బలఢడ. అతడ 9Eశ క;మరFడ;
%Sలదు PQâN ాను కT:ను. 2 %Sలదు ´µర అత"I క;మరFలను కన%ా 9ారF
12దw 9ా#?r PQâN ావ అనZీN I పట-C న 9ాడవ గనుక మన తం(fKPంట క;
¯ా సÍ ~మ లద"#S. 3 PQâN ా తన సదరFల±దw నుం(f ా#SP టùబ
ేశమ న "వ Zింప%ా అల6 #Sజనమ PQâN ా±దw క; వAd అత" కcడ
సంచ#Sంచుచుం(ెను. 4 ంతాలన తరF9ాత అ¹4య ల; ఇWా\PÚ
య ల య దz మ ేయ%ా 5 అ¹4య ల; ఇWా\ PÚయ ల య దz మ
ేZినందున 6 %Sలదు 12దwల; టùబ ేశమ నుం(f PQâN ాను ర1ిuంచుటక;
Pవ వAd మక; అ¥పJ9:ౖ య ండమ , అపడ మనమ
అ¹4య ల య దz మ ేయ దమ" PQâN ా ె1ిu#S. 7 అందుక;
PQâN ా]రF Txయందు పగపట-C Tx తం(fK Pంటనుం(f నను` >9EZిJ#³.
ఇపడ ]క; క>%Sన శ\మలk ]రF Tx±దw క; #ాTEల? అ" %Sలదు 12దwల
ె12uను. 8 అపడ %Sలదు 12దwల; అందుేతTE ¤మ ±దw క; మÈ6
వAdJVు; వ మకcడ వAd అ¹4య ల య దz మ ేZిన PQడల,
%Sలదు "9ాసులన మ అంద#S]ద వ అ¥ా#S వవదువ" PQâN ా
అ"#S. 9 అందుక; PQâN ా అ¹4య ల య దz మ ేయ టక; ]రF నను`
%Sలదుక; J#S%S ¬Zి" Pన]దట PQ9ా 9ా#S" Tx ేJ కపu%SంAన
PQడల TETE ]క; పK¥x నుడనవదుTx? అ" %Sలదు 12దwల నడగ%ా 10 %Sలదు

12దwల;"శdయమ %ా ¤మ  మటపన ేయ దుమ ; PQ9ా మన
య భయ ల మధను ¯ాf%ా ఉండను%ాక" PQâN ా అ"#S. 11 ాబట-C PQâN ా
%Sలదు 12దwలకcడ Pనపడ జనుల; తమక; పK¥xను" %ాను
అ¥పJ"%ాను అత" "య!ంచు "#S. అపడ PQâN ా !¯ాuలk PQ9ా
స"`¥" తన సంగJ యంతయ V"1ింెను. 12 PQâN ా అ¹4య ల
#ాàTUదwక; దూతలనుపం1ిTxక;ను క;ను మధ ఏ! జ#S%Sనందున వ Tx
ేశమ ]I య దz మ నక; వAdయ Tx`వ" యడగ%ా 13 అ¹4య ల
#ాàఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNలkనుం(f వAdనపడ 9ారF అ#`ను
nదల;" యబ¢Ëక; వరక;ను ±#ాwనువరక;ను Tx ేశమ ఆక\!ంచు"
నందునTE TEను వAdయ Tx`ను. ాబట-C మనమ సమ ¥xనమ %ా
నుండనటB
6 ఆ ేశమ లను మరల మకపu%Sంచు మ" PQâN ా పం1ిన
దూతల సమxరమ ె12uను. 14 అంతట PQâN ా మరల అ¹4య ల
#ాàTUదwక; దూత లను పం1ి Pట6 T:ను 15 PQâN ా
Z2లVAdనేమన%ాఇWా\PÚయ ల; ¹యబ ేశమ T:ౖనను అ¹4య ల
ేశమ T:ౖనను ఆక\!ంచునలదు. 16 ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNలkనుం(f
వచుdచుండ%ా 9ారF ఎఱÃ సమ దKమ వరక; అరణమ లk న(fA ాేషpనక;
వAd#S. 17 అపడ ఇWా\PÚయ ల; ఎోమ #ాàTUదwక; దూతలను పంపం1ీ 
ేశమ గ ండ వటక; దయేZి Txక; Z2లVమ4" యడగ%ా, ఎోమ #ాà
ఒపనలదు. 9ారF ¹యబ #ాàTUదwక; అట-C వరN మన¤ పం1ి#S %ా"
అతడనుTEను Z2లVయన" ె12uను. అపడ ఇWా\ PÚయ ల; ాేషpలk
"వZింA#S. 18 తరF9ాత 9ారF అరణపKయణమ ేయ చు

ఎో]య ల±కయ ¹యáయ ల±కయ ేశమ ల చుటBC J#S%S,
¹యబ నక; తరFu క;న కTxను ేశమందు పK9EhంA అ#`ను అదw #S"
%S#S. 9ారF ¹యబ స#S హదుw లkప>I లదు. అ#`ను ¹యబ నక;
స#S హదుw గx. 19 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల; అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీనను
¨¼Ëను #ాàTUదwక; దూతలను పం1ి ేశమ గ ండ మ సÍ లమ నక; ¤మ
వనటB
6 దయేZి Z2లVమ4" అత"±దw మనVేయ%ా 20 Zీను
ఇWా\PÚయ లను నమ4క, తన ేశమ లk బ(f 9:ళ6"యక, తన
జనులనంద#S" సమకcరFd" యహసులk %S ఇWా\ PÚయ ల
య దz మ ేZ2ను. 21 అపడ ఇWా\PÚ య ల ేవ(ైన PQ9ా ఆ
Zీనును అత" సమసN జనమ ను ఇWా\PÚయ ల ేJ కపu%Sంప%ా 9ారF
ఆ జనమ ను హతమ ేZిన తరF9ాత ఆ ేశ"9ాసులsౖన అ¹#§య ల
ేశమంతయ ¯ా ¥ºనపరచు" 22 అ#`ను న nదల;"
యబ¢Ëక;వరక;ను అరణమ nదల;" ±#ాwనువరక;ను అ¹#§య ల
ాKంతమ ల"`ట-" ¯ా ¥ºనపరచు"#S. 23 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా అ¹#§య లను తన జనులPQదుట "ల;వ క;ండ >9EZిన
తరF9ాత వ x"" స తంJKంచుందు9ా? 24 ¯ా ¥ºన పరచునుటక;
?¹షను  ేవత IAdన x"" వనుభVంచుచుTx`వగx? మ
ేవ(ైన PQ9ా మ PQదుటనుం(f PQవ#S" >9Eయ T° 9ా#S
¯ా సÍ ~మ ను ¤మ ¯ా ¥ºనపరచుందుమ . 25 ¹యబ #ాజ?ౖన ZిuరF
క;మరFడగ బµలక;కంటM వ ఏమతKమ ను అ¥క;డవ ావగx? అతడ
ఇWా\ PÚయ ల ఎప(ైనను కల¨©ంెTx? ఎప(ైనను 9ా#S య దz మ

ేZ2Tx? 26 ఇWా\PÚయ ల; ¨¼Ëను లkను x" ఊరFలలkను అ#PరFలkను
x" ఊరFల లkను అ#`ను ¬రమ ల పటC ణమ ల"`ట-లkను మడ వందల
సంవతqరమ లనుం(f "వZించుచుండ%ా ఆ ాలమ న 9Eల 9ాట-"
పటBCనలదు? 27 ఇటB
6 ండ%ా TEను  PQడల తప ేయలదు %ా" వ
Tx]I య దz మ నక; వచుdట వలన TxPQడల ోషమ ేయ చుTx`వ.
Txయ¥ పJPQన PQ9ా TEడ ఇWా\PÚయ లక;ను అ¹4
య లక;ను Txయమ ¬రFdను %ాక. 28 అPే అ¹4 య ల#ాà PQâN ా
తన ె1ిuన మటలక;ఒపన లదు. 29 PQ9ా ఆత4 PQâN ా]I #ా%ా
అతడ %Sలదు లkను మనÌLª లkను సంచ#Sంచుచు, %Sలదు !ZLu లk సంచ#SంA
%Sలదు !ZLuనుం(f అ¹4య ల ±దw క; ¯ా%?ను. 30 అపడ PQâN ా
PQ9ాక; nÖక; T:ను, ఎట6 న%ావ Tx ేJI అ¹4య లను "శd
యమ %ా అపu%SంAనPQడల 31 TEను అ¹4య ల±దw నుం(f ³మమ %ా
J#S%Sవచుdనపడ, నను` ఎదు#tను టక; Tx Pంట- x రమ నుం(f
బయల;ే#S వచుdనేో అ PQ9ాక; పKJÌి¡ తమగ ను; మ#Sయ దహన
బ>%ా x" న#SuంెదనT:ను. 32 అపడPQâN ా అ¹4య ల య దz మ
ేయ టక; 9ా#S±దw క; ¯ా%SPనపడ PQ9ా అత"ేJI 9ా#Sనపu
%Sంెను గనుక అతడ 9ా#S" 33 అన%ా అ#PరF nదల;" !`తpక;
వచుdవరక; ఆబéలs#ా ]మ వరక;ను ఇరFవ పటC ణమ ల 9ా#S" "Wîష
మ %ా హతమ ేZ2ను. అటB
6 అ¹4య ల; ఇWా\PÚయ ల PQదుట
"ల;వక;ండ అణA 9Eయబ(f#S. 34 PQâN ా !¯ాuలkనున` తన Pంట-I
వAdనపడ అత" క;మ#?N తంబ రలను Txటమ ను బయల; ే#S

అత"" ఎదు#tT:ను. ఆ %ాక అత"I మగ సంxన¤%ా"
ఆడసంxన¤%ా" లదు. 35 ాబట-C అతడ ఆను చూA, తన బటC లను
Aంప " అã Tx క;మ#§, వ నను` బహÑ%ా క;\ంగేZిJV, వ నను`
తల6 (fంపేయ 9ా#Sలk ఒకె9:ౖయ Tx`వ; TEను PQ9ాక; మట
PAdయ Tx`ను గనుక 9:నుక¬య లనన%ా 36 ఆTx తం(öK, PQ9ాక;
మట PAd య ంట-9ా?  T°ట-నుం(f బయల;ే#Sన మట పన Txక;
ేయ మ ; PQ9ా  శతpKవలsౖన అ¹4 య ల]ద పగ¬రFd"
య Tx`డ" అత" నT:ను. 37 మ#Sయ ఆTxరక; ేయవలZినేదన%ా
#?ండ T:లలవరక; నను` Vడవమ , TEనును Tx ె>కెN ల;ను P
ండల]ద ఉం(f, Tx కTxత మ నుగ#Sd పKల1ింెదన" తం(fK ెపu%ా 38
అతడ మ4" ె1ిu #?ండ T:లలవరక; ఆను "ెdను గనుక ఆ తన
ె>కెN ల కcడ P ండల]ద తన కTx త మ నుగ#Sd పKల1ింెను.
39 ఆ #?ండ T:లల అంత మ న ఆ తన తం(fK±దw క; J#S%S#ా%ా అతడ
xను nÖక;"న nÖక;బ(fపన ఆక; ేZ2ను. 40 ఆ పరFషp"
ఎరFగTEలదు. పKJ సంవతqరమ న ఇWా\ PÚయ ల క;మ#?Nల; Txల;గ
నమ ల; %SలదుేశసుÍ (ైన PQâN ా క;మ#?Nను పKZిzేయ టకదుw.
Txయ¥ప తpల; 12
1 ఎâాKP]య ల; కcడ" ఉతN రక;నక; Pవ అ¹4య ల
య దz మ ేయ బ¢P నపడ  వచుdటక; మమ 4 TEల 1ిల;వ లదు?
వ ాపరమ న`  Pంట-" అ%S` ా>d9Eయ దుమ" PQâN ా ెపu%ా

2 PQâN ాTxక;ను Tx జనులక;ను అ¹4య ల %tపu కలహమ క>%Sన
పడ TEను !మ 4ను 1ి>AJ" %ా" ]రF 9ా#S ేతpలలkనుం(f నను`
రfంపలదు. ]రF నను` రfంపకవట TEను చూA 3 Tx ాKణమ ను
అరేJలk ఉంచు" అ¹4య ల య దz మ ేయJ". అపడ
PQ9ా 9ా#S" Tx ేJ కపu%Sంెను గనుక Tx టµ6డటక; ]#³ల TEడ
వAdJరT:ను. 4 అపడ PQâN ా %Sలదు9ా#S నంద#S" గ ేZి"
ఎâాKP]య ల య దz మ ేయ%ా %Sలదు9ారF ఎâాKP]య లను
జPంA#S. ఏలయన%ా 9ారFఎâాKP]య లక;ను మనÌీª య లక;ను
మధను %Sలదు9ా#?rన ]రF ఎâాKP] య లPQదుట "ల;వక ా#SPన
9ార"#S. 5 ఎâాKP ]య ల య దz మ ేయ ట?r %Sలదు9ారF ±#ాwను
xటB #³వలను పటBCన%ా ా#SPన ఎâాKP] య లలk ఎవ(ోనను`
xట"య డ" ె1ిuనపడ %Sలదు9ారFవ ఎâాKP]య డ9ా అ" అత"
న(f %S#S. 6 అందుకతడTEను ాను అ"నPQడల 9ారF అత" చూAÌిబ¢Ëలsతను
శబw మ పల;క;మ"#S. అతడ అటB
6 పల;కTEరక Zిబ¢Ëలsత" పల;క%ా 9ారF
అత" పటBC" ±#ాwను#³వల±దw చం1ి#S. ఆ ాలమ న ఎâాKP
]య లలk నల;వ #?ండ9Eలమం ప(f P#S. 7 PQâN ా ఆరF
సంవతqరమ ల; ఇWా\PÚయ లక; Txయ¥పJPQ య ం(ెను. %Sలదు9ా(ైన
PQâN ా చ"P %Sలదు పటC ణమ లలk TUకx"యందు ాJ12టCబ(ెను. 8
అత" తరF9ాత బéె6¨Áమ 9ా(ైన ఇబµqను ఇWా\ PÚయ లక;
అ¥పJయPQను. 9 అత"I మ పuమం క;మరFల;ను మ పuమం
క;మ#?Nల;ను ఉం(f#S. అతడ ఆ క;మ#?Nలను తన వంశమ న ేర"9ా#SIAd,

తన వంశ మ నక; ేర" మ పu మం కనలను తన క;మరFలక; 12ం(f6
ేZ2ను. అతడ ఏ(ేండ6 ఇWా\PÚయ లక; అ¥ పJ%ా నుం(ెను. 10 ఇబµqను
చ"P బéె6¨Áమ లk ాJ12టCబ(ెను. 11 అత" తరF9ాత జ?బలcయ (ైన
ఏలkను ఇWా\ PÚయ లక; అ¥పJయPQను; అతడ పPండ6 ఇWా\
PÚయ లక; అ¥పJ%ానుం(ెను. 12 జ?బలcయ (ైన ఏలkను చ"P
జ?బలcను ేశమంద> అయలk నులk ాJ12టCబ(ెను. 13 అత" తరF9ాత
1ి#ాయ (ైన ¨©ల6 ల; క;మరF డగ అబ¢wను ఇWా\PÚయ లక;
అ¥పJయPQను. 14 అత"I నల;వమం క;మరFల;ను మ పuమం
మనుమ ల;ను ఉం(f#S. 9ారF (ెబË %ా(fద1ిల6ల T:I JరFగ 9ారF. అతడ
ఎ"!ేండ6 ఇWా\PÚయ లక; అ¥పJ%ా నుం(ెను. 15 1ి#ాయ (ైన
¨©ల6 ల; క;మరFడగ అబ¢wను చ"P ఎâాKPమ ేశమంద> అమల×
య ల మనమ లkనున` 1ి#ానులk ాJ12టC బ(ెను.
Txయ¥ప తpల; 13
1 ఇWా\PÚయ ల; మరల PQ9ా దృÌిC I ోషpల; ా%ా PQ9ా నల;వ
సంవతqరమ ల; 9ా#S" Óి>ÌీN య లేJI అపu%Sంెను. 2 ఆ ాలమ న
xనువంశసుÍడను జ#ాపటC ణసుÍడ T:ౖన మT°హ అను TUకడం(ెను. అత"
´µర %t(xKలsౖ ానుపలకయ ం(ెను. 3 PQ9ా దూత ఆZీN I పKతmఇ%
వ %t(xKలవ, క; ానుపలకPQను; అPే వ గర»వJ9:ౖ క;మరF"
కందువ. 4 ాబట-C వ జjగ\తN%ా ఉం(f, xKÔరస మ TE%ా" మదమ TE%ా"
xKగక;ండమ , అపVతK న ే"T:ౖనను Jనక;ండమ . 5 వ గర»వJ9:ౖ

క;మ రF" కందువ. అత" తల]ద మంగలకJN 9Eయకcడదు; ఆ ëడi
గర»మ న పట-C న nదల;" ేవ"I TxyరF ేయబ(fన9ా(ై Óి>ÌీN య ల
ేJలkనుం(f ఇWా\PÚ య లను రfంప nదల;12టC Bన" ఆ అన%ా 6 ఆ
ZీN  తన 12"!ట-±దw క; వAd ైవజను(ొకడ Tx ±దw క; వెdను; అత"
రపమ ేవదూత రపమ ను >నై !I> కరమ %ా ఉం(ెను. అతడ
ఎకడనుం(f వెdT° TEనడగలదు, అతడ తన1LరF Txెపuలదు 7
%ా"ఆలIంచుమ , వ గర»వJ9:ౖ క;మ రF" కందువ. ాబట-C వ
xKÔరసమ TE%ా" మద మ TE%ా" xKగక;ండమ , అపVతKన ే"T:ౖనను
Jన క;ండమ , ఆ ëడi గర»మ న పట-C న nదల;" చ" వవరక;
ేవ"I TxyరF ేయబ(fన 9ా(ై య ండన" Tx ె12uనT:ను. 8 అందుక;
మT°హTx పKభ 9ా, వ పం1ిన ైవజనుడ మరల మ ±దw క;వAd, పటC
బ¢వ ఆ ëడi క; ¤మ ఏ¤! ేయవలsT° x"" మక; TEరFuనటB
6
దయేయ మ" PQ9ాను 9Eడ న%ా 9 ేవడ మT°హ ాKరÍన
TxలIంెను గనుక, ఆ ZీN  లమ లk కcరFdండ%ా ేవ"దూత ఆను
ద#Sîంెను. 10 ఆ సమయమ న ఆ 12"!ట-PQన మT°హ ఆ
±దw య ండలదు గనుక ఆ ZీN  త ర%ా పరF%?JNఆTxడ Tx±దw క; వAdన
పరFషpడ Txక; కనబ(ెన" అత" ె12uను. 11 అపడ మT°హ లA తన
´µర 9:ంబ(f 9:È6 ఆ మనుషp"±దw క; వAdఈ ZీN  మటల(fన9ాడవ
9ETx అ" అత" నడగ%ా అతడTETE అT:ను. 12 అందుక; మT°హావన 
మట T:ర9EరFనపడ ఆ ëడi ఎట-C 9ాడగ T° అతడ ేయ వలZిన ార¤!టù
ెల;పమ" మనVేయ%ా 13 PQ9ా దూతTEను ఆ ZీN  ె1ిuనదంతయ

ఆ ేనవలsను; ఆ xKÔవ>6 నుం(f పట-C నేయ Jనకcడదు, 14 ఆ
xKÔరసమ T:ౖనను మదమ T:ౖనను xKగకcడదు, అపVతKన ే"T:ౖనను
Jనకcడదు, TEను ఆ ాజj®1ింAనదంతయ ఆ ేనవలsన" మT°హ
ె12uను. 15 అపడ మT°హ¤మ ఒక ¤క1ిల6ను ZిదzపరA  స"`¥"
ఉంచువరక; వ ఆగ మ" మనV ేZినుచుTx`మ" PQ9ా దూత
ెపu%ా 16 PQ9ా దూతవ నను` ">1ినను  ´¢జనమ TEను Jనను;
వ దహనబ> అ#Suంచ నుేw hంAన PQడల PQ9ాక; x"
న#Suంపవలsన" మT°హ ె12uను. అతడ PQ9ా దూత అ" మT°హక;
ె>యలదు. 17 మT°హ మటల; T:ర9E#Sన తరF9ాత ¤మ "ను`
సTx4"ంచునటB
6  1L#³మ" PQ9ా దూతను అడగ%ా 18 PQ9ా
దూత 9Eల Tx1LరF అడగ చుTx`వ? అ ెపuశకమ ా" దT:ను. 19
అంతట మT°హ T:ౖ9Eదమ %ా TUక ¤క1ిల6ను ¬Zి" ±క #ాJ]ద
PQ9ాక; అ#Suంెను. మT°హయ అత" ´µరయ చూచుచుండ%ా ఆ
దూత ±క ఆశdర ారమ ేZ2ను. 20 ఎట6 న%ా, జj లల; బ>1ీఠమ
]దనుం(f ఆాశమ నక; లచుచుండ%ా PQ9ా దూత
బ>1ీఠమ ]దనున` ఆ జj లలలk పరమ నక; ఆ# హణమPQను.
మT°హయ అత" ´µరయ x"" చూA TEలక; ¯ా%Sలప(f#S. 21 ఆ తరF9ాత
PQ9ా దూత మరల మT°హక;ను అత" ´µరక;ను ఇక పKత mమ
ాలదు. 22 ఆయన PQ9ా దూత అ" మT°హ ె>Zి"మనమ ేవ"
చూAJVు గనుక మనమ "శdయమ %ా చ"దుమ" తన ´µర అన%ా
23 అత" ´µరPQ9ా మనలను చంప%#SనPQడల ఆయన దహనబ>"

T:ౖ9Eదమ ను మనేత అం%§క#Sంపడ, ఈ సంగతpల"`ట-" మనక; చూ1ింపడ,
ఈ ాలమ న ఇట-C సంగతpలను మనక; V"1ింపడ" అత" ె12uను. 24
తరF9ాత ఆ ZీN  క;మరF" క" అత"I స¹qను అను 1LరF 12టMCను. ఆ బµల;డ
ఎ%Sనపడ PQ9ా అత" Txర ంెను. 25 మ#Sయ PQ9ా
ఆత4జ#ా క;ను ఎాNãల;క;ను మధనున` మహT:xనులk అత" #³పటక;
nదల; 12టMCను.
Txయ¥ప తpల; 14
1 స¹qను Jమ`తpనక; 9:È6 Jమ`తpలk Óి>ÌీN య ల క;మ#?Nలలk
ఒకెను చూెను. 2 అతడ J#S%S వAdJమ`తpలk Óి>ÌీN య ల క;మ#?Nలలk
ఒకెను చూAJ", ]రF ఆను TxIAd 12ం(f6 ేయవలsన" తన
త>దండKల అన%ా 3 9ారF స జనుల క;మ#?Nల లkTE%ా" Tx
జనులలkTE%ా" ZీN  లదను ", సున`J ంద" Óి>ÌీN య లలkనుం(f కనను
ెచుdనుటక; 9:ళ6 Ø చుTx`9ా? అ" అత" న(f%S#S. అందుక; స¹qనుఆ
TxIషCన గనుక ఆను Txరక; ె1ిuంచుమ" తన తం(fK ె12uను. 4
అPే Óి>ÌీN య ల³న ేయ ట?r PQ9ాేత అతడ #³పబ(ెనన`
మట అత" త>దండKల; ె>Zినలదు. ఆ ాలమ న Óి>ÌీN య ల;
ఇWా\PÚయ లను ఏల;చుం(f#S. 5 అపడ స¹qను తన త>దండKలకcడ
Jమ`తp నక;P, Jమ`తp xKmటలవరక; వAdనపడ,
దమZింహమ అత" PQదుట-I బÐబË#Sంచుచువెdను. 6 PQ9ా ఆత4
అత"" 1LK#³1ింప%ా అత"ేJలk ఏ!య లకPనను, ఒకడ ¤క1ిల6ను

*ల;dనటB
6 అతడ x"" *లsdను. అతడ xను ేZిన తన తం(fKT:ౖనను
త>6  T:ౖనను ెపuలదు. 7 అతడ అక (fI 9:È6 ఆ ZీN  మటల(fనపడ
ఆయందు స¹qనుక; ఇషC మ క>%?ను. 8 ంతాలన తరF9ాత అతడ
ఆను ¬Zి" వచుdటక; J#S%S 9:ళ6 Øచుండ%ా, ఆ Zింహప కæïబరమ ను
చూచుట?r ఆ 9:ౖప J#S%Sనపడ, Zింహపకæïబరమ లk ేT:ట«గల గ ంపను
ేT:య కన బడ%ా 9 అతడ ఆ ేT: ేత నుంచు" Jనుచు 9:ళ6 Øచు తన
త>దండKల±దw క; వAd 9ా#SI ంత "య%ా 9ారFను J"#S. అPే xను
Zింహప కæïబరమ లk నుం(f ఆ ేT:ను ¬Zిన సంగJ 9ా#SI ె>యజ³యలదు.
10 అంతట అత" తం(fK ఆ ZీN " చూడబ¢Pనపడ స¹qను VందుేZ2ను.
అచdట- 12ం(f6 క;మరFల; అటB
6 ేయ ట మ#ాద. 11 9ారF అత" చూAనపడ
అత" ±దw నుండటక; మ పu మం ZL`¨©తpలను డ" వAd#S. 12
అపడ స¹qను]IషCనPQడల TEను ] PQదుట ఒక Vపడ కథను
9EZ2దను; ]రF ఈ Vందు జరFగ ఏడ నమ లలk%ా x" ´µవమ ను Txక;
ె>1ిన PQడల TEను మ పu సన`ప TxరబటC లను మ పu దుసు
N లను ]
Iెdదను. 13 ]రF x" Txక; ెల;పలక PనPQడల ]రF మ పu
సన`ప TxరబటC లను మ పu దుసు
N లను TxIయవలsన" 9ా#S ెపu%ా
9ారF¤మ ఒపందుమ ,  Vపడ కథను 9Eయ మ" అత" ె1ిu#S. 14
ా%ా అతడ బలనx"లkనుం(f ¬1ి వెdను,Jను x"లkనుం(f Jం(f
వెdను అT:ను.మడ నమ లలk%ా 9ారF ఆ Vపడ కథ ´µవమ ను
ెపuలకP#S. 15 ఏడవ నమ న 9ారF స¹qను ´µర ఇట6 "#S
12"!ట- ఆ Vపడ కథ´µవమ ను మక; ెల;పనటB
6 అత"

లలనేయ మ , ల"PQడల ¤మ అ%S` 9EZి "ను`  తం(fK Pంట-9ా#S"
ా>d9EZ2దమ ; మ ఆZిN " ¯ా ¥ºన పరచునుట³ మమ 4ను 1ి>AJ#ా?
అ"#S. 16 ాబట-C స¹qను ´µర అత" ాదమ ల±దw ప(f Pడdచువ
నను` ే ÌింAJV %ా" 1LK!ంపలదు. వ Tx జనులక; ఒక Vపడ కథను
9EZిJV, x" Txక; ెల;ప 9:ౖJV అన%ా అతడTEను Tx త>దండKల?rనను
x" ెల;పలదు, క; ెల;పదుTx? అ"నపడ ఆ 9ా#S Vందు నమ ల;
ఏ(fంటను అత"±దw ఏడd చువెdను. 17 ఏడవనమ న ఆ అత"
¾ందర 12ట-Cనందున అతడ ఆక; x" ె>యజ³య%ా ఆ తన జనులక; ఆ
Vపడ కథను ె>12ను. 18 ఏడవనమ న సూరFడ అస
◌్త!ంపకమ నుప ఆ ఊ#S9ారF ేT:కంటM ¬1ిPQనే?Zింహమ కంటM
బలనే? అ" అత" అన%ా అతడTx దూడ దున`కPనPQడల
Tx Vపడ కథను Vపuలకయ ందుర" 9ా#S ె12uను. 19 PQ9ా ఆత4
అత"]I మరల #ా%ా అతడ అÌ2లkనుక; P 9ా#Sలk మ పuమం"
చం1ి 9ా#S ¯మ 4ను ోచు" తన Vపడ కథ ´µవమ ను ె1ిuన9ా#SI
బటC ల"ెdను. 20 అతడ Å1ింA తన తం(fK Pంట-I 9:ళ6%ా అత" ´µర అతడ
ZL`¨©తp"%ా ´µVంచు"న అత" ె>ా" Iయబ(ెను.
Txయ¥ప తpల; 15
1 "`నమ లsౖన తరF9ాత %ధుమల Åతాలమ న స¹qను ¤క1ిల6 ఒకట¬Zి" తన ´µరను చూడ వAd అంతఃపరమ లkనున` Tx ´µర ±దw క;
TEను దుననున%ా 2 ఆ తం(fK లkప>I అత" 9:ళ6 "యక"శdయమ %ా

వ ఆను ే ÌింAJవను"  ZL`¨©తp"I ఆను ఇAd J"; ఆ
ెల6 sల; ఆకంటM చక"ాx? ఆక; పKJ%ా ఈ క;ండవచుdను
AతN %SంచుమT:ను. 3 అపడ స¹qనుTEను Óి>ÌీN య లక; }"ేZినPQడల
9ా#S Vషయమ లk TE"పడ "ర ప#ా¥T:ౖయ ందున" 9ా#S ె1ిu 4 P
మడ వందల నకలను పటBC" Vట«లను ె1ిuంA క తటBC కను JK1ిu
#?ం(ేZి కలమధను ఒక Vట« కట-C 5 ఆ Vట«లk అ%S` మండేZి
Óి>ÌీN య ల %ధుమ ేలలk"I 9ాట-" "Ad పనల క;పuలను 12ౖరFను
xKmటలను ఒÚవటలను తగ లబ¿టMCను. 6 Óి>ÌీN య ల; ఇ ఎవడ
ేZినద" ెపనుచు, Jమ` య " అల;
6 (ైన స¹qను ´µరను ఆ తం(fK
¬Zి" అత" ZL`¨©తp" Iెdను గనుక అత(ే ేZియ ం(ెన" ె1ిu#S. ాబట-C
Óి>ÌీN య ల; ఆను ఆ తం(fK" అ%S` ా>d#S. 7 అపడ స¹qను]రF
ఈలగ న ేZినPQడల TEను ]]ద పగ¬రFd"న తరF9ాతTE x>ంెదన"
ె1ిu 8 ¾డల తpంట6 ను VరFగ%tట-C 9ా#S" బహÑ%ా హతమ ేZ2ను.
అటB1ిమ4ట 9:È6 ఏxమ బండసందులk "వZింెను. 9 అపడ Óి>ÌీN య ల;
బయల;ే#S యxేశమ లk %S ెద#S, ల¨ßలk ో1ి(fర?r దండ కc#Sd#S. 10
యx9ారF]#³ల మ ]I వAdJర" అడగ%ా Óి>ÌీN య ల;స¹qను
మక; ేZినటB
6 ¤మ అత"I ేయవలsన" అత" కటBCట³ వAdJమ"#S. 11
అందుక; యx జనులలk మడ9Eలమం ఏxమ లk" బండ ±దw క;
P స¹qనును చూAÓి>ÌీN య ల; మనక; ఏ>కల" క; ె>యx? వ
మ³! ేZిJవ" ెపu%ా అతడ9ారF Tx?ట6 B ేZి# అటä6 TEను 9ా#SI ేZిJ
నT:ను. 12 అందుక; 9ారF¤మ Óి>ÌీN య ల ేJI అపu %Sంచుటక; "ను`

కటC వAdJమ" అత" అన%ా స¹qను]రF Tx]ద పడక;ండనటB
6 Tx
పKమణమ ేయ డT:ను. 13 అందుక; 9ారFఆలగ ాదు, "శdయమ %ా
¤మ "ను` చంపమ %ా" "ను` గట-C %ా కట-C 9ా#SేJI ¤మ
అపu%Sంెదమ" ె1ిu #?ండ \తN xళ6 ేత అత" కట-C ఆ బండ±దw నుం(f
అత" ¬Zి"వAd#S. 14 అతడ ల¨ßI వచుdవరక; Óి>ÌీN య ల; అత""
ఎదు#t" ³కల; 9Eయ%ా, PQ9ా ఆత4 అత"]I బలమ %ా
వAdనందున అత"ేతpలక; కటC బ(fన xళØ
6 అ%S` ేత ాలdబ(fన
జనుపTxరవలs TxPQను; సం?ళ6 Øను అత"ేతpల]దనుం(f V(fPQను. 15
అతడ %ా(fద±క పAd దవడ PQమ కను కను%t" ెP xA పటBC"
x"ేత 9:Pమం మనుషpలను చం12ను. 16 అపడ స¹qను %ా(fద
దవడ PQమ క ఒక క;పuను #?ండ క;పuలను TEను చం1ియ Tx`ను %ా(fద
దవడ PQమ క 9:Pమం నరFలను చం1ియ Tx`ను అT:ను. 17 అతడ
ెపట x>ంAన తరF9ాత ఆ దవడ PQమ కను ేJనుం(f ార9EZి ఆ bట-I
#ామె6 ¨ß అను 1LరF 12టMCను. 18 అపడతడ !I> ద1ిu%t"నందున
PQ9ాక; nఱÃ 12ట-Cవ  ZLవక;" ేJవలన ఈ %tపu రmణను
దయేZిన తరF9ాత TE"పడ ద1ిu ేతను చAd, సున`J ంద"9ా#S
ేJలk"I పడవలsTx? అ" 9Eడన%ా 19 ేవడ ల¨ßలkనున` ఒక %J"
*లsdను, x"నుం(f ళØ
6 బయల;ే#?ను. అతడ xK%Sన తరF9ాత ాKణమ
ెపu#S>6 బK?ను. ాబట-C x"1LరF TEట-వరక; ఏనú Å#? అనబ(ెను; అ ల¨ßలk
నున`. 20 అతడ Óి>ÌీN య ల నమ లలk ఇరFవPండ6
ఇWా\PÚయ లక; Txయ¥పJPQయ ం(ెను.

Txయ¥ప తpల; 16
1 తరF9ాత స¹qను %ాజjక; 9:È6 9Eశ TUకెను చూA ఆ±దw ే#?ను. 2
స¹qను అక(fI వెd న" %ాజj9ా#SI ె>Zినపడ 9ారF మటB 12ట-C#³ప
ెల69ా#Sన తరF9ాత అత" చంపదమను " పటC ణప x రమ TUదw ఆ #ాJK
అంతయ ంAయ ం(f#S. 3 స¹qను మధ#ాJKవరక; పండ " మధ#ాJK
లA పటC ణప తల;పలను 9ాట- #?ండ x రబంధమ లను పటBC" 9ాటఅడi కఱÃ ట- 9ాట-" ఊడబ¿#SI తన భ జమ ల]ద 12టC B" ¨¼బ¢Kనుక;
ఎదురF%ానున` ండనక; 9ాట-" ¬Zి "PQను. 4 1ిమ4ట అతడ Wó#³క;
లkయలkనున` ెÚల అను ZీN " ¹¨©ంప%ా 5 Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల; ఆ
±దw క; వAd ఆవ అత" లలనేZి అత" %tపu బలమ
ే"లkనున`ో, ¤¤లగ అత" %?ల;వ వచుdT° ె>Zినుమ ; ¤మ అత"
బం¥ంA అత" గర మ అణ పదుమ , అపడ మలk పKJ9ాడను
9:P"`నూరF 9:ం(f Txణమ లను Iెdదమ" ె1ిu#S. 6 ాబట-C ెÚల
మ}బలమ ే"లkనున`ో "ను` ే"ేత కట-C బµ¥ంపవచుdT° Txక;
దయేZి ెల;ప మ" స¹qను నన%ా 7 స¹qనుఏడ "రవం
చువ ల నను` బం¥ంAనPQడల TEను బల¨ßనుడT:ౖ ¯ామన
మనుషpలలk ఒక"వలs అవదున" ఆ ె12uను. 8 Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల;
ఏడ "రవం చువ లను ఆ±దw క; ¬Zి" #ా%ా ఆ 9ాట- అత"
బం¥ంెను. 9 మటBననుండ9ారF ఆ అంతఃపర మ లk %Sయ ం(f#S
గనుక ఆస¹qనూ, Óి>ÌీN య ల; ]ద పడచుTx`ర" అత" అన%ా,

అతడ అ%S`త%S>న నూల; #§J%ా ఆ తడపలను ెం12ను గనుక అత" బలమ
ె>యబడలదు. 10 అపడ ెÚలఇ% వ నను` ఎగxÈేZి Tx
అబదz మ(fJV, "ను` ే"ేత బం¥ంప వచుdT° దయేZి Txక; ెల;పమ"
స¹qను ెపu%ా 11 అతడ1L"న తరF9ాత ప"I12టC" \తN xళ6  నను`
బµగ %ా బం¥ంAనPQడల TEను బల¨ßనుడT:ౖ ¯ామన మనుషpలలk
ఒక"వలs అవదున" ఆ ె12uను 12 అంతట ెÚల 1Lనబ(fన \తN xళ6 ను
¬Zి" 9ాట- అత" బం¥ంA స¹qనూ, Ìి>ÌీN య ల; ]ద
పడచుTx`ర" అత" అT:ను. అపడ మటBన నుండ9ారF
అంతఃపరమ లk నుం(f#S. అతడ తన ేతpల]దనుం(f నూల;గ నువలs ఆ
xళØ
6 ెం12ను. 13 అపడ ెÚలఇవరక; వ నను` ఎగxÈేZి Tx
అబదz మ ల(fJV, "ను` ే" వలన బం¥ంపవచుdT° Txక; ెల;పమ"
స¹qను ెపu%ా అతడవ Tx తల జడల; ఏడను అ>6 క అ>6 న PQడల
స#S అ" ఆ ె12uను. 14 అంతట ఆ ¤క; x" గ%tట-C స¹qనూ,
Óి>ÌీN య ల;  ]ద పడచుTx`ర" అత" ె1ిuనపడ అతడ "దK¤ల;
" మగ¶ ప ¤క;ను TEతను ఊడºZి" PQను. 15 అపడ ఆTxయందు
IషCమ లనపడTEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`న" 9:ందుక; ెప
చుTx`వ? ఇవరక; వ మ మ4రF నను` ఎగxÈేZి  %tపuబలమ
ే"లkనున`ో Txక; ెల;పక Jవ" అత" అT:ను. 16 ఆ
అనునమ ను మటలేత అత " బµ¥ంA ¾ందర12టC Bచున`ందున అతడ
ాKణమ VZిI xవ%#?ను. 17 అపడతడ తన అాKయమంతయ ఆక;
ె>యజ³ZిTEను Tx త>6 గర»మ నుం(f పట-C న nల;" ేవ"I TxyరF

ేయబ(fన9ాడT:ౖ య Tx`ను, Tx తల]I మంగలకJN #ాలదు, Txక;
ðరమ ేZినPQడల Tx బలమ Txలkనుం(f ¾ల%S P Pతర
మనుషpలవలs అవదున" ఆ అT:ను. 18 అతడ తన అాKయమ ను
తనక; ె>12న" ెÚల PQ#S%S, ఆ వరN మనమ పం1ి Óి>ÌీN య ల
స#ాwరFలను 1ి>1ింAPÀ¯ా#SI రం(f; ఇతడ తన అ ాKయమంతయ Txక;
ె>12నT:ను. Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల; రాPలను ేత పటBC" ఆ±దw క;
#ా%ా 19 ఆ తన ¾డ]ద అత" "దKబ Ad, ఒక మనుషp" 1ి>1ింA
9ా"ేత అత" తల] Pడ జడ లను ðరమ ేPంA అత"
బµ¥ంచుటక; nదల; 12టMCను. అపడ అత"లkనుం(f బలమ ¾ల%SPQను.
20 ఆస¹qనూ, Óి>ÌీN య ల; ]ద పడ చుTx`రన%ా అతడ
"దK¤ల;"PQపuట-యటB
6 TEను బయల;ే#S Vడమ 4ందుననుT:ను.
అPే PQ9ా తనను ఎడబµZ2న" అత"I ె>యలదు. 21 అపడ
Óి>ÌీN య ల; అత" పటBC" అత" కను`లను ఊడºZి %ాజjక; అత" ¬Zి"
వAd PతN (f సం?ళ6ేత అత" బం¥ంA#S. 22 అతడ బంºగృహమ లk Jరగ>
VసరF9ా(xPQను. అPే అతడ ðరమ ేయబ(fన తరF9ాత అత"
తల9:ండKకల;J#S%S nల;చుటక; nదల; 12టMCను. 23 Óి>ÌీN య ల
స#ాwరFల;మన ేవత మన శతpK9:ౖన స¹qనును మనేJI
అపu%SంAయ న`ద" ెప", తమ ేవతPQన x%నుక; మ}బ>
అ#Suంచుటక;ను పండగ ఆచ#Sంచుటక;ను కcడ "#S. 24 జనుల; స¹q
నును చూAనపడమన ేశమ ను ాడేZిన9ాడను మనలk అTEక;లను
చం1ిన9ాడT:ౖన మన శతpKవ" మన ేవత మన ేJ కపu%SంAయ న`ద"

ెపనుచు తమ ేవతను సు
N JంA#S. 25 9ా#S హృదయమ ల; సంషమ 
"ం(fయ ండ%ా 9ారFమనమ ప#S}సమ ేయ టక; స¹qనును
1ి>1ించుదమ రండ" స¹qనును బంº గృహమ నుం(f 1ిల;వనం1ి#S. 9ారF
అత" చూA గ (f సN ంభమ ల మధను అత" "ల;వ బ¿ట-C ప#S}సమ ేయ%ా
26 స¹qను తనేJ" పటBC "న బంటB ఇట6 T:నుఈ గ (fI
ఆ¥xరమ %ానున` సN ంభమ లను నను` తడవ"Ad Vడవమ , TEను
9ాట-]ద ఆనుందును. 27 ఆ గ (f ZీN  పరFషpల "ం(fయ ం(ెను,
Óి>ÌీN య ల స#ాwరF లందరF అకడ నుం(f#S, 9ారF స¹qనును ఎగxÈ
ేయ%ా గ (f కప]ద ZీN  పరFషpల; రమర! మడ 9Eలమం
చూచుచుం(f#S. 28 అపడ స¹qను PQ9ా పKభ 9ా, దయేZి నను`
జj®పకమ ేZి నుమ , ే9ా దయేZి PÀ¯ా#S మతK¤ నను` బల
పరచుమ , Tx #?ండ కను`ల "!తN మ Óి>ÌీN య లను ఒకమ#³ దం(fంA
పగ¬రFdన"మ4" PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C 29 ఆ గ (fI ఆ¥xరమ %ానున`
#?ండ మధ సN ంభమ లలk ఒకx"" క;(fేతను ఒకx"" ఎడమ ేతను
పటBC" 30 TEనును Óి>ÌీN య ల;ను చ"దుమ %ాక అ" ె1ిu బలమ 
వం%Sనపడ గ (f ఆ స#ాwరFల ]దను x"లkనున` జనులంద#S ]దను
ప(ెను. మరణ ాలమ న అతడ చం1ిన9ా#S శవమ ల లsక yVతాల మందు
అతడ చం1ిన9ా#S లsకకంటM ఎక;9ాPQను. 31 అపడ అత"
స ేశజనుల;ను అత" తం(fK Pంట-9ా రందరFను కc(f అత""
¹Zి"వAd జ#ాక;ను ఎాNãల;క;ను మధనున` అత" తం(fKPQన
మT°హ సమ¥లk అత" ాJ12ట-C#S. అతడ ఇరFవ సంవతqర మ ల;

ఇWా\PÚయ లక; అ¥పJ%ానుం(ెను.
Txయ¥ప తpల; 17
1 ]ా అను TUకడ ఎâాKP]య ల మనేశ మ లk నుం(ెను. 2 అతడ తన
త>6 " చూA ±దw నుం(f ¬Zి"నరకల;, అన%ా వ పKమణమ ేZి Tx
V"I(fలk మటల(fన ఆ 9:P"` నూరF 9:ం(f రకల; Tx ±దw నున`V.
ఇ% TEను 9ాట-" ¬Zి ంట-న" ఆ ెపu%ా అత" త>6 Tx క;మరFడ
PQ9ాేత ఆర ంపబడను %ాక అT:ను. 3 అతడ ఆ 9:P"`నూరF
రకలను తన త>6 I మరల "య%ా ఆతVగ\హమ ేPంచుట?r Tx
క;మరF"ేత ¬Zి"న PÀ రకలను TEను PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచు
చుTx`ను, క; మరల అ PెdదనT:ను. 4 అతడ ఆ రకలను తన
త>6 Iయ%ా ఆ 9ాట-లk #?ండవందల; పటBC" కం¯ా>కపu%Sంెను. అతడ
9ాట- ెక బ(fన పKJమస రపన తVగ\హమ ను ేయ%ా అ ]ా
Pంట ఉంచబ(ెను. 5 ]ా అను ఆ మనుషp"I ేవమంర nకటయ ం(ెను. మ#Sయ అతడ ఏâదును గృహేవతలను ేPంA తన క;మరF
లలk ఒక" పKJÌి¡ ంప%ా ఇతడ అత"I యజక;(xPQను. 6 ఆ నమ లలk
ఇWా\PÚయ లక; #ాàలడ; పKJ9ాడను తన తన ఇాCను¯ారమ %ా
పKవ#SNంచుచు వెdను. 7 యx బéె6¨Áమ లkనుం(f వAdన యx
వంశసుÍ(ైన ఒక ¸°వనుడం(ెను. అతడ లయ డ, అతడ అకడ
"వZింెను. 8 ఆ మనుషpడ తనక; సÍ లమ ొ#SIన bట "వZింపవలsన"
యx బéె6¨Áమ నుం(f బయల;ే#S పKయణమ ేయ చు ఎâాKP]

య ల మనేశమ ననున` ]ా Pంట-I వెdను. 9 ]ావ ఎకడనుం(f
వAdJవ" అత" నడగ%ా అతడTEను యx బéె6¨Áమ నుం(f వAdన
లయ డను, Txక; ొరFకగల bట "వZించుటక; వ చుTx`న" అత"
అT:ను. 10 ]ాTx ±దw "వ ZింA Txక; తం(fKV%ాను యజక;డవ %ాను
ఉండమ ; TEను సంవతqరమ నక; క; ప 9:ం(f రకల;ను ఒక దుసు
N
బటC ల;ను ఆ}రమ ను ఇెdదన" ెపu%ా ఆ ల య డ ఒప" 11 ఆ
మనుషp"±దw "వZించుటక; సమ4Jంెను. ఆ ¸°వనుడ అత"
క;మరFలలk ఒక" వలs నుం(ెను. 12 ]ా ఆ లయ " పKJÌి¡ంప%ా అతడ
]ాక; యజక;(ై అత" Pంట నుం(ెను. 13 అంతట ]ాలయ డ Txక;
యజక;(ైనందున PQ9ా Txక; ¤ల;ేయ న" Pపడ Txక; ె>
య ను అT:ను.
Txయ¥ప తpల; 18
1 ఆ నమ లలk ఇWా\PÚయ లక; #ాà లడ. మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల
%తKమ లలk ఆ నమ వరక; xయ ల; ¯ా సÍ ~మ ం య ండలదు
గనుక ఆ ాలమ న xమ "వZించుటక; తమక; ¯ా సÍ ~మ 9:దక; నుట?r
9ారF బయల;ే#Sయ ం(f#S. 2 ఆ ేశసంxరమ ేZి x"" ప#SWó¥ంచుట?r
xయ ల; తమ వంశసుÍ లంద#Sలkనుం(f ప#ాక\మ వంతpలsౖన అPదుగ రF
మను షpలను జ#ా నుం(fయ ఎాNãల;నుం(fయ పం1ి]రF 9:È6
ేశమ ను ప#SWó¥ంచుడ" 9ా#Sెపu%ా 3 9ారF ఎâాKP]య ల
మనమ ననున` ]ా Pంట-I వAd అకడ %S#S. 9ారF ]ా Pంట-±దw

నున`పడ, లయ (ైన ఆ ¸°వను" స రమ ను >d ఆ 9:ౖపనక; J#S%S
అత" ఎవడ "ను` ఇక(fI ర1ిuంెను? ఈ bటBన 9E!
ేయ చుTx`వ? ఇకడ ³! క>%Sయ న`ద" యడగ%ా 4 అతడ ]ా
తనక; ేZిన Vధమ ె1ిu]ా Txక; yత!చుd చుTx`డ, TEను అత"I
యజక;డT:ౖ య Tx` న" 9ా#S ె12uను. 5 అపడ 9ారF¤మ ేయ
బ¢వప" భమగ T° ాో ¤మ ె>ZినునటB
6 దయ ేZి ేవ"±దw
Vx#Sంచుమ" అత" అన%ా 6 ఆ యజక;డ ³మమ %ా 9:ళ6 Ø(f, ]రF
ేయబ¢వప" PQ9ా దృÌిC I అనుకcలమ" 9ా#S ె12uను. 7 ాబట-C ఆ
అPదుగ రF మనుషpల; 9:È6 లPషpనక; వAd, x"లk" జనమ
Zీోయ లవలs సుఖమ %ాను "ర»యమ %ాను "వZించుటయ ,
అ¥ారబలమ ంన 9ా(ెవడను లకవటయ , ఏమతKనను అవమన
పరచగల9ా(ెవడను ఆ ేశమ లk లకవటయ , 9ారF Zీోయ లక;
దూరసుÍలsౖ P మనుషpలను ¯ాంగతమ లక;ండటయ చూA#S. 8 9ారF
జ#ా లkను ఎాNãల;లkను ఉండ తమ స జనుల±దw క; #ా%ా 9ారF]
xతuర¤!ట" య(f%S#S. 9 అందుక; 9ారFలsం(f, 9ా#S]ద పడదమ , ఆ
ేశమ ను ¤మ చూAJVు, అ బహÑ మంA, ]రF ఊరకనుTx` #³!?
ఆలసమ ేయక బయల;ే#S పK9EhంA ఆ ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచును(f. 10
జనుల; "ర»యమ %ా నుTx`రF గనుక ]రF P 9ా#S]ద పడవచుdను. ఆ
ేశమ నల;క;ల VWాలన, ేవడ ] ేJI x" నపu%Sంచును,
భ!లkనున` పxరÍమ లలk ఏయ అచdట దువలద"#S. 11 అపడ
జ#ాలkను ఎాNãల;లkను ఉన` xయ లsౖన ఆరFవందలమం

య xzయ ధమ ల; కటBC " అకడనుం(f బయల;ే#S యx ేశమంద>
Iరx#§మ లk %S#S. 12 అందుేతను TEట-వరక; ఆ సÍ ల మ నక;
xయ లదండ" 1LరF. అ Iరx#§మ నక; పడమట నున`. 13
అకడనుం(f 9ారF ఎâాKP] య ల మనపKేశమ నక; P ]ా Pంట-I
వAd#S. 14 ాబట-C లPషpేశమ ను సంచ#Sంచుటక; Pన ఆ అPదుగ రF
మను షpల; తమ సదరFలను చూAఈ Pండ6 లk ఏâదును
గృహేవతల;ను ెక బ(fన పKJమయ తVగ\హమ ను ఉన`వ"
]#?రFగ దు#ా? ]#³! ేయవలsT° x" ãచన ేయ డన%ా 15 9ారF
ఆతటBC J#S%S లయ (ైన ఆ ¸°వను డన` ]ా Pంట-I వAd అత"
క;శలపKశ`ల(f%S#S. 16 xయ లsౖన ఆ ఆరFవందలమం తమ య xzయ ధమ
లను కటBC" 17 గV"9ాIట "ల;చుండ%ా, ేశమ ను సంచ#Sంచుటక; Pన
ఆ అPదుగ రF మనుషpల; లkపలAd ఆ పKJమను ఏâదును
గృహేవతలను తVగ\హమ ను పటBC"#S. అపడ ఆ యజక;డ
య xzయ ధమ ల; కటBC"న ఆ ఆరFవందల మం మను షpలకcడ
గV" PQదుట 9ాIట ">Aయ ం(ెను. 18 రF ]ా Pంట-IP ెక
బ(fన పKJమను ఏâ దును గృహేవతలను తV గ\హమ ను
పటBC"నపడ ఆ యజక;డ]#³! ేయ చుTx`ర" 9ా#S నడగ%ా 19
9ారFవ ఊర క;ండమ ,  ెP  T°ట- ]ద ఉంచు" మకcడ వAd
మక; తం(fKV%ాను యజక;డవ%ాను ఉండమ , ఒక" Pంట-9ా#S³ యజ
క;డ9:ౖ య ండట క; మంAx, ఇWా\PÚయ లలk ఒక %తK మ నక;ను
క;టBంబమ నక;ను యజక;డ9:ౖయ ం డట మంAx? అ" య(f%S#S. 20

అపడ ఆ యజక;డ హృదయమ న సంÌింA ఆ ఏâదును
గృహేవతలను ెకబ(fన పKJమను పటBC" ఆ జనుల మధ ే#?ను. 21 అటB
6
9ారF J#S%S Aన`1ిల6లను పవలను ¯ామ%S\" తమక; మ ందు%ా
న(f1ించు"P#S. 22 9ారF ]ా Pంట-I దూరనపడ, ]ా రF
%Sండ6 9ారF %?r xయ లను 9:ంటµ(f క>Zి" 9ా#S" 1ిల;వ%ా 23 9ారF తమ
మ ఖమ లను JKప "³! ావలsను? ఇటB
6 గ ంపకcడ TEల? అ" ]ాను
అ(f%S#S. 24 అందు కతడTEను ేPంAన Tx ేవతలను TEను పKJÌి¡ ంAన
యజక;" ]రF పటBC " వచుTx`#³, Pక Tx ±దw ఏ!య న`?
³! ావలsననుచుTx`#³, అే మన`మట అన%ా 25 xయ ల; స రమ
మలk T:వ"I" Vనబడ యక;మ , 9ారF ఆగ\హప(f ]ద పడదు#³¹,
అపడ వ  ాKణమ ను  Pంట-9ా#S ాKణమ ను %tటBCందువ"
అత" ె1ిu 26 తమ Kవను 9:È6#S. 9ారF తనకంటM బలవంతpల" ]ా
గ\¨©ంAన9ా(ై J#S%S తన Pంట-I 9:È6PQను. 27 ]ా ేZి"నx"",
అత" ±దw నున` యజక;"" 9ారF పటBC", సుఖమ %ాను
"ర»యమ %ాను ఉన` లPషp 9ా#S ]I వAd కJN 9ాత 9ా#S"
హతమ ేZి అ%S`ేత ఆ పటC ణమ ను ా>d9EZి#S. 28 అ Zీోనుక; దూర
నందునను, 9ా#SI అనుల ¯ాంగత¤!య లనందు నను 9ా#Sలk
ఎవడను త1ిuంచునలదు. అ బéెK బ నక; స]పన
లkయలkనున`. 29 9ా#tక పటC ణమ ను కటBC" అకడ "వZింA#S.
ఇWా\Pల;క; పట-C న తమ తం(fK PQన xనునుబట-C ఆ పటC ణమ నక; xను
అను 1LరF 12ట-C#S. పర మ ఆ పటC ణమ నక; లPషp అను 1LరF. 30

xయ ల; ెకబ(fన ఆ పKJ మను "ల;ప"#S. ¹ÌL మనుమడను
%?#ª ను క;మ రFడT:ౖన ãTxxనను9ాడను 9ా" క;మరFల;ను ఆ ేశమ
ెరపటC బడవరక; xయ ల %తKమ నక; యజ క;లsౖ య ం(f#S. 31 ేవ"
మంరమ ÌిలkహÑలkనున` నమ ల"`టను 9ారF ]ా ేPంAన
పKJమను "ల;ప"య ం(f#S.
Txయ¥ప తpల; 19
1 ఇWా\PÚయ లక; #ాàల" నమ లలk లయ (ైన ±కడ
ఎâాKP]య ల మనప ఉతN ర ´µగమ న పరేh%ా "వZించుచుం(ెను.
అతడ యx బéె6 ¨Áమ లkనుం(f ఒక ZీN " తనక; ఉపపJ`%ా ెచుd న%ా
2 అత" ఉపపJ` అత"" V(fA ఒక" వచ #SంA యx బéె6¨Áమ లk"
తన తం(fK Pంట-I P అకడ Txల;గ T:లల;ం(ెను. 3 ఆ 1ిKయ మ %ా
మటల(f ఆను J#S%S ెచుdనుట?r ఆ 12"!ట- లA తన xసు""
#?ండ %ా(fదలను ¬Zి" ఆ±దw క; 9:ళ6%ా ఆ తన తం(fK Pంట అత"
ే#?dను. ఆ Aన`x" తం(fK అత" చూAనపడ అత" క>Zి" సంÌింెను.
4 ఆ Aన`x" తం(fKయగ అత" మమ 9:ళ6"యనందున అతడ మడ
నమ ల; అత"±దw నుం(ెను గనుక 9ారF అన`ానమ ల; పచుd
నుచు అకడ ">A#S. 5 Txల;గవ Txడ 9ారF 9Eక; వను 9:ళ6 Øటక;
"దK¤ల;న%ా అతడ లవ¯ా%?ను. అPే ఆ Aన`x" తం(fKవ ంెమ
ఆ}రమ పచుd" ెపu#S>6న తరF9ాత  Kవను 9:ళ6వచుdన" 6 తన
అల;
6 " అన%ా, 9ా#SదwరF కcరFdం(f అన` ానమ ల; పచుd"#S. తరF9ాత

ఆ Aన`x" తం(fKదయేZి PÀ #ాJK అంతయ ఉం(f సంషపడమ , 
హృదయమ ను సంషపరచునుమ అ" ఆ మను షp" ె1ిu 7 అతడ
9:ళ6 Øటక; లAనపడ అత" మమ బలవంతమ ేయ%ా అతడ ఆ #ాJK
అకడ నుం(ెను. 8 అPదవ నమ న అతడ 9:ళ6వలsన" ఉదయ మ న
లAనపడ ఆ Aన`x" తం(fKవ  ాKణమ బలపరచునుమ"
ె1ిuనందున 9ారF Kదుw 9ాKల; వరక; తడవేZి Pదw రF కc(f ´¢జనమ
ేZి#S. 9 ఆ మనుషpడ xనును అత" ఉపపJ`య అత" xసుడను 9:ళ6
లAనపడ ఆ Aన`x" తం(fKయగ అత" మమఇ% Kదుw గ\ ంక;టక;
స]పమPQను, వ దయేZి PÀ #ాJK Pకడ ఉండమ , ఇ% Kదుw
గ\ ంక;చున`, సంÌింA Pకడ #ాJK గడపమ , #³ప  గ (xరమ నక;
9:ళ6 Øటక; వ 9Eక;వTE లA  Kవను వచుdన" అత" ె1ిuనను 10
అతడ అకడ ఆ #ాJK గడప TUల6క లA 9:È6, PQబసను PQరషలమ
ఎదుట-I వెdను. అపడ yను కటC బ(fన #?ండ %ా(fదల;ను 11 అత"
ఉపపJ`య అత" కcడ ఉం(ెను. 9ారF PQబసునక; స]1ింAనపడ
Kదుw xల9ాKలsను గనుక అత" xసుడమనమ PQబZీయ లైన PÀ
పటC ణమ పK9EhంA x"లk ఈ #ాJK బసేయ దమ రండ" తన
యజమను" ెపu%ా 12 అత" యజమనుడఇWా\PÚయ ల; ా" అను"
పటC ణమ పK9Ehంపమ . %Sëయవరక; పKయ ణమ ేయ దమT:ను. 13
మ#Sయ అతడవ రమ 4,ఈ సÍ లమ లలk ఏో ఒక ఊ#SI స]1ింA
%SëయలkTE %ా" #ామలkTE %ా" PÀ #ాJK బస ేZ2దమT:ను. 14 అపడ
9ారF ¯ా%S 9:ళ6 Øచుండ%ా బ¿Tx]య ల %Sëయ దగ¶ ర నున`పడ Kదుw

గ\ ం?ను. 15 ావన 9ారF %Sëయలk ఆ #ాJK గడపటక; అక(fI ేర ¯ా%S#S;
అతడ ే#S ఆ ఊ#S సంత ¥లk నుం(ెను, బస ేయ ట ?వడను 9ా#S" తన
Pంట-I 1ిల;వ లదు. 16 ఆ bట- మనుషpల; బ¿Tx]య ల;. ¯ాయంాల
మ న ఒక మ స>9ాడ లమ లk" తన ప"నుం(f వెdను. అతడ
ఎâాKP]య ల మన పKేశమ నుం(f వAd %Sëయలk "వZించు9ాడ. 17
అతడ కను` లsJN ఊ#S సంత ¥లk పKయణసుÍ(ైన ఆ మనుషp" చూA
9:క(fI 9:ళ6 ØచుTx`వ?  9:కడనుం(f వAdJV? అ" అ(f%?ను. 18 అందు
కతడ¤మ యx బéె6¨Áమ నుం(f ఎâాKP] య ల మనమ అవతలక;
9:ళ6 ØచుTx`మ . TEను అక(f9ాడను; TEను యx బéె6¨Áమ నక; P
య ంట-", ఇపడ PQ9ా మంరమ నక; 9:ళ6 ØచుTx`ను, ఎవడను తన
Pంట నను` ేరFdనలదు. 19 అPే మ %ా(fదలక; గ(fi nదలsౖన
¤తయ Txక;ను Tx ప"కెN క;ను  xసుల కcడ నున` Tx TకరFలక;ను
ఆ}రమ ను xKÔరసమ ను ఉన`V, ఏయ తక;వ లద" అత" ెపu%ా
20 ఆ మ స>9ాడక; ³మమగ ను%ాక, ³9:ౖన తక;9:ౖన PQడల
9ాట-´µరమ Tx]ద ఉంచుమ . 21 టC Bక; ¥లk #ాJK గడపకcడద" ె1ిu,
తన Pంట అత" ేరFd" 9ా#S %ా(fదలరక; ¤త Zిదzపరెను. అపడ
9ారF ాళØ
6 కడగ " అన` ానమ ల; పచుd "#S. 22 9ారF
సంÌించుచుండ%ా ఆ ఊ#S9ా#Sలk ందరF IరFల; ఆ Pల;
6 చుటBC"
తల;పట-C  Pంట-I వAdన మనుషp" ¤మ ఎరFగ నటB
6 అత" బయట-I
ెమ4" Pంట- యజమను(ైన ఆ మ స>9ా" అన%ా 23 Pంటయజమను(ైన ఆ మనుషpడ 9ా#S ±దw క; బయల; 9:È6Tx

సదరFల#ా, అ కcడదు, అట-C దుారమ ేయకcడదు, ఈ
మనుషpడ Tx Pంట-I వెdను గనుక ]రF ఈ 9:ఱÃ ప" ేయక;(f. 24 ఇ%
కనకPQన Tx క;మ#?Nయ ను ఆ మనుషp" ఉప పJ`య నుTx`రF. TEను
9ా#S" బయట-I ¬Zి" వెdదను, ]రF 9ా#S" చపరA ]
PషC పKారమ %ా 9ా#SPQడల జ#S%Sంపవచుdను%ా" PÀ మనుషp"PQడల ఈ
9:ఱÃ ప" ేయక;డ" 9ా#S ె12uను%ా" 25 అత" మట Vనుటక; 9ా#SI
మనసుq లకPQను గనుక ఆ మనుషpడ బయట నున`9ా#S±దw క; తన
ఉపపJ`" ¬Zి"%ా 9ారF ఆను కc(f ఉదయమ వరక; ఆ #ాJK
అంతయ ఆను ెరFపచుం(f#S. ెల69ార%ా 9ారF ఆను V(fA 9:È6#S. 26
ాKతఃాలమ న ఆ ZీN  వAd 9:ల;గ వచుdవరక; తన యజమనుడన` ఆ
మను షp" Pంట- x రమ న ప(fయ ం(ెను. 27 ఉదయమ న ఆ
యజమనుడ లA Pంట- తల;పలను ¬Zి తన Kవను 9:ళ6 Øటక;
బయల;ేర%ా అత" ఉపపJ`PQన ఆ ZీN  Pంట-x రమ TUదw ప(f ేతpల;
గడప]ద x1ి య ం(ెను. 28 అతడలsమ 4 9:ళ6 Øదమన%ా ఆ
పKతpతN ర!యక;ం(ెను గనుక అతడ %ా(fద]ద ఆను ఉంA లA
తనbట-I పKయణమ ేయ ¯ా%?ను. 29 అతడ తన Pంట-I వAdనపడ కJN
పటBC " తన ఉపపJ`" ¬Zి", ఆను ఆ ×ళ6 పKా రమ పం(ెKండ
మ కల;%ా ÅZి, ఇWా\PÚయ ల క;ల"`ట-I ఆ మ కలను పం12ను. 30
అపడ x" చూAన9ారందరF, ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNేశమ లk నుం(f
వAdన నమ nదల;" TEట-వరక; ఈలట-ప" జరFగ టPQనను
VనబడటPQనను లదు; ]రF ఇ మన సుqక; ెచుd" º""బట-C

ఆలkచనేZి º""గ#Sd మటలడడ" ఒక#S TUకరF ెప"#S.
Txయ¥ప తpల; 20
1 అంతట ఇWా\PÚయ లందరF బయల;ే#S xను nదల;"
బ¿P#ª?బµవరక;ను %Sలదుేశమ వరక;ను 9ా#S సమజమ ఏకమనసుq క>%S
!¯ాuలk PQ9ా స"`¥" కc(ెను. 2 ేవ" జన సమజమ నక;
ే#Sన9ారF ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-I 12దwల;%ా నున`9ా#?r కJN దూయ
Txల;గ లmల ాల;బలమ కcడ"#S. 3 ఇWా\PÚయ ల; !¯ాuక;
వAdయ Tx`ర" బ¿Tx ]య ల; V"#S. ఇWా\PÚయ ల;ఈ ెడతనమ
ఎటB
6 ేయబ(ెT° అ ెపడ" యడగ%ా 4 చంప బ(fన ZీN  12"!ట- PQన
లయ డ ఉతN ర!Adనేమ న%ాబ¿Tx]య ల %Sëయలk #ాJK బసేయ
ట?r TEనును Tx ఉపపJ`య వAdయ ండ%ా 5 %Sëయ9ారF Tx ] I లA
#ాJK TEనున` Pల;
6 చుటBC" నను` చంపతలA 6 Tx ఉపపJ`" బల
వంతమ ేయ%ా ఆ చ"PQను. 9ారF ఇWా\ PÚయ లలk దుార
మ ను 9:ఱÃ ప"" ేZిర" TEను ె>Zి", Tx ఉపపJ`" పటBC" ఆను
మ కల;%ా ÅZి ఇWా\PÚయ ల ¯ా సÍ ~న ేశమంతట-I ఆ మ కలను
పం1ిJ". 7 ఇ% ఇWా\PÚయ ల#ా, PకడTE ]రందరF కc(fయ Tx`రF,
ఈ సంగJ" గ#Sd ఆలkచన ేZి ెపడT:ను. 8 అపడ జనులందరF
ఏ×భVంA లAమనలk ఎవడను తన గ (xరమ నక; 9:ళ6డ, ఎవడను ఇంట-I
9:ళ6డ, 9 మనమ %Sëయ PQడల జ#S%SంపవలZినx"" T:ర9EరFdట?r *టB
6
9EZి x" ]I దుమ . జనుల; బ¿Tx]య ల %Sëయక; వAd 10

ఇWా\PÚయ లలk జ#S%Sన 9:ఱÃ తనమ Vషయ పగ¬రFdనుటక;
9:ళ6 Ø9ా#Sరక; ఆ}రమ ెచుdట?r మనమ ఇWా\PÚయ ల
%తKమ ల"`ట-లk నూట-I పమం మనుషpలను, 9:Pంట-I నూరFమం",
ప9Eలక; 9:Pమం" ఏరuరచుందమ రండ" ెప "#S. 11 ాబట-C
ఇWా\PÚయ లందరF ఒక మనుషp (ైనటBC%ా ఏ×భVంA ఆ ఊ#S9ా#S
య దz మ ేయ టక; కc(f#S. 12 ఇWా\PÚయ ల;
బ¿Tx]య లంద#S±దw క; మను షpలను పం1ి--]లk జ#S%Sన PÀ
C లను అపu%Sంచు(f; 9ా#S" చం1ి
ెడతన¤!ట-? 13 %Sëయలkనున` ఆ దుషp
ఇWా\PÚయ లలkనుం(f ోషమ ను ప#Sహ#Sంప ేయ ద మ" ప>Iంప%ా,
బ¿Tx]య ల; తమ సదరFలగ ఇWా\PÚయ ల మట VనTUల6క 14
య దz మ నక; బయల; ేరవలsన" తమ పటC ణమ లలkనుం(f వAd %Sëయలk
కcడ"#S. 15 ఆ నమ న బ¿Tx]య ల; తమ జన సంఖను
nతN మ ేయ%ా ఏడవందల మంPQన %Sëయ "9ాసుల;%ాక కJN దూయ
సమరFÍలsౖ పటC ణమ నుం(f వAdన9ారF ఇరFవయరF 9EలమంPQ#S. 16 ఆ
సమసN జనమ లk TEరuరచబ(fన ఏడవందలమం PQడమేJ
9ాటమ గల9ారF. #Sలk పKJ9ాడను గ #S%ా నుంచ బ(fన తల9:ండKక ]I
వ(fZ2ల#ాP తపuక Vసరగల9ాడ. 17 బ¿Tx]య ల; %ాక
ఇWా\PÚయ లలk ఖడ¶ మ దూయ Txల;గ లmలమం లsIంపబ(f#S;
రందరF ãధుల;. 18 రF లA బéేల;క; PఇWా\PÚ య ల;
బ¿Tx]య ల ేయవలZిన య దz మ నక; మలk ఎవరF మ ందు%ా
9:ళ6వలsన" ేవ"±దw మనV ేZినపడ PQ9ా యx వంశసుÍల;

మ ందు%ా 9:ళ6వలsన" Z2లVెdను. 19 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల; ఉదయమ నTE
లA %Sëయక; ఎదురF%ా %S#S. 20 ఇWా\ PÚయ ల; బ¿Tx]య ల
య దz మ ేయ బయల; ే#S నపడ ఇWా\PÚయ ల; %Sëయ]ద పడటక;
య దz పంక;Nల; ¬రd%ా 21 బ¿Tx]య ల; %Sëయలk నుం(f బయట-IవAd
ఆ నమ న ఇWా\PÚయ లలk ఇరF వ#?ండ 9Eలమం" TEల గ>d#S. 22
అPే ఇWా\ PÚయ ల; ¥ైరమ ెచుd", xమ nదట ఎకడ
య దz పంIN ¬#Sd# ఆ bటTE మరల య దz మ జరFగ వలsన" తమ 4ను xమ
య దz పంక;Nల;%ా ¬రFd"#S. 23 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల; P
¯ాయంాలమ వరక; PQ9ా ఎదుట ఏడdచుమ సదరFలsౖన బ¿Tx
]య ల య దz మ ేయ టక; J#S%S దుమ? అ" PQ9ా±దw
Vxరణేయ%ా PQ9ా 9ా#S య దz మ ేయబ¢వడ" Z2లVెdను. 24
ాబట-C ఇWా\PÚయ ల; #?ండవ నమ న బ¿Tx ]య ల య దz మ
ేయ#ా%ా, ఆ #?ండవ న మ న బ¿Tx]య ల; 9ా#S" ఎదు#tనుటక; 25
%Së యలkనుం(f బయల;ే#S వAd ఇWా\PÚయ లలk పదు T:"!
9Eలమం" TEలగ>d సంహ#SంA#S. 26 రందరF కJN దూయ 9ారF. అపడ
ఇWా\PÚయ లందరFను జనులందరFను P, బéేల;ను పK9EhంA Pడdచు
¯ాయంాలమ వరక; అకడ PQ9ా స"`¥" కcరFdండచు
ఉప9ాసమ ం(f దహనబల;లను సమ¥xన బల;లను PQ 9ా స"`¥"
అ#SuంA#S. 27 ఆ నమ లలk PQ9ా "బంధన మందసమ అకడTE
య ం(ెను. 28 అహ#ను మనుమడను ఎ>యజరF క;మరFడT:ౖన ÓీT:}సు
ఆ నమ లలk x"PQదుట "ల;చు9ాడ. ఇWా\PÚయ ల; మరలమ

సదరFలsౖన బ¿Tx ]య ల య దz మ నక; దుమ,మనుదుమ?
అ" PQ9ా±దw Vxరణేయ%ా PQ9ా 9:ళ6 Ø(f #³ప  ేJI 9ా#S"
అపu%Sంెదన" Z2లVెdను. 29 అపడ ఇWా\PÚయ ల; %Sëయ చుటBC
మటB %ాండKను 12ట-C#S. 30 మడవ నమ న ఇWా\PÚయ ల; బ¿Tx]య
ల య దz మ నక; Pమ నుపట-వలs %Sëయ 9ా#S య దz మ ేయ టక;
Zిదzపడ%ా 31 బ¿Tx]య ల; 9ా#S" ఎదు#tనుటక; బయల;ే#S
పటC ణమ లkనుం(f ¾ల%SవAdమ నుపట-వలs ఇWా\PÚయ లలk %ాయ
పరచబ(fన9ా#S" ఇంచు!ంచు మ పuమం మనుషp లను
#ాజమర¶ మ లలk చంపచువAd#S. ఆ మర¶ మ లలk ఒకట- బéేల;నక;ను ఒకటలమ లkనున` %Sëయక;ను వచున`V. 32 బ¿Tx]య ల;
మ నుపట-వలs 9ారF మనPQదుట "ల;వలక టC బ(fయ Tx`ర" అను"#S
%ా" ఇWా\PÚయ ల;మనమ ా#SP 9ా#S" పటC ణమ లkనుం(f
#ాజమర¶ మ లలk"I #ాజ³య దమ రండ" ెప"య ం(f#S. 33
ఇWా\PÚయ లందరF తమ bట నుం(f లA బయలNమరFలk తమ 4ను xమ
య దz మ నక; Zిదzపరచునులk%ా ఇWా\PÚయ ల మటB%ాండKను తమ
bటనుం(f %Sëయ బటC బయట- మర¶ మ నక; త ర%ా వAd#S. 34 అపడ
ఇWా\PÚయ లంద#Sలkనుం(f ఏరu రచబ(fన ప9Eలమం %Sëయక;
ఎదురF%ా వAdనందున కSనయ దz మ జ#S%?ను. అPే తమక; అాయమ
తటసÍ నద" బ¿Tx]య లక; ె>యలదు. 35 అపడ PQ9ా
ఇWా\PÚయ లేత బ¿Tx ]య లను హతమ ేPంెను. ఆ నమ న
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కల;గజ³Z2ను గనుక నను` నã!1 అనక మ#ా2 అను(f. 21 TEను సమృw గల
xనT:ౖ 9:È6J", PQ9ా నను` #SకN ;#ా>"%ా J#S%S #ాజ³Z2ను. ]రF నను`
నã! అ" 1ిల;వTEల? PQ9ా Tx]ద VరFదz మ గ ¯ాmమ ప>?ను,
సర శక;Nడ నను` బµధపరెను అ" 9ా#S ె12uను. 22 అటB
6 నã!య
ఆకcడ ¹యáయ #ాలsౖన రతp అను ఆ Åడల;ను
¹యబ ేశమ నుం(f J#S%S వAd#S. 9ా#SదwరF యవలÅత ఆరంభమ లk
బéె6¨Áమ ే#S#S.
రతp 2
1 నã! 12"!ట-I బంధువ (ొకడం(ెను. అతడ xల ఆZిN పరFడ, అతడ
ఎÚలsక; వంశప9ా(ై య ం(ెను, అత" 1LరF బ¢యà. 2
¹యáయ #ాలsౖన రతp Z2ల9:ౖనPQడల TEను లమ లk"I P,
PQవ" కటµmమ ందగలT° 9ా" 9:నుక ప#S%? TEరFందున" నã!
ెపu%ా ఆTx కcమ#§ మ4T:ను. 3 ాబట-C ఆ 9:È6 లమ లk"I వAd

ేను Åయ 9ా#S 9:నుక లమ లk ఏరFT:ను. ఆ లమ లk ఆ Pన
´µగమ ఎÚలsక; వంశప9ా(ైన బ¢యà. 4 బ¢యà బéె6¨Áమ నుం(f
వAdPQ9ా ]క; (ై య ండను%ాక" ేను Åయ 9ా#S ెపu%ా
9ారFPQ9ా "ను` ఆర ంచును %ాక"#S. 5 అపడ బ¢యà
Åయ 9ా#S]ద ఉంచబ(fన తన ప"9ా"" చూAఈ Aన` ఎవ#Sద" అడగ%ా
6 Åయ 9ా#S]ద నుంచబ(fన ఆ ప"9ాడఈ ¹యబ ేశమ నుం(f
నã! కcడ J#S%S వAdన ¹యáయ #ాలsౖన ¸°వను#ాల;. 7 ఆTEను
Åయ 9ా#S 9:నుకక; పనల మధను ఏరF" కcరFdనుటక; దయేZి Txక;
Z2లVమ4" అ(f%?ను. ఆ వAd ఉదయమ nదల;" Pవరక;
ఏరFను చుం(ెను, ంతZLప మతKమ ఆ Pంట కcరFdం(ెన" 9ాడ
ె12uను. 8 అపడ బ¢యà రతpTx క;మ#§, Tx మట Vనుమ ; 9E#tక
లమ లk ఏరFనుటక; వదుw, º"" V(fA వదుw, ఇచdట Tx
ప"కెN ల±దw "లకడ%ా ఉండమ . 9 9ారF Åయ ేను క"12ట-C 9ా#S"
9:ంబ(fంచుమ , "ను` మ టC కcడద" ¸°వనసుÍలక; ఆజj®1ింAయ Tx`ను, క;
xహ మగ నపడ క;ండల±దw క; P ప"9ారF ేన ళØ
6 xKగ మ"
ె12uను. 10 అందుక; ఆ ¯ా%Sలప(f తల వంచు"ఏ! ె>Zి పరేhT:ౖన
Txయందు లm మ ంచునటB
6 క; కటµmమ క>%?T° అ" ెపu%ా బ¢యà
12"!ట- మరణన తరF9ాత వ  అతN క; ేZినదంతయ Txక;
ె>యబ(ెను. 11 వ  త> దండKలను  జన4భ!" V(fA,
Pంతక;మ ందు వ ఎరFగ" జనమ TUదwక; వAdJV. 12 PQ9ా వ
ేZినx"I పKJఫల!చుdను; ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా

#?కలI\ంద సురfతమ %ా నుండనటB
6 వ వAdJV; ఆయన క;
సంపరÞన బహÑమన !చుdన" ఆక;తN ర !ెdను. 13 అందుక; ఆTx
P>న 9ా(x, TEను  ప"కెN లలk ఒకxనను ాకPనను, వ
నTx`ద#SంA  xసు#ా>నగ Txయందు 1LKమగ>%S మటల(fJV గనుక
TxPQడల క; కటµmమ కల;గ"మ4" ె12uను. 14 బ¢యà´¢జనాలమ న
 Vక(fI వAd´¢జనమ ేZి, Aరకలk  మ క మ ంA, Jనుమ" ఆ
ెపu%ా, ేను Åయ 9ా#S±దw ఆ కcరFdం(ెను. అతడ ఆక; 1Lలల;
అంయ%ా ఆ J" తృ1ిN ం "` !%Sలsdను. 15 ఆ PరF నుటక;
లAనపడ బ¢యàఆ పనలమధను ఏరFనవచుdను, ఆను
అవమనపరచక;(f 16 మ#Sయ ఆరక; 1ి(f?ళ6 Ø పడ9EZి ఆ
PరFనునటB
6 V(fA12టC B(f, ఆను గw ంపవదw " తన xసుల ాజj® 1ింెను.
17 ాబట-C ఆ అసN మయమ వరక; ఆ ే"లk ఏరFనుచు, xను ఏరF"న
x"" దుల6 టC %ా అV xxప తడ యవలPQను. 18 ఆ 9ాట-"
ఎJN " ఊ#Sలk"I వAdనపడ ఆ అతN ఆ PరF "న 9ాట-" చూెను.
ఆ J" తృ1ిN ంన తరF9ాత xను !%S>dనx"" చూ1ింA ఆIెdను.
19 అంతట ఆ అతN ఆTEడ 9:కడ ఏరF ంట-V? ఎకడ ప"ేZిJV?
యందు లmమ ంAన 9ాడ ºVంపబడను%ాక అన%ా, ఆ xను ఎవ"
±దw ప"ేZ2T° అ తన అతN క; ె>యె1ిuఎవ" య దw TEడ ప"ేZిJT°
అత"1LరF బ¢యà అT:ను. 20 నã!బKIయ న` 9ా#SI" చAdన9ా#SI"
ఉప ారమ ేయ ట మన" Pతడ PQ9ాేత ఆర ంపబడను%ాక
అ" తన Åడ> అT:ను. మ#Sయ నã!ఆ మనుషpడ మనక;

స]పబంధు వడ, అతడ మనలను V(f1ింపగల 9ా#Sలk ఒకడ" ెపu%ా 21
¹యáయ #ాలsౖన రతp అంేాదు, అతడ నను` చూA, తనక; క>%Sన
పంటÅత అంతయ మ %Sంచువరక; తన ప" 9ా#S±దw "లకడ%ా ఉండమ"
Tx ె12uనT:ను. 22 అపడ నã! తన Åడలsౖన రతpTx క;మ#§,
అత" ప"కెN ల కcడTE బయల;ేరFచు 9E#tక ే"లk"9ా#SI వ కనబడక
వట మంAదT:ను. 23 ాబట-C యవలÅతయ %ధు మలÅతయ
మ %Sయ వరక; ఆ PరFనుచు బ¢యà ప"కెN ల±దw "లకడ%ానుం(f
తన అతN Pంట "వ Zింెను.
రతp 3
1 ఆ అతN PQన నã!Tx క;మ#§, క; ¤ల; కల;గ నటB
6 TEను  రక;
VWా\ంJ Vx#SంపవలZిన xనను గx. 2 ఎవ" ప"కెN ల±దw వ ఉంట-9Ù
ఆ బ¢యà మనక; బంధువడ. ఇ% PÀ #ాJK అతడ కళ6 మ న యవల;
త#ాuరబట-C ంప బ¢వచుTx`డ. 3 వ ¯ా`నమ ేZి ైలమ #ాచు" 
బటC ల; కటBC" ఆ కళ6 మ నక; 9:ళ6 Øమ ; అతడ అన`ానమ ల; పచుd
నుట x>ంచువరక; వ అత"I మరF%?rయ ండమ . 4 అతడ పండ"న
తరF9ాత అతడ పండ"న సÍ లమ ను గ #?N#S%S లkప>I P అత" ాళ6 ]ద
నున` బటC ¬Zి పండనవలsను; వ ేయవలZినx"" అతడ క;
ె>యజ³య న" ఆ అన%ా 5 ఆవ Z2లVAdనదంతయ ేZ2దన"
ె1ిu 6 ఆ కళ6 మ TUదwక; P తన అతN ఆజj®1ింAన దంతయ ేZ2ను. 7
బ¢యà మనసుqన సంÌించునటB
6 అన` ానమ ల; పచుd" లkప>I

P ¥xనప క;పu ±దw పండ"నపడ ఆ ల6%ా P అత"
ాళ6 ]దనున` బటC ¬Zి పండT:ను. 8 మధ#ాJKయందు అతడ ఉ>Iప(f
J#S%S చూAనపడ, ఒక ZీN  అత" ాళ6 ±దw పండ" య ం(ెను. 9 అతడ
9:వరవ" అడగ%ా ఆTEను రతp అను  xసు#ా>"; వ Txక; స]ప
బంధువడవ గనుక  xసు#ా>]ద  ంగ కప మన%ా 10 అతడTx
క;మ#§, PQ9ాేత వ º9:న TUంనxనవ; w 9ా#STE %ా" %tపu9ా#STE
%ా" ¸°వనసుÍలను వ 9:ంబ(fంపక య ండటవలన  మ నుపట- సì
పKవరN నకంటM 9:నుకట- సì పKవరN న మ#S ఎక;9:ౖన. 11 ాబట-C Tx క;మ#§,
భయపడక;మ ; వ ె1ిuనదంతయ క; ేZ2దను. వ ãగ  #ాలవ"
Tx జనులందరF ఎరFగ దురF. 12 TEను "ను` V(f1ింపగల9ాడనను మట
9ాసN వ¤; అPే క; TxకంటM స]పన బంధువ (ొకడTx`డ. 13 ఈ#ాJK
య ండమ ; ఉదయమ న అతడ క; బంధువ" ధర4మ జ#S1ినPQడల
స#S, అతడ V(f1ింపవచుdను. క; బంధువ" ధర4మ జరFపటక; అత"I
ఇషC మ లక PనPQడల, PQ9ా yవమ డ TETE క; బంధువ"
ధర4మ జ#S12దను; ఉదయమ వరక; పండను మ" ె12uను. 14 ాబట-C ఆ
ఉదయమ వరక; అత" ాళ6 ±దw పండ", ఒక" TUకడ గ #SNంచుాట9:ల;గ #ాకమ ంే లెను. అపడ అతడఆ ZీN  కళ6 మ నక; వAdన సంగJ
ె>య జ³యక;డ" ె12uను. 15 మ#Sయ అతడవ 9EZి "న దుపuట- ెAd
పటBC నుమ" ెపu%ా ఆ x" పటMC ను. అతడ ఆరFలల యవలను లA
ఆ భ జమ ]ద నుంచ%ా ఆ పరమ లk"I 9:æç6ను. 16 ఆ తన అతN
Pంట-I వAdనపడ అతN Tx క;మ#§,  ప" PQట6 B జ#S%?న" యడగ%ా, ఆ

ఆ మనుషpడ తనక; ేZిన దంతయ ె>యజ³Zి 17 వ వట-C ేతpల 
అతN Pంట-I వదw " ె1ిu అతడ ఈ ఆరF లల యవలను TxIెd నT:ను.
18 అపడ ఆTx క;మ#§, PÀ సంగJ TEట-నమ న T:ర9E#SdేTE ా" ఆ
మనుషpడ ఊర క;ండడ గనుక P ఏలగ జరFగ T° క; ె>య వరక;
ఊరక;ండమT:ను.
రతp 4
1 బ¢యà పరx రమ TUదwక; P అకడ కcరFdండ%ా, బ¢యà ె1ిuన
బంధువడ ఆ Kవను వచుం(ెను గనుక బ¢యàఓP, PÀ తటBC J#S%S
ఇకడ కcరFdండమ" అత" 1ిల;వ%ా అతడ వAd కcరFdం(ెను. 2 బ¢యà
ఆ ఊ#S 12దwలలk పమం" 1ి>1ించు", ఇకడ కcరFdండడ"ెపu%ా
9ారFను కcరFdం(f#S. 3 అతడ¹యబ ేశమ నుం(f J#S%S వAdన నã!
మన సదరF(ైన ఎÚలsక;నక; క>%Sన భ´µగమ ను
అ!్మ9Eయ చున` గనుక వ ెవలర VనునటB
6 TETUకసంగJ
ె>యజ³యవలsన" య Tx`ను. 4 ఈ పర "9ాసులPQదుటను Tx జనుల
12దwలPQదుటను ఆ భ!" సంాంచునుమ ; ఏమ న%ా x"
V(f1ించుటక; వ ఒప"న PQడల V(f 1ింపమ , x" V(f1ింపTUల6"
PQడల అ సuషC మ %ా Tx ెపమ . వ %ాక x" V(f1ింపవలZిన
బంధువ(ెవడను లడ;  తరF9ాJ 9ాడను TETE అ" బంధువ" ె12uను.
అందుకతడTEను V(f1ింెద నT:ను. 5 బ¢యàవ నã! ేJనుం(f ఆ
లమ ను సంాంచు నమ న చ"Pన9ా"1Lరట అత" ¯ా సÍ ~మ ను

ZిÍ రపరచునటB
6 చ"Pన9ా" ´µరPQన రతp అను ¹యáయ #ా>
±దw నుం(fయ x" సంాంపవలsన" ెపu%ా 6 ఆ బంధు వడ TEను
x"" V(f1ించునలను, Tx ¯ా సÍ ~మ ను %tటBC ందుTE¹, TEను x"
V(f1ింపలను గనుక 9E Txక; పKJ%ా బంధువ" ధర4మ జ#S%Sంచుమ"
ె12uను. 7 ఇWా\PÚయ లలk బంధు ధర4మ ను గ#Sd %ా",
క\యVక\యమ లను గ#Sd%ా", పKJ సంగJ" ZిÍ రపరచుటక; పర మ న
జ#S%Sన మ#ాద ఏదన%ా, ఒకడ తన ెప ¬Zి తన రFగ 9ా" IచుdటP.
ఈ ప" ఇWా\PÚయ లలk పKమణమ %ా ఎంచబ(ెను. 8 ఆ బంధువడవ
x"" సంాంచును మ" బ¢యà ె1ిu తన ెప¬య%ా 9
బ¢యàఎÚలsక;నక; క>%Sన యవతp
N ను Iలkనుక;ను మ
6 నుక;ను
క>%Sన యవతp
N ను నã! ేJనుం(f సంా ంAJన" TEనన`ందుక;
]రF ఈ నమ న ¯ా{లsౖ య Tx`రF. 10 మ#Sయ చ"Pన9ా" 1Lరట
అత" ¯ా సÍ ~మ ను ZిÍ రపరచునటB
6 ను, చ"Pన9ా" 1LరF అత"
సదరFలలkనుం(fయ , అత" సÍ లమ ±క x రమ నుం(fయ
ట-C 9Eయబడక య ండనటB
6 ను, TEను మ
6 ను ´µరPQన రతను
¹యáయ #ా>" సంాంచు" 12ం(f6 ేZినుచుTx`ను. º"I ]రF ఈ
నమ న ¯ా{లsౖయ Tx`ర" 12దwలను పKజ లంద#Sను ె12uను. 11
అందుక; పరx రమ ననుం(fన పKజలందరFను 12దwల;ను¤మ ¯ా{లమ ,
PQ9ా  Pంట-I వAdన ఆ ZీN " ఇWా\PÚయ ల వంశమ ను వ#Szల6జ³Zిన
#ా¨Áల;ను >నx"%ాను లయను >న x"%ాను ేయ ను %ాక; 12
ఎâాKxలk వ ³మవృz క>%Sన9ాడ9:ౖ బéె6¨Áమ లk వ ఖJ

TUందుదువ %ాక; PQ9ా PÀ ¸°వను#ా>వలన క; దయేయ
సంxనమ ను  క;టBంబమ ను xమరF యxక; క"న 12#?సు
క;టBంబమ వలs నుండను%ాక అ"#S. 13 ాబట-C బ¢యà రతpను
12ం(f6 ేZి" ఆ ±దw క; Pనపడ PQ9ా ఆ గర»వJ
యగ నటB
6 అనుగ\¨©ంెను గనుక ఆ క;మరF"కT:ను. 14 అపడ ZీN ల;ఈ
నమ న క; బంధువడ లక;ండ ేయ" PQ9ా సు
N JTUందు%ాక;
ఆయన Txమమ ఇWా\PÚయ లలk పKకట-ంపబడను%ాక. 15 "ను` 1LK!ంA
Pడగ రF క;మరFలకంటM  ?క;వ%ానున`  Åడల; ఇత" కT:ను; ఇతడ
 ాKణమ T°x#Sd మ స>తనమ న క; షక;డగ న" నã! ె1ిu#S.
16 అపడ నã!ఆ ëడi ను ¬Zి" ð%Sట నుంచు" 9ా"I x%ా
నుం(ెను. 17 ఆ రFగ ZీN ల;నã!రక; క;మరFడ పటMC న" ె1ిu
అత"I ఓబéదను 1LరF 12ట-C#S. అతడ xదునక; తం(fK PQన PQషªP±క
తం(fK. 18 12#?సు వంWావÈ Pదన%ా12#?సు ¨¼¯Kనును కT:ను, 19 ¨¼¯Kను
#ామ ను కT:ను, #ామ అ!్మTxxబ ను కT:ను, అ!్మTxxబ
నయ¯qనును కT:ను, 20 నయ¯qను శల4నును కT:ను, శల4ను బ¢యàను
కT:ను, 21 బ¢యà ఓబéదును కT:ను, ఓబéదు PQషªP" కT:ను, 22 PQషªP
xదును కT:ను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 1
1 ఎâాKPమ మనమందు #ామతP¹qÓీమ పటC ణప9ాడ ఒకడం(ెను;
అత" 1LరF ఎలTx. అతడ ఎâాKPÀ]య (ైన సూపనక; పట-C న హÑ

క;మరF(ైన ఎÚహÑనక; జననన PQ#}మ క;మరFడ, అత"I ఇదw రF
´µరల;ం(f#S. 2 #Sలk ఒకx" 1LరF హTx` #?ండవx" 1LరF 12"Tx`.
12"Tx`క; 1ిల6ల; క>%S#S %ా" హTx`క; 1ిల6ల;లకP#S. 3 ఇతడ
ÌిలkహÑనందున` Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ాక; nÖక;టక;ను బ>
అ#Suంచుటక;ను ఏటäట తన పటC ణమ V(fA అచdట-I వచుం(ెను. ఆ
ాలమ న ఏÚ±క Pదw రF క;మరFలగ హþ1ీ` ÓీT:}సుల; PQ9ాక;
యజక;ల;%ా నుం(f#S. 4 ఎలTx xను బలరuణ ేZినTxడ తన ´µరయగ
12"Tx`క;ను x" క;మరFలక;ను క;మ#?Nలక;ను ాళØ
6 ఇచుdచు వెdను
%ా" 5 హTx` తనక; 1ిKయమ %ా నున`ందున ఆక; #?ండాళØ
6 ఇచుdచు
వెdను. PQ9ా ఆక; సంతpలక;ండేZ2ను. 6 PQ9ా ఆక;
సంతpలక;ండ ేZియ న` ¨Áతpవనుబట-C , ఆ 9:ౖ#S యగ 12"Tx` ఆను
VZిIంచుట?r, ఆక; Åపమ పట-C ంచుచు వెdను. 7 ఎలTx ఆక; ఏటäట
ఆ #§J%ా ేయ చు నుండ%ా హTx` PQ9ా మంర మ నక; వనప(ెల6
అ ఆక; Åపమ పట-C ంెను గనుక ఆ ´¢జనమ ేయక ఏడdచు
వెdను. 8 ఆ 12"!ట-PQన ఎలTxహTx`,  9:ందుక; ఏడd చుTx`వ?
వ ´¢జనమ మనుట ఏల? క; మT° Vxరందుక; క>%Sన? పమం
క;మళ6 కంటM TEను క; VWషన9ాడను ాTx? అ" ఆ ెపచు వెdను.
9 9ారF ÌిలkహÑలk అన`ానమ ల; పచుd"న తరF9ాత హTx` లA
యజక;(ైన ఏÚ మంర సN ంభమ దగ¶ రనున` ఆసనమ ]ద
కcరFd"య ండ%ా 10 బహÑదుఃఖ ా\ంతp#ాలsౖ వAd PQ9ా స"`¥"
ాKరÍనేయ చు బహÑ%ా ఏడdచు 11 Z2ౖనమ లక¥ పJవగ PQ9ా, 

ZLవక;#ాలT:ౖన Txక; క>%Sయ న` శ\మను చూA,  ZLవక;#ాలT:ౖన నను`
మరFవక జj®పకమ ేZి",  ZLవక;#ాలT:ౖన Txక; మగ 1ిల6ను
దయేZినPQడల, 9ా" తల]I ðరపకJN PQన`ట-I #ా"యక, 9ాడ
బKదుక; నమ ల"`టను TEను 9ా"" PQ9ావగ క; అపu%Sంతpన"
nÖక;బ(f ేZిT:ను. ఆ PQ9ా స"`¥" ాKరÍ న ేయ చుండ%ా ఏÚ
ఆ T°రF క"12టC Bచుం(ెను, 12 ఏలయన%ా హTx`తన మనసుqలkTE
ెపనుచుం(ెను. 13 ఆ 12దవల;మతKమ కదల;చుం(f ఆ స రమ
Vనబడక య ం(ెను గనుక ఏÚ ఆ మతp
N #ాలsౖయ న` దను" 14
ఎంతవరక; వ మతp
N #ాల9:ౖ య ందువ? వ xKÔరసమ ను ±దw నుం(f
¬Zి9Eయ మ" ెపu%ా 15 హTx` అ ాదు, Tx P>న9ా(x, TEను
మT°ధుఃఖమ గలxనT:ౖ య Tx`ను; TEను xKÔరసమ T:ౖనను
మదమ T:ౖనను ానమ ేయలదు %ా" Tx ఆత4ను PQ9ా స"`¥"
క;మ4#Sంచు నుచుTx`ను. 16  ZLవక;#ాలT:ౖన నను` ప"Iమ>న x"%ా
ఎంచవదుw; అతంతన Åపారణమ నుబట-C బహÑ%ా "ట
C రFuల; Vడచుచు
Txలk TEను º" ెపనుచుంట-నT:ను. 17 అంతట ఏÚవ ³మమ %ా
9:ళ6 Øమ ; ఇWా\Pల; ేవ" వ ేZి"న మనV" ఆయన దయేయ ను
%ాక అ" ఆ ెపu%ా 18 ఆ అత" ZLవక;#ాలT:ౖన TEను  దృÌిC I కృప
TUందుదును%ాక అT:ను. తరF9ాత ఆ ZీN  తన x#S" 9:È6P
´¢జనమ ేయ చు Txటనుం(f దుఃఖమ ü%ా నుండట మT:ను. 19 తరF9ాత
9ారF ఉదయమందు 9E%Sర¤ లA PQ9ాక; nÖI J#S%S #ామలk" తమ
Pంట-I వAd#S. అంతట ఎలTx తన ´µర యగ హTx`ను కc(ెను,

PQ9ా ఆను జj®పకమ ేZిT:ను 20 గనుక హTx` గర»మ ధ#SంA
నమ ల; "ం(fనపడ ఒక క;మరF" క"TEను PQ9ాక; nÖక;"
"" అ(f%SJనను" 9ా"I సమPలను 1LరF 12టMCను. 21 ఎలTxయ ను
అత"Pంట- 9ారందరFను PQ9ాక; ఏటäట అ#Suంచు బ> న#Suం చుటక;ను
nÖక;బ(f" ె>6ంచుటక;ను P#S. 22 అPే హTx`ëడi ాల;
Vడచువరక; TEను #ాను; 9ాడ PQ9ా స"`¥" అగ ప(f J#S%S #ాక
అకడTE ఉండనటB
6 %ా TEను 9ా" ¬Zి"వతp
N న" తన 12"!ట- ె1ిu 9:ళ6క
య ం(ెను. 23 ాబట-C ఆ 12"!ట-PQన ఎలTx దృÌిC I ఏ మంAో అ
ేయ మ ; వ 9ా"I ాల; మ"uంచు వరక; ">A య ండమ ,
PQ9ా తన 9ాకమ ను ZిÍ రపరచును %ాక అ" ఆ అT:ను. ా%ా ఆ
అకడTE య ం(f తన క;మరF"I ాల; మ"uంచు వరక; అత"
12ంచుచుం(ెను. 24 ాల; మ"uంAన తరF9ాత అతడ ఇంక Aన`9ా(ై
య ండ%ా ఆ ఆ బµల;" ఎJN " మడ Å(ెలను తడ 1ిం(f"
xKÔరసప JJN "¬Zి" ÌిలkహÑలk" మంరమ నక; వెdను. 25 9ారF ఒక
Å(ెను వ¥ంA, 1ిల69ా"" ఏÚ±దw క; ¬Zి"వAd నపడ ఆ అత"
ఇట6 T:ను 26 Tx P>న9ా(x, TxP>న 9ా" ాKణమ డ, ±దw ">A,
PQ 9ాను ాKరÍనేZిన ZీN " TETE. 27 ఈ ëడi ను దయేయ మ"
PQ9ా TEను ేZిన మనV" ఆయన Tx కనుగ\¨©ంెను. 28 ాబట-C TEను
ఆ ëడi ను PQ9ాక; పKJÌి¡ ంచుచుTx`ను; xను బKదుక; నమ ల"`టను
9ాడ PQ9ాక; పKJÌి¡ తpడ" ె12uను. అపడ 9ాడ PQ9ాక;
అకడTE nÖ?ను.

సమPల; nదట- గ\ంథమ 2
1 మ#Sయ హTx` Vజj®పనేZి PÀలగT:ను Tx హృదయమ
PQ9ాయందు సంÌించుచున`.PQ9ాయందు Txక; మ}
బలమ క>%?నువల" రmణనుబట-C సంÌించుచుTx`నుTxV#ధుల]ద TEను
అJశయపడదును. 2 PQ9ావంట- ప#Sదz ేవడ ఒకడనులడ వ
తపu మ#S ఏ ేవడను లడమన ేవ"వంట- ఆశ\యదుర¶ ¤య లదు. 3
PQ9ా అనంతజj®"యగ ేవడ ఆయTE I\యలను ప#§fంచు9ాడఇకను
అంత గర మ %ా మటలడక;(fగర పమటల; ] T°ట #ా"యక;(f. 4
పKఖJTUంన Vల;ాండK ఓ(fవదురF¾ట-K>6న9ారF బలమ ధ#SంచుదురF. 5
తృ1ిN %ా భ ంAన9ారF అన`మ ావలsన" కc>IవదురFఆక> %t"న9ారF
ఆక>¬ర JందురF %t(xKల; ఏడగ రF 1ిల6లను కనును అTEకన 1ిల6లను
క"న కృhంA వను. 6 జనులను సyవలను%ాను మృతpలను%ాను
ేయ 9ాడ PQ9ాPాxళమ నక; పంపచు అందులkనుం(f
ర1ిuంచుచుండ9ాడ ఆయTE. 7 PQ9ా x#SదK~మ ను ఐశ రమ ను
కల;గజ³య 9ాడ క;\ంగజ³య 9ాడను లవT:తN p9ాడను ఆయTE. 8
ద#SదKులను అ¥ారFల కcరFdండబ¿టC Bటక;ను మ¨©మగల Zిం}సనమ ను
స తంJKంపజ³య టక;ను 9ా#S" మంట-లkనుం(f PQతN p9ాడ
ఆయTEల!గల9ా#S" 12ంటక;పu]నుం(f లవT:తN p 9ాడ
ఆయTE.భ!±క సN ంభమ ల; PQ9ా వశమ ,లkకమ ను 9ాట-]ద
ఆయన ">1ియ Tx`డ. 9 తన భక;Nల ాదమ ల; ¾ట-Kల6క;ండ ఆయన 9ా#S"

ాాడనుదు#ా4రF¶ల; అంధారమందు మటBమణ గ దురFబలమ ేత
ఎవడను జయమ TUందడ. 10 PQ9ా 9ాంచు9ారF
Txశనమగ దురFపరమండలమ లkనుం(f ఆయన 9ా#S12ౖన య రFమ వలs
గ#Sèంచునులkకప స#Sహదుwలలk నుండ9ా#SI ఆయన ¬రFu ¬రFdనుxను
"య!ంAన #ాàనక; ఆయన బల!చుdనుxను అÌLIంAన9ా"I అ¥క
బలమ కల;గజ³య ను. 11 తరF9ాత ఎలTx #ామలk" తన Pంట-I 9:È6
PQను; అPే ఆ బµల;డ యజక;(ైన ఏÚ PQదుట PQ9ాక;
ప#Sచరేయ చుం(ెను. 12 ఏÚ క;మరFల; PQ9ాను ఎరFగ"9ా#?r !I>
దు#ా4రF¶లsౖయ ం(f#S. 13 జనులVషయ యజక;ల; ేయ చు వAdన ప"
Pమన%ా, ఎవ(ైన బ>పవను వ¥ంAన ]దట మంసమ ఉడక;చుండ%ా
యజక;" 9ారF మడ మ ండ6గల ంI" ¬Zి"వAd 14 బÐరFసులk %ా"
త1Lలలk%ా" గనలk%ా" క;ండలk%ా" అ గ Adనపడ ఆ ంIేత
బయటక; వAdనదంతయ యజక;డ తనరక; ¬Zినును. ÌిలkహÑక;
వచుd ఇWా\PÚయ లంద#SI" రF ఈలగ న ేయ చువAd#S. 15 ఇయ
%ాక 9ారF \వ ను ద¨©ంపకమ నుప యజ క;" ప"9ాడ వAd
బ>పవను వ¥ంచు9ా"యజక;"I వం(fంచుట?r మంస!మ 4,
ఉడకబ¿ట-Cన మంసమ అతడ ±దw ¬Zినడ, పAd మంస¤ ావలsను
అ" ెపచువెdను. 16 ఈ mణమంే 9ారF \వ ను ద¨©ంతpరF, తరF9ాత 
మనసుq వAd నంతమటBCక; ¬Zినవచుdన" 9ా" ఆ మ"Ìి ె1ిuన
PQడల 9ాడఆలగ వదుw ఇప(ే Pయవలsను, ల" PQడల బలవంతమ ేత
¬Zిందుననును. 17 అందువలన జనుల; PQ9ాక; T:ౖ9Eదమ

ేయ టయందు అసహ పడటక; ఆ ¸°వనుల; ారణ#S, గనుక 9ా#Sాపమ
PQ9ా స"`¥" బహÑ %tపuxPQను. 18 బµల;(ైన సమPల; Txర
TEయబ(fన ఏâదు ధ#Sంచు" PQ9ాక; ప#Sచరేయ చుం(ెను. 19 9ా"
త>6 9ా"I Aన` అం%§ ఒకట- క;ట-C Pటäట బ> అ#Suంచుటక; తన
12"!ట-కcడ వAdనపడ x" ెAd 9ా" Iచుdచు వెdను. 20
PQ9ా స"`¥" మనVేZిన%ా క; ొరIన PÀ సంxనమ నక;
పKJ%ా PQ9ా క; సంxనమ "చుdను%ాక అ" ఏÚ ఎలTxను అత"
´µరను ºVంAన తరF9ాత 9ారF ఇంట-I 9:È6#S. 21 PQ9ా హTx`ను
ద#Sîంప%ా ఆ గర»వJPQ మ గ¶ రF క;మళ6 ను ఇదw రF క;మ#?Nలను కT:ను.
అPే బµల;డగ సమPల; PQ9ా స"`¥" ఉం(f PQదుగ చుం(ెను.
22 ఏÚ బహÑ వృదుz(xPQను. ఇWా\PÚయ లక; తన క;మరFల; ేZిన
ారమ ల"`య , 9ారF పKతmప గ (xరమ ±క x రమ దగ¶ రక; ZLవ
ేయ టక;వAdన ZీN ల శయ"ంచుటయను మట ెV" పడ%ా 9ా#S" 1ి>A
Pట6 T:ను 23 ఈ జనులమ ందర ]రFేZిన ెడiారమ ల; Txక; Vనబ(fనV.
ఈలట- ారమ ల; ]#?ందుక; ేయ చుTx`రF? 24 Tx క;మరF ల#ా,
PÀలగ ేయవదుw, Txక; Vనబ(fన మంA ాదు, PQ9ా జనులను
]రF అJక\!ంపేయ చుTx`రF. 25 నరF"I నరFడ తపేZినPQడల
ేవడ Vమరîేయ ను%ా" PQవ#?rన PQ9ా Vషయమ లk ాపమ
ేZినPQడల 9ా"రక; ఎవడ Vజj®పనమ ేయ ను? అT:ను. అPే
PQ9ా 9ా#S" చంప దలA య ం(ెను గనుక 9ారF తమ తం(fK±క
nఱÃ ను VనకP#S. 26 బµల;డగ సమPల; ఇంకను ఎదుగ చు

PQ9ా దయయందును మనుషpల దయ యందును వ#Szల6 ;చుం(ెను. 27
అంతట ైవజను(ొకడ ఏÚ±దw క; వAdPట6 T:ను PQ9ా "ను`గ#Sd
Z2లVAdనేమన%ా,  1ిత రF" Pంట-9ారF ఐగ పN ేశమందు ఫ# Pంట-లk
ఉండ%ా TEను 9ా#SI పKతmJ". 28 అతడ Tx మ ందర ఏâదును ధ#SంA Tx
బ>1ీఠమ ]ద అరu ణమ ను ధూపమ ను అ#Suంచుట?r Txక;
యజక;డగ నటB
6 ఇWా\Pల; %తKమ లలkనుం(f TE నత" ఏరuరచు ంట-".
ఇWా\PÚయ ల; అ#SuంAన మవసు
N వల"`ట-"  1ితరF"
Pంట-9ా#SIAdJ". 29 Tx "9ాస సÍ లమ నక; TEను "రÞ PంAన బ>
T:ౖ9Eదమ లను ]#³ల తృణ÷క#SంచుచుTx`రF? !మ 4ను \వ బ¿టC Bనుట?r Tx
జనులగ ఇWా\PÚయ ల; ేయ T:ౖ9Eదమ లలk W\ష¡´µగమ లను
పటBCనుచు, TxకంటM  క;మరFలను వ %tపu ేయ చుTx`వ. 30 
Pంట- 9ారFను  1ితరF" Pంట-9ారFను Tx స"`¥" యజ కత మ
జ#S%Sంచుదుర" PQ9ా ఆజ® PAdయ న`ను ఇపడ అ Tx
మనసుqనక; ³వలమ పKJకcలమPQన" ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. ావన PQ9ా 9ాక; ఏదన%ానను`
ఘనపరచు9ా#S" TEను ఘనపరచుదును. నను` తృణ÷క#Sంచు9ారF
తృణ÷ారnందుదురF. 31 ఆలIంచుమ ; #ాగల నమ లలk  బలమ ను 
1ితరF" Pంట- బలమ ను TEను తక;వేతpను.  Pంట మ స>9ాడ
ఒకడను లకవను. 32 PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; ేయదలAన
¤ల;Vషయమ లk Tx "9ాససÍ లమ నక; అాయమ కల;గ%ా వ
చూతpవ. ఎపuట-I"  Pంట మ స>9ాడ ఉండడ. 33 Tx

బ>1ీఠమ TUదwT:వడ ఉండక;ండ TEనంద#S" నhంపజ³యక Vడచు 9ాడను
గనుక అ  కను`ల; öణÝంచుటక;ను వ దుఃఖమ ేత mయమగ టక;ను
¯ాధనమగ ను;  సంxనప 9ారందరF వయఃాలమందు మరణమవదురF.
34  Pదw రF క;మరFలsౖన హþÓీ`I" ÓీT:}సునక;ను సంభ Vంచున" TEను
ె1ిuనx"I క; సూచన%ా నుండను.ఒక Txట-యంే 9ా#SదwరF
మరణమవదురF. 35 తరF9ాత నమ4క న ఒక యజక;" TEను
"య!ంతpను; అతడ Tx ãచననుబట-C Tx కనుకcలమ %ా యజకత మ
జ#S%Sంచును, అత"I TEను నమ4కన సంxనమ పట-C ం తpను, అతడ Tx
అÌికN ;" స"`¥" ఎపuట-I" యజ కత మ జ#S%Sంచును. 36 తరF9ాత
నమ4క న ఒక యజక;" TEను "య!ంతpను; అతడ Tx ãచననుబట-C
Tx కనుకcలమ %ా యజకత మ జ#S%Sంచును, అత"I TEను నమ4కన
సంxనమ పట-C ం తpను, అతడ Tx అÌికN ;" స"`¥" ఎపuట-I" యజ
కత మ జ#S%Sంచును.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 3
1 బµల;(ైన సమPల; ఏÚPQదుట PQ9ాక;ప#Sచర ేయ చుం(ెను. ఆ
నమ లలk PQ9ా 9ాక; పKతmమగ ట అరFదు, పKతmమ తరFచు%ా
తటZిÍ ంచుటలదు. 2 ఆ ాలమందు ఏÚ కను`ల; మంద దృÌిC గల9:ౖనందున
అతడ చూడలక తనసÍ లమందు పండ "య ండ%ాను 3 ºపమ
ఆ#Sకమ నుప సమPల; ేవ" మందసమ న` PQ9ా
మంరమ లk పండ "య ండ%ాను 4 PQ9ా సమPల;ను 1ి>ెను.

అతడAతN మం(f TEనుTx`న" ె1ిu 5 ఏÚదగ¶ రక; Pవ నను` 1ి>AJV
గx TEను వAdTxనT:ను. అతడTEను 1ిల;వలదు, P పండమ4"
ెపu%ా అతడ P పండT:ను. 6 PQ9ా మరల సమ Pల;ను
1ిల;వ%ా సమPల; లA ఏÚ±దw క; PAతN మ వ నను` 1ి>AJV
గనుక వAdJనT:ను. అPే అతడ Tx క;మరF(x, TEను "ను` 1ిల;వలదు,
P పండమ4T:ను. 7 సమPల; అపuట-I PQ 9ాను
ఎరFగక;ం(ెను, PQ9ా 9ాక; అత"I ఇంక పKతmమ ాలదు. 8
PQ9ా మడవ మరF సమPల;ను 1ిల;వ%ా అతడ లA ఏÚ దగ¶ రక;
PAతN మ వ నను` 1ి>AJ9E; P% వAdJనన%ా, ఏÚ PQ9ా ఆ
బµల;" 1ి>ెన" గ\¨©ంA 9 వ P, పండమ 4, ఎవ#?rన "ను`
1ి>AనPQడలPQ9ా,  xసుడ ఆలIంచుచుTx`డ, ఆజ® "మ4"
ెపమ" సమPల; అన%ా సమPల; P తన సÍ లమందు
పండT:ను. 10 తరF9ాత PQ9ా పKతm ">A ఆ #§J%ాసమPలc
సమ Pలc, అ" 1ిల;వ%ా సమPల; xసుడ ఆల IంచుచుTx`డ
ఆజ® Pమ4T:ను. 11 అంతట PQ9ా సమPల; ఈలగ
Z2లVెdనుఇWా\Pల;లk TETUకారమ ేయబ¢వచుTx`ను; x""
Vను9ారంద#S ెవల; %Sంగ రFమనును. 12 ఆ నమ న ఏÚ±క
Pంట-9ా#S"గ #SంA TEను ె1ిuనదంతయ 9ా#S]I ర1ిuంతpను. x" ేయ
nదల;12ట-C x" మ %Sంతpను. 13 తన క;మరFల; తమ 4ను xమ
Wాపగ\సN ుల%ా ేZిను చుTx`ర" xT:#S%Sయ 9ా#S" అడi %Sంచలదు గనుక
అత" Pంట-I "తన hm V¥ంతpన" TEను అత"I

ె>యజ³య చుTx`ను. 14 ాబట-C ఏÚ Pంట-9ా#S ోషమ నక; బ>ేతT:ౖనను
T:ౖ9Eదమ ేతT:ౖనను ఎన`ట-I" ాKయhdతN మ జ³యబడద" TEను
పKమణపర కమ %ా ఆజj® 1ింAJ". 15 తరF9ాత సమPల;
ఉదయమగ వరక; పండ", లA PQ9ా మంరప తల;పలను
¬Z2ను%ా", భయప(f తనక; క>%Sన దరîన సంగJ ఏÚ ెపuక PQను. 16
అPే ఏÚసమPలc Tx క;మరF(x, అ" సమPల;ను 1ిల;వ%ా
అతడ AతN మ TE"కడ ఉTx`నT:ను. 17 ఏÚ PQ9ా P!
Z2లVెdT° మరFగ ేయక దయేZి Tx ెపమ . ఆయన  Z2లVAdన
సంగతpలలk ఏైన వ మరFగ ేZినPQడల అంతకంటM అ¥కన ×డ
ఆయన క; కల;గజ³య ను%ాక" ెపu%ా 18 సమPల; ే""
మరFగ ేయక సంగJ అంతయ అత"I ె>యజ?12uను. ఏÚ
V"Z2లVAdన9ాడ PQ9ా; తన దృÌి¡I అనుకcలనx"" ఆయన
ేయ ను%ాక అT:ను. 19 సమPల; 12దw9ాడ ా%ా PQ9ా అత"I
(ైయ న`ందున అత" మటలలk ఏయ త1ిuలదు. 20 ాబట-C
సమPల; PQ9ాక; పKవకN %ా ZిÍ రప(ెన" xను nదల;" బ¿P#ª?బµ
వరక; ఇWా\PÚయ లందరF ె>Zి"#S 21 మ#Sయ ÌిలkహÑలk PQ9ా
మరల దరîన!చుdచుం(ెను. ÌిలkహÑలk PQ9ా తన 9ాక; ేత
సమPల;నక; పKతmమగ చు వెdను. సమPల;మట ఇWా\
PÚయ లంద#Sలk 9:ల6(fయPQను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 4

1 ఇWా\PÚయ ల; Óి>ÌీN య ల య దz మ ేయ ట?r బయల;ే#S
ఎబ¿T:జరFలk గ%ా Óి>ÌీN య ల; ఆÓ2క;లk %S#S. 2 Óి>ÌీN య ల;
ఇWా\PÚయ ల]ద తమ 4ను య దz పంక;Nల;%ా ¬రFdన%ా 9ారF
య దz మ లk క>Zినపడ ఇWా\PÚయ ల; Óి>ÌీN య ల PQదుట ఓ(fP
య దz భ!లkTE PQక;వతక;వ Txల;గ 9Eలమం హతpలsౖ#S. 3 ాబట-C
జనుల; ాæçమ లk"I J#S%S#ా%ా ఇWా\PÚయ ల 12దwల; PQ9ా TEడ
మనలను Óి>ÌీN య లమ ందర ఎందుక; ఓ(fంెను? ÌిలkహÑలk నున`
PQ9ా "బంధన మందస మ ను మనమ ¬Zి" మన మధ
నుంచుందమ రం(f; అ మన మధనుం(fనPQడల అ మన శతpKవల
ేJలkనుం(f మనలను రfంచున"#S. 4 ాబట-C జనుల; ÌిలkహÑనక; ంద#S"
పం1ి అకడనుం(f ?ర బ లమధ ఆZీను(ైయ ండ Z2ౖనమ ల క¥పJయగ
PQ9ా "బంధన మందసమ ను ె1ిuంA#S. ఏÚ±క Pదw రF
క;మరFలsౖన హþÓీ`య ను ÓీT:}సును అకడTE ేవ" "బంధన
మందసమ TUదw ఉం(f#S. 5 PQ9ా "బంధన మందసమ దండలk"I #ా%ా
ఇWా\PÚయ లందరF భ! పKJ ధ " "చుdనంత %tపu³కల; 9EZి#S. 6
Óి>ÌీN య ల; ఆ ³కల; V", ¨¼áKయ ల దండలk ఈ %tపu ³కలధ " Pమ"
అ(f%S, PQ9ా "బంధన మందసమ దండలk"I వెdన" ె>Zి" 7
జ(fZి ేవడ దండలk"I వెdన" అను" అã మనక; శ\మ,
ఇంతక;మ నుప 9ా#§లగ సంభK!ంపలదు, 8 అయã మ}&రF డగ
ఈ ేవ" ేJలkనుం(f మనలను ఎవరF V(f1ింప గలరF? అరణమందు
అTEకన ెగ ళ6 ేత ఐగ 1ీN య లను హతమ ేZిన ేవడ ఈయTE గx. 9

Óి>ÌీN య ల#ా, ¥ైరమ ెచుd" 9ారF ]క; xసులsౖనటBC ]రF
¨¼áKయ లక; xసుల; ాక;ండ బలఢలsౖ య దz మ ేయ డ" ెప"#S. 10
Óి>ÌీN య ల; య దw మ ేయ%ా ఇWా\PÚయ ల; ఓ(fP అందరF తమ
(ే#ాలక; పరF%?JNవAd#S. అపడ అత¥కన వధ జ#S%?ను; ఇWా\PÚయ లలk
మ పu9Eల ాలËలమ కcలsను. 11 మ#Sయ ేవ" మందసమ పటC బ(ెను;
అాకను హþÓీ` ÓీT:}సులను ఏÚ±క Pదw రF క;మరFల; హతpలsౖ#S. 12
ఆ Tx(ే బ¿Tx]య (ొకడ య దz భ!లkనుం(f పరF%?JNవAd, A"%Sన
బటC లను తల]ద ధూÈను ÌిలkహÑలk పK9Ehంెను. 13 అతడ
వAdనపడ ఏÚ మందసమ Vషయ గ ం(ె అVయ చు KవపKకను
1ీఠమ ]ద కcరFdం(f PQదురFచూచుచుం(ెను. ఆ మనుషpడ
పటC ణమ లk"I వరN మనమ ే%ా పటC ణసుÍలందరF ³కల; 9EZి#S. 14 ఏÚ ఆ
³కల; V"ఈ గల6 తp
N Pమ" అడగ%ా ఆ మనుషpడ త ర%ా వAd ఏÚ
సంగJ ె>యె12uను. 15 ఏÚ ¾ంబ PQ"!ేండ6 9ా(ై య ం(ెను. అత"I
దృÌిC మంద%S>నందున అత" కండ6 ాన#ాక;ం(ెను. 16 ఆ
మనుషpడయ దz మ లkనుం(f వAdన9ాడను TETE, TEడ య దz మ లkనుం(f
పరF%?JN వAdJన" ఏÚ అన%ా అతడTxయTx, అకడ ఏ! జ#S%?న"
అ(f%?ను. 17 అందుక; అతడఇWా\PÚ య ల; Óి>ÌీN య లమ ందర "ల;వలక
ా#SP#S; జను లలk అTEక;ల; హతpలsౖ#S; హþÓీ` ÓీT:}సు అను  Pదw రF
క;మరFల; మృతpలsౖ#S; మ#Sయ ేవ" మందసమ పటC బ(ెను అ" ె12uను
18 ేవ" మందసమను మట అతడ పల;క%ాTE ఏÚ x రమ దగ¶ ర నున`
1ీఠమ ]దనుం(f 9:నుకక; ప(f డV#S%S చ"PQను; ఏల యన%ా అతడ

వృదుz(ై బహÑ సూ
Í లే¨©PQ య ం(ెను. అతడ నల;వ సంవతqరమ ల;
ఇWా\PÚయ లక; Txయమ ¬#?dను. 19 ఏÚ Åడలగ ÓీT:}సు ´µరక;
అపuట-I గర»మ క>%S కనుKదుwలsౖయ ండ%ా ేవ" ±క మందసమ
పటC బ(ెన"య , తన మమయ తన 12"!ట-య చ"Pర"య ఆ
V" TUపల;త%S> ¹ాళ6 ]I క;\ం%S పKసవమPQను. 20 ఆ
మృJTUందుచుండ%ా దగ¶ ర ">Aయ న` ZీN ల; ఆభయపడవదుw, క;మరF"
కంట-వ"#S %ా" ఆ పKతpతN ర!యకయ లm12టCకయ నుం(fనై 21
ేవ" మందసమ పటC బ(fనదను సంగJ", తన మమయ 12"!ట-య
చ"Pన సంగJ" ె>Zి" పK´µవమ ఇWా\PÚయ లలkనుం(f PQన"
ె1ిu తన ëడi క; ఈాబ¢దు1 అను 1LరF 12టMCను. 22 ేవ" మందసమ పటC బ(f
Pనందున పK´µవమ ఇWా\PÚయ లలkనుం(f ెరపటC బ(f PQన" ఆ
ె12uను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 5
1 ఫ>ÌీN య ల; ేవ" మందసమ ను పటBC" ఎబ¿T: జరFనుం(f అiదునక;
¬Zి"వAd 2 x%ను గ (fలk x%ను ఎదుట x" నుంA#S. 3 అPే
మరFTxడ అiదు9ారF ాKతఃాలమందు లవ%ా, ఇ% x%ను PQ9ా
మందసమ ఎదుట TEలను బ¢ర6 బ(fయ ం(ెను కనుక 9ారF x%నును లవT:JN
9ా"¯ాÍనమందు మరల ఉంA#S. 4 ఆ మరFTxడ 9ారF ఉదయమ నTE లవ%ా
x%ను PQ9ా మందసమ ఎదుట TEలను బ¢ర6 బ(f య ం(ెను.
x%ను±క తలయ #?ండ అరేతpల;ను ెగ9Eయబ(f గడపదగ¶ ర

ప(fయ ం(ెను, 9ా" nం(ెమ మతKమ 9ా"I !%S> య ం(ెను. 5 ాబట-C
x%ను యజక;ల! x%ను గ (fI వచుd 9ా#³! TEట-వరక; ఎవరFను
అiదులk x%ను±క గ (fగడపను ¾Kక;టలదు. 6 PQ9ా హసN మ
అiదు9ా#S]ద ´µరమ %ా ఉం(ెను. అiదు9ా#S" x" స#Sహదుwలలk నున`
9ా#S" ఆయన గడi ల #గమ  nJN 9ా#S" హతమ ేయ%ా 7 అiదు9ారF
సంభVంAన x" చూAఇWా\PÚయ ల ేవ" హసN మ మన]దను మన
ేవత యగ x%ను]దను బహÑ´µరమ %ా నున`ే; ఆయన మందసమ
మనమధ నుండటP º"I ారణమ గx; అ Pక మన మధ
నుండకcడద" ెప" 8 Óి>ÌీN య ల స#ాwరF లంద#S"
1ిల;వనం1ింAఇWా\PÚ య ల ేవ" మందసమ ను మనమ ఏ!
ేయ దుమ" అ(f%S#S. అందుక; 9ారFఇWా\PÚయ ల ేవ" మంద సమ ను
ఇకడనుం(f %ాతp పటC ణమ నక; పంపడ" ెపu%ా, జనుల; ఇWా\PÚయ ల
ేవ" మందసమ ను అకడనుం(f %ాతpనక; ¹Zి" P#S. 9 అPే
9ారF అiదునుం(f %ాతpనక; x"" ¹Zి"Pన తరF9ాత PQ9ా
హసN మ ఆ పటC ణప 12దwలక; 1ిన` లక;ను రహస ¯ాÍనమ లలk గడi ల; ల1ి
9ా#S" nJN , %tపu Txశనమ జ³Z2ను. 10 9ారF ేవ" మందసమ ను
ఎÅ\నునక; పం1ి9Eయ%ా ేవ" మందసమ ఎÅ\ను లk"I వAdనపడ
ఎÅ\య ల; ³కల; 9EZిమనలను మన జనులను చం1ి9Eయవలsన" రF
ఇWా\PÚయ ల ేవ" మందసమ ను మన ±దw క; ¬Zి" వAdర"#S. 11
ా%ా జనుల; Óి>ÌీN య ల స#ాwరFలనంద#S 1ిల;వనం1ింAఇWా\PÚయ ల
ేవ" మందసమ మనలను మన జను లను చంపక;ండనటB
6

స ¯ాÍనమ నక; x"" పం1ించు డ"#S. ేవ" హసN మ అకడ బహÑ
´µరమ %ా ఉం(ెను గనుక మరణభయమ ఆ పటC ణసుÍలంద#S" పట-C య ం(ెను.
12 xవక !%S>య న`9ారF గడi ల #గమ ేత nతN బ(f#S. ఆ పటC ణసుÍల
³కల; ఆాశమ వరక; Vనబ(ెను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 6
1 య9ా మందసమ ఏడ T:లల; Óి>ÌీN య ల ేశమందుం(fన తరF9ాత 2
Óి>ÌీN య ల యజక;లను శక; నమ చూచు9ా#S" 1ిల;వనం1ింAPQ9ా
మందస మ ను ఏ! ేయ దుమ ? ఏ! ేZి స సÍ లమ నక; x""
పంపదు¹ ె>యజ?పడన%ా 3 9ారFఇWా\PÚయ ల ేవ" మందసమ ను
పం1ి9Eయ నుేw hంAనPQడల ఊరకP పంపక, P Vధమ ేతT:ౖనను
ఆయనక; అప #ా¥xరÍన అరuణమ ె>6ంA పంపవలsను. అపడ ]రF
స సÍ తTUం ఆయన హసN మ ] ]దనుం(f PQందుక; Jయబడక య ం(ెT°
]రF ె>Zిందు ర"#S. 4 ఫ>ÌీN య ల;మనమ ఆయనక; ె>6ంపవలZిన
అప#ా¥xరÍన అరuణ¤ద" 9ా#Sనడగ%ా 9ారF] అంద#S]దను ]
స#ాwరFలంద#S ]దను ఉన`ెగ ల; ఒకటä గనుక, Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల లsక
పన అPదు బం%ారప గడi ల రపమ లను, అPదు బం%ారప
పంక;లను ె>6ంపవలsను. 5 ాబట-C ]క; క>%Sన గడi ల;%ాను భ!"
ాడేయ పం క;ల;%ాను "ర1ించబ(fన గడi లను చుంచులను ేZి
పం1ింA ఇWా\PÚయ ల ేవ"I మ¨©మను ె>6ంప వలsను. అపడ ]
]దను ] ేవతల]దను ] భ!]దను ´µరమ %ా నున` తన

హసN మ ను ఆయన ¬Zి9Eయ ను ాబ¢ల;. 6 ఐగ 1ీN య ల;ను ఫ#య ను తమ
హృదయమ లను కSనపరచు"నటB
6 ] హృద యమ లను ]#?ందుక;
కSనపరచుందురF? ఆయన 9ా#Sలk అదు»తారమ లను ేయ%ా 9ారF ఈ
జనులను "Ad#S; ఇWా\PÚయ ల; 9:È6P#S గx. 7 ాబట-C ]రF \తN
బం(f ఒకట- ేPంA, ా(f¹య" ా(f ఆవలను #?ంట-" >ెAd బం(fI
కట-C 9ాట- దూడలను 9ాట- దగ¶ రనుం(f Pంట-I > 8 PQ9ా
మందసమ ను ఆ బం(f]ద ఎJN , అప#ా ¥xరÍమ %ా ఆయనక; ]రF
అ#SuంపవలZిన బం%ారప వసు
N వలను x" పKకTE Aన` 12టMCలk ఉంA అ
మర¶ మ న వనటB
6 %ా V(fA12టC B(f. 9 అ బéెªషpక; వ మర¶ మ న
బ(f PÀ ేశప స#Sహదుw xట-న PQడల ఆయTE PÀ %tపu×డ మనక;
ేZ2న" ె>Zి నవచుdను; ఆ మర¶ మ న "PQడల ఆయన మనలను
nతN లద"య , మన అదృషC వశమ ేతTE అ మనక; సంభVంెన"య
ె>Zిందు మ"#S. 10 9ారF ఆల గ న #?ండ ా(f ఆవలను >ెAd బం(fI
కట-C 9ాట- దూడలను ఇంట-లkపల 12ట-C 11 PQ9ా మందసమ ను బం%ారF
గడi ల;ను పంక; రపమ ల;ను గల ఆ Aన` 12టMCను బం(f]ద ఎతN %ా 12
ఆ ఆవల; #ాజ మర¶ మ నబ(f చక%ా వచు అరచుచు, బéెªషp
మర¶ మ న న(fెను. Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల; 9ాట- 9:ంబ (fP బéెªషp
స#Sహదుw వరక; P#S. 13 బéెªషp9ారF లkయలk తమ %ధుమేలను
Åయ చుం(f#S; 9ారF కను`లsJN చూడ%ా మందసమ 9ా#SI కనబ(ెను, x""
చూA 9ారF సంÌింA#S. 14 ఆ బం(f బéెªషp 9ా(ైన PQషpవ±క
లమ లk"I వAd అకడనున` ఒక 12దw #ాJదగ¶ ర "ల;వ%ా, 9ారF బం(f

±క కఱÃ లను *>d ఆవలను PQ9ాక; దహన బ>%ా అ#SuంA#S. 15
లయ ల; PQ9ా మందసమ ను బం%ారప వసు
N వల;గల ఆ Aన`
12టMCను ంA ఆ 12దw #ాJ]ద ఉంచ%ా, ఆ నమ న బéెªషp9ారF
PQ9ాక; దహనబల;లను అ#SuంA బల;లను వ¥ంA#S. 16 Óి>ÌీN య ల
స#ాwరFల; అPదుగ రF అంతవరక; చూA Tx(ే ఎÅ\నునక; J#S%S 9:È6#S 17
అప#ా¥xరÍన అరuణ%ా Óి>ÌీN య ల; ె>6ంAన బం%ారప గడi ల; ఏవన%ా,
అiదు9ా#S "!తN మ ఒకట-, %ాజj9ా#S "!తN మ ఒకట-, అÌ2లkను 9ా#S
"!తN మ ఒకట-, %ాతp9ా#S "!తN మ ఒకట-, ఎÅ\ను9ా#S "!తN మ ఒకట-. 18
ాKారమ గల పటC ణమ ల9ా#³! లమ లk" %ా\మమ ల9ా#³! Óి>ÌీN య ల
అPదుగ రF స#ాwరFల పటC ణమ ల"`ట- లsక పన బం%ారప పం
క;లను అ#SuంA#S. 9ారF PQ9ా మందసమ ను ం1ిన 12దw#ాP º"I
¯ాmమ . TEట-వరక; ఆ #ాP బéెªషp 9ా(ైన PQషpవ±క
లమ లk నున`. 19 బéెªషp9ారF PQ9ా మందసమ ను ెరA
చూడ%ా ేవడ 9ా#S" హతమ ేZి ఆ జనులలk ఏబ 9Eల (ెబËమం"
nెN ను. PQ9ా %tపu ెబË అTEక;లను nతN %ా జనుల; దుఃఖ
ా\ంతpలsౖ#S. 20 అపడ బéెªషp9ారF ప#Sదz ేవ(ైన PQ9ా స"`¥"
ఎవరF "ల;వగలరF? మన±దw నుం(f ఆయన ఎవ#S±దw క; వలsన" ె1ిu
21 Iరx#§మ ాపరసుÍలక; దూతలను పం1ిÓి>ÌీN య ల; PQ9ా
మందసమ ను మరల ¬Zి" వAd#S; ]రF వAd ] xపనక; x""
¬Zి" వలsన" వరN మనమ పం1ి#S.

సమPల; nదట- గ\ంథమ 7
1 అంతట Iరx#§మ 9ారF వAd PQ9ా మంద సమ ను ¬Zి"P
ండయందుం(ే అáTxxబ ఇంట ే#Sd x"" ాాడట?r అత" క;మరF(ైన
ఎ>యజరFను పKJÌి¡ ంA#S. 2 మందసమ Iరx#§మ లkనుం(fన ాలమ
ఇరF9:ౖ సంవతqరమ లPQను. ఇWా\PÚయ లందరF PQ 9ాను
అనుస#Sంప దుఃüంచుచుండ%ా 3 సమPల; ఇWా\PÚయ లంద#S
ఇట6 T:ను] పరÞహృదయ మ  PQ9ా±దw క; ]రF
మళØ
6 "నPQడల, అనేవతలను అాN#తp ేవతలను ] మధనుం(f ¬Zి
9EZి, పటBCదలగ>%S PQ9ా తటBC ] హృదయమ లను JK1ిu ఆయ నను
ZLVంచు(f. అపడ ఆయన Óి>ÌీN య ల ేJలkనుం(f !మ 4ను V(f1ించును.
4 అంతట ఇWా\PÚయ ల; బయల; ేవతలను అాN#తp ేవత లను ¬Zి9EZి
PQ9ాను మతK¤ ZLVంA#S. 5 అంతట సమPల;ఇWా\PÚయ లంద#S"
!¯ాuక; 1ిల;వనంప(f; TEను ]పmమ న PQ9ాను ాKరÍన ేతpన"
6 ే PQ9ా స"`¥"
ెపu%ా 6 9ారF !¯ాuలk కcడ " ళØ
క;మ4#SంA ఆ నమ ఉప9ాసమ ం(fPQ9ా దృÌిC I ¤మ
ాాతp4లమ" ఒప"#S. !¯ాuలk సమPల; ఇWా\PÚ య లక;
Txయమ ¬రFdచువెdను. 7 ఇWా\PÚయ ల; !¯ాuలk కc(fయ Tx`ర"
Óి>ÌీN య ల; V" నపడ Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల; ఇWా\Pల;]I వAd#S. ఈ
సంగJ ఇWా\PÚయ ల; V" Óి>ÌీN య లక; భయప(f 8 మన ేవ(ైన
PQ9ాను Óి>ÌీN య ల ేJలk నుం(f మనలను రfంచునటB
6 %ా మరక;

ఆయనను ాKరÍ నేయ ట మనవదw " సమPల;TUదw మనV ేZి#S 9
సమPల; ాల; Vడవ" ఒక %tఱÃ 1ిల6ను ెAd PQ9ాక; స#ా ంగ
బ>%ా అ#SuంA, ఇWా\ PÚయ ల పmమ న PQ9ాను ాKరÍనేయ%ా
PQ9ా అత" ాKరÍ న అం%§క#Sంెను. 10 సమPల; దహనబ>
అ#Suంచుచుండ%ా Óి>ÌీN య ల; య దz మ ేయ ట?r ఇWా\PÚయ ల ]I
వAd#S. అPే PQ9ా ఆ నమ న Óి>ÌీN య ల]ద ండ%ా
ఉరFమ ల; ఉ#S!ంA 9ా#S" xరFమరF ేయ%ా 9ారF ఇWా\PÚయ ల ేత
ఓ(fP#S. 11 ఇWా\PÚయ ల; !¯ాuలk నుం(f బయల;ే#S బéxరF వరక;
Óి>ÌీN య లను త#S! హతమ ేZి#S. 12 అపడ సమPల; ఒక #ాP ¬Zి
!¯ాuక;ను ÌLనుక;ను మధ x"" ">1ిPంతవరక; PQ9ా మనక;
స}యమ ేZ2న" ె1ిu x"I ఎబ¿T:జరF1 అను 1LరF 12టMCను. 13 ఈలగ న
Óి>ÌీN య ల; అణపబ(fన9ా#?r ఇWా\Pల; స#Sహదుwలk"I J#S%S #ాక ఆ%SP#S.
సమPల; ఉం(fన నమ ల"`టను PQ9ా హసN మ Óి>ÌీN య లక;
V#ధమ %ా ఉం(ెను. 14 మ#Sయ Óి>ÌీN య ల; ఇWా\ PÚయ ల ±దw నుం(f
పటBC"న పటC ణమ ల; ఇWా\ PÚయ లక; J#S%S వెdను. ఎÅ\నునుం(f %ాతp
వరక;న` %ా\మమ లను 9ాట- లమ లను ఇWా\PÚయ ల; Óి>ÌీN య ల
ేJలkనుం(f V(f1ింA#S. మ#Sయ ఇWా\PÚయ లక;ను అ¹#§య లక;ను
సమ¥xనమ క>%?ను. 15 సమPల; xను బKIన నమ ల"`య
ఇWా\PÚయ లక; Txయ¥పJ%ా ఉం(ెను. 16 ఏటäట అతడ బéేల;నక;ను
%Sల¶ ల;నక;ను !¯ాuక;ను JరFగ చు ఆ సÍ లమ లయందు ఇWా\PÚయ లక;
Txయమ ¬రFdచు వెdను. 17 మ#Sయ అత" Pల;
6 #ామలkనుం(fనందున

అచdట-I J#S%SవAd అచdటకcడను Txయమ ¬రFdచుం(ెను, మ#Sయ
అతడ అకడ PQ9ాక; ఒక బ>1ీఠమ కటMC ను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 8
1 సమPల; వృదుz(ైనపడ తన క;మరFలను ఇWా\ PÚయ ల]ద
Txయ¥పతpల;%ా "య!ంెను. 2 అత" జ³ష¡ క;మరF" 1LరF ã9Eల;;
#?ండవ9ా" 1LరF అáయ, 3 రF బ¿P#ª?బµలk Txయ¥పతpల;%ా ఉం(f#S.
అత" క;మరFల; అత" పKవరN నను అనుస#Sంపక, ధTx1Lmక;లsౖ లంచమ ల;
పచుd" Txయమ ను JK1ిu9Eయ%ా 4 ఇWా\PÚయ ల 12దwలందరF కc(f
#ామలk సమPల;TUదwక; వAd 5 AతN %Sంచుమ , వ వృదుzడవ, 
క;మరFల;  పKవరN నవంట- పKవరN న గల9ారF ారF గనుక, సకలజనుల
మ#ాదపన మక; ఒక #ాàను "య!ంపమ , అతడ మక; Txయమ
¬రFdన" అత" అ"#S. 6 మక; Txయమ ¬రFdట?r #ాàను
"య!ంపమ" 9ారF అ"న మట సమPల; దృÌిC I పKJకcలమ %ా
ఉం(ెను గనుక సమPల; PQ9ాను ాKరÍనేZ2ను. 7 అందుక;
PQ9ా సమPల;నక; Z2లVAdనేమన%ాజనుల;  ె1ిuన
మటల"`ట- పKారమ జ#S%Sంపమ ; 9ారF "ను` Vస#Sèంపలదు%ా" తమ 4ను
ఏలక;ండ నTE` Vస#SèంA య Tx`రF. 8 9ారF నను` Vస#SèంA, Pతర
ేవతలను పంA, TEను ఐగ పNలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంAన Txట- నుం(f
TEట-వరక; xమ ేయ చువAdన ారమ ల"`ట- పKారమ %ా 9ారF
PQడలను జ#S%SంచుచుTx`రF; 9ారF ె1ిuన మటలను అం%§క#Sంచుమ . 9

అPే 9ా#S" ఏలబ¢వ #ాà ఎట-C 9ాడగ T° 9E ¯ాf9:ౖ 9ా#SI దృఢమ %ా
ె>యజ³య మ . 10 సమPల; తనను, #ాàను అ(f%Sన జనులక;
PQ9ా మటల"` V"1ింA 11 ఈలగ న ె12uను!మ 4ను ఏలబ¢వ #ాà
ఎట-C 9ాడగ నన%ా, అతడ ] క;మరFలను పటBC", తన రథమ లను
ల;టక;ను తన గ ఱÃ మ లను ాాడటక;ను 9ా#S" ఉంచునును, ందరF
అత" రథమ ల మ ందర పర%?తN pదురF. 12 మ#Sయ అతడ 9ా#S" తన
Z2ౖనమ లk సహ¯ాK¥పతpల;%ాను పంచదWా¥పతpల;%ాను "య!ంచును;
తన భమ లను దును`టక;ను 9ాట- పంటను Åయ టక;ను తన య xz
య ధమ లను తన రథమ ల ¯ామనులను ేయ టక;ను 9ా#S"
ఏరuరచునును. 13 ] క;మ#?Nలను భmా#Sణ ల;%ాను బ¢నకెN ల;%ాను
#tటMC ల; ాల;d9ా#S" %ాను 12టC Bనును. 14 ] లమ లలkను ]
xKmటలలkను ఒÚవటలలkను W\ష¡న9ాట-" ¬Zి" తన
ZLవక;లIచుdను. 15 ] ¥xనమ లkను xKm పండ6 లkను పయవ ´µగమ ¬Zి
తన ప#S9ారజనమ నక;ను ZLవక;లక;ను ఇచుdను. 16 ] xసులను ]
ప"కెN లను ] పవలలkను %ారw భమ లలkను W\ష¡న 9ాట-"1 పటBC"
తన ప"రక; ఉంచునును. 17 ] మందలk పయవ´µగమ పటBCనును,
]మటBCక; ]రF అత"I xసులవదురF. 18 ఆ నమ న ]రF ÅరF "న
#ాàనుబట-C ]రF nఱÃ 12ట-Cనను PQ9ా ] nఱÃ Vనక వను అT:ను.
19 అPనను జనుల; సమPల; ±క మట ెV" బ¿టCTUల6కఆలగ న
ాదు, 20 జనమ ల; ేయ #§J" ¤మ ను ేయ నటB
6 మక; #ాàావలsను,
మ #ాà మక; Txయమ ¬రFdను, మ మ ందర వచు అత(ే మ

య దz మ లను జ#S%Sంచున"#S. 21 సమPల; జనుల±క మటల"`ట-"
V" PQ9ా స"` ¥" 9ాట-" Vవ#Sంెను 22 గనుక PQ9ావ 9ా#S
మటల; V" 9ా#SI ఒక #ాàను "య!ంచుమ" సమPల;నక;
Z2లVయ%ా సమPల;]రందరF ] ] %ా\మమ లక; ండ"
ఇWా\PÚయ లక; Z2లVెdను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 9
1 అÓియక; పట-C న బ¿Åరతp క;మరF(ైన Z2#రFక; జననన అáPల;
క;మరFడగ ×షp అను బ¿Tx] య (ొకడం(ెను. ×షp ´µగవంతpడగ ఒక
బ¿Tx ]య డ. 2 అత"I ¯êల; అను TUక క;మరFడం(ెను. అతడ బహÑ
¯êందరమ గల ¸°వనుడ, ఇWా\PÚయ లలk అత"ాట- సుందరF
(ొకడనులడ. అతడ భ జమ ల; nదల;" 12ౖI ఇతరFలకంటM ఎతp
N
గల9ాడ. 3 ¯êల; తం(fKPQన ×షp±క %ారwభమ ల; త1ిu%ా ×షp తన
క;మరF(ైన ¯êల;ను 1ి>Aమన xసులలk ఒక" ¬Zి"P %ారwభమ లను
9:దక;మ" ె12uను. 4 అతడ P ఎâాKPమ మనమ J#S%S
ా>ాేశమ న సంచ#Sంప%ా అV కన బడలదు. తరF9ాత 9ారF షయÚమ
ేశమ ను xట- సంxరమ ేZి#S %ా" అV కనబడకయ ం(ెను.
బ¿Tx]య ల ేశమ సంచ#SంA చూడ%ా అV ొరకలదు. 5 అPే 9ారF
సూప ేశమ నక; వAd నపడమనమ J#S%S 9:ళ6 Øదమ రమ 4, %ారwభమ ల
రక; AంJంపక, Tx తం(fK మనరక; Vxరపడ TE¹య" ¯êల;
తన±దw నున` ప"9ా" అన%ా 6 9ాడఇ% ఈ పటC ణమ లk ైవజనుడ

ఒకడTx`డ, అతడ బహÑ ఘనుడ, అతడ ఏ మట ెపT° ఆ మట
T:ర9EరFను. మనమ 9:ళ6వలZిన మర¶ మ ను అతడ మనక;
ె>యజ³య TE¹ అత" ±దw క; 9:ళ6 Øదమ రండ" ె12uను. 7 అందుక;
¯êల;మనమ 9:ళ6 ØT:డల ఆ మ"ÌిI ఏ! ¬Zి" వ దుమ ? మన
¯ామ%S\లkనుండ ´¢జనపxరÍమ ల; స#S PనV; ఆ ైవజను"I
బహÑమనమ ¬Zి "వటక; మన ³!య లదు అ" తన ప"9ా"
ె1ిuమన±దw ఏ! య న`ద" అడగ%ా 8 9ాడ ¯êల;AతN %Sంచుమ , Tx
±దw ావ తpలమ 9:ం(f కలదు. మనక; మర¶ మ ె>యజ?1ిuనందు?r
x"" ఆ ైవజను" IతN pనT:ను. 9 ఇపడ పKవకN యను 1LరF TUందు9ాడ
పర మ ºరద#Sîయ"1ించుT:ను. పర మ ఇWా\ PÚయ లలk
ేవ"±దw Vxరణ ేయ ట?r ఒకడ బయల;ే#SనPQడలమనమ
ºరదరîక;" ±దw క; వ దమ రండ" జనుల; ెపనుట 9ాడక. 10
¯êల; మట మంA, 9:ళ6 Øదమ రమ4న%ా 11 9ారF ైవజనుడండ ఊ#SI
P#S. ఊ#SI ఎIవచుండ%ా ళØ
6 ేదును ట?r వAdన కనకల; తమక;
కనబ(fనపడఇకడ ºర ద#Sîయ Tx`(x అ" అ(f%S#S. 12 అందుక; 9ారFఇ%
అతడ ] PQదుటTE య Tx`డ, త ర%ా P క>Zిను(f; PÀ నమ నTE
అతడ ఈ ఊ#SI వెdను. TEడ ఉన`తసÍ లమందు జనులక; బ> జరFగ ను
గనుక 13 ఊ#Sలk"I ]రF Pన mణమంే, అతడ ´¢జనమ ేయ టక;
ఉన`తన సÍ లమ నక; 9:ళ6క మ ను1L ]రF అత" కను%tందురF; అతడ #ాక
మ నుప జనుల; ´¢జనమ ేయరF; అతడ బ>" ఆర ంAన తరF9ాత
1ిల;వ బ(fన9ారF ´¢జనమ ేయ దురF, ]రF ఎIం(f; అత" చూచుటక;

ఇే సమయమ" ె1ిu#S. 14 9ారF ఊ#Sలk"I #ా%ా ఉన`తన సÍ లమ నక;
వచున` సమPల; 9ా#SI ఎదురFప(ెను. 15 ¯êల; అచdట-I #³ప
వచుdన" PQ9ా సమ Pల;నక; ె>యజ³Z2ను. 16 ఎట6 న%ాTx జనుల
nఱÃ Tx±దw క; వెdను, TEను 9ా#S" దృÌిC ంA య Tx`ను; ా%ా Óి>ÌీN య ల
ేJలkనుం(f Tx జనులను V(f1ించుట?r Tx జనులsౖన ఇWా\PÚయ ల ]ద
9ా"" అ¥ా#S"%ా అÌLIంచుటక;%ాను #³ప ఈ 9Eళక; TEను బ¿Tx]ను
ేశమ లkనుం(f ఒక మనుషp" ±దw క; ర1ిuంచుదును. 17 ¯êల;
సమPల;నక; కనబడ%ాTE PQ9ాఇత(ే TEను  ె1ిuన మ"Ìి ఇ%
ఇత(ే Tx జనులను ఏల;న" అత" Z2లVెdను. 18 ¯êల; గV"యందు
సమPల;ను క>Zి"ºరద#Sî Pల;
6 ఏ? దయేZి Tx ెపమ"
అడగ%ా 19 సమPల; ¯êల;TETE ºరద#Sî", ఉన`తన సÍ లమ నక;
Txక;మ ందు 9:ళ6 Ø(f, TEడ ]రF Tx కcడ ´¢జనమ ేయవలsను, #³ప 
మనసుqలk నున` దంతయ క; ె>యజ³Zి "ను` 9:ళ6"ెdదను. 20 మడ
నమ ల I\ందట త1ిuPన  %ారwభమ లనుగ#Sd Vxరపడక;మ , అV
ొ#SIనV. ఇWా\PÚయ ల అషC మ ఎవ#Sయందున`?  యందును  తం(fK
Pంట- 9ా#Sయందును గx అT:ను. 21 అందుక; ¯êల; TEను బ¿Tx]య డను
ాTx? Tx %తKమ ఇWా\PÚయ ల %తKమ లలk స లuనాx? Tx Pంట9ారF బ¿Tx]ను %తKప ఇంట-9ారంద#Sలk అల;uల; ా#ా? Tx ఈలగ న
ఎందుక; పల;క;చుTx`వ? అT:ను. 22 అPే సమPల; ¯êల;ను అత"
ప"9ా"" ´¢జనప ¯ాలలk"I డ"P, 1ిల;వబ(fన xxప మ పu
మంలk పK¥xనసÍ లమందు 9ా#S" కcరFdండబ¿ట-C 23 పచనకరN TEను 

దగ¶ రనుంచుమ" ె1ిu  ేJI ఇAdన ´µగమ ను ¬Zి" రమ4న%ా 24
పచనకరN జబËను x" ]దనున` x"" ¬Zి"వAd ¯êల; ఎదుట ఉంచ%ా
సమPల; ¯êల; ఇట6 T:నుచూడమ , మనమ క>Zిను ాలమ న?r
xAయ ంచ బ(fన x"" క; 12ట-Cయ Tx`డ, జనులను 1ి>AJన" TEను
పచనకరN  ె1ిuనపడ ఇ రక;ంచవలZినద" ె1ిuJ". ఆ నమ న
¯êల; సమPల; కcడ´¢జనమ ేZ2ను, 25 పటC ణసుÍల; ఉన`తన
సÍ లమ ]దనుం(f గ చుండ%ా సమPల; ¯êల; !ెw ]ద మటలడ
చుం(ెను. 26 మరFTxడ ెల69ారFనపడ సమPల;!ెw ]దనున`
¯êల;ను 1ి>A TEను "ను` ¯ాగనంపట?r లsమ 4 అ" ెపu%ా ¯êల; లెను.
తరF9ాత 9ా#SదwరF బయల;ే#S 27 ఊ#S Aవరక; వచుd చుండ%ా సమPల;
¯êల;మనకంటM మ ందు%ా 9:ళ6 Øమ" PÀ ప"9ా" ెపమ ; ేవడ
Z2లVAdన TEను క; ె>యజ?పవరక; వ ఇకడ ">A య ండమT:ను;
అంతట 9ాడ 9:æç6ను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 10
1 అపడ సమPల; ైలప బ (fi పటBC" ¯êల; తల]ద ైలమ Zి
అత" మ దుw 12టC B"PQ9ా "ను` అÌLIంA తన ¯ా సÍ ~మ ]ద
అ¥పJ%ా "య!ంAయ Tx`డ అ" ె1ిu PÀలగ Z2లVెdను 2 ఈ
నమ న వ Tx ±దw నుం(f Pన తరF9ాత బ¿Tx]ను స#Sహదుwలk
Z2లqహÑలkనుండ #ా¨Áల; సమ¥దగ¶ ర ఇదw రF మనుషpల; క; కనబడ
దురF. 9ారFవ 9:దకబ¢Pన %ారwభమ ల; ొ#SIనV,  తం(fK తన

%ారwభమ లరక; AంJంపక Tx క;మ రF" కను%tనుట?r TETE! ేతpన"
రక; Vxరపడ చుTx`డ" ెపదురF. 3 తరF9ాత వ అకడనుం(f 9:È6
xబ¢రF xనమ నక; #ా%ాTE అకడ బéేల;నక; ేవ"±దw క; వ
మ గ¶ రF మనుషpల; క; ఎదురFపడదురF; ఒకడ మడ ¤క1ిల6లను,
ఒకడ మడ #tటMC లను, ఇంకడ xKÔరసప JJN " ¹య చు వతp
N రF. 4
9ారF "ను` క;శలపKశ`ల(f%S క; #?ండ #tటMC ల; ఇతp
N రF. అV 9ా#Sేత వ
¬Zి నవలsను. 5 ఈలగ న వచు Óి>ÌీN య ల దండ ాప9ారFండ ేవ"
ండక; ేరFదువ, అచdట ఊ#Sదగ¶ రక; వ #ా%ాTE, స రమండలమ తంబ ర
సTx`P Zిx#ా 9ాPంచు9ా#S 9:నుక ఉన`తన సÍ లమ నుం(f %Sవచుd
పKవకN ల సమహమ క; కనబడను, 9ారF పKకటనేయ చు వతp
N రF; 6
PQ9ా ఆత4 ]I బలమ %ా %Sవచుdను; వ 9ా#S క>Zి పKకటన
ేయ చుండ%ా క; \తN మనసుqవచుdను. 7 ెవడ డ%ా నుండను గనుక
ఈ సూచనల; క; సంభVంAన తరF9ాత క; మంAద" Aనx"
ేయ మ . 8 TxకంటM మ ందు వ %Sల¶ ల;నక; 9:ళ6%ా, దహనబల;లను
బల;లను సమ¥xన బల;లను అ#Suంచుట?r TEను ±దw క; %S వతp
N ను;
TEను ±దw క; వAd వ ేయవలZినx"" క; ె>యజ³య వరక; ఏడ
నమ ల ాటB వ అచdట "ల;వవలsను. 9 అతడ సమ Pల;TUదwనుం(f
9:È6వట?r JరFగ%ా ేవడ అత"I \తN మనసుq అనుగ\¨©ంెను. ఆ
నమ నTE ఆ సూచనల; కనబ(ెను. 10 9ారF ఆ ండదగ¶ రక; వAdనపడ
పKవకN ల సమ హమ అత"I ఎదురFపడ%ా ేవ" ఆత4 బలమ %ా అత"
]I వెdను. అతడ 9ా#S మధను ఉం(f పKకటన ేయ చుం(ెను. 11

పర మ అత" T:#S%Sన9ారందరF అతడ పKవకN ల కcడనుం(f పKకట-ంచుట
చూA×షp క;మరF"I సంభVంAన ే!ట-? ¯êల;ను పKవకN లలk నుTx`(x?
అ" ఒక" ఒకడ ెపన%ా 12 ఆ సÍ ల మందుండ ఒకడ9ా#S తం(fK
PQవడ" య(f%?ను. అందుక; ¯êల;ను పKవకN లలk నుTx`(x? అను ¯ాత
పటMC ను. 13 అంతట అతడ పKకట-ంచుట x>ంA ఉన`త సÍ లమ నక; వెdను.
14 ¯êల;±క 1ినతం(fK అత"" అత" ప"9ా"" చూA]#SదwరF ఎక(fI
Jర" అడగ%ా అతడ %ారwభమ లను 9:దకబ¢JVు; అV కనబడక %ా
సమPల;TUదwక; Jమ" ె1ిuనపడ 15 ¯êల; 1ిన తం(fKసమPల;
 ె1ిuన సంగJ Tx ెపమ" అత" అన%ా 16 ¯êల;%ారwభమ ల;
ొ#SIనవ" అతడ ె12uన" తన 1ినతం(fK అT:ను %ా" #ాజ మ నుగ#Sd
సమPల; ె1ిuన మటను ెల;పలదు. 17 తరF9ాత సమPల; !¯ాuక;
PQ9ా ±దw క; జనులను 1ిల;వనం1ింA ఇWా\PÚయ ల ఇట6 T:ను 18
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా ఈలగ న Z2ల VచుdచుTx`డTEను
ఇWా\PÚయ లsౖన !మ 4ను ఐగ ప ◌్త ేశమ లkనుం(f ర1ిuంA
ఐగ 1ీN య ల వశమ లk నుం(fయ , !మ 4ను బµధ12ట-Cన జనమ ల"`టవశమ లk నుం(fయ V(f1ింAJ". 19 అPనను ] దురwశల"`ట-"
ఉపదKవమ ల"`ట-" %tట-C !మ 4ను రfంAన ] ేవ" ]రF ఇపడ
Vస#SèంAమ]ద ఒక" #ాà%ా "య!ంపమ" ఆయనను అ(f%Sయ Tx`రF.
ాబట-C Pపడ ] %తKమ ల పనను ] క;టBంబమ ల పనను ]రF
PQ9ా స"`¥" }జరF ావలsను. 20 ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-"
సమPల; సమకcరd%ా బ¿Tx]ను %తKమ ఏరu(ెను. 21 బ¿Tx]ను

%తKమ ను 9ా#S Pంట- కcటమ ల పKారమ అతడ సమకcరd%ా మºK Pంటకcటమ ఏరu(ెను. తరF9ాత ×షp క;మరF(ైన ¯êల; ఏరu(ెను. అPే
జనుల; అత" 9:దIనపడ అతడ కనబడలదు. 22 ావన 9ారFఇక(fI
ఇంక మనుషpడ #ావలZి య న`x అ" PQ9ా±దw Vxరణేయ%ా
PQ9ాఇ% అతడ ¯ామనులk x%Sయ Tx`డ" Z2లVెdను. 23 9ారF
పరF%?JNP అకడనుం(f అత" డ"వAd#S; అతడ జనసమహమ లk
">A నపడ భ జమ ల; nదల;" 12ౖI ఇతరFలకంటM ఎతp
N గల9ాడ%ా
కనబ(ెను. 24 అపడ సమPల;జనులంద#Sలk PQ9ా ఏరuరAన9ా""
]రF చూA J#ా? జనులంద#Sలk అత"వంట-9ా(ొకడను లడ" ెపu%ా,
జనులందరF బÐబËల; 12టC Bచు#ాà AరంyV యగ %ాక అ" ³కల;9EZి#S. 25
తరF9ాత సమPల; #ాజాలనపదz J" జనులక; V"1ింA, ఒక గ\ంథమందు
9ాKZి PQ9ా స"`¥" x" నుంెను. అంతట సమPల; జనులంద#S"
9ా#S 9ా#S ఇండ6 క; పం1ి9EZ2ను. 26 ¯êల;ను %Sëయలk" తన ఇంట-I
9:È6PQను. ేవ"ేత హృదయ 1LK#³పణ TUంన &రFల; అత" 9:ంట 9:È6#S.
27 ప"Iమ>న9ారF ందరFఈ మనుషpడ మనలను ఏలగ రfంపగలడ"
ెపనుచు అత" "ర6 mమ ేZి అత"I ానుకల; ¬Zి" #ాక;ండ%ా
అతడ ెVట-9ా(ైనటBC ఊర క;ం(ెను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 11
1 అ¹4య (ైన Tx}షp బయల;ే#S యబéÌి¶లదు.. ?దురF%ా %Sనపడ
యబéషp 9ారందరF¤మ క; ZLవేయ దుమ , మ "బంధనేయ మ"

Tx}షp అ"#S 2 ఇWా\PÚయ లంద#S ]I "ంద ెచుdనటB
6 ]యంద#S
క;(fకను`లను ఊడºయ దున" ] TEను "బంధన ేZ2దన"
అ¹4య (ైన Tx}షp 3 యబéషp 9ా#S 12దwల ెపu%ా 9ారF¤మ
ఇWా\PÚయ ల స#Sహదుw ల"`ట-I దూతలను పంపట?r Pడ నమ ల
గడవ మIమ 4; మమ 4ను రfంచుటక; ఎవరFను లక Pన PQడల
మమ 4ను ¤మ కపu%SంచుT:ద మ"#S. 4 దూతల; ¯êల; %Sëయక; వAd
జనులక; ఆ వరN మనమ ె>యజ?పu%ా జనులందరF ëగ¶ ర%ా ఏ(fd#S. 5 ¯êల;
లమ నుం(f పవలను ల;" వచుdచుజనుల; ఏడdటక; ¨Áతp9Eమ"
అడగ%ా 9ారF యబéషp9ారF ెAdన వరN మనమ అత"I ె>యజ³Zి#S. 6
¯êల; ఆ వరN మనమ Vన%ాTE ేవ" ఆత4 అత"]I బలమ %ా వెdను.
అతడ అxగ\హÑ(ై 7 ఒక ా(f ఎడ6 ను ¬Zి తpనకల;%ా ేZి ఇWా\PÚయ ల
ేశమ లk" నల;క;లక; దూతలేత 9ాట-" పం1ి¯êల;ను
సమPల;ను ేరక;ండ9ా(ెవ(ో 9ా" ఎడ6 ను TEను ఈ పKారమ %ా
ేయ దున" వరN మనమ ేZ2ను. అందువలన PQ9ా భయమ
జనుల]I వెdను గనుక ±క(ైనను "ల;వక;ండ 9ారందరF వAd#S. 8
అతడ బ¿జ?క;లk 9ా#S" లsక 12టC%ా ఇWా\Pల;9ారF మడ లmలమంయ
యx9ారF మ పu9Eల మంయ అP#S. 9 అపడ#³ప
మ¥xహ`మ లk%ా ]క; రmణ కల;గ న" యబéÌి¶లదు 9ా#S ెపడ"
వAdన దూతల ఆజ® "Ad 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. దూతల; P యబéషp9ా#SI
ఆ వరN మనమ ెల;ప%ా 9ారF సంషప(f#S. 10 ాబట-C యబéషp9ారF
Tx}షp ±క దూతల ఇట6 "#S#³ప ¤మ బయల;ే#S మమ 4ను

అపu%Sంచుందుమ , అపడ ] దృÌిC I ఏ అనుకcల¹ అ మక;
ేయవచుdను. 11 మరFTxడ ¯êల; జనులను మడ సమహమ ల;%ా ేZిన
తరF9ాత 9ారF ెల69ారF సమయమ న దండమధను జAd
మ¥xహ`మ లk%ా అ¹4య లను హతమ ేయ%ా 9ా#Sలk !%S>న9ారF
ఇదw #³Zికc(f జjలక;ండ ెద#SP#S. 12 జనుల;¯êల; మనలను ఏల;Tx
అ" అ(f%Sన 9ా#³#S? ¤మ 9ా#S" చంపనటB
6 ఆ మనుషpలను ె1ిuంచుడ"
సమPల; అన%ా 13 ¯êల;TEడ PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; రmణ
కల;గజ³Z2ను గనుక ఈ నమ న ఏ మనుషp" ]రF చంపవదw T:ను. 14
మనమ %Sల¶ ల;నక; 9:È6 #ాజప#Sాలన పదz J" మరల ¯ాÍ1ించుందమ
రండ" ె1ిu సమPల; జనులను 1ిల;వ%ా 15 జనులందరF %Sల¶ ల;నక;
వAd %Sల¶ ల;లk PQ9ా స"`¥" సమ¥xనబల;లను అ#SuంA, PQ9ా
స"`¥" ¯êల;నక; పటµCÌLకమ ేZి#S. ¯êల;ను ఇWా\PÚయ లందరFను
అకడ బహÑ%ా సంÌింA#S.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 12
1 అపడ సమPల; ఇWా\PÚయ లంద#S ఇట6 T:నుఆలIంచు(f; ]రF
Tx ె1ిuనమట నం%§క#SంA ]]ద ఒక" #ాà%ా "య!ంA య Tx`ను. 2
#ాà ] ారమ లను జ#S%Sంచును. TEను తల T:#SZిన మ స>9ాడను, Tx
క;మరFల;, ] మధనుTx`రF; బµలమ Txట-నుం(f TEట-వరక; TEను ]
ారమ లను జ#S%Sంచుచు వAdJ". 3 ఇ% TEనుTx`ను, TET:వ" PQదw ుT:ౖన
¬Zింట-Tx? ఎవ" %ారwభమ T:ౖన పటBC ంట-Tx? ఎవ"?rన అTxయమ

ేZిJTx? ఎవ"T:ౖన బµధ12ట-CJTx? Txయమ Txక; అగపడక;ండ ఎవ"
±దw T:ౖన లంచమ పచుdంట-Tx? ఆలగ ేZినPQడల PQ9ా
స"`¥" ఆయన అÌLకమ ేPంAన 9ా" PQదుటను 9ాడ Tx ]ద
¯ాmమ పల;కవలsను, అపడ TEను ] PQదుట x"" మరల "తp
N నT:ను.
4 వ మక; ఏ అTxయనను ఏ బµధT:ౖనను ేయలదు; ఏ
మనుషp"±దw %ా" వ ే"T:ౖనను ¬Zినలద" 9ారF ెపu%ా 5 అతడ
అట-C  Tx±దw ఏయ ]క; ొరకద" PQ9ాయ ను ఆయన
అÌLకమ ేPంAన9ాడను ఈ నమ న ] ]ద ¯ా{లsౖ య Tx`రF అ"
ె1ిuనపడ¯ా{ల అ" 9ారF పKతpతN ర!Ad#S. 6 మ#Sయ సమPల;
జనుల ఇట6 T:ను¹ÌLను అహ#నును "రÞPంA ] 1ితరFలను
ఐగ పNేశమ లkనుం(f ర1ిuంAన9ాడ PQ9ాP గx 7 ాబట-C
PQ9ా ]క;ను ] 1ితరFలక;ను ేZిన Jారమ లనుబట-C PQ9ా
స"` ¥" TEను ] 9ాంచునటB
6 ]రF ఇకడ ">A య ండ(f 8 యÅబ
ఐగ పNనక; వAdన 1ిమ4ట ] 1ితరFల; PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా ఆయన
¹ÌL అహ#నులను పం1ినందున 9ారF ] 1ితరFలను ఐగ పN లkనుం(f
డ" వAd PÀ సÍ లమందు "వZింప జ³Zి#S. 9 అPే 9ారF తమ ేవ(ైన
PQ9ాను మరAనపడ ఆయన 9ా#S" }¯రF±క ZLTx¥పJ PQన
ZీZ2#ా ేJI" Óి>ÌీN య ల ేJI" ¹యబ #ాàేJI" అ!్మ9Eయ%ా
9ారF ఇWా\PÚయ ల య దz మ ేZి#S. 10 అంతట 9ారF¤మ
PQ9ానుVస#SèంA బయల; ేవతలను అాN#తp ేవతలను పంA
నందున ాపమ ేZిJVు; మ శతpKవల ేJలkనుం(f వ మమ 4ను

V(f1ింAనPQడల ¤మ "ను` ZLVంెద మ" PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా 11
PQ9ా PQరF బËయల;ను బ¿xనును PQâN ాను సమPల;ను పం1ి,
నల;శల ] శతpKవల ేJలkనుం(f !మ 4ను V(f1ింA నందున ]రF
"ర»యమ %ా ాపరమ ేయ చుTx`రF. 12 అPే అ¹4య ల #ాజ?ౖన
Tx}షp ] ]I వచుdట ]రF చూడ%ాTE, ] ేవ(ైన PQ9ా ]క;
#ాజ?ౖయ న`నుఆయన ాదు, ఒక #ాà !మ 4ను ఏలవలsన" ]రF Tx
ె1ిuJ#S. 13 ాబట-C ]రF Å#S Pరuరచు"న #ాà ఇత(ే. PQ9ా ఇత""
]]ద #ాà%ా "రÞPంA య Tx`డ. 14 ]రF PQ9ా యందు
భయభక;Nల; క>%S ఆయన మటను V" ఆయనను ZLVంA ఆయన ఆజ® ను
భంగమ ేయక ]రFను !మ 4ను ఏల; #ాàను ] ేవ(ైన PQ9ాను
అనుస#SంAనPQడల ]క; ³మమ కల;గ ను. 15 అPే PQ9ా మట
Vనక ఆయన ఆజ® ను భంగమ ేZినPQడల PQ9ా హసN మ ]
1ితరFలక; V#ధ మ %ా నుం(fనటB
6 ]క;ను V#ధమ %ా నుండను. 16 ]రF
">A చూచుచుండ%ా PQ9ా జ#S%Sంచు ఈ %tపu ారమ ను క"12టC B(f. 17
%ధుమ Åతాలమ ఇే గx? ]రF #ాàను "రÞPంపమ" అ(f%Sనందుేత
PQ9ా దృÌిC I ]రF ేZిన ×డ %tపuద" ]రF గ\¨©ంA ె>Zినుట?r
PQ9ా ఉరFమ లను వరªమ ను పంపనటB
6 %ా TEను ఆయనను
9EడనుచుTx`ను. 18 సమPల; PQ9ాను 9Eడ"నపడ
PQ9ా ఆ నమ న ఉరFమ లను వరªమ ను పంప%ా జనులందరF
PQ9ాక;ను సమPల;నక;ను బహÑ%ా భయప(f 19 సమPల;
ఇట6 "#S#ాàను "య!ంచుమ" ¤మ అడగ టేత మ ాపమ ల"`ట-"

!ంAన ×డ ¤మ ేZిJVు. ాబట-C ¤మ మరణమ ాక;ండ 
xసులన మ రక;  ేవ(ైన PQ9ాను ాK#SÍంచుమ . 20 అంతట
సమPల; జనుల ఇట6 T:నుభయపడక;(f, ]రF ఈ ×డ ేZిన మట
"జ¤, అP నను PQ9ాను Vస#Sèంపక;ండ ఆయనను అనుస#Sంచుచు
పరÞహృదయమ  ఆయనను ZLVంచు(f. 21 ఆయనను Vస#Sèంపక;(f,
ఆయనను Vస#Sèంప9ారF పKãజనమ మ>న9:ౖ రfంపల" మయ
స రపమ లను అను స#SంచుదురF. "జమ %ా అV మయP. 22 PQ9ా
!మ 4ను తనక; జనమ %ా ేZినుటక; ఇషC మ గ>%S య Tx`డ; తన
ఘనన Txమమ "!తN మ తన జనులను ఆయన VడTxడడ. 23 Tx
మటBCక; TEను ] "!తN మ ాKరÍన ేయ ట మనుటవలన PQ9ాక;
V#ధమ గ ాపమ ేZిన9ాడ నగ దును. అ Txక; దూరమగ ను%ాక. ా"
W\ష¡న చక" మర¶ మ ను ]క; బ¢¥ంతpను. 24 ఆయన ]రక; ఎ"`
%tపu ారమ లను ేZ2T° అ ]రF తలంచు", ]రF PQ9ాయందు
భయభక;Nల; క>%S, "షపటBలsౖ పరÞహృదయమ  ఆయనను ZLVంచుట
ఆవశకమ . 25 ]రF ×డేయ 9ా#?rే తపuక;ండ ]రFను ] #ాàను
Txశనమగ దురF.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 13
1 ¯êల; మ పu ఏండ6 9ా(ై PలTx రంంెను. అతడ #?ండ సంవతqరమ ల;
ఇWా\PÚయ లను ఏలsను 2 ఇWా\PÚయ లలk మడ 9Eలమం" ఏరuరచు
T:ను. #Sలk #?ండ 9Eలమం !క4షpలkను బéేల; ండలkను

¯êల;TUదwనుం(f#S; 9:Pమం బ¿Tx]య ల %Sëయలk ãTxxను
TUదwనుం(f#S; !%S>న9ా#S" అతడ 9ా#S 9ా#S (ే#ాలక; పం1ి9EZ2ను. 3
ãTxxను %?బµలkనున` Óి>ÌీN య ల దండను హతమ ేయ%ా ఆ సంగJ
Óి>ÌీN య లక; Vనబ(ెను; మ#Sయ ేశమంతట ¨¼áKయ ల; Vనవలsన" ¯êల;
బµా ఊంెను. 4 ¯êల; Óి>ÌీN య ల దండను హతమ ేZి నందున
ఇWా\PÚయ ల; Óి>ÌీN య లక; ¨Áయ లsౖర" ఇWా\PÚయ లక; Vనబడ%ా
జనుల; %Sల¶  ల;లk ¯êల; TUదwక; కc(fవAd#S. 5 Óి>ÌీN య ల;
ఇWా\PÚయ ల య దz మ ేయ ట?r మ పu9Eల రథమ లను ఆరF9Eల
గ ఱÃ ప #ðతpలను సమ దKపద#Sనుండ ఇసుక#³ణ వలంత V¯ాNరన జన
సమహమ ను సమకcరFd" వAd#S. రF బయల;ే#S బéx9:ను
తరFuక;న !క4షpలk %S#S. 6 ఇWా\ PÚయ ల; గ ల;పడచు వAd
xమ ఇరFక;లk నున`టBC ె>Zి" గ హలలkను దలలkను టCలలkను
ఉన`త సÍ లమ లలkను కcపమ లలkను x%S#S. 7 ందరF ¨¼áKయ ల;
±#ాwను న xట- %ాదుేశ మ నక;ను %Sలదునక;ను 9:È6 P#S %ా"
¯êల; ఇంకను %Sల¶ ల;లkTE ఉం(ెను; జనులందరF భయపడచు అత"
9:ంబ(fంA#S. 8 సమPల; ె1ిuనటBC అతడ ఏడ నమ ల; ఆ%S,
సమPల; %Sల¶ ల;నక; #ాకవటయ , జనుల; తన ±దw నుం(f
ెద#Sవటయ చూA 9 దహన బల;లను సమ¥xనబల;లను Tx ±దw క;
¬Zి" రమ4" ె1ిu దహనబ> అ#Suంెను. 10 అతడ దహనబ> అ#SuంA
x>ం Aన 9:ంటTE సమPల; వెdను. ¯êల; అత"" క>Zి" అత"I
వందనమ ేయ ట?r బయల;ేర%ా 11 సమ Pల; అత"వ ేZిన ప"

Pమ" య(f%?ను. అందుక; ¯êల;జనుల; Tx±దw నుం(f ెద#Sవటయ ,
"రÞయాలమ న వ #ాకవటయ , Óి>ÌీN య ల; !క4షpలk
కc(fయ ండటయ TEను చూA 12 ఇంకను PQ9ాను
WాంJపరచకమ ను1L Óి>ÌీN య ల; %Sల¶ ల;నక; వAd Tx]ద పడదురను"
Tx అంతట TEను ¯ాహZింA దహనబ> అ#SuంAJనT:ను. 13 అందుక; సమ
Pల; ఇట6 T:ను ేవ(ైన PQ9ా  IAdన ఆజ® ను %?rనక వ
అV9Eకప ప" ేZిJV;  #ాజమ నుఇWా\PÚయ ల]ద సxాలమ
ZిÍ రపరచుటక; PQ9ా తలA య ం(ెను; అPే  #ాజమ "ల; వదు.
14 PQ9ా తన AxNను¯ారన మనసుqగల ±క" కను%t"య Tx`డ.
క; ఆజj®1ింAనx" వ %?rనకJV గనుక PQ9ా తన జనుల]ద
అత"" అ¥పJ"%ా "య!ంచును. 15 సమPల; లA %Sల¶ ల;ను V(fA
బ¿Tx]య ల %Sëయక; వెdను; ¯êల; తన±దw నున` జనులను లsక
12టC%ా 9ారF xxప ఆరF వందలమం య ం(f#S. 16 ¯êల;ను అత"
క;మరF(ైన ãTxxనును తమ దగ¶ ర నున` 9ా#S కcడ బ¿Tx]య ల
%Sëయలk ఉం(f#S; Óి>ÌీN య ల; !క4షpలk %Sయ ం(f#S. 17 మ#Sయ Óి>ÌీN
య ల ాæçమ లkనుం(f ోపడ%ాండK మడగ ంప ల;%ా బయల;ే#S ఒక
గ ంప షయల; ేశమ న, ఒâాKక; వమర¶ మ న సంచ#Sంెను. 18 #?ండవ
గ ంప బéì #నుక; వమర¶ మ న సంచ#Sంెను. మడవ గ ంప అరణ
స]పమందుండ జ?బ¢Pమ లkయ స#S హదుw మర¶ మ న సంచ#Sంెను. 19
¨¼áKయ ల; కతp
N లను ఈటMలను ేPంచుందు #³¹ అ" Óి>ÌీN య ల;
ఇWా\PÚయ ల ేశమందంతట కమ4ర9ాండK లక;ండేZియ ం(f#S. 20 ాబట-C

ఇWా\ PÚయ లందరF తమ నక;లను ారలను %tడi ండKను టకతp
N లను
పదును ేPంచుట?r Óి>ÌీN య లదగ¶ రక; వలZి వెdను. 21 అPే
నక;లక;ను ారలక;ను మడ మ ండ6గల ంక;లక;ను %tడi ండKక;ను
మ నుÅల కఱÃ ల; స#Sేయ టక;ను ఆక; #ాళØ
6 మతKమ 9ా#S±దw నుం(ెను.
22 ాబట-C య దz నమందు ¯êల;TUదwను ãTx xను TUదwను
ఉన`జనులలkఒక" ేJలkT:ౖనను కJN P %ా" PÀటMP%ా" లకPQను,
¯êల;నక;ను అత" క;మరF(ైన ãTxxనునక;ను మతKమ అV
య ం(ెను. 23 Óి>ÌీN య ల దండ ావ>9ారF ందరF !క4షp కనుమక;
వAd#S.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 14
1 ఆ నమ ¯êల; క;మరF(ైన ãTxxను తన .. తం(fK ఏ!య ెపuక
తన ఆయ ధమ లను ¹య పడచు9ా"" 1ి>A అవతలనున` Óి>ÌీN య ల
దండ ావ>9ా#S" హతమ ేయ దమ రమ4T:ను. 2 ¯êల; %Sëయ అవతల
!%\నులk x"మ4ెటC B I\ంద %Sయ ం(ెను, అత" ±దw నున` జనుల;
xxప ఆరF వందలమం. 3 ÌిలkహÑలk PQ9ాక; యజక;డగ
ఏÚ±క క;మరF(ైన ÓీT:}సుక; పట-C న ఈాబ¢దు ±క సదరF(ైన
అ¨ßటబ నక; జననన అ¨ßయ ఏâదు ధ#Sంచు" అకడ ఉం(ెను.
ãTxxను 9:È6న సంగJ జనులక; ె>యకయ ం(ెను. 4 ãTxxను
Óి>ÌీN య ల దండ ావ>9ారFన` సÍ లమ నక;  ¸Aన x#Sయగ కనుమల
నడమ ఇవతల ఒక సూ గటBCను అవతల ఒక సూగటBCను ఉం(ెను, 9ాట-లk

ఒకx" 1LరF బÐZLqసు #?ండవx"1LరF Z2TE. 5 ఒకx" మ 4 !క4షp ఎదుట
ఉతN రప9:ౖపనను, #?ండవx" మ 4 %Sëయ PQదుట దfణప9:ౖపనను
ఉం(ెను. 6 ãTxxనుఈ సున`Jల" 9ా#S దండ ాపరFల]I దమ
రమ 4, PQ9ా మన ారమ ను ¯ా%SంచుTE¹, అTEక;లేతT:ౖనను
w మంేతT:ౖనను రfంచుటక; PQ9ాక; అడi మ అ" తన ఆయ ధ
మ ల; ¹య 9ా" ెపu%ా 7 అతడ మనసుqలk ఉన`దంతయ
ేయ మ , దమ రమ 4.  PాCను ¯ారమ %ా TEను క; డ%ా
నుTx`న" అత" ె12uను. 8 అపడ ãTxxనుమనమ 9ా#S దగ¶ రక;
P మనలను 9ా#SI అగ పరFచుందమ . 9 9ారF మనలను చూA¤మ
] ±దw క; వచుd వరక; అకడ "ల;వడ" ె1ిuన PQడల 9ా#S±దw క;
క మనమ న`bట "ల;చుదమ . 10 మ±దw క; రండ" 9ారF
ె1ిuనPQడల PQ9ా 9ా#S" మనేJI అపu %Sంెన" x"ేత గ #SNంA
మనమ దమ" ెపu%ా 11 #SదwరF తమ 4ను xమ Óి>ÌీN య ల
దండాపరFలక; అగ పరFచు"#S. అప(ే Óి>ÌీN య ల;చూడ(f, xమ
x%Sయ ం(fన గ హలలkనుం(f ¨¼áKయ ల; బయల;ే#S వచుdచుTx`ర"
ెపనుచు 12 ãTx xనును అత" ఆయ ధమ లను ¹య 9ా""
1ి>A¤మ ]క; ఒకట- చూ1ింతpమ రండ" ె1ిuనపడ ãTxxనుTx
9:నుక రమ 4, PQ9ా ఇWా\PÚ య ల ేJI 9ా#Sనపu%Sంెన" తన
ఆయ ధమ ల; ¹య 9ా" ె1ిu 13 అతడను అత" 9:నుక అత"
ఆయ ధమ ల; ¹య 9ాడను తమ ేతpలను ాళ6 ను ాKI PQI#S.
Óి>ÌీN య ల; ãTxxను ెబËక; పడ%ా అత"9:నుక వచుd అత"

ఆయ ధమ ల; ¹య 9ాడ 9ా#S" చం12ను. 14 ãTxxనును అత" ఆయ
ధమ ల; ¹య 9ాడను ేZిన ఆ nదట- వధయందు xxప%ా
ఇరFవమం ప(f#S; ఒక నమ న ఒక ా(f PQడ6  దును` అరPQకరమ TEల
డగ న అ జ#S %?ను. 15 దండలkను లమ లkను జనులంద#Sలkను మ}
భయకంపమ క>%?ను. దండ ావ>9ారFను ోపడ %ాండKను JTUం#S;
TEలయ#?ను. 9ారF ఈ భయమ ైVకమ" ´µVంA#S. 16 దండ9ారF
ె#SP బÐJN %ా ఓ(fవట బ¿Tx]య ల %Sëయలk నున` ¯êల;
±క 9Eగ ల9ా#SI కనబడ%ా 17 ¯êల;]రF లsక 12ట-C మన±దw ల"9ా#?వ#
చూడడ" తన±దw నున` జనుల ె12uను. 9ారF లsక చూA
ãTxxనును అత" ఆయ ధమ ల; ¹య 9ాడను లర" ె>Zి"#S. 18
ేవ" మందసమ అపడ ఇWా\PÚయ ల±దw ఉండ%ాేవ"
మందసమ ను ఇక(fI ¬Zి"రమ4" ¯êల; అ¨ßయక; Z2లVెdను. 19
¯êల; యజక;" మటలడచుండ%ా Óి>ÌీN య ల దండలk ధ " మ#S
PQక;వ%ా Vనబ(ెను; ాబట-C ¯êల; యజక;" ెP 9:నుకక;
¬య మ" ె1ిu 20 xనును తన±దw నున` జనులందరFను కcడ"
య దz మ నక; రబ(f#S. 9ారF #ా%ా Óి>ÌీN య ల; కలవరప(f ఒక#STUకరF
హతమ ేZిను చుం(f#S. 21 మ#Sయ అంతక;మ నుప Óి>ÌీN య ల
వశమ ననున`9ా#?r చుటBCనున` ాKంతమ లలk నుం(f 9ా#Sకcడ దండనక;
వAdన ¨¼áKయ ల; ¯êల; TUదwను ãTxxనుTUదwను ఉన` ఇWా\PÚ
య ల క>Zినవలsన" Óి>ÌీN య లను V(fA#S. 22 అయ %ాక
ఎâాKPమ మనమ లk x%Sయ న` ఇWా\PÚయ ల;ను Óి>ÌీN య ల;

ా#SPర" V" య దz మందు 9ా#S" తరFమ టలk కc(f#S. 23 ఆ నమ న
PQ9ా ఇWా\PÚయ లను ఈలగ న రfంెను. య దz మ బéx9:ను
అవతలక; ¯ాగ%ా ఆ నమ న ఇWా\PÚయ ల; xల బడ>క TUం#S. 24 TEను
Tx శతpKవల]ద పగ ¬రFdనక మ నుప, ¯ాయంతKమ ాకమ నుప
´¢జనమ ేయ 9ాడ శ1ింపబడను అ"¯êల; జనులేత పKమణమ
ేPంెను, అందువలన జనుల; ఏ!య Jనక;ం(f#S. 25 జనులందరF ఒక
అడVలk"I #ా%ా అకడ TEల]ద ేT: కనబ(ెను. 26 జనుల; ఆ అడV"
జర%ా ేT: ాల;వ కట-C య ం(ెను %ా" జనుల; xమ ేZిన పKమణమ నక;
భయప(f ఒకడను ెP T°ట12టCలదు. 27 అPే ãTxxను తన తం(fK
జనులేత ేPంAన పKమణమ Vనలదు. గనుక తన ేJకఱÃ x1ి x"
నను ేT: పటBCలk మ ంA తన ెP T°ట-లk 12టC Bన%ా అత" కను`ల;
పKాhంెను. 28 జనులలk ఒకడ తం(fK జనులేత పKమణమ ేPంAఈ
నమ న ఆ}రమ పచుdను9ాడ శ1ింపబడన" ఖం(fతమ %ా
ఆజj®1ింAయ Tx`డ; అందుేతTE జనుల; బహÑ బడ>య Tx`ర" ె12uను.
29 అందుక; ãTxxను అందుేత Tx తం(fK జనులను కషC 12ట-Cన9ా(xPQను;
TEను ఈ ేT: ంెమ పచుdన` మతKమ న Tx కను`ల; ఎంత
పKాhంచుచున`9Ù చూడ(f 30 జనుల; xమ AIంచు"న తమ శతpKవల
ోపళ6 వలన బµగ %ా ´¢జనమ ేZినPQడల 9ారF Óి>ÌీN య లను మ#S
అ¥కమ %ా హతమ ేZియ ందురT:ను. 31 ఆ నమ న జనుల;
Óి>ÌీN య లను !క4షpనుం(f అయలkను వరక; హతమ ేయ%ా జనుల;
బహÑ బడ>క TUం#S. 32 జనుల; ోపడ]ద ఎగబ(f, %tఱÃ లను ఎడ6 ను

12యలను ¬Zి" TEల]ద 9ాట-" వ¥ంA రకN మ TE భfంAనందున 33
జనుల; రకN మ TE J" PQ9ా దృÌిC I ాపమ ేయ చుTx`ర" ందరF
¯êల;నక; ె>యజ³య%ా అతడ]రF VWా స ఘతక;లsౖJ#S; 12దw #ాP
±కట- TEడ Tx దగ¶ రక; ొ#6 SంA ెండ" ె1ిu 34 ]రF అకడక(fI జనుల
మధక; P, అందరF తమ PQదw ులను తమ %tఱÃ లను Tx±దw క;
¬Zి"వAd Pకడ వ¥ంA భfంపవలsను; రకN మ  మంసమ J"
PQ9ా దృÌిC I ాపమ ేయక;డ" 9ా#S చపడ" ంద#S" పం12ను.
ాబట-C జనులందరF ఆ #ాJK తమ తమ PQదw ులను ¬Zి" వAd అకడ వ¥ం
A#S. 35 మ#Sయ ¯êల; PQ9ాక; ఒక బ>1ీఠమ ను కట-C ంెను.
PQ9ాక; అతడ కట-C ంAన nదట- బ>1ీఠమ అే. 36 అంతటమనమ
#ాJKయందు Óి>ÌీN య లను త#S! ెల69ారFవరక; 9ా#S" కలత12ట-C, WÌించు9ా
(ొకడను లక;ండ ేతమ రం(f అ" ¯êల; ఆజ® ఇయ%ా జనుల; దృÌిC I ఏ
మంAో అ ేయ మ"#S. అంతట ¯êల;యజక;డ ఇకడTE య Tx`డ,
ేవ"±దw Vxరణ ేయ దమ రండ" ె1ిu 37 ¯êల;Óి>ÌీN య ల 9:నుక
TEను %SPన PQడల వ ఇWా\PÚయ ల ేJI 9ా#S నపu%Sంతp9ా అ"
ేవ"±దw Vxరణ ేయ%ా, ఆ నమ న ఆయన అత"I పKతpతN ర!యక
య ం(ెను. 38 అందువలన ¯êల;జనులలk 12దwల; Tx ±దw క; వAd TEడ
ఎవ#Sవలన ఈ ాపమ క>%?T° అ Vx#Sంపవలsను. 39 Tx క;మరF(ైన
ãTxxను వలన క>%Sనను 9ాడ తపuక మరణమవన" ఇWా\PÚ
య లను రfంచు PQ9ా yవమ డ" TEను పKమ ణమ
ేయ చుTx`నT:ను. అPే జనులంద#Sలk అత"I పKతpతN ర!Adన 9ాడ

ఒకడను లకPQను. 40 ]రF ఒక తటBCనను TEనును Tx క;మరFడగ
ãTxxనును ఒక తటBCనను ఉండవలsన" అతడ జనులంద#S ెపu%ా
జనుల; దృÌిC I ఏ మంAో అ ేయ మ" ¯êల; ె1ిu#S. 41 అపడ
¯êల;ఇWా\PÚయ లక; ేవడ9:ౖన PQ9ా, ోÌి" కనుపరచుమ"
ాK#SÍంప%ా ¯êల; 1Lరటను ãTxxను 1Lరటను *ట-ప(ెను %ా" జనుల;
త1ిuంచు"#S. 42 Txక;ను Tx క;మరF(ైన ãTxxనునక;ను *టB
6
9Eయ డ" ¯êల; ఆజ® ఇయ%ా ãTxxను 1Lరట *ట- ప(ెను. 43 వ
ేZినేో Tx ెపమ" ãTxxను అన%ా ãTxxనుTx ేJకఱÃ న
ంెమ ేT: పచుdన` మట 9ాసN వ¤; ంెమ ేT:?r TEను
మరణnందవలZి వAdనద" అత" అT:ను. 44 అందుక;
¯êల;ãTxxTx, వ అవశమ %ా మరణమవదువ, TEను ఒపన"
PQడల ేవడ Txక; %tపu అాయమ కల;గజ³య ను%ాక అT:ను. 45 అPే
జనుల; ¯êల;ఇWా\PÚయ లక; ఇంత %tపu రmణ కల;గ జ³Zిన ãTxxను
మరణమవTx? అెన`ట-I"కcడదు. ేవ" స}యమ ేత ఈ నమ న
ãTxxను మనలను జయమ TUంంెను; PQ9ా yవమ డ అత"
తల9:ండKకలలk ఒకట-య TEల #ాలద" ె1ిu ãTxxను మరణమ ాక;ండ
జనుల; అత" రfంA#S. 46 అపడ ¯êల; Óి>ÌీN య లను తరFమ ట మ"
9:È6%ా Óి>ÌీN య ల; తమ సÍ లమ నక; 9:È6#S. 47 ఈలగ న ¯êల;
ఇWా\PÚయ లను ఏల;టక; అ¥ ారమ TUంన9ా(ై నఖమ ఖల 9ా#S
శతpKవలsౖన మయáయ లను అ¹4య లను ఎో] య లను
¯బµేశప #ాàలను Óి>ÌీN య లను య దz మ ేZ2ను. ఎవ#S]I

అతడ PQT° 9ా#S నంద#S" ఓ(fంెను. 48 మ#Sయ అతడ దండనుకc#Sd
అమల×య లను హతమ ేZి ఇWా\PÚయ లను ల6 ¯మ 4%ా 12ట-Cన9ా#S
ేJలk నుం(f 9ా#S" V(f1ింెను. 49 ¯êల;నక; పట-C న క;మరFల 1Lర6 F
ఏవన%ా, ãTx xను ఇÌీ Úషవ; అత" Pదw రF క;మ#?Nల 1Lర6 F
ఏవన%ా 12దwx"1LరF ¤రబ Aన` x"1LరF ]ాల;. 50 ¯êల;±క
´µరక; అ¨ßT°యమ" 1LరF, ఈ అ¨©మయసుq క;మ#?N. అత" Z2ౖTx¥పJ
1LరF అబé`రF, ఇతడ ¯êల;నక; 1ిన తం(fKPQన TEరF క;మరFడ. 51 ¯êల;
తం(fKయగ ×షpను అబé`రF తం(fK యగ TEరFను అáPల; క;మరFల;. 52
¯êల; బKIన నమ ల"`య Óి>ÌీN య ల ర య దz మ జరFగ%ా xను
చూAన బలఢల నంద#S" ప#ాక\మWాల;లనంద#S" తన±దw క;
ేరFdT:ను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 15
1 ఒాTUక నమ న సమPల; ¯êల;ను 1ి>A PQ9ా
ఇWా\PÚయ లగ తన జనుల]ద "ను` #ాà%ా అÌLIంచుట?r నను`
పం12ను; PQ9ా మట Vనుమ 2 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా Z2ల
VAdనేమన%ా అమల×య ల; ఇWా\PÚయ లక; ేZిన Txక; జj®పక¤,
9ారF ఐగ పNలkనుం(f #ా%ాTE అమల×య ల; 9ా#SI V#ధులsౖ మర¶ మందు
9ా#S]I వAd#S గx. 3 ాబట-C వ P క"క#Sంపక అమల ×య లను
హతమ ేయ చు, పరFషpలTE! ZీN లTE! బµల;రTE! పZి1ిల6లTE!
PQదw ులTE! %tఱÃ లTE! ఒంటMలTE! %ారwభమ లTE! అ"`ట-" హతమ ేZి

9ా#SI క>%Sనదంతయ బÐJN %ా ాడేZి అమల×య లను "ర4లమ
ేయ మ" ె12uను. 4 అంతట ¯êల; జనులను గ ేZి ెలPÀమ లk
9ా#S" లsక 12టC%ా, ాల;బలమ #?ండ లmలమంయ యx9ారF
ప9Eలమంయ నుం(f#S. 5 అపడ ¯êల; అమల×య ల పటC ణమ లలk
TUకx"I వAdన లkయలk ంAయ ం(f 6 ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNలkనుం(f
వAdనపడ ]రF 9ా#SI ఉపారమ ేZిJ#S గనుక అమల×య లకcడ
TEను !మ 4ను Txశనమ ేయ క;ండనటB
6 ]రF 9ా#Sలkనుం(f బయల;ే#S
వడ" ³య లక; వరN మనమ పంప%ా ³య ల; అమల×
య లలkనుం(f 9:È6P#S. 7 తరF9ాత ¯êల; అమల× య లను హలనుం(f
ఐగ పNేశప మర¶ మ ననున` షరFవరక; త#S! హతమ ేZి 8
అమల×య ల #ాజ?ౖన అగగ ను ాKణమ  పటBC" జనులనంద#S" కJN ేత
"ర4లమ ేZ2ను 9 ¯êల;ను జనుల;ను కc(f అగగ ను, %tఱÃ లలkను
ఎడ6 లkను \V న %tఱÃ 1ిల6ల; nదలsౖన 9ాట-లkను మంA 9ాట-" "ర4లమ
ేయక కడ%ా నుంA, ప"I#ా" చపవల"`ట-" "ర4లమ ేZి#S. 10
అపడ PQ9ా 9ాక; సమPల;నక; పKత m PÀలగ Z2లVెdను
11 ¯êల; నను` అనుస#Sంపక 9:నుక¬Zి Tx ఆజ® లను %?rనకPQను గనుక
అత"" #ాà%ా "రÞPంAనందుక; TEను పWాdxNపపడ చుTx`ను. అందుక;
సమPల; Åా9E(ై #ాJK అంత PQ9ాక; nఱÃ 12టC Bచుం(ెను. 12
ఉదయమ న సమPల; లA ¯êల;ను ఎదు#tనుటక; %ా ¯êల;
క#?4ల;నక;వAd అకడ జయసూచకన hలను ">1ి J#S%S %Sల¶ ల;నక;
PQనన` సమxరమ VT:ను. 13 తరF9ాత అతడ ¯êల; TUదwక; #ా%ా

¯êల;PQ9ా వలన క; ఆ#ా దమ కల;గ ను%ాక, PQ9ా ఆజ® ను
TEను T:ర9E#SdJనన%ా 14 సమPల;ఆల%?rే Txక; Vనబడచున` %tఱÃ ల
అరFపల;ను ఎడ6 రం?ల;ను ఎక (fV? అ" అ(f%?ను. 15 అందుక; ¯êల;
అమల×య ల ±దw నుం(f జనుల; ట-" ¬Zి"వAd#S;  ేవ(ైన
PQ9ాక; బల;లన#Suంచుటక; జనుల; %tఱÃ లలkను ఎడ6 లkను మంA9ాట-"
ఉండ"Ad#S; !%S>న9ాట-న"`ట-" ¤మ "ర4లమ ేZిJ మన%ా 16
సమPల;వ మటలడ ప"లదు. PQ9ా #ాJK Tx Z2లVAdన మట
క; ె>యజ³తpను Vనుమ" ¯êల; అన%ా, ¯êల;ెపమT:ను. 17 అందుక;
సమPల; దృÌిC I వ అల;uడవ%ా ఉన`పడ ఇWా\PÚయ ల
%తKమ లక; hరసుq9:ౖJV, PQ9ా "ను` ఇWా\PÚయ ల]ద #ాà%ా
అÌLIంెను. 18 మ#Sయ PQ9ా "ను` ¯ాగనం1ివ P
ాాతp4లsౖన అమల×య లను "ర4లమ ేయ మ , 9ారF లయమగ
వరక; 9ా#S య దz మ ేయ మ" Z2లVయ%ా 19 వ ఎందుేత
PQ9ా మట Vనక ోపడ]ద ఎగబ(f ఆయన దృÌిC I ×డ ేZిJవT:ను.
20 అందుక; ¯êల;ఆ మట అనవదుw; TEను PQ9ా మట V" PQ9ా
నను` పం1ిన మర¶ మ న P అమల×య ల #ాజ?ౖన అగగ ను
¬Zి"వAdJ" ా" అమల×య లను "ర4లమ ేZిJ". 21 అPే
%Sల¶ ల;లk  ేవ(ైన PQ9ాక; బ> అ#Suంచుట?r జనుల; శ1ితమ లగ
%tఱÃ లలkను ఎడ6 లkను మ ఖన9ాట-" ¬Zి"వAdర" సమPల;
ె12uను. 22 అందుక; సమPల;xను Z2లVAdన ఆజ® ను ఒకడ
%?rనుటవలన PQ9ా సంÌించునటB
6 , ఒకడ దహనబల;లను బల;లను

అ#Suం చుటవలన ఆయన సంÌించుTx? ఆలkAంచుమ , బల;ల;
అ#SuంచుటకంటM ఆజ® ను %?rనుటయ , టäC ళ6 \వ అ#SuంచుటకంటM మట
Vనుటయ W\ష¡మ . 23 JరFగ బµటB ేయ ట ¯ె ెపటయను ాపమ 
సమనమ ; మరతను అగపరచుట మయVగ\హమ గృహేవతలను
పంచుట సమనమ . PQ9ా ఆజ® ను వ Vస#SèంJV గనుక వ
#ాà%ా ఉండక;ండ ఆయన "ను` Vస#Sèంెనన%ా 24 ¯êల;జనులక; జ(fZి
9ా#S మట V"నందున TEను PQ9ా ఆజ® ను  మట లను ]#S ాపమ
ెచుdంట-". 25 ాబట-C వ Tx ాపమ ను ప#Sహ#SంA TEను PQ9ాక;
nÖక; నటB
6 Txకcడ J#S%S రమ4" సమPల;ను 9Eడ T:ను. 26
అందుక; సమPల;కcడ TEను J#S%S #ాను; వ PQ9ా ఆజ® ను
Vస#SèంAJV గనుక ఇWా\ PÚయ ల]ద #ాà%ా ఉండక;ండ PQ9ా "ను`
Vస#Sèంెన" ె1ిu 27 9:È6వలsన" JరFగ%ా, ¯êల; అత" దుపuట-ెంగ
పటBC"నందున అ A"%?ను. 28 అపడ సమPల; అత" ఇట6 T:నుTEడ
PQ9ా ఇWా\PÚయ ల #ాజమ ను  ేJలkనుం(f ల%S9EZి కంటM
ఉతN మ (ైన  రFగ 9ా"I x"" అపu%SంA య Tx`డ. 29 మ#Sయ
ఇWా\PÚయ లక; ఆ¥xరన 9ాడ నరFడాడ, ఆయన అబదz మడడ,
పWాdxNప పడడ. 30 అందుక; ¯êల;TEను ాపమ ేZిJ", అPనను Tx
జనుల 12దwలPQదుటను ఇWా\PÚయ ల PQదు టను నను` ఘనపరAన
PQ9ాక; nÖక;ట?r TEను %ా Tx కcడ J#S%S రమ4" అత""
9Eడ"నందున 31 సమPల; J#S%S ¯êల; 9:ంట 9:æç6ను. ¯êల; PQ9ాక;
nÖIన తరF9ాత 32 సమPల; అమల× య ల#ాజ?ౖన అగగ ను Tx

దగ¶ రక; ¬Zి"రండ"ె12uను. అగగ సంషమ %ా అత" దగ¶ రక; వAd-మరణశ\మ Txక; గడAPQTE అ" ెపu%ా 33 సమPల; కJN ZీN లక;
సంతpలక;ండ ేZినటB
6  త>6 I" ZీN లలk సంతpలకవన" అత" ె1ిu
%Sల¶ ల;లk PQ9ా స"`¥" అగగ ను తpతp
N "యల;%ా న#S?ను. 34
అపడ సమPల; #ామక; 9:È6PQను, ¯êల;ను ¯êల; %Sëయలk" తన
Pంట-I 9:æç6ను. 35 ¯êల; బKIన నమ ల"`టను సమPల; అత"
ద#Sîంప 9:ళ6లదు %ా" ¯êల;నుగ#Sd దుఃఖా\ంతp (xPQను. మ#Sయ xను
¯êల;ను ఇWా\PÚయ ల]ద #ాà%ా "రÞPంA నందుక; PQ9ా
పWాdxNపమ ప(ెను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 16
1 అంతట PQ9ా సమPల; ఈలగ Z2ల...
VెdనుఇWా\PÚయ ల]ద #ాà%ా ఉండక;ండ TEను Vస#SèంAన
¯êల;నుగ#Sd  9:ంతాలమ దుఃüం తpవ?  మ 4ను ైలమ 
"ంపమ , బéె6¨Á]య (ైన PQషªP±దw క; "ను` పంపచుTx`ను, అత"
క;మరFలలk ఒక" TEను #ాà%ా "య!ంచుదును. 2 సమPల;TET:ట6 B
9:ళ6 Øదును? TEను 9:È6న సంగJ ¯êల; V"నPQడల అతడ నను` చంపనన%ా
PQ9ావ ఒక 12యను ¬Zి"P PQ9ాక; బ>పవను
వ¥ంచుట?r వAdJన" ె1ిu 3 PQషªP" బలరuణమ నక; 1ిల;వమ ;
అపడ వ ేయవలZిన x"" క; ె>యజ³తpను; ఎవ"1LరF TEను క;
ెపదుT° అత"" వ అÌLIంపవలsన" Z2లVయ%ా 4 సమPల;

PQ9ా ఇAdన Z2లవపన బéె6 ¨Áమ నక; 9:æç6ను. ఆ ఊ#S 12దwల; అత"
#ాకక; భయప(fసమ¥xనమ %ా వచుdచుTx`9ా అ" అడగ%ా 5
అతడసమ¥xనమ %ాTE వAdJ"; ]రF దుzలsౖ Txకcడ బ>I రండ"
ె1ిu, PQషªP" అత" క;మరFలను z ేZి బ> అ#Suంెను. 6 9ారF
వAdనపడ అతడ ఏÚయబ ను చూA"జమ %ా PQ9ా
అÌLIంచు9ాడ ఆయన PQదుట ">A య Tx`డ" అనుT:ను 7 అPే
PQ9ా సమ Pల; ఈలగ Z2లVెdను అత" రపమ ను అత"
PQతN pను లm12టCక;మ , మనుషpల; లm12టC B9ాట-" PQ9ా లm12టCడ;
TEను అత" KZి9EZియ Tx`ను. మనుషpల; 12ౖరపమ ను లm12టC BదురF
%ా" PQ9ా హృదయమ ను లm12టC Bను. 8 PQషªP అáTxxబ ను
1ి>A సమPల; ఎదుట-I అత" ర1ిuంప%ా అతడPQ9ా ఇత" ÅరFన
లదT:ను. 9 అపడ PQషªP షమ4ను 1ిల;వ%ా అతడPQ9ా ఇత""
ÅరFనలదT:ను. 10 PQషªP తన Pడగ రF క;మరFలను సమPల;
ఎదుట-I 1ిల;వ%ా సమPల;PQ9ా #S" ÅరFనలద" ె1ిu 11 
క;మరFలందరF ఇకడనుTx`#ా అ" PQషªP" అడగ%ా అతడఇంకను
కడ¯ా#S9ాడTx`డ. అPే 9ాడ %tఱÃ లను ాయ చుTx`డ" ె12uను.
అందుక; సమPల;వ 9ా" 1ిల;వనం1ించుమ , అత(fక(fI వచుdవరక;
మనమ కcరFdందమ" PQషªP ెపu%ా 12 అతడ 9ా" 1ిల;వనం1ింA
లkప>I డ"వెdను. అతడ ఎఱÃ "9ాడను చక" TEతKమ ల; గల9ాడను
చూచుటక; సుందరన9ాడT:ౖ య ం(ెను. అతడ #ా%ాTETEను ÅరFన`9ాడ
ఇత(ే, వ లA 9ా"" అÌLIంచుమ" PQ9ా Z2లVయ%ా 13

సమPల; ైలప మ 4ను ¬Zి 9ా" సదరFల PQదుట 9ా"I
అÌLకమ ేZ2ను. Txటనుం(f PQ9ా ఆత4 xదు]I బలమ %ా
వెdను. తరF9ాత సమ Pల; లA #ామక; 9:È6PQను. 14 PQ9ా
ఆత4 ¯êల;ను V(fAP PQ9ా ±దw నుం(f దు#ాత4±కట- వAd
అత" 9:ర1ింప%ా 15 ¯êల; ZLవక;ల;ేవ"±దw నుం(f వAdన
దు#ాత4±కట- "ను` 9:ర1ింAయ న`; 16 మ P>న9ాడ9:ౖన వ ఆజ®
ఇమ 4,  xసులన ¤మ Zిదzమ %ా నుTx`మ . Zిx#ా చమxరమ %ా
9ాPంపగల ±క" Vx #Sంచుట?r మక; Z2లVమ 4 ేవ" ±దw నుం(f
దు#ాత4 వAd "ను` పట-C నప(ెల6 అతడ Zిx#ా ేతపటBC"
9ాPంచుటేత వ బµగ పడదువ" అత" న"#S 17 ¯êల;బµగ %ా
9ాPంపగల ±క" Vx#SంA Tx ±దw క; ¬Zి" రండ" తన ZLవక;లక;
Z2లVయ%ా 9ా#Sలk ఒకడ 18 AతN %Sంచుమ , బéె6¨Á]య (ైన
PQషªP±క క;మరFలలk ఒక" చూAJ", అతడ చమxరమ %ా
9ాPంపగలడ, అతడ బహÑ &రF డను య దz Wా>య మట TEరu#Sయ
రపZియ T:ౖ య Tx`డ, మ#Sయ PQ9ా 9ా"I డ%ా 19
నుTx`డన%ాఒ¯êల;PQషªP±దw క; దూతలను పం1ి, %tఱÃ ల±దw నున` 
క;మరF(ైన xదును Tx±దw క; పంప మT:ను. 20 అపడ PQషªP ఒక
%ారwభమ ]ద #tటMC లను xKÔరసప JJN " ఒక ¤క1ిల6ను 9EPంA తన
క;మరF(ైన xదుేత ¯êల;TUదwక; పం12ను. 21 xదు ¯êల; దగ¶ రక;వAd
అత"PQదుట "ల;వబడ%ా అత"యందు ¯êల;నక; బహÑ ఇషC మ పటMC ను,
అతడ ¯êల; ఆయ ధమ లను ¹య 9ా(xPQను. 22 అంతట ¯êల;xదు

Tx అను గ\హమ ంెను గనుక అతడ Tx సమ ఖమందు ZLవేయ టక;
ఒపనుమ" PQషª PI వరN మనమ పం12ను. 23 ేవ"±దw నుం(f
దు#ాత4 వAd ¯êల;ను పట-C నప(ెల6 xదు Zిx#ా ేతపటBC" 9ాPంప%ా
దు#ాత4 అత"" V(fAPQను, అతడ ZLదº#S బµ%ాPQను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 17
1 Óి>ÌీN య ల; తమ Z2ౖనమ లను య దz మ నక; సమ... కc#Sd యx
ేశమ లk" WóÅలk కc(f ఏÓ2సw]్మమ దగ¶ ర WóÅక;ను అజ³ాక;ను మధను
%S య ండ%ా 2 ¯êల;ను ఇWా\PÚయ ల;ను కc(fవAd ఏలలkయలk %S
Óి>ÌీN య ల ?దురFగ య దz పంక;Nల; ¬#Sd#S. 3 Óి>ÌీN య ల; ఆతటBC పర తమ
]దను ఇWా\ PÚయ ల; ఈతటBC పర తమ ]దను ">Aయ ండ%ా
ఉభయ ల మధను ఒక లkయయ ం(ెను. 4 %ాతp9ా(ైన %tలతp అను
&రF(ొకడ Óి>ÌీN య ల దండలk నుం(f బయల;ేరF చుం(ెను. అతడ
ఆరFమళ6 జ³T:డ ఎతp
N మ"Ìి. 5 అత" తల]ద #ా%S hర¯ాNణమ ం(ెను, అతడ
య దz కవచమ ధ#SంAయ ం(ెను, ఆ కవచమ అPదు 9Eల తpలమ ల #ా%S
PQతN pగల. 6 మ#Sయ అత" ాళ6 క; #ా%S కవచమ ను అత" భ జమ ల
మధను #ా%S బలs6nకట- య ం(ెను. 7 అత" PÀటM కఱÃ TEత%ా" ోT: అంత
12దw; మ#Sయ అత" PÀటMన ఆరFవందల తpలమ ల Pనుమ ఎతp
N గల.
ఒకడ (xల;ను ¹య చు అత" మ ందర వచుం(ెను. 8 అతడ ">A
ఇWా\PÚయ ల దండ9ా#S" 1ి>Aయ దz పంక;Nల; ¬రFdట?r ] #?ందుక;
బయల;ే#S వAdJ#S?TEను Óి>ÌీN య డను ాTx? ]రF ¯êల; xసుల;ా#ా?

] పmమ %ా ఒక"" ఏరu రచు" అత" Tx±దw క; పంప(f; 9 అతడ Tx
టµ6(f నను` చంపగ>%SనPQడల ¤మ ]క; xసుల మగ దుమ ; TEనత"
జPంA చం1ినPQడల ]రF మక; xసులsౖ మక; xసమ ేయ దురF. 10
ఈ నమ న TEను ఇWా\PÚయ ల Z2ౖనమ లను Jరస#SంచుచుTx`ను. ఒక"
"య!ంAన PQడల 9ాడను TEనును టµ6డదుమ" ఆ Óి>ÌీN య డ
ెపచువెdను. 11 ¯êల;ను ఇWా\ PÚయ లందరFను ఆ Óి>ÌీN య " మటల;
V"నపడ బహÑ తpలsౖ#S. 12 xదు యx బéె6¨Áమ 9ాడగ ఎâాK¬య
(ైన PQషªP అను9ా" క;మరFడ.PQషªPI ఎనమండ గ రF క;మళØ
6 ం(f#S.
అతడ ¯êల; ాలమందు జనులలk మ స>9ా(ై య ం(ెను. 13 అPే
PQషªP±క మ గ¶ రF 12దwక;మరFల; య దz మ నక; ¯êల;9:ంటను P
య ం(f#S. య దz మ నక; Pన అత" మ గ¶ రF క;మ రFల 1LరFల; ఏవన%ా,
జ³షp
¡ డ ఏÚయబ , #?ండవ9ాడ అáTxxబ , మడవ9ాడ షమ4, 14
xదు క"షp
¡ డ; 12దw9ా#?rన మ గ¶ రF ¯êల;9:ంటను P య ం(f#S%ా" 15
xదు బéె6¨Áమ లkతన తం(fK %tఱÃ లను ¤పచు ¯êల;TUదwక; J#S%S వచు
వచుdచు నుం(ెను. 16 ఆ Óి>ÌీN య డ ఉదయమ నను ¯ాయంతKమ నను
బయల; ేరFచు నల;వ నమ ల; తను` xను అగ పరచునుచు వెdను.
17 PQషªP తన క;మరF(ైన xదును 1ి>A సదరFలరక;
9EPంAన PÀ %ధుమలలk ఒక తడను ఈ ప #tటMC లను ¬Zి"
దండలk నున`  సదరFలదగ¶ రక; త ర%ా మ 4. 18 మ#Sయ ఈ ప
àను`గడi ల; ¬Zి" P 9ా#S సహ¯ాK¥పJIమ 4;  సదరFల;
³మమ %ా నుTx`# లో సంగJ ె>Zి" 9ా#S±దw నుం(f ఆన9ాలaకట-

¬Zి" రమ4"ె1ిu పం1ి9EZ2ను. 19 ¯êల;ను 9ారFను ఇWా\
PÚయ లందరFను ఏల లkయలk Óి>ÌీN య ల య దz మ ేయ చుండ%ా
20 xదు ఉదయమ న లA ఒక ాప#SI %tఱÃ లను అపu%SంA ఆ వసు
N వలను
¬Zి" PQషªP తన IAdన ఆజ® పన పKయణPQను; అPే అతడ
కందకమ నక; వచుdనపuట-I 9ారFను రFను పంక;Nల;%ా ¬#S, జయమ
జయమ" అరFచుచు య దz మ నక; ¯ాగ చుం(f#S. 21 Z2ౖనమ Z2ౖనమ నక;
ఎదు#?r ఇWా\PÚయ ల;ను Óి>ÌీN య ల;ను య దz సన` దుzలsౖ బయల;ేరF
N వలను ¯ామ%S\" క"12టC B9ా" వశమ
చుం(f#S. 22 xదు xను ెAdన వసు
ేZి, పరF %?JNP Z2ౖనమ లk Ad క;శలపKశ`ల; తన సదరFల
న(f%?ను. 23 అతడ 9ా#S మటలడ చుండ%ా %ాతp Óి>ÌీN య (ైన %tలతp
అను &రFడ Óి>ÌీN య ల Z2ౖనమ లkనుం(f వAd 12ౖ ె1ిuన మటల పన
పల;క%ా xదు VT:ను. 24 ఇWా\PÚయ లందరF ఆ మనుషp" చూA
!I> భయప(f 9ా" PQదుటనుం(f ా#S%ా 25 ఇWా\PÚయ లలk
ఒకడవచుdచున` ఆ మ"Ìి" చూAJ#³; "జమ %ా ఇWా\ PÚయ లను
Jరస#Sంచుట?r 9ాడ బయల;ేరF చుTx`డ, 9ా"" చం1ిన9ా"I #ాà
బహÑగ ఐశ రమ కల;గజ³Zి తన క;మ#?N"Ad 12ం(f6 ేZి 9ా" తం(fK ఇంట9ా#S" ఇWా\PÚయ లలk స తంతpKల;%ా ేయ నన%ా 26 xదుyవమ గల
ేవ" Z2ౖనమ లను Jరస #Sంచుటక; ఈ సున`J ల" Óి>ÌీN య డ ఎంతట9ాడ? 9ా" చం1ి ఇWా\PÚయ లనుం(f PÀ "ంద ¾ల%SంAన 9ా"I
బహÑమJ Pమ" తన±దw ">Aన9ా#S నడగ%ా 27 జనుల;9ా"
చం1ిన9ా"I ఇట-6 టB
6 ేయ బడన" అత" క;తN ర!Ad#S. 28 అతడ 9ా#S

మటలడన అత" 12దwన` యగ ఏÚయబ నక; Vనబడ%ా ఏÚయబ నక;
xదు ]ద Åపమ వAd అత"Vక(f ?ందుక; వAdJV? అరణమ లk"
ఆ Aన` %tఱÃ మందను ఎవ#S వశమ ేZిJV?  గర మ ను  హృదయప
ెడతనమ ను TET:రFగ దును; య దz మ చూచుట³ గx వ వAdJ వT:ను.
29 అందుక; xదుTETE! ేZిJ"? మట మతKమ ప>IJన" ె1ిu 30
అత"±దw నుం(f ¾ల%S, J#S%S మ#S±క" ఆ పKార¤ యడగ%ా జనుల;
9ా"I అేపKారమ పKతpతN ర!Ad#S. 31 xదు ె1ిuన మటల; నల;గ #SI"
ె>య%ా జనుల; ఆ సంగJ ¯êల; ె>య జ?1ిu#S గనుక అతడ xదును
1ిల;వ నం12ను. 32 ఈ Óి>ÌీN య "బట-C PQవ#Sమనసుqను క;\ంగ "!తN మ
లదు. ] xసుడT:ౖన TEను 9ా" టµ6డదున" xదు ¯êల; అన%ా 33
¯êల;ఈ Óి>ÌీN య " ఎదు#t" 9ా" టµ6డటక; క; బలమ xలదు;
వ బµల;డవ, 9ాడ బµలమ నుం(f య xz´µసమ ేZిన9ాడ" xదు
అT:ను. 34 అందుక; xదు ¯êల; ఇట6 T:ను] xసుడT:ౖన TEను Tx
తం(fK±క %tఱÃ లను ాయ చుండ Zింహమ ను ఎల;గ బంట-య ను వAd
మందలkనుం(f ఒక %tఱÃ 1ిల6ను ఎJN " వచుండగ. 35 TEను x"" త#S!
చం1ి x" T°టనుం(f ఆ %tఱÃ ను V(f1ింAJ"; అ Tx ]I #ా%ా x"
గడi మ పటBC" x"" ట-C చం1ిJ". 36 ] xసుడT:ౖన TEను ఆ
Zింహమ ను ఎల;గ బంట-" చం1ిJTE, yవమ గల ేవ" Z2ౖనమ లను Jరస
#SంAన PÀ సున`Jల" Óి>ÌీN య డ 9ాట-లk ఒకx"వలs అగ న"య , 37
Zింహమ ±క బలమ నుం(fయ , ఎల;గ బంట- ±క బలమ నుం(fయ
నను` రfంAన PQ9ా ఈ Óి>ÌీN య " ేJలkనుం(fకcడను నను`

V(f1ించున"య ె12uను. అందుక; ¯êల;మ 4; PQ9ా క;
డ%ానుండను%ాక అ" xదు అT:ను. 38 1ిమ4ట ¯êల; తన
య దz వసN మ లను xదునక; ధ#Sంపజ³Zి, #ా%S hర¯ాNణnకట- అత"I కట-C ,
య దz కవ చమ ¾(f%Sంెను. 39 ఈ ¯ామ%S\ xదునక; 9ాడకలదు గనుక
xను ¾(f%Sన 9ాట-12ౖన కJN కటBC" 9:ళ6 క>%Sన ల" చూచు"న
తరF9ాత xదుఇV Txక; 9ాడకలదు, ట- TEను 9:ళ6లన" ¯êల; ె1ిu
9ాట-" ¬Zి9EZి 40 తన కఱÃ ేత పటBC" Pట- లkయలk నుం(f అPదు
నున`" #ాళ6 ను ఏరF" తన±దw నున` Aకమ లk నుంచు" వ(fZ2ల ేత
పటBC" ఆ Óి>ÌీN య " ేరFవక; PQను. 41 (xల; ¹య 9ాడ తనక;
మ ందు నడవ%ా ఆ Óి>ÌీN య డ బయల;ే#S xదు దగ¶ రక;వAd 42 చుటBC
ారచూA xదును కను%t", అతడ బµల;(ై PQఱÃట-9ాడను రపZియ T:ౖ
య ండట చూA అత" తృణ÷క#Sంెను. 43 Óి>ÌీN య డకఱÃ ¬Zి " వ Tx
]I వచుdచుTx`9E, TEను క;కTx? అ" xదు ె1ిu తన ేవతల 1Lరట
xదును శ1ిం ెను. 44 Tx దగ¶ రక; రమ 4,  మంసమ ను ఆాశ
ప{లక;ను భమృగమ ల క;ను ఇAd9Eతpన" ఆ Óి>ÌీN య డ xదు
అన%ా 45 xదువ కJN య ఈటMయ బలs6మ ను ధ#Sంచు" Tx ]I
వచుdచుTx`వ అPే వ Jరస#SంAన ఇWా\PÚయ ల
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా 1Lరట TEను ]I వచుdచుTx`ను. 46
ఈ నమ న PQ9ా "ను` Tx ేJI అపu%Sంచును; TEను "ను` చం1ి 
తల ెగ9Eతpను; ఇWా\PÚయ లలk ేవడTx`డ" లkక "9ాసులందరFను
ె>ZినునటB
6 TEను ఈ నమ న Óి>ÌీN య ల±క కæïబరమ లను

ఆాశప{లక;ను భమృగమ లక;ను ఇతp
N ను. 47 అపడ PQ9ా కJN
ేతను ఈటMేతను రfంచు9ాడాడ" PÀ దండ9ా రందరF ె>ZిందురF;
య దz మ PQ9ాే; ఆయన !మ 4ను మ ేJI అపu%Sంచున" ె12uను.
48 ఆ Óి>ÌీN య డ లA xదును క>య ట?r అత"I ఎదురF%ా xదు
9ా"" ఎదు#tనుటక; Z2ౖనమ తటBC త ర%ా పరF%?JNP 49 తన సంAలk
ెP9EZి అందులkనుం(f #ాP ±కట- ¬Zి వ(fZ2ల Vస#S ఆ
Óి>ÌీN య "నుదుట టMC ను. ఆ #ాP 9ా" నుదురFAdనందున 9ాడ TEలను
బ¢ర6 ప(ెను. 50 xదు Óి>ÌీN య "కంటM బలఢ(ై ఖడ¶ మ లకP
వ(fZ2లను #ాJను ఆ Óి>ÌీN య " ట-C చం12ను. 51 9ాడ బ¢ర6 పడ%ా
xదు పరF%?JNP Óి>ÌీN య "]ద "ల;చుం(f 9ా" కJN వర దూZి x"
9ా" చం1ి 9ా" తలను ెగ9EZ2ను. Óి>ÌీN య ల; తమ &రFడ చచుdట చూA
ా#S P#S. 52 అపడ ఇWా\Pల;9ారFను యx9ారFను లAజయమ
జయమ" అరచుచు లkయవరక;ను ష#ా Pమ ఎÅ\నువరక;ను
Óి>ÌీN య లను తరFమ%ా Óి>ÌీN య ల; హతpలsౖ ష#ాPమ ఎÅ\ను మర¶ మ న
%ాతp ఎÅ\ను అను పటC ణమ లవరక; కc>#S. 53 అపడ ఇWా\ PÚయ ల;
Óి>ÌీN య లను తరFమ ట మ" J#S%S వAd 9ా#S (ే#ాలను ోచు"#S. 54
అPే xదు ఆ Óి>ÌీN య " ఆయ ధమ లను తన (ే#ాలk ఉంచు" అత"
తలను ¬Zి" PQరషలమ నక; వెdను. 55 ¯êల; xదు Óి>ÌీN య "I
ఎదురF%ా వట చూAనపడ తన Z2ౖTx¥పJPQన అబé`రFను 1ి>A
అబé`ర, ఈ ¸°వనుడ ఎవ" క;మరFడ" అడగ%ా అబé`రF#ాజj, 
ాKణమ డ Txక; ె>యదT:ను. 56 అందుక; #ాàఈ పడచు9ాడ ఎవ"

క;మ రF(ో అ(f%S ె>Zిమ4" అత"I ఆజ® ఇెdను. 57 xదు Óి>ÌీN య "
చం1ి J#S%S వAdనపడ అబé`రF అత" 1ిల;చు"P Óి>ÌీN య " తల
ేతనుండ%ా అత" ¯êల; దగ¶ రక; డ"వెdను. 58 ¯êల; అత""
చూAAన`9ా(x, 9:వ" క;మరFడవ" అడగ%ాxదుTEను
బéె6¨Á]య (ైన PQషªP అను  xసు" క;మరFడన" పKతpతN ర!ెdను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 18
1 xదు ¯êల; మటలడట x>ంAనపడ... ãTxxను హృదయమ
xదు హృదయమ  క>ZిPQను; ãTxxను xదును తనక; ాKణ
ZL`¨©తp"%ా ´µVంచు" అత" 1LK!ంెను. 2 ఆ నమ న అత" తం(fK
ఇంట-I J#S%S అత" 9:ళ6"యక ¯êల; అత"" ేరFdT:ను. 3 xదు తనక;
ాKణ ZL`¨©తpడ" ´µVంచు" అత"" 1LK!ంచుచు ãTxxను అత"
"బంధనేZిT:ను. 4 మ#Sయ ãTxxను తన దుపuట-" తన కJN " తన
Vల;
6 ను న(fకటBCను ¬Zి xదున Iెdను. 5 xదు ¯êల; తనను పం1ిన
bట6 ?ల6ను P, సుబ z గ>%S ప" ేZి" వెdను గనుక ¯êల;
ãధుల]ద అత"" "య!ంెను. జనులంద#S దృÌిC I" ¯êల; ZLవక;ల
దృÌిC I" xదు అను కcల;(ై య ం(ెను. 6 xదు Óి>ÌీN య " హతమ ేZి
J#S%S వAdనపడ, ZీN ల; ఇWా\PÚయ ల ఊళ6 "`ట-లkనుం(f తంబ రల ను
సంభKమమ ను 9ాదమ లను ాడచు Txటమడచు #ాజ?ౖన ¯êల;ను
ఎదు#tనుట?r వAd#S 7 ఆ ZీN ల; %ాన పKJ%ానమ ల; ేయ చు
9ాPంచుచు¯êల; 9Eలలయ , xదు ప9Eలలయ (శతpKవలను)

హతమ ేZిర"#S. 8 ఆ మటల; ¯êల;నక; ఇంప%ా నుండనందున అతడ
బహÑ Åపమ ెచుd"9ారF xదునక; ప9Eలల అ"య , Txక;
9Eలల అ"య సు
N తpల; ా(f#³; #ాజమ తపu మ#S ఏ! అతడ
¬Zినగలడ అను T:ను 9 ాబట-C Txటనుం(f ¯êల; xదు]ద Vషప
చూప ">12ను. 10 మరFTxడ ేవ"±దw నుం(f దు#ాత4 ¯êల;]I
బలమ %ా వAdనందున అతడ ఇంట-లk పKవAంచు చుండ%ా1 xదు
మ నుపట-లగ న ణేత పటBC" 9ాPంెను. 11 ఒకపడ ¯êల; ేJలk TUక
PÀటM య ండ%ాxదును (fA %డక; ë%Sంచుదునను" ¯êల; ఆ
PÀటMను VZి#?ను. అPే అ తగలక;ండ xదు #?ండ మరFల; త1ిuంచు
T:ను. 12 PQ9ా తనను V(fA xదునక; (ై య ండట చూA ¯êల;
xదునక; భయప(ెను. 13 ాబట-C ¯êల; అత" తన±దw నుండ"యక
సహ¯ాK¥పJ%ా ేZ2ను; అతడ జనులక; మ ందువచుdచు వచు నుం(ెను.
14 మ#Sయ xదు సమసN Vషయమ లలk సుబ z గ>%S
పKవ#SNంప%ాPQ9ా అత"I డ%ా నుం(ెను. 15 xదు !గ ల
సుబ z గల9ా(ై పKవ#SNంచుట ¯êల; చూA మ#S య¥కమ %ా అత"I
భయప(ెను. 16 ఇWా\Pల; 9ా#Sను యx9ా#S ను xదు జనులక;
మ ందువచుdచు, వచునుండటేత 9ారF అత"" 1LK!ంప%ా 17 ¯êల;Tx
ెP 9ా"]ద పడకcడదు, Óి>ÌీN య ల ెP 9ా"]ద పడను %ాక
అను"xదూ, Tx 12దw క;మ#?NPQన ¤రబ ను IతN pను; వ Tx పట6
య దz Wా>9:ౖ య ం(f PQ9ా య దz మ లను జ#S%Sంపవలs నT:ను. 18
అందుక; xదు#ాàనక; అల;
6 డనగ టక; TET:ంతట-9ాడను? Tx ZిÍ JPQనను

ఇWా\Pల;లk Tx తం(fK క;టBంబనను ఏాట-వ" ¯êల; అT:ను. 19 అPే
¯êల; క;మ#?NPQన ¤రబ ను xదునక; ఇయ వలZి య ండ%ా ¯êల;
ఆను ల¬య (ైన అºKPల;IAd 12ం(f6 ేZ2ను. 20 అPే తన
క;మ#?NPQన ]ాల; xదు ]ద 1LKమ గ>%Sయ ండ%ా ¯êల; V"
సంÌింA, 21 ఆ అత"I ఉ#S%ానుండనటB
6 ను Óి>ÌీN య ల ెP
అత"]ద నుండనటB
6 ను TEను ఆను అత"I ఇతp
N నను"ఇపడ వ
మ#S ±కx"ేత Txక; అల;
6 డవగ దువ" xదు ె1ిu 22 తన
ZLవక;లను 1ి>1ింA]రF xదు రహసమ %ా మటల(f#ాà యందు
ఇషC మ గ>%Sయ Tx`డ, అత" ZLవక;లందరFను PQడల ZL`హమ %ా
నుTx`రF, ాబట-C వ #ాàనక; అల;
6 డవ ావలsన" ెపuవలsన" ఆజ®
ఇెdను. 23 ¯êల; ZLవక;ల; ఆ మటలనుబట-C xదు సం´µÌింప%ా
xదుTEను ద#SదKుడT:ౖPQ"`క ల" 9ాడT:ౖ య ండ%ా #ాàనక; అల;
6 డనగ ట
స లu Vషయమ" ]క; చుTx? అ" 9ా#S అన%ా 24 ¯êల; ZLవక;ల;
xదు ప>Iన మటల; అత"I ె>య జ³Zి#S. 25 అందుక; ¯êల;
Óి>ÌీN య లేత xదును పడ %tటC వలsనన` xతuరమ గల9ా(ై#ాà ఓ>"
Åరక #ాà శతpKవల]ద పగ¬రFdనవలsన" Óి>ÌీN య ల నూరF మ ంోళ6 Ø
ÅరFచుTx`డ" xదు ెపడ T:ను. 26 ¯êల; ZLవక;ల; ఆ మటల;
xదునక; ె>య జ³య%ా xను #ాàనక; అల;
6 డ ావలsనన` Å#Sక
గల9ా(ై 27 గడవxటక మ ను1L లA తన9ా#S P Óి>ÌీN య లలk
#?ండవందల మం" హతమ ేZి 9ా#S మ ంోళ6 Ø ¬Zి"వAd #ాàనక;
అల;
6 డగ ట?r ావలZిన లsక ప#SNేZి అపu%Sంప%ా ¯êల; తన క;మ#?NPQన

]ాల;ను అత"IAd 12ం(f6 ేZ2ను. 28 PQ9ా xదునక; డ%ా
నుండటయ , తన క;మ#?NPQన ]ాల; అత" 1LK!ంచుటయ ¯êల; చూA
29 xదునక; మ#S PQక;వ%ా భయప(f, PQల6 పడను xదు ]ద
V#ధమ %ా ఉం(ెను. 30 ఫ>ÌీN య ల స#ాwరFల; య దz మ నక; బయల;
ేరFచు వAd#S. 9ారF బయల;ే#Sనప(ెల6ను xదు బహÑ V9E కమ గ>%S
పKవ#SNంచుచు #ా%ా ¯êల; ZLవక;లంద#SకంటM అత" 1LరF బహÑ పKZిz??ను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 19
1 అంతట ¯êల;]రF xదును చంపవలZినద" తన క;మరF(ైన
ãTxxనును తన ZLవక;లంద#Sను ెపu%ా 2 ¯êల; క;మరF(ైన
ãTxxను xదుయందు బహÑ ఇషC మ గల9ా(ైయ ం(f
xదు¾ఇట6 T:నుTx తం(fKPQన ¯êల; "ను` చంపవలsనన`
పKయత`మ ]దనుTx`డ. ాబట-C వ ఉదయమ న జjగ\తNప(f రహసన
సÍ లమందు x%Sయ ండమ . 3 TEను వAd వ ఉన` ే"లk Tx తం(fK±దw
">A "ను`గ#Sd అత" మటల(fన తరF9ాత "ను`గ#Sd Tx³న
ె>Zిన PQడల x""  ె>యజ?పదు నT:ను. 4 ãTxxను తన
తం(fKPQన ¯êల; xదును గ#Sd దయ%ా మటల(f ZLవక;(ైన xదు
 Vషయమ లk ఏ త1ిuదమ ను ేZిన9ాడ ాక బహÑ ¤ల;ేZ2ను గనుక,
#ాజj వ అత" Vషయమ లk ఏ ాపమ ేయక;ందువ%ాక. 5 అతడ
ాKణమ నక; ె%SంA ఆ Óి>ÌీN య " చంప%ా PQ9ా ఇWా\PÚ య ల
కంద#SI %tపu రmణ కల;గజ³Z2ను; అ 9E చూA సంÌింAJV గx;

"ారణమ %ా xదును చం1ి "రప#ా¥±క ాKణమ ¬Zి 9:ందుక;
ాపమ ేయ దువ" మనV ేయ%ా 6 ¯êల; ãTxxను ె1ిuన మట
ఆలIంAPQ9ా yవమ డ అత"I మరణ hm V¥ంపన"
పKమణమ ేZ2ను. 7 అపడ ãTxxను xదును 1ిల;చు" P ఆ
సంగతpల"`య అత"I ె>యజ³Zి xదును ¯êల;TUదwక; ¬Zి"#ా%ా
xదు మ నుపట-లగ న అత" స"`¥" ఉం(ెను. 8 తరF9ాత య దz మ
సంభVంAనపడ xదు బయల;ే#S Óి>ÌీN య ల య దz మ ేZి 9ా#S"
ఓ(fంA 9:నుకక; ారో> %tపu వధ ేయ%ా 9 PQ9ా±దw నుం(f
దు#ాత4 ¯êల;]I వెdను. ¯êల; ఈటM ేత పటBC" Pంట కcరFdం(f
య ం(ెను. xదు Zిx#ా 9ాPంచుచుండ%ా 10 ¯êల; ఒ³ ెబË xదును
%డక; డచుదునన` xతuరమ గ>%S PÀటM VZి#?ను. xదు అత"
PQదుటనుం(f త1ిuంచు"నందున ఈటM %డక; Txట%ా xదు ఆ #ాJKయందు
త1ిuంచు" ా#SPQను. 11 ఉదయమ న అత" చంపవలsన" ంAయ ం(f
xదును పటBCనుట?r ¯êల; అత" Pంట-I దూతలను పంప%ా xదు
´µరPQన ]ాల;ఈ #ాJK  ాKణమ ను వ దIంచుంటäTE %ా" #³ప వ
చంపబడదువ" ె1ిu 12 Iట-×గ ండ xదును ంప%ా అతడ త1ిuంచు"
ా#SPQను. 13 తరF9ాత ]ాల; ఒక గృహేవత బÐమ4ను ¬Zి మంచమ
]ద 12ట-C ¤కబÐచుd తల9:ౖపన ఉంA దుపuట- క1ిu9EZి 14 ¯êల; xదును
పటBCనుట?r దూతలను పంప%ా అతడ #%SPQ య Tx`డ" ె12uను. 15
xదును చూచుటక; ¯êల; దూతలను పం1ిTEను అత" చంపనటB
6 %ా
మంచమ  అత" ¬Zి" రండ" 9ా#S ెపu%ా 16 ఆ దూతల; వAd లkపల

Ad చూAనపడ తలతటBCన ¤కబÐచుdగల ±కట- మంచమ ]ద
కనబ(ెను. 17 అపడ ¯êల;త1ిuంచు" వ నటB
6 %ా వ Tx శతpKవ"
పం1ి9EZి న`లగ న ఎందుక; ¹సపAdJవ" ]ాల; నడగ%ా
]ాల;T:T:ందుక; "ను` చంపవలsను? నను` "మ4" xదు తన
ె1ిuనందుక" ¯êల; అT:ను. 18 ఆలగ న xదు త1ిuంచు" ా#SP
#ామలk నున` సమPల;TUదwక; వAd ¯êల; తనక; ేZిన అంతట-"
అత"I ె>యజ³య%ా అతడను సమPల;ను బయల;ే#S Txãతpక;
వAd అచట ాపరమ ం(f#S. 19 xదు #ామదగ¶ ర Txãతpలk ఉTx`డ"
¯êల;నక; వరN మనమ #ా%ా 20 xదును పటBCనుట?r ¯êల; దూతలను
పం12ను; రF వAd పKవకN ల; సమజమ %ా కcడ" పKకట-ంచుటయ ,
సమPల; 9ా#S]ద Txయక;డ%ా "ల;చుటయ చూడ%ా ేవ" ఆత4
¯êల; పం1ిన దూతల]I వెdను గనుక 9ారFను పKకట-ంప TxరంంA#S. 21
ఈ సంగJ ¯êల;నక; Vనబ(fనపడ అతడ 9EరF దూతలను పం12ను %ా"
9ారFను అటBవలsTE పKకట-ంచుచుం(f#S. ¯êల; మడవ¯ా#S దూతలను పం12ను
%ా" 9ారFను పKకట-ంచుచుం(f#S. 22 కడవ#S¯ా#S xTE #ామక; P ZLఖూ
దగ¶ రనున` %tపu బµV±దw క; వAdసమPల;ను xదును ఎకడ
ఉTx`ర" అడగ%ా ఒకడ#ామ దగ¶ ర Txãతpలk 9ారFTx` ర" ె12uను. 23
అతడ #ామ దగ¶ రనున` Txãతpనక; #ా%ా ేవ" ఆత4 అత" ]I
వెdను గనుక అతడ పKయణమ ేయ చు #ామదగ¶ రనున` Txãతpనక;
వచుdవరక; పKకట-ంచుచుం(ెను, 24 మ#Sయ అతడ తన వసN మ లను ¬Zి9EZి
ఆ Txట- #ాJKంబగళØ
6 సమPల; ఎదుటTE పKకట-ంచుచు, 12ౖబటC ల"9ా(ై

ప(fయ ం(ెను. అందు వలన ¯êల;ను పKవకN లలkనుTx`(x అను ¯ాత
పటMC ను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 20
1 1ిమ4ట xదు #ామలk" Txãతpనుం(f ా#S P ãTxxను TUదwక;
వAdTEను ఏ! ేZిJ"? TEను ేZిన ోష¤!? Tx ాKణమ ¬య 9:దక;నటB
6
 తం(fK దృÌిC I TEను ేZిన ాప¤మ" యడగ%ా 2 యTxxనుఆ మట
9:న`ట-I" అనునవదుw, వ xవవ; Txక; ె>యజ³యక;ండ Tx తం(fK
Aన` ార¤ %ా" 12దwార¤%ా" ేయడ; Tx తం(fK ఇెందుక; Txక;
మరFగ ేయ నన%ా 3 xదుTEను  దృÌిC I అనుకcల;డనను సంగJ  తం(fK
ర f%ా ె>Zి", ãTxxనునక; Aంత కల;గక;ండట?r P అత"I
ెల;పననునుచుTx`డ; అPే PQ9ా yవమ డ  yవమ డ
"జమ %ా Txక;ను మరణమ నక;ను అడగ మతKమ న`ద" పKమణమ
ేయ%ా 4 ãTxxను³! చుT° x"TE TEను  PQడల జరFపదు
నT:ను. 5 అందుక; xదు#³పట-నమ అమ 9ాస; అపడ TEను తపuక
#ాàకcడ కcరFdం(f ´¢జనమ ేయవలsను; అPే ఎల;
6 ం(f
¯ాయంతKమ వరక; ే"లk xగ టక; Txక; Z2లVమ 4. 6 ఇంతలk  తం(fK TEను
లకవట కను%tన%ా వ ఈ మట ెపuవలsను. xదు ఇంట-9ా#SI ఏటäట
బ> ె>6ంచుమ#ాద కదుw. ాబట-C అతడ బéె6¨Áమను తన పటC ణమ నక;
వలsన" నను` బKJమ> Tx±దw Z2లవపచుd T:ను. 7 అతడమంAద"
Z2లVAdన PQడల  xసుడT:ౖన Txక; ³మ¤ కల;గ ను; అతడ బహÑ%ా

Å1ింAనPQడల అతడ Txక; ×డేయ xతuరమ గల9ా(ై య Tx`డ"
వ ె>Zి" 8  xసుడT:ౖన Txక; ఒక ఉపారమ ేయవలsను; ఏమన%ా
PQ9ా 1Lరట  "బంధన ేయ ట?r వ  xసుడT:ౖన నను`
ర1ిuంAJV; Txయందు ోష¤న ఉం(fన PQడల  తం(fK±దw క;
నT:`ందుక; డ" దువ? 9E నను` చంపమ" ãTxxనుTUదw మనV
ేయ%ా 9 ãTxxనుఆ మట ఎన`ట-I" అన#ాదు; Tx తం(fK క; ×డేయ
నుేw శమ గ>%Sయ Tx`డ" Txక; "శdయే  ె>యజ?పదును గx
అ" అన%ా 10 xదు తం(fK నను`గ#Sd  కSనమ %ా
మటల(fనPQడల x" Txక; ె>యజ³య 9ా#?వర" ãTxxను న(f%?ను.
11 అందుక; ãTxxనులమ లk"I 9:ళ6 Øదమ రమ4న%ా, ఇదw రFను
లమ లk"I P#S. 12 అపడ ãTxxనుఇWా\PÚయ లక; ేవ(ైన
PQ9ా ¯ాf; #³12ౖనను ఎల;
6 ం(fPQనను ఈ 9Eళపడ Tx తం(fK" Wó¥ంతpను;
అపడ xదునక; ³మ మవన" TEను ె>Zి"నPQడల TEను ఆ
వరN మనమ క; పంపక వదుTx? 13 అPే Tx తం(fK క; ×డేయ
నుేw hంచుచుTx`డ" TEను ె>Zి"నPQడల x" క; ె>యజ³Zి వ
³మమ %ా 9:ళ6 ØనటB
6 "ను` పం1ి9Eయ"PQడల PQ9ా Txక; %tపu
అాయమ కల;గజ³య %ాక. PQ9ా Tx తం(fKI డ%ా ఉం(fనటB
6 క;ను
డ%ా ఉండను%ాక. 14 అPే TEను బKIయ ం(fనPQడల TEను xవక;ండ
PQ9ా దయచూపనటB
6 %ా వ Txక; దయచూపక Pన PQడలTE!,
15 TEను చ"PనPQడల PQ9ా xదు శతpKవలను ఒక(ైన
భ!]ద "ల;వక;ండ "ర4లమ ేZిన తరF9ాత వ Tx సంతJ9ా#SI

దయ చూపక Pన PQడలTE! PQ9ా "ను` Vస#Sèంచును %ాక. 16
ఈలగ న PQ9ా xదు±క శతpKవల ేత x" Vx#SంచునటB
6 %ా
ãTxxను xదు సంతJ9ా#S" బట-C "బంధన ేZ2ను. 17 ãTxxను
xదును తన ాKణZL`¨©తp"%ా 1LK!ంెను గనుక ఆ 1LKమనుబట-C xదుేత
మరల పKమణమ ేPం ెను. 18 మ#Sయ ãTxxను xదు
ఇట6 T:ను#³పట-నమ అమ9ాస;  సÍ లమ ఖÈ%ా కనబడను గx; 19 వ
మడ నమ ల; ఆ%S, PÀ ప" జరFగ చుండ%ా వ x%Sయ న`
సÍ లమ నక; త ర%ా 9:È6 ఏZ2ల; అనుబండ దగ¶ ర నుండమ 20 గ #S చూA
పKã %SంAనటBC TEను మడ బµణమ లను x" పKకక; ట-C 21 వ 9:È6
బµణమ లను 9:దక;మ" ఒక ప"9ా" ెపదునుబµణమ ల; క; ఈ తటBCన
నున`V, పటBC" రమ4" TEను 9ా" ె1ిuనPQడల వ బయట-I
#ావచుdను; PQ9ా yవమ డ క; ఏ అా యమ ను #ాక ³మ¤
కల;గ ను. 22 అPేబµణమ ల; క; అవతల నున`వ" TEను 9ా"
ె1ిuనPQడల ా#Sమ4" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ" ె>Zి" వ
పKయణ వలsను. 23 అPే మన!దw రమ మటల(fన సంగJ"
జj®పకమ ేZినుమ ; క;ను Txక;ను సర ాలమ PQ9ాP ¯ాf. 24
ాబట-C xదు లమ లk xగ T:ను; అమ9ాస వAdనపడ #ాà
´¢జనమ ేయకcరFdండ%ా 25 మ నుపట-వలsTE #ాà %డదగ¶ ర నున`
సÍ లమందు తన ఆసనమ ]ద కcరFd"య ం(ెను. ãTxxను లవ%ా
అబé`రF ¯êల;TUదw కcరFdం(ెను; అPే xదు సÍ లమ ఖÈ%ా నుం(ెను. 26
అPనను అత"I ఏో ఒకట- సంభVంAనందున అతడ అపVతpK(ై

య ండTE¹, అతడ అపVతpK(ై య ండట యవశమ" ¯êల; అను" ఆ
నమ న ఏ!య అనలదు. 27 అPే అమ9ాస Pన మరFTxడ,
అన%ా #?ండవ నమ న xదు సÍ లమ లk ఎవడను లకవట చూA
¯êల;"న`య TEడను PQషªP క;మరFడ ´¢జనమ నక; #ాక వట
ఏమ" ãTxxను నడగ%ా 28 ãTx xనుxదు బéె6¨Áమ నక;
వలsన" Å#S 29 దయేZి నను` "మ 4, పటC ణమందు మ Pంట-9ారF
బ> అ#Suంపబ¢వచుTx`రFవను #ావలsన" Tx సదరFడ Txక;
ఆజj®1ింెను గనుక  దృÌిC I TEను దయ ంన 9ాడT:ౖే TEను 9:È6 Tx
సదరFలను ద#SîంచునటB
6 %ా Txక; Z2లVమ4" బKJ మల;" Tx±దw
Z2లవ ¬ZిT:ను; అందు "!తN ¤ అతడ #ాà ´¢జనప బల6 ±దw క;
#ాలద" ¯êల; ెపu%ా 30 ¯êల; ãTx xను]ద బహÑ%ా Åపప(f-ఆగడ%tటBCx" డా, క;ను  త>6 మనమ నక;ను Zిగ¶ కల;గ నటB
6 %ా
వ PQషªP క;మరF" Zీ క#SంAన సంగJ Txక; ె>Zి న ాx? 31
PQషªP క;మరFడ భ!]ద బKదుక;నంత ాలమ ?rనను 
#ాజమ న?rనను ZిÍ రత కల;గదు గx; ాబట-C వ వరN మనమ పం1ి అత""
Tx దగ¶ రక; ర1ిuంచుమ , "జమ %ా అతడ మరణమ న కరFúడ" ె12uను. 32
అంతట ãTxxను అత (ెందుక; మరణ hm TUందవలsను? అతడ ఏ!
ేZ2న" ¯êల; నడగ%ా 33 ¯êల; అత"" డవవలsన" PÀటM VZి#?ను;
అందువలన తన తం(fK xదును చంపనుేw శమ గ>%Sయ Tx`డ" ãTx
xను ె>Zి" 34 అxగ\హÑ(ై బల6 ±దw నుం(f లA, తన తం(fK xదును
అవమనపరAనందున అత" "!తN మ దుఃఖా\ంతp(ై అమ9ాస Pన

మరFTxడ ´¢జనమ ేయక;ం(ెను. 35 ఉదయమ న ãTxxను xదు
"రÞయమ ేZి "న 9Eళక; ఒక ప"9ా" 1ిల;చు" లమ లk"I PQను.
36 వ పరF%?JN"P TEను 9Eయ బµణ మ లను 9:దక;మ" ఆ
ప"9ా" అతడ ెపu%ా 9ాడ పరF%?తN pచున`పడ అతడ ఒక బµణమ
9ా" అవతలక; 9EZ2ను. 37 అPే 9ాడ ãTxxను 9EZిన బµణమ
ఉన`bటBనక; వAd నపడ ãTxxను 9ా" 9:నుకనుం(f ³క
9EZి--బµణమ  అవతలనున`ద" ె1ిu 38 9ా" 9:నుక నుం(f ³క9EZివ
ఆలసమ ేయక దబ Ëన రమ4T:ను; ãTxxను ప"9ాడ బµణమ లను
కcరFd" తన యజమను"±దw క; 9ాట-" ¬Zి" వెdను %ా" 39 సంగJ
ఏ!య 9ా"I ె>యక య ం(ెను. ãTxxనునక;ను xదునక;ను
మతKమ ఆ సంగJ ె>Zి య ం(ెను. 40 ãTxxను తన ఆయ ధమ లను
9ా" ేJIAdట-" పటC ణ మ నక; ¬Zి" మ4" ె1ిu 9ా" పం1ి9EZ2ను.
41 9ాడ 9:È6Pన 9:ంటTE xదు దfణప క;నుం(f బయట-I వAd
మడ మరFల; ¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేZిన తర9ాత 9ారF ఒక#STUకరF
మ దుw12టC Bనుచు ఏడdచుం(f#S. ఈల గ ండ%ా xదు మ#Sంత ëగ¶ ర%ా
ఏ(ెdను. 42 అంతట ãTxxనుPQ9ా క;ను Txక;ను మధను 
సంతJI" Tx సంతJI" మధను ఎన`టMన`ట-I ¯ాf%ా నుండను%ాక.
మన!దw రమ PQ9ా Txమమ ను బట-C పKమణమ ేZి" య Tx`మ
గనుక మన సుqలk T:మ4 గ>%S మ4" xదు ెపu%ా xదు లA
9:È6PQను; ãTxxనును పటC ణమ నక; J#S%S వెdను.

సమPల; nదట- గ\ంథమ 21
1 xదు T°బ లk యజక;(ైన అ¨ßలsక; TUదwక; వెdను; అPే
అ¨ßలsక; xదు #ాకక; భయప(fవ ఒంట#S%ా వAdJ9Eమ" అత"
నడగ%ా 2 xదు#ాà Txక; ఒక ప" "రÞPంATEను  ాజj®1ింA పం1ినప"
Pో అెవ"T:ౖనను ెపuవదw T:ను; TEను Tx ప"9ా#S" ఒాTUక bట-I 9:ళ6
"రÞPంAJ"; 3 ±దw ఏ! య న`? అPదు #tటMC ల;%ా"
మ#³!య %ా" య ం(fన PQడల అ Tx Iమ4" యజక;(ైన అ¨ßలsక;
అన%ా 4 యజక;డ¯ా¥xరణన #tటMC Tx±దw లదు; ప"9ారF ZీN లక;
ఎడమ %ా నున`9ా#?rే పKJÌి¡ తన #tటMC ల; కలవ" xదు అT:ను. 5
అందుక; xదు"జమ %ా TEను బయల;ే#S వAdనపuట-నుం(f ఈ మడ
నమ ల; ZీN ల; మక; దూరమ %ాTE య Tx`రF; ప" 9ా#SబటC ల; పVతKమ ల;
ఒక9Eళ ¤మ ేయ ారమ అపVతKనPQడల TE!? #ాజjజ® నుబట-C అ
పVతKమ %ా ఎంచతగ ను అ" యజక;" అT:ను. 6 అంతట PQ9ా
స"`¥నుం(f ¬Zి9Eయబ(fన స"`¥ #tటMC ల; తపu అకడ 9EరF #tటMC ల;
లక%ా, 9:చd"#tటMC ల; 9Eయ నమందు ¬Zి9Eయబ(fన పKJÌి¡ తన
#tటMC లను యజక;డ అత" Iెdను. 7 ఆ నమ న ¯êల;±క ZLవక;లలk
ఒకడ అకడ PQ9ా స"`¥" ఉం(ెను; అత" 1LరF ోPగ , అతడ
ఎో]య డ. అతడ ¯êల; పసుల ాపరFలక; 12దw 8 #ాà ప" 9E%Sరమ %ా
జరFగవలsన" PQ#S%S Tx ఖడ¶ మ T:ౖనను ఆయ ధమ లT:ౖనను TEను ేలదు.
ఇకడ ±దw ఖడ¶ నను ఈటMPQనను ఉన`x అ" xదు అ¨ßలsక;

నడగ%ా 9 యజ క;డఏల లkయలk వ చం1ిన %tలతp అను Óి>ÌీN య "
ఖడ¶ మ న`, అ% బటC  చుటC బ(f ఏâదు9:నుక ఉన`, అ తపu ఇకడ
మ#S ఏ ఖడ¶ మ నులదు, x" ¬Zినుటక; IషCన PQడల ¬Zిను
మన%ా xదుx"I సమనొకట-య లదు, Tx Iమ4T:ను. 10 అంతట
xదు ¯êల;నక; భయప(fనందున ఆ నమ నTE లA ా#SP %ాతp#ాజ?ౖన
ఆ×షpTUదwక;వెdను. 11 ఆ×షp ZLవక;ల;ఈ xదు ఆ ేశప #ాà ా(x?
9ారF Txటమడచు %ానపKJ%ానమ ల; ేయ చు¯êల; 9Eలల
హతమ ేZ2న"య , xదు ప9Eలల హతమ ేZ2న"య ా(fన
ాటల; ఇత"గ#Sdన9E గx అ" అత""బట-C #ాà మటలడ%ా 12 xదు
ఈ మటల; తన మనసుqలkనుంచు" %ాతp #ాజ?ౖన ఆ×షpనక; బహÑ
భయప(ెను. 13 ాబట-C xదు 9ా#S PQదుట తన చర మరFd"
9:ఱÃ 9ా"వలs నట-ంచుచు, x రప తల;పల ]ద %§తల; %§య చు, ఉ!్మ తన
గడi మ ]I ార"చుdచు నుం(ెను. 9ారత" పటBC"%ా అతడ
1ిAdేషCల; ేయ చు వెdను. 14 ావన ఆ×షp#ాà]రF చూAJ#Sకx?
9ా"I 1ిAdపట-C న, Tx±దw క; " T:ందుక; ¬Zి" వAdJ#S? 15
1ిAdేషCల; ేయ 9ా#S Tx³! ప"? Tx స"`¥" 1ిAdేషCల; ేయ టక;
" ¬Zి" వAdJ#³!? డ Tx నగ#Sలk"I #ాతగ Tx? అ" తన ZLవక;ల
అT:ను.
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1 xదు అకడనుం(f బయల;ే#S అదుల6మ గ హలk"I త1ిuంచు"%ా

అత" సదరFల;ను అత" తం(fK ఇంట-9ారందరFను ఆ సంగJ V" అత"
±దw క; వAd#S. 2 మ#Sయ ఇబËంగల9ారందరFను, అపల; ేZి"న
9ారందరFను, అసమ¥xనమ %ా నుండ 9ారందరFను, అత"±దw
కcడన%ా అతడ 9ా#SI అ¥పJయPQను. అత"±దw క; ఎక;వ తక;వ
Txల;గ వందలమం వAdయ ం(f#S. 3 తరF9ాత xదు అకడనుం(f
బయల;ే#S ¹యబ లk" !ZLuక; వAd ేవడ Txక; ఏ! ేయ న TEను
ె>Zినువరక; Tx త>దండKల; వAd ±దw నుండ"మ4" ¹యబ
#ాà మనVేZి 4 అత"±దw క; 9ా#S" డ" %ా xదు ండలలk
x%Sయ న` నమ ల; 9ారF అత"±దw ాపరమ ం(f#S. 5 మ#Sయ
పKవకN యగ %ాదు వAdండలలk ఉండక యxేశమ నక; ా#S మ4"
xదు ె1ిuనందున xదు P }#?తp అడVలk ెdను. 6 xదును
అత" జనుల;ను ఫల"bట ఉTx`ర" ¯êల;నక; వరN మనమPQను. అపడ
¯êల; %Sëయ దగ¶ ర #ామలk ఒక 1ిచులవృmమ I\ంద %S PÀటM ేతపటBC"
య ం(ెను. అత" ZLవక;ల; అత"చుటBC ">Aయ ండ%ా 7 ¯êల; తనచుటBC
">Aయ న` ZLవక;ల ఇట6 T:నుబ¿Tx]య ల#ా ఆలIంచు(f. PQషªP
క;మరFడ ]క; లమ ను xKmటలను ఇచుdTx? !మ 4ను
సహ¯ాK¥పతpల;%ాను శx¥పతpల; %ాను ేయ Tx? 8 ]#?ందుక; Tx]ద
క;టKేయ చుTx`రF? Tx క;మరFడ PQషªP క;మరF" "బంధనేZిన
సంగJ ]లk ఎవడను Txక; ె>య జ³యలే. TEడ జరFగ నటB
6 Tx రక;
ంA య ండనటB
6 %ా Tx క;మరFడ Tx ZLవక;" ప#S>1ినను Tx
"!తN మ ]లk ఎవ"I" Aంతలే. 9 అపడ ఎో]య డగ ోPగ ¯êల;

ZLవక;ల దగ¶ ర ">A య ం(fPQషªP క;మరFడ ా#SP T°బ లk"
అ¨ßటబ క;మరF(ైన అ¨ßలsక; దగ¶ రక;#ా%ా TEను చూAJ". 10
అ¨ßలsక; అత" పmమ %ా PQ9ా±దw VxరణేZి, ఆ}రమ ను
Óి>ÌీN య (ైన %tలతp ఖడ¶ మ ను అత" Iెdన" ెపu%ా 11 #ాà
యజక;డను అ¨ß టబ క;మరFడనగ అ¨ß లsక;ను T°బ లkనున`
అత" తం(fK Pంట-9ా#?rన యజక;లనంద#S" 1ిల; వనం1ింెను. 9ారF
#ాàTUదwక; #ా%ా 12 ¯êల; అ¨ßటబ క;మరF(x, ఆలIంచు మన%ా అతడ
AతN మ Tx P>న9ా(x అT:ను. 13 ¯êల;వ PQషªP క;మరF"I
ఆ}రమ ను ఖడ¶ మ ను ఇAd అత" పmమ న ేవ"±దw VxరణేZి,
అతడ Tx]I లA TEడ జరFగ చున`టBC ంA య ండట?r అతడను
వను జతకc(fJ#³మ" యడగ%ా 14 అ¨ßలsక;#ాజj, #ాàనక; అల;
6 (ై
నమ4కసుÍ(ై, ఆలkచనకరN PQ  నగ#Sలk ఘనతవ¨©ంAన xదువంట- 9ాడ 
ZLవక;లంద#Sలk ఎవడTx`డ? 15 అత" పmమ %ా TEను ేవ"±దw
Vxరణేయ ట TE(ే ఆరం ంAJTx? అ Txక; దూరమగ ను%ాక; #ాà తమ
xసుడT:ౖన Tx]దను Tx తం(fK ఇంట- 9ారంద#S]దను ఈ TEరమ
¹పక;ండను %ాక. ఈ సంగJ"గ#Sd w %tపu P!య  xసుడT:ౖన
Txక; ె>Zిన ాదు అ" #ాà మనVేయ%ా 16 #ాà అ¨ßలsకc, క;ను
 తం(fK ఇంట-9ా#Sకంద#SI" మరణమ "శdయమ అ" ె1ిu 17 PQ9ా
యజక;లగ రF xదు క>Zినందునను, అతడ ా#SPన సంగJ
ె>Zియ Txక; ె>యజ³యక Pనందునను ]రF 9ా#S]ద ప(f చంపడ"
తనచుటBC ">Aయ న` ావ> 9ా#SI ఆజ® ఇెdను. #ాà ZLవక;ల; PQ9ా

యజక;లను హతమ ేయTUల6క య ండ%ా 18 #ాà ోPగ వ ఈ
యజక;ల]ద పడమ" ె12uను. అపడ ఎో]య (ైన ోPగ
యజక;ల]ద ప(fఏâదు ధ#Sంచు"న PQనుబ యPదుగ #S"
ఆనమ న హతమ ేZ2ను. 19 మ#Sయ అతడ యజక;ల పటC ణ న T°బ
ాపరసుÍలను కJN 9ాత హతమ ేZ2ను; మగ 9ా#STE! ఆడ9ా#STE!
బµల;రTE! పZి1ిల6లTE! PQడ6TE! %ారwభమ లTE! %tఱÃ లTE! అ"` ట-"
కJN 9ాత హతమ ేZ2ను. 20 అPే అ¨ßటబ క;మరF(ైన అ¨ßలsక;
క;మరFలలk అబµxరF అను TUకడ త1ిuంచు" ా#SP xదుTUదwక;
వAd 21 ¯êల; PQ9ా యజక;లను చం1ింAన సంగJ xదునక;
ె>యజ³య%ా 22 xదుఆ నమ న ఎో]య (ైన ోPగ
అకడనున`ందున 9ాడ ¯êల;నక; "శdయ మ %ా సంగJ ెల;పన"
TEననుంట-";  తం(fK Pంట-9ా#Sకంద#SI" మరణమ ర1ిuంచుటక; TEను
ారక;డ T:ౖJ" గx. 23 వ భయపడక Tx±దw ఉండమ , Tx ±దw వ
భదKమ %ా ఉందువ; Tx ాKణమ ¬యచూచు 9ాడను  ాKణమ
¬యచూచు9ాడను ఒక(ే అ" అబµxరF ె12uను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 23
1 తరF9ాత Óి>ÌీN య ల; ?PÀల]ద య దz మ ేZి కల6 మ ల]
¥xనమ ను ోచునుచుTx`ర" xదునక; Vనబ(ెను. 2 అంతట
xదుTEను 9:È6 PÀ Óి>ÌీN య లను హతమ ేయ దుTx అ" PQ9ా
±దw Vxరణేయ%ా PQ9ావ 9:È6 Óి>ÌీN య లను హతమ ేZి

?PÀలను రfంచుమ" xదునక; Z2లVెdను. 3 xదు కc(fయ న`
జనుల;¤మ ఇచdట యx ేశమ లk ఉం(fనను మక; భయమ %ా
నున`; Óి>ÌీN య ల Z2ౖనమ ల?దురF%ా ?PÀలక; ¤మ వAdనPQడల
మ#Sంత భయమ కల;గ ను గx అ" xదు అన%ా 4 xదు మరల
PQ9ా±దw Vxరణ ేZ2నువ లA ?PÀలక; 9:ళ6 Øమ ,
Óి>ÌీN య లను  ేJI అపu%Sంచుదున" PQ9ా Z2లVయ%ా 5
xదును అత" జనుల;ను ?PÀలక; వAd Óి>ÌీN య ల య దz మ ేZి
9ా#S" లsసq%ా హతమ ేZి 9ా#S పవలను ోచు"వAd#S. ఈలగ న
xదు ?PÀల ాపరసుÍలను రfంెను. 6 అ¨ßలsక; క;మరF(ైన
అబµxరF ఏâదు ేత పటBC" ా#SP ?PÀలలkనున` xదుTUదwక;
వెdను. 7 xదు ?PÀలక; వAdన సంగJ ¯êల; V" xదు
x రమ ల;ను అడiగడల;నుగల పటC ణమ లk పK9EhంA అందులk మయబ(f
య Tx`డ, ేవడత"" Tx ేJI అపu%Sంెనను T:ను. 8 ాబట-C ¯êల;
?PÀలక; P xదును అత" జనులను మ టC (fంప వలsన"
జనులంద#S" య దz మ నక; 1ిల;వనం1ింెను. 9 ¯êల; తనక; ×(ే
య ేw hంచుచుTx`డ" xదు ఎ#S%S యజక;(ైన అబµxరFను ఏâదును
ెమ4T:ను. 10 అపడ xదుఇWా\PÚయ ల ే9ా PQ9ా, ¯êల;
?PÀలక; వAd నను`బట-C పటC ణమ ను ాడేయ నుేw hంచుచుTx`డ" 
xసుడT:ౖన Txక;ర f%ా ె>యబ(f య న`. 11 ?PÀల జనుల; నను`
అత" ేJI అపu%Sంచుదు#ా?  xసుడT:ౖన Txక; Vనబ(fనటB
6 ¯êల;
%SవచుdTx? ఇWా\PÚయ ల ే9ా PQ9ా, దయేZి  xసుడT:ౖన Txక;

x"" ె>యజ³య మ" ాK#SÍంప%ా అతడ %Sవచుdన" PQ9ా
Z2లVెdను. 12 ?PÀల జనుల; నను` Tx జనులను ¯êల; ేJI
అపu%Sంచుదు#ా అ" xదు మరల మనV ేయ%ా PQ9ా9ారF "ను`
అపu %Sంచుదుర" Z2లVెdను. 13 అంతట xదును xxప ఆరFవందల
మంPQన అత" జనుల;ను లA ?PÀలలk నుం(f తర>, ఎక(fI గల#
అకడక; 9:È6#S. xదు ?PÀలలkనుం(f త1ిuంచు"న సంగJ ¯êల; V"
9:ళ6క మT:ను. 14 అPే xదు అరణమ లk" ండసÍ లమ ల యందును,
yఫ అను అరణమ న ఒక పర తమందును "9ాసమ ేయ చుం(ెను; ¯êల;
అనునమ అత" 9:దIనను ేవడ ¯êల;ేJI అత" నపu%Sంచలదు. 15 తన
ాKణమ ¬య ట?r ¯êల; బయల;ే#?న" ె>Zి" xదు yఫ అరణమ లk
ఒక వనమ న %?ను. 16 అపడ ¯êల; క;మరF(ైన ãTxxను లA, వనమ
లkనున` xదుTUదwక; వAdTx తం(fKPQన ¯êల; "ను` పటBCనజjలడ,
వ భయపడవదుw, 17 వ ఇWా\ PÚయ లక; #ాజ వగ దువ, TEను క;
సహా#STదును, ఇ Tx తం(fK PQన ¯êల;నక; ె>Zియ న`ద" అత"
ె1ిu ేవ"బట-C అత" బలపరెను. 18 #SదwరF PQ9ా స"`¥" "బంధన
ేZి"న తరF9ాత xదు వనమ లk ">ెను, ãTxxను తన Pంట-I
J#S%S 9:æç6ను. 19 yÓీయ ల; బయల;ే#S %Sëయలkనున` ¯êల;TUదwక;
వAdPQÌీ¹నుక; దfణమ న నున` హ×లమనమ లk" అరణమ న
ండ సÍ లమ లయందు మ మధ xదు x%Sయ Tx`(ే. 20 #ాజj, 
మT°షC మంతట- పన %Sరమ 4; #ాజ9:ౖన  ేJI అత"" అపu%Sంచుట
మ ప" అ" ెపu%ా 21 ¯êల; 9ా#S ఇట6 T:ను]రF Txయందు

క"కరప(fనందు?r ]క; PQ9ా ఆ#ా దమ కల;గ ను %ాక. 22 ]రF
P అతడ ఉండసÍ లమ ఏదPన, అత"" చూAన9ాడ ఎవడPన
"శdయమ %ా ె>Zిను(f; అతడ బహÑ య IN%ా పKవ#SNంచుచుTx`డ" Txక;
Vనబ(ెను గనుక 23 ]రF బహÑ జjగ\తN%ా నుం(f, అతడండ మరFగ
xవలను క" 12ట-Cయ న` సంగJయంత Txక; ె>యజ³య ట?r మరల
Tx±దw క; తపuక రం(f, అపడ TEను ] కc(x వతp
N ను, అతడ ేశమ లk
ఎకడనుం(fనను యx9ారంద#Sలk TEను అత" 9:దI పటBCందును. 24
అంతట 9ారF లA ¯êల;కంటM మ ందు yఫనక; J#S%S 9:È6#S. xదును అత"
జనుల;ను PQÌీ¹నుక; దfణప 9:ౖపననున` xనమ లk" మãను
అరణమ లk ఉండ%ా 25 ¯êల;ను అత" జనుల;ను తను` 9:దక;ట?r
బయల;ే#Sన మట xదు V", ండ hఖరమ %S మãను అరణమందు
"9ాసమ ేZ2ను. ¯êల; అ V" మãను అరణమ లk xదును తరFమ
బ¢PQను. 26 అPే ¯êల; పర తమ ఈ తటBCనను xదును అత"
జనుల;ను పర తమ ఆ తటBCనను వచుండ%ా xదు ¯êల;దగ¶ రనుం(f
త1ిuంచు" వలsన" త రపడచుం(ెను. ¯êల;ను అత" జనుల;ను
xదును అత" జనులను పటBCనవలsన" 9ా#S" చుటBC నుచుం(f#S. 27
ఇటB
6 ండ%ా దూత ±కడ ¯êల;TUదwక; వAdవ త ర%ా రమ 4, Óి>ÌీN య ల;
దం(ెJN వAd ేశమ లk రబ(fయ Tx`ర" ెపu%ా 28 ¯êల; xదును
తరFమ ట మ" 9:నుకక; J#S%S Óి>ÌీN య లను ఎదు#tనబ¢PQను. ాబట-C
Z2లహమ4లsÅతp1 అ" ఆ సÍ లమ నక; 1LరF 12టCబ(ెను. 29 తరF9ాత xదు
అకడనుం(f P ఏT:¶ ºI వAd ండ సÍ లమ లలk "9ాసమ

ేయ చుం(ెను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 24
1 ¯êల; Óి>ÌీN య లను తరFమ ట మ" J#S%S#ా%ా xదు ఏT:¶ º
అరణమందుTx`డ" అత"I వరN మనమ వెdను. 2 అపడ ¯êల;
ఇWా\PÚయ లంద#Sలkనుం(f మడ 9Eలమం" ఏరuరచు" వAd,
ండ¤కలక; 9ాసమ లగ hలపర తమ ల]ద xదును అత" జనులను
9:దక;ట?r బయల;ే#?ను. 3 మర¶ మ ననున` %tఱÃ ొడ6క; అతడ #ా%ా అకడ
గ హ ±కట- కనబ(ెను. అందులk ¯êల; శంా"వ#SNI %ా xదును అత"
జనుల;ను ఆ గ హ లkప>´µగమ లలk ఉం(f#S గనుక 4 xదు జనుల;
అ% దృÌిC I ఏ మంAో అ వ అత"I ేయ నటB
6  శతpKవ" 
ేJI అపu%Sంతp న" PQ9ా  ె1ిuన నమ వెdన" అత"
అన%ా; xదు లA వAd ¯êల;నక; ె>యక;ండ అత" 12ౖవసN ప ెంగ ను
ÅZ2ను. 5 ¯êల; 12ౖవసN మ ను xను ÅZ2న" xదు మనసుq TUAd 6 ఇతడ
PQ9ాేత అÌLకమ TUంన9ాడ గనుక PQ9ాేత అÌికN ;(ైన Tx
పKభ వనక; TEను ఈ ారమ ేయను, PQ9ానుబట-C అత" TEను చంపను
అ" తన జనుల ె12uను. 7 ఈ మటల; ె1ిu xదు తన జనులను
అడi %SంA ¯êల; ]I "యక 9ా#S" ఆ12ను. తరF9ాత ¯êల; లA
గ హలkనుం(f బయల;9:È6 మర¶ మ న PQను. 8 అపడ xదు లA
గ హలkనుం(f బయల;9:È6Tx P>న9ా(x #ాజj, అ" ¯êల; 9:నుకనుం(f ³క
9Eయ%ా ¯êల; 9:నుక చూెను. xదు TEల ¯ాాCంగ ప(f నమ¯ారమ ేZి 9

¯êల; ఇట6 T:నుxదు క; ×డేయనుేw hంచుచుTx`డ" జనుల; ె1ిuన
మటల; 9:ందుక; Vను చుTx`వ? 10 ఆలkAంచుమ ; ఈ నమ న
PQ9ా "ను` ఏలగ గ హలk TxేJI అపu%SంెT° అ  కం(x6ర
చూAJ9E; ందరF "ను` చంపమ" Tx ె1ిuనను TEను యందు
క"క#SంAఇతడ PQ9ాేత అÌLకమ TUంన9ాడ గనుక Tx
P>న9ా" చంపన" TEను ె1ిuJ". 11 Tx తం(öK చూడమ , ఇ%, చూడమ .
"ను` చంపక  వసN పెంగ మతK¤ ÅZిJ" గనుక Txవలన క; ×డ
ఎంతమతpK◌ును #ాద"య , Txలk త1ిuదమ ఎంతమతKమ ను లద"య ,
వ ె>Zినవచుdను.  Vషయ TEను ఏాపమ ను ేయ"9ాడT:ౖ
య ండ%ా వ Tx ాKణమ ¬యవలsన" నను` తరFమ చుTx`వ. 12 క;ను
Txక;ను మధ PQ9ా Txయమ ¬రFdను. PQ9ా Tx Vషయ
పగ¬రFdను%ా" TEను "ను` చంపను. 13 ప#S క;ల; ¯ామమ ె1ిuనటBC
దుషp
C ల ేతTE ౌషC ~మ పటBCను%ా" TEను "ను` చంపను. 14 ఇWా\PÚయ ల
#ాà ఎవ" పటBCన బయల;ే#S వAd య Tx`డ? ఏాట-9ా""
తరFమ చుTx`డ? చAdన క;కనుగx? !న`>6 " గx? 15 PQ9ా
క;ను Txక;ను మధ Txయ¥పJPQ ¬రFu ¬రFdను%ాక; ఆయTE సంగJ
Vx#SంA Tx పmమ న 9ాజ?మ(f  వశమ ాక;ండ నను` "#wÌి"%ా
¬రFdను%ాక. 16 xదు ఈ మటల; ¯êల; మటల(f x>ంప%ా
¯êల;xx TxయTx, ఈ పల;క; ేTx అ" ëగ¶ ర%ా ఏ(fd 17 xదు
ఇట6 T:నుPQ9ా నను` ేJ కపu%Sంప%ా నను` చంపక V(fAనందుక; 18
ఈ నమ న వ Tx అపారమ నక; ఉపారమ ేZిన 9ాడ9:ౖ, Tx PQడల

క;న` ఉపారబ z " 9:ల6(fేZిJV గనుక వ TxకంటM JపరFడవ. 19
ఒక"I తన శతpKవ ొ#SIనPQడల ¤ల;ేZి పం1ి9Eయ Tx? ఈ నమ న
వ Txక; ేZినx""బట-C PQ9ా పKJ%ా క; ¤ల; ేయ ను%ాక. 20
"శdయమ %ా వ #ాజ వగ దువ"య , ఇWా\PÚయ ల #ాజమ క;
ZిÍ రపరచ బడన"య Txక; ె>య ను. 21 ాబట-C Tx తరF9ాత Tx
సంతJ9ా#S" వ "ర4లమ ేయక;ండనటB
6 ను, Tx తం(fK ఇంట-లkనుం(f
Tx 1LరF వ ట-C 9Eయ క;ండనటB
6 ను PQ9ా Txమమ న Txక;
పKమణమ ేయ మ . అంతట xదు ¯êల;నక; పKమణమ ేZ2ను 22
అపడ ¯êల; ఇంట-I J#S%S వెdను; అPే xదును అత" జనుల;ను తమ
ండసÍ లమ లక; 9:È6 P#S.
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1 సమPల; మృJTUంద%ా ఇWా\PÚయ లందరF.... కcడ" అతడ
చ"PQన" పKల1ించుచు, #ామ లkనున` అత" ఇంట- "9Eశనమ లk అత"
సమ¥ేZిన తరF9ాత xదు లA ా#ాను అరణమ నక; 9:æçåను. 2
క#?4ల;లk" మãనునందు ఆZిN గల9ా(ొకడ ాపరమ ం(ెను. అతడ బహÑ
´µగవంతpడ, అత"I మడ9Eల %tఱÃ ల;ను 9:P ¤కల;ను ఉం(ెను.
అతడక#?4ల;లk తన %tఱÃ ల బÐచుd కJN #Sంచుట?r P య ం(ెను. 3 అత"
1LరF Txబµల;, అత" ´µర 1LరF అáగPÀల;. ఈ ZీN  సుబ z గలై
రపZిPQయ ం(ెను. అPే చరలనుబట-C చూడ%ా Txబµల; ¹టB9ాడను
దు#ా4రF¶డT:ౖ య ం(ెను. అతడ ాలబ సంతJ 9ాడ. 4 Txబµల;

%tఱÃ లబÐచుd కెN ర 9EPంచుచుTx`డ" అరణమందున` xదు V" 5 తన
ప" 9ా#Sలk పమం" 1ి>A 9ా#S ఇట6 T:ను]రF క#?4ల;నక; Txబµల;
TUదwక; P, Tx 1LరF ె1ిu క;శల పKశ`ల(f%S 6 ఆ ´µగవంతp"క;ను 
Pంట-I" క; క>%Sన అంతట-I" ³మమవను%ాక అ" ప>I PÀ
వరN మనమ ె>యజ?పuవలsను. 7  ±దw %tఱÃ లబÐచుd కJN #Sంచు
9ారFTx`రను సంగJ Txక; Vనబ(ెను;  %tఱÃ ాపరFల; మ దగ¶ రనుండ%ా
¤మ 9ా#SI ఏ ×డనుేZి య ండలదు; 9ారF క#?4ల;లk నున`ంతాలమ
9ా#³య %tటBCనలదు; 8  ప" 9ా#S" వ అ(f%SనPQడల 9ా#ాలగ
ెపదురF. ాబట-C Tx ప"9ా#SI దయ చూపమ . భనమ న ¤మ
వAdJVు గx;  IషCమ వAdనటBC  xసులక;ను  క;మరF(ైన
xదునక;ను ఇమ 4. 9 xదు ప"9ారF వAd అత" 1LరF ె1ిu ఆ
మటల"`ట-" Txబµల;నక; ె>యజ³Zి కcరFdండ%ా 10 Txబµల;xదు
ఎవడ? PQషªP క;మరF(ెవడ? తమ యజ మనులను V(fA ా#SPన
xసుల; ఇపడ అTEక; ల;Tx`రF. 11 TEను సంాంచు"న అన`ానమ
లను, Tx %tఱÃ లబÐచుd కJN #Sంచు9ా#Sరక; TEను వ¥ంAన పమంసమ ను
¬Zి, TEను బÐJN %ా ఎరFగ" 9ా#S IతN pTx? అ" xదు xసుల ెపu%ా 12
xదు ప"9ారF 9:నుకక; J#S%S ోవపటBC" P అత"I ఈ
మటల"`య ె>యజ³Zి#S. 13 అంతట xదు 9ా#S]రందరF ] కతp
N లను
ధ#Sంచును డన%ా 9ారF కతp
N ల; ధ#Sంచు"#S, xదు కcడను కJN ఒకటధ#Sంెను. xదు 9:నుక xxప Txల;గ వందలమం బయల;ేర%ా
#?ండవందల మం ¯ామను దగ¶ ర ">A#S. 14 ప"9ాడ ఒకడ Txబµల;

´µరPQన అáగPÀల; ఇట6 T:ను అమ4, xదు అరణమ లk నుం(f, మన
యజమను" క;శల పKశ`లడగ ట?r దూతలను పం1ించ%ా అతడ 9ా#S
కSనమ %ా మట ల(ెను. 15 అPే ఆ మనుషpల; మ?ం ఉపారమ
ేZియ Tx`రF ¤మ లమ లk 9ా#S మధను సంచ#Sంచుచున`ంత ZLప
అాయమ %ా" నషC మ %ా" మక; సంభVంపTEలదు. 16 ¤మ %tఱÃ లను
ాయ చున`ంతZLప 9ారF #ాJKంబగళØ
6 మచుటBC ాKారమ %ా ఉం(f#S. 17
అPే మ యజమను"I" అత" ఇంట- 9ా#Sకంద#SI" 9ారF ×డేయ
"శdPంA య Tx`రF గనుక ఇపడ వ ేయవలZినx"" బహÑ
జjగ\తN%ా ఆలkAంచుమ . మన యజమనుడ బహÑ ప"I మ>న9ాడ,
ఎవ"" తన మటలడ యడ అT:ను. 18 అందుక; అáగPÀల; Txబµల;
ఏ!య ెపuక త రప(f #?ండవందల #tటMC లను, #?ండ xKÔరసప Jతp
N లను,
వం(fన అPదు %tఱÃ ల మంస మ ను, అPదు మ"కల 9EAన ¥xనమ ను,
నూరF xKm%?లలను, #?ండవందల అం¸రప అడలను %ారw భమ ల]ద
9EPంA 19 ]రF TxకంటM మ ందు%ా వ(f, TEను ] 9:నుకనుం(f వెdదన"
తన ప"9ా#SI ఆజ® "Ad 20 %ారwభమ ]ద ఎI పర తప లkయలk"I
వచుdచుండ%ా, xదును అత" జనుల;ను ఆక; ఎదురFప(f#S, ఆ 9ా#S"
క>Zి T:ను. 21 అంతక;మ నుప xదుTxబµల;నక; క>%Sన x" అంతట-లk
ఏయ క;ండ ఈ అరణమ లk అత" ఆZిN అంతయ TEను వరÍమ %ా
ాయ చు వAdJ"; ఉపారమ నక; Txక; అపారమ ేZియ Tx`(ే 22 అ"
అను" అత"క;న` 9ా#Sలk ఒక మగ1ిల69ా"T:ౖనను ెల69ారFనపuట-I
TEనుండ"యను; లx ేవడ మ#S %tపu అాయమ xదు శతpKవలక;

కల;గ జ³య ను%ాక అ" పKమణమ ేZియ ం(ెను. 23 అáగPÀల;
xదును కను%t", %ారwభమ ]దనుం(f త ర%ా %S xదునక; ¯ాాCంగ
నమ¯ారమ ేZి అత" ాదమ ల; పటBC" ఇట6 T:ను 24 Tx P>న9ా(x,
PÀ ోషమ Txద" PQంచుమ ;  xసు#ాలT:ౖన నను` మటలడ "మ 4, 
xసు#ాలT:ౖన TEను ెపమటలను ఆలIంచుమ ; 25 Tx P>న 9ా(x,
దుషp
C (ైన PÀ Txబµల;ను లm12టCవదుw, అత" 1LరF అత" గ ణమ లను
సూAంచుచున`, అత" 1LరF Txబµల;, ¹టBతనమ అత" గ ణమ ; Tx
P>న9ాడ పం1ింAన ప"9ారF Txక; కనబడలదు. 26 Tx P>న9ా(x,
PQ9ా yవమ డ  yవమ డ ాKణ}" ేయక;ండ PQ9ా
"ను` ఆ1ియ Tx`డ.  ెP "ను` సంరfంెనన`మట "జమ"
PQ9ా yవమ డ  yవమ డ అ" పKమణమ ేయ చుTx`ను. 
శతpKవల;ను Tx P>న9ాడ9:ౖన క; ×డ ేయనుేw hంచు 9ారFను
Txబµల;వలs ఉందురF %ాక. 27 అPే TEను Tx P>న9ాడవగ ±దw క;
ెAdన PÀ ానుకను Tx P>న9ాడవగ "ను` 9:ంబ(fంచు ప"9ా#SI
ఇ1ిuంA 28  xసు#ాలT:ౖన Tx తప m!ంచుమ . Tx P>న9ాడవగ వ
PQ9ా య దz మ లను ేయ చుTx`వ గనుక Tx P>న 9ాడ వగ క;
ఆయన Wాశ తన సంతJ "చుdను. వ బKదుక; నమ ల"`టను క;
అాయమ కల;గ క;ండను. 29 "ను` ¨©ంZించుట?rనను  ాKణమ
¬య ట?rనను ఎవ(ైన ఉేw hంAనPQడల, Tx P>న 9ాడవగ  ాKణమ 
ేవ(ైన PQ9ా±దw నున` yవపమటలk కటC బడను; ఒకడ
వ(fZ2ల #ాP Vస#SనటB
6 ఆయన  శతpKవల ాKణమ లను Vస#S9Eయ ను.

30 PQ9ా Tx P>న9ాడవగ "ను` గ#Sd Z2లVAdన ¤లంతట-" క;
ేZి "ను` ఇWా\ PÚయ ల]ద అ¥పJ"%ా "రÞPంAన తరF9ాత 31 Tx
P>న9ాడవగ వ రకN మ ను "ారణమ %ాAంంAనందు³%ా", Tx
P>న9ాడవగ వ పగ¬రFd " నందు³%ా", మT°Vxరనను
దుఃఖనను Tx P>న9ాడవగ క; ఎంత మతKమ ను కల;గక వను
%ాక, PQ9ా Tx P>న9ాడవగ క; ¤ల; ేZిన తరF9ాత వ 
xసు#ాలనగ నను` జj®పకమ ేZి నుమ అT:ను. 32 అందుక;
xదుTxక; ఎదురF పడట?r "ను` పం1ిన ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాక; ¯NతKమ కల;గ ను %ాక. 33 TEను పగ ¬రFdనక;ండను ఈ
నమ న ాKణమ ¬యక;ండను నను` ఆ1ినందు?r వ ఆ#ా దమ
TUందుదువ %ాక. వ చూ1ిన బ z Vషయ క; ఆ#ా దమ కల;గ ను
%ాక. 34 వ త రప(f నను` ఎదు#tనక Pన PQడల, క;
}"ేయక;ండ నను` ఆటంకపరAన ఇWా\ PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా
yవమ డ ెల69ారF లk%ా Txబµల;నక; మగ9ా(ొకడను Vడవబడడన`
మట "శdయమ అ" ె1ిu 35 తన±దw క; ఆ ెAdన 9ాట-" ఆేత
¬Zి" మటల; TEను ఆలIంA  మనV నం%§క#SంAJ", సమ¥xనమ %ా
 Pంట-I మ4" ఆ ె12uను. 36 అáగPÀల; J#S%S Txబµల;TUదwక;
#ా%ా, #ాàల; VందుేZినటB
6 అతడ ఇంట-లk VందుేZి, xKగ చు బహÑ
సంÌించుచు మతp
N %ానుం(ెను గనుక ెల69ారFవరక; ఆ అత" w
%tపu మ#³!య ెపuక ఊరక;ం(ెను. 37 ఉదయ మ న Txబµల;నక; మతp
N
త%S¶య న`పడ అత" ´µర అత" ఆ సంగతpలను ె>యజ?పu%ా

భయమ ేత అత" గ ం(ెప%Sలsను, అతడ #ాJవలs ë%SZి"PQను. 38 ప
నమ లsౖన తరF9ాత PQ9ా Txబµల;ను nతN %ా అతడ చ"PQను. 39
Txబµల; చ"PQన" xదు V"PQ9ా Txబµల; ేZిన ×డను అత"
తల]I ర1ిuంెను గనుక తన xసుడT:ౖన TEను ×డ ేయక;ండ నను`
ాా(f, Txబµల;వలన TEను ంన అవమనమ ను ¬#Sdన PQ9ాక;
¯NతKమ కల;గ ను %ాక అT:ను. తరF9ాత xదు అáగPÀల;ను 12ం(f6
ేZినవలsన" ఆ మటలడ త%Sన9ా#S" పం12ను. 40 xదు ZLవక;ల;
క#?4ల;లkనున` అáగPÀల; TUదwక; వAdxదు మమ 4ను 1ి>A "ను`
12ం(f6 ేZినుట?r డ"రండ" పం12నన%ా 41 ఆ లA ¯ా%Sలప(fTx
P>న9ా" AతN మ ; Tx P>న9ా" ZLవక;ల ాళØ
6 కడగ టక; Tx P>న9ా"
xసు#ాలనగ TEను Zిదzమ %ా నుTx`న" ె1ిu 42 త ర%ా లA %ారwభమ ]ద
ఎIతన 9:నుక నడచుచున` అPదుగ రF ప"కెN ల కcడ xదు పం1ిన
దూతల9:ంబ(f #ా%ా xదు ఆను 12ం(f6 ేZిT:ను. 43 మ#Sయ xదు
PQజ?KPల; ZీN  PQన అ¨ßT°యమ ను 12ం(f6 ేZి"య ం(ెను; 9ా#SదwరF
అత"I ´µరల;%ా ఉం(f#S. 44 ¯êల; తన క;మ#?N PQన ]ాల; అను xదు
´µరను పÚN Pలను గÚ6 మ 9ా(ైన లPÀషp క;మరF"I ఇAd య ం(ెను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 26
1 అంతట yÓీయ ల; %Sëయలk ¯êల;TUదwక; వAd...xదు PQÌీ¹ను ఎదుట
హ×లమన మ లk x%S య Tx`డ" ె>యజ³య%ా 2 ¯êల; లA ఇWా\PÚ
య లలk ఏరuరచబ(fన మడ9Eల మం" ¬Zి" yఫ అరణమ లk

xదును 9:దక;టక; yఫ అరణ మ నక; PQను. 3 ¯êల; PQÌీ¹ను
ఎదుటనున` హ×లమనమందు Kవ పKకను గ%ా, xదు అరణమ లk
"వZించుచుం(f తను` పటBCనవలsన" ¯êల; అరణమ నక; వెdన" V" 4
9Eగ ల9ా#S" పం1ి "శdయమ %ా ¯êల; వెdన" ె>ZిT:ను. 5 తరF9ాత
xదు లA ¯êల; దండ %Sన సÍ లమ దగ¶ రక; వAd, ¯êల;ను ¯êల;నక;
Z2ౖTx¥పJయగ TEరF క;మరF (ైన అబé`రFను పరFం(fయ ండ%ా
9ారFన`సÍ లమ కను %tT:ను. ¯êల; దండ\తN ళమ లk పండన%ా దండ9ారF
అత"చుటBC నుం(f#S. 6 అపడ xదుాæçమ లk"I ¯êల; దగ¶ రక; Txకcడ
ఎవరF వతp
N ర" ¨©¬Nయ (ైన అ¨ßలsక;ను Z2రయ క;మరFడను
ã9ాబ నక; సదరFడనగ అáÌ2ౖ" నడగ%ాకcడ TETE వతp
N న"
అáÌ2ౖ యT:ను. 7 xదును అáÌ2ౖయ ను #ాJK9Eళ ఆ జనుల దగ¶ రక; %ా
¯êల; దండ \తN ళమ లk పండ" "దK బ¢వచుం(ెను, అత" PÀటM అత"
తలగడ దగ¶ ర TEలను Txట-య ం(ెను, అబé`రFను జనుల;ను అత" చుటBC
పండ"య ం(f#S. 8 అపడ అáÌ2ౖ xదుేవడ ఈ నమ న 
శతpKవ" కపu%Sంెను; ాబట-C  AతN ే ఆ PÀటM ఒకటB (fA,
TEనత"" భ!I Txట-9Eతpను, ఒక ెబËTE ప#Sారమ ేతpనన%ా 9
xదువత" చంపకcడదు, PQ9ాేత అÌLకమ TUంన9ా"" చం1ి
"#wÌియగ ట PQవ"I ¯ాధమ ? 10 య9ా yవమ డ PQ9ాP
అత" nతp
N ను, అతడ అాయమ వలన చచుdను, లx య దz మ నక;
P నhంచును; 11 PQ9ాేత అÌLకమ TUంన 9ా"" TEను చంపను;
ఆలగ న TEను ేయక;ండ PQ9ా నను` ఆపను%ాక. అPే అత"

తలగడ దగ¶ రనున` PÀటMను ళ6 బ (fi " ¬Zి" మనమ 9:È6దమ రమ4"
అáÌ2ౖ ె1ిu 12 ¯êల; తలగడదగ¶ ర నున` PÀటMను ళ6 బ (fi " ¬Zి"
9ా#SదwరF 9:È6P#S. PQ9ాేత 9ా#S కంద#SI %ాఢ"దK కల;గ%ా 9ా#Sలk
ఎవడను "దK ¤ల;నలదు, ఎవడను వAdన 9ా#S" చూడలదు, జ#S%Sనx"
గ రFN పట-C న9ా(ొకడను లడ. 13 తరF9ాత xదు అవతలక;P దూరమ %ా
నున` ండ]ద ">A, ఉభయ ల మధను xల PQడమ ండ%ా 14
జనుల;ను TEరF క;మరF(ైన అబé`రFను VనునటB
6 అబé`ర, వ
మటలడ9ా? అ" ³క 9Eయ%ా అబé`రF ³కల;9EZి#ాàను "దKలప 9:వడవ"
అ(f%?ను. 15 అందుక; xదువ మగ9ాడవ ా9ా? ఇWా\PÚయ లలk 
వంట-9ా(ెవడ? క; యజమనుడగ #ాàనక;  9:ందుక; ాప ాయక
JV? క; యజమనుడగ #ాàను సంహ#Sంచుటక; జనులలk ఒకడ
ేరFవక; వెdTE; 16  పKవరN న అను కcలమ ాదు, వ hmక; ాతpKడ9E;
PQ9ా ేత అÌLకమ TUంన  P>న9ా"I వ రmకమ %ా
నుండలదు; PQ9ా yవమ డ వ మరణhmక; ాతpKడవ. #ాà±క
PÀటM PQకడ నున`ో చూడమ , అత" తలగడ±దw నున` ళ6 బ (fi
PQకడ నున`ో చూడమ అ" ప>?ను. 17 ¯êల; xదు స రమ
ఎ#S%Sxx TxయTx, P  స ర¤గx అ" అన%ా xదు ఇట6 T:నుTx
P>న9ా(x Tx #ాజj, Tx స ర¤. 18 Tx P>న 9ాడ తన xసు" ఈలగ
ఎందుక; తరFమ చుTx`డ? TETE! ేZిJ"? Txవలన ఏ ×డ క;
సంభVంచును? 19 #ాజj Tx P>న 9ా(x,  xసు" మటల; Vనుమ .
Tx]ద పడవలsన" PQ9ా "ను` 1LK#³1ింAనPQడల T:ౖ9Eదమ ేZి

ఆయనను WాంJపరచవచుdను. అPే నరFలsవ#?rనను "ను` 1LK#³1ింAన
PQడల 9ారF PQ9ా దృÌిC I Wాపగ\సN ులగ దురF. 9ారFవ ేశమ ను
V(fA అన ేవతలను పంచుమ" Tx ె1ిu, PQ9ా ¯ా సÍ ~మ నక;
హతp
N నక;ండ నను` 9:>9Eయ చుTx`రF. 20 Tx ేశమ నక; దూరమ %ాను,
PQ9ా స"`¥I ఎడమ%ాను TEను మరణమ TUందకవదును %ాక.
ఒకడ పర తమ ల]ద ðà1ిటCను త#S!నటBC ఇWా\Pల; #ాజ9:ౖన వ
!న`>6 " 9:దక;ట?r బయల;ే#S వAdJV. 21 అందుక; ¯êల;TEను ాపమ
ేZిJ", ఈ నమ న TxాKణమ  దృÌిC I 1ిKయమ %ా నుం(fనx"బట-C TEను
Iక ×డేయను. xx TxయTx, Tx±దw క; J#S%Sరమ 4; 9:ఱÃ 9ాడT:ౖ TEను
బహÑ తప ేZిJనన%ా 22 xదు#ాజj, P%  PÀటM Tx±దw నున`,
ప"9ా#Sలk TUకడ వAd x" ¬Zినవచుdను. 23 PQ9ా ఈ నమ
"ను` Txక; అపu%SంAనను TEను PQ9ా ేత అÌLకమ TUంన9ా""
చంపTUల6క Pనందున ఆయన Tx J" Tx VWా సతను చూA Txక;
పKJఫలమ దయ ేయ ను. 24 AతN %Sంచుమ , ఈ నమ న  ాKణమ Tx
దృÌిC I ఘననందున PQ9ా Tx ాKణమ ను తన దృÌిC I ఘనమ %ా ఎంA
బµధల"`ట-లkనుం(f నను` రfంచును%ాక అ" ె12uను. 25 అందుక;
¯êల;xx TxయTx, వ ఆ#ా దమ ందుదువ %ాక; వ
ఘనారమ లను పను" Vజయమ TUందుదువ%ాక అ" xదు
అT:ను. అపడ xదు తన మర¶ మ న 9:È6PQను, ¯êల;ను తన
సÍ లమ నక; J#S%S వెdను.
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1 తరF9ాత xదుTEను ఇకడ "ల;చుట మంA ాదు, ఏో ఒక నమ న
TEను ¯êల;ేత Txశన మగ దును; TEను Óి>ÌీN య ల ేశమ లk"I
త1ిuంచు" వదును, అపడ ¯êల; ఇWా\PÚయ ల స#S హదుwలలk నను`
9:దక;ట మనునును గనుక TEను అత" ేJలkనుం(f త1ిuంచుందున"
అను" 2 లA తన±దw నున` ఆరFవందలమం కcడ పKయణ
మãక; క;మరFడను %ాతp #ాàT:ౖన ఆ×షpTUదwక; వెdను. 3 xదు
%ాతpలk ఆ×షpTUదw ేర%ా అతడను అత" 9ారందరFను తమ తమ
క;టBంబమ ల స¤తమ %ా ాపరమ ం(f#S. PQజ?KPÚయ #ాలగ
అ¨ßT°యమ , Txబµల; ´µరPQయ ం(fన క#?4Úయ #ాలగ అáగPÀల;
అను అత" Pదw రF ´µరల; xదుకcడ ఉం(f#S. 4 xదు %ాతpనక;
ా#SPన సంగJ ¯êల;నక; ె>Zిన ]దట అతడ xదును 9:దక;ట
మ" 9EZ2ను. 5 అంతట xదు#ాజపరమందు ±దw  xసుడT:ౖన TEను
ాపరమ ేయTEల?  దృÌిC I TEను అనుగ\హమ ంన9ాడT:ౖే బయటపటC ణమ లలk ఒకx"యందు TEను ాపరమ ండటక; ఒక సÍ లమ
ఇ1ిuంచుమ" ఆ×షpను అడగ%ా 6 ఆ×షp Zిక6గ అను %ా\మమ ను ఆ
నమ న అత" Iెdను. ాబట-C TEట-వరక; Zిక6గ యx#ాàల వశమ న
నున`. 7 xదు Óి>ÌీN య ల ేశమ లk ాపరమ ం(fన ాల మంత ఒక
సంవతqరమ Txల;గ T:లల;. 8 అంతలk xదును అత" 9ారFను
బయల;ే#S %?ష#§య ల ]దను %?జ?#§య ల]దను అమల×య ల]దను

ప(f#S పKయణసుÍల; వమర¶ మ న షరFనుం(f ఐగ పNవరక; నున`
ేశమ లk 9ారF పర మ ాపరమ ండ%ా 9 xదు ఆ ేశసుÍలను
హతమ ేZి, మగ9ా"TE! ఆడ x"TE! PQవ#S" సyవల;%ా Vడవక
%tఱÃ లను ఎడ6 ను %ారw భమ లను ఒంటMలను వసN మ లను ోచు" J#S%S
ఆ×షpTUదwక; వెdను. 10 ఆ×షpఇపడ ]రF దం(ెJN ేశమ లk జరబ(fJ#ా
అ" xదు నడగ%ా xదుయx ేశమ నక;ను PQర¨¼4PÚయ ల
ేశమ న క;ను ³య ల ేశమ నక;ను దfణమ %ా ¤మ ఒక పKేశమ లk
జరబ(fJమT:ను. 11 ఆలగ న xదు ేయ చు వెdను. అతడ Óి>ÌీN య ల
ేశమ లk "వ ZింAనంత ాలమ ఈ పKారమ %ా ేయ న" తమ 4ను
గ #SంA 9ారF ెపదు#³¹ అ" %ాతpక; వరN మనమ ేగల మగ9ా"T:ౖనను
ఆడ x"T:ౖనను xదు బKతpక "యలదు. 12 xదు తన జనులsౖన
ఇWా\PÚయ ల; తనయందు బÐJN %ా అసహపడనటB
6 ేZ2ను గనుక అతడ
సxాలమ Txక; xసుడ%ాను ఉండన" అను" ఆ×షp xదు మట
న4ను.
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1 ఆ నమ లలk Óి>ÌీN య ల; ఇWా\PÚయ ల... య దz మ ేయవలsన"
Z2ౖనమ లను సమకc#Sd య దz మ నక; Zిదzపడ%ా, ఆ×షp xదును
1ి>ATEను దం(ెతN%ా వను  జనుల;ను Tx కcడ య దz మ నక;
బయల;ే#S #ావలsన" ప#Sారమ %ా ె>Zినుమన%ా 2 xదు
xసుడT:ౖన TEను ేయబ¢వ ారమ ఏో అ వ ఇపడ ె>Zిందు

వT:ను. అందుక; ఆ×షpఆల%?rే "ను` ఎపuట-I Txక; సంరmక;డ%ా
"రÞPంతpనT:ను. 3 సమPల; మృJబÐంద%ా ఇWా\PÚయ ల; అత"
గ #SంA Vలపమ ేZి #ామ అను అత" పటC ణమ లk అత"
ాJ12ట-Cయ ం(f#S. మ#Sయ ¯êల; కరÞ1ిWాచమ గల9ా#S" Aల6 ం%S9ా#S"
ేశమ లk నుం(f 9:ళ6%tట-C య ం(ెను. 4 Óి>ÌీN య ల; దం(ెJN వAd షTEమ లk
గ%ా, ¯êల; ఇWా\PÚయ లంద#S" సమకc#?dను; 9ారF %SలkËవలk %S#S. 5
¯êల; Óి>ÌీN య ల దండను చూA మనసుqనందు భయకంపమ TUం 6
PQ9ా ±దw Vxరణేయ%ా PQ9ా స ప`మ x #ా T:ౖనను
ఊ#§మ x #ాT:ౖనను పKవకN లx #ాT:ౖనను ఏ!య Z2లVయక;ం(ెను. 7
అపడ ¯êల;Tx రక; ]రF కరÞ 1ిWాచమ గల ±క ZీN " కను%tను(f; TEను
P x"ేత Vxరణ ేతpన" తన ZLవక;లక; ఆజ® ఇయ%ా 9ారFAతN మ ,
ఏT°w రFలk కరÞ1ిWాచమ గల ±కె య న`ద" అత" ె1ిu#S. 8 ాబట-C
¯êల; మరF 9Eషమ ధ#SంA 9EరF బటC ల; ¾డగ " Pదw రF మనుషpలను
9:ంటబ¿టC B" P #ాJK9Eళ ఆ ZీN ±దw క; వAdకరÞ1ిWాచమ x #ా Txక;
శక;నమ ె1ిu Tx మటలడట?r TEను  ెప9ా" ర1ిuంచుమ" Åర%ా
9 ఆ ZీN  ఇ%, ¯êల; ేPంAన క; ె>Zిన ాx? కరÞ1ిWాచమ గల9ా#S"
Aల6 ం%S9ా#S" అతడ ేశమ లk ఉండక;ండ "ర4లమ ేZ2ను గx. వ Tx
ాKణమ రక; ఉ#S ±%S¶ Txక; మరణ¤ల ర1ిuంతpవ అ" అత" అT:ను.
10 అందుక; ¯êల;PQ9ా yవమ డ º""బట-C క; hm PQంత
మతKమ ను #ాద" PQ9ా Txమమ న పKమణమ ేయ%ా 11 ఆ ZీN 
మట లడట?r TET:వ" ర1ిuంపవలsన" యడగ%ా అతడసమPల;ను

ర1ిuంపవలsనT:ను. 12 ఆ ZీN  సమ Pల;ను చూA నపడ ëగ¶ ర%ా
³క9EZివ ¯êల;9E; వ నT:`ందుక; ¹సపAdJవ" ¯êల; ెపu%ా 13
#ాàవ భయపడవదుw, క; ఏ! కనబ(fనద" ఆ నడగ%ా
ఆేవతలలk ఒకడ భ!లkనుం(f 12ౖI వచుdట TEను చూచుచుTx`నT:ను.
14 అందుకతడఏ రపమ %ా ఉTx`డ" x" న(f%S నందుక; అదుపuటకప"న మ స>9ా(ొకడ 12ౖI వచుdచుTx`డన%ా ¯êల; అతడ సమPల;
అ" ె>Zి" ¯ా%Sలప(f నమ¯ారమ ేZ2ను. 15 సమPల;నను`
12ౖIరమ4"  9:ందుక; ¾ందర12ట-CJవ" ¯êల; నడగ%ా ¯êల;TEను బహÑ
శ\మలkనుTx`ను; Óి>ÌీN య ల; Tx ]I య దz మ నక; #ా%ా ేవడ నను`
ఎడబµZి పKవకN ల x #ాT:ౖనను స ప`మ లx #ాT:ౖనను Tx ³!య
Z2లVయకయ Tx`డ. ాబట-C TEను ేయవలZిన x"" Tx ె>యజ?పట?r
"ను` 1ి>1ింAJనT:ను. 16 అందుక; సమPల;PQ9ా "ను` ఎడ బµZి
క; పగ9ాడ ా%ా నను` అడగ టవలన పKãజన ¤!? 17 PQ9ా తన
మట తన పmమ %ాTE T:ర 9EరFdచుTx`డ. Tx x #ా ఆయన
Z2లVAdయ న`టBC  ేJనుం(f #ాజమ ను ¬Zి9EZి  రFగ 9ా(ైన
xదునక; x" "Adయ Tx`డ. 18 PQ9ా ఆజ® క; వ లkబడక,
అమల×య ల Vషయమ లk ఆయన ¬mణన Åపమ T:ర9Eరdక Pన
x""బట-C PQ9ా క; ఈ9Eళ ఈ పKారమ %ా ేయ చుTx`డ. 19
PQ9ా "ను`ను ఇWా\PÚయ లను Óి>ÌీN య ల ేJI అపu%Sంచును;
PQ9ా ఇWా\PÚ య ల దండను Óి>ÌీN య ల ేJI అపu%Sంచును; #³ప
వను  క;మరFల;ను Txకcడ ఉందురF అ" ¯êల; ెపu%ా 20

సమPల; మటలక; ¯êల; బహÑ భయnం 9:ంటTE TEలను ¯ాాCంగప(f
9ా #ాతKమ ´¢జన ¤!య ేయక య ం(fనందున బల ¨ßను (xPQను.
21 అపడ ఆ ZీN  ¯êల; దగ¶ రక;వAd, అతడ బహÑ%ా కలవరపడట చూATx
P>న 9ా(x,  xZిT:ౖన TEను  ఆజ® క; లkబ(f Tx ాKణమ Tx ేJలk
12టC B" వ Tx Z2లVAdన మటలను V" అటB
6 ేZిJ". 22 ఇపడ 
xZిT:ౖన TEను ెప మటలను ఆలIంచుమ , TEను క; ఇంత ఆ}రమ
వ(fi ంచుదును, వ ´¢జనమ ేZి పKయణ వటక; బలమ
ెచుdనుమ" అత" ెపu%ా 23 అతడ ఒపuక ´¢జనమ ేయనT:ను;
అPే అత" ZLవక;ల; ఆ ZీN  ఏక యత" బలవంతమ ేయ%ా అతడ
9ారF ె1ిuన మట ఆలIంA TEలనుం(f లA మంచమ ]ద కcరFdం(ెను. 24
తన Pంట-లk \V న 12య ఒకట- య ండ%ా ఆ ZీN x" ¬Zి" త ర%ా
వ¥ంA 1ిం(f ెAd 1ిZిI పల;సుల" #tటMC ల; ా>d 25 ¬Zి" వAd
¯êల;నక;ను అత" ZLవక;లక;ను వ(fi ంచ%ా 9ారF ´¢జనమ ేZి లA ఆ #ాJK
9:È6P#S.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 29
1 అంతలk Óి>ÌీN య ల; దం(ెJN P ఆÓ2క;లk... %Sయ ం(f#S;
ఇWా\PÚయ ల; PQజ?KPల;లk" జ?ల దగ¶ ర %Sయ ం(f#S. 2 Óి>ÌీN య ల
స#ాwరFల; తమ Z2ౖన మ ను నూ#³Zిమం%ాను 9:PZిమం%ాను వహ
పరA వచుdచుండ%ా xదును అత" జనుల;ను ఆ×షp క>Zి దండ
9:నుకతటBCన వచుdచుం(f#S. 3 ఫ>ÌీN య ల స#ాwరFల;ఈ ¨¼áKయ ల; ఏల

#ావలsను అ" ఆ×షpను అడగ%ా అతడఇ"` నమ ల; ఇ"`
సంవతqరమ ల; Tx±దw నుం(fన ఇWా\PÚయ ల #ాజ?ౖన ¯êల;నక;
ZLవక;డగ xదు ఇత(ే ా(x? ఇతడ Tx ±దw ే#Sన Txటనుం(f TEట-వరక;
ఇత"యందు త1Lu !య Txక; కనబడలద" Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల అT:ను.
4 అందుక; Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల; అత"]ద Åపప(fఈ మనుషp" వ
"రÞPంAన సÍ లమ నక; J#S%S "మ 4, అతడ మన క>Zి య దz మ నక;
#ాకcడదు, య దz మందు అతడ మనక; V#¥యవ TE¹, ే"ేత అతడ
తన యజమను" సమ¥xన పడను? మన9ా#S తలలను ేంA ¬Zి"
వటేతTE గx తన యజమను" సమ¥xనపడను. 5 ¯êల;
9Eలల%ానుxదు ప9Eలల%ాను హతమ ేZిర"9ారF Txటమడచు
%ాన పKJ%ానమ ేయ చు ా(fన xదు ఇత(ే ా(x అ" అత" ె1ిu#S. 6
ాబట-C ఆ×షp xదును 1ి>APQ9ా yవమ డ వ "జమ %ా
యxరÍపరFడ9:ౖ య Tx`వ; దండలk వ Txకcడ సంచ#Sంచుట Tx దృÌిC I
అనుకcల¤;వ Tx±దw క; వAdన నమ నుం(f TEట- వరక; యందు ఏ
ోషమ ను Txక; కన బడలదు%ా" స#ాwరFల; యందు ఇషC మ లక
య Tx`రF. 7 Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల దృÌిC I వ పKJ కcలన x" ేయ
క;ండనటB
6 వ J#S%S  సÍ లమ నక; సుఖమ %ా 9:ళ6 Øమ" ెపu%ా 8
xదుTETE! ేZిJ"? Tx P>న9ాడవగ #ాజj,  శతpKవల
య దz మ ేయ ట?r TEను #ాక;ండనటB
6 ±దw క; వAdన నమ నుం(f
TEట-వరక;  xసుడT:ౖ Txయందు త1Lu! కనబ(ెన" ఆ×షp న(f%?ను. 9
అందుక; ఆ×షpైవదూతవలs వ Tx దృÌిC I కనబడచుTx`వ"

TET:రFగ దును %ా" Óి>ÌీN య ల స#ాwరFల;ఇతడ మనకcడ య దz మ నక;
#ాకcడద" ెపచుTx`రF. 10 ాబట-C ఉదయమ న వను కcడ వAdన
 యజమను" ZLవక;ల;ను త ర%ా లవవలsను; ఉదయమ న లA
ెల69ార%ాTE బయల;ే#S వలsన" xదునక; ఆజ® ఇెdను. 11 ావన
xదును అత" జనుల;ను ఉదయమ న త ర%ా లA Óి>ÌీN య ల ేశమ నక;
వలsన" పKయణ#S; Óి>ÌీN య ల; దం(ెJN PQజ?KPల;నక; P#S.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 30
1 xదును అత" జనుల;ను మడవ నమందు Zిక6గ నక; వAd#S; అంతలk
అమల×య ల; దం(ెJN దfణ ేశమ ]దను Zిక6గ ]దను ప(f, ట-C x""
తగ లబ¿ట-C, 2 ఘనులTE! అల;uలTE! అందులkనున` ఆడ9ారంద#S"
ెరపటBC" చంపక 9ా#S" ¬Zి" 9:È6P య ం(f#S. 3 xదును అత"
జనుల;ను పటC ణమ నక; వAd అ ాలdబ(fయ ండటయ , తమ ´µరల;ను
క;మరFల;ను క;మ#?Nల;ను ెరలk"I " బ(f య ండటయ చూA 4 ఇక
ఏడdటక; శINలక వనంత ëగ¶ ర%ా ఏ(fd#S. 5 యజ?KPÚయ #ాలsౖన
అ¨ßT°యమ , క#?4Úయ (ైన Txబµల; ´µరయPన అáగPÀల; అను
xదు ఇదw రF ´µరల;ను ెరలk"I "బడ%ా చూA 6 xదు !I>
దుఃఖప(ెను. మ#Sయ తమ తమ క;మరFలను బట-C య క;మ#?Nలను బట-C య
జనులకంద#SI ాKణమ VZిIనందున #ాళØ
6 రFV్వ xదును చంపదమ
రండ" 9ారF ెప న%ా xదు తన ేవ(ైన PQ9ానుబట-C ¥ైరమ
ెచుdT:ను. 7 పమ4ట xదుఏâదు ెమ4" యజ క;డగ అ¨ßలsక;

క;మరF(ైన అబµxరF ెపu%ా అబµxరF ఏâదును xదు TUదwక;
¬Zి"వెdను. 8 TEను ఈ దండను త#S!నPQడల x" క>ZిందుTx అ"
PQ9ా ±దw xదు Vxరణేయ%ా PQ9ాతరFమ , "శdయమ %ా
వ 9ా#S" క>Zి" తపuక 9ా#Sనంద#S" దIంచుందువ" Z2ల Vెdను.
9 ాబట-C xదు అత"±దw నున` ఆరFవందల మం య ను బయల;ే#S
బ¿¯రF 9ాగ గటBCక; #ా%ా 9ా#Sలk #?ండవందల మం 9:నుక గVడవబ(f#S.
10 xదును Txల;గ వందల మంయ ను ఇంక తరFమ చు P#S %ా" ఆ
#?ండవందల మం అలసట ప(f బ¿¯రF 9ాగ xటలక ఆ%S#S. ఆ Txల;గ
వందలమం వ చుండ%ా 11 లమ లk ఒక ఐగ 1ీN య డ కనబ(ెను. 9ారF
xదుTUదwక; 9ా" డ"వAd, 9ాడ మడ #ాJKంబగళØ
6 అన`ానమ
ల!య పచుd నలద" ె>Zి", 9ా"I ´¢జనమ 12ట-C xహ!Ad
అం¸రప అడలk" మ కను #?ండ xKm%?లలను 9ా"IAd#S. 12 9ాడ
´¢జనమ ేZిన తరF9ాత 9ా" ాKణమ ెపu#Sల6%ా 13 xదు వ ఏ
ేశప9ాడవ? ఎకడనుం(f వAdJవ" 9ా" న(f%?ను. అందుక; 9ాడTEను
ఐగ 1ీN య డT:ౖ పట-C అమల×య (ైన ±క"I xసుడT:ౖJ"; మడ
నమ ల I\ందట TEను ాPల పడ%ా Tx యజమనుడ నను` V(fA12ట-C
PQను. 14 ¤మ దం(ెJN ?#³¬య ల దfణ ేశమ నక;ను యx
ేశమ నక;ను ాలబ దfణ ేశమ నక;ను వAd 9ాట-" ోచు" Zిక6గ ను
ా>d9EZిJమ" ె12uను. 15 ఆ దండను క>Zినుట?r వ Txక;
ోవచూపదు9ా అ" xదు 9ా" నడగ%ా 9ాడTEను "ను` చంపన"య 
యజమను" వశమ ేయన"య ేవ"బట-C వ Txక; పKమణమ

ేZినPQడల ఆ దండను క>Zి నుటక; క; ోవచూపదునT:ను. 16
తరF9ాత 9ాడ 9ా#S దగ¶ రక; xదును న(f1ింప%ా, Óి>ÌీN య ల ేశమ
లkనుం(fయ యx ేశమ లkనుం(fయ xమ ోA ెAd"న ¯మ 4
తpలదూగ చు, 9ారF ఆ పKేశమంతట ె#S అన`ానమ ల; పచుdనుచు
ఆటాటల; సల;పచుం(f#S. 17 xదు సంగJ" గ\¨©ంA సంధ9Eళ
nదల;" మరFTxట- ¯ాయంతKమ వరక; 9ా#S" హతమ ేయ చుండ%ా,
ఒంటMల]ద ఎIా#S Pన Txల;గ వందల మం ¸°వనుల; తపu
త1ిuంచు"న9ాడ ఒకడను లకPQను. 18 ఈలగ న xదు
అమల×య ల; ోచు" Pన xనంతట-" J#S%S ెచుdT:ను. మ#Sయ
అతడ తన Pదw రF ´µరలను రfంెను. 19 క;మరFల! క;మ#?Nల!
ోపడ ¯¤4! 9ారF ఎJN "Pన xనంతట-లk w ే! %tపuే!
Pయ తక;వాక;ండ xదు సమసN మ ను రfంెను. 20 మ#Sయ
xదు అమల×య ల %tఱÃ ల"`ట-" %tడ6 "`ట-" పటBCT:ను. ఇV xదునక;
ోపడ ¯మ4" జనుల; !%S>న తమ స ంత పవలక; మ ందు%ా ట-"
>#S. 21 అలసటేత x దును 9:ంబ(fంచలక బ¿¯రF 9ాగ దగ¶ ర ">Aన ఆ
#?ండవందల మం±దw క; xదు %ా 9ారF x దును అత"±దw నున`
జనులను ఎదు#tనుట?r బయల; ే#S వAd#S. xదు ఈ జనుల±దw క; వAd
9ా#S ãగ³మమడగ%ా 22 xదుకcడ 9:È6న9ా#Sలk దు#ా4రF¶ల;ను, ప"I
మ>న9ారFT:ౖన ందరFరF మనకcడ #ాక ">A#S గనుక తమ ´µరలను
1ిల6లను తపu మనక; మరల వAdన ోపడ స ◌ొమ 4లk మన ¤!య
#SIయమ ; తమ ´µర 1ిల6లను 9ారF ¬Zి" వచుdన"#S. 23 అందుక;

xదు 9ా#S ఇట6 T:నుTx సదరF ల#ా, PQ9ా మనలను ాా(f
మన]I వAdన PÀ దండను మనకపu%SంA మనక; దయేZిన x"
Vషయమ లk ]రF ఈలగ న ేయ కcడదు. 24 ]రF ె1ిuన PQవరF
ఒపందురF? య దz మ నక; Pన9ా" ´µగం ¯ామనుTUదw ">Aన
9ా" ´µగమ అంే అ" 9ాడక మట; అందరF సమమ %ాTE ాల;
పంచుందురF గx 25 ావన Txటనుం(f TEట-వరక; xదు
ఇWా\PÚయ లలk అట-C పంపకమ కటC డ%ాను Txయ V¥%ాను ఏరuరA
"య!ంెను. 26 xదు Zిక6గ నక; వAdనపడ ోపడ ¯మ 4లk ంత
తన ZL`¨©తpలsౖన యx 12దwలక; ఏరuరAPQ9ా శతpKవల±దw TEను
ోచు"న ¯మ 4లk ంత ఆ#ా దసూచన%ా ]క; ఇచుdచుTx`న" ె1ిu
9ా#SI పం1ింెను. 27 బéేల;లkను దfణ #ా¹తpలkను య¬N రFలkను 28
అ#PరFలkను Ìి4తpలkను ఎÌ2N ¹లkను 29 #ాాల;లkను
PQర¨¼4PÚయ ల %ా\మమ లలkను ³య ల %ా\మమ లలkను 30
#ా4లkను Å#ాానులkను అxక;లkను 31 ¨¼బ¢Kనులkను xదును అత"
జనుల;ను సంచ#SంAన సÍ లమ ల"`ట-లkను ఉన` 12దwలక; xదు
పం1ింెను.
సమPల; nదట- గ\ంథమ 31
1 అంతలk Óి>ÌీN య ల; ఇWా\PÚ య ల య దz మ ేయ%ా ఇWా\PÚయ ల;
Óి>ÌీN య ల PQదుటనుం(f ా#SP#S. %SలkËవ పర తమ వరక; Óి>ÌీN య ల;
9ా#S" హతమ ేయ చు 2 ¯êల;ను అత" క;మరFలను తరFమ చు,

ãTxxను, అáTxxబ , Úషవ అను ¯êల;±క క;మరFలను
హతమ ేZి#S. 3 య దz మ లk ¯êల; ఓ(fవచుండ%ా అతడ
అంబ ల;9Eయ 9ా#S కంటబ(f 9ా#Sేత బహÑ %ాయమ ల TUంెను. అపడ
¯êల; 4 సున`Jల" రF వAd నను` (fA అప}సమ ేయక;ండనటB
6
కJN దూZి x"ేత నను` డవమ" తన ఆయ ధమ లను
¹య 9ా" ెపu%ా అతడ భయమ ేత ఆలగ ేయTUల6క;ం(ెను గనుక
¯êల; తన కJN పటBC" x"]ద ప(ెను. 5 ¯êల; మరణమPQన" అత"
ఆయ ధమ లను ¹య 9ాడ xనును తన కJN ]ద ప(f అత" కcడ
మరణమPQను. 6 ఈలగ న ¯êల;ను అత" మ గ¶ రF క;మరFల;ను అత"
ఆయ ధమ లను ¹య 9ాడను అత" 9ారందరFను ఒక నమ నTE
మరణ#S. 7 లkయ అవతలనున` ఇWా\PÚయ ల;ను, ±#ాwను అవతల
నున`9ారFను, ఇWా\PÚయ ల; ా#S వటయ , ¯êల;ను అత"
క;మరFల;ను చAdయ ండ టయ చూA తమ "9ాస%ా\మమ ల; V(fA12ట-C
ా#SP#S. Óి>ÌీN య ల; వAd 9ాట-లk ాపరమ ం(f#S. 8 మరFTxడ
Óి>ÌీN య ల; హతన9ా#S" ోచున వAd %SలkËవ పర తమ ]ద
ప(fPన ¯êల;ను అత" మ గ¶ రF క;మరFలను కను%t" 9 అత" తలను
ేంA అత" ఆయ ధమ లను ¬Zి తమ బÐమ4ల గ ళ6 లkను జనుల లkను
జయవరN మనమ ె>యజ³య ట?r Óి>ÌీN య ల ేశమ లk నల;శల; 9ాట-"
పం1ి#S. 10 మ#Sయ 9ారF అత" ఆయ ధమ లను అాN#తp ేVగ (fలk ఉంA
అత" nం(ెమ ను బéª xను పటC ణప %డక; త%S>ంA#S. 11 అPే
Óి>ÌీN య ల; ¯êల;క; ేZిన x"గ #SంAన 9ారN యబéÌి¶లదు9ారF V" 12

బలWాల;లందరF లA #ాJK యంత న(fA ¯êల; nం(ెమ ను అత" క;మరFల
కæï బరమ లను బéª xను పటC ణప %డ]దనుం(f ంA యబéషpనక; J#S%S
వAd 9ాట-" దహనమ ేZి 13 9ా#S శలమ లను ¬Zి యబéషpలk"
1ిచులవృmమ I\ంద ాJ12ట-C Pడనమ ల; ఉప9ాసమ ం(f#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 1
1 xదు అమల×య లను హతమ ేZి J#S%S వెdను. ¯êల; మృJTUంన
తరF9ాత అతడ Zిక6గ లk #?ండ నమ ల;ం(ెను. 2 మడవ నమ న బటC ల;
Aంప" తల]ద బ %S¶Zి"న ±కడ ¯êల;TUదwనున` దండలkనుం(f
వెdను. 3 అతడ xదును ద#SîంA TEలను ¯ా%Sలప(f నమ¯ారమ ేయ%ా
xదు 9:కడనుం(f వAdJవ" య(f %?ను. అందుక; 9ాడఇWా\PÚయ ల
Z2ౖనమ లkనుం(f TEను త1ిuంచు" వAdJనT:ను. 4 జ#S%Sన సంగతpల9Ù
Tx ెపమ" xదు Z2లVయ%ా 9ాడజనుల; య దz మందు "ల;వ లక
ా#SP#S. అTEక;ల; ప(f చAd#S, ¯êల;ను అత" క;మరF(ైన
ãTxxనును మరణ#S అT:ను. 5 ¯êల;ను అత" క;మరF(ైన
ãTxxనును మరణర"  ³లగ ె>Zిన అ" xదు 9ా" నడగ%ా
9ా(fట6T:ను 6 %SలkËవ పర తమ నక; TEను అక¯ా4తp
N %ా వAdనపడ ¯êల;
తన PÀటM]ద ఆను"య ం(ెను. 7 అతడ రథమ ల;ను #ðతpల;ను తనను
9:ను9:ంట తగ ల; చుండట చూA 9:నుక J#S%S నను` కను%t" 1ి>ెను.
అందుక;AతN మ Tx P>న9ా(x అ" TEనంట-". 8 9:వడవ" అతడ
నన`డగ%ాTEను అమల×య డన" ె1ిuJ". 9 అతడTx ాKణమ ఇంక

Txలk ఉన`%ా" తల JKపేత TEను బహÑ బµధ పడచుTx`ను ; వ Tx
దగ¶ ర "ల;వబ(f నను` చంపమ" Z2లVయ%ా, 10 ఈలగ ప(fనతరF9ాత
అతడ బKదుకడ" TEను "శdPంచు" అత"దగ¶ ర ">A అత" చం1ిJ";
తరF9ాత అత" తల]దనున` I#§టమ ను హసN కంకణమ లను ¬Zి" Tx
P>న9ాడ9:ౖన ±దw క; 9ాట-" ెAdయ Tx`ను అT:ను. 11 xదు ఆ 9ారN
V" తన వసN మ ల; AంపT:ను. అత"±దw నున` 9ారందరFను ఆలగ న
ేZి 12 ¯êల;ను ãTxxనును PQ9ా జనుల;ను ఇWా\Pల;
ఇంట-9ారFను య దz మ లk కc>ర" 9ా#S" గ#Sd దుఃఖపడచు ఏడdచు
¯ాయంతKమ వరక; ఉప9ాసమ ం(f#S. 13 తరF9ాత xదు9:కడ నుం(f
వAdJవ" ఆ 9ారN ెAdన9ా" నడగ%ా 9ాడTEను ఇWా\Pల; ేశమ న
"వZించు అమల×య డగ ఒక" క;మరFడనT:ను. 14 అందుక;
xదుభయపడక PQ9ా అÌLIంAన9ా"" చంపటక; 9Eల అత" ]ద
ెP ఎJN JV? 15 PQ9ా అÌLIంAన 9ా"" TEను చం1ిJన" వ
ె1ిuJ9E; 16  T°ట- మటP  ]ద ¯ాmమ గనుక  ాKణమ నక; 9E
ఉతN ర9ావ" 9ా" ె1ిu తన9ా#Sలk ఒక" 1ి>Aవ P 9ా"
చంపమన%ా అతడ 9ా"" ట-C చం12ను. 17 యx9ా#SI అ´µసమ
ేయవలsన" xదు ¯êల;నుగ#Sdయ అత" క;మరF(ైన ãTxxనును
గ#Sdయ ధను#§¶తnకట- ేZి x""బట-C Vలపమ స>12ను. 18 అ
యారF గ\ంథమందు >üంపబ(f య న`. ఎట6 న%ా 19 ఇWా\Pలc, క;
భషణమగ 9ారF ఉన`త సÍ లమ ల]ద హతpలsౖ#S అహ} బలఢల;
ప(fP#S. 20 Óి>ÌీN య ల క;మ#?Nల; సంÌింపక;ండనటB
6 సున`Jల"9ా#S

క;మ#?Nల; జయమ" ెపuక;ండనటB
6 ఈ సమxరమ %ాతpలk
ె>యజ³యక;(f అÌ2లkను ధులలk పKకటన ేయక;(f. 21 %SలkËవ
పర తమ ల#ా ]]ద మంైనను వరª నను పKథమ ఫలరuణక; త%Sన
12ౖరFగల ేలsౖననులకవను %ాక.బలఢల(xళØ
6 అవమనమ గ
ార9Eయబ(ెను.ైలమ ేత అÌLIంపబడ" 9ా#SైనటBC1¯êల; (xల;ను
ార9Eయబ(ెను. 22 హతpల రకN మ ఒ>Iంపక;ండ బలఢల \వ ను
పటC క;ండãTxxను Vల;
6 9:నుకJయలదుఎవ#S" హతమ ేయక;ండ ¯êల;
కJN 9:నుక ¬Zిన ాదు. 23 ¯êల;ను ãTxxనును తమ బKతpక;నందు
సరసుల; %ాను T:నరFగల 9ారF%ాను ఉం(f#Sతమ మరణమంైనను 9ారF
ఒక#STUకరF ఎడబµZిన9ారF ారF9ారF పf#ాàలకంటM
వ(fగల9ారFZింహమ లకంటM బలమ గల9ారF. 24 ఇWా\PÚయ ల
క;మ#?Nల#ా, ¯êల;నుగ#Sd Pడ (f అతడ ]క; ఇం12ౖన రకN వరÞప
వసN మ ల; ధ#Sంప జ³Zిన9ాడబం%ారF నగల; ]క; 12ట-Cన9ాడ. 25
య దz రంగమ నందు బలఢల; ప(fయ Tx`రF ఉన`తసÍ లమ లలk
ãTxxను హతమPQను. 26 Tx సదరF(x, ãTxxTxవ Txక;
అJమT°హరFడ9:ౖ య ంట-V "!తN మ TEను బహÑ Wóకమ
TUందుచుTx`నుTxయందు క;న` 1LKమ బహÑ VంైనZీNల; చూప
1LKమకంటMను అ అ¥కన. 27 అయã బలఢల;
ప(fP#Sయ దz సన`దుzల; నhంAP#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 2

1 ఇ జ#S%Sన తరF9ాతయx పటC ణమ లలk"I TEను దుTx అ" xదు
PQ9ా±దw Vxరణ ేయ%ావచుdన" PQ9ా అత"I
Z2లVెdను.TEను వలZిన సÍ ల¤ద" xదు మనV ేయ%ా¨¼బ¢Kనుక;
మ4" ఆయన Z2లVెdను. 2 ాబట-C PQజ?KPÚయ #ాలగ అ¨ßT°యమ ,
క#?4Úయ డగ Txబµల;నక; ´µరPQన అáగPÀల; అను తన Pదw రF
´µరలను 9:ంటబ¿టC B" xదు అక(fI PQను. 3 మ#Sయ xదు
తన±దw నున`9ా#Sనంద#S" 9ా#S 9ా#S Pంట-9ా#S" డ" వెdను; రF
¨¼బ¢Kను %ా\మమ లలk ాపరమ ం(f#S. 4 అంతట యx9ారF అక(fI వAd
యx9ా#S]ద #ాà%ా xదునక; పటµCÌLకమ ేZి#S. 5 ¯êల;ను
ాJ12ట-Cన9ారF యబéÌి¶లదు9ార" xదు ె>Zి"
యబéÌి¶లదు9ా#S±దw క; దూతలను పం1ి]రF ఉపారమ చూ1ి ]
P>న9ా(ైన ¯êల;ను ాJ12ట-CJ#S గనుక PQ9ాేత ]రF ఆర చనమ
TUందుదురF %ాక. 6 PQ9ా ]క; కృపను సతస ´µవమ ను అగపరచును,
TEనును ]రF ేZిన PÀ I\యనుబట-C ]క; పKతpపారమ ేZ2దను. 7 ]
యజమనుడగ ¯êల; మృJTUంెను %ా" యx9ారF Txక; తమ]ద
#ాà%ా పటµCÌLకమ ేZియ Tx`రF గనుక ]రF ¥ైరమ ెచుd"
బలఢలsౖ య ండడ" ఆజ® "ెdను. 8 TEరF క;మరFడగ అబé`రF అను
¯êల;±క Z2ౖTx¥పJ ¯êల; క;మరFడగ ఇËÌ2తpను మహ
నPÀమ నక; డ" P, 9 %Sలదు9ా#S]దను ఆÌL#§య ల]దను
PQజ?KPల;]దను ఎâాKP]య ల]దను బ¿Tx]య ల]దను
ఇWా\Pల; 9ా#S]దను #ాà%ా అత"I పటµCÌLకమ ేZ2ను. 10 ¯êల;

క;మరFడగ ఇËÌ2తp నల;వేండ6 9ా(ై Pల TxరంంA #?ండ
సంవతqరమ ల; ప#Sా>ంెను; అPే యx9ారF xదు పmమ న
నుం(f#S. 11 xదు ¨¼బ¢Kనులk యx9ా#S]ద ఏ>నాలమంతయ ఏడ
సంవతqరమ ల; ఆరF మసమ ల;. 12 అంతలk TEరF క;మరFడగ అబé`రFను
¯êల; క;మరF డగ ఇËÌ2తp ZLవక;ల;ను మహనPÀమ లkనుం(f
బయల;ే#S %Sëãనునక; #ా%ా 13 Z2రయ క;మరFడగ ã9ాబ ను
xదు ZLవక;ల;ను బయల;ే#S 9ా#S T:#Sంచుట?r %Sëãను లనునక;
వAd#S. రF లనునక; ఈ తటBCనను 9ారF లనునక; ఆ తటBCనను
%Sయ ండ%ా 14 అబé`రF లAమన PQదుట ¸°వనుల; మల6 ేషCల; ేయ దు#ా
అ" ã9ాబ  అన%ా ã9ాబ 9ారF ేయవచుdనT:ను. 15 లsకక; స#S%ా
¯êల; క;మరFడగ ఇËÌ2తp సంబంధులsౖన ప"`దw రF మం
బ¿Tx]య ల;ను xదు ZLవక;లలk ప"`దw రF మంయ ను లA మధ
">A#S. 16 ఒకడ తన దగ¶ రనున` 9ా" తల పటBC" 9ా" పKకను
కJN డవ%ా అందరF తటµల;న ప(f#S. అందువలన ¨¼లతú నూq#§మ"1 ఆ
సÍ లమ నక; 1LరF 12టCబ(ెను. అ %Sëãనునక; స]పమ . 17 తరF9ాత ఆ
నమ న రయ దz మ జరFగ%ా అబé`రFను ఇWా\Pల;9ారFను xదు
ZLవక;ల PQదుట "ల;వలక ా#SP#S. 18 Z2రయ మ గ¶ రF క;మరFలగ
ã9ాబ ను అáÌ2ౖ య ను అWా¨Áల;ను అచdట నుం(f#S. అWా¨Áల;
అడVల(fయంత ే>క%ా పరF%?తNగల9ాడ గనుక 19 అతడ క;(fతటC Pనను
ఎడమతటC Pనను JరFగక అబé`రFను తరFమ చుండ%ా 20 అబé`రF 9:నుకక;
J#S%Sవ అWా ¨Áల;9ా అ" అత"" నడగ%ా అతడ TEను అWా ¨Áల;TE

యT:ను. 21 వ క;(f?rనను ఎడమ?rనను J#S%S ¸°వనసుÍలలk ఒక" క>Zి"
9ా" ఆయ ధమ లను పటBCమ 4 అ" అబé`రF అత" ె1ిuనను, అWా¨Áల;
ఈ తటC Pనను ఆ తటC Pనను JరFగక అత" తరFమ%ా 22 అబé`రFనను`
తరFమ ట మ" ¾ల%Sమ 4, TEను "ను` TEలక; ట-C చం1ినPQడల 
సదరFడగ ã9ాబ మ ందు TET:ట6 B తలT:తN pనగల నT:ను. 23
అతడTEను ¾లగనన%ా, అబé`రF ఈటM మడమ అత" కడపలk
(fAనందున PÀటM అత" 9:నుకక; వెdను కనుక అతడ అచdటTE ప(f
చెdను. అWా¨Áల; ప(f చAdన సÍ లమ నక; వAdన9ారందరF "ల;వబ(f#S
%ా" 24 ã9ాబ ను అáÌ2ౖయ ను అబé`రFను తరFమ చు %Sëãనను
అరణమర¶ మ లk" %§హ PQదుట- అమ4యను ండక; వAd#S; అంతలk
సూరFడ అసN !ంెను. 25 బ¿Tx]య ల; అబé`రF గ ంప%ా కcడ",
ఒక ండ]ద "ల;వ%ా 26 అబé`రF ³క9EZికJN Aరాలమ భfంచుTx? అ
తpదక; ే షమ న³ ¨Áతpవగ న"  9:రFగ దువగx; తమ సదరFలను
తరFమవదw "  9:ంతవరక; జనులక; ఆజ® ఇయక య ందు వ" ã9ాబ 
అT:ను. 27 అందుక; ã9ాబ ేవ" yవమ డ జగడమ నక; వ 9ా#S"
1ిల;వక య ం(fనPQడల జనులందరF తమ సదరFలను తరFమక
ఉదయమ నTE J#S%S Pయ ందుర" ె1ిu 28 బµా ఊద%ా జనులందరF
">A, ఇWా\Pల;9ా#S" తరFమ టయ 9ా#S య దz మ ేయ టయ మ"#S.
29 అబé`రFను అత"9ారFను ఆ #ాJK అంత xనమ గ ండ పKయణమ ేZి
±#ాwనున xట- ëKను మర¶ మ న మహనPÀమ నక; వAd#S. 30
ã9ాబ అబé`రFను తరFమ ట మ" J#S%S వAd జనులను సమకc#Sd

లsకచూడ%ా xదు ZLవక;లలk అWా¨Áల; %ాక పంొమ4ండగ రF లకP#S.
31 అPే xదు ZLవక;ల; బ¿Tx]య లలkను అబé`రF జనులలkను
మడవందల అరFవ మం" హతమ ేZి#S. 32 జనుల; అWా¨Áల;ను
ఎJN "P బéె6¨Áమ లkనున` అత" తం(fK సమ¥యందు ాJ12ట-C#S.
తరF9ాత ã9ాబ ను అత"9ారFను #ాJK అంతయ న(fA ెల69ారF
సమయమ న ¨¼బ¢Kనునక; వAd#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 3
1 ¯êల; క;టBంëక;లక;ను xదు క;టBంëక;లక;ను బహÑాలమ య దz మ
జరFగ%ా xదు అంత కంతక; పKబలsను; ¯êల; క;టBంబమ అంతకంతక;
రZిల6 sను. 2 ¨¼బ¢Kనులk xదునక; పట-C న క;మరFలsవరన%ా, అ¹`ను
అను అత" జ³ష¡ పతpKడ PQజ?KPÚయ #ాలగ అ¨ßT°యమ వలన పటMC ను.
3 Iలబ అను #?ండవ9ాడ క#?4Úయ డగ Txబµల; ´µరPQన అáగ PÀల;
వలన పటMC ను. మడవ9ా(ైన అబµªలkమ %?షరF #ాజగ తల4P
క;మ#?Nయగ మయావలన పటMC ను. 4 Txల;గవ9ాడగ అోయ
హ%§¶తpవలన పటMC ను. అPదవ9ాడగ Ì2ఫట అáటల;వలన పటMC ను. 5
ఆరవ9ాడగ ఇెKయమ xదునక; ´µరయగ ఎ%ా6వలన పటMC ను. రF
¨¼బ¢Kనులk xదునక; పట-C న క;మరFల;. 6 ¯êల; క;టBంëక;లక;ను xదు
క;టBంëక;లక;ను య దz మ జరFగ చుండ%ా అబé`రF ¯êల; క;టBంëక;లక;
బహÑ స}యమ ేZ2ను. 7 అయ క;మ#?NPQన #S¯ాu యను ఒక ఉపపJ`
¯êల;క;ం(ెనుTx తం(fKI ఉప పJ`యగ x""  9:ందుక; కc(fJవ"

ఇËÌ2తp అబé`రFను అడగ%ా 8 అబé`రFను ఇËÌ2తp అ(f%Sన మటక;
బహÑ%ా Åప%Sంచు""ను` xదు ేJ కపu%Sంపక  తం(fKPQన ¯êల; ఇంట9ా#SI" అత" సదరFలక;ను అత" ZL`¨©తpలక;ను ఈ9Eళ ఉపారమ
ేZిన నను` యx9ా#SI ే#Sన క;క సమను"%ాేZి PÀ నమ న ఒక
ZీN "బట-C Tx]ద TEరమ ¹పదు9ా? 9 PQ9ా xదునక; పKమణమ
ేZిన x"" అత"పmమ న TEను T:ర9Eరd"PQడల 10 ేవడ Txక; %tపu
అాయమ కల;గజ³య ను %ాక; ¯êల; ఇంట-9ా#S వశమ ాక;ండ #ాజమ ను
త1ిuంA xను nదల;" బ¿Pరªబµవరక; xదు Zిం}సనమ ను
ఇWా\Pల;9ా#S]దను యx 9ా#S ]దను TEను ZిÍ రపరెదనT:ను. 11 ావన
ఇËÌ2తp అబé`రFనక; భయప(f Pక ఏ మటయ పల;కలక PQను. 12
అబé`రF తన తరపన xదుTUదwక; దూతలను పం1ిఈ ేశమ ఎవ#S? వ
Tx "బంధనేZినPQడల TEను క; స}యమ ేZి, ఇWా\Pల;
9ా#Sనంద#S"  తటBC JK12uదన" వరN మనమ పంప%ా xదుమంA; TEను
 "బంధన ేZ2దను. 13 అPే వఒకప" ేయవలsను; దరîనమ నక;
వచుdనపడ ¯êల; క;మ#?Nయగ ]ాల;ను Tx ±దw క; డ"
#ావలsను; లx క; దరîనమ ొరకదT:ను. 14 మ#Sయ xదు ¯êల;
క;మరFడగ ఇËÌ2తpTUదwక; దూతలను పం1ిÓి>ÌీN య లలk నూరFమం
మ ంోళ6ను ెAd TEను 12ం(f6 ేZి"న ]ాల;ను Txకపu%Sంపమ"
ెపడన%ా 15 ఇËÌ2తp దూతను పం1ి, లPÀషp క;మరFడగ పÚN Pల;
అను x" 12"!ట-±దw నుం(f ]ాల;ను 1ిల;వనం12ను. 16 x" 12"!టబహÉ#§మ వరక; x" 9:నుక ఏడdచు #ా%ా అబé`రFవ J#S%S మ4T:ను

గనుక అతడ 9:È6PQను. 17 అంతలk అబé`రF ఇWా\Pల; 9ా#S 12దwలను
1ి>1ింAxదు !మ 4ను ఏలవలsన" ]రF ఇంతక; మ నుప Å#SJ#S గx
18 Tx ZLవక;(ైన xదుేత Tx జనులగ ఇWా\PÚయ లను Óి>ÌీN య ల
ేJలk నుం(fయ , 9ా#S శతpKవలంద#S ేJలkనుం(fయ V¹Aంెదన"
PQ9ా xదునుగ#Sd Z2లVAdయ Tx`డ గనుక ] Å#Sక
T:ర9EరFdనుడ" 9ా#S ె12uను. 19 మ#Sయ అబé`రF బ¿Tx]య ల
ఆలగ న మటల(fన తరF9ాత ¨¼బ¢Kనునక; వAd ఇWా\Pల;9ా#S దృÌిC I"
బ¿Tx]య లంద#S దృÌిC I" పKãజనన x"" xదునక; ప#SN%ా
ె>యేZ2ను. 20 అందు "!తN  అబé`రF ఇరFవమం" 9:ంటబ¿టC B"
¨¼బ¢Kనులkనున` xదుTUదwక; #ా%ా xదు అబé`రFక;ను అత"9ా#SI"
Vందు ేPంెను. 21 అంతట అబé`రFTEను P ఇWా\Pల;9ా#Sనంద#S" Tx
P>న9ాడవగ  పmమ న సమకc#Sd, 9ారF  "బంధనేయ నటB
6 ను, 
AxNను¯ారమ %ా వ #ాజ#Sకమ వ¨©ంA Å#Sనx" అంతట-]ద
ఏల;నటB
6 ను ేయ దున" xదు ె1ిu xదుTUదw Z2లవపచుd"
సమ¥xనమ %ా 9:È6PQను. 22 1ిమ4ట xదు ZLవక;ల;ను ã9ాబ ను
బంటBనుం(f బహÑ V¯ాNరన ోపడ ¯మ 4 ¬Zి"#ా%ా అబé`రF
¨¼బ¢Kనులk xదుTUదw లకPQను, xదు అత"I Z2లVAdయ న`ందున
అతడ సమ¥xనమ %ా 9:È6P య ం(ెను. 23 అPే ã9ాబ ను
అత"±దw నున` Z2ౖనమ ను వAdనపడ TEరF క;మరFడగ అబé`రF
#ాàTUదwక; వెdన"య , #ాà అత"I Z2లVAd పం12న"య , అతడ
సమ¥xనమ %ా 9:È6PQన"య ె>Zి" 24 ã9ాబ #ాàTUదwక;

వAdAతN %Sంచుమ , వ ఏ!ేZిJV? అబé`రF ±దw క; వAd నపడ
9:ందుక; అత"I Z2లVAd పం1ి 9EZిJV? 25 TEరF క;మరFడగ అబé`రFను
9:రFగ9ా? "ను` ¹సపAd  #ాకకల"`ట-" వ ేయ సమసN మ ను
ె>Zినుట?r అతడ వెdన" ె1ిu 26 xదుTUదwనుం(f బయల;9:డ>
అబé`రFను 1ిల;చుట?r దూతలను పం12ను. 9ారF P Zి#ా యను
బµVదగ¶ రనుం(f అత"" డ" వAd#S; అతడ వAdన సంగJ xదునక;
ె>యకయ ం(ెను. 27 అబé`రF J#S%S ¨¼బ¢Kనునక; వAdనపడసంగJ
PQవ#SI Vనబడక;ండ గ మ4మ నడమ ఏాంతమ %ా అత"
మటలడవలsన" ã9ాబ అత" 1ి>A, తన సదరFడగ అWా¨Áల;
ాKణమ ¬Zినందు?r అత"" కడపలk డవ%ా అతడ చెdను. 28 ఆ
తరF9ాత ఈ సమxరమ xదునక; Vనబ(fనపడ అతడ అను"న
ేమన%ాTEనును Tx #ాజమ ను TEరF క;మరFడగ అబé`రF ాKణమ ¬య ట
Vషయమ లk PQ9ా స"`¥" ఎపuట-I" "రప#ాధుల¤. 29 ఈ ోషమ
ã9ాబ ]దను అత" తం(fKI పట-C న 9ారంద#S]దను ¹పబడను%ాక.
ã9ాబ ఇంట-9ా#Sలk ¯ాKవమ గల9ా(ైనను క;ష¡ #%S PQనను కఱÃ పటBC"
నడచు9ా(ైనను ఖడ¶ మ ేత కcల; 9ా(ైనను ఆ}రమ ల"9ా(ైనను
ఉండకడ%ాక అT:ను. 30 ఆలగ న ã9ాబ ను అత" సదరF(ైన
అáÌ2ౖయ ను, అబé`రF %Sëãను య దz మందు తమ సదరF(ైన
అWా¨Áల;ను చం1ిన x""బట-C అత" చం1ి#S. 31 xదు] బటC ల; Aంప"
%T:పటC కటBC" అబé`రF శవమ నక; మ ందు నడచుచు పKలపమ
ేయ డ" ã9ాబ నక;ను అత" నున` 9ా#Sకంద#SI" ఆజ® ఇెdను. 32

#ాàను స యమ %ా ా(ె9:ంట న(fెను. 9ారF అబé`రFను ¨¼బ¢Kనులk
ాJ12టC%ా #ాà అబé`రF సమ¥దగ¶ ర ఎల;%?JN P(ెdను, జనులంద రFను
ఏ(fd#S. 33 మ#Sయ #ాà అబé`రFనుగ#Sd Wóక×రNన ±కట- కటMC ను. 34
ఎట6 న%ా అబé`ర చు(ొకడ చచుdనటB
6 %ా వ xవతగ Tx? ేతpలక; కటB
6
లక;ండగను ాళ6 క; సం?ళ6 Ø 9Eయబడక;ండగనుోషా#S PQదుట ఒకడ
పడనటB
6 వ ప(fJ9E #ాà ఈలగ న ×రNన PQJN ాడ%ా జనులందరF V"
మ#SPQక;వ%ా ఏ(fd#S. 35 ఇంక 9:ల;గ న`పడ జనుల; xదుTUదwక; వAd
´¢జనమ ేయ మ" అత"" బJ మల%ా xదు పKమణమ ేZిసూరFడ
అసN !ంచక మ నుప ఆ}ర¤నను TEను రFAచూAనPQడల ేవడ Txక;
%tపu అాయమ కల;గజ³య ను%ాకT:ను. 36 జనులందరF ఆ సంగJ
గ\¨©ంAనపడ సం ÌింA#S; #ాà ేయ నదంతయ జనులంద#S దృÌిC I అను
కcలనటB
6 అయ 9ా#S దృÌిC I అనుకcలమPQను. 37 TEరF క;మరF(ైన
అబé`రFను చంపట #ాà 1LK#³పణ వలన T:ౖన ాద" ఆ నమ న
జనులంద#SI" ఇWా\Pల; 9ా#Sకంద#SI" ె>యబ(ెను. 38 1ిమ4ట #ాà తన
ZLవక; లను 1ి>A 9ా#S ఈలగ Z2లVెdనుTEట-నమ న ప(fPన9ాడ
ఇWా\Pల;9ా#Sలk పK¥xనుడ"య 12దwలలk ఒకడ"య ]క; ె>ZLయ న`.
39 పటµCÌLకమ TUంన9ాడT:ౖనను, TEడ TEను బల¨ßనుడT:ౖJ". Z2రయ
క;మరFలsౖన PÀ మనుషpల; Tx కంటM బలమ గల9ారF, అతడ జ#S%SంAన
దుÌి!"యనుబట-C PQ9ా ×డేZిన9ా"I పKJ×డ ేయ ను%ాక.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 4

1 ¨¼బ¢Kనులk అబé`రF చ"PQనను సంగJ ¯êల; క;మరFడ V"
అ¥ైరప(ెను, ఇWా\Pల; 9ా#S కంద#SI ఏ!య చకయ ం(ెను. 2 ¯êల;
క;మరF"I Z2ౖTx¥పతpల;ం(f#S; 9ా#Sలk ఒక" 1LరF బయTx, #?ండవ9ా"1LరF
#³ాబ ; రF బ¿Tx]య లక; ే#Sన బ¿P#¬య డగ #S¹4ను
క;మరFల;. బ¿P #తpకcడను బ¿Tx]య ల ేశమ లk ే#Sనద"
PQంచబ(ెను. 3 అPే బ¿P#¬య ల; %SతNPÀమ నక; ా#SP TEట-వరక;
అక(f ాపరసుÍలsౖయ Tx`రF. 4 ¯êల; క;మరFడగ ãTxxనునక;
క;ంట-9ాడగ క;మరFడ ఒకడం(ెను. PQజ?KPల;నుం(f ¯êల;ను గ #SంAయ
ãTxxనును గ #SంAయ వరN మనమ వAd నపడ 9ాడ అPేండ6 9ాడ;
9ా" x 9ా"" ఎJN " పరFగ పరFగ న ా#S%ా 9ాడ ప(f
క;ంట-9ా(xPQను. 9ా" 1LరF Óీబ¢Ì2తp. 5 #S¹4ను క;మరFలగ #³ాబ ను
బయTxయ ను మంA PQండ9Eళ బయల;ే#S మ¥xహ`ాలమ న ఇËÌ2తp
మంచమ ]ద పండ"య ండ%ా అత" Pంట-I వAd#S. 6 %ధుమల;
ెెdదమ" 9Eషమ 9EZి" 9ారF ఇంట-లk Ad, ఇËÌ2తp పడకట-ంట
మంచమ ]ద పరFం(fయ ండ%ా అత"" కడపలk (fA
త1ిuంచు"P#S. 7 9ారత" (fA చం1ి అత" తలను ేంA x""
¬Zి" #ాJK అంతయ xన మ లk బ(f పKయణP ¨¼బ¢Kనులkనున`
xదుTUదwక; ఇËÌ2తp తలను ¬Zి"వAdAతN %Sంచుమ ; 8  ాKణమ
¬యచూAన ¯êల;క;మరF(ైన ఇËÌ2తp తలను ¤మ ెAdయ Tx`మ ;
ఈ నమ న PQ9ా మ P>న9ాడవను #ాజవనగ  పmమ న
¯êల;క;ను అత" సంతJI" పKJారమ ేZి య Tx`డ" ెపu%ా 9 xదు

బ¿P#¬య డగ #S¹4ను క;మరFలsౖన #³ాబ ను బయTxను ఇట6 T:ను
10 మంA వరN మనమ ెAdJన" తలంA±కడ వAd ¯êల; చెdన" Txక;
ె>యజ?పu%ా 11 9ాడ ెAdన వరN మనమ నక; బహÑమనమ %ా Zిక6గ లk
TEను 9ా"" పటBC" చం1ింAJ". ావన దు#ా4రF¶లsౖన ]రF ఇËÌ2తp
ఇంట-లk రబ(f, అత" మంచమ ]దTE "#wÌియగ 9ా"" చం1ినపడ
]ేత అత" ాKణోషమ Vx#Sంపక వదుTx? లkకమ లk ఉండక;ండ TEను
!మ 4ను ¬Zి9Eయక మనుదుTx? 12 సకలన ఉపదKవమ లలkనుం(f నను`
రfంAన PQ9ా yవమ డ మనన" ె1ిu, xదు తన 9ా#SI ఆజ®
ఇయ%ా 9ారF ఆ మనుషpలను చం1ి 9ా#S ేతpలను ాళ6 ను న#SI 9ా#S
శవమ లను ¨¼బ¢Kను లనుదగ¶ ర 9EKలడగట-C #S. తరF9ాత 9ారF ఇËÌ2తp
తలను ¬Zి"P ¨¼బ¢Kనులk అబé`రF సమ¥లk ాJ 12ట-C#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 5
1 ఇWా\Pల;9ా#S సకల %తKమ ల9ారF ¨¼బ¢Kనులk xదుTUదwక;
వAdAతN %Sంచుమ ; ¤మ  ఎమ కనంట-న9ారమ రకN సంబంధులమ ; 2
పర ాలమ న ¯êల; మ]ద #ాజ?ౖ య ండ%ా వ ఇWా\PÚయ లను
న(f1ించు9ాడ9:ౖ ఉంట-V. అPే ఇపడవ ఇWా\PÚయ లనుబట-C Tx
జనులను ా>ంA 9ా#S]ద అ¥పJ9:ౖ య ందువ" PQ9ా "ను`గ #SంA
Z2ల VAdయ Tx`డ" ె1ిu#S. 3 మ#Sయ ఇWా\Pల;9ా#S 12దwలందరF
¨¼బ¢Kనులk #ాàTUదwక; #ా%ా #ాజ?ౖన xదు ¨¼బ¢Kనులk PQ9ా స"`¥"
9ా#S "బంధన ేZ2ను గనుక ఇWా\Pల;9ా#S]ద #ాజగ ట?r 9ారF

xదునక; పటµCÌLకమ ేZి#S. 4 xదు మ పu Pండ6 9ా(ై Pల
TxరంంA నల; వ సంవతqరమ ల; ప#SాలనేZ2ను. 5 ¨¼బ¢Kనులk అతడ
యx 9ారంద#S]ద ఏడ సంవతqరమ ల; ఆరF మసమ ల;,
PQరషలమ లk ఇWా\Pల; యxల 9ారంద#S]ద మ పuమడ
సంవతqరమ ల; ప#Sాలన ేZ2ను. 6 PQబZీయ ల; ేశమ లk "9ాసులsౖ
య ండ%ా #ాàను అత" పmమ 9ారFను PQర షలమ నక; వAd#S. 7
PQబZీయ ల; xదు లkప>I #ాలడ" తలంAవ వAdనPQడల ఇచdటగ\ (fi 9ారFను క;ంట-9ారFను "ను` >9Eతpర" xదునక; వరN మనమ
పం1ియ ం(f#S అPనను xదు పరమన బ(fన1 Zీãను Åటను xదు
¯ా ¥ºన పరచుT:ను. ఆ నమ న అతడ 8 PQబZీయ లను హతమ
ేయ 9ారందరF ట- ాల;వ12ౖI 9:È6, xదునక; ¨Áయ లsౖన గ\ (fi 9ా#S"
క;ంట-9ా#S" హతమ ేయవలsన" ె12uను. అందును బట-C గ\ (fi 9ారFను
క;ంట-9ారFను ఉTx`రF; అతడ ఇంట-లk"I #ాలడ" ¯ాతపటMC ను. 9 xదు
ఆ Åటలk ాపరమ ం(f x"I xదుపరమను 1LరF 12టMCను. మ#Sయ
!లk6నుం(f గ వక; xదు ఒక ాKారమ ను కట-C ంెను. 10 xదు
అంతకంతక; వ#Szల6 sను. Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అత"I డ%ా
ఉం(ెను. 11 తరF#ాజగ ¨ß#ామ , దూతలను ేవxరF మÖను లను
వడKంగ లను ాZ2ప"9ా#S" పంప%ా 9ారF xదు రక; ఒక నగ#S" కట-C #S. 12
ఇWా\PÚయ ల]ద PQ9ా తను` #ాà%ా ZిÍ రపరెన"య , ఇWా\
PÚయ లనుబట-C ఆయన జనుల "!తN మ , #ాజమ పKబలమ
ేయ న"య xదు గ\¨©ంెను. 13 xదు ¨¼బ¢Kనునుం(f వAdన తరF9ాత

PQరష లమ లkనుం(f Pంక అTEకన ఉపపతp`లను ´µరలను ేZిన%ా
xదునక; ఇంకను 12క;మం క;మరFల;ను క;మ#?Nల;ను పట-C #S 14
PQరషలమ లk అత"I పట-C న9ా#?వరన%ా షమ4 యబµబ 15 Txxను
¯లa¹ను ఇ´µరF ఏÚషవ T:12గ యÓీయ 16 ఎÚామ ఎలx
ఎÚ1LలsటB అను9ారF. 17 జనుల; ఇWా\PÚయ ల]ద #ాà%ా xదునక;
పటµCÌLకమ ేZిర" Óి>ÌీN య లక; Vనబ(fనపడ xదును పటBCనుట?r
Óి>ÌీN య లందరF వAd#S. xదు ఆ 9ారN V" ాKారసÍ లమ నక; 9:È6PQను.
18 ఫ>ÌీN య ల; దం(ెJNవAd #?âాPÀమ లkయలk 9ా1ింప%ా 19 xదుTEను
Óి>ÌీN య ల ?దురF%ా PQదTx? 9ా#S" Tx ేJకపu%Sంతp9ా? అ" PQ9ా
±దw Vx#SంAనపడమ 4,"సqంేహమ %ా 9ా#S"  ేJకపu%Sంచుదున"
PQ9ా Z2లVెdను. 20 ాబట-C xదు బయలsu#ాyమ నక; వAd అచdట
9ా#S" హతమ ేZి, జలపK9ాహమ ల; టBC"వనటB
6 PQ9ా
TxశతpKవలను Tx PQదుట "ల;వక;ండ Txశనమ ేZ2నను" ఆ
సÍ లమ నక; బయలsu#ాyమను2 1LరF 12టMCను. 21 ఫ>ÌీN య ల; తమ
బÐమ4లను అచdట V(fA12ట-C ా#S%ా xదును అత" 9ారFను 9ాట-" పటBC
"#S. 22 Óి>ÌీN య ల; మరల వAd #?âాPÀమ లkయలk 9ా1ింప%ా 23
xదు PQ9ా±దw Vxరణ ేZ2ను. అందుక; PQ9ావ
9:ళ6వదుwచుటBC J#S%SP, కంబÈెట6క; ఎదురF%ా9ా#S]ద పడమ . 24
కంబÈెట6 నలను చపడ Vన%ాTE Óి>ÌీN య లను హతమ ేయ ట?r
PQ9ా బయల;ేరFచుTx`డ గనుక అప(ే వ త ర%ా
బయల;ేరవలsన" Z2ల Vెdను. 25 xదు PQ9ా తనాజj®1ింAన

పKారమ ేZి, %?బనుం(f %?జ?రFవరక; Óి>ÌీN య లను తరFమ చు
హతమ ేZ2ను.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 6
1 తరF9ాత xదు ఇWా\PÚయ లలk మ పu9Eల మం &రFలను
సమకcరFd" 2 బయల;ే#S, ?రబ ల మధ "వZించు
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అను తన Txమమ 12టCబ(fన ేవ"
మందసమ ను అచdటనుం(f ¬Zి" వచుdట?r తన ±దw నున` 9ారంద#S
కcడ బµPల PQహÉxలkనుం(f పKయణమPQను. 3 9ారF ేవ"
మందసమ ను \తN బం(f ]ద ఎIంA %Sëయలkనున` అáTxxబ ±క
Pంట-లkనుం(f ¬Zి"#ా%ా అáTxxబ క;మరFలగ ఉజjèయ ను
అయ ను ఆ \తN బం(f" >#S. 4 ేవ" మందసమ గల ఆ బం(f"
%Sëయలk" అáTxxబ ఇంటనుం(f ¬Zి"#ా%ా అ x"మ ందర
న(fెను 5 xదును ఇWా\PÚయ లందరFను సరళవృmప కఱÃ  ేయబ(fన
TxTxVధమ లsౖన Zిx#ాలను స ర మండలమ లను తంబ రలను
మృదంగమ లను 12దw xళమ లను 9ాPంచుచు PQ9ా స"`¥"
Txటమడచుం(f#S. 6 9ారF TxÅను కళ6 మ దగ¶ రక; వAdనపడ ఎడ6 క; ాల;
జj#Sనందున ఉజjè ేP x1ి ేవ" మందసమ ను పటBCన%ా 7 PQ9ా
Åపమ ఉజjè ]ద రగ ల;T:ను. అతడ ేZిన తపనుబట-C ేవడ ఆ
mణమంే అత" nతN %ా అతడ అకడTE ేవ" మందసమ TUదw ప(f
చ"PQను. 8 PQ9ా ఉజjèక; ాKణ#పదKవమ కల;గజ³య%ా xదు

9ాక;లప(f ఆ సÍ లమ నక; 12#?$1 ఉజjè అను 1LరF 12టMCను. 9 TEట-I" x"I
అే1LరF. ఆ నమ నPQ9ా మందసమ Tx±దw ఏలగ ండనను",
xదు PQ9ాక; భయప(f 10 PQ9ా మందసమ ను xదు
పరమ లk"I తన±దw క; ె1ిuంపTUల6క %S¬Nయ డగ ఓబéెోమ
ఇంట-వరక; ¬Zి" అచdట ఉంెను. 11 PQ9ా మందసమ మడT:లల;
%S¬Nయ డగ ఓబéె ోమ ఇంట-లk ఉండ%ా PQ9ా ఓబéెోమ ను అత"
ఇంట-9ా#Sనంద#S" ఆర ంెను. 12 ేవ" మందసమ ఉండటవలన
PQ9ా ఓబéెోమ ఇంట-9ా#S" అత"I క>%Sన x"నంతట-"
ఆర ంచుచుTx`డను సంగJ xదునక; Vనబడ%ా, xదు P ేవ"
మందసమ ను ఓబéెోమ ఇంట-లkనుం(f xదు పరమ నక; ఉతqవమ 
¬Zి" వెdను. 13 ఎట6 న%ా PQ9ా మందసమ ను ¹య 9ారF ఆ#³Zి
యడగ ల; ¯ాగ%ా ఎదుw ఒకట-య \V న దూడ ఒకట-య వ¥ంపబ(ెను, 14
xదు Txర TEయబ(fన ఏâదును ధ#SంAన9ా(ై శINల PQ9ా
స"`¥" Txట మడచుం(ెను. 15 ఈలగ న xదును ఇWా\PÚయ
లందరFను ఆ#ా»టమ ను బµా Txదమ లను PQ9ా మందసమ ను
¬Zి" వAd#S. 16 PQ9ా మందసమ xదు పరమ నక; #ా%ా, ¯êల;
క;మ#?N యగ ]ాల; Iట-×లkనుం(f చూA, PQ9ా స"`¥" గంతpల;
9Eయ చు Txట మడచు నున` xదును కను%t", తన మనసుqలk అత"
¨ßనపరెను. 17 9ారF PQ9ా మందసమ ను ¬Zి" వAd గ (xరమ
మధను xదు x"రక; ఏరuరAన సÍ లమ న నుంచ%ా, xదు
దహనబల;లను సమ¥xనబల;లను PQ9ా స"`¥" అ#Suంెను. 18

దహనబల;లను సమ¥xనబల;లను అ#Suంచుట x>ంAన తరF9ాత
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా Txమమ న xదు జనులను ఆర ంA,
19 సమహమ %ా కc(fన ఇWా\PÚయ లగ ZీN పరFషpల కంద#SI ఒక
#tటMC య ఒక భmమ ను ఒక xKmపండ6 అడయ పంA12ట-Cన తరF9ాత
జనులందరFను తమ తమ Pండ6 క; 9:È6P#S. 20 తన Pంట-9ా#S"
ºVంచుటక; xదు J#S%S #ా%ా ¯êల; క;మ#?Nయగ ]ాల; xదును
ఎదు#tన బయల;ే#S వAd¨ßనZిÍ J గల ప"కెN ల; చూచు చుండ%ా
వరFÍ(ొకడ తన బటC లను V1ిu9EZినటBC%ా ఇWా\PÚయ లక; #ాà9:ౖన వ
TEడ బటC లను ¬Zి9EZిPQంత ఘనమ %ా కనబ(fJవ" అప}సమ
ేZినందున xదు 21  తం(fK" అత" సంతJ" Vస#SèంA ఇWా\ PÚయ లను
తన జనుల]ద నను` అ¥పJ%ా "రÞPంచు ట?r నను` Pరuరచు"న
PQ9ా స"`¥" TETxలగ ేZిJ"; PQ9ా స"`¥" TEను ఆట
ఆ(fJ". 22 ఇంతకంటM మ#S PQక;వ%ా TEను తృణ÷క#Sంపబ(f Tx దృÌిC I TEను
అల;uడT:ౖ వ ె1ిuన ప"కెN ల దృÌిC I ఘనుడనగ దున" ]ాల; అT:ను.
23 మరణమ వరక; ¯êల; క;మ#?Nయగ ]ాల; 1ిల6లను కనకయ ం(ెను.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 7
1 PQ9ా నల;క;ల అత" శతpKవల]ద అత"I Vజయ!Ad అత"I
T:మ4 కల;గజ³Zిన తరF9ాత #ాàతన నగ#Sయందు ాపరమ ం(f Txxనను
పKవకN ను 1ిల;వ నం1ి 2 TEను ేవxరFమÖను కట-C న నగ#Sయందు 9ాసమ
ేయ చుండ%ా ేవ" మందసమ (ే#ాలk ">Aయ న`దన%ా 3

TxxనుPQ9ా క; డ%ా నుTx`డ, క; Aనదంతయ
T:ర9EరFdమT:ను. 4 అPే ఆ #ాJK PQ9ా 9ాక; Txxనునక; పKతm
Z2లVAdనేమన%ా 5 వ P Tx ZLవక;డగ xదు
ఇట6 నుమ PQ9ా ాజ® ఇచుdనేమన%ాTxక; "9ాసమ %ా ఒక
మంరమ ను కట-C ంతp9ా? 6 ఐగ పNలkనుం(f TEను ఇWా\PÚయ లను
ర1ిuంAన Txటనుం(f TEట-వరక; మంరమ లk "వZింపక (ే#ాలkను
గ (xరమ లkను "వZించుచు సంచ#SంAJ". 7 ఇWా\PÚయ లకcడ TEను
సంచ#SంAన ాల మంతయ Tx జనులను Ìించుడ" TEను ఆజj®1ింAన
ఇWా\PÚయ ల %తKమ లలk ఎవ#ST:ౖనను ేవ xరFమయన
మంరnకట- ]రF Txక; కట-C ంపక J#³ అ" TET:న`(ైనను అ"య ంట-Tx?
8 ాబట-C వ Tx ZLవక;డగ xదు ఈలగ ెపమ Z2ౖనమ ల
క¥పJయగ PQ9ా క; Z2లVచుdనేమన%ా%tఱÃ ల ాపలkనున` "ను`
%tఱÃ లొ(fiలkనుం(f ¬Zి ఇWా\PÚయ లను Tx జనుల]ద అ¥పJ%ా
"య!ంA J". 9 వ వ bట6 T:ల6ను క; డ%ానుం(f 
శతpKవలనంద#S"  PQదుట "ల;వక;ండ "ర4లమ ేZి, లkకమ లk"
ఘనులsౖన 9ా#SI కల;గ 1LరF క; కల;గజ³Zి య Tx`ను. 10 మ#Sయ
ఇWా\PÚయ లను Tx జనుల; ఇకను క>ంపబడక;ండ తమ స సÍ లమందు
"వZించునటB
6 x"యందు 9ా#S" Txట-, పర మ ఇWా\PÚయ లను Tx
జనుల]ద TEను Txయ¥పతpలను "య!ంAన తరF9ాత జరFగ చు
వAdనటB
6 దురFËz గల జనుల; ఇకను 9ా#S" కషC 12టCకయ ండనటB
6 %ా ేZి 11
 శతpKవల ]ద క; జయ!Ad క; T:మ4 కల;గజ³Zియ Tx`ను.

మ#Sయ PQ9ానగ TEను క; ె>యజ³య నేమన%ాTEను క;
సంxనమ కల;గజ³య దును. 12  నమ ల; సంపరÞమ లగ నపడ వ
 1ితరFల కcడ "KంAన తరF9ాత  గర»మ లkనుం(f వAdన  సంతJ"
¨¼AdంA, #ాజమ ను అత"I ZిÍ రపరెదను. 13 అతడ Tx Txమ ఘనతరక;
ఒక మంరమ ను కట-C ంచును; అత" #ాజ Zిం}సనమ ను TEను "తమ %ా
ZిÍ రపరెదను; 14 TEనత"I తం(fKT:ౖ య ందును. అతడ Txక; క;మరF(ై
య ండను; అతడ ాపమ ేZినPQడల నరFలదండమ ను మనుషpలక;
తగ ల; ెబËలను అత" hfంతpను %ా" 15 "ను` ¯ాÍ1ించుట?r TEను ట-C
9EZిన ¯êల;నక; Tx కృప దూరనటB
6 అత"I Tx కృప దూరమ ేయను. 16
 మటBCక;  సంxనమ ను  #ాజమ ను "తమ ZిÍ రమగ ను, 
Zిం}సనమ "తమ ZిÍ రపరచబడను అT:ను. 17 తనక; క>%Sన దరîన
మంతట-"బట-C PÀ మటల"`ట- పన Txxను xదునక; వరN మనమ
ె>య జ?12uను. 18 xదు #ాà లkపల పK9EhంA PQ9ా స"`¥"
కcరFdం(f ఈలగ న మనV ేZ2నుTx పKభ 9ా PQ9ా, ఇంత%ా వ నను`
¨¼Adంచుటక; TE T:ంతట-9ాడను? Tx క;టBంబమ ఏ ాట-? 19 ఇంత
¨¼చుd%ా ేZినదంతయ  దృÌిC I ంె, మనవల పదz J"బట-C ,
బహÑాలమ జ#S%Sన తరF9ాత  xసుడ T:ౖన Tx సంxనమ నక;
కల;గబ¢వx"" గ#Sd వ Z2లVAdయ Tx`వ. PQ9ా Tx పKభ 9ా,
xదు అను TEను ఇక  ఏ! ెపందును? 20 PQ9ా Tx పKభ 9ా, 
xసుడT:ౖన నను` వ ఎ#S%Sయ Tx`వ. 21  9ాక;నుబట-C 
PాCను¯ారమ %ా ఈ ఘనారమ లను జ#S%SంA  xసుడనగ Txక; º"

ె>యజ³ZిJV. 22 ాబట-C ే9ా PQ9ా, వ అతంతన
ఘనతగల9ాడవ, వంట- ేవ(ొకడను లడ; ¤మ V"న x"నంత ట-"
బట-C చూడ%ా వ తపu ేవ(ెవడను లడ. 23 క; జనులగ ట?r 9ా#S" వ
V¹AంచునటB
6 ను, క; ఖJ కల;గ నటB
6 ను,  జనులనుబట-C  ేశమ నక;
కరన మ}ారమ లను ేయ నటB
6 ను ేవడ9:ౖన వ
ఐగ పNేశమ లkనుం(fయ , ఆ జనుల వశమ లkనుం(fయ , 9ా#S ేవతల
వశమ లk నుం(fయ వ V¹AంAన ఇWా\PÚయ లనునట-C  జనులవంటజనమ లkకమ నందు మ#S ఎకడనున`. 24 మ#Sయ PQ9ా9:ౖన వ
9ా#SI ేవడ9:ౖయ ం(f, 9ారF "తమ క; ఇWా\PÚయ లను 1LరFగల జనులsౖ
య ండనటB
6 %ా 9ా#S" "#ాzరణ ేZిJV. 25 ే9ా PQ9ా,  xసుడనగ
నను` గ#Sdయ Tx క;టBంబ మ నుగ#Sdయ వ Z2లVAdనమట
PQన`ట-I "ల;చు నటB
6 దృఢపరA 26 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
ఇWా\PÚయ లక; ేవ(ై య Tx`డను మటేత  Txమమ నక; Wాశ త
మ¨©మ కల;గ నటB
6 ను,  xసుడT:ౖన Tx క;టBంబమ  స"`¥"
ZిÍ రపరచబడనటB
6 ను వ Z2లVAdనమట T:ర9EరFdమ . 27 ఇWా\PÚయ ల
ే9ా Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాక; సంxనమ కల;గజ³య దున"
వ  xసుడT:ౖన Txక; ె>యపరAJV గనుక ఈలగ న  మనV
ేయ ట?r  xసుడT:ౖన Txక; ¥ైరమ క>%?ను. 28 PQ9ా Tx పKభ 9ా,
¤ల; దయేయ దున" వ  xసుడT:ౖన Txక; Z2లVచుdచుTx`9E; వ
ేవడవ గనుక  మట సతమ . 29 దయేZి  xసుడT:ౖన Tx
క;టBంబమ "తమ  స"`¥" ఉండనటB
6 %ా x"" ఆర ంచుమ ;

PQ9ా Tx పKభ 9ా, వ Z2లVAd య Tx`వ;  ఆ#ా దమ TUం Tx
క;టBంబమ "తమ ఆర ంపబడను %ాక.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 8
1 xదు Óి>ÌీN య లను ఓ(fంA లkపరచు" 9ా#S వశమ లkనుం(f
ెగమ4ను పటBCT:ను. 2 మ#Sయ అతడ ¹యáయ లను ఓ(fంA,
(పటBCబ(fన 9ా#S") TEలడగ న పండజ³Zి, xడ >A #?ండ xడల
డగ ననున`9ారF xవవలsన"య , ఒకxడ డ గ న నున`9ారF
బKతpకవచుdన"య "రÞPంెను. అంతట ¹యáయ ల; xదునక;
xసులsౖ కపuమ ె>6ంచుచుం(f#S. 3 ¯బµ#ాàను #?బ క;మరFడనగ
హదెజరF యఫKట«సు నవరక; తన #ాజమ ను 9ా1ింపజ³యవలsన"
బయల;ేర%ా xదు అత" T°(fంA 4 అత"±దw నుం(f 9:P"` Pడ
వందల మం గ ఱÃ ప #ðతpలను ఇరFవ 9Eల ాలËలమ ను పటBC ", 9ా#S
గ ఱÃ మ లలk నూట-" ఉంచు", !%S>న 9ాట-I *లమండ నరమ లను
ెగ9EPంెను. 5 మ#Sయ దమసులkనున` Zి#Sయనుల; ¯బµ#ాజగ
హదెజ?రF నక; స}యమ ేయ#ా%ా xదు Zి#Sయనులలk ఇరF వ#?ండ
9Eల మం" ఓ(fంA 6 దమసువశమ ననున` Zి#Sయేశమందు దండను
ఉంచ%ా,Zి#Sయనుల; xదు నక; xసులsౖ కపuమ ె>6ంచుచుం(f#S. xదు
ఎక(fI Pనను PQ9ా అత"" ాాడచుం(ెను. 7 హదెజ?రF
ZLవక;లక;న` బం%ారF (xళØ
6 xదు పటBC" PQరషలమ నక; ¬Zి"
వెdను. 8 మ#Sయ బ¿తహÑ బé#ై అను హదెజ?రF పటC ణమ లలk xదు

#ాà V¯ాNరన PతN (f" పటBCT:ను. 9 xదు హదెజ?రF దండ అంతయ
ఓ(fంAన సమ xరమ హమతp #ాజ?ౖన PI Vనబ(ెను. 10 హదె
జ?రFనక;ను PI" య దz మ ల; జరFగ చుం(ెను గనుక xదు
హదెజ?రF య దz మ ేZి అత"" ఓ(fంA య ండట P V", తన
క;మరFడగ ã#ామ ేJI 9:ం(f బం%ారF ఇతN (f వసు
N వలను ానుకల;%ా
అపu%SంA క;శల పKశ`ల(f%S xదుకcడ సం Ìించుట?r అత"" xదు
TUదwక; పం12ను. 11 #ాజ?ౖన xదు xను జPంAన జనమ ల±దw పటBC"న
9:ం(f బం%ారమ ల ట-"ే#Sd PQ9ాక; పKJÌి¡ ంెను. 12 9ాట-" అతడ
Zి#Sయనుల±దw నుం(fయ ¹యáయ ల ±దw నుం(fయ అ¹4య ల
±దw నుం(fయ Óి>ÌీN య ల ±దw నుం(fయ అమల×య ల
±దw నుం(fయ #?బ క;మరFడగ హదెజ?రF అను ¯బµ#ాàTUదw
నుం(fయ పటBC" య ం(ెను. 13 xదు ఉప లkయలk Zి#Sయనులగ
పదుT:"! 9Eలమం" హతమ ేZి J#S%S #ా%ా అత" 1LరF పKZిదzమPQను.
14 మ#Sయ ఎోమ ేశమందు అతడ దండ నుంెను. ఎో] య ల;
xదునక; xసుల; ా%ా ఎోమ ేశమంతట అతడ ావ>దండంెను;
xదు ఎక(fI Pనను PQ9ా అత"" ాాడచుం(ెను. 15 xదు
ఇWా\PÚయ లంద#S]ద #ాజ?ౖ తన జనుల నంద#S" J Txయమ లనుబట-C
Pల;చుం(ెను. 16 Z2రయ క;మరFడగ ã9ాబ Z2ౖనమ నక; అ¥
పJPQ య ం(ెను. అ¨ßలcదు క;మరFడగ PQా ాతp #ాజప
ద¯ాN9Eàల]ద నుం(ెను. 17 అ¨ßటబ క;మరFడగ ¯ాోక;ను అబµxరF
క;మరFడగ అ¨ßలsక;ను యజక;ల;; Wø#ాయ లüక;డ; 18

PQయx క;మరFడగ బ¿Txయ ?#³¬య లక;ను 12ల¬య లక;ను
అ¥పJ; xదు క;మరFల; స´µ మ ఖుల;.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 9
1 ãTxxనునుబట-C TEను ఉపారమ చూపటక; ¯êల; క;టBంబమ లk
ఎవ(ైన కల(xయ" xదు అ(f %?ను. 2 ¯êల; క;టBంబమ నక; ZLవక;డగ
Zీబµయను ఒకడండ%ా 9ారF అత"" xదుTUదwక; 1ిల;వనం1ి#S.
#ాàZీబµవ 9Eగx అ" అడగ%ా అతడ xసుడT:ౖన TETE Zీబµను అT:ను.
3 #ాàPQ9ా Txక; దయచూ1ినటB
6 %ా TEను ఉపారమ ేయ టక; ¯êల;
క;టBంబమ లk ఎవ(ైనTUకడ WÌింAయ Tx`(x య" అత" నడగ%ా
ZీబµãTxxనుక; క;ంట-ాళØ
6 గల క;మరF(ొకడTx`డ" #ాà
మనVేZ2ను. 4 అత(ెకడ ఉTx`డ" #ాà అడగ%ా ZీబµAతN %Sంచుమ ,
అతడ లkెబµరFలk అ]్మPల; క;మరFడగ మ×రF ఇంట నుTx`డ"
#ాà అT:ను. 5 అపడ #ాజ?ౖన xదు మనుషpలను పం1ి లkెబµరFలk
నున` అ]్మPల; క;మరFడగ మ×రF ఇంటనుం(f అత" ర1ిuం ెను. 6
¯êల; క;మరF(ైన ãTxxనునక; పట-C న Óీబ¢Ì2తp xదుTUదwక; వAd
¯ా%Sలప(f నమ¯ారమ ేయ%ా xదుÓీబ¢Ì2త అ" అత" 1ి>A
నపడ అతడAతN మ ,  xసుడT:ౖన TEనుTx`నT:ను. 7 అందుక; xదువ
భయపడవదుw,  తం(fKPQన ãTxxను "!తN మ "జమ %ా TEను క;
ఉపారమ చూ1ి,  1ితరF(ైన ¯êల; భ! అంతయ క; మరల
ఇ1ిuంతpను; మ#Sయ వ సxాలమ Tx బల6 ±దw TE

´¢జనమ ేయ దువ" Z2లVయ%ా 8 అతడ నమస #SంAచAdన
క;కవంట-9ాడT:ౖన TxPQడల వ దయ చూపటక;  xసుడనగ TEను
ఎంతట-9ాడను? అT:ను. 9 అపడ #ాà ¯êల; ZLవక;(ైన Zీబµను
1ిల;వనం1ి¯êల;నక;ను అత" క;టBంబమ నక;ను క>%Sన ¯తN ంతట-" 
యజమను" క;మరF"I TE"1ిuంA య Tx`ను; 10 ాబట-C వను 
క;మరFల;ను  xసుల;ను అత"రక; ఆ భ!" ¯ాగ బ(fజ³Zి, 
యజమను" క;మరF"I´¢జనమ న?r ఆ}రమ కల;గ నటB
6 వ x"
పంట ేవలsను;  యజమను" క;మరF(ైన Óీబ¢Ì2తp ఎల6 పడను Tx
బల6 ±దw TE ´¢జనమ ేయ న" Z2ల Vెdను. ఈ Zీబµక; పదుT:ౖదుమం
క;మరFల;ను ఇరFవమం xసుల;ను ఉం(f#S. 11 Tx P>న9ాడగ #ాà
తన xసు"IAdన యజ® అంతట- పన  xసుడT:ౖన TEను ేZ2దన" Zీబµ
#ాà ె12uను. ా%ా Óీబ¢Ì2తp #ాజక;మరFలలk ఒక(ైనటBC%ా #ాà
బల6 ±దw TE ´¢జనమ ేయ చుం(ెను. 12 Óీ బ¢Ì2తpనక; ఒకAన`
క;మరFడం(ెను, 9ా" 1LరF ]ా. మ#Sయ Zీబµ Pంట-లk ాపరమ న`
9ారందరF Óీబ¢Ì2తpనక; xసుల;%ా ఉం(f#S. 13 Óీబ¢Ì2తp
PQరషలమ లk ాపరమ ం(f సxాలమ #ాà బల6 ±దw ´¢జనమ
ేయ చుం(ెను. అత" ాళØ
6 #?ండను క;ంట-V.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 10
1 1ిమ4ట అ¹4ను #ాà మృJ TUంద%ా అత".... క;మరFడగ }నూను అత"
#ాజమ TEల;చుం(ెను. 2 xదు }నూను తం(fKPQన Tx}షp Txక; ేZిన

ఉపారమ నక; TEను }నూనునక; పKతpపారమ ేతpనను", అత" తం(fK
"! తN మ అత" T°xరFdట?r తన ZLవక;లేత సమxరమ పం1ింెను.
xదు ZLవక;ల; అ¹4య ల ేశమ లk"I #ా%ా 3 అ¹4య ల
ఘనుల; తమ #ాజగ }నూను ఈలగ మనVేZి#S తం(fK"
సTx4"ంచుట³ xదు ±దw క; ఓxరFd 9ా#S" పం12న"
వనునుచుTx`9ా? ఈ పటC ణమ ను Txశమ ేయవలsన" x" Wó¥ంచుట?r
9ా#S" అతడ 9Eగ "!తN ¤ పం1ింAయ Tx`డ" క; చ లx? 4 అంతట
}నూను xదు పం1ింAన ZLవక;లను పటBC", సగమ గడi మ %t#S%SంA,
9ారF ¾డగ "న బటC లను న(f!I 1ిఱÃలమటBCక; కJN #SంA 9ా#S"
9:ళ6%tటMC ను. 5 ఈ సంగJ xదునక; Vనబ(fనపడ, ఆ మనుషpల; బహÑ
Zిగ¶ TUంర" 9ా#S" ఎదు#tనుట?r మనుషpలను పం1ింA] గడi మ ల;
12రFగ వరక; PQ#SÅపటC ణమందు ఆ%S అటBతరF9ాత రండ" 9ా#S
ెపడT:ను. 6 xదు దృÌిC I మనలను మనమ ¨Áయపరచుంట-మ"
అ¹4య ల; గ\¨©ంA దూత లను పం1ి, బéెKబ ను అ#ామ
¯బµను ే#Sన Zి#Sయనులలkనుం(f PరFవ9Eల మం ాలËల మ ను,
మయా #ాà TUదwనుం(f 9:Pమం బంటBలను,టùబ లkనుం(f పం(ెKండ
9Eలమం బంటBలను yత మ నక; 1ి>1ించు"#S. 7 xదు ఈ సంగJ V",
ã9ాబ ను &రFల దండంతట-" పం12ను. 8 అ¹4య ల; బయల;ే#S
గ మ4మ న?దురF%ా య దz పంక;Nల; ¬#Sd#S. ¯బµ Zి#Sయనుల;ను #?బ
Zి#Sయనుల;ను మయా9ారFను టùబ 9ారFను V(f%ా లమ లk ">A#S. 9
ã9ాబ తనక; 9:నుకను మ ందును 9ారF య దz పంక;Nల; ¬#Sdయ ండట

చూA, ఇWా\PÚయ లలk బలఢలను ఏరuరA పంక;Nల; ¬#Sd Zి#Sయనులను
ఎదు #tన బ¢PQను. 10 అ¹4య లను ఎదు#tనుట?r !%S>న9ా#S" తన
సదరFడగ 11 అáÌ2ౖI అపu%SంA Zి#Sయనుల బలమ Txక; !ంAనPQడల
వ నను` ఆదునవలsను, అ¹4య ల బలమ క; !ంAన PQడల
TEను వAd "ను` ఆదుందున" ె1ిu అ¹4య లను ఎదు#tనుట?r
తన9ా#S" వహపరెను. 12 అపడ¥ైరమ ెచుdమ 4, మన జనులను
మన ేవ" పటC ణమ లను తలంచు" ¥ైరమ ెచుdందమ , తన దృÌిC I
ఏ యనుకcల¹ PQ9ా x"" ేయ ను%ాక అ" అáÌ2ౖ ె1ిu 13
ã9ాబ ను అత"కcడ నున` 9ారFను Zి#Sయనుల య దz మ ేయ
బయల;ేర%ాTE 9ారF అత" PQదుట "ల;వజjలక ా#SP#S. 14
Zి#Sయనుల; ా#Sవట అ¹4య ల; చూA 9ారFను అáÌ2ౖ PQదుట
"ల;వలక ా#SP పటC ణమ లk రబడ%ా, ã9ాబ అ¹4య లను
V(fA PQరషలమ నక; వెdను. 15 అPే Zి#Sయనుల; xమ
ఇWా\PÚయ ల ేJలk ఓ(fJమ" ె>Zి" గ ంపకc(f#S. 16 హదెజరF
నయవతలనున` Zి#Sయనులను 1ిల;వనంప%ా 9ారF ¨Áలమ నక; వAd#S.
17 హదెజరF Z2ౖTx¥పJయగ బక; #SI అ¥పJ%ా ఉం(ెను. xదునక;
ఈ 9ారN Vనబ(fనపడ అతడ ఇWా\PÚయ లనంద#S" సమకc#Sd
±#ాwనున xట- ¨Áలమ నక; వెdను. 18 Zి#Sయనుల; సన`దుzలsౖ
xదును ఎదు#tన వAd అత" య దz మ క>1ి ఇWా\ PÚయ ల PQదుట
"ల;వజjలక ా#S%ా, xదు Zి#Sయనులలk ఏడ వందలమం రక;లను
నల;వ 9Eల మం గ ఱÃ ప #ðతpలను హతమ ేZ2ను. మ#Sయ 9ా#S

Z2ౖTx¥పJ యగ బక; xదు ేJలk ఓ(fP అచdటTE చెdను. 19
హదెజరFనక; ZLవక;లగ #ాà లందరF xమ ఇWా\PÚయ ల PQదుట
"ల;వలక;ండ టC బ(fయ ండట చూA ఇWా\PÚయ ల సమ ¥xనప(f
9ా#SI లkబ(f#S. Zి#Sయనుల; భయా\ంతpలsౖ అ¹4య లక; ఇక
స}యమ ేయ ట మ"#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 11
1 వసంతాలమ న #ాàల; య దz మ నక; బయల;ేరF సమయమ న xదు
ã9ాబ ను అత"9ా#S" ఇWా\ PÚయ లనంద#S" పంప%ా 9ారF
అ¹4య లను సంహ #SంA రబµË పటC ణమ ను మ టC (f9EZి#S; అPే
xదు PQరషలమ నందు ">ెను. 2 ఒాTUక నమ న Kదుw గ\ ంక;9Eళ
xదు పడక]దనుం(f లA #ాజనగ#S !ెw ]ద నడచుచు 12ౖనుం(f
చూచుచుండ%ా ¯ా`నమ ేయ ఒక ZీN  కనబ(ెను. 3 ఆ బహÑ
¯êందరవJPQ య ండట చూA xదు x" సమxరమ ె>Zినుట?r
±క దూతను పం12ను, అతడ వAdఆ ఏÚయమ క;మ#?Nయ
¨©¬Nయ డగ ఊ#Sయక; ´µరయ T:ౖన బెª బ అ" ె>యజ³య%ా 4 xదు
దూతలేత ఆను1ిల;వనం12ను. ఆ అత" ±దw క; #ా%ా అతడ ఆ
శయ"ంెను; క>%Sన అపVతKత %tటBC" ఆ తన Pంట-I మరల వెdను.
5 ఆ ZీN  గర»వJPQTEను గర»వJT:ౖJన" xదునక; వరN మనమ పంప%ా 6
xదు ¨©¬Nయ డగ ఊ#Sయను Tx±దw క; పంపమ" దూత x #ా
ã9ాబ నక; ఆజ® ఇెdను. 7 ఊ#Sయ xదు TUదwక; #ా%ా xదు ã9ాబ

ãగ³మ మ ను జనుల ãగ³మమ ను య దz సమxరమ ను అ(f %?ను. 8
తరF9ాత xదుఇంట-I P శ\మ ¬రFdనుమ" ఊ#Sయక; Z2లVయ%ా,
ఊ#Sయ #ాజ నగ#Sలkనుం(f బయల;9:æç6ను. 9 అత"9:నుక #ాà ఫల }రమ
అత"±దw క; పం1ింెను %ా" ఊ#Sయ తన Pంట-I 9:ళ6క తన P>న9ా"
ZLవక;ల కcడ #ాజ నగ#Sx రమ న పండT:ను. 10 ఊ#Sయ తన Pంట-I
లదను మట xదునక; Vనబ(fనపడ xదు ఊ#S యను
1ి>1ింAవ పKయణమ ేZి వAdJV గx; Pంట-I 9:ళ6కJ9Eమ"
యడగ%ా 11 ఊ#Sయమందస మ ను ఇWా\Pల; 9ారFను యx9ారFను
గ (xరమ లలk "వZించుచుండగను, Tx య¥పJయగ ã9ా బ ను Tx
P>న9ాడవగ  ZLవక;ల;ను బయట దండలk నుండగను, ´¢జనానమ ల;
ేయ టక;ను Tx ´µర±దw పరFండటక;ను TEను ఇంట-IదుTx?  డ 
ాKణమ డ TETxలగ ేయ 9ాడను ాన" xదు అT:ను. 12
xదుTEడను  Vకడ నుండమ , #³ప క; Z2లVతp
N న" ఊ#Sయ అన%ా
ఊ#Sయ Txడను మరFTxడను PQరషలమ లk "> ెను. 13 అంతలk
xదు అత"" ´¢జనమ నక; 1ి>1ింెను; అతడ బµగ %ా J" xK%Sన
తరF9ాత xదు అత" మతp
N "%ా ేZ2ను; ¯ాయంతKమ న అతడ బయల; 9:È6
తన Pంట-I క తన P>న9ా" ZLవక;ల మధ పడక]ద పండT:ను. 14
ఉదయమ న xదు య దz మ ¹ప%ా జరFగ చున`bట ఊ#Sయను
మ ందు12ట-C అతడ టC బ(f హతమగ నటB
6 వ అత" ±దw నుం(f 9:È6
మ4" 15 ã9ాబ నక; ఉతN రమ 9ాKPంA ఊ#Sయేత పం1ింెను. 16
ã9ాబ పటC ణమ ను మ టC (f9Eయ చుండ%ా, ¥ైరవంతpల;ండ సÍ ల మ ను

గ #SNంA ఆ సÍ లమ నక; ఊ#Sయను పం12ను. 17 ఆ పటC ణప9ారF బయల;ే#S
ã9ాబ  య దz మ నక; #ా%ా xదు ZLవక;లలk ందరF కc>#S,
¨©¬Nయ డగ ఊ#Sయయ ను హతమPQను. 18 ాబట-C ã9ాబ య దz
సమxర మంతయ xదుTUదwక; పం1ి దూత ఇట6 T:ను 19
య దz సమxరమ వ #ాà ె1ిu x>ంAన తరF9ాత #ాà Åపమ
ెచుd"య దz మ ేయ నపడ ]#?ందుక; పటC ణమ దగ¶ రక; J#S? 20
%డ]దనుం(f 9ారF అంబ ల; 9Eయ దుర" ]క; ె> యక PQTx? 21
ఎరFబ¿ËÌ2తp క;మరF(ైన అáలsక; ఏలగ హతమPQను? ఒక ZీN 
JరFగట-#ాJ తpనకఎJN %డ]దనుం(f అత" ]ద 9EZినందున అతడ
ేబéసుదగ¶ ర హతమPQను గx? ాKారమ దగ¶ రక; ]#?ందుక; Jర"
"న`(f%SనPQడల వతమ#S ZLవక; డగ ఊ#Sయయ హతమPQన"
ెపమ" బ¢¥ంA దూతను పం12ను. 22 దూత P ã9ాబ పం1ిన
వరN మనమంతయ xదునక; ె>యజ³Z2ను. 23 ఎట6 న%ా ఆ మనుషpల;
మమ 4ను ఓ(fంచుచు లమ లk"I మ?దురF #ా%ా ¤మ 9ా#S"
గ మ4మ వరక; 9:ంటµ(f %?>AJVు. 24 అపడ ాKారమ ]దనుం(f
Vల;ాండK తమ ZLవక;ల]ద అంబ ల;9Eయ%ా #ాà ZLవ క;లలk ందరF
హత#S, తమ#S ZLవక;(ైన ¨©¬Nయ డగ ఊ#Sయకcడ హతమPQను. 25
అందుక; xదువ ã9ాబ  ఈ మట ెపమ ఆ సంగJ"బట-C వ
Aంతపడక;మ ; ఖడ¶ మ ఒకపడ ఒక"]దను ఒకపడ మ#S±క"]దను
పడట కదుw; పటC ణమ ]ద య దz మ మ#S బలమ %ా జ#S1ి x""
పడ%tటBCమ" ె1ిu, వ ã9ాబ ను ¥ైరపరA ెపమ" ఆ దూతక; ఆజ®

ఇAd పం12ను. 26 ఊ#Sయ ´µర తన భరN యగ ఊ#Sయ హత న సంగJ
V" తన భరN రక; అంగల#?dను. 27 అంగ లరFuాలమ ¬#Sన తరF9ాత
xదు దూతలను పం1ి ఆను తన నగ#SI ె1ిuంచున%ా ఆ అత"I
´µర యP అత"క క;మరF" కT:ను. అPే xదు ేZిన PQ9ా
దృÌిC I దుారమ %ా ఉం(ెను.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 12
1 ావన PQ9ా Txxనును xదుTUదwక; పం12ను; అతడ వAd
xదు ఇట6 T:నుఒాTUక పటC ణమందు ఇదw రF మనుషpల; ఉం(f#S. 2 ఒకడ
ఐశ ర వంతpడ ఒకడ ద#SదKుడ. ఐశ రవంతp"I V¯ాNరన %tఱÃ ల;ను
%tడ6ను క>%Sయ ం(ెను. 3 అPే ఆ ద#SదKు"I xను ను"న ±క
Aన` ఆడ %tఱÃ 1ిల6 తపu ఏ!య లకPQను. 9ాడ x"" 12ంచు
నుచుండ%ా అ 9ా"±దw ను 9ా" ëడi ల±దw ను ఉం(f 12#S%S 9ా"
ేJమ దw ల; Jనుచు 9ా" %ST:`లk" xKగ చు 9ా" ð%Sట పండనుచు
9ా"I క;మ#?Nవలs ఉం(ెను. 4 అటB
6 ండ%ా మర¶ సÍ ు(ొకడ ఐశ రవంతp"
±దw క; వెdను. అతడ తన±దw క; వAdన మర¶ సÍ ు"I ఆయతN మ
ేయ టక; తన %tఱÃ లలk%ా" %tడ6 లk%ా" ే"" మ టC TUల6క, ఆ ద#SదKు"
%tఱÃ 1ిల6ను పటBC", తన ±దw క; వAdన9ా"I ఆయతN మ ేZ2ను. 5 xదు
ఈ మట V" ఆ మనుషp"]ద బహÑ%ా Å1ించు "PQ9ా
yవమ డ "శdయమ %ా ఈ ారమ ేZిన9ాడ మరణాతpKడ. 6 9ాడ
క" కరమ లక PÀ ారమ ేZ2ను గనుక ఆ %tఱÃ 1ిల6క; పKJ%ా Txల;గ

%tఱÃ 1ిల6ల "యవలsన" Txxను అT:ను. 7 Txxను xదును చూAఆ
మనుషpడవ 9E. ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Z2లVచుdనేమ
న%ాఇWా\PÚయ ల]ద TEను "ను` #ాà%ా పటµCÌLకమ ేZి ¯êల;
ేJలkనుం(f "ను` V(f1ింA  యజమను" నగ#S" కను గ\¨©ంA 8 
యజమను" ZీN లను  ð%Sట ే#Sd ఇWా\Pల;9ా#S" యx 9ా#S" 
కపu%SంAJ". ఇ xలద" వను"నPQడల TEను మ#S ఎక;వ%ా
IAdయ ందును. 9 వ PQ9ా మటను తృణ÷క#SంA ఆయన దృÌిC I
ెడతనమ ేZిJ 9E!? ¨©¬Nయ డగ ఊ#Sయను కJN ేత చం1ింA అత"
´µరను క; ´µర యగ నటB
6 %ా వ పటBC" య Tx`వ;
అ¹4య లేత వత" చం1ింAJV గx? 10 వ నను` లmమ ేయక
¨©¬Nయ డగ ఊ#Sయ ´µరను క; ´µర యగ నటB
6 ¬Zి"నందున 
Pంట-9ా#SI సxాలమ య దz మ కల;గ ను. 11 Tx మట ఆలIంచుమ ;
PQ9ానగ TEను Z2లVచుdన ేమన%ా Pంట-9ా#S మలమ నTE TEను
క; అా యమ పట-C ంతpను; వ చూచుచుండ%ా TEను  ´µరలను ¬Zి 
ేరFవ 9ా"కపu%Sంెదను. 12 పగట-యందు 9ాడ 9ా#S శయ"ంచును. వ
ఈ ారమ రహసమ %ా ేZిJV%ా" ఇWా\PÚయ లందరF చూచుచుండ%ా
పగట-యంే TEను ె1ిuనx"" ేPంతpను అT:ను. 13 TEను
ాపమ ేZిJన" xదు Txxను అన%ా Txxనువ xవక;ండనటB
6
PQ9ా  ాపమ ను ప#Sహ#Sంెను. 14 అPే ఈ ారమ వలన
PQ9ాను దూÌించుటక; ఆయన శతpKవలక; వ %tపu ¨Áతpవ
కల;గజ³ZిJV 15 గనుక క; పట-C న ëడi "శdయమ %ా చచుdన" xదు

ె1ిu తన Pంట-I 9:æç6ను. 16 PQ9ా ఊ#Sయ ´µర xదునక; క"న
ëడi ను nJN నందున అ బహÑ జబ Ëప(ెను. 17 xదు ఉప 9ాసమ ం(f
లkప>I P #ాJK అంతయ TEలప(f య ం(f ëడi రక; ేవ" బJమల%ా,
ఇంట-లk ఎ"`క PQన9ారF లA అత"" TEలనుం(f లవT:తN pటక; వAd#S%ా"
అతడ సమ4Jంపక 9ా#Sకcడ ´¢జనమ ేయక య ం(ెను. 18 ఏడవ
నమ న ëడi xవ%ాëడi ాKణమ  ఉండ%ా ¤మ అత"
మట-ల(fనపడ అతడ మ మటల; Vనక య ం(ెను. 19 ఇపడ ëడi
చ"PQన" మనమ అత" ె1ిuనPQడల తనక;xను }"
ేZినుTE¹ యను", xదు ZLవక;ల; ëడi చ"PQనను సంగJ
అత" ెపu 9:రA#S. అPే xదు తన ZLవక;ల; గ సగ సలడట చూA
ëడi చ" PQనను సంగJ గ\¨©ంAëడi చ"PQTx అ" తన ZLవక;ల
నడగ%ా 9ారFచ" PQన"#S. 20 అపడ xదు TEలనుం(f లA
¯ా`నమ ేZి ైలమ పZి" 9EరF వసN మ ల; ధ#SంA PQ9ా
మంరమ లk పK9EhంA nÖI తన Pంట-I J#S%S వAd ´¢జనమ ెమ4న%ా
9ారF వ(fi ంA#S; అపడ అతడ ´¢జనమ ేZ2ను. 21 అత" ZLవక;ల;ëడi
yవమ  ఉండ%ా ఉప 9ాసమ ం(f x"రక; ఏడdచుంట-V %ా" అ మరణ
నపడ లA ´¢జనమ ేZిJV. లగ న ేయ ట ఏమ" xదు
నడగ%ా 22 అతడëడi ాKణమ  ఉన`పడ ేవడ Txయందు క"క#SంA
9ా" బKIంచుTE¹ యను" TEను ఉప9ాసమ ం(f Pడd చుంట-". 23
ఇపడ చ"PQను గనుక TET:ందుక; ఉప 9ాసమ ండవలsను? 9ా"" J#S%S
ర1ిuంచగలTx? TEను 9ా"±దw క; వదును %ా" 9ాడ Tx±దw క; మరల

#ాడ" 9ా#S ె12uను. 24 తరF9ాత xదు తన ´µరPQన బెª బను ఓx#Sd
ఆ±దw క; P ఆను కcడ%ా ఆ ±క క;మరF" కT:ను. xదు
అత"I ¯లa¹ను అ" 1LరF 12టMCను. 25 PQ9ా అత"" 1LK!ంA Txxను
అను పKవకN ను పంప%ా అతడ PQ9ా ఆజ® నుబట-C యºx1 అ" అత"I
1LరF 12టMCను. 26 ã9ాబ రబµË అను అ¹4య ల పటC ణమ ]ద
య దz మ ేZి #ాజనగ#S" పటBCT:ను. 27 xదుTUదwక; అతడ దూతలను
పం1ిTEను రబµË]ద య దz మ ేZి జలమ ల] పటC ణమ ను పటBCంట-";
28 TEను పటC ణమ ను పటBC" Tx 1LరF x"I 12టCక;ండనటB
6 !%S>న
దండ9ా#S" సమకc#Sd వ పటC ణమ ను పటBCనవలsన" వరN మనమ
ేయ%ా 29 xదు ãధులను సమకc#Sd రబµËక; వAd x"]ద
య దz మ ేZి x"" పటBC", 9ా#S #ాà I#§టమ ను అత" తల]దనుం(f
¬Pంచ%ా అ xదు తల]ద 12టCబ(ెను. అ Vల;వగల రత`మ ల;
ెIనై #?ండ బం%ారF మనుగ లంత PQతN pం(ెను. 30 మ#Sయ అతడ
పటC ణమ లkనుం(f బహÑ V¯ాNరన ోప¯మ 4 పటBC" PQను. 31
పటC ణమ లk ఉన`9ా#S" బయట-I ె1ిuంA రంపమ లేతను పదును గల
Pనుప ప"మ ట6 ేతను ఇనుప %tడi ండ6 ేతను 9ా#S" తpతp
N "యల;%ా
ేPంA 9ా#S" ఇటBక ఆవమ లk 9EZ2ను. అ¹4య ల పటC ణమ ల"`ట-I
అతడ ఈలగ ేZ2ను. ఆ తరF9ాత xదును జనులందరFను J#S%S
PQరషలమ నక; వAd#S.
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1 తరF9ాత xదు క;మరFడగ అబµªలkమ నక; xమరను TUక
సుందరవJయగ సద#Sయ ండ%ా xదు క;మరFడగ అ¹`ను ఆను
¹¨©ంెను. 2 xమరF కనPQనందున ఆక; ఏ! ేయవలsనన`ను
దుర6 భమ" అ¹`ను గ\¨©ంA Aంxా\ంతp(ై తన ెల6 sలsౖన xమరFనుబట-C
AIPQను. 3 అ¹`నునక; !తpK(ొకడం(ెను. అతడ xదు
సదరF(ైన Ìిమ క;మరFడ, అత" 1LరF PQTxxబ . ఈ
PQTxxబ బహÑ కపటమ గల9ాడ. అతడ 4 #ాజక;మరFడ9:ౖన వ
TxTxట-I AIవటక; ¨Áతp9E!? సంగJ Txక; ె>యజ?పu9ా అ"
అ¹`ను అన%ా అ¹`నుTx తమ 4డగ అబµªలkమ సద#SPQన
xమరFను TEను ¹¨©ంAయ Tx`న" అత" అT:ను. 5 PQTxxబ వ #%S9:ౖనటBC9Eషమ 9EZి"  మంచమ ]ద పండ"య ండమ . 
తం(fK "ను` చూచుటక; వAdనపడ వTx ెల6 sలsౖన xమరFేత
Zిదzపరచబ(fన ´¢జనమ TEను భ ంచునటB
6 ఆ వAd TEను చూచుచుండ%ా
x"" Zిదzమ ేZి Txక; 12టC BనటB
6 Z2లVమ4" అడగ మ" అత"I
బ¢¥ంప%ా అ¹`ను పడక]ద పండT:ను. 6 అ¹`ను ాPలప(ెన"
#ాà అత" చూడ వAdనపడ అ¹`నుTx ెల6 sలగ xమరF ేJ వంటకమ
TEను భ ంచునటB
6 ఆ వAd TEను చూచుచుండ%ా Txరక; #?ండ
అపuమ ల; ేయ టక; Z2ల Vమ4" #ాà మనV ేయ%ా 7 xదు
అన`యగ అ¹`ను ఇంట-I P అత"రక; ´¢జనమ Zిదzమ
ేయ మ" xమరF ఇంట-I వరN మనమ పం12ను. 8 ాబట-C xమరF తన
అన`యగ అ¹`ను ఇంట-I PQను. 9 అతడ పండ"య ండ%ా ఆ

1ిం(f¬Zి" క>1ి అత" PQదుట అపuమ ల; ేZి 9ాట-" ా>d బÐరFసు
పటBC" అత"I వ(fi ంప%ా అతడTxక; వదw " ె1ిuఉన`9ారందరF Tx±దw
నుం(f అవతలక; ండ T:ను. 10 9ారందరF బయట-I Pన తరF9ాత
అ¹`నుేJ వంటకమ TEను భ ంచునటB
6 x"" గలk"I ెమ4న%ా,
xమరF xను ేZిన అపuమ లను ¬Zి" గలkపలనున` తన అన`యగ
అ¹`ను TUదwక; వెdను. 11 అPే అతడ భ ంపవలsన" ఆ 9ాట-"
¬Zి"వAdనపడ అతడ ఆను పటBC"Tx ెÚ6 రమ 4, Tx
శయ"ంచుమ అ" ెపu%ా 12 ఆTx అTx`, నను` అవమనపరచక;మ ;
ఈలగ ేయ ట ఇWా\PÚయ లక; తగదు, ఇట-C జjరారమ వ ేయవదుw,
Tx యవమనమ TET:కడ xచు ందును? 13 వను ఇWా\PÚయ లలk
దు#ా4రF¶డవగ దువ; అPే ఇందునుగ#Sd #ాà మటలడమ ; 14
అతడ నను` Iయక డ అ" ె1ిuనను అతడ ఆ మట Vనక ఆను
బలవంతమ ేZి అవమనపరA ఆ శయ"ంెను. 15 అ¹`ను ఈలగ
ేZిన తరF9ాత ఆPQడల అత¥కన ే షమ పట-C అవరక; ఆను
1LK!ంAనంతకంటM అతడ మ#S PQక;వ%ా ఆను ే ÌింA లA మ4"
ఆ ెపu%ా 16 ఆనను` బయటక; Zి9Eయ టవలన Txక; Vపడ
ేZిన ×డకంటM మ#S PQక;వ×డ ేయక;మ" ె1ిuనను 17 అతడ ఆ
మట Vనక తన ప" 9ా#Sలk ఒక" 1ి>Aº"" Tx±దw నుం(f 9:ళ6%tట-C తల;ప
గ(fయ 9Eయ మ" ె12uను. 18 కనకలsౖన #ాజక;మ#?Nల; VVధ వరÞమ ల;గల
*రల; ధ#Sంచు9ారF ఆ యట-C *ర±కట- ధ#SంA య ం(ెను. ప"9ాడ
ఆను బయట-I 9:ళ6%tట-C మరల #ాక;ండనటB
6 తల;ప గ(fయ9EZ2ను. 19

అపడ xమరF T:JN]ద బ %S¶Zి" xను కటBC"న VVధ వరÞమ ల;గల
*రను Aం1ి T:JN ]ద ెP12టC B" Pడdచు %ా 20 ఆ అన`యగ
అబµªలkమ ఆను చూA అన`యగ అ¹`ను "ను` కc(fTxడ గx? Tx
ెÚ6 వ ఊర క;ండమ ; అతడ  అTE` గx, Pందునుగ#Sd
Aంతపడవదw T:ను. ావన xమరF ెరFపబ(fనై తన అన`యగ అబµªలkమ
ఇంట నుం(ెను. 21 ఈ సంగJ #ాజగ xదునక; Vనబ(fనపడ అతడ
బహÑ#ðదKమ ెచుdT:ను. 22 అబµªలkమ తన అన`యగ అ¹`ను
మంA ెడi ల!య మటలడక ఊరక;ం(ెను %ా", తన సద#Sయగ
xమరFను బలవంతమ ేZి నందు?r అత"]ద పగయ ంెను. 23 #?ండ
సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత ఎâాKPమ నక; స]పమందుండ బయలw¯రFలk
అబµªలkమ %tఱÃ ల బÐచుd కJN #Sంచుాలమ #ా%ా అబµªలkమ #ాజక;మరFల
నంద#S" Vందునక; 1ి>ెను. 24 అబµªలkమ #ాàTUదwక; వAdAతN %Sంచుమ , 
xసుడT:ౖన Txక; %tఱÃ బÐచుd కJN #Sంచు ాలమ వెdను; #ాజ9:ౖన వను 
ZLవక;ల;ను Vందునక; #ావలsన"  xసుడT:ౖన TEను ÅరFచుTx`న" మనV
ేయ%ా 25 #ాàTx క;మరF(x, మమ 4ను 1ిల;వవదుw; ¤మ క; అ¥క
´µరమ %ా ఉందుమ ; ¤మందరమ #ాతగద" ె1ిuనను అబµªలkమ #ాàను
బలవంతమ ేZ2ను. 26 అPే xదు 9:ళ6 TUల6క అబµªలkమ ను ºVంA
పంప%ా అబµªలkమ వ #ాకPన PQడల Tx అన`యగ అ¹`ను
మకcడ వచుdనటB
6 Z2లVమ4" #ాà మనV ేZ2ను. అతడ ±దw క;
ఎందుక; #ావలsన" #ాà అడగ%ా 27 అబµªలkమ అత" బJమ>నందున #ాà
అ¹`నును తన క;మరFలందరFను అత" ±దw క; వచుd న"

Z2లVెdను. 28 అంతలk అబµªలkమ తన ప"9ా#S" 1ి>A, అ¹`ను
xKÔరసమ వలన సంÌిPQ య ండట ]రF క"12ట-Cయ ం(f అ¹`నును
హతమ ేయ డ" TEను ] ెప నపడ భయపడక అత" చంప(f, TEను
గx ]క; ఆజ® ఇAd య Tx`ను, ¥ైరమ ెచుd" êరFషమ చూప(f అ"
గట-C %ా ఆజ® ఇెdను. 29 అబµªలkమ ఇAdన ఆజ® పన9ారF ేయ%ా
#ాజక;మరFలందరFను లA తమ కంచర%ా(fదల T:I ా#SP#S. 30 9ారF
మర¶ మ లk ఉండ%ాTE ±కడను లక;ండ #ాజక;మరFలను అంద#S"
అబµªలkమ హతమ ేZ2న" xదునక; 9ారN #ా%ా 31 అతడ లA వసN మ ల;
Aంప" TEలప(fయ ం(ెను; మ#Sయ అత" ZLవక;లందరF వసN మ ల;
Aంప" దగ¶ ర "ల;వబ(fయ ం(f#S. 32 xదు సదరF(ైన Ìిమక;
పట-C న PQTxxబ º"" చూA#ాజక;మరFలsౖన ¸°వ నులనంద#S" 9ారF
చం1ిర" Tx P>న9ాడవగ వ తలంచవదుw; అ¹`ను మతK¤
మరణమPQను; ఏల యన%ా అతడ అబµªలkమ ెల6 sలsౖన xమరFను
బలవంతమ ేZినTxటనుం(f అబµª లkమ అత" చంపవలsనను xతuరమ 
ఉం(ెన" అత" T°ట- మటనుబట-C "శd Pంచునవచుdను. 33 ాబట-C Tx
P>న9ాడవగ వ #ాజక;మరFలందరFను మరణర" తలA
Vxరపడవదుw; అ¹`ను మతK¤ మరణమPQనT:ను. 34 అబµªలkమ
ఇంతక; మ ందు ా#SP య ం(ెను. ావ>య న` ప" 9ాడ
ఎదురFచూచుచున`పడ తన 9:నుక ండ పKకనున` మర¶ మ న
వచుdచున` అTEక జనుల; కనబ(f#S. 35 PQTxxబ అ%
#ాజక;మరFల; వAdయ Tx`రF;  xసుడT:ౖన TEను ె1ిuన పKారమ %ాTE

ఆPQన" #ాà ె12uను. 36 అతడ ఆమటలడ x>ంప%ాTE #ాజక;మరFల;
వAd ëగ¶ ర%ా ఏడ ¯ా%S#S, #ాàను అత" ZLవక;లందరFను º"" చూA
బహÑ%ా ఏ(fd#S. 37 అPే అబµªలkమ ా#SP అ]హÉదు క;మరF(ైన
తల4P అను %?షరF #ాàTUదw ే#?ను. xదు అనునమ ను తన
క;మరF"రక; అంగలరFdచుం(ెను. 38 అబµªలkమ ా#SP %?షరFనక;
వAd అకడ మడ సంవతqరమ ల;న` తరF9ాత 39 #ాజ?ౖన xదు
అ¹`ను మరణమPQనను" అత""గ#Sd ãxరFu TUంన9ా(ై
అబµªలkమ ను పటBCనవలsనన` ఆలkచన మT:ను.
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1 #ాà అబµªలkమ ]ద ాKణమ 12టC B"... య Tx`డ"2 Z2రయ
క;మరF(ైన ã9ాబ గ\¨©ంA 2 ెÅవనుం(f య INగల ±క ZీN " 1ిల;వ
నం1ింAఏడdచున` xన9:ౖనటBC నట-ంA దుఃఖవసN మ ల; ధ#Sంచు" ైలమ
పZినక బహÑ ాలమ దుఃఖప(fన x"వలsనుం(f 3 వ #ాàTUదwక; వAd
PÀ పKారమ మనV ేయవలsన" x"I బ¢¥ంెను. 4 ా%ా ెÅవ ఊ#S ZీN 
#ాàTUదwక;వAd ¯ా%Sలప(f సమ¯ారమ ేZి#ాజj రfంచు మన%ా 5
#ాà³! కషC మ వెdన" అ(f%?ను. అందుక; ఆTEను "జమ %ా
Vధవ#ాలను, Tx 12"!ట- చ"PQను; 6  xZిT:ౖన Txక; ఇదw రF క;మరFల;
ఉం(f#S, 9ారF లమ లk 12నుగ లడచుండ%ా V(f1ించు 9ా(ెవడను
లకPనందున 9ా#Sలk TUకడ #?ండవ9ా" ట-C చం12ను. 7 ాబట-C Tx
Pంట-9ారందరFను  xZిT:ౖన Tx]I లAతన సదరF" చం1ిన9ా"

అపu%Sంచుమ ; తన సదరF" ాKణమ ¬Zినందు?r ¤మ 9ా"" చం1ి
హక; xరF" Txశనమ ేతpమనుచుTx`రF. ఈలగ న 9ారF Tx 12"!ట-I
భ!]ద 1L#?rనను Wషనను లక;ండ !%S>న "పరవను ఆ#Su9Eయబ¢వ
చుTx`ర" #ాà ెపu%ా 8 #ాàవ  Pంట-I మ 4, "ను`గ #SంA ఆజ®
ఇతp
N న" ఆ ె12uను. 9 అందుక; ెÅవ ఊ#S ZీN Tx P>న9ా(x #ాజj,
ోషమ Tx]దను Txతం(fK ఇంట-9ా#S ]దను "ల;చును%ాక, #ాàనక;ను
#ాà Zిం} సనమ నక;ను ోషమ తగ లక;ండను%ాక అ" #ాà అన%ా 10
#ాàఎవ(ైనను º""గ#Sd "TE`న అ"నPQడల 9ా"" Tx±దw క;
డ"రమ 4; 9ా(fకను "ను` మ టC క య ండన" ఆ ె12uను. 11
అపడ ఆ#ాజ9:ౖన వ  ేవ(ైన PQ9ాను స4#SంA హతక;
పKJహత ేయ 9ారF Tx క;మరF" నhంపజ³యక;ండ ఇకను Txశనమ
ేయ ట మ"uంచుమ" మనVేయ%ా #ాàPQ9ా yవమ డ 
క;మరF" తల 9:ండKకలలk ఒకటMౖనను TEల #ాలక;ండనT:ను. 12 అపడ ఆ
ZీN Tx P>న9ాడవగ  ఇంక మటెపనుట  xZినగ Txక;
దయేZి Z2లVమ4" మనVేయ%ా #ాàెపమT:ను. 13 అందుక; ఆ
ZీN ేవ" జనులsౖన9ా#SI V#ధమ %ా  9:ందుక; º"" తల12ట-Cయ Tx`వ?
#ాà ఆ మట Z2ల Vచుdటేత xను 9:ళ6%tట-C న తన9ా" #ా"యక xTE
ోÌియగ చుTx`డ. 14 మనమందరమ ను చ"దుమ గx, TEలను
ఒ>Iన]దట మరల ఎతN ల" ట-వలs ఉTx`మ ; ేవడ ాKణమ ¬యక
>9Eయబ(fన 9ాడ తనక; దూరసుÍడ ాకయ ండటక; ¯ాధనమ ల;
క>uంచుచుTx`డ. 15 జనుల; నను` భయ12ట-C#S గనుక TEను º"" గ#Sd Tx

P>న9ాడవగ  మటలడ వAdJ". ాబట-C  xసు#ాలనగ TEను#ాà
తన xZినగ Tx మనV పన ేయ TE¹ 16 #ాà Tx మనV అం%§క#SంA
ేవ" ¯ా సÍ ~మ అనుభVంపక;ండ నను`ను Tx క;మరF"" Txశనమ
ేయదలAన 9ా" ేJలkనుం(f తన xZినగ నను` V(f1ించుTE¹
అనుంట-". 17 మ#Sయ  ేవ(ైన PQ9ా క; (ై య Tx`డ గనుక
Tx P>న9ాడవను #ాజవనగ వ ేవ" దూతవంట-9ాడ9:ౖ మంA
ెడiల"`య Vx#Sంప x>య Tx`వ; ాబట-C  xZినగ TEను Tx
P>న9ాడగ #ాà Z2లVAdన మట సమ¥xనకర మగ న" అనుంట-నT:ను.
18 #ాàTEను "ను` అడగ సంగJ  9:ంతమతKమ ను మరFగ ేయవదw " ఆ
ZీN  అన%ా ఆTx P>న9ాడవగ వ Z2లVమ4T:ను. 19 అంతట
#ాàã9ాబ క; బ¢¥ంెTx అ" ఆ న(f%Sనందుక; ఆ Pట6 T:నుTx
P>న9ాడ9:ౖన #ాజj,  ాKణమ డ, ె1ిuనx"" తపuక గ\¨©ంచుటక; Tx
P>న 9ాడవను #ాజవనగ వంట-9ా(ొకడను లడ;  ZLవక;డగ
ã9ాబ Txక; బ¢¥ంA PÀ మటల"`ట-"  xZినగ Txక; TE#?uను 20
సంగJ" #ాà మరFగ మటల మనV ేయ టక;  ZLవక;డగ ã9ాబ
ఏ#ాuటB ేZ2ను. ఈ లkకమందు సమసN మ ను ఎరFగ టయందు Tx
P>న9ాడవగ వ ేవ దూతల జj®నమ వంట- జj®నమ గల9ాడవ. 21
అపడ #ాà ã9ాబ  ఈలగ న Z2లVెdను. ఆలIంచుమ , వ మనV
ేZినx"" TEను ఒప నుచుTx`ను. 22 తరF9ాత¸°వనుడగ అబµªలkమ ను
ర1ిuంపమ" అతడ Z2లVయ%ా ã9ాబ ¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేZి
#ాàను సు
N JంA#ాజవగ వ  xసుడT:ౖన Tx మనV అం%§క#SంAనందున Tx

P>న 9ాడవగ వలన TEను అనుగ\హమ TUంJన" Txక; ె>Z2న" ె1ిu
లA %?షరFనక; P 23 అబµªలkమ ను PQరషలమ నక; డ"
వెdను. 24 అPే #ాà అతడ Tx దరîనమ ేయక తన ఇంట-I వలsన"
ఉతN రవ ేయ%ా అబµªలkమ #ాజదరîనమ ేయక తన ఇంట-I PQను. 25
ఇWా\PÚయ లంద#Sలk అబµªలkమంత ¯êందరమ గల9ాడ ఒకడను లడ;
అ#Sాల; nదల;" తలవరక; ఏ లkపమ ను అత"యందు లకPQను. 26
తన తల 9:ండKకల; ´µరమ %ా నున`ందున ఏటäట అతడ 9ాట-" కJN #Sంచుచు
వెdను; కJN #Sంచునప(ెల6 9ాట- PQతN p #ాà త"కనుబట-C #?ండవందల
తpలమ లPQను. 27 అబµªలkమ నక; మ గ¶ రF క;మరFల;ను xమరF
అనుTUక క;మ#?Nయ పట-C #S; ఆ బహÑ ¯êందరవJ. 28 అబµªలkమ #?ండ
"ండ సంవతqరమ ల; PQరషల మ లkనుం(fయ #ాజదరîనమ ేయక
య ండ%ా 29 ã9ాబ ను #ాàTUదwక; పం1ించుట?r అబµªలkమ అత""
1ిల;వనం1ినపడ ã9ాబ #ాTUల6క య ం(ెను. #?ండవమరF అత" 1ిల;వ
నం1ినపడ అతడ #ాTUల6క %ా 30 అబµªలkమ తన ప"9ా#S"
1ి>Aã9ాబ లమ Tx లమ దగ¶ ర నున` గx, x"లk యవల ేల;
ఉన`V; ]రF P 9ాట-" తగ లబ¿టC Bడ" 9ా#S ె12uను. అబµªలkమ
ప"9ారF ఆ ేల; తగ ల బ¿టC%ా 31 య9ాబ చూA లA అబµªలkమ ఇంట-I
వAd ప"9ారF Tx ేల; తగ లబ¿ట-C#³మ" అడగ%ా 32 అబµªలkమ
ã9ాబ  ఇట6 T:ను%?షరFనుం(f TEను వAdన ఫల¤!? TEనచdటTE
య ండట ¤ల" x #ా #ాà ెపనుట?r #ాàTUదwక; "ను`
పంపవలsన" TEను "ను` 1ి>AJ"; #ాజదరîనమ TEను ేయవలsను;

Txయందు ోషమ కనబ(fనPQడల #ాà Txక; మరణhm V¥ంపవచుdను. 33
అంతట ã9ాబ #ాàTUదwక; వAd ఆ సమxరమ ెల;ప%ా, #ాà
అబµªలkమ ను 1ిల;వనం1ింెను. అతడ #ాàTUదwక; వAd #ాజస"`¥"
¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేయ%ా #ాà అబµªలkమ ను మ దుw12టC BT:ను.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 15
1 ఇPQన తరF9ాత అబµªలkమ ఒక రథమ ను గ ఱÃ ... మ లను ZిదzపరA,
తనPQదుట పరF%?తN pట?r Pబమం బంటBలను ఏరuరచుT:ను. 2
ఉదయమ నTE లA బయల;ే#S పటC ణమ ±క గ మ4ప మర¶ మందు ఒక
తటBCన ">A, #ాàేత ¬రFuTUందుట?r 9ాజ?మడ 9ా#?వ#?rనను
వAdయ ండ%ా క"12ట-C 9ా#S" 1ి>Aవ ఏ ఊ#S9ాడవ" యడగ చుం(ెను
xసుడT:ౖన TEను ఇWా\PÚయ ల %తKమ లలk ఫల"x"I ే#Sన 9ాడన"
9ాడ ెపu%ా 3 అబµªలkమ  9ాజ?మ స#S%ాను Txయమ %ాను ఉన`%ా"
x"" Vx#Sంచు ట?r "య!ంపబ(fన 9ాడ #ాàTUదw ఒకడను లడ" ె1ిu
4 TEను ఈ ేశమ నక; Txయ¥పJT:ౖయ ండట PQంత ¤ల;; అపడ
9ాజ?మడ 9ారF Tx±దw క; వతp
N రF, TEను 9ా#SI Txయమ ¬రFdదున"
ెపచు వెdను. 5 మ#Sయ తనక; నమ¯ారమ ేయ ట?r PQవ(ైనను తన
xపనక; వAdనపడ అతడ తన ేP x1ి అత" పటBC"
మ దుw12టC Bనుచు వెdను. 6 ¬రFuTUందుట?r #ాàTUదwక; వAdన
ఇWా\PÚయ ల కంద#SI అబµªలkమ ఈ పKారమ ేZి ఇWా\PÚయ ల
నంద#S" తనతటBC JKపT:ను. 7 Txల;గ 1 సంవతqరమ ల; జ#S%Sన]దట

అబµªలkమ #ాàTUదwక; వAd xసుడT:ౖన TEను Zి#Sయ ేశమ నంద>
%?షరFనందుండ%ాPQ9ా నను` PQరష లమ నక; J#S%S
ర1ిuంAనPQడల TEను ఆయనను ZLVంె దన" nÖక; ంట-" గనుక, 8 TEను
¨¼బ¢Kనునక; P PQ9ాక; TEను nÖక;"న nÖక;బ(f
¬రFdనుటక; Txక; Z2లVమ4" మనVేయ%ా 9 #ాàసుఖమ %ా మ4"
Z2లVెdను గనుక అతడ లA ¨¼బ¢Kనునక; PQను. 10 అబµªలkమ ]రF
బµాTxదమ Vనునపడ అబµªలkమ ¨¼బ¢Kనులk ఏల;చుTx`డ" ³కల;
9Eయ డ" ెపట?r ఇWా\PÚ య ల %తKమ ల"`ట-±దw క; 9Eగ ల 9ా#S"
పం12ను. 11 Vందునక; 1ిల;వబ(fయ ం(f #?ండవందల మం
PQరషలమ లkనుం(f అబµªలkమ  కcడ బయల;ే#S య ం(f#S, రF
ఏ!య ె>యక యxరÍ న మనసుq 9:È6య ం(f#S. 12 మ#Sయ బ>
అ#Suంపవలsన" య ం(f అబµªలkమ %§లkయ (ైన అ¨ß 12ల; అను
xదు±క మంJK" %§లk అను అత" ఊ#Sనుం(f 1ి>1ింA య ం(ెను.
అబµªలkమ దగ¶ రక; వAdన జనమ మ#S మ#S PQక;వగ టేత క;టK బహÑ
బల మPQను. 13 ఇWా\PÚయ ల; అబµªలkమ పmమ వ¨©ంAర"
xదునక; వరN మనమ #ా%ా 14 xదు PQరషలమ నందున` తన
ZLవక;లకంద#SI ఈలగ ఆజ® ఇెdను అబµªలkమ ేJలkనుం(f మనమ
త1ిuంచు" రmణ TUందలమ ; మనమ ా#Sదమ రం(f, అతడ హాతp
N %ా
వAd మనలను పటBCనకను, మనక; ×డేయకను, పటC ణమ ను కJN 9ాత
హతమ ేయకను ఉండనటB
6 మనమ త ర%ా 9:È6దమ రం(f. 15 అందుక;
#ాà ZLవక;ల; ఈలగ మనV ేZి#SAతN %Sంచుమ ;  xసుల న ¤మ మ

P>న9ాడవను #ాజవనగ వ Z2ల VAdనటB
6 ేయ టక; Zిదzమ %ా
నుTx`మ . 16 అపడ #ాà నగ#S" క"12టC Bట?r ఉపపతp`లగ పమం"
ఉంAన ]దట తన Pంట-9ా#Sనంద#S" 9:ంటబ¿టC B" ా>నడకను
బయల;ే#?ను. 17 #ాàను అత" Pంట- 9ారFను బయల;ే#S బ¿ె4#ాúక;క;
వAd బసేZి#S. 18 అత" ZLవక;లందరFను అత" PరFారîమ ల న(fA#S;
?#³ ¬య లందరFను 12ల¬య లందరFను %ాతpనుం(f వAdన ఆరFవందల
మం %S¬Nయ ల;ను #ాàనక; మ ందు%ానడచుచుం(f#S. 19 #ాà %S¬Nయ డగ
ఇతN P" కను%t"వ "9ాససÍ లమ ÅరF పరేh9:ౖ య Tx`వ; 9:ందుక;
మ కcడ వచుdచుTx`వ? వ J#S%S P #ాàన` సÍ లమ న ఉండమ .
20 "న`TE వAdన క;, ఎక(fI వదు¹ ె>యకయ న` మకcడ ఈ
JరFగ లట PQందుక;? వ J#S%S  సదరFలను డ" మ 4;
కృాసతమ ల; క; డ%ా ఉండను %ాక య" ెపu%ా 21 ఇతN PTEను
చAdనను బKIనను, PQ9ా yవమ డ Tx P>న 9ాడవను
#ాజవనగ  yవమ డ, ఏ సÍ లమందు Tx P>న9ాడవను #ాజవనగ
వందు9Ù ఆ సÍ లమంే  xసుడT:ౖన TEనుందున" #ాà మనVేZ2ను. 22
అందుక; xదుఆల%?rే వ #ావచుdన" ఇతN P Z2లVెdను గనుక
%S¬Nయ డగ ఇతN Pయ ను అత" 9ారందరFను అత" క;టBంëక;లందరFను
¯ా%SP#S. 23 9ారF ¯ా%Sవ చుండ%ా జనులందరF బహÑ%ా ఏడdచుం(f#S,
ఈ పKారమ 9ారందరF #ాàకcడ IKోను9ాగ xట- అరణమర¶ మ న
పKయణ P#S. 24 ¯ాోక;ను లయ లందరFను ేవ" "బంధన
మందసమ ను ¹య చు అత"±దw ఉం(f#S. 9ారF ేవ" మందసమ ను

ంప%ా అబµxరF వAd పటC ణమ లkనుం(f జనులందరFను xట-వ వరక;
">ెను. 25 అపడ #ాà ¯ాోక;ను 1ి>Aేవ" మందసమ ను
పటC ణమ లk"I J#S%S ¬Zి"మ 4; PQ9ా దృÌిC I TEను అనుగ\హమ
ంనPQడల ఆయన నను` J#S%S ర1ిuంA 26 x"" తన "9ాస¯ాÍనమ ను
Txక; చూ1ించును; యందు TxIషCమ లద" ఆయన Z2లVAdనPQడల
ఆయన AతN మ ,  దృÌిC I అనుకcలనటBC TxPQడల జ#S%Sంచుమ" TEను
ెపదున" ప>I 27 యజక;(ైన ¯ాోక; ఇట6 T:ను¯ాోకc, వ ºరద#SîV
ా9ా? భnం వను  క;మరFడగ అ¨©మయసుq అబµxరFనక;
పట-C న ãTxxను అను ] Pదw రF క;మరFల;ను పటC ణమ నక; వలsను.
28 ఆలIంచుమ ; ±దw నుం(f Txక; ర fPQన వరN మనమ వచుdవరక;
TEను అరణ మంద> #³వలదగ¶ ర ">A య ందును. 29 ాబట-C ¯ాోక;ను
అబµxరFను ేవ" మందసమ ను PQరషలమ నక; J#S%S ¬Zి"P
అకడ ">A#S. 30 అPే xదు ఒÚవెట6 ండ PQక;చు ఏడdచు, తల
కప" ాదరmల;లక;ండ ా>నడకను 9:æçåను; అత"±దw నున`
జనులందరFను తలల; కప" Pడdచు ండ PQI#S. 31 అంతలk ఒకడ
వAd, అబµªలkమ ేZిన క;టKలk అ¨ß12ల; ే#Sయ Tx`డ" xదునక;
ె>యజ³య%ా xదుPQ9ా అ¨ß12ల;±క ఆలkచనను ెడ
%tటBCమ" ాKరÍన ేZ2ను. 32 ేవ" ఆ#ా¥ంచు సÍ లnకట- ఆ ండ]ద
ఉం(ెను. 9ారF అచdట-I #ా%ా అ#§య (ైన హÉÌ2ౖ 12ౖ వసN మ ల; Aంప"
తల]ద ధూÈ Zి"వAd #ాàను దరîనమ ేZ2ను. 33 #ాàవ Tx
కcడ వAdనPQడల Txక; ´µరమ %ా ఉందువ; 34 వ పటC ణమ నక; J#S%S

P#ాజj, Pంతవరక;  తం(fKI TEను ZLవేZినటB
6 ఇకను క;
ZLవేZ2దన" అబµªలkమ  ె1ిuనPQడల వ Tx పmప9ాడ9:ౖ య ం(f
అ¨ß12ల;±క ఆలkచనను ెడ%tటC గలవ. 35 అకడ యజక;లsౖన
¯ాోక;ను అబµxరFను క; స}యక;ల;%ా నుందురF; ాబట-C
#ాజనగ#Sయందు ఏైనను జరFగ ట క; Vనబ(fనPQడల యజక;(ైన
¯ాోక;ను అబµxరFను x" ెపuవలsను. 36 ¯ాోక; క;మరF(ైన
అ¨©మయసుq అబµxరF క;మరF (ైన ãTxxను అను9ా#S ఇదw రF
క;మరFల; అచdట నుTx`రF. క; Vనబ(fనదంతయ 9ా#Sేత Tx±దw క;
వరN మనమ ేయ మ" ె1ిu అత"" పం1ి9EZ2ను. 37 xదు ZL`¨©తp(ైన
హÉÌ2ౖ పటC ణమ నక; వచుd చుండ%ా అబµªలkమ ను PQరషలమ ే#?ను.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 16
1 xదు ండ hఖరమ అవతల ంెమ దూరమ 9:È6న తరF9ాత
Óీబ¢Ì2తp ZLవక;(ైన Zీబµ గంతల; కట-C న #?ండ %ా(fదలను ¬Zి" వెdను;
#?ండ వందల #tటMC ల;ను నూరF xKm %?లల;ను నూరF అం¸రప అడల;ను
xKÔరసప JJN ఒకట-య 9ాట-]ద 9EZి య ం(ెను. 2 #ాàఇV ఎందుక;
ెAdJవ" Zీబµను అడగ%ా Zీబµ%ా(fదల; #ాà ఇంట-9ారF ఎక;టక;ను,
#tటMC ల;ను అం¸రప అడల;ను ప"9ారF Jనుటక;ను, xKÔరసమ
అరణమందు అలసటTUంన9ారF xKగ టక;ను ెAdJనన%ా 3 #ాà
యజమను" క;మరFడ ఎకడనుTx`డ" అ(f%?ను. అందుక;
ZీబµAతN %Sంచుమ , ఈ9Eళ ఇWా\PÚయ ల; తన తం(fK #ాజమ ను తనక; J#S%S

P1ిuంతpరను" అతడ PQరషలమ లk ">A య Tx`డT:ను. 4 అందుక;
#ాà Óీబ¢Ì2తpనక; క>%Sనదంతయ ేయ" Zీబµ ెపu%ా ZీబµTx
P>న9ా(x #ాజj,  దృÌిC యందు TEను అనుగ\హమ ందుదును%ాక, TEను
క; నమ¯ారమ ేయ చుTx`నT:ను. 5 #ాజ?ౖన xదు బహÉ#§మ
xపనక; వAdనపడ ¯êల; క;టBంëక;డగ %?#ా క;మరF(ైన Ìి]
అనుTUకడ అచdటనుం(f బయల;ే#S వెdను; అతడ 9:ంట 9:ంట నడచుచు
xదును శ1ించుచు 6 జనులందరFను బలఢలందరFను xదు ఇరF
ారîమ ల నుండ%ా #ాజ?ౖన xదు]దను అత" ZLవక;లంద#S]దను #ాళØ
6
రFవ చు వెdను. 7 ఈ Ìి]నరహంతక;(x, దు#ా4రF¶(x 8 &,
&,9Eలవలsన" వ 9:ళ6%tట-C న ¯êల; ఇంట-9ా#S హతను PQ9ా 
]I ర1ిuంA, PQ9ా  క;మరF(ైన అబµªలkమ ేJI #ాజమ ను
అపu%SంA య Tx`డ; వ నరహంతక;డవ గనుకTE  ¹సమ లk వ
Aక;బ(f య Tx`వ" ె1ిu #ాàను శ1ింప%ా 9 Z2రయ క;మరF(ైన
అáÌ2ౖఈ చAdన క;క Tx P>న9ాడవను #ాజవనగ "ను` శ1ింపTEల? 
AతN ే TEను 9ా"" ేరబ¢P 9ా" తల ేంA వెdదనT:ను. 10 అందుక;
#ాàZ2రయ క;మరFల#ా, ]క;ను Txక;ను ఏ! ందు? 9ా""
శ1ింప"య డ, xదును శ1ింపమ" PQ9ా 9ా"I Z2లVయ%ావ
ఈలగ న T:ందుక; ేయ చుTx`వ" ఆ³పణ ేయగల9ా(ెవడ" ె1ిu 11
అáÌ2ౖను తన ZLవక;లంద#Sను ప>Iనేమన%ాTx కడపన బ ట-C న Tx
క;మరF(ే Tx ాKణమ ¬య చూచుచుండ%ా ఈ బ¿Tx]య డ ఈ
పKారమ ేయ ట ఏ! ఆశdరమ ? 9ా"జo> మను(f, PQ9ా 9ా"I

Z2లVAdయ Tx`డ గనుక 9ా"" శ1ింప"య (f. 12 PQ9ా Tx శ\మను
లm12టC BTE¹, 9ాడ ప>Iన Wాపమ నక; బదుల;%ా PQ9ా Txక; ¤ల;
ేయ TE¹. 13 అంతట xదును అత" 9ారFను మర¶ మ న 9:È6P#S.
9ారF 9:È6వచుండ%ా Ìి] అత" ?దురF%ా ండపKకను వచు అత"
]I #ాళØ
6 VసరFచు ధూÈ PQగర%tటBCచునుం(ెను. 14 #ాàను
అత"కcడనున` జనులందరFను బడ>న9ా#?r ±ాTUక bట-I వAd
అలసట ¬రFd"#S. 15 అబµªలkమ ను ఇWా\Pల;9ారందరFను అ¨ß 12ల;ను
PQరషలమ నక; వAd య ం(f#S. 16 xదు ZL`హమ %ానున`
అ#§య (ైన హÉÌ2ౖయను నతడ అబµªలkమ TUదwక;వAd అత" ద#SîంA #ాà
AరంyV యగ ను %ాక #ాà AరంyVయగ ను %ాక అ" పల;క%ా 17
అబµªలkమ  ZL`¨©తp"I వ ేయ ఉపార !ంేTx  ZL`¨©తp"
కcడ వ 9:ళ6కJ9Eమ" అత" నడగ%ా 18 హÉÌ2ౖ PQ9ాయ ను ఈ
జనుల;ను ఇWా\PÚయ లందరFను ఎవ" ÅరFందు# TEను అత"
9ాడనగ దును, అత"±దw TE య ందును. 19 మ#Sయ TET:వ"I
ZLవేయవలsను? అత" క;మరF" స"`¥" TEను ZLవేయవలsను గx? 
తం(fK స"`¥" TEను ZLవేZినటB
6  స"`¥" TEను ZLవేయ దున"
అబµªలkమ TUదw మనV ేZ2ను. 20 అబµªలkమ అ¨ß12ల; మనమ
ేయవలZిన ప" ఏో ె>Zి నుట?r ఆలkచన ేతమ రమ 4 అన%ా 21
అ¨ß 12ల; తం(fKేత ఇంట-I ావ> య ంచబ(fన ఉపపతp`ల±దw క; వ
Pన PQడల వ  తం(fKI అసహÑడ9:ౖJవ" ఇWా\PÚయ లందరF
ె>ZిందురF, అపడ  పmమ న నున`9ారందరF ¥ైరమ ెచుdందుర"

ె12uను. 22 ాబట-C ¤డ]ద 9ారF అబµªలkమ నక; గ (xరమ 9Eయ%ా
ఇWా\PÚయ లకంద#SI ె>య నటB
6 %ా అతడ తన తం(fK ఉపపతp`లను
కc(ెను. 23 ఆ నమ లలk అ¨ß 12ల; ె1ిuన P యలkచనPQనను
ఒకడ ేవ" ±దw VxరణేZి ంన ఆలkచనPQనటBC%ా ఉం(ెను;
xదును అబµªలkమ ను x"" అటä6 PQంచు చుం(f#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 17
1 xదు అలసట TUం బల¨ßనమ %ా నుTx`డ గనుక 2 TEను అత"]ద
ప(f అత" బ¿ద#SంAనPQడల అత" ±దw నున` జనులందరF ా#SదురF;
#ాàను మతKమ హతమ ేZి జనులంద#S" తటBC JK12uదను; 3 వ 9:దక;
మ"Ìి" TEను పటBCన%ా జనులందరF వAd  సమ¥xనపడదురF గనుక
 AతN ే TEను పం(ెKండ 9Eలమం" ఏరuరచు"P PÀ #ాJK
xదును త#S! పటBCందున" అ¨ß12ల; అబµªలkమ  ెపu%ా 4 ఈ బ¢ధ
అబµªలkమ నక;ను ఇWా\Pల;9ా#S 12దwలకంద#SI" య కN మ %ా కనబ(ెను. 5
అంతట అ#§య (ైన హÉÌ2ౖ P! ెపT° మనమ VనునటB
6 అత"
1ిల;వనంపడ" అబµªలkమ ఆజ® ఇయ%ా, హÉÌ2ౖ అబµªలkమ TUదwక; వెdను.
6 అబµªలkమ అ¨ß12ల; ె1ిuన ఆలkచన అత"I ె>యజ³Zి అత"
మటపన మనమ ేయ దమ ేయక;ందుమ?  యలkచన Pన
ెపమ" అత" నడగ%ా 7 హÉÌ2ౖ అబµªలkమ  ఇట6 T:ను. ఈ¯ా#S అ¨ß12ల;
ె1ిuన ఆలkచన మంA ాదు. 8  తం(fKయ అత" పmమ న నున`9ారFను
మ} బలఢల"య , అడVలk 1ిల6లను %tటBC"న PQల;గ బంట6

వంట-9ా#?r #³%Sన మనసుq ఉTx`ర"య క; ె>య ను. మ#Sయ  తం(fK
య దz మ నందు పKణ డ, అతడ జనుల కcడ బసేయడ. 9 అత(ేో
±క గ హయంో మ#S ఏ సÍ లమంో x%S య ండను. ాబట-C 9ా#Sలk
ందరF య xzరంభ మందు కcల%ా చూA జనుల; 9:ంటTE ఆ సంగJ"బట-C
అబµªలkమ పmమ న నున`9ారF ఓ(fPర" ెప ందురF. 10  తం(fK
మ} బలఢడ"య , అత" పmప9ారF ¥ైరవంతpల"య
ఇWా\PÚయ లందరFను ఎరFగ దురF గనుక Zింహపగ ం(ెవంట- గ ం(ెగల9ారF
సPతమ గ లaందుదురF. 11 ాబట-C Tx ఆలkచన Pమన%ా, xనునుం(f
బ¿P#ª?బµవరక; లsకక; సమ దKప ఇసుక #³ణ వలంత V¯ాNరమ %ా
ఇWా\PÚయ ల నంద#S" నల;శలనుం(f  ±దw క; సమకc#Sd వ
స యమ %ా య దz మ నక; వలsను. 12 అపడ మనమ అతడ కనబ(fన
సÍ లమ లలk ఏో ±కx"యందు అత"]ద పడదుమ ; TEల]ద
మంచుపడ#§J%ా మనమ అత"]I వAdనPQడల అత" పmప9ా#Sలk
ఒకడను త1ిuంచునజjలడ. 13 అతడ ఒక పటC ణమ లk AdనPQడల
ఇWా\PÚయ లందరFను ఆ పటC ణమ నక; xKళØ
6 ¬Zి"వAd ±క Aన`
#ాP అచdట కనబడక;ండ x"" నలk"I లగ దురF. 14 అబµªలkమ ను
ఇWా\Pల;9ారందరFను ఈ మట V" అ#§య డగ హÉÌ2ౖ ె1ిuన ఆలkచన
అ¨ß12ల; ె1ిuనx"కంటM య కN మ" ±ప "#S; ఏలయన%ా PQ9ా
అబµªలkమ ]I ఉపదKవమ ను ర1ిuంపగలందుల?r అ¨ß12ల; ె1ిuన
య INగల ఆలkచనను వరÍ మ ేయ "శdPంA య ం(ెను. 15 ాబట-C హÉÌ2ౖ
అబµªలkమ నక;ను ఇWా\Pల;9ా#S 12దwలకంద#SI" అ¨ß12ల; ె1ిuన

ఆలkచనను xను ె1ిuన ఆలkచనను యజక;లగ ¯ాోక;ను అబµ
xరFను ె>యజ?1ిu 16 ]రF త రప(f ఈ #ాJK అరణమందు ఏరF xటB
సÍ లమ లలk ఉండవదw "య , #ాàను అత" సమmమందున` జనులందరFను
నhంప క;ండనటB
6 ఘÖమ %ా 9:È6వడ"య xదునక; వరN మనమ
పంపడ" ె12uను. 17 xమ పటC ణమ తటBC వAdన సంగJ ె>యబడక
య ండనటB
6 ãTxxనును అ¨©మయసుqను ఏí#%³ల; దగ¶ ర
">Aయ ండ%ా ప" కెN ±కెవAd, హÉÌ2ౖ ె1ిuన సంగJ" 9ా#SI
ె>యజ³య%ా 9ారF వAd #ాజ?ౖన xదు x" ె>యజ?1ిu#S. 18 xను
9ా#S" కను%t"న సంగJ ప"9ాడ ఒకడ అబµªలkమ నక; ె>12ను %ా"
9ా#SదwరF 9E%Sరమ %ా P బహÉ#§మ లk ఒక" Pల;
6 ే#S అత" Pంటమ ం%Sట ఒక బµV య ండ%ా x"లk %S x%S య ం(f#S. 19 ఆ PంటPల6ల; మ తక గ డi ±కట- ¬Zి"వAd బµV]ద పరA x"12ౖన
%ధుమ1ిం(f ఆర బ¢Z2ను గనుక 9ారF x%Sన సంగJ PQవ#SI" ె>యక
PQను. 20 అబµªలkమ ZLవక;ల; ఆ Pంట- ఆ±దw క; వAd
అ¨©మయసుqను ãTxxనును ఎకడ ఉTx`ర" అడగ%ా ఆ9ారF
ఏరFxట- Pర" 9ా#S ె12uను గనుక 9ారF P 9:దI 9ా#S" ానక
PQరషలమ నక; J#S%S వAd#S. 21 9ారF 9:È6న తరF9ాత ãTxxనును
అ¨©మయసుqను బµVలkనుం(f బయట-I వAd xదుTUదwక; P
అ¨ß12ల; అత"]ద ేZిన ఆలkచన ె>యజ³Zివ లA త ర%ా న
xటవలZినద" అత" ెపu%ా 22 xదును అత" ±దw నున`
జనులందరFను లA ±#ాwనున xట-#S, ెల69ారFనపuట-I న xటక

య ం(fన9ాడ ఒకడను లకPQను. 23 అ¨ß12ల; xను ె1ిuన ఆలkచన
జరFగకవట చూA, %ా(fదక; గంతకట-C PQI తన ఊరనున` తన Pంట-I
P తన Pల;
6 చకబ¿టC B" ఉ#SZి" చ"PQను; జనుల; అత" తం(fK
సమ¥యందు అత"" ాJ12ట-C#S. 24 xదు మహనPÀమ నక; #ా%ా
అబµªలkమ ను ఇWా\PÚయ లందరFను ±#ాwను న xట- వAd#S. 25
అబµªలkమ ã9ాబ నక; మరF%ా అమWాను Z2ౖTx¥ పJ%ా "య!ంెను.
ఈ అమWా ఇxK అను ఇWా\ PÚయ డ ã9ాబ త>6 PQన Z2రయ
సద#S యగ Tx}షp క;మ#?NPQన అáగPÀల; TUదwక; P నందున
పట-C న9ాడ 26 అబµªలkమ ను ఇWా\PÚయ ల;ను %Sలదుేశమ లk
%Sయ ం(f#S. 27 xదు మహనPÀమ నక; వAdనపడ అ¹4 య ల
రబµË పటC ణప9ా(ైన Tx}షp క;మరFడగ áయ ను, లkెబµరF ఊ#S9ాడగ
అ]్మPల; క;మరF (ైన మ×రFను, #%?Úమ ఊ#S9ాడను
%Sలºయ డT:ౖన బ#Sèల6Pయ 28 అరణమందు జనుల; అలZిన9ా#?r
ఆక>%t" ద1ిu%t"య ందుర" తలంA, పరFపల; ాతKల; క;ండల; %ధుమల;
యవల; 1ిం(f 9EAన %ధుమల; ాయ¥xనమ ల; Aక;డ ాయల; 1Lలల;
29 ేT: 9:న` %tఱÃ ల; àను`మ దw ల; xదును అత"±దw నున` జనుల;ను
´¢జనమ ేయ ట?r ¬Zి"వAd#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 18
1 xదు తన ±దw నున` జనులను లsIంA 9ా#S ]ద సహ¯ాK¥పతpలను
శx¥పతpలను "రÞPంA 2 జనులను మడ ´µగమ ల;%ా ేZి ã9ాబ

ేJ I\ంద ఒక ´µగమ ను Z2రయ క;మరFడగ అáÌ2ౖ అను ã9ాబ
సదరF" ేJI\ంద ఒక ´µగమ ను, %S¬Nయ (ైన ఇతN P ేJI\ంద ఒక
´µగమ ను ఉంెను. xదుTEను ]కcడ బయల;ేరFదున" జనుల
ెపu%ా 3 జనుల;వ #ాకcడదు, ¤మ ా#SPనను జనుల; x""
లm12టCరF, మలk సగమ మం చ"Pనను జనుల; x"" లm12టCరF,
మవంట- ప9Eల మం వ ¯ాట-; ాబట-C వ పటC ణమందు ">A మక;
స}యమ ేయవలsన" అత" ె1ిu#S. 4 అందుక; #ాà] దృÌిC ³
మంAో x" ేZ2దన" ె1ిu గ మ4ప పKకను ">A య ండ%ా
జనులందరFను గ ంపలsౖ వందల ల%ాను 9Eల ల%ాను బయల;ే#S#S. 5
అపడ #ాà ã9ాబ ను అáÌ2ౖ" ఇతN P" 1ి>ATx "!తN  ¸°వను(ైన
అబµªలkమ నక; దయ ¸పడ" ఆజj®1ింెను. జనులందరF Vనుచుండ%ా #ాà
అబµªలkమ నుగ#Sd అ¥పతpలకంద#SI ఆజ® ఇెdను. 6 జనుల;
ఇWా\Pల;9ా#S" ఎ#Sంచుట?r లమ లk"I బయల;ే#Sన ]దట య దz మ
ఎâాKPమ వనమ లk జరFగ%ా 7 ఇWా\Pల;9ారF xదు ZLవక;ల PQదుట
"ల;వలక ఓ(fP#S; ఆ నమ న ఇరFవ 9Eల మం అకడ హతpలsౖ#S. 8
య దz మ ఆ పKేశమంతటను 9ా1ింెను; మ#Sయ Txట- నమ న కJN ేత
కc>న9ా#S కంటM ఎక;వమం అడVలk Aక;బ(f Txశన#S. 9 అబµªలkమ
కంచర %ా(fద]ద ఎI వచు xదు ZLవక;లక; ఎదు#ాPQను; ఆ
కంచర%ా(fద ±క %tపuమసN I వృmమ ±క Aక;మ4ల I\ంI
Pనపడ అత" తల ెటC Bక; తగ ల;"నందున అతడ ఎతN బ(f
ఆాశమ నక;ను భ!I" మధను 9EKలడ చుండ%ా అత" I\ందనున`

కంచర%ా(fద ¯ా%SPQను. 10 ఒకడ x"" చూA వAd అబµªలkమ
మసN Iవృmమ న 9EKలడచుండట TEను చూAJన" ã9ాబ  ె1ిuనపడ
11 ã9ాబ వ చూA య ంట-9E, TEల కcల;నటB
6 వత" టC కJ9E!?
వత" చం1ినPQడల ప తpలమ ల 9:ం(fయ ఒక న(fకటBCను
IAdయ ందున" తనక; సమxరమ ె1ిuన9ా" అT:ను. 12 అందుక;
9ాడ¸°వను(ైన అబµªలkమ ను ఎవడను మ టC క;ండజjగ\తNపడడ" #ాà
క;ను అáÌ2ౖI" ఇతN PI" ఆజ® "చుdచుండ%ా TEను Vంట-"; 9:P
తpలమ ల 9:ం(f Tx ేJలk 12ట-Cనను #ాà క;మరF" TEను చంపను. 13
మసమ ేZి TEను అత" ాKణమ నక; మ ప ెAdన PQడల అ #ాàనక;
ె>యకదు, #ాà స"`¥" 9E Txక; V#¥వగ దువ గx అ" ã9ాబ 
అన%ా 14 ã9ాబ వ ేయ వరక; TEను ాచు" య ందుTx? అ" ె1ిu
మడ బµణమ ల; ేత పటBC" P మసN Iవృmమ న 9EKలడచు ఇంకను
ాKణమ  నున` అబµªలkమ ±క గ ం(ెక; గ #S12ట-C 15 తన
ఆయ ధమ లను ¹య 9ారF పమం చుటBC చుటBC" య ండ%ా
అబµªలkమ ను ట-C చం12ను. 16 అపడ జనులను ఇక హతమ ేయక
VడవవలZినద" ã9ాబ బµా ఊంప%ా ఇWా\PÚయ లను తరFమ "
Pన జనుల; J#S%S వAd#S. 17 జనుల; అబµªలkమ ±క కæïబరమ ను
ఎJN అడVలk ఉన` 12దw%Jలk పడ9EZి 12దw#ాళ6 క;పu x"]ద 1L#Sdన
తరF9ాత ఇWా\PÚయ లందరFను తమ తమ Pండ6 క; P#S. 18 తన 1LరF
"ల;పటక; తనక; క;మరFల; లరను", అబµª లkమ xను బKIయ ండ%ా
ఒక సN ంభమ ెAd x"" #ాà లkయలk తన 1Lరట "ల;వబ¿ట-C, అతడ ఆ

సN ంభమ నక; తన 1LరF 12ట-Cయ ం(ెను. TEట-వరక; అబµªలkమ సN ంభమ" x"I
1LరF. 19 ¯ాోక; క;మరF(ైన అ¨©మయసుqTEను పరF%?JN " P
PQ9ా తన శతpKవలను ఓ(fంA తనక; Txయమ ¬#Sdన వరN మనమ
#ాà ె12uదనన%ా 20 ã9ాబ ఈ నమ న ఈ వరN మనమ ెపu తగదు,
మ#S±క నమ న ెపuవచుdను; #ాà క;మరFడ మరణమPQను గనుక
ఈ నమ న వరN మనమ ¬Zి" తగద" అత" ె12uను. 21 తరF9ాత
కcÌీ" 1ి>Aవ P వ చూAన x"" #ాàనక; ె>య జ³య మన%ా
కcÌీ ã9ాబ నక; నమ¯ారమ ేZి పరF%?JN" PQను. 22 అPే
¯ాోక; క;మరF(ైన అ¨© మయసుqకcÌీకcడ TEనును పరF%?JN"వ
టక; Z2లVమ4" ã9ాబ  మనVేయ%ా ã9ాబ TxయTx 9:ందుక;
వలsను? ెపటక; క; బహÑమనమ ెచుd VWషన సమxర
¤య లదు గx అ" అత" అన%ా 23 అతడఏనను స#³ TEను
పరF%?JN" వదు నT:ను. అందుక; ã9ాబ మ4" Z2లVయ%ా
అ¨©మయసుq xనప మర¶ మ న పరF%?JN" కcÌీకంటM మ ందు%ా
ే#?ను. 24 xదు #?ండ గ మ4మ ల మధను నడవలk కc#td" య ం(ెను;
ావ>ాడ గ మ4మ 12ౖనున` %డ]I ఎI ారచూడ%ా ఒంట#S%ా
పరF%?JN" వచుdచున` ±కడ కనబ(ెను. 9ాడ అరA #ాàనక; ఈ సంగJ
ె>యజ³య%ా 25 #ాà9ాడ ఒంట#S%ా ఉం(fనPQడల ఏో వరN మనమ
ెచుdచుTx`డT:ను. అంతలk 9ాడ పరFగ ]ద వచుdచుండ%ా 26 ావ>ాడ
పరF%?JN" వచుd మ#S±క" కను%t" అ% మ#S±కడ ఒంట#S %ాTE
పరF%?JN" వచుdచుTx`డ" x రపతటBC J#S%S ెపu%ా #ాà9ాడను

వరN మనమ ెచుdచుTx`డT:ను. 27 ావ>ాడ nదట-9ాడ పరF%?తN pట
చూడ%ా9ాడ ¯ాోక; క;మరF(ైన అ¨©మయసుq అ" Txక; చుచున`
అ"నపడ #ాà9ాడ మంA9ాడ, భవరN మనమ ెచుdచుTx`డ"
ె12uను. అంతలa 28 అ¨©మయసుq జయమ" ëగ¶ ర%ా #ాà ె1ిu #ాà
మ ందర ¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేZిTx P>న9ాడవను #ాజవనగ "ను`
చంప చూAన 9ా#S" అపu%SంAన  ేవ(ైన PQ9ాక; ¯NతKమ అ"
ె12uను. 29 #ాàబµల;డగ అబµªలkమ ³మమ %ా ఉTx`(x? అ" యడగ%ా
అ¨©మయసుqã9ాబ #ాజZLవక;డ T:ౖన  xసుడనగ నను` పం1ినపడ
%tపu అల6 #S జరFగ ట TEను చూAJ" %ా" అ ఏన Txక; ె>Zిన ాద"
ె12uను. 30 అపడ #ాàవ పKకక; ¾ల%S ">Aయ ండ మ"
9ా"ాజ® "య%ా 9ాడ ¾ల%S ">ెను. 31 అంతలk కcÌీ వAdTx P>న
9ా(x #ాజj, TEను క; భసమxరమ ెAdJ"; PÀ నమ న PQ9ా
 ]I వAdన9ా#Sనంద#S" ఓ(fంA క; Txయమ ¬#?dన" ె1ిuనపడ
32 #ాàబµల;డగ అబµªలkమ ³మమ %ా ఉTx`(x? అ" య(f%?ను. అందుక;
కcÌీ ె1ిuనేమన%ాTx P>న9ాడవను #ాజవనగ  శతpKవల;ను క;
}" ేయవలsన"  ]I వAdన9ారందరFను ఆ బµల;డన`టBC%ాTE
య ందురF %ాక. 33 అపడ #ాà బహÑ కలతప(f గ మ4 మ నక; 12ౖ%ా నున`
గI ఎI P Pడdచు, సంచ#SంచుచుTx క;మరF(x అబµª లkమ, Tx
క;మ రF(x అబµªలkమ, అ" ³కల; 9Eయ చు, అã Tx క;మరF(x, క;
బదుల;%ా TEను చ"PనPQడల ఎంత బµగ ండను; Tx క;మరF(x
అబµªలkమ Tx క;మరF(x, అ" Pడdచు వెdను.

సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 19
1 #ాà తన క;మరF"గ#Sd దుఃüంచుచు ఏడdచుTx`డను సంగJ ఆ
నమ న జనులందరF V", 2 య దz మందు Zిగ¶  ా#SPన జనులవలs
9ారF Txడ ొంగనడకల వAd పటC ణమ లk పK9EhంA#S; 3 Txట- Vజయమ
జనులకంద#SI దుఃఖమ నక; ారణమPQను. 4 #ాà మ ఖమ కప"
అబµªలkమ Tx క;మడ(x అబµªలkమ Tx క;మరF(x Tx క;మరF(x, అ"
³కల; 9Eయ చు ఏడdచుండ%ా, 5 #ాà అబµªలkమ నుగ#Sd దుఃüంచుచు
ఏడdచుTx`డను సంగJ ã9ాబ V" నగ#Sయందున` #ాàTUదwక; వAd
ాKణమ ను  క;మరFల ాKణమ లను  క;మ#?Nల ాKణమ లను  ´µరల
ాKణమ లను  ఉపపతp`ల ాKణమ లను ఈ నమ న రfంAన 
ZLవక;లనంద#S" TEడ Zిగ¶ పరA 6  ZL`¨©తpల PQడల 1LKమ చూపక 
శతpKవలPQడల1LKమ చూపచు, ఈ నమ న అ¥పతpల;ను ZLవక;ల;ను క;
ఇషC జనుల;ార" వ కనుపరAJV. ¤మందరమ చ"P అబµªలkమ
బKIయ ం(fనPQడల అ క; ఇషC మగ నన` మట PÀ నమ న TEను
ె>ZినుచుTx`ను. ఇపడ లA బయట-IవAd  ZLవక;లను ¥ైరపరచుమ .
7 వ బయట-I #ాకయ ం(fన PQడల ఈ #ాJK ±కడను ±దw "ల;వడ"
PQ9ా Txమమ నుబట-C పKమణమ ేZి ెపచుTx`ను;  బµలమ నుం(f
TEట-వరక; క; ాK1ిN ంAన అాయమ ల"`ట-కంటM అ క; కషC తరమ %ా
ఉండన" #ాà మనVేయ%ా #ాà లA వAd గ మ4మ లk కcరFdం (ెను.
8 #ాà గ మ4మ లk కcరFdTx`డను మట జనులందరF V" #ాàను ద#Sîంప

వAd#S%ా" ఇWా\Pల;9ారF తమ తమ Pండ6 క; ా#SP#S. 9 అంతట
ఇWా\Pల;9ా#S %తKమ లక; ే#S?rన జనులందరF ఇట6 ను"#Sమన శతpKవల
ేJలkనుం(fయ , Óి>ÌీN య ల ేJలkనుం(fయ మనలను V(f1ింAన #ాà
అబµªలkమ నక; భయప(f ేశమ లkనుం(f ా#SPQను. 10 మన]ద మనమ
#ాà%ా పటµCÌLకమ ేZిన అబµªలkమ య దw మందు మరణమPQను. ాబట-C
మనమ #ాàను మరల డ" వచుdటను గ#Sd ఏల మటµ6డక JVు? 11
#ాజ?ౖన xదు ఇ V" యజక;లగ ¯ాోక;నక;ను అబµxరFనక;ను
వరN మనమ పం1ిఇWా\Pల;9ా రందరF మటలడను సంగJ నగ#Sలkనున`
#ాàనక; Vనబ(ెను గనుక #ాàను నగ#SI మరల డ" #ాక;ండ
]#?ందుక; ఆలసమ ేయ చుTx`రF? 12 ]రF Txక; ఎమ క నంట-నట-C య
మంసమ నంట-నట-C య సదరFలsౖ య ండ%ా #ాàను డ" #ాక;ండ
]#?ందుక; ఆలసమ ేయ చుTx`ర" యx9ా#S 12దwల ెపమ" ఆజ®
ఇెdను. 13 మ#Sయ అమWా ±దw క; దూతలను పం1ివ Txక; ఎమ క
నంట-న బంధువడవ మంసమ నంట-న బంధువడవ ా9ా? ã9ాబ నక;
బదుల; "ను` Z2ౖTx¥పJ%ా TEను ఖయ పరచ"PQడల ేవడ %tపu
అాయమ Txక; కల;గ జ³య ను %ాక" ెపడT:ను. 14 అతడ P
PQవరFను తపuక;ండ యx9ా#Sనంద#S" #ాàనక; ఇషC పర క మ %ా
లkబడనటB
6 ేయ%ావను  ZLవక;లందరFను మరల #ావలsనన`
వరN మనమ 9ారF #ాàTUదwక; పం1ి#S. #ాà J#S%S ±#ాwను న ±దw క;
#ా%ా 15 యx9ారF #ాàను ఎదు#tనుటక;ను #ాàను న Pవతలక;
డ" వచుdటక;ను %Sల¶ ల;నక; వAd#S. 16 అంతలk బహÉ#§మ నందున`

బ¿Tx]య డగ %?#ా క;మరF(ైన Ìి] త రప(f #ాజ?ౖన xదును
ఎదు#tనుట?r యx9ా#S కcడ వెdను. 17 అత" ±దw 9:Pమం
బ¿Tx]య ల; ఉం(f#S. మ#Sయ ¯êల; క;టBంబమ నక; ZLవక;డగ
Zీబµయ ను అత" పదు నPదుగ రF క;మరFల;ను అత" PరFవమం
xసుల;ను వAd 18 #ాà ఎదుట న xట-#S; #ాà ఇంట-9ా#S" అవతలక;
xట-ంచుటక;ను #ాà దృÌిC I అనుకcలన x"" ేయ టక;ను #³వపడవను
ఇవతలక; ెAd య ం(f#S. అంతట %?#ా క;మరFడగ Ìి] వAd #ాà
±#ాwనున xట- %ాTE అత"I ¯ాాCంగప(f 19 Tx P>న9ా(x, TEను ేZిన
ోKహమ Tx]ద ¹పక;మ ; Tx P>న 9ాడవను #ాజవనగ వ
PQరషలమ ను V(fAన 9Eళ  xసుడనగ TEను మ#SంA ేZిన ోషమ ను
జj®పకమందుంచక;మ , మనసుqనందుంచు నక;మ . 20 TEను ాపమ
ేZిJన" Txక; ె>Zిన గనుక ãZLప 9ారంద#S కcడ Tx
P>న9ాడవను #ాజవనగ "ను` ఎదు#tనుట?r TEను మ ందు%ా
వAdయ Tx`నT:ను. 21 అంతట Z2రయ క;మరFడగ అáÌ2ౖPQ9ా
అÌLIంAన9ా"" శ1ింAన PÀ Ìి] మరణమ నక; ాతpKడ ా(x అ"
యన%ా 22 xదుZ2రయ క;మరFల#ా, ]క;ను Txక;ను ఏ! ందు?
ఇట-C సమయమ న ]రF Txక; V#ధులగ దు#ా? ఇWా\Pల;9ా#Sలk ఎవ#?rనను
ఈ నమ న మరణhm TUందుదు#ా? Pపడ TEను ఇWా\Pల;9ా#S]ద #ాà
T:ౖJనను సంగJ Txక; ె>ZLయ న`ద" ె1ిu పKమ ణమ ేZి 23 క;
మరణhm V¥ంపన" Ìి] Z2ల Vెdను. 24 మ#Sయ ¯êల; క;మరFడగ
Óీబ¢Ì2తp #ాàను T:దు#tనుటక; వెdను. #ాà ా#SPన నమ

nదల;" అతడ సుఖమ %ా J#S%S వAdన Txట-వరక; అతడ ాళØ
6
కడగ నకయ , గడi మ కJN #Sంచు నకయ బటC ల; ఉదుక;నకయ
నుం(ెను. 25 #ాàను ఎదు#tనుట?r అతడ PQరషలమ నక; #ా%ా #ాà
Óీబ¢Ì2త, వ Tx కcడ #ాకJ9Eమ" అత" న(f%?ను 26
అందుకతడTx P>న9ా(x #ాజj,  xసుడT:ౖన TEను క;ంట-9ాడను గనుక
%ా(fద]ద గంత కట-C ంA PQI #ాà కcడ 9:È6దున" TEనను న%ా Tx
ప"9ాడ నను` ¹సమ ేZ2ను. 27 Zీబµ  xసుడT:ౖన నను` గ#Sd Tx
P>న9ాడవను #ాజవనగ  అబదz మ(ెను. అPే Tx
P>న9ాడవను #ాజవనగ వ ేవదూత వంట-9ాడవ,  దృÌిC I ఏ
యనుకcల¹ x" ేయ మ . 28 Tx తం(fK Pంట- 9ారందరF Tx
P>న9ాడవను #ాజవనగ  దృÌిC I మృతpల వంట-9ా#?r య ండ%ా, వ 
బల6 ±దw ´¢జనమ ేయ 9ా#Sలk  xసుడT:ౖన నను` ే#SdJV. ాబట-C
ఇకను #ాజ9:ౖన క; nఱÃ 12టC Bటక; Tx³! Txయమ" అన%ా 29 #ాà
సంగతpలను Vక ఎందులక; ఎెN దవ? వను Zీబµయ ను భ!"
పంచునుడ" TETxజ® ఇAdJ" గx అT:ను. 30 అందుక; Óీబ¢Ì2తpTx
P>న9ాడవగ వ  నగ#SI J#S%S ³మమ %ా వAdయ Tx`వ గనుక
అతడ అంతయ ¬Zిన వచుdనT:ను. 31 మ#Sయ %Sలºయ డగ బ#Sèల6P
#%?Úమ నుం(f ±#ాwను అదw #SI వAd #ాàకcడ న xటMను. 32 బ#Sèల6P
PQనుబ సంవతqరమ ల వయసుqక>%S బహÑ మ స>9ా(ై య ం(ెను.
అతడ అ¥క ఐశ రవంతpడ గనుక #ాà మహనPÀమ లk నుండ%ా అత"I
´¢జన పxరÍ మ లను పం1ించుచు వెdను. 33 PQరషలమ లk Tx±దw

"ను` ">1ి Ìింెదను, వ Txకcడ న xటవలsన" #ాà బ#Sèల6P
Z2లVయ%ా 34 బ#Sèల6P#ాజవగ కcడ PQరషలమ నక; వచుdటక; ఇక
TET:"` నమ ల; బKతpకబ¢వదును? 35 TEట-I Txక; ఎనుబ Pం(x6PQను.
సుఖదుఃఖమ లక;న` ´éదమ ను TEను గ #SNంపగలTx? అన`ానమ ల రFA 
xసుడT:ౖన TEను ె>ZినగలTx? %ాయక;ల ±కయ
%ాయక;#ాండK±కయ స రమ Txక; Vన బడTx? ావన  xసుడనగ
TEను Tx P>న 9ాడవను #ాజవనగ క; ఎందుక; ´µరమ %ా నుండ
వలsను? 36  xసుడT:ౖన TEను కcడ న xట- అవతలక; ంెమ
దూరమ వెdదను %ా" #ాజవగ వ Txకంత పKతpపారమ ేయTEల? 37
TEను Tx ఊ#S యందుం(f మరణ Tx త>దండKల సమ¥యందు
ాJ12టCబడట?r అచdట-I J#S%S వనటB
6 Txక; Z2లVమ 4, AతN %Sంచుమ , 
xసుడగ Iం}మ Tx P>న 9ాడవను #ాజవనగ కcడ వచుdటక;
Z2లVమ 4;  దృÌిC I ఏ యనుకcల¹ x"" అత"I ేయ మ" మనV
ేయ%ా 38 #ాàIం}మ Txకcడ #ావచుdను,  దృÌిC I అనుకcలన
x"" TEను అత"I ేZ2దను, మ#Sయ Txవలన వ ÅరFనదంతయ TEను
ేZ2దన" Z2లVెdను. 39 జనులందరFను #ాàను న యవతలక; #ా%ా #ాà
బ#Sèల6P" మ దుw12టC B" ºVంెను; తరF9ాత బ#Sèల6P తన సÍ లమ నక;
9:È6PQను. 40 యx 9ారందరFను ఇWా\Pల;9ా#Sలk సగమ మంయ
#ాàను డ" #ా%ా #ాà Iం}మ ను 9:ంటబ¿టC B" %Sల¶ ల;నక; వెdను.
41 ఇటB
6 ండ%ా ఇWా\Pల; 9ారందరFను #ాàTUదwక; వAdమ సదరFలగ
యx9ారF ఎందుక; "ను` ొం%S>ంచు"  Pంట-9ా#S" 9ా#S"

±#ాwను ఇవతలక; డ" వAdర" యడగ%ా 42 యx 9ారందరF#ాà
]క; స]పబంధువ(ై య Tx`డ గx, ]క; Åపందుక;? ఆలగ ం(fనను
మలk ఎవరనను #ాà ¯మ 4 ఏనను Jంట-మ? మక; PTxమ ఏన
ఇెdTx? అ" ఇWా\Pల;9ా#S అ"#S. 43 అందుక; ఇWా\Pల; 9ారF#ాàలk
మక; ప ´µగమ ల;న`V; ]కంటM ¤మ xదునందు అ¥క ¯ా తంతK~మ
గల9ారమ ; #ాàను డ" వచుdటనుగ #SంA ] మ ందు%ా
మటల(fన9ారమ ¤¤ గx ]రF మమ 4ను "ర6 mమ ేZిJ#³!? అ"
యx 9ా#S ప>I#S. యx 9ా#S మటల; ఇWా\Pల; 9ా#S మటలకంటM
కSనమ %ా ఉం(ెను.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 20
1 బ¿Tx]య డగ ëI\ క;మరF(ైన Ì2బయను ప"Iమ>న9ా(ొకడ
అచdటనుం(ెను. 9ాడxదునందు మనక; ´µగమ లదు, PQషªP
క;మరF"యందు మనక; ¯ా సÍ ~మ ఎంతమతKమ ను లదు; ఇWా\Pల;
9ారల#ా, ]రందరF ] ] గ (xరమ లక; ండ" బµా ఊ పKకటన ేయ%ా
2 ఇWా\Pల;9ారందరF xదును V(fA ëI\ క;మరF(ైన Ì2బను9:ంబ(fంA#S.
అPే ±#ాwను ననుం(f PQరషలమ వరక; యx 9ారF #ాàను
హతp
N "#S. 3 xదు PQరషలమ లk" తన నగ#SI వAd, తన Pంట-I
xను ాప%ా నుంAన తన ఉపపతp`లsౖన పమం ZీN లను ¬Zి" 9ా#S"
ావ>లk ఉంA 9ా#S" Ìించుచుం(ెను %ా" 9ా#S±దw క; క;ం(ెను; 9ారF
ావ> యందుంచబ(fన 9ా#?r బKJIనంతాలమ Vధవ#ాండKవలs ఉం(f#S. 4

తరF9ాత #ాà అమWాను 1ిల;వనం1ిమడ న మ లలk%ా వ Tx దగ¶ రక;
యx9ా#Sనంద#S" సమ కc#Sd Pకడ }జరFకమ4" ఆజj®1ించ%ా 5
అమWా యx 9ా#S" సమకcరFdట?r 9:È6PQను. అతడ ఆలసమ
ేZినందున అత"I "రÞPంAన ాలమ ]#S Pనపడ 6 xదు
అáÌ2ౖ" 1ిల;వనం1ిëI\ క;మరF(ైన Ì2బ అబµªలkమ కంటM మనక; ఎక;వ
×డేయ ను; 9ాడ ాKారమ ల;గల పటC ణమ లలk Ad మనక; ొరకక
వTE¹ గనుక వ  P>న9ా" ZLవక;లను 9:ంట బ¿టC B" P 9ా"
త#S! పటBCనుమ" ఆజj®1ింెను. 7 ాబట-C ã9ాబ 9ారFను
?#³¬య ల;ను 12ల¬య ల;ను బలఢలందరFను అత" కcడ
PQరషలమ లkనుం(f బయల;ే#S ëI\ క;మరFడగ Ì2బను తరFమబ¢P#S. 8
9ారF %Sëãనులk ఉన` 12దw బండదగ¶ రక; #ా%ా అమWా 9ా#S" క>య
వెdను; ã9ాబ xను ¾డగ "న ాయక; 12ౖన ë%SంAయ న`
న(fకటBCక; వరగల కJ ◌్తకటBC"య ండ%ా ఆ వర వదులsౖ కJN TEలప(ెను. 9
అపడ ã9ాబ అమWాTx సద#ా, వ ³మమ %ా ఉTx`9ా
అనుచు, అమWాను మ దుw12టC B నునటB
6 %ా క;(fేత అత" గడi మ పటBC"
10 అమWా ã9ాబ ేJలkనున` కJN " చూడకను తను` ాాడ నకను
ఉండ%ా ã9ాబ అత" కడపలk x" గ ెdను; గ AdనడTE అత"
1Lగ ల; TEలక; జj#S ఆ ెబËTE అతడ చ"PQను. ã9ాబ ను అత"
సదరFడగ అáÌ2ౖయ ను ëI\ క;మరFడగ Ì2బను తరFమ టక; ¯ా%S%ా
11 ã9ాబ బంటBలలk ఒకడ అత"దగ¶ ర ">Aã9ాబ ను ఇషp
C లsౖన xదు
పm మ ననున` 9ారందరF ã9ాబ ను 9:ంబ(fంచుడ" పKకటన ేZ2ను. 12

అమWా రకN మ లk రF6చు మర¶ మ నప(fయ ండ%ా అbdట-I వAdన
జనులందరF ">Aయ ండట ఆ మనుషpడ చూA అమWాను మర¶ మ నుం(f
ే"లk"I ల%S, మర¶ సÍ ులందరF ">A ే#Sచూడక;ండ శవమ ]ద బటC
క12uను. 13 శవమ మర¶ మ నుం(f ¬యబ(fన తరF9ాత జనులందరF ëI\
క;మరFడగ Ì2బను తరFమ ట?r ã9ాబ 9:ంబ(f 9:È6#S. 14 అతడ ఇWా\Pల;
%తKప 9ారంద#S±దw క;ను ఆబéల;9ా#S±దw క;ను బéత4యా9ా#S±దw క;ను
బ¿#§య లంద#S±దw క;ను #ా%ా 9ారF కcడ" అత" 9:ంబ(fంA#S. 15 ఈ
పKారమ 9ారF వAd ఆబéల; బéత4యాయందు ëI\" మ టC (f9EZి పటC ణప
ాKారమ ఎదుట బ రFà కటC %ా ã9ాబ 9ారందరF ాKారమ ను
పడ9Eయ టక; x"" ట-C #S. 16 అపడ య INగల ±క ZీN  ాKారమ
ఎIఓ ఆలIంచు(f, ఆలIంచు(f, TEను అత" మటలడనటB
6
ã9ాబ ను ఇక(fI రమ4" ెపడ" ³క9Eయ%ా ã9ాబ ఆదగ¶ రక;
వెdను. 17 అంతట ఆã9ాబ వ 9ETx అ" అత" నడగ%ా అతడTETE
అT:ను. అందుా xసు#ాలనగ TEను  మటలడదుTx అ" అడగ%ా
అతడమటలడ వచుdనT:ను. 18 అంతట ఆపర ాల మ న
జనుల;ఆబéల;నందు సంగJ Vx#Sంపవలsన" ెపట కదుw; ఆలగ న ేZి
ారమ ల; మ %Sం చుచు వAd#S. 19 TEను ఇWా\Pల;నందు "మ4ళసుÍల లkను
య¥xరÍవంతpలలkను ే#SకPQనxనను; ఇWా\PÚయ ల పటC ణమ లలk
పK¥xనమగ ఒక పటC ణమ ను లయమ ేయవలsన" వ ఉేw hంచుచుTx`వ;
PQ9ా ¯ా సÍ ~మ ను 9:ందుక; "ర4లమ ేయ దు వ" ెపu%ా 20
ã9ాబ "ర4లమ ేయను, లయ పరచను, ఆలగ న ేయTE ేయను,

సంగJ అ ాTE ాదు. 21 ëI\ క;మరFడగ Ì2బ అను ఎâాKPమ
మనప9ాడ ఒకడ #ాజ?ౖన xదు]ద ోKహమ ేZియ Tx`డ; ]రF
9ా"" మతKమ అపu%Sంచు(f; డTE TEను ఈ పటC ణమ V(fAవదున"
ెపu%ా ఆ ã9ాబ AతN మ , 9ా" తల ాKారమ 12ౖనుం(f
పడ9Eయబడన" ె1ిuP 22 xను ã9ాబ  ప>Iన య INగల
మటలను జనులంద#SI ె>య జ³య%ా, 9ారF ëI\ క;మరFడగ Ì2బ±క
తలను ేంA ã9ాబ దగ¶ ర x" పడ9EZి#S. ా%ా అతడ బµా ఊంAన
తరF9ాత జనులందరFను ఆ పటC ణమ ను V(fA PQవ#S గ (xరమ లక; 9ారF
P#S; ã9ాబ PQరషలమ నక; #ాàTUదwక; J#S%S వెdను. 23 ã9ాబ
ఇWా\Pల; దండ9ారంద#SI అ¥పJPQ య ం(ెను. అPే ?#³¬య లక;ను
12ల¬య లక;ను PQయx క;మరFడగ బ¿Txయ అ¥పJPQ
య ం(ెను. 24 అో#ామ 9:ట-Cపనుల; ేయ 9ా#S]ద అ¥ా#SPQ య ం(ెను;
25 అ¨ßలcదు క;మరFడగ PQాాతp #ాజప ద¯ాN9Eàల]ద
ఉం(ెను; Ì29ా లüక;డ; 26 ¯ాోక;ను అబµxరFను యజక;ల;;
యPÀ#§య డగ ఈ#ా xదునక; స´µమ ఖుడ1.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 21
1 xదు ాలమ న మడ సంవతqరమ ల; Vడవ క;ండ కరవకల;గ%ా
xదు PQ9ా మనV ేZ2ను. అందుక; PQ9ా ఈలగ న Z2ల
Vెdను¯êల; %Sëãయ లను హతమ ేZ2ను గనుక అత"" బట-C య ,
నరహంతక;లగ అత" Pంట-9ా#S"బట-C య hm%ా ఈ కరవ క>%?ను. 2

%Sëãయ ల; ఇWా\ PÚయ ల సంబం¥క;ల; ారF, 9ారF అ¹#§య లలk
WÌింAన9ారF. ఇWా\PÚయ ల; !మ 4ను చంపమ" పKమణపర కమ %ా
9ా#S ె1ిuయ ం(f#S %ా" ¯êల; ఇWా\Pల; యxల 9ా#Sయందు
ఆసINగల9ా(ై 9ా#S" హతమ ేయ చూచుచుం(ెను. 3 #ాజగ xదు
%Sëãయ లను 1ిల;వనం1ిTEను ]³! ేయ%రF దురF? PQ9ా
¯ా సÍ ~మ ను ]రF ºVంచునటB
6 ోష "వృJN ?r ే"ేత TEను ాKయhdతN మ
ేయ దున" 9ా#S" అడగ%ా 4 %Sëãయ ల;¯êల; అత" Pంట- 9ారFను
ేZిన x" "!తN మ ాKయhdతN మ కల;గ ట?r 9:ం(f బం%ారFల %ా"
ఇWా\PÚయ లలk ఎవ#ST:ౖనను చంపటP %ా" ¤మ ÅరFట లద"#S. అంతట
xదు ]#³! ÅరFదు# x"" TEను ]క; ేయ దునన%ా 5 9ారFమక;
శతpKవలsౖ మమ 4ను Txశనమ ేయ చు ఇWా\PÚయ ల స#Sహదుwలలk
ఉండక;ండ ¤మ లయమగ నటB
6 మక; }"ేయ నుేw hంAన9ా"
క;మరFలలk ఏడగ #S" మకపu%Sంచుమ . 6 PQ9ా ఏరuరచు "న
¯êల; %Sëయ పటC ణమ లk PQ9ా స"`¥" ¤మ 9ా#S" ఉ#S¬Z2దమ"
#ాà మనV ేయ%ా #ాàTEను 9ా#S" అపu%SంెదనT:ను. 7 xనును ¯êల;
క;మరFడగ ãTxxనును PQ9ా Txమ మ నుబట-C పKమణమ
ేZియ న` ¨Áతpవేత #ాà ¯êల; క;మరFడగ ãTxxనునక; పట-C న
Óీబ¢Ì2తpను అపu%Sంపక 8 అయ క;మ#?Nయగ #S¯ాu ¯êల;నక; క"న
Pదw రF క;మరFలగ అ#4"" Óీబ¢Ì2తpను, ¯êల; క;మ#?Nయగ #ాబ 1
హÉల¬య డగ బ#Sèల6P క;మరF(ైన అºKPల;నక; క"న అPదుగ రF
క;మరFలను పటBC" %Sëãయ ల కపu%Sంెను. 9 9ారF ఈ Pడ గ #S"

¬Zి"P ండ]ద PQ9ా స"`¥" ఉ#S¬Zి#S. ఆ Pడగ రF
ఏక#§JTE చంపబ(f#S; Åతాలమ న యవలÅత యరంభమందు 9ారF
మరణ#S. 10 అయ క;మ#?Nయగ #S¯ాu %T:పటC ¬Zి" ండ12ౖన
పరచు" Åత ాలరంభమ nదల;" ఆాశమ నుం(f వరªమ ఆ
కæïబరమ ల]ద క;#Sయ వరక; అచdటTE య ం(f, పగల; ఆాశప{ల;
9ాట-]ద 9ాలక;ండను #ాJK అడVమృగమ ల; దగ¶ రక; #ాక;ండను 9ాట-"
ాచుచుండ%ా 11 అయ క;మ#?Nయగ #S¯ాu అను ¯êల; ఉపపJ` ేZిన
xదునక; Vనబ(ెను. 12 ాబట-C xదు P ¯êల; ఎమ కలను అత"
క;మరF(ైన ãTxxను ఎమ కలను యబéÌి¶లదు 9ా#S±దw నుం(f
ె1ిuంెను. Óి>ÌీN య ల; %SలkËవలk ¯êల;ను హతమ ేZినపడ 9ారF
¯êల;ను ãTx xనును బéª xను పటC ణప ¥లk 9EKలడగటC %ా యబéÌి¶లదు
9ారF 9ా#S PQమ కలను అచdటనుం(f ొం%S> ెAd య ం(f#S. 13 ావన
xదు 9ా#S±దw నుం(f ¯êల; ఎమ కలను అత" క;మరF(ైన ãTxxను
ఎమ కలను ె1ిuంెను, #ాజjజ® నుబట-C ఉ#S¬యబ(fన9ా#S PQమ కలను
జనుల; సమకc#Sd#S. 14 ¯êల; ఎమ కలను అత" క;మరF(ైన ãTxxను
ఎమ కలను బ¿Tx]య ల ేశమ నక; ే#Sన ZLలలkనున` ¯êల;
తం(fKయగ ×షp సమ¥యందు ాJ12ట-C#S. #ాà ఈలగ ేZిన తరF9ాత
ేశమ రక; ేయబ(fన Vజj®పనమ ను ేవ డం%§క#Sంెను. 15
Óి>ÌీN య లక;ను ఇWా\PÚయ లక;ను య దz మ మరల జరFగ%ా xదు తన
ZLవక;లకcడ %SP Óి>ÌీN య ల య దz మ ేయ నపడ అతడ
¯మ4 Zిల6 sను. 16 అపడ #?âాPÀయ ల సంతJ9ాడగ ఇÌిËబéT°బ అను

ఒకడ ఉం(ెను. అతడ ధ#SంAయ న` ఖడ¶ మ \తN , 9ా" PÀటM
మడవందల తpలమ ల PQతN p PతN (fగలTEను xదును చం12దన"
అతడ ె1ిuయ ం(ెను. 17 Z2రయ క;మరF(ైన అáÌ2ౖ #ాàను ఆదు" ఆ
Óి>ÌీN య " ట-C చం12ను. xదు జనుల; º"చూA, ఇWా\PÚయ లక;
ºపమగ వ ఆ#Sక;ండనటB
6 వ ఇక]దట మకcడ య దz మ నక;
#ావదw " అత"ేత పKమణమ ేPంA#S. 18 అటBతరF9ాత Óి>ÌీN య ల
%బ దగ¶ ర మరల య దz మ జరFగ%ా హÉా¬య (ైన Zిబ¿Ë?r #?âా PÀయ ల
సంతJ9ాడగ సఫను చం12ను. 19 తరF9ాత %బ దగ¶ ర Óి>ÌీN య ల
ఇంక¯ా#S య దz మ జరFగ%ా అకడ బéె6¨Á]య (ైన యహ#³ã#?%§మ
క;మరFడగ ఎలúTxను %S¬Nయ (ైన %tలతp సదరF" చం12ను; 9ా"
PÀటMకఱÃ TEత%ా" ోT: అంత %tపu. 20 ఇంక య దz మ %ాతpదగ¶ ర జ#S%?ను.
అకడ మంA PQతN#S ±క డం(ెను, ఒక ేJI ఆ#³Zి 9EKళ6 Øను, ఇరFవ
Txల;గ 9EKళ6 Ø అత" క;ం(ెను. అతడ #?âాPÀయ ల సంతJ9ాడ. 21 అతడ
ఇWా\ PÚయ లను Jరస#Sంచుచుండ%ా xదు సదరF(ైన Ìిమక;
పట-C న ãTxxను అత"" చం12ను. 22 ఈ నల;గ రFను %ాతpలkనున`
#?âాPÀయ ల సంతJ9ా#?r xదువలనను అత" ZLవక;లవలనను హతpలsౖ#S.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 22
1 PQ9ా తను` ¯êల;ేJలkనుం(fయ , తనశతpKవలంద#S ేJలkనుం(fయ
త1ిuంAన నమ న xదు ఈ %§త 9ాకమ లను ె1ిuPQ9ాను
¯NJKంెను. అత(fట6T:ను. 2 PQ9ా Tx Wørలమ , Tx Åట, Tx రmక;డ. 3 Tx

దుర¶ మ , TEను ఆయనను ఆశ\Pంచుదును.Tx ³(ెమ Tx రmణశృంగమ Tx
ఉన`తదుర¶ మ Tx ఆశ\య¯ాÍనమ . ఆయTE Txక; రmక;డబలxరFలనుం(f
నను` రfంచు9ాడవ 9E. 4 ×రNయ (ైన PQ9ాక; TEను nఱÃ 12ట-CJ"
Tx శతpKవల ేJలkనుం(f ఆయన నను` రfంెను. 5 మృతpవ±క
అలల; నను` చుటBCనగనువరదరF6వలs భIN¨ßనుల; Tx ]I వAd నను`
బ¿ద#Sంచగను 6 ాxళాశమ ల; నను` అ#SకటC గను మరణప ఉరFల; నను`
ఆవ#Sంచగను 7 Tx శ\మలk TEను PQ9ాక; nఱÃ 12ట-CJ" Tx ేవ" ాKరÍన
ేZిJ" ఆయన తన ఆలయమ లk ఆలIంA Tx ాKరÍన అం%§క#SంెనుTx nఱÃ
ఆయన ెవలలk ెdను. 8 అపడ భ! కం1ింA అ#?నుపరమండలప
పTxదుల; వణ?నుఆయన Å1ింప%ా అV కం1ింెను. 9 ఆయన
TxZిారంధKమ లలkనుం(f గ పటMC నుఆయన T°టనుం(f అ%S`వAd
ద¨©ంెను"ప కణమ లను #ాజబ¿టMCను. 10 ¤ఘమ లను వంA ఆయన
వెdనుఆయన ాదమ ల I\ంద %ా xంధారమ క!4య ం(ెను. 11
?రబ ]ద ఎI ఆయన PQ%S#S వెdను.%ా> #?కల]ద పKతmమPQను. 12
గ (xరమ వలs అంధారమ తనచుటBC 9ా1ింపజ³Z2ను.ట-మబ Ëల
సమ xయమ లను, ఆాశప దటC ప ¤ఘమ లను 9ా1ింపజ³Z2ను. 13
ఆయన స"`¥ాంJలkనుం(f "పకణమ ల; పటMC ను. 14 PQ9ా
ఆాశమందు గ#Sèంెను స# న`తpడ ఉరFమ ధ " పట-C ంెను. 15
తనబµణమ లను పKã%SంA శతpKవలను ెదర%tటMC నురFపలను పKã%SంA
9ా#S" త#S!9EZ2నుPQ9ా గw ంపనక;తన TxZిారంధKమ ల Wా సమ
వ(f%ాVడవ%ా ఆయన గw ంపనక;పK9ాహమ ల అడగ ´µగమ ల; కనబ(ెను

16 భ! పTxదుల; బయల;ప(ెను. 17 ఉన`తసÍ లమ లనుం(f ెP x1ి
ఆయన నను` పటBCT:నునను` పటBC" మ} జల#ాసులలkనుం(f ¬Z2ను.
18 బలవంతpలగ పగ9ారF, నను` ే Ìించు9ారF, TxకంటM బ>షp
¡ లsౖ య ండ%ా
9ా#S వశమ నుం(f ఆయన నను` రfంెను. 19 ఆపxలమందు 9ారF
Tx]I #ా%ా PQ9ా నను` ఆదుT:ను. VWాలన సÍ లమ నక; నను`
డ" వెdను. 20 TEను ఆయనక; ఇషp
C డను గనుక ఆయన నను` త1ిuం
ెను. 21 Tx J"బట-C ఆయన Txక; పKJఫల!ెdను Tx
"#wషత మ నుబట-C P Txక; పKJఫల !ెdను. 22 PQ9ా మర¶ మ లను
TEను అనుస#SంచుచుTx`ను. భIN¨ßనుడT:ౖ Tx ేవ" VడAన9ాడను ాను. 23
ఆయన TxయVధుల న"`ట-" TEను లm12టC BచుTx`ను ఆయన కటC డలను
KZి9EZిన 9ాడనుాను. 24 ోషI\యల; TEను ేయTUల6క;ంట-" ఆయన దృÌిC I
యxరFÍడT:ౖJ". 25 ావన TEను "#wÌిT:ౖ య ండట PQ9ా చూెను తన
దృÌిC I కనబ(fన Tx ేతpల "#wషత మ నుబట-C Txక; పKJఫల!ెdను. 26
దయగల9ా#SPQడల వ దయ చూ1ించుదువ యxరÍవంతpలPQడల వ
యxరÍవంతpడవ%ానుందువ. 27 సx»వమ గల 9ా#SPQడల వ
సx»వమ చూపదువ మరF లPQడల వ Vకటమ %ా నుందువ. 28
శ\మపడ9ా#S" వ రfంెదవ గ#S షp
¡ లక; V#¥9:ౖ 9ా#S" అణA 9EZ2దవ
29 PQ9ా, వ Txక; ºప య Tx`వ PQ9ా *కట-" Txక;
9:ల;గ %ా ేయ ను. 30  స}యమ ేత TEను Z2ౖనమ లను జPంతpను Tx
ేవ" స}యమ వలన TEను ాKారమ లనుxటBదును. 31 ేవడ
యxరÍవంతpడ PQ9ా 9ాక; "ర4లమ ఆయన

శరణ జచుd9ా#Sకంద#SI ఆయన ³(ెమ . 32 PQ9ా తపu ేవ(ే(f? మన
ేవడ తపu ఆశ\యదుర¶ ¤? 33 ేవడ Txక; బలన Åట%ా ఉTx`డ
ఆయన తన మర¶ మ నందు యxరÍవంతpలను న(f 1ించును. 34 ఆయన Tx
ాళØ
6 ంకాళ6 వలs ేయ ను ఎతN Pన సÍ లమ ల]ద నను` "ల;పను. 35 Tx
ేతpలక; య దz మ ేయ TEరFu9ాడ ఆయTE Tx బµహÑవల; ఇతN (f Vల;
6 ను
ఎక; బ¿టC Bను. 36 వ  రmణ ³(ెమ ను Txక; అంంచుదువ 
¯ాJ కమ నను` %tపuేయ ను. 37 Tx ాదమ లక; bటB VWాలపరచుదువ
Tx *లమండల; బ¿ణకలదు. 38 Tx శతpKవలను త#S! Txశనమ ేయ దును
9ా#S" నhంపజ³య వరక; TEను JరFగను. 39 TEను 9ా#S" !ం%S9Eయ దును
9ా#S" తpJN "యల;%ా టBCదును 9ారF Tx ాదమ ల I\ంద ప(f
లవలకయ ందురF. 40 య దz మ నక; బలమ వ నను` ధ#Sంపజ³య దువ
Tx]I లAన9ా#S" వ అణA9Eయ దువ. 41 Tx శతpKవలను 9:నుకక;
మళ6 ేయ దువ నను` ే Ìించు9ా#S" TEను "ర4లమ ేయ దును. 42
9ారF ఎదురF చూతpరF %ా" రfంచు9ాడ ఒకడను లకవను 9ారF
PQ9ారక; క"12టC B"నను ఆయన 9ా#SI పKతpతN ర!యక;ండను.
43 TEల ధూÈవలs 9ా#S" నల;గ%tటMC దను (f%ా 9ా#S" టMC దను ¥లk"
12ంటవలs TEను 9ా#S" ారZి అణగొK?దను. 44 Tx పKజల కలహమ లలk
పడక;ండ వ నను`V(f1ింAJV జనులక; అ¥ా#S%ా నను` ">1ిJV TEను
ఎరFగ" జనుల; నను` ZLVంెదరF. 45 అనుల; Txక; లkబ(fనటBC 9Eషమ
9Eయ దురF 9ారF నను`గ#Sd V"న మతKమ ేత Txక; V¥ేయ లగ దురF
46 అనుల; దురËల;లsౖ వణక;చు తమ దుర¶ మ లను VడA వెdదరF. 47

PQ9ా yవమ గల9ాడ Tx ఆశ\యదుర¶ న9ాడ ¯NxKరFúడ Txక;
రmణxశ\య దుర¶ న ేవడ మన`తpడగ ను %ాక 48 ఆయన Tx
"!తN మ పKJదండన ేయ ేవడ ఆయన Tx "!తN మ పగ ¬రFd
ేవడ జనమ లను Txక; లkపరచు9ాడ ఆయTE. 49 ఆయTE Tx శతpKవల
ేJలkనుం(f నను` V(f1ించును Tx]I లAన9ా#SకంటM ఎతp
N %ా వ నను`
¨¼Adంచుదువ. బలxరమ ేయ 9ా#S ేJలkనుం(f వ నను`
V(f1ించుదువ. 50 అందువలన PQ9ా, అనజనులలk TEను "ను`
ఘనపరెదను.  Txమ×రNన %ానమ ేZ2దను. 51 వ "య!ంAన #ాàనక;
%tపu రmణ కల;గ జ³య 9ాడవ అÌLIంAన xదునక;ను అత"
సంxనమ న క;ను "తమ క"కరమ చూప9ాడవ.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 23
1 xదు రAంAన Aవ#S మటల; ఇ9E; PQషªP క;మరFడగ xదు ప>Iన
ే9ÙIN Pే;యÅబ ేవ"ేత అÌికN ;(ై మ}¥పతమ TUంన9ాడను
ఇWా\PÚయ ల ¯NతK%§తమ లను మధుర%ానమ ేZిన %ాయక;డనగ
xదు ప>Iన ే9ÙIN Pే. 2 PQ9ా ఆత4 Tx x #ా
పల;క;చుTx`డఆయన 9ాక; Tx T°ట ఉన`. 3 ఇWా\PÚయ ల ేవడ
Z2లVచుdచుTx`డ ఇWా\PÚయ లక; ఆశ\యదుర¶ మగ 9ాడ Txx #ా
మటలడచుTx`డ.మనుషpలను ఏల; TUకడ పటBCను అతడ Jమంతp(ై
ేవ"యందు భయభక;Nల; గ>%S Pల;ను. 4 ఉదయాలప సూ#దయ
ాంJవలsను మబ Ë లక;ండ ఉదPంAన సూరF"వలsను వరªమ

క;#SZిన1ిమ4ట "ర4లన ాంJేత భ!లkనుం(f పట-C న లత గ(fi వలsను
అతడ ఉండను. 5 Tx సంతJ9ారF ేవ" దృÌిC I అనుకcల;ల గx ఆయన
Tx "త"బంధన ేZియ Tx`డ ఆయన "బంధన సర సంపరÞన
"బంధTE అ ZిÍ రమPQను, ేవ"I ప#ాÞనుకcలమ అ
Txకనుగ\¨©ంపబ(fన రmణxరÍన "శdయమ %ా ఆయన x"" T:ర9EరFdను.
6 ఒకడ మ ండ6 ను ేత పటBCనుటక; భయప(fనటB
6 దు#ా4రF¶ల;
Vస#SèంపబడదురF. 7 మ ండ6 ను పటBCను9ాడ ఇనుప ప"మ టBCT:ౖనను
బలs6ప ÅలT:ౖనను V"ã%Sంచును గx మనుషpల; 9ాట-లk ే"" Vడవక
అంతయ ఉన`bటTE ా>d9Eయ దురF. 8 xదు అనుచరFలలk
బలఢలsవరన%ా ãÌL బ¿Ì2ªబ¿తను మ ఖుడగ తÅ4య డ; అతడ ఒక
య దz మ లk ఎ"! వందల మం" హతమ ేZ2ను. 9 ఇత" తరF9ాJ9ాడ
అ¨ßయ (ైన ోో క;మరF (ైన ఎ>యజరF, ఇతడ xదు మ గ¶ రF
బలఢలలk ఒకడ. య దz మ నక; కc(fవAdన Óి>ÌీN య ల; ఇWా\
PÚయ లను Jరస#SంA (ö" వAdనపడ ఇWా\ PÚయ ల; 9:È6%ా
ఇతడ లA 10 ేP JVు్మ#S%t" కJN x"I అంటB" వవరక;
Óి>ÌీN య లను హతమ ేయ చు వెdను. ఆ నమ న PQ9ా ఇWా\PÚ
య లక; %tపu రmణ కల;గజ³Z2ను. ోపడ¯మ 4 పటBCనుటక; మతKమ
జనుల; అత"9:నుక వAd#S. 11 ఇత" తరF9ాJ 9ా#?వరన%ా హ#ా#§య డగ
ఆ%³ క;మరF (ైన షమ4;Óి>ÌీN య ల; అలచందల ే"లk
గ ంపకcడ%ాజనుల; Óి>ÌీN య లPQదుట "ల;వలక ా#SP#S. 12
అప(fతడ ఆ ే" మధను ">A Óి>ÌీN య ల; x" ]I #ాక;ండ 9ా#S"

9:ళ6%tట-C 9ా#S" హతమ ేయ టవలన PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; %tపu
రmణ కల;గ జ³Z2ను. 13 మ#Sయ మ పuమం అ¥పతpలలk W\ష¡ pలsౖన
మ గ¶ రF Åతాలమ న అదుల6మ గ హలkనున` xదు TUదwక;
వAdనపడ Óి>ÌీN య ల; #?âాPÀమ లkయలk దండ %Sయ ం(f#S, 14
xదు దుర¶ మ లk నుం(ెను, Óి>ÌీN య ల దండ ావ>9ారF బéె6 ¨Áమ లk
ఉం(f#S. 15 xదుబéె6¨Áమ గV" దగ¶ రనున` బµV ళØ
6 ఎవ(ైనను Txక;
ెAd PAdనPQడల ఎం సంÌింెదన" అ¥ా#S పల;క%ా 16 ఆ
మ గ¶ రF బలఢల; Óి>ÌీN య ల దండ ావ>9ా#S" ఓ(fంA, x#S ేZి"
P బéె6¨Áమ గV" దగ¶ రనున` బµVళØ
6 ే xదుTUదwక;
¬Zి"వAd#S; అPే అతడ ఆ ళØ
6 xKగ టక; మనసుqలక PQ9ా
స"`¥" ారబ¢ZిPQ9ా, TEను ఇV xKగను; 17 ాKణమ నక; ె%SంA P
ెAdన9ా#S ేJ ళØ
6 xKగ దుTx? అ" ె1ిu xKగTUల6క;ం(ెను. ఆ మ గ¶ రF
బలఢల; ఈ ారమ ల; ేZి#S. 18 Z2రయ క;మరFడను ã9ాబ
సదరFడT:ౖన అáÌ2ౖ తన అనుచరFలలk మ ఖుడ. ఇత(ొక య దz మ లk
మడవందలమం" హతమ ేZి 9ా#S]ద తన PÀటMను ఆ(fంెను. ఇతడ
ఆ మ గ¶ #Sలk 1LరFంన9ాడ. 19 ఇతడ ఆ మ పuమంలk ఘను(ై 9ా#SI
అ¥పJ యPQను %ా" nదట- మ గ¶ #S సమనుడ ాకPQను. 20
మ#Sయ కబ¿qPల; ఊ#S9ా(ై I\యలేత ఘనతTUంన ±క ప#ాక\మWా>I
పట-C న PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయ అను TUకడ ఉం(ెను. ఇతడ
¹యáయ ల సంబంధులగ ఆ Pదw రF &రFలను హతమ ేZ2ను;
మ#Sయ మంచుాలమ న బయల;9:డ> బµVలk x%S య న` ±క

Zింహమ ను చం1ి 9EZ2ను. 21 ఇంకను అతడ ¯êందరవంతp(ైన ±క
ఐగ 1ీN య " చం12ను. ఈ ఐగ 1ీN య " ేJలk ఈటMయ ండ%ా బ¿Txయ దుడi
కఱÃ ¬Zి" 9ా" ]I P 9ా" ేJలk" PÀటM ఊడల%S x"TE 9ా"
చం12ను. 22 ఈ ారమ ల; PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయ ేZినందున
ఆ మ గ¶ రF బలఢలలkను అతడ 1LరFం 23 ఆ మ పu మంలk
ఘను(xPQను. అPనను nదట- మ గ¶ #S సమనుడ ాకPQను.
xదు ఇత"" తన సక;లలk ఒక"%ా "య!ంెను. 24 ఆ మ పuమం
PQవరన%ా, ã9ాబ సదరF(ైన అWా¨Áల;, బéె6¨Á]య డగ ోో
క;మరFడగ ఎలúTxను, 25 హ#ºయ (ైన షమ4, హ#ºయ (ైన ఎÚా, 26
ప¬N య (ైన ¨Áలsసుq, ెÅయ డగ ఇ³షp క;మరF(ైన ఈ#ా, 27
అTx¬య (ైన అá PQజరF, హÑా¬య (ైన బ న`P, 28
అ¨ßయ (ైన సలk4ను, T:టùా¬య (ైన మహ#?r 29 T:టùా¬య (ైన
బయTxక; పట-C న ¨Áలsబ , బ¿Tx]య ల %Sëయలk పట-C న #§బ¿ౖ
క;మరF(ైన ఇతN P, 30 ప#ాయ (ైన బ¿Txయ, %ాయషp ఏళ6 నడమ
"వZించు ¨©దwP, 31 అ#ాË¬య (ైన అáయలkËను, బరFú]య (ైన
అజj49:తp, 32 షయలkËయ (ైన ఎల}Ë, యÌLను ±క క;మరFలలk
ãTxxను, 33 హ#ా#§య (ైన షమ4, హ#ా#§య (ైన ా#ారF నక; పట-C న
అ¨ß యమ , 34 మయా¬య "I పట-C న అహసËP క;మరF(ైన
ఎÚ1LలsటB, %Sలkయ (ైన అ¨ß 12ల; క;మరFడగ ఏÚయమ , 35
క#?4¬య (ైన ¨¼Z2ౖ, అ#§Ëయ (ైన పయ#?r, 36 ¯బµ9ాడగ Txxను ±క
క;మరF(ైన ఇ%ాల;, %ాºయ (ైన బµ, 37 అ¹4య (ైన జ?లsక;,

బ¿P#¬య (ైన నహ#?r, Pతడ Z2రయ క;మరFడగ ã9ాబ ±క
ఆయ ధమ లను ¹య 9ా(ై య ం(ెను. 38 ఇ¬Kయ (ైన ఈ#ా, ఇ¬Kయ (ైన
%ా#³బ , 39 ¨©¬Nయ (ైన ఊ#Sయ. 9ారందరF మ పu Pడగ రF.
సమPల; #?ండవ గ\ంథమ 24
1 ఇంకమరF PQ9ా Åపమ ఇWా\PÚ య ల]ద రగ ల;న%ా ఆయన
xదును 9ా#S ]I 1LK#³పణేZివ P ఇWా\Pల;9ా#S" యx 9ా#S"
లsIంచుమ" అత"I ఆజ® ఇెdను. 2 అందుక; #ాà తన ±దw నున`
Z2ౖTx¥పJPQన ã9ాబ ను 1ి>Aజనసంఖ PQంైన Txక;
ె>యగలందుల?r xను nదల;" బ¿P#ª?బµవరక; ఇWా\Pల; %తK మ లలk
వ సంxరమ ేZి 9ా#S" లsIంచుమ" ఆజ® ఇయ%ా 3 ã9ాబ జనుల
సంఖ PQంత య న`ను Tx P>న9ాడవను #ాజవనగ వ బKI
య ండ%ాTE ేవ(ైన PQ9ా x"" నూరంతల; ఎక;వ ేయ ను%ాక; Tx
P>న 9ాడవను #ాజవనగ క; ఈ Å#Sక ఏలపటMC నT:ను. 4 అPనను
#ాà ã9ా బ నక;ను Z2ౖTx¥పతpలక;ను గట-C ఆజ® ఇAdయ ండటేత
ã9ాబ ను Z2ౖTx¥పతpల;ను ఇWా\PÚయ ల సంఖ చూచుట?r
#ాàసమ ఖమ నుం(f బయల; 9:È6 5 ±#ాwను న xట- యజ³రFతటBCన
%ాదు లkయ మధ నుండ పటC ణప క;(fారîమ ననున` అ#PరFలk %S
6 అకడనుం(f %Sలదునక;ను త¨©Nంºª ేశమ నక;ను వAd#S; తరF9ాత
xTxయనుక;ను P J#S%S Zీోనునక; వAd#S. 7 అకడనుం(f
బ రFàల;గల తరF పటC ణ మ నక;ను ¨© య ల±కయ కTxయ ల

±కయ పటC ణమ ల"`ట-I" వAd యxేశప దfణక;ననున`
బ¿P#ª?బµవరక; సంచ#SంA#S. 8 ఈ పKారమ 9ారF ేశమంతయ సంచ#SంA
¾!్మT:లల ఇరFవ నమ లక; J#S%S PQరషలమ నక; వAd#S. 9
అపడ ã9ాబ జనసంఖ 9:రZి #ాàనక; అపu %Sంెను; ఇWా\Pల;9ా#Sలk
కJN దూయగల PQ"! లmలమం ãధుల;ం(f#S; యx 9ా#Sలk అPదు
లmలమం య ం(f#S. 10 జనసంఖ చూAనందు?r xదు మనసుq టBC
న%ా అతడTEను ేZిన ప"వలన %tపu ాపమ కటBCంట-", TEను ఎం
అV9EIT:ౖ x" ేZిJ"; PQ9ా, కరFణయ ంA  xసుడT:ౖన Tx ోషమ ను
ప#Sహ#Sంపమ" PQ9ా మనV ేయ%ా 11 ఉదయమ న xదు
లAనపడ xదునక; ºరద#Sîయగ %ాదునక; PQ9ా 9ాక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను 12 వ P xదు ఇట6 నుమ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా మడ Vషయమ లను  PQదుట 12టC BచుTx`ను;
9ాట-లk ఒక x"" వ ÅరF"న PQడల TEన ]I ర1ిuంెదను. 13
ావన %ాదు xదుTUదwక; వAd Pట6 " సంగJ ె>యజ?12uనువ 
ేశమందు ఏడ సంవతqరమ ల; Ôమమ కల;గ టక; ఒపందు9ా? "ను`
తరFమ చున`  శతpKవల PQదుట "ల;వలక వ మడ T:లల;
ా#Sవటక; ఒపందు9ా?  ేశమందు మడ నమ ల; ెగ ల;
#³గ టక; ఒపందు9ా? ãచనేZి నను` పం1ిన9ా"I TE"యవలZిన
య తN మ "శdPంA ె>యజ?పమT:ను. 14 అందుక; xదు Tx ³!య
చక;న`, %tపu Aక;లలk ఉTx`ను, PQ9ా బహÑ 9ాతqలతగల9ాడ
గనుక మనుషp" ేJలk పడక;ండ PQ9ా ేJలkTE పడదుమ %ాక అ"

%ాదు అT:ను. 15 అందుక; PQ9ా ఇWా\PÚయ ల]I ెగ ల;
ర1ిuంచ%ా ఆ నమ ఉదయమ nదల;" సమజకcటప 9Eళ వరక; అ
జరFగ చుం(ెను; అందుేత xనునుం(f బ¿P #?ªబµవరక; (ెబË 9Eలమం
మృJ TUం#S. 16 అPే దూత PQరషలమ 12ౖ" హసN మ x1ి Txశనమ
ేయబ¢Pనపడ, PQ9ా ఆ ×డనుగ#Sd సంxపnం అంే xల;ను,
 ెP ¬య మ" జనులను Txశనమ ేయ దూతక; ఆజ®
ఇెdను.PQ9ా దూత PQబZీయ (ైన అ#ðTx±క కళ6 మ దగ¶ ర
ఉండ%ా 17 xదు జనులను Txశనమ ేZిన దూతను కను%t" PQ9ాను
ఈలగ ాK#SÍంెనుAతN %Sంచుమ ; ాపమ ేZిన9ాడను TETE; దు#ా4ర¶ మ %ా
పKవ#SNంAన9ాడను TETE; %tఱÃ లవంట- #³! ేZి#S? నను`ను Tx తం(fK
Pంట-9ా#S" hfంచుమ . 18 ఆ నమ న %ాదు xదుTUదwక; వAdవ
P PQబZీయ (ైన అ#ðTx±క కళ6 మ లk PQ9ా Txమమ న ఒక
బ>1ీఠమ కట-C ంచుమ" అత" ెపu%ా 19 xదు %ాదుేత PQ9ా
PAdన ఆజ® పన PQను. 20 అ#ðTx #ాàను అత" ZLవక;ల;ను తన
xపనక; వచుdటచూA బయల;ే#S #ాàనక; ¯ాాCంగ నమ¯ారమ ేZిTx
P>న9ాడవను #ాజవనగ వ  xసుడT:ౖన Tx±దw క; వAdన
"!తN ¤మ" అడగ%ా 21 xదు ఈ ెగ ల; మనుషpలక; తగలక;ండ
">Aవ నటB
6 PQ9ా Txమమ న ఒక బ>1ీఠమ కట-C ంచుట?r ±దw
ఈ కళ6 మ ను నవలsన" వAdJనT:ను, 22 అందుక; అ#ðTxTx
P>న9ాడవగ వ చూA P క; అనుకcల¹ x" ¬Zి" బ>
అ#Suంచుమ ; AతN %Sంచుమ , దహనబ>I ఎడ6న`V, నూరFdకఱÃ ¯ామనుల;

కటMC ల;%ా అకరక; వచుdను. 23 #ాజj, Pవ"`య అ#ðTx అను TEను
#ాàనక; ఇచుdచుTx`న" ె1ిu ేవ(ైన PQ9ా "ను` అం%§క#Sంచును
%ాక అ" #ాà అన%ా 24 #ాàTEను ఆలగ ¬Zినను, 9:లPAd ±దw
ందును, 9:ల Pయక TEను ¬Zి"న x"" Tx ేవ(ైన PQ9ాక;
దహనబ>%ా అ#Suంచన" అ#ðTx ె1ిu ఆ కళ6 మ ను ఎడ6 ను ఏబ తpలమ ల
9:ం(fI T:ను. 25 అకడ xదు PQ9ా Txమమ న ఒక బ>1ీఠమ
కట-C ంA దహన బల;లను సమ¥xన బల;లను అ#Suంెను; PQ9ా
ేశమ రక; ేయబ(fన Vజj®పనలను ఆలIంప%ా ఆ ెగ ల; ఆ%S
ఇWా\PÚయ లను V(fA PQను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 1
1 #ాజ?ౖన xదు బహÑ వృదుzడ ా%ా ZLవక;ల; అత"I ఎ"`బటC ల; క1ిuనను
అత"I 9:టC కల;గక య ం(ెను. 2 ాబట-C 9ారFమ P>న9ాడవను
#ాజవనగ రక; త%Sన Aన`x" 9:దక;ట మంA; ఆ #ాజ?ౖన 
సమ ఖమందుం(f "ను` ఆద#SంA 9:టC కల;గ టక;  ð%Sట-లk పండనున"
ె1ిu 3 ఇWా\ PÚయ ల ేశప క;ల"`ట-లk J#S%S ఒక చక" Aన`x"
9:దI, అáషగ అను షTE]య #ా>" చూA #ాàTUదwక; ¬Zి" వAd#S. 4
ఈ Aన` బహÑ చక"ై య ం(f #ాàను ఆద#SంA ఉపxరమ ేయ
చుం(ెను %ా" #ాà x"" కcడలదు. 5 హ%§¶తp క;మరF(ైన అోయ
గ#S ంAన 9ా(ైTETE #ాà నగ దున" అను", రథమ లను గ ఱÃ ప #ðతpలను
తనక; మ ందు%ా పరF%?తN pటక; ఏబమం మనుషpలను ఏరu రచుT:ను. 6

అత" తం(fKవ ఈలగ న ఏల ేయ చుTx`వ" అత"ేత ఎపడను
Vx#SంA అత"I TU1ిu కల;గజ³యలదు. చూచుటక; అతడ బహÑ ¯êంద
రమ గల9ాడ, అబµªలkమ తరF9ాత పట-C న9ాడ. 7 అతడ Z2రయ
క;మరF(ైన ã9ాబ ను యజక;(ైన అబµxరFను ఆలkచన ేయ%ా
9ారF అోయ పmమ వ¨©ంA అత"I స}యమ ేZి#S %ా" 8
యజక;(ైన ¯ాోక;ను PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయయ ను
పKవకN PQన Txxనును Ìి]య ను #³PÀయ ను xదు±క &రFల;ను
అోయ క>Zినక య ం(f#S. 9 అోయ ఏí#%³ల; స]ప మందుండ
జo¨¼లతp అను బండదగ¶ ర %tఱÃ లను ఎడ6 ను \V న దూడలను బ>%ా అ#SuంA,
#ాజక;మరF లగ తన సదరFలనంద#S" యx9ారగ #ాà ±క
ZLవక;లనంద#S" 1ి>1ింెను %ా" 10 పKవకN యగ Txxనును బ¿Txయనును
xదు &రFలను తనక; సదరF(ైన ¯లa¹నును 1ిల;వలదు. 11
అపడ Txxను ¯లa¹ను త>6 PQన బెª బ ె1ిuన ేమన%ాహ%§¶తp
క;మరF(ైన అోయ Pల;చున` సంగJ క; Vనబడలx? అPే ఈ
సంగJ మనP>న9ా(ైన xదునక; ె>యకP య న`. 12 ాబట-C 
ాKణమ ను  క;మరF(ైన ¯లa¹ను ాKణమ ను రfంచునుట?r TEను
క ఆలkచన ె12uదను Vనుమ . 13 వ #ాజ?ౖన xదుTUదwక; PTx
P>న9ా(x, #ాజj, అవశమ %ా  క;మరF(ైన ¯లa¹ను Tx 9:నుక
ఏల;9ా(ై Tx Zిం}సనమ ]ద ఆZీనుడగ న"  ZLవక;#ాలT:ౖన Txక; వ
పKమణ పర కమ %ా Z2లVAdJ9E; అోయ Pల;చుండట Pమ"
అడగవలsను. 14 #ాà వ మటలడచుండ%ా TEను 9:నుక లkప>I వAd

వ Vన`VంAన మటలను ర fపరచుదున" ె12uను. 15 ాబట-C బెª బ
గలkనున` #ాàTUదwక; వెdను. #ాà బహÑ వృదుz(ైనందున
షTE]య #ాలsౖన అáషగ #ాàను క"12టC B చుం(ెను. 16 బెª బ వAd #ాà
ఎదుట ¯ా%Sలప(f నమ¯ారమ ేయ%ా #ాà Å#Sక ఏమ" అ(f%S నందుక;
ఆ PÀలగ మనV ేZ2ను 17 Tx P>న 9ా(x, వ  ేవ(ైన
PQ9ాడ"  ZLవక; #ాలT:ౖన Txక; పKమణమ ేZి అవశమ %ా 
క;మరF (ైన ¯లa¹ను Tx 9:నుక ఏల;9ా(ై Tx Zిం}సనమ ]ద
ఆZీనుడగ న" Z2లVAdJ9E, 18 ఇప(ైే అోయ Pల;చుTx`డ. ఈ
సంగJ Tx P>న9ాడవను #ాజవనగ క; ె>యకP య న`. 19
అతడ ఎడ6 ను \V న దూడలను %tఱÃ లను బ>%ా అ#SuంA #ాజ
క;మరFలనంద#S" యజక;(ైన అబµxరFను Z2ౖTx¥ పJPQన ã9ాబ ను
1ి>1ింెను %ా"  ZLవక;(ైన ¯లa¹నును 1ిల;వలదు. 20 Tx
P>న9ాడ9:ౖన #ాజj, Tx P>న9ాడ9:ౖన #ాజవగ  తరF9ాత Zిం}సనమ
]ద ఎవడ ఆZీనుడగ T° అందునుగ#Sd ఇWా\PÚయ లందరFను
క"12ట-Cయ Tx`రF. 21 ఇ%ాక Tx P>న9ాడ 9:ౖన #ాజవగ వ 
1ితరFలకcడ "దKంన తరF9ాత TEనును Tx క;మరF(ైన ¯లa¹నును
అప #ాధులమ %ా ఎంచబడదుమ . 22 ఆ #ాà మట లడచున`పడ
పKవకN యగ Txxనును లkప>I#ా%ాపKవకN యగ Txxను వAd య Tx`డ"
ZLవక;ల; #ాàనక; ె>యజ³Zి#S. 23 అతడ #ాà స"`¥I వAd నమ¯ారమ
ేZి ¯ాాCంగప(f 24 Tx P>న9ాడ9:ౖన #ాజj, అోయ  తరF9ాత
ఏల;9ా(ై  Zిం}సనమ ]ద కcరFdండన" వ Z2లVAdJ9ా? 25

ఏలయన%ా ఈ నమ న అతడ P V¯ాNరన PQడ6ను \V న దూడలను
%tఱÃ లను బ>%ా అ#SuంA #ాజక;మరFలనంద#S" Z2ౖTx¥పతpలను యజక;(ైన
అబµxరFను 1ి>1ింప%ా 9ారF 9ా" సమ ఖమ లk అన`ానమ ల;
పచుdనుచు#ాజ?ౖన అోయ AరంyV యగ ను%ాక అ" పల;క;చుTx`రF.
26 అPే  ZLవక;డT:ౖన నను`ను యజక;(ైన ¯ాోక;ను PQ యx
క;మరF(ైన బ¿Txయను  ZLవక;(ైన ¯లa¹నును అతడ 1ి>Aన9ాడ
ాడ. 27 Tx P>న9ాడ వను #ాజవనగ  తరF9ాత  Zిం}సనమ ]ద
ఎవడ ఆZీను(ై య ండT° అ  ZLవక;డT:ౖన Tx ెపuక య ందు9ా? ఈ
ారమ Tx P>న9ాడవను #ాజవ నగ  Z2లవ పన జరFగ చున`x?
అ" య(f%?ను. 28 xదు బెª బను 1ిల;వమ" Z2లVయ%ా ఆ #ాà
స"`¥I వAd #ాà ఎదుట "ల;వబ(ెను. 29 అపడ #ాà పKమణ
పర కమ %ా ె1ిuనేమన%ాసకలన ఉపదKవమ లలkనుం(f నను`
V(f1ింAన PQ9ా yవమ డ 30 అవశమ %ా  క;మరF(ైన
¯లa¹ను Tx తరF9ాత ఏల;9ా(ై Txక; పKJ%ా Tx Zిం}సనమ ]ద
ఆZీనుడగ న" ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Txమమ డ" TEను
క; పKమణమ ేZినx"" ఈ నమ నTE T:ర9EరFdదున" ెపu%ా 31 బెª బ
¯ా%Sల ప(f #ాàనక; నమ¯ారమ ేZిTx P>న9ా(ైన #ాజగ xదు
సxాలమ బKదుక;ను %ాక అT:ను. 32 అపడ #ాజ?ౖన xదుయజక;(ైన
¯ాోక;ను పKవకN PQన Txxనును PQయx క;మరF(ైన బ¿Tx యను
Tx±దw క; 1ిల;వమ" Z2లVయ%ా 9ారF #ాà స"`¥I వAd#S. 33 అంతట
#ాà]రF ] P>న 9ాడT:ౖన Tx ZLవక;లను 1ిల;చు" P Tx క;మరF

(ైన ¯లa¹నును Tx కంచర %ా(fద]ద ఎIంA %Sనునక; ¬Zి"P
34 యజక;(ైన ¯ాోక;ను పKవకN PQన Txxనును అకడ ఇWా\PÚయ ల]ద
#ాà%ా అత"I పటµCÌLకమ ేZిన తరF9ాత ]రF బµాTxదమ ేZి#ాజ?ౖన
¯లa¹ను AరంyV యగ ను%ాక అ" పKకటన ేయవలsను. 35 ఇWా\Pల;
9ా#S]దను యx9ా#S]దను TEనత"" అ¥ా#S%ా "య!ంA య Tx`ను
గనుక 1ిమ4ట ]రF PQరష లమ నక; అత" 9:ంట#ా%ా అతడ Tx
Zిం}సనమ ]ద ఆZీను(ై Txక; పKJ%ా #ాజగ ను అ" Z2లVెdను. 36
అందుక; PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయ #ాà నక; పKతpతN రమ %ా
ఇట6 T:నుఆలగ జరFగ ను %ాక, Tx P>న9ాడవను #ాజవనగ  ేవ(ైన
PQ9ా ఆ మటను ZిÍ రపరచును %ాక. 37 PQ9ా Tx P>న 9ాడవను
#ాజవనగ క; డ%ా నుం(fనటB
6 ఆయన ¯లa¹నునక; డ%ానుం(f,
Tx P>న9ా(ైన #ాజగ xదు±క #ాజమ కంటM అత" #ాజమ
ఘనమ %ా ేయ ను%ాక అT:ను; 38 ాబట-C యజక;(ైన ¯ాోక;ను పKవకN PQన
Txxనును PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయయ ను ?#³¬య ల;ను
12ల¬య ల;ను #ాజ?ౖన xదు కంచర%ా(fద]ద ¯లa¹నును ఎIంA
%Sనునక; ¬Zి" #ా%ా 39 యజక;(ైన ¯ాోక; గ (xరమ లkనుం(f
ైలప మ 4ను ెAd ¯లa¹నునక; పటµCÌLకమ ేZ2ను. అపడ 9ారF
బµా ఊద%ా కc(fన జనులందరFను#ాజ?ౖన ¯లa¹ను AరంyVయగ ను%ాక
అ" ³కల;9EZి#S 40 మ#Sయ ఆ జనులందరFను అత" 9:ంబ(fవAd
1ిల6న%\వలను ఊదుచు, 9ాట- Txదమ ేత TEల బదw లగ నటB
6 అత¥క మ %ా
సంÌింA#S. 41 అోయయ ను అతడ 1ి>Aన 9ారందరFను Vందులk

ఉండ%ా Vందు మ %Sయబ¢వ సమయమ న ఆ చపడ 9ా#SI Vనబ(ెను.
ã9ాబ బµాTxదమ V"పటC ణమ నందు ఈ అల6 #S Pమ" యడగ%ా 42
యజక;(ైన అబµxరF క;మరF(ైన ãTxxను వెdను. అోయలkప>I
రమ 4, వ ¥ైరవంతpడవ, వ భ సమxరమ ల వచుdచుTx`వన%ా
43 ãTxxను అోయ ఇట6 T:ను"జమ %ా మన P>న9ాడను
#ాàనగ xదు ¯లa¹నును #ాà%ా "య!ంAయ Tx`డ. 44 #ాà
యజక;(ైన ¯ాోక;ను పKవకN PQన Txxనును PQయx క;మరF(ైన
బ¿Tx యనును ?#³¬య లను 12ల¬య లను అత"కcడ పంప%ా 9ారF
#ాà కంచర%ా(fద]ద అత" నూ#³ %SంA#S; 45 యజక;(ైన ¯ాోక;ను
పKవకN PQన Txxనును %Sను దగ¶ ర అత"I పటµCÌLకమ ేZి#S; అకడ
నుం(f 9ారF సంషమ %ా వAdయ Tx`రF; అందువలన పటC ణమ అల6 #S
ఆPQను; ]క; Vనబ(fన ధ " Pే. 46 మ#Sయ ¯లa¹ను
#ాజjసనమ ]ద ఆZీను(ై య Tx`డ; 47 అందు?r #ాà ZLవక;ల; మన
P>న9ాడను #ాàనగ xదునక; కృతజ® తల; ె>6ంప వAd, క; క>%Sన
ఖJ కంటM ¯లa¹నునక; ఎక;9:ౖన ఖJ కల;గ నటB
6 ను,  #ాజమ కంటM
అత" #ాజమ ఘనమ %ా ఉండనటB
6 ను ేవడ దయేయ ను %ాక అ"
ెపu%ా #ాà మంచమ ]ద ¯ా%Sలప(f నమ ¯ారమ ేZి Pట6 T:ను 48 TEను
సyVT:ౖ య ండ%ా ఈ నమ న జ#S%SనటB
6 Tx Zిం}సనమ ]ద
ఆZీనుడగ టక; ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా ఒక" Txక;
దయేZినందుక; ఆయనక; ¯NతKమ కల;గ ను%ాక అT:ను. 49 అందుక;
అోయ 1ి>Aన 9ారF భయప(f లA తమ తమ Pండ6 క; 9:È6P#S. 50

అోయ ¯లa¹నునక; భయప(f లA బయల;ే#S బ>1ీఠప మ 4లను
పటBCT:ను. 51 అోయ #ాజ?ౖన ¯లa ¹నునక; భయప(f బ>1ీఠప
మ 4లను పటBC"#ాజ?ౖన ¯లa¹ను తన ZLవక;డT:ౖన నను` కJN ేత
చంపక;ండ ఈ నమ న Txక; పKమణమ ేయవలsన" మనV
ేయ చున`టB
6 ¯లa¹నునక; సమxరమ #ా%ా 52 ¯లa¹ను ఈలగ
Z2లVెdను అతడ తను` ãగ "%ా అగ పరచు"న PQడల అత" తల
9:ండKకలలk ఒకటMౖనను I\ందపడదు %ా" అత"యందు ౌషC ~మ కనబ(fన
PQడల అత"I మరణhm వచుdన" Z2లVAd 53 బ>1ీఠమ TUదwనుం(f అత"
1ిల;వనం1ింెను; అతడ వAd #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఎదుట ¯ాాCంగపడ%ా
¯లa¹ను అత" Pంట-I మ4" Z2లVెdను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 2
1 xదునక; మరణాలమ స]1ింప%ా అతడ తన క;మరF(ైన
¯లa¹నునక; ఈలగ ఆజ® ఇెdను 2 లkక;లందరF వలZిన మర¶ మ న
TEను వచుTx`ను; ాబట-C వ ¥ైరమ ెచుd" "బËరమ గ>%S 3 
ేవ(ైన PQ9ా అపu%SంAనx"" ాా(f,ఆయన మర¶ మ ల
ననుస#SంAన PQడల వ ఏ ప" పను"నను ఎకడ J#S%Sనను అ"`ట-లk
V9Eకమ %ా నడచుందువ. ¹ÌL ధర4WాసN మ లk 9ాKయబ(fయ న` ేవ"
కటC డలను ఆయన "య!ంAన ధర4మంతట-" ఆయన Txయ Vధులను
Wాసనమ లను %?rనుమ ; 4 అపడ 1ిల6ల; తమ పKవరN న Vషయమ లk
జjగ\తN%ా నుం(f TxPQదుట తమ పరÞహృద యమ ను పరÞమనసుqను

సతమ ననుస#SంA నడచు"న PQడల ఇWా\PÚయ ల #ాజ Zిం}సనమ
]ద ఆZీనుడగ ఒకడ క; ఉండక మనడ" PQ9ా నను` గ#Sd
పKమణమ ేZిన మటను ZిÍ రపరచును. 5 అPే Z2రయ క;మరF(ైన
ã9ాబ Txక; ేZిన x"", ఇWా\Pల; ZLTx¥పతpలగ TEరF క;మరF(ైన
అబé`రF PQెరF క;మరF(ైన అమWాయను 9ా#Sదw#SI అతడ ేZినx"" 
9:రFగ దువ; అతడ 9ా#S" చం1ి య దz సమయమంైనటB
6 %ా
సమ¥xనాలమందు రకN మ AంంA x"" తన న(fకటBC]దను తన
6 అత"I ేయవచుdను %ా"
ాదరmల ]దను పడజ³Z2ను. 6 క; AనటB
అత" T:రZిన తల9:ండKకలను సమ¥I T:మ4%ా గ"యవదుw. 7 TEను 
సదరF(ైన అబµª లkమ మ ందరనుం(f ా#S%ా, %Sలºయ (ైన బ#Sèల6P
క;మరFల; Tx స}యమ నక; వAd#S, వ 9ా#S]ద దయయ ంA 
బల6 ±దw ´¢జనమ ేయ 9ా#Sలk 9ా#S" ేరFdమ . 8 మ#Sయ
బ¿Tx]య (ైన %?#ా క;మరFడను బహÉ#§మ ఊ#S 9ాడT:ౖన Ìి]
±దw నుTx`డ; TEను మహనPÀమ నక; 9:ళ6 Øచుండ%ా అతడ నను`
శ1ింెను. నను` ఎదు#tనుట?r అతడ ±#ాwను న±దw క; %S
#ా%ాPQ9ాడ కJN ేత TEను "ను` చంపన" పKమణమ ేZిJ". 9
9ా"" "#wÌి%ా ఎంచవదుw; వ సుబ z గల9ాడవ గనుక 9ా" TE!
ేయవలsT° అ క; ె>య ను; 9ా" T:రZిన తల9:ండKకల; రకN మ 
సమ¥I గజ³య మ . 10 తరF 9ాత xదు తన 1ితరFల కcడ "దKం,
xదు పటC ణమందు సమ¥లk 12టCబ(ెను. 11 xదు ఇWా\ PÚయ లను
ఏ>న ాలమ నల;వ సంవతqరమ ల;, ¨¼బ¢Kనులk అతడ ఏడ

సంవతqరమ ల;ను PQరష లమ లk మ పu మడ సంవతqరమ ల;ను
ఏలsను. 12 అపడ ¯లa¹ను తన తం(fKPQన xదు Zిం} సనమ ]ద
ఆZీను(xPQను. అత" #ాజమ "ల;కడ%ా ZిÍ రపరచబ(ెను. 13 అంతలk
హ%§¶తp క;మరF(ైన అో య ¯లa¹ను త>6 యగ బెª బ±దw క; #ా%ా
ఆ సమ¥xనమ %ా వచుdచుTx`9ా అ" అత" న(f%?ను. అతడ
సమ¥xనమ %ాTE వచుdచుTx`న" ె1ిu 14  ెపuవలZిన మట±కటయ న`దT:ను. ఆ అ ెపమన%ా 15 అతడ #ాజమ Txై య ం(ె
న"య , TEను ఏలవలsన" ఇWా\PÚయ లందరF తమ దృÌిC Tx ]ద
ఉంAర"య వ ఎరFగ దువ; అPే #ాజమ Tx ాక Tx
సదరF"xPQను; అ PQ9ావలన అత"I ాKపN మPQను, 16
ఇపడ TEను  ఒక మనV ేZినుచుTx`ను, ాదనక;మ . 17
ఆెపమన%ా అతడ#ాజగ ¯లa¹ను షTE ]య #ాలsౖన అáషగ ను
Txక; 12ం(f6 IచుdనటB
6 దయేZి అత" వ ెపuవలsను, అతడ 
ాద"ెపu డT:ను. 18 బెª బమంA, "ను` గ#Sd #ాà ె12uద నT:ను. 19
బెª బ #ాజ?ౖన ¯లa¹నుTUదwక; అోయ పmమ న ెపటక; వAdనపడ,
#ాàలA ఆక; ఎదురF%ా వAd ఆక; నమ¯ారమ ేZి Zిం}సనమ
]ద ఆZీను(ై తన త>6 రక; ఆసనమ ఒకట- 9EPంప%ా, ఆ అత"
క;(fారîమ న కcరFdం(ెను. 20 ఒక Aన` మనVేయ %రFచుTx`ను; Tx
మట KZి 9Eయక;మ" ఆ ెపu%ా #ాàTx తÚ6 ెపమ ,  మట
KZి9Eయనన%ా 21 ఆషTE]య #ాలsౖన అáషగ ను  సదరF(ైన
అోయక; 12ం(f6 I1ిuంప వలsనT:ను. 22 అందుక; #ాజ?ౖన ¯లa¹నుషTE

]య #ాలsౖన అáషగ ను మతK¤ అోయరక; అడగ ట Pల? అతడ
Tx అన` ాబట-C అత"రక;ను, యజక;(ైన అబµxరFరక;ను, Z2రయ
క;మరF (ైన ã9ాబ రక;ను #ాజమ ను అడగ మ" తన త>6  ె12uను.
23 మ#Sయ #ాజ?ౖన ¯లa¹నుPQ9ా డ అోయ ప>Iన PÀ
మటవలన అత" ాKణమ నక; నషC మ #ాకPనPQడల ేవడ Txక;
%tపu అాయమ కల;గజ³య ను %ాక. 24 నను` ZిÍ రపరA, Tx తం(fK
Zిం}సనమ ]ద నను` ఆZీను"%ా ేZి, తన 9ా%ాwనమ పKారమ Txక;
క;టBంబమ కల;గజ³Zిన PQ9ా yవమ డ, అోయ PÀ నమ న
మరణమవన" ె1ిu 25 PQయx క;మరF (ైన బ¿Txయను పంప%ా
ఇతడ అోయ ]ద ప(fనందున అతడ చ"PQను. 26 తరF9ాత #ాà
యజక;(ైన అబµxరFనక; Z2లVAdనేమన%ా అTx తpలk క; క>%Sన
లమ లక; 9:ళ6 Øమ ; వ మరణ మ నక; ాతpKడ9:ౖJV %ా" వ Tx
తం(fKPQన xదు మ ందర ేవ(ైన PQ9ా మందసమ ను ¹Zి, Tx
తం(fKI ాK1ిN ంAన శ\మల"`ట-లk శ\మ ంJV గనుక ఈ9Eళ మరణhm క;
V¥ంపను. 27 తరF9ాత ¯లa¹ను అబµxరFను PQ9ాక; యజక;డ%ా
ఉండక;ండ ¬Zి9EZ2ను, అందువలన PQ9ా ఏÚ క;టBంëక;లను గ#Sd
ÌిలkహÑలk పKమణమ ేZిన మట T:ర9E#?ను. 28 ã9ాబ అబµª లkమ
పmమ అవలంëంపక Pనను అోయపmమ అవలంëంA య ం(ెను
గనుక ఈ వరN మనమ ల; అత"I #ా%ా అతడ ా#SP PQ9ా
గ (xరమ నక; వAd బ>1ీఠప మ 4లను పటBCT:ను. 29 ã9ాబ
ా#SP PQ9ా గ (xరమ నక; వAd బ>1ీఠమ TUదw నుTx`డను సంగJ

#ాజగ ¯లa¹నునక; Vనబడ%ా ¯లa¹ను PQయx క;మరF(ైన
బ¿Txయను 1ి>1ింAవ 9:È6 9ా"]ద పడమ" ఆజ® ఇAdనందున 30
బ¿Txయ PQ9ా గ (xరమ నక; వAd#ాà "ను` బయట-I రమ4"
Z2లVెdన" ã9ా బ  ె12uను. అతడ అాదు, TE"కడTE చెdద
నన%ా, బ¿Txయ J#S%S #ాàTUదwక; వAd ã9ాబ తన ె1ిuన మట
#ాàనక; ె>యజ³Z2ను. 31 అందుక; #ాà ఇట6 T:ను అతడ  ె1ిuనటB
6 %ా
ేయ మ ; అతడ ¥xరZిన "రప#ాధుల రకN మ ను TxమటBCక;ను Tx తం(fK
క;టBంëక;లమటBCక;ను ప#S}రమ ేయ ట?r అత" చం1ి ాJ12టC Bమ . 32
TEరF క;మరFడను ఇWా\Pల; 9ా#S సమ}¥పJయ T:ౖన అబé`రFను,
PQెరF క;మరFడను యx9ా#S ZLTx¥పJయ T:ౖన అమWాయ ను అను
తన కంటM JపరFల;ను ãగ ల; నగ ఈ ఇదw రF మనుషpల]ద ప(f
ã9ాబ Tx తం(fKPQన xదు ఎరFగక;ండ కJN ేత 9ా#S" చం1ి 9EZ2ను
గనుక అతడ ¥xరZిన రకN మ PQ9ా అత" తల]³ ర1ిuంచును. 33
మ#Sయ రF ాKణ ోషమ నక; ã9ాబ ను అత" సంతJ9ారFను
సxాలమ ఉతN ర9ాదుల; %ా", xదునక;ను అత" సంతJ I" అత"
క;టBంëక;లక;ను అత" Zిం}సనమ నక;ను సమ¥xనమ PQ9ావలన
ఎన`టMన`ట-I" క>%S య ండను. 34 ాబట-C PQయx క;మరF(ైన
బ¿Txయ వAd అత"]ద ప(f అత" చంప%ా అతడ అరణమందుండ తన
Pంట-లk ాJ12టCబ(ెను. 35 #ాà అత"I బదుల;%ా PQయx
క;మరF(ైన బ¿Txయను ZLTx¥పJ%ా "య!ంెను. మ#Sయ #ాà
అబµxరFనక; బదుల;%ా యజక;(ైన ¯ాోక;ను "య !ంెను. 36

తరF9ాత #ాà Ìి]" 1ిల;వనం1ింA అత"I ఈ మట Z2లVెdను. వ
PQరషలమ లk ఇల;
6 కట-C ంచు" బయట ఎక(f?rనను 9:ళ6క అందులk
ాపరమ ండమ . 37 వ ఏ నమ న బయల;ే#S IKోను ఏరF 9ాగ
xటBదు9Ù ఆ నమ న వ చచుdట "శdయమ" ర f%ా ె>Zినుమ , 
ాKణమ నక; 9E ఉతN ర9ావన%ా 38 Ìి]తమరF Z2లVAdన మంAేను;
Tx P>న9ా#?rన #ాజగ తమరF ె1ిuన పKారమ తమ ZLవక;డT:ౖన TEను
ేZ2దన" #ాà ె12uను. Ìి] PQరషలమ లk అTEక నమ ల; "9ాసమ
ేయ చుం(ెను. 39 అPే మడ సంవతqరమ లsౖన తరF 9ాత Ìి]±క
ప"9ా#Sలk ఇదw రF ా#SP మయా క;మరF(ైన ఆ×షp అను %ాతp #ాà
TUదwక; ే#S#S. అంతట9ారF %ాతpలk ఉTx`ర"Ìి]I వరN మనమ ా%ా 40
Ìి] లA %ా(fదక; గంతకట-C తన ప"9ా#S" 9:దక;ట?r %ాతpలk" ఆ×షpTUదwక;
PQను.ఈలగ న Ìి] P %ాతpలkనుం(f తన ప" 9ా#S" ¬Zి"వెdను.
41 Ìి] PQరషలమ లk నుం(f %ాతpనక; P వెdన" ¯లa¹నునక;
వరN మనమ ా%ా 42 #ాà Ìి]" 1ిల;వనం1ింA అత" ఇట6 T:నువ ఏ
నమందు బయల;ే#S ఏ సÍ లమ న?rనను 9:ళ6 Øదు9Ù ఆ నమ న వ
మరణమగ దువ" "శdయమ %ా ె>Zిన వలsన" PQ9ా డ" TEను
క; ఖం(fతమ %ా ఆజ® ఇAd  ేత పKమణమ ేPంAJ" గx? మ#Sయ
తమరF Z2లVAdనే మంAద" వ ఒపంట-V; 43 ాబట-C PQ9ాడ"
వ ేZిన పKమణమ ను ¤మ క; ఆజj®1ింAన ఆజ® ను వ %?rనక
J9E! అ" అ(f%S 44 వ మ తం(fKPQన xదునక; ేZినటBC 
హృదయమ లk దుల;చున` ×డంతయ క; ె> య ను. వ ేZిన ×డ

PQ9ా  తల]³ ర1ిuంచును. 45 అPే #ాజ?ౖన ¯లa¹ను
ఆ#ా దమ ందును, xదు Zిం} సనమ PQ9ా సమ ఖమందు
సxాలమ ZిÍ రపరచబడన" Ìి] ె1ిu 46 #ాà PQయx
క;మరF(ైన బ¿Txయక; Z2లVయ%ా అతడ బయల;ే#S 9ా"]ద ప(f 9ా"
చం12ను. ఈ పKారమ #ాజమ ¯లa¹ను వశమ న ZిÍ రపరచబ(ెను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 3
1 తరF9ాత ¯లa¹ను ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ# క;మ#?Nను 12ం(f6 ేZి" అత"I
అల;
6 (xPQను. తన నగరFను PQ9ా మంరమ ను PQరషలమ చుటBC
ాKార మ ను కట-C ంచుట మ %SంAన తరF9ాత ఫ#క;మ#?Nను xదు
పరమ నక; ర1ిuంెను. 2 ఆ నమ ల వరక; PQ9ా Txమమ న
కట-C ంపబ(fన మంరమ లక%ా జనుల; ఉన`త సÍ లమ లయందు మతKమ
బల;లను అ#Suంచుచు వAd#S. 3 తన తం(fKPQన xదు "య!ంAన
కటC డలను అనుస#Sంచుచు ¯లa¹ను PQ9ాయందు 1LKమయ ంెను %ా"
య న`త సÍ లమ లయందు అతడ బల;లను మతKమ అ#Suంచుచు ధూపమ
9Eయ చు నుం(ెను. 4 %Sëãను మ ఖన ఉన`తసÍ ల య ం(ెను గనుక
బల;ల న#Suంచుట?r #ాà అక(fI P ఆ బ>1ీఠమ ]ద 9:P
దహనబల;లను అ#Suంెను. 5 %Sëãనులk PQ9ా #ాJK9Eళ స ప`మందు
¯లa ¹నునక; పKతmTEను క; ే" "చుdట IషC¹x" నడగ మ"
ేవడ అత" Z2లVయ%ా 6 ¯లa¹ను ఈలగ మనV ేZ2ను
xసుడను Tx తం(fKయ T:ౖన xదు  దృÌిC I అనుకcలమ %ా సత మ ను

J" అనుస#SంA యxరÍన మనసు గల9ా(ై పKవ#SNంెను గనుక వ
అత"PQడల ప#SపరÞ కటµmమగ పరA, PÀ నమ ననున`టB
6 %ా అత"
Zిం} సనమ ]ద అత" క;మరF" కcరFdండబ¿ట-C అత"యందుమ}కృపను
చూ1ియ Tx`వ. 7 Tx ే9ా PQ9ా, వ Tx తం(fKPQన xదునక;
బదుల;%ా  xసుడT:ౖన నను` #ాà%ా "య!ంA య Tx`వ; అPే TEను
బµల;డను, ారమ ల; జరFపటక; Txక; బ z xలదు; 8  xసుడT:ౖన TEను
వ ÅరF"న జనుల మధ ఉTx`ను; 9ారF VసN #SంAయ న`ందున 9ా#S"
లsక 12టC Bటయ 9ా#S VWాలేశమ ను తన× ేయ టయ అ¯ాధమ . 9 ఇంత
%tపuైన  జనమ నక; Txయమ ¬రdగల9ాడ ఎవ డ? ాబట-C TEను మంA
ెడiల; V9EAంA  జనులక; Txయమ ¬రFdనటB
6  xసుడT:ౖన Txక;
V9Eకమ గల హృదయమ దయ ేయ మ . 10 ¯లa¹ను ేZిన PÀ మనV
పKభ వనక; అనుకcలమPQను గనుక 11 ేవడ అత"I ఈలగ Z2ల
Vెdనుº#ా య వT:ౖనను ఐశ రమ T:ౖనను  శతpKవల ాKణమ T:ౖనను
అడగక, Txయమ లను గ\¨©ంచు టక; V9Eకమ అనుగ\¨©ంచుమ" వ
అ(f%SJV. 12 వ ఈలగ న అ(f%Sనందున  మనV ఆలIంచుచుTx`ను; బ z
V9Eకమ ల; గల హృదయమ IచుdచుTx`ను; ప#S క;లలk వంట-9ాడ
ఒకడను లడ, ఇక]దట వంట-9ా(ొకడను ఉండడ. 13 మ#Sయ వ
ఐశ ర మ ను ఘనతను ఇమ4" అడగక Pనను TEను 9ాట-" కcడ
IచుdచుTx`ను; అందువలన  నమ ల"`టను #ాàలలk
వంట-9ా(ొక(ైనను నుండడ. 14 మ#Sయ  తం(fKPQన xదు Tx
మర¶ మ లలk నడA Tx కటC డలను TEను "య!ంAన ధర4మంతట-"

%?r"నటB
6 వ నడA 9ాట-" %?r"న PQడల "ను` º#ా య ష4ంతp"%ా
ేZ2దను అT:ను. 15 అంతలk ¯లa¹ను ¤ల;" అ స ప`మ"
ె>ZిT:ను. 1ిమ4ట అతడ PQరషలమ నక; వAd PQ9ా "బంధనగల
మందసమ ఎదుట "ల;వబ(f దహనబల;లను సమ¥xనబల;లను అ#SuంA
తన ZLవక;లంద#SI" Vందు ేPంెను. 16 తరF9ాత 9Eశలsౖన Pదw రF ZీN ల;
#ాàTUదwక; వAd అత" మ ందర ">A#S. 17 9ా#Sలk ఒకె PటB
6 మనV
ేZ2నుTx P>న9ా(x AతN %Sంచుమ , TEనును ఈ ZీN య ను ఒక Pంట-లk
"వZించుచుTx`మ ; x" కcడ ఇంట-లk ఉం(f TETUక 1ిల6ను కంట-". 18 TEను
క"న మడవ నమ న ఇయ 1ిల6ను కT:ను; ¤!దw ర మ ను
కcడనుTx`మ , ¤!దw రమ తపu ఇంట-లk మ#S PQవరFను లరF. 19 అPే
#ాJKయందు ఇ పడకలk తన 1ిల6]ద పడ%ా అ చెdను. 20 ాబట-C మధ
#ాJK P లA  xZిT:ౖన TEను "Kంచుచుండ%ా వAd, Tx పKకలkనుం(f Tx
ëడi ను ¬Zి" తన ð%Sట-లk 12టC B", చAdన తన 1ిల6ను Tx ð%Sట-లk
ఉంెను. 21 ఉదయమ న TEను లA Tx 1ిల6క; ా>య చూడ%ా అ
చAdనxPQను; తరF9ాత ఉదయమ న TEను 1ిల6ను "x"ంA చూAనపడ
9ాడ Tx కడపన పట-C న9ాడ ాడ" TEను ె>Zింట-". 22 అంతలk #?ండవ
ZీN  అ ాదు;బKIయ న` Tx ëడi చAdన x" ëడi అ" ెపu%ా
ఆాదు, చAdనే  ëడi బKJIయ న` Tx ëడi అT:ను. ఈ పKారమ %ా
9ారF #ాàసమ ఖమ న మనVేయ%ా 23 #ాàబKIయ న` Tx ëడi
చAdన  ëడi అ" ±క ెయ , #?ండవఆలగ ాదు చAdన  ëడi
బKIయ న` Tx ëడi అ" ెపచున`; 24 గనుక కJN ెమ4" ఆజ® ఇెdను.

9ారF ఒక కJN #ాజస"`¥I ే%ా 25 #ాà #?ండ ´µగమ ల;%ా బKIయ ండ
ëడi ను ేZి సగమ º"I" సగమ x"I" ె#Sసగమ ఇయవలZినద" ఆజ®
ఇెdను. 26 అంతట బKIయ న` ëడi ±క త>6 తన ëడi Vషయ 1Lగ ల;
తరFగ " Pనై, #ాàTUదwTx P>న 9ా(x, ëడi ను ఎంతమతKమ చంపక
x"³ P1ిuంచుమ" మనVేయ%ా, ఆ #?ండవ ZీN  అ Txైనను x"ైనను
ాక;ండ ె#Sసగమ ేయ మT:ను. 27 అందుక; #ాàబKIయ న` ëడi ను
ఎంతమతKమ చంపక nదట-x" Iయ (f, x" త>6 అే అ" ¬రFu ¬#?dను.
28 అంతట ఇWా\PÚయ లందరFను #ాà ¬#Sdన ¬రFuనుగ#Sd V"
Txయమ Vx#Sంచుటయందు #ాà ైవజj®నమ TUంన9ాడ" గ\¨©ంA
అత"I భయప(f#S.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 4
1 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఇWా\PÚయ లంద#S]ద #ాజjPQను. 2
అత"±దw నున` అ¥పతpల; ఎవ#?వరన%ా ¯ాోక; క;మరF(ైన అజ#ా
యజక;డ; 3 Ìీా క;మరFలsౖన ఎÚ#?పను అ¨ßయయ ను పK¥xన
మంతpKల;; అ¨ßలcదుక;మరF(ైన PQాాతp లüక;(ై య ం(ెను; 4
PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయ Z2ౖTx¥పJ; ¯ాోక;ను అబµxరFను
యజక;ల;. 5 Txxను క;మరF(ైన అజ#ా అ¥ారFల ]ద ఉం(ెను; Txxను
క;మరF(ైన జjబదు #ాà సమ ఖమ లk" !తpKడను
మంJKయ T:ౖయ ం(ెను; 6 అ¨ßారF గృహ "#ా హక;డ; అబµw క;మరF(ైన
అో#ామ 9:ట-C ప" Vషయమ లk అ¥ా#S. 7 ఇWా\ PÚయ లంద#S]ద

¯లa¹ను ప"`దw రF అ¥ారFలను "య!ంెను. రF #ాàనక;ను అత"
ఇంట-9ా#SI" ఆ}రమ సంగ\హమ ేయ 9ారF. సంవతqరమందు ఒక
T:లక; 9ా#Sలk ఒకడ ఆ}రమ ను సంగ\హమ ేయ చుం(ెను. 8 9ా#S
1Lళ6 Ø ఇ9E; ఎâాK Pమ మనమందు హÉరF క;మరFడ, 9 మకసుqలkను
షయÚËమ లkను బéెªషpలkను ఏలkT:Ë¥xTxనులkను ె?రF క;మరFడ; 10
అరFబ¢Ëతpలk ¨¼Z2దు క;మ రFడ; "I WóÅ ేశమ ను ¨¼12రF
ేశమంతయ "య!ంపబ(ెను. 11 మ#Sయ అáTxxబ క;మరF"I ోరF
మనపKేశమంతయ "య!ంపబ(ెను; ¯లa ¹ను క;మ#?NPQన టµాతp
ఇత" ´µర. 12 మ#Sయ అ¨ßలcదు క;మరF(ైన బయTxక; xTxక;ను
%Sోw య ను బéెªయను పKేశమంతయ ను "య!ంపబ(ెను. ఇ PQజ?K
Pల; దగ¶ రనున` ¯ా#?xనుం(f బéెªయను nదల;"
ఆబéల4లవరక;ను ±?`యమ అవ త> సÍ లమ వరక;ను
9ా1ించుచున`. 13 %?బ¿రF క;మ రFడ #ా¹J¶ లదునందు ాపరమ ం(ెను;
"I %Sల దులkనుం(fన మనÌLª క; క;మరF(ైన యPÀరF %ా\మ మ ల;ను
బµానులkనున` అ#¶బ ేశమ ను "య!ంప బ(ెను; అ ాKారమ ల;ను
ఇతN (f అడi గడల;నుగల అరF వ %tపu పటC ణమ ల;గల పKేశమ . 14 ఇోw
క;మరF(ైన అ¨ßTxxబ మహనPÀమ లk నుం(ెను. 15 నâాNÚమ
ేశమందు అ¨©మయసుq ఉం(ెను; డ ¯లa¹ను క;మ#?NPQన
బµWøమతpను V9ాహమ ేZిT:ను. 16 ఆÌLరFలkను ఆలkతpలkను హÉÌ2ౖ
క;మరF(ైన బయTx య ం(ెను. 17 ఇWాîఖరF ేశమందు పర యహÑ
క;మరF(ైన PQాాతp ఉం(ెను. 18 బ¿Tx ]ను ేశమందు ఏల

క;మరF(ైన Ìి] య ం(ెను. 19 %Sలదు ేశమందును అ¹#§య లక; #ాజ?ౖన
Zీను ేశమందును బµాను #ాజ?ౖన ఓగ ేశమందును ఊ#S క;మరF(ైన
%?బ¿రF ఉం(ెను; అతడ ఒక(ే ఆ ేశ మందు అ¥ా#S. 20 అPే
యx9ారFను ఇWా\Pల; 9ారFను సమ దKప ద#Sనున` Pసుక
#³ణ వలంత V¯ాNర సమహ Jనుచు xKగ చు సంభKమపడచు నుం(f#S. 21
న (యఫKట«సు) nదల;" ఐగ పN స#Sహదుwవరక; ఈ మధనున`
#ాజమ ల"`ట-]దను Óి>ÌీN య ల ేశమంతట-]దను ¯లa¹ను
పKభ త మ ేZ2ను. ఆ జనుల; పను` ె>6ంచుచు ¯లa¹ను బKIన
నమ ల"`య అత"I ZLవేయ చు వAd#S. 22 ఒక నమ నక;
¯లa¹ను ´¢జనప ¯ామ%S\ PQంత యన%ా, ఆరFవందల తమ ల సన`ప
%ధుమ1ిం(fయ , 9EP"` #?ండవందల తమ ల మ తక1ిం(fయ , 23
\V న PQడ6  పయ , V(fPQడ6  ఇరFవయ , నూరF %tఱÃ ల;ను, ఇVయ
%ాక ఎఱÃ దుపల; దుపల; ంకల; \V న బµతpల;ను ేబ(ెను. 24
యఫKట«సున Pవతల JపqహÑ nదల;" %ాజjవరక;ను న Pవతల
నున` #ాàలంద#S]దను అత"I అ¥ారమ ం(ెను. అత" ాలమ న
నల;క;ల T:మ4 క>%Sయ ం(ెను. 25 ¯లa ¹ను నమ ల"`టను
ఇWా\Pల;9ా#³! యx 9ా#³! xను nదల;" బ¿P#ª?బµ వరక;ను తమ
తమ xKmెట6 I\ందను అం¸రపెట6 I\ందను "ర»యమ %ా "వZించుచుం(f#S.
26 ¯లa¹ను రథ మ లక; నల;వ9Eల గ ఱÃ ప Wాలల;ను #ðతpలక;
పం(ెKండ 9Eల గ ఱÃ మ ల;ను ఉం(ెను. 27 మ#Sయ #ాజ?ౖన ¯లa ¹నునక;ను
#ాజ?ౖన ¯లa¹ను ´¢జనప బల6 ±దw క; వAdన 9ా#Sకంద#SI" ఏ!య

తక;వాక;ండ అ¥ారF లలk ఒకడ xను "య!ంపబ(fన మసమ నుబట-C
ఆ} రమ సంగ\హమ ేయ చు వెdను. 28 మ#Sయ గ ఱÃ మ ల;ను
ాటBపవల;ను ఉన` ఆయసÍ లమ లక; పKJ 9ాడను తనక; ేయబ(fన
"రÞయమ పన యవల;ను గ(fi " ె1ిuంచుచుం(ెను. 29 ేవడ
జj®నమ ను బ z " వ#SÞంప శకమ ా" V9E చనగల మనసుqను
¯లa¹నునక; దయేZ2ను 30 గనుక ¯లa¹నునక; క>%Sన జj®నమ
తరFuేశ సుÍల జj®నమ కంటMను ఐగ 1ీN య ల జj®నమంతట- కంటMను అ¥క
య ం(ెను. 31 అతడ సమసN న 9ా#SకంటMను, ఎజjK ¨ßయ (ైన ఏxనుకంటMను
మల; క;మరFలsౖన ¨Áమను కలkల; దరw అను 9ా#SకంటMను జj®నవంతp(ై
య ం(ెను గనుక అత" ×#N SచుటBCనున` జనమ ల"`ట-లk 9ా1ితమPQను.
32 అతడ మడ9Eల¯ాతల; ె12uను, 9:P"` యPదు ×రNనల;
రAంెను. 33 మ#Sయ లsబµT°నులk ఉండ ేవxరF వృmమ TE %ా"
%డలkనుం(f nల;చు ¨©¯qప nకTE %ా" ెట6"`ట-" గ#Sd అతడ
9ాKZ2ను; మ#Sయ మృగమ ల; ప{ల; ాKక; జంతpవల; జలచరమ ల;
అను9ాట- న"`ట-" గ#Sdయ అతడ 9ాKZ2ను. 34 అత" జj®నపమటల;
ె>Zినుట?r అత" జj®నమ నుగ#Sd V"న
భపతpలంద#Sలkనుం(fయ ,జనులంద#Sలkనుం(fయ మనుషpల; ¯లa¹ను
TUదwక; వAd#S.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 5
1 తరF9ాత తరFనక; #ాజ?ౖన ¨ß#ామ తన తం(fKI బదుల;%ా ¯లa¹ను

పటµCÌLకమ TUంెన" V" తన ZLవక;లను ¯లa¹నుTUదwక; పం12ను;
ఏలయన%ా ¨ß#ామ ఎపuట-I xదు ZL`హమ %ా నుం(ెను. 2
¨ß#ామ TUదwక; ¯లa¹ను ఈ వరN మనమ పం12ను. 3 PQ9ా Tx
తం(fKPQన xదు శతpKవలను అత" ాదమ లI\ంద అణచు వరక;
అ"`9:ౖపలను య దz మ ల; అత"I క>%Sయ ం(ెను. 4 తన ేవ(ైన
PQ9ా Txమ ఘనతక; అతడ మంరమ ను కట-C ంప ల;లక PQనన`
సంగJ  9:రFగ దువ. ఇపడ శతpKవ ఒకడను లక;ండను
అాయ¤!య కల;గక;ండను Tx ేవ(ైన PQ9ా నల;శలను Txక;
T:మ4 దయేZి య Tx`డ. 5 ాబట-C  Zిం}సనమ ]ద TEను క;
బదుల;%ా కcరFdండబ¿టC B  క;మరFడ Tx Txమఘనతక; ఒక మంరమ ను
కట-C ంచున" PQ9ా Tx తం(fK PQన xదునక; Z2లVAdనటB
6 Tx ేవ (ైన
PQ9ా Txమఘనతక; ఒక మంరమ ను కట-C ంచుటక; TEను ఉేw శమ
గల9ాడT:ౖ య Tx`ను. 6 లsబµT°నులk ేవxరF మÖనులను న#SIంచుట?r Txక;
Z2లVమ 4; Tx ZLవక;ల;ను  ZLవక;ల;ను క>Zి ప" ేయ దురF; మÖనులను
నరFక;ట యందు Zీోయ లక; ¯ాట-PQన9ారF మలk ఎవరFను లర" క;
ె>య ను గనుక 7  P#ాuటBపన TEను  ZLవక;ల yతమ Iెdదను
అT:ను. ¨ß#ామ ¯లa¹ను ె1ిuన మటల; V" బహÑ%ా సంషప(f ఈ
%tపu జనమ ను ఏల;టక; జj®నమ గల క;మరF" xదునక; దయేZిన
PQ9ాక; ఈ నమ న ¯NతKమ కల;గ ను%ాక అ" ె1ిu 8
¯లa¹నునక; ఈ వరN మనమ పం12నువ Tx±దw క; పం1ిన వరN
మనమ ను TEను అం%§క#SంAJ"; ేవxరF మÖనులను గ#Sdయ సరళప

మÖనులనుగ#Sdయ  Å#Sక యంతట- పKారమ TEను ేPంెదను. 9 Tx
ZLవక;ల; 9ాట-" లsబµT°నునుం(f సమ దKమ TUదwక; ెెdదరF; అపడ 9ాట-"
ెపuల;%ా కట-C ంA వ Txక; "రÞPంచు సÍ లమ నక; సమ దKమ ]ద
ేరFనటB
6 ేZి, అకడ అV క; అపu%Sంపబడ బంోబసు
N TEను ేయ దును,
వ 9ాట-" ¬Zిందువ. ఇందునుగ#Sd వ TxÅ#Sక పన జ#S%SంA Tx
Pంట-9ా#S సంరmణరక; ఆ} రమ ఇెdదవ. 10 ¨ß#ామ ¯లa¹నునక;
ఇషC నంత మటBCక; ేవxరF మÖనులను సరళప మÖనులను పం1ించ%ా 11
¯లa¹ను ¨ß#ామ నక;ను అత" Pంట- 9ా#S సంరmణక;ను ఆ}రమ %ా
#?ండలmల తమ ల %ధుమలను మడ 9Eల ఎ"!వందల పళ6
స చûన నూT:ను పం1ింెను. ఈ పKారమ ¯లa¹ను పKJ సంవతqరమ
¨ß#ామ నక; ఇచుdచువెdను. 12 PQ9ా ¯లa¹నునక; ేZిన
9ా%ాwనమ పన అత"I జj®నమ దయేZ2ను; మ#Sయ ¨ß#ామ ను
¯లa¹నును సం¥ేయ%ా 9ా#Sదw#SI సమ¥xనమ క>%Sయ ం(ెను. 13 #ాజ?ౖన
¯లa¹ను ఇWా\PÚయ లంద#Sేతను 9:ట-Cప" ేPంెను; 9ా#Sలk
మ పu9Eలమం 9:ట-C ప" ేయ 9ా#?r#S, 14 #S" అతడ వంతpలపన
T:లక; ప 9Eలమం" లsబµT°నునక; పం1ింెను; ఒక T:ల లsబµ T°నులkను
#?ండ T:లల; ఇంట-±దw ను 9ారF ఉం(f#S; ఆ 9:ట-C9ా#S]ద అో#ామ
అ¥ా#SPQ య ం(ెను. 15 మ#Sయ ¯లa¹నునక; బరFవల; ¹య 9ారF
(ెబË 9Eలమంయ పర తమ లందు మÖనుల; నరక;9ారF ఎను బ
9Eలమంయ నుం(f#S. 16 రF ాక ప"]దనున` ¯లa ¹ను hలuారFలక;
అ¥ారFల; మడ9Eల మడవందలమం; రF ప"9ా#S]ద అ¥ారFలsౖ

య ం(f#S. 17 #ాà Z2లVయ%ా 9ారF మంరమ ±క పTx" ెIన
#ాళ6  9Eయ టక; %tపu #ాళ6 ను !I> 9:లగల #ాళ6 ను ె1ిuంA#S. 18 ఈలగ న
¯లa ¹ను పం1ిన9ారFను %Sá6య ల;ను, ¨ß#ామ hలuారF ల;ను
మÖనులను న#SI #ాళ6 ను మ>A మంరమ కటBCటక; మÖనులను #ాళ6 ను
ZిదzపరA#S.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 6
1 అPే ఇWా\PÚయ ల; ఇగ పNేశమ లk నుం(f బయల;ే#S వAdన
Txల;గ వందల ఎనుబయవ సంవతqర మందు, అన%ా ¯లa¹ను
ఇWా\Pల;ను ఏ>న Txల;గవ సంవతqరమందు y' అను #?ండవ మసమ న
అతడ PQ9ా మంరమ ను కట-C ంప Txరంంెను. 2 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను
PQ9ాక; కట-C ంAన మంరమ అరFవ మరల డగ ను ఇరFవ
మరల 9:డల;uను మ పu మరల ఎతp
N ను గలై య ం(ెను. 3
ప#Sదz సÍ లమ ఎదుట నున` మ ఖమంటపమ మంరమ ±క
9:డల;uనుబట-C PరFవ మరల డవ,మంరమ మ ందర అ ప
మరల 9:డల;u. 4 అతడ మంరమ నక; VAతKన ప" ేయబ(fన
అ>6 క Iట-×లను ేPంెను. 5 మ#Sయ మంరప %డచుటBC గదుల;
కట-C ంెను; మం రప %డలక;ను ప#Sదz సÍ లమ నక;ను
గ#ా»లయమ నక;ను చుటBC నల;శల అతడ గదుల; కట-C ంెను. 6 I\ం
అంతసు
N గ అPదు మరల 9:డల;u, మధ అంతసు
N గ ఆరF మరల
9:డల;u, మడవ అంతసు
N గ Pడ మరల 9:డల;u; ఏమన%ా దూలమ ల;

మంరప %డ లkపల ఆనక;ండ మంరప %డచుటBC బయట- తటBCన
Aమ 4#ాళØ
6 ఉంచబ(ెను. 7 అPే మంరమ కటBC సమయమ న అ
మ ందు%ా ZిదzపరA ెAdన #ాళ6  కటC బ(ెను, మంరమ కటBC సÍ లమ న
సుెN %tడi >nదలsౖన Pనుప ప"మ ట6 ధ " PQంత మతKమ ను
Vనబడలదు. 8 మధ అంతసు
N క; తల;ప మంరప క;(f ారî~మ న ఉం(ెను,
మధ అంతసు
N గI" మధ అంతసు
N గలkనుం(f మడవ అంతసు
N గI"
ఎI వటక; చుటBCను ట6 చటKమ ం(ెను. 9 ఈ పKారమ అతడ
మంరమ ను కట-C ంచుట మ %SంA మంరమ ను ేవxరF దూలమ లను
పలకలను క1ిuంెను. 10 మ#Sయ మంరమ నక; చుటBC గదులను
కట-C ంెను; ఇV అPదు మరల PQతN pగల9:ౖ ేవxరF దూలమ లేత
మంరమ  టCమ %ా సం¥ంపబ(ెను. 11 అంతలk PQ9ా 9ాక;
¯లa¹నునక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 12 ఈ మంరమ ను వ
కట-C ంచుచుTx`9E; వ Tx కటC డలను TxయVధులను అనుస#SంA
నడచునుచు, TEను "య!ంAన ఆజ® ల"`ట-" %?r"న PQడల  తం(fKPQన
xదు TEను ేZిన 9ా%ాwనమ ను  పmమ %ా ZిÍ రపరెదను; 13 Tx
జనులsౖన ఇWా\PÚయ లను V(fA12టCక TEను 9ా#Sమధ "9ాసమ ేZ2దను.
14 ఈ పKారమ ¯లa¹ను మంరమ ను కట-C ంA మ %Sంెను. 15 అతడ
మంరప లkప> %డలను అడగ నుం(f 12ౖకప వరక; ేవxరF పలకలేత
కట-C ంెను; లkపల 9ాట-" సరళపమÖను పలకల క1ిu మంరప నట-C ల;
6
ేవxరF పలకల క1ిu9EZ2ను. 16 మ#Sయ మంరప పKకలను గ వనుం(f
%డల 12ౖ´µగమ మటBCక; ేవxరF పలకల ఇరFవ మరల PQతN p

కట-C ంెను; ట-" గ#ా»లయమ న?r, అన%ా అJప#Sదw న సÍ లమ న?r
అతడ లkపల కట-C ంెను. 17 అPే x" మ ందరనున` ప#Sదz సÍ లమ
నల;వ మరల డ%?r య ం(ెను. 18 మంరమ లkపలనున` ేవxరF
పలకల]ద గ బËల;ను VకZింAన పవ ల;ను ెకబ(f య ం(ెను;
అంతయ ేవxరFకఱÃ ప"P, #ాP ±కటMౖన కనబడలదు. 19 PQ9ా
"బంధన మందసమ నుంచుట?r మంరమ లkపల గ#ా»లయమ ను Zిదzపర
ెను. 20 గ#ా»లయమ లkపల ఇరFవ మరల డగ ను ఇరFవ మరల
9:డల;uను ఇరFవ మరల PQతN pను గలై య ం(ెను, º"" ¤>!
బం%ారమ   %Sంెను, అరè కఱÃ  ేయబ(fన బ>1ీఠమ ను
ఈలగ నT:%Sంెను. 21 ఈలగ న ¯లa¹ను మంరమ ను లkపల
¤>! బం%ారమ  %SంA గ#ా»లయప మ ం%S>I బం%ారప
%tల;సుల;గల ెర ేPంA బం%ార మ  x" %Sంెను. 22 ఏ ´µగమ ను
Vడవక;ండ మంరమంతయ బం%ారమ  %Sంెను; గ#ా»లయమ
TUదwనున` బ>1ీఠమంతట-" బం%ారమ   %Sంెను. 23 మ#Sయ అతడ
గ#ా»లయమందు పేZి మరల PQతN pగల #?ండ ?రబ లను ఒÚవ కఱÃ 
ేPంెను; 24 ఒక ?రబ నక; అPేZి మరల డవగల
#?కల;ం(ెను; ఒక #?క Aవర nదల; " #?ండవ #?క AవరమటBCక; ప
మరల; డవ. 25 #?ండవ ?రబ ను ప మరల; కలై య ం(ెను;
?రబ ల; #?ం(fంట-I" ఏక ప#Sమణమ ను ఏాారమ ను క>%S య ం(ెను.
26 ఒక ?రబ ప మరల PQతN p #?ండవ ?రబ x"వలsTE య ం(ెను. 27
అతడ ఈ ?రబ లను గ#ా»లయమ లk ఉంెను. ఆ ?రబ ల #?కల;

Vప" ±కx" #?క Pవత> %డక;ను #?ండవx" #?క అవత>
%డక;ను అంట- య ం(ెను; గ#ా»లయమందు ట- #?కల; ఒకx" ఒకటఅంటB" య ం(ెను. 28 ఈ ?రబ లను అతడ బం%ారమ  %Sంెను.
29 మ#Sయ మంరప %డ ల"`ట-]దను లkపల TE! 9:ల;పల TE!
?రబ లను తమల వృmమ లను VకZింAన పషuమ లను ెIం ెను. 30
మ#Sయ మంరప నట-C ల;
6 లkపలను 9:ల;పలను బం%ారమ  %Sంెను.
31 గ#ా»లయప x రమ లక; ఒÚవకఱÃ  తల;పల; ేPంెను;
x రబంధమ ] క!4య "ల;వ కమ 4ల;ను %డ 9:డల;uలk అPదవ
´µగమ 9:డల;u ఉం(ెను. 32 #?ండ తల;పల;ను ఒÚవ కఱÃ V; 9ాట-]ద
?రబ లను తమల వృmమ లను Vక ZింAన పషuమ లను ెIంA 9ాట-"
బం%ారమ  %Sంెను; ?రబ ల ]దను తమల వృmమ ల ]దను
బం%ారమ %Sంెను. 33 మ#Sయ ప#Sదz సÍ లప x రమ నక;
ఒÚవకఱÃ  #?ండ "ల;వ కమ 4ల; ేPంెను; ఇV %డ9:డల;uలk
Txల;గవవంతp 9:డల;u%ా నుం(ెను. 34 #?ండ తల;పల; ేవxరFకఱÃ 
ేయబ(f య ం(ెను; ఒక తల;పనక; #?ం(ేZి మడత #?కల; ఉం(ెను. 35
9ాట-]ద అతడ ?రబ లను తమల వృmమ లను VకZింAన పషuమ లను
ెIంA ఆ ెIన 9ాట-]ద బం%ారF #³క;ను  %Sంెను. 36 మ#Sయ
లkపలనున` ¯ాలను మడ వరFసలను ెIన #ాళ6 ను ఒక వరFసను
ేవxరF దూల మ లను కట-C ంెను. 37 Txల;గవ సంవతqరమ y' అను
మసమ న PQ9ా మంరప పTx 9Eయబ(ెను; 38 పదుTUకండవ
సంవతqరమ బల; అను ఎ"!దవ మస మ న x" P#ాuటBపన x"

ఉప´µగమ ల"`ట-ను మంరమ సమపN మPQను. ఏడ సంవతqరమ ల;
¯లa¹ను x"" కట-C ంచుచుం(ెను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 7
1 ¯లa¹ను పదుమడ సంవతqరమ ల; తన నగరFను కట-C ంచుచుం(f
x"నంతట-" మ %Sంెను. 2 మ#Sయ అతడ లsబµT°ను అరణప నగరFను
కట-C ంెను; º" డగ నూరF మరల;, 9:డల;u ఏబ మరల;, ఎతp
N
మ పu మరల;; Txల;గ వరFసల ేవxరF సN ంభమ ల ]ద ేవxరF
దూలమ ల; 9Eయబ(ెను. 3 మ#Sయ నల; వPQదు సN ంభమ ల]ద
పKకగదుల12ౖన ేవxరF కఱÃ ల అ కపuబ(ెను; ఆ సN ంభమ ల; వరFస
వరFసక; 12ౖ%ా పదుT:ౖేZి పన మడ వరFసల; ఉం(ెను. 4 మడ
వరFసల Iట-×ల; ఉం(ెను; మడ వరFసలలk Iట-×ల; ఒక x" కటPQదురF%ా ఉం(ెను. 5 తల; పల±కయ Iట-×ల±కయ సN ంభమ ల;
చౌdక మ %ా ఉం(ెను; మడ వరFసలలkను Iట-×ల; ఒకx" కటPQదురF%ా ఉం(ెను. 6 మ#Sయ అతడ సN ంభ మ ల;గల ±క మంటపమ ను
కట-C ంెను; x" డగ ఏబ మరల;, 9:డల;u మ పu మరల;; ఒక
మంటప మ ను 9ాట- PQదుట ఉం(ెను; సN ంభమ ల;ను లవగల
దూలమ ల;ను 9ాట- PQదుట నుం(ెను. 7 తరF9ాత xను ¬రFu¬రd
కcరFdండట?r ±క అ¥ార మంటపమ ను కట-C ంెను; x" నట-C ల;
6
నnదల; ేవxరF కఱÃ  కపuబ(ెను. 8 లkప> ఆవరణమ లk తన
"9ాసప ఇంట-" ఆ Vధమ %ాTE కట-C ంెను. మ#Sయ ¯లa¹ను xను

V9ాహన ఫ# క;మ#?Nక; ఈ మంటపమ వంట- ±క నగరFను కట-C ంెను. 9
ఈ కటC డమ ల"`య పTx nదల;" %డ చూరFవరక; లkపలను
9:ల;పలను 9ాట- ప#SమణపKారమ %ా ¾లవబ(fనట-C Vయ , రంప మ లేత
Åయబ(fనట-C Vయ , !I> 9:లగల#ాళ6  కటC బ(ెను; ఈ పKార¤ %tపu
ఆవరణప 9:ౖపననున` 9:ల;ప> ´µగమ ను ఉం(ెను. 10 x" పTx పేZి
PQ"!ేZి మరల;గల !I> 9:లగల 12దw #ాళ6  కటC బ(ెను. 11 12ౖతటBCన
ప#SమణపKారమ %ా ెకబ(fన !I> 9:లగల #ాళØ
6 ను ేవxరF కఱÃ ల;ను
6 ను, ఒక
కలవ. 12 %tపu ఆవరణమ నక; చుటBCను మడ వరFసల ెIన #ాళØ
వరFస ేవxరF దూలమ ల;ను కలవ; PQ9ా మంరమ లk"
ఆవరణమ కటC బ(fన #§JTE ఆ మంరప మంటపమ ను కటC బ(ెను. 13 #ాజ?ౖన
¯లa¹ను తరF పటC ణమ లkనుం(f ¨ß#ామ ను 1ిల;వనం1ింెను. 14
ఇతడ నâాN>%తKప Vధవ#ా> క;మరF(ై య ం(ెను; ఇత" తం(fK తరF
పటC ణప9ాడగ ఇతN (f ప"9ాడ. ఈ ¨ß#ామ పరÞ పKజ®గల బ z మంతpడను
ఇతN (f ేయ సమసN న పనులలkను బహÑ చమxరప ప"9ాడT:ౖ
య ం(ెను; అతడ ¯లa¹నుTUదwక; వAd అత" ప" అంతయ ేZ2ను. 15
ఏమన%ా అతడ #?ండ ఇతN (f సN ంభమ ల; తZ2ను; ఒక సN ంభమ
పదుT:"! మరల "(fVగల, ఒకట- పం(ెKండ మరల ?r9ారమ
గల. 16 మ#Sయ సN ంభమ ల]ద ఉంచుట?r PతN (f #?ండ 1ీటల;
తZ2ను; ఒక1ీట±క PQతN p అPదు మరల;, #?ండవ 1ీట±క
PQతN p అPదు మరల;. 17 మ#Sయ సN ంభమ ల]దనున` 1ీటలక; అ>6 క
ప"వంట- ప"య , %tల;సు ప" దండల;ను ేయబ(ెను; అV 1ీటక; ఏ(ేZి

క>%S య ం(ెను. 18 ఈలగ న అతడ సN ంభమ లను ేZి ] 1ీటలను
కపటక; చుటBCను అ>6 కప" #?ండ వరFసల; x"మ4పండ6  ేZ2ను; ఈ
పKారమ %ా అతడ #?ండవ 1ీటక;ను ేZ2ను. 19 మ#Sయ సN ంభమ ల]
1ీటల; Txల;గ మరల మటBCక; xమర పషuమ వంట- ప"గల9:ౖ య ం(ెను.
20 మ#Sయ #?ండ సN ంభమ ల]దనున` 1ీటల] అ>6 కప" దగ¶ రనున`
ఉబ¿Ëతp
N క; 12ౖ%ా x"మ4 పండ6ం(ెను; #?ండవందల x"మ4 పండ6 ఆ
1ీట]ద వరFస వరFసల;%ా చుటBC నుం(ెను. 21 ఈ సN ంభమ లను అతడ
ప#Sదz సÍ లప మంటపమ లk ఎJN ంెను; క;(fారîప సN ంభమ ను ఎJN x"I
య×ను అను 1LరF12టMCను, ఎడమారîప సN ంభమ ను ఎJN x"I బ¢యà
అను 1LరF 12టMCను. 22 ఈ సN ంభమ ల]ద xమరపషuమ లవంట- ప"
య ం(ెను; ఈలగ న సN ంభమ ల±క ప" సమపN మPQను. 23 మ#Sయ
అతడ తప" ఒక సమ దKమ ను ేZ2ను; అ ఈ తటBC 12ౖ అంచు
nదల;" ఆ తటBC 12ౖ అంచువరక; ప మరల;, అ అPదుమరల
PQతN pగలై గ ండK మ %ా ఉం(ెను; x" ?r9ారమ మ పu మరల;. 24 x"
12ౖ అంచునక; I\ంద చుటBCను గ బËల;ం(ెను; మరక; ప గ బËలపన ఆ
గ బËల; సమ దKమ చుటBCను ఆవ#SంAయ ం(ెను; అ త యబ(fనపడ
ఆ గ బËల; #?ండ వరFసల;%ా త యబ(ెను. 25 అ పం(ెKండ ఎడ6 ]ద
"ల;వబ(fయ ం(ెను; ట-లk మడ ఉతN రక;ను మడ పడమర క;ను
మడ దfణక;ను మడ తరFuక;ను చూచుచుం(ెను. ట-]ద ఆ
సమ దKమ ఎతN బ(f య ం(ెను. 9ాట- 9:నుకట- ´µగమ ల"`య లkప>తటBC
JKపuబ(f య ం(ెను. 26 అ బ¿ెNడ దళస#Sగలై య ం(ెను; x" 12ౖ అంచు

ాతKక; 12ౖ అంచువలs xమర పషu éమ లవంట- ప" క>%S య ం(ెను; అ
¾!్మ గ#SZ2ల; పటBCను. 27 మ#Sయ అతడ ప PతN (f సN ంభమ ల;
ేZ2ను; ఒక సN ంభమ Txల;గ మరల డగ , Txల;గ మరల 9:డల;u,
మడ మరల PQతN p క>%S య ం(ెను. 28 ఈ సN ంభమ ల ప" #§J Pదన%ా,
9ాట-I పKక పలకల; కలవ, ఆ పKకపలకల; జవలమధ ఉం(ెను. 29
జవలమధనున` పKకపలకల]ద Zింహ మ ల;ను ఎడ6ను ?రబ ల;ను
ఉం(ెను; మ#Sయ జవల]ద ఆలగ ం(ెను; Zింహమ లI\ందను ఎడ6 I\ందను
9EKలడ దండలవంట- ప" క>%S య ం(ెను. 30 మ#Sయ పKJ సN ంభమ నక;
Txల;%³Zి PతN (f చక\మ ల; ఇతN (f PరFసుల;ను క>%S య ం(ెను; x"
Txల;గ మలలను మ4ల; కలవ; ఈ మ4ల; ¾ట-C I\ంద అJIన
పKJసÍ లమ దగ¶ ర త యబ(ెను. 31 మ#Sయ x" మJ 12ౖ1ీటయందును
]దను మ#?డ "(fV; అPే మJ I\ంద సN ంభమ ప"పన గ ండKమ %ా
ఉం(f మరన`ర "(fV. మ#Sయ ఆ మJ]ద పKకల;గల ెIన పనుల;
గలవ; ఇV గ ండK"V%ాక చౌdకమ %ా ఉం(ెను. 32 మ#Sయ పKకపలకల
I\ంద Txల;గ చక\మ ల; కలవ; చక\మ ల PరFసుల; సN ంభమ ల అతకబ(f
య ం(ెను; ఒక చక\మ మ#?డనర "(fV గలై య ం(ెను. 33 ఈ
చక\మ ల ప" రథ చక\మ ల ప"వలs ఉం(ెను, 9ాట- PరFసుల;ను అడi ల;ను
పట«ల;ను ఆక;ల;ను తప"9:ౖ య ం(ెను. 34 ఒక సN ంభప Txల;గ
మలలను Txల;గ మ4ల; కలవ; ఈ మ4ల;ను సN ంభమ ను
ఏాండమ %ా ఉం(ెను. 35 మ#Sయ సN ంభమ ను 12ౖ" చుటBCను జ³T:డ ఎతp
N గల
గ ండK" బÐదుw క>%S య ం(ెను; మ#Sయ సN ంభమ ను 12ౖనున` జవల;ను పKక

పలకల;ను x" ఏాండమ %ా ఉం(ెను. 36 x" జవల పలకల]దను, x"
పKక పలకల]దను, అతడ ?రబ లను Zింహమ లను తమల వృmమ లను
ఒకx" bటBను బట-C చుటBCను దండల 9ాట-" ె?ను. 37 ఈ పKారమ
అతడ ప సN ంభమ లను ేZ2ను; అ"`ట- తయ ను ప#Sమణ మ ను
రపమ ను ఏక#§J%ా ఉం(ెను. 38 తరF9ాత అతడ ప PతN (f ¾ట6 ను
ేZ2ను; పKJ ¾ట-C Pడవందల ఇరFవ తమ ల; పటBCన; ఒక ¾ట-C
Txల;గ మరల;; ఒక సN ంభమ ]ద ఒక ¾ట-C 12టCబ(ెను. 39
మంరప క;(fారîమ న అPదు సN ంభ మ లను మంరమ ±క
PQడమ ారîమ న అPదు మట6 ను అతడ ఉంెను;సమ దKమ ను
దfణమ నక; ఎదు రF%ా తరFuతటBCన మంరమ ±క క;(fారîమ న
ఉంెను. 40 మ#Sయ ¨ß#ామ ¾ట6 ను ేటలను %ST:`లను ేZ2ను. ఈ
పKారమ ¨ß#ామ #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఆజ® నుబట-C PQ9ా మంరప
ప"యంతయ మ %Sంెను. 41 #?ండ సN ంభమ లను, ఆ #?ండ సN ంభమ ల
]దనున` 12ౖ1ీటల పæç6 మ లను ఆ సN ంభమ లను 12ౖ 1ీటల పæç6 మ లను క1ిuన
#?ండ అ>6 కలను, 42 ఆ సN ంభమ ల ]దనున` 12ౖ1ీటల #?ండ పæç6 మ లను
క1ిuన అ>6 క ±కట-ంట-I #?ండ వరFసలపన #?ండ అ>6 కలక;ను Txల;గ
వందల x"మ4పండ6 ను, 43 ప సN ంభ మ లను, సN ంభమ ల]ద ప ¾ట6 ను,
44 ఒక సమ దK మ ను, సమ దKమ I\ంద పం(ెKండ ఎడ6 ను, 45 ëంెలను,
ేటలను, %ST:`లను ట-న"`ట-" #ాజ?ౖన¯లa¹ను ఆజ® నుబట-C ¨ß#ామ
PQ9ా మంరమ నక; ేZ2ను. ఈ వసు
N వల"`య రFగ 12ట-Cన
PతN (f9:ౖ య ం(ెను. 46 ±#ాwను xనమందు సుÅతpనక;ను ¯ా#?xను

నక;ను మధ గట భ!యందు #ాà 9ాట-" త Pంెను. 47 అPే
ఈ ఉపకరణమ ల; అJV¯ాNరమ లsౖనందున ¯లa¹ను ఎతp
N చూచుట
మ"9EZ2ను;ఇతN (f±క PQతN p ఎంైన ె>యబడకPQను. 48 మ#Sయ
¯లa¹ను PQ9ా మంర సంబంధన తIన ఉపకరణమ ల"`ట-"
ేPంెను, అన%ా బం%ారప బ>1ీఠమ ను సమ ఖప #tటMC లనుంచు
బం%ారప బల6 లను, 49 గ#ా»లయమ మ ందర క;(fారîమ న అP దును,
ఎడమ ారîమ న అPదును, ప బం%ారప ºపసN ంభమ లను, బం%ారప
పషuమ లను, పK!ెలను, ారFలను, 50 ¤>! బం%ారప ాతKలను,
కెN రలను, %ST:`లను, ధూపకలశమ లను, అంతర4ంరమను అJ ప#S దz న
సÍ లమ ±క తల;పలక;ను మంరమను ఆల యప తల;పలక;ను
క>%Sన బం%ారప బందులను, ట"` ట-" ేPంెను, 51 ఈ పKారమ #ాజ?ౖన
¯లa¹ను PQ9ా మంరమ నక; ేZిన ప" అంతయ సమపN
మPQను. మ#Sయ ¯లa¹ను తన తం(fKPQన xదు పKJÌి¡ంAన 9:ం(f"
బం%ారమ ను ఉపకరణమ లను ె1ిuంA PQ9ా మంరప ఖజjTxలk
ఉంెను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 8
1 అపడ Zీãను అను xదు పరమ లkనుం(f PQ9ా "బంధన
మందసమ ను 12ౖI ¬Zి" వచుdటక; PQరషలమ లkనుండ #ాజ?ౖన
¯లa¹ను ఇWా\ PÚయ ల 12దwలను %తKపK¥xనులను, అన%ా ఇWా\
PÚయ ల 1ితరFల క;టBంబమ ల 12దwలను తన±దw క; సమకc#?dను. 2

ాబట-C ఇWా\PÚయ లందరFను ఏత మను ఏడవ మసమందు
పండగాలమ న #ాజ?ౖన ¯లa ¹ను TUదwక; కcడ"#S. 3 ఇWా\PÚయ ల
12దw లందరFను #ా%ా యజక;ల; PQ9ా మందసమ ను ఎJ ◌్త 4 x"
¬Zి"వAd#S. పKతmప గ (xరమ ను గ (xరమ లkనున` ప#Sదz
ఉపకరణమ లను యజక; ల;ను లయ ల;ను ¬Zి"#ా%ా 5 #ాజ?ౖన
¯లa¹నును అత"±దw క; కc(f వAdన ఇWా\PÚయ లగ
సమజక;లందరFను మందసమ మ ందర "ల;వబ(f, లsIంప శకమ %ా"
%tఱÃ లను ఎడ6 ను బ>%ా అ#SuంA#S. 6 మ#Sయ యజక;ల; PQ9ా"బంధన
మందస మ ను ¬Zి" x" సÍ లమ లk, అన%ా మంరప గ#ాË ల యమగ
అJప#Sదz సÍ లమ లk,?రబ ల #?కల I\ంద x"" ఉంA#S. 7 ?రబ ల
#?కల; మందస ¯ాÍనమ ]I xపబ(ెను, ఆ ?రబ ల; మందసమ ను
x" దం(ెలను 12ౖతటBCన క4ను. 8 9ాట- నల; గ#ా»లయమ ఎదుట
ప#Sదz సÍ లమ లk"I కనబడనంత డ వ%ా ఆ దం(ెల;ంచబ(ెను %ా"
PV బయట-I కనబడ లదు. అV TEట-వరక; అకడTE య న`V. 9 ఇWా\
PÚయ ల; ఐగ పN ేశమ లkనుం(f వAdనపడ PQ9ా 9ా#S
"బంధన ేయ%ా ¹ÌL xను #³బ నందు ఆ పలకలను మందసమ లk
ఉంెను. x"లk ఆ #?ండ #ాJపలకల; తపu మ#S ఏ!య లక PQను. 10
యజక;ల; ప#Sదz సÍ ల మ లkనుం(f బయట-I వAdనపడ ¤ఘమ
PQ9ా మంరమ ను "ం12ను. 11 ాబట-C PQ9ా ేజoమ¨©మ
PQ9ా మంర మ లk "ండన%ా ఆ ¤ఘమ న` ¨Áతpవేత యజ
క;ల; ZLవేయ టక; "ల;వలక P#S. 12 ¯లa¹ను x"" చూA

%ా xంధారమందు "9ాసమ ేయ దున" PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ.
13 వ "9ాసమ ేయ టక; TEను మంరమ కట-C ంA య Tx`ను;
సxాలమ అందులk వ "వZించుట?r TETUకసÍ లమ ఏరuరAయ Tx`ను
అ" ె1ిu 14 మ ఖమ ను పKజలతటBC JKప", ఇWా\PÚయ ల
సమజమంతయ ">Aయ ండ%ా ఇWా\PÚయ ల సమ జక;లంద#S" ఈలగ
ºVంెను. 15 Tx తం(fKPQన xదు నక; మట PAd x" T:ర9E#Sdన
ఇWా\PÚయ ల ేవ (ైన PQ9ాక; ¯NతKమ క>%Sయ ండను %ాక. 16
TEను ఇWా\PÚయ లగ Tx జనులను ఐగ పNలkనుం(f ర1ిuంAన Txటనుం(f
Tx Txమమ x"యందుండ నటB
6 %ా ఇWా\PÚయ ల %తK¯Í ానమ లలk ఏ
పటC ణమ లk T:ౖనను మంరమ ను కట-C ంచుటక; TEను Åరలదు %ా"
ఇWా\PÚయ లగ Tx జనుల]ద xదును ఉంచుటక; TEను Å#Sయ Tx`ను
అ" ఆయన Z2ల Vెdను. 17 ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Txమ
ఘనతక; ఒక మంరమ ను కట-C ంచవ లsన" Tx తం(fKPQన xదునక;
మనసుq పటC %ా 18 PQ9ా Tx తం(fKPQన xదు
Z2లVAdనేమన%ాTx Txమఘనతక; ఒక మంరమ కట-C ంచుటక; వ
xతuరమ క>%S య Tx`వ, ఆ xతuరమ మంAే; 19 అPనను వ
మంరమ ను కట-C ంచకcడదు;  నడమ లkనుం(f పటC బ¢వ  క;మరFడ
Tx Txమఘనతక; ఒక మంరమ ను కట-C ంచును. 20 xను Z2లVAdన
మటను PQ9ా T:ర9E#Sdయ Tx`డ. TEను Tx తం(fKPQన xదునక;
పKJ%ా "య!ంపబ(f, PQ9ా Z2లవపన ఇWా\PÚయ ల]ద
Zిం}సTxZీనుడT:ౖ య ం(f, ఇWా\ PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా

Txమఘనతక; మంర మ ను కట-C ంAయ Tx`ను. 21 అందులk PQ9ా
"బంధన మందసమ నక; సÍ లమ ను ఏరuరAJ", ఐగ పNేశ మ లkనుం(f
ఆయన మన 1ితరFలను ర1ిuంAనపడ ఆయన ేZిన "బంధన అందులkTE
య న`. 22 ఇWా\PÚయ ల సమజక;లందరF చూచుచుండ%ా ¯లa¹ను
PQ9ా బ>1ీఠమ ఎదుట "ల;వబ(f ఆాశమ తటBC ేతpలsJN Pట6 T:ను
23 PQ9ా ఇWా\PÚయ ల ే9ా, 12ౖనున` ఆాశమంైనను I\ందనున`
భ!యంైనను వంట- ేవ(ొకడనులడ; పరÞమనసుq  దృÌిC I
అనుకcలమ %ా నడచు  xసుల Vషయ వ "బంధనను T:ర9EరFdచు
క"కరమ చూపచు ఉండ9ాడ9:ౖ య Tx`వ, 24  xసు(ైన Tx తం(fKయగ
xదునక; వ ేZిన 9ా%ాwనమ ను ZిÍ రపరA, VAdన మటను TEడ
T:ర9E#Sd య Tx`వ. 25 PQ9ా ఇWా\PÚయ ల ే9ా క;మరFల; సì
పKవరN నగల9ా#?r, వ Tx PQదుట నడA నటB
6 Tx PQదుట నడAనPQడల, Tx
దృÌిC I అనుకcల;(ై ఇWా\PÚయ ల]ద Zిం}సTxZీనుడగ 9ాడ క;ండక
మనడ" Z2లVAdJV. వ  xసుడను Tx తం(fKయ నగ xదునక;
ఇAdన 9ా%ాwనమ ను ZిÍ ర పరచుమ . 26 ఇWా\PÚయ ల ే9ా, దయేZి 
xసుడను Tx తం(fKయ T:ౖన xదు వ Z2లVAdన మటను
"శdయపరచుమ . 27 "శdయమ %ా ేవడ ఈ లkకమందు "9ాసమ
ేయడ; ఆాశ మ}ాశమ ల; స¨©తమ "ను` పటC జjలవ; TEను కట-C ంAన
PÀ మంరమ ఏలగ పటBCను? 28 అPనను PQ9ా Tx ే9ా, 
xసుడT:ౖన Tx ాKరÍనను Vన`పమ ను అం%§క#SంA, PÀ నమ న 
xసుడT:ౖన TEను ేయ ాKరÍనను 12టC B nఱÃ ను ఆలIంచుమ . 29 

xసుడT:ౖన TEను ేయ ాKరÍనను దయ అం%§ క#SంచునటB
6 Tx Txమమ
అకడ ఉండన" P సÍ లమ నుగ#Sd వ Z2లVAdJ9Ù ఆ సÍ లన PÀ
మంరమ తటBC  TEతKమ ల; #³Pంబగల; ెరవబ(f య ండను%ాక. 30
మ#Sయ  xసుడT:ౖన TEనును  జనులsౖన ఇWా\PÚయ ల;ను ఈ
సÍ లమ తటBC J#S%S ాKరÍన ేయ నప(ెల6,  "9ాస¯ాÍనన ఆాశమందు V"
మ Vన` పమ అం%§క#Sంచుమ ; Vనునప(ెల6 మమ 4ను m!ంచుమ . 31
ఎవ(ైనను తన రFగ 9ా"I అTxయమ ేయ%ా అత"ేత పKమణమ
ేPంచు టక; అత"]ద ఒటBC 12టCబ(fనPQడల, అతడ ఈ మంరమందున`
 బ>1ీఠమ ఎదుట ఆ ఒటBC 12టC B నపడ 32 వ ఆాశమందు V", 
xసులక; Txయమ ¬#Sd, }" ేZిన9ా" తల]I hm ర1ిuంA JపరF"
Jపన 9ా"I ఇAd 9ా" J" "#ాzరణ ేయ మ . 33 మ#Sయ
ఇWా\PÚయ లగ  జనుల; క; V#ధమ %ా ాపమ ేయ టేత తమ
శతpKవలPQదుట nతN బ(f నపడ, 9ారF తటBC J#S%S  Txమమ ను
ఒప" PÀ మంరమందు "ను`గ#Sd ాKరÍన Vన`పమ ల;
ేయ నప(ెల6 34 వ ఆాశమందు V", ఇWా\PÚయ లగ  జనుల;
ేZిన ాపమ ను m!ంA, 9ా#S 1ితరFలక; VAdన ేశమ లk"I 9ా#S"
J#S%S ర1ిuంచుమ . 35 మ#Sయ 9ారF క; V#ధమ %ా ాపమ ేZినందున
ఆాశమ మయబ(f వరªమ లక %ా, వ 9ా#S" ఈలగ న
శ\మ12టC Bటవలన 9ారF  Txమమ ను ఒప" తమ ాపమ లను V(fA PÀ
సÍ లమ తటBC J#S%S ాKరÍనేZిన PQడల 36 వ ఆాశమందు V",  xసులsౖన
ఇWా\PÚయ లగ  జనుల; ేZిన ాపమ ను m!ంA, 9ారF నడవవలZిన

సTx4ర¶ మ ను 9ా#SI చూ1ింA,  జనులక; వ ¯ా సÍ ~మ %ా ఇAdన భ!
]ద వరªమ క;#S1ింపమ . 37 ేశమందు Ôమమ %ా" ెగ ల; %ా" %ాడu
ెబË %ా" AతN పటBCట %ా" !డతల; %ా" *డపరFగ %ా" క>%Sనను, 9ా#S
శతpKవ9ా#S ేశప పటC ణమ లలk 9ా#S" మ టC (f 9EZినను, ఏ ెగ ల; %ా"
9ా¥ %ా" క>%Sనను, 38 ఇWా\PÚయ లగ  జనులలk పKJ మ"Ìి తన తన
మT°9ా¥" ె>Zినును గx; ఒక(ైనను జనులంద#?rనను ఈ మంరమ
తటBC తమ ేతpల; x1ి ాKరÍన Vన`పమ ల; ేZినPQడల 39 పKJ
మ"Ìి±క హృదయమ  9:రFగ దువ గనుక వ ఆాశమను 
"9ాససÍ లమందు V", m!ంA దయేZి PQవ#S పKవరN ననుబట-C 9ా#SI
పKJఫల!Ad 40 మ 1ితరFలక; వ దయేZిన ేశమందు జనుల; బKదుక;
నమ ల"`టను 9ారF యందు భయ భక;Nల; క>%Sయ ండనటB
6 ేయ మ ;
నరపతpK లంద#S హృదయమ లను వ మతK¤ ె>Zి" య Tx`వ. 41
మ#Sయ ఇWా\PÚయ లగ  జనుల సంబంధుల; ా" పరేల; 
Txమమ నుబట-C దూరేశ మ నుం(f వAd 42  ఘనన Txమమ ను
గ#Sdయ ,  బµహÑబలమ నుగ#Sdయ , వ x1ిన బµహÑవ పKZిz"
గ#Sdయ VందురF. 9ారF వAd PÀ మంరమ తటBC J#S%S ాKరÍన
ేZినPQడల 43 ఆాశమను  "9ాససÍ లమందు వ V", పరేల; "ను`
9Eడనుx" పKారమ సమసN మ ననుగ\¨©ంచుమ , అపడ లkకమ లk"
జనులందరFను  Txమమ ను ఎ#S%S, ఇWా\ PÚయ లగ  జనులవలsTE
యందు భయభక;Nల; క>%S, TEను కట-C ంAన PÀ మంరమ నక;  1LరF
12టCబ(fనద" ె>ZిందురF. 44 మ#Sయ  జనుల; తమ శతpKవ ల

య దz మ ేయ ట?r వ 9ా#S" పం1ించు ఏ సÍ లమ న?rనను
బయల;ేరFనపడ, వ ÅరF"న పటC ణమ తటBCను  Txమఘనతక; TEను
కట-C ంAన మం రమ తటBCను PQ9ావగ క; 9ారF ాKరÍన ేZిన PQడల
45 ఆాశమందు వ 9ా#S ాKరÍన Vన`పమ లను V", 9ా#S ారమ ను
"ర ¨©ంచుమ . 46 ాపమ ేయ"9ాడ ఒకడను లడ, 9ారF క;
V#ధమ %ా ాపమ ేZినPQడల TE!, వ 9ా#S]ద Åప%Sంచు" 9ా#S"
శతpKవలేJI అపu%SంAనPQడలTE!, 9ారF #S" దూరనట-C %ా"
దగ¶ రPQనట-C %ా" ఆ శతpKవల ేశమ లk"I ెర%ా "Pనపడ 47 9ారF
ెర%ా "బ(fన ేశమందు xమ ేZిన x"" మనసుqనక;
ెచుd"¤మ దు#ా4రF¶ల పKవ#SNంA ాపమ ేZిJమ" ె1ిu, తమ 4ను
ెర%ా "Pన 9ా#Sేశమందు AంJంA పWాdxNపప(f క; Vన`పమ
ేZినPQడల 48 తమ 4ను ెర%ా " Pన 9ా#S±క ేశమందు
పరÞహృదయమ ను ప#ాÞత4ను 9ారF  తటBC J#S%S, వ 9ా#S
1ితరFలక; దయేZిన ేశమ తటBCను వ ÅరF"న పటC ణమ తటBCను 
Txమఘనతక; TEను కట-C ంAన మంరమ తటBCను "ను`గ#Sd ాKరÍ నేZిన
PQడల 49 ఆాశమను  "9ాససÍ లమందు వ 9ా#S ాKరÍన Vన`పమ లను
V" 9ా#S ారమ ను "ర ¨©ంA 50 క; V#ధమ %ా ాపమ ేZిన 
జనుల; ఏ తపలేత  Vషయ అప#ాధులsౖ# ఆ తపలను 9ా#SI m!ంA,
9ా#S" ెరలk"I "Pన9ారF 9ా#S" క"క#SంచునటB
6 9ా#SPQడల క"
కరమ పట-C ంచుమ . 51 9ారF ఐగ పNేశమ లkనుం(f ఆ ఇనుప>!లkనుం(f
వ ర1ిuంAన  జనుల;ను  ¯ా సÍ ~మ T:ౖ య Tx`రF. 52 ాబట-C 

xసుడT:ౖన TEను ేయ Vన`పమ ]దను, ఇWా\PÚయ లగ  జనుల;
ేయ Vన`పమ ]దను, దృÌిC య ంA,9ారF ఏ Vషయమ లయందు "ను`
9Eడందు# ఆ Vషయమ ల యందు 9ా#S Vన`పమ ల TxలIంచుమ . 53
పKభ 9ా PQ9ా, వ మ 1ితరFలను ఐగ పNలkనుం(f ర1ిuంA నపడ
వ  xసు(ైన ¹ÌLx #ా పKమణ!AdనటB
6  ¯ా సÍ ~మగ నటB
6 %ా
లkకమందున` జనులంద#Sలkనుం(f 9ా#S" పKేIంAJV గx. 54 ¯లa¹ను
ఈలగ ాK#SÍంచుటయ Vన`పమ ేయ టయ మ %SంA ఆాశమ తటBC తన
ేతpలను x1ి, PQ9ా బ>1ీఠమ ఎదుట ¹ాళ
6 నుట మ", లA
">Aన తరF9ాత 55 అతడ మ}శబw మ  ఇWా\PÚయ ల సమజమంతట-"
ºVంెను. 56 ఎట6 న%ాxను ేZిన 9ా%ాwనమంతట-"బట-C ఇWా\PÚయ లగ తన
జనులక; T:మ4 దయేZిన PQ9ాక; ¯NతKమ క>%Sయ ండను %ాక. తన
xసు(ైన ¹ÌLx #ా ఆయన ేZిన భ9ా%ాwనమ లk ఒక మటMౖన త1ిu
Pనాదు 57 ాబట-C మన ేవ(ైన PQ9ా మనల ను వదలకను
Vడవకను, మన 1ితరFలక; డ%ా నున`టB
6 మనక;ను డ%ా ఉం(f 58
తన మర¶ మ ల"`ట-" అనుస#SంA నడచునునటB
6 %ాను, xను మన 1ిత
రFలIAdన ఆజ® లను కటC డలను Vధులను ేనునటB
6 %ాను, మన
హృదయమ లను తనతటBC JKపనును %ాక. 59 ఆయన తన xసుడT:ౖన Tx
ారమ ను ఇWా\PÚయ లగ తన జనుల ారమ ను అవసరమ పన,
ఎల6 పడను "ర ¨©ంచునటB
6 %ా TEను PQ9ా PQదుట Vన`పమ ేZిన
PÀ మటల; #³Pంబగల; మన ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" ఉండను %ాక.
60 అపడ లkకమందున` జనులందరFను PQ9ాP ేవడ"య ,

ఆయన తపu మ#S ఏ ేవడను లడ"య ె>ZిందురF. 61 ాబట-C ఆయన
"య!ంAన కటC డలను అనుస#SంA నడచు నుటక;ను, ఈ నమందున`టB
6
ఆయన ేZిన "రÞయ మ లను ేనుటను, ] హృదయమ ] ేవ(ైన
PQ9ా Vషయ సర Zిదzమ %ా నుండను%ాక. 62 అంతట #ాàను,
అత" కcడ ఇWా\PÚయ లందరFను PQ9ా సమ ఖమందు బల;ల;
అ#Suంచుచుండ%ా 63 ఇరFవ #?ండ9Eల PQడ6ను, లm PరFవ9Eల %tఱÃ లను
¯లa¹ను సమ¥xనబల;ల%ా PQ9ాక; అ#Suంెను. ఈ పKారమ
#ాàను ఇWా\PÚయ లందరFను PQ9ా మంరమ ను పKJష¡ ేZి#S. 64
ఆ నమ న PQ9ా సమ ఖమందున` PతN (f బ>1ీఠమ ఆ
దహనబల;లను T:ౖ9Eదమ లను సమ¥xనబ> పవల \వ ను
అ#Suంచుటక; బహÑ Aన`ై xలకPQను గనుక #ాà PQ9ా
మంరమ మ ందరనున` ఆవర ణమ మధనుండ సÍ లమ ను పKJÌి¡ ంA
అచdట దహన బల;లను T:ౖ9Eదమ లను సమ¥xనబ> పవల \వ ను
అ#Suంెను. 65 మ#Sయ ఆ సమయమ న ¯లa¹నును అత" కcడ
ఇWా\PÚయ లందరFను హమతpనక; వమర¶ మ nదల;" ఐగ పNన
వరక; నున` సకల ాKంతమ లనుం(f వAdన ఆ మ}సమహమ ను #?ండ
9ారమ ల;, అన%ా పదుTxల;గ నమ ల; PQ9ా సమ ఖమందు
ఉతqవమ ేZి#S. 66 ఎ"!దవ నమ న అతడ జను లక; Z2లVయ%ా, 9ారF
#ాàను గ(f PQ9ా తన xసు(ైన xదునక;ను ఇWా\PÚయ లగ
తన జను లక;ను ేZిన ¤లంతట-" బట-C సంÌించుచు ఆనంద హృదయ లsౖ
తమ తమ గ (xరమ లక; 9:È6 P#S.

#ాàల; nదట- గ\ంథమ 9
1 ¯లa¹ను PQ9ా మంరమ ను #ాజనగరFను... కటBCటయ , xను
ేయÅ#Sనదంతట-" ేయ టయ మ %SంAన తరF9ాత 2 %Sëãనులk
పKతmనటB
6 #?ండవమరF PQ9ా ¯లa¹నునక; పKతm 3 అత"
ఈలగ Z2లVెdనుTx సమ ఖమందు వ ేZిన ాKరÍన Vన`పమ లను TEను
అం%§క#SంAJ", Tx Txమమ ను అకడ సxాలమ ఉంచుటక; వ కట-C ంAన
PÀ మంరమ ను ప#Sదz పరAయ Tx`ను; Tx దృÌిC య Tx మనసుqను
6 వను
ఎల6 పడ అకడ ఉండను. 4  తం(fK PQన xదు న(fAనటB
యxరÍహృద య డ9:ౖ J" బట-C నడచు", TEను క; Z2లVAdన
దంతట-పKారమ ేZి Tx కటC డలను Vధులను అను స#SంAన PQడల 5 
సంతJలk ఒకడ ఇWా\PÚయ ల]ద Zిం}సTxZీను(ై య ండక మనడ" 
తం(fKPQన xదునక; TEను Z2ల VAdయ న`టB
6 ఇWా\PÚయ ల ]ద 
Zిం}సనమ ను Aరాలమ వరక; ZిÍ రపరచుదును. 6 అPే ]#³%ా" ]
క;మరFల %ా" PమతKనను నను` 9:ంబ(fంచుట మ", TE"Adన
ఆజ® లను కటC డలను అనుస#Sంపక Pతరన ేవతలను >A పం
AనPQడల 7 TEను ఇWా\PÚయ ల IAdన PÀ ేశ మ లk 9ా#S"
ఉండ"యక 9ా#S" "ర4లమ ేZి, Tx Txమమ నక; TEను ప#Sదz పరAన
PÀ మంరమ ను Tx సమ ఖమ లkనుం(f ట-C 9EZ2దను; ఇWా\PÚ య ల;
సర జనమ లలk ెద#SP ¯ాత%ాను ¨Áళన%ాను ేయబడదురF. 8 ఈ
మంరమర¶ మ న వచుd9ారందరFను x"చూA, ఆశdరప(f ఇZీ,

య"PQ9ా ఈ ేశమ నక;ను ఈ మంరమ నక;ను ఈల గ న ఎందుక;
ేZ2న" యడగ%ా 9 జను>ట6 ందురF ఐగ పN ేశమ లkనుం(f తమ 1ితరFలను
ర1ిuంAన తమ ేవ(ైన PQ9ాను 9ారF V(fA Pతర ేవతలను
ఆ¥xరమ ేZి" >A పంచుచు వAd#S గనుక PQ9ా ఈ ×డంతయ
9ా#S]I ర1ిuంAయ Tx`డ. 10 ¯లa¹ను PQ9ా మంరమ ను
#ాజనగరFను ఈ #?ం(fంట-" PరFవ సంవతqరమ లలk%ా కట-C ంెను. అతడ
ప" మ %SంAన తరF9ాత తరF #ాజ?ౖన ¨ß#ామ ¯లa¹ను Å#SనంతమటBCక;
ేవxరF మÖనులను సరళ వృmప మÖనులను బం%ారమ ను
అత"IవAdయ న`ందున 11 ¯లa¹ను గ>లయ ేశమందున` PరFవ
పటC ణమ లను ¨ß#ామ కపu%Sంెను. 12 ¨ß#ామ ¯లa¹ను తనIAdన
పటC ణమ లను చూచుటక; తరFనుం(f #ా%ా అV అత" దృÌిC I
అనుకcలనV%ా కనబడలదు గనుక 13 Tx సదరF(x, వ TxIAdన
PÀ పటC ణమ ల; ఏాట-వT:ను. TEట-వరక; 9ాట-I ాబý1 అ" 1LరF. 14
¨ß#ామ #?ండవందల నల;వ మణ గ ల బం%ారమ ను #ాàనక; పం1ింెను.
15 య9ా మంరమ ను ¯లa¹ను నగరమ ను !లk6ను,
PQరషలమ ±క ాKారమ ను }¯రF %Sోw %?జ?రF అను పటC ణమ లను
కట-C ంచుటక; ¯లa¹ను 9:ట-C 9ా#S" 12టMCను. 16 ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ# %?జ?రF]I
వAd x" పటBC" అ%S`ేత ా>d ఆ పటC ణమందున` కTxయ లను
హతమ ేZి x"" తన క;మ#?NPQన ¯లa¹ను ´µరక; కట`మ %ా
ఇెdను. 17 ¯లa¹ను %?జ?రFను కట-C ంెను, మ#Sయ గ వను బéì
#నును, 18 బయxతpను అరణమ లkనున` తో4రF నును, 19

¯లa¹ను ´¢జనపxరÍమ లక; ఏ#ాuటMౖన పటC ణమ లను, రథమ లక;
ఏ#ాuటMౖన పటC ణమ లను, #ðతp లక; ఏ#ాuటMౖన పటC ణమ లను ¯లa¹ను
PQరష లమ నందును లsబµT°నునందును xను ఏ>న ేశమంతటయందును ఏే కటBCటక; Å#?T° అయ ను కట-C ంెను. 20 అPే
ఇWా\PÚయ ల;ా" అ¹#§య ల; ¨©¬Nయ ల; 12#Syèయ ల; ¨© య ల;
PQబZీయ ల; అను 9ా#Sలk WÌింAన 9ారFం(f#S. 21 ఇWా\PÚయ ల; 9ా#S"
"ర4లమ ేయలక%ా 9ా#S ేశమందు WÌింAయ న` 9ా#S 1ిల6లను
¯లa¹ను xసత మ ేయ "య!ంప%ా TEట-వరక; ఆలగ జరFగ చున`.
22 అPే ఇWా\PÚయ లలk ఎవ"T:ౖనను ¯లa¹ను xసు"%ా ేయలదు;
9ారF #ాణ వ9ారF%ాను తనక; ZLవక;ల;%ాను అ¥పతpల;%ాను
Z2ౖTx¥పతpల;%ాను అత" రx¥పతpల;%ాను #ðతpల;%ాను ఉం(f#S. 23
¯లa¹ను ±క ప"]దనున` పK¥xనుల; ఐదువందల ఏబమం; రF
ప"9ాండ6 ]ద అ¥ారFల;%ా ఉం(f#S. 24 ఫ# క;మ#?N xదు పరమ నుం(f
¯లa¹ను తనక; కట-C ంAన నగరFన?I #ా%ా అతడ !లk6ను కట-C ంెను. 25
మ#Sయ ¯లa¹ను xను కట-C ంAన బ>1ీఠమ ]ద ఏ(xలk మడ
మరFల; దహనబల;లను సమ¥xన బల;లను PQ9ాక; అ#Suంచుచు,
PQ9ా సమ ఖ మందున` 1ీఠమ ]ద ధూపదKవమ 9Eయ చుం(ెను;
1ిమ4ట అతడ మంరమ ను సమపN మ ేZ2ను. 26 మ#Sయ #ాజ?ౖన
¯లa¹ను ఎోమ ేశప ఎఱÃ సమ దK¬రమందున` ఏలతp దగ¶ ర
ఎ¯T:¶ బ¿రFనందు ఓడ లను కట-C ంెను. 27 ¯లa¹ను ZLవక;ల కcడ
¨ß#ామ సమ దKపKయణమ ేయ T:#S%Sన ఓడ9ా#?rన తన xసులను

ఓడల]ద పం12ను. 28 9ారF ఓÓీరను సÍ లమ నక; P అచdటనుం(f
PQ"! వందల నల;వ మణ గ ల బం%ారమ ను #ాజ?ౖన ¯లa¹ను TUదwక;
¬Zి" వAd#S.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 10
1 ÌLబేశప#ాణÝ PQ9ా Txమమ ను... గ#Sdయ , ¯లa¹నునక; క>%Sన
×#N S"గ#Sdయ V", గ xరÍమ గల మటలేత అత"" Wó¥ంచుట?r వెdను.
2 ఆ %tపu ప#S9ారమ , గంధవర¶ మ ను V¯ాNరన బం%ారమ ను
రత`మ లను ఒంటMల]ద ఎIంచు" PQరషలమ నక; వెdను.
¯లa¹ను దరîనమ ేZి తనక; Aనx"నంతట-"బట-C అత"
మటలడ%ా 3 ఆ 9EZిన పKశ`ల"` ట-I ¯లa¹ను పKతpతN రమ ె12uను;
#ాàనక; మరF%?rనేయ లనందున ఆ పKశ` 9EZిన9ాట"`ట- ´µవమ
ె12uను. 4 ÌLబ#ాణÝ ¯లa¹ను±క జj®నమ ను అతడ కట-C ంAన
మంరమ ను, 5 అత" బల6 ]దనున` ´¢జనదKవ మ లను, అత" ZLవక;ల;
కcరFdండ 1ీఠమ లను అత" ఉపxరFల; క"12టC Bటను, 9ా#S వసN మ లను,
అత"I %ST:` నంంచు9ా#S", PQ9ా మంరమందు అతడ అ#Suంచు
దహనబల;లను చూA Vస4యnంనై 6 #ాà ఇట6 T:ను
ారమ లనుగ#Sdయ జj®నమ ను గ#Sdయ Tx ేశమందు TEను V"న
మట "జ¤; 7 అP నను TEను వAd కను`లర చూడకమ నుప ఆ
మటలను నమ4కయ ంట-"; ఉన`x"లk సగనను Tx ెపu బడలద"
Pపడ TEను ె>Zి నుచుTx`ను.  జj®నమ ను  ´µగమ ను TEను

V"నx"" బహÑ%ా !ంA య న`V; 8  జనుల; ´µగవంతpల;, 
మ ందర ఎల6 ప డను ">A  జj®నవచనమ లను Vనుచుండ  ZLవక;ల;ను
´µగవంతpల; 9  యందు ఆనంంA "ను` ఇWా\ PÚయ ల]ద #ాà%ా
"య!ంAన  ేవ(ైన PQ9ాక; ¯NతKమ కల;గ ను%ాక. PQ9ా
ఇWా\PÚయ లందు Wాశ త 1LKమయ ంెను గనుక JTxయమ లను
అనుస#SంA #ాజారమ లను జ#S%Sం చుటక; ఆయన "ను` "య!ంెను
అT:ను. 10 మ#Sయ ఆ #ాàనక; #?ండవందల నల;వ మణ గ ల బం%ార
మ ను, బహÑ V¯ాNరన గంధవర¶ మ ను, రత`మ లను ఇెdను. ÌLబేశప
#ాణÝ #ాజ?ౖన ¯లa¹నునక; ఇAdన గంధ వర¶ మ లంత V¯ాNరమ మ#S
ఎన`(ైనను #ాలదు. 11 మ#Sయ ఓÓీరF ేశమ నుం(f బం%ారమ ెAdన
¨ß#ామ ఓడల; ఓÓీరFనుం(f చందనప మÖనులను రత`మ లను బహÑ
V¯ాNరమ %ా ెెdను. 12 ఈ చందనప మÖనుల ేత #ాà PQ9ా
మంరమ నక;ను #ాజనగరFనక;ను సN ంభమ లను, %ాయక;లక; Zిx#ాలను
స రమండలమ లను ేPంెను. ఇపడ అటBవంట- చందనప మÖనుల;
ొరకవ, ఎకడను కనబడవ. 13 ¯లa¹ను తన పK´µవమ నక; త%SనటBC
ÌLబేశప #ాణÝIAdనగ ఆ Å#SనపKారమ ఆ Pxûప#SN%ా ఆ
Iెdను; అపడ ఆయ ఆ ZLవక;ల;ను తమ ేశ మ నక; J#S%S 9:È6#S. 14
ఏటäట ¯లa¹నునక;వచుd బం%ారమ 9:P"` మడవందల
మ పu#?ండ మణ గ ల PQతN p. 15 ఇయ %ాక గంధవర¶ మ ల; nదలsౖనV
వరN క;ల±దw నుం(fయ అరë #ాàల±దw నుం(fయ ేWా¥ారFల ±దw
నుం(fయ అత"I xల వచుdచుం(ెను. 16 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను సుెN  ట-C న

బం%ారమ  అల;గ ల; గల #?ండవందల (xళ6 ను ేPంెను; (xల; ఒకట-ంట-I
ఆరFవందల తpలమ ల PQతN p బం%ారమ ం(ెను. 17 మ#Sయ సుెN  ట-C న
బం%ారమ  అతడ మడవందల ³(ెమ లను ేPంెను; ³(ెమ
ఒకట-ంట-I మడవందల బం%ారప తpలమ లPQతN p బం%ారమ ం(ెను; ట-"
#ాà లsబµT°ను అరణప మంరమందుంెను. 18 మ#Sయ #ాà దంతమ ేత
12దw Zిం}సనమ ేPంA సువరÞమ  x" %Sంెను. 19 ఈ
Zిం}సనమ నక; ఆరF ట6 Bం(ెను; Zిం}సనమ ] ´µగప 9:నుకతటBC
గ ండKమ %ా ఉం(ెను; ఆసనమ నక; ఇరFారî~మ ల యందు ఊతల;ం(ెను;
ఊతలదగ¶ ర #?ండ Zింహమ ల; ">Aయ ం(ెను. 20 ఇరFపKకల ఆరFట6]ద
పం(ెKండ Zింహమ ల; ">Aయ ం(ెను; అటBవంట- ఏ #ాజమంైనను
ేయబడలదు. 21 మ#Sయ #ాజ?ౖన ¯లa ¹ను ానాతKల; బం%ారప9:ౖ
య ం(ెను; లsబµT°ను అరణ మంరప ాతKల;ను బం%ారప9E, 9:ం(f
±కట-య లదు; ¯లa¹ను నమ లలk 9:ం(f PQ"`కక; #ాలదు. 22
సమ దKమందు ¨ß#ామ ఓడల కcడ త#§ªషp ఓడల;ను #ాàనక; క>%S
య ం(ెను; ఈ త#§ªషp ఓడల; మడ సంవతqరమ లక; ఒకమరF బం%ార
మ ను 9:ం(f" దంతమ ను Åతpలను T:!> 1ిటCలను ¬Zి" వచుdచుం(ెను.
23 ఈ పKారమ #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ధనమ ేతను జj®నమ ేతను
భపతpలంద#Sలk అ¥క;(ై య ం(ెను. 24 అత" హృదయమందు ేవడ
ఉంAన జj®న9ాక;లను Vనుట?r లkక;లందరFను అత" చూడ%#S#S. 25
ఏ#ాuటMౖన పKJమ"Ìి 9:ం(fవసు
N వల; %ా", బం%ారప వసు
N వల; %ా",
వసN మ ల; %ా", య xzయ ధమ ల; %ా", గంధవర¶ మ ల; %ా", గ ఱÃ మ ల;

%ా", కంచర%ా(fదల; %ా", తన తన వంతpపన కట`మ లను ఏటäట ¬Zి"
వచుdచుం(ెను. 26 మ#Sయ ¯లa¹ను రథమ లను #ðతpలను
సమకc#?dను; అతడ 9:P"` Txల;గ వందల రథమ ల;ను పం(ెKండ9Eల
#ðతpల;ను గల9ా(ై య ం(ెను; ట-" అతడ రథమ ల?r Pరu(fన
పరమ లలkను PQరషలమ నందు #ాàTUదwను ఉంచ "రÞPంెను. 27 #ాà
PQరషలమ లk 9:ం(f"#ాళ6 ంత V¯ాNరమ %ా 9ాడక ేZ2ను; ేవxరF
మÖనులను Ì2ÓLల పKేశమ ననున` ¤(fెట6వలs VసN #Sంప జ³Z2ను. 28
¯లa¹నునక;ండ గ ఱÃ మ ల; ఐగ పNలkనుం(f ేబ(ెను; #ాà వరN క;ల;
ఒక గ ంపనక; "య మకన ధర"Ad గ ంపల; గ ంపల;గ
"ె1ిuంA#S. 29 9ారF ఐగ పNలkనుం(f " ెAdన రథnకట-ంట-I ఆరF
వందల తpలమ ల 9:ం(fయ , గ ఱÃ nకట-ంట-I నూట ఏబ తpలమ ల
9:ం(fయ ఇAd#S. ¨©¬Nయ ల #ాà లంద#Sరక;ను అ#ామ #ాàలరక;ను
9ారF ఆ ధర³ 9ాట-" ¬Zి"#S.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 11
1 ¹యáయ ల; ఎో]య ల; అ¹4య ల;... Zీోయ ల; ¨©¬Nయ ల;
అను జనుల; ] హృదయ మ లను తమ ేవతలతటBC JKపదురF గనుక
9ా#S సహ9ాసమ ేయకcడద"య , 9ా#S" ] సహ9ాసమ
ేయ"యకcడద"య PQ9ా ఇWా\PÚ య లక; Z2లVAdయ Tx`డ.
అPే #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఫ# క;మ#?Nను%ాక ఆ జనులలk ఇంక అTEక మం
పరZీN లను ¹¨©ంA 2 ామతpరత గల9ా(ై 9ా#S" ఉంచునుచు వెdను. 3

అత"I ఏడ వందలమం #ాజక;మ#?Nలsౖన ´µరల;ను మడవందల మం
ఉప పతp`ల;ను క>%Sయ ం(f#S; అత" ´µరల; అత" హృదయ మ ను
JK1ిu9EZి#S. 4 ¯లa¹ను వృదుz(ైనపడ అత" ´µరల; అత"
హృదయమ ను ఇతర ేవతలతటBC JKపu%ా అత" తం(fKPQన xదు
హృదయమ వలs అత" హృద యమ ేవ(ైన PQ9ాPQడల యxరÍమ
ాక PQను. 5 ¯లa¹ను అాN#తp అను Zీోయ ల ేవతను !లkమ
అను అ¹4య ల ¨Áయన ేవతను అనుస#SంA న(fెను. 6 ఈ పKారమ
¯లa¹ను PQ9ా దృÌిC I ెడ నడత నడA తన తం(fKPQన xదు
అనుస#SంAనటB
6 యxరÍ హృదయమ  PQ9ాను అనుస#Sంపలదు. 7
¯లa¹ను ?¹షp అను ¹యáయ ల ¨Áయన ేవతక;ను nలsక;
అను అ¹4య ల ¨Áయన ేవతక;ను PQరష లమ ఎదుటనున`
ండ]ద బ>1ీఠమ లను కట-C ంెను. 8 తమ ేవతలక; ధూపమ 9Eయ చు
బల;ల న#Suంచుచుం(fన పరZీN లsౖన తన ´µరల "!తN మ అతడ ఈలగ
ేZ2ను. 9 ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా అత"I #?ండ మరFల;
పKతm 10 వ ఇతర ేవతలను 9:ంబ(fంప వలద" అత"I ఆజj®1ింAనను
¯లa¹ను హృదయమ ఆయన ±దw నుం(f ¾ల%SPQను. PQ9ా తన
IAdన ఆజ® ను అతడ %?rనక%ా PQ9ా అత" ]ద Åప%SంA 11
Z2లVAdనేమన%ాTEను  ేZిన Tx "బంధనను కటC డలను వ ఆచ#Sంపక
వట TEను కను%tనుచుTx`ను గనుక PÀ #ాజమ క;ండ క;ండ
"శdయమ %ా ¬Zి9EZి  xసు"Iెdదను. 12 అP నను  తం(fKPQన
xదు "!తN మ  నమ లయందుTEను ఆలగ న ేయక  క;మరF"

ేJలkనుం(f x" ¬Zి9EZ2దను. 13 #ాజమంతయ ¬Zి9Eయను; Tx xసు(ైన
xదు "!తN మ ను TEను ÅరF"న PQరషలమ "!తN మ ను ఒక
%తKమ  క;మరF"Iెdదను. 14 PQ9ా ఎో]య (ైన హదదు అను
ఒక" ¯లa¹నునక; V#¥%ా #³12ను; అతడ ఎోమ ేశప #ాజవంశసుÍడ.
15 xదు ఎోమ ేశమ ]ద య దz మ ేయ చుండ%ా, Z2ౖTx¥పJPQన
ã9ాబ చంపబ(fన 9ా#S" ాJ12టC Bటక; 9:È6 య న`పడ ఎోమ
ేశమందున` మగ9ా#Sనంద#S" హతమ ేZ2ను. 16 ఎోమ లk నున`
మగ9ా#Sనంద#S" హతమ ేయ వరక; ఇWా\PÚయ లంద#S కcడ ã9ాబ
ఆరF T:లల; అచdట ">ెను. 17 అంతట హదదును అత"కcడ అత" తం(fK
ZLవక;లలk ందరF ఎో]య ల;ను ఐగ పN ేశమ లk"I ా#SP#S;
హదదు అపడ Aన` 9ా(ై య ం(ెను. 18 9ారF !xను ేశమ లkనుం(f
బయల;ే#S ా#ాను ేశమ నక; వAd, ా#ాను ేశమ నుం(f ంద#S"
డ" ఐగ పNలk"I ఐగ పN#ాజగ ఫ#TUదwక; #ా%ా, ఈ #ాà అత"I
ఇల;
6 ను భ!య ఇAd ఆ}రమ "రÞ Pంెను. 19 హదదు ఫ# దృÌిC I
బహÑ దయంద%ా xను 12ం(f6 ేZి"న #ాణÝPQన త¨¼uTEసు సద#S"
అత"I ఇAd 12ం(f6 ేZ2ను. 20 ఈ త¨¼uTEసు±క సద#S అత"I
%?నుబతp అను క;మరF" కT:ను; ఫ#Pంట త¨¼uTEసు "I ాల;
V(f1ింెను గనుక %?నుబతp ఫ# క;టBంëక;లలk "వZింA ఫ# క;మరFలలk
ఒకడ%ా ఎంచబ(ెను. 21 అంతట xదు తన 1ితరFలకcడ "దKంన
సంగJ", Z2ౖTx¥పJPQన ã9ాబ మరణన సంగJ" ఐగ పN ేశమందు
హదదు V"TEను Tx స ేశమ నక; 9:ళ6 Øటక; Z2లVమ4" ఫ#

మనVేయ%ా 22 ఫ#వ  స ేశమ నక; 9:ళ6 ÅరFటక; Tx±దw ³!
తక;9:ౖన అ" య(f%?ను. అందుక; హదదుతక;9:ౖన ేయ లదు %ా"
Pలగ నT:ౖనను నను` 9:ళ6"మ4T:ను. 23 మ#Sయ ేవడ అత"]I
ఎలx క;మరF(ైన #?జoను అను ఇంక V#¥" #³12ను. డ ¯బµ #ాజ?ౖన
హదెజరF అను తన యజమను" ±దw నుం(f ా#SPన9ాడ. 24 xదు
¯బµ9ా#S" హతమ ేZి నపడ ఇతడ ంద#S" సమకc#Sd, కc(fన ±క
Z2ౖన మ నక; అ¥పJPQ దమసునక; వAd అచdట "9ాసమ ేZి
దమసులk #ాజjPQను. 25 హదదు ేZిన PÀ ×డ %ాక ¯లa¹ను బKIన
నమ ల"`య ఇతడ అ#ామ ేశమందు ఏ>న9ా(ై ఇWా\PÚయ లక; V#
¥PQయ ం(f ఇWా\PÚయ లయందు అసహతగల9ా(ై య ం(ెను. 26
మ#Sయ ¯లa¹ను ZLవక;(ైన య#tబµమ స} #ాà]I లెను. ఇతడ
జ?#³x సంబంధన ఎâాKPÀ]య (ైన T:బµతp క;మరFడ, ఇత" త>6 1LరF
జ?ర}, ఆ Vధవ#ాల;. 27 ఇతడ #ాà]I లచుటక; ¨Áతp9Eమన%ా,
¯లa¹ను !లk6 కట-C ంA తన తం(fKPQన xదు పరమ నక; క>%Sన áటల;
బµగ ేయ చుం(ెను. 28 అPే య#tబµమ అను ఇతడ మ}
బలఢ(ైయ ండ%ా ¸°వనుడగ ఇతడ ప"యందు శ\దzగల9ాడ" ¯లa¹ను
ె>Zి", ãZLప సంతJ9ారF ేయవలZిన ´µరన ప"]ద అత""
అ¥ా#S%ా "రÞPంెను. 29 అంతట య#tబµమ PQరషలమ లkనుం(f
బయల; 9:డ>%ా Ìిలkయ డను పKవకN య నగ అ¨ßయ అత""
మర¶ మందు కను %tT:ను; అ¨ßయ \తN వసN మ ధ#Sంచు" య ం(ెను,
9ా#SదwరF తపu లమ లk మ#S PQవడను లకPQను. 30 అంతట అ¨ßయ

xను ధ#Sంచు" య న` \తN వసN మ ను పటBC" పం(ెKండ తpనకల;%ా
Aం1ి య#tబµమ  ఇట6 T:నుఈ ప తpనకలను వ ¬Zినుమ ; 31
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ాజనుల; నను`
V(fA 12ట-C అాN#తp అను Zీోయ ల ేవతక;ను ?¹షp అను
¹యáయ ల ేవతక;ను !లkమ అను అ¹4 య ల ేవతక;ను
nÖI, 32 ¯లa¹ను తం(fKPQన xదు ేZినటB
6 Tx దృÌిC I ãగన
x" ేయకయ , Tx కటC డలను Tx Vధులను అనుస#Sంపకయ , TEను
ఏరuరAన మర¶ మ లలk నడవకయ నుTx`రF గనుక ¯లa¹ను ేJలkనుం(f
#ాజమ ను ట-C 9EZి ప %తKమ లను Iెdదను. 33 అPే Tx ZLవక;(ైన
xదు "!తN మ ను, TEను PQరషలమ పటC ణమ ను ÅరF" నందునను
ఇWా\PÚయ ల %తK మ లలkనుం(f 9ా"I ఒక %తKమ ఉండ"తp
N ను. 34
#ాజమ 9ా"ేJలkనుం(f బÐJN %ా ¬Zి9Eయక TEను ÅరF"న Tx ZLవక;(ైన
xదు Tx ఆజ® లను అనుస#SంA Tx కటC డలను ఆచ #Sంెను గనుక xదును
జj®పకమ ేZి" అత" నమ ల"`య అత"" అ¥ా#S%ా ఉండ"తp
N ను.
35 అPే అత" క;మరF" ేJలkనుం(f #ాజమ ను ¬Zి9EZి అందులk క;
ప %తKమ ల "ెdదను; 36 Tx Txమమ ను అకడ ఉంచుటక; TEను
ÅరF"న పటC ణన PQరషలమ లk Tx PQదుట ఒక ºపమ Tx ZLవక;(ైన
xదునక; ఎల6 పడ నుండనటB
6 అత" క;మరF"I ఒక %తKమ ఇెdదను.
37 TEను "ను` అం%§క#SంA నందున  Å#Sక యంతట- పన వ ఏల;బ(f
ేయ చు ఇWా\Pల;9ా#S]ద #ాజ9:ౖ య ందువ. 38 TEను క;
ఆజj®1ింAనదంతయ వ V", Tx మర¶ మ ల ననుస#SంA నడచుచు, Tx

దృÌిC I అనుకcలనx"" జ#Sం%Sచుచు Tx ZLవక;(ైన xదు ేZినటB
6 Tx
కటC డలను Tx ఆజ® లను %?r"నPQడల, TEను క; డ%ా ఉం(f xదు
క;టBంబమ ను Wాశ తమ %ా TEను ZిÍ రపరA నటB
6 "ను`ను ZిÍ రపరA
ఇWా\Pల;9ా#S" క; అపu %Sంెదను. 39 9ారF ేZిన I\యలనుబట-C TEను
xదుసంతJ9ా#S" బµధ పరచుదును %ా" "తమ బµ¥ంపను. 40
జ#S%Sనx"" V" ¯లa¹ను య#tబµమ ను చంపచూడ%ా య#tబµమ లA
ఐగ పNేశమ నక; ా#SP ఐగ పN #ాజ?ౖన Ìీషక;TUదw ే#S ¯లa¹ను
మరణమగ వరక; ఐగ పNలkTE య ం(ెను. 41 ¯లa¹ను ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sdయ అతడ ేZినదంతట-" గ#Sdయ , అత" జj®నమ ను
గ#Sdయ , ¯లa¹ను ారమ లను గ#Sdన గ\ంథ మందు 9ాKయబ(f
య న`. 42 ¯లa¹ను PQరష లమ నందు ఇWా\PÚయ లంద#S" ఏ>న
ాలమ నల;వ సంవతqరమ ల;. 43 అంతట ¯లa¹ను తన 1ితరFల
కcడ "KంA, తన తం(fKPQన xదు పరమందు సమ¥ేయబ(ెను;
తరF9ాత అత" క;మరF(ైన #?హబµమ అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 12
1 #?హబµమ నక; పటµCÌLకమ ేయ టక; ఇWా\ PÚయ లందరFను
Ì2?మ నక; #ా%ా #?హబµమ Ì2? మ నక; PQను. 2 T:బµతp క;మరF(ైన
య#tబµమ #ాజ?ౖన ¯లa¹ను TUదwనుం(f ా#S P ఐగ పNలk "9ాసమ
ేయ చుం(ెను; య#tబµమ ఇంక ఐగ పN లkTEయ ం(f ఆ సమxరమ
VT:ను. 3 జనుల; అత" 1ిల;వనంప%ా య#tబµమ ను ఇWా\PÚయ ల

సమజ మంతయ ను వAd #?హబµమ  లగ మనV ేZి#S. 4  తం(fK
బరF9:ౖన ా(f" మ]ద ఉంెను;  తం(fK "య!ంAన కSనన
xసమ ను మ]ద అతడ ఉంAన బరF9:ౖన ా(f" వ చులకన
ేZినPQడల ¤మ క; ZLవేయ దుమ . 5 అందుక; #ాà]రF 9:È6 మడ
నమ లsౖన తరF9ాత Tx±దw క; J#S%S రండ" Z2లVయ%ా జనుల;
9:È6P#S. 6 అపడ #ాజ?ౖన #?హబµమ తన తం(fKPQన ¯లa¹ను
బKIయ న`పడ అత" సమ ఖమందు ZLవేZిన 12దwల ఆలkచన ేZిఈ
జనులక; ఏ! పKతpతN ర!ెdదన" 9ా#S నడ గ%ా 7 9ారFఈ నమ నTE
వ ఈ జనులక; xసుడ9:ౖ 9ా#SI ZLవేZి మృదు9:ౖన మటల 9ా#SI
పKతpతN ర !AdనPQడల 9ారF సxాలమ క; xసులగ దుర"#S. 8 అPే
అతడ 12దwల; తన ె1ిuన ఆలkచనను "ర6 m12ట-C, తన కcడ 12#S%Sన
¸°వనులను 1ి>A ఆలkచన న(f%S, 9ా#S×లగ పKశ`9EZ2ను 9 మ]ద  తం(fK
య ంAన ా(f" చులకన ేయ డ" Tx ెప"న PÀ జనులక;
పKతpతN ర!చుdటక; ఏ ఆలkచన ]రF ెపదురF? 10 అపడ అత" కcడ
ఎ%Sన ఆ ¸°వనసుÍల; ఈ ఆలkచన ె1ిu#S తం(fK మ ా(f" బరF9:ౖన%ా
ేZ2ను %ా" వ x"" చులకన%ా ేయవలsన"  ెప"న PÀ
జనులక; ఈలగ ఆజ® ఇమ 4Tx తం(fK నడమ కంటM Tx Aట-?న 9EKల; 12దw%ా
ఉండను. 11 Tx తం(fK ]]ద బరF9:ౖన ా(f" 12టMCను స#³, TEను ఆ ా(f" ఇంక
బరFవ%ా ేయ దును; Tx తం(fK చబ క;ల !మ 4ను hfంెనుస#³, TEను
ర(xల !మ 4ను hfంచుదును. 12 మడవ నమందు Tx±దw క;
రండ" #ాà "రÞయమ ేZియ న`టB
6 య#tబµమ ను జనులందరFను

మడవ నమ న #?హబµమ TUదwక; వAd#S. 13 అపడ #ాà 12దwల; ె1ిuన
ఆలkచనను "ర6 m12ట-C ¸°వనుల; ె1ిuన ఆలkచనపన 9ా#SI కSనమ %ా
పKతpతN ర!Ad PటB
6 ఆజj®1ింెను 14 Tx తం(fK ] ా(f" బరFవ%ా ేZ2ను
%ా" TEను ] ా(f" మ#S బరFవ%ా ేయ దును, Tx తం(fK చబ క;ల
!మ 4ను hfంెను %ా" TEను ర(xల !మ 4ను hfంచుదును. 15
జనుల; ేZిన మనV" #ాà ఈ పKారమ అం%§క#Sంపక PQను.
Ìిలkయ (ైన అ¨ßయx #ా T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ  xను
ప>IంAన మట T:ర9Eరdవలsన" PQ9ా ఈలగ న జ#S%Sంెను. 16 ాబట-C
ఇWా\Pల;9ారందరFను #ాà తమ Vన`పమ ను Vనలద" ె>Zి"
#ాà×లగ పKతpతN ర!Ad#Sxదులk మక; ´µగ¤? PQషªP
క;మరF"యందు మక; ¯ా సÍ ~మ లదు; ఇWా\Pల;9ారల#ా, ]]
గ (xరమ లక; వ(f; xదు సంతJ9ారల#ా, ] 9ా#S" ]#³ చూచును(f
అ" ె1ిu ఇWా\Pల;9ారF తమ గ (xరమ లక; 9:È6P#S. 17 అPే యx
పటÞ ణమ లలkనున` ఇWా\Pల;9ా#S" #?హబµమ ఏలsను. 18 తరF9ాత #ాజ?ౖన
#?హబµమ 9:ట-Cప" 9ా#S]ద అ¥ా#S PQన అో#ామ ను పంప%ా
ఇWా\Pల;9ారందరFను #ాళ6  అత" ట-C నందున అతడ మరణమPQను,
ాబట-C #ాజ?ౖన #?హబµమ PQరషలమ నక; ా#Sవలsన" తన రథమ ]ద
త ర%ా ఎ?ను. 19 ఈ పKారమ ఇWా\Pల;9ారF TEట-వరక; జరFగ చున`టB
6
xదు సంతJ9ా#S]ద JరFగ బµటB ేZి#S. 20 మ#Sయ య#tబµమ J#S%S
వెdన" ఇWా\Pల; 9ారందరF V", సమ జమ %ా కc(f, అత"
1ిల;వనం1ింA ఇWా\Pల;9ారంద#S ]ద #ాà%ా అత"I పటµCÌLకమ ేZి#S;

యx %¬Kయ ల; తపu xదు సంతJ9ా#S" 9:ంబ(fంAన9ా #?వరFను
లకP#S. 21 #?హబµమ PQరషలమ నక; వAdన తరF9ాత ఇWా\
Pల;9ా#S య దz మ ేZి, #ాజమ ¯లa¹ను క;మరF(ైన #?హబµమ
అను తనక; మరల వచుdనటB
6 ేయ ట?r యx9ారంద#Sలk నుం(fయ
బ¿Tx]ను %¬Kయ లలkనుం(fయ య దz పKణ లsౖన లmPQనుబ
9Eలమం" గ ేZ2ను. 22 అంతట ేవ" 9ాక; ైవజనుడగ Ì2మయక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను 23 వ ¯లa¹ను క;మరFడను యx
#ాàT:ౖన #?హబµమ ను యx9ారంద#Sను బ¿Tx]య లంద#Sను
WÌింAన9ారంద#Sను ఇట6 నుమ 24 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాజ#S%Sన
TxవలనTE జ#S%?ను; ]రF ఇWా\Pల;9ారగ ] స దరFల య దz మ
ేయ టక; 9:ళ6క, అందరFను ] Pండ6 క; J#S%S వ(f. ాబట-C 9ారF
PQ9ా మటక; లkబ(f x""బట-C య దz మ నక; క ">A#S. 25
తరF9ాత య#tబµమ ఎâాKPమ మనమందు Ì2?మను పటC ణమ కట-C ంA
అచdట ాపరమ ం(f అచdట నుం(f బయల;ే#S 12నూPల;ను కట-C ంెను. 26
ఈ జనుల; PQరషలమ నందున` PQ9ా మంరమందు బల;ల;
అ#Suంచుటక; ఎI వచుం(fనPQడల ఈ జనుల హృదయమ యx#ాజ?ౖన
#?హబµమ అను తమ యజమను" తటBC JరFగ ను; అపడ 9ారF నను`
చం1ి యx #ాజ?ౖన #?హబµమ TUదw మరల ేరFదురF; #ాజమ మరల xదు
సంతJ9ా#Sదగ ను అ" 27 య#t బµమ తన హృదయమందు తలంA 28
ఆలkచనేZి #?ండ బం%ారప దూడల; ేPంA, జనులను
1ి>APQరషలమ నక; వట ]క; బహÑ కషC మ ; 29 ఇWా\ Pల;9ారల#ా,

ఐగ పN ేశమ లkనుం(f !మ 4ను ర1ిuం Aన ] ేవడ ఇ9E అ" ె1ిu,
ఒకట- బéేల;నందును, ఒకట- xనునందును ఉంెను. 30 xనువరక; ఈ
#?ంట-లk ఒకx"" జనుల; పంచుటవలన #ాà ేZిన ారమ ాపమ నక;
ారణమPQను. 31 మ#Sయ అతడ ఉన`త సÍ లమ లను కట-C ంA మంరమ %ా
ఏరuరA, లయ ల; ా" ¯ా¥xరణన9ా#Sలk ంద#S" యజక;ల;%ా "య
!ంెను. 32 మ#Sయ య#tబµమ యxేశమందు జరFగ ఉతqవమ వంటఉతqవమ ను ఎ"!దవ మసమ పదుT:ౖదవ నమందు జరFప "రÞPంA,
బ>1ీఠమ ]ద బల;ల; అ#Suంచుచు వెdను. ఈ పKారమ బéేల;నందును
xను ేPంAన దూడలక; బల;ల; అ#Suంచు చుం(ెను. మ#Sయ xను
ేPంAన య న`తన సÍ లమ నక; యజక;లను బéేల;నందుంెను. 33 ఈ
పKా రమ అతడ ãAంAనx""బట-C PQ"!దవ మసమ పదుT:ౖదవ
నమందు బéేల;లk xను ేPంAన బ> 1ీఠమ ]ద బల;ల; అ#Suంచుచు
వెdను; మ#Sయ ఇWా\ Pల;9ా#SI ఒక ఉతqవమ ను "రÞPంA ధూపమ
9Eయ ట?r xTE బ>1ీఠమ ఎ?ను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 13
1 అంతట ైవజను(ైన ±కడ PQ9ాేత Z2లవ TUం
యxేశమ నుం(f బéేల;నక; వెdను. ధూపమ 9Eయ ట?r య#tబµమ ఆ
బ>1ీఠమ TUదw ">A య ండ%ా 2 ఆ ైవజనుడ PQ9ా ఆజ® ేత
బ>1ీఠమ నక; ఈ మట పKక టనేZ2నుబ>1ీఠమ బ> 1ీఠమ, PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాxదు సంత Jలk ãÌీయ అను TUక hవ పటBCను;

]ద ధూపమ 9EZిన ఉన`త సÍ లమ ±క యజక;లను అతడ ]ద
అ#Suంచును; అతడ మనుష శలమ లను ]ద దహనమ ేయ ను. 3 ఈ
బ>1ీఠమ బదw లsౖ P x"]దనున` బ %S¶ ఒ>I వటP PQ9ా
ఇచుd సూచన అ" ె1ిu ఆ నమ న ఆ పKవకN సూచన ±కట- Pెdను. 4
బéేల;నందున` బ> 1ీఠమ నుగ#Sd ఆ ైవజనుడ పKకట-ంAన మట #ాజ?ౖన
య#tబµమ V", బ>1ీఠమ ]దనుం(f తన ెP x1ి, 9ా"" పటBC
నుమ" ెపu%ా అతడ x1ిన ెP PQం(f PQను; x"" 9:నుకక;
¬Zినుటక; అత"I శINలక PQను. 5 మ#Sయ PQ9ా Z2లవ
పKారమ ైవజను(fAdన సూచనపన బ>1ీఠమ బదw ల;ా%ా బ %S¶
x"]దనుం(f ఒ>IPQను. 6 అపడ #ాàTx ెP మ నుపట-వలs
బµగగ నటB
6  ేవ(ైన PQ9ా సమ ఖమందు Txరక; 9Eడనుమ" ఆ
ైవజను" బJమల;న%ా, ైవజనుడ PQ9ాను బJమల;T:ను గనుక
#ాà ెP మరల బµ%?r మ ను పట-వలs ఆPQను. 7 అపడ #ాàవ Tx
Pంట-I వAd అలసట ¬రFdనుమ , క; బహÑమJ ఇెdదన" ఆ
ైవజను" ెపu%ా 8 ైవజనుడ #ాà ఇట6 T:ను Pంట-లk సగమ వ
TxIAdనను కcడ TEను లkప>I #ాను; ఈ సÍ లమందు TEను
అన`ానమ ల; పచుdనను; 9 అన`ానమ ల; పచుdన వదw "య ,
వ వAdన మర¶ మ న J#S%S వదw "య PQ9ా 9ాక;ేత Txక;
Z2ల9ాPQన" #ాà అT:ను. 10 అంతట అతడ xను బéేల;నక; వAdన
మర¶ మ న 9:ళ6క మ#S±క మర¶ మ న J#S%SPQను. 11 బéేల;లk పKవకN యగ
ఒక మ స>9ాడ ాపర మ ం(ెను. ఇత" క;మరFలలk ఒకడ వAd బéేల;లk

ైవజనుడ ఆ నమ న ేZిన I\యల"`ట-", అతడ #ాà ప>Iన
మటల"`ట-" తమ తం(fK ె>య జ?పu%ా 12 9ా#S తం(fK అతడ ఏ
మర¶ మ న 9:È6PQ న" 9ా#Sన(f%?ను; అంతట అత" క;మరFల; యxేశ
మ లkనుం(f వAdన ైవజనుడ ఏ మర¶ మ న 9:È6Pన ె>1ి#S. 13
1ిమ4ట అతడ తన క;మరFలను 1ి>ATxరక; %ా(fదక; గంతకటBCడ"
ెపu%ా 9ారF అత" రక; %ా(fదక; గంతకట-C #S. అతడ x"]ద ఎI
ైవజను" కను%tనవలsన" P 14 మసN Iవృmమ I\ంద అతడ కcరFdండ%ా
చూAయxేశమ లkనుం(f వAdన ైవజనుడవ 9ETx? అ" అడగ%ా
అతడTETE అT:ను. 15 అపడ అతడTx Pంట-I వAd ´¢జనమ
ేయ మన%ా 16 అతడTEను కcడ మర> #ాజjలను,  Pంట పK9Ehంపను,
మ#Sయ  క>Zి ఈ సÍ లమందు అన`ానమ ల; పచుdనను 17 వ
అచdట అన`ానమ ల; పచుdనవదw "య , వ వAdన మర¶ మ న
వటక; JరFగవదw "య PQ9ా 9ాక;ేత Txక; Z2ల9ాPQన" ె12uను.
18 అందుకతడTEనును వంట- పKవకN TE; మ#Sయ ేవదూత
±కడPQ9ాేత Z2లవం అన`ానమ ల; పచుdనుట?r అత" 
Pంట-I డ" రమ4" Tx ె12uన" అత" అబదz మడ%ా 19 అతడ
J#S%S అత"కcడ మర> P అత" Pంట అన`ానమ ల; పచుdT:ను.
20 9ారF ´¢జనమ ేయ చుండ%ా అత"" 9:నుకక; డ" వAdన ఆ
పKవకN క; PQ9ా 9ాక; పKతm మPQను. 21 అంతట అతడ
యxేశమ లkనుం(f వAdన ైవజను" 1ి>APQ9ా ఈలగ న ఆజ®
ఇచుdచుTx`డ ేవ(ైన PQ9ా క; ఆజj® 1ింAనx"" %?rనక 22

ఆయన Z2లVAdన T°ట- మట ]ద JరFగబ(f వ 9:నుకక; వAd, వ
అచdట అన` ానమ ల; పచుdనవలద" ఆయన Z2లVAdన సÍ లమ న
´¢జనమ ేZియ Tx`వ గనుక,  కæïబరమ  1ితరFల సమ¥లk"I
#ాకవన" PQల;%?JN ె12uను. 23 అంతట 9ారF అన`ానమ ల;
పచుd"న తరF9ాత అచdట- పKవకN xను 9:నుకక; డ" వAdన ఆ
పKవకN క; %ా(fద]ద గంత కట-C ంెను. 24 అతడ బయల;ే#S మర¶ మ న
వచుండ%ా ఒక Zింహమ అత"I ఎదురFప(f అత" చం12ను. అత"
కæïబరమ మర¶ మందు ప(fయ ండ%ా %ా(fద x" దగ¶ ర ">A య ం(ెను,
Zింహమ ను శవమ దగ¶ ర ">A య ం(ెను. 25 ందరF మనుషpల; ఆ bట-I
వAd శవమ మర¶ మందు ప(fయ ండ టయ , Zింహమ శవమ దగ¶ ర
">Aయ ండటయ చూA, ఆ మ స>పKవకN ాపరమ న` పటC ణమ నక; వAd
ఆ వరN మనమ ె>యజ³Zి#S. 26 మర¶ మ లkనుం(f అత" డ " వAdన ఆ
పKవకN ఆ వరN మనమ V"నపడPQ9ా మటను ఆలIంపక JరFగబ(fన
ైవజనుడ ఇత(ే; PQ9ా Zింహమ నక; అత" అపu%SంA య Tx`డ;
PQ9ా Z2లVAdన పKారమ అ అత" *>d చం12ను అ" ప>I 27 తన
క;మరFలను 1ి>A%ా(fదక; Txరక; గంత కటBCడ" ె12uను. 9ారF
అత"రక; గంత కట-C నపడ 28 అతడ P అత" శవమ మర¶ మందు ప(f
య ండటయ , %ా(fదయ Zింహమ ను శవమ దగ¶ ర ">A య ండటయ ,
Zింహమ %ా(fదను *>d9Eయక శవమ ను Jనక య ండటయ చూA 29
ైవజను" శవమ ఎJN %ా(fద]ద 9EZి" J#S%S వెdను. ఈ పKారమ ఆ
మ స> పKవకN అంగలరFdటక;ను సమ¥లk శవమ ను 12టC Bటక;ను

పటC ణమ నక; వెdను. 30 అతడ తన సమ¥లk ఆ శవమ ను 12టC%ా
జనుల;కటకటµ Tx సదరF(x అ" P(fd#S. 31 మ#Sయ ఇతడ సమ¥లk
శవమ ను 12ట-CTEను మరణ నపడ ైవజను(ైన Pతడ 12టCబ(fన
సమ¥లk నను` ాJ 12టC B(f; Tx శలమ లను అత" శలమ దగ¶ ర ఉంచు(f,
32 PQ9ా మటనుబట-C బéేల;లkనున` బ>1ీఠమ నక; V#ధమ %ాను,
¹Öను పటC ణమ లk నున` ఉన`త సÍ లమ లలk" మంరమ ల"`ట-I
V#ధమ %ాను, అతడ పKకట-ంAన అవశ మ %ా సంభVంచున" తన
క;మరFల ె12uను. 33 ఈ సంగJPQన తరF9ాత య#tబµమ తన దు#ా4ర¶
మ ను V(fA12టCక, ¯ామనజనులలk ంద#S" ఉన`త సÍ లమ లక;
యజక;ల;%ా "య!ంెను. తనIషC pలsౖన 9ా#S" యజక;ల;%ా పKJÌి¡ ంA
9ా#S" ఉన`త సÍ లమ లక; యజక;ల;%ా "య!ంెను. 34
య#tబµమ సంతJ9ా#S" "ర4లమ ేZి భ!]ద ఉండక;ండ
నhంపజ³య నటB
6 %ా ఇ 9ా#SI ాపారణమPQను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 14
1 ఆ ాలమ న య#tబµమ క;మరF(ైన అáయ... ాPలపడ%ా 2
య#tబµమ తన ´µర ఇట6 T:నువ లA య#tబµమ ´µరవ"
ె>యబడక;ండ మరF9Eషమ 9EZి" ÌిలkహÑనక; మ 4; ఈ జనుల ]ద
TEను #ాàనగ దున" Txక; సమxరమ ె>య జ?1ిuన పKవకN యగ అ¨ßయ
అకడ ఉTx`డ. 3 ాబట-C వ ప #tటMC ల;ను అపuమ ల;ను ఒక
బ (fi ేT:య ేత పటBC" అత" ద#Sîంచుమ . ëడi Pమగ T° అతడ క;

ె>యజ³య న" ెపu%ా 4 య#tబµమ ´µర ఆ పKారమ లA ÌిలkహÑనక;
P అ¨ßయ Pంట-I వెdను. అ¨ßయ వృxzపమ ేత కండ6 ాన#ా"
9ా(ై య ం(ెను. 5 అంతట PQ9ా అ¨ßయ
Z2లVAdనేమన%ాయ#tబµమ క;మరFడ ాPల%ా ఉTx`డ గనుక
అత"గ#Sd ేత Vx #Sంచుట?r య#tబµమ ´µర వచుdచున` ఆ
మరF9Eషమ 9EZి" మ#S±కెPQనటBC%ా వచుdచున` గనుక TEను క;
Z2లVచుdనటBC వ ఆ ెపuవలsను. 6 అంతలk అ¨ßయ x రమ
లkప>I వచుd Tx ా>చపడ V" ఆ ఇట6 T:నుయ#tబµమ ´µ#ా,
లkప>I రమ 4; వ 9Eషమ 9EZి " వచుdటPల? కSనన మటల; క;
ెపuవలsన" Txక; ఆజ® యPQను. 7 వ 9:È6 య#tబµమ  ెపu
వలZినేమన%ాఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా ఈ పKారమ
Z2లVచుdచుTx`డTEను "ను` జను లలkనుం(f ¬Zి ¨¼Adంపజ³Zి,
ఇWా\Pల;9ారను Tx జనుల]ద "ను` అ¥ా#S%ా "య!ంA 8 xదు
సంతJ 9ా#S±దw నుం(f #ాజమ ను ¬Zి IAd య ం(fనను, Tx ఆజ® లను
%?r" మనఃప#SN%ా నను` అనుస#SంA Tx దృÌిC I ఏ అనుకcల¹ x"
మతK¤ ేZిన Tx ZLవక;(ైన xదు ేZినటBC వ ేయక 9  కంటM
మ ందు%ా ఉం(fన 9ారంద#SకంటMను అ¥కమ %ా ×డేZి య Tx`వ; నను`
బÐJN %ా Vస#SèంA Pతర ేవతలను త Vగ\హమ లను 12టC B" Txక; Åపమ
పట-C ంA య Tx`వ. 10 ాబట-C య#tబµమ సంతJ 9ా#S]I TEను ×డ
ర1ిuంచుచు, ఇWా\Pల; 9ా#Sలk అల;uల; %ా" ఘనుల; %ా" లక;ండ
మగ9ా#Sనంద#S" య#tబµమ వంశమ నుం(f "ర4లమ ేZి,12ంటఅంతయ

వనటB
6 %ా ఒకడ అవతలక; x"" ఊ(fd 9EZినటB
6 య#tబµమ సంతJలk
WÌింAన9ా#S" TEను ఊ(fd9Eయ దును. 11 పటC ణమందు య#tబµమ
సంబంధులలk మరణమగ 9ా#S" క;కల; Jనును; బయట భ!లk
మరణమగ 9ా#S" ఆాశప{ల; Jనును; PQ9ా మటPAd య Tx`డ.
12 ాబట-C వ లA  Pంట-I మ 4,  ాదమ ల; పటC ణమ లk
పK9Ehంచునప(ే  ëడi చ" వను; 13 అత" "!తN మ
ఇWా\Pల;9ారందరF అంగలరFdచు, సమ¥లk అత"" 12టC BదురF; ఇWా\PÚ
య ల ేవ(ైన PQ9ా య#tబµమ సంబంధులలk ఇత"యందు మతK¤
అనుకcలన x" కను%tT:ను గనుక య#tబµమ సంతJ9ా#Sలk ఇతడ
మతK¤ సమ¥I వచుdను. 14 ఇయ %ాక PQ9ా తన "!తN మ ఒక"
ఇWా\Pల;9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంప బ¢వ చుTx`డ; ఆ నమ నTE అతడ
య#tబµమ సంతJ 9ా#S" "ర4లమ ేయ ను; w ాలమ లkTE ఆయన
అత" "య!ంపబ¢వను. 15 ఇWా\Pల;9ారF ేవxసN ంభ మ లను ">1ి
PQ9ాక; Åపమ పట-C ంA య Tx`రF గనుక ట-యందు #?ల6 ;
అల6 లడనటB
6 PQ9ా ఇWా\Pల; 9ా#S" nJN , ఒకడ 9EరFను
12ల6%SంAనటB
6 9ా#S 1ితరFలక; xను ఇAdన PÀ మంA ేశమ లkనుం(f
9ా#S" 12ల6%SంA 9ా#S" యఫKట«సున అవతలక; ెదర %tటBCను. 16 మ#Sయ
xTE ాపమ ేZి ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ ట?r ారక;(ైన య#tబµమ
ాపమ లనుబట-C ఆయన ఇWా\Pల;9ా#S" అపu%Sంప బ¢వచుTx`డ. 17
అపడ య#t బµమ ´µర లA 9:È6P J#ాq పటC ణమ నక; వెdను; ఆ
లk%Sట- x రప గడప±దw క; #ా%ాTE ఆ Aన`9ాడ చ" PQను. 18 జనుల;

అత"" సమ ¥లk12ట-C, PQ9ా తన ZLవక;(ైన పKవకN యగ అ¨ßయx #ా
Z2లVAdన పKారమ గ ఇWా\Pల;9ారందరFను అత"రక; అంగ ల#Sd#S. 19
య#tబµమ ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ జ#S%SంAన
య దz మ లనుగ#Sdయ , పKభ త మ నుగ#Sdయ ఇWా\Pల;9ా#S
#ాàలవృxNంత మ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 20 య#tబµమ ఏ>న
నమ ల; ఇరFవ #?ండ సంవతqరమ ల;; అతడ తన 1ితరFల కcడ
"Kంచ%ా అత"I మరF%ా అత" క;మరF(ైన Txxబ #ాజjPQను. 21
యxేశమందు ¯లa¹ను క;మరF(ైన #?హ బµమ ఏల;చుం(ెను.
#?హబµమ నల;వ±క సంవతqర మ ల9ా(ైనపడ ఏలTxరంంెను. తన
Txమమ నుంచుట?r ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-లkనుం(f PQ9ా
ÅరF"న PQరషలమను పటC ణమందు అతడ పదుTEడ సంవతqరమ ల;
ఏలsను; అత" త>6 అ¹4య #ాల;, ఆ 1LరF నయమ. 22 యx9ారF
PQ9ా దృÌిC I ×డేZి తమ 1ితరFల; ేZినxనంతట-" !ంచునటB
6 %ా
ాపమ ేయ చు ఆయనక; #షమ పట-C ంA#S. 23 ఎట6 న%ా 9ారFను ఎతN Pన
పKJ పర తమ ]దను పచd" పKJ వృmమ I\ందను బ>1ీఠమ లను కట-C ,
Vగ\హమ లను ">1ి, ేవxసN ంభమ లను ఉంA#S. 24 మ#Sయ
పరFష%ామ ల; స} ేశమందుం(f#S. ఇWా\ PÚయ లPQదుట "ల;వక;ండ
PQ9ా 9:ళ6%tట-C న జనుల; ేయ ¨ÁయI\యల పKారమ %ా యx
9ారFను ేయ చు వAd#S. 25 #ాజ?ౖన #?హబµమ ±క అPదవ
సంవతqరమందు ఐగ పN#ాజ?ౖన Ìీషక; PQరష లమ ]I వAd 26
PQ9ా మంరప ఖజTxలk" పxరÍమ లను, #ాజనగరF±క

ఖజTxలk" పxరÍ మ లను, ఎJN " PQను, అతడ సమసN మ ను ఎJN "
PQను; ¯లa¹ను ేPంAన బం%ారప (xళ6 ను అతడ ఎJN " PQను.
27 #ాజ?ౖన #?హబµమ ట-I మరF%ా ఇతN (f (xళ6 ను ేPంA, #ాజనగరF x ర
ాలక;లsౖన తన ేహసంరmక;ల అ¥పతpల వశమ ేZ2ను. 28 #ాà
PQ9ా మంరమ నక; 9:ళ6 Øనప(ెల6 #ాజేహ సంరmక;ల; 9ాట-"
¹Zి"P అతడ J#S%S #ా%ా 9ాట-" తమ గలk ఉంA#S. 29 #?హబµమ
ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన 9ాట"`ట-" గ#Sdయ
యx#ాàల±క వృxNంతమ ల గ\ంథ మందు 9ాKయబ(f య న`. 30
9ారF బKIనంత ాలమ #?హబµమ నక;ను య#tబµమ నక;ను య దz మ
జరFగ చుం(ెను. 31 #?హబµమ తన 1ితరFలకcడ "KంA xదు
పరమందున` తన 1ితరFల సమ¥లk ాJ12టCబ(ెను; అత" త>6
నయమయను ఒక అ¹4 య #ాల;; అత" క;మరF(ైన అáయమ
అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 15
1 T:బµతp క;మరFడను #ాàT:ౖన య#tబµమ ఏల;... బ(fలk పదుT:"!దవ
సంవతqరమ న అáయమ యx 9ా#S" ఏలTxరంంెను. 2 అతడ
మడ సంవతqరమ ల; PQరషలమ నందు #ాà%ా ఉం(ెను; అత" త>6 1LరF
మయా; ఆ అáాలkమ క;మ#?N. 3 అతడ తన తం(fK పర మ
అనుస#SంAన ాపమర¶ మ ల"`ట-లk న(fెను; తన 1ితరF(ైన xదు
హృదయమ తన ేవ(ైన PQ9ాPQడల యxరÍమ %ా ఉన`టB
6 అత"

హృదయమ యxరÍ మ %ా ఉండలదు. 4 xదు ¨©¬Nయ (ైన ఊ#Sయ
సంగJయందు తపu తన yVత నమ ల"`య PQ9ా దృÌిC I
యxరÍమ %ా నడచు నుచు, PQ9ా అత"IAdన ఆజ® లలk ే" Vషయ
మందును త1ిuక;ం(ెను గనుక 5 xదు "!తN మ అత" తరF9ాత అత"
క;మరF" "ల;పటక;ను, PQరష లమ ను ZిÍ రపరచుటక;ను, అత"
ేవ(ైన PQ9ా PQరషలమ నందు xదునక; ºపమ %ా అత" ఉండ
"ెdను. 6 #?హబµమ 1 బKIన నమ ల"`య అత"I" య#tబµమ నక;ను
య దz మ జరFగ చుం(ెను. 7 అá యమ ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన 9ాట"`ట-"గ#Sdయ యx#ాàల
వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. అáయమ నక;ను
య#tబµమ నక;ను య దz మ క>%S య ం(ెను. 8 అáయమ తన 1ితరFల
కcడ "Kంచ%ా 9ారF xదు పరమందు అత"" సమ¥ేZి#S; అత"
క;మరF(ైన ఆ¯ా అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 9 ఇWా\Pల;9ా#SI #ాజ?ౖన
య#tబµమ ఏల;బ(fయందు ఇరFవయవ సంవతqరమ న ఆ¯ా
యx9ా#S" ఏల Txరంంెను. 10 అతడ నల;వ±క
సంవతqరమ ల;PQరషలమ నందు ఏల;చుం(ెను. అత" అవ 1LరF1 మయా,
PÀ అáాలkమ క;మ#?N. 11 ఆ¯ా తన 1ితరF(ైన xదువలs PQ9ా
దృÌిC I యxరÍమ %ా నడచు" 12 పరFష%ామ లను ేశమ లkనుం(f 9:ళ6
%tట-C తన 1ితరFల; ేPంAన Vగ\హమ ల"`ట-" పడ %tటMC ను. 13 మ#Sయ తన
అవ PQన మయా అసహన ±కx" ేPంA, ేవxసN ంభమ ఒకట"ల;ప%ా ఆ¯ా ఆ Vగ\హమ ను (Tx`న`మ ల;%ా ట-C ంA, IKోను ఓరను

x" ా>d9EZి ఆ పటC పేVాక;ండ ఆను ¾ల%Sంెను. 14 ఆ¯ా తన
నమ ల"`య హృదయపర కమ %ా PQ9ాను అనుస#Sంెను %ా"
ఉన`త సÍ లమ లను ¬Zి9EయకPQను. 15 మ#Sయ అతడ తన తం(fK
పKJÌి¡ ంAన వసు
N వలను xను పKJÌి¡ ంAన వసు
N వలను, 9:ం(fయ
బం%ారమ ను ఉపకరణమ లను PQ9ా మంరమ లk"I ె1ిuంెను. 16
9ారF బKIన నమ ల"`టను ఆ¯ాక;ను ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన బPQ ాక;ను
య దz మ జరFగ చుం(ెను. 17 ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన బPQా యx9ా#SI
V#¥PQ య ం(f, యx #ాజ?ౖన ఆ¯ా±దw నుం(f PQవరFను #ాక;ండను
అత" ±దw క; ఎవరFను క;ండను, #ామపటC ణమ ను కట-C ం ెను. 18 ాబట-C
ఆ¯ా PQ9ా మంరప ఖజjTxలkను #ాజనగరF±క ఖజjTxలkను
WÌింAన 9:ం(f అంతయ బం%ారమంతయ ¬Zి తన ZLవక;లేJ కపu %SంA,
¨¼జoనునక; పట-C న టëK¹4ను క;మరFడను దమసులk "9ాసమ
ేయ చు అ#ామ నక; #ాàT:ౖయ న` బ¿నúదదుక; పం1ి మనV ేZినేమన%ా
19  తం(fKI" Tx తం(fKI" సం¥ క>%Sయ న`టB
6 క;ను Txక;ను సం¥ క>%S
య ండవలsను గనుక 9:ం(f బం%ార మ లను క; ానుక%ా
పం1ించుచుTx`ను; వ వAd ఇWా\ Pల; #ాజ?ౖన బPQా Tx±దw నుం(f
J#S%SవనటB
6 క;ను అత"I" క>%Sన "బంధనను త1ిuంపవలsను. 20
ాబట-C బ¿నúదదు #ాజ?ౖన ఆ¯ా ె1ిuన మటక; సమ4JంA తన Z2ౖనమ ల
అ¥పతpలను ఇWా\Pల; పటC ణమ ల ]I పం1ి ఈãనును xనును
ఆబéలËత4యాను IT:`#?తpను నâాNÚ ేశమ ను పటBC" ల6 12టMCను. 21 అ
బPQాక; వరN మనమ ా%ా #ామపటC ణమ కటBCట మ" J#ాqక; P

"9ాసమ ేZ2ను. 22 అపడ #ాజ?ౖన ఆ¯ా PQవరFను ">Aక;ండ
యxేశప 9ారందరF #ావలsన" పKకటన ేయ%ా జనుల; సమకc(f
బPQా కట-C ంచుచుం(fన #ామపటC ణప #ాళ6 ను కఱÃ లను ఎJN " వAd#S. #ాజ?ౖన
ఆ¯ా 9ాట- ేత బ¿Tx]ను సంబంధన %?బను !¯ాuను కట-C ంెను. 23 ఆ¯ా
ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అత" బలమంతట-" గ#Sdయ ,
అతడ ేZిన సమసN మ నుగ#Sdయ , అతడ కట-C ంAన
పటC ణమ లనుగ#Sdయ యx#ాàల వృxNం తమ ల గ\ంథమందు
9ాKయబ(fయ న`. అతడ వృదుz(ైన తరF9ాత అత" ాదమ లయందు
#గమ పటMC ను. 24 అంతట ఆ¯ా తన 1ితరFలకcడ "KంA, తన 1ితరF(ైన
xదు పరమందు తన 1ితరFల సమ¥లk ాJ12టCబ(ెను; అత"I మరF%ా
PQాాతp అను అత" క;మరFడ #ాజjPQను. 25 య#tబµమ
క;మరF(ైన Txxబ యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk #?ండవ
సంవతqరమందు ఇWా\Pల; 9ా#S" ఏలTxరంంA ఇWా\Pల;9ా#S" #?ండ
సంవతqర మ ల; ఏలsను. 26 అతడ PQ9ా దృÌిC I ×డేZి తన తం(fK
న(fAన మర¶ మందు న(fA, అతడ ే"ేత ఇWా\Pల;9ారF ాపమ
ేయ ట?r ారక;(xPQT° ఆ ాపమ ను అనుస#SంA పKవ#SNంెను. 27 ఇWాîఖరF
ఇంట- సంబంధుడను అ¨ßయ క;మరFడT:ౖన బPQా అత"]ద క;టKేZ2ను.
Txxబ ను ఇWా\Pల; 9ారందరFను Óి>ÌీN య ల సంబంధన %Sబ¿Ëనునక;
మ టC (f 9Eయ చుండ%ా %Sబ¿Ëనులk బPQా అత" చం12ను. 28 #ాజ?ౖన
ఆ¯ాPల;బ(fలk మడవ సంవతqరమందు బPQా అత" చం1ి అత"I
మరF%ా #ాజjPQను. 29 xను #ాà ా%ాTE ఇతడ య#tబµమ సంతJ 9ా#S

నంద#S" హతమ ేZ2ను; ఎవ"T:ౖన య#tబµమ నక; సyవ "%ా ఉండ"యక
అంద#S" నhంపజ³Z2ను. తన ZLవక;(ైన Ìిలkయ (ైన అ¨ßయx #ా
PQ9ా Z2ల VAdన పKారమ %ా ఇ జ#S%?ను. 30 xను ేZిన ాప
మ లేత ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(ై య#tబµమ
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాక; Åపమ పట-C ంప%ా ఈలగ న జ#S%?ను.
31 Txxబ ేZిన ఇతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZినx" నంతట-"
గ#Sdయ ఇWా\Pల; #ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`.
32 9ా#S నమ ల"`టను ఆ¯ా క;ను ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన బPQాక;ను
య దz మ జరFగ చుం(ెను. 33 యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk మడవ
సంవ తqరమందు అ¨ßయ క;మరF(ైన బPQా J#ాqయందు
ఇWా\Pల;9ా#Sనంద#S" ఏలTxరంంA PరFవ Txల;గ సంవతqరమ ల;
ఏలsను. 34 ఇతడ PQ9ా దృÌిC I ×డేZి య#tబµమ ే"ేత
ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(xPQT° x"నంతట-" అనుస#SంA
పKవ#SNంెను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 16
1 PQ9ా 9ాక; హTx క;మరF(ైన...PQహÉక; పKతm
బPQానుగ#Sd PÀలగ Z2ల Vెdను 2 TEను "ను` మంట-లkనుం(f ¬Zి
¨¼Adంపజ³Zి ఇWా\Pల;9ారను Tx జనుల]ద "ను` అ¥ా#S%ా ేZిJ",
అPనను య#tబµమ పKవ#SNంAన పKారమ %ా వ పKవ#SNంచుచు,
ఇWా\Pల;9ారగ Tx జనుల; ాపమ ేయ టక; ారక;డ9:ౖ, 9ా#S ాప

మ లేత Txక; Åపమ పట-C ంA య Tx`వ. 3 ాబట-C బPQా సంతJ9ా#S"
అత" క;టBంëక;లను TEను సమల ధ ంసమ ేZి, T:బµతp క;మరF(ైన
య#tబµమ సంతJ9ా#SI TEను ేZినటB
6  సంతJ9ా#SI" ేయబ¢వ
చుTx`ను. 4 పటC ణమందు చ"వ బPQా సంబం¥క;లను క;కల; Jనును;
áడభమ లలk చ"వ 9ా" సంబం¥క;లను ఆాశప{ల; Jనును అT:ను.
5 బPQా ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ ేZిన 9ాట"`ట-"
గ#Sdయ , అత" బలమ ను గ#Sdయ ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల
గ\ంథమందు 9ాKయ బ(fయ న`. 6 బPQా తన 1ితరFల కcడ "KంA
J#ాqలk సమ¥ ేయబ(ెను; అత"I మరF%ా అత" క;మరF(ైన ఏల
#ాజjPQను. 7 మ#Sయ బPQా య#tబµమ సంతJ 9ా#SవలsTE య ం(f తన
ారమ లేత PQ9ా దృÌిC I ×డేZి ఆయనక; Åపమ పట-C ం Aన x"
నంతట-" బట-C య , అతడ తన #ాàను చంపటను బట-C య , అత"I" అత"
సంతJ9ా#SI" V#ధమ గ PQ9ా 9ాక; హTx క;మరFడను
పKవకN య నగ PQహÉక; పKతmమPQను. 8 యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk
ఇరFవయరవ సంవతqరమ న బPQా క;మరF(ైన ఏల J#ాqయందు
ఇWా\Pల;9ా#Sనంద#S" ఏలTxరంంA #?ండ సంవతqర మ ల; ఏలsను. 9
J#ాqలk తనక; గృహ"#ా హక;డగ అ#ాqPంట అతడ xK%S మతp
N (ై
య ండ%ా, య దz రథమ ల అరz´µగమ ]ద అ¥ా#SPQన ] అత" ]ద
క;టKేZి లkప>I Ad 10 అత" ట-C చం1ి అత"I మరF%ా #ాజjPQను. ఇ
యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk ఇరFవ Pడవ సంవతqరమ న సంభ
Vంెను. 11 అతడ Zిం}సTxZీను(ై PలTxరంంAన డTE బPQా

సంతJ9ారంద#Sలk ఏ పరFషpTE %ా" అత" బంధువలలkను !తpKలలkను
ఎవ#STE%ా" !గ ల "యక అంద#S" హతమ ేZ2ను. 12 బPQాయ ను అత"
క;మరFడగ ఏలయ ను x¤ ాపమ ేZి, ఇWా\ Pల;9ారF ాపమ
ేయ టక; ారక;లsౖ, xమ 12టC B"న ేవతలేత ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాక; Åపమ పట-C ంA#S గనుక 13 9ారF ేZిన ాపమ లనుబట-C
పKవకN PQన PQహÉx #ా బPQానుగ#Sd PQ9ా Z2లVAdన మట
T:ర9EరFట?r ] బPQా సంతJ9ా#Sనంద#S" Txశనమ ేZ2ను. 14 ఏల ేZిన
Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ ేZిన I\యల"`ట-" గ#Sdయ
ఇWా\Pల; #ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 15
యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk ఇరFవPడవ సంవతqరమ న ]
J#ాqలk ఏడ నమ ల; ఏలsను. జనుల; Óి>ÌీN య ల సంబంధన %Sబ¿Ëను
]I వAd అకడ %Sయ ండ%ా 16 ] క;టKేZి #ాàను చం1ింెనను 9ారN
అకడ %Sయ న` జనులక; Vనబ(ెను గనుక ఇWా\Pల;9ారందరFను ఆ
నమ న Z2ౖTx¥పJPQన ఒ]" దండ1Lటలk ఇWా\Pల; 9ా#S]ద #ాà%ా
పటµCÌLకమ ేZి#S. 17 వంటTE ఒ] %Sబ¿Ëనును V(fA అతడను ఇWా\Pల;
9ారందరFను J#ాqక; వAd x" మ టC (f 9EZి#S. 18 పటC ణమ పటBCబ(ెన"
] ె>Zి", xను #ాజనగరFనందు జAd తన కcడ #ాజనగరFను
తగలబ¿టC B" చ"PQను. 19 య#tబµమ ేZినటB
6 ఇతడను PQ9ా
దృÌిC I ెడతనమ ేయ 9ా(ై య ం(f xTE ాపమ ేయ చు,
ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(ైనందున ఈలగ న జ#S%?ను. 20
]ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ ేZిన #ాజోKహమ ను

గ#Sdయ ఇWా\Pల; #ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయ బ(fయ న`.
21 అపడ ఇWా\Pల;9ారF #?ండ జటB
6 %ా V(f P, జనులలk సగమ మం
%§నతp క;మరF(ైన Já`" #ాà%ా ేయవలsన" అత" పmమ నను,
సగమ మం ఒ] పmమ నను ే#S#S. 22 ఒ] పmప 9ారF %§నతp
క;మరF(ైన Já` పmప9ా#S" జPంప%ా Já` చంపబ(ెను; ఒ]
#ాజjPQను. 23 యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk మ పu±కటవ
సంవతqరమ న ఒ] ఇWా\Pల;9ా#SI #ాజ?ౖ పం(ెKండ సంవతqరమ ల; ఏలsను;
ఆ పం(ెKం(fంట-లk ఆరF సంవతqరమ ల; అతడ J#ాqలk ఏలsను. 24 అతడ
Ì2రFTUదw ¹Öను ండను Txల;గ మణ గ ల 9:ం(fI ను" ఆ
ండ]ద పటC ణ nకట- కట-C ంA, ఆ ండ యజమను(ైన Ì2రF అనునత"
1LరFను బట-C xను కట-C ంAన పటC ణమ నక; ¹Öను1 అను 1LరF 12టMCను. 25
ఒ] PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S%SంA, తన ప#S క;లంద#SకంటM మ#S
దు#ా4ర¶ మ %ా పKవ#SNంెను. 26 అతడ T:బµతp క;మరF (ైన య#tబµమ
ే"ేత ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(ై ేవతలను 12టC B",
ఇWా\PÚ య ల ేవ(ైన PQ9ాక; Åపమ పట-C ంెT°, x"" అనుస#SంA
పKవ#SNంెను. 27 ఒ] ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ అతడ
అగ పరAన బలమ ను గ#Sdయ ఇWా\Pల; #ాàల వృxNంతమ ల
గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 28 ఒ] తన 1ితరFల కcడ "KంA
¹Öనులk సమ¥యందు ాJ12టCబ(ెను, అత" క;మరF(ైన అ}బ
అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 29 యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా Pల;బ(fలk
మ పuPQ"!దవ సంవతqరమ న ఒ] క;మరF(ైన అ}బ ఇWా\

Pల;9ా#SI #ాజ?ౖ ¹Öనులk ఇWా\Pల;9ా#S" ఇరF వ#?ండ సంవతqరమ ల;
ఏలsను. 30 ఒ] క;మరF(ైన అ}బ తన ప#S క;లంద#S" !ంచునంత%ా
PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ ేZ2ను. 31 T:బµతp క;మరF(ైన య#t బµమ
జ#S%SంAన ాపI\యలను అనుస#SంA నడచునుట స లu సంగJ యను",
అతడ Zీోయ లక; #ాజ?ౖన ఎతËయల; క;మ#?NPQన PQజ?బ¿ల;ను
V9ాహమ ేZి" బయల; ేవతను పంచుచు 9ా"I nÖక;చునుం(ెను.
32 ¹Öనులk xను బయల;నక; కట-C ంAన మంరమందు బయల;నక; ఒక
బ>1ీఠమ ను కట-C ంెను. 33 మ#Sయ అ}బ ేవxసN ంభnకట-1 ">12ను. ఈ
పKారమ అ}బ తన ప#S క;లsౖన ఇWా\Pల; #ాà లంద#SకంటM ఎక;వ%ా
ాపమ ేZి ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాక; Åపమ పట-C ంెను. 34
అత" న మ లలk బéేÚయ (ైన ¨ßPల; PQ#SÅ పటC ణమ ను కట-C ంెను.
అతడ x" పTx9Eయ%ా అá#ామ అను అత" జ³ష¡ పతpKడ చ"PQను;
x" గవనుల T:తN%ా Z2గబ అను అత" క"ష¡ పతpKడ చ"PQను. ఇ
నూను క;మరF(ైన PQషpవx #ా PQ9ా Z2లVAdన మటపన
సంభVంెను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 17
1 అంతట %Sలదు ాపరసుÍల సంబం¥య ను JÌీË య డT:ౖన ఏÚయ
అ}బ TUదwక; వAdఎవ" స"`¥" TEను "ల;వబ(fయ Tx`T°, ఇWా\Pల;
ేవ(ైన ఆ PQ9ాyవమ డ Tx మట పKారమ %ాక, PÀ
సంవతqరమ లలk మంైనను వరª నను పడద" పKకట-ం ెను. 2 1ిమ4ట

PQ9ా 9ాక; అత"I పKతm 3 వ ఇచdటనుం(f తరFu9:ౖపనక;
P ±#ాwనునక; ఎదురF%ానున` ?#§తp 9ాగ దగ¶ ర x%Sయ ండమ ; 4 ఆ
9ాగ రF వ xKగ దువ, అచdట-I క; ఆ}రమ ెచుdనటB
6 TEను
ాÅలమ లక; ఆజj®1ింAJన" అత"I ె>యజ³య%ా 5 అతడ P
PQ9ా Z2లవ పన ±#ాwనునక; ఎదురF%ానున` ?#§తp 9ాగ దగ¶ ర
"9ాసమ ేZ2ను. 6 అకడ ాÅలమ ల; ఉదయ మందు #tటMC ను మంసమ ను
అసN మయమందు #tటMC ను మంసమ ను అత"±దw క; ¬Zి"వచుdచుం(ెను;
అతడ 9ాగ రF xKగ చు వెdను. 7 ంతాలనతరF9ాత ేశమ లk
వరªమ లక ఆ రF ఎం(fPQను. 8 అంతట PQ9ా 9ాక; అత"I
పKతm PÀలగ Z2లVెdనువ Zీోను పటC ణ సంబంధ న ¯ా#?పతp
అను ఊ#SI P అచdట ఉండమ ; 9 "ను` Ìించుటక; అచdటనున`
±క Vధవ#ా>I TEను Z2ల VAdJ". 10 అందుకతడ లA ¯ా#?పతpనక;
P పటC ణప గV"±దw క; #ా%ా, ఒక Vధవ#ాల; అచdట కటMC ల;
ఏరFచుండట చూA ఆను 1ి>A xKగ ట?r ాతK ంెమ ళØ
6 Txక;
¬Zి"రమ4" 9EడT:ను. 11 ఆ ళØ
6 ేబ¢వచుండ%ా అత(xను మరల
1ి>ATxక #tటMC మ కను  ేJలk ¬Zి" రమ4" ె12uను. 12 అందుా
ేవ(ైన PQ9ా yవమ డ ¾ట-C లk పటMC డ 1ిం(fయ బ (fi లk ంెమ
నూT:య Tx±దw నున`9E %ా" అపunకటMౖన లదు, ¤మ xవకమ ందు
TEను ఇంట-I P 9ాట-" Txక;ను Tx ëడi క;ను Zిదzమ ేZినవలsన" "`
పల6 ల; ఏరFట?r వAdJనT:ను. 13 అపడ ఏÚయ ఆ
ఇట6 T:నుభయపడవదుw, P వ ె1ిuనటB
6 ేయ మ ; అPే అందులk

Txక Aన` అపuమ nదటేZి Tx±దw క; ¬Zి"రమ 4, తరF9ాత
క;ను  ëడi క;ను అపuమ ల; ేZినుమ . 14 భ!]ద PQ9ా
వరªమ క;#S1ించువరక; ఆ ¾ట-C లk ఉన` 1ిం(f తక;వాదు, బ (fi లk నూT:
అPద" 15 ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ
అT:ను. అంతట ఆ 9:È6 ఏÚయ ె1ిuన మటపన ేయ%ా అతడను
ఆయ ఆ Pంట- 9ారFను అTEకనమ ల; ´¢జనమ ేయ చు వAd#S. 16
PQ9ా ఏÚయ x #ా Z2లVAdన పKారమ ¾ట-C లk ఉన` 1ిం(f తక;వ
ాలదు, బ (fi లk ఉన` నూT: అPలదు. 17 అటBతరF9ాత ఆ Pంట- యజ
మను#ాలsౖన ఆ క;మరFడ #%SPQ ాKణమ "ల;వ జjలనంత
9ా¥గల9ా(xPQను. 18 ఆ ఏÚయైవజను(x, Tx±దw క; వ
#ా"!తN ¤!? Tx ాపమ ను Txక; జj®పకమ ేZి Tx క;మరF" చంపట?r
Tx ±దw క; వAdJ9ా అ" మనV ేయ%ా 19 అతడ ëడi ను Tx ేJIమ4"
ె1ిu, ఆ ð%Sట-లkనుం(f 9ా"" ¬Zి" xనున` 12ౖ అంతసు
N గలk"I
P తన మంచమ ]ద 9ా" పరFండబ¿ట-C 20 PQ9ా Tx ే9ా, నను`
ేరFd"న PÀ Vధవ#ా> క;మరF" చంపనంత%ా ఆ]I ×డ
#ాజ³ZిJ9ా అ" PQ 9ాక; nఱÃ 12ట-C 21 ఆ Aన` 9ా"]ద మ మ4రF
xను ారxచు"PQ9ా Tx ే9ా, Tx nఱÃ ఆలIంA PÀ Aన` 9ా"I
ాKణమ మరల #ా"మ4" PQ9ాక; ాK#SÍంప%ా 22 PQ9ా ఏÚయ
ేZిన ాKరÍన ఆలIంA ఆ Aన`9ా"I ాKణమ మరల #ా"Adనపడ 9ాడ
బK?ను. 23 ఏÚయ ఆ Aన`9ా" ¬Zి" గలkనుం(f %S Pంట పK9EhంA
9ా" త>6 I అపu%SంA--ఇ%  క;మరFడ; 9ాడ బKదుక;చుTx`డ" ెపu%ా

24 ఆ ZీN  ఏÚయవ ైవజనుడ9:ౖ య Tx`వ"య వ పల;క;చున`
PQ9ామట "జమ"య ఇందుేత TET:రFగ దు నT:ను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 18
1 అTEకనమ లsౖన తరF9ాత మడవ సంవతqరమందు... PQ9ా 9ాక;
ఏÚయక; పKతmTEను భ! ]ద వరª మ క;#S1ింపబ¢వచుTx`ను; వ
9:È6 అ}బ ను ద#Sîంచుమ" Z2లVయ%ా, 2 అ}బ ను ద#Sîంచు ట?r ఏÚయ
9:È6PQను. ¹Öనులk రన Ôమమ క>%Sయ ండ%ా 3 అ}బ తన
గృహ"#ా హ క;డగ ఓబxను 1ి>1ింెను. ఈ ఓబx PQ9ా యందు
బహÑ భయ భక;Nల;గల9ా(ై 4 PQజ?బ¿ల; PQ9ా పKవకN లను "ర4లమ
ేయ చుండ%ా గ హలk ఏబేZి మం%ా నూరFగ #S" xA అన`ానమ >Ad
9ా#S" Ìింెను. 5 అ}బ ేశమ లk" ఉదక¥xరల"`ట-" నదుల"`ట-"
చూడబ¢P, పవల"`ట-" %tటBCనక;ండ గ ఱÃ మ లను కంచర%ా(fదలను
ాKణమ ల ాాడట?r మనక; గ(fi ొరFక;TE¹ ె>Zినుమ" ఓబxక;
ఆజ® ఇెdను. 6 ాబట-C 9ారF ేశమంతట సంచ#Sంపవలsన" ె#S±క ాల;
¬Zి", అ}బ ఒంట #S%ా ఒక 9:ౖపనక;ను ఓబx ఒంట#S%ా "ంక
9:ౖపనక;ను 9:È6#S. 7 ఓబx మర¶ మ న వచుండ%ా ఏÚయ అత""
ఎదు#tT:ను. ఓబx Pత" T:#S%S నమ¯ారమ ేZిTx P>న9ాడ9:ౖన
ఏÚయవ 9E గx య" అడగ%ా 8 అతడTETEయ" ె1ిuవ  P>న
9ా" దగ¶ రక; P, ఏÚయ Pచdట ఉTx`డ"ె>యజ³య మT:ను. 9
అందుక; ఓబxTEను xవవలs న"  xసుడT:ౖన నను` అ}బ ేJI వ

అపu%Sంప TEల? TEను ేZిన ాప¤!? 10  ేవ(ైన PQ9ా
yవమ డ "ను` AIంచునవలsన" Tx P>న 9ాడ దూతలను
పం1ించ" జనnకటMౖనను లదు, #ాజ nకటMౖనను లదు; అతడ ఇకడ
లడ"య , అత" చూడలద"య , 9ారF ఆయ జనమ లేతను #ాజమ ల
ేతను పKమణమ ేPంచుచు వAd#S. 11 వ P>న9ా"ెంతక; P,
ఏÚయ Pచdట ఉTx`డ" ెపమ" Txక; ఆజ® ఇచుdచుTx`9E; 12 అPే
TEను ±దw నుం(f వ mణమంే PQ9ా ఆత4 Txక; ె>య"
సÍ లమ నక; "ను` ంచువను, అపడ 13 TEను P అ}బ నక;
వరN మనమ ె>యజ?1ిuన తరF9ాత వ అత"I కనబడ" PQడల అతడ
నను` చం1ి 9Eయ ను, ఆలగ న ఆజ® ఇయవదుw,  xసుడT:ౖన TEను
బµలమ నుం(f PQ9ాయందు భయభక;Nల; ">1ిన 9ాడను. 14 PQజ?బ¿ల;
PQ9ా పKవకN లను హతమ ేయ చుండ%ా TEను ేZిన Tx
P>న9ాడ9:ౖన క; Vనబ(fన ాx? TEను PQ9ా పKకNలలk నూరF
మం" గ హక; ఏబేZి మంపన xA, అన` ానమ >Ad 9ా#S"
ÌింAJ". 15 ఇపడ అ}బ నను` చంపనటB
6 %ా P>న9ా" దగ¶ రక;
P, ఏÚయ Pచdట ఉTx`డ" ెపమ" వ Txక; ఆజ® ఇచుdచుTx`9E
అ" మనVేయ%ా 16 ఏÚయఎవ" స"`¥" TEను "ల;వబ(fయ Tx`T°,
ఇWా\Pల; ేవ(ైన ఆ PQ9ా yవమ డ "జమ %ా ఈ నమ న TEను
అ}బ ను ద#Sîంచుదున" ెపచుTx`నT:ను. అంతట ఓబx అ}బ ను
ఎదు#tనబ¢P ఆ వరN మనమ ను ె>యజ³య%ా ఏÚయను క>Zినుట?r
అ}బ బయల;ే#?ను. 17 అ}బ ఏÚయను చూAఇWా\Pల;9ా#S"

శ\మ12టC B9ాడవ 9E ా9ాయ" అత" అన%ా 18 అతడTEను ాను,
PQ9ా ఆజ® లను %?rనక బయల;ేవత ననుస#Sంచు వను,  తం(fK
Pంట-9ారFను ఇWా\Pల;9ా#S" శ\మ12టC B9ా#?r య Tx`రF. 19 అPే ఇపడ
వ ఇWా\Pల;9ా#S నంద#S", PQజ?బ¿ల; Ìించుచున` బయల;ేవత
పKవకN ల; Txల;గ వందల ఏబమం", అÌL#ాేV1 పKవకN లsౖన Txల;గ వందల
మం" Tx±దw క; క#?4ల; పర తమ నక; 1ిల;వనంపమ" ె12uను. 20
అ}బ ఇWా\Pల;9ా రంద#S±దw క; దూతలను పం1ి,పKవకN లను క#?4ల;
పర త మ నక; సమకc#?dను. 21 ఏÚయ జనులంద#S దగ¶ రక; వAd PQTx`ళ6
మటBCక; ]రF #?ండ తలంపల మధ తడ బడచుందురF? PQ9ా ేవ(ైే
ఆయనను అనుస #Sంచు(f,బయల; ేవ(ైే 9ా" ననుస#Sంచుడ" పKక టన
ేయ%ా, జనుల; అత"I పKతpతN రమ %ా ఒక మటMౖనను పల;కక P#S. 22
అపడ ఏÚయPQ9ాక; పKవకN లsౖన 9ా#Sలk TEను ఒకడTE WÌింA
య Tx`ను; అPే బయల;నక; పKవకN ల; Txల;గ వందల ఏబమం
య Tx`రF. 23 మక; #?ండ ఎడ6 ను ఇయ (f. 9ారF 9ాట-లk ఒకx" ÅరF"
x" తpనకల;%ా ేZి, I\ంద అ%S` P!య 9Eయక;ండTE x"" కటMC ల]ద
ఉంచవలsను, #?ండవ PQదw ును TEను Zిదzమ ేZి, I\ంద అ%S` P!య
9Eయక;ండTE x"" కటMC ల]ద ఉంచుదును. 24 తరF9ాత ]రF ] ేవత
1LరFనుబట-C ాKరÍన ేయ (f; TET:ౖే PQ9ా Txమమ నుబట-C ాKరÍన
ేయ దును. ఏ ేవడ కటMC లను తగ లబ¿టC Bటేత పKతpతN ర!చుdT° ఆయTE
ేవడ" "శdPంచుదమ రండ" ఏÚయ మరల జనుల ెపu%ా
జనులందరFనుఆ మట మంAద" పKతpతN ర !Ad#S. 25 అపడ ఏÚయ

బయల; పKవకN లను 1ి>A]రF అTEక;లsౖయ Tx`రF గనుక ]#³ nదట ఒక
PQదw ును ÅరF" Zిదzమ ేZి ] ేవత 1LరFనుబట-C ాKరÍన ేయ డ; అPే
]రF అ%S`P!య I\ంద 9Eయవదw " ెపu%ా 26 9ారF తమక; ఇయబ(fన
PQదw ును ¬Zి" Zిదzమ ేZి, ఉదయమ nదల;" మ¥xహ`మ
వరక;బయల, మ ాKరÍన Vనుమ" బయల; 1LరFనుబట-C ాKరÍనేZి#S %ా"
±క మటPQనను పKతpతN ర!చుd9ా(ెవడను లక%ా, 9ారF xమ ేZిన
బ>1ీఠమ TUదwగంతpల;9Eయ nదల;12ట-C#S. 27 మ¥xహ`మ ా%ా
ఏÚయ9ాడ ేవ(ైయ Tx`డ. 12దw³కల; 9Eయ (f; 9ాడ ఒక9Eళ ¥xనమ
ేయ చుTx`(ే¹, దూరమ న నుTx`(ే¹, పKయణమ ేయ చుTx`(ే¹,
9ాడ "దKవచుTx`(ే¹, ]రF ఒక9Eళ లపవలZి య న`ే¹ అ"
అప}సమ ేయ%ా 28 9ారF మ#S గట-C %ా ³కల;9Eయ చు, రకN మ
ారFమటBCక; తమ మ#ాద పన కతp
N లను శసN మ లను తమ
ేహమ లను ÅZినుచునుం(f#S. 29 ఈ పKారమ మ¥xహ`న తరF9ాత
అసN మయ T:ౖ9Eదమ అ#Suంచు సమయమ వరక; 9ారF పKకటనమ ేయ చు
వAd#S %ా", మటPQనను పKతpతN ర!చుd 9ా(ైనను లmమ ేZిన9ా(ైనను
లక PQను. 30 అపడ ఏÚయTx దగ¶ రక; రండ" జనులంద#S ెపu%ా
జనులందరFను అత" దగ¶ రక; వAd#S. అతడ I\ంద పడ ోKయబ(fయ న`
PQ9ా బ>1ీఠమ ను బµగ ేZి, 31 య9ా9ాక; పKతm Txమమ
ఇWా\Pలగ న" 9ా%ాwనమ TUంన యÅబ సంతJ %తKమ ల లsకపన
పం(ెKండ #ాళ6 ను ¬Zి" 32 ఆ #ాళ6 ేత PQ9ా Txమమ న ఒక
బ>1ీఠమ కట-C ంA, x"చుటBC #?ండ మ"కల %Sంజల; పటBCనంత లkతp%ా

కందకnకట- తKV ంA 33 కటMC లను క\మమ %ా 1L#Sd PQదw ును తpనకల;%ా ÅZి
ఆ కటMC ల]ద ఉంA, జనుల; చూచుచుండ%ా]రF Txల;గ ¾ట6 "ండ ళØ
6 "ం1ి
దహనబ> పమంసమ ]దను కటMC ల]దను య డ" ె12uను 34
అPQన తరF9ాత#?ండవ మరF ఆ పKార¤ ేయ డ" అతడ ెపu%ా 9ారF
#?ండవ మరFను ఆలగ ేZి#S; మడవ మరFను ేయ డన%ా 9ారF మడవ
మరFను ేZి#S; అపడ 35 ఆ ళØ
6 బ> 1ీఠమ చుటBCను #S6 ా#?ను;
మ#Sయ అతడ కందకమ ను ళ6  "ం12ను. 36 అసN మయ T:ౖ9Eదమ
అ#Suంచు సమయమ న పKవకN యగ ఏÚయ దగ¶ రక; వAd PÀలగ
ాKరÍనేZ2నుPQ9ా, అబµK}మ ఇ¯ాqక; ఇWా\Pల;ల ే9ా,
ఇWా\PÚయ ల మధ వ ేవడ9:ౖ య Tx`వ"య , TEను  ZLవక;డT:ౖ
య Tx`న"య , ఈ ారమ ల"`య  Z2లవ ేత ేZిJన"య ఈ
నమ న కనుపరచుమ . 37 PQ9ా, Tx ాKరÍన ఆలIంచుమ ;
PQ9ా9:ౖన 9E ేవడ9:ౖ య Tx`వ"య , వ 9ా#S హృదయమ లను 
తటBCక; JరFగేయ దువ"య ఈ జనులక; ె>య నటB
6 %ా Tx ాKరÍ న
అం%§క#Sంచుమ . 38 అతడ ఈలగ న ాKరÍన ేయ చుండ%ా PQ9ా అ%S`
%S, దహనబ> పవను కటMC లను #ాళ6 ను బ %S¶" ద¨©ంA కందకమందున`
ళ6 ను ఆ#SేZ2ను. 39 అంతట జనులందరFను x" చూA
¯ా%Sలప(fPQ9ాP ేవడ,PQ9ాP ేవడ అ" ³కల;9EZి#S. 40
అపడ ఏÚయఒక"T:ౖన త1ిuంచు " "యక బయల; పKవకN లను
పటBCనుడ" 9ా#SI Z2లVయ%ా జనుల; 9ా#S" పటBC"#S. ఏÚయ ×ను
9ాగ దగ¶ రక; 9ా#S" "P అకడ 9ా#S" వ¥ంెను. 41 1ిమ4ట

ఏÚయV¯ాNర న వరªమ వచుdనటB
6 %ా ధ " పటBCచున`, వ P
´¢జనమ ేయ మ" అ}బ  ెపu%ా 42 అ}బ ´¢జనమ ేయబ¢PQను
%ా", ఏÚయ క#?4ల; పర తమ ]I P TEల]ద ప(f మ ఖమ
¹ాళ6 మధ ఉంచుT:ను. 43 తరF9ాత అతడ తన xసు" 1ి>Aవ
12ౖIP సమ దKమ 9:ౖప చూడమన%ా 9ాడ రకPQI ార¸A
ఏ!య కనబడలదన%ా అతడఇంక ఏడ మరFల; P చూడమ"
ె12uను. 44 ఏడవ మరF అతడ చూA అ% మ"Ìి ెP యంత Aన`
¤ఘమ సమ దKమ నుం(f 12ౖI ఎక;చున`దT:ను. అపడ ఏÚయవ
అ}బ దగ¶ రక; Pవ 9:ళ6క;ండ వరª మ "ను` ఆపక;ండనటB
6 
రథమ ను Zిదz పరచు" మ4" ెపమ" 9ా"" పం12ను. 45 అంతలk
ఆాశమ ¤ఘమ లను %ా>9ానను ారF క4ను; ¹12ౖన 9ాన
క;#SZ2ను గనుక అ}బ రథI PQజ?K Pల;నక; 9:È6PQను. 46
PQ9ా హసN మ ఏÚయనుబలపరచ%ా అతడ నడమ ë%Sంచు"
అ}బ కంటM మ ందు%ా పరF%?JN" P PQజ?KPల; గ మ4మ TUదwక;
వెdను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 19
1 ఏÚయ ేZినదంతయ ను అతడ ఖడ¶ మ ేత పKవకN ల... నంద#S" చం1ింAన
సంగJయ ను అ}బ PQజ?బ¿ల;నక; ె>యజ?పu%ా 2 PQజ?బ¿ల; ఒక
దూతేత ఏÚయక; ఈ వరN మనమ పం1ింెను#³ప ఈ 9Eళక; TEను  ాKణ
మ ను 9ా#Sలk ఒక" ాKణమ వలs ేయ"PQడల ేవడ Txక; %tపu

అాయమ కల;గజ³య ను%ాక. 3 ాబట-C అతడ ఈ సమxరమ ె>Zి",
లA తన ాKణమ ాాడ నుట?r P, యx సంబంధన బ¿P#ª?బµక;
ే#S, అచdట ఉండమ" తన xసు" ె1ిu 4 xను ఒక నపKయణమ
అరణమ లk"I P ±క బద#§వృmమ I\ంద కcరFdం(f, మరణx
1Lmగల9ా(ైPQ9ా, Tx 1ితరFలకంటM TEను ఎక;వ9ాడను ాను,
ఇంతమటBCక; xల;ను, Tx ాKణమ ¬Zినుమ అ" ాKరÍనేZ2ను. 5 అతడ
బద#§వృmమ I\ంద పరFం(f "Kంచుచుండ%ా ఒక ేవదూత వAd అత"
మ ట-C వ లA ´¢జనమ ేయ మ" ె12uను. 6 అతడ చూAనంతలk అత"
తలదగ¶ ర "పల ]ద ాలdబ(fన అపuమ ను ళ6 బ (fi య కనబ(ెను గనుక
అతడ ´¢జనమ ేZి J#S%S పరFం(ెను. 7 అPే PQ9ా దూత
#?ండవమరF వAd అత" మ ట-C  శINI !ంAన పKయణమ క; Zిదz
య న`, వ లA ´¢జనమ ేయ మ" ె1ిuనపడ 8 అతడ లA
´¢జనమ ేZి, ఆ ´¢జనప బలమ ేత నల;వ #ాJKంబగళØ
6 పKయణమ ేZి,
ేవ" పర తమ" 1LరF12టCబ(fన #³బ నక; వAd 9 అచdట ఉన` ±క
గ హలkే#S బసేZ2ను. PQ9ా9ాక; అత"I పKతmఏÚయ, Pచdట
9E! ేయ చుTx`వ" అత" నడగ%ా 10 అతడఇWా\Pల; 9ారF 
"బంధనను KZి 9EZి  బ>1ీఠమ లను పడ%tట-C  పKవకN లను ఖడ¶ మ ేత
హతమ ేZి#S. Z2ౖనమ ల క¥పJయ ేవడనగ PQ9ా రక; మ}
#షమ గల9ాడT:ౖ TEను ఒక డనుమతK¤ !%S>య ండ%ా 9ారF Tx
ాKణమ ను కcడ ¬Zి9Eయ ట?r చూచుచుTx`ర" మనVేZ2ను. 11
అందుాయనవ P పర తమ ]ద PQ9ా సమ ఖమందు ">A

య ండమ" Z2లVెdను. అంతట PQ9ా ఆ 9:ౖపన సంచ#Sంప%ా బలన
12ను%ా> లెను, PQ9ా భయమ నక; పర తమ ల; బదw లPQను; hలల;
(Tx` న`మ లPQను %ా" PQ9ా ఆ %ా> ెబËయందు పKతmమ
ాలదు. %ా> Pన తరF9ాత భకంపమ క>%?ను %ా" ఆ భకంపమ నందు
PQ9ా పKతmమ ాలదు. 12 ఆ భకంపన తరF9ాత రFప పటMC ను
%ా" ఆ రFపనందు PQ9ా పKతmమ ాలదు, రFప ఆ%S%ా
!I> "మ4ళమ %ా మటలడ ఒక స రమ Vనబ(ెను. 13 ఏÚయ x"
V" తన దుపuట- మ ఖమ కప" బయల;ే#S గ హ9ాIట ">ెను.
అంతలk ఏÚయ, ఇచdట 9E! ేయ చుTx`వ" ±కడ ప>Iన మట
అత"I Vనబ(ెను. 14 అందుకతడఇWా\ Pల;9ారF  "బంధనను KZి9EZి 
బ>1ీఠమ లను పడ%tట-C  పKవకN లను ఖడ¶ మ ేత హతమ ేZి#S. Z2ౖన
మ లక¥పJయ ేవడనగ PQ9ా రక; మ} #షమ గల9ాడT:ౖ TEను
ఒకడను మతK¤ !%S>య ండ%ా 9ారF Tx ాKణమ ¬Zి9Eయ ట?r చూచు
చుTx`ర" ె12uను. 15 అపడ PQ9ా అత"I Z2ల VAdన ేమన%ావ
మర> అరణమర¶ మ న దమసు నక; P x"లk పK9EhంA Zి#Sయ
ేశమ ]ద హజjPల;నక; పటµCÌLకమ ేయ మ ; 16 ఇWా\Pల; 9ా#S]ద
"ంÌీక;మరF(ైన PQహÉక; పటµCÌLకమ ేయ మ ; క; మరF%ా
పKవకN PQయ ండటక; ఆబéలs4 ల9ా(ైన ాాతp క;మరF(ైన ఎÚాక;
అÌLకమ ేయ మ . 17 హజjPల;±క ఖడ¶ మ ను త1ిuంచును9ా#S"
PQహÉ హతమ ేయ ను; PQహÉ ±క ఖడ¶ మ ను త1ిuంచును9ా#S"
ఎÚా హతమ ేయ ను. 18 అPనను ఇWా\Pల; 9ా#Sలk బయల;నక;

¹ాళ
6 నకయ , T°ట- 9ా" మ దుw 12టC Bనకయ నుండ ఏడ 9Eలమం
Txక; ఇంకను !%S>య ందురF. 19 ఏÚయ అచdటనుం(f Pన తరF9ాత
అత"I ాాతp క;మరF(ైన ఎÚా కనబ(ెను. అతడ తన మ ందరనున`
పం(ెKండ అరకల PQడ6ేత దుI దు"`ంచుచు పం(ెKండవ అరక xను
ల;చుం(ెను. ఏÚయ అత" ేర బ¢P తన దుపuట- అత"]ద 9Eయ%ా 20
అతడ ఎడ6 ను V(fA ఏÚయ9:ంట పరF%?JNTEను P Tx త>దండKలను
మ దుw12టC B" J#S%S వAd "ను` 9:ంబ (fంెదన" ె1ిu అత"" Z2లవడగ%ా
అతడP రమ 4, Txవలన క; "రËంధమ లద" ె12uను. 21 అందు
కతడ అత"" V(fA 9:È6 ా(f PQడ6ను ¬Zి, వ¥ంA 9ాట-మంసమ ను
%t#SNTUగల ేత వంటేZి జనులక; వ(fi ం ెను. 9ారF ´¢జనమ ేZిన తరF9ాత
అతడ లA ఏÚయ 9:ంబ(f 9:È6 అత"I ఉపxరమ ేయ చుం(ెను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 20
1 తన±దw గ ఱÃ మ లను రథమ లను సమకcరFd"న మ పu ఇదw రF
#ాàల;ండ%ా Zి#Sయ#ాజ?ౖన బ¿నúదదు తన Z2ౖనమంతట-" సమకcరFd"
బయల;ే#S ¹Öనుక; మ టC (f 9EZి x"]ద య దz మ ేZ2ను. 2 అతడ
పటC ణమందున` ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన అ}బ TUదwక; దూతలను పం1ి 3 
9:ం(fయ  బం%ారమ ను Tx9E,  ´µరలలkను  1ిల6లలkను
¯êందరమ గల9ారF Tx9ార" బ¿నúదదు Z2లVచుdచుTx`డ" 9ా#Sేత
వరN మనమ ె>యజ³Z2ను. 4 అందుక; ఇWా\Pల; #ాàTx P>న9ాడ9:ౖన
#ాజj, VAdన Z2లవపKారమ TEనును Txక; క>%Sన సమసN మ ను 

వశమ న నుTx`మ"పKతpతN ర!Ad 9ా#S" పంప%ా 5 ఆ దూతల; P ఆ
మట ె>యజ³Zి J#S%S వAdబ¿నúదదు ఇటB
6 Z2ల VచుdచుTx`డ"
ె>యజ?1ిu#Sవ  9:ం(f"  బం%ారమ ను  ´µరలను  1ిల6లను Txక;
అపu%Sంప వలsన" TEను ±దw క; Tx ZLవక;లను పం1ియ Tx`ను. 6 #³ప ఈ
9Eళక; 9ారF  Pంట-"  ZLవక;ల Pండ6 ను ప#SWó¥ం చుదురF; అపడ 
కంట-I ఏ Pంప%ా నుండT° x"" 9ారF ేతపటBC" ¬Zి" వదురF.
7 ా%ా ఇWా\Pల; #ాà ేశప 12దwలనంద#S" 1ిల;వ నం1ింAబ¿నúదదు
´µరలను 1ిల6లను 9:ం(f బం%ారమ లను పటBCందున" వరN మనమ పంప%ా
TEను ఇయన" ెపuలదు; ఆ మనుషpడ ేయ %రFచున` ¹సమ ఎట-C ో
అ ]రF ె>ZినుడT:ను. 8 వత" మట Vనవదుw, x"I ఒపనవదుw
అ" ఆ 12దwల;ను జనులందరFను అత" ె1ిu#S, 9 గనుక అతడ]రF #ాజ?ౖన
Tx P>న 9ా" ె>యజ?పuవలZినేమన%ావ nదట  ZLవక;డT:ౖన
Txక; ఇAdపం1ిన ఆజ® ను TEను తపuక అనుస#Sంతpను %ా", Vపడ
Z2లVAdన x"" TEను ేయలన" బ¿నúదదు దూతల ెపడT:ను. ఆ
దూతల; P బ¿నúదదుTUదwక; వAd ఆ పKతpతN రమ ె>యజ³య%ా 10
బ¿నúదదు మరల అత" ±దw క; దూతలను పం1ిTxకcడ వAdన
9ారందరFను 1ి(f?డ ఎJN " వటక; ¹Öను ±క ధూÈ x>నPQడల
ేవతల; Txక; %tపu అాయమ కల;గజ³య దురF %ాక అ" వరN మనమ
ేZ2ను. 11 అందుక; ఇWా\Pల;#ాàతన ఆయ ధమ ను నడమ న
ë%Sంచును9ాడ x"V1ిu ¬Zి 9EZిన9ా"వలs అJశయపడకcడద"
ెపడT:ను. 12 బనú దదును ఆ #ాàల;ను గ (xరమ లయందు Vందు జ#S

%Sంచునుచుండ%ా, ఈ పKతpతN రమ 9ా#SI వెdను గనుక అతడ తన
ZLవక;లను 1ి>1ింA య దz మ నక; Zిదz పడడ" ఆజj®1ింెను. 9ారF
సన`దుzలsౖ పటC ణమ ఎదుట "ల;వ%ా 13 పKవకN PQన ±కడ ఇWా\Pల;
#ాజ?ౖన అ}బ TUదwక; వAd అత" ఇట6 T:నుPQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఈ %tపu దండంతయ వ చూAJ9E; TEను
PQ9ాన" వ గ\¨©ంచునటB
6 TEడ x"" ేJ కపu%Sంెదను. 14 ఇ
PQవ#Sేత జరFగ న" అ}బ అడగ%ా అతడ#ాజj¥పతpలలk ఉన`
¸°వనులేత జరFగ న" PQ9ా Z2ల VచుdచుTx`డ" ె12uను.
య దz మ ను ఎవరF ఆరంభమ ేయవలsన" #ాà అడగ%ా అతడ9E అ"
పKతpతN ర!ెdను. 15 9:ంటTE అతడ #ాజj¥పతpలలk ఉన` 9ా#S లsకచూడ%ా
9ారF #?ండవందల మ పu ఇదw #?r#S. తరF9ాత జనులను, అన%ా ఇWా\Pల;
9ా#Sనంద#S" లsIంప%ా 9ారF ఏడ9Eల మంPQ#S. 16 మ¥xహ`మందు రF
బయల;ేర%ా బ¿నúదదును అత"I సహారFలsౖన ఆ మ పu ఇదw రF #ాàల;ను
గ (xరమ లలk xK%S మతp
N లsౖ య ం(f#S. 17 #ాజj¥పతpలలkనున` ఆ ¸°వనుల;
మ ందు%ా బయల; ే#Sనపడ సంగJ ె>Zినుట?r బ¿నúదదు ంద#S"
పం12ను. ¹Öనులkనుం(f ందరF వAdయ Tx`ర" బంటBల; ె>యజ³య%ా
18 అతడ9ారF సమ¥xనమ %ా వAdనను య దz మ ేయ వAdనను 9ా#S"
సyవల;%ా పటBC"రండ" ఆజj®1ింెను. 19 #ాజj¥పతpలలkనున` ఆ
¸°వనుల;ను 9ా#S కcడనున` దండ9ారFను పటC ణమ లkనుం(f బయల;ే#S
20 పKJ9ాడ తను` ఎ#SంAన 9ా"" చంప%ా Zి#Sయనుల; ా#SP#S.
ఇWా\Pల;9ారF 9ా#S" తరFమ చుండ%ా Zి#Sయ #ాజ?ౖన బ¿నúదదు గ ఱÃ I

#ðతpల గడ త1ిuంచు" PQను. 21 అంతట ఇWా\Pల; #ాà బయల;ే#S
గ ఱÃ మ లను రథమ లను ఓ(fంA Zి#Sయనులను బహÑ%ా హతమ ేZ2ను. 22
అపడ ఆ పKవకN ఇWా\Pల; #ాàTUదwక; వAdవ బలమ ెచుdనుమ ,
వ ేయవలZిన x"" క"12ట-C య ండమ , ఏ(xTxట-I Zి#Sయ#ాà
]I మరల వచుdన" అత" ె12uను. 23 అPే Zి#Sయ #ాà ZLవక;ల;
అత" ఈలగ మనV ేZి#S9ా#S ేవతల; ండేవతల; గనుక 9ారF
మనకంటM బలవంతpలsౖ#S. అPే మనమ xనమందు 9ా#S య దz మ
ేZిన PQడల "శdయమ %ా 9ా#S" %?ల;చుదుమ . 24 ఇందుక; ]రF
ేయవలZిన ేమన%ా, ఆ #ాàలలk ఒక" 9ా" 9ా" ఆ¥పతమ లkనుం(f
¬Zి9EZి 9ా#SI బదుల;%ా ZLTx¥పతpలను "రÞ PంA 25 వ %tటBC"న
బలమ ఎం అంత బలమ ను, గ ఱÃ మ లక; గ ఱÃ మ లను రథమ లక;
రథమ లను లsIంA గ ేయ మ ; అపడ మనమ xనమ నందు
9ా#S య దz మ ేZినPQడల అవశమ %ా మనమ 9ా#S" %?ల; చుదమ"
మనV ేయ%ా అతడ 9ారF ె1ిuన మట V" ఆ పKారమ ేZ2ను. 26 ాబట-C
మరFసంవతqరమ బ¿నúదదు Zి#Sయనులను సమకc#Sd లsకచూA బయల;ే#S
P ఇWా\Pల;9ా#S య దz మ ేయ ట?r ఆÓ2క;నక; వెdను. 27
ఇWా\Pల; 9ారందరFను గ ేయబ(f Zిదz 9ా#S" ఎ#Sంప బయల;ే#S#S.
ఇWా\ Pల;9ారF ¤క1ిల6ల మందల; #?ంట-వలs 9ా#SPQదుట %Sయ ం(f#S %ా"
ేశమ Zి#Sయనులేత కపuబ(f య ం(ెను. 28 అపడ ైవజను(ైన ±కడ
వAd ఇWా\ Pల; #ాà ఇట6 T:నుPQ9ా Z2లVచుdన
ేమన%ాZి#Sయనుల; PQ9ాండలక; ేవ(ే%ా" లkయలక; ేవడ

ాడ" అనుందురF; అPే TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" ]రF
ె>ZినునటB
6 ఈ %tపu సమహమంతయ  ేJI అపu%Sంెదను. 29 9ారF
ఎదురFమ ఖమ ల;%ా ఏడనమ ల; గ (xరమ ల; 9EZి" య ం(fన
తరF9ాత ఏడవ నమందు య దz మ నక; క>Zిన%ా ఇWా\Pల;9ారF ఒక
నమంే Zి#Sయనుల ాలËలమ లmమం" హతమ ేZి#S. 30 తIన9ారF
ఆÓ2క; పటC ణమ లk"I ా#S%ా అచdటనున` ±కాKారమ
WÌింAన9ా#Sలk ఇరFవ Pడ 9Eలమం ]ద ప(ెను. బ¿నúదదు ా#SP ఆ
పటC ణమందు పK9EhంA ఆ యగదులలk ర%ా 31 అత" ZLవక;ల;ఇWా\Pల;
9ా#S #ాàల; దయపరFల" ¤మ Vంట-! గనుక క; అనుకcలనPQడల
¤మ నడమ నక; %T:ల; కటBC" తల]ద xKళØ
6 9EZి" ఇWా\Pల;
#ాàTUదwక; వదుమ ; అతడ  ాKణమ ను రfంచు TE¹ అ" #ాà
అన%ా #ాà అందుక; సమ4Jంెను. 32 ావన 9ారF తమ నడమ లక;
%T:ల; కటBC" తల]ద xKళØ
6 9EZి " ఇWా\Pల; #ాàTUదwక; వAd
xసు(ైన బ¿నúదదుదయేZి నను` బKదుక"మ4" మనV ేయ ట?r మమ 4ను
పం12న" ెపu%ా అతడబ¿నúదదు Tx సదరFడ, అతడ ఇంకను సyవ(ై
య Tx`(x అ" య(f%?ను. 33 అపడ ఆ మనుషpల; సంగJ గ\¨©ంA అత"
మనసుq ఏలగ న నున`ో అ "శdయమ %ా గ #?N#S%S ఆ
మటనుబట-C బ¿నúదదు క; సదరF(ే అ" ెపu%ా అతడ]రF 9:È6 అత""
డ" రండT:ను. బ¿నúదదు తన±దw క; #ా%ా అతడ తన రథమ ]ద అత"
ఎIంచుT:ను. 34 అంతట బ¿నúదదుతమ తం(fK ేJలkనుం(f Tx తం(fK
¬Zి"న పటC ణమ లను TEను మరల అపu%Sంెదను; మ#Sయ Tx తం(fK

¹Öనులk ధులను కట-C ంచు"నటB
6 దమసులk తమరక; తమరF
ధులను కట-C ంచు నవచుdను అ" అత" ెపu%ా అ}బ ఈ పKారమ %ా
 సం¥ేZి "ను` పం1ి9Eయ దున" ె1ిu అత" సం¥ేZి అత"
"ెdను. 35 అంతట పKవకN ల hషpలలk ఒకడ PQ9ా ఆజ® ేత తన
ె>ా"నను` టBCమన%ా అతడ అత" టBCటక; ఒపuకPనపడ 36
అతడవ PQ9ా ఆజ® క; లkబడకJV గనుక వ నను` V(fA%ాTE
Zింహమ "ను` చంపన" అత" ె12uను. అతడ 9:È6%ాTE Zింహnకటఅత"I ఎదు#?r అత"" చం12ను. 37 తరF9ాత మ#S±కడ అత"I
కనబ(fనపడ అతడనను` టBCమన%ా అతడ అత" ట-C %ాయ పరెను.
38 అపడ ఆ పKవకN P, కండ6 ]ద ా%ా కటBC" మరF 9Eషమ 9EZి",
మర¶ మందు #ాà ±క #ాక?r క"12టC B" య ం(f 39 #ాà వచుdట చూA
ëగ¶ ర%ా #ాà ఈలగ మనV ేZిT:ను xసుడT:ౖన TEను య దz మ లk"I
Pయ ండ%ా ఇ% ఒకడ ఇటB J#S%S ఒక మనుషp" Tx±దw క; డ"
వAd PÀ మనుషp" క"12టC Bమ ; ఏ Vధమ %ాT:ౖనను 9ాడ త1ిuంచు"
PనPQడల 9ా" ాKణమ నక; మరF%ా  ాKణమ వను; లx వ
#?ండ మణ గ ల 9:ం(f" ఇయవలsనT:ను. 40 అPే  xసుడT:ౖన TEను
ప"]ద అకడకడ JరFగ చుండ%ా 9ాడ కనబడకPQను. అపడ ఇWా\
Pల;#ాàక; 9E ¬రFu ¬రFËంట-V గనుక వె1ిuనటBC%ాTE క;
జరFగ ను అ" అత"I Z2లVయ%ా 41 అతడ త రప(f తన కండ6 ] ా%ా
¬Zి9Eయ%ా చూA అతడ పKవకN లలk ఒకడ" #ాà లsdను. 42 అపడ
అతడPQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTEను శ1ింAన మనుషp" వ 

ేJలkనుం(f త1ిuంచు" "AdJV గనుక 9ా" ాKణమ నక; మరF%ా 
ాKణమ ను, 9ా" జనులక; మరF%ా  జనుల;ను అపu%Sంప బడదుర"
#ాà అన%ా 43 ఇWా\Pల;#ాà మJ మ డచు "న9ా(ై Åపమ 
¹Öనులk" తన నగరFనక; వెdను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 21
1 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాత PQజ?KPల;లk ¹Öను #ాజ?ౖన అ}బ నగరFను
ఆను" PQజ?KPల;9ా(ైన Txబ¢తpనక; ఒక xKmట క>%Sయ ండ%ా 2
అ}బ Txబ¢తpను 1ి>1ింA xKm ట Tx నగరFను ఆను" య న`
గనుక అ Txక; కcరటIమ 4 x"I పKJ%ా x"కంటM మంA xKmట
Iెdదను, లx క; అనుకcలన PQడల x"" క\యమ నIమ4"
అ(f%?ను. 3 అందుక; Txబ¢తpTx 1ిKx#Sèతమ ను  Iచుdటక; Txక;
ఎంతమతKమ ను వల6 పడద" ెపu%ా 4 Tx 1ిKx#Sèతమ ను  Iయన"
PQజ?KPÚయ (ైన Txబ¢తp తన ె1ిuనx""బట-C అ}బ మJ
మ డచు"న9ా(ై Åపమ  తన నగరFనక; P మంచమ ]ద పరFం(f
PQవ#Sను మటలడకయ ´¢జనమ ేయకయ ఉం(ెను. 5 అంతట అత"
´µరPQన PQజ?బ¿ల; వAdవ మJ మ డచు"న9ాడ9:ౖ ´¢జనమ
ేయక య ం(ెద9Eమ" అత" నడగ%ా 6 అతడ ఆ ఇట6 T:ను
xKmటను క\యమ నక; TxIమ 4; లక క; అనుకcలనPQడల x"I
మరF%ా మ#S±క xKmట  Iెdదన", PQజ?K PÚయ (ైన Txబ¢తp
TEను ెపu%ా అతడTx xKmట  IయనT:ను. 7 అందు కత" ´µరPQన

PQజ?బ¿ల;ఇWా\Pల;లk Vపడ #ాజప#Sాలనమ ేయ టలx? లA
´¢జనమ ేZి మనసుqలk సంషమ %ా ఉండమ ; TETE PQజ?KPÚయ (ైన
Txబ¢తp xKmట I1ిuంెదన" అత" ె1ిu 8 అ}బ 1Lరట x×దు
9ాKPంA అత" మ దK మ KంA, ఆ x×దును Txబ¢తp "9ాసమ
ేయ చున` పటC ణప 12దwలక;ను ¯ామంతpలక;ను పం12ను. 9 ఆ x×దులk
9ాKPంAన ేమన%ాఉప9ాసనమ జరFగవలsన" ]రF xట-ంA Txబ¢తpను
జనులPQదుట "ల;వబ¿ట-C 10 వ ేవ"" #ాàను దూÌింAJవ" అత"]ద
¯ాmమ పల;క;టక; ప"Iమ>న Pదw రF మనుషpలను Zిదzపరచు(f; ¬రFu
అPన]దట అత" బయట-I ¬Zి" P #ాళ6  xవ%tటBC(f. 11 అత"
పటC ణప 12దwల;ను పటC ణమందు "వZించు ¯ామంతpల;ను PQజ?బ¿ల; తమక;
పం1ిన x×దు పKారమ %ా జ#S%SంA#S. 12 ఎట6 న%ా 9ారF ఉప9ాసనమ
xట-ంA Txబ¢తpను జనుల PQదుట "ల;వబ¿ట-C#S. 13 అపడ ప"Iమ>న
Pదw రF మనుషpల; సమజమ లk పK9EhంA అత" PQదుట
కcరFdం(fTxబ¢తp ేవ"" #ాàను దూÌింెన" జనుల సమmమ న
Txబ¢తp]ద ¯ాmమ పల;క%ా 9ారF పటC ణమ బయట-I అత"" ¬Zి"
P #ాళ6  xవ%tట-C #S. 14 Txబ¢తp #ాJెబËలేత మరణమPQన" 9ారF
PQజ? బ¿ల;నక; వరN మనమ పంప%ా 15 Txబ¢తp #ాJ ెబËల ేత
మరణమPQన" PQజ?బ¿ల; V"Txబ¢తp సyవడ ాడ, అతడ చ"PQను
గనుక వ లA PQజ?K PÚయ (ైన Txబ¢తp క\యమ నక; IయTUల6క
Pన అత" xKmటను ¯ా ¥ºనపరచునుమ" అ}బ  ె12uను. 16
Txబ¢తp చ"PQన" అ}బ V" లA PQజ?KPÚయ (ైన Txబ¢తp

xKmటను ¯ా ¥ºన పరచునబ¢PQను. 17 అపడ PQ9ా9ాక;
JÌీËయ (ైన ఏÚయక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 18 వ లA
¹Öనులkనున` ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన అ}బ ను ఎదు #tనుటక;
బయల;ేరFమ , అతడ Txబ¢తp±క xKmటలk ఉTx`డ; అతడ x""
¯ా ¥ºనపరచు నబ¢PQను. 19 వ అత" చూA PÀలగ పKకట-ం
చుమ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాº" ¯ా ¥ºన పరచునవలsన" వ
Txబ¢తpను చం1ిJVగx. PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఏ సÍ లమందు
క;కల; Txబ¢తp రకN మ ను Tx?T° ఆ సÍ లమంే క;కల;  రకN మ ను
"జమ %ా Txక;న" అత" ె12uను. 20 అంతట అ}బ ఏÚయను చూATx
పగ9ా(x,  ేJలk TEను Aక;బ(fJTx? అ" పల;క%ా ఏÚయ
ఇట6 T:నుPQ9ా దృÌిC I ×డ ేయ టక; "ను` 9E అమ 4" య Tx`వ
గనుక Tx ేJలk వ AIJV. 21 అందుక; PQ9ా ఈలగ
Z2లVెdనుTEను  ]I అా యమ ర1ిuంెదను;  సంతJ9ా#S"
Txశమ ేతpను; అల;uల! ఘనుల! ఇWా\Pల;9ా#Sలk అ}బ పmమ న
ఎవరFను లక;ండ పరFషpలనంద#S" "ర4లమ ేతpను. 22 ఇWా\Pల;9ారF
ాపమ ేయ టక; వ ారక;డ9:ౖ Txక; Åపమ పట-C ంAJV గనుక T:బµతp
క;మరF(ైన య#tబµమ క;టBంబమ నక;ను అ¨ßయ క;మరF(ైన బPQా
క;టBంబమ నక;ను TEను ేZినటB
6  క;టBంబమ నక; ేయ దున"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 23 మ#Sయ PQజ?బ¿ల;నుగ#Sd PQ9ా
Z2లVచుdన ేమన%ాPQజ?KPల; ాKారమ TUదw క;కల; PQజ?బ¿ల;ను
J"9Eయ ను. 24 పటC ణమందు చచుd అ}బ సంబం¥క;లను క;కల;

J"9Eయ ను; బయట-భమ లలk చచుd9ా#S" ఆాశప{ల; J"9Eయ ను అ"
ె12uను 25 తన ´µరPQన PQజ?బ¿ల; 1LK#³పణేత PQ9ా దృÌిC I ×డేయ
తను` xను అమ 4"న అ}బ వంట- 9ాడ ఎవ డను లడ. 26
ఇWా\PÚయ ల PQదుట "ల;వక;ండ PQ9ా 9:ళ6%tట-C న అ¹#§య ల
ఆxర#§J%ా Vగ\హమ లను 12టC B" అతడ బహÑ ¨Áయమ %ా పKవ#SNంెను.
27 అ}బ ఆ మటల; V" తన వసN  మ లను Aంప " %T:పటC కటBC"
ఉప9ాసమ ం(f, %T:పటC ]ద పరFం(f 9ాక;లపడచుండ%ా 28 PQ9ా
9ాక; JÌీËయ (ైన ఏÚయక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 29 అ}బ
Txక; భయప(f Vనయమ %ా పKవ#SNంచుట చూAJ9ా? Txక; భయప(f అతడ
Vనయమ %ా పKవ#SNంచుటేత ఆ అాయమ అత" ాలమ నందు
సంభVంపక;ండ ఆ1ి, అత" క;మరF" ాలమ నందు అత"
క;టBంëక;ల]I TEను x" ర1ిuంెదను.
#ాàల; nదట- గ\ంథమ 22
1 Zి#Sయనుల;ను ఇWా\Pల;9ారFను మడ సంవతqర మ ల; ఒక#S ఒకరF
య దz మ జ#S%Sంపక మ"#S. 2 మడవ సంవతqరమందు యx#ాజ?ౖన
PQాాతp బయల;ే#S ఇWా\Pల;#ాàTUదwక; #ా%ా 3 ఇWా\Pల;#ాà
తన ZLవక;లను 1ి>1ింA#ా¹J¶ లదు మనద" ]#?రFగ దురF; అPే
మనమ Zి#Sయ #ాà ేJలkనుం(f x" ¬Zినక ఊరక;Tx`మ" ె1ిu 4
య దz మ ేయ టక; Txకcడ వ #ా¹J¶ లదునక; వెdద9ా అ"
PQాాతpను అ(f%?ను. అందుక; PQాాతpTEను 9ాడTE; Tx

జనుల;  జనుల Tx గ ఱÃ మ ల;ను  గ ఱÃ మ ల అ" ఇWా\Pల; #ాà
ె12uను. 5 1ిమ4ట PQాాతpTEడ PQ9ా ±దw
Vxరణేయ దమ రండ" ఇWా\Pల; #ాà అన%ా 6 ఇWా\Pల;#ాà
xxప Txల;గ వందలమం పKవకN లను 1ి>1ింAయ దz మ ేయ టక;
#ా¹J¶ లదు]I దుTx క;ందుTx అ" 9ా#S న(f%?ను.
అందుక;PQ9ా x"" #ాజ?ౖన  ేJI అపu%Sంచును గనుక 7 ండ"
9ారF ె1ిu#S %ా" PQాాతpVxరణ ేయ ట?r రF తపuPQ9ా
పKవకN లలk ఒక(ైనను ఇకడ ల(x అ" అ(f%?ను. 8 అందుక;
ఇWా\Pల;#ాàఇవ
6 క;మరF(ైన ]ాయ అను ఒకడTx`డ; అత"x #ా
మనమ PQ9ా±దw Vxరణ ేయవచుdను %ా", అతడ నను`గ#Sd
¤ల; పKకట-ంపక ×(ే పKకట-ంచును గనుక అత"యందు Txక; ే షమ కలద"
PQా ాతp అన%ా PQాాతp#ాజ?ౖన ]రF ఆల గనవదw T:ను. 9
అపడ ఇWా\Pల; #ాà తన ప#S9ారమ లk ఒక"" 1ి>Aఇవ
6 క;మరF(ైన
]ాయను ఘÖమ %ా ఇక(fI ర1ిuంచుమ" Z2లVెdను. 10 ఇWా\Pల;
#ాàను యx#ాజగ PQాాతpను #ాజవసN మ ల; ధ#Sంచు",
¹Öను గV" దగ¶ రనున` VWాల సÍ లమందు గెw ల]ద ఆZీనులsౖ య ం(f,
పKవకN లందరFను 9ా#S సమmమందు పKకటన ేయ చుండ%ా 11 ?నయTx
క;మరF(ైన Zియ Pనుప మ 4ల; ేPంచు" వAdట-ేత వ
Zి#Sయనులను (fA Txశనమ ేతpవ" PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ"
ె12uను. 12 పKవకN లందరFను ఆ పనTE పKకటన ేయ చుPQ9ా
#ా¹J¶ లదును #ాజ9:ౖన  ేJI అపu%Sంచును గనుక వ x"]I P

జయnందుదువ అ" ె1ిu#S. 13 ]ాయను 1ిల;వబ¢Pన దూత పKవకN ల;
ఏకమ %ా #ాà మంA మటల; పల;క;చుTx`రF గనుక  మట 9ా#S
మటక; అనుకcలపరచుమ" అత" అన%ా 14 ]ాయPQ9ా Txక;
Z2ల Vచుdనేో ఆయన yవమ డ TEను x"TE పల; క;దునT:ను. 15
అతడ #ాàTUదwక; వAdనపడ #ాà]ాయ, 9Eమందువ? య దz మ
ేయ టక; ¤మ #ా¹J¶ లదు]I దుమ క;ందుమ అ" యడగ%ా
అతడPQ9ా x"" #ాజ9:ౖన  ేJI నపu %Sంచును గనుక వ
x"]IP జయnందుదువ" #ాà అT:ను. 16 అందుక; #ాàేత
పKమణమ ేPంA PQ9ా Txమమ నుబట-C "జన మటల వ Tx
పల;కవలZినద" TET:"` మరFల;  ె1ిuJ" అ" #ాà Z2లVయ%ా 17
అతడఇWా\PÚయ లందరFను ాప#Sల" %tఱÃ లవలsTE ండల]ద ెద#S
య ండట TEను చూAJ" 9ా#SI యజమనుడ లడ; ఎవ#S Pంట-I 9ారF
సమ¥xనమ %ా 9:ళ6వలZినద" PQ9ా Z2లVెdను అ" ె12uను. 18
అపడ ఇWా\ Pల;#ాà PQాాతpను చూAఇతడ నను` గ#Sd
¤ల;పల;కక ×(ే పKవAంచున" TEను  ెపuలx అన%ా 19 ]ాయ
Pట6 T:నుPQ9ా Z2లVAdన మట ఆలIంచుమ ; PQ9ా
Zిం}సTxZీను(ై య ండ%ా పరలkకZ2ౖనమంతయ ఆయన క;(f
ారîమ నను ఎడమారîమ నను ">A య ండట TEను చూAJ" 20
అ}బ #ా¹J¶ లదు]I P అకడ ఓ(fవనటB
6 %ా ఎవడ అత""
1LK#³1ించున" PQ9ా Z2లVయ%ా, ఒకడ ఈ Vధమ %ాను మ#S±కడ ఆ
Vధమ %ాను ãచన ెపచుం(f#S. 21 అంతలk ఒక ఆత4 PQదుట-I వAd

PQ9ా స"`¥" "ల;వబ(fTEను అత"" 1LK#³1ింెదనన%ా PQ9ాఏ
పKారమ వత" 1LK#³1ించుదువ" అత" న(f%?ను. 22 అందుకతడTEను
బయల;ే#S అత" పKవకN ల T°ట అబదz మడ ఆత4%ా ఉందున" ెపu%ా
ఆయనవ అత" 1LK#³1ింA జయమ TUందుదువ; P ఆ పKారమ
ేయ మ" అత"I Z2లVెdను. 23 PQ9ా "ను`గ#Sd ×డ ãAంA 
పKవకN ల T°ట అబదz మడ ఆత4ను ఉంAయ Tx`డ. 24 ]ాయ Pట6 న%ా,
?నయTx క;మరF(ైన Zియ అత" దగ¶ రక; వAd మటలడటక;
PQ9ా ఆత4 Tx±దw నుం(f ఏ9:ౖప%ా PQన" ె1ిu ]ాయను
ెంప]ద టMC ను. 25 అందుక; ]ాయ xగ నుట?r వ ఆ య
గదులలk"I రబడ Txడ అ క; ె>య వచుdన" అత" ె12uను. 26
అపడ ఇWా\Pల; #ాà]ాయను పటBC" ¬Zి" P పటC ణప
అ¥ా#SPQన ఆ¹నునక;ను #ాజక;మరF(ైన ã9ాషp నక;ను అపu%SంA
27 బంºగృహమ లk ఉంA, ¤మ ³మమ %ా J#S%Sవచుdవరక; అత"I
కషC న అన`మ ళØ
6 ఈయ డ" ఆజ® ఇెdను. 28 అపడ ]ాయ
ఈలగ ె12uను సకలజనుల#ా, Tx మట ఆలIంచు డ" ె12uను#ాజ9:ౖన
వ ఏమతKనను ³మమ %ా J#S%S వAdనPQడల PQ9ా Txేత
పల;కలదు. 29 ఇWా\Pల; #ాàను యx#ాజగ PQా ాతpను
#ా¹J¶ లదు ]I వచుండ%ా 30 ఇWా\ Pల;#ాàTEను మరF9Eషమ
9EZి" య దz మ లk పK9Ehంెదను, 9:ౖే  వసN మ ల; ధ#Sంచు" పK9E
hంచుమ" PQాాతp ె1ిu మరF9Eషమ 9EZి" య దz మందు
పK9Ehంెను. 31 స#Sయ#ాà తన రథ మ ల]ద అ¥ారFలsౖన మ పu ఇదw రF

అ¥పతpలను 1ి> 1ింA అల;uలT:ౖనను ఘనులT:ౖనను ]రF టµ6డవదుw;
ఇWా\Pల;#ాà మతK¤ టµ6డడ" ఆజ® ఇAdయ ండ%ా 32 రx¥పతpల;
PQాాతpను చూAPత(ే ఇWా\Pల; #ాజను" అత" టµ6డటక;
అత" ]I వAd#S. PQాాతp ³కల;9Eయ%ా 33 రx¥పతpల; అతడ
ఇWా\Pల;#ాà ానటBC గ రFతpపట-C అత" తరFమ ట మ"9EZి#S. 34 పమ4ట
ఒకడ తన Vల;
6 ¬Zి గ #S చూడకP Vడవ%ా అ ఇWా\Pల; #ాàక;
కవచప×ల; మధను త%Sలsను గనుక అతడTxక; %ాయన, రథమ JK1ిu
Z2ౖనమ లk నుం(f నను` అవతలక; ¬Zి" మ4" తన ¯ార¥ ె12uను.
35 Txడ య దz మ బలమ %ా జరFగ చున`పడ #ాàను Zి#Sయనుల
PQదుట అత" రథమ ]ద "ల;వ బ¿ట-C#S; అసN మయమందు అతడ
మరణమPQను; త%S>న %ాయమ లkనుం(f అత" రకN మ ా#S రథమ లk
మడగ గటMC ను. 36 సూ#ాసN మయ సమయమందు దండ9ారందరF తమ తమ
పటC ణమ లక;ను ేశమ లక;ను 9:È6 వచుd న" పKచురమPQను. 37 ఈ
పKారమ #ాà మరణ ¹Öనునక; "బ(f ¹Öనులk ాJ12టCబ(ెను.
38 9Eశల; ¯ా`నమ ేయ చుండ%ా ఒకడ ఆ రథమ ను ¹Öను లనులk
క(f%Sనపడ PQ9ా Z2లVAdన మటపన క;కల; వAd అత"
రకN మ ను Tx?ను. 39 అ}బ ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ
ేZిన xనంతట-"గ#Sdయ , అతడ కట-C ంAన దంతప ఇంట-"గ#Sdయ ,
అతడ కట-C ంAన పటC ణమ లను గ#Sdయ ఇWా\Pల; #ాàల వృxNంతమ ల
గ\ంథ మందు 9ాKయబ(fయ న`. 40 అ}బ తన 1ితరFల కcడ "Kంచ%ా
అత" క;మరF(ైన అహజj అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 41 ఆ¯ా

క;మరF(ైన PQాాతp ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన అ}బ ఏల;బ(fలk Txల;గవ
సంవతqరమందు యxను ఏలTxరంంెను. 42 PQాాతp ఏల
TxరంంAనపడ అతడ మ పu యPేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk
PరFవ PQేండ6 ఏలsను; అత" త>6 1LరF అ¸బµ, ఆ ÌిÚúక;మ#?NPQ
య ం(ెను. 43 అతడ తన తం(fKPQన ఆ¯ా±క మర¶ మ ల"`టననుస#SంA, PQ9ా దృÌిC I అనుకcలమ %ా పKవ#SNంచుచు వెdను. అPే
ఉన`త సÍ లమ లను ¬Zి9Eయలదు; ఉన`త సÍ లమ లలk జనుల; ఇంకను
బల;ల; అ#Suం చుచు ధూపమ 9Eయ చు నుం(f#S. 44 PQాాతp
ఇWా\Pల; #ాà సం¥ేZ2ను. 45 PQాాతp ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ కనుపరAన బలమ నుగ#Sdయ , అతడ
య దÍ మ ేZిన Vధమ ను గ#Sdయ యx#ాàల వృxNంతమ ల
గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 46 తన తం(fKPQన ఆ¯ానమ లలk
WÌింAయ ం(fన పరFష%ామ లను అతడ ేశమ లkనుం(f 9:ళ6%tటMC ను. 47 ఆ
ాలమందు ఎోమ ేశమ నక; #ాà లకPQను; పK¥x"PQన ±కడ
#ాజాలనమ ేయ చుం(ెను. 48 PQాాతp బం%ారమ ెచుdట?r
ఓÓీరFేశమ నక; వటక; త#§ªషp ఓడలను కట-C ంప%ా ఆ ఓడల; బయల;ేరక
ఎ¯T:¶ బ¿రFTUదw బదw లsౖ PQను. 49 అ}బ క;మరF(ైన అహజjTx
ZLవక;లను  ZLవక;ల కcడ ఓడల]ద "మ4" PQా ాతp
నడగ%ా PQాాతp x"I ఒపuలదు. 50 పమ4ట PQా ాతp తన
1ితరFలకcడ "KంA, తన 1ితరF(ైన xదుపరమందు తన
1ితరFలకcడ ాJ12టC బ(ెను; అత" క;మరF(ైన PQ#ామ అత"I

మరF%ా #ాజjPQను. 51 అ}బ క;మరF(ైన అహజj యx#ాజ?ౖన
PQాాతp ఏల;బ(fలk పదుTEడవ సంవతqరమందు ¹Öనులk
ఇWా\Pల;ను ఏలTxరంంA #?ండ సంవ తqరమ ల; ఇWా\Pల;ను ఏలsను. 52
అతడ PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S%SంA,తన త>దండK >దw #S పKవరN
నను, ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(ైన T:బµతp క;మరFడగ
య#tబµమ పKవరN నను అనుస#SంA పKవ#SNంచుచు వెdను. 53 అతడ బయల;
ేవతను పం చుచు, 9ా"I నమ¯ారమ ేయ చు, తన తం(fK ేZిన
I\యల"`ట- పన జ#S%Sంచుచు, ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాక;
Åపమ పట-C ంెను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 1
1 అ}బ మరణన తరF9ాత ¹యáయ ల; ఇWా\Pల;9ా#S]ద
JరFగబ(f#S. 2 అహజj ¹Ö నులkనున` తన ¤డగ Iట-×లkనుం(f I\ందప(f
#%SPQ]రF ఎÅ\ను ేవతయగ బయలsè బబ TUదwక; Pఈ 9ా¥
%tటBC" TEను స సÍ పడదుT° లో Vx#Sంచుడ" దూతలను పంప%ా 3
PQ9ా దూత JÌీËయ (ైన ఏÚయ ఈలగ Z2లVెdనువలA
¹Öను#ాà పం1ిన దూతలను ఎదు#tనబ¢P Pట6 నుమ ఇWా\Pల;9ా#Sలk
ేవ డన`9ాడ లడను" ఎÅ\ను ేవతPQన బయలsè బబ TUదw ]రF
Vx#Sంచబ¢వచుTx`#ా? 4 ా%ా PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా9:Iన
మంచమ ]దనుం(f %S#ాక;ండ వ "శdయమ %ా మరణమవ దువ అ"
ఏÚయ 9ా#S ె1ిu 9:È6PQను. 5 తరF 9ాత ఆ దూతల; #ాàTUదwక;

వAd#S.]#?ందుక; J#S%S వAdJర" అతడ 9ా#S నడగ%ా 6 9ారFఒక
మనుషpడ మక; ఎదురFప(f!మ 4ను పం1ిన #ాàTUదwక; J#S%SP
అత"I ఈ సంగJ ె>య జ³య (fPQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\Pల;లk ేవ డన`9ాడ లడను" ఎÅ\ను
ేవతయగ బయలsè బబ TUదw Vxరణేయ టక; వ దూతలను పంప
చుTx`9E; 9:Iన మంచమ ]ద నుం(f %S #ాక;ండ "శdయమ %ా వ
మరణమవదువ అ" అతడ ప>?న" 9ారF ెపu%ా 7 !మ 4ను
ఎదు#tనవAd PÀ మట ె1ిuన9ాడ ఏలట-9ాడ" #ాà అ(f%?ను. 8
అందుక; 9ారF అతడ %tంగÈ ధ#Sంచు" నడమ నక; ల;దట-C
కటBC"న9ాడ" పKతpతN ర!య%ాఆ మనుషpడ JÌీËయ (ైన ఏÚయ అ"
అతడ ె12uను. 9 9:ంటTE #ాà ఏబమంI అ¥పJPQన ±క"" 9ా"
Pబమం కcడ ఏÚయ ±దw క; పం12ను. అతడ ండ]ద కcరFË"
య ండ%ా అ¥పJ PQI అత" స]పమ నక; Pైవజను(x, వ
%S#ావలsన" #ాà ఆజj®1ించుచుTx`డT:ను. 10 అందుక; ఏÚయTEను
ైవజనుడT:ౖే అ%S` ఆాశమ నుం(f %SవAd "ను`  Pబమం"
ద¨©ంచును%ాక అ" PబమంI అ¥పJPQన 9ా" ెపu%ా, అ%S`
ఆాశమ నుం(f %S 9ా"" 9ా" Pబమం" ద¨©ంెను. 11 మరల #ాà
ఏబ మం]ద అ¥పJPQన మ#S±క"" 9ా" Pబమంకcడ
పంప%ా డవAdైవజను(x,త ర%ా %S రమ4" #ాà
ఆజj®1ించుచుTx`డT:ను. 12 అందుక; ఏÚయTEను ైవజనుడT:ౖే అ%S`
ఆాశమ నుం(f %SవAd "ను`  Pబమం" ద¨©ంచును%ాక అ"

ెపu%ా, ఆాశమ నుం(f ేవ" అ%S` %S 9ా"" 9ా" Pబమం"
ద¨©ంెను. 13 ఇంకను #ాà ఏబ మంI అ¥పJPQన ±క"" 9ా"
ఏబమం కcడ పంప%ా ఏబమం ]ద అ¥పJPQన ఆ మడవ9ాడ
వAd ఏÚయ PQదుట ¹ాళ
6 "ైవజను(x, దయ ేZి Tx ాKణమ ను
xసులsౖన PÀ Pబమం ాKణమ లను  దృÌిC I 1ిKయనV%ా
ఉండ"మ 4. 14 AతN %Sంచుమ ; ఆాశమ నుం(f అ%S` %S 9:నుకట- పంచ
దWా¥పతpలను ఇదw #S" 9ా"9ా" Pబ మం కcడ ద¨©ంెను; అPే
Tx ాKణమ  దృÌిC I 1ిKయ న%ా ఉండ"మ4" మనV ేయ%ా 15
PQ9ా దూత9ా"I భయపడక 9ా"కcడ %Sమ4" ఏÚ యక;
Z2లVెdను గనుక అతడ లA 9ా"కcడ #ాàTUదwక; వెdను. 16 అతడ
వAd #ాàను చూAVxరణేయ టక; ఇWా\Pల; 9ా#Sమధ ేవడన` 9ాడ
లడను" వ ఎÅ\ను ేవతయగ బయలsè బబ TUదw Vxరణేయ ట?r
దూతలను పం1ిJ9E; 9:Iన మంచమ ]దనుం(f %S #ాక;ండ "శdయమ %ా
వ మరణమవదువ అ" ె12uను. 17 ఏÚయ x #ా PQ9ా Z2లVAdన
మటపKారమ అతడ చ"PQను. అత"I క;మరFడ లనందున యx
#ాజ?ౖన PQాాతp క;మరF(ైన PQ#ామ ఏల;బ(fలk #?ండవ
సంవతqరమందు PQ#ామ అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 18 అహజj
ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sd ఇWా\Pల; #ాàల వృxNంతమ ల
గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 2

1 PQ9ా సు(f%ా>ేత ఏÚయను ఆాశమ నక; ఆ#హణమ
ేPంపబ¢వ ాలమ న ఏÚయయ ఎÚ ాయ కc(f %Sల¶ ల;నుం(f
9:ళ6 Øచుండ%ా 2 ఏÚయPQ9ా నను` బéేల;నక; మ4" Z2లVAd
య Tx`డ గనుక వ దయేZి Pకడ నుండమ" ఎÚా అT:ను.
ఎÚాPQ9ా yవమ డ,  yవమ డ, TEను "ను` Vడవన"
ెపu%ా 9ా#SదwరFను బéేల;నక; పKయణమ ేZి#S. 3 బéేల;లk ఉన` పKవకN ల
hషpల; ఎÚా±దw క; వAdTEడ PQ9ా ±దw నుం(f  గ రFవను
పరమ నక; ¬Zి" వన" 9:రFగ దు9ా అ" ఎÚాను అడగ%ా
అతడTET:రFగ దును,]రF ఊరక;ండడT:ను. 4 1ిమ4ట ఏÚయఎÚా,
PQ9ా నను` PQ#SÅక; మ4" Z2లVAdయ Tx`డ గనుక వ
దయేZి Pకడ ఉండమ" ఎÚా అన%ా అతడ PQ9ా yవమ డ
 yవమ డ, TEను "ను` VడవనT:ను గనుక 9ా#SదwరF PQ#SÅక;
పKయణమ ేZి#S. 5 PQ#SÅలk ఉన` పKవకN ల hషpల; ఎÚా±దw క;
వAdTEడ PQ9ా ±దw నుం(f  గ రFవను పరమ నక; ¬Zి"
వన"  9:రFగ దు9ా అ" ఎÚాను అడగ%ా అతడTET:రFగ దును ]రF
ఊరక;ండడ T:ను. 6 అంతట ఏÚయPQ9ా నను` ±#ాwనునక; మ4"
Z2లVAdయ Tx`డ గనుక వ దయేZి Pకడ ఉండమ" ఎÚా అన%ా
అతడPQ9ా yవమ డ  yవమ డ, TEను "ను` Vడవన"
ె12uను గనుక 9ా#SదwరFను పKయణ ¯ా%S 9:È6#S. 7 పKవకN ల hషpలలk
ఏబమం దూరమ న ">A చూచుచుండ%ా 9ా#SదwరF ±#ాwనునదగ¶ ర
">A#S. 8 అంతట ఏÚయ తన దుపuట- ¬Zి" మడత 12ట-C ట-]ద టC %ా

అ ఇవతలక;ను అవతలక;ను V(f PQను గనుక 9ా#SదwరF (fTEల]ద
xట-P#S. 9 9ారF xట-Pన తరF9ాత ఏÚయ ఎÚాను చూATEను
±దw నుం(f ¬యబడకమ నుప రక; TETE! ేయÅరFదు9Ù x"
నడగ మ" ెపu%ా ఎÚాక; క>%Sన ఆత4లk #?ండాళØ
6 Tx ]I వచుd
నటB
6 దయేయ మT:ను. 10 అందుకతడవ అ(f%Sన కషC తరమ %ా నున`;
అPే ±దw నుం(f ¬యబ(f నపడ TEను క; కనబ(fనPQడల ఆ
పKారమ క; లంచును, కనబడ"PQడల అ ాకవన" ె12uను. 11
9ారF ఇంక 9:ళ6 Øచు మటలడచుండ%ా ఇ% అ%S` రథమ ను అ%S`
గ ఱÃ మ ల;ను కనబ(f #Sదw#S" 9EరF ేZ2ను; అపడ ఏÚయ సు(f%ా>ేత
ఆాశమ నక; ఆ#హణమPQను 12 ఎÚా అ చూATx తం(öK Tx తం(öK,
ఇWా\Pల;9ా#SI రథమ ను #ðతpల;ను 9E అ" ³కల;9EZ2ను; అంతలk ఏÚయ
అత"I మరల కన బడకPQను. అపడ ఎÚా తన వసN మ ను పటBC"
#?ండ తpనకల;%ా ేZ2ను. 13 మ#Sయ ఏÚయ దుపuట- I\ంద పడ%ా అతడ
x" ¬Zి" ±#ాwను ఒడiనక; వAd ">A 14 ఒంట-]నుం(f I\ందప(fన ఆ
దుపuట-" పటBC" ట-]ద ట-C ఏÚయ±క ేవ(ైన PQ9ా ఎకడ
ఉTx`డT:ను. అతడ ఆ దుపuట- ట-" టC %ా అ ఇటB అటB V(fP
నందున ఎÚా అవత> ±డiనక; న(fAPQను. 15 PQ#SÅదగ¶ రనుం(f
క"12టC Bచుం(fన పKవకN ల hషpల; అత" చూAఏÚయ ఆత4 ఎÚా]ద
">Aయ న`ద" ెప", అత"" ఎదు#tనబ¢P అత"I ¯ాాCంగ
నమ¯ారమ ేZి 16 అత" ఇట6 "#Sఇ%  xసులన మ ±దw
ఏబమం బలమ గల9ారFTx`రF;మ ]ద దయయ ంA  గ రFవను

9:దక;టక; 9ా#S" "మ 4; PQ9ా ఆత4 అత"" ఎJN ±క పర తమ
]దT:ౖనను లkయయంైనను 9EZి య ండTE¹ అ" మనV ేయ%ా
అతడఎవ#S" పంపవదw T:ను. 17 అతడ ఒపuవలZినంత బలవంతమ ేZి
9ారత" బJమల%ా అతడ పంపడ" Z2లVెdను గనుక 9ారF ఏబమం"
పం1ి#S. రF 9:È6 మడ నమ ల; అత"" 9:దIనను అతడ 9ా#SI
కనబడకPQను. 18 9ారF PQ#SÅ పటC ణమందు ఆ%Sయ న` ఎÚా±దw క;
J#S%S #ా%ా అతడ9:ళ6వదw " TEను ] ెపuలx అ" 9ా#S అT:ను. 19
అంతట ఆ పటC ణప9ారFఈ పటC ణమ న` bటB రమనద" మ
P>న9ాడ9:ౖన క; కనబడచున` %ా" ళØ
6 మంAV ావ. అందుేత
భ!య "¯ాqర య న`ద" ఎÚా అన%ా 20 అతడ\తN ాతKలk
ఉప9EZి Tx±దw క; ¬Zి" రండ" 9ా#S ె12uను. 9ారF x" ¬Zి" #ా%ా
21 అతడ ఆ ట- ఊట±దw క; P అందులk ఉప9EZి, PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఈ ట-" TEను బµగ ేZి య Tx`ను గనుక ఇక º"వలన
మరణమ కల;గక వను. భ!య "¯ాqరమ %ా ఉండదు అT:ను. 22
ాబట-C TEట-వరక; ఎÚా ె1ిuన మటపన ఆ రF మంAైయ న`. 23
అకడనుం(f అతడ బéేల;నక; ఎI 9:æç6ను అతడ Kవను వచుండ%ా
బµల;రF పటC ణమ లkనుం(f వAdబ¢(f9ా(x ఎIమ 4, బ¢(f9ా(x
ఎIమ4" అత" అప}సమ ేయ%ా 24 అతడ 9:నుకక; J#S%S 9ా#S"
చూA PQ9ా Txమమ ను బట-C 9ా#S" శ1ింెను. అపడ #?ండ ఆడ
ఎల;గ బంటB
6 అడVలkనుం(f వAd 9ా#Sలk నల;వ Pదw రF బµల;రను *>d
9EZ2ను. 25 అతడ అచdటనుం(f P క#?4ల; పర తమ నక; వAd

అచdటనుం(f P ¹Öనునక; J#S%Sవెdను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 3
1 అ}బ క;మరF(ైన PQ#ామ యx #ాజ?ౖన PQాాతp
ఏల;బ(fలk పదుT:"!దవ సంవతqరమందు ¹Öనులk ఇWా\Pల;9ా#SI #ాజ?ౖ
పం(ెKండ సంవతqరమ ల; ఏలsను. 2 ఇతడ తన త> దండKల; ేZిన పKారమ
ేయక, తన తం(fK ">1ిన బయల;ేవx సN ంభమ ను ¬Zి9EZ2ను %ా"
PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ ేయ ట మనక;ం(ెను 3 ఇWా\Pల; 9ారF
ాపమ ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ ేZిన
ాపమ లను Vడవక ేయ చుTE వెdను. 4 ¹యబ #ాజ?ౖన ¤ా
అTEకన మందల;గల 9ా(ై లm %tఱÃ 1ిల6లను బÐచుdగల లm %tఱÃ టäC ళ6 ను
ఇWా\Pల;#ాàనక; పను`%ా ఇచుdచుండ9ాడ. 5 అPే అ}బ మరణన
తరF9ాత ¹యబ #ాà ఇWా\Pల;#ాà]ద JరFగ బµటB ేయ%ా 6 PQ
#ామ ¹Öనులkనుం(f బయల;ే#S ఇWా\Pల;9ా#Sనంద#S" సమకc#?dను. 7
యx#ాజ?ౖన PQా ాతpనక; వరN మనమ పం1ి¹య బ #ాà
Tx]ద JరFగ బµటB ేZియ Tx`డ; వ వAd Txకcడ ¹యáయ ల
య దz మ ేZ2ద9ా అ" యడగ%ా అతడTEను 9ాడT:ౖయ Tx`ను, Tx
జనుల;  జనుల, Tx గ ఱÃ మ ల;  గ ఱÃ మ ల; TEను బయల;ే#S వెdదన"
పKతpతN ర!ెdను. 8 మనమ ఏ మర¶ మ న వదమ" PQాాతp
అడగ%ా అతడఎోమ అరణ మర¶ మ న వదుమ" ె12uను. 9
ఇWా\Pల;#ాàను యx#ాàను ఎోమ #ాàను బయల;ే#S Pడ న

మ ల; చుటBC J#S%Sన తరF9ాత, 9ా#S కcడనున` దండ9ా#SI"
పవలక;ను ళØ
6 లకPQను. 10 ఇWా\ Pల;#ాàకటకటµ మ గ¶ రF
#ాàలన మనలను ¹యáయ లేJI అపu%Sంపవలsన" PQ9ా
మనలను 1ి>ెనన%ా 11 PQా ాతp అత"x #ా మనమ
PQ9ా±దw Vxరణేయ టక; PQ9ా పKవకN లలk ఒక(ైనను ఇచdట
ల(x అ" య(f%?ను. అంతట ఇWా\Pల;#ాà ZLవక;లలk ఒకడఏÚయ
ేతpల]ద ళØ
6 య చు వAdన1ాాతp క;మరF(ైన ఎÚా ఇకడ
ఉTx`డ" ెపu%ా 12 యాాతp PQ9ా ఆజ® Pత" x #ామనక;
ొరFక;నT:ను. ఇWా\Pల;#ాàను PQాాతpను ఎోమ #ాàను అత"
±దw క;%ా 13 ఎÚా ఇWా\Pల;#ాàను చూATx క; "!తN ¤!? 
త>దండKల;ంచు"న పKవకN ల±దw క; మ4" ె12uను.ఆలగనవదుw,
¹యáయ లేJI అపu%Sంపవలsన" PQ9ా, #ాàలన మ మ గ¶ #S"
1ి>ెన" ఇWా\Pల;#ాà అత" అ"నపడ 14 ఎÚా ఇట6 T:నుఎవ"
స"`¥" TEను "ల;వబ(fయ Tx`T°, ఇWా\Pల; ేవ(ైన ఆ PQ9ా
yవమ డ యx#ాజ?ౖన PQా ాతpను TEను %ðరవమ
ేయ"PQడల "ను` చూచుట?rనను లm12టC Bట?rనను ఒపuకదును. 15
Tx±దw క; ణ 9ాPంచగల ±క"" ¬Zి "రమ 4. 9ాదక; (ొకడ వAd
9ాPంచుచుండ%ా PQ9ా హసN మ 2 అత"]I వెdను గనుక అతడ
ఈ మట పKకటన ేZ2ను. 16 PQ9ా Z2లVAdనేమన%ాఈ లkయలk xల
%తpలను తKV ంచు(f; 17 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా%ా>P %ా" వరª¤
%ా" #ాక Pనను, ]రFను ] మందల;ను ] పవల;ను xKగ టక; ఈ

లkయ ళ6  "ండను. 18 ఇ PQ9ా దృÌిC I అలu¤, ఆయన
¹యáయ లను ]ేJI అపu%Sంచును. 19 ]రF ాKారమ ల;గల పKJ
పటC ణమ ను రమన పKJ పటC ణమ ను ల6 బ¿ట-C, మంA ెట6T:ల6 న#SI, ళ6
బµవల"`ట-" ప(fd, సమసN న మంA భమ లను #ాళ6 
T:#S1ి9Eయ దురF అT:ను. 20 ఉదయ T:ౖ9Eదమ అ#Suంచు సమయమందు ళØ
6
ఎోమ మర¶ మ న #ా%ా ేశమ ళ6  "ం(ెను. 21 తమ య దz మ
ేయ టక; #ాàల; వAdయ Tx`ర" ¹యáయ ల; V", అల;uలTE!
ఘనులTE! ఆయ ధమ ల; ధ#Sంచునగల 9ా#Sనంద#S" సమకcరFd "
ేశప స#Sహదుwనందు ">A#S. 22 ఉదయమందు రF లAనపడ సూరFడ
ళ6 ]ద పKాhంప%ా, అవత> ళØ
6 ¹యáయ లక; రకN మ వలs కనబ(ెను
23 గనుక 9ారF అ రకN మ సుమ; #ాàల; ఒక#STUకరF హతమ ేZి"
"జమ %ా హతpలsౖ#S; ¹యáయ ల#ా, ోపడ ¯మ 4 పటBCందమ
రండ" ెప"#S. 24 9ారF ఇWా\Pల;9ా#S దండదగ¶ రక; #ా%ా
ఇWా\PÚయ ల; లA 9ా#S" హతమ ేయ చుం(f#S గనుక ¹యáయ ల;
9ా#SPQదుట "ల;వలక ా#SP#S; ఇWా\ PÚయ ల; 9ా#S ేశమ లk రబ(f
¹యáయ లను హతమ ేZి#S. 25 మ#Sయ 9ారF పటC ణమ లను పడ %tట-C ,
సమసN న మంA భ´µగమ ల]దను తల±క #ాP 9EZి "ం1ి, ళ6
బµవల"`ట-" ప(fd, మంA ెట6"`ట-" న#SI9EZి#S. ×రú#?Wøతp పటC ణమ ను
మతKమ 9ారF V(fA12ట-C#S గనుక x" ాKారమ ">A య ం(ెను %ా"
వ(fZ2లల; VసరF9ారF x" చుటBC" #ాళØ
6 VసరFచు వAd#S. 26
¹యబ #ాà య దz మ బహÑ కSనమ %ా జరFగ ట చూA కJN దూయ

ఏడవందల మం" ఏరuరచు", ఎోమ #ాàTUదwక; ¬Zి" వ టక;
యJ`ంెను %ా" అ 9ా#Sవలన ాకPQను. 27 అపడతడ తనక; మరF%ా
ఏలవలZిన తన జ³ష¡ క;మరF" ¬Zి", పటC ణప ాKారమ ]ద దహన
బ>%ా అ#Suం ప%ా ఇWా\Pల; 9ా#S]I Åపమ బహÑ%ా వెdను గనుక 9ారF
అత"" V(fA తమ ేశమ నక; మర>P#S.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 4
1 అంతట పKవకN ల hషpలలk ఒక" ´µర xసు(ైన Tx 12"!ట- చ"PQను;
అతడ PQ9ా యందు భINగల9ా(ై య ం(ెన" క; ె>ZLయ న`;
ఇపడ అపల9ాడ Tx Pదw రF క;మరFల; తనక; xసుల;%ా ఉండట?r
9ా#S" పటBC" వటక; వAd య Tx`డ" ఎÚాక; nఱÃ 12టC%ా 2
ఎÚాTx వలన ³! ావలsను?  Pంట-లk ఏ! య న`ో అ Txక;
ె>య జ?పమT:ను. అందుా xసు #ాలT:ౖన Tx Pంట-లk నూT:క;ండ
±కట- య న`; అ తపu మ#³!య లదT:ను. 3 అతడవ బయట-I
P,  PరFగ రFగ 9ారంద#S±దw ొరFకగ>%Sన వట-C ాతKల"`ట-"
ఎరవ పచుdనుమ ; 4 అపడ వ  Pంట-లkI వAd వను 
క;మరFల;ను లkపల నుం(f తల;పమZి, ఆ ాతKల"`ట-లk నూT: Zి,
"ం(fనV ±కతటBCన ఉంచుమ" ఆ Z2లVయ%ా 5 ఆ అత"
±దw నుం(f P, xనును క;మరFల;ను లkపలనుం(f తల;పమZి, క;వ
రFల; ెAdన ాతKలలk నూT: Z2ను. 6 ాతKల"`య "ం(fన తరF9ాత ఇంక
ాతKల; ెమ4" ఆ తన క;మరF" ెపu%ా 9ాడమ#³!య లవ"

ె12uను. అంతలaనూT: ">A PQను. 7 ఆ ైవజను(ైన అత" ±దw క;
వAd సంగJ ె>యజ?పu%ా అతడవ P ఆ నూT:ను అ!్మ  అప
¬#Sd !%S>నx" వను  1ిల6ల;ను బKదుక;డ" ఆ ె12uను. 8 ఒక
నమందు ఎÚా షTEమ పటC ణమ నక; %ా అచdట ఘను#ాలsౖన ±క
ZీN ´¢జనమ నక; రమ4" అత" బలవంతమ ేZ2ను గనుక అతడ ఆ
మర¶ మ న వAdనప(ెల6 ఆ Pంట ´¢జనమ ేయ చువెdను. 9 ా%ా
ఆ తన 12"!ట-" చూA మన±దw క; వచుdచు వచున`9ాడ భINగల
ైవజనుడ" TET:రFగ దును. 10 ావన మనమ అత"I %డ]ద ఒక
Aన`గ కట-C ంA, అందులk అత" రక; మంచమ , బల6 , 1ీట ºప సN ంభమ
నుంచుదమ ; అతడ మన±దw క; వచుdనప(ెల6 అందులk
బసేయవచుdన" ె12uను. 11 ఆ తరF9ాత అతడ అక(fI ఒాTUక నమ న
వAd ఆ గలk Ad అకడ పరFం(ెను. 12 1ిమ4ట అతడ తన xసు(ైన
%³హy" 1ి>AఈషTE]య #ా>" 1ిల;వ మన%ా 9ాడ ఆను 1ి>ెను.
ఆ వAd అత" మ ందర "ల;వబ(fనపడ 13 అతడవ ఇంత శ\z x
భక;Nల; మయందు కనుపరAJV క; TETE! ేయవలsను? #ాàT:ౖనను
Z2ౖTx¥పJT:ౖనను "ను`గ#Sd TEను మటలడవలsన" ÅరFచుTx`9ా అ"
అడగ మ" %³హyI ఆజ® ఇయ%ా 9ాడ ఆ పKారమ ఆ అT:ను.
అందుాTEను Tx స జనులలk ాపర మ Tx`నT:ను. 14 ఎÚాఆ TETE!
ేయÅరFచున`ద" 9ా" నడగ%ా %³హyఆక; క;మరFడ లడ; మ#Sయ
ఆ 12"!ట- మ స>9ాడ" అత" ె12uను. 15 అందుకతడఆను
1ిల;వమన%ా 9ాడ ఆను 1ి>ెను. 16 ఆ వAd x రమందు "ల;వ%ా

ఎÚామరFసట- Pట ఈ రFతpవన  ð%Sట క;మరFడండ న" ఆ
అT:ను. ఆ ఆ మట V"ైవజనుడ9:ౖన Tx P>న9ా(x, ఆలగ పల;కవదుw;
 xసు#ాలT:ౖన Tx అబదz మడవదw T:ను. 17 1ిమ4ట ఆ ZీN  గర» వJPQ
మరFసట- Pట ఎÚా తన ె1ిuన ాలమ న క;మరF" కT:ను. 18 ఆ ëడi
PQ%Sన తరF9ాత ఒకTxడ Åత Åయ 9ా#S±దw నున` తన తం(fK
దగ¶ రక;P అకడ ఉండ%ా 9ాడTx తలPQTE Tx తలPQTE, అ" తన
తం(fK ె12uను. 19 అతడ 9ా"" ఎతp
N " త>6 ±దw క; ¬Zి" మ4"
ప"9ా#Sలk ఒక"I ెపu%ా 20 9ాడ ఆ బµల;" ఎJN " 9ా" త>6 ±దw క;
¬Zి"PQను. 1ిల69ాడ మ¥xహ`మ వరక; త>6 ¾డ]ద పండ"
య ం(f చ"PQను. 21 అపడ ఆ 1ిల69ా"" ైవజను" మంచమ ]ద
12ట-C తల;ప9EZి బయట-I వAd 22 ఒక ప"9ా"" ఒక %ా(fదను Tx±దw క;
పంపమ ;TEను ైవజను"±దw క; P వెdదన" తన 12" !ట- ఆ
యన%ా 23 అతడTEడ అమ9ాస ాే; VWా\ంJ నమ ాే; అత"±దw క;
ఎందుక; వదువ" యడగ%ా ఆTEను వట మంAద" ె1ిu 24
%ా(fదక; గంతకట-C ంA xను ఎI తన ప" 9ా"ఘÖమ %ా ల;మ , TEను
క; Z2లVAd ేTE %ా" "మ4ళమ %ా లవదw T:ను. 25 ఈ పKారమ ఆ
P క#?4ల; పర తమందున` ఆ ైవజను"±దw క; వెdను. ైవజనుడ
దూరమ నుం(f ఆను చూA అ% ఆ షTE]య #ాల;; 26 వ ఆను
ఎదు #tనుట?r పరFగ న Pవను  12"!ట-య  ëడi య సుఖమ %ా
ఉTx`#ా అ" అడగ మ" తన ప"9ా(ైన %³హy ె1ిu పం12ను.
అందుాసుఖమ %ా ఉTx`మ" ె12uను. 27 1ిమ4ట ఆ ండ ]దనున`

ైవజను"±దw క; వAd అత" ాళØ
6 పటBC T:ను. %³హy ఆను
>9Eయ టక; దగ¶ రక; #ా%ా ైవజనుడఆ బహÑ 9ాక;లమ %ా ఉన`,
PQ9ా ఆ సంగJ Txక; ె>యజ³యక మరFగ ేZ2ను; ఆ జo>I
వదw " 9ా"I ఆజ® ఇెdను. 28 అపడ ఆక;మరFడ ావలsన" TEను Tx
P>న 9ాడ9:ౖన "ను` అ(f%SJTx? నను` భKమ12టCవదw " TEను ెపuలx? అ"
అత" మనV ేయ%ా 29 అతడ నడమ ë%Sంచు " Tx దండమ ను
ేతపటBC" మ 4; ఎవ#?rనను క; ఎదురFప(fన PQడల 9ా#SI
నమస#Sంపవదుw; ఎవ#?rనను క; నమస#SంAనPQడల 9ా#SI పKJ మ#ాద
ేయవదుw; అక(fI P Tx దండమ ను ఆ బµల;" మ ఖమ ]ద 12టC Bమ"
%³హyI ఆజ® ఇAd పం12ను. 30 త>6 ఆ మట V"PQ9ా yవమ డ 
yవమ డ, TEను "ను` Vడవన" ెపu%ా అతడ లA ఆ కcడ
PQను. 31 %³హy 9ా#SకంటM మ ందు%ా P ఆ దండమ ను బµల;"
మ ఖమ ]ద 12టMCను %ా" P శబw మ ను #ాకPQను, ఏ!య
VనవAdనటBC కన బడలదు గనుక 9ాడ ఏÚాను ఎదు#tనవAd బµల;డ
¤ల;నలద" ె12uను. 32 ఎÚా ఆ Pంట జAd, బµల;డ మరణయ ం(f
తన మంచమ ]ద 12టCబ(f య ండట చూA 33 xTE లkప>IP 9ా#Sదw#³
లkపలనుండ%ా తల;ప9EZి, PQ9ాక; ాKరÍనేZి 34 మంచమ ]ద ఎI
ëడi ]ద తను` xచు" తన T°రF 9ా" T°ట-]దను తన కండ6 9ా"
కండ6 ]దను తన ేతpల; 9ా" ేతpల]దను ఉంA, ëడi ]ద డగ %ా
పండన%ా ఆ ëడi ఒంట-I 9:టC పటMC ను. 35 xను %S Pంట-లk ఇవతలనుం(f
యవతలక; ఒక¯ా#S J#S%S నడA, మరల మంచమ ]ద ఎI 9ా" ]ద

డగ %ా పండన%ా ëడi PడమరFల; తp!్మ కండ6 ెరెను. 36
అపడతడ %³హy" 1ి>Aఆ షTE ]య #ా>" 1ిల;చు" రమ4న%ా 9ాడ
ఆను 1ి> ెను. ఆ అత"±దw క; #ా%ా అతడ క;మరF" ఎJN నుమ"
ఆ ె12uను. 37 అంతట ఆ లkప >IవAd అత" ాళ6 ]ద ¯ాాCంగప(f
లA తన క;మరF" ఎJN "PQను. 38 ఎÚా %Sల¶ ల;నక; J#S%S #ా%ా ఆ
ేశమందు Ôమమ క>%Sయ ం(ెను. పKవకN ల hషpల; అత" సమmమ నందు
కcరFdం(f య ండ%ా అతడ తన ప"9ా"" 1ి>A 12దwక;ండ P]ద 12ట-C
పKవకN ల hషpలక; కcర వంటేయ మ" Z2లVెdను. 39 అPే ఒకడ
కc#ాక;ల; ఏరFటక; లమ లk"I P 9:ఱÃ xKmెటC Bను చూA, x"
గ ణరFగక x" ¬%?ల; ెం1ి ఒ(f"ండ ÅZి" వAd, 9ాట-" త#S%S
కcరక;ండలk 9EZ2ను. 40 Jనుటక; 9ారF వ(fi ంప%ా పKవకN ల hషpల;
రFAచూAైవజను(x, క;ండలk Vషమ న`ద" ³కల;9EZి x"" Jనక మ"#S.
41 అతడ1ిం(f ంత ెమ4T:ను. 9ారF ే%ాక;ండలk x" 9EZి, జనుల;
´¢జనమ ేయ టక; వ(fi ంచుడ" ె12uను. వ(fi ంప%ా క;ండలk మ#S ఏ జబ Ë
క"1ింపకPQను. 42 మ#Sయ ఒకడ బయలª>ానుం(f nదట- పంట
బµపతp యవల 1ిం(f ేయబ(fన PరFవ #tటMC లను, \తN %ధుమ
9:ను`లను "` పండ6 ను ¬Zి" వAd ైవజను(ైన అత"I ానుక%ా
ఇయ%ా అతడ జనుల; ´¢జనమ ేయ టక; x" వ(fi ంచుమT:ను. 43
అPే అత" ప"9ాడనూరFమంI వ(fi ంచుటక; ఇV PQంతవ" ెపu%ా
అతడ9ారF Jన%ా !గ ల;న" PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ గనుక
జనుల; ´¢జనమ ేయ నటB
6 వ(fi ంచుమ" మరల ఆజ® ఇెdను. 44 ప"9ాడ

9ా#SI వ(fi ంప%ా PQ9ా Z2లVAdనటB
6 అ 9ారF J"న తరF9ాత
!%S>PQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 5
1 Zి#Sయ#ాà Z2ౖTx¥పJPQన నయమను అను TUక డం(ెను. అత"ేత
PQ9ాP Zి#Sయ ేశమ నక; జయమ కల;గజ³Zి య ం(ెను గనుక
అతడ తన యజ మను" దృÌిC I ఘను(ై దయంన9ా(xPQను. అతడ
మ} ప#ాక\మWా>PQ య ం(ెను %ా" అతడ క;ష¡ #%S. 2 Zి#Sయనుల; గ ంప
గ ంపల;%ా బయల;ే#S ఇWా\ Pల; ేశమ ]I P య ం(f#S.
9ారచdటనుం(f ±క Aన`x" ెర%t" ే%ా, అ నయమను ´µరక;
ప#Sxరమ ేయ చుం(ెను. 3 అ¹Ö నులkనున` పKవకN దగ¶ ర Tx
P>న9ాడండవలsన" TET:ం ÅరFచుTx`ను; అతడ Tx P>న9ా"I
క>%Sన క;ష¡ #గమ ను బµగ ేయ న" తన యజమను#ా> అT:ను. 4
నయమను #ాàTUదwక; P ఇWా\Pల; ేశప Aన` ె1ిuన మటలను
అత"I ె>యజ³య%ా 5 Zి#Sయ #ాàTEను ఇWా\Pల; #ాàనక; దూతేత
పJKక పం1ింెదన" ఆజ® ఇెdను గనుక అతడ ఇరFవ మణ గ ల 9:ం(fయ
లm PరFవ 9Eల రాPల బం%ారFను ప దుసు
N ల బటC లను ¬Zి"
P ఇWా\ Pల;#ాàనక; పJKకను అపu%Sంెను. 6 ఆ పJKకలk ఉన` సంగJ
Pదన%ాTx ZLవక;(ైన నయమనునక; క>%Sన క;ష¡ #గమ ను వ
బµగ ేయవలsన" PÀ పJKకను అత"ేత క; పం1ింA య Tx`ను. 7
ఇWా\Pల;#ాà ఈ పJKకను చV వసN మ ల; Aంప"చంపటక;ను

బKJIంచుటక;ను TEను ేవడTx? ఒక"I క>%Sన క;ష¡ #గమ ను మనుuమ"
Tx±దw క; ఇతడ పంపటP!? Tx కలహమ నక; ారణమ అతడ ఎటB
6
9:దక;చుTx`(ో ]రF ఆలkAంచుడT:ను. 8 ఇWా\Pల; #ాà తన వసN మ ను
Aంప"న సంగJ ైవజను(ైన ఎÚాక; Vనబ(fనపడ అతడ వసN  మ ల;
 9:ందుక; Aంపంట-V? ఇWా\Pల;లk పKవకN ±కడTx`డ" అత"I
ె>యబడనటB
6 అత" Tx±దw క; #ా"మ 4 అ" #ాàనక; వరN మనమ
ేZ2ను. 9 నయమను గ ఱÃ మ లను రథమ ను వAd ఎÚా Pంటx రమ మ ందర ">Aయ ండ%ా 10 ఎÚావ ±#ాwనునI P Pడ
మరFల; ¯ా`నమ ేయ మ ,  ఒళØ
6 మరల బµ%?r వ దుzడవగ దువ"
అత" ెపటక; ఒక దూతను పం12ను. 11 అందుక; నయమను Åపమ
ెచుd" J#S%S P Pట6 T:ను అతడ Tx ±దw క; వAd ">A,తన
ేవ(ైన PQ9ా Txమ మ నుబట-C తన ెP #గమ %ా ఉన` సÍ లమ ]ద
ఆ(fంA క;ష¡ #గమ ను మనుuన" TEననుంట-". 12 దమసు నదులsౖన
అబµTxయ ను ఫరuరFను ఇWా\Pల; ేశమ లk" నదుల"`ట-కంటM W\ష¡నV
ా9ా? 9ాట-లk ¯ా`నమ ేZి z TUందలTx అ" అను" #ðదుK(ై J#S%S
9:È6PQను. 13 అPే అత" xసులలk ఒకడ వAdTxయTx, ఆ పKవకN
Pైన TUక %tపu ారమ ేయ మ" "య!ంAనPQడల వ ేయ
క;ందు9ా? అPే ¯ా`నమ ేZి దుzడవ కమ4ను మట x"కంటM
¤ల;ాx అ" ె1ిuనపడ 14 అతడ P ైవజనుడ ె1ిuనటB
6 ±#ాwను
నలk ఏడ మరFల; మ నుగ%ా అత" ేహమ పZి1ిల6 ేహమ వలsT:ౖ
అతడ దుz(xPQను. 15 అపడతడ తన ప#S9ారమ కcడ

ైవజను"దగ¶ రక; J#S%SవAd అత" మ ందర ">AAతN %Sంచుమ ;
ఇWా\Pల;లkనున` ేవడ తపu లkక మంతట-యందును మ#S±క ేవడ
లడ" TEను ఎరFగ దును; ఇపడ వ  xసుడT:ౖన Tx ±దw బహÑ
మనమ ¬ZినవలZినద" అత" ెపu%ా 16 ఎÚాఎవ" స"`¥" TEను
"ల;వబ(fయ Tx`T°, ఇWా\Pల; ేవ(ైన ఆ PQ9ా yవమ డ
TETE!య ¬Zినను అ" ె12uను. నయమను అత"" ఎం బJ మ>నను
అతడ ఒపuక PQను. 17 అపడPQ 9ాక; తపu దహనబ>T:ౖనను మ#S
P బ>T:ౖనను ఇతరన ేవతలక; TE"కను అ#Suంపను; #?ండ కంచర%ా(fదల;
¹య ాట- మను`  xసుడT:ౖన Txక; ఇ1ిuంచ కcడx? 18 Tx
యజమనుడ nÖక;టక; #S¹4ను గ (fలk Ad Tx ేJ]ద
ఆనునునపడ, TEను #S¹4ను గ (fలk నమ¯ారమ ేZినPQడల,
#S¹4ను గ (fలk TEను నమ¯ారమ ేZిన సంగJ" గ#Sd PQ9ా 
xసుడT:ౖన నను` m!ంచును%ాక" 19 నయమను
ెపu%ాఒఎÚాT:మ4గ>%S మ4" అత"I Z2లVెdను. అతడ
ఎÚా±దw నుం(f 9:È6 ంత దూరమ ¯ా%SPQను. 20 అంతట ైవజను(ైన
ఎÚాక; ZLవక;డగ %³హy Zి#Sయను(ైన PÀ నయమను ¬Zి" వAdన
9ాట-" అం%§క#Sంచుటక; Tx యజమను"I మనసుq లకPQను %ా",
PQ9ా yవమ డ TEను పరF%?JN" P అత" క>Zి" అత"±దw
ఏైనను ¬Zిందు నను" 21 నయమనును క>Zినుట?r వచుండ%ా,
నయమను తన 9:నుకనుం(f పరFగ న వచుdచున` 9ా"" చూA తన
రథమ ]దనుం(f %S 9ా"" ఎదు#t"³మమ అ" అ(f%?ను. అతడ³మ¤

అ" ె1ిu 22 Tx యజమనుడ Txేత వరN మనమ పం1ిపKవకN ల hషpలలk
ఇదw రF ¸°వనుల; ఎâాKPమ మనమ నుం(f Tx±దw క; ఇప(ే వAd#S
గనుక వ 9ా#Sరక; #?ండ మణ గ ల 9:ం(fయ #?ండ దుసు
N ల బటC ల;ను
దయ ేయ మ" Z2లVచుdచుTx`డT:ను. 23 అందుక; నయమనుక;
అనుకcలే #?ట-Cంప 9:ం(f ¬Zినుమ" బJమ>, #?ండ సంచులలk
Txల;గ మణ గ ల 9:ం(f కట-C #?ండ దుసు
N ల బటC ల"Ad, తన ప"9ా#Sలk ఇదw #S
]ద 9ాట-" 9Eయ%ా 9ారF %³హy మ ందర 9ాట-" ¹Zి" P#S. 24
ట6దగ¶ రక; 9ారF #ా%ాTE 9ా#S ±దw నుం(f %³హy 9ాట-" ¬Zి" Pంట-లk
xA 9ా#SI Z2లVయ%ా 9ారF 9:È6P#S. 25 అతడ లkప>I P తన
యజమను" మ ందర"ల;వ%ా ఎÚా 9ా"" చూA%³హy, 9:చdటనుం(f
వAdJవ" అ(f%S నందుక; 9ాడ xసుడT:ౖన TEను ఎచdట-I" ల దT:ను.
26 అంతట ఎÚా 9ా"ఆ మనుషpడ తన రథమ %S "ను`
ఎదు#tనుటక; J#S%S వAdనపడ Tx మనసు కcడ #ాలx? దKవమ ను
వసN మ లను ఒÚవెట6 టలను xKmటలను %tఱÃ లను ఎడ6 ను xసxZీలను
సంాంచునుటక; ఇ సమ యమ? 27 ాబట-C నయమనునక; క>%Sన
క;షp
¡ క;ను  సంతJI" సర ాలమ అంట-య ండను అ" ెపu%ా 9ాడ
మంచువలs ెల6T:ౖన క;ష¡ మ గ>%S ఎÚా ఎదుట నుం(f బయట-I 9:æç6ను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 6
1 అంతట పKవకN ల hషpల; ఎÚా±దw క; వAdఇ% ±దw మక;న`
సÍ లమ ఇరFక;%ా నున`; 2  Z2ల9:ౖే ¤మ ±#ాwను నI P

తల±క మÖను అచdటనుం(f ెచుd" మ#S±కbట "9ాసమ
కటBCందుమ" మనV ేయ%ా అతడ9:ళ6 Øడ" పKతpతN ర!ెdను. 3
ఒకడదయేZి  xసులన మ కcడ వ #ావలsన" Åర%ా అతడTEను
వెdదన" ె1ిu 4 9ా#Sకcడ PQను; 9ారF ±#ాwనుక; వAd మÖనుల;
నరFక;చుం(f#S. 5 ఒకడ దూలమ నరFక;చున`పడ %tడi > ఊ(f ట-లk ప(f
%ా 9ాడ అã Tx P>న9ా(x, అ PQరవెAdనద" nఱÃ 12టMCను
గనుక 6 ఆ ైవజనుడ అెకడప(ెన" అ(f%?ను; 9ాడ అత"I ఆ సÍ లమ ను
చూ1ింప%ా అతడ మ4±కట- న#SI ళ6 లk 9Eయ%ా %tడi > ేలsను. 7 అతడ
x"" పటBCనుమ" 9ా" ెపu%ా 9ాడ తన ెP x1ి x""
పటBCT:ను. 8 Zి#Sయ#ాà ఇWా\Pల; య దz మ ేయవలsన" Å#S తన
ZLవక;ల ఆలkచనేZిఫల"సÍ లమందు మన దండ 1Lట ఉంచుదమ"
ె12uను. 9 అPే ఆ ైవ జనుడ ఇWా\Pల;#ాàనక; వరN మనమ
పం1ిఫల" సÍ లమ నక; వ వదుw, అచdట-I Zి#Sయనుల; వAd %S
య Tx`ర" ె>యజ³Z2ను గనుక 10 ఇWా\Pల;#ాà ైవజనుడ తనక; ె>1ి
¨¼చd#SకేZిన సÍ లమ నక; పం1ి సంగJ ె>Zి" తన9ా#S" రfంచుT:ను.
ఈలగ మట-మట-I జరFగ చు వAdనందున 11 Zి#Sయ#ాà కలk6లప(f తన
ZLవక;లను 1ి>Aమనలk ఇWా\Pల; #ాà పmమ వ¨©ంAన 9ా#?వ#?rన
మక; ె>యజ?పu #ాx అ" 9ా#S నడగ%ా 12 అత" ZLవక;లలk
ఒకడ#ాజ9:ౖన Tx P>న9ా(x, ఇWా\Pల;#ాà పmమ న ఎవరFను లరF%ా"
ఇWా\Pల;లk నున` పKవకN యగ ఎÚా ] అంతఃపరమందు ]రF అను"న
మటల; ఇWా\Pల;#ాàనక; ె>యజ³య నT:ను. 13 అందుక; #ాà¤మ

మనుషpలను పం1ి అత" ె1ిuంచునటB
6 వ 9:È6 అతడండ bటB చూA
రమ 4 అ" Z2లVయ%ా అతడ ోxనులk ఉTx`డ" వరN మనమ వెdను. 14
ాబట-C #ాà అచdట-I గ ఱÃ మ లను రథమ లను %tపuZ2ౖనమ ను పం12ను.
9ారF #ాJK9Eళ వAd నల;శలను పటC ణమ ను చుటBCన%ా 15 ైవజను(ైన
అత" ప"9ాడ 12ందలకడ లA బయట-I వAd నపడ గ ఱÃ మ ల;ను
రథమ ల;ను గల Z2ౖనమ పటC ణ మ ను చుటBC" య ండట కనబ(ెను.
అంతట అత" ప"9ాడ అã Tx P>న9ా(x, మనమ ఏ! ేయ దమ"
ఆ ైవజను" అన%ా 16 అతడభయ పడవదుw, మన పmమ న నున`9ారF
9ా#SకంటM అ¥క;లsౖ య Tx`ర" ె1ిu 17 PQ9ా, డ చూచునటB
6 దయేZి
" కండ6 ను ెరFవమ" ఎÚా ాKరÍనేయ%ా PQ9ా ఆ ప"9ా" కండ6 ను
ెరవేZ2ను గనుక 9ాడ ఎÚాచుటBCను పర తమ అ%S` గ ఱÃ మ లేత రథ
మ లేతను "ం(fయ ండట చూెను. 18 ఆ దండ9ారF అత"
స]1ింAనపడ ఎÚాఈ జనులను అంధత మ  nతp
N మ"
PQ9ాను 9Eడన%ా ఆయన ఎÚాేZిన ాKరÍనపన 9ా#S"
అంధత మ  nెN ను. 19 అపడ ఎÚాఇ మర¶ మ ాదు, ఇ పటC ణమ
ాదు, ]రF Tx 9:ంట వAdనPQడల ]రF 9:దక;9ా"±దw క; !మ 4ను
¬Zి" దున" 9ా#S ె1ిu ¹Öను పటC ణమ నక; 9ా#S" న(f1ింెను. 20
9ారF ¹Öనులk"I వAdనపడ అతడPQ9ా, రF చూచునటB
6 #S
కండ6 ను ెరFవమ" ాKరÍనేయ%ా PQ9ా 9ా#S కండ6 ను ెరవేZ2ను గనుక
9ారF xమ ¹Öను మధ ఉTx`మ" ె>Zి"#S. 21 అంతట ఇWా\Pల;#ాà
9ా#S" ార¸ATxయTx #S" టBCదుTx, టBCదుTx? అ" ఎÚాను అడగ%ా

22 అతడవ #S" టC వదుw;  కJN ేతను  Vంట-ేతను వ ెరపట-C న
9ా#ST:ౖనను టBCదు9ా? 9ా#SI ´¢జనమ 12ట-CంA 9ారF J" xK%Sన తరF9ాత
9ారF తమ యజమను" ±దw క; 9:ళ6 Øదుర" ె12uను. 23 అతడ 9ా#S రక;
V¯ాNరన ´¢జన పxరÍమ లను Zిదzపరచ%ా 9ారF అన`ానమ ల;
పచుd" #ాà Z2లవం తమ యజమను" ±దw క; P#S.
అపuట-నుం(f Zి#S యనుల దండ9ారF ఇWా\Pల; ేశమ లk"I వచుdట
మ"PQను. 24 అటBతరF9ాత Zి#Sయ #ాజ?ౖన బ¿నúదదు తన Z2ౖన మంతట-"
సమకcరFd" వAd ¹Öనునక; మ టC (f 9EZ2ను. 25 అపడ ¹Öనులk
%tపu Ôమమ క>%S య ండ%ా %ా(fద±క తల ఎనుబ రాయలక;ను,
అరావ ావరప #?టC అPదు రాయలక;ను అమ4 బ(ెను; 9ారF అంత
కSనమ %ా మ టC (f 9EZియ ం(f#S. 26 అంతట ఇWా\Pల;#ాà పటC ణప
ాKారమ ]ద సంxరమ ేయ%ా ఒక ZీN  #ాàను చూA#ాజ9:ౖన Tx
P>న9ా(x, స}యమ ేయ మ" ³కల; 9Eయ ట V" 27 PQ9ా క;
స}యమ ేయ" TET:కడ నుం(f క; స}యమ ేయ దును?
కళ6 మ లkనుం(f PQనను xKm%ానుగలkనుం(fPQనను ే"T:ౖనను ఇAd
స}యమ ేయ వల6 పడద" ె1ిu 28  Vxరమ నక; ారణ¤మ"
యడగ%ా అఈ ZీN  నను` చూATEట- ఆ}రమ నక;  ëడi ను ఇమ 4 #³ప
మనమ Tx ëడi ను భfంచుదుమ , అ" ె1ిuనపడ 29 ¤మ Tx ëడi ను
వంటేZి" Jంట-Vు. అPే మరFTxట-యందు TEను x" చూATEటఆ}రమ నక;  ëడi ను ఇమ4" అ(f%SJ" %ా" అ తన ëడi ను xA12టMCన"
ె12uను. 30 #ాà ఆ ZీN  మటల; V" తన వసN మ లను Aంప" Pంక

ాKారమ ]ద న(fA వచుండ%ా జనుల; అత"" ే#S చూAనపడ లkపల
అత" ఒంట- ]ద %T:పటC కనబ(ెను. 31 తరF9ాత #ాàాాతp క;మరF(ైన
ఎÚా±క తల PÀ నమ న అత"12ౖన ">Aయ న`PQడల ేవడ Txక;
%tపu అాయమ కల;గజ³య ను%ాక అT:ను. 32 అPే ఎÚా తన Pంట
కcరFd"య ండ%ా 12దwల;ను అత"కcడ కcరFdం(f య న`పడ #ాà ఒక
మ"Ìి" పం12ను. ఆ పంప బ(fన9ాడ ఎÚాదగ¶ రక; #ాకమ ను1L అతడ ఆ
12దw లను చూAఈ నరహంతక;" క;మరFడ Tx తలను ట-C 9Eయ టక; ఒక"
పం1ియ Tx`డ" ]క; ె>Zినx? ]రF క"12ట-C య ం(f, ఆ దూత #ా%ా 9ాడ
లkప>I #ాక;ండ తల;ప 9ా"" 9:ల;ప>I Zి తల;ప మZి
9Eయ (f;9ా" యజమను" ాళ6 చపడ 9ా"9:నుక Vనబడను గx అ"
9ా#S ెపచుండ%ా 33 ఆ దూత అత"±దw క; వెdను. అంతట #ాàఈ ×డ
PQ9ా వలనT:ౖన, TEను ఇక ఎందుక; PQ9ారక; క"12ట-C
య ండవలsనT:ను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 7
1 అపడ ఎÚా #ాà ఇట6 T:నుPQ9ా మట ఆలIంచుమ , PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా#³ప ఈ 9Eళక; ¹Öను x రమందు రాP ఒక
ట-ంట-I ఒక మ"క సన`" 1ిం(fయ , రాP ఒకట-ంట-I #?ండ మ"కల
యవల;ను అమ4బడను. 2 అందుక; ఎవ#SేJ]ద #ాà ఆను" య ం(ెT°
ఆ య¥పJPQ9ా ఆాశమందు Iట-×ల; ెరAనను ఆలగ జరFగ Tx అ"
ైవజను"I పKతpతN ర]య%ా అతడవ కను`లర x"" చూెదవ %ా"

x"" Jనక;ందు వ" అత" ె12uను. 3 అపడ పటC ణప గ మ4మ TUదw
నల;గ రF క;ష¡ #గ ల;ండ%ా 9ారF ఒక#STUకరF చూAమనమ చAdవ వరక;
ఇచdట ఎందుక; కcరFdండవలsను? 4 పటC ణమ లk"I వదమనుంట-మ
పటC ణమందు Ôమమ న`ం దున అచdట చAdదుమ ; ఇచdట ఊరక
కcరFdన`ను ఇచdటను చAdదుమ ; పదం(f, Zి#Sయనుల దండ1Lట లk"I,
వదమ రం(f, 9ారF మనలను బKదుక"Adన బKదుక;దుమ , మనలను
చం1ిన చతp
N మ అ" ెప" 5 సంె*కట-యందు Zి#Sయనుల దండ
1Lటలk"I వలs న" లA, Zి#Sయనుల దండ 9:ల;ప> ´µగమ TUదwక; #ా%ా
అచdట ఎవరFను కనబడక P#S. 6 PQ9ా రథమ ల ధ "య
గ ఱÃ మ ల ధ "య %tపu సమహప ధ "య Zి#Sయనుల దండనక;
VనబడనటB
6 ేయ%ా 9ారFమన]I వచుdట?r ఇWా\Pల; #ాà ¨©¬Nయ ల
#ాàలక;ను ఐగ 1ీN య ల #ాàలక;ను బెN !Ad య Tx`డ" Zి#Sయనుల;
ఒక#S TUకరF ెప" 7 లA తమ గ (xరమ లలkT:ౖనను గ ఱÃ మ లలkT:ౖనను
%ా(fదలలkT:ౖనను దండ1Lటలk నున`9ాట-లkT:ౖనను ఏ!య ¬ZినకP
తమ ాKణమ ల; రfంచునుట xల;నను", సంె *కట-" ఉన`
ఉన`టB
6 %ా 1Lట V(fA ా#SPయ ం(f#S. 8 ాబట-C ఆ క;ష¡ #గ ల; దండ1Lట
9:ల;పట- ´µగమ TUదwక; వAd±క గ (xరమ జAd ´¢జనానమ ల;ేZి,
అచdట నుం(f 9:ం(f బం%ారమ లను బటC లను ఎJN " P xA12ట-C, J#S%S
వAd మ#S±క గ (xరమ జAd అచdటనుం(f ¯మ 4 ఎJN " P
xA12ట-C#S. 9 9ారF మనమ ేయ న మంA ప"ాదు, TEట-నమ భవరN
మనమ గల నమ , మనమ ఊరనTEల? ెల69ారFవరక; మనమ ఇచdట

నుం(fన PQడల ఏైన TUక అాయమ మనక; సంభVంచును గనుక మనమ
9:È6 #ాà ఇంట- 9ా#S సంగJ ె>యజ?పదమ రండ" ఒక#STUకరF ెప"
10 వAd పటC ణప x రాలక;" 1ి>A¤మ Zి#Sయనుల దండ1Lటక;
JVు. అచdట ఏ మ"Ìియ కనబడలదు, మ"Ìి చప(ైనను లదు. కటC బ(fన
గ ఱÃ మ ల;ను కటC బ(fన %ా(fదల;ను ఉన`V %ా" గ (xరమ ల దగ¶ ర ఎవరFను
లర" 9ా" అన%ా 11 9ాడ x రాల క;" 1ి>ెను. 9ారF లkపలనున` #ాà
ఇంట-9ా#S ఆ సమxరమ ె>యజ?పu%ా 12 #ాà #ాJKయందు లA తన
ZLవక;లను 1ి>AZి#Sయనుల; మనక; ేZినx"" TEను ]క; చూ1ింతpను;
మనమ ఆక>నున` సంగJ 9ా#SI ె>Zియ న` గనుక9ారF
పటC ణమ లkనుం(f బయటక; వAdనPQడల మనమ 9ా#S" సyవలను%ా
పటBC " పటC ణమందు పK9Ehంపగలమ" ãచనేZి, 1Lట V(fA
లమ లk"I P ంAయ Tx`ర" 9ా#S అT:ను. 13 అపడ అత"
ZLవక;లలk ఒకడ ఈలగ మన VేZ2నుఇంతక;మ ందు ఇWా\Pల;9ారలలk
బహÑ మం మనుషpల; లయ P#S గx ఇక అPదుగ రF లయ
వట అబ Ëరమ? క; అనుకcలన PQడల పటC ణమందు !%S>య న`
#ðతpలలa అPదు గ #S" ¬Zి" "మ 4; మనమ 9ా#S" పం1ి
చూెదమ" ె12uను. 14 9ారF జoడ రథమ లను 9ాట- గ ఱÃ మ లను
¬Zిన%ాZి#Sయనుల Z2ౖనమ 9:నుక P చూA రండ" #ాà 9ా#SI Z2లVAd
పం12ను. 15 ాబట-C 9ారF 9ా#S9:నుక ±#ాwను నవరక; P, Zి#Sయనుల;
¾ంద ర%ా వచు, Pనంత లsక ార9EZిన వసN మ లను ¯ామనులను
చూA, ఆ దూతల; J#S%SవAd #ాà సంగJ ె>యజ?పu%ా 16 జనుల;

బయల;ే#S Zి#Sయనుల దండ1Lటను ోచు"#S. ాబట-C PQ9ా మట
పన రాP ఒకట-ంట-I ఒక మ"క సన`" 1ిం(fయ #?ండ మ"కల
యవల;ను అమ4బ(ెను. 17 ఎవ" ేJ]ద #ాà ఆను" య ం(ెT° ఆ
య¥పJ ఆ x రమ న "ల;వబడటక; "రÞ Pంపబడ%ా, #ాà ైవ
జను"±దw క; వAdనపడ ఆ ైవజనుడ అత" ె1ిuనపKారమ
x రమందు జనుల ¾Kక;డేత అతడ మరణమPQను. 18
మ#Sయ రాP ఒకట-ంట-I #?ండ మ"కల యవల;ను, రాP ఒకట-ంట-I
ఒక మ"క సన`"1ిం(fయ , #³ప ఈ 9Eళపడ ¹Öనులk అమ4బడన"
ైవజనుడ #ాà ె1ిuన మట T:ర9E#?ను. 19 ఆ య¥ పJPQ9ా
ఆాశమందు Iట- ×ల; ెరAనను అ జరFగ Tx అ" ఆ ైవజను" ెపu%ా
అతడవ కను`లర చూెదవ%ా" x"" Jనకదువ" ఆ య¥పJ
ె12uను. 20 జనుల; x ర మందు అత" ¾Kక%ా అతడ మరణమPQను
గనుక ఆ మట పKారమ అత"I సంభVంెను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 8
1 ఒకTxడ ఎÚా xను బKIంAన ëడi క; త>6 PQన ఆను 1ి>APQ9ా
Ôమాలమ ర1ిuంప బ¢వ చుTx`డ; ఏడ సంవతqరమ ల; ేశ మ లk
Ôమమ కల;గ న" ె1ిuవ లA, వను  Pంట-9ారFను ఎచdటనుండట
అనుకcల¹ అచdట-I వడన%ా 2 ఆ ZీN  లA ైవజను" మటపన ేZి,
తన Pంట-9ా#S" డ" Óి>ÌీN య ల ేశమ నక; P Pడ
సంవతqరమ ల; అకడ 9ాసమ ేZ2ను. 3 అPే ఆ Pడ సంవతqరమ ల;

గJంAన తరF9ాత ఆ ZీN  Óి>ÌీN య ల ేశమ లkనుం(f వAd తన Pంట-"
గ#Sdయ భ!" గ#Sdయ మనV ేయ ట?r #ాàTUదwక; PQను. 4 #ాà
ైవజను" ప"9ాడగ %³హy మట ల(fఎÚా ేZిన %tపu
ారమ ల"`ట-" Txక; ె>యజ?పమ" ఆజ® "Ad య ం(ెను. 5 అతడ ఒక
మృతp"I ాKణమ J#S%S ర1ిuంAన సంగJ 9ాడ #ాàనక;
ె>యజ?పచుండ%ా, ఎÚా బKIంAన ëడi త>6 తన Pంట-" గ#Sdయ
భ!" గ#Sdయ #ాà మనVేయ వెdను. అంతట %³హyTx
P>న9ాడ9:ౖన #ాజj ఆ ZీN  Pే; మ#Sయ ఎÚా J#S%S బKIంAన PÀëడi
(ే అ" ెపu%ా 6 #ాà ఆ ZీN " అ(f%Sనపడ ఆ అత" సంగJ
ె>యజ?12uను. ాబట-C #ాà ఆ పmమ %ా ఒక అ¥పJ" "య!ంA, ఆ
¯తp
N యవతp
N ను ఆ ేశమ V(fAనపuట-నుం(f TEట-వరక; భ! ఫ>ంAన
పంట యవతp
N ను ఆక; మరల ఇమ4" Z2లVెdను. 7 ఎÚా దమసునక;
వెdను. ఆ ాలమ న Zి#Sయ #ాజ?ౖన బ¿నúదదు #%SPQ య ం(f, ైవజను(ైన
అతడ ఇక(fI వAdయ Tx`డ" ె>Zి" 8 హజjPల;ను 1ి>Aవ ఒక
ానుకను ేత పటBC" ైవజను(ైన అత"" ఎదు#tన బ¢Pఈ #గమ P
TEను బµగ పడదుTx లx అ" అత"x #ా PQ9ా±దw Vxరణ
ేయ మ" ఆజ® ఇAdపం12ను. 9 ాబట-C హజj Pల; దమసులkనున` మంA
వసు
N వల"`ట-లk నల;వ ఒంటMల ¹తంత ానుక%ా ¬Zి" అత""
ఎదు#tన బ¢P అత" మ ందర ">A క;మరFడను Zి#Sయ #ాàT:ౖన
బ¿నúదదుTxక; క>%Sన #గమ P TEను బµగ పడదుTx లx అ"
"న`డగ టక; నను` పం12న" ె12uను. 10 అపడ ఎÚావ అత"

±దw క; P"శdయమ %ా క; స సÍ తకల;గవచుdన"ెపమ .
అPనపuట-I" అత"I అవశమ గ మరణమ సంభVంచు న" PQ9ా
Txక; ె>యజ³Z2న" ప>I 11 హజjPల; మ ఖమ Aన`బ¢వనంతవరక; ఆ
ైవజనుడ అత" ే#S చూచుచు క`ళØ
6 #ాలsdను. 12 హజjPల;Tx P>న
9ాడ9:ౖన వ క`ళØ
6 #ాలsdద9Eమ" అత" నడగ%ా ఎÚా PÀలగ
పKతpతN ర!ెdనుఇWా\Pల;9ా#S గట-C సÍ లమ లను వ ా>d9Eయ దువ;
9ా#S ¸°వనసుÍ లను కJN ేత హతమ ేయ దువ; 9ా#S 1ిల6లను TEలక; 9EZి
ట-C చంపదువ; 9ా#S గ#S»ణ ల కడపలను Aం1ి 9Eయ దువ గనుక వ
9ా#SI ేయబ¢వ ×డను TE T:#S%Sయ ండటేత క`ళØ
6 #ాల;dచుTx`ను. 13
అందుక; హజjPల;క;కవంట-9ాడనగ  xసుడT:ౖన TEను ఇంత ారమ
ేయ టక; ఎంతట- 9ాడను అ" అత" అన%ా, ఎÚావ Zి#Sయ]ద
#ాజవగ దువ" PQ9ా Txక; బయల;పరA య Tx`డT:ను. 14 అతడ
ఎÚాను V(fA 9:È6 తన యజమను" ±దw క; #ా%ా అతడఎÚా 
ె1ిuనేమ" అడగ%ా అతడ"జమ %ా వ బµగ పడదువ" అతడ
ె12uనT:ను. 15 అPే మరFTxడ హజjPల; మ దుగ బటC ¬Zి" ట-లk
మ ంA #ాà మ ఖమ ]ద పరచ%ా అతడ చెdను; అపడ హజjPల;
అత"I మరF%ా #ాజj PQను. 16 అ}బ క;మరFడను ఇWా\Pల;9ా#SI
#ాàT:ౖన PQ#ామ ఏల;బ(fలk అPదవ సంవతqరమందు
PQాాతp యx#ాజ?ౖ య ండ%ా యx #ాజ?ౖన PQాాతp
క;మరF(ైన PQ#ామ ఏల Txరంంెను. 17 అతడ ఏల
TxరంంAనపడ మ పu #?ం(ేండ6 9ా(ై య ం(f PQరషలమందు ఎ"!

సంవ తqరమ ల; ఏలsను. 18 ఇతడ అ}బ క;మ#?Nను 12ం(f6 ేZి"
య ం(ెను గనుక అ}బ క;టBంëక;లవలsTE ఇతడను ఇWా\Pల;#ాàల;
పKవ#SNంAనటB
6 పKవ#SNంచుచు PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S%Sంెను. 19
అPనను PQ9ా సxాలమ తన ZLవక;డగ xదునక;ను అత"
క;మరFలక;ను ºపమ ">12దన" మట PAd య ం(ెను గనుక అత"
జj®పకమ ేత యxను నhంప జ³య టక; ఆయనక; మనసుq లకPQను.
20 ఇత" న మ లలk ఎో]య ల; యx#ాàనక; ఇక లkబడట మ"
అత"]ద JరFగ బµటB ేZి, తమ]ద TUక" #ాà%ా "య!ంచు"నందున
21 PQ#ామ తన రథమ ల"`ట-" ¬Zి" P జjPÀరF అను సÍ ల
మ నక; వAd #ాJK9Eళ లA తన చుటBCనున` ఎో]య లను రథమ ల]
అ¥పతpలను హతమ ేయ%ా జనుల; తమ తమ గ (xరమ లక; ా#SP#S.
22 అPే TEట-వరక;ను ఎో]య ల; JరFగ బµటB ేZి యx 9ా#SI
లkబడకP య Tx`రF. మ#Sయ ఆ సమయ మందు >బµ` పటC ణమ ను
JరFగబ(ెను. 23 PQ#ామ ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ
ేZిన x" నంతట-"గ#Sdయ యx #ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు
9ాKయబ(f య న`. 24 PQ#ామ తన 1ితరFల కcడ "KంA తన
1ితరFల సమ¥లk xదుపరమ నందు ాJ12టCబ(ెను. అత" క;మరF(ైన
అహజj అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 25 అ}బ క;మరFడను ఇWా\Pల;
#ాàT:ౖన PQ#ామ ఏల; బ(fలk పం(ెKండవ సంవతqరమందు యx
#ాజ?ౖన PQ#ామ క;మరF(ైన అహజj Pల Txరంం ెను. 26 అహజj
PలTxరంంAనపడ ఇరFవ #?ం(ేండ6 9ా(ై య ం(f PQరషలమ లk ఒక

సంవతqరమ ఏలsను. అత" త>6 1LరF అతల; ఈ ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన ఒ]
క;మ#?N. 27 అతడ అ}బ క;టBంëక;ల పKవరN నను అనుస#Sంచుచు, 9ా#SవలsTE
PQ9ా దృÌిC I ెడ తనమ జ#S%Sంెను; అతడ అ}బ ఇంట-9ా#SI
అల;
6 డ. 28 అతడ అ}బ క;మరF(ైన PQ#ామ కcడ
#ా¹J¶ లదునందు Zి#Sయ #ాజ?ౖన హజjPల; య దz మ ేయ
బయల;ేర%ా Zి#Sయనుల; PQ#ా మ ను %ాయపరA#S. 29 #ాజ?ౖన
PQ#ామ Zి#Sయ #ాజ?ౖన హజjPల; #ామలk య దz మ ేZినపడ
Zి#Sయనులవలన xను ంన %ాయమ లను బµగ ేZి నుట?r PQజ?KPల;
ఊ#SI J#S%S #ా%ా యx #ాజ?ౖన PQ#ామ క;మరF(ైన అహజj అ}బ
క;మరF(ైన PQ#ామ #%S యPQన" ె>Zి" అత" ద#Sîంచుట?r
PQజ?KPల; ఊ#SI వెdను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 9
1 అంతట పKవకN యగ ఎÚా పKవకN ల hషpలలk ఒక"" 1ిల;వనం1ింA అత"
ఇట6 T:నువ నడమ ë%Sంచు" PÀ ైలప%ST:` ేత పటBC" #ా¹
J¶ లదునక; P 2 అచdట పK9EhంAనపడ "ంÌీI పట-C న PQాాతp
క;మరF(ైన PQహÉ PQకడ నుTx`డ" ె>Zి" అత"" ద#SîంA, అత"
సదరFల మధనుం(f అత"" xటB%ా ర1ిuంA, లkప> గలkI అత""
1ిల;చు" P 3 ైలప%ST:` ¬Zి" అత" తల]ద ైలమ ZిTEను
"ను` ఇWా\Pల;]ద పటµCÌికN ;"%ా ేZిJన" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ" అత" ె1ిu, ఆలసమ ేయక తల;ప¬Zి ా#S

మ 4. 4 ¸°వను(ైన ఆ పKవకN వలsన" బయల;ే#S #ా¹J¶ లదునక;
వచుdనపuట-I Z2ౖTx¥పతpల; కcరFd" య ం(f#S. 5 అపడతడ అ¥ప¬,
క సమxరమ ెAdJన" ెపu%ా PQహÉPంద#Sలk అ ఎవ#S"
గ#Sdనద" అడగ%ా అతడ అ¥ప¬ "ను` గ#Sdనే యT:ను; అందుక;
PQహÉ లA Pంట-లk పK9Ehం ెను. 6 అపడ ఆ ¸°వనుడ అత" తల]ద
ైలమ Zి అత" ఇట6 T:నుఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాPQ9ా జనులsౖన ఇWా\Pల; 9ా#S]ద TEను "ను`
పటµCÌికN ;"%ా ేయ చుTx`ను. 7 ాబట-C Tx ZLవక;లsౖన పKవకN లను హతమ
ేZినx"" బట-C య , PQ9ా ZLవక;లంద#S" హతమ ేZిన x""
బట-C య ,PQజ?బ¿ల;నక; పKJారమ ేయ నటB
6 వ  యజమను(ైన
అ}బ సంతJ9ా#S" హతమ ేయ మ . 8 అ}బ సంతJ9ారందరFను
నhంతpరF; అల;uలలkTE! ఘనులలkTE! అ}బ సంతJలk ఏ పరFషpడను
ఉండ క;ండ అంద#S" "ర4లమ ేయ మ . 9 T:బµతp క;మరF (ైన
య#tబµమ క;టBంëక;లను అ¨ßయ క;మరF(ైన బPQా క;టBంëక;లను
TEను అపu%SంAనటB
6 అ}బ క;టBంëక;లను TEను అపu%Sంచుదును. 10
PQజ?బ¿ల; ాJ 12టCబడక PQజ?KPల; భ´µగమందు క;కలేత
J"9Eయబడను. ఆ ¸°వనుడ ఈ మటల; ె1ిu తల;ప¬Zి ా#SPQను. 11
PQహÉ బయల;ే#S తన యజమను" ZLవక;ల±దw క; #ా%ా ఒకడఏ!
సంభ VంAన? ఆ 9:ఱÃ 9ాడ ±దw క; వAdన ¨Áతp9Eమ" అత" నడగ%ా,
అతడ9ా"" 9ా" మటల; ]#?#S%?య Tx`ర" ె12uను. 12 ాబట-C 9ారF
అదంతయ వట-C ; జ#S%Sనx"" మక; ె>యజ?పమన%ా అత(fట6T:నుTEను

"ను` ఇWా\Pల;]ద పటµCÌికN ;"%ా ేయ చుTx`న" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ" అతడ Tx ె12uను. 13 అంతట 9ారF అJ9E%Sరమ %ా
తమ తమ వసN మ లను పటBC" ట6]ద అత" I\ంద పరA బµా
ఊంAPQహÉ #ాజ?ౖయ Tx`డ" xట-ంA#S. 14 ఈ పKారమ "ంÌీI పట-C న
PQాాతp క;మరF(ైన PQహÉ PQ#ామ ]ద క;టKేZ2ను.
అపడ PQ#ామ ను ఇWా\Pల;9ారందరFను Zి#Sయ #ాజ?ౖన
హజjPల;ను ఎ#Sంచుట?r #ా¹ J¶ లదు దగ¶ ర ావ> య ం(f#S. 15 అPే
PQ#ామ Zి#Sయ #ాజ?ౖన హజjPల; య దz మ ేయ చుండ%ా
Zి#Sయనులవలన xను ంన %ాయమ లను బµగ ేZి నుట?r PQజ?KPల;
ఊ#SI J#S%S వAdయ ం(ెను. అంతట PQహÉకనుకcలే ఈ సంగJ
ె>య బడక;ండనటB
6 ఈ పటC ణమ లkనుం(f PQవ"T:ౖనను PQజ?KPల; ఊ#SI
త1ిuంచు" "యక;మ" ఆజ® ఇAd 16 రథమ PQI, PQజ?KPల; ఊ#Sలk
PQ #ామ మంచమ పట-C య ండ%ా అచdట-I PQను మ#Sయ యx
#ాజ?ౖన అహజj PQ#ామ ను ద#Sîంచుట?r అచdట-I వAd య ం(ెను. 17
PQజ?KPల; %పరమ ]ద ావ>9ాడ ">A య ం(f, PQహÉ క>Zి
వచుdచున` Z2ౖనమ ను చూAZ2ౖనnకట- Txక; కనబడచున`ద"
ె>యజ?పu%ా PQ#ామ ఒక #ðతpను 1ి>A9ా#S" ఎదు#tనబ¢Pసమ
¥xనమ %ా వచుdచుTx`#ా అ" అడగ మ" ె1ిu, పంపమ" 9ా"
Z2లVెdను. 18 ాబట-C ±కడ గ ఱÃ IP అత""
ఎదు#t"సమ¥xనమ %ా వచుdచుTx`#ా? అ" అడగ మ" #ాà నను`
పం12నన%ా PQహÉసమ¥xనమ  ³! ప"? వ Tx 9:నుకక;

J#S%Sరమ4" 9ా" ెపu%ా ఆ ావ>9ాడపంపబ(fన9ాడ 9ా#S" క>ZిT:ను
%ా" J#S%S #ాక ">ెన" సమxరమ ె>12ను. 19 #ాà #?ండవ #ðతpను
పంప%ా 9ాడ 9ా#S±దw క; వAdసమ¥xనమ %ా వచుdచుTx`#ా? అ"
అడగ మ" #ాà నను` పం12నన%ా PQహÉసమ¥xనమ  ³! ప"? Tx
9:నుకక; J#S%S రమ4" 9ా" ె12uను. 20 అపడ ావ> 9ాడడను 9ా#S"
క>Zి" J#S%S#ాక ">ెను మ#Sయ అతడ 9:ఱÃ లడమ ల;చుTx`డ
గనుక అ "ంÌీక;మరF(ైన PQహÉ లడమ వలsTE య న` దT:ను. 21
రథమ Zిదzమ ేయ మ" PQ#ామ Z2ల Vయ%ా 9ారF అత" రథమ
Zిదzమ ేZి#S. అపడ ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQ#ామ ను యx#ాజ?ౖన
అహజjయ ను తమ తమ రథమ లT:I PQహÉను క>యబ¢P
PQజ?KPÚయ (ైన Txబ¢తp భ´µగమందు అత"" ఎదు#t"#S. 22 అంతట
PQ#ామ PQహÉను చూAPQహÉ సమ¥xనమ? అ" అడ గ%ా
PQహÉ త>6 PQన PQజ?బ¿ల; జjరత మ ల;ను Aల6 ం%S తనమ ల;ను ఇంత
యప#S!త య ండ%ా సమ ¥xన కడనుం(f వచుdనT:ను. 23
PQ#ామ రథమ JK1ిu అహజj, ోKహమ జరFగ చున`ద" అహజj
ె1ిu ా#SPQను. 24 అపడ PQహÉ తన బలమ ల Vల;
6 ఎక; 12ట-C
PQ#ామ ను భ జ మ లమధ టC %ా బµణమ అత" గ ం(ెగ ండ దూZి
PQను గనుక అతడ తన రథమ నంే ±#S%?ను. 25 ా%ా PQహÉ తన
అ¥పJPQన ëదరFను 1ి>A Pట6 T:ను అత" ఎJN PQజ?KPÚయ (ైన
Txబ¢తp భ´µగమందు పడ9Eయ మ ; మన!దw రమ ను అత" తం(fKPQన
అ}బ 9:నుక గ ఱÃ మ లsI వAdనపడ PQ9ా అత"]ద ఈ

hm¹1ిన సంగJ జj®పకమ ేZినుమ . 26 అపడ PQ9ా
Z2లVAdనేమన%ా "శdయమ %ా Txబ¢తp రకN మ ను 9ా" క;మరFల
రకN మ ను "న`ట- నమ న TEను చూAJ" గనుక ఈ భ´µగమందు TEను
x"I పKJారమ ేయ దును; ఇే PQ9ా 9ాక;. ాబట-C వ
PQ9ా మట పన అత" ఎJN PÀ భ´µగమందు పడ9Eయ మ
అT:ను. 27 యx#ాజ?ౖన అహజj జ#S%Sన x" చూA వనమ లk" నగ#S
మర¶ మ %ా ా#SPQను; అPనను PQహÉ అత" త#S!, రథమ నందు
అత" హతమ ేయ డ" ఆజ® ఇెdను గనుక 9ారF ఇబ¿6 యమ దగ¶ రనున`
గరFనక; వ మర¶ మందు అత" టC %ా అతడ %Sోw క; ా#SP అచdట
మరణమPQను. 28 అపడ అత" ZLవక;ల; అత"" రథమ ]ద 9EZి
PQరషలమ నక; ¬Zి" P xదు పరమందు అత" 1ితరFల సమ
¥లk అత" ాJ12ట-C#S. 29 అహజj అ}బ క;మరF(ైన PQ#ామ ఏల;
బ(fలk పదండవ సంవతqరమందు యxను ఏల Txరంంెను. 30 PQహÉ
PQజ?KPల; ఊ#SI వAdన సంగJ PQజ? బ¿ల;నక; Vనబ(ెను గనుక ఆ తన
మ ఖమ నక; రంగ పZి" h#భషణమ ల; ధ#Sంచు" Iట-×లkనుం(f
క"12ట-C చూచుచుండ%ా 31 PQహÉ గ మ4మ x #ా పK9Ehంెను. ఆ అత""
చూA యజమను" చం1ిన9ా(x, ] వంట-9ా(x, వ సమ¥xనమ %ా
వచుdచుTx`9ా అ" అడగ%ా 32 అతడ తలPQJN Iట-× తటBC చూATx
పmమందున` 9ా#?వర" అడగ%ా ఇదw రF మ గ¶ రF ప#Sxరక;ల; 12ౖనుం(f
¾ం%SచూA#S. 33 º"" I\ంద పడోKయ డ" అతడ ెపu%ా 9ారF x"" I\ంI
పడోKZినందున x" రకN మ లk ంత %డ]దను గ ఱÃ మ ల]దను Aంెను.

మ#Sయ గ ఱÃ మ లేత అతడ x"" ¾KIంెను. 34 అతడ లkపల పK9EhంA
అన`ానమ ల; ేZిన తరF9ాతఆ Wాపగ\సN ు #ాల; #ాజక;మ#?N గనుక ]రF
9:È6 x"" కను%t"ాJ12టC Bడ" ఆజ® ఇయ%ా 35 9ారF x"" ాJ12టC
బ¢P#S; అPే x" కాలమ ను ాదమ ల;ను అర ేతpల;ను తపu మ#S
ఏ!య కనబడలదు. 36 9ారF J#S%S వAd అత" ఆ సంగJ ె>యజ?పu%ా
అత(fట6T:నుఇ PQజ?బ¿ల" PQవరFను గ రFNపటC లక;ండ PQజ?KPల;
భ´µగమందు క;కల; PQజ?బ¿ల; మంసమ ను Jనును. 37 PQజ?బ¿ల;±క
కæïబరమ PQజ?KPల; భ´µగ మందున` 12ంటవలs నుండను అ" తన
ZLవక;డను JÌీË య డనగ ఏÚయx #ా PQ9ా Z2లVAdన మట
పన P జ#S%?ను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 10
1 ¹Öనులk అ}బ నక; (ెబËమం క;మరF ల;ం(f#S. PQహÉ 9:ంటTE
x×దుల; 9ాKPంA ¹Öనులkనుండ PQజ?KPల; అ¥పతpలక;ను 12దwల
క;ను అ}బ 1ిల6లను 12ంAన9ా#SI" పం1ి ఆజ® ఇAdన ేమన%ా]
యజమను" క;మరFల; ]±దw నుTx`రF; 2 మ#Sయ ]క; రథమ ల;ను
గ ఱÃ మ ల;ను ాKారమ గల పటC ణమ ను ఆయ ధ ¯ామ%S\య ను కలవ గx
3 ాబట-C PÀ x×దు ]క; మ ట-C న9:ంటTE ] యజమను" క;మరFలలk
ఉతN మ డను త%Sన9ాడT:ౖన ±క" ÅరF", తన తం(fK Zిం}సనమ ]ద
అత"" ఆZీను"%ా ేZి, ] యజమను" క;టBంëక;ల పmమ న
య దz మడ(f. 4 9ారF ఇ V" బహÑ భయ ప(fఇదw రF #ాàల;

అత"మ ందర "ల;వజjలక P#³, మన ట6 B "ల;వగలమ" అను" 5
క;టBంబప అ¥ ా#Sయ పటC ణప అ¥ా#Sయ 12దwల;ను 1ిల6లను 12ంAన
9ారFను కc(f PQహÉక; వరN మనమ పం1ి¤మ  xసులమ ;  Z2లవ
పKారమ సమసN మ జ#S%Sంెదమ ; ¤మ ఎవ"" #ాà%ా ేZినమ ; 
దృÌిC I ఏ అనుకcల¹ x" ేయ మ" ె>యజ³Zి#S. 6 అప డతడ #?ండవ
x×దు 9ాKPంA]రF Tx పmమ న నుం(f Tx మట Vనుటక;
ఒప"నPQడల ] యజ మను" క;మరFల తలలను ¬Zి", #³ప ఈ
9Eళక; PQజ?KPల;నక; Tx±దw క; రండ" ఆజ® ఇెdను. (ెబË మం
#ాజక;మరFల;ను 9ా#S" 12ంAన పటC ణప 12దwల ±దw ఉం(f#S. 7 ావన ఆ
x×దు తమక; మ ట-C నపడ 9ారF (ెబËమం #ాజక;మరFలను పటBC"
చం1ి, 9ా#S తలలను గంపలలk 12ట-C, PQజ?KPల;లkనున` అత" ±దw క;
పం1ి#S. 8 దూత అత"±దw క; వAd#ాజక;మ రFల తలల; వAdనవ"
ెపu%ా అతడఉదయమ వరక; x రమ బయట-సÍలమందు 9ాట-" #?ండ
క;పuల;%ా 9EPంచుడT:ను. 9 ఉదయనపడ అతడ బయట-I వAd ">A,
జనులంద#S" చూA]రF "#wషpల;, TEను Tx యజమను"]ద క;టKేZి
అత" చం1ిJ"; అPే రంద#S" ఎవరF చం1ి#S? 10 అ}బ
క;టBంëక;లనుగ#Sd PQ9ా Z2లVAdన మటలలk ఒకట-య T:ర9Eరక
దు; తన ZLవక;(ైన ఏÚయx #ా xను Z2లVAdన మట PQ9ా
T:ర9E#?dన" ె12uను. 11 ఈ పKారమ యహÉ PQజ?KPల;లk అ}బ
క;టBంëక;లంద#S", అత" సంబంధులగ %tపu9ా#Sనంద#S" అత" బంధువల
నంద#S", అతడ "య!ంAన యజక;లను హతమ ేZ2ను; అత"I

ఒక"T:ౖనను ఉండ"యలదు. 12 అపడతడ లA పKయణ ¹Öను
పటC ణమ నక; PQను. మర¶ మందు అతడ %tఱÃ 9:ండKకల; కJN #Sంచు ఇంట-I
వAd 13 యx#ాజ?ౖన అహజj సదరFలను ఎదు#t"]రF ఎవర" 9ా#S
నడగ%ా 9ారF¤మ అహజj సదరFలమ ; #ాజక;మరFలను
#ాణÝక;మరFలను ద#Sîంచుటక; 9:ళ6 ØచుTx`మ" ె1ిu#S. 14 9ా#S" సyవల%ా
పటBCనుడ" అతడ ెపu%ా 9ారF 9ా#S" సyవల%ా పటBC" ±క"T:ౖన
Vడవక %tఱÃ 9:ండKకల; కJN #Sంచు ఇంట- %Jదగ¶ ర నల;వ ఇదw #S" చం1ి#S. 15
అచdట-నుం(f అతడ Pన తరF9ాత తను` ఎదు #tన వAdన #³ాబ
క;మరF(ైన PQTxxబ ను కను%t" అత"" క;శలపKశ`ల(f%SPQడల
Txక;న`టBC%ా TxPQడల క;న`x అ" అత" నడగ%ా PQ
Txxబ ఉన`దT:ను. ఆల%?rే Tx ేJలk ెP 9Eయ మ" ెపu%ా అతడ
ఇత" ేJలk ెP9EZ2ను. గనుక PQహÉ తన రథమ ]ద అత""
ఎIంచు" 16 PQ9ానుగ#Sd Txక; క>%Sన ఆసIN" చూచుట?r Txకcడ
రమ4న%ా PQహÉ రథమ ]ద 9ారత" కcరFdండబ¿ట-C#S. 17 అతడ
¹Öనునక; వAd ¹Ö నులk అ}బ నక; WÌింAయ న` 9ా#Sనంద#S"
చం1ి, ఏÚయక; PQ9ా Z2లVAdన మట T:ర9E#Sd, అ} బ ను
"ర4లమ ేయ వరక; హతమ ేయ ట మన క;ం(ెను. 18 తరF9ాత
PQహÉ జనులంద#S" సమకc#Sd 9ా#S×లగ ఆజ® ఇెdను అ}బ బయల;
ేవతక; w %ాTE పజేZ2ను. PQహÉ అను TEను అ¥కమ %ా
పజేయబ¢వచుTx`ను, 19 ావన ఒక(ైనను తపuక;ండ బయల;
పKవకN లనం#S" 9ా" భక;Nలనంద#S" 9ా#S యజ క;లనంద#S" Tx±దw క;

1ిల;వనం1ించు(f; TEను బయల; నక; %tపu బ> అ#Suంప బ¢వచుTx`ను గనుక
#ా"9ా (ెవ(ో 9ా" బKదుక"యన" ె12uను. అPే బయల;నక;
nÖక;9ా#S" Txశనమ ేయ ట?r అతడ ఈ పKారమ కపటùాయమ
ేZ2ను. 20 మ#Sయ PQహÉబయల;నక; పండగ "య!ంపబ(fనద"
xట-ంచుడ" ఆజ® ఇయ%ా 9ా#ాలగ xట-ంA#S. 21 PQహÉ ఇWా\Pల;
ేశమంతట-లk"I వరN మనమ పం1ించ%ా బయల;నక; nÖక; 9ారందరFను
వAd#S, #ా"9ాడ ఒకడను లడ; 9ారF వAd బయల; గ (fలk పK9Ehంప%ా
ఎచdటను bటBలక;ండ బయల; గ (f ఈ తటBCనుం(f ఆ తటBCవరక;
"ం(fPQను. 22 అపడతడ వసN Wాల]ద ఉన` అ¥ా#S" 1ి>Aబయల;నక;
nÖక;9ా#S కంద#SI వసN మ ల; బయట-I ె1ిuంచుమ" ెపu%ా 9ాడ
ె1ిuంెను. 23 PQహÉయ ను #³ాబ క;మరF(ైన PQTxxబ ను
బయల; గ (fలk పK9Ehంప%ా PQహÉ PQ9ా భక;Nలలk ఒక"T:ౖనను ఇచdట
] ±దw నుండ"యక బయల;నక; nÖక;9ారFమతK¤ య ండనటB
6
జjగ\తNేయ డ" బయల;నక; nÖక;9ా#S ఆజ® ఇెdను. 24 బల;లను
దహనబల;లను అ#Suంచుట?r 9ారF లkపల పK9Ehంప%ా PQహÉ PQనుబ
మం" బయట ావ> య ంATEను ] వశమ ేZిన9ా#Sలk ఒక(ైన
త1ిuంచు" PనPQడల 9ా" ాKణమ నక; బదుల;%ా 9ా" "Adన
9ా" ాKణమ ¬తpన" 9ా#S ె1ిu య ం(ెను. 25 దహనబల;ల న#Suంచుట
సమ1ిN ా%ా PQహÉ]రF లkపల Ad ±క(ైనను బయట-I #ాక;ండ 9ా#S"
చంపడ" తన ావ>9ా#Sను అ¥పతpల ను ెపu%ా 9ారF అంద#S"
హతమ ేZి#S. 1ిమ4ట ావ>9ారFను అ¥పతpల;ను 9ా#S" బయట9EZి,

బయల; గ (fయ న` పటC ణమ నక; P 26 బయల; గ (fలk" "ల;వ
Vగ\హమ లను బయట-I ¬Zి" వAd 9ాట-" ా>d9EZి#S. 27 మ#Sయ
బయల; పKJమను గ (f" I\ంద పడ%tట-C x"" 12ంటPల;
6 %ా ేZి#S. TEట-వరక;
అ ఆల%³ య న` 28 ఈ పKారమ PQహÉ బయల; ేవతను
ఇWా\Pల;9ా#Sమధ నుండక;ండ Txశనమ ేZ2ను. 29 అPే
ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ
ారక;(ైనటB
6 PQహÉకcడ అందుక; ారక;(ై, బéేల; xను అను
సÍ లమ లందున` బం%ారFదూడలను అనుస#Sంచుట మన లదు. 30 ావన
PQ9ా PQహÉ లగ Z2ల Vెdనువ Tx హృదయలkచన
యంతట-పన అ}బ క;టBంëక;లక; ేZి Tx దృÌిC I Txయనx"
జ#S%SంA బµగ %ా T:ర9E#SdJV గనుక  క;మరFల; Txల¶ వ తరమ వరక;
ఇWా\Pల;#ాజ Zిం}సనమ ]ద ఆZీనులగ దురF. 31 అPే
ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(ైన య#tబµమ ేZిన
ాపమ లను PQహÉ PమతKమ ను Vస#Sèంచ"9ా(ై ఇWా\PÚ య ల
ేవ(ైన PQ9ా "య!ంAన ధర4WాసN మ ను పరÞహృదయమ 
అనుస#Sంచుటక; శ\z xభక;Nల; ల" 9ా(xPQను. 32 ఆ నమ లలk PQ9ా
ఇWా\Pల;9ా#S" త%S¶ంచ Txరంంెను. 33 హజjPల; ఇWా\Pల;
స#Sహదుwలలk నున` ±#ాwను తరFuక;న %ాºయ లక;ను రబ¿
"య లక;ను ే#S?rన %Sలదు ేశమంతట-లkను, అ#`ను న దగ¶ రనున`
అ#PరF nదల;" మనÌీª య ల ేశమ లkను, అన%ా %Sలదులkను
బµానులkను 9ా#S" ఓ(fంెను. 34 PQహÉేZిన Pతర ారమ లను

గ#Sdయ , అతడ ేZిన x"నంతట-"గ#Sdయ , అత"
ప#ాక\మమ నుగ#Sdయ ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంత మ ల గ\ంథమందు
9ాKయబ(f య న`. 35 అంతట PQహÉ తన 1ితరFలకcడ "KంA
¹Öనులk సమ¥ేయబ(ెను; అత" క;మరF(ైన PQయ}à అత"I
మరF%ా #ాజjPQను. 36 ¹Öనులk PQహÉ ఇWా\Pల;ను ఏ>న ాలమ
ఇరFవ PQ"! Pండ6.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 11
1 అహజj త>6 PQన అతల తన క;మరFడ మృJ... బÐంెన" ె>Zి" లA
#ాజక;మరFలనంద#S" Txశనమ ేZ2ను. 2 #ాజ?ౖన PQ#ామ
క;మ#?Nయ ను అహ జjక; సద#Sయ T:ౖన PQÌ2బ అహజj క;మరF
(ైన ã9ాషpను, హతన #ాజక;మరFలకcడ చంపబడక;ండ అత"
రహసమ %ా త1ిuంెను గనుక 9ారF అత"" అత" x" పడకగలk
అతలక; మరFగ %ా ఉంAయ ండటేత అతడ చంపబడ క;ం(ెను. 3 అతల
ేశమ ను ఏల;చుండ%ా ఇతడ ఆరF సంవతqరమ ల; PQ9ా
మంరమందు x కcడ xచబ(f య ం(ెను. 4 ఏడవ సంవతqరమందు
PQయx ావ>ాయ 9ా#S]దను #ాజేహ సంరmక;ల]దను
ఏరu(fయ న` శx¥పతpలను 1ిల;వనం1ింA, PQ9ా మంరమ లk"I
9ా#S" ¬Zి" P, PQ9ా మంరమందు 9ా#Sేత పKమణమ ేPంA
9ా#S "బంధనేZి, 9ా#SI ఆ #ాà క;మరF" కనుపరA PÀలగ ఆజj®
1ింెను 5 ]రF ేయవలZినేమన%ా, VWా\ంJ న మ న లkపల పK9Ehంచు

]రF మడ ´µగమ లsౖ ±క ´µగమ #ాజమంరమ నక; ావ>
ాయ 9ా#?r య ండవలsను; 6 ఒక ´µగమ సూరF గ మ4మ దగ¶ ర ాప
ేయవలsను, ఒక ´µగమ ాప ాయ 9ా#S 9:నుకట- గ మ4మ TUదw
ఉండవలsను, ఈ పKారమ మంరమ ను భదKపరచుట?r ]రF x"" ాచు"
య ండవలsను. 7 మ#Sయ VWా\ంJ నమ న బయల;ేరF ]యంద#Sలk #?ండ
´µగమ ల; #ాà దగ¶ ర PQ9ా మంరమ నక; ాప ాయ 9ా#?r
య ండవలsను. 8 ]లk పKJ మ"Ìి తన తన ఆయ ధమ లను ేత పటBC"
#ాàచుటBC ాచు" య ండవలsను, ఎవ(ైనను పంక;Nలలk పK9E hంAనPQడల
9ా" చంపవలsను, #ాà బయల;ే#S సంచ #Sంచునప(ెల6 ]రF అత"±దw
ఉండవలsను. 9 శx¥ పతpల; యజక;(ైన PQయx తమ IAdన ఆజ®
ల"`ట- పKారమ ేZి#S, పKJ మ"Ìి తన తన మనుషpలను ¬Zి"
VWా\ంJనమ న లkపల పK9EhంపవలZిన 9ా#Sను, VWా\ంJనమ న
బయల;ేరవలZిన 9ా#Sను క>Zి యజక;(ైన PQయx ±దw క;
వెdను. 10 యజక;డ మంరమ లk ఉన` xదు ఈటMలను (xళ6 ను
శx¥పతpలక; అపu%Sంప%ా 11 ాప ాయ 9ా#Sలk పKJ మ"Ìి తన తన
ఆయ ధమ లను ేత పటBC" బ>1ీఠమ ెంతను మంరమ ెంతను
మంరమ క;(f న nదల;" PQడమ నవరక; #ాàచుటBC ">A#S. 12
అపడ యజక;డ #ాజక;మరF" బయటక; డ"P అత" తల]ద
I#§టమ 12ట-C, ధర4 WాసN గ\ంథమ ను అత" ేJIAdన తరF9ాత 9ారF అత"
పటµCÌికN ;"%ా ేZి చపuటB
6 ట-C #ాà AరంyVయగ ను%ాక" xట-ంA#S. 13
అతల, ాయ 9ారFను జనుల;ను ³కల;9Eయ%ా V", PQ9ా

మంరమందున` జనుల దగ¶ రక; వAd 14 #ాà ఎపuట- మ#ాద పన ఒక
సN ంభమ దగ¶ ర "ల;చుటయ , అ¥పతpల;ను బµా ఊదు9ారFను #ాàTUదw
"ల;వబడటయ , ేశప 9ారందరFను సంÌించుచు శృంగధ "ేయ టయ
చూA తన వసN మ లను Aంప"ోKహమ ోKహమ అ" ³క 9Eయ%ా 15
యజక;(ైన PQ యx Z2ౖనమ లk" శx¥పతpలక; PQ9ా
మంరమందు ఆను చంపకcడదు, పంక;Nల బయట-I ఆను 9:ళ6%tటBC(f;
ఆ పmప9ా#S" ఖడ¶ మ ేత చంపడ" ఆజ® ఇెdను గనుక 16
#ాజమంరమ లk"I గ ఱÃ మ ల; వచుd మర¶ మ న ఆక; x#S ఇAd#S. ఆ
9:È6%ా 9ారF ఆను అకడ పటBC" చం1ి#S. 17 అపడ
PQయxజనుల; PQ9ా 9ార" ఆయన 1Lరట #ాàను జనులను
"బంధన ేPంెను, మ#Sయ అతడ #ాà1Lరట జనుల "బంధన
ేPంెను. 18 అపడ ేశప జనులందరFను బయల; గ (fI P x""
పడ%tట-C x" బ>1ీఠమ లను పKJ మలను (Tx`న`మ ల;ేZి, బయల;నక;
యజక;(ైన మxNనును బ>1ీఠమ ల మ ందర చం1ి9EZి#S. మ#Sయ
యజక;(ైన PQయx PQ9ా మంరమ ను ాచునుటక;
మనుషpలను "య!ంెను. 19 అతడ శx¥పతpలను అ¥ారFలను
ాపాయ 9ా#S" ేశప జనులంద#S" 1ి>1ింప%ా 9ారF PQ9ా
మంరమ లk నున` #ాàను¬Zి", ాపాయ 9ా#S గ మ4ప మర¶ మ న
#ాజనగరFనక; #ా%ా #ాà Zిం}సనమ ]ద ఆZీను(xPQను. 20 మ#Sయ
9ారF #ాజనగరF దగ¶ ర అతలను ఖడ¶ మ ేత చం1ిన తరF9ాత ేశప
జనులంద రFను సంÌింA#S, పటC ణమ ను "మ4ళమ %ా ఉం(ెను. 21

ã9ాషp ఏలTxరంంAనపడ అతడ ఏ(ేండ6 9ాడ.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 12
1 PQహÉ Pల;బ(fలk ఏడవ సంవతqరమందుã9ాషp ఏలTxరంంA
PQరషలమ లk నల;వ సంవతqరమ ల; ఏలsను. అత" త>6 బ¿P#ª?బµ
సంబంధు #ాలsౖన బµ. 2 యజక;(ైన PQయx తనక; బ z TEరFu9ా(ై
య ండ నమ ల"`ట-లk ã9ాషp PQ9ా దృÌిC I అనుకcలమ %ాTE
పKవ#SNంెను. 3 అPే ఉన`త సÍ లమ ల; ట-C 9Eయబడక ">ెను; జనుల;
ఇంకను ఉన`త సÍ లమ లందు బల;ల; అ#Suంచుచు ధూపమ 9Eయ చు
నుం(f#S. 4 ã9ాషp యజక;లను 1ి>1ింAPQ9ా మం రమ లk"I
ేబడ పKJÌి¡ త వసు
N వల Vల;వను అన%ా జనసంఖ xఖలేయబ(fన
జనుల; ెAdన దKవమ ను వంతpపన పKJ మ"ÌిI "రÞయన
దKవమ ను, ZL చûేత T:వ#?rనను PQ9ా మంరమ లk"I ెAdన
దKవమ ను, 5 యజక;లలk ఒకడ తనక; T:ల9:ౖన 9ా#S±దw ¬Zి",
మంరమ ఎచdటMచdట hల య న`ో అచdటT:ల6 x""
బµగ ేPంపవలsన" ఆజ® ఇెdను. 6 అPే ã9ాషp ఏల;బ(fలk ఇరFవ
మడవ సంవతqరమ వరక;ను యజక;ల; మంరమ ±క hలన
సÍ లమ లను బµగ ేయకP య ం(f#S గనుక 7 ã9ాషp యజక;(ైన
PQయxను !%S >న యజక;లను 1ి>1ింAమంరమ లk hలన
సÍ లమ లను ]#?ందుక; బµగ ేయక J#S? ఇకను ] ] T:ల9:ౖన 9ా#S±దw
దKవమ ¬Zినక, మంరమ లk hలన సÍ లమ లను బµగ ేయ ట?r

]రF అంతక;మ ందు ¬Zి"నx" నపu%Sంచుడ" ఆజ® ఇAd య ం(ెను. 8
ాబట-C యజక;ల;మంరమ లk hల న సÍ లమ లను బµగ ేయ ట మ
వశమ లదు గనుక జనుల±దw దKవమ ఇక ¬Zినమ" ె1ిu#S. 9 అంతట
యజక;(ైన PQయx ఒక 12టMCను ెAd x" మతక; బ¿జèమ ేZి,
బ>1ీఠమ దగ¶ ర%ా PQ9ా మంరమ లk పK9Ehంచు 9ా#S క;(fారîమందు
x" నుంచ%ా x రమ ాయ యజక;ల; PQ9ా మంరమ లk"I
వAdన దKవమంతయ అందులk 9EZి#S. 10 12టMCలk దKవమ V¯ాNరమ %ా
ఉన`ద" 9ారF ె>య జ³య%ా #ాà±క పK¥xన మంJKయ ను పK¥xన
యజక;డను వAd, PQ9ా మంరమందు ొ#SIన దKవమ లsకచూA
సంచులలk ఉంA#S. 11 తరF9ాత 9ారF ఆ దKవమ ను తA PQ9ా
మంరప ాపరFలక;, అన%ా ప"ేPంచు 9ా#S కపu%SంA#S; రF PQ9ా
మంరమందు ప"ేZిన కం¯ాల;లక;ను hలu ారFలక;ను ాZ2ప"9ా#SI"
#ాJప"9ా#SI" 12 PQ9ా మంరమందు hలన సÍ లమ లను
బµగ ేయ టక; మÖనులTE! ెక బ(fన #ాళ6 TE! నుటక;ను, మంరమ
బµగ ేయ టలk అPన ఖరFd అంతట-I", ఆ దKవమ ఇచుdచు వAd#S. 13
PQ9ా మంరమ నక; 9:ం(f ాతKలsౖనను, కెN రలsౖనను, %ST:`లsౖనను,
బµాలsౖనను, బం%ారF ాతKలsౖనను, 9:ం(fాతKలsౖనను ేయబడలదు %ా" 14
మరమ4తp ప"ేయ 9ా#SI మతKమ ఆ దKవమ ఇAd PQ9ా
మంరమ ను మరల బµగ ేPంA#S. 15 మ#Sయ ప"9ా#SIచుdట?r ఆ
దKవమ అపu%Sంత 12టC B"న9ారF నమ4కసుÍల" 9ా#Sేత లsక అడగలదు.
16 అప#ాధ ప#S}#ారÍ బల;లవలనను ాప ప#S}#ారÍ బల;లవలనను ొ#SIన

¯మ 4 PQ9ా మంరమ లk"I ేబడలదు, అ యజక;లxPQను. 17
అంతట Zి#Sయ#ాజ?ౖన హజjPల; %ాతp పటC ణమ ]I P య దz మ ేZి
x" పటBC"న తరF9ాత అతడ PQరషలమ ]I #ాదలAయ ండ%ా 18
యx#ాజ?ౖన ã9ాషp తన 1ితరFలsౖన PQా ాతp PQ#ామ
అహజj అను యx#ాàల; పKJÌి¡ ంAన వసు
N వల"`ట-", xను పKJÌి¡ ంAన
వసు
N వలను, PQ9ా మంరమ లkను #ాజనగరFలkనున`
పxరÍమ లలkను కనబ(fన బం%ారమంతయ ¬Zి"Zి#Sయ#ాజ?ౖన
హజjPల;నక; పంప%ా అతడ PQరష లమ TUదwనుం(f J#S%SPQను. 19
ã9ాషp ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sdయ అతడ ేZిన x"నంతట-"
గ#Sdయ యx#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`.
20 అత" ZLవక;ల; లA క;టKేZి Zిల6  అను bటI వమర¶ మందున` !లk6
అను నగరFనందు ã9ాషpను చం1ి#S. 21 ఎట6 న%ా Ìిమతp క;మరF(ైన
ãజjారF ¤రF క;మరF(ైన PQజjబµదు అను అత" ZLవక;ల;ను
అత"]ద పడ%ా అతడ మరణమPQను. జనుల; xదు పరమందు అత"
1ితరFల సమ¥లk అత"" ాJ12ట-C#S; అత" క;మరF(ైన అహజj అత"I
మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 13
1 యx#ాజ?ౖన అహజj క;మరF(ైన ã9ాషp ఏల;బ(fలk ఇరFవ మడవ
సంవతqరమందు PQహÉ క;మరF(ైన PQయ}à ¹Öనులk
ఇWా\Pల;ను ఏలTxరంంA పదుT:ౖదు సంవతqరమ ల; ఏలsను. 2 ఇతడ

ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన
య#tబµమ ాపమ లను Vడవక అనుస#Sంచుచు PQ9ా దృÌిC I
ెడతనమ జ#S%Sంెను. 3 ాబట-C PQ9ా Åపమ ఇWా\Pల;9ా#S]ద
రగ ల;న%ా ఆయన Zి#Sయ #ాజ?ౖన హజjPల; నమ ల"`టను
హజjPల; క;మరF (ైన బ¿నúదదు నమ ల"`టను ఇWా\Pల;9ా#S" 9ా#S
కపu%Sంెను. 4 అPే PQయ}à PQ9ాను 9Eడన%ా PQ9ా
Zి#Sయ #ాàేత బµధTUంన ఇWా\Pల;9ా#S" క"క#SంA అత" మనV
నం%§క#Sంెను. 5 ావన PQ9ా ఇWా\Pల;9ా#SI ఒక రmక;" అను
గ\¨©ంప%ా అత"ేత ఇWా\Pల;9ారF Zి#Sయనుల వశమ లkనుం(f త1ిuంచు"
మ నుపట-వలs స ¯ాÍన మ లలk ాపరమ ం(f#S. 6 అPనను ఇWా\Pల;9ారF
ాపమ ేయ టక; ారక;డగ య#tబµమ క;టBంëక;ల; ేZిన ాపమ లను
9ారF Vడవక 9ాట-ననుస#Sంచుచు వAd#S. మ#Sయ ఆ ేవxసN ంభమ ను
¹Öనులk ">Aయ ం(ెను. 7 #ðతpలలk ఏబమంయ రథమ లలk
పయ ాలËలమ లk ప9Eలమంయ మతK¤ PQయ}à దగ¶ ర
ఉం(f#S; !%S>న9ా#S" Zి#Sయ #ాà దుళ6 ట-C న ధూÈవలs Txశనమ ేZి
య ం(ెను. 8 PQయ}à ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ
ేZినx" నంతట-"గ#Sdయ , అత" ప#ాక\మ మ నుగ#Sdయ
ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథ మందు 9ాKయబ(fయ న`. 9
PQయ}à తన 1ితరFలకcడ "KంA ¹Öనులk ాJ12టCబ(ెను;
అత" క;మరF(ైన PQయషp అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 10
యx#ాజ?ౖన ã9ాషp ఏల;బ(fలk మ పu Pడవ సంవతqరమందు

PQయ}à క;మరF(ైన PQయషp ¹Öనులk ఇWా\Pల;ను
ఏలTxరంంA పదుTxరF సంవతqరమ ల; ఏలsను. 11 ఇతడను ఇWా\Pల;9ారF
ాపమ ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ ేZిన
ాపమ లను Vడవక 9ాట- ననుస#Sంచుచు PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ
జ#S%Sంెను. 12 PQయషp ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ
ేZినx" అంతట-"గ#Sdయ , యx#ాజ?ౖన అమజj య దz మ
ేయ నపడ అతడ కనుపరAన ప#ాక\మమ నుగ#Sdయ ఇWా\Pల; #ాàల
వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 13 PQయషp తన
1ితరFల కcడ "Kం Aన తరF9ాత య#tబµమ అత" Zిం}సనమ ]ద
ఆZీను(xPQను; PQయషp ¹Öనులk ఇWా\ Pల;#ాàల
సమ¥యందు ాJ12టCబ(ెను. 14 అంతట ఎÚా మరణకరన #గమ ేత
1ీ(fతp(ై య ండ%ా ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQయషp అత" ±దw క; వAd
అత" చూA క`రF VడచుచుTx తం(öK Tx తం(öK, ఇWా\Pల;9ా#SI రథమ ను
#ðతpల;ను 9E అ" P(ెdను. 15 అందుక; ఎÚావ Vంట-" బµణమ లను
¬Zిమ4" అత" ెపu%ా అతడ Vంట-" బµణమ లను ¬ZిT:ను. 16 
ెP Vంట-]ద ఉంచు మ" అతడ ఇWా\Pల;#ాà ెపu%ా అతడ తన
ెP Vంట-]ద ఉంAనపడ ఎÚా తన ేతpలను #ాà ేతpల]ద 9EZి 17
తరFu9:ౖపన నున` Iట-×" Vపమ" ెపu%ా అతడ V12uను. అపడ
ఎÚా బµణమ 9Eయ మ" ెపu%ా అతడ బµణమ 9EZ2ను అతడఇ
PQ9ా రmణ బµణమ , Zి#Sయనుల ేJలkనుం(f !మ 4ను రfంచు
బµణమ ; Zి#Sయనుల; Txశనమగ నటB
6 వ అÓ2క;లk 9ా#S"

హతమ ేయ దువ" ె1ిu, 18 బµణమ లను పటBCమ4న%ా అతడ పటBC
T:ను. అంతట అతడ ఇWా\Pల;#ాàTEలను టBCమ"నపడ అతడ
మ మ4రF ట-C మT:ను. 19 అందు "!తN మ ైవజనుడ అత"]ద
Åప%SంAవ అPదు మరFలsౖన ఆరFమరFలsౖన ట-C న PQడల Zి#Sయనుల;
Txశనమగ వరక; వ 9ా#S" హతమ ేZియ ందువ; అPే ఇపడ
మ మ4రF మతK¤ Zి#Sయనులను ఓ(fంెదవ" ె12uను. 20 తరF9ాత ఎÚా
మృJంద%ా 9ారF అత"" సమ ¥లk ఉంA#S. ఒక సంవతqరమ గడAన
తరF9ాత ¹యáయ ల Z2ౖనమ ేశమ ]I వAdనపడ 21 ందరF ఒక
శవమ ను ాJ12టC Bచు Z2ౖనమ నక; భయప(f ఆ శవమ ను ఎÚా±క
సమ¥లk ఉంచ%ా ం1ిన ఆ శవమ ఎÚా శలమ లక; త%S>నపడ అ
J#S%S బKJI ాళØ
6 ¹1ి ">ెను. 22 PQయ}à నమ ల"`య
Zి#Sయ#ాజ?ౖన హజjPల; ఇWా\Pల;9ా#S" బµధ12టMCను. 23 %ా" PQ9ా
9ా#S]ద జj>ప(f 9ా#Sయందు దయయ ంA, అబµK}మ ఇ¯ాqక;
యÅబ ల xను ేZియ న`"బంధననుబట-C 9ా#Sయందు లmమ ">1ి,
9ా#S" Txశమ ేయTUల6క Pపuట-I" తన సమ ఖమ లkనుం(f 9ా#S"
9:ళ6%tటC క య ం(ెను. 24 Zి#Sయ#ాజ?ౖన హజjPల; మరణమ ా%ా అత"
క;మరF(ైన బ¿నúదదు అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 25 అంతట
PQయ}à క;మరF(ైన PQయషp హజjPల; క;మరF(ైన
బ¿నúదదు తన తం(fKPQన PQయ}à ేJలkనుం(f య దz మందు
పటBC"న పటC ణమ లను మరల ¬Zి T:ను. PQయషp అత"
మ మ4రF జPంA ఇWా\Pల; పటC ణమ లను మరల వశపరచుT:ను.

#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 14
1 ఇWా\Pల;#ాàను PQయ}à క;మరFడT:ౖన PQయషp
ఏల;బ(fలk #?ండవ సంవతqరమందు యx#ాàను ã9ాషp క;మరFడT:ౖన
అమజj #ాజjPQను. 2 అతడ ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ
యPేండ6 9ా(ై PQరషలమ నందు ఇరFవ¾!్మ సంవతqరమ ల;
ఏలsను; అత" త>6 PQరషలమ ాపర సుÍ#ాలsౖన PQయxwను. 3 ఇతడ
తన 1ితరF(ైన xదు ేZినటBC ేయక Pనను, PQ9ా దృÌిC I
Jగల9ా(ై తన తం(fKPQన ã9ాషp ేZిన పKారమ ేZ2ను. 4 అPే
అతడ ఉన`త సÍ లమ లను ట-C 9Eయ లదు; జనుల; ఇంకను ఉన`త
సÍ లమ లలk బల;లన#Suంచుచు ధూపమ 9Eయ చునుం(f#S. 5 #ాజమందు
xను ¯ాÍ1ింపబ(fన తరF9ాత #ాజగ తన తం(fK" చం1ిన తన ZLవక;లను
అతడ హతమ ేPంెను. 6 అPేక;మరFల ోషమ నుబట-C తండKలక;
మరణhm V¥ంప కcడదు, తండKల ోషమ నుబట-C క;మరFలక; మరణhm
V¥ంపకcడదు. ఎవ" ాపమ "!తN మ 9ా(ే మరణ hm TUందును, అ" ¹ÌL
9ాKZిPAdన ధర4WాసN  మందు PQ9ా PAdన ఆజ® నుబట-C ఆ
నరహంతక;ల 1ిల6లను అతడ హతమ ేయలదు. 7 మ#Sయ ఉప లkయలk
అతడ య దz మ ేZి ఎో]య లలk ప9Eలమం" హతమ ేZి, Z2ల అను
పటC ణమ ను పటBC" x"I ±కN Pల" 1LరF 12టMCను; TEట-వరక; x"I అే
1LరF. 8 అంతట అమజj ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQహÉక; పట-C న PQయ}à
క;మరF(ైన PQయషp TUదwక; దూతలను పం1ిమనమ ఒక#S TUకరమ

ద#Sîంచు నటB
6 నను` క>య రమ4" వరN మనమ ేయ%ా 9 ఇWా\
Pల;#ాజ?ౖన PQయషp యx#ాజ?ౖన అమజjక; ఈలగ వరN మనమ
పం12నులsబµT°నులkనున` మ ండ6 ెటC కట- క;మ#?Nను Tx క;మరF"Iమ4"
లsబµT° నులkనున` ేవxరF వృmమ నక; వరN మనమ పంప%ా,
లsబµT°నులkనున` దుషC మృగమ వAd ఆ మ ండ6 ెటC Bను ¾KI9EZ2ను. 10 వ
ఎో]య లను హతమ ేZినందున  హృదయమందు వ
అJశయపడచుTx`వ స#³; Pపడ  నగరFనందు వం(f క;న`
ఘనతను బట-C వ అJశయపడమ . వ మతKమ %ాక ¾కcడ
యx9ారFను కcల;నటB
6 %ా 9:ందుక; అాయ మ లk గ దువ"
ె1ిuనను 11 అమజj VనTUల6నందున ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQయషp
బయల;ే#S, యx సంబంధన బéెªషp పటC ణమ దగ¶ ర xనును యx
#ాజ?ౖన అమజjయ క>Zిన%ా 12 యx9ారF ఇWా\ Pల;9ా#SPQదుట
"ల;వలక అపజయnం అందరFను తమ తమ గ (xరమ లక; ా#SP#S.
13 మ#Sయ ఇWా\ Pల; #ాజ?ౖన PQయషp అహజjక;పట-C న ã9ాషp
క;మరF(ైన అమజj అను యx#ాàను బéెªషp దగ¶ ర పటBC"
PQరషలమ నక; వAd, ఎâాKPమ గ మ4మ nదల;" మల
గ మ4మ వరక; PQరష లమ ాKారమ ను Txల;గ వందల మరల
డగ న పడ%tటMC ను. 14 మ#Sయ PQ9ా మంరమ నందును
#ాజనగరFనందును కనబ(fన బం%ారమ 9:ం(f nదలsౖన సమసN వసు
N వలను
పటC ణసుÍలలk క;దవ 12టCబ(fన9ా#S" ¬Zి" ¹Öనునక; వెdను. 15
PQయషp ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అత" ప#ాక\మ మ ను

గ#Sdయ యx#ాజ?ౖన అమజj అతడ ేZిన య దz మ నుగ#Sdయ
ఇWా\Pల; #ాàలవృxNంత మ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 16 అంతట
PQయషp తన 1ితరFలకcడ "KంA ¹Öనులk ఇWా\Pల; #ాàల
సమ¥యందు ాJ12టC బ(ెను; అత" క;మరF(ైన య#tబµమ అత"I
మరF%ా #ాజjPQను. 17 యx#ాజ?ౖన ã9ాషp క;మరF(ైన అమజj
ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQయ}à క;మరF(ైన PQ యషp మరణన
తరF9ాత పదునPదు సంవతqరమ ల; బK?ను. 18 అమజj ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sd యx #ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f
య న`. 19 అత"]ద PQరషలమ లk జనుల; క;టKేయ%ా అతడ ల×షp
పటC ణమ నక; ా#SPQను %ా" 9ారF ల×షpనక; అత"9:ంట ంద#S"
పం1ి#S. 20 9ారF అకడ అత"" చం1ి గ ఱÃ మ ల]ద అత" శవమ ను
PQరషలమ నక; ె1ిuంA xదు పరమందు అత" 1ితరFల సమ¥లk
ాJ12ట-C#S. 21 అపడ యx జనులందరFను పదుTxరF
సంవతqరమ ల9ా(ైన అజ#ాను ¬Zి" అత" తం(fKPQన అమజjక;
బదుల;%ా పటµC ÌLకమ ేZి#S. 22 ఇతడ #ాజ?ౖన తన తం(fK తన 1ితరFల
"KంAన తరF9ాత ఏలతp అను పటC ణమ ను బµగ %ా కట-C ంA యx9ా#SI
x"" మరల అపu%Sంెను. 23 యx#ాàను ã9ాషp క;మరFడT:ౖన
అమజj Pల;బ(fలk పదునPదవ సంవతqరమందు ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన
PQయషp క;మరFడగ య#tబµమ ¹Ö నులk ఏలTxరంంA
నల;వ±క సంవతqరమ ల; ఏలsను. 24 ఇతడను ఇWా\Pల;9ారF ాపమ
ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ ేZిన ాపమ లను

Vడవక అనుస#SంA PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S%Sంెను. 25 గేú12రF
ఊ#S9ా(ైన అ!తN PI పట-C న తన ZLవక;(ైన ãTx అను పKవకN x #ా
ఇWా\PÚయ ల ేవడగ PQ9ా Z2లVAdన మట పన ఇతడ
హమతpనక;వ మర¶ మ nదల;" xనప సమ దKమ వరక;
ఇWా\Pల;9ా#S స#S హదుwను మరల ¯ా ¥ºనమ ేZిT:ను. 26 ఏలయన%ా
అల;uల! ఘనుల! ఇWా\Pల;9ా#SI స}య లsవరFను లకP#S. 27
PQ9ా ఇWా\Pల;9ారF ంన బµధ రనదనుT:ను. ఇWా\Pలను
1LరF ఆాశమ I\ందనుం(f తp(fA9Eయన" PQ9ా Z2లVAd య ం(ెను
గనుక PQయషp క;మరF(ైన య#t బµమ x #ా 9ా#S" రfంెను. 28
య#tబµమ ేZిన Pతరారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన x" నంత
ట-" గ#Sdయ , అత" ప#ాక\మమ నుగ#Sdయ , అతడ ేZిన
య దz మ నుగ#Sdయ , దమసు పటC ణమ ను యx9ా#SI క>%Sయ న`
హమతp పటC ణమ ను ఇWా\ Pల;9ా#S ర?r అతడ మరల పటBC"న
సంగJ" గ#Sdయ ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f
య న`. 29 య#tబµమ తన 1ితరFలsౖన ఇWా\Pల; #ాàలకcడ "KంAన
తరF9ాత అత" క;మరF(ైన జ?క#ా అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 15
1 ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన య#tబµమ ఏల;బ(fలk ఇరFవ మడవ సంవతqరమందు
యx#ాజ?ౖన అమజj క;మరF(ైన అజ#ాPలTxరంంెను. 2 అతడ
పదుTx #³ండ6 9ా(ై PలTxరంంA PQరషలమ నందు ఏబ #?ండ

సంవతqరమ ల; #ాà%ా ఉం(ెను; అత" త>6 PQరషలమ ాపరసుÍ#ాలsౖన
PQల. 3 ఇతడ తన తం(fKPQన అమజj చర యంతట-పKారమ
PQ9ా దృÌిC I Jగల9ా(ై పKవ#SNంెను. 4 ఉన`త సÍ లమ లను మతKమ
ట-C 9Eయలదు; ఉన`త సÍ లమ ల యందు జనుల; ఇంకను బల;ల;
అ#Suంచుచు ధూపమ 9Eయ చు ఉం(f#S. 5 PQ9ా ఈ #ాàను nJN నందున
అతడ మరణమగ వరక; క;ష¡ #%SPQ పKేక మ %ా ఒక నగరFలk "వZింెను
గనుక #ాజక;మరF(ైన ãxమ నగరF]ద అ¥ా#SPQ ేశప జనులక;
Txయమ ¬రFd9ాడ%ా ఉం(ెను. 6 అజ#ా ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన x" నంత ట-"గ#Sdయ
యx#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథ మందు 9ాKయబ(f య న`. 7 అజ#ా తన
1ితరF లకcడ "KంA xదు పరమ లk తన 1ితరFల సమ¥యందు
ాJ12టCబడ%ా అత" క;మరF(ైన ãxమ అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 8
యx#ాజ?ౖన అజ#ా Pల;బ(fలk మ పu PQ"!దవ సంవతqరమందు
య#tబµమ క;మరF(ైన జ?క#ా ¹Öనులk ఇWా\Pల;9ా#S" ఆరFT:లల;
ఏలsను. 9 ఇతడ ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp
క;మరF(ైన య#tబµమ ేZిన ాపమ లను Vడవక అనుస#Sంచుచు, తన
1ితరFల; ేZి నటB
6 %ా xనును PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S %Sంెను. 10
యబéషp క;మరF(ైన షలc
6 మ అత"]ద క;టKేZి, జనుల; చూచుచుండ%ా
అత"]ద ప(f అత"" చం1ి అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 11 జ?క#ా ేZిన
ారమ లనుగ#Sd ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు
9ాKయబ(fయ న`. 12  క;మరFల; Txల;గవ తరమ వరక; ఇWా\Pల;

Zిం}సనమ ]ద ఆZీనులsౖ య ందుర" PQ9ా PQహÉ Z2లVAdన
మటపన ఇ జ#S%?ను. 13 యx#ాజ?ౖన ఉè య Pల;బ(fలk మ పu
¾!్మదవ సంవతqరమందు యబéషp క;మరF(ైన షలc
6 మ ఏలTxరంంA
¹Öనులk T:ల నమ ల; ఏలsను. 14 %ాº క;మరF(ైన న¨Áమ
J#ాqలkనుం(f బయల;ే#S ¹Öనునక; వAd ¹Öనులkనుండ యబéషp
క;మరF(ైన షలc
6 మ ]ద ప(f అత" చం1ి అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 15
షలc
6 మ ేZిన Pతర ార మ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన
క;టKనుగ#Sdయ ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయ
బ(fయ న`. 16 న¨Áమ #ా%ా JపqహÑ పటC ణప 9ారF తమ గ మ4మ ల;
¬యలదు గనుక అతడ 9ా#Sనంద #S" హతమ ేZి, J#ాqను x" ేరFవ
%ా\మమ లన"`ట-" ల6 12ట-C అచdట గ#S»éణ లంద#S గర»మ లను Aం12ను. 17
యx#ాజ?ౖన అజ#ా Pల;బ(fలk మ పu¾!్మ దవ సంవతqరమందు
%ాº క;మరF(ైన న¨Áమ ఇWా\Pల;9ా#S" ఏలTxరంంA ¹Öనులk ప
సంవతqరమ ల; ఏలsను. 18 ఇతడను తన నమ ల"`య ఇWా\Pల;9ారF
ాపమ ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ ేZిన
ాపమ లను Vడవక యనుస#Sంచుచు PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ
ª రF #ాజ?ౖన పల; ేశమ ]I #ా%ా, న¨Áమ తనక;
జ#S%Sంెను. 19 అష
#ాజమ ZిÍ రపరచునటB
6 %ా పల;ేత సం¥ ేPంచునవలsన" #?ండ 9Eల
మణ గ ల 9:ం(f పల;నక; ఇెdను. 20 న¨Áమ ఇWా\ Pల;లk
´µగవంతpలsౖన %tపu9ా#Sలk పKJ మ"Ìి ±దw ను ఏబేZి తpలమ ల 9:ం(f
వసూల;ేZి PÀ దKవ మ ను అష
ª రF #ాàనIెdను గనుక అష
ª రF#ాà ేశ

మ ను V(fA 9:È6PQను. 21 న¨Áమ ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన x"నంతట-" గ#Sdయ
ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 22
న¨Áమ తన 1ితరFల కcడ "KంAన తరF9ాత అత" క;మరF(ైన
12క} అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 23 యx#ాజ?ౖన అజ#ా Pల;బ(fలk
ఏబయవ సంవతqరమందు న¨Áమ క;మరF(ైన 12క} ¹Öనులk
ఇWా\Pల;9ా#S" ఏలTxరంంA #?ండ సంవతqరమ ల; ఏలsను. 24 ఇతడను
ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన
య#tబµమ ేZిన ాపమ లను Vడవక అనుస#Sంచుచు PQ9ా దృÌిC I
ెడతనమ జ#S%Sంెను. 25 ఇత" I\ంద అ¥పJయ #?మల క;మరFడT:ౖన
12కహÑ క;టK ేZి, తన±దw నున` %Sలºయ లsౖన Pబ మంను,
అ#¶బ ను, అ#§¨Áనును క>Zి" ¹Öనులkనున` #ాజనగరFలk"
అంతఃపరమందు అత"" చం1ి, 12క}క; మరF%ా #ాజjPQను. 26 12క}
ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZినx" నంత ట-"గ#Sdయ
ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 27
యx#ాజ?ౖన అజ#ా Pల;బ(fలk ఏబ#?ండవ సంవతqరమందు #?మల
క;మరF(ైన 12కహÑ ¹Ö నులk ఇWా\Pల;ను ఏలTxరంంA PరFవ
సంవతqర మ ల; ఏలsను. 28 ఇతడను ఇWా\Pల;9ారF ాపమ ేయ టక;
ారక;డగ T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ ేZిన ాపమ లను Vడవక
అనుస#Sంచుచు PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S%Sంెను. 29 ఇWా\Pల;
#ాజ?ౖన 12కహÑ నమ లలk అష
ª రF#ాజ?ౖన Jగ6 JuలZ2రF వAd ఈãను

పటC ణమ ను, ఆబéలËత4యా పటC ణమ ను, యT°యహÑ పటC ణమ ను, ?ెషp
పటC ణమ ను, }¯రF పటC ణమ ను, %Sలదు ేశమ ను, గ>లయ
ేశమ ను,నâాNÚ ేశమంతయ ను పటBC" అచdట నున`9ా#S" అష
ª రF
ేశమ నక; ెర%ా ¬Zి" PQను. 30 అపడ ఏల క;మరF(ైన ÌLయ
ఇWా\Pల;#ాàను #?మల క;మరFడT:ౖన 12కహÑ]ద క;టKేZి, అత"]ద
ప(f అత" చం1ి, యx #ాజ?ౖన ఉè య క;మరF(ైన ãxమ ఏల;బ(fలk
ఇరFవయవ సంవతqరమ న అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 31 12కహÑ ేZిన
Pతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ ేZిన x"నంతట-" గ#Sdయ
ఇWా\Pల;#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయ బ(fయ న`. 32
ఇWా\Pల;#ాàను #?మల క;మరFడT:ౖన 12కహÑ ఏల;బ(fలk #?ండవ
సంవతqరమ న యx#ాజ?ౖన ఉè య క;మరFడగ ãxమ
ఏలTxరంంెను. 33 అతడ ఇరFవ యPేండ6 9ా(ై PQరషలమ నందు
#ాజ?ౖ పదుTxరF సంవతqరమ ల; ఏలsను. అత" త>6 ¯ాోక; క;మ#?NPQన
PQరా. 34 ఇతడ PQ9ా దృÌిC I J%ా పKవ#SNంA తన తం(fKPQన
ఉè య చరను ప#SN%ా అనుస#Sంెను. 35 అPనను ఉన`త సÍ ల మ లను
ట-C 9Eయక;ం(ెను; జనుల; ఉన`త సÍ లమ లందు ఇంకను బల;ల న#Suంచుచు
ధూపమ 9Eయ చునుం(f#S. ఇతడ PQ9ా మంరమ నక;న` PQతNPన
x ర మ ను కట-C ంెను. 36 ãxమ ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sdయ ,
అతడ ేZినx" నంతట-"గ#Sdయ యx#ాàల వృxNంతమ ల
గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 37 ఆ నమ లk PQ9ా Zి#Sయ#ాజ?ౖన
#?yనును #?మల క;మరF(ైన 12కహÑను యx ేశమ ]I

పంపTxరంంెను. 38 ãxమ తన 1ిత రFల కcడ "KంA తన
1ితరF(ైన xదు పరమందు తన 1ితరFల సమ¥లk ాJ12టCబ(ెను; అత"
క;మరF(ైన ఆ}à అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 16
1 #?మల క;మరF(ైన 12కహÑ ఏల;బ(fలk పదు... TEడవ సంవతqరమందు
యx#ాజ?ౖన ãxమ క;మ రFడగ ఆ}à ఏలTxరంంెను. 2 ఆ}à
ఏలTxరంంA నపడ ఇరFవ Pండ6 9ా(ై PQరషలమ నందు పదు TxరF
సంవతqరమ ల; ఏలsను. తన 1ితరFడగ xదు తన ేవ(ైన PQ9ా
దృÌిC I J%ా పKవ#SNంAనటB
6 అతడ పKవ#SNంపక ఇWా\Pల;#ాàల; పKవ#SNంAనటB
6
పKవ#SNంెను. 3 అతడ ఇWా\PÚయ ల మ ందర "ల;వ క;ండ PQ9ా
9:ళ6%tట-C న జనుల; ేZిన ¨Áయన I\యల; ేయ చు, తన క;మరF"
అ%S`గ ండమ ను xట-ంెను. 4 మ#Sయ అతడ ఉన`త సÍ లమ లలkను
ండ]దను సమసN న పచd" వృmమ లI\ందను బల;ల; అ#Suంచుచు
ధూపమ 9Eయ చు వెdను. 5 Zి#Sయ #ాజ?ౖన #?yనును ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన
#?మల క;మరFడగ 12కహÑను PQరషలమ ]I య దz మ నక;వAd
అకడ నున` ఆ}àను పటC ణమ ను మ టC (f9EZి#S %ా" అత"" జPంపలక
P#S. 6 ఆ ాలమందు Zి#Sయ#ాజ?ౖన #?yను ఏలతpను మరల పటBC"
Zి#Sయనుల వశమ ేZి, ఏలతpలkనుం(f యx9ా#S" 9:ళ6%tటC %ా Zి#Sయనుల;
ఏలతp పటC ణమ నక; వAd ాపరమ ం(f#S. TEట-వరక;ను 9ారచdటTE
య Tx`రF. 7 ఇటB
6 ండ%ా ఆ}à PQ9ా మంర సంబంధనట-C య

#ాజనగరF సంబంధనట-C య ¯ామగ\ లలk కనబ(fన 9:ం(f బం%ారమ లను
¬Zి" అష
ª రF#ాàనక; ానుక%ా పం1ి 8 TEను  xసుడను 
క;మరFడT:ౖయ Tx`ను గనుక వ వAd, Tx]I లAన Zి#Sయ#ాà
ేJలkనుం(fయ ఇWా\Pల;#ాà ేJలkనుం(fయ నను` రfంపవలsన"
అష
ª రF #ాజ?ౖన Jగ6 JuలZ2రFTUదwక; దూతలనంప%ా 9 అష
ª రF #ాà
అత"మట అం%§క#SంA, దమసు పటC ణమ ]I వAd x" పటBC",
#?yనును హతమ ేZి ఆ జనులను ×రF పటC ణమ నక; ెరºZి" PQను.
10 #ాజ?ౖన ఆ}à అష
ª రF#ాజ?ౖన Jగ6 JuలZ2రFను క>Zినుట?r దమసు
పటC ణమ నక; వAd, దమసు పటC ణమందు ఒక బ>1ీఠమ ను చూA, x"
>?ను, మచుdను, x" ప" Vధ మంతయ ను యజక;(ైన ఊ#Sయక;
పం12ను. 11 ాబట-C యజక;(ైన ఊ#Sయ #ాజ?ౖన ఆ}à దమసుపటC ణమ
నుం(f పం1ిన మచుdనక; సమన ±క బ>1ీఠమ ను కట-C ంA, #ాజ?ౖన
ఆ}à దమసునుం(f J#S%S #ాకమ ను1L Zిదzపరెను. 12 అంతట #ాà
దమసునుం(f వAd బ>1ీఠమ ను చూA ఆ బ>1ీఠమ TUదwక; వAd x"
ఎI 13 దహన బ>" T:ౖ9Eదమ ను అ#SuంA ాTxరuణమ ేZి, xను
అ#SuంAన సమ¥xనబ>పవల రకN మ ను x"]ద Kfంెను. 14 మ#Sయ
PQ9ా స"`¥ నున` PతN (f బ>1ీఠమ మంరమ మ ం%SటసÍ లమ నుం(f అన%ా xను కట-C ంAన బ>1ీఠమ నక;ను PQ9ా
మంరమ నక;ను మధనుం(f ¬PంA, xను కట-C ంAన x" ఉతN ర
ారîమందు x"" ఉంెను. 15 అపడ #ాజ?ౖన ఆ}à యజక;(ైన
ఊ#Sయక; ఆజj®1ింAన ేమన%ాఈ 12దw బ>1ీఠమ ]ద ఉదయమ అ#Suంచు

దహనబల;లను, ¯ాయంతKమ న అ#Suంచు T:ౖ9Eదమ లను #ాà ేయ
దహనబ> T:ౖ9Eదమ లను ేశప జనులందరF అ#Suంచు దహనబ>
T:ౖ9Eదమ లను ాTxరuణలను ద¨©ంA,P దహనబ> జ#S%Sనను, ఏ
బ>జ#S%Sనను 9ాట- పవల రకN మ ను x"]దTE Kfంపవలsను. అPే ఈ
PతN (f బ>1ీఠమ ేవ"±దw TEను Vxరణ ేయ ట క;ంచవలsను. 16 ా%ా
యజ క;(ైన ఊ#Sయ #ాజ?ౖన ఆ}à ఆజ® పన అంతయ ేZ2ను. 17
మ#Sయ #ాజ?ౖన ఆ}à సN ంభమ ల అంచులను ¬Zి9EZి 9ాట-]దనున` ¾ట-C "
¾ల%Sంెను, ఇతN (f PQడ6]ద నున` సమ దKమ ను ం1ి #ాJ కటBC]ద
x"" ఉంెను. 18 మ#Sయ అతడ అష
ª రF #ాàనుబట-C VWా\ంJనప
ఆచరణర?r మంరమ లk కటC బ(fన మంటపమ ను, #ాà ఆవరణమ గ ండ
వ x రమ ను PQ9ా మంరమ నుం(f ¬Zి9EZ2ను. 19 ఆ}àేZిన
Pతర ార మ లనుగ#Sd యx #ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథ మందు
9ాKయబ(f య న`. 20 ఆ}à తన 1ితరFల కcడ "KంA xదు
పరమందు తన 1ితరFల సమ¥లk ాJ 12టCబ(ెను; అత" క;మరF(ైన
¨©య అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 17
1 యx#ాజ?ౖన ఆ}à ఏల;బ(fలk పం(ెKండవసంవతqరమందు ఏల
క;మరF(ైన ÌLయ ¹Öనులk ఇWా\Pల;ను ఏలTxరంంA ¾!్మ
సంవతqర మ ల; ఏలsను. 2 అతడ తన ప#S క;లsౖన ఇWా\Pల; #ాàల;
ెడతనమ ేZినంతమటBCక; ేయకPనను, PQ9ా దృÌిC I

ెడతన¤ జ#S%Sంెను. 3 అత" ]I అష
ª రF#ాజ?ౖన షల4TEZ2రF
య దz మ నక; #ా%ా ÌLయ అత"I xసు(ై పను` ఇచుd9ా(xPQను. 4
అతడ ఐగ పN#ాజ?ౖన ¯TUదwక; దూతలను పం1ి, పర మ xను ఏటäట
ఇచుdచు వAdనటB
6 అష
ª రF#ాàనక; పను` ఇయక%ా, ÌLయ ేZిన
క;టK అష
ª రF #ాà ె>Zి" అత"I సం?ళ6 Ø 9EPంA బంºగృహమ లk
ఉంెను. 5 అష
ª రF#ాà ేశమంతట-]I" ¹Öను]I" వAd మడ
సంవతqరమ ల; ¹Ö నును మ టC (fంెను. 6 ÌLయ Pల;బ(fలk
¾!్మదవ సంవతqరమందు అష
ª రF#ాà ¹Öను పటC ణమ ను పటBC"
ఇWా\Pల;9ా#S" అష
ª రF ేశమ లk"I ెర %t"P. %జjనున దగ¶ రనున`
}లహÑ }బ¢రF అను సÍ లమ లందును మºయ ల పటC ణ మ లలkను 9ా#S"
ఉంెను. 7 ఎందుకన%ా ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNేశ మ లk నుం(fయ ,
ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#±క బలమ I\ందనుం(fయ , తమ 4ను V(f1ింAన తమ
ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I ాపమ ేZి Pతర ేవతలయందు భయభక;Nల;
">1ి 8 తమPQదుట "ల;వక;ండ PQ9ా 9:ళ6%tట-C న జనమ ల కటC డలను,
ఇWా\Pల;#ాàల; "రÞ PంAన కటC డలను అనుస#Sంచుచు ఉం(f#S. 9 మ#Sయ
ఇWా\Pల;9ారF తమ ేవ(ైన PQ9ా Vషయమ లk కపటమ గ>%S
దు#Ëధల; బ¢¥ంచుచు, అడV గ (fZ2ల "9ాసుల;ను ాKారమ ల; గల
పటC ణ"9ాసుల;ను తమ సÍ లమ ల"`ట-లk బ>1ీఠమ లను కటBC" 10
PQతNPన ండల"`ట-]దTE!, సకలన పచd" వృmమ ల I\ందTE!,
అంతటను Vగ\హమ లను "ల;వబ¿ట-C ేవx సN ంభమ లను ">1ి 11 తమ
PQదుట "ల;వక;ండ PQ9ా 9:ళ6%tట-C న జనుల9ాడక పన

ఉన`తసÍ లమ లలk ధూపమ 9Eయ చు, ెడతనమ జ#S%Sంచుచు,
PQ9ాక; Åపమ పట-C ంA 12 ేయకcడద" 9Eట-"గ#Sd PQ9ా తమ
ాజj®1ింెT° 9ాట-" ేZి పంచు చుం(f#S. 13 అPనను] దు#ా4ర¶ మ లను
V(fA12ట-C, TEను ] 1ితరFలక; ఆజj®1ింAనట-C య , Tx ZLవక;లగ పKవకN లx #ా
]కపu%SంAనట-C య ధర4WాసN మ నుబట-C Tx ఆజ® లను కటC డలను ఆచ#Sంచుడ"
Z2లVAd, పKవకN లంద#Sx #ాను ºరదరFîలx #ాను PQ9ా ఇWా\
Pల;9ా#SI" యx9ా#SI" ¯ాmమ ప>IంAనను, 14 9ారF Vన"9ా#?r
తమ ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I VWా సఘతpక;లsౖన తమ 1ితరFల;
మ షరFలsౖనటB
6 xమ ను మ షరFలsౖ#S. 15 9ారF ఆయన కటC డలను, తమ
1ితరFల ఆయన ేZిన "బంధనను,ఆయన తమక; "రÞ PంAన
ధర4WాసN మ ను Vస#SèంA వరÍనx" అనుస #Sంచుచు, వరFÍలsౖ9ా#S
9ాడకలపన ]రF ేయ కcడద" PQ9ా తమక; Z2లVAdన తమ
చుటBCనున` ఆ జనుల మ#ాదల ననుస#SంA 9ా#Sవంట-9ా#?r#S. 16 9ారF తమ
ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® ల"`ట-" యనుస#Sంపక త Vగ\హమ లsౖన #?ండ
దూడలను ేZి ేవxసN ంభ మ లను ">1ి ఆాశసమహమ నక;
నమస#SంA బయల; ేవతను పంA#S. 17 మ#Sయ తమ క;మరFలను
క;మ#?N లను అ%S`గ ండమ ను xట-ంA శక;నమ ను Aల6 ం%Sతనమ ను 9ాడక
ేZి" PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ ేయ ట?r తమ 4ను xమ
అమ 4", ఆయనక; Åపమ పట-C ం A#S. 18 ాబట-C PQ9ా
ఇWా\Pల;9ా#Sయందు బహÑ%ా Åప%SంA, తన సమ ఖమ లkనుం(f 9ా#S" 9:ళ6
%tటMC ను గనుక యx%తKమ %ాక మ#S P%తKమ ను WÌింA య ండలదు. 19

అPే యx9ారFను తమ ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® లను V(fA12ట-Cన9ా#?r
ఇWా\Pల;9ారF ేZి"న కటC డలను అనుస#SంA#S. 20 అంతట PQ9ా
ఇWా\Pల;9ా#S సంతJ9ా#Sనంద#S" Vస#SèంA, 9ా#S" శ\మ12ట-C ోపడ%ాండ6
ేJకపu%SంA, 9ా#S" తన సమ ఖమ నుం(f 9:ళ6%tటMC ను. 21 ఆయన ఇWా\ Pల;
%తKమ లను xదు ఇంట-9ా#Sలkనుం(f Vడ%tట-C 9Eయ%ా 9ారF T:బµతp
క;మరF(ైన య#tబµమ ను #ాà%ా ేZి"#S. ఈ య#tబµమ ఇWా\Pల;9ారF
PQ9ాను అనుస#Sంపక;ండ ఆయన]ద 9ా#S" JరFగ బడేZి, 9ారF
రాపమ ేయ టక; ారక; (xPQను. 22 ఇWా\Pల;9ారF య#tబµమ
ేZిన ాప మ లలk ే"" Vడవక 9ాట- ననుస#Sంచుచు వAd#S గనుక 23 తన
ZLవక;లsౖన పKవకN లx #ా PQ9ా Z2ల VAdన మటపన, ఆయన
ఇWా\Pల;9ా#S" తన సమ ఖమ లkనుం(f 9:ళ6%tటMC ను. ఆ ¨Áతpవేత 9ారF
తమ స ేశమ లkనుం(f అష
ª రF ేశ మ లk"I ెర%t" బ(f#S; TEట-వరక;
9ారచdట ఉTx`రF. 24 అష
ª రF#ాà బబ లkను, కcx, అ9ా , హమతp,
Z2పర PÀమ అను తన ేశమ లలkనుం(f జనులనుర1ిuంA, ఇWా\Pల;9ా#SI
మరF%ా ¹Öను పటC ణమ లలk ఉంెను గనుక 9ారF ¹Öను ేశమ ను
స ంతంJKంచు " x" పటC ణమ లలk ాపరమ ేZి#S. 25 అPే 9ారF
ాపరమ ండ TxరంంAనపడ PQ9ా యందు భయభక;Nల; ల"9ారF
గనుక PQ9ా 9ా#S మధక; Zింహమ లను పం12ను, అV 9ా#Sలk ంద#S"
చం12ను. 26 తమరF పటBC"న ¹Öను పటC ణమ లలk xమ ంAన జనులక;
ఆ ేశప ేవ" మ#ాద ె>య క;న` గనుక ఆయన Zింహమ లను
పం1ింెను. ఇWా\ Pల; ేవ" మ#ాద 9ా#SI ె>యనందున Zింహమ ల;

9ా#S" చంపచున`వ" 9ారF అష
ª రF#ాà మనV ేయ%ా 27 అష
ª రF #ాà
అచdటనుం(f ేబ(fన యజక; లలk ఒక"" అచdట-I ]రF డ"వ(f;
అతడ అచdట-I P ాపరమ ం(f ఆ ేశప ేవ" మ#ాదను 9ా#SI
TEరuవలsన" ఆజj®1ింెను. 28 ా%ా ¹Ö నులkనుం(f 9ారF పటBC" వAdన
యజక;లలk ఒకడ వAd బéేల; ఊ#Sలk ాపరమ ం(f, PQ9ాయందు
భయభక;Nల;%ా ఉండత%Sన మ#ాదను 9ా#SI బ¢¥ంెను %ా" 29 ందరF
జనుల; తమ ¯ంత ేవతలను 12టC B" ¹Öయ ల; కటBC"న
ఉన`తసÍ లమ ల మంరమ లలk 9ాట-" ఉంచుచువAd#S; మ#Sయ 9ారF తమ
తమ పరమ లలk తమక; ేవతలను కల;గజ³Zి"#S. 30 బబ లkను9ారF
సుÅెËT°తp ేవతను, కcx9ారFT:ర¶ల; ేవతను, హమతp9ారF అÌీమ
ేవతను, 31 ఆయ ల; "బú à ేవతను త#ాNక; ేవతను, ఎవరF 9ా#S ేవతను
12టC B నుచుం(f#S. Z2ప#§ య ల; తమ 1ిల6లను ఆదK4 లsక; అT:4లsక;
అను Z2పర PÀమ ±క ేవతలక; అ%S`గ ండమందు ద¨©ంచుచుం(f#S. 32
మ#Sయ జనుల; PQ9ాక; భయప(f, ఉన`త సÍ లమ ల"!తN మ
¯ామనులలk ంద#S" యజక;లను ేZిన%ా 9ారF జనులపmమ న
ఉన`తసÍ లమ లలk కటC బ(fన మంరమ లయందు బల;ల; అ#Suంచుచుం(f#S.
33 ఈ పKారమ %ా 9ారF PQ9ాయందు భయభక;Nల;గల9ా#?rయ ం(f,
xమ ఏ జనులలkనుం(f పటC బ(f# ఆయ జనుల మ#ాద పన తమ
ేవతలను పంచుచుం(f#S. 34 TEట- వరక; తమ పర మ#ాదల పKారమ
9ారF ేయ చుTx`రF; PQ9ాయందు భయభక;Nల; పనక 9ా#S
"బంధనేZి ]రF ఇతర ేవతలక; భయపడ కయ , 9ాట-I

నమస#Sంపకయ , పజ ేయకయ , బల;ల; అ#Suంపకయ , 35
మ}¥ారమ చూ1ి బµహÑ బలమ ేత ఐగ పN ేశమ లkనుం(f !మ 4ను
ర1ిuంAన PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%S ఆయనక; మతK¤
నమ¯ారమ ేZి బల;ల; అ#Suంపవలsన" ఇWా\Pల" 1LరF12టCబ(fన యÅబ
సంతJ9ా#SI Z2లVAdన ేవ" ZLVంపకయ 36 ఆయన ఆజj®1ింAన
కటC డలను %ా" Vధు లను %ా" ధర4WాసN మ ను %ా" ధర4మందు ే"" %ా"
అనుస#Sంపకయ ఉTx`రF. 37 మ#Sయ ఇతర ేవతలను పంపక ]రF
బKదుక; నమ ల"`య ¹ÌL ]క; 9ాKZిPAdన కటC డలను Vధులను,
అన%ా ధర4WాసN మ ధర4మంతట-" %?rనవలsను. 38 TEను ] ేZిన
"బంధనను మరFవకయ ఇతర ేవతలను పంపకయ ఉండవలsను. 39 ]
ేవ(ైన PQ9ాయందు భయభక;Nల; గల9ా#?r య ం(fన PQడల ఆయన
] శతpKవల ేJలkనుం(f !మ 4ను V(f1ించున" ఆయన Z2లVAdనను 40
9ారF ఆయన మటVనక తమ పర ప మ#ాదపనTE జ#S%Sంచుచు వAd#S.
41 ఆ పKజల; ఆలగ న PQ9ాయందు భయ భక;Nల; గల9ా#?rనను xమ
12టC B"న Vగ\హమ లను పంచుచు వAd#S. మ#Sయ తమ 1ితరFల;
ేZినటB
6 9ా#S Pంట-9ారFను 9ా#S సంతJ9ారFను TEట-వరక; ేయ చుTx`రF.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 18
1 ఇWా\Pల;#ాàను ఏల క;మరFడT:ౖన ÌLయ... Pల;బ(fలk మడవ
సంవతqరమందు యx#ాàను ఆ}à క;మరFడT:ౖన ¨©య
PలTxరంంెను. 2 అతడ ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ యPేండ6 9ా(ై

PQరషలమ నందు ఇరFవ ¾!్మ సంవతqరమ ల; ఏలsను. అత" త>6
జ?క#ా క;మ#?N; ఆక; అá అ" 1LరF. 3 తన 1ితరF(ైన xదు ేZినటB
6
అతడ PQ9ా దృÌిC I పరÞమ %ా Jననుస#Sంెను. 4 ఉన`త
సÍ లమ లను ట-C 9EZి Vగ\హమ లను పగ ల%tట-C ేవx సN ంభ మ లను పడ%tట-C
¹ÌLేZిన PతN (f సరuమ ను (Tx`న`మ ల;%ా ేZ2ను. x"I
ఇWా\PÚయ ల; T:హÑాCనను 1LరF12ట-C x"I ధూపమ 9Eయ చు వAd
య ం(f#S 5 అతడ ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా యందు
VWా సమ ంAన9ాడ; అత" తరF9ాత వAdన యx #ాàలలkను అత"
ప#S క;లsౖన #ాàలలkను అత" సమన9ాడ ఒకడనులడ. 6 అతడ
PQ9ా హతp
N ", ఆయనను 9:ంబ(fంచుటలk 9:నుక ¬యక ఆయన
¹ÌLక; ఆజj®1ింAన ఆజ® ల"`ట-" %?rనుచుం(ెను. 7 ావన PQ9ా
అత"I డ%ా ఉం(ెను; xను 9:È6న bట T:ల6 అతడ జయమ ంెను.
అతడ అష
ª రF #ాàనక; ZLవేయక;ండ అత"]ద JరFగబ(ెను. 8 మ#Sయ
%ాజj పటC ణమ వరక; x" స#Sహదుwలవరక; ాపరFల గ (fZ2లయంే!,
ాKారమ ల;గల పటC ణమ లయంే!, అంతటను అతడ Óి>ÌీN య లను
ఓ(fంెను. 9 #ాజ?ౖన ¨©య Pల;బ(fలk Txల;గవ సంవతqర మందు,
ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన ఏల క;మరF డగ ÌLయ Pల;బ(fలk ఏడవ
సంవతqరమందు, అష
ª రF#ాజ?ౖన షల4 TEZ2రF ¹Öను పటÞ ణమ ]I వAd
మ టC (f9EZ2ను. 10 మడ సంవతqరమ ల; ప#SNPQన తరF9ాత అష
ª #§య ల;
x" పటBC"#S. ¨©య Pల;బ(fలk ఆరవ సంవతqరమందు,
ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన ÌLయ Pల; బ(fలk ¾!్మదవ సంవతqరమందు

¹Öను పటC ణమ పటC బ(ెను. 11 తమ ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdన మట
Vన"9ా#?r ఆయన "బంధనక;ను ఆయన ZLవక;(ైన ¹ÌL ఆజj®1ింAన
xనంతట-I" లkబడక అJక\!ంA య ం(f#S. 12 అష
ª రF #ాà ఇWా\Pల;
9ా#S" అష
ª రF ేశమ లk"I ¬Zి" P %జjను న దగ¶ రనున` }లహÑ
}బ¢రF అను పటC ణమ లలkను మºయ ల పటC ణమ లలkను 9ా#S" ఉంెను.
13 #ాజ?ౖన ¨©య Pల;బ(fలk పదుTxల;గవ సంవ తqరమందు
అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ యx ేశ మందున` ాKారమ ల;గల
పటC ణమ ల"`ట- ]I వAd 9ాట-" పటBCన%ా 14 యx#ాజ?ౖన ¨©య
ల×షp పటC ణమందున` అష
ª రF #ాàTUదwక; దూతలను పం1ిTxవలన తప
వAdన;Tx±దw నుం(f J#S%S వ 9:È6PనPQడల Tx]ద వ
¹1ినx"" TEను భ#Sంచుదున" వరN మనమ ేయ%ా, అష
ª రF#ాà యx
#ాజ?ౖన ¨©యక; ఆరF వందల మణ గ ల 9:ం(fయ అరFవ మణ గ ల
బం%ారమ ను àల4Tx%ా "య !ంెను. 15 ావన ¨©య PQ9ా
మంర మందును #ాజనగరFనందున` పxరÍమ లలk కనబ(fన
9:ం(fయంతయ అత"Iెdను. 16 మ#Sయ ఆ ాలమందు ¨©య
ే9ాలయప తల;పలక;న` బం%ారమ ను xను కట-C ంAన సN ంభమ లక;న`
బం%ారమ ను ¬PంA అష
ª రF #ాàనIెdను. 17 అంతట అష
ª రF#ాà
త#ాNనును రబµq#§సును రబµª ³నును ల×షp పటC ణమ నుం(f PQరష
లమ నందున` #ాజ?ౖన ¨©య]I బహÑ %tపu సమహమ  పం12ను.
9ారF PQరషలమ ]I వAd xI#³వ మర¶ మందున` రకలను
ాల;వ ±దw పK9EhంA ">A #ాàను 1ిల;వనంప%ా 18 ¨©Úయ

క;మరFడను గృహ"#ా హక;డT:ౖన ఎల ×మ ను, WాZిN యగ Ì2బµ`య ను,
#ాజపద¯ాN9Eàల ]ద నున` ఆ¯ాప క;మరF(ైన ã9ాహÑను 9ా#S
±దw క; P#S. 19 అపడ రబµª³ 9ా#S ఇట6 T:నుఈ మట ¨©య
ె>యజ?పడమ} #ాజ?ౖన అష
ª రF#ాà Z2లVAdనేమన%ావ ఈలగ
ెపuవలsను. వ నమ 4ను ఈ ఆశ\యసuదమ ఏాట- పKãజనా#S? 20
య దz Vషయమ లk  ãచనయ  బలమ ను వట-C మటల. ఎవ"
నమ 4" Tx]ద JరFగ బµటB ేయ చుTx`వ? 21 న>%Sన #?ల6 ;వంట- PÀ
ఐగ పNను వ నమ 4నుచుTx`వ గx ఒకడ x"]ద ఆనున`PQడల
అ 9ా"ేJI గ చుd " దూZి వను. ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ# అత"
నమ 4ను 9ా#S కంద#SI" అట-C 9ా(ే. 22 మ ేవ(ైన PQ9ాను ¤మ
నమ 4నుచుTx`మ" ]రF Tx ె12uద #³¹ స#³. -- PQరషలమందున`
PÀ బ>1ీఠమ TUదw మతK¤ ]రF నమ¯ారమ ేయవలsన" యx
9ా#SI" PQరషలమ 9ా#SI" ఆజ® ఇAd ¨©య PQవ"
ఉన`తసÍ లమ లను బ>1ీఠమ లను పడ%tటMC T° ఆయTEగx PQ9ా? 23
ావన AతN %SంA అష
ª రF #ాజ?ౖన Tx P>న9ా" పంెమ 9Eయ మ ;
#?ండ9Eల గ ఱÃ మ ల]ద #ðతpలను ఎIంచుటక; క; శINయ న` PQడల
TEను 9ాట-" Iెdదను. 24 అట6 Pే Tx యజ మను" ZLవక;లలk
అతల;u(ైన అ¥పJయగ ఒక"" 9Eలగ ఎ#Sంతpవ? రథమ లను
#ðతpలను పంపన" ఐగ పN#ాàను వ ఆశ\Pంచుంట-9E. 25 PQ9ా
Z2లవ TUందకP ఈ ేశమ ను ాడేయ టక; TEను వAdJTx? లదు; ఆ
ేశమ ]I P x" ాడ ేయ మ" PQ9ా Txక; ఆజ® ఇెdను

అT:ను. 26 ¨©Úయ క;మరF(ైన ఎల×మ Ì2బµ`య ã9ాహÑ
అను9ారFAతN %Sంచుమ ,  xసులన మక; Zి#Sయ ´µష ె>య ను గనుక
x" మట లడమ ; ాKారమ ]ద నున` పKజల V"I(fలk యదుల
´µష మటలడక;మ" రబµª³ అన%ా 27 రబµª³ఈ మటల; ెపట?r Tx
యజమనుడ  యజమను"±దw క;ను ±దw క;ను నను` పం12Tx?
తమమలమ ను JనునటB
6 ను తమ మతKమ ను xKగ నటB
6 ను ]కcడ
ాKారమ ]ద కcరFdన`9ా#S±దw క;ను నను` పం12నుగx అ" ె1ిu 28
%tపuశబw మ  యx´µష ఇట6 T:నుమ}#ాజ?ౖన అష
ª రF#ాà Z2లVAdన
మటల; Vను(f. #ాà Z2లVAdనేమన%ా 29 ¨©యేత ¹సక;(f; Tx
ేJలkనుం(f !మ 4ను V(f1ింప శIN 9ా"I xలదు. 30 PQ9ాను బట-C
!మ 4ను న!్మంAPQ9ా మనలను V(f1ించును, ఈ పటC ణమ
అష
ª రF#ాà ేJలk Aకకవన" ¨©య ెపచుTx`(ే. 31 ¨©య
ె1ిuన మట ]రం%§క#Sంపవదుw; అష
ª రF#ాà Z2లVAdనేమ న%ాTx
సం¥ేZి" Tx±దw క; ]రF బయట-I వAdనPQడల ]లk పKJమ"Ìి తన
xKmెటC Bఫలమ ను తన అం¸రపెటC B ఫలమ ను Jనుచు తన బµV ళØ
6
xKగ చు ఉండను. 32 అటB1ిమ4ట ]రFxవక బKదుక;నటB
6 %ా ¤మ వAd
] ేశమ వంట- ేశమ నక;, అన%ా %ధుమల;ను xKÔరసమ ను గల
ేశమ నక;ను, ఆ}రమ ను xKmెట6 Bను గల ేశమ న క;ను,ఒÚవైలమ ను
ేT:య నుగల ేశమ నక;ను !మ 4ను ¬Zి" వదును, అచdట ]రF
సుఖమ %ా నుందురF. ావనPQ9ా !మ 4ను V(f1ించున" ె1ిu
¨©య ]క; బ¢¥ంచు మటలను Vనవదుw. 33 ఆయ జనమ ల ేవతలలk

ఏైనను తన ేశమ ను అష
ª రF#ాà ేJలkనుం(f V(f1ింెTx? 34 హమతp
ేవతల; ఏమ PQను? అ#ాuదు ేవతల; ఏమPQను? Z2పర PÀమ
ేవతల; ఏమPQను? ¨Áన ఇ9ా అను9ా#S ేవతల; ఏమPQను? (¹Öను
ేశప) ేవత మ ేJలkనుం(f ¹Öనును V(f1ింెTx? 35 PQ9ా మ
ేJలkనుం(f PQరషలమ ను V(f1ించుననుటక; ఆయ ేశమ ల ేవతలలk
ఏైనను తన ేశమ ను మ ేJలkనుం(f V(f1ింAన కలx అ" ె12uను.
36 అPే అత"I పKతpతN ర!యవదw " #ాà Z2లVAd య ండటేత
జనుల; ఎంతమతKమ ను పKతpతN ర!యక ఊరక;ం(f#S. 37 గృహ
"#ా హక;డను ¨©Úయ క;మరFడ T:ౖన ఎల× మ ను, WాZిN యగ
Ì2బµ`య ను, #ాజప ద¯ాN9Eàల]దనున` ఆ¯ాప క;మరF(ైన
ã9ాహÑను, బటC ల; Aంప" ¨©య±దw క; వAd, రబµª³ ప>Iన
మటల"`య ె>యజ?1ిu#S.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 19
1 ¨©య V" తన బటC ల; Aంప" %T:పటC కటBC" PQ9ా
మంరమ నక; P 2 గృహ "#ా హక;డగ ఎల×మ ను, WాZిN  Ì2బµ`ను,
యజ క;లలk 12దwలను, ఆ¹à క;మరFడను పKవకN య T:ౖన
PQషయ±దw క; పం12ను. 3 రF %T:పటC కటBC" అత"±దw క; వAd
అత" ఇట6 "#S¨©య Z2ల Vచుdనేమన%ాఈ నమ శ\మయ hmయ
దూష ణయ గల నమ ;1ిల6ల; పటC వAd#S %ా" కనుటక; శIN xలదు. 4
yవమ గల ేవ" దూÌించుట?r అష
ª రF #ాజ?ౖన తన యజమను"ేత

పంపబ(fన రబµª³ ప>Iన మటల"`య  ేవ(ైన PQ9ా ఒక9Eళ
ఆలIంA,  ేవ(ైన PQ9ాక; Vనబ(fయ న` ఆ మటలనుబట-C ఆయన
అష
ª రF#ాàను గw ంచుTE¹ ాబట-C ">Aన Wషమ రక; వ ¨¼చుd%ా
ాKరÍన ేయ మ . 5 #ాజ?ౖన ¨©య ZLవక;ల; PQషయ±దw క; #ా%ా 6
PQషయ 9ా#S ఇట6 T:ను] యజమను"I ఈ మట
ె>యజ³య (fPQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా అష
ª రF#ాà ప"9ారF నను`
దూÌింప%ా వ V"న మటలక; భయపడవదుw. 7 అత"లk ఒక యత4ను
TEను పట-C ంతpను, అతడ వదంJ V" తన ేశమ నక; 9:Èå వను; తన
ేశమందు కJN ేత అత" కcలేయ దును. 8 అష
ª రF#ాà ల×షp
పటC ణమ ను V(fA 9:È6 >బµ` ]ద య దz మ ేయ చుండ%ా రబµª³ P
అత" క>ZిT:ను. 9 అంతట కcషp#ాజ?ౖన J#ాúా తన]దయ దz మ
ేయ టక; వెdన" అష
ª రF #ాàనక; Vనబ(f నపడ, అతడ ఇంక¯ా#S
¨©య±దw క; దూత లను పం1ి PÀలగ ఆజ® ఇెdను. 10 యx#ాజగ
¨©య ఈలగ ెప(fPQరషలమ అష
ª రF#ాàేJI
అపu%Sంపబడద" ె1ిu వ నమ 4" య న`  ేవ"ేత ¹సక;మ .
11 ఇ% అష
ª రF #ాàల; సకల ేశమ లను బÐJN %ా నhంపజ³Zిన సంగJ క;
Vనబ(fన గx వమతKమ త1ిuంచుందు9ా? 12 Tx 1ితరFల;
"ర4లమ ేZిన %జjను9ారF %ా" }#ాను 9ారF %ా", #?జ?పల; %ా",
ెలWాîరFలk నుం(fన ఏె య ల; %ా" తమ ేవతల స}యమ వలన
త1ిuంచు "#ా? 13 హమతp #ాà ఏమPQను? అ#ాuదు#ాàను
Z2ప#S PÀమ ¨Áన ఇ9ా అను పటC ణమ ల #ాàల;ను ఏ#S? 14 ¨©య

దూతలేJలkనుం(f ఆ ఉతN రమ ¬Zి" చV, PQ9ా మంరమ లk"I
P PQ9ా స"`¥" x" V1ిu పరA 15 PQ9ా స"`¥" ఇట6 "
ాKరÍనేZ2నుPQ9ా, ?రబ ల మధను "వZించుచున` ఇWా\PÚయ ల
ే9ా, భమ ాశమ లను కల;గజ³Zిన అ ¬య ే9ా, వ లkక మందున`
సకల #ాజమ లక; ేవడ9:ౖయ Tx`వ. 16 PQ9ా, ెV±%S¶
ఆలIంపమ ; PQ9ా, కను`ల; ెరA దృÌిC ంచుమ ; yవమ గల ేవడ9:ౖన
"ను` దూÌించుట?r సT:ú#§బ పం1ిన9ా" మటలను ెV" బ¿టC Bమ . 17
PQ9ా, అష
ª రF#ాàల; ఆ జనమ లను 9ా#S ేశమ లను ాడేZి 18
9ా#S ేవతలను అ%S`లk 9EZిన "జ¤. ఆ #ాజమ ల ేవతల; "జన
ేవండ6 ాక మనుషpలేత ేయబ(fన కఱÃ ల; #ాæï6 గనుక 9ారF 9ా#S"
"ర4లమ ేZి#S. 19 PQ9ా మ ే9ా; లkక మందున` సమసN జనుల;
9E "జమ %ా అ ¬య ేవడ 9:ౖన PQ9ావ" ె>ZినునటB
6 %ా
అత"ేJలkనుం(f మమ 4ను రfంచుమ . 20 అంతట ఆ¹à క;మరF(ైన
PQషయ ¨©య ±దw క; ఈ వరN మనమ పం12నుఇWా\PÚయ ల ేవ
డగ PQ9ా Z2లVచుd నేమన%ా అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ Vషయమందు
వ Tx PQదుట ేZిన ాKరÍనTEను అం%§క#SంAయ Tx`ను. 21 అత"గ#Sd
PQ9ా Z2లVచుdమట Pదన%ాZీãను క;మ#SPQన కనక "ను`
దూషణేయ చున`; "ను` అప}సమ ేయ చున`; PQరషలమ
క;మ#S "ను` చూA తల ఊచు చున`. 22 వ ఎవ"" Jరస#SంAJV?
ఎవ"" దూÌింAJV? వ గ#S ంA PQవ"" భయ12ట-CJV? 23
ఇWా\PÚయ ల ప#Sదz ేవ"TEగx  దూతలేత PQ9ాను

Jరస#SంA ప>IంAన మటల; ఇ9Eగx.Tx రథమ ల సమ xయమ  TEను
పర త hఖరమ లక;నులsబµT°ను ారîమ లక;ను ఎIయ Tx`నుఎతp
N గల
x" ేవxరF వృmమ లను W\ష¡న సరళవృmమ లను న#SI9EZి
య Tx`ను9ా" దూరప స#Sహదుwలలk సతKమ లలk"I"క#?4ల;
ఫలవంతమ లగ ³తKన అడVలk"I" పK9EhంA య Tx`ను. 24 TEను తKV
పరFల ళØ
6 ానమ ేZియ Tx`ను Tx అరా>ేత TEను టCన సÍ లమ ల
నదుల న"`ట-" ఎం(f జ³Zియ Tx`ను. 25 TETE పర మంే º"
కల;గజ³ZిJన"య ప#ాతనాలమంే º" "రÞPంAJన"య క;
Vనబడలx? ాKారమ ల;గల పటC ణమ లను వ ాడ బËల;%ా ేయ ట
TxవలనTE సంభVంAన. 26 ాబట-C 9ాట- ాపరసుÍల; బల¨ßనులsౖ జ(fZి#S
V´µKంJTUం లమ లk" గ(fi వలsను ాడ9Eయ" ేలవలsను అP#S. 27 వ
కcరFdండటయ బయల;9:ళ6 Øటయ లkప>I వచుdటయ Tx]ద9Eయ
రం?ల;ను Txక; ె>ZLయ న`V. 28 Tx]ద వ 9Eయ రం?ల;ను వ
ేZిన కలహమ ను Tx ెవలలk జెdను గనుక Tx %ాలమ ను  మ క;నక;
త%S>ంెదను. Tx కæç6 మ  T°ట-లk 12ట-C "ను` మÈ6 ంెదను. వ వAdన
మర¶ మ నTE "ను` మÈ6 ంెదను. 29 మ#Sయ PQషయ
ె1ిuనేమన%ా¨©య,  Iే సూచనయగ ను. ఈ సంవతqరమందు
xనంతట అే పండ ¥xనమ ను, #?ండవ సంవతqరమందు x" నుం(f కల;గ
¥xనమ ను ]రF భ ంతpరF, మడవ సంవతqరమ న ]రF VతN నమ VJN
ేల; Åయ దురF; xKmటల; Txట- 9ాట-ఫలమ అనుభVంచుదురF. 30
యx వంశమ లk త1ిuంచు"న Wషమ ఇంకను I\ంI 9EరF త"` ]I

ఎ%S ఫ>ంచును. 31 WÌించు 9ారF PQరషలమ లkనుం(f
బయల;ేరFదురF;త1ిuంచు "న9ారF Zీãను ండలkనుం(f
బయల;ేరFదురF; Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా ఆసIN º" T:ర
9EరFdను. 32 ాబట-C అష
ª రF #ాàనుగ#Sd PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా
అతడ ఈ పటC ణమ లk"I #ాడ; x"]ద ఒక బµణన పKã%Sంపడ; ఒక
³(ెమ T:ౖన x"I కనుపరచడ; x"PQదుట మ టC (fబË కటC డ. 33 ఈ
పటC ణమ లkప>I #ాక xను వAdన మర¶ మ నTE అతడ J#S%S వను; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 34 Tx "!తN మ ను Tx ZLవక;(ైన xదు "!తN మ ను
TEను ఈ పటC ణమ ను ాా(f రfంచుదును. 35 ఆ #ాJKP PQ9ా దూత
బయల;ే#S అష
ª రF 9ా#S దండ 1Lటలk జAd లm PQనుబ యPదు
9Eలమం" హతమ ేZ2ను. ఉదయమ న జనుల; లA చూడ%ా 9ారందరFను
మృతకæïబరమ లsౖ య ం(f#S. 36 అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ J#S%S P T:9:
పటC ణమ నక; 37 వAd "వZింAన తరF9ాతఒఅతడ "¯Kక; అను తన ేవత
మంరమందు nÖక;చుండ%ా అత" క;మరFలsౖన అెK4లsక;ను ష#?జ?రFను
ఖడ¶ మ  అత" చం1ి అ#ా #ాతp ేశమ లk"I త1ిuంచు" P#S; అపడ
అత" క;మరF(ైన ఏసరúోw ను అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 20
1 ఆ నమ లలk ¨©యక; మరణకరన.... #గమ కల;గ%ా, ఆ¹à
క;మరFడను పKవకN య T:ౖన PQషయ అత"±దw క; వAdవ
మరణమవచుTx`వ, బKదుకవ గనుక వ  Pల;
6 చకబ¿టC Bనుమ"

PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ" ెపu%ా 2 అతడ తన మ ఖమ %డతటBC
JKప" 3 PQ9ా, యxరÍ హృదయ డT:ౖ, సతమ   స"`¥" TET:ట6 B
నడచు ంట-T°,  దృÌిC I అనుకcలమ %ా సమసN మ ను TET:ట6 B జ#S%SంAJT°
కృప జj®పకమ ేZినుమ" ¨©య క`ళØ
6 Vడచుచు PQ9ాను
ాK#SÍంెను. 4 PQషయ న(f! Wాలలkనుం(f అవతలక; 9:ళ6కమ ను1L
PQ9ా 9ాక; అత"I పKతm ఈలగ Z2ల Vెdను. 5 వ J#S%S Tx
పKజలక; అ¥పJPQన ¨©య ±దw క; P అత" ఇట6 నుమ 
1ితరF(ైన xదునక; ేవడగ PQ9ా క; Z2లVచుdన ేమన%ావ
క`ళØ
6 Vడచుట చూAJ";  ాKరÍన TEనం%§క#SంA య Tx`ను; TEను "ను`
బµగ ేZ2దను; మడవ నమ న వ PQ9ా మంరమ నక; ఎI
వదువ. 6 ఇంక పదునPదు సంవతqరమ ల ఆయ షమ Iెdదను;
మ#Sయ Tx "!తN మ ను Tx ZLవక;(ైన xదు "!తN మ ను ఈ పటC ణమ ను
TEను ాాడచు, "ను`ను ఈ పటC ణమ ను అష
ª రF #ాà ేJలk పడక;ండ
TEను V(f1ింెదను. 7 1ిమ4ట PQషయ అం¸రపపండ6 మ దw ె1ిuంచుడ"
ెపu%ా 9ారF x" ెAd క;రFప]ద 9EZినతరF9ాత అతడ బµగ ప(ెను. 8
PQ9ా నను` స సÍ పరచు ననుటక;ను, TEను మడవ నమ న ఆయన
మంరమ నక; ఎI వదు ననుటక;ను సూచన ఏద" ¨©య
PQషయను అడగ%ా PQషయ ఇట6 T:ను 9 xను Z2లVAdన మట
PQ9ా T:ర9EరFdననుటక; ఆయన దయేZిన సూచన ఏదన%ా, డ
పట6 B మ ందుక; న(fెనుగx? అ పట6 B 9:నుకక; న(fAనPQడల
అవTx? 10 అందుక; ¨©య Pట6 T:నుడ పట6 B మ ంద#SI నడచుట

అలuమ %ా" డ ప గడల; 9:నుకక; నడచుట xల;ను. 11 పKవకN యగ
PQషయ PQ 9ాను ాK#SÍంప%ా ఆయన ఆ}à గ(fయరప పలక ]ద
పట6 B మ ంద#SI న(fAన డ ప ట6 B 9:నుకక; J#S%S వనటB
6 ేZ2ను.
12 ఆ ాలమందు బబ లkను#ాàను బలxను క;మరFడ T:ౖన బ¿#దకËలxను
¨©య #%SPQయ ం(fన సంగJV", పJKకలను ానుకను అత" ±దw క;
పంప%ా 13 ¨©య, దూతల; వAdనమట V" 9ా#S" లkప>Iర1ిuంA, తన
నగరFనంే! #ాజమంే! క>%Sన సమసN వసు
N వలలk ే"" మరFగ ేయక
తన పxరÍమ ల;గల టBCను, 9:ం(f బం%ారమ లను, గంధవర¶ మ లను, ప#Sమళ
ైలమ ను, ఆయ ధWాలను, తన పxరÍమ లలkనున` సమసN మ ను 9ా#SI
చూ1ింెను. 14 పమ4ట పKవకN PQన PQషయ #ాజ?ౖన ¨©య±దw క;
వAdఆ మను షpల; ఏమ"#S? ±దw క; ఎకడనుం(f వAd#S? అ" అడగ%ా
¨©యబబ లkనను దూరేశమ నుం(f 9ారFవAd య Tx`ర" ె12uను. 15
 Pంట-లk 9ారF ఏ¤! చూAర" అతడడగ%ా ¨©యTx పxరÍమ లలk
ే"" మరFగ ేయక Tx Pంట-లkనున` సమసN మ ను TEను 9ా#SI చూ1ింA
య Tx`నT:ను. 16 అంతట PQషయ ¨©య ఇట6 T:నుPQ9ా
Z2లVచుdమట Vనుమ 17 వచుd నమ లలk ఏ!య !గ లక;ండ 
నగరFనందున` సమసN మ ను, TEట-వరక;  1ితరFల; సమకc#Sd xA12ట-Cన
దంతయ ను బబ లkను పటC ణమ నక; ఎJN " బడన" PQ9ా
Z2లVచుd చుTx`డ. 18 మ#Sయ  గర»మందు పట-C న  పతKసంతpను
బబ లkను#ాà నగరFనందు నపంసక;ల%ా ేయ ట?r 9ారF ¬Zి"
వదురF. 19 అందుక; ¨©యవ ె>యజ³Zిన PQ9ా ఆజ® పన

జరFగ ట ¤ల; Tx నమ లలk సమ¥xనమ సతమ క>%Sన PQడల
¤లగx అ" PQషయ అT:ను. 20 ¨©య ేZిన Pతర ారమ లను
గ#Sdయ , అత" ప#ాక\మమంతట-" గ#Sdయ , అతడ లను తKV ంA
ాల;వ 9EPంA పటC ణమ లk"I ళØ
6 ర1ిuం Aనx"" గ#Sdయ ,
యx#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 21 ¨©య
తన 1ితరFల కcడ "Kంచ%ా అత" క;మరF(ైన మనÌLª అత"I మరF%ా
#ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 21
1 మనÌLª PలTxరంంAనపడ పం(ెKం(ేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk
ఏబయPదు సంవతqరమ ల; ఏలsను; అత" త>6 1LరF ¨¼Óిqబµ. 2 అతడ
PQ9ా దృÌిC I ెడతనమ జ#S%Sంచుచు, ఇWా\ PÚయ లPQదుట
"ల;వక;ండ PQ9ా 9:ళ6%tట-C న జనమ ల; ేZినటB
6 ¨ÁయI\యల;
ేయ చు వెdను. 3 తన తం(fKPQన ¨©య పడ%tట-C న ఉన`త సÍ లమ లను
అతడ J#S%S కట-C ంA, బయల; ేవతక; బ>1ీఠమ లను కట-C ంA ఇWా\
Pల;#ాజ?ౖన అ}బ ేZినటB
6 ేవxసN ంభమ లను ేPంA, నmతKమ లక;
nÖI 9ాట-" పంచు చుం(ెను. 4 మ#Sయ Tx Txమమ ఉంచుదున"
PQ9ా Z2లVAdన PQరషలమ లk అతడ PQ9ా మంరమందు
బ>1ీఠమ లను కట-C ంెను. 5 మ#Sయ PQ9ా మంరమ నక;న`
#?ండ¯ాలలలk ఆాశ సమహమ లక; అతడ బ>1ీఠమ లను కట-C ంెను. 6
అతడ తన క;మరF" అ%S`గ ండమ xట-ంA, జoJషమ ను శక;నమ లను

9ాడక ేZి, యfణÝ%ాండKను ¯ె%ాండKను ¯ాంగతమ ేZ2ను. ఈ
పKారమ అతడ PQ9ా దృÌిC I బహÑ%ా ెడతనమ జ#S%Sంచుచు
ఆయనక; Åపమ పట-C ంెను 7 PQ9ా xదునక;ను అత" క;మరF(ైన
¯లa¹నునక;ను ఆజ® ఇAdఈ మంరమ న ఇWా\Pల;
%తK¯Í ానమ లలkనుం(f TEను ÅరF"న PQరషలమ నందు Tx Txమమ ను
సxాలమ ఉంచుదున" Z2లVAdన PQ9ా మంరమందు xను
ేPంAన అÌL#ా పKJమను ఉంెను. 8 మ#Sయ ఇWా\PÚయ లక; TEను ఆజj®
1ింAన దంతట-", Tx ZLవక;డగ ¹ÌL 9ా#SI 9ాKZి PAdన ధర4WాసN మ ను
9ారF %?r"నPQడల 9ా#S 1ితరFలక; TE"Adన ేశమ లkనుం(f 9ా#S
ాదమ లను ఇక ¾ల%S "యన" PQ9ా Z2లVAdన మట 9ారF Vనక
9 ఇWా\PÚయ లPQదుట "ల;వక;ండ PQ9ా లయమ ేZిన జనమ ల;
జ#S%SంAన ెడతనమ ను !ంAన ెడతనమ ేయ నటB
6 మనÌLª 9ా#S"
#³12ను. 10 ా%ా PQ9ా తన ZLవక;లsౖన పKవకN ల x #ా ఈలగ Z2లVెdను.
11 యx#ాజ?ౖన మనÌLª PÀ ¨Áయన ారమ లను ేZి, తనక; మ ందున`
అ¹#§య లను !ంAన ెడనడత కనుపరA, xను 12టC B"న
Vగ\హమ లవలన యx9ారF ాపమ ేయ టక; ారక;(xPQను. 12 ావన
ఇWా\ PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాVను9ా" #?ండ
ెవల; %Sంగ రFమనునంత ×డ PQరష లమ ]I" యx9ా#S ]I"
ర1ిuంచుచు 13 TEను ¹Öనును >Aన నూల;ను, అ}బ క;టBంëక;లను
స#SచూAన మటC ప గ ండను PQరషలమ ]ద ¯ాగలగ దును; ఒకడ
పæç6 మ ను తpడచునపడ x" బ¢#S6ంA తpడచునటB
6 TEను PQరషలమ ను

తp(fA 9EZ2 దను. 14 మ#Sయ Tx ¯ా సÍ ~మ లk WÌింAన9ా#S" TEను KZి9EZి
9ా#S శతpKవలేJI 9ా#S" అపu%Sంె దను. 15 9ారF తమ 1ితరFల;
ఐగ పNేశమ లkనుం(f వAdన Txటనుం(f TEట-వరక; Tx దృÌిC I ×డేZి Txక;
Åపమ పట-C ంచుచుTx`రF గనుక 9ారF తమ శతpKవ లంద#Sేత ోచబ(f
నషC మ TUందుదురF. 16 మ#Sయ మనÌLª PQ9ా దృÌిC I ెడ నడతన(fA,
యx 9ా#S" ాపమ లk ం1ిన%ాక PQరషలమ ను ఈ ననుం(f ఆ
నవరక; రకN మ  "ండనటB
6 "రప#ాధుల రకN మ ను బహÑ%ా ఒ>Iంెను. 17
మనÌLª ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ ేZిన x"
నంతట-"గ#Sdయ , అతడ ేZిన ోషమ నుగ#Sdయ , యx#ాàల
వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. 18 మనÌLª తన 1ితరFల
కcడ "KంA ఉజjè ±క టలk తన నగరFదగ¶ ర సమ¥ేయబ(ెను; అత"
క;మరF(ైన ఆ¹ను అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 19 ఆ¹ను
ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ #?ం(ేండ6 9ా(ై PQరషలమ నందు #?ండ
సంవతqరమ ల; ఏలsను, అత" త>6 ±టËయ#S9ాడగ }రసు
క;మ#?NPQన షpలs6తp. 20 అతడ తన తం(fKPQన మనÌLª న(fAనటB
6
PQ9ా దృÌిC I ెడనడత న(fెను. 21 తన 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను
Vస#SèంA PQ9ా మర¶ మందు నడవక తన తం(fK పKవ#SNంAనటB
6 xనును
పKవ#SNంచుచు, 22 తన తం(fK పంAన Vగ\హమ లను xనును పంెను. 23
ఆ¹ను ZLవక;ల; అత"]ద క;టKేZి అత" నగరFనందు అత" చంప%ా 24
ేశప జనుల; #ాజ?ౖన ఆ¹ను]ద క;టKేZిన 9ా#Sనంద#S" చం1ి అత"
క;మరF(ైన ãÌీయక; అత"I మరF%ా పటµCÌLకమ ేZి#S. 25 ఆ¹ను

ేZిన Pతర ారమ లనుగ#Sd యx#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథ మందు
9ాKయబ(fయ న`. 26 ఉజjè±క టలk అత"I క>%Sన సమ¥యందు
అతడ ాJ12టCబ(ెను; అత" క;మరF(ైన ãÌీయ అత"I మరF%ా
#ాజjPQను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 22
1 ãÌీయ PలTxరంంAనపడ ఎ"!ేండ6 9ా(ై PQరషలమ నందు
మ పu±క సంవతqరమ ల; ఏలsను, అత" త>6 బÐసతp ఊ#S 9ాడగ
అxయక; క;మ#?NPQన PQºx. 2 అతడ PQ9ా దృÌిC I యxరÍ మ %ా
నడచుచు,క;(f PQడమలక; JరFగక తన 1ితరFడగ xదు చూ1ిన
పKవరN నక; స#S%ా పKవ#SNంెను. 3 #ాజ?ౖన ãÌీయ Pల;బ(fలk పదుT:"!దవ
సంవతqరమందు, షpల6మ నక; పట-C న అజల క;మరF డను WాZిN య T:ౖన
ాâానును PQ9ా మంరమ నక; మ4" ె1ిu #ాà అత" ఈలగ
Z2ల Vెdను. 4 వ పK¥xన యజక;(ైన ¨©Úయ ±దw క; P,
x రాలక;ల; జనుల ±దw వసూల; ేZి PQ9ా మంరమ లk ఉంAన
#tకప nతN మ చూడమ" అత" ెపమ . 5 PQ9ా మంరప
ప"I అ¥ారFలsౖ ప" జ#S%Sంచు9ా#SేJI ఆ దKవమ ను అపu%SంAన
తరF9ాతPQ9ా మంర మంద> hలన సÍ లమ లను బµగ ేయ ట?r
PQ9ా మంరప ప"ేయ కc>9ా#SI 9ారF x" "యవలs న"య 6
వడ6 9ా#SI" hలuారFలక;ను ాZ2ప" 9ా#SI" మంరమ ను బµగ ేయ ట?r
మÖనులTE! ెIన #ాళ6 TE! నుటక;ను ఇయవలsన"య ె>య

జ?పమ . 7 ఆ అ¥ారFల; నమ4కసుÍల" 9ా#S ేJI అపu %SంAన
దKవమ నుగ#Sd 9ా#S±దw లsక పచుdన క;ం(f#S. 8 అంతట
పK¥xనయజక;(ైన ¨©ÚయPQ9ా మంరమందు ధర4WాసN గ\ంథమ
Txక; ొ#S?న" ాâాను అను WాZిN  ె1ిu ఆ గ\ంథ మ ను ాâానునక;
అపu%Sంెను. అతడ x"" చV 9 #ాàTUదwక; J#S%S వAd] ZLవక;ల;
మంరమందు ొ#SIన దKవమ ను సమకc#Sd PQ9ా మంరప
ప"Vషయమ లk అ¥ారFలsౖ ప" జ#S%Sంచు9ా#SేJI అపu %SంAర"
వరN మనమ ె>1ి 10 యజక;(ైన ¨©Úయ Txక; ఒక గ\ంథమ
అపu%Sంెన" #ాà ె1ిu ఆగ\ంథమ ను #ాà సమ ఖమందు చ9:ను. 11
#ాà ధర4WాసN మ గల ఆ గ\ంథపమటల; V"నపడ తన బటC ల;
AంపT:ను. 12 తరF9ాత #ాà యజక;(ైన ¨©Úయను, ాâాను
క;మరF(ైన అ¨ßామ ను, ]ాయ క;మరF(ైన అÅËరFను, ాâాను అను
WాZిN ", అWాయ అను #ాజZLవక;లలk ఒక"" 1ి>A ఆజj®1ింAనేమన%ా 13
]రF P ొ#SIన PÀ గ\ంథప మటలను గ#Sd Tx Vషయమ లkను
జనుల Vషయమ లkను యx9ారంద#S Vషయమ లkను PQ9ా±దw
Vxరణేయ (f; మన 1ితరFల; తమ Vషయమ లk 9ాKయబ(fయ న`
xనంతట- పKారమ ేయక PÀ గ\ంథప మటలను Vన"9ా#?r#S గనుక
PQ9ా Åా%S` మన]ద ఇంత అ¥కమ %ా మండచున`. 14 ాబట-C
యజక;(ైన ¨©Úయయ ను, అ¨©ామ ను, అÅËరFను, ాâానును, అWాయ
య ను పKవINయగ హÑలw±దw క; వAd#S. ఈ వసN  Wాలక; అ¥ా#Sయగ
హరúషpక; పట-C న Jా క; క;మరF (ైన షలc
6 మ నక; ´µరPQ

PQరషలమ లk #?ండవ ´µగమందు ాపరసుÍ#ాలsౖ య ం(ెను. ఈ±దw క;
9ారF వAd మటలడ%ా 15 ఈ 9ా#S ఇట6 T:ను!మ 4ను Tx±దw క;
పం1ిన 9ా" ఈ మట ె>య జ?ప(f 16 PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాయx #ాà చVంAన గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fయ న`
×డంతట-" ఏయ V(fA12టCక;ండ TEను ఈ సÍ లమ ]I" x"
ాపరసుÍల]I" ర1ిuంతpను. 17 ఈ జనుల; నను` V(fA Pతరేవతలక;
ధూపమ 9Eయ చు, తమ సకల ారమ లేత Txక; Åపమ పట-C ంA
య Tx`రF గనుక Tx Åపమ ఆ#Sక;ండ ఈ సÍ లమ ]ద రగ ల;ను
చున`. 18 PQ9ా±దw Vxరణ ేయ ట?r !మ 4ను పం1ిన
యx#ాàనక; ఈ మట ె>యపరచు(f 19 ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ాఈ సÍ లమ ాడగ న"య , x" ాపరసుÍల;
దూషణxసuదులగ దుర"య , TEను ె1ిuన మటలను వ ఆలIంA, తN"
మనసుqక>%S PQ9ా స"`¥" ºనత మ ధ#SంA,  బటC ల; Aంప" Tx
స"`¥" క`ళØ
6 #ా>dJV గనుక వ ేయ మనV" TEను అం%§
క#SంAయ Tx`ను. 20 TEను "ను`  1ితరFల±దw ేరFd దును; వ
T:మ4 TUంన9ాడ9:ౖ సమ¥I ేరdబడదువ.TEను ఈ సÍ లమ ]I
ర1ిuంపబ¢వ ×డను వ  కను`ల చూడTE చూడవ; ఇే PQ9ా
9ాక;. అంతట 9ారF ఈ వరN మనమ ను #ాà TUదwక; ెAd#S.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 23
1 అపడ #ాà యx 12దwలనంద#S"...PQరషలమ 12దwలనంద#S"

తన±దw క; 1ిల;వనం1ింA 2 యx9ా#Sనంద#S" PQరషలమ
ాపరసుÍలనంద#S", యజక;లను పKవకN లను అల;uలTE! ఘనులTE!
జనులంద#S" 1ిల;చు", PQ9ా మంరమ నక; వAd 9ారF
Vనుచుండ%ా, PQ9ామంరమందు ొరIన "బంధన గ\ంథమ లk"
మటల"`ట-" చVంెను. 3 #ాà ఒక సN ంభమ దగ¶ ర ">APQ9ా
మర¶ మ లయందు నడA, ఆయన ఆజ® లను కటC డలను Wాసనమ లను
పరÞహృదయమ ను ప#ాÞత4 ను %?r", PÀ గ\ంథమందు
9ాKయబ(fయ న` "బంధన సంబంధన మటల"`ట-" ZిÍ రపరచుదుమ"
PQ9ా స"`¥" "బంధన ేయ%ా జనులందరF ఆ "బంధనక;
సమ4JంA#S. 4 #ాàబయల; ేవతక;ను అÌL#ా ేVI" నmతKమ లక;ను
ేయబ(fన ఉపకరణమ ల"`ట- PQ9ా ఆలయమ లkనుం(f ఇవతలక;
¬Zి" #ావలsన" పK¥xనయజక;(ైన ¨©Úయక;ను #?ండవ వరFస
యజక;లక;ను x రాలక;లక;ను ఆజ® ఇయ%ా ¨©Úయ 9ాట-"
PQరషలమ 9:ల;పల IKోను లమ లk ా>d9EZి, బ(fెను బéేల; ఊ#SI
పం1ి 9EZ2ను. 5 మ#Sయ యx పటC ణమ లయం దున`
ఉన`తసÍ లమ లలkను PQరషలమ చుటBCనున` bట6 లkను ధూపమ
9Eయ ట?r యx#ాàల; "య!ంAన అరdక;లTE!, బయల;నక;ను
సూరచందుK లక;ను గ\హమ లక;ను నmతKమ లక;ను ధూపమ 9Eయ
9ా#STE!, అతడ అంద#S" ">1ి 9EZ2ను. 6 PQ9ా మంరమందున`
అÌL#ాేV పKJమను PQరషలమ 9:ల;పలనున` IKోను 9ాగ దగ¶ రక;
ె1ిuంA, IKోను 9ాగ ఒడiన x" ా>d ¾KI డమ ేZి ఆ డమ ను

¯ామన జనుల సమధుల]ద చలs6ను. 7 మ#Sయ PQ9ా
మంరమందున` పరFష%ామ ల Pండ6 ను పడ%tట-C ంెను. అచdట అÌL#ాేVI
గ ళ6 ను అల;
6 ZీN ల; 9ాసమ ేయ చుం(f#S. 8 యx పటC ణమ లkనున`
యజక;లనంద#S" అతడ అవత>I 9:ళ6%tటMC ను, %?బµ nదల;" బ¿P#ª?బµ
వరక;ను యజక;ల; ధూపమ 9EZిన ఉన`తసÍ లమ లను అతడ అపVతK
పరA, పటC ణమ లk పK9Ehంచు9ా" PQడమారîమ న పటC ణప అ¥ా#SPQన
PQషpవ గ మ4మ దగ¶ రనుండ ఉన`తసÍ లమ లను పడ%tట-C ంెను. 9
అPనపuట-I ఆ ఉన`తసÍ లమ ల]ద "య!ంపబ(fన యజక;ల; PQర
షలమందున` PQ9ా బ>1ీఠమ TUదwక; #ాక తమ సదరFల±దw
పల;సుల" ఆ}రమ భfంచు9ారF. 10 మ#Sయ ఎవ(ైనను తన
క;మరFTE%ా" క;మ#?NTE%ా" nలsక;నక; అ%S`గ ండమ xట-ంచక;ండనటB
6
బ¿í ¨©T°`మ అను లkయలkనున` Ó2తp అను పKేశ మ ను అతడ
అపVతKమ ేZ2ను. 11 ఇయ %ాక అతడ యx#ాàల; సూరF"I
పKJÌి¡ ంAన గ ఱÃ మ లను మంట పమ లk "వZించు ప#Sxరక;(ైన
T:తT:4లక;±క గ దగ¶ ర PQ9ా మంరప x రమ TUదwనుం(f
¬Zి9EZి, సూరF"I పKJÌి¡ ంపబ(fన రథమ లను అ%S` ా>d 9EZ2ను. 12
మ#Sయ యx#ాàల; ేPంAన ఆ}à ¤డగ12ౖనున` బ>1ీఠమ లను,
PQ9ా మంరప #?ండ ¯ాలలలk మనÌLª ేPంAన బ>1ీఠమ లను #ాà
పడ %tట-C ంA (Tx`న`మ ల;%ా ేPంA ఆ ధూÈ" IKోను 9ాగ లk
Pంెను. 13 PQరషలమ ఎదుట నున` ¨Áయమను పర తప
క;(fారîమందు అాN #తp అను Zీోయ ల Vగ\హమ నక;ను, ?¹షp

అను ¹యáయ ల Vగ\హమ నక;ను, !లkమ అను అ¹4య ల
Vగ\హమ నక;ను ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన ¯లa ¹ను కట-C ంAన ఉన`తసÍ లమ లను
#ాà అపVతKపరA 14 ఆ పKJమలను తpనకల;%ా ట-C ంA, అÌL#ాేV పKJమను
పడ%tట-C ంA 9ాట- ¯ాÍనమ లను నరశలమ ల "ం12ను. 15 బéేల;లkనున`
బ>1ీఠమ ను ఉన`తసÍ లమ ను, అన%ా ఇWా\Pల; 9ారF ాపమ ేయ టక;
ారక;(ైన T:బµతp క;మరFడగ య#tబµమ కట-C ంAన ఆ ఉన`త సÍ లమ ను
బ>1ీఠమ ను అతడ పడ%tట-C ంA, ఆ ఉన`త సÍ లమ ను ా>d డమ
అగ నటB
6 %ా ¾KIంA అÌL#ాేV పKJమను ా>d9EZ2ను. 16 ãÌీయ అటB
J#S%S అచdట పర తమందున` సమధులను చూA ంద#S" పం1ి
సమధులలkనున` శలమ లను ె1ిuంA, ైవ జనుడ PQ9ా మట
xట-ంA ె1ిuన పKారమ 9ాట-" బ>1ీఠమ ]ద ా>d x" అపVతKపరెను.
17 అంతట అతడTxక; కనబడచున` ఆ సమ¥ PQవ#Sద" అ(f%Sనపడ
పటC ణప 9ారF అ యxేశమ నుం(f వAd వ, బéేల;లk"
బ>1ీఠమ నక; ేZిన I\యలను మ ందు%ా ె>1ిన ైవజను" సమ¥య"
ె1ిu#S. 18 అందు కతడx"" త1ిuంచు(f, PQవడను అత" శలమ లను
¬యకcడద" ెపu%ా 9ారF అత" శలమ లను ¹Öను పటC ణమ నుం(f
వAdన పKవకN శలమ లను త1ిuంA#S. 19 మ#Sయ ఇWా\Pల; #ాàల;
¹Öను పటC ణమ లలk ఏ ఉన`తసÍ లమ లలk మంర మ లను కట-C ంA
PQ9ాక; Åపమ పట-C ంA# ఆ మంరమ ల"`ట-" ãÌీయ ¬Zి9EZి,
xను బéేల;లk ేZిన I\యల"`ట- పKారమ 9ాట-I ేZ2ను. 20 అచdట అతడ
ఉన`తసÍ లమ లక; "య!ంపబ(fన యజ క;లనంద#S" బ>1ీఠమ ల ]ద

చం1ింA 9ాట-]ద నరశల మ లను ా>uంA PQరషలమ నక; J#S%S
వెdను. 21 అంతట #ాà"బంధన గ\ంథమ నందు 9ాKZి య న` పKారమ %ా ]
ేవ(ైన PQ9ాక; ప¯ాపండగను ఆచ#Sంచుడ" జనులకంద#SI ఆజj®
1ింప%ా 22 ఇWా\PÚయ లక; Txయమ న(f1ింAన Txయ¥పతpల;న`
నమ లనుం(f ఇWా\Pల; #ాàల ±కయ యx#ాàల±కయ
నమ ల"`ట- వరక; ఎన`డను జరFగనంత %tపu%ా ఆ సమయమందు
ప¯ాపండగ ఆచ#Sంపబ(ెను. 23 ఈ పండగ #ాజ?ౖన ãÌీయ Pల;బ(fలk
పదుT:"!దవ సంవతqరమందు PQరషలమ లk PQ9ాక;
ఆచ#Sంపబ(ెను. 24 మ#Sయ కరÞ 1ిWాA గల9ా#S" ¯ెెప9ా#S" గృహ
ేవతలను Vగ\హ మ లను, యxేశమందును PQరష లమ నందును
కనబ(fన Vగ\హమ ల"`ట-" ãÌీయ ¬Zి9EZి, PQ9ామంరమందు
యజక;(ైన ¨©Ú యక; ొ#SIన గ\ంథమందు 9ాKZియ న` ధర4WాసN 
Vధులను ZిÍ రపరచుట?r పKయత`మ ేZ2ను. 25 అత"I పర మ న`
#ాàలలk అత"వలs పరÞహృదయమ ను ప#ాÞత4ను పరÞబలమ ను
PQ9ా9:ౖప J#S%S ¹ÌL "య!ంAన ధర4WాసN మ పన ేZిన9ాడ
ఒకడను లడ; అత" తరF9ాతT:ౖనను అత"వంట-9ాడ ఒకడను లడ. 26
అPనను మనÌLª PQ9ాక; పట-C ంAన Åపమ నుబట-C ఆయన Åా%S`
Pంకను చల6రక;ండ యx]ద మండచుTE య ం(ెను. 27 ాబట-C
PQ9ాTEను ఇWా\Pల;9ా#S" 9:ళ6%tట-C నటB
6 యx9ా#S" Tx
సమ ఖమ నక; దూరమ %ా ేZి, TEను ÅరF"న PQరషలమ పటC ణమ ను,
Tx Txమమ ను అచdట ఉంచుదున" TEను ె1ిuయ న` మంరమ ను TEను

Vస#Sèంెదన" అను"య ం(ెను. 28 ãÌీయ ేZిన Pతర ారమ లను
గ#Sdయ , అతడ ేZిన x"నంతట-"గ#Sdయ యx#ాàల వృxNంత
మ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 29 అత" నమ ల యందు
ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#T:Å అష
ª రF#ాà య దz మ ేయ ట?r యఫKట«సున
దగ¶ రక; 9:ళ6 Øచుండ%ా తను` ఎదు#tనవAdన #ాజ?ౖన ãÌీయను %Sోw
దగ¶ ర కను%t" అత" చం12ను. 30 అత" ZLవక;ల; అత" శవమ ను
రథమ ]ద ఉంA, %Sోw నుం(f PQరష లమ నక; ¬Zి"వAd అత"
సమ¥యందు ాJ12ట-C#S. అపడ ేశప జనుల; ãÌీయ క;మరF(ైన
PQ య}àను ¬Zి" అత"I పటµCÌLకమ ేZి అత" తం(fKI మరF%ా
అత"" #ాà%ానుంA#S. 31 PQయ}à ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ
మ(ేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk మడ మసమ ల; ఏలsను. అత" త>6 >బµ`
ఊ#S9ా(ైన P#§4య క;మ#?N యగ హమటల;. 32 ఇతడ తన 1ితరFల;
ేZినదంతట- పKారమ %ా PQ9ా దృÌిC I ెడనడత నడెను. 33 ఇతడ
PQరషలమ లk ఏల;బ(f ేయక;ండ ఫ#T:Å హమతp ేశమందున` #Sబ6 µ
పటC ణమందు అత"" బంధక మ లలk ఉంA, ేశమ ]ద ఏబ మణ గ ల
9:ం(f", #?ండ మణ గ ల బం%ారమ ను పను`%ా "రÞPంA 34 ãÌీయ
క;మరF(ైన ఎల×మ ను అత" తం(fKPQన ãÌీయక; మరF%ా #ాà%ా
"య!ంA, అత"I PQయ×మను మరF1LరF12ట-C PQయ}à
ఐగ పNేశమ నక; "%ా అతడచdట మృJబÐంెను. 35 PQయ×మ
ఫ# PAdన ఆజ® పన ేశమ ]ద పను` "రÞPంA ఆ 9:ం(f
బం%ారమ లను ఫ#క; ె>6ంచుచువెdను. ేశప జనుల±దw నుం(f 9ా#S

9ా#SI "రÞయన పన వసూల;ేZి అతడ ఫ#T:Åక; ె>6ంెను. 36
PQయ×మ ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ యPేండ6 9ా(ై
PQరషలమ న పదండ సంవతqర మ ల; ఏలsను. అత" త>6 రమ ఊ#S9ా
(ైన 12xయ క;మ#?Nయగ జ?బx. 37 ఇతడను తన 1ితరFల చరల"`టపKారమ %ా PQ9ా దృÌిC I ెడనడతన(fెను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 24
1 PQయ×మ నమ లలk బబ లkను#ాజ?ౖన...T:బ కె`జరF
PQరషలమ ]I వెdను. PQ య×మ అత"I xసు(ై మ(ేండ6
ZLవ ేZిన తరF9ాత అత"]ద JరFగ బµటBేయ%ా 2 PQ9ా
అత"]I", తన ZLవక;లsౖన పKవకN లx #ా xను Z2లVAdన మటపన
యxేశమ ను Txశనమ ేయ ట?r x"]I", కÚw య ల Z2ౖనమ లను
Zి#Sయనుల Z2ౖనమ లను ¹యáయ ల Z2ౖనమ లను ఆ¹4య ల Z2ౖన
మ లను ర1ిuంెను. 3 మనÌLª ేZిన I\యల"`ట-" బట-C య , అతడ
"రప#ాధులను హతమ ేయ టను బట-C య , యx9ారF PQ9ా
సమ ఖమ నుం(f ారోలబడనటB
6 %ా ఆయన ఆజ® వలన ఇ 9ా#S]I
వెdను. 4 అతడ "రప#ాధుల రకN మ  PQరషల మ ను "ం1ినందున అ
m!ంచుటక; PQ9ాక; మనసుq లకPQను. 5 PQయ×మ ేZిన
Pతర ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ జ#S%SంAనx"నంతట-" గ#Sdయ
యx#ాàల వృxNంతమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 6
PQయ×మ తన 1ితరFల కcడ "Kంచ%ా అత" క;మరF(ైన

PQయ×ను అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 7 బబ లkను#ాà ఐగ పN
నI" యఫKట«సు నI" మధ ఐగ పN#ాà వశమ ననున`
భ!యంతట-" పటBCన%ా ఐగ పN#ాà ఇక T:న`ట-I" తన ేశమ V(fA
బయల;ేరFట మT:ను. 8 PQయ×ను ఏలTxరంంAనపడ పదుT:"!
ేండ6 9ా(ై PQరషలమ నందు మడ మసమ ల; ఏలsను.
PQరషలమ 9ా(ైన ఎల`xను క;మ#?Nయగ T:హÑాN అత" త>6 . 9 అతడ
తన తం(fK ేZినxనంతట- పKారమ %ా PQ9ా దృÌిC I ెడనడత నడెను.
10 ఆ ాలమందు బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కె`జరF±క ZLవక;ల;
PQరషలమ ]I వAd పటC ణమ నక; మ టC (f 9EZి#S. 11 9ారF పటC ణమ నక;
మ టC (f 9Eయ చుండ%ాబబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కె`జరF xTE x"]I
వెdను. 12 అపడ యx#ాజ?ౖన PQయ×నును అత" త>6 య ను
అత" ZLవక;ల;ను అత" I\ం అ¥పతp ల;ను అత" ప#S9ారమ ను
బయల;9:È6 బబ లkను#ాàTUదwక; #ా%ా బబ లkను#ాà Pల;బ(fలk
ఎ"!దవ సంవతqరమ న అత" పటBCT:ను. 13 మ#Sయ అతడ PQ9ా
మంరప ధన"¥లkనున` పxరÍమ లను, #ాà ఖజjTxలkనున` ¯మ 4ను,
పటBC" ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన ¯లa¹ను PQ9ా ఆలయమ నక; ేPంAన
బం%ారప ఉపకరణమ ల"`ట-" PQ9ా Z2లVAdన మటపన
తpనకల;%ా ేPంA PQJN" PQను. 14 అయ %ాక అతడ ేశప
జనులలk అJ áదలsౖన9ారF తపu మ#S ఎవరFను లక;ండ PQరషలమ
పటC ణమంతట-లkనున` అ¥పతpలను ప#ాక\మWాల;లను ప9Eలమం", రF
%ాక కం¯ా>9ా#S" కమ4#S9ా#S" ెర¬Zి" PQను. 15 అతడ

PQయ×నును #ాà త>6 " #ాà ´µరలను అత" ప#S9ారమ ను
ేశమ లk" %tపu9ా#S" ెరపట-C PQరషలమ నుం(f బబ లkను పరమ నక;
¬Zి"PQను. 16 ఏడ 9Eలమం ప#ాక\మ Wాల;లను 9:Pమం
కం¯ా>9ా#S" కమ4#S9ా#S" య దz మందు ే#Sన శINమంతpలనంద#S"
బబ లkను#ాà ెరపట-C బబ లkనుపరమ నక; ¬Zి"వెdను. 17 మ#Sయ
బబ లkను #ాà అత" 1ినతం(fKPQన మతN Txక; Zియ అను మరF1LరF
12ట-C అత" ¯ాÍనమందు #ాà%ా "య!ంెను. 18 Zియ
PలTxరంంAనపడ ఇరFవ±క సంవతqరమ ల9ాడ; అతడ
PQరషలమ నందు పదండ సంవతqరమ ల; ఏలsను. 19 అత" త>6 >బµ`
ఊ#S9ా(ైన P#§4య±క క;మ#?Nయగ హమటల;.
PQయ×మ ±క చర అంతట- పన Zియ PQ9ా దృÌిC I
ెడనడత న(fెను. 20 యx9ా#S]దను PQరషలమ 9ా#S ]దను
PQ9ా ెచుd"న Åపమ నుబట-C తన సమ ఖమ లkనుం(f 9ా#S"
>9Eయ ట?r బబ లkను#ాà ]ద Zియ JరFగబ(ెను.
#ాàల; #?ండవ గ\ంథమ 25
1 అత" Pల;బ(fలk ¾!్మదవ సంవతqరమందు పయవ మసమ
పయవ నమందు బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కె`జరFను అత"
Z2ౖనమంతయ ను PQరషలమ ]I వAd x"?దురF%ా %S x"
చుటBCను మ టC (f బËల; కట-C #S. 2 ఈ పKారమ #ాజ?ౖన Zియ Pల;
బ(fయందు పదండవ సంవతqరమ వరక; పటC ణమ

మ టC (f9Eయబ(fయ ండ%ా 3 Txల¶ వ T:ల ¾!్మదవ న మందు పటC ణమ లk
Ôమమ అరమPQను, ేశప జనులక; ఆ}రమ లకPQను. 4
కÚw య ల; పటC ణ ాKారమ ను పడ%tటC %ా Z2ౖ"క;ల; #ాJKయందు #ాà
టదగ¶ ర #?ండ %డల మధనున` x రప మర¶ మ న ా#SP#S. 5 అPే
కÚw య ల; పటC ణమ చుటBC ఉండ%ా #ాà xనమ నక; వమర¶ మ న 9:È6
PQను; కÚw య ల Z2ౖనమ #ాàను త#S!, అత" Z2ౖనమ అత"I
దూరమ %ా ెద#SPనందున PQ#SÅ xనమందు అత" పటBC"#S. 6
9ారF #ాàను పటBC" #Sబ6 µ పటC ణమందున` బబ లkను #ాàTUదwక; ¬Zి
"Pనపడ #ాà అత"I hm V¥ంెను. 7 Zియ చూచుచుండ%ా
9ారF అత" క;మరFలను చం1ింA Zియ కను`ల; ఊడºPంA PతN (f
సం?ళ6 అత" బం¥ంA బబ లkను పటC ణమ నక; ¬Zి"P#S. 8 మ#Sయ
బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కె`జరF ఏల;బ(fలk పంొ!్మదవ సంవతqరమందు
అPదవ T:ల Pడవ నమ న #ాజేహసంరmక;లక; అ¥పJయ
బబ లkను#ాà ZLవక;డనగ T:బజరxను PQరషలమ నక; వAd 9
PQ9ా మంరమ ను #ాజనగరFను PQరషలమ నందున`
Pండ6 "`ట-" %tపu9ా#S Pండ6 "`ట-" అ%S`ేత ా>uంెను. 10 మ#Sయ
#ాజేహసంరmక;ల అ¥ పJ±దw నున` కÚw య ల Z2ౖ"క;లందరFను
PQరషలమ చుటBCనున` ాKారమ లను పడ%tట-C #S. 11 పటC ణమందు !%S>
య ం(fన 9ా#S", బబ లkను#ాà పmమ ే#Sన 9ా#S", ¯ామనజనులలk
WÌింAన9ా#S" #ాజేహ సంరmక;ల అ¥పJPQన T:బజరxను ెర%t"
PQను %ా" 12 వవ¯ాయxరFల;ను xKmట 9ారFను ఉండవలsన" ేశప

áదజనమ లk ంద#S" ఉండ"ెdను. 13 మ#Sయ PQ9ా
మంరమందున` PJN (f సN ంభమ లను మట6 ను PQ9ా మంరమందున`
PతN (f సమ దKమ ను కÚw య ల; తpనకల;%ా ట-C , ఆ PతN (f" బబ లkను
పటC ణమ నక; ఎJN "P#S. 14 ZLవర?r య ంచబ(fన ాతKలను ేటలను
మ ండ6 ను ధూారFNలను ఇతN (f ఉపకరణమ ల"`ట-" 9ారF ¬Zి" P#S. 15
అ%S`ాతKల; %ST:`ల; nదలsౖన 9:ం(f వసు
N వలను బం%ారF వసు
N వలను
#ాజేహసంరmక;ల అ¥పJ ¬Zి"PQను. 16 మ#Sయ అతడ PQ9ా
మంరమ నక; ¯లa¹ను ేPంAన #?ండ సN ంభమ లను సమ దKమ ను
మట6 ను ¬Zి"PQను. ఈ PతN (f వసు
N వలPQతN p లsకక; !ంAయ ం(ెను.
17 ఒక సN ంభప "(fV పదుT:"! మరల;. x" 12ౖ1ీట PతN (f, 12ౖ1ీట
"(fV మడ మరల;. మ#Sయ ఆ 12ౖ1ీటచుటBC ఉన` అ>6 కల;ను
x"మ4పండ6ను ఇతN (fV; #?ండవ సN ంభమ ను ట-వలs అ>6 కప"
క>%Sయ ం(ెను. 18 #ాజేహసంరmక;ల అ¥పJ పK¥xనయజక;(ైన Wø#ా
యను #?ండవ యజక;(ైన జ?ఫTxను మ గ¶ రF x ర ాలక;లను
పటBCT:ను. 19 మ#Sయ ఆయ ధసుÍల]ద "య!ంపబ(fయ న` అ¥పJ",
పటC ణమ లkనుం(f ¬Zి", #ాàసమ ఖమ ను క"12టC B" య ండ9ా#Sలk
పటC ణమందు ొరIన అPదుగ #S", ేశపజనులను సంఖ ేయ 9ా#S
అ¥పJ±క లüక;", ¯ామనజనులలk పటC ణమందు ొరIన
అరFవమం" పటBCT:ను. 20 #ాజేహసంరmక;ల అ¥పJయగ
T:బజరxను #S" ¬Zి" #Sబ6 µ పటC ణమందున` బబ లkను#ాàTUదwక; #ా%ా
21 బబ లkను#ాà హమతp ేశమందున` #Sబ6 µ పటC ణమందు 9ా#S"

చం1ింెను. ఈ #§J%ా యx 9ారF తమ ేశమ లkనుం(f ఎJN " బ(f#S. 22
బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కె`జరF యx ేశమందు ఉండ"Adన 9ా#S]ద
అతడ ాâానునక; పట-C న అ¨ßామ క;మరF(ైన %?దలను అ¥పJ%ా
"రÞPంెను. 23 యx9ా#S Z2ౖTx¥పతpలందరFను 9ా#S జనులంద రFను
బబ లkను#ాà %?దలను అ¥పJ%ా "య!ంAన సంగJ V",
!¯ాuపటC ణమందున` %?దల±దw క; T:తTx క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను,
ా#³హ క;మరF(ైన ã}Txనును, T:టùా¬య (ైన తనుúతp క;మరFడగ
Wø#ాయయ ను, మయా¬య (ైన ±క"Iపట-C న యజTxను కc(f #ా%ా
24 %?దల9ా#Sను 9ా#S జనులను పKమణమ ేZికÚw య లక; మనమ
xసులJమ" జ(fయవదుw, ేశమందు ాపరమ ం(f బబ లkను #ాàనక;
]రF ZLవేZినPQడల ]క; ¤ల; కల;గ న" ె12uను. 25 అPే ఏడవ
మసమందు #ాజ వంశàడగ ఎÚామక; పట-C న T:తTx క;మరF(ైన
ఇా4Pల; పమం మనుషpలను 1ిల;చు" వAd %?దల]ద పడ%ా
అతడ మరణమPQను. మ#Sయ !¯ాuలk అత" ±దw నున` యదులను
కÚw య లను అతడ హతమ ేZ2ను. 26 అపడ w 9ా#³! %tపu 9ా#³!
జనులందరFను, Z2ౖTx¥పతpల;ను, లA కÚw య ల భయమ ేత
ఐగ పNేశమ నక; ా#SP#S. 27 యx#ాజ?ౖన PQయ×ను ెరలk
ఉంచబ(fన మ పuPడవ సంవతqరమ న పం(ెKండవ T:ల PరFవ Pడవ
నమ న బబ లkను#ాజ?ౖన ఎలs4#దక; xను ఏలTxరంంAన సంవతqర
మందు బంºగృహమ లkనుం(f యx#ాజ?ౖన PQయ×నును ె1ిuంA 28
అత" దయ%ా మటల(f, అత" 1ీఠమ ను బబ లkనులk తన ±దw నున`

#ాàల 1ీఠమ లకంటM ఎతp
N ేZ2ను. 29 ా%ా అతడ తన బంºగృహ వసN మ లను
¬Zి9EZి 9EరF వసN  మ లను ధ#Sంచు" xను బKIన నమ ల"`య #ాà
స"`¥" ´¢జనమ ేయ చు వెdను. 30 మ#Sయ అత" బెN మ ఏTxట-I
ఆTxడ #ాàేత "రÞPంపబ(fనై అతడ బKIనTx`ళØ
6 ఆ పన అత"
Iయబడ చుం(ెను.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 1
1 ఆxమ ÌLతp ఎT°షp 2 ³PTxను మహలలల; PQ#?దు 3 హT°క;
తÌ2ల లsక; 4 T°వహÑ ÌLమ }మ య12తp. 5 య12తp క;మరFల;;
%రF మ%గ మదP య9ాను తpబµల; Ì2క; ¬రసు అను9ారF. 6
%రF క;మరFల; అషనà #§ఫతp గ#ా4. 7 య9ాను క;మరFల; ఎÚా
త#§ªషp I¬Nమ ోx మ . 8 }మ క;మరFల;; కcషp !¯ాKPమ పతp
కTxను. 9 కcషp క;మరFల; Z2బµ హల సబµN #ాయమ సబN ా. #ాయమ
క;మరFల; Ì2బదxను. 10 కcషp "¹Öదును కT:ను, ఇతడ భ!] ప#ా
క\మWాల;లలk nదట-9ాడ. 11 లcºయ ల; అTx] య ల; లs}áయ ల;
నపN¨ßయ ల; 12 పతpKZీయ ల; Óి>ÌీN య ల వంశకరN లsౖన కసూ
6 ¨ßయ ల;
కâN#§య ల; !¯ాKPమ సంతJ9ారF. 13 కTxను తన జ³ష¡ క;మరF(ైన
Zీోనును ¨Áతpను కT:ను. 14 PQబZీయ ల; అ¹#§య ల; %S#¶ ాÌీయ ల;
15 ¨© య ల; అ#§య ల; Zీయ ల; 16 అ#ా ºయ ల; Z2మ#§య ల;
హమ¬య ల; అత" సంతJ9ారF. 17 ÌLమ క;మరFల;; ఏలమ అష
ª రF
అరumదు లcదు అ#ామ ఊà హÉల; %?ెరF Ì2క;. 18 అరumదు ÌLలహÑను

కT:ను. ÌLలహÑ ఏబ¿రFను కT:ను. 19 ఏబ¿రFనక; ఇదw రF క;మరFల; పట-C #S,
ఒక" నమ లలk భ! V´µ%Sంపబ(ెను గనుక అత"I 12లsగ అ" 1LరF
12టCబ(ెను, అత" సదరF" 1LరF ±ాNను. 20 ±ాNను అలk4xదును
Ì2లపను హస#ా49:తpను PQరహÑను 21 హోరమ ను ఊజjల;ను 6 ానును
22 ఏబµల;ను అáమ Pల;ను ÌLబను 23 ఓÓీరFను హలను ãబµల;ను
కT:ను, రందరFను ±ాNను క;మరFల;. 24 ÌLమ అరumదు ÌLలహÑ ఏబ¿రF
12లsగ రయ 25 Z2రగ TxరF ెరహÑ 26 అబµK}మను 1LరF 12టCబ(fన
అబµKమ . 27 అబµK}మ క;మరFల;, 28 ఇ¯ాqక; ఇా4Pల;. 29 #S
తరమ ల; ఏవన%ా ఇా4Pల;నక; జ³ష¡ క;మరFడ T:బµãతp తరF9ాత
³xరF అదËPల; !బµîమ 30 !ా4 దూమ మWాî హదదు ేమ 31
PQతరF Tx1ీషp ?ెమ; రF ఇా4Pల; క;మరFల;. 32
అబµK}మ ±క ఉపపJ`PQన ?త#ా క"న క;మరFల; ఎవరన%ా
మÖను ±Ôను xను!xను ఇాËక; షవహÑ. ±Ôను
క;మరFల; ÌLబxను. 33 !xను క;మరFల;, ఏPâా ఏÓ2రF హT°క;
అáx ఎలwయ; రందరFను ?త#ాక; పట-C న క;మరFల;. 34 అబµK}మ
ఇ¯ాqక;ను కT:ను, ఇ¯ాqక; క;మరFల; ఏWావ ఇWా\Pల;. 35 ఏWావ
క;మరFల; ఏÚఫà #?య 9Eల; PQయషp యలమ ÅరహÑ. 36 ఎÚఫà
క;మ రFల; ేమను ఓమరF Z2 %ాxమ కనà Jమ` అమలక;. 37
#?య9Eల; క;మరFల; నహతp జ?రహÑ షమ4 !జè . 38 WPÀరF క;మరFల;
లkxను Wóబµల; Zిబ¢ను అTx ను ఏZ2రF ాను. 39 లkxను క;మ
రFల; #§ మమ ; Jమ` లkxనునక; సద#S. 40 Wóబµల;

క;మరFల; అల ను మనహతp ఏబµల; Ì2 ఓTxమ . Zిబ¢ను క;మరFల;
అయ అTx. 41 అTx క;మరFలలk ఒక"I ను అ"1LరF. ను
క;మరFల; హమÖను ఎాËను ఇxKను ?#ాను. 42 ఏZ2రF క;మరFల; ëలúను
జ9ాను యహాను. ాను క;మరFల; ఊà అ#ాను. 43 ఏ #ాàను
ఇWా\PÚయ లను ఏలకమ నుప ఎోమ ేశమందు ఏ>న #ాàల; రF;
బ¿ãరF క;మరF(ైన బ¿ల అత" పటC ణమ 1LరF Tú xబµ. 44 బ¿ల చ"Pన
తరF9ాత బÐ¯ాK ఊ#S9ా(ైన జ?రహÑ క;మరF(ైన ãబµబ అత"I బదుల;%ా
#ాజjPQను. 45 ãబµబ చ"Pన తరF9ాత ేమయ ల ేశప 9ా(ైన
హÑామ అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను. 46 హÑామ చ"Pన తరF9ాత
¹యబ ేశమ న !xయ లను హతమ ేZిన బ¿ెదు క;మరF(ైన
హదదు అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను; ఇత" పటC ణమ 1LరF అతp. 47
హదదు చ"Pన తరF9ాత మW\ా ఊ#S9ా(ైన శవ
6 అత"I బదుల;%ా
#ాజjPQను. 48 శవ
6 చ"Pన తరF9ాత న దగ¶ రనున` ర¨¼బ¢తp9ా(ైన
ావల; అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను. 49 ావల; చ" Pన తరF9ాత
అÅËరF క;మరF(ైన బయý}Txను అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను. 50
బయý}Txను చ" Pన తరF9ాత హదదు అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను;
ఇత" పటC ణమ 1LరF ాయ . ఇత" ´µర1LరF ¨Áతబéల;; ఈ ¤జj}బ
క;మ#?NPQన మేKదు నక; పట-C న. 51 హదదు చ"Pన తరF9ాత ఎోమ
నందు ఉం(fన Txయక;లsవరన%ా Jమ` Txయక;డ, అల Txయక;డ,
యేతp Txయక;డ, 52 అహÚబµమTxయక;డ, ఏల Txయక;డ, 1ీT°ను
Txయక;డ, 53 కనà Txయక;డ, ేమను Txయక;డ, !బµqరF Txయక;డ,

54 మ%§wPల; Txయక;డ, ఈలమ Txయ క;డ; రF ఎోమ ేశమ నక;
Txయక;ల;.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 2
1 ఇWా\Pల; క;మరFల;; రబéను Ìి¹ను లV యx ఇWాîఖరF
జ?బలcను 2 xను ãZLప బ¿Tx]ను నâాN> %ాదు ఆÌLరF. 3 యx
క;మరFల; ఏరF ఓTxను ÌLల. ఈ మ గ¶ రF కTxయ #ాలsౖన షయ
క;మ#?Nయందు అత"I పట-C #S. యxక; జ³ష¡ క;మరF(ైన ఏరF PQ9ా
దృÌిC I ెడi9ా(ైనందున ఆయన 9ా"" చం12ను. 4 మ#Sయ అత" Åడలsౖన
xమరF అత"I 12#?సును జ?రహÑను కT:ను. యx క;మరFలందరFను
అPదు గ రF. 5 12#?సు క;మరFల; ¨¼¯Kను }మల;. 6 జ?రహÑ క;మరFల;
అPదుగ రF, ] ఏxను ¨Áమను కలkల; xర. 7 క#§4 క;మరFలలk
ఒక"I ఆాను అ" 1LరF; ఇతడ Wాపగ\సNన x"లk ంత అపహ#SంA
ఇWా\PÚయ లను శ\మ12టMCను. 8 ఏxను క;మరFలలk అజ#ా అను
ఒకడం(ెను. 9 ¨¼¯Kనునక; పట-C న క;మరFల; PQర¨¼4Pల; #ామ ?లcబ¿ౖ.
10 #ామ అ]్మTxxబ ను కT:ను, అ]్మTxxబ యx9ా#SI 12దwPQన
నయ¯qనును కT:ను. 11 నయ¯qను శల4ను కT:ను, శల4 బ¢యàను కT:ను,
12 బ¢యà ఓబéదును కT:ను, ఓబéదు PQషªP" కT:ను, 13 PQషªP తన జ³ష¡
క;మరF(ైన ఏÚయబ ను #?ండవ9ా(ైన అáTxxబ ను మడవ9ా(ైన
షమ4ను 14 Txల;గవ9ా(ైన T:తTEల;ను, అPదవ9ా(ైన రదw P" 15
ఆరవ9ా(ైన ఓజ?మ ను ఏడవ 9ా(ైన xదును కT:ను. 16 Z2రయ

అáగPÀల; #S అకెల6 sండK. Z2రయ క;మరFల; మ గ¶ రF, అáÌ2ౖ
ã9ాబ అWా¨Áల;. 17 అáగPÀల; అమWాను కT:ను; ఇా4PÚయ (ైన
PQెరF అమWాక; తం(fK. 18 ¨¼¯Kను క;మరF(ైన ాలబ అ¸బµ అను తన
´µరయందును PQ#§ãతpనందును 1ిల6లను కT:ను. అ¸బµ క;మరFల;
ఎవరన%ా PÌ2రF బµబ అ#wను. 19 అ¸బµ చ"Pన తరF9ాత ాలబ
ఎâాKxను V9ాహమ ేZిన%ా అ అత"I హÉరFను కT:ను. 20 హÉరF
ఊ#S" కT:ను, ఊ#S బ¿సలల;ను కT:ను. 21 తరF9ాత ¨¼¯Kను %Sలదు తం(fKPQన
మ×రF క;మ#?Nను కc(ెను; xను అరFవ సంవతqరమ ల
వయసుqగల9ా(ైనపడ x"" V9ాహమ ేZిన%ా అ అత"I Z2గబ ను
కT:ను. 22 Z2గబ యPÀరFను కT:ను, ఇత"I %Sలదు ేశమందు
ఇరFవమడ పటC ణమ ల;ం(ెను. 23 మ#Sయ %?షరF9ారFను
Zి#Sయనుల;ను యPÀరF పటC ణమ లను ?Txతpను x" ఉపపటC ణమ లను
అరFవ పటC ణమ లను 9ా#S±దw నుం(f ¬Zి"#S. రందరFను %Sలదు
తం(fKPQన మ×రFనక; క;మళØ
6 . 24 ాలబ ైన ఎâాKxలk ¨¼¯Kను
చ"Pన తరF9ాత ¨¼¯Kను ´µరPQన అáయ అత"I ెÅవక; తం(fKPQన
అష
ª రFను కT:ను. 25 ¨¼¯Kను జ³ష¡ క;మరF(ైన PQర¨¼4Pల; క;మరFల;
ఎవరన%ా జ³షp
¡ డగ #ామ బTx ఓ#?ను ఓజ?మ అ¨ßయ. 26 అటµ#ా అను
ఇంక ´µర PQర¨¼4Pల;నక; ఉం(ెను, ఇ ఓTxమ నక; త>6 . 27
PQర¨¼4Pల;నక; జ³ష¡ క;మరFడగ #ామ క;మరFల; మయà య]ను
ఏ?రF. 28 ఓTxమ క;మరFల; షమ4P యx, షమ4P క;మరFల;
Txxబ అáషరF. 29 అáషరF ´µర1LరF అáహPల;, అ అత"I

అ}Ëనును, nÚదును కT:ను. 30 Txxబ క;మ రFల; Z2లsదు అపuPÀమ .
Z2లsదు సంxనమ లక;ండ చ"PQను 31 అపuPÀమ క;మరFలలk ఇÌీ
అను ఒక డం(ెను, ఇÌీ క;మరFలలk ÌLాను అను ఒకడం(ెను, ÌLాను
క;మరFలలk అహ6P అను ఒకడం(ెను, 32 షమ4P సదరF(ైన యx
క;మరFల; PQెరF ãTxxను;PQెరF సంxనమ లక;ండ చ"PQను. 33
ãTxxను క;మరFల; 1Lలsతp జjజj; రF PQర¨¼4 Pల;నక; పట-C న9ారF.
34 ÌLానునక; క;మ#?Nల %ా" క;మరFల; లకP#S;ఈ ÌLానునక; య#ాú
అను ఒక xసుడం(ెను, 9ాడ ఐగ 1ీN య డ 35 ÌLాను తన క;మ#?Nను తన
xసు(ైన య#ాúక; ఇయ%ా అ అత"I అతN P" కT:ను. 36 అతN P
Txxనును కT:ను, Txxను జjబµదును కT:ను, 37 జjబµదు ఎా6ల;ను కT:ను,
ఎా6ల; ఓబéదును కT:ను, 38 ఓబéదు PQహÉను కT:ను, PQహÉ అజ#ాను
కT:ను, 39 అజ#ా ¨Áలsసుqను కT:ను, ¨Áలsసుq ఎలWాను కT:ను, 40 ఎలWా
Zి¯ా4PÀ" కT:ను, Zి¯ా4PÀ షలc
6 మ ను కT:ను, 41 షలc
6 మ PQక మను
కT:ను, PQకమ ఎÚామను కT:ను. 42 PQర ¨¼4Pల; సదరF(ైన
ాలబ క;మరFలsవరన%ా yప తం(fKPQన ¤ా, Pతడ అత"I జ³షp
¡ డ.
అá ¨¼బ¢Kను ¤ాక; క;మరFడ. 43 ¨¼బ¢Kను క;మరFల; ÅరహÑ తపuయ
#³?మ Ì2మ. 44 Ì2మ ã#?యమ తం(fKPQన రహమ ను కT:ను, #³?మ
షమ4P" కT:ను. 45 షమ4P క;మరFడ మãను, ఈ మãను
బéతqరFనక; తం(fK. 46 ాలబ ఉపపJ`PQన ఏPâా }#ానను ¹జjను
%ాజ³àను కT:ను, }#ాను %ాజ³àను కT:ను. 47 PQహwP క;మరFల; #?%?మ
ãxమ %³ాను 12లsటB ఏPâా షయప. 48 ాలబ ఉపపJ`PQన

మయా Ì2బ¿రFను JరúTxను కT:ను. 49 మ#Sయ అ మద4Tx`క; తం(fKPQన
షయపను మ³Ë Txక;ను %Sబµక; తం(fKPQన Ì29ానును కT:ను. ాలబ
క;మ#?Nక; అాq అ" 1LరF. 50 ఎâాKxక; జ³షp
¡ డ%ా పట-C న హÉరF
క;మరF(ైన ాలబ క;మరFల; ఎవరన%ా Iరx#§మ తం(fKPQన Wóబµల;ను,
51 బéె6¨Áమ తం(fKPQన శల4య ను, బé¶ xేరF తం(fKPQన }#³ పను. 52
Iరx#§మ తం(fKPQన Wóబµల; క;మరFలsవ రన%ా }#P హyహ]్మను
తp. 53 Iరx#§మ క;మరFలsవరన%ా ఇ¬Kయ ల;ను ప¬య ల;ను
షpమ4 ¬య ల;ను !ాKPÀయ ల;ను; #Sవలన ¯#ా¬య ల;ను
ఎాNయ Úయ ల;ను క>%S#S. 54 శల4 క;మరFలsవ రన%ా బéె6¨Áమ ను
T:టùా¬య ల;ను ã9ాబ ఇంట- సంబంధన అx#¬య ల;ను
మనహ¬య లలk ఒక ´µగమ %ానున` జj#§య ల;ను. 55 యబéËàలk
ాపరమ న` లüక;ల వంశమ లsౖన J#ా¬య ల;ను Ìిమ¬య ల;ను
&Å¬య ల;ను; రF #³ాబ ఇంట- 9ా#SI తం(fKPQన హమతpవలన పట-C న
³య ల సంబంధుల;.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 3
1 xదునక; ¨¼బ¢Kనులk పట-C న క;మరFలsవరన%ా PQజ?KPÚయ #ాలsౖన
అ¨ßT°యమ నక; పట-C న అ¹`ను జ³షp
¡ డ; క#?4Úయ #ాలsౖన
అáగPÀల;నక; పట-C న x"Pల; #?ండవ9ాడ, 2 %?షరF #ాజ?ౖన తల4P
క;మ#?NPQన మయాక; పట-C న అబµªలkమ మడవ9ాడ, హ%§¶తp
క;మరF(ైన అోయ Txల¶ వ 9ాడ, 3 అáటల; క"న Ì2ఫట అPదవ9ాడ,

అత" ´µరPQన ఎ%ా6క"న ఇెKయమ ఆరవ9ాడ, 4 ఈ ఆరFగ రF ¨¼బ¢Kనులk
అత"I పట-C #S, అచdట అతడ ఏడ సంవతqరమ ల ఆరFT:లల; ఏలsను, 5
PQరష లమ లk మ పu మడ సంవతqరమ ల; ఏలsను. PQరషలమ లk
అత"I పట-C న 9ా#?వరన%ా అ]్మPల; క;మ#?N PQన బెª బవలన క>%Sన
Ìిమ బµబ Txxను ¯లa¹ను అను నల;గ రF 6 ఇ´µరF ఎÚామ
ఎÚ1LలsటB T°గహÑ T:12గ యÓీయ ఎÚామ 7 ఎలx ఎÚ1LలsటB అను
¾మ4ండK క;మరFల;. 8 ఉపపతp`లవలన క>%Sన9ారF%ాక రందరF
xదునక; జనన#S; xమరF #SI సద#S. 9 ¯లa¹నునక;
#?హబµమ క;మరFడ, అత" క;మరFడ అáయ. 10 అá యక; ఆ¯ా
క;మరFడ, ఆ¯ాక; PQాాతp క;మ రFడ 11 PQాాతpనక;
PQ#ామ క;మరFడ, PQ#ామ నక; అహజj క;మరFడ,
అహజjక; ã9ాషp క;మరFడ, 12 ã9ాషpనక; అమజj క;మరFడ
అమజjక; అజ#ా క;మరFడ, అజ#ాక; ãxమ క;మరFడ 13
ãxమ నక; ఆ}à క;మ రFడ, ఆ}àనక; ¨©య క;మరFడ,
¨©యక; మనÌLª క;మరFడ, 14 మనÌLª క; ఆ¹ను క;మరFడ,
ఆ¹నునక; ãÌీయ క;మరFడ. 15 ãÌీయ క;మరFలsవరన%ా జ³షp
¡ డ
ã}Txను, #?ండవ9ాడ PQయ×మ , మడవ9ాడ Zియ,
Txల¶ వ9ాడ షలc
6 మ . 16 PQయ×మ క;మరFలలk PQTx అను
ఒకడం(ెను, అత" క;మరFడ Zియ. 17 యTx క;మరFల; అZీqరF
షయÚN Pల; 18 మÚ #ామ 12xయ Ì2నజè రF PQకమ ామ T:దబµ.
19 12xయ క;మరFల; జ?రFబµËబ¿ల; Ìి]; జ?రFబµËబ¿ల; క;మరFల;

షpల6మ హనTx; Ì2లk]తp 9ా#SI సద#S. 20 హషpబµ ఓ¨¼ల;
బ¿#?ాహసx యషబ¿Zú 2దు అను మ#S యPదుగ రFం(f#S. 21 హనTx
క;మరFల; 12లటµ PQషయ, #?âాయ క;మరFల;ను అ#ా`ను
క;మరFల;ను ఓబx క;మరFల;ను Ì2కTx క;మరFల;ను. 22 Ì2కTx
క;మరFలలk Ì2మయ అను ఒకడం(ెను; Ì2మయ క;మరFల; ఆరFగ రF.
హట
C షp ఇ%ాల; బµ#SయహÑ T:య#ా ాాతp. 23 T:య#ా క;మరFల;
మ గ¶ రF. ఎలkPT:ౖ ¨©య అyKామ ; 24 ఎలkPT:ౖ క;మరFల;
ఏడగ రF; ద9ా ఎలÌీబ 12లయ అకcబ ã}Txను ెలయ
అTx".
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 4
1 యx క;మరFలsవరన%ా 12#?సు ¨¼Kను క#§4 హÉరF Wóబµల;. 2 Wóబµల;
క;మరF(ైన #?9ాయ యహతpను కT:ను, యహతp అహÉ" లహదును
కT:ను, ఇV ¯#ా¬య ల వంశమ ల;. 3 అáPxమ సంతJ9ా #?వరన%ా
PQజ?KPల; ఇా4 ఇxËషp #S సద#S 1LరF హజ?è లsలku". 4 మ#Sయ
%?ో#§య లక; 1ితరFడగ 12నూPల;ను హÉాPÀయ లక; 1ితరFడగ
ఏజ?రFను, రF బéె6¨Áమ నక; తం(fKPQన ఎâాKxక; జ³షp
¡ డగ హÉరFనక;
క;మరFల;. 5 ెÅవ తం(fKPQన అష
ª రF నక; ¨¼ల నయ#ా అను ఇదw రF
´µరల;ం(f#S. 6 నయ#ా అత"I అహÑజjమ ను ¨¼12రFను ేమ" }య
హాN#§" కT:ను. రF నయ#ాక; పట-C న క;మ రFల;. 7 ¨¼ల క;మరF
లsవరన%ా జ?#?తp ¯హరF ఎx`ను. 8 Åà ఆనూబ ను జoబéబµను }రFమ

క;మరF(ైన అహ#³úల;±క వంశమ లను కT:ను. 9 యబéËà1 తన
సదరFలకంటM ఘనమ ంన9ా(ై య ం(ెను 9Eదనప(f Pత" కంట-న"
అత" త>6 అత"I యబéËà అ" 1LరF12టMCను. 10 యబéËà ఇWా\PÚ య ల
ేవ"గ#Sd nఱÃ 12ట-Cవ నను` "శdయమ %ా ఆర ంA Tx స#Sహదుwను
VWాల పరA  ెP Txక; డ%ా ఉండ దయేZి Txక; ×డ#ాక;ండ
x"లkనుం(f నను` త1ిuంచుమ అ" ాK#SÍంప%ా ేవడ అతడ మనVేZిన
x"" అత"I దయేZ2ను. 11 షవహÑ సదరF(ైన ?లcబ ఎNనునక;
తం(fKPQన ¨ßరFను కT:ను. 12 ఎNను బéKxâాను ాZ2యను
ఈ#ా`}షpనక; తం(fKPQన ె¨©Tx`ను కT:ను, రF #³ా9ారF. 13 కనà
క;మరFల; ఒ¬`Pల; Wø#ాయ; ఒ¬`Pల; క;మరFలలk హతతp అను ఒక
డం(ెను. 14 యTUై ఒâాKను కT:ను, Wø#ాయ ప"9ా#S లkయలk
"వZించు9ా#SI తం(fKPQన ã9ా బ ను కT:ను, ఆ లkయలk"9ారF ప"9ా#?r
య ం(f#S. 15 PQఫT:` క;మరF(ైన ాలబ క;మరFల; ఈర ఏల నయమ ;
ఏల క;మరFలలk కనà అను ఒకడం(ెను. 16 PQహలs6లల; క;మరFల; yఫ
yâా ¬#ా అశ#³ల;. 17 ఎజjK క;మరFల; PQెరF #?దు ఏÓ2రF యలkను;
#?దు ´µర !#ామ ను షమ4P" ఎÌ2C ¹ను 9ా#SI 12దwయPన
ఇాËహÑను కT:ను. 18 అత" ´µరPQన PQహÉºయ %?ోరFనక;
పK¥x"PQన PQ#? దును WóÅక; పK¥x"PQన ¨¼బ¿రFను జjT°హక; పK¥x"PQన
PQకc¬Pల;ను కT:ను. #?దు V9ాహమ ేZి"న ఫ# క;మ#?NPQన
ëxక; పట-C న క;మరFల; #³. 19 మ#Sయ నహమ సద#SPQన
హÉºయ ´µర±క క;మరFలsవరన%ా గ#§4య (ైన ?PÀల

మయా¬య (ైన ఎÌ2C ¹. 20 Ìీ¹ను క;మరFల; అ¹`ను #STx`
బ¿Tú xTxను ¬లkను. ఇÌీ క;మరFల; జo¨Áతp బ¿T°è ¨Áతp. 21 యx
క;మరF(ైన ÌLలహÑ క;మరFలsవరన%ా లాక; పK¥x"PQన ఏరF మ#³ాక;
పK¥x"PQన లxwయ ; సన`ప వసN మ ల; TEయ అÌLËయ Pంటవంశక;లక;ను 22 ã× ]య లక;ను Åజ³ బµPÀయ లక;ను
ã9ాషp9ా#SI" ¹యబ లk పKభ త మ TUంన Wా#ా1ీయ లక;ను
యష ëలs¨¼మ 9ా#SI" అతడ 1ితరFడ; ఇV పర ాలప సంగతpల.
23 9ారF క;మ4#S9ాండ6 P T:xPÀమ నందును %?ే#ానందును
ాపరమ ం(f#S; #ాà "యమమ ేత అత"ప" Vx#Sంచుట?r అచdట
ాపరమ ం(f#S. 24 Ìి¹ను క;మరFల; T:మPల; య]ను య#§బ
జ?రహÑ ావల;. 25 ావల;నక; షలc
6 మ క;మరFడ, షలc
6 మ నక;
!బµîమ క;మరFడ, !బµî మ నక; !ా4 క;మరFడ. 26 !ా4
క;మరFలలk ఒకడ హమ4Pల;; హమ4Pల;నక; జకcరF క;మరFడ,
జకcరFనక; Ìి] క;మరFడ. 27 Ìి]I పదుTxరFగ రF క;మరFల;ను
ఆరFగ రF క;మ#?Nల;ను క>%S#S; అPే అత" సదరFలక; ఎం మం
క;మరFల; కల;గలదు; యx9ారF వృz PQనటB
6 9ా#S వంశమ ల"`య
వృz ాలదు. 28 9ారF బ¿P#ª?బµలkను ¹లxలkను హజరFªవల;లkను 29
ëలúలkను ఎజ?మ లkను లదులkను బ¿తPల;లkను 30 #ా4లkను
Zిక6గ లkను బéత4#ాబ¢తpలkను }జరq¯ాలkను బé¬Ë#§లkను
ష#ాPమ లkను ాపరమ ం(f#S. 31 xదు ఏల;బ(f వరక; 9ారF ఆ
పటC ణమ లలk ాపరమ ం(f#S. 32 ఏxమ అPÀను #S¹4ను ?ను ఆాను

అను9ా#S ఊళØ
6 అPదు. 33 బయల;వరక; ఆ పటC ణమ ల లమ ల; 9ా#S
వశమ న ఉం(ెను; ఇV 9ా#S "9ాససÍ లమ ల;, వంWావÈ పట«C ల; 9ా#Sక;ం(ెను.
34 9ారF బµబ య¤6క; అమజj క;మరF(ైన ãా, 35 ã9Eల;
అPల; క;మరF(ైన Wø#ాయక; పట-C న ãÌిబµ క;మరF(ైన PQహÉ. 36
ఎలkPT:ౖ యహÅబµ PQ}య అWాయ అºPల; PQ]Pల;
బ¿Txయ; 37 Ì2మయక; పట-C న Ìి] క;మరF(ైన PQxయక; పట-C న
అలk6ను క;మరF(ైన Ìి1ి క;మరF(ైన yజj అను9ారF. 38 1Lళ6వరFసను
9ాKయబ(fన రF తమతమ వంశమ లలk 12దwలsౖయ ం(f#S; #S 1ితరFల Pండ6
బహÑ%ా వ#Szల6 sను. 39 రF తమ మందలరక; ¤త 9:దక;ట?r %?ోరFనక;
తరFuననున` పల6 పసÍ లమ నక; P 40 మంA బలకరన ¤తయ
T:మ4య సుఖమ నుగల VWాలేశమ ను కను%t"#S; పర మందు
}మ ±క వంశప9ారF అకడ ాపర మ ం(f#S. 41 1Lళ6వరFసను
9ాKయబ(fయ ండ రF యx #ాజ?ౖన ¨©య నమ లలk అచdట-I వAd
అచdట కనబ(fన9ా#S గ (xరమ లను "9ాససÍ లమ లను పడ%tట-C 9ా#S"
హతమ ేZి, అచdట తమ %tఱÃ లక; త%Sన ¤త క>%Sయ ండటేత TEట-వరక;
9ా#S ¯ాÍనమ లను ఆక\!ంచు" య Tx`రF. 42 Ìి¹ను క;మరFలsౖన
#Sలk ఐదువందలమం తమ12ౖ" ఇÌీ క;మరFలsౖన 12లటµను T:య#ాను
#?âాయను ఉyè Pల;ను అ¥ పతpల%ా "రÞPంచు" WPÀరF
మT:`మ నక; P 43 అమల×య లలk త1ిuంచు"న Wషమ ను
హతమ ేZి TEట-వరక; అచdట ాపరమ Tx`రF.

న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 5
1 ఇWా\Pల;నక; ¾>చూ> క;మరF(ైన రబéను క;మరFల Vవరమ . ఇతడ
జ³షp
¡ (ై య ం(ెను %ా" తన తం(fK పరFపను xను అంటBపరAనందున అత"
జన4 ¯ా తంతK~మ ఇWా\Pల; క;మరF(ైన ãZLప క;మ రFలIయబ(ెను;
అPే వంWావÈలk ãZLప జ³షp
¡ డ%ా xఖల;ేయబడలదు. 2 యx
తన సద రFలకంటM ¨¼Adన9ా(xPQను, అత"నుం(f పKమ ఖుడ
బయల;9:డలsను, అPనను జన4¯ా తంతK~మ ãZLప xPQను. 3
ఇWా\Pల;నక; జ³షp
¡ డ%ా పట-C న రబéను క;మరF లsవరన%ా హT°క; పల;
6
¨¼¯Kను క#§4. 4 ã9Eల; క;మరFలలk ఒకడ Ì2మయ, Ì2మయక; %గ
క;మరFడ, %గ నక; Ìి] క;మరFడ, 5 Ìి]I ]ా క;మరFడ, ]ాక;
#?9ాయ క;మరFడ, #?9ాయక; బయల; క;మరFడ, 6 బయల;నక; బ¿Pర
క;మరFడ, ఇతడ రబéయ లక; 12దw. అష
ª రF #ాజ?ౖన Jగ6 JuలZ2రF అత"
ెర¬Zి" PQను. 7 9ా#S తరమ ల వంWావÈ స#Sచూడబ(fనపడ 9ా#S
క;టBంబ మ ల పన అత" సదరFలలk మ ఖుల;%ా ే>న9ారF
PQ¨ßPల;ను, జ?క#ాయ ను, 8 ã9Eల; క;మరF(ైన Ì2మక; పట-C న ఆజjà
క;మరF(ైన బ¿ల య ను. బ¿ల వంశప9ారF అ#PరFనందును T:బ¢ వరక;ను
బయలs4ãనువరక;ను ాపరమ ం(f#S. 9 9ా#S పవల; %Sలదుేశమందు
అJV¯ాNరమ ా%ా తరFuన యఫKట«సున nదల;" అరణప
స#Sహదుwవరక;ను 9ారF ాపరమ ం(f#S. 10 ¯êల; నమ లలk 9ారF హ%§\
PÀల య దz మ జ#S%SంA 9ా#S" హతమ ేZి %Sలదు తరFu9:ౖపవరక;

9ా#S గ (xరమ లలk ాపరమ ం(f#S. 11 %ాదు వంశసుÍల; 9ా#S?దురF%ా బµాను
ేశమందు సలవరక; ాపరమ ం(f#S. 12 9ా#Sలk ã9Eల; ెగ9ారF
మ ఖుల;, #?ండవ ెగ9ారF ాామ 9ారF. ాామ 9ారFను యహT:ౖ9ారFను
ాాతp9ారFను బµానులk ఉం(f#S. 13 9ా#S 1ితరFల Pంట-9ా#?rన 9ా#S
సదరFల; ఏడగ రF, !ఖPల; షpల6మ ÌLబã#?r యాను yయ
ఏబ¿రF. 14 రF హÉ#§ అను9ా"I పట-C న అá}Pల; క;మరFల;. ఈ హÉ#§
య#యక; య#య %Sలదునక; %Sలదు !ఖPల; నక; !ఖPల;
PQÌీÌ2ౖI PQÌీÌ2ౖ యహోక; యహో బàనక; పట-C #S. 15 గ క;మరF(ైన
అáw Pల;నక; పట-C న అ¨ß 9ా#S 1ితరFల Pండ6 9ా#SI 12దw. 16 9ారF
బµానులkనున` %Sలదునందును x" %ా\మమ లయందును ా#నునక;
ే#S?rన ఉప%ా\మమ ల యందును x" ాKంతమ లవరక; ాపరమ ం(f#S. 17
రందరF యx #ాజ?ౖన ãxమ నమ లలkను ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన
య#బµమ నమ లలkను తమ వంWావళØల వరFసను లsకలk ేరdబ(f#S. 18
రబéయ లలkను %ాºయ లలkను మనÌLª అరz %తKమ 9ా#Sలkను బలs6మ ను
ఖడ¶ మ ను ధ#Sంచుటక;ను అంబ 9Eయ టక;ను TE#Sdన9ారF, య దz మందు
TEరuరFలsౖ దండక; త%Sన9ారF నల;వ Txల;గ 9Eల ఏడవందల
అరFవమం య ం(f#S. 19 రF హ%§\PÀలను PQతరF9ా#Sను Tx1ీషp
9ా#Sను T°xబ 9ా#Sను య దz మ ేZి#S. 20 య దz మందు 9ారF ేవ"I
nఱÃ 12టC%ా, ఆయన]ద 9ారF న!్మకయ ంAనందున ఆయన 9ా#S nఱÃ
ఆలIంెను 21 గనుక 9ా#S" జPంచు టక; 9ా#SI స}యమ క>%?ను.
హ%§\PÀల;ను 9ా#S ఉన`9ారందరFను 9ా#SేJI అపu%Sంపబ(f#S; 9ారF ఏబ

9Eల ఒంటMలను పవలను #?ండలmల ఏబ9Eల %tఱÃ లను #?ండ9Eల
%ా(fదలను లm జనమ ను పటBC"#S. 22 య దz మందు ేవ" స}యమ
9ా#SI కల;గ టేత శతpKవల; అTEక;ల; ప(fP#S; xమ ెర¬Zి"
బడ వరక; రబéయ ల;ను %ాºయ ల;ను మనÌLª అరz%తKమ 9ారFను #S
¯ాÍనమ లయందు ాపరమ ం(f#S. 23 మనÌLª అరz%తKమ 9ారFను ఆ ేశమందు
ాపర మ ం(f వ#Szల6 ;చు, బµాను nదల;" బయలsú#4ను వరక;ను
WøరFవరక;ను ¨¼#4ను పర తమ వరక;ను 9ా1ింA#S. 24 9ా#S 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwలsౖన9ా#?వరన%ా ఏÓ2రF ఇÌీ ఎÚPల; అyKPల; P#§4య
ద9ా యహºPల;; రF ×#N Sంన ప#ాక\మ Wాల;లsౖ తమ 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwలsౖ#S. 25 అPే 9ారF తమ 1ితరFల ేవ"]ద JరFగ బµటBేZి,
ేవడ తమ మ ందర Txశనమ ేZిన జనసమహమ ల ేవతల
వచ#SంA#S. 26 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల ేవడ అష
ª రF #ాజ?ౖన పల;
మనసుqను అష
ª రF #ాజ?ౖన Jగ6 JuలZ2రF మనసుqను #³ప%ా అతడ
రబéయ లను %ాºయ లను మనÌLª అరz%తKమ 9ా#S" ెరపట-C TEట-I"
కనబడ చున`టB
6 %ా }లహÑనక;ను }బ¢రFనక;ను }#ాక;ను %జjను
నºాKంతమ లక;ను 9ా#S" "PQను.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 6
1 లV క;మరFల; %?#ªను క}తp #ా#S. 2 క}తp క;మరFల; అమÖమ
ఇ¯ాúరF ¨¼బ¢Kను ఉyè Pల;. 3 అమÖమ క;మరFల; అహ#ను ¹ÌL, క;మ#?N
!#ామ . అహ#ను క;మరFల; Txxబ అáహÑ ఎ>యజరF ఈxమరF. 4

ఎ>యజరF ÓీT:}సును కT:ను, ÓీT:}సు అáషవ ను కT:ను, 5 అá షవ
బ ×" కT:ను, బ × ఉyè " కT:ను, 6 ఉyè జ?ర}ను కT:ను, జ?ర}
#ాãతpను కT:ను, 7 #ాãతp అమ#ాను కT:ను, అమ#ా
అ¨ßటబ ను కT:ను, 8 అ¨ßటబ ¯ాోక;ను కT:ను, ¯ాోక;
అ¨©మయసుqను కT:ను, 9 అ¨©మయసుq అజ#ాను కT:ను, అజ#ా
ã}Txనును కT:ను, 10 ã}Txను అజ#ాను కT:ను, ఇతడ ¯లa¹ను
PQరషలమ లk కట-C ంAన మంరమందు యజకత మ జ#S%SంAన9ాడ. 11
అజ#ా అమ#ాను కT:ను, అమ#ా అ¨ßటబ ను కT:ను, 12 అ¨ßటబ
¯ాోక;ను కT:ను, ¯ాోక; షలc
6 మ ను కT:ను, 13 షలc
6 మ ¨©Úయను
కT:ను, ¨©Úయ అజ#ాను కT:ను, 14 అజ#ా Wø#ాయను కT:ను, Wø#ాయ
PQజjxక;ను కT:ను. 15 PQ9ా T:బ కె`జరFx #ా యx9ా#S"
PQరషలమ 9ా#S" ెర¬Zి" Pనపడ ఈ PQజjxక; ెరలk"I
PQను. 16 లV క;మరFల; %?#ªను క}తp #ా#S. 17 %?#ªను క;మరFల 1Lళ6 Ø
>á` Ìి]. 18 క}తp క;మరFల; అమÖమ ఇ¯ాúరF ¨¼బ¢Kను ఉyè Pల;. 19
#ా#S క;మరFల; మహ> మÌి; 9ా#S 1ితరFల వరFసలనుబట-C లయ ల
క;టBంబమ ల; ఏవన%ా 20 %?#ª ను క;మరFడ >á`, >á` క;మరFడ
యహతp, యహతp క;మరFడ మ4, 21 మ4 క;మరFడ ã9ాహÑ,
ã9ాహÑ క;మరFడ ఇోw , ఇోw క;మరFడ జ?రహÑ, జ?రహÑ క;మరFడ
PQయJరP. 22 క}తp క;మరFలలk ఒకడ అ]్మTxxబ , "
క;మరFడ ÅరహÑ, ÅరహÑ క;మరFడ అZీqరF, 23 అZీqరF క;మరFడ
ఎలTx, ఎలTx క;మరFడ ఎబµ¯ాప, ఎబµ¯ాప క;మరFడ అZీqరF, 24

అZీqరF క;మరFడ xహతp, xహతp క;మరFడ ఊ#SPల;, ఊ#SPల;
క;మరFడ ఉè య, ఉè య క;మరFడ ావల;. 25 ఎలTx క;మరFల;
అమWør అ¨ß¹తp. 26 ఎలTx క;మరFలలk ఒకడ జo12ౖ. జo12ౖ క;మరFడ
నహతp, 27 నహతp క;మరFడ ఏÚయబ , ఏÚయబ క;మరFడ
PQ#}మ , PQ# }మ క;మరFడ ఎలTx. 28 సమPల; క;మరFల;
జ³షp
¡ డగ వÌి`య అáయయ . 29 #ా#S క;మరF లలk ఒకడ మహ>,
మహ> క;మరFడ >á`, >á` క;మరFడ Ìి], Ìి] క;మరFడ ఉజjè 30
ఉజjè క;మ రFడ Ìిమ, Ìిమ క;మరFడ హ%§¶య, హ%§¶య క;మరFడ
అWాయ. 31 "బంధన మందసమ నక; సÍ లమ ఏ#ాuటMౖన తరF9ాత PQ9ా
మంరమందు సం%§త ZLవరక; xదు "య!ంAన9ారF #³. 32
¯లa¹ను PQరషలమ లk PQ9ా మంరమ ను కట-C ంచువరక; రF
సమజప గ (xరమ ±క మ ం%Sట సం%§తZLవను ఆచ#Sంచుచుం(f#S; 9ారF
వంతpలపన తమ ప" చూచునుచుం(f#S. 33 ఈ పKారమ తమ
క;మరFల కలZి క" 12టC Bచున`9ా#?వరన%ా, కహ¬య ల క;మరFలలk
%ాయక;డగ ¨Áమను; ఇతడ సమPల; క;మరFడగ ã9Eల;నక;
పట-C న9ాడ 34 సమPల; ఎలTxక; పటMC ను, ఎలTx PQ#}మ నక;
పటMC ను, PQ#}మ ఎÚPల;నక; పటMC ను, ఎÚPల; య హÑనక;
పటMC ను, 35 యహÑ సూపనక; పటMC ను, సూప ఎలTxక; పటMC ను,
ఎలTx మహతpనక; పటMC ను, మహతp అమWørI పటMC ను, 36 అమWør
ఎలTxక; పటMC ను, ఎలTx ã9Eల;నక; పటMC ను, ã9Eల; అజ#ాక;
పటMC ను, అజ#ా జ?ఫTxక; పటMC ను, 37 జ?ఫTx xహతpనక; పటMC ను, xహతp

అZీqరFనక; పటMC ను, అZీqరF ఎబµ¯ాపనక; పటMC ను, ఎబµ¯ాప ÅరహÑనక;
పటMC ను, 38 ÅరహÑ ఇ¯ాúరFనక; పటMC ను, ఇ¯ాúరF క}తpనక; పటMC ను, క}తp
లVI పటMC ను, లV ఇWా\Pల;నక; పటMC ను. 39 ¨Áమను సదరF(ైన
ఆ¯ాప ఇత" క;(fపKకను "ల;చు9ాడ. ఈ ఆ¯ాప బ¿రా క;మరFడ,
బ¿రా Ìిమ క;మరFడ, 40 Ìిమ !ఖPల; క;మరFడ, !ఖPల;
బయWయ క;మరFడ,బయWయ మÚయ క;మరFడ, 41 మÚయ
PQ¬` క;మరFడ, PQ¬` జ?రహÑ క;మరFడ, జ?రహÑ అxయ క;మరFడ,
42 అxయ ఏxను క;మరFడ, ఏxను మ4 క;మరFడ, మ4 Ìి]
క;మరFడ, 43 Ìి] యహతp క;మరFడ, యహతp %?#ªను క;మరFడ,
%?#ª ను లV క;మరFడ. 44 #ా#§య ల; ఎడమపKకను "ల;చు9ారF; 9ా#Sలk
ఏxను ×Ìీ క;మరFడ, ×Ìీ అáw క;మరFడ, అáw మలc
6 క; క;మరFడ,
మలc
6 క; హషబµ క;మరFడ, 45 హషబµ అమజj క;మరFడ, అమజj
¨©Úయ క;మరFడ, 46 ¨©Úయ అ్à క;మరFడ, అ్à బµ
క;మరFడ, బµ షరF క;మరFడ, 47 షరF మహ> క;మరFడ, మహ>
మÌి క;మరFడ, మÌి #ా#S క;మరFడ, #ా#S లV క;మరFడ. 48
#S సదరFలsౖన లయ ల; ేవ" మంరసÍ లమ  సంబం¥ంAన
సకలన పనులక; "రÞPంపబ(f#S. 49 అPే అహ#నును అత"
సంతJ9ారFను దహన బ>1ీఠమ ]దను ధూప1ీఠమ ]దను
ధూపమ 9Eయ చు, అJప#Sదz సÍ లప ప"నంతట-" జరFప చుండవలsన"య ,
ేవ" ZLవక;(ైన ¹ÌL ఆజj®1ింAన అంతట-పన ఇWా\PÚయ ల "!తN మ
ాKయhdతN మ ేయ చుండ వలsన"య 9ా#SI "రÞయమPQను. 50 అహ#ను

క;మరF లలk ఎ> యజరF అను ఒకడం(ెను; " క;మరFడ ÓీT:}సు,
ÓీT:}సు క;మరFడ అáషవ, 51 అáషవ క;మరFడ బ ×, బ ×
క;మరFడ ఉyè , ఉyè క;మరFడ జ?రహ, 52 జ?రహ క;మరFడ #ాãతp,
#ాãతp క;మరFడ అమ#ా, అమ#ా క;మరFడ అ¨ßటబ , 53
అ¨ßటబ క;మరFడ ¯ాోక;, ¯ాోక; క;మరFడ అ¨©మయసుq. 54
అహ#ను సంతJ9ారగ క}¬య ల; వంతp9ారF; 9ా#S క;టBంబమ ల
>¤రలలk 9ారF V(fZిన xవలనుబట-C 9ా#SI ఏరu(fన "9ాససÍ లమ ల;
ఇV. 55 యx ేశమ లk" ¨¼బ¢Kనును x" చుటBCనున` య ప
%ా\మమ ల;ను 9ా#Sకపu%Sంపబ(ెను. 56 అPే ఆ పటC ణప లమ ల;ను
x" %ా\మమ ల;ను PQఫT:` క;మరF(ైన ాలబ నక; ఇయబ(ెను. 57
అహ#ను సంతJ9ా#SI వAdన పటC ణమ లవన%ా ఆశ\య పటC ణన ¨¼బ¢Kను
>బµ` x" %ా\మమ ల;, య¬N రF ఎÌ2C ¹ x" %ా\మమ ల;, 58 ¨ßలను x"
%ా\మమ ల;, ెáరF x" %ా\మమ ల;, 59 ఆాను x" %ా\మ మ ల;,
బéెªషp x" %ా\మమ ల;. 60 మ#Sయ బ¿Tx]ను %తK¯Í ానమ లk" %?బ
x" %ా\మమ ల;, అలs6తp x" %ా\మమ ల;, అTxతp x" %ా\మమ ల;,
#S వంశమ లక; క>%Sన పటC ణమ ల"`య పదుమడ. 61 క}తp
%¬Kయ లలk WÌింAన9ా#SI ఎâాKPమ %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ , xను
అరz %తK ¯ాÍనమ లkనుం(fయ , మనÌLª అరz%తK ¯ాÍనమ లk నుం(fయ *ట-ేత
ప పటC ణమ ల; ఇయబ(ెను. 62 %?#ªను సంతJ9ా#SI 9ా#S వంశమ లపన
ఇWాî ఖరF %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ , ఆÌLరF %తK¯Í ాన మ లkనుం(fయ , నâాN>
%తK¯Í ానమ లk నుం(fయ బµానునందుండ మనÌLª %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ

పదుమడ పటC ణమ ల; ఇయబ(ెను. 63 #ా#§య లక; 9ా#S
వంశమ లపన రబéను %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ , %ాదు
%తK¯Í ానమ లkనుం(fయ , జ?బలcను %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ *ట-ేత
పం(ెKండ పటC ణమ ల; ఇయబ(ెను. 64 ఈ పKారమ %ా ఇWా\ PÚయ ల;
లయ లక; ఈ పటC ణమ లను 9ాట- %ా\మ మ లను ఇAd#S. 65 9ారF *ట-9EZి
యx9ా#S %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ , Ìి¹య ల %తK¯Í ానమ లk
నుం(fయ , బ¿Tx]య ల %తK¯Í ానమ లkనుం(fయ 1LరF 1LరF%ా ెపuబ(fన
ఆ పటC ణమ లను ఇAd#S. 66 క}¬య లలk ంద#SI ఎâాKPమ %తKమ లk
>¤ర పటC ణమ ల; క>%Sయ ం(ెను. 67 ఆశ\య పటC ణ మ ల;ను ఎâాKPమ
పర తమ లk" Ì2?మ ను xV %ా\మమ ల;ను, %?జ?రFను x" %ా\మమ ల;ను,
68 ±?4 యమ ను x" %ా\మమ ల;ను బéì#నును x"
%ా\మమ ల;ను, 69 అయలkనును x" %ా\మమ ల;ను గJK¹4నును x"
%ా\మమ ల;ను 9ా#S Iయబ(ెను. 70 మ#Sయ మనÌLª అరz%తK¯Í ానమ లkనుం(f
ఆTEరFను x" %ా\మమ లను ë>యమ ను x" %ా\మమ లను
క}¬య లక; ఇAd#S. 71 మ#Sయ %?#ª]య లక; మనÌLª
అరz %తKవంశ¯ాÍనమ లkనుం(f బµానునంద> %లనుx" %ా\మమ ల;,
అాN#తp x" %ా\మమ ల;, 72 ఇWాî ఖరF%తK¯Í ానమ లkనుం(f ?ెషp x"
%ా\మమ ల;, xబ¿రతp x" %ా\మమ ల;, 73 #ా¹తp x" %ా\మమ ల;,
ఆTEమ x" %ా\మమ ల;, 74 ఆÌLరF %తK¯Í ాన మ లkనుం(f మాల; x"
%ా\మమ ల;, అబ¢wను x" %ా\మమ ల;, 75 హÑÅక; x" %ా\మమ ల;
#?బ x" %ా\మమ ల;; 76 నâాN> %తK¯Í ానమ లkనుం(f గ> లయలkనున`

?ెషp x" %ా\మమ ల;, హ¹4ను x" %ా\మమ ల;, IరxPమ x"
%ా\మమ ల; ఇయ బ(ెను. 77 మ#Sయ #ా#§య లలk WÌింAన9ా#SI జ?బ
లcను %తK¯Í ానమ లkనుం(f #S¹4ను x" %ా\మమ ల;, xబ¢రFx"
%ా\మమ ల;, 78 PQ#SÅక; ఆవల ±#ాwనునక; తరFu%ా ఉండ రబéను
%తK¯Í ానమ లkనుం(f అర ణమ లk" బéZ2రF x" %ా\మమ ల;, యహజjయ
x" %ా\మమ ల;, 79 ?ే¹తp x" %ా\మమ ల;, ¤âాతp x" %ా\మమ ల;,
80 %ాదు %తK ¯ాÍనమ లkనుం(f %Sలదుయంద> #ా¹తp x" %ా\మమ ల;,
మహనPÀమ x" %ా\మమ ల;, 81 ¨¼Ëను x" %ా\మమ ల;, యజ?రF
x" %ా\మమ ల;, ఇయబ(ెను.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 7
1 ఇWాîఖరF క;మరFల; నల;గ రF. 9ారF ల ప9ా యషబ Ìి¹Öను
అను9ారF 2 ల క;మరFల; ఉyè #?âాయ PQ#§Pల; యహ4P
Pబµîమ Ì2మPల;; లక; పట-C న రF తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;;
రF తమ తరమ లలk ప#ాక\మ Wాల;లsౖ య ం(f#S; xదు నమ లలk #S
సంఖPరFవ #?ండ9Eల ఆరFవందల;. 3 ఉyè క;మరFలలk ఒకడ ఇజKహయ.
ఇజKహయ క;మరFల; !ఖPల; ఓబx ã9Eల; ఇÌీª య; రF
అPదుగ రF 12దwలsౖ య ం(f#S. 4 9ా#SI బహÑమం ´µరల;ను 1ిల6ల;ను క>%S
య ండటేత 9ా#S 1ితరFల Pండ6 లsకను 9ా#S వంశమ లలk ZLనక;
ే#Sన9ారF మ పu ఆరF9Eలమం య ం(f#S. 5 మ#Sయ ఇWాîఖరF
వంశమ ల"`ట-లk 9ా#S సదరFలsౖన ప#ాక\మWాల;లందరF తమ

వంWావళØల పన ఎనుబ Pడ9Eలమం య ం(f#S. 6 బ¿Tx]ను
క;మరFల; మ గ¶ రF; బ¿ల బéకరF PQºయ 9Eల;. 7 బ¿ల క;మరFల;
అPదుగ రF; ఎ¯Ëను ఉyè ఉyè Pల; PQ#§¹తp ఈ#§. రF తమ 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwల;, ప#ాక\మWాల;ల;; #S వంశమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ
#?ండ9Eల మ పu నల;గ రF. 8 బéకరF క;మరFల; జ?]#ా ã9ాషp
ఎÚPQజ?రF ఎలkPT:ౖ ఒ] PQ#§¹తp అáయ అTxతp ఆలsతp;
రందరFను బéకరF క;మరFల;. 9 రF తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;,
ప#ాక\మWాల;ల;, రందరFను ఇరFవ9Eల #?ండవందల;. 10 PQºయ9Eల;
క;మరFలలk ఒకడ ëలúను. ëలúను క;మరFల; యషp బ¿Tx]ను
ఏహÉదు ?నయTx జ³xను త#§ªషp అ¨ßషహరF. 11 PQºయ 9Eల; క;మరFలsౖన
రందరFను తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;; #Sలk య దz మ నక; త%Sన
ప#ాక\మ Wాల;ల; పదుT:ౖదు9Eల #?ండ వందలమం య ం(f#S. 12 షp1ీuమ
హÑ1ీuమ ఈరF క;మరFల;, అ¨ÁరF క;మరFలలk హÑÌీమ అను ఒక
డం(ెను. 13 నâాNÚయ ల; ëలúక;పట-C న యహసPల; గ PZ2రF
Ìిల6 మ . 14 మనÌLª క;మరFలలk అ\Pలను ఒకడం(ెను. Zి#Sయ
ేశసుÍ#ాలsౖన ఉపపJ` అత" కT:ను, అ %Sలదు నక; 12దwPQన మ×రFను
కcడ కT:ను. 15 మ×రF, హÑ1ీuమ , షp1ీuమ ల ¯ద#S" 12ం(f6 య(ెను. x"
సద#S 1LరF మయా, #?ండవ9ా"I Z2లk12}ద" 1LరF, ఈ Z2లk12}దుక;
క;మ#?Nల; మతKమ పట-C #S. 16 మ×రF ´µరPQన మయా ఒక క;మరF"
క" అత"I 12#?షp అను 1LరF12టMCను, ఇత" సదరF" 1LరF 12#?షp, అత"
క;మరFల; ఊలమ #ా?మ . 17 ఊలమ క;మరFలలk బ¿xను అను

ఒకడం(ెను; రF మనÌLª క;మరF(ైన మ×రFనక; పట-C న %Sలదు
క;మరFల;. 18 మ×రFనక; సద#SPQన హ¹4లs?తp ఇదును
అáPQజ?రFను మహలను కT:ను. 19 Ì2]x క;మరFల; అ¨¼యను Ì2?మ
>× అయమ . 20 ఎâాKPమ క;మరFలలk షతలహÑ అను ఒక డం(ెను;
అత"I బ¿#?దు క;మరFడ, బ¿#?దునక; xహతp క;మరFడ, xహతpనక;
ఎలx క;మరFడ, ఎలxక; xహతp క;మరFడ, 21 xహతpనక; జjబµదు
క;మరFడ. "I షతలహÑ ఏజ?రF ఎలదు అను9ారF పట-C #S; 9ారF తమ
ేశమ లk పట-C న %ా¬య ల పవలను పటBC "వటక; %S #ా%ా ఆ
%ా¬య ల; 9ా#S" చం1ి#S. 22 9ా#S తం(fKPQన ఎâాKPమ అTEకనమ ల;
దుఃüంచు చుండ%ా అత" సదరFల; వAd అత" ప#ామ#SîంA#S. 23
తరF9ాత అతడ తన ´µరను కcడ%ా అ గర»మ ధ#SంA ±క క;మరF"
కT:ను;తన Pంట-I ×డ క>%S నందున ఎâాKPమ అత"I బ¿#§య అను 1LరF
12టMCను. 24 అత" క;మ#?NPQన Ì2PQ#ా ఉతN రప బéì #నును దfణప
బéì #నును ఉజ?è í Ì2PQ#ాను కట-C ంెను. 25 9ా" క;మరFల; #?పహÑ
#?Ì2ప; #?పహÑ క;మ రFడ ెలహÑ, ెలహÑ క;మరFడ తహను, 26 తహను
క;మరFడ లxwను, లxwను క;మరFడ అ]హÉదు, అ]హÉదు
క;మరFడ ఎÚామ, 27 ఎÚామ క;మరFడ నూను, నూను క;మరFడ
PQషpవ. 28 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ లsౖన "9ాససÍ లమ ల; బéేల; x"
%ా\మమ ల; తరFuననున` నహ#ాను పడమటనున` %?జ?రF x"
%ా\మమ ల;, Ì2?మ x" %ా\మమ ల;, %ాజj x" %ా\మమ ల;ను
ఉన`ంతవరక; 9ా1ింెను. 29 మ#Sయ మనÌీª య ల పKకనున` బéెªయను

x" %ా\మ మ ల;, xTxక; x" %ా\మమ ల;, %Sోw x" %ా\మమ ల;, ోరF
x" %ా\మమ ల; 9ా#Sక;ం(ెను, ఈ సÍ లమ లలk ఇWా\Pల; క;మరF(ైన
ãZLప సంతJ 9ారF ాపరమ ం(f#S. 30 ఆÌL#§య ల; ఇమ` ఇా ఇÌీ
బ¿#§య. WøరహÑ #SI సద#S. 31 బ¿#§య క;మరFల; ¨¼బ¿రF మÚPల;,
మÚPల; ë#ాèPÀతpనక; తం(fK. 32 ¨¼బ¿రF య1L6 టBను ¤రFను
xమ ను #S సద#SPQన షయను కT:ను. 33 య1L6 టB క;మరF
లsవరన%ా ాసక; ëం}ల; అా తp, రF య1L6 టBనక; క;మరFల;. 34
¤రF క;మరFల; అ¨ß #%ా PQహÑబµË అ#ామ . 35 9ా" సదరF(ైన
¨Áలsమ క;మరFల; జoపహÑ ఇమ` Ì2లsషp ఆమల;. 36 జoపహÑ
క;మరFల; సూయ హ#?`12రF షయల; బé#§ ఇమÖ 37 బéZ2రF దు షమ4
Ìిలª  ఇxKను బ¿Pర. 38 ఎెరF క;మరFల; PQఫT:` 1ి¯ాu అ#ా. 39 ఉల6
క;మరFల; ఆరహÑ హ"`Pల; #Sజ?య. 40 ఆÌLరF సంతJ9ా#?rన రందరFను
తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;ను పKఖJ TUంన ప#ాక\మWాల;ల;ను
అ¥పతpలలk మ ఖుల;T:ౖ య ం(f#S. ఆ వంశప9ా#Sలk య దz మ నక;
త%Sన9ా#S లsక PరFవ యరF9Eల;.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 8
1 బTx]ను క"న క;మరFలలk బ¿ల అను9ాడ జ³షp
¡ డ, #?ండవ9ాడ
అÌLËల;, 2 మడవ9ాడ అహరహÑ, Txల¶ వ9ాడ T°}, అPదవ9ాడ #ాా. 3
బ¿లక; పట-C న క;మరFల; అxwరF %?#ా అáహÉదు 4 అáషవ నయమను
అయహÑ 5 %?#ా Ì2పాను హÉ#ామ 6 ఏహÉదు క"న క;మరFల;

ఉజjè అ¨ß హÉదు, 9ారF %?బ ాపరసుÍలక; ఇంట- 12దwల;%ా నుం(f#S; 7
నయమను అ¨ßయ %?#ా అను9ారF 9ా#S" మనహతpనక; ెర¬Zి"
P#S, %?#ా 9ా#S" అచdట-I ెర¬Zి" PQను. 8 9ా#S" పం1ి9EZిన
తరF9ాత షహరPÀమ ¹యబ ేశమందు హÑÌీమ బయ#ా అను తన
´µరలయందు క"న 1ిల6ల;%ాక 9 తన ´µరPQన ెషpనందు
ãబµబ ను బµను ¤ాను మలమ ను 10 PQపàను ాాను
!#ా4ను కT:ను, రF అత" క;మరFల;; 9ారF తమ 1ితరFల Pండ6 క;
12దwల;%ా ఉం(f#S. 11 హÑÌీమ అను x"యందు అతడ అ¨ßటబ ను
ఎలuయల;ను కT:ను. 12 ఎలuయల; క;మరFల; ఏబ¿రF !ామ Ì2దు,
Ì2దు ఓT°ను లkదును x" %ా\మమ లను కట-C ంెను. 13 బ¿#§యయ ను
Ì2మయ ను అయలkను ాపరసుÍల±క 1ితరFలలk 12దwల;; రF
%ా¬య లను ారో>#S. 14 అాషక; PQ#³¹తp 15 జ?బx అ#ాదు
ఏెరF 16 !ఖPల; ఇాu ã} అను9ారF బ¿#§య క;మరFల;. 17 జ?బx
షpల6మ ¨©I ¨¼బ¿రF 18 ఇÌ24#?r ఇy6 య ãబµబ అను9ారF
ఎలuయల;నక; క;మరFల;. 19 య×మ  ëw 20 ఎÚPT:ౖ లs6ై
ఎÚPల;. 21 అxయ బ¿#ాయ ÌిమÖతp అను9ారF Ìి]I క;మ రFల;. 22
ఇాuను ఏబ¿రF ఎÚPల; 23 అబ¢wను  }Txను 24 హనTx ఏలమ
అం¬య 25 ఇ12దయ 12నూPల; అను9ారF ాషక; క;మరFల;. 26
షంÌ2#?r Ì2హ#ా అతల 27 యహ#?ా ఏÚయ  అను 9ారF PQ#}మ
క;మరFల;. 28 రF తమ తమ తరమ ల"`ట-లk 1ితరFల Pండ6 క;
12దwల;ను, పKమ ఖుల;T:ౖ య ం(f PQరషలమ నందు ాపరమ ం(f#S. 29

%Sëãనునక; తం(fKPQన9ాడ %Sëãనులk ాపర మ ం(ెను. ఇత"
´µర1LరF మయా; 30 ఇత" 12దw క;మరFడ అబ¢wను, !%S>న9ారF సూరF
×షp బయల; Txxబ 31 %?ోరF అ జ??రF అను9ారF. 32 !Å6తp
Ìిమను కT:ను. రFను తమ సదరFల కcడ 9ా#SI ఎదురF%ానున`
Pండ6 లkTE PQరషలమ నందు ాపరమ ం(f#S. 33 TEరF ×షpను కT:ను,
×షp ¯êల;ను కT:ను, ¯êల; ãTxxనును మÚషవను అáTxxబ ను
ఎషËయల;ను కT:ను. 34 ãTxxను క;మరFడ #§బËయల;,
#§బËయల; ]ాను కT:ను. 35 ]ా క;మరFల; 1ీను లsక; త#³య
ఆ}à. 36 ఆ}à PQయxను కT:ను, PQయద ఆలsతpను
అజj49:తpను ]" కT:ను, ] ¹జjను కT:ను. 37 ¹జj ëTxను కT:ను,
ëTxక; #ాా క;మరFడ, #ాాక; ఎలWా క;మరFడ, ఎలWాక; ఆజ³ల;
క;మరFడ. 38 ఆజ³ల; క;మరFల; ఆరFగ రF; 9ా#S 1Lళ6 Ø అyKామ బ¢?రF
ఇా4Pల; Ì2య#ా ఓబx }Txను రందరFను ఆజ³ల; క;మరFల;. 39
అత" సదరF (ైన ఏÌ2క; క;మరFల; మ గ¶ రF; ఊలమ జ³షp
¡ డ,
PQహÉషp #?ండవ9ాడ, ఎÚ1LలsటB మడవ 9ాడ. 40 ఊలమ క;మరFల;
Vల;Vదయందు పKణ లsౖన ప#ాక\మWాల;ల;; #SI నూట Pబమం
క;మరF ల;ను క;మరFల క;మరFల;ను క>%S#S; రందరFను బ¿Tx
]య ల;.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 9
1 ఈ పKారమ ఇWా\PÚయ లందరFను తమ వంశమ లపన

స#Sచూడబ(fన]దట 9ా#S1Lళ6 Ø ఇWా\ Pల;#ాàల గ\ంథమందు 9ాKయబ(ెను.
యx 9ారF ేZిన ోKహమ న?r 9ారF బµబ¿ల;నక; ెర%t" బ(f#S. 2 తమ
¯ా సÍ ~మ లsౖన పటC ణమ లలk మ నుప ాపరమ న` 9ా#?వరన%ా
ఇWా\PÚయ ల;ను యజక; ల;ను లయ ల;ను T:¬య ల;ను. 3
యx9ా#Sలkను బ¿Tx]య లలkను ఎâాKPమ మనÌLª సంబంధులలkను
PQరషలమ నందు ాపరమ న` 9ా#?వరన%ా 4 యx క;మరF(ైన 12#?సు
సంతJ9ాడగ బµ క;మరF (ైన ఇ]I పట-C న ఒ] క;మరFడగ
అ]హÉదునక; జననన ఊైయ . 5 Ìిలkయ ల 12దw9ా(ైన ఆWాయయ
9ా" 1ిల6ల;ను. 6 జ?రహÑ సంతJ9ా#Sలk PQవPల; 9ా" సదరFలsౖన
ఆరFవందల ¾ంబ మం, 7 బ¿Tx]య లలk Z2నూయ క;మరF(ైన
ద9ాక; పట-C న షpల6మ క;మరFడగ సల;
6 , 8 PQ#}మ
క;మరF(ైన ఇబ¿`య, !I\I పట-C న ఉyè క;మరF(ైన ఏల, ఇá`య
క;మరF(ైన రగ9Eల;నక; పట-C న Ì2ఫటµ క;మరFడగ షpల6మ . 9
రFను #SసదరFల;ను తమ తమ వంశమ ల పట«C ల పన
¾!్మవందల ఏబ ఆరFగ రF; ఈ మనుషpలందరFను తమ 1ితరFల
వంశమ లనుబట-C తమ 1ితరFల Pండ6 క; 12దwల;. 10 యజక;లలk PQxయ
PQయ#§బ య×ను, 11 ేవ" మంరమ లk అ¥పJPQన అ¨ß టబ
క;మరF(ైన #ాãతpనక; పట-C న ¯ాోక; క;మరFడగ షpల6మ నక;
క>%Sన ¨©Úయ క;మరF(ైన అజ#ా; 12 మÚయ క;మరFడగ
పసూరFనక; పట-C న PQ#}మ క;మరF(ైన అxయ ఇ4రF క;మరF(ైన
Ìిల6 ]తp నక; పట-C న షpల6మ నక; క;మరF(ైన యహజ³#ాక;

జననన అºPల; క;మరFడగ మWør. 13 మ#Sయ తమ 1ితరFల Pండ6 క;
12దwలsౖన 9:P"` Pడవందల అరFవ మం క;టBంëక;ల;. రF ేవ"
మంరZL9ా సంబంధన ారమ లయందు మంA గట-C 9ారF. 14 మ#Sయ
లయ లలk #ా#S సంతJ9ా(ైన హషబµ క;మరFడగ అyKామ నక;
పట-C న హష
ª బ క;మరF(ైన Ì2మయ, 15 బకËకరF, ¨¼#?షp, %ాలల;,
ఆ¯ాప క;మరFడగ I పట-C న ]ా క;మరF(ైన మతN Tx, 16
యదూను క;మరF (ైన %ాలల;నక; పట-C న Ì2మయ క;మరF(ైన ఓబx,
T:టùా¬య ల %ా\మమ లలk ాపరమ న` ఎలTx క;మరF(ైన ఆ¯ాక;
పట-C న బ¿#?ా. 17 x రాలక;ల; ఎవరన%ా షలc
6 మ అకcబ టలk4ను
అ¨ßమను అను9ారFను 9ా#S స దరFల;ను. #Sలk షలc
6 మ 12దw. 18
లయ ల సమహ మ లలk రF తరFuననుండ #ాà గ మ4మ TUదw ఇంత
వరక; ాపరమ ేయ చుTx`రF. 19 మ#Sయ ÅరహÑ క;మరFడగ
ఎబµ¯ాపనక; పట-C న Å#³ క;మరF(ైన షలc
6 మ ను 9ా" 1ితరF"
Pంట-9ారFను 9ా" స దరFలగ Åర¨ßయ ల;ను ZL9ాసంబంధన
ప"]దనుం(f గ (xరమ నక; x రాలక;లsౖ య ం(f#S; 9ా#S 1ితరFల;
PQ9ా ాæçమ నక; ావ>9ా#?r య ం(f పK9Eశ సÍ లమ ను ాయ చుం(f#S.
20 ఎ>యజరF క;మరF(ైన ÓీT:}సు మ నుప 9ా#S]ద అ¥ా#SPQ
య ం(ెను, PQ9ా అత"కcడ నుం(ెను. 21 మ#Sయ Ì2లsమ
క;మరF(ైన జ?క#ా సమజప గ (xరమ ±క x రమ నక; ావ>. 22
గ మ4మ ల±దw x రాలక;ల;%ా ఏరu(fన రందరF #?ండవందల
ప"`దw రF; రF తమ %ా\మమ ల వరFసను తమ వంWావÈ పన

స#Sచూడబ(f#S; రF నమ4ద%Sన9ార" xదును ºరద#Sîయగ
సమPల;ను #S" "య!ంA#S. 23 9ా#SI" 9ా#S క;మరF లక;ను
PQ9ా మంరప గ మ4మ లక;, అన%ా గ (x రప మంరమ ±క
గ మ4మ లక; వంతpల పన ావ>ాయ ప" గ>%Sయ ం(ెను. 24
గ మ4మ ల ావ> 9ారF Txల;గ శలను, అన%ా తరFuనను పడమరను
ఉతN రమ నను దfణమ నను ఉం(f#S. 25 9ా#S సదరFల; తమ
%ా\మమ లలkనుం(f P(ేZి నమ ల క¯ా#S9ా#S±దw క; వచుdటకదుw. 26
లయ లsౖన నల;గ రF పK¥xన x రాలక;ల; ఉతN ర9ాదులsౖ య ం(f#S; ేవ"
మంరప గదుల]దను బÐకసమ ల]దను ఆ లయ ల;
ఉంచబ(fయ ం(f#S. 27 9ారF ేవ" మంరమ నక; ావ>9ారF గనుక 9ా#S
ాపరమ ల; x"చుటBC ఉం(ెను. పKJ ఉదయమ న మంరప 9ాIండ6 ను
ెరచుప" 9ా#Sే. 28 9ా#Sలk ందరF ZL9Ùపకరణమ లను క"12టC B 9ారF, 9ారF
లsకపన 9ాట-" లkప>I "వలsను, లsక పన 9:ల;ప>I ¬Zి"
#ావలsను. 29 మ#Sయ 9ా#Sలk ందరF !%S>న ¯ామ%S\]దను ప#S z న
ాతKల"`ట-]దను ఉంచబ(fయ ం(f#S; సన`ప 1ిం(fయ xKÔరసమ ను
నూT:య ధూప వర¶ మ ను 9ా#S అ¥ºనమ ేయబ(ెను. 30 యజక;ల
క;మరF లలk ందరF సుగంధవర¶ మ లను ప#Sమళైలమ ను ేయ దురF. 31
లయ లలk ÅరహÑ సంతJ9ా(ైన షలc
6 మ నక; 12దw క;మరF(ైన మJN x
1ిం(fవంటల]దనుంచబ(ెను. 32 9ా#S సదరFలగ క}¬య లలk ంద#SI
VWా\ంJ నమ న సమ ఖప #tటMC ల; Zిదzమ ేయ ప" క>%Sయ ం(ెను. 33
లయ ల 1ితరFలలk 12దwలsౖన %ాయక;ల; #ాJKంబగళØ
6 ప" Vxరణ

క>%Sయ న` ¨Áతpవేత 9ారF కడమ పనుల Vxరణలక;ండ తమ
గదులలkనుం(f#S. 34 రF తమ వంశపట«C ల పన లయ ల 1ితరFలలk
12దwలsౖన9ారF. రF PQరషలమ నందు ాపరమ ం(f#S. 35 %Sëãను తం(fK
PQన PQ¨ßPల; %Sëãనులk ాపరమ ం(ెను, అత" ´µర1LరF మయా.
36 ఇత" 12దw క;మరFడ అబ¢wను; సూరF ×షp బయల; TEరF Txxబ 37
%?ోరF అ జ?క#ా !Å6తp తరF9ాత పట-C న9ారF. 38 !Å6తp Ìిమనును
కT:ను. రF PQరషలమ 9ాసులగ తమ సదరFల కcడ తమ
సదరFలక; ఎదురF%ా నున` Pండ6 లkTE ాపరమ ం(f#S. 39 TEరF ×షpను
కT:ను, ×షp ¯êల;ను కT:ను, ¯êల; ãTxxనును మÚషవను
అáTxxబ ను ఎషËయల;ను కT:ను. 40 ãTxxను క;మరFడ
#§బËయల;, #§బËయల; ]ాను కT:ను. 41 ]ా క;మరFల; 1ీను
లsక; త#³య (ఆ}à.) 42 ఆ}à య#ాను కT:ను; య#ా ఆలsతpను
అజj49:తpను ]" కT:ను, ] ¹జjను కT:ను. 43 ¹జj ëTxను కT:ను,
#?âాయ ëTxక; క;మరFడ, ఎలWా #?âాయక; క;మరFడ, ఆజ³ల;
ఎలWాక; క;మరFడ. 44 ఆజ³ల;నక; ఆరFగ రF క;మరF ల;ం(f#S; 9ారF
అyKామ బ¢?రF ఇా4Pల; Ì2య#ా ఓబx }Txను అను 1Lళ6 Øగల9ారF;
రF ఆజ³ల; క;మరFల;.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 10
1 Óి>ÌీN య ల; ఇWా\PÚయ ల య దz మ ...ేయ%ా ఇWా\PÚయ ల;
Óి>ÌీN య లPQదుట "ల;వలక ా#SP హతpలsౖ %SలkËవ పర తమందు ప(f#S.

2 Óి>ÌీN య ల; ¯êల;ను అత" క;మరFలను త#S! ¯êల; క;మరFలsౖన
ãTxxనును, అáTx xబ ను మÚషవను హతమ ేZి#S. 3 య దz మ లk
¯êల; ఓ(fవచుం(ెను. అతడ అంబ ల; 9Eయ 9ా#S కంటబ(f 9ా#Sేత బహÑ
%ాయమ ల TUంెను. 4 అపడ ¯êల;ఈ సున`J ల" జనుల; వAd Txక;
మనభంగమ ేయక;ండ వ  కJN దూZి నను` (fA9Eయ మ" తన
ఆయ ధమ లను ¹య 9ా"నన%ా, 9ాడ బహÑ%ా భయప(f ఆలగ
ేయ టక; ఒపuలదు గనుక ¯êల; తన కJN ]దప(ెను. 5 ¯êల; చ"PQన"
ఆయ ధమ లను ¹య 9ాడ ె>Zి " xనును కJN " పటBC"
x"]దప(f చెdను. 6 ఆ పKార¤ ¯êల;ను అత" మ గ¶ రF క;మరFల;ను
చAd#S. మ#Sయ అత" Pంట-9ారందరFను చAd#S. 7 జనుల;
ా#SPర"య , ¯êల;ను అత" క;మరFల;ను చ"Pర"య ,
లkయలk" ఇWా\PÚయ లందరF ె>Zి" తమ పటC ణమ ల; V(fA ా#S%ా
Óి>ÌీN య ల; వAd 9ాట-లk ాపరమ ం(f#S. 8 హతpలsౖన9ా#S" ోచునుట?r
Óి>ÌీN య ల; మరFTxడ వAdనపడ 9ారF ¯êల;ను అత" క;మరFల;ను
%SలkËవ పర తమందు చAd ప(fయ ండట చూA 9 అత" కవచమ ను
ోచు", అత" తలను అత" ఆయ ధ మ లను ¬Zి" P Óి>ÌీN య ల
ేశమంతట 9ాట-" JK1ిu, జ#S%Sనx"" Vగ\హమ లక;ను జనులక;ను
xట-ంA#S. 10 9ారF అత" ఆయ ధమ లను తమ ేవ" గ (fలk 12ట-C అత"
తలను x%ను గ (fలk త%S>ంA#S. 11 Óి>ÌీN య ల; ¯êల;నక; ేZినదంతయ
యబéÌి¶లదు9ారF V" నపడ ప#ాక\మWాల;లsౖన9ారందరFను లAP, 12
¯êల; శవమ ను అత" క;మరFల శవమ లను ¬Zి" యబéషpనక;వAd

9ా#S PQమ కలను యబéషpనంద> Zిందూరవృmమ I\ంద ాJ12ట-C
Pడనమ ల; ఉప 9ాసమ ం(f#S. 13 ఈ పKారమ PQ9ా ఆజ® %?rనక
ఆయన దృÌిC PQదుట ోKహమ ేZినందుక;ను, PQ9ా±దw
Vxరణేయక కరÞ1ిWాచమ ల ±దw Vxరణేయ x"" 9:దIనందుక;ను
¯êల; హత మPQను. 14 అందు"!తN మ PQ9ా అత"I మరణhm
V¥ంA #ాజమ ను PQషªP క;మరF(ైన xదు వశమ ేZ2ను.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 11
1 అపడ ఇWా\PÚయ లందరFను ¨¼బ¢Kనులk నుండ xదుTUదwక; కc(f
వAdAతN %Sం చుమ , ¤మ క; ఎమ కనంట-న9ారమ రకN సంబంధులమ . 2
ఇంతక; మ ందు ¯êల; #ాజ?ౖయ న`పడ వ ఇWా\PÚయ లను
న(f1ించు9ాడ9:ౖ య ంట-VTx జనులగ ఇWా\PÚ య లను వ ఏ> 9ా#S]ద
అ¥పJ%ా ఉందువ"  ేవ(ైన PQ9ా క; Z2లVెdను అ"
మనVేZి#S. 3 ఇWా\PÚయ ల 12దwలందరFను ¨¼బ¢Kనులkనున` #ాà TUదwక;
#ా%ా xదు ¨¼బ¢Kనులk PQ9ా స"`¥" 9ా#S "బంధనేZ2ను; అపడ
9ారF సమ Pల;x #ా PQ9ా Z2లVAdన పKారమ xదును
ఇWా\PÚయ ల]ద #ాà%ా అÌLకమ ేZి#S. 4 తరF9ాత xదును
ఇWా\PÚయ లందరFను PQరషల మనబ(fన PQబసునక; P#S; ఆ
ేశ9ాసులsౖన PQబZీయ ల; అచdట ఉం(f#S. 5 అపడవ "యందు
పK9Ehంపకcడద" PQబసు ాపరసుÍల; xదు అన%ా xదు xదు
పటC ణమనబ(fన Zీãను Åటను పటBCT:ను. 6 ఎవడ nదట PQబ

Zీయ లను హతమ ేయ T° 9ాడ మ ఖుడను Z2ౖTx¥పJయ నగ న"
xదు Z2లVయ%ా Z2రయ క;మరF(ైన ã9ాబ అంద#SకంటM మ ందు%ా
ఎI ఆ య¥పతమ ను ంెను. 7 తరF9ాత xదు ఆ Åటయందు
"9ాసమ ేZినందున x"I xదుపరమను 1LరF క>%?ను. 8 xదు !లk6
nదల;" చుటBCను పటC ణమ ను కట-C ంెను; ã9ాబ పటC ణమ లk !%S>న
´µగమ లను బµగ ేZ2ను. 9 Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా అత"I
(ైయ ండ%ా xదు ఈ పKారమ అంతకంతక; అ¥క;డగ చుం(ెను. 10
ఇWా\PÚయ లక; PQ9ా Z2లVAdన పKా రమ xదును పటµCÌLకమ
ేయ ట?r అత" #ాజమ నందు అత"ను ఇWా\PÚయ లంద#Sను కc(f
స}యమ ేZిన xదుTUదwనున` ప#ాక\మWాల;లsౖన 9ా#Sలk పK¥xనుల; రF.
11 xదు TUదwనుం(fన ఆ ప#ాక\మWాల;ల పట«C లk"9ారF మ పuమం;
9ా#Sలk హÅ4 క;మరF(ైన యాబµమ మ ఖుడ;ఇతడ ఒక య దz మందు
మడ వందలమం" చం1ి 9ా#S]ద ఈటM ఆ(fంAన9ాడ. 12 ఇత"
తరF9ాJ9ాడ అ¨ßయ డగ ోోక;మరF(ైన ఎ>యజరF; ఇతడ
ప#ాక\మ Wాల;ల" 1LరFంన మ గ¶ #Sలk ఒకడ. 13 Óి>ÌీN య ల; x""ండ
యవల;గల ేను ఉన` పసw ]్మమ లk య దz మ ేయ ట?r కc(f#ా%ా
జనుల; Óి>ÌీN య లను చూA ా#SPనపడ ఇతడ xదుకcడ అచdట
ఉం(ెను. 14 రF ఆ ే"లk ">A x" ాా(f Óి>ÌీN య లను హతమ ేయ%ా
PQ9ా జనులక; %tపu రmణ కల;గజ³Z2ను. 15 మ పuమం ప#ాక\మ
Wాల;లలk మ ఖులగ ఈ మ గ¶ రF అదుల6మ అను చటBC #ాJండ గ హలk
నుండ xదు TUదwక; వAd#S, Óి>ÌీN య ల సమహమ #?âాPÀయ ల

లkయలk %S య ం(ెను. 16 xదు మరFగ సÍ లమందుండ%ా Óి>ÌీN య ల
దండ బéె6¨Áమ నందుం(ెను. 17 xదు ఆశప(fబéె6¨Áమ నంద> ఊ#S
గV"±w బµVళØ
6 ంెమ Txక; xహమ నక; ఎవడ ెAdPచుdన"
అన%ా 18 ఆ మ గ¶ రFను Óి>ÌీN య ల దండలk"I రబ(f P బéె6¨Áమ
ఊ#S గV"±w బµVళØ
6 ేదు" xదుTUదwక; ¬Zి" వAd#S. అPే
xదు ఆ ళØ
6 xKగ టక; మనసుqలక PQ9ాక; అ#Suతమ %ా 9ాట-"
ారబ¢Zి 19 TEను ఈలగ ేయక;ండ Tx ేవడ నను` ాచును%ాక;
ాKణమ నక; ె%SంA PÀ ళØ
6 ెAdన PÀ మనుషpల రకN మ ను TEను
xKగ దుTx అ" ె1ిu xKగకPQను; ఈ మ గ¶ రF ప#ా క\మWాల;ల; ఇట-C
పనుల; ేZి#S. 20 ã9ాబ సదరF (ైన అáÌ2ౖ మ గ¶ #Sలk పK¥xనుడ;
ఇతడ ఒక య దz మందు మడవందలమం" హతమ ేZి తన PÀటM
9ా#S]ద ఆ(fంAన9ా(ై PÀ మ గ¶ #Sలkను 1LరFంన 9ా(xPQను. 21 ఈ
మ గ¶ #Sలkను కడమ Pదw #SకంటM అతడ ఘనతTUంన9ా(ై 9ా#SI
అ¥పJయPQను %ా" ఆ nదట- మ గ¶ #Sలk ఎవ#SI" అతడ ¯ాట-9ాడ
ాలదు. 22 మ#Sయ కబ¿qPల; సంబంధుడను ప#ా క\మవంతpడT:ౖన
±క"I పట-C న PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయయ ను
Vక\మI\యలవలన %tపu 9ా(xPQను. ఇతడ ¹యáయ డగ అ#§Pల;
క;మ రFల "దw #S" చం12ను;మ#Sయ ఇతడ బయల;ే#S ¨©మమ ప(fన
ాలమ న ఒక Zింహమ ను ఒక గ హయందు చం1ి 9EZ2ను. 23 అPదు
మరల డవగల మంAPQతN#SPQన ఐగ 1ీN య " ఒక" అతడ xవ%tటMC ను;
ఆ ఐగ 1ీN య " ేJలk TEత%ా" ోT:వంట- PÀటM ±కట- య ండ%ా ఇతడ ఒక

దుడiకఱÃ ేత పటBC" 9ా"]IP ఆ PÀటMను ఐగ 1ీN య "
ేJలkనుం(f ఊడ ల%S x" 9ా"" చం12ను. 24 PQయx
క;మరF(ైన బ¿Txయ Pట-C పనుల; ేZినందున ఆ మ గ¶ రF
ప#ాక\మWాల;లలk ఘనతTUంన 9ా(xPQను. 25 మ పuమంలkను ఇతడ
9ాZి??ను %ా" ఆ మ గ¶ #Sలk ఎవ#SI" ¯ాట-9ాడ ాలదు; xదు ఇత""
తన ేహసంరmక;ల క¥పJ%ా ఉంెను. 26 మ#Sయ Z2ౖనమ లక; ే#Sన 9EరF
ప#ాక\మWాల; లsవరన%ా ã9ాబ తమ 4(ైన అWా¨Áల;; బéె6¨Áమ
ఊ#S9ా(ైన ోో క;మరFడగ ఎలúTxను, 27 హ# #§య (ైన ష¹4తp,
12లkయ (ైన ¨Áలsసుq, 28 ెÅ య (ైన ఇ³షp క;మరFడగ ఈ#ా,
అTE`¬య (ైన అáPQజ?రF, 29 హÑా¬య (ైన Zిబ¿Ë?r, అ ¨ßయ (ైన
ఈలsౖ, 30 T:టùా¬య (ైన మహ#?r, T:టùా¬య (ైన బయTx క;మరFడగ
¨Áలsదు, 31 బ¿Tx]య ల ¯ాÍనమ లk" %Sëయ ఊ#S9ాడను #§బ¿ౖI
క;మరFడనగ ఈతP, 1ి#ాయ (ైన బ¿Txయ, 32 %ాయషpయ9ా(ైన
హÉ#?r, అ#ాË¬య (ైన అáPల;, 33 బహర]య (ైన అజj49:తp,
షPలkËయ (ైన ఎల}Ë, 34 %Sజoయ (ైన }ÌLమ క;మరFల;,
హ#ా#§య (ైన ా%³ క;మరFడగ ãTx xను, 35 హ#ా#§య (ైన WాారF
క;మరFడగ అ¨ß యమ , ఊరF క;మరF(ైన ఎÚాల;, 36 ³#ా¬య (ైన
¨¼12రF, 12లkయ (ైన అ¨ßయ, 37 క#?4Úయ (ైన ¨¼జKo, ఎజËP
క;మరF(ైన నయ#?r, 38 Txxను సదరF(ైన ã9Eల;, హ%§\య (ైన
!బµúరF, 39 అ¹4య (ైన జ?లsక;,Z2రయ క;మరF(ై ã9ాబ ±క
ఆయ ధమ ల; ¹య 9ాడను బ¿#¬య డనగ నహ#?r, 40 ఇ¬Kయ (ైన

ఈ#ా, ఇ¬Kయ (ైన %ా#³బ , 41 ¨©¬Nయ (ైన ఊ#Sయ, అహ6P క;మరF(ైన
జjబµదు, 42 రబéయ (ైన Ìీజj క;మరFడను రబé య లక; 12దwయ T:ౖన
అºTx, అత"ట-9ారగ మ పuమం, 43 మయా క;మరF(ైన }Txను,
!¬` య (ైన PQాాతp, 44 ఆÌ2N #ా¬య (ైన ఉyè య,
అ#tP#§య (ైన xను క;మరFలగ ామ PQ¨ß Pల;, 45 Ìి]
క;మరF(ైన PQºయ9Eల;, Jyయ (ైన 9ా" సదరFడగ ã}, 46
మహయ (ైన ఎÚPల;, ఎల`యమ క;మరFలsౖన PQ#§బ¿ౖ ãష9ా,
¹యáయ (ైన ఇx4, 47 ఎÚPల; ఓబéదు, జoబµయ ఊ#S9ా(ైన
యహPల;.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 12
1 xదు ×షp క;మరF(ైన ¯êల;నక; భయప(fPంకను x%Sయ ండ%ా ¯êల;
బంధువలగ బ¿Tx] య లలk ప#ాక\మWాల;ల; ందరF xదునక;
య దz స}యమ ేయ ట?r అత"±దw క; Zిక6గ నక; వAd#S. 2 రF
Vల;ాండKP క;(f PQడమ ేతpల వ(fZ2లేత #ాళØ
6 రFవ టక;ను
Vంట-ేత అంబ ల; Vడచుటక;ను సమరFÍలsౖన 9ారF. 3 9ా#?వరన%ా
%Sëయ9ా(ైన Ì2మయ క;మరFలsౖన అ¨ßPQజ?రF, ఇతడ అ¥పJ; ఇత"
తరF9ాJ9ాడగ ã9ాషp, అజj49:తp క;మరFలsౖన PQyPల;, 12లsటB,
బ¿#ాా, అT:¬య (ైన PQహÉ, 4 మ పuమంలk ప#ాక\మWా>య
మ పu మంI 12దwయ T:ౖన ఇష4య అను %Sëãయ డ, P#§4య,
యహyPల;, ã}Txను,%?ే#ా¬ య (ైన ãజjబµదు, 5 ఎలcజ?ౖ,

PQ#§¹తp, బ¿యల, Ì2మ#ా, హ#§1ీయ (ైన Ì2ఫటయ, 6 Åర¨ßయ లగ
ఎలTx, PQÌీªయ, అజ#³ల;, ã¨¼జ?రF, యాబµమ , 7 %?ోరF ఊ#S9ా(ైన
PQ#}మ క;మరFలగ ã¨Áల, జ?బx అను9ారFను. 8 మ#Sయ
%ాºయ లలk ప#ాక\మWాల;ల; ందరF అరణమందు x%Sయ న` xదుTUదw
ే#S#S; రF (xల;ను ఈటMను 9ాడకేయగల య దz పKణ ల;,
Zింహమ ఖమ వంట- మ ఖమ ల; గల9ారF, ండలలkనుండ ంకలంత ాద
9Eగమ గల9ారF. 9 9ా#?వరన%ా nదట-9ాడ ఏజ?రF, #?ండవ9ాడ ఓబx,
మడవ9ాడ ఏÚయబ , 10 Txల¶ వ9ాడ దుష4Tx`, అPదవ9ాడ
P#§4య, 11 ఆరవ9ాడ అతN P, Pడవ9ాడ ఎÚPల;, 12 ఎ"!దవ 9ాడ
ã}Txను, ¾!్మదవ9ాడ ఎలèబµదు, 13 పయవ9ాడ
P#§4య,పదండవ9ాడ మకËన`P. 14 %ాºయ లగ రF Z2ౖనమ నక;
అ¥పతpలsౖ య ం(f#S; 9ా#Sలk అతల;u(ైన9ాడ నూరFమంI అ¥పJ, అత
¥క;(ైన9ాడ 9:PమంI అ¥పJ, 15 ±#ాwను గటBCల]దు%ా #S6
ారFచుండ nదట- T:లయందు x"" xట-P తరFuలkయలలkను
పడమట-లkయలలkను ఉన` 9ా#Sనంద#S" త#S!9EZిన9ారF #³. 16 మ#Sయ
బ¿Tx]య లలk ందరFను యx9ా#Sలk ందరFను xదు x%Sయ న`
సÍ లమ నక; వAd#S. 17 xదు బయల;ే#S 9ా#SI ఎదురF%ా P 9ా#S
ఇట6 T:ను]రF సమ¥xనమ క>%S Txక; స}యమ ేయ ట?r Tx±దw క;
వAdయ న`PQడల Tx హృదయమ ] అJIయ ండను; అటB
6 %ాక Tx
వలన ]క; అపార¤య కల;గలద" PQ#S%S య ం(fయ , నను` Tx
శతpKవలేJI అపu%Sంపవలsన" ]రF వAdయ న`PQడల మన

1ితరFల±క ేవడ º"" చూA !మ 4ను గw ంచును %ాక. 18 అపడ
మ పuమంI అ¥పJPQన అమWør ఆత4వ(ైxదూ, ¤మ 9ారమ ;
PQషªP క;మరF(x, ¤మ  పmమ న ఉTx`మ ; క; సమ¥xనమ
కల;గ ను%ాక, సమ ¥xనమ కల;గ ను%ాక,  సహారFలక;ను సమ¥xనమ
కల;గ ను%ాక, ేవ(ే క; స}యమ ేయ న" పల; క%ా xదు 9ా#S"
ేరFd" 9ా#S" తన దండనక; అ¥ పతpల;%ా ేZ2ను. 19 ¯êల;]ద
య దz మ ేయబ¢Pన Óి>ÌీN య ల కcడ xదు వAdనపడ మనÌLª
సంబం ధులలk ందరFను అత" పmమ ే#S#S; xదు Óి>ÌీN య లక;
స}యమ ేయకPQను, ఏలయన%ా అతడ తన యజమను(ైన ¯êల;
పmమ నక; మర> తమక; ాKణ }" ేయ న" PQంA Óి>ÌీN య ల
అ¥ారFల; అత" పం1ి9EZి#S. 20 అంతట అతడ Zిక6గ నక; J#S%S
వచుండ%ా మనÌLª సంబంధులsౖన అx` ãజjబµదు, PQºయ9Eల;,
!ఖPల;, ãజjబµదు, ఎÚహÑ, లs6ై అను మనÌLª %తKప9ా#SI
అ¥పతpల; అత" పmమ ే#S#S. 21 9ారందరFను ప#ాక\మ Wాల;ల;ను
Z2ౖTx¥పతpల;T:ౖ య ం(f#S; ఆ దండను హతమ ేయ టక; 9ారF xదునక;
స}యమ ేZి#S. 22 xదు దండ ేవ" Z2ౖనమ వలs మ}Z2ౖనమగ నటB
6
పKJనమ న అత"I స}యమ ేయ 9ారF అత"±దw క; వచుd చుం(f#S.
23 PQ9ా T°ట-మట పKారమ ¯êల;±క #ాజమ ను xదుతటBC
JKపuవలsనన` పKయత`మ  య దz మ న?r ఆయ ధమ లను ధ#SంA
అత"±దw క; ¨¼బ¢Kనునక; వAdన అ¥పతpల లsక PQంతయన%ా 24
యx9ా#Sలk (xల;ను ఈటMను పటBC" య దz సన`దుzలsౖ య న`9ారF

ఆరF9Eల ఎ"!వందలమం. 25 Ìి¹య లలk య దz మ నక;
త%Sన&రFల; ఏడ9Eల నూరFమం. 26 లయ లలk అట-C 9ారF Txల;గ 9Eల
ఆరFవందలమం. 27 అహ#ను సంతJ9ా#SI PQయx అ¥పJ,
అత"కcడ ఉన`9ారF మడ9Eల ఏడ వందలమం. 28 ప#ాక\మWా>PQన
¯ాోక; అను ¸°వను" కcడ అత" తం(fK Pంట-9ా#?rన అ¥పతpల;
ఇరFవPదw రF. 29 ¯êల; సంబంధులగ బ¿Tx ]య ల; మడ9Eలమం;
అపuట-వరక; 9ా#Sలk బహÑమం ¯êల; ఇల;
6 %ాాడచుం(f#S. 30 తమ1ితరFల
Pంట-9ా#Sలk 1LరFంన ప#ాక\మWాల;ల; ఎâాKP]య లలk ఇరFవ9Eల
ఎ"! వందలమం. 31 మనÌLª ±క అరz%తKప 9ా#Sలk xదును #ాà%ా
ేయ ట?r #ావలsన" 1LరF 1LరF%ా "య!ంపబ(fన9ారF
పదుT:"!9Eలమం. 32 ఇWాîఖ#§య లలk సమãAత జj®నమ క>%S
ఇWా\PÚయ ల; ేయత%Sనేో x" T:#S%Sయ న` అ¥పతpల; #?ండవందల;;
#S %తKప 9ారందరFను #S యజ® క; బదుzలsౖయ ం(f#S. 33 జ?బలc
య లలk సకలVధన య xzయ ధమ లను ధ#SంA య దz మ నక;
ద%Sన9ారFను య దz ప TEరFuగల9ారFను మనసుqనందు రపలక;ండ
య దz మ ేయగల9ారFను ఏబ9Eలమం. 34 నâాNÚయ లలk 9:Pమం
అ¥పతpల;, 9ా#Sకcడ (xల;ను ఈటMను పటBC"న 9ారF మ పu
Pడ9Eలమం. 35 xయ లలk య దz సన`దుzలsౖన 9ారF ఇరFవ
PQ"!9Eల ఆరF వందల మం. 36 ఆÌL#§య లలk య దz ప TEరFuగల
య దz సన`దుzల; నల;వ 9Eలమం. 37 మ#Sయ ±#ాwను న
అవతలనుండ రబéయ లలkను %ాºయ లలkను మనÌLª అరz%తKప

9ా#Sలkను సకలVధన య xzయ ధమ లను ధ#Sంచు య దz &రFలsౖన PÀ
ãధులందరF xదును ఇWా\Pల;]ద #ాà%ా "య!ంచవలsనన` Å#Sక
హృదయమందు క>%Sన9ా#?r ఆయ ధమ లను ధ#SంA ¨¼బ¢Kనునక; వAd#S. 38
ఇWా\Pల;లk కడమ 9ారందరFను ఏకమనసులsౖ xదును #ాà%ా "య
!ంపవలsన" Å#Sయ ం(f#S. 39 9ా#S సదరFల; 9ా#Sరక;
´¢జనపxరÍమ లను Zిదzమ ేZియ ండ%ా 9ారF xదుకcడ అచdట
మడ నమ ల;ం(f అన` ానమ ల; పచుd"#S. 40 ఇWా\PÚయ లక;
సంషమ క>%Sయ ం(ెను గనుక ఇWాîఖరF జ?బలcను నâాN> అను9ా#S
>¤రలవరక; 9ా#SI స]పన9ారF %ా(fదల]దను ఒంటMల]దను
కంచర%ా(fదల ]దను ఎదుwల ]దను ఆ}రవసు
N వలsౖన 1ిం(fవంటకమ లను
అం¸రప అడలను ఎం(fన xKmపండ6 %?లలను xKÔరసమ ను నూT:ను
%tఱÃ లను పవలను V¯ాNర మ %ా ¬Zి"వAd#S.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 13
1 xదు సహ¯ాK¥పతpలను శx¥పతpలను... అ¥పతpలంద#Sను
ఆలkచనేZి, సమజమ %ా కc(fన ఇWా\PÚయ లంద#S ఈలగ Z2లVెdను
2 ఈ ãచన ] దృÌిC I అనుకcల మన ేవ(ైన PQ9ా వలన క>%Sన
PQడల ఇWా\PÚయ ల "9ాసపKేశమ ల యందంతట WÌింAయ న` మన
సదరFల;ను తమ పటC ణమ లలkను పలs6లలkను ాపరమ న`
యజక;ల;ను లయ ల;ను మన కcడనునటB
6 9ా#S±దw క; పం1ి 3
మన ేవ" మందసమ ను మరల మన±దw క; "వతN మ రం(f; ¯êల;

నమ లలk x"±దw మనమ Vxరణ ేయకP య ంట-!. 4 ఈ
ారమ సమ జక;లంద#S దృÌిC I అనుకcలమPQను గనుక జనులందరFను
ఆ పKారమ ేయ దుమ"#S. 5 ా%ా ేవ" మందసమ ను Iరx#§మ నుం(f
¬Zి" వచుdటక; xదు ఐగ పN±క ÌీరFన nదల;"
హమతpనక; వమర¶ మ వరక;నుండ ఇWా\PÚయ లనంద#S"
సమకc#?dను. 6 ?రబ లమధ "9ాసమ ేయ ేవ(ైన PQ9ా
Txమమ 12టCబ(fన ఆయన మందసమ ను యxలkనుండ Iరx#§మ
అనబ(fన బµలనుం(f ¬Zి"వచుdట?r అతడను ఇWా\PÚయ లందరFను
అచdట-I P#S. 7 9ారF ేవ" మందసమ ను ఒక \తN బం(f]ద ఎIంA,
అáTxxబ ఇంటనుం(f ¬Zి"వAd#S; ఉజjèయ ను అయ ను బం(f"
>#S. 8 xదును ఇWా\PÚయ లందరFను తమ పరÞ శIN ేవ" స"`¥"
ాటల; ాడచు, Zిx#ాలను స రమండలమ లను తంబ రలను xళమ లను
9ాPంచుచు బరల; ఊదుచుం(f#S. 9 9ారF ×ోను కళåమ TUదwక;
వAdనపడ ఎడ6 క; ాల; జj#Sనందున మందసమ ను పటBCనవలsన" ఉజjè
ేPxప%ా 10 PQ9ా Åపమ అత"]ద రగ ల;T:ను, అతడ తన
ేP మందసమ TUదwక; xప%ా ఆయన అత" nెN ను గనుక అతడ
అకడTE ేవ" స"`¥" చ"PQను. 11 PQ9ా ఉజjèను VTxశమ
ేయ ట చూA xదు 9ాక;ల ప(ెను; అందుేత ఆ సÍ లమ నక; TEట-వరక;
12#?$1 ఉజjè అ" 1LరF. 12 ఆ నమ న xదు ేవ" Vషయ
భయnంేవ" మందసమ ను Tx±దw క; TEను ఏలగ ¬Zి"
వదునను", మందసమ ను 13 తన ±దw క; xదు పరమ నక;

¬Zి"క, x"" %S¬Nయ (ైన ఓబéెోమ ఇంట-లk"I "PQను. 14
ేవ" మందసమ ఓబéెోమ ఇంట-లk అత" క;టBంబమ TUదw మడ
T:లల;ండ%ా PQ9ా ఓబéెోమ ఇంట- 9ా#S" అత" ¯తN ంతట-"
ఆర ంెను.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 14
1 తరF #ాజ?ౖన ¨ß#ామ xదుTUదwక; దూతలను, అత"I ఒక Pల;
6 కటBCట?r
ేవxరF మÖనులను, ాZ2ప"9ా#S" వడ6 9ా#S" పం12ను. 2 తన జనులగ ఇWా\
PÚయ ల "!తN మ PQ9ా అత" #ాజమ ను ఉన`త ZిÍ Jలk"I
ెAdనందున ఆయన తను` ఇWా\PÚ య ల]ద #ాà%ాZిÍ రపరెన" xదు
గ\¨©ంెను. 3 పమ4ట PQరషలమ నందు xదు ఇంక ందరF ZీN లను
V9ాహమ ేZి" Pంక క;మరFలను క;మ#?N లను కT:ను. 4
PQరషలమ నందు అత"I పట-C న క;మరFల 1LరF లవన%ా, షమ4య
బµబ Txxను ¯లa¹ను 5 ఇ´µరF ఏÚషవ ఎలuలsటB 6 T°గహÑ T:12గ
యÓీయ 7 ఎÚామ బ¿PQలsx ఎÚ1LలsటB. 8 xదు
ఇWా\PÚయ లంద#S]ద #ాà%ా అÌLకమ ేయబ (ెన" V",
Óి>ÌీN య లందరF xదును 9:దI పటBCనుట?r బయల;ేర%ా xదు ఆ
సంగJ V" 9ా#S" ఎదు#tనబ¢PQను. 9 Óి>ÌీN య ల; వAd #?âాPÀమ ల
లkయలk%S#S. 10 Óి>ÌీN య ల]I TEను PనPQడల వ 9ా#S" Tx ేJI
అపu%Sంచుదు9ా? అ" xదు ేవ"±దw Vxరణేయ%ా
PQ9ామ 4, TEను 9ా#S"  ేJI అపu%Sంెదన" Z2ల Vెdను. 11 9ారF

బయలsu#ాyమ నక; వAdనపడ xదు అచdట 9ా#S"
హతమ ేZిజలపK9ాహమ ల; టBC" వనటB
6 PQ9ా Tx శతpKవలను
Tx PQదుట "ల;వక;ండ Txశనమ ేZ2నను" ఆ సÍ లమ నక;
బయలsu#ాyమ 2 అను 1LరF12టMCను. 12 9ారF అచdట తమ ేవతలను
V(fA12ట-C%ా 9ాట-" అ%S`ేత ా>d 9Eయవలsన" xదు Z2లVెdను. 13
Óి>ÌీN య ల; మరల ఆ లkయలk"I %S#ా%ా 14 xదు J#S%S ేవ"±దw
VxరణేZ2ను. అందుక; ేవడవ 9ా#S" తరFమ "క 9ా#S"
త1ిuంచు" చుటBC J#S%S కంబÈెట6క; ఎదురF%ా ">A 15 కంబÈెట6
నలయందు ాళ6 చపడ క; Vనబడనపడ 9ా#S య దz మ కల;పట?r
బయల;ే#S 9ా#S]ద పడమ ; ఆ చపడ Vనబడనపడ Óి>ÌీN య ల
దండను హతమ ేయ ట?r ేవడ క; మ ందు%ా బయల;9:È6 య Tx`డ"
ె>Zినుమ" Z2ల Vెdను. 16 ేవడ తనక; Z2లVAdన పKారమ xదు
ేయ%ా ఇWా\PÚయ ల; Óి>ÌీN య ల Z2ౖనమ ను %Së ãను nదల;"
%ాజ?రFవరక; త#S! హతమ ేZి#S. 17 ాబట-C xదు ×#N S ఇWా\PÚయ ల
పKేశమ లందంతట పKZిzయPQను; PQ9ా అత" భయమ అనజనుల
కంద#SI కల;గజ³Z2ను.
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1 xదు తనరక; xదుపరమందు ఇండ6... కట-C ంెను; ేవ" మందస
మ నక; ఒక సÍ లమ ను ZిదzపరA, x"]ద గ (xరnకట- 9EPంెను. 2
మందసమ ను ఎతp
N టక;ను "తమ తనక; ZLవ ేయ టక;ను PQ9ా

లయ లను ఏరuరచుT:న" ె1ిu9ారF తపu మ#S ఎవరFను ేవ"
మందసమ ను ఎతN కcడద" xదు ఆజ® ఇెdను. 3 అంతట xదు xను
PQ9ా మందసమ నక; ZిదzపరAన సÍ లమ నక; x" ¬Zి"వచుdట?r
ఇWా\PÚయ లనంద#S" PQరషలమ నక; సమజమ %ా కc#?dను. 4
అహ#ను సంతJ9ా#S" 5 లయ లsౖన క}తp సంతJ9ా#S అ¥పJయగ
ఊ#§Pల;ను 9ా" బంధువలలk నూట ఇరFవమం", 6 #ా#§య లలk
అ¥పJPQన అWాయను 9ా" బంధువలలk #?ండవందల ఇరFవ మం", 7
%?#ª ను సంతJ9ా#Sక¥పJయగ ã9E ల;ను 9ా" బంధువలలk నూట
మ పuమం", 8 ఎÚాాను సంతJ9ా#Sక¥పJయగ Ì2మయను 9ా"
బంధు వలలk #?ండవందలమం", 9 ¨¼బ¢Kను సంతJ9ా#S క¥పJయగ
ఎÚPల;ను 9ా" బంధువలలk ఎనుబ మం" 10 ఉyè Pల;
సంతJ9ా#Sక¥పJయగ అ!్మTx xబ ను 9ా" బంధువలలk నూట
పం(ెKండగ #S" xదు సమకc#?dను. 11 అంతట xదు యజక;లsౖన
¯ాోక;ను అబµxరFను లయ లsౖన ఊ#SPల; అWాయ ã9Eల; Ì2మయ
ఎÚPల; అ]్మTxxబ అను9ా#S" 1ి>1ింA 9ా#S ఇట6 T:ను. 12 లయ ల
1ితరFల సంతతpలక;]రF 12దwలsౖ య Tx`రF. 13 ఇంతక;మ ందు ]రF ఇWా\
PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా మందసమ ను ¹యక య ండటేతను,
మనమ మన ేవ(ైన PQ9ా ±దw V¥"బట-C
Vxరణేయక;ండటేతను, ఆయన మనలk Txశనమ కల;గజ³Z2ను; ావన
ఇపడ ]రFను ]9ారFను !మ 4ను ]రF పKJÌి¡ంచు", TEను ఆ
మందసమ నక; ZిదzపరAన సÍ లమ నక; x" ేవలsను. 14 అపడ

యజక;ల;ను లయ ల;ను ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా
మందసమ ను ెచుdట?r తమ 4ను xమ పKJÌి¡ ంచు"#S. 15 తరF9ాత
లయ ల; PQ9ా Z2లVAdన మటనుబట-C ¹ÌL ఆజj®1ింAనటB
6 ేవ"
మందసమ ను x" దం(ెల తమ భ జమ ల ]I ఎJN "#S. 16 అంతట
xదు]రF ] బంధువలగ ాటక;లను 1ి>A, స రమండలమ ల;
Zిx#ాల; xళమ ల; లkనగ 9ాదVWషమ ల గంర ధ " ేయ చు,
సంషమ  స రమ లsJN ాడనటB
6 ఏ#ాuటBేయ డ" లయ ల
అ¥పతpలక; ఆజ® ఇెdను. 17 ావన లయ ల; ã9Eల; క;మరF(ైన
¨Áమనును, 9ా" బంధువలలk బ¿#?ా క;మరF(ైన ఆ¯ాపను, తమ
బంధువలగ #ా#§య లలk కcాయహÑ క;మరF(ైన ఏxనును, 18
#Sకcడ #?ండవ వరFస%ానున` తమ బంధువలsౖన జ?క#ా బéను
యహyPల; Ì2]#ా ¹తp PQ¨ßPల; ఉ` ఏÚయబ బ¿Txయ మయ
Wయ మJN x ఎÚ1L6 హÑ !³`యహÑలను9ా#S" x రాలక;లగ
ఓబéెోమ ను PQ¨ßPల;ను ాటక; లను%ా "య!ంA#S. 19 ాటక;లsౖన
¨Áమనును ఆ¯ాపను ఏxనును పంచలkహమ ల xళమ ల; 9ాPంచుటక;
"రÞPంపబ(f#S. 20 జ?క#ా అyPల; Ì2]#ా¹తp PQ¨ßPల; ఉ`
ఏÚయబ మయWయ బ¿Txయ అను9ారF ¨¼చుd స రమ గల
స రమండలమ లను 9ాPంచుటక; "రÞPంపబ(f#S. 21 మ#Sయ మJN x
ఎÚ1L6 హÑ !³`యహÑ ఓబéెోమ PQ¨ßPల; అజజjహÑ అను9ారF
#ాగతN pటక;ను Zిx#ాల; 9ాPంచుటక;ను "రÞPంపబ(f#S. 22 లయ ల
క¥పJPQన ?నTx మందసమ ను ¹య టయందు గట-C 9ా(ై నందున అతడ

¹తక\మమ TEరFuట?r "య!ంపబ(ెను. 23 బ¿#?ాయ ను ఎలTxయ ను
మందస మ నక; మ ందునడచు ావ>9ారF%ాను 24 Ì2బTx PQాాతp
T:తTEల; అమWør జ?క#ా బ¿Txయ ఎÚPQజ?రF అను యజక;ల; ేవ"
మందసమ నక; మ ందు బరల; ఊదు9ారF%ాను, ఓబéెోమ ను
PQ¨ßయయ ను 9:నుకతటBC క"12టC B9ారF%ాను "య !ంపబ(f#S. 25
xదును ఇWా\PÚయ ల 12దwల;ను సహ¯ాK¥పతpల;ను PQ9ా "బంధన
మందసమ ను ఓబéెోమ ఇంట-లkనుం(f ెచుdట?r ఉxqహమ  P#S.
26 PQ9ా "బంధన మందసమ ను ¹య లయ లక; ేవడ
స}యమ ేయ%ా 9ారF ఏడ Å(ె లను ఏడ %tఱÃ టäC ళ6 ను బల;ల;%ా
అ#SuంA#S. 27 xదును మందసమ ను ¹య లయ లందరFను
ాటక;ల;ను ాటక;ల ప"I VxరణకరN యగ ?నTxయ ను సన`పTxర
TEయబ(fన వసN మ ల; ధ#Sంచు" య ం(f#S, xదును సన`ప Txర
TEయబ(fన ఏâదును ధ#SంAయ ం(ెను. 28 ఇWా\PÚయ లందరFను ఆ#ాË
éటమ ేయ చు, మ 4ల; బరల; ఊదుచు, xళమ ల; టBCచు,
స రమండలమ ల; Zిx#ాల; 9ాPంచుచు PQ9ా "బంధన
మందసమ ను ¬Zి"వAd#S. 29 PQ9ా "బంధన మందసమ
xదుపరమ లk"I #ా%ా ¯êల; క;మ#?NPQన ]ాల; Iట-×లkనుం(f చూA
#ాజ?ౖన xదు Txటమడటయ 9ాPంచుటయ కను%t" తన మనసుqలk
అత" ¨ßనపరెను.
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1 ఈ పKారమ 9ారF ేవ" మందసమ ను ¬Zి"... వAd, xదు x"రక;
9EPంAయ న` గ (xరమ నడమను x" ఉంA, ేవ" స"`¥"
దహనబల;లను సమ¥xనబల;లను అ#SuంA#S. 2 దహనబల;లను సమ¥xన
బల;లను xదు అ#SuంA x>ంAన తరF9ాత అతడ PQ9ా Txమమ న
జనులను ºVంA 3 పరFషpల³! ZీN ల³! ఇWా\PÚయ లంద#Sలk ఒక#SI
ఒక #tటMC ను ఒక భmమ ను ఒక xKmపండ6 అడను పంA 12టMCను. 4 మ#Sయ
అతడ PQ9ా మందసమ ఎదుట ZLవ ేయ చు, ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాను పKZిz ేయ టక;ను, వంంచుటక;ను ఆయ నక; ¯NతKమ ల;
ె>6ంచుటక;ను లయ లలk ంద#S" "య !ంెను. 5 9ా#Sలk ఆ¯ాప
అ¥పJ, జ?క#ా అత" తరF9ాJ9ాడ, PQ]Pల; Ì2]#ా¹తp PQ¨ßPల;
మJN x ఏÚయబ బ¿Txయ ఓబéెోమ PQ¨ßPల; అను9ారF
స రమండలమ లను Zిx#ాలను 9ాPంచుట?r "య!ంపబ(f#S, ఆ¯ాప
xళమ లను 9ాPంచు9ాడ. 6 బ¿Txయ యహyPల; అను యజ క;ల;
ఎపడను ేవ" "బంధన మందసమ ఎదుట బరల; ఊదు9ారF. 7 ఆ
నమందు PQ9ాను సు
N Jేయ Vxరణను ఏరuరA, xదు
ఆ¯ాపేJI" 9ా" బంధువలేJI" x"" అపu%Sంెను. ఆ సు
N J
Vధ¤మన%ా 8 PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f.ఆయన
Txమమ ను పKకటనేయ (fఆయన ారమ లను జనమ లలk ె>యజ³య (f.
9 ఆయననుగ#Sd ాడ(f ఆయనను ×#N Sంచు(fఆయన అదు»త
I\యల"`ట-"గ#Sd సం´µషణ ేయ (f. 10 ఆయన ప#Sదz Txమమ ను బట-C
అJశPంచు(f PQ9ాను 9:దక;9ారF హృదయమ నందు సం

ÌించుదురF %ాక. 11 PQ9ాను ఆశ\Pంచు(f ఆయన బలమ
Txశ\Pంచు(fఆయన స"`¥ "తమ 9:దక;(f. 12 ఆయన xసులగ
ఇWా\Pల; వంశసుÍల#ాఆయన ఏరuరచు"న యÅబ సంతJ 9ారల#ా 13
ఆయన ేZిన ఆశdరారమ లను జj®పకమ ేZి ను(fఆయన సూచక
I\యలను ఆయన T°ట- ¬రFuలను జj®పకమ ేZిను(f. 14 ఆయన మన
ేవ(ైన PQ9ా ఆయన ¬రFuల; భ!యందంతట జరFగ చున`V. 15 ]
సంఖ w %ాను ]రF స లuసంఖగల జనుల;%ానుకTxను ేశమ లk
అనుల;%ాను ఉండ%ా లవబ(fన ¯ా సÍ ~మ %ా x" Iెdదన" 16 ఆయన
అబµK}మ  ేZిన "బంధనను 17 ఇ¯ాqక; ేZిన పKమణమ ను
ఏ#ాuటBను "తమ జj®పకమ ంచును(f. 18 9EPతరమ లవరక; ఆ మట
"ల;చున" ఆయన Z2ల Vెdను. 19 యÅబ నక; కటC డ%ాను ఇWా\Pల;నక;
"త"బంధన%ాను ఆయన ఆ మటను ZిÍ రపరAయ Tx`డ. 20 9ారF
జనమ నుం(f జనమ నక;ను #ాజమ నుం(f#ాజమ నక;ను
JరFగ లడచుండ%ా 21 TEను అÌLIంAన9ా#S" మ టC వలద"య Tx
పKవకN లక; ×డేయవదw "య Z2లVAd 22 ఆయన ఎవ#ST:ౖనను 9ా#SI
¨©ంసేయ"యలదు 9ా#S "!తN మ #ాàలను గw ంెను. 23
సర భజనుల#ా, PQ9ాను సను`Jంచు(f అనునమ ఆయన రmణను
పKకట-ంచు(f. 24 అనజనులలk ఆయన మ¨©మను పKచు#Sంచు(f సమసN
జనమ లలk ఆయన ఆశdరారమ లనుపKచు#Sంచు(f. 25 PQ9ా మ}
ఘనత వ¨©ంAన9ాడ ఆయన బహÑ%ా సు
N JTUంద త%Sన9ాడ సమసN
ేవతలకంటM ఆయన పàడ. 26 జనమ ల ేవతల"`య వట-C Vగ\హమ ల

PQ9ా ఆాశ9:ౖWాలమ ను సృంAన9ాడ. 27 ఘనxపK´µవమ ల;
ఆయన స"`¥" ఉన`V బలమ ను సంషమ ను ఆయన±దw ఉన`V. 28
జనమ ల క;టBంబమ ల#ా, PQ9ాక; ె>6ంచు(f. మ¨©మబలమ ను
PQ9ాక; ె>6ంచు(f. 29 PQ9ా Txమమ నక; త%Sన మ¨©మను
ఆయనక; ె>6ంచు(f T:ౖ9Eదమ ల; ేత పచుd" ఆయన స"`¥" ేరF(f
ప#Sxzలంారమ లగ ఆభరణమ లను ధ#Sంచు"ఆయనPQదుట
¯ా%Sలపడ(f. 30 భజనుల#ా, ఆయన స"`¥" వణక;(f అపడ
భలkకమ కదలక;ండను అపడ ZిÍ రపరచబడను. 31 PQ9ా
ఏల;చుTx`డ" జనమ లలk xట-ంచు(f. ఆాశమ ల; ఆనంంచును%ాక
భ! సంÌించును%ాక 32 సమ దKమ ను x" సంపరÞతయ
Ìించును%ాక లమ ల;ను 9ాట-యందుండ సర మ ను
సంÌించును%ాక. PQ9ా 9Eంేయ చుTx`డ. 33 భజనులక; ¬రFu
¬రFdట?r PQ9ా 9Eంేయ చుTx`డ వనవృmమ ల; ఆయన స"`¥"
ఉతqPంచును. 34 PQ9ా దయళØడ, ఆయన కృప "రంతరమ ండను.
ఆయనను సు
N Jంచు(f. 35 ే9ా మ రmా, మమ 4ను రfంచుమ మమ 4ను
ేరFdనుమ . 36 ¤మ  ప#Sదz Txమమ నక; కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచునటB
6 "ను` సు
N Jంచుచు అJశPంచునటB
6 అనజనుల
వశమ లkనుం(f మమ 4ను V(f1ింపమ . అ" ఆయనను బJమల;ను(f.
ఇWా\PÚయ లక; ేవ(ైన PQ9ా య గమ ల"`టను ¯NతKమ
TUందును%ాక. ఈలగ న 9ారF ాడ%ా జనులందరF ఆ¤í అ" ె1ిu
PQ9ాను సు
N JంA#S. 37 అపడ మందసమ మ ందర "తమ ను

ావలZిన అనున ZLవ జరFపట?r xదు అచdట PQ9ా "బంధన
మందసమ ]ద ఆ¯ాపను అత" సదరFలను "య!ంెను. ఓబéె
ోమ ను 9ా#S సదరFలsౖన అరFవ ఎ"! మం" 38 PQదూతను
క;మరF(ైన ఓబéెోమ ను ¯ాను x రాలక;ల;%ా "య!ంెను 39
%Sëãనులk" ఉన`తసÍ లమ ననున` PQ9ా గ (xరమ ]దను అచdటబ>1ీఠమ ]దను PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; ఆజj®1ింAన ధర4WాసN మందు
9ాKయబ(fయ న` పKారమ 40 ఉదయసN మయమ లయందు అనునమ న
"తన దహనబ>" ఆయనక; అ#Suంచుట?r అచdట అతడ యజక;(ైన
¯ాోక;ను అత" సదరFలsౖన యజక;లను "య!ంెను. 41 PQ9ా
కృప "తమ ండన" ఆయనను సు
N Jేయ ట?r #Sకcడ ¨Áమనును
PQదూతనును 1Lళ6వరFసను ఉxహ#Sంపబ(fన మ#S ంద#S" "య!ంెను.
42 బరల; ఊదుటక;ను xళమ లను 9ాPంచుటక;ను ేవ"గ#Sd
ాడత%Sన %§తమ లను 9ాదమ ల V"1ించుటక;ను #Sలkనుండ
¨Áమనును PQదూతనును అతడ "య!ంెను.మ#Sయ PQదూతను
క;మరFలను అతడ x ర ాలక;ల;%ా "య!ంెను. 43 తరF9ాత
జనులందరFను తమతమ Pండ6 క; 9:È6P#S; xదును తన Pంట- 9ా#S"
ºVంచుట?r 9ా#S±దw క; PQను.
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1 xదు తన Pంట నుం(f పKవకN PQన Txxనును 1ి>1ింATEను ేవxరF
మÖనుల కటC బ(fన నగరFలk "9ాసమ ేయ చుTx`ను; PQ9ా

"బంధన మందసమ ెరలxటBన నున`ద" ెపu%ా 2 Txxనుేవడ క;
(ైయ Tx`డ,  హృదయమందున` దంతయ ేయ మ" xదు అT:ను.
3 ఆ #ాJKయందు ేవ"9ాక; Txxనునక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను.
4 వ P Tx ZLవక;(ైన xదు ఇట6 నుమ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా Tx "9ాస మ న?r ±క ఆలయమ కట-C ంచుట
ేతాదు. 5 ఇWా\ PÚయ లను ర1ిuంAన Txటనుం(f TEట-వరక; TEను ఒక
Pంట-లk "9ాసమ ేయక, ఒాTUక గ (xరమ లkను ఒాTUక (ే#ాలkను
"9ాసమ ేZిJ". 6 TEను ఇWా\ PÚయ లంద#S మధను సంచ#SంAన
ాలమంతయ ]రF Txరక; ేవxరFమÖనుల ఆలయమ కటC
క;ంట-#³!య", Tx జనమ ను ¤పవలZినద" TEను ఆజj® 1ింAన
ఇWా\PÚయ ల Txయ¥పతpలలk ఎవ#S T:ౖనను TETUక మటPQన
ప>Iయ ంట-Tx? 7 ావన వ Tx ZLవక;(ైన xదు
ెపuవలZినేమన%ాZ2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా ఈ పKారమ
Z2లVచుdచుTx`డవ Tx జనులsౖన ఇWా\PÚయ ల ]ద అ¥పJ9:ౖ
య ండనటB
6 , %tఱÃ ల9:ంబ(f JరFగ చున` "ను` %tఱÃ ల ొ(fiనుం(f ¬Zి" 8
వ9:È6న bట6 T:ల6 క; డ%ా ఉం(f, "ను` ే ÌింAన9ా#S"  మ ందర
"ల;వ"యక "ర4లమ ేZిJ"; లkకమ లk" ఘనులక; క>%Sయ న`
1LరFవంట- 1LరF క; కల;గ జ³య దును 9 మ#Sయ TEను Tx జనులsౖన
ఇWా\PÚయ ల రక; ఒక సÍ లమ ఏరuరA 9ా#S" TxటBదును, 9ారF మ#S
JరFగ లడక తమ ¯ాÍనమందు ాపరమ ందురF, పర మందు జ#S%SనటB
6 ను,
Tx జనులsౖన ఇWా\PÚయ ల]ద TEను Txయ¥పతpలను "రÞPంAన

ాలమ nదల;" జరFగ చు వAdనటB
6 ను, దుషp
C ల; 9ా#S" ఇక శ\మ
12టCక;ందురF; 10  పగ9ా#Sనంద#S" TEను అణA 9EZ2దను. అయ
%ాకPQ9ా క; సంతJ కల;గజ³య న" TEను క; ె>యజ³ZిJ". 11 
yVత నమ ల; ¬#S  1ితరFల±దw క; వ ేరFనపడ 
క;మరFలవలన కల;గ  సంతJ" TEను ¯ాÍపనేZి అత" #ాజమ ను
ZిÍ రపరెదను. 12 అతడ Txక; ఒక మంరమ ను కట-C ంచును, అత"
Zిం}సనమ ను TEను "త¯ాÍపన ేZ2దను. 13 TEను అత"I
తం(fKT:ౖయ ందును, అతడ Txక; క;మరF(ై య ండను; కంటM మ ందు%ా
ఉన`9ా"I Tx కృపను TEను చూపక మ"నటB
6 అత"I TEను Tx కృపను
చూపక మనను. 14 Tx మంరమందును Tx#ాజమందును TEను "తమ
అత" ZిÍ రపరెదను, అత" Zిం}సనమ ఎన`ట-I" ZిÍ రమ %ా నుండన"
అత"I ె>యజ³య మ . 15 Txxను తనక; పKతmనx"బట-C PÀ మట
ల"`ట-" xదునక; ె>యజ³య%ా 16 #ాజ?ౖన xదు వAd PQ9ా
స"`¥" కcరFdం(f ఈలగ మనV ేZ2నుే9ా PQ9ా, వ నను` ఇంత
¨¼చుd లk"I ెచుdటక; TEను ఎంతట-9ాడను? Tx Pల;
6 ఏమతKప? 17
ే9ా, P  దృÌిC I స లuVషయ¤; ే9ా PQ9ా, వ #ాబ¢వ
బహÑాలమ వరక;  ZLవక;" సంతJ"గ#Sd Z2లVAd, మనుషp" మను
షpడ మటలడనటB
6 దయ ా>ంA Tx మటల(f, Tx సంతJ
ఘనతజ?ందున" మట PAd య Tx`వ. 18  xసుడనగ Txక; కల;గబ¢వ
ఘనతను గ#Sd xదను  xసుడ T:ౖన TEను  మ#S ఏమ"
మనVేZ2దను? వ  xసు" ఎరFగ దువ. 19 PQ9ా  xసు" "!

తN ¤  AతN పKారమ ఈ మ} ఘనత కల;గ న" వ ె>యజ³Zియ Tx`వ,
అత" "!తN ¤ వ ఈ %tపu ారమ ను ేZియ Tx`వ. 20 PQ9ా,
¤మ మ ెవల V"నదంతయ "జమ , వంట- 9ా(ెవడను లడ,
వతపu మ#S ఏ ేవడను లడ. 21  జనులsౖన ఇWా\PÚయ లవంటజనమ భలkకమందు ఏ? ఐగ పNలkనుం(f వ V¹AంAన 
జనులPQదుట "ల;వయక వ అTEక జనమ లను >9EZినందువలన
వ మ} భయంకరన 1LరF ెచుdంట-V. 9ారF  స ంత జనులగ నటB
6
9ా#S" V¹Aంచుట?r ేవడ9:ౖన వ బయల;ే#SJV 22  జనులsౖన
ఇWా\PÚయ ల; "తమ క; జనులగ నటB
6  9ాలగ న ేZిJV; PQ
9ా9:ౖన వ 9ా#SI ేవడ9:ౖ య Tx`వ 23 PQ9ా, ఇపడ 
xసు"గ#Sdయ అత" సంతJ" గ#Sdయ వ Z2లVAdన మట "తమ
ZిÍ రమగ ను %ాక. 24 ఇWా\ PÚయ ల ేవ(ైన Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా ఇWా\PÚయ లక; ేవ(ైయ Tx`డ"  1LరF ఎన`ట-I"
ఘనపరచబడనటB
6 వ Z2లVAdన మట "శdయమ %ా ZిÍ రపరచబడను
%ాక; మ#Sయ  xసు(ైన xదు సంతJ  PQదుట ZిÍ రపరచబడను%ాక.
25 ే9ాక; సంతJ కల;గజ³Z2దన"  xసు"I వ ె>య జ³Zియ Tx`వ
గనుక  స"`¥" Vన`పమ ేయ టక;  xసు"I మT°¥ైరమ క>%?ను.
26 PQ9ా, వ ేవడ9:ౖయ ం(f  xసు"I ఈ ¤ల; దయేZ2దన"
Z2లVAdయ Tx`వ. 27 ఇపడ  xసు" సంతJ "తమ  స"`¥"
ఉండనటB
6 %ా x"" ఆర ంప ననుగ\¨©ంAయ Tx`వ. PQ9ా, వ
ఆర ంAనPQడల అ ఎన`ట-I" ఆర ంపబ(f య ండను.ఇPQన

తరF9ాత xదు Óి>ÌీN య లను జPంA,
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1 9ా#S" లkపరA, %ాతp పటC ణమ ను x" %ా\మమ ల;ను Óి>ÌీN య ల
వశమ న నుండక;ండ 9ాట-" పటBCT:ను. 2 అతడ ¹యáయ లను
జPంచ%ా 9ారF xదునక; కపuమ కటBC xసులsౖ#S. 3 ¯బµ #ాజ?ౖన
హద#?జ?రF యఫKట«సునవరక; తన #ాజమ ను 9ా1ించుట?r బయల;ేర%ా
హమతpTUదw xదు అత"" ఓ(fంA 4 అత" ±దw నుం(f 9:P
రథమ లను ఏడ9Eల గ ఱÃ ప #ðతpలను ఇరFవ9Eల ాలËలమ ను
పటBCT:ను. xదు ఆ రథమ లలk నూ#Sంట-I ావలZిన గ ఱÃ మ లను
ఉంచు" కడమ9ాట-క"`ట-I *లమండ నరమ ల; ెగ9EPం ెను. 5
¯బµ#ాజ?ౖన హద#?జ?రFనక; స}యమ ేయవలsన" దమసులk"
Zి#Sయనుల; #ా%ా xదు ఆ Zి#S యనులలk ఇరFవ#?ండ 9Eలమం"
హతమ ేZ2ను. 6 తరF9ాత xదు Zి#Sయ సంబంధన దమసులk ావ>
Z2ౖనమ ను ఉంెను; Zి#Sయనుల; xదునక; కపuమ కటBC ZLవక;లsౖ#S. ఈ
పKారమ xదు Pన bట6 T:ల6 PQ9ా అత"I స}యమ ేయ చు
వెdను. 7 మ#Sయ హద#?జ?రF ZLవక;ల; పటBC"య న` బం%ారF (xళ6 ను
xదు ¬Zి" PQరషలమ నక; ే#?dను. 8 హద#?జ?రF±క పటC ణమ లsౖన
ట-బúతpలk నుం(fయ , కcనులkనుం(fయ xదు బహÑ V¯ాNరన PతN (f"
¬Zి" వెdను. x" ¯లa¹ను ఇతN (f సమ దKమ ను సN ంభమ ల;ను
ఇతN (f వసు
N వ లను ేPంెను. 9 xదు ¯బµ#ాజ?ౖన హద#?జ?రF±క Z2ౖన

మంతట-" ఓ(fంAన వరN మనమ హమతp#ాజ?ౖనహÉక; Vనబ(ెను. 10
హద#?జ?రFనక;ను హÉక;ను V#ధమ క>%Sయ ం(ెను గనుక #ాజ?ౖన xదు
హద#?జ?రF య దz మ ేZి అత" T°(fంAనందు?r xదు±క ³మమ
ె>Zినుటక;ను, అత" భవచనమ ల;పల;క;టక;ను, బం%ారమ ను
9:ం(fను ఇతN (fను ేయబ(fన సకల Vధమ లsౖన ాతKల"Ad, హÉ తన
క;మరF(ైన హోరమ ను అత"±దw క; పం12ను. 11 ఈ వసు
N వలను కcడ
#ాజ?ౖన xదు xను ఎో ]య ల±దw నుం(fయ , ¹యáయ ల±దw
నుం(fయ , అ¹4య ల±దw నుం(fయ , Óి>ÌీN య ల ±దw నుం(fయ ,
అమల×య ల±దw నుం(fయ ¬Zి"న 9:ం(f బం%ారమ ల ాటB%ా
PQ9ాక; పKJÌి¡ ంెను. 12 మ#Sయ Z2రయ క;మరF(ైన అáÌ2ౖ
ఉపలkయలk ఎో]య లలk పదుT:"! 9Eల మం" హతమ ేZ2ను. 13
xదు ఎోమ లk ావ> Z2ౖనమ ను ఉంెను, ఎో]య లందరFను అత"I
ZLవక; లsౖ#S, xదు Pన bట6 T:ల6 PQ9ా అత" రfంెను. 14 ఈ
పKారమ xదు ఇWా\PÚయ లంద#S]దను #ాజ?ౖయ ం(f తన జనులంద#SI"
JTxయమ లను జ#S%Sం ెను. 15 Z2రయ క;మరF(ైన ã9ాబ
Z2ౖTx¥పJPQ య ం(ెను; అ¨ßలcదు క;మరF(ైన PQా ాతp
#ాజపద¯ాN9Eàల]ద నుం(ెను; 16 అ¨ßటబ క;మరF(ైన ¯ాోక;ను
అబµxరF క;మరF(ైన అáలsక;ను యజక;ల;, ష9ాª WాZిN ; 17
PQయx క;మరF(ైన బ¿Txయ ?#³¬య లక;ను 12ల¬య లక;ను
అ¥పJPQ య ం(ెను; మ#Sయ xదు±క క;మరFల; #ాàనక;
స}య లsౖ య ం(f#S.
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1 ఇPQన తరF9ాత అ¹4య ల #ాజ?ౖన Tx}షp... చ"%ా అత"
క;మరFడ అత"I మరF%ా #ాజjPQను. 2 అపడ xదు}నూను
తం(fKPQన Tx}షp Tx PQడల దయ చూ1ింెను గనుక TEను అత"క;మరF"
PQడల దయ చూ12దన" యను", అత" తం(fK "!తN మ అత"
ప#ామ#Sîంచుటక; దూతలను పం12ను. xదు ZLవక;ల; }నూనును
ప#ామ#Sîంచుట?r అ¹4య ల ేశమ నక; వAdనపడ 3 అ¹4య ల
య¥ పతpల; }నూను"ను` ప#ామ#Sîంచుట?r  ±దw క; xదు
దూతలను పంపట  తం(fK" ఘనపరచుట³ అ" వనునుచుTx`9ా?
ేశమ ను తరA చూA x" Txశనమ ేయ ట³గx అత" ZLవక;ల;
±దw క; వAdయ Tx`రF అ" మనV ేయ%ా 4 }నూను xదు
ZLవక;లను పటBC", 9ా#S" %t#S%SంA, 9ా#S వసN మ ల; 1ిరFదుల;
గక;ండనటB
6 న(f!I కJN #SంA 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. 5 ఆ మనుషpల; ఇంట-I
వచుdచుండ%ా ందరFవAd 9ా#S" గ#Sdన 9ారN xదునక; ె>యజ³Zి#S;
9ారF బహÑ లజjèా\ంతpలsౖ య ం(f#S గనుక 9ా#SI ఎదురF%ా మనుషpలను
పం1ి] గడi మ ల; 12రFగ దనుక ]రF PQ#SÅలk ఉం(f తరF9ాత రండ" #ాà
9ా#SI వరN మన మం12ను. 6 అ¹4య ల; xదునక; తమయందు
అసహమ పట-C ంAJమ" ె>Zి"నపడ }నూనును అ¹4య ల;ను
అ#ామ`హరPÀమ నుం(fయ , Zి#Sయ మయానుం(fయ ¯బµనుం(fయ
రథమ లను గ ఱÃ ప#ðతpలను #?ండ9Eల మణ గ ల 9:ం(fఇAd బµ(f%?క;

క;దురFd"#S. 7 మ పu #?ండ9Eల రథమ ల వచుdనటB
6 yత!Ad
మయా#ాàను అత" జనులను క;దురFd"#S; రF వAd ¤ెబµ
మ ంద#SతటBCన %S#S, అ¹4య ల; తమతమ పటC ణమ లలkనుం(f
కcడ" య దw మ ేయ టక; వAd#S. 8 xదు ఈ సంగJ V" ã9ాబ ను
Z2ౖనమ లk" ప#ాక\మWాల;ల నంద#S" పం12ను. 9 అ¹4య ల; బయల;ే#S
పటC ణప గV" ±దw య దz పంక;Nల; ¬#Sd#S, వAdన #ాàల; పKేకమ %ా
బయట భ!లk య దz మ నక; Zిదzమ %ా ">A#S. 10 xను #?ండ Z2ౖనమ ల
మధను Aక;బ(f య ండట చూA, ã9ాబ ఇWా\PÚయ లలk" W\ష¡ pలలk
ప#ాక\మWాల;లను ఏరuరచు", Zి#Sయనులక; ఎదురF%ా 9ా#S" పంక;Nల;
¬#Sd, 11 కడమ జనులను అ¹4య లక; ఎదురF%ా వహపరA, తన
సదరF(ైన అáÌ2ౖI అపu%SంA Pట6 T:ను 12 Zి#Sయనుల బలమ నక; TEను
"ల;వ లకPనPQడల వ Txక; స}యమ ేయవలsను, అ¹4య ల
బలమ నక; వ "ల;వలకPనPQడల TEను క; స}యమ
ేయ దును. 13 ¥ైరమ క>%Sయ ండమ , మనమ మన జనుల "!తN మ ను
మన ేవ" పటC ణమ ల "!తN మ ను ¥ºరత మ చూపదమ ; PQ9ా
తన దృÌిC I ఏ మంAో x" ేయ ను%ాక. 14 ఆ పKారమ ã9ాబ ను
అత" కcడ నున` జనమ ను Zి#Sయనుల య దz మ కల;పట?r ేర%ా
9ారF "ల;వ లక అత" PQదుటనుం(f J#S%S ా#SP#S. 15 Zి#Sయనుల; J#S%S
ా#Sవట అ¹4య ల; చూAనపడ 9ారFను అత" సదరF(ైన
అáÌ2ౖమ ందర "ల;వలక J#S%S ా#SP పటC ణమ లk Ad#S, ã9ాబ
మర> PQరషలమ నక; వెdను. 16 xమ ఇWా\PÚయ ల ేJలk

ఓ(fJమ" Zి#Sయనుల; ె>Zి"నపడ 9ారF దూతలను పం1ి,Pట- ఆవ>
Zి#Sయనులను 1ి>1ించు"#S, హద#?జ?రF±క Z2ౖTx¥పJPQన పక;
9ా#SI Txయక;(xPQను. 17 xదు ఆ సంగJ ె>Zి" ఇWా\
PÚయ లనంద#S" సమకc#Sd ±#ాwను xట- 9ా#SI ఎదురFప(f 9ా#SPQదుట
Z2ౖనమ లను వహపరెను, xదు Zి#Sయనులక; ఎదురF%ా Z2ౖనమ లను
పంక;Nల; ¬#Sdనపడ 9ారF అత" య దz మ ేZి#S. 18 అPే Zి#Sయనుల;
ఇWా\PÚయ ల PQదుట "ల;వక J#S%S ా#S P#S;xదు Zి#Sయనులలk
ఏడ9Eల రక;లను నల;బ 9Eల ాలËలమ ను హతమ ేZి Z2ౖTx¥పJPQన
పక;ను చం1ి 9EZ2ను. 19 xమ ఇWా\PÚయ ల ేJలk ఓ(fJమ"
హద#?జ?రF±క ZLవక;ల; ె>Zి"నపడ 9ారF xదు సమ¥xనప(f
అత"I ZLవక;లsౖ#S. అంతట-నుం(f Zి#Sయనుల; అ¹4య లక; స}యమ
ేయ టక; మనసుqలక య ం(f#S.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 20
1 మరFసట- Pట #ాàల; య దz మ నక; బయల;ేరF ాలమ న ã9ాబ
Z2ౖనమ లk &రFలsౖన 9ా#S" సమ కc#Sd, అ¹4య ల ేశమ ను
ాడేZివAd రబµËక; మ టC (f9EZ2ను; xదు PQరషలమ లkTEయ ండ%ా
ã9ాబ రబµËను ఓ(fంA జనులను హతమ ేZ2ను. 2 xదు వAd 9ా#S
#ాà తల]దనున` I#§టమ ను ¬Zి T:ను; x" PQతN p #?ండ మణ గ ల
బం%ారమ , అందులk రత`మ ల; ెIయ ం(ెను, x"" xదు ధ#Sంెను.
మ#Sయ అతడ బహÑ V¯ాNరన ల6 ¯మ 4 ఆ పటC ణమ లkనుం(f

¬Zి"PQను. 3 x"యందున` జనులను అతడ 9:ల;ప>I "P,
9ా#Sలk ంద#S" రంపమ ల ÅPంెను, ంద#S" ఇనుపదంెల *#Sంెను;
ంద#S" %tడi ళå న#SIంెను. ఈ పKారమ అతడ అ¹4య ల
పటC ణమ ల"`ట-I" ేZ2ను, అంతట xదును జనులందరFను PQరషలమ
నక; J#S%SవAd#S. 4 అటBతరF9ాత %?జ?రFలkనున` Óి>ÌీN య ల య దz మ
కల;గ%ా హÑా¬య (ైన Zిబ¿Ë?r #?âాPÀయ ల సంతJ9ాడగ ZిపuP అను
TUక" హతమ ేZ2ను, అందువలన Óి>ÌీN య ల; లaంగ బµటBనక; ేబ(f#S. 5
మరల Óి>ÌీN య ల య దz మ జరFగ%ాయPÀరF క;మరF(ైన ఎలúTxను
%S¬Nయ (ైన %tలతp సదరFడగ ల¨ß4" చం12ను. 9ా" PÀటM TEత %ా"
ోT:యంత 12దw. 6 మరల %ాతpలk య దz మ జ#S%?ను; మంA PQతN#Sయగ
ఒకడ అచdట ఉం(ెను, 9ా"I ేJేJI ా>ా>I ఆ#³Zి పన ఇరFవ
Txల;గ 9EKళ6 Øం(ెను, 9ాడ #?âాPÀయ ల సంతJ9ాడ. 7 9ాడ
ఇWా\PÚయ లను దూÌింప%ా xదు సదరF(ైన Ìిమక; పట-C న
ãTxxను 9ా" చం12ను. 8 %ాతpలkనున` #?âాPÀయ ల సంతJ9ారగ రF
xదుేతను అత" ZLవక;లేతను హతpలsౖ#S.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 21
1 తరF9ాత ¯ాxను ఇWా\Pల;నక; V#ధమ %ా... లA, ఇWా\PÚయ లను
లsIంచుటక; xదును 1LK#³1ింప%ా 2 xదు ã9ాబ నక;ను జనుల±క
అ¥ పతpలక;ను]రF 9:È6 బ¿P#ª ?బµ nదల;" xను వరక; ఉండ
ఇWా\PÚయ లను ఎంA, 9ా#S సంఖ Txక; ె>య ట?r Tx±దw క; x"

¬Zి" రండ" ఆజ® ఇెdను. 3 అందుక; ã9ాబ #ాజj Tx P>న 9ా(x,
PQ9ా తన జనులను ఇపడన`9ా#SకంటM నూరంతల; ఎక;వమం"
ేయ ను%ాక;9ారందరF Tx P>న9ా" xసుల;ా#ా? Tx P>న9ా"I ఈ
Vxరణ Pల? ఇ జరFగవలZిన ¨Áతp9E!? జ#S%SనPQడల
ఇWా\PÚయ లక; hm కల;గ ను అ" మనVేZ2ను. 4 అPనను ã9ాబ
మట ెల6క #ాà మటP ెల6 sను గనుక ã9ాబ ఇWా\Pల; ేశమందంతట
సంచ#SంA J#S%S PQరషలమ నక; వAd జనుల సంఖ 9:రZి xదునక;
అపu%Sంెను. 5 ఇWా\PÚయ లంద#Sలk కJN దూయ 9ారF పదండ లmల
మంయ యx 9ా#Sలk కJN దూయ 9ారF Txల;గ లmల (ెబË9Eల
మంయ సంఖక; వAd#S. 6 #ాà మట ã9ాబ నక; అసహమ %ా
ఉం(ెను గనుక అతడ లV బ¿Tx]ను %తK సంబంధులను ఆ సంఖలk
ేరdలదు. 7 ఈ ారమ ేవ" దృÌిC I పKJకcలమగ టేత ఆయన
ఇWా\PÚయ లను బµధ12టMCను. 8 xదుTEను ఈ ారమ ేZి అ¥క ాపమ
ెచుdంట-", TEను !I> అV9Eకమ %ా పKవ#SNంAJ", ఇపడ  xసు"
ోషమ ప#Sహ#Sంచుమ" ేవ" nఱÃ 12టC%ా 9 PQ9ా xదునక;
దరîక;డగ %ాదు ఈలగ Z2లVెdనువ 9:È6 x దు ఇట6 నుమ . 10
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ామడ Vషయమ ల; TEను PQదుట
నుంచుచుTx`ను, 9ాట-లk ఒకx"" వ ÅరF"నPQడల x" క;
ేయ దును. 11 ావన %ాదు xదు TUదwక; వAd Pట6 T:ను 12 మ(ేండ6
ాటB కరవ కల;గ ట, మడ T:లలాటB  శతpKవల; కJN దూZి "ను`
తరFమ%ా వ 9ా#SPQదుట "ల;వ లక నhంAవట, మడ నమ లాటB

ేశమందు PQ9ా కJN , అన%ా ెగ ల; "ల;చుటేత PQ9ా దూత
ఇWా\PÚయ ల ేశమందంతట Txశనమ కల;గజ³య ట, అను ట-లk
ఒకx"" వ ÅరFనుమ" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ; ావన నను`
పం1ిన 9ా"I TEను ఏ! పKతpతN ర!యవలsT° x" ãAం చుమ . 13
అందుక; xదుTEను !I> PరFక;లk AIయ Tx`ను; PQ9ా మ}
కృపగల9ాడ, TEను మనుషpలేJలk పడక ఆయన ేJలkTE పడ దును %ాక
అ" %ాదు అT:ను. 14 ావన PQ9ా ఇWా\PÚయ ల]I ెగ ల;
పంప%ా ఇWా\PÚయ లలk (ెబË9Eలమం చAd#S. 15 PQరషల మ ను
Txశనమ ేయ ట?r ేవడ ఒక దూతను పం12ను; అతడ Txశనమ
ేయబ¢వచుండ%ా PQ9ా చూA ఆ ేటB Vషయ సంxపnం
Txశనమ ేయ దూతxల;ను, ఇపడ  ెP ఆపమ" Z2ల Vయ%ా ఆ
దూత PQబZీయ (ైన ఒ#ా`ను కళ6 మ TUదw ">ెను. 16 xదు కను`లsJN
చూడ%ా, భమ ాశమ ల మధను "ల;చుచు, వరºZిన కJN ేత పటBC"
x"" PQరషలమ ]ద x1ిన PQ9ా దూత కనబ(ెను. అపడ
xదును 12దwల;ను %T: పటC ల; కప"న9ా#?r ¯ాాCంగపడ%ా 17
xదుజనులను ఎంచుమ" ఆజ® ఇAdన9ాడను TETEగx? ాపమ ేZి
ెడతనమ జ#S%SంAన9ాడను TETEగx? %tఱÃ లవంట-9ారగ #³! ేZి#S? Tx
ేవడ9:ౖన PQ9ా, బµధ12టC B  ెP  జనుల]ద నుండ క;ండ
Tx]దను Tx తం(fK Pంట-9ా#S]దను ఉండ "మ4" ేవ" మనVేZ2ను.
18 PQబZీయ (ైన ఒ#ా`ను కళ6 మ నందు PQ9ాక; ఒక బ>1ీఠమ ను
కట-C ంచుట?r xదు అచdట-I 9:ళ6వలsన" xదునక; ఆజ® "మ4" PQ9ా

దూత %ాదునక; Z2లVయ%ా 19 PQ9ా Txమమ న %ాదు ప>Iన మట
పKారమ xదు 9:æç6ను. 20 ఒ#ా`ను అపడ %ధుమలను నూరFd చుం(ెను;
అతడ 9:నుకక; J#S%S దూతను చూAనపడ, అతడను అత" కcడనున`
అత" నల;గ రF క;మరF ల;ను xగ "#S. 21 xదు ఒ#ా`నుTUదwక;
వAdనపడ ఒ#ా`ను xదును చూA, కళ6 మ లkనుం(f 9:ల;ప>I వAd, తల
TEల మటBCనక; వంA xదుక; నమ¯ారమ ేZ2ను. 22 ఈ ెగ ల; జనులను
V(fAవనటB
6 %ా ఈ కళ6 ప పKేశమందు TEను PQ9ాక; ఒక
బ>1ీఠమ ను కట-C ంచుట?r x" Txక; త%Sన క\యమ నIమ4" xదు
ఒ#ా`ను అన%ా 23 ఒ#ా`ను#ాజ?ౖన Tx P>న9ాడ x" ¬Zి" తన దృÌిC I
అనుకcలనటBC ేయ ను %ాక; ఇ% దహనబల;లక; ఎదుwల; కటMC ల?r
ను#S1ి(f ¯ామ%S\ T:ౖ9Eదమ నక; %ధుమ 1ిం(f; ఇయంతయ TE"ెdదన"
xదు అT:ను. 24 #ాజ?ౖన xదు అటB
6 ాదు, TEను  ¯తp
N ను ఊరక
¬Zి" PQ9ాక; దహనబల;లను అ#Suంచను, Txయన క\యధన!Ad
x" ¬Zిందున" ఒ#ా`ను ె1ిu 25 ఆ భ!I ఆరFవందల తpలమ ల
బం%ారమ ను అత" Iెdను. 26 1ిమ4టxదు PQ9ాక; అచdట ఒక
బ>1ీఠమ ను కట-C ంA. దహనబల;లను సమ¥xన బల;లను అ#SuంA
PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా ఆయన ఆాశమ లkనుం(f దహనబ>1ీఠమ ]I
అ%S`వలన అత"I పKతpతN ర!ెdను. 27 PQ9ా దూతక; ఆజj®1ింప%ా
అతడ తన కJN " మరల వరలk 9EZ2ను. 28 PQబZీయ (ైన ఒ#ా`ను
కళ6 మందు PQ9ా తనక; పKతpతN ర!ెdన" xదు ె>Zి" అచdటTE
బ> అ#Suంెను 29 ¹ÌL అరణమందు ేPంAన PQ9ా "9ాసప

గ (xరమ ను దహనబ>1ీఠమ ను ఆ ాలమందు %Sëãనులk" ఉన`త
సÍ లమందుం(ెను. 30 xదు PQ9ాదూత పటBC"న కJN I
భయప(fన9ా(ై ేవ"±దw Vx#Sంచుటక; ఆ సÍ లమ నక; 9:ళ6 లక;ం(ెను.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 22
1 మ#Sయ ేవ(ైన PQ9ా "9ాససÍ లమ ఇే... య"
ఇWా\PÚయ ల#Suంచు దహనబల;లక; 1ీఠమ ఇేయ" xదు Z2లVెdను.
2 తరF9ాత xదు ఇWా\ PÚయ ల ేశమందుండ అనజjJ 9ా#S"
సమకcరFdడ" ఆజ® ఇAd, ేవ" మంరమ ను కట-C ంచుట?r #ాళØ
6 ెక;9ా#S"
"య!ంెను. 3 9ాIళ6 తల;పలక; ావలZిన ¤క;ల³! *లల³!
V¯ాNరన Pనుమ ను తచ శకమ ానంత V¯ాNరన ఇతN (f" 4
ఎంచనలVాన"` ేవxరF మÖనులను xదు సంాంెను; Zీోయ
ల;ను త#§య ల;ను xదునక; V¯ాNరన ేవxరF మÖనులను ¬Zి"
వచుdచుం(f#S. 5 Tx క;మరF(ైన ¯లa¹ను 1ిన`వయసుqగల లత9ాడ;
PQ9ాక; కటC బ¢వ మంరమ x" ×#N S"బట-C య అందమ నుబట-C య
సకల ేశమ లలk పKZిzెందునటB
6 %ా అ xల ఘననై య ండవలsను;
ా%ా x"I ావలZిన ¯ాధన #ాh" Zిదzపరెదన" ె1ిu, xదు తన
మరణమ నక; మ ందు V¯ాNరమ %ా వసు
N వలను సమకc#Sd య ంెను. 6
తరF9ాత అతడ తన క;మరF(ైన ¯లa¹నును 1ి>1ింAఇWా\PÚయ ల
ేవ(ైన PQ9ాక; ఒక మంరమ ను కటC వలZినద" అత"I ఆజ®
ఇెdను. 7 మ#Sయ xదు ¯లa¹ను ఇట6 T:నుTx క;మరF(x, TEను Tx

ేవ(ైన PQ9ా Txమ ఘనతరక; ఒక మంరమ ను కట-C ంచవలsన" Tx
హృదయమందు "శdయమ ేZి"య ండ%ా 8 PQ9ా 9ాక; Txక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను వ V¯ాNరమ %ా రకN మ ఒ>IంA %tపu
య దz మ ల; జ#S%SంAన 9ాడవ, వ Tx Txమమ నక; మంరమ ను
కట-C ంచకcడదు, Tx స"`¥" వ V¯ాNరమ %ా రకN మ TEల ]I ఓ(fdJV. 9
క; పటC బ¢వ ఒక క;మరFడ సమ¥xనకరN %ా నుండను; చుటBC ఉండ అత"
శతpK వలనంద#S" TEను >9EZి అత"I సమ¥xనమ కల;గ జ³తpను;
అందువలన అత"I ¯లa¹ను అను 1LరF 12టC బడను; అత" నమ లలk
ఇWా\PÚయ లక; సమ¥xనమ ను VWా\ంJయ దయేయ దును. 10 అతడ
Tx Txమమ నక; ఒక మంరమ ను కట-C ంచును, అతడ Txక; క;మరF(ై
య ండను, TEనత"I తం(fKT:ౖ య ందును, ఇWా\PÚయ ల]ద అత" #ాజ
Zిం}సనమ ను "తమ ZిÍ రపరచుదును. 11 Tx క;మరF(x, PQ9ా క;
డ%ా ఉండను%ాక; వ వ#Sz>6  ేవ(ైన PQ9ా "ను`గ#Sd
Z2లVAdన పKారమ %ా ఆయనక; మంరమ ను కట-C ంచుదువ%ాక. 12 
ేవ(ైన PQ9ా ధర4WాసN మ ను వ అనుస#SంచునటB
6 %ా PQ9ా క;
V9Eకమ ను ె>V" అనుగ\¨©ంA ఇWా\PÚయ ల]ద క; అ¥ారమ
దయేయ ను %ాక. 13 PQ9ా ఇWా\PÚయ లనుగ#Sd ¹ÌLక; ఇAdన
కటC డల పKారమ %ాను ఆయన ¬#Sdన ¬రFuల పKారమ %ాను జరFపనుటక;
వ జjగ\తNప(fన PQడల వ వృz ందుదువ; ¥ైరమ ెచుd" బలమ %ా
ఉండమ ; భయపడక;మ గ ల;పడక;మ . 14 ఇ% TEను Tx కషC ZిÍ JలkTE
పKయసప(f PQ9ా మంరమ రక; #?ండలmల మణ గ ల

బం%ారమ ను పÅట6 మణ గ ల 9:ం(f" తచ శకమ ానంత V¯ాNర న
PతN (f" Pనుమ ను సమకc#Sdయ Tx`ను; మÖను లను #ాళ6 ను
కc#Sdయ ంAJ"; వ ఇంకను సంా ంచుదువ%ాక. 15 మ#Sయ
ప"ేయత%Sన V¯ాNరన hలuారFల;ను ాZ2 ప"9ారFను వడK9ారFను ఏVధ
న ప"T:ౖనను T:ర9Eరdగల మంA ప"9ారFను ±దw ఉTx`రF. 16
లsIంపలనంత బం%ారమ ను 9:ం(fయ ఇతN (fయ ఇనుమ ను క; ఉన`V;
ాబట-C వ ప" పనునుమ , PQ9ా క; డ%ా ఉండను %ాక. 17
మ#Sయ తన క;మరF(ైన ¯లa¹నునక; స}యమ ేయవలsన" xదు
ఇWా\PÚయ ల య¥పతpల కంద#SI" ఆజj®1ింెను. 18 ఎట6 న%ా] ేవ(ైన
PQ9ా ]కcడ ఉTx`డ గx? చుటBCనున` 9ా#Sవలన ¾ందరలక;ండ
ఆయన ]క; T:మ4 PAd య Tx`డగx? ేశ"9ాసులను ఆయన Txక;
వశపరA య Tx`డ, PQ9ా భయమ వలనను ఆయన జనుల
భయమ వలనను ేశమ లkపరచబ(fయ న`. 19 ావన
హృదయపర కమ %ా ] ేవ(ైన PQ9ాను 9:దక;టక; ] మనసుqల;
దృఢపరచు", ఆయన "బంధన మందస మ ను ేవ"I పKJÌి¡ తన
ఉపకరణమ లను ఆయన Txమమ రక; కటC బడ ఆ మంరమ లk"I
ేరFdట?r ]రF పను" ేవ(ైన PQ9ా ప#Sదz సÍ లమ ను కటBC(f.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 23
1 xదు ఏండ6 "ం(fన వృదుz(xPQను గనుక అతడ తన క;మరF(ైన
¯లa¹నును ఇWా\PÚయ ల ]ద #ాà%ా "య!ంెను. 2 మ#Sయ అతడ

ఇWా\ PÚయ ల య¥పతpలంద#S" యజక;లను లయ లను సమకc#?dను.
3 అపడ లయ ల; మ పu సంవతqర మ ల; nదల;" అంతక;
12ౖవయసుqగల9ారF కVలsలk ేరdబ(f#S; 9ా#S సంఖ మ పu PQ"! 9Eల
పరFషpల;. 4 #Sలk ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం PQ9ా మంరప ప"
Vx#Sంచు9ారF%ాను,ఆరF 9Eలమం అ¥ పతpల;%ాను, Txయ¥పతpల;%ాను
ఉం(f#S. 5 Txల;గ 9Eలమం x రాలక;ల;%ా "య!ంపబ(f#S. మ#STxల;గ
9Eలమం సు
N Jేయ "!తN  xదు ేPంAన 9ాదVWషమ ల
PQ9ాను సు
N Jంచు9ారF%ా "య!ంపబ(f#S. 6 %?#ª ను క}తp
#ా#§య ల; అను లయ లలk xదు 9ా#S" వరFసల;%ా V´µ%Sంెను.
%?#ª య లలk లxwను Ìి] అను9ారFం(f#S. 7 లxwను క;మరFల; మ గ¶ రF;
8 12దw9ాడగ PQ¨ßPల;, జ³xమ ã9Eల; 9 Ìి] క;మరFల; మ గ¶ రF,
Ì2లk]తp హyPల; }#ాను, రF లxwను వంశమ ±క 1ితరFల 12దwల;.
10 యహతp yTx యషp బ¿#§య అను నల;గ రFను Ìి] క;మరFల;. 11
యహతp 12దw9ాడ yTx #?ండవ9ాడ. యషpనక;ను బ¿#§యక;ను క;మ
రFల; అTEక;ల; లకP#S గనుక తమ 1ితరFల Pంట- 9ా#Sలk 9ారF
ఒకవంశమ %ా ఎంచబ(f#S. 12 క}తp క;మరFల; నల;గ రF, అమÖమ ఇ¯ాúరF
¨¼బ¢Kను ఉyè Pల;. 13 అమÖమ క;మరFల; అహ#ను ¹ÌL; అహ#నును
అత" క;మరFల;ను "తమ అJ ప#Sదz న వసు
N వలను
పKJÌి¡ ంచుటక;ను, PQ9ా స"`¥" ధూపమ 9Eయ టక;ను, ఆయన ZLవ
జ#S%Sంచుటక;ను, ఆయన Txమమ ను బట-C జనులను ºVంచుటక;ను పKే
Iంపబ(f#S. 14 ైవజనుడగ ¹ÌL సంతJ9ారF లV %తKప9ా#Sలk ఎంచబ(f#S.

15 ¹ÌL క;మరFల; %?#ªమ ఎÚPQజ?రF. 16 %?#ªమ క;మరFలలk Ì2బPల;
12దw9ాడ. 17 ఎÚPQజ?రF క;మరFలలk #?హబµ అను 12దw9ాడ తపu ఇక
క;మరFల; అత"I లకP#S, అPే #?హబµక; అTEకమం
క;మరFల;ం(f#S. 18 ఇ¯ాúరF క;మరFలలk Ì2లk]తp 12దw9ాడ. 19 ¨¼బ¢Kను
క;మరFలలk PQ#§య 12దw9ాడ, అమ#ా #?ండవ9ాడ,యహyPల;
మడవ9ాడ, PQ?4యమ Txల;గవ9ాడ. 20 ఉyè Pల; క;మరFలలk
]ా 12దw 9ాడ PQÌీయ #?ండవ9ాడ. 21 #ా#S క;మరFల; మహ> మÌి;
మహ> క;మరFల; ఎ>యజరF ×షp. 22 ఎ>యజరF చ"Pనపడ
9ా"I క;మ#?Nల;ం(f#S ా" క;మరFల; లకP#S. ×షp క;మరFలsౖన 9ా#S
సదరFల; 9ా#S" V9ాహమ ేZి"#S. 23 మÌి క;మరFల; మ గ¶ రF,
మహ> ఏెరF PQ#§¹తp. 24 రF తమ 1ితరFల Pంట-9ా#S"బట-C
లయ ల;%ా ఎంచబ(f#S; 1ితరFల Pండ6 క; 12దw లsౖన రF ఇరFవ
సంవతqరమ ల; nదల;" అంతక; 12ౖవయసుqగల9ా#?r తమ తమ 1LరFల
లsకపKారమ ఒకరF%ా T:ంచబ(f PQ9ా మంరప ZLవేయ
ప"9ా#?rయ ం(f#S. 25 ఇWా\PÚ య ల ేవ(ైన PQ9ా తన జనులక;
T:మ4 దయేZియ Tx`డ గనుక 9ారF "తమ PQరషలమ లk
"9ాసమ ేయ దుర"య 26 లయ ల;కcడ ఇక]దట గ (xరమ T:ౖనను
x" ZLవర?rన ఉపకరణ మ లT:ౖనను ¹య ప"లద"య xదు
Z2లVెdను. 27 xదు ఇAdన కడవ#S యజ® నుబట-C లయ లలk ఇరFవ
సంవతqరమ ల; nదల;" అంతక; 12ౖవయసుqగల9ారF ఎంచబ(f#S. 28 రF
అహ#ను సంతJ9ా#S ేJI\ంద ప" చూచుటక;ను, 9ా#S వశమ ననున`

PQ9ా మంర ZLవర?r ¯ాలలలkను గదులలkను ఉంచబ(fన సకలన
పKJÌి¡ తవసు
N వలను z ేయ టక;ను, ేవ" మంర ZLవర?rన ప""
Vx#Sంచుటక;ను, 29 స"`¥ #tటMC ను T:ౖ9Eదమ నక; త%Sన సన`ప 1ిం(f"
పల;సుల" ´¢జమ లను 12నమ లk ాల;d x"" 1Lల;dx""
TxTxVధన ప#Sమణమ ల; గల9ాట-" లతగల9ాట-" Vx#Sంచుటక;ను,
30 అనునమ ఉదయ ¯ాయంాల మ లయందు PQ9ానుగ#Sdన సు
N J
ాటల; ాడ టక;ను, VWా\ంJనమ లలkను, అమ9ాసలలkను
పండగలలkను PQ9ాక; దహనబల;లను అ#SuంపవలZిన
సమయమ ల"`ట-లkను, లsకక; స#SPQన9ారF వంతp పKారమ "తమ
PQ9ా స"`¥" ZLవ జ#S%Sంచుటక;ను "య!ంపబ(f#S. 31 సమజప
గ (xరమ ను ాాడటయ , ప#Sదz సÍ లమ ను ాాడటయ , 32 PQ9ా
మంరప ZLవ సంబం¥ంAన పనులలk 9ా#S సదరFలగ అహ#ను
సంతJ9ా#SI స}యమ ేయ టయ 9ా#SI "య!ంపబ(fన
ప"PQయ ం(ెను.
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1 అహ#ను సంతJ9ా#SI క>%Sన వంతpలవన%ా, అహ#ను క;మరFల; Txxబ
అáహÑ ఎ>యజరF ఈxమరF. 2 Txxబ ను అáహÑయ ను సంతJలక;ండ
తమ తం(fKకంటM మ ందు%ా చ"P#S గనుక ఎ>య జరFను ఈxమరFను
యజకత మ జరFపచువAd#S. 3 xదు ఎ>యజరF సంతJ9ా#Sలk
¯ాోక;ను ఈxమరF సంతJ9ా#Sలk అ¨ßలsక;ను ఏరuరA, 9ా#S 9ా#S

జనమ ±క లsకనుబట-C ప" "య!ంెను. 4 9ా#S" ఏరuరచుటలk
ఈxమరF సంతJ9ా#Sలk" 12దwలకంటM ఎ>యజరF సంతJ9ా#Sలk" 12దwల;
అ¥క;ల;%ా కనబ(f#S గనుక ఎ>యజరF సంతJ9ా#Sలk పదుTxరFగ రF తమ
1ితరFల Pంట-9ా#SI 12దwల;%ాను, ఈxమరF సంతJ 9ా#Sలk ఎ"!మం
తమ తమ 1ితరFల Pంట-9ా#SI 12దwల;%ాను "య!ంపబ(f#S. 5 ఎ>యజరF
సంతJలk" 9ారFను, ఈxమరF సంతJ9ా#Sలk ందరFను ేవ"I
పKJÌి¡ తpలగ అ¥ారFలsౖ య ం(f#S గనుక xమ ప#Sదz సÍ లమ నక;
అ¥ారFల;%ా ఉండట?r *టB
6 9EZి వంతpల; పంచు"#S. 6 లయ లలk
WాZిN %ానున` T:తTEల; క;మరFడగ Ì2మయ #ాà ఎదుటను, అ¥పతpల
PQదు టను, యజక;(ైన ¯ాోక; ఎదుటను, అబµxరF క;మరF(ైన
అ¨ßలsక; ఎదుటను, యజక;లPQదుటను, లయ ల PQదుటను, 1ితరFల
Pండ6 12దwలsౖన 9ా#S PQదుటను 9ా#S 1Lళ6 Ø xఖల; ేZ2ను; ఒక
ాతKలkనుం(f ±క 1ితరF" Pంట- *ట- ఎ>యజరF 1Lరటను ఇంకట- ఈx
మరF 1Lరటను ¬యబ(ెను. 7 nదట- *ట- PQయ#§బ నక;, #?ండవ
PQx యక;, 8 మడవ }#§మ నక;, Txల;గవ Wø±#§మ నక;, 9
అPదవ మÚయక;, ఆరవ ]య!నుక;, 10 ఏడవ హÅàనక;,
ఎ"!దవ అáయక;, 11 ¾!్మదవ Pషవక; పయవ Ì2కTxక;
పదండవ ఎలÌీబ నక;, 12 పం(ెKండవ య×మ నక;, 13 పదుమడవ
హÑాuక;, పదుTxల;గవ PQÌ2బµబ నక;, 14 పదునPదవ ëల¶క;,
పదుTxరవ ఇ¤4రFనక;, 15 పదుTEడవ ¨¼yరFనక;, పదుT:"!దవ
హ1ిu ZLqసునక;, 16 పంొ!్మదవ 12తహయక; ఇరFవయవ

PQ¨¼జ³ల;నక;, 17 ఇరFవ±కటవ య×నునక;, ఇరFవ #?ండవ
%ామల;నక;, 18 ఇరFవ మడవ ెలయక;, ఇరFవTxల;గవ
మయజjక; ప(ెను. 19 ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S 1ితరFడగ
అహ#నునక; ఆజj®1ింAన కటC డ పKారమ %ా 9ారF తమ పదz Jపన
PQ9ా మంరమ లk పK9EhంA ేయవలZిన ZL9ాధర4మ ఈలగ న
ఏ#ాuటB ఆPQను. 20 WÌింAన ల సంతJ9ా#?వరన%ా అమÖమ సంతJలk
షబµPల;ను, షబµPల; సంతJలk PQ¨¼xహÑను, 21 #?హబµ Pంట-లk
అన%ా #?హబµ సంతJలk 12దw9ా(ైన ఇÌీª యయ ను, 22 ఇ¯ాú#§ య లలk
Ì2లk¹తpను, Ì2లk¹తp సంతJలk యహతpను, 23 ¨¼బ¢Kను సంతJలk
12దw9ా(ైన PQ#§య, #?ండవ9ా(ైన అమ#ా, మడవ9ా(ైన యహyPల;,
Txల;గవ9ా(ైన PQ?4యమ ల;ను, 24 ఉyè Pల; సంతJలk ]ాయ ను
]ా సంతJలk ా]రFను, 25 ఇÌీª య సంతJలk జ?క#ాయ ను, 26 #ా#§
సంతJలk మహ>, మÌి అను9ారFను యహy యహÑ సంతJలk
బ¿T°య ను. 27 యహyయహÑవలన #ా#SI క>%Sన క;మరFలsవరన%ా బ¿T°
హమ జకcరF ఇáK. 28 మహ>I ఎ>యజరF క>%?ను, "I క;మరFల;
లకP#S. 29 ×షp ఇంట-9ాడ అన%ా ×షp క;మరFడ PQర¨¼4Pల;. 30
మÌి క;మరFల; మహ> ఏెరF PQ#§¹తp,రF తమ 1ితరFల
Pండ6 నుబట-C ల య ల;. 31 రFను తమ సదరFలsౖన అహ#ను
సంతJ9ారF ేZినటB
6 #ాజ?ౖన xదు ఎదుటను ¯ాోక; అ¨ßలsక; అను
యజక;లలkను లయ లలkను 1ితరFల Pండ6 12దwలPQదుటను
తమలkనుండ 1ితరFల Pంట- 12దwలక;ను తమ Aన` సదరFలక;ను *టB
6

9EZి"#S.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 25
1 మ#Sయ xదును Z2ౖTx¥పతpల;ను ఆ¯ాప... ¨Áమను PQదూతను
అను9ా#S క;మరFలలk ంద#S" ZLవ"!తN  పKేకపరA, Zిx#ాలను
స రమండలమ లను xళమ లను 9ాPంచుచు పKకట-ంచునటB
6 %ా
"య!ంA#S ఈ ZL9ావృJN "బట-C P#ాuటMౖన 9ా#S సంఖ PQంతయన%ా 2
ఆ¯ాప క;మరFలలk #ాజjజ® పKారమ %ా పKకట-ంచుచు, ఆ¯ాప
ేJI\ందనుండ ఆ¯ాప క;మరFలsౖన జకcరF ãZLప T:తTx అష #³ల
అను9ారF. 3 PQదూతను సంబంధులలk సు
N J ాటల; ాడచు PQ9ాను
సు
N Jంచుట?r Zిx#ాను 9ాPంచుచు పKకట-ంచు తమ తం(fKPQన PQదూతను
ేJ I\ందనుండ PQదూతను క;మరFలsౖన %?దల జ?#§ PQషయ హషబµ
మJN x అను ఆరFగ రF. 4 ¨Áమను సంబంధులలk ¨Áమను క;మరFలsౖన
బ× యహÑ మతN Tx ఉyè Pల; Ì2బPల; PQ#§¹తp హనTx హTx
ఎÚయx %SదwÚN #మ]్తPQజ?రF ±Ì2Ëాా మలk6J ¬రF
మహyãతp అను9ారF. 5 రందరFను ేవ" 9ాక;Vషయమ లk #ాàనక;
ºరద#Sîయగ ¨Áమను±క క;మరFల;. ¨Áమను సంతJ" %tపuేయ ట?r
ేవడ ¨Áమనునక; పదునల;గ రF క;మరFలను మ గ¶ రF క;మ#?Nలను
అను గ\¨©ంA య ం(ెను. 6 రందరF ఆ¯ాపనక;ను PQదూ తనునక;ను
¨Áమనునక;ను #ాà ేZియ న` కటC డ పKారమ PQ9ా Pంట-లk
xళమ ల; స ర మండలమ ల; Zిx#ాల; 9ాPంచుచు %ానమ ేయ చు,

తమ తం(fK ేJI\ంద ేవ" మంరప ZLవ జ#S%Sంచు చుం(f#S. 7 PQ9ాక;
%ానమ ేయ టలk TEరFu ంన తమ సదరFల కcడనున`
పKణ లsౖన ాటక;ల లsక #?ండవందల ఎనుబ PQ"!. 8 xమ ేయ
ZLవ Vషయమ లk 1ిన`య" 12దwయ" గ రFవ" hషpడ" ´éదమ లక;ండ
వంతpలర?r *టB
6 9EZి#S. 9 nదట- *ట- ఆ¯ాపవంశమందున` ãZLప 1Lరట
ప(ెను, #?ండవ %?దల 1Lరట ప(ెను, డను " సదరFల;ను
క;మరFల;ను పం(ెKండగ రF. 10 మడవ జకcరF 1Lరట ప(ెను, డను
" క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 11 Txల;గవ PyK 1Lరట
ప(ెను, డను " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 12
అPదవ T:తTx 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను
పం(ెKండగ రF. 13 ఆరవ బ×యహÑ 1Lరటప(ెను, " క;మరFల;ను
సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 14 ఏడవ PQష#³ల 1Lరట ప(ెను, "
క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKం డగ రF. 15 ఎ"!దవ PQషయ
1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 16
¾!్మదవ మతN Tx 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను
పం(ెKండగ రF. 17 పయవ Ìి] 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను
సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 18 పదండవ అజ#³ల; 1Lరట ప(ెను, "
క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 19 పం(ెKండవ హషబµ 1Lరట
ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 20 పదుమడవ
షబµPల; 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF.
21 పదుTxల;గవ మJN x 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను

పం(ెKండగ రF. 22 పదునPదవ PQ#³¹తp 1Lరట ప(ెను, "
క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 23 పదుTxరవ హనTx 1Lరట
ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 24 పదుTEడవ
±Ì2Ëాా 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF.
25 పదుT:"!దవ హTx1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను
పం(ెKండగ రF. 26 పంొ!్మదవ మలk6J 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను
సదరFల;ను పం(ెKం డగ రF. 27 ఇరFవయవ ఎÚయx 1Lరట ప(ెను,
" క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 28 ఇరFవ ±కటవ
¬రF 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 29
ఇరFవ #?ండవ %SదwÚN 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను
పం(ెKండ గ రF. 30 ఇరFవ మడవ మహyãతp 1Lరట ప(ెను, "
క;మరFల;ను సదరFల;ను పం(ెKండగ రF. 31 ఇరFవ Txల;గవ
#మ]్తPQజ?రF 1Lరట ప(ెను, " క;మరFల;ను సదరFల;ను
పం(ెKండగ రF.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 26
1 x రాలక;ల V´µగమ ను గ#Sdన. ఆ¯ాప...క;మరFలలk Å#³
క;మరF(ైన Ì2లsమ ÅరహÑ సంతJ9ాడ. 2 Ì2లsమ క;మరFల;
ఎవరన%ా జ?క#ా జ³షp
¡ డ, PQºయ9Eల; #?ండవ9ాడ, జ?బx మడవ9ాడ,
య¬`Pల; Txల¶ వ9ాడ, 3 ఏలమ అPదవ9ాడ, PQహTxను
ఆరవ9ాడ, ఎలkPT:ౖ Pడవ9ాడ. 4 ేవడ ఓబéెోమ ను ఆర ంA

అత"I క;మరFలను దయేZ2ను; 9ా#?వరన%ా Ì2మయ జ³షp
¡ డ, PQజj
బµదు #?ండవ9ాడ, ã9ాహÑ మడవ9ాడ, WాారF Txల¶ వ9ాడ, T:తTEల;
అPదవ9ాడ, 5 అ]్మPల; ఆరవ9ాడ, ఇWాîఖరF ఏడవ9ాడ, 12య లs6ై
PQ"!దవ9ాడ. 6 9ా" క;మరF(ైన Ì2మయక; క;మరFల; పట-C #S; 9ారF
ప#ా క\మ Wాల;లsౖయ ం(f తమ తం(fK Pంట-9ా#SI 12దwలsౖ#S. 7 Ì2మయ
క;మరFల; ఒJ` #?âాPల; ఓబéదు ఎలèబµదు బలఢలsౖన అత"
సదరFల; ఎÚహÑ Z2మా. 8 ఓబéెోమ క;మరFలsౖన రFను #S క;మ
రFల;ను #S సదరFల;ను అరFవ Pదw రF, 9ారF తమ ప"ేయ టలk
మంA గట-C 9ారF. 9 Ì2లsమక; క>%Sన క;మరFల;ను సదరFల;ను
ప#ాక\మWాల;ల;, రF పదుT:"! మం. 10 #ా#§య లలk ¯ా
అను9ా"I క>%Sన క;మరFల; ఎవరన%ా జ³షp
¡ డగ Ìి]; డ జ³షp
¡ డ
ాకPనను 9ా" తం(fK 9ా" జ³ష¡ ´µగసుÍ"%ా ేZ2ను, 11 #?ండవ9ాడగ
¨©Úయ, మడవ9ాడగ టMబలహÑ, Txల¶ వ9ాడగ జ?క#ా, ¯ా
క;మరFల;ను సదరFల;ను అందరF క>Zి పదుమ గ¶ రF. 12 ఈలగ న
ఏ#ాuటMౖన తరగతpలనుబట-C PQ9ా మంరమ లk వంతpల పKారమ %ా
తమసదరFల; ేయ నటB
6 ZLవేయ టక; ఈ x రాల క;ల;, అన%ా
9ా#Sలk" 12దwల; జ9ాబ xరFల;%ా "య !ంపబ(f#S. 13 Aన`ల³!
12దwల³! 1ితరFల Pంట- వరFసనుబట-C ±క x రమ TUదw
ావ>య ండట?r 9ారF *టB
6 9EZి#S. 14 తరFuతటBC ావ> Ì2లsమక; ప(ెను,
V9Eకమ గల ఆలkచన కరN PQన అత" క;మరFడగ జ?క#ాక; *ట-9Eయ%ా,
ఉతN రపతటBC ావ> 9ా"I ప(ెను, 15 ఓబéెోమ నక; దfణప9:ౖప ావ>య

అత" క;మరFలక; అసు1ీuమను ఇంట-ావ>య ప(ెను. 16 షp1ీuమ నక;ను
¯ాక;ను పడమట- తటBCన నున` షలs6?తp గ మ4మ నక; ఎక;
#ాజమర¶ మ ను ాచు టక; *ట- ప(ెను. 17 తరFuన లయ లsౖన ఆరFగ రFను,
ఉతN రమ న నమ నక; నల;గ రFను,దfణమ న నమ నక; నల;గ రFను,
అసు1ీuమ TUదw ఇదw #SదwరFను, 18 బయట x రమ TUదwను పడమర%ా
ఎIవ #ాజమర¶ మ TUదwను నల;గ రFను, 9:ల;పట- Kవయందు ఇదw రFను
ఏ#ాuటMౖ#S. 19 Å#³ సంతJ9ా#Sలkను #ా#§య లలkను x రమ క"12టC B9ా#SI
ఈలగ వంతpలPQను. 20 కడక; లయ లలk అ¨ßయ అను9ాడ ేవ"
మంరప బÐకసమ ను పKJÌి¡ తమ లగ వసు
N వల బÐకసమ లను
ాచు9ాడ%ా "య!ంపబ(ెను. 21 లxwను క;మరFలను
గ#Sdన%?#ª య (ైన లxwను క;మరFల;, అన%ా %?#ªయ లsౖ తమ 1ితరFల
Pండ6 క; 12దwలsౖయ న`9ా#S" గ#Sdన. 22 PQ¨ßPÚ క;మరFలsౖన
జ³xమ ను 9ా" సదరF(ైన ã9Eల;ను PQ9ా మంరప
బÐకసమ లక; ావ>ాయ 9ారF. 23 అమÖ]య ల; ఇ¯ాú#§య ల;
¨¼బ¢Kయ ల; ఉyè PÚయ ల; అను9ా#S" గ#Sdన. 24 ¹ÌL క;మరF(ైన
%?#ª మ నక; పట-C న Ì2బPల; బÐకసమ ]ద పK¥x"%ా "య!ంపబ(ెను.
25 ఎÚPQజ?రF సంతJ9ారగ Ì2బPల; సదరFల; ఎవరన%ా 9ా"
క;మరF(ైన #?హబµ, #?హబµ క;మరF(ైన PQషయ, PQషయ క;మరF(ైన
PQ#ామ , PQ#ామ క;మరF(ైన ,  క;మరF(ైన Ì2లk]తp.
26 PQ9ా మంరమ ఘనమ %ా కట-C ంచుట?r #ాజ?ౖన xదును 1ితరFల
Pంట- 12దwల;ను సహ¯ాK¥పతpల;ను శx¥పతpల;ను Z2ౖTx¥పతpల;ను 27

య దz మ లలk పటBC" పKJÌి¡ ంAన ల6 ¯మ 4 ఉన` బÐకసమ లక;
Ì2లk]తpను 9ా" సదరFల;ను ావ> ాయ 9ా#?r#S. 28 ºరద#Sî
సమPల;ను ×షp క;మరF(ైన ¯êల;ను TEరF క;మరF(ైన అబé`రFను
Z2రయ క;మరF(ైన ã9ాబ ను పKJÌి¡ ంAన ¯మ4ంతయ Ì2లk]తp
ేJI\ందను 9ా" సదరFల ేJI\ందను ఉంచబ(ెను. 29
ఇ¯ాú#§య లనుగ#Sdన9ా#Sలk ?న Txయ ను 9ా" క;మరFల;ను
బయట-ప" జ#S%Sంచుట?r ఇWా\PÚయ లక; లüక;ల;%ాను
Txయ¥పతpల;%ాను "య!ంపబ(f#S. 30 ¨¼బ¢Kయ లను గ#Sdన.
హషబµయ ను 9ా" సదరFల;ను ప#ాక\మ Wాల;ల;ను 9EP"` Pడ
వందల సంఖగల9ారF, రF ±#ాwను ఈవల పడమట- 9:ౖపననుండ
ఇWా\PÚయ ల ]ద PQ9ా ZLవను గ#Sdన 9ాట"`ట- Vషయమ లkను
#ాà "య!ంAన ప"Vషయమ లkను 12ౖVx రణకరN ల;%ా "య!ంపబ(f#S.
31 ¨¼బ¢Kయ లను గ#Sd న. ¨¼బ¢Kయ ల 1ితరFల Pంట- 12దwలంద#SI
PQ#§య 12దwయPQను. xదు ఏల;బ(fలk నల;వయవ సంవతqరమ న
9ా#S సంగJ Vx#Sంప%ా 9ా#Sలk %Sలదు ేశమ లk" యజ³రFనందున` 9ారF
ప#ాక\మ Wాల;ల;%ా కనబ(f#S. 32 ప#ాక\మWాల;లగ 9ా" సదరFల;
#?ండ9Eల ఏడవందలమం Pంట- 12దwల;%ా కనబ(f#S, xదు #ాà ేవ"
సంబంధన ారమ ల Vషయమ లkను #ాజారమ ల Vషయమ లkను
రబé య ల ]దను %ాºయ ల]దను మనÌLª అరz%తKప 9ా#S ]దను
9ా#S" "య!ంెను.
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1 జనసంఖనుబట-C ఇWా\PÚయ ల 1ితరFల Pంట- .12దwల; సహ¯ాK¥పతpల;
శx¥పతpల; అను9ా#S లsకనుగ#Sdన, అన%ా ఏ#ాuటMౖన వంతpల
Vషయమ లk ఏటäట T:లవంతpన #ాàనక; ZLవేZిన9ా#S" గ#Sdన. #S
సంఖ PరFవ Txల;గ 9Eల;. 2 nదట- T:లను nదట- ´µగమ ]ద
జáw Pల; క;మరF(ైన యాబµమ అ¥పJ%ా ఉం(ెను; 9ా" ´µగమ లk
ఇరFవ Txల;గ 9Eల మం య ం(f#S. 3 12#?à సంతJ 9ా#Sలk ఒకడ nదటT:ల Z2ౖTx¥పతpలకంద#SI అ¥పJ%ా ఉం(ెను. 4 #?ండవ T:ల వంతp
అ¨ßయ (ైన ోైయ అత" ´µగప9ా#Sయ ఆPQను; అత"
´µగమందు !Å6తp అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ
Txల;గ 9Eలమం. 5 మడవ T:లను PQయx క;మరFడను
స´µమ ఖుడనగ బ¿Txయ అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF
ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం. 6 ఈ బ¿Txయ ఆ మ పuమం
ప#ాక\మWాల;లలk ఒక(ై ఆ మ పu మంI అ¥పJPQ య ం(ెను; అత"
´µగమందు అత" క;మరF(ైన అ]్మజjబµదు ఉం(ెను. 7 Txల;గవT:లను
ã9ాబ సదరF(ైన అWా¨Áల; Txల;గవ అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత"
క;మరF(ైన జ?బx అత" తరF9ాత అ¥పJయPQను, అత" ´µగమ లk
ే#Sన9ారF ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం. 8 అPదవ T:లను ఇWా\¨Á ¬య (ైన
షవú◌ూతp అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ Txల;గ
9Eలమం. 9 ఆరవ T:లను ెÅయ (ైన ఇ?షpనక; పట-C న ఈ#ా అ¥పJ%ా

ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం. 10 ఏడవ
T:లను ఎâాKPమ సంతJ9ాడను 12లkయ డT:ౖన ¨Áలsసుq అ¥పJ%ా
ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం. 11
ఎ"!దవ T:లను జ?ర¨ßయ ల సంబంధుడనుహÑా¬య డT:ౖన Zిబ¿Ë?r
అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం.
12 ¾!్మదవ T:లను బ¿Tx]య ల సంబంధుడను అTx¬య డT:ౖన
అáPQజ?రF అ¥పJ%ా ఉం(ెను, అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ Txల;గ
9Eలమం. 13 పయవ T:లను జ?ర¨ßయ ల సంబంధుడను T:టùా
¬య డT:ౖన మహ#?r అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF ఇరFవ
Txల;గ 9Eలమం. 14 పదండవ T:లను ఎâాKPమ సంతJ9ాడను 1ి#ా
య డT:ౖన బ¿Txయ అ¥పJ%ా ఉం(ెను, అత" ´µగ మ లk ే#Sన9ారF
ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం. 15 పం(ెKండవ T:లను ఒ¬`Pల; సంబంధుడను
T:టùా¬య డT:ౖన ¨¼లwP అ¥పJ%ా ఉం(ెను; అత" ´µగమ లk ే#Sన9ారF
ఇరFవ Txల;గ 9Eలమం. 16 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల
%తKమ ల]దనున`9ా#S Vవర¤దన%ా,  క;మరF(ైన ఎÚPQజ?రF రబé
య లక; అ¥పJ%ా ఉం(ెను, మయా క;మరF(ైన Ì2పట Ìి¹య లక;
అ¥పJ%ా ఉం(ెను, 17 ?మ Pల; క;మరF(ైన హషబµ లయ లక;
అ¥పJ%ా ఉం(ెను, ¯ాోక; ఆహ#య లక; అ¥పJ%ా ఉం(ెను. 18 xదు
సదరFలలk ఎÚహÑ అను ఒకడ యx9ా#SI అ¥పJ%ా ఉం(ెను,
!ఖPల; క;మరF (ైన ఒ] ఇWాîఖ#§య లక; అ¥పJ%ా ఉం(ెను, 19
ఓబx క;మరF(ైన ఇష4య జ?బలcయ లక; అ¥ పJ%ా ఉం(ెను,

అyKPల; క;మరF(ైన PQ#§¹తp నâాNÚయ లక; అ¥పJ%ా ఉం(ెను, 20
అజజjహÑ క;మరF(ైన ÌLయ ఎâాKP]య లక; అ¥పJ%ా ఉం(ెను,
మనÌLª అరz%తKప9ా#SI 12xయ క;మరF (ైన ã9Eల; అ¥పJ%ా ఉం(ెను,
21 %Sలదులkనున` మనÌLª అరz%తKప9ా#SI జ?క#ా క;మరF(ైన ఇోw అ¥పJ%ా
ఉం(ెను, బ¿Tx]య లక; అబé`రF క;మరF(ైన యహPల; అ¥పJ%ా
ఉం(ెను, 22 xయ లక; PQ#}మ క;మరF(ైన అజ#³ల; అ¥పJ%ా
ఉం(ెను. రF ఇWా\Pల; %తKమ లక; అ¥పతpల;. 23 ఇWా\PÚయ లను
ఆాశ నmతKమ లంతమం%ా ేయ దున" PQ9ా Z2లVAdయ ం(ెను
గనుక ఇరFవPండ6 nదల;" అంతక; తక;వ వయసుq గల9ా#S"
xదు జనసంఖయందు ేరdలదు. 24 జన సంఖేయ Vషయమ న
ఇWా\PÚయ ల]I Åపమ వAdనందున Z2రయ క;మరF(ైన ã9ాబ
x" ేయTxరంంెTE %ా" x" మ %SంపకPQను; ాబట-C జనసంఖ
nతN మ xదు #ాà వృxNంత గ\ంథమ లలk ేరdబడలదు. 25 #ాà
బÐకసమ ల]ద అºPల; క;మరF(ైన అజj49:తp "య!ంపబ(ెను;
అPే లమ లలkను పటC ణమ లలkను %ా\మమ లలkను దుర¶ మ లలkను
ఉండ ఆZిN ]ద ఉè య క;మరF(ైన PQTxxను "య!ంపబ(ెను. 26
లమ లk ప"ేయ 9ా#S]దను, భ!దును` 9ా#S]దను ?లcబ
క;మరF(ైన ఎyK "య!ంప బ(ెను. 27 xKmటల]ద #ామ¬య (ైన
Ìి]య , xKmటల ఆxయన xKÔరసమ "ల;వేయ ట6 ]ద
ÌిÌీ4య (ైన జëw య "య!ంపబ(f#S. 28 Ì2ÓLల పKేశమ ననుండ ఒÚవ
ెట6]దను ¤(fెట6]దను %?ే#§య (ైన బయý హTxను "య!ంపబ(ెను;

నూT: ట6 ]ద ã9ాషp "య!ంపబ(ెను. 29 ా#నులk ¤య
పవల]ద ా#య (ైన ÌిటKPయ , లkయలలk" పవల]ద అద6 P
క;మరF(ైన ాాతpను "య!ంపబ(f#S. 30 ఒంటMల]ద ఇా4PÚయ (ైన
ఓáల;ను, %ా(fదల]ద ¤#T°¬ య (ైన PQ¨¼xహÑను "య!ంపబ(f#S.
31 %tఱÃ ల ]ద హ%§\య (ైన యyà "య!ంపబ(ెను. రందరF xదు
#ాàక;న` ఆZిN ]ద "య!ంపబ(fన య¥పతpల;. 32 xదు 1ినతం(fKPQన
ãTxxను V9Eకమ గల ఆలkచనకరN PQ య ం(ెను గనుక అతడ WాZిN %ా
"య!ంపబ(ెను, హÅ4 క;మరF(ైన PQ¨ßPల; #ాà క;మరFల±దw
ఉండటక; "య!ంపబ(ెను. 33 అ¨ß12ల; #ాàనక; మంJK, అ#§య (ైన
హÉÌ2ౖ #ాàనక; డ. 34 అ¨ß12ల; చ"Pన]దట బ¿Txయ
క;మరF(ైన PQయxయ ను అబµ xరFను మంతpKలsౖ#S; ã9ాబ
#ాà±క ZLనక; అ¥పJ%ా "య!ంపబ(ెను.
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1 %తKమ ల 12దwలను, వంతpలపన #ాàనక;... ZLవేయ అ¥పతpలను
సహ¯ాK¥పతpలను, శx¥పతpలను, #ాàనక;ను #ాàక;మరFలక;ను
క>%Sయ న` యవతp
N చ#ాZిN ]దను ZిÍ #ాZిN ]దను ఉన` అ¥పతpలను, అన%ా
ఇWా\PÚయ ల 12దwలనంద#S" #ాàTUదw నున` ప#S9ారమ ను
ప#ాక\మWాల;లను ZL9ా సంబంధులsౖన ప#ాక\మ Wాల;లనంద#S" #ాజగ xదు
PQరష లమ నందు సమకc#?dను. 2 అపడ #ాజ?ౖన xదు లA "ల;వబ(f
ఈలగ Z2లVెdనుTx సదరFల#ా, Tx జనుల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f;

PQ9ా "బంధన మందసమ నక;ను మన ేవ" ాద1ీఠమ నక;ను
Vశ\మ¯ాÍనమ %ా ఉండటక; ఒక మంరమ కట-C ంచ వలsన" TEను Tx
హృదయమందు "శdయమ ేZి" సమసN మ ZిదzపరAJ". 3 అPే వ
య దz మ ల; జ#S%SంA రకN మ ఒ>IంAన9ాడవ గనుక వ Tx Txమ మ నక;
మంరమ ను కట-C ంచకcడద" ేవడ Txక; ఆజ® ఇెdను. 4
ఇWా\PÚయ ల]ద "తమ #ాàT:ౖ య ండటక; ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా Tx తం(fK Pంట-9ారంద#Sలkను నను` ÅరFT:ను, ఆయన
యx%తKమ ను, యx%తKప9ా#Sలk పK¥xనన%ా Tx తం(fK Pంట-" Tx
తం(fK Pంట-లk నను`ను ఏరuరచు" Txయందు ఆయన దయచూ1ి
ఇWా\PÚయ ల]ద #ాà%ా "య!ంAయ Tx`డ. 5 PQ9ా Txక;
అTEకమం క;మరFలను దయేZి య Tx`డ, అPే ఇWా\PÚయ ల12ౖ"
PQ9ా #ాజZిం}సనమ ]ద కcరFdండటక; ఆయన Tx
క;మరFలంద#Sలk ¯లa¹నును ÅరF" ఆయన Tx ఈలగ Z2లVెdను 6
TEను  క;మరF(ైన ¯లa¹నును Txక; క;మరF"%ా ఏరuరచు"
య Tx`ను, TEను అత"I తం(fKT:ౖయ ందును అతడ Tx మంరమ ను Tx
ఆవరణమ లను కట-C ంచును. 7 మ#Sయ TEట-నమ న ేయ చున`టB
6 అతడ
¥ైరమ వ¨©ంA Tx ఆజ® లను Tx TxయVధులను అనుస#SంAనPQడల,
TEనత" #ాజమ ను "తమ ZిÍ రపరచుదును. 8 ాబట-C ]రF ఈ
మంAేశమ ను ¯ా సÍ ~మ %ా అనుభVంA, ] తరF9ాత ] సంతJ9ా#SI
Wాశ త ¯ా సÍ ~మ %ా x"" అపu %SంచునటB
6 ] ేవ(ైన PQ9ా
]IAdన యజ® ల"`య ఎట-C 9Ù ె>Zి" 9ాట-" %?rను(f అ" PQ9ా

సమజమ నక; ే#Sన ఇWా\PÚయ లందరF చూచుచుండగను మన ేవడ
ఆలIంచుచుండగను TEను !మ 4ను ¨¼చd#Sక ేయ చుTx`ను. 9 ¯లa¹Tx,
Tx క;మరF(x,  తం(fK±క ేవ(ైన PQ9ా అంద#S హృదయమ లను
ప#SWó¥ంచు9ాడను, ఆలkచనల"`ట-" సంకలuమ ల"`ట-" ఎ#S%Sన9ాడT:ౖ
య Tx`డ. వ ఆయనను ె>Zి" హృదయపర కమ %ాను మనః
పర కమ %ాను ఆయనను ZLVంచుమ ,ఆయనను 9:దIనPQడల ఆయన
క; పKతmమగ ను, వ ఆయనను Vస#SèంAనPQడల ఆయన "ను`
"తమ %ా KZి 9Eయ ను. 10 ప#Sదz సÍ లమ %ా ఉండటక; ఒక మంరమ ను
కట-C ంచుట?r PQ9ా "ను` ÅరF"న సంగJ మనసుqనక; ెచుd"
¥ైరమ వ¨©ంA ప" జ#S%Sంపమ . 11 అపడ xదు మంటపమ నక;ను
మంరప కటC డ మ నక;ను బÐకసప Wాలలక;ను ¤డ గదులక;ను లkప>
గదులక;ను కరFణx1ీఠప గI" PQ9ా మంరప ఆవరణమ లక;ను 12
9ాట- చుటBCనున` గదులక;ను ేవ" మంరప బÐకసమ లక;ను పKJÌి¡త
వసు
N వల బÐకస మ లక;ను xను ఏ#ాuటBేZి ZిదzపరAన మచుdలను తన
క;మరF(ైన ¯లa¹నునక; అపu%Sంెను. 13 మ#Sయ యజక;ల;ను
లయ ల;ను ZLవేయవలZిన వంతpల పట«C య ను, PQ9ా మంరప
ZLవనుగ#Sdన పట«C య ను, PQ9ా మంరప ZL9Ùపకరణమ ల పట«C య ను
xదు అత"కపu%Sంెను. 14 మ#Sయ ఆయ ZL9ాక\మ మ లక; ావలZిన
బం%ారF ఉపకరణమ ల"`ట-" ేయ ట?r PQతN pపKారమ బం%ారమ ను, ఆ
య ZL9ాక\మమ లక; ావలZిన 9:ం(f ఉపకరణమ ల"`ట-" ేయ ట?r PQతN p
పKారమ 9:ం(f" xదు అత" కపu%Sంెను. 15 బం%ారF ºపసN ంభమ లక;ను

9ాట- బం%ారF పK!ెలక;ను ఒక ºపసN ంభమ నక;ను x" పK! ెలక;ను
ావలZినంత బం%ారమ ను ఎతp
N పKారమ %ాను, 9:ం(f ºపసN ంభమ లలk
ఒక ºపసN ంభమ నక;ను, x" x" పK!ెలక;ను ావలZినంత 9:ం(f"
PQతN p పKారమ %ాను, 16 స"`¥#tటMC ల; ఉంచు ఒక బల6 క; ావలZినంత
బం%ారమ ను ఎతp
N పKా రమ %ాను, 9:ం(fబల6 లక; ావలZినంత 9:ం(f", 17
మ ండ6 ంక;లక;ను %ST:`లక;ను ాతKలక;ను ావలZినంత అచd
బం%ారమ ను, బం%ారF %ST:`లలk ఒక %ST:`క; ావలZినంత బం%ారమ ను
ఎతp
N పKారమ %ాను 9:ం(f %ST:`లలk ఒక %ST:`క; ావలZినంత 9:ం(f"
PQతN p పKారమ %ాను, 18 ధూప1ీఠమ నక; ావలZినంత పటమ 9Eయబ(fన
బం%ారమ ను ఎతp
N పKారమ %ాను, #?కల; Vప" PQ9ా "బంధన
మందసమ ను కప ?రబ ల 9ాహనమ ±క మచుdనక; ావలZినంత
బం%ార మ ను అత" కపu%Sంెను. 19 ఇVయ"`య అపu%SంAPQ9ా
హసN మ Tx]I వAd PÀ మచుdల ప" యంతయ 9ాKతమలమ %ా
Txక; TE#?uను అ" ¯లa ¹ను ె12uను. 20 మ#Sయ xదు తన
క;మరF(ైన ¯లa¹ను ె1ిuన ేమన%ావ బలమ ం ¥ైరమ
ెచుd" PÀ ప" పనునుమ , భయపడ క;ండమ , 9:రవక;ండమ , Tx
ేవ(ైన PQ9ా కcడ నుండను; PQ9ా మంరప ZLవను
గ#Sdన ప"యంతయ వ మ %Sంచువరక; ఆయన "ను` ఎంతమతKమ ను
Vడవక య ండను. 21 ేవ" మంర ZLవయంతట-I" యజక;ల;ను
లయ ల;ను వంతpలపKా రమ ఏ#ాuటMౖ#S;  యజ® క; బదుzలsౖయ ం(f PÀ
ప" యంతట-" T:ర9EరFdట?r ఆ య పనులయందు పKణ లsౖన 9ారFను

మనఃపర కమ %ా ప"ేయ 9ారFను అ¥ పతpల;ను జనులందరFను క;
స}య లగ దురF.
న వృxNంతమ ల; nదట- గ\ంథమ 29
1 రF9ాత #ాజ?ౖన xదు సర సమజమ ... ఈలగ Z2లVెdనుేవడ
ÅరF"న Tx క;మరF(ైన ¯లa¹ను ఇంకను లతాKయమ గల బµల;(ై
య Tx`డ, కటC బ¢వ ఆలయమ మనుషp"I ాదు ేవ(ైన PQ9ా³
గనుక ఈ ప" బహÑ %tపu. 2 TEను బహÑ%ా పKయసప(f Tx ేవ"
మంరమ నక; ావలZిన బం%ారప ప"I బం%ారమ ను, 9:ం(fప"I 9:ం(f",
PతN (fప"I ఇతN (f", Pనుపప"I ఇనుమ ను, కఱÃ ప"I కఱÃ లను,
%¤¥కప#ాళ6 ను, ెక;డ#ాళ6 ను, Vంైన వరÞ మ ల;గల పల;Vధమ ల#ాళ6 ను,
!I> 9:లగల TxTxVధ రత`మ లను ెల6చల;వ#ాP VWషమ %ా
సంాంAJ". 3 మ#Sయ Tx ేవ" మంమ ]ద Txక; క>%Sయ న`
మక;వేత TEను ఆ పKJÌి¡ తన మంరమ "!తN మ సంాంAయ ంAన
వసు
N వల; %ాక, Tx స ంతన బం%ారమ ను 9:ం(f" Tx ేవ" మంరమ
"!తN మ TE"ెdదను. 4 గదుల %డల #³క;మతక;ను బం%ారప ప"I"
బం%ారమ ను, 9:ం(fప"I 9:ం(f" ప"9ారF ేయ పKJVధన ప"I ఆరF9Eల
మణ గ ల ఓÓీరF బం%ారమ ను పదుTxల;గ 9Eల మణ గ ల పటమ
9Eయబ(fన 9:ం(f" ఇచుdచుTx`ను 5 ఈ నమ నPQ9ాక; పKJÌి¡ తమ %ా
మనఃపర కమ %ా ఇచుd 9ా#?వ#?rన ]లk ఉTx`#ా? 6 అపడ 1ితరFల
Pండ6 క; అ¥పతpల;ను ఇWా\PÚయ ల %తKప అ¥ పతpల;ను

సహ¯ాK¥పతpల;ను శx¥పతpల;ను #ాà ప"]ద "య!ంపబ(fన
అ¥పతpల;ను కలZి 7 మనఃపర కమ %ా ేవ" మంరపప"I ప9Eల
మణ గ ల బం%ారమ ను ఇరFవ9Eల మణ గ ల బం%ారప xKమ లను
ఇరFవ9Eల మణ గ ల 9:ం(f" మ పuయరF9Eల మణ గ ల PతN (f"
#?ండలmల మణ గ ల Pనుమ ను ఇAd#S. 8 తమ±దw రత`మ ల;న`9ారF
9ాట-" ెAd PQ9ామంరప బÐకసమ ]దనున` %?#ªయ (ైన
PQ¨ßPల;నక; ఇAd#S. 9 9ారF పరÞమనసుq PQ9ాక; ఇAdయ ం(f#S
గనుక 9ారF ఆలగ మనః పర కమ %ా ఇAdనందుక; జనుల; సంషప(f#S.
10 #ాజ?ౖన xదుకcడను బహÑ%ా సంషప(f, సమజమ పరÞమ %ా ఉండ%ా
PQ9ాక; ఇటB
6 ¯NతKమ ల; ె>6ంెనుమక; తం(fK%ానున` ఇWా\PÚయ ల
ే9ా PQ9ా, "రంతరమ వ ¯NxKరFúడవ. 11 PQ9ా,
భమాశమ లయందుండ సమసN మ ను  వశమ ; మ}త4~మ ను
ప#ాక\మమ ను పK´µవమ ను ేజసుqను ఘనతయ ³ ెందుచున`V;
PQ9ా, #ాజమ , వ అంద#S]దను "ను` అ¥పJ%ా ¨¼Adంచు"
య Tx`వ. 12 ఐశ రమ ను %tపuతనమ ను వలన కల;గ ను, వ
సమసN మ ను ఏల;9ాడవ, బలమ ను ప#ాక\మమ ను  xనమ ల;,
¨¼Adంచు 9ాడవను అంద#SI బలమ ఇచుd9ాడవను 9E. 13 మ ే9ా,
¤మ క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`మ , పK´µవమ గల 
Txమమ ను "యడచుTx`మ . 14 ఈ పKారమ మనఃపర కమ %ా ఇచుd
¯ామరÍ~మ మక;ండటక; TET:ంత మతKప9ాడను? Tx జనులsంత
మతKప9ారF? సమసN మ ను వలనTE క>%?ను గx?  స సంాదమ లk

ంత ¤మ IAd య Tx`మ . 15 మ 1ితరFలంద#SవలsTE ¤మ ను 
స"`¥" అJథులమ ను పరేలమ T:ౖ య Tx`మ , మ భ"9ాసాలమ
డ యంత అZిÍ రమ , ZిÍ రమ %ా ఉన`9ా(ొకడను లడ 16 మ ే9ా
PQ9ా,  ప#Sదz Txమమ ±క ఘనతరక; మంరమ ను
కట-C ంచుట?r ¤మ సమకc#Sdన PÀ వసు
N సమ xయమ ను వలన క>%Sనే,
అంతయ PQ య న`. 17 Tx ే9ా, వ హృదయ ప#SWóధనేయ చు
యxరÍవంతpలయందు ఇషC పడచుTx`వ" TET:రFగ దును; TET:ౖే
యxరÍహృదయమ గల9ాడT:ౖ PV య"`య మనఃపర కమ %ా ఇAd
య Tx`ను; ఇపడ ఇకడనుండ  జనుల;ను క; మనఃపర కమ %ా
ఇచుdట చూA సంÌించుచుTx`ను. 18 అబµK}మ ఇ¯ాqక; ఇWా\Pల; అను
మ 1ితరFల ే9ా PQ9ా,  జనుల; హృదయ పర కమ %ా సంక>uంAన
PÀ ఉేw శమ ను "తమ ాాడమ ; 9ా#S హృదయమ ను క;
అనుకcలపరచుమ . 19 Tx క;మరF(ైన ¯లa¹ను  యజ® లను 
Wాసనమ లను  కటC డలను %?rనుచు 9ాట-న"`ట-" అనుస#SంచునటB
6 ను TEను
కటC దలAన PÀ ఆలయమ ను కట-C ంచునటB
6 ను అత"I "#wషన
హృదయమ దయ ేయ మ . 20 ఈలగ ప>Iన తరF9ాత xదుఇపడ ]
ేవ(ైన PQ9ాను సు
N Jంచుడ" సమజక;లంద#S ెపu%ా, 9ారందరFను
తమ 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను సు
N JంA PQ9ా స"`¥" #ాà
మ ందరను తలవంA నమ¯ారమ ేZి#S. 21 తరF9ాత 9ారF PQ9ాక;
బల;ల; అ#SuంA#S. మరFTxడ దహన బ>%ా 9:P PQదw ులను 9:P %tఱÃ
టäC ళ6 ను 9:P %tఱÃ 1ిల6లను 9ాట- ాTxరuణల కcడ ఇWా\PÚయ లంద#S

సంఖక; తగ నటBC%ా అ#SuంA#S. 22 ఆ నమ న 9ారF PQ9ా స"`¥"
బహÑ సంషమ  అన`ానమ ల; పచుd"#S. xదు క;మరF(ైన
¯లa¹నునక; #?ండవ¯ా#S పటµCÌLకమ ేZి, PQ9ా స"`¥" అత"
అ¥పJ%ాను ¯ాోక;ను యజక;"%ాను అÌLIంA#S. 23 అపడ ¯లa¹ను
తన తం(fKPQన xదునక; మరF%ా PQ9ా Zిం} సనమందు #ాà%ా
కcరFdం(f వ#Szల6 ;చుం(ెను. ఇWా\PÚయ లందరFను అత" యజ® క; బదుzలsౖ
య ం(f#S. 24 అ¥పతpలందరFను ãధులందరFను #ాజ?ౖన xదు
క;మరFలందరFను #ాజ?ౖన ¯లa¹నునక; లkబ(f#S. 25 PQ9ా
¯లa¹నును ఇWా\PÚయ లంద#S PQదు టను బహÑ%ా ఘనపరA, అత"I
మ ందు%ా ఇWా\PÚ య లను ఏ>న P #ాàన?rనను కల;గ"
#ాజపK´µవమ ను అత" కనుగ\¨©ంెను. 26 PQషªP క;మరF(ైన xదు
ఇWా\PÚయ లంద#S ]ద #ాజ?ౖయ ం(ెను. 27 అతడ ఇWా\ PÚయ లను ఏ>న
ాలమ నల;వ సంవతqరమ ల;; ¨¼బ¢Kనులk ఏడ సంవతqరమ ల;ను,
PQరషలమ లk మ పu మడ సంవతqరమ ల;ను అతడ ఏలsను. 28
అతడ వృxzపమ వAdన9ా(ై ఐశ ర పK´µవమ ల; క>%S, మంA మ !లk
మరణnంెను. అత" తరF9ాత అత" క;మరF(ైన ¯లa¹ను అత"I
మరF%ా #ాజjPQను. 29 #ాజ?ౖన xదునక; జ#S%Sన9ాట"`ట-"గ#Sdయ ,
అత" #ాజ#Sక మంతట-"గ#Sdయ , ప#ాక\మమ నుగ#Sdయ , అత"I"
ఇWా\PÚయ లక;ను ేశమ ల #ాజమ ల"`ట-I" వAdన
ాలమ లనుగ#Sdయ , 30 ºరద#Sî సమPల; మటలనుబట-C య ,
పKవకN యగ Txxను మటలను బట-C య , ºరద#Sî %ాదు మటలనుబట-C య

9ాKయబ(f య న`.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 1
1 xదు క;మరF(ైన ¯లa¹ను తన #ాజమందు ZిÍ రపరచబడ%ా అత"
ేవ(ైన PQ9ా అత" కcడ ఉం(f అత"" బహÑ ఘను(ైన #ాàను%ా
ేZ2ను. 2 PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL అరణమందు ేPంAన ేవ"
సమజప గ (xరమ %Sëãనునందుం(ెను గనుక 3 ¯లa¹ను
సహ¯ాK¥పతpలక;ను శx¥పతpలక;ను Txయ¥పతpలక;ను ఇWా\PÚయ ల
1ితరFల Pండ6 క; 12దwలsౖన9ా#S కంద#SI", అన%ా ఇWా\PÚయ లకంద#SI" ఆజ®
ఇయ%ా సమజక;లందరFను 4 ¯లa¹ను కcడ కలZి
%Sëãనునందుండ బ>1ీఠమ TUదwక; P#S; xదు ేవ" మందసమ ను
Iరx#§మ నుం(f ె1ిuంA PQరషలమ నందు x"రక; గ (xరమ 9EZి
xను ZిదzపరAన సÍ లమ న నుంెను. 5 హÉరF క;మరF(ైన ఊ#SI పట-C న
బ¿సలల; ేZిన PతN (f బ>1ీఠమ అకడ PQ9ా "9ాససÍ లమ ఎదుట
ఉండ%ా ¯లa¹నును సమజప9ారFను x"±దw Vxరణ ేZి#S. 6
సమజప గ (xరమ మ ందర PQ9ా స"`¥నుం(f ఇతN (f బ>1ీఠమ
TUదwక; ¯లa¹ను P x"]ద 9:P దహనబల;లను అ#Suంెను. 7 ఆ
#ాJKయందు ేవడ ¯లa¹నునక; పKతmTEను క; ఏ! ఇయ%రFదు9Ù
x" అడగ మ" Z2లVయ%ా 8 ¯లa¹ను ేవ" ఈలగ
మనVేZ2నువ Tx తం(fKPQన xదుPQడల బహÑ%ా కృప చూ1ి అత"
¯ాÍనమందు నను` #ాà%ా "య!ంA య Tx`వ గనుక 9 ే9ా PQ9ా,

వ Tx తం(fKPQన xదునక; ేZిన 9ా%ాwనమ ను ZిÍ రపరచుమ ; TEల
ధూÈయంత V¯ాNరన జనుల]ద వ నను` #ాà%ా
"య!ంAయ Tx`వ 10 ఈ  %tపu జనమ నక; Txయమ ¬రd
శINగల9ా(ెవడ? TEను ఈ జనులమధను ఉం(f ారమ లను చక12టC BనటB
6
త%Sన జj®నమ ను ె>V" Txక; దయేయ మ . 11 అందుక; ేవడ
¯లa¹ను ఈలగ Z2లVెdనువ ఈ పKారమ ãAంచు ",
ఐశ రమ T:ౖనను ¯మ 4T:ౖనను ఘనతT:ౖనను  శతpKవల ాKణమ T:ౖనను
º#ా య వT:ౖనను అడగక, TEను "ను` 9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంAన Tx
జనులక; Txయమ ¬రFdటక; త%Sన జj®నమ ను ె>V" అ(f%S య Tx`వ.
12 ాబట-C జj®నమ ను ె>Vయ  Iయ బడను, కన` మ ందు%ానున`
#ాàల?rనను  తరF9ాత వచుd #ాàల?rనను కల;గ" ఐశ రమ ను
¯మ 4ను ఘనతను Iెdదను అ" ె12uను. 13 1ిమ4ట ¯లa¹ను
%Sëãనులkనుండ సమజప గ (xరమ ఎదుటనున` బ>1ీఠమ ను VడA
PQరషలమ నక; వAd ఇWా\PÚ య లను ఏల;చుం(ెను. 14 ¯లa¹ను
రథమ లను గ ఱÃ ప #ðతpలను సమ కc#?dను, 9:P"` Txల;గ వందల;
రథమ ల;ను పం(ెKండ 9Eల గ ఱÃ ప #ðతpల;ను అత"I ఉం(ెను; #Sలk
ంద#S" అతడ రథమ ల;ండ పటC ణమ లలk ఉంెను, ంద#S" తన
#ాజస"`¥" ఉండటక; PQరషలమ లk ఉంెను. 15 #ాà
PQరషలమ నందు 9:ం(f బం%ారమ లను #ాళ6 ంత V¯ాNరమ %ాను, సరళ
మÖనులను Ì2ÓLల పKేశమ ననున` ¤(fెట6ంత V¯ాNరమ %ాను సమకc#?dను.
16 ¯లa¹నునక;ండ గ ఱÃ మ ల; ఐగ పNలkనుం(f ేబ(ెను, #ాà వరN క;ల;

ఒక గ ంపనక; "యమకన ధర "Ad గ ంపల; గ ంపల;%ా "
ె1ిuంA#S. 17 9ారF ఐగ పNనుం(f " ెAdన రథnకట-ంట-I ఆరFవందల
తpలమ ల 9:ం(fయ గ ఱÃ nకట-ంట-I నూటఏబ తpలమ ల 9:ం(fయ
"Ad#S; ¨©¬Nయ ల #ాàలంద#Sరక;ను Zి#Sయ #ాàలరక;ను 9ారF ఆ ధర³
9ాట-" ¬Zి"#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 2
1 ¯లa¹ను PQ9ా Txమఘనతరక; ఒక మంరమ ను తన
#ాజఘనతరక; ఒక నగరFను కటC వలsన" ¬#ా4నమ ేZి" 2 బరFవల;
¹య టక; (ెబË 9Eలమం", ండల]ద మÖనుల; టBCటక; ఎనుబ
9Eలమం" ఏరuరచు" #S]ద మడ 9Eల ఆరFవందల మం"
అ¥పతpల;%ా ఉంెను. 3 ¯లa¹ను తరF #ాజ?ౖన ¨ß#ామ TUదwక;
దూతలేత ఈ వరN మనమ పం12ను Tx తం(fKPQన xదు "9ాసమ న?r
±క నగరFను కటC తలAయ ండ%ా వ అత"I సరళ మÖనులను Zిదzమ ేZి
పం1ింAనటB
6 Txక;ను దయేZి పం1ించుమ . 4 Tx ేవ(ైన PQ9ా
స"`¥" సుగంధ వర¶ మ లను ధూపమ 9Eయ టక;ను స"`¥ #tటMC లను
"తమ ఉంచుటక;ను, ఉదయ ¯ాయంాలమ ల యందును, VWా\ంJ
నమ లయందును, అమ9ాసల యందును, మ ేవ(ైన PQ9ాక;
ఏ#ాuటMౖన ఉతqవమ లయందును, ఇWా\PÚయ ల; "తమ ను అ#SuంపవలZిన
దహనబల;లను అ#Suంచుటక;ను, ఆయన Txమఘనతరక; మంరnకటఆయనక; పKJÌి¡ తమ ేయబడనటB
6 %ా TEను కట-C ంచబ¢వచుTx`ను. 5

TEనుకట-C ంచు మంరమ %tపu%ానుండను; మ ేవడ సకలన
ేవతలకంటM మహయ డ గనుక 6 ఆాశ మ ల;ను మ}ాశమ ల;ను
ఆయనను పటC జjలవ, ఆయ నక; మంరమ ను కట-C ంచుటక; x>న9ా(ెవడ?
ఆయన స"`¥" ఆయనక; మంరమ ను కట-C ంచుట?rనను TETE
మతKప9ాడను? ధూపమ 9Eయ ట³ TEను ఆయనక; మంరమ ను కటC
దలAయ Tx`ను. 7 Tx తం(fKPQన xదు "య!ంA యxేశమ లkను
PQరషలమ లkను Tx±దw ఉంAన పKజ®గల9ా#SI స}యక;(ైయ ం(f,
బం%ారమ ను 9:ం(fను ఇతN (fను ఇనుమ ను ఊx నూల;ను ఎఱÃ
నూల;ను > నూల; ను ేయ ప"య ను అ"` Vధమ ల ెకడప
ప"య ను TE#Sdన పKజ®గల మనుషpTUక" Tx±దw క; పంపమ . 8 మ#Sయ
లsబµT°నునందు మÖనుల; టBCటక; ] ప"9ారF TEరFuగల9ార" Txక;
ె>ZLయ న`. 9 ా%ా లsబµT°నునుం(f సరళమÖనులను ేవxరFమÖనులను
చందనపమÖనులను Txక; పంపమ ; TEను కట-C ంచ బ¢వ మంరమ
%tపu%ాను ఆశdరకరన%ాను ఉండను గనుక Txక; మÖనుల;
V¯ాNరమ %ా Zిదzపరచుట?r Tx ప"9ారF ] ప"9ా#S కcడ వదురF. 10
మÖనుల;టBC ] ప"9ా#SI Txల;గ వందల గ#SZ2ల దంAన %ధుమలను
ఎ"!వందల పట6 యవలను నూట నల;వపట6 xKÔరసమ ను నూట
నల;వపట6 నూT:ను ఇెdదను. 11 అపడ తరF #ాజ?ౖన ¨ß#ామ
¯లa¹నునక; 9ాKZిపం1ిన ఉతN ర¤మన%ాPQ9ా తన జనమ ను
ZL`¨©ంA "ను` 9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంA య Tx`డ. 12
PQ9ాఘనతరక; ఒక మంరమ ను  #ాజఘనతరక; ఒక నగరFను

కట-C ంచుటక; త%Sన జj®నమ ను ె>Vయ గల బ z మంతp(ైన క;మరF"
#ాజ?ౖన xదునక; దయేZిన, భమాశమ లక; సృÌిC కరN యగ
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా సు
N J TUందును%ాక. 13 ె>Vయ
V9Eచనయ గల హÉ#ామ అనుTUక చురF?rన ప"9ా"" TEను ±దw క;
పంప చుTx`ను. 14 అతడ xను వంశప#ాలగ ఒక ZీN I పట-C న9ాడ, 9ా"
తం(fK తరF సంబంధన9ాడ, అతడ బం%ారమ ను 9:ం(fను ఇతN (fను
ఇనుమ ను #ాళ6 ను మÖనులను ఊx నూల;ను >నూల;ను
సన`ప నూల;ను ఎఱÃ నూల;ను ప" ేయగల TEరu#SPQన9ాడ.
సకలVధమ ల ెకడప ప"యందును మచుdల; క>uంచుటయందును
య INక>%S,  ప"9ా#SI" తం(fKPQన xదు అను Tx P>న 9ాడ
"య!ంAన ఉాయWాల;లక;ను సహా#SPQ 9ాట"`ట-" "ర1ించుటక;
త%Sన ¯ామరÍ~మ గల9ాడ. 15 ఇపడ Tx P>న9ాడ ె1ిuయ న`
%ధుమలను యవలను నూT:ను xKÔరసమ ను  ZLవక;ల ేJ IAd 9ా#S"
¯ాగనం1ినPQడల 16 ¤మ క; ావలZినమÖనుల"`య లsబµT°నునందు
ట-C ంA 9ాట-" రక; సమ దKమ ]ద ెపuల;%ా ±1Luక; "వెdదమ ,
తరF9ాత వ 9ాట-" PQరషలమ నక; ె1ిuంచున వచుdను అ" 9ాKZ2ను.
17 ¯లa¹ను తన తం(fK PQన xదు ఇWా\Pల; ేశమందుం(fన
అనజjJ9ా#Sనంద#S", ఎ"`క 9EPంAన PQ"`క పKారమ 9ా#S" లsIంప%ా
9ారF లm PQనుబమడ9Eల ఆరFవందలమంPQ#S. 18 #Sలk బరFవల;
¹య టక; (ెబË 9Eల మం" పర తమ లందు మÖనుల; టBCటక;
ఎనుబ 9Eల మం", జనుల]ద అ¥పతpల;%ానుం(f ప"ేPంచుటక;

మడ9Eల ఆరF వందల మం" అతడ ఏరuరెను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 3
1 తరF9ాత ¯లa¹ను PQరషలమ లk తన తం(fK PQన xదునక;
PQ9ా పKతmనపడ ¹#§య పర తమందు xదు ZిదzపరAన
సÍ లమ న PQబZీయ (ైన ఒ#ా`ను కళ6 మందు xదు ఏరuరAన సÍ లమ న
PQ9ాక; ఒక మంరమ ను కటC Txరం ంెను. 2 తన Pల;బ(fలk
Txల;గవ సంవతqరమ #?ండవ T:ల #?ండవ నమందు x" కటC Txరంంెను.
3 ేవ" మంరమ నక; ¯లa¹ను పTxదుల; ఏరuరెను, పర ప లల
పKారమ డవ అరFవ మరల;, 9:డల;u ఇరFవ మరల;. 4 మంరప
మ ఖమంటపమ మంరప డగ నుబట-C PరFవ మరల; 9:డల;u,
నూట ఇరFవ మరల; ఎతp
N , x" లkప>´µగమ ను పKసశN న బం%ారమ 
అతడ %Sంెను. 5 మంరప 12దw గ" ేవxరFపలకల క1ిu 9ాట-12ౖన
¤>! బం%ారమ ను %SంA 12ౖ´µగమ న ఖర
è రపెట6వంట- ప"య
%tల;సులవంట- ప"య ెIంA 6 పKశసN న రత`మ ల x""
అలంక#Sంెను. ఆ బం%ారమ పర PÀమ నుం(f వAdన. 7 మంరప
దూలమ లను సN ంభమ లను x" %డలను x" తల;పలను బం%ారమ 
%SంA %డల]ద ?రబ లను ెIంెను. 8 మ#Sయ అతడ ప#Sదz
సÍ లnకట- కట-C ంెను; x" డవ మంరప 9:డల;uను బట-C PరFవ
మరల;, x" 9:డల;u ఇరFవ మరల;, 9:P"` #?ండ వందల మణ గ ల
¤>! బం%ారF అతడ x" %Sంెను. 9 ¤క;ల PQతN p ఏబ

తpలమ ల బం%ారF; ]గదులను బం%ారమ  %Sంెను. 10 అJప#Sదz
సÍ లమ నందు ెకడప ప"గల #?ండ ?రబ లను ేPంA 9ాట-" బం%ారF
%Sంెను. 11 ఆ ?రబ ల #?కల డవ ఇరFవ మరల;, 12 ఒక #?క
అPదు మరల డగ , అ మంరప %డక; తగ ల;చుం(ెను, #?ండవ
జత%ానున` ?రబ #?కక; తగ ల;చుం(ెను. 13 ఈ పKారమ xచు"న ఈ
?రబ ల #?కల; ఇరFవ మరల; 9ా1ింెను, ?రబ ల; ాదమ ల]ద
"ల;వబ(ెను, 9ాట- మ ఖమ ల; మంరప లkతటBC J#S%S య ం(ెను. 14
అతడ > నూల;ను ఊx నూల;ను ఎఱÃ నూల;ను సన`ప
Txరనూల;ను ఒక ెరను ేPంA x"]ద ?రబ లను క;ట-C ంెను. 15
ఇయ %ాక మంరమ మ ందర ఉండట?r మ పuయPదు మరల
PQతN pగల #?ండ సN ంభమ లను 9ాట-]I అPదు మరల PQతN pగల
1ీటలను ేPంెను. 16 గ#ా»లయమ నందు ేZినటBC %tల;సు ప" ేPంA,
సN ంభమ ల 12ౖ´µగమ న x" ఉంA, నూరF x"మ4పండ6 ను ేPంA ఆ
%tల;సు ప"]ద త%S>ంెను. 17 ఆ #?ండ సÍ ంభమ లను ే9ాలయమ ఎదుట
క;(fతటBCన ఒకట-య ఎడమతటBCన ఒకట-య "ల;వబ¿ట-CంA, క;(fతటBC x"I
య×ను అ"య , ఎడమతటBC x"I బ¢యà అ"య 1Lళ6 Ø 12టMCను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 4
1 అతడ ఇరFవ మరల; డవను ఇరFవ మరల; 9:డల;uను ప
మరల; ఎతp
N నుగల ±క PతN (f బ>1ీఠ మ ను ేPంెను. 2 తZిన
సమ దKప ¾ట-C ±కట- ేPంెను, అ PÀ యంచుక; ఆ యంచుక; ప

మరల PQడమ గల; x"PQతN p అPదు మరల;, x" ?r9ారమ
మ పuమరల;, 3 x" I\ంతటBCన ఎదుwల; ర1ింపబ(fయ ం(ెను, అV
ఒక మరక; పేZియ ం(ెను, అV ఆ సమ దKప ¾ట-C " ఆవ#Sంెను;
ఎదుwల; #?ండ వరFసల; ¬#S య ం(ెను, అV ¾ట-C కcడTE తయబ(ెను. 4
అ పం(ెKండ ఎదుwల]ద "ల;వబ(ెను, మడ ఎదుwల; ఉతN రపతటBC మడ
పడమట-తటBC మడ దfణపతటBC మడ తరFuతటBC చూచుచుం(ెను.
సమ దKప ¾ట-C 9ాట-12ౖ నుంచ బ(ెను, 9ాట- 9:నుకట- ారîమ ల"`య
లkప>I J#S%S య ం(ెను. 5 అ బ¿ెNడ దళమ గల, x" అంచు
%ST:`యంచువంట-ై xమర పషuమ ల; ేలdబ(fయ ం(ెను; అ మ పu
పట6 ళØ
6 పటBCను. 6 మ#Sయ దహనబల;ల;%ా అ#Suంచు9ాట-" కడగ ట?r
క;(f తటBCక; అPదును ఎడమ తటBCక; అPదును ప ¯ా`నప
గం%ాళమ లను ేPంెను; సమ దKమ వంట- ¾ట-C యందు యజక;ల;
మతKమ ¯ా`నమ ేయ దురF. 7 మ#Sయ 9ాట-" గ#Sdన V¥ ననుస#SంA
ప బం%ారప ºపసN ంభమ లను ేPంA, ే9ాలయమందు క;(f తటBCన
అPదును ఎడమ తటBCన అPదును ఉంెను. 8 ప బల6 లను ేPంA
ే9ాలయమందు క;(f తటBCన అPదును ఎడమ తటBCన అPదును ఉంెను;
నూరF బం%ారప ¾ట6 ను ేPంెను. 9 అతడ యజక;ల ఆవరణమ ను 12దw
ఆవరణమ ను º"I 9ాIండ6 ను ేPంA º" తల;పలను ఇతN (f
%Sంెను. 10 సమ దKప ¾ట-C " తరFuతటBCన క;(fారîమందు దfణ
మ ఖమ %ా ఉంెను. 11 హÉ#ామ ాతKలను బ(fె T:తN p AపuÅలలను
¾ట6 ను ేZ2ను; #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఆజ® పKారమ ేవ" మంరమ నక; ేయ

వలZిన ప"యంతయ హÉ#ామ సమ1ిN ేZ2ను. 12 x" Vవర¤మన%ా,
#?ండ సN ంభమ ల;, 9ాట- పæç6 మ ల;, 9ాట- 12ౖ´µగమ నక; ేZిన 1ీటల;, టపæç6 మ ల;, ఆ సN ంభమ ల రªమ ల #?ండ పæç6 మ లను కపట ?rన #?ండ
అ>6 కల;, 13 ఆ సN ంభమ ల రªమ ల #?ండ పæç6 మ లను కపనట-C అ>6 క, అ>6 కక;
#?ం(ేZి వరFసల;%ా ేయబ(fన Txల;గ వందల x"మ4పండ6. 14 మటB
6 ,
మట6 ]దనుండ ¾టB
6 , 15 సమ దKప¾ట-C x" I\ందనుండ పం(ెKండ ఎదుwల;,
16 ాతKల;, బ(fె T:తN p AపuÅలల;, మ ండ6 ంక;ల; nదలsౖన ఉపకరణ
మ ల;. ట-" హÉ#ామ #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఆజ® పKారమ PQ9ా
మంరమ రక; మంA వT:`గల PతN (f ేZ2ను. 17 ±#ాwను
xనమందు సుÅ తpనక;ను జ?#³xxక;ను మధను గటమంటN చూడ లనంత PతN (f
భ!యందు #ాà 9ాట-" త Pంెను. 18 ఎతp
తన ±దw నుండ%ా ¯లa¹ను ఈ ఉపకరణమ ల"`ట-" బహÑ V¯ాNరమ %ా
ేPంెను. 19 ేవ" మంరమ నక; ావలZిన ఉపకరణమ ల"`ట-"
బం%ారప 1ీఠమ ను స"`¥ #tటMC ల; ఉంచు బల6 లను, 20 9ాట-"గ#Sdన
V¥పKారమ గ#ా»లయమ ఎదుట 9:ల;గ చుండట?r పKశసN న బం%ారప
ºపసN ంభమ లను, 21 పషuమ లను పK!ెలను కెN రలను ారFలను ¾ట6 ను
%ST:`లను ధూపకలశమ లను ¯లa¹ను ¤>! బం%ారమ  ేPంెను.
22 మ#Sయ మంరx రమ లkప> తల;పల;ను అJ ప#Sదz
సÍ లమ ±క లkప> తల;పల;ను ే9ాలయప తల;పల;ను అ"`య
బం%ార మ  ేయబ(ెను.

న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 5
1 ¯లa¹ను PQ9ా మంరమ నక; xను ేZిన ప"యంతయ
సమపN మ ేZి, తన తం(fK PQన xదు పKJÌి¡ ంAన 9:ం(f" బం%ారమ ను
ఉపకరణమ ల"`ట-" ేవ" మంరప బÐకసమ లలk ే#?dను. 2 తరF9ాత
PQ9ా "బంధన మందసమ ను Zీãను అను xదు పరమ నుం(f
¬Zి" వచుdట?r ¯లa¹ను ఇWా\P Úయ ల 12దwలను ఇWా\PÚయ ల
వంశమ లక; అ¥ారF లగ %తKమ ల 12దwలనంద#S" PQరషలమ నందు
సమ కc#?dను. 3 ఏడవ T:లను పండగ జరFగ ాలమ న
ఇWా\PÚయ లందరFను #ాàTUదwక; వAd#S. 4 ఇWా\ PÚయ ల 12దwలందరFను
వAdన తరF9ాత లయ ల; మందసమ ను ఎతp
N "#S 5 #ాజ?ౖన
¯లa¹నును ఇWా\ PÚయ ల సమజక;లందరFను సమకc(f, లsIంప
శకమ ా" %tఱÃ లను పవలను బ>%ా అ#SuంA#S. 6 లయ ల;ను
యజక;ల;ను మందసమ ను సమజప గ (x రమ ను గ (xరమందుండ
పKJÌి¡ తమ లగ ఉపకరణమ ల"`ట-" ¬Zి" వAd#S. 7 మ#Sయ యజక;ల;
PQ9ా "బంధన మందసమ ను ¬Zి" గ#ా»లయమగ అJ
ప#Sదz సÍ లమందు ?రబ ల #?కలI\ంద x"" ఉంA#S. 8 మందసమ ండ
సÍ లమ నక; ]దు%ా ?రబ ల; తమ #?ండ #?కలను xచు" మందస
మ ను x" దం(ెలను క4ను. 9 9ాట- నల; గ#ా»లయమ ఎదుట
కనబడనంత డవ%ా ఆ దం(ెల;ంచ బ(ెను %ా" అV బయట-I కనబడలదు.
TEట- వరక; అV అచdటTE య న`V. 10 ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNలkనుం(f

బయల;9:È6న తరF9ాత PQ9ా #³బ నందు 9ా#S "బంధన
ేZినపడ ¹ÌL ఆ మంద సమ నందు ఉంAన #?ండ #ాJపలకల; తపu
x"యందు మ#³!య లదు. 11 యజక;ల; ప#Sదz సÍ లమ నుం(f
బయల;ే#S వAdనపడ అచdట కc(fయ న` యజక; లందరFను తమ
వంతpల; చూడక;ండ తమ 4ను xమ పKJÌి¡ ంచు"#S. 12 ఆ¯ాప ¨Áమను
PQదూతనుల సంబంధ న9ారFను, 9ా#S క;మరFలక;ను
సదరFలక;ను సంబం¥క;లగ ాటక;లsౖన లయ లందరFను, సన`ప
TxరవసN మ లను ధ#Sంచు" xళమ లను తంబ రలను Zిx#ాలను ేత
పటBC" బ>1ీఠమ నక; తరFuతటBCన ">A#S, 13 9ా#S కcడ బరల; ఊదు
యజక;ల; నూట ఇరFవమం ">A#S; బరల; ఊదు9ారFను ాట క;ల;ను
ఏకస రమ  PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచు %ానమ ేయ%ా
యజక;ల; ప#Sదz సÍ లమ లk నుం(f బయల;9:È6, ఆ బరలను
xళమ లను 9ాదమ లను క>Zి స రJNPQ9ా దయ ళØడ,
ఆయన కృప "రంతరమ ండన" ¯NతKమ ేZి#S. 14 అప(ొక ¤ఘమ
PQ9ా మంరమ "ండ "ం(ెను; PQ9ా ేజసుq ేవ"
మంరమ "ండన%ా ZLవేయ టక; యజక;ల; ఆ ¤ఘమ న`bట
"ల;వ లకP#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 6
1 అపడ ¯లa¹ను ఈలగ పKకటన ేZ2ను %ా xంధారమందు TEను
"9ాసమ ేయ దున" PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ. 2 వ "తమ

ాపర మ ండట?r "త"9ాససÍ లమ %ా TETUక ఘనన మం రమ ను క;
కట-C ంAయ Tx`ను అ" ె1ిu 3 #ాà తన మ ఖమ పKజలతటBC JKప"
ఇWా\PÚయ ల సమజక;లందరFను "ల;చుచుండ%ా 9ా#S" ºVంెను. 4
మ#Sయ #ాà ఇటB
6 పKకటన ేZ2నుTx తం(fKPQన xదునక; మట PAd,
xTE స యమ %ా T:ర9E#Sdన ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాక; ¯NతKమ
కల;గ ను%ాక. 5 ఆయన Z2లVAdనేమన%ాTEను Tx జనులను
ఐగ పNేశమ లkనుం(f ర1ిuంAన నమ nదల; " Tx Txమమ ండట?r
±క మంరమ ను కట-C ంపవలsన" TEను ఇWా\PÚయ ల %తK¯Í ానమ లలk ఏ
పటC ణమ T:ౖనను ÅరFనలదు, Tx జనులsౖన ఇWా\PÚ య ల]ద అ¥పJ%ా
నుండట?r Pమనుషp"PQనను TEను "య!ంపలదు. 6 ఇపడ Tx
Txమమ ండట?r PQరషలమ ను ÅరFంట-", Tx జనులsౖన ఇWా\PÚ
య ల]ద అ¥పJ%ా నుండట?r xదును ÅరFంట-". 7 ఇWా\PÚయ ల
ేవ(ైన PQ9ా Txమఘనత రక; ఒక మంరమ ను కట-C ంపవలsన" Tx
తం(fK PQన xదు మT°లష గల9ా(xPQను. 8 అPే PQ9ా Tx
తం(fKPQన xదు Z2లVAdన ేమన%ాTx Txమఘనతరక; మంరమ ను
కట-C ంపవలsన" వ ఉేw hంAన య ేw శమ మంAే %ా" 9 వ ఆ
మంరమ ను కటC #ాదు, క; పటC బ¢వ  క;మరF(ే Tx Txమమ నక; ఆ
మంరమ ను కటBCను. 10 అపడ xను అటB
6 ె1ిuయ న` మటను
PQ9ా ఇపడ T:ర9E#Sdయ Tx`డ, PQ9ా Z2లవపKారమ TEను Tx
తం(fKPQన xదునక; పKJ%ా #ాàT:ౖ ఇWా\PÚయ ల #ాజjసనమందు
కcరFdం(f ఇWా\PÚయ ల ేవ (ైన PQ9ాక; మంరమ ను కట-C ంA 11

PQ9ా ఇWా\PÚయ ల ేZిన "బంధనక; గ రFైన మందస మ ను
x"యందు ఉంAJన" ె1ిu 12 ఇWా\PÚయ లందరF సమజమ %ా కc(f
చూచుచుండ%ా PQ9ా బ>1ీఠమ ఎదుట ">A తన ేతpల; x1ి ాKరÍన
ేZ2ను. 13 xను ేPంAన అPదు మరల డవను అPదు మరల
9:డల;uను మడ మరల PQతN pనుగల PతN (f చపuరమ ను మ ం%Sటఆవరణమ నందుంA, x"]ద ">Aయ ం(f, సమజమ %ా కc(fయ న`
ఇWా\PÚయ లంద#S PQదుటను ¹ాళ
6 ", ేతpల; ఆాశమ 9:ౖప x1ి
¯లa¹ను ఇట6 " ాKరÍనేZ2ను. 14 PQ9ా ఇWా\PÚయ ల ే9ా,
హృదయపర కమ %ా "ను` అనుస#Sంచు  భక;Nలక; "బంధనను
T:ర9EరFdచు కృపను చూపచు నుండ వంట- ేవడ ఆాశమంైనను భ!
యంైనను లడ. 15  ZLవక;(ైన xదు అను Tx తం(fK వ
Z2లVAdనమట T:ర9E#Sdయ Tx`వ; వ 9ా%ాwనమ ేZి PÀ నమ న
కనబడచున`టBC%ా x"" T:ర9E#Sdయ Tx`వ. 16 వ Txమ ందర నడA
నటB
6 %ా  క;మరFల;ను తమ పKవరN న ాాడ", Tx ధర4WాసN మ పన
నడAనPQడల ఇWా\PÚ య ల Zిం}సనమ ]ద కcరFdండ9ాడ Tx
PQదుట క;ండకడ" వ  ZLవక;(ైన xదు అను Tx తం(fK
Z2లVAdనమట, ఇWా\PÚయ ల ే9ా PQ9ా, దయేZి T:ర9EరFdమ . 17
ఇWా\PÚయ ల ే9ా PQ9ా, వ  ZLవక;(ైన xదు Z2లVAdన
మట ఇపడ ZిÍ రమవను %ాక. 18 మనుషpల క>Zి ేవడ భ!యందు
"9ాసమ ేయ Tx? ఆాశ మ ను మ}ాశమ ను "ను` పటC xల9E; TEను
కట-C న PÀ మంరమ "ను` పటBCTx? 19 ే9ా PQ9ా,  ZLవక;డ 

స"`¥" ేయ ాKరÍనయందును Vన` పమ నందును లmమ ంA, 
ZLవక;డT:ౖన TEను ేయ ాKరÍనను 12టC B nఱÃ ను ఆలIంచుమ . 20 
ZLవక;ల; ఈ సÍ లమ తటBC J#S%S ేయ Vన`పమ లను Vనుట?rTx
Txమమ ను అచdట ఉంెదన" వ Z2లVAdన సÍ లమ ననున` PÀ
మంరమ ]ద  కనుదృÌిC #ాJKం బగళØ
6 "ల;చును%ాక. 21  ZLవక;డను 
జనులsౖన ఇWా\ PÚయ ల;ను ఈ సÍ లమ తటBC J#S%S ేయబ¢వ ాKరÍనలను
వ ఆలIంచుమ , ఆాశమ ననున`  "9ాససÍ లమందు ఆలIంచుమ ,
ఆలIంచునపడ m!ంచుమ . 22 ఎవ(ైనను తన రFగ 9ా"PQడల
తపేZినపడ అత" ేత పKమణమ ేPంచుట?r అత"]ద ఒటBC 12టCబ(f
ఆ ఒటBC ఈ మంరమందుండ  బ>1ీఠమ ఎదుట-I వAdనపడ 23 వ
ఆాశమందు V",  xసులక; Txయమ ¬#Sd, }" ేZిన9ా" తల]I hm
ర1ిuంA, JపరF" Jపన 9ా"IAd 9ా" J" "#ాzరణ ేయ మ . 24
జనులsౖన ఇWా\PÚయ ల;  దృÌిC PQదుట ాపమ ేZిన9ా#?r తమ
శతpKవల బలమ నక; "ల;వలక ప(fPనపడ,9ారF ±దw క; J#S%S
వAd  Txమమ ను ఒప ", PÀ మంరమ నందు  స"`¥" ాK#SÍంA
Vన`పమ ేZినPQడల 25 ఆాశమందు వ V",  జనులsౖన
ఇWా\PÚయ ల; ేZిన ాపమ ను m!ంA, 9ా#SI" 9ా#S 1ితరFలక;ను
VAdన ేశమ నక; 9ా#S" మరల ర1ిuంచుదువ%ాక. 26 9ారF 
దృÌిC PQదుట ాపమ ేZినందున ఆాశమ మయబ(f 9ాన క;#Sయ
క;న`పడ, 9ారF ఈ సÍ లమ తటBC J#S%S ాKరÍనేZి  Txమమ ను ఒప",
వ 9ా#S" శ\మ12ట-Cనపడ 9ారF తమ ాపమ లను V(fA 12ట-C

J#S%SనPQడల 27 ఆాశ మందున` వ ఆలIంA,  ZLవక;ల;ను 
జనుల;నగ ఇWా\PÚయ ల; ేZిన ాపమ ను m!ంA, 9ారF నడవవలZిన
మంAమర¶ మ 9ా#SI బ¢¥ంA,వ  జనులక; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇAdన 
ేశమ నక; 9ాన దయ ేయ దువ%ాక. 28 ేశమ నందు కరవ%ా"
ెగ ల;%ా" కనబ(fనప(ైనను, %ాడu ెబË%ా" AతN పటBCట%ా"
త%S>నప(ైనను, !డతల;%ా" *డపరFగ ల;%ా" దండ %Sనప(ైనను, 9ా#S
శతpKవల; 9ా#S ేశప పటC ణమ లలk 9ా#S" మ టC (f 9EZినప(ైనను, ఏ
బµధ%ా" P #గమ %ా" వAdనప(ైనను 29 ఎవ(ైనను ఇWా\ PÚయ లగ
 జనులందరF క>ZిPQనను, TU1ిu%ా" కషC మ %ా" అనుభVంచుచు, ఈ
మంరమ తటBC ేతpల; x1ి ేయ Vన`పమ ల"`య ాKరÍనల"`య 
"9ాససÍ లన ఆాశమ నుం(f వ ఆలIంA m!ంA 30 వ మ
1ితరFలIAdన ేశమందు 9ారF తమ yVతాల మంతయ యందు
భయభక;Nల; క>%S 31  మర¶ మ లలk నడచునటB
6 %ా 9ా#S 9ా#S
హృదయమ లను ఎ#S%Sయ న` వ 9ా#S సకల పKవరN నక; త%SనటB
6
పKJఫలమ ను దయ ేయ దువ %ాక. వ ఒకడ9E మనవల హృదయమ
T:#S%Sన 9ాడవ గx. 32 మ#Sయ  జనులsౖన ఇWా\ PÚయ ల సంబంధుల;
ా" అనుల;  ఘనన Txమమ ను గ#Sdయ ,  బµహÑబలమ ను
గ#Sdయ , xAన ేతpలను గ#Sdయ V"న9ా#?r, దూరేశమ నుం(f వAd
ఈ మంరమ తటBC J#S%S Vన`పమ ేZినపడ 33  "9ాససÍ లమగ
ఆాశమ నుం(f వ 9ా#S ాKరÍన నం%§క#SంA,  జనులగ ఇWా\PÚయ ల;
ె>Zి"నటB
6 భజనులందరFను  Txమమ ను ె>Zి",

యందుభయభక;Nల; క>%S, TEను కట-C న PÀ మంరమ నక;  1LరF
12టCబ(ెన" గ\¨©ంచునటB
6 %ా ఆ యనుల; క; nఱÃ 12ట-Cన x"" వ
దయేయ దువ %ాక. 34  జనుల; వ పం1ిన మర¶ మందు తమ
శతpKవల య దz మ ేయ ట?r బయల;ేర నుేw hంA, వ ÅరF"న PÀ
పటC ణమ తటBCను  Txమమ నక; TEను కట-C ంAన PÀ మంరమ తటBC J#S%S
Vన`పమ ేZిన PQడల 35 ఆాశమ నుం(f వ 9ా#S Vన`పమ ను
ాKరÍనను ఆలIంA 9ా#S ారమ ను "ర ¨©ంచుదువ%ాక. 36 ాపమ
ేయ"9ా(ెవడను లడ గనుక 9ారF  దృÌిC PQదుట ాపమ ేZినపడ
వ 9ా#S]ద ఆగ\ ¨©ంA, శతpKవల ేJI 9ా#S" అపu%Sంప%ా, ెరపటBC 9ారF
9ా#S" దూరనట-C %ా" స]పనట-C %ా" తమ ేశమ లక; పటBC"%ా 37
9ారF ెరక;Pన ేశమందు బ z ెచుd" మనసుq JKప "¤మ
ాపమ ేZిJVు, ోషpలJVు, భIN¨ßనమ %ా నడAJVు అ" ఒప" 38
xమ ెరలkనున` ేశమందు పరÞహృదయమ ను ప#ాÞత4ను
±దw క; మళØ
6 ",తమ 1ితరFలక; VAdన తమ ేశమ ]I", వ
ÅరF"న PÀ పటC ణమ ]I",  Txమఘనతరక; TEను కట-C ంAన PÀ
మంరమ ]I" మనసుq JK1ిu Vన`పమ ేZినPQడల 39 
"9ాససÍ లన ఆాశమ నుం(f వ 9ా#S Vన`పమ ను ాKరÍ నను ఆలIంA
9ా#S ారమ ను "ర ¨©ంA,  దృÌిC PQదుట ాపమ ేZిన  జనులను
m!ంచుదువ%ాక. 40 Tx ే9ా, PÀ సÍ లమందు ేయబడ Vన`పమ ]ద
 కనుదృÌిC య ంచు దువ%ాక,  ెవల; x"" ఆలIంచును%ాక. 41 Tx
ే9ా, PQ9ా, బలమ న ా¥xరమగ  మందసమ ను దృÌిC ంA లsమ 4; 

VWా\ంJ సÍ లమందు పK9Ehంచుమ ; ే9ా PQ9ా,  యజక;ల; రmణ
ధ#Sంచు ందురF%ాక;  భక;Nల;  ¤ల;నుబట-C సంÌింతpరF %ాక. 42 ే9ా
PQ9ా, వ ేత అÌLకమ TUంన 9ా"I ప#ాà4ఖుడ9:ౖ
య ండక;మ ,వ  భక;N (ైన xదునక; 9ా%ాwనమ ేZిన కృపలను
జj®పకమ ేZినుమ .
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 7
1 ¯లa¹ను xను ేయ ాKరÍనను మ %SంA నపడ అ%S` ఆాశమ నుం(f
%S దహనబల;లను ఇతర న బల;లను ద¨©ంెను; PQ9ా ేజసుq
మం రమ "ండ "ం(ెను, 2 PQ9ా ేజసుq మంరమ "ం(fనందున
యజక;ల; అందులk పK9Ehంపలకయ ం(f#S. 3 అ%S`య PQ9ా ేజసుqను
మంరమ ]I గ%ా చూA ఇWా\PÚయ లందరFను ¯ాాCంగనమ¯ారమ
ేZిPQ9ా దయళØడ, ఆయన కృప "రంతర మ ండన" ె1ిu ఆయనను
ఆ#ా¥ంA సు
N JంA#S. 4 #ాàను జనులందరFను PQ9ా ఎదుట బల;ల;
అ#SuంA#S. 5 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఇరFవ #?ండ9Eల పవలను లm PరFవ
9Eల %tఱÃ లను బల;ల;%ా అ#Suంెను; యజక;ల; తమ తమ ZL9ాధర4మ లలk
"ల;చుచుండగను, లయ ల; PQ9ా కృప "రంతరమ "ల;చుచున`ద"
9ా#Sేత ఆయనను సు
N Jంచుట?r #ాజ?ౖన xదు క>uంAన PQ9ా
%§తమ లను ాడచు 9ాదమ లను 9ాPంచుచు "ల;చుచుండగను,
యజక;ల; 9ా#SI ఎదు రF%ా ">A బరల; ఊదుచుండగను, ఇWా\PÚయ
లందరFను ">Aయ ండగను 6 #ాàను జనులందరFను కc(f ేవ"

మంరమ ను పKJష¡ ేZి#S. 7 మ#Sయ xను ేPంAన PతN (f బ>1ీఠమ
దహన బల;లక;ను T:ౖ9Eదమ లక;ను \వ క;ను xలనందున PQ9ా
మంరమ మ ం%Sటనున` న(f! ఆవరణమ ను ¯లa¹ను పKJÌి¡ ంA, అకడ
దహనబల;లను సమ¥xన బ>పవల \వ ను అ#Suంెను. 8 ఆ సమయ
మందు ¯లa¹నును, అత" కcడ హమతpనక; వ మర¶ మ
nదల;" ఐగ పN నవరక;న` ేశమ లk నుం(f బహÑ %tపu
సమహమ %ా కc(fవAdన ఇWా\PÚయ లందరFను ఏడ నమ ల; పండగ
ఆచ#SంA 9 PQ"!దవTxడ పండగ మ %SంA#S; ఏడ నమ ల;
బ>1ీఠమ ను పKJష¡ ేయ చు ఏడ నమ ల; పండగ ఆచ#SంA#S. 10 ఏడవ
T:ల PరFవ మడవ నమందు xదునక;ను ¯లa¹నునక;ను తన
జనులsౖన ఇWా\PÚయ లక;ను PQ9ా ేZిన ¤ల;ల Vషయ
సంÌించుచును మT°xqహమ TUందుచును, ఎవ#S గ (xరమ లక; 9ారF
9:ళ6 ØనటB
6 అతడ జనులక; Z2లVAd 9ా#S" పం1ి9EZ2ను. 11 ఆ పKారమ ¯లa
¹ను PQ9ా మంరమ ను #ాజనగరFను కట-C ంA, PQ9ా
మంరమందును తన నగరFనందును ేయ టక; xను ఆలkAంAనదంతయ
ఏ లkపమ లక;ండ T:ర9E#Sd ప" మ %Sంెను. 12 అపడ PQ9ా
#ాJKయందు ¯లa¹నునక; పKతm PÀలగ Z2లVెdనుTEను 
Vన`పమ నం%§క#SంA PÀ సÍ లమ ను Txక; బల;ల; అ#Suంచు మంర మ %ా
ÅరFంట-". 13 9ాన క;#Sయక;ండ TEను ఆాశ మ ను మZి9EZినప(ే %ా",
ేశమ ను Txశనమ ేయ టక; !డతలక; Z2లVAdనప(ే %ా", Tx
జనుల]I ెగ ల; ర1ిuంAనప(ే %ా", 14 Tx 1LరF 12టCబ(fన Tx జనుల;

తమ 4xమ త%S¶ంచు" ాKరÍనేZి నను` 9:దI తమ ెడమర¶ మ లను
V(fAనPQడల, ఆాశమ నుం(f TEను 9ా#S ాKరÍనను V", 9ా#S ాపమ ను
m!ంA, 9ా#S ేశమ ను స సÍ పరచుదును. 15 ఈ సÍ లమందు ేయబడ
ాKరÍన]ద Tx కనుదృÌిC "ల;చును, Tx ెవల; x"" ఆలIంచును, 16 Tx
1LరF ఈ మంరమ నక; "తమ ఉండనటB
6 %ా TEను x" ÅరF"
ప#Sదz పరAJ", Tx దృÌిC య Tx మనసుqను "తమ x"]ద నుండను.
17  తం(fKPQన xదు నడAనటB
6 %ా వను Tx కనుకcల వరN నుడ9:ౖ నడA,
TEను ాజj®1ింAన x"యంతట- పKారమ ేZి, Tx కటC డలను Tx Txయ
Vధులను అనుస#SంAనPQడల 18 ఇWా\PÚయ లను ఏల; టక;
స సంతJ9ాడ ఒకడ క;ండకడ" TEను  తం(fKPQన xదు
ేZియ న` "బంధననుబట-C TEను  #ాజZిం}సనమ ను ZిÍ రపరచుదును. 19
అPే ]రF Kవ త1ిu, TEను ]క; "య!ంAన కటC డలను ఆజ® లను VడA,
Pతర ేవతలను అనుస#SంA 9ాట-I పజjనమ ¯ారమ ల; ేZిన PQడల
20 TEను ]IAdన Tx ేశ మ లkనుం(f !మ 4ను 12ల6%SంA, Tx Txమమ నక;
TEను ప#Sదz పరAన PÀ మంరమ ను Tx స"`¥నుం(f ¬Zి9EZి, సమసN
జనమ లలk x"" ¯ాత ాసuదమ %ాను "ందాసuదమ %ాను
ేయ దును. 21 అపడ పKఖJ TUంన PÀ మంరమర¶ మ న వ
పKయణసుÍలందరFను Vస4యnంPQ9ా ఈ ేశమ నక;ను ఈ
మంరమ నక;ను ఎందుక; ఈ పKారమ %ా ేZ2న" యడగ%ా 22 జనుల;ఈ
ేశసుÍల; తమ 1ితరFలను ఐగ పN ేశమ నుం(f ర1ిuంAన తమ ేవ(ైన
PQ9ాను Vస#SèంA Pతర ేవతలను అనుస#SంA 9ాట-I పజjనమ

¯ారమ ల; ేZినందున PQ9ా ఈ ×డంతయ 9ా#S ]I ర1ిuంెన"
పKతpతN ర!ెdదరF.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 8
1 ¯లa¹ను PQ9ా మంరమ ను తన నగరFను కట-C ంAన PరFవ
సంవతqరమ ల ాలమ ¬#Sన తరF9ాత 2 ¨ß#ామ తనIAdన పటC ణమ లను
¯లa¹ను కట-C ంA 9ాట-లk ఇWా\PÚయ లను ాపరమ ంెను. 3 తరF9ాత
¯లa¹ను హమతp¯బµ అను సÍ లమ నక; P x"" పటBCT:ను. 4
మ#Sయ అరణ మందుండ తో4రFక;ను హమతp ేశమందు ఖజjTx ఉంచు
పటC ణమ ల"`ట-I" ాKారమ లను కట-C ంెను. 5 ఇయ %ాక అతడ ఎగ వ
బéì#ను గ వ బéì#ను గవనుల; అడi గడల;గల
ాKారపటC ణమ ల;%ా కట-C ంెను. 6 బయలతpను, ఖజjTx ఉంచు
పటC ణమ ల"`ట-", రథమ ల;ంచు పటC ణమ ల"`ట-", గ ఱÃ ప #ðతpల;ండ
పటC ణమ ల"`ట-" కట-C ంెను. మ#Sయ PQరష లమ నందును
లsబµT°నునందును xను ఏల; ేశమ ల"`ట-యందును ాKారపరమ ల;%ా
కట-C ంచవలsన" xనుేw hంAన పటC ణమ ల"`ట-" ¯లa¹ను కట-C ంెను. 7
ఇWా\PÚయ ల సంబంధుల; ా" ¨©¬Nయ లలk నుం(fయ
అ¹#§య లలkనుం(fయ , 12#Syèయ లలk నుం(fయ ,
¨© య లలkనుం(fయ , PQబZీయ లలk నుం(fయ , WÌింAయ న` సకల
జనులను 8 ఇWా\PÚ య ల; Txశనమ ేయక వద>9EZిన ఆ య జనుల
సంతJ 9ా#S" ¯లa¹ను TEట-వరక;ను తనక; 9:ట-Cపనుల; ేయ 9ా#S"%ా

ేZి"య ం(ెను. 9 అPే ఇWా\ PÚయ లలk ఒక"T:ౖనను ¯లa¹ను తన
ప"ేయ టక; xసు"%ా "య!ంపలదు; 9ా#S" ãధుల;%ాను తన
అ¥పతpలలk పK¥xనుల;%ాను రథమ లక;ను గ ఱÃ ప #ðతpలక;ను
అ¥పతpల;%ాను "య!ంెను. 10 #Sలk W\ష¡ pలsౖన #?ండవందల ఏబమం
#ాజ?ౖన ¯లa¹ను I\ంద అ¥పతpలsౖ పKజల]ద అ¥ారFలsౖ య ం(f#S. 11
ఇWా\PÚయ ల #ాజ?ౖన xదు నగరFనందు Tx ´µర "9ాసమ ేయవలదు,
PQ9ా మందసమ న` సÍ లమ ల; పKJÌి¡ తమ ల; అ" ె1ిu, ¯లa¹ను
ఫ#క;మ#?Nను xదు పటC ణమ నుం(f xను ఆరక; కట-C ంAన నగరFనక;
ర1ిuంెను. 12 అ nదల;" ¯లa¹ను xను మంటపమ ఎదుట
కట-C ంAన PQ9ా బ>1ీఠమ ]ద దహనబల;ల; అ#Suంచుచు వెdను.
అతడ అనున "రÞ యమ పన 13 ¹ÌL PAdన ఆజ® నుబట-C VWా\ంJ
నమ లయందును, అమ9ాసలయందును, "యమక ాలమ లయందును,
సంవతqరమ నక; మ మ4రFజరFగ పండగలయందును, అన%ా ప>య"
#tటMC ల పండగయందును 9ారమ ల పండగయందును పరÞWాలల
పండగయందును PQ9ాక; దహనబల;ల; అ#Suంచుచు వెdను. 14 అతడ
తన తం(fKPQన xదు ేZిన "రÞయమ నుబట-C 9ా#S 9ా#S ZL9ాధర4మ లను
జరFపనుట?r 9ా#S 9ా#S వంతpల పన యజక;లను 9ా#S ZLవక;ను,
కటC డనుబట-C అను నమ న యజక;ల సమ ఖమ న సు
N Jేయ టక;ను, ఉప
xరక;ల;%ా ఉండటక;ను, వంతpలపన లయ లను, x రమ ల"`టదగ¶ ర ావ> య ండట?r 9ా#S 9ా#S వంతpలపన x రాలక;లను
"య!ంెను; ైవ జను(ైన xదు ఆలగ నTE యజ® ఇAdయ ం(ెను. 15 ఏ

Vషయమ ను గ#SdP%ా" బÐకసమ లను గ#SdP %ా" #ాà
యజక;లక;ను లయ లక;ను ేZియ న` "రÞ యమ ను బట-C 9ారF
సమసN మ ను జరFపచువAd#S 16 PQ9ా మంరమ నక; పTx9EZిన
నమ nదల;" అ సంపరÞమగ వరక; ¯లa¹ను ప" యంతయ
ేPంెను; అపడ PQ9ా మంరమ సమపN మPQను. 17 ¯లa¹ను
ఎోమ ేశమ ±క సమ దKప ద#Sనున` ఎ¯T:¶ బ¿రFనక;ను ఏలతpనక;ను
%ా 18 ¨ß#ామ తన ప"9ా#Sx #ా ఓడలను ఓడ నడపటయందు య IN
గల ప"9ా#S" పం12ను. రF ¯లa¹ను ప"9ా#S కcడ ఓÓీరFనక; P
అకడనుం(f ¾!్మవందల మణ గ ల బం%ారమ ను ఎIంచు" #ాజ?ౖన
¯లa¹ను TUదwక; ¬Zి" వAd#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 9
1 ÌLబేశప #ాణÝ ¯లa¹నును గ#Sdన పKZిz" V"నపడ గఢన
పKశ`లేత ¯లa¹నును Wó¥ంపవలsన" Å#S, !I> %tపu ప#S9ారమ ను
9:ంట బ¿టC B", గంధవర¶ మ లను V¯ాNరమ బం%ారమ ను రత` మ లను
ఒంటMల]ద ఎIంచు" PQరషలమ నక; వెdను. ఆ ¯లa¹నుTUదwక;
వAd తన మనసుqలk" Vషయమ ల"`ట-" గ #SంA అత" మటల(ెను. 2
¯లa¹ను ఆ పKశ`ల"`య ఆక; VడºZి ె12uను; ¯లa¹ను ఆక;
పKతpతN రమ ెపuల" మరF%?rన మట Pయ లకPQను. 3
ÌLబేశప#ాణÝ ¯లa¹నునక; క>%Sన జj®నమ ను, అతడ కట-C ంAన నగరFను,
4 అత" బల6 ] ´¢జనపxరÍమ లను, అత" ZLవక;ల; కcరFdండటను,

అత" య పxరFల; క"12టC Bటను 9ా#S వసN మ లను, అత"I %ST:`ల
నంంచు9ా#S" 9ా#S వసN మ లను, PQ9ా మంరమందు అతడ అ#Suంచు
దహనబల;లను చూAనపడ, ఆ Vస4య nం #ాà ఇట6 T:ను 5 
ారమ లనుగ#Sdయ జj®నమ నుగ#Sdయ TEను Tx ేశమందు V"న
వరN మనమ "జవరN మన¤ %ా", TEను వAd x" కను`లర చూచువరక;
9ా#S మటలను నమ4కయ ంట-". 6  య¥క జj®నమ ను గ#Sd సగనను
9ారF Txక; ెల;పలదు. "ను`గ#Sd TEను V"నx"కంటM  ×#N S PQం
¨¼చుd%ానున`. 7  ZLవక;ల ´µగమ మంA, ఎల6 పడను 
సమ ఖమ న ">A  జj®నసం´µషణ Vనుచుండ  ZLవక;లsౖన #S ´µగమ
మంA. 8  ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" వ #ాà9:ౖ ఆయన
Zిం}సనమ ]ద ఆZీనుడ9:ౖ య ండనటB
6 యందు అనుగ\హమ
చూ1ినందుక;  ేవ(ైన PQ9ాక; ¯NతKమ ల; కల;గ ను%ాక. ఇWా\
PÚయ లను "తమ ZిÍ రపరచవలsనన` దయలkచన  ేవ"I
క>%Sయ న`ందున J Txయమ లను జ#S%Sంచుట?r ఆయన "ను` 9ా#S]ద
#ాà%ా "య!ంెను అ" ె12uను. 9 ఆ #ాàనక; #?ండవందల నల;బ
మణ గ ల బం%ారమ ను V¯ాNరన గంధవర¶ మ లను రత` మ లను ఇెdను;
ÌLబేశప #ాణÝ #ాజ?ౖన ¯లa¹నున IAdన గంధవర¶ మ ల ¯ాట-PQన
ేయ లదు. 10 ఇయ %ాక ఓÓీరFనుం(f బం%ారమ ెAdన ¨ß#ామ
ప"9ారFను ¯లa¹ను ప"9ారFను చందనప మÖనులను పKశసN న
రత`మ లనుకcడ "వAd#S. 11 ఆ చంద నప మÖనులేత #ాà PQ9ా
మంరమ నక;ను #ాజనగరFనక;ను ¯êానమ లను, %ాయక;లక;

తంబ రలను Zిx#ాలను ేPంెను, అటBవంట- ప" అంతక;మ ందు
యxేశమందు ఎవ రFను చూAయ ండలదు. 12 ÌLబ ేశప #ాణÝ #ాàనక;
¬Zి"వAdన 9ాట-I అత(fAdన పKJ బహÑమనమ ల;%ాక ఆ మక;వ
ప(f అ(f%Sన దంతయ #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ఆ Iెdను; తరF9ాత ఆ తన
ZLవక;లను 9:ంట బ¿టC B" మర> తన ేశమ నక; 9:È6PQను. 13
గంధవర¶ మ ల; అమ 4 వరN క;ల;ను ఇతర వరN క;ల;ను " వచుd
బం%ారమ %ాక ¯లa¹నునక; ఏటäట వచుd బం%ారమ 9:P"`
మడవందల మ పu #?ండ మణ గ లPQతN p. 14 అరáేశప
#ాàలందరFను ేWా¥పతp ల;ను ¯లa¹నుTUదwక; బం%ారమ ను 9:ం(fయ
¬Zి" వAd#S. 15 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ¯ాగ%tట-C న బం%ారమ  అల;గ ల;గల
#?ండవందల (xళ6 ను ేPంెను; ఒక (xల;నక; ఆరFవందల తpలమ ల
బం%ారమ పటMC ను. 16 మ#Sయ ¯ాగ%tట-C న బం%ారమ  మడవందల
³(ెమ లను ేPంెను; ఒక ³(ెమ నక;మడవందల తpలమ ల
బం%ారమ పటMC ను; 9ాట-" #ాà లsబµT°ను అరణప నగరFనందుంెను. 17
మ#Sయ #ాà దంత మ  ఒక %tపu Zిం}సనమ ేPంA పKశసN న
బం%ారమ  x" %Sంెను. 18 ఆ Zిం}సనమ నక; x" క>Zియ న`
ఆరF బం%ారప ¯ానమ ల;ను Zిం}సనమ నక; కట-C య న` బం%ారప
ాద1ీఠమ ను ఉం(ెను, కcరFdండbట-I ఇరFపKకల ఊతల;ం(ెను,
ఊతలదగ¶ ర #?ండ Zింహమ ల;ం(ెను; 19 ఆ యరF ¯ానమ ల]ద
ఇరFపKకల పం(ెKండ Zింహమ ల; ">Aయ ం(ెను, ఏ #ాజమంైనను
అటBవంట- ప" ేయబడలదు. 20 మ#Sయ #ాజ?ౖన ¯లa¹నునక;న`

ానాతKల"`య ను బం%ారప9:ౖ య ం(ెను; లsబµT°ను అరణప
నగరFననున` ఉపకరణమ ల"`య బం%ారమ  ేZినV; ¨ß#ామ ±క
ప"9ా#S కcడ #ాà ఓడల; త#§ªషpక; P మడ సంవతqరమ లక;
ఒకమరF బం%ారమ , 9:ం(f, Pనుగ దంతమ , Åతpల;, T:మళØ
6 అను
సరక;ల వచుdచుం(ెను గనుక 21 ¯లa¹ను నమ లలk 9:ం(fPQ"`కక;
#ా"xPQను 22 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను భ#ాàలంద#SకంటMను ఐశ ర మందును
జj®నమందును అ¥క;(xPQను. 23 ేవడ ¯లa ¹ను±క హృదయ
మందుంAన జj®T°కN ;లను Vనుట?r భ#ాàలందరFను అత" మ ఖదరîనమ
ేయ%#S#S. 24 మ#Sయ పKJ9ాడను ఏటäట 9:ం(fవసు
N వలను బం%ారF
వసు
N వలను వసN మ లను ఆయ ధమ లను గంధవర¶ మ లను గ ఱÃ మ లను
కంచర%ా(fదలను ానుకల;%ా ¬Zి"వెdను. 25 రథమ ల; "ల;వయ ంచు
పటC ణమ లలkను #ాàTUదw PQరషలమ లkను ¯లa¹నునక; Txల;గ 9Eల
గ ఱÃ ప ¯ాలల;ను రథమ ల;ను పం(ెKండ9Eల గ ఱÃ ప #ðతpల;ను క>%S
య ం(ెను. 26 యఫKట«సున nదల;" Óి>ÌీN య ల ేశమ వరక;ను
ఐగ పN స#Sహదుwవరక;ను ఉండ #ాà లంద#S 12ౖ" అతడ ఏల;బ(f ేZ2ను. 27
#ాà PQరషలమ నందు 9:ం(f #ాళ6 ంత V¯ాNరమ %ా నుండనటB
6 ను, ేవxరF
మÖనుల; Ì2ÓLల పKేశ మ ననున` ¤(fవృmమ లంత V¯ాNరమ %ా
నుండనటB
6 ను ేZ2ను. 28 ఐగ పNనుం(fయ సకల ేశమ లనుం(fయ
¯లa¹నునక; గ ఱÃ మ ల; ేబ(ెను. 29 ¯లa¹ను ేZిన
ారమ ల"`ట-"గ#Sd పKవకN PQన Txxను రAంAన గ\ంథమందును,
Ìిలkయ (ైన అ¨ßయ రAంAన పKవచన గ\ంథమందును, T:బµతp

క;మరF(ైన య#tబµమ నుగ#Sd ºరద#Sî PQన ఇోw క; గ\ంథమందును
9ాKయబ(f య న`. 30 ¯లa¹ను PQరషలమ నందు
ఇWా\PÚయ లంద#S]ద నల;బ సంవతqరమ ల; ఏల;బ(f ేZ2ను. 31
తరF9ాత ¯లa ¹ను తన 1ితరFల కcడ "KంA తన తం(fKPQన xదు
పటC ణమందు ాJ12టCబ(ెను; అత"I బదుల;%ా అత" క;మరF(ైన #?హబµమ
#ాజjPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 10
1 #?హబµమ నక; పటµCÌLకమ ేయ ట?r ఇWా\PÚయ లందరFను Ì2?మ నక;
9:ళ6%ా #?హబµమ Ì2?మ నక; PQను. 2 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను సమmమ నుం(f
ా#SP ఐగ పNలk 9ాసమ ేయ చున` T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ
అ V" ఐగ పNనుం(f J#S%S#ా%ా జనుల; అత" 1ి>1ింA#S. 3 య#tబµమ ను
ఇWా\Pల;9ారందరFను కc(f వAd  తం(fK మ ా(f" బరFవేZ2ను; 4 
తం(fK "య!ంAన కSన xసమ ను అతడ మ]ద ఉంAన బరF9:ౖన ా(f"
వ ఇపడ చుల;కన ేZినPQడల ¤మ "ను` ZLVంతp మ"
#?హబµమ  మనVేయ%ా 5 అతడ]రF మడ నమ ల; xÈ మరల
Tx±దw క; రండ" ె12uను గనుక జనుల; 9:È6P#S. 6 అపడ #ాజ?ౖన #?హ
బµమ తన తం(fKPQన ¯లa¹ను సyVPQ య ండ%ా అత" సమmమ న
">Aన 12దwలను 1ి>1ింA--PÀ జనులక; TETE! పKతpతN ర !యవలsను?
]రF ెప ఆలkచన ఏ అ" అడగ%ా 7 9ారFవ ఈ జనులPQడల దయ
xfణమ ల; చూ1ి 9ా#S మంA మటల(fనPQడల 9ారF ఎపuట-I" క;

xసులగ దుర" అత" ె1ిu#S. 8 అPే అతడ 12దwల; తనక; ె1ిuన
ఆలkచన KZి 9EZి, తనకcడ 12#S%S తన PQదుటనున` ¸°వనసుÍల
ఆలkచనేZి 9  తం(fK మ]ద ఉంAన ా(f" చుల;కన ేయ మ"
నన`(f%Sన PÀ జనులక; పKతpతN ర¤! ఇయవలsన" ]రF ãAంతp#
ెపడ" 9ా#Sనడగ%ా 10 అత" కcడ 12#S%Sన PÀ ¸°వనసుÍల; అత"
ఇట6 "#S తం(fK మ ా(f" బరFవేZ2ను, వ x"" చుల;కన ేయ మ"
 ప>Iన PÀ జనుల వ ెపuవలZినేమన%ాTx Aట-?న 9EKల; Tx
తం(fK±క నడమ కంటM బరFవ%ా ఉండను; 11 Tx తం(fK బరF9:ౖన ా(f
]]ద ¹12ను %ా" TEను ] ా(f" మ#Sంత బరFవ ేయ దును; Tx తం(fK
!మ 4ను చబ క;ల దం(fంెను %ా" TEను ర(xల !మ 4ను
దం(fంెదన" ెపమ . 12 మడవ నమందు Tx±దw క; J#S%S రండ" #ాà
ె1ిuన పKారమ య#tబµమ ను జనులందరFను మడవ నమందు
#?హబµమ TUదwక; #ా%ా 13 #ాజ?ౖన #?హబµమ 12దwల ఆలkచనను KZి9EZి,
¸°వనసుÍల; ె1ిuన పKారమ 9ా#S మటల(f 14 9ా#SI కSనన
పKతpతN ర!ెdను; ఎట6 న%ాTx తం(fK ] ా(f" బరFవేZ2ను, TEను x""
మ#Sంత బరFవ ేయ దును; Tx తం(fK !మ 4ను చబ క;ల దం(fంెను,
TEను !మ 4ను ర(x ల దం(fంెదన" ె12uను. 15 PQ9ా
Ìిలkయ (ైన అ¨ßయx #ా T:బµతp క;మరF(ైన య#tబµమ  Z2లVAdన
తన మటను ZిÍ రపరచునటB
6 ేవ" "రÞయ పKారమ జనుల; ేZిన మనV
#ాà ఆలIంచక PQను. 16 #ాà xమ ేZిన మనV అం%§క#Sంపక వట
చూA జనుల;xదులk మక; ´µగమ ఏ? PQషªP క;మరF"యందు

మక; ¯ా సÍ ~మ లదు;ఇWా\ Pల;9ారల#ా, ] గ (xరమ నక; వ(f;
xదూ, సంతJ9ా#S" 9E చూచునుమ" #ాàనక; పKతp తN ర!Ad
ఇWా\Pల;9ారందరFను ఎవ#S గ (xరమ నక; 9ారF 9:È6P#S. 17 అPే
యxపటC ణమ లలk ాపరమ ండ ఇWా\Pల;9ా#S]ద #?హబµమ ఏల;బ(f
ేZ2ను. 18 #ాజ?ౖన #?హబµమ 9:ట-Cప"9ా#S]ద అ¥ా#S PQన హోరమ ను
పంప%ా ఇWా\Pల; 9ారF #ాళ6  అత" xవ %tట-C #S గనుక #ాజ?ౖన #?హబµమ
PQరష లమ నక; ా#Sవలsన" త రప(f తన రథమ ఎ?ను. 19
ఇWా\Pల;9ారF ఇపuట-I" xదు సంతJ9ా#S]ద JరFగ బµటB ేZి
TEట-వరక;ను 9ా#SI లkబడకయ Tx`రF.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 11
1 #?హబµమ PQరషలమ నక; వAdనపడ ఇWా\ Pల;9ా#S య దz మ
ేయ టక;ను, #ాజమ ను తనక; మరల ర1ిuంచునుటక;ను అతడ
యx9ా#Sలk నుం(fయ బ¿Tx]య లలkనుం(fయ ఏరuరచబ(fన య దz
Wాల;లను లm PQనుబ 9Eలమం" సమకcరd%ా 2 ైవజను(ైన Ì2మయక;
PQ9ా 9ాక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 3 వ యx#ాàను
¯లa¹ను క;మరFడనగ #?హబµమ ను, యx యందును
బ¿Tx]య ల పKేశమందును ఉండ ఇWా\Pల; 9ారంద#Sను ఈ మట
పKకట-ంచుమ 4 ఈ ారమ Txవలన జరFగ చున`ద" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ గనుక, బయల;ేరక;ండను ] స దరFల య దz మ
ేయక;ండను ]రందరFను ] ] Pండ6 క; J#S%S వ(f అ" ె12uను.

ావన 9ారF PQ9ా మటల; V" య#tబµమ  య దz మ ేయ ట
మ" 9:È6P#S. 5 #?హబµమ PQరషలమ నందు ాపరమ ం(f యx
పKేశమందు ాKారపరమ లను కట-C ంెను. 6 అతడ బéె6¨Áమ , ఏxమ ,
ెÅవ, బéతqరF, 7 WóÅ, అదుల6మ , %ాతp, 8 మ#³ా, yప, అోర PÀమ , 9
ల×షp, అజ³ా, 10 జ#ా, అయలkను, ¨¼బ¢Kను అను యx బ¿Tx]ను
పKేశమ లందుండ ాKారపరమ లను కట-C ంA 11 దుర¶ మ లను బల పరA,
9ాట-లk అ¥పతpలను ఉంA, ఆ}రమ ను నూT:ను xKÔరసమ ను
సమకc#?dను. 12 మ#Sయ 9ాట-లk (xళ6 ను బలs6మ లను ఉంA ఆ
పటC ణమ లను బహÑ బలవంత న 9ాట-%ా ేZ2ను. యx9ారFను
బ¿Tx]య ల;ను అత" పmమ ననుం(f#S. 13 ఇWా\Pల;9ా#S మధనుండ
యజక;ల;ను ల య ల;ను xమ న` పKేశమ ల స#Sహదుwలను xట- అత"
±దw క; వAd ే#S#S. 14 య#tబµమ ను అత" క;మరFల;ను PQ9ాక;
యజకZLవ జరFగక;ండ లయ లను KZి 9Eయ%ా, 9ారF తమ %ా\మమ లను
¯ా సÍ ~మ లను VడA, యx ేశమ నక;ను PQరషలమ నక;ను వAd#S.
15 య#tబµమ బ>1ీఠమ లక;ను దయమ లక;ను xను ేPంAన
దూడలక;ను యజక;లను ఏరuరచుT:ను. 16 9ా#S చరలటB
6 ండ%ా
ఇWా\PÚయ ల %తKమ లయం దంతటను ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాను 9:దక;టక; మనసుq "ల;ప"న9ారF తమ 1ితరFల ేవ(ైన
PQ9ాక; బల;ల న#Suంచుట?r PQరషలమ నక; వAd#S. 17 xదును
¯లa¹నును నడAన మర¶ మందు మడ సంవతqరమ ల; 9ారF నడA,
యx #ాజమ ను బలపరA మడ సంవతqరమ ల; ¯లa¹ను

క;మరF(ైన #?హబµమ నక; స}యక;లsౖ#S. 18 #?హబµమ , xదు
క;మరF(ైన PQ#§¹తp క;మ#?N యగ మహలతpను PQషªP క;మరF(ైన
ఏÚయబ క;మ#?Nయగ అá}Pల;ను V9ాహమ ేZిT:మ. 19 అత"I
యషp Ì2మ#ా జహమ అను క;మరFల; క>%S#S. 20 1ిమ4ట అతడ
అబµªలkమ క;మ#?NPQన మయ ాను V9ాహమ ేZిన%ా ఆ అత"I
అáయను అతN P" yజjను Ì2లk]తpను కT:ను. 21 #?హబµమ
పదుT:"!మం ´µరలను 12ం(f6 ేZి" అరFవమం ఉపపతp`లను
ెచుd" PరFవ PQ"!మం క;మ రFలను అరFవమం
క;మ#?Nలను కT:ను; అPే తన ´µరలంద#SకంటMను ఉపపతp` లంద#SకంటMను
అబµª లkమ క;మ#?NPQన మయాను అతడ ఎక;వ%ా 1LK!ంెను. 22
#?హబµమ మయాక; పట-C న క;మరF(ైన అáయను #ాàను ేయతలA,
అత" సదరFల]ద పK¥xను"%ాను అ¥పJ"%ాను అత" "య!ంెను.
23 అతడ మంA లక;వగల9ా(ై తన క;మరFలలk WÌింAన 9ా#S" యx
బ¿Tx]ను సంబంధమ లsౖన ఆయ పKేశమ లలk" ఆయ
ాKారపరమ లయందు అ¥ పతpల;%ా "య!ంA 9ా#SI V¯ాNరన ¯తp
N
ఇAd 9ా#SI 12ం(f6 ండ6 ేZ2ను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 12
1 #?హబµమ #ాజమ ZిÍ రప(f xను బలపరచబ(fన... తరF9ాత అతడను
ఇWా\PÚయ లందరFను PQ9ా ధర4WాసN మ ను Vస#SèంA#S. 2 9ారF
PQ9ా PQడల ోKహమ ేZినందున #ాజ?ౖన #?హబµమ ±క అPదవ

సంవతqరమందు ఐగ పN #ాజ?ౖన Ìీషక; 9:P"` #?ండవందల రథమ లను
అరFవ9Eల గ ఱÃ ప #ðతpలను PQరషలమ ]I వెdను. 3 అత"
కcడ ఐగ పNనుం(f వAdన లcáయ ల; సు×య ల; కcÌీ య ల; అను9ారF
లsకక; !ంAయ ం(f#S. 4 అతడ యxక; స]పన ాKారపరమ లను
పటBC" PQరషలమ వరక; #ా%ా 5 పKవకN PQన Ì2మయ
#?హబµమ TUదwక;ను, Ìీషక;నక;ను భయప(f PQరష లమ నక; వAd
కc(fయ న` యx9ా#S అ¥పతpల ±దw క;ను వAd]రF నను`
Vస#SèంAJ#S గనుక TEను !మ 4ను Ìీషక; ేJలk పడ"Adయ Tx`న"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ" ె12uను. 6 అపడ ఇWా\PÚయ ల
అ¥పతpల;ను #ాàను తమ 4ను xమ త%S¶ంచు" PQ9ా TxయసుÍడ"
ఒప"#S. 7 9ారF తమ 4ను xమ త%S¶ంచునుట PQ9ా చూెను గనుక
PQ9ా 9ాక; Ì2మయక; పKతmPÀలగ Z2లVెdను9ారF తమ 4ను
xమ త%S¶ంచు"#S గనుక TEను 9ా#S" Txశనమ ేయక, Ìీషక; x #ా Tx
ఉగ\తను PQరషలమ ]ద క;మ4#Sంపక త రలkTE 9ా#SI రmణ దయేZ2దను.
8 అPే నను` ZLVంచుటక;ను, భ#ాàలక; xసులsౖ య ండటక;ను ఎంత
´éదమ న`ో 9ారF ె>ZినునటB
6 9ారF అత"I xసులగ దురF. 9
ఐగ పN#ాజ?ౖన Ìీషక; PQరషలమ ]I వAd PQ9ా మంరప
బÐకసమ ల"`ట-" #ాజనగరFలk" బÐకసమ ల"`ట-" ోచు", ¯లa¹ను
ేPంAన బం%ారప (xళ6 ను ¬Zి"PQను. 10 9ాట-I బదుల;%ా #ాజ?ౖన
#?హబµమ ఇతN (f (xళ6 ను ేPంA 9ాట-" #ాజనగరF±క x రమ ను
ాయ ZLవక;ల ±క అ¥పతpలక; అపu%Sంెను. 11 #ాà PQ9ా

మంరమ లk"I పK9EhంAనప(ెల6 నగరF ZLవక;ల; వAd 9ాట-" ఎJN
తరF9ాత 9ాట-" మరల గలk ఉంచుచు వAd#S. 12 అతడ తను` xను
త%S¶ంచు"నందున PQ9ా అత" బÐJN %ా "ర4లమ ేయక, యx9ారF
ంత మటBCక; మంAతనమ ననుస#Sంచుట చూA తన Åపమ
అత"]దనుం(f JKపT:ను. 13 #ాజ?ౖన #?హబµమ PQరషలమ నందు
ZిÍ రప(f Pల;బ(f ేZ2ను; #?హబµమ ఏలTxరంంAనపడ నల;బ±క
సంవతqరమ ల PÀడగల 9ా(ై య ం(ెను; తన Txమమ ను అచdట ఉంచుట?r
ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-లkనుం(f PQ9ా ÅరF"న పటC ణమగ
PQరషలమ నందు అతడ పదుTEడ సంవతqరమ ల; ఏలsను, అత" త>6 1LరF
నయమ, ఆ అ¹4 య #ాల;. 14 అతడ తన మనసుq PQ9ాను
9:దక;ట యందు "ల;పనక ెడI\యల; ేZ2ను. 15 #?హబµమ ేZిన
ారమ ల"`ట-" గ#Sdయ Ì2మయ రAంAన గ\ంథమందును ºరద#SîPQన
ఇోw రAంAన వంWావÈయందును 9ాKయబ(fయ న`. 16 #?హ బµమ నక;ను
య#tబµమ నక;ను య దz మ PQడెగక జ#S%?ను. #?హబµమ తన 1ితరFల
కcడ "KంA xదుపటC ణమందు ాJ12టCబ(ెను, అత" క;మరF(ైన అáయ
అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 13
1 #ాజ?ౖన య#tబµమ ఏల;బ(fలk పదుT:"!దవ సంవతqరమందు అáయ
యx9ా#S]ద ఏలTxరం ంెను. 2 అతడ మడ సంవతqరమ ల;
PQరష లమ నందు ఏలsను; అత" త>6 1LరF ]ాయ, ఆ %Sëయ

ఊ#S9ా(ైన ఊ#SPల; క;మ#?N. 3 అáయక;ను య#tబµమ నక;ను య దz మ
కల;గ%ా అáయ Txల;గ లmలమం ప#ాక\మ Wాల;ల Z2ౖనమ ఏరuరచు"
య దz మ నక; Zిదzమ ేZ2ను; య#tబµమ ను ఎ"! లmలమం
ప#ాక\మWాల;లను ఏరuరచు" అత"I ఎదురF%ా 9ా#S" య దz మ నక;
వహపరెను. 4 అపడ అáయ ఎâాKPమ మనమందుండ
Z2మ#ాPమ ండ]ద ">A పKకట-ంAనేమన%ాయ#tబµమ,
ఇWా\Pల;9ారల#ా, ]రందరFను Txక; ెV±గ¶ (f. 5 ఇWా\Pల;
#ాజమ ను ఎల6 పడను ఏల;నటB
6 %ా ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా
xదును అత" సంతJ9ా#Sను భంగమ ాజjల"1 "బంధన ేZి x""
9ా#SIెdన" ]రF ె>ZిందురF గx. 6 అPనను xదు క;మరF(ైన
¯లa¹నుక; xసుడను T:బµతp క;మరFడనగ య#tబµమ ప"I మ>న
దుషp
C ల క>Zి లA తన యజమను"]ద JరFగ బµటB ేZ2ను. 7
¯లa¹ను క;మరF(ైన #?హబµమ ఇంకను బµలదశలkనుం(f ¥ైరమ
ల"9ా(ై 9ా#S" ఎ#Sంచుటక; త%Sన శINలక;న`పడ 9ారF అత" య దz మ
ేయ టక; Zిదz#S. 8 ఇపడ xదు సంతJ 9ా#S వశమ ననున`
PQ9ా #ాజమ  ]రF య దz మ ేయ ె%Sంెదమ" తలంచుచుTx`రF.
]రF %tపu Z2ౖనమ %ా ఉTx`రF; య#tబµమ ]క; ేవతల;%ా ేPంAన
బం%ారF దూడల;ను ]±దw ఉన`V. 9 ]రF అహ#ను సంతJ9ా#?rన
PQ9ా యజక;లను, లయ లను KZి9EZి, అనేశమ ల జనుల;
ేయ నటB
6 ]రక; యజక;లను "య!ంచు ంట-#Sగx? ఒక Å(ెను
ఏడ %tఱÃ టäC ళ6 ను తను` పKJÌి¡ ంచుట?rవచుd పKJ9ాడ, ైవమ ల; ా"

9ాట-I యజక;డగ చుTx`డ. 10 అPే PQ9ా మక; ేవ(ైయ Tx`డ;
¤మ ఆయనను Vస#SèంAన 9ారమ ామ ; అహ#ను సంతJ9ారF
PQ9ాక; ZLవేయ యజక;లsౖ య Tx`రF; లయ ల; ేయవలZిన
పనులను లయ ల ేయ చుTx`రF. 11 9ారF ఉదయసN మయమ లయందు
PQ9ాక; దహనబల;ల; అ#Suంచుచు, సుగంధదKవమ ల ధూపమ
9Eయ చు, పVతKన బల6 ]ద స"`¥#tటMC ల; ఉంచుచు, బం%ారF
ºపసN ంభమ ను పK!ెలను పKJ ¯ాయంతKమ మ ట-C ంచుచు వచుdచుTx`రF;
¤మ మ ేవ(ైన PQ9ా Pరuర Aన V¥"బట-C సమసN మ
జ#S%SంచుచుTx`మ %ా" ]రF ఆయనను Vస#SèంAన 9ా#?rJ#S. 12 ఆలkAంచు(f,
ేవ(ే మక; (ై మక; అ¥పJ%ానుTx`డ, ] ]ద ఆ#ా»టమ ేయ ట?r
బరల; పటBC" ఊదునట-C ఆయన యజక;ల; మ పmమ న ఉTx`రF; ఇWా\
Pల;9ారల#ా, ] 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా య దz మ ేయక;(f,
ేZినను ]రF జయnందరF. 13 య#tబµమ 9ా#S 9:నుకట- ´µగమందు
మటB %ాండKను ంద#S" ఉంA, Z2ౖనమ యx9ా#SI మ ందును
మటB%ాండK 9ా#SI 9:నుకను ఉండనటB
6 ేZ2ను. 14 యx9ారF J#S%S చూA
ãధుల; తమక; మ ందును 9:నుకను ఉన`టBC ె>Zి" PQ9ాక;
ాKరÍన ేZి#S, యజక;ల;ను బరల; ఊ#S. 15 అపడ యx9ారF
ఆర»ట-ంA#S; యx9ారF ఆర»ట-ంA నపడ య#tబµమ ను
ఇWా\Pల;9ారందరFను అáయ PQదుటను యx9ా#S PQదుటను
"ల;వలక;ండనటB
6 ేవడ 9ా#S" nJN నందున 16 ఇWా\Pల;9ారF యx
9ా#S PQదుటనుం(f ా#SP#S. ేవడ 9ా#S" యx 9ా#SేJI

అపu%SంAనందున 17 అáయయ ను అత" జనుల;ను 9ా#S" రమ %ా
సంహ#SంA#S. ఇWా\ Pల; 9ా#Sలk అPదు లmలమం ప#ాక\మWాల;ల;
హతpలsౖ#S. 18 ఈ పKారమ ఇWా\Pల;9ారF ఆ ాలమందు త%S¶ంపబ(f#S %ా"
యx9ారF తమ 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను ఆశ\PంAన ¨Áతpవేత
జయ nం#S. 19 అáయ య#tబµమ ను త#S!, బéేల;ను x"
%ా\మమ లను PQాTxను x" %ా\మమ లను ఎâKనును x" %ా\మమ లను
పటBCT:ను. 20 అáయ బKIన ాలమ న య#tబµమ మరల బలమ
ందలదు,PQ9ా అత" nJN నందుేత అతడ మరణ nంెను. 21
అáయ వృz TUంెను, అతడ పదుTxల;గ మం ´µరలను V9ా హమ
ేZి" PరFవ Pదw రF క;మరFలను పదుTxరFగ రF క;మ#?Nలను కT:ను.
22 అáయ ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అత" చరను గ#Sdయ ,
అత" ాలమ న జ#S%Sన సంగతpలను గ#Sdయ పKవకN PQన ఇోw రAంAన
సట«క గ\ంథమ నందు 9ాKయ బ(fయ న`.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 14
1 అáయ తన 1ితరFల కcడ "Kంప%ా జనుల; అత"" xదు
పటC ణమందు ాJ12ట-C#S; అత"I బదుల;%ా అత" క;మరF(ైన ఆ¯ా
#ాజjPQను. ఇత" నమ లలk ేశమ ప సంవతqరమ ల; T:మ4 ంెను.
2 ఆ¯ాతన ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I అనుకcలమ %ాను యxరÍమ %ాను
నడAన9ా(ై 3 అనేవతల బ>1ీఠమ లను పడ%tట-C ఉన`తసÍ లమ లను
ాడేZి పKJమలను పగ ల%tట-C ేవx సN ంభమ లను ట-C 9EPంA 4 9ా#S

1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను ఆశ\Pంచుటక;ను, ధర4WాసN మ నుబట-C య
V¥"బట-C య I\యల; జ#S%Sంచుటక;ను, యx9ా#SI ఆజj®1ింA 5 ఉన`త
సÍ లమ లను సూర ేవxసN ంభమ లను యx9ా#S పటC ణమ ల"`ట-లkనుం(f
¬Zి9EZ2ను. అత"Pల; బ(fయందు #ాజమ T:మ4%ా ఉం(ెను. 6 ఆ
సంవతqరమ లలk అత"I య దz మ ల; లక వటేత ేశమ లk
T:మ4క>%Sయ ం(ెను; PQ9ా అత"I VWా\ంJ దయేZియ ండ%ా అతడ
యx ేశమ న ాKారమ ల;గల పటC ణమ లను కట-C ంెను. 7 అతడ
యx9ా#SI ఈలగ పKకటనేZ2నుమన ేవ(ైన PQ9ాను మనమ
ఆశ\PంAJVు, ఆశ\ PంAనందున ఆయన మన చుటBCను T:మ4 కల;గజ³Zి
య Tx`డ; ేశమందు మనమ "రభంతరమ %ా JరFగ వచుdను, మనమ
ఈ పటC ణమ లను కట-C ంA, 9ాట-I ాKారమ లను %పరమ లను
గ మ4మ లను x రబంధ మ లను అమరFdదమ . ా%ా9ారF పటC ణమ లను
కట-C వృz TUం#S. 8 ఆ ాలమ న (xళ6 ను ఈటMలను పటBCను మడ
లmలమం యx9ారFను, ³(ెమ ల; ధ#SంAVల;
6 9Eయ #?ండ లmల
ఎనుబ 9Eలమం బ¿Tx] య ల;ను కc(fన Z2ౖనమ ఆ¯ాక; ఉం(ెను;
రందరFను ప#ాక\మWాల;లsౖ య ం(f#S. 9 కcÌీయ (ైన జ?రహÑ 9ా#S]ద
దం(ెJN 9EP 9Eల Z2ౖనమ ను మడవందల రథమ లను కcరFd"
బయల;ే#S మ#³ావరక; #ా%ా ఆ¯ా అత"I ఎదురFబ¢PQను. 10 9ారF
మ#³ాTUదw జ?ాx అను పల6 పసÍ లమందు పంక;Nల; ¬#Sd య దz మ కల;ప%ా
11 ఆ¯ా తన ేవ(ైన PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C PQ9ా, V¯ాNరన
Z2ౖనమ ేJలk ఓ(fక;ండ బలమ ల"9ా#SI స}యమ ేయ టక; కన`

ఎవరFను లరF; మ ే9ా PQ9ా, మక; స}యమ ేయ మ , "TE`
నమ 4" య Tx`మ ,  Txమమ నుబట-C P PÀ Z2ౖనమ ను ఎ#Sంచుటక;
బయల;ే#Sయ Tx`మ . PQ9ా 9E మ ేవడవ, నరమతpKలను  12ౖ"
జయnంద"యక;మ అ" ాK#SÍంప%ా 12 PQ9ా ఆ కcÌీయ లను
ఆ¯ాPQదుటను యx9ా#S PQదుటను "ల;వ"యక 9ా#S" nJN నందున
9ారF ా#SP#S. 13 ఆ¯ాయ ను అత" కcడనున` 9ారFను %?#ారFవరక;
9ా#S" తరFమ%ా కcÌీయ ల; మరల పంక;Nల; ¬రd లక PQ9ా
భయమ ేతను ఆయన Z2ౖనప భయమ ేతను ా#SP#S. యx9ారF
VWషన ల6 ¯మ 4 పటBC"#S. 14 %?#ారF చుటBCనున` పటC ణమ లలk"
9ారంద#S ]I PQ9ా భయమ వెdను గనుక ఆ పటC ణమ ల"`ట-"
ల6 12ట-C, 9ాట-లkనున` !క;టన ల6 ¯మ4ంతయ ోచు"#S. 15 మ#Sయ
9ారF పసుల ¯ాలలను పడ%tట-C V¯ాNరన %tఱÃ లను ఒంటMలను సమ
కcరFd" PQరషలమ నక; J#S%S వAd#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 15
1 ఆ ాలమ న ేవ" ఆత4 ఓేదు క;మరF(ైన... అజ#ా]I #ా%ా అతడ
ఆ¯ాను ఎదు#tనబ¢P PÀలగ పKకట-ంెను 2 ఆ¯ా, యx9ారల#ా,
బ¿Tx]య ల#ా, ]రందరF Tx మట Vను(f. ]రF PQ9ా
పmప9ా#?rనPQడల ఆయన ] పmమ న నుండను; ]రF ఆయన±దw
VxరణేZినPQడల ఆయన ]క; పKతmమగ ను; ]రF ఆయనను Vస#Sèం
AనPQడల ఆయన !మ 4ను Vస#Sèంచును, 3 "జన ేవ(ైనను

ఉపేశమ ేయ యజక;లsౖనను, ధర4WాసN  నను xల నమ ల;
ఇWా\PÚయ లక; లక;ండ వను. 4 తమ శ\మయందు 9ారF ఇWా\PÚయ ల
ేవ(ైన PQ9ా ±దw క; మళØ
6 " ఆయనను 9:దI నపడ ఆయన
9ా#SI పKతmమPQను. 5 ఆ ాలమ లలk ేశమ ల ాపరసుÍలంద#Sలkను
%tపu కలk6లమ ల; క>%?ను గనుక తమ ప"ాటలను చక 12టC Bనుట?r
JరFగ 9ా#SI సమ¥xనమ లక;ం(ెను. 6 ేవడ జనమ లను
సకలVధమ లsౖన బµధల శ\మపరెను గనుక జనమ జనమ ను, పటC ణమ
పటC ణమ ను, ాడ ేZ2ను. 7 ా%ా ]రF బల¨ßనుల; ాక ¥ైరమ వ¨©ంచు(f,
] ారమ సఫలమగ ను. 8 పKవకN PQన ఓేదు పKవAంAన PÀ మటల;
ఆ¯ా V"నపడ అతడ ¥ైరమ ెచుd" యx బ¿Tx ]య ల
ేశమంతట-నుం(fయ , ఎâాKPమ మనమ లk xను పటBC"న
పటC ణమ లలkనుం(fయ ¨Áయమ లsౖన Vగ\హమ ల"`ట-" ¬Zి 9EZి,
PQ9ా మంటపమ ఎదుటనుండ PQ9ా బ>1ీఠమ ను మరల కట-C ంA
9 యx 9ా#Sనంద#S" బ¿Tx]య ల నంద#S", ఎâాKPమ మనÌLª
Ìి¹ను %తK¯Í ానమ లలkనుం(f వAd 9ా#Sమధ "వZించు పరేలను
సమకc#?dను. అత" ేవ (ైన PQ9ా అత"I స} య (ై య ండట
చూA ఇWా\Pల;9ా#Sలkనుం(f V¯ాNరన జనుల; అత" పmమ ే#S#S. 10 ఆ¯ా
Pల; బ(fయందు పదుT:ౖదవ సంవతqరమ న మడవ T:లను 9ారF
PQరషలమ లk కc(f 11 xమ ¬Zి"వAdన ల6 ¯మ 4 లkనుం(f ఆ
నమ న ఏడవందల PQదw ులను ఏడ 9Eల %tఱÃ లను PQ9ాక; బల;ల;%ా
అ#SuంA 12 పరÞహృదయమ ను ప#ాÞత4ను తమ 1ితరFల ేవ(ైన

PQ9ా±దw xమ Vxరణేయ దు మ"య 13 1ిన`ల%ా" 12దwల%ా"
పరFషpల%ా" ZీN ల %ా" ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా±దw Vxరణ
ేయ"9ా#Sకంద#SI" మరణమ V¥ంచుదుమ"య "షరªేZి"#S. 14 9ారF
ఎల;%?JN బÐబË>డచు, ¤ళమ లను బరల Txదమ ను ´é#§ధ నులను
PQ9ా స"`¥" పKమణమ ేZి#S. 15 ఈలగ పKమణమ ేయబడ%ా
యx9ారందరFను సం ÌింA#S; 9ారF పరÞహృదయమ  పKమణమ ేZి
పరÞమనసుq ఆయనను 9:దIయ ం(f#S గనుక PQ9ా 9ా#SI పKతm
చుటBCనున` ేశసుÍల య దz మ ల; లక;ండ 9ా#SI T:మ4 కల;గజ³Z2ను. 16
మ#Sయ తన త>6 PQన మయా అసహన ±క ేవx సN ంభమ ను
">1ినందున ఆ Pక పటC పేVPQ య ండక;ండ #ాజ?ౖన ఆ¯ా ఆను
KZి9EZి, ఆ ">1ిన Vగ\హమ ను పడ%tట-C (Tx`న`మ ేZి IKోను
9ాగ దగ¶ ర x" ా>d9EZ2ను. 17 ఆ¯ా ఉన`త సÍ లమ లను
ఇWా\PÚయ లలkనుం(f ¬Zి9Eయలదు %ా" Pతడ బKIన ాలమంతయ
ఇత" హృదయమ యxరÍమ %ా ఉం(ెను. 18 తన తం(fK పKJÌి¡ ంA నట-C య ,
xను పKJÌి¡ ంAనట-C య 9:ం(f" బం%ారమ ను ఉపకరణమ లను అతడ
¬Zి" ేవ" మంరమ నం దుంెను. 19 ఆ¯ా Pల;బ(fయందు మ పu
యPదవ సంవతqరమ వరక; య దz మ ల; జరFగలదు.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 16
1 ఆ¯ా Pల;బ(fయందు మ పu ఆరవ సంవతqర మ న ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన
బPQా యx9ా#S]ద దం(ెJN బయల;ే#S యx #ాజ?ౖన ఆ¯ా±దw క;

#ాక కల; జరFగక;ండనటB
6 #ామను కట-C ంప%ా 2 ఆ¯ా PQ9ా
మంరమందును #ాజనగరFనందును ఉన` బÐకసమ లలk" 9:ం(f
బం%ారమ లను ¬Zి, దమసులk "9ాసమ ేయ Zి#Sయ #ాజగ బ¿నúదదు
TUదwక; దూతలేత పం1ింA 3 Tx తం(fKI"  తం(fKI" క>%Sయ న`టB
6
Txక;ను క;ను సం¥ క>%Sయ న`, 9:ం(f" బం%ారమ ను క; పం1ి
య Tx`ను, ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన బPQా నను` V(fA ఆవ>I వనటB
6 %ా వ
అత" ేZియ న` సం¥" భంగమ ేయ మ" వరN మనమ ేZ2ను. 4
బ¿నúదదు #ాజ?ౖన ఆ¯ా మట అం%§ క#SంA, తన Z2ౖనమ ల అ¥పతpలను
ఇWా\Pల;9ా#S పటC ణమ ల]I పంప%ా రF ఈãనును xనును
ఆబéల4PÀమ ను నâాN> పKేశమ నక; ే#Sన పటC ణమ ల లk" ట6 ను
ల6 12ట-C#S. 5 బPQా అ V" #ామను ాKారమ ల కట-C ంచుట మ"9EZి
xను ేయ చున` ప" x>ంెను. 6 అపడ #ాజ?ౖన ఆ¯ా యx
9ా#Sనంద#S" సమకc#?dను; రF P బPQా కట-C ంచు చుం(fన
#ామపటC ణప #ాళ6 ను దూలమ లను ¬Zి" వAd#S, 9ాట- ఆ¯ా %?బను
!¯ాuను ాKార పరమ ల;%ా కట-C ంెను. 7 ఆ ాలమందు ºరద#SîPQన
హTx యx #ాజ?ౖన ఆ¯ా±దw క; వAd అత" ఈలగ పKకట-ంెనువ
 ేవ(ైన PQ9ాను నమ 4 నక Zి#Sయ #ాàను నమ 4ంట-9E?
Zి#Sయ #ాà±క Z2ౖనమ  వశమ నుం(f త1ిuంచు"PQను. 8 బహÑ
V¯ాNరన రథమ ల;ను గ ఱÃ ప #ðతpల;నుగల కcÌీయ ల;ను
లcáయ ల;ను %tపu దం(ై వAd#Sగx? అPనను వ PQ9ాను
నమ 4"నందున ఆయన 9ా#S" ేJ కపu%Sంెను. 9 తనPQడల

యxరÍహృదయమ గల9ా#S" బలపరచుట?r PQ9ా కనుదృÌిC
లkకమందంతట సంxరమ ేయ చున`; PÀ Vషయమందు వ మJ
త1ిu పKవ#SNంAJV గనుక ఇ nదల;" క; య దz మ ల కల;గ ను. 10 ఆ
ºరద#Sî అటB
6 పKకట-ంAనందుక; ఆ¯ా అత"]ద Åప%SంA #ðదKమ చూ1ి
అత"" బంºగృహ మ లk 9EZ2ను, ఇయ %ాక ఆ సమయమంే ఆ¯ా
జనులలk ంద#S" బµధపరెను. 11 ఆ¯ా ేZిన ారమ ల"`ట-"గ#Sd
యx ఇWా\Pల; #ాàల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 12 ఆ¯ా తన
Pల;బ(fయందు మ పu ¾!్మదవ సంవతqరమ న ాదమ లలk
జబ Ëపట-C xను బహÑ బµధప(fనను x" Vషయమ లk అతడ
PQ9ా±దw Vxరణేయక 9:ౖదులను పటBCT:ను. 13 ఆ¯ా తన
1ితరFల కcడ "KంA తన Pల;బ(fయందు నల;వ ±కటవ
సంవతqరమ న మృJ TUంద%ా 14 అతN రF ప"9ా#Sేత Zిదzమ ేయబ(fన
సుగంధ వర¶ మ లను ప#SమళదKవమ లను "ం(fన పడక]ద జనుల;
అత" ఉంA, అత" "!తN మ బహÑ V¯ాNరన గంధవర¶ మ లను
ద¨©ంA,xదు పటC ణమందు అతడ తన ర?r ¾>1ించు "న
సమ¥యందు అత" ాJ12ట-C#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 17
1 తరF9ాత అత"I బదుల;%ా అత" క;మరF(ైన... PQాాతp #ాజ?ౖ
ఇWా\Pల; తన ]I #ాక;ండతన #ాజమ ను బలపరచుT:ను. 2 అతడ
యx ేశమ లk" ాKార పరమ ల"`ట-యందును Z2ౖనమ లను ఉంA,

యx ేశమందును తన తం(fKPQన ఆ¯ా పటBC"న ఎâాKPమ
పటC ణమ లయందును ావ> బలమ లను ఉంెను. 3 PQ9ా అత"I
స}య (ై య ండ%ా PQాాతp తన తం(fKPQన xదు
ాKరంభనమ లలk నడAన మర¶ మందు నడచుచు 4 బయల; ేవతను
ఆశ\Pంపక తన తం(fK ేవ" ఆశ\ Pంచుచు, ఇWా\Pల;9ా#S చరలను
9:ంబ(fంపక ఆయన ఆజ® లననుస#SంA న(fెను. 5 ాబట-C PQ9ా అత"ేత
#ాజమ ను ZిÍ రపరెను, యx9ారందరFను PQాాతpనక; పను`
ఇచుdచుం(f#S, అత"I ఐశ రమ ను ఘనతయ ండ%ా క>%?ను. 6
PQ9ా మర¶ మ లయందు నడచునుటక; అతడ తన మనసుqను
దృఢపరచు"న9ా(ై ఉన`త సÍ లమ లను ేవxసN ంభమ లను
యxలkనుం(f ¬Zి9EZ2ను. 7 తన Pల;బ(fయందు మడవ సంవతqరమ న
యx పటC ణమ లలk జనులక; ధర4WాసN మ ను బ¢¥ంచుట?r అతడ 12దwలsౖన
బ¿నúPÀల;ను ఓబxను జ?క#ాను T:తTEల;ను ]ాయను 8 Ì2మయ
T:తTx జ?బx అWా¨Áల; Ì2!#ా¹తp PQTxxను అోయ టùáయ
టùబోయ అను లయ లను, యజక;లsౖన ఎÚామను PQ#ామ ను
బం12ను. 9 9ారF PQ9ా ధర4WాసN గ\ంథమ ను ేత పచుd"
యx9ా#Sమధ పKకటనేయ చు, యx పటC ణమ ల"`టను సంచ#Sంచుచు
జనులక; బ¢¥ంA#S. 10 యx ేశమ చుటBC ఉండ ేశమ ల #ాజమ ల"`ట]IPQ9ా భయమ వAdనందున 9ారF PQా ాతp య దz మ
ేయక;ం(f#S. 11 Óి>ÌీN య లలk ందరF PQాాతpనక; పను`ను
ానుకలను ఇచుdచు వAd#S; అరáయ ల;ను అత"I ఏడ 9Eల ఏడ వందల

%tఱÃ టäC ళ6 ను ఏడ 9Eల ఏడ వందల ¤క తpలను ెచుdచు వAd#S. 12
PQాాతp అంతకంతక; %tపu9ా(ై యx ేశమ నందు Åటలను
¯ామ%S\" "ల;వేయ పటC ణమ లను కట-C ంెను. 13 యxేశప
పటC ణమ లలk అత"I బహÑ ధనమ సమకcరdబ(ెను. అత" I\ం ప#ా
క\మWాల;ల; PQరషలమ లk కc(fయ ం(f#S. 14 #S 1ితరFల
వంశమ లపన #S సంఖ PQంతన%ా, యxలk సహ¯ాK¥పతpలsౖన 9ా#SI
పK¥xనుడగ అx`±దw మడ లmలమం ప#ాక\మWాల;ల;ం(f#S. 15
#?ండవ9ాడగ PQ}Txను అను అ¥పJ±దw #?ండ లmల
ఎనుబ9Eలమం య ం(f#S. 16 మడవ9ాడ  క;మరF(ై PQ9ాక;
తను`xను మనఃపర కమ %ా సమ#Suంచు"న అమ¯ా; అత"±దw #?ండ
లmలమం ప#ాక\మWాల;ల;ం(f#S. 17 బ¿Tx]య లలk ఎలx అను
ప#ాక\మWా> ±కడం(ెను; "±దw Vంట-" ³(ెమ ను పటBCను9ారF
#?ండ లmలమం య ం(f#S. 18 #?ండవ9ాడ PQజjబµదు; "±దw
లmPQనుబ9Eలమం య దz సన`దుzల;ం(f#S. 19 #ాà
యxయందంతటనుండ ాKారపరమ లలk ఉంAన9ారF %ాక రF
#ాà±క ప#S9ారమ లk ే#Sన9ా#?r య ం(f#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 18
1 తనక; ఐశ రమ ను ఘనతయ అ¥కమ %ా క>%Sన... తరF9ాత
PQాాతp అ}బ  Vయమం 2 "` సంవతqరమ ల;
గJంAన]దట ¹Öనులk నుండ అ}బ TUదwక; PQను; అ}బ అత"

రక;ను అత" 9:ంటవAdన జనులరక;ను అTEక న %tఱÃ లను పవలను
ÅPంA, తనకcడ #ా¹J¶ లదు ]Iవటక; అత" 1LK#³1ింెను. 3
ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన అ}బ యx#ాజ?ౖన PQాాతpను చూAవ
Txకcడ #ా¹J¶ లదునక; వెdద9ా అ" అడగ%ా PQాాతpTEను
9ాడను, Tx జనుల;  జనుల;, ¤మ  కcడ య w మ నక; వెdద
మ" ె12uను. 4 మ#Sయ PQాాతp ఇWా\Pల; #ాàTEడ
PQ9ా±దw సంగJ Vxరణ ేయ దమ రండన%ా 5 ఇWా\Pల;#ాà
Txల;గ వందల మం పKవకN లను సమకc#SdTEను #ా¹J¶ లదు]I
య దz మ నక; వదుTx మనుదుTx అ" 9ా#S న(f%?ను.
అందుక;9ారFమ 4, ేవడ #ాà ేJI x"నపu%Sంచు న" ె1ిu#S. 6
అPే PQాాతpమనమ అ(f%S Vxరణ ేయ ట?r రF తపu
PQ9ా పKవకN లలk ఒక(ైనను ఇచdట ల(x? అ" యడగ%ా 7 ఇWా\Pల;
#ాàPQ9ా ±దw Vxరణేయ టక; ఇవ
6 క;మ రF(ైన ]ాయ అను
ఒకడ ఇచdట ఉTx`డ; అPే అతడ నను`గ#Sd ¤ల; పKవAంపక
"తమ ×డTE పKవAంచుచుTx`డ గనుక TEను 9ా"యందు పగ
గ>%Sయ Tx`నన%ా PQాాతp#ాà ఆల గనవదw T:ను. 8 అపడ
ఇWా\Pల;#ాà తన ప#S9ార మ లkనున` ±క" 1ి>1ింAఇవ
6 క;మరF(ైన
]ా యను ఘÖమ %ా ర1ిuంచుమ" ఆజ® ఇెdను. 9 ఇWా\ Pల; #ాàను
యx#ాజగ PQాాతpను ¹Öను ఊరF గV" మ ంద#S
బయల;నందు తమ తమ వసN మ లను ధ#Sంచు" తమ తమ
Zిం}సనమ ల]ద కcరFd"య ండ%ా పKవకN లందరFను 9ా#S మ ందర పKవ

Aంచుచుం(f#S. 10 అపడ ?నయTx క;మరF(ైన Zియ Pనుపమ 4ల;
ేPంచు"వAdZి#Sయనుల; "ర4ల మగ వరక; ట- 9ా#S" వ
(fెదవ" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ" పKకట-ంెను. 11 పKవకN లందరFను ఆ
పKారమ %ాTE పKవAంచుచుPQ9ా #ా¹J¶ లదును #ాà ేJI
అపu%Sంచును, x"]IP జయnందుమ అ"#S. 12 ]ాయను
1ిల;చుటక; Pన దూత అత" కను%t"పKవకN ల; #ాà Vషయ Pక
మ ఖమ %ా ¤ల;TE పల;క;చుTx`రF,దయేZి మటను 9ా#S మటలక;
అనుకcలపరA ¤ల;TE పKవ Aంపమన%ా 13 ]ాయPQ9ా
yవమ డ Tx ేవడ Z2లVచుdనేో x"TE పKవAంతpన" ె12uను. 14
అతడ #ాàTUదwక; #ా%ా #ాà అత" చూA]ాయ, య దz మ నక;
#ా¹J¶ లదునక; ¤మ వదుమ, మనుదుమ అ" యడగ%ా
అతడP జPంచు(f, 9ారF ] ేJI అపu%SంపబడదురT:ను. 15 అపడ
#ాàPQ9ా Txమమ నుబట-C అబదz మ ాక సత¤ పల;క;మ" TEను ఎ"`
మరFల; ేత ఒటBC 12ట-Cంచుందున" అత" అన%ా 16 అతడాప#Sల"
%tఱÃ లవలsTE ఇWా\Pల; 9ారందరFను పర తమ ల]ద ెద#Sవట చూAJ";
#SI యజమనుడ లడ"య , #Sలk పKJ9ాడ తన తన Pంట-I
సమ¥xనమ %ా వలsన"య PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డT:ను. 17
ఇWా\Pల;#ాà ఇ V" PQాాతp ఇట6 T:నుఇతడ ×డTE%ా" Tx
Vషయ ¤ల;ను పKవAంపడ" TEను  ెపuలx అ" యన%ా 18
]ాయPQ9ా మట Vను(f, PQ9ా తన Zిం}సనమ ]ద
ఆZీను(ైయ ండటయ , పరమండల Z2ౖనమంతయ ఆయన క;(fపKకను

ఎడమపKకను "ల;వబడటయ TEను చూAJ". 19 ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన అ}బ
#ా¹J¶ లదు]I P ప(fవనటB
6 ఎవడ అత" 1LK#³ 1ించున"
PQ9ా అడగ%ా, ఒకడ ఈ Vధమ %ాను ఇంకడ ఆ Vధమ %ాను
పKతpతN ర!Ad#S. 20 అపడ ఒక ఆత4వAd PQ9ాPQదుట
"ల;వబ(fTEను అత" 1LK#³1ింెదన" ెపu%ా PQ9ాే"ేతన" అత"
న(f%?ను. 21 అందుక; ఆ యత4TEను బయల;ే#S అత" పKవకN లంద#S T°టను
అబదz మ లడ ఆత4%ా ఉందున" ెపu%ా PQ9ా వ అత"" 1LK#³1ింA
జPంతpవ, P ఆ పKారమ %ా ేయ మ" Z2లVెdను. 22 PQ9ా 
పKవకN లగ #ST°ట అబదz మ లడ ఆత4ను ఉంAయ Tx`డ, PQ9ా ]ద
×డ ప>IంA య Tx`డ" ె12uను. 23 అపడ ?నయTx క;మరF(ైన
Zియ దగ¶ రక; వAd ]ాయను ెంప]ద ట-C  మటలడటక;
PQ9ా ఆత4 Tx±దw నుం(f ఏ మర¶ మ న PQ నT:ను. 24 అందుక;
]ాయxగ ట?r వ లkప> గలk"I 9:ళ6 Ø నమ న x" ె>Zిందువ"
ె12uను. 25 అపడ ఇWా\Pల;#ాàపటC ణప అ¥పJPQన ఆ¹నుTUదwక;ను
#ాà క;మరF(ైన ã9ాషpTUదwక;ను]రF ]ాయను ¬Zి" P 9ా#S
#ాà ]IAdన Z2లవ ఇP యను(f, 26 TEను సురfతమ %ా J#S%S
వచుdవరక; "" ెరలk12ట-C ³6ాన`ానమ ల; ఇయ (f. 27 అపడ
]ాయ Pట6 T:నువ సురfతమ %ా J#S%S వAdన PQడల PQ9ా Tx
x #ా పల;కTE లద"ె1ిu, సమసN జనుల#ా ఆల IంచుడT:ను. 28 అంతట
ఇWా\Pల;#ాàను యx#ాజ?ౖన PQాాతpను #ా¹J¶ లదు]I
P#S. 29 ఇWా\Pల;#ాàTEను మరF9Eషమ 9EZి" య దz మ నక;

వదును, వ  వసN మ లTE ధ#Sంచునుమ" PQాాతp ె1ిu
xను మరF9Eషమ 9EZిT:ను, తరF9ాత 9ారF య దz మ నక; P#S. 30
Zి#Sయ #ాà]రF ఇWా\Pల;#ాàTE య దz మ ేయ (f, అధమ లT:ౖనను
అ¥క;ల T:ౖనను ేయవదw " తన కcడనున` తన రx¥పతpలక; ఆజ®
ఇAdయ ం(ెను. 31 ా%ా PQాాతp కనబడటTE రx¥పతpల; అతడ
ఇWా\Pల;#ాజను" య దz మ ేయ టక; అత" చుటBC"#S, %ా"
PQాాతp nఱÃ 12ట-Cనందున PQ9ా అత"I స}యమ ేZ2ను,
ేవడ అత" ±దw నుం(f 9ారF ¾ల%SవనటB
6 ేZ2ను. 32 ఎట6 న%ా
రx¥పతpల; అతడ ఇWా\Pల; #ాàాడ" ె>Zి" అత" తరFమ ట మ"
J#S%SP#S. 33 అపడ ఒకడ గ #SచూడకP తన Vంట-" ఎక;బ¿ట-C,
ఇWా\Pల;#ాàను అత" కవచప బందులసందున టC %ా అతడTxక;
%ాయమ త%S>న,  ెP JK1ిu దండలkనుం(f నను` "మ4" తన
¯ార¥ అT:ను. 34 ఆ నమ న య దz మ పKబలమPQను; అPనను ఇWా\
Pల;#ాà అసN మయమ వరక; Zి#Sయనుల?దురF%ా తన రథమ నందు
">ెను, Kదుwగ\ ంక;9Eళ అతడ చ"PQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 19
1 యx#ాజ?ౖన PQాాతp ఏ యాయ... మ ను ెందక;ండ
PQరషలమ నందుండ తన నగరFనక; J#S%S#ా%ా 2 ºరద#Sî హTx
క;మరFడనగ PQహÉ అత"" ఎదు#tనబ¢P, #ాజ?ౖన PQాాతpక;
ఈలగ పKకటనేZ2నువ భIN¨ßనులక; స}యమ ేZి PQ9ా

శతpKవలక; ZL`¨©తpడ9:ౖJV గx? అందువలన PQ9ా స"`¥నుం(f
Åపమ ]I వచుdను. 3 అPే ేశమ లkనుం(f వ
ేవxసN ంభమ లను ¬Zి9EZి ేవ"±దw Vxరణేయ టక; వ మనసుq
"ల;ప"య Tx`వ, యందు మంA I\యల; కనబడచున`V. 4
PQాాతp PQరషలమ లk "9ాసమ ేయ చు బéP#ª?బµనుం(f
ఎâాKPమ మనమ వరక; జనులమధను సంచ#Sంచుచు, 9ా#S 1ితరFల
ేవ(ైన PQ9ా9:ౖపనక; 9ా#S" మÈ6 ంెను. 5 మ#Sయ అతడ ఆయ
పటC ణమ లలk, అన%ా ేశమందు యx 9ారFన` బ రFàల;గల
పటC ణమ ల"`ట-లk Txయ¥పతpలను "రÞPంA 9ా#S ×లగ న ఆజj®1ింెను
6 ]రF PQ9ా "యమమ నుబట-C P %ా" మనుషpల "య
మమ నుబట-C ¬రFu ¬రdవలZిన9ారF ారF; ఆయన ] కcడ నుండను
గనుక ]రF ¬రFd ¬రFu బహÑ జjగ\తN%ా ేయ (f. 7 PQ9ా భయమ
]]ద ఉండను%ాక; ¨¼చd#Sక%ానుం(f ¬రFu ¬రFd(f; మన ేవ(ైన
PQ9ాయందు ౌషC ~మ లదు,ఆయన పmాJాడ, లంచమ
పచుdను9ాడ ాడ. 8 మ#Sయ xను PQరషలమ నక; వAdనపడ
PQ9ా "రÞ PంAన Txయమ ను జ#S%Sంచుటక;ను, సంే}ంశమ లను
ప#Sష#Sంచుటక;ను, PQాాతp లయ లలkను యజక;లలkను
ఇWా\PÚయ ల 1ితరFల Pండ6 12దwలలkను ంద#S" "య!ంA 9
9ా#S×లగ న ఆజj® 1ింెనుPQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%Sన9ా#?r,
నమ4కమ ను యxరÍమనసుqను ]రF పKవ#SNంప వలsను. 10 నరహతను
గ#Sdయ , ధర4WాసN మ ను గ#Sdయ , ధర4మ ను గ#Sdయ , కటC డలను

గ#Sdయ , TxయVధులను గ#Sdయ ,ఆయపటC ణమ లలk "వZించు ]
సదరFల; ెచుd ఏ సంగJTE%ా" ]రF Vమ#Sîంచునపడ, ]]I" ]
సదరFల]I" Åపమ #ాక;ండనటB
6 9ారF PQ9ాదృÌిC I ఏ అప
#ాధమ ను ేయక;ండ 9ా#S" ¨¼చd#Sక ేయవలsను; ]#ాలగ ేZినPQడల
అప#ాధుల; ాకయ ందురF. 11 మ#Sయ పK¥xనయజక;(ైన అమ#ా
PQ9ాక; ెందు సకల Vషయమ లను క"12టC Bటక; ]]ద ఉTx`డ,
యx సంతJ9ా#SI అ¥పJయ ఇా4Pల; క;మరFడనగ జ?బx #ాà
సంగతpల Vషయమ లk 12ౖ9ాడ%ా ఉTx`డ, లయ ల; ]క; ప#Sxరక;ల;%ా
ఉTx`రF. ¥ైరమ వ¨©ంచు(f, ¤ల;ేయ ట?r PQ9ా ] కcడ
ఉండను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 20
1 ఇ యPన తరF9ాత ¹యáయ ల;ను అ¹4 య ల;ను
ãయ లలk ందరFను దం(ెJN PQాాతp]I వAd#S. 2 అంతలk
ందరF వAdసమ దKమ ఆవలనుండ Zి#Sయ నులతటBCనుం(f %tపu
Z2ౖనnకట- ]I వచుdచున`; AతN %Sంచుమ , 9ారF హస¯íxమరF
అను ఏT:¶ ºలk ఉTx`ర" PQా ాతpనక; ె>యజ³Zి#S. 3 అందుక;
PQాాతp భయప(f PQ9ా±దw Vx#Sంచుటక; మనసుq "ల;ప
", యxయంతట ఉప9ాసనమ ఆచ#Sంపవలsన" xట-ంప%ా 4
యx9ారF PQ9ావల" స}య మ ను 9Eడనుట?r కcడ"#S,
PQ9ా±దw Vx#Sంచుటక; యx పటC ణమ ల"`ట-లkనుం(f జనుల;

వAd#S. 5 PQాాతp PQ9ా మంరమ లk \తN WాలPQదుట
సమజమ %ా కc(fన యx PQరషలమ ల జనులమధను "ల;వబ(f 6
మ 1ితరFల ే9ా PQ9ా, వ ఆాశమందు ేవడ9:ౖ య Tx`వ,
అనజనుల #ాజమ లను ఏల;9ాడవ 9E; వ బµహÑబలమ గల9ాడవ,
ప#ాక\మమ గల9ాడవ, "T:`#Sంచుట ?వ#SI" బలమ xలదు. 7 
జనులsౖన ఇWా\PÚయ ల PQదుటనుం(f ఈ ేశప ాపరసుÍలను >9EZి, 
ZL`¨©తp(ైన అబµK}మ ±క సంతJI º"" Wాశ తమ %ా "Adన మ
ేవడవ 9E. 8 9ారF అందులk "9ాసమ ేZి, ×(ైనను య దz నను
¬#?ruనను ెగ లsౖనను కర9:ౖనను,మ]I వAdనపడ ¤మ ఈమంరమ
ఎదుటను  PQదుటను "ల;వబ(f మ శ\మలk క; nఱÃ 12ట-CనPQడల 9
వ ఆలIంA మమ 4ను రfం చుదువ" అను", Pచdట 
Txమఘనతరక; ఈ ప#Sదz సÍ లమ ను కట-C ంA#S.  1LరF ఈ మంరమ నక;
12టCబ(ెను గx. 10 ఇWా\PÚయ ల; ఐగ పNలkనుం(f వAdనపడ వ 9ా#S"
అ¹4య లను ¹య áయ లను WPÀరF మన9ాసులను
య దz మ ేయ"యలదు గనుక ఇWా\PÚయ ల; 9ా#S" "ర4లమ ేయక
9ా#S±దw నుం(f ¾ల%S P#S. 11 ¤మ స తంJKంచునవలsన" వ మ
IAdన  ¯ా సÍ ~ మ లkనుం(f మమ 4ను >9Eయ ట?r 9ారF బయల;ే#S
వAd మ?ట-C పKతpపారమ ేయ చుTx`# దృÌిC ం చుమ . 12 మ ే9ా, వ
9ా#SI ¬రFu¬రd9ా? మ ]I వచుd ఈ %tపu Z2ౖనమ  య దz మ
ేయ టక;ను మక; శIN xలదు; ఏ! ేయ టక;ను మక; చదు; 9E
మక; క; అ" ాKరÍన ేZ2ను. 13 యx9ారందరFను తమ hవలను

´µరలను 1ిల6లను PQ9ా స"`¥" "ల;వబ(f#S. 14 అపడ
మతN Txక; పట-C న PQ¨ßPల; క;మరF(ైన బ¿Txయక; జననన జ?క#ా
క;మరFడను ఆ¯ాప సంతJ9ాడను లయ డనగ యహyPల;
సమజమ లk ఉం(ెను. PQ9ా ఆత4 అత"]I #ా%ా అత(öలగ పKకట-ం
ెను 15 యx9ారల#ా, PQరషలమ ాప రసుÍల#ా, PQాాతp
#ాజj, ]రందరFను ఆలIంచు(f; PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా ఈ %tపu
Z2ౖనమ నక; ]రF భయపడక;(f, జ(fయక;(f, PÀ య దz మ ]రF ాదు
ేవ(ే జ#S%Sంచును. 16 #³ప 9ా#S]I వ(f; 9ారF yà అను
ఎక;డమర¶ మ న వెdదరF, ]రF PQర9Eల; అరణమ మ ందరనున`
9ాగ నదగ¶ ర 9ా#S" కను%tందురF. 17 ఈ య దz మ లk ]రF టµ6డవలZిన
"!తN మ లదు; యx9ారల#ా, PQరషలమ 9ారల#ా, ]రF
య దz పంక;Nల; ¬#Sd"ల;వబడ(f; ] కcడనున` PQ9ా దయేయ
రmణను ]రF చూెదరF; భయపడక;(f జ(fయక;(f, #³ప 9ా#S]I వ(f,
PQ9ా ] కcడ ఉండను. 18 అపడ PQాాతp ¯ాాCంగ నమ
¯ారమ ేZ2ను; యx9ారFను PQరషలమ ాప రసుÍల;ను PQ9ా
స"`¥" ¯ా%Sలప(f నమస#SంA#S. 19 క}¬య ల సంతJ9ారFను
Åర¨ßయ ల సంతJ 9ారFనగ లయ ల; "ల;వబ(f %tపu శబw మ  ఇWా\
PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాను సు
N JంA#S. 20 అంతట 9ారF ఉదయమ నTE
లA ెÅవ అరణమ నక; P#S; 9ారF వచుండ%ా PQాాతp
"ల;వబ(fయx9ారల#ా, PQరషలమ ాపరసుÍల#ా, Tx మట Vను(f;
] ేవ(ైన PQ 9ాను నమ 4ను(f, అపడ ]రF ZిÍ రపరచబడదురF;

ఆయన పKవకN లను నమ 4ను(f, అపడ ]రF కృxరFÍలగ దుర"ె12uను. 21
మ#Sయ అతడ జనులను ¨¼చd#Sక ేZిన తరF9ాత PQ9ాను
సు
N Jంచుటక; %ాయక;లను ఏరuరA, 9ారF ప#Sxzలంారమ ల; ధ#SంA
Z2ౖనమ మ ందర నడచుచుPQ9ా కృప "రంతరమ ండను, ఆయనను
సు
N Jంచు(f అ" ¯NతKమ ేయ టక; 9ా#S" "య!ంెను. 22 9ారF
ాడటక;ను సు
N Jంచుటక;ను nదల; 12టC%ా PQ9ా యx9ా#S]I
వAdన అ¹4య ల]దను ¹యáయ ల ]దను WPÀరF
మన9ాసుల]దను మటB%ాండKను 12టMCను గనుక 9ారF హతpలsౖ#S. 23
అ¹4య ల;ను ¹యáయ ల;ను WPÀరF మన"9ాసులను బÐJN %ా
చం1ి "ర4లమ ేయవలsన" ంAయ ం(f 9ా#S]ద ప(f#S; 9ారF WPÀరF
ాపరసుÍలను కడమ ట-C ంAన తరF9ాత తమలk ఒక#S TUకరF చంపనుటక;
nదల;12ట-C#S. 24 యx 9ారF అరణమందున` ాపరFల దుర¶ మ దగ¶ రక;
వAd Z2ౖనమ తటBC చూడ%ా 9ారF శవమ లsౖ TEలప(fయ ం(f#S, ఒకడను
N వలను
త1ిuంచునలదు. 25 PQాాతpను అత" జనుల;ను 9ా#S వసు
ోచునుటక; దగ¶ రక; #ా%ా ఆ శవమ ల±దw V¯ాNరన ధనమ ను
పKశసN న నగల;ను కనబ(ెను; 9ారF తమIషCనంతమటBCక; ¬Zి" xమ
"  గ>%SనంతకంటM ఎక;వ%ా ఒల;చు "#S; ల6 ¯మ 4 అJ
V¯ాNరనందున x"" కcరFdటక; మడ నమ ల; పటMC ను. 26 Txల¶ వ
నమ న 9ారF బ¿#ాా1 లkయలk కc(f#S; అకడ 9ారF PQ9ాక;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంAనందున TEట-వరక;ను ఆ bట-I బ¿#ాా1 లkయ య"
1LరF. 27 ఈలగ న PQ9ా 9ా#S శతpKవల]ద 9ా#SI జయమ అను

గ\¨©ంA 9ా#S" సంషపరెను గనుక PQరషలమ నక; ఉతqవమ 
మరలవలsన" యx9ారFను PQరషలమ 9ారFను 9ారంద#SI మ ందు
PQా ాతpను ¯ా%S 9:È6#S; 28 9ారF PQరషలమ లkనున` PQ9ా
మంరమ నక; స రమండలమ లను Zిx#ాలను 9ాPంచుచు బరల;
ఊదుచువAd#S. 29 ఇWా\PÚయ ల శతpKవల PQ9ా య దz మ ేZ2న"
ేశమ ల #ాజమ ల 9ారందరF Vన%ా ేవ" భయమ 9ారంద#S]I
వెdను. 30 ఈ పKారమ అత" ేవడ చుటBCనున`9ా#S" జPంA అత"I
T:మ4 ననుగ\¨©ంప%ా PQాాతp #ాజమ "మ4ళమ %ా నుం(ెను. 31
PQాాతp యx#ాజమ ను ఏలsను. అతడ ఏలTxరంంAనపడ
మ పuయPదు సంవతqర మ ల9ా(ై PQరషలమ లk ఇరFవయPదు
సంవతqర మ ల; ఏలsను; అత" త>6 ÌిÚú క;మ#?N, ఆ 1LరF అ¸బµ, 32
అతడ PQ9ా దృÌిC I యxరÍ మ %ా పKవ#SNంA తన తం(fKPQన
ఆ¯ామర¶ మందు నడచుచు x"లkనుం(f ¾ల%Sక;ం(ెను. 33 అPే
అపuట-Iంకను జనుల; తమ 1ితరFల ేవ" 9:దక;టక; తమ
హృదయమ లను ZిÍ రపరచునలదు, అతడ ఉన`తసÍ లమ లను
¬Zి9Eయలదు. 34 PQాాతp ేZిన ారమ ల"`ట-"గ#Sd హTx
క;మరF(ైన PQహÉ రAంAన గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. ఈ PQహÉ
1LరF, ఇWా\Pల; #ాàల గ\ంథమందు కన బడచున`. 35 ఇ యPన
తరF9ాత యx #ాజ?ౖన PQాాతp !I> దు#ా4ర¶ మ %ా పKవ#SNంAన
ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన అహజj ZL`హమ ేZ2ను. 36 త#§ªషpనక; ద%Sన
ఓడలను ేPంపవలsన" PQాాతp అత" ZL`హమ ేయ%ా 9ారF

ఎ¯T:¶ బ¿రFలk ఆ ఓడలను ేPంA#S. 37 అపడ మ#³ా 9ాడను ోx9ాహÑ
క;మరFడనగ ఎÚPQజ?రFవ అహజj ZL`హమ ేZింట-V గనుక
PQ9ా  పనులను భంగమ ేయ న" PQాాతp]ద
పKవచనnకట- ె12uను. ఆ ఓడల; త#§ªషpనక; 9:ళ6జjల క;ండ బదw లsౖPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 21
1 PQాాతp తన 1ితరFలకcడ "KంA...తన 1ితరFలెంతను xదు
పరమందు ాJ12టC బ(ెను, అత" క;మరF(ైన PQ#ామ అత"I
బదుల;%ా #ాజjPQను. 2 PQాాతp క;మరFలsౖన అజ#ా PQ¨ßPల;
జ?క#ా అజ#ా !ఖPల; Ì2ఫట అను 9ారF ఇత"I సదరFల;;
రందరFను ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన PQాాతp క;మరFల;. 3 9ా#S తం(fK 9:ం(f
బం%ారమ లను బహÑమనమ ల;%ా పKశసN వసు
N వలTEక మ లను యx
ేశమ లk ాKారమ గల పటC ణమ లను 9ా#SIెdను; అPే PQ#ామ
జ³షp
¡ డ గనుక అత"I #ాజమ ను ఇెdను. 4 PQ#ామ తన తం(fK
#ాజమ ను ఏలTxరంంAనపడ తను` ZిÍ రపరచు", తన
సదరFలనంద#S" ఇWా\PÚయ ల అ¥పతpలలk ంద#S" హతమ ేZ2ను.
5 PQ#ామ ఏలTxరంంA నపడ మ పu #?ం(ేండ6 9ాడ. అతడ
PQరష లమ లk ఎ"! సంవతqరమ ల; ఏలsను. 6 అతడ అ}బ
క;మ#?Nను 12ం(f6 ేZి" అ}బ సంతJ 9ారF నడAన పKారమ %ా ఇWా\Pల;
#ాàల మర¶ మందు నడెను; అతడ PQ9ా దృÌిC I పKJకcలమ %ా
పKవ#SNంెను. 7 అPనను PQ9ా xను xదు ేZిన "బంధన

"!తN మ ను, అత"I" అత" క;మరFలక;ను "తమ ºప !ెdదన"
ేZిన 9ా%ాwనమ "!తN మ ను xదు సంతJ" నhంపజ³య టక;
మనసుqలక య ం(ెను. 8 అత" నమ లలk ఎో]య ల; JరFగబ(f
యx9ా#S అ¥ ారమ KZి9EZి తమక; ఒక#ాàను ేZిన%ా 9
PQ#ామ తన ేJI\ందనున` అ¥ ారFలను 9:ంట బ¿టC B", తన
రథమ ల"`ట- బయల;ే#S #ాJK9Eళ లA తను` చుటBC"న ఎో]య లను
రx¥పతpలను హతమ ేZ2ను. 10 ా%ా TEట-వరక;ను జరFగ చున`టBC
ఎో]య ల; యx9ా#S ేJI\ంద నుండక JరFగ బ(f#S. PQ#ామ తన
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను Vస#SèంAనందున ఆ ాలమందు >బµ`య ను
అత" ేJI\ందనుం(f JరFగబ(ెను. 11 మ#Sయ అతడ యx
పర తమ లయందు బ>1ీఠమ లను కట-C ంA PQరషలమ ాపరసుÍల;
ేవ" Vస#SèంచునటB
6 ేZ2ను. యx9ా#S" Vగ\హపజక; లkపరెను. 12
అంతట పKవకN PQన ఏÚయ ±క పJKక 9ాKZి అత"±దw క; పం12ను
1ితరFడగ xదునక; ేవ(ైన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ావ 
తం(fKPQన PQాాతp మర¶ మ లంైనను యx#ాజ?ౖన ఆ¯ా
మర¶ మ లంైనను నడవక 13 ఇWా\Pల; #ాàల మర¶ మందు నడA అ}బ
సంతJ9ారF ేZిన వxరమ ల పన యxను PQరషలమ
ాపరసుÍలను వచ#Sంపజ³Zి, కంటM ãగ లsౖన  తం(fK సంతJ 9ారగ 
సదరFలను వ చం1ియ Tx`వ. 14 ాబట-C %tపu ెగ ల;ేత PQ9ా
 జనులను  1ిల6లను  ´µరలను  వసు
N 9ాహనమ ల"`ట-" nతp
N ను.
15 వ ఉదరమ న 9ా¥ క>%S !I> #%S9:ౖ య ందువ; న క\¤ణ ఆ

9ా¥ేత  1Lగ ల; ప(fవను. 16 మ#Sయ PQ9ా PQ#ామ ]I
Óి>ÌీN య లను కcÌీయ ల ేరFవనున` అరáయ లను #³ప%ా 17 9ారF
యx ేశమ ]I వAd x"లk రబ(f #ాజ నగరFనందు ొరIన సమసN
పxరÍమ లను అత" క;మరFలను ´µరలను పటBC"P#S; అత"
క;మరFలలk క"షp
¡ (ైన PQయ}à తపu అత"I ఒక క;మరF (ైనను
Vడవబడలదు. 18 ఇయంతయ అPనతరF9ాత PQ9ా క;దరxల"
9ా¥ేత అత"" ఉదరమ న nJN నందున 19 #?ండ సంవతqరమ ల; 9ా¥
బలమగ చు వAd ఆ 9ా¥ేత అత" 1Lగ ల; ప(fP బహÑ 9Eదన TUందుచు
అతడ మరణమPQను. అత" జనుల; అత" 1ితరFలక; ేZిన ఉతN రI\యల;
అత"I ేయలదు. 20 అతడ ఏలTxరంంAనపడ మ పu #?ం(ేండ6 9ాడ;
PQరషలమ లk ఎ"! సంవతqరమ ల; ఏ> PQవ#SI" ఇషC మ ల"9ా(ై
అతడ చ"PQను; #ాàల సమధులలk %ాక xదు పరమందు 9EరFbట
జనుల; అత" ాJ12ట-C#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 22
1 అరáయ ల కcడ దండ V(fయ bట-IవAdన 9ారF 12దw9ా#Sనంద#S"
చం1ి#S గనుక PQరషలమ ాపరసుÍల; అత" కడ%tటBC క;మరF(ైన
అహజjను అత"I బదుల;%ా #ాàనుేZి#S. ఈ పKారమ యx#ాజగ
PQ#ామ క;మరF(ైన అహజj #ాజమ బÐంెను. 2 అహజj
PలTxరంంAనపడ నల;వ #?ం(ేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk ఒక
సంవతqరమ ఏలsను; అత" త>6 ఒ] క;మ#?N, ఆ 1LరF అతల 3

దు#ా4ర¶ మ %ా పKవ#SNంచుటక; అత" త>6 అత"I TEరFuచు వెdను గనుక
అతడను అ}బ సంతJ9ా#S మర¶ మ లందు నడెను. 4 అ}బ
సంతJ9ా#SవలsTE అతడ PQ9ా దృÌిC I ెడనడత నడెను; అత" తం(fK
మరణన తరF9ాత 9ారF అత"I ఆలkచనకరN లsౖ అత" Txశమ నక;
ారFక;లsౖ#S. 5 9ా#S ఆలkచన పన అతడ పKవ#SNంA, #ా¹J¶ లదులk
Zి#Sయ#ాజ?ౖన హజjPల; య దz మ ేయ ట?r అ}బ క;మరF(ైన
ఇWా\Pల; #ాజగ PQ#ామ కcడ PQను; Zి#Sయనులేత
PQ#ామ నక; %ాయమ ల; త%Sలsను. 6 Zి#Sయ#ాజ?ౖన హజjPల; xను
#ామలk ేZిన య దz మ నందు తనక; త%S>న %ాయమ లను బµగ ేZి
నుట?r అతడ PQజ?KPల;నక; మరల వెdను. అ}బ క;మరF(ైన
PQ#ామ #%SPQయ Tx`డ" V" యx #ాజ?ౖన PQ#ామ
క;మరFడగ అహజj అత" ద#Sîంచుట?r PQజ?KPల;నక; PQను. 7
PQ#ామ TUదwక; అతడ వచుdటేత ేవ"వలన అత"I Txశమ
క>%?ను; ఎట6 న%ా అతడ వAdనపడ అ}బ సంతJ9ా#S" "ర4లమ
ేయ ట?r PQ9ా అÌLIంAన "ంÌీక;మరF(ైన PQహÉ]I అతడ
PQ#ామ కcడ %ా 8 PQహÉ అ}బ సంతJ 9ా#S]ద ¬రFu
¬రFdట?r వAdనపడ అతడ యx9ా#S అ¥పతpలను, అహజjక;
ప#Sxరక;ల;%ా నున` అహజj సదరFల క;మరFలను చూA 9ా#S"
హతమ ేZ2ను. 9 అతడ అహజjను 9:ద?ను. అతడ ¹Öనులk
x%Sయ ండ%ా 9ారF అత" పటBC" PQహÉTUదwక; ¬Zి"వAd#S; 9ారF
అత" చం1ిన తరF9ాత ఇతడ PQ9ాను హృదయపర కమ %ా 9:దIన

PQాాతp క;మరFడ గx అను" అత" ాJ12ట-C#S; ా%ా
#ాజ¤ల;టక; అహజj Pంట- 9ారF ఇక T:వరFను లకP#S. 10 అహజj
త>6 PQన అతల తన క;మరFడ చ"PQ న" V"నపడ ఆ లA
యx9ా#S సంబంధులగ #ాజవంశàలనంద#S" హతమ ేZ2ను. 11 అPే
#ాàనక; క;మ#?NPQన PQషబతp అహజj క;మరF(ైన ã9ాషpను
హతpలsౖన #ాజక;మరFలలkనుం(f ొం%S>ంA, అత"" అత" x" ఒక
పడకట-ంట-లk ఉంెను. PQ#ామ #ాà క;మ#?Nయ ను PQయx
అను యజక;" ´µరయ T:ౖన PQషబతp అతలక; కనబడక;ండ అత"
xA12టMCను గనుక ఆ అత" చంపలకPQను; ఈ PQషబతp అహజjక;
సద#S. 12 ఆరF సంవతqరమ ల; అతడ 9ా#Sకcడ ేవ" మంర మ లk
xచబ(fయ ం(ెను; ఆ ాలమ న అతల ేశమ ను ా>ంెను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 23
1 అంతట ఏడవ సంవతqరమందు PQయx... ¥ైరమ ెచుd",
శx¥పతpలను PQ#}మ క;మరF(ైన అజ#ాను PQ}Txను
క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను ఓబéదు క;మరF(ైన అజ#ాను
అxయక;మరF(ైన మయWయను  క;మరF(ైన ఎÚాాతpను
"బంధనేయ%ా 2 9ారF యx ేశమందంతటను సంచ#SంA, యx9ా#S
పటC ణమ ల"`ట-లkనుం(f లయ లను ఇWా\PÚయ ల 1ితరFల Pండ6
12దwలను సమకc#Sd PQరషలమ నక; డ" వAd#S. 3 జనులందరF
సమజమ %ా కc(f ేవ" మంరమ లk #ాà "బంధన ేZి"నపడ

అతడ 9ా#S ఇట6 T:ను--PQ9ా xదు క;మరFలను గ#Sd PAdన
Z2లవపన #ాజక;మరFడ #ాజ ¤లవలsను. 4 ాబట-C ]రF ేయవలZిన
ేమన%ా, ]లk యజక;లsౖన9ా#³! లయ లsౖన9ా#³! VWా\ంJ నమ న
లkపల పK9Ehంచు9ారF మడ ´µగమ లsౖ, ±క ´µగమ x రాలక;ల;%ా
ఉండవలsను. 5 ఒక ´µగమ #ాజనగరFTUదw ఉండవలsను. ఒక ´µగమ పTx
గ మ4మ TUదw ఉండవలsను, జనులందరF PQ9ా మంరప
ఆవరణమ లలk ఉండవలsను. 6 యజక;ల;ను లయ లలk ప#Sxరమ
ేయ 9ారFను తపu PQ9ా మంరమ లkప>I మ#S ఎవరFను #ాకcడదు,
9ారF పKJÌి¡ ంపబ(fన 9ారF గనుక 9ారF లkప>I #ావచుdను%ా" జనులందరF
PQ9ా ఇAdన ఆజ® పన బయట ఉండవలsను. 7 లయ లందరF తమ
తమ ఆయ ధమ లను ేతపటBC" #ాàచుటBCను ఉండవలsను, మంరమ
లkప>I మ#S ఎవ#?rనను వAdనPQడల ఆ వAdన9ా#SI మరణhm V¥ంచు(f;
#ాà లkప>I వAdనప(ే! బయట-I 9:ళ6 Ø నప(ే! ]రF అత"కcడ
ఉండవలsను. 8 ాబట-C లయ ల;ను యx9ారందరFను యజక;(ైన
PQ యx ఆజ® యంతట- పKారమ ేZి#S; యజక;(ైన PQయx
వంతpల9ా#SI Z2లVయలదు గనుక పKJ 9ాడ VWా\ంJనమ న బయట-I 9:ళ6
వలZిన తన9ా#S" ఆ నమ న లkప>I #ావలZిన తన9ా#S" ¬Zి"వెdను.
9 మ#Sయ యజక;(ైన PQయx ేవ" మంర మందు #ాజ?ౖన xదు
ఉంAన బలs6మ లను ³(ెమ లను (xళ6 ను శx¥పతpలక; అపu%Sంెను. 10
అతడ ఆయ ధమ ేత పటBC"న జనులంద#S" మంరప క;(f9:ౖపనుం(f
PQడమ9:ౖపవరక; బ>1ీఠమ పKకను మంరమ పKకను #ాàచుటBCను

ఉంెను. 11 అపడ 9ారF #ాజక;మరF" బయట-I డ" వAd, అత"]ద
I#§టమ ంA, ధర4 WాసN  గ\ంథమ ను అత" ేJIAd అత"I పటµCÌLకమ
ేZి#S; PQయxయ ను అత" క;మరFల;ను అత"" అÌLIంA#ాà
AరంyVయగ ను%ాక య"#S. 12 పరFగ లsతN pచు #ాàను "యడచు ఉన`
జనుల; ేయ ధ " అతల V" PQ9ా మంరమందున`
జనుల±దw క; వAd 13 పK9EశసÍ లమ దగ¶ ర నున` అత"I ఏ#ాuటMౖన
సN ంభమ TUదw #ాà "ల;వబ(fయ ండటయ , అ¥పతpల;ను బరల;
ఊదు9ారFను #ాàTUదwనుండటయ , ేశప జనులందరFను సంÌించుచు
బరల Txదమ ల; ేయ చుండటయ , %ాయక;ల;ను 9ాదమ ల
సు
N Jాటల; ాడచుండటయ చూA వసN మ ల; Aంప"ోKహమ ోKహమ"
అరెను. 14 అపడ యజక;(ైన PQయxPQ9ా మంరమ లk
ఆను చంపవలదు, ఆను పంక;Nల అవతలక; 9:ళ69EZి ఆ పmమ
పను9ా#S" కJN ేత చంపడ" Z2ౖనమ ]దనున` శx¥పతpలక; ఆజ®
ఇెdను. 15 ాబట-C 9ారF ఆక; x#SPAd, #ాజనగరFTUదwనున` గ ఱÃ ప
గ మ4మ ±క పK9EశసÍ లమ నక; ఆ వAd నపడ 9ారF ఆను అకడ
చం1ి9EZి#S. 16 అపడ PQయx జనులందరF PQ9ా9ా#?r
య ండవలsన" జనులంద#Sను #ాàను "బంధనేZ2ను. 17 అంతట
జనులందరFను బయల; ేవత±క గ (fI P x" పడ%tట-C ,
బ>1ీఠమ లను Vగ\హమ లను తpతp
N "యల;%ా VరFగ%tట-C , బయల;
యజక;(ైన మxNనును బ>1ీఠమ ల మ ందర చం1ి#S. 18 మ#Sయ ¹ÌL
PAdన ధర4WాసN  మందు 9ాKయబ(fనx""బట-C ఉxqహమ ను

%ానమ ను PQ9ాక; అ#SuంపవలZిన దహనబల;లను xదు
"య!ంAన పKారమ %ా అ#SuంచునటB
6 , లయ లsౖన యజక;ల ేJI\ంద
నుండనట-C య , PQ9ా మంర మందు xదు పనుల;
పంA9EZినట-C య T:ౖన PQ9ా మంరప ావ>9ా#SI PQయx
"రÞPంెను. 19 PQ9ా మంరమ లk"I ే"ేతT:ౖనను అంటBత%S>న
9ారF పK9Ehంపక;ండనటB
6 అతడ x రమ ల±దw x ర ాలక;లను ఉంెను.
20 మ#Sయ అతడ శx¥పతpలను పK¥xనులను జనుల అ¥ారFలను ేశప
జనులనంద#S" 9:ంటబ¿టC B" PQ9ా మంరమ లkనుం(f #ాàను
డ" వెdను; 9ారF ఎతN Pన x రమ గ ండ #ాజనగరFAd
#ాజZిం}సనమ ]ద #ాàను ఆZీను" ేయ%ా 21 ేశజనులందరF
సంÌింA#S. 9ారF అతలను చం1ిన తరF9ాత పటC ణమ T:మ4%ా ఉం(ెను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 24
1 ã9ాషp ఏలTxరంంAనపడ ఏడ సంవతq... రమ ల PÀడగల9ా(ై
PQరషలమ లk నల;వ ఏండ6 ఏలsను; అత" త>6 బ¿P#ª?బµ ాపరసుÍ#ాలsౖన
బµ. 2 యజక;(ైన PQయx బKIన నమ ల"`య ã9ాషp
PQ9ా దృÌిC I యxరÍమ %ా పKవ#SNంెను. 3 PQయx అత"I
Pదw రF ´µరలను 12ం(f6 ేZ2ను; అతడ క;మరFలను క;మ#?Nలను కT:ను. 4
అంతట PQ9ా మంరమ ను బµగ ేయవలsన" ã9ాషpనక;
xతuరమ పటMC ను గనుక 5 అతడ యజక;లను లయ లను
సమకc#Sd]రF యx పటC ణమ లక; P ] ేవ" మంరమ బµగ

ేయ ట?r ఇWా\ PÚయ లంద#S±దw నుం(f ధనమ ను ఏటäట సమకcరFdచు,
ఈ ారమ ను ]రF త ర12టCవలsన" 9ా#Sాజ® ఇెdను. 9ారF x"" త ర%ా
ేయకPనందున 6 #ాà పK¥xనయజక;డగ PQయxను 1ి>Aఆ
దు#ా4రF¶#ాలsౖన అతలక;మరFల; ేవ" మంర మ ను ాడేZి,
PQ9ా మంర సంబంధన పKJ¡పకరణమ ల న"`ట-"
బయల;ేవతపజక; ఉప ã%SంA#S. 7 ¯ాmప గ (xరమ ను
బµగ ేయ ట?rయxలk నుం(fయ PQరషలమ లkనుం(fయ
ఇWా\PÚయ ల సమజక;లేత PQ9ా ZLవక;(ైన ¹ÌL "రÞ PంAన
ానుకను లయ ల  9:ందుక; ె1ిu ె1ిuంచలద" య(f%?ను. 8 ాబట-C
#ాà ఆజ® పన 9ారF ఒక 12టMCను ేPంA PQ9ా మంరx రమ
బయట ఉంA#S. 9 మ#Sయ ేవ" ZLవక;(ైన ¹ÌL అరణమందు
ఇWా\PÚయ లక; "రÞ PంAన ానుకను PQ9ా±దw క; జనుల;
ేవలsన" యxలkను PQరషలమ లkను 9ారF xట-ంA#S. 10 ా%ా
అ¥పతpలందరFను జనులందరFను సంషమ %ా ానుకలను ¬Zి" వAd
x>నంతమటBCక; 12టMCలk 9EZి#S. 11 లయ ల; ఆ 12టMCను #ాà Vమ#Sîంచు
సÍ లమ నక; ెచుdచు వAd#S; అందులk దKవమ V¯ాNరమ %ా నున`టBC
కనబ(fనప(ెల6, #ాà±క పK¥xన మంJKయ పK¥xన యజక;డ
"య!ంAన 12ౖ Vx రణకరN య వAd, 12టMCలkనున` దKవమ ను ¬Zి యx
¯ాÍనమందు x"" ఉంచుచు వAd#S; 9ా#§పన పల; మరF ేయ టేత
V¯ాNరన దKవమ సమకcరdబ(ెను. 12 అపడ #ాàను
PQయxయ ను PQ9ా మంరప ప"ేయ 9ా#SI x""Ad,

PQ9ా మంరమ ను బµగ ేయ ట?r ాZ29ా#S" వడ6 9ా#S", PQ9ా
మంరమ ను బలపరచుటక; ఇనుపప" PతN (fప" ేయ 9ా#S" కc>I
క;#Sd#S. 13 ఈలగ న ప"9ారF ప" జ#S%SంA సంప#SN ేZి#S. 9ారF ేవ"
మంరమ ను x" యxZిÍ JI ెAd x" బలపరA#S. 14 అ Zిదzన
తరF9ాత !%S>న దKవమ ను #ాàTUదwక;ను PQయx ±దw క;ను
¬Zి"#ా%ా 9ారF x" ేత PQ9ా మంరప ZLవయందు ఉపãగపడ
నటB
6 ను, దహనబల;ల న#Suంచుటయందు ఉపãగపడ నటB
6 ను,
ఉపకరణమ లను గ#SటMలను 9:ం(f బం%ారమ ల ఉపకరణమ లను ేPంA#S.
PQయxయ న` య"`నమ ల; PQ9ా మంరమ లk
దహనబల;ల; "తమ ను అ#Suంపబ(ెను. 15 PQయx నమ ల;
గడAన వృదుz(ై చ" PQను; అతడ చ"Pనపడ నూట మ పu ఏండ6
9ాడ. 16 అతడ ఇWా\PÚయ లలk ేవ" దృÌిC I" తన Pంట-9ా#S దృÌిC I"
మంA9ా(ై పKవ#SNంెను గనుక జనుల; xదు పటC ణమందు #ాàలదగ¶ ర అత"
ాJ 12ట-C#S. 17 PQయxచ" Pన తరF9ాత యx అ¥పతpల; వAd
#ాàనక; నమస#Sంప%ా #ాà 9ా#S మటక; సమ4Jంెను. 18 జనుల; తమ
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా మంరమ ను VడA, ేవxసN ంభమ లక;ను
Vగ\హమ లక;ను పజేZి#S; 9ారF, ేZిన PÀ యప #ాధమ "!తN మ
యx9ా#S]I" PQరషలమ ాపరసుÍల]I" Åపమ వెdను. 19
తన 9:ౖపనక; 9ా#S" మÈ6 ంచుట?r PQ9ా 9ా#S±దw క; పKవకN లను పంప%ా
ఆ పKవకN ల; 9ా#S]ద ¯ాmమ ప>I#S%ా" 9ారF ెV±గ¶ క య ం(f#S. 20
అపడ ేవ" ఆత4 యజక;డగ PQయx క;మరF(ైన జ?క#ా]I

#ా%ా అతడ జనులPQదుట "ల;వబ(f]#?ందుక; PQ9ా ఆజ® లను
]రFచుTx`రF? ]రF వ#Szల6రF; ]రF PQ9ాను Vస#SèంAJ#S గనుక ఆయన
!మ 4ను Vస#SèంAయ Tx`డ" ేవడ Z2లVచుdచుTx`డ అT:ను. 21
అందుక; 9ారత"]ద క;టKేZి, #ాà మటనుబట-C PQ9ా మంరప
ఆవరణమ లkపల #ాళØ
6 రFV్వ అత" xవ%tట-C #S. 22 ఈ పKారమ #ాజ?ౖన
ã9ాషp జ?క#ా తం(fKPQన PQయx తనక; ేZిన ఉప ారమ ను
మరAన9ా(ై అత" క;మరF" చం1ింెను; అతడ చ"వనపడPQ9ా
º" దృÌిC ంA º"" Vxరణలk"I ెచుdను%ాక యT:ను. 23 ఆ
సంవతq#ాంతమందు Zి#Sయ Z2ౖనమ ã9ాషp ]I వెdను; 9ారF
యxేశమ ]I" PQరష లమ ]I" వAd, Wషమ లక;ండ జనుల
అ¥పతpలనంద#S" హతమ ేZి, xమ పటBC"న ల6 ¯మ4ంతయ
దమసు #ాàTUదwక; పం1ి#S. 24 Zి#Sయనుల; Aన`దండ వAdనను
యx9ారF తమ 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను Vస#SèంAనందు?r
PQ9ా 9ా#S ేJI అJV¯ాNర న ఆ Z2ౖనమ ను అపu%Sంప%ా ã9ాషpక;
hm క>%?ను. 25 9ారF ã9ాషpను VడAPనపడ అతడ !I> #%SPQ
య ం(ెను. అపడ యజక;(ైన PQయx క;మరFల ాKణహతోషమ
"!తN మ అత" ZLవక;ల; అత"]ద క;టKేZి, అతడ పడక]ద ఉండ%ా
అత" చం1ి#S.అతడ చ"Pన తరF 9ాత జనుల; xదు పటC ణమందు
అత" ాJ 12ట-C#S %ా" #ాàల సమధులలk అత" ాJ12టCలదు. 26 అత"]ద
క;టKేZిన9ారF అ¹4య #ాలsౖన Ìిమతp క;మరFడగ జjబµదు,
¹యబ #ాలsౖన Ìి]తp క;మరFడగ PQజjబµదు అను9ారF. 27 అత"

క;మరFలను గ#Sdయ , అత"]ద ెపuబ(fన అTEకన ే9Ùక;Nలను
గ#Sdయ , అతడ ేవ" మంరమ ను బµగ ేయ టను గ#Sdయ #ాàల
సట«క గ\ంథమ లk 9ాKయబ(f య న`. అత"I బదుల;%ా అత" క;మరF(ైన
అమజj #ాజjPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 25
1 అమజj PలTxరంంAనపడ ఇరFవ యP... ేండ6 9ా(ై PరFవ
¾!్మ సంవతqరమ ల; PQరష లమ లk ఏలsను; అత" త>6
PQరషలమ ాపరసుÍ#ాల;, ఆ 1LరF PQ యxwను. 2 అతడ
PQ9ా దృÌిC I యxరÍమ %ా పKవ#SNంెను%ా" పరÞహృదయమ 
ఆయనను అనుస#Sంపలదు. 3 #ాజమ తనక; ZిÍ ర నపడ అతడ #ాజ?ౖన
తన తం(fK" చం1ిన #ాజZLవక; లను చం1ింెను. 4 అPేతండKల;
1ిల6లరక;ను 1ిల6ల; తండKలరక;ను xవకcడదు, పKJ మ"Ìి తన
ాపమ రక; xTE xవవలsన" ¹ÌL గ\ంథ మంద> ధర4WాసN మ నందు
9ాKయబ(fయ న` PQ9ా ఆజ® నుబట-C అతడ 9ా#S 1ిల6లను చంపక
మT:ను. 5 అమజj యx9ా#Sనంద#S" సమకc#Sd యx ేశమంతటను
బ¿Tx]య ల ేశమంతటను 9ా#S9ా#S 1ితరFల Pండ6 నుబట-C
సహ¯ాK¥పతpలను శx¥పతpలను "య!ంెను. అతడ ఇరFవ
సంవతqరమ ల; nదల;" అంతక; 12ౖ ాKయమ గల 9ా#S" లsIంప%ా,
ఈటMను (xళ6 ను పటBC" య దz మ నక; ద%Sనట-C ãధుల;
మడలmలమం కనబ(f#S. 6 మ#Sయ అతడ ఇWా\Pల;9ా#Sలkనుం(f

లmమం ప#ాక\మWాల;లను #?ండవందల మణ గ ల 9:ం(fI క;#?dను. 7
ైవజను(ైన ±కడ అత"±దw క; వAd#ాజj, ఇWా\Pల;9ా#S Z2ౖనమ ను
కcడ ¬Zి"వదుw, PQ9ా ఇWా\Pల;9ారగ ఎâాKP]య లలk
ఎవ#SI" డ%ా ఉండడ. 8 ఆలగ వలsన" క;న`PQడల మ 4,
య దz మ బలమ %ా ేZినను ేవడ  శతpKవ ఎదుట "ను` కcల;dను;
"ల;వబ¿టC Bటయ పడ9Eయ టయ ేవ"వశ¤గx అ" పKకట-ంప%ా 9
అమజj ైవజను" చూAఇWా\Pల;9ా#S Z2ౖనమ నక; TE"Adన #?ండవందల
మణ గ ల 9:ం(fI ఏ! ేZ2దమ" అ(f%S నందుక;º"కంటM మ#S య¥కమ %ా
PQ9ా క; ఇయగలడ" ఆ ైవజనుడ పKతpతN ర!ెdను. 10 అపడ
అమజj ఎâాKPమ లkనుం(f తన±దw క; వAdన Z2ౖనమ ను 9EరFపరA]
Pండ6 క; J#S%S 9:ళ6 Øడ" 9ా#SI Z2లVెdను; అందుక; 9ా#S Åపమ యx
9ా#S ]ద బహÑ%ా రగ ల;T:ను, 9ారF ఉగ\ లsౖ తమ Pండ6 క; J#S%S P#S. 11
అంతట అమజj ¥ైరమ ెచుd" తన జనుల కcడ బయల;ే#S
ఉపపల6 ప సÍ లమ నక; P WPÀరF9ా#Sలk ప9Eలమం" హతమ
ేZ2ను. 12 ాKణమ నున` మ#S ప9Eలమం" యx9ారF ెరపటBC",
9ా#S" ఒక 1LటB]I ¬Zి"P ఆ 1LటB]దనుం(f 9ా#S" పడ9Eయ%ా
9ారF తpతp
N "యలsౖP#S. 13 అPే తనకcడ య దz మ నక; #ావదw "
అమజj J#S%S పం1ి9EZిన Z2ౖ"క;ల; ¹Öను nదల;" బéì#నువరక;
ఉన` యxపటC ణమ ల]ద ప(f9ా#Sలk మడ 9Eలమం" హతమ ేZి
V¯ాNర న ల6 ¯మ 4 పటBC" P#S. 14 అమజj ఎో]య లను ఓ(fంA
J#S%S వAdన తరF9ాత అతడ WPÀరF9ా#S ేవతలను ¬Zి"వAd తనక;

ేవతల;%ా ">1ి 9ాట-I నమస#SంA ధూపమ 9EZ2ను. 15 అందురక;
PQ9ా Åపమ అమజj ]ద రగ ల;T:ను. ఆయన అత"±దw క;
పKవకN ను ఒక" పంప%ా అతడ ేJలkనుం(f తమ జనులను V(f1ింప శINల"
ేవతల±దw 9:ందుక; Vxరణ ేయ దువ" అమజj నT:ను. 16 అతడ
అమజj మటలడచుండ%ా #ాà అత" చూAవ #ాà±క
ఆలkచనకరN లలk ఒకడ9:ౖJ9ా? ఊరనుమ ;TEను "ను` చంపTEల అ" ెపu%ా
ఆ పKవకN వ ఈలగ న ేZి Tx ఆలkచనను అం%§క#Sంపకవట చూA ేవడ
"ను` నhంపజ³యనుేw hంA య Tx`డ" Txక; ె>య న" ె1ిu
యరT:ను. 17 అపడ యx#ాజ?ౖన అమజj ఆలkచనేZి"రమ 4
మనమ ఒక#S మ ఖమ ను ఒకరమ చూచుంద మ" PQహÉక; పట-C న
PQయ}à క;మరFడను ఇWా\Pల; #ాàT:ౖన PQయషpTUదwక;
వరN మనమ పం12ను. 18 ా%ా ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQయషp యx#ాజ?ౖన
అమజjక; ఈలగ JరFగ వరN మనమ పం12ను క;మ#?Nను Tx
క;మరF"Iమ4" లsబµT°నులk నున` మ ండ6 ెటC B లsబµT°నులkనున`
ేవxరFవృm మ నక; వరN మనమ పంప%ా లsబµT°నులk సంచ#Sంచు ఒక
దుషC మృగమ ఆ మ ండ6 ెటC Bను ¾KI9EZ2ను. 19 TEను ఎో]య లను
ఓ(fంAJ" గx య" వను నుచుTx`వ;  హృదయమ వ గ#S ంA
పKగల»మ లడనటB
6 ేయ చున`; Pంట-±దw ">A య ండమ ; వ
Tx జo>I వAd ×డ ెచుdనుట PQందుక;? వను కcడ
యx9ారFను అపజయ nందుట PQందుక;? 20 జనుల; ఎో]య ల
ేవతల ±దw Vxరణ ేయ చు వAd#S గనుక 9ా#S శతpKవల ేJI 9ారF

అపu%SంపబడనటB
6 ేవ" 1LKరణవలన అమజj ఆ వరN మనమ ను
అం%§క#Sంపక PQను. 21 ఇWా\ Pల; #ాజ?ౖన PQయషp బయల;ేర%ా
యx ేశమ నక; ే#Sన బéెªషpలk అతడను యx #ాజ?ౖన
అమజjయ ను ఒక#S మ ఖమ ఒకరF చూచు "#S. 22 యx9ారF
ఇWా\Pల;9ా#SPQదుట "ల;వ లక ఓ(f%ా పKJ9ాడను తన తన
గ (xరమ నక; ా#SPQను. 23 అపడ ఇWా\Pల;#ాజ?ౖన PQ యషp
PQయ}àనక; పట-C న ã9ాషp క;మరF డను యx#ాàT:ౖన
అమజjను బéెªషpలk పటBC" PQరషలమ నక; ¬Zి" వAd,
PQరషలమ ాKారమ ను ఎâాKPమ గ మ4మ nదల;"
మలగ మ4మ వరక; Txల;గ వందల మరల డగ న పడ %tటMC ను. 24
అతడ ేవ" మంరమ లk ఓబéెోమ TUదwనున` 9:ం(fయంతయ
బం%ారమంతయ ఉపకర ణమ ల"`య #ాà నగరFనందున` ¯మ 4ను
క;దవ12టC బ(fన9ా#S" ¬Zి" ¹Öనునక; J#S%S 9:æç6ను. 25 ఇWా\Pల;
#ాàను PQయ}à క;మరFడ T:ౖన PQయషp మరణన
తరF9ాత యx #ాàను ã9ాషp క;మరFడT:ౖన అమజj పదునPదు
సంవతqరమ ల; బK?ను. 26 అమజj ేZిన Pతర ారమ ల; యx
ఇWా\Pల;#ాàల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`V. 27 అమజj PQ9ాను
అనుస #Sంచుట మ"9EZిన తరF9ాత జనుల; PQరషలమ లk అత"]ద
క;టKేయ%ా అతడ ల×షpనక; ా#S PQను. 28 అPే 9ారF అత" 9:నుక
ల×షpనక; మను షpలను పం1ి అత" అకడ చం1ి, గ ఱÃ మ ల]ద అత"
శవమ ఎIంA ¬Zి"వAd యxపటC ణమందు అత" తండKల±దw అత"

ాJ12ట-C#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 26
1 అంతట యx జనులందరFను పదుTx#³ండ6 9ా(ైన ఉè యను ¬Zి"
అత" తం(fKPQన అమజjక; బదుల;%ా #ాà%ా "య!ంA#S. 2 అతడ
ఎలతpను కట-C ంA, #ాజగ తన తం(fK అత" 1ితరFలకcడ "KంAన తరF9ాత
అ యx9ా#SI J#S%S వచుdనటB
6 ేZ2ను. 3 ఉè య PలTxరంంAనపడ
పదుTx #³ండ6 9ా(ై PQరషలమ లk ఏబ #?ండ సంవతqర మ ల; ఏలsను;
అత" త>6 PQరషలమ ాపరసుÍ#ాల;, ఆ 1LరF PQల. 4 అతడ తన
తం(fKPQన అమజj చర యంతట- పKారమ PQ9ా దృÌిC I యxరÍమ %ా
పKవ#SNంెను. 5 ేవ" పKతmత Vషయమందు ె>V క>%Sన జ?క#ా నమ లలk
అతడ ేవ" ఆశ\Pంెను, అతడ PQ9ాను ఆశ\PంAనంతాలమ
ేవడ అత" వ#Szల6 జ³Z2ను. 6 అతడ బయల;ే#S Óి>ÌీN య ల
య దz మ ేZి %ాతp ాKారమ ను యబ¿` ాKారమ ను అiదు ాKారమ ను
పడ%tట-C , అiదు ేశమ లkను Óి>ÌీN య ల పKేశమ లలkను
ాKారపరమ లను కట-C ంెను. 7 Óి>ÌీN య లను గరËయల;లk "వZింAన
అరáయ లను హÉయ లను అతడ య దz మ ేయ%ా ేవడ
అత"I స}యమ ేZ2ను. 8 అ¹4 య ల; ఉè యక; ప"`చుd9ా#?r#S.
అతడ అ¥కమ %ా బలవృz TUంెను గనుక అత" ×#N S ఐగ పN మర¶
పKేశమ ల"`టను 9ా1ింెను. 9 మ#Sయ ఉè య PQరషలమ లk
మలగ మ4మ దగ¶ రను, పల6 పసÍ లమ ల గ మ4మ దగ¶ రను, ాKారప

మల దగ¶ రను, దుర¶ మ లను కట-C ంA గ మ4మ ల; టCపరెను. 10
అయ %ాక Ì2ÓLల పKేశమ లkను xన పKేశమ లkను అత"I V¯ాNరన
పవల;ండ%ా అతడ అరణమ లk దుర¶ మ ల; కట-C ంA అTEకన బµవల;
తKV ంెను. వవ¯ాయమందు అతడ అ1Lmగల9ాడ గనుక పర త మ లలkను
క#?4ల;లkను అత"I వవ¯ాయక;ల;ను xKm ట ప"9ారFను క>%Sయ ం(f#S.
11 య దz మ నక; ఉè యక; Z2ౖనమ క>%Sయ ం(ెను; అందులk" ãధుల;
#ాà అ¥పతpలలk హనTx అను9ా" ేJI\ందనుం(f#S. ఖజjTxxరFడగ
మయ Wయయ పK¥xనమంJKయగ PQ¨ßPల;ను 9ా#S లsక ఎంైన చూA
9ా#S" పటµలమ %ా ఏరuరచు9ా#?r య ం(f#S. 12 9ా#S 1ితరFల Pండ6 12దwల
సంఖను బట-C ప#ాక\మWాల;ల; #?ండ 9Eల ఆరFవందల మం PQ#S. 13
#ాàనక; స}యమ ేయ ట?r శతpKవల య దz మ ేయ టయందు
1LరFంన ప#ాక\మWాల;లsౖన మడలmల ఏడ 9Eల ఐదువందలమంగల
Z2ౖనమ 9ా#S ేJI\ంద ఉం(ెను. 14 ఉè య PÀ Z2ౖనమంతట-I (xళ6 ను
ఈటMలను hర¯ాNణమ లను కవచమ లను Vల;
6 లను వ(fZ2లలను ేPంెను. 15
మ#Sయ అతడ అంబ ల TE! 12దw#ాళ6 TE! పKã%Sంచుట?r ఉాయ Wాల;ల;
క>uంAన యంతKమ లను PQరషలమ లk ేPంA దుర¶ మ లలkను
బ రFàలలkను ఉంెను. అతడ ZిÍ రపడవరక; అత"I ఆశdరకర న
స}యమ క>%?ను గనుక అత" ×#N S దూరమ %ా 9ా1ింెను. 16 అPే
అతడ ZిÍ రప(fన తరF9ాత అతడ మనసుqన గ#S ంA ె(fPQను. అతడ
ధూప1ీఠమ ]ద ధూపమ 9Eయ ట?r PQ9ా మంరమ లk పK9EhంA తన
ేవ(ైన PQ9ా]ద ోKహమ ేయ%ా 17 యజక;(ైన ఆజ#ాయ

అత"కcడ ¥ైరవంతpలsౖన PQ9ా యజక;ల; ఎనుబ మంయ అత"
9:ంబ(f లkప>I P#S. 18 9ారF #ాజ?ౖన ఉè యను ఎ#SంAఉè య,
PQ9ాక; ధూపమ 9Eయ ట ధూపమ 9Eయ ట?r పKJÌి¡ంపబ(fన అహ#ను
సంతJ9ా#?rన యజక;ల ప"P%ా"  ప" ాదు; ప#Sదz సÍ లమ లkనుం(f
బయట-I మ 4, వ ోKహమ ేZియ Tx`వ, ేవ(ైన PQ9ా
స"`¥" ఇ క; ఘనత కల;గ జ³యద" ెపu%ా 19 ఉè య ధూపమ
9Eయ టక; ధూా#SN" ేత పటBC" #ðదుK(ై, యజక;ల]ద Åపమ చూ12ను.
PQ9ా మంరమ లk ధూప 1ీఠమ పKక నతడ ఉండ%ా యజక;ల;
చూచుచుTE య న`పడ అత" TUసట క;ష¡ #గమ పటMC ను. 20
పK¥xనయజక;(ైన అజ#ాయ ను యజక;లందరFను అత"9:ౖప చూడ%ా
అతడ TUసట క;ష¡ మ గల9ా(ై య ం(ెను. గనుక 9ారF తడవేయక
అకడనుం(f అత"" బయట-I 9:ళ6%tట-C #S; PQ9ా తను` nెN న" PQ#S%S
బయట-I 9:ళ6 Øటక; xనును త రప(ెను. 21 #ాజ?ౖన ఉè య తన
మరణనమ వరక; క;ష¡ #%SPQ య ం(ెను. క;ష¡ #%SPQ PQ9ా
మంరమ లk"I క;ండ పKేIంపబ(ెను గనుక అతడ పKేకమ %ా ఒక
Pంట-లk "వZించుచుం(ెను; అత" క;మరF(ైన ãxమ #ాà ఇంట-9ా#SI
అ¥పJPQ ేశప జనులక; Txయమ ¬రFdచుం(ెను. 22 ఉè య ేZిన
Pతర ారమ లను గ#Sd ఆ¹à క;మరFడను పKవకN య T:ౖన PQషయ
9ాKZ2ను. 23 ఉè య తన 1ితరFల కcడ "Kంెను. అతడ క;ష¡ #%Sయ"
#ాàల సంబంధ న శ4Wానభ!లk అత" 1ితరFలదగ¶ ర అత" ాJ 12ట-C#S.
అత" క;మరF(ైన ãxమ అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను.

న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 27
1 ãxమ ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ... యPేండ6 9ా(ై
PQరషలమ లk పదుTxరF సంవతqర మ ల; ఏలsను; అత" త>6 ¯ాోక;
క;మ#?N; ఆ 1LరF PQరా. 2 PQ9ా మంరమ లk పK9Ehంచుట తపu
అతడ తన తం(fKPQన ఉè య±క చర యంతట- పKారమ ేయ చు
PQ9ా దృÌిC I య¥xరÍమ %ాTE పKవ#SNంెను; అత" ాలమ లk జనుల;
మ#Sంత దు#ా4ర¶ మ %ా పKవ#SNంచుచుం(f#S. 3 అతడ PQ9ా మంరప ఎతp
N
x రమ ను కట-C ంA ఓ12ల; దగ¶ రనున` %డ xలమటBCక; కట-C ంెను. 4
మ#Sయ అతడ యx పర తమ లలk ాKారపరమ లను కట-C ంA
అరణమ లలk Åటలను దుర¶ మ లను కట-C ంెను. 5 అతడ అ¹4య ల
#ాà య దz మ ేZి జPంెను గనుక అ¹4య ల; ఆ సంవతqరమ
అత"I #?ండ వందల మణ గ ల 9:ం(f" ప9Eల లల %ధుమలను ప9Eల
లల యవలను ఇAd#S; ఈ పKారమ %ా అ¹4య ల; మరF
సంవతqరమ ను మడవ సంవతqరమ ను అత"I ె>6ంA#S. 6 ఈలగ న
ãxమ తన ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I యxరÍమ %ా పKవ#SNంA బలపరచ
బ(ెను. 7 ãxమ ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ ేZిన
య దz మ ల"`ట-" గ#Sdయ , అత" చరను గ#Sdయ ఇWా\Pల;
యx#ాàల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 8 అతడ ఏలTxరం
ంAనపడ ఇరFవ యPేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk పదుTxరF
సంవతqరమ ల; ఏలsను. 9 ãxమ తన 1ితరFల కcడ "Kంెను; అతడ

xదు పటC ణమందు ాJ12టCబ(ెను; అత" క;మరF(ైన ఆ}à అత"I
బదుల;%ా #ాజjPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 28
1 ఆ}à ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ సంవతqర మ ల9ా(ై
PQరషలమ లk పదుTxరF సంవతqరమ ల; ఏలsను. అతడ తన 1ితరF(ైన
xదువలs PQ9ా దృÌిC I యxరÍమ %ా పKవ#SNంపలదు. 2 అతడ
ఇWా\Pల; #ాàల మర¶ మ లందు నడA, బయల; ేవx రపమ ల;%ా త
Vగ\హమ లను ేPంెను. 3 మ#Sయ అతడ బ¿í ¨©T°`మ లkయయందు
ధూపమ 9EZి ఇWా\PÚయ ల PQదుటనుం(f PQ9ా >9EZిన జనమ ల
¨ÁయI\యలపన తన క;మరFలను అ%S`లk ద¨©ంెను. 4 అతడ
ఉన`తసÍ లమ లలkను ండల]దను పKJ పచd"ెటC B I\ందను బల;ల;
అ#Suంచుచు ధూపమ 9Eయ చు వెdను. 5 అందుేత అత" ేవ(ైన
PQ9ా అత"" Zి#Sయ #ాàేJ కపu%Sంెను. Zి#Sయనుల; అత" ఓ(fంA
అత" జనులలk xలమం" ెరపటBC" దమసునక; ¬Zి"P#S.
అతడను ఇWా\Pల; #ాàేJI అపu%Sంపబ(ెను; ఆ #ాà అత" లsసq%ా
ఓ(fంెను. 6 #?మల క;మరF(ైన 12కహÑ యx9ా#Sలk ప#ాక\మWాల;లsౖన
లm ఇరFవ 9Eలమం" ఒకTxడ హతమ ేZ2ను. 9ారF తమ 1ితరFల
ేవ(ైన PQ9ాను Vస#SèంAనందున 9ా#SIట-CగJ పటMC ను. 7 ప#ాక\మ
Wా>PQన ఎâాKP]య డగ  #ాజసంతJ9ా(ైన మయWయను
స´µమ ఖు(ైన అyKామ ను పK¥xన మంJKPQన ఎలaTxనును హతమ

ేZ2ను. 8 ఇయ %ాక ఇWా\Pల;9ారF తమ సదరFలsౖన #Sలkనుం(f
ZీN లTE! క;మరFల TE! క;మ#?Nల TE! #?ండ లmల మం" ెర¬Zి"
P#S. మ#Sయ 9ా#S±దw నుం(f V¯ాNరన ల6 ¯మ 4 ¬Zి" x""
¹Öనునక; ెAd#S. 9 PQ9ా పKవకN యగ ఓేదు అను ఒకడ అచdట
ఉం(ెను. అతడ ¹Öనునక; వAdన సమహమ ఎదుట-IP 9ా#S
ఈలగ ె12uనుఆల Iంచు(f, ] 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా యx9ా#S
]ద Å1ింAనందుేత ఆయన 9ా#S" ] ేJI అపu %Sంెను; ]రF
ఆాశమ నంటBనంత #ðదKమ  9ా#S" సంహ#SంAJ#S. 10 ఇపడ ]రF
యx9ా#S" PQరషలమ ాపరసుÍలను ]రక; xసుల;%ాను
xసు#ాండK%ాను లkపరచున దలAయ Tx`రF. ] ేవ(ైన PQ9ా
దృÌిC I ]రF మతKమ అప#ాధుల; ాకయ Tx`#ా? 11 PQ9ా మగ\త
]]ద #³%Sయ న` గనుక Tx మట ఆలIంA ] సదరFలలkనుం(f ]రF
ెరపట-C న #S" VడA 12టC B(f. 12 అపడ ఎâాKP]య ల 12దwలలk
ã}Txను క;మరF(ైన అజ#ా Ìిల6 ¹తp క;మరF(ైన బ¿#?ా షలc
6 మ
క;మరF(ైన PQ¨©య హx6P క;మరF(ైన అమWా అను9ారF
య దz మ నుం(f వAdన9ా#SI ఎదురF%ా "ల;వబ(f 9ా#S ఇట6 "#S 13
PQ9ా మన ]I అప#ాధhm ర1ిuంచునటB
6 ]రF ేZియ Tx`రF.
ెరపట-C న #S" ]రF ఇక(fI ర1ిuంపకcడదు. మన ాపమ లను
అప#ాధమ లను 12ంప జ³య టక; ]రF పను" య Tx`రF; మన
అప#ాధమ అ¥క య న`. ఇWా\Pల;9ారన మన ]ద మగ\త
#³%Sయ న`. 14 ా%ా అ¥పతpల;ను సమజమ %ా కc(fన9ారFను కను`లర

చూచుచుండ%ా ఆయ ధసుÍల; ెరపట-C న9ా#S" ల6 ¯మ 4ను VడA12ట-C#S. 15
1Lళ6 Ø ఉxహ#Sంపబ(fన9ారF అపడ లA ెరపటC బ(fన 9ా#S" ేపట-C
ోప¯మ 4ేత 9ా#Sలk వసN ¨ßనులsౖన 9ా#SI బటC ల; కట-C ంA 9ా#SI వసN మ లను
ాదరmలను ధ#Sంపజ³Zి అన`ానమ >Ad తలలక; నూT: బ¿ట-CంA 9ా#Sలk
బల¨ßనులsౖన 9ా#S" %ా(fదల]ద ఎIంA ఖర
è రవృmమ ల;గల పటC ణమగ
PQ#SÅక; 9ా#S స దరFల±దw క; 9ా#S" డ"వAd#S; తరF9ాత 9ారF
¹Öనునక; మరల 9:È6#S. 16 ఆ ాలమందు ఎో]య ల; మరల వAd
యx ేశమ ను ాడేZి ంద#S" ెరపటBC" %ా 17 #ాజ?ౖన ఆ}à
తనక; స}యమ ేయ డ" అష
ª రF #ాàల±దw క; వరN మనమ పం12ను.
18 Óి>ÌీN య ల; Ì2ÓLల పKేశమ లk" పటC ణమ ల]దను యx ేశమ నక;
దfణప క;ననున` పటC ణమ ల]దను ప(f బéెªషpను అయలkనును
%?ె#తpను WóÅను x" %ా\మమ లను, Jమ`ను x" %ా\మమ లను,
%Sవè ◌ెనును x" %ా\మమ లను ఆక\!ంచు" అకడ ాపరమ ం(f#S. 19
ఆ}à యxేశమ ను గంబ#S"%ా ేZి PQ9ాక; ోKహమ
ేZియ ం(ెను గనుక PQ9ా ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన ఆ}à ేZిన x"" బట-C
యx9ా#S" ¨ßనపరెను. 20 అష
ª రF#ాజ?ౖన Jగ6 JuలZ2రF అత"±దw క;
వAd అత" బµధపరెTE %ా" అత" బలపరచలదు. 21 ఆ}à ´µగమ
లరuరA, PQ9ా మంరమ లkనుం(f ±క ´µగమ ను,
#ాజనగరFలkనుం(f ±క ´µగమ ను, అ¥పతpల ±దw నుం(f ±క
´µగమ ను ¬Zి అష
ª రF #ాàన Iెdను %ా" అతడ అత"I స}యమ
ేయలదు. 22 ఆపxలమందు అతడ PQ9ా దృÌిC I మ#S య¥క మ %ా

అJక\మమ ల; జ#S%Sంెను; అటB
6 ేZిన9ాడ ఈ ఆ}à #ాజ³. 23
ఎట6 న%ాZి#Sయ #ాàల ేవతల; 9ా#SI స}యమ ేయ చున`V గనుక 9ాటస}యమ Txక;ను కల;గ నటB
6 TEను 9ాట-I బల;ల; అ#Suంెదనను ",
తను` ఓ(fంAన దమసు9ా#S ేవతలక; బల;ల; అ#Suంెను; అPే అV
అత"I" ఇWా\Pల;9ా#SI" నషC మ న³ ¨ÁతpవలPQను. 24 ఆ}à ేవ"
మంరప ఉపకరణమ లను సమకc#Sd 9ాట-" ెగ%tట-C ంA PQ9ా
మంరప తల;పలను మZి9EPంA PQరష లమ నందంతట
బ>1ీఠమ లను కట-C ంెను. 25 యx ేశమ లk" పటC ణమ ల"`ట-లkను
అతడ అనుల ేవతలక; ధూపమ 9Eయ ట?r బ>1ీఠమ లను కట-C ంA, తన
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాక; Åపమ పట-C ంెను. 26 అతడేZిన Pతర
ారమ లను గ#Sdయ , అత" చర యంతట-" గ#Sdయ యx ఇWా\Pల;
#ాàల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 27 ఆ}à తన 1ితరFల కcడ
"KంA PQరషలమ పటC ణమ నందు ాJ 12టCబ(ెను%ా" ఇWా\PÚయ ల
#ాàల సమధులక; అతడ ేబడలదు. అత" క;మరF(ైన ¨©య అత"I
బదుల;%ా #ాజjPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 29
1 ¨©య PలTxరంంAనపడ ఇరFవ యPేండ6 9ా(ై
PరFవ¾!్మ సంవతqరమ ల; PQరషలమ లk ఏలsను. అత" త>6
జ?క#ా క;మ#?N, ఆ 1LరF అáయ. 2 అతడ తన 1ితరFడగ xదు
చరయంతట- పKారమ PQ9ా దృÌిC I యxరÍమ %ా పKవ#SNంెను. 3 అతడ

తన Pల;బ(fయందు nదట- సంవతqరమ nదట- T:లను PQ9ా
మంరప తల;పలను ెరA 9ాట-" బµగ ేZి, 4 యజక;లను లయ లను
1ిల;వనం1ి, తరFu%ానున` #ాజ¥లk 9ా#S" సమకc#Sd 5 9ా#S×లగ ఆజ®
ఇెdనులయ ల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f; ఇపడ !మ 4ను ]రF
పKJÌి¡ ంచు", ] 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా మంరమ ను పKJÌి¡ ంA
ప#Sదz సÍ లమ లkనుం(f "Ìిదz వసు
N వల న"`ట-" బయట-I "వ(f. 6
మన 1ితరFల; ోKహÑలsౖమన ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I ెడనడతల; నడA
ఆయనను Vస#SèంA, ఆయన "9ాసమ నక; 12డమ ఖమ 12టC B" x""
అలmమ ేZి#S. 7 మ#Sయ 9ారF మంటపమ ±క x రమ లను మZి9EZి
ºప మ లను ఆ#Su9EZి, ప#Sదz సÍ లమందు ఇWా\PÚయ ల; ేవ"I ధూపమ
9Eయకయ దహనబల;లను అ#Suంపకయ ఉం(f#S. 8 అందుేత PQ9ా
యx9ా#S]దను PQర షలమ ాపరసుÍల]దను Å1ింA, ]రF
కను`లర చూచుచున`టB
6 %ా 9ా#S" ఆయన JI" Vస4య మ నక;ను
"ందక;ను ఆసuదమ %ాేZ2ను. 9 ాబట-C మన తండKల; కJN ేత ప(f#S; మన
క;మరFల;ను క;మ#?Nల;ను ´µరల;ను ెరలk"I నబ(f#S. 10 ఇపడ
మన]దనున` ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా మగ\త చల6రFనటB
6
ఆయన మనమ "బంధన ేయవలsన" Tx మనసుqలk అలష పటMC ను. 11
Tx క;మరFల#ా, తనక; ప#Sxరక;లsౖయ ం(f ధూపమ 9Eయ చుండటక;ను,
తన స"`¥" "ల;చుటక;ను, తనక; ప#Sచర ేయ టక;ను PQ9ా
!మ 4ను ఏరuరచుT:ను గనుక ]రF అశ\దzేయక;(f. 12 అపడ
క}¬య లలk అమWør క;మరF(ైన మహతp అజ#ా క;మరF(ైన ã9Eల;,

#ా#§య లలk అáw క;మరF(ైన ×షp PQ}లs6లల; క;మరF(ైన అజ#ా,
%?#ª య లలk మ4 క;మరF(ైన ã9ాహÑ ã9ాహÑ క;మరF(ైన ఏేను
13 ఎÚాాను సంతJ 9ా#Sలk Ìి] PQ¨ßPల;, ఆ¯ాప క;మరFలలk జ?క#ా
మతN Tx 14 ¨Áమను సంతJ9ా#Sలk PQ¨ßPల; Ìి], PQదూతను
సంతJ9ా#Sలk Ì2మయ ఉyè Pల; అను లయ ల; "య!ంచబ(f#S. 15 రF
తమ సదరFలను సమకc#Sd తమ 4ను పKJÌి¡ంచు" PQ9ా
మటలనుబట-C #ాà ఇAdన ఆజ® పన PQ9ా మంరమ ను
పVతKపరచుటక; వAd#S. 16 పVతKపరచుట?r యజక;ల; PQ9ా మంరప
లkప> ´µగమ నక; P PQ9ా మంరమ లk తమక; కనబ(fన
"Ìిదzవసు
N వల"`ట-" PQ9ా మంరప ఆవరణమ లk"I ¬Zి"#ా%ా
లయ ల; 9ాట-" ఎJN IKోను 9ాగ లk ార9EZి#S. 17 nదట- T:ల nదటనమ న 9ారF పKJష¡ ేయ TxరంంA, ఆ T:ల PQ"!దవ నమ న
PQ9ా మంటపమ నక; వAd#S. ఈ పKారమ 9ారF ఎ"! నమ ల;
PQ9ా మంరమ ను పKJÌి¡ ంచుచు nదట- T:ల పదుTxరవ నమ న
సమ1ిN ేZి#S. 18 అపడ 9ారF #ాజ?ౖన ¨©య±దw క; P¤మ
PQ9ా మంరమంతట-" దహన బ>1ీఠమ ను ఉపకరణమ ల"`ట-"
స"`¥ #tటMC ల;ంచు బల6 ను పVతKపరA య Tx`మ . 19 మ#Sయ #ాజ?ౖన ఆ}à
ఏ>న ాలమ న అతడ ోKహమ ేZి ార9EZిన ఉపకరణమ ల"`ట-" ¤మ
ZిదzపరA పKJÌిC ంAయ Tx`మ , అV PQ9ా బ>1ీఠమ ఎదుట ఉన`వ"
ె1ిu#S. 20 అపడ #ాజ?ౖన ¨©య 12ందలకడలA, పటC ణప అ¥ారFలను
సమకcరFd" PQ9ా మంరమ నక; PQను. 21 #ాజమ రక;ను

ప#Sదz సÍ లమ రక;ను యx9ా#Sరక;ను ాపప#S}#ారÍబ> ేయ ట?r
Pడ Å(ెలను ఏడ టäC ళ6 ను ఏడ %tఱÃ 1ిల6లను ఏడ ¤కతpలను 9ారF
ెAdయ ంA#S గనుక అతడPQ9ా బ>1ీఠమ ]ద 9ాట-" అ#Suంచుడ"
అహ#ను సంతJ9ారగ యజక;లక; ఆజj®1ింెను. 22 ప#Sxర క;ల; ఆ
Å(ెలను వ¥ంAనపడ యజక;ల; 9ాట- రకN మ ను ¬Zి" బ>1ీఠమ ]ద
KfంA#S. ఆ పKారమ 9ారF టä6 ళ6 ను వ¥ంAనపడ యజక;ల; ఆ
రకN మ ను బ>1ీఠమ ]ద KfంA#S. 9ారF %tఱÃ 1ిల6లను వ¥ంAనపడ ఆ
రకN మ ను బ>1ీఠమ ]ద KfంA#S. 23 ాపప#S}#ారÍబ>?r #ాà ఎదుట-I"
సమజమ ఎదుట-I" ¤కతpలను ¬Zి"#ా%ా, 9ారF తమ ేతpలను
9ాట-]ద ఉంAన తరF9ాత యజక;ల; 9ాట-" వ¥ంA 24
ఇWా\PÚయ లంద#Sరక; దహనబ>య ాపప#S}#ారÍ బ>య
అ#Suంపవలsన" #ాà ఆజj®1ింA య ం(ెను గనుక, ఇWా\PÚయ లంద#S
"!తN మ ాKయ hd తN మ ేయ ట?r బ>1ీఠమ ]ద 9ాట- రకN మ ను Zి,
ాపప#S}#ారÍబ> అ#SuంA#S. 25 మ#Sయ xదును xదు #ాàక;
ºరద#SîPQన %ాదును పKవకN PQన Txx నును ేZిన "రÞ యమ పన
PQ9ా మంరమ లk xళమ లను స రమండలమ లను Zిx#ాలను
9ాPంచుట?r అతడ లయ లను ఏ#ాuటBేZ2ను. ఆలగ జరFగవలsన"
PQ9ా తన పKవకN లx #ా ఆజj®1ింA య ం(ెను. 26 xదు ేPంAన
9ాదమ లను 9ాPంచు టక; లయ ల;ను బరల; ఊదుటక;
యజక;ల;ను "య !ంపబ(f#S. 27 బ>1ీఠమ ]ద దహనబల;లను
అ#Suంచుడ" ¨©య ఆజj®1ింెను. దహనబ> యరuణ ఆరంభ మగ టTE

బరల; ఊదుటను ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన xదు ేPంAన 9ాదమ లను
9ాPంచుటను PQ9ాక; సు
N J %ానమ ఆరంభమPQను. 28 అంత
ZLపను సర సమజమ ఆ#ా¥ంచుచుం(ెను. %ాయక;ల; ాడచుం(f#S,
బరల; ఊదు 9ారF Txదమ ేయ చుం(f#S,దహనబ>యరuణ
సమపN మగ వరక; ఇయంతయ జరFగ చుం(ెను. 29 9ారF అ#Suంచుట
మ %SంAన తరF9ాత #ాàను అత"కcడనున` 9ారందరFను తమ తలల;
వంA ఆ#ా¥ంA#S. 30 xదును ºరద#Sîయగ ఆ¯ాపను రAంAన
Wó6కమ లను ఎJN PQ9ాను సు
N Jంచుడ" #ాజ?ౖన ¨©యయ ను
అ¥పతpల;ను లయ లక; ఆజj® 1ింప%ా 9ారF సంషమ  ¯NతKమ ల; ా(f
తలవంA ఆ#ా¥ంA#S. 31 అంతట ¨©య]#Sపడ PQ9ాక; !మ 4ను
పKJÌి¡ ంచుంట-#S; దగ¶ రక; వAd PQ9ా మంరమ లk"I బ>దKవమ లను
కృతజ® xరuణలను ¬Zి "రండ" ఆజ® ఇయ%ా సమజప9ారF
బ>దKవమ లను కృతజ® xరuణలను ¬Zి" వAd#S, దహనబల;ల
న#Suంచుటక; ఎవ#SI ఇషC మ పటMC T° 9ారF దహనబ> దKవమ లను ¬Zి"
వAd#S. 32 సమజప9ారF ¬Zి" వAdన దహనబ> పవలs"`యన%ా,
(ెబË Å(ెల;ను నూరF టäC ళØ
6 ను #?ండవందల %tఱÃ 1ిల6ల;ను; ఇV
య"`య PQ9ాక; దహనబల;ల;%ా ేబ(ెను. 33 పKJÌి¡ ంపబ(fనV
ఆరFవందల ఎదుwల;ను మడ9Eల %tఱÃ ల;ను. 34 యజక;ల; w %ా
ఉన`ందున 9ారF ఆ దహనబ> పవల"`ట-" ఒల;వలక%ా, ప" సంపరÞ
మగ వరక; కడమయజక;ల; తమ 4ను పKJÌి¡ంచునువరక; 9ా#S
సదరFలగ లయ ల; 9ా#SI స}యమ ేZి#S; తమ 4ను

పKJÌి¡ ంచునుటయందు యజక;లకంటM లయ ల; యxరÍహృదయ లsౖ
య ం(f#S. 35 సమ¥xన బ> పవల \వ ను దహనబ> పవల;ను
దహనబల;లక; ఏరu(fన ాTxరuణల;ను సమృz %ా ఉం(ెను. ఈలగ న
PQ9ా మంరZLవ క\మమ %ా జ#S%?ను. 36 ఈ ారమ అపuట-కప(ే
జ#S%Sనందున ేవడ జనులక; ZిదzపరAనx"" చూA ¨©యయ ను
జనులందరFను సంÌింA#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 30
1 మ#Sయ ¨©య ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన... PQ9ాక; ప¯ాపండగ
ఆచ#Sంచుట?r PQరషలమ లkనున` PQ9ా మంరమ నక;
#ావలZినద" ఇWా\Pల;9ా#Sకంద#SI" యx9ా#Sకంద#SI" వరN మన
మ లను, ఎâాKP]య లక;ను మనÌLª 9ా#SI" పJKకలను పం12ను. 2 ZLవక;
x>నంతమం యజక;ల; తమ 4ను xమ పKJÌి¡ ంచునక;ండటేతను,
జనుల; PQరష లమ లk కcడనక;ండట ేతను, nదట-T:లయందు
ప¯ాపండగ జరFగక%ా 3 #ాàను అత" అ¥పతpల;ను
PQరషలమ లkనున` సమజప9ారందరFను x"" #?ండవ T:లలk
ఆచ#Sంపవలsన" ãచనేZి#S. 4 ఈ సంగJ #ాàక;ను సమజప9ా#Sకంద#SI"
అనుకcల మPQను. 5 ావన బహÑాలమ నుం(f 9ారF 9ాKయ బ(fన
పKారమ ఇంత ఘనమ %ా Txచ#Sంపక;ండట చూA, ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాక; PQరషలమ లk ప¯ాపండగ ఆచ#Sంచుట?r #ావలZినద"
బ¿P#ª?బµ nదల;" xను వరక; ఇWా\ PÚయ ల;ండ ేశమంతటను

xట-ంపవలsన" 9ారF "రÞ యమ ేZి#S. 6 ావన అంె9ాండK #ాàTUదwను
అత" అ¥పతpల±దw ను x×దుల; ¬Zి", యx ఇWా\Pల;
ేశమ లందంతట సంచ#SంA #ాజjజ® ను ఈలగ పKచురమ
ేZి#SఇWా\Pల;9ారల#ా, అబµK }మ ఇ¯ాqక; ఇWా\Pల;ల ేవ(ైన
PQ9ా9:ౖప JరFగ (f; ]రF J#S%SనPQడల ]లk అష
ª రF#ాàల
ేJలkనుం(f త1ిuంచు" WÌింAన9ా#S9:ౖప ఆయన JరFగ ను. 7 తమ
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాPQడల ోKహమ %ా పKవ#SNంAన ] 1ితరFలవలsను
] స దరFలవలsను ]రF పKవ#SNంపక;(f. 9ా#S పKవరN న ఎట-C ొ]క;
అగపరచవలsన" ఆయన 9ా#S" VTxశమ నక; అపu %Sంెను. 8 ]
1ితరFలవలs ]రF అV¥ేయ ల;%ాక PQ9ాక; లkబ(f, ఆయన
Wాశ తమ %ా ప#Sదz పరAన ఆయన ప#Sదz మంరమ లk పK9EhంA, ]
ేవ(ైన PQ9ా మగ\త ] ]నుం(f ¾ల%S వనటB
6 ఆయనను
ZLVంచు(f. 9 ]రF PQ9ా9:ౖప J#S%SనPQడల ] సదరFలPQడలను
] 1ిల6ల PQడలను ెర¬Zి" Pన 9ా#SI క"కరమ పటBCను, 9ారF ఈ
ేశమ నక; J#S%S వెdదరF. ] ేవ(ైన PQ9ా కరFణxకటµmమ ల;
గల9ాడ గనుక ]రF ఆయన9:ౖప J#S%SనPQడల ఆయన ]యందు పKసను`
డగ ను. 10 అంె9ాండK జ?బలcను ేశమ వరక;ను, ఎâాK Pమ మనÌLª ల
ేశమ లలkనున` పKJ పటC ణమ నక;ను P#S %ా" అచdట-9ారF ఎగxÈేZి
9ా#S" అపహ ZింA#S. 11 అPనను ఆÌLరF మనÌLª జ?బలcను ేశమ ల
9ా#Sలkనుం(f ందరF కృం%Sన మనసుq PQరషలమ నక; వAd#S. 12
PQ9ా ఆజ® నుబట-C #ాàను అ¥పతpల;ను ేZిన "రÞయమ ను

T:ర9EరFdనటB
6 యxలk"9ా#SI మనసుq ఏకమ ేయ ట?r ేవ" హసN మ
9ా#SI డu(ెను. 13 ావన #?ండవ T:లయందు ప>య" #tటMC లపండగ
ఆచ#Sంచుట?r అJV¯ాNరన సమజమ %ా బహÑ జనుల; PQరషలమ లk
కc(f#S. 14 9ారF x" ేపట-C PQరషలమ లkనున` బ>1ీఠమ లను
ధూప1ీఠమ లను ¬Zి9EZి, IKోను 9ాగ లk 9ాట-" ార9EZి#S. 15 #?ండవ T:ల
పదుTxల¶ వ నమ న 9ారF ప¯ాపవను వ¥ంA#S; యజక;ల;ను
లయ ల;ను Zిగ¶ TUం, తమ 4ను పKJÌి¡ ంచు" దహనబ> పవలను
PQ9ా మంరమ లk"I ¬Zి" వAd#S. 16 ైవజను(ైన ¹ÌL
"య!ంAన ధర4WాసN మ లk" V¥"బట-C 9ారF తమ సÍ లమందు "ల;వబడ%ా,
యజక;ల; లయ ల ేJలkనుం(f రకN మ ను ¬Zి" x"" KfంA#S. 17
సమజక;లలk తమ 4ను పKJÌి¡ంచున" 9ారTEక; ల;ండటేత PQ9ాక;
9ాట-" పKJÌి¡ంచుట?r పKJÌి¡ంచున" పKJ9ా" "!తN మ ప¯ాపవలను
వ¥ంచుప" లయ ల కపu%Sంపబ(ెను. 18 ఎâాKPమ మనÌLª ఇWాîఖరF
జ?బలcను ేశమ లనుం(f వAdన జనులలk xలమం తమ 4ను xమ
పKJÌి¡ ంచు నకP V¥VరFదz మ %ా ప¯ాను భ ంప%ా ¨©య 19
ప#Sదz సÍ లమ ±క ºz కరణమ పన తను` పVతKపరచునకP తన
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను ఆశ\Pంప మనసుq "ల;ప"న పKJ 9ా"
"!తN మ దయగల PQ9ా ాKయhdతN మ ేయ ను%ాక అ" ాK#SÍంప%ా
20 PQ9ా ¨©య ేZిన ాKరÍ న అం%§క#SంA జనులను స సÍ పరెను. 21
PQరషలమ లkనున` ఇWా\Pల;9ారF బహÑ సంష భ#Sతpలsౖ ప>య"
#tటMC ల పండగను ఏడ నమ ల;ఆచ#SంA#S. లయ ల;ను యజక;ల;ను

PQ9ాను ఘనపరచుచు %tపu Txదమ గల 9ాదమ ల పKJ నమ
ఆయనను సు
N Jంచుచు ఉం(f#S. 22 PQ9ా ZLవ యందు మంA TEరuరFలsౖన
లయ లంద#S ¨©య 1ీKJ%ా మటల(ెను; 9ారF సమ¥xనబల;ల;
అ#Suంచుచు, తమ 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా ేవడ" ±పనుచు ఏడ
నమ ల; పండగ ఆచ#SంA#S. 23 యx #ాజ?ౖన ¨©య సమజప9ా#SI
బ>యరuణల "!తN మ 9:P Å(ెలను ఏడ9Eల %tఱÃ ల "చుdటయ ,
అ¥పతpల; 9:P Å(ెలను ప9Eల %tఱÃ ల "చుd టయ , బహÑమం
యజక;ల; తమ 4ను xమ పKJÌి¡ ంచునుటయ 24 సమజప 9ారందరFను
చూA నపడ, మ#S ఏడ నమ ల; పండగ ఆచ#Sంపవలsన" ãచనేZి"
మ#S ఏడ నమ ల; సంషమ %ా x" ఆచ#SంA#S. 25 అపడ యజక;ల;ను
లయ ల;ను యx9ా#Sలkనుం(fయ ఇWా\Pల;9ా#Sలkనుం(fయ వAdన
సమజప9ారందరFను, ఇWా\Pల; ేశమ లkనుం(f వAd యxలk
ాపరమ న` అనుల;ను సం ÌింA#S. 26 PQరషలమ ాపరసుÍలక;
!I> ఆనందమ క>%?ను. ఇWా\Pల;#ాàను xదు క;మరFడT:ౖన
¯లa¹ను ాలమ నక; తరF9ాత ఈలగ న జ#S%S య ండలదు. 27 అపడ
లయ లsౖన యజక;ల; లA జనులను ºVంప%ా 9ా#Sమటల; Vనబ(ెను;
9ా#S ాKరÍన ఆాశమ ననున` ప#Sదz "9ాసమ నక; ే#?ను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 31
1 ఇదంతయ సమపN న తరF9ాత అకడనున`... ఇWా\Pల;9ారందరFను
యx పటC ణమ లక; P, యxేశమంతటను, బ¿Tx]ను ఎâాKPమ

మనÌLª ేశమ ల యందంతటను ఉన` Vగ\హమ లను "ర4లమ ేZి,
ేవxసN ంభమ లను మ కల;%ా న#SI, ఉన`తసÍ లమ లను బ>1ీఠమ లను
పడ%tట-C #S; తరF9ాత ఇWా\Pల;9ారందరFను తమ తమ పటC ణమ లలkనున`
తమ తమ ¯ా సÍ ~మ లక; J#S%S 9:È6#S 2 అంతట ¨©య PQవ#S
ZL9ాధర4మ 9ారF జరFపనునటB
6 %ా యజక;లను వరFసల పKారమ %ాను,
లయ లను 9ా#S 9ా#S వరFసల పKారమ %ాను "య!ంెను;
దహనబల;లను సమ¥xన బల;లను అ#Suంచుటక;ను, ZLవను జ#S%Sంచుటక;ను
కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంచుటక;ను, PQ9ా ాæçప x రమ ల
±దw సు
N తpల; ేయ టక;ను యజక;లను లయ లను "య !ంెను. 3
మ#Sయ PQ9ాధర4WాసN మ నందు 9ాKయ బ(fయ న` V¥"బట-C జరFగ
ఉదయసN మయమ ల దహన బల;లను VWా\ంJనమ లక;ను
అమ9ాసలక;ను "య మకాలమ లక;ను ఏరu(fయ న` దహనబల;లను
అ#Suం చుట?r తనక; క>%Sన ఆZిN లkనుం(f #ాà ఒక ´µగమ ను ఏ#ాuటBేZ2ను.
4 మ#Sయ PQ9ా ధర4WాసN మ ను బట-C యజక;ల;ను లయ ల;ను
¥ైరమ వ¨©ంA తమ ప" జరFపనునటB
6 ఎవ#S ´µగమ లను 9ా#SI ఇయ
వలZినద" PQరషలమ లk ాపరమ న` జనులక; అతడ ఆజj®1ింెను. 5
ఆ యజ® 9:ల6(fయగ టడTE ఇWా\PÚయ ల; పKథమఫలమ లsౖన ¥xన
xKÔరసమ లను నూT:ను ేT:ను ససఫలమ లను V¯ాNరమ %ా ¬Zి"
వAd#S. సమసN న 9ాట-లkనుం(fయ పయవ వంతpలను V¯ాNరమ %ా
¬Zి" వAd#S. 6 యx పటC ణమ లలk ాపరమ న` ఇWా\Pల; 9ారFను
యx 9ారFను ఎదుwలలkను %tఱÃ లలkను పయవవంతpను, తమ ేవ(ైన

PQ9ాక; పKJÌి¡ తమ లsౖన వసు
N వలలk పయవ వంతpను ¬Zి" వAd
క;పuల;%ా కc#Sd#S. 7 9ారF మడవ మసమందు క;పuల;9Eయ TxరంంA
ఏడవ మసమందు మ %SంA#S. 8 ¨©యయ ను అ¥ పతpల;ను వAd ఆ
క;పuలను చూA PQ9ాను సు
N JంA ఆయన జనులsౖన ఇWా\PÚయ లను
ºVంA#S. 9 ¨©య ఆ క;పuలనుగ#Sd యజక;లను లయ లను
ఆలkచన య(f%Sనందుక; ¯ాోక; సంతJ9ాడను పK¥xనయజ క;డనగ
అజ#ా 10 PQ9ా మంరమ లk"I జనుల; ానుకలను ెచుdట
nదల;12ట-Cనపuట-నుం(f ¤మ సమృz %ా ´¢జనమ ేZినను xల
!గ ల;చున`; PQ9ా తన జనులను ఆర ంAనందున ఇంత %tపu#ాh
!%S>నద" #ాàనన%ా 11 ¨©య PQ9ా మంరమ లk ట6 ను
ZిదzపరచవలZినద" ఆజ® ఇెdను. 12 9ారF 9ాట-" ZిదzపరA ఏ!య
అపహ#Sంపక;ండ ానుకలను పయవ ´µగమ లను పKJ Ìి¡ తమ ల;%ా ేబ(fన
వసు
N వలను లkపల ే#Sd#S; లయ (ైన నTx 9ాట-]ద VxరణకరN %ా
"య!ంపబ(ెను; అత" సదరF(ైన Ìి] అత"I సహా#S%ా ఉం(ెను. 13
మ#Sయ PQ¨ßPల; అజజjహÑ నహతp అWా¨Áల; PQ#§¹తp ãజjబµదు
ఎÚPల; ఇస4 ాహÑ మహతp బ¿Txయలను9ారF #ాజ?ౖన ¨©య
వలనను, ేవ" మంరమ నక; అ¥పJPQన అజ#ావలనను, xమ ంన
ఆజ® పన నTx ేJI\ందను, అత" సదరFడగ Ìి] ేJI\ందను
క"12టC B9ా#?r య ం(f#S. 14 తరFuతటBC x రమ TUదw ాల క;డను ఇమ`
క;మరFడనగ లయ (ైన Å#³ PQ9ా ానుకలను
అJప#Sదz న9ాట-" పంA 12టC Bటక; ేవ"I అ#Suంపబ(fన

ZL xûరuణల]ద "య!ంపబ(ెను. 15 అత" ేJI\ంద ఏెను !Tx]ను
Pషవ Ì2మయ అమ#ా Ì2కTx అను9ారF నమ4కన9ారF గనుక
యజక;ల పటC ణమ లందు 1ిన` 12దwలsౖన తమ సదరFలక; వంతpలపన
´µగమ >చుdటక; "య!ంపబ(f#S. 16 ఇయ %ాక %తKమ లలk మడ
సంవతqరమ ల; nదల;" అంతక; 12ౖవయసుq గల9ా#?r జనసంఖ
స#Sచూడబ(fన మగ9ా#Sకంద#SI", వంతpలపన ZLవేయ ట?r పKJనమ
PQ9ా మంరమ లk"I వచుd9ారంద#SI", 17 ఇరFవ సంవతqర మ ల;
nదల;" అంతక; 12ౖవయసుq గల9ా#?r వంతpల పన ZLవేయ టక; తమ
తమ 1ితరFల వంశమ లపన యజక;లలk స#Sచూడబ(fన లయ లక;, 18
అన%ా నమ4కన9ా#?r తమ 4ను పKJÌి¡ ంచు"న ల య లక;ను, తమ
1ిల6లను ´µరలను క;మరFలను క;మ#?Nలను 19 సమజమంతటను
స#Sచూడబ(fన 9ా#SI", ఆయ పటC ణమ లక; ే#Sన %ా\మమ లలk నున`
అహ#ను వంశసుÍలsౖన యజక;లక;ను, వంతpల; ఏరuరచుటక; 9ారF
"య!ంపబ(f య ం(f#S. 1Lళ6ేత ెపuబ(fన ఆ జనుల; యజక;లలk
పరFషpలకంద#SI", లయ లలk వంశమ లపన స#Sచూడబ(fన 9ా#Sకంద#S
I" వంతpల; ఏరuరచుటక; "య!ంపబ(f#S. 20 ¨©య యx
ేశమంతటను ఈలగ న జ#S%SంA, తన ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I
అనుకcలమ %ాను యxరÍ మ %ాను నమ4కమ %ాను ప"ేయ చు వెdను.
21 తన ేవ" ఆశ\ Pంచుట?r ేవ" మంర ZLవVషయమంే! ధర4WాసN 
Vషయమంే! ధర4మంతట-Vషయమంే! xను ఆరంంAన పKJ ప"
అతడ హృదయపర కమ %ా జ#S%SంA వ#Szల6 sను.

న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 32
1 #ాà ఇట-C నమ4కన చర చూ1ిన తరF9ాత... అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ వAd,
యxేశమ లk రబ(f ాKారపరమ లPQదుట %S 9ాట-" లkపరచున
¸ెను. 2 సT:ú#§బ దం(ెJN వAd PQరషలమ ]ద య దz మ
ేయనుేw hంA య Tx`డ" ¨©యచూA 3 పటC ణమ బయటనున` ఊటల
ళ6 ను అడi వలsన" తలA,తన య¥పతpలను ప#ాక\మWాల;లను
ãచనేయ%ా 9ారత"I స}యమ ేZి#S. 4 బహÑజనుల; %?r అష
ª రF
#ాàల; #ాTEల? V¯ాNరనజలమ 9ా#SI ొరFక TEల? అను" ఊటల"`ట-"
ేశమధమ గ ండ ారF చున` ాల;వను అ(fi #S. 5 మ#Sయ #ాà ¥ైరమ
ెచుd ", ా(ైన %డ యవతp
N కట-C ంA, %పరమ లవరక; x"" ఎతp
N
ేPంA, బయట మ#S±క %డను కట-C ంA, xదు పటC ణమ లk !లk6
దుర¶ మ ను బµగ ేPంెను. మ#Sయ ఈటMలను (xళ6 ను V¯ాNరమ %ా
ేPంెను. 6 జనుల]ద Z2ౖTx¥పతpలను "య!ంA పటC ణప
గ మ4మ లక; వ #ాజ¥లk"I 9ా#S" తన ±దw క; ర1ిuంA 9ా#S"
ఈలగ ¨¼చd#SకేZ2ను 7 ]రF గ ల;పడక;(f, ¥ైరమ Vడవక;(f; అష
ª రF
#ాà?rనను అత" కcడనున` Z2ౖనమంతట-?rనను ]రF భయపడవదుw,
Vస4యnందవదుw, అత"I క>%Sయ న` స}యమ కంటM ఎక;వ
స}యమ మనక; కలదు. 8 మంససంబంధన బµహÑ9E అత"I అండ,
మనక; స}యమ ేయ టక;ను మన య దz మ లను జ#S%Sంచుట క;ను మన
ేవ(ైన PQ9ా మనక; డ%ా ఉTx`డ" ెపu%ా జనుల; యx#ాజ?ౖన

¨©య ె1ిuన మటలయందు న!్మకయ ంA#S. 9 ఇPQన తరF9ాత
అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ తన బలగ మంతట- ల×షpను మ టC (f9Eయ చుం(f,
PQరషలమ నక; యx#ాజ?ౖన ¨©య ±దw క;ను,
PQరషలమ నందున` యx9ారంద#S±దw క;ను తన ZLవక;లను పం1ి
ఈలగ పKకటన ేPంెను 10 అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ Z2లVచుdనేమన%ా
ే" న!్మ ]రF మ ట-C (f9Eయబ(fయ న` PQరషలమ లk "ల;చు
చుTx`రF? 11 కరవేతను xహమ ేతను !మ 4ను చంప ట?rమన ేవ(ైన
PQ9ా అష
ª రF#ాà ేJలk నుం(f మనలను V(f1ించున" ె1ిu
¨©య !మ 4ను 1LK#³1ించుచుTx`డ గx? 12 ఆ ¨©య, ]రF ఒక
బ>1ీఠమ ఎదుట నమస#SంA x"]ద ధూపమ 9Eయవలsన"
యx9ా#SI" PQరషలమ 9ా#SI" ఆజ® ఇAd, PQ9ా
ఉన`తసÍ లమ లను బ>1ీఠమ లను ¬Zి 9EZిన9ాడా(x? 13 TEనును Tx
1ితరFల;ను ఇతరేశమ ల జనుల కంద#SI" ఏ¤! ేZిJ¹ ]#?రFగ#ా? ఆ
ేశ జనుల ేవతల; 9ా#S ేశమ లను Tx ేJలkనుం(f PమతKనను రfంప
x>య ం(ెTx? 14 ] ేవడ !మ 4ను Tx ేJలkనుం(f
V(f1ింపగలడనునుటక;, Tx 1ితరFల; బÐJN %ా "ర4లమ ేZిన ఆ య
ేశసుÍల సకల ేవతలలkను తన జనులను Tx ేJలkనుం(f V(f1ింప గ>%Sన
ేవ(ొక(ైన య ం(ెTx? 15 ాబట-C Pపడ ¨©యేత ]రF ¹సక;(f,
]రF ఇట-C 1LK#³పణక; లkబడక;(f, అత" నమ 4నక;(f,P జనుల ేవ (ైనను
ఏ #ాజప ేవ(ైనను తన జనులను Tx ేJలk నుం(f %ా" Tx 1ితరFల
ేJలkనుం(f %ా" V(f1ింపలక %ా, ] ేవడ Tx ేJలkనుం(f !మ 4ను

nదల V(f1ింపలక వనుగx అT:ను. 16 అత" ZLవక;ల; ేవ (ైన
PQ9ా]దను ఆయన ZLవక;(ైన ¨©య ]దను ఇంకను 1Lలపనల;
1L>#S. 17 అయ %ాక ఇతర ేశమ ల జనుల ేవతల; తమ జనులను Tx
ేJలkనుం(f Pలగ న V(f1ింపలకP# ఆలగ న ¨©య ZLVంచు
ేవడను తన జనులను Tx ేJలkనుం(f V(f1ింప లకవన" ఇWా\Pల;
ేవ(ైన PQ9ాను "ంంచుటక;ను, ఆయన]ద అప9ాదమ ల;
పల;క;టక;ను అతడ పJKకల; 9ాKZి పం12ను. 18 అపడ 9ారF పటC ణమ ను
పటBCనవలsనన` ãచన, ాKారమ ]దనున` PQరషలమ
ాపరసుÍలను బ¿ద#Sంచుటక;ను TU1ిuంచుటక;ను, యx´µషలk ëగ¶ ర%ా
9ా#S ఆ మటల; ప>I#S. 19 మ#Sయ 9ారF మనుషpల ేJప"PQన
భజనుల ేవతల]ద xమ ప>Iన దూషణలను PQరషలమ ±క
ేవ"]ద కcడను ప>I#S. 20 #ాజ?ౖన ¨©యయ ను ఆ¹à క;మరF(ైన
PQషయ అను పKవకN య ను ఇందును గ #SంA ాK#SÍంA ఆాశమ తటBC చూA
ª రF #ాà
nఱÃ 12టC%ా 21 PQ9ా ఒక దూతను పం12ను. అతడ అష
దండలk" ప#ాక\మWాల;లనంద#S" ZLTx Txయక;లను అ¥ారFలను
Txశనమ ేయ%ా అష
ª రF#ాà Zిగ¶ TUంన9ా(ై తన ేశమ నక;
J#S%SPQను. అంతట అతడ తన ేవ"గ (fలk Adనపడ అత" కడపన
పట-C న9ా#³ అత" అకడ కJN ేత చం1ి#S. 22 ఈ పKారమ PQ9ా
¨©యను PQరషలమ ాపరసుÍలను అష
ª రF #ాజ?ౖన సT:ú#§బ
ేJలkనుం(fయ అంద#SేJలkనుం(fయ రfంA, అ"`9:ౖపలను 9ా#S"
ాా(fనందున 23 అTEక;ల; PQరషలమ లk PQ9ాక; అరuణలను

యx #ాజ?ౖన ¨©యక; ానుకలను ెAd PAd#S. అందు వలన అతడ
అపuట-నుం(f సకల జనమ ల దృÌిC I ఘనత TUంన 9ా(xPQను. 24 ఆ
నమ లలk ¨©య #%SPQ మరణదశలk నుం(ెను. అతడ PQ9ాక;
nఱÃ 12టC%ా ఆయన అత"I తన AతN మ ను ె>యపరA అత"I సూచన
±కట- దయేZ2ను. 25 అPే ¨©య మనసుqన గ#S ంA తనక;
ేయబ(fన ¤ల;క; త%SనటB
6 పKవ#SNంపనందున అత" ]I" యx
PQరషలమ ల 9ా#S]I" Åపమ #ా%ా 26 ¨©య హృదయగర మ
VడA, xనును PQరషలమ ాపరసుÍల;ను తమ 4ను xమ త%S¶ంచు"#S
గనుక ¨©య నమ లలk PQ9ా Åపమ జనుల ]I #ాలదు. 27
¨©యక; అJV¯ాNరన ఐశ రమ ను ఘనతయ క>%?ను. అతడ 9:ం(f
బం%ార మ లను రత`మ లను సుగంధదKవమ లను (xళ6 ను TxTx Vధమ లగ
W\ష¡న ఉపకరణమ లను సంాంA 9ాట-I బÐకసమ లను కట-C ంెను. 28
¥xనమ ను xKÔ రసమ ను ైలమ ను ఉంచుటక; ట6 ను, పల;Vధమ ల
పవలక; Wాలలను మందలక; ొడ6ను కట-C ంెను. 29 మ#Sయ ేవడ
అత"I అJ V¯ాNరన క>! దయేZినందున పటC ణమ లను V¯ాNరన
%tఱÃ లమందలను పసులమందలను అతడ సంాంెను. 30 ఈ ¨©య
%Sను ాల;వక; ఎగ వను కటC 9EPంA xదు పటC ణప పడమట- 9:ౖపనక;
x" ె1ిuంెను, ¨©య xను పను"న సర పKయత`మ లయందును
వృz ంెను. 31 అత" ేశమ ఆశdరమ %ా వృz TUందుటను గ#Sd Vx#SంA
ె>Zినుట?r బబ లkను అ¥పతpల; అత"±దw క; పం1ిన #ాయబµరFల
Vషయమ లk అత" Wó¥ంA, అత" హృద యమ లk" ఉేz శమంతయ

ె>Zినవలsన" ేవడత" VడA12టMCను. 32 ¨©య ేZిన Pతర
ారమ లనుగ#Sdయ , అతడ చూ1ిన భIN"గ#Sdయ , పKవకN య ను
ఆ¹à క;మరFడనగ PQషయక; క>%Sన దరîనమ ల గ\ంథమ నందును
యx ఇWా\Pల;ల #ాàల గ\ంథమ నందును 9ాKయబ(fయ న`. 33
¨©య తన 1ితరFల కcడ "Kంచ%ా జనుల; xదు సంతJ9ా#S
శ4Wానభ! యందు కటC బ(fన 12ౖ¯Í ానమ నందు అత" ాJ12ట-C#S. అతడ
మరణ nంనపడ యx9ారందరFను PQరషలమ ాపరసుÍలందరFను
అత"I ఉతN ర I\య లను ఘనమ %ా జ#S%SంA#S. అత" క;మరF(ైన మనÌLª
అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 33
1 మనÌLª PలTxరంంAనపడ పం(ెKం(ేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk ఏబ
యPదు సంవతqరమ ల; ఏలsను. 2 ఇతడ ఇWా\PÚయ ల PQదుటనుం(f
PQ9ా 9:ళ6 %tట-C న అనజనుల; ేZిన ¨ÁయI\యలను అనుస#SంA,
PQ9ా దృÌిC I ెడనడత నడెను. 3 ఇతడ తన తం(fKPQన ¨©య
పడ%tట-C న ఉన`తసÍ లమ లను J#S%S కట-C ంA, బయల; ేవతక; బ>1ీఠమ లను
">1ి, ేవxసN ంభమ లను ేPంA, ఆాశనmతKమ ల"`ట-" పంA
>ెను. 4 మ#Sయ Tx Txమమ ఎన`టMన`ట-I ఉండన"
PQరషలమ నందు ఏ సÍ లమ నుగ#Sd PQ9ా Z2లVెdT° అకడనున`
PQ9ా మంరమందు అతడ బ>1ీఠమ లను కట-C ంెను. 5 మ#Sయ
PQ9ా మంరప #?ండ ఆవరణమ లలk అతడ ఆాశనmతK

సమహమ నక; బ>1ీఠమ లను కట-C ంెను. 6 బ¿í¨©T°`మ లkయయందు
అతడ తన క;మరFలను అ%S`లkగ ండ xట-ంA, మ హÉరN మ లను
Vx#Sంచుచు, మంతKమ లను Aల6 ం%Sతనమ ను 9ాడకేయ కరÞ1ిWాచ
మ లను ¯ె%ాండKను ¯ాంగతమ ేయ చు, PQ9ా దృÌిC I బహÑ%ా
ెడనడత నడచుచు ఆయ నక; Åపమ పట-C ంెను. 7 ఇWా\PÚయ ల %తK
¯ాÍనమ ల"`ట-లk TEను ÅరF"న PQరషలమ నందు Tx Txమమ "తమ
ఉంెదను, 8 TEను ¹ÌLx #ా "య!ంAన కటC డలను Vధులను
ధర4WాసN మంతట-" అను స#SంA నడచునుట?r 9ారF జjగ\తNప(fనPQడల, ]
1ితరFలక; TEను ఖయపరAన ేశమ నుం(f ఇWా\ PÚయ లను TEను ఇక
¾ల%Sంపన" xదును అత" క;మరF(ైన ¯లa¹నును ేవడ
Z2లVAdన మటను లm12టCక, ఆ మంరమ నందు మనÌLª xను ేPంAన
ెక;డ Vగ\హమ ను ">12ను. 9 ఈ పKారమ మనÌLª యx9ా#S"
PQరషలమ ాపరసుÍలను ¹సపAdన 9ా(ై, ఇWా\PÚయ లPQదుట
ఉండక;ండ PQ9ా నhంపజ³Zిన అనజనులకంటMను 9ారF మ#Sంత అక\మ
మ %ా పKవ#SNంచునటB
6 ేయ టక; ారక;(xPQను. 10 PQ9ా మనÌLª క;ను
అత" జనులక;ను వరN మన మ ల; పం1ినను 9ారF ెV±గ¶ కP#S. 11
ాబట-C PQ9ా అష
ª రF#ాà±క Z2ౖTx¥పతpలను 9ా#S ]I
ర1ిuంెను. మనÌLª త1ిuంచు" క;ండ 9ారF అత" పటBC", %tల;సుల
బం¥ంA అత"" బబ లkనునక; ¬Zి" P#S. 12 అతడ శ\మలk ఉన`పడ
తన ేవ(ైన PQ9ాను బJమల;", తన 1ితరFల ేవ" స"`¥"
తను` xను బహÑ%ా త%S¶ంచు ". 13 ఆయనక; nర>డ%ా, ఆయన అత"

Vన`పమ లను ఆలIంA PQరషలమ నక; అత" #ాజమ లk"I అత" J#S%S
¬Zి" వAdనపడ PQ9ా ేవ(ై య Tx`డ" మనÌLª ె>ZిT:ను. 14
ఇPQన తరF9ాత అతడ xదు పటC ణమ బయట %Sనుక; పడమర%ా
లkయయందు మతq~ప గ మ4మ వరక; ఓ12ల; చుటBCను బహÑ ఎతp
N గల
%డను కట-C ంెను. మ#Sయ యx ేశమ లk" బలన
పటC ణమ ల"`ట-లkను ZLTx¥పతpలను ఉంెను. 15 మ#Sయ PQ9ా
మంరమ నుం(f అనుల ేవతలను Vగ\హమ ను ¬Zి9EZి,
PQరషలమ నందును PQ9ా మంర పర తమ నందును xను
కట-C ంAన బ>1ీఠమ ల"`ట-" ¬Zి పటC ణమ బయట-I 9ాట-" ల%S9EPంెను.
16 ఇయ %ాక అతడ PQ9ా బ>1ీఠమ ను బµగ ేZి, x"]ద
సమ¥xన బల;లను కృతజ® xరuణలను అ#SuంచుచుఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాను ZLVంచుడ" యx 9ా#SI ఆజ® ఇెdను. 17 అPనను జనుల;
ఉన`త సÍ లమ లయందు ఇంకను బల;ల; అ#Suంచుచు వAd#S%ా" ఆ
యరuణలను తమ ేవ(ైన PQ9ా Txమమ న³ ేZి#S. 18 మనÌLª ేZిన
Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ ేవ"I 12ట-Cన nరలను గ#Sdయ ,
ఇWా\PÚ య ల ేవ(ైన PQ9ా 1Lరట అత" ప>Iన ºరదరFîల;
ె1ిuన మటలను గ#Sdయ , ఇWా\Pల; #ాàల గ\ంథమందు
9ాKయబ(fయ న`. 19 అతడ ేZిన ాKరÍనను గ#Sdయ , అత" మనV
Vనబడటను గ#Sdయ , అతడ ేZిన ాపోKహమ ల"`ట-" గ#Sdయ ,
xను గ ణ పడకమ ందు ఉన`త సÍ లమ లను కట-C ంA ేవxసN ంభమ లను
ెIన Vగ\హమ లను అచdట "ల;పటను గ#Sdయ , ºరదరFîల; రAంAన

గ\ంథమ లలk 9ాKయ బ(fయ న`. 20 మనÌLª తన 1ితరFలకcడ "KంA తన
నగరFనందు ాJ12టCబ(ెను; అత" క;మరF(ైన ఆ¹ను అత"I మరF%ా
#ాజjPQను. 21 ఆ¹ను ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ #?ం(ేండ6 9ా(ై
PQరషలమ లk #?ండ సంవతqరమ ల; ఏలsను. 22 అతడ తన తం(fKPQన
మనÌLª నడAనటB
6 PQ9ా దృÌిC I ెడనడత నడెను;తన తం(fKPQన
మనÌLª ేPం Aన ెక;డ Vగ\హమ ల"`ట-I బల;ల; అ#Suంచుచు
పంచుచు 23 తన తం(fKPQన మనÌLª గ ణప(fనటB
6 PQ9ా స"`¥"
పWాdతN పNడ ాకను గ ణపడకను, ఈ ఆ¹ను అంతకంతక; ఎక;వ
ోKహారమ లను ేయ చు వెdను. 24 అత" ZLవక;ల; అత"]ద క;టKేZి
అత" నగరFనంే అత" చంప%ా 25 ేశ జనుల; ఆ¹ను #ాà]ద క;టK
ేZిన9ా#Sనంద#S" హతమ ేZి అత" క;మరF(ైన ãÌీయను అత"
¯ాÍనమందు #ాà%ా "య!ంA#S.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 34
1 ãÌీయ PలTxరంంAనపడ ఎ"!ేండ6 ... 9ా(ై PQరషలమ లk
మ పu ±క సంవతqరమ ఏలsను. 2 అతడ PQ9ా దృÌిC I J
ననుస#Sంచుచు, క;(f?rనను ఎడమ?rనను ¾లగక;ండ తన 1ితరF(ైన xదు
చూ1ిన పKవరN నక; స#S%ా పKవ#SNంెను. 3 తన Pల;బ(f యందు ఎ"!దవ
సంవతqరమ న x"ంకను బµల;(ై య ండ%ాTE అతడ తన 1ితరF(ైన
xదు±క ేవ"±దw Vx#Sంచుటక; పను"న9ా(ై, పం(ెKండవPట
ఉన`తసÍ లమ లను ేవxసN ంభమ లను పడ%tట-C , ెIన Vగ\హమ లను

తVగ\హమ లను ¬Zి9EZి, యxేశమ ను PQరషలమ ను
పVతKమ ేయ Txరంంెను. 4 అతడ చూచుచుండ%ా జనుల; బయల;
ేవతల బ>1ీఠమ లను పడ%tట-C , 9ాట-12ౖన ఉన` సూర ేవతల Vగ\హమ లను
అత" ఆజ® పన న#SI9EZి, ేవx సN ంభమ లను ెIన Vగ\హమ లను త
Vగ\హమ లను తpతp
N "యల;%ా ట-C చూరÞమ ేZి, 9ాట-I బల;ల;
అ#SuంAన9ా#S సమధుల]ద చ>6 9EZి#S. 5 బయల;ేవత యజక;ల
శలమ లను బ>1ీఠమ ల]ద అతడ ా>uంA, యxేశమ ను
PQరషలమ ను పVతKపరెను. 6 ఆ పKారమ అతడ మనÌLª ఎâాKPమ
Ìి¹ను ేశమ ల9ా#S పటC ణమ లలkను, నâాN> మనమ నందును,
చుటBCపట6 నున` ాడసÍ లమ ల"`టను బ>1ీఠమ లను పడ %tటMC ను. 7
బ>1ీఠమ లను ేవx సN ంభమ లను పడ%tట-C ెIన Vగ\హమ లను
చూరÞమ ేZి, ఇWా\PÚయ ల ేశమంతటనున` సూరేవx
Vగ\హమ ల"`ట-" న#SI 9EZి అతడ PQరషలమ నక; J#S%S వెdను. 8
అత" Pల;బ(fయందు పదుT:"!దవ సంవతqరమ న, ేశమ ను
మంరమ ను పVతKపరచుటPQన తరF9ాత, అతడ అజల క;మరF(ైన
ాâానును, పటµCణx¥పJ PQన మయWయను, #ాజప ద¯ాN9Eàల]దనున`
ã}}à క;మరFడగ ã9ా}àను, తన ేవ(ైన PQ9ా
మంరమ ను బµగ ేయ ట?r పం12ను. 9 9ారF పK¥xనయజక;(ైన
¨©Úయ±దw క; వAd, x రాలక;లsౖన లయ ల; మనÌLª
ఎâాKP]య ల ేశమ లయందు ఇWా\Pల;9ా#Sలk WÌింAయ న`
9ారంద#S±దw నుం(fయ ,యx బ¿Tx]య లంద#S ±దw నుం(fయ

కc#Sd,ేవ" మంరమ లk"I ¬Zి" వAdన దKవమ ను అత"I
అపu%SంA#S. 10 9ారF x"" PQ9ా మంరప ప"]దనున`
12ౖVxరణకరN ల Iయ%ా, x" బµగ ేయ టక;ను, యx #ాàల; ాడేZిన
Pండ6 క; దూలమ లను అమరFdటక;ను 11 ెIన #ాళ6 ను జo(fంపప"I
మÖనులను నుట?r PQ9ా మంరమ నందు ప"ేయ 9ా#SI"
hలuారFల క;ను x" "Ad#S. 12 ఆ మనుషpల; ఆ ప"" నమ4కమ %ా
ేZి#S. 9ా#S ] 12ౖVxరణకరN ల; ఎవరన%ా, #ా #§య లsౖన లయ లగ
యహతp ఓబx అను9ారFను, ప" న(f1ించుటక; ఏరu(fన క}¬య లగ
జ?క#ా షp ల6మ అను9ారFను, లయ లలk 9ాదపKణ లsౖన 9ారF
9ా#Sకcడ ఉం(f#S. 13 మ#Sయ బరFవల; ¹య 9ా#S]దను, పKJVధన
ప" జ#S%Sంచు9ా#S]దను ఆ లయ ల; 12ౖVxరణకరN ల;%ా "య!ంపబ(f#S.
మ#Sయ లయ లలk లఖక;ల;ను ప#Sxరక;ల;ను x రాలక;ల; T:ౖన9ారF
ఆయ పనుల]ద "య!ంపబ(f#S. 14 PQ9ా మంరమ లk"I ేబ(fన
దKవమ ను బయట-I ¬Zి" వAdనపడ,¹ÌLx #ా PQ9ా దయేZిన
ధర4 WాసN మ గల గ\ంథమ యజక;(ైన ¨©Úయక; కన బ(ెను. 15 అపడ
¨©ÚయPQ9ా మంరమందు ధర4WాసN మ గల గ\ంథమ Txక; ొ#S?న"
WాZిN యగ ాâాను ె1ిu ఆ గ\ంథమ ను ాâానుక; అపu %Sంెను. 16
ాâాను ఆ గ\ంథమ ను #ాàTUదwక; ¬Zి" P #ాà ఇట6 T:ను
ZLవక;లక; వ ఆజj®1ింAన దంతయ 9ారF ేయ చుTx`రF. 17 PQ9ా
మంరమ నందు ొ#SIన దKవమ ను 9ారF గ ేZి 12ౖVxరణ కరN ల ేJI"
ప"9ా#S ేJI" x" అపu%SంAయ Tx`రF. 18 మ#Sయ యజక;(ైన

¨©Úయ Txక; ఒక గ\ంథమ ఇెdన" #ాà ఎదుట మనVేZి", WాZిN యగ
ాâాను #ాà సమ ఖమ న x"నుం(f చV V"1ింెను. 19 అతడ
ధర4WాసN ప మటల; చV V"1ింప%ా #ాà V" తన వసN మ లను Aంప"
20 ¨©Úయక;ను, ాâాను క;మరF(ైన అ¨ßామ క;ను, ]ా క;మరF(ైన
అబ¢wనుక;ను, WాZిN యగ ాâానుక;ను, #ాà ZLవక;(ైన ఆWాయక;ను
ఈలగ న ఆజ® ఇెdను 21 ]రF 9:È6 ొరIన PÀ గ\ంథమ లk"
మటలVషయ Txరక;ను, ఇWా\Pల; యx9ా#Sలk WÌింA
య న`9ా#Sరక;ను PQ9ా±దw Vx#Sంచు(f. మన 1ితరFల; ఈ
గ\ంథమ నందు 9ాKయబ(fయ న` సమసN మ ను అనుస#Sంపకయ , PQ9ా
ఆజ® లను %?rన కయ నుం(f#S గనుక PQ9ా Åపమ మన]I
అత¥కమ %ా వAdయ న`. 22 అపడ ¨©Úయయ ను #ాà
"య!ంAన9ారFను సంగJ"గ#Sd Vxరణేయ ట?r హరúషpక; పట-C న Jా
క;మరFడను వసN Wాలక; 12ౖVxరణకరN య నగ షలc
6 మ ±క ´µరPQన
హÑలw అను పKవIN±దw క; P#S. ఆ అపడ PQరషలమ నక; ే#Sన
య ప ´µగమ లk ాపరమ ం(ెను. 9ారF ఆ సంగJ ెపu%ా 23 ఆ
9ా#S ఇట6 T:నుఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా 24
ఆల Iంచు(f, TEను ఈ సÍ లమ ]I" x" ాపరసుÍల]I" యx#ాà
సమ ఖమ న చV V"1ింపబ(fన గ\ంథమ నందు 9ాKయబ(fయ న`
Wాపమ ల"`ట-" ర1ిuం ెదను. 25 9ారF నను` Vస#SèంA Pతర ేవతలక;
ధూపమ 9EZి, తమ ేJపనులవలన Txక; Åపమ పట-C ంA య Tx`రF గనుక
Tx Åపమ ఈ సÍ లమ ]ద !J లక;ండ క;మ4#Sంపబడను. Tx±దw క;

!మ 4ను పం1ిన 9ా"I ఈ 9ారN ెల;ప(f. 26 మ#Sయ PQ9ా±దw
Vx#Sంచుడ" !మ 4ను పం1ిన యx#ాàక; ]రF ఈ మట
ె>యజ?ప(fవ ఎవ"మటల; V" య Tx`9Ù ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన ఆ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా 27  మనసుq తN"ై PÀ సÍ లమ ]దను
x" ాపరసుÍల]దను ేవడ ప>Iన మటలను వ V"నపడ Tx
స"`¥" "ను` వ త%S¶ంచు"  వసN మ ల; Aంప" Tx స"`¥"
క`రF V(fAJV గనుక  మనV" TEను ఆలIంAJ". 28 TEను 
1ితరFల±దw "ను` ేరFdదును;T:మ4గల9ాడ9:ౖ వ  సమ¥లk"I
ేరdబడదువ; ఈ సÍ లమ ]I" x" ాపరసుÍల]I" TEను ర1ిuంచు
అాయమ వ కను`లర చూడవ. 29 9ారF #ాàTUదwక; ఈ వరN మనమ
¬Zి"#ా%ా #ాà యx PQరషలమ లk" 12దwలనంద#S" 1ిల;వ నం1ింA
30 9ా#S" సమకc#?dను. #ాàను, యx 9ారందరFను, PQరషలమ
ాపరసుÍల;ను, యజ క;ల;ను, లయ ల;ను, జనులలk 1ిన`12దwలందరFను
PQ9ా మంరమ నక; #ా%ా PQ9ా మంర మందు ొరIన "బంధన
గ\ంథప మటల"`య 9ా#SI V"1ింపబ(ెను. 31 1ిమ4ట #ాà తన
సÍ లమందు "ల;వబ(f TEను PQ9ాను అనుస#Sంచుచు, ఆయన ఇAdన
ఆజ® లను Wాసనమ లను కటC డలను పరÞమనసుqను పరÞహృదయమ ను
%?rనుచు, ఈ గ\ంథమందు 9ాKయబ(fన "బంధన మటల పKారమ %ా
పKవ#SNంచుదున" PQ9ా స"`¥" "బంధన ేZిT:ను. 32 మ#Sయ
అతడ PQరషలమ నందున` 9ా#Sనంద#S" బ¿Tx] య లనం#S" అట-C
"బంధనక; ఒపన జ³Z2ను గనుక PQరషలమ ాపరసుÍల; తమ 1ితరFల

ేవ(ైన ేవ" "బంధన పKారమ పKవ#SNంA#S. 33 మ#Sయ ãÌీయ
ఇWా\PÚయ లక; ెంన ేశమ ల"`ట-లkనుం(f ¨Áయ న
Vగ\హమ ల"`ట-" ¬Zి9EZి, ఇWా\PÚయ లందరFను తమ ేవ(ైన
PQ9ాను ZLVంచునటB
6 ేZ2ను. అత" నమ ల"`య 9ారF తమ
1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాను అనుస#Sంచుట మనలదు.
న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 35
1 మ#Sయ ãÌీయ PQరషలమ నందు PQ 9ాక; ప¯ాపండగ
ఆచ#Sంెను. nదట- T:ల పదుTxల¶ వ నమ న జనుల; ప¯ాపవను
వ¥ంA#S. 2 అతడ యజక;లను 9ా#S 9ా#S పనులక; "రÞPంA, PQ9ా
మంరZLవను జ#S%Sంచుట?r 9ా#S" ¥ైరపరA 3 ఇWా\PÚయ లకంద#SI బ¢ధ
ేయ 9ారFను PQ9ాక; పKJÌి¡తpల;T:ౖన లయ లక; ఈలగ ఆజ®
ఇెdనుప#Sదz న మందసమ ను ]#Sక ] భ జమ ల ]ద ¹యక,
ఇWా\PÚయ ల #ాజ?ౖన xదు క;మరFడగ ¯లa¹ను కట-C ంAన
మంరమ లk x" నుంచు(f, ] ేవ(ైన PQ9ాక;ను ఆయన జనులsౖన
ఇWా\PÚయ లక;ను ZLవ జ#S%Sంచు(f. 4 ఇWా\PÚ య ల #ాజ?ౖన xదు
9ాKZిPAdన క\మమ పనను అత" క;మరF(ైన ¯లa¹ను 9ాKZి ఇAdన
క\మమ పనను ] ] 1ితరFల Pండ6 క; ఏ#ాuటMౖన వరFసలనుబట-C
!మ 4ను Zిదzపరచును(f. 5 జనుల ఆ య ´µగమ లక; లయ లక;
క;టBంబమ లలk ఆ య ´µగమ ల; ఏ#ాuటగ నటB
6 %ా ]రF ప#Sదz
సÍ లమందు ">A, 9ా#S 9ా#S 1ితరFల క;టBంబమ ల వరFసలను బట-C జనులsౖన

] సదరFలరక; ZLవేయ (f. 6 ఆపKారమ ప¯ా పవను వ¥ంA
!మ 4ను పKJ Ìి¡ ంచు", ¹ÌLx #ా PQ9ా PAdన ఆజ® లను
అనుస#SంA, x"" ] సదరFలరక; Zిదzపరచు(f. 7 మ#Sయ ãÌీయ
తన స ంత మందలk మ పu 9Eల %tఱÃ 1ిల6లను ¤క1ిల6లను మడ9Eల
Å(ెలను అకడ నున` జనులకంద#SI ప¯ాపవల;%ా ఇెdను. 8 అత"
అ¥పతpల;ను జనులక;ను యజక;లక;ను లయ ల క;ను మనః
పర కమ %ా పవల; ఇAd#S. PQ9ా మం రప అ¥ారFలsౖన
¨©Úయయ , జ?క#ాయ , PQ¨ßPల;ను ప¯ాపవల;%ా యజక;లక;
#?ండ9Eల ఆరFవందల %tఱÃ లను మడవందల Å(ెలను ఇAd#S. 9 నTxయ ,
అత" సదరFలsౖన Ì2మయయ , T:త TEల;ను, లయ లలk న¥పతpలగ
హషబµయ , PQ¨ß Pల;ను ãజjబµదును ప¯ాపవల;%ా లయ లక;
అPదు9Eల %tఱÃ లను ఐదువందల Å(ెలను ఇAd#S. 10 ఈ పKారమ ZLవ
జరFగ చుండ%ా #ాజjజ® నుబట-C యజక;ల; తమ సÍ లమ లkను లయ ల; తమ
వరFసలలkను "ల;వబ(f#S. 11 లయ ల; ప¯ాపవలను వ¥ంA రకN మ ను
యజక;ల Iయ%ా 9ారF x" KfంA#S. లయ ల; పవలను ఒల;వ%ా 12
¹ÌL గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన పKారమ జనుల క;టBంబమ ల V´µగమ
పన PQ9ాక; అరuణ%ా ఇచుdటక; దహనబ> పమంసమ ను
యజక;ల; ¬Zి"#S. 13 9ారF ఎడ6 నుకcడ ఆ పKారమ %ాTE ేZి#S. 9ారF
V¥పKారమ ప¯ాప మంసమ ను "ప]ద ా>d#S%ా" Pతరన
పKJా¡రuణలను క;ండలలkను బÐరFసులలkను 12నమ లలkను ఉ(fIంA
జనులకంద#SI త ర%ా వ(fi ంA#S. 14 తరF9ాత లయ ల; తమరక;ను

యజక;లరక;ను Zిదzమ ేZి#S. అహ#ను సంతJ9ారగ యజక;ల;
దహనబ> పమంసమ ను \వ ను #ాJKవరక; అ#SuంపవలZివెdను గనుక
లయ ల; తమ రక;ను అహ#ను సంతJ9ారగ యజక;లరక;ను
ZిదzపరA#S. 15 మ#Sయ ఆ¯ాప సంతJ9ారగ %ాయక; ల;ను, ఆ¯ాప
¨Áమనుల;ను, #ాàనక; ºరద#Sîయగ PQదూతనును xదు "య!ంAన
పKారమ %ా తమ సÍ లమందుం(f#S; x రమ ల"`ట-±దw ను x ర ాలక;ల;
క"12టC Bచుం(f#S. 9ారF తమ ేJలk ప" V(fA అవత>I 9:È6క;ండనటB
6 9ా#S
సదరFలగ లయ ల; 9ా#Sరక; ZిదzపరA#S. 16 ఈ పKారమ #ాజ?ౖన
ãÌీయ PAdన ఆజ® నుబట-C 9ారF ప¯ాపండగ ఆచ#SంA, PQ9ా
బ>1ీఠమ ]ద దహన బల;లను అ#Suంచుటేత ఆ నమ న ఏ!య
లkపమ లక;ండ PQ9ా ZLవ జ#S%?ను. 17 అకడ నున` ఇWా\PÚయ ల;,
ఆ ాలమందు ప¯ాను ప>య" #tటMC ల పండగను ఏడ నమ ల;
ఆచ#SంA#S. 18 పKవకN యగ సమPల; నమ ల; nదల;" ఇWా\PÚ
య లలk ప¯ాపండగ అంత ఘనమ %ా ఆచ#Sంపబ(f య ండలదు.
ãÌీయయ , యజక;ల;ను, లయ ల;ను, అకడ నున` యx
ఇWా\Pల;9ారందరFను, PQర షలమ ాపరసుÍల;ను ఆచ#SంAన పKారమ
ఇWా\Pల; #ాàలంద#Sలk ఒక(ైనను ప¯ాపండ గను ఆచ#SంA య ండలదు.
19 ãÌీయ Pల;బ(f యందు పదుT:"!దవ సంవతqరమ న ఈ
ప¯ాపండగ జ#S%?ను. 20 ఇదంతయ అPన తరF9ాత ãÌీయ మంర
మ ను ZిదzపరAనపడ ఐగ పN#ాజ?ౖన T:Å యఫKట«సు న±దw నున`
క#?]షp]I దం(ెJN 9:ళ6 Øచుండ%ా ãÌీయ అత"]I బయల; ే#?ను.

21 అPే #ాజ?ౖన T:Å అత"±దw క; #ాయ బµరFలను పం1ి-- యx#ాజj
 Tx³!? పర మ నుం(f Txక; శతpKవలగ 9ా#S]³%ా" TEడ ]I
TEను #ాలదు. ేవడ త రేయ మ" Txక; ఆజj®1ింెను గనుక ేవడ
Txకcడ ఉం(f "ను` నhంపజ³య క;ండనటB
6 ఆయన జo>I వ #ావదw "
ెపu Txజj® 1ింెను. 22 అPనను ãÌీయ అత" య దz మ ేయ%#S,
అత"±దw నుం(f J#S%S క మరF9Eషమ ధ#Sంచు", PQ9ా T°టమటల;%ా పల;కబ(fన T:Å మటలను Vనక %Sోw లkయయందు య దz మ
ేయ వెdను. 23 Vల;ాండK#ాజ?ౖన ãÌీయ]ద బµణమ ల; 9Eయ%ా #ాà
తన ZLవక;లను చూA--Txక; %tపu %ాయమ త%Sలsను, ఇకడనుం(f నను`"
వడ" ె12uను. 24 ావన అత" ZLవక;ల; రథమ ]దనుం(f అత" ం1ి,
అత"క;న` 9EరF రథమ ]ద అత" ఉంA PQరషలమ నక; అత" ¬Zి"
వAd#S. అతడ మృJబÐం తన 1ితరFల సమధులలk ఒకx" యందు
ాJ12టCబ(ెను. యx PQరషలమ 9ారందరFను ãÌీయ చ"PQన"
పKలపమ ేZి#S. 25 P#§4యయ ãÌీయనుగ#Sd పKలప 9ాకమ
ేZ2ను, %ాయక;లందరFను %ాయక;#ాండKంద రFను తమ పKలప9ాకమ లలk
అత" గ#Sd ప>I#S; TEట-వరక; ãÌీయనుగ#Sd ఇWా\PÚయ లలk ఆలగ
ేయ ట 9ాడక ఆPQను. పKలప9ాకమ లలk అట-C V 9ాKయబ(fయ న`V. 26
ãÌీయ ేZిన Pతర ారమ ల"`ట-" గ#Sdయ , PQ9ా ధర4
WాసN Vధుల ననుస#SంA అతడ చూ1ిన భయభక;Nలను గ#Sdయ ,ఒ అతడ
ేZిన సమసN I\యలను గ#Sdయ ఇWా\Pల; యx#ాàల గ\ంథమందు
9ాKయబ(f య న`. 27

న వృxNంతమ ల; #?ండవ గ\ ంథమ 36
1 అపడ ేశప జనుల; ãÌీయ క;మరF(ైన PQయ}àను
Zీ క#SంA PQరషలమ లk అత" తం(fK ¯ాÍనమ న అత"" #ాà%ా
"య!ంA#S. 2 PQయ}à ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ
మ(ేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk మడ T:లల; ఏలsను. 3 ఐగ పN#ాà
PQరషలమ నక; వAd అత" ¾ల%SంA, ఆ ేశమ నక; #?ండవందల
మణ గ ల 9:ం(f" #?ండ మణ గ ల బం%ారమ ను àల4Tx%ా "రÞ PంA 4
అత" సదరF(ైన ఎల×మ ను యx]దను PQరషలమ ]దను
#ాà%ా "య!ంA, అత"I PQయ×మ అను మరF 1LరF12టMCను. T:Å
అత" సదరF(ైన PQయ}àను పటBC" ఐగ పNనక; ¬Zి"
PQను. 5 PQయ×మ ఏలTxరంంAనపడ ఇరFవ యPేండ6 9ా(ై
PQరషలమ లk పదండ సంవతqర మ ల; ఏలsను. అతడ తన ేవ(ైన
PQ9ా దృÌిC I ెడనడత నడచుటేత 6 అత" ]I బబ లkను#ాజ?ౖన
T:బ కె`జరF వAd అత" బబ లkనునక; ¬Zి" వట?r %tల;సుల
బం¥ంెను. 7 మ#Sయ T:బ కె`జరF PQ9ా మంరప ఉపకరణమ లలk
"`ట-" బబ లkనునక; ¬Zి"P బబ లkనులkనున` తన గ (fలk
ఉంెను. 8 PQయ×మ ేZిన Pతర ారమ లను గ#Sdయ , అతడ
¨Áయేవతలను 12టC Bనుటను గ#Sdయ , అత" సకల పKవరN నను గ#Sdయ
ఇWా\Pల; యx#ాàల గ\ంథమందు 9ాKయబ(f య న`. అత"
క;మరF(ైన PQయ×ను అత"I బదుల;%ా #ాజjPQను. 9

PQయ×ను ఏలTxరంంAనపడ ఎ"!ేండ6 9ా(ై PQరషలమ లk
మడ T:లల ప నమ ల; ఏలsను. అతడ PQ9ా దృÌిC I ెడనడత
న(fెను 10 ఏ(xTxట-I, #ాజ?ౖన T:బ కె`జరF దూతలను పం1ి
PQయ×నును బబ లkనునక; ర1ిuంA, అత" స దరF(ైన
Zియను యx]దను PQరషలమ ]దను #ాà%ా "య!ంెను.
మ#Sయ అతడ #ాà 9:ంట PQ9ా మంరమ లk" పKశసN న ఉపకరణ
మ లను ె1ిuంెను. 11 Zియ PలTxరంంAనపడ ఇరFవ ±క
టäండ6 9ా(ై PQరషలమ లk పదండ సంవతqరమ ల; ఏలsను. 12 అతడ తన
ేవ(ైన PQ9ా దృÌిC I ెడ నడత నడచుచు, ఆయన "య!ంAన
పKవకN PQన P#§4య మట Vనకయ , తను` xను త%S¶ంచునకయ
ఉం(ెను. 13 మ#Sయ ేవ" Txమమ నుబట-C తనేత పKమణమ ేPంAన
T:బ కె`జరF #ాà]ద అతడ JరFగ బµటB ేZ2ను. అతడ nం(fతనమ
వ¨©ంA ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా 9:ౖప JరFగక తన మనసుqను
కSనపరచుT:ను. 14 అయ %ాక యజ క;లలkను జనులలkను
అ¥పతpలగ 9ారF, అనజనుల; పంచు ¨Áయన Vగ\హమ లను 12టC B"
బహÑ%ా ోKహÑలsౖ, PQ9ా PQరషలమ లk ప#Sదz పరAన మంరమ ను
అపVతKపరA#S. 15 9ా#S 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ా తన జనులయందును
తన "9ాససÍ లమందును కటµmమ గల9ా(ై 9ా#S±దw క; తన దూతలx #ా
వరN మనమ పంపచు వెdను. ఆయన 16 12ందలకడ లA
పంపచువAdననుఒ 9ారF ేవ" దూత లను ఎగxÈేయ చు, ఆయన
9ాకమ లను తృణ÷క#Sం చుచు, ఆయన పKవకN లను ¨©ంZించుచు #ా%ా, "9ా#Sంప

శకమ ాక;ండ PQ9ా Åపమ ఆయన జనుల ]I వెdను. 17 ఆయన
9ా#S]I కÚw య ల #ాàను ర1ిuంప%ా అతడ 9ా#SI ప#Sదz సÍ లమ %ానున`
మం రమ లkTE 9ా#S ¸°వనులను ఖడ¶ మ ేత సంహ#Sంెను. అతడ
¸°వనులయంైనను,య వతpలయంైనను, మ స> 9ా#Sయంైనను, T:రZిన
9:ండKకల;గల 9ా#Sయంైనను క"క#Sంపలదు.ేవడ 9ా#Sనంద#S" అత"ేJ
కపu %Sంెను. 18 మ#Sయ బబ లkను#ాà 12దw9E! Aన`9E! ేవ"
మంరప ఉపకరణమ ల"`ట-", PQ9ా మం రప "ధులలk"ే! #ాà
"ధులలk"ే! అ¥పతpల "ధులలk"ే!, ొరIన దKవమంతయ
బబ లkనునక; ¬Zి"PQను. 19 అయ %ాక కÚw య ల; ేవ"
మంరమ ను తగ లబ¿ట-C, PQరషలమ ాKారమ ను పడ%tట-C , x"±క
నగరFల"`ట-" ా>d9EZి#S. x"లk" పKశసN న వసు
N వల"`ట-" బÐJN %ా ాడ
ేZి#S. 20 ఖడ¶ మ ేత హతpల; ాక;ండ త1ిuంచు"న 9ా#S" అతడ
బబ లkనునక; ¬Zి"PQను. #ాజమ ారZీక;లదగ వరక; 9ారF అకడTE
య ం(f అత"I" అత" క;మరFలక;ను xసులsౖ#S. 21 P#§4యx #ా పల;క
బ(fన PQ9ా మట T:ర 9EరFట?r VWా\ంJనమ లను ేశమ
అనుభVంచువరక; ఇ సంభVంెను. ేశమ ాడ%ానున` (ెబË
సంవతqరమ లాలమ అ VWా\ంJ నమ ల ననుభVంెను. 22 ారZీక
ేశప #ాజ?ౖన Å#?షp ఏల;బ(fయందు nదట- సంవతqరమ న P#§4యx #ా
పల;కబ(fన తన 9ాక మ ను T:ర9EరFdట?r PQ9ా ారZీకేశప#ాజ?ౖన
Å#?షp మనసుqను 1LK#³1ింప%ా అతడ తన #ాజమం దంతటను xట-ంA
9ాKతమలమ %ా ఇటB
6 పKకటన ేPంెను 23 ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp

ఆజj® 1ించునేమన%ాఆాశమంద> ేవ(ైన PQ9ా లkకమందున`
సకలజనమ లను Tx వశమ ేZి, యx ేశమందున` PQరషలమ లk
తనక; మంరమ ను కట-C ంచుమ" Txక; ఆజ® ఇAd య Tx`డ; ావన ]లk
ఎవరF ఆయన జనులsౖయ Tx`# 9ారF బయల;ేర వచుdను; 9ా#S ేవ(ైన
PQ9ా 9ా#SI డ%ా నుండను%ాక.
ఎజjK 1
1 ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqరమందు
P#§4యx #ా పల;కబ(fన తన 9ాక మ ను T:ర9EరFdట?r PQ9ా
ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp మనసుqను 1LK#³1ింప%ా అతడ తన #ాజమం
దంతట xట-ంపేPంA 9ాKతమలమ %ా ఇటB
6 పKకటన ేPంెను 2
ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp ఆజj®1ించునేమన%ాఆాశమంద> ేవ(ైన
PQ9ా లkకమందున` సకల జనమ లను Tx వశమ ేZి,
యxేశమందున` PQరషలమ లk తనక; మంరమ ను కట-C ంచుమ"
Txక; ఆజ® ఇAdయ Tx`డ. 3 ావన ]లk ఎవరF ఆయన జనులsౖయ Tx`#
9ారF యxేశమందున` PQరషలమ నక; బయల;ే#S,
PQరషలమ లk" ేవ" మంరమ ను, అన%ా ఇWా\ PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా మంరమ ను కటC వలsను; 9ా#S ేవడ 9ా#SI (ైయ ండను%ాక.
4 మ#Sయ PQరషలమ లkనుండ ేవ" మంరమ ను కట-C ంచుట?r
ZL xûరuణను %ాక ఆ య సÍ లమ లలk"9ారF తమ ±దw "వZించు9ా#SI
9:ం(f బం%ారమ లను వసు
N వలను పవలను ఇAd స}యమ

ేయవలsన" ఆజj®1ింెను. 5 అపడ యx 12దwల;ను, బ¿Tx]య ల
12దwల;ను, యజక;ల;ను లయ ల;ను ఎవ#?వ#S మనసుqను ేవడ
1LK#³1ింెT° 9ారందరF 9ా#S కcడ" వAd, PQరషలమ లk ఉండ
PQ9ా మంరమ ను కటBCటక; పKయణ#S. 6 మ#Sయ 9ా#S చుటBC
నున` 9ారందరFను ZL చû%ా అ#SuంAనV %ాక, 9:ం(f ఉపకరణమ లను
బం%ారFను పవలను పKశసN న వసు
N వలను ఇAd 9ా#SI స}యమ
ేZి#S. 7 మ#Sయ T:బ కె`జరF PQరషలమ లkనుం(f ¬Zి" వAd తన
ేవ తల±క గ (fయందుంAన PQ9ా మంరప ఉప కరణమ లను
#ాజ?ౖన Å#?షp బయట-I ె1ిuంెను. 8 ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp తన
ఖజjTxxరF(ైన !JKxతpx #ా 9ాట-" బయట-I ె1ిuంA లsక ేPంA,
యదులక; అ¥పJయగ ÌLషËజè రF ేJI అపu%Sంెను. 9 9ాట-±క లsక
మ పu బం%ారప పæç6 మ ల;ను 9:P 9:ం(f పæç6 మ ల;ను ఇరFవ
¾!్మ కతp
N ల;ను 10 మ పu బం%ారF%ST:`ల;ను Txల;గ వందలప
9:ం(f ేయబ(fన #?ండవ రకన %ST:`ల;ను, మ#S Pతరన
ఉపకరణమ ల;ను 9:PPQ య ం(ెను. 11 బం%ారF వసు
N వల;ను 9:ం(f
వసు
N వల;ను అ"`య అPదు9Eల Txల;గ వందల;. ÌLషËజè రF
బబ లkనుచరలkనుం(f V(f1ింపబ(fన9ా#S కcడ క>Zి ట"`ట-"
PQరషలమ నక; ¬Zి" వెdను.
ఎజjK 2
1 బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కె`జరFేత బబ లkను ేశమ నక; ెర%ా ¬Zి"

బ(fన9ా#SI ఆ ేశమందు పట-C ెరలkనుం(f V(f1ింపబ(f 2
PQరషలమ నక;ను యxేశమ నక;ను తమ తమ పటC ణమ లక;
వనటB
6 %ా Z2లవం, జ?రFబµËబ¿ల; Pషవ T:¨¼మ Wø#ాయ
#?Pలయ n#?w?r ëలªను !Z2u#³తp ëగ P #?హÉమ బయTx
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ª రF #ాజ?ౖన
ఏసరúోw ను±క ాలమ nదల;" ¤మ PQ9ాక; బల;ల; అ#Suంచు
9ారమ , ¤మ ను ] క>Zి కటMC దమ" ె1ిu#S. 3 అందుక; జ?రFబµËబ¿ల;ను
Pషవయ ఇWా\PÚయ ల 12దwలలk తIన పK¥xనుల;ను]రF మ క>Zి
మ ేవ"I మంరమ ను కటBCటక; "!తN మ లదు;¤¤ కcడ"
ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp మIAdన ఆజ® పKారమ ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ాక;మంరమ ను కటBCదుమ" 9ా#S ె1ిu#S. 4 ేశప జనుల;
యxవంశసుÍలక; ఇబËం కల;గజ³Zి కటBCచున` 9ా#S" బµధపరA#S. 5
మ#Sయ ారZీకేశప #ాజ?ౖన Å#?షp ±క నమ ల"`ట-లkను
ారZీకేశప #ాజ?ౖన ద#ా 9Eషp±క ప#Sాలనాలమ వరక; 9ా#S
ఉేw శమ ను భంగపరచుట?r 9ారF మంతpKలక; లంచమ >Ad#S. 6 మ#Sయ
అహÌL #షp ఏలTxరంంAనపడ 9ారF యxేశసుÍలను గ#Sdయ
PQరషలమ పటC ణప 9ా#S" గ#Sdయ ఉతN రమ 9ాKZి 9ా#S]ద తప
¹1ి#S. 7 అరN హషసN ±క నమ లలk ëా6మ ను !JK xతpను
టµబ¿Pల;ను 9ా#S పmమ %ానున` తIన 9ారFను ారZీకేశప #ాజ?ౖన

అరN హషసN క; ఉతN రమ 9ాKZిపం1ి#S. ఆ య తN రమ Zి#Sయ´µషలk 9ాKయబ(f
Zి#Sయ´µషలkTE xతuరమ ేయబ(fన. 8 మ#Sయ మంJKయగ
#?హÉమ ను లఖక;డగ Ìివª Pయ ఈ పKారమ %ా PQరషలమ
సంగJ"గ#Sd ఉతN రమ 9ాKZి #ాజ?ౖన అరN హషసN ±దw క; పం1ి#S. 9 అంతట
మంJK యగ #?హÉమ ను లఖక;డగ Ìివª Pయ 9ా#S పm మ %ానున`
తIన9ా#?rన ºTxPÀయ ల;ను అపరq xయ ల;ను ట#?uలPల;ను
అా#ాqయ ల;ను అ#?9ాయ ల;ను బబ లkను9ారFను షషTxయ ల;ను
ె}9Eయ ల;ను ఏల]య ల;ను 10 ఘనుడను, W\ష¡ pడT:ౖన ఆస`పuరF న
Pవతలక; ర1ిuంA ¹Öను పటC ణమ లందును న యవతలనున`
పKేశమందును ఉంAన తIన జనమ ల;ను, న Pవతలనున` తIన
9ారFను ఉతN రమ ఒకట- 9ాKZి#S. 11 రF #ాజ?ౖన అరN హషసN క; 9ాKZి పం1ింAన
ఉతN రమ నకల;. న Pవతలనున` తమ xసులన ¤మ #ాజ?ౖన తమక;
ె>య జ³య నేమన%ా 12 తమ స"`¥నుం(f మ±దw క; వAdన
యదుల; PQరషలమ నక; వAd, JరFగ బµటBేZిన ఆ ెడపటC ణమ ను
కటBCచుTx`రF. 9ారF x" ాKార మ లను ">1ి x" పTxదులను
మరమ4తp ేయ చుTx`రF. 13 ావన #ాజ9:ౖన తమక;
ె>యవలZినేమన%ా, ఈ పటC ణమ ను కట-C x" ాKారమ లను "ల;వ
బ¿ట-CనPQడల 9ారF hసు
N %ా" సుంకమ %ా" పను`%ా" Pయకయ ందురF,
అపడ #ాàనక; #ావలZిన 12ౖకమ నషC మగ ను. 14 ¤మ #ాà±క
ఉపJన`9ారమ 1 గనుక #ాàనక; నషC మ #ాక;ండ ¤మ చూడవలsన" ఈ
య తN రమ ను పం1ి #ాజ9:ౖన తమక; ఈ సంగJ ె>య జ³ZిJVు. 15 మ#Sయ

తమ ప#S క;ల; 9ాKPంAన #ాజప ద¯ాN9Eàలను చూAనPQడల, ఈ
పటC ణప9ారF JరFగ బµటB ేయ 9ారF%ాను, #ాàలక;ను ేశమ లక;ను }"
ేయ 9ారF%ాను, కలహారFల;%ాను కనబడదు ర"య , అందువలనTE PÀ
పటC ణమ Txశనమ ంె న"య #ాజప ద¯ాN9EàలవలనTE తమక; ె>య
వచుdను. 16 ావన #ాజ9:ౖన తమక; ¤మ ర fపరచున ేమన%ా, ఈ
పటC ణమ కటC బ(f x" ాKారమ ల; "ల;వబ¿టCబ(fనPQడల న Pవతల
తమక; హక; ఎంత మతKమ ఉండదు. 17 అపడ #ాàమంJKయగ
#?హÉమ నక;ను లఖక;డగ Ìివª PI" ¹Öనులk "వZించు9ా#S
పmమ %ానున` !%S>న 9ా#SI" న యవ తలనుండ తIన9ా#SI"]క;
³మసంాK1ిN యగ ను %ాక అ" PÀ nదలగ మటల; 9ాKPంA Z2లVAdన
ేమన%ా 18 ]రF మక; పం1ిన ఉతN రమ ను Wాంతమ %ా చVంచుTx`మ .
19 అందుVషయ మ యజ® ను బట-C 9:దక%ా, ఆనుం(f ఆ పటC ణప9ారF
#ాàల]ద కలహమ ను JరFగ బµటBను ేయ 9ార" మక; అగ ప(f న. 20
మ#Sయ PQరషలమ పటC ణమందు బలన#ాàల; పKభ త మ ేZి#S. 9ారF
న యవత> ేశమ ల"`ట-" ఏ>నందున 9ా#SI hసు
N ను సుంకమ ను
పను`ను ెల6 ; చుం(ెను. 21 ాబట-C Pపడ ఆ మనుషpల; ఆ ప" x>ంA,
¤మ Z2లVచుdవరక; ఆ పటC ణమ ను కటC క మనవలsన" ఆజj®1ించు(f. 22
ఇ తపuక;ండ ేయ టక; ]రF జjగ\తNపడ(f. #ాàలక; నషC మ కల;గ నటB
6
ోKహమ 12రFగక;ండ చూడ(f అ" Z2లVెdను. 23 #ాజ?ౖన అరN హషసN
పం1ింAన య తN రమ ±క పKJ #?హÉమ నక;ను Ìివª PI" #Sపmమ %ా
నున` 9ా#SI" V"1ింపబ(fనపడ 9ారF త ర%ా PQరషల మ లkనున`

యదుల±దw క; వAd, బలవంతమ ేతను అ¥ారమ ేతను 9ారF ప"
ఆపనటB
6 ేయ%ా 24 PQరషలమ లk నుండ ేవ" మంరప ప"
">APQను. ఈలగ న ారZీకేశప #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఏల;బ(fయందు
#?ండవ సంవతqరమ వరక; ఆ ప" ">APQను.
ఎజjK 5
1 పKవకN లsౖన హగ¶ Pయ ఇోw క;మరF(ైన జ?క#ాయ యxేశమందును
PQరషలమ నందును ఉన` యదులక; ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
PQ9ా Txమ మ న పKకట-ంప%ా 2 షయÚN Pల; క;మరF(ైన జ?రFబµË
బ¿ల;ను ãజjxక; క;మరF(ైన Pషవయ నులA PQరషలమ
లkనుండ ేవ" మంరమ ను కటC Txరం ంA#S. మ#Sయ ేవ"±క
పKవకN ల; 9ా#Sకcడ నుం(f స}యమ ేయ చువAd#S. 3 అంతట న
Pవతల అ¥ా#SPQన తెN T:ౖయ ను Ì2త#Ëజ`Pయ ను 9ా#S
పmమ ననున` 9ారFను యదుల±దw క; వAdఈ మంర మ ను
కటBCటక;ను ఈ ాKారమ ను "ల;పటక;ను ఎవరF ]క; Z2లVAdర"
అడగ%ా 4 ఈ కటC డమ ను ేPం Aన9ా#S 1LరFల; nదలౖ◌ౖ◌ెన సంగతpలను
¤మ 9ా#S ె1ిuJVు. 5 యదుల ేవడ 9ా#S 12దwల]ద తన
దృÌిC య ంAనందున ఆ సంJ"గ#Sd ద#ా9Eషp ఎదుట-I వచుd9ారF
ఆజ® TUందు వరక; అ¥ారFల; 9ా#S" ప" మ"uంపలదు. 6 న Pవతల
అ¥ా#SPQన తెN T:ౖయ ను Ì2త#Ë జ`Pయ ను, న Pవతల నుండ9ా#S
పmమ %ానున` అప#?qాయ ల;ను, #ాజ?ౖన ద#ా9Eషpనక; పం1ిన ఉతN రమ

నకల; 7 #ాజ?ౖన ద#ా9Eషpనక; సకల ³మ ాK1ిN యగ ను%ాక. 8 #ాజ9:ౖన తమక;
ె>యవలZిన ేమన%ా, ¤మ యx పKేశమ లk"I 9:È6JVు, అకడ
మ}ేవ"±క మంరమ ఉన`; అ %tపu #ాళ6 ేత కటC బ(fన,
%డలలk మÖనుల; 9Eయబ(fనV మ#Sయ ఈ ప" త ర%ా జరFగ చు 9ా#SేJలk
వృz యగ చున`. 9 ఈ మంరమ ను కటBCటక;ను ఈ ాKారమ లను
"ల;పటక;ను ఎవరF ]క; Z2లVAdర" ¤మ అకడనున` 12దwలను
అ(f%SJVు. 10 9ా#Sలk అ¥ారFలsౖన 9ా#S1Lళ6 Ø 9ాKZి తమక; ె>యజ³య ట?r
9ా#S 1Lళ6ను అడగ%ా 11 9ారF ఈలగ న పKతpతN ర !Ad#S¤మ
భమాశమ ల ేవ"±క ZLవ క;ల అTEక సంవతqరమ ల I\ందట
ఇWా\PÚయ లలk TUక %tపu#ాà కట-C ంA ">1ిన మంరమ ను మరల
కటBCచుTx`మ . 12 మ 1ితరFల; ఆాశమంద> ేవ"I Åపమ
పట-C ంAనందున ఆయన 9ా#S" కÚw య (ైన T:బ కె`జరను బబ లkను
#ాàేJI అపu%Sంెను. అతడ ఈ మంరమ ను Txశనమ ేZి జనులను
బబ లkను ేశమ లk"I ెరపటBC" PQను. 13 అPే బబ లkను#ాజ?ౖన
Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqర మందు #ాజ?ౖన Å#?షp ేవ"
మంరమ ను J#S%S కటBCటక; ఆజ® ఇెdను. 14 మ#Sయ T:బ కె`జరF
PQరషలమందున` ే9ాలయమ లkనుం(f ¬Zి బబ లkను పటC ణమందున`
గ (fలk"I "Pన ేవ" మంరప 9:ం(f బం%ారF ఉపకరణమ లను
#ాజ?ౖన Å#?షp బబ లkను పటC ణప మంరమ లkనుం(f ె1ిuంA 15 xను
అ¥ా#S%ా ేZిన ÌLషËజè రF అను నత"I అపu%SంAవ ఈ ఉపకరణమ లను
¬Zి" PQరషలమ పటC ణ మందుండ ే9ాలయమ నక; P ేవ"

మంరమ ను x" సÍ లమందు కట-C ంచుమ" అత"I ఆజ® ఇెdను. 16 ాబట-C ఆ
ÌLషËజè రF వAd PQరషలమ లkనుండ ేవ" మంరప పTx"
9EPంెను. అపuట-నుం(f TEట-వరక; అ కటC బడచున`ను ఇంకను
సమ1ిN ాక;ండ ఉన`. 17 ాబట-C #ాజ9:ౖన తమక; అనుకcలే బబ లkను
పటC ణమందున` #ాà±క ఖజjTxలk 9:దIంA, PQరషలమ లkనుండ
ేవ" మంరమ ను కటBCటక; #ాజ?ౖన Å#?షp "రÞయమ ేZ2T° లో అ
ె>Zి", #ాజ9:ౖన తమరF ఆజ® ఇAd PÀ సంగJ" గ#Sd తమ AతN మ
ె>యజ³య %రFచుTx`మ .
ఎజjK 6
1 అపడ #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఆజ® ఇAdనందున బబ లkనులk ఖజjTxలk"
ద¯ాN9EàటBCలk 9:దక%ా 2 మºయ ల పKేశమందు ఎగËxTx యను
పరమ లk ఒక గ\ంథమ ొ#S?ను. x"లk 9ాKయబ(fయ న` PÀ సంగJ
కనబ(ెను. 3 #ాజ?ౖన Å#?షp ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqరమందు అతడ
PQరషలమ లk ఉండ ేవ" మంరమ ను గ#Sd "రÞ PంAనబల;ల;
అ#Suంపత%Sన సÍ లమ %ామంరమ కట-C ంపబడవలsను; x" పTxదుల; గట-C %ా
9Eయబడవలsను; x" "(fV అరFవ మరల;ను x" 9:డల;u అరFవ
మరల;ను ఉండవలsను; 4 మడ వరFసల; %tపu #ాళ6 ేతను ఒక వరFస \తN
మÖనుల ేతను కట-C ంపబడవలsను; x" వయమ ను #ాà±క
ఖజjTxలkనుం(f Pయవలsను. 5 మ#Sయ PQరషలమ లkనున`
ఆలయమ లkనుం(f T:బ కె`జరF బబ లkనునక; ¬Zి" వAdన ేవ"

మంరమ ±క9:ం(f బం%ారF ఉపకరణమ ల; J#S%S అపu%Sంపబ(f, PQరష
లమ లkనున` మంరమ నక; ేబ(f, ేవ" మంరమ లk 9ాట- సÍ లమందు
12టCబడవలsను. 6 ావన #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఈలగ Z2లVెdనున యవతల
అ¥ా#SPQన తెN T:ౖ అను వను, Ì2త#Ëజ`P అను వను న యవతల
]కcడ నున` అప#?qాయ ల;ను యదులజo>I క 7 ేవ" మంరప
ప" జరFగ"Ad, 9ా#S అ¥ా#S" 12దwలను ేవ" మంరమ ను x"
సÍ లమందు కట-C ంప "య (f. 8 మ#Sయ ేవ" మంరమ ను కట-C ంచునటB
6 %ా
యదుల±క 12దwలక; ]రF ేయవలZిన స}య మ నుగ#Sd ¤మ
"రÞPంAనేమన%ా#ాà±క ¯మ 4లkనుం(f, అన%ా న యవతలనుం(f
వAdన పను`లkనుం(f 9ారF ేయ ప""!తN మ తడవ ఏమతK మ ను
ేయక 9ా#S వయమ నక; ావలZినx" ఇయవలsను. 9 మ#Sయ
ఆాశమంద> ేవ"I దహనబల;ల; అ#Suంచుట?r Å(ెల%ా" %tఱÃ టäC æï6 %ా"
%tఱÃ 1ిల6ల%ా" %ధుమల %ా" ఉ1Lu %ా" xKÔరస¤ %ా" నూT:P%ా",
PQరషలమ లk నున` యజక;ల; ఆాశమంద> ేవ"I సు9ాసనPQన
అరuణలను అ#SuంA, #ాàను అత" క;మరFల;ను yVంచునటB
6 ాKరÍనేయ
"!తN  9ారF ె1ిuనx""బట-C పKJనమ ను తపuక;ండ 10 9ా#SI
ావలZినదంతయ ఇయవలsను. 11 ఇంకను ¤మ "రÞPంAనేమన%ా,
ఎవ(ైనను ఈ ఆజ® ను భంగపరAనPQడల 9ా" Pంట-9:ను`%ా(f ఊడ ºయబ(f
"ల;వT:తNబ(f x"]ద 9ాడ ఉ#S¬Pంప బడను, ఆ తపనుబట-C 9ా"
Pల;
6 12ంట#ాh ేయ బడను. 12 ఏ #ాàల%ా" P జనుల%ా" PÀ ఆజ® ను
భంగపరA PQరషలమ లkనున` ేవ" మంరమ ను నhంపజ³య ట?r

ెPx1ినPQడల, తన Txమమ ను అకడ ఉంAన ేవడ 9ా#S"
నhంపజ³య ను. ద#ా9Eషp అను TETE PÀ ఆజ® ఇAdJ". మ#Sయ అ
అJ9Eగమ %ా జరFగవలsన" 9ాKPంA అతడ x×దు%ా పం1ింెను. 13
అపడ న Pవతల అ¥ా#SPQన తెN T:ౖయ ను Ì2త#Ëజ`Pయ ను 9ా#S
పmమ న నున`9ారFను #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఇAdన ఆజ® పన 9Eగమ %ా ప"
జ#S1ింA#S. 14 యదుల 12దwల; కట-C ంచుచు, పKవకN PQన హగ¶ Pయ ఇోw
క;మరF(ైన జ?క#ాయ ¨¼చd #Sంచుచున`ందున ప" బµగ %ా జ#S1ి#S. ఈ
పKారమ ఇWా\PÚయ ల ేవ" ఆజ® ననుస#SంA 9ారF కట-C ంచుచు, Å#?షp
ద#ా9Eషp అరN హషసN అను ారZీక ేశప#ాàల ఆజ® పన ఆ ప" సమ1ిN
ేZి#S. 15 #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఏల;బ(f యందు ఆరవ సంవతqరమ అxరF T:ల
మడవTxట-I మంరమ సమ1ిN ేయ బ(ెను. 16 అపడ
ఇWా\PÚయ ల;ను యజక;ల;ను లయ ల;ను ెరలkనుం(f VడదలTUంన
తIన9ారFను ేవ" మంరమ ను ఆనందమ  పKJÌి¡ంA#S. 17 ేవ"
మంరమ ను పKJÌి¡ ంAనపడ నూరF ఎడ6 ను #?ండ వందల టäC ళ6 ను
Txల;గ వందల %tఱÃ 1ిల6లను ఇWా\ PÚయ లకంద#SI" ాపప#S}#ారÍ బ>%ా
ఇWా\PÚ య ల %తKమ ల లsకపన పం(ెKండ ¤క తpలను అ#SuంA#S.
18 మ#Sయ 9ారF PQరష లమ లkనున` ేవ" ZLవ జ#S1ించుట?r ¹ÌL
±క గ\ంథమందు 9ాKZిన x""బట-C తరగతpలపన యజక;లను
వరFసలపన లయ లను "రÞPంA#S. 19 ెరలkనుం(f
VడదలTUంన9ారF nదట- T:ల పదుTxల;గవ నమ న ప¯ాపండగ
ఆచ#SంA#S. 20 యజక;ల;ను లయ ల;ను తమ 4ను xమ పVతKపరచు

" పVతpKలsౖన తరF9ాత, ెరలkనుం(f VడదలTUంన 9ారంద#Sరక;ను తమ
బంధువలsౖన యజక;లరక;ను తమరక;ను ప¯ాపవను వ¥ంA#S. 21
ావన ెరలk నుం(f VడదలTUం J#S%SవAdన ఇWా\PÚయ ల;ను,
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ాను ఆశ\Pంచుట?r ేశమందుండ
అనజనులలk అపVతKతనుం(f తమ 4ను xమ పKేIంచు"న 9ారందరFను
వAd, J" ప>య" #tటMC ల పండగను ఏడ నమ ల; ఆనంద మ 
ఆచ#SంA#S. 22 ఏలయన%ా ఇWా\PÚయ ల ేవ" మంరప ప"Vషయ
9ా#S ేతpలను బలపరచుటక; PQ9ా అష
ª రF#ాà హృదయమ ను9ా#S
9:ౖప JK1ిu 9ా#S" సంÌింపజ³Z2ను.
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1 ఈ సంగతpల; జ#S%Sన1ిమ4ట ారZీకేశప #ాజ?ౖన అరN హషసN ±క
Pల;బ(fలk ఎజjK బబ లkను ేశమ నుం(f PQరషలమ పటC ణమ నక;
వెdను. ఇతడ Wø#ాయ క;మరF(ైయ ం(ెను, Wø#ాయ అజ#ా క;మరFడ
అజ#ా ¨©Úయ క;మరFడ 2 ¨©Úయ షలc
6 మ క;మరFడ షలc
6 మ
¯ాోక; క;మరFడ ¯ాోక; అ¨ßటబ క;మరFడ 3 అ¨ßటబ అమ#ా
క;మరFడ అమ#ా అజ#ా క;మరFడ అజ#ా #ా ãతp క;మరFడ 4
మ#ాãతp జ?ర} క;మరFడ జ?ర} ఉyè క;మరFడ ఉyè బ ×
క;మరFడ 5 బ × అáషవ క;మరFడ అáషవ ÓీT:}సు క;మ రFడ
ÓీT:}సు ఎ>యజరF క;మరFడ ఎ>యజరF పK¥xనయజక;(ైన అహ#ను
క;మరFడ. 6 ఈ ఎజjK ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా అనుగ\¨©ంAన

¹ÌL±క ధర4WాసN మందు పKణతగల WాZిN మ#Sయ అత" ేవ(ైన
PQ9ా హసN మ అత"I డ%ా ఉన`ందున అతడ ఏ మనV ేZినను
#ాà అనుగ\¨©ంచును. 7 మ#Sయ #ాజ?ౖన అరN హషసN ఏల;బ(f యందు ఏడవ
సంవతqరమ న ఇWా\PÚయ ల; ందరFను యజక;ల; ందరFను
లయ ల;ను %ాయక;ల;ను x ర ాలక;ల;ను T:¬య ల;ను బయల;ే#S
PQరషలమ పటC ణమ నక; వAd#S. 8 #ాà ఏల;బ(fయందు ఏడవ
సంవతqరమ అPదవ మసమ న ఎజjK PQరషలమ నక; వెdను. 9
nదట- T:ల nదట- నమందు అతడ బబ లkను ేశమ నుం(f బయల;ే#S,
తన ేవ" కరFణxహసN మ తనక; డ%ానున`ందున అPదవ T:ల nదటనమ న PQరషలమ నక; ే#?ను. 10 ఎజjK PQ9ా ధర4WాసN మ ను
ప#SWó¥ంA x" పన నడచునుటక;ను, ఇWా\PÚయ లక; x" కటC డలను
Vధులను TEరFuటక;ను దృఢ "శdయమ ేZిT:ను. 11 PQ9ా ఆజ® ల
9ాకమ లయందును, ఆయన ఇWా\PÚయ లక; V¥ంAన కటC డలయందును
WాZిN య యజక;డT:ౖన ఎజjKక; #ాజ?ౖన అరN హషసN PAdన x×దు నకల; 12
#ాజ?ౖన అరN హషసN , ఆాశమంద> ేవ" ధర4WాసN మందు WాZిN య
యజక;డT:ౖన ఎజjKక; ³మమ , nదలగ మటల; 9ాKZి PÀలగ
Z2లVెdను 13 ేతనున`  ేవ" ధర4 WాసN మ ను బట-C
యxనుగ#Sdయ PQరషలమ నుగ#Sdయ Vమరîేయ టక; వ
#ాàేతను అత" Pడగ రF మంతpKలేతను పంపబ(fJV గనుక ¤మ
ేZిన "రÞయ ¤మన%ా, 14 మ #ాజమందుండ ఇWా\PÚయ లలkను 9ా#S
యజక;లలkను లయ లలkను PQరషలమ పటC ణమ నక; 9:ళ6 Øటక;

మనఃపర కమ %ా ఇషC పడ 9ా#?వ# 9ారందరF కcడ 9:ళ6వచుdను. 15
మ#Sయ PQరషలమ లk "9ాసమ గల ఇWా\PÚయ ల ేవ"I #ాàను
అత"±క మంతpKల;ను ZL చû%ా అ#SuంAన 9:ం(f బం%ారమ లను వ
¬Zి" వలsను. 16 మ#Sయ బబ లkను పKేశమందంతట క; ొరక; 9:ం(f
బం%ా రమ లంతయ ను, జనుల;ను యజక;ల;ను PQరష లమ లkనున`
తమ ేవ" మంరమ నక; ZL చû%ా అ#Suంచు వసు
N వలను వ ¬Zి"
వలsను. 17 తడవ ేయక వ ఆ దKవమ ేత ఎడ6 ను టä6 ళ6 ను %tఱÃ
1ిల6లను, 9ాట-కcడ ఉండవలZిన ´¢జTxరuణలను ాTxరuణలను",
PQరషలమందుండ ] ేవ" మంరప బ>1ీఠమ ]ద 9ాట-"
అ#Suంచుమ . 18 !%S>న 9:ం(f బం%ారమ ల ] ేవ" AxNను¯ారమ %ా
క;ను  9ా#SI" య కN మ" Aనx"" ేయవచుdను. 19 మ#Sయ 
ేవ" మంరప ZLవరక; Iయ బ(fన ఉపకరణమ లను వ
PQరషలమ లk" ేవ" PQదుట అపu%Sంపవలsను. 20  ేవ" మంర
Vషయమ లk xన!చుdట?r మ#S ఏైనను క; ావలZిన PQడల అ
#ాà±క ఖజjTxలkనుం(f Iయబడను. 21 మ#Sయ #ాàT:ౖన అరN హషసN
అను TETE న యవతలనున` ఖజjTxxరFలsౖన ]క; ఇచుd ఆజ® Pదన%ా,
ఆాశమంద> ేవ" ధర4WాసN మ లk WాZిN య యజక;డT:ౖన ఎజjK !మ 4ను
ఏైన అ(f%Sన PQడల ఆలసమ ాక;ండ ]రF x" ేయవలsను. 22 9:P
తమ ల %ధుమల; #?ండవందల మణ గ ల 9:ం(f మడవందల తమ ల
xKÔరసమ మడవందల తమ ల నూT: లsకలక;ండ ఉపను
ఇయవలsను. 23 ఆాశమంద> ేవ"ేత ఏ "రÞ యమPQT° x"

ఆాశమంద> ేవ" మంరమ నక; జjగ\తN%ా ేPంప వలZిన. #ాà±క
#ాజమ ]I" అత" క;మరFల ]I" Åపందుక; #ావలsను? 24
మ#Sయ యజ క;ల;ను లయ ల;ను %ాయక;ల;ను x రాలక;ల;ను
T:¬య ల;ను, ేవ" మంరప ZLవక;ల;T:ౖన 9ారంద#S" గ#Sd ¤మ
]క; "రÞPంAనేమన%ా, 9ా#SI hసు
N %ా" సుంకమ %ా" పను` %ా"
9Eయ ట కటC డప Txయమ ాద" ె>Zిను(f. 25 మ#Sయ ఎజjK, న
యవతలనున` జనులక; ¬రFu ¬రFdట?r  ేవడ క; దయేZిన
జj®నమ పన వ  ేవ"±క ధర4WాసN Vధులను ె>Zి"న9ా#Sలk
ంద#S" అ¥ ారFల%ాను Txయ¥పతpల%ాను ఉంచవలsను, ఆ
ధర4WాసN Vషయమ లk ె>య" 9ా#?వ# 9ా#SI TEరuవలsను. 26  ేవ"
ధర4WాసN మ %ా", #ాà±క చటC మ %ా", %?rన"9ా(ెవ(ో త ర%ా
VxరణేZి, మరణ hmPQనను స ేశxగనను ఆZిN జ1ిN PQనను
ఖ?దుT:ౖనను 9ా"I V¥ంపవలsను. 27 PQరషలమ లkనుండ PQ9ా
మంరమ ను అలంక#Sంచుటక; #ాàనక; బ z పట-C ంAనందునను,#ాàను
అత" మంతpKల;ను #ాà±క మ}¥పతpల;ను Txక; దయ
అనుగ\¨©ంపజ³Zినందునను, మన 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాక; ¯NతKమ
కల;గ ను %ాక. 28 Tx ేవ(ైన PQ9ా హసN మ Txక; డ%ా ఉన`ందున
TEను బలపరచబ(f, Txకcడ వచుdటక; ఇWా\PÚయ ల పK¥xనులను
సమకc#SdJ".
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1 #ాజ?ౖన అరN హషసN ఏల;బ(f ాలమందు బబ లkను ేశమ నుం(f Txకcడ
వAdన Pంట- 12దwల వంWావÈ. 2 ÓీT:}సు వంశమ లk %?#ªమ ను, ఈxమరF
వంశమ లk x"Pల;ను, xదు వంశమ లk హట
C షpను, 3 Ì2కTx ప#షpల
వంశమ లలk జ?క#ాయ వంWావÈI నూట ఏబమం పరFషpల;ను
లsIంపబ(f#S. 4 పహ4యబ వంశమ లk జ?రహ క;మరF(ైన ఎలk
PT:ౖయ #?ండ వందలమం పరFషpల;ను 5 Ì2కTx వంశమ లk
యహyPల; క;మరFడను మడవందల మం పరFషpల;ను 6 ఆºను
వంశమ లk ãTxxను క;మరF(ైన ఎబ¿దును ఏబమం పరFషpల;ను 7
ఏలమ వంశమ లk అతల క;మరF(ైన PQషయయ (ెబË మం
పరFషpల;ను 8 Ì2ఫట వంశమ లk !ఖPల; క;మరF(ైన జ?బxయ
ఎనుబమం పరFషpల;ను 9 ã9ాబ వంశమ లk PQ¨ßPల;
క;మరF(ైన ఓబ xయ #?ండవందల పదుT:"!మం పరFషpల;ను 10
Ì2లk]తp వంశమ లk ãZిా క;మరFడను నూట అరFవమం
పరFషpల;ను 11 బéబ¿ౖ వంశమ లk బéబ¿ౖ క;మరF(ైన జ?క#ాయ ఇరFవ
ఎ"!మం పరFషp ల;ను 12 అజj¶దు వంశమ లk హాటµను క;మరF(ైన
ã}Txనును నూట పమం పరFషpల;ను 13 అో ామ ±క Aన`
క;మరFలలk ఎÚ1LలsటBను PQ¨ß Pల;ను Ì2మయయ అరFవమం
పరFషpల;ను 14 ëగ P వంశమ లk ఊైయ ను జబËదును (ెబË మం
పరFషpల;ను. 15 #S" TEను అహ9ా 9:ౖపనక; ారF న±దw క;
సమకc#SdJ". అచdట ¤మ మడ న మ ల; గ (xర మ లలk ఉంట-!.
అంతలk TEను జనులను యజక;లను త"× చూడ%ా లయ (ొకడను Txక;

కనబడలదు. 16 అపడ TEను 12దwలsౖన ఎÚPQజ?రF అ#§Pల; Ì2మయ
ఎల`xను య#§బ ఎల`xను Txxను జ?క#ా షpల6మ అను 9ా#S",
ఉపేశక;లగ ãయ#§బ ఎల`xనులను 1ిల;వనం1ింA 17 ాZిా అను
సÍ ల మందుండ అ¥ా#SPQన ఇోw ±దw క; 9ా#S" పం1ి, మ ేవ"
మంరమ నక; ప#Sxరక;లను మ±దw క; ¬Zి" వచుdనటB
6 %ా ాZిా
అను సÍ లమందుండ ఇోw ను అత" బంధువలsౖన T:¬య లను
ెపuవలZిన మటలను 9ా#SI ె>యజ?1ిuJ". 18 మ ేవ" కరFణx హసN మ
మక; డ%ా ఉన`ందున 9ారF పKజ® jవంతp(ైన ఒక"" ÌL#³బµను అత"
క;మరFలను సదరFలను, పదు T:"!మం" డ" వAd#S. ఆ
పKజ® jవంతpడ మహ> క;మరFలలk ఒకడ; ఈ మహ> ఇWా\Pల;నక; పట-C న
లV వంశసుÍడ. 19 హషబµను అత"కcడ #ా#§య డగ PQషయను
అత" బంధువల;ను 9ా#S క;మరFల;T:ౖన PరFవమం" 9ారF డ"
వAd#S. 20 మ#Sయ లయ ల; ేయవలZిన ZLవలk డuడట?r xదును
అ¥పతpల;ను "రÞPంAన T:¬య లలk #?ండవందల ఇరFవమం వAd#S.
రందరFను 1Lర6 F ఉxహ#Sంపబ(f "య!ంపబ(fన9ారF. 21 అపడ ేవ"
స"`¥" మమ 4ను ¤మ దుఃఖపరచు", మక;ను మ Aన` 9ా#SI" మ
ఆZిN I" భ పKయణమ కల;గ నటB
6 %ా ఆయనను 9Eడనుటక; అహ9ా
నదగ¶ ర ఉప 9ాసమ ండడ" పKకట-ంAJ". 22 ¤ల; కల;గజ³య ట?r
ఆయనను ఆశ\Pంచు 9ా#Sకంద#SI" మ ేవ" హసN మ డ%ా
ఉండను%ా", ఆయన హసN మ ను ఆయన ఉగ\తయ ఆయనను Vస#Sèంచు
9ారంద#S]I వచుdన" ¤మ #ాà ె1ిuయ ంట-! గనుక మర¶

మందున` శతpKవల Vషయ మక; స}యమ ేయ నటB
6 ాలËలమ ను
#ðతpల;ను #ాàTUదw ావలsన" మనV ేయ టక; Zిగ¶ Txక; ెను. 23
¤మ ఉప9ాసమ ం(f ఆ సంగJ"బట-C మ ేవ" 9Eడన%ా ఆయన మ
మనV" అం%§క#Sంెను 24 గనుక TEను యజ క;లలkనుం(f పK¥xనులsౖన
పం(ెKండ మం", అన%ా ÌL#³బµను హషబµను #S బంధువలలk పమం"
ఏరuరA 25 మ ేవ" మంరమ ను పKJÌి¡ ంచుట Vషయ మ లk #ాàను
అత" మంతpKల;ను అ¥పతpల;ను అకడ నున` ఇWా\PÚయ లందరFను
పKJÌి¡ ంAన 9:ం(fబం%ార మ లను ఉపకరణమ లను తA 9ా#SI అపu%SంAJ".
26 9:P"` మడవందల మణ గ ల 9:ం(f" #?ండవందల మణ గ ల 9:ం(f
ఉపకరణమ లను, #?ండవందల మణ గ ల బం%ారమ ను, 27 ఏడ9Eల
తpలమ ల;గల PరFవ బం%ా రప %ST:`లను, బం%ారమంత 9:లగల
ప#Sదz న #?ండ #ా%S ాతKలను తA 28 9ా#SేJI అపu%SంA]రF
PQ9ాక; పKJÌి¡ ంపబ(fన9ారF, ాతKల;ను పKJ Ìి¡తమ లsౖనV. ఈ 9:ం(f
బం%ారమ ల;ను ] 1ితరFల ేవ(ైన PQ9ాక; ZL xûరuణలsౖ య న`V.
29 ాబట-C ]రF PQరషలమ లk PQ9ా మంరప ఖజjTx గదులలk,
యజక;ల±కయ లయ ల ±కయ ఇWా\Pల; 12దwల±కయ
పK¥xనులsౖన 9ా#S PQదుట, 9ాట-" తA అపu%Sంచు వరక; 9ాట-" భదKమ %ా
ఉంచుడ" 9ా#S ె1ిuJ". 30 ాబట-C యజక;ల;ను లయ ల;ను 9ాటPQతN p ఎం ె>Zి", PQరషలమ లkనున` మన ేవ" మంరమ నక;
"వట?r ఆ 9:ం(f బం%ారమ లను ాతKలను ¬Zి"#S. 31 ¤మ nదటT:ల పం(ెKండవ నమందు PQరష లమ నక; వచుdట?r అహ9ా ననుం(f

బయల;ేర%ా, మ ేవ" హసN మ మక; డ%ా నుం(f, శతpKవల
ేJలkనుం(fయ మర¶ మందు ంAయ న`9ా#S ేJలk నుం(fయ మమ 4ను
త1ిuంAనందున 32 ¤మ PQరష లమ నక; వAd మడనమ ల;
అకడ బసేZిJVు. 33 Txల;గవ నమ న 9:ం(f బం%ారమ ల;ను ాతKల;ను
మ ేవ" మంరమందు యజక;(ైన ఊ#Sయ క;మరF(ైన #³¹తpేత
త"క 9Eయబ(ెను. అత" కcడ ÓీT:}సు క;మరF(ైన ఎ>యజరF
ఉం(ెను; #S లయ లsౖన Pషవ క;మరF(ైన ãజjబµదును ëనూ`P
N పనను
క;మరF(ైన T°వxయ ను కcడనుం(f#S. 34 సంఖపనను ఎతp
అ"`ట-" స#SచూAన తరF9ాత 9ాట- PQతN p ఎంైన లsకలలk 9ాKZి#S. 35
మ#Sయ ెరలk"I "బ(fన 9ా#SI పట-C ెరనుం(f VడదలTUం J#S%S
వAdన9ారF ఇWా\PÚయ ల ేవ"I దహన బల;ల; అ#SuంA#S.
ఇWా\PÚయ లంద#Sరక; పం(ెKండ ఎడ6 ను ¾ంబ యరF టäC ళ6 ను (ెబË
Pడ %tఱÃ 1ిల6లను, ాపప#S}#ారÍబ>%ా పం(ెKండ ¤కతpలను ెAd
అ"`ట-" దహనబ>%ా PQ9ాక; అ#SuంA#S. 36 9ారF #ాà±క
"రÞయమ లను #ాà±క ZLTx¥పతpలక;ను న Pవతలనున`
అ¥ారFలక;ను అపu%SంAన తరF9ాత రF జనులక;ను ేవ" మంరప
ప"I" స}యమ ేZి#S.
ఎజjK 9
1 ఈ సంగతpల; సమపN న తరF9ాత 12దwల; Tx ±దw క;
వAdఇWా\PÚయ ల;ను యజక;ల;ను లయ ల;ను, కTxయ ల;

¨©¬Nయ ల; 12#Syèయ ల; PQబ Zీయ ల; అ¹4య ల; ¹యáయ ల;
ఐగ 1ీN య ల; అ¹#§య ల; అను ేశప జనమ లలkనుం(f తమ 4ను xమ
9EరF పరచునక, 9ారF ేయ అసహన ారమ లను x¤ ేయ చు, 2
9ా#S క;మ#?Nలను 12ం(f6 ేZినుచు, తమ క;మరFలక;ను ¬Zినుచు,
ప#Sదz సంతJ%ా ఉండవలZిన xమ ఆ ేశప జనుల క>Zి "న9ా#?r#S.
ఈ అప#ాధమ ేZిన9ా#Sలk 12దwల;ను అ¥ారFల;ను "జమ %ా మ ఖులsౖ
య ం(fర" ె1ిu#S. 3 TEను ఈ సంగJ V" Tx వసN మ ను 12ౖ దుపuట-"
Aంప", Tx తల 9:ండKకలను Tx గడi ప 9:ండKకలను 12#SI 9EZి"
V´µKంJప(f కcరFdంట-". 4 ెరపటC బ(fన9ా#S అప#ాధమ ను చూA,
ఇWా\PÚయ ల ేవ" మటక; భయప(fన 9ారందరFను Tx±దw క; కc(f
వAd#S. TEను V´µKంJప(f ¯ాయంతKప అరuణ 9Eళవరక; కcరFdంట-". 5
¯ాయంతKప అరuణ 9Eళను శ\మ ¬ర%ా TEను లA, Tx వసN మ ను 12ౖ దుపuట-"
Aంప" ¹ాళ6 ]ద ప(f, Tx ేవ(ైన PQ9ాతటBC ేతpలsJ ◌్త 6 Tx
ే9ా Tx ే9ా, Tx మ ఖమ  9:ౖప ఎJN నుటక; Zిగ¶ ప(f üను`డT:ౖ
య Tx`ను. మ ోషమ ల; మ తలలక; 12ౖ%ా ¨¼Adయ న`V, మ
అప#ాధమ ఆాశమంత PQతN p%ా 12#S%Sయ న`. 7 మ 1ితరFల నమ ల;
nదల;" TEట-వరక; ¤మ !I> అప#ాధులమ ; మ ోషమ లనుబట-C
¤మ ను మ #ాà ల;ను మ యజక;ల;ను అనేశమ ల #ాàల వశమ న
క;ను ఖడ¶ మ నక;ను ెరక;ను ోపనక;ను TEట-నమ న నున`టB
6
అపu%Sంపబడటేత !గ ల Zిగ¶ TUంన9ార JVు. 8 అPే ఇపడ మ
ేవడ మ TEతKమ లక; 9:ల;%SAd, మ xసమ లk మమ 4ను ంెమ

ెపu#Sల6 జ³య నటB
6 %ాను, మలk ఒక Wషమ ఉండ "AdనటB
6 %ాను, తన
ప#Sదz సÍ లమందు మమ 4ను ZిÍ రపరచునటB
6 %ాను, మ ేవ(ైన PQ9ా
ంతమటBCక; మPQడల దయ చూ1ియ Tx`డ. 9 "జమ %ా ¤మ
xసులJVు; అPే మ ేవడ9:ౖన వ మ xసమ లk మమ 4ను
Vడవక, ారZీకేశప #ాàలPQదుట మక; దయ కనుపరA, ¤మ
ెపu#Sల6 ;నటB
6 %ా మ ేవ" మంరమ ను ">1ి, x" ా(ైన సÍ లమ లను
J#S%S బµగ ేయ ట క;ను, యxేశమందును PQరషలమ పటC ణమందును
మక; ఒక ఆశ\యమ 1 "చుdటక;ను కృప చూ1ింAJV. 10 మ ే9ా, Pంత
కృపTUంన తరF9ాత ¤¤! ెపu గలమ ? "జమ %ా పKవకN లsౖన 
xసులx #ా VAdన ఆజ® లను ¤మ అనుస#SంపకJVు గx. 11
9ారF]రF స తంJKంచునబ¢వ ేశమ x" "9ాసుల అపVతKతేతను 9ారF
ేయ అసహన 9ాట-ేతను అపVతKమPQను, 9ారF జ#S%SంAన
అసహన 9ాట- ేత ఆ ేశమ నల;క;ల "ం(fనxPQను. 12 ాబట-C ]రF
] క;మ#?Nలను 9ా#S క;మరFల Iయక;(f. 9ా#S క;మ#?Nలను ]
క;మరFలరక; పచుdనక;(f. మ#Sయ 9ా#SI ³మ´µగమ ల;
కల;గవలsన" ]రF ఎన`ట-I" Åరక;ం(fనPQడల,]రF బలమ %ానుం(f, ఆ
ేశమ ±క సుఖమ ను అనుభVంA, ] 1ిల6లక; "త ¯ా సÍ ~మ %ా x"
నపu%Sంెదర" ె1ిu#S. 13 అPే మ దుÌి!"యలను బట-C య మ %tపu
అప#ాధమ లను బట-C య ఈ శ\మల"`య మ]I వAdన తరF9ాత, మ
ేవడ9:ౖన వ మ ోషమ లక; #ావలZిన hmలk ంె¤ మ]ద ఉంA,
మక; ఈ Vధమ %ా Vడదల కల;గజ³య%ా ¤మ  ఆజ® లను ]#S 14 ఈ

అసహ ారమ లను జ#S%SంAన జనుల సంబంధమ ల; ేZి"న PQడల,
¤మ Txశనమగ వరక; Wషనను లక;ండనటB
6 ను, త1ిuంచునుటక;
¯ాధననను లక;ండ నటB
6 ను, వ Åపపడదువ గx. 15 PQ9ా ఇWా\
PÚయ ల ే9ా, వ Jమంతpడ9:ౖ య Tx`వ, అందువలనTE TEటనమ న ఉన`టB
6 %ా ¤మ WÌింA "ల;చుచుTx`మ . AతN %Sంచుమ ; ¤మ
 స"`¥" అప#ాధులమ గనుక  స"`¥" "ల;చుటక; అరFúలమ ామ"
ాKరÍనేZిJ".
ఎజjK 10
1 ఎజjK Pడdచు ేవ" మంరమ ఎదుట... ¯ాాCంగపడచు, ాపమ ను
ఒప" ాKరÍనేZ2ను. ఇWా\PÚయ లలk పరFషpల; ZీN ల; Aన`9ారF !I>
%tపu సమహమ %ా అత" ±దw క; కc(fవAd బహÑ%ా ఏడ %ా 2 ఏలమ
క;మరFలలk TUకడగ PQ¨ßPల; క;మరF(ైన Ì2కTx ఎజjK
ఇట6 T:ను¤మ ేశమందుండ అనజనమ లలk" ZీN లను 12ం(f6 ేZి" మ
ేవ" దృÌిC I ాపమ ేZిJVు; అPే ఈ Vషయమ లk ఇWా\PÚయ ల;
తమ నడవ(f దw ుందురను "#§mణ కదుw. 3 ాబట-C PÀ ప" ధర4
Wా¯ాNను¯ారమ %ా జరFగ నటB
6 ఏ>న9ాడ9:ౖన  ãచననుబట-C య , ై9ాజ® క;
భయపడ9ా#S ãచననుబట-C య , ఈ ´µరలను 9ా#SI పట-C న9ా#S"
9:>9EPంెదమ" మన ేవ" "బంధన ేZిT:దమ . 4 లsమ 4 ఈ ప" 
య¥ºనమ లk నున`, ¤మ ను కcడ నుందుమ , వ ¥ైరమ
ెచుd" º" జ#S%Sంచుమన%ా 5 ఎజjK లA, పK¥xన యజక;ల;ను

లయ ల;ను ఇWా\PÚయ లందరFను ఆ మట పKారమ ేయ నటB
6 %ా
9ా#Sేత పKమణమ ేPంెను. 9ారF పKమణమ ేZిన%ా 6 ఎజjK ేవ"
మంరమ ఎదుటనుం(f లA, ఎలÌీబ క;మరF(ైన ã}Txను±క
గలk పK9Ehంెను. అతడ అచdట-I వAd, ెరపటC బ(fన9ా#S అప#ాధమ ను
బట-C దుఃüంచుచు, ´¢జననను ాననను ేయ క;ం(ెను. 7 ెరనుం(f
Vడదల TUంన9ారందరF PQరషలమ నక; కc(f #ావలsన" యx
ేశమంతట-యందును PQరషలమ పటC ణమందును పKకటనేయబ(ెను. 8
మ#Sయ మడ నమ లలk%ా పK¥xనుల;ను 12దwల;ను ేZిన ãచనపన
ఎవ(ైనను #ాకPనPQడల 9ా" ఆZిN ేవ"I పKJÌి¡ తమగ న"య , 9ాడ
Vడదల TUంన9ా#S సమజమ లkనుం(f 9:>9Eయబడన"య "రÞPంA#S. 9
యx వంశసుÍలందరFను బ¿Tx]య లందరFను ఆ మడ
నమ లలk%ా PQరషలమ నక; కc(f వAd#S. అ ¾!్మదవ T:ల; ఆ T:ల
PరFవయవ నమ న జనులందరFను ేవ" మంరప ¥లk కcరFd"
%tపu వ#ాªలేత త(fయ చు, ఆ సంగJ" తలం చుటవలన వణక;చుం(f#S. 10
అపడ యజక;(ైన ఎజjK లA 9ా#S ఇట6 T:ను]రF ఆజ® ను ]#S అనZీN లను
12ం(f6 ేZి", ఇWా\PÚయ ల అప#ాధమ ను ఎక;వ ేZిJ#S. 11 ాబట-C
Pపడ ] 1ితరFల±క ేవ(ైన PQ9ా PQదుట ] ాపమ ను
ఒప", ఆయన AxNను¯ార మ %ా నడచునుటక; Zిదzప(f, ేశప
జనులను అన ZీN లను Vస#SèంA !మ 4ను ]రF పKేకపరచు" య ండ(f.
12 అందుక; సమజక;లందరF ఎల;%?JN అత" ఇట6 "#Sవ ె1ిuనటB
6 %ాTE
¤మ ేయవలZియ న`. 13 అPే జనుల; అTEక;లsౖ య Tx`రF, మ#Sయ

ఇపడ వరªమ బలమ %ా వచుdచున`ందున ¤మ బయట "ల;వ లమ , ఈ
ప" ±కట- #?ండ నమ లలk జరFగ న ాదు; ఈ Vషయమ లk
అTEక;లమ అప#ాధులమ ; ాబట-C సమజప 12దwలనంద#S" PÀ ప"]ద
ఉంచవలsను, 14 మన పటC ణమ లయందు ఎవ#?వరF అనZీN లను 12ం(f6 ేZి"#
9ారందరFను "రÞయాలమందు #ావలsను; మ#Sయ పKJ పటC ణమ ±క
12దwల;ను Txయ¥పతpల;ను ఈ సంగJ"బట-C మ]I వAdన ేవ"
కSనన Åపమ మ]I #ాక;ండ ¾ల%S వనటB
6 %ా 9ా#Sకcడ
#ావలsను అ"ె12uను. 15 అపడ అWా¨Áల; క;మరF(ైన ãTxxనును
Jా క;మరF(ైన యహజjయ ను మతK¤ ఆ ప"I "రÞ Pంప బ(f#S.
షpల6మ ను లయ (ైన షబ¿Ëైయ ను 9ా#SI స}య లsౖ య ం(f#S. 16
ెరనుం(f VడదలTUంన 9ారF అటB
6 ేయ%ా యజక;(ైన ఎజjKయ ను
12దwలలk ందరF పK¥xనుల;ను 9ా#S 1ితరFల Pంట- 1LరF లనుబట-C తమ తమ
1LరFల పKారమ అంద#S" 9EరF%ా ఉంA, పయవ T:ల nదట- నమ న ఈ
సంగJ" Vమ#Sîంచుటక; కcరFdం(f#S. 17 nదట- T:ల nదట- న మ న
అనZీN లను 12ం(f6 ేZి"న 9ారంద#S సంగJ 9ారF సమపN మ ేZి#S. 18
యజక;ల వంశమ లk అనZీN లను 12ం(f6 ేZి" య న`టB
6 కనబ(fన9ారF
ఎవరన%ాãజjxక; క;మరF(ైన Pషవ వంశమ లkను, అత"
సదరFల లkను మయWయయ , ఎÚPQజ?రFను, య#§బ ను
%?దలయ ను. 19 రF తమ ´µరలను ప#Sతంెదమ" మట PAd#S.
మ#Sయ 9ారF అప#ాధులsౖ య న`ందున అప#ాధ Vషయమ లk మందలk ఒక
టäC ల;ను ె>6ంA#S. 20 ఇ¤4రF వంశమ లk హTx జ?బx 21 }#§మ

వంశమ లk మయWయ ఏÚయ Ì2మయ PQ¨ßPల; ఉè య, 22 పషరF
వంశమ లk ఎలk PT:ౖ మయWయ ఇా4Pల; T:తTEల; ãజjబµదు
ఎలWా, 23 లయ లలk ãజjబµదు Ìి] ?>x అను ?లయ 12తహయ
6 మ
యx ఎÚPQజ?రF, 24 %ాయక;లలk ఎలÌీబ , x రాలక;లలk షలc
ెలsమ ఊ#S అను9ారF. 25 ఇWా\PÚయ లలk ఎవ#?వరన%ా ప#షp
వంశమ లk రమ Pyè య మÚయ ]య!ను ఎ>PజరF మÚయ,
బ¿Txయ, 26 ఏలమ వంశమ లk మతN Tx జ?క#ా PQ¨ßPల; అáw
PQ#³¹తp ఏÚయ. 27 జత
N వంశమ లk ఎలkPT:ౖ ఎలÌీబ మతN Tx
PQ#³¹తp జjబµదు అyజj. 28 బéబ¿ౖ వంశమ లk PQ}Txను హనTx
జబËP అx6P, 29 బµ వంశమ లk షpల6మ మలc
6 క; అxయ
యషబ Ì2యల; 30 #ా¹తp, పహ4 యబ వంశమ లk అx` ?లల;
బ¿Txయ మయWయ మతN Tx బ¿సలల; ëనూ`P మనÌLª , 31 }#Sమ
వంశమ లk ఎÚPQజ?రF ఇÌీª య మÚయ Ì2మయ 32 Ìి¹ను బ¿Tx]ను
మలc
6 క; Ì2మ#ా, 33 }షpమ వంశమ లk మెN T:ౖ మతN xN జjబµదు
ఎÚ1LలsటB PQ#³ మనÌLª Ìి], 34 బµ వంశమ లk మయై అమÖమ
ఊPల; 35 బ¿Txయ బéx ?లcహÑ 36 వTx #³¹తp ఎలÌీబ 37
మతN Tx మెN T:ౖ యహWావ 38 బµ ëనూ`P Ìి] 39 Ìిలsమ Txxను
అxయ 40 మక`దËP ా ా#ాP 41 అజ#³ల; Ì2లsమ Ì2మ#ా 42
షలc
6 మ అమ#ా ãZLప 43 T:బ¢ వంశమ లk PQ¨ßPల; మJN x
జjబµదు జ?áTx యదw P ã9Eల; బ¿Txయ అను9ారF 44 రందరFను
అనZీN లను 12ం(f6 ేZి" య ం(f#S. ఈ ZీN లలk ందరF 1ిల6ల; గల9ారF.

T:¨¼మ  1
1 హకల క;మరF(ైన T:¨¼మ±క చరల;. ఇరFవయవ సంవతqరమ లk
IZL6వ మసమ న TEను షషను Åటలk ఉండ%ా 2 Tx సదరFలలk
హTxయను ఒకడను యదులలk ందరFను వAd#S. ెరపటC బ(fన
Wషమ లk త1ిuంచు"న యదులను గ#Sdయ , PQరషలమ ను
గ#Sdయ TEను 9ా#S నడగ%ా 3 9ారFెరపటC బ(fన9ా#Sలk WÌింAన9ారF ఆ
ేశమ లk బహÑ%ా శ\మను "ందను ందుచుTx`రF; మ#Sయ PQర
షలమ ±క ాKారమ పడోKయబ(fన; x" గ మ4మ ల;ను అ%S`ేత
ాలd బ(fనవ" Tx ె1ిu#S. 4 ఈ మటల; V"నపడ TEను కcరFdం(f
P(fd, "` నమ ల; దుఃఖమ  ఉప9ాసమ ం(f, ఆాశమంద> ేవ"
PQదుట Vజj®పన ేZిJ". 5 ఎట6 న%ాఆాశమందున` ే9ా PQ9ా,
భయంకరFడ9:ౖన %tపu ే9ా, "ను` 1LK!ంA  ఆజ® లను అనుస#SంA
నడచు9ా#S" కటµfంA 9ా#S "బంధనను ZిÍ రపరచు9ా(x, 6  ెV±%S¶ 
TEతKమ ల; ెరA  స"`¥" 9ా#ాతKమ  xసులsౖన ఇWా\PÚయ ల
పmమ %ా TEను ేయ ాKరÍన అం%§ క#Sంచుమ . క; V#ధమ గ ాపమ ేZిన
ఇWా\Pల; క;మరFల ోషమ ను TEను ఒపనుచుTx`ను. TEనును Tx తం(fK
Pంట-9ారFను ాపమ ేZియ Tx`మ . 7  PQదుట బహÑ అసహమ %ా
పKవ#SNంAJVు,  ZLవక; (ైన ¹ÌLేత వ "రÞPంAన ఆజ® లT:ౖనను కటC డల
T:ౖనను VధులT:ౖనను ¤మ %?rనక JVు. 8  ZLవక;(ైన ¹ÌL వ
Z2లVAdనమటను జj®పకమ ెచుd నుమ ; అేదన%ా]రF అప#ాధమ

ేZినPQడల జనులలk"I !మ 4ను ెదర %tటBCదును. 9 అPే ]రF
Tx9:ౖప J#S%S Tx ఆజ® లను అనుస#SంA న(fAనPQడల, భగంతమ లవరక;
]రF >9Eయబ(fనను అకడనుం(f స} !మ 4నుకc#Sd, Tx Txమమ
ఉంచుటక; TEను ఏరuరచు"న సÍ లమ నక; !మ 4ను ర1ిuం ెదన" వ
Z2లVAdJV గx. 10 AతN %Sంచుమ , వ  మ} పK´µవమ ను చూ1ి, 
బµహÑబలమ ేత V(f1ింAన  xసులగ  జనుల; #³. 11 PQ9ా
ెV±%S¶  xసుడT:ౖన Tx nఱÃ ను,  Txమమ ను భయభక;Nల
ఘనపరచుటయందు ఆనంంచు  xసుల nఱÃ ను ఆల IంA, ఈ నమందు
 xసు" ఆలkచన సఫలపరA, ఈ మనుషpడ Txయందు దయచూపనటB
6
అను గ\¨©ంచుమ" "ను` బJమల;నుచుTx`ను, అ" ాK#SÍంAJ". TEను
#ాàనక; %ST:` అంంచు9ాడT:ౖ య ంట-".
T:¨¼మ  2
1 అటBతరF9ాత అరN హషసN #ాà ఏల;బ(fాలమ న ఇరFవయవ
సంవతqరమ లk ¯ాను మసమందు #ాà xKÔరసమ xKగవలsన"
చూచుచుండ%ా TEను xKÔరసమ ¬Zి" #ాàనక; అంంAJ". అంతక;
పర మ TET:న`డను అత"PQదుట Vxరమ %ా ఉండలదు. 2 ా%ా
#ాàక; 9ా¥లదు గx,  మ ఖమ Vxరమ %ా ఉన`ే!? 
హృదయదుఃఖమ ేతTE అ క>%Sనద" Tx అన%ా 3 TEను !గ ల
భయప(f#ాà AరంyV యగ ను%ాక, Tx 1ితరFల సమధుల;ండ పటC ణమ
ా(ైP, x" గ మ4మ ల;ను అ%S`ేత ాలdబ(f య ండ%ా Txక;

దుఃఖమ ఖమ లకవTx అ" #ాà అంట-". 4 అపడ #ాàఏ! ావలZి
వ మనV ేయ చుTx`వ" నన`డగ%ా, TEను ఆాశమంద> ేవ"I ాKరÍన
ేZి 5 #ాà సమ ఖమందు TEను దయంనPQడల, Tx 1ితరFల
సమధుల;ండ పటC ణమ ను J#S%S కటBCనటB
6 %ా నను` యxేశమ నక;
పంపడ" 9EడనుచుTx`న" TEను మనV ేZిJ". 6 అందుక; #ాà #ాణÝ తన
±దw కcరFd"య ండ%ా పKయణమ ఎ"`నమ ల; పటBCను? వ
ఎపడ J#S%S వెdదవ" అ(f%?ను. TEను ఇంత ాలమ" ె1ిuనపడ #ాà
నను` పంపటక; AతN మ గల9ా(xPQను. 7 ఇయ %ాక #ాà TE "ట6 ంట-"
#ాàన కనుకcలే యxేశమ న TEను ేరFవరక; నను`
xట-ంచునటB
6 %ా న యవతల నున` అ¥ారFలక; x×దులను, 8
పటC ణాKారమ నక;ను, మంరమ  సంబం¥ంAన Åటగ మ4మ లక;ను,
TEను పK9Ehంపబ¢వ ఇంట-I", దూలమ ల; మÖనుల; ఇచుdనటB
6 %ా #ాà%ా#S
అడవలను ాయ ఆ¯ాపనక; ఒక x×దును ఇయ డ" అ(f%SJ"; ఆలగ
Txక; డ%ా ఉం(f Txక; కృప చూపచున` Tx ేవ" కరFణx హసN మ ల
#ాà Tx మనV ఆలIంెను. 9 తరF9ాత TEను న యవతలనున`
అ¥ారFల±దw క; వAd 9ా#SI #ాà±క x×దులను అపu%SంAJ". #ాà
Txకcడ ZLTx¥పతpలను గ ఱÃ ప#ðతpలను పం1ింెను. 10 #య (ైన
సనËల6 టBను, అ¹4య (ైన టùáయ అను xసుడను ఇWా\PÚయ లక;
³మమ కల;గజ³య ఒకడ వెdన" V" బహÑ%ా దుఃఖప(f#S. 11 అంతట TEను
PQరషలమ నక; వAd మడ నమ ల; అకడTE య ం(f 12 #ాJKయందు
TEనును Txకcడ నున` ందరFను లAJVు. PQరషలమ నుగ#Sd

ేవడ Tx హృదయమందు పట-C ంAన ఆలkచననుTET:వ#ST:ౖనను ెపuలదు.
మ#Sయ TEను ఎIయ న` పవతపu మ#S P పవను Tx±దw ఉండ
లదు. 13 TEను #ాJKాలమందు లkయx రమ గ ండ భ జంగప
బµVPQదుట-I" 12ంట x రమ దగ¶ రక;ను P, పడోKయబ(fన
PQరషలమ ±క ాKా రమ లను చూడ%ా x" గ మ4మ ల; అ%S`ేత
ాలdబ(f య ం(ెను. 14 తరF9ాత TEను బ గ¶ గ మ4మ నక; వAd #ాà
ÅTEట-I" 9:È6J" %ా", TEను ఎIయ న` పవ వటక; ఎడమ
లకPQను. 15 TEను #ాJK యందు మడగ దగ¶ రనుం(f P ాKారమ ను
చూAన]దట 9:నుకక; మర> లkయ గ మ4మ లk బ(f J#S%S వAdJ". 16
అPే TEను ఎచdట-I 9:È6న P! ేZిన అ¥ారFలక; ె>యలదు.
యదుల³ %ా" యజక;ల³ %ా" యజమనుల³ %ా" అ¥ారFల³ %ా"
ప"ేయ ఇతరన9ా#S³ %ా" TEను ఆ సంగJ ె1ిu య ండలదు. 17 అPే
9ా#S TE"ట6 ంట-"మనక; క>%Sన శ\మ ]క; ె>Zియ న`, PQరషలమ
ఎటB
6 ా(ైPQT° x" గ మ4మ ల; అ%S`ేత ఎటB
6 ాలdబ(ెT° ]రF
చూAయ Tx`రF, మనక; ఇక]దట "ంద #ాక;ండ PQరషలమ ±క
ాKారమ ను మరల కటBCదమ రం(f. 18 ఇయ %ాక Txక; స}యమ ేయ
ేవ" కరFణxహసN మ ను గ#Sdయ , #ాà Txక; Z2లVAdన మటల"`య
TEను 9ా#S ె1ిuJ". అందుక; 9ారFమనమ కటBCటక; పనుందమ రండ"
ె1ిu PÀ మంAారమ ేయ ట?r బలమ ెచుd"#S. 19 అPే
#య (ైన సనËల6 టBను, అ¹4 య (ైన xసుడగ టùáయ
అను9ాడను, అరáయ (ైన %?Ì2మ ను ఆ మట V"నపడ మమ 4ను

¨Áళన ేZి మ ప" తృణ÷క#SంA]రF ేయ ప"P!ట-? #ాà]ద
JరFగ బµటB ేయ దు#ా అ" ె1ిu#S. 20 అందుక; TEనుఆాశమందు
"9ాZిPQన ేవడ xTE మ యత`మ ను సఫలమ ేయ ను గనుక
ఆయన xసులన ¤మ కటBCటక; పనునుచుTx`మ ,
PQరషలమ నందు ]క; ´µగనను స తంతKనను జj®పక సూచనPQనను
లద" పKతpతN ర!AdJ".
T:¨¼మ  3
1 పK¥xనయజక;(ైన ఎలÌీబ ను అత" సదరFలsౖన యజక;ల;ను లA
%tఱÃ ల గ మ4మ ను కట-C పKJÌి¡ ంA తల;పల; ">1ి#S. హ¤4య %పరమ
వరక;ను హన TEల; %పరమ వరక;ను ాKారమ నుకట-C పKJÌి¡ ంA#S. 2 అత"
ఆను" PQ#SÅ పటC ణప9ారF కట-C #S; 9ా#S" ఆను" ఇ] క;మరF(ైన
జకcరF కటMC ను; 3 మతq~ప గ మ4మ ను హZ2qTxయ వంశసుÍల;కట-C #S;
మ#Sయ 9ారF x"I దూలమ లను ఎJN తల;పల; ">1ి xళమ లను
గ(fయలను ఆమ#Sd#S. 4 9ా#S" ఆను" హÅàనక; పట-C న ఊ#Sయ
క;మరF(ైన #³¹తpను, 9ా#S" ఆను" ÌLజబ¿Pల;నక; పట-C న బ¿#?ా
క;మరF(ైన షpల6మ ను, 9ా#S" ఆను" బయTxక;మరF(ైన ¯ాోక;ను,
5 9ా#S" ఆను" ెÅయ ల;ను బµగ ేZి#S. అPే జనుల అ¥ారFల;
తమ పKభ వ ప"ేయ TUపనక P#S. 6 ాత గ మ4మ ను
బµగ ేయ 9ారF ఎవరన%ా ాT:య క;మరF(ైన PQయxయ ను
బ¿¯x క;మరF(ైన షpల6 మ ను x"I దూలమ లను ఎJN తల;పల;

">1ి xళమ లను గ(fయలను అమ#Sd#S. 7 9ా#S" ఆను" %Sëã
య ల;ను !¯ాu9ారFను %Sëãయ (ైన లటµ య ను
¤#T°¬య (ైన యోనును ఏట- Pవతలనున` అ¥ా#S
Txయ1ీఠమ ంచబడ సÍ లమ వరక; బµగ ేZి#S. 8 9ా#S" ఆను" బం%ారప
ప"9ా#S సంబం¥PQన హరúయ క;మరF(ైన ఉyè Pల; బµగ ేయ 9ా(ై
య ం(ెను. అత" ఆను" ఔషధజj®"యగ హనTx ప" జరFపచుం(ెను.
PQరషలమ ±క 9:డల;u %డవరక; x" నుండ"Ad#S. 9 9ా#S" ఆను"
PQరషలమ లk సగమ ´µగమ నక; అ¥పJPQన హÉరF క;మరF(ైన
#?âాయ బµగ ేZ2ను. 10 9ా#S" ఆను" తన Pంట-I ఎదురF%ా హరమప
కమరF(ైన PQxయ బµగ ేZ2ను, అత" ఆను" హషబ¿`య క;మరF(ైన
హట
C షp ప" జరFప9ా(ై య ం(ెను. 11 #?ండవ ´µగమ ను అ%S`గ ండమ ల
%పరమ ను }#Sమ క;మరF(ైన మÚయయ ను పహ4యబ
క;మరF(ైన హష
ª బ ను బµగ ేZి#S. 12 9ా#S" ఆను" PQరషలమ లk
సగమ నక; అ¥పJPQన హలk6¨¼షp క;మరF(ైన షలc
6 మ ను ఆత"
క;మ#?Nల;ను బµగ ేZి#S. 13 లkయx రమ ను }నూనును జjT°హ
ాపరసుÍల;ను బµగ ేZి కట-C నతరF9ాత x"I తల;పలను xళమ లను
గ(fయలను అమ#Sd#S. ఇయ %ాక 12ంటx రమ వరక;ండ %డ
9:Pమరల దనుక 9ారFకట-C #S. 14 బéìహ?#?మ పKేశమ నక; అ¥పJPQన
#³ాబ క;మరF(ైన మÚయ 12ంటగ మ4 మ ను బµగ ేZ2ను, ఆతడ x"
కట-C న తరF9ాత x"I తల;పల; ">1ి xళమ లను గ(fయలను అమ#?dను
15 అటB 9:నుక !¯ాu పKేశమ నక; అ¥పJPQన లkúజ? క;మరF (ైన

షలc
6 మ ¥xర±క గ మ4మ ను బµగ ేZి కట-C న తరF9ాత x"I తల;పల;
">1ి xళమ లను గ(fయలను అమ#?dను. ఇయ %ాక xదు
పటC ణమ నుం(f I\ందక; వ ట6వరక; #ాà ట±దw నున` Zిలkయమ
మడగ ±క %డను అతడ కటMC ను. 16 అత" ఆను" బéతqరFలk సగమ
´µగమ నక; అ¥పJయ అ¸Ëక; క;మరFడT:ౖన T:¨¼మ బµగ ేZ2ను.
అతడ xదు సమధులక; ఎదురF%ానున` సÍ లమ లవరక;ను కటC బ(fన
ÅTEట-వరక;ను ప#ాక\మWాల;ల Pండ6 సÍ లమ వరక;ను కటMC ను. 17 అత"
ఆను" లయ లలk బµ క;మరF(ైన #?హÉమ బµగ ేZ2ను; అత"
ఆను" తన ´µగమ లk ?Pల±క సగమ ´µగమ నక; అ¥పJPQన
హషబµ బµగ ేయ 9ా(xPQను. 18 అత" ఆను" 9ా#S సదరFలsౖన
¨ÁTxxదు క;మరF(ైన బ9:ౖ బµగ ేZ2ను. అతడ ?PÀలలk సగమ
´µగమ నక; అ¥పJ%ా ఉం(ెను. 19 అత" ఆను" !¯ాuక; అ¥ పJయ
Pషవక; క;మరFడT:ౖన ఏజ?రF ఆయ ధమ ల టBC మర¶ మ నక;
ఎదురF%ానున` %డ మల;ప పKకను మ#S±క ´µగమ ను బµగ ేZ2ను. 20
అత" ఆను" ఆ %డ మల;పనుం(f పK¥xనయజక;(ైన ఎలÌీబ
ఇంట-x రమ వరక; ఉన` మ#S±క ´µగమ ను జబËP క;మరF(ైన
బµరక; ఆసIN బµగ ేZ2ను. 21 అత" ఆను" ఎలÌీబ ఇంటx రమ నుం(f ఆ Pంట- నవరక; హÅàనక; పట-C న ఊ#Sయ క;మరF(ైన
#³¹తp బµగ ేZ2ను. 22 అత"" ఆను" ±#ాwను xనమ లk
"9ాసులsౖన యజక;ల; బµగ ేయ 9ా#?r#S. 23 9ా#S" ఆను" తమ Pంట?దురF%ా బ¿Tx]ను హష
ª బ అను 9ారF బµగ ేZి#S; 9ా#S" ఆను" తన

Pంట-±దw అనTxక; పట-C న మయWయ క;మరF(ైన అజ#ా బµగ ేZ2ను.
24 అత" ఆను" అజ#ా Pల;
6 nదల;" %డ మల;ప మలవరక;ను
¨ÁTxxదు క;మరF(ైన ëనూ`P మ#S±క ´µగమ ను బµగ ేZ2ను. 25
అత" ఆను" %డ మÈ6 న క;న ెర¯ాల దగ¶ ర #ాà నగరFలk "ల;చు
మ}%పరమ వరక; ఊజ?ౖ క;మరF(ైన ాలల; బµగ ేయ 9ా(xPQను;
అత" ఆను" ప#షp క;మరF(ైన 12xయ బµగ ేZ2ను. 26 ఓ12ల;లkనున`
T:¬య ల; తరFu9:ౖప ట- గ మ4మ పKకను x"I సంబం¥ంAన
%పరమ దగ¶ రను బµగ ేZి#S. 27 9ా#S" ఆను" ఓ12ల; %డవరక; %tపu
%పరమ నక; ఎదురF%ానున` మ#S±క ´µగమ ను ెÅయ ల; బµగ ేZి#S.
28 గ ఱÃ ప గ మ4మ నక; 12ౖ%ా యజక;లందరF తమ Pండ6 ?దురF%ా
బµగ ేZి#S. 29 9ా#S" ఆను" తన Pంట-I ఎదురF%ా ఇ¤4రF క;మరF(ైన
¯ాోక; బµగ ేZ2ను; అత" ఆను " తరFu x రమ ను ాయ Ì2కTx
క;మరF(ైన Ì2మయ బµగ ేZ2ను. 30 అత" ఆను" Ì2లsమ క;మరF(ైన
హనTxయ ను జjలప ఆరవ క;మరF(ైన }నూనును మ#S±క
´µగమ ను బµగ ేయ 9ా#?r#S; 9ా#S" ఆను" తన గI ఎదురF%ా బ¿#?ా
క;మరF(ైన షpల6మ బµగ ేZ2ను. 31 అత" ఆను" T:¬య ల
సÍ లమ నక;ను !ాదు x రమ నక; ఎదురF%ా నున` వరN క;ల
సÍ లమ ±క మలవరక;ను బం%ారప ప"9ా" క;మరF(ైన మÚయ
బµగ ేZ2ను. 32 మ#Sయ మలక;ను %tఱÃ ల గ మ4మ నక;ను మధను
బం%ారప ప"9ారFను వరN క;ల;ను బµగ ేZి#S.

T:¨¼మ  4
1 ¤మ %డ కటBCచున` సమxరమ V" సనËల6 టB !గ ల Åప%SంA #ðదుK(ై
యదులను ఎగxÈేZి 2 ¹Öను దండ9ా#S PQదుటను తన ZL`¨©తpల
PQదు టను ఇట6 T:నుదురËల;లsౖన PÀ యదుల; ఏ! ేయ దురF?
తమంతట x¤ PÀ ప" మ %Sంతp#ా? బల;ల; అ#SuంA
బలపరచుందు#ా?ఒక నమంే మ %Sంతp#ా?ాలdబ(fన ెతNను
క;పuల;%ాప(fన #ాళ6 ను మరల బల నV%ా ేయ దు#ా? 3 మ#Sయ
అ¹4య (ైన టùáయ అత"±దw ను ఉం(f9ారF కట-C నx"12ౖI ఒక నక
PQ%S#SనటC Pన 9ా#S #ాJ%డ ప(fవనT:ను. 4 మ ే9ా ఆలIంచుమ ,
¤మ Jర¯ారమ TUంన 9ారమ ; 9ా#S "ంద 9ా#S తలల]I
వచుdనటB
6 ేZి, 9ారF ెరపటC బ(fన9ా#?r 9ారF "వZించు ేశమ లkTE 9ా#S"
ోపనక; అపu%Sంచుమ . 5 9ారF కటBC9ా#S"బట-C క; Åపమ పట-C ంA
య ం(f#S గనుక 9ా#S ోషమ ను ప#Sహ#Sంపక;మ , PQదుట 9ా#S ాపమ ను
తp(fA 9Eయక;మ . 6 అPనను ప" ేయ టక; జనులక; మనసుq
క>%Sయ ం(ెను గనుక ¤మ %డను కటBCచుంట-!, అ సగమ ఎతp
N కటC బ(f
య ం(ెను. 7 సనËల6 టBను టùáయయ ను అరáయ ల;ను అ¹4
య ల;ను అiºయ ల;ను, PQరషలమ ±క %డల; కటC బ(ెన"య ,
áటల"`య కపuబ(ెన"య V"నపడ 8 !గ ల Åపప(f PQరషలమ
]I య దz మ నక; వAd, ప" ఆటంకపరచవలsన" 9ారందరF కటBCకట-C
మమ 4ను కలతపరచ%ా, 9 ¤మ మ ేవ"I ాKరÍనేZి, 9ా#S భయమ ేత

#ాJKంబగళØ
6 ావ> య ంAJVు. 10 అపడ యx9ారFబరFవల;
¹య 9ా#S బలమ త%S¶PQను, ఉన` ెతN V¯ాNరమ , %డ కటC లమ"
ెపu%ా, 11 మ V#ధుల;ను9ారF ె>Zినక;ండను చూడక;ండను మనమ
9ా#Sమధక; రబ(f 9ా#S" చం1ి ప" ఆటంకపరచుదమ"#S. 12 మ
శతpKవల±దw "9ాసులsౖయ న` యదుల; వAdనల; క;లనుం(f ]రF
మ స}యమ నక; #ావలsన" మట- మట-I మ ెపu%ా 13 అందు
"!తN మ %డ9:నుక నున` గ వ సÍ లమ లలkను 12ౖనున` సÍ లమ లలkను
జనులను 9ా#S 9ా#S క;టBంబమ ల పKారమ %ా 9ా#S కతp
N లను 9ా#S
PÀటMలను 9ా#S Vండ6 ను ">1ిJ". 14 అంతట TEను లA చూA
పK¥xనులను అ¥ారFలను జనులను9ా#SI ]రF భయపడక;(f, మ}
ఘనుడను భయంకరFడనగ PQ9ాను జj®పకమ ేZి", ]
సదరFల పmమ %ాను ] క;మరFల పmమ %ాను ] క;మ#?Nల
పmమ %ాను ] ´µరల పmమ %ాను ] "9ాసమ ]క;ండనటB
6 య దz మ
ేయ (f అంట-". 15 9ా#S ãచన మక; ె>యబ(ెన"య , ేవడ x""
వరÍమ ేZ2న"య మ శతpKవల; సమxరమ Vన%ా, మలk పKJ9ాడను
తన ప"I %డదగ¶ రక; వెdను. 16 అPే అపuట-నుం(f Tx ప" 9ా#Sలk
సగమ మం ప"ేయ చు వAd#S, సగమ మం PÀటMల;ను బలs6మ ల;ను
Vండ6ను కవచమ ల;ను ధ#SంAన9ా#?r వAd#S; అ¥ారFల; యదులలk ఆ
య Pంట-9ా#S 9:నుక ">A#S. 17 %డ కటBC9ారFను బరFవల;
¹య 9ారFను బరFవల; ఎతp
N 9ారFను, ఒకరF ఒక ేJ ప"ేZి ఒక
ేJ ఆయ ధమ పటBC" య ం(f#S. 18 మ#Sయ కటBC9ా#Sలk ఒకడ తన

కJN " నడమ నక; ë%Sంచు" %డ కటBCచు వెdను, బµా ఊదు9ాడ
Tx±దw ">ెను. 19 అపడ TEను పK¥xనులను అ¥ారFలను
!%S>న9ా#Sను ఇట6 ంట-"ప" !I> %tపu, మనమ %డ]ద ఒక#tక#SI
xల PQడమ %ా ఉTx`మ 20 గనుక ఏ సÍ లమ లk ]క; బµాTxదమ
VనబడT° అక(fI మ దగ¶ రక; రం(f, మన ేవడ మన పmమ %ా
య దz మ ేయ ను. 21 ఆ పKారమ ¤మ ప"యందు పKయసప(fJVు;
సగమ మం ఉద యమ nదల;" నmతKమ ల; అగ పడవరక; ఈటMల;
పటBC"#S. 22 మ#Sయ ఆ ాలమందు TEను జనులపKJ9ాడ తన ప"
9ా"కcడ PQరషలమ లk బస ేయవలsను, అపడ 9ారF #ాJK మక;
ాప%ా నుందురF, పగల; ప"ేయ దుర" ె1ిuJ". 23 ఈలగ న TEను %ా"
Tx బంధువల; %ా" Tx ప"9ారF %ా" Tx 9:ంబ(fయ న` ా#ా9ారF %ా"
ఉదుక;నుటక; తపu మ#S ే"I" మ వసN మ లను ¬Zి9Eయలదు.
T:¨¼మ  5
1 తమ సదరFలsౖన యదుల ]ద జనుల;ను 9ా#S ´µరల;ను కSనన
Óి#ాదుేZి#S. 2 ఏదన%ా ందరF ¤మ ను మ క;మరFల;ను మ
క;మ#?Nల;ను అTEక; లమ . అందుేత ¤మ J" బKదుక;టక; ¥xనమ
]±దw ¬Zి ందుమ"#S. 3 మ#SందరFÔమ మ న`ందున మ భమ లను
xKmటలను మPండ6 ను క;దువ 12ట-CJVు గనుక ]±దw ¥xనమ
¬Zిందు మ"#S. 4 మ#SందరF#ాà%ా#SI పను` ె>6ంచుట?r మ
భమ ల]దను మ xKmటల]దను ¤మ అప ేZిJVు. 5 మ ాKణమ

మ సదరFల ాKణమ వంట- ాx? మ 1ిల6ల; 9ా#S 1ిల6లను >న 9ారF
ా#ా? మ క;మరFలను మ క;మ#?Nలను xసు లగ ట?r అపu%SంపవలZి
వెdను; ఇపuట-I" మ క;మ#?N లలk ందరF xసత మ లk నుTx`రF, మ
భమ ల;ను మ xKmటల;ను అనులవశమ న నుండ%ా 9ా#S"
V(f1ించుటక; మక; శIN xలక;న`ద" ెపu%ా 6 9ా#S Óి#ాదును ఈ
మటలను TEను V"నపడ !గ ల Åపప(fJ". 7 అంతట Txలk TETE
ãచనేZి పK¥xనులను అ¥ారFలను గw ంA]రF ] సదరFల±దw
వ(fi పచుdనుచుTx`ర" ె1ిu 9ా#S" ఆటంకపరచుట?r మ} సమజమ ను
సమకc#Sd 8 అనులక; అమ4బ(fన మ సదరFలsౖన యదులను మ
శINల ¤మ V(f1ింAJVు, ]రF ] సదరFలను అమ 4దు#ా? 9ారF
మనక; అమ4బడవచుdTx? అ" 9ా#S ెపu%ా, 9ారF ఏ!య ెపuలక
ఊరక;ం(f#S. 9 మ#Sయ TEను]రF ేయ న మంA ాదు, మన శతpKవలsౖన
అనుల "ందనుబట-C మన ేవ"I భయప(f ]రF పKవ#SNంప కcడx? 10
TEనును Tx బంధువల;ను Tx xసుల;నుకcడ ఆలగ నTE 9ా#SI ¯మ 4ను
¥xనమ ను అప%ా ఇAdJVు; ఆ అప పచుdనక;ందమ . 11 ఈ
నమ లkTE 9ా#S±దw ]రF అపహ#SంAన భమ లను xKmటలను
ఒÚవటలను 9ా#S Pండ6 ను 9ా#SI అప%ా ఇAdన ¯మ 4లkను
¥xనమ లkను xKÔరసమ లkను నూT:లkను నూరవ´µగమ ను 9ా#SI మరల
అపu%Sంచుడ" TEను !మ 4ను బJమల;చుTx`ను అంట-". 12 అందుక;
9ారFవ ె1ిuనపKార¤ Pవ"`య ఇAd9EZి 9ా#S±దw ఏ!య
Åరమ"#S. అంతట TEను యజక;లను 1ి>A ఈ 9ా%ాwన పKారమ

జ#S%Sంచుటక; 9ా#Sేత పKమణమ ేPంAJ". 13 మ#Sయ TEను Tx ఒ(f"
దు>1ిఈ పKార¤ ేవడ ఈ 9ా%ాwనమ T:ర9Eరd" పKJ9ా"" తన Pంట-లk
ఉండకయ తన ప" మ %Sంప కయ నుండనటB
6 దు>1ి9Eయ ను; ఇటBవలs
9ాడ దు>1ి 9Eయబ(f P!య ల"9ాడ%ా ేయబడను%ాక" ెపu%ా,
సమజక;లందరF ఆలగ కల;గ ను%ాక అ" ె1ిu PQ9ాను సు
N JంA#S.
జనులందరFను ఈ మట పనTE జ#S%SంA#S. 14 మ#Sయ TEను
యxేశమ లk 9ా#SI అ¥ా#S%ా "రÞPంపబ(fనాలమ nదల;",
అన%ా అరN హషసN #ాà ఏల;బ(fయందు ఇరFవయవ సంవతqరమ
nదల;" మ పu#?ండవ సంవతqరమ వరక; పం(ెKండ సంవతqరమ ల;
అ¥ా#SI #ావలZిన ¯మ 4ను TEను%ా" Tx బంధువల;%ా" ¬Zినలదు. 15
అPే Txక; మ ందు%ానుం(fన అ¥ారFల; జనుల±దw నుం(f ఆ}రమ ను
xKÔరసమ ను నల;వ తpలమ ల 9:ం(f" ¬Zినుచు వAd#S; 9ా#S ప"9ారF
స} జనుల ]ద ´µరమ ¹పచు వAd#S, అPే ేవ" భయమ ేత
TETxలగ న ేయలదు. 16 ఇయ %ాక TEను ఈ %డప" ేయ%ా Tx
ప"9ారFను ఆ ప"ేయ చు వAd#S. 17 భ! సంాంచు"న9ారమ
ామ ; Tx ´¢జనప బల6 ±దw మ చుటBCనున` అనజనులలkనుం(f వAdన
9ారF %ాక యదుల;ను అ¥ారFల;ను నూట ఏబమం కcరFd"య ం(f#S.
18 Tx "!తN మ పKJ నమ ఒక PQదw ును W\ష¡న ఆరF %tఱÃ ల;ను Zిదzమ
ేయబ(ెను. ఇVయ %ాక Åళ6 ను, ప#àలక; ఒకమరF TxTxVధన
xKÔరసమ లను Zిదzమ ేZిJ". ఈ పKారమ %ా ేZినను ఈ జనుల
xసత మ బహÑ కSనమ %ా ఉం(fనందున అ¥ా#SI #ావలZిన ¯మ 4ను

TEను అ1Lfంపలదు. 19 Tx ే9ా, ఈ జనులక; TEను ేZిన సకలన
ఉపారమ లనుబట-C Txక; ¤ల; కల;గ నటB
6 %ా నను` దృÌిC ంచుమ .
T:¨¼మ  6
1 TEను ఇంకను గ మ4మ లక; తల;పల; "ల;పకమ ందు%ా x"లk
áటల;లక;ండ సంపరÞమ %ా %డను కట-C య ండ%ా, సనËల6 టBను
టùáయయ ను అరáయ (ైన %?Ì2మ ను మ శతpKవలలk !%S>న9ారFను
V" 2 సనËల6 టBను %?Ì2మ ను Txక; ఏో }" ేయ టక; ఆలkAంAఓT°
xనమందున` %ా\మమ లలk ఒక x" దగ¶ ర మనమ క>Zిందమ రండ"
Tx±దw క; వరN మనమ పం1ి#S. 3 అందుక; TEనుTEను ేయ ప" %tపu,
x"V(fA ]± దw క; వచుdట?r TEను x" T:ందుక; ఆపవలsను? TEను
#ాలన" ెపటక; దూతలను పం1ిJ". 4 9ారF ఆలగ న Txల;గ మరFల;
Tx±దw క; వరN మనమ పంప%ా ఆ పKార¤ TEను మరల పKతp తN ర!AdJ".
5 అంతట అPదవమరF సనËల6 టB తన ప"9ా" x #ా V1ిuయ న` ±క
పJKకను Tx±దw క; పం12ను. 6 అందులk9ా#S12ౖన #ాà%ా ఉండవలsన" వ
ాKారమ ను కటBCచుTx`వ"య , ఈ ¨Áతpవ ేతTE వను యదుల;ను
#ాà]ద JరFగ బµటB ేయ నటB
6 %ా వ ఆలkAంచుచుTx`వ"య , 7
యదు లక; #ాà%ా ఉTx`డ" "ను`గ#Sd పKకటనేయ టక;
PQరషలమ లk పKవకN లను వ "య!ంA Jవ"య nదలగ
మటల;ను#ాàనక; ఈ సంగతpల; ె>యనగ న"య nదలగ మటల;ను,
అందు"!తN మ ఇపడ మనమ ãచన ేZ2దమ రండ"య ,ఈ సంగJ

అనజనుల వదంJయ"య , x"" %?Ì2మ ెపచుTx` డ"య
9ాKయబ(ెను. 8 ఈ ప" ేయలక;ండ ¤ మశక;Nలమగ దుమను" 9ారందరF
మమ 4ను బ¿ద#Sంప ¸A#S %ా" 9 TEనుఇటBవంట- ారమ లను ¤ంత
మతKమ ను ేయ 9ారమ ామ , ట-"  మనసుqలkనుం(f వ
క>uంచుంట-వ" అత"±దw క; TEను వరN మనమ పం1ిJ". ే9ా, ఇపడ
Tx ేతpలను బలపరచుమ . 10 అటBతరF9ాత ¨Áతబéల;నక; పట-C న
ెలయ క;మరF(ైన Ì2మయ±క Pంట-I వAdJ". అతడ బయట-I
#ాక;ండ "ర»ంంపబ(ెను. అతడ#ాJK ాలమందు "ను` చంపటక; 9ారF
వెdదరF గనుక, ేవ" మంర గ#ా»లయమ లkప>I మనమ P
తల;పల; 9EZిT:దమ రండ" ెపu%ా 11 TEనుTxవంట- 9ాడ ా#SవచుdTx?
ఇంత9ాడT:ౖన TEను Tx ాKణమ ను రfంచునుట?rనను గ#ా»లయమ న
పK9Ehంప వచుdTx? TEను అందులk పK9Ehంపనంట-". 12 అపడ ేవడ అత"
పంపలద"య , టùáయయ ను సనËల6 టBను అత"I లంచ!Adనందున Tx
Vషయ PÀ పKకటన ేZ2న"య ేటగ కను%tంట-" 13 ఇందువలన Txక;
భయమ పటC %ా, TEను అతడ ె1ిuనటB
6 ేZి ాపమ లk పడదున"
అను", Tx]ద "ంద ¹ప నటB
6 %ా నను`గ#Sd ెడ9ారN పట-C ంచుటక;
9ారత"I లంచ!Ad య ం(f#S. 14 Tx ే9ా, 9ా#S I\యలనుబట-C టùáయను
సనËల6 టBను నను` భయ12టCవలsన" క"12ట-C య న` పKవకN లను, T°వx అను
పKవIN" జj®పకమ ేZినుమ . 15 ఈ పKారమ %ా ఏలcల; మసమ ఇరFవ
యPదవ నమందు, అన%ా ఏబ#?ండ నమ లక; ాKార మ ను కటBCట
సమపN మPQను. 16 అPే మ శతpKవల; ఈ సంగJ V"నపడను, మ

చుటBCనుండ అనజను లందరF జ#S%Sనప" చూAనపడను,9ారF బహÑ%ా
అ¥ైర ప(f#S; ఏలయన%ా ఈ ప" మ ేవ"వలన జ#S%Sనద" 9ారF
ె>Zి"#S. 17 ఆ నమ లలk యదుల పK¥xనుల; టùáయ ±దw క; మటమట-I పJKకల; పంపచు వAd#S; అతడను 9ా#SI పJKకల; పంపచుం(ెను. 18
అతడ ఆరహÑ క;మరF(ైన Ì2కTxక; అల;
6 డ. ఇయ %ాక ã}Txను
అను తన క;మరFడ బ¿#?ా క;మరF (ైన షpల6మ క;మ#?Nను
V9ాహమ ేZి"య ం(ెను గనుక యదులలk అTEక;ల; అత" పmమ న
నుం(ెదమ" పKమణమ ేZి#S. 19 9ారF Tx PQదుట అత"
గ ణxJశయమ లనుగ#Sd మటలడచువAd#S, TEను ె1ిuన మటల; ఆత"I
ె>యజ³Zి#S. నను` భయ12టC Bట³ టùáయ పJKకల; పం12ను.
T:¨¼మ  7
1 TEను ాKారమ ను కట-C తల;పల; ">1ి, x ర ాలక;లను %ాయక;లను
లయ లను "య!ంAన 1ిమ4ట 2 Tx సదరF(ైన హTxI", Åటక;
అ¥పJPQన హనTxక;ను PQరషలమ 12ౖన అ¥ ారమ ఇAdJ". హనTx
నమ4కన మనుషpడ, అంద#SకంటM ఎక;వ%ా ేవ"PQదుట భయభక;Nల;
గల9ాడ. 3 అపడ TEనుబµగ %ా Kెw క; వరక; PQరషలమ ±క
గ మ4మ ల తల;పల; Jయకcడదు;మ#Sయ జనుల; దగ¶ ర
"ల;వబ(fయ ండ%ా తల;పల; 9EZి అడi గ(fయల; 9ాట-I 9Eయవలsన"య ,
ఇయ %ాక PQరషలమ ాపరసుÍ లందరF తమ తమ ావ>
వంతpలనుబట-C తమ Pండ6 క; ఎదురF%ా ాచునుటక; ావ>

"య!ంపవలsన"య ె1ిuJ". 4 అపuట-లk ఆ పటC ణమ !గ ల
VWాలమ %ాను 12దw%ాను ఉం(ెను%ా" x"లk జనుల; w %ా ఉం(f#S, Pండ6
ఇంక కటC బడలదు. 5 జనసంఖేయ నటB
6 Tx ేవడ Tx హృదయమ లk
తలంప పట-C ంప%ా, పK¥xనులను అ¥ారFలను జనులను TEను సమకc#SdJ".
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PQ9ాక; పKJÌి¡ త నమ" జనుల ె1ిu#S. 10 మ#Sయ అతడ 9ా#S
"ట6 T:నుపదం(f, \V న మంసమ భfంచు(f, మధురనx" ానమ
ేయ (f, ఇవరక; తమరక; ఏ!య Zిదzమ ేZిన" 9ా#SI వంతpల;
పం1ించు(f. ఏలయన%ా ఈ నమ మన పKభ వనక; పKJÌి¡ తమPQను, ]రF
దుఃఖ పడక;(f,PQ9ాయందు ఆనంంచుటవలన ]రF బల nందుదురF.
11 ఆలగ న లయ ల; జనులంద#S" ఓx#Sd ]రF దుఃఖమ మను(f,ఇ
ప#Sదz నమ ,]రF దుఃఖ పడకcడద" 9ా#S అ"#S. 12 ఆ తరF9ాత జనుల;
తమక; ె>యజ³యబ(fన మటల"`ట-" గ\¨©ంA, Jనుటక;ను xKగ టక;ను
ల"9ా#SI ఫల}రమ ల; పం1ించుటక;ను సంభKమమ %ా ఉండటక;ను ఎవ#S
Pండ6 క; 9ారF 9:È6#S. 13 #?ండవ నమందు జనులంద#S 12దwలలk పK¥xనులsౖన
9ారFను యజక;ల;ను లయ ల;ను ధర4WాసN గ\ంథపమటల; Vనవలsన"

WాZిN PQన ఎజjK ±దw క; కc(f వAd#S. 14 PQ9ా ¹ÌLక; దయేZిన
గ\ంథమ లk చూడ%ా, ఏడవ మసప ఉతqవాలమందు ఇWా\PÚ య ల;
పరÞWాలలk "9ాసమ ేయవలsన" 9ాKయబ(f య ండటకను %tT:ను 15
మ#Sయ 9ారF తమ పటC ణమ ల"`ట-లkను PQరషలమ లkను పKకటనేZి
ె>యజ³యవలZినేమన%ా]రF పర తమ నక; P ఒÚవ ెట6 మ4లను
అడV ఒÚవెట6 మ4లను %tంెట6 మ4లను ఈతెట6 మ4లను
గ బ రFగల 9EరF9EరF ెట6 మ4లను ెAd, 9ాKయబ(fనటB
6 %ా పరÞWాలల;
కటC వలsను. 16 ఆ పKార¤ జనుల;P మ4లను ెAd జనులందరF తమ
తమ Pండ6 ]దను తమ లk%Sళ6లkను ేవమంరప ఆవరణమ లkను టగ మ4ప ¥లkను ఎâాKPమ గ మ4ప ¥లkను పరÞWాలల; కటBC"#S. 17
మ#Sయ ెరలkనుం(f J#S%S వAdన9ా#S సమహమ ను పరÞWాలల; కటBC"
9ాట-లk కcరFdం(f#S. నూను క;మరF(ైన PQషpవ నమ ల; nదల;"
అ వరక; ఇWా\PÚయ ల; ఆలగ న ేZియ ండలదు; అపడ 9ా#SI బహÑ
సంషమ పటMC ను. 18 ఇయ %ాక nదట- నమ nదల;"
కడనమ వరక; అను నమ ఎజjK ేవ" ధర4WాసN  గ\ంథమ ను చV V"
1ించుచు వెdను. 9ారF ఈ ఉతqవమ ను ఏడ న మ లవరక; ఆచ#SంAన
తరF9ాత V¥పన ఎ"!దవ నమ న 9ారF ప#Sదz సంఘమ %ా
కcడ"#S.
T:¨¼మ  9
1 ఈ T:ల PరFవ Txల;గవ నమందు ఇWా\PÚ య ల; ఉప9ాసమ ం(f

%T:పటC ల; కటBC" తల]ద ధూÈ Zి" కc(f వAd#S. 2 ఇWా\PÚయ ల;
అన జనులంద#Sలkనుం(f పKేIంపబ(fన 9ా#?r "ల;వబ(f,తమ ాపమ లను
తమ 1ితరFల ాపమ లను ఒప"#S. 3 మ#Sయ 9ారF ఒక జjమ ZLప
xమ న` bటTE "ల;వ బ(f, తమ ేవ(ైన PQ9ా ధర4WాసN గ\ంథమ ను
చదువచు వAd#S,ఒక జjమ ZLప తమ ాపమ లను ఒప నుచు ేవ(ైన
PQ9ాక; నమ¯ారమ ేయ చు వAd#S. 4 లయ లలk Pషవ బµ
కº4Pల; Ì2బTx బ ` ÌL#³బµ బµ ?Tx అను9ారF ట6]ద "ల;వబ(f,
PQల;%?JN, తమ ేవ(ైన PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C#S. 5 అపడ లయ లsౖన
Pషవ కº4Pల; బµ హషబ¿`య ÌL#³బµ ºయ Ì2బTx 12తహయ
అను9ారF"ల;వబ(f, "రంతరమ ]క; ేవ(ైయ న` PQ9ాను
సు
N Jంచుడ" ె1ిu ఈలగ ¯NతKమ ేZి#Sసకలర చన ¯NతKమ లక; !ంAన
 ఘనన Txమమ సు
N Jంపబడను%ాక. 6 9E, అ ¬య డ9:ౖన
PQ9ా, 9E ఆాశమ ను మ}ాశమ లను 9ాట- Z2ౖనమ ను, భ!"
x"లk ఉండన అంతట-", సమ దKమ లను 9ాట-లk ఉండన అంతట-"
సృంA 9ాట-న"`ట-" ాాడ9ాడవ. ఆాశ Z2ౖనమంతయ ³
నమ¯ారమ ేయ చున`. 7 ే9ా PQ9ా, అబµKమ ను ఏరuరచు",
కÚw య ల ఊరF అను సÍ లమ నుం(f ఇవతలక; అత" ర1ిuంA అత"I
అబµK}మను 1LరF 12ట-Cన9ాడవ 9E. 8 అతడ నమ4కన మనసుqగల
9ాడ" PQ#S%S, కTxయ ల; ¨©¬Nయ ల; అ¹#§య ల; 12#Syè య ల;
PQబZీయ ల; %S#¶ ాÌీయ ల; అను9ా#S ేశమ ను అత"
సంతJ9ా#SIచుdనటB
6 ఆత" "బంధన ేZిన9ాడవ 9E. 9 వ

Jమంతpడ9:ౖ య ం(f  మటపన జ#S%SంAJV. ఐగ పNలk మ 1ితరFల;
ంన శ\మను వ చూAJV, ఎఱÃ సమ దKమ TUదw 9ా#S nఱÃ ను వ
Vంట-V. 10 ఫ#య అత" xసులందరFను అత" ేశప జనులందరFను
9ా#SPQడల బహÑ గర మ %ా పKవ#SNంAర" క; ె>య%ా వ 9ా#SPQదుట
సూచకI\యలను మహxరమ లను చూ1ింAJV. ఆలగ న ేయ టవలన
వ ఈ నమందున`టBC%ా పKZిzTUంJV. 11 మ#Sయ  జనులPQదుట
వ సమ దKమ ను V´µ%SంAనందున 9ారF సమ దKమ మధ (fTEలను
నడA#S, ఒకడ లkతpట #ాP 9EZినటB
6 9ా#S" త#S!న9ా#S"
అ%ాధజలమ లలk వ పడ9EZిJV. 12 ఇయ %ాక పగట-ాలమందు
¤ఘసN ంభమ లk ఉం(fన 9ాడవను #ాJKాలమందు 9ారF 9:ళ6వలZిన
మర¶ మ న 9:ల;%Sచుdట?r అ%S`సN ంభమ లk ఉం(fన9ాడవను అP య ం(f
9ా#S" డ"JV. 13 ZీTxP పర తమ ]I %S వAd ఆాశమ నుం(f
9ా#S మటల(f, 9ా#SI Jయ కN న Vధులను సతన ఆజ® లను ¤ల;
కరమ లsౖన కటC డలను ధర4మ లను వ దయేZిJV. 14 9ా#SI 
ప#Sదz న VWా\ంJ నమ ను ఆచ#Sంప Txజ® ఇAd  xసు(ైన ¹ÌLx #ా
ఆజ® లను కటC డలను ధర4WాసN మ ను 9ా#SI "య!ంAJV. 15 9ా#S ఆక>
¬రFdటక; ఆాశమ నుం(f ఆ}రమ ను 9ా#S xహమ ¬రFdటక;
బండలkనుం(f ఉదకమ ను ె1ిuంAJV. 9ా#SI పKమణమ ేZిన ేశమ ను
¯ా ¥ºనపరచునవలsన" 9ా#S ాజj®1ింAJV. 16 అPే 9ారFను మ
1ితరFల;ను గ#S ంA, లkబడTUల6క  ఆజ® లక; ెV±గ¶ క P#S. 17 9ారF
V¥ేయ లగ టక; మనసుq ల"9ా#?r తమ మధ వ ేZిన అదు»తమ లను

జj®పకమ ేZినక తమ మనసుqను కSనపరచు ", xమ ం(f వAdన
xసపేశమ నక; J#S%S 9:ళ6 Øటక; ఒక అ¥ా#S" ÅరF"  ]ద JరFగ
బµటB ేZి#S. అPే వ m!ంచుటక; Zిదzన ేవడవను,
దయ9ాతqలతల; గల9ాడవను, ºరWాంత మ ను బహÑ కృపయ
గల9ాడవT:ౖ య ం(f 9ా#S" Vస#Sèంపలదు. 18 9ారF ఒక తదూడను
ేZి"ఐగ పNలkనుం(f మమ 4ను ర1ిuంAన ేవడ ఇే అ" ె1ిu, క;
బహÑ Vసుక; పట-C ంAనను 19 9ారF ఎ(x#Sలk ఉండ%ా వ బహÑ V¯ాNరన
కృప క>%Sన9ాడ9:ౖ 9ా#S" Vస#Sèంపలదు; మర¶ మ గ ండ 9ా#S" డ"
వటక; పగల; ¤ఘసN ంభమ ను, x#Sలk 9ా#SI 9:ల; %Sచుdటక; #ాJK
అ%S`సN ంభమ ను 9ా#S12ౖనుం(f 9:È6క ">ెను. 20 9ా#SI ´¢¥ంచుటక; 
య పా#ాత4ను దయ ేZిJV,  VAdన మTx`ను ఇయక మనలదు; 9ా#S
xహమ నక; ఉదక!AdJV. 21 "జమ %ా అరణమ లk ఏ!య తక;వ
ాక;ండ నల;వ సంవతqరమ ల; 9ా#S" ÌింAJV. 9ా#S వసN మ ల;
ాత%S>లదు, 9ా#S ాళ6 క;9ాప #ాలదు. 22 ఇయ %ాక #ాజమ లను జన
మ లను 9ా#Sకపu%SంA, 9ా#SI స#Sహదుwల; ఏరuరAJV గనుక, 9ారF Zీను
అను ¨¼Ëను #ాà±క ేశమ ను బµానునక; #ాజ?ౖన ఓగ ±క
ేశమ ను స తంJKంచు"#S. 23 9ా#S సంతJ" ఆాశప నmతKమ లంత
V¯ాNరమ %ా ేZి, పK9EhంA స తంJKంచు నునటB
6 9ా#S 1ితరFలక; వ
9ా%ాwనమ ేZిన ేశమ లk"I 9ా#S" ర1ిuంప%ా 24 ఆ సంతJ9ారF పK9EhంA
ఆ ేశమ ను స తంJKంచు"#S. వ కTxయ లను ఆ ేశ9ాసులను
జPంA, తమక; మనసుqవAdనటB
6 ేయ టక; 9ా#S #ాàలను ఆ

ేశజనులను 9ా#S ేJI అపu%SంAJV. 25 అపడ 9ారF ాKారమ ల;గల
పటC ణ మ లను ఫలవంతన భ!" ¯ా ¥ºనపరచు", సకలన
పxరÍమ ల "ం(fయ న` Pండ6 ను తKV న బµవలను xKmటలను ఒÚవ
టలను బహÑ V¯ాNరమ %ా ఫ>ంచు ెట6ను వశపరచు"#S. ఆలగ న 9ారF
J" తృ1ిN ం మంA  మపారమ నుబట-C బహÑ%ా సంÌింA#S. 26
అPనను 9ారF అV¥ేయ లsౖ  ]ద JరFగ బµటBేZి,  ధర4WాసN మ ను లm
12టCక KZి9EZి, తటBC JరFగవలsన" తమక; పKకటన ేZిన  పKవకN లను చం1ి
క; బహÑ%ా Vసుక; పట-C ంA#S. 27 అందుేత వ 9ా#S" 9ా#S శతpKవలేJI
అపu%SంAJV. ఆ శతpKవల; 9ా#S" బµ¥ంప%ా శ\మాలమందు 9ారF క;
nఱÃ 12ట-Cనపడ ఆాశమందుండ వ ఆలIంA, 9ా#S శతpKవల ేJలkనుం(f
9ా#S" త1ిuంచుట?r  కృాసంపJN " బట-C 9ా#SI రmక;లను దయేZిJV. 28
9ారF T:మ4ంన తరF9ాత  PQదుట మరల ోKహÑల;ా%ా వ 9ా#S"
9ా#S శతpKవలేJI అపu%SంAJV; రF 9ా#S]ద అ¥ారమ ేZి#S. 9ారF
J#S%S వAd క; nఱÃ 12ట-Cనపడ ఆాశమందుండ వ ఆలంIంA 
కృపపన అTEకమరFల; 9ా#S" V(f1ింAJV. 29  ఆజ® లను Vధులను
ఒకడ ఆచ#SంAన PQడల 9ాట-వలన 9ాడ బKదుక;నుగx. 9ారF మరల 
ధర4WాసN మ ననుస#SంA నడచునటB
6 వ 9ా#S]ద ¯ాmమ ప>Iనను,
9ారF గ#S ంA  ఆజ® లక; లkబడక  Vధుల Vషయమ లk ాపలsౖ "ను`
Jరస#SంA తమ మనసుqను కSనపరచు"  మట VనకP#S. 30 వ
అTEక సంవతqరమ ల; 9ా#S" ఓ#Sd,  పKవకN లx #ా  ఆత4ేత 9ా#S]ద
¯ాmమ ప>IJV %ా" 9ారF Vనక P#S; ా%ా వ ఆయ

ేశమ లలkనున` జనుల ేJI 9ా#S" అపu%SంAJV. 31 అPే వ
మప ా#S9:ౖ య ం(f, 9ా#S" బÐJN %ా Txశనమ ేయకయ V(fA12టCకయ
ఉంట-V. "జమ %ా వ కృాక"కర మ ల;గల ేవడ9:ౖ య Tx`వ. 32 ేZిన
"బంధనను "ల; పచు కృప చూపనట-C మ} ప#ాక\మWా>Vయ భయం
కరFడవనగ మ ే9ా, అష
ª రF #ాàల నమ ల; nదల;" PÀ
నమ లవరక; మ ]I" మ #ాàల ]I" పK¥xనుల]I" మ
1ితరFల]I"  జను లంద#S]I" వAdన శ\మయంతయ  దృÌిC I
అలu మ %ా ఉండక;ండను %ాక. 33 మ ]I వAdన శ\మ ల"`ట-" చూడ%ా
వ TxయసుÍడ9E; వ సతమ %ాTE పKవ#SNంAJV ా" ¤మ
దు#ా4రF¶లJVు. 34 మ #ాàల; %ా" మ పK¥xనుల; %ా" మ యజక;ల;
%ా" మ 1ితరFల; %ా"  ధర4WాసN మ ననుస#SంA నడవలదు. వ
9ా#S]ద ప>Iన ¯ాmమ లT:ౖనను  ఆజ® లT:ౖనను 9ారF VనకP#S. 35
9ారF తమ #ాజ ప#Sాలనాలమందు వ తమ PQడల చూ1ింAన %tపu
ఉపారమ లను తలంచక, వ 9ా#SIAdన V¯ాNరమగ ఫలవంతన భ!"
అనుభVంAయ ం(fయ "ను` ZLVంపకP#S, తమ ెడ నడతల;V(fA
మరFమనసుq ంద#?r#S. 36 AతN %Sంచుమ , TEడ ¤మ xసమ లk
ఉTx`మ , x" ఫలమ ను x" సమృz " అనుభVంచునటB
6 వ మ
1ితరFలక; దయేZిన భ!యందు ¤మ xసుల య Tx`మ . 37 మ
ాపమ లనుబట-C వ మ]ద "య!ంAన #ాàలక; అ అJV¯ాNరమ %ా
ఫల !చుdచున`. 38 9ారF తమIషCమ వAdనటB
6 మ శ#§ర మ ల]దను
మ పవల]దను అ¥ారమ చూప చుTx`రF గనుక మక; xల శ\మల;

కల;గ చున`V.
T:¨¼మ  10
1 ¤మ ఒప" ె1ిuనx""బట-C ఒక ZిÍ రన "బంధన ేZి"
9ాKPంచున%ా, మ పK¥xనుల;ను లయ ల;ను యజక;ల;ను x"I
మ దKల; 9EZి#S. x"I మ దKల; 9EZిన9ా#?వరన%ా, అ¥ా#Sయగ హకల
క;మరF(ైన T:¨¼మ Zిºయ 2 Wø#ాయ అజ#ా P#§4య 3 పషరF
C షp Ì2బTx మలc
6 క;. 5 }#Sమ #³¹తp
అమ#ా మÚయ 4 హట
ఓబx 6 x"Pల; %ST:`ను బµరక; 7 షpల6మ అáయ ]య!ను
8 మయజj ëల¶ P Ì2మయ రందరFను యజక;ల;%ా ఉండ9ారF 9
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లగ నటB
6 ేశప జనులలk ఉండక;ండ తమ 4ను xమ 9EరFపరచు"న
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మ#Sయ ¤మ ేశప జనులక; మ క;మ#?Nలను ఇయకయ 9ా#S
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ేZింట-!. 33 సవ#Sంపబ(fన #tటMC Vషయమ లkను, "త T:ౖ9Eదమ
Vషయమ లkను, "తమ అ#Suంచు దహన బ> Vషయమ లkను, VWా\ంJ
నమ ల Vషయమ లkను, అమ9ాసల Vషయమ లkను, "రÞPంపబ(fన
పండగల Vషయమ లkను, పKJÌి¡ తమ లsౖన వసు
N వల Vషయమ లkను,
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*టB
6 9EZి" "రÞPంచుంట-!. 35 మ#Sయ మ భ!±క పKథమ
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ేవ" మంరమ లk ZLవేయ యజక;ల±దw క; ¤మ ¬Zి"
వచుdనటB
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"వZించునటB
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క;మరFడగ 12తహయ జనులను గ#Sdన సంగతpలను Vx#Sంచుటక;
#ాàTUదw ఉం(ెను. 25 9ాట- లమ లలkనున` పలs6ల; చూడ%ా యx
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హజరFªవల;లkను బ¿P#ª?బµలkను x"I సంబం¥ంAన పలs6లలkను 28
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ల6మ లkను 9ాట-I సంబం¥ంAన పలs6లలkను ల×షpలkను x"I
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ఆ¹క; ¨©Úయ PQxయ అను9ారF.9ారందరFను Pషవ నమ లలk
యజక;లలkను 9ా#S బంధువలలkను పK¥xనుల;%ా ఉం(f#S. 8 మ#Sయ
లయ లలk Pషవ ëనూ`P కº4Pల; ÌL#³బµ యx ¯NxK
ZLవVషయమ లk పK¥x"PQన మతN Txయ అత" బంధువల;ను. 9 మ#Sయ
బక;Ëాయ ఉ`య ను 9ా#S బంధువల;ను 9ా#SI ఎదురF వరFసలkనుం(f
ాడ9ారF. 10 Pషవ ãయ×మ ను కT:ను, ãయ×మ ఎలÌీబ ను

కT:ను, ఎలÌీబ ãయ xను కT:ను. 11 ãయx ãTxxనును కT:ను.
ãTxxను యదూ
w వను కT:ను. 12 ãయ×మ న మ లలk 1ితరFలలk
పK¥xనులsౖన9ారF యజక;లsౖ య ం(f#S. 9ా#?వరన%ా, Wø#ాయ Pంట-9ా#SI
#ాయ, P#§4య Pంట-9ా#SI హనTx 13 ఎజjK Pంట-9ా#SI షpల6మ ,
అమ#ా Pంట-9ా#SI PQ }Txను 14 Úకc Pంట-9ా#SI ãTxxను,
Ì2బTx Pంట-9ా#SI ãZLప 15 }#Sమ ఇంట-9ా#SI అx`, #ాãతp
ఇంట-9ా#SI ¨¼లP 16 ఇోw Pంట-9ా#SI జ?క#ా, %ST:`ను ఇంట-9ా#SI
షpల6మ 17 అáయ Pంట-9ా#SI , !Tx]ను ఇంట-9ా#SI ¹వx
Pంట-9ా#SI 1ిలCP. 18 ëల¶ Pంట-9ా#SI షమ4య, Ì2మయ Pంట-9ా#SI
PQ Txxను 19 ãయ#§బ ఇంట-9ా#SI మెN T:ౖ PQxయ Pంట-9ా#SI
ఉyè 20 సల6 P Pంట-9ా#SI కల6 P ఆ¹క; ఇంట-9ా#SI ఏబ¿రF 21 ¨©Úయ
Pంట-9ా#SI హషబµ, PQxయ Pంట-9ా#SI T:తTEల;. 22 ఎలÌీబ
నమ లలk లయ ల Vషయమ లk ãయx ã}Txను యదూ
w వ
క;టBంబ పK¥xనుల;%ా xఖలsౖ#S. మ#Sయ ారZీక;డగ ద#ా9Eషp
ఏల;బ(fాలమ లk 9ా#³ యజకక;టBంబ పK¥xనుల;%ా xఖలsౖ#S. 23 ఎలÌీబ
క;మరF(ైన ã}Txను నమ లవరక; అనునమ జరFగ Vషయమ ల
గ\ంథమందు 9ారF లయ ల క;టBంబ పK¥xనుల;%ా xఖలsౖ#S. 24 లయ ల
క;టBంబ పK¥xనులsౖన హషబµయ ÌL#³బµయ ను కº4Pల; క;మరF(ైన
Pషవయ ను 9ా#SI ఎదురF వరFసలk ాడ తమ బంధువలకcడ
ైవజను(ైవ xదు ±క ఆజ® నుబట-C సు
N Jాటల; ాడటక; వంతpల
పన "రÞPంపబ(f#S. 25 మతN Tx బక;Ëా ఓబx షpల6మ టలk4ను

అకcబ అను9ారF గ మ4మ ల దగ¶ రనున` పxరÍప టBCల±దw
ాపాచు x ర ాలక;ల;%ా ఉం(f#S. 26 రF ãజjxక;నక; పట-C న
Pషవ క;మరF(ైన ãయ×మ నమ లలkను అ¥ ా#SPQన
T:¨¼మనమ లలkను యజక;డను WాZిN  య నగ ఎజjK నమ లలkను ఆ
ప" జరFవచువAd#S. 27 PQరషలమ ాKారమ ను పKJÌి¡ ంచు ాల మ లk
9ారF ఆ పKJా¡xరమ ను ¯NతK%§తమ లను ాటలను స రమండల Zిx#ా
ేP xళమ లను సంషమ %ా జ#S%SంచునటB
6 లయ లను తమ సకల
సÍ లమ లలkనుం(f PQరషలమ నక; ర1ిuంచుటక; పను "#S 28 అపడ
%ాయక;ల వంశసుÍల; PQరషలమ చుటBCనున` xన భ!లkనుం(fయ
T:టùాJ ±క %ా\మమ లలk నుం(fయ కcడ" వAd#S. 29 మ#Sయ
%Sల¶ ల;±క Pంట-లkనుం(fయ , %?బ ±కయ అజj49:తp±కయ
లమ లలkనుం(fయ జనుల; వAd#S. ఏలయన%ా PQరషలమ చుటBCను
%ాయక;ల; తమక; ఊళ6 ను కటBC" య ం(f#S. 30 యజక; ల;ను
లయ ల;ను తమ 4ను xమ పVతKపరచు"న తరF9ాత జనులను
గ మ4మ లను ాKారమ ను పVతK పరA#S. 31 అటBతరF9ాత TEను యదుల
పK¥xనులను ాKారమ ]I డ" వAd ¯NతK%§తమ ల; ాడ9ా#S" #?ండ
%tపu సమహమ ల;%ా ఏరuరAJ". అందులk ఒక సమహమ క;(fపKకను
12ంట గ మ4మ 9:ౖపన ాKారమ ]దను న(fెను. 32 9ా#S9:ంబ(f
షయయ ను యదుల పK¥xనులలk సగమ మం య ను 9:È6#S. 33
మ#Sయ అజ#ాయ ఎజjKయ షpల6మ ను 34 యxయ బ¿Tx]నును
Ì2మ యయ ను P#§4యయ అను9ారF P#S. 35 యజక;ల

క;మరFలలk ందరF బµాల; ఊదుచు P#S; 9ా#?వరన%ా, ఆ¯ాప
క;మరF(ైన జకcరFనక; పట-C న ]ాయ క"న మతN Txక; పట-C న Ì2మయ
క;మరF(ైన ãTxxనునక; పట-C న జ?క#ాయ 36 అత" బంధు వలగ
Ì2మయ అజ#³ల; !లలsౖ %Sలలsౖ మP T:తTEల; యx హTx అను9ారF.
రF ైవజనుడగ xదు ±క 9ాదమ లను 9ాPంచుచు P#S;
9ా#Sమ ందర WాZిN యగ ఎజjKయ ను న(fెను. 37 9ా#SI ఎదురF%ా ఉన` ఊట
గ మ4మ దగ¶ ర xదుపరమ ±క ట6]ద xదు నగరFను xటాKారమ 9:ంబ(f తరFu9:ౖప ట- గ మ4మ వరక; P#S. 38
¯NతK%§తమ ల; ాడ9ా#S #?ండవ సమహమ 9ా#SI ఎదురF%ా న(fెను,
9ా#S9:ంబ(f TEనును 9:È6J". ాKారమ ]దనున` సగమ మం ల;మ ల
%పరమ అవతలనుం(f 9:డల;u ాKారమ వరక; 9:È6#S. 39 మ#Sయ 9ారF
ఎâాKPమ గ మ4మ అవతలనుం(fయ , ాత గ మ4మ అవతలనుం(fయ ,
మతq~ప గ మ4మ అవతల నుం(fయ , హనTEల; %పరమ నుం(fయ ,
¤య %పరమ నుం(fయ , %tఱÃ ల గ మ4మ వరక; 9:È6 బంº గృహప
గ మ4మ లk ">A#S.ఒ 40 ఆ పKార¤ ేవ" మంరమ లk ¯NతK%§తమ ల;
ాడ9ా#S #?ండ సమహ మ ల;ను TEనును, Txకcడ ఉన` అ¥ారFలలk
సగమ మంయ ">Aయ ంట-!. 41 యజక;లగ ఎల ×మ మయWయ
!Tx]ను ]ాయ ఎలkPT:ౖ జ?క#ా హనTx బµాల; పటBC"#S. 42
ఇజKహయ అను9ాడ న(f1ింప%ా మయWయ Ì2మయ ఎ>యజరF ఉyè
PQ}Txను మÚయ ఏలమ ఏజ?రFలను %ాయక;ల; ëగ¶ ర%ా ా(f#S. 43
మ#Sయ ేవడ తమక; మ}నందమ కల;గజ³Z2న" ఆ నమ న 9ారF

%tపu బల;లను అ#SuంA సంÌింA#S. 9ా#S ´µరల; 1ిల6ల;కcడ సంÌింA#S.
అందువలన PQరషలమ లk పట-C న ఆనందధ " బహÑ దూరమ నక;
Vనబ(ెను. 44 ఆ ాలమందు పxరÍ మ లక;ను పKJా¡రuణలక;ను పKథమ
ఫలమ లక;ను పయవవంతpల సంబంధన 9ాట-I" ఏరu(fన గదుల]ద
ందరF "య!ంపబ(f#S, 9ారF యజక;ల రక;ను లయ లరక;ను
ధర4Wా¯ాNను ¯ారమ %ా "రÞPంపబ(fన ´µగమ లను పటC ణమ ల
లమ లనుం(f సమకcరFdటక; "య!ంపబ(f#S; ZLవ ేయ టక;
"య!ంపబ(fన యజక;లనుబట-C య , లయ లనుబట-C య యదుల;
సంÌింA#S. 45 మ#Sయ %ాయ క;ల;ను x రాలక;ల;ను xదును అత"
క;మరF(ైన ¯లa¹నును ఆజj®1ింAనటB
6 ేవ"గ#Sdన పనులను తమ
z "గ#Sdన పనులను T:ర9EరFdచు వAd#S. 46 పర మందు xదు
నమ లలk %ాయక;ల Vషయమ లkను ¯NతK%§తమ ల Vషయమ లkను ాటల
Vషయమ లkను ఆ¯ాప1 పK¥xనుడ. 47 జ?రFబµËబ¿ల; నమ లలk TE!
T:¨¼మ నమ లలk TE! ఇWా\PÚయ లందరFను 9ా#S వంతpలపన
%ాయక;ల క;ను x రాలక;లక;ను ´¢జనపxరÍమ లను అనునమ
ఇచుdచు వAd#S. మ#Sయ 9ారF లయ ల "!తN మ అరuణలను పKJ
Ìి¡ ంచుచు వAd#S. లయ ల; అహ#ను వంశసుÍలక; 9ాట-" పKJÌి¡ ంA#S.
T:¨¼మ  13
1 ఆ నమందు 9ారF ¹ÌLగ\ంథమ జనులక;చV V"1ించ%ా అందులk
అ¹4య ల; %ా" ¹యáయ ల; %ా" ేవ"±క సమజమ ను

ఎన`ట-I ేరకcడదు. 2 9ారF అన`ానమ ల; ¬Zి" ఇWా\PÚయ లక;
ఎదురFపడక 9ా#S" శ1ించుమ" ëలమ ను KxKహపరA#S. అPనను మన
ేవడ ఆ Wాపమ ను ఆ#ా దమ %ా మ#?dన" 9ాKయబ(fనటBC కనబ(ెను. 3
ా%ా జనుల; ధర4WాసN మ ను V"నపడ !శ\ జనసమహమ ను
ఇWా\PÚయ లలkనుం(f 9:>9EZి#S. 4 ఇంతక;మ ందు మన ేవ" మంరప
గ]ద "రÞ Pంపబ(fన యజక;డగ ఎలÌీబ టùáయ బంధు త మ
కల;గజ³Zి" 5 T:ౖ9Eదమ ను ¯ాంబµKణÝ" ాతKలను %Sంజలలk పయవ
´µగమ ను \తN xKÔ రసమ ను లయ లక;ను %ాయక;లక;ను
x రాలక;ల క;ను ఏరu(fన నూT:ను యజక;లక; ేవలZిన పKJÌి¡ త
వసు
N వలను పర మ ఉంచు సÍ లమ TUదw, అత"I ఒక%tపu గ" Zిదzమ ేZి
య ం(ెను. 6 ఆ సమయమ లk TEను PQరషలమ లk ఉండలదు. ఎందుకన%ా
బబ లkను ేశప #ాజ?ౖన అరN హషసN Pల;బ(fయందు మ పu #?ండవ
సంవతqరమ న TEను #ాàను ద#SîంA "`నమ లsౖన తరF9ాత #ాàTUదw
Z2లవపచుd" 7 PQరషలమ నక; వAd ఎలÌీబ ేవ" మంరమ లk
టùá యక; ఒక గ PరuరA ేZిన ×డంతయ ె>Zి" 8 బహÑ%ా
దుఃఖప(f ఆ గలkనుం(f టùáయ±క ¯ామ%S\యంతయ అవతల ార9EZి,
గదుల"`య భKమ ేయ డ" ఆజj®1ింప%ా 9ా#ాలగ ేZి#S. 9 1ిమ4ట
మంరప ాతKలను T:ౖ9Eద పxరÍ మ లను ¯ాంబµKణÝ" TEనక(fI మరల
ె1ిuంAJ". 10 మ#Sయ లయ లక; #ావలZిన ాళØ
6 9ా#SI అందక
వటేత ZLవేయ లయ ల;ను %ాయక;ల;ను తమ లమ లక;
ా#SPర" ె>Zి" 11 TEను అ¥పతpల #ా(fేవ" మంరమ ను

ఎందుక; లm12టCలద" అ(f%S, 9ా#S" సమకc#Sd తమ సÍ లమ లలk ఉంAJ".
12 అటBతరF9ాత యదులందరFను ¥xన xKÔరసైలమ లలk పయవ
´µగమ ను ఖజjTxలk"I ెAd#S. 13 నమ4కమ గల మనుషpల" 1LరF ంన
Ì2లsమ అను యజక;" ¯ాోక; అను WాZిN " లయ లలk 12xయను
ఖజjTx]ద TEను ాపరFల%ా "య!ంAJ"; 9ా#S ేJI\ంద మతN Tx
క;మరF(ైన జకcరFనక; పట-C న }Txను "య!ంపబ(ెను; మ#Sయ తమ
స దరFలక; ఆ}రమ పంA12టC B ప" 9ా#SI "య!ంప బ(ెను. 14 Tx
ే9ా, ఈ Vషయమ లk నను` జj®పకమ ంచు", Tx ేవ" మంరమ నక;
x" ఆxరమ ల జరFగ బµటBనక;ను TEను ేZిన ఉపారమ లను
మరFవక;ండమ . 15 ఆ నమ లలk యదులలk ందరF VWా\ంJ నమ న
xKm¾ట6 ను ¾Kక;టయ , %Sంజల;¾ట6 లk య టయ , %ా(fదల]ద బరFవల;
¹పటయ , xKÔరసమ ను xKmపండ6 ను అం¸రప పండ6 ను TxTx
Vధమ లsౖన బరFవలను VWా\ంJనమ న PQరషలమ లk"I ¬Zి"
వచుdటయ చూA, PÀ ఆ}రవసు
N వలను ఆ నమ న అ!్మన9ా#S"
గw ంAJ". 16 తరFేశసుÍల;ను ాపరమ ం(f, PQరషలమ లkను
VWా\ంJనమ లk యదులక;ను ేపల; nదలsౖన TxTx Vధ వసు
N వలను
ెAd అమ 4చుం(f#S. 17 అంతట యదుల పK¥xనులను TET:దు#ా(f
VWా\ంJనమ ను "ర6 m12ట-C ] #?ందుక; ఈ దుారమ ను ేయ దురF? 18
] 1ితరFల;ను ఇటB
6 ేZి ేవ"±దw నుం(f మన]I" PÀ పటC ణ
సుÍల]I" ×డ ర1ిuంపలx? అPే ]రF VWా\ంJనమ ను "ర6 m12ట-C
ఇWా\PÚయ ల]I Åపమ మ#S అ¥కమ %ా ర1ిuంచుచుTx`ర" ె1ిuJ".

19 మ#Sయ VWా\ంJనమ నక; మ ందు *కట- ప(fనపడ PQరషలమ
గ మ4మ లను మZి9Eయవలsన"య , VWా\ంJనమ గడచువరక; 9ాట-"
Jయకcడద"య TETxజj®1ింAJ" మ#Sయ VWా\ంJనమ న ఏ బరF9:ౖనను
లkప>I #ాక;ండ గ మ4మ ల±దw Tx ప"9ా#Sలk ంద#S" ావ>
య ంAJ". 20 వరN క;ల;ను TxTxVధమ లsౖన వసు
N వలను అమ 49ారFను
ఒకట- #?ండ మరFల; PQరష లమ అవతల బసేZిన%ా 21 TEను 9ా#S"
గw ంA 9ా#S ఇట6 ంట-"]రF %డxటBన ఎందుక; బసేZి ంట-#S? ]రF
ఇంక¯ా#S ఈలగ ేZినPQడల !మ 4ను పటBCందున" ె1ిuJ";
అపuట-నుం(f VWా\ంJ నమ న 9ారF మ#S #ాలదు. 22 అపడ తమ 4ను
xమ పVతKపరచునవలsన"య , VWా\ంJ నమ ను ఆచ#Sంచుటక; వAd
గ మ4మ లను ాచునవలsన"య లయ లక; TEను ఆజj®1ింAJ". Tx
ే9ా, Pందును గ#Sdయ నను` జj®పకమ ంచు"  కృాJశయమ
పన నను` రfంచుమ . 23 ఆ నమ లలk అiదు అ¹4ను ¹యబ
సంబంధు లsౖన ZీN లను V9ాహమ ేZి"న ందరF యదుల; Txక;
కనబ(f#S. 24 9ా#S క;మరFలలk సగమ మం అiదు ´µష మటలడ9ారF.
9ారF ఆ య ´µషల; మట లడ9ారF %ా" యదుల ´µష 9ా#Sలk ఎవ#SI"
#ాదు. 25 అంతట TEను 9ా#S 9ాంA 9ా#S" శ1ింA ంద#S" ట-C 9ా#S
తల9:ండKకలను 12#SI9EZి]రF 9ా#S క;మరFలక; ] క;మ#?Nలను
ఇయకయ ,] క;మ రFల?rనను ]?rనను 9ా#S క;మ#?Nలను
పచుdనకయ ఉండవలsన" 9ా#Sేత ేవ" 1Lరట పKమణమ ేPంA 26
ఇట-C ారమ ల; జ#S%SంA ఇWా\PÚయ ల #ాజ?ౖన ¯లa¹ను ాపమ

ేయలx? అTEక జనమ లలk అత"వంట- #ాà లకPనను, అతడ తన
ేవ"ేత 1LK!ంపబ(fన9ా(ై ఇWా\PÚయ లంద#S]ద #ాà%ా
"య!ంపబ(fనను, అనZీN ల; అత"ేత స} ాపమ ేPంచలx? 27 ా%ా
ఇంత %tపu×డ ేయ నటB
6 ను, మన ేవ"I V#ధమ %ా ాపమ ేయ
నటB
6 ను అనZీN లను V9ాహమ ేZి"న ]వంట-9ా#S మటలను ¤మ
ఆలIంపవచుdTx? అ" అ(f%SJ". 28 పK¥xన యజక;డను ఎలÌీబ
క;మరFడT:ౖన ãయx క;మరFలలk ఒకడ #య (ైన
సనËల6 టBనక; అల;
6 (xPQను. x""బట-C TEను అత" Tx±దw నుం(f త#S!J".
29 Tx ే9ా, 9ారF యజక ధర4మ ను, యజకధర4ప "బంధనను, లయ ల
"బంధ నను అపVతKపరA#S గనుక 9ా#S" జj®పకమ ంచనుమ . 30 ఈలగ న
9ారF ఏ పరేలలkను క>యక;ండ 9ా#S" పVతKపరA, పKJ యజక;డను
పKJ లయ డను V¥ పKారమ %ా ZLవేయ నటB
6 "య!ంAJ". 31
మ#Sయ ావలZి వAdనప(ెల6 కటMC ల అరuణను పKథమ ఫలమ లను ¬Zి"
వచుdనటB
6 %ా TEను "య!ంAJ". Tx ే9ా, ¤ల;?r నను`
జj®పకమ ంచునుమ .
ఎZLN రF 1
1 అహÌL #షp నమ లలk జ#S%Sన చరల Vవరమ ; ¨©ందూేశమ
nదల;" కcషp ేశమ వరక; నూట ఇరFవ Pడ సం¯ాÍనమ లను
అహÌL #షp ఏలsను. 2 ఆ ాలమందు #ాజ?ౖన అహÌL #షp షషను Åటలk
నుం(f #ాజప#Sాలన ేయ చుండ%ా 3 తన Pల;బ(f యందు మడవ

సంవతqరమ న తన అ¥పతpలకంద#SI" ZLవక;లక;ను Vందు ేPంెను.
ారZీక ేశమ ±కయ మద ేశమ ±కయ ప#ాక\మWాల; ల;ను
ఘనుల;ను సం¯ాÍTx¥పతpల;ను అత" స"`¥నుండ%ా 4 అతడ తన
మ¨©మగల #ాజమ ±క ఐశ ర పK´µవమ లను, తన మహxJశయ
ఘనతలను అTEక నమ ల;, అన%ా నూట ఎనుబ నమ ల; కనుపరెను. 5
ఆ నమ ల; గడAన తరF9ాత #ాà షషను Åటలkనున` అల;uల³!
ఘనుల³! జనులకంద#SI" #ాà Åటలk" ట ఆవరణమ లk ఏడ
నమ ల; Vందు ేPంెను. 6 అకడ ధవళ ధూమÖవరÞమ ల;గల
అVZ2Txర ేయబ(fన xKళ6  చల;వ#ాJ సN ంభ మ ల]ద ఉంచబ(fన 9:ం(f
కమ 4లక; త%S>ంAన ెల;పను ఊxరంగ ను క>Zిన ెరల;
9EKలడచుం(ెను. మ#Sయ ఎరFప ెల;ప పసుప నల;ప అPన
చల;వ#ాళØ
6 పరAన TEల]ద 9:ం(f బం%ారFమయన జలxరFగల
పరFపల;ం(ెను. 7 అచdట కc(fన9ా#SI VVధన బం%ారF ాతKల
ాన!చుdచు, #ాà ZిÍ JI త%SనటBC%ా #ాà xKÔరసమ ను xసుల;
అ¥కమ %ా Zి#S. 8 ఆ Vందు ానమ ఆజj®ను¯ారమ %ా జరFగ టనుబట-C
PQవరFను బలవంతమ ేయలదు; ఎవడ Å#SనటBC%ా 9ా"I 12టCవలsన" తన
Åటప"9ా#SI #ాà ఆజ® "Ad య ం(ెను. 9 #ాణÝPQన వÌిN కcడ #ాజ?ౖన
అహÌL #షp Åటలk ZీN లక; ఒక Vందు ేPంెను. 10 ఏడవ నమందు #ాà
xKÔరసమ xK%S సం షమ %ా నున`పడ, కc(fవAdన జనమ నక;ను,
అ¥ పతpలక;ను #ాణÝPQన వÌిN ±క ¯êందరమ ను కను పరచవలsన" #ాజ
I#§టమ ధ#Sంచు"న ఆను తన స"`¥I 1ిల;చు" వచుdనటB
6 11 #ాజ?ౖన

అహÌL #షp ఎదుట ఉపxరమ ేయ హÉమను ëజjN హ#ËTx ë%ాN
అబ%ాN జ³తరF కరసు అను ఏడగ రF నపంసక;లక; ఆజj®1ింెను. ఆ
¯êందరవJ. 12 #ాణÝPQన వÌిN నపంసక;లేత ఇయబ(fన #ాజjజ® పKారమ
వచుdటక; ఒపuక%ా #ాà !గ ల Åప%Sంెను, అత" Åపమ రగ ల;T:ను.
13 V¥" #ాజధర4మ ను ఎ#S%Sన 9ారంద#Sేత #ాà పKJ సంగJ
ప#Sష#Sంచును9ాడగనుక 14 అతడ ాలజj®నులను చూA#ాణÝPQన వÌిN
#ాజ?ౖన అహÌL #షp అను TEను నపంసక;లేత ఇAdన ఆజ® పKారమ ేయక
Pనందున ఆక; V¥"బట-C ేయవలZినేమ" 9ా#S న(f%?ను. 15 అత"
స"`¥" ఉం(f #ాà మ ఖమ ను చూచుచు, #ాజమందు పKథమ1ీఠమ ల ]ద
కcరFdండ ారZీక;ల±కయ మºయ ల ±కయ ఏడగ రF
పK¥xనుల; ఎవరన%ాక#?ªTx Ì2xరF అx4x త#§ªషp #?ను మ#?qTx
మాను అను9ారF. 16 మాను #ాà ఎదుటను పK¥xనుల PQదుటను
ఈలగ పKతpతN ర!ెdను#ాణÝPQన వÌిN #ాà ఎడల మతKమ ాదు, #ాజ?ౖన
అహÌL #షp ±క సకల సం¯ాÍనమ లలkనుండ అ¥పతpలంద#S PQడలను
జనులంద#SPQడలను TEరసుÍ#ాలPQను. 17 ఏల యన%ా #ాజ?ౖన అహÌL #షp
తన #ాణÝPQన వÌిN " తన స"`¥I 1ిల;చు" #ావలsన" ఆజj®1ింప%ా ఆ
#ాలదను సంగJ బయల;పడ%ాTE ZీN లందరF x"V", మ ఖమ ఎదుటTE తమ
పరFషpలను Jర¯ారమ ేయ దురF. 18 మ#Sయ ారZీక;ల±కయ
మºయ ల ±కయ Txయకపతp`ల; #ాణÝ ేZినx" సమ xరమ V",
#ాణÝ ప>IనటB
6 ఈ నమందు #ాà±క అ¥పతpలంద#S పల;క;దురF.
º"వలన బహÑ Jర ¯ారమ ను Åపమ ను పటBCను. 19 #ాàనక; సమ4J

ఆPQTx వÌిN #ాజ?ౖన అహÌL #షp స"`¥I ఇకను #ాకcడద"
తమ±దw నుం(f ±క #ాజjజ® పటC వలsను. అ తపuక;ండనటB
6
ారZీక;ల±కయ మºయ ల ±కయ Txయమ పన
"య!ంపవలsను. మ#Sయ వÌిN కంటM ãగ #ా>" #ాణÝ"%ా xమ
ేయవలsను. 20 మ#Sయ #ాà ేయ "రÞయమ V¯ాNరన తమ
#ాజమందంతట పKకట-ంAనPQడల, ఘను#ాల; %ా" అల;u#ాల;%ా" ZీN లందరF
తమ పరFషpలను సTx4"ంచుదుర" ె12uను. 21 ఈ సంగJ #ాàనక;ను
అ¥పతpలక;ను అనుకcలమ %ా ఉం(ెను గనుక అతడ మాను మట
పKారమ ేZ2ను. 22 పKJ పరFషpడ తన Pంట-లk అ¥ా#S%ా
నుండవలsన"య , పKJ పరFషpడ తన స ´µష ననుస#SంA తన Pంట-9ా#S
మటలడవలsన"య ఆజ® ఇAd,పKJ సం¯ాÍనమ నక; x" 9ాKత
పKారమ %ాను, పKJ జనమ నక; x" ´µష పKారమ %ాను #ాà తన
సకలన సం¯ాÍనమ లక; x"" గ#Sdన x×దుల; పం1ింెను.
ఎZLN రF 2
1 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అహÌL #షp ±క ఆగ\హమ
చల6#Sనపడ అతడ వÌిN " ఆేZినx"" ఆక; "రÞPంపబ(fనx""
తలంచ%ా 2 ¸°వనులగ #ాà ప#Sxరక;ల; ఇట6 "#S అందన కనకలను
#ాàరక; 9:దకనగ ను, 3 అందు"!తN మ ¯êందరవతpలsౖన కనకలంద#S"
సమకc#Sd షషను Åట అంతఃపరమ నక; ే#Sd ZీN లక; ాప#Sయగ
#ాà±క నపంసక;డగ ¨Á%³ వశమ నక; అపu%SంచునటB
6 #ాà తన

#ాజమ ±క సం¯ాÍనమ ల"`ట-లk ప#Sxరక;లను "య!ంచును%ాక.
z రక; సుగంధదKవమ లను 9ా#SIAdన తరF9ాత 4 #ాà ఆ కనకలలk
ే"యందు ఇషC పడT° ఆ వÌిN I బదుల;%ా #ాణÝయగ ను. ఈ మట #ాàనక;
అనుకcలమPQను గనుక అతడ ఆలగ జ#S%Sంెను. 5 షషను Åటలk
బ¿Tx]య డగ ×షpనక; పట-C న Ìి] క;మరFడగ యPÀరF వంశసుÍ(ైన
n#?w?r అను ఒక యదుడం(ెను. 6 బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కె`జరF యx
#ాజ?ౖన PQÅTxను పటBC" Pనపడ ఇతడ PQÅTxకcడ
PQరషలమ నుం(f ెరపటC బ(fన9ా#Sలk ఒకడ. 7 తన 1ినతం(fK క;మ#?NPQన
హద¯ాq అను ఎZLN రF త>తండKల; ల"ై య ండ%ా అత(xను 12ంచుT:ను.
ఆ అందన రపమ ను సుందర మ ఖమ నుగలై య ం(ెను. ఆ
త>దండKల; మరణమ ంన తరF9ాత n#?w?r ఆను తన క;మ#?N%ా
Zీ క#Sంెను. 8 #ాజjజ® య అత" "రÞయమ ను పKచురమ ేయబ(f కనకల;
అTEక;ల; షషను Åటక; గ ేయబ(f ¨Á%³ వశమ నక; అపu %Sంప బడ%ా,
ఎZLN రFను #ాà±క నగరFనక; ేబ(f, ZీN లను ాయ ¨Á%³వశమ నక;
అపu%Sంపబ(ెను. 9 ఆ Aన` అత" దృÌిC I ఇం12ౖన గనుక ఆ అత"వలన
దయంెను; ాబట-C ఆ ప#Sమళ I\యలర?rన వసు
N వలను ఆక;
ావలZిన ´¢జనపxరÍమ లను, #ాà ఇంట-లkనుం(f ఆక; ఇయద%Sన
Pడగ రF ఆడ1ిల6 లను అతడ ఆక; త ర%ా ఏరuరA ఆను ఆ
ె>కెN లను అంతఃపరమ లk అJ W\ష¡న సÍ లమం దుంెను. 10 n#?w?r
జjJ"  వంశమ ను కనుపరచ కcడద" ఎZLN రFనక; ఆజj®1ింAయ ం(ెను
గనుక ఆ ెల;పలదు. 11 ఎZLN రF ఏలగ ం(ెT° అయ , ఆ³!

సంభVంచుT° అయ ె>Zినుట?r అంతఃపరమ ±క ఆవరణమ ఎదుట
పKJనమ n#?w?r JరFగ లడ చుం(ెను. 12 ఆరFమసమ ల; %పరస
ైలమ ను, ఆరF మసమ ల; సుగంధవర¶ మ లను, ZీN ల ప#Sమళ
I\యలర?rన మ#S 9EరF పxరÍమ లను ZీN ల; ప#Sమళ I\యల; మ %SంA
#ాàTUదwక; వ9ారF పం(ెKండ మసమ లsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అహÌL #షp
TUదwక; 9:ళ6 Øటక; ఒక Aన`x"I వంతp వAdనపడ ఒక Aన`
#ాàTUదwక; ఆ Vధమ %ా వచుం(ెను, ఏమన%ా ఆ ¬రFన 9ారF ప#Sమళ
I\యల; ేయ ాలమ సంపరÞమగ చుం(ెను. 13 మ#Sయ
అంతఃపరమ లkనుం(f #ాà ఇంట-లk"I 9:ళ6వలZిన సమయమందు ఆ
P¤! ÅరFT° అ అట-C ZీN I ఇయబడటకదుw. 14 ¯ాయంతKమందు ఆ
లkప>I 9:È6 మరFనమ ఉపపతp`లను ాయ #ాà±క షండ(ైన
షయష¶ à అను అత" వశమ లkనున` #?ండవ అంతః పరమ నక;
J#S%Sవచుdను. ఆయందు #ాà సంÌింA ఆను 1LరF12ట-C 1ి>AేTE %ా"
ఆ #ాàTUదwక; మరల 9:ళ6క;ం(ెను. 15 n#?w?r తన క;మ#?N%ా
Zీ క#Sంచు"న తన 1ినతం(fKPQన అá}Pల; క;మ#?N యగ ఎZLN రF
#ాàTUదwక; 9:ళ6 Øటక; వంతp వAdనపడ ZీN లను ాయ #ాà±క
షండ(ైన ¨Á%³ "రÞPంAన అలంారమ %ాక ఆ మ#S ఏ!య Åరలదు.
ఎZLN రFను చూAన 9ారంద#SI ఆయందు దయపటMC ను. 16 ఈ పKారమ ఎZLN రF
#ాజ?ౖన అహÌL #షp ఏల;బ(fయందు ఏడవ సంవతqరమ న టMబéతp అను
పయవ T:లలk #ాజ నగరFలk"I అత"±దw క; %ా 17 ZీN లంద#SకంటM #ాà
ఎZLN రFను 1LK!ంెను, కనలంద#SకంటM ఆ అత"వలన దయxfణమ ల;

ంెను. అతడ #ాజI#§టమ ను ఆ తల]ద ఉంA ఆను వÌిN I
బదుల;%ా #ాణÝ%ా "య!ంెను. 18 అపడ #ాà తన అ¥పతpలకంద#SI"
ZLవక;లకంద#SI" ఎZLN రF Vషయ ±క %tపuVందు ేPంA,
సం¯ాÍనమ లలk Z2లవనమ పKకట-ంA #ాà ZిÍ JI త%SనటBC%ా బహÑమతpల;
ఇ1ిuంెను. 19 #?ండవమరF కనకల; కcరdబ(fనపడ n#?w?r #ాà
గ మ4మ లk కcరFd" య ం(ెను. 20 ఎZLN రF n#?w?r±క షణ మందున`
ాలమ న ేZినటBC%ాTE ఇపడను అత" మటక; ఆ లkబడచుం(ెను
గనుక n#?w?r తనక; ఆజj®1ింAన పKారమ ఎZLN రF తన జjJT:ౖనను తన
వంశమ T:ౖనను ె>యజ³యక య ం(ెను. 21 ఆ నమ లలk n#?w?r #ాà
గ మ4మ లk కcరFd" య ండ%ా #ాà±క Pదw రF షండలsౖన ë%ాNను
ె#?షp అను x రాలక;ల; Åపగ\సN ులsౖ #ాజ?ౖన అహÌL #షpను చంపటక; ఆలk
Aంచు" య ం(f#S. 22 ఈ సంగJ n#?w?rI ె>యబ(f నందున అతడ x""
#ాణÝPQన ఎZLN రF ె12uను. ఎZLN రF n#?w?r±క 1Lరట #ాàనక; x" ె>య
జ³Z2ను. 23 ఈ సంగJ"గ#Sd Vxరణా%ా అ "జ మPQను. అందుేత
9ా#SదwరFను ఒక ెటC Bక; ఉ#S ¬Pంపబ(f#S. ఇ #ాà ఎదుటTE #ాజసమxర
గ\ంథమందు 9ాKయబ(ెను.
ఎZLN రF 3
1 ఈ సంగతpలsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అహÌL #షp హ4xx క;మరFడను
అ%ా%§య డనగ }మనును ఘనపరA 9ా" ¨¼AdంA, 9ా" 1ీఠమ ను తన
దగ¶ ర నున` అ¥పతpలంద#SకంటM ఎతp
N %ా నుంెను. 2 ాబట-C #ాà

గ మ4మ ననున` #ాజZLవక;లందరFను #ాజjజj®ను ¯ారమ %ా ¹ాళ
6 "
}మనునక; నమస#SంA#S. n#?w?rవంగకయ నమ¯ారమ ేయకయ
నుండ%ా 3 #ాà గ మ4మ ననున` #ాజZLవక;ల;వ #ాజjజ® నుఎందుక;
]రFచుTx`వ" n#?w?r" అ(f%S#S. 4 ఈ పKారమ 9ారF పKJనమ అత"
ెపచు వAdనను అతడ 9ా#S మట ెV" బ¿టCకPQను గనుక
9ారFn#?w?r±క మటల; ZిÍ రపడT° లో చూతమ" x" }మనునక;
ె>1ి#S. ఏలయన%ా అతడTEను యదుడను గనుక ఆ ప" ేయజjలన"
9ా#S ె1ిu య ం(ెను. 5 n#?w?r వంగకయ నమస#Sంపకయ నుండట
}మను చూAనపడ బహÑ%ా Åప%SంA 6 n#?w?r ాKణమ మతKమ
¬య ట స లuారమ" PQంA, n#?w?r±క జనుల; ఎవ#?rన ె>Zి",
అహÌL #షp±క #ాజమందంతటనుండ n#?w?r స జనులగ
యదులనంద#S" సంహ#Sంచుటక; ఆలk Aంెను. 7 #ాజ?ౖన అహÌL #షp±క
Pల;బ(f యందు పం(ెKండవ సంవతqరమ న ¯ాను మసమ న, అన%ా,
పKథమమసమ న 9ారF }మను ఎదుట పరF, అన%ా *ట-"
ననమ నక;ను T:ల T:లక;ను అxరF అను పం(ెKండవ T:లవరక; 9Eయ చు
వAd#S. 8 అంతట }మను అహÌL #షp ె1ిuనేమన%ా ] #ాజ సం¯ాÍ
నమ ల"`ట-యందుండ జనులలk ఒక జjJ9ారF ెద#S య Tx`రF; 9ా#S
Vధుల; సకలజనుల Vధులక; 9EరF%ా ఉన`V; 9ారF #ాà±క ఆజ® లను
%?rను9ారF ారF; ాబట-C 9ా#S" ఉండ"చుdట #ాàనక; పKãజనకరమ ాదు.
9 #ాàనక; సమ4JPQే 9ారF హతమ ేయబడ నటB
6 ను, TEను ఆ
ప"ేయ 9ా#SI ఇరFవ9Eల మణ గ ల 9:ం(f" #ాà±క ఖజjTxలk

ఉంచుటక; తA అపu%SంచునటB
6 ను, చటC మ పట-C ంచుమన%ా 10 #ాà తనేJ
ఉంగరమ ¬Zి x"" హ4xx క;మరF(ైన అ%ా%§య డగ }మనున
IAd 11 ఆ 9:ం(f  Iయ బ(fయ న`; దృÌిC I ఏ అనుకcల¹ అ ఆ
జను లక; ేయ నటB
6 %ా 9ారFను క; అపu%Sంపబ(f య Tx`ర" #ాà
Z2లVెdను. ఈ }మను యదులక; శతpKవ. 12 nదట- T:ల పదమడవ
నమందు #ాà±క 9ాKత%ాండK 1ిల;వబ(f#S; }మను ఆజj®1ింAన
పKారమ అంతయ ఆ య సం¯ాÍనమ ల]ద నుంచ బ(fన #ాà±క
అ¥పతpలక;ను అ¥ారFలక;ను, ఆ య సం¯ాÍనమ లలk" జనమ ల]ద
నుంచబ(fన అ¥ పతpలక;ను అ¥ారFలక;ను,9ా#S 9ా#S >1ి"బట-C య , ఆ య
జనమ ల´µషను బట-C య , #ాజ?ౖన అహÌL #షp 1Lరట ఆ 9ాKత%ాండKేత
x×దుల; 9ాKPంపబ(f #ాà ఉంగరమ ేత మ Kంపబ(ెను. 13 అxరF అను
పం(ెKండవ T:ల పదమడవ నమందు ¸°వనుల TE! వృదుzలTE! hవల
TE! ZీN ల TE! యదుల నంద#S" ఒకనమంే బÐJN %ా "ర4లమ ేZి
9ా#S ¯మ 4 ల6 పచుd మ4" x×దుల; అంె9ా#Sేత #ాజ
సం¯ాÍనమ ల"`ట-I" పంపబ(ెను. 14 మ#Sయ ఒాTUక నమ నక; 9ారF
Zిదzపడవలsనను ఆ ఆజ® క; ఒక పKJ పKబ>ంపబ(fనై పKJ సం¯ాÍనమ లkనున`
సమసN జనులక; ఇయబడటక; పంపబ(ెను. 15 అంె9ారF #ాజjజ® ేత
త ర12టCబ(f బయల;9:È6#S. ఆ యజ® షషను Åటలk ఇయబ(ెను, x" V"
షషను పటC ణమ కలతప(ెను. అంతట #ాàను }మనును Vందుక;
కcరFdం(f#S.

ఎZLN రF 4
1 జ#S%Sనదంతయ ె>య%ాTE n#?w?r తన బటC ల; Aంప" %T:పటC ల;
9EZి" బ(fె Zి" పటC ణమ మధక; బయల;9:È6 మ} Wóకమ  #ద
నమ ేZి 2 #ాà గ మ4మ ఎదుట-I వెdను; %T: కటBC "న9ాడ #ాà
గ మ4మ న పK9Ehంపకcడదన` ఆజ® కలదు. 3 #ాà±క ఆజ® య
Wాసనమ ను ఏ సం¯ాÍన మ నక; వెdT° అకడనున` యదుల;
ఉప9ాసమ ం(f మ}దుఃఖమ లkను ఏడuలkను #దనమ లkను
మ "%Sన9ా#?r#S,ఆTEక;ల; %T:ను బ(fెను 9EZి" ప(f య ం(f#S. 4 ఎZLN రF
±క ప"కెN ల;ను ఆదగ¶ రనున` షండల;ను వAd జ#S%Sనx" ఆక;
ె>యజ³య%ా #ాణÝ %tపu మT°Vxరమ కలైn#?w?r కటBC"య న`
%T:పటC ను ¬Zి9Eయ మ" ఆజ® ఇAd, కట-C ంచునుట?r అత"±దw క;
వసN మ ల; పం12ను %ా" అతడ 9ాట-" ¬Zినలదు. 5 అపడ ఎZLN రF తను`
క"12ట-C య ండటక; #ాà "య!ంAన షండలలk హxక; అను ఒక" 1ి>A
అ ఏ!PQన, ఎందు?rన ె>Zి నుటక; n#?w?r±దw క; 9:ళ6 Øమ" ఆజ®
"ెdను. 6 హxక; #ాà గ మ4మ ఎదుటనున` పటC ణప ¥లk నుండ
n#?w?r±దw క; %ా 7 n#?w?r తనక; సంభVంAన దంతయ , యదులను
Txశనమ ేయ టక; %ాను }మను 9ా#S"బట-C #ాà ఖజjTxక; తA
Pెdదన" ె1ిuన ¯మ 4 nతN మ ఇంత య"య ను అత"I ె>1ి 8
9ా#S" సంహ#Sంచుట?r షషనులk ఇయబ(fన ఆజ® పKJ" ఎZLN రFనక; చూZి
ెల;పమ"య , ఆ తన జనుల Vషయ #ాàను 9Eడ" అత"

సమ ఖమందు Vన`పమ ేయ ట?r అత"±దw క; వలs న" ెపమ"య
x" నత" Iెdను. హxక; వAd n#?w?r±క మటలను ఎZLN రF ె12uను.
9 అంతట ఎZLN రF n#?w?r ెపమ" హxక;నక; Z2లVAdన ేమన%ా 10
1ిల;వ బడక పరFషp(ే %ా" ZీN P %ా" #ాà 11 ±క అంతర¶ ృహమ న
పK9EhంAనPQడల బKదుక;నటB
6 %ా #ాà తన బం%ారపదండమ ను ఎవ#SతటBC
xపT° 9ారF తపu పKJ9ాడ సంహ#Sంప బడనన` కSనన ఆజ® కలద"
#ాజZLవక;లకంద#SI" అత" సం¯ాÍనమ లలkనున` జనులకంద#SI" ె>ZL
య న`. TEట-I మ పu నమ లనుం(f #ాàTUదwక; పK9Ehంచుటక; TEను
1ిల;వబడలద" ెపమT:ను. 12 9ారF ఎZLN రF ±క మటల; n#?w?rI
ెల;ప%ా 13 n#?w?r ఎZLN రF ఇటB
6 పKతpతN ర !Ad#ాజ నగరFలk
ఉన`ంతమతKమ ేత యదులంద#SకంటM వ త1ిuంచుందువ" 
మనసుqలaతలంచునవదుw; 14 వ ఈ సమయమందు ఏ!య మటలడక
మనమ %ానున` PQడల యదులక; స} యమ ను Vడదలయ
మ#S±క క;నుం(f వచుdను %ా", వను  తం(fK Pంట-9ారFను
నhంచుదురF. వ ఈ సమయమ ను బట-C P #ాజమ నక; వAdJ9E¹
ఆలkAంచునుమ" ెపమT:ను. 15 అపడ ఎZLN రF n#?w?r మరల ఇట6 T:ను.
16 వ P షషనునందు కనబ(fన యదులనంద#S"
సమజమంరమ నక; సమకc#Sd, Tx "!తN మ ఉప9ాసమ ం(f మడ
నమ ల; అన` ానమ ల; ేయక;ండ(f; TEనును Tx ప" కెN ల;ను కcడ
ఉప9ాసమ ందుమ ; పK9Ehంచుట Txయ వJ#SకNమ %ా నున`ను TEను
#ాàTUదwక; పK9Ehంచుదును; TEను నhంAన నhంెదను. 17 అటBవలsTE n#?w?r

బయల;ే#S ఎZLN రF తనక; ఆజj®1ింAన యంతట- పKార మ %ా జ#S%Sంెను.
ఎZLN రF 5
1 మడవ నమందు ఎZLN రF #ాజభషణమ ల; ధ#Sంచు ",
#ాàనగరF±క ఆవరణమ లk #ాà స"`¥I 9:È6 ">ెను. #ాజనగరF
x రమ నక; ఎదురF%ానున` #ాజjవరణమ లk తన #ాజjసనమ ]ద #ాà
కcరFd" య ం(ెను. 2 #ాణÝPQన ఎZLN రF ఆవరణమ లk "ల;వబ(f య ండట
#ాà చూడ%ా ఆయందు అత"I దయ పటMC ను. #ాà తన ేJలkనుండ
బం%ారప దండమ ను ఎZLN రFతటBC xప%ా ఎZLN రF దగ¶ రక; వAd దండమ
±క న మ టMC ను. 3 #ాà#ాణÝPQన ఎZLN ర, ³! ావలsను?  మనV
P!ట-? #ాజమ లk సగమ మటBCక; కను గ\¨©ంెదన" ఆ ెపu%ా 4
ఎZLN రF #ాàనక; య కN మ %ా AనPQడల TEను #ాàరక; Zిదzమ
ేPంAన Vందునక; #ాజ9:ౖన xమ ను }మనును TEడ #ావలsన"
ÅరFచుTx`న" పKతpతN ర!ెdను. 5 ఎZLN రF మటపKారమ %ా జరFగ నటB
6
}మను ేయ వలయ న" త ర12టC Bమ" #ాà Z2లVయ%ా #ాàను
}మనును ఎZLN రF ేPంAన Vందునక; వAd#S. 6 #ాà xKÔరసప Vందుక;
కcరFdం(f ఎZLN రFను చూA  Å#Sక P!ట-? అ కనుగ\¨©ంపబడను, 
మనV P!ట-? అ #ాజమ లk సగమ మటBC?rనను ేయబడ న" ెపu%ా 7
ఎZLN రF ఈలగ పKతpతN ర!ెdను#ాజ9:ౖన తమ దృÌిC I Tx PQడల దయక>%S
Tx మనV పనను Tx Å#Sకపనను జ#S%Sంచుట #ాజ9:ౖన తమక;
అనుకcలే 8 #ాజ9:ౖన xమ ను }మనును ] "!తN మ TEను

ేPంపబ¢వ Vందునక; #ావలsను. #ాజ9:ౖన xమ ె1ిuనటB
6 #³పట- నమ న
TEను ేయ దును; ఇే Tx మనVయ Tx Å#Sకయ నT:ను. 9 ఆ నమందు
}మను సంÌింA మT°ల6 సమ గల9ా(ై బయల;9:È6,
#ాàగ మ4మ ననుండ n#?w?r తను` చూAయ అతడ లA "ల;వకయ
కదలకయ ఉన`ం దున n#?w?r]ద బహÑ%ా Åప%Sంెను. 10 అPే }మను
Åపమ అణచు" తన Pంట-IP తనZL`¨©తpలను తన ´µర PQన
జ?#?షpను 1ి>1ింA 11 తనక; క>%Sన %tపu ఐశ రమ ను గ#Sdయ ,
xలమం 1ిల6ల; తనక;ండటను గ#Sdయ , #ాà తను` ఘనపరA #ాà
I\ందనుండ అ¥పతpల]దను ZLవక;ల]దను తను` ఏలగ న 12దw%ాేZ2T°
x"" గ#Sdయ 9ా#S మటల(ెను. 12 మ#Sయ అతడ#ాణÝPQన ఎZLN రF
xను ేPంAన Vందునక; #ాàను నను` తపu మ#S PQవ""
1ి>1ించలదు,#³పట- నమ న కcడ #ాà క>Zి Vందునక; రమ4" Txక;
Z2ల9:ౖనద" ె>యజ³Z2ను. 13 అPే యదు(ైన n#?w?r #ాàగ మ4మ న
కcరFd"య ండట TEను చూచునంత ాలమ ఆ పదV అంతట-వలన Txక;
పKãజన ¤!య లద" అతడ ెపu%ా 14 అత" ´µరPQన జ?#?షpను
అత" ZL`¨©తpలందరFనుఏబ మరల ఎతp
N గల ±క ఉ#Sయ
ేPంచుమ ; x" ]ద n#?w?r ఉ#S¬PంపబడనటB
6 #³ప వ #ాà
మనV ేయ మ ; తరF9ాత వ సంషమ %ా #ాà కcడ Vందునక;
దువ అ" అత" ె1ిu#S. ఈ సంగJ }మనునక; య కN మ %ా
కనబ(fనందున అతడ ఉ#Sయ ±కట- Zిదzమ ేPంెను.

ఎZLN రF 6
1 ఆ #ాJK "దKపటC క Pనందున #ాజప సమ xర గ\ంథమ ెమ4" #ాà
ఆజ® ఇయ%ా అ #ాà ఎదుట చV V"1ింపబ(ెను. 2 x రాలక;లsౖన
ë%ాNను ె#?షp అను #ాà±క Pదw రF నపంసక;ల; #ాజ?ౖన అహÌL #షpను
చంప యJ`ంAన సంగJ n#?w?r ె>1ినటBC అందులk 9ాKయబ(f య ం(ెను. 3
#ాà ఆ సంగJ V"ఇందు "!తN మ n#?w?rI బహÑమJ Pై నను ఘనత
Pైనను ేయబ(ెTx అ" యడగ%ా #ాà ZLవక;ల; అత"³!య
ేయబడలద" పKతpతN ర !Ad#S. 4 అపడఆవరణమ లk ఎవ# య Tx`ర"
#ాà ె12uను. అపuట-I }మను xను ేPంAన ఉ#Sయ]ద n#?w?r"
ఉ#S¬Pంప Z2లVమ4" #ాà మనV ేయ ట?r #ాజనగరF±క
ఆవరణమ లk"I వAdయ ం(ెను. 5 #ాజ ZLవక;ల;ఏ>న9ా(x AతN %Sంచుమ ,
}మను ఆవరణమ లk "ల;వబ(fయ Tx`డ" #ాà ెపu%ా #ాà అత"
#ా"య డ" Z2లVAd నందున }మను లkప>I వెdను. 6 #ాà ఘనపరచ
న1Lfంచు9ా"I ఏ!ేయవలsన" #ాà అత" నడగ%ా }మనునను` %ాక
మ#S ఎవ#S" #ాà ఘనపరచ న1L fంచున" తనలk xనను" #ాà
ఇట6 T:ను 7 #ాà ఘనపరచ న1Lfంచు9ా"I ేయ త%Sనేమన%ా 8 #ాà
ధ#Sంచును #ాజవసN మ లను #ాà ఎక; గ ఱÃ మ ను #ాà తన తల]ద
ఉంచును #ాజ×#§టమ ను ఒకడ ¬Zి" #ా%ా 9 ఘనులsౖన #ాà±క
అ¥పతpలలk ఒకడ ఆ వసN మ లను ఆ గ ఱÃ మ ను పటBC", #ాà ఘనపరచ
న1Lfంచు 9ా"I ఆ వసN మ లను ధ#Sంప జ³Zి ఆ గ ఱÃ మ ]ద అత"" ఎIంA

#ాజ¥లk అత" న(f1ించుచు#ాà ఘనపరచ న1Lfంచు9ా"I ఈపKారమ %ా
ేయతగ న" అత"మ ందర xట-ంపవలsను. 10 అందుక; #ాàవ
ె1ిuనపKార¤ ఘÖమ %ా ఆ వసN మ లను ఆ గ ఱÃ మ ను ¬Zి", #ాà
గ మ4మ TUదw కcరFd"య న` యదు(ైన n#?w?rI ఆలగ నTE ేయ మ ;
వ ె1ిuనx"లk ఒకట-య Vడవక అంతయ ేయ మ" }మనునక;
ఆజ® ఇెdను. 11 ఆ పKార¤ }మను ఆ వసN మ లను ఆ గ ఱÃ మ ను ¬Zి",
n#?w?rI ఆ వసN మ లను ధ#Sంపజ³Zి ఆ గ ఱÃ మ ]ద అత"" ఎIంA #ాజ
¥లk అత" న(f1ించుచు, #ాà ఘనపరచ న1Lfంచు9ా"I ఈ పKారమ ేయ
తగ న" అత" మ ందర xట-ంెను. 12 తరF9ాత n#?w?r #ాà గ మ4మ TUదwక;
వెdను; అPే }మను తల కప" దుఃüంచుచు తన Pంట-I త ర%ా 9:È6
PQను. 13 }మను తనక; సంభVంAనదంతయ తన ´µరPQన
జ?#?షpక;ను తన ZL`¨©తpలకంద#SI" ెల; ప%ా, అత"±దw నున`
జj®నుల;ను అత" ´µరPQన జ?#?షpనుఎవ"ేత క; అ¥ారనషC మ
కల;గ చున`ో ఆ n#?w?r యదుల వంశప9ా(ైనPQడల అత"]ద క;
జయమ కల;గదు, అత"ేత అవశమ %ా ె(f దువ" ఆత" అ"#S. 14
9ారF ఇంక మటలడచుండ%ా #ాà±క నపంసక;ల; వAd ఎZLN రF ేPం
Aన Vందునక; రమ4" }మనును త ర12ట-C#S.
ఎZLN రF 7
1 #ాàను }మనును #ాణÝPQన ఎZLN రFTUదwక; Vందు నక; #ా%ా 2 #ాàఎZLN రF
#ాణ÷,  Vజj®పన ¤!ట-? అ కనుగ\¨©ంపబడను,  మనV P!ట-?

#ాజమ లk సగమ మటBC?rనను కను గ\¨©ంెదన" #?ండవTxడ xKÔరసప
Vందులk ఎZLN రF అT:ను. 3 అపడ #ాణÝPQన ఎZLN రF ఈలగ
పKతpతN ర!ెdను#ాజj,  దృÌిC I TEను దయంన xనT:ౖన PQడల #ాజ9:ౖన
తమక; సమ4JPQే, Tx Vజj®పననుబట-C Tx ాKణమ ను, Tx మనV"బట-C Tx
జనుల;ను, Tx కనుగ\ ¨©ంపబడదురF %ాక. 4 సంహ#Sంపబడటక;ను, హతమ
ేయబ(f నhంచుటక;ను, TEనును Tx జనుల;ను కcడ అమ4బ(fన9ారమ .
¤మ xసులమ %ాను xసు #ాండKమ %ాను అమ4బ(fన PQడల TEను
మనమ %ా నుందును; ఏలయన%ా మ V#¥" త1ిuంచునుట?r ¤మ
#ాజవగ తమ#S" శ\మపరచుట య కN మ ాదు. 5 అందుక; #ాజ?ౖన
అహÌL #షpఈ ారమ ేయ టక; తన మనసుq ధృఢపరచున`9ా(ెవడ?
9ా(ే(f? అ" #ాణÝయగ ఎZLN రF నడగ%ా 6 ఎZLN రFమ V#¥ యగ ఆ పగ9ాడ
దుషp
C (ైన PÀ }మTE అT:ను. అంతట }మను #ాà ఎదుటను #ాణÝ
PQదుటను భయా\ంతp(xPQను. 7 #ాà ఆగ\హnం xKÔ రసప Vందును
V(fA నగరF వనమ నక; PQను. అPే #ాà తనక; ఏో }"ేయ
నుేw hంెన" }మను ె>Zి", #ాణÝPQన ఎZLN రF ఎదుట తన ాKణమ రక;
Vన`పమ ేయ ట?r ">ెను. 8 నగరFవనమ లkనుం(f xKÔరసప
VందుసÍ లమ నక; #ాà J#S%S #ా%ా ఎZLN రF కcరFdం(fయ న` శయ]ద
}మను బ(fయ ండట చూAడ ఇంట-లk Tx సమ ఖమ ఎదుటTE #ాణÝ"
బలవంతమ ేయ Tx? అ" ె12uను; ఆ మట #ాà T°ట #ా%ాTE బంటBల;
}మను మ ఖమ నక; మ సుక; 9EZి#S. 9 #ాà మ ందర నుండ షండలలk
హ#ËTx అనుTUకడఏ>న9ా(x AతN %Sంచుమ , #ాà ¤ల;రక; మటల(fన

n#?w?r" ఉ#S¬య టక; }మను ేPంAన Pబ మరల PQతN p గల
ఉ#Sయ }మను ఇంట-±దw Txటబ(f య న` దన%ా #ాàx"]ద 9ా"
ఉ#S¬య డ" ఆజ® ఇెdను. 10 ా%ా }మను n#?w?rI Zిదzమ ేZిన ఉ#S
య]ద 9ారF అత"TE ఉ#S¬Zి#S. అపడ #ాà ±క ఆగ\హమ చల6#?ను.
ఎZLN రF 8
1 ఆ నమ న #ాజ?ౖన అహÌL #షp యదులక; శతpKవ(ైన }మను ఇంట-"
#ాణÝPQన ఎZLN రFన Iెdను ఎZLN రF n#?w?r తనక; ఏ! ావలsT° #ాàనక;
ె>య జ³Zిన]దట అతడ #ాà స"`¥I #ా%ా 2 #ాà }మను ేJలkనుం(f
¬Zి"న తన ఉంగరమ ను n#?w?rI ఇెdను. ఎZLN రF n#?w?r" }మను
ఇంట-]ద అ¥ా#S%ా ఉంెను. 3 మ#Sయ ఎZLN రF #ాà ఎదుట మనV ేZి",
అత" ాదమ ల]ద ప(f, అ%ా%§య (ైన }మను ేZిన ×డను అతడ
యదులక; V#ధ మ %ా తలంAన ãచనను వరÍపరచుడ" క`ళ6  అత"
9Eడన%ా 4 #ాà బం%ారF దండమ ను ఎZLN రF తటBC x12ను. ఎZLN రF లA #ాà
ఎదుట ">A 5 #ాజ9:ౖన తమక; సమ4JPQనPQడలను,తమ దృÌిC I TEను
దయంన xనT:ౖ #ాజ9:ౖన తమ PQదుట ఈ సంగJ య కN మ %ా Aన
PQడలను, తమ దృÌిC I TEను ఇం12ౖన xన T:ౖనPQడలను, #ాజ9:ౖన తమ సకల
సం¯ాÍనమ లలk నుండ యదులను Txశనమ ేయవలsన" హ4xx
క;మరF(ైన అ%ా%§య డగ }మను 9ాKPంAన x×దులపన
జరFగక;ండనటB
6 9ాట-" రదుwేయ టక; ఆజ® ఇయ (f. 6 Tx జనుల]I
#ాబ¢వ ×డను, Tx వంశమ ±క Txశనమ ను చూA TEను ఏలగ స¨©ంప

గలన" మనVేయ%ా 7 #ాజ?ౖన అహ ÌL #షp #ాణÝPQన ఎZLN రFనక;ను
యదు(ైన n#?w?rI" ఈలగ Z2ల Vెdను}మను ఇంట-" ఎZLN రFన
IAdయ Tx`ను; అతడ యదులను హతమ ేయ టక; పKయJ`ంA నందున
అతడ ఉ#Sయ]ద ఉ#S¬యబ(ెను. 8 అPే #ాà1Lరట 9ాKయబ(f #ాà
ఉంగరమ  మ Kంపబ(fన x×దును ఏ మనవడను మరdజjలడ; ా%ా
]IషCనటB
6 ]రF #ాàT:ౖన Tx 1Lరట యదుల పmమ న x×దు 9ాKPంA
#ాà ఉంగరమ  x" మ Kంచు(f. 9 Zీ9ాను అను మడవ T:లలk ఇరFవ
మడవ న మందు #ాà±క 9ాKత%ాండK 1ిల;వబ(f#S; n#?w?r ఆజj®1ింAన
పKారమంతయ యదులక;ను, ¨©ందూ ేశమ nదల;"
కcషpేశమ వరక; 9ా1ింAయ న` నూట ఇరFవ Pడ
సం¯ాÍనమ లలkనున` అ¥పతpలక;ను అ¥ారFలక;ను, ఆయ
సం¯ాÍనమ లక;ను x" x" 9ాKతనుబట-C య x" x" ´µషనుబట-C య
x×దుల; 9ాKయబ(ెను. 10 #ాజ?ౖన అహÌL #షp 1Lరట x×దుల; n#?w?r
9ాKPంA #ాà ఉంగరమ  మ KంA గ ఱÃ మ ల]ద, అన%ా #ాజనగరFప"I
12ంచ బ(fన áజjశ మ ల]ద అంె%ాండK T:IంA ఆ x× దులను 9ా#Sేత
పం12ను. 11 #ాజ?ౖన అహÌL #షp ±క సం¯ాÍనమ ల"`ట-లk ఒక నమంే,
అన%ా అxరF అను పం(ెKండవ T:ల పదమడవ నమంే పKJ
పటC ణమ నందుండ యదుల; కcడ", తమ ాKణమ ల; ాాడనుటక;
ఆ య పKేశమ లలk నుం(f తమక; V#ధులగ జనుల Z2ౖ"క;లనంద#S", h
వలను ZీN లను కcడ, సంహ#SంA హతమ ేZి "ర4ల పరA 12 9ా#S
వసు
N వలను ల6 12టC Bటక; #ాà యదులక; Z2లVెdన" x"యందు

9ాKయబ(ెను. 13 మ#Sయ ఈ x×దుక; పKతpల; 9ాKPంA ఆ య
సం¯ాÍనమ ల లk" జనులకంద#SI పం1ించవలsన"య ,యదుల; తమ
శతpKవల]ద పగ¬రFdనుటక; ఒాTUక నమందు Zిదzమ %ా
ఉండవలsన"య ఆజ® ఇయబ(ెను. 14 #ాజ నగరF ప"I 12ంచబ(fన
áజjశ మ ల]ద T:Iన అంె %ాండK #ాà మటవలన 1LK#³1ింప బ(f
అJ9Eగమ %ా బయల;ే#S#S. ఆ x×దు షషను Åటలk ఇయబ(ెను. 15
అపడ n#?w?r ఊxవరÞమ ను ెల;పవరÞ మ నుగల #ాజవసN మ ను
బం%ారప 12దwI#§టమ ను అVZ2 Txర ేయబ(fన ధూమÖవరÞమ గల
వసN మ లను ధ#Sంచు"న9ా(ై #ాàసమ ఖమ నుం(f బయల;ే#?ను;
అందు"!తN మ షషను పటC ణమ ఆనంంA సంష nంెను. 16 మ#Sయ
యదులక; ³మమ ను ఆనందమ ను సంతpÌిC య ఘనతయ క>%?ను. 17
#ాàేZిన ¬#ా4నమ ను అత" చటC మ ను వAdన పKJ సం¯ాÍనమందును పKJ
పటC ణమందును యదులక; ఆనందమ ను సంష మ ను క>%?ను, అ
భనమ" VందుేZి"#S. మ#Sయ ేశజనులలk యదులPQడల
భయమ క>%?ను కనుక అTEక;ల; యదుల మతమ అవలంëంA#S.
ఎZLN రF 9
1 #ాà ేZిన ¬#ా4నమ ను చటC మ ను T:ర9EరF ాలమ వAdనపడ అxరF
అను పం(ెKండవ T:ల పదమడవ నమ న యదులను
జPంపగల;గ దుమ" 9ా#S పగ9ారF "శdPంచు"న నమ నTE
యదుల; తమ పగ9ా#S]ద అ¥ారమ TUంనటB
6 అగ ప(ెను. 2 యదుల;

#ాజ?ౖన అహÌL #షp ±క సం¯ాÍనమ ల"`ట-లk నుండ పటC ణమ లయందు
తమక; ×డ ేయవలsన" చూAన9ా#S" హతమ ేయ టక; కcడ"#S.
9ా#S" గ#Sd సకల జనులక; భయమ క>%Sనందున ఎవరFను 9ా#S మ ందర
"ల;వలకP#S. 3 n#?w?r" గ#Sdన భయమ తమక; క>%Sనందున
సం¯ాÍనమ ల±క అ¥పతpల;ను అ¥ ారFల;ను పKభ వల;ను #ాà ప"
న(f1ించు9ారFను యదులక; స}యమ ేZి#S. 4 n#?w?r #ాà±క
నగరFలk %tపu9ా(xPQను. ఈ n#?w?r అను9ాడ అంతకంతక;
%tపu9ాడగ టేత అత" ×#N S సం¯ాÍనమ ల"`ట-యందు 9ా1ింెను. 5
యదుల; తమ శతpKవల నంద#S" కJN 9ాత హతమ ేZి 9ా#S" Txశనమ ేZి
మనసుq ¬ర తమ V#ధులక; ేZి#S. 6 షషను Åటయందు యదుల;
ఐదువందలమం" చం1ి Txశనమ ేZి#S. 7 హ4xx క;మరF(ై
యదులక; శతpKవగ }మను ±క పమం క;మరFలsౖన పరª ంxx 8
దలkuను అ¯ాux #ాx 9 అదల అ#§xx పర4ాN 10 అ#§Z2ౖ అ#§ై 9:ౖజjx
అను 9ా#S" చం1ి#S; అPే ల6 ¯మ 4 9ారF పటBCనలదు. 11 ఆ నమ న
షషను Åటయందు చంపబ(fన9ా#S లsక #ాàనక; ె>య జ?పu%ా 12 #ాà
#ాణÝPQన ఎZLN రFయదుల; షషను Åటయందు ఐదువందలమం"
}మను±క పమం క;మరFలను బÐJN %ా Txశనమ ేZియ Tx`రF;
#ాà±క దువ సం¯ాÍనమ లలk 9ారF ఏ!ేZి య ందు#; ఇపడ 
మనV ఏ!ట-? అ కనుగ\ ¨©ంపబడను,వ ఇంకను అడగ నే!? అ
దయేయ బడన" Z2లVయ%ా 13 ఎZLN రF#ాజ9:ౖన తమక; సమ4తనPQడల
ఈ నమ జ#S%Sన పన షషనునందున` యదుల; #³పను

ేయ నటB
6 %ాను, }మను±క పమం క;మరFల; ఉ#Sయ]ద
ఉ#S¬Pంపబడ నటB
6 %ాను Z2లVయ డT:ను. 14 ఆలగ ేయవచుdన" #ాà
Z2లVెdను. షషనులk ఆజ® పKకట-ంపబ(ెను; }మను±క పమం
క;మరFల; ఉ#S ¬Pంపబ(f#S. 15 షషనునందున` యదుల; అxరF
మసమ న పదు Txల;గవ నమందు కcడ", షషనునందు మడ
వందలమం" చం1ి9EZి#S; అPే 9ారF ల6 ¯మ 4 పటBCనలదు. 16 #ాà
సం¯ాÍనమ లయందుండ తIన యదుల; కcడ", తమ ాKణమ లను
రfంచునుట?r పను" అxరF మసమ పదమడవ న మందు తమ
V#ధులలk (ెబË యPదు9Eల మం" చం1ి9EZి, తమ పగ9ా#Sవలన
బµధలక;ండ T:మ4ం#S; అPే9ారFను ల6 ¯మ 4పటBCనలదు. 17
పదుTxల;గవ నమందును 9ారF T:మ4ం VందుేZినుచు సం
షమ %ా నుం(f#S. 18 షషనునందున` యదుల; ఆ మసమందు
పదమడవ నమందును పదుTxల;గవ న మందును కcడ" పదుT:ౖదవ
నమందు T:మ4ం VందుేZినుచు సంషమ %ా నుం(f#S. 19 ాబట-C
ాKారమ ల;ల" ఊళ6 లk ాపరమ న` %ా\మ9ాసులsౖన యదుల; అxరF
మసమ పదుTxల;గవ నమందు సంషమ %ానుం(f అ Vందుేయద%Sన
భనమను " ఒక#SకరF బహÑమనమ లను పం1ించునుచు వAd#S.
20 n#?w?r PÀ సంగతpలను గ#Sd #ాజ?ౖన అహÌL #షp±క
సం¯ాÍనమ ల"`ట-I స]పమ నTE! దూర మ నTE! "వZింAయ న`
యదులకంద#SI పJKకలను పం1ి 21 యదుల; తమ పగ9ా#Sేత బµధపడక
T:మ4 ంన నమ ల"య , 9ా#S దుఃఖమ P సంషమ వAdన

T:ల అ"య , 9ారF మల;
¶ ట మ"న భన మ"య , పKJ సంవతqరమ
అxరF T:ల±క పదు Txల;గవనమ ను పదుT:ౖదవ నమ ను 9ారF
ఆచ#Sంచు నుచు 22 VందుేZినుచు సంషమ %ానుం(f ఒక#S కరF
బహÑమనమ లను, ద#SదKులక; ానుకలను, పంప త%Sన నమ ల"య
9ా#SI ZిÍ రపరెను. 23 అపడ యదుల; xమ ఆరంంAనx"" n#?w?r
తమక; 9ాKZిన పKారమ %ా T:ర9EరFdదు మ" ±ప"#S. 24 యదులక;
శతpKవగ హ4xx క;మరF(ైన అ%ా %§య డగ }మను యదులను
సంహ#Sంప దలA 9ా#S" TxశనపరA "ర4లమ ేయవలsన",పరF, అన%ా
*ట- 9EPంAయ ండ%ా 25 ఎZLN రF, V◌ాà ఎదుట-I వAdన తరF9ాత #ాà
అతడ యదులక; V#ధమ %ా తల12ట-Cన ెడãచన తన తల]³
వచుdనటB
6 %ా ేZి, 9ాడను 9ా" క;మరFల;ను ఉ#Sయ]ద ఉ#S¬య
బడనటB
6 %ా ఆజ® 9ాKPంA ఇెdను. 26 ావన ఆ నమ ల; పరF అను
1LరFను బట-C ప#§మ అనబ(ెను. ఈ ఆజ® లk 9ాKయబ(fన
మటల"`ట-"బట-C య , ఈ సంగJ"బట-C య , xమ
చూAనx"నంతట-"బట-C య తమ]I వAdనx""బట-C య 27 యదుల;
ఈ #?ండ నమ లనుగ#Sd 9ాKయబ(fన పKారమ %ా పKJ సంవతqరమ 9ాట"యమక ాలమ నుబట-C 9ాట-" ఆచ#Sంెదమ"య , ఈ నమ ల;
తరతరమ %ా పKJ క;టBంబమ లkను పKJ సం¯ాÍనమ లkను పKJ పటC ణమ లkను
జj®పకమ ేయబడనటB
6 %ా ఆచ#Sంెదమ"య , 28 ప#§మ అను ఈ
నమ లను యదుల; ఆచ#Sంపకయ , తమ సంతJ9ారF 9ాట-"
జj®పకమ ంచునకయ మనక;ండనటB
6 "రÞPంచు", ఆ సంగJ" మరA

క;ండనటB
6 , తమ]దను, తమ సంతJ9ా#S]దను, తమ క>Zి"న
9ా#S]దను ఇ ±క బµధత%ా ఉండన" ఒప"#S. 29 అపడ
ప#§మ నుగ#Sd 9ాKయబ(fన PÀ #?ండవ ఆజ® ను దృఢపరచుటక; అá
}Pల; క;మ#?Nయ ను #ాణÝయ T:ౖన ఎZLN రFను యదు (ైన n#?w?rయ ను
ఖం(fతమ %ా 9ాKPంA#S. 30 మ#Sయ యదు(ైన n#?w?rయ ను #ాణÝPQన
ఎZLN రFను యదు లక; "రÞPంAన x""బట-C 9ారF ఉప9ాస
Vలపాలమ ల; ఏరuరచు", అ తమ]దను తమ వంశప 9ా#S]దను
ఒక బµధత య" PQంచు" 9ాట-" జ#S%Sంెదమ" ±ప"న
పKారమ %ా 31 ఈ ప#§మ అను పండగనమ లను ZిÍ రపరచుటక; అతడ
అహÌL #షp±క #ాజమందుండ నూట ఇరFవPడ
సం¯ాÍనమ లలkనున` యదులకంద#SI 9ా#S ³మమ ÅరFనట-C య ,
VWా ¯ారÍమ లగ నట-C య మటల;గల పJKకల; పం12ను. 32 ఈలగ న
ఎZLN రF±క ఆజ® ేత ఈ ప#§మ ±క సంగతpల; ZిÍ ర గ\ంథమ లk
9ాKయబ(ెను.
ఎZLN రF 10
1 #ాజ?ౖన అహÌL #షp #ాజమ ను సమ దKº పమ ల;ను పను` ె>6ంప
"రÞPంెను. 2 n#?w?r ±క బలమ ను గ#Sdయ , అతడ ¯ామరÍ~మ ేత
ేZిన ారమ ల"`ట-" గ#Sdయ , #ాà అత"" ఘన పరAన సంగJ"
గ#Sdయ మºయ ల±కయ ారZీక;ల±కయ #ాజసమxర
గ\ంథమందు 9ాKయబ(fయ న`. 3 యదు(ైన n#?w?r #ాజ?ౖన

అహÌL #షpనక; పK¥xనమంJK%ానుం(f, తన9ారంద#S సమ¥xనమ %ా
మటలడచు, తన జనుల±క³మమ ను Vx#Sంచు9ాడను యదులలk
%tపu 9ాడT:ౖ తన ేశసుÍలలk xలమంI ఇషp
C డ%ా ఉం(ెను.
ãబ గ\ ంథమ 1
1 ఊà ేశమ నందు ãబ అను ఒక మనుషp డం(ెను. అతడ
యxరÍవరN నుడను, TxయవంతpడT:ౖ ేవ"యందు భయభక;Nల; క>%S
ెడతనమ Vస#SèంAన 9ాడ. 2 అత"I ఏడగ రF క;మరFల;ను మ గ¶ రF
క;మ#?N ల;ను క>%S#S. 3 అత"I ఏడ9Eల %tఱÃ ల;ను మడ9Eల ఒంటMల;ను
ఐదువందల జతల PQడ6 ను ఐదువందల ఆడ %ా(fదల;ను క>%S, బహÑమం
ప"9ారFను అత"I ఆZిN %ా నుం(ెను గనుక తరFu క; జనులంద#Sలk అత(ే
%tపu9ాడ%ా నుం(ెను. 4 అత" క;మరFలందరF వంతpల పన అనునమ
ఒక#SకరF తమ తమ Pండ6 లk Vందు ేయT:ౖ కcడనపడ తమ మ గ¶ రF
అకెల6 sండK తమ క>Zి అన`ానమ ల; పచుdనవలsన" 9ా#S"
1ి>1ించుచు వAd#S. 5 9ా#S 9ా#S Vందున మ ల; ప#SNా%ా ãబ , తన
క;మరFల; ాపమ ేZి తమ హృదయమ లలk ేవ" దూÌింA#³¹ అ"
9ా#S" 1ిల;వనం1ింA 9ా#S" పVతKపరA, అరFణ#దయమ న లA 9ా#Sలk
ఒక" "!తN  దహనబ> న#Suంచుచు వెdను. ãబ "తమ ఆలగ న
ేయ చుం(ెను. 6 ేవదూతల; PQ9ా స"`¥" "ల;చుట?r వAdన
నnకట- తటZిÍ ంెను. ఆ నమ న అప9ా2 యగ 9ాడ 9ా#S క>Zి
వెdను. 7 PQ9ావ ఎకడనుం(f వAdJవ" 9ా" నడగ%ా

అప9ాభ! ]ద ఇటB అటB JరFగ లడచు అందులk సంచ#Sంచుచు
వAdJన" PQ9ాక; పKతpతN ర !ెdను. 8 అందుక; PQ9ావ Tx
ZLవక;(ైన ãబ సంగJ ఆలk AంAJ9ా? అతడ యxరÍవరN నుడను
TxయవంతpడT:ౖ ేవ"యందు భయభక;Nల; క>%S ెడతనమ Vస#SèంAన
9ాడ, భ!]ద అత" వంట-9ా(ెవడను లడ. 9 అ" అడగ%ా
అప9ాãబ ఊరకP ేవ"యందు భయభక;Nల; కల9ా(xPQTx? 10 వ
అత"I" అత" Pంట-9ా#SI" అత"I క>%Sన సమసN మ నక;ను చుటBC కంె
9EZిJV గx? వ అత" ేJప"" ºVంచుచుండట ేత అత" ఆZిN
ేశమ లk బహÑ%ా VసN #SంAయ న`. 11 అPనను వ ఇపడ  ేP
x1ి అత"I క>%Sన సమసN మ ను nJN న PQడల అతడ  మ ఖమ
ఎదుటTE దూÌింA "ను` V(fAవను అ" PQ9ా అన%ా 12
PQ9ాఇ% అత"I క>%Sన సమసN మ ను  వశమ న ఉన`; అత"I
మతKమ ఏ }"య ేయ కcడద" అప9ాI Z2లVయ%ా 9ాడ
PQ9ా స"`¥నుం(f బయల; 9:æç6ను. 13 ఒకనమ న ãబ
క;మరFల;ను క;మ#?Nల;ను తమ అన`Pంట ´¢జనమ ేయ చు
xKÔరసమ ానమ ేయ చునుండ%ా ఒక దూత అత"±దw క; వAd 14
ఎదుwల; Txగ> దును`చు %ా(fదల; 9ాట- స]పమ న ¤య చునుండ%ా
Ì2బµPÀయ ల; 9ాట-]ద ప(f 9ాట-" పటBC" P 15 ఖడ¶ మ  ప"9ా#S"
హతమ ేZి#S. జ#S%Sన క; ె>యజ³య టక; TETUకడTE త1ిuంచు" వAd
య Tx`నT:ను. 16 అతడ ఇంక మట లడచుండ%ా మ#S±కడ వAdేవ"
అ%S` ఆా శమ నుం(f ప(f %tఱÃ లను ప"9ా#S" రగ లబ¿ట-C ా>d 9EZ2ను; x""

క; ె>యజ³య టక; TETUకడTE త1ిuంచు" వAdయ Tx`నT:ను. 17
అతడ ఇంక మట లడచుండ%ా మ#S±కడ వAdకÚw య ల; మడ
సమహమ ల;%ా వAd ఒంటMల]ద ప(f 9ాట-" "P ఖడ¶ మ ేత
ప"9ా#S" చం1ి#S; క; x"" ె>య జ³య టక; TETUకడTE త1ిuంచు"
వAdయ Tx` నT:ను. 18 అతడ మటలడచుండ%ా 9E#tకడ వAd
క;మరFల;ను  క;మ#?Nల;ను తమ అన` Pంట ´¢జనమ ేయ చు
xKÔరసమ ానమ ేయ చుండ%ా 19 %tపu సు(f%ా> అరణమర¶ మ %ా
వAd ఆ Pంట- Txల;గ మలలను టC %ా అ ¸°వనుల ]ద ప(fనందున
9ారF చ"P#S; x"" క; ె>య జ³య టక; TETUకడTE త1ిuంచు"
వAdయ Tx` నT:ను. 20 అపడ ãబ లA తన 12ౖ వసN మ ను Aంప"
తల9:ండKకల; %t#S%Sంచు" TEల]ద ¯ాాCంగప(f నమ¯ారమ ేZి ఇట6 T:ను
21 TEను Tx త>6 గర»మ లkనుం(f గంబ#ST:ౖ వAdJ", గంబ#ST:ౖ అక(fI J#S%S
9:æç6దను; PQ9ా ఇెdను PQ9ా ¬Zి" PQను, PQ9ా
Txమమ నక; సు
N J కల; గ ను%ాక. 22 ఈ సంగతpలలk ఏ Vషయమందును
ãబ ఏ ాపమ ను ేయలదు, ేవడ అTxయమ ేZ2న" ెపuలదు.
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తటZిÍ ంప%ా, 9ా#Sకcడ అప9ా PQ9ా స"`¥" "ల;చుట?r వెdను. 2
PQ9ావ ఎకడనుం(f వAdJవ" 9ా" నడగ%ా అప9ా భ!లk
ఇటB అటB JరFగ లడచు అందులk సంచ #Sంచుచు వAdJన" PQ9ాక;

పKతpతN ర!ెdను. 3 అందుక; PQ9ావ Tx ZLవక;(ైన ãబ సంగJ
ఆలkAంAJ9ా? అతడ యxరÍవరN నుడను Txయవంతp డT:ౖ ేవ"యందు
భయభక;Nల; క>%S ెడ తనమ Vస#Sèం Aన 9ాడ, భ!]ద అత"వంట9ా(ెవడను లడ. "ారణమ %ా అత"" ాడేయ టక; వ నను`
1LK#³1ింAనను అతడ ఇంకను తన యxరÍతను వదలక "లకడ%ా నుTx`డన%ా
4 అప9ాచర4మ ాాడ నుట?r చర4మ ను, తన ాKణమ ను
ాాడనుట?r తనక; క>%Sన యవతp
N ను నరF(fచుdను గx. 5 ఇంక ¯ా#S
వ ేP x1ి అత" PQమ కను అత" ేహమ ను nJN నPQడల అతడ
 మ ఖమ ఎదుటTE దూÌింA "ను` V(fA వను అT:ను. 6 అందుక;
PQ9ా అతడ  వశమ న నుTx`డ; అత" ాKణమ మతKమ వ
మ టC వదw " Z2లVెdను. 7 ాబట-C అప9ా PQ9ా స"`¥నుం(f
బయల;9:È6, అ#Sాల; nదల;" న(fT:JNవరక; బµధగల క;రFపల
ãబ ను nెN ను. 8 అతడ ఒళØ
6 %క;నుట?r Aల6 12ంక; ¬Zి" బ(fెలk
కcరFdండ%ా 9 అత" ´µర వAdవ ఇంకను యxరÍతను
వదలకయ ందు9ా? ేవ" దూÌింA మరణమ కమ4T:ను. 10
అందుకతడమరF #ాల; మటలడనటB
6 వ మటలడచుTx`వ; మనమ
ేవ"వలన ¤ల; అనుభVంచుదుమ, ×డను మనమ అనుభVంప తగx
అT:ను. ఈ సంగతpలలk ఏ Vషయ మందును ãబ T°ట- మటT:ౖనను
ాపమ ేయలదు. 11 ేమయ (ైన ఎÚఫà, ష¨ßయ (ైన ëలw దు
నయమ¬య (ైన జoఫరF అను ãబ మ గ¶ రF ZL`¨© తpల; అత"I
సంభVంAన ఆపదల"`ట-" గ#Sd V"న 9ా#?r, అత" క>Zి దుఃüంచుటక;ను

అత"" ఓxరFd టక;ను వలsన" ఆలkAంచు" తమ తమ సÍ లమ లను
V(fA వAd#S. 12 9ారF వAd దూరమ %ా "ల;వబ(f కను` లsJN చూAనపడ,
అత" లdలక తమ వసN మ లను Aంప" ఆాశమ తటBC తలల]ద ధూÈ
చల;
6 " PQల;%?JN P(fd#S. 13 అత" బµధ అత¥కమ %ానుం(ెన" గ\¨©ంA
PQవరFను అత" ఒక మటPQనను పల;కక #³Pంబగల; ఏడ నమ ల;
అత"కcడ TEలను కcరFdం(f#S.
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మయనందుక;ను Tx TEతKమ లక; అ బµధను మరFగ ేయనందుక;ను
TEను పట-C న నమ లకవను %ాకమగ1ిల6 పటMC న" ఒకడ ె1ిuన #ాJK లక
వను %ాక. 4 ఆ నమ అంధారమగ ను %ాక12ౖనుం(f ేవడ x"
T:ంచక;ండను %ాక9:ల;గ x"]ద పKాhంపక;ండను %ాక 5 *కట-య
%ా xంధారమ ను మరల x"" తమ ±దw క; ¬Zినును %ాక.¤ఘమ
x" కమ 4ను %ాకపగల;ను కమ 4నట-C అంధారమ x" బ¿ద#Sంచును %ాక 6
అంధారమ ఆ #ాJK" పటBCనును %ాకసంవతqరప నమ లలk
TETUకxనన" అ హ#Sªంపక;ండను %ాకమసమ ల సంఖలk అ
ేరక;ండను %ాక. 7 ఆ #ాJK PQవడను జననమ ాకవను %ాకx"లk ఏ
ఉxqహధ " పటC క;ండను %ాక 8 నమ ల; అభనమ ల" ెప9ారF
x"" శ1ించుదురF %ాకభ జంగమ ను #³పటక; TEరFuగల9ారF x"" శ1ించు

దురF %ాక. 9 అందులk సంధ9Eళను పKాhంచు నmతKమ లక; అంధారమ
కమ 4ను %ాక9:ల;గ రక; అ PQదురFచూడ%ా 9:ల;గ లకవను %ాక 10
అ 9Eక;వ కను#?పuలను చూడక;ండను %ాకపటBCకలkTE TETEల xవకJ"?
11 గర»మ నుం(f బయల;ేర%ాTE TETEల ాKణమ Vడవక J"? 12
¹ాళ6 ]ద నTE`ల ఉంచు"#S?TETEల సN నమ లను క;(fAJ"? 13 ల"PQడల
TE"పడ పండ" "మ4ÈంA య ందునుTEను "KంAయ ందును, Txక;
VWా\ంJ క>%S య ండను 14 తమరక; áడభమ లయందు భవనమ ల;
కట-C ంచు "న భ#ాàలను మంతpKలను TEను "KంA
"మ4ÈంAయ ందును. 15 బం%ారమ సంాంA తమ Pండ6 ను 9:ం(f
"ంప"న అ¥పతpల "KంA Vశ\!ంA య ందును. 16 అాలసంభవ
కంటబడకయ న` 1ిండమ వంట-9ాడT:ౖ లకP య ందును.9:ల;గ చూడ"
ëడi లవలs లకP య ందును. 17 అకడ దు#ా4రF¶ల; ఇక శ\మపరచరF
బల¨ßనులsౖ అలZిన9ారF VWా\ంJ TUందుదురF 18 బం¥ంపబ(fన9ారF
ార"యమక;ల శబw మ Vనక Pకమ %ా కc(f Vశ\!ంచుదురF 19
అల;uల! ఘనుల! అందరF నచdటనుTx`రFxసుల; తమ యజమనుల
వశమ నుం(f త1ిuంచు" స తంతpKలsౖ య Tx`రF. 20 దురwశలkనున` 9ా#SI
9:ల;%Sయబడట ఏల?దుఃఖ ా\ంతpలsౖన9ా#SI yవ!యబడట ఏల? 21 9ారF
మరణమ న1LfంతpరF xచబ(fన ధనమ ర?rనటBC x"" కను%tనుట?r9ారF
లkతp%ా తKవ చుTx`రF %ా" అ 9ా#SI ొరకక య న`. 22 సమ¥I
ే#Sనపడ 9ారF హ#SªంA బహÑ%ా సంÌింెదరF. 23 మరFగ ప(fన
మర¶ మ గల9ా"I", ేవడ చుటBCకంె 9EZిన9ా"I" 9:ల;గ ఇయబడTEల?

24 ´¢జనమ నక; మరF%ా Txక; "ట
C రFu కల;గ చున`Tx nఱÃ ల;
ళ6 వలs పKవ¨©ంచుచున`V. 25 ఏ వచుdన" TEను బహÑ%ా భయప(fJT°
అPTxక; సంభVంచుచున`Txక; J పట-C ంAనే Tx]I
వచుdచున`. 26 Txక; T:మ4 లదు సుఖమ లదు VWా\ంJ లదు శ\మP
సంభVంచుచున`.
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సంగJ PQJN  మటల(fనPQడల క; వసనమ కల;గ Tx? అPే
9ాంపక ఎవడ ఊరనగలడ? 3 అTEక;లక; వ బ z TE#Suన9ాడవ
బల¨ßనన ేతpలను బలపరAన9ాడవ. 4  మటల; ¾ట-Kల6 ;9ా""
ఆదు" య ం(ెను.క;\ం%SPన ¹ాళØ
6 గల9ా"" వ బలపరAJV. 5
అPే ఇపడ శ\మ క; కల;గ%ా వ దుఃఖా\ంతpడ9:ౖJV అ క;
తగ ల%ా వ కలవరపడచుTx`వ. 6  భIN క; ¥ైరమ పట-C ంపx?
యxరÍపKవరN న  "#§mణక; ఆ¥xరమ ాx? 7 జj®పకమ ేZినుమ ,
"రప#ా¥PQన ±కడఎప(ైన నhంెTx?యxరÍవరN నుల; ఎకడT:ౖన
"ర4ల#ా? 8 TEను చూAనంతవరక; అక\మమ ను దు"`×డను Vతp
N 9ారF
x"TE Åయ దురF. 9 ేవడ ఊద%ా 9ారF నhంచుదురFఆయన Åా%S`
\ రZింహప
Wా సమ వలన 9ారF లక వదురF. 10 Zింహగరèనయ కc
శబw మ ను ">Aవను.దమ Zింహమ ల Åరల;ను V#S%Sవను. 11 ఎర
లనందున ఆడZింహమ నhంచునుZింహప1ిల6ల; ెల6  ెదర%tటC బడను. 12

Tx కమట రహసమ %ా ెల;పబ(ెనుTx ెVలk ఒకడ గ సగ సల(fనటBC%ా
అ Txక; Vనబ(ెను. 13 %ాఢ"దK మనుషpలక; వచుdసమయమ న #ాJK
కలలవలన పటBC తలంపలలk అ క>%?ను. 14 భయమ ను వణక;ను Txక;
క>%?ను అందువలన Tx PQమ కల"`య కలsను. 15 ఒక" Wా సమ Tx
మ ఖమ ను టC %ాTx శ#§ర #మమ ల; పలIంెను. 16 అ "ల;వబడ%ా
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Vంట-"ఏమన%ాేవ" స"`¥" మరFN~ల; Jమంతpలగ దు#ా? 17 తమ 4
సృంAన9ా" స"`¥" నరFల; పVతpKలగ దు#ా? 18 ఆయన తన ZLవక;లను
నమ 4టలదుతన దూతలయందు లkపమ ల; కను%tనుచుTx`డ. 19
గటమంట- Pండ6 లk "వZించు9ా#Sయందుమంట-లk
పట-C న9ా#SయందుAమ4ట AJIవనటB
6 AJIవ9ా#Sయందు మ#S ఎ"`
కను%tనును? 20 ఉదయమ nదల;" ¯ాయంతKమ వరక; ఉం(f9ారF
బదw లsౖవదురFఎ"`కల"9ా#?r సxాలమ Txశనయ ందురF. 21 9ా#S
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ప#Sదw దూతలలk ఎవ"తటBC JరFగ దువ? 2 ౌ#ా»గమ నుగ#Sd
Pడdటవలన మఢల; నhం ెదరF బ z ల"9ారF అసూయవలన

చెdదరF. 3 మఢడ 9EరF తను`ట TEను చూAయ Tx`ను అPనను డTE
అత" "9ాససÍ లమ Wాపగ\సNమ"కను%tంట-". 4 అత" 1ిల6ల; సంరmణ ొరకక
య ందురFగ మ4మ లk న>%SవదురF9ా#S" V(f1ించు9ా(ెవడను లడ. 5
ఆక>%t"న9ారF అత" పంటను J"9Eయ దురFమ ండ6 ెట6లkనుం(fయ 9ారF
x" ¬ZిందురFబ¢నుల; 9ా#S ఆZిN రక; ాచునుచున`V 6 శ\మ
ధూÈలkనుం(f పటC దు.బµధ భ!లkనుం(f nలవదు. 7 "ప రవ ల; 12ౖI
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ఆశ భంగమగ ను. 14 అతడ ఆశ\Pంచున ¯ాలsపరFగ పటäC . 15 అతడ తన
Pంట-]ద ఆనున%ా అ "ల;వదు. 16 అతడ గట-C %ా x" పటBCన%ా అ
V(fవను.ఎండక; అతడ పAdపట-C బ>య ను అత" ¬%?ల; అత" ట]ద
6 గల తన "9ాసమ ను
అల;
6 నును. 17 అత" 9Eళ6 Ø గటBC]ద చుటBCనును#ాళØ
అతడ ే#Sచూచును. 18 ేవడ అత" సÍ లమ లkనుం(f అత" 9:ళ6%tట-C నPQడల
అTEను "T:`రFగను ఎపడను "ను` చూడలదనును. 19 ఇే అత"
సంషకరన గJI అంతమ అతడన` ధూÈనుం(f ఇతరFల; పటMC దరF. 20
ఆలkAంచుమ ేవడ యxరÍవంతp" KZి9Eయడ.ఆయన దుారమ ల;
ేయ 9ా#S" "ల;వబ¿టCడ. 21 "ను` పగపటBC9ారF
అవమనభ#Sతpలగ దురFదుషp
C ల గ (xరమ ఇక "ల;వకవను. 22 అPే
ఇంకను ఆయన క; T°ట-"ండ నవ కల;గ జ³య ను.పKహరªమ  
12దవలను "ంపను.
ãబ గ\ ంథమ 9
1 అపడ ãబ ఈలగ న పKతpతN ర!ెdను 2 9ాసN వ¤, ఆ సంగJ
అంేయ" TET:రFగ దును.నరFడ ేవ" దృÌిC I ఎటB
6 "#wÌియగ ను? 3 9ాడ
ఆయన 9ాజ?మడ %#SనPQడల9EP పKశ`లలk ఒకx"?rనను 9ాడ

ఆయనక;ఉతN ర!యలడ. 4 ఆయన మ} V9EI, అ¥క
బలసంపను`డఆయన #ాడ ె%SంA }" TUంద"9ా(ెవడ? 5 9ాట-I
ె>యక;ండ పర తమ లను ¬Zి9Eయ 9ాడ ఆయTEఉగ\తక>%S 9ాట-"
బ¢ర6 ోయ 9ాడ ఆయTE 6 భ!" x" సÍ లమ లk నుం(f
కద>ంచు9ాడఆయTEx" సN ంభమ ల; అదరేయ 9ాడ ఆయTE 7
ఉదPంపవదw " ఆయన సూరF"I ఆజj®1ింప%ా అతడ ఉదPంపడఆయన
నmతKమ లను మరFగ పరచును. 8 ఆయన ఒక(ే ఆాశమండలమ ను
VWాలపరచు9ాడసమ దKతరంగమ ల]ద ఆయన నడచుచుTx`డ. 9 ఆయన
¯ా J మృగరª మ కృJN క అను9ాట-" దfణనmతK#ాసులను ేZిన9ాడ. 10
ఎవడను ె>Zినల" మహతN Pన ారమ లను లsకలన"`
అదు»తI\యలను ఆయన ేయ చుTx`డ. 11 ఇ% ఆయన Tx స]పమ న
గడAవచుTx`డ%ా" TETxయనను కను%tనలనుTx ేరFవను
వచుTx`డ %ా" ఆయన Txక; కనబడడ. 12 ఆయన పటBC"%ా
ఆయనను అడi %Sంపగల9ా(ెవడ? 9E! ేయ చుTx`వ" ఆయనను
అడగత%Sన9ా(ెవడ? 13 ేవ" Åపమ చల6రదు#ా}బ స}య ల;
ఆయనక; లkబడదురF. 14 ావన ఆయనక; పKతpతN ర!చుdటక;
TET:ంతట-9ాడను? ఆయన 9ాంచుచు స#SPQన మటల; పల;క;టక;
TETEాట-9ాడను? 15 TEను "#wÌిT:ౖ య ం(fనను ఆయనక; పKతpతN రమ
ెపuజjలనుTxయకరN య"1 TETxయనను బJమల;నదగ ను. 16 TEను
nఱÃ 12ట-Cనపడ ఆయన Txక;తN ర!Adననుఆయన Tx మట ఆలIంెన"
TEను నమ4జjలను. 17 ఆయన ఆలIంపక 12ను%ా>ేత నను` నల;గ%tటBC

చుTx`డ"#SÞ!తN మ %ా Tx %ాయమ లను VసN #Sంపజ³య చుTx`డ 18 ఆయన
నను` ఊ1ి#S ¬య"యడ ేైన9ాట-" Txక; J"1ించును. 19 బలవంతpల
శIN"గ#Sd 9ాదమ కల;గ%ాTETE య Tx`న" ఆయన
యనునుTxయV¥"గ#Sd 9ాదమ కల;గ%ాపKJ9ా%ానుండ
ె%Sంచు9ా(ెవడ" ఆయన యనును? 20 Tx 9ాజ?మ Txయనను Tx
మటల; Tx]ద TEరమ ¹పనుTEను యxరÍవంతpడT:ౖనను ోÌియ"
ఆయన నను` "ర1ించును. 21 TEను యxరÍవంతpడT:ౖనను Txయందు
TxIషCమ లదుTEను Tx ాKణమ తృణ÷క#SంచుచుTx`ను.ఏ! ేZినను ఒకటä.
22 ావనయxరÍవంతpలTE! దుషp
C లTE! ´éదమ లక;ండ ఆయన అంద#S"
నhంపజ³య చుTx`డ" TEను 9ాంచుచుTx`ను. 23 సమలధ ంసమ
ఆకZి4కమ %ా క>%S Txశనమ ేయ%ా"#wషpల ఆపదను చూA ఆయన
}సమ ేయ ను. 24 భ! దుషp
C లేJI అపu%Sంపబ(fయ న`9ా#S
Txయ¥పతpల; మంA ెడiల; గ #SNంపలక;ండ ఆయన ేయ ను.ఆయన %ాక
ఇV అ"`య జ#S%Sంచు9ాడ మ#Sఎవడ? 25 పరFగ ]ద వ9ా"కంటM Tx
నమ ల; త ర%ాగJంచుచున`V³మమ లకP అV గJంAవచున`V.
26 #?ల6 ;పడవల; xట-వనటB
6 అV జ#S%Sవనుఎర]I VసురFన గ
పf#ాàవలs అV త రప(fవను. 27 Tx శ\మను
మరAPQదన"య దుఃఖమ ఖుడT:ౖ య ండట మ"
సంషమ %ానుం(ెదన"య TEను అనుంట-Tx? 28 Tx సమసN బµధలక;
భయప(f వణక;చుTx`నువ నను` "#wÌి"%ా ఎంచవను సంగJ TEను "శd
యమ %ా ఎ#S%Sయ Tx`ను 29 నను` ోÌి"%ా ఎంచవలZి వెdను గx ాబట-C

Txక; ఈ వరÍపKయస¤ల? 30 TEను ¨©మమ  నను`
కడగ "ననుసబ Ë Tx ేతpల; కడగ "నను 31 వ నను` %Jలk
మ ంెదవ అపడ TEను Tx స ంతవసN మ ల?r అసహÑడనగ దును. 32
ఆయన Txవలs నరFడ ాడTEను ఆయన 9ాజ?మడజjలను¤మ క>Zి
TxయVమరîక; లమ . 33 మ Pదw #S]ద ెయ ఉంచద%Sన మధవ#SN
మక;లడ. 34 ఆయన తన దండమ ను Tx]దనుం(f ¬Zి9EయవలsనుTEను
భKమZిక;ండ ఆయన తన భయంకర మ}త4~మ ను Txక;
కనుపరచక;ండవలsను. 35 అపడ ఆయనక; భయపడక TEను మటల(ెదను,
ఏలయన%ా TEను అట-C 9ాడను ాననును చుTx`ను.
ãబ గ\ ంథమ 10
1 Tx బKదుక;నందు Txక; Vసుక; పట-C నTEను అడiలక;ండ అంగల#?dదనుTx
మT°9ాక;లమ ల TEను ప>?దను 2 Tx ]ద TEరమ
¹పక;ండమ 9Eల Tx 9ాజ?మడచుTx`9Ù Txక; ె>య జ³య మ"
TEను ేవ" ె12uదను. 3 ౌరèనమ ేయ ట క; సంషమ? దుషp
C ల
ఆలkచన]ద దయ దృÌిC య ంచుటసంషమ?  హసN కృతమ లను
తృణ÷క#Sంచుట క; సంషమ? 4  TEతKమ ల; నరFల TEతKమ లవంట-9ా?
నరFల; ఆలkAంచునటB
6 వ ఆలkAంచు 9ాడ9ా? 5  yVతాలమ నరFల
yVత ాలమ వంట-x?  ఆయ ాల సంవతqరమ ల; నరFల
నమ లవంట-9ా? 6 TEను ోÌి" ాన"య  ేJలkనుం(f
V(f1ింపగల9ా(ెవడను లడ"య వ ఎ#S%Sయ ం(fయ 7 9Eల Tx

ోషమ నుగ#Sd Vxరణ ేయ చుTx`వ? Tx ాపమ ను ఏల
9:దక;చుTx`వ? 8  హసN మ ల; Txక; అవయవ "#ా4ణమ ేZి నను`
ర1ింA య న`నువ నను` !ం%S9Eయ చుTx`వ. 9 గటమను`%ానున`
నను` వ "#S4ంAJV,ఆ సంగJ జj®పకమ ేZినుమ వ నను` మరల
మను`%ా ేయ దు9ా? 10 ఒకడ ాల;ZినటB
6 వ నను`
ZిJVగxàను`గడi ఒకడ 1Lరబ¿టC BనటB
6 వ నను` 1Lరబ¿ట-CJV గx. 11
చర4మ ను మంసమ ను వ నను` క1ిuJVఎమ కలను
నరమ లను నను` సం¥ంAJV. 12 yవమ ననుగ\¨©ంA TxPQడల కృప
చూ1ిJV సంరmణేత Tx ఆత4ను ాా(fJV. 13 అPనను Tx
లkపమ లనుగ#Sd వ  హృదయ మ లk ఆలkAంAJVఈ అాKయమ
క;ం(ెన" TET:రFగ దును. 14 TEను ాపమ ేZినPQడల వ x"
క"12టC BదువTx ోషమ నక; ప#S}రమ ేయక;ందువ. 15 TEను
ోషకృతమ ల; ేZినPQడల Txక; బµధకల;గ నుTEను "#wÌిT:ౖ య ం(fనను
అJశయపడను అవమనమ  "ండ"Txక; క>%Sన బµధను
తలంచునుచుం(ెదను. 16 TEను సంÌింAనPQడలఎడెగక  ఆశdరన
బలమ ను వ Tx]ద చూపదువ. 17 Zింహమ 9EటµడనటB
6 వ నను`
9Eటµడచుందువఎడెగక Tx]I \తN ¯ా{లను 1ి>ెదవఎడెగక Tx]ద
 ఉగ\తను 12ంెదవఎడెగక సమహమ 9:నుక సమహమ ను Tx ]I
#ాజ³Z2దవ. 18 గర»మ లkనుం(f వ నTE`ల 9:>I ర1ిuంAJV? అప(ే
PQవరFను నను` చూడక;ండ TEను ాKణమ V(fA య ం(fనPQడల ¤ల;; 19
అపడ TEను లనటä6 య ం(fయ ందునుగర»మ లkనుం(f సమ¥I

"బ(fయ ందును. 20 Tx నమ ల; ంె¤ గxJ#S%S 9:ల;ప>I #ాజjల"
ేశమ నక; 21 అంధారమ మరణxంధారమ గల ేశమ నక; 22
కట-క*కట-PQ %ా xంధారమయన ేశమ నక;భKమ పట-C ంచు మరణxంధార
ేశమ నక;9:ల;%³ *కట-%ాగల ేశమ నక; TEను 9:ళ6క మ ందుంతZLప TEను
ెపu#Sల6 ;నటB
6 నను` V(fA Tx జo>I #ాక;ండమ .
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1 అపడ నయమ¬య (ైన జoఫరF ఈలగ నపKతpతN ర!ెdను 2
పK9ాహమ %ా బయల;9:ళ6 Ø మటలక; పKతpతN రమ ెపuవలsను
గx.వదరFబ¢తp 9ాజ?మ Txయమ" PQంచదగ Tx? 3  పKగల»మ లను
V" మనుషpల; మనమ %ా నుండ వలsTx?ఎవడను "ను`
అపహZింపక;ండTE వ }సమ ేయ దు9ా? 4 Tx ఉపేశమ
"#wషమ"య ే9ా, దృÌిC I TEను పVతpKడన"య వనుచుTx`9E. 5 ేవడ
 మటల(fన ¤ల;ఆయTE  9ాంAన ¤ల; 6 ఆయTE
జj®నరహసమ ల; క; ె>యజ³Zిన ¤ల; అపడ జj®నమ  ãచనక;
!ంAనద" వె>Zిందువ ోషమ లk అ¥క ´µగమ ేవడ
మరAPయ Tx`డ" ె>Zినుమ . 7 ేవ" గ xంశమ లను వ
ె>Zినగల9ా?సర శక;Nడగ ేవ"గ#Sd క; ప#SపరÞజ® jనమ కల;గ Tx? 8
అ ఆాశ ¥ అంత ఉన`తన, 9E!ేయ దువ?ాxళమ కంటM
లkతp%ానున`, 9E! PQరFగ దువ? 9 x" ప#Sమణమ బ ³◌ూ!కంటM
అ¥కనx" 9:డల;u సమ దKమ కంటM అ¥కన 10 ఆయన

సంxరమ ేయ చు ఒక" ెరలk 9EZి9ాజ?మడ 1ి>Aనపడఆయన
నడi %Sంప గల9ా(ెవడ? 11 ప"Iమ>న9ా#?వ# ఆయTE PQరFగ ను
గxప#SలనేయకP ాపమ ఎకడ జరFగ చున`ోఆయTE ె>Zినును
గx. 12 అPే అడV %ా(fద1ిల6 నరF(ై పట-C నTxట-I%ా"బ z ¨ßనుడ
V9EIాడ. 13 వ  మనసుqను Jన`%ా ">1ినPQడల ేతpల;
ఆయన9:ౖప x1ినPQడల 14 ాపమ  ేJలkనుండట చూA వ
x"V(fAనPQడల గ (xరమ లలkనుం(f దు#ా4ర¶ తను వ ట-C 9EZిన
PQడల 15 "శdయమ %ా "#wÌి9:ౖ వ సంÌింెదవ"ర»య డ9:ౖ వ
ZిÍ రప(f య ందువ. 16 "శdయమ %ా  దురw శను వ
మరెదవxట-Pన ారF ట-" జj®పకమ ేZినునటB
6 వ x""
జj®పకమ ేZిT:దవ. 17 అపడ  బKదుక; మ¥xహ`ాల ేజసుqకంటM
అ¥కమ %ా పKాhంచును*కట- క!4నను అ అరFణ#దయమ వలs
ాంJ%ానుండను. 18 నమ4కమ నక; ఆసuదమ కల;గ ను గనుక వ
¥ైరమ %ా ఉందువ. Pంట-" వ ప#SWó¥ంA సురfతమ %ా పండ
ందువ. 19 ఎవ#S భయమ లక;ండ వ పండందువ అTEక;ల; 
Vన`పమ ల; ేZ2దరF. 20 దుషp
C ల కనుచూప öణÝంAవను9ా#SI
ఆశ\య¤!య ఉండదుాKణమ ఎపడ V(fెదమ అ" 9ారF
ఎదురFచూచుచుందురF.
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1 అపడ ãబ ఈలగ పKతpతN ర...!ెdను 2 "జమ %ా లkకమ లk ]#³

జనుల;]TE జj®నమ గJంA వను. 3 అPనను ]క;న`టBC Txక;ను
V9EచTxశIN క>%Sయ న`TEను ]కంటM తక;వజj®నమ కల9ాడను ాను]రF
ె1ిuన9ాట-" ఎరFగ"9ా(ెవడ?ేవ"I nఱÃ 12ట-C పKతpతN రమ ల; ంన
9ాడT:ౖన TEను 4 Tx ZL`¨©తp"I అప}¯ాసuదమ %ా నుండవలZి
వెdను.Jయ యxరÍతయ గల9ాడ అప}¯ాసuదమ %ా నుండవలZి
వెdను. 5 దురw శ TUంన9ా"" Jరస#Sంచుట ³మమ గల9ారF
య కN మనుందురF.ాల;జjరF9ా#Sరక; Jర¯ారమ క"12టC Bచున`. 6
ో1ి(f%ాండK ాపరమ ల; వ#SÍల6 ;నుేవ"I Åపమ పట-C ంచు9ారF
"ర»యమ %ానుందురF9ారF తమ బµహÑబల¤ తమక; ేవడనుందురF. 7
అPనను మృగమ లను Vx#Sంచుమ అV క; బ¢¥ంచునుఆాశప{లను
Vx#Sంచుమ అV క; ె>యజ³య ను. 8 భ!"గ#Sd ¥x"ంAనPQడల
అ క; ´¢¥ంచునుసమ దKమ లk" ేపల;ను క; x" Vవ#Sంచును 9 టఅ"`ట-"బట-C ãAంచు"నPQడలPQ9ా హసN మ ట-" కల;గజ³Z2న"
ె>Zినల"9ా(ెవడ? 10 yవ#ాసుల ాKణమ ను మనుషpలంద#S ఆత4ల;ను
ఆయన వశమ న నున`V గx. 11 అం%S> ఆ}రమ ను రFA చూచునటB
6 ెV
మటలను ప#§fంపx? 12 వృదుzల±దw జj®నమ న`, º#ా య వవలన
V9Eచన కల;గ చున`. అ" ]రF ెపదురF 13 జj®నW)రమ ల;
ఆయన±దw ఉన`Vఆలkచనయ V9Eచనయ ఆయనక; కలవ. 14
ఆలkAంచుమ ఆయన పడ%tటC %ా ఎవరFను మరలకటC జjలరFఆయన
మనుషp" ెరలk మZి9Eయ%ా ెరచుట ఎవ#SI" ¯ాధమ ాదు. 15
ఆలkAంచుమ ఆయన జలమ లను ëగబటC %ా అV ఆ#Sవను9ాట-"

పKవ¨©ంప"య%ా అV భ!" మ ంA9Eయ ను. 16 బలమ ను జj®నమ ను
ఆయనక; స ´µవలmణమ ల;¹సపడ9ారFను ¹సపచుd9ారFను ఆయన
వశ మ న నుTx`రF. 17 ఆలkచనకరN లను వసN ¨ßనులను%ా ేZి ఆయన 9ా#S"
డ" వను.Txయ¥పతpలను అV9Eక;లను%ా కనుపరచును. 18 #ాàల
అ¥ారమ ను ఆయన ట-C 9Eయ ను9ా#S నడమ లక; %tల;సుల; కటBCను. 19
యజక;లను వసN ¨ßనులను%ాేZి 9ా#S" డ" వనుZిÍ రమ %ా
TxటB"న9ా#S" ఆయన పడ%tటBCను. 20 9ాాdతpరమ గల9ా#S పల;క;ను
ఆయన "రరÍకమ ేయ ను12దwలను బ z ల"9ా#S"%ా ేయ ను. 21
అ¥పతpలను ఆయన Jర¯ారమ ేయ ను బలఢల న(fకట6 ను Vపను.
22 *కట-లk" రహసమ లను ఆయన బయల;పరచుచుమరణxంధారమ ను
9:ల;గ లk"I ర1ిuంచును 23 జనమ లను VసN #Sంపజ³య ను
"ర4లమ ేయ నుస#Sహదుwలను VWాలపరచును జనమ లను "వను.
24 భజనుల అ¥పతpల V9Eచనను ఆయన "రరÍక పరచునుKవల"
మ}రణమ లk 9ా#S" JరFగ లడ ేయ ను. 25 9ారF 9:ల;గ లక *కట-లk
తడబడచుందురFమతp
N %t"న9ాడ తల;నటB
6 ఆయన 9ా#S" తలేయ ను.
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1 ఇ% Tx కను` ఇదంతయ చూెను.Tx ెV x" V" గ\¨©ంAయ న` 2
]క; ె>Zిన Txక;ను ె>ZLయ న`TEను ]కంటM తక;వ
జj®నమ గల9ాడను ాను. 3 TEను సర శక;Nడగ ేవ" మటలడ
%రFచుTx`నుేవ"TE 9ాంప %రFచుTx`ను 4 ]#?rే అబదz మ ల;

క>uంచు9ారF.]రందరF ప"Iమ>న 9:ౖదుల;. 5 ]రF ³వలమ మనమ %ా
నుండట ¤ల; అ ]క; జj®నమ" PQంచబడను. 6 దయేZి Tx 9ాదమ
Vను(f, TEను ఆడ 9ాజ?మ TxలIంచు(f. 7 ేవ" పmమ %ా ]రF అTxయ
9ాదనేయ దు#ా?ఆయన పmమ %ా ]రF ¹సమ ల; పల;క;దు#ా? 8
ఆయనPQడల ]రF పmాతమ చూపదు#ా?ేవ" పmమ న ]రF
9ాంతp#ా? 9 ఆయన !మ 4ను ప#SWó¥ంచుట ]క; ³మమ?లక ఒకడ
నరFలను ¹సమ ేయ నటB
6 ]రFఆయనను ¹సమ ేయ దు#ా? 10 ]రF
రహసమ %ా పmాతమ చూ1ినPQడల"శdయమ %ా ఆయన !మ 4ను
గw ంచును. 11 ఆయన పK´µవమ !మ 4ను భయ12టCx?ఆయన భయమ ]
]I #ాx? 12 ] ¨¼చd#Sక మటల; బ(fె ¯ాతల;.] 9ాదమ ల;
మంట-9ాదమ ల; 13 TEను మటల(ెదను Tx జo>I #ాక
మనులsౖయ ండ(fTx]I వచుdన ఏో అ వచుdను%ాక. 14 TET:ందుక;
Tx ాKణమ ను ఎర%ా ేZినవలsను?ేZినను%ా" ాKణమ నక; ె%SంA
మటల(ెదను 15 ఇ% ఆయన నను` చం1ినను, TEను ఆయన రక;
క"12టC BచుTx`ను.ఆయన స"`¥" Tx పKవరN న Txయమ" రFàవపరతpను.
16 ఇయ Txక; రmణxరÍనదగ నుభIN¨ßనుడ ఆయన స"`¥I
#ాె%Sంపడ. 17 Tx 9ా¸4లమ ను శ\దz%ా ఆలIంచు(fTx పKమణ9ాకమ ల; ]
ెవలలk రయ (f. 18 ఆలkAంచు(f TEను Tx 9ాజ?మ ను
స#SేZి"య Tx`నుTEను "#wÌి%ా కనబడదున" Txక; ె>య ను. 19 Tx
9ాజ?మడ చూచు9ా(ెవడ?ఎవ(ైన నుం(fనPQడల TEను
T°రFమZి"ాKణమ V(fెదను. 20 ఈ #?ండ పనుల; మతKమ Txక;

ేయక;మ అపడ TEను క; Vమ ఖుడT:ౖ య ండను. 21  ెP
Tx]దనుం(f ¾ల%Sంపమ  భయమ నను` బ¿ద#Sంపయక;మ 22
అపడ వ 1ి>Aన PQడల TEను  క;తN ర !ెdదను TEను ప>?దను వ
Tx క;తN ర!మ 4 23 Tx ోషమ లs"`? Tx ాపమ లs"`?Tx అJక\మమ ను
Tx ాపమ ను Txక; ె>యజ³య మ . 24 9Eల  మ ఖమ ను
మరFగ ేZింట-V?నTE`ల క; పగ9ా"%ా ఎంచుచుTx`వ? 25 ఇటB అటB
టBC" వచున` ఆక;ను వ9E¥ంెద9ా?ఎం(fPన ెతNను
తరFమ దు9ా? 26 వ Txక; కSనన hm V¥ంA య Tx`వTx
బµలాలప ాపమ లను Txక; ¯ా సÍ ~మ %ావ V¥ంAయ Tx`వ 27
బÐండలలk Tx ాళØ
6 ë%SంAయ Tx`వTx పKవరN న అంతయ వ
క"12టC BచుTx`వTx అ#Sాళ6 చుటBC %Sఱ%§Zియ Tx`వ 28 మ #S%S
öణÝంచుచున` 9ా"చుటBCAమ4టట-C న వసN మ వంట-9ా"చుటBC%Sఱ%§Zి 9ా""
క"12టC BచుTx`వ.
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1 ZీN  క"న నరFడ w నమ ల9ా(ై !I>బµధTUందును. 2 పవ
VకZింAనటB
6 9ాడ 12#S%S 9ా(fవనుడ కనబడకవనటB
6 9ాడ "ల;వక
ా#Sవను. 3 అట-C 9ా"]ద వ కనుదృÌిC య ంAయ Tx`వ¬రFu
TUందుట?r నను`  PQదుట-I ర1ిuంAయ Tx`వ. 4 ాపస¨©తp"లkనుం(f
ాపర¨©తpడ పటC గ>%Sనఎంత ¤ల;?ఆలగ న ఎవడను పటC TEరడ. 5 నరFల
ఆయ ాలమ ప#S!J కల, 9ా#S T:లలసంఖ క;

ె>ZLయ న`.!ంచజjల" వయఃప#Sమణమ వ 9ా#SI "య!ంA
య Tx`వ 6 కc>9ా#Sవలs తమక; "య!ంపబ(fన ప"" 9ారF
మ %Sంచువరక;9ారF Vశ\మమ TUందునటB
6 9ా#S9:ౖప చూడకయ ండమ . 7
వృmమ నరకబ(fనPQడల అ J#S%S Aగ రFdన"య x"I లతమ4ల;
9Eయ న"య నమ4కమ కలదు. 8 x" 9EరF భ!లk ాతై Pనను
x" అడగ nదుw మంట-లk *IPనను 9 ట- 9ాసనమతKమ ేత అ
Aగ రFdనులత nకవలs అ మ4ల; 9Eయ ను. 10 అPే నరFల;
మరణ కదలలక ప(fయ ందురF.నరFల; ాKణమ V(fAనతరF9ాత 9ా#³
వదురF? 11 తటµక జలమ ల; ఎటB
6 ఇంIవT°న రF ఎటB
6 ఎం(f
హ#SంAవT°ఆలగ నTE నరFల; పండ" J#S%S లవరF. 12 ఆాశమ
గJంAవవరక; 9ారF ¤ల;నరF.ఎవరFను 9ా#S" "దK లపజjలరF. 13 వ
ాxళమ లk నను` xAనPQడల ఎం¤ల; Åపమ చల6రFవరక; నను`
xటBన నుంAనPQడల ఎం ¤ల;Txక; ఇంతాలమ" వ "య!ంA
తరF9ాత నను` జj®పకమ ేZినవలsన" TET:ం ÅరF చుTx`ను. 14
మరణన తరF9ాత నరFల; బKతpక;దు#ా?ఆలగ ం(fనPQడల Txక; Vడదల
కల;గ వరక;Tx య దz నమ ల"`య TEను క"12ట-Cయ ందును 15
ఆలగ ం(fనPQడల వ 1ి>ెదవ TEను క; పKతp తN ర!ెdదను
హసN కృతమ ఎడల క; ఇషC మ కల;గ ను. 16 అPే ఇపడ వ Tx
అడగ జjడలను లsక12టC BచుTx`వTx ాపమ ను స¨©ంపలకయ Tx`వ 17
Tx అJక\మమ సంAలk మ Kంపబ(fయ న`TEను ేZిన ోషమ ను
భదKమ %ా ఉంAయ Tx`వ. 18 పర తనను ప(fP

Txశనమగ నుండPQనను x" ¯ాÍనమ తపను. 19 జలమ #ాళ6 ను
అరగºయ నుx" పK9ాహమ ల; భ!±క ధూÈ" టBC"వను9:ౖే
నరFల ఆశను భంగపరచుచుTx`వ. 20 వ 9ా#S" ఎల6 పడ
%?ల;చుచుTx`వ గనుక 9ారF గJంAవదురFవ 9ా#SI మ ఖVారమ
కల;గజ³Zి 9ా#S" 9:ళ6%tటBCచుTx`వ. 21 9ా#S క;మరFల; ఒక9Eళ షpనత
వ¨©ంAనను అ9ా#SI ె>యకవను.9ారF ఒక9Eళ అణÝ%SPనను అట-C
గJ 9ా#SIపటMC న" 9ారF గ\¨©ంపకయ ందురF. 22 తమమటBCక; x¤
శ#§రమ నందు TU1ిu TUందుదురFతమమటBCక; x¤ ాKణమ నందు
దుఃఖపడదురF.
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1 అపడ ేమయ (ైన ఎÚఫà ఈలగ నపKతpతN ర!ెdను 2
జj®నమ గల9ాడ "రరÍకన ె>V పKతpతN ర!యదగ Tx?తరFu%ా>
తన కడప "ంపన దగ Tx? 3 వరÍసం´µషణేత 9ాజ?మడ దగ Tx?"
పKãజనన మటలేత 9ాంప దగ Tx? 4 వ భయభక;Nలను వరÍమ
ేయ చుTx`వ.ేవ"గ#Sdన ¥xనమ ను ¨ßనపరచుచుTx`వ. 5 
మటలవలన  ాపమ ె>యబడచున`.వంచక;ల పల;క;ల; వ
పల;క;చుTx`వ. 6 TEను ాదు  మటల  ోషమ ను ¯ాÍ1ించుచున`V
12దవల  ]ద ¯ాmమ పల;క;చున`V. 7 nదట పట-C న పరFషpడవ
9ETx?వ పర తమ లక; మ ందు%ా పట-C న9ాడ9ా? 8 వ ేవ"
ఆలkచనసభలk ే#Sయ న`9ాడ9ా?వ మతK¤ జj®నవంతpడ9ా? 9 ¤మ

ఎరFగ" 9E! PQరFగ దువ?¤మ గ\¨©ంప" 9E! గ\¨©ంతpవ? 10
T:రZిన 9:ండKకల; గల9ారFను xల వయసుq]#Sన పరFషpల;ను మలk
నుTx`రF తం(fKకంటMను 9ారF xల 12దw9ారF. 11 ేవడ Z2లVAdన ఆదరణ
క; ే>క%ా నున`x?ఇటB
6  మృదువ%ా పల;కబ(fన 9ాకమ ే>క%ా
నున`x? 12  హృదయమ ఏల క;\ం%SPQను? కను`ల; ఏల
ఎఱÃ బµరFచున`V? 13 ేవ"]ద 9Eల ఆగ\హపడచుTx`వ?  T°టనుం(f
అట-C మటలల #ా"చుdచుTx`వ? 14 దుzడగ టక; నరFడ ఏాట-9ాడ?
"#wషpడగ టక; ZీN I పట-C న9ాడ ఏాట-9ాడ? 15 ఆలkAంచుమ ఆయన తన
దూతలయందు న!్మకయ ంచడ.ఆాశ 9:ౖWాలమ ఆయన దృÌిC I
పVతKమ ాదు. 16 అటB
6 ండ%ా ¨Áయ డను ె(fన9ాడను ళØ
6 xKగ నటB
6
దుÌి!"యల; ేయ 9ాడను మ#S అప VతpKడ గx. 17 Tx మట ఆలIంపమ
క; ె>యజ³తpనుTEను చూAనx"" క; Vవ#Sంెదను. 18 జj®నుల; తమ
1ితరFల±దw TEరFd" మరFగ ేయక ె1ిuన బ¢ధను క; ె>12దను. 19
అనుల సహ9ాసమ ేయకxమ ¯ా సÍ ~మ %ా ంన ేశమ లk
"వZింAనజj®నుల; ె1ిuన బ¢ధను క; ె>12దను. 20 తన
yVతాలమంతయ దుషp
C డ బµధTUందును¨©ంసక;"I ఏరu(fన
సంవతqరమ ల"`య 9ాడబµధTUందును. 21 కరన ధ నుల; 9ా"
ెవలలk బడను, ³మాలమ న ాడేయ 9ారF 9ా" ]IవెdదరF. 22
xను *కట-లkనుం(f J#S%S వెdదన" 9ాడ నమ4డ 9ాడ ఖడ¶ మ నక;
ఏరuరచబ(fన9ాడ. 23 అబµË, ఆ}రకడ ొరFక;న" x"రక; JరFగ
లడను. అంధారనమ స]1ించుచున`ద" 9ా"I ె>య ను. 24

శ\మయ 9Eదనయ 9ా"" బ¿ద#Sంచును.య దz మ ేయ టక; Zిదzప(fన #ాà
శతpKవ" పటBC నునటB
6 అV 9ా"" పటBCనును. 25 9ాడ ేవ"]I
ేP xపనుసర శక;Nడగ 9ా"" ¥క#SంA మటలడను. 26 మరF (ై
ఆయనను మ#tనునుతన ³(ెమ ల గ బకల ఆయన]I పరF%?తN pను. 27
9ా" మ ఖమ \వ పట-C య న`9ా" AరFపKకల12ౖ" \వ కండల;
12#S%Sయ న`V. 28 అట-C 9ారF ా(ైన పటC ణమ లలk "వZించుదురFఎవరFను
"వZింపకcడ" Pండ6 లkబËల; ావలZియ న` Pండ6 లk "వZింెదరF 29
ావన 9ారF ´µగవంతpల; ాకదురF 9ా#S ఆZిN "ల;వదు.9ా#S సససంపద
పంట బరF9:ౖ TEలక; వంగదు 30 9ారF *కట-" త1ిuంచునరF అ%S`జj ల 9ా#S
లతమ4లను ద¨©ంచునుేవ" T°ట- ఊ1ి#Sేత 9ారF Txశనమగ దురF. 31
9ారF మయను నమ 4నక;ందురF %ాక;9ారF ¹స Pన9ారFమయP
9ా#SI ఫలమగ ను. 32 9ా#S ాలమ #ాకమ ంే అ జరFగ ను అప(ే 9ా#S
మ4 9ా(fవను. 33 xKmెటC B 1ింెల; #ాల;dనటB
6 ఆయన
9ా#S"#ాల;dను.ఒÚవెటC B పవ ల; #ాల;dనటB
6 ఆయన 9ా#S"◌ాల;dను. 34
భIN¨ßనుల క;టBంబమ "సqంతpవగ ను.లంచ%tండల గ (xరమ లను అ%S`
ా>d9Eయ ను 35 9ారF దుారమ ను గర»మ న ధ#SంA
ాపమ కందురF9ా#S కడపన కపటమ పటBCను.
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1 అందుక; ãబ ఈలగ న పKతpతN ర!ెdను 2 ఇట-C మటల; అTEకమ ల;
TEను V"య Tx`ను]రందరF బµధ³ కరN ల;%ా" ఆదరణక; కరN ల;ారF. 3 ఈ

%ా>మటల; మ %SZిPQTx?³! బµధ కల;గ టేత
Txక;తN ర!చుdచుTx`వ? 4 TxZిÍ Jలk ]రFం(fనPQడల TEనును ]వలs
మటలడవచుdను.TEనును ]]ద మటల; క>uంపవచుdను] 9:ౖప చూA
Tx తల ఆ(fంపవచుdను. 5 అPనను TEను Tx T°ట- మటల !మ 4ను బల
పరచుదునుTx 12దవల మటల; !మ 4ను ఓx#Sd ఆద#Sంచును 6 TEను
మటల(fనను Tx దుఃఖమ చల6రదుTEను ఊరక;ం(fనను Tx³!
ఉపశమనమ కల;గ ను? 7 ఇపడ ఆయన Txక; ఆయసమ
కల;గజ³Zియ Tx`డTx బంధువర¶ మంతయ వ ాడ ేZియ Tx`వ 8 Tx
ేహమంతయ వ పటBC"య Tx`వ.ఇకcడ Tx]ద ¯ాmమ %ా
నున`Tx öణత మ ఖమ ü%ా ¯ాm!చుdచున`. 9 ఆయన తన
Åపమ ేత Tx]ద ప(f నను` *లsdను.ఆయన Tx]ద పండ6
రFక;చుం(ెనుTxక; శతpK9:ౖ Tx]ద తన కను`ల; ఎఱÃ ేZ2ను. 10 జనుల;
Tx]ద తమ T°రF ెరతpరFనను` Jట-C ెంప]ద టBCదురF.9ారF ఏ×భVంA
Tx]ద గ ంప కcడదురF 11 ేవడ నను` దు#ా4రF¶లక;
అపu%SంAయ Tx`డభIN¨ßనుల వశమ న నను` ఉంAయ Tx`డ. 12 TEను
T:మ4%ానుంట-" అPే ఆయన నను`మ కల; ెకల;
ేZియ Tx`డడ పటBC" Vద>ంA నను` తpతp
N "యల;%ా ేZి
య Tx`డ.తనక; నను` గ #SబË%ా ">1ియ Tx`డ 13 ఆయన బµణమ ల;
నను` చుటBCనుచున`Vక"కరమ లక Tx తpండ6 ను (fెనుTx
12ౖతరసమ ను TEలను ారబ¢Z2ను. 14 కన`మ ]ద కన`మ 9EZి ఆయన
నను` VరFగ%tటMC నుపరFగ లsJN &రF"వలs Tx]ద ప(ెను. 15 Tx చర4మ ]ద

TEను %T:పటC కcరFdంట-"Tx మ 4ను ధూÈ మ #SIేZిJ". 16 Txేత
బలxరమ జరFగకPననుTx ాKరÍన యxరÍమ %ా నుం(fనను 17
ఏడuేత Tx మ ఖమ ఎఱÃ బ(fయ న`Tx కను#?పuల]ద మరణxంధారమ
"ల;చుచున`. 18 భ], Tx రకN మ ను క1ిu9Eయక;మ Tx nఱÃ క;
V#ామమ కల;గక;ండను%ాక. 19 ఇపడ Txక; ¯ాfPQన9ాడ
పరలkకమ లkనుTx`డTx పmమ %ా ¯ాmమ పల;క;9ాడ పరమందుTx`డ.
20 Tx ZL`¨©తpల; నను` ఎగxÈేయ చుTx`రF.నరF"Vషయ ±కడ
ేవ" 9ాజ?మడవలsన"య 21 నర పతpK"Vషయ 9ా" ZL`¨©తp"
9ాజ?మడవలsన"య Å#STEను ేవ"తటBC దృÌిC య ంA క`ళØ
6
పK9ాహమ %ా VడచుచుTx`ను. 22 w సంవతqరమ ల; గJంAన తరF9ాత
J#S%S #ా" మర¶ మ న TEను 9:ళ6 Øదును.
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1 Tx ాKణమ సమZిPQను Tx నమ ల; ¬#?ను...సమ¥ Tx "!తN మ
Zిదzయ న`. 2 ఎగxÈ ేయ 9ారF Tx±దw ే#Sయ Tx`రF9ారF
పట-C ంచు V9ాదమ ల; Tx కను`ల ?దురF%ానున`V. 3 ఏ#ాuటB ేయ మ
దయేZి Tx "!తN మ  అంతట 9E పటపడమ మ#S PQవడ Tx
"!తN మ పటపడను? 4 వ 9ా#S హృదయమ నక; జj®నమ
మరFగ ేZిJVావన వ 9ా#S" ¨¼Adంపవ. 5 ఎవడ తన ZL`¨©తpలను
ోప¯మ 4%ా ఇచుdT°9ా" 1ిల6ల కను`ల; öణÝంచును. 6 ఆయన నను`
జనులలk ¯ాతాసuదమ %ా ేZి య Tx`డనల;గ రF Tx మ ఖమ ]ద

ఉ!్మ9Eయ దురF. 7 Tx కనుదృÌిC దుఃఖమ ేత మందమPQనుTx
అవయవమ ల"`య డవలs ఆPQను 8 యxరÍవంతpల; º""చూA
ఆశdరపడదురF"#wషpల; భIN¨ßనుల ZిÍ J చూA కలవరపడదురF. 9 అPే
Jమంతpల; తమ మర¶ మ ను VడవకపKవ#SNంచుదురF"రప#ాధుల;
అంతకంతక; బలమ TUందుదురF. 10 ]రందరF Tx±దw క; రం(f, మరల
దయేయ (f]లk జj®నవంతp (ొక(ైనను Txక; కనబడడ. 11 Tx నమ ల;
గJంెనుTx ãచన "రరÍకమPQనుTx హృదయ 9ాంఛ భంగమPQను. 12
#ాJK పగల"య *కట- కమ 4టP 9:ల;గ"య 9ారF 9ాంచుచుTx`రF. 13
ఆశ Pైన Txక;ం(fన PQడల ాxళమ Txక;ఇల;
6 అను ఆశP.*కట-లk Tx
పక పరచునుచుTx`ను 14 వ Txక; తం(fKవ" %Jనువ Txక; త>6 వ"
ెల6 sలవ" పరFగ ను TEనుమనV ేయ చుTx`ను. 15 Txక;
"#§mణx¥xర¤?Tx "#§mణ PQవ"I కనబడను? 16 ధూÈలk VWా\ంJ ొరక%ా
అ ాxళప అడi కమ 4ల±దw క; గ చున`.
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1 అపడ ష¨ßయ (ైన ëలw దు ఈలగ పKతpతN ర !ెdను 2 మటలలk
Aక;పరచుట?r ] #?ంతZLవ 9:దక;దురF?]రF ఆలkచన ేZి
మ %SంAనPQడల ¤మ మట ల(ెదమ . 3 ] దృÌిC I
మృగమ ల;%ానుమఢల;%ాను ¤ంచబడట ఏల? 4 Åపమ ేత "ను`
వ *ల;dను9ా(x, "!తN మ భ! ాడ%ా ేయబడTx? "!తN మ
ండ x" ¯ాÍనమ తపTx? 5 భIN¨ßనుల ºపమ ఆ#Su9Eయబడను9ా#S అ%S`

జj లల; పKాhంపకవను. 6 9ా#S గ (xరమ లk 9:ల;గ
అంధారమగ ను9ా#S±దw నున` ºపమ ఆ#Sవను 7 9ా#S పటBత మ గల
నడకల; అడi %Sంపబడను9ా#S స ×యలkచన 9ా#S" కcల;dను. 8 9ారF
9ాగ రల]ద నడచు9ారF తమ ాæï6 9ా#S" వలలk"I న(f1ించును. 9 బ¢ను
9ా#S మ(fను పటBCనునువల 9ా#S" AIంచునును. 10 9ా#S"
AIంచునుట?r ఉ#S TEలను ఉంచబడను9ా#S" పటBCనుట?r Kవలk ఉచుd
12టCబడను. 11 నల;క;ల కరనV 9ా#SI భయమ
కల;గజ³య నుభయమ ల; 9ా#S" 9:ంటµ(f తరFమ ను. 12 9ా#S బలమ
öణÝంAవను9ా#S" కcల;dటక; ఆపద ాAయ ండను. 13 అ 9ా#S ేహ
అవయవమ లను భfంచునుమరణజ³షp
¡ డ 9ా#S అవయవమ లను
భfంచును. 14 9ా#S ఆశ\యన 9ా#S గ (xరమ లkనుం(f
12#SI9EయబడదురF9ారF కరFడగ #ాàTUదwక; "బడదురF. 15 9ా#SI
అనులsౖన9ారF 9ా#S గ (xరమ లk "9ాసమ ేయ దురF9ా#S
"9ాససÍ లమ ]ద గంధకమ చల6 బడను. 16 I\ంద 9ా#S 9Eళ6 Ø ఎం(fవను12ౖన
9ా#S మ4ల; నరకబడను. 17 భ!]ద ఎవరFను 9ా#S" జj®పకమ
ేZినరFxనమందు ఎకడను 9ా#S" ఎ#S%Sన9ారF ఉండరF. 18 జనుల;
9ా#S" 9:ల;గ లkనుం(f *కట-లk"I ల;దురFభలkకమ లkనుం(f 9ా#S"
తరFమ దురF. 19 9ా#S పKజలలk 9ా#SI పతpKలsౖనను êతpKలsౖననుఉండరF9ారF
"వZింAన సÍ లమ లk త1ిuంచు"న9ాడఒక(ైనను ఉండడ. 20 త#ా త
వAdన9ారF 9ా#S]ద ప(fన
hmనుచూAVస4యnందుదురFపర మ ం(fన9ారF x"" చూA

గ ల;పడదురF. 21 "శdయమ %ా భIN¨ßనుల "9ాసమ లక; ఇట-C గJ
పటBCనుేవ" ఎరFగ"9ా#S సÍ లమ ఇట-C .
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1 అంతట ãబ ఈలగ న పKతpతN ర !ెdను 2 ఎTx`ళØ
6 ]రF నను`
బµ¥ంతpరF?ఎTx`ళØ
6 మటలేత నను` నల;గ%tటBCదురF? 3 పమరFల;
]రF నను` "ంంAJ#SZిగ¶ లక ]రF నను` బµ¥ంెదరF. 4 TEను
తపేZినPQడలTx తప Tx ]³ వచుdను గx? 5 !మ4ను ]రF Tx]ద
¨¼Adంచుందు#ా?Tx TEరమ Tx]ద ]రF ¹పదు#ా? 6 ఆల%?rే ేవడ
Txక; అTxయమ ేZ2న"య తన వలలk నను` AIంచుT:న"య
]రFె>Zిను(f. 7 Tx]ద బలxరమ జరFగ చున`ద"
TEనుnఱÃ 12టC BచుTx`ను %ా" Tx nఱÃ అం%§క#Sంపబడదుస}యమ
"!తN మ TEను nర>డచుTx`ను %ా" Txయమ ొరకదు. 8 TEను
xటలక;ండ ఆయన Tx మర¶ మ నక; కంె9EZి య Tx`డ.Tx Kవలను *కటేZియ Tx`డ 9 ఆయన Tx ఘనతను ట-C 9EZియ Tx`డతల]దనుం(f Tx
I#§టమ ను ¬Zి9EZియ Tx`డ. 10 నల;శల; ఆయన నను` VరFగ%tటC %ా
TEను Txశన J"ఒకడ ెటC Bను 12ల6%SంAనటB
6 ఆయన Tx
"#§mణx¥xరమ ను 12ల6%Sంెను. 11 ఆయన Tx]ద తన Åపమ ను
రగ లబ¿టMCనునను` తన శతpKవలలk ఒక"%ా ఎంెను. 12 ఆయన Z2ౖ"క;ల;
ఏకమ %ా కc(f వAd#S9ారF Tx]ద మ టC (fబËల; 9EZి#STx గ (xరమ చుటBC
%S#S. 13 ఆయన Tx ¯దరజనమ ను Txక; దూరమ ేZియ Tx`డTx

T:ళవరFల; Txక; ³వలమ అనులsౖ#S. 14 Tx బంధువల; Tx±దw క;
#ాకయ Tx`రFTx ాKణZL`¨©తpల;నను` మరAPయ Tx`రF. 15 Tx Pంటxస xZీ జనుల; నను` అను"%ాఎంెదరFTEను 9ా#S దృÌిC I పరేhT:ౖ
య Tx`ను. 16 TEను Tx ప"9ా" 1ిల;వ%ా 9ా(ే! పల;కక;ండనుTx`డTEను
9ా" బJమలవలZి వెdను. 17 Tx ఊ1ి#S Tx ´µరక; అసహమ TEను క"న
క;మరFలక; Tx 9ాసన అసహమ . 18 Aన` 1ిల6ల; స} నను`
తృణ÷క#SంెదరFTEను లచుట చూAనPQడల బµల;రF Tx]దదూషణల;
ప>?దరF. 19 Tx ాKణZL`¨©తpలకంద#SI TEనసహÑడT:ౖJ"TEను
1LK!ంAన9ారF Tx ]ద JరFగబ(fయ Tx`రF. 20 Tx PQమ కల; Tx
చర4మ ను Tx మంసమ ను అంటB" య న`Vదంతమ ల అZిÍ చర4మ
మతKమ Txక; !%S>ంపబ(f య న` 21 ేవ" హసN మ నను`
nJN య న`Tx]ద జj>పడ(f Tx ZL`¨©తpల#ా Tx]దజj>పడ(f. 22 Tx
శ#§రమంసమ వట xల;ననునకేవడ నను` తరFమ నటB
6 %ా ]#³ల
నను` తరFమ దురF? 23 Tx మటల; 9ాKయబడవలsన" TET:ం
ÅరFచుTx`ను. అV గ\ంథమ లk 9ాKయబడవలsన" TET:ం ÅరF చుTx`ను. 24
అV Pనుపగర బండ]ద ెకబ(f Zీసమ  "ంపబ(f "తమ
"ల;వవలsన" TET:ం ÅరFచుTx`ను. 25 అPే Tx V¹చక;డ
సyవడ"య , తరF9ాతఆయన భ!]ద "ల;చున"య TET:రFగ దును.
26 ఈలగ Tx చర4మ *IPన తరF9ాత శ#§రమ  TEను ేవ"
చూెదను. 27 TxమటBCక; TETE చూెదను.మ#S ఎవరFను ాదు TETE కను`లర
ఆయననుచూెదనుTxలk Tx అంత#SంKయమ ల; కృhంAయ న`V 28

జ#S%Sనx" ారణమ TxలkTE ఉన`దను"]రF¤మ 9ా"" ఎటB
6
త#Sదమ అ" తలంAన PQడల 29 ]రF ఖడ¶ మ నక;
భయపడ(f¬రFuకల;గ న" ]రF ె>ZినునటB
6 ఉగ\తక; త%Sన ోషమ లక;
hm "య!ంపబడను.
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1 అపడ నయమ¬య (ైన జoఫరF ఈలగ న పKతpతN ర!ెdను 2 ఆలగ న
వ ె1ిuనందుక; Txయంద> ఆతpరతత%Sన పKతpతN రమ ZిదzపరAయ న`.
3 Txక; అవమనమ కల;గజ³య "ందను TEను Vన`ం దుక;Tx
మT°V9Eకమ త%Sన పKతpతN రమ ZిదzపరAయ న`. 4 దుషp
C లక; Vజయమ
w ాలమ ండనుభIN¨ßనులక; సంషమ ఒక "!షమతKమ ండను. 5
ఆనుం(f నరFల; భ!]ద నుంచబ(fన ాలమ nదల;"ఈలగ
జరFగ చున`ద" క; ె>యx? 6 9ా#S ఘనత ఆాశమంత PQతN p%ా
12#S%Sనను¤ఘమ లంత PQతN p%ా 9ారF తలలsJNనను 7 తమ మలమ
నhంచు#§J%ా 9ా#?న`ట-I" నుండక;ండ నhంచుదురF.9ా#S"
చూAన9ారF9ా#³ర" యడగ దురF. 8 కల PQగZివనటB
6 9ారF గJంA
కనబడక వదురF#ాJK స ప`మ xట-వనటB
6 9ారF త#S!
9EయబడదురF. 9 9ా#S" చూAన కను` ఇకను 9ా#S" చూడదు9ా#S సÍ లమ న
9ారF మ#S ఎపడను కనబడరF 10 9ా#S సంతJ9ారF ద#SదKుల దయను
9:ద?దరF9ా#S ేతpల; 9ా#S ఆZిN " J#S%S అపu%Sంచును. 11 9ా#S PQమ కలలk
¸°వనబలమ "ం(fయ ండను%ా" అయ 9ా#S కcడ మంట-లk

పండనును. 12 ెడతనమ 9ా#S T°ట-I Jయ%ా నుం(ెను9ారF Txల;కI\ంద
x" xA12ట-C#S. 13 x" "యక భదKమ ేZి"#S, T°ట x"నుంచు"#S. 14
అPనను 9ా#S కడపలk 9ా#S ఆ}రమ ప>Zివను అ 9ా#Sలkపట
Txగ ామ ల Vషమగ ను. 15 9ారF ధనమ ను !ం%S9EZి#S %ా" Pపడ
x"" మరల కI9Eయ దురF. 16 9ా#S కడపలkనుం(f ేవడ x"
కIంచును.9ారF కట6 ామ ల Vషమ ను 1ీల;dదురFTxగ ామ Txల;క 9ా#S"
చంపను. 17 ఏరFలsౖ ారFచున` ేT:ను 9:న`పసను చూA9ారF సంÌింపరF.
18 ే"రక; 9ారF పKయసప(f సంాంAయ ం(f#x"" 9ారF అనుభVంపక
మరల అపu%SంెదరF9ారF సంాంAన ఆZిN ల 9ా#SI సంషమ ండదు 19
9ారF áదలను మ ంA V(fA12ట-Cన9ారF9ారF బలxరమ ేత ఒక Pంట-"
ఆక\!ంచు"నను x"" కట-C ప#SNేయరF. 20 9ారF ఎడెగక
ఆhంAన9ారFతమ PషC వసు
N వలలk ఒకx"ేతT:ౖనను తమ 4నుxమ
రfంచునజjలరF. 21 9ారF !ం%S9Eయ" ఒకట-య లదు గనుక
9ా#S³మZిÍ J "ల;వదు. 22 9ా#SI సంాదమ పరÞమ %ా క>%Sన
సమయమ న 9ారF ఇబËంపడదురFదురవసÍ లkనుండ 9ారంద#S ెP
9ా#S]Iవచుdను. 23 9ారF కడప "ంపనT:ౖయ ండ%ాేవడ 9ా#S]ద
తన Åా%S` క;#S1ించును9ారF Jనుచుండ%ా x" క;#S1ించును. 24 ఇనుప
ఆయ ధమ త1ిuంచునుట?r 9ారF ా#S%ాఇతN (fVల;
6 9ా#S ేహమ లగ ండ
బµణమ లను Vడ చును. 25 అ ేహమ ను *>d 9ా#S శ#§రమ లkనుం(f
వచుdను అ బయట ¬య%ా 9ా#S శ#§రమ లkనుం(f 12ౖతప JJN వచుdను,
మరణభయమ 9ా#S ]I వచుdను. 26 9ా#S ధన"ధుల;

అంధారపరÞమ లగ నుఊదనకరల" అ%S` 9ా#S" !ం%S9Eయ ను9ా#S
గ (xరమ లk !%S>నx"" అ ా>d9Eయ ను. 27 ఆాశమ 9ా#S ోషమ ను
బయల;పరచునుభ! 9ా#S]I లచును. 28 9ా#S Pంట-IవAdన ఆరèన
కనబడకవనుేవ" Åపనమ న 9ా#S ఆZిN Txశనమగ ను. 29 ఇ
ేవ"వలన దుషp
C లsౖన నరFలక; ాK1ిN ంచు´µగమ ేవ"వలన 9ా#SI
"య!ంపబ(fన ¯ా సÍ ~మ ఇే.
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1 అపడ ãబ ఈలగ న పKతpతN ర!ెdను 2 Tx మట ]రF జjగ\తN%ా
Vను(fTx మట ] ఆదరణ మటక; పKJ%ా నుండ%ాక. 3 Txక;
Z2లVAdనPQడల TEను మటల(ెదనుTEను మటల(fన తరF9ాత ]రF
అప}సమ ేయవచుdను. 4 TEను మనుషp"గ #SంA nఱÃ 12టC BTx`Tx?
లదు గనుక TEను ఏల ఆతpరపడకcడదు? 5 నను` ే#SచూA
ఆశdరపడ(fT°ట-]ద ేP 9EZిను(f. 6 TEను x" మనసుqనక;
ెచుd"నPQడల Tx³!య చక;న` Tx శ#§రమ నక; వణక;
పటBCచున`. 7 భIN¨ßనుల; ఏల బKదుక;దురF?9ారF వృదుzలsౖ బలవృz ఏల
TUందుదురF? 8 9ారFండ%ాTE 9ా#Sకcడ 9ా#S సంxనమ 9ారF చూచుచుండ%ా
9ా#S క;టBంబమ ZిÍ రపరచబడచున`. 9 9ా#S క;టBంబమ ల;
భయ¤!య లక ³మమ %ా నున`Vేవ" దండమ 9ా#S]ద పడట
లదు. 10 9ా#S %tడ6 xట%ా తపuక చూల; కల;గ ను9ా#S ఆవల; ఈచుకక
ఈనును. 11 9ారF తమ 1ిల6లను మందల; మందల;%ా బయట-I పంపదురF9ా#S

1ిల6ల; నటనమ ేయ దురF. 12 తంబ ర స రమండలమ లను పటBC"
9ాPంచుదురF¯ా"కTxదమ V" సంÌించుదురF. 13 9ారF W\యసుqక>%S
తమ నమ ల; గడపదురFఒకmణమ లkTE ాxళమ నక; గ దురF. 14
9ారF మర¶ మ లనుగ#Sdన జj®నమ మకకరలదువ మమ 4ను
V(fAమ4" ేవ" ెపదురF. 15 ¤మ ఆయనను ZLVంచుటక;
సర శక;Nడగ 9ా(ెవడ?¤మ ఆయననుగ#Sd ాKరÍనేయ టేత మ³!
లభమ కల;గ ను? అ" 9ారF ెపదురF 16 9ా#S ³మమ 9ా#S ేJలk
లదుభIN¨ßనుల ãచన Txక; దూరమ %ా నుండను %ాక. 17 భIN&నుల
ºపమ ఆ#Su9Eయబడట అరFదుగx.9ా#S]I ఆపద వచుdట బహÑ అరFదు
గx. 18 9ారF తpాను ఎదుట టBC"వ ెతNవలsను%ా> PQగర%tటBC
టBCవలsను ఉండనటB
6 ఆయన Åపప(f 9ా#SI 9Eదనల; "య!ంచుట అరFదు
గx. 19 9ా#S 1ిల6ల]ద ¹పట?r ేవడ 9ా#S ాపమ ను xA12టC BTE¹?
అ" ]రF ెపచుTx`రFేZిన9ారF x"" అనుభVంచునటB
6 ఆయన 9ా#S³
పKJఫల!చుdను %ాక 20 9ా#³ కను`లర తమ Txశనమ ను
చూతpరF%ాకసర శక;Nడగ ేవ" Åా%S`" 9ారF xKగ దురF%ాక.తమ
yVతాలమ సమపN న తరF9ాత 21 xమ Pన తరF9ాత తమ
ఇంట-]ద 9ా#SIAంత ఏ!? 22 ఎవ(ైనను ేవ"I జj®నమ
TEరFuTx?పరలkక9ాసులక; ఆయన ¬రFu ¬రFdను గx. 23 ఒకడ తన
కడవలలk ాల; "ం(fయ ండగనుతన PQమ కలలk మల;గ
బ>Zియ ండగను 24 సంపరÞ ¯êఖమ ను T:మ4య ను క>%S
"ండఆయ షమ  మృJTUందును 25 9E#tకడ ఎన`డను ³మమనుx"

T:రFగక మT°దుఃఖమ గల9ా(ై మృJTUందును. 26 9ారF సమనమ గ మంట-లk
పండందురF పరFగ ల; 9ా#Sదw#S" కపను. 27 ] తలంపల;
TET:రFగ దును]రF Tx]ద అTxయమ %ా పను`చున` పTx`గమ ల; Txక;
ె>ZినV. 28 అ¥పతpల మంరమ ఎకడ నున`?భIN¨ßనుల; "వZింAన
గ (xరమ ఎకడ ఉన` అ" ]రడగ చుTx`#³. 29 ేశమ న
సంచ#Sంచు9ా#S" ]రడగలx?9ారF ె>యజ³Zిన సంగతpల; ]రF గ రFతp
పటC లx? 30 అV ఏవన%ా దురè నుల; ఆపxలమందు
ాాడబడదురFఉగ\తనమందు 9ారF డ" బడదురF. 31 9ా#S
పKవరN ననుబట-C 9ా#S మ ఖమ ü%ా మటలనగల9ా(ెవడ?9ారF
ేZినx""బట-C 9ా#SI పKJారమ ేయ 9ా(ెవడ? 32 9ారF సమ¥I
ేబడదురFసమ¥ శ\దz%ా ావ>ాయబడను 33 పల6 మ లk" మంట- 12ల6ల;
9ా#SI ఇంప%ా నున`VమనుషpలందరF 9ా#S9:ంబ(f వదురFఆలగ నTE
లsక లనంతమం 9ా#SI మ ందు%ాP#S. 34 ]రF ెప పKతpతN రమ ల;
నమ4ద%SనV ావఇట-C "రరÍకన మటల ]#³లగ నను`ఓxరd
¸ెదరF?
ãబ గ\ ంథమ 22
1 అపడ ేమయ (ైన ఎÚఫà ఈలగ నపKతpతN ర!ెdను 2 నరFల;
ేవ"I పKãజనారFలగ దు#ా? ారF;బ z మంతpల; తమమటBCక; x¤
పKãజనారFలsౖ య Tx`రF 3 వ Jమంతpడ9:ౖ య ండట సర శక;Nడగ
ేవ"I సంషమ?వ యxరÍవంతpడ9:ౖ పKవ#SNంచుట ఆయనక; లభ

కరమ? 4 ఆయనయందు భయభక;Nల; క>%Sయ న`ందున ఆయన "ను`
గw ంచుTx? భయభక;Nలనుబట-C ఆయన  9ాజ?మడTx? 5 
ెడతనమ %tపu ాx? ోషమ ల; !Jల"V ా9ా? 6 ఏ!య
ఇయకP  ¯దరFల±దw వ xకటBC పచుdంట-VవసN ¨ßనుల బటC లను
¬Zింట-V 7 ద1ిuేత ఆయసప(fన9ా#SI È6 య9:ౖJVఆక>%t"న9ా"I
అన`మ 12టCకJV. 8 బµహÑబలమ గల మనుషp"³ భ!
ాK1ిN ంచునుఘనుడ" PQంచబ(fన9ాడ x"లk "వZించును. 9 Vధవ#ాండKను
వట-C ేతpల పం1ి9EZిJVతం(fKల"9ా#S ేతpల; VరFగ%tట-C JV. 10 ావనTE
బ¢నుల; "ను` చుటBCనుచున`VఆకZి4క భయమ "ను` బ¿ద#Sంచుచున`.
11 "ను` AIంచున` అంధారమ ను వ చూచుట లx?"ను`
మ ంచబ¢వ పKళయజలమ లను వ చూచుట లx? 12 ేవడ ఆాశమంత
మన`తpడ ా(x?నmతKమ ల ఔన`తమ ను చూడమ అV ఎంత12ౖ%ా
నున`V? 13 ేవ"I ఏ! ె>య ను?%ా xంధారమ లkనుం(f ఆయన
Txయమ కను%tనుTx? 14 %ాఢన ¤ఘమ ల; ఆయనక; xటB%ా
నున`V,ఆయన చూడలదుఆాశమ లk ఆయన JరFగ చుTx`డ అ"
వనునుచుTx`వ. 15 పర మ నుం(f దుషp
C ల; అనుస#SంAన మర¶ మ ను
వ అనుస#Sంెద9ా? 16 9ారF అాలమ %ా ఒక "!షమ లk
"ర4ల#S9ా#S పTxదుల; జలపK9ాహమ వలs టBC" PQను. 17 ఆయన
మంA పxరÍ మ ల 9ా#S Pండ6 ను "ం1ినను 18 మ±దw నుం(f
¾ల%Sమ4"య సర శక;Nడగ ేవడ మక; ఏ! ేయ న"య 9ారF
ేవ" అందురF.భIN¨ßనుల ఆలkచన Txక; దూర య ండను%ాక. 19 మన

V#ధుల; "శdయమ %ా "ర4లర"య 9ా#S సంపదను అ%S`
ా>d9EZ2న"య పల;క;చు 20 Jమంతpల; x" చూA
సంÌించుదురF"#wషpల; 9ా#S" ¨Áళనేయ దురF. 21 ఆయన
సహ9ాసమ ేZినPQడల క; సమ¥xనమ కల;గ నుఆలగ న క; ¤ల;
కల;గ ను. 22 ఆయన T°ట- ఉపేశమ ను అవలంëంచుమ ఆయన మటలను
 హృదయమ లk ఉంచునుమ . 23 సర శక;N"9:ౖప వ J#S%SనPQడల
గ (xరమ లలkనుం(f దు#ా4ర¶ మ ను దూరమ %ా¾ల%SంAనPQడల వ
అవృz ంెదవ. 24 మంట-లk  బం%ారమ ను ఏట-#ాళ6 లk ఓÓీరF సువరÞ
మ ను ార9Eయ మ 25 అపడ సర శక;Nడ క; అపరం%ాను పKశసN న
9:ం(f%ాను ఉండను. 26 అపడ సర శక;N"యందు వ
ఆనంంెదవేవ"తటBC  మ ఖమ ఎెN దవ. 27 వ ఆయనక;
ాKరÍనేయ%ాఆయన  మనV TxలIంచును nÖక;బళØ
6 వ ె>6ంెదవ.
28 మ#Sయ వ ే"T:ౖన ãచనేయ%ా అ క;ZిÍ రపరచబడను
మర¶ మ ల]ద 9:ల;గ పKాhంచును. 29 వ పడోKయబ(fనపడ]దు
చూెదనందువVనయమ గల9ా"" ఆయన రfంచును. 30
"#wÌిా"9ా"T:ౖనను ఆయన V(f1ించును. అతడ  ేతpల z వలన
V(f1ింపబడను.
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1 అపడ ãబ ఈలగ న పKతpతN ర!ెdను 2 TEట-వరక; TEను nర>డచు
JరFగ బµటB ేయ చుTx`ను Tx 9ా¥ Tx మల;గ కంటM ´µరమ %ా నున`

3 ఆయన "9ాస¯ాÍనమ TUదw TEను ేరFనటB
6 %ాఆయనను ఎకడ కను%tందుT°
అ Txక; ె>యబడను %ాక. 4 ఆయన స"`¥" TEను Tx 9ాజ?మ ను
Vశదపరెదను9ాదమ ల Tx T°రF "ంపT:దను. 5 ఆయన Txక;
పKతpతN రమ %ా ఏ! పల;క;T° అTEను ె>Zిందునుఆయన Tx పల;క;
మటలను గ\¨©ంచుందును. 6 ఆయన తన అ¥కబలమ ేత Tx
9ాజ?మడTx?ఆయన ఆలగ ేయక Tx మనV ఆలIంచును 7 అపడ
యxరzవంతpడ ఆయన 9ాజ?మడవచుdను.ావన TEను ఎన`ట-I" Tx
Txయ¥పJవలనhm TUందకవదును. 8 TEను తరFuశక; 9:È6నను
ఆయన అచdట లడపడమట-శక; 9:È6నను ఆయన కనబడట లదు 9 ఆయన
పనుల; జ#S%Sంచు ఉతN రశక; Pననుఆయన Txక; ానవచుdట
లదుదfణశక; ఆయన మ ఖమ JKప"య Tx`డ TETxయనను
కను%tనలను. 10 TEను నడచుమర¶ మ ఆయనక; ె>య నుఆయన నను`
Wó¥ంAన తరF9ాత TEను సువరÞ మ వలs కనబడదును. 11 Tx ాదమ ల;
ఆయన అడగ జjడల; VడవకనడAనVTEను ఇటB అటB ¾లగక ఆయన
మర¶ మ నను స#SంAJ". 12 ఆయన 12దవల ఆజ® ను TEను V(fA
JరFగలదుఆయన T°ట-మటలను Tx ¯ా ాKయమ కంటM ఎక;వ%ా ఎంAJ".
13 అPే ఆయన ఏకమనసుqగల9ాడ ఆయనను మరd
గల9ా(ెవడ?ఆయన తనIషCన ఏో అే ేయ ను. 14 Txక;
V¥ంపబ(fనx"" ఆయన T:ర9EరFdను అట-C పనులను ఆయన అTEకమ %ా
జ#S%Sంచు9ా(ైయ Tx`డ. 15 ావన ఆయన స"`¥" TEను
కలవరపడచుTx`నుTEను ఆలkAంచునప(ెల6 ఆయనక; భయపడచుTx`ను.

16 ేవడ Tx హృదయమ ను క;\ంగజ³Z2ను, సర శక;N(ే నను` కలవరపరెను.
17 అంధారమ క!4య ం(fనను %ా xంధారమ నను`
క!4య ం(fననుTEను Txశనమ ేయబ(f య ండలదు.
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1 సర శక;Nడగ 9ాడ "యమకాలమ లను ఎందుక;...
ఏ#ాuటBేయడ?ఆయన T:#S%Sయ న`9ారF ఆయన నమ లను ఎందు ేత
చూడక;Tx`రF? 2 స#Sహదుw #ాళ6 ను ¬Zి9Eయ 9ారF కలరF 9ారF అక\మమ ేZి
మందలను ఆక\!ంచు"9ాట-" ¤పదురF. 3 తం(fKల"9ా#S %ా(fదను
>9Eయ దురF Vధవ#ా> PQదw ును xకటBC%ా ¬ZిందురF 4 9ారF
మర¶ మ లkనుం(f ద#SదKులను ¾ల%SంA9Eయ దురFేశమ లk" áదల;
ఎవ#SI" ె>యక;ండ xగవలZి వెdను. 5 అరణమ లk" అడV%ా(fదల;
JరFగ నటB
6 áద9ారF తమ ప"]ద బయల;ే#S 9Eటను 9:దక;దురFఎ(x#Sలk
9ా#S 1ిల6లక; ఆ}రమ ొరక;ను 6 లమ లk 9ారF తమరక; గ(fi
ÅZిందురFదుషp
C ల xKmటలలk ప#Sగ ఏరFదురF. 7 బటC ల;లక #ాJK అంతయ
పండ"య ందురFచ>లk వసN ¨ßనులsౖ ప(fయ ందురF. 8 పర తమ ల]
జల;
6 లక; త(fZియ ందురFxటBలనందున బండను ðగ>ంచుందురF. 9
తం(fKల" 1ిల6ను #tమ 4నుం(f లగ 9ారF కలరF9ారF ద#SదKుల±దw xకటBC
పచుdందురF 10 ద#SదKుల; వసN ¨ßనులsౖ బటC ల;లక JరFగ లడదురFఆక>%t"
పనలను ¹య దురF. 11 9ారF తమ యజమనుల %డలలkపల నూT: %ానుగ
లను ఆ(fంచుదురFxKm %ానుగలను ¾Kక;చు ద1ిuగల9ా#?rయ ందురF. 12

జనమ గల పటC ణమ లk మల;గ దురF%ాయపరచబ(fన9ారF nఱÃ 12టC BదురF
అPనను జరFగ న అక\మమ" ేవడ ఎంచడ. 13 9:ల;గ ]ద
JరFగబడ9ారF కలరFరF x" మర¶ మ లను గ రFతpపటC రFx" Kవలలk
"ల;వరF. 14 ెల69ారFనపడ నరహంతక;డ లచును9ాడ ద#SదKులను
ల!గల9ా#S" చంపను#ాJKయందు 9ాడ ొంగతనమ ేయ ను. 15
వx#Sఏ కT:ౖ`నను నను` చూడదను" తన మ ఖమ నక; మ సుక;
9EZి" సంె *కట-రక; క"12టC Bను. 16 *కట-లk 9ారF కన`మ
9Eయ దురFపగల; xగ ందురF9ారF 9:ల;గ చూడTUల6రF 17 9ారందరF
ఉదయమ ను మరణxంధారమ %ాఎంచుదురF.%ా xంధార భయమ ఎట-C ైన
9ా#SI ె>Zియ న`. 18 జలమ ల]ద 9ారF ే>క%ా టBC"
వదురF9ా#S ¯ా సÍ ~మ భ!]ద Wాపగ\సNమ xKmటల మర¶ మ న 9ారF
ఇకను నడవరF. 19 అTxవృÌిC ేతను ఉషÞ మ ేతను మంచు ళØ
6 ఎగZి
వనటB
6 ాxళమ ాపమ ేZిన9ా#S" పటBCనును. 20 కన`గర»మ
9ా#S" మరచును, పరFగ 9ా#S" కమ4%ా J"9Eయ ను9ారF మ#S ఎపడను
జj®పకమ లk"I #ారFవృmమ V#S%S ప(fవనటB
6 దు#ా4రF¶ల; ప(fవదురF
21 9ారF 1ిల6ల; కన" %t(xKండKను బµధ12టC BదురFVధవ#ాండKక; ¤ల;ేయరF.
22 ఆయన తన బలమ ేతను బలవంతpలను ాాడచుTx`డందరF
ాKణమ నుగ#Sd ఆశ V(fAనను 9ారF మరల బµగ పడదురF. 23 ఆయన
9ా#SI అభయమ ను దయేయ ను గనుక 9ారF ఆ¥xరమ TUందుదురFఆయన
9ా#S మర¶ మ ల ]ద తన దృÌిC నుంచును 24 9ారF
¨¼Adంపబ(fననుంతZLపట-I లకవదురF9ారF ¨ßనZిÍ Jలk Ad

ఇతరFలంద#Sవలs KయబడదురF, పం(fన 9:ను`లవలs ÅయబడదురF. 25
ఇపడ ఈలగ జరFగ" PQడల TEను అబz క;డన" రFàవపరచు9ా(ెవడ?
Tx మటల; వట-C వ" దృాCంతపరచు9ా(ెవడ?
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1 అపడ ష¨ßయ (ైన ëలw దు ఈలగ న పKతp తN ర!ెdను 2
అ¥ారమ ను కరత మ ను ఆయనక; (ైయ న`Vఆయన తన
ఉన`తసÍ లమ లలk సమ¥xనమ కల;గ జ³య ను. 3 ఆయన ZLనలను
లsIంప శకమ?ఆయన 9:ల;గ ఎవ#S]దT:ౖనను ఉదPంపక;ండTx? 4
నరFడ ేవ" దృÌిC I Jమంతpడ ఎటB
6 ాగలడ?ZీN I పట-C న9ాడ ఆయన
దృÌిC I ఎటB
6 దుzడాగలడ? 5 ఆయన దృÌిC I చందుKడ ాంJగల9ాడ
ాడనmతKమ ల; పVతKనV ావ. 6 మ#S "శdయమ %ా పరFగ వంటమనుషpడ పరFగ వంట- నరFడ ఆయన దృÌిC I పVతpKడ ాTEరడ గx.
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1 అపడ ãబ ఈలగ న పKతpతN ర!ెdను 2 శINల"9ా"I వ ఎంత
స}యమ ేZిJV? బలమ ల" బµహÑవను ఎంత బµగ %ా రfంAJV? 3
జj®నమ ల"9ా"I  9:ంత చక%ా ఆలkచనె1ిuJV?సంగJ" ఎంత చక%ా
Vవ#SంAJV? 4 వ ఎవ"PQదుట మటలను ఉచd#SంAJV?ఎవ" ఊ1ి#S
లkనుం(f బయల;ే#Sన? 5 జలమ లI\ందను 9ాట- "9ాసులI\ందను
ఉండ1LKతల; VలVలలడదురF. 6 ఆయన దృÌిC I ాxళమ

ెరFవబ(fయ న`Txశనకcపమ బటC బయల;%ా నున`. 7
&నమండలమ 12ౖ" ఉతN రక;ననున` ఆాశVWాలమ ను ఆయన
పరెను&నమ 12ౖ" భ!" 9EKలడేZ2ను. 8 9ాట-I\ంద ¤ఘమ ల;
A"%Sక;ండఆయన తన ¤ఘమ లలk ళ6 ను బం¥ంెను. 9 x"]ద
¤ఘమ ను 9ా1ింపజ³Zిఆయన తన Zిం}సనప ాంJ" మరFగ పరెను. 10
9:ల;గ *కటBల స#Sహదుwలవరక;ఆయన జలమ లక; హదుw "య!ంెను. 11
ఆయన గw ంప%ా ఆాశVWాల సN ంభమ ల; Vస4య nం అదరFను 12 తన
బలమ వలన ఆయన సమ దKమ ను #³పనుతన V9Eకమ వలన #ా}బ ను
పగ ల%tటBCను. 13 ఆయన ఊ1ి#S Vడవ%ా ఆాశVWాలమ లక; అందమ
వచుdను.ఆయన హసN మ ా#Sవ మ} సరuమ ను (fెను. 14 ఇV
ఆయన ారమ లలk స లuమ ల;.ఆయననుగ#Sd మనక; Vనబడచున`
!I>ల6T:ౖన గ సగ స శబw మ ాట-ే గx.గరèనల;ేయ ఆయన
మ}బలమ ఎంైన గ\¨©ంప గల9ా(ెవడ?
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1 ãబ ఇంకను ఉపమన#§J%ా ఇట6 T:ను 2 Tx ఊ1ి#S Pంకను Txలk
పరÞమ %ా ఉండటనుబట-C య ేవ" ఆత4 Tx TxZిారంధKమ లలk
ఉండటనుబట-C య 3 Tx Txయమ ను %tట-C న ేవ" yవమ డ Tx
ాKణమ ను 9ాక;లపరAన సర శక;N"డ 4 "శdయమ %ా Tx 12దవల;
అబదz మ పల;క;టలదుTx Txల;క ¹సమ నుచd#Sంచుటలదు. 5 ]రF
ె1ిuన Txయమ" TETEమతKమ ను ఒప ననుమరణమగ వరక;

TET:ంతమతKమ ను యxరÍతనుVడవను. 6 Tx J" Vడవక గట-C %ా
పటBCందును Tx పKవరN న అంతట- Vషయమ లk Tx హృదయమ నను`
"ంంపదు. 7 Txక; శతpKవలsౖన9ారF దుషp
C ల;%ా కనబడదురF %ాక
నT:`#Sంచు9ారF Jల"9ారF%ా కనబడదురF %ాక. 8 ేవడ 9ా"
ట-C 9Eయ నపడ 9ా" ాKణమ ¬Zి9Eయ నపడ భIN¨ßను"I ఆ¥xర¤? 9
9ా"I బµధ కల;గ నపడ ేవడ 9ా" nఱÃ Vను9ా? 10 9ాడ
సర శక;N"యందు ఆనంంచుTx? 9ాడ అ"` సమయమ లలk ేవ"I ాKరÍన
ేయ Tx? 11 ేవ" హసN మ ను గ#Sd TEను ]క; ఉపేhంెదను సర శక;Nడ
ేయ I\యలను TEను xA12టCను. 12 ]లk పKJ9ాడ x" చూAయ Tx`డ
]#?ందుక; ³వలమ వరÍన9ాట-" ´µVంచు చుందురF? 13 ేవ"వలన
భIN¨ßనులక; "య!ంపబ(fన ´µగమ ఇ ఇ బµ¥ంచు9ారF
సర శక;N"వలన ందు ¯ా సÍ ~మ 14 9ా#S 1ిల6ల; VసN #SంAనPQడల అ
ఖడ¶ మ ేత పడ ట³ గx 9ా#S సంxనమ నక; x>నంత ఆ}రమ ొరకదు.
15 9ా#SI !%S>న9ారF ెగ ల;వలన చAd ాJ12టC బ(ెదరF 9ా#S Vధవ#ాండK
#దనమ ేయక;ం(f#S. 16 ధూÈ అంత V¯ాNరమ %ా 9ారF 9:ం(f" గ ేZినను
గటమన`ంత V¯ాNరమ %ా వసN మ లను Zిదz పరచు"నను 17 9ారF x"
ZిదzపరచునుటP %ా" Jమంతpల; x" కటBCT:దరF "రప#ాధుల; ఆ
9:ం(f" పంచుT:దరF. 18 పరFగ ల గళ6 వంట- Pండ6 9ారF కటBCందురF
ావ>9ాడ కటBCను గ (fZ2వంట- Pండ6 9ారF కటBCందురF. 19 9ారF
ధనమ గల9ా#?r పండందురF %ా" మరల లవరF కను`ల; ెరవ%ాTE
లకవదురF. 20 భయమ ల; జలపK9ాహమ లవలs 9ా#S" త#S! పటBC

నును #ాJK9Eళ తpâాను 9ా#S" ఎJN "వను. 21 తరFu%ా> 9ా#S"
"%ా 9ారF సమZి వ దురF అ 9ా#S సÍ లమ లkనుం(f 9ా#S"
ఊ(fd9Eయ ను 22 ఏ!య కరFణ చూపక;ండ ేవడ 9ా#S]ద బµణమ ల;
9Eయ ను 9ారF ఆయన ేJలkనుం(f త1ిuంచున%#S ఇటB అటB
ా#SవదురF. 23 మనుషpల; 9ా#S" చూA చపuటB
6 టBCదురF 9ా#S
సÍ లమ లkనుం(f 9ా#S" *ట-C >9Eయ దురF.
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1 9:ం(fI గ" గలదు పటమ 9Eయ సువరÞమ నక; సÍ లమ గలదు. 2
ఇనుమ ను మంట-లkనుం(f ¬య దురF #ాళØ
6 కర%SంA #ా%S ¬య దురF. 3
మనుషpల; *కట-I అంతమ కల;గజ³య దురF %ా xంధారమ లkను
మరణxంధారమ లkను ఉండ రత`మ లను 9:దక;చు 9ారF భమంతమ ల
వరక; సంచ#SంతpరF. 4 జనుల; JరFగ సÍ లమ లక; xల గ వ%ా
మనుషpల; ¯రంగమ తKవ దురF 9ారF 12ౖసంచ#Sంచు9ా#Sేత
మరFవబడదురF అచdట 9ారF మనవలక; దూరమ %ానుం(f ఇటB అటB
అల6డచుందురF. 5 భ!నుం(f ఆ}రమ పటBCను x" లkప>´µగమ
అ%S`మయనటB
6 ండను. 6 x" #ాళØ
6 లరత`మ లక; ¯ాÍనమ x"లk
సువరÞమయన #ాళØ
6 న`V. 7 ఆ Kవ P కc
\ రపf?rనను ె>యదు (ేగ
\ ర జంతpవల; x" ¾Kకలదు.
కను`ల; x" చూడలదు 8 గర మ గల కc
Zింహమ ఆ మర¶ మ న నడవలదు 9 మనుషpల; సట-కమ వంట- బండను
పటBCందురF పర తమ లను 9ాట- క;దుళ6 స¨©తమ %ా బ¢ర6 ోKయ దురF. 10

బండలలk 9ారF బµటల; టBCదురF 9ా#S కను` అమలన పKJ వసు
N వను
చూచును. 11 ళØ
6 ఓ(f%S>క;ండ 9ారF జల¥xరలక; గటBC కటBC దురF
మరF%?rయ న` వసు
N వను 9ారF 9:ల;గ లk"I ె1ిuంచు దురF 12 అPే
జj®నమ ఎకడ ొరక;ను? V9Eచన ొరక; సÍ లమ ఎకడ నున`? 13 నరFల;
x" Vల;వను ఎరFగరF ాKణ ల;న` ేశమ లk అ ొరకదు. 14 అ%ాధమ
అ Txలk లదనును సమ దKమ Tx±దw లదనును. 15 సువరÞమ x"I
¯ాట-PQన ాదు x" Vల;వర?r 9:ం(f తచ#ాదు. 16 అ ఓÓీరF
బం%ారమ న?rనను Vల;వగల %¤¥కమ న?rనను లమ న?rనను
నబడన ాదు. 17 సువరÞనను సట-కనను x" ¯ాట-ావ
పKశసN న బం%ారF నగలక; పKJ%ా అ ఇయ బడదు. 18 పగడమ ల 1LరF
మ తమ ల 1LరF x"PQదుట ఎతN TEకcడదు. జj®నసంాదమ ?ంపలకన`
Åరత%Sన 19 కcషpేశప పష#ాగమ x" ¯ాట-ాదు.
దz సువరÞమ నక; నబడన ాదు. 20 అటM6 *న జj®నమ ఎకడనుం(f
వచుdను? V9Eచన ొరక; సÍ లకడ నున`? 21 అ సyవలంద#S
కను`లక; మరF%?r య న` ఆాశప{లక; మరFగ ేయబ(f య న`. 22
¤మ ెవలర x"గ#Sdన 9ారN Vంట-మ" Txశన మ ను మరణమ ను
అనును. 23 ేవ(ే x" మర¶ మ ను గ\¨©ంచును x" సÍ లమ ఆయన³
ె>య ను. 24 ఆయన భమంతమ లవరక; చూచుచుTx`డ. ఆాశమ
I\ం x"నంతట-" ె>ZినుచుTx`డ. 25 %ా>I ఇంత బరFవ ఉండవలsన"
ఆయన "య!ంA నపడ పKమణమ నుబట-C జలమ లక; ఇంత లతయ"
ఆయన 9ాట-" >A చూAనపడ 26 వరªమ నక; కటC డ "య!ంAనపడ

ఉరFమ  కc(fన రFపనక; మర¶ మ ఏరuరA నపడ 27 ఆయన x"
చూA బయల;పరెను x"" ¯ాÍపనేZి x" ప#SWó¥ంెను. 28
మ#Sయ PQ9ాయంద> భయభక;Nల జj®న మ"య దుషC త మ
VడచుటP V9Eకమ"య ఆయన నరF లక; Z2లVెdను.
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1 ãబ ఇంక¯ా#S ఉపమన #§J%ా ఇట6 T:ను 2 పర ాలమ న నున`టB
6
TEనున`PQడల ఎం ¤ల; ేవడ నను` ాాడచుం(fన నమ లలk
ఉన`టB
6 TEనున`PQడల ఎం ¤ల; 3 అపడ ఆయన ºపమ Tx తలక;12ౖ%ా
పKాhంెను ఆయన ేజమ వలన TEను *కట-లk JరFగ లడ చుంట-". 4 Tx
ప#Sపక నమ లలk ఉం(fనటB
6 TEనుం(fనPQడల ఎం ¤ల; అపడ ేవ"
రహసమ Tx గ (xరమ నక; 12ౖ%ా నుం(ెను. 5 సర శక;Nడ ఇంకను Txక;
(ైయ ం(ెను Tx 1ిల6ల; Tx చుటBCనుం(f#S 6 TEను 12ట-Cన అడ%?ల6 TEJలk
ప(ెను బండనుం(f Tx "!తN మ నూT: పK9ాహమ %ా ా#?ను. 7 పటC ణప
గ మ4మ నక; TEను 9:È6నపడ #ాజ¥లk Tx 1ీఠమ Zిదzపరచు"నపడ
8 ¸°వనుల; నను` చూA xగ "#S మ స>9ారF లA "ల;వబ(f#S. 9
అ¥ారFల; మటలడట మ" T°ట-]ద ెP9EZి"#S. 10 పK¥xనుల;
మటలడక ఊర"#S 9ా#S Txల;క 9ా#S అం%S>I అంటBT:ను. 11 Tx సంగJ
ెV"బ(fన పKJ9ాడ నను` అదృషC వంతp"%ా ఎంెను.TEను కంటబ(fన
పKJ9ాడ నను`గ#Sd ¯ాm!ెdను. 12 ఏలయన%ా nఱÃ 12ట-Cన ºనులను
తం(fKల"9ా#S" స}యమ ల"9ా#S" TEను V(f 1ింAJ". 13 నhంచుటక;

Zిదzయ న`9ా#S º9:న Tx]I వెdను Vధవ#ాండK హృదయమ ను
సంష12ట-CJ" 14 TEను J" వసN మ %ా ధ#Sంచు" య ంట-" గనుక అ
నను` ధ#Sంెను Tx TxయపKవరN న Txక; వసN మ ను ా%ాయ ఆPQను. 15
గ\ (fi 9ా#SI TEను కను`లsౖJ" క;ంట-9ా#SI ాదమ లsౖJ". 16 ద#SదKులక; తం(fK%ా
ఉంట-" ఎరFగ"9ా#S 9ాజ?మ ను TEను శ\దz%ా Vx #SంAJ". 17 దు#ా4రF¶ల
దవడపళ6 ను ఊడ%tట-C J". 9ా#S పళ6 లkనుం(f ోపడ¯మ 4ను ల%S9EZిJ". 18
అపడ TE"ట6 నుంట-"Tx గట-±దw TE TEను చెdదను హంసవలs TEను
º#ా య వ గల9ాడనవదును. 19 Tx 9Eళ6చుటBC ళØ
6 9ా1ించును మంచు Tx
మ4ల]ద "ల;చును. 20 Txక; ఎడెగ" ఘనత కల;గ ను Tx ేJలk Tx
Vల;
6 ఎపuట-I" బలమ %ా నుండను. 21 మనుషpల; Txక; ెV±%S¶ Tx
రక; ాచు"#S Tx ఆలkచన Vనవలsన" మనమ %ా ఉం(f#S. 22 TEను
మటల(fన తరF9ాత 9ారF మరF మట పల;క క;ం(f#S.గ తp
N ల; గ తp
N ల;%ా
Tx మటల; 9ా#S]ద ప(ెను. 23 వరª మ రక; క"12టC BనటB
6 9ారF Txరక;
క" 12టC B"#S కడవ#S 9ానర?rనటB
6 9ారF 9:డల;u%ా T°రFెరచు"#S. 24
9ారF ఆWార¨©తpలsౖ య ండ%ా 9ా#S" దయ%ా చూA AరFనవ నV్వJ" Tx
మ ఖపKాశమ లక;ండ 9ా#³!య ేయ#?r#S. 25 TEను 9ా#SI 12దwT:ౖ కcరFdం(f
9ా#SI మర¶ మ లను ఏరuరAJ" ZLనలk #ాàవలsను దుఃüంచు9ా#S"
ఓxరFd9ా"వలsను TEనుంట-".
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తండKల; Tx మందల; ాయ క;కల నుండటక; తగ"9ార" TEను
తలంAయ ంట-". 2 9ా#S ేతpల బలమ Tx ³! పKãజనమగ ను? 9ా#S
êరFషమ Pన. 3 x#SదK~మ ేతను Ôమమ ేతను ÌింAన9ా#?r
ఎ(x#Sలk xల నమ లనుం(f ా(ై "#ా4నుష మ %ానున` PQ(x#Sలk
ఆ}రమ రక; 9ారF JరFగ లడదురF 4 9ారF తpపuలలk" తpJN ెట6ను
12రFక;దురF తం%³డ9Eళ6 Ø 9ా#SI ఆ}రయ న`V. 5 9ారF నరFల మధనుం(f
త#S!9Eయబ(fన 9ారF ొంగను తరFమ చు ³కల; 9Eయ నటB
6 మనుషpల;
9ా#S" తరFమ చు ³కల; 9Eయ దురF. భయంకరన లkయలలkను 6 TEల
సందులలkను బండల సందులలkను 9ారF ాపర మ ండవలZి వెdను. 7
తpపuలలk 9ారF ఓండK 12టC BదురF మ ళ6 ెట6I\ంద 9ారF కc(fయ ందురF. 8
9ారF ¹టB9ా#SI" 1LరF పKJష¡ తల; ల"9ా#SI" పట-C న9ారF 9ారF
ేశమ లkనుం(f తరFమబ(fన9ారF. 9 అట-C 9ారF ఇపడ నను`గ#Sd
పదమ ల; ాడదురF TEను 9ా#SI ¯ాతక; ఆసuదమ %ా నుTx`ను. 10 9ారF
నను` అస¨©ంచుందురF Tx ±దw నుం(f దూరమ %ా వదురF నను`
చూAనపడ ఉ!్మ9Eయక మనరF 11 ఆయన Tx xKడ V1ిu నను`
బµ¥ంెను ావన 9ారF Txక; లkబడక కæç6 మ వద>ంచు ందురF. 12 Tx
క;(fపKకను అల6 #Sమక లచును 9ారF Tx ాళ6 ను ¾ట-Kల6ేయ దురF
పటC ణమ నక; మ టC (fబË 9EZినటB
6 తమ Txశన పKయత`మ లను Tx]ద
¯ా%SంతpరF. 13 9ారF "#ా¥xరFలsౖనను Tx మర¶ మ ను ాడేయ దురF
Tx]I వAdన ఆపదను మ#S య¥కమ కల;గ జ³య దురF 14 %tపu
గం(fగ ండ జలపK9ాహమ వచుdనటB
6 9ారF వెdదరF ఆ VTxశమ లk 9ారF

టBC"వదురF. 15 కరనV Tx]ద ప(ెను %ా> ట-C 9Eయ నటB
6 9ారF
Tx పK´µవమ ను ట-C 9Eయ దురF¤ఘమ వలs Tx ³మమ గJంAPQను. 16
Tx ఆత4 Txలk క#S%SP య న` ఆపw నమ ల; నను` పటBC"య న`V
17 #ాJK9Eళను Tx PQమ కల; Txలk VరFగ%tటC బడ నటB
6 న`V నను` బµ¥ంచు
TUపల; "దKవ. 18 మ} #గబలమ ేత Tx వసN మ "రపమగ ను డ
చుటBCనుండ Tx ాPవలs అ నను` ఇ#SIంచుచున`. 19 ఆయన నను`
బ రదలk"I KZ2ను TEను ధూÈయ బ(fెయ T:ౖనటB
6 Tx`ను. 20 క;
nఱÃ 12టC BచుTx`ను అPే వ పKతpతN ర ¤!య "యక;Tx`వ TEను
"ల;చుండ%ా వ నను` ే#S చూచుచుTx`వ. 21 వ మ#SP TxPQడల
కSనుడ9:ౖJV  బµహÑబలమ ేత నను` ¨©ంZించుచుTx`వ 22 %ా>ేత
నను` లవT:JN x"]ద నను` టBC" జ³య చుTx`వ తpానుేత
నను` హ#SంA9Eయ చుTx`వ 23 మరణమ నక; సర yవలక;
"య!ంపబ(fన సం³త సమజమంరమ నక; వ నను` ర1ిuంెదవ"
Txక; ె>య ను. 24 ఒకడ ప(fవT:డల 9ాడ ెPxప(x? ఆపదలk
నున`9ాడ త1ిuంపవలsన" nఱÃ 12టC(x? 25 బµధలkనున`9ా#S "!తN మ
TEను ఏడవలx?ద#SదKుల "!తN మ TEను దుüంపలx? 26 Txక; ¤ల;
కల;గ న" TEను ఆhంచున%ా Txక; ×డ సంభVంెను 9:ల;గ "!తN మ
TEను క"12టC%ా *కట- క>%?ను. 27 Tx 1Lగ ల; మనక మండచున`V
అాయనమ ల; నT:`దు#tT:ను. 28 సూరF" పKాశమ లక 9ాక;లపడచు
TEను సంచ#SంచుచుTx`ను సమజమ లk "ల;వబ(f nఱÃ 12టC BచుTx`ను. 29
TEను నకలక; ¯దరFడT:ౖJ" "పÅళ6 జతాడT:ౖJ". 30 Tx చర4మ నల6 బ(f

Tx]దనుం(f ఊ(fవచున` ాకవలన Tx PQమ కల; ా%SPQను. 31 Tx
స రమండలమ దుఃఖ స రమ "చుdచున` Tx 1ిల6న%\V #దనశబw మ
ఎతp
N చున`.
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1 TEను Tx కను`ల "బంధన ేZింట-" కనకను TETEలగ చూచుదును? 2
ఆలగ ేZినPQడల పరమ ననున` ేవ" ఆజ®
Pమగ ను?ఉన`తసÍ లమ ననున` సర శక;N" ¯ా సÍ ~¤మగ ను? 3
దు#ా4రF¶లక; Vపతp
N సంభVంచుటä గx ాపమ ేయ 9ా#SI దురవసÍ
ాK1ిN ంచుటP గx. 4 ఆయన Tx పKవరN న T:రFగ మ గx Tx
అడగ జjడలన"`ట-" లsIంచును గx 5 అబz క;డT:ౖ TEను
JరFగ ల(fనPQడల ¹సమ ేయ ట?r Tx ాల; త రప(fనPQడల 6 TEను
యxరFÍడT:ౖ య Tx`న" ేవడ ె>Zి నునటB
6 7 Txయన xKసులk
ఆయన నను` తచును %ాక. TEను KవV(fA నడAనPQడల Tx మనసుq Tx
కను`లను అనుస#SంA సంచ#SంAనPQడల మ>న¤నను Tx ేతpలక;
త%S>నPQడల 8 TEను VJN నx"" 9E#tకడ భ ంచును %ాక TEను Txట-న
12#SI9Eయబడను %ాక. 9 TEను హృదయమ న పరZీN " ¹¨©ంAనPQడల Tx
రFగ 9ా" x రమ న TEను ంAయ న` PQడల 10 Tx ´µర 9E#tక"
JరFగ> VసరFను %ాక ఇతరFల; ఆను కcడదురF %ాక. 11 అ
దుామారమ అ Txయ¥పతpలేత hm TUందత%Sన TEరమ 12 అ
Txశనకcపమ వరక; ద¨©ంచు అ%S`తKమ అ Tx ఆxయమంతయ

"ర4లమ ేయ ను. 13 Tx ప"9ా(ైనను ప"కెN PQనను Tx 9ాజ?
మడ%ా TEను 9ా#S 9ాజ?మ ను "ర6 mమ ేZినPQడల 14 ేవడ
లచునపడ TETE! ేయ దును? ఆయన Vxరణ ేయ నపడ TEను
ఆయన ఏ! పKతpతN ర!తp
N ను? 15 గర»మ న నను` పట-C ంAన9ాడ
9ా#S"కcడ పట-C ంప లx? గర»మ లk మమ 4 ర1ింAన9ాడ ఒక(ే గx. 16
áదల; ఇచûPంAనx"" TEను ëగబట-C నPQడలను Vధవ#ాండKకను`ల;
öణÝంపజ³ZినPQడలను 17 త>దండKల; ల"9ా#S" Tx అన`మ లk ంె
నను Jన"యక TEను ఒంట#S%ా ´¢జనమ ేZినPQడలను 18 ఎవ(ైనను
వసN ¨ßను(ై చచుdట TEను చూడగను áదలక; వసN మ లకవట TEను
చూడగను 19 9ా#S ేహమ ల; నను` ºVంపకPనPQడలను 9ారF Tx
%tఱÃ లబÐచుdేత 9E(f! ందకPన PQడలను 20 గ మ4మ లk Txక;
స}యమ ొరక;న" తం(fKల"9ా#S" TEను అTxయమ ేZినPQడలను 21
Tx భ జశలమ x" గట-నుం(f పడను %ాక Tx బµహÑవ ఎమ కలk"I
VరFగ ను %ాక. 22 TETxలగ ేయలదు, Tx బµలమ nదల;" క;
ల"9ాడ తం(fK´µవమ  నను` ´µVంA Tx±దw 12#S%?ను.Tx త>6
గర»మందు పట-C నTxటనుం(f క; ల" 9ా"I TEను మర¶ ద#SîT:ౖJ". 23
ేవ" మ}త4~మ ఎదుట TEను "ల;వజjలన"య ఆయన నను`
"ర4లమ ేయ న"య JపటMC ను. 24 సువరÞ మ Txక;
ఆ¥xరమను"నPQడలను Tx ఆశ\యమ 9Eయ" ¤>! బం%ారమ 
TEను ె1ిuనPQడలను 25 Tx ఆZిN %tపuద" %ా" Tx ేJI V¯ాNరమ ¯తp
N
ొ#S?న" %ా" TEను సంÌింAన PQడలను 26 సూరFడ పKాhంAనపడ

TEను అత"TE%ా" చందుKడ !I> ాంJక>%S నడచుచుండ%ా అత"TE%ా"
చూA 27 Tx హృదయమ రహసమ %ా 1LK#³1ింపబ(f 9ా#SతటBC చూA Tx T°రF
మ దుw12ట-CనPQడలను పరమ ననున` ేవ" దృÌిC I TEను 9Eష¥x#S నవదును.
28 అయ Txయ¥పతpలేత hm TUందత%Sన TEర మగ ను. 29 నను`
ే ÌింAన9ా"I క>%Sన Txశనమ నుబట-C TEను సంÌింAనPQడలను అత"I
×డ కల;గ ట చూA TEను ఉల6 ZింAన PQడలను 30 TETxలగ ేయలదు,
అత" ాKణమ ను TEను శ1ించలదు ాపమ ేయ టక; Tx T°ట-I TEను
bట-యTE లదు. 31 అతడ 12ట-Cన ´¢జనమ J", తృ1ిN ంద"9ా""
చూ1ింపగల9ా#?వర" Tx గ (xరమందు "వZించు9ారF పల;క"PQడలను 32
పరేh" ¥లk ఉండ"యక Tx Pంట- ¥తల;పల; ెరAJ" గx. 33
ఆxమ ేZినటB
6 Tx ోషమ లను xA 12టC B" 34 మ} సమహమ నక;
భయప(fయ క;టBంబమ ల Jర¯ారమ నక; జ(fZియ TEను
మనమ %ానుం(f x రమ xట- బయల; 9:ళ6క #tమ 4లk Tx ాపమ ను
కప"న PQడల పరమ ననున` ేవ" దృÌిC I TEను 9Eష¥x#S నవదును 35
Tx మనV Vనుట?r Txకడ ఉండవలsన" TET:ం ÅరFచుTx`ను; ఇ% Tx
ే9ాKల; గ రFతp. ఇ% Tx పKJ9ా 9ాKZిన Óి#ాదు, సర శక;Nడ
Txక;తN ర!చుdను %ాక. 36 "శdయమ %ా TEను Tx భ జమ ]ద x"" 9EZి
ందును Txక; I#§టమ %ా x"" ధ#Sంచుందును. 37 Tx అడగ ల లsక
ఆయనక; ె>యజ³Z2దను, #ాà వలs TETxయన±దw క; 9:æç6దను. 38 Tx
భ! Tx]ద nఱÃ 12ట-CనPQడలను x" xళØ
6 ఏక P(fdనPQడల 39
క\యధనమ ఇయక x" ననుభVంAనPQడలను x" యజమనులక;

ాKణ}" కల;గజ³Zిన PQడలను 40 %ధుమలక; పKJ%ా మ ళØ
6 ను యవలక;
పKJ%ా కల;పను nలచును %ాక. ãబ 9ాకమ ల; ఇంతట- సమపN మ
లPQను.
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1 ãబ తన దృÌిC యందు xను Jమంతp(ై య Tx`డ" ఆ మ గ¶ రF
మనుషpల; ె>Zి" అత"I పKతpతN రమ ెపట x>ంA#S. 2 అపడ
#ామ వంశసుÍడను బyయ డను బర?Pల; క;మరFడనగ ఎÚహÑ,
ãబ ేవ"కంటM xTE Jమంతp(ైనటB
6 ెపనుట చూA ఆత"]ద
బహÑ%ా Åప%Sంెను. 3 మ#Sయ ãబ ±క మ గ¶ రF ZL`¨©తpల;
పKతpతN ర ¤!య ెపuకP ãబ ]ద ోషమ ¹1ి నందుక; 9ా#S]ద
కcడ అతడ బహÑ%ా Åప%Sంెను. 4 9ారF ఎÚహÑకన` ఎక;వ
వయసుqగల9ారF గనుక అతడ ãబ  మటలడవలsన" క"12ట-C
య ం(ెను. 5 అPే ఎÚహÑ ఆ మ గ¶ రF మనుషpల; పKతpతN ర ¤!య
ఇయకవట చూAనపడ అత" Åపమ #³%?ను. 6 ావన బyయ (ైన
బర?Pల; క;మరFడగ ఎÚహÑ ఈలగ మట లడ¯ా%?ను TEను
1ిన`వయసుqగల9ాడను ]రF బహÑ వృదుzల; ఆ ¨Áతpవ ేతను TEను
భయప(f Tx xతuరమ ]క; ెల;పటక; ె%Sంపలదు. 7 వృxzపమ
మటలడదగ ను అ¥క సంఖగల Pండ6 జj®నమ బ¢¥ంపతగ న"
TEననుంట-"; 8 అPనను నరFలలk ఆత4 ఒకట- య న` సర శక;Nడగ
ేవ" ఊ1ి#S 9ా#SI V9Eచన కల;గ జ³య ను. 9 వృదుzల; మతK¤

జj®నవంతpల; ారF బహÑ వయసుqగల9ారF ఒకపడ Txయమ ె>
Zిన9ారFారF. 10 ావన TEనుTx మట నం%§క#Sంచుడ" మనV ేZి
నుచుTx`ను. TEను స¨©తమ Tx xతuరమ ెల;పదును. 11 ఏ!
పల;క;దుమ అ" ]రF ãచనేయ చుండ%ా TEను ] మటలరక;
క"12టC Bంట-" ] అాKయమ ల; ెV" 9EZినుట?r 12 ]రF ె1ిuన9ాట-I
బహÑ జjగ\తN%ా ెV ఇAdJ" అPే ]లk ఎవరFను ãబ ను ఖం(fంపలదు
ఎవరFను అత" మటలక; పKతpతN ర!యలదు. 13 ావనమక; జj®నమ
లంAనద"య ేవ(ే %ా" నరFల; అత" జPంపTEరర"య ]రF
పల;కకcడదు. 14 అతడ Tx 9ాదమడలదు ]రF ె1ిuన మటలనుబట-C
TEనత"I పKతpతN ర !యను. 15 9ారF ఆశdరప(f ఇకను
ఉతN ర!యకయ Tx`రF పల;క;టక; 9ా#SI మట±కట-య లదు. 16 ా%ా
9ా#SకTE!య పKతpతN రమ ెపuక య Tx`రF 9ారF మటలడక వట
చూA TEను ఊరక;ందుTx? 17 TEను ఇయవలZిన పKతpతN రమ TE"ెdదను
TEనును Tx xతuరమ ె>12దను. 18 Tx మనసుq"ండ మటల;న`V Tx
అంతరంగమ ననున` ఆత4 నను` బలవంతమ ేయ చున`. 19 Tx
మనసుq ెరFవబడ" xKÔరసప JJN వలs నున` \తN Jతp
N లవలs అ
ప%S>వటక; Zిదzమ %ా నున`. 20 TEను మటల(f ఆయసమ
¬రFdT:దను Tx 12దవల; ెరA TEను పKతpతN ర!ెdదను. 21 ]రF
దయేZి Vను(f TEను ఎవ#SPQడలను పm ాJT:ౖ య ండను. TEను ఎవ#SI"
మ ఖసు
N J?r ëరFదుల; 12టCను 22 మ ఖసు
N J ేయ ట Tx ేత ాదు అటB
6
ేZినPQడల నను` సృంAన9ాడ నను` ఘÖమ %ా "ర4లమ ేయ ను.
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1 ãబ, దయేZి Tx 9ాదమ TxలIంచుమ Tx మటల"`య ెV"
బ¿టC Bమ . 2 ఇ% TEను మటలడ TxరంంAJ" Tx T°ట Tx Txల;క
ఆడచున`. 3 Txమటల; Tx హృదయ యxరÍతను ెల;పచున`VTx
12దవల; జj®నమ ను యxరÍమ %ా పల;క;ను. 4 ేవ" ఆత4 నను`
సృంెను సర శక;N"±క Wా సమ Txక; yవ!ెdను 5  ేతT:ౖనPQడల
Txక;తN ర!మ 4 Tx PQదుట  9ాదమ Zిదzపరచునుమ 9ాజ? మడమ .
6 ేవ"PQడల TEనును వంట-9ాడను TEనును గటమంట-
ేయబ(fన9ాడTE 7 Txవల" భయమ "ను` బ¿ద#Sంచదు Tx ెP ]ద
బరFవ%ా నుండదు. 8 "శdయమ %ా  పల;క;ల; Tx ెV"బ(ెను  మటల
ధ " Txక; Vనబ(ెను. 9 ఏమన%ాTEను TEరమ ల" పVతpKడను
మ>నమ ల" ాపర¨©తpడను. 10 ఆయన Tx]ద తపల; పట-C ంచుటక;
సమయమ 9:దక;చుTx`డ నను` తనక; పగ9ా"%ా ´µVంచుచుTx`డ. 11
ఆయన Tx ాళ6 ను బÐండలk ë%SంచుచుTx`డ. Tx Kవల"`ట-"
క"12టC BచుTx`డ"  వను చుTx`వ. 12 ఈ Vషయమ లk వ Txయమ
క"12టCలదు TEను క; పKతpతN రమ ె12uదను. 13 తన I\యలలk
ే"గ#Sdయ ఆయన పKతpతN ర !యడ ేవడ నరFలశINI!ంAన9ాడ,
9Eల ఆయన #ాడదువ? 14 ేవడ ఒకమ#³ పల;క;ను #?ండ
మరFల; పల;క;ను అPే మనుషpల; అ క"12టCరF 15 మంచమ ]ద
క;నుక; సమయమ న %ాఢ"దK పటBC నపడ కలలk #ాJK కల;గ

స ప`మ లలk 16 నరFల; గ#S షp
¡ ల; ాక;ండేయ నటB
6 xమ తలAన
ారమ 9ారF మనునేయ నటB
6 17 %JI క;ండ 9ా#S" ాాడనటB
6
కJN వలన నhంపక;ండ 9ా#S ాKణమ ను త1ిuంచునటB
6 18 ఆయన 9ా#S
ెవలను ెరవేయ ను 9ా#Sరక; ఉపేశమ Zిదzపరచును. 19 9ా¥ేత
మంచక;టవలనను ఒక" PQమ కలలk ఎడెగ" TUపల; కల;గ ట
వలనను 9ాడ hmణమ TUందును 20 #tటMC య రFAగల ఆ}రమ ను
9ా"కసహమగ ను 21 9ా" శ#§రమంసమ öణÝంAP Vారమగ ను
బయట-I కనబడక;ం(fన PQమ కల; 12ౖI డచు " వచుdను 22 9ాడ
సమ¥I స]1ించును 9ా" ాKణమ సం}రక;ల±దw క; స]1ించును. 23
నరFలక; య కN న ఏో x"" 9ా"I ె>య జ³య టక;9Eల దూతలలk
ఘనుడగ ఒకడ 9ా"I మధవ#SNPQ య ం(fనPQడల 24 ేవడ
9ా"యందు కరFణ ¸1ి ాxళమ లk"I %S 9:ళ6క;ండ 9ా"" V(f1ించును
ాKయhdతN మ Txక; ొర?న" Z2లVచుdను. 25 అపడ 9ా" మంసమ
బµల;రమంసమ కన` ఆ# గమ %ా నుండను. 9ా"I తన Aన`Txట-ZిÍJ J#S%S
కల;గ ను. 26 9ాడ ేవ" బJమల;"నPQడల ఆయన 9ా""
కటµfంచును ావన 9ాడ ఆయన మ ఖమ చూA సంÌిం చును ఈలగ న
"#wషత మ ఆయన నరF"I దయేయ ను. 27 అపడ 9ాడ
మనుషpలPQదుట సంÌించుచు ఇట6 " పల;క;ను యxరÍనx""
వxసపరA TEను ాపమ ేZిJ" అPనను x"I త%Sన పKJారమ Txక;
ేయబడ లదు 28 కcపమ లk"I %Sక;ండ Tx ాKణమ ను ఆయన
V¹AంAయ Tx`డ Tx yవమ 9:ల;గ ను చూచుచున`. 29

ఆలkAంచుమ , నరFల; సyవలక;ండ 9:ల;గ ేత 9:>%SంపబడనటB
6 30
కcపమ లkనుం(f 9ా#S" మరల ర1ిuంపవలsన" మనవలరక; #?ండ
¯ారFల; మడ ¯ారFల; ఈ I\యల"`ట-" ేవడ ేయ 9ా(ైయ Tx`డ. 31
ãబ, ెV" బ¿టC Bమ Tx మట ఆలIంపమ మనమ %ా నుండమ TEను
మటల(ెదను. 32 ెపuవలZిన మట Pైన క;న`PQడల Tx
పKతpతN రమ ెపమ మటలడమ , వ Jమంతpడవ" ¯ాÍ1ింప %రF
చుTx`ను. 33 మట P!య ల"PQడల వ Tx మట ఆలIంపమ
మనమ %ా నుండమ , TEను క; జj®నమ బ¢¥ంె దను.
ãబ గ\ ంథమ 34
1 అపడ ఎÚహÑ మరల ఈలగ ెపu¯ా%?ను 2 జj®నుల#ా, Tx మటల;
Vను(f అనుభవWాల;ల#ా, Txక; ెV±గ¶ (f 3 అం%S> ఆ}రమ ను రFA
చూచునటB
6 ెV మటలను ప#§fంచును. 4 Txయనేో Vx#SంA
చూతమ రం(f ¤లsౖనేో మనంతట మనమ Vx#SంA ె>Zి ందమ రం(f.
5 TEను Jమంతpడను ేవడ Tx పట6 Txయమ త12uను 6
TxయవంతpడT:ౖ య ం(fయ TEను అబw క;"%ా ఎంచబడచుTx`నుTEను
JరFగ బµటB ేయకPనను Txక; మనజjల" %ాయమ క>%?న" ãబ
అనుచుTx`డ. 7 ãబ వంట- మనవ(ెవడ? అతడ మంA ళ6 వలs
Jర¯ారమ ను ానమ ేయ చుTx`డ. 8 అతడ ెడతనమ ేయ 9ా#SI
ె>ా(xPQను భIN¨ßనులక; సహ9ాZి ఆPQను. 9 నరFల; ేవ"
సహ9ాసమ ేయ ట 9ా#S ³మతKమ ను పKãజనకరమ ాద" అతడ

ెపనుచుTx`డ. 10 Vజj®నమ గల మనుషpల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f
ేవడ అTxయమ ేయ ట అసంభవమ . సర శక;Nడ దుారమ ేయ ట
అసంభవమ 11 నరFల I\యలక; త%SనటBC%ా ఫలమ ఆయన 9ా#S Iచుdను
అంద#SI 9ా#S 9ా#S మర¶ మ లనుబట-C 9ా#SI ఫల !చుdను. 12 ేవడ ఏ
మతKమ ను దుారమ ేయడ సర శక;Nడ Txయమ తపuడ. 13 ఎవ(ైన
భ!" ఆయనక; అపu%Sంత12టMCTx? ఎవ(ైన సర పKపంచ ´µరమ ను ఆయన
కపu%SంెTx? 14 ఆయన తన మనసుq తన]దTE ఉంచు"న PQడల తన
Wా స"Wా సమ లను తన±దw క; J#S%S ¬Zి"న PQడల 15 శ#§రFలందరF
ఏకమ %ా నhంెదరF నరFల; మరల ధూÈPQ వదురF. 16 ావన º" V"
V9EAంచుమ Tx మటల TxలIంపమ . 17 Txయమ ను ే Ìించు9ాడ
లkకమ TEల;Tx? Txయసంపను`(ైన9ా"]ద TEరమ ¹పదు9ా? 18 వ
ప"Iమ>న9ాడవ" #ాàT:ౖనను ]రF దుషp
C ల" పK¥xనులT:ౖనను
అనవచుdTx? 19 #ాàలPQడల పmాతమ చూప"9ా"ను áదలకన`
ధనమ గల9ా#S" ఎక;వ%ా చూడ" 9ా" ను ఆలగ పల;క;ట తగ Tx?
9ారందరF ఆయన "#S4ంAన9ారF ా#ా? 20 9ారF "!షమ లk చ"వదురF
మధ#ాJK పKజల; కలk6లమ TUం Txశనమగ దురF బలవంతpల; ైVకమ %ా
"బ(ెదరF. 21 ఆయన దృÌిC నరFల మర¶ మ ల]ద నుంచబ(fయ న`
ఆయన 9ా#Sనడకల"`య క"12ట-C చూచుచుTx`డ. 22 దుI\యల;
ేయ 9ారF xగ నుటక; *కట-PQనను మరణxంధారనను లదు. 23
ఒకడ TxయVమరîలk"I #ాకమ ందు బహÑాలమ అత""
Vxరణేయ ట ేవ"I అగతమ లదు. 24 Vxరణ లక;ండTE

బలవంతpలను ఆయన "ర4లమ ేయ చుTx`డ 9ా#S ¯ాÍనమ న
ఇతరFలను "య!ంచుచుTx`డ. 25 9ా#S I\యలను ఆయన
ె>ZినుచుTx`డ #ాJKయందు ఆయన Txశనమ కల;గజ³య%ా 9ారF
నల;గ%tటC బడదురF. 26 దుషp
C ల" బ¨©రంగమ %ాTE ఆయన 9ా#S" hfంచును.
27 ఏలయన%ా 9ారF ఆయనను అనుస#Sంచుట మ"#S ఆయన ఆజ® లలk
ే"T:ౖనను లm12టCకP#S. 28 áదల nఱÃ ను ఆయన±దw క; వచుdనటB
6
ేZి#S ºనుల nఱÃ ను ఆయనక; VనబడనటB
6 ేZి#S. 29 ఆయన
సమ¥xనమ కల;గజ³ZినPQడల hm V¥ంప గల9ా(ెవడ?ఆయన తన
మ ఖమ ను xచు"నPQడలఆయనను చూడగల9ా(ెవడ? అ అTEక;లను
గ#Sdనైనను ఒకటä, ఒక" గ#Sdన ైనను ఒకటä 30 భIN¨ßనుల;
#ాజప#Sాలన ేయక;ండనటB
6 9ారF పKజలను AIంచునక;ండనటB
6
బలవంతp లను ఆయన "ర4లమ ేయ చుTx`డ 31 ఒకడTEను
hmTUంJ" TEను ఇకను ాపమ ేయను 32 Txక; ె>య"x"" Txక;
TEరFuమ TEను దుారమ ేZియ న` PQడల ఇకను ేయన" ేవ"
ెపTx? 33 IషCమ వAdనటB
6 ఆయన పKJారమ ేయ Tx? ల"PQడల
వందు9ా? TEను ాదు 9E"శdPంపవలsను గనుక వ ఎ#S%Sన x""
పల;క;మ . 34 V9Eచనగల9ారF జj®నమ గ>%S Tx మట Vను9ారF Tx
లగ పల;క;దురF 35 ãబ ె>Vమ>న మటలడచుTx`డ. అత"
మటల; బ z ¨ßననV 36 దుషp
C లవలs ãబ పKతpతN ర!Adనందున
అతడ తpదమ టC Wó¥ంపబడవలsన" TET:ం ÅరF చుTx`ను. 37 అతడ తన
ాపమ నక; డ%ా ోKహమ కcరFd నుచుTx`డ మనPQదుట

చపuటB
6 ట-C ేవ"]ద ా" మటల; 12ంచుచుTx`డ.
ãబ గ\ ంథమ 35
1 మ#Sయ ఎÚహÑ ఈలగ పKతpతN ర!ెdను 2 TEను ాపమ ేZినPQడల
Txక; క>%Sన లభమ కన` Tx Jవలన Txక; క>%Sన లభ¤! అ క;
పKãజన¤!? అ"వ ెపచుTx`9E? 3 ఇే Txయమ" క; Aనx?
ేవ" Jకన`  J PQక;వ" వనును చుTx`9ా? 4 ను 
కcడనున`  సహ9ాసులను TEను 9ాదమ(ెదను. 5 ఆాశమ 9:ౖప
"x"ంA చూడమ  కన` ఉన`తన ఆాశ VWాలమ ల9:ౖప చూడమ .
6 వ ాపమ ేZినను ఆయనక; 9Eన ేZిJ9ా?  అJక\మమ ల;
VసN #SంAనను ఆయనక; 9Eన ేZిJ9ా? 7 వ Jమంతpడ9:ౖనను
ఆయనక; 9Eన ఇచుd చుTx`9ా?ఆయన ేత ఏనను ¬ZినుTx? 8
వంట- మనుషp"³  ెడతనప ఫలమ ెందును నరFల³  J ఫలమ
ెందును. 9 అTEక;ల; బలxరమ ేయ టవలన జనుల; ³కల; 9Eయ దురF
బలవంతpల భ జబలమ నక; భయప(f స}యమ ర?r ³కల; 9Eయ దురF.
10 అPే#ాJKయందు ×రNనల; ాడటక; 1LK#³ 1ించుచు 11 భజంతpవలకంటM
మనక; ఎక;వ బ z TEరFuచు ఆాశప{లకంటM మనక; ఎక;వ జj®నమ
కల;గ జ³య చు నను` సృంAన ేవడ ఎకడ నుTx`డ" అను
ను9ా#?వరFను లరF. 12 ా%ా 9ారF దుషp
C లsౖన మనుషpల గర మ నుబట-C
nఱÃ 12టC BదురF %ా" ఆయన పKతpతN ర !చుdటలదు. 13 "శdయమ %ా
ేవడ "రరÍకన మటల; ెV" బ¿టCడ సర శక;Nడ 9ాట-" లm12టCడ. 14

ఆయనను చూడలన" వ ె1ిuనను 9ాజ?మ ఆయనPQదుటTE య న`,
ఆయన "!తN మ వ క"12టCవలsను. 15 ఆయన Åపమ  దం(fంపక
Pనందునను "శdయమ %ా దురహంారమ ను ఆయన గ #SNంపక
Pనందునను 16 "#³úతpకమ %ా ãబ మటల(f య Tx`డ ె>VలకP
మటలను VసN #Sంపజ³Zియ Tx`డ.
ãబ గ\ ంథమ 36
1 మ#Sయ ఎÚహÑ ఇంక Pట6 T:ను 2 ంతZLప నను` ఓరFdనుమ ఈ
సంగJ క; ె>యజ³Z2దను. ఏలయన%ా ేవ"పmమ %ా TE"ంకను మటలడ
వలZి య న`. 3 దూరమ నుం(f TEను జj®నమ ెచుdందును నను`
సృంAన9ా"I J" ఆ#1ింెదను. 4 Tx మటల; ఏమతKమ ను
అబదz మ ల; ావ పరÞజ® j" ±కడ  PQదుట నుTx`డ. 5 ఆలkAంచుమ
ేవడ బలవంతpడ %ా" ఆయన ఎవ"" Jర¯ారమ ేయడ ఆయన
V9EచTxశIN బహÑ బలన. 6 భIN¨ßనుల ాKణమ ను ఆయన ాాడడ
ఆయన ºనులక; Txయమ జ#S%Sంచును. 7 Jమంతpలను ఆయన
చూడకడ Zిం}సనమ ]ద కcరFdండ #ాàల ఆయన 9ా#S"
"తమ ను కcరFdండబ¿టC Bను 9ారF ఘనపరచబడదురF. 8 9ారF సం?ళ6
కటC బ(fనPQడలను బµ¥xాశమ లేత పటC బ(fనPQడలను 9 అపడ 9ారF
గర మ %ా పKవ#SNంAర" ఆయన 9ా#S 9ా#S ారమ లను 9ా#S 9ా#S ోషమ
లను 9ా#SI ె>యజ³య ను. 10 ఉపేశమ Vనుట?r 9ా#S ెV"
ెరFవజ³య ను. ాపమ V(fA రండ" ఆజ® ఇచుdను. 11 9ారF ఆలIంA

ఆయనను ZLVంAనPQడల తమ నమ లను ³మమ %ాను తమ
సంవతqరమ లను సుఖమ %ాను 9:ళ6బ ెdదరF. 12 9ారF ఆలIంప"PQడల
9ారF బµణమ లేత కc> నhంెదరF. జj®నమ లక చ"PQదరF. 13
అPనను లkలkపల హృదయపర కన భINల" 9ారF Å\ధమ
నుంచుందురF. ఆయన 9ా#S" బం¥ంచునపడ 9ారF nఱÃ 12టCరF. 14 ావన
9ారF ¸°వనమంే మృJTUందుదురF 9ా#S బKదుక; పరFష%ామ ల
బKదుక;వంట-దగ ను. 15 శ\మపడ9ా#S" 9ా#SI క>%Sన శ\మవలన ఆయన
V(f1ించును.బµధవలన 9ా#S" V¥ేయ ల;%ా ేయ ను. 16 అంJPాక
బµధలkనుం(f ఆయన "ను` త1ిuం చును. ఇరFక;ల" VWాలసÍ లమ నక;
C ల ¬రFu
"ను` డ" వను  ఆ}రమ ను \వ  "ంపను. 17 దుషp
లk ప#SN%ా కనబడచున` TxయVమరîయ ¬రFuను కcడ"య న`V.
18 క; Å\ధమ పటBCచున` గనుక వ ఒక 9Eళ Jర¯ారమ
ేయ దు9E¹ జjగ\తNపడమ వ ేయవలZిన ాKయhdతN మ %tపuద"
వ ¹సPQద9E¹ జjగ\తNపడమ . 19 వ nఱÃ 12టC Bటయ బల
పKయత`మ ల; ేయ టయ బµధTUందక;ండ "ను` త1ిuంచుTx? 20 జనులను
తమ సÍ లమ లలkనుం(f ట-C 9Eయ #ాJK #ావలsన" ÅరFనక;మ . 21
జjగ\తNపడమ ెడతనమ ేయక;ండమ . దుఃఖనుభవమ కన` అ
మంAద" వ 9ా" ÅరF "య Tx`వ. 22 ఆలkAంచుమ , ేవడ
శINమంతp(ై ఘనత వ¨©ంAన 9ాడఆయనను >న బ¢ధక;(ెవడ? 23
ఆయనక; మర¶ మ "య!ంAన9ా(ెవడ? వ దు#ా4ర¶ ప పనుల;
ేయ చుTx`వ" ఆయన ఎవడ పల;క ె%Sంచును? 24 మనుషpల;

×#N SంAన ఆయన ారమ ను మ¨©మపరచుట?r వ జjగ\తNపడమ . 25
మనుషpలందరF x" చూెదరF నరFల; దూరమ న ">A x" చూెదరF. 26
ఆలkAంచుమ , ేవడ మన`తpడ మనమ ఆయనను ఎరFగమ
ఆయన సంవతqరమ ల సంఖ !Jల". 27 ఆయన ఉదకëందువలను
12ౖనుం(f క;#S1ించును మంచుకc(fన వరªమ వలs అV పడను 28
¤ఘమ ల; 9ాట-" క;మ4#Sంచును మనుషpల]I అV సమృz %ా గ ను.
29 ¤ఘమ ల; 9ా1ించు Vధమ ను ఆయన మంరమ లkనుం(f ఉరFమ ల;
వచుd Vధమ ను ఎవ(ైనను గ\¨©ంపజjల;Tx? 30 ఆయన తనచుటBC తన
రFపను 9ా1ింపజ³య ను సమ దKప అడగ ´µగమ ను ఆయన కపను.
31 ట-వలన ఆయన ఆ య పKజలక; ¬రFu¬రFdను. ఆయన ఆ}రమ ను
సమృz %ా ఇచుd9ాడ 32 ఇరFపKకలను ఆయన రFపల; #S1ించును
గ #SI తగలవలsన" ఆయన x"I ఆజj®1ించును 33 ఆయన గరèనమ
ఆయనను పKZిzేయ ను xను వచుdచుTx`డ" ఆయన పవలక;ను
ెల;పను.
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1 º""బట-C Tx హృదయమ వణక;చున`x" సÍ లమ లkనుం(f అ
కద>ంపబడచున`. 2 ఆయన స రగరèనమ ను Vను(f ఆయన T°టనుం(f
బయల;9:ళ6 Ø ధ " TxలIంచు(f. 3 ఆాశ9:ౖWాలమంతట- I\ంద ఆయనx"
V"1ించును భమంతమ లవరక; తన రFపను కనబడజ³య ను. 4 x"
తరF9ాత ఉరFమ ధ " గ#Sèంచును ఆయన తన గంరన స రమ 

గ#Sèంచును ఆయన ధ " Vనబడనపడ ఆయన రFపను ">1ి9Eయడ 5
ేవడ ఆశdరమ %ా ఉరFమ ధ " ేయ ను మనమ గ\¨©ంపల"
%tపuారమ లను ఆయన ేయ ను. 6 వ భ!]ద పడమ"
¨©మమ ను వరªమ ను మ} వరªమ ను ఆయన ఆజ® ఇచుd చుTx`డ.
7 మనుషpలందరF ఆయన సృÌిC ారమ ను ె>Zిను నటB
6 పKJ మనుషp"
ేJ"ë%SంA ఆయన మ దK9EZి య Tx`డ. 8 జంతpవల; 9ాట- 9ాటగ హలలk Ad 9ాట- 9ాట- ëలమ లలk వZించును. 9
మరFగ ¯ాÍనమ లkనుం(f తpâాను వచుdను ఉతN రక;నుం(f చ> వచుdను 10
ేవ" ఊ1ి#Sవలన మంచు పటBCను జలమ ల 12ౖ´µగమంతయ గట-C పడను. 11
మ#Sయ ఆయన దటC న ¤ఘమ ను జలమ  "ంపను తన రFపగల
¤ఘమ ను 9ా1ింపజ³య ను. 12 ఆయనవలన న(f1ింపబ(fన9:ౖ నరFలక;
"9ాసãగ న భ%ళమ ]ద రFపను ¤ఘమ ల;ను సంxరమ
ేయ ను ఆయన 9ాట-I ఆజj®1ించున యవతp
N ను అV T:ర 9EరFdను 13
hmర³ %ా" తన భలkకమ ర³ %ా" కృప ేయ ట³ %ా" ఆయన
ఆజj®1ింAనx"" అV T:ర9EరFdను. 14 ãబ, ఈ మట ఆలIంపమ
ఊరక;ం(f ేవ" అదు»తI\యలను ఆలkAంపమ . 15 ేవడ తన ¤ఘప
రFప పKాhంపవలsన" PQట6 B ¬#ా4నమ ేయ T° క; ె>య Tx? 16
¤ఘమ లను ేలేయ టయ ప#SపరÞజ® jనమ గల9ా" మ} ారమ ల;ను
క; ె>య Tx? 17 దfణప%ా> చుటేత ఉబË9Eయ నపడ 
వసN మ లsట6 B 9:చdబ(fన క; ె>య Tx? 18 తZిన అదw మంత
దటC నదగ ఆాశమ ను ఆయన 9ా1ింపజ³ZినటB
6 వ

9ా1ింపజ³యగల9ా? 19 ¤మ ఆయన ఏ! పల;కవలsT° అ మక;
ెల;పమ . *కట- క>%Sనందున మ³!య చక య న` 20 TEను
పల;క;దున" PQవ(ైన ఆయన ెపuదగ Tx? ఒకడ xను "ర4లమ
ావలsన" ÅరFTx? 21 ఉన`తన ¤ఘమ లలk పKాhంచు ఎండ Pపడ
కనబడకయ న`ను %ా> ¤ఘమ లను %tట-C x" ేట%ా కను పరచును. 22
ఉతN రక;న సువరÞపKాశమ పటBCను ేవడ కరన మ¨©మను
ధ#Sంచు" య Tx`డ. 23 సర శక;Nడగ ేవడ మ}త4~మ గల9ాడ.
ఆయన మనక; అ%చరFడ.Txయమ ను J" ఆయన ఏమతKమ ను
ెరFపడ. అందువలన నరFల; ఆయనయందు భయభక;Nల; క>%S య ందురF.
24 xమ జj®నులమనును9ా#S" ఆయన ఏమతKమ ను లm12టCడ.
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1 అపడ PQ9ా సు(f%ా>లkనుం(f ఈలగ న ãబ నక;
పKతpతN ర!ెdను 2 జj®నమ ల" మటల; ె1ిuఆలkచనను ెరFపచున`
(ెవడ? 3 êరFషమ ెచుd"  నడమ ë%Sంచునుమ TEను క;
పKశ` 9Eయ దును వ x"" Txక; ె>యజ?పమ . 4 TEను భ!I
పTxదుల; 9EZినపడ 9:కడ నుంట-V?క; V9Eకమ క>%Sయ న`PQడల
ెపమ . 5 క; ె>ZినPQడల x"I ప#Sమణమ ను "య!ంAన 9ా(ెవ(ో
ెపమ . 6 x"]ద ప#Sమణప ల 9EZిన9ా(ెవ(ో ెపమ . x"
సN ంభమ ల ాదుల; ే" కటC బ(fన9Ù ెపమ . 7 ఉదయనmతKమ ల;
ఏకమ %ా కc(f ా(fనపడ ేవదూతలందరFను1 ఆనంంA జయధ నుల;

ేZి నపడ x" మల#ాJ" 9EZిన9ా(ెవడ? 8 సమ దKమ x"
గర»మ నుం(f #S6 #ా%ా తల;పలేత x"" మZిన9ా(ెవడ? 9 TEను
¤ఘమ ను x"I వసN మ %ాను %ా xంధారమ ను x"I JN గ డi %ాను 9EZి
నపడ వంట-9ా? 10 x"I స#Sహదుw "య!ంA x"I అడi గ(fయలను
తల;పలను 12ట-CంAనపడ 11 వ ఇంతవర³ %ా" మ#S దగ¶ రక;
#ాకcడద"య ఇకడTE  తరంగమ ల ంగ అణపబడన"య TEను
ె1ిuనపడ వంట-9ా? 12 అరFణ#దయమ భ! గంతమ లవరక;
9ా1ించు నటB
6 ను 13 అ దుషp
C లను తనలkనుండక;ండ దు>1ి9Eయ నటB
6 ను
 9:ప(ైన ఉదయమ ను కల;గజ³ZిJ9ా? అరFణ#దయమ నక; x"
సÍ లమ ను ె>1ిJ9ా? 14 మ దKవలన మంట-I రపమ కల;గ నటB
6 అ
పటC %ా భమ ఖమ మరFuTUందును VAతKన ప"గల వసN మ వలs
సమసN మ ను కన బడను. 15 దుషp
C ల 9:ల;గ 9ా#S±దw నుం(f
¬Zి9Eయబడను 9ా#?JNన బµహÑవ VరFగ%tటC బడను. 16 సమ దKప
ఊటలలk"I వ AdJ9ా?మ}సమ దKమ అడగ న వ సంచ#SంAJ9ా?
17 మరణx రమ ల; క; ెరవబ(ెTx? మరణxంధార x రమ లను వ
చూAJ9ా? 18 భ! 9:ౖWాలత ఎం వ గ\¨©ంAJ9ా? ³న
ె>ZివPQడల ెపమ . 19 9:ల;గ "వZించు bటBనక; వ
మర¶ ¤?*కట- అనుx" ఉ"IపటBC ఏ? 20 x" స#Sహదుwనక; వ
9:ల;గ ను "వదు9ా? x" గృహమ నక; వ Kవలను
9:రFగ దు9ా?ఇదంతయ క; ె>Zియ న` గx. 21 వ బహÑ వృదుzడవ
వ అపuట-I పట-C య ంట-V. 22 వ ¨©మమ ±క "ధులలk"I

AdJ9ా? 23 ఆపxలమ రక;ను య దz మ రక;ను య దz
నమ రక;ను TEను xAయ ంAన వడగండ6 "ధులను వ చూAJ9ా? 24
9:ల;గ V´µ%Sంపబడ bట-I మర¶ ¤? తరFu %ా> PQకడనుం(f వAd
భ!]ద నఖ మ ఖమ లను 9ా1ించును? 25 "#ా4నుష పKేశమ ]దను
జనుల;ల" PQ(x#Sలkను వరª మ క;#S1ించుటక;ను 26 ా(ైన PQ(x#S"
తృ1ిN పరచుటక;నులత గ(fi n>1ించుటక;ను వరద ట-I ాల;వలను 27
ఉరFమ లk" రFపనక; మర¶ మ ను "రÞPంచు9ా(ెవడ? 28 వరªమ నక;
తం(fK య Tx`(x? మంచు ëందువలను పట-C ంచు9ా(ెవడ? 29 మంచుగడi
PQవ" గర»మ లkనుం(f వచుdను? ఆాశమ నుం(f గ మంచును ఎవడ
పట-C ంచును? 30 జలమ ల; #ాJవలs గడi కటBCను అ%ాధజలమ ల మ ఖమ
గట-C పరచబడను. 31 కృJN క నmతKమ లను వ బం¥ంపగల9ా? మృగరªక;
కట6 ను Vపuగల9ా? 32 9ాట- 9ాట- ాలమ లలk నmతK#ాసులను వచుd నటB
6
ేయగల9ా? సపN #Sª నmతKమ లను 9ాట- ఉపనmతKమ లను వ
న(f1ింపగల9ా? 33 ఆాశమండలప కటC డలను 9:రFగ దు9ా? x"I
భ!]దగల పKభ త మ ను వ ¯ాÍ1ింప గల9ా? 34 జల#ాసుల; "ను`
కపనటB
6 ¤ఘమ లక; వ ఆజ® ఇయగల9ా? 35 రFపల; బయల;9:È6
AతN మ ఉTx`మ"  ెపనటB
6 వ 9ాట-" బయట-I ర1ిuంపగల9ా? 36
అంత#SంKయమ లలk2 జj®నమ ంAన 9ా(ెవడ? హృదయమ నక;3 ె>V
"Adన9ా(ెవడ? 37 జj®నమ ేత ¤ఘమ లను Vవ#Sంపగల9ా(ెవడ? 38
ధూÈ బ రదPQ ారFనటB
6 ను మంట-12డiల; ఒకx"కట- అంటBనునటB
6 ను
ఆాశప కలశమ లలk" వరªమ ను క;మ4#Sంచు 9ా(ెవడ? 39 ఆడZింహమ

"!తN మ వ ఎరను 9Eటµ(ెద9ా? 40 Zింహప1ిల6ల; తమ తమ గ హలలk
పండను నపడ తమ గ హలలk ంA య ండనపడ వ 9ాట- ఆక>
¬#?dద9ా? 41 Jం(fలక JరFగ లడచు ాI 1ిల6ల; ేవ"I nఱÃ 12టC Bనపడ
ాII ఆ}రమ Zిదzపరచు9ా(ెవడ?
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1 అడVలk" ండ¤కల; ఈనుాలమ క; ె>య Tx? లళ6 Ø 1ిల6ల; 9Eయ
ాలమ ను గ\¨©ంపగల9ా? 2 అV ¹య మసమ లను వ లsక
12టCగల9ా? అV PÀనుాలమ ఎరFగ దు9ా? 3 అV వం%S తమ 1ిల6లను
కనును తమ 1ిల6లను 9Eయ ను. 4 9ాట- 1ిల6ల; పÌిC క>%S PQ(x#Sలk
12రFగ ను అV తల;
6 లను V(fAP 9ాట-±దw క; J#S%S #ావ. 5
అడV%ా(fదను ZL చû%ా "Adన9ా(ెవడ? అడV%ా(fద కట6 ను
V1ిuన9ా(ెవడ? 6 TEను అరణమ ను x"I ఇల;
6 %ాను ఉపపఱÃ ను x"I
"9ాససÍ లమ %ాను "య!ంAJ". 7 పటC ణప Åలహలమ ను అ
Jరస#Sంచును ల;9ా" ³కలను అ Vనదు. 8 పర తమ ల పంINP x"I
¤తభ! పKJVధన పచd" nలకను అ 9:దక;నును. 9 గ రFతp
క; లkబడటక; సమ4JంచుTx? అ  Wాలలk "ల;చుTx? 10 పగ¶ మ 9EZి
గ రFతpను Txగట-xల;లk కటC గల9ా? అ ేత లబ(f లkయలను
చదరమ ేయ Tx? 11 x" బలమ %tపuద" x" నమ 4దు9ా? x"I  ప"
అపu%Sంెద9ా? 12 అ  ¥xనమ ను ఇంట-I ెAd  కళ6 మందున`
¥xనమ ను కcరFdన" x" నమ 4దు9ా? 13 "పÅ(f సంషమ ేత #?కల

Tx(fంచును. #?కల;ను 9:ండKకల;ను x" క;న`ందున అ 9ాతqలమ
కల%ా నున`x? 14 లదుసు], అ TEలను x" గ డ6 ను 12టC Bను ధూÈలk
9ాట-" ాచును. 15 ే"ాదన 9ాట-" ¾Kక వచుdన"PQనను
అడVజంతpవ 9ాట-" Aతక ొKకవచుdన"PQనను అనునకP య న`.
16 తన 1ిల6ల; తనVానటBC 9ాట-PQడల అ ాSనమ చూపను x"
కషC మ వరÍనను x"I Aంతలదు 17 ేవడ x"" ె>Vల"%ా జ³Z2ను
ఆయన x"I V9EచTxశIN ననుగ\¨©ంA య ండ లదు. 18 అ లచునపడ
గ ఱÃ మ ను x" #ðతpను Jరస #Sంచును. 19 గ ఱÃ మ నక; వ
బలమ "AdJ9ా? ¸ల; 9:ండKకల x" డను క1ిuJ9ా? 20 !డతవలs
అ గంతpల; 9Eయ నటB
6 ేయ దు9ా? x" TxZిారంధK ధ " కరమ . 21
xనమ లk అ ాల; దుV తన బలమ నుబట-C సంÌించును అ
ఆయ ధ¥xరFలను ఎదు#tనబ¢వను. 22 అ భయమ పట-C ంచుx""
9:I#SంA JTUంద క;ండను ఖడ¶ మ ను చూA 9:నుకక; JరFగదు. 23 అంబ ల
య తళతళలడ ఈటMల;ను బలs6మ ను x"]ద
గలగలల(fంచబడనపడ 24 ఉదw ండÅపమ  అ బహÑ%ా పరFగ లsతN pను
అ బµాTxదమ V" ఊరక;ండదు. 25 బµాTxదమ Vనబ(fనప(ెల6 అ
అ} అ} అను" దూరమ నుం(f య దz 9ాసన ె>Zి నును ZLTx¥పతpల
ఆ#ా»టమ ను య దz షను Vనును. 26 (ేగ  జj®నమ ేతTE ఎగ రFTx?
అ  ఆజ® వలనTE తన #?కల; దfణక;నక; xచుTx? 27 పf#ాà 
ఆజ® క; లkబ(f ఆాశ¥ ?క;Tx? తన గడ ఎతN Pనbటను కటBCనుTx? 28
అ #ాJండ]ద "వZించును ండ1LటB]దను ఎవరFను ఎకజjల" PQతN p

bటను గడ కటBCనును. 29 అకడనుం(fP తన PQరను 9:దక;ను. x"
కను`ల; x"" దూరమ నుం(f క"12టC Bను. 30 x" 1ిల6ల; రకN మ 1ీల;dను
హతpలsౖన9ారF ఎకడనుందు# అకడTE అ య ండను.
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1 మ#Sయ PQ9ా ãబ నక; ఈలగ ...పKతpతN ర!ెdను 2 ఆ³పణల;
ేయ¸చు9ాడ సర శక;Nడగ ేవ" 9ాంపవచుdTx? ేవ"
9ాంచు9ాడ ఇపడ పKతpతN ర !య వలsను. 3 అపడ ãబ
PQ9ాక; ఈలగ న పKతpతN ర !ెdను 4 AతN %Sంచుమ , TEను చుడను,
TEను, క; ఏమ" పKతpతN ర!ెdదను? Tx T°ట-]ద Tx ేJ" ఉంచుందును.
5 ఒక మరF మటల(fJ" TEను మరల T°#?తNను. #?ండ ¯ారFల; మటల(fJ"
ఇకను పల;కను. 6 అపడ PQ9ా సు(f%ా>లkనుం(f ఈలగ ãబ 
పKతpతN ర!ెdను 7 êరFషమ ెచుd"  నడమ కటBCనుమ TEను క;
పKశ`9EZ2దను వ పKతpతN ర!మ 4. 8 వ Tx Txయమ ను బÐJN %ా
ట-C 9EZ2ద9ా? "#wÌివ" వ ¬రFu ందుట?r Tx]ద అప #ాధమ
¹పదు9ా? 9 ేవ"I క>%Sయ న` బµహÑబలమ క; కలx? ఆయన
ఉరFమ ధ "వంట- స రమ  వ గ#Sèంప గల9ా? 10 ఆడంబర
మ}త4~మ ల "ను` వ అలంక#Sంచు నుమ %ðరవపK´µవమ లను
ధ#Sంచునుమ . 11  ఆగ\హమ ను పK9ాహమ ల;%ా క;మ4#Sంచుమ
గ#S షp
C లsౖన 9ా#Sనంద#S" చూA 9ా#S" క;\ంగ జ³య మ . 12 గ#S షp
C లsౖన 9ా#S"
చూA 9ా#S" అణగ%tటBCమ దుషp
C ల; ఎకడనున`ను 9ా#S" అకడTE అణగ

ొKక;మ . 13 కనబడక;ండ 9ా#Sనంద#S" బ(fెలk ాJ12టC Bమ సమ¥లk
9ా#S" బం¥ంపమ . 14 అపడ  దfణహసN ¤ "ను` రfంపగలద" TEను
"ను`గ#Sd ఒపT:దను. 15 TEను ేZిన ట-గ ఱÃ మ ను వ
చూAయ Tx`వ గx ఎదుwవలs అ గ(fi ¤య ను. 16 x" శIN x"
నడమ లk ఉన` x" బలమ x" కడప నరమ లలk ఉన`. 17
ేవxరFెటC B మ4 వంగ నటB
6 అ తన కను వంచును x" ¾డల
నరమ ల; టCమ %ా సం¥ంపబ(f య న`V. 18 x" PQమ కల; ఇతN (f
%tటC మ లవలs ఉన`V x" పKక టMమ కల; ఇనుపకమ 4లవలs ఉన`V 19 అ
ేవడ సృÌిC ంAన9ాట-లk %tపu x" సృంAన9ా(ే x" ఖడ¶ మ ను
x"Iెdను. 20 పర తమ లలk x"I ¤త nలచును
అరణజంతpవల"`య అచdట ఆడనును. 21 xమర ెట6I\ందను
జమ 4గ(fi మరFగ నను పఱÃ లkను అ పండనును 22 xమరెట6 డను
అ ఆశ\Pంచును నలk" "రవంెట6 B x" చుటBC"య ండను. 23
నºపK9ాహమ ం%S #S6నను అ భయపడదు ±#ాwనువంట- పK9ాహమ
ం%S x"T°ట-±దw క; వAdనను అ ¥ైరమ Vడవదు. 24 అ
చూచుచుండ%ా ఎవ#?rన x"" పటBCనగల#ా? ఉ#S±%S¶ x" మ క;నక;
సూతKమ 9Eయగల#ా?
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1 వ మకరమ ను %ాలమ  బయట-I లగగల9ా?...x" Txల;కక; xKడ9EZి
లగగల9ా? 2 వ x" మ క;గ ండ సూతKమ 9Eయగల9ా? x" దవడక;

%ాలమ ఎIంపగల9ా? 3 అ  Vన`పమ ల; ేయ Tx? మృదు9:ౖన
మటల;  పల;క;Tx? 4 వ Wాశ తమ %ా x"" xసు"%ా ేZినునటB
6
అ  "బంధనేయ Tx? 5 వ ఒక 1ిటC ఆటలడనటB
6 x" ఆట
ల(ెద9ా?  కనకల; ఆడనుట?r x" కట-C 9EZ2ద9ా? 6 బ¿సN9ారF x"
9ాారమ ేయ దు#ా? 9ారF x"" తpనకల; ేZి వరN క;ల 9ాారమ
ేయ దు#ా? 7 x" ఒంట-"ండ ఇనుప &లమ ల; గ చdగల9ా? x"
తల"ండ ేప అల;గ ల; గ చdగల9ా? 8 x"]ద  ెP 9EZి చూడమ
x" కల;గ రF వ జj®పకమ ేZి"న PQడల వ మరల ఆలగ న
ేయక;ందువ. 9 x" చూAనపడ మనుషpల; x"" వశపరచు
ందుమన` ఆశ V(fెదరF x" డ చూAన మతKమ ేతTE PQవ#S?rనను
గ ం(ెల; అVZివను గx. 10 x" #³పట?rనను ె%Sంపగల &రFడ లడ.
అటB
6 ండ%ా Tx PQదుట "ల;వగల9ా(ెవడ? 11 TEను J#S%S ఇయవలZి
య ండనటB
6 Tx?వ(ైనను ఏనను ఇెdTx? ఆాశ9:ౖWాలమంతట- I\ంద
నున`దంతయ Txే గx 12 x" అవయవమ లను గ#SdPQనను x"
మ}బల మ నుగ#SdPQనను x" చక" ¬రFనుగ#Sd PQనను పల;కక
మనమ %ా నుండను. 13 ఎవ(ైన x" 12ౖ కవచమ ను ల%S9Eయగల(x? x"
#?ండ దవడల న(f!I ఎవ(ైన #ాగల(x? 14 x" మ ఖx రమ లను
ెరవగల9ా(ెవడ? x" పళ6 చుటBC భయకంపమ ల; కలవ 15 x"
గట-C ల;సుల; x"I అJశయసuదమ ఎవరFను ¬యల" మ దKేత అV
సంతనేయబ(f య న`V. 16 అV ఒకx" ఒకట- హతp
N " య న`V. 9ాటమధక; %ా> PమతKమ ను జరTEరదు. 17 ఒకx" ఒకట- అతకబ(f

య న`V ´éంప శకమ ాక;ండ అV ±కx" TUకట- క>Zి"
య న`V. 18 అ తpమ4%ా 9:ల;గ పKాhంచును x" కను`ల;
ఉదయాలప కను#?పuలవలs నున`V 19 x" T°టనుం(f జj లల;
బయల;ేరFను అ%S` కణమ ల; x"నుం(f లచును. 20 ఉడక;చున`
ాగ లkనుం(f, జమ 4మంట]ద ాగ చున` బµనలkనుం(f గ లచునటB
6
x" TxZిారంధKమ లలkనుం(f లచును. 21 x" ఊ1ి#S "పలను #ాజబ¿టC Bను
x" T°టనుం(f జj లల; బయల;ేరFను 22 x" డ బలమ నక; ¯ాÍనమ
భయమ x"PQదుట xండవమడచుండను 23 x" పKకల]ద
మంసమ దళమ %ా ఉన` అ x" ఒంట-" గట-C %ా అంట-య న` అ ఊ(f
#ాదు. 24 x" గ ం(ె #ాJవలs గట-C %ా నున` అ JరFగట- I\ం మ4ంత
కSనమ . 25 అ లచునపడ బ>షp
¡ ల; భయపడదురF అ¥క భయమ ేత
9ారF మరతpరF. 26 x" చంపట?r ఒకడ ఖడ¶ మ దూయ ట వరÍ¤
ఈటMలsౖనను బµణమ లsౖనను పంటKÅలలsౖనను అక రక; #ావ. 27 ఇ
ఇనుమ ను గ(fi చ%ాను ఇతN (f" పAdPన కఱÃ %ాను ఎంచును. 28
బµణమ x"" ారోలజjలదు వ(fZ2ల #ాళØ
6 x" దృÌిC I ెతNవలs ఉన`V. 29
దుడiకఱÃ ల; గ(fi పరకల;%ా ఎంచబడను అ వ(f%ా వచుండ ఈటMను చూA
నవ ను. 30 x" I\ం´µగమ ల;కరF?rనAల6 12ంక;లవలs ఉన`V. అ
బ రద]ద ను#S1ి(fయవంట- తన ేహమ ను పరచునును. 31 ాగ
మసల;నటB
6 మ}సమ దKమ ను అ ంగ జ³య నుసమ దKమ ను
ైలమ వలs ేయ ను. 32 అ xను నడAన Kవను తన 9:నుక పKాhంప
జ³య ను చూAన9ా#SI సమ దKమ T:రZిన 9:ండKకల;%ా చును. 33 అ

భయమ ల"%ా సృంపబ(fన భ!]ద x"వంట-ేయ లదు. 34 అ
%tపu9ాట-న"`ట-" Jరస#Sంచును గ#S ంAన జంతpవల"`ట-I అ #ాà.
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1 అపడ ãబ PQ9ా ఈలగ పKతp తN ర!ెdను 2 వ
సమసN I\యలను ేయగలవ"య వ ఉేw hంAన ఏయ "షలమ
ాTEరద"య TE"పడ ె>Zింట-". 3 జj®నమ ల" మటలేత ఆలkచనను
"రరÍకమ ేయ (ెవడ? ఆలగ న V9Eచనల"9ాడT:ౖన TEను ఏ!య
T:రFగక Tx బ z I !ంAన సంగతpలను గ#Sd మటల(fJ". 4 TEను
మటలడ %రFచుTx`ను దయేZి Tx మట ఆలIంపమ ఒక సంగJ "ను`
అ(f%?దను x"" Txక; ె>య జ?పమ . 5 V"I(fేత "ను` గ#Sdన 9ారN
TEను Vంట-" అPే ఇపడ TEను కను`లర "ను` చూచు చుTx`ను. 6
ావన నను` TEను అస¨©ంచు", ధూÈలkను బ(fెలkను ప(f
పWాdxNపపడచుTx`ను. 7 PQ9ా ãబ  ఆ మటల; ప>Iన తరF9ాత
ఆయన ేమయ (ైన ఎÚఫà ఈలగ Z2ల Vెdను Tx ZLవక;(ైన ãబ
ప>IనటB
6 ]రF నను` గ#Sd య కN న పల;కలదు గనుకTx Åపమ
]దను  ఇదw రF ZL`¨©తpల]దనుమండచున` 8 ాబట-C Pడ ఎడ6 ను
ఏడ టäC ళ6 ను ]రF ¬Zి", Tx ZLవక;(ైన ãబ TUదwక; P ]
"!తN మ దహనబ> అ#Suంపవలsను. అపడ Tx ZLవక;(ైనãబ ]
"!తN మ ాKరÍనేయ ను. ] అV9Eకమ నుబట-C !మ 4ను hfంపక
య ండనటB
6 TEను అత"" మతKమ అం%§క#Sంెదను; ఏలయన%ా Tx

ZLవక;(ైన ãబ ప>IనటB
6 ]రF నను`గ#Sd య కN న పల;క లదు. 9
ేమయ (ైన ఎÚఫàను, ష¨ßయ (ైన ëలw దును, నయమ¬య (ైన
జoఫరFను P, PQ9ా తమక; ఆజj®1ింAనటB
6 ేయ%ా PQ9ా
9ా#Sపmమ న ãబ ను అం%§క#Sంెను. 10 మ#Sయ ãబ తన ZL`¨©తpల
"!తN మ ాKరÍన ేZినపడ PQ9ా అత" ³మZిÍ J" మరల అత"I
దయేZ2ను. మ#Sయ ãబ నక; పర మ క>%Sన x"కంటM #?ండంతల;
అ¥కమ %ా PQ9ా అత"I దయేZ2ను. 11 అపడ అత"
సదరFలందరFను అత" అక ెల6 sండKందరFను అంతక;మ ందు అత"I
ప#Sచయ లsౖన 9ారFను వAd, అత"కcడ అత" Pంట అన`ానమ ల;
పచుd", PQ9ా అత"]I ర1ిuంAన సమసN బµధనుగ#Sd PQంతలZి
దుఃఖమ ల; ంJవ" అత"రక; దుఃüంచుచు అత" T°x#Sd#S. ఇయ
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అ¥కమ %ా ఆర ంెను. అత"I పదుTxల;గ 9Eల %tఱÃ ల;ను ఆరF9Eల
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12దwx"I PQ]మ అ"య #?ండవx"I ?yయ అ"య మడవx"I
?#?ంహపక; అ"య 1Lళ6 Ø 12టMCను. 15 ఆ ేశమందంతటను ãబ
క;మ#?Nలంత ¯êందర వతpల; కనబడలదు. 9ా#S తం(fK 9ా#S సదరFల
ాటB 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ ల"ెdను. 16 అటBతరF9ాత ãబ నూట నల;వ
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తరమ లవరక; చూెను. 17 1ిమ4ట ãబ ాలమ "ం(fన వృదుz(ై
మృJTUంెను.
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ట-ాల;వల ãరను Txటబ(fనైఆక; 9ాడక తన ాలమందు ఫల!చుd
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Jమంతpల మర¶ మ PQ9ాక; ె>య నుదుషp
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Txశనమ నక; నడపను.
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తలంచుచున`V? 2 మనమ 9ా#S కటB
6 ెంపదమ రం(f9ా#S ాశమ లను
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³(ెమ %ాను9E Txక; అJశయసuదమ %ాను Tx తల ఎతp
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]I వAd ¹హ#SంAననుTEను భయపడను 7 PQ9ా, లsమ 4, Tx ే9ా
నను` రfంపమ Tx శతpKవలనంద#S" దవడ PQమ క]ద టBC9ాడవ 9E,
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C ల పళØ
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ఆ#ా దమ వచుdను%ాక. (Z2ల.)
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nఱÃ 12టC%ా ఆయన ఆలIంచును. 4 భయమ TUం ాపమ ేయక;(f]రF
పడకల]ద నుండ%ా ] హృదయమ లలk¥xనమ ేZి" ఊరక;ండ(f
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PQ9ా, T:మ4 పండ" "దKవదునుTEను ఒంట#S%ా నుం(fనను 9E
నను` సురfతమ %ా "వZింపజ³య దువ.
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ఇచdకమ లడదురF. 10 ే9ా, 9ారF ]ద JరFగబ(fయ Tx`రF9ా#S"
అప#ాధులను%ా ¬రFdమ .9ారF తమ ఆలkచనలలk Aక;బ(f
కcల;దురF%ాక9ారF ేZిన అTEక ోషమ లనుబట-C 9ా#S" 9:>9Eయ మ . 11
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ఆర ంచు9ాడవ 9E³(ెమ  క1ిuనటB
6 వ 9ా#S" దయ

క12uదవావన  Txమమ ను 1LK!ంచు9ారF "ను`గ#Sdఉల6 ZింతpరF.
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¾ల%Sవ(f. 9 PQ9ా Tx Vన`పమ ఆలIంA య Tx`డPQ9ా Tx
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తరFమ 9ా#SేJలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ .నను` త1ిuంచు9ా(ెవడను
లక%ా 2 9ారF Zింహమ వలs మ కల;%ా *>d9Eయక;ండనను`
త1ిuంచుమ . 3 PQ9ా Tx ే9ా, TEను ఈ ారమ ేZినPQడల 4 Txేత
ాపమ జ#S%SనPQడలTx సమ¥xనమ %ా నుం(fన9ా"I TEను
×డేZినPQడల 5 శతpKవ నను` త#S! పటBCన"మ 4Tx ాKణమ ను
TEలక; అణగొKక "మ 4Tx అJశయసuదమ ను మంట-ాల;
ేయ"మ 4."#S`!తN మ %ా నను` బµ¥ంAన9ా#S" TEను సంరfంA "
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చుటBCనునపడ9ా#SI 12ౖ%ా పరమందు ఆZీనుడవ కమ 4. 8 PQ9ా
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ేZినుటక; 9ా(ేాట- 9ాడ?వ నరపతpK" ద#Sîంచుటక; 9ా(ేాట-9ాడ? 5
ేవ"కంటM 9ా"" ంెమ తక;వ9ా"%ా ేZియ Tx`వ.మ¨©మ
పK´µవమ ల 9ా"I I#§టమ ధ#Sంపజ³Zి య Tx`వ. 6  ేJపనుల]ద
9ా"I అ¥ార!Ad య Tx`వ. 7 %tఱÃ ల"`ట-", ఎడ6 న"`ట-" అడV
మృగమ లను ఆాశప{లను సమ దK మతq~ మ లను 8
సమ దKమర¶ మ లలk సంచ#Sంచు9ాట- న"`ట-"9ా" ాదమ లI\ంద వ ఉంA
య Tx`వ. 9 PQ9ా మ పKభ 9ాభ!యందంతట  Txమమ ఎంత

పK´µవమ గల!
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1 Tx పరÞ హృదయమ  TEను PQ9ాను సు
N JంెదనుPQ9ా, 
అదు»తారమ ల"`ట-" TEను Vవ #Sంెదను. 2 మన`తp(x, TEను
"ను`గ#Sd సంÌింAహ#SªంచుచుTx`ను Txమమ ను ×#N Sంెదను. 3 వ
Tx పmమ న 9ాజ?మ(f Txక; Txయమ ¬రFdచుTx`వవ
Zిం}సTxZీనుడ9:ౖ Txయమ నుబట-C ¬రFu¬రFdచుTx`వ 4 ాబట-C Tx
శతpKవల; 9:నుకక; మళØ
6 దురF స"`¥" 9ారF జo%Sప(f నhంతpరF. 5 వ
అనజనులను గw ంA య Tx`వ, దుషp
C లనునhంపజ³Zి య Tx`వ9ా#S 1LరF
ఎన`ట-I నుండక;ండ తpడప 12ట-Cయ Tx`వ. 6 శతpKవల; నhంA#S, 9ారF
ఎన`డ నుండక;ండ"ర4ల#Sవ 12ల6%SంAన పటC ణమ ల; స4రణక;
#ాక;ండబÐJN %ా నhంెను. 7 PQ9ా Wాశ తమ %ా
Zిం}సTxZీను(ైయ Tx`డ.Txయమ ¬రFdటక; ఆయన తన
Zిం}సనమ ను ¯ాÍ1ింA య Tx`డ. 8 PQ9ా J"బట-C లkకమ నక;
¬రFu ¬రFdనుయxరÍతనుబట-C పKజలక; Txయమ ¬రFdను. 9 న>%Sన9ా#SI
xను మ} దుర¶ మగ నుఆపxలమ లలk 9ా#SI మ} దుర¶ మగ ను 10
PQ9ా, "ను` ఆశ\Pంచు9ా#S" వ V(fA12టC B9ాడవ ావావన 
Txమ#S%Sన9ారF "ను` నమ 4ందురF 11 Zీãను 9ాZిPQన PQ9ాను
×#N Sంచు(fఆయన I\యలను పKజలలk పKచురమ ేయ (f. 12 ఆయన
రాNప#ాధమ నుగ#Sd Vxరణేయ నపడ బµధపరచబడ9ా#S" జj®పకమ

ేZినును9ా#S nఱÃ ను ఆయన మరFవడ. 13 TEను  ×#N S అంతట-"
పKZిzేయ చుZీãను క;మ#?N గ మ4మ లలk రmణనుబట-C
హ#SªంచునటB
6 PQ9ా, నను` కరFణÝంచుమ . 14 మరణx రమ న
పK9Ehంచక;ండ నను` ఉదz #Sంచు9ా(x,నను` ే Ìించు9ారF Txక; కల;గజ³య
బµధనుచూడమ . 15 xమ తKV న గ ంటలk జనమ ల; మ "%SP#S.xమ
ఒ(fi న వలలk 9ా#S ాల; Aక;బ(fయ న`. 16 PQ9ా పKతmమPQను,
ఆయన ¬రFu ¬#Sdయ Tx`డ.దుషp
C ల; xమ ేZి"నx"లk
C ల;ను ేవ" మరచు
AIయ Tx`రF(¨©%¶ ాãí Z2ల.) 17 దుషp
జనులందరFనుాxళమ నక; %SవదురF. 18 ద#SదKుల; "తమ
మరFవబడరFబµధపరచబడ9ా#S "#§mణxసuదమ ఎన`ట-I"నhంచదు. 19
PQ9ా లsమ 4, నరFల; పKబలక వదురF %ాక స"`¥" జనమ ల;
¬రFu ందుదురF %ాక. 20 PQ9ా, 9ా#S" భయ12టC Bమ xమ
నరమతpKలమ" జనుల; ె>ZిందురF %ాక.(Z2ల.)
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1 PQ9ా,  9:ందుక; దూరమ %ా "ల;చు...చుTx`వ? ఆపxలమ లలk 
9:ందుక; x%S య Tx`వ? 2 దుషp
C డ గ#S ంA, ºను" వ(f%ా
తరFమ చుTx`డ9ారF ãAంAన ¹సI\యలలk x¤ Aక;ందురF %ాక 3
దుషp
C ల; తమ మT°లషనుబట-C అJశయపడదురFలkభ ల; PQ9ాను
Jరస#SంతpరF 4 దుషp
C ల; గ#?I PQ9ా Vxరణ
ేయడనుందురFేవడ లడ" 9ా#?ల6పడ ãAంచుదురF 5 9ా#?ల6పuడ

భయమ మను" పKవ#SNంతpరF TxయVధుల; ఉన`తన9:ౖ 9ా#S దృÌిC I
అందక;ండను.9ారF తమ శతpKవలనంద#S" చూA Jరస#SంతpరF. 6 ¤మ
కదలdబడమ , తరతరమ లవరక; ఆపదచూడమ అ" 9ారF తమ
హృదయమ లలk అనుందురF 7 9ా#S T°రF Wాపమ ను కపటమ ను
వంచనను "ం(fయ న`9ా#S Txల;కI\ంద ేటBను ాపమ ను ఉన`V. 8
xమ న` పలs6లయంద> మటBbటBలలk ంAయ ందురFxటMౖన సÍ లమ లలk
"రప#ాధులను చంపదురF9ా#S కను`ల; "#ా¥xరFలను పటBCనవలsన"
ంA చూచును. 9 గ హలk" Zింహమ వలs 9ారF xటMౖన సÍ లమ లలk ంA
య ందురFబµధపడ9ా#S" పటBCన ంA య ందురFబµధపడ9ా#S" తమ
వలలk"I ల%S పటBCందురF. 10 ా%ా "#ా¥xరFల; న>%S వంగ దురF9ా#S
బలxరమ వలన "#ా¥xరFల; కcల;దురF. 11 ే◌ె◌ెవడ మరAPQను
ఆయన Vమ ఖు(ై PQపడను చూడక;ండను అ" 9ారF తమ
హృదయమ లలk అనుందురF. 12 PQ9ా లsమ 4, ే9ా బµధపడ9ా#S"
మరFవక ెP PQతN pమ 13 దుషp
C ల; ేవ" తృణ÷క#Sంచుట Pల? వ
Vxరణ ేయవ" 9ారF తమ హృదయమ లలk అను నుటPల? 14 వ
º"" చూA య Tx`వ గx, 9ా#SI పKJారమ ేయ ట?rవ ేటBను పగను
క"12ట-C చూచుచుTx`వ"#ా¥xరFల; తమ 4ను క;
అపu%SంచుందురFతం(fKల"9ా#SI 9E స}య డ9:ౖ య Tx`వ 15 దుషp
C ల
భ జమ ను VరFగ%tటBCమ ెడi9ా#S దుషC త మ ఏ!య
కనబడకవవరక;x"" గ#Sd Vxరణ ేయ మ . 16 PQ9ా
"రంతరమ #ాజ?ౖ య Tx`డఆయన ేశమ లkనుం(f అనజనుల; నhంA

P#S. 17 PQ9ా, లkక;ల; ఇకను భయారక;ల; ాక;ండ
నటB
6 బµధపడ9ా#S Å#Sకను వ V" య Tx`వ 18 తం(fKల"9ా#SI" న>%Sన
9ా#SI" Txయమ ¬రFdట?r వ 9ా#S హృదయమ ZిÍ రపరAJV,ెV±%S¶
ఆల IంAJV.
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1 PQ9ా శరణ జAdయ Tx`నుపfవలs,  ండక; ా#Sమ 4 అ" ]రF
C ల; Vలs6క; 12ట-Cయ Tx`రF*కట-లk
Tx ెపట Pల? 2 దుషp
యxరÍహృదయ ల]ద 9Eయ ట?rతమ బµణమ ల; Tx#Sయందు సం¥ంA
య Tx`రF 3 పTxదుల; ా(ై%ా Jమంతpల! ేయగలరF? 4 PQ9ా
తన ప#Sxzలయమ లk ఉTx`డPQ9ా Zిం}సనమ
ఆాశమందున`ఆయన నరFలను కను`లర చూచుచుTx`డతన
కనుదృÌిC ేత ఆయన 9ా#S" ప#S>ంచుచుTx`డ. 5 PQ9ా
Jమంతpలను ప#S>ంచునుదుషp
C ల;ను బలx#ాసక;Nల;ను ఆయనక;
అసహÑల;, 6 దుషp
C ల]ద ఆయన ఉరFల; క;#S1ించును అ%S`గంధకమ ల;ను
వడ%ా>య 9ా#SI ాయ´µగమగ ను. 7 PQ9ా Jమంతpడ, ఆయన
J" 1LK!ంచు 9ాడయxరÍవంతpల; ఆయన మ ఖదరîనమ ేZ2దరF.
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1 PQ9ా నను` రfంపమ , భINగల9ారF లకP#SVWా సుల; నరFలలk
నుండక;ండ గJంAP#S. 2 అందరF ఒక#S TUకరF

అబదz మ లడదురF¹సకరన మనసుqగల9ా#?r ఇచdకమ లడ 12దవల
పల;క;దురF. 3 PQ9ా ఇచdకమ లడ 12దవల"`ట-"ëంకమ లడ
Txల;కల"`ట-" ÅZి9Eయ ను. 4 మ Txల;కలేత ¤మ ¯ా¥ంెదమ మ
12దవల;మV, మక; పKభ వ ఎవడ" 9ారను ందురF. 5 బµధపడ9ా#SI
ేయబ(fన బలxరమ నుబట-C య ద#SదKుల "ట
C రFuలనుబట-C య TE"ప(ే
లెదనురmణను ÅరFను9ా#SI TEను రmణ కల;గజ³Z2దను అ"PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 6 PQ9ా మటల; పVతKనV అV మట-C మసలk
ఏడ మరFల; కర%S ఊన 9:ం(f యంత పVతKమ ల;. 7 PQ9ా, వ
ద#SదKులను ాా(ెదవఈ తరమ 9ా#S ేJలkనుం(f 9ా#S" "తమ రfంె
దవ. 8 నరFలలk చవరN న పKబలనపడదుషp
C ల; గ#S షp
C లsౖ నల;క;ల
JరFగ లడదురF.
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1 PQ9ా, ఎTx`ళ6 వరక; నను` మరAవదువ? "తమ
మరెద9ా?Tx?ంతాలమ Vమ ఖుడ9:ౖ య ందువ? 2 ఎంతవరక; Tx
మనసుqలk TEను Aంతపడదును?ఎంతవరక; Tx హృదయమ లk పగలంతయ
దుఃఖ ా\ంతpడT:ౖ య ందును?ఎంతవరక; TxశతpKవ Tx]ద తను`
¨¼Adంచునును? 3 PQ9ా Tx ే9ా, Tx]ద దృÌిC య ంA
Txక;తN ర!మ 4 4 TEను మరణ"దK TUందక;ండను9ా" %?>AJన" Tx శతpKవ
ెపనక;ండనుTEను త>P య ండ%ా Tx V#ధుల; హ#Sªంపక;ండనుTx
కను`లక; 9:ల;%Sమ 4. 5 TET:ౖే  కృపయందు న!్మక య ంA య Tx`ను

 రmణVషయ Tx హృదయమ హ#Sªంచుచున`PQ9ా 6 Txక;
మపారమ ల; ేZియ Tx`డTEను ఆయనను ×#N Sంెదను.
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1 ేవడ లడ" బ z ¨ßనుల; తమ హృదయ మ లk అనుందురF.9ారF
ె(fPన9ారF అసహారమ ల;ేయ దురF.¤ల;ేయ 9ా(ొకడను లడ.
2 V9Eకమ క>%S ేవ" 9:దక;9ారF కల#³¹ అ"PQ9ా ఆాశమ నుం(f
చూA నరFలను ప#S >ంెను 3 9ారందరF x#S ¾ల%S బÐJN %ా
ె(fయ Tx`రF¤ల;ేయ 9ా#?వరFను లరF, ఒక(ైనను లడ 4 PQ9ాక;
ాKరÍన ేయక ఆ}రమ !ంగ నటB
6 Tx పKజలను !ంగ చుాపమ
ేయ 9ా#Sకంద#SI" ె>V లx?ాపమ ేయ 9ారF బహÑ%ా భయపడదురF.
5 ఎందుకన%ా ేవడ Jమంతpల సంxనమ పm మ న నుTx`డ 6
బµధపడ9ా#S ఆలkచనను ]రF తృణ÷క#SంచుదురF అPనను PQ9ా 9ా#SI
ఆశ\య య Tx`డ. 7 Zీãనులkనుం(f ఇWా\Pల;నక; రmణ
కల;గ ను%ాక.PQ9ా ెరలk" తన పKజలను ర1ిuంచునపడ యÅబ
హ#Sªంచును, ఇWా\Pల; సంÌించును.
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1 PQ9ా,  గ (xరమ లk అJ%ా ఉండద%Sన9ా(ెవడ?  ప#Sదz
పర తమ ]ద "వZింపద%Sన 9ా(ెవడ? 2 యxరÍన పKవరN న గ>%S J
ననుస#Sంచుచుహృదయపర కమ %ా "జమ పల;క;9ా(ే. 3 అట-C 9ాడ

Txల;క ం(ెమ లడడ, తన ె>ా"I ×డ ేయడతన రFగ 9ా"]ద
"ంద ¹పడ 4 అత" దృÌిC I చుడ అసహÑడ అతడ PQ9ాయందు
భయభక;Nల; గల9ా#S"సTx4"ంచును అతడ పKమణమ ేయ%ా నషC మ
క>%Sనను మట తపuడ. 5 తన దKవమ వ(fi Iయడ "రప#ా¥" ెరFపట?r
లంచమ పచుdనడఈ పKారమ ేయ 9ాడ ఎన`డను కదలdబడడ.
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1 ే9ా,  శరణ జAdయ Tx`ను, నను` ాాడమ . 2 9E పKభ డవ, కంటM
Txక; ³మ¥xర¤య లద" PQ9ా TEను మనV ేయ దును 3
TEలగందునుభ!]దనున` భక;Nల W\షC pల;; 9ారF Txక; ³వలమ ఇషp
C ల;.
4 PQ9ాను VడA 9E#tక" అనుస#Sంచు9ా#SIశ\మల;
VసN #Sంచును.9ార#Suంచు రకN ాయరuణమ ల; TEన#Suంపను9ా#S 1Lళ6 Ø Tx
12దవలT:తNను. 5 PQ9ా Tx ¯ా సÍ ~´µగమ Tx ాయ´µగమ 9E Tx
´µగమ ను ాాడచుTx`వ. 6 మT°హర సÍ లమ లలk Txక; ాల;
ాK1ిN ంెనుW\ష¡న ¯ా సÍ ~మ Txక; క>%?ను. 7 Txక; ఆలkచనకరN PQన
PQ9ాను సు
N Jంెదను#ాJKగ(fయలలk Tx అంత#SంKయమ
Txక;బ¢¥ంచుచున`. 8 సxాలమ PQ9ాయందు Tx గ #S
"ల;పచుTx`ను.ఆయన Tx క;(f ారîమందు ఉTx`డ గనుకTEను
కదలdబడను. 9 అందువలన Tx హృదయమ సంÌించుచున`Tx ఆత4
హ#Sªంచుచున`Tx శ#§రమ కcడ సురfతమ %ా "వZించుచున` 10
ఎందుకన%ా వ Tx ఆత4ను ాxళమ లk VడA12టCవ ప#Sదుz"

క;ళØ
6 పటC "యవ 11 yవమర¶ మ ను వ Txక; ె>యజ³Z2దవ  స"`¥"
సంపరÞసంషమ కలదు క;(fేJలk "తమ సుఖమ ల;కలవ.
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1 PQ9ా, Txయమ ను ఆలIంచుమ , Tx nఱÃ నం%§క#Sంచుమ Tx
ాKరÍనక; ెV±గ¶ మ , అ కపటన 12దవలనుం(f వచుdనాదు. 2 
స"`¥నుం(f Txక; ¬రFu వచుdను%ాక  కనుదృÌిC Txయమ %ా చూచును. 3
#ాJK9Eళ వ నను` ద#SîంA Tx హృదయమ ను ప#S>ంAJVనను`
ప#SWó¥ంAJV, క; ఏ దు#ాలkచనయ ాన#ాలదుT°ట-మటేత TEను
అJక\!ంపను 4 మనుషpల ారమ ల Vషయే బలxరFల మర¶ మ ల
త1ిuంచునుట?r T°ట-మటనుబట-C నను` TEను ాాడ"య Tx`ను. 5 
మర¶ మ లయందు Tx నడకలను ZిÍ రపరచు" య Tx`ను.Txక; ాల;
జjరలదు. 6 TEను క; nఱÃ 12టC B"య Tx`ను ే9ా, వ
Txక;తN ర!ెdదవTxక; ెV±%S¶ Tx మట ఆలIంచుమ . 7 
శరణ జAdన9ా#S" 9ా#S]I లచు9ా#S ేJ లkనుం(f  క;(fేత
రfంచు9ా(x, 8  కృాJశయమ లను చూపమ . 9 ఒకడ తన కనుాపను
ాాడనునటB
6 నను`ాాడమ నను` లయపరచ%రF దుషp
C లను %tట-C
ాాడమ నను` చుటBCను Tx ాKణశతpKవలేత Aకక;ండను #?కల
డI\ంద నను` xచుమ . 10 9ారF తమ హృదయమ ను
కSనపరచు"య Tx`రF9ా#S T°రF గర మ %ా మటలడను. 11 మ
అడగ జjడలను గ రFతpపట-C 9ా#Sపడ మమ 4 చుటBC"

య Tx`రFమమ 4ను TEలను కcల;dటక; గ #SచూచుచుTx`రF. 12 9ారF
*ల;dటక; ఆతpరపడ Zింహమ వలsను xటMౖన సÍ లమ లలk ంచు
దమZింహమ వలsను ఉTx`రF. 13 PQ9ా లsమ 4, 9ా"" ఎదు#t"
9ా"" పడ %tటBCమ దుషp
C "ేJలkనుం(f  ఖడ¶ మ ేత నను` రfంపమ 14
లkక;లేJలkనుం(f ఈ yVతాలమ లkTE తమ ాల; ంన PÀ లkక;ల
ేJలkనుం(f హసN బలమ ేత నను` రfంపమ .వ  xనమ ల 9ా#S
కడప "ంపచుTx`వ9ారF క;మరFల; క>%S తృ1ిN TUందుదురF తమ ఆZిN "
తమ 1ిల6లక; VడA12టC BదురF. 15 TET:ౖే Jగల9ాడT:ౖ  మ ఖదరîనమ
ేZ2దను TEను ¤లaనునపడ  స రపదరîనమ Tx ఆశను
¬రFdందును.
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1 PQ9ా Tx బలమ, TEను "ను` 1LK!ంచు చుTx`ను. 2 PQ9ా Tx
Wørలమ , Tx Åట, నను` రfంచు 9ాడTx ³(ెమ , Tx రmణ శృంగమ , Tx
ఉన`తదుర¶ మ , Tx ేవడTEను ఆశ\PంAయ న` Tx దుర¶ మ . 3
×రNయ (ైన PQ9ాక; TEను nఱÃ 12టC%ా ఆయన Tx
శతpKవలేJలkనుం(f నను` రfంచును. 4 మరణ ాశమ ల; నను`
చుటBCనగను, భIN¨ßనుల; వరద రF6వలs Tx]ద ప(f బ¿ద#Sంపగను 5
ాxళప ాశమ ల; నను` అ#SకటC గను మరణప ఉరFల; నను` ఆవ#Sంపగను
6 Tx శ\మలk TEను PQ9ాక; nఱÃ 12ట-CJ" Tx ేవ"I ాKరÍ న ేZిJ"
ఆయన తన ఆలయమ లk ఆలIంA Tx ాKరÍ న నం%§క#SంెనుTx nఱÃ ఆయన

స"`¥" ే#S ఆయన ెవలజెdను. 7 అపడ భ! కం1ింA అ#?ను
పర తమ ల పTxదుల; వణ?నుఆయన Å1ింప%ా అV కం1ింెను. 8 ఆయన
TxZిారంధKమ లనుం(f గ పటMC ను ఆయన T°టనుం(f అ%S`వAd ద¨©ంెను
9 "పకణమ ల; #ాజబ¿టMCను. ¤ఘమ లను వంA ఆయన వెdనుఆయన
ాదమ లI\ంద %ా xంధారమ క!4య ం(ెను. 10 ?రబ ]ద ఎI ఆయన
PQ%S#S వెdను %ా> #?కల]ద పKతmమPQను. 11 గ (xరమ వలs
అంధారమ తన చుటBC 9ా1ింప జ³Z2నుజలంధారమ ను
ఆాశ¤ఘమ లను తనక; మటB%ా ేZిT:ను. 12 ఆయన స"`¥
ాంJలkనుం(f ¤ఘమ ల;ను వడ గండ6ను మండచున` "పల;ను
xట-PQను. 13 PQ9ా ఆాశమందు గరèనేZ2ను స# న`తpడ తన
ఉరFమ ధ " పట-C ంెనువడగండ6ను మండచున` "పల;ను #ాలsను. 14
ఆయన తన బµణమ ల; పKã%SంA శతpKవలను ెదర%tటMC నురFపల;
ండ%ా ర1ింA 9ా#S" ఓడ%tటMC ను. 15 PQ9ా,  TxZిారంధKమ ల
ఊ1ి#S" వ వ(f%ా Vడవ%ా గw ంపనక; పK9ాహమ ల అడగ ´µగమ ల;
కనబ(ెను.భ! పTxదుల; బయల;ప(ెను. 16 ఉన`తసÍ లమ నుం(f ెP
x1ి ఆయన నను` పటBCT:నునను` పటBC" మ} జల#ాసులలkనుం(f
¬Z2ను. 17 బలవంతpలగ పగ9ారF నను` ే Ìించు9ారF TxకంటM
బ>షp
C లsౖయ ండ%ా9ా#S వశమ నుం(f ఆయన నను` రfంెను. 18
ఆపxలమందు 9ారF Tx]I #ా%ా PQ9ా నను` ఆదుT:ను. 19
VWాలన సÍ లమ నక; ఆయన నను` డ" వెdనుTEను ఆయనక;
ఇషp
C డను గనుక ఆయన నను`త1ిuంెను. 20 Tx J"బట-C PQ9ా Txక;

పKJఫల!ెdను Tx "#wషత మ ను బట-C Txక; పKJఫల!ెdను. 21 PQ9ా
మర¶ మ లను TEను అనుస#SంచుచుTx`నుభIN¨ßనుడT:ౖ TEను Tx ేవ"
VడAన9ాడను ాను 22 ఆయన TxయVధుల"`ట-" TEను లm12టC B
చుTx`నుఆయన కటC డలను KZి9EZిన9ాడను ాను 23 ోషI\యల; TEను
ేయTUల6క;ంట-" ఆయన దృÌిC I TEను యxరFÍడT:ౖJ". 24 ావన PQ9ా
TEను "#wÌి%ానుండట చూA తన దృÌిC I కనబ(fన Tx ేతpల "#wషత మ ను
బట-C Txక; పKJఫల!ెdను. 25 దయగల9ా#SPQడల వ దయచూ1ించుదువ
యxరÍవంతpలPQడల యxరÍవంతpడవ%ా నుందువ 26
సx»వమ గల9ా#SPQడల వ సx»వమ చూప దువ.మరF లPQడల
వ Vకటమ %ా నుందువ 27 శ\మపడ9ా#S" వ రfంెదవ గ#S షp
¡ లక;
V#¥9:ౖ 9ా#S" అణA9EZ2దవ. 28 Tx ºపమ 9:>%Sంచు9ాడవ 9E Tx
ేవ(ైన PQ9ా *కట-" Txక; 9:ల;గ %ా ేయ ను 29  స}యమ వలన
TEను Z2ౖనమ ను జPంతpను. Tx ేవ" స}యమ వలన ాKారమ ను
xటBదును. 30 ేవడ యxరÍవంతpడ PQ9ా 9ాక; "ర4లమ తన
శరణ జచుd 9ా#Sకంద#SI ఆయన ³(ెమ . 31 PQ9ా తపu ేవ(ే(f? మన
ేవడ తపu ఆశ\యదుర¶ ¤? 32 Txక; బలమ ధ#Sంపజ³య 9ాడ ఆయTE
నను` యxరÍమర¶ మ న న(f1ించు9ాడ ఆయTE. 33 ఆయన TxాళØ
6 ంక
ాళ6 వలs ేయ చుTx`డ ఎతN Pన సÍ లమ ల]ద నను` "ల;పచుTx`డ. 34
Tx ేతpలక; య దz మ ేయ TEరFu9ాడ ఆయTE Tx బµహÑవల; ఇతN (f
Vల;
6 ను ఎక; 12టC Bను. 35  రmణ ³(ెమ ను వ TxకంంచుచుTx`వ 
క;(fెP నను` ఆదుT:ను ¯ాJ కమ నను` %tపuేZ2ను. 36 Tx

ాదమ లక; bటB VWాలపరAJV Tx *లమండల; బ¿ణకలదు. 37 Tx
శతpKవలను త#S! పటBCందును 9ా#S" నhంపజ³య వరక; TEను JరFగను. 38
9ారF Tx ాదమ ల I\ంద పడదురF 9ారF లవలకవనటB
6 TEను 9ా#S" అణగ
ొKక;దును 39 య దz మ నక; వ నను` బలమ ధ#Sంపజ³ZిJV Tx ]I
లAన9ా#S" Tx I\ంద అణA9EZిJV 40 Tx శతpKవలను 9:నుకక; వ
మళ6 ేZిJV నను` ే Ìించు9ా#S" TEను "ర4లమ ేZిJ" 41 9ారF
nఱÃ 12ట-C#S %ా" రfంచు9ాడ లక PQను PQ9ాక; 9ారF
nఱÃ 12టC BదురF %ా" ఆయన9ా#S క;తN ర!యక;ండను. 42 అపడ %ా>I
ఎగ రF ధూÈవలs TEను 9ా#S" (f%ా ట-C J"ధుల 12ంటను ఒకడ
ారబ¢య నటB
6 TEను 9ా#S" ారబ¢ZిJ". 43 పKజల; ేయ కలహమ లలk
పడక;ండ వ నను` V(f1ింAJVనను` అనజనులక; అ¥ా#S%ా
ేZిJVTEను ఎరFగ" పKజల; నను` ZLVంెదరF 44 Tx మట ెV" పడ%ాTE
9ారF Txక; V¥ేయ లగ దురF అనుల; Txక; లkబ(fనటB
6 నట-ంచుదురF 45
అనుల; "¯ాNణగల9ా#?r వణక;చు తమ దుర¶ మ లను VడA వెdదరF. 46
PQ9ా yవమ గల9ాడ Tx ఆశ\యదుర¶ న9ాడ ¯NxKరFúడTx
రmణకరN యPన ేవడ బహÑ%ా సు
N JTUందును%ాక. 47 ఆయన Tx
"!తN మ పKJదండన ేయ ేవడ జనమ లను Txక; లkపరచు9ాడ
ఆయTE. 48 ఆయన Tx శతpKవల ేJలkనుం(f నను` V(f 1ించును.Tx ]I
లచు9ా#SకంటM ఎతp
N %ా వ నను`¨¼Adంచుదువబలxరమ ేయ
మనుషpల ేJలkనుం(fవ నను` V(f1ించుదువ 49 అందువలన
PQ9ా, అనజనులలk TEను "ను` ఘనపరెదను Txమ×రNన %ానమ

ేZ2దను. 50 వ "య!ంAన #ాàనక; %tపu రmణ కల;గ జ³య 9ాడవ
అÌLIంAన xదునక;ను అత" సంxనమ నక;ను "తమ క"కరమ
చూప9ాడవ
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1 ఆాశమ ల; ేవ" మ¨©మను Vవ#Sంచుచున`V అంత#Smమ ఆయన
ేJప"" పKచురపరచుచున`. 2 పగట-I పగల; బ¢ధేయ చున`. #ాJKI
#ాJK జj®నమ ెల;పచున`. 3 9ాట-I ´µషలదు మటల;లవ 9ాట- స రమ
Vనబడదు. 4 9ాట- లనూల; భ!యందంతట 9ా1ింA
య న`లkకగంతమ లవరక; 9ాట- పKకటనల; బయల;9:ళ6 Ø చున`V9ాట-లk
ఆయన సూరF"I గ (xరమ 9EZ2ను. 5 అతడ తన అంతఃపరమ లkనుం(f
బయల;ేరF 12ం(f6 క;మరF" వలs ఉTx`డ&రFడ పరF%?తN నుల6 ZించునటB
6
తన పథమ నందు పరF%?తN నుల6 ZించుచుTx`డ. 6 అతడ ఆాశమ న ఈ
క;నుం(f బయల;ే#S ఆ క;వరక; x"చుటBC J#S%S వచుdచుTx`డ అత"
9E(f!I మరF%?rన ఏయ లదు. 7 PQ9ా "య!ంAన ధర4WాసN మ
యxరÍ న అ ాKణమ ను ెపu#Sల6జ³య నుPQ9ా Wాసనమ
నమ4ద%Sన అ బ z ¨ßనులక; జj®నమ పట-C ంచును. 8 PQ9ా
ఉపేశమ ల; "#wషనV, అVహృదయమ ను సంషపరచునుPQ9ా
ఏరuరAన ధర4మ "ర4లన, అ కను` లక; 9:ల;%Sచుdను. 9
PQ9ాయంైన భయమ పVతKన, అ "తమ "ల;చునుPQ9ా
TxయVధుల; సతనV, అV ³వలమ TxయనV. 10 అV

బం%ారFకంటMను V¯ాNరన ¤>! బం%ారF కంటMను Åరద%SనVేT:కంటMను
àంట-ేT:¥xరలకంటMను మధురనV. 11 9ాట-వలన  ZLవక;డ ¨¼చd#Sక
TUందును 9ాట-" %?rనుటవలన %tపu లభమ కల;గ ను. 12 తన రాటBల;
కను%tనగల9ా(ెవడ? TEను రహసమ %ా ేZిన తపల; m!ంA
నను`"#wÌి"%ా ¬రFdమ . 13 దురమన ాపమ లలk పడక;ండ  ZLవక;"
ఆపమ , 9ాట-" నను` ఏల"యక;మ అపడ TEను యxరÍవంతpడT:ౖ అ¥క
ోKహమ ేయక;ండ "ంx ర¨©తpడనగ దును. 14 PQ9ా, Tx
ఆశ\యదుర¶ మ, Tx V¹చక;(x, Tx T°ట- మటల;ను Tx హృదయ
¥xనమ ను దృÌిC I అం%§ారమ లగ ను %ాక.
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1 ఆపxలమందు PQ9ా క;తN ర!చుdను%ాక యÅబ ేవ"
Txమమ "ను` ఉదz #Sంచును %ాక. 2 ప#Sదz సÍ లమ లkనుం(f ఆయన క;
స}యమ ేయ ను %ాకZీãనులkనుం(f "ను` ఆదునును %ాక. 3
ఆయన  T:ౖ9Eదమ ల"`ట-" జj®పకమ ేZినును %ాక దహనబల;లను
అం%§క#Sంచును %ాక. 4  Å#Sకను Zిzంపజ³Zి  ఆలkచన యవతp
N ను
సఫలపరచును %ాక. 5 PQ9ా  రmణనుబట-C ¤మ జãxqహమ
ేయ చుTx`మ మ ేవ" Txమమ నుబట-C మ ధ జమ ఎతp
N చుTx`మ 
ాKరÍనల"`య PQ9ా సఫలపరచును%ాక. 6 PQ9ా తన అÌికN ;"
రfంచున" Tx Iపడ ె>య నురmణxరÍన తన దfణహసN బలమ
చూపనుతన ప#Sxzాశమ లkనుం(f అత" క;తN ర!చుdను. 7 ందరF

రథమ లనుబట-C య ందరF గ ఱÃ మ లను బట-C య
అJశయపడదురFమనే మన ేవ(ైన PQ9ా Txమమ నుబట-C
అJశయపడదమ . 8 9ారF క;\ం%S TEల]ద ప(fయ Tx`రF, మనమ లA
చక%ా "ల;చుచుTx`మ . 9 PQ9ా, రfంచుమ ¤మ
nఱÃ 12టC Bనపడ #ాà మక;తN ర!చుdను %ాక.
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1 PQ9ా, #ాà  బలమ నుబట-C సంÌించు చుTx`డ రmణనుబట-C
అతడ ఎం హ#SªంచుచుTx`డ. 2 అత" మT°షC మ వ సఫలమ
ేయ చుTx`వ అత" 12దవలలkనుం(f వAdన ాKరÍ న వ మనక
అం%§క#SంచుచుTx`వ. 3 W\యసరన ఆ#ా దమ ల వ అత""
ఎదు#tనుచుTx`వ అత" తల]ద అపరం I#§టమ వ ఉంAయ Tx`వ.
4 ఆయ సుq "మ4" అతడ "ను` వరమడగ%ా వ x"" అత"
కనుగ\¨©ంA య Tx`వసxాలమ "ల;చు º#ా య వ వ
దయేZియ Tx`వ. 5  రmణవలన అత"I %tపu మ¨©మ క>%?ను %ðరవ
పK´µవమ లను వ అత"I ధ#Sంపజ³Zియ Tx`వ. 6 "తమ ఆ#ా ద
ారక;డ%ా నుండనటB
6 వత" "య!ంAయ Tx`వ స"`¥"
సంషమ  అత" నుల6 Zింపజ³Zియ Tx`వ. 7 ఏలయన%ా #ాà
PQ9ాయందు న!్మక య ంచు చుTx`డ స# న`తp" కృపేత అతడ
కదలక;ండ "ల;చును. 8  హసN మ  శతpKవలంద#S" AIంచునును 
దfణహసN మ "ను` ే Ìించు9ా#S" AIంచునును. 9 వ

పKతmనపడ 9ారF అ%S`గ ండమ వలs అగ దురFతన Åపమ వలన
PQ9ా 9ా#S" "ర4లమ ేయ ను అ%S` 9ా#S" ద¨©ంచును. 10
భ!]ద నుండక;ండ 9ా#S గర»ఫలమ ను వ Txశనమ ేZ2దవనరFలలk
నుండక;ండ 9ా#S సంxనమ ను నhంపజ³Z2దవ. 11 9ారF క; ×డ
ేయవలsన" ఉేw hంA#S దురF ాయమ ప"`#Sా" x"" న¯ా%Sంప
లకP#S. 12 వ 9ా#S" 9:నుకక; JK1ిu9EZ2దవ  Vంట- TxరFలను ë%SంA
9ా#S" మ ఖమ ]దటBCదువ. 13 PQ9ా,  బలమ నుబట-C "ను`
¨¼Adంచు నుమ ¤మ %ానమ ేయ చు  ప#ాక\మమ ను ×#N Sంెదమ .
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1 Tx ే9ా Tx ే9ా, వ నTE`ల VడTx(fJV? నను` రfంపక Tx ఆరN ధ "
Vనక 9Eల దూరమ %ానుTx`వ? 2 Tx ే9ా, పగల; TEను
nఱÃ 12టC BచుTx`ను #ాJK9Eళను TEను మనమ %ా నుండట లదు అPనను
వ Tx క;తN ర!యక;Tx`వ. 3 వ ఇWా\Pల; ేయ ¯NతKమ ల]ద
ఆZీనుడ9:ౖ య Tx`వ. 4 మ 1ితరFల; యందు న!్మక య ంA#S 9ారF
యందు న!్మక య ంచ%ా వ 9ా#S" రfంAJV. 5 9ారF క; nఱÃ 12ట-C
Vడదల TUం#S యందు న!్మక య ంA Zిగ¶ పడకP#S. 6 TEను
నరFడను ాను TEను పరFగ ను నరFలేత "ంంపబ(fన9ాడను పKజలేత
తృణ÷క#Sంపబ(fన 9ాడను. 7 నను` చూచు9ారందరF 12దవల; V#SA తల ఆ(fం
చుచు నను` అపహZించుచుTx`రF. 8 PQ9ా]ద  ´µరమ ¹పమ
ఆయన 9ా"" V(f1ించుTE¹9ాడ ఆయనక; ఇషp
C డ గx ఆయన 9ా""

త1ిuంచు TE¹ అందురF. 9 గర»మ నుం(f నను` ¬Zిన9ాడవ 9E గx TEను
Tx త>6 ±దw సN నానమ ేయ చుండ%ా9E గx Txక; న!్మక
పట-C ంAJV. 10 గర»9ాZిT:ౖన nదల;" Txక; ఆ¥xరమ 9E Tx త>6
నను` కన` nదల;" Tx ేవడవ9E. 11 శ\మ వAdయ న`,
స}యమ ేయ 9ా(ెవడను లడTxక; దూరమ %ా నుండక;మ . 12
వృషభమ ల; అTEకమ ల; నను` చుటBC" య న`V బµానుేశప బలన
వృషభమ ల; నను` ఆవ#SంA య న`V. 13 *ల;dచును గ#Sèంచుచునుండ
Zింహమ వలs 9ారF T°ళ6 Ø ెరచుచుTx`రF 14 TEను ళ6 వలs ారబ¢యబ(f
య Tx`ను Tx PQమ కల"`య ¯ాÍనమ త1ిuయ న`VTx హృదయమ Tx
అంతరంగమందు నమ వలsకర%Sయ న`. 15 Tx బలమ PQం(fP
Aల6 12ంక;వలs ఆPQను Tx Txల;క Tx ౌడను అంటB" య న`వ నను`
1LKతల భ!లkపడ9EZి య Tx`వ. 16 క;కల; నను` చుటBC" య న`V
దు#ా4రF¶ల; గ ంపకc(f నను` ఆవ#SంAయ Tx`రF9ారF Tx ేతpలను Tx
ాదమ లను (fAయ Tx`రF. 17 Tx PQమ కల"`య TEను లsIంపగలను
9ారF "x"ంచుచు నను` ే#S చూచుచుTx`రF 18 Tx వసN మ ల; 9ారF
పంచునుచుTx`రF Tx అం%§రక; *టB
6 9Eయ చుTx`రF. 19 PQ9ా,
దూరమ %ా నుండక;మ Tx బలమ, త రప(f Txక; స}యమ ేయ మ .
20 ఖడ¶ మ నుం(f Tx ాKణమ ను క;కల బలమ నుం(f Tx ాKణమ ను
త1ిuంపమ . 21 Zింహప T°టనుం(f నను` రfంపమ గ రFతpల
మ 4లలkనుం(f నను` రfంATxక;తN ర!Ad య Tx`వ 22  Txమమ ను
Tx సదరFలక; పKచురపరెదను సమజమధమ న "ను` సు
N Jంెదను.

23 PQ9ాయందు భయభక;Nల; గల9ారల#ా, ఆయ నను
సు
N Jంచు(fయÅబ వంశసుÍల#ా, ]రందరF ఆయనను ఘన
పరచు(fఇWా\Pల; వంశసుÍల#ా, ]రందరF ఆయనక;భయపడ(f 24 ఆయన
బµధపడ9ా" బµధను తృణ÷క#Sంపలదు, x" చూA ఆయన అసహపడలదు,
అత"I తన మ ఖమ ను xచలదు.9ా(xయనక; nఱÃ 12టC%ా ఆయన
ఆలIంెను. 25 మ} సమజమ లk "ను`గ#Sd TEను ×రNన ా(ె
దనుఆయనయందు భయభక;Nల; గల9ా#SPQదుట Tx nÖక;బడల;
ె>6ంెదను. 26 ºనుల; ´¢జనమ ేZి తృ1ిN ంెదరF PQ9ాను
9:దక;9ారF ఆయనను సు
N JంెదరF] హృదయమ ల; ెపu#S>6 "తమ
బKదుక;ను. 27 భగంతమ ల "9ాసులందరF జj®పకమ ేZి"
PQ9ాతటBC J#S%?దరF అనజనుల వంశసుÍలందరF  స"`¥"
నమ¯ారమ ేZ2దరF 28 #ాజమ PQ9ాే అనజనులలk ఏల;9ాడ
ఆయTE. 29 భ!]ద వ#SÍల6 ;చున`9ారందరF అన`ానమ ల;
పచుdనుచు నమ¯ారమ ేZ2దరFతమ ాKణమ ాాడనలక
మంట-ాలగ 9ారందరF ఆయన స"`¥" ¹క#SంెదరF 30 ఒక సంతJ9ారF
ఆయనను ZLVంెదరF #ాబ¢వతరమ నక; పKభ వనుగ#Sd Vవ#SంతpరF. 31
9ారF వAdఆయన º" ేZ2న" పటC బ¢వ పKజలక; ె>యజ³తpరFఆయన
J" 9ా#SI పKచురపరతpరF.
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1 PQ9ా Tx ాప#S Txక; ల! కల;గదు. 2 పAdకగల bట6 ను ఆయన

నను` పరFండజ³య చుTx`డWాంJకరన జలమ ల±దw నను`
న(f1ించుచుTx`డ. 3 Tx ాKణమ నక; ఆయన ZLదºరFdచుTx`డ తన
Txమమ నుబట-C Jమర¶ మ లలk నను` న(f1ించు చుTx`డ. 4
%ా xంధారప లkయలk TEను సంచ#SంAనను ఏ అాయమ నక;
భయపడనువ Txక; (ై య ందువ  దుడiకఱÃ య దండమ ను నను`
ఆద#Sంచును. 5 Tx శతpKవలPQదుట వ Txక; ´¢జనమ Zిదz
పరచుదువనూT: Tx తల అంట-య Tx`వTx %ST:` "ం(f రF6చున`. 6
TEను బKదుక; నమ ల"`య కృా³మమ ల Tx 9:ంట వచుdనుAరాలమ
PQ9ా మంరమ లk TEను "9ాసమ ేZ2దను.
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1 భ!య x" సంపరÞ తయ లkకమ ను x" "9ాసుల;ను PQ9ా9E.
2 ఆయన సమ దKమ ల]ద x"I పTx 9EZ2ను పK9ాహజలమ ల]ద x"
ZిÍ రపరెను. 3 PQ9ా పర తమ నక; ఎకద%Sన9ా(ెవడ? ఆయన ప#Sదz
సÍ లమ లk "ల;వద%Sన9ా(ెవడ? 4 వరÍ నx"యందు మనసుq 12టCకయ
కపటమ %ా పKమణమ ేయకయ "#wషన ేతpల;ను దz న
హృదయమ ను క>%S య ండ9ా(ే. 5 9ాడ PQ9ావలన ఆ#ా దమ
TUందును తన రmక;(ైన ేవ"వలన Jమత మ TUందును. 6 ఆయన
Txశ\Pంచు9ారF యÅబ ే9ా,  స"`¥" 9:దక;9ారF అట-C 9ా#³. (Z2ల.) 7
గ మ4మ ల#ా, ] తలల; 12ౖ?JNను(f మ¨©మగల #ాà పK9EhంచునటB
6
ప#ాతనన తల;పల#ా, !మ 4ను లవT:JNను(f. 8 మ¨©మగల PÀ

#ాà ఎవడ? బలW)రమ ల;గల PQ9ా య దz &రF(ైన PQ9ా. 9
గ మ4మ ల#ా, ] తలల; 12ౖ?JNను(f, ప#ాతనన తల;పల#ా,
మ¨©మగల #ాà పK9EhంచునటB
6 !మ 4ను లవT:JNను(f. 10 మ¨©మగల
PÀ #ాà ఎవడ? Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాP.ఆయTE PÀ
మ¨©మగల #ాà.
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1 PQ9ా,  క;నక; చూA Tx ఆత4ను ఎJN నుచుTx`ను. 2 Tx ే9ా,
యందు న!్మక య ంAయ Tx`ను నను` Zిగ¶ పడ"యక;మ Tx
శతpKవలను నను`గ#Sd ఉతq¨©ంప "యక;మ 3 రక; క"12టC B9ా#Sలk
ఎవడను Zిగ¶ TUందడ. ¨Áతpవలక;ండTE ోKహమ ేయ 9ారF Zిగ¶
TUందుదురF. 4 PQ9ా,  మర¶ మ లను Txక; ె>యజ³య మ
Kవలను Txక; ేటపరచుమ . 5 నను`  సతమ ననుస#Sంపజ³Zి Txక;
ఉపేశమ ేయ మ . 9E Tx రmణకరN 9:ౖన ేవడవ నల6 రక;
క"12టC BచుTx`ను. 6 PQ9ా,  కరFణxJశయమ లను జj®పకమ ేZి
నుమ  కృాJశయమ లను జj®పకమ ేZినుమ అV పర మ నుం(f
య న`9E గx. 7 Tx బµలాపమ లను Tx అJక\మమ లను జj®పకమ
ేZినక;మ . PQ9ా  కృపనుబట-C  దయపన నను` జj®పకమ లk
ఉంచు నుమ . 8 PQ9ా ఉతN మ డను యxరÍ వంతpడT:ౖ య Tx`డ
ావన తన మర¶ మ నుగ#Sd ఆయన ాపలక; ఉపేhంచును. 9
TxయVధులనుబట-C ఆయన ºనులను న(f1ించును తన మర¶ మ ను ºనులక;

TEరFuను. 10 ఆయన ేZిన "బంధనను ఆయన "య!ంAన Wాసన మ లను
%?rను9ా#S Vషయమ లk PQ9ాKవల"`య కృాసతమయమ లsౖ
య న`V 11 PQ9ా, Tx ాపమ బహÑ రన  Txమమ నుబట-C
x"" m!ంపమ . 12 PQ9ాయందు భయభక;Nల;గల9ా(ెవ(ో 9ాడ
ÅరFనవలZిన మర¶ మ ను ఆయన 9ా"I బ¢¥ంచును. 13 అత" ాKణమ
T:మ4%ా ఉండను అత" సంxనమ భ!" స తంJKంచునును. 14
PQ9ా మర4మ ఆయనయందు భయభక;Nల; గల 9ా#SI ె>Zియ న`
ఆయన తన "బంధనను 9ా#SI ె>యజ³య ను. 15 Tx కనుదృÌిC PQల6పడ
PQ9ా9:ౖపన³ J#S%S య న` ఆయన Tx ాదమ లను వలలkనుం(f
V(f1ించును. 16 TEను ఏాI", బµధపడ9ాడను Tx 9:ౖప J#S%S నను`
కరFణÝంపమ . 17 Tx హృదయ9Eదనల; అJV¯ాNరమ ల; ఇకటBCలkనుం(f
నను` V(f1ింపమ . 18 Tx బµధను Tx 9Eదనను కను%tనుమ Tx
ాపమ ల"`ట-" m!ంపమ . 19 Tx శతpKవలను చూడమ , 9ారF అTEక;ల;
కc
\ రే షమ  9ారF నను` ే ÌించుచుTx`రF. 20 TEను  శరణ జAd
య Tx`ను, నను` Zిగ¶ పడ "యక;మ Tx ాKణమ ను ాాడమ , నను`
రfంపమ . 21 రక; TEను క"12టC BచుTx`ను యxరÍతయ "#wషత మ ను
నను` సంరfంచును %ాక. 22 ే9ా, 9ా#S బµధల"`ట-లkనుం(f
ఇWా\PÚయ లను V¹Aంపమ .
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1 PQ9ా, TEను యxరÍ వంతpడT:ౖ పKవ#SNంచు చుTx`ను Txక; ¬రFu

¬రFdమ ఏ!య సంేహపడక;ండ PQ9ాయందు TEను న!్మక
య ంAయ Tx`ను. 2 PQ9ా, నను` ప#S>ంచుమ , నను` ప#§fం చుమ
Tx అంత#SంKయమ లను Tx హృదయమ ను ప#SWó ¥ంచుమ . 3  కృప Tx
కను`లPQదుట నుంచు"య Tx`ను  సతమ ననుస#SంA
నడచునుచుTx`ను 4 ప"Iమ>న9ా#S TEను ¯ాంగతమ ేయను
9Eష¥xరFల ందుేయను. 5 దుషp
C ల సంఘమ Txక; అసహమ
భIN¨ßనుల ¯ాంగతమ ేయను 6 "#wÌిన" Tx ేతpల; కడగ ందును
PQ9ా,  బ>1ీఠమ చుటBC పKదfణమ ేయ దును. 7 అచdట
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంతpను.  ఆశdరారమ లను Vవ#Sంతpను. 8
PQ9ా,  "9ాసమంరమ ను  ేజoమ¨©మ "ల;చు సÍ లమ ను TEను
1LK!ంచు చుTx`ను. 9 ాపల Tx ాKణమ ను ేరdక;మ నరహంతక;ల
Tx yవమ ను ేరdక;మ . 10 9ా#S ేJలk దుారమ ల; కలవ 9ా#S
క;(fెP లంచమ ల "ం(fయ న`. 11 TEను యxరÍవంతpడT:ౖ
నడచునుచుTx`ను నను` V¹Aంపమ , నను` కరFణÝంపమ . 12
సమభ!లk Tx ాదమ ">1ియ Tx`ను సమజమ లలk PQ9ాను
సు
N Jంెదను.
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1 PQ9ా Txక; 9:ల;గ ను రmణయ T:ౖయ Tx`డ, TEను ఎవ#SI
భయపడదును? PQ9ా Tx ాKణదుర¶ మ , ఎవ#SI 9:రతpను? 2 Tx
శ#§రమంసమ Jనుట?r దుషp
C ల; Tx]I వAdనపడ నను` బµ¥ంచు

శతpKవల; Tx]I వAdనపడ 9ారF ¾ట-K>6కc>#S 3 Tx య దz మ
ేయ టక; దండ %Sనను Tx హృదయమ భయపడదు Tx]I య దz మ
#³%Sనను º"లk TEను ¥ైరమ Vడవక;ందును. 4 PQ9ా±దw ఒక
వరమ అ(f%SJ" x"" TEను 9:దక;చుTx`ను. PQ9ా పKసన`తను
చూచుటక;ను ఆయన ఆల యమ లk ¥x"ంచుటక;ను Tx
yVతాలమంతయ TEను PQ9ా మంర మ లk "వZింప %రFచుTx`ను.
5 ఆపxలమ న ఆయన తన పరÞWాలలk నను` xచును తన గ (xరప
మటBన నను` xచును ఆశ\యదుర¶ మ ]ద ఆయన నను` ఎIంచును. 6
ఇపడ నను` చుటBC"య న` Tx శతpKవల కంటM ఎతp
N %ా Tx
తలPQతNబడను. ఆయన గ (xరమ లk TEను ఉxqహధ " ేయ చు బల;ల;
అ#Suంెదను. TEను ా(ెదను, PQ9ానుగ#Sd సు
N J%ానమ ేZ2దను. 7
PQ9ా, TEను కంఠధ " PQJN "ను` ాK#SÍంచు నపడ Tx మనV
ఆలIంపమ కరFణ Txక;తN ర!మ 4. 8 Tx స"`¥ 9:దక;డ" వ
Z2లVయ%ా PQ9ా,  స"`¥ TEను 9:ద?దన" Tx హృదయమ 
అT:ను. 9  మ ఖమ ను Txక; xచక;మ Åపమ ేత  ZLవక;"
>9Eయక;మ . Tx స}య డవ 9E రmణకరN వగ Tx ే9ా, నను`
గTxడక;మ నను` Vడవక;మ 10 Tx త>దండKల; నను` V(fAనను
PQ9ా నను` ేరºయ ను. 11 PQ9ా,  మర¶ మ ను Txక;
బ¢¥ంపమ . Txరక; ంAయ న`9ా#S" చూA స#ాళన మర¶ మ న నను`
న(f1ింపమ . 12 అబదz ¯ా{ల;ను కc
\ రత మ 9:ళ6గ\క;9ారFను Tx ]I
లAయ Tx`రF. Tx V#ధుల Pచûక; నను` అపu%Sంపక;మ 13 సyవల

ేశమ న TEను PQ9ా దయను ందుదు నన` నమ4కమ Txక;
ల"PQడల TETEమవదును? PQ9ా రక; క"12టC B" య ండమ 14
¥ైరమ ెచుd"  హృదయమ ను "బËరమ %ా నుంచునుమ
PQ9ారక; క"12టC B" య ండమ .
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1 PQ9ా, TEను క; nఱÃ 12టC BచుTx`ను Tx ఆశ\యదుర¶ మ, మనమ %ా
ఉండక Tx మనV ఆలIంపమ వ మనమ %ా నుం(fనPQడల TEను
సమ¥లk"I గ 9ా#Sవలs అగ దును. 2 TEను క; nఱÃ 12టC Bనపడ 
ప#Sxzలయమ 9:ౖపనక; Tx ేతpల T:తN pనపడ Tx Vజj®పన ధ "
ఆలIంపమ . 3 భIN¨ßనులను, ాపమ ేయ 9ా#S" వ ల%S9Eయ నటBC
నను` ల%S 9Eయక;మ . 9ారF దుాCలkచన హృదయమ లk నుంచు" తమ
రFగ 9ా#S సమ¥xనమ %ా మటలడ దురF 4 9ా#S I\యలనుబట-C 9ా#S
దుషC I\యలనుబట-C 9ా#SI పKJారమ ేయ మ . 9ారF ేZిన ప""బట-C 9ా#SI
పKJారమ ేయ మ 9ా#SI త%Sన పKJఫల!మ 4. 5 PQ9ా
ారమ లను 9ారF లm12టCరF ఆయన హసN కృతమ లను 9ారF లm12టCరF
ావన ఆయన 9ా#S" వృz పరచక "ర4లమ ేయ ను. 6 PQ9ా Tx
Vజj®పనధ " ఆలIంAయ Tx`డ ఆయనక; ¯NతKమ కల;గ ను %ాక. 7
PQ9ా Tx ఆశ\యమ , Tx ³(ెమ Tx హృదయమ ఆయనయందు
న!్మకయ ంెన గనుక Txక; స}యమ క>%?ను. ావన Tx హృదయమ
పKహ#Sªంచుచున` ×రNనల TEను ఆయనను సు
N JంచుచుTx`ను. 8 PQ9ా

తన జనులక; ఆశ\యమ ఆయన తన అÌికN ;"I రmణదుర¶ మ . 9 
జనులను రfంపమ ,  ¯ా సÍ ~మ ను ఆర ంపమ 9ా#SI ాప#S9:ౖ
"తమ 9ా#S" ఉదz #Sంపమ .
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1 ైవపతpKల#ా, PQ9ాక; ఆ#1ించు(f పK´µవ మ}త4~మ లను
PQ9ాక; ఆ#1ించు(f 2 PQ9ా Txమమ నక; ెందవలZిన
పK´µవమ ను ఆయనక; ఆ#1ించు(f పKJÌి¡ తమ లగ ఆభరణమ లను
ధ#Sంచు" ఆయన PQదుట ¯ా%Sలపడ(f. 3 PQ9ా స రమ
జలమ ల]ద Vనబడచున` మ¨©మగల ేవడ ఉరFమ వలs
గ#SèంచుచుTx`డ. మ}జలమ ల]ద PQ9ా సంచ#SంచుచుTx`డ. 4
PQ9ా స రమ బలన PQ9ా స రమ పK´µవమ గల. 5
PQ9ా స రమ ేవxరF వృmమ లను Vరచును PQ9ా లsబµT°ను
ేవxరF వృmమ లను మ కల;%ా Vరచును. 6 దూడవలs అV గంతpల;
9Eయ నటB
6 ఆయన ేయ ను లsబµT°నును Ìి#నును గ రFతp 1ిల6వలs
గంతpల; 9Eయ నటB
6 ఆయన ేయ ను. 7 PQ9ా స రమ అ%S`జj లలను
పKజ >ంప జ³య చున`. 8 PQ9ా స రమ అరణమ ను కద>ంచును
PQ9ా ాేషp అరణమ ను కద>ంచును 9 PQ9ా స రమ లళåను
ఈనజ³య ను అ ఆక;ల; #ాల;dను. ఆయన ఆలయమ లk నున`వ"`య
ఆయన³ పK´µ వమ అనుచున`V. 10 PQ9ా పKళయజలమ ల]ద
ఆZీను(xPQను PQ9ా "తమ #ాà%ా ఆZీను(ైయ Tx`డ. 11

PQ9ా తన పKజలక; బలమ ననుగ\¨©ంచును PQ9ా తన పKజలక;
సమ¥xనమ కల;గజ³Zి 9ా#S Txర ంచును.
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1 PQ9ా, Tx శతpKవలను Tx Vషయ సం Ìింప"యక వ
నను`దz #SంA య Tx`వ అందు?r TEను "ను` "యడచుTx`ను. 2
PQ9ా Tx ే9ా, TEను క; nఱÃ 12టC%ా వ నను` స సÍ పరAJV. 3
PQ9ా, ాxళమ లkనుం(f Tx ాKణమ ను లవºZిJV TEను %Jలk"I
గక;ండ వ నను` బKIంAJV. 4 PQ9ా భక;Nల#ా, ఆయనను
×#N Sంచు(f ఆయన ప#Sదz న జj®పారÍ Txమమ ను బట-C ఆయనను
సు
N Jంచు(f. 5 ఆయన Åపమ "!షమతKమ ండను ఆయన దయ
ఆయ ాలమంతయ "ల;చును. ¯ాయంాలమ న ఏడu వAd, #ాJK
య ం(fనను ఉదయమ న సంషమ కల;గ ను. 6 TET:న`డ కదలన" Tx
³మాలమ న అను ంట-". 7 PQ9ా, దయక>%S 9E Tx పర తమ ను
ZిÍ ర పరAJV  మ ఖమ ను వ xచు"నపడ TEను కలత జ?ంJ" 8
PQ9ా, ³ nఱÃ 12ట-CJ" Tx పKభ వను బJమల;ంట-". TEను %Jలk"I
%SనPQడల Tx ాKణమ వలన ఏ! లభమ ? 9 మను` "ను` సు
N JంచుTx?
 సతమ నుగ#Sd అ Vవ#SంచుTx? 10 PQ9ా, ఆలIంపమ నను`
కరFణÝంపమ PQ9ా, Txక; స}య డ9:ౖ య ండమ 11 Tx ాKణమ
మనమ %ా నుండక "ను` ×#N SంచునటB
6 Tx అంగలరFuను వ Txటమ %ా
మ#Sd య Tx`వ. 12 వ Tx %T:పటC V(f1ింA, సంషవసN మ నను`

ధ#Sంపజ³Zియ Tx`వ PQ9ా Tx ే9ా, "తమ TEను "ను` సు
N Jంె దను.
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1 PQ9ా,  శరణ జAd య Tx`ను నT:`న`డను Zిగ¶ పడ"యక;మ
 J"బట-C నను` రfంపమ . 2 Txక;  ెV±%S¶ నను` త ర%ా
V(f1ించుమ నను` రfంచుటక; Txక; ఆశ\యWørలమ %ాను ాKారమ గల
Pల;
6 %ాను ఉండమ . 3 Tx ండ TxÅట 9E  Txమమ నుబట-C Kవ చూ1ి
నను` న(f1ించుమ Tx ఆశ\యదుర¶ మ 9E. 4 నను` AIంచునుట?r
శతpKవల; రహసమ %ా ఒ(fi న వలలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ . 5 Tx ఆత4ను
 ేJకపu%SంచుచుTx`ను PQ9ా సతే9ా, నను` V¹Aంచు9ాడవ
9E. 6 TEను PQ9ాను నమ 4" య Tx`ను వరÍ న ేవతలను
అనుస#Sంచు9ారF Txక; అస హÑల;. 7 వ Tx బµధను దృÌిC ంA య Tx`వ
Tx ాKణబµధలను వ క"12ట-C య Tx`వ ావన  కృపనుబట-C TEను
ఆనందభ#SతpడT:ౖ సం Ìింెదను. 8 వ శతpKవలేత నను` ెర12టCలదు
VWాలసÍ లమ న Tx ాదమ ల; "ల;వబ¿ట-CJV. 9 PQ9ా, TEను ఇరFక;న
ప(fయ Tx`ను, నను` కరFణÝంపమ Vxరమ వలన Tx కను`
öణÝంచుచున` Tx ాKణమ , Tx ేహమ öణÝంచుచున`V. 10 Tx బKదుక;
దుఃఖమ  9:ళ6బ చుdచుTx`ను "ట
C రFuల; Vడచుట Tx Pండ6 గJంచు
చున`V Tx ోషమ నుబట-C Tx బలమ త%S¶వచున` Tx PQమ కల;
öణÝంచుచున`V. 11 Tx శతpKవలకంద#SI TEను "ంxసuదుడT:ౖయ Tx`ను Tx
రFగ 9ా#SI Vxరారణమ %ా ఉTx`ను Tx T:ళవరFలక; కరFడT:ౖ

య Tx`ను ¥లk నను` చూచు9ారF TxPQదుటనుం(f ా#S వదురF. 12
మరణ స4రణక; #ాక;న` 9ా"వలs మరFవబ(fJ" ఓట-క;ండవంట9ాడT:ౖJ". 13 అTEక;ల; Tx]ద దు#ాలkచనల; ేయ చుTx`రF Txక;
ాKణ}" ేయ టక; ãAంచుచుTx`రF 9ారF గ సగ సలడట Txక;
Vనబడచున`. నల;శలను Txక; J కల;గ చున`. 14 PQ9ా,
యందు న!్మక య ంAయ Tx`ను 9E Tx ేవడవ" TEను
అనునుచుTx`ను. 15 Tx ాలగతpల;  వశమ లk నున`V. Tx శతpKవల
ేJలkనుం(f నను` రfంపమ నను` తరFమ 9ా#Sనుం(f నను` రfంపమ .
16  ZLవక;" ]ద  మ ఖాంJ పKాhంపజ³య మ  కృపేత నను`
రfంపమ . 17 PQ9ా, క; nఱÃ 12ట-Cయ Tx`ను నను` Zిగ¶
TUంద"యక;మ భIN¨ßనుల; Zిగ¶ పడదురF %ాక; ాxళమ నందు 9ారF
మనులsౖ య ందురF %ాక. 18 అబz క;ల 12దవల; మయబడను %ాక. 9ారF
గర మ ను అసహమ ను అగపరచుచు J మంతpల]ద కరన మటల;
పల;క;దురF. 19 యందు భయభక;Nల;గల9ా#S "!తN మ వ xA
య ంAన ¤ల; PQం %tపu నరFలPQదుట "ను` ఆశ\Pంచు9ా#S
"!తN మ వ ZిదzపరAన ¤ల; ఎం %tపu. 20 మనుషpల
కపటùాయమ ల; 9ా#S నంటక;ండ  స"`¥ xటBన 9ా#S" xచుచుTx`వ
9ాకలహమ మ"u 9ా#S" గ (xరమ లk xచు చుTx`వ 21 ాKారమ గల
పటC ణమ లk PQ9ా తన కృపను ఆశdరకరమ %ా Txక; చూ1ియ Tx`డ
ఆయన సు
N JTUందును %ాక. 22 Jెంన9ాడT:ౖక; కనబడక;ండ TEను Txశన
Jననుంట-" అPనను క; TEను nఱÃ 12టC%ా వ Tx Vజj®పనల ధ "

TxలIంAJV. 23 PQ9ా భక;Nల#ా, ]రందరF ఆయనను 1LK!ంచు(f
PQ9ా VWా సులను ాాడను గర మ %ా పKవ#SNంచు9ా#SI ఆయన %tపu
పKJ ారమ ేయ ను. 24 PQ9ారక; క"12టC B9ారల#ా, ]రందరF
మనసుqన ¥ైరమ వ¨©ంA "బËరమ %ా నుండ(f.
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1 తన అJక\మమ లక; ప#S}రమ TUంన9ాడ తన ాపమ నక;
ాKయhdతN మ TUంన9ాడ ధనుడ. 2 PQ9ాేత "#wÌి అ"
PQంచబ(fన9ాడ ఆత4లk కపటమ ల"9ాడ ధనుడ. 3 TEను మ"T:ౖ
య ండ%ా నమంతయ TEను ేZిన Tx ఆరN ధ "వలన TxPQమ కల;
öణÝంAనV. 4 9ా#ాతpKల;  ెP Tx]ద బరFవ%ా నుం(ెను Tx ¯ారమ
9EసVాలమ న ఎం(fనటµCPQను. (Z2ల.) 5 Tx ోషమ ను కపనక  PQదుట
Txాపమ ఒపంట-" PQ9ా స"`¥" Tx అJక\మమ ల; ఒప ందు
ననుంట-". వ Tx ాపోషమ ను ప#Sహ#SంAయ Tx`వ. (Z2ల.) 6 ావన
 దరîనాలమందు భINగల9ారందరF "ను` ాKరÍనేయ దురF. V¯ాNర
జలపK9ాహమ ల; ర>వAdనను "శdయమ %ా అV 9ా#S]I #ావ. 7 Tx
xగ bటB 9E, శ\మలkనుం(f వ నను` రfంెదవ V¹చన %ానమ ల
వ నను` ఆవ#Sంెదవ 8 క; ఉపేశమ ేZ2దను వ నడవవలZిన
మర¶ మ ను క; బ¢¥ంెదను ]ద దృÌిC య ంA క; ఆలkచన ె12uదను 9
బ z జj®నమ ల;ల" గ ఱÃ మ వలsT:ౖనను కంచర%ా(fద వలsT:ౖనను ]రF
ఉండక;(f అV  దగ¶ రక; ేబడనటB
6 9ాట- T°రF 9ారFను కæç6 మ ను

ë%Sంపవలsను. 10 భIN¨ßనులక; అTEక 9Eదనల; కల;గ చున`V
PQ9ాయందు న!్మకయ ంచు9ా"" కృప ఆవ #Sంచుచున`. 11
Jమంతpల#ా, PQ9ానుబట-C సంÌించు(f ఉల6 1ించు(f యxరÍ
హృదయ ల#ా, ]రందరF ఆనంద%ానమ ేయ (f.
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1 Jమంతpల#ా, PQ9ాను బట-C ఆనంద%ానమ ... ేయ (f. సు
N Jేయ ట
N Jంచు(f ప
యxరÍవంతpలక; Wóభసరమ . 2 Zిx#ా PQ9ాను సు
తంతpల స రమండలమ  ఆయనను ×#N Sంచు(f 3 ఆయననుగ#Sd
నూతన×రNన ాడ(f ఉxqహధ " ఇంప%ా 9ాPంచు(f. 4 PQ9ా
9ాకమ యxరÍన ఆయన ేయ నదంతయ నమ4కన. 5 ఆయన
J", Txయమ ను 1LK!ంచుచుTx`డ లkకమ PQ9ా కృప
"ం(fయ న`. 6 PQ9ా 9ాక; ేత ఆాశమ ల; క>%?ను ఆయన T°టఊ1ి#Sేత 9ాట- సర సమహమ క>%?ను. 7 సమ దKజలమ లను #ాh%ా
కcరFd9ాడ ఆయTE. అ%ాధ జలమ లను ట6 లk కcరFd9ాడ ఆయTE. 8
లkక;లందరF PQ9ాయందు భయభక;Nల; "ల;ప వలsను. భలkక
"9ాసులందరF ఆయనక; 9:రవవలsను. 9 ఆయన మట Z2లVయ%ా x"
పKారమPQను ఆయన ఆజj®1ింప%ాTE ారమ ZిÍ రపరచబ(ెను. 10
అనజనమ ల ఆలkచనలను PQ9ా వరÍపరచును జనమ ల ãచనలను
ఆయన "షలమ ల;%ా జ³య ను. 11 PQ9ా ఆలkచన సxాలమ
"ల;చును ఆయన సంకలuమ ల; తరతరమ లక; ఉండను. 12 PQ9ా

తమక; ేవడ%ాగల జనుల; ధనుల;. ఆయన తనక; ¯ా సÍ ~మ %ా
ఏరuరచును జనుల; ధనుల;. 13 PQ9ా ఆాశమ లkనుం(f
క"12టC BచుTx`డ ఆయన నరFలంద#S" దృÌిC ంచుచుTx`డ. 14 xనున`
"9ాససÍ లమ లkనుం(f భలkక "9ాసులంద#S9:ౖప ఆయన చూచుచుTx`డ.
15 ఆయన 9ారంద#S హృదయమ లను ఏక#§J%ా "#S4ంAన 9ాడ 9ా#S
I\యల"`య Vx#Sంచు9ాడ 9ా#S" ద#Sîంచు 9ాడ. 16 ఏ #ాàను
ZLTxబలమ ేత రfంపబడడ ఏ రFడను అ¥కబలమ ేత త1ిuంచునడ.
17 రfంచుటక; గ ఱÃ మ అకరక; #ాదు అ x" VWషబలమ ేత
మనుషpలను త1ిuంప జjలదు. 18 9ా#S ాKణమ ను మరణమ నుం(f
త1ిuంచుటక;ను కరవలk 9ా#S" సyవలను%ా ాాడటక;ను 19 PQ9ా
దృÌిC ఆయనయందు భయభక;Nల;గల9ా#S ]దను ఆయన కృపరక;
క"12టC B9ా#S]దను "ల;చు చున`. 20 మనమ PQ9ా
ప#Sదz Txమమందు న!్మకయ ంA య Tx`మ . ఆయనను బట-C మన
హృదయమ సంÌించు చున` 21 మన ాKణమ PQ9ారక;
క"12టC Bను చున` ఆయTE మనక; స}యమ ను మనక; ³(ెమ T:ౖ
య Tx`డ. 22 PQ9ా, ¤మ రక; క"12టC BచుTx`మ  కృప
మ]ద నుండను %ాక.
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1 TET:ల6పడ PQ9ాను సను`Jంెదను. "తమ ఆయన ×#N S Tx T°ట
నుండను. 2 PQ9ానుబట-C TEను అJశPంచుచుTx`ను. ºనుల; x""

V" సంÌింెదరF. 3 Tx కc(f PQ9ాను ఘనపరచు(f మనమ
ఏకమ %ా కc(f ఆయన Txమమ ను %tపu ేయ దమ . 4 TEను
PQ9ా±దw Vxరణేయ%ా ఆయన Txక;తN ర!ెdను Txక; క>%Sన
భయమ ల"`ట-లkనుం(f ఆయన నను` త1ిuంెను. 5 9ారF ఆయనతటBC
చూడ%ా 9ా#SI 9:ల;గ క>%?ను 9ా#S మ ఖమ లsన`డను లè ంపకవను. 6
ఈ ºనుడ nఱÃ 12టC%ా PQ9ా ఆలIంెను అత" శ\మల"`ట-లkనుం(f
అత" రfంెను. 7 PQ9ాయందు భయభక;Nల; గల9ా#S చుటBC
ఆయనదూత ావ>య ం(f 9ా#S" రfంచును 8 PQ9ా ఉతN మ డ" రFA
చూA ె>Zిను(f ఆయనను ఆశ\Pంచు నరFడ ధనుడ. 9 PQ9ా
భక;Nల#ా, ఆయనయందు భయభక;Nల; ఉంచు(f. ఆయనయందు భయభక;Nల;
ఉంచు9ా"I ఏ!య దువలదు. 10 Zింహప 1ిల6ల; ల!గల9:ౖ
ఆక>%tనును PQ9ాను ఆశ\Pంచు9ా#SI ఏ ¤ల; దువPQ య ండదు. 11
1ిల6ల#ా, ]రF వAd Tx మట Vను(f. PQ9ాయంద> భయభక;Nల; ]క;
TE#?uదను. 12 బKతpక %రF9ా(ెవ(ైన నుTx`(x? ¤ల;TUందుచు అTEక
నమ ల; బKతpక %రF9ా (ెవ(ైన నుTx`(x? 13 ెడi మటల; పల;కక;ండ 
Txల;కను కపటన మటల; పల;కక;ండ  12దవలను ాచు నుమ . 14
×డ ేయ ట మ" ¤ల; ేయ మ సమ¥xనమ 9:దI x" 9:ంటµడమ .
15 PQ9ా దృÌిC Jమంతpల]ద నున`. ఆయన ెవల; 9ా#S nరలక;
ఒ%S¶య న`V. 16 దుI\యల; ేయ 9ా#S జj®పకమ ను భ!]ద నుం(f
ట-C 9Eయ ట?r PQ9ా స"`¥ 9ా#SI V#ధమ %ా నున`. 17 Jమంతpల;
nఱÃ 12టC%ా PQ9ా ఆలIంచును 9ా#S శ\మల"`ట-లkనుం(f 9ా#S"

V(f1ించును. 18 V#S%Sన హృదయమ గల9ా#SI PQ9ా ఆసను`డ న>%Sన
మనసుqగల9ా#S" ఆయన రfంచును. 19 Jమంతp"I కల;గ ఆపదల;
అTEకమ ల; 9ాట- అ"`ట-లkనుం(f PQ9ా 9ా"" V(f1ిం చును. 20
ఆయన 9ా" PQమ కల"`ట-" ాాడను 9ాట-లk ఒకట-PQనను V#S%Sదు.
21 ెడతనమ భIN¨ßనులను సంహ#Sంచును Jమంతp" ే Ìించు9ారF
అప#ాధుల;%ా ఎంచ బడదురF 22 PQ9ా తన ZLవక;ల ాKణమ ను
V¹Aంచును ఆయన శరణ జAdన9ా#Sలk ఎవరFను అప#ాధు ల;%ా
ఎంచబడరF.
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1 PQ9ా, Tx 9ాజ?మడ 9ా#S 9ాజ? మడమ Tx #ాడ9ా#S
#ాడమ . 2 ³(ెమ ను (xల;ను పటBC" Tx స}యమ న?r లA
"ల;వమ . 3 ఈటM దూZి నను` తరFమ 9ా#S" అడi %Sంపమ TETE  రmణ
అ" Tx Z2లVమ 4. 4 Tx ాKణమ ¬య%రF9ా#SI Zిగ¶ ను అవమనమ ను
కల;గ ను %ాక Txక; ×డేయ TxలkAంచు9ారF 9:నుకక; మÈ6 ంప బ(f
లజè పడదురF %ాక. 5 PQ9ా దూత 9ా#S" ారోల;ను %ాక 9ారF %ా>I
టBC"వ టBCవలs నుందురF %ాక. 6 PQ9ా దూత 9ా#S" తరFమ ను
%ాక 9ా#S Kవ *కట-PQ జjరFడ%ా నుండను %ాక. 7 నను` పటBCనవలsన"
9ారF "#S`!తN మ %ా గ ంటలk తమ వల TU(fi#S Tx ాKణమ ¬యవలsన"
"#S`!తN మ %ా గ ంట తKV #S. 8 9ా"I ె>యక;ండ ేటB 9ా"]I
వచుdను %ాక xను ఒ(fi న వలలk xTE Aక;బడను %ాక 9ాడ ఆ ేటBలkTE

పడను %ాక. 9 అపడ PQ9ాయందు TEను హ#Sªంచుదును ఆయన
రmణనుబట-C TEను సంÌించుదును. 10 అపడPQ9ా వంట-9ా(ెవడ?
!ంAన బలమ గల9ా#S ేJనుం(f ºనులను ోచును9ా#S ేJనుం(f
ºనులను ద#SదKులను V(f 1ించు9ాడవ 9E అ" Tx PQమ కల"`య
ెపనును. 11 కcట¯ా{ల; లచుచుTx`రF TET:రFగ" సంగతpలనుగ#Sd
నను` అడగ చుTx`రF. 12 ¤ల;నక; పKJ%ా Txక; ×డ ేయ చుTx`రF TEను
క;ల"9ాడT:ౖJ". 13 9ారF 9ా¥ నున`పడ %T:పటC కటBCంట-"
ఉప9ాసమ ేత Tx ాKణమ ను ఆయసపరచు ంట-" అPనను Tx ాKరÍ న Tx
PQదలk"³ J#S%S వAd య న`. 14 అతడ Txక; ె>ా(ైనటBCను
సదరF(ైనటBCను TEను నడచుంట-" తన త>6 మృJTUంనందున
దుఃఖవసN మ ల; ధ#Sంచు 9ా"వలs క;\ంగ చుంట-". 15 TEను కc>య ండట
చూA 9ారF సంÌింA గ ంపకc(f#S చుల;ను TET:రFగ"9ారFను Tx ]I
కc(fవAd మనక నను` "ంంA#S. 16 Vందుాలమ నందు దూషణలడ
వదరFబ¢తpలవలs 9ారF Tx ]ద పండ6#SI#S. 17 పKభ 9ా, 9:Tx`ళØ
6 చూచుచు
ఊరక;ందువ? 9ారF Txశనమ ేయక;ండ Tx ాKణమ ను రfం పమ Tx
ాKణమ ను Zింహమ ల T°టనుం(f V(f1ింపమ 18 అపడ
మ}సమజమ లk TEను "ను` సు
N Jంెదను బహÑ జనులలk "ను`
నుJంెదను. 19 "#³úతpకమ %ా Txక; శతpKవలsౖన9ా#S" నను`గ#Sd
సంÌింప"యక;మ "#S`!తN మ %ా నను` ే Ìించు9ా#S" కను` %§ట
"యక;మ . 20 9ారF సమ¥xనప మటల; ఆడరF ేశమందు T:మ4%ా
నున` 9ా#SI V#ధమ %ా 9ారF కపటãచనల; ేయ దురF. 21 నను`

దూÌించుట?r 9ారF T°రF 12దw%ా ెరచు నుచుTx`రF. ఆ} ఆ} Pపడ
9ా" సంగJ మక; కనబ(f నే అనుచుTx`రF. 22 PQ9ా, అ ³
కనబడచున` గx మన మ %ా నుండక;మ Tx పKభ 9ా, Txక; దూరమ %ా
నుండక;మ . 23 Txక; Txయమ ¬రFdటక; ¤ల;నుమ Tx ే9ా Tx
పKభ 9ా, Tx పmమ న 9ాజ? మడటక; లsమ 4. 24 PQ9ా Tx ే9ా, 
J"బట-C Txక; Txయమ ¬రFdమ నను` బట-C 9ారF సంÌింపక;ందురF
%ాక. 25 ఆ} మ ఆశ ¬#?ను అ" మనసుqలk 9ారF అను నకదురF %ాక
9ా" !ం%S9EZిJమ" 9ారF ెపనకయ ందురF %ాక 26 Tx
అాయమ నుచూA సంÌించు9ారందరF అవ మనమ TUందుదురF%ాక
లజè పడదురF %ాక Tx ]ద అJశయపడ9ారF Zిగ¶ ప(f అప×#N Sాలగ దురF
%ాక 27 Tx "#wషత మ నుబట-C ఆనంంచు9ారF ఉxqహధ "ేZి
సంÌించుదురF %ాక తన ZLవక;" ³మమ ను చూA ఆనంంచు PQ9ా
ఘనపరచబడను %ాక అ" 9ారF "తమ పల;క;దురF. 28 Tx Txల;క 
J"గ#Sdయ  ×#N S"గ#Sdయ నల6 సల6పమ ల; ేయ ను.
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1 భIN¨ßనుల హృదయమ లk అJక\మమ ే9ÙINవలs పల;క;చున`9ా"
దృÌిC PQదుట ేవ" భయమ బÐJN %ాలదు. 2 9ా" ోషమ బయల;ప(f
అసహమ %ాకనబడ వరక; అ 9ా" దృÌిC PQదుట 9ా" మ ఖసు
N J ేయ
చున`. 3 9ా" T°ట- మటల; ాపమ నక;ను కపటమ నక;ను ఆసuదమ ల;
బ z గ>%S పKవ#SNంపను ¤ల;ేయను 9ాడ మ"9EZి య Tx`డ. 4 9ాడ

మంచమ ]దTE ాపãచనను ãAం చును 9ాడ ా"నడతల;
నడచు9ాడ ెడతనమ 9ా"I అసహమ ాదు. 5 PQ9ా,  కృప
ఆాశమ నంటBచున`  సతసంధత మ అంత#Smమ నంటBచున`. 6 
J ేవ" పర తమ ల సమనమ  TxయVధుల; మ}%ాధమ ల;.
PQ9ా, నరFలను జంతpవలను రfంచు9ాడవ 9E 7 ే9ా,  కృప
PQం అమలన నరFల;  #?కల డను ఆశ\PంచుచుTx`రF. 8 
మంరమ ±క సమృz వలన 9ారF సంతృ1ిN TUందుచుTx`రF. 
ఆనందపK9ాహమ లk" వ 9ా#SI xK%Sంచు చుTx`వ. 9 ±దw yవప
ఊట కలదు  9:ల;గ ను ంP ¤మ 9:ల;గ చూచు చుTx`మ . 10
"ను` ఎ#S%Sన9ా#SPQడల  కృపను యxరÍహృదయ లPQడల  J"
ఎడెగక "ల; పమ . 11 గ#S షp
¡ ల ాదమ ను Tx ]I #ా"యక;మ
భIN¨ßనుల ేJ" నను` ారోల"యక;మ . 12 అ% ాపమ ేయ 9ారF
అకడ ప(fయ Tx`రF లవలక;ండ 9ారF పడోKయబ(f య Tx`రF.
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1 ెడi9ా#S" చూA వ వసనపడక;మ దుారమ ల; ేయ 9ా#S" చూA
మతqరపడక;మ . 2 9ారF గ(fi వలsTE త ర%ా ఎం(fవదురF. పచd"
కcరవలsTE 9ా(fవదురF 3 PQ9ాయందు న!్మకయ ంA
¤ల;ేయ మ ేశమందు "వZింA సతమ ననుస#Sంచుమ 4
PQ9ానుబట-C సంÌించుమ ఆయన  హృదయ9ాంఛలను ¬రFdను. 5 
మర¶ మ ను PQ9ాక; అపu%Sంపమ వ ఆయనను నమ 4నుమ

ఆయన  ారమ T:ర9EరFdను. 6 ఆయన 9:ల;గ నువలs  J"
మ¥xహ`మ నువలs  "#wషత మ ను 9:ల6(fపరచును. 7 PQ9ా PQదుట
మనమ %ానుం(f ఆయనరక; క"12టC Bనుమ . తన మర¶ మ న వ#SÍల6 ;9ా"
చూA వసనపడక;మ దు#ాలkచనల; T:ర9EరFdను9ా" చూA వసన
పడక;మ . 8 Åపమ మనుమ ఆగ\హమ V(fA12టC Bమ వసనపడక;మ
అ ×డ³ ారణమ 9 ×డ ేయ 9ారF "ర4లమగ దురF PQ9ారక;
క"12టC Bను9ారF ేశమ ను స తంJKంచుందురF. 10 ఇక ంతాలమ నక;
భIN¨ßనుల; లకవదురF 9ా#S సÍ లమ ను జjగ\తN%ా ప#S>ంAనను 9ారF
కనబడకవదురF. 11 ºనుల; భ!" స తంJKంచుందురF బహÑ ³మమ
క>%S సుüంెదరF 12 భIN¨ßనుల; Jమంతpల]ద దు#ాలkచన ేయ దురF
9ా#S"చూA పండ6 రFక;దురF. 13 9ా#S ాలమ వచుdచుండట పKభ వ
చూచు చుTx`డ. 9ా#S" చూA ఆయన నవ చుTx`డ. 14 ºనులను
ద#SదKులను పడోKయ ట?r యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు9ా#S" చంపట?r భIN¨ßనుల;
కJN దూZియ Tx`రF Vలs6క; 12ట-C య Tx`రF 15 9ా#S కJN 9ా#S
హృదయమ లkTE దూరFను 9ా#S Vండ6 VరFవబడను. 16 Jమంతp"I
క>%Sన ంెనను బహÑమం భIN¨ßనులక;న` ధనసమృz కంటM W\షCమ .
17 భIN¨ßనుల బµహÑవల; VరFవబడను Jమంతpలక; PQ9ాP
సంరmక;డ 18 "#wషpల చరలను PQ9ా గ #SNంచుచుTx`డ 9ా#S
¯ా సÍ ~మ సxాలమ "ల;చును. 19 ఆపxలమందు 9ారF Zిగ¶ TUందరF
కరవ నమ లలk 9ారF తృ1ిN ందుదురF. 20 భIN¨ßనుల; నhంAవదురF
PQ9ా V#ధుల; ¤తభమ ల ¯గసును > య ందురF అ

కనబడకవనటB
6 9ారF గవలs కనబడకవదురF. 21 భIN¨ßనుల; అపేZి
¬రdకయ ందురF Jమంతpల; xfణమ క>%S ధర4!తp
N రF. 22 PQ9ా
ఆ#ా దమ TUంన9ారF భ!" స తంJKంచుందురF ఆయన
శ1ింAన9ారF "ర4లమగ దురF. 23 ఒక" నడత PQ9ా ేతTE
ZిÍ రపరచబడను 9ా" పKవరN న చూA ఆయన ఆనంంచును. 24 PQ9ా
అత" ెP పటBC" య Tx`డ గనుక అతడ TEలను ప(fనను లవలక
య ండడ. 25 TEను Aన`9ాడT:ౖ య ంట-" ఇపడ మ స>9ాడT:ౖ య Tx`ను
అPనను Jమంతpల; Vడవబడట %ా" 9ా#S సంxనమ mతN pట %ా"
TEను చూAయ ండలదు. 26 నల6 9ారF దయళØ#?r అప ఇచుdచుందురF
9ా#S సంxనప9ారF ఆర ంపబడదురF. 27 ×డ ేయ ట మ" ¤ల;
ేయ మ అపడ వ "తమ "ల;చుదువ 28 ఏలయన%ా PQ9ా
Txయమ ను 1LK!ంచు9ాడ ఆయన తన భక;Nలను Vడవడ 9ా#?న`
టMన`ట-I ాాడబడదురF %ా" భIN¨ßనుల సంxనమ "ర4లమగ ను. 29
Jమంతpల; భ!" స తంJKంచుందురF 9ారF x"లk "తమ
"వZింెదరF. 30 Jమంతpల T°రF జj®నమ నుగ#Sd వAంచును 9ా#S Txల;క
Txయమ ను పKకట-ంచును. 31 9ా#S ేవ" ధర4WాసN మ 9ా#S హృదయమ లk
నున` 9ా#S అడగ ల; జjరవ. 32 భIN¨ßనుల; Jమంతpలరక;
ంAయ ం(f 9ా#S" చంప¸తpరF. 33 9ా#SేJI PQ9ా Jమంతpలను
అపu%Sంపడ 9ారF Vమరîక; వAdనపడ ఆయన 9ా#S" ోషp ల;%ా ఎంచడ.
34 PQ9ారక; క"12టC B" య ండమ ఆయన మర¶ మ
ననుస#Sంచుమ భ!" స తంJKంచునునటB
6 ఆయన "ను` ¨¼Adంచును

భIN¨ßనుల; "ర4లమ ా%ా వ చూెదవ. 35 భIN¨ßనుడ ఎం
పKబ>య ండట TEను చూA య ంట-" అ nలAన bటTE VసN #SంAన
ెటC Bవలs 9ాడ వ#Sz>6 య ం(ెను. 36 అPనను ఒకడ ఆ x#S" P చూడ%ా
9ాడ లకPQను TEను 9:దIJ" %ా" 9ాడ కనబడకPQను. 37
"#wషpలను క"12టC Bమ యxరÍ వంతpలను చూడమ సమ¥xనపరచు9ా#S
సంతJ "ల;చును %ా" ఒక(ైనను "ల;వక;ండ అప#ాధుల; నhంచుదురF 38
భIN¨ßనుల సంతJ "ర4లమగ ను. PQ9ాP Jమంతpలక;
రmణx¥xరమ 39 బµధ కల;గ నపడ ఆయTE 9ా#SI ఆశ\య దుర¶ మ .
PQ9ా 9ా#SI స}య (ై 9ా#S" రfంచును 9ారF PQ9ా శరణ జAd
య Tx`రF గనుక 40 ఆయన భIN¨ßనుల ేJలkనుం(f 9ా#S" V(f1ింA
రfంచును.
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1 PQ9ా, ÅేKకమ ేత నను` గw ంపక;మ .  ఉగ\తేత నను`
hfంపక;మ . 2  బµణమ ల; Txలk గట-C %ా Txట-య న`V.  ెP Tx]ద
´µరమ %ా నున`. 3  Åా%S`వలన ఆ#గమ Tx శ#§రమ ను V(fA
PQను Tx ాపమ నుబట-C Tx PQమ కలలk స సÍ తలదు. 4 Tx ోషమ ల; Tx
తల]దు%ా #S6PనV TEను ¹యల" బరFవవలs అV Tx]ద ¹పబ(f
య న`V. 5 Tx మరతవలన గ>%Sన Tx %ాయమ ల; దు#ా సన గల9:ౖ
సKVంచుచున`V. 6 TEను శ\మేత !I> క;\ం%Sయ Tx`ను నల6
దుఃఖా\ంతpడT:ౖ సంచ#SంచుచుTx`ను. 7 Tx నడమ xపమ 

"ం(fయ న` Tx శ#§రమ లk ఆ#గమ లదు. 8 TEను ¯మ4Zి>6 బహÑ%ా
న>%Sయ Tx`ను Tx మT°9Eదననుబట-C ³కల; 9Eయ చుTx`ను 9 పKభ 9ా, Tx
అలష అంతయ ³ కనబడ చున` Tx "ట
C రFuల; క; xచబ(f
య ండలదు. 10 Tx గ ం(ె టBCనుచున` Tx బలమ నను` V(fAPQను
Tx కనుదృÌిC య త1ిuPQను. 11 Tx ZL`¨©తpల;ను Tx ె>ాండKను Tx
ెగ ల; చూA PQడమ %ా "ల;చుచుTx`రF Tx బంధువల; దూరమ %ా
"ల;చుచుTx`రF 12 Tx ాKణమ ¬య¸చు9ారF ఉరFల; ఒడi చుTx`రF Txక;
×డేయ¸చు9ారF }"కరన మటల; పల;క;చు నల6
కపటùాయమ ల; పను` చుTx`రF. 13 ెVట-9ాడT:ౖనటBC TEను
Vనకయ Tx`ను మగ9ాడT:ౖనటBC T°రF ెరచుట మ"J". 14 TEను
Vనల"9ాడT:ౖJ" ఎదురFమట పల;కల"9ాడT:ౖJ". 15 PQ9ా,  ర³
TEను క"12టC B"య Tx`ను Tx ాల; జj#SనPQడల 9ారF Tx]ద అJశయ
పడదుర" TEననునుచుTx`ను. 16 పKభ 9ా Tx ే9ా, 9E ఉతN ర!ెdదవ
నను`బట-C 9ారF సంÌించక దురF%ాక. 17 TEను పడబ¢వనటB
6 Tx`ను Tx
మT°దుఃఖమ నT:`న`డను Vడవదు. 18 Tx ోషమ ను TEను
ఒపనుచుTx`ను Tx ాపమ నుగ#Sd VxరపడచుTx`ను. 19 Tx
శతpKవల; చురF?rన9ారFను బలవంతpల;T:ౖ య Tx`రF "#³úతpకమ %ా నను`
ే Ìించు9ారF అTEక;ల;. 20 ¤ల;నక; పKJ%ా 9ారF ×డ ేయ చుTx`రF
TEను ఉతN మనx" ననుస#Sంచుచున`ందుక; 9ారF Txక; శతpKవలsౖ#S 21
PQ9ా, నను` Vడవక;మ Tx ే9ా, Txక; దూరమ %ా నుండక;మ . 22
రmణకరN 9:ౖన Tx పKభ 9ా, Tx స}యమ నక; త ర%ా రమ 4.
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1 Tx Txల;క ాపమ ేయక;ండనటB
6 Tx మర¶ మ లను జjగ\తN%ా
చూచుందును భIN¨ßనుల; Tx PQదుట నున`పడ Tx T°ట-I Aకమ
ఉంచుందు ననుంట-". 2 TEను ఏ!య మటలడక మ"T:ౖJ" ³మమ ను
గ#SdPQనను పల;కక TEను మనమ %ా నుంట-" అPనను Tx Vxరమ
అ¥కమPQను. 3 Tx గ ం(ె Txలk మండచుం(ెను TEను ¥x"ంచుచుండ%ా
మంట పటMC ను అపడ TEను ఈ మట T°#ార ప>IJ" 4 PQ9ా, Tx
అంతమ ఎటB
6 ండన Tx నమ ల పKమణమ ఎంైన Txక; ెల;పమ .
Tx ఆయ వ ఎంత అలuనో TEను ె>Zిన %రFచుTx`ను. 5 Tx నమ ల
ప#Sమణమ వ బ¿ెNడంత%ా ేZి య Tx`వ  స"`¥" Tx
ఆయ ాలమ లనటäC య న`. ఎంత ZిÍ రF(ైనను పKJ9ాడను ³వలమ వట-C
ఊ1ి#S వలs ఉTx`డ.(Z2ల.) 6 మనుషpల; వట-C డవంట-9ా#?r
JరFగ లడదురF. 9ారF ¾ందరపడట %ా>³ గx 9ారF ధనమ
కcరFdందురF %ా" అ ఎవ"I ేక;T° 9ా#SI ె>యదు. 7 పKభ 9ా, TEను
ే"రక; క"12టC Bందును? "TE` TEను నమ 4"య Tx`ను. 8 Tx
అJక\మమ ల"`ట-నుం(f నను` V(f1ింపమ చులక; నను`
"ంxసuదమ %ా ేయక;మ . 9 x" ేZిన 9E గనుక T°రF ెరవక TEను
మ" T:ౖJ". 10 వ పం1ిన ెగ ల; Tx ]దనుం(f ¾ల%Sంపమ .  ేJ
ెబËవలన TEను öణÝంచుచుTx`ను. 11 ోషమ లనుబట-C వ మనుషpలను
గw ంపల hfంచునపడ Aమ4ట ట-C న వసN మ వలs వ 9ా#S అందమ

ెడ %tటMC దవ నరFలందరF వట-C ఊ1ి#Sవంట-9ారF. (Z2ల.) 12 PQ9ా, Tx
ాKరÍన ఆలంIపమ Tx nఱÃ క; ెV±గ¶ మ Tx క`ళØ
6 చూA
మనమ %ానుండక;మ  దృÌిC I TEను అJవంట-9ాడను Tx 1ితరFలంద#Sవలs
TEను పర9ాZిT:ౖయ Tx`ను 13 TEను 9:È6P లకకమ నుప TEను
ెపu#Sల6 ;నటB
6 నను` Åపమ  చూడక;మ .
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1 PQ9ారక; TEను సహనమ  క"12టC B ంట-" ఆయన Txక; ెV±%S¶
Tx nఱÃ ఆలIంెను. 2 Txశనకరన గ ంటలkనుం(fయ గటగల ొంగ
ఊëలk నుం(fయ . ఆయన నను` 12ౖ?ెNను Tx ాదమ ల; బండ]ద ">1ి Tx
అడగ ల; ZిÍ ర పరెను. 3 తనక; ¯NతKరపమగ \తN %§తమ ను మన ేవడ
Tx T°ట నుంెను. అTEక;ల; x" చూA భయభక;Nల;గ>%S PQ9ా యందు
న!్మకయ ంెదరF. 4 గ#S షp
¡ లT:ౖనను Kవ V(fA అబదz మ లతటBC JరFగ
9ా#ST:ౖనను లm12టCక PQ9ాను నమ 4ను9ాడ ధనుడ. 5 PQ9ా
Tx ే9ా, వ మ PQడల జ#S%SంAన ఆశdరI\యల;ను మPQడల క;న`
తలంపల;ను బహÑ V¯ాNరమ ల;. 9ాట-" Vవ#SంA ె12uదననుంట-Tx అV
లsకక; !ంAయ న`V క; ¯ాట-PQన9ా(ొకడను లడ. 6 బల;లT:ౖనను
T:ౖ9Eదమ లT:ౖనను వ ÅరFటలదు. వ Txక; ెవల; "#S4ంAయ Tx`వ.
దహన బల;లT:ౖనను ాపప#S}#ారÍ బల;లT:ౖనను వ ెమ4నలదు. 7
అపడపసN కపచుటC లk నను`గ#Sd 9ాKయబ(fన పKారమ TEను
వAdయ Tx`ను. 8 Tx ే9ా,  AతN మ T:ర9EరFdట Txక; సంషమ 

ధర4WాసN మ Tx ఆంతరమ లkనున`. 9 Tx 12దవల; మZినక
మ}సమజమ లk J సు9ారN ను TEను పKకట-ంAయ Tx`న" TEనంట-"
PQ9ా, అ క; ె>ZLయ న`. 10  J" Tx హృదయమ లk
నుంచు" TEను ఊర క;ండలదు.  సతమ ను  రmణను TEను 9:ల6(fేZి
య Tx`ను  కృపను  సతమ ను మ}సమజమ నక; ెల;పక TEను
9ాట-I మరFగ ేయలదు. 11 PQ9ా, వ  9ాతqలమ ను Txక;
దూరమ ేయవ  కృాసతమ ల; ఎపడను నను` ాాడను%ాక 12
లsకల" అాయమ ల; నను` చుటBC"య న`V Tx ోషమ ల; నను`
త#S! పటBCన%ా TEను తల PQJN చూడలకJ" లsకక; అV Tx
తల9:ండKకలను !ంAయ న`V Tx హృదయమ అ¥ైరప(f య న`. 13
PQ9ా, దయేZి నను` రfంచుమ PQ9ా, Tx స}యమ నక;
త ర%ా రమ 4. 14 Tx ాKణమ ¬య ట?r యJ`ంచు9ారF Zిగ¶ ప(f బÐJN %ా
భKమZియ ందురF %ాక Txక; ×డ ేయ %రF9ారF 9:నుకక; మÈ6 ంపబ(f
Zిగ¶ TUందుదురF %ాక. 15 నను` చూAఆ} ఆ} అ" పల;క;9ారF తమక;
కల;గ అవమనమ ను చూA Vస4య nందు దురF %ాక. 16 "ను`
9:దక;9ారందరF "ను`గ#Sd ఉతq¨©ంA సంÌించుదురF %ాక  రmణ
1LK!ంచు9ారFPQ9ా మ¨©మ పరచబడను %ాక అ"
"తమ ెపందురF %ాక. 17 TEను శ\మలాలsౖ ºనుడT:ౖJ" పKభ వ నను`
తలంచునుచుTx`డ. Txక; స}యమ 9E Tx రmణకరN వ 9E. Tx ే9ా,
ఆలసమ ేయక;మ .
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1 áదలను కటµfంచు9ాడ ధనుడ ఆపxలమందు PQ9ా 9ా""
త1ిuంచును. 2 PQ9ా 9ా"" ాా(f బKIంచును భ!]ద 9ాడ
ధనుడగ ను 9ా"శతpKవల Pచûక; వ 9ా"" అపu%Sంపవ. 3
#గశయ]ద PQ9ా 9ా"" ఆద#Sంచును #గమ కల;గ%ా 9E 9ా""
స సÍ పరచుదువ. 4 PQ9ా  దృÌిC PQదుట TEను ాపమ ేZి య Tx`ను
నను` కరFణÝంపమ Tx ాKణమ ను స సÍ పరచుమ అ" మనV
ేZియ Tx`ను. 5 అPే Tx శతpKవల; Tx Vషయ ెడiమట
లడచుTx`రF 9ాడ ఎపడ చచుdను? 9ా" 1LరF ఎపడ మZివను?
అ" ెపనుచుTx`రF. 6 ఒకడ నను` చూడవAdనPQడల 9ాడ అబదz
మడను 9ా" హృదయమ ాపమ ను గ ేZిను చున`. 9ాడ
బయల;9:È6 ¥లk x" పల;క;చుTx`డ. 7 నను` ే Ìించు9ారందరF కc(f
Tx]ద గ సగ స లడచుTx`రF నhంపజ³యవలsన" 9ారF Txక; ×డేయ
Txలk AంచుచుTx`రF. 8 క;దుర" #గమ 9ా"I సంభVంAయ న` 9ాడ ఈ
పడక V(fA J#S%S లవడ" ెపను చుTx`రF. 9 TEను నమ 4"న Tx
V¨©తpడ Tx Pంట ´¢జ నమ ేZిన9ాడ. నను` తను`ట?r తన మ(f
T:ెNను 10 PQ9ా, నను` కరFణÝంA లవT:తN pమ అపడ TEను 9ా#SI
పKJారమ ేZ2దను. 11 Tx శతpKవ Tx]ద ఉల6 Zింపక య ండటచూడ%ా TEను
క; ఇషp
C డన" ె>యTxPQను. 12 Tx యxరÍతనుబట-C వ నను`
ఉదz #SంచుచుTx`వ  స"`¥" "తమ నను` "ల;వబ¿టC Bదువ. 13

ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా Wాశ తాలమ నుం(f Wాశ తాలమ వరక;
సు
N Jంప బడను %ాక. ఆ¤í. ఆ¤í.
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1 దు1ిu ట-9ాగ లరక; ఆశపడనటB
6 ే9ా, రక; Tx ాKణమ
ఆశపడచున`. 2 Tx ాKణమ ేవ"రక; తృషÞ %tనుచున` yవమ గల
ేవ"రక; తృషÞ %tనుచున` ేవ" స"`¥I TETEపడ వెdదను? ఆయన
స"`¥" TET:పడ కనబ(ెదను? 3  ేవడ ఏమPQన" 9ారF "తమ
Tx అనుచుండ%ా #ాJKంబగళØ
6 Tx క`ళØ
6 Txక; అన`ానమ లPQను. 4
జనసమహమ  పండగేయ చున` సమహ మ  TEను 9:È6న సంగJ"
సంషమ క>%S ¯NతKమ ల; ె>6ంచుచు TEను ేవ" మంరమ నక; 9ా#S"
న(f1ింAన సంగJ" జj®పకమ ేZిన%ా Tx ాKణమ Txలk కర%Sవచున`.
5 Tx ాKణమ, వ ఏల క;\ం%Sయ Tx`వ? Txలk 9Eల ¾ందరపడచుTx`వ?
ేవ"యందు "#§mణ య ంచుమ . ఆయTE Tx రmణకరN అ"య Tx
ేవడ"య ెపనుచు ఇంకను TEను ఆయనను సు
N Jంెదను. 6 Tx ే9ా,
Tx ాKణమ Txలk క;\ం%Sయ న` ావన ±#ాwను పKేశమ నుం(fయ
¨¼#4ను పర తమ నుం(fయ !¯ారF ండ నుం(fయ TEను "ను` జj®పకమ
ేZినుచుTx`ను. 7  జలపK9ాహ¥xరల ధ " V" కరడ కరడను
1ిల;చుచున`  అలల"`య  తరంగమ ల"`య Tx ]దు%ా #S6
ా#Sయ న`V. 8 అPనను పగట-9Eళ PQ9ా తన కృప కల;గ
Txజj®1ించును #ాJK9Eళ ఆయననుగ#Sdన ×రNనయ Tx yవxతPQన

ేవ"గ#Sdన ాKరÍనయ Txక; డ%ా ఉండను. 9 ావన9Eల నను`
మరA య Tx`వ? శతpKబµధేత TEను దుఃఖా\ంతpడT:ౖ సంచ#Sంచ వలZి
వెdTE! అ" Tx ఆశ\యదుర¶ న Tx ేవ" TEను మనV ేయ చుTx`ను.
10  ేవడ ఏమPQన" Tx శతpKవల; నల6 అడగ చుTx`రF. 9ారF
తమ దూషణలేత Tx PQమ కల; VరFచు చుTx`రF. 11 Tx ాKణమ, 9Eల
క;\ం%Sయ Tx`వ? Txలk 9Eల ¾ందరపడచుTx`వ? ేవ"యందు "#§mణ
య ంచుమ , ఆయTE Tx రmణకరN Tx ేవడ ఇంకను TETxయనను
సు
N Jంెదను.
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1 ే9ా, Txక; Txయమ ¬రFdమ భINల" జనమ  Tx పmమ న 9ాజ?
మడమ కపటమ క>%S ౌరèనమ ేయ 9ా#S ేJలkనుం(f వ నను`
V(f1ించుదువ. 2 వ Txక; దుర¶ న ేవడవ నను` KZి9EZిJ 9E!?
TEను శతpKబµధేత దుఃఖా\ంతpడT:ౖ సంచ#Sంప TEల? 3  9:ల;గ ను 
సతమ ను బయల; ేరజ³య మ ; అV Txక; Kవచూపను అV  ప#Sదz
పర తమ నక;ను  "9ాససÍ లమ లక;ను నను` డ" వచుdను. 4
అపడ TEను ేవ" బ>1ీఠమ TUదwక; Txక; ఆనందసంషమ ల;
కల;గజ³య ేవ" ±దw క; ేరFదును ే9ా Tx ే9ా, Zిx#ా 9ాPంచుచు
క; కృత జ® xసు
N తpల; ె>6ంెదను 5 Tx ాKణమ, 9Eల క;\ం%Sయ Tx`వ?
Txలk 9Eల ¾ందరపడచుTx`వ? ేవ"యందు "#§mణ య ంచుమ ఆయన
Tx రmణకరN Tx ేవడ ఇంకను TETxయనను సు
N Jంెదను.
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1 ే9ా, పర ాలమ న మ 1ితరFల నమ లలk వ ేZినప""గ#Sd
¤మ ెవలర V" య Tx`మ మ 1ితరFల; x"" మక; Vవ#SంA#S 2
వ  భ జబలమ ేత అనజనులను 9:ళ6%tట-C మ 1ితరFలను Txట-JV
జనమ లను "ర4లమ ేZి 9ా#S" 9ా1ింపజ³ZిJV. 3 9ారF తమ
ఖడ¶ మ ేత ేశమ ను ¯ా ¥ºనపరచు నలదు 9ా#S బµహÑవ 9ా#SI
జయ!యలదు వ 9ా#S" కటµfంAJV గనుక  దfణహసN ¤  బµహÑ9E
 మ ఖాంJP 9ా#SI Vజయమ కల;గజ³Z2ను. 4 ే9ా, 9E Tx #ాజవ
యÅబ నక; పరÞరmణ కల;గ Txజj®1ించుమ . 5 వలన మ V#ధులను
అణA9Eయ దుమ  Txమమ వలనTE, మ]I లచు9ా#S" ¤మ ¾KI
9Eయ దుమ . 6 TEను Tx Vంట-" నమ 4నను Tx కJN య నను`
రfంపజjలదు 7 మ శతpKవల ేJలkనుం(f మమ 4ను రfంచు 9ాడవ 9E
మమ 4ను ే Ìించు9ా#S" Zిగ¶ పరచు9ాడవ 9E. 8 నల6 ¤మ
ేవ"యందు అJశయపడచుTx`మ  Txమమ నుబట-C ¤మ "తమ
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`మ .(Z2ల.) 9 అPే ఇపడ వ
మమ 4ను VడTx(f అవమన పరAయ Tx`వ. మZLనలకcడ వ
బయల;ేరకయ Tx`వ. 10 శతpKవలPQదుట "ల;వక;ండ మమ 4ను
9:నుకక; ా#S జ³య చుTx`వ మమ 4ను ే Ìించు9ారF ఇషC మ వAdనటB
6
మమ 4ను ోచునుచుTx`రF. 11 ´¢జనపxరÍమ %ా ఒకడ %tఱÃ లను
అపu%SంచునటB
6 వ మమ 4ను అపu%SంAయ Tx`వ అనజనులలk"I

మమ 4ను ెదర%tట-C య Tx`వ 12 అ¥కన 9:ల ెపuక ధనాK1ిN లకP 9E
 పKజలను అ!్మ య Tx`వ 13 మ రFగ 9ా#S దృÌిC I వ మమ 4ను
"ంxసuద మ %ా ేZియ Tx`వ మ చుటBC నున` 9ా#S దృÌిC I
అప}¯ాసuదమ %ాను ఎగxÈI ారణ మ %ాను మమ 4ను ఉంA
య Tx`వ. 14 అనజనులలk మమ 4ను ¯ాతక; ¨Áతpవ%ాను పKజల; తల
ఆ(fంచుటక; ారణమ %ాను మమ 4ను ఉంAయ Tx`వ. 15 నను` "ంంA
దూÌించు9ా#S మటల; Vన%ా శతpKవలనుబట-C య పగ
¬రFdను9ా#S"బట-C య 16 TEను నల6 Tx అవమనమ ను
తలయ చుTx`ను Zిగ¶ Tx మ ఖమ ను క!4య న`. 17 ఇదంతయ మ
]I వAdనను ¤మ "ను` మరFవ లదు  "బంధన ]#S ోKహÑలమ
ాలదు. 18 మ హృదయమ 9:నుకక; మర>లదు మ అడగ ల; 
మర¶ మ ను V(fA ¾ల%Sలదు. 19 అPే నకల;న`bట వ మమ 4ను
బహÑ%ా న>1ియ Tx`వ %ా xంధారమ ేత మమ 4ను క1ిuయ Tx`వ 20
మ ేవ" Txమమ ను ¤మ మరAయ న`PQడల అనేవతలతటBC మ
ేతpల; x1ియ న`PQడల 21 హృదయ రహసమ ల; ఎ#S%Sన ేవడ ఆ
సంగJ" ప#SWó¥ంపక మనుTx? 22 "ను`బట-C నల6 ¤మ
వ¥ంపబడచుTx`మ వధక; Zిదzన %tఱÃ లమ" ¤మ ఎంచబడ
చుTx`మ 23 పKభ 9ా, ¤లaనుమ 9Eల "KంచుచుTx`వ? లsమ 4
"తమ మమ 4ను VడTxడక;మ . 24  మ ఖమ ను  9Eల మరFగ పరA
య Tx`వ? మ బµధను మక; కల;గ ¨©ంసను 9Eల మరA య Tx`వ? 25
మ ాKణమ TEలక; క;\ం%Sయ న` మ శ#§రమ TEలను పట-C య న`. 26

మ స}యమ నక; లsమ 4  కృపనుబట-C మమ 4ను V¹Aంపమ .
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1 ఒక వన సంగJ Tx హృదయమ బహÑ%ా ఉuంగ చున` TEను
#ాàనుగ#Sd రAంAనx"" ప>?దను. Tx Txల;క త ర%ా 9ాKయ 9ా"
కలమ వలs నున`. 2 నరFలకంటM వ అJసుందరFడ9:ౖ య Tx`వ 
12దవల]ద దయరసమ యబ(fయ న` ావన ేవడ "తమ
"ను` ఆర ంచును. 3 &రF(x,  కJN nలను కటBCనుమ  ేజసుqను
 పK´µవమ ను ధ#Sంచునుమ . 4 సతమ ను Vనయమ కc(fన J"
¯ాÍ1ించుటక;  పK´µవమ ను ధ#Sంచు" 9ాహనI బయల; ేరFమ 
దfణహసN మ కరన9ాట-" జ#S%Sంచుటక; క; TEరFuను. 5  బµణమ ల;
9ా(fగలV పKజల; ేత కcల;దురF.  బµణమ ల; #ాà శతpKవల గ ం(ెలk
చుdను. 6 ే9ా,  Zిం}సనమ "రంతరమ "ల;చును  #ాజదండమ
TxయరÍన దండమ . 7 వ J" 1LK!ంA భIN¨ßనతను
ే ÌించుచుTx`వ ావన ేవడ  ేవ(ే ె>ాండKకంటM ¨¼చd గ నటB
6 %ా
"ను` ఆనందైలమ  అÌLIంA య Tx`డ. 8  వసN మ లsల6 %పరస
9ాసTE అగరF 9ాసTE లవం%SపటC 9ాసTE దంతమ  కట-C న నగరFలలk
తంJ9ాదమ ల; "ను` సంష12టC Bచున`V. 9  దయTUంన ZీN లలk #ాàల
క;మ#?Nల;Tx`రF. #ాణÝ ఓÓీరF అపరం అలంక#Sంచు"  క;(fారîమ న
"ల;చుచున`. 10 క;మ#§, ఆలIంచుమ ఆలkAంA ెV±గ¶ మ 
స జనమ ను  తం(fK Pంట-" మరFవమ 11 ఈ #ాà  పKభ వ అతడ 

¯êందరమ ను Å#Sన9ాడ అత"I నమస#Sంచుమ . 12 తరF క;మ#?N
T:ౖ9Eదమ ¬Zి"వచుdను జనులలk ఐశ రవంతpల;  దయను 9:దక;దురF.
13 అంతఃపరమ లkనుండ #ాàక;మ#?N ³వలమ మ¨©మ గల ఆ వసN మ
బం%ారF బ టµCప" ేZిన. 14 VAతKన ప"గల వసN మ లను ధ#Sంచు"
#ాà TUదwక; ఆ ¬Zి" #ాబడచున` ఆను 9:ంబ(fంచు ఆ
ె>కెN లsౖన కనకల; ±దw క; ¬Zి" #ాబడచుTx`రF. 15 ఉxqహ
సంషమ ల 9ారF వచుdచుTx`రF #ాజనగరFలk పK9EhంచుచుTx`రF. 16 
1ితరFలక; పKJ%ా క; క;మరFల;ందురF భ!యందంతట వ 9ా#S"
అ¥ారFలను%ా "య !ంెదవ. 17 తరమ ల"`టను  Txమమ
జj®పకమ ండనటB
6 TEను ేయ దును ావన జనమ ల; సర ాలమ క;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుదురF.
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1 ేవడ మనక; ఆశ\యమ ను దుర¶ మ T:ౖ య Tx`డ ఆపxలమ లk
ఆయన నమ 4నద%Sన స}యక;డ 2 ావన భ! మరFuTUంనను
న(fసమ దKమ లలk పర తమ ల; మ "%Sనను 3 9ాట- జలమ ల; Ìించుచు
నురFగ కట-C నను ఆ ంగ నక; పర తమ ల; కద>నను మనమ భయపడమ .
(Z2ల.) 4 ఒక న కలదు, x" ాల;వల; ేవ" పటC ణమ ను స# న`తp"
మంరప ప#Sదz సÍ లమ ను సంష పరచుచున`V. 5 ేవడ ఆ
పటC ణమ లk నుTx`డ x"I చలనమ లదు అరFణ#దయమ న ేవడ
x"I స}యమ ేయ చుTx`డ. 6 జనమ ల; Ìించుచున`V

#ాజమ ల; కదల; చున`V ఆయన తన కంఠధ " V"1ించ%ా భ! కర%S
వచున`. 7 Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా మనక; (ై య Tx`డ.
యÅబ ±క ేవడ మనక; ఆశ\య య Tx`డ. 8 PQ9ా ేZిన
ారమ ల; వAd చూడ(f. ఆయTE భ!]ద Txశనమ ల;
కల;గజ³య 9ాడ. 9 ఆయTE భగంతమ లవరక; య దz మ ల; మనుu
9ాడ. Vల;
6 VరFచు9ాడను బలs6మ ను ెగనరFక;9ాడను ఆయTE య దz
రథమ లను అ%S`లk ా>d9Eయ 9ాడ ఆయTE. 10 ఊరక;ండ(f TETE ేవడన"
ె>Zిను(f అనజనులలk TEను మన`తpడ నగ దును భ!]ద TEను
మన`తpడ నగ దును 11 Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా మనక; (ై
య Tx`డ యÅబ ±క ేవడ మనక; ఆశ\య య Tx`డ.
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1 సర జనుల#ా, చపuటB
6 టBC(f జయధ నుల ేవ"గ#Sd ఆ#ా»టమ
ేయ (f. 2 PQ9ా మన`తpడ భయంకరFడ ఆయన సర భ!I
మ}#ాజ?ౖ య Tx`డ. 3 ఆయన జనమ లను మనక; లkపరచును మన
ాదమ ల I\ంద పKజలను అణగొKక;ను. 4 xను 1LK!ంAన యÅబ నక;
మ}Jశయసuద మ %ా మన ¯ా సÍ ~మ ను ఆయన మనరక; ఏ#ాuటB
ేZియ Tx`డ. 5 ేవడ ఆ#ా»టమ  ఆ#హణమPQను బరధ "
PQ9ా ఆ#హణమPQను. 6 ేవ" ×#N Sంచు(f ×#N Sంచు(f మన #ాàను
×#N Sంచు(f ×#N Sంచు(f. 7 ేవడ సర భ!I #ాజ?ౖ య Tx`డ రమమ %ా
×రNనల; ాడ(f. 8 ేవడ అనజనులక; #ాజ?ౖ య Tx`డ ేవడ తన

ప#Sదz Zిం}సనమ ]ద ఆZీను(ై య Tx`డ. 9 జనమ ల పK¥xనుల;
అబµK}మ ±క ేవ"I జనులsౖ కcడ"య Tx`రF. భ"9ాసుల;
ధ#Sంచును ³(ెమ ల; ేవ"V ఆయన మన`తp(xPQను.
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1 మన ేవ" పటC ణమందు ఆయన ప#Sదz పర తమందు PQ9ా
%tపu9ాడను బహÑ ×రNయ డT:ౖ య Tx`డ. 2 ఉతN రక;న మ}#ాà
పటC ణన Zీãను పర తమ రమన PQతN pగల bట నుంచబ(f
సర భ!I సంషకరమ %ా నున` 3 x" నగరFలలk ేవడ
ఆశ\యమ %ా పKతm మగ చుTx`డ. 4 #ాàల; కc(f#S 9ారF ఏకమ %ా కc(f
వAd#S. 5 9ారF x" చూAన 9:ంటTE ఆశdరప(f#S భKమప(f త ర%ా 9:È6P#S.
6 9ారచdటనుండ%ా వణక;ను పKసVంచు ZీN  9Eద నయ 9ా#S" పటMC ను. 7
తరFu%ా>" ల1ి త#§ªషp ఓడలను వ పగ ల%tటBC చుTx`వ. 8
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా పటC ణమ నందు మన ేవ"
పటC ణమ నందు మనమ V"నటBC%ాTE జరFగ ట మనమ చూA య Tx`మ
ేవడ "తమ %ా x"" ZిÍ రపరAయ Tx`డ. (Z2ల.) 9 ే9ా, ¤మ 
ఆలయమ నందు  కృపను ¥x"ంAJVు. 10 ే9ా,  Txమమ ఎంత %tపuో
 ×#N Sయ భగంతమ లవరక; అంత %tపu  క;(fెP J
"ం(fయ న`. 11  TxయVధులనుబట-C Zీãను పర తమ సంÌించును
%ాక యx క;మ#?Nల; ఆనంంచుదురF%ాక. 12 మ ందు #ాబ¢వ తరమ లక;
x" Vవరమ ]రF ెపనటB
6 ZీãనుచుటBC JరFగ చు x"చుటBC

సంచ#Sంచు(f 13 x" బ రFàలను లsIంచు(f x" ాKారమ లను "x"ంA
చూడ(f x" నగరFలలk సంచ#SంA 9ాట-" చూడ(f. 14 ఈ ేవడ
సxాలమ మనక; ేవ(ై య Tx`డ మరణమ వరక; ఆయన మనలను
న(f1ించును.
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1 సర జనుల#ా ఆలIంచు(f. 2 ¯ామనుల! ¯ామంతpల! ధ"క;ల!
ద#SదKుల! లkక"9ాసుల#ా, ]రందరF ఏకమ %ా కc(f ెV ±గ¶ (f. Tx
T°రF Vజj®నVషయమ లను పల;క;ను 3 Tx హృదయ¥xనమ
పరÞV9Eకమ ను గ#Sdనై య ండను. 4 గ xరÍమ గలx"I TEను
ెV±%?¶దను Zిx#ా ¬Zి" Tx మరFగ మట బయల;పరె దను. 5
Txరక; ంచు9ా#S ోషకృతమ ల; నను` చుటBC "నపడ
ఆపxలమ లలk TETEల భయపడవలsను? 6 తమ ఆZిN P ాKపకమ" న!్మ
తమ ధన V¯ాNరతనుబట-C గడను9ా#SI TETEల భయపడవలsను? 7 ఎవడను
ఏ Vధమ ేతT:ౖనను తన సదరF" V¹ Aంపలడ 8 9ాడ క;ళØ
6 చూడక
"తమ బKతpక;నటB
6 9ా" "!తN మ ేవ" స"`¥" ాKయhdతN మ
ేయగల9ాడ ఎవడను లడ 9 9ా#S ాKణV¹చన ధనమ బహÑ %tపu అ
ఎన`ట-I" ¬రక అటB
6 ండవలZినే. 10 జj®నుల; చ"దురను సంగJ అత"I
కనబడక;ండ దు మరF ల;ను పాKయ ల;ను ఏకమ %ా నhంతpరF. 11
9ారF తమ ఆZిN " ఇతరFలక; V(fA12టC BదురF తమ Pండ6 "రంతరమ
"ల;చున"య తమ "9ాసమ ల; తరతరమ లక; ఉండన"య 9ారను

ందురF తమ భమ లక; తమ 1Lళ6 Ø 12టC BదురF. 12 ఘనతవ¨©ంAన9ా(ైనను
మనుషpడ "ల;వజjలడ 9ాడ నhంచుమృగమ లను >న9ాడ. 13
¯ా Jశయ పరFÞలక;ను 9ా#S T°ట-మటనుబట-C 9ా#S ననుస#Sంచు9ా#SI" ఇే
గJ. 14 9ారF ాxళమ లk మంద%ా కcరdబడదురF మరణమ 9ా#SI
ాప#SPQ య ండను ఉదయమ న యxరÍవంతpల; 9ా#S TEల;దురF 9ా#S
స రపమ ల; "9ాసమ ల"9:ౖ ాxళమ లk mయవను. 15 ేవడ
నను` ేరFdనును ాxళ బలమ లkనుం(f ఆయన Tx ాKణమ ను
V¹Aంచును.(Z2ల.) 16 ఒకడ ధనసంపను`(ైనపడ 9ా" Pంట- ఘనత
VసN #Sంచునపడ భయపడక;మ . 17 9ాడ చ"వనపడ ఏ!య
"డ 9ా" ఘనత 9ా"9:ంట గదు. 18 క; 9E ¤ల; ేZింట-వ"
మనుషpల; "ను` సు
N JంAనను తన yVతాలమ న TUకడ తను`
గడ"నను 19 అతడ తన 1ితరFల తరమ నక; టరవలsను 9ారF మ#S
ఎన`డను 9:ల;గ చూడరF. 20 ఘనత TUం య ం(fయ బ z ¨ßనులsౖన9ారF
నhంచు జంతpవలను >య Tx`రF.
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1 ే9ా ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® ఇచుdచుTx`డ తరFuక; nదల;"
పడమట- క;వరక; భ"9ాసులను రమ4" ఆయన 1ిల;చుచుTx`డ. 2
ప#SపరÞ ¯êందరమ గల Zీãనులkనుం(f ేవడ పKాhంచుచుTx`డ 3
మన ేవడ 9Eంేయ చుTx`డ ఆయన మనమ %ా నుండడ. ఆయన
మ ందర అ%S` మండచున` ఆయనచుటBC పKచండ9ాయ వ VసరFచున`.

4 ఆయన తన పKజలక; Txయమ ¬రFdట?r 5 బలరuణ ేత Tx "బంధన
ేZి"న Tx భక;Nలను Tx±దw క; సమకcరFdడ" ] ఆాశమ ను
భ!" 1ిల;చుచుTx`డ. 6 ేవడ xTE TxయకరN PQ య Tx`డ.
ఆాశమ ఆయన J" ె>యజ³య చున`.(Z2ల.) 7 Tx జనుల#ా, TEను
మటలడబ¢వచుTx`ను ఆల Iంచు(f ఇWా\Pలc, ఆలIంపమ TEను
ేవడను  ేవ డను TEను  ]ద ¯ాmమ ప>?దను 8  బల;ల
Vషయ TEను "ను` గw ంచుటలదు  దహనబల;ల; "తమ TxPQదుట
కనబడచున`V. 9  Pంటనుం(f Å(ెT:ౖనను  మందలkనుం(f టäC ళ6 T:ౖనను
TEను ¬Zినను. 10 అడVమృగమ ల"`య 9EPండల]
పవల"`య Tx9Eగx 11 ండలలk" ప{ల"`ట-" TET:రFగ దును
లమ లలk" పWా దుల; Tx వశ య న`V. 12 లkకమ ను x"
ప#SపరÞ తయ Tx9E. TEను ఆక>%t"నను  ెపuను. 13 వృషభమ ల
మంసమ TEను JందుTx? టäC ళ6 రకN మ xKగ దుTx? 14 ేవ"I సు
N J
యగమ ేయ మ మన`తp"I  nÖక;బడల; ె>6ంచుమ . 15
ఆపxలమ న వ నను`గ#Sd nఱÃ 12టC Bమ TEను "ను` V(f1ింెదను
వ నను` మ¨©మ పర ెదవ. 16 భIN¨ßనుల ేవడ ఇటB
6
Z2లVచుdచుTx`డ Tx కటC డల; Vవ#Sంచుటక;  ³! ప"? Tx "బంధన
T°ట వAంెద9E!? 17 దw ుబµటB క; అసహమ గx వ Tx మటలను 
9:నుకక; KZి9EZ2దవ. 18 వ ొంగను చూAనపడ 9ా" ఏ×భVంెదవ
వxరFల వ ¯ాంగతమ ేZ2దవ. 19 ×డేయవలsన" వ T°రF
ెరచుచుTx`వ  Txల;క కపటమ క>uంచుచున`. 20 వ కcరFdం(f 

సదరF"]ద ం(ెమ ల; ెపచుTx`వ  త>6 క;మరF"]ద
అప"ందల; ¹పచుTx`వ. 21 ఇట-C పనుల; వ ేZినను TEను
మ"T:ౖయ ంట-" అందుక; TEను ³వలమ వంట-9ాడన" వనుంట-V
అPే  కను`లPQదుట ఈ సంగతpలను TEను వరFస%ా ఉంA "ను`
గw ంెదను 22 ేవ" మరచు9ారల#ా, º" ãAంచును(f ల"PQడల
TEను !మ 4ను *>d9Eయ దును త1ిuంచు 9ా(ెవడను లకవను 23
సు
N Jయగమ అ#Suంచు9ాడ నను` మ¨©మ పరచు చుTx`డ TEను 9ా"I
ేవ" రmణ కనుపరచునటB
6 9ాడ మర¶ మ ZిదzపరచుT:ను.
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1 ే9ా,  కృపపన నను` కరFణÝంపమ  9ాతqల బµహÑళమ పన
Tx అJక\మమ లను తp(fA9Eయ మ 2 Tx ోషమ వనటB
6 నను` బµగ %ా
కడగ మ . Tx ాపమ వనటB
6 నను` పVతKపరచుమ . 3 Tx
అJక\మమ ల; Txక; ె>ZLయ న`V Tx ాపల6పడ TxPQదుట నున`.
4 క; ³వలమ ³ V#ధమ %ా TEను ాపమ ేZి య Tx`ను 
దృÌిC PQదుట TEను ెడతనమ ేZియ Tx`ను ావన ఆజ® ఇచుdనపడ
వ Jమంతpడవ%ా అగపడదువ ¬రFu ¬రFdనపడ "ర4ల;డవ%ా
అగపడదువ. 5 TEను ాపమ లk పట-C న9ాడను ాపమ లkTE Tx త>6 నను`
గర»మ న ధ#Sంెను. 6 వ అంతరంగమ లk సతమ ÅరFచుTx`వ
ఆంతరమ న Txక; జj®నమ ె>యజ³య దువ. 7 TEను పVతpKడనగ నటB
6
¨©¯qప Tx ాపమ ప#Sహ#Sంపమ . ¨©మమ కంటMను TEను ెల6%ా

నుండనటB
6 వ నను` కడగ మ . 8 ఉxqహ సంషమ ల; Txక;
V"1ింపమ అపడ వ V#SAన PQమ కల; హ#Sªంచును. 9 Tx
ాపమ లక; Vమ ఖడవ కమ 4 Tx ోషమ ల"`ట-" తp(fA9Eయ మ . 10
ే9ా, Txయందు దz హృదయమ కల;గజ³య మ Tx అంతరంగమ లk
ZిÍ రన మనసుqను నూతన మ %ా పట-C ంచుమ . 11  స"`¥లkనుం(f నను`
KZి9Eయక;మ  ప#Sxzత4ను Tx±దw నుం(f ¬Zి9Eయక;మ . 12 
రmణxనందమ Txక; మరల పట-C ంచుమ సమ4Jగల మనసుq కల;గజ³Zి
నను` దృఢపరచుమ . 13 అపడ అJక\మమ ేయ 9ా#SI  Kవలను
బ¢¥ంెదను ాపల;ను  తటBC JరFగ దురF. 14 ే9ా, Tx రmణకరN యగ ే9ా
రాNప#ాధమ నుం(f నను` V(f1ింపమ అపడ Tx Txల;క  J"గ#Sd
N J" పKచురపరచునటB
6 Tx
ఉxqహ%ానమ ేయ ను. 15 పKభ 9ా, Tx T°రF  సు
12దవలను ెరFవమ . 16 వ బ>" ÅరF9ాడవావ Å#SనPQడల TEను
అ#Suంచుదును దహనబ> IషCన ాదు. 17 V#S%Sన మనZLq ేవ"IషCన
బల;ల; ే9ా, V#S%S న>%Sన హృదయమ ను వ అలmమ ేయవ. 18 
కటµmమ పన Zీãనుక; ¤ల;ేయ మ PQరషలమ ±క %డలను
కట-C ంచుమ . 19 అపడ Jయ కN మ లsౖన బల;ల;ను దహనబల;ల;ను
స#ా ంగ మమ ల;ను క; అం%§కృతమ లగ ను అపడ జనుల; 
బ>1ీఠమ ]ద Å(ెల న#Suంె దరF.
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1 &రF(x, ేZిన ×డనుబట-C  9:ందుక; అJశయ పడచుTx`వ? ేవ" కృప

"తమ ండను. 2 ¹సమ ేయ 9ా(x, 9ా(fగల మంగల కJN వలs  Txల;క
Txశనమ ేయ నుేw hంచుచున` 3 ¤ల;కంటM ×డేయ టయ J
పల;క;టకంటM అబదz మ ెపటయ IషCమ .(Z2ల.) 4 కపటన Txల;క
గల9ా(x, అ¥క Txశనకరమ లsౖన మటల IషCమ . 5 ావన ేవడ
సxాలమ "ను` అణగ%tటBCను "ను` పటBC" ఆయన 
గ (xరమ లkనుం(f "ను` 12ల6%Sంచును సyవల ేశమ లkనుం(f "ను`
"ర4లమ ేయ ను.(Z2ల.) 6 Jమంతpల; చూA భయభక;Nల; క>%S 7 ఇ%
ేవ" తనక; దుర¶ మ %ా నుంచునక తన ధనసమృz యందు న!్మక
య ంA తన ేటBను బలపరచు"న9ాడ (ేయ" ెప నుచు 9ా""
చూA నవ దురF. 8 TET:ౖే ేవ" మంరమ లk పచd" ఒÚవ ెటC Bవలs
నుTx`ను "తమ ేవ" కృపయందు న!్మక య ంచుచుTx`ను 9 వ
x" T:ర9E#SdJV గనుక TEను "తమ "ను` సు
N Jంెదను.  Txమమ 
భక;Nల దృÌిC I ఉతN మన TEను x" స4#SంA క"12టC BచుTx`ను.
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1 ేవడ లడ" బ z ¨ßనుల; తమ హృదయమ లk అనుందురF.9ారF
ె(fPన9ారF, అసహారమ ల; ేయ దురF¤ల; ేయ 9ా(ొకడను
లడ. 2 V9Eకమ క>%S ేవ" 9:దక;9ారF కల#³¹ అ"ేవడ
ఆాశమ నుం(f చూA నరFలను ప#S>ంెను. 3 9ారందరFను x#S ¾ల%S
బÐJN %ా ె(fయ Tx`రF ఒకడను తపuక;ండ అందరFను ె(fయ Tx`రF ¤ల;
ేయ 9ా#?వరFను లరF ఒక(ైనను లడ. 4 ేవ"I ాKరÍనేయక ఆ}రమ

!ంగ నటB
6 %ా Tx పKజలను !ంగ ాాతp4లక; ె>Vలx? 5 భయారణమ
ల"bట 9ారF భయా\ంతpలsౖ#S. నను` మ టC (f9Eయ 9ా#S PQమ కలను
ేవడ ెదర %tట-C య Tx`డ ేవడ 9ా#S" ఉ1Lfంెను గనుక వ 9ా#S"
Zిగ¶ పరAJV. 6 Zీãనులkనుం(f ఇWా\Pల;నక;రmణకల;గ ను %ాక. ేవడ
ెరలkనున` తన పKజలను ర1ిuంచునపడ యÅబ హ#Sªంచును ఇWా\Pల;
సంÌించును.
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1 ే9ా,  Txమమ నుబట-C నను` రfంపమ  ప#ాక\మమ నుబట-C Txక;
Txయమ ¬రFdమ . 2 ే9ా, Tx ాKరÍన ఆలIంపమ Tx T°ట- మటల;
ెV"బ¿టC Bమ . 3 అనుల; Tx ]I లAయ Tx`రF బలఢల; Tx ాKణమ
¬య¸చుచుTx`రF 9ారF తమPQదుట ేవ" ఉంచున`9ారF ారF. (Z2ల.)
4 ఇ% ేవ(ే Txక; స}యక;డ పKభ 9E Tx ాKణమ ను ఆద#Sంచు9ాడ 5
Tx శతpKవల; ేయ ×డ ఆయన 9ా#S]I ర1ిuంచును  సతమ నుబట-C
9ా#S" నhంపజ³య మ ZLxdరuణలsౖన బల;లను TEను క#Suంెదను. 6
PQ9ా,  Txమమ ఉతN మమ TEను x"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుచుTx`ను. 7 ఆపదల"`ట-లkనుం(f ఆయన నను` V(f1ింA
య Tx`డ Tx శతpKవల గJ" చూA Tx కను` సంÌించు చున`.
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1 ే9ా, ెV±%S¶ Tx ాKరÍ న ఆలIంపమ Tx Vన`పమ నక; Vమ ఖుడ9:ౖ

య ండక;మ . 2 Tx మనV ఆలIంA Txక;తN ర!మ 4. 3 శతpKవల
శబw మ నుబట-C య దుషp
C లబలxరమ నుబట-C య TEను Aంxా\ంతpడT:ౖ
VWా\ంJ లక మల;గ చుTx`ను.9ారF Tx]ద ోషమ
¹పచుTx`రFఆగ\హమ గల9ా#?r నను` ¨©ంZించుచుTx`రF. 4 Tx గ ం(ె
Txలk 9Eదనపడచున` మరణభయమ Txలk పటBCచున` 5 గ ల;ను
వణక;ను Txక; కల;గ చున`V మ} భయమ నను` మ ంA9EZ2ను. 6 ఆ}
గ వ వలs Txక; #?కల;న`PQడల TEను ఎ%S#SP T:మ4%ా నుందుTE 7
త రప(f దూరమ %ా ా#SP 12ను%ా>" సు(f%ా>" త1ిuంచు" 8
అరణమ లk "వZింAయ ందుTE అను ంట-". 9 పటC ణమ లk బలxర
కలహమ ల; జరFగ ట TEను చూచుచుTx`ను. పKభ 9ా, అట-C పనుల;
ేయ 9ా#S" "ర4లమ ేయ మ 9ా#S Txల;కల; ేంచుమ . 10
#ాJKంబగళØ
6 9ారF పటC ణప ాKారమ ల ]ద JరFగ చుTx`రF ాపమ ను
ెడతనమ ను x"లk జరFగ చున`V. 11 x" మధను TxశనI\యల;
జరFగ చున`V వంచనయ కపటమ ను x" అంగ(f ధులలk మనక
జరFగ చున`V. 12 నను` దూÌించు9ాడ శతpKవ ాడ శతpK9:ౖనPQడల TEను
x" స¨©ంపవచుdను Tx]ద !ట-C పడ9ాడ Txయందు పగపట-C న 9ాడ ాడ
అట-C 9ా(ైే TEను x%Sయ ండవచుdను. 13 ఈ ప"ేZిన వ Tx సహా#SV Tx
ె>ాడవ Tx ప#Sచయ డవ. 14 మనమ కc(f మధురన %Ìి¡ ేZి
య న`9ారమ ఉతqవమ నక; 9:ళ6 Ø సమహమ  ేవ" మంర మ నక;
P య న`9ారమ . 15 9ా#SI మరణమ అక¯ా4తp
N %ా వచుdను %ాక
సyవల;%ాTE 9ారF ాxళమ నక; %SవదురF %ాక ెడతనమ 9ా#S

"9ాసమ లలkను 9ా#S అంతరంగమ నందును ఉన` 16 అPే TEను
ేవ"I nఱÃ 12టC Bందును PQ9ా నను` రfంచును. 17
¯ాయంాలమ న ఉదయమ న మ¥xహ`మ న TEను ¥x"ంచుచు
nఱÃ 12టC Bందును ఆయన Tx ాKరÍన TxలIంచును 18 Tx శతpKవల; అTEక;లsౖ
య Tx`రF అPనను 9ారF Tx]I #ాక;ండనటB
6 సమ¥xనమ కల;గజ³Zి
ఆయన Tx ాKణమ ను V¹AంA య Tx`డ. 19 ప#ాతనాలమ
nదల;" ఆZీనుడగ ేవడ, మరFమనసుq ల"9ా#?r తనక;
భయపడ"9ా#SI ఉతN ర !చుdను. 20 తమ సమ¥xనమ %ా నున`9ా#SI
9ారF బల xరమ ేయ దురF xమ ేZిన "బంధన నJక\!ంతpరF. 21
9ా#S T°ట- మటల; 9:న`వలs మృదువ%ా నున`V అPే 9ా#S హృదయమ లk
కలహమ న`. 9ా#S మటల; చమ రFకంటM నును12ౖనV అPే అV వరºZిన
కతp
N ల. 22  ´µరమ PQ9ా]ద ¹పమ ఆయTE "ను` ఆదునును
Jమంతpలను ఆయన ఎన`డను కదలయడ. 23 ే9ా, Txశనకcపమ లk
వ 9ా#S" పడ9Eయ దువ రాNప#ాధుల;ను వంచక;ల;ను సగమ ాలన
బKదుకరF. TET:ౖే యందు న!్మకయ ంA య Tx`ను.
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1 ే9ా, నను` కరFణÝంపమ మనుషpల; నను` !ంగ వలsన" య Tx`రF
నల6 9ారF #ాడచు నను` బµ¥ంచు చుTx`రF. 2 అTEక;ల; గ#S ంA Tx
#ాడచుTx`రF నల6 Txరక; ంAయ న`9ారF నను` !ంగ వలsన"
య Tx`రF 3 Txక; భయమ సంభVంచు నమ న "ను` ఆశ\

PంచుచుTx`ను. 4 ేవ"బట-C TEను ఆయన 9ాకమ ను ×#N Sంెదను
ేవ"యందు న!్మకయ ంA య Tx`ను TEను భయ పడను శ#§ర¥xరFల;
నTE`! ేయగలరF? 5 నల6 9ారF Tx మటల; అారÍ మ ేయ దురF
Txక; }" ేయవలsనన` తలంపల 9ా#SI "తమ పటBCచున`V. 6 9ారF
గ ంపకc(f ంAయ ందురF Tx ాKణమ ¬య%రFచు 9ారF Tx అడగ
జjడల; క"12టC BదురF. 7 xమ ేయ ోషI\యలేత 9ారF త1ిuంచు
ందు#ా? ే9ా, Åపమ ేత జనమ లను అణగ%tటBCమ 8 Tx సంxరమ లను
వ లsIంA య Tx`వ Tx క`ళØ
6  బ (fi లk నుంచబ(f య న`V అV 
కVలsలk1 కనబడను గx. 9 TEను nఱÃ 12టC B నమ న Tx శతpKవల; 9:నుకక;
JరFగ దురF. ేవడ Tx పmమ న నుTx`డ" Txక; ె> య ను. 10 ేవ"బట-C
TEను ఆయన 9ాకమ ను ×#N Sంెదను PQ9ానుబట-C ఆయన 9ాకమ ను
×#N Sంెదను 11 TEను ేవ"యందు న!్మకయ ంA య Tx`ను TEను
భయపడను నరFల; నTE`! ేయగలరF? 12 ే9ా, వ మరణమ లkనుం(f Tx
ాKణమ ను త1ిuంAయ Tx`వ TEను yవప 9:ల;గ లk ేవ" స"`¥"
సంచ#Sంచు నటB
6 జj#Sపడక;ండ వ Tx ాదమ లను త1ిuంA య Tx`వ. 13
TEను క; nÖక;" య Tx`ను TEను క; సు
N Jయగమ ల న#Suంెదను.
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1 నను` కరFణÝంపమ ే9ా నను` కరFణÝంపమ TEను  శరణ జAd
య Tx`ను ఈ ఆపదల; ¾ల%Sవవరక;  #?కల డను శరణ జAd
య Tx`ను. 2 మన`తp(ైన ేవ"I Tx ారమ సఫలమ ేయ

ేవ"I TEను nఱÃ 12టC BచుTx`ను. 3 ఆయన ఆాశమ నుం(f ఆజ® ఇAd
నను` రfంచును నను` !ంగ%రF9ారF దూషణల; పల;క;నపడ ేవడ
తన కృాసతమ లను పంపను.(Z2ల.) 4 Tx ాKణమ Zింహమ లమధ
నున` ÅేKక;ల మధను TEను పండనుచుTx`ను 9ా#S దంతమ ల;
&లమ ల; అV అంబ ల; 9ా#S Txల;క 9ా(fగల కJN . 5 ే9ా, ఆాశమ కంటM
అతpన`తpడవ%ా "ను` కనుపరచునుమ  పK´µవమ సర భ!]ద
కనబడ"మ 4. 6 Tx అడగ లను AIంచునుట?r 9ారF వల±(fi #S Tx
ాKణమ క;\ం%Sయ న`. Tx PQదుట గ ంట తKV x"లk x¤ప(f#S. (Z2ల.) 7
Tx హృదయమ "బËరమ %ా నున` ే9ా, Tx హృదయమ "బËరమ %ా
నున` TEను ాడచు సు
N J%ానమ ేZ2దను. 8 Tx ాKణమ, ¤ల;నుమ
స రమండలమ Zిx#ా, ¤ల;ను(f TEను 9Eక;వTE లెదను. 9  కృప
ఆాశమ కంటM ఎతN Pన  సతమ ¤ఘమండలమ వరక;
9ా1ింAయ న`. 10 పKభ 9ా, జనమ లలk క; కృతజ® xసు
N తpల; TEను
ె>6ంెదను పKజలలk "ను` ×#N Sంెదను. 11 ే9ా, ఆాశమ కంటM
అతpన`తpడవ%ా "ను` కనుపరచునుమ .  పK´µవమ సర భ!]ద
కనబడ"మ 4.
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1 అ¥పతpల#ా, ]రF J ననుస#SంA మటలడదు రన` "జమ?
నరFల#ా, ]రF Txయమ నుబట-C ¬రFu ¬రFd దు#ా? 2 లే, ]రF
హృదయపర కమ %ా ెడతనమ జ#S%SంచుచుTx`రF ేశమందు ] ేJ

బలxరమ తA ె>6ంచు చుTx`రF. 3 త>6 కడపన పట-C న nదల;"
భIN¨ßనుల; Vప#§త బ z క>%Sయ ందురF పట-C నడTE అబదz మ లడచు
త1ిuవదురF. 4 9ా#S Vషమ Txగ ామ Vషమ వంట- మంJKక;ల; ఎంత
6 ెV
TEరFu%ా మంJKంAనను 5 9ా#S స రమ తనక; Vనబడక;ండనటB
మZినునట-C ెVట- ామ వలs 9ారFTx`రF. 6 ే9ా, 9ా#S T°ట- పండ6 ను
VరFగ%tటBCమ PQ9ా, దమ Zింహమ ల Åరలను ఊడ %tటBCమ . 7 ారF
ళ6 వలs 9ారF గJంAవదురF అతడ తన బµణమ లను సం¥ంప%ా అV
తpTxతpనకలsౖ వను. 8 9ారF కర%SPన నతN వలs నుందురF సూరF"
చూడ" గర»¯ాKవమ వలs నుందురF. 9 ] క;ండలక; మ ళ6 కంపల Z2గ
తగలకమ ను1L అ పAdైనను ఉ(fIనైనను ఆయన x" T:గర
%tటBCచుTx`డ, 10 పKJదండన కల;గ%ా Jమంతpల; చూA సం ÌించుదురF
భIN¨ßనుల రకN మ లk 9ారF తమ ాదమ లను కడగ ందురF. 11
ావన"శdయమ %ా Jమంతpలక; ఫలమ కల;గ న"య "శdయమ %ా
Txయమ ¬రFd ేవడ లkకమ లk నుTx`డ"య మనుషpల;
ఒపందురF.
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1 Tx ే9ా, Tx శతpKవలేJలkనుం(f నను` త1ిuం పమ . Tx]ద పడ9ా#SI
Aకక;ండ నను` ఉదz #Sంచుమ . 2 ాపమ ేయ 9ా#S ేJలkనుం(f నను`
త1ిuంపమ . రాNప#ాధుల ేJలkనుం(f నను` రfంపమ . 3 Tx ాKణమ
¬యవలsన" 9ారF ంAయ Tx`రF PQ9ా, Tx ోషమ నుబట-C ాదు Tx

ాప మ నుబట-C ాదు ఊరకP బలవంతpల; Tx12ౖ" గ బ(f య Tx`రF. 4
Txయందు ఏ అక\మమ ను లక;న`ను 9ారF పరFగ లsJN ZిదzపడచుTx`రF
నను` క>Zినుట?r ¤లaనుమ . 5 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా9:ౖన
ే9ా, ఇWా\Pల; ే9ా, అనజనులంద#S" hfంచుట?r ¤లaనుమ
అ¥కోKహÑలలk ఎవ#S" క"క#Sంపక;మ .(Z2ల.) 6 ¯ాయంాలమ న 9ారF
మరల వెdదరF క;కవలs nరFగ చు పటC ణమ చుటBC JరFగ దురF. 7
Vను9ా#?వరFను లరను" 9ారF తమ T°టనుం(f మటల; 9:ళ6గ\క;దురF. 9ా#S
12దవలలk కతp
N ల;న`V. 8 PQ9ా, వ 9ా#S" చూA నవ దువ
అనజనులంద#S" వ అపహZించుదువ. 9 Tx బలమ, రక; TEను
క"12టC BనుచుTx`ను Tx ఉన`తన దుర¶ మ ేవ(ే. 10 Tx ేవడ తన
కృపలk నను` క>ZిT:ను Txరక; ంAయ న`9ా#SI సంభVంAనx""
ేవడ Txక; చూ1ించును. 11 9ా#S" చంపక;మ ఏలయన%ా Tx పKజల; x""
మరAదు#³¹. మ³(ెన పKభ 9ా,  బలమ ేత 9ా#S" ెల6  ెదరF ేZి
అణగ%tటBCమ . 12 9ా#S 12దవల మటలనుబట-C య 9ా#S T°ట- ాప
మ నుబట-C య 9ారF పల;క; Wాపమ లనుబట-C య అబదz మ లనుబట-C య
9ారF తమ గర మ లk Aక;బడదురF%ాక. 13 Åపమ ేత 9ా#S" "ర4లమ
ేయ మ 9ారF లకవనటB
6 9ా#S" "ర4లమ ేయ మ ేవడ
యÅబ వంశమ ను ఏల;చుTx`డ" భగంతమ లవరక; మనుషpల;
ఎరFగ నటB
6 ేయ మ .(Z2ల.) 14 ¯ాయంాలమ న 9ారF మరల వెdదరF
క;కవలs nరFగ చు పటC ణమ చుటBC JరFగ దురF 15 Jం(fరక; 9ారF ఇటB
అటB JరFగ ల(ెదరF తృ1ిN కల;గ"PQడల #ాJK అంతయ ఆగ దురF. 16 వ

Txక; ఎతN Pన Åట%ా ఉTx`వ ఆపw నమ న Txక; ఆశ\యమ %ా ఉTx`వ. 
బలమ నుగ#Sd TEను ×#N Sంెదను ఉదయమ న
కృపనుగ#Sdఉxqహ%ానమ ేZ2దను 17 ేవడ Txక; ఎతN Pన Åట%ాను
కృపగల ేవడ%ాను ఉTx`డ Tx బలమ, "TE` ×#N Sంెదను.
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1 ే9ా, మమ 4 VడTx(fయ Tx`వ మమ 4 ెదర%tట-C య Tx`వ వ
Åపప(fJV మమ 4 మరల బµగ ేయ మ . 2 వ ేశమ ను
కం1ింపజ³Zియ Tx`వ x"" బదw ల; ేZియ Tx`వ అ వణక;చున` అ
ప(fPన bటBల; బµగ ేయ మ . 3  పKజలక; వ కSనారమ ల;
ేZిJV తల;నటB
6 ేయ మదమ ను మక; xK%SంAJV 4 సతమ
"!తN మ ఎJN పటBCట?r యందు భయభక;Nల;గల9ా#SI 9,క ధ జమ "Ad
య Tx`వ.(Z2ల.) 5  1ిKయ ల; V¹AంపబడనటB
6  క;(fేత నను`
రfంA Txక;తN ర!మ 4 6 తన ప#Sదz తడ" ేవడ మట PAd
య Tx`డ TEను పKహ#Sªంెదను Ì2?మ ను పంA12టMCదను సుÅతp లkయను
>1ింెదను. 7 %Sలదు Tx మనÌLª Tx ఎâాKPమ Txక; hర¯ాNణమ
యx Tx #ాజదండమ . 8 ¹యబ TEను ాళØ
6 కడగ ను పæç6 మ
ఎోమ ]ద Tx ెప Vస#S9Eయ దును Óి>ÌిN య, నను`గ#Sd
ఉxqహధ "ేయ మ . 9 Åటగల పటC ణమ లk"I నT:`వడ డ"
వను? ఎోమ లk"I నT:`వడ న(f1ించును? 10 ే9ా, వ మమ 4
VడTx(fయ Tx`వ గx? ే9ా, మ ZLనలకcడ వ బయల;ేరFట మ"

య Tx`వ గx? 11 మనుషpల స}యమ వరÍమ శతpKవలను
జPంచుటక; మక; స}యమ దయ ేయ మ . 12 ేవ" వలన ¤మ
&రారమ ల; జ#S%Sంెదమ మ శతpKవలను అణగొKక;9ాడ ఆయTE.
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1 ే9ా, Tx nఱÃ ఆలIంపమ Tx ాKరÍనక; ెV±గ¶ మ 2 Tx ాKణమ
తల6 (fల6%ా భగంతమ లనుం(f క; nఱÃ 12టC BచుTx`ను TEను
ఎకలనంతPQతNPన ండ12ౖIనను` ఎIం చుమ . 3 వ Txక;
ఆశ\యమ %ా నుంట-". శతpKవలPQదుట బలన Åట%ానుంట-V 4
య గయ గమ ల; TEను  గ (xరమ లk "వZింెదను  #?కల xటBన
xగ ందును (Z2ల.) 5 ే9ా, వ Tx nÖక;బడల నం%§క#SంA య Tx`వ
 Txమమ నందు భయభక;Nల;గల9ా#S ¯ా సÍ ~మ వ Txకనుగ\¨©ంA
య Tx`వ. 6 #ాàనక; º#ాయ వ కల;గజ³య దువ %ాక అత"
సంవతqరమ ల; తరతరమ ల;గడచును %ాక. 7 ేవ" స"`¥" అతడ
"రంతరమ "వZించును %ాక అత" ాాడట?r కృాసతమ లను "య!ం
చుమ . 8 ననమ Tx nÖక;బడలను TEను ె>6ంచు నటB
6  Txమమ ను
"తమ ×#N Sంెదను.
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1 Tx ాKణమ ేవ" నమ 4" మనమ %ా ఉన`. ఆయనవలన Txక; రmణ
కల;గ ను. ఆయTE Tx ఆశ\యదుర¶ మ ఆయTE Tx రmణకర 2 ఎతN Pన TxÅట

ఆయTE, TEను అంత%ా కద>ంప బడను. ఎTx`ళØ
6 ]రF ఒక"12ౖబడదురF? 3
ఒరFగ చున` %డను పడబ¢వ కంెను ఒకడ పడ ోKయ నటB
6 ] రందరF
ఎTx`ళØ
6 ఒక" పడ ోKయ చూచుదురF? 4 అత" ఔన`తమ నుం(f అత"
పడోKయ ట³ 9ారF ఆలkAంచుదురF అబదz మడట 9ా#SI సంషమ 9ారF
తమ T°ట- భవచనమ ల; పల;క;చు అంత రంగమ లk దూÌించుదురF.
(Z2ల.) 5 Tx ాKణమ, ేవ" నమ 4" మనమ %ా నుండమ ఆయన
వలనTE Txక; "#§mణ కల;గ చున`. 6 ఆయTE Tx ఆశ\యదుర¶ మ Tx
రmణx¥xరమ Tx ఎతN Pన Åట ఆయTE, TEను కద>ంపబడను. 7 Tx రmణక;
Tx మ¨©మక; ేవ(ే ఆ¥xరమ . Tx బలన ఆశ\యదుర¶ మ Tx యశ\యమ
ేవ"యంే య న`. 8 జనుల#ా, PQల6పడ ఆయనయందు న!్మక
య ంచు(f ఆయన స"`¥" ] హృదయమ ల; క;మ4#Sంచు(f ేవడ
మనక; ఆశ\యమ .(Z2ల.) 9 అల;uలsౖన9ారF వట-C ఊ1ి#SPQ య Tx`రF.
ఘనులsౖన9ారF మయస రపల; xKసులk 9ారందరF ే>వదురF వట-C
ఊ1ి#Sకన` అలకన%ా ఉTx`రF 10 బలxరమందు న!్మకయ ంచక;(f
ోచునుటేత గర పడక;(f ధనమ ¨¼Adనను x"" లm12టCక;(f. 11
బలమ తనద" ఒక మరF ేవడ Z2లVెdను #?ండ మరFల; ఆ మట
Txక; Vనబ(ెను. 12 పKభ 9ా, మనుషpలకంద#SI 9ా#S 9ా#S I\యల పన 9E
పKJఫల!చుdచుTx`వ. ా%ా కృపచూపటయ .
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1 ే9ా, Tx ేవడవ 9E, 9Eక;వTE "ను` 9:దక;దును 2  బలమ ను 

పK´µవమ ను చూడవలsన" ప#Sxzలయమందు TE T:ం ఆశ తటBC క"
12ట-Cయ Tx`ను. ళØ
6 లకPQం(fయ న` ేశమందు Tx ాKణమ రక;
తృషÞ %t"య న` ] ఆశేత "ను` చూడవలsన" Tx శ#§రమ
కృhంచుచున`. 3  కృప yవమ కంటM ఉతN మమ Tx 12దవల; "ను`
సు
N Jంచును. 4 Tx మంచమ ]ద "ను` జj®పకమ ేZి" #ాJK
జjమ లయందు "ను` ¥x"ంచునపడ 5 \వ దడ Txక; ొరIనటB
6 %ా
Tx ాKణమ తృ1ిN ందుచున` ఉతq¨©ంచు 12దవల Tx T°రF "ను`గ#Sd
%ానమ ేయ చున` 6 ా%ా Tx yVతాలమంతయ TEలగ న "ను`
సు
N Jంెదను  Txమమ నుబట-C Tx ేతpలsెNదను. 7 వ Txక; స}యక;డ9:ౖ
య ంట-V  #?కల xటBన శరణ జAd ఉxqహధ " ేZ2దను. 8 Tx ాKణమ
"ను` అంట- 9:ంబ(fంచుచున`  క;(fేP నను` ఆదునుచున`. 9 Tx
ాKణమ ను నhంపజ³యవలsన" 9ారF x" 9:దక;చుTx`రF 9ారF భ! I\ం
bట6 క; %SవదురF 10 బలన ఖడ¶ మ నక; అపu%SంపబడదురF
నకలాలగ దురF. 11 #ాà ేవ"బట-C సంÌించును. ఆయనడ"
పKమణమ ేయ పKJ9ాడను అJశPల;
6 ను అబదz మ లడ9ా#S T°రF
మయబడను.
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1 ే9ా, TEను nఱÃ 12టC%ా Tx మనV ఆలIంపమ శతpKభయమ నుం(f Tx
ాKణమ ను ాాడమ . 2 ×డేయ 9ా#S క;టKనుం(f దుషC I\యల; ేయ 9ా#S
అల6 #Sనుం(f నను` xచుమ 3 ఒకడ కJN I పదును 12టC BనటB
6 9ారF తమ

Txల;క లక; పదును 12టC BదురF. 4 యxరÍవంతpలను టC వలsన" xటMౖన
సÍ లమ లలk ేదుమటలను బµణమ ల;%ా సం¥ంచుదురF.9ారF
భయ¤!య లక అక¯ా4తp
N %ా 9ా#S"టMC దరF 5 9ారF దు#ాలkచన
దృఢపరచుందురF xటB%ా ఉరFల TUడi టక; ãAంచునుచు మనలను
ఎవరF చూెదర" ెపందురF. 6 9ారF దుషC I\యలను ె>Zినుటక;
పKయJ`ం తpరF 9:దI 9:దI ఉాయమ ZిదzపరచుందురF పKJ9ా"
హృదయంతరంగమ అ%ాధమ . 7 ేవడ బµణమ  9ా#S" టBCను 9ారF
ఆకZి4కమ %ా %ాయపరచబ(ెదరF. 8 9ారF కcలsదరF 9ారF కcల;టక; 9ా#S
Txల;³ ారణమ . 9ా#S" చూచు9ారందరF తల ఊచుదురF 9 మనుషpలందరF
భయమ క>%S ేవ" ార మ ల; ె>యజ³య దురF ఆయన ారమ ల;
చక%ా ãAంచు ందురF 10 Jమంతpల; PQ9ానుబట-C సంÌించుచు
ఆయన శరణ జెdదరF యxరÍహృదయ లందరF అJశPల;
6 దురF.
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1 ే9ా, Zీãనులk మనమ %ానుండట క; సు
N J ె>6ంచుటä క; nÖక;బ(f
ె>6ంపవలZియ న`. 2 ాKరÍన ఆలIంచు9ా(x, సర శ#§రFల; ±దw క;
వెdదరF 3 Tx]ద ¹పబ(fన ోషమ ల; భ#Sంపజjల"V మ అJక\మమ ల
"!తN మ 9E ాKయhdతN మ ేయ దువ. 4  ఆవరణమ లలk
"వZించునటB
6 వ ఏరuరచు" ేరFdను9ాడ ధనుడ 
ప#Sxzలయమ ేత  మంరమ లk" ¤ల;ేత ¤మ తృ1ిN ంెదమ . 5
మక; రmణకరN 9:ౖన ే9ా, భగంతమ ల "9ాసులకంద#SI" దూర

సమ దKమ ]దనున` 9ా#SI" ఆశ\యన 9ా(x, వ J"బట-C
కరI\యలేత మక; ఉతN ర!చుd చుTx`వ 6 బలమ TE న(fకటBC%ా
కటBC"న9ా(ై తన శINేత పర తమ లను ZిÍ రపరచు9ాడ ఆయT: 7 ఆయTE
సమ దKమ ల షను 9ాట- తరంగమ ల షను అణచు9ాడ జనమ ల
అల6 #S" చల6రFd9ాడ. 8  సూచక I\యలను చూA గంత "9ాసుల;ను
భయపడదురF ఉదయ ¯ాయంతKమ ల ఉతuతp
N లను వ సంష
భ#Sతమ ల;%ా ేయ చుTx`వ. 9 వ భ!" ద#SîంA x"
తడపచుTx`వ x"I మహైశ రమ కల;గజ³య చుTx`వ ేవ" న
ళ6  "ం(fయ న` వ భ!" అటB
6 ZిదzపరAన తరF9ాత 9ా#SI
¥xనమ దయేయ చుTx`వ. 10 x" దుక;లను V¯ాNరన ళ6  త(f1ి
x" గ"మలను చదును ేయ చుTx`వ. 9ాన జల;
6 లేత x""
పదునుేయ చుTx`వ అ nల?తN%ా వ x" Txర ంచుచుTx`వ. 11
సంవతqరమ ను  దయI#§టమ ధ#Sంపజ³Zియ Tx`వ  జjడల; ¯ారమ
9:దజల;
6 చున`V. 12 అడV áడల; ¯ారమ Aలక#Sంచుచున`V ండల;
ఆనందమ ను న(fకటBC%ా ధ#Sంచు" య న`V. 13 పAdకపటB
6 మందలను
వసN మ వలs ధ#SంAయ న`V. లkయల; ససమ ల కపuబ(fయ న`V
అ"`య సంషధ " ేయ చున`V అ"`య %ానమ ేయ చున`V.
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1 సర లkక"9ాసుల#ా, ేవ"గ#Sd సంష %§తమ ాడ(f. ఆయన
TxమపK´µవమ ×#N Sంచు(f 2 ఆయనక; పK´µవమ ఆ#1ింA ఆయనను

¯NJKంచు(f 3 ఈలగ ేవ"I ¯NతKమ ె>6ంచు(f.  ారమ ల; ఎం
కరనV  బలJశయమ నుబట-C  శతpKవల; లaం%S  ±దw క;
వెdదరF 4 సర లkకమ క; నమస#SంA "ను` ×#N Sంచును 
Txమమ నుబట-C "ను` ×#N Sంచును.(Z2ల.) 5 ేవ" ఆశdరారమ లను చూడ
రం(f నరFలPQడల ఆయన జ#S%Sంచు ారమ లను చూడ%ా ఆయన కరF(ై
య Tx`డ. 6 ఆయన సమ దKమ ను ఎం(fన భ!%ా జ³Z2ను జనుల;
ా>నడకే xట-#S. అకడ ఆయనయందు ¤మ సంÌింAJVు. 7 ఆయన
తన ప#ాక\మమ వలన "తమ ఏల;చుTx`డ? అనజనుల]ద ఆయన తన
దృÌిC య ంAయ Tx`డ. ోKహÑల; తమ 4 xమ ¨¼Adంచున తగదు.(Z2ల.) 8
జనమ ల#ా, ప ేవ" సను`Jంచు(f %tపu స రమ  ఆయన ×#N S
V"1ించు(f. 9 yవాKపNలను%ా మమ 4ను కల;గజ³య 9ాడ ఆయTE ఆయన
మ ాదమ ల; కదల"యడ. 10 ే9ా, వ మమ 4ను
ప#S>ంAయ Tx`వ. 9:ం(f" "ర4లమ ేయ #§J%ా మమ 4ను "ర4ల;లను
ేZియ Tx`వ. 11 వ బంºగృహమ లk మమ 4 ఉంAJV మ
నడమ ల]ద %tపu´µరమ 12ట-CJV. 12 నరFల; మ T:JN]ద ఎక;నటB
6
ేZిJV ¤మ "పలలkను ళ6 లkను ప(fJVు అPనను వ
సమృz గలbట-I మమ 4 ర1ిuంA య Tx`వ. 13 దహనబల;లను ¬Zి"
TEను  మంరమ లk"I వెdదను. 14 Txక; శ\మ క>%Sనపడ Tx 12దవల;
ప>Iన nÖక;బడలను Tx T°రF వAంAన nÖక;బడలను TEను క;
ె>6ంెదను 15 టäC ళ6 ను ధూపమ ను \V న %tఱÃ లను ¬Zి" క;
దహనబల;ల; అ#Suంెదను. ఎదుwలను తp¤కలను అ#Suంెదను.(Z2ల). 16

ేవ"యందు భయభక;Nల;గల9ారల#ా, ]రందరF వAd ఆలIంచు(f ఆయన
Txరక; ేZిన ారమ లను TEను V" 1ింెదను. 17 ఆయనక; TEను
nఱÃ 12ట-CJ" అప(ే Tx T°ట W\ష¡న ×రNన య ం(ెను. 18 Tx హృదయమ లk
TEను ాపమ ను లmమ ేZిన PQడల పKభ వ Tx మనV Vనకవను. 19
"శdయమ %ా ేవడ Tx మనV అం%§క#SంA య Tx`డ ఆయన Tx Vజj®పన
ఆలIంAయ Tx`డ 20 ేవడ Tx ాKరÍనను KZి9Eయలదు Tx±దw నుం(f
తన కృపను ¾ల%Sంపలదు; ఆయన సను`Jంపబడను %ాక.
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1 భ!]ద  మర¶ మ ె>యబడనటB
6 ను అనజనులంద#Sలk  రmణ
ె>యబడనటB
6 ను 2 ేవడ మమ 4ను కరFణÝంA మమ 4ను ఆర ంచును
%ాక ఆయన తన మ ఖాంJ మ]ద పKాhంపజ³య ను %ాక.(Z2ల.) 3 ే9ా,
పKజల; "ను` సు
N JంచుదురF %ాక. పKజలందరF "ను` సు
N JంచుదురF %ాక.
Txయమ నుబట-C వ జనమ లక; ¬రFu ¬రFdదువ భ!]దనున`
జనమ లను ఏలsదవ.(Z2ల.) 4 జనమ ల; సంÌించుచు ఉxqహధ "
ేయ ను %ాక 5 ే9ా, పKజల; "ను` సు
N JంచుదురF %ాక. పKజలందరF "ను`
సు
N JంచుదురF %ాక. 6 అపడ భ! x" ఫలమ >చుdను ేవడ మ
ేవడ మమ 4ను ఆర ంచును. 7 ేవడ మమ 4ను ºVంచును
భగంత "9ాసులందరF ఆయనయందు భయభక;Nల; "ల;పదురF.
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1 ేవడ లచును %ాక ఆయన శతpKవల; ెద#SవదురF %ాక ఆయనను
ే Ìించు9ారF ఆయన స"`¥నుం(f ా#S వదురF %ాక. 2 గ
ెదర%tటC బడనటB
6 వ 9ా#S" ెదర%tటBCమ అ%S`I నమ కరFగ నటB
6
భIN¨ßనుల; ేవ" స"`¥I కర%S నhంచుదురF %ాక. 3 Jమంతpల;
సంÌించుదురF %ాక 9ారF ేవ" స"`¥" ఉల6 ZించుదురF %ాక 9ారF
మహxనందమ ందుదురF %ాక 4 ేవ"గ#Sdాడ(f ఆయన
Txమమ నుబట-C ¯NతK %ానమ ేయ (f 9ాహనI అరణమ లలk
పKయణమ ేయ ేవ"రక; ఒక #ాజమర¶ మ ేయ (f PQ9ా అను
ఆయన Txమమ నుబట-C ఆయన స"`¥" పKహ#Sªంచు(f. 5 తన
ప#Sxzలయమందుండ ేవడ, తం(fK ల" 9ా#SI తం(fKయ Vధవ#ాండKక;
TxయకరN య T:ౖ య Tx`డ 6 ేవడ ఏాంగ లను సం¯ారFల;%ా
ేయ 9ాడ. ఆయన బం¥ంపబ(fన9ా#S" V(f1ింA 9ా#S" వ#Szల6 జ³య 9ాడ
VWా సఘతక;ల; "రè లేశమందు "వZించుదురF. 7 ే9ా, వ 
పKజలమ ందర బయల;ే#Sనపడ అరణమ లk వ పKయణమ ేZినపడ
(Z2ల.) 8 భ! వణ?ను ేవ" స"`¥" అంత#Smమ గ జj#?ను ఇWా\Pల;
ేవడగ ేవ" స"`¥" ఆవ> ZీTxP కం1ింెను. 9 ే9ా, 
¯ా సÍ ~మ ]ద వ వరªమ సమృz %ా క;#S1ింAJV అ అలZియ ండ%ా
వ x"" బలపరAJV. 10  సమహమ x"లk "వZించును ే9ా, 
అనుగ\హమ ేత ºనులక; సదుాయమ కల;గజ³ZిJV. 11 పKభ వ మట
Z2లVచుdచుTx`డ x"" పKకట-ంచు ZీN ల; %tపu Z2ౖనమ %ా ఉTx`రF. 12 ZLనల
#ాàల; ా#SPQదరF ా#SPQదరF ఇంట ">Aన ోపడ¯మ 4

పంచునును. 13 %tఱÃ ల ొడ6మధను ]రF పండన%ా గ వ ల #?కల;
9:ం(f కపuబ(fనటB
6 న` 9ాట- PÀ?ల #?కల; పచd" బం%ారF కపu
బ(fనటBCన`. 14 సర శక;Nడ అకడ #ాàలను ెదర%tట-C నపడ సలk4ను]ద
¨©మమ క;#SZినటµ6PQను. 15 బµాను పర తమ ేవపర తమ బµాను
పర తమ hఖరమ ల;గల పర తమ . 16 hఖరమ ల;గల పర తమ ల#ా,
ేవడ "9ాసమ %ా ÅరFన` ండను ]#³ల ఓరచూపల; చూచుచుTx`రF?
PQ9ా "తమ అందులkTE "వZించును. 17 ేవ" రథమ ల;
సహసKమ ల; సహసKసహసKమ ల; పKభ వ 9ాట-లk నుTx`డ ZీTxP
ప#Sదz నటBC ఆ ండ ప#Sదz మPQను. 18 వ ఆ#హణJV
పటC బ(fన9ా#S" ెరపటBC" JV మనుషpలేత వ ానుకల;
¬Zి"య Tx`వ. PQ9ా అను ేవడ అకడ "వZించునటB
6
VWా సఘతక;లేత స¨©తమ వ ానుకల; ¬Zి " య Tx`వ. 19
పKభ వ సు
N JTUందును %ాక అనునమ ఆయన మ ´µరమ
భ#SంచుచుTx`డ ేవ(ే మక; రmణకరN PQ య Tx`డ. 20 ేవడ మ
పmమ న పరÞరmణ కల;గజ³య ేవ(ై య Tx`డ మరణమ త1ిuంచుట
పKభ 9:ౖన PQ9ా వశమ . 21 ేవడ "శdయమ %ా తన శతpKవల తలల;
పగ ల %tటBCను. మనక ోషమ ల; ేయ 9ా#S 9:ండKకల;గల న(f T:JN"
ఆయన పగ ల%tటBCను. 22 పKభ వ Z2లVAdనేమన%ాTEను బµానులkనుం(f
9ా#S" ర1ిuంెదను అ%ాధ సమ దKమ లలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంెదను. 23 9ా#S
రకN మ లk వ  ాదమ మ ంచుదువ  శతpKవల;  క;కల Txల;కలక;
´µగమగ దురF. 24 ే9ా,  గమనమ ను ప#Sదz సÍ లమ నక; వ Tx

#ాజగ ేవ" గమనమ ను 9ారF చూA య Tx`రF. చుటBCను కనకల;
తంబ రల; 9ాPంచుచుండ%ా 25 ×రNనల; ాడ9ారF మ ందర నడA#S.
తంJ9ాదమ ల; 9ాPంచు9ారF 9:నుక వెdదరF. 26 సమజమ లలk ేవ"
సు
N Jంచు(f ఇWా\Pల;లkనుం(f ఉద»VంAన9ారల#ా, పKభ వను సు
N Jంచు(f.
27 క"షp
¡ డగ బ¿Tx]ను అను, 9ా#S P>క అచdట నుTx`డ. యx
అ¥పతpల ప#S9ారమచdట నున` జ?బలcను అ¥పతpల;ను నâాN>
అ¥పతpల;ను ఉTx`రF. 28  ేవడ క; బలమ కల;గ
"య!ంAయ Tx`డ. ే9ా, వ మరక; ేZినx"" బలపరచుమ 29
PQరషలమ లk"  ఆలయమ నుబట-C #ాàల;  ±దw క; ానుకల;
ెెdదరF. 30 #?ల6 ;లk" మృగమ ను ఆబ¢తpల గ ంపను దూడలవంటజనమ ల;ను లaం%S, 9:ం(f క(öi లను ెచుdనటB
6 %ా 9ాట-" గw ంపమ
కలహ1ిKయ లను ఆయన ెదర%tట-C య Tx`డ. 31 ఐగ పNలkనుం(f పK¥xనుల;
వెdదరF కcÌీయ ల; ేవ"తటBC తమ ేతpల; xచు" పరF%?JNవెdదరF.
32 భ#ాజమ ల#ా, ేవ"గ#Sd ాడ(f పKభ వను ×#N Sంచు(f.(Z2ల.) 33
అTx%ానున` ఆాWాాశ9ాహన క;9ా"" ×#N Sంచు(f ఆయన తన స రమ
Vనబడజ³య ను అ బలన స రమ . 34 ేవ"I బలJశయమ
Tx#1ించు(f మ¨©¹న`తp(ై ఆయన ఇWా\Pల;]ద ఏల; చుTx`డ
అంత#Smమ న ఆయన బలJశయమ న` 35 తన ప#Sదz సÍ లమ లలk
ేవడ కరFడ ఇWా\Pల; ేవ(ే తన పKజలక; బలప#ాక\మ మ ల
ననుగ\¨©ంచుచుTx`డ ేవడ సు
N JTUందును %ాక.
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1 ే9ా, జలమ ల; Tx ాKణమ ]ద రF6చున`V నను` రfంపమ . 2 "ల;క
Pయ" అ%ాధన ొంగ ఊëలk TEను %SవచుTx`ను అ%ాధ
జలమ లలk TEను గబ(fయ Tx`ను వరదల; నను` మ ంA9Eయ చున`V. 3
TEను nఱÃ 12టC Bటేత అలZియ Tx`ను Tx %tంతpక PQం(fPQను Tx
ేవ"రక; క"12టC Bటేత Tx కను`ల; öణÝంAPQను. 4 "#S`!తN మ %ా
Tx]ద పగపటBC9ారF Tx తల9:ండKకలకంటM V¯ాNరమ %ా ఉTx`రF
అబదz మ నుబట-C Txక;శతpKవలsౖ నను` సంహ#Sంప %రF9ారF అTEక;ల; TEను
ోచున"x"" TEను ఇచుdనవలZి వెdను. 5 ే9ా, Tx బ z ¨ßనత క;
ె>ZLయ న` Tx అప#ాధమ ల; క; మరF%?rనV ావ. 6 పKభ 9ా,
Z2ౖనమ లక¥పJవగ PQ9ా, రక; క"12టC Bను9ా#SI Txవలన Zిగ¶
కల;గ "యక;మ ఇWా\Pల; ే9ా, "ను` 9:దక;9ా#S" Txవలన
అవమనమ TUంద "యక;మ . 7  "!తN మ TEను "ందTUంన9ాడT:ౖJ"
 "!తN మ Zిగ¶ Tx మ ఖమ ను క12uను. 8 Tx సదరFలక; TEను
అనుడT:ౖJ" Tx త>6 క;మరFలక; పరFడT:ౖJ". 9  Pంట-"గ#Sdన ఆసIN
నను` భfంAయ న` "ను` "ంంAన9ా#S "ందల; Tx]ద ప(fయ న`V.
10 ఉప9ాసమ ం(f TEను క`రF Vడవ%ా అ Txక; "ంxసuదమPQను. 11
TEను %T:పటC వసN మ %ా కటBC"నపడ 9ా#SI }¯ాసuదుడT:ౖJ". 12
గ మ4మ లలk కcరFdండ9ారF నను`గ#Sd మట లడందురF
xKగ బ¢తpల; నను`గ#Sd ాటల; ాడదురF. 13 PQ9ా, అనుకcల

సమయమ న TEను "ను` ాK#SÍంచుచుTx`ను. ే9ా, 
కృాబµహÑళమ నుబట-C  రmణ సతమ నుబట-C Txక;తN ర!మ 4. 14 TEను
%Sక;ండ ఊëలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ Tx పగ9ా#SేJలkనుం(f
అ%ాధజలమ లలkనుం(f నను` త1ిuంచుమ . 15 ట-వరదల; నను`
మ ంచ"యక;మ అ%ాధసమ దKమ నను` !ంగ"యక;మ గ ంట నను`
!ంగ"యక;మ . 16 PQ9ా,  కృప ఉతN మత మ నుబట-C Txక; ఉతN ర
!మ 4  9ాతqలబµహÑళతనుబట-C TxతటBC JరFగ మ . 17  ZLవక;"I
Vమ ఖుడ9:ౖ య ండక;మ TEను ఇబËంలkనుTx`ను త ర%ా Txక;
ఉతN ర!మ 4. 18 Tx±దw క; స]1ింA నను` V¹Aంపమ . Tx
శతpKవలను చూA నను` V(f1ింపమ . 19 "ందయ Zిగ¶ ను అవమనమ ను
Txక; క>%?న"క; ె>Zియ న`. Tx V#ధులందరF క; కనబడచుTx`రF.
20 "ందక; Tx హృదయమ బదw లPQను TEను బహÑ%ా కృhంAయ Tx`ను
కరFణÝంచు9ా#Sరక; క"12టC Bంట-"%ా" PQవ రFను లకP#S.
ఓxరFd9ా#Sరక; క"12టC Bంట-"%ా" PQవరFను ాన#ా#?r#S. 21 9ారF ేదును
Txక; ఆ}రమ %ా 12ట-C#S Txక; ద1ిuPQనపడ Aరకను xKగ"Ad#S. 22 9ా#S
´¢జనమ 9ా#SI ఉ#S%ా నుండను %ాక 9ారF "ర»య లsౖ య న`పడ అ
9ా#SI ఉ#S%ా నుండను %ాక. 23 9ారF చూడకవనటB
6 9ా#S కను`ల; *కటకమ 4ను %ాక 9ా#S నడమ లక; ఎడెగ" వణక; పట-C ంచుమ . 24 9ా#S]ద
 ఉగ\తను క;మ4#Sంచుమ  Åా%S` 9ా#S" పటBCనును %ాక 25 9ా#S
ాæçమ ాడవను %ాక 9ా#S గ (xరమ లలk ఎవడను ఉండకవను %ాక 26
వ nJN న9ా"" 9ారF తరFమ చుTx`రF వ %ాయపరAన9ా#S 9Eదనను

Vవ#SంచుచుTx`రF. 27 ోషమ ]ద ోషమ 9ా#SI తగ ల"మ 4  J 9ా#SI
అందయక;మ . 28 yవగ\ంథమ లkనుం(f 9ా#S 1LరFను తpడప 12టC Bమ
Jమంతpల పట«C లk 9ా#S 1LరFల; 9ాKయక;మ . 29 TEను బµధప(fన9ాడT:ౖ
9ాక;లపడచుTx`ను ే9ా,  రmణ నను` ఉదz #Sంచును %ాక. 30 ×రNనల
TEను ేవ" Txమమ ను సు
N Jంెదను కృతజ® xసు
N తpల TETxయనను
ఘనపరెదను 31 ఎదుwకంటMను, మ 4ల;ను (ెకల;నుగల Å(ె కంటMను అ
PQ9ాక; 1ీKJకరమ 32 బµధపడ9ారF x" చూA సంÌించుదురF
ేవ" 9:దక;9ారల#ా, ] ాKణమ ెపu#Sల6 ;ను %ాక. 33 PQ9ా ద#SదKుల
nఱÃ ఆలIంచు9ాడ ఖ?దులk నుంచబ(fన తన 9ా#S" ఆయన తృణ÷క#Sంచు
9ాడ ాడ. 34 భమాశమ ల; ఆయనను సు
N Jంచును %ాక
సమ దKమ ల;ను 9ాట-యందు సంచ#Sంచు సమసN మ ను ఆయనను
సు
N Jంచును %ాక. 35 ేవడ Zీãనును రfంచును ఆయన యx
పటC ణమ లను కట-C ంచును జనుల; అకడ "వZింెదరF అ 9ా#Sవశమగ ను.
36 ఆయన ZLవక;ల సంxనమ x"" స తంJKంచు నును ఆయన
Txమమ ను 1LK!ంచు9ారF అందులk "వ ZింెదరF.
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1 ే9ా, నను` V(f1ించుటక; త ర%ా రమ 4 PQ9ా, Tx స}యమ నక;
త ర%ా రమ 4. 2 Tx ాKణమ ¬య%రF9ారF Zిగ¶ ప(f
అవమనnందుదురF%ాక. Txక; ×డేయ%రF9ారF 9:నుకక; మÈ6 ంపబ(f
Zిగ¶ TUందుదురF %ాక. 3 ఆ} ఆ} అ" పల;క;9ారF తమక; క>%Sన

అవమనమ ను చూA Vస4య nందు దురF%ాక 4 "ను` 9:దక;9ారందరF
"ను`గ#Sd ఉతq¨©ంA సంÌించుదురF %ాక.  రmణను 1LK!ంచు9ారందరF
ేవడ మ¨©మపరచబడను %ాక అ" "తమ ెపందురF %ాక. 5 TEను
శ\మల ాలsౖ ºనుడT:ౖJ" ే9ా, నను` రfంచుటక; త రప(f రమ 4 Txక;
స}యమ 9E TxరmణకరN వ 9E PQ9ా, ఆలసమ ేయక;].
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1 PQ9ా, TEను  శరణ జAd య Tx`ను. నT:`న`డను
Zిగ¶ పడ"యక;మ . 2  J"బట-C నను` త1ిuంపమ నను` V(f1ింపమ
 ెV ±%S¶ నను` రfంపమ . 3 TEను "తమ చుdనటB
6 Txక;
ఆశ\యదుర¶ మ %ా ఉండమ Tx Wørలమ Tx దుర¶ మ 9E వ నను` రfంప
"శdPంAయ Tx`వ. 4 Tx ే9ా, భIN¨ßనుల ేJలkనుం(f నను` రfం
పమ . ×డ ేయ 9ా#S పటBCలkనుం(f బలxరF" పటBCలkనుం(f నను`
V(f1ింపమ . 5 Tx పKభ 9ా PQ9ా, Tx "#§mణxసuదమ 9E
బµలమ నుం(f Tx ఆశ\యమ 9E. 6 గర»9ాZిT:ౖన nదల;" 9E Txక;
ాKపక;డ9:ౖ య ంట-V త>6 గర»మ నుం(f నను` ఉద»Vంపజ³Zిన9ాడవ 9E
"ను`గ#Sd TEను "తమ సు
N J%ానమ ేయ దును. 7 TEను అTEక;లక; ఒక
Vంత%ా ఉTx`ను అPనను Txక; బలన ఆశ\యమ 9E. 8  ×#N Sను 
పK´µవవరÞనను నమంతయ Tx T°రF "ం(fయ న`. 9 వృxzపమందు
నను` VడTxడక;మ Tx బలమ öణÝంAనపడ నను` Vడవక;మ . 10 Tx
శతpKవల; నను`గ#Sd మటలడను చుTx`రF Tx ాKణమ రక;

ంAయ న`9ారF కc(f ఆలkచన ేయ చుTx`రF. 11 ేవడ 9ా"" V(fెను
త1ిuంచు9ా#?వరFను లరF 9ా"" త#S! పటBCను(f అ"
9ారనునుచుTx`రF. 12 ే9ా, Txక; దూరమ %ా ఉండక;మ . Tx ే9ా, Tx
స}యమ నక; త రప(f రమ 4 13 Tx ాKణV#ధుల; Zిగ¶ ప(f నhంచుదురF
%ాక. Txక; ×డేయ ¸చు9ారF "ందాలsౖ మన భంగమ TUందుదురF%ాక. 14
TEను ఎల6 పడ "#§fంతpను TEను మ#S PQక;వ%ా "ను` ×#N Sంతpను 15 
J"  రmణను Tx T°రF నల6 Vవ#Sంచును అV Txక; ఎన`శకమ ావ.
16 పKభ 9:ౖన PQ9ా±క బలవxరమ లను బట-C TEను వ#SÞంప
nదల;12టMCదను  J"మతK¤ TEను వ#SÞంెదను. 17 ే9ా, బµలమ నుం(f
వ Txక; బ¢¥ంచుచు వAdJV ఇంతవరక;  ఆశdరారమ ల; TEను
ెల;పచుTE వAdJ". 18 ే9ా, వచుdతరమ నక;  బµహÑబలమ ను
గ#Sdయ పటC బ¢వ9ా#Sకంద#SI  W)రమ ను గ#Sdయ TEను
ె>యజ?పనటB
6 తల T:రZి వృదుzT:ౖయ ండ వరక; నను` Vడవక;మ . 19
ే9ా,  J మ}ాశమంత ఉన`తన %tపu ారమ ల; ేZిన ే9ా, 
¯ాట-PQన 9ా(ెవడ? 20 అTEకన కSనబµధలను మక; కల;గజ³Zిన 9ా(x,
వ మరల మమ 4 బKIంెదవ భ!±క అ%ాధ సÍ లమ లలkనుం(f
వ మరల మమ 4 లవT:ెNదవ. 21 Tx %tపuతనమ ను వృz ేయ మ Tx
తటBC మర> Txక; T:మ4 కల;గజ³య మ 22 Tx ే9ా, TEనుకcడ 
సతమ నుబట-C స రమండల 9ాదమ  "ను` సు
N Jంెదను ఇWా\Pల;
ప#Sదz ే9ా, Zిx#ా "ను` ×#N Sంె దను. 23 TEను "ను` ×#N Sంచునపడ Tx
12దవల;ను వ V¹AంAన Tx ాKణమ ను "ను`గ#Sd ఉxqహధ "

ేయ ను. Txక; ×డ ేయ¸చు9ారF Zిగ¶ ప(fయ Tx`రF 24 9ారF
అవమనమ ంయ Tx`రF ా%ా Tx Txల;క నల6  J" వ#SÞంచును.
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1 ే9ా, #ాàనక;  TxయVధులను #ాజక;మరF"I  J"
ె>యజ³య మ . 2 J"బట-C  పKజలక;ను TxయVధులనుబట-C శ\మ TUంన
 9ా#SI" అతడ Txయమ ¬రFdను. 3 J"బట-C పర తమ ల;ను
Aన`ండల;ను పKజలక; T:మ4 పట-C ంచును. 4 పKజలలk శ\మTUందు9ా#SI
అతడ Txయమ ¬రFdను áదల 1ిల6లను రfంA బµధ12టC B9ా#S"
నలగ%tటBCను. 5 సూరFడ "ల;చునంత ాలమ చందుKడ
"ల;చునంతాలమ తరమ ల"`టను జనుల; యందు భయభక;Nల;
క>%Sయ ందురF. 6 గ(fi ÅZిన áట-]ద క;#Sయ 9ానవలsను భ!" తడప
మంA వరªమ వలsను అతడ Vజ యమ ేయ ను. 7 అత" నమ లలk
Jమంతpల; వ#Szల6 ;దురF చందుKడ లకవవరక; ³మవృz కల;గ ను. 8
సమ దKమ నుం(f సమ దKమ వరక; యఫKట«సున nదల;"
భగంతమ లవరక; అతడ #ాజమ ేయ ను. 9 అరణ9ాసుల; అత"I
లkబడదురF. అత" శతpKవల; మను` Tx?దరF. 10 త#§ªషp #ాàల; º పమ ల
#ాàల; కపuమ ె>6ంె దరF ÌLబ#ాàల;ను Z2బµ#ాàల;ను ానుకల; ¬Zి"
వెdదరF. 11 #ాàలందరF అత"I నమ¯ారమ ేZ2దరF. అనజనులందరF
అత" ZLVంెదరF. 12 ద#SదKుల; nఱÃ 12టC%ా అతడ 9ా#S" V(f1ించును.
ºనులను "#ా¥xరFలను అతడ V(f1ించును. 13 "రF1Lదలయందును

áదలయందును అతడ క"క #Sంచును áదల ాKణమ లను అతడ రfంచును
14 కపట బలxరమ లనుం(f అతడ 9ా#S ాKణ మ ను V¹Aంచును. 9ా#S
ాKణమ అత" దృÌిC I 1ిKయమ %ా ఉండను. 15 అతడ AరంyVయగ ను, ÌLబ
బం%ారమ అత"I ఇయబడను. అత" ³మమ న?r జనుల; "తమ ాKరÍన
ేయ దురF నమంతయ అత" గడదురF. 16 ేశమ లkను పర త
hఖరమ ల]దను సస సమృz కల;గ ను x" పంట లsబµT°ను వృmమ లవలs
xండవమడ చుండను TEల] పAdకవలs పటC ణసుÍల; ేజ#Sల6 ;దురF. 17
అత" 1LరF "తమ "ల;చును అత" Txమమ సూరFడన`ంతాలమ
Aగ రFd చుండను అత""బట-C మనుషpల; ºVంపబడదురF
అనజనులందరFను అతడ ధనుడ" ెపందురF. 18 ేవ(ైన PQ9ా
ఇWా\Pల;±క ేవడ సు
N Jంపబడను %ాక ఆయన మతK¤
ఆశdరారమ ల; ేయ 9ాడ. 19 ఆయన మ¨©మగల Txమమ "తమ
సు
N Jంపబడను %ాక సర భ!య ఆయన మ¨©మ "ం(fయ ండను %ాక.
ఆ¤í . ఆ¤í. 20 PQషªP క;మరFడగ xదు ాKరÍనల; మ %SZ2ను.
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1 ఇWా\Pల;PQడల దz హృదయ లPQడల "శdయమ %ా ేవడ దయళØ(ై
య Tx`డ. 2 Tx ాదమ ల; జjరFటక; ంె¤ త12uను Tx అడగ ల; జjర
ZిదzమPQను. 3 భIN¨ßనుల ³మమ Tx కంటబ(fనపడ గ#S ంచు9ా#S"బట-C
TEను మతqరప(fJ". 4 మరణమందు 9ా#SI యతనల; లవ 9ారF పÌిC %ా
నుTx`రF. 5 ఇతరFలక; కల;గ ఇబËందుల; 9ా#SI కల;గవ ఇతరFలక;

పటBCనటB
6 9ా#SI ెగ ల; పటC దు. 6 ావన గర మ కంఠ}రమ వలs 9ా#S"
చుటBCను చున` వసN మ వలs 9ారF బలxరమ ధ#SంచుందురF. 7
\వ ేత 9ా#S కను`ల; రకలsౖ య న`V 9ా#S హృదయలkచనల; బయట-I
ానవచుd చున`V 8 ఎగxÈ ేయ చు బలxరమ ేత జరFగ ×డను
గ#Sd 9ారF మటలడదురF. గర మ %ా మటలడదురF. 9 ఆాశమ తటBC
9ారF మ ఖమ ఎతp
N దురF 9ా#S Txల;క భసంxరమ ేయ ను. 10 9ా#S
జనమ 9ా#Sపmమ ేరFను 9ారF జలానమ సమృz %ా ేయ దురF. 11
ేవడ ఎటB
6 ె>Zినును మన`తp"I ె>Vయ న`x? అ" 9ారను
ందురF. 12 ఇ% ఇట-C 9ారF భIN¨ßనుల;. రF ఎల6 పడ "hdంతగల9ా#?r
ధనవృz ేZిందురF. 13 Tx హృదయమ ను TEను z ేZి" య ండట
వరÍ¤ Tx ేతpల; కడగ " "ర4ల;డT:ౖ య ండట వరÍ¤ 14
నమంతయ Txక; బµధ కల;గ చున` పKJ ఉదయమ న Txక; hm
వచుdచున`. 15 ఈలగ మ చdట-ంతpన" TEనను"నPQడల TEను 
క;మరFల వంశమ ను ¹సపAdన9ాడ నగ దును. 16 అPనను º""
ె>Zినవలsన" ఆలkAంAనపడ 17 TEను ేవ" ప#Sదz సÍ లమ లk"I
P 9ా#S అంతమ నుగ#Sd ¥x"ంచువరక; ఆ సంగJ Txక;
ఆయసకరమ %ా ఉం(ెను. 18 "శdయమ %ా వ 9ా#S" ాల;జjరF bటTE
ఉంAయ Tx`వ 9ారF నhంచునటB
6 9ా#S" పడ9Eయ చుTx`వ 19
mణమతKమ లkTE 9ారF ా(ై వదురF మ}భయమ ేత 9ారF కడమ టC
నhంచుదురF. 20 ¤ల;"న9ాడ xను కన` కల మరAవనటB
6 పKభ 9ా,
వ ¤ల;" 9ా#S బKదుక;ను తృణ÷క #Sంతpవ. 21 Tx హృదయమ

మతqరప(ెను. Tx అంత#SంKయమ లలk TEను 9ాక;లప(fJ". 22 TEను
ె>Vల" పాKయ డT:ౖJ"  స"`¥" మృగమ వంట- 9ాడT:ౖJ". 23
అPనను TEను ఎల6 పడ ±దw నుTx`ను Tx క;(fెP వ పటBC"
య Tx`వ. 24  ఆలkచనేత నను` న(f1ింెదవ. తరF9ాత మ¨©మలk
వ నను` ేరFdందువ 25 ఆాశమందు వ తపu Tx?వరFTx`రF? వ
Txక;ండ%ా లkకమ లk" ఏయ Tx కకర లదు. 26 Tx శ#§రమ Tx
హృదయమ öణÝంAPనను ేవడ "తమ Tx హృదయమ నక; ఆశ\య
దుర¶ మ ను ¯ా సÍ ~మ T:ౖ య Tx`డ. 27 "ను` Vస#Sèంచు9ారF నhంెదరF
"ను` V(fA వచ#Sంచు9ా#Sనంద#S" వ సంహ #Sంెదవ. 28 Tx?rే ేవ"
ందు ధనకరమ  సర ారమ లను TEను ె>యజ³య నటB
6 TEను
పKభ 9:ౖన PQ9ా శరణ జAdయ Tx`ను.
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1 ే9ా, వ "తమ మమ 4ను VడTx(fJ9E!? వ ¤ప %tఱÃ ల]ద 
Åపమ గ#ాà చున`ే!? 2  ¯ా సÍ ~ %తKమ ను వ పర మ సంా
ంచు" V¹AంAన  సమజమ ను జj®పక మ నక; ెచుdనుమ . వ
"వZించు ఈ Zీãను పర తమ ను జj®పక మ నక; ెచుdనుమ . 3
శతpKవల; ప#Sదz సÍ లమ లkనున` సమసN మ ను ాడేZియ Tx`రF
"తమ ా(ైయ ండ bట6 క; Vజయమ ేయ మ . 4  పKతmప
గ (xరమ లk  V#ధుల; ఆర»ట-ంచు చుTx`రF Vజయధ జమ ల" తమ
ధ జమ లను 9ా#?JNయ Tx`రF 5 దటC న ెట6 గ బ రF]ద జనుల; %tడi ండ6

T:JN నటB
6 %ా 9ారF కనబడదురF 6 ఇప(ే 9ారF %tడi ళ6 ను స4టలను
ేతపటBC" x" VAతKన ప"" బÐJN %ా VరFగ%tటBCదురF. 7  ప#Sదz
సÍ లమ నక; అ%S` మ ట-C ంచుదురF  Txమమంరమ ను TEల పడ%tట-C అపVతK
పరచు దురF. 8 ేవ" మంరమ లను బÐJN %ా అణగొKక;ద మను"
ేశమ లk" 9ాట-న"`ట-" 9ారF ా>dయ Tx`రF. 9 సూచకI\యల; మక;
కనబడటలదు, ఇకను పKవకN య లకPQను. ఇ ఎంతాలమ జరFగ T°
x" T:#S%Sన9ాడ మలk ఎవడను లడ. 10 ే9ా, V#ధుల; ఎంxక
"ంంతpరF? శతpKవల;  Txమమ ను "తమ దూÌింతp#ా? 11 
హసN మ ను  దfణహసN మ ను 9:ందుక; మ డచు " య Tx`వ? 
#tమ 4లkనుం(f x" ¬Zి 9ా#S" "ర4లమ ేయ మ . 12 ప#ాతనాలమ
nదల;" ేవడ Tx #ాజ?ౖ య Tx`డ ేశమ లk మ}రmణ
కల;గజ³య 9ాడ ఆయTE. 13  బలమ ేత సమ దKమ ను ాయల;%ా
ేZిJV జలమ లలk భ జంగమ ల hరసుqలను వ పగ ల %tట-C JV. 14
మకరమ ±క hరసుqను వ మ కల;%ా %tట-C JV అరణ9ాసులక; x""
ఆ}రమ %ా ఇAdJV. 15 బ గ¶ లను నదులను పట-C ంAJV "తమ పKవ¨©ంచు
నదులను వ ఇంక జ³ZిJV 16 పగల; ే #ాJKే సూరచందుKలను 9E
"#S4ంAJV. 17 భ!I స#Sహదుwలను "య!ంAన9ాడవ 9E 9EసVాలమ
చ>ాలమ 9E కల;గజ³ZిJV. 18 PQ9ా, శతpKవల; "ను`
దూషణేయ టను అV9Eక పKజల;  Txమమ ను దూÌించుటను మనసుqనక;
ెచుdనుమ . 19 దుషC మృగమ నక;  గ వ ±క ాKణమ నపu
%Sంపక;మ శ\మTUందు 9ా#S" "తమ మరFవక;మ . 20 లkకమ లkనున`

*కట-గల bటBల; బలxరFల "9ాసమ ల "ం(fయ న`V. ా%ా
"బంధనను జj®పకమ ేZినుమ 21 న>%Sన9ా"" అవమనమ  9:నుకక;
మరల "య క;మ . శ\మ TUందు9ారFను ద#SదKుల;ను  Txమమ
సను`JంచుదురF %ాక. 22 ే9ా, లsమ 4  9ాజ?మ నడపమ అV9Eక;ల;
నల6 "ను` "ంంచు సంగJ జj®ప కమ ేZినుమ . 23 ]I
లచు9ా#S అల6 #S "తమ బయల;ేరF చున`.  V#ధుల; ేయ గల6 తp
N ను
మరFవక;మ .
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1 ే9ా, ¤మ క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు చుTx`మ వ స]పమ %ా
నుTx`వ" కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`మ నరFల; 
ఆశdరారమ లను Vవ#SంచుదురF. 2 TEను య కN ాలమ ను
క"12టC BచుTx`ను TETE Txయమ నుబట-C ¬రFu ¬రFdచుTx`ను. 3 భ!య
x" "9ాసులందరFను లయమగ నపడ TETE x" సN ంభమ లను
"ల;పదును.(Z2ల.) 4 అహంారFలsౖ య ండక;డ" అహంారFలక; TEను ఆజ®
ఇచుdచుTx`ను. 5 మ 4 ఎతN క;(f, ఎతp
N %ా మ 4 ఎతN క;(f గరFపట-C న
మటలడక;(f అ" భIN¨ßనులక; TEను ఆజ® ఇచుdచుTx`ను. 6
తరFuనుం(fPQనను పడమట-నుం(fPQనను అరణమ నుం(fPQనను
¨¼చుdకల;గదు. 7 ేవ(ే ¬రFu ¬రFd9ాడ ఆయన ఒక" త%S¶ంచును ఒక"
¨¼Adంచును 8 PQ9ా ేJలk ఒక ాతKయ న` అందులk" xKÔరసమ
ంగ చున`, అ సంబµరమ  "ం(fయ న` ఆయన x"లk"

య చుTx`డ భ!]దనున` భIN¨ßనులందరF మ(fi కcడ x"" 1ీ>d
!ం%S9Eయవలsను. 9 TET:ౖే "తమ ఆయన సు
N J" పKచురమ ేయ దును
యÅబ ేవ" TEను "తమ ×#N Sంెదను. 10 భIN¨ßనుల మ 4లన"`ట-"
TEను VరFగ%tటMC దను Jమంతpల మ 4ల; ¨¼Adంపబడను.
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1 యxలk ేవడ పKZిదz ుడ ఇWా\Pల;లk ఆయన Txమమ %tపu. 2
ాలమ లk ఆయన గ (xరమ న` Zీãనులk ఆయన ఆలయమ న`. 3
అకడ Vంట- అ%S` బµణమ లను ³(ెమ లను కతp
N లను య xzయ ధమ లను
ఆయన VరFగ%tటMC ను.(Z2ల.) 4 దుషC మృగమ ల;ండ పర తమ ల
¯êందరమ కంటM వ అ¥క ేజసుqగల9ాడవ. 5 కSనహృదయ ల;
ోచునబ(f య Tx`రF 9ారF "దKTUం య Tx`రF ప#ాక\మWాల;లంద#S
బµహÑబలమ హ#Sంెను. 6 యÅబ ే9ా,  గw ంపనక; రథ¯ారథులక;ను
గ ఱÃ మ లక;ను %ాఢ"దK క>%?ను. 7 వ, 9E భయంకరFడవ వ Åపపడ
9Eళ  స"`¥" "ల;వగల9ా(ెవడ? 8 వ ¬#Sdన ¬రFu ఆాశమ లkనుం(f
Vనబడజ³ZిJV 9 ేశమ లk శ\మTUంన 9ా#Sనంద#S" రfంచుట?r
Txయప¬రFuనక; ేవడ లAనపడ భ! భయప(f ఊరక;ం(ెను.(Z2ల.)
10 నరFల ఆగ\హమ "ను` సు
N Jంచును ఆగ\హWషమ ను వ
ధ#Sంచుందువ. 11 ] ేవ(ైన PQ9ాక; nÖక;" ]
nÖక;బడలను ె>6ంచు(f ఆయన చుటBCనున`9ారందరF భయంకరFడగ
ఆయనక; ానుకల; ెAd అ#Suంపవలsను. 12 అ¥ారFల గరFను ఆయన

అణA9Eయ 9ాడ భ#ాàలక; ఆయన కరFడ.
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1 TEను ఎల;%?JN ేవ"I nఱÃ 12టC Bదును ఆయనక; మనV ేయ దును
ేవడ Txక; ెV±గ¶ వరక; TEను ఎల;%?JN ఆయ నక; మనV ేయ దును.
2 Tx ఆపxలమందు TEను పKభ వను 9:దIJ" #ాJK9Eళ Tx ెP 9:నుకక;
¬యక;ండ xప బ(fయ న`. Tx ాKణమ ఓxరFu ందTUల6క య న`. 3
ేవ" జj®పకమ ేZినునపడ TEను "ట
C రFu VడచుచుTx`ను TEను
¥x"ంచునపడ Tx ఆత4 క;\ం%Sవచున` (Z2ల.) 4 వ Tx కను`ల;
మతపడయవ. TEను కలవరపడచు మటలడలక య Tx`ను. 5 ¾>6 టనమ లను, పర ాల సంవతqరమ లను TEను మనసుqనక; ెచుdందును.
6 TEను ా(fన ాట #ాJKయందు జj®పకమ ేZి ందును హృదయమ న
¥x"ంచుందును. ే9ా, Tx ఆత4  ¬రFuమర¶ మ శ\దz%ా 9:ద?ను. 7 పKభ వ
"తమ VడTxడTx? ఆయన ఇ?న`డను కటµfంప(x? 8 ఆయన కృప
ఎన`ట-Iలక;ండ మ"PQTx? ఆయన Z2లVAdన మట తరతరమ లక;
త1ిu PQTx? 9 ేవడ కటµfంప మT:Tx? ఆయన Å1ింA 9ాతqలత
చూపక;ండTx?(Z2ల.) 10 అందుక;TEలగ అనునుచుTx`ను
మన`తp" దfణహసN మ మరFuTUంెననును టక; Txక; క>%Sన
శ\మP ారణమ . 11 PQ9ా ేZిన ారమ లను,పర మ జ#S%Sన 
ఆశdరారమ లను TEను మనసుqనక; ెచుdందును 12  ారమంతయ
TEను ¥x"ంచుందును  I\యలను TEను ¥x"ంచుందును. 13 #NAME? 14

ఆశdరI\యల; జ#S%Sంచు ేవడవ 9E జనమ లలk  శIN" వ
పKతmపరచు" య Tx`వ. 15  బµహÑబలమ వలన యÅబ ãZLపల
సంతJ 9ారగ  పKజలను వ V¹AంAయ Tx`వ. 16 ే9ా, జలమ ల;
"ను` చూెను జలమ ల; "ను` చూA గ ల;ప(ెను అ%ాధజలమ ల;
గజగజల(ెను. 17 ¤ఘ#ాసుల; ళØ
6 మ4#Sంెను. అంత#Smమ Ìింెను.
 బµణమ ల; నల;క;ల ా#?ను. 18  ఉరFమ ల ధ " సు(f%ా>లk ¹Ö%?ను
రFపల; లkకమ ను పKాhంపజ³Z2ను భ! వణI కం1ింెను. 19 
మర¶ మ సమ దKమ లk నుం(ెను.  Kవల; మ} జలమ లలk ఉం(ెను. 
యడగ జjడల; గ #SNంపబడక య ం(ెను. 20 మÌL అహ#నులేత  పKజలను
మందవలs న(f 1ింAJV.
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1 Tx జనుల#ా, Tx బ¢ధక; ెV±గ¶ (f Tx T°ట-మటలక; ెV±గ¶ (f 2 TEను
T°రF ెరA ఉపమనమ ె12uదను పర ాలప గఢ9ాకమ లను TEను
ె>య జ?12uదను. 3 మక; ె>Zిన సంగతpలను మ 1ితరFల; మక;
Vవ#SంAన సంగతpలను ె12uదను. 4 PQ9ా ¯NxKరúI\యలను ఆయన
బలమ ను ఆయన ేZిన ఆశdరారమ లను xచక;ండ 9ాట-" 9ా#S 1ిల6లక;
¤మ ె12uదమ . 5 #ాగల తరమ లలk పటC బ¢వ 1ిల6ల; x" T:రFగ
నటB
6 ను 9ారF లA తమ 1ిల6లక; x"" Vవ#SంచునటB
6 ను రFను
ేవ"యందు "#§mణగల9ా#?r ేవ" I\య లను మరFవకయ ం(f 6
యxరÍహృదయ ల; ాక ేవ" Vషయ ZిÍ ర మనసుqల"9ా#?r తమ

1ితరFలవలs JరFగబడకయ 7 మరతయ JరFగ బµటBనుగల ఆ తరమ ను
> య ండకయ 9ారF ఆయన ఆజ® లను %?rనునటB
6 ను 8 ఆయన యÅబ
సంతJI Wాసనమ లను "య !ంెను ఇWా\Pల; సంతJI ధర4WాసN మ
ననుగ\¨©ంెను మన 1ితరFల; తమ పతpKలక; x"" ెల;పవలsన"
9ా#Sాజj®1ింెను 9 Vండ6 ను పటBC" య దw సన`దుzలsౖన ఎâాKPమ
సంతJ9ారF య దz ాలమ న 9:నుకక; J#S%S#S 10 9ారF ేవ" "బంధనను
%?rనకP#S ఆయన ధర4WాసN మ ననుస#SంపTUల6కP#S 11 ఆయన
I\యలను, ఆయన 9ా#SI చూ1ిన తన ఆశdర I\యలను 9ారF మరAP#S.
12 ఐగ పNేశమ లk" ¯యను ³తKమందు 9ా#S 1ితరFల; చూచుచుండ%ా
ఆయన ఆశdరారమ లను ేZ2ను. 13 ఆయన సమ దKమ ను ాయల;%ా
ేZి 9ా#S" అదw #SI న(f1ింెను ఆయన ట-" #ాh%ా ">12ను 14 పగట-9Eళ
¤ఘమ లkనుం(fయ #ాJK అంతయ అ%S`పKాశమ లkనుం(fయ ఆయన
9ా#SI Kవ చూ12ను 15 అరణమ లk ఆయన బండల; *>d సమ దKమంత
సమృz %ా 9ా#SI రF xKగ"ెdను. 16 బండలkనుం(f ఆయన ట-ాల;వల;
ర1ిuంెను నదులవలs ళØ
6 పKవ¨©ంపజ³Z2ను. 17 అPనను 9ారF ఆయనక;
V#ధమ %ా ఇంకను ాపమ ేయ చుTE వAd#S అడVలk మన`తp" ]ద
JరFగబ(f#S. 18 9ారF తమ ఆశల ఆ}రమ నడగ చు తమ
హృదయమ లలk ేవ" Wó¥ంA#S. 19 ఈ అరణమ లk ేవడ ´¢జనమ
Zిదzపరచ గల(x యనుచు 9ారF ేవ"I V#ధమ %ా మటల(f#S. 20 ఆయన
బండను టC %ా రF ఉë?ను ళØ
6 ాల;వలsౖ ా#?ను. ఆయన ఆ}రమ
ఇయగల(x? ఆయన తన పKజలక; మంసమ Zిదzపరచగల(x? అ" 9ారF

ెప"#S. 21 PQ9ా ఈ మట V" Åప%Sంెను యÅబ సంతJ"
ద¨©ంA9Eయ టక; అ%S`#ాజ?ను ఇWా\Pల; సంతJ" హ#SంA9Eయ టక;
Åపమ పటMC ను. 22 9ారF ేవ"యందు VWా సమ ంచకP#S. ఆయన
దయేZిన రmణయందు న!్మక య ంచలదు. 23 అPనను ఆయన
12ౖనున` ఆాశమ లక; ఆజj® 1ింెను. అంత#Smx రమ లను ెరెను 24
ఆ}రమ న?r ఆయన 9ా#S]ద మTx`ను క;#S1ింెను ఆాశ¥xనమ 9ా#S
కనుగ\¨©ంెను. 25 ేవదూతల ఆ}రమ నరFల; భ ంA#S
´¢జనపxరÍమ లను ఆయన 9ా#SI సమృz %ా పం12ను. 26 ఆాశమందు
తరFu %ా> ఆయన Vసరజ³Z2ను తన బలమ ేత దfణప %ా> ర1ిuంెను. 27
ధూÈ అంత V¯ాNరమ %ా మంసమ ను సమ దKప ఇసుక #³ణ వలంత
V¯ాNరమ %ా #?కల; గల 1ిటCలను ఆయన 9ా#S]ద క;#S1ింెను. 28 9ా#S
దండ మధను 9ా#S "9ాససÍ లమ లచుటBCను ఆయన 9ాట-" 9ాKలజ³Z2ను. 29
9ారF కడార J" త"Zి#S 9ారF ఆhంAన x"" ఆయన అనుగ\¨©ంెను. 30
9ా#S ఆశ ¬రకమ ను1L ఆ}రమ ఇంక 9ా#S T°ళ6లk నుండ%ాTE 31 ేవ"
Åపమ 9ా#S]I %?ను 9ా#Sలk బ>Zిన9ా#S" ఆయన సంహ#Sంెను
ఇWా\Pల;లk ¸°వనులను కcలsdను. 32 ఇంత జ#S%Sనను 9ారF ఇంకను
ాపమ ేయ చు ఆయన ఆశdరారమ లనుబట-C ఆయనను నమ 4 నక
P#S. 33 ాబట-C ఆయన, 9ా#S నమ ల; ఊ1ి#Sవలs గడA జ³Z2ను 9ా#S
సంవతqరమ ల; అక¯ా4తp
N %ా గడAజ³Z2ను. 34 9ా#S" ఆయన
సంహ#SంAనపడ 9ారF ఆయనను 9:దI#S 9ారF J#S%S హృదయపర కమ %ా
ేవ" బJమల; "#S. 35 ేవడ తమక; ఆశ\యదుర¶ మ"య

మన`తp(ైన ేవడ తమక; V¹చక;డ"య 9ారF జj®పకమ
ేZి"#S. 36 అPనను 9ా#S హృదయమ ఆయనPQడల ZిÍ రమ %ా
నుండలదు ఆయన "బంధనను 9ారF నమ4కమ %ా %?rనలదు 37 T°టమట 9ారF ఆయనను మ ఖసు
N JేZి#S తమ Txల;కల ఆయన±దw
బÐంI#S. 38 అPే ఆయన 9ాతqలసంపరFÞ(ై 9ా#S" నhంపజ³యక 9ా#S
ోషమ ప#Sహ#Sంచు 9ాడ.తన ఉగ\తను ఏమతKమ ను #³పనక పల;మరF
Åపమ అణచును9ాడ. 39 ా%ా9ారF ³వలమ శ#§రFలsౖ య Tx`ర"య
Vస#S, 9:È6 మర> #ా" %ా>వలs నుTx`ర"య ఆయన జj®పకమ ేZిT:ను.
40 అరణమ న 9ారF ఆయన]ద ఎ"`మరFలk JరFగ బ(f#S ఎ(x#Sయందు
ఆయనను ఎ"`మరFలk దుఃఖ12ట-C#S. 41 మట-మట-I 9ారF ేవ" Wó¥ంA#S
మట-మట-I ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ"I సంxపమ క>%SంA#S. 42 ఆయన
బµహÑబలమ T:ౖనను V#ధులేJలkనుం(f ఆయన తమ 4ను V¹AంAన
నమ T:ౖనను 9ారF స4రణక; ెచుdనలదు. 43 ఐగ పNలk తన సూచక
I\యలను ¯యను ³తKమందు తన అదు»తమ లను ఆయన చూ1ిన
నమ ను 9ారF జ® 1ిNI ెచుdనలదు. 44 ఐగ 1ీN య ల; xKగలక;ండ T:ౖల;న
ాల;వలను 9ా#S పK9ాహజలమ లను ఆయన రకN మ %ా మ#?dను 45 ఆయన
9ా#S]I జo#§గలను గ ంప%ా V(fెను అV 9ా#S" J"9EZ2ను కపuలను
V(fెను అV 9ా#S" Txశనమ ేZ2ను. 46 ఆయన 9ా#S పంటను
*డపరFగ లIెdను 9ా#S కషC ఫలమ లను !డతలకపu%Sంెను. 47
వడగండ6 ేత 9ా#S xKm¬%?లను ¨©మమ ేత 9ా#S ¤(fెట6ను ఆయన ాడ
ేZ2ను. 48 9ా#S పవలను వడగండ6 ాల;ేZ2ను. 9ా#S మందలను 1ిడగ ల

ాల;ేZ2ను. 49 ఆయన ఉపదKవమ కల;గజ³య దూతల ZLన%ా తన
Åా%S`" ఉగ\తను మగ\తను శ\మను 9ా#S]ద V(fెను. 50 తన
Åపమ నక; ఆయన Kవ చదునుేZ2ను మరణమ నుం(f 9ా#S ాKణమ ను
త1ిuంపక 9ా#S yవమ ను ెగ ల;నక; అపu%Sంెను. 51 ఐగ పNలk"
జ³షp
¡ లనంద#S" }మ గ (xరమ లలkనున` బలాKరంభన
పKథమసంxనమ ను ఆయన సంహ#Sంెను. 52 అPే %tఱÃ లవలs ఆయన తన
పKజలను డ "PQను ఒకడ మందను న(f1ించునటB
6 అరణమ లk
ఆయన 9ా#S" న(f1ింెను 53 9ారF భయపడక;ండ ఆయన 9ా#S"
సురfతమ %ా న(f1ింెను. 9ా#S శతpKవలను సమ దKమ లk మ ంA9EZ2ను. 54
xను పKJÌి¡ ంAన స#SహదుwTUదwక; తన దfణహసN మ సంాంAన PÀ
పర తమ TUదwక; ఆయన 9ా#S" ర1ిuంెను. 55 9ా#SPQదుటనుం(f
అనజనులను 9:ళ6%tటMC ను. లనూల;ేత 9ా#S ¯ా సÍ ~మ ను 9ా#SI పంA
Pెdను. ఇWా\Pల; %తKమ లను 9ా#S గ (xరమ లలk "వ Zింపజ³Z2ను. 56
అPనను 9ారF మన`తp(ైన ేవ" Wó¥ంA JరFగ బµటB ేZి#S ఆయన
Wాసనమ ల ననుస#SంపకP#S. 57 తమ 1ితరFలవలs 9ారF 9:నుకక; J#S%S
ోKహÑలsౖ#S జðIచుd Vల;
6 ప"I#ాకPనటB
6 9ారF ¾ల%S P#S. 58 9ారF
ఉన`తసÍ లమ లను కట-C ఆయనక; Åపమ పట-C ంA#S Vగ\హమ లను 12టC B"
ఆయనక; #షమ కల;గ జ³Zి#S. 59 ేవడ º" చూA ఆగ\¨©ంA ఇWా\Pల;
నందు బహÑ%ా అస¨©ంచుT:ను. 60 ÌిలkహÑ మంరమ ను xను
మనుషpలలk సం¯ాÍ పన ేZిన గ (xరమ ను ఆయన V(fA12టMCను. 61 ఆయన
తన బలమ ను ెరక;ను, తన భషణనx"" V#ధులేJI" అపu%Sంెను.

62 తన పKజలను ఖడ¶ మ నక; అపu%Sంెను. ఆయన తన ¯ా సÍ ~మ ]ద
ఆగ\¨©ంెను 63 అ%S` 9ా#S ¸°వనసుÍలను భfంెను 9ా#S కనకలక;
12ం(f6 ాటల; లకPQను. 64 9ా#S యజక;ల; కJN ాల;ా%ా 9ా#S Vధవ#ాండK
#దనమ ేయక;ం(f#S. 65 అపడ "దKనుం(f ¤లaను ఒక"వలsను
మదవ(ై ఆర»ట-ంచు ప#ాక\మWా>వలsను పKభ వ ¤లaT:ను. 66 ఆయన
తన V#ధులను 9:నుకక; త#S!టMC ను "తన "ంద 9ా#SI కల;గజ³Z2ను. 67
1ిమ4ట ఆయన ãZLప గ (xరమ ను అస¨©ంచు T:ను ఎâాKPమ
%తKమ ను ÅరFనలదు. 68 యx %తKమ ను xను 1LK!ంAన Zీãను
పర తమ ను ఆయన ÅరFT:ను. 69 xను అంత#Smమ ను కట-C నటB
6 xను
భ!" "తమ %ా ¯ాÍ1ింAనటB
6 ఆయన తన ప#Sదz మంరమ ను
కట-C ంెను 70 తన xసు(ైన xదును ÅరF" %tఱÃ ల ొడ6లkనుం(f అత"
1ి>1ింెను. 71 ా(f%tఱÃ లను 9:ంబ(fంచుట మ"uంA తన పKజలsౖన
యÅబ ను, తన ¯ా సÍ ~న ఇWా\ Pల;ను ¤పట?r ఆయన అత""
ర1ిuంెను. 72 అతడ యxరÍహృదయ (ై 9ా#S" ా>ంెను ారమ లయందు
TEరu#SPQ 9ా#S" న(f1ింెను.
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1 ే9ా, అనజనుల;  ¯ా సÍ ~మ లk"I రబ(f య Tx`రF 9ారF 
ప#Sxzలయమ ను అపVతKపరA య Tx`రF PQరషలమ ను
ాడబËల;%ా ేZియ Tx`రF. 2 9ారF  ZLవక;ల కæïబరమ లను
ఆాశప{లక; ఎర %ాను  భక;Nల శవమ లను భజంతpవలక;

ఆ}రమ %ాను ార9EZి య Tx`రF. 3 ఒకడ ళØ
6 ZినటB
6
PQరషలమ చుటBC 9ా#S రకN మ ారబ¢Zియ Tx`రF 9ా#S"
ాJ12టC B9ా#?వరFను లరF. 4 మ రFగ 9ా#SI ¤మ అసహÑలJVు మ
చుటBCనున`9ారF మమ 4 నపహZింA PQగxÈ ేZ2దరF. 5 PQ9ా,
ఎంతవరక; Åపపడదువ? ఎల6 పడను Åపపడదు9ా?  #షమ అ%S`వలs
ఎల6 పడను మండTx? 6 "T:`రFగ" అనజనుల]దను  Txమమ నుబట-C
ాKరÍనేయ" #ాజమ ల]దను  ఉగ\తను క;మ4#Sంచుమ . 7 9ారF యÅబ
సంతJ" !ం%S9EZియ Tx`రF 9ా#S "9ాసమ ను ాడేZియ Tx`రF 8
¤మ బహÑ%ా క;\ం%Sయ Tx`మ . మ పరF ల ోషమ ల; జj®పకమ
ేZి" వ మ]ద Åపమ %ా నుండక;మ  9ాతqలమ త ర%ా మమ 4
T:దు#tన"మ 4 9 మ రmణకరN వగ ే9ా,  TxమపK´µవమ నుబట-C మక;
స}యమ ేయ మ  Txమమ నుబట-C మ ాపమ లను ప#Sహ#SంA
మమ 4ను రfంపమ . 10 9ా#S ేవ(ెకడ నుTx`డ" అనజనుల; పల;క
TEల? ¤మ చూచుచుండ%ా ఓరdబ(fన  ZLవక;ల రకN మ నుగ#Sdన పKJ
దండన జ#S%SనటB
6 అనజనులక; ె>యబడ"మ 4. 11 ెరలkనున`9ా"
"ట
C రFu  స"`¥I #ా"మ 4  బµహÑబలJశయమ ను చూపమ
xవనక; V¥ంపబ(fన9ా#S" ాాడమ . 12 పKభ 9ా, మ రFగ 9ారF "ను`
"ంంAన "ందక; పKJ%ా 9ా#S PQదలk"I ఏడంతల; "ందను కల;గజ³య మ .
13 అపడ  పKజలమ ను  మంద %tఱÃ లమ T:ౖన ¤మ సxాలమ క;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంెదమ తరతరమ ల వరక;  ×#N S" పKచురపరెదమ .
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1 ఇWా\Pల;నక; ాప#§, ెV±గ¶ మ . మందవలs ãZLపను న(f1ించు9ా(x,
?రబ ల]ద ఆZీనుడ9:ౖన9ా(x, పKాhంపమ . 2 ఎâాKPమ బ¿Tx]ను
మనÌLª అను9ా#S PQదుట  ప#ాక\మమ ను ¤లa>1ి మమ 4ను రfంప
రమ 4. 3 ే9ా, ెరలkనుం(f మమ 4ను ర1ిuంచుమ ¤మ రmణ TUందునటB
6
 మ ఖాంJ పKాhంప జ³య మ . 4 PQ9ా, Z2ౖనమ లక¥పJవగ ే9ా,
 పKజల మనV TxలIంపక 9:Tx`ళØ
6  Åపమ గ#ాజ"ెdదవ? 5
క`ళØ
6 9ా#SI ఆ}రమ %ా ఇచుdచుTx`వ. V¯ాNరన క`ళØ
6 వ 9ా#SI
ానమ %ా ఇచుd చుTx`వ. 6 మ రFగ 9ా#SI మమ 4 కలహారణమ %ా
జ³య చుTx`వ. ఇషC మ వAdనటB
6 మ శతpKవల; మమ 4ను అప }సమ
ేయ చుTx`రF. 7 Z2ౖనమ లక¥పJవగ ే9ా, ెరలkనుం(f మమ 4
ర1ిuంచుమ . ¤మ రmణTUందునటB
6  మ ఖాంJ పKాhంప జ³య మ . 8
వ ఐగ పNలkనుం(f ±క xKÔవ>6 " ెAdJV అనజనులను 9:ళ6%tట-C x"
Txట-JV 9 x"I త%Sన సÍ లమ ZిదzపరAJV x" 9EరF లkతp%ా ా#S అ
ేశమంతట 9ా1ిం ెను 10 x" డ ండలను క12uను x" ¬%?ల; ేవ"
ేవxరF వృmమ లను ఆవ #Sంెను. 11 x" ¬%?ల; సమ దKమ వరక;
9ా1ింెను యఫKట«సు నవరక; x" #?మ4ల; 9ా1ింెను. 12 Kవను
నడచు9ారందరF x" ెంA9Eయ నటB
6 x"చుటBCనున` కంెలను 9Eల
ాడేZిJV? 13 అడVపం x" 12క>ంచుచున` లమ లk" పవల;
x" J"9Eయ చున`V. 14 Z2ౖనమ లక¥పJవగ ే9ా, ఆాశమ లkనుం(f

మరల చూడమ ఈ xKÔవ>6 " దృÌిC ంచుమ . 15  క;(fేP Txట-న nకను
ాయ మ రక; వ ఏరuరచు"న మ4ను ాయ మ . 16 అ అ%S`ేత
ాలdబ(fయ న` నరకబ(fయ న`  ÅపదృÌిC వలన జనుల;
నhంచుచుTx`రF. 17  క;(fేJ మనుషp"I డ%ాను ర?r వ
ఏరuరచు"న నరF"I డ%ాను  బµహÑబలమ ండను %ాక. 18 అపడ
¤మ  ±దw నుం(f ¾ల%Sమ వ మమ 4ను బKIంపమ అపడ 
Txమమ ను బట-C P ¤మ nఱÃ 12టC Bదుమ 19 PQ9ా,
Z2ౖనమ లక¥పJవగ ే9ా, ెరలk నుం(f మమ 4 ర1ిuంచుమ ¤మ రmణ
TUందునటB
6  మ ఖాంJ పKాhంప జ³య మ .
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1 మనక; బలయ న` ేవ"I ఆనంద%ానమ ేయ (f యÅబ ేవ"బట-C
ఉxqహధ " ేయ (f. 2 ×రNన PQతN p(f %Sలకత12uట పటBCను(f
స రమండలమ ను మT°హరన Zిx#ాను 9ాPం చు(f. 3 అమ9ాసTxడ
మ 4 ఊదు(f మనమ పండగ ఆచ#Sంచు నమగ పన`మTxడ మ 4
ఊదు(f. 4 అ ఇWా\PÚయ లక; కటC డ యÅబ ేవడ "రÞPంAన
చటC మ . 5 ఆయన ఐగ పN ేశసంxరమ ేZినపడ ãZLప సంతJI
¯ాmమ %ా x"" "య!ంెను. అకడ TET:రFగ" ´µష Vంట-". 6 9ా#S
భ జమ నుం(f TEను బరFవను ంప%ా 9ా#S ేతpల; ¹తగంపల T:తNక;ండ
Vడదలంెను. 7 ఆపxలమ నందు వ nఱÃ 12టC%ా TEను "ను`
V(f1ింAJ" ఉరFమ xగ bటBలkనుం(f క; ఉతN ర!AdJ" #§బµ

జలమ ల±దw "ను` Wó¥ంAJ".(Z2ల.) 8 Tx పKజల#ా, ఆలంIప(f TEను
]క; సంగJ ె>యజ³తpను అã ఇWా\Pలc, వ మ మట V"నPQడల
ఎంత ¤ల;! 9 అనుల ేవతలలk ఒకట-య ను లk ఉండకcడదు అనుల
ేవతలలk ఒకx"I" వ పజేయ కcడదు. 10 ఐగ 1ీN య ల
ేశమ లkనుం(f "ను` ర1ిuంAన  ేవడనగ PQ9ాను TETE  T°రF
బµగ %ా ెరFవమ TEను x" "ం12దను. 11 అPనను Tx పKజల; Tx మట
ఆలIంపకP#S ఇWా\PÚయ ల; Tx మట VనకP#S. 12 ాబట-C 9ారF
తమ స ×యలkచనలనుబట-C నడచు నునటB
6 9ా#S హృదయాSనమ నక;
TEను 9ా#Sనపu%SంAJ". 13 అã Tx పKజల; Tx మట V"నPQడల
ఇWా\Pల; Tx మర¶ మ ల ననుస#SంAనPQడల ఎంత ¤ల;! 14 అపడ TEను
9E%Sర¤ 9ా#S శతpKవలను అణగ ొKక;దును 9ా#S V#ధులను టBCదును. 15
PQ9ాను ే Ìించు9ారF 9ా#SI లaంగ దురF 9ా#S ాలమ Wాశ తమ %ా
నుండను. 16 అJW\ష¡న %ధుమల ననుగ\¨©ంA TEను 9ా#S" Ìించుదును
ండ ేT: "ను` తృ1ిN పరచుదును.
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1 ేవ" సమజమ లk ేవడ ">Aయ Tx`డ ైవమ ల మధను ఆయన
¬రFu ¬రFdచుTx`డ. 2 ఎంతాలమ ]రF అTxయమ %ా ¬రFu¬రFdదురF?
ఎంతాలమ భIN¨ßనులPQడల పmాతమ చూప దురF?(Z2ల.) 3 1Lదలక;ను
త>దండKల;ల"9ా#SI" Txయమ ¬రFd(f శ\మగల9ా#SI" ºనులక;ను
Txయమ ¬రFd(f. 4 ద#SదKులను "రF1Lదలను V(f1ించు(f భIN¨ßనుల

ేJలkనుం(f 9ా#S" త1ిuంచు(f. 5 జనులక; ె>V లదు 9ారF గ\¨©ంపరF 9ారF
అంధారమ లk ఇటB అటB JరFగ లడదురF ేశమ నక;న`
ఆ¥xరమ ల"`య కదల;చున`V. 6 ]రF ైవమ ల"య ]రందరF
స# న`తp" క;మరFల"య TETE Z2ల VAdయ Tx`ను. 7 అPనను ఇతర
మనుషpల; చ"వనటB
6 ]రFను చ"వదురF అ¥ారFలలk ఒకడ
కcల;నటB
6 ]రFను కcల;దురF. 8 ే9ా లsమ , భ!I ¬రFu ¬రFdమ
అనజనులందరF ³ ¯ా సÍ ~మ %ా ఉందురF.
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1 ే9ా, ఊరక;ండక;మ ే9ా, మనమ %ా ఉండక;మ ఊరక;ండక;మ . 2 
శతpKవల; అల6 #Sేయ చుTx`రF "ను` ే Ìించు9ారF తల PQJN య Tx`రF.
3  పKజల]ద 9ారF కపటùాయమ ల; పను` చుTx`రF  మరFగ జAdన
9ా#S]ద ఆలkచన ేయ చుTx`రF 4 9ారFఇWా\Pలను 1LరF ఇకను జj®పకమ
#ాక వనటB
6 జనమ %ా నుండక;ండ 9ా#S" సంహ#Sంచుదమ రండ"
ెపనుచుTx`రF. 5 ఏకమనసుq 9ారF ఆలkచన ేZి"య Tx`రF క;
V#ధమ %ా "బంధన ేయ చుTx`రF. 6 గ (xరప9ాసులsౖన ఎో]య ల;ను
ఇా4PÚయ ల;ను ¹యáయ ల;ను హ%§\PÀల;ను 7 %?బల;9ారFను
అ¹4య ల;ను అమల×య ల;ను Óి>ÌీN య ల;ను తరF "9ాసుల;ను
క; V#ధమ %ా "బంధన ేZి"య Tx`రF. 8 అష
ª రF ేశసుÍల; 9ా#S
క>Zియ Tx`రF లkతp వంశసుÍలక; 9ారF స}యమ ేయ చుTx`రF.(Z2ల.)
9 !xనునక; వ ేZినటB
6 ×ను ఏట-±దw ను వ ZీZ2#ాక;ను

యáనునక;ను ేZినటB
6 9ా#SI" ేయ మ . 10 9ారF ఏT°w రFలk నhంA#S
భ!I 12ంట అP#S. 11 ఓ#³బ జ?Pబ అను9ా#SI వ ేZినటB
6 9ా#S
పK¥xనులక;ను ేయ మ జ?బహÑ సల;4Tx` అను9ా#SI ేZినటB
6 9ా#S సకల
#ాàలక;ను ేయ మ . 12 ేవ" "9ాససÍ లమ లను మనమ ఆక\!ంచు
ందమ" 9ారF ెపనుచుTx`రF. 13 Tx ే9ా, సు(f JరFగ ధూÈవలsను
%ా> PQదుట- వగ (xక;లవలsను 9ా#S" ేయ మ 14 అ%S` అడV" ాల;dనటB
6
ారFAచుd ండలను తగ ల 12టC BనటB
6 15  తpానుేత 9ా#S" తరFమ మ
 సు(f%ా>ేత 9ా#SI J పట-C ంచుమ . 16 PQ9ా, 9ారF  Txమమ ను
9:దక;నటB
6 9ా#SI ప#ాÞవమనమ కల;గజ³య మ . 17 9ారF "తమ
Zిగ¶ ప(f J TUందుదురF %ాక 9ారF భKమZి నhంచుదురF %ాక. 18 PQ9ా
అను Txమమ ధ#SంAన వ మతK¤ సర లkకమ లk మన`తpడవ"
9ా#?రFగ దురF %ాక.
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1 Z2ౖనమ లక¥పJవగ PQ9ా,  "9ాసమ ల; ఎంత రమమ ల; 2
PQ9ా మం#ావరణమ లను చూడవలsన" Tx ాKణమ ఎం
ఆశపడచున` అ ¯మ4 Zిల6 ;చున` yవమ గల ేవ" ద#Sîంచుటక; Tx
హృదయమ ను Tx శ#§రమ ను ఆనందమ  ³కల; 9Eయ చున`V. 3
Z2ౖనమ లక¥పJవగ PQ9ా, Tx #ాజj, Tx ే9ా,  బ>1ీఠమ TUదwTE
1ిచుdకలక; "9ాసమ ొ#S?ను 1ిల6ల; 12టC Bటక; 9ానÅ9:లక; గట- సÍ లమ
ొ#S ?ను. 4  మంరమ నందు "వZించు9ారF ధనుల; 9ారF "తమ

"ను` సు
N JంచుదురF.(Z2ల.) 5 వలన బలమ TUందు మనుషpల; ధనుల;
యతKేయ మర¶ మ ల; 9ా#SI అJ 1ిKయమ ల;. 6 9ారF బµా లkయలkబ(f
9:ళ6 Øచు x"" జలమయమ %ా ేయ దురF ¾లక#S 9ాన x"" º9:నల
కపను. 7 9ారF TxTxట-I బలవృz TUందుచు పKయణమ ేయ దురF 9ా#Sలk
పKJ9ాడను Zీãనులk ేవ" స"`¥" కనబడను. 8 PQ9ా,
Z2ౖనమ లక¥పJవగ ే9ా, Tx ాKరÍన ఆలIంపమ యÅబ ే9ా,
ెV±గ¶ మ .(Z2ల.) 9 ే9ా, మ ³(ెమ, దృÌిC ంచుమ వ అÌLIంAన9ా"
మ ఖమ ను లfంపమ . 10  ఆవరణమ లk ఒక నమ గడపట 9:P
న మ లకంటM W\ష¡మ . భIN¨ßనుల గ (xరమ లలk "వZించుటకంటM Tx ేవ"
మంర x రమ TUదw నుండట TxIషCమ . 11 ేవ(ైన PQ9ా సూరFడను
³(ెమ T:ౖ య Tx`డ PQ9ా కృపయ ఘనతయ అనుగ\¨©ంచును
యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు9ా#SI ఆయన P ¤ల;ను ేయక మనడ. 12
Z2ౖనమ లక¥పJవగ PQ9ా, యందు న!్మకయ ంచు9ారF ధనుల;.
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1 PQ9ా, వ  ేశమ ఎడల కటµmమ చూ1ి య Tx`వ ెరక;Pన
యÅబ సంతJ" వ 9:నుకక; ర1ిuంAయ Tx`వ. 2  పKజల ోషమ ను
ప#Sహ#SంAయ Tx`వ 9ా#S ాపమంతయ క1ిu9EZి య Tx`వ (Z2ల.) 3 
ఉగ\త అంతయ మ"9EZియ Tx`వ  Åా%S`" చల6రFd" య Tx`వ 4
మ రmణకరN వగ ే9ా, మ9:ౖపనక; JరFగ మ .మ ]దనున`  Åపమ
x>ంచుమ . 5 ఎల6 ాలమ మ]ద Åప%Sంెద9ా? తరతరమ ల;  Åపమ

¯ా%Sంెద9ా? 6  పKజల; యందు సంÌించునటB
6 వ మరల మమ 4ను
బKIంప9ా? 7 PQ9ా,  కృప మక; కనుపరచుమ  రmణ మక;
దయేయ మ . 8 ేవ(ైన PQ9ా Z2లVచుdమటను TEను ెV"
బ¿టMCదను ఆయన తన పKజలను తన భక;Nలను భ వచనమ Z2లVచుdను
9ారF మరల బ z ¨ßనుల; ాక;ందురF %ాక. 9 మన ేశమ లk మ¨©మ
"వZించునటB
6 ఆయన రmణ ఆయనక; భయపడ9ా#SI స]పమ %ా నున`.
10 కృాసతమ ల; క>Zి"నV J సమ¥xనమ ల; ఒకx"TUకటమ దుw12టC B "నV. 11 భ!లkనుం(f సతమ nల;చును
ఆాశమ లkనుం(f J ార¸చును. 12 PQ9ా ఉతN మనx"
ననుగ\¨©ంచును మన భ! x" ఫలమ "చుdను. 13 J ఆయనక; మ ందు
నడచును ఆయన అడగ జjడలలk అ నడచును.
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1 PQ9ా, TEను ºనుడను ద#SదKుడను ెV±%S¶ Txక;తN ర!మ 4 2 TEను 
భక;Nడను Tx ాKణమ ాాడమ . Tx ే9ా, "ను` నమ 4"య న` 
ZLవక;" రfం పమ . 3 పKభ 9ా, నల6 క; nఱÃ 12టC BచుTx`ను నను`
కరFణÝంపమ 4 పKభ 9ా, Tx ాKణమ  9:ౖపనక; ఎతp
N చుTx`ను  ZLవక;"
ాKణమ సంÌింపజ³య మ . 5 పKభ 9ా, వ దయళØడవ m!ంచుటక;
Zిదzన మనసుqగల9ాడవ క; nఱÃ 12టC B9ారంద#SPQడల కృాJశయమ
గల 9ాడవ. 6 PQ9ా, Tx ాKరÍనక; ెV ±గ¶ మ Tx మనవల ధ "
ఆలIంపమ , 7 వ Txక; ఉతN ర!చుd9ాడవ గనుక Tx ఆపxలమందు

TEను క; nఱÃ 12టMC దను. 8 పKభ 9ా, వ మ}త4~మ గల9ాడవ
ఆశdరార మ ల; ేయ 9ాడవ 9E అ ¬య ేవడవ. 9 పKభ 9ా,
ేవతలలk వంట-9ాడ లడ  ారమ లక; ¯ాట-PQన ారమ ల; లవ. 10
వ సృంAన అనజనులందరFను వAd  స"`¥" నమ¯ారమ
ేయ దురF  Txమమ ను ఘనపరచుదురF 11 PQ9ా, TEను  సతమ
ననుస#SంA నడచు నునటB
6  మర¶ మ ను Txక; బ¢¥ంపమ . 
Txమమ నక; భయపడనటB
6 Tx హృదయమ నక; ఏకదృÌిC కల;గజ³య మ .
12 Tx పరÞహృదయమ  TEను క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంెదను 
Txమమ ను "తమ మ¨©మపరెదను. 13 పKభ 9ా, Tx ే9ా, TxPQడల వ
చూ1ిన కృప అ¥కన ాxళప అ%ాధమ నుం(f Tx ాKణమ ను త1ిuంA
¡ ల; Tx ]I లAయ Tx`రF బలxరFల;
య Tx`వ. 14 ే9ా, గ#S షp
గ ంపకc(f Tx ాKణమ ¬య ¸చుచుTx`రF 9ారF "ను` లm12టC"9ా#?r
య Tx`రF. 15 పKభ 9ా, వ దయxfణమ ల;గల ేవడవ ¥ºరWాంతpడవ
కృాసతమ ల "ం(fన9ాడవ 16 TxతటBC J#S%S నను` కరFణÝంపమ 
ZLవక;"I  బలమ అనుగ\¨©ంపమ  ZLవక;#ా> క;మరF" రfంపమ . 17
PQ9ా, వ Txక; స}య డ9:ౖ నTx`ద#Sంచు చుTx`వ Tx పగ9ారF
చూA Zిగ¶ పడనటB
6 భకరన ఆన9ాల; Txక; కనుపరచుమ .
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1 ఆయన పటC ణప పTx ప#Sదz పర తమ ల]ద 9Eయబ(fయ న` 2
యÅబ "9ాసమ ల"`ట-కంటM Zీãను గ మ4 మ ల; PQ9ాక;

1ిKయమ లsౖ య న`V 3 ేవ" పటC ణమ, మనుషpల; "ను`గ#Sd !I>
%tపu సంగతpల; ెపందురF.(Z2ల.) 4 రహబ ను ఐగ పN బబ లkనును Txక;
ప#Sచయ ల" TEను ె>యజ?పచుTx`ను Óి>ÌీN య తరF కcషpలను
చూడమ రF అచdట జ"4ంAర" యందురF. 5 పKJ జనమ x"లkTE
జ"4ంెన"య స# న`తpడ xTE x" ZిÍ రపరెన"య Zీãనునుగ#Sd
ెపందురF. 6 PQ9ా జనమ ల సంఖ 9ాKPంచునపడ ఈ జనమ
అకడ జ"4ంెన" Z2లVచుdను. (Z2ల.) 7 ాటల; ాడచు 9ాదమ ల;
9ాPంచుచు మ ఊటల"`య యంే య న`వ" 9ారం దురF.
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1 PQ9ా, Txక; రmణకరN వగ ే9ా, #ాJK9Eళ TEను  స"`¥"
nఱÃ 12టC BTxడ 2 Tx ాKరÍన  స"`¥" ేరFను %ాక Tx nఱÃ క; ెV
±గ¶ మ 3 TEను ఆపదల "ం(fయ Tx`ను Tx ాKణమ ాxళమ నక;
స]1ింAయ న`. 4 సమ¥లk"I గ 9ా#Sలk TETUక"%ా ఎంచబ(fJ". TEను
xKణల"9ా"వలs అPJ". 5 చAdన9ా#Sలk Vడవబ(fన9ాడT:ౖJ" TEను
సమ¥లk ప(fయ న` హతpలలk ఒక"వలs అPJ" Vక స4#Sంప"9ా#Sవలs
అPJ" 9ారF  ేJలkనుం(f ¾ల%SP య Tx`రF గx. 6 అ%ాధన
గ ంటలkను *కట-గల bట6 లkను అ%ాధ జలమ లలkను వ నను` పరFండబ¿ట-C
య Tx`వ. 7  ఉగ\త Tx]ద బరFవ%ా నున`  తరంగమ ల"`య
నను` మ ంచుచున`V. (Z2ల.) 8 Tx T:ళవరFలను Txక; దూరమ %ా వ ఉంA
య Tx`వ వ 9ా#S దృÌిC I నను` ¨Áయ "%ా ేZియ Tx`వ 9:ల;ప>I

#ావల6 %ాక;ండ TEను బం¥ంపబ(f య Tx`ను 9 బµధేత Tx కను`
öణÝంచుచున` PQ9ా, పKJనమ TEను క; nఱÃ 12టC B చుTx`ను
9:ౖప Tx ేతpల; xపచుTx`ను. 10 మృతpలక; వ అదు»తమ ల;
చూ12ద9ా? 1LKతల; లA "ను` సు
N Jంెద#ా?(Z2ల.) 11 సమ¥లk  కృపను
ఎవ#?rన Vవ#Sంతp#ా? Txశనకcపమ లk  VWా సతను ఎవ#?rన ెప ందు#ా?
12 అంధారమ లk  అదు»తమ ల; ె>యనగ Tx? ాxళమ లk  J
ె>యనగ Tx? 13 PQ9ా, TEను TE మనV ేయ చుTx`ను
ఉదయమ న Tx ాKరÍన "ను` ఎదు#tనును. 14 PQ9ా, వ నను`
Vడచుట Pల?  మ ఖమ Txక; xటB ేయ ట Pల? 15 బµలమ నుం(f
TEను బµధప(f xవనక; ZిదzJ" వ 12టC B భయమ ేత TEను
కలవరపడచుTx`ను. 16  Åా%S` Tx ]I #S6య న`  మ}
భయమ ల; నను` సంహ#SంA య న`V. 17 ళØ
6 ఆవ#SంచునటB
6 అV
నమంత నను` ఆవ#Sంచు చున`V అV నను` చుట
C ర చుటBC" య న`V
18 Tx 1ిKయ లను ZL`¨©తpలను వ Txక; దూరమ %ా ఉంAయ Tx`వ
*కట-P Txక; బంధువర¶ మPQను.
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1 PQ9ా±క కృాJశయమ ను "తమ TEను ×#N Sంెదను
తరతరమ లక;  VWా సతను Tx T°ట- ె>య జ³Z2దను. 2 కృప "తమ
¯ాÍ1ింపబడన"య ఆాశమంే  VWా సతను ZిÍ రపరచుందువ"య
TEననునుచుTx`ను. 3 TEను ఏరuరచు"న9ా" "బంధన ేZి య Tx`ను

"తమ  సంxనమ ను ZిÍ రపరెదను 4 తరతరమ లక;  Zిం}సనమ ను
¯ాÍ1ింెదన" ె1ిu Tx ZLవక;(ైన xదు పKమణమ ేZి య Tx`ను.
(Z2ల.) 5 PQ9ా, ఆాశ9:ౖWాలమ  ఆశdరారమ లను
సు
N Jంచుచున` ప#Sదz దూతల సమజమ లk  VWా సతను బట-C క;
సు
N తpల; కల;గ చున`V. 6 !ంటను PQ9ాక; ¯ాట-PQన9ా(ెవడ?
ైవపతpKలలk PQ9ా వంట-9ా(ెవడ? 7 ప#Sదz దూతల సభలk ఆయన
!I> కరFడ తన చుటBCనున` 9ారంద#SకంటM భయంకరFడ. 8 PQ9ా,
Z2ౖనమ లక¥పJవగ ే9ా, PQ9ా, వంట- బలఢ(ెవడ? 
VWా సతేత వ ఆవ#Sంపబ(fయ Tx`వ. 9 సమ దKప ంగ
నణచు9ాడవ 9E x" తరంగమ ల; లచునపడ వ 9ాట-" అణA
9Eయ చుTx`వ. 10 చంపబ(fనx" సమనమ %ా వ రహబ ను,
ఐగ పNను న>1ి9EZిJV  బµహÑబలమ ేత  శతpKవలను ెదర%tట-C JV. 11
ఆాశమ ే భ! ే లkకమ ను x" ప#SపరÞతను 9E ¯ాÍ1ింAJV. 12
ఉతN ర దfణమ లను 9E "#S4ంAJV. xబ¢రF ¨¼#4నుల;  Txమమ నుబట-C
ఉxqహ ధ " ేయ చున`V. 13 ప#ాక\మమ గల బµహÑవ క; కలదు 
హసN మ బలన  దfణహసN మ ఉన`తన. 14 JTxయమ ల; 
Zిం}సనమ నక; ఆ¥xరమ ల; కృాసతమ ల;  స"`¥xనవరFNల;. 15
శృంగధ నుల T:రFగ పKజల; ధనుల; PQ9ా,  మ ఖాంJ" చూA 9ారF
నడచు నుచుTx`రF. 16  Txమమ నుబట-C 9ారF నల6
హ#SªంచుచుTx`రF.  Jేత ¨¼AdంపబడచుTx`రF. 17 9ా#S బలమ నక;
అJశయసuదమ 9E దయేతTE మ మ 4 ¨¼Adంపబడచున`. 18

మ ³(ెమ PQ9ావశమ మ #ాà ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ"9ాడ. 19
అపడ వ దరîనమ న  భక;Nల ఇటB
6 Z2లVAd య ంట-V TEను ఒక
&రF"I స}యమ ేZియ Tx`ను పKజలలkనుం(f Pరuరచబ(fన ±క"
TEను ¨¼AdంAయ Tx`ను. 20 Tx ZLవక;(ైన xదును TEను
కను%t"య Tx`ను Tx ప#Sదz ైలమ  అత" నÌLIంAయ Tx`ను. 21 Tx
ెP PQడెగక అత"I (ైయ ండను Tx బµహÑబలమ అత"
బలపరచును. 22 ఏ శతpKవను అత"]ద జయమ TUందడ ోషారFల;
అత" బµధపరచరF. 23 అత"PQదుట "ల;వక;ండ అత" V#ధులను TEను
పడ%tటMC దను. అత"]ద పగపటBC9ా#S" nెN దను. 24 Tx VWా సతయ Tx
కృపయ అత"I (ై య ండను. Tx Txమమ నుబట-C అత" మ 4
¨¼Adంపబడను. 25 TEను సమ దKమ ]ద అత" ేJ" నదుల]ద అత"
క;(fేJ" ఉంెదను. 26 వ Tx తం(fKV Tx ేవడవ Tx రmణ దుర¶ మ అ"
అతడ Txక; nఱÃ 12టC Bను. 27 ావన TEను అత" Tx జ³ష¡ క;మరF"%ా
ేయ దును భ#ాàలలk అతpన`తp"%ా నుంెదను. 28 Tx కృప "తమ
అత"I డ%ా నుండజ³Z2దను Tx "బంధన అత" ZిÍ రమ %ానుండను. 29
Wాశ తాలమ వరక; అత" సంxనమ ను ఆాశమ న`ంతవరక; అత"
Zిం}సనమ ను TEను ">12దను. 30 అత" క;మరFల; Tx ధర4WాసN మ V(fA
Tx TxయVధుల Txచ#Sంప"PQడల 31 9ారF Tx కటC డలను అపVతKపరA Tx
ఆజ® లను %?rన"PQడల 32 TEను 9ా#S JరFగ బµటBనక; దండమ ను 9ా#S
ోషమ నక; ెబËలను 9ా#S" hfంెదను. 33 ా" Tx కృపను అత"I
బÐJN %ా ఎడమ ేయను అబz క;డT:ౖ Tx VWా సతను Vడవను. 34 Tx

"బంధనను TEను రదుwపరచను Tx 12దవలగ ండ బయల;9:È6న మటను
మరdను. 35 అత" సంxనమ Wాశ తమ %ా ఉండన"య అత"
Zిం}సనమ సూరFడన`ంతాలమ Tx స"`¥" ఉండన"య 36
చందుKడన`ంతాలమ అ "ల;చున"య !ంటనుండ ¯ాf నమ4కమ %ా
ఉన`టB
6 అ ZిÍ ర పరచబడన"య 37 Tx ప#Sదz తడ" TEను పKమణమ
ేZిJ" xదు TEను అబదz మడను. 38 ఇటB
6 Z2లVAd య ం(fయ వ
మమ 4 VడTx(f Vస#SèంAయ Tx`వ  అÌికN ;"]ద వ అ¥కÅపమ
చూ1ి య Tx`వ. 39  ZLవక;" "బంధన కసహమPQను అత"
I#§టమ ను TEల పడోKZి అపVతKపరA య Tx`వ. 40 అత" కంెల"`య
వ ెగ%tట-C య Tx`వ అత" Åటల; ాడేZియ Tx`వ 41 Kవను
వ9ారందరF అత" ోచునుచుTx`రF అతడ తన రFగ 9ా#SI
"ంxసuదు(xPQను. 42 అత" V#ధుల క;(fేJ" వ ¨¼AdంAయ Tx`వ
అత" శతpKవలనంద#S" వ సంషపరA య Tx`వ 43 అత" ఖడ¶ మ
ఏ!య ¯ా¥ంపక;ండ ేZియ Tx`వ య దz మందు అత"
"ల;వబ¿టCక;Tx`వ 44 అత" 9:ౖభవమ ను మ"uయ Tx`వ అత"
Zిం}సనమ ను TEల పడ%tట-C య Tx`వ 45 అత" ¸°వననమ లను
త%S¶ంAయ Tx`వ. Zిగ¶  అత" క1ిuయ Tx`వ (Z2ల.) 46 PQ9ా,
ఎంతవరక; వ x%Sయ ందువ? "తమ x%Sయ ందు9ా? ఎంతవరక; 
ఉగ\త అ%S`వలs మండను? 47 Tx ఆయ ాలమ ఎంత w ో జj®పకమ ేZి
నుమ ఎంత వరÍమ %ా వ నరFలనంద#S" సృంA య Tx`వ? 48
మరణమ ను చూడక బKదుక; నరF(ెవడ? ాxళమ ±క వశమ ాక;ండ

తను`xను త1ిuంచునగల9ా(ెవడ? 49 పKభ 9ా,  VWా సతడ" వ
xదు పKమ ణమ ేZిన ¾>6 ట-  కృాJశయమ లsకడ? 50 పKభ 9ా, 
ZLవక;లక; వAdన "ందను జj®పకమ ేZినుమ బలవంతpలsౖన
జనులంద#Sేతను Tx PQదలk TEను భ#Sంచుచున` "ందను జj®పకమ
ేZినుమ . 51 PQ9ా, అV  శతpKవల; ేZిన "ందల;  అÌికN ;"
నడతల]ద 9ారF ¹పచున` "ందల;. 52 PQ9ా "తమ
సు
N JTUందును %ాక ఆ¤í ఆ¤í.
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1 పKభ 9ా, తరతరమ లనుం(f మక; "9ాససÍ లమ 9E. 2 పర తమ ల;
పటC కమ నుప భ!" లkకమ ను వ పట-C ంపకమ నుప
య గయ గమ ల; 9E ేవడవ 3 వ మనుషpలను మంట-I
మరFdచుTx`వ నరFల#ా, J#S%S రండ" వ Z2లVచుdచుTx`వ. 4 
దృÌిC I 9EP సంవతqరమ ల; గJంAన "న`ట-వలs నున`V #ాJKయంద>
±క జjమ వలsనున`V. 5 వరదేత T:ౖనటBC వ 9ా#S" ార%tట-C 9Eయ%ా
9ారF "KంతpరF. Kదుwన 9ారF పచd గ(fi వలs A%S#SంతpరF 6 Kదుwన అ
n>A A%S#Sంచును ¯ాయంాలమ న అ Åయబ(f 9ాడబµరFను. 7 
Åపమ వలన ¤మ öణÝంచుచుTx`మ  ఉగ\తనుబట-C
గ ల;పడచుTx`మ . 8 మ ోషమ లను వ  PQదుట నుంచు"
య Tx`వ  మ ఖాంJలk మ రహసాపమ ల; కనబడ చున`V. 9 
ఉగ\తను భ#SంచుచుTE మ నమ ల"`య గ(f1ిJVు. "ట
C రFuల; V(fAనటBC

మ yVతాలమ జరFప ందుమ . 10 మ ఆయ ాలమ (ెబË
సంవతqరమ ల; అ¥కబలమ న` PQడల ఎనుబ సంవతqరమ లగ ను
అPనను 9ాట- 9:ౖభవమ ఆయస¤ దుఃఖ¤ అ త ర%ా గJంచును ¤మ
ఎ%S#Sవదుమ . 11  ఆగ\హబలమ ఎం ఎవ#SI ె>య ను? క;
ెందవలZిన భయమ ల పటBC  Å\ధమ ఎం ఎవ#SI ె>య ను? 12
మక; జj®నహృదయమ కల;గ నటB
6 %ా ేయ మ మ నమ ల;
లsIంచుటక; మక; TEరFuమ . 13 PQ9ా, JరFగ మ ఎంతవరక;
JరFగకయ ందువ?  ZLవక;లను చూA సంxపపడమ . 14 ఉదయమ న 
కృప మమ 4ను తృ1ిN పరచుమ అపడ ¤మ మ నమ ల"`య
ఉతq¨©ంA సంÌింెదమ . 15 వ మమ 4ను శ\మపరAన నమ ల ల
¤మ ×డనుభVంAన Pండ6 ల మమ 4ను సంష పరచుమ . 16 
ZLవక;లక;  ారమ కనుపరచుమ 9ా#S క;మరFలక;  పK´µవమ
చూ1ింపమ . 17 మ ేవ(ైన PQ9ా పKసన`త మ ]ద నుండను %ాక
మ ేJప"" మక; ZిÍ రపరచుమ మ ేJప"" ZిÍ రపరచుమ .
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1 మన`తp" xటBన "వZించు9ా(ే సర శక;N" డను Vశ\!ంచు9ాడ. 2
ఆయTE Txక; ఆశ\యమ Tx Åట TEను నమ 4 ను Tx ేవడ" TEను
PQ9ానుగ#Sd ెపచుTx`ను. 3 9Eటా" ఉ#Sలkనుం(f ఆయన "ను`
V(f1ించును Txశనకరన ెగ ల; #ాక;ండ "ను` రfంచును 4 ఆయన తన
#?కల "ను` కపను ఆయన #?కల I\ంద క; ఆశ\యమ కల;గ ను

ఆయన సతమ , ³(ెమ ను (xల;T:ౖ య న`. 5 #ాJK9Eళ కల;గ
భయమ న?rనను పగట-9Eళ ఎగ రF బµణమ న?rనను 6 *కట-లk సంచ#Sంచు
ెగ ల;న?rనను మ¥xహ`మందు ాడేయ #గమ న?rనను వ
భయపడక;ందువ. 7  పKకను 9EP మం ప(fనను  క;(fపKకను ప9Eల
మం కc>నను అాయమ  ±దw క;#ాదు. 8 వ కను`లర
చూచుచుండ%ా భIN¨ßనులక; పKJఫలమ కల;గ ను 9 PQ9ా, 9E Tx
ఆశ\యమ అ" వ మన`తp(ైన ేవ" క; "9ాససÍ లమ %ా
ేZి"య Tx`వ 10 క; అాయ¤!య #ాదు ఏ ెగ ల;ను 
గ (xరమ ను స]1ించదు 11  మర¶ మ ల"`ట-లk "ను` ాాడటక;
ఆయన "ను` గ#Sd తన దూతలను ఆజj®1ించును 12  ాదమ లక; #ాP
తగ లక;ండ 9ారF "ను` తమ ేతpల]ద ఎJN పటBCం దురF 13 వ
Zింహమ లను Txగ ామ లను ¾K?దవ దమ Zింహమ లను
భ జంగమ లను అణగ ొK? దవ. 14 అతడ నను` 1LK!ంచుచుTx`డ గనుక
TEనత" త1ిuంెదను అతడ Tx Txమమ T:#S%Sన9ాడ గనుక TEనత"
ఘనపరెదను 15 అతడ Txక; nఱÃ 12టC%ా TEనత"I ఉతN ర!ెd దను శ\మలk
TEనత"I (ై య ం(ెదను అత" V(f1ింA అత" %tపu ేZ2దను 16
º#ా య వ ేత అత"" తృ1ిN పరెదను Tx రmణ అత"I చూ1ింెదను.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచుట మంA మన`తp(x, 2  Txమమ ను
×#N Sంచుట మంA. ఉదయమ న  కృపను పKJ #ాJK  VWా సతను 3 ప

తంతpల స రమండలమ ను గంర ధ "గల Zిx#ాను పKచు#Sంచుట
మంA. 4 ఎందుకన%ా PQ9ా,  ారమ ేత వ నను`
సంషపరచుచుTx`వ  ేJపనులబట-C TEను ఉతq¨©ంచుచుTx`ను. 5
PQ9ా,  ారమ ల; ఎంత ొడiV!  ఆలkచనల; అJగంరమ ల;, 6
పాKయ ల; 9ాట-" గ\¨©ంపరF అV9Eక;ల; V9EAంపరF. 7 "తTxశనమ
TUందుట³ గx భIN¨ßనుల; గ(fi వలs Aగ రFdదురF. ెడపనుల;
ేయ 9ారందరF పÌిuంచుదురF. 8 PQ9ా, 9E "తమ
మన`తpడవ%ా నుందువ 9  శతpKవల; PQ9ా,  శతpKవల;
నhంెదరF ెడపనుల; ేయ 9ారందరF ెద#SవదురF. 10 గ రFతp
మ 4వలs వ Tx మ 4 12ౖ?JNJV \తN ైలమ  TEను అంటబ(fJ". 11
Txరక; ంAన9ా#S గJ Txకను`ల; ఆశ¬ర చూెను Txక;V#ధమ %ా
లAనదుషp
C లక; సంభVంAన Tx ెవలక; Vనబ(ెను 12 Jమంతpల;
ఖర
è రవృmమ వలs nవ 9Eయ దురF లsబµT°ను] ేవxరF వృmమ వలs
9ారF ఎదుగ దురF 13 PQ9ా మంరమ లk Txటబ(fన9ా#?r 9ారF మన
ేవ" ఆవరణమ లలk వ#Szల6 ;దురF. 14 Txక; ఆశ\య దుర¶ న PQ9ా
యxరÍవంతp డ"య ఆయనయందు ఏ ెడతనమ ను లద"య పKZిz
ేయ ట?r 15 9ారF మ స>తనమందు ఇంక Aగ రF 12టC BచుందురF ¯ారమ
క>%S పచd%ా నుందురF.
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1 PQ9ా #ాజమ ేయ చుTx`డ పK´µవమ ను ఆయన వసN మ %ా

ధ#SంAయ Tx`డ PQ9ా బలమ ధ#SంA బలమ  నడమ కటBC
"య Tx`డ కదలక;ండనటB
6 భలkకమ ZిÍ రపరచబ(fయ న`. 2
ప#ాతనాలమ నుం(f  Zిం}సనమ ZిÍ రమPQను సxాలమ
ఉన`9ాడవ 9E 3 వరదల; ఎల;%?ెNను PQ9ా, వరదల; ఎల;%?ెNను
వరదల; తమ అలలను #?తN pనటB
6 ేయ చున`V 4 V¯ాNరజలమ ల
షలకంటMను బలన సమ దK తరంగమ ల షలకంటMను ఆాశమ నందు
PQ9ా బ>షp
¡ డ 5  Wాసనమ ల; ఎన`డను త1ిuవ PQ9ా,
ఎన` టMన`ట-I ప#Sదz తP  మంర మ నక; అనుకcలమ .
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1 PQ9ా, పKJారమ ేయ ే9ా, పKJారమ ేయ ే9ా, పKాhంపమ 2
భలkక Txయ¥ప¬ లsమ 4 గ#S షp
C లక; పKJఫల!మ 4 3 PQ9ా,
భIN¨ßనుల; ఎంతవరక; ఉతq¨©ంచుదురF? భIN¨ßనుల; ఎంతవరక;
ఉతq¨©ంచుదురF? 4 9ారF వదరFచు కరన మటల; పల;క;చుTx`రF
ోషమ ేయ 9ారందరF ëంకమ లడ చుTx`రF. 5 PQ9ా చూచుటలదు
యÅబ ేవడ Vx#Sంచుటలదు అను" 6 PQ9ా, 9ారF  పKజలను
నల;గ%tటBCచుTx`రF  ¯ా సÍ ~మ ను బµ¥ంచుచుTx`రF 7 Vధవ#ాండKను
పరేలను చంపచుTx`రF తం(fKల"9ా#S" హతమ ేయ చుTx`రF. 8
జనులలk పాKయ ల#ా º"" ఆలkAంచు(f బ z ¨ßనుల#ా, ]#?పడ
బ z మంతpలవదురF? 9 ెవలను కల;గేZిన9ాడ Vనక;ండTx? కంట-"
"#S4ంAన9ాడ ానక;ండTx? 10 అనుజనులను hfంచు9ాడ మనుషpలక;

ె>V TEరFu9ాడ దం(fంపకమనుTx? 11 నరFల ఆలkచనల; వరÍమ ల"
PQ9ాక; ె>Zి య న`. 12 PQ9ా, వ hfంచు9ాడ 
ధర4WాసN మ ను బట-C వ బ¢¥ంచు9ాడ ధనుడ. 13 భIN¨ßనులక; గ ంట
తKవ బడవరక; Jమంతpల కషC నమ లను %tట-C 9ా#SI T:మ4
కల;గజ³య దువ. 14 PQ9ా తన పKజలను ఎడబµయ 9ాడ ాడ తన
¯ా సÍ ~మ ను VడTxడ9ాడ ాడ. 15 J" ¯ాÍ1ించుట?r Txయప¬రFu
C ల]I Tx
జరFగ ను యxరÍహృదయ లందరF x" ననుస#SంెదరF. 16 దుషp
పmమ న ఎవడ లచును? ోషమ ేయ 9ా#SI V#ధమ %ా Tx పmమ న
ఎవడ "ల;చును? 17 PQ9ా Txక; స}యమ ేZియ ండ" PQడల Tx
ాKణమ ఘÖమ %ా మనమందు "వZింA య ండను. 18 Txాల; జj#?న"
TEననున%ా PQ9ా,  కృప నను` బలపరచుచున`. 19 Tx
అంతరంగమందు Vxరమ ల; ¨¼చd%ా  %tపu ఆదరణ Tx ాKణమ నక;
T:మ4 కల;గ జ³య చున`. 20 కటC డవలన ×డ క>uంచు దుషp
C ల
ప#Sాలన క; ందుకల;గ Tx? 21 దుషp
C ల; Jమంతpల ాKణమ
¬య ట?r 9ా#S]ద పడదురF ోషpల" "#wషpలక; మరణమ V¥ంచుదురF.
22 PQ9ా Txక; ఎతN Pన Åట Tx ేవడ Txక; ఆశ\యదుర¶ మ . 23
ఆయన 9ా#Sోషమ 9ా#S]I ర1ిuంచును 9ా#S ెడతనమ నుబట-C 9ా#S"
సంహ#Sంచును. మన ేవ(ైన PQ9ా 9ా#S" సంహ#Sంచును.
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1 రం(f PQ9ానుగ#Sd ఉxqహధ " ేయ ... దమ మన రmణ

దుర¶ మ నుబట-C సంష%ానమ ేయ దమ 2 కృతజ® xసు
N తpల ఆయన
స"`¥I వెdదమ ×రNనల; ాడచు ఆయన 1Lరట సంష%ానమ
ేయ దమ . 3 PQ9ా మ} ేవడ ేవతలంద#SI 12ౖన మ}త4~మ గల
మ}#ాà 4 భమ%ాధసÍ లమ ల; ఆయన ేJలkనున`V పర తhఖరమ ల;
ఆయన9E. 5 సమ దKమ ఆయన ఆయన x" కల;గజ³Z2ను ఆయన
హసN మ ల; భ!" "#S4ంెను. 6 ఆయన మన ేవడ మనమ ఆయన
ా>ంచు పKజలమ ఆయన ¤ప %tఱÃ లమ . 7 రం(f నమ¯ారమ ేZి
¯ా%Sలపడదమ మనలను సృంAన PQ9ా స"`¥" ¹క#Sంచు దమ
TEడ ]రF ఆయన మట నం%§క#SంAనPQడల ఎంత ¤ల;. 8 అరణమందు
#§బµ±దw ]రF కSనపరచు" నటB
6 మ¯ాqనమందు ]రF
కSనపరచు"నటB
6 ] హృదయమ లను కSనపరచునక;(f. 9 అచdట ]
1ితరFల; నను` ప#§fంA Wó¥ంA Tx ారమ ల; చూA#S 10 నల;వ
ఏండ6 ాలమ ఆ తరమ 9ా#Sవలన TEను VZిI 9ారF హృదయమ న త1ిuవ
పKజల; 9ారF Tx మర¶ మ ల; ె>Zినలద" అనుంట-". 11 ావన TEను
Å1ింA#?న`డను Tx VWా\ంJలk పK9Ehంపకcడద" పKమణమ ేZిJ".
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1 PQ9ా]ద \తN ×రNన ాడ(f సర భజనుల#ా, PQ9ా]ద
N Jంచు(f
ాడ(f 2 PQ9ా]ద ాడ(f, ఆయన Txమమ ను సు
అనునమ ఆయన రmణసు9ారN ను పKకట-ంచు(f. 3 అనజనులలk ఆయన
మ¨©మను పKచు#Sంచు(f సమసN జనమ లలk ఆయన ఆశdరారమ లను

పKచు#Sంచు(f 4 PQ9ా మ}త4~మ గల9ాడ ఆయన అ¥క¯NతKమ
ందత%Sన9ాడ సమసN ేవతలకంటMను ఆయన పజయ డ. 5 జనమ ల
ేవతలందరF వట-C Vగ\హమ ల PQ9ా ఆాశVWాలమ ను సృంAన9ాడ.
6 ఘనxపK´µవమ ల; ఆయన స"`¥" ఉన`V బల¯êందరమ ల; ఆయన
ప#Sదz సÍ లమ లk ఉన`V. 7 జనమ ల క;టBంబమ ల#ా, PQ9ాక;
ె>6ంచు(f మ¨©మబలమ ల; PQ9ాక; ె>6ంచు(f. 8 PQ9ా
Txమమ నక; త%Sన మ¨©మ ఆయనక; ె>6ంచు(f T:ౖ9Eదమ ¬Zి" ఆయన
ఆవరణమ లలk"I రం(f. 9 ప#Sxzలంారమ ల; ధ#Sంచు" PQ9ాక;
నమ¯ారమ ేయ (f సర భజనుల#ా, ఆయన స"`¥" వణక;(f. 10
PQ9ా #ాజమ ేయ చుTx`డ లkకమ కదలక;ండ
ZిÍ రపరచబ(fయ న` Txయమ నుబట-C ఆయన జనమ లను ప#Sాలన
ేయ ను. ఈ 9ారN ను అనజనులలk పKకట-ంచు(f 11 PQ9ా
9Eంేయ చుTx`డ ఆాశమ సంÌించును%ాక భ! ఆనంంచును %ాక
సమ దKమ ను x" సంపరÞతయ Ìించును%ాక. 12 లమ ను
x"యందుగల సర మ ను PQ9ా స"`¥" పKహ#Sªంచును%ాక.
వనవృmమ ల"`య ఉxqహధ " ేయ ను%ాక. 13 భజనులక; ¬రFu
¬రFdట?r PQ9ా 9Eంేయ చుTx`డ Txయమ నుబట-C లkకమ నక; తన
VWా సతను బట-C జనమ లక; ఆయన ¬రFu ¬రFdను.
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1 PQ9ా #ాజమ ేయ చుTx`డ, భ లkకమ ఆనంంచును%ాక

º పమ ల"`య సంÌించును%ాక. 2 ¤ఘంధారమ ల; ఆయనచుటBC
నుండను J Txయమ ల; ఆయన Zిం}సనమ నక; ఆ¥xరమ . 3 అ%S`
ఆయనక; మ ందు నడచుచున` అ చుటBCనున` ఆయన శతpKవలను
ా>d9Eయ చున`. 4 ఆయన రFపల; లkకమ ను పKాhంపజ³య
చున`V భ! x" చూA కం1ించుచున`. 5 PQ9ా స"`¥"
సర లkకTxధు" స"`¥" పర తమ ల; నమ వలs కరగ చున`V. 6
ఆాశమ ఆయన J" ె>యజ³య చున` సమసN జనమ లక; ఆయన
మ¨©మ కనబడచున` 7 వరÍ Vగ\హమ లనుబట-C అJశయపడచు ెIన
పKJమలను పంచు9ారందరF Zిగ¶ పడ దురF సకలేవతల; ఆయనక;
నమ¯ారమ ేయ ను. 8 PQ9ా, Zీãను "9ాసుల; ఆ సంగJ V" 
TxయVధులనుబట-C సంÌించుచుTx`రF యx క;మ#?Nల;
ఆనంంచుచుTx`రF. 9 ఏలయన%ా PQ9ా, భలkకమంతట-I 12ౖ%ా వ
మన`తpడ9:ౖ య Tx`వ సమసN ేవతలక; 12ౖ%ా వ అత¥కన ఔన`
తమ ంయ Tx`వ. 10 PQ9ాను 1LK!ంచు9ారల#ా, ెడతనమ ను
అస¨©ంచును(f తన భక;Nల ాKణమ లను ఆయన ాాడచుTx`డ.
భIN¨ßనులేJలkనుం(f ఆయన 9ా#S" V(f1ించును. 11 Jమంతpలరక;
9:ల;గ ను యxరÍహృదయ లరక; ఆనందమ ను VతN బ(f య న`V. 12
Jమంతpల#ా, PQ9ాయందు సంÌించు(f ఆయన
ప#Sదz Txమమ నుబట-C ఆయనక; కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంచు(f.
×రN నల గ\ంథమ 98

1 PQ9ా ఆశdరారమ ల; ేZియ Tx`డ ఆయననుగ#Sd \తN ×రNన
ాడ(f ఆయన దfణహసN మ ఆయన ప#Sదz బµహÑవ ఆయనక;
Vజయమ కల;గజ³Zియ న`. 2 PQ9ా తన రmణను 9:ల6(fేZి
య Tx`డ అనజనులPQదుట తన J" బయల;పరAయ Tx`డ. 3
ఇWా\Pల; సంతJI xను చూ1ిన కృా VWా స తలను ఆయన జj®పకమ
ేZి"య Tx`డ భగంత "9ాసులందరF మన ేవడ కల;గజ³Zిన
రmణను చూA#S. 4 సర భజనుల#ా, PQ9ానుబట-C ఉతq¨©ంచు(f
ఆ#ా»టమ  సంష%ానమ ేయ (f ×రNనల; ాడ(f. 5 Zిx#ాస రమ 
PQ9ాక; ¯NతK%§తమ ల; ాడ(f Zిx#ా ¬Zి" సం%§త స రమ 
%ానమ ేయ (f. 6 బరలను మ 4ల Txదమ ను #ాజ?ౖన PQ9ా
స"`¥" సంషధ "ేయ (f. 7 సమ దKమ ను x" సంపరÞతయ
Ìించును %ాక లkకమ ను x" "9ాసుల;ను ³కల;9Eయ దురF %ాక. 8
ఆయన స"`¥" నదుల; చపuటB
6 టBCను%ాక ండల; కc(f ఉxqహధ "
ేయ ను%ాక. 9 భ!I ¬రFu ¬రFdట?r J"బట-C లkకమ నక; ¬రFu
¬రFdట?r Txయమ నుబట-C జనమ లక; ¬రFu ¬రFdట?r PQ9ా
9EంేZియ Tx`డ.
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1 PQ9ా #ాజమ ేయ చుTx`డ జనమ ల; వణక;ను ఆయన
?రబ ల]ద ఆZీను(ై య Tx`డ భ! కదల;ను. 2 Zీãనులk
PQ9ా మన`తpడ జనమ ల"`ట-12ౖన ఆయన ¨¼Adయ Tx`డ. 3

భయంకరన  %tపu Txమమ ను 9ారF సు
N Jంె దరF. PQ9ా
ప#Sదుzడ. 4 యxరÍతనుబట-C వ Txయమ ను 1LK!ంచు #ాàను
ZిÍ రపరAయ Tx`వ యÅబ సంతJమధ వ J Txయమ లను
జ#S%SంAయ Tx`వ. 5 మన ేవ(ైన PQ9ాను ఘనపరచు(f ఆయన
ాద1ీఠమ ఎదుట ¯ా%Sలపడ(f ఆయన ప#Sదుzడ. 6 ఆయన యజక;లలk
¹ÌL అహ#నుల;ం(f#S ఆయన Txమమ నుబట-C ాKరÍన ేయ 9ా#Sలk
సమPల; ఉం(ెను. 9ారF PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా ఆయన 9ా#S
క;తN ర!ెdను. 7 ¤ఘసN ంభమ లkనుం(f ఆయన 9ా#S మట ల(ెను 9ారF
ఆయన Wాసనమ ల ననుస#SంA#S ఆయన తమIAdన కటC డను 9ారనుస#SంA#S
8 PQ9ా మ ే9ా, వ 9ా#Sక;తN ర!AdJV 9ా#SI\యలను బట-C
పKJారమ ేయ చుTE 9ా#S Vషయమ లk వ ాపమ ప#Sహ#Sంచు ేవడ
9:ౖJV. 9 మన ేవ(ైన PQ9ా ప#Sదుzడ మన ేవ(ైన PQ9ాను
ఘనపరచు(f. ఆయన ప#Sదz పర తమ ఎదుట ¯ా%Sలపడ(f.
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1 సమసN  ేశమ ల#ా, PQ9ాక; ఉxqహధ " ేయ (f. 2 సంషమ 
PQ9ాను ZLVంచు(f ఉxqహ%ానమ ేయ చు ఆయన స"`¥I రం(f. 3
PQ9ాP ేవడ" ె>Zిను(f ఆయTE మనలను పట-C ంెను మనమ
ఆయన 9ారమ మనమ ఆయన పKజలమ ఆయన ¤ప %tఱÃ లమ . 4
కృతజ® xరuణల; ె>6ంచుచు ఆయన గ మ4మ లలk పK9Ehంచు(f ×రNనల;
ాడచు ఆయన ఆవరణమ లలk పK9Ehంచు(f ఆయనను సు
N Jంచు(f ఆయన

Txమమ ను ఘనపరచు(f. 5 PQ9ా దయళØడ ఆయన కృప
"తమ ండను ఆయన సతమ తరతరమ ల;ండను.
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1 TEను కృపనుగ#Sdయ Txయమ నుగ#Sdయ ా(ెదను PQ9ా, "ను`
×#N Sంెదను. 2 "#wష మర¶ మ న V9Eకమ  పKవ#SNంెదను. వ ఎపడ
Tx±దw క; వెdదవ? Tx Pంట యxరÍహృదయమ  నడచుం దును 3
Tx కను`లPQదుట TEను ఏ దుారమ ను ఉంచు నను భINమర¶ మ
¾ల%Sన9ా#S I\యల; Txక; అసహ మ ల; అV Txక; అంట"యను 4
మరAతp
N డ Tx ±దw నుం(f ¾ల%Sవలsను ౌషC ~మ ను TEననుస#Sంపను. 5
తమ రFగ 9ా#S" xటBన దూÌించు9ా#S" TEను సంహ#Sంెదను అహంార
దృÌిC గల9ా#S" గ#S ంAన హృదయమ గల9ా#S" TEను స¨©ంపను 6 Tx±దw
"వZించునటB
6 ేశమ లk నమ4కసుÍలsౖన 9ా#S" TEను క"12టC BచుTx`ను
"#wషమర¶ మందు నడచు9ారF Txక; ప#Sxరక; లగ దురF. 7 ¹సమ
ేయ 9ాడ Tx Pంట "వZింప#ాదు అబదz మ లడ9ాడ Tx కను`లPQదుట
"ల;వడ. 8 PQ9ా పటC ణమ లkనుం(f ాపమ ేయ 9ా#Sనంద#S"
"ర4లమ ేయ ట?r ేశమంద> భIN¨ßనులంద#S" పKJ ఉదయమ న TEను
సంహ#Sంెదను.
×రN నల గ\ంథమ 102
1 PQ9ా, Tx ాKరÍన ఆలIంపమ Tx nఱÃ ±దw క; ేర"మ 4. 2 Tx

కషC నమ న Txక; Vమ ఖుడ9:ౖ య ండక;మ Txక; ెV±గ¶ మ TEను
nర>డTxడ త రప(f Txక;తN ర !మ 4. 3 గ PQ%S#SవనటB
6 %ా Tx
నమ ల; త#S%Sవ చున`V Pలk" ా>PనటB
6 Tx PQమ కల;
ా> P య న`V. 4 ఎండెబËక; 9ా(fన గ(fi వలs Tx హృదయమ 9ా(f
P య న` ´¢జనమ ేయ ట³ TEను మరAవ చుTx`ను. 5 Tx
మల;
¶ ల శబw మ వలన Tx PQమ కల; Tx ేహ మ నక; అంటB" PనV.
6 TEను అడVలk" గడబµతpను >య Tx`ను ా(ైన సÍ లమ లలk"
ప%S(fకంటMవలs నుTx`ను. 7 #ాJK లక;వ%ా నుం(f Pంట-]ద ఒంట-%ా నున`
1ిచుdకవలs నుTx`ను. 8 నల6 Tx శతpKవల; నను` "ంంచుచుTx`రF
Tx]ద 9:ఱÃ Åపమ గల9ారF Tx 1LరF ె1ిu శ1ిం తpరF. 9  Åా%S`"బట-C య
 ఆగ\హమ నుబట-C య బ(fెను ఆ}రమ %ా భ ంచుచుTx`ను. 10 Tx
ాయమ  క`ళØ
6 కల;పను చుTx`ను. వ నను` 12ౖ?JN
ార9EZియ Tx`వ. 11 Tx నమ ల; ¯ా%SPన డను >య న`V
గ(fi వలs TEను 9ా(fయ Tx`ను. 12 PQ9ా, వ "తమ
Zిం}సTxZీనుడవ  Txమస4రణ తరతరమ ల;ండను. 13 వ లA
Zీãనును కరFణÝంెదవ. x"]ద దయచూపటక; ాలమ వెdను
"రÞయాల¤ వెdను. 14 x" #ాళØ
6  ZLవక;లక; 1ిKయమ ల; 9ారF x"
మంట-" క"క#SంచుదురF 15 అపడ అనజనుల; PQ9ా Txమమ నక;ను
భ#ాàలందరF  మ¨©మక;ను భయప(ెదరF 16 ఏలయన%ా PQ9ా
Zీãనును కట-C య Tx`డ ఆయన తన మ¨©మ పKతmమPQను 17
ఆయన క;ల" ద#SదKుల ాKరÍన "#ాక#Sంపక 9ా#S ాKరÍ న9:ౖప

J#S%Sయ Tx`డ. 18 PQ9ాను ZLVంచుట?r జనమ ల;ను #ాజమ ల;ను
కcరdబడనపడ 19 మనుషpల; Zీãనులk PQ9ా Txమఘనతను
PQరషలమ లk ఆయన ¯NతKమ ను పKకట-ంచు నటB
6 20 ెర¯ాలలk ఉన`9ా#S
మల;
¶ లను Vనుటక;ను xవనక; V¥ంపబ(fన9ా#S" V(f1ించుటక;ను 21
ఆయన తన ఉన`తన ప#Sxzలయమ నుం(f వం%S చూెన"య
ఆాశమ నుం(f భ!" దృÌిC ంెన"య 22 వచుdతరమ ె>ZినునటB
6 %ా
ఇ 9ాKయబడ వలsను సృంపబడబ¢వ జనమ PQ9ాను సు
N Jంచును 23
TEను పKయణమ ేయ చుండ%ా ఆయన Txబలమ క;\ంగజ³Z2ను Tx
నమ ల; w పరెను. 24 TEలగ మనVేZిJ" Tx ే9ా, Txనమ ల
మధను నను` "క;మ  సంవతqరమ ల; తరతరమ ల;ండను. 25
ఆయందు వ భ!I పTx 9EZిJV ఆాశమ ల; కcడ  ేJపనుల.
26 అV నhంచును %ా" వ "లAయ ందువ అVయ"`య వసN మ వలs
ాత%Sల;ను ఒకడ అంగవసN మ ను ¬Zి9EZినటB
6 వ 9ాట-" ¬Zి9Eయ దువ
అV మరdబడను. 27 వ ఏక#§J%ా నుండ9ాడవ  సంవతqరమ లక;
అంతమ లదు. 28  ZLవక;ల క;మరFల; ">Aయ ందురF 9ా#S సంxనమ
 స"`¥" ZిÍ రపరచబడను.
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1 Tx ాKణమ, PQ9ాను సను`Jంచుమ . Tx అంతరంగమ ననున`
సమసN మ, ఆయన ప#Sదz Txమమ ను సను`Jంచుమ . 2 Tx ాKణమ,
PQ9ాను సను`Jంచుమ ఆయన ేZిన ఉపారమ లలk ే""

మరFవక;మ 3 ఆయన  ోషమ ల"`ట-" m!ంచు9ాడ 
సంకటమ ల"`ట-" క;దురFd9ాడ. 4 సమ¥లkనుం(f  ాKణమ ను
V¹Aంచు చుTx`డ కరFణxకటµmమ లను క; I#§టమ %ా ఉంచు చుTx`డ
5 పf#ాà ¸°వనమ వలs  ¸°వనమ \తN దగ చుండనటB
6 ¤ల; 
హృదయమ ను తృ1ిN పరచుచుTx`డ 6 PQ9ా JI\యలను జ#S%Sంచుచు
బµ¥ంపబడ 9ా#Sకంద#SI Txయమ ¬రFdను 7 ఆయన ¹ÌLక; తన
మర¶ మ లను ె>యజ³Z2ను ఇWా\Pల; వంశసుÍలక; తన I\యలను
కనుపరెను 8 PQ9ా దయxfణ పరFÞడ ºరWాంతpడ
కృాసమృz గల9ాడ. 9 ఆయన ఎల6 పడ 9ాజ?మడ9ాడ ాడ ఆయన
"తమ Å1ించు9ాడ ాడ. 10 మన ాపమ లనుబట-C మనక; పKJారమ
ేయలదు మన ోషమ లనుబట-C మనక; పKJఫల!యలదు. 11 భ!కంటM
ఆాశమ ఎంత ఉన`తమ %ా ఉన`ో ఆయనయందు భయభక;Nల;
గల9ా#SPQడల ఆయన కృప అంత అ¥కమ %ా ఉన`. 12 పడమట-I తరFu
ఎంత దూర¹ ఆయన మన అJక\మమ లను మనక; అంత దూర పరA
య Tx`డ. 13 తం(fK తన క;మరFలPQడల జj>పడనటB
6 PQ9ా
తనయందు భయభక;Nల; గల9ా#S PQడల జj>పడను. 14 మనమ
"#S4ంపబ(fన #§J ఆయనక; ె>ZLయ న` మనమ మంట-9ారమ" ఆయన
జj®పకమ ేZిను చుTx`డ. 15 నరF" ఆయ వ గ(fi వలs నున` అడV
పవ పయ నటB
6 9ాడ పయ ను. 16 x"]ద %ా> చ%ా అ
లకవను ఆ ]దట x" bటB x" T:రFగదు. 17 ఆయన "బంధనను
%?rనుచు ఆయన కటC డల ననుస #SంA నడచును 9ా#S]ద

PQ9ాయందు భయభక;Nల; గల9ా#S]ద 18 ఆయన కృప
య గయ గమ ల; "ల;చును ఆయన J 9ా#SI 1ిల61ిల6 తరమ న "ల;చును.
19 PQ9ా ఆాశమందు తన Zిం}సనమ ను ZిÍ ర పరAయ Tx`డ.
ఆయన అ"`ట-]ద#ాజప#Sాలనేయ చుTx`డ. 20 PQ9ా దూతల#ా,
ఆయన ఆజ® క;లkబ(f ఆయన 9ాకమ T:ర9EరFd బల&రFల#ా, ఆయనను
సను`Jంచు(f. 21 PQ9ా Z2ౖనమ ల#ా, ఆయన AతN మ T:ర9EరFd ఆయన
ప#Sxరక;ల#ా, ]రందరF ఆయనను సను`Jంచు(f. 22 PQ9ా
ఏల;చుండ సÍ లమ ల"`ట-లk నున` ఆయన సర ారమ ల#ా, ఆయనను
సు
N Jం చు(f. Tx ాKణమ, PQ9ాను సను`Jంచుమ .
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1 Tx ాKణమ, PQ9ాను సను`Jంచుమ . PQ9ా, Tx ే9ా వ అ¥క
ఘనతవ¨©ంAన 9ాడవ వ మ}త4~మ ను పK´µవమ ను
ధ#SంAయ Tx`వ. 2 వసN మ వలs 9:ల;గ ను వ కప"య Tx`వ. ెరను
పరAనటBC ఆాశVWాలమ ను వ పరA య Tx`వ. 3 జలమ లలk ఆయన
తన గదుల దూలమ లను 9EZి య Tx`డ. ¤ఘమ లను తనక; 9ాహనమ %ా
ేZి" %ా> #?కల]ద గమనమ ేయ చుTx`డ 4 9ాయ వలను తనక;
దూతల;%ాను అ%S`జj లలను2 తనక; ప#Sxరక;ల;%ాను ఆయన ేZి
"య Tx`డ. 5 భ! PQన`ట-I" కదలక;ండనటB
6 ఆయన x""
పTxదుల]ద ZిÍ రపరెను. 6 x"]ద అ%ాధజలమ లను వ వసN మ వలs
క1ిuJV. ండలక;12ౖ%ా ళØ
6 ">ెను. 7 వ గw ంప%ాTE అV ా#SPQను 

ఉరFమ శబw మ V" అV త ర%ా ా#SPQను. 8 వ 9ాట-I
"య!ంAనbట-I వట?r అV పర తమ లs?ను పల6 మ లక; %?ను. 9 అV
మర> వAd భ!" కపuక య ండనటB
6 అV xటల" స#Sహదుwల; వ
9ాట-I "య!ంAJV. 10 ఆయన ండలkయలలk ట-బ గ¶ లను పట-C ంచును
అV మనమ లలk ారFను. 11 అV అడVజంతpవల"`ట-I xహ!చుdను.
9ాట-వలన అడV %ా(fదల; ద1ిu¬రFdనును. 12 9ాట- ఒడiన ఆాశప{ల;
9ాసమ ేయ ను మ4ల నడమ అV సుTxదమ ేయ ను. 13 తన
గదులలkనుం(f ఆయన ండలక; జల¥xరల "చుdను  I\యల ఫలమ ేత
భ! తృ1ిN ందుచున`. 14 పవలక; గ(fi " నరFల ఉపãగమ నక;
కcర nకలను ఆయన n>1ించుచుTx`డ 15 అందుమలమ న
భ!లkనుం(f ఆ}రమ ను నరFల హృదయమ ను సంష12టC B
xKÔరసమ ను 9ా#S nగమ లక; రFగ "చుd ైలమ ను నరFల
హృదయమ ను బలపరచు ఆ}రమ ను ఆయన పట-C ంచుచుTx`డ 16
PQ9ా వృmమ ల; తృ1ిN ందుచున`V. ఆయన Txట-న లsబµT°ను ేవxరF
వృmమ ల; తృ1ిN ందుచున`V. 17 అచdట ప{ల; తమ గళØ
6 కటBCనును
అచdట సరళవృmమ ల12ౖన ంగల; "9ాసమ ేయ చున`V. 18 %tపu
ండల; ండ¤కలక; ఉ"IపటB
6 క;ంేళ6క; బండల; ఆశ\య¯ాÍనమ ల; 19
ఋతpవలను ెల;పట?r ఆయన చందుK" "య !ంెను సూరF"I తన
అసN మయాలమ ె>య ను 20 వ *కట- కల;గేయ%ా #ాJKయగ చున`
అపడ అడVజంతpవల"`య JరFగ లడచున`V. 21 Zింహప 1ిల6ల;
9Eటరక; గ#Sèంచుచున`V తమ ఆ}రమ ను ేవ" ేJలkనుం(f ¬Zిన

¸చుచున`V. 22 సూరFడ ఉదPంప%ాTE అV మర>P తమ గ హలలk
పండనును. 23 ¯ాయంాలమ వరక; ాటBప(f తమ పనులను జరFప
నుట?r మనుషpల; బయల;9:ళ6 ØదురF. 24 PQ9ా,  ారమ ల;
ఎT:`"` Vధమ ల;%ా నున`V! జj®నమ ేత వ 9ాట"`ట-" "#S4ంAJV
వ కల;గజ³Zిన9ాట- భ! "ం(fయ న`. 25 అ% VWాలన
మ}సమ దKమ అందులk లsకల" జలచరమ ల; x"లk Aన`V 12దwV
yవ#ాసుల;న`V. 26 అందులk ఓడల; నడచుచున`V x"లk ఆటలడటక;
వ "#S4ంAన మకరమ ల;న`V. 27 త%Sన ాలమ న వ 9ాట-I
ఆ}ర!ెdదవ" ఇవ"`య  దయరక; క"12టC Bచున`V 28 వ 9ాట-I
12టC Bన అV కcరFdనును వ గ 1ిu> Vపu%ా అV మంA9ాట-" J" తృ1ిN
పరచబడను. 29 వ మ ఖమ మరFగ ేZిన%ా అV కలతపడను వ
9ాట- ఊ1ి#S ¬Zి9Eయ నపడ అV ాKణమ ల; V(fA మంట- ాలగ ను. 30
వ  ఊ1ి#S Vడవ%ా అV సృంపబడను అటB
6 వ భతలమ ను
నూతనపరచుచుTx`వ. 31 PQ9ా మ¨©మ "తమ ండను%ాక.
PQ9ా తన I\యలను చూA ఆనంంచును %ాక. 32 ఆయన భ!"
చూడ%ా అ వణక;ను ఆయన పర తమ లను మ టC %ా అV గ#ాàను 33 Tx
yVతాలమంతయ TEను PQ9ాక; ×రNనల; ా(ెదను TEనున`ంత
ాలమ Tx ేవ" ×#N Sంెదను. 34 ఆయననుగ#Sdన Tx ¥xనమ ఆయనక;
ఇంప%ా నుండను%ాక TEను PQ9ాయందు సంÌింెదను. 35 ాపల;
భ!]దనుం(f లయమగ దురF %ాక భIN¨ßనుల; ఇక నుండకదురF %ాక
Tx ాKణమ, PQ9ాను సను`Jంచుమ PQ9ాను సు
N Jంచు(f.

×రN నల గ\ంథమ 105
1 PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f ఆయన Txమమ ను పKకటన
ేయ (f జనమ లలk ఆయన ారమ లను ె>యేయ (f. 2 ఆయననుగ#Sd
ాడ(f ఆయనను ×#N Sంచు(f ఆయన ఆశdర ారమ ల"`ట-"గ#Sd సం´µషణ
ేయ (f 3 ఆయన ప#Sదz Txమమ నుబట-C అJశPంచు(f. PQ9ాను
9:దక;9ారF హృదయమందు సం ÌించుదురF%ాక. 4 PQ9ాను 9:దక;(f
ఆయన బలమ ను 9:దక;(f ఆయన స"`¥" "తమ 9:దక;(f 5 ఆయన
xసు(ైన అబµK}మ వంశసుÍల#ా ఆయన Pరuరచు"న యÅబ
సంతJ9ారల#ా ఆయన ేZిన ఆశdర ారమ లను జj®పకమ ేZి ను(f 6
ఆయన ేZిన సూచక I\యలను ఆయనT°ట- ¬రFu లను జj®పకమ ేZిను(f
7 ఆయన మన ేవ(ైన PQ9ా ఆయన ¬రFuల; భ!యందంతట
జరFగ చున`V. 8 xను Z2లVAdన మటను 9:P తరమ లవరక;
అబµK}మ  xను ేZిన "ంబధనను 9 ఇ¯ాqక; xను ేZిన
పKమణమ ను "తమ ఆయన జj®పకమ ేZినును. 10 9ా#S సంఖ w %ా
నుండగను ఆ w మం ఆ ేశమందు పరేలsౖ య ండగను 11 లవబ(fన
¯ా సÍ ~మ %ా కTxనుేశమ ను ]Iెdదన" ఆయన Z2లVెdను 12 ఆ మట
యÅబ నక; కటC డ%ాను ఇWా\Pల;నక; "త "బంధన%ాను ZిÍ రపరA
య Tx`డ. 13 9ారF జనమ నుం(f జనమ నక;ను ఒక #ాజమ నుం(f
మ#S±క #ాజమ నక; JరFగ లడ చుండ%ా 14 TEనÌLIంAన9ా#S"
మ టC కcడద"య Tx పKవకN లక; ×డేయకcడద"య ఆయన ఆజ® ఇAd 15

ఆయన ఎవ#ST:ౖనను 9ా#SI ¨©ంసేయ"య లదు ఆయన 9ా#Sరక;
#ాàలను గw ంెను. 16 ేశమ ]I ఆయన కరవ ర1ిuంెను
yవTx¥xరన ¥xనమంతయ ట-C 9EZ2ను. 17 9ా#SకంటM మ ందు%ా ఆయన
±క" పం12ను. ãZLప xసుడ%ా అమ4బ(ెను. 18 9ారF సం?ళ6ేత అత"
ాళØ
6 TU1ిuంA#S ఇనుమ అత" ాKణమ ను బµ¥ంెను. 19 అతడ ె1ిuన
సంగJ T:ర9EరFవరక; PQ9ా 9ాక; అత" ప#SWó¥ంచుచుం(ెను. 20 #ాà
వరN మనమ పం1ి అత" V(f1ింెను. పKజల TE>న9ాడ అత" VడదలేZ2ను.
21 ఇషC పKారమ అతడ తన అ¥పతpల TEల;టక;ను తన 12దwలక; బ z
ెపటక;ను 22 తన Pంట-I యజమను"%ాను తన యవxZిN ]ద
అ¥ా#S%ాను అత" "య !ంెను. 23 ఇWా\Pల; ఐగ పNలk"I వెdను
యÅబ }మ ేశమందు పరేh%ా నుం(ెను. 24 ఆయన తన పKజలక; బహÑ
సంxనవృz కల;గ జ³Z2ను 9ా#S V#ధులకంటM 9ా#SI అ¥కబలమ దయేZ2ను.
25 తన పKజలను పగజ³య నటB
6 ను తన ZLవక;లPQడల క;య IN%ా
నడచునటB
6 ను ఆయన 9ా#S హృదయమ లను JK12uను. 26 ఆయన తన
ZLవక;(ైన ¹ÌLను xను ఏరuరచు"న అహ#నును పం12ను. 27 9ారF
ఐగ 1ీN య ల మధను ఆయన సూచక I\యలను }మ ేశమ లk
మహxరమ లను జ#S%SంA#S 28 ఆయన అంధారమ పం1ి *కటకమ4జ³Z2ను 9ారF ఆయన మటను ఎ#Sంపలదు. 29 ఆయన 9ా#S
జలమ లను రకN మ %ా మ#?dను 9ా#S ేపలను చం12ను. 30 9ా#S ేశమ లk
కపuల; "ం(ెను అV 9ా#S #ాàల గదులలk"I వెdను. 31 ఆయన ఆజ®
ఇయ%ా జo#§గల; పటMC ను 9ా#S ాKంతమ ల"`ట-లk"I ోమల; వెdను. 32

ఆయన 9ా#S]ద వడగండ6 9ాన క;#S1ింెను. 9ా#S ేశమ లk అ%S`జj లల;
పట-C ంెను. 33 9ా#S xKm¬%?లను 9ా#S అం¸రప ెట6ను పడ %tటMC ను 9ా#S
ాKంతమ లయంద> వృmమ లను VరFగటMC ను. 34 ఆయన ఆజ® ఇయ%ా 12దw
!డతల;ను లsకల" *డపరFగ ల;ను వెdను, 35 అV 9ా#Sేశప
కcరెట6"`ట-" 9ా#S భ! పంటలను J"9EZ2ను. 36 9ా#S ేశమంద> సమసN
జ³షp
¡ లను 9ా#S పKథమసంxనమ ను ఆయన హతమ ేZ2ను. 37 అకడనుం(f
తన జనులను 9:ం(f బం%ారమ ల ఆయన ర1ిuంెను 9ా#S %తKమ లలk
"సqతp
N వేత ¾ట-Kల6 ; 9ా(ొక (ైనను లకPQను. 38 9ా#Sవలన
ఐగ 1ీN య లక; భయమ పటMC ను 9ారF బయల; 9:È6నపడ ఐగ 1ీN య ల;
సంÌింA#S 39 9ా#SI xటB%ా నుండట?r ఆయన ¤ఘమ ను క>uంెను
#ాJK 9:ల;%Sచుdట?r అ%S`" కల;గజ³Z2ను. 40 9ారF మనV ేయ%ా ఆయన
ప#³ళ6ను ర1ిuంెను. ఆాశమ లkనుం(f ఆ}రమ "Ad 9ా#S" తృ1ిN పరెను.
41 బండను *లd%ా ళØ
6 ఉëI వెdను ఎ(xరFలలk అV PరFలsౖ ా#?ను. 42
ఏలయన%ా ఆయన తన ప#Sదz 9ా%ాwనమ ను తనZLవక;(ైన అబµK}మ ను
జj®పకమ ేZి" 43 ఆయన తన పKజలను సంషమ ను xను
ఏరuరచు"న9ా#S" ఉxqహధ "ను 9:ల; ప>I ర1ిuంెను. 44 9ారF తన
కటC డలను %?rనునటB
6 ను 45 తన ధర4WాసN Vధులను ఆచ#SంచునటB
6 ను
అనజనుల భమ లను ఆయన 9ా#Sకపu%Sంెను జనమ ల కాC#Sèతమ ను
9ారF ¯ా ¥ºనపరచు"#S.PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f PQ9ా దయళØడ ఆయనక;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f ఆయన కృప "తమ ండను. 2 PQ9ా
ప#ాక\మారమ లను ఎవడ వ#SÞంప గలడ? ఆయన ×#N S యంతట-" ఎవడ
పKకట-ంపగలడ? 3 Txయమ ననుస#Sంచు9ారF ఎల6 9Eళల J ననుస#SంA
నడచును9ారF ధనుల;. 4 PQ9ా, వ ఏరuరచు"న9ా#S ³మమ
TEను చూచుచు  జనులక; కల;గ సంషమ నుబట-C TEను సం Ìించుచు 5
 ¯ా సÍ ~న9ా#S కc(f "యడనటB
6  పKజలయందు క;న`
దయపన నను` జj®పక మ నక; ెచుdనుమ Txక; దరîన!Ad నను`
రfంపమ . 6 మ 1ితరFలవలsTE ¤మ ాపమ ేZిJVు ోషమ ల;
కటBC" భIN¨ßనులJVు 7 ఐగ పNలk మ 1ితరFల;  అదు»తమ లను
గ\¨©ంపక య ం(f#S  కృాబµహÑళమ ను జj®పకమ నక; ెచుdనక
య ం(f#S సమ దKమ TUదw ఎఱÃ సమ దKమ TUదw 9ారF JరFగ బµటB ేZి#S. 8
అPనను తన మ} ప#ాక\మమ ను పKZిz ేయ ట?r ఆయన తన
Txమమ నుబట-C 9ా#S" రfంెను. 9 ఆయన ఎఱÃ సమ దKమ ను గw ంప%ా అ
ఆ#SPQను xనమ ]ద నడచునటB
6 9ా#S" అ%ాధజలమ లలk
న(f1ింెను. 10 9ా#S పగ9ా#S ేJలkనుం(f 9ా#S" రfంెను శతpKవల
ేJలkనుం(f 9ా#S" V¹Aంెను. 11 ళØ
6 9ా#S శతpKవలను మ ంA9EZ2ను
9ా#Sలk ఒక(ైనను !%S>య ండలదు. 12 అపడ 9ారF ఆయన మటల;
న!్మ#S ఆయన ×#N S %ానమ ేZి#S. 13 అPనను 9ారF ఆయన ారమ లను
9:ంటTE మరA P#S ఆయన ఆలkచనరక; క"12టC BనకP#S. 14
అరణమ లk 9ారF బహÑ%ా ఆhంA#S ఎ(x#Sలk ేవ" Wó¥ంA#S 15 9ారF

Å#Sన ఆయన 9ా#SIెdను అPనను 9ా#S ాKణమ లక; ఆయన öణత కల;గ
జ³Z2ను. 16 9ారF తమ దండ ాæçమ లk ¹ÌLయందును PQ9ాక;
పKJÌి¡ తp(ైన అహ#నునందును అసూయప(f#S. 17 భ! T:రV(fA xxనును
!ం%?ను అ అá#ామ గ ంపను క1ిu9EZ2ను. 18 9ా#S సంఘమ లk అ%S`
ర%Sలsను x" మంట భIN¨ßనులను ా>d9EZ2ను. 19 #³బ లk 9ారF దూడను
ేPంచు"#S. తZిన Vగ\హమ నక; నమ¯ారమ ేZి#S 20 తమ
మ¨©మసuదమ ను గ(fi ¤య ఎదుw రపమ నక; మ#Sd#S. 21 ఐగ పNలk
%tపu ారమ లను }మ ేశమ లk ఆశdరారమ లను 22
ఎఱÃ సమ దKమ TUదw భయమ పట-C ంచు I\యలను ేZిన తమ రmక;(ైన ేవ"
మరAP#S. 23 అపడ ఆయనTEను 9ా#S" నhంపజ³Z2దనT:ను. అPే
ఆయన 9ా#S" నhంపజ³యక;ండనటB
6 ఆయన Åపమ చల6రFdట?r ఆయన
ఏరuరచు"న ¹ÌL ఆయన స"`¥" ">A అడiప(ెను 24 9ారF రమన
ేశమ ను "#ాక#SంA#S ఆయన మట నమ4కP#S 25 PQ9ా మట
ఆలIంపక 9ారF తమ గ (xరమ లk సణ గ "#S. 26 అపడ అరణమ లk
9ా#S" కcలేయ టక;ను 27 అనజనులలk 9ా#S సంxనమ ను కcల;dటక;ను
ేశమ లk 9ా#S" ెదర%tటBCటక;నుఆయన 9ా#S]ద ెP PQెNను. 28
మ#Sయ 9ారF బయలsuãరFను హతp
N ", చAdన 9ా#SI అ#SuంAన
బ>మంసమ ను భ ంA#S. 29 9ారF తమ I\యలేత ఆయనక; Åపమ
పట-C ంచ%ా 9ా#Sలk ెగ ల; #³%?ను. 30 ÓీT:}సు లA ప#S}రమ ేయ%ా ఆ
ెగ ల; ఆ%SPQను. 31 "తమ తరమ ల"`టను అత"I ఆ ప" J%ా ఎంచ
బ(ెను. 32 #§బµ జలమ ల±దw 9ారF ఆయనక; Åపమ పట-C ంA#S ావన

9ా#S మలమ %ా ¹ÌLక; బµధ క>%?ను. 33 ఎట6 న%ా 9ారF అత" ఆత4]ద
JరFగ బµటB ేయ%ా అతడ తన 12దవల ా"మట ప>?ను. 34
PQ9ా 9ా#SI ఆజj®1ింAనటB
6 9ారF అనజనులను Txశనమ
ేయకP#S. 35 అనజనుల సహ9ాసమ ేZి 9ా#S I\యల; TEరFd"#S.
36 9ా#S Vగ\హమ లక; పజేZి#S అV 9ా#SI ఉ#S ఆPQను. 37 మ#Sయ 9ారF
తమ కcమరFలను తమ క;మ#?Nలను దయమ లక; బ>%ా అ#SuంA#S. 38
"రప#ాధ రకN మ , అన%ా తమ క;మరFల రకN మ తమ క;మ#?Nల రకN మ
ఒ>IంA#S కTxనుేశప9ా#S బÐమ4లక; 9ా#S" బ>%ా అ#SuంA#S ఆ
రకN మ వలన ేశమ అపVతKమPQను 39 తమ I\యలవలన 9ారF
అపVతpKలsౖ#S తమ నడవ(fలk వచ#SంAన9ా#?r#S. 40 ావన PQ9ా
Åపమ ఆయన పKజల]ద రగ ల;T:ను ఆయన తన¯ా సÍ ~మందు
అసహప(ెను. 41 ఆయన 9ా#S" అనజనులేJI అపu%Sంెను 9ా#S పగ9ారF
9ా#S" ఏల;చుం(f#S. 42 9ా#S శతpKవల; 9ా#S" బµధ12ట-C#S 9ారF శతpKవలేJ
I\ంద అణపబ(f#S. 43 అTEక ప#ాయమ ల; ఆయన 9ా#S" V(f1ింెను
అPనను 9ారF తమ ఆలkచనను అనుస#SంA JరFగ బµటB ేయ చువAd#S.
తమ ోషమ ేత ¨ßనదశTUం#S. 44 అPనను 9ా#S#దనమ తనక;
Vనబడ%ా 9ా#SI క>%Sన శ\మను ఆయన చూెను. 45 9ా#S" తలంచు"
ఆయన తన "బంధనను జj®పకమ ేZిT:ను తన కృాబµహÑళమ నుబట-C
9ా#S" కరFణÝంెను. 46 9ా#S" ెర%t"Pన 9ా#Sకంద#SI 9ా#SPQడల
క"కరమ పట-C ంెను. 47 PQ9ా మే9ా, మమ 4ను రfంపమ ¤మ
 ప#Sదz Txమమ నక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచునటB
6 ను "ను`సు
N Jంచుచు

¤మJశPంచునటB
6 ను అనజనులలkనుం(f మమ 4ను గ ేయ మ . 48
ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా య గమ ల"`టను సు
N JTUందును %ాక
పKజలందరFఆ¤í అందురF%ాక. PQ9ానుసు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ా దయళØడ ఆయనక; కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంచు(f ఆయన కృప
"తమ ండను. 2 PQ9ా V¹AంAన9ారF ఆ మట పల;క;దురF %ాక
V#ధుల ేJలkనుం(f ఆయన V¹AంAన9ారFను 3 తరFuనుం(f
పడమట-నుం(f ఉతN రమ నుం(f దfణమ నుం(fయ TxTxేశమ లనుం(fయ
ఆయన గ ేZిన9ారFను ఆమట పల;క;దురF%ాక. 4 9ారF అరణమంద>
PQ(x#SKవను JరFగ లడ చుం(f#S. "9ాస పర¤య 9ా#SI
ొరFకకPQను. 5 ఆక> దపలేత 9ా#S ాKణమ 9ా#Sలk ¯మ4Zిల6 sను. 6
9ారF కషC ాలమందు PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C#S ఆయన 9ా#S ఆపదలలkనుం(f
9ా#S" V(f1ింెను 7 9ా#tక "9ాస పరమ ేరFనటB
6 చక"Kవను ఆయన
9ా#S" న(f1ింెను. 8 ఆయన కృపనుబట-C య నరFలక; ఆయన ేయ ఆశdర
ారమ లనుబట-C య 9ారF PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుదురF %ాక
9 ఏలయన%ా ఆశగల ాKణమ ను ఆయన తృ1ిN పరA య Tx`డ. ఆక>
%t"న9ా#S ాKణమ ను ¤ల; "ం1ి య Tx`డ. 10 ేవ" ఆజ® లక; లkబడక
మన`తp" ¬#ా4నమ ను తృణ÷క#SంAనందున 11 బµధ ేతను ఇనుప
కట6 ేతను బం¥ంప బ(fన9ా#?r *కట-లkను మరణxంధారమ లkను
"9ాసమ ేయ 9ా#S హృదయమ ను 12 ఆయన ఆయసమ ేత క;\ంగజ³Z2ను.

9ారF కc>య ండ%ా స}య డ లకPQను. 13 కషC ాలమందు 9ారF
PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C#S ఆయన 9ా#S ఆపదలలk నుం(f 9ా#S" V(f1ింెను 14
9ా#S కట6 ను ెం1ి9EZి *కట-లkనుం(fయ మరణxంధారమ లk నుం(fయ
9ా#S" ర1ిuంెను. 15 ఆయన కృపనుబట-C య నరFలక; ఆయన ేయ
ఆశdరారమ లను బట-C య 9ారF PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుదురF %ాక. 16 ఏలయన%ా ఆయన PతN (f తల;పలను పగ ల%tట-C
య Tx`డ ఇనుపగ(fయలను VరFగ%tట-C య Tx`డ. 17 బ z ¨ßనుల; తమ
దుషC పKవరN నేతను తమ ోషమ ేతను బµధెచుdందురF. 18
´¢జనపxరÍమ ల"`య 9ా#S ాKణమ నక; అసహ మగ ను 9ారF
మరణx రమ లను స]1ించుదురF. 19 కషC ాలమందు 9ారF PQ9ాక;
nఱÃ 12ట-C#S ఆయన 9ా#S ఆపదలలkనుం(f 9ా#S" V(f1ింెను. 20 ఆయన తన
9ాక;ను పం1ి 9ా#S" బµగ ేZ2ను ఆయన 9ారF ప(fన గ ంటలలkనుం(f 9ా#S"
V(f1ిం ెను. 21 ఆయన కృపనుబట-C య నరFలక; ఆయనేయ ఆశdర
ారమ లనుబట-C య 9ారF PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుదురF %ాక.
22 9ారF కృతజ® xరuణల; ె>6ంచుదురF%ాక ఉxqహధ " ఆయన
ారమ లను పKకట-ంచు దురF%ాక. 23 ఓడలsI సమ దKపKయణమ
ేయ 9ారF మ}జలమ ల]ద సంచ#Sంచుచు 9ాారమ ేయ 9ారF 24
PQ9ా ారమ లను సమ దKమ లk ఆయన ేయ అదు»తమ లను
చూA#S. 25 ఆయన Z2లVయ%ా తpాను పటMC ను అ x" తరంగమ లను
12ౖ?ెNను 26 9ారF ఆాశమ వరక; ఎక;చు అ%ాధమ నక; గ చు నుం(f#S
శ\మేత 9ా#S ాKణమ క#S%SPQను. 27 మతp
N లsౖన9ా#Sవలs 9ారF మ ందుక;

9:నుకక; ొర6 Fచు ఇటB అటB తల;చుం(f#S 9ారF ఎటBచక య ం(f#S. 28
శ\మక; xళలక 9ారF PQ9ాక; nఱÃ 12ట-C#S ఆయన 9ా#S ఆపదలలkనుం(f
9ా#S" V(f1ింెను. 29 ఆయన తpానును ఆ1ి9Eయ%ా x" తరంగమ ల;
అణ%SPQను. 30 అV "మ4ళనవ" 9ారF సంÌింA#S 9ారF Å#Sన
#³వనక; ఆయన 9ా#S" న(f1ింెను. 31 ఆయన కృపనుబట-C య నరFలక;
ఆయనేయ ఆశdర ారమ లనుబట-C య 9ారF PQ9ాక;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుదురF %ాక. 32 జనసమజమ లk 9ా#ాయనను
ఘనపరచుదురF%ాక 12దwల సభలk ఆయనను ×#N SంచుదురF %ాక 33
ేశ"9ాసుల ెడతనమ నుబట-C 34 ఆయన నదులను అడV%ాను టబ గ¶ లను ఎం(fన TEల%ాను సతp
N వగల భ!" చVట-పఱÃ %ాను మ#?dను. 35
అరణమ ను ట-మడగ %ాను ఎం(fన TEలను ట- ఊటల bటB%ాను ఆయన
మ#Sd 36 9ారF అచdట "9ాసపరమ ఏరuరచునునటB
6 ను లమ లk
VతN నమ ల; చ>6 xKmటల; Txట- 37 9ాట-వలన ససఫలసమృz
ందునటB
6 ను ఆయన ఆక>"న9ా#S" అచdట ాపరమ ంెను 38 మ#Sయ
ఆయన 9ా#S" ఆర ంప%ా 9ారF అ¥క మ %ా సంxTxవృz TUం#S
ఆయన 9ా#S పవలను త%S¶"యలదు 39 9ారF బµధవలనను
ఇబËంవలనను దుఃఖమ వలనను త%S¶Pనపడ 40 #ాàలను
తృణ÷క#Sంచుచు Kవల" PQ(x#Sలk 9ా#S" JరFగ లడ జ³య 9ాడ. 41 అట-C
ద#SదKుల బµధను %tట-C 9ా#S" లవT:ెNను 9ా" వంశమ ను మందవలs
వృz ేZ2ను. 42 యxరÍ వంతpల; x" చూA సంÌించుదురF
¹స%ాండKందరFను మనమ %ా నుందురF. 43 బ z మంతp(ైన9ాడ ఈ

Vషయమ లను ఆలkAంచును PQ9ా కృాJశయమ లను జనుల; తల
య దురF%ాక.
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1 ే9ా, Tx హృదయమ "బËరమ %ా నున` TEను ాడచు సు
N J%ానమ
ేZ2దను Tx ఆత4 ాడచు %ానమ ేయ ను. 2 స రమండలమ Zిx#ా,
¤ల;ను(f TEను 9Eక;వTE లెదను 3 జనులమధ క; కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంెదను. పKజలలk "ను` ×#N Sంెదను 4 PQ9ా,  కృప ఆాశమ కంటM
ఎతN Pన  సతమ ¤ఘమ లంత ఎతp
N %ానున`. 5 ే9ా, ఆాశమ కంటM
అతpన`తpడవ%ా "ను` కనుపరచునుమ . 6  పK´µవమ
సర భ!]ద కనబడ"మ 4  1ిKయ ల; V¹AంపబడనటB
6 n
క;(fేJ నను` రfంA Txక; ఉతN ర!మ 4. 7 తన ప#Sదz త డ" ేవడ
మట PAdయ Tx`డ TEను పKహ#Sªంెదను Ì2?మ ను పంA12టMCదను
సుÅతp లkయను >1ింెదను. 8 %Sలదు Tx మనÌLª Tx ఎâాKPమ
Txక; hర¯ాNణమ యx Tx #ాజ దండమ . 9 ¹యబ TEను ాళØ
6
కడగ ను పæç6 మ ఎోమ ]I Tx ెపVస#S9Eయ దును Óి>ÌిN యనుబట-C
జãతqవమ ేZియ Tx`ను. 10 Åటగల పటC ణమ లk"I నను` ఎవడ
డ" వను? ఎోమ లk"I నT:`వడ న(f1ించును? 11 ే9ా, వ
మమ 4ను VడTx(f య Tx`వగx? ే9ా, మ ZLనలకcడ వ
బయల;ేరFట మ" య Tx`వగx? 12 మనుషpల స}యమ వరÍమ .
శతpKవలను జPంచుటక; వ మక; స}యమ దయేయ మ 13

ేవ"వలన ¤మ &రారమ ల; జ#S%Sంెదమ మ శతpKవలను
అణగొKక;9ాడ ఆయTE.
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1 Tx సు
N JI ారణభతpడవగ ే9ా, మనమ %ా ఉండక;మ 2 నను`
ెరపవలsన" భIN¨ßనుల; తమ T°రF కపటమ గల తమ T°రF ెరAయ Tx`రF
9ారF Tx]ద అబదz మ ల; ెపనుచుTx`రF. 3 నను` చుటBC" Tx ]ద
ే షప మటలడ చుTx`రF "#S`!తN మ %ా Tx #ాడచుTx`రF 4 TEను
చూ1ిన 1LKమక; పKJ%ా 9ారF Tx]ద పగ పట-C య Tx`రF అPే TEను మనక
ాKరÍనేయ చుTx`ను. 5 TEను ేZిన ¤ల;నక; పKJ%ా ×డ ేయ చుTx`రF.
TEను చూ1ిన 1LKమక; పKJ%ా Tx]ద ే ష మ ంచుచుTx`రF. 6 9ా"]ద
భIN¨ßను" అ¥ా#S%ా నుంచుమ అప9ా 9ా" క;(fపKకను "ల;చును %ాక. 7
9ాడ Vమరîలk"I ేబడనపడ ోÌియ" ¬రFu TUందును %ాక 9ా" ాKరÍన
ాపమగ ను%ాక 8 9ా" yVతనమ ల; w వగ ను %ాక 9ా" ఉోగమ ను
9E#tకడ ¬Zినును %ాక. 9 9ా" ëడi ల; తం(fKల"9ారవదురF %ాక 9ా" ´µర
Vధవ#ాలగ ను %ాక 10 9ా" ëడi ల; ేశKమ4రFలsౖ mతN pదురF %ాక
ాడప(fన తమ Pండ6 క; దూరమ %ా yవనమ 9:దక;దురF %ాక 11 9ా" ఆZిN
అంతయ అపల9ారF ఆక\!ంచు ందురF %ాక 9ా" కాC#Sèతమ ను పరFల;
ోచుందురF%ాక 12 9ా"I కృప చూప9ారF లకదురF %ాక తం(fKల"9ా"
ëడi లక; దయచూప9ారF ఉండక దురF %ాక 13 9ా" వంశమ "ర4లమ
ేయబడను %ాక వచుdతరమ నందు 9ా#S 1LరF మZివను %ాక 14 9ా"

1ితరFలోషమ PQ9ా జj®పకమ లkనుంచు నును %ాక 9ా" త>6
ాపమ తpడప12టCబడక య ండను %ాక 15 ఆయన 9ా#S జj®పకమ ను
భ!]దనుం(f ట-C 9Eయ నటB
6 ఆ ాపమ ల; "తమ PQ9ా
స"`¥" కనబడ చుండను%ాక. 16 ఏలయన%ా కృప చూపవలsనన`మట
మరA శ\మTUంన9ా"" ద#SదKు" న>%Sన హృదయమ గల9ా""
చంపవలsన" 9ాడ అత" త#Sను. 17 శ1ించుట 9ా"I 1ీKJ గనుక అ
9ా"]I వAd య న`. º9:నయందు 9ా"IషCమ లదు గనుక అ 9ా"I
6 9ాడ Wాపమ ధ#Sంెను అ
దూరమPQను. 18 xను 12ౖబటC 9EZినునటB
ళ6 వలs 9ా" కడపలk Adయ న` ైలమ వలs 9ా" PQమ కలలk
ే#Sయ న` 19 xను కపను వసN మ వలsను xను "తమ కటBCను
న(fకటBCవలsను అ 9ా"" వదలక;ండను %ాక. 20 Tx V#ధులక; Tx
ాKణమ నక; V#ధమ %ా మట లడ9ా#SI ఇే PQ9ావలన కల;గ
పKJారమ . 21 PQ9ా పKభ 9ా,  Txమమ నుబట-C Txక; స}యమ
ేయ మ  కృప ఉతN మన గనుక నను` V(f1ింపమ . 22 TEను
ºనద#SదKుడను Tx హృదయమ Txలk గ చd బ(fయ న`. 23 ¯ా%SPన
డవలs TEను öణÝంAయ Tx`ను !డతలను ారోల;నటB
6 నను`
ారోల;దురF 24 ఉప9ాసమ ేత Tx ¹ాళØ
6 బల¨ßనమPQను Tx
శ#§రమ పÌిC త%S¶ AIPQను. 25 9ా#S "ందలక; TEను ఆసuదుడT:ౖJ"
9ారF నను` చూA తమ తలల; ఊెదరF 26 PQ9ా Txే9ా, P ేత
జ#S%Sనద"య PQ9ా9:ౖన 9E º" ేZిJవ"య 9ా#SI ె>య నటB
6 27
Txక; స}యమ ేయ మ  కృపనుబట-C నను` రfంపమ . 28 9ారF

శ1ించుచుTx`రF %ా" వ ºVంచుదువ 9ారF లA అవమనమ ంెదరF
%ా"  ZLవక;డ సంÌించును. 29 Tx V#ధుల; అవమనమ
ధ#SంచుందురF %ాక తమ Zిగ¶ TE "ల;వటం%§వలs కపందురF %ాక 30 Tx
T°ట- TEను PQ9ాక; కృతజ® xసు
N తpల; ండ%ా ె>6ంెదను అTEక;ల
మధను TETxయనను సు
N Jంెదను. 31 ద#SదKు" ాKణమ ను Vమరîక;
లkపరచు9ా#S ేJ లkనుం(f అత" రfంచుట?r PQ9ా అత" క;(fపKకను
"ల;చుచుTx`డ.
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1 పKభ వ Tx పKభ వ Z2లVAdన9ాక; TEను  శతpKవలను  ాదమ లక;
1ీఠమ %ా ేయ వరక; Tx క;(f ారîమ న కcరFdండమ . 2 PQ9ా 
ప#Sాలనదండమ ను Zీãనులkనుం(f ¯ాగజ³య చుTx`డ 
శతpKవలమధను వ ప#Sాలన ేయ మ . 3 య దz సTx`హనమ న 
పKజల; ఇషC పర కమ %ా వెdదరF.  ¸°వనసుÍలలk W\ష¡ pల;
ప#Sxzలంకృతpలsౖమంచు వలs అరFణ#దయగర»మ లkనుం(f
±దw క;వెdదరF 4 ÚZ2ెక; క\మమ పన వ "రంతరమ
యజక;డ9:ౖయ ందువ" PQ9ా పKమణమ ేZియ Tx`డ, ఆయన
మట తపu"9ాడ. 5 పKభ వ  క;(fారîమందుం(f తన Åపనమ న
#ాàలను నల;గ%tటBCను. 6 అనజనులక; ఆయన ¬రFu ¬రFdను ేశమ
శవమ ల "ం(fయ ండను VWాలేశమ ] పK¥xను" ఆయన
నల;గ%tటBCను. 7 మర¶ మ న ఏట- ళØ
6 ానమ ేZి ఆయన తల PQతN pను.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f. యxరÍవంతpల సభలkను సమజమ లkను పరÞ
హృదయమ  TEను PQ9ాక; కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంెదను. 2
PQ9ా I\యల; %tపuV 9ాట-యందు ఇషC మ గల9ారందరF 9ాట-"
Vx#Sంచు దురF. 3 ఆయన ారమ మ¨©మ పK´µవమ ల;గల ఆయన J
"తమ "ల;కడ%ా నుండను. 4 ఆయన తన ఆశdరారమ లక;
జj®పారÍసూచనను "య!ంAయ Tx`డ. PQ9ా దయxfణపరFÞడ 5
తనయందు భయభక;Nల;గల9ా#SI ఆయన ఆ}ర!Ad య Tx`డ ఆయన
"తమ తన "బంధన జj®పకమ ేZినును. 6 ఆయన తన పKజలక;
అనజనుల ¯ా సÍ ~మ అపu%SంA య Tx`డ తన I\యల మ}త4~మ ను
9ా#SI 9:ల6(fేZి య Tx`డ. 7 ఆయన ేJారమ ల; సతనV
TxయనV ఆయన Wాసనమ ల"`య నమ4కనV. 8 అV Wాశ తమ %ా
¯ాÍ1ింపబ(fయ న`V సతమ ను యxరÍతను అV ేయబ(f య న`V. 9
ఆయన తన పKజలక; V¹చనమ కల;గజ³య 9ాడ తన "బంధన ఆయన
"తమ %ా ఉండ "రÞPంచు 9ాడ. ఆయన Txమమ ప#Sదz న
పంపద%Sన. 10 PQ9ాయంద> భయమ జj®నమ నక; మలమ
ఆయన Wాసనమ ల ననుస#Sంచు9ారందరF మంA V9E కమ గల9ారF.
ఆయనక; "తమ ¯NతKమ కల;గ చున`.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f PQ9ాయందు భయభక;Nల;గల9ాడ ఆయన
ఆజ® లనుబట-C అ¥కమ %ా ఆనంంచు9ాడ ధనుడ. 2 9ా" సంతJ9ారF
భ!]ద బలవంతpలగ దురF యxరÍవంతpల వంశప9ారF
ºVంపబడదురF 3 క>!య సంపదయ 9ా" Pంట నుండను 9ా" J
"తమ "ల;చును. 4 యxరÍవంతpలక; *కట-లk 9:ల;గ పటBCను 9ారF
కటµmమ ను 9ాతqలతయ Jయ గల9ారF. 5 దయళØల;ను
అ1ిuచుd9ారFను ´µగవంతpల; TxయVమరîలk 9ా#S 9ాజ?మ %?ల;చును 6
అట-C 9ారF ఎపడను కద>ంపబడరF Jమంతpల; "తమ జj®పకమ లk
నుందురF. 7 9ా" హృదయమ PQ9ాను ఆశ\PంA ZిÍ ర మ %ా నుండను
9ాడ దు#ా రN క; జ(fయడ. 8 9ా" మనసుq ZిÍ రమ %ానుండను తన
శతpKవల Vషయన తన Å#Sక T:ర9EరF వరక; 9ాడ భయపడడ. 9 9ాడ
xతృత మ క>%S áదలIచుdను 9ా" J "తమ "ల;చును 9ా" మ 4
ఘనత TUం ¨¼Adంపబడను. 10 భIN¨ßనుల; x" చూA AంతపడదురF
9ారF పండ6రFక;చు öణÝంA వదురF భIN¨ßనుల ఆశ భంగవను.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f PQ9ా ZLవక;ల#ా, ఆయనను సు
N Jంచు(f.
PQ9ా Txమమ ను సు
N Jంచు(f. 2 ఇ nదల;" PQల6ాలమ
PQ9ా Txమమ సను`Jంపబడను%ాక. 3 సూ#దయమ nదల;"
సూ#ాసN మయమ వరక; PQ9ా Txమమ సు
N J TUందద%Sన. 4
PQ9ా అనజనులంద#SPQదుట మన`తpడ ఆయన మ¨©మ ఆాశ

VWాలమ న 9ా1ింA య న` 5 ఉన`తమందు ఆZీను(ైయ న` మన
ేవ(ైన PQ 9ాను >య న`9ా(ెవడ? 6 ఆయన భమాశమ లను
వం%Sచూడననుగ\¨©ంచు చుTx`డ. 7 పK¥xనుల తన పKజల పK¥xనుల 9ా#S"
కcరFdండబ¿టC Bట?r 8 ఆయన TEలనుం(f ద#SదKులను లవT:తN p9ాడ 12ంట
క;పu]దనుం(f áదలను 12ౖ?తN p9ాడ 9 ఆయన సంతpల"x""
ఇల6ల;%ాను క;మళ6 సంషమ గల త>6 %ాను ేయ ను. PQ9ాను
సు
N Jంచు(f.
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1 ఐగ పNలkనుం(f ఇWా\Pల; అన´µషగల జనులలkనుం(f యÅబ బయల;
9:È6నపడ 2 యx ఆయనక; ప#Sదz సÍ లమPQను ఇWా\Pల; ఆయనక;
#ాజమPQను. 3 సమ దKమ x"" చూA ా#SPQను ±#ాwను న
9:నుకక; మæç6 ను. 4 ండల; టäC ళ6 వలsను గ టC ల; %tఱÃ 1ిల6లవలsను గంతpల;
9EZ2ను. 5 సమ దKమ, వ ా#Sవటక; ³! తటZిÍ ంA న? ±#ాwనూ,
వ 9:నుకక; మళØ
6 టక; ³! తటZిÍ ంA న? 6 ండల#ా, ]రF
టä6 ళ6 వలsను గ టC ల#ా, ]రF %tఱÃ 1ిల6లవలsను గంతpల; 9Eయ టక; ]³!
సంభVంAన? 7 భ], పKభ వ స"`¥" యÅబ ేవ" స"` ¥"
వణక;మ 8 ఆయన బండను ట-మడగ %ాను ెక;మ I #ాJబండను టఊటల;%ాను ేయ 9ాడ.
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1 మక; ాదు, PQ9ా మక; ాదు  కృాసతమ లనుబట-C 
Txమమ న³ మ¨©మ కలగ ను%ాక 2 9ా#S ేవ(ే(f అ" అనజనులsందుక;
ెపందురF? 3 మ ేవడ ఆాశమందుTx`డ తన IచûవAdనటB
6 %ా
సమసN మ ను ఆయన ేయ చుTx`డ 4 9ా#S Vగ\హమ ల; 9:ం(f బం%ారFV
అV మనుషpల ేJపనుల; 5 9ాట-I T°రFం(fయ పల;కవ కను`ల;ం(fయ
చూడవ 6 ెవల;ం(fయ Vనవ మ క;ల;ం(fయ 9ాసనచూడవ 7
ేతpల;ం(fయ మ టBCనవ ాదమ ల;ం(fయ నడవవ %tంతpక
మటలడవ. 8 9ాట-" ేయ 9ారFను 9ాట-యందు న!్మకయ ంచు
9ారందరFను 9ాట-వంట-9ా#?r య Tx`రF. 9 ఇWా\PÚయ ల#ా, PQ9ాను
నమ 4ను(f. ఆయన 9ా#SI స}యమ 9ా#SI ³(ెమ 10 అహ#ను
వంశసుÍల#ా, PQ9ాను నమ 4ను(f. ఆయన 9ా#SI స}యమ 9ా#SI
³(ెమ 11 PQ9ాయందు భయభక;Nల;గల9ారల#ా PQ9ాయందు
న!్మక య ంచు(f ఆయన 9ా#SI స}యమ 9ా#SI ³(ెమ . 12 PQ9ా
మమ 4ను మరAలదు ఆయన మమ 4 Txర ంచును ఆయన
ఇWా\PÚయ ల Txర ంచును అహ#ను వంశసుÍలTxర ంచును 13
1ిన`లTE! 12దwలTE! తనయందు భయభక;Nల; గల 9ా#S" PQ9ా
ఆర ంచును. 14 PQ9ా !మ 4ను ] 1ిల6లను వృz ంంచును. 15
భమాశమ లను సృంAన PQ9ాేత ]రF ఆర ంపబ(fన9ారF. 16
ఆాశమ ల; PQ9ావశమ భ!" ఆయన నరFల IAdయ Tx`డ. 17
మృతpల;ను మనZిÍ Jలk"I %Sవ9ారFను PQ9ాను సు
N JంపరF 18
¤ే ఇ nదల;" "తమ PQ9ాను సు
N Jంెదమ PQ9ాను

సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ా Tx nరను Tx Vన`పమ లను ఆలIంA య Tx`డ. ా%ా
TETxయనను 1LK!ంచుచుTx`ను. 2 ఆయన Txక; ెV±%?¶ను ావన Tx
yVతాలమంతయ TETxయనక; nఱÃ 12టC Bదును 3 మరణబంధమ ల;
నను` చుటBC" య ం(ెను ాxళప 9Eదనల; నను` పటBC"య ం(ెను
శ\మయ దుఃఖమ ను Txక; క>%?ను. 4 అపడPQ9ా, దయేZి Tx
ాKణమ ను V(f1ింపమ" PQ9ా Txమమ నుబట-C TEను nఱÃ 12ట-CJ". 5
PQ9ా దయళØడ Jమంతpడ మన ేవడ 9ాతqలతగల9ాడ. 6
PQ9ా ¯ాధువలను ాాడ9ాడ. TEను క;\ం%Sయ ండ%ా ఆయన నను`
రfంెను. 7 Tx ాKణమ, PQ9ా క; ³మమ VసN #Sంప జ³Zియ Tx`డ.
J#S%S  VWా\ంJలk పK9Ehంపమ . 8 మరణమ నుం(f Tx ాKణమ ను క`ళØ
6
Vడవక;ండ Tx కను`లను జj#Sపడక;ండ Txాదమ లను వ
త1ిuంAయ Tx`వ. 9 సyవల;న` ేశమ లలk PQ9ా స"`¥" TEను
ాలమ గడపదును. 10 TEను ఆలగ మటల(f న!్మక య ంAJ". TEను
!గ ల బµధప(fన9ాడను. 11 TEను ¾ందరప(fన9ాడT:ౖ ఏ మనుషpడను
నమ4ద%Sన9ాడ ాడను ంట-". 12 PQ9ా Txక; ేZిన
ఉపారమ ల"`ట-I TETxయన³! ె>6ంచుదును? 13 రmణాతKను ేత
పచుd" PQ9ా Txమమ న ాKరÍన ేZ2దను. 14 PQ9ాక; Tx
nÖక;బళØ
6 ె>6ంెదను. ఆయన పKజలంద#S PQదుటTE ె>6ంెదను 15

PQ9ా భక;Nల మరణమ ఆయన దృÌిC I Vల;వ గల 16 PQ9ా, TEను
"జమ %ా  ZLవక;డను,  ZLవక;డను  ZLవక;#ా> క;మరFడT:ౖయ Tx`ను
వ TxకటB
6 V1ిuయ Tx`వ. 17 TEను క; కృతజ® xరuణ న#Suంెదను,
PQ9ా Txమమ న ాKరÍనేZ2దను 18 ఆయన పKజలంద#SPQదుటను
PQ9ా మంరప ఆవరణమ లలkను 19 PQరషలమ,  మధను TEను
PQ9ాక; Tx nÖక;బళØ
6 ె>6ంెదను. PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ా కృప మనPQడల ¨¼చుd%ానున`....... ఆయన VWా సత
"రంతరమ "ల;చును. 2 ాబట-C సమసN అనజనుల#ా, PQ9ాను సు
N Jం
చు(f సర జనమ ల#ా, ఆయనను "యడ(f PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ా దయళØడ ఆయన కృప "రంతరమ ...... "ల;చును ఆయనక;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f 2 ఆయన కృప "రంతరమ "ల;చున"
ఇWా\PÚయ ల; అందురF %ాక. 3 ఆయన కృప "రంతరమ "ల;చున"
అహ#ను వంశ సుÍల; అందురF %ాక. 4 ఆయన కృప "రంతరమ "ల;చున"
PQ9ా యందు భయభక;Nల;గల9ారF అందురF %ాక. 5 ఇరFక;నందుం(f
TEను PQ9ాక; nఱÃ 12ట-CJ" VWాలసÍ లమందు PQ9ా Txక;
ఉతN ర!ెdను 6 PQ9ా Tx పmమ న నుTx`డ TEను భయ పడను
నరFల; Tx³! ేయగలరF? 7 PQ9ా Tx పmమ వ¨©ంA Txక;

సహా#SPQ య Tx`డ Tx శతpKవల Vషయన Tx Å#Sక T:ర9EరFట
చూెదను. 8 మనుషpలను నమ 4నుటకంటM PQ9ాను ఆశ\Pంచుట
¤ల;. 9 #ాàలను నమ 4నుటకంటM PQ9ాను ఆశ\Pంచుట ¤ల;. 10
అనజనులందరF నను` చుటBC"య Tx`రF PQ9ా Txమమ నుబట-C
TEను 9ా#S" "ర4లమ ేZ2దను. 11 నల;శలను 9ారF నను`
చుటBC"య Tx`రF PQ9ా Txమమ నుబట-C TEను 9ా#S" "ర4లమ
ేZ2దను. 12 కం#§గలవలs Tx]ద మ Zి#S య Tx`రF మ ండ6 ా>dన మంట
ఆ#SవనటB
6 9ారF నhంA P#S PQ9ా Txమమ ను బట-C TEను 9ా#S"
"ర4లమ ేZ2దను. 13 TEను పడనటB
6 వ నను` గట-C %ా ZిJV
PQ9ా Txక; స}యమ ేZ2ను. 14 PQ9ా Tx దుర¶ మ Tx %ానమ
ఆయన Txక; రmణx¥xరమPQను. 15 Jమంతpల
గ (xరమ లలkరmణనుగ#Sdన ఉxqహ సుTxదమ Vనబడను PQ9ా
దfణహసN మ ¯ాహస ారమ లను ేయ ను. 16 PQ9ా దfణహసN మ
మన`త మPQను PQ9ా దfణహసN మ ¯ాహసారమ లను
ేయ ను. 17 TEను xవను సyవడT:ౖ PQ9ా I\యల; Vవ #Sంెదను. 18
PQ9ా నను` కSనమ %ా hfంెను %ా" ఆయన నను` మరణమ నక;
అపu%Sంపలదు. 19 TEను వచుdనటB
6 J గ మ4మ ల; ¬య (f TEను 9ాట-లk
పK9EhంA PQ9ాక; కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంెదను. 20 ఇ PQ9ా
గ మ4మ Jమంతpల; º"లk పK9EhంెదరF. 21 వ Txక; రmణx¥xరFడ9:ౖ
Txక; ఉతN ర!Ad య Tx`వ TEను క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంెదను. 22
ఇల;
6 కటBC9ారF "ÌL¥ంAన #ాP మలక; తల#ాP ఆPQను. 23 అ

PQ9ావలన క>%Sన అ మన కను`లక; ఆశdరమ 24 ఇ PQ9ా
ఏ#ాuటB ేZిన నమ º"యందు మనమ ఉతq¨©ంA సంÌింెదమ . 25
PQ9ా, దయేZి నను` రfంచుమ PQ9ా, దయేZి అవృz
క>%Sంచుమ . 26 PQ9ా1Lరట వచుd9ాడ ఆ#ా ద nందును %ాక
PQ9ా మంరమ లkనుం(f !మ 4 ºVంచు చుTx`మ . 27
PQ9ాP ేవడ, ఆయన మనక; 9:ల;గ నను గ\¨©ంAయ Tx`డ
ఉతqవ బ>పవను xKళ6  బ>1ీఠప మ 4లక; కటBC(f. 28 వ Tx
ేవడవ TEను క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంెదను వ Tx ేవడవ "ను`
ఘనపరెదను. 29 PQ9ా దయళØడ ఆయన కృప "రంతరమ
"ల;చుచున` ఆయనక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f.
×రN నల గ\ంథమ 119
1 (ఆలs/) PQ9ా ధర4WాసN మ ననుస#SంA "#wషమ %ా నడచును9ారF
ధనుల; 2 ఆయన Wాసనమ లను %?rనుచు పరÞహృదయమ  ఆయనను
9:దక;9ారF ధనుల;. 3 9ారF ఆయన మర¶ మ లలk నడచునుచు ఏ ాప
మ ను ేయరF 4  ఆజ® లను జjగ\తN%ా %?rనవలsన" వ మక;
ఆజj®1ింAయ Tx`వ. 5 ఆ}  కటC డలను %?rనునటB
6 Tx పKవరN న ZిÍ రప(f
య ం(fన T:ంత ¤ల;. 6  ఆజ® ల"`ట-" TEను లmమ ేయ నపడ Txక;
అవమనమ కల;గTEరదు. 7 Jగల  TxయVధులను TEను
TEరFdనునపడ యxరÍహృదయమ  క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ం ెదను.
8  కటC డలను TEను %?rందును నను` బÐJN %ా VడTxడక;మ . 9 (బéì)

¸°వనసుÍల; ే"ేత తమ నడత z పరచు ందురF?  9ాకమ నుబట-C
x"" జjగ\తN%ా చూచునుట ేతTE గx? 10 Tx పరÞహృదయమ  "ను`
9:దIయ Tx`ను నను`  ఆజ® లను V(fA JరFగ"యక;మ . 11  PQదుట
TEను ాపమ ేయక;ండనటB
6 Tx హృదయమ లk  9ాకమ ఉంచు"
య Tx`ను. 12 PQ9ా, 9E ¯NతKమ TUందద%Sన9ాడవ  కటC డలను Txక;
బ¢¥ంచుమ . 13  T°ట వ Z2లVAdన TxయVధుల"`ట-" Tx 12దవల
Vవ#Sంచుదును. 14 సర సంపదల; ొ#SIనటB
6  Wాసనమ ల మర¶ మ నుబట-C
TEను సంÌించు చుTx`ను. 15  ఆజ® లను TEను ¥x"ంెదను  Kవలను
మ"`ంెదను. 16  కటC డలనుబట-C TEను హ#Sªంెదను.  9ాకమ ను TEను
మరFవకయ ందును. 17 (%§ý)  ZLవక;డT:ౖన TEను బKదుక;నటB
6 TxPQడల 
దయరసమ చూపమ  9ాకమ నుబట-C TEను నడచునుచుందును. 18
TEను  ధర4WాసN మ నందు ఆశdరన సంగతp లను చూచునటB
6 Tx కను`ల;
ెరFవమ . 19 TEను భ!]ద పరేhT:ౖ య Tx`ను  ఆజ® లను Txక;
మరFగ ేయక;మ . 20  TxయVధుల]ద Txక; ఎడెగ"
ఆశక>%Sయ న` x"ేత Tx ాKణమ öణÝంచుచున`. 21 గ#S షp
¡ లను వ
గw ంచుచుTx`వ.  ఆజ® లను V(fA JరFగ 9ారF Wాపగ\సN ుల;. 22 TEను 
Wాసనమ ల ననుస#SంచుచుTx`ను. Tx]I #ాక;ండ "ందను Jర¯ారమ ను
¾ల %Sంపమ . 23 అ¥ారFల; Txక; V#ధమ %ా సభ¬#Sd మటలడ
ందురF  ZLవక;డ  కటC డలను ¥x"ంచుచుండను. 24  Wాసనమ ల;
Txక; సంషకరమ ల; అV Txక; ఆలkచనకరN లsౖయ న`V. 25 (xలsì) Tx
ాKణమ మంట-" హతp
N నుచున`  9ాకమ ేత నను` బKIంపమ . 26

Tx చర అంతయ TEను ెపన%ా వ Txక; ఉతN ర!AdJV  కటC డలను
Txక; బ¢¥ంపమ 27  ఉపేశమర¶ మ ను Txక; బ¢ధపరచుమ . 
ఆశdరారమ లను TEను ¥x"ంెదను. 28 వసనమ వలన Tx ాKణమ
#?rPQను  9ాకమ ేత నను` ZిÍ రపరచుమ . 29 కపటప నడత Txక;
దూరమ ేయ మ  ఉపేశమ ను Txక; దయేయ మ 30
సతమర¶ మ ను TEను ÅరF"య Tx`ను  TxయVధులను TEను
TxPQదుట 12టC B" య Tx`ను 31 PQ9ా, TEను  Wాసనమ లను
హతp
N " య Tx`ను నను` Zిగ¶ పడ"యక;మ . 32 Tx హృదయమ ను
వ VWాలపరచునపడ TEను  ఆజ® లమర¶ మ న పరF%?ెNదను. 33 (¨Á)
PQ9ా,  కటC డలను అనుస#Sంచుటక; Txక; TEరFuమ . అపడ TEను
కడమటBCక; 9ాట-" %?rందును. 34  ధర4WాసN మ ననుస#Sంచుటక; Txక; బ z
దయ ేయ మ అపడ Tx పరÞహృదయమ  TEను x" పKా రమ
నడచుందును. 35  ఆజ® ల జjడను చూA TEను ఆనంంచుచుTx`ను
x"యందు నను` నడవజ³య మ . 36 లkభమ తటBC ాక 
Wాసనమ లతటBC Tx హృద యమ JKపమ . 37 వరÍన9ాట-" చూడక;ండ
Tx కను`ల; JK1ిu 9Eయ మ  మర¶ మ లలk నడచునుటక; నను` బKIం
పమ . 38  VAdన 9ాకమ మనుషpలలk  భయమ ను పట-C ంచుచున`
 ZLవక;"I x" ZిÍ రపరచుమ . 39  TxయVధుల; ఉతN మ ల; Txక;
భయమ పట-C ంచుచున` Tx అవమనమ ను ట-C 9Eయ మ . 40 
ఉపేశమ ల; Txక; అ¥క 1ిKయమ ల; J"బట-C నను` బKIంపమ . 41
(9ా0) PQ9ా,  క"కరమ ల; Tx ±దw క; #ా"మ 4  మటపన 

రmణ #ా"మ 4. 42 అపడ నను` "ంంచు9ా#SI TEను ఉతN ర]య గలను
ఏలయన%ా మట నమ 4"య Tx`ను. 43 Tx T°టనుం(f సత9ాకమ ను
ఏమతKమ ను ¬Zి 9Eయక;మ  TxయVధుల]ద Tx ఆశ ">1ియ Tx`ను.
44 "రంతరమ  ధర4WాసN మ ననుస#Sంచుదును TEను "తమ x"
ననుస#Sంచుదును 45 TEను  ఉపేశమ లను 9:దక;9ాడను "రËంధమ లక
నడచుందును 46 Zిగ¶ పడక #ాàలPQదుట  Wాసనమ లనుగ#Sd TEను
మటల(ెదను. 47  ఆజ® లనుబట-C TEను హ#Sªంెదను అV Txక; 1ిKయమ ల;.
48 Txక; 1ిKయమ %ానున`  ఆజ® లతటBC Tx ేతp లsెNదను  కటC డలను TEను
¥x"ంచుదును. జjPí. 49 (జjPí)  ZLవక;"I దయేయబ(fన మట
జj®పకమ ేZి నుమ x"వలన వ Txక; "#§mణ పట-C ంAయ Tx`వ. 50
 9ాకమ నను` బKIంA య న` Tx బµధలk ఇే Txక; T:మ4
క>%Sంచుచున`. 51 గ#S షp
¡ ల; నను` !గ ల అపహZింA#S అPనను 
ధర4WాసN మ నుం(f TEను ¾లగక య Tx`ను. 52 PQ9ా,
పర ాలమ నుం(f య ం(fన  Txయ Vధులను జj®పకమ ేZి" TEను
ఓxరFu TUంJ". 53  ధర4WాసN మ ను V(fA నడచుచున` భIN¨ßనులను
చూడ%ా Txక; అ¥క #షమ పటBCచున` 54 యJKక;డT:ౖన TEను Tx బసలk
ాటల; ాడటక;  కటC డల; ¨ÁతpవలPQను. 55 PQ9ా, #ాJK9Eళ 
Txమమ ను స4రణ ేయ చుTx`ను  ధర4WాసN మ ననుస#SంA
నడచునుచుTx`ను 56  ఉపేశమ ననుస#SంA నడచునుచుTx`ను
ఇే Txక; వరమ %ా దయేయబ(fయ న`. 57 (¨Áì)PQ9ా, 9E Tx
´µగమ  9ాకమ ల ననుస#SంA నడచుందున" TEను "శdPంచు"

య Tx`ను. 58 కటµmమ ంచుమ" Tx పరÞహృదయమ  "ను`
బJమల;నుచుTx`ను VAdన మటపన నను` కరFణÝంపమ . 59 Tx
మర¶ మ ల; TEను ప#SలనేZింట-"  Wాసనమ లతటBC మరల;ంట-". 60
 ఆజ® లను అనుస#Sంచుటక; TEను జjగ ేయక త రప(fJ". 61
భIN¨ßనులాశమ ల; నను` చుటBC" య న`ను  ధర4WాసN మ ను TEను
మరFవలదు 62 Txయన  Vధులనుబట-C క; కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుటక; అరz#ాJK9Eళ TEను ¤లaను9ాడను. 63 యందు భయభక;Nల;
గల9ారంద#SI"  ఉపేశమ లను అనుస#Sంచు9ా#SI" TEను ె> ాడను. 64
(ేì) య9ా, భ!  కృప "ం(fయ న`  కటC డలను Txక;
బ¢¥ంపమ . 65 య9ా,  మట పన  ZLవక;"I వ ¤ల;
ేZియ Tx`వ. 66 TEను  ఆజ® లయందు న!్మక య ంAయ Tx`ను మంA
V9Eచన మంA జj®నమ Txక; TEరFuమ . 67 శ\మకల;గక మ నుప TEను Kవ
V(fAJ" ఇపడ  9ాకమ ననుస#SంA నడచును చుTx`ను. 68 వ
దయళØడ9:ౖ ¤ల; ేయ చుTx`వ  కటC డలను Txక; బ¢¥ంపమ . 69
గ#S షp
¡ ల; Tx ]ద అబదz మ క>uంచుదురF అPే పరÞహృదయమ  TEను
 ఉపేశ మ లను అనుస#Sంతpను. 70 9ా#S హృదయమ \వ వలs
మందమ %ా ఉన` TEను  ధర4WాసN మ నుబట-C ఆనంంచుచుTx`ను. 71 TEను
 కటC డలను TEరFdనునటB
6 శ\మTUం య ండట Txక; ¤లPQను. 72
9Eలల 9:ం(f బం%ారF Txణమ లకంటM  VAdన ధర4WాసN మ Txక; ¤ల;.
73 (ã1)  ేతpల; నను` "#S4ంA Txక; రప ఏరuరెను TEను 
ఆజ® లను TEరFdనునటB
6 Txక; బ z దయ ేయ మ . 74  9ాకమ ]ద

TEను ఆశ12టC B" య Tx`ను యందు భయభక;Nల;గల9ారF నను` చూA
సం ÌింతpరF 75 PQ9ా,  ¬రFuల; Txయనవ"య
VWా సతగల9ాడ9:ౖ వ నను` శ\మపరAJవ"య TET:రFగ దును. 76 
ZLవక;"I VAdన మటపన  కృప నను` ఆద#Sంచును %ాక. 77 
ధర4WాసN మ Txక; సంషకరమ . TEను బKదుక;నటB
6  కరFణxకటµmమ ల;
Txక; కల;గ ను %ాక. 78 TEను  ఉపేశమ లను ¥x"ంచుచుTx`ను.
గ#S షp
¡ ల; Tx]ద అబదz మ ల(fనందుక; 9ారF Zిగ¶ పడదురF %ాక. 79
యందు భయభక;Nల;గల9ారFను  Wాసనమ లను ె>Zిను9ారFను Tx
పmమ న నుందురF %ాక. 80 TEను Zిగ¶ పడక;ండనటB
6 Tx హృదయమ 
కటC డలVషయ "#wషమగ ను %ాక. 81 (క/)  రmణరక; Tx ాKణమ
¯మ4Zిల6 ;చున`. TEను  9ాకమ ]ద ఆశ12టC B" య Tx`ను 82 నను`
ఎపడ ఆద#Sంెద9Ù అ" Tx కను`ల; VAdన మటరక; క"12ట-C öణÝంచు
చున`V 83 TEను గ తగ ల;చున` ZిెwవలsT:ౖJ" అPనను  కటC డలను
TEను మరచుట లదు. 84  ZLవక;" నమ ల; ఎంత w 9ాPQను? నను`
తరFమ 9ా#SI వ ¬రFu ¬రFdట PQపడ? 85  ధర4WాసN మ ననుస#Sంప"
గ#S షp
¡ ల; నను` AIంచునుట?r గ ంటల; తKV #S. 86  ఆజ® ల"`య
నమ4ద%SనV పగ9ారF "#S`!తN మ %ా నను` తరFమ చుTx`రF Txక;
స}యమ ేయ మ . 87 భ!]ద నుండక;ండ 9ారF నను` Txశనమ
ేయ టక; ంె¤ త12uను అPే  ఉపేశమ లను TEను
Vడవకయ Tx`ను. 88 వ "య!ంAన Wాసనమ ను TEను అనుస#Sంచు
నటB
6  కృపేత నను` బKIంపమ . ల1. 89 (ల1) PQ9ా, 

9ాకమ ఆాశమందు "తమ "లకడ%ా నున`. 90  VWా సత
తరతరమ ల;ండను. వ భ!" ¯ాÍ1ింAJV అ ZిÍ రమ %ానున` 91
సమసN మ క; ZLవేయ చున`V ావన  "రÞ యమ పన అV TEట-I"
ZిÍ రప(f య న`V 92  ధర4WాసN మ Txక; సంష!య"PQడల Tx
శ\మయందు TEను నhంAయ ందును. 93  ఉపేశమ వలన వ నను`
బKIంAJV TET:న`డను 9ాట-" మరFవను. 94  ఉపేశమ లను TEను
9:దక;చుTx`ను TEను 9ాడTE నను` రfంచుమ . 95 నను`
సంహ#Sంపవలsన" భIN¨ßనుల; Tx రక; ంAయ Tx`రF అPే TEను 
Wాసనమ లను తలయ చుTx`ను. 96 సకల సంపరÞతక; ప#S!J కలద"
TEను గ\¨©ంA య Tx`ను  ధ#4పేశమ అప#S!తన. 97 (¤2) 
ధర4WాసN మ Tx?ం 1ిKయమ %ానున` నల6 TEను x""
¥x"ంచుచుTx`ను. 98  ఆజ® ల; "తమ Txక; డ%ా నున`V. Tx
శతpKవలను !ంAన జj®నమ అV Txక; కల;గ జ³య చున`V. 99 
Wాసనమ లను TEను ¥x"ంచుచుTx`ను ావన Tx బ¢ధక;లంద#SకంటM Txక;
VWషజj®నమ కలదు. 100  ఉపేశమ లను TEను లmమ ేయ చుTx`ను
ావన వృదుzలకంటM Txక; VWషజj®నమ కలదు. 101 TEను  9ాకమ
ననుస#SంచునటB
6 దుషC మర¶ మ ల"`ట-లkనుం(f Tx ాదమ ల; ¾ల
%SంచునుచుTx`ను 102 వ Txక; బ¢¥ంAJV గనుక  TxయVధులనుం(f
TEను ¾లగకయ Tx`ను. 103  9ాకమ ల; Tx హ క; ఎం మధురమ ల;
అV Tx T°ట-I ేT:కంటM ¬1ి%ా నున`V. 104  ఉపేశమ వలన Txక;
V9Eకమ క>%?ను తపమర¶ మ ల"`య Tx కసహమ లPQను. 105 (నూí)

 9ాకమ Tx ాదమ లక; ºపమ ను Tx Kవక; 9:ల;గ T:ౖ య న`. 106 
TxయVధులను TEననుస#Sంెదన" TEను పKమణమ ేZియ Tx`ను Tx
మట T:ర 9EరFdదును. 107 PQ9ా, TEను !I> శ\మపడచుTx`ను 
మటపన నను` బKIంపమ . 108 PQ9ా, Tx T°ట- ZL xûరuణలను
అం%§క #Sంచుమ .  TxయVధులను Txక; బ¢¥ంపమ 109 Tx ాKణమ
ఎల6 పడ Tx అరేJలk ఉన`. అPనను  ధర4WాసN మ ను TEను మరFవను.
110 నను` పటBCనుట?r భIN¨ßనుల; ఉ#S±(fi #S అPనను 
ఉపేశమ లనుం(f TEను ¾ల%S JరFగ ట లదు. 111  Wాసనమ ల; Txక;
హృదయనందకరమ ల; అV Txక; "త¯ా సÍ ~మ" ´µVంచుచుTx`ను. 112 
కటC డలను %?rనుటక; Tx హృదయమ ను TEను లkపరచు"య Tx`ను ఇ
తpదవరక; "ల;చు "త"రÞయమ . 113 (¯ా3)  మనసులను TEను
ే ÌించుచుTx`ను  ధర4WాసN మ Txక; 1ీKJకరమ . 114 Txక; మరFగ bటB
Tx ³(ెమ 9E TEను  9ాకమ ]ద ఆశ12టC B"య Tx`ను. 115 TEను Tx
ేవ" ఆజ® లను అనుస#Sంెదను దుI\యల; ేయ 9ారల#ా, Tx±దw నుం(f
¾లగ (f. 116 TEను బKదుక;నటB
6  మటపన నను` ఆదు నుమ Tx ఆశ
భంగ TEను Zిగ¶ TUందక య ందును %ాక. 117 Txక; రmణకల;గ నటB
6 వ
నను` ఉదz #Sంపమ అపడ  కటC డలను "తమ లmమ ేZ2దను. 118 
కటC డలను ]#Sన 9ా#Sనంద#S" వ "#ాక#Sంచు దువ 9ా#S కపటµలkచన
¹స¤. 119 భ!]దనున` భIN¨ßనులనంద#S" వ మషp
C వలs
లయపరచుదువ ావన  Wాసనమ ల; Txక; ఇషC య న`V 120 
భయమ వలన Tx శ#§రమ వణక;చున`  TxయVధులక; TEను

భయపడచుTx`ను. 121 (అPí) TEను JTxయమ ల
ననుస#SంచుచుTx`ను. నను` బµ¥ంచు9ా#Sవశమ న నను` V(fA12టCక;మ .
122 ¤ల;రక;  ZLవక;"I పటపడమ గ#S షp
¡ ల; నను` బµ¥ంపక
య ందురF %ాక. 123  రmణరక; Jగల  మటరక; క"12టC Bచు Tx
కను`ల; öణÝంచుచున`V. 124  కృపపన  ZLవక;"I ¤ల;ేయ మ 
కటC డలను Txక; బ¢¥ంపమ 125 TEను  ZLవక;డను  Wాసనమ లను
గ\¨©ంచునటB
6 Txక; జj®నమ కల;గ జ³య మ 126 జనుల;  ధర4WాసN మ ను
"రరÍకమ ేZియ Tx`రF PQ9ా తన I\య జ#S%Sంచుటక; ఇే
సమయమ . 127 బం%ారFకంటMను అపరంకంటMను  ఆజ® ల; Txక;
1ిKయమ %ానున`V. 128  ఉపేశమ ల"`య యxరÍమ ల" TEను 9ాట-"
మ"`ంచుచుTx`ను అబదz మర¶ మ ల"`య Tx కసహమ ల;. 129 (1L) 
Wాసనమ ల; ఆశdరమ ల; ావనTE TEను 9ాట-" %?rనుచుTx`ను. 130 
9ాకమ ల; 9:ల6(f అగ టడTE 9:ల;గ కల;గ ను అV ె>Vల"9ా#SI ె>V
క>%Sంచును 131  ఆజ® లయంైన య¥క 9ాంఛేత TEను T°రF ెరA
ఒగరFdచుTx`ను. 132  Txమమ ను 1LK!ంచు9ా#SI వ ేయదగ నటB
6
TxతటBC J#S%S నను` కరFణÝంపమ . 133  9ాకమ నుబట-C Tx యడగ ల;
ZిÍ రపరచుమ ఏ ాపమ ను నను` ఏల"యక;మ . 134  ఉపేశమ లను
TEను అనుస#SంచునటB
6 మనుషpల బలxరమ నుం(f నను` V¹Aం
పమ . 135  ZLవక;"]ద  మ ఖాంJ పKాhంపజ³య మ  కటC డలను
Txక; బ¢¥ంపమ . 136 జనుల;  ధర4WాసN మ ననుస#SంపకPనందుక; Tx
క`రF ఏరFలsౖ ారFచున`. 137 (¯ాె) PQ9ా, వ Jమంతpడవ 

TxయVధుల; యxరÍమ ల; 138 J"బట-C య పరÞ VWా సతనుబట-C య 
Wాసనమ లను వ "య!ంAJV. 139 Tx V#ధుల;  9ాకమ ల;
మరAవదురF ావన Tx ఆసIN నను` భfంచుచున`. 140  మట
!I> స చûన అ  ZLవక;"I 1ిKయన. 141 TEను అల;uడను
"#ాక#Sంపబ(fన9ాడను అPనను  ఉపేశమ లను TEను మరFవను. 142 
J Wాశ తన  ధర4WాసN మ ³వలమ సతమ . 143 శ\మయ 9Eదనయ
నను` పట-C య న`V అPనను  ఆజ® ల; Txక; సంషమ కల;గజ³య
6 Txక;
చున`V 144  Wాసనమ ల; Wాశ తన JగలV TEను బKదుక;నటB
ె>V దయేయ మ . 145 (ఖ/) PQ9ా, హృదయపర కమ %ా TEను
nఱÃ 12టC BచుTx`ను  కటC డలను TEను %?rనునటB
6 Txక; ఉతN ర!మ 4. 146
TEను క; nఱÃ 12టC BచుTx`ను  Wాసనమ లపన TEను నడచునునటB
6
నను` రfంపమ . 147 ెల69ారకమ ను1L nఱÃ 12ట-CJ"  మటల]ద TEను
ఆశ12టC B" య Tx`ను 148 VAdన 9ాకమ ను TEను ¥x"ంచుట?r
Txకను`ల; #ాJKజjమ ల; ాకమ ను1L ెరచు ందును. 149  కృపనుబట-C Tx
nఱÃ ఆలIంపమ PQ9ా,  9ాకVధులనుబట-C నను` బKIంపమ .
150 దుారమ ల; ేయ 9ారFను  ధర4WాసN మ ను KZి9Eయ 9ారFను Tx
±దw క; స]1ించుచుTx`రF 151 PQ9ా, వ స]పమ %ా ఉTx`వ. 
ఆజ® ల"`య సతనV. 152  Wాసనమ లను వ "తమ ల;%ా
ZిÍ రపరAJవ" TEను పర మ నుం(f 9ాట-వలనTE ె>Zి" య Tx`ను. 153
(#³) TEను  ధర4WాసN మ ను మరచు9ాడను ాను Tx శ\మను Vx#SంA నను`
V(f1ింపమ 154 Tx పmమ న 9ాజ?మ(f నను` V¹Aంపమ VAdన

మటపన నను` బKIంపమ . 155 భIN¨ßనుల;  కటC డలను 9:దక;ట లదు
గనుక రmణ 9ా#SI దూరమ %ా నున`. 156 PQ9ా,  క"కరమ ల;
!Jల"V  TxయVధులనుబట-C నను` బKIంపమ . 157 నను`
తరFమ 9ారFను Tx V#ధుల;ను అTEక;ల; అPనను 
TxయWాసనమ లనుం(f TEను ¾లగక య Tx`ను. 158 ోKహÑలను చూA TEను
అస¨©ంచుంట-" VAdన మటను 9ారF లm12టCరF. 159 PQ9ా,
AతN %Sంచుమ  ఉపేశమ ల; Tx?ం 1ీKJకరమ ల;  కృపపన నను`
బKIంపమ 160  9ాక ¯ా#ాంశమ సతమ వ "య!ంAన
TxయVధుల"`య "తమ "ల;చును. 161 (Ìీí) అ¥ారFల;
"#S`!తN మ %ా నను` తరFమ దురF అPనను  9ాకభయమ Tx
హృదయమందు "ల;చుచున`. 162 V¯ాNరన ోప¯మ 4
సంాంAన9ా"వలs VAdన మటనుబట-C TEను సంÌించుచుTx`ను. 163
అబదz మ Txకసహమ అ Txక; ¨Áయమ  ధర4WాసN మ Txక; 1ీKJకరమ .
164  TxయVధులనుబట-C నమ నక; ఏడ మరFల; TEను "ను` సు
N Jంచు
చుTx`ను. 165  ధర4WాసN మ ను 1LK!ంచు9ా#SI ఎం T:మ4 కలదు 9ారF
త> ¾ట-Kల6 ;టక; ారణ¤!య లదు 166 PQ9ా,  రmణరక; TEను
క"12టC BచుTx`ను  ఆజ® లను అనుస#SంA నడచునుచుTx`ను. 167 TEను 
Wాసనమ లనుబట-C పKవ#SNంచుచుTx`ను అV Txక; అJ 1ిKయమ ల;, 168 Tx
మర¶ మ ల"`య PQదుట నున`V  ఉపేశమ లను  Wాసనమ లను
TEను అనుస#Sంచు చుTx`ను. 169 (ౌ) PQ9ా, Tx nఱÃ  స"`¥I
వచుdను%ాక  మటపన Txక; V9Eకమ "మ 4. 170 Tx Vన`పమ 

స"`¥" ేర"మ 4 VAdన మటపన నను` V(f1ింపమ . 171 వ 
కటC డలను Txక; బ¢¥ంచుచుTx`వ Tx 12దవల;  ¯NతKమ నుచd#Sంచును
172  ఆజ® ల"`య Txయమ ల;  9ాకమ నుగ#Sd Tx Txల;క ాడను.
173 TEను  ఉపేశమ లను ÅరF"య Tx`ను  ెP Txక;
స}యమగ ను %ాక. 174 PQ9ా,  రmణరక; TEను !గ ల ఆశపడ
చుTx`ను  ధర4WాసN మ Txక; సంషకరమ . 175 వ నను` బKIంపమ
TEను "ను` సు
N Jంెదను  TxయVధుల; Txక; స}యమ లగ ను %ాక 176
త1ిuPన %tఱÃ వలs TEను KవV(fA J#S%SJ"  ZLవక;" 9:దI పటBCనుమ
ఎందుకన%ా TEను  ఆజ® లను మరచు9ాడను ాను.
×రN నల గ\ంథమ 120
1 Tx శ\మలk TEను PQ9ాక; nఱÃ 12ట-CJ" ఆయన Txక; ఉతN ర!ెdను. 2
PQ9ా, అబదz మడ 12దవలనుం(fయ ¹సకరన Txల;కనుం(fయ
Tx ాKణమ ను V(f1ించుమ . 3 ¹సకరన Txల;ా, ఆయన ³!
ేయ ను? ఇంతకంటM అ¥కమ %ా ³! ేయ ను? 4 తం%³డ"పల కc(fన
బµణమ లను బలఢల 9ా(fగల బµణమ లను ]ద 9Eయ ను 5 అã,
TEను Ì2క;లk పరేhT:ౖ య Tx`ను. ³xరF గ (xరమ ల±దw
ాపరమ Tx`ను. 6 కలహ1ిKయ "±దw TEను Aరాలమ "వZింAన9ాడను.
7 TEను ÅరFన సమ¥xన¤ అPనను మట Tx T°ట వAdనడTE 9ారF
య దz మ నక; Zిదzమగ దురF.

×రN నల గ\ంథమ 121
1 ండలతటBC Tx కను` లsతN pచుTx`ను Txక; స}యమ ఎకడనుం(f
వచుdను? 2 PQ9ావలనTE Txక; స}యమ కల;గ ను ఆయన
భమాశమ లను సృంAన9ాడ. 3 ఆయన  ాదమ ¾ట-Kల6"యడ
"ను` ాాడ9ాడ క;నుకడ. 4 ఇWా\Pల;ను ాాడ9ాడ క;నుకడ
"దKడ 5 PQ9ాP "ను` ాాడ9ాడ  క;(fపKకను PQ9ా
క; డ%ా ఉండను. 6 పగల; ఎండ ెబËPQనను క; తగ లదు. #ాJK 9:T:`ల
ెబËPQనను క; తగ లదు. 7 ఏ అాయమ ను #ాక;ండ PQ9ా "ను`
ాా డను ఆయన  ాKణమ ను ాాడను 8 ఇ nదల;" "రంతరమ
 #ాకకలయందు PQ9ా "ను` ాాడను
×రN నల గ\ంథమ 122
1 PQ9ా మంరమ నక; 9:ళ6 Øదమ" జనుల; Tx అ"నపడ TEను
సంÌింAJ". 2 PQరషలమ, మ ాదమ ల;  గ మ4మ లలk
"ల;చుచున`V 3 PQరషలమ, బµగ %ా కటC బ(fన పటC ణమ వలs వ
కటC బ(fయ Tx`వ 4 ఇWా\PÚయ లక; "య!ంపబ(fన Wాసనమ ను బట-C
PQ9ా Txమమ నక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ం చుట?r 9ా#S %తKమ ల;
PQ9ా %తKమ ల; అక(fI ఎI 9:ళ6 Øను. 5 అచdట Txయమ ¬రFdట?r
Zిం}సనమ ల; xదు వంయ ల Zిం}సనమ ల; ¯ాÍ1ింపబ(f య న`V. 6
PQరషలమ ±క ³మమ రక; ాKరÍన ేయ (f PQరషలమ, "ను`

1LK!ంచు9ారF వ#Szల6 ;దురF. 7  ాKారమ లలk T:మ4 కల;గ ను %ాక. 
నగరFలలk ³మమ ండను %ాక. 8 Tx సదరFల "!తN మ ను Tx
సహ9ాసుల "! తN మ ను క; ³మమ కల;గ ను %ాక అ" TEనందును. 9
మన ేవ(ైన PQ9ా మంరమ "!తN మ క; ¤ల;ేయ
పKయJ`ంెదను.
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1 ఆాశమందు ఆZీనుడ9:ౖన9ా(x,  తటBC Tx కను` లsతN pచుTx`ను. 2 xసుల
కను`ల; తమ యజమను" ేJతటBCను xZి కను`ల; తన యజమను#ా>
ేJతటBCను చూచు నటB
6 మన ేవ(ైన PQ9ా మనలను కరFణÝంచువరక;
మన కను`ల; ఆయనతటBC చూచుచున`V. 3 PQ9ా, ¤మ అ¥క
Jర¯ారమ ాలsౖJVు అహంారFల "ందయ గ#S షp
¡ ల Jర¯ారమ ను
మ]I అ¥కమ %ా వAdయ న`V. 4 మమ 4ను కరFణÝంపమ మమ 4ను
కరFణÝంపమ .
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1 మనుషpల; మన]I లAనపడ PQ9ా మనక;
(ైయ ండ"PQడల 2 9ా#S ఆగ\హమ మన12ౖ" రగ ల;"నపడ 3
PQ9ా మనక; (ైయ ండ"PQడల 9ారF మనలను ాKణమ TE
!ం%S9EZియ ందురF 4 జలమ ల; మనలను మ ంA9EZి య ండను
పK9ాహమ మన ాKణమ ల]దు%ా #S6ా#S య ండను 5 పK9ాహమ లsౖ

Ìించు జలమ ల; మన ాKణమ ల]దు%ా #S6 ా#Sయ ండను అ"
ఇWా\PÚయ ల; అందురF %ాక. 6 9ా#S పండ6 క; మనలను 9Eట%ా అపu%Sంప"
PQ9ా సు
N JTUందును %ాక. 7 పf త1ిuంచు"నటB
6 మన ాKణమ
9EటాండK ఉ#Sనుం(f త1ిuంచు" య న` ఉ#S ెంపబ(ెను మనమ
త1ిuంచు" య Tx`మ . 8 భమాశమ లను సృంAన PQ9ా
Txమమ వలనTE మనక; స}యమ కల;గ చున`.
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1 PQ9ాయందు న!్మక య ంచు9ారF కదలక "తమ "ల;చు
Zీãను ండవలsనుందురF. 2 PQరషలమ చుటBC పర తమ ల;న`టB
6
PQ9ా ఇ nదల;" "తమ తన పKజల చుటBC ఉండను. 3
Jమంతpల; ాపమ ేయ టక; తమ ేతpల; xప క;ండనటB
6 భIN¨ßనుల
#ాజదండమ Jమంతpల ¯ా సÍ ~మ ]ద నుండదు. 4 PQ9ా,
మంA9ా#SI ¤ల; ేయ మ యxరÍ హృదయ లక; ¤ల; ేయ మ . 5 తమ
వంకరKవలక; ¾ల%Sవ9ా#S" ాపమ ేయ 9ా#S కcడ
PQ9ా"వను ఇWా\Pల;]ద సమ¥xనమ ండను %ాక.
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1 Zీãనుక; J#S%S వAdన9ా#S" PQ9ా ెరలk నుం(f ర1ిuంAనపడ 2
మనమ కలక"న9ా#Sవలs నుంట-! మన T°ట- "ండ నవ ం(ెను మన Txల;క
ఆనంద%ానమ  "ం(fయ ం(ెను. అపడPQ9ా #Sరక;

%tపuారమ ల; ేZ2న" అనజనుల; ెప"#S. 3 PQ9ా మనరక;
%tపuారమ ల; ేZి య Tx`డ మనమ సంషభ#SతpలJVు. 4
దfణేశమ లk పK9ాహమ ల; ారFనటB
6 %ా PQ9ా, ెరపటC బ(fన మ
6 Vడచుచు Vతp
N 9ారF సంష%ానమ  పంట
9ా#S" ర1ిuంచుమ . 5 క`ళØ
ÅZ2దరF. 6 ప(f?డ VతN నమ ల; ేత పటBC" Pడdచువ Vతp
N 9ాడ
సంష%ానమ ేయ చు పనల; ¹Zి"వచుdను.
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1 PQ9ా ఇల;
6 కట-C ంచ"PQడల x" కటBC9ా#S పKయసమ వరÍ ¤.
PQ9ా పటC ణమ ను ాాడ"PQడల x" ావ>ాయ 9ారF ¤ల;"
య ండటవరÍ¤. 2 ]రF9Eక;వTE లA xల#ాJKPQన తరF9ాత పండ నుచు
కాC#Sèతన ఆ}రమ Jనుచునుండట వరÍ¤. తన 1ిKయ ల;
"Kంచుచుండ%ా ఆయన 9ా#S Iచుd చుTx`డ. 3 క;మరFల; PQ9ా
అనుగ\¨©ంచు ¯ా సÍ ~మ గర»ఫలమ ఆయన Pచుd బహÑమన¤ 4
¸°వనాలమందు పట-C న క;మరFల; బలవంతp" ేJలk"
బµణమ లవంట-9ారF. 5 9ా#S తన అంబ ల "ంప"న9ాడ ధనుడ
అట-C 9ారF Zిగ¶ పడక గ మ4మ లk తమ V#ధుల 9ాంచుదురF.
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1 PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%S ఆయన Kవలయందు
నడచు9ారందరF ధనుల;. 2 "శdయమ %ా వ  ేతpల కాC#Sèతమ

ననుభVంె దవ వ ధనుడవ క; ¤ల; కల;గ ను. 3  లk%Sట  ´µర
ఫ>ంచు xKÔవ>6 వలs నుండను  ´¢జనప బల6 చుటBC  1ిల6ల; ఒÚవ
nకలవలs నుందురF. 4 PQ9ాయందు భయభక;Nల;గల9ాడ ఈలగ
ఆర ంపబడను. 5 Zీãనులkనుం(f PQ9ా "ను` ఆర ంచును 
yVతాలమంతయ PQరషలమ నక; ³మమ కల;గ ట చూెదవ 6 
1ిల6ల 1ిల6లను వ చూెదవ. ఇWా\Pల;]ద సమ¥xనమ ండను %ాక.
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1 ఇWా\Pల; ఇట6 నును Tx ¸°వనాలమ nదల;" పగ9ారF Txక; అ¥క
బµధల; కల;గజ³య చు వAd#S 2 Tx ¸°వనాలమ nదల;" Txక; అ¥క
బµధల; కల;గజ³య చు వAd#S. అPనను 9ారF నను` జPంపలకP#S. 3
దును`9ారF Tx ప]ద దు"`#S 9ారF xళ6 ను డగ %ా ేZి#S. 4
PQ9ా Txయవంతpడ భIN¨ßనుల; కట-C న xKళØ
6 ఆయన ెం1ియ Tx`డ.
5 Zీãను పగ9ారందరF Zిగ¶ ప(f 9:నుకక; JKపuబడదురF %ాక. 6 9ారF
ఇంట-]ద 12రFగ గ(fi వలs నుందురF %ాక ఎదుగక మ ను1L అ 9ా(fవను 7
Åయ 9ాడ తన గ 1ిu>T:ౖనను పనల; కటBC9ాడ తన ఒ(fT:ౖనను x"
"ంప నడ. 8 x#Sన వ9ారFPQ9ా ఆ#ా దమ ]ద
నుండను%ాక PQ9ా Txమమ న ¤మ !మ 4 ºVంచు చుTx`మ అ"
అనకయ ందురF.
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1 PQ9ా, అ%ాధసÍ లమ లలkనుం(f TEను క; nఱÃ 12టC BచుTx`ను. 2
పKభ 9ా, Tx ాKరÍన ఆలIంపమ .  ెV ±%S¶ Tx ఆరN ధ " Vనుమ . 3
PQ9ా, వ ోషమ లను క"12ట-C చూAనPQడల పKభ 9ా, ఎవడ
6
"ల;వగలడ? 4 అPనను జనుల; యందు భయభక;Nల; "ల;పనటB
±దw mమపణ ొరFక;ను. 5 PQ9ారక; TEను క"12టC BనుచుTx`ను
Tx ాKణమ ఆయనరక; క"12టC Bనుచున` ఆయన మట]ద TEను
ఆశ12టC B"య Tx`ను. 6 ావ>9ారF ఉదయమ రక; క"12టC BటకంటM ఎక;
వ%ా Tx ాKణమ పKభ వరక; క"12టC Bచున` ావ>9ారF ఉదయమ రక;
క"12టC BటకంటM ఎక; వ%ా Tx ాKణమ క"12టC Bచున`. 7 ఇWా\Pలc,
PQ9ా]ద ఆశ12టC Bనుమ PQ9ా±దw కృప ొరFక;ను.
ఆయన±దw సంపరÞ V¹చన ొరFక;ను. 8 ఇWా\PÚయ ల
ోషమ ల"`ట-నుం(f ఆయన 9ా#S" V¹Aంచును.
×రN నల గ\ంథమ 131
1 PQ9ా, Tx హృదయమ అహంారమ గల ాదు Tx కను`ల; ]దు
చూచునV ావ Txక; అంద"9ాట-యంైనను %tపu9ాట-యంైనను TEను
అ´µసమ ేZినుట లదు. 2 TEను Tx ాKణమ ను "మ4ళ
పరచు"య Tx`ను సమ xPంచు" య Tx`ను చనుాల; V(fAన 1ిల6
తన త>6 ±దw నున`టB
6 చనుాల; V(fAన 1ిల6య న`టB
6 Tx ాKణమ
Tx±దw నున`. 3 ఇWా\Pలc, ఇnదల;" "తమ PQ9ా ]దTE
ఆశ12టC Bనుమ .
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1 PQ9ా, xదునక; క>%Sన బµధల"`ట-" అత" పmమ న జj®పకమ
ేZినుమ . 2 అతడ PQ9ా పKమణపర కమ %ా మట PAd 3
యÅబ ±క బ>షp
¡ "I nÖక;బ(fేZ2ను. 4 ఎట6 న%ా PQ9ాక; TETUక
సÍ లమ చూచువరక; యÅబ ±క బ>షp
¡ "I ఒక "9ాససÍ లమ TEను
చూచువరక; 5 Tx 9ాస¯ాÍనన గ (xరమ లk TEను బK9Ehంపను TEను పరFండ
మంచమ ] ?కను Tx కను`లక; "దK #ా"యను Tx కను` #?పuలక;
క;"IాటB #ా"యనT:ను. 6 అ ఎâాKxలkనున`ద" ¤మ Vంట-!
యయరF లమ లలk అ ొ#S?ను. 7 ఆయన "9ాససÍ లమ లక; దమ
రం(f ఆయన ాద1ీఠమ ఎదుట ¯ా%Sలపడదమ రం(f. 8 PQ9ా, లsమ 4
 బలసూచకన మందసమ  కcడ రమ 4  VWా\ంJ సÍ లమ లk
పK9Ehంపమ . 9  యజక;ల; J" వసN మ వలs ధ#SంచుందురF%ాక 
భక;Nల; ఉxqహ%ానమ ేయ దురF %ాక. 10  ZLవక;(ైన xదు "!తN మ
 అÌికN ;"I Vమ ఖుడ9:ౖ య ండక;మ . 11  గర»ఫలమ ను 
#ాజమ ]ద TEను "య !ంతpను.  క;మరFల; Tx "బంధనను
%?r"నPQడల TEను 9ా#SI బ¢¥ంచు Tx Wాసనమ ను 9ారF అనుస
#SంAనPQడల 9ా#S క;మరFల;కcడ  Zిం}సనమ ]ద "తమ
కcరFdందుర" 12 PQ9ా సతపKమణమ xదు ేZ2ను ఆయన మట
తపu"9ాడ. 13 PQ9ా Zీãనును ఏరuరచు" య Tx`డ. తనక;
"9ాససÍ లమ %ా x"" ÅరF" య Tx`డ. 14 ఇ TEను Å#Sన¯ాÍనమ , ఇ

"తమ Txక; Vశ\మ ¯ాÍనమ %ా నుండను ఇకడTE TEను "వZింెదను 15
x" ఆ}రమ ను TEను "ం(xరFల;%ా ºVంెదను x"లk" áదలను
ఆ}రమ  తృ1ిN పరెదను 16 x" యజక;లక; రmణను వసN మ %ా ధ#Sంప
జ³Z2దను x"లk" భక;Nల; ëగ¶ ర%ా ఆనంద%ానమ ేZ2దరF. 17 అకడ
xదునక; మ 4 nలవ జ³Z2దను Tx అÌికN ;"రక; TE నచdట ఒక
ºపమ ZిదzపరA య Tx`ను. 18 అత" శతpKవలక; అవమనమ ను
వసN మ %ా ధ#Sంప జ³Z2దను అత" I#§టమ అత"]దTE య ం(f ేజ#Sల6 ;ను
అT:ను.
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1 సదరFల; ఐకత క>%S "వZించుట ఎంత ¤ల;! ఎంత మT°హరమ ! 2
అ తల]ద యబ(f అహ#ను గడi మ ]దు%ా ా#S అత" అం%§ల
అంచువరక; గజj#Sన ప#Sమళ ైలమ వలs నుండను 3 Zీãను
ండల]I %S వచుd ¨¼#4ను మంచు వలs నుండను. ఆ#ా దమ ను
Wాశ త yవమ ను అచdట నుండవలsన" PQ9ా Z2లVAd య Tx`డ.
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1 PQ9ా ZLవక;ల#ా, PQ9ా మంరమ లk #ాJK "ల;చుండ9ార
ల#ా, ]రందరF PQ9ాను సను`Jంచు(f. 2 ప#Sదz సÍ లమ 9:ౖప ]
ేతpలsJN PQ9ాను సను` Jంచు(f. 3 భమాశమ లను సృంAన
PQ9ా Zీã నులkనుం(f "ను` ఆర ంచును %ాక.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f PQ9ా Txమమ ను సు
N Jంచు(f PQ9ా
ZLవక;ల#ా, 2 PQ9ా మంరమ లk మన ేవ" మంరప
ఆవరణమ లలk "ల;చుండ 9ారల#ా, PQ9ాను సు
N Jంచు(f. 3 PQ9ా
దయళØడ PQ9ాను సు
N Jంచు(f ఆయన Txమమ ను ×#N Sంచు(f అ
మT°హరమ . 4 PQ9ా తనరక; యÅబ ను ఏరuరచుT:ను తనక;
స ×యధనమ %ా ఇWా\Pల;ను ఏరuరచు T:ను. 5 PQ9ా
%tపu9ాడ"య మన పKభ వ సమసN ేవతలకంటM %tపu9ాడ"య
TET:రFగ దును. 6 ఆాశమందును భ!యందును సమ దKమ లయందును
మ}సమ దKమ ల"`ట- యందును ఆయన తనIషCనదంతయ
జ#S%Sంచు9ాడ 7 భగంతమ లనుం(f ఆV#S లవజ³య 9ాడ ఆయTE. 9ాన
క;#Sయ నటB
6 రFప పట-C ంచు9ాడ ఆయTE తన "ధులలkనుం(f %ా>"
ఆయన బయల;9:ళ6జ³య ను. 8 ఐగ పNలk మనుషpల ¾>చూల;లను
పవల ¾> చూల;లను ఆయన హతమ ేZ2ను. 9 ఐగ ప
N ,  మధను
ఫ#PQదుటను అత" ఉో గసుÍల PQదుటను ఆయTE సూచకI\యలను
మహxరమ లను జ#S %Sంెను. 10 అTEక;లsౖన అనజనులను బ>షp
¡ లsౖన
#ాàలను ఆయన హతమ ేZిన9ాడ. 11 అ¹#§య ల #ాజ?ౖన ఓగ ను
హతమ ేZ2ను కTxను #ాజమ ల"`ట-" ాడేZ2ను. 12 ఆయన 9ా#S
ేశమ ను ¯ా సÍ ~మ %ాను ఇWా\PÚయ లsౖన తన పKజలక; ¯ా సÍ ~మ %ాను
అపu%Sంెను. 13 PQ9ా,  Txమమ "తమ "ల;చును PQ9ా, 

జj®పారÍన Txమమ తరతరమ ల;ండను. 14 PQ9ా తన పKజలక;
Txయమ ¬రFdను తన ZLవక;లనుబట-C ఆయన సంxపమ TUందును. 15
అనజనుల Vగ\హమ ల; 9:ం(f బం%ారFV అV మనుషpల ేJపనుల;. 16
9ాట-I T°రFం(fయ పల;కవ కను`ల;ం(fయ చూడవ 17 ెవల;ం(fయ
Vనవ 9ాట- T°ళ6లk ఊ1ి#S లశన లదు. 18 9ాట-"ేయ 9ారFను 9ాట-యందు
న!్మకయ ంచు 9ారందరFను 9ాట- సమనులగ దురF. 19 ఇWా\Pల;
వంయ ల#ా, PQ9ాను సను` Jంచు(f అహ#ను వంయ ల#ా,
PQ9ాను సను` Jంచు(f 20 లV వంయ ల#ా, PQ9ాను
సను`Jంచు(f PQ9ాయందు భయభక;Nల;గల9ారల#ా, PQ 9ాను
సను`Jంచు(f. 21 PQరషలమ లk "వZించు PQ9ా Zీãనులkనుం(f
సను`Jంపబడను %ాక PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ా దయళØడ ఆయనక; కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంచు(f ఆయన కృప
"రంతరమ ండను. 2 ేవేవ"I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f ఆయన కృప
"రంతరమ ండను. 3 పKభ వల పKభ వనక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు(f
ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 4 ఆయన ఒక(ే మ}శdరారమ ల;
ేయ 9ాడ ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 5 తన జj®నమ ేత ఆయన
ఆాశమ ను కల;గజ³Z2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 6 ఆయన భ!"
ళ6 ]ద పరAన9ాడ ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 7 ఆయన %tపu
జoతpలను "#S4ంAన9ాడ ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 8 పగట- TEల;టక;

ఆయన సూరF" ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 9 #ాJK TEల;టక;
ఆయన చందుK" నmతKమ లను ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 10
ఐగ పNేశప ¾>చూల;లను ఆయన హతమ ేZ2ను ఆయన కృప
"రంతరమ ండను. 11 9ా#S మధనుం(f ఇWా\PÚయ లను ఆయన ర1ిuం ెను
ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 12 ేP xA తన బµహÑబలమ ేత 9ా#S"
ర1ిuంెను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 13 ఎఱÃ సమ దKమ ను ఆయన
ాయల;%ా *లsdను. ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 14 ఆయన
ఇWా\PÚయ లను x" నడమ xట- జ³Z2ను ఆయన కృప
"రంతరమ ండను. 15 ఫ#ను అత" Z2ౖనమ ను ఎఱÃ సమ దKమ లk ఆయన
మ ంA9EZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 16 అరణమర¶ మ న ఆయన
తన పKజలను డ" వెdను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 17 %tపu
#ాàలను ఆయన హతమ ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 18
పKZిzTUంన #ాàలను ఆయన హతమ ేZ2ను ఆయన కృప
"రంతరమ ండను. 19 అ¹#§య ల #ాజ?ౖన Zీనును ఆయన హతమ
ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 20 బµాను #ాజ?ౖన ఓగ ను ఆయన
హతమ ేZ2ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 21 ఆయన 9ా#S ేశమ ను
మనక; ¯ా సÍ ~మ %ా అపu %Sంెను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 22 తన
ZLవక;(ైన ఇWా\Pల;నక; x"" ¯ా సÍ ~మ %ా అపu%Sంెను ఆయన కృప
"రంతరమ ండను. 23 మనమ ºనదశలkనున`పడ ఆయన మనలను జj®ప
కమ ేZిT:ను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 24 మన శతpKవల
ేJలkనుం(f మనలను V(f1ింెను ఆయన కృప "రంతరమ ండను. 25 సమసN

yవలక;ను ఆయన ఆ}ర!చుdచుTx`డ ఆయన కృప "రంతరమ ండను.
26 ఆాశమందుండ ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ం చు(f ఆయన కృప
"రంతరమ ండను.
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1 బబ లkను నదుల±దw కcరFdం(fయ న`పడ మనమ Zీãనును
జj®పకమ ేZి" Pడd చుంట-!. 2 9ాట-మధనున` "రవంెట6క; మన
Zిx#ాల; త%S >ంAJVు. 3 అచdట మనలను ెర%tన`9ారFఒక ×రNనాడ(f
అ"#S మనలను బµ¥ంAన9ారF Zీãను ×రNనలలk ఒకx"" మక;
V"1ించు(f అ" మనవలన ఉల6సమ %#S#S 4 అనుల ేశమ లk PQ9ా
×రNనల; మనట6 B ాడదుమ ? 5 PQరషలమ, TEను "ను`
మరAనPQడల Tx క;(fేP తన TEరFu మరచును %ాక. 6 TEను "ను`
జj®పకమ ేZిన"PQడల, Tx మ ఖ సంషమ కంటM TEను PQరషలమ ను
¨¼చుd%ా ఎంచ"PQడల Tx Txల;క Tx అం%Sట-I అంటBనును %ాక. 7
PQ9ా, ఎోమ జనుల; ేZిన జj®పకమ ేZి నుమ PQరషలమ
ా(ైన నమ ను జj®పకమ నక; ెచుd నుమ . x"" Txశనమ ేయ (f
సమలధ ంసమ ేయ (f అ" 9ారF xట-#S గx. 8 ాడ ేయబడబ¢వ
బబ లkను క;మ#§, వ మక; ేZిన I\యలనుబట-C క; పKJారమ
ేయ 9ాడ ధనుడ 9  పZి1ిల6లను పటBC" 9ా#S" బండక;9EZి టBC
9ాడ ధనుడ.
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1 TEను Tx పరÞ హృదయమ  క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`ను
ేవతల PQదుట "ను` ×#N Sంెదను. 2  ప#Sxzలయమ తటBC TEను
నమ¯ారమ ేయ చుTx`ను  Txమమంతట-కంటM VAdన 9ాకమ ను
వ %tపuేZియ Tx`వ.  కృాసతమ లనుబట-C  Txమమ నక; కృతజ® x
సు
N తpల; TEను ె>6ంెదను. 3 TEను nఱÃ 12ట-Cన నమ న వ Txక;
ఉతN ర!AdJV. Tx ాKణమ లk xKణ పట-C ంA నను` ¥ైరపరA JV. 4
PQ9ా, భ#ాàలందరF వ Z2లVAdన మటల; V" క;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంెదరF. 5 PQ9ా మ} పK´µవమ గల9ాడ" 9ారF
PQ9ా మర¶ మ లనుగ#Sd %ానమ ేZ2 దరF. 6 PQ9ా
మన`తp(ైనను ఆయన ºనులను లm12టC Bను ఆయన దూరమ నుం(f
గ#S షp
¡ లను బµగ %ా ఎరFగ ను. 7 TEను ఆపదలలk Aక;బ(f య న`ను వ
నను` బKIంెదవ Tx శతpKవల Åపమ నుం(f నను` రfంచుట?r వ
ేP x12దవ  క;(fేP నను` రfంచును. 8 PQ9ా Tx పmమ న
ారమ సఫలమ ేయ ను. PQ9ా,  కృప "రంతరమ ండను 
ేJారమ లను V(fA12టCక;మ .
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1 PQ9ా, వ నను` ప#SWó¥ంA ె>Zి" య Tx`వ 2 TEను
కcరFdండట TEను లచుట క; ె>య ను Txక; తలంప పటC కమ ను1L వ

Tx మనసుq గ\¨©ంచుచుTx`వ. 3 Tx నడకను Tx పడకను వ ప#Sలన
ేZియ Tx`వ, Tx చరల"`ట-" వ బµగ %ా ె>Zి"య Tx`వ. 4
PQ9ా, మట Tx Txల;కక; #ాకమ ను1L అ క; ప#SN%ా ె>Zియ న`.
5 9:నుకను మ ందును వ నను` ఆవ#SంAయ Tx`వ  ేP Tx]ద
ఉంAయ Tx`వ. 6 ఇట-C ె>V Txక; !ంAన అ అ%చరమ అ Txకందదు.
7  ఆత4±దw నుం(f TET:క(fI వదును?  స"`¥నుం(f TET:క(fI
ా#Sవదును? 8 TEను ఆాశమ న?Iనను వ అకడను ఉTx`వ TEను
ాxళమందు పండ"నను వ అకడను ఉTx`వ 9 TEను 9Eక;వ #?కల;
కటBC" సమ దK గంతమ లలk "వZింAనను 10 అకడను  ేP నను`
న(f1ించును  క;(fేP నను` పటBCనును 11 అంధారమ నను`
మరFగ ేయ ను Txక; కల;గ 9:ల;గ #ాJKవలs ఉండను అ" TEనను "న
PQడల 12 *కట-PQనను క; *కట- ాకవను #ాJK పగట-వలs క; 9:ల;గ %ా
ఉండను *కట-య 9:ల;గ ను క; ఏక#§J%ా ఉన`V 13 Tx
అంత#SంKయమ లను 9E కల;గజ³ZిJV Tx త>6 గర»మందు నను`
"#S4ంAన9ాడవ 9E. 14 వ నను` కల;గజ³Zిన Vధమ చూడ%ా
భయమ ను ఆశdరమ ను Txక; పటBCచున`V అందునుబట-C TEను క;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు చుTx`ను  ారమ ల; ఆశdరకరమ ల;. ఆ
సంగJ Txక; బµగ %ా ె>Zియ న`. 15 TEను రహసమందు పట-C నTxడ
భ!±క అ%ాధసÍ లమ లలk VAతKమ %ా "#S4ంపబ(fనTxడ Txక;
క>%SనPQమ కల;ను క; మరF%?r య ండలదు 16 TEను 1ిండమ T:ౖ య ండ%ా
 కను`ల; నను` చూెను "య!ంపబ(fన నమ లలk ఒకటMౖన

ాకమ ను1L Tx నమ ల"`య  గ\ంథమ లk >üతమ లPQను. 17 ే9ా,
 తలంపల; Tx ?ంత 1ిKయనV 9ాట- nతN ంత %tపu. 18 9ాట-"
లsIంెద ననుంట-Tx అV Pసుక కంటMను లsకక; ఎక;9:ౖ య న`V TEను
¤లaంట-Tx Pంకను ±దw TE య ందును. 19 ే9ా,వ భIN¨ßనులను
"శdయమ %ా సంహ#Sంెదవ నరహంతక;ల#ా, Tx±దw నుం(f ¾ల%Sవ(f.
20 9ారF దు#ాలkచన "ను`గ#Sd పల;క;దురF ¹సపచుdట?r 
Txమమ నుబట-C పKమణమ ేయ దురF. 21 PQ9ా, "ను` ే Ìించు9ా#S"
TEనును ే Ìించు చుTx`ను గx?  ]ద లచు9ా#S" TEను
అస¨©ంచునుచుTx`ను గx? 22 9ా#Sయందు Txక; పరÞే షమ కలదు
9ా#S" Txక; శతpKవలను%ా ´µVంచునుచుTx`ను 23 ే9ా, నను` ప#SWó¥ంA
Tx హృదయమ ను ె>Zి నుమ నను` ప#§fంA Tx ఆలkచనలను
ె>Zినుమ 24 ాయసకరన మర¶ మ Txయందున` ే¹ చూడమ
"తమర¶ మ న నను` న(f1ింపమ .
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1 PQ9ా, దుషp
C ల ేJలkనుం(f నను` V(f 1ింపమ బలxరమ
ేయ 9ా#S ేJలk పడక;ండ నను` ాాడమ . 2 9ారF తమ
హృదయమ లలk అాయకరన ãచ నల; ేయ దురF 9ారF "తమ
య దz మ #³ప ¸చుచుందురF. 3 ామ Txల;కవలs 9ారF తమ Txల;కల;
9ా(f ేయ దురF 9ా#S 12దవలI\ంద సరuVషమ న`. (Z2ల.) 4 PQ9ా,
భIN¨ßనుల ేJలkపడక;ండ నను` ాా డమ . బలxరమ ేయ 9ా#S

ేJలkనుం(f నను` రfం పమ . TEను అడగ జj#SపడనటB
6 ేయ టక; 9ారF
ఉేw hంచుచుTx`రF. 5 గ#S షp
¡ ల; Txరక; ఉ#S" xKళ6 ను xటB%ా ఒ(fi
య Tx`రF 9ారF KవపKకను వల పరAయ Tx`రF. నను` పటBCనుట?r
ఉచుdల TU%¶ Sయ Tx`రF. (Z2ల.) 6 అPనను TEను PQ9ా ఈలగ
మనVేయ చుTx`ను PQ9ా, 9E Tx ేవడవ Tx Vజj®పనలక;
ెV±గ¶ మ . 7 పKభ 9:ౖన PQ9ా Tx రmణదుర¶ మ య దz నమ న వ
Tx తలను ాయ దువ. 8 PQ9ా, భIN¨ßనుల Å#Sకలను ¬రdక;మ 9ారF
అJశPంచక;ండనటB
6 9ా#S ఆలkచనను న ¯ా%Sంపక;మ . (Z2ల.) 9 నను`
చుటBCను9ారF తలPQJNనPQడల 9ా#S 12దవల ేటB 9ా#S" మ ంచును %ాక
10 కణకణలడ "పల; 9ా#S]ద 9Eయబడను %ాక 9ారF J#S%S
లవక;ండనటB
6 అ%S`గ ండమ లk 9ారF కcలdబడదురF%ాక అ%ాధ
జలమ లలk"I KయబడదురF %ాక 11 ం(ెమ లడ9ారF భ!]ద
ZిÍ రపడక;ందురF%ాక ఆపతp
N బలxరFలను త#S! 9ా#S" పడోKయ ను %ాక.
12 బµ¥ంపబడ9ా#S పmమ న PQ9ా 9ాజ?మడ న"య ద#SదKులక;
ఆయన Txయమ ¬రFdన"య TET:రFగ దును. 13 "శdయమ %ా
Jమంతpల;  Txమమ నక; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంెదరF
యxరÍవంతpల;  స"`¥" "వZింెదరF.
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1 PQ9ా TEను క; nఱÃ 12టC BచుTx`ను Tx±దw క; త రప(f రమ 4 TEను
nఱÃ 12టC%ా Tx మటక; ెV±గ¶ మ 2 Tx ాKరÍన ధూపమ వలsను TEను

ేతpలsతN pట ¯ాయంాల T:ౖ9Eదమ వలsను  దృÌిC I అం%§ారమ లగ ను %ాక.
3 PQ9ా, Tx T°ట-I ావ>య ంచుమ Tx 12దవల x రమ నక; ాప
12టC Bమ . 4 ాపమ ేయ 9ా#S కcడ TEను దు#§`Jారమ లలk
రబడక;ండనటB
6 Tx మనసుq దుారమ నక; JరFగ"యక;మ 9ా#S
రFAగల పxరÍమ ల; TEను Jనకయ ందును %ాక. 5 Jమంతpల; నను`
టBCట Txక; ఉపారమ 9ారF నను` గw ంచుట Txక; ైలÌLకమ TEను అట-C
అÌLకమ ను KZి9Eయక;ందును %ాక. 9ా#S దుషC I\యలను చూAయ TEను
తపuక ాKరÍనేయ చుTx`ను. 6 9ా#S Txయ¥పతpల; ండ 1LటB]దనుం(f
పడ ోKయబడదురF. ావన జనుల; Tx మటల; మధురనవ" 9ాట-"
అం%§క#SంచుచుTx`రF. 7 ఒకడ భ!" దును`చు x"" పగ ల%tటBCనటB
6
మPQమ కల; ాxళx రమ న ెద#Sయ న`V. 8 PQ9ా, Tx పKభ 9ా,
Tx కను`ల; తటBC చూచుచున`V  శరణ జAdయ Tx`ను Tx ాKణమ
¥xరయ క;మ . 9 Tx "!తN మ 9ారF ఒ(fi న వలనుం(f ాపమ ేయ 9ా#S
ఉచుdలనుం(f నను` త1ిuంA ాాడమ . 10 TEను త1ిuంచు"
వచుండ%ా భIN¨ßనుల; తమ వలలలk Aక;ందురF %ాక.
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1 TEను ఎల;%?JN PQ9ాక; nర>డచుTx`ను. ఎల;%?JN PQ9ాను
బJమల;నుచుTx`ను. 2 బహÑ Vనయమ %ా ఆయన స"`¥" TEను nఱÃ
12టC BచుTx`ను Txక; క>%Sన బµధ ఆయన స"`¥" ె>యజ?పను
చుTx`ను. 3 Txలk Tx ాKణమ క;\ం%Sయ న`పడ Tx మర¶ మ క;

ె>య ను నను` పటBCనుట?r TEను నడవవలZిన Kవలk xటB%ా పగ9ారF
ఉ#STUడi చుTx`రF. 4 Tx క;(fపKకను "x"ంA చూడమ నT:`#S%Sన9ాడ
ఒకడను Txక; లకPQను ఆశ\య¤య Txక; ొరకలదు TxPQడల
జj>పడ9ాడ ఒకడను లడ. 5 PQ9ా, ³ TEను nఱÃ 12టC BచుTx`ను Tx
ఆశ\యదుర¶ మ 9E సyవల;న` భ!]ద Tx ¯ా సÍ ~మ 9E అ"
TEననుంట-". 6 TEను xల క;\ం%Sయ Tx`ను Tx nఱÃ క; ెV ±గ¶ మ
నను` తరFమ 9ారF TxకంటM బ>షp
¡ ల; 9ా#S ేJలk నుం(f నను`
N తpల; ె>6ంచునటB
6
V(f1ింపమ . 7 TEను  Txమమ నక; కృతజ® xసు
ెర¯ాలలkనుం(f Tx ాKణమ ను త1ిuంపమ అపడ వ Txక;
మపారమ ేZియ ండట చూA Jమంతpల; నను`బట-C
అJశయపడదురF.
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1 PQ9ా, Tx ాKరÍన ఆలIంపమ Tx Vన`పమ లక; ెV ±గ¶ మ 
VWా సతనుబట-C య  J"బట-C య Txక; ఉతN ర!మ 4. 2  ZLవక;"
9ాజ?మడక;మ సyవలలk ఒకడను  స"`¥" Jమంతpడ%ా ఎంచ
బడడ. 3 శతpKవల; నను` తరFమ చుTx`రF 9ారF Tx ాKణమ ను TEల
పడ%tటBCచుTx`రF Aరాలమ I\ందట చ"Pన 9ా#SాటB
%ా xంధారమ లk నను` "వZింపజ³య చుTx`రF. 4 ావన Tx ఆత4 Txలk
క;\ం%Sయ న` Txలk Tx హృదయమ Vస4యnంెను. 5 పర నమ ల;
జj®పకమ ేZినుచుTx`ను  I\యల"`య ¥x"ంచుచుTx`ను. TEను 

ేతpల ప" ãAంచుచుTx`ను 6  తటBC Tx ేతpల; xపచుTx`ను
ఎం(fPన భ!వలs Tx ాKణమ రక; ఆశ పడచున`. 7 PQ9ా,
Tx ఆత4 öణÝంచుచున` త ర%ా Txక; ఉతN ర!మ 4 TEను సమ¥లk"I
గ 9ా#Sవలs ాక;ండనటB
6  మ ఖమ ను Txక; మరFగ ేయక;మ 8
యందు TEను న!్మక య ంAయ Tx`ను ఉదయమ న  కృా9ారN ను
Txక; V"1ింపమ  9:ౖప Tx మనసుq TE T:JNనుచుTx`ను. TEను
నడవవలZిన మర¶ మ Txక; ె>యజ³య మ . 9 PQ9ా, TEను 
మరFగ జAdయ Tx`ను Tx శతpKవల ేJలkనుం(f నను` V(f1ింపమ 10
9E Tx ేవడవ  AxNను¯ారమ %ా పKవ#SNంచుటక; Txక; TEరFuమ దయగల
 ఆత4 సమభ!గల పKేశమందు నను` న(f1ించును %ాక. 11 PQ9ా, 
Txమమ నుబట-C నను` బKIం పమ  J"బట-C Tx ాKణమ ను
శ\మలkనుం(f త1ిuంపమ . 12 TEను  ZLవక;డను  కృపనుబట-C Tx
శతpKవలను సంహ#Sంపమ Tx ాKణమ ను బµధపరచు9ా#Sనంద#S" నhంప
జ³య మ .
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1 Txక; ఆశ\యదుర¶ మగ PQ9ా సను`Jంపబడను %ాక ఆయన Tx
ేతpలక; య దz మ ను Tx 9EKళ6క; #ాటమ ను TEరFu9ా(ైయ Tx`డ. 2
ఆయన Txక; కృా"¥ Tx Åట Tx దుర¶ మ నను` త1ిuంచు9ాడ Tx ³(ెమ
TE Txశ\Pంచు9ాడ ఆయన Tx జనులను Txక; లkబరచు9ా(ైయ Tx`డ. 3
PQ9ా, వ నరFలను లm12టC Bటక; 9ారF ఏాట-9ారF? వ 9ా#S"

ఎ"`కేయ టక; మనషpల; ఏాట- 9ారF? 4 నరFల; వట-C ఊ1ి#S"
>య Tx`రF 9ా#S నమ ల; xట-వ డవలs నున`V. 5 PQ9ా, 
ఆాశమ ను వంA %S రమ 4 పర తమ ల; గ #ాàనటB
6 వ 9ాట-"
మ టBCమ 6 రFపల; #S1ింA 9ా#S" ెదర%tటBCమ  బµణమ ల; 9EZి
9ా#S" ఓడ%tటBCమ . 7 12ౖనుం(f  ెP xA నను` త1ిuంపమ మ}
జలమ లలkనుం(f అనులేJలkనుం(f నను` V(f1ింపమ . 8 9ా#S T°రF వట-C
మటలడచున` 9ా#S క;(fేP అబదz మ  కc(fయ న`. 9 ే9ా,
"ను`గ#Sd TETUక \తN ×రNన ా(ెదను పతంతpల Zిx#ా "ను`
×#N Sంెదను. 10 9E #ాàలక; Vజయమ దయేయ 9ాడవ దుషp
C ల
ఖడ¶ మ నుం(f వ  ZLవక;(ైన xదును త1ిuంచు9ాడవ 11 నను`
త1ిuంపమ అనుల ేJలkనుం(f నను`V(f 1ింపమ 9ా#S T°రF వట-C
మటలడచున` 9ా#S క;(fేP అబదz మ  కc(fయ న`. 12 మ
క;మరFల; తమ ¸°వన ాలమందు ఎ%Sన nకలవలs ఉTx`రF మ
క;మ#?Nల; నగరFన?r ెIన మలకంబమ లవలs ఉTx`రF. 13 మ టB
6
"ంపబ(f పల;Vధమ లsౖన దKవమ లక; "ధుల;%ా ఉన`V మ %tఱÃ ల;
9Eలల%ాను ప9Eలల%ాను మ గ(fi áళ6 లk 1ిల6ల; 9Eయ చున`V. 14
మ PQడ6  %tపu బరFవల; ¹యగలV మ ధులలk రబడటPQనను
ఉరFక;లsతN pట PQనను లదు 9ాట-లk శ\మగల9ా#S nఱÃ VనబడటPQనను
లదు 15 ఇట-C ZిÍ Jగల9ారF ధనుల;. PQ9ా తమక; ేవడ%ాగల జనుల;
ధనుల;.
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1 #ాజ9:ౖన Tx ే9ా, "ను` ఘనపరెదను.  Txమమ ను "తమ
సను`Jంెదను 2 అనునమ TEను "ను` సు
N Jంెదను "తమ 
Txమమ ను సు
N Jంెదను. 3 PQ9ా మ}త4~మ గల9ాడ ఆయన
అ¥క¯NతKమ TUందద%Sన9ాడ ఆయన మ}త4~మ గ\¨©ంప శకమ ా" 4
ఒక తరమ 9ారF మ#S±క తరమ 9ా#SPQదుట  I\యలను "యడదురF
 ప#ాక\మI\యలను ె>యజ³య దురF 5 మన`తన 
పK´µవమ¨©మను  ఆశdర ారమ లను TEను ¥x"ంెదను 6 
కరారమ ల Vక\మమ ను మనుషpల; Vవ#Sంె దరF TEను 
మ}త4~మ ను వ#SÞంెదను. 7  మ} దయళØత మ ను గ#Sdన ×#N S"
9ారF పKకట-ంెదరF  J"గ#Sd 9ారF %ానమ ేZ2దరF 8 PQ9ా
దయxfణమ ల; గల9ాడ ఆయన ºరWాంతpడ కృాJశయమ గల9ాడ.
9 PQ9ా అంద#SI ఉపా#S ఆయన క"కరమ ల; ఆయన సమసN
ారమ ల]ద నున`V. 10 PQ9ా,  I\యల"`య క;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచున`V  భక;Nల; "ను` సను`JంచుదురF. 11
ఆయన #ాజ మన`త పK´µవమ ను ఆయన బలమ ను నరFలక;
ె>యజ³య ట?r 12  భక;Nల;  #ాజపK´µవమ నుగ#Sd ెపందురF 
W)రమ నుగ#Sd పల;క;దురF 13  #ాజమ Wాశ త#ాజమ 
#ాజప#Sాలన తరతరమ ల; "ల;చును. 14 PQ9ా ప(fవ9ా#Sనంద#S"
ఉదz #Sంచు9ాడ క;\ం%SPన 9ా#Sనంద#S" లవT:తN p9ాడ 15 సర yవల

కను`ల; 9:ౖప చూచుచున`V త%Sన ాలమందు వ 9ా#SI
ఆ}ర!చుdదువ. 16 వ  గ 1ిu>" V1ిu పKJ yV Å#Sకను తృ1ిN
పరచుచుTx`వ. 17 PQ9ా తన మర¶ మ ల"`ట-లk Jగల9ాడ తన
I\యల"`ట-లk కృపచూప9ాడ 18 తనక; nఱÃ 12టC B9ా#S కంద#SI తనక;
"జమ %ా nఱÃ 12టC B9ా#S కంద#SI PQ9ా స]పమ %ా ఉTx`డ. 19
తనయందు భయభక;Nల;గల9ా#S Å#Sక ఆయన T:ర 9EరFdను 9ా#S nఱÃ
ఆలIంA 9ా#S" రfంచును. 20 PQ9ా తను` 1LK!ంచు9ా#Sనంద#S" ాా
డను అPే భIN¨ßనులనంద#S" ఆయన Txశనమ ేయ ను. Tx T°రF
PQ9ాను ¯NతKమ ేయ ను 21 శ#§రFలందరF ఆయన ప#Sదz
Txమమ ను "తమ సను`JంచుదురF %ాక.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f. Tx ాKణమ, PQ9ాను సు
N Jంపమ 2 Tx
yVతాలమంతయ TEను PQ9ాను సు
N Jంె దను TEను
బKతpక;ాలమంతయ Tx ేవ" ×#N Sంెదను 3 #ాàలేతT:ౖనను
నరFలేతT:ౖనను రmణ కల;గదు 9ా#S" నమ 4నక;(f 4 9ా#S ాKణమ
9:డ>వను 9ారF మంట-ాలగ దురF. 9ా#S సంకలuమ ల; Tx(ే నhంచును.
5 ఎవ"I యÅబ ేవడ స}య డగ T° ఎవడ తన ేవ(ైన
PQ9ా]ద ఆశ12టC B నుT° 9ాడ ధనుడ 6 ఆయన ఆాశమ ను
భ!" సమ దKమ ను x" లk" సర మ ను సృంAన9ాడ ఆయన
ఎన`డను మట తపu"9ాడ. 7 బµధపరచబడ9ా#SI ఆయన Txయమ

¬రFdను ఆక>%t"న9ా#SI ఆ}రమ దయేయ ను PQ9ా
బం¥ంపబ(fన9ా#S" Vడదలేయ ను. 8 PQ9ా గ\ (fi 9ా#S కను`ల;
ెరవజ³య 9ాడ PQ9ా క;\ం%Sన9ా#S" లవT:తN p9ాడ PQ9ా
Jమంతpలను 1LK!ంచు9ాడ 9 PQ9ా పరేలను ాాడ9ాడ
ఆయన తం(fKల"9ా#S" Vధవ#ాండKను ఆద#Sంచు 9ాడ భIN¨ßనుల మర¶ మ ను
ఆయన వంకరమర¶ మ %ా ేయ ను. 10 PQ9ా "రంతరమ ఏల;ను
Zీãనూ,  ేవడ తరమ ల"`టను #ాజమ ేయ ను
×రN నల గ\ంథమ 147
1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f. PQ9ాను సు
N Jంచు(f మన ేవ"I
¯NతK%ానమ ేయ ట మంA అ మT°హరమ ¯NతKమ ేయ ట ఒ1ిuదమ .
2 PQ9ాP PQరషలమ ను కటBC9ాడ ెద#Sన ఇWా\PÚయ లను
గ ేయ 9ాడ 3 గ ం(ె ెద#Sన9ా#S" ఆయన బµగ ేయ 9ాడ 9ా#S
%ాయమ ల; కటBC9ాడ. 4 నmతKమ ల సంఖను ఆయన
"య!ంAయ Tx`డ 9ాట-క"`ట-I 1LరFల; 12టC BచుTx`డ. 5 మన పKభ వ
%tపu9ాడ ఆయన అ¥క శINగల9ాడ ఆయన జj®నమ నక; !Jలదు. 6
PQ9ా ºనులను లవT:తN p9ాడ భIN¨ßనులను ఆయన TEలను కcల;dను.
7 కృతజ® xసు
N తpల PQ9ాను ×#N Sంచు(f. Zిx#ా మన ేవ" ×#N Sంచు(f.
8 ఆయన ఆాశమ ను ¤ఘమ ల కప9ాడ భ!రక; వరªమ
Zిదzపరచు9ాడ పర తమ ల]ద గ(fi n>1ించు9ాడ 9 పవలక;ను
అరచుచుండ 1ిల6 ాక;లక;ను ఆయన ఆ}ర!చుd9ాడ. 10 గ ఱÃ మ ల

బలమ నందు ఆయన సంÌించడ నరFలా>సతp
N వయందు ఆయన
ఆనంంచడ. 11 తనయందు భయభక;Nల;గల9ా#Sయందు తన కృపరక;
క"12టC B9ా#Sయందు PQ9ా ఆనంంచు9ా(ైయ Tx`డ. 12 PQరషలమ,
PQ9ాను "యడమ Zీãనూ,  ేవ" "యడమ . 13 ఆయన
 గ మ4మ ల గ(fయల; బలపరA య Tx`డ  మధను  1ిల6లను
ఆర ంA య Tx`డ. 14  స#Sహదుwలలk సమ¥xనమ కల;గజ³య 9ాడ
ఆయTE మంA %ధుమల "ను` తృ1ిN పరచు9ాడ ఆయTE 15 భ!I
ఆజ® "చుd9ాడ ఆయTE ఆయన 9ాకమ బహÑ 9Eగమ %ా పరF%?తN pను. 16
%tఱÃ బÐచుdవంట- ¨©మమ క;#S1ించు9ాడ ఆయTE బ(fదవంట- మంచు
కణమ ల; చల;
6 9ాడ ఆయTE. 17 మ కమ కల;%ా వడగండ6 VసరF9ాడ
ఆయTE. ఆయన పట-C ంచు చ>I ఎవరF "ల;వగలరF? 18 ఆయన ఆజ® ఇయ%ా
అవ"`య క#S%Sవను ఆయన తన%ా> Vసరజ³య%ా ళØ
6 పKవ¨©ంచును, 19
ఆయన తన 9ాకమ యÅబ నక; ె>యజ³Z2ను తన కటC డలను తన
TxయVధులను ఇWా\Pల;నక; ె>యజ³Z2ను. 20 ఏ జనమ నక; ఆయన
ఈలగ ేZియ ండలదు ఆయన TxయVధుల; 9ా#SI ె>యకP య న`V.
PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f. ఆాశ9ాసుల#ా, PQ9ాను సు
N Jంచు(f
ఉన`తసÍ లమ ల "9ాసుల#ా, ఆయనను సు
N Jంచు(f 2 ఆయన దూతల#ా,
]రందరF ఆయనను సు
N Jంచు(f ఆయన Z2ౖనమ ల#ా, ]రందరF ఆయనను

సు
N Jం చు(f 3 సూరచందుKల#ా, ఆయనను సు
N Jంచు(f ాంJగల
నmతKమ ల#ా, ]రందరF ఆయనను సు
N Jంచు(f. 4 పరమాశమ ల#ా,
ఆాశమ 12ౖనున` జలమ ల#ా, ఆయనను సు
N Jంచు(f. 5 PQ9ా ఆజ®
ఇయ%ా అV పటMC ను అV PQ9ా Txమమ ను సు
N Jంచును %ాక 6 ఆయన
9ాట-" "త¯ాÍయ వల;%ా ZిÍ రపరA య Tx`డ ఆయన 9ాట-I కటC డ
"య!ంెను ఏయ x" నJక\!ంపదు. 7 భ!]దనున`
మకరమ ల#ా, అ%ాధజలమ ల#ా, PQ9ాను సు
N Jంచు(f 8 అ%S`
వడగం(x6#ా, ¨©మమ, ఆV#§, ఆయన ఆజ® ను T:ర9EరFd తpానూ, 9
పర తమ ల#ా, సమసN న గ టC ల#ా, ఫలవృmమ ల#ా, సమసN న ేవxరF
వృmమ ల#ా, 10 మృగమ ల#ా, పవల#ా, TEలను ాKక; yవల#ా,
#?కల ఎగ రF ప{ ల#ా, 11 భ#ాàల#ా, సమసN పKజల#ా, భ!]ద
నున` అ¥పతpల#ా, సమసN Txయ¥ పతpల#ా, PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
12 ¸°వనుల; కనల; వృదుzల; బµల;రF 13 అందరFను PQ9ా Txమమ ను
సు
N JంచుదురF %ాక ఆయన Txమమ మన`తన Txమమ ఆయన
పK´µవమ భమాశమ లక; 12ౖ%ా నున`. 14 ఆయన తన పKజలక; ఒక
శృంగమ ను ¨¼AdంA య Tx`డ. అ ఆయన భక;Nలకంద#SI" ఆయన
ెంతజ³#Sన జనులగ ఇWా\PÚయ లక;ను పKఖJకరమ %ా నున`.
PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f PQ9ాక; \తN ×రNన ాడ(f భక;Nల; కcడను

సమజమ లk ఆయనక; ¯NతK %§తమ ాడ(f. 2 ఇWా\PÚయ ల; తమ 4ను
పట-C ంAన9ా""బట-C సం ÌించుదురF %ాక Zీãను జనుల; తమ
#ాàనుబట-C ఆనంంచుదురF %ాక. 3 Txటమ  9ారF ఆయన Txమమ ను
సు
N Jంచు దురF %ాక తంబ రను Zిx#ాను ఆయననుగ#Sd %ానమ
ేయ దురF %ాక. 4 PQ9ా తన పKజలందు 1ీKJగల9ాడ. ఆయన ºనులను
రmణ అలంక#Sంచును. 5 భక;Nల; ఘనతTUం పKహ#SªంచుదురF %ాక 9ారF
సంషభ#Sతpలsౖ తమ పడకల]ద ఉxqహ %ానమ ేయ దురF %ాక. 6
9ా#ST°ట ేవ"I ేయబడ ఉxqహ¯NతKమ ల;న`V. 7 అనజనులక;
పKJదండన ేయ టక;ను పKజలను hfంచుటక;ను 8 %tల;సుల 9ా#S
#ాàలను ఇనుప సం?ళ6 9ా#S ఘనులను బం¥ంచుటక;ను 9 V¥ంపబ(fన
¬రFu 9ా#S]ద నడపటక;ను 9ా#S ేJలk #?ండంచుల;గల ఖడ¶ మ న`.
ఆయన భక;Nలకంద#SI ఘనత Pే PQ9ాను సు
N Jంచు(f.
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1 PQ9ాను సు
N Jంచు(f. ఆయన ప#Sxzలయమ నందు ేవ"
సు
N Jంచు(f. ఆయన బలమ ను పKZిzేయ ఆాశVWాలమందు ఆయనను
సు
N Jంచు(f. 2 ఆయనను సు
N Jంచు(f. ఆయన ప#ాక\మ ారమ లనుబట-C
ఆయనను సు
N Jంచు(f. ఆయన మ} పK´µవమ నుబట-C ఆయనను సు
N Jంచు(f.
3 బరధ " ఆయనను సు
N Jంచు(f. స రమండలమ ను Zిx#ాను
ఆయనను సు
N Jంచు(f. 4 తంబ రను Txటమ ను ఆయనను సు
N Jంచు(f.
తంJ9ాదమ లను 1ిల6న%\Vను ఆయనను సు
N Jంచు(f. 5 ¹Öగ

xళమ ల ఆయనను సు
N Jంచు(f. గంరధ "గల xళమ ల ఆయనను
సు
N Jంచు(f. 6 సకలాKణ ల; PQ9ాను సు
N JంచుదురF %ాక PQ9ాను
సు
N Jంచు(f.
¯ాత ల; 1
1 xదు క;మరFడను ఇWా\Pల; #ాàT:ౖన ¯లa ¹ను ¯ాతల;. 2
జj®నమ ను ఉపేశమ ను అభZించుటక;ను V9Eక సల6పమ లను
గ\¨©ంచుటక;ను 3 JTxయ యxరÍతల ననుస#Sంచుటయందు బ z క;శలత
ఇచుd ఉపేశమ TUందుటక;ను 4 జj®నమ ల"9ా#SI బ z క>%Sంచుటక;ను
¸°వనులక; ె>Vయ V9Eచనయ పట-C ంచుటక;ను త%Sన ¯ాతల;. 5
జj®నమ గల9ాడ V" ాం(fతమ వృz ేZినును V9Eకమ గల9ాడ
ఆలIంA J సూతKమ లను సంా ంచునును. 6 ట-ేత ¯ాతలను
´µవసూచక Vషయమ లను జj®నుల మటలను 9ారF ె1ిuన
గఢ9ాకమ లను జనుల; గ\¨©ంచుదురF. 7 PQ9ాయందు భయభక;Nల;
క>%Sయ ండట ె> VI మలమ మరF ల; జj®నమ ను ఉపేశమ ను
Jరస#SంచుదురF. 8 Tx క;మరF(x,  తం(fK ఉపేశమ ఆలIంపమ  త>6
ెప బ¢ధను KZి9Eయక;మ . 9 అV  తలక; ¯గZ2ౖన మ>కయ 
కంఠమ నక; }రమ ల;T:ౖ య ండను 10 Tx క;మరF(x, ాపల; "ను`
1LK#³1ింప%ా ఒపuక;మ . 11 మకcడ రమ 4 మనమ ాKణమ ¬య ట?r
ంAయ ందమ "#wÌిPQన ±క" పటBCనుటక; x%Sయ ందమ 12
ాxళమ మనుషpలను !ం%S9Eయ నటB
6 9ా#S" yవమ TE

!ం%S9Eయ దమ సమ¥లk"I గ 9ారF !ంగబడనటB
6 9ారF పరÞ
బలమ నుండ%ా మనమ 9ా#S" !ం%S9Eయ దమ రమ 4 అ" 9ారF
ెపనపడ ఒపuక;మ . 13 పల;Vధమ లsౖన మంA ¯తp
N ల; మనక;
ొరFక;ను మన Pండ6 ను ోపడ¯మ 4 "ంపందమ 14 వ మ
ా>9ాడ9:ౖ య ండమ మనకంద#SI" సంA ఒకటä య ండను అ" 9ారF
 ెపదురF. 15 Tx క;మరF(x, వ 9ా#S మర¶ మ న క;మ 9ా#S
Kవలయందు నడవక;ండ  ాదమ 9:నుకక; ¬Zినుమ . 16 ×డ
ేయ ట?r 9ా#S ాదమ ల; పరFగ లsతN pను నరహత ేయ ట?r 9ారF
త రపడచుందురF. 17 పf చూచుచుండ%ా వల 9Eయ ట వరÍ మ . 18 9ారF
స Txశనమ న³ ంAయ ందురF తమ 4ను x¤ పటBCనుట?r
x%Sయ ందురF. 19 ఆWాాతక;లంద#S గJ అట-C ే x"" Zీ క#Sంచు9ా#S
ాKణమ అ ¬య ను. 20 జj®నమ ధులలk ³కల; 9Eయ చున`
సంతధులలk ëగ¶ ర%ా పల;క;చున` 21 %tపu సంద(fగల సÍ లమ లలk పKకటన
ేయ చున` పరx రమ లలkను పటC ణమ లkను జj®నమ పKచు#Sంచుచు
ె>యజ³య చున` 22 ఎట6 న%ా, జj®నమ ల"9ారల#ా, ]#?Tx`ళØ
6
జj®నమ ల"9ారF%ా ఉండ%రFదురF? అప}సక;ల#ా, ]#?Tx`ళØ
6 అప}సమ
ేయ చు ఆనంంతpరF? బ z ¨ßనుల#ా, ]#?Tx`ళØ
6 జj®నమ ను అస¨©ంచు
ందురF? 23 Tx గw ంప V" JరFగ (f ఆలIంచు(f Tx ఆత4ను ]]ద
క;మ4#Sంచుదును Tx ఉపేశమ ను ]క; ె>12దను. 24 TEను 1ిల;వ%ా ]రF
VనకJ#S. Tx ేPxప%ా ఎవరFను లm12టCకP#S 25 TEను ె1ిuన బ¢ధ
P!య ]రF Vనక KZి 9EZిJ#S TEను గw ంప%ా లkబడకJ#S. 26 ాబట-C

]క; అాయమ కల;గ నపడ TEను న9: దను ]క; భయమ
వచుdనపడ TEను అప}సమ ేZ2దను 27 భయమ ]]I తpానువలs
వచుdనపడ సు(f%ా> వచుdనటB
6 ]క; అాయమ కల;గ నపడ ]క;
కషC మ ను దుఃఖమ ను ాK1ిN ంచునపడ TEను అప}సమ ేZ2దను. 28
అపడ 9ారF నను`గ#Sd nఱÃ 12టMCదరF%ా" TEను పKతpతN ర!యక;ందును
నను` శ\దz%ా 9:ద?దరF %ా" 9ా#SI TEను కనబడ క;ందును. 29 జj®నమ 9ా#SI
అసహమPQను PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%Sయ ండట 9ా#S IషCమ
లకPQను. 30 Tx ఆలkచన VనTUల6కP#S Tx గw ంపను 9ారF ³వలమ
తృణ÷క#SంA#S. 31 ాబట-C 9ారF తమ పKవరN నక; త%Sన ఫలమ ననుభ VంెదరF
తమక; 9:కసమగ వరక; తమ ఆలkచనలను అనుస #SంెదరF 32
జj®నమ ల"9ారF ేవ" Vస#SèంA Txశనమగ దురF. బ z ¨ßనుల; ³మమ
క>%Sనద" మరA "ర4ల మగ దురF. 33 Tx ఉపేశమ నం%§క#Sంచు9ాడ
సురfతమ %ా "వZించును 9ాడ ×డ వచుdనన` భయమ లక T:మ4%ా
నుండను.
¯ాత ల; 2
1 Tx క;మరF(x, వ Tx మటల నం%§క#SంA Tx ఆజ® లను ±దw
xచు"నPQడల 2 జj®నమ నక;  ెV±%S¶ హృదయపర కమ %ా V9Eచన
నభZింAనPQడల 3 ె>V?r nఱÃ 12ట-CనPQడల V9Eచన?r మనV ేZినPQడల
4 9:ం(f" 9:దIనటB
6 x" 9:దIన PQడల xచబ(fన ధనమ ను 9:దIనటB
6
x" 9:దIనPQడల 5 PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%Sయ ండట PQట-Cో

వ గ\¨©ంెదవ ేవ"గ#Sdన Vజj®నమ క; లంచును. 6 PQ9ాP
జj®న!చుd9ాడ ె>Vయ V9Eచనయ ఆయన T°టనుం(f వచుdను. 7
ఆయన యxరÍవంతpలను వ#Szల6జ³య ను య కN మర¶ మ తపuక
నడచును9ా#SI ఆయన ³(ెమ %ా నుTx`డ. 8 Txయమ త1ిuక;ండ
ఆయన క"12టC Bను తన భక;Nల పKవరN నను ఆయన ాచును. 9 అపడ J
Txయమ లను యxరÍతను పKJ సTx4ర¶ మ ను వ ె>Zిందువ. 10
జj®నమ  హృదయమ న జచుdను ె>V క; మT°హరమ %ా నుండను 11
బ z "ను` ాాడను V9Eచన క; ావ> ాయ ను. 12 అ దుషp
C ల
మర¶ మ నుం(fయ మరమ %ా మటలడ9ా#S ేJలkనుం(fయ "ను`
రfంచును. 13 అట-C 9ారF *కట- Kవలలk నడవవలsన" యxరÍ మర¶ మ లను
V(fA12టMCదరF 14 ×డేయ సంÌించుదురF అJమరF ల పKవరN నయందు
ఉల6 ZించుదురF. 15 9ారF నడచును Kవల; వంకరV 9ారF క;ట-లవరN నుల; 16
మ#Sయ అ జjరZీN నుం(f మృదువ%ా మటలడ పరZీN నుం(f "ను` రfం
చును. 17 అట-C ZీN  తన ¸°వనాలప 1ిKయ " Vడచున తన ేవ"
"బంధనను మరచున. 18 x" Pల;
6 మృతpవTUదwక; x#S¬య ను అ
నడచు Kవల; 1LKతల±దw క; ేరFను 19 x"±దw క; వ9ా#Sలk ఎవరFను
J#S%S #ారF yవమర¶ మ ల; 9ా#SI దకవ. Tx మటల; V"నPQడల 20 వ
సజè నుల మర¶ మందు నడచుందువ Jమంతpల పKవరN నల
ననుస#Sంచుదువ. 21 యxరÍవంతpల; ేశమందు "వZించుదురF
లkపమ ల"9ారF x"లk ">Aయ ందురF. 22 భIN¨ßనుల; ేశమ లk
నుండక;ండ "ర4లమగ దురF. VWా సఘతక;ల; x"లkనుం(f

12#SI9EయబడదురF.
¯ాత ల; 3
1 Tx క;మరF(x, Tx ఉపేశమ ను మరFవక;మ Tx ఆజ® లను
హృదయపర కమ %ా %?rనుమ . 2 అV º#ాయ వను సుఖyవమ  గడచు
సంవ తqరమ లను WాంJ" క; కల;గజ³య ను. 3 దయను సతమ ను
ఎన`డను "ను` V(fA "య క;మ 9ాట-" కంఠభషణమ %ా
ధ#Sంచునుమ .  హృదయమను పలక]ద 9ాట-" 9ాKZినుమ . 4 అపడ
ేవ" దృÌిC యందును మనవల దృÌిC యందును వ దయTUం
మంA9ాడవ" అ"1ించుందువ. 5  స బ z " ఆ¥xరమ ేZినక 
పరÞహృదయమ  PQ9ాయందు నమ4క మ ంచుమ 6  పKవరN న
అంతట-యందు ఆయన అ¥ారమ నక; ఒపనుమ అపడ ఆయన 
Kవలను స#ాళమ ేయ ను. 7 TEను జj®"" గx అ" వనునవదుw
PQ9ాయందు భయభక;Nల;గ>%S ెడతనమ V(fA 12టC Bమ 8 అపడ 
ేహమ నక; ఆ#గమ ను  PQమ కలక; సతp
N వయ కల;గ ను. 9  #ాబ(f
అంతట-లk పKథమఫలమ ను  ఆZిN లk ´µగమ ను ఇAd PQ9ాను ఘన
పరచుమ . 10 అపడ  ట6 లk ¥xనమ సమృz %ా నుండను 
%ానుగ లలkనుం(f \తN xKÔరసమ 12ౖI ర> ారFను. 11 Tx క;మరF(x,
PQ9ా hmను తృణ÷క#Sంపవదుw ఆయన గw ంపనక; Vసుకవదుw. 12 తం(fK
తనక; ఇషp
C (ైన క;మరF" గw ంచు #§J%ా PQ9ా xను 1LK!ంచు9ా#S"
గw ంచును. 13 జj®నమ సంాంAన9ాడ ధనుడ V9Eచన క>%Sన నరFడ

ధనుడ. 14 9:ం(f సంాంచుటకంటM జj®నమ సంాంచుట ¤ల; అపరం
సంాంచుటకంటM జj®నలభమ TUందుట ¤ల;. 15 పగడమ లకంటM అ
1ిKయన  PషC వసు
N వల"`య x" సమనమ ల; ావ. 16 x"
క;(fేJలk º#ా య వను x" PQడమేJలk ధనఘనతల;ను ఉన`V. 17
x" మర¶ మ ల; రమమర¶ మ ల; x" Kవల"`య ³మకరమ ల;. 18 x"
నవలంëంచు9ా#SI అ yవవృmమ x" పటBCను9ారందరF ధనుల;. 19
జj®నమ వలన PQ9ా భ!" ¯ాÍ1ింెను V9Eచనవలన ఆయన
ఆాశVWాలమ ను ZిÍ రపరెను. 20 ఆయన ె>Vవలన అ%ాధజలమ ల;
పKవ¨©ంచు చున`V ¤ఘమ లనుం(f మంచుëందువల; క;#Sయ చున`V. 21
Tx క;మరF(x, లsసqPQన జj®నమ ను V9Eచనను భదKమ ేZినుమ 9ాట-"
 కను`ల ఎదుటనుం(f ¾ల%S"యక;మ 22 అV క; yవమ %ాను 
డక; అలంారమ %ాను ఉండను 23 అపడ  మర¶ మ న వ
సురfతమ %ా న(fెదవ  ాదమ ఎపడను ¾ట-Kల6దు. 24
పండనునపడ వ భయపడవ వ పరFం(f సుఖమ %ా "Kంెదవ. 25
ఆకZి4కమ %ా భయమ కల;గ నపడ దు#ా4రF¶లక; Txశనమ వచుdనపడ
వ భయపడవదుw 26 PQ9ా క; ఆ¥xరమగ ను  ాల;
Aక;బడక;ండనటB
6 ఆయన "ను` ాా డను. 27 ¤ల;ేయ ట 
ేతT:ౖనపడ x" ందద%Sన9ా#SI ేయక;ండ 9:నుకJయక;మ . 28
దKవమ ±దw నుండ%ా #³ప ఇెdదను P రమ4"  రFగ 9ా"
అనవదుw. 29  రFగ 9ాడ ±దw "ర»యమ %ా "వZించు నపడ 9ా"I
అపారమ క>uంపవదుw. 30 క; }" ేయ"9ా" "#S`!తN మ %ా జగడ

మడవదుw. 31 బలxరమ ేయ 9ా" చూA మతqరపడక;మ 9ాడ ేయ
I\యలను ఏమతKమ ను ేయ %ర వదుw 32 క;ట-లవరN నుడ PQ9ాక;
అసహÑడ యxరÍవంతpలక; ఆయన డ%ా నుండను. 33 భIN¨ßనుల
Pంట-]I PQ9ా Wాపమ వచుdను Jమంతpల "9ాససÍ లమ ను
ఆయన ఆర ంచును. 34 అప}సక;లను ఆయన అపహZించును
ºను"PQడల ఆయన దయ చూపను. 35 జj®నుల; ఘనతను
స తంJKంచుందురF. బ z ¨ßనుల; అవమనభ#Sతpలగ దురF.
¯ాత ల; 4
1 క;మరFల#ా, తం(fK య పేశమ Vను(f ]రF V9Eకమ TUందునటB
6
ఆలIంచు(f 2 TEను ]క; సదుపేశమ ేZ2దను Tx బ¢ధను KZి9Eయక;(f. 3
Tx తం(fKI TEను క;మరFడ%ా నుంట-" Tx త>6 దృÌిC I TEను సుక;మరFడT:ౖన
Pక క;మ రFడT:ౖయ ంట-". 4 ఆయన Txక; బ¢¥ంచుచు Tx ఇట6 T:ను 
హృదయమ పటBCదల Tx మటలను పటBC న"మ 4 Tx ఆజ® లను
%?r"నPQడల వ బKతpక;దువ. 5 జj®నమ సంాంచునుమ బ z
సంాంచు నుమ Tx T°ట-మటలను మరFవక;మ . 9ాట-నుం(f
¾ల%Sక;మ . 6 జj®నమ ను Vడవక య ం(fనPQడల అ "ను` ాాడను
x" 1LK!ంAనPQడల అ "ను` రfంచును. 7 జj®నమ
సంాంచునుటP జj®నమ నక; మ ఖం శమ .  సంాదన అంతయ
ఇAd బ z సంాంచు నుమ . 8 x" %tపu ేZినPQడల అ "ను`
¨¼Adంచును. x" ð%S>ంAనPQడల అ క; ఘనతను ెచుdను. 9 అ 

తలక; అందన మ>క కటBCను పKాశమనన I#§టమ ను క;
దయేయ ను. 10 Tx క;మరF(x, వ ఆలIంA Tx మటల నం%§క
#SంAనPQడల వ º#ా య ష4ంతpడవగ దువ. 11 జj®నమర¶ మ ను TEను క;
బ¢¥ంAయ Tx`ను యxరÍమర¶ మ లk "ను` న(f1ింAయ Tx`ను. 12 వ
నడచునపడ  అడగ ఇరFక;న పడదు. వ పరF%?తN pనపడ  ాదమ
¾ట-Kల6దు. 13 ఉపేశమ ను V(fA12టCక x" గట-C %ా పటBC నుమ అ క;
yవమ గనుక x" ంయ ండమ 14 భIN¨ßనుల Kవను ేరక;మ
దుషp
C ల మర¶ మ న నడవక;మ . 15 x"యందు పK9Ehంపక త1ిuంచు"
JరFగ మ . x"నుం(f ¾ల%S ¯ా%Sమ 4. 16 అట-C 9ారF ×డేయ" "KంపరF
ఎదుట-9ా#S" పడోKయ" 9ా#SI "దK#ాదు. 17 ×డేత ొ#SIనx"" 9ారF
భ ంతpరF బలxరమ ేత ొ#SIన xKÔరసమ ను xKగ దురF 18
పటC పగలగ వరక; 9Eక;వ 9:ల;గ ేజ#Sల6 ;నటB
6 Jమంతpల మర¶ మ
అంతకంతక; ేజ#Sల6 ;ను, 19 భIN¨ßనుల మర¶ మ %ా xంధారమయమ xమ
ే"]ద పడన 9ా#SI ె>యదు. 20 Tx క;మరF(x, Tx మటలను
ఆలIంపమ Tx 9ాకమ లక;  ెV ±గ¶ మ . 21  కను`ల
PQదుటనుం(f 9ాట-" ¾ల%S"య క;మ  హృదయమందు 9ాట-"
భదKమ ేZినుమ . 22 ొ#SIన9ా#SI అV yవమ ను 9ా#S సర శ#§రమ నక;
ఆ#గమ ను ఇచుdను. 23  హృదయమ లkనుం(f yవ¥xరల; బయల;ేరFను
ాబట-C అ"`ట-కంటM మ ఖమ %ా  హృదయమ ను భదKమ %ా
ాాడనుమ 24 మరప మటల; T°ట-I #ా"యక;మ 12దవలనుం(f
క;ట-లన మటల; #ా"యక;మ . 25  కను`ల; ఇటB అటB చూడక

స#S%ాను  కను#?పuల;  మ ందర సూట-%ాను చూడవలsను. 26 వ నడచు
మర¶ మ ను స#ాళమ ేయ మ అపడ  మర¶ మ ల"`య
ZిÍ రమ లగ ను. 27 వ క;(fతటBC?rనను ఎడమతటBC?rనను JరFగక;మ 
ాదమ ను ×డనక; దూరమ %ా ¾ల%Sంచు నుమ .
¯ాత ల; 5
1 Tx క;మరF(x, Tx జj®T°పేశమ ఆలIంపమ V9Eకమ గల Tx బ¢ధక; ెV
±గ¶ మ 2 అపడ వ బ z క>%S నడచుందువ ె>V"బట-C  12దవల;
మటలడను. 3 జjరZీN  12దవలనుం(f ేT: ారFను x" T°ట- మటల;
నూT:కంటMను నును12ౖనV 4 x"వలన కల;గ ఫలమ మ ZిణÝపండంత ేదు
అ #?ండంచుల;గల కJN యంత పదునుగల, 5 x" నడతల; మరణమ నక;
గ టక; x#S¬య ను x" అడగ ల; ాxళమ నక; చక%ా ేరFను 6 అ
yవమర¶ మ ను ఏమతKమ ను Vx#Sంపదు x"I ె>యక;ండTE x"
ాదమ ల; ఇటB అటB JరFగ ను. 7 క;మరFల#ా, Tx మట ఆలIంప(f TEను
ెప ఉపేశమ నుం(f ¾లగక;(f. 8 జjరZీN య ండ xయక; క  మర¶ మ
x"I దూరమ %ా ేZినుమ x" Pంట-9ాIట- దగ¶ రక; 9:ళ6క;మ . 9
9:È6నPQడల పరFలక;  ¸°వనబలమ ను కc
\ రFలక;  yVతాలమ ను
ఇAd9Eతpవ 10  ఆZిN వలన పరFల; తృ1ిN ందుదురF  కాC#Sèతమ అనుల
Pల;
6 ేరFను. 11 తpదక;  మంసమ ను  శ#§రమ ను öణÝంAనపడ 12
అã, ఉపేశమ TET:ట6 B KZి9EZిJ"? Tx హృదయమ గw ంప T:ట6 B
తృణ÷క#Sంెను? 13 Tx బ¢ధక;ల మట TEను VనకJ" Tx ఉపేశక;లక; TEను

ెV±గ¶ లదు 14 TEను సమజ సంఘమ ల మధనుం(fనను పKJVధన
ౌషC ~మ నక; లkబడటక; ంె¤ PQడమPQను అ" వ ెపనుచు
మల; గ చు నుందువ. 15  ¯ంత క;ండలk" ళØ
6 ానమ ేయ మ 
¯ంత బµVలk ఉబ క; జలమ xKగ మ . 16  ఊటల; బయట-I
ెద#Sదగ Tx? ధులలk అV ట- ాల;వ%ా ారదగ Tx? 17 అనుల;
కcడ 9ాట- ననుభVంపక;ండ అV ³ య ండవలsను గx. 18  ఊట
º9:న TUందును.  ¸°వనాలప ´µరయందు సంÌింపమ . 19 ఆ
అJ1ిKయన ల(f, అందన దు1ిu ఆ #tమ 4లవలన వ ఎల6 పడ
తృ1ిN TUందు చుండమ . ఆ 1LKమేత "తమ బదుzడ9:ౖ య ండమ . 20 Tx
క;మరF(x, జjర ZీN యందు 9Eల బదుzడ9:ౖ య ందువ? పరZీN  #tమ 4 9Eల
ðగ>ంచుందువ? 21 నరF" మర¶ మ లను PQ9ా PQరFగ ను 9ా"
నడతల"`ట-" ఆయన గ #SNంచును. 22 దుషp
C " ోషమ ల; 9ా""
Aక;లబ¿టC Bను 9ాడ తన ాపాశమ లవలన బం¥ంపబడను. 23 hmలకP
అట-C 9ాడ Txశనమగ ను అJమరF (ై 9ాడ Kవత1ిu వను.
¯ాత ల; 6
1 Tx క;మరF(x,  ె>ా"రక; పటప(fన PQడల పరF"ేJలk వ 
ేP 9EZినPQడల 2  T°ట- మటలవలన వ Aక;బ(fయ Tx`వ  T°టమటలవలన పటC బ(fయ Tx`వ 3 Tx క;మరF(x,  ె>ా"ేత
Aక;బ(fJV. వ త రప(f 9:È6 V(fA12టC Bమ"  ె>ా"" బలవంతమ
ేయ మ . 4 ఈలగ ేZి త1ిuంచునుమ  కను`లక; "దKPQనను 

కను#?పuలక; క;నుక;ాటMౖనను #ా"యక;మ . 5 9Eటా" ేJనుం(f ల(f
త1ిuంచునునటB
6 ను ఎరFక;9ా" ేJనుం(f పf త1ిuంచునునటB
6 ను
త1ిuంచునుమ . 6 ¯మ#§, *మల±దw క; 9:ళ6 Øమ 9ాట- నడతల; క"12ట-C
జj®నమ ెచుdనుమ . 7 9ాట-I Txయ¥పJ లక;న`ను 12ౖ VxరణకరN
లక;న`ను అ¥పJ లక;న`ను 8 అV 9EసVాలమందు ఆ}రమ
Zిదzపరచునును Åతాలమందు ¥xనమ కcరFdనును. 9 ¯మ#§, ఎంxక
వ పండ"య ందువ? ఎపడ "దKలెదవ? 10 ఇక ంెమ
"Kంెదన" ంెమ క;"?దన" ంెమ ZLప ేతpల; మ డచు"
పరFం(ెదన" వనుచుందువ 11 అందుేత ో1ి(f%ాడ వచుdనటB
6 x#SదK~మ
±దw క; వచుdను. ఆయ ధ¥xరFడ వచుdనటB
6 ల! ±దw క; వచుdను.
12 క;ట-లన మటల; పల;క;9ాడ ప"Iమ>న9ాడను దుషp
C డT:ౖ
య Tx`డ 13 9ాడ కను` %§టBచు ాళ6  Z2ౖగేయ ను 9EKళ6 గ రFతpల;
చూపను. 14 9ా" హృదయమ అJమర స ´µవమ గల 9ా(ెల6పడ ×డ
క>uంచుచు జగడమ ల; పట-C ంచును. 15 ాబట-C ఆపద 9ా"]I హాతp
N %ా
వచుdను 9ాడ JరFగలక;ండ ఆ mణమంే నల;గ%tటC బడను. 16 PQ9ాక;
అసహమ లsౖనV ఆరF గలవ ఏడను ఆయనక; ¨Áయమ ల; 17 అ9Eవన%ా,
అహంారదృÌిC య కల6 లడ Txల;కయ "రప#ాధులను చంప ేతpల;ను 18
దు#చనల; ãAంచు హృదయమ ను ×డ ేయ టక; త రప(f పరFగ లsతN p
ాదమ ల;ను 19 ల"9ాట-" పల;క; అబదz ¯ాfయ అన`దమ 4లలk
జగడమ ల; పట-C ంచు9ాడను. 20 Tx క;మరF(x,  తం(fK ఆజ® ను %?rనుమ
 త>6 ఉపేశమ ను KZి9Eయక;మ . 21 9ాట-" ఎల6 పడ 

హృదయమ నందు ధ#Sంచు నుమ  డచుటBC 9ాట-" కటBCనుమ . 22
వ Kవను 9:ళ6 Øనపడ అ "ను` న(f1ించును వ పండనునపడ
అ "ను` ాాడను. వ ¤ల;నునపడ అ  మ చdట-ంచును. 23
ఆజ® ºపమ %ాను ఉపేశమ 9:ల;గ %ాను ఉండను. hÔరÍన గw ంపల;
yవమర¶ మ ల;. 24 ెడ ZీN ±దw క; క;ండను పరZీN  పల;క; ఇచdకప
మటలక; లkబడక;ండను అV "ను` ాాడను. 25 x" చకదనమ నందు
 హృదయమ లk ఆశపడక;మ అ తన కను#?పuలను AI>ంA "ను`
లkపరచున "యక;మ . 26 9EWా¯ాంగతమ ేయ 9ా"I #tటMC తpనక
మతKమ !%S>య ండను. మగTxల; !I> Vల;వగల ాKణమ ను
9Eటµడను. 27 ఒకడ తన ఒ(fలk అ%S` నుంచు"నPQడల 9ా" వసN మ ల;
ాలక;ండTx? 28 ఒకడ "పల]ద న(fAనPQడల 9ా" ాదమ ల;
కమలక;ండTx? 29 తన రFగ 9ా" ´µరను కcడ9ాడ ఆ పKార¤
Txశనమగ ను ఆను మ టBC9ాడ hm త1ిuంచునడ. 30 ొంగ ఆక>%t"
ాKణరmణరక; ొం%S>న PQడల PQవరFను 9ా" Jరస#SంపరF గx. 31 9ాడ
ొ#SIనPQడల ఏడంతల; ె>6ంపవలsను తన Pంట- ఆZిN అంతయ
అపu%Sంపవలsను. 32 జjరత మ జ#S%Sంచు9ాడ ³వలమ బ z &నుడ ఆ
ారమ ేయ 9ాడ స Txశనమ ను ÅరF9ా(ే 33 9ాడ ెబËలక;ను
అవమనమ నక;ను ాతpKడగ ను 9ా"I కల;గ అప×#N S PQన`ట-I"
¾ల%Sదు. 34 భరN క; పటBC #షమ మ} #ðదKమ గల పKJారమ ేయ
ాలమందు అట-C 9ాడ క"కర పడడ. 35 ాKయhdతN ¤న వ ేZినను
9ాడ లm 12టCడ ఎంత %tపu బహÑమనమ ల; VAdనను 9ాడ ఒప

నడ.
¯ాత ల; 7
1 Tx క;మరF(x, Tx మటలను మనసుqన నుంచు నుమ Tx ఆజ® లను 
±దw xA12టC Bనుమ . 2 Tx ఆజ® లను వ మనసుqన నుంచు"నPQడల
 కనుాపవలs Tx ఉపేశమ ను ాా(fనPQడల వ బKదుక;దువ. 3 
9EKళ6క; 9ాట-" కటBCనుమ  హృదయమను పలక]ద 9ాట-" 9ాKZినుమ
4 జj®నమ వ Txక; అకవ"య ె>Vవ Txక; ె>కెN వ"య
ెపమ . 5 అV వ జjరZీN ±దw క; క;ండను ఇచdకమ లడ పరZీN I
లkబడక;ండను "ను` ాాడను. 6 Tx Pంట- Iట-×లkనుం(f Tx అ>6 క
Iట-×లkనుం(f TEను ార¸డ%ా జj®నమ ల"9ా#S మధను 7 ¸°వనుల మధను
బ z ల" పడచు9ా(ొకడ Txక; కనబ(ెను. 8 సంె9Eళ Kదుw గ\ ంIనతరF9ాత
Aమ4*కట-గల #ాJK9Eళ 9 9ాడ జjరZీN  సందుదగ¶ రనున` ¥లk JరFగ
చుం(ెను x" Pంట-మర¶ మ న నడచుచుం(ెను. 10 అంతట 9EWా9Eషమ
9EZి"న కపటమ గల ZీN  ఒకె 9ా"" ఎదు#tన వెdను. 11 అ బÐబËల;
12టC Bన, ZL చû%ా JరFగ న, x" ాదమ ల; x" Pంట "ల;వవ. 12
ఒకపడ ఇంట-PQదుటను ఒకపడ సంతధులలkను అ య ండను. పKJ
సందుదగ¶ రను అ ంAయ ండను. 13 అ 9ా"" పటBC"
మ దుw12టC BT:ను Zిగ¶ మ>న మ ఖమ 12టC B" Pట6 T:ను 14
సమ¥xనబల;లను TEను అ#SuంపవలZియ ంట-" TEడ Tx nÖక;బళØ
6
ె>6ంAయ Tx`ను 15 ాబట-C TEను "ను` క>Zినవలsన" #ా%ా "ను`

ఎదు#tనవలsన" బయల;ేర%ా 9Eకనబ(fJV 16 Tx మంచమ ]ద
రత`కంబళ6 ను ఐగ పNనుం(f వచుd VAతKపప"గల Txరదుపuట6 ను TEను
పరAయ Tx`ను. 17 Tx పరFప]ద బ¢ళమ అగరF ారపెక చ>6
య Tx`ను. 18 ఉదయమ వరక; వలపºర తృ1ిN ందుదమ రమ 4
పరసuర¹హమ ేత xల సంతpÌిC TUందుదమ రమ 4. 19 పరFషpడ ఇంట
లడ దూరపKయణమ 9:È6య Tx`డ 20 అతడ ¯మ 4సంA ేత పటBC"
PQను. పన`మTxట-వరక; ఇంట-I J#S%S #ాడ అT:ను 21 అ తన అ¥కన
లలనమటలేత 9ా"" లkపరచు T:ను xను ప>Iన Pచdకపమటలేత
9ా" డd" PQను. 22 9:ంటTE పవ వధక; వనటB
6 ను పరFలే
Iన9ాడ సం?ళ6లk"I వనటB
6 ను 23 తనక; ాKణ}"కరనద"
PQరFగక ఉ#S±దw క; పf త రపడనటB
6 ను 9ా" గ ం(ెను అంబ *ల;dవరక;
9ాడ x"9:ంట PQను. 24 Tx క;మరFల#ా, ెV±గ¶ (f Tx T°ట- మటల
TxలIంప(f 25 జjరZీN  మర¶ మ లతటBC  మనసుq ¾లగ"యక;మ x#S
త1ిu అ నడచు Kవలలk"I క;మ . 26 అ %ాయపరA పడోKZిన9ారF
అTEక;ల; అ చం1ిన9ారF లsకలనంతమం 27 x" Pల;
6
ాxళమ నక;వ మర¶ మ ఆ మర¶ మ మరణWాలలక; %Sవను.
¯ాత ల; 8
1 జj®నమ Ìించుచున` V9Eచన తన స రమ ను V"1ించుచున` 2
KవపKకను #ాజధుల nగలలkను న(fమర¶ మ లలkను అ "ల;చుచున`
3 గ మ4మ ల±దw ను పరx రమ TUదwను పటC ణప గవనుల±దw ను

"ల;వబ(f అ ఈలగ గట-C %ా పKకటన ేయ చున` 4 మనవల#ా, ]³
TEను పKకట-ంచుచుTx`ను నరFలగ ]³ Tx కంఠస రమ V"1ించుచుTx`ను.
5 జj®నమ ల"9ారల#ా, జj®నమ ఎట-C ైన ె>Zి ను(f
బ z ¨ßనుల#ా,బ z PQట-Cైన ãAంA చూడ(f. 6 TEను W\ష¡న
సంగతpలను ె12uదను Vను(f Tx 12దవల; యxరÍన మటల; పల;క;ను 7
Tx T°రF సతన మటల; పల;క;ను దుషC త మ Tx 12దవలక; అసహమ
8 Tx T°ట- మటల"`య JగలV 9ాట-లk మరతPQనను క;ట-లతPQనను
లదు 9 అVయ"`య V9EII ేట%ాను ె>VTUంన9ా#SI యxరÍ మ %ాను
ఉన`V. 10 9:ం(fI ఆశపడక Tx ఉపేశమ అం%§క#Sంచు(f ¤>! బం%ారF
Txhంపక ె>VTUందు(f. 11 జj®నమ మ తమ లకన` W\ష¡న Vల;వగల
¯తp
N లVయ x" ¯ాట- ావ. 12 జj®నమను TEను xతpరమ ను Txక;
"9ాసమ %ా ేZి"య Tx`ను సదుాయమ ల; ె>Zినుట Txేతనగ ను.
13 PQ9ాయందు భయభక;Nల; గ>%Sయ ండట ెడతనమ
నస¨©ంచునుటP. గర మ అహంారమ దు#ా4ర¶ త క;ట-లన మటల;
Txక; అసహమ ల;. 14 ఆలkచన ెపటయ లsZ2ౖqన జj®నమ "చుdటయ Tx
వశమ జj®Tx¥xరమ TETE, ప#ాక\మమ Txే. 15 Txవలన #ాàల; ఏల;దురF
అ¥ారFల; Txయమ నుబట-C ాలనేయ దురF. 16 Txవలన అ¥పతpల;ను
లkకమ లk" ఘనులsౖన Txయ¥పతpలందరFను పKభ త మ ేయ దురF. 17
నను` 1LK!ంచు9ా#S" TEను 1LK!ంచుచుTx`ను నను` జjగ\తN%ా 9:దక;9ారF
నను` కను%tందురF 18 ఐశ ర ఘనతల;ను ZిÍ రన క>!య Jయ
Tx±దw నున`V. 19 ¤>! బం%ారమ కంటMను అపరంకంటMను Txవలన

కల;గ ఫలమ మంA పKశసN న 9:ం(fకంటM Txవలన కల;గ వచుdబ(f
ొడi. 20 Jమర¶ మ నందును Txయమర¶ మ లయందును TEను
నడచుచుTx`ను. 21 నను` 1LK!ంచు9ా#S" ఆZిN కరN ల;%ా ేయ దును 9ా#S
"ధులను "ంపదును. 22 పర ాలమందు తన సృాC~రంభమ న తన ార
మ లలk పKథమనx"%ా PQ9ా నను` కల;గజ³Z2ను. 23 అTxాలమ
nదల;" nదట-నుం(f భ! ఉతuJN PQన ాలమ నక; పర మ TEను
"య!ంపబ(fJ". 24 పK9ాహజలమ ల; లనపడ ళ6  "ం(fన ఊటల;
లనపడ TEను పట-C J". 25 పర తమ ల; ¯ాÍ1ింపబడకమ నుప ండల;
పటC కమ నుప 26 భ!" x" xనమ లను ఆయన ేయక మ నుప
TEల మట-C " రవంతయ సృÌిC ంపకమ నుప TEను పట-C J". 27 ఆయన
ఆాశVWాలమ ను ZిÍ రపరAనపడ మ}జలమ ల]ద మండలమ ను
"రÞPంAనపడ TEనకడ నుంట-". 28 ఆయన 12ౖన ఆాశమ ను
ZిÍ రపరAనపడ జల¥xరలను ఆయన ë%SంAనపడ 29 జలమ ల; తమ
స#Sహదుwల; ]రక;ండనటB
6 ఆయన సమ దKమ నక; >¤రను
ఏరuరAనపడ భ!±క పTxదులను "రÞPంAనపడ 30 TEను
ఆయన±దw పK¥xనh>uT:ౖ అనునమ సం Ìించుచు "తమ ఆయన
స"`¥" ఆనంంచుచునుంట-". 31 ఆయన కల;గజ³Zిన పరలkకమ నుబట-C
సంÌించుచు నరFలను చూA ఆనంంచుచునుంట-". 32 ావన 1ిల6ల#ా, Tx
మట ఆలIంచు(f Tx మర¶ మ ల ననుస#Sంచు9ారF ధనుల; 33 ఉపేశమ ను
"#ాక#Sంపక x" నవలంëంA జj®నులsౖ య ండ(f. 34 అనునమ Tx
గడప±దw క"12టC B" Tx x రబంధమ ల±దw ాచు" Tx ఉపేశమ

Vను9ారF ధనుల;. 35 నను` కను%tను9ాడ yవమ ను కను%tనును
PQ9ా కటµmమ 9ా"I కల;గ ను. 36 నను` కను%tన"9ాడ తన³ }"
ేZినును Txయందు అసహపడ9ారందరF మరణమ ను ZL`¨©ంచుదురF.
¯ాత ల; 9
1 జj®నమ "9ాసమ ను కటBC" x"I ఏడ సN ంభమ ల; ెక; "న 2
పవలను వ¥ంA xKÔరసమ ను క>1ియ న` ´¢జనపxరÍమ లను
ZిదzపరAయ న` 3 తన ప"కెN లేత జనులను 1ిల;వనం1ిన
పటC ణమంద> టCల]ద అ ">A 4 జj®నమ ల"9ా(x, ఇక(fI రమ4"
పKకట-ంచు చున`. ె>Vల"9ా#S అ ఇట6 నుచున` 5 వAd TEను
ZిదzపరAన ఆ}రమ ను భ ంచు(f TEను క>1ిన xKÔరసమ ను
ానమ ేయ (f 6 ఇక జj®నమ ల"9ా#?r య ండక బKదుక;(f ె>V
కల;గజ³య మర¶ మ లk చక%ా నడవ(f. 7 అప}సక;లక; బ z ెప9ాడ
తన³ "ంద ెచుd నును. భIN¨ßనులను గw ంచు9ా"I అవమన¤
కల;గ ను. 8 అప}సక;" గw ంపక;మ గw ంAనPQడల 9ాడ "ను`
ే Ìించును. జj®నమ గల9ా"" గw ంప%ా 9ాడ "ను` 1LK!ం చును. 9
జj®నమ గల9ా"I ఉపేశమ ేయ%ా 9ాడ మ#Sంత జj®నమ TUందును
Jగల9ా"I బ¢ధేయ%ా 9ాడ జj®Txవృz TUందును. 10 PQ9ాయందు
భయభక;Nల; గ>%S య ండటP జj®నమ నక; మలమ ప#Sదz
ేవ"గ#Sdన ె>VP V9Eచనక; ఆ¥x రమ . 11 Txవలన క; º#ా య వ
కల;గ ను వ yVంచు సంవతqరమ ల; అ¥కమ లగ ను. 12 వ

జj®"9:ౖనPQడల  జj®నమ ³ లభకరమగ ను వ అపహZింAనPQడల
x"" 9E భ#Sంపవలsను. 13 బ z ¨ßనత అనున బÐబËల; 12టC Bన అ
ామ క;#ాల; x"³!య ె>Vలదు. 14 అ తన ఇంట-9ాIట కcరFdండను
ఊ#S #ాజధులలk 1ీఠమ ]ద కcరFdండను. 15 ఆ x#S" వ9ా#S" చూA
తమ Kవను చక%ా 9:ళ6 Ø9ా#S" చూA 16 జj®నమ ల"9ా(x, ఇక(fI రమ4"
9ా#S" 1ిల; చును. 17 అ ె>Vల"9ా(ొకడ వచుdట చూAొం%S >ంAన ళØ
6
¬1ి xటBన J"న ´¢జనమ రFA అ" ెపను. 18 అPే అచdట
1LKతల;Tx`ర"య x" ఇంట-I 9:ళ6 Ø9ారF ాxళకcపమ లk ఉTx` ర"య
9ా#SI ఎంతమతKమ ను ె>యలదు.
¯ాత ల; 10
1 జj®నమ గల క;మరFడ తం(fK" సంషపరచును బ z ల" క;మరFడ తన
త>6 I దుఃఖమ పట-C ంచును. 2 భIN¨ßనుల ధనమ 9ా#SI లభకరమ ాదు
J మరణమ నుం(f రfంచును. 3 PQ9ా Jమంతp" ఆక>%tన"యడ
భIN¨ßను" ఆశను భంగమ ేయ ను. 4 బదz కమ %ా ప"ేయ 9ాడ
ద#SదKుడగ ను శ\దzగల9ాడ ఐశ రవంతpడగ ను. 5 9EసVాలమ న
కcరFd9ాడ బ z గల క;మరFడ Åతాలమందు "Kంచు9ాడ Zిగ¶ పరచు
క;మ రFడ. 6 Jమంతp" తల]I ఆ#ా దమ ల; వచుdను
బలxరమ భIN¨ßను" T°రF మZి9Eయ ను. 7 Jమంతp"
జj®పకమ ేZినుట ఆ#ా దకర మగ ను భIN¨ßనుల 1LరF అసహత
పట-C ంచును 8 జj®నAతp
N డ ఉపేశమ నం%§క#Sంచును ప"Iమ>న

వదరFబ¢తp నhంచును. 9 యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు9ాడ "ర»యమ %ా పKవ
#SNంచును. క;ట-లవరN నుడ బయల;పడను. 10 కనుZ2ౖగ ేయ 9ాడ వధ
పట-C ంచును ప"Iమ>న వదరFబ¢తp నhంచును. 11 Jమంతp" T°రF yవప
ఊట భIN¨ßనుల T°రF బలxరమ మరFగ పరచును. 12 పగ కలహమ ను
#³పను 1LKమ ోషమ ల"`ట-" కపను. 13 V9Eక;" 12దవలయందు జj®నమ
కనబడను బ z ¨ßను" పనక; బ¿తN¤ తగ ను. 14 జj®నుల; జj®నమ
సమకcరFdందురF మఢల T°రF అప(ే Txశనమ ేయ ను. 15 ధనవంతp"
ఆZిN 9ా"I ఆశ\యపటC ణమ ద#SదKు" 1Lద#Sకమ 9ా"I Txశనకరమ . 16
Jమంతp" కాC#Sèతమ yవxయకమ భIN¨ßను"I కల;గ వచుdబ(f
ాపమ పట-C ంచును. 17 ఉపేశమ నం%§క#Sంచు9ాడ yవమర¶ మ లk
ఉTx`డ గw ంపనక; లkబడ"9ాడ Kవ తపను. 18 అంతరంగమ న పగ
ఉంచును9ాడ అబz క;డ ం(ెమ పKచురమ ేయ 9ాడ బ z ¨ßనుడ. 19
V¯ాNరన మటలలk ోషమ ండక మనదు తన 12దవలను మZిను9ాడ
బ z మంతpడ. 20 Jమంతp" Txల;క పKశసN న 9:ం(fవంట- భIN¨ßనుల
ఆలkచన ప"Iమ>న. 21 Jమంతp" 12దవల; అTEక;లక; ఉపేhంచును
బ z లకవట ేత మఢల; చ"వదురF. 22 PQ9ా ఆ#ా దమ
ఐశ ర!చుdను నరFల కషC మ ేత ఆ య#ా దమ ఎక;వ ాదు. 23
ెడపనుల; ేయ ట బ z ¨ßను"I ఆట%ా నున` V9EII జj®నప#Sశ\మ
ేయ ట అట-C ే. 24 భIN¨ßనుడ ే"I భయపడT° అే 9ా"]I వచుdను
Jమంతpల; ఆhంచున 9ా#SI ొరFక;ను. 25 సు(f%ా> చ%ా భIN¨ßనుడ
లకవను. Jమంతpడ "తమ "ల;చు కటC డమ వలs ఉTx`డ. 26

¯మ#S తనను ప" 12టC B9ా#SI పండ6 క; పల;సువంట-9ాడ కండ6 క;
గవంట-9ాడ. 27 PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%Sయ ండట
º#ా య వనక; ారణమ భIN¨ßనుల ఆయ సుq తక;9:ౖ వను. 28
Jమంతpల ఆశ సంషమ పట-C ంచును. భIN¨ßనుల ఆశ భంగ వను.
29 యxరÍ వంతp"I PQ9ా P#ాuటB ఆశ\యదుర¶ మ
ాపమ ేయ 9ా#SI అ Txశనకరమ . 30 Jమంతpడ ఎన`డను
కద>ంపబడడ భIN¨ßనుల; ేశమ లk "వZింపరF. 31 Jమంతp" T°రF
జj®T°పేశమ ను పల;క;ను మరప మటల; పల;క; Txల;క
12#SI9Eయబడను. 32 Jమంతp" 12దవల; ఉపయ కN మ లsౖన సంగతpల;
పల;క;ను భIN¨ßనుల T°ట మరప మటల; వచుdను.
¯ాత ల; 11
1 ొంగxKసు PQ9ాక; ¨Áయమ స#SPQన గ ండ ఆయనIషCమ . 2
అహంారమ 9:ంబ(f అవమనమ వచుdను Vనయమ గల9ా#S±దw
జj®నమ న`. 3 యxరÍ వంతpల యxరÍత 9ా#SI Kవ చూ1ిం చును ోKహÑల
మరస ´µవమ 9ా#S" ాడేయ ను. 4 ఉగ\తనమందు ఆZిN అకరక;
#ాదు J మరణమ నుం(f రfంచును. 5 యxరÍవంతpల J 9ా#S మర¶ మ ను
స#ాళమ ేయ ను భIN¨ßనుడ తన భIN¨ßనతేతTE ప(fవను. 6
యxరÍవంతpల J 9ా#S" V¹Aంచును VWా సఘతక;ల; తమ
దు#ాశవలనTE పటC బడదురF. 7 భIN¨ßనుడ చ"%ా 9ా" ఆశ
"ర4లమగ ను బలఢలsౖన9ా#S ఆశ భంగవను. 8 Jమంతpడ

బµధనుం(f త1ిuంపబడను భIN¨ßనుడ బµధాలగ ను 9 భIN¨ßనుడ తన T°టమటేత తన రFగ 9ా#SI Txశనమ ె1ిuంచును ె>Vేత Jమంతpల;
త1ిuంచుందురF. 10 Jమంతpల; వ#SÍల6 ;ట పటC ణమ నక; సంషకరమ
భIN¨ßనుల; నhంచునపడ ఉxqహధ " పటBCను. 11 యxరÍ వంతpల
º9:నవలన పటC ణమ నక; ×#N S కల;గ ను భIN¨ßనుల మటల; x""
బ¢ర6 Kోయ ను. 12 తన రFగ 9ా"" తృణ÷క#Sంచు9ాడ బ z ల"9ాడ.
V9EIPQన9ాడ మనమ %ా నుండను. 13 ం(ె%ా(ై JరFగ లడ9ాడ పరFల
గ టBC బయట 12టC Bను నమ4కన స ´µవమ గల9ాడ సంగJ xచును. 14
Txయక;ల; ల" జనుల; ె(fవదురF ఆలkచనకరN ల; అTEక;ల;ండట
రmణకరమ . 15 ఎదుట-9ా"రక; పటబ(fన9ాడ ె(fవను. పటబడ
TUపu"9ాడ "ర»యమ %ా నుండను. 16 T:నరFగల ZీN  ఘనతTUందును.
బ>షp
¡ ల; ఐశ రమ ేపటBCదురF. 17 దయగల9ాడ తన³ ¤ల; ేZినును
కc
\ రFడ తన శ#§రమ నక; బµధ ెచుdనును 18 భIN¨ßను" సంాదన 9ా""
¹సమ ేయ ను J" Vతp
N 9ాడ Wాశ తన బహÑమనమ TUందును. 19
యxరÍన J yవxయకమ దుషC I\యల; Vడవక ేయ 9ాడ తన
మరణమ న³ ేయ ను 20 మరAతp
N ల; PQ9ాక; ¨Áయ ల;
యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు9ారF ఆయనIషC pల;. 21 "శdయమ %ా భIN¨ßను"I
hm తపuదు. Jమంతpల సంxనమ V(f1ింపబడను. 22 V9Eకమ ల"
సుందరZీN  పం మ క;ననున` బం%ారF క!4వంట-. 23 Jమంతpల Å#Sక
ఉతN మన భIN¨ßనుల ఆశ అహంారయ కN న. 24 9:దజ>6
అవృz ందు9ారF కలరF త%Sనx"కన` తక;వ ఇAd ల!I వచుd9ారF

కలరF. 25 ఔxరమ గల9ారF పÌిC TUందుదురF. ళØ
6 య 9ా#SI ళØ
6
యబడను 26 ¥xనమ ëగబటBC9ా"" జనుల; శ1ింెదరF x""
అమ 49ా" తల]I º9:న వచుdను. 27 ¤ల; ేయ%రF9ాడ
ఉపయ కN న I\య ేయ ను ×డేయ %రF9ా"I ×(ే మడను. 28
ధనమ ను నమ 4ను9ాడ ా(ైవను Jమంతpల; Aగ #ాక;వలs
వృz TUందుదురF 29 తన ఇంట-9ా#S" బµధ12టC B9ాడ %ా>" స తం
JKంచునును మఢడ జj®నహృదయ లక; xసుడగ ను. 30 Jమంతpల;
ఇచుd ఫలమ yవవృmమ జj®నమ గల9ారF ఇతరFలను రfంచుదురF 31
Jమంతpల; భ!]ద పKJఫలమ ందుదురF భIN¨ßనుల;ను ాపల;ను
మ#S "శdయమ %ా పKJ ఫలమ ందుదురF గx?
¯ాత ల; 12
1 hmను 1LK!ంచు9ాడ జj®నమ ను 1LK!ంచు 9ాడ గw ంపను
అస¨©ంచును9ాడ పాKయ డ 2 సతpuరFషp"I PQ9ా కటµmమ
చూపను దు#ాలkచనల;గల9ాడ TEరసుÍడ" ఆయన ¬రFu ¬రFdను. 3
భIN¨ßనతవలన ఎవరFను ZిÍ రపరచబడరF Jమంతpల 9EరF కదలదు 4
ãగ #ాల; తన 12"!ట-I I#§టమ Zిగ¶ ెచుdన 9ా" PQమ కలక; క;ళØ
6 .
5 Jమంతpల తలంపల; Txయయ కN మ ల; భIN¨ßనుల; ెప ఆలkచనల;
¹సకరమ ల;. 6 భIN¨ßనుల మటల; నరహత ేయ ంచు9ా#S వంట-V
యxరÍవంతpల T°రF 9ా#S" V(f1ించును. 7 భIN¨ßనుల; ా(ై లకవదురF
Jమంతpల Pల;
6 "ల;చును. 8 ఒక మనుషpడ తన V9Eకమ ల

గడ బడను క;ట-లAతp
N డ తృణ÷క#Sంపబడను. 9 ఆ}రమ లకయ న`ను
తనను xను గడను 9ా"కంటM xసుడగల అల;uడ %tపu9ాడ. 10
Jమంతpడ తన పవల ాKణమ ను దయ చూచును భIN¨ßనుల
9ాతqలమ కc
\ రత ¤. 11 తన భ!" ZLదపరచును9ా"I ఆ}రమ
సమృ z %ా కల;గ ను వరÍన9ాట-" అనుస#Sంచు9ాడ బ z ల"9ాడ. 12
భIN¨ßనుల; ెడi9ా#SI ొరFక; ోపడ¯మ 4ను అ1L fంచుదురF Jమంతpల
9EరF Aగ రFdను. 13 12దవలవల" ోషమ అాయకరన ఉ#S Jమంతpడ
ఆపదను త1ిuంచునును. 14 ఒకడ తన T°ట- ఫలమ ేత తృ1ిN %ా
¤ల;ందును ఎవ" I\యల ఫలమ 9ా"I వచుdను. 15 మఢ" మర¶ మ
9ా" దృÌిC I స#SPQన జj®నమ గల9ాడ ఆలkచన నం%§క#Sంచును. 16
మఢడ Åపపడన "!షమ లkTE బయల;పడను V9EI "ందను
9:ల6(fపరచక యరక;ండను. 17 సత9ాద 1ిKయ డ Jగల మటల;
పల;క;ను కcట¯ాf ¹సప మటల; ెపను. 18 కJN టBవంట- మటల;
పల;క;9ారF కలరF జj®నుల Txల;క ఆ#గxయకమ . 19 "జమడ 12దవల;
"తమ ZిÍ ర య ండను అబదz మడ Txల;క mణమతK¤ య ండను. 20
×డ క>uంచు9ా#S హృదయమ లk ¹సమ కలదు సమ¥xనపరచుట?r
ఆలkచన ెప9ారF సంష భ#Sతpలగ దురF. 21 Jమంతp"I ఏ ఆపదయ
సంభVంపదు. భIN¨ßనుల; ×డ "ం(fయ ందురF. 22 అబదw మడ 12దవల;
PQ9ాక; ¨Áయమ ల; సతవరN నుల; ఆయనIషC pల;. 23 V9EIPQన9ాడ
తన Vదను xA 12టC Bను అV9Eక హృదయ ల; తమ మఢత మ 9:ల6(f
ేయ దురF. 24 శ\దz%ా ప" ేయ 9ారF ఏల;బ(f ేయ దురF ¯మరFల; 9:ట-C

పనుల; ేయవలZి వచుdను. 25 ఒక" హృదయమ లk" Vxరమ x" క;\ంగ
జ³య ను దయగల మట x" సంష12టC Bను. 26 Jమంతpడ తన
రFగ 9ా"I x#S చూపను భIN¨ßనుల పKవరN న 9ా#S" x#S త1ిuంచును. 27
¯మ#S 9Eటµ(fనను పటBCనడ చురFక;%ా నుండట %tపu ´µగమ . 28
Jమర¶ మ నందు yవమ కలదు x" Kవలk మరణ¤ లదు.
¯ాత ల; 13
1 తం(fK hfంAన క;మరFడ జj®నమ గల9ాడగ ను. అప}సక;డ గw ంపనక;
లkబడడ. 2 T°ట- ఫలమ ేత మనుషpడ ¤ల; ననుభVంచును
VWా సఘతక;ల; బలxరమ ేత నhంచుదురF. 3 తన T°రF ాచును9ాడ
తను` ాాడనును ఊరనక మటలడ9ాడ తనక; Txశనమ ెచుd
నును. 4 ¯మ#S ఆశపడను %ా" 9ా" ాKణమ న ³!య ొరకదు
శ\దzగల9ా#S ాKణమ పÌిC %ా నుండను. 5 Jమంతp"I కల6 మట అసహమ
భIN¨ßనుడ "ంంచుచు అవమనపరచును. 6 యxరÍ వరN ను"I JP
రmకమ భIN¨ßనత ాపలను ె#S1ి9Eయ ను. 7 ధనవంతpలమ" ెపనుచు
ల!(f గల9ారF కలరF ద#SదKులమ" ెపనుచు బహÑ ధనమ గల9ారF
కలరF. 8 ఒక" ాKణమ నక; 9ా" ఐశ రమ ాKయhdతN మ ేయ ను
ద#SదKుడ బ¿ద#Sంప మటల; Vనడ. 9 Jమంతpల 9:ల;గ ేజ#Sల6 ;ను
భIN¨ßనుల ºపమ ఆ#Sవను. 10 గర మ వలన జగడ¤ పటBCను ఆలkచన
Vను9ా"I జj®నమ కల;గ ను. 11 ¹సమ ేత సంాంAన ధనమ
öణÝంAవను కషC మ ేZి కcరFdను9ాడ తన ఆZిN " వృz ేZి నును. 12

Å#Sక సఫలమ ాక;ండటేత హృదయమ TUచుdను ZిzంAన మT°9ాంఛ
yవవృmమ . 13 ఆజ® ను Jరస#Sంచు9ాడ అందువలన hmTUందును
ఆజ® Vషయ భయభక;Nల;గల9ాడ లభమ ందును. 14 జj®నుల ఉపేశమ
yవప ఊట అ మరణాశమ లలkనుం(f V(f1ించును. 15 సుబ z దయను
సంాంచును VWా సఘతక;ల మర¶ మ కషC మ . 16 V9Eక;లందరF ె>V
గ>%S ప" జరFపందురF బ z ¨ßనుడ మరతను 9:ల6(fపరచును. 17
దుషp
C (ైన దూత ×డనక; లkబడను. నమ4కన #ాయబµ#S
ఔషధమ వంట-9ాడ. 18 hmను ఉ1Lfంచు9ా"I అవమన x#SదK~తల;
ాK1ిN ంచును గw ంపను లm12టC B9ాడ ఘనతTUందును. 19 ఆశ ¬రFట
ాKణమ నక; ¬1ి ెడతనమ ను Vడచుట మరF లక; అసహమ . 20
జj®నుల సహ9ాసమ ేయ 9ాడ జj®నమ గల9ా డగ ను. మరF ల
సహ9ాసమ ేయ 9ాడ ె(fవను. 21 ×డ ాపలను తరFమ ను
Jమంతpలక; ¤ల; పKJఫలమ %ా వచుdను. 22 మంA9ాడ తన 1ిల6ల
1ిల6లను ఆZిN కరN లను%ా ేయ ను ాాతp4ల ఆZిN Jమంతpలక;
ఉంచబడను. 23 áదల; ZLదపరచు \తN భ! V¯ాNరమ %ా పండను
అTxయమ వలన నhంచు9ారF కలరF. 24 బ¿తNమ 9ాడ"9ాడ తన
క;మరF"I V#¥ క;మరF" 1LK!ంచు9ాడ 9ా"" hfంచును. 25
Jమంతpడ ఆక>¬ర ´¢జనమ ేయ ను భIN¨ßనుల కడపనక; ల!
కల;గ ను.
¯ాత ల; 14

1 జj®నవంతp#ాల; తన Pల;
6 కటBCను మఢ#ాల; తన ేతpల తన Pల;
6
ఊడ... బ¿రFక;ను. 2 యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు9ాడ PQ9ాయందు
భయభక;Nల;గల9ాడ క;ట-లAతp
N డ ఆయనను Jరస#Sంచు9ాడ, 3 మఢల
T°ట బ¿తNమ వంట- గర మ న`. జj®నుల 12దవల; 9ా#S" ాాడను. 4
ఎదుwల; ల" bట %ాెయందు ¥xనమ ండదు ఎదుwల బలమ ేత V¯ాNరమ
వచుdబ(f కల;గ ను 5 నమ4క న ¯ాf అబదz మడడ కcట¯ాfI
అబదz మ ల; 1ిKయమ ల;. 6 అప}సక;డ జj®నమ 9:దక;ట వరÍమ .
ె>Vగల9ా"I జj®నమ సులభమ . 7 బ z ¨ßను" PQదుటనుం(f 9:È6మ 4
జj®నవచనమ ల; 9ా"యందు కనబడవ గx? 8 తమ పKవరN నను క"12ట-C
య ండట V9Eక;ల జj®నమ నక; లmణమ ¹సకృతమ ల బ z ¨ßనుల;
కనుపరచు మఢత. 9 మఢల; ేయ అప#ాధప#S}#ారÍబ> 9ా#S"
అప}సమ ేయ ను యxరÍ వంతpల; ఒక#Sయందు ఒకరF దయ
చూపదురF. 10 ఎవ" దుఃఖమ 9ా" హృదయమ న³ ె>య ను ఒక"
సంషమ లk అనుడ ా>9ాడ ాTE రడ. 11 భIN¨ßనుల Pల;
6
"ర4లమగ ను యxరÍవంతpల గ (xరమ వ#SÍల6 ;ను. 12 ఒక" PQదుట
స#SPQన%ా కనబడ మర¶ మ కలదు అPే తpదక; అ మరణమ నక;
Kవ¬య ను. 13 ఒకడ నవ చుం(fనను హృదయమ న దుఃఖమ ండ
వచుdను. సంషమ తpదక; వసనమగ ను. 14 భIN V(fAన9ా" మర¶ మ ల;
9ా"³ 9:కసమగ ను మంA9ా" స ´µవమ 9ా"³ సంష!చుdను. 15
జj®నమ ల"9ాడ పKJ మట నమ 4ను V9EIPQన9ాడ తన నడతలను
బµగ %ా క"12టC Bను. 16 జj®నమ గల9ాడ భయప(f ×డనుం(f ¾లగ ను

బ z ¨ßనుడ VఱÃ %S "ర»యమ %ా JరFగ ను. 17 త ర%ా Åపపడ9ాడ
మఢత మ చూపను. దు#చనల;గల9ాడ ే Ìింపబడను. 18 జj®నమ
ల"9ా#SI మఢత ¤ ¯ా సÍ ~మ V9Eక;ల; జj®నమ ను I#§టమ %ా
ధ#SంచుందురF. 19 ెడi9ారF మంA9ా#S PQదుటను భIN¨ßనుల; Jమంతpల
తల;పTUదwను వంగ దురF. 20 ద#SదKుడ తన రFగ 9ా#SI అసహÑడ
ఐశ రవంతp" 1LK!ంచు9ారF అTEక;ల;. 21 తన రFగ 9ా" Jరస#Sంచు9ాడ
ాపమ ేయ 9ాడ áదలను కటµfంచు9ాడ ధనుడ. 22 ×డ
క>uంచు9ారF త1ిuవదురF ¤ల; క>uంచు9ారF కృాసతమ ల
TUందుదురF. 23 ఏ కషC మ ేZినను లభ¤ కల;గ ను వట-C మటల; ల!(fI
ారణమ ల;. 24 జj®నుల ఐశ రమ 9ా#SI భషణమ బ z ¨ßనుల
మఢత మ మఢత ¤. 25 "జమ పల;క; ¯ాf మనుషpలను రfంచును
అబదz మ లడ9ాడ వట-C ¹స%ాడ. 26 PQ9ాయందు భయభక;Nల;
క>%Sయ ండట బహÑ ¥ైరమ పట-C ంచును 27 అట-C 9ా#S 1ిల6లక;
ఆశ\య¯ాÍనమ కలదు. PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%Sయ ండట yవప
ఊట అ మరణాశమ లలkనుం(f V(f1ించును 28 జనసమృz కల;గ టేత
#ాàలక; ఘనత వచుdను జనmయమ #ాàలక; VTxశకరమ . 29
ºరWాంతమ గల9ాడ మ} V9EI మ ం%1ి మఢత మ ను బహÑమనమ %ా
ం దును. 30 ¯ాJ కన మనసుq శ#§రమ నక; yవమ మతqరమ
ఎమ కలక; క;ళØ
6 . 31 ద#SదKు" బµ¥ంచు9ాడ 9ా" సృÌిC కరN ను "ంంచు 9ాడ
áదను క"క#Sంచు9ాడ ఆయనను ఘనపరచు9ాడ. 32 అాయమ #ా%ా
భIN¨ßనుడ నhంచును మరణాలమందు Jమంతp"I ఆశ\యమ కలదు. 33

ె>Vగల9ా" హృదయమందు జj®నమ సుఖ"9ా సమ ేయ ను బ z ¨ßనుల
అంతరంగమ లkనున` బయల;పడను 34 J జనమ ల; ఘనత?క;టక;
ారణమ ాపమ పKజలక; అవమనమ ెచుdను. 35 బ z గల ZLవక;డ
#ాàల IషC pడ అవమనకరమ %ా నడచు9ా"]ద #ాà Å1ించును
¯ాత ల; 15
1 మృదు9:ౖన మట Å\ధమ ను చల6రFdను. TU1ిuంచు మట Åపమ ను #³పను.
2 జj®నుల Txల;క మT°హరన జj®Txంశమ ల; పల; క;ను బ z ¨ßనుల T°రF
మఢ9ాకమ ల; క;మ4#Sంచును. 3 PQ9ా కను`ల; పKJ సÍ లమ ]ద
నుండను ెడi9ా#S" మంA9ా#S" అV చూచుచుండను. 4 ¯ాJ కన Txల;క
yవవృmమ x"లk క;ట-లత య ం(fనPQడల ఆత4క; భంగమ కల;గ ను. 5
మఢడ తన తం(fKేయ hmను Jరస#Sంచును గw ంపనక; లkబడ9ాడ
బ z మంతpడగ ను. 6 Jమంతp" Pల;
6 %tపu ధన"¥ భIN¨ßను"I కల;గ
వచుdబ(f శ\మక; ారణమ . 7 జj®నుల 12దవల; ె>V" 9:దజల;
6 ను
బ z ¨ßనుల మనసుq ZిÍ రన ాదు 8 భIN¨ßనుల; అ#Suంచు బల;ల;
PQ9ాక; ¨Áయ మ ల; యxరÍవంతpల ాKరÍన ఆయనక; ఆనందకరమ . 9
భIN¨ßనుల మర¶ మ PQ9ాక; ¨Áయమ J ననుస#Sంచు9ా"" ఆయన
1LK!ంచును. 10 మర¶ మ V(fAన9ా"I కSనhm కల;గ ను గw ంపను
ే Ìించు9ారF మరణమ TUందుదురF. 11 ాxళమ ను అ%ాధకcపమ ను
PQ9ాక; కన బడచున`V నరFల హృదయమ ల; మ#S ేట%ా ఆయనక;
కన బడను గx? 12 అప}సక;డ తను` గw ంచు9ా#S" 1LK!ంచడ 9ాడ

జj®నుల±దw క; 9:ళ6డ. 13 సంషహృదయమ మ ఖమ నక; ేట"చుdను.
మT°దుఃఖమ వలన ఆత4 న>%Sవను. 14 బ z మంతp" మనసుq జj®నమ
9:దక;ను బ z ¨ßనుల; మఢత మ భ ంెదరF. 15 బµధపడ9ా"
నమ ల"`య శ\మకరమ ల; సంషహృదయ "I "తమ Vందు
కల;గ ను. 16 T:మ4లక;ండ V¯ాNరన ధనమ ండటకంటM
PQ9ాయంద> భయభక;Nల కcడ ంెమ క>%Sయ ండట ¤ల;. 17
పగ9ా" Pంట \V నPQదw ు మంసమ Jనుట కంటM 1LKమగలbట ఆక;కcరల
´¢జనమ Jనుట ¤ల;. 18 ÅేKIయగ 9ాడ కలహమ #³పను
ºరWాంతpడ V9ాదమ నణA9Eయ ను. 19 ¯మ#S మర¶ మ మ ళ6 కంె
యxరÍవంతpల Kవ #ాజమర¶ మ . 20 జj®నమ గల క;మరFడ తం(fK"
సంష12టC Bను బ z ¨ßనుడ తన త>6 " Jరస#Sంచును. 21 బ z ల"9ా"I
మఢత సంషకరమ V9Eకమ గల9ాడ చక%ా పKవ#SNంచును. 22 ఆలkచన
ెప9ారF ల" bట ఉేw శమ ల; వరÍ మగ ను ఆలkచన ెప9ారF
బహÑమం య న`PQడల ఉేw శమ ల; దృఢపడను. 23 స#S%ా
పKతpతN ర!Adన9ా"I x"వలన సం షమ పటBCను సమãAతన
మట PQంత మT°హరమ ! 24 I\ందనున` ాxళమ ను త1ిuంచునవలsన"
బ z మంతpడ పరమ నక; వ yవమర¶ మ న నడచు నును 25 గ#S షp
¡ ల
Pల;
6 PQ9ా 12#SI9Eయ ను Vధవ#ా> >¤రను ఆయన ¯ాÍ1ించును.
26 దు#ాలkచనల; PQ9ాక; ¨Áయమ ల; దయగల మటల; ఆయన
దృÌిC I పVతKమ ల;. 27 లk తన Pంట-9ా#S" బµధ12టC Bను లంచమ
నస¨©ంచును9ాడ బKదుక;ను. 28 Jమంతp" మనసుq య కN న

పKతpతN ర !చుd టక; పKయJ`ంచును భIN¨ßనుల T°రF ెడiమటల;
క;మ4#Sంచును 29 భIN¨ßనులక; PQ9ా దూరసుÍడ Jమంతpల ాKరÍన
ఆయన అం%§క#Sంచును. 30 కను`ల పKాశమ చూచుట హృదయమ నక;
సంషకరమ మంA సమxరమ ఎమ కలక; పÌిC ఇచుdను. 31 y9ారÍ న
ఉపేశమ ను అం%§క#Sంచు9ా"I జj®నుల సహ9ాసమ లంచును. 32
hmTUంద TUల6"9ాడ తన ాKణమ ను తృణ÷క #Sంచును గw ంపను Vను9ాడ
V9EIయగ ను. 33 PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%Sయ ండట
జj®Tx´µసమ నక; ¯ాధనమ ఘనతక; మ ందు Vనయమ ండను.
¯ాత ల; 16
1 హృదయలkచనల; మనుషp" వశమ , చక" పKతpతN ర!చుdటక;
PQ9ావలన కల; గ ను. 2 ఒక" నడతల"`య 9ా" దృÌిC I
"#wషమ ల;%ా కనబడను PQ9ా ఆత4లను ప#SWó¥ంచును. 3  పనుల
´µరమ PQ9ా]ద నుంచుమ అపడ  ఉేw శమ ల; సఫలమగ ను. 4
PQ9ా పKJ వసు
N వను x" x" ప" "!తN మ కల;గజ³Z2ను Txశన
నమ నక; ఆయన భIN¨ßనులను కల;గజ³Z2ను. 5 గర హృదయ లందరF
PQ9ాక; ¨Áయ ల; "శdయమ %ా 9ారF hm TUందుదురF. 6
కృాసతమ లవలన ోషమ నక; ాKయhdతN మ కల;గ ను PQ9ాయందు
భయభక;Nల; క>%Sయ ండటవలన మనుషpల; ెడతనమ నుం(f
¾ల%SవదురF. 7 ఒక" పKవరN న PQ9ాక; 1ీKJకరమగ నపడ ఆయన
9ా" శతpKవలను స} 9ా"I !తpKల;%ా ేయ ను. 8 అTxయమ ేత

క>%Sన %tపu వచుdబ(fకంటM Jకc(fన ంె¤ W\ష¡మ . 9 ఒకడ xను
ేయబ¢వన హృదయమ లk ãAంచునును PQ9ా 9ా" నడతను
ZిÍ రపరచును 10 ే9ÙIN పల;క;ట #ాàవశమ Txయమ V¥ంచుటయందు
6 ను
అత" మట Txయమ తపuదు. 11 Txయన xKసును త"క#ాళØ
PQ9ా ±క P#ాuటBల; సంAలk" గ ండ6 "`య ఆయన
"య!ంెను. 12 #ాàల; దుషC I\యల; ేయ ట ¨Áయన Jవలన
Zిం}సనమ ZిÍ రపరచబడను. 13 Jగల 12దవల; #ాàలక;
సంషకరమ ల; యxరÍ9ాదుల; 9ా#SI 1ిKయ ల;. 14 #ాà Å\ధమ
మరణదూత జj®"PQన9ాడ ఆ Å\ధమ ను WాంJపరచును. 15 #ాàల
మ ఖపKాశమ వలన yవమ కల;గ ను 9ా#S కటµmమ కడవ#S 9ానమబ Ë. 16
అపరం" సంాంచుటకంటM జj®నమ ను సంా ంచుట ఎం W\ష¡మ 9:ం(f"
సంాంచుటకంటM ె>V" సంాంచుట ఎం ¤ల;. 17 ెడతనమ V(fA
నడచుటP యxరÍవంతpలక; #ాజమర¶ మ తన పKవరN న క"12టC B9ాడ తన
ాKణమ ను ాాడనును. 18 Txశనమ నక; మ ందు గర మ నడచును.
ప(fవటక; మ ందు అహంారన మనసుq నడచును 19 గ#S షp
¡ ల
ోపడ¯మ 4 పంచునుటకంటM ºనమనసుq క>%S ºనుల తp
N ేయ ట
¤ల;. 20 ఉపేశమ నక; ెV ±గ¶ 9ాడ ¤ల;TUందును PQ9ాను
ఆశ\Pంచు9ాడ ధనుడ. 21 జj®నహృదయ డ V9EI యనబడను రFAగల
మటల; పల;క;టవలన VదPQక;వగ ను. 22 ె>Vగల9ా"I 9ా" ె>V
yవప ఊట మఢలక; 9ా#S మఢత ¤ hm 23 జj®ను" హృదయమ
9ా"T°ట-I ె>V క>%Sంచును 9ా" 12దవలక; Vద VసN #Sంపజ³య ను. 24

ఇం12ౖన మటల; ేT:పటBCవంట-V అV ాKణమ నక; మధురనV PQమ కలక;
ఆ#గ కరనV. 25 ఒక" మర¶ మ 9ా" దృÌిC I యxరÍమ %ా కనబడను
అPనను తpదక; అ మరణమ నక; ేరFను. 26 కషC మ ేయ 9ా" ఆక>
9ా"రక; 9ా"ేత కషC మ ేPంచును 9ా" కడప 9ా"" ¾ందర12టC Bను.
27 ప"Iమ>న9ాడ ×డను తKV 12ౖ?తN pను 9ా" 12దవల]ద అ%S`
మండచున`టBCన`. 28 మరF డ కలహమ పట-C ంచును ం(ె%ాడ
!తK´éదమ ేయ ను. 29 బలx#S తన రFగ 9ా"" లలనేయ ను
ా"మర¶ మ లk 9ా" న(f1ించును. 30 కృJKమమ ల; క>uంపవలsన" కను`ల;
మZి" తన 12దవల; ëగబటBC9ా(ే ×డ పట-C ంచు9ాడ. 31 T:రZిన
9:ండKకల; ¯గZ2ౖన I#§టమ అV JపKవరN న గల9ా"I క>%S య ండను. 32
ప#ాక\మWా>కంటM ºరWాంతమ గల9ాడ W\ష¡ pడ పటC ణమ పటBCను9ా"కంటM
తన మనసుqను ¯ా ¥ºన పరచును9ాడ W\ష¡ pడ 33 *టB
6 ఒ(fలk
9Eయబడను 9ాట-వల" ¬రFu PQ9ా వశమ .
¯ాత ల; 17
1 రFAPQన ´¢జన పxరÍ మ ల;న`ను కలహమ  కc(fయ ం(fన
ఇంటనుండటకంటM T:మ4 క>%Sయ ం(f వట-C #tటMC మ క Jనుట ¤ల;. 2
బ z గల xసుడ Zిగ¶ ెచుd క;మరF"]ద ఏల;బ(f ేయ ను
అన`దమ 4లాటB 9ాడ 1ిKx#Sèతమ పంచు నును. 3 9:ం(fI మస
త%Sన, బం%ారFనక; >! త%Sన హృదయ ప#SWóధక;డ PQ9ాP. 4
ెడనడవ(f గల9ాడ ోషప మటల; Vనును Txల;క }"కరన మటల;

పల;క;చుండ%ా అబz క;డ ెV±గ¶ ను. 5 áదలను 9:I#Sంచు9ాడ 9ా#S
సృÌిC కరN ను "ంంచు 9ాడ. ఆపదను చూA సంÌించు9ాడ "#wÌి%ా ఎంచ
బడడ. 6 క;మరFల క;మరFల; వృదుzలక; I#§టమ తండKల క;మరFలక;
అలంారమ . 7 అహంారమ %ా మటలడట బ z ల"9ా"I తగదు
అబదz మడట అ¥పJI బÐJN %ా తగదు. 8 లంచమ దృÌిC I మణÝకమ వలs
నుండను అట-C 9ాడ ఏ! ేZినను x"లk య IN%ా పKవ #SNంచును. 9 1LKమను
వృz ేయ%రF9ాడ త1ిuతమ ల; xA 12టC Bను. జ#S%Sన సంగJ మట-మట-I
ఎతp
N 9ాడ !తK´éదమ ేయ ను. 10 బ z ¨ßను"I నూరFెబËల;
TxటBనంతకంటM బ z మంతp"I ఒక గw ంపమట లkతp%ా TxటBను. 11
JరFగ బµటB ేయ 9ాడ ×డేయ ట³ ÅరFను అట-C 9ా"9:ంట కc
\ రదూత
పంపబడను. 12 1ిల6లను %tటBC"న PQల;గ బంట-" ఎదు#tన వచుdను
%ా" మరపపనుల; ేయ చున` మరF " ఎదు#tన #ాదు 13 ¤ల;క;
పKJ%ా ×డ ేయ 9ా" Pంటనుం(f ×డ ¾ల%Sదు. 14 కల}రంభమ
ట-గటBCన పటBC ఊట V9ాదమ అ¥కమ ాకమ ను1L x" V(fA12టC Bమ .
దుషp
C ల; "#wషpల" ¬రFu ¬రFd9ాడ 15 Jమంతpల; ోషpల" ¬రFu
¬రFd9ాడ #SదwరFను PQ9ాక; ¨Áయ ల;. 16 బ z ¨ßను" ేJలk
జj®నమ సంాంచుటక; ¯మ 4ండ TEల? 9ా"I బ z లదు గx? 17 "జన
ZL`¨©తpడ Vడవక 1LK!ంచును దురwశలk అట-C 9ాడ సదరFడ%ా
నుండను. 18 తన రFగ 9ా"I జj]ను ఉం(f పటపడ9ాడ
ె>Vమ>న9ాడ. 19 కలహ1ిKయ డ దు#ా4ర¶ 1ిKయ డ తన 9ాIండ6
ఎతp
N ేయ 9ాడ Txశనమ 9:దక;9ాడ. 20 క;ట-లవరN నుడ ¤ల;ందడ

మరమ %ా మటలడ9ాడ ×డలk పడను. 21 బ z ¨ßను" క"న9ా"I
వసనమ కల;గ ను ె>Vల"9ా" తం(fKI సంషమ లదు. 22
సంషమ గల మనసుq ఆ#గారణమ . న>%Sన మనసుq ఎమ కలను
C డ ఒ(fలkనుం(f
ఎం(fజ³య ను. 23 TxయVధులను ెరFపట?r దుషp
లంచమ పచుdనును. 24 జj®నమ V9Eకమ గల9ా" PQదుటTE య న`
బ z ¨ßనుV కను`ల; భగంతమ లలk ఉండను. 25 బ z ¨ßనుడగ
క;మరFడ తన తం(fKI దుఃఖమ ెచుdను తను` క"నx"I అట-C 9ాడ బµధ
కల;గజ³య ను 26 Jమంతpలను దం(fంచుట Txయమ ాదు అ 9ా#S
యxరÍతనుబట-C మంA9ా#S" హతమ ేయ టä. 27 !తమ %ా
మటలడ9ాడ ె>Vగల9ాడ Wాంతగ ణమ గల9ాడ V9Eకమ గల9ాడ. 28
ఒకడ మఢ(ైనను మనమ %ా నుం(fనPQడల జj®" అ" PQంచబడను
అట-C 9ాడ 12దవల; మZిన%ా 9ాడ V9EI అ" PQంచబడను.
¯ాత ల; 18
1 9EరFండ%రF9ాడ ZL xûను¯ారమ %ా నడచు9ాడ అట-C 9ాడ లsZ2ౖqన
జj®నమ నక; V#¥. బ z ¨ßనుడ V9Eచనయందు సంÌింపక 2 తన
అాKయమ లను బయల;పరచుటయందు సం Ìించును. 3 భIN¨ßనుడ
#ా%ాTE Jర¯ారమ వచుdను అవమనమ #ా%ాTE "ంద వచుdను. 4
మనుషp" T°ట- మటల; లkతp ట-వంట-V అV నºపK9ాహమ వంట-V జj®నప
ఊటవంట-V. 5 ¬రFu ¬రFdటలk భIN¨ßనులPQడల పmాతమ చూపటయ
Jమంతpలక; Txయమ త1ిuంచుటయ క\మమ ాదు. 6 బ z ¨ßను"

12దవల; కలహమ నక; Zిదzమ %ా నున`V. ెబËల; ావలsన" 9ాడ
³కల;9Eయ ను. 7 బ z ¨ßను" T°రF 9ా"I Txశనమ ెచుdను 9ా" 12దవల;
9ా" ాKణమ నక; ఉ#S ెచుdను. 8 ం(ె%ా" మటల; రFAగల ´¢జమ ల;
అV లkకడపలk"I %Sవను. 9 ప"లk జjగ ేయ 9ాడ నషC మ
ేయ 9ా"I ¯దరFడ. 10 PQ9ా Txమమ బలన దుర¶ మ .
Jమంతpడ అందులk"I పరF%?JN సురfతమ %ా నుండను. 11 ధనవంతp"I
N
9ా" ఆZిN ఆశ\యపటC ణమ 9ా" దృÌిC I అ PQతNPన ాKారమ . 12 ఆపతp
#ాకమ నుప నరF" హృదయమ అJశయ పడను ఘనతక; మ ందు
Vనయమ ండను. 13 సంగJ Vనకమ ందు పKతpతN ర!చుd9ాడ తన
మఢతను బయల;పరA Zిగ¶ TUందును. 14 నరF" ఆత4 9ా" 9ా¥ T°రFdను
న>%Sన హృదయమ ను ఎవడ స¨©ంపగలడ? 15 జj®నుల ెV ె>V"
9:దక;ను V9Eకమ గల మనసుq ె>V" సంాంచును. 16 ఒకడ ఇచుd
ానుక 9ా"I ల; కల;గజ³య ను అ %tపu9ా#SPQదుట-I 9ా"" ర1ిuంచును
17 9ాజ?మందు 9ా పmమ Txయమ %ా కనబడను అPే ఎదుట-9ాడ
వAdన]దట 9ా" సంగJ ేటపడను. 18 *టB
6 9Eయ టేత V9ాదమ ల;
మనును అ ప#ాక\మWాల;లను సమ¥xనపరచును. 19 బలన పటC ణమ ను
వశపరచునుటకంటM ఒక"ేత అTxయమ TUంన సదరF" వశ పరచు
నుట కషC తరమ . V9ాదమ ల; నగరF తల;పల అడi గ(fయలంత ZిÍ ర మ ల;.
20 ఒక" T°ట- ఫలమ ేత 9ా" కడప "ండను తన 12దవల ఆxయమ ేత
9ాడ తృ1ిN ందును. 21 yవమరణమ ల; Txల;క వశమ x"యందు
1ీKJపడ9ారF x" ఫలమ JందురF 22 ´µర ొ#SIన9ా"I ¤ల; ొ#S?ను

అట-C 9ాడ PQ9ావలన అనుగ\హమ ంన 9ాడ. 23 ద#SదKుడ బJమ>
మనV ేZినును ధనవంతpడ దురFసు%ా పKతpతN ర!చుdను. 24
బహÑమం ె>ాండK గల9ాడ నషC పడను సదరF"కంటMను ఎక;వ%ా
హJN య ండ ZL`¨© తpడ కలడ.
¯ాత ల; 19
1 బ z ¨ßను(ై తన 12దవల మరమ %ా మటలడ 9ా"కంటM
యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు ద#SదKు(ే W\ష¡ pడ. 2 ఒకడ ె>V లక;ండట మంA
ాదు ¾ందరప(f నడచు9ాడ x#S త1ిuవను. ఒక" మరత 9ా"
పKవరN నను xరFమరF ేయ ను 3 అట-C 9ాడ హృదయమ న PQ9ా]ద
Å1ిం చును. 4 ధనమ గల9ా"I ZL`¨©తpల; అ¥కమ %ానుందురF, ద#SదKుడ
తన ZL`¨©తpలను %tటBCనును. 5 కcట¯ాf hm TUందకడ
అబదz మ లడ9ాడ త1ిuంచునడ. 6 అTEక;ల; %tపu9ా#S కటµmమ
9:దక;దురF xతక; అందరF ZL`¨©తpల. 7 áద9ాడ తన చుటC మ లంద#SI
అసహÑడ అట-C 9ా"I ZL`¨©తpల; మ#S దూరసుÍలగ దురF 9ాడ "రరÍకన
మటల; 9:ంటµడ9ాడ. 8 బ z సంాంచును9ాడ తన ాKణమ నక; ఉప
ా#S V9Eచనను లmమ ేయ 9ాడ ¤ల; ందును. 9 కcట¯ాf
hmTUందకడ అబదz మ లడ9ాడ నhంచును. 10 ´¢గమ ల ననుభVంచుట
బ z ¨ßను"I తగదు #ాàలTEల;ట xసు"I బÐJN %ా తగదు. 11 ఒక" సుబ z
9ా"I ºరWాంతమ "చుdను తపల; m!ంచుట అట-C 9ా"I ఘనత"చుdను.
12 #ాà Åపమ Zింహగరèనవంట- అత" కటµmమ గ(fi ]ద క;#Sయ మంచు

వంట-. 13 బ z ¨ßనుడగ క;మరFడ తన తం(fKI ేటBెచుdను ´µర(f
రF ఎడెగక పడచుండ ëందువ ల సమనమ . 14 గృహమ ను
VతN మ ను 1ితరF>Adన ¯ా సÍ ~మ సుబ z గల ´µర PQ9ా±క
xనమ . 15 ¯మ#Sతనమ %ాఢ"దKలk పడ9Eయ ను ¯మ#S9ాడ పసు
N
ప(fయ ండను. 16 ఆజ® ను %?rను9ాడ తను` ాాడను9ాడ తన పKవరN న
Vషయ అజjగ\త%ా నుండ9ాడ చచుdను. 17 áదలను క"క#Sంచు9ాడ
PQ9ాక; అ1ిuచుd 9ాడ 9ా" ఉపారమ నక; ఆయన పKతpపారమ
ేయ ను. 18 బ z వచుdన"  క;మరF" hfంపమ అPే 9ాడ
xవవలsన" Åరవదుw. 19 మ} Å1ియగ 9ాడ దండన త1ిuంచునడ 9ా"
త1ిuంAనను 9ాడ మరల Å1ించుచుTE య ండను. 20 వ మ ందుక;
జj®"వగ ట?r ఆలkచన V" ఉపేశమ అం%§క#Sంచుమ . 21 నరF"
హృదయమ లk ఆలkచనల; అTEకమ ల;%ా పటBCను PQ9ా±క
¬#ా4న¤ ZిÍ రమ . 22 కృప చూపట నరF" పరFలక; 1ిKయ "%ా ేయ ను
అబz క;"కంటM ద#SదKు(ే ¤ల;. 23 PQ9ాయందు భయభక;Nల;
క>%Sయ ండట yవ ¯ాధనమ అ క>%Sన9ాడ తృపN(ై అాయమ లక;ండ
బKదుక;ను. 24 ¯మ#S ాతKలk ెP మ ంచుTE%ా" తన T°ట-I x" J#S%S
ఎతN T:ౖన ఎతN డ. 25 అప}సక;ల; దం(fంపబడ%ా చూA జj®నమ ల" 9ారF
జj®నమ TUందుదురF V9Eక;లను గw ంAనPQడల 9ారF జj®నవృz TUందు దురF.
26 తం(fKI ×డేZి త>6 " త#S!9Eయ 9ాడ అవమనమ ను అప×#N S"
కల;గజ³య 9ాడ. 27 Tx క;మరF(x, ె>V పట-C ంచు మటల; వ
]ర%#SJ9ా? ఉపేశమ Vనుట ఇక మనునుమ . 28 వరFÍ(ైన ¯ాf

Txయమ నపహZించును భIN¨ßనుల T°రF ోషమ ను àరF\నును. 29
అప}సక;లక; ¬రFuల;ను బ z ¨ßనుల పలక; ెబËల;ను
"య!ంపబ(fనV.
¯ాత ల; 20
1 xKÔరసమ 9:I#Sంతల ాల;ేయ ను మదమ అల6 #S పట-C ంచును x"
వశన9ారందరF జj®నమ ల"9ారF. 2 #ాàవల" భయమ Zింహగరèనవంట-
#ాàనక; Å\ధమ పట-C ంచు9ారF తమక; ాKణ ¹సమ ెచుdందురF 3
కలహమ నక; దూరమ %ా నుండట నరFలక; ఘనత మరF (ైన పKJ9ాడను
రFTE ÅరFను. 4 Vతp
N ల; 9Eయ ాలమ న ¯మ#S దున`డ Åతాలమ న
పంటనుగ#Sd 9ాడ Vx#Sంచు నపడ 9ా"³!య లకవను. 5 నరF"
హృదయమ లk" ఆలkచన లkతp ళ6 వంట- V9Eకమ గల9ాడ x"" 12ౖI
ేదునును. 6 దయ చూప9ా"" క>Zినుట అTEక;లక; తట ZిÍ ంచును
నమ 4నద%Sన9ాడ ఎవ#SI కనబడను? 7 యxరÍవరN నుడగ Jమంతp"
1ిల6ల; 9ా" తదనంతరమ ధనులగ దురF. 8 TxయZిం}సTxZీను(ైన #ాà
తన కను`ల ెడతనమంతయ ెదర%tటBCను. 9 Tx హృదయమ ను
దz పరచు" య Tx`ను ాపమ %tటBC" పVతpKడT:ౖJననునద%Sన
9ా(ెవడ? 10 9EరF9EరF త"? #ాళØ
6 9EరF9EరF క;ంచమ ల; ఈ #?ండను
PQ9ాక; ¨Áయమ ల;. 11 బµల;డ స¨©తమ తన నడవ(f దz నో
ాో యxరÍనో ాో తన ేషCలవలన ె>యజ³య ను. 12 Vనగల ెV
చూడగల కను` ఈ #?ండను PQ9ా కల;గేZిన9E. 13 ల!I భయప(f

"దKయందు ఆసIN Vడవమ వ ¤లa"య ం(fనPQడల ఆ}రమ J"
తృ1ిN ందుదువ. 14 ను9ాడజబ Ë జబ Ë అనును అవత>I 9:È6 x"
చుdనును. 15 బం%ారFను V¯ాNరన మ తమ ల;ను కలవ. ె>V
నుచd#Sంచు 12దవల; అమలన ¯తp
N . 16 అను"రక; పటబ(fన9ా"
వసN మ ను పచుd నుమ పరFలరక; 9ా"TE క;దువ12ట-Cంచుమ 17
¹సమ ేZి ెచుdన` ఆ}రమ మనుషpలక; బహÑ ఇంప%ా ఉండను
1ిమ4ట 9ా" T°రF మంట- "ంపబడను. 18 ఉేw శమ ల; ఆలkచనేత
ZిÍ రపరచబడను V9Eకమ గల Txయక;డ9:ౖ య దz మ ేయ మ . 19 ం(ె%ా(ై
JరFగ లడ9ాడ పరFల గ టBC బయట 12టC Bను ావన వదరFబ¢తpల జo>I
క;మ . 20 తన తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను దూÌించు9ా" ºపమ ారF*కట-లk
ఆ#Sవను. 21 nదట బహÑ త #Sతమ %ా ొ#SIన ¯ా సÍ ~మ తpదక; º9:న
TUందకవను. 22 ×డక; పKJ×డ ేZ2దననునవదుw PQ9ారక;
క"12టC Bనుమ ఆయన "ను` రfంచును. 23 9EరF9EరF త"? #ాళØ
6
PQ9ాక; ¨Áయమ ల; ొంగxKసు అనుకcలమ ాదు. 24 ఒక" నడతల;
PQ9ా వశమ తనక; సంభVంపబ¢వన ±క(ెట6 B ె>Zిన గలడ? 25
V9EAంపక పKJÌి¡ తమ" ెపటయ nÖక;"న తరF9ాత x"గ#Sd
Vx#Sంచు టయ ఒక"I ఉ#Sయగ ను. 26 జj®నమ గల #ాà భIN¨ßనులను
ెదర%tటBCను 9ా#S]ద చక\మ ొ#6 Sంచును. 27 నరF" ఆత4 PQ9ా 12ట-Cన
ºపమ అ అంతరంగమ ల"`య Wó¥ంచును. 28 కృాసతమ ల; #ాàను
ాాడను కృపవలన అతడ తన Zిం}సనమ ను ZిÍ రపరచు నును. 29
¸°వనసుÍల బలమ 9ా#SI అలంారమ తలT:రప వృదుzలక; ¯êందరమ 30

%ాయమ ల; ేయ ెబËల; అంతరంగమ లలk Ad ెడతనమ ను ¾ల%Sం
చును.
¯ాత ల; 21
1 PQ9ా ేJలk #ాà హృదయమ ట-ాల;వల వలsనున`. ఆయన తన
AతN వృJN పన x" JKపను. 2 ఒకడ తన³రuరచు"న మర¶ మ ఎట-C ైనను
తన దృÌిC క Txయమ %ాTE అగపడను PQ9ాP హృదయమ లను
ప#Sలన ేయ 9ాడ. 3 JTxయమ ల ననుస#SంA నడచునుట బల;ల
న#SuంచుటకంటM PQ9ాక; ఇషC మ . 4 అహంార దృÌిC య గర
హృదయమ ను భIN¨ßనుల ³మమ ను ాపయ కN మ ల;. 5 శ\దzగల9ా#S
ãచనల; లభకరమ ల; x>!లక ప"ేయ 9ా"I నషC ¤ ాK1ిN ంచును 6
అబదz మ ల(f ధనమ సంాంచునుట ఊ1ి#S ¯ాట-, x"" ÅరF9ారF
మరణమ ను ÅరFందురF. 7 భIN¨ßనుల; Txయమ ేయTUల6రF 9ారF ేయ
బలxరమ 9ా#S" టBC" వను. 8 ోషభ#Sతp" మర¶ మ !I>
వంకరమర¶ మ పVతpKల ారమ యxరÍమ . 9 గయÈ 12దwPంట
నుండటకంటM !ెw ]ద TUక మలను "వZించుట ¤ల;. 10 భIN¨ßను"
మనసుq ×డేయ %రFను 9ాడ తన రFగ 9ా"?rనను దయ తలచడ. 11
అప}సక;డ దం(fంపబడట చూA జj®నమ ల" 9ాడ జj®నమ ందును
జj®నమ గల9ాడ ఉపేశమ వలన ె>VTUందును. 12 Jమంతp(ైన 9ాడ
భIN¨ßను" Pల;
6 ఏన క" 12టC Bను భIN¨ßనులను ఆయన Txశనమ లk
కcల;dను. 13 ద#SదKుల nఱÃ Vనక ెV మZిను9ాడ xను

nఱÃ 12టC Bనపడ అం%§క#Sంపబడడ. 14 xటBన ఇAdన బహÑమనమ
Åపమ ను చల6రFdను ఒ(fలkనుంచబ(fన ానుక మ} Å\ధమ ను WాంJ
పరచును. 15 Txయన I\యల; ేయ ట Jమంతp"I సంషకరమ
ాపమ ేయ 9ా#SI అ భయంకరమ . 16 V9Eకమర¶ మ V(fA JరFగ 9ాడ
1LKతల గ ంపలk ాపరమ ండను. 17 సుఖ´¢గమ లయందు 9ాంఛగల9ా"I
ల! కల;గ ను xKÔరసమ ను నూT:య 9ాం(ంచు9ా"I ఐశ రమ
కల;గదు. 18 Jమంతp"రక; భIN¨ßనుల; ాKయhdతN మగ దురF
యxరÍవంతpలక; పKJ%ా VWా సఘతక;ల; కcల; దురF 19 ాKణమ
VZిIంచు జగడ%tం(fx" ాపరమ ేయ టకంటM అరణభ!లk
"వZించుట ¤ల;. 20 Vల;వగల ధనమ ను నూT:య జj®నుల
Pంటనుండను బ z ¨ßనుడ x" వయపరచును. 21 J" కృపను
అనుస#Sంచు9ాడ yవమ ను J" ఘనతను ందును. 22 జj®"PQన
±కడ ప#ాక\మWాల;ల పటC ణ ాKార క;ను అట-C 9ాడ x"I ఆశ\యన
Åటను పడ%tటBCను. 23 T°ట-" Txల;కను భదKమ ేZిను9ాడ శ\మలనుం(f
తన ాKణమ ను ాాడనును. 24 అహంా#SPQన గ#S షp
¡ "I అప}సక;డ"
1LరF అట-C 9ాడ అ!తగర మ  పKవ#SNంచును. 25 ¯మ#S9ా" ేతpల;
ప"ేయTUల6వ 9ా" Pచû 9ా" చంపను. 26 నల6 ఆశల;
పటBCచుండను Jమంతpడ 9:నుక¬యక ఇచుdచుండను. 27 భIN¨ßనుల;
అ#Suంచు బల;ల; ¨Áయమ ల; దు#ాలkచన అ#SuంAనPQడల అV మ#S
¨Áయ మ ల;. 28 కcట¯ాf నhంచును V" మటలడ9ాడ సతమ
పల;క;ను. 29 భIN¨ßనుడ తన మ ఖమ ను మడdనును యxరÍవంతpడ

తన పKవరN నను చక పరచునును. 30 PQ9ాక; V#ధన జj®ననను
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జj®నమ ను ఉపేశమ ను V9Eకమ ను "య ంచు నుమ . 24 Jమంతp"
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ంెమ "దK Pంక ంెమ క;నుక;ాటB పరFండట?r Pంక ంెమ
ేతpల; మ డచు నుట 34 ట-వలన క; ద#SదKత పరF%?JN వచుdను
ఆయ ధసుÍడ వAdనటB
6 ల! ]I వచుdను.
¯ాత ల; 25
1 ఇVయ ను ¯లa¹ను ¯ాతల యx#ాజ?ౖన ¨©య ZLవక;ల; ట-"
ఎJN 9ాKZి#S. 2 సంగJ మరFగ ేయ ట ేవ"I ఘనత సంగJ Wó¥ంచుట
#ాàలక; ఘనత. 3 ఆాశమ ల PQతN pను భ! లkతpను #ాàల

అాKయమ ను అ%చరమ ల;. 4 9:ం(fలk" మషp
C ¬Zి9EZినPQడల పటమ
9Eయ 9ాడ ాతK±కట- Zిదzపరచును. 5 #ాà ఎదుటనుం(f దుషp
C లను
¾ల%SంAనPQడల అత" Zిం}సనమ Jవలన ZిÍ రపరచబడను. 6 #ాà
ఎదుట డంబమ చూపక;మ %tపu9ారFన` bట "ల;వక;మ . 7  కను`ల;
చూAన పK¥x"PQదుట ఒకడ "ను` త%S¶ంచుటకంటM ఇక(fI ఎI రమ4"
అతడ  ెపట క; ¤ల; గx. 8 ఆలkచన లక 9ాజ?మడటక;
క;మ  రFగ 9ాడ "ను` అవమనపరAx" అంత మ న ఇక 9E!
ేయ దువ"  అనుTE¹. 9  రFగ 9ా" వ 9ాజ?మడవచుdను
%ా" పరF"గ టBC బయట12టCక;మ . 10 బయట12ట-CనPQడల Vను9ాడ "ను`
అవమనపరచు TE¹ అందువలన క; క>%Sన అప×#N S PQన`ట-I" క;ం
డను. 11 సమãAతమ %ా పల;కబ(fన మట AతKన 9:ం(f పæç6 మ లలk
నుంచబ(fన బం%ారF పండ6 వంట-. 12 బం%ారF కరÞభషణట-Cో అపరం
ఆభరణ ట-Cో Vను9ా" ెVI జj®నమ గల ఉపేశక;డ అట-C 9ాడ. 13
నమ4కన దూత తనను పంప9ా#SI Åతాలప మంచు
చల6 దనమ వంట-9ాడ 9ాడ తన యజమనుల హృదయమ ను ెపu#Sల6
జ³య ను. 14 కపటమనసుq xన!Ad డంబమ ేయ 9ాడ వరªమ ల"
మబ Ëను %ా>" >య Tx`డ. 15 ºరWాంతమ ేత Txయ¥పJ" ఒ1ిuంచ
వచుdను ¯ాJ కన Txల;క PQమ కలను నల;గ%tటBCను. 16 ేT:
కను%tంట-9ా? త%SనంతమటBC³ xKగ మ అ¥కమ %ా xK%SనPQడల కI
9Eయ దు9E¹ 17 మట-మట-I  రFగ 9ా" Pంట-I 9:ళ6క;మ అతడ
వలన VZిI "ను` ే ÌించుTE¹. 18 తన రFగ 9ా"]ద కcట¯ాmమ

పల;క;9ాడ స4టను ఖడ¶ మ ను 9ా(fగల అంబ ను >న9ాడ. 19
శ\మాలమ లk VWా సఘతక;" ఆశ\Pంచుట V#S%Sన పళ6 ను ×ల; వZి>న
ాల;ను సమనమ . 20 దుఃఖAతp
N "I ాటల; Vను1ించు9ాడ
చ>నమ న 12ౖబటC ¬Zి9Eయ 9ా"ను సు#³ారమ ]ద
Aరకయ 9ా"ను సమనుడ. 21  పగ9ాడ ఆక>%t"నPQడల 9ా"I
´¢జనమ 12టC Bమ ద1ిu%t"నPQడల 9ా"I xహ!మ 4 22 అటB
6
ేయ టేత 9ా" తల]ద "పల; క;పu%ా య దువ PQ9ా అందుక;
క; పKJఫల!చుdను. 23 ఉతN రప %ా> 9ాన పట-C ంచును ం(ె%ా" Txల;క
ÅపదృÌిC క>%Sంచును. 24 గయÈ 12దw Pంట నుండటకంటM !ెw ]ద TUక
మలను "వZించుట ¤ల; 25 ద1ిu%t"న9ా"I చల6 " రF ఎటB
6 ండT°
దూరేశమ నుం(f వAdన భసమxరమ అటB
6 ం డను. 26 కలకల;
ేయబ(fన ఊటయ ె(fPన బ గ¶ య Jమంతpడ దుషp
C "I
లkబడటయ సమనమ ల;. 27 ేT: న¥కమ %ా xKగ ట మంA ాదు.
దుర6 భన సంగJ ప#Sలన ేయ ట ఘనతక; ార ణమ . 28 ాKారమ లక
ా(ైన పరమ ఎం తన మనసుqను అణచునల"9ాడను అంే.
¯ాత ల; 26
1 ఎండాలమ నక; మంచు %SటCదు Åతాలమ నక; వరªమ %SటCదు అటBవలs
బ z ¨ßను"I ఘనత %SటCదు. 2 #?కల; టBCనుచు x#ాడచున`
1ిచుdకయ xటBచుండ 9ానÅ9:లయ గక;ండనటB
6 ¨Áతpవల" Wాపమ
తగ లకవను. 3 గ ఱÃ మ నక; చబ క; %ా(fదక; కæç6 మ మరF ల పనక;

బ¿తNమ . 4 9ా" మఢతపన మరF "I పKతpతN ర !య క;మ
ఇAdనPQడల వను 9ా" >య ందువ. 5 9ా" మఢతపన
మరF "I పKతpతN ర !మ 4 ఆలగ ేయ"PQడల 9ాడ తన దృÌిC I xను
జj®"ననునును. 6 మరF "ేత వరN మనమ పంప9ాడ ాళØ
6 ెగ%tటBC"
Vషమ xK%Sన9ా" సమ నుడ. 7 క;ంట-9ా" ాళØ
6 పటBCలక య న`టB
6
మరF ల T°ట ¯ాత ాట- లక;ండను 8 బ z ¨ßను" ఘనపరచు9ాడ
వ(fZ2లలk" #ాP కదలక;ండ కటBC9ా" సమనుడ. 9 మరF ల T°ట
¯ాత మతp
N ను%tను9ా" ేJలk మ ల;
6 గ చుdన` టB
6 ండను. 10
అ¥కమ %ా TUంన9ాడ సమసN మ ేయవచుdను మరF "వలన కల;గ
లభమ "ల;వదు కc>I 9ా"" 1ి>Aన9ాడను ె(fవను. 11 తన
మఢతను మరల కనుపరచు మరF డ కIనx"I JరFగ క;క
సమనుడ. 12 తన దృÌిC I జj®"ననును9ా"" చూAJ9ా? 9ా""
గ ణపరచుటకంటM మరF " గ ణపరచుట సుళØవ. 13 ¯మ#Sx#Sలk
Zింహమ న`దనును ¥లk Zింహ మ న`దనును. 14 ఉతక]ద తల;ప
JరFగ ను తన పడక]ద ¯మ#S JరFగ ను. 15 ¯మ#S ాతKలk తన ెP
మ ంచును T°ట-±దw క; x" J#S%S PQతN pట కషC మనునును. 16 ¨Áతpవల;
చూపగల Pడగ #SకంటM ¯మ#S తన దృÌిC I xTE జj®"ననునును 17 తనక;
పటC " జగడమ నుబట-C #³గ 9ాడ xట-వచున` క;క ెవల;
పటBCను9ా" సమనుడ. 18 ెగ ల; అమ 4ల; రవల; VసరF 9:ఱÃ 9ాడ
19 తన రFగ 9ా" ¹సపAd TEను నవ లటక; ేZిJన" పల;క;9ా"
సమనుడ. 20 కటMC ల; ల"PQడల అ%S` ఆ#Sవను ం(ె%ాడ ల"PQడల

జగడమ చల6రFను. 21 9E(fబ(fెక; బÐగ¶ ల; అ%S`I కటMC ల; కలహమ ల;
పట-C ంచుటక; కలహ1ిKయ డ. 22 ం(ె%ా" మటల; రFAగల
పxరÍమ లవంట-V అV లkకడపలk"I %Sవను. 23 ెడ హృదయమ ను
1LKమగల మటలడ 12ద వల;ను క>%Sయ ండట మంట- 12ంక;] 9:ం(f
పత సమనమ . 24 పగ9ాడ 12దవల మయల; ేZి అంతరంగమ లk
కపటమ xచునును. 25 9ాడ దయ%ా మటల(fనపడ 9ా" మట నమ4
క;మ 9ా" హృదయమ లk ఏడ ¨ÁయVషయమ ల; కలవ. 26 9ాడ
తనే షమ ను కపట9Eషమ ేత xచునును సమజమ లk 9ా"
ెడతనమ బయల;పరచబడను. 27 గ ంటను తKవ 9ా(ే x"లk పడను
#ాJ" #S6ంచు9ా"]I అ J#S%S వచుdను. 28 అబదz మ లడ9ాడ xను
నల;గ%tట-C న9ా#S" ే Ìిం చును ఇచdకప మటలడ T°రF నషC మ
కల;గజ³య ను.
¯ాత ల; 27
1 #³పట- నమ నుగ#Sd అJశయపడక;మ ఏ నమ న ఏ సంభVంచుT°
అ క; ె>యదు. 2  T°రF ాదు అను(ే,  12దవల; ాదు పరFల "ను`
గడదగ ను. 3 #ాP బరFవ ఇసుక ´µరమ మఢ" Åపమ ఆ #?ంట-కంటM
బరFవ. 4 Å\ధమ కc
\ రన Åపమ వరదవలs రF6న. #షమ ఎదుట
ఎవడ "ల;వగలడ? 5 లkలkపల 1LK!ంచుటకంటM బ¨©రంగమ %ా గw ంచుట
¤ల; 6 ¤ల;ను Å#S ZL`¨©తpడ %ాయమ ల; ేయ ను పగ9ాడ లsకల"
మ దుwల;12టC Bను. 7 కడప "ం(fన9ాడ ేT:పటBCT:ౖనను ¾KI 9Eయ ను.

ఆక>%t"న9ా"I ేదువసు
N 9:ౖనను Jయ%ా నుండను. 8 తన Pల;
6 V(fA
JరFగ 9ాడ గడ V(fA JరFగ పf సమనుడ. 9 ైలమ ను అతN రFను
హృదయమ ను సంషపరచు నటB
6 ె>ా" హృదయమ లkనుం(f వచుd
మధురన మటల; హృదయమ ను సంషపరచును. 10  ZL`¨©తp"T:ౖనను
 తం(fK ZL`¨©తpT:ౖనను V(fA 12టCక;మ క; అపద క>%Sన నమందు 
సదరF" Pంట-I 9:ళ6క;మ దూరమ లkనున` సదరF"కంటM
దగ¶ రనున` రFగ 9ాడ 9ాZి, 11 Tx క;మరF(x, జj®నమ ను సంాంA Tx
హృద యమ ను సంషపరచుమ . అపడ నను` "ంంచు9ా#S TEను
¥ైరమ %ా మటలడదును. 12 బ z మంతpడ అాయమ వచుdట చూA
xగ ను జj®నమ ల"9ారF ãAంపక ఆపదలk పడదురF. 13 ఎదుట-9ా"రక;
పటబ(fన9ా" వసN మ పచుd నుమ పరFలరక; పటబ(fన9ా"వలన
క;దువ12ట-Cంచుమ . 14 9Eక;వTE లA %tపu శబw మ  తన ZL`¨©తp"
ºVంచు9ా" º9:న 9ా"I Wాపమ %ా ఎంచ బడను. 15 మ సురF నమ న
ఎడెగక ారF ళØ
6 ను గయÈPQన ´µరయ సమనమ 16 x""
ఆప¸చు9ాడ %ా>" అప¸చు9ా" ను తన క;(fేత నూT:
పటBCను9ా"ను సమ నుడ. 17 ఇనుమ ేత ఇనుమ పదునగ ను అటB
6
ఒకడ తన ె>ా"I V9Eకమ పట-C ంచును. 18 అం¸రప ెటC Bను 12ంచు9ాడ
x" ఫలమ Jనును తన యజమను" మ"`ంచు9ాడ ఘనతTUందును. 19
ట-లk మ ఖమ నక; మ ఖమ కనబడనటB
6 ఒక" మనసుqనక; మ#S±క"
మనసుq కనబడను. 20 ాxళమ నక;ను అ%ాధ కcపమ నక;ను తృ1ిN ాTE
రదు ఆలగ న నరFల దృÌిC తృ1ిN ాTEరదు. 21 మసేత 9:ం(f" >! ేత

బం%ారFను xను ంన ×#N Sేత నరF" ప#SWó¥ంపవచుdను. 22 మఢ"
#ట-లk" %ధుమలలk 9EZి #కట దంAనను 9ా" మఢత 9ా" వద>దు. 23
 పవల ZిÍ J జjగ\తN%ా ె>Zినుమ  మందలయందు మనసుq
ఉంచుమ . 24 ధనమ Wాశ తమ ాదు I#§టమ తరతరమ ల; ఉండTx? 25
ఎం(fన గ(fi 9ా!9Eయబ(ెను పAdక కనబడ చున` ండగ(fi
Pరబ(fయ న` 26  వసN మ లరక; %tఱÃ 1ిల6ల;న`V ఒక ే"
క\యధనమ నక; టäC ళØ
6 స#Sవను 27  ఆ}రమ నక;  Pంట-9ా#S
ఆ}రమ నక;  ప"కెN ల yవనమ నక; ¤కాల; సమృz యగ ను.
¯ాత ల; 28
1 ఎవడను తరFమక;ండTE దుషp
C డ ా#Sవను Jమంతpల; Zింహమ వలs
¥ైరమ %ా నుందురF. 2 ేశసుÍల ోషమ వలన x" అ¥ారFల; అTEక;
లగ దురF బ z జj®నమ ల; గల9ా#Sేత x" అ¥ారమ ZిÍ ర పరచబడను. 3
áదలను బµ¥ంచు ద#SదKుడ ఆ}రవసు
N వలను ఉండ"యక టBC"వ
9ాన సమనుడ. 4 ధర4WాసN మ ను KZి9Eయ 9ారF దుషp
C లను గడ
చుందురF ధర4WాసN మ ననుస#Sంచు9ారF 9ా#S #ాడ దురF. 5 దుషp
C ల;
Txయట-Cైన గ\¨©ంపరF PQ9ాను ఆశ\Pంచు9ారF సమసN మ ను
గ\¨©ం చుదురF. 6 వంచక;(ై ధనమ సంాంAన9ా"కంటM యxరÍమ %ా
పKవ#SNంచు ద#SదKుడ 9ాZి. 7 ఉపేశమ నం%§క#Sంచు క;మరFడ బ z గల9ాడ
తpంటరFల సహ9ాసమ ేయ 9ాడ తన తం(fKI అప×#N S ెచుdను. 8
వ(fi ేతను దు#ా6భమ ేతను ఆZిN 12ంచును9ాడ ద#SదKులను

కరFణÝంచు9ా"రక; x" కcడబ¿టC Bను. 9 ధర4WాసN మ Vనబడక;ండ ెV"
¾ల%Sంచును9ా" ాKరÍ న ¨Áయమ . 10 యxరÍవంతpలను దు#ా4ర¶ మందు
1ిuంచు9ాడ xను తKV న %Jలk xTE పడను యxరÍవంతpల;
¤లsౖనx"" స తంJKంచుం దురF. 11 ఐశ రవంతpడ తన దృÌిC I xTE జj®"
V9Eకమ గల ద#SదKుడ 9ా"" ప#SWó¥ంచును. 12 Jమంతpలక; జయమ
కల;గ ట మ}ఘనతక; ార ణమ దుషp
C ల; %tపu9ారగ నపడ జనుల;
x%Sయ ం దురF. 13 అJక\మమ లను xA12టC B9ాడ వ#Szల6డ 9ాట-" ఒప"
V(fA12టC B9ాడ క"కరమ ందును. 14 "తమ భయమ గ>%S
పKవ#SNంచు9ాడ ధనుడ హృదయమ ను కSనపరచును9ాడ ×డలk పడను.
15 బÐబË#Sంచు Zింహమ ను JరFగ లడ ఎల;గ బంట-య ద#SదKులsౖన జనుల
TEల; దుషp
C డను సమనమ ల;. 16 V9Eకమ ల"9ాడ9:ౖ జనులను అ¥కమ %ా
బµధ12టC B అ¥ా#§, దు#ా6భమ ను ే Ìించు9ాడ º#ా య ష4ంతpడగ ను. 17
ాKణమ ¬Zి ోషమ కటBC"న9ాడ %JI పరF%?తN pచుTx`డ ఎవరFను
అట-C 9ా"" ఆపకcడదు. 18 యxరÍమ %ా పKవ#SNంచు9ాడ రfంపబడను
మరపKవరN న గల9ాడ హాతp
N %ా ప(fవను. 19 తన లమ ZLదమ
ేZిను9ా"I కడప"ండ న`మ ొరక;ను వరÍన9ాట-"
అనుస#Sంచు9ా#SI కల;గ 1Lద#Sకమ ఇంతంతాదు. 20 నమ4కన9ా"I
º9:నల; ండ%ా కల;గ ను. ధనవంతpడగ టక; ఆతpరపడ9ాడ hmTUందక
డ. 21 పmాతమ చూపట మంA ాదు #tటMC మ కరక; ఒకడ
ోషమ ేయ ను. 22 ెడ దృÌిC గల9ాడ ఆZిN సంాంప ఆతpరపడను తనక;
ద#SదKత వచుdన" 9ా"I ె>యదు. 23 Txల;క ఇచdకమ లడ 9ా"కంటM

నరFలను గw ంచు9ాడ తpదక; ఎక;వ దయం దును. 24 తన త>దండKల
¯మ 4 ోచు" అ ోKహమ ాదనును9ాడ నhంపజ³య 9ా"I జతాడ.
25 1L#ాసగల9ాడ కలహమ ను #³పను PQ9ాయందు
నమ4కమ ంచు9ాడ వ#Szల6 ;ను. 26 తన మనసుqను నమ 4ను9ాడ
బ z ¨ßనుడ జj®నమ %ా పKవ#SNంచు9ాడ త1ిuంచునును. 27
áదలIచుd9ా"I ల! కల;గదు కను`ల; మZిను9ా"I బహÑ Wాపమ ల;
C ల; %tపu9ారగ నపడ జనుల; xగ ందురF 9ారF
కల; గ ను. 28 దుషp
నhంచునపడ Jమంతpల; ఎక;వగ దురF.
¯ాత ల; 29
1 ఎ"`¯ారFల; గw ంAనను లkబడ"9ాడ మ#S JరFగ లక;ండ హాతp
N %ా
Txశనమగ ను. 2 Jమంతpల; పKబ>నపడ పKజల; సంÌింతpరF దుషp
C డ
ఏల;నపడ పKజల; "ట
C రFuల; VడతpరF. 3 జj®నమ ను 1LK!ంచు9ాడ తన
తం(fK" సంష పరచును 9Eశల ¯ాంగతమ ేయ 9ాడ అత" ఆZిN "
ాడేయ ను. 4 Txయమ జ#S%Sంచుటవలన #ాà ేశమ నక; ³మమ
కల;గజ³య ను లంచమ ల; పచుdను9ాడ ేశమ ను ాడేయ ను. 5 తన
రFగ 9ా" ఇచdకమ లడ9ాడ 9ా" పటBCనుటక; వల9Eయ 9ాడ. 6
దుషp
C " మర¶ మ న బ¢నుల; ఉంచబడను Jమంతpడ సంష%ానమ ల;
C డ
ేయ ను. 7 Jమంతpడ áదలరక; Txయమ Vx#Sంచును దుషp
జj®నమ V9EAంపడ. 8 అప}సక;ల; పటC ణమ తల6 (fల6జ³య దురF జj®నుల;
Åపమ చల6#?dదరF. 9 జj®" మఢ" 9ాంచునపడ 9ాడ ఊరక;ండక

#³గ చుండను. 10 నరహంతక;ల; "#wషpలను ే ÌించుదురF అట-C 9ారF
యxరÍవంతpల ాKణమ ¬య ¸తpరF. 11 బ z ¨ßనుడ తన Åపమంత
కనుపరచును జj®నమ గల9ాడ Åపమ అణచు" x"" చూప క;ండను. 12
అబదz మ ల TxలIంచు #ాàనక; ఉోగసుÍలందరF దుషp
C ల;%ా నుందురF 13
áదల;ను వ(fi Iచుd9ారFను క>ZిందురF ఉభయ లక; 9:ల;గ "చుd9ాడ
PQ9ాP. 14 ఏ #ాà ద#SదKులక; సతమ %ా Txయమ ¬రFdT° ఆ #ాà
Zిం}సనమ "తమ %ా ZిÍ రపరచబడను. 15 బ¿తNమ ను గw ంపను జj®నమ
కల;గజ³య ను అదుపల" బµల;డ తన త>6 I అవమనమ ెచుdను. 16
దుషp
C ల; పKబ>నపడ ెడతనమ పKబల;ను 9ారF ప(fవటను
Jమంతpల; కను`లర చూె దరF. 17  క;మరF" hfంAనPQడల అతడ
"ను` సంష పరచును  మనసుqక; ఆనందమ కల;గజ³య ను 18 ే9ÙIN
ల"PQడల జనుల; కటBCలక JరFగ దురF ధర4WాసN మ ననుస#Sంచు9ాడ
ధనుడ. 19 xసుడ 9ాగwండనేత గ ణపడడ xతuరమ ె>Zిన`ను
9ాడ లkబడడ 20 ఆతpరప(f మటలడ9ా" చూAJ9ా? 9ా"కంటM
మరF డ సుళØవ%ా గ ణపడను. 21 ఒకడ తన xసు" Aన`పuట-నుం(f
%ా#ాబమ %ా 12ంAనPQడల తp" 9ాడ క;మ రFడ%ా ఎంచబడను. 22
Å1ిష¡ pడ కలహమ #³పను మ ం%1ి అ¥కన దుÌి!"యల; ేయ ను. 23
ఎవ" గర మ 9ా"" త%S¶ంచును Vనయమనసుడ ఘనతTUందును 24
ొంగ ాల;కcడ9ాడ తనక;xTE పగ9ాడ అట-C 9ాడ ఒటBC 12ట-Cనను సంగJ
ెపuడ. 25 భయపడటవలన మనుషpలక; ఉ#S వచుdను PQ9ాయందు
న!్మక య ంచు9ాడ సురfత మ %ా నుండను. 26 అTEక;ల; ఏల;9ా"

దయ ÅరFచుందురF మనుషpలను ¬రFu ¬రFdట PQ9ా వశమ . 27
దు#ా4రF¶డ Jమంతpలక; ¨Áయ డ యxరÍ వరN నుడ భIN¨ßను"I
¨Áయ డ.
¯ాత ల; 30
1 ే9ÙIN, అన%ా య? క;మరF(ైన ఆగరF ప>Iన మటల;.ఆ మనుషpడ
ఈ¬Pల;నక;ను, ఈ¬Pల;నక;ను ఉాల;నక;ను ె1ిuనమట. 2
"శdయమ %ా మనుషpలలk Txవంట- పాKయ డ లడ నరFలక;న`
V9Eచన Txక; లదు. 3 TEను జj®Tx´µసమ ేZిన`9ాడను ాను ప#Sదz
ేవ"గ#Sdన జj®నమ ందలదు. 4 ఆాశమ న?I మరల %Sన9ా(ెవడ?
తన 1ి(fIళ6 %ా>" పటBCన`9ా(ెవడ? బటC లk ళØ
6 మటకట-C న9ా(ెవడ?
భ!±క క;ల"`ట-" ¯ాÍ1ింAన 9ా(ెవడ? ఆయన 1L#³¹ ఆయన
క;మరF" 1L#³¹ క; ె>Zియ న`x? 5 ేవ" మటల"`య పటమ
12టCబ(fన9E ఆయనను ఆశ\Pంచు9ా#SI ఆయన ³(ెమ . 6 ఆయన మటల
ఏ!య ేరdక;మ ఆయన "ను` గw ంచుTE¹ అపడ వ
అబz క;డవగ దువ. 7 ే9ా, TEను  #?ండ మనవల; ేZిను చుTx`ను
TEను చ"కమ ందు 9ాట-" Txకనుగ\¨©ంపమ ; 8 వరÍన9ాట-"
ఆబదz మ లను Txక; దూరమ %ా నుంచుమ 1Lద#Sకమ T:ౖనను
ఐశ రమ T:ౖనను Txక; దయ ేయక;మ త%Sనంత ఆ}రమ Txక;
అనుగ\¨©ంపమ . 9 ఎక;9:ౖనPQడల TEను కడప "ం(fన9ాడT:ౖ "ను`
Vస#SèంA PQ9ా PQవడ" అందుTE¹ లక áదT:ౖ ొం%S> Tx ేవ"

Txమమ ను దూÌింతp TE¹. 10 xసు"గ#Sd 9ా" యజమను"
ం(ెమ ల; ెపuక;మ 9ాడ "ను` శ1ించును ఒక9Eళ వ hÔరFúడ
వగ దువ. 11 తమ తం(fK" శ1ించుచు త>6 " ºVంచ" తరమ కలదు. 12 తమ
దృÌిC I xమ దుzలsౖ తమ మ>నమ నుం(f కడగబడ" 9ా#S తరమ కలదు.
13 కను`ల; T:JNI వAdన9ా#S తరమ కలదు. 9ా#S కను#?పuల; ఎంత
12ౖ?తNబ(fయ న`V! 14 ేశమ లk ఉండక;ండ 9ారF ద#SదKులను !ంగ నటB
6 ను
మనుషpలలk ఉండక;ండ áదలను నhంపజ³య నటB
6 ను ఖడ¶ మ వంట- పళØ
6 ను
కతp
N లవంట- దవడపళØ
6 ను గల 9ా#S తరమ కలదు. 15 జలగక; ఇమ 4 ఇమ 4
అను కcతpరF>దw రF కలరF తృ1ిN పడ"V మడ కలవxల;ను అ" పల;క"V
Txల;గ కలవ. 16 అ9Eవన%ా ాxళమ , కన" గర»మ , రF xల;ను అన"
భ!, xల;ను అన" అ%S`. 17 తం(fK" అపహZింA త>6 మట VనTUల6" 9ా"
కను` లkయ ాక;ల; 1ీక;ను పf#ాà 1ిల6ల; x"" Jనును. 18 Tx బ z I
!ంAనV మడ కలవ TEను గ\¨©ంపల"V Txల;గ కలవ. అ9Eవన%ా,
అంత#Smమ న పf#ాà జjడ, 19 బండ]ద సరuమ జjడ, న(fసమ దKమ న
ఓడ నడచుజjడ, కనక పరFషp" జjడ. 20 జj#SణÝ±క చరయ ను అట-C ే;
అ J" T°రF తpడచు" TEను ఏ ోషమ ఎరFగననును. 21 భ!"
వణIంచునV మడ కలవ, అ ¹య ల"V Txల;గ కలవ. 22 అ9Eవన%ా,
#ాజ#Sకమ నక; వAdన xసుడ, కడప "ండ అన`మ క>%Sన మరF డ, 23
కంటక;#ాలsౖ య ం(f 12ం(f6 PQన ZీN , యజమను #ా>I హక; xరF#ాలsౖన xZి.
24 భ!]ద Aన`V Txల;గ కలవ అPనను అV !I> జj®నమ గలV.
25 *మల; బలమ ల" yవల; అPనను అV 9EసVలk తమ ఆ}రమ ను

Zిదzపరచునును. 26 Aన` క;ంేళ6 Ø బలమ ల" yవల; అPనను అV 1LటB
సందులలk "9ాసమ ల; క>uంచునును. 27 !డతలక; #ాà లడ
అPనను అవ"`య పంక;Nల; ¬#S ¯ా%Sవను. 28 బ>6 " ేJ వ
పటBCనగలవ అPనను #ాàల గృహమ లలk అ య ండను. 29
డంబమ %ా నడచునV మడ కలవ §V నడచునV Txల;గ కలవ 30
అ9Eవన%ా ఎల6 మృగమ లలk ప#ాక\మమ గలై ఎవ"?rన భయప(f 9:నుకక;
JరFగ" Zింహమ 31 Wóణం%S క;క, ¤కతp, తన Z2ౖనమ నక; మ ందు
నడచుచున` #ాà. 32 వ బ z ¨ßనుడ9:ౖ అJశయప(f య ం(fనPQడల
×డ ãAంA య ం(fనPQడల  ేJ T°రF మZినుమ . 33 ాల;
తరచ%ా 9:న` పటBCను, మ క; 1ిండ%ా రకN మ వచుdను, Åపమ #³ప%ా
కలహమ పటBCను
¯ాత ల; 31
1 #ాజ?ౖన లsమPల; మటల;, అత" త>6 అత" క;పేhంAన ే9ÙIN, 2 Tx
క;మరF(x, TETEమందును? TEను కన` క;మ రF(x, TETEమందును? Tx
nÖక;ల; nÖI క"న క;మరF(x, TETE మందును? 3  బలమ ను
ZీN లIయక;మ #ాàలను నhంపజ³య ZీN ల సహ9ాసమ ేయ క;మ 4
xKÔరసమ xKగ ట #ాàలక; తగదు లsమPలc, అ #ాàలక; తగదు
మదాTxసIN అ¥ారFలక; తగదు. 5 xK%SనPQడల 9ారF కటC డలను మరతpరF
ºనులకంద#SI అTxయమ ేయ దురF 6 ాKణమ వచున`9ా"I
మదమ "య (f మT°9ాక;లమ గల9ా#SI xKÔరసమ "య (f. 7 9ారF

xK%S తమ 1Lద#Sకమ మరతpరF తమ శ\మను ఇక తలంచక;ందురF. 8
మగ9ా#SI" క;ల"9ా#Sకంద#SI" Txయమ జరFగ నటB
6  T°రF
ెరFవమ . 9  T°రF ెరA Txయమ %ా ¬రFu ¬రFdమ ºనులక;ను
శ\మపడ9ా#SI" ద#SదKులక;ను Txయమ జ#S%Sంపమ . 10 గ ణవJPQన
´µర ొరFక;ట అరFదు అట-C  మ తమ కంటM అమలన. 11 ఆ
12"!ట- ఆయందు న!్మకయ ంచును అత" లభాK1ిN I 9:>J కల;గదు.
12 ఆ xను బKదుక; నమ ల"`య అత"I ¤ల; ేయ ను %ా"
×(ే!య ేయదు. 13 ఆ %tఱÃ బÐచుdను అVZ2Txరను 9:దక;ను తన
ేతpలర 9ాట- ప"ేయ ను. 14 వరN కప ఓడల; దూరమ నుం(f ఆ}రమ
ెచుdనటB
6 ఆ దూరమ నుం(f ఆ}రమ ెచుdనును. 15 ఆ *కట-TE
లA, తన Pంట-9ా#SI ´¢జనమ Zిదzపరచును తన ప"కెN లక; బెN మ
ఏరuరచును. 16 ఆ లమ ను చూA x"" ¬Zినును xమ కcడబ¿ట-Cన
దKవమ 12ట-C xKmట ±కట- Txట-ంచును. 17 ఆ న(fకటBCేత నడమ
బలపరచు" ేతpల బలమ %ా ప"ేయ ను 18 తన 9ాారలభమ
అనుభవమ ే ె>Zినును #ాJK9Eళ ఆ ºపమ ఆ#Sదు. 19 ఆ పంటMను
ేత పటBCనును తన 9EKళ6 కదురF పటBC" వడక;ను. 20 ºనులక; తన
ెP xపను ద#SదKులక; తన ేతpల; xపను 21 తన Pంట-9ా#SI చ>
తగ ల;న" భయపడదు ఆ Pంట-9ారందరF రకN వరÞ వసN మ ల; ధ#SంAన
9ారF. 22 ఆ పరFపలను Zిదzపరచునును ఆ బటC ల; సన`" TxరబటC ల;
రకN వరÞప వసN మ ల;. 23 ఆ 12"!ట- ేశప 12దwలకcడ కcరFdం డను
గV"±దw 1LరF%t"న9ా(ై య ండను. 24 ఆ TxరబటC ల; TEPంA

అమ 4నున(fకట6 ను వరN క;లక; అమ 4ను. 25 బలమ ను ఘనతయ ఆక;
వసN మ ల; ఆ #ాబ¢వ ాలమ Vషయ "ర»యమ %ా ఉండను. 26
జj®నమ క>%S తన T°రF ెరచును కృపగల ఉపేశమ ఆ బ¢¥ంచును. 27
ఆ తన Pంట-9ా#S నడతలను బµగ %ా క" 12టC Bను ప"ేయక;ండ ఆ
´¢జనమ ేయదు. 28 ఆ క;మరFల; లA ఆను ధను#ాలందరF
xలమం క;మ#?Nల; పJవKxధర4మ ననుస#SంA 29 య Tx`రF %ా"
9ారంద#S" వ !ంAనxనవ అ" ఆ 12"!ట- ఆను గడను. 30
అందమ ¹సకరమ , ¯êందరమ వరÍ మ PQ9ాయందు భయభక;Nల;
క>%Sన ZీN  " యడబడను 31 ేZిన ప""బట-C అట-C x"I
పKJఫల!యదగ ను గవనుల±దw ఆ పనుల; ఆను "యడను.
పKస ం%S 1
1 xదు క;మరFడను PQరషలమ లk #ాàT:ౖ య ం(fన పKసం%S ప>Iన
మటల;. 2 వరÍ మ వరÍమ" పKసం%S ెపచుTx`డ, వరÍమ వరÍమ
సమసN మ వరÍ¤. 3 సూరF"I\ంద నరFల; పడచుండ ాటB అంతట-వలన
9ా#SI కల;గ చున` లభ ¤!? 4 తరమ 9:ంబ(f తరమ గJంA
వచున`; భ!±కటä PQల6పడను "ల;చున. 5 సూరFడద
Pంచును, సూరFడ అసN !ంచును, xనుదPంచు సÍ లమ మరల ేరFటక;
త రపడను. 6 %ా> దfణమ నక; P ఉతN రమ నక; JరFగ ను; ఇటB
6 మరల
మరల JరFగ చు తన సంxరమర¶ మ న J#S%S వచుdను. 7 నదుల"`య
సమ దKమ లk పడను, అPే సమ దKమ "ండట లదు; నదుల;

ఎకడనుం(f ా#SవచుdT° అక(f³ అV ఎపడను మర>వను 8 ఎడె#S1ి
లక;ండ సమసN మ జరFగ చున`; మనుషpల; x" Vవ#Sంప జjలరF;
చూచుటేత కను` తృ1ిN ందక;న`, Vనుటేత ెVI తృ1ిN కల;గ ట లదు. 9
మ నుప ఉం(fనే ఇక ఉండబ¢వ న; మ నుప జ#S%Sనే ఇక
జరFగబ¢వన; సూరF" I\ంద నూతనన ేయ లదు. 10 ఇ
నూతననద" ±కx"గ#Sd ±కడ ెపను; అయ ను మనక;
మ ందుం(fన తరమ లలk ఉం(fనే. 11 పరF ల; జj®పక మ నక; #ారF;
పటC బ¢వ9ా#S జj®పకమ ఆ తరF9ాత నుండ బ¢వ9ా#SI కల;గదు. 12
పKసం%ST:ౖన TEను PQరషలమ నందు ఇWా\PÚ య ల]ద #ాàT:ౖ య ంట-".
13 ఆాశమ I\ంద జరFగ న అంతట-" జj®నమ ేత Vx#SంA గ\¨©ంచుట?r Tx
మనసుq ">1ిJ"; 9ారF º"ేత అ´µసమ TUందవలs న" ేవడ
మనవలక; ఏ#ాuటBేZిన పKయసమ బహÑ కSనన. 14 సూరF"I\ంద
జరFగ చున` I\యల న"`ట-" TEను చూAJ"; అV అ"`య వరÍమ ల, అV
±కడ %ా>?r పKయస ప(fనటBCన`V. 15 వంకర%ానున` x"" చకపరచ
శకమ ాదు, లkపమ గల లsకక; #ాదు. 16 PQరషలమ నందు Txక;
మ ందున` 9ారంద#S కంటMను TEను xల ఎక;వ%ా జj®నమ సంాంAJ
న"య , జj®నమ ను Vదను TEను పరÞమ %ా అభZింAJ న"య Tx
మనసుqలk TEననుంట-". 17 Tx మనసుq ">1ి, జj®Tx´µసమ ను
9:ఱÃ తనమ ను మJ¨ßనతను ె>Zినుటక; పKయJ`ంAJ"; అPే ఇయ
%ా>?r పKయసపడటP అ" ె>Zింట-". 18 V¯ాNర న జj®Tx´µసమ ేత
V¯ాNరన దుఃఖమ కల;గ ను; అ¥క Vద సంాంAన9ా"I అ¥క Wóకమ

కల;గ ను.
పKస ం%S 2
1 ా "ను` సంషమ ేత Wó¥ంA చూతpను; వ ¤ల; ననుభVంA
చూడమ" TEను Tx హృదయ మ  ెపంట-"; అPే అయ
వరÍపKయత` మPQను. 2 నవ వ 9:ఱÃ xనవ"య , సంష మ ేత
కల;గ నే!య"య TEవంట-". 3 Tx మనసుq ఇంకను జj®నమ
అనుస#Sంచుచుండ%ా ఆాశమ I\ంద xమ బKదుక;ాలమంతయ
మనుషpల; ఏ!ేZి ¤ల; అనుభVంతp# చూడవలsన" తలA, Tx
ేహమ ను xKÔరసమ ేత సంషపరచుందున"య , మJ ¨ßనత±క
సంగJ అంతయ గ\¨©ంతpన"య Tx మనసుqలk TEను ãచన ేZింట-".
4 TEను %tపu పనుల; ేయబనుంట-", Txరక; ఇండ6 కట-C ంచు ంట-",
xKmటల; Txట-ంచుంట-". 5 Txరక; టలను శృం%ారవనమ లను
9EPంచు" 9ాట-లk సకలVధమ లsౖన ఫలవృmమ లను Txట-ంAJ". 6
వృmమ ల TxరFమళ6 క; రFారFట?r TEను ెరFవల; తKV ంచు ంట-". 7
ప"9ా#S" ప" కెN లను సంాంచుంట-"; Tx Pంట పట-C న xసుల;
Txక;ం(f#S; PQరషలమ నందు Txక; మ ందుం(fన 9ారంద#SకంటM ఎక;వ%ా
పసుల మందల;ను %tఱÃ ¤కల మందల;ను బహÑ V¯ాNరమ %ా
సంాంచుంట-". 8 Txరక; TEను 9:ం(f బం%ార మ లను, #ాàల;
సంాంచు సంపదను, ఆ య ేశ మ లలk ొరFక; సంపతp
N ను కcరFdంట-";
TEను %ాయ క;లను %ాయక;#ాండKను మనుషp>చûPంచు సంపదలను

సంాంచు" బహÑమం ఉపపతp`లను ఉంచు ంట-". 9 Txక; మ ందు
PQరషలమ నందున` 9ారంద#S కంటMను TEను ఘనుడT:ౖ అవృz TUంJ";
Tx జj®నమ నను` V(fA లదు. 10 Tx కను`ల; ఆhంAన 9ాట-లk ే"" అV
చూడక;ండ TEను అభంతరమ ేయలదు; మ#Sయ Tx హృదయమ Tx
పనుల"`ట-"బట-C సం Ìింప%ా సంషకరనేయ అనుభVంచక;ండ
TEను Tx హృదయమ ను "రËం¥ంపలదు. ఇే Tx పనుల"`ట- వలన Txక;
ొ#SIన ´µగమ . 11 అపడ TEను ేZిన పనుల"`య , 9ాట-ర?r TEను ప(fన
పKయసమంతయ TEను "x"ంA V9EAంప%ా అవ"`య వరÍనV%ాను
ఒకడ %ా>I పKయసప(fనటBC%ాను అగ ప(ెను, సూరF" I\ంద
లభకరనేయ లనటBC Txక; కనబ(ెను. 12 #ాà తరF9ాత #ాబ¢వ 9ాడ,
ఇవరక; జ#S%Sన x" Vషయమ సPతమ ఏ! ేయ T° అను", TEను
జj®నమ ను 9:ఱÃ తనమ ను మJ¨ßనతను ప#S>ంచు ట?r పనుంట-". 13
అంతట *కట-కంటM 9:ల;గ ఎంత పKãజనకర¹ బ z ¨ßనతకంటM జj®నమ
అంత పKã జనకరమ" TEను ె>Zింట-". 14 జj®"I కను`ల; తలలk
నున`V, బ z ¨ßనుడ *కట-యందు నడచుచుTx`డ; అPనను అంద#SI"
ఒకటä గJ సంభVంచున" TEను గ\¨©ంAJ". 15 ావన బ z ¨ßను"I
సంభVంచునటä6 Txక;ను సంభVంచును గనుక TEను అ¥క జj®నమ ఏల
సంాంAJన" Tx హృదయమందనుంట-". ఇయ వరÍ¤. 16
బ z ¨ßనులను గ#SdనటB
6 %ాTE జj®నులను గ#Sdయ జj®పకమ ఎన`ట-I"
య ంచబడదు; #ాబ¢వ న మ లలk 9ారందరFను మరFవబ(fన9ా#?r
య ందురF; జj®నుల; మృJTUందు Vధట-Cో బ z ¨ßనుల; మృJTUందు

Vధమట-C ే. 17 ఇ చూడ%ా సూరF" I\ంద జరFగ న Txక; వసనమ
పట-C ంెను అంతయ వరÍమ %ాను ఒకడ %ా>?r పKయసప(fనటBC%ాను
కనబ(ెను గనుక బKదుక;ట Tx కసహమPQను. 18 సూరF" I\ంద TEను
పKయసప(f ేZిన పనుల"`ట-" Tx తరF9ాత వచుd9ా"I TEను
V(fA12టCవలsన" ె>Zి " TEను 9ాట-యందు అసహప(fJ". 19 9ాడ
జj®నమ గల9ా(ై య ండT° బ z ¨ßను(ై య ండT° అ ఎవ "I ె>య ను?
అPే సూరF" I\ంద TEను పKయస ప(f జj®నమ ేత సంాంచున` Tx
కషC ఫలమంతట- ]దను 9ాడ అ¥ా#SPQ య ండను; ఇయ ను వరÍ¤. 20
ావన సూరF" I\ంద TEను ప(fన పKయస మంతట- Vషయ TEను ఆశ
V(fAన 9ాడT:ౖJ". 21 ఒకడ జj®నమ ను ె>Vను య INను
పKయసప(f ఏో ఒక ప" ేయ ను; అPే x"రక; పKయస పడ" 9ా"I
అతడ x"" ¯ా సÍ ~మ %ా ఇAd9Eయ వలZి వచుdను; ఇయ వరÍమ ను
%tపu ెడగ T:ౖ య న`. 22 సూరF" I\ంద నరF"I తటZిÍ ంచు పKయస
మంతట- ేతను, 9ాడ తల12టC B ారమ ల"`ట-ేతను, 9ా"³!
ొరFక;చున`? 23 9ా" నమ ల"`య శ\మకరమ ల;, 9ా" ాటB
6
వసనకరమ ల;, #ాJKయం ైనను 9ా" మనసుqనక; T:మ4 ొరకదు;
ఇయ వరÍ¤. 24 అన`ానమ ల; పచుdనుటకంటMను, తన కాC#Sè
తమ ేత సుఖపడటకంటMను నరF"I ¤ల;కర నేయ లదు. ఇయ ను
ేవ"వలన కల;గ న" TEను ె>Zి ంట-". 25 ఆయన Z2లవలక
´¢జనమ ేZి సం Ìించుట ఎవ#SI ¯ాధమ ? 26 ఏలయన%ా ైవదృÌిC I
మంA9ాడ%ా నుండ9ా"I ేవడ జj®నమ ను ె>V" ఆనందమ ను

అనుగ\¨©ంచును; అPే ైవదృÌిC I ఇషp
C డగ 9ా" Iచుdట?r పKయసప(f
గ ేయ ప"" ఆయన ాాతp4"I "రÞPంచును. ఇయ వరÍమ %ాను
ఒకడ %ా>?r పKయసప(fనటBC%ాను ఉన`.
పKస ం%S 3
1 పKJx"I సమయమ కలదు. ఆాశమ I\ంద పKJ పKయత`మ నక;
సమయమ కలదు. 2 పటBCటక;, చచుdటక;; TxటBటక; Txటబ(fనx"
12#SI9Eయ టక;, 3 చంపటక; బµగ ేయ టక;; పడ%tటBCటక; కటBCటక;; 4
ఏడdటక; నవ టక;; దుఃüంచుటక; Txటమడటక;; 5 #ాళ6 ను
ార9Eయ టక; #ాళ6 ను క;పu9Eయ టక;; ðగ >ంచుటక; ðగ>ంచుట
మనుటక;; 6 9:దక;టక; %tటBC నుటక;, xచు నుటక; ార9Eయ టక;; 7
Aంపటక; క;టBCటక;; మనమ %ా నుండటక; మటలడటక;; 8 1LK!ంచుటక;
ే Ìించుటక;; య దz మ ేయ టక; సమ¥xనపడటక;. 9 కషC ప(fన9ా#SI
తమ కషC మ వలన వAdన లభ¤!? 10 నరFల; అ´µసమ ందవలsన"
ేవడ 9ా#SI 12ట-Cయ న` కాCనుభవమ ను TEను చూA J". 11
ే"ాలమ నందు అ చక%ా నుండనటB
6 సమసN మ ను ఆయన
"య!ంAయ Tx`డ; ఆయన Wాశ తాల జj®నమ ను నరFల
హృదయమందుంA య Tx`డ%ా" ేవడ ేయ I\యలను ప#Sలన%ా
ె>Zినుటక; అ xలదు. 12 ావన సంషమ %ా నుండటకంటMను తమ
బKదుక;ను సుఖమ %ా 9:ళ6బ చుdట కంటMను, W\ష¡నేయ నరFలక; లద"
TEను ె>Zి ంట-". 13 మ#Sయ పKJ9ాడ అన`ానమ ల; పచుd నుచు

తన కాC#Sèతమ వలన సుఖమనుభVంచుట ేవ (fచుd బహÑమన¤ అ"
ె>Zింట-". 14 ేవడ ేయ పనుల"`య Wాశ తమ ల" TEను
ె>Zింట-"; x" ³య ేరdబడదు x"నుం(f ఏయ ¬యబడదు;
మనుషpల; తనయందు భయభక;Nల; క>%Sయ ండనటB
6 ేవ(fట-C "యమమ
ేZియ Tx`డ. 15 మ ందు జ#S%Sనే ఇపడను జరFగ ను; జరFగబ¢వన
పర మందు జ#S%S నే; జ#S%SPనx"" ేవడ మరల ర1ిuంచును. 16
మ#Sయ లkకమ నందు Vమరî¯ాÍనమ న దు#ా4ర¶ త జరFగ టయ ,
Txయమ ండవలZిన ¯ాÍనమ న దు#ా4ర¶ త జరFగ టయ Txక; కనబ(ెను. 17
పKJ పKయత`మ నక;ను పKJ I\యక;ను త%Sన సమయ మ న`ద"య ,
Jమంతpల క;ను దు#ా4రF¶లక;ను ేవ(ే ¬రFu ¬రFdన"య Tx
హృదయమ లk TEననుంట-". 18 ా%ా xమ మృగమ లవంట-9ార" నరFల;
ె>ZినునటB
6 ను, ేవడ 9ా#S" Vమ#SîంచునటB
6 ను ఈలగ
జరFగ చున`ద" అను ంట-". 19 నరFలక; సంభVంచున Pో అే, మృగ
మ లక; సంభVంచును; 9ా#SI" 9ాట-I" కల;గ గJ ఒకటä; నరFల;
చచుdనటB
6 మృగమ ల;ను చచుdను; సకల yవలక; ఒకటä ాKణమ ;
మృగమ లకంటM నరFల ³!య ఎక;వలదు; సమసN మ ను వరÍమ . 20
సమసN మ ఒక సÍ లమ న³ వను; సమసN మ మంట-లkనుం(f పటMC ను,
సమసN మ మంట-³ J#S%Sవను. 21 నరFల ఆత4 పరమ న ?IవT° లో,
మృగమ ల ాKణమ భ!I %SవT° లో PQవ#SI ె>య ను? 22 ా%ా
తమక; తరF9ాత జరFగ x"" చూచుట?r నరF" J#S%S
ల1ి"వ9ా(ెవడను లకవట TEను చూడ%ా 9ారF తమ I\యలయందు

సంÌించుటకంటM 9ా#SI మ#S ఏ ¤ల;ను లదను సంగJ TEను ె>Zింట-";
ఇే 9ా#S ´µగమ .
పKస ం%S 4
1 1ిమ4ట సూరF"I\ంద జరFగ VVధన అTxయ I\యలను గ #SంA TEను
ãAంAJ". బµ¥ంపబడ 9ారF ఆద#Sంచు క;లక క`ళØ
6 VడచుదురF;
9ా#S" బµధ12టC B9ారF బలవంతpల; గనుక ఆద#Sంచు9ా(ెవడను లకPQను.
2 ాబట-C Pంకను బKదుక;చున`9ా#S కంటM ఇంతక;మ ందు ాలమ ేZిన9ా#³
ధనులను ంట-". 3 ఇంకను పటC " 9ారF సూరF"I\ంద జరFగ అTxయప
పనుల; చూAయ ండ" ¨Áతpవేత ఈ ఉభయ లకంటMను 9ా#³
ధనులనుంట-". 4 మ#Sయ కషC మంతయ TEరFu కc(fన పను ల"`య
నరFలక; #షారణమ ల" Txక; కనబ(ెను; ఇయ వరÍమ %ా TUకడ %ా>"
పటBCనుట?r ేయ పKయత`మ వలsనున`. 5 బ z ¨ßనుడ ేతpల;
మ డచు " తన మంసమ భfంచును. 6 శ\మయ ను %ా> ?rన
యత`మ ల;ను #?ండ ేతpల"ండ నుండటకంటM ఒక ేJ"ండ T:మ4క>%S
య ండట ¤ల;. 7 TETxలkAంప%ా వరÍన మ#S±కట- సూరF" I\ంద
Txక; కనబ(ెను. 8 ఒంట#S%ా నున` ఒకడ కలడ, అత"I జత%ాడ లడ
క;మరFడ లడ సదరFడ లడ; అPనను అతడ ఎడెగక కషC పడను;
అత" కను` ఐశ రమ ేత తృ1ిN ందదు, అతడసుఖమనున TET:రFగక
ఎవ#S"!తN మ కషC పడచుTx`న" అను నడ; ఇయ వరÍనై బహÑ
Aంత క>%Sంచును. 9 ఇదw #S కషC మ ేత ఉభయ లక; మంAఫలమ కల;గ ను

గనుక ఒంట-%ా(ై య ండటకంటM ఇదw రF కc(f య ండట ¤ల;. 10 9ారF
ప(fPనను ఒకడ తన(f9ా"" లవT:తN pను; అPే ఒంట#S%ాడ
ప(fPనPQడల 9ా"I శ\మP కల;గ ను, 9ా" లవT:తN p9ాడ లక
వను. 11 ఇదw రF క>Zి పండ"నPQడల 9ా#SI 9:టC కల;గ ను; ఒంట#S%ా"I
9:టC ఏలగ పటBCను? 12 ఒంట#S యగ TUక"]ద మ#S±కడ ప(fనPQడల
ఇదw రF కc(f 9ా" T:#Sంప గలరF, మడ 1Lటల xKడ త ర%ా ె%Sదు గx?
13 మఢత మ ేత బ z మటలIక ెV±గ¶ ల" మ స> #ాàకంటM
áద9ా(ైన జj®నవంతpడగ Aన` 9ా(ే W\ష¡ pడ. 14 అట-C 9ాడ తన ేశమందు
áద9ాడ%ా పట-C నను పటµCÌLకమ TUందుటక; ెర¯ాలలkనుం(f
బయల;9:ళ6 Øను. 15 సూరF"I\ంద సంచ#Sంచు సyవ లందరF గJంAన
#ాàనక; బదుల;%ా #ాజ?ౖన ఆ Aన` 9ా" పmమ న నుందుర" TEను
ె>Zింట-". 16 అత" ఆ¥పతమ I\ం జనులక; లsకP లదు, అPనను
తరF9ాత #ాబ¢వ9ారF "యందు ఇషC పడరF. "జమ %ా ఇయ వరÍ¤,
ఒకడ %ా>?r పKయసప(fనటäC .
పKస ం%S 5
1 వ ేవ" మంరమ నక; వనపడ  పKవరN న జjగ\తN%ా
చూచునుమ ; బ z ¨ßనుల; అ#Suంచు నటB
6 %ా బ> అ#SuంచుటకంటM స]1ింA
ఆలIంచుట W\ష¡మ ; 9ారF ె>యకP దు#ా4ర¶ ప పనుల; ేయ దురF. 2
వ ేవ" స"`¥" అTxలkచన%ా పల;క;టక;  హృదయమ ను
త రపడ"యక  T°ట-" ాచు మ 4; ేవడ ఆాశమందుTx`డ వ

భ!]ద ఉTx`వ, ావన  మటల; w %ా ఉండవలsను. 3 V¯ాNరన
ప"ాటBలవలన స ప`మ పటBCను, 12క; మటల; పల;క;9ాడ
బ z ¨ßనుడగ ను. 4 వ ేవ"I nÖక;బ(f ేZి"నPQడల x""
ె>6ంచుటక; ఆలసమ ేయక;మ ;బ z ¨ßనులయందు ఆయన IషCమ లదు.
5 వ nÖక;"నx" ె>6ంచుమ , వ nÖక;" ె>6ంపక;ండటకంటM
nÖక;న క;ండటP ¤ల;. 6  ేహమ ను hmక; లkపరచు నంత ప" 
T°ట-వలన జరFగ"యక;మ ; అ ర ాటBేత జ#S%?న" దూత PQదుట
ెపuక;మ ;  మటలవలన ేవ"I Åపమ పట-C ంA 9Eల  కషC మ ను
వరÍపరచుT:దవ? 7 అ¥కన స ప`మ ల;ను మట ల;ను
"పKãజనమ ల;; మటBCక; వ ేవ"యందు భయభక;Nల;
క>%Sయ ండమ . 8 ఒక #ాజమందు áదలను బµ¥ంచుటయ , ధర4మ ను
Txయమ ను బలxరమ ేత ]రFటయ క; కన బ(fనPQడల x"I
ఆశdరపడక;మ ; అ¥ారమ TUంన9ా#S]ద మ#S ఎక;వ అ¥ారమ
TUంన9ా రFTx`రF; మ#Sయ మ#S ఎక;9:ౖన అ¥ారమ TUంన 9ాడ 9ా#SI
12ౖ%ా నుTx`డ. 9 ఏ ేశమ లk #ాà భ!Vషయ శ\దz పచుdనుT° ఆ
ేశమ నక; సర Vషయమ లయందు ¤ల; కల;గ ను. 10 దKవమ
న1Lfంచు9ాడ దKవమ ేత తృ1ిN TUందడ, ధనసమృz న1Lfంచు9ాడ
x"ేత తృ1ిN TUందడ; ఇయ వరÍ¤. 11 ఆZిN PQక;9:ౖన PQడల x"
భfంచు9ారFను ఎక;వ అగ దురF; కను`లర చూచుటP%ాక ఆZిN పరF"I
తన ఆZిN వల" పKãజన ¤!? 12 కషC yవల; w %ా J"నను ఎక;వ%ా
J"నను సుఖ"దK TUందుదురF; అPే ఐశ రవంతpలక; తమ ధనసమృÍ ేత

"దKపటC దు. 13 సూరF" I\ంద మనసుqనక; ఆయసకరనొకట- జరFగ ట
TEను చూAJ". అేదన%ా ఆZిN గల9ాడ తన ఆZిN " xA12టC B" తనక;
Txశనమ ె1ిuంచు నును. 14 అPే ఆ ఆZిN దురదృషC మ వలన నhంA
వను; అతడ పతpKల;గల9ా(ైనను అత"ేJలk ఏ!య లకవను. 15
9ాడ ఏ పKారమ %ా త>6 గర»మ నుం(f వెdT° ఆ పKారమ %ాTE xను వAd
నటä6 గంబ#S%ాTE మరల వను, xను పKయస ప(f ేZి"నx"లk
ఏైనను ేతపటBC"డ; 16 అతడ వAdన పKారమ %ాTE మరల వను;
%ా>I పKయసప(f సంాంAనx"వలన 9ా"I లభ¤!? 17 ఇయ
మనసుqనక; ఆయసకరనే, తన నమ ల"`య అతడ *కట-లk
´¢జనమ ేయ ను, అత"I 9ాక;లమ ను, #గమ ను, అసహమ ను
కల;గ ను. 18 మ#Sయ Åరద%Sన%ాను చూడ మ చdటPQన%ాను Txక;
కనబ(fన ఏదన%ా, ేవడ తనక; "య!ంAన ఆయ ాల
నమ ల"`య ఒకడ అన`ానమ ల; పచుdనుచు తన
కాC#Sèతమంతట-వలన ³మమ %ా బKదుక;చుండటP, ఇP 9ా"I ´µగమ .
19 మ#Sయ ేవడ ఒక"I ధన¥xనసమృz ఇAd x" యందు తన ´µగమ
అనుభVంచుటక;ను, అన`ానమ ల; పచుdనుటక;ను, తన కాC#Sèతమందు
సంÌించుటక;ను ల; కల;గజ³ZినPQడల అత"I ఆ ZిÍ J ేవ"
ఆ#ా దమ వలన క>%Sనదను నవలsను. 20 అట-C 9ా"I ేవడ
హృదయనందమ దయేZియ Tx`డ గనుక అతడ తన ఆయ ాల
నమ లను జj®పకమ ేZినడ.

పKస ం%S 6
1 సూరF" I\ంద దురవసÍ ±కట- Txక; కనబ(ెను, అ మనుషpలక; బహÑ
VWషమ %ా కల;గ చున` 2 ఏమన%ా, ేవడ ఒక"I ధన¥xన సమృz "
ఘనతను అనుగ\¨©ంచును. అత(ే¤! Å#Sనను అ అత"I
తక;వాక;ండను; అPనను x" ననుభVంచుటక; ేవడ 9ా"I శIN
ననుగ\¨©ంపడ, అనుడ x" ననుభVంచును; ఇ వరÍ మ %ాను %tపu
దురవసÍ %ాను కనబడచున`. 3 ఒకడ నూరFమం 1ిల6లను క"
º#ా య ష4ంతp(ై Aరాలమ yVంAనను, అతడ సుఖను భవమ
T:రFగకయ త%Sన #§J" సమ¥ ేయబడకయ నుం(fనPQడల 9ా" గJకంటM
ప(fPన 1ిండమ ±క గJ ¤ల" TEననునుచుTx`ను 4 అ
ల!(f వAd *కట-లk"I వను, x" 1LరF *కట-ేత కమ4బ(ెను. 5 అ
సూరF" చూAన ాదు, ఏ సంగJయ x"I ె>యదు, అత" గJకంటM x"
గJ T:మ4గల. 6 అట-C 9ాడ #?ండ9Eల సంవతqరమ ల; బKIయ ¤ల;
ానకయ న` PQడల 9ా"గJ అంే; అందరFను ఒక సÍ లమ న³ 9:ళ6 ØదురF
గx. 7 మనుషpల పKయసమంతయ 9ా#S T°ట-³ గx; అPనను 9ా#S
మనసుq సంతpÌిC TUందదు. 8 బ z ¨ßనులకంటM జj®నుల VWష¤!?
సyవలPQదుట బKదుకTE#Sdన áద9ా#SI క>%Sన VWష¤!? 9 మనసుq
అ(fయశల; క>%S JరFగ లడటకన` ఎదుట నున`x"" అనుభVంచుట
¤ల;; ఇయ వరÍ¤, %ా>?r పKయసప(fనటäC . 10 మ ందుం(fన
బహÑాలమ I\ందTE ె>యబ(ెను; ఆయ మనుషpల; ఎట-C 9ారగ దు# అ

"రÞయ మPQను; తమకంటM బలవంతp(ైన9ా" 9ారF 9ాజ?మడజjలరF. 11
పల;కబ(fన మటలలk "రరÍకన మటల; xల ఉండను; 9ాట-వలన
నరFల³! లభమ ? 12 డవలs తమ నమ ల"`య వరÍమ %ా
గడపను మనుషpల బKదుక;నందు ఏ 9ా#SI ³మకరనొ యవ#SI
ె>య ను? 9ారF Pన తరF9ాత ఏ! సంభ VంచుT° 9ా#S ఎవరF
ెపuగలరF?
పKస ం%S 7
1 సుగంధైలమ కంటM మంA 1LరF ¤ల;; ఒక" జన4 నమ కంటM మరణన¤
¤ల;. 2 Vందు జరFగ చున` Pంట-I వటకంటM పKల1ించుచున`9ా#S
Pంట-I వట ¤ల;; ఏలయన%ా మరణమ అంద#SI"వచుdను గనుక
బKదుక;9ారF x"" మనసుqన 12టC BదురF. 3 నవ టకంటM దుఃఖపడట ¤ల;;
ఏలయన%ా üన`న మ ఖమ హృదయమ ను గ ణపరచును. 4 జj®నుల
మనసుq పKల1ించు9ా#S Pంట-]దనుండను; అPే బ z ¨ßనుల తలంప
సంÌించు9ా#S మధనుండను. 5 బ z ¨ßనుల ాటల; VనుటకంటM జj®నుల
గw ంప Vనుట ¤ల;. 6 ఏలయన%ా బµనI\ంద Aటపటయను Aతpక;ల మంట
ఎట-C ో బ z ¨ßనుల నవ అట-C ే; ఇయ వరÍమ . 7 అTxయమ
ేయ టవలన జj®నుల; తమ బ z " Åల;వదురF; లంచమ
పచుdనుటేత మనసుq ెడను. 8 ా#ారంభమ కంటM ా#ాంతమ ¤ల;;
అహంారమ గల9ా"కంటM Wాంతమ గల9ాడ W\ష¡ pడ 9 ఆతKప(f Åపపడవదుw;
బ z ¨ßనుల అంత #SంKయమ లందు Åపమ సుఖ"9ాసమ ేయ ను. 10 ఈ

నమ లకంటM మ నుపట- నమ ల; ఏల ³మకరమ ల; అ" యడగవదుw; ఈ
పKశ`9Eయ ట జj®నయ కN మ ాదు 11 జj®నమ ¯ా సÍ ~మంత య పãగమ ;
సూరF" I\ంద బKదుక;9ా#SI అ లభకరమ . 12 జj®నమ ఆశ\ యసuదమ ,
దKవమ ఆశ\యసuదమ ; అPే జj®నమ x" ంన 9ా#S ాKణమ ను
రfంచును; ఇే జj®నమ వలన కల;గ లభమ . 13 ేవ" I\యలను
¥x"ంచుమ ; ఆయన వంకర%ా ేZినx"" ఎవడ చకపరచును? 14
సుఖనమ నందు సుఖమ %ా ఉండమ , ఆపw నమ నందు ãAంచుమ ;
xమ చ"Pన తరF9ాత జరFగ x"" నరFల; ె>Zినక;ండనటB
6
ేవడ సుఖదుఃఖమ లను జతపరAయ Tx`డ. 15 Tx వరÍసంxరమ ల
ాలమ లk TEను ట-న"`ట-" చూAJ"; J ననుస#SంA నhంAన
Jమంతpల; కలరF. దు#ా4రF¶లsౖ య ం(fయ A#ాయ వలsౖన దుషp
C ల;ను
కలరF. 16 అ¥కమ %ా Jమంతpడ9:ౖ య ండక;మ ; అ¥క మ %ా
జj®"Vాక;మ ; "ను` 9Eల Txశనమ ేZి ందువ? 17 అ¥కమ %ా
దు#ా4ర¶ ప పనుల; ేయక;మ , బ z ¨ßనమ %ా JరFగవదుw; ాలమ నక;
మ ందు%ా  9Eల చ"దువ? 18 వ º" పటBC"య ండటయ x""
ేPVడవక;ండటయ ¤ల;; ేవ"యందు భయభక;Nల; గల9ాడ
9ాట-న"`ట-" న¯ా%Sంచును. 19 పటC ణమందుండ పమం అ¥ారFలకంటM
జj®నమ గల9ా"I జj®న¤ PQక;9:ౖన ఆ¥xరమ . 20 ాపమ ేయక ¤ల;
ేయ చుండ Jమంతpడ భ!]ద ఒక(ైనను లడ. 21  ప"9ాడ
"ను` శ1ించుట క; Vనబడక;ండనటB
6 ెపడ మటల; లm12టCక;మ . 22
వను అTEకమరFల; ఇతరFలను శ1ింAJవ" ³ ె>Zి య న` గx. 23

ఇ అంతయ జj®నమ ేత TEను Wó¥ంA చూAJ", జj®Tx´µసమ
ేZిందున" TEననుంట-" %ా" అ Txక; దూరమPQను. 24 సతన
దూరమ %ాను బహÑ లkతp%ాను ఉన`, x" ప#Sలన ేయగల9ా(ెవడ 25
V9EAంచుటక;ను ప#SWó¥ంచుటక;ను, జj®Tx´µసమ ేయ ట?r
సంగతpల±క ¨Áతpవలను ె>Zినుట క;ను, భIN¨ßనత బ z ¨ßనత
అ"య బ z ¨ßనత 9:ఱÃ తన మ"య గ\¨©ంచుటక;ను, ర f ేZి" Tx
మనసుq ">1ిJ". 26 మరణమ కంటM ఎక;వ దుఃఖమ క>%Sంచున ఒకటTxక; కనబ(ెను; అ వలల వంట-ై, ఉరFలవంట- మనసుqను బంధకమ లవంటేతpల;ను క>%Sన ZీN ; ేవ" దృÌిC I మంA9ా#?rన9ారF x""
త1ిuంచుందురF %ా" ాాతp4ల; x"వలన పటC బడదురF. 27 సంగతpల
¨Áతpవ ఏన కను%tనుట?r TEను ఆయ ారమ లను తరA చూడ%ా ఇ
Txక; కనబ(ెన" పKసం%ST:ౖన TEను ెప చుTx`ను; అPే TEను తరA
చూAనను Txక; కనబడ " ఒకట- య న`. 28 అేదన%ా 9:Pమం
పరFషp లలk TETUక" చూAJ" %ా" అంతమం ZీN లలk ఒకెను చూడలదు.
29 ఇ ±కట-మతKమ TEను కను %tంట-", ఏమన%ా ేవడ నరFలను
యxరÍవంతpలను%ా పట-C ంెను %ా" 9ారF VVధన తంతKమ ల; క>uంచు
" య Tx`రF.
పKస ం%S 8
1 జj®నుల సమ లsౖన9ా#?వరF? జరFగ 9ాట- ´µవమ ను ఎ#S%Sన9ా#?వరF?
మనుషpల జj®నమ 9ా#S మ ఖమ నక; ేజసుq "చుdను, x"వలన 9ా#S

¹టBతనమ మరd బడను. 2 వ ేవ"I ఒటBC12టC Bంట-వ" జj®పకమ
ేZి" #ాàల కటC డక; లkబడమ" TEను ెప చుTx`ను. 3 #ాàల
సమ ఖమ నుం(f అTxలkచన%ా 9:ళ6క;మ ; 9ారF xమ Å#Sనెల6
T:ర9EరFdదురF గనుక దుారమ లk ాల;పచుdనక;మ . 4 #ాàల ఆజ®
అ¥ారమ గల, వ ేయ ప" ఏమ" #ాà ెపuగల 9ా(ెవడ? 5
ధర4మ Txచ#Sంచు9ా#SI ×(ే!య సంభVంపదు; సమయమ వచుdన"య
Txయమ జరFగ న"య జj®నుల; మనసుqన ె>ZిందురF. 6 పKJ సంగ
J" Vమ#Sîంచు సమయమ ను ఏరu(fయ న`; ల"PQడల
మనుషpల;ేయ ×డ బహÑ ´µరమగ ను. 7 సంభVంప బ¢వన నరFలక;
ె>యదు; అ ఏలగ సంభVంచుT° 9ా#SI ె>యజ³య 9ా#?వరF? 8 %ా>
Vసరక;ండ ేయ టక; %ా>]ద ఎవ#SI" అ¥ారమ లదు; మరణనమ
ఎవ#SI" వశమ ాదు. ఈ య దz మందు Vడదల ొర కదు; ౌషC ~మ x"
ననుస#Sంచు9ా#S" త1ిuంపదు. 9 సూరF" I\ంద జరFగ పKJ ప""గ#Sd TEను
మనZిqAd ãచన ేయ చుండ%ా ఇదంతయ Txక; ె>Z2ను. మ#Sయ
ఒకడ మ#S±క"12ౖన అ¥ా#SPQ తనక; }" ెచుdనుట కలదు. 10
మ#Sయ దుషp
C ల; క\మమ %ా ాJ12టCబ(f VWా\ంJ TUందుటయ , Txయమ %ా
నడచున`9ారF ప#Sదz సÍ లమ నక; దూరమ %ా "బ(f
పటC ణసుÍలవలన మరFవ బ(fయ ండటయ TEను చూAJ"; ఇయ వరÍ¤. 11
దుI\యక; త%Sన hm ఘÖమ %ా కల;గకవటచూA మనుషpల;
భయమ V(fA హృదయపర కమ %ా దుI\యల; ేయ దురF. 12
ాాతp4ల; నూరF మరFల; దుారమ ేZి º#ాయ ష4ంతpలsౖనను

ేవ"యందు భయభక;Nల; క>%S ఆయన స"`¥I భయపడ9ారF ³మ మ %ా
నుందుర"య , 13 భIN¨ßనుల; ేవ" స"`¥" భయ పడరF గనుక 9ా#SI
³మమ కల;గద"య , 9ారF డ వంట- º#ాయ వను
ందకవదుర"య TET:రFగ దును. 14 వరÍన మ#S±కటసూరF"I\ంద జరFగ చున`, అేమన%ా భIN¨ßనులక; జ#S%SనటB
6 %ా
Jమంతp లలk ంద#SI జరFగ చున`; Jమంతpలక; జ#S%SనటB
6 %ా
భIN¨ßనులలk ంద#SI జరFగ చున`; ఇయ ను వరÍ¤ అ" TEననుంట-".
15 అన`ానమ ల; పచుd" సం ÌించుటకంటM మనుషpలక;
లభకరనొకట-య లదు గనుక TEను సంషమ ను గ(fJ"; బKI
కషC పడ వలsన" ేవడ 9ా#SI "య!ంAన ాలమంతయ ఇP 9ా#SI
డ%ానున`. 16 జj®Tx´µసమ ేయ టక;ను 9ా#ాతpKల; కను`ల;
"దKానక;ండ మను షpల; జ#S%Sంచు 9ాారమ లను చూచుటక;ను Tx
మనసుq TEను "ల;ప%ా 17 ేవడ జ#S%Sంచునదంతయ TEను కను%tంట-";
మ#Sయ సూరF" I\ంద జరFగ I\యల; మనుషpల; కను%tనలర"య ,
కను%tనవలsన" మనుషpల; ఎంత పKయJ`ంAనను 9ారF కను%tనుట
లద"య , x" ె>Zినవలsన" జj®నుల; పను "నను 9ా#?rన
కను%tనజjలర"య TEను ె>Zి ంట-".
పKస ం%S 9
1 Jమంతpల;ను జj®నుల;ను 9ా#S I\యల;ను ేవ" వశమను సంగJ",
ZL`హమ ేయ టPQనను ే Ìించు టPQనను మనుషpల వశమ న లదను

సంగJ", అ యంతయ 9ా#Sవలన ాదను సంగJ" ప#SN%ా ప#Sలన
ేయ ట?r Tx మనసుq ">1ి "x"ంప బనుంట-". 2 సంభVంచునV
అ"`య అంద#SI" ఏక#§J%ాTE సంభ Vంచును; Jమంతpలక;ను
దుషp
C లక;ను, మంA9ా#SI" పVతpKలక;ను అపVతpKలక;ను
బల;ల#Suంచు9ా#SI" బల;ల న#Suంప" 9ా#SI" గJ±కటä;
మంA9ా#S³లగ నT° ాాతp4లక;ను ఆలగ నTE తటZిÍ ంచును; ఒటBC
12టC Bను 9ా#S³లగ నT° ఒటBCక; భయపడ9ా#SI" ఆలగ నTE జరFగ ను. 3
అంద#SI" ఒకటä గJ సంభVంచును, సూరF"I\ంద జరFగ 9ాట"`ట-లk ఇ
బహÑ దుఃఖ కరమ , మ#Sయ నరFల హృదయమ ెడతనమ 
"ం(fయ న`, 9ారF బKదుక;ాలమంతయ 9ా#S హృదయమందు
9:ఱÃ తనమ ండను, తరF9ాత 9ారF మృతpల ±దw క; వదురF ఇయ ను
దుఃఖకరమ . 4 బKI య ండ9ా#S క>Zి >Zియ న`9ా#SI ఆశ కలదు;
చAdన Zింహమ కంటM బKIయ న` క;క ¤ల; గx. 5 బKI య ండ9ారF
xమ చతp
N ర" ఎరFగ దురF. అPే చAdన9ారF ఏ!య ఎరFగరF; 9ా#S1LరF
మరFవబ(f య న`, 9ా#SIక ఏ లభమ ను కల;గదు. 6 9ా#Sక 1LK!ంపరF,
పగ12టC BనరF, అసూయపడరF, సూరF" I\ంద జరFగ 9ాట-లk ే"యందును
9ా#SIక T:పuట-I" వంతp లదు. 7 వ P సంషమ %ా  అన`మ
Jనుమ , ఉల6సప మనసుq  xKÔరసమ xKగ మ ; ఇ వర³ ేవడ 
I\యలను అం%§క#Sంెను. 8 ఎల6 పడ ెల6" వసN మ ల; ధ#Sంచునుమ , 
తలక; నూT: తక;వేయక;మ . 9 ేవడ క; దయేZిన వరÍన 
ఆయ ాలమంతయ వ 1LK!ంచు  ´µర సుüంచుమ ,  వరÍన

ఆయ ాలమంతయ సుüం చుమ , ఈ బKదుక;నందు వ కషC ప(f ేZి"న
x" యంతట-I అే క; కల;గ ´µగమ . 10 ేయ టక;  ేJI వAdన P
ప"T:ౖనను  శINలkపమ లక;ండ ేయ మ ; వ వ ాxళమ నందు
ప"PQనను ఉాయనను ె>VPQనను జj®ననను లదు. 11 మ#Sయ
TEను ఆలkAంప%ా సూరF"I\ంద జరFగ చున` Txక; ె>యబ(ెను.
వ(fగల9ారF పరFగ లk %?ల;వరF; బలమ గల9ారF య దz మ నందు Vజయ
nందరF; జj®నమ గల9ా#SI అన`మ ొరకదు; బ z మంతpలగ ట వలన
ఐశ రమ కల;గదు; ె>Vగల9ా#SI అనుగ\హమ ొరకదు; ఇVయ"`య
అదృషC వశమ ేతTE ాలవశమ ేతTE అంద#SI కల;గ చున`V. 12
తమాలమ ఎపడ వచుdT° నరFలsరFగరF; ేపల; బµధకరన వలయందు
Aక;బడనటB
6 , 1ిటCల; వలలk పటBCబడనటB
6 , అభ ాలమ న హాతp
N %ా
తమక; ేటB కల;గ నపడ 9ారFను Aక;పడదురF. 13 మ#Sయ TEను
జరFగ º"" చూA P జj®నమ" తలంAJ", P Tx దృÌిC I %tపu%ా
కనబ(ెను. 14 ఏమన%ా ఒక Aన` పటC ణమ ం(ెను, x"యందు w మం
ాపరమ ం(f#S; x"]I %tపu#ాà వAd x" మ టC (f9EZి x"PQదుట
%tపu బ రFàల; కట-C ంెను; 15 అPే అందులk జj®నమ గల ±క
áద9ాడం(f తన జj®నమ ేత ఆ పటC ణమ ను రfంెను, అPనను ఎవరFను
ఆ áద9ా"" జj®పకమ ంచునలదు. 16 ా%ా TE"ట6 ను ంట-"-బలమ కంటM
జj®నమ W\ష¡¤%ా" áద9ా#S జj®నమ తృణ÷క#Sంపబడను, 9ా#S మటల;
ఎవరFను లmమ ేయరF. 17 బ z ¨ßనులలk ఏల;9ా" ³కలకంటM ల6%ా
Vనబ(fన జj®నుల మటల; W\ష¡మ ల;. 18 య xz య ధమ లకంటM జj®నమ

W\ష¡మ ; ఒక ాాతp4డ అTEకన మంA పనులను ెరFపను.
పKస ం%S 10
1 బ ా 9ా" ైలమ లk చAdన PÀగల; పడట ేత అ ెడ9ాసన
టBCను; ంెమ బ z ¨ßనత xKసులk ఉంAనPQడల జj®నమ ను ఘనతను
ేల %tటBCను. 2 జj®"±క హృదయమ అత" క;(fేJ"
ఆ(fంచును,బ z ¨ßను" హృదయమ అత" ఎడమ ేJ" ఆ(fంచును. 3
బ z ¨ßనుడ తన పKవరN ననుగ#Sd అ¥ైర ప(fxను బ z ¨ßనుడ" అంద#SI
ె>యజ³య ను. 4 ఏల;9ాడ ]ద Åపప(fనPQడల  ఉోగమ నుం(f
వ ¾ల%Sక;మ ; ఓరFu %tపu ోKహారమ ల; జరFగక;ండ ేయ ను. 5
రాటBన అ¥పJ ేత జరFగ దుారnకట- TEను చూAJ" 6 ఏమన%ా
బ z ¨ßనుల; %tపu ఉోగమ లలk ఉంచబడటయ ఘనుల; I\ంద
కcరFdండటయ 7 ప"9ారF గ ఱÃ మ ల ]ద కcరFdండటయ అ¥పతpల;
ZLవక;లవలs TEలను నడచుటయ Txకగప(ెను. 8 %tP తKవ 9ాడ x"లk
పడను; కంె టBC9ా"" ామ కరFచును. 9 #ాళØ
6 ొ#6 Sంచు9ాడ 9ాట-ేత
%ాయమ TUందును; ెట6 B నరFక;9ాడ x"వలన అాయమ ెచుdనును.
10 ఇనుప ఆయ ధమ nదుw%ా ఉన`పడ x"" పదును ేయ"PQడల
ప"లk ఎక;వ బలమ V"ã%Sంప వలsను; అPే ారZిzI జj®న¤
పK¥xనమ . 11 మంతKప కటBCలక ామ క#SAనPQడల మంతK%ా"ేత ఏ!య
ాదు. 12 జj®ను"T°ట-మటల; ఇంప%ా ఉన`V, అPే బ z ¨ßను" T°రF
9ా"TE !ం%S9Eయ ను. 13 9ా" T°ట-మటల ాKరంభమ బ z ¨ßనత, 9ా" పల;

క;ల మ %Sంప 9:ఱÃ తనమ . 14 కల;గబ¢వన ఏో మను షpల; ఎరFగక
య ం(fనను బ z ¨ßనుల; V¯ాNరమ %ా మటలడదురF; నరFడ చ"Pన
తరF9ాత ఏ! జరF గ T° PQవరF ె>యజ³తpరF? 15 ఊ#SI వ Kవ
PQరFగ"9ా#?r బ z ¨ßనుల; తమ పKయసేత ఆయస పడదురF. 16 ేశమ,
xసుడ క; #ాజ?ౖ య ండ టయ , ఉదయమ నTE ´¢జనమ నక;
కcరFdండ9ారF క; అ¥పతpలsౖ య ండటయ క; అభమ . 17 ేశమ, 
#ాà %tపuPంట- 9ా(ైయ ండటయ  అ¥పతpల; మతp
N లగ టక; ాక
బలమ TUందుట?r అనుకcల సమయ మ న ´¢జనమ నక; కcరFdండ9ా#?r
య ండటక; క; భమ . 18 ¯మ#Sతనమ ేత ఇంట-కప గబ(fవను,
ేతpల బదz కమ ేత ఇల;
6 క;#Sయ ను. 19 నవ లటల; పట-C ంచుట?r 9ారF
Vందుేయ దురF, xKÔరసానమ 9ా#S ాKణమ నక; సంషకరమ ; దKవమ
అ"`ట-I అకరక; వచుdను. 20  మనసుqనంైనను #ాàను శ1ింపవదుw, 
పడక గలkT:ౖనను ఐశ రవంతpలను శ1ింపవదుw; ఏలయన%ా ఆాశప{ల;
సమxరమ "వను, #?కల;గల సంగJ ెల;పను.
పKస ం%S 11
1  ఆ}రమ ను ళ6 ]ద 9Eయ మ ,xల నమ ... లsౖన తరF9ాత అ క;
కనబడను. 2 ఏడగ #SI" ఎనమండ గ #SI" ´µగమ పంA12టC Bమ ,
భ!]ద ఏ! ×డ జరFగ T° 9:రFగవ. 3 ¤ఘమ ల; వరªమ  "ం(f
య ండ%ా అV భ!]ద x" య ను; మÖను దfణమ %ా ప(fనను
ఉతN రమ %ా ప(fనను అ ప(fన bటTE య ండను. 4 %ా>" గ రFతp

పటBC9ాడ VతN డ, ¤ఘమ లను క"12టC B9ాడ Åయడ. 5 చూల> గరË
éమందు ఎమ కల; ఏ#§J%ా ఎదుగ న క; ె>యదు, %ా> P Kవను
వచుdT° 9:రFగవ, ఆలగ TE సమసN మ ను జ#S%Sంచు ేవ" I\యలను
9:రFగవ. 6 ఉదయమందు VతN నమ ను Vతp
N మ , అసN మయమందును 
ేP 9:నుక Jయక Vతp
N మ , అ ఫ>ంచుT° P ఫ>ంచుT° లక #?ండను
స#Sసమనమ %ా ఎదుగ T°  9:రFగవ. 7 9:ల;గ మT°హరన, సూరF"
చూచుట కను`ల Iంప%ా నున`. 8 ఒకడ xల సంవతqరమ ల;
బKIనPQడల *కట-గల నమ ల; అTEకమ ల; వచుdన" PQ#S%Sయ ం(f
xను బKదుక;నమ ల"`య సంష మ %ా ఉండవలsను, #ాబ¢వనదంతయ
వరÍమ . 9 ¸°వను(x,  ¸°వనమందు సంషపడమ ,  ¸°వనాలమందు 
హృదయమ సంతpÌిC %ా ఉండ "మ 4,  Å#Sకపనను  దృÌిC ±క
PషC మ పనను పKవ#SNంపమ ; అPే ట"`ట- "బట-C ేవడ "ను`
¬రFuలk"I ెచుdన" జj®పక మ ంచునుమ ; 10 లతవయసుqను
న(fాKయమ ను గJంAవనV గనుక హృదయమ లkనుం(f 9ాక;లమ ను
¾ల%Sంచునుమ ,  ేహమ ను ెరFపx" ¾ల%Sంచునుమ .
పKస ం%S 12
1 దు#Swనమ ల; #ాకమ ంేఇపడ ట-యందు Txక; సంషమ లద" వ
ెప సంవతqరమ ల; #ాకమ ంే, 2 ేజసుqనక;ను సూర చందK
నmతKమ లక;ను *కట- కమ4కమ ంే, 9ాన 9:>Zిన తరF9ాత ¤ఘమ ల;
మరల #ాకమ ంే,  బµలనమ లంే  సృÌిC కరN ను స4రణక;

ెచుdనుమ . 3 ఆ నమ న ఇంట- ావ>9ారF వణక; దురF బ>షp
¡ ల;
వంగ దురF, VసరF9ారF w మం యగ టేత ప" x>ంచుందురF,
Iట-×లలkగ ండ చూచు9ారF ానలకయ ందురF. 4 JరFగట-#ాళ6 ధ "
త%S¶వను, ¥ తల;పల; మయబడను, 1ిటC±క కcతక; ఒకడ
లచును; సం%§తమ ను ేయ ZీN ల;, Txదమ ేయ 9ారందరFను "శdబw మ %ా
ఉంచబడదురF. 5 ఎతp
N bటBలక; భయపడదురF. మర¶ మ లయందు
భయంకరనV కనబడను, బµదమ వృmమ పవ ల; పయ ను, !డత
బరFవ%ా ఉండను, బ డi బ డసర ాయ పగ ల;ను, ఏలయన%ా ఒకడ తన
"తన ఉ"IపటBCనక; వచుTx`డ. 9ా" "!తN మ పKల 1ించు9ారF
ధులలk JరFగ దురF. 6 9:ం(f xKడ V(f వను, బం%ారF %ST:`
ప%S>వను, ¥xర±దw క;ండ ప%S>వను, బµV±దw చక\మ ప(fవను.
7 మన`P న 9:నుకట-వలsTE మరల భ!I ేరFను, ఆత4 x" దయేZిన
ేవ" ±దw క; మరల వను. 8 సమసN మ వరÍ మ" పKసం%S ెపచుTx`డ
సమసN మ వ రÍమ . 9 పKసం%S జj®"PQ య ం(ెను అతడ జనులక; జj®నమ
బ¢¥ంెను; అతడ ఆలkAంA సంగతpల; ప#S>ంA అTEక ¯ాతలను
అనుక\మపరెను. 10 పKసం%S Pం12ౖన మటల; ెపటక; పనుT:ను,
సతమ నుగ#Sdన మటల; యxరÍ´µవమ  9ాKయ టక; పనుT:ను. 11
జj®నుల; ెప మటల; మ ల;Åలలవలsను చక%ా కcరdబ(f ëగ%tటC బ(fన
¤క;లవలsను ఉన`V; అV ఒక ాప#Sవలన అం%§క#Sంపబ(fనటBCన`V. 12
ఇయ %ాక Tx క;మరF(x, ¨©పేశమ ల; Vనుమ ; పసN క మ ల;
అ¥కమ %ా రAంపబడను, x"I అంతమ లదు; V¯ాNరమ %ా Vx´µసమ

ేయ ట ేహమ నక; ఆయసకరమ . 13 ఇదంతయ V"న తరF9ాత ే>న
ఫ>xరÍ!ే; ేవ"యందు భయభక;Nల; క>%Sయ ం(f ఆయన కటC డల
ననుస#SంA నడచుచుండవలsను, మనవÅట-I ఇP V¥. 14 గఢన పKJ
యంశమ నుగ#Sd ేవడ Vమరîేయ నపడ ఆయన పKJI\యను అ
మంAే %ా" ెడiే %ా", ¬రFuలk"I ెచుdను.
పరమ%§త మ 1
1 ¯లa¹ను రAంAన పరమ%§తమ . 2 T°ట-మ దుwల అతడ నను`
మ దుw12టC Bనును %ాక  1LKమ xKÔరసమ కన` మధురమ . 3 వ
పZిను ప#Sమళైలమ సు9ాసనగల  1LరF యబ(fన
ప#Sమళైలమ  సమనమ కనకల; "ను` 1LK!ంచుదురF. 4 నను`
ఆక#Sªంచుమ ¤మ ±దw క; పరF%?JN వెdదమ #ాà తన
అంతఃపరమ లk"I నను` ేరFdT:ను "ను`బట-C ¤మ సంÌింA
ఉతq¨©ంెదమ xKÔరసమ కన`  1LKమను ఎక;వ%ా స4#Sంె దమ
యxరÍన మనసుq 9ారF "ను` 1LK!ంచు చుTx`రF. 5 PQరషలమ
క;మ#?Nల#ా, TEను నల6 "xనT:ౖనను ¯êందరవంతp#ాలను ³xరF9ా#S
గ (xరమ లవలsను ¯లa¹ను నగరF ెరలవలsను TEను ¯êందరవంతp#ాలను
6 నల6 "xనన" నను` Aన` చూపల; చూడక;(f. TEను ఎండ త%S>నxనను
Tx సదరFల; Tx]ద Å1ింA నను` xKmటక; ావ>కెN %ా నుంA#S
అPే Tx ¯ంత టను TEను ాయకJ". 7 Tx ాKణ 1ిKయ (x,  మందను
9:చdట ¤పదు9Ù మ¥xహ`మ న T:చdట డక; 9ాట-" ల;దు9Ù Tx

ెపమ మ సుక;9EZి"నxనT:ౖ  జతాండ6 మందల±దw
TET:ందుక;ండవలsను? 8 Tx#§మణ÷, సుంద#§, అ క; ె>యకPQTx?
మందల యడగ జjడలనుబట-C వ మ 4 మందాపరFల గ (xరమ ల±దw
 ¤క1ిల6లను ¤పమ . 9 Tx 1ిKయ #ాల, ఫ#±క రxశ మ ల "ను`
లsdదను. 10 ఆభరణమ లేత  ెIళØ
6 ను }రమ లేత  కంఠమ ను
Wóల;
6 చున`V. 11 9:ం(f పవ ల;గల బం%ారF సరమ ల; ¤మ క;
ేPంతpమ 12 #ాà Vందుక; కcరFdం(fయ ండ%ా Tx ప#Sమళైలప
సు9ాసన 9ా1ింెను. 13 Tx 1ిKయ డ Tx #tమ 4ననుండ %పరసమంత
సు9ాసనగల9ాడ 14 Txక; Tx 1ిKయ డ ఏT:¶ º xKÔవనమ లk" కరuరప
పగ తp
N ల సమనుడ. 15 Tx 1ిKయ #ాల, వ సుంద#SV వ సుంద#SV 
కను`ల; గ వ కండ6. 16 Tx 1ిKయ (x, వ సుందరFడవ అJమT°హరFడవ
మన శయన¯ాÍనమ పచd"bటB 17 మన మంరమ ల దూలమ ల; ేవxరF
మÖనుల; మన 9ాసమ ల; సరళప మÖనుల;.
పరమ%§త మ 2
1 TEను ా#ను లమ లk పయ పషuమ వంట- xనను లkయలలk పటBC
పద4మ వంట-xనను. 2 బల;రకZి ెట6లk వ>6 పద4మ కనబడనటB
6 ZీN లలk
Tx 1ిKయ #ాల; కనబడచున`. 3 అడV వృmమ లలk జలw రF వృmట6 Bన`ో
పరFషpలలk Tx 1ిKయ డ అటB
6 Tx`డ ఆనందభ#SతT:ౖ TEనత" డను
కcరFdంట-" అత" ఫలమ Tx హ క; మధురమ . 4 అతడ నను`
VందుWాలక; డ"PQను Tx]ద 1LKమను ధ జమ %ా ఎెN ను. 5

1LKమJశయమ ేత TEను మ#Sûల;
6 చుTx`ను xKmపండ6 యడల; 12ట-C నను`
బలపరచు(f జలw రF పండ6 12ట-C నTx`ద#Sంచు(f 6 అత" PQడమెP Tx
తలI\ందనున` క;(fేత అతడ నను` ð%S>ంచుచుTx`డ. 7 PQరషలమ
క;మ#?Nల#ా, లమ లk" PఱుÃలనుబట-C య లళ6నుబట-C య ]ేత
పKమణమ ేPంచు" 1LKమక; ఇషC మగ వరక; ]రF లపకయ
కలతపరచకయ నుండడ" !మ 4ను బJమల;నుచుTx`ను. 8
ఆలIంచు(f; Tx 1ిKయ " స రమ Vనబడచున` ఇ% అతడ
వచుdచుTx`డ గంతpల;9Eయ చు ండల]దను ఎగZిxటBచు టCల]దను
అతడ వచుdచుTx`డ. 9 Tx 1ిKయ డ ఇఱÃ వలs నుTx`డ ల(f1ిల6వలs
నుTx`డ అ% మన %డక; 9:>%ా నతడ "ల;చుచుTx`డ Iట-×గ ండ
చూచుచుTx`డ Iట-×కంతగ ండ ¾ం%S చూచుచుTx`డ 10 ఇపడ Tx
1ిKయ డ Tx మటలడ చుTx`డ 11 Tx 1ిKయ #ాల, సుందరవ¬, లsమ 4
రమ 4 చ>ాలమ గ(fAPQను వరªాలమ ¬#SPQను వరª!క #ాదు. 12
ేశమంతట పవ ల; పZియ న`V 1ిటCల; Åలహలమ ేయ ాలమ
వెdను ావర స రమ మన ేశమ లk Vనబడచున`. 13
అం¸రపాయల; పక మగ చున`V xKmెట6 B పతపట-C సు9ాసన
"చుdచున`V Tx 1ిKయ #ాల, సుందరవ¬, లsమ 4 రమ 4 14 బండసందులలk
ఎగ రF Tx ావరమ, 1LటBáటల Txశ\Pంచు Tx ావరమ,  స రమ
మధురమ  మ ఖమ మT°హరమ  మ ఖమ Txక; కనబడ"మ 4 
స రమ Txక; Vనబడ"మ 4. 15 మన xKmటల; పతపట-C య న`V
xKmటలను ెరFప నకలను పటBCను(f స}యమ ేZి గ ంటనకలను

పటBCను(f. 16 Tx 1ిKయ డ Tx 9ాడ TEను అత"xనను పద4మ ల;న`bట
అతడ మందను ¤పచుTx`డ 17 చల6 "%ా> చువరక; డల;
లకవవరక; ఇఱÃ వలsను ల(f1ిల6వలsను ండబµటల]ద త రప(f రమ 4.
పరమ%§త మ 3
1 #ాJK9Eళ పరFం(fయ ం(f TEను Tx ాKణ1ిKయ " 9:దIJ" 9:దIనను అతడ
కనబడక య ం(ెను. 2 TE"ప(ే లెదను పటC ణమ 9:ంబ(fP 9:దక;దును
సంతధులలkను #ాజధులలkను JరFగ దును Tx ాKణ1ిKయ " 9:దక;దును
అ" TEననుంట-". TEను 9:దIనను అతడ కనబడలదు. 3 పటC ణమ నందు
సంచ#Sంచు ావ>9ారF Tx?దురF పడ%ా ]రF Tx ాKణ1ిKయ " చూAJ#ా? అ"
TEన(f%S J" 4 TEను 9ా#S" V(fA ంెమ దూరమ %ా Tx ాKణ1ిKయ డ
Tx?దురFప(ెను వద>12టCక TEనత" పటBCంట-" Tx త>6 Pంట-కత" డ"
వAdJ" నను` క"నx" యరలk"I డ" వAdJ". 5 PQరషలమ
క;మ#?Nల#ా, లమ లk" PఱుÃలనుబట-C య లళ6నుబట-C య ]ేత
పKమణమ ేPంచు" లచుటక; 1LKమక; ఇషC మగ వరక; ]రF లపకయ
కలతపరచకయ నుండడ" TEను !మ 4ను బJమల;నుచుTx`ను. 6
ధూమ సN ంభమ లవలs అరణమర¶ మ %ా వచుd ఇ ఏ!? %పరసమ ను
¯ాంబµKణÝను వరN క;లమ 4 VVధ న సుగంధ చూరÞమ లను
ప#SమÈంచుచు వచుd ఇ ఏ!? 7 ఇ% ¯లa¹ను పల6 I వచుdచున`
అరFవమం &రFల; x"I ప#S9ారమ 9ారF ఇWా\PÚయ లలk
ప#ాక\మWాల;ల; 9ారందరFను ఖడ¶ ¥xరFల; య దz రFల; 8 #ాJK భయమ ేత

9ారF ఖడ¶ మ ధ#SంA వచుd చుTx`రF. 9 లsబµT°ను మÖను మంచnకట¯లa¹ను#ాà తనక; ేPంచు" య Tx`డ. 10 x" సN ంభమ ల;
9:ం(fమయమ ల; x" ాదమ ల; స రÞమయమ ల; x" తNల;
ధూమÖవరÞవసN మ  ేయబ(ెను 1LKమను సూAంచు VAతKన క;టBCప"
PQరషలమ క;మ#?Nల; x" లkప>´µగమ నలంక #SంA#S. 11 Zీãను
క;మ#?Nల#ా, 9Eంేయ (f I#§టమ ధ#SంAన ¯లa¹ను#ాàను చూడ(f
V9ాహనమ న అత" త>6 అత"I 12ట-Cన I#§టమ చూడ(f ఆ నమ
అత"I బహÑ సంషకరమ .
పరమ%§త మ 4
1 Tx 1ిKయ #ాల, వ సుంద#SV వ సుంద#SV  మ సుక;గ ండ  కను`ల;
గ వ కను`లవలs కనబడ చున`V  తల9:ండKకల; %Sలదు పర తమ ]
¤కల మందను >య న`V. 2  పల;వరFస కెN ర9Eయబ(fనVయ
కడగబ(f అప(ే 12ౖI వAdనVయ T:ౖ జoడజoడ 1ిల6ల; క>%S ఒకx"T:ౖన
%tటBCనక సుఖమ %ానున` %tఱÃ ల కదుపలను >య న`. 3 
12దవల; ఎరFపనూల;ను >య న`V.  T°రF సుందరమ 
మ సుక;గ ండ  కణతల; VAdన x(fమ ఫలమ వలs నగపడచున`V. 4
జయసూచకమ ల నుంచుట?r xదు కట-C ంAన %పరమ ను 9EP
(xల;ల;ను, &రFల కవచమ ల"`య ను 9EKలడ ఆ %పరమ ను 
కంధరమ సమనమ . 5  PరF క;చమ ల; ఒక ంక1ిల6లP xమరలk
¤య కవలను >య న`V. 6 ఎండ చల6#S డల; జ#S%Sవవరక; %పరస

పర తమ లక; ¯ాంబµKణÝ పర తమ లక; TEను 9:ళ6 Øదును. 7 Tx 1ిKయ #ాల,
వ అ¥కసుంద#SV యందు కళంక¤!య లదు. 8 ాKణ4శ #§, లsబµT°ను
V(fA Txకcడ రమ 4 లsబµT°ను V(fA Tx కcడ రమ 4 అమనపర తప
hఖరమ నుం(f WøరF ¨¼#4నుల hఖరమ నుం(f Zింహ9ాఘÖమ ల;ండ
గ హల;గల ండల12ౖనుం(f వ I\ంI చూెదవ. 9 Tx సద#§, ాKణ4శ #§,
వ Tx హృదయమ ను వశపరచుంట-V ఒక చూప Tx హృదయమ ను
వశపరచుంట-V.  }రమ లలk ఒకx"ేత నను` వశపరచుంట-V. 10
సద#§, ాKణ4శ #§,  1LKమ ఎంత మధురమ ! xKÔరసమ కన`  1LKమ ఎంత
సంషకరమ వ పZిను ప#Sమళ ైలమ ల 9ాసన సకల
గంధవర¶ మ లకన` సంషకరమ . 11 ాKణ4శ #§,  12దవల;
ే"యలaల;క;చున` టBCన`V  హ I\ంద మధుöరమ ల; కలవ 
వసN మ ల సు9ాసన లsబµT°ను సు9ాసనవలs నున`. 12 Tx సద#S Tx
ాKణ4శ #S మయబ(fన ఉxనమ మత9Eయబ(fన జలకcపమ . 13 
Aగ రFల; x(fమవనమ Vంైన W\ష¡ ఫలవృmమ ల; కరuరవృmమ ల;
జటµమంZి వృmమ ల; 14 జటµమంZియ క;ంక;మయ "మ4గ(fi య
లవంగపటC య VVధన ప#Sమళైల వృmమ ల; %పరసమ ను అగరF
వృmమ ల; TxTxVధ W\ష¡ ప#SమళదKవమ ల;. 15 Tx సద#§, Tx ాKణ4శ #§,
వ ఉxనజలశయమ పK9ాహజలకcపమ లsబµT°ను పర తపK9ాహమ . 16
ఉతN ర9ాయ వ, ఏెంచుమ దfణ9ాయ వ, 9Eంేయ మ Tx
ఉxనవనమ ]ద VసరF(f x" ప#Sమళమ ల; 9ా1ింపజ³య (f Tx
1ిKయ డ తన ఉxనవనమ నక; 9Eంేయ ను %ాక తనIషCన ఫలమ ల

నతడ భ ంచును%ాక.
పరమ%§త మ 5
1 Tx సద#§, ాKణ4శ #§, Tx ఉxనవనమ నక; TEను ఏెంAJ" Tx
జటµమంZి" Tx గంధవర¶ మ లను కcరFdను చుTx`ను ేT:య ేT:పటBCను
భ ంచుచుTx`ను öరస¨©తxKÔరసమ ానమ ేయ చుTx`ను. Tx
సఖుల#ా, భ ంచు(f లsసq%ా ానమ ేయ (f ZL`¨©తpల#ా, ానమ
ేయ (f. 2 TEను "KంAJTE %ా" Tx మనసుq ¤ల;" య న` Tx
సద#§, Tx 1ిKయ #ాల, Tx ావరమ, "షళంక;#ాల, ఆలంIపమ Tx
తల మంచుక; త(fZిన Tx 9:ండKకల; #ాJK క;#Sయ Aనుక;లక; త(fZినV.
Txక; తల;ప¬య మనుచు Tx1ిKయ డ 9ాI> తటBC చుTx`డ. 3 TEను
వసN మ ¬Zి9EZిJ" TEను మరల x" ధ#SంపTEల? Tx ాదమ ల;
కడగ ంట-" TEను మరల 9ాట-" మ #SIేయTEల? 4 తల;పసందులk Tx
1ిKయ డ ెPయ ంచ%ా Tx అంతరంగమ అత"PQడల జj>%tT:ను. 5 Tx
1ిKయ "I తల;ప ¬య లAJ" Tx ేతpలనుం(fయ Tx 9EKళ6నుం(fయ
జటµమంZి గ(fయల]ద సKVంెను 6 Tx 1ిKయ "I TEను తల;ప
¬య నంతలk అతడ 9:È6PQను అత"మట VనుటTE Tx ాKణమ
¯మ4Zిల6 sను TEనత" 9:దIనను అతడ కనబడకPQను TEను 1ి>Aనను
అతడ పల;కలదు. 7 పటC ణమ లk JరFగ ావ>9ారF Tx ?దురFప(f నను`
ట-C %ాయపరA#S ాKారమ ] ావ>9ారF Tx 12ౖవసN మ ను ొం%S>ంA#S. 8
PQరషలమ క;మ#?Nల#ా, Tx 1ిKయ డ ]క; కనబ(fనPQడల

1LKమJశయమ ేత  1ిKయ #ాల; మ#Sûలs6న" ]రత"I ె>యజ³య నటB
6
TEను ]ేత పKమణమ ేPంచుందును. 9 ZీN లలk అ¥క సుంద#Sవగ xTx,
9EరF 1ిKయ "కన`  1ిKయ " VWష¤!? వ మేత పKమణమ
ేPంచునుటక; 9EరF 1ిKయ "కన`  1ిKయ " VWష¤!? 10 Tx 1ిKయ డ
ధవళవరFÞడ రత`వరFÞడ ప9Eలమం పరFషpలలk అత" గ #SNంపవచుdను 11
అత" hరసుq అపరంవంట- అత" తల9:ండKకల; ాకపmమ లవలs కృషÞ వరÞ
మ ల; అV TUక;ల; TUక;ల;%ా కనబడచున`V. 12 అత" TEతKమ ల;
నº¬రమ లందుండ గ వ లవలs కనబడచున`V అV ాల
కడగబ(fనటBCన`V అV చక%ా xAన రత`మ లవలs ఉన`V. 13 అత"
ెIళØ
6 ప#Sమళ పషu¯ాÍనమ ల; సుగంధవృmమ లేత Wóల;
6 ఉన`త
భ´µగ మ ల; అత" 12దవల; పద4మ లవంట-V దKవరపక జటµమంZివలs
అV ప#SమÈంచును. 14 అత" కరమ ల; x#§ªషp రత`భÌితన
స రÞ%ళమ వలs ఉన`V అత" ాయమ లరత`ఖAతన VAతKమగ
6 ¤>!బం%ారF మట6 యందు
దంతపప"%ా కనబడచున`. 15 అత" ాళØ
">1ిన చల;వ#ాJ సN ంభమ లవలs ఉన`V. అత" 9:ౖఖ#S లsబµT°ను
పర తతpలమ అ ేవxరF వృmమ లంత పKZిదzమ 16 అత" T°రF
అJమధురమ . అతడ అJాంmణ÷య డ PQరషలమ కcమ#?Nల#ా, ఇత(ే
Tx 1ిKయ డ ఇత(ే Tx ZL`¨©తpడ.
పరమ%§త మ 6
1 ZీN లలk అ¥క సుంద#Sవగ xTx,  1ిKయ డ ఎక(fI PQను?

అత(ేక;నక; J#S%?ను? 2 ఉxనవనమ నందు ¤పటక;ను పద4మ లను
ఏరFనుటక;ను. Tx 1ిKయ డ తన ఉxనవనమ నక; PQను ప#Sమళ
పషu¯ాÍనమ నక; PQను. 3 TEను పద4మ లలk ¤పచున` Tx
1ిKయ "xనను అతడను Tx9ాడ. 4 Tx స, వ J#ాqపటC ణమ వలs
సుందరన xనవ. PQరషలమంత ¯êందరవంతp#ాలవ టM?మ ల T:JNన
Z2ౖనమ వలs భయమ పట-C ంచు xనవ 5  కనుదృÌిC Tx]ద ఉంచక;మ
అ నను` వశపరచునును  తల9:ండKకల; %Sలదు పర తమ ]
¤కలమందను >య న`V. 6  పల;వరFస కెN ర 9Eయబ(fనVయ
కడగబ(f యప(ే 12ౖI వAdనVయ T:ౖ జoడజoడ 1ిల6ల; క>%S ఒకx"T:ౖన
%tటBC నక సుఖమ %ానున` %tఱÃ ల కదుపలను >య న`V. 7 
మ సుక;గ ండ  కణతల; VAdన x(fమ ఫలమ వలs అగపడచున`V. 8
అరFవమం #ాణ ల;ను ఎనుబమం ఉపపతp` ల;ను లsకక; !ంAన
కనకల;ను కలరF. 9 Tx ావరమ Tx "షళంక;#ాల; ఒకే ఆ తన త>6 I
ఒకే క;మ#?N కన`త>6 I మ దుw ëడi ZీN ల; x" చూA ధను#ాలందురF
#ాణ ల;ను ఉపపతp`ల;ను x" గడదురF. 10 సం¥x#ాగమ చూపటBCచు
చందKëంబమంత అందమ గలై సూరF" అంత స చûమ ను కళల;నుగలై
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స!్మÈత xKÔరసమ ను Tx x(fమఫలరసమ ను TEను IతN pను. 3 అత"
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పKమణమ ేPంచుందును. 5 తన 1ిKయ "]ద ఆను" అరణమర¶ మ న
వచుdన ఎవె? జలw రFవృmమ I\ంద TEను "ను` ల1ిJ" అచdట  త>6 I
వలన పKసవ9Eదన క>%?ను "ను` క"న త>6 PచdటTE పKసవ9Eదన ప(ెను. 6
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Txమmరమ %ా నను`ంచుమ . 7 అ%ాధసమ దK జలమ 1LKమను ఆరuజjలదు
నº పK9ాహమ ల; x" మ ంA9Eయజjలవ 1LKమ?r ±కడ తన ¯ా సÍ ~మంత
ఇAdనను Jర¯ారమ  అతడ KZి9Eయబడను. 8 మక Aన` ెల6 sల;
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అత"దృÌిC I TEను ³మమ TUందద%SనxనT:ౖJ". 11 బయల; }¹నునందు
¯ాలa¹ను క xKÔవనమ కలదు అతడ x"" ాపలIెdను x"
ఫలమ లక; వచుdబ(f%ా ఒకడ 9EP రాPల; ేవలsను. 12 Tx
xKÔవనమ Tx వశమ న ఉన` ¯లa¹నూ, ఆ 9EP రాPల; ³
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10 ¯ొమ Txయ¥పతpల#ా, PQ9ామట ఆల Iంచు(f. %tnఱాÃ
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¬రdరF, Vధవ #ాండK 9ాజ?మ Vx#SంచరF. 24 ావన పKభ వను
ఇWా\Pల;±క బ>షp
¡ డను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా
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]ద 12ట-C Ôరమ 9EZి  మషp
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Vస#Sèంచు9ారF లయమగ దురF. 29 ]రF ఇచûPంAన
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ఆరFu9ా(ెవడను లక 9ారFను 9ా#S ప"య బÐJN %ా ా>వను.
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"య!ంెదను 9ారF బµలేషCల;ేZి జనులను ఏలsదరF. 5 పKజలలk
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6 x"
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వ#Sªంపవలద" ¤ఘమ లక; ఆజ® "ెdదను. 7 ఇWా\Pల; వంశమ
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హ#Sªంచు9ారFను ప(fవదురF. 15 అల;uల; అణగొKక బడదురF ఘనుల;
త%S¶ంపబడదురF గ#S షp
¡ ల చూప తగ¶ ను 16 Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ాP ¬రFu ¬#Sd మ¨©మపరచబడను ప#Sదుz(ైన ేవడ
J"బట-C తను` ప#Sదz పరచు నును. 17 అ ¤తáడ%ా నుండను
%tఱÃ 1ిల6ల; అచdట ¤య ను గ#S ంAన9ా#S áడ భ!" Vేయ లsౖన
ాపరFల; అనుభVంతpరF. 18 భIN¨ßనతయను xKళ6  ోషమ ను లగ ను
9ా#SI శ\మ. బం(f¹క;లేత ాపమ ను లగ ను9ా#SI శ\మ 9ారF
ఇట6 నునుచుTx`రF 19 ఆయనను త రపడ"మ 4 ¤మ ఆయన ారమ ను
చూచునటB
6 ఆయనను x"" 9:ంటTE ేయ"మ 4 ఇWా\Pల;±క
ప#Sదz ేవ" ఆలkచన మక; ె>యబడనటB
6 అ మ PQదుట
కనబడ"మ 4 20 ×డ ¤ల"య ¤ల; ×డ"య ెప" *కట9:ల;గ"య 9:ల;గ *కట"య ఎంచును 9ా#SI శ\మ. ేదు ¬1ి అ"య
¬1ి ేద"య ఎంచును9ా#SI శ\మ. 21 తమ దృÌిC I xమ జj®నుల"య
తమ PQ"`కలk xమ బ z మంతpల"య తలంచు ను9ా#SI శ\మ. 22
xKÔరసమ xKగ టలk పKఖJTUంన 9ా#SI" మదమ కల;పటలk
ెగ వగల9ా#SI" శ\మ. 23 9ారF లంచమ పచుd" దుషp
C డ Jమంతpడ"
¬రFu ¬రFdదురF Jమంతpల J" దు#§`J%ా కనబడేయ దురF. 24
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా±క ధర4 WాసN మ ను "ర6 m12టC BదురF
ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవ" 9ాక;ను తృణ÷క #SంచుదురF. ాబట-C
అ%S`జj ల యాల;ను ా>d9Eయ నటB
6 ఎం(fన గ(fi మంటలk
భస4మగ నటB
6 9ా#S 9EరF క;È6 వను 9ా#S పవ ధూÈవలs 12ౖI

ఎ%S#Sవను. 25 x""బట-C PQ9ా Åపమ ఆయన పKజల]ద
మండచున`. ఆయన 9ా#S]I తన బµహÑవ xA 9ా#S" టC %ా
పర తమ ల; వణక;చున`V. ధులమధను 9ా#S కæïబరమ ల; 12ంటవలs ప(f
య న`V. ఇంత%ా జ#S%Sనను ఆయన Åపమ చల6రలదు ఆయన బµహÑవ
ఇంకను xపబ(fయ న`. 26 ఆయన దూరమ %ానున` జనమ లను
1ిల;చుటక; ధ జమ T:తN pను భమంతమ నుం(f 9ా#S" ర1ిuంచుటక; ఈల
%tటBCను అ% 9ారF త రప(f 9Eగమ %ా వచుdచుTx`రF. 27 9ా#Sలk
అలZిన9ా(ైనను ¾ట-Kల6 ;9ా(ైనను లడ. 9ా#Sలk ఎవడను "దKడ క;నుకడ
9ా#S న(fకటBC V(fదు 9ా#S ాదరmల9ారF ె%Sదు. 28 9ా#S బµణమ ల;
9ా(fగలV 9ా#S Vండ6 "`య ఎక; 12టCబ(fయ న`V 9ా#S గ ఱÃ మ ల (ెకల;
ెక;మ I#ాళ6  సమన మ ల; 9ా#S రథచక\మ ల; సు(f%ా> J#S%SనటB
6
JరFగ ను 29 ఆడZింహమ గ#SèంAనటB
6 9ారF గ#SèంచుదురF దమZింహమ
గ#SèంAనటB
6 గరèనేయ చు 9Eటను పటBC" అడi ¤!య లక;ండ x""
ఎతp
N " వదురF V(f1ింపగల9ా(ెవడను ఉండడ. 30 9ారF ఆ నమ న
సమ దKషవలs జనమ ]ద గరèనేయ దురF ఒకడ భ!9:ౖప చూడ%ా
అంధారమ ను బµధయ కనబడను అంతట ఆ ేశమ ] 9:ల;గ
¤ఘమ లేత *కట- యగ ను.
PQష య గ\ంథమ 6
1 #ాజ?ౖన ఉè య మృJTUంన సంవతqరమ న అతp న`తన
Zిం}సనమందు పKభ వ ఆZీను(ైయ ండ%ా TEను చూAJ"; ఆయన ాP

అంచుల; ే9ాలయమ ను "ండT:ను. 2 ఆయనక; 12ౖ%ా Z2#ా పల;
">Aయ ం(f#S; ఒక#SI ఆ#³Zి #?క ల;ం(ెను. పKJ9ాడ #?ండ #?కల తన
మ ఖ మ ను #?ంట- తన ాళ6 ను కపనుచు #?ంట- ఎగ రF చుం(ెను. 3
9ారFZ2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా, ప#Sదుzడ ప#Sదుzడ
ప#Sదుzడ; సర లkకమ ఆయన మ¨©మ "ం(fయ న` అ" %tపu
స రమ  %ాన పKJ%ానమ ల; ేయ చుం(f#S. 4 9ా#S కంఠస రమ వలన గడప
కమ 4ల పTxదుల; కదల;చు మంరమ ధూమమ ేత "ండ%ా 5 TEను
అã, TEను అపVతKన 12ద వల; గల9ాడను; అపVతKన 12దవల;గల
జనుల మధను "వZించు 9ాడను; TEను నhంAJ"; #ాàను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ాను TEను కను`లర చూAJననుంట-".
6 అపడ ఆ Z2#ాపలలk TUకడ xను బ>1ీఠమ ]దనుం(f ారF ¬Zిన
"పను ేత పటBC" Tx±దw క; ఎ%S#S వAd Tx T°ట-I x" త%S>ంA 7 ఇ 
12దవలక; త%Sలsను గనుక  ాప మ నక; ాKయhdతN మPQను,  ోషమ
¾ల%S PQను అT:ను. 8 అపడTEను ఎవ" పం12దను? మ "!తN మ
ఎవడ వన" పKభ వ Z2లVయ%ా Vంట-". అంతట TEనుAతN %Sంచుమ
TEనుTx`ను నను` పంప మన%ా 9 ఆయనవ P PÀ జనుల
ఇట6 నుమ ]రF "తమ VనుచుందురF %ా" గ\¨©ంపక;ందురF; "తమ
చూచుచుందురF %ా" ె>Zినక;ందురF. 10 9ారF కను`ల చూA, ెవల
V", హృదయమ  గ\¨©ంA, మనసుq మరFd" స సÍ త ందక వనటB
6
ఈ జనుల హృదయమ \వ ేZి 9ా#S ెవల; మంద పరA 9ా#S కను`ల;
మPంచుమ" ె12uను. 11 పKభ 9ా, ఎTx`ళ6 వరక" TEనడగ%ా

ఆయన"9ాసుల; లక పటC ణమ ల;ను, మనుషpల; లక Pండ6ను ాడగ
వరక;ను ేశమ బÐJN %ా áడగ వరక;ను 12 PQ9ా మనుషpలను
దూరమ %ా ¬Zి" Pనందున ేశమ లk "రèనన సÍ లమ ల;
V¯ాNరమగ వరక;ను ఆలగ న జరFగ ను. 13 x"లk పయవ ´µగమ
మతKమ Vడవ బ(fనను అయ ను Txశనమగ ను. Zిందూర మసN I
వృmమ ల; నరకబ(fన తరF9ాత అ !%S>య ండ nదుwవలs నుండను;
అట-C nదుwనుం(f ప#Sదz న Aగ రF పటBCను.
PQష య గ\ంథమ 7
1 యx #ాజ?ౖన ఉè య మనుమడను ãxమ క;మరFడT:ౖన ఆ}à
నమ లలk Zి#Sయ #ాజ?ౖన #?yనును ఇWా\Pల; #ాàను #?మల
క;మరFడT:ౖన 12కహÑను య దz మ ేయవలsన" PQరషలమ ]I
వAd#S %ా" అ 9ా#Sవలన ాకPQను 2 అపడZి#Sయనుల;
ఎâాKP]య లను డ ేZి"ర" xదు వంశసుÍలక; ెల;పబడ%ా, %ా>I
అడV ెట6 B కద>నటB
6 9ా#S హృదయమ ను 9ా#S జనుల హృదయమ ను
కలsను. 3 అపడ PQ9ా PQషయ ఈలగ Z2ల Vెdనుఆ}à
T:దు#tనుటక; వను  క;మరF(ైన Ì2య#ాషబ ను xI#³వ
మర¶ మ న 12ౖ ÅTEట- ాల;వకడక; P అత" ఈలగ ెపమ 4
భదKమ సు], "మ4Èంచుమ ; గ #ాàచున` PÀ #?ండ రకంచు నలక;,
అన%ా #?yనును, Zి#Sయనుల;, #?మల క;మరFడను అను9ా#S Åా%S`I
జ(fయక;మ ,  గ ం(ె అVయ యక;మ . 5 Zి#Sయయ , ఎâాKP మ ను,

#?మల క;మరFడను క; ×డేయవలsన" ఆలkAంచుచు 6 మనమ
యx ేశమ ]I P x" జనులను భయ12ట-C x" ాKారమ లను
పడ%tట-C టµబ¿Pలను 9ా" క;మరF" x"I #ాà%ా "య!ంె దమ రండ"
ెప"#S. 7 అPే పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఆ మట
"ల;వదు, జరF గదు. 8 దమసు Zి#Sయక; #ాజ¥x"; దమసునక;
#?yను#ాà; అరFవయPదు సంవతqరమ ల; ాకమ నుప ఎâాKPమ
జనమ ాక;ండ Txశనమగ ను. 9 ¹Öను ఎâాKPమ నక; #ాజ¥x";
¹Öనునక; #?మల క;మరFడ #ాà; ]రF నమ4క;ం(fనPQడల ZిÍ రపడక
య ందురF. 10 PQ9ా ఇంకను ఆ}àనక; ఈలగ Z2లVెdను 11 
ేవ(ైన PQ9ావలన సూచన నడగ మ . అ ాxళమంత లkైనను స#³
ఊరÍలkకమంత ఎతN Pనను స#³. 12 ఆ}àTEను అడగను PQ9ాను
Wó¥ంప న" ెపu%ా 13 అతడఈలగ ె12uను, xదు వంశసుÍల#ా, Vను(f;
మనుషpలను VZిIంచుట xలదను " Tx ేవ" కcడ VZిIంతp#ా? 14
ాబట-C పKభ వ xTE ±క సూచన ]క; చూపను. ఆలIంచు(f, కనక
గర»వJPQ క;మరF" క" అత"I ఇమ4నుPలను 1LరF 12టC Bను. 15 ×డను
Vస#Sèంచుటక;ను ¤ల;ను ÅరF నుటక;ను అత"I ె>V వచుdనపడ
అతడ 12రFగ , ేT:ను Jనును. 16 ×డను Vస#Sèంచుటక;ను ¤ల;ను ÅరF
నుటక;ను ఆ బµల;"I ె>V#ాక మ నుప "ను` భయ12టC B ఆ Pదw రF
#ాàల ేశమ ాడేయ బడను. 17 PQ9ా  ]I"  జనమ
]I"  1ితరFల క;టBంబప9ా#S ]I" శ\మ నమ లను, ఎâాK Pమ
యxనుం(f ¾ల%Sన నమ nదల;" TEట- వరక; #ా" నమ లను

ర1ిuంచును; ఆయన అష
ª రF #ాàను ]I ర1ిuంచును. 18 ఆ నమ న
ఐగ పN నదుల అంతమందున` జo#§గలను, అష
ª రFేశమ లk" కం#§గలను
PQ9ా ఈల%tట-C 1ిల;చును. 19 అV అ"`య వAd టCల లkయలలkను
బండల సందులలkను మ ండ6 దల"`ట-లkను గ(fi áళ6 "`ట-లkను %S
"ల;చును. 20 ఆ నమ న PQ9ా న (యపKట«సు) అదw #S నుం(f కc>I
వచుd మంగలకJN ేతను, అన%ా అష
ª రF #ాà ేతను తల9:ండKకలను
ాళ6 9:ండKకలను ðరమ ేPంచును, అ గడi మ కcడను %§A9Eయ ను. 21 ఆ
నమ న ఒకడ ఒక Aన` ఆవను #?ండ %tఱÃ లను 12ంచున%ా 22 అV
సమృz %ా ా>Adనందున అతడ 12రFగ Jనును; ఏలయన%ా ఈ ేశమ లk
Vడవ బ(fన 9ారందరFను 12రFగ ేT:లను JందురF. 23 ఆ నమ న 9:P
9:ం(f Txణమ ల Vల;వగల 9:P xKmెట6 Bండ పKJ సÍ లమ న గచdదల;ను
బల; రకZి ెట6 Bను 12రFగ ను. 24 ఈ ేశమంతయ గచd దలను
బల;రకZి ెట6ను "ం(fయ ండను గనుక బµణమ లను Vండ6 ను ేత
పటBC" జనుల; అక (fI వదురF. 25 ారేత తKవ బడచుం(fన ండ
ల"`ట-లkనున` బల;రకZి ెట6 భయమ ేతను గచd దల భయమ ేతను
జనుల; అక(fI రF; అ PQడ6ను ల;టక;ను %tఱÃ ల; ¾Kక;టక;ను ఉప
ãగమగ ను.
PQష య గ\ంథమ 8
1 మ#Sయ PQ9ా వ %tపuపలక ¬Zి" మ¨ÁరF ాలý, } బ$1,
అను మటల; ¯ామన న అmరమ ల x"]ద 9ాKయ మ . 2 Tx

"!తN మ నమ4కన ¯ాmమ పల;క;టక; యజక;(ైన ఊ#Sయను
PQబ¿#?ాయ క;మరF(ైన జ?క#ాను ¯ా{లను%ా 12టMCదన" Tx ెపu%ా 3
TEను పKవIN ±దw క; J"; ఆ గర»వJPQ క;మరF" కన%ా PQ9ా
అత"I మ¨ÁరF ాలý } బ$2 అను 1LరF 12టC Bమ . 4 ఈ బµల;డTxయTx
అమ4 అ" అనTEరక మ నుప అష
ª రF#ాàను అత" 9ారFను దమసు
±క ఐశ రమ ను ¹Öను ోపడ ¯మ 4ను ఎJN " వదురT:ను. 5
మ#Sయ PQ9ా ఇంకను Tx ఈలగ Z2ల Vెdను 6 ఈ జనుల; ల6%ా
ారF ÌిలkహÑ ళØ
6 వదw " ె1ిu #?yనునుబట-C య #?మల క;మరF"బట-C య
సంÌించుచుTx`రF. 7 ా%ా పKభ వ బలన యఫKట«సున V¯ాNర
జలమ లను, అన%ా అష
ª రF #ాàను అత" దండంతట-" 9ా#S]I
ర1ిuంచును; అV x" ాల;వల"`ట-12ౖ%ా ం%S ఒడi ల"`ట-]దను #S6
ారFను. 8 అV యx ేశమ లk"I వAd #S6 పKవ¨©ంచును; అV క;Jకల
లkతగ ను. ఇమ4నుPలc, పf తన #?కల; Vపనపuట-వలs x" #?కల
9ాప కమ  ేశ 9:ౖWాల మంతటను 9ా1ించును. 9 జనుల#ా, #³గ (f ]రF
ఓ(fవదురF; దూరేశసుÍల#ా, ]రందరF ఆలIంచు(f ]రF నడమ
కటBC"నను ఓ(fవదురF నడమ కటBC"నను ఓ(fవదురF. 10 ఆలkచన
ేZి"నను అ వరÍమగ ను మట ప>Iనను అ "ల;వదు. ేవడ
మనుTx`డ. 11 ఈ జనులమర¶ మ న నడవకcడద" PQ9ా బహÑ
బలమ %ా Tx ె1ిuయ Tx`డ; నను` గw ంA PÀ మట Z2లVెdను 12 ఈ
పKజల; బందుకటBC అ" ెపనదంతయ బందుకటBC అనునక;(f 9ారF
భయపడx"I భయపడక;(f x"వలన గ ల; పడక;(f. 13

Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాP ప#Sదుzడను ను(f ]రF
భయపడవలZిన9ాడ ఆయTE, ఆయన Åసర¤ గ ల;పడవలsను
అప(xయన ]క; ప#Sదz సÍ లమ %ా నుండను. 14 అPే ఆయన
ఇWా\Pల;±క #?ండ క;టBంబ మ లక; తగ ల; #ాP%ాను అభంతరమ
క>%Sంచు బండ%ాను ఉండను PQరషలమ "9ాసులక; బ¢ను%ాను
Aక;వల%ాను ఉండను 15 అTEక;ల; 9ాట-I త%S> ¾ట-Kల6 ;చు ప(f ాళØ
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ేతpల; V#S%S Aక;బ(f పటC బడదురF. 16 ఈ పKమణ9ాకమ ను కటBCమ , ఈ
బ¢ధను మ KంA Tx hషpల కపu%Sంపమ . 17 యÅబ వంశమ నక; తన
మ ఖమ ను మరFగ ేZి ను PQ9ాను నమ 4ను TEను ఎదురFచూచు
చుTx`ను ఆయనరక; TEను క"12టC BచుTx`ను. 18 ఇ%, TEనును, PQ9ా
Tx IAdన 1ిల6ల;ను, Zీãను ండ]ద "వZించు Z2ౖనమ ల క¥పJయగ
PQ9ావల" సూచనల;%ాను, మహxరమ ల; %ాను ఇWా\PÚయ ల
మధ ఉTx`మ . 19 9ారF !మ 4ను చూAకరÞ1ిWాAగల9ా#S±దw క;ను
IచIచల(f %tణ గ మంతKà®ల±దw క;ను 9:È6 Vx#Sంచు డ" ెపనపడ
జనుల; తమ ేవ"±దw TE Vx#Sంప వxw? సyవలపmమ %ా చAdన
9ా#S±దw క; 9:ళ6 దగ Tx? 20 ధర4WాసN మ ను పKమణ 9ాకమ ను Vx
#Sంచు(f; ఈ 9ాకపKారమ 9ారF బ¢¥ంచ"PQడల 9ా#SI అరFణ#దయమ
కల;గదు. 21 అట-C 9ారF ఇబËం పడచు ఆక>%t" ేశసంxరమ ేయ దురF.
ఆక> %tనుచు 9ారF Åపప(f తమ #ాà 1Lరను తమ ేవ" 1Lరను Wాపమ ల;
పల;క;చు ]ద చూతpరF; 22 భ! తటBC ే#S చూడ%ా బµధల;ను
అంధారమ ను దుసqహ న 9Eదనయ కల;గ ను; 9ారF

%ా xంధారమ లk"I >9Eయబ(ెదరF.
PQష య గ\ంథమ 9
1 అPనను 9Eదనంన ేశమ ]ద మబ Ë "ల;వ లదు పర ాలమ న
ఆయన జ?బలcను ేశమ ను నâాN> ేశమ ను అవమనపరెను
అంతాలమ న ఆయన సమ దKాKంతమ ను, అన%ా ±#ాwను అదw #S"
అనజనుల గ>లయ పKేశమ ను మ¨©మగలx"%ా ేయ చుTx`డ. 2
*కట-లk నడచు జనుల; %tపu 9:ల;గ ను చూచు చుTx`రF మరణxûయగల
ేశ"9ాసుల]ద 9:ల;గ పKా hంచును. 3 వ జనమ ను
VసN #Sంపజ³య చుTx`వ 9ా#S సంషమ ను వృz పరచుచుTx`వ
Åతాలమ న మనుషpల; సంÌించునటB
6 ోపడ¯మ 4 పంచును9ారF
సంÌించునటB
6 9ారF  స"`¥" సంÌించుచుTx`రF. 4 !xను
నమ న జ#S%SనటB
6 9ా" బరFవ ా(f" వ V#SAయ Tx`వ 9ా" డను
కటBCకఱÃ ను 9ా" ల;9ా" ర(xలను V#SAయ Tx`వ. 5
య దz పసంద(fేయ ãధులంద#S జoళØ
6 ను రకN మ లk ర>ంపబ(fన
వసN మ ల;ను అ%S`లk 9Eయబ(f ద¨©ంపబడను. 6 ఏలయన%ా మనక; hవ
పటMC ను మనక; క;మరFడ అనుగ\¨©ంపబ(ెను ఆయన భ జమ ]ద
#ాజ´µరమ ండను. ఆశdరకరFడ ఆలkచనకరN బలవంతp(ైన ేవడ
"తpడగ తం(fK సమ¥xనకరN యగ అ¥పJ అ" అత"I 1LరF 12టCబడను. 7
ఇ nదల;" !Jలక;ండ x"I వృz య ³మ మ ను కల;గ నటB
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సర ాలమ xదు Zిం}సనమ ను #ాజమ ను "య!ంచును

Txయమ వలనను Jవలనను #ాజమ ను ZిÍ రపరచు టక; అతడ
Zిం}సTxZీను(ై #ాజప#Sాలన ేయ ను. Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
ఆసINక>%S º"" T:ర9EరFdను. 8 పKభ వ యÅబ Vషయ వరN మనమ
పంప%ా అ ఇWా\Pల;వరక; %SవAdయ న`. 9 అ ఎâాKPమ క;ను
¹Öను "9ాసులక;ను పKజల కంద#SI ె>యవలZియ న`. 10
9ారFఇట-కల కట-C న ప(fPQను ెIన #ాళ6  కటBCదమ రం(f; #ాVకఱÞ 
కట-C న నరకబ(ెను, 9ాట-I మరF%ా ేవxరF కఱÃ ను 9Eయ దమ రండ"
అJశయప(f గర మ  ెపనుచుTx`రF. 11 PQ9ా 9ా"]I
#?yనునక; V#ధులsౖన 9ా#S" ¨¼Adంచుచు 9ా" శతpKవలను #³పచుTx`డ. 12
తరFuన Zి#Sయయ పడమట Óి>ÌీN య ల;ను T°రF ెరA ఇWా\Pల;ను
!ం%S9Eయవలsన" య Tx`రF ఈలగ జ#S%Sనను ఆయన Åపమ
చల6రలదు.ఆయన బµహÑవ ఇంకను xపబ(fయ న`. 13 అPనను జనుల;
తమ 4 ట-C న9ా"తటBC JరFగ ట లదు Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాను
9:దకరF. 14 ావన PQ9ా ఇWా\Pల;లkనుం(f తలను కను
xట-కమ4ను #?ల6 ;ను ఒక నమ న ట-C 9Eయ ను. 15 12దwల;ను ఘనుల;ను
తల; కల6 లడ పKవకN ల; క. 16 ఈ జనుల Txయక;ల; Kవ త1ిuంచు9ారF
9ా#S" 9:ంబ(fంచు9ారF 9ా#Sేత !ం%S9Eయబడ దురF. 17 9ారందరFను
భIN¨ßనుల;ను దు#ా4రF¶ల;T:ౖ య Tx`రF పKJ T°రF దు#ా»షలడను ాబట-C
పKభ వ 9ా#S ¸°వనసుÍలను చూA సం Ìింపడ 9ా#Sలk త>దండKల;
ల"9ా#Sయంైనను 9ా#S Vధవ#ాండKయంైనను జj>పడడ. ఈలగ జ#S%Sనను
ఆయన Åపమ చల6రలదు ఆయన బµహÑవ ఇంకను xపబ(fయ న`. 18

భIN¨ßనత అ%S`వలs మండచున` అ గచdదలను బల;రకZి ెట6ను
ా>d అడV దలలk #ాàను అV దటC న గవలs చుటBCనుచు 12ౖI
ఎగయ ను. 19 Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా ఉగ\తవలన ేశమ
ా>PQను. జనుల;ను అ%S`I కటMC లవలs నుTx`రF 9ా#Sలk ఒక"TUకడ
కరFణÝంపడ. 20 క;(fపKకన ఉన`x" పటBCందురF %ా" ఇంకను ఆక>%t"
య ందురF; ఎడమపKకన ఉన`x" భfంచుదురF %ా" ఇంకను తృ1ిN ందక
య ందురF 9ా#Sలk పKJ9ాడ తన బµహÑవను భfంచును 21 మనÌLª
ఎâాKPమ ను ఎâాKPమ మనÌLª ను భfంచును #SదwరF ఏ×భVంA
యx]ద పడదురF. ఈలగ జ#S%Sనను ఆయన Åపమ చల6రలదు ఆయన
బµహÑవ ఇంకను xపబ(fయ న`.
PQష య గ\ంథమ 10
1 Vధవ#ాండK తమక; ోపడ¯మ 4%ా ఉండవలs న"య 2
త>దండKల;ల"9ా#S" ల6 12టC Bనవలsన"య Å#S TxయVమరî
జ#S%Sంపక;ండ ద#SదKులను ¾ల%Sంచు టక;ను Tx పKజలలk" áదల
Txయమ ను త1ిuంచుటక;ను అTxయప Vధులను V¥ంచు9ా#SI"
బµధకరన Wాసనమ లను 9ాKPంచు9ా#SI" శ\మ. 3 దరîననమ న
దూరమ నుం(f వచుd పKళయనమ న ]#³! ేయ దురF?
స}యమ TUందుటక; ఎవ#S±దw క; ా#SవదురF?] ఐశ రమ ను ఎకడ
xచుందురF? 4 9ారF ెరపటC బ(fన9ా#S I\ంద xగ నుచుTx`రF
హతpలsౖన9ా#S I\ంద కcల;చుTx`రF ఈలగ జ#S%Sనను PQ9ా Åపమ

చల6రలదు ఆయన బµహÑవ ఇంకను xపబ(fయ న`. 5 అష
ª #§య లక;
శ\మ 9ారF Tx Åపమ నక; ¯ాధనన దండమ Tx దుడiకఱÃ Tx ఉగ\త
9ా#SేJలk ఉన`. 6 భIN¨ßనులగ జనమ ల]I TEను 9ా#S" పం12దను
ోపడ¯మ 4 ోచునుటక;ను ల6 12టC Bటక;ను ధులను ¾KIంచుటక;ను
Tx ఉగ\తక; ాతpKలగ జనులనుగ#Sd 9ా#S ాజj®1ింెదను. 7 అPే అతడ
ఆలగనునడ అ అత" ఆలkచనాదు; Txశనమ ేయవలsన"య xల
జనమ లను "ర4లమ ేయవలsన"య అత" ఆలkచన. 8
అత(fట6నునుచుTx`డ Tx య¥పతpలందరF మ}#ాàల; ా#ా? 9 కలk`
క#?]షpవలs నుండలx? హమతp అ#ాuదువలs నుండలx? ¹Öను
దమసువలs నుండలx? 10 Vగ\హమ లను పంచు #ాజమ ల; Tx ేJI
AIనV గx? 9ాట- Vగ\హమ ల; PQరషలమ ¹Öనుల Vగ\హమ లకంటM
ఎక;9:ౖనV గx? 11 ¹Öనునక;ను x" Vగ\హమ లక;ను TEను ేZి నటB
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PQరషలమ నక;ను x" Vగ\హమ లక;ను ేయక దుTx అT:ను. 12
ావన Zీãను ండ]దను PQరషలమ ]దను పKభ వ తన
ారమంతయ T:ర9E#Sdన తరF9ాత TEను అష
ª రF#ాà±క
హృదయగర మ వల" ఫలమ నుబట-C య అత" కను`ల అహంారప
చూపలనుబట-C య అత" hfంతpను. 13 అతడTEను V9EI" Tx
బµహÑబలమ ేతను Txబ z ేతను ఆలగ ేZిJ" TEను జనమ ల
స#Sహదుwలను మ#Sd 9ా#S ఖజjTxలను ోచుంట-" మ} బ>షp
¡ డT:ౖ
Zిం}సTxZీనులను KZి9EZిJ" 14 పfగట-లk ఒకడ ెP9EZినటBC
జనమ ల ఆZిN Tx ేత A?ను. ఒకడ Vడవబ(fన గ డ6 ను ఏరFనునపడ

#?కను ఆ(fంచునPQనను T°రF ెరచునPQనను IచIచలడనPQనను
లకవనటB
6 "రభంతరమ %ా TEను సర లkకమ ను ఏరFను చుTx`న"
అనునును. 15 %tడi > తన నరFక;9ా" చూA అJశయపడTx? రంపమ
తన Åయ 9ా"]ద గడనుTx? Åల తT:`తp
N 9ా"" ఆ(fంAనటB
6 ను
దండమ కఱÃ ా"9ా"" ఎJN నటB
6 ను ఉండను గx? 16 పKభ వను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా బ>Zిన అష
ª #§య ల]I
mయ#గమ పంపను 9ా#SI\ంద అ%S`జj లల;గల రVకటMC #ాàను. 17
ఇWా\Pల;±క 9:ల;గ అ%S`య ను అత" ప#Sదz ేవడ
జj లయ నగ ను; అ అష
ª రF±క బల;రకZిెట6క;ను గచd దలక;ను
అంటB" ఒకనమ న 9ాట-" !ం%S9Eయ ను. 18 ఒకడ 9ా¥గ\సN ు(ై
öణÝంAవనటB
6 %ా శ#§ర ాKణమ లకcడ అత" అడVI" అత"
ఫలభ#Sతన లమ లక;ను క>%Sన మ¨©మను అ Txశనమ ేయ ను. 19
అత" అడVెట6 Wషమ ంెమగ ను బµల;డ 9ాట-" లsక 12టCవచుdను. 20
ఆ నమ న ఇWా\Pల; Wషమ ను యÅబ క;టBంëక;లలk
త1ిuంచు"న9ారFను తమ 4ను హతమ ేZిన9ా"" ఇకను ఆశ\Pంపక
సతమ నుబట-C ఇWా\PÚయ ల ప#Sదz ేవ(ైన PQ9ాను "జమ %ా
ఆశ\PంెదరF. 21 Wషమ JరFగ ను, యÅబ Wషమ బలవంతpడగ
ేవ"9:ౖప JరFగ ను. 22  జనులsౖన ఇWా\Pల; సమ దKప ఇసుకవలs ఉం(f
నను x"లk Wష¤ JరFగ ను, సమలTxశనమ "రÞ Pంపబ(ెను. J
పK9ాహమ వలs వచుdను 23 ఏలయన%ా xను "రÞPంAన సమలTxశనమ
పKభ వను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా సర లkకమ న

కల;గజ³య ను. 24 పKభ వను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ Zీãనులk "వZించుచున` Tx జనుల#ా, ఐగ 1ీN య ల;
ేZినటBC అష
ª రF కఱÃ  "ను` ట-C ]ద తన దండమ ఎJN నను 9ా"I
భయపడక;మ . ఇకను w ాలన తరF9ాత Tx Åపమ చల6రFను 25
9ా#S" Txశనమ ేయ టక; Tx ఉగ\త JరFగ ను. 26 ఓ#³బ బండ±దw
!xనును హతమ ేZినటB
6 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా తన
ర(xలను 9ా"]ద ఆ(fంచును. ఆయన దండమ సమ దKమ వరక; వచుdను
ఐగ 1ీN య ల; దండJNనటB
6 ఆయన x" T:తN pను. 27 ఆ నమ న 
భ జమ ]దనుం(f అత" బరFవ ¬Zి 9Eయబడను.  డ]దనుం(f అత"
ా(f ట-C 9Eయబడను వ బ>Zినందున ఆ ా(f VరFగ%tటC బడను. 28
అష
ª #§య ల; ఆయతp]ద పడచుTx`రF !%\ను మర¶ మ %ా
వచుTx`రF !క4షpలk తమ ¯ామ%S\ ఉంచుచుTx`రF 29 9ారF ండసందు
xట- వచుdచుTx`రF #ామ వణక;చున` %?బలk బసేతమ రండ" అను
చుTx`రF ¯êల;%Sబµ "9ాసుల; ా#SవదురF. 30 గÚ6 మ ల#ా, ëగ¶ ర%ా
³కల;9Eయ (f లPా, ఆలIంపమ అయã, అTxతp 31 మే4Tx
జనుల; ా#SవదురF %Sబµ"9ాసుల; ా#SదురF 32 ఈ న¤ దండ
T°బ లk గ ను ఈ న¤ Zీãను క;మ#S పర తమను PQరష లమ
ండ]ద 9ారF తమ ెP ఆ(fంచుదురF 33 చూడ(f పKభ వను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా కరమ %ా మ4లను ెగ%tటC %ా
!I> PQతN pగల ెట6 B నరకబడను ఉన`తనV ప(fవను. 34 ఆయన
అడV దలను ఇనుపకJN  ట-C 9Eయ ను లsబµT°ను బలవంతp(ైన

±క"ేత కc>వను.
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1 PQషªP nదుwనుం(f Aగ రF పటBCను 9ా" 9EరFలనుం(f అంక;రమ ఎ%S
ఫ>ంచును 2 PQ9ా ఆత4 జj®నV9Eకమ లక; ఆ¥xరమగ ఆత4 ఆలkచన
బలమ లక; ఆ¥xరమగ ఆత4 ె>V" PQ9ాPQడల భయభక;Nలను
పట-C ంచు ఆత4 అత"]ద "ల;చును 3 PQ9ా భయమ అత"I ఇం12ౖన
సు9ాసన%ా ఉండను. 4 కంట- చూపనుబట-C అతడ ¬రFu¬రdడ xను
Vనుx""బట-C Vమరîేయడ J"బట-C áదలక; ¬రFu¬రFdను
భ"9ాసులలk ºనులsౖన9ా#SI యxరÍమ %ాVమరî ేయ ను తన 9ాగwండమ
ేత లkకమ ను టBCను తన 12దవల ఊ1ి#Sేత దుషp
C లను చంపను 5 అత"
నడమ నక; Jయ అత" తpంట6 క; సతమ ను న(fకటBC%ా ఉండను. 6
(ేల; %tఱÃ 1ిల6±దw 9ాసమ ేయ ను Aఱుతప> ¤క1ిల6±దw
పండనును దూడయ దమZింహమ ను 12ంచబ(fన Å(ెయ కcడన%ా
బµల;డ 9ాట-" ల;ను. 7 ఆవల; ఎల;గ ల; కc(f ¤య ను 9ాట- 1ిల6ల;
ఒక bటTE పండనును ఎదుw ¤య నటB
6 Zింహమ గ(fi ¤య ను. 8
ాల;క;డచు1ిల6 Txగ ామ పటC ±దw ఆటµ6 డను !(fTxగ పటC ]ద
ాల;V(fAన 1ిల6 తన ెP xచును 9 Tx ప#Sదz పర తమందంతటను ఏ
మృగమ ను }" ేయదు Txశమ ేయదు సమ దKమ జలమ 
"ం(fయ న`టBC లkకమ PQ9ానుగ#Sdన జj®నమ  "ం(f య ండను.
10 ఆ నమ న పKజలక; ధ జమ %ా "ల;చుచుండ PQషªP 9EరF Aగ రFTUదw

జనమ ల; Vxరణ ేయ ను ఆయన Vశ\మసÍ లమ పK´µవమ గలదగ ను. 11
ఆ నమ న WÌించు తన పKజల Wషమ ను అష
ª రFలkనుం(fయ
ఐగ పNలkనుం(fయ పKసులkనుం(fయ కcషpలkనుం(fయ
ఏలమ లkనుం(fయ ÌీTxరFలkనుం(fయ హమతpలk నుం(fయ
సమ దKº పమ లలkనుం(fయ V(f1ింA ర1ిuంచుటక; PQ9ా
#?ండవమరF తన ెP xచును 12 జనమ లను 1ిల;చుటక; ఆయన ±క
ధ జమ "ల;వ బ¿టC Bను భKషC pలsౖPన ఇWా\PÚయ లను గ ేయ ను
భ!±క Txల;గ గంతమ లనుం(f ెద#S Pన యx 9ా#S"
సమకcరFdను. 13 ఎâాKPమ నక;న` మతqరమ వను యx V#ధుల;
"ర4లమగ దురF ఎâాKPమ యxయందు మతqరపడడ యx
ఎâాKPమ ను బµ¥ంపడ 14 9ారF Óి>ÌీN య ల భ జమ ]ద ఎక;దురF
పడమట-9:ౖపక; పరF%?JNవదురF ఏ×భVంA తరFu9ా#S" ోచుందురF
ఎోమ ను ¹యబ ను ఆక\!ంచుందురF అ¹4య ల; 9ా#SI
లkబడదురF 15 మ#Sయ PQ9ా ఐగ పN సమ దKమ ±క అఖతమ ను
"ర4లమ ేయ ను 9E(f!గల తన ఊ1ి#S" ఊదును యఫKట«సు న ]ద
తన ెP ఆ(fంచును ఏడ ాల;వల;%ా x" *ల%tటBCను ాదరmల;
తడవక;ండ మనుషpల; xటBనటB
6 x" ేయ ను. 16 ావన
ఐగ పNేశమ నుం(f ఇWా\Pల; వAdన నమ న 9ా#SI x#S క>%SనటB
6
అష
ª రFనుం(f వచుd ఆయన పKజల Wషమ నక; #ాజమర¶ మ ండను
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1 ఆ నమ న ]#§లగందురF PQ9ా, వ Tx]ద Åపప(fJV  Åపమ
చల6#?ను "ను` సు
N JంచుచుTx`ను వ నను` ఆద#SంA య Tx`వ. 2 ఇ%
Tx రmణక; ారణభతpడగ ేవడ, TEను భయపడక ఆయనను
నమ 4నుచుTx`ను PQ9ా PQ9ాP Txక; బలమ ఆయTE Tx
×రNనాసuదమ ఆయన Txక; రmణx¥xరమPQను 3 ావన ]రF ఆనందప(f
రmణx¥xరమ లsౖన బµవ లలkనుం(f ళØ
6 ేదుందురF ఆ నమ న
]#§లగందురF 4 PQ9ాను సు
N Jంచు(f ఆయన Txమమ ను పKకట-ంచు(f
జనమ లలk ఆయన I\యలను పKచురమ ేయ (f ఆయన Txమమ
ఘననద" జj®పకమ నక; ెచుd ను(f. 5 PQ9ానుగ#Sd ×రNన
ాడ(f ఆయన తన మ}త4~మ ను 9:ల6(fపరెను భ!యందంతటను ఇ
ె>యబడను. 6 Zీãను "9ాZీ, ఉxqహధ " ëగ¶ ర%ా ేయ మ 
మధనున` ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవడ ఘను(ై య Tx`డ.
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1 ఆ¹à క;మరF(ైన PQషయక; బబ లkనుగ#Sd పKతmన ే9ÙIN 2
జనుల; పK¥xనుల x రమ లలk పK9Ehంచుటక; ెట6 Bల" ండ]ద ధ జమ
"ల;వబ¿టC B(f ఎల;%?JN 9ా#S" 1ిల;వ(f సంజ® ేయ (f. 3 Txక;
పKJÌి¡ తpలsౖన9ా#SI TEను ఆజ® ఇAdయ Tx`ను Tx Åపమ ¬రFdనవలsన"
Tx ప#ాక\మWాల; రను 1ి>1ింAయ Tx`ను Tx పK´µవమ నుబట-C
హ#Sªంచు9ా#S" 1ి>1ింA య Tx`ను. 4 బహÑజనులషవలs ండలలk"
జనసమహమ వలన కల;గ శబw మ Vను(f కcడను #ాజమ ల

జనమ ల; ేయ అల6 #S శబw మ Vను(f Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా
య దz మ న?r తన ZLనను వహక\మమ %ా ఏరuరచుచుTx`డ 5
సర లkకమ ను ాడేయ ట?r ఆయన దూరేశమ నుం(f ఆాశ గంతమ ల
నుం(f PQ9ాయ ను ఆయన Å\ధమ ¬రFd ఆయ ధ మ ల;ను
వచుdచుTx`రF. 6 PQ9ా నమ వచుdచున` Ìించు(f అ
పKళయమ వలs సర శక;Nడగ ేవ" ±దw నుం(f వచుdను. 7 అందుేత
బµహÑవల"`య దురËలమ లగ ను పKJ9ా" గ ం(ె కర%Sవను 8 జనుల;
V´µKంJTUందుదురF 9Eదనల; దుఃఖమ ల; 9ా#SI కల;గ ను పKసవ9Eదన
పడx"వలs 9ారF 9Eదనప(ెదరF ఒక#STUకరF ే#S చూతpరF 9ా#S మ ఖమ ల;
జj లలవలs ఎఱÃ బµరFను. 9 PQ9ా నమ వచుdచున`. ేశమ ను
ాడేయ టక;ను ాపలను బÐJN %ా x"లkనుండక;ండ నhంపజ³య ట క;ను
కc
\ రన ఉగ\తను పKచండన Åపమ ను అ వచుdను. 10 ఆాశ
నmతKమ ల;ను నmతK#ాసుల;ను తమ 9:ల;గ పKాhంప"యవ
ఉదయాలమ న సూరF" *కట- కమ 4ను చందుKడ పKాhంపడ. 11 లkక;ల
ెడతనమ నుబట-C య దుషp
C ల ోషమ నుబట-C య TEను 9ా#S" hfంపబ¢వ
చుTx`ను అహంారFల అJశయమ ను మ"uంెదను బలxరFల
గర మ ను అణA9EZ2దను. 12 బం%ారFకంటM మనుషpల;ను ఓÓీరF ేశప
సువరÞమ కంటM నరFల;ను అరFదు%ా ఉండ జ³Z2దను. 13 Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా ఉగ\తక;ను ఆయన Åా%S` నమ నక;ను ఆాశమ
వణక;నటB
6 ను భ! తన ¯ాÍనమ తప నటB
6 ను TEను ేZ2దను. 14 అపడ
తరFమబడచున` ంకవలsను గ ేయ" %tఱÃ లవలsను జనుల; తమ తమ

స జనులతటBC JరFగ దురF తమ తమ స ేశమ లక; ా#SవదురF. 15
పటC బ(fన పKJ9ాడను కJN 9ాత కcల;ను త#S! పటC బ(fన పKJ9ాడను
కJN 9ాత కcల;ను 16 9ారF చూచుచుండ%ా 9ా#S పZి1ిల6ల; నల;గ
%tటC బడదురF 9ా#S Pండ6 ోచునబడను 9ా#S ´µరల; ెరFపబడదురF. 17
9ా#S]ద పడటక; TEను మºయ లను #³12దను రF 9:ం(f" లmమ
ేయరF సువరÞమ కcడ 9ా#SI రమన ాదు 18 9ా#S Vండ6 ¸°వనసుÍలను
నల;గ%tటBCను గర»ఫలమందు 9ారF జj>పడరF 1ిల6లను చూA కరFణÝంపరF. 19
అపడ #ాజమ లక; భషణమ ను కÚw య లక; అJశ యసuదమ ను
మ}త4~మ నగ బబ లkను ేవడ ాడేZిన ¯ొమ
%tnఱాÃలవలsనగ ను. 20 అ మ#?న`డను "9ాససÍ లమ %ా నుండదు
తరతరమ లక; x"లk ఎవడను ాపరమ ండడ అరáయ లలk ఒక(ైనను
అకడ తన గ (xరమ 9Eయడ %tఱÃ లాపరFల; తమ మందలను అకడ
పరFండ "యరF 21 నకల; అకడ పండనును గ రFతpల; 9ా#S Pండ6 లk
ఉండను "పÅళØ
6 అకడ "వZించును ండ¤కల; అకడ గంతpల;
9Eయ ను 22 9ా#S నగరFలలk నకల;ను 9ా#S సుఖVలస మంర మ లలk
అడVక;కల;ను nర>డను ఆ ేశమ నక; ాలమ స]1ింAయ న`
x" నమ ల; సంక;Aతమ ల;.
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1 ఏలయన%ా PQ9ా యÅబ నందు జj>పడను ఇంకను ఇWా\Pల;ను
ఏరuరచునును 9ా#S" స ేశమ లk "వZింపజ³య ను పరేల; 9ా#S"

క>ZిందురF 9ారF యÅబ క;టBంబమ ను హతp
N "య ందురF 2
జనమ ల; 9ా#S" ¬Zి"వAd 9ా#S స ేశమ న 9ా#S" పK9Eశ12టC BదురF
ఇWా\Pల; వంశసుÍల; PQ9ా ేశమ లk9ా#S" xసులను%ాను
ప"కెN లను%ాను ¯ా ¥ºనపరచు ందురF 9ారF తమ 4ను ెరలk 12ట-Cన9ా#S"
ెరలk 12ట-C 3 తమ 4ను బµ¥ంAన9ా#S" ఏల;దురF. 4  బµధను 
పKయసమ ను ేత ేPంపబ(fన కSనxసమ ను ట-C 9EZి PQ9ా
"ను` Vశ\!ంపజ³య నమ న వ బబ లkను#ాàను గ#Sd అప}సప
%§తమ ఎJN PÀలగ న ాడదువ బµ¥ంAన9ారF ఎటB
6 నhంAP#S?
#³గ చుం(fన పటC ణమ ఎటB
6 TxశనమPQను? 5 దుషp
C ల దుడiకఱÃ ను మన"
హతేత జనమ లను కc
\ రమ %ా ట-C న ఏ>కల #ాజదండమ ను PQ9ా
VరFగ%tట-C య Tx`డ. 6 9ారF ఆగ\హప(f మన" బలxరమ ేత జనమ
లను లkపరA#S. 7 భలkకమంతయ "మ4ÈంA Vశ\!ంచుచున` జనమ ల;
ాడ¯ాగ దురF. వ పండ"నపuట-నుం(f నరFక;9ా(ెవడను మ ]I
#ాలద" 8 "ను`గ#Sd తమలవృmమ ల; లsబµT°ను ేవxరFవృmమ ల;
హ#Sªంచును 9 వ పK9Ehంచుచుండ%ాTE "ను` ఎదు#tనుట?r I\ంద ాxళమ
 Vషయ కలవరపడచున`. అ "ను` చూA 1LKతలను #³పచున`
భ!లk పట-C న సమసN &రFలను జనమ ల #ాàల నంద#S"9ా#S 9ా#S
Zిం}సనమ ల]దనుం(f లపచున` 10 9ారందరF "ను` చూAవను
మవలs బల¨ßనుడ 9:ౖJ9ా? వను మబ¢ట-9ాడ9:ౖJ9ా? అందురF. 11 
మ}త4~మ ను  స రమండలమ ల స రమ ను ాxళమ న
పడ9Eయబ(ెను.  I\ంద పరFగ ల; 9ా1ించును ×టకమ ల; "ను` కపను.

12 ేజoనmతKమ, 9Eక;వచుా, 9:ట6 B ఆాశమ నుం(f ప(fJV? జనమ లను
పడ%tట-C న వ TEలమటC మ వరక; ఎటB
6 నరకబ(fJV? 13 TEను ఆాశమ న
?IPQదను ేవ" నmతKమ లక; 12ౖ%ా Tx Zిం}సనమ ను ¨¼Adంతpను
ఉతN రక;ననున` స´µపర తమ ]ద కcరFdందును 14
¤ఘమండలమ ] ?క;దును మన`తp" నను` సమను"%ా
ేZిందును అ" వ మనసుqలk అనుంట-Vగx? 15 వ ాxళమ నక;
నరకమ లk ఒక మలక; Kయబ(fJ9E. 16 "ను` చూచు9ారF "ను`
"x"ంA చూచుచు ఇటB
6 తలయ దురF 17 భ!" కం1ింపజ³Zి
#ాజమ లను వణIంAన9ాడ ఇత(ేTx? లkకమ ను అడV%ాేZి x"
పటC ణమ లను ాడ ేZిన9ాడ ఇత(ేTx? xను ెరపట-C న9ా#S" తమ
"9ాససÍ లమ నక;  "య"9ాడ ఇత(ేTx? 18 జనమ ల #ాàలందరF
ఘనత వ¨©ంAన9ా#?r తమ తమ నగరFలయందు "KంచుచుTx`రF. 19 వ
సమ¥ ందక ార9Eయబ(fన మ4వలs నుTx`వ. ఖడ¶ మ ేత డవబ(f
చAdన9ా#S శవమ ల కపu బ(fన9ాడ9:ౖJV ¾Kకబ(fన
1ీనుగ వలsT:ౖJVëలమ ±క #ాళ6 ±దw క; గ చున`9ా"వలsనుTx`వ 20
వ  ేశమ ను ాడేZి  పKజలను హతమ#SdJV వ సమ¥లk
9ా#Sకcడ క>Zియ ండవ దుషp
C ల సంxనమ ఎన`డను జj®పకమ నక;
ేబడదు. 21 9ారF 12#S%S భ!" స తంJKంచు" పటC ణమ ల లkకమ ను
"ంపక;ండనటB
6 తమ 1ితరFల ోషమ నుబట-C అత" క;మరFలను వ¥ం
చుటక; ొ(fi Zిదzపరచు(f. 22 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా 9ాక; ఇే
TEను 9ా#S]I లA బబ లkనునుం(f Txమమ ను Wషమ ను క;మరF"

మనుమ" ట-C 9EZ2దన" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 23 TEను x""
తpంబ¢(fI ¯ా ¥ºనమ %ాను ట- మడ గ ల%ాను ేయ దును. Txశనమను
*పరFకటC  x" తp(fA9EZ2దను అ" Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
Z2లVచుd చుTx`డ. 24 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా పKమణ పర
కమ %ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ TEను ఉేw hంAనటB
6 "శdయమ %ా
జరFగ ను TEను ãAంAనటB
6 ZిÍ రపడను. 25 Tx ేశమ లk అష
ª రFను
సంహ#Sంెదను Tx పర తమ ల]ద 9ా" నల;గొK?దను 9ా" ా(f Tx
జనుల]దనుం(f ¾ల%Sవను 9ా" ´µరమ 9ా#S భ జమ ]దనుం(f
¾ల%Sంప బడను. 26 సర లkకమ నుగ#Sd TEను ేZిన ఆలkచన ఇే
జనమ లంద#S]ద xపబ(fన బµహÑవ ఇే. 27 Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా x" "య!ంA య Tx`డ రదుwపరచగల9ా(ెవడ? బµహÑవ
xAన9ాడ ఆయTE x" JKపuగల9ా(ెవడ? 28 #ాజ?ౖన ఆ}à మరణన
సంవతqరమ న వAdన ే9ÙIN 29 Óి>ÌిN య, "ను` ట-C న దండమ
తpతp
N "యల;%ా VరFవబ(ెన" అంత%ా సంÌింపక;మ సరuáజమ నుం(f
!డTxగ పటBCను x" ఫలమ ఎగ రF సరuమ . 30 అపడ
అJáదలsౖన9ారF ´¢జనమ ేయ దురF ద#SదKుల; సురfతమ %ా
పండందురF కరవేత  áజమ ను చం12దను అ  Wషమ ను హతమ
ేయ ను. 31 గ మ4మ, పKల1ింప], పటC ణమ, అంగలరFu]. Óి>ÌిN య,
వ బÐJN %ా క#S%SPయ Tx`వ ఉతN రక;నుం(f గ
లచుచున`వచుd9ా#S పటµలమ లలk 9:నుక¬య 9ాడ ఒకడను లడ. 32
జనమ ల దూత IయవలZిన పKతpతN ర¤? PQ9ా Zీãనును

¯ాÍ1ింAయ Tx`డ ఆయన జనులలk శ\మTUంన9ారF x" ఆశ\ PంతpరF
అ" ెపuవలsను.
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1 ¹యబ ను గ#Sdన ే9ÙIN ఒక #ాJKలk ఆ#4యబ ా(ై నhంచును ఒక
#ాJKలk ×#4యబ ా(ై నhంచును 2 ఏడdటక; ¹యáయ ల; గ (fI"
టC]దనున` ºబ¢నుక;ను 9:ళ6 ØచుTx`రF T:బ¢]దను ¤ెబµ]దను
¹యáయ ల; పKల1ించుచుTx`రF 9ారంద#S తలల]ద బ¢(fతనమ న`
పKJ9ా" గడi మ %t#S%Sంపబ(f య న` 3 తమ సంత ధులలk %T:పటC
కటBCందురF 9ా#S ¤డల]దను 9ా#S VWాలసÍ లమ లలkను 9ారందరF
పKల1ించుదురF క`రF ఒలకయ దురF. 4 ¨¼Ëనును ఏలలయ ను
nఱÃ 12టC Bచున`V యహసువరక; 9ా#S స రమ Vనబడచున`
¹యáయ ల ãధుల; ³కల;9Eయ దురF ¹యబ ాKణమ అత"లk
వణక;చున`. 5 ¹యబ "!తN మ Tx హృదయమ అరచుచున` x"
పK¥xనుల; మ(ేండ6 త#S1ి దూడవలs ¯యరF వరక; ా#SవదురF లc¨ßతp
ఎక;డ Kవను ఏడdచు ఎక;దురF నhంAJ¤య" PQల;%?JN ³కల;
9Eయ చు హþ#t నPÀమ Kవను వదురF. 6 ఏలయన%ా "]మ టxవల; ఎ(xరFలPQను అ ఇంకను అడV%ా ఉండను. గ(fi PQం(fPQను,
ెటC B ేమల; 9ాడబµరFచున`V పచd" ఎకడను కనబడదు 7 ఒకడ
సంాంAన ఆZిN " xమ కcరFd"న పxరÍమ లను "రవం ెట6 Bన` న
అవతలక; 9ారF ¹Zి" వదురF. 8 #దనమ ¹యబ స#Sహదుwలలk

9ా1ింెను అంగలరFu ఎగ6 PÀమ వరక;ను బ¿P#³Úమ వరక;ను Vనబ(ెను.
9 ఏలయన%ా º¹ను జలమ ల; రకN మ లPQను. మ#Sయ TEను
º¹ను]I ఇంకబµధను ర1ిuం ెదను. ¹యáయ లలkనుం(f
త1ిuంచు"న9ా#S ]I" ఆ ేశమ లk WÌింAన9ా#S ]I" Zింహమ ను
ర1ిuంెదను.
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1 అరణప తటBCననున` Z2లనుం(f ేశమ TEల;9ా"I త%Sన %tఱÃ 1ిల6లను
కపuమ %ా Zీãనుక;మ#?N పర తమ నక; పంప(f 2 గట-నుం(f ెద#S ఇటB
అటB ఎగ రF ప{లవలs అ#`ను #³వల±దw ¹యబ క;మ#?Nల; కన
బడదురF. 3 ఆలkచన ెపమ Vమరîేయ మ . *కట- క!4నటB
6
మ¥xహ`మ న  డ మ ]ద ఉండ"య మ . ెద#Sన9ా#S" xA12టC Bమ
ా#SPన9ా#S" పట-C యక;మ 4 TEను 9:>9EZిన9ా#S"  "వZింప"మ 4
ోచును9ారF 9ా#S]I #ాక;ండనటB
6 ¹య áయ లక; ఆశ\యమ %ా
ఉండమ బలxరFల; ఓ(fP#S సం}రమ మ" PQను.
అణగొKక;9ారF ేశమ లk లక;ండ నhంA#S. 5 కృపవలన Zిం}సనమ
¯ాÍ1ింపబడను సతసంపను`(ై x"]ద కcరFdం(f ¬రFu¬రFd TUకడ కలడ
xదు గ (xరమ లk అత(xZీను(ై Txయమ Vx#Sంచుచు Txయమ
జ#S%Sంచుట?r ¬వ#Sంచును. 6 ¹యáయ ల; బహÑ గర మ గల9ార" ¤మ
V" య Tx`మ 9ా#S గర మ ను గ#Sdయ 9ా#S అహంార గర Å\ధమ లను
గ#Sdయ V" య Tx`మ . 9ారF వదరFట వరÍమ . 7 ావన

¹యáయ ల; ¹యబ నుగ#Sd అంగ లరFdదురF అందరFను
అంగలరFdదురF ¹యáయ ల#ా ³వలమ ా(ైయ న` ×రú#?Wøతp
xKmపండ6 అడల; ొరకక ]రF మల;గ దురF. 8 ఏలయన%ా ¨¼Ëను
లమ ల; Zిబµ4 xKÔ వల;
6 ల; 9ా(fPQను x" W\ష¡న xKÔవల;
6 లను
జనమ ల అ¥ారFల; అణగొKI#S. అV యజరFవరక; 9ా1ింెను
అరణమ లk"IాK?ను x" ¬%?ల; VWాలమ %ా 9ా1ింA సమ దKమ ను
6 ల "!తN మ
xటMను. 9 అందువలన యజరF ఏ(fdనటBC TEను Zిబµ4 xKÔ వల;
ఏ(ెdదను ¨¼Ëనూ, ఏలల, Tx క`ళ6 ేత "ను` త(f12 దను ఏలయన%ా
xKm¾ట-C ¾KI సంÌించునటB
6  శతpKవల;  9EసVాల ఫలమ ల]దను
 Åత ]దను ప(f ³కల; 9Eయ దురF. 10 ఆనందసంషమ ల; ఫలభ#Sతన
లమ నుం(f మ"PQను xKmలటలk సం%§తమ Vనబడదు ఉxqహ
ధ " Vనబడదు %ానుగ లలk xKm%?లలను ¾Kక;9ా(ెవడను లడ xKmల¾ట-C
¾Kక;9ా" సంషప³కల; TEను మ"uంAయ Tx`ను. 11 ¹యబ
"!తN మ Tx గ ం(ె టBCనుచున` ×రú#? "!తN మ Tx ఆంతKమ ల;
Zిx#ావలs 9ాగ చున`V. 12 ¹యáయ ల; ఉన`త సÍ లమ నక; వAd
ఆయస ప(f ాKరÍన ేయ టక; తమ గ (fలk పK9Ehంచునపడ 9ా#S³!య
ొరకకవను. 13 పర ాలమ న PQ9ా ¹యబ నుగ#Sd Z2లVAdన
9ాకమ ఇే; అPే PQ9ా ఇప(öలగ న ఆజ® ఇచుdచుTx`డ 14
కc>9ా" లsకపKారమ మ(ేండ6 లk%ా ¹యáయ ల±క పK´µవమ ను
9ా#S%tపu 9ా#S సమహమ ను అవమనపరచబడను Wషమ బహÑ w %ా
!గ ల;ను అ అJ స లu మ %ా నుండను.
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1 దమసును గ#Sdన ే9ÙIN 2 దమసు పటC ణమ ాకవలZివెdను అ
ా(ై బË%ానగ ను అ#PరF పటC ణమ ల; "#ా4నుషమ లగ ను అV %tఱÃ ల
మందల; ¤య xవలగ ను ఎవడను 9ాట-" బ¿ద#Sంపక;ండ మందల;
అచdట పండనును. 3 ఎâాKPమ నక; దుర¶ మ లకవను దమసునక;
#ాజమ లక;ండను ఇWా\PÚయ ల పK´µవమ నక; జ#S%SనటB
6 Zి#Sయలk
నుం(f WÌింAన9ా#SI జరFగ ను Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈ మట
Z2ల VచుdచుTx`డ. 4 ఆ నమ న యÅబ ±క పK´µవమ öణÝంA
వను 9ా" \V న శ#§రమ కృhంAవను 5 ేను Åయ 9ాడ దంటB
6
పటBCన%ా 9ా" ెP 9:ను`లను Åయ నటB
6 ండను #?âాPÀమ లkయలk
ఒకడ ప#S%? PరFనటB
6 ం డను 6 అPనను ఒÚవెట6 B దుల;ప%ా 12ౖమ4
Aవరను #?ండ మడ పండ6 !%S>య ండనటB
6 ఫలభ#Sతన ెటC Bన 9ాల;
మ4లయందు మడ Txల;గ పండ6 !%S>య ండనటB
6 x"లk ప#S%?
పండ6ండన" ఇWా\PÚయ ల ేవ (ైన PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 7 ఆ
నమ న 9ారF తమ ేతpల; ేZిన బ>1ీఠమ ల తటBC చూడరF
ేవxసN ంభమ T:ౖనను సూర ేవx పKJమలT:ౖనను తమ ేతpల; ేZిన
ే"T:ౖనను లmమ ేయరF. 8 మనవల; తమ 4ను సృÌిC ంAన9ా"9:ౖప
చూతpరF 9ా#S కను`ల; ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవ" లm12టC Bను 9 ఆ
నమ న ఎâాKP]య ల బలన పటC ణమ ల; ఇWా\PÚయ ల
భయమ ేత అడVలkను ండ hఖరమ ]దను జనుల; V(fAPన

సÍ లమ ల వలs నగ ను. ఆ ేశమ ాడగ ను 10 ఏలయన%ా వ 
రmణకరN యగ ేవ" మరAJV  ఆశ\యదుర¶ న  Wørలమ ను జj®పకమ
ేZిన లదు అందుేత వ రమన వనమ లను TxటBచు వAd JV
9ాట-లk అనన xKÔవల;
6 లను Txట-JV 11 వ Txట-న నమ న x" చుటBC
కంె 9EZిJV KదుwనTE వ 9EZిన VతN నమ లను పÌిuంప జ³ZిJV %tపu
%ాయమ ల;ను !క;టన బµధయ కల;గ నమ న పంట క;పuల;%ా
కcరdబడను. 12 ఓ బహÑ జనమ ల; సమ దKమ ల ఆ#ా»టమ వలs
ఆర»ట-ంచును.జనమ ల; పK9ాహజలమ ల షవలs Ìించును 13
జనమ ల; V¯ాNరజలమ ల షవలs Ìించును ఆయన 9ా#S" బ¿ద#Sంచును
9ారF దూరమ %ా ా#SవదురF ండ] టBC %ా>I ఎ%S#SవనటB
6
తpాను ఎదుట %Sర%Sర JరFగ కసువ ఎ%S#SవనటB
6 9ారFను
తరFమబడదురF. 14 ¯ాయంాలమ న తల6 (fల6 ;దురF ఉదయమ
ాకమ నుప లకవదురF ఇే మమ 4ను ోచును9ా#S ´µగమ , మ
¯మ 4 ొం%Sల;9ా#SI పటBC గJ Pే.
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1 ఓ కcషp నదుల అవతల తటతట టBCను చున` #?కల;గల ేశమ! 2
అ సమ దKమర¶ మ %ా జలమ ల]ద జమ 4 పడవ లలk #ాయబµరFలను
పంపచున` 9E%Sరపడ దూతల#ా, PQతNPన9ారFను నును12ౖన
చర4మ గల9ారFనగ జనమ TUదwక; దూరమ లkనున` కరజనమ TUదwక;
వ(f. నదుల; ారFచున` ేశమ గల9ారFను ౌÌిC క;లsౖ జన మ లను ¾Kక;

చుండ9ారFనగ జనమ TUదwక; వ(f. 3 పర తమ ల]ద ఒకడ
ధ జతN pనపడ లkక "9ాసులsౖన ]రF భ!]ద ాపరమ ండ ]రF
చూడ(f బµా ఊదునపడ ఆలIంచు(f. 4 PQ9ా Tx×లగ
Z2లVAdయ Tx`డ ఎండ ాయ చుండ%ాను 9EసVÅతాలమ న ¤ఘ మ ల;
మంచు క;#Sయ చుండ%ాను TEను "మ4ÈంA Tx "9ాససÍ లమ న
క"12టC Bచుందును. 5 Åతాలమ #ాకమ నుప పవ 9ా(fPన తరF 9ాత
xKmాయ ఫలమగ చుండ%ా ఆయన టకతp
N లేత xKm¬%?లను న#SI
\ రప{లక;ను
9ా1ించు లxతంతpలను ÅZి9Eయ ను. 6 అV ండలలk" కc
భ!]దనున` మృగమ లక;ను Vడవబడను 9EసVాలమ న
కc
\ రప{ల;ను తాలమ న భ! ]దనున` మృగమ ల;ను 9ాట-"
Jనును. 7 ఆ ాలమ న ఎతN Pన9ారFను నును12ౖనచర4మ గల 9ారFను.
దూరమ లkనున` కరన9ారFను నదుల; ారF ేశమ గల9ారFT:ౖయ న`
ౌÌిC క;లగ ఆ జనుల; Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాక; అరuణమ %ా
ఆయన Txమమ నక; "9ాససÍ లమ %ానుండ Zీãను పర తమ నక;
ేబడదురF.
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1 ఐగ పNనుగ#Sdన ే9ÙIN PQ9ా 9Eగమ గల ¤ఘమ ఎI ఐగ పNనక;
వచుdచుTx`డ ఐగ పN Vగ\హమ ల; ఆయన స"`¥" కలవరపడను
ఐగ 1ీN య ల గ ం(ె కరగ చున` 2 TEను ఐగ 1ీN య ల]I ఐగ 1ీN య లను
#³12దను సదరFల]I సదరFల; రFగ 9ా#S]I రFగ 9ారF

లచుదురF పటC ణమ  పటC ణమ య దz మ ేయ ను #ాజమ  #ాజమ
య దz మ ేయ ను 3 ఐగ 1ీN య ల±క W)రమ నhంచును 9ా#S
ఆలkచనశIN" TEను మ"u9EZ2దను ావన 9ారF Vగ\హమ ల±దw క;ను
%tణ గ 9ా#S ±దw క;ను కరÞ 1ిWాAగల9ా#S±దw క;ను ¯ె%ాండK±దw క;ను
Vx#Sంప 9:ళ6 ØదురF. 4 TEను ఐగ 1ీN య లను కc
\ రన అ¥ా#SI అపu%Sంె
దను బలxరF(ైన #ాà 9ా#S TEల;ను అ" పKభ వను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 5
సమ దKజలమ ల; ఇంIవను నయ ను ఎం(f (fTEల యగ ను 6 ఏటాయల;ను కంపటBCను ఐగ పN ాల;వల; ఇంI PQం(fవను #?ల6 ;ను
తpంగల;ను 9ా(fవను. 7 T:ౖల;నºాKంతమ న x" ¬రమ ననున`
áడల;ను x"±దw VతN బ(fన 12ౖరంతయ ఎం(f టBC" P కనబడక
వను. 8 జjలరFల;ను దుఃüంెదరF T:ౖల;నలk %ాలమ ల; 9Eయ 9ారందరF
పKల1ింె దరF జలమ ల]ద వలల; 9Eయ 9ారF కృhంAవదురF 9
దు9: న దువ బడ జనుపTxరప" ేయ 9ారFను ెల6" బటC ల;
TEయ 9ారFను Zిగ¶ పడదురF. #ాజ సN ంభమ ల; పడ%tటC బడను 10 కc>ప"
ేయ 9ారందరF మT°9ా¥ ందుదురF. 11 ఫ#±క జj®నులsౖన
ఆలkచనకరN ల; ¯యను అ¥పతpల; ³వలమ అV9Eక;లsౖ#S. ఆలkచనశIN
పాKయమPQను TEను జj®" క;మరFడను పర ప#ాàల క;మరFడన"
ఫ# ]#?ట6 B ెపదురF? 12  జj®నుల; ఏ#S? Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా ఐగ పNనుగ#Sd "రÞPంAనx"" 9ారF గ\¨©ంA  ెపu
వలsను గx? 13 ¯యను అ¥పతpల; అV9Eక;లsౖ#S T°ప అ¥పతpల;

¹సP#S. ఐగ పN %తK "#ా హక;ల; అ మర¶ మ తపనటB
6 ేZి#S 14
PQ9ా ఐగ పN]ద మరతగల ఆత4ను క;మ4#SంA య Tx`డ మతp
N డ
తన 9ాంJలk త>పడనటB
6 ఐగ పNను తన ప" అంతట- Vషయ 9ారF
తలేZి య Tx`రF 15 తలPQనను కPQనను మ4PQనను #?ల6Pనను
ఐగ పNలk ప" ¯ా%Sంప9ా#?వరFను లరF 16 ఆ నమ న ఐగ 1ీN య ల;
ZీN లవంట-9ారగ దురF. Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా 9ా#S12ౖన తన ెP
ఆ(fంచును ఆడచుండ ఆయన ెP చూA 9ారF వణI భయ పడదురF. 17
యxేశమ ఐగ పNనక; భయంకరమగ ను తమక;V#ధమ %ా
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఉేw hంAనx""బట-C ఒకడ
పK¯N ా1ింAనPQడల ఐగ 1ీN య ల; వణక;దురF. 18 ఆ నమ న కTxను´µష
మటలడచు PQ9ా 9ారమ" పKమణమ ేయ అPదు పటC ణమ ల;
ఐగ పNేశమ లk ఉండను, 9ాట-లk ఒకట- Txశనపరమ . 19 ఆ నమ న
ఐగ పNేశమ మధను PQ9ాక; ఒక బ>1ీఠమ ను x" స#SహదుwTUదw
PQ9ాక; పKJÌి¡ తన ±క సN ంభమ ను ఉండను. 20 అ
ఐగ పNేశమ లk Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ 9ాక; సూచన%ాను
¯ాÔరÍమ %ాను ఉండను. బµధక;లనుగ#Sd 9ారF PQ9ాక; nఱÃ 12టC%ా
ఆయన 9ా#S "!తN మ &రF(ైన ±క రmక;" పంపను అతడ 9ా#S"
V¹Aంచును. 21 ఐగ 1ీN య ల; ె>ZినునటB
6 PQ9ా తను`
9:ల6(fపరచునును ఆ నమ న ఐగ 1ీN య ల; PQ9ాను ె>Zి ందురF
9ారF బ> T:ౖ9Eదమ ల న#SuంA ఆయనను ZLVంెదరF PQ9ాక;
nÖక;T:దరF xమ ేZి"న nÖక;బడలను ె>6ంెదరF. 22 PQ9ా

9ా#S" టBCను స సÍ పరచవలsన" ఐగ 1ీN య లను టBCను 9ారF PQ9ా
9:ౖప JరFగ%ా ఆయన 9ా#S ాKరÍన నం%§క#SంA 9ా#S" స సÍ పరచును. 23 ఆ
నమ న ఐగ పNనుం(f అష
ª రFక; #ాజమర¶ ¤రuడను అష
ª #§య ల;
ఐగ పNనక;ను ఐగ 1ీN య ల; అష
ª రFన క;ను వచుdచు వచునుందురF
ఐగ 1ీN య ల;ను అష
ª #§య ల;ను PQ9ాను ZLVం ెదరF. 24 ఆ నమ న
ఐగ పN అష
ª #§య లకcడ ఇWా\Pల; మడవ జన భ!]ద ఆ#ా ద
ారణమ గ నుండను. 25 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా Tx జనన
ఐగ 1ీN య ల#ా, Tx ేతpల ప"PQన అష
ª #§య ల#ా, Tx ¯ా సÍ ~న
ఇWా\PÚయ ల#ా,]రF ఆర ంపబడదుర" ె1ిu 9ా#S" ఆర ంచును.
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1 అష
ª రF #ాజ?ౖన స#¶ను త#ాNనును పంప%ా అతడ... అiదునక; వAdన
సంవతqరమ న అiºయ ల య దz మ ేZి 9ా#S" పటBCT:ను. 2 ఆ
ాలమ న PQ9ా ఆ¹à క;మరF(ైన PQషయ x #ా ఈలగ
Z2లVెdనువ P  నడమ ] %T:పటC V1ిu  ాదమ లనుం(f
జoళØ
6 ¬Zి9Eయ మ . అత(xలగ ేZి గంబ#SPQ జoళØ
6 లకP నడచు
చుండ%ా 3 PQ9ాTx ZLవక;(ైన PQషయ ఐగ పNను గ#Sdయ కcషpను
గ#Sdయ సూచన%ాను ¯ాదృశమ %ాను మడ సంవతqరమ ల; గంబ#SPQ
జoడ లకP నడచుచున` పKారమ 4 అష
ª రF #ాà ెరపటC బ(fన
ఐగ 1ీN య లను, తమ ేశమ నుం(f "బ(fన కcÌీయ లను, 1ిన`లను
12దwలను, గంబరF లను%ాను ెపల; ల"9ా#S"%ాను పటBC" వను.

ఐగ 1ీN య లక; అవమనమగ నటB
6 1ిరFదుల] వసN  మ ను ఆయన ¬Zి9EZి
9ా#S" "వను. 5 9ారF xమ నమ 4"న కcÌీయ లను
గ#Sdయ ,xమ అJ శయారణమ %ా ఎంచు"న ఐగ 1ీN య లను
గ#Sdయ Vస4యnం Zిగ¶ పడదురF. 6 ఆ నమ న సమ దK¬ర
"9ాసుల; అష
ª రF #ాà ేJలkనుం(f V(f1ింపబడ వలsన" స}యమ రక;
మనమ ా#SP ఆశ\PంAన 9ా#SI ఈలగ సంభVంAనే, మనట6 B
త1ిuంచునగలమ" ెపందురF.
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1 సమ దK¬రమ ననున` అడVేశమ ను గ#Sdన ే9ÙIN దfణక;న
సు(f%ా> VసరFనటB
6 అరణమ నుం(f కరేశమ నుం(f అ వచుdచున`. 2
కSనన9ాట-" చూపచున` దరîనమ Txక; అను గ\¨©ంపబ(fయ న`.
¹సమ ేయ 9ారF ¹సమ ేయ దురF ోచును9ారF ోచుందురF
ఏలమ, బయల;ేరFమ మx, మ టC (f9Eయ మ 9ా#S "ట
C రuంతయ
మ"uంచుచుTx`ను. 3 ావన Tx నడమ బహÑ TU1ిu%ా నున` పKసVంచు
ZీN  9Eదనవంట- 9Eదన నను` పట-C య న` బµధేత TEను Vనలక;ండ
నుTx`ను V´µKంJేత TEను చూడలక;ండ నుTx`ను. 4 Tx గ ం(ె తటతట
టBCనుచున` మ} భయమ నను` కలవరపరచుచున` Tx IషCన
సంధ9Eళ Txక; కరమPQను. 5 9ారF ´¢జనప బల6 ను Zిదzమ ేయ దురF
J9ాZీల; పరతpరF అన`ానమ ల; పచుdందురF. అ¥పతpల#ా, లA
³(ెమ లక; చమ రF #ాయ (f; పKభ వ Tx ఇట6 T:ను 6 వ 9:È6 ావ>9ా"

"య!ంపమ అతడ తనక; కనబడx"" ె>యజ³యవలsను. 7
జతజతల;%ా వచుd #ðతpల;ను వరFసల;%ా వచుd %ా(fదల;ను
వరFసల;%ావచుd ఒంటMల;ను అత"I కనబడ%ా అతడ బహÑ జjగ\తN%ా ెV
±%S¶ "x"ంA చూచును 8 Zింహమ గ#SèంచునటBC ³కల; 9EZి Tx
P>న9ా(x, పగట-9Eళ TEను "తమ ను ావ> బ రFà]ద "ల;చుచుTx`ను
#ాJK అంతయ ావ> ాయ చుTx`ను 9 ఇ% జతజతల;%ా #ðతpల దండ
వచుdచున` అ" ె12uను.బబ లkను కcలsను కcలsనుx" ేవతల
Vగ\హమ ల"`ట-" ఆయన TEలనుపడ9EZియ Tx`డమ కమ కల;%ా
VరFగ%tట-C య Tx`డ అ"ెపచు వెdను. 10 TEను నూ#Sdన Tx ¥xనమ, Tx
కళ6 మ లk నూరd బ(fన9ా(x, ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ
PQ9ావలన TEను V"న సంగJ క; ె>యజ?1ిuయ Tx`ను. 11
దూమనుగ#Sdన ే9ÙIN ావ>9ా(x, #ాJK PQంత 9Eæç6న? ావ>9ా(x, #ాJK
PQంత 9Eæç6న? అ" ±కడ WPÀరFలkనుం(f ³కల; 9EZి నను`
అడగ చుTx`డ 12 ావ>9ాడ ఉదయమ నగ ను #ాJKయ నగ ను ]రF
Vx#Sంప%#SనPQడల Vx#Sంచు(f మరల రం(f అనుచుTx`డ. 13 అ#³ëయను
గ#Sdన ే9ÙIN ెxయ లsౖన ¯ారÍ9ాహÑల#ా, ¯ాయంాలమ న ]రF అరë
PQ(x#Sలk గవలsను. 14 ేమేశ"9ాసుల#ా, ద1ిu%tన`9ా#SI ళØ
6 ెం(f
ా#Sవచున`9ా#SI ఎదురF%ా ఆ}రమ ¬Zి" రం(f 15 ఖడ¶
భయమ ేతను దూZిన ఖడ¶ భయమ ేతను ఎక; 12టCబ(fన ధనుసుqల
భయమ ేతను కc
\ రయ దz భయమ ేతను 9ారF ా#Sవ చుTx`రF 16
పKభ వ Tx×లగ Z2లVAdయ Tx`డకc> 9ారF ఎంచునటB
6 %ా ఒక

P(xలk%ాTE ³xరF పK´µవమంతయ నhంAవను. 17 ³x#§య ల
బలఢల Vల;ాండ6 లk WÌించు 9ారF w 9ారగ దురF. ఈలగ జరFగ న"
ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ.
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1 దరîనపలkయను గ#Sdన ే9ÙIN 2 ఏ!వAd లk"9ారందరF ¤డల]
?I య Tx`రF? అల6 #S "ం(f ³కల;9Eయ పరమ, ఉల6సమ  బÐబËల;
12టC B దుర¶ మ, లk హతpలsౖన9ారF ఖడ¶ మ ేత హతమ ాలదు య దz మ లk
వ¥ంపబడలదు. 3  అ¥పతpలందరF కc(f ా#S%ా Vల;ాండ6 ేత
టC బడక;ండ పటC బ(fన9ా#?r#S. ]లk ొ#SIన9ారందరF పటC బ(f దూరమ నక;
ా#SP#S 4 TEను సంxపమ క>%S PడdచుTx`ను Txక; Vమ ఖులsౖ
య ండ(f Tx జనమ నక; క>%Sన Txశనమ నుగ#Sd నను` ఓxరFdటక;
¬వరపడక;(f. 5 దరîనప లkయలk Z2ౖనమ లక¥పJయ పKభ వ నగ
PQ9ా అల6 #Sనnకట- "య!ంA య Tx`డ ఓట! ¾Kక;డ
కలవరమ ఆయన కల;గజ³య ను ఆయన ాKారమ లను పడ%tటC %ా
ండ9:ౖప ధ " Vనబడను. 6 ఏలమ ãధులను రథమ లను #ðతpలను
సమకc#Sd అంబ ల" వ¨©ంAయ న`. ×రF (xల; 12ౖ గVZ2న ¬Z2ను 7
అందుేత అందన  లkయల"ండ రథమ ల;న`V గ ఱÃ ప#ðతpల;
గV"±దw వహ¤రuరచును చుTx`రF. 8 అపడ యxనుం(f ఆయన
మ సుక; ¬Zి9EZ2ను ఆ నమ న వ అరణగృహమందున` ఆయ ధమ
లను క"12ట-CJV. 9 xదుపటC ణప ాKారమ xలమటBCక; ప(f Pనద"

ె>Zి" గ వనున` ÅTEట- ళ6 ను ]రF సమకc#SdJ#S. 10 PQరషలమ
Pండ6 ను లsక12ట-C ాKారమ ను గట-C ేయ టక; ఇండ6 ను పడ%tట-C J#S 11 ాత
ÅTEట-ళØ
6 "ల;చుటక; ఆ #?ండ %డల మధను ెరFవ కట-C J#S అPనను
x" ేPంAన 9ా"9:ౖప ]రF చూAన 9ారF ారF పర ాలమ న x"
"#S4ంAన9ా"" ]రF లm 12టCకJ#S. 12 ఆ నమ న ఏడdటక;ను
అంగలరFdటక;ను తలబ¢(f ేZినుటక;ను %T:పటC కటBCనుటక;ను
Z2ౖనమ లక¥పJయ పKభ వనగ PQ9ా !మ 4ను 1ిల;వ%ా 13 #³ప
చAdదుమ గనుక Jందమ xKగ దమ అ" ె1ిu, PQడ6ను వ¥ంచుచు
%tఱÃ లను Åయ చు మంసమ Jనుచు xKÔరసమ xKగ చు ]రF 14
సంÌింA ఉతq¨©ంచుదురFఒ ా%ా పKభ వను Z2ౖనమ ల క¥పJయ నగ
PQ9ా Txక; పKత{(ై Txక; VనబడనటB
6 ఇట6 నుచుTx`డ]రF
మరణమ ాక;ండ ఈ ] ోషమ నక; ాKయhdతN మ కల;గద" పKభ వను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా పKమణ పర కమ %ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 15 పKభ వను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డగృహ "#ా హక;(ైన Ì2బµ` అను ఈ
VxరణకరN ±దw క; P అత" ఇట6 నుమ 16 ఇకడ  ³! ప"? ఇకడ
 ?వరFTx`రF? Vకడ సమ¥" ¾>1ించునTEల? ఎతN PనసÍ లమ న
సమ¥" ¾>1ించునుచుTx`డ hలలk తనక; "9ాసమ
¾>1ించునుచుTx`డ 17 ఇ% బలఢ(ొక" Vస#S9Eయ నటB
6 PQ9ా
"ను` వ(f%ా Vస#S9Eయ ను ఆయన "ను` గట-C %ా పటBCనును 18 ఆయన
"ను` మ(fA ±కడ ెండ 9EZినటBC VWాలన ేశమ లk"I "ను`

Vస#S9Eయ ను.  యజమను" ఇంట-9ా#SI అవమనమ ెAdన 9ా(x,
అకడTE వ మృJబÐంెదవ  ఘనన రథమ ల; అకడTE
ప(fయ ండను 19  ZిÍ Jనుం(f PQ9ానగ TEను "ను` ¾ల%Sంె దను 
ఉోగమ నుం(f ఆయన "ను` KZి9Eయ ను. 20 ఆ నమ న TEను Tx
ZLవక;డను ¨©Úయ క;మ రFడనగ ఎల×మ ను 1ి>A 21 అత"I 
ాP" ¾(f%SంA  న(fకటBCేత ఆత" బలపరA  అ¥ార మ ను
అత"Iెdదను; అతడ PQరషలమ "9ాసుల క;ను యx వంశసుÍలక;ను
తం(fKయగ ను. 22 TEను xదు ఇంట-xళప అ¥ార´µరమ ను అత"
భ జమ ]ద ఉంెదను అతడ ¬య%ా ఎవడను మయజjలడ అతడ
మయ%ా ఎవడను ¬యజjలడ 23 టCనbట ¤క; ట-C నటBC TEను అత"
ZిÍ ర పరెదను అతడ తన 1ితరFలక;టBంబమ నక; మనతగల
Zిం}సనమ %ా నుండను. 24 %ST:`లవంట- ాతKలను బ డ6 వంట- సమసN న
Aన` ెంబ లను అన%ా అత" 1ితరFల సంxన సంబంధులగ 1ిల6జల6
లంద#S" అత"]ద 9EKల(fంెదరF. 25 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డ ఆ నమ న టCన bట ZిÍ రపరచబ(fన ఆ
¤క; ఊడºయబ(f ెగ9Eయబ(f పడను x"]దనున` ´µరమ
Txశనమగ ను ఈలగ జరFగ న" PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ.
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1 తరFనుగ#Sdన ే9ÙIN త#§ªషp ఓడల#ా, అంగలరFd(f తరF ా(ైPQను
ఇల6 Pనను లదు పK9Eశమర¶ నను లదు I¬Nయ ల ేశమ నుం(f ఆ సంగJ

9ా#SI 9:ల6(f ేయబ(ెను. 2 సమ దK¬ర9ాసుల#ా, అంగలరFd(f సమ దKమ
xటBచుండ Zీోను వరN క;ల; తమ సర క;ల "ను` "ం1ి#S. 3 ÌీరF న
¥xనమ T:ౖల;న పంట సమ దKమ ]ద లk"I ేబడచుం(ెను తరFవలన
జనమ లక; లభమ వెdను. 4 Zీోనూ, Zిగ¶ పడమ , సమ దKమ
సమ దKదుర¶ మ మటలడచున` TEను పKసవ9Eదనపడ"xనను 1ిల6ల;
కన"xనను ¸°వనసుÍలను Ìింప"xనను కనకలను 12ంచ"xనను. 5 ఆ
వరN మనమ ఐగ 1ీN య ల; V" తరFను గ#Sd !I> దుఃüంతpరF. 6
త#§ªషpనక; 9:ళ6 Ø(f సమ దK¬ర9ాసుల#ా, అంగ లరFd(f. 7 క; సంషమ
కల;గజ³Zిన పటC ణ!ేTx? ాK*న ాలమ ననుం(fన పటC ణ!ేTx?
పరేశ"9ాసమ ేయ టక; దూరపKయణమ ేZిన ేTx? 8 x" వరN క;ల;
#ాజసమనుల; x" 9ాారFల; భ"9ాసులలk ఘనుల; I#§టమ ల
"చుdచుండ తరFక; ఈలగ ేయ T:వడ ఉేw hంెను? 9 సర ¯êందర
గ#ా Jశయమ ను అపVతKపరచుట క;ను భ!]దనున` సర ఘనులను
అవమనపరచుటక;ను Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ ేయ
నుేw hంెను. 10 త#§ªషpక;మ#§,  ేశమ నIక న(fకటBC లకPQను T:ౖల;న
పKవ¨©ంచునటB
6 x"]ద పKవ¨©ంచుమ . 11 ఆయన సమ దKమ ]ద తన
ెP x12ను #ాజమ లను కం1ింపజ³Z2ను కTxనుÅటలను నhంపజ³య టక;
PQ9ా x" గ#Sd ఆజj®1ింెను. 12 మ#Sయ ఆయన Zీోను కనా,
ెరపబ(fనxTx, Iకను సంషమ ండదు వ లA I¬Nమ క; xట- మ 4
అకడT:ౖనను క; T:మ4 కల;గదు 13 ఇ% కÚw య ల ేశమ ను చూడమ
9ా#Sకను జన మ %ా ఉండరF అష
ª #§య ల; x"" అడVమృగమ లక;

"9ాసమ %ా ేZియ Tx`రF. 9ారF Åటల; కట-C ంA x" నగరFలను పడ%tట-C
య Tx`రF. 14 త#§ªషp ఓడల#ా, అంగలరFd(f, ] దుర¶ మ ా(ై PQను. 15
ఒక #ాà ఏల;బ(fలk జ#S%SనటB
6 తరF ఆ నమ న (ెబË సంవతqరమ ల;
మరవబడను (ెబË సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత 9Eశల ×రNనలk ఉన`టB
6
జరFగ ను, ఏమన%ా 16 మరవబ(fన 9EWా, Zిx#ా¬Zి" పటC ణమ లk
JరFగ లడమ వ జj®పకమ నక; వచుdనటB
6 ఇంప%ా 9ాPం చుమ
అTEక ×రNనల; ాడమ . 17 (ెబË సంవతqరమ ల అంతమ న PQ9ా
తరFను ద#Sîంచును అ 9Eశyతమ నక; మరల భ!]దనున` సమసN
లkక #ాజమ ల వxరమ ేయ ను. 18 9Eశyతమ %ా ఉన`x"
వరN కలభమ PQ9ాక; పKJÌి¡ తమగ ను అ కcరdబడదు ధన"¥లk
9Eయబడదు PQ9ా స"`¥" "వZించు9ా#SI సంతpÌిC ఇచుd
´¢జనమ నక;ను పKశసN వసN మ లక;ను ఆ పటC ణప లభమ ఆ¥xరమ %ా
నుండను.
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1 ఆలIంచు(f PQ9ా ేశమ ను వట-C %ా ేయ చుTx`డ ఆయన x"
ాడ%ాేZి కలk6లపరచుచుTx`డ x" "9ాసులను ెదర%tటBCచుTx`డ. 2
పKజలక; క>%SనటBC యజక;లక; కల;గ ను xసులక; క>%SనటB
6
యజమనులక; కల;గ ను xZీలక; క>%SనటB
6 9ా#S యజమను#ాండKక;
కల;గ ను ను9ా#SI క>%SనటB
6 అమ 49ా#SI కల;గ ను అ1ిuచుd9ా#SI
క>%SనటB
6 అప పచుdను 9ా#SI కల;గ ను వ(fi Iచుd9ా#SI క>%SనటB
6 వ(fi I

¬సును9ా#SI కల; గ ను. 3 ేశమ ³వలమ వట-C %ా ేయబడను అ
³వలమ ల6 ¯మ4గ ను. PQ9ా ఈలగ Z2లVAdయ Tx`డ 4 ేశమ
9ాక;లమ ేత 9ా(fవచున` లkకమ దుఃఖమ ేత öణÝంAవచున`
భజనులలk %tపu9ారF öణÝంAవచుTx`రF. 5 లkక"9ాసుల;
ధర4Wాసనమ లను అJక\!ంA య Tx`రF కటC డను మ#Sd "త"బంధనను
]#Sయ Tx`రF. x" "9ాసులేత లkకమ అపVతKమPQను. 6 Wాపమ
ేశమ ను Txశనమ ేయ చున` x" "9ాసుల; hmక; ాతpKలsౖ#S
ేశ"9ాసుల; ా>P#S WÌింAన మనుషpల; w %ాTE య Tx`రF. 7 \తN
xKÔరసమ అంగలరFdచున` xKÔవ>6 öణÝంచుచున`
సంషహృదయ లందరF "ట
C రFu Vడచు చుTx`రF. తంబ రల
సంషTxదమ ">APQను 8 ఉల6 Zించు9ా#S ధ " మ"PQను Zిx#ాల
Pం12ౖన శబw మ ">APQను. 9 ాటల; ాడచు మనుషpల; xKÔరసమ
xKగరF ానమ ేయ 9ా#SI మదమ ేxPQను 10 "#ాారనపటC ణమ
"ర4లమ ేయబ(ెను ఎవడను పK9Ehంపక;ండ పKJ Pల;
6 మయబ(f
య న`. 11 xKÔరసమ లద" లమ లలk జనుల; ³కల; 9Eయ చుTx`రF
సంషమంతయ అసN !ంెను ేశమ లk ఆనందమ లదు. 12 పటC ణమ లk
ాడ మతKమ WÌింెను గ మ4మ ల; VరFగ%tటC బ(ెను. 13 ఒÚవ ెటC Bను
దుల;పనపడను xKmఫలమ లÅత ¬#SనతరF9ాత ప#S%? పండ6 ను ఏరF
నునపడను జరFగ నటB
6 %ా భ!మధ జనమ లలk జరFగ ను. 14
WÌింAన9ారF ëగ¶ ర%ా ఉxqహధ " ేయ దురF PQ9ా
మ}త4~మ నుబట-C సమ దK¬రమ న నున` 9ారF ³కల;9Eయ దురF. 15

అందునుబట-C తరFuశనున`9ారల#ా, PQ 9ాను ఘనపరచు(f సమ దK
º ప9ాసుల#ా, ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా Txమమ ను ఘనపరచు(f. 16
Jమంతp"I ¯NతKమ" భగంతమ నుం(f సం%§త మ ల; మనక;
Vనబ(ెను. అపడ TEను అã Txక; శ\మ TEను ె(fJ" ె(fJ".
¹సమ ేయ 9ారF ¹సమ ేయ దురF ¹సమ ేయ 9ారF బహÑ%ా
¹సమ ేయ దురF. 17 భ"9ాZీ, ]I భయమ వెdను గ ంటయ
ఉ#Sయ క; తటZిÍ ంెను 18 తమ ల; 12ౖI ¬యబ(fయ న`V భ!
పTxదుల; కం1ించుచున`V 19 భ! బÐJN %ా బదw లsౖ వచున` భ!
³వలమ తpనకలsౖ వచున` భ! బహÑ%ా దదw #Sల6 ;చున` 20 భ!
మతp
N "వలs ³వలమ తల;చున` ాకవలs ఇటB అటB ఊగ చున` x"
అప#ాధమ x"]ద ´µరమ %ా ఉన` అ ప(f Pకను లవదు.
భయంకరన వరN మనమ V" ా#Sవ9ాడ గ ంటలk పడను గ ంటను
త1ిuంచును9ాడ ఉ#Sలk Aక;ను. 21 ఆ నమ న PQ9ా ఉన`త
సÍ లమందున` ఉన`త సÍ ల సమహమ ను భ!]దనున` భ#ాàలను
దం(fంచును 22 ెరపటC ప(fన9ారF %Jలk ేరdబడనటB
6 %ా 9ారF ేరdబ(f
ెర¯ాలలk 9EయబడదురF బహÑనమ లsౖన తరF9ాత 9ారF ద#SîంపబడదురF.
23 చందుKడ 9:ల9:లబ¢వను సూరF" మ ఖమ మరFను
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా Zీãను ండ ]దను
PQరషలమ లkను #ాజగ ను. 12దwలPQదుట ఆయన పK´µవమ కనబడను.
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1 PQ9ా, 9E Tx ేవడవ TEను "ను` ¨¼Adంెదను  Txమమ ను
సు
N Jంె దను వ అదు»తమ ల; ేZిJV, సతస ´µవమ ననుస #SంA వ
పర ాలమ న ేZిన  ఆలkచనల; T:ర9E#SdJV 2 వ పటC ణమ బË%ాను
ాKారమ గల పటC ణమ ాడ%ాను అనుల నగ#S పటC ణమ %ా మరల
ఉండక;ండ వ ేZిJV అ మరల ఎన`డను కటC బడక;ండ ేZిJV. 3
కరFల ఊ1ి#S %డక; త%S>న %ా>9ానవలs ఉండ%ా వ áదలక; శరణమ %ా
ఉంట-V ద#SదKులక; క>%Sన శ\మలk 9ా#SI శరణమ %ాను %ా>9ాన తగ లక;ండ
¡ లsౖన
ఆశ\యమ %ాను 9:టC తగ ల క;ండ డ%ాను ఉంట-V. 4 ాబట-C బ>షp
జనుల; "ను` ఘనపరెదరF కరజనమ ల పటC ణసుÍల; క; భయపడదురF.
5 ఎం(fన ేశమ లk ఎండ 9E(f! అణ%SవనటB
6 వ అనుల షను
అణA9EZిJV ¤ఘxûయవలన ఎండ అణA9EయబడనటB
6 బలxరFల
జయ×రNన అణA9Eయబడను. 6 ఈ పర తమ ]ద Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా సమసN జనమ ల "!తN మ \V న9ాట- Vందు ేయ ను
మ(fi ]దనున` xKÔరసమ  Vందుేయ ను nమల;గ గల \V న9ాట-
Vందుేయ ను మ(fi ] "ర4లన xKÔరసమ  Vందుేయ ను. 7
సమసN జనమ ల మ ఖమ లను కపచున` మ సుక;ను సమసN జనమ ల]ద
పరచబ(fన ెరను ఈ పర తమ ]ద ఆయన ¬Zి9Eయ ను 8 మ#?న`డను
ఉండక;ండ మరణమ ను ఆయన !ం%S 9Eయ ను. పKభ 9:ౖన PQ9ా
పKJ9ా" మ ఖమ ] బµషu ëందువలను తp(fA9Eయ ను
భ!]దనుం(f తన జనుల"ందను ¬Zి9Eయ ను ఈలగ న
జరFగ న"PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ. 9 ఆ నమ న జనుÚలగ

నందురF ఇ% మనలను రfంచున" మనమ క"12టC B" య న` మన
ేవడ మనమ క"12టC B"న PQ9ా ఈయTE ఆయన రmణనుబట-C
సంÌింA ఉతq¨©ంతమ . 10 PQ9ా హసN మ ఈ పర తమ ]ద
"ల;చును 12ంటక;పuలk వ#Sగ(fi ¾KకబడనటB
6 ¹యáయ ల; తమ bటTE
¾KకబడదురF. 11 ఈత%ాండK ఈదుటక; తమ ేతpలను xపనటB
6 9ారF x"
మధను తమ ేతpలను xపదురF 9ా#?"` తంతKమ ల; ప"`నను
PQ9ా 9ా#S గర మ ను అణA9Eయ ను. 12 ¹యబ,  ాKారమ ల
డ9:ౖన Åటలను ఆయన క;\ంగ%tటBCను 9ాట-" TEలక; అణగొKI
ధూÈాల;ేయ ను.
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1 ఆ నమ న యxేశమ లk జనుల; ఈ ×రNన ాడదురF బలన
పటC ణnకట- మనక;న` రmణను x"I ాKారమ ల;%ాను బ రFàల;%ాను
ఆయన "య!ంAయ Tx`డ. 2 సతమ Txచ#Sంచు Jగల జనమ
పK9EhంచునటB
6 x రమ లను ¬య (f. 3 ఎవ"మనసుq ]ద ఆనునుT°
9ా"" వ పరÞ WాంJగల9ా"%ా ాాడదువ. ఏలయన%ా అతడ యందు
VWా సమ ంA య Tx`డ. 4 PQ9ా PQ9ాP "xశ\యదుర¶ మ
య గయ గమ ల; PQ9ాను నమ 4ను(f. 5 ఆయన ఉన`తసÍ ల
"9ాసులను ఎతN Pన దుర¶ మ ను గ%tటBC9ాడ ఆయన 9ా" పడ%tటMC ను
TEలక; x" పడ%tటMC ను ఆయన ధూÈలk x" క>1ి య Tx`డ 6 ాళØ
6 ,
áదలాళØ
6 , ºనులాళØ
6 , x" ¾Kక; చున`V. 7 Jమంతpల; వమర¶ మ

సమమ %ా ఉండను Jమంతpల Kవను వ స#ాళమ ేయ చుTx`వ.
PQ9ా,  ¬రFuల మర¶ మ న వ వచుdచుTx`వ" 8 ¤మ రక;
క"12టC BనుచుTx`మ మ ాKణమ  Txమమ ను  స4రణను ఆhంచు
చున`. 9 #ాJK9Eళ Tx ాKణమ "ను` ఆhంచుచున` Txలkనున` ఆత4
ఆసIN "ను` ఆశ\Pంచు చున`.  ¬రFuల; లkకమ నక; #ా%ా
లkక"9ాసుల; J" TEరFdందురF. 10 దుషp
C లక; దయచూ1ినను 9ారF
J" TEరFdనరF 9ారF ధర4³తKమ లk "వZింAనను PQ9ా
మ}త4~మ ఆలkAంపక అTxయమ ేయ దురF. 11 PQ9ా, 
హసN తNబ(f య న`%ా" జనుల; x" చూడTUల6రF జనులర?rన 
ఆసIN" చూA 9ారF Zిగ¶ పడ దురF "శdయమ %ా అ%S`  శతpKవలను
!ం%S9Eయ ను. 12 PQ9ా, వ మక; సమ¥xనమ ZిÍ రపరచుదువ
"జమ %ా వ మ పmమ ననుం(f మ పనుల"`ట-" సఫలపరచుదువ. 13
PQ9ా, మ ే9ా, వ %ాక 9EరF పKభ వల; మమ 4 TE>#S ఇపడ "ను`
బట-C P  Txమమ ను స4#Sంతpమ 14 చAdన9ారF మరల బKదుకరF 1LKతల;
మరలలవరF అందుేతను వ 9ా#S" దం(fంA నhంపజ³ZిJV 9ా#Sకను
స4రణక; #ాక;ండ వ 9ా#S" తp(fA 9EZిJV. 15 PQ9ా, వ జనమ ను
వృz ేZిJV జనమ ను వృz ేZిJV. ేశమ ±క స#Sహదుwలను VWాలపరA
"ను` వ మ¨©మపరచుంట-V. 16 PQ9ా, శ\మలk 9ారF "ను`
తలంచు"#S  hm 9ా#S]ద ప(fనందున 9ారF VWషమ %ా ºన ాKరÍనల;
ేZి#S 17 PQ9ా, పKసూJాలమ స]1ింప%ా గర»వJ 9Eదనప(f క>%Sన
9Eదనలేత nఱÃ 12టC BనటB
6 ¤మ  స"`¥లk నుTx`మ . 18 ¤మ

గర»మ ధ#SంA 9Eదనప(fJVు %ా>" కన`టBC ఉంట-! ¤మ లkకమ లk
రmణ కల;గజ³యకJVు లkకమ లk "9ాసుల; పటC లదు. 19 మృతpలsౖన
9ారF బKదుక;దురF Tx9ా#S శవమ ల; సyవమ లగ ను మంట-లk
ప(fయ న`9ారల#ా, ¤లa" ఉతq ¨©ంచు(f.  మంచు పKాశమనన
మంచు భ! తనలk" 1LKతలను సyవలను%ా ేయ ను. 20 Tx జనమ,
ఇ% 9ా#S ోషమ నుబట-C భ"9ాసు లను hfంచుటక; PQ9ా తన
"9ాసమ లkనుం(f 9:డ> వచుd చుTx`డ భ! తన]ద చంపబ(fన9ా#S"
ఇకను కపuక;ండ xను xK%Sన రకN మ ను బయల;పరచును. 21 వ 9:È6 
అంతఃపరమ లలk పK9Ehంచుమ వ 9:È6  తల;పల; 9EZినుమ ఉగ\త
¬#Sవవరక; ంెమ ZLప x%Sయ ండమ .
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1 ఆ నమ న PQ9ా గట-C ై %tపuై బలన తన ఖడ¶ మ పటBCనును
¬వKసరuన మకరమ ను వంకరసరuన మకరమ ను ఆయన దం(fంచును
సమ దKమ ]దనున` మకరమ ను సంహ#Sంచును. 2 ఆ నమ న
మT°హరమగ ఒక xKmవనమ ండను x"గ#Sd ాడ(f. 3 PQ9ా అను
TEను x"" ాపేయ చుTx`ను పKJ"!షమ న TEను x"I రF
కటBCచుTx`ను ఎవడను x"]I #ాక;ండనటB
6 9ా#ాతKమ x"
ాాడచుTx`ను. 4 Txయందు Å\ధమ లదు గచdదల;ను బల;రకZి
ెట6 Bను ఒక9Eళ నుం(fన PQడల య దz మ ేయ 9ా"వలs TEను 9ాట-లk"I
వ(f%ా జAd తపuక 9ాట-" ా>d9Eయ దును. 5 ఈలగ న జరFగక;ండనటB
6

జనుల; నను` ఆశ\Pంప వలsను Tx సమ¥xనపడవలsను 9ారF Tx
సమ¥xన పడవలsను. 6 #ాబ¢వ నమ లలkయÅబ 9EరFారFను ఇWా\
Pల; A%S#Sd పయ ను. 9ారF భలkకమ ను ఫలభ#Sతమ %ా ేయ దురF. 7
అత" ట-C న9ా#S" ఆయన ట-C నటB
6 ఆయన అత" టMC Tx? అత"వలన
చంపబ(fన9ారF చంపబ(fనటB
6 అతడ చంపబ(ెTx? 8 వ x"
9:ళ6%tట-C నపడ !తమ %ా x"I hm V¥ంAJV. తరFu%ా>" ె1ిuంA
కSనన తpాను ేత x" ¾ల%SంAJV 9 ావన యÅబ ోషమ నక;
ఈలగ న ాKయ hdతN మ ేయబడను ఇదంతయ అత" ాపప#S}రమ నక;
కల;గ ఫలమ . (Tx`న`మ ల;%ా ేయబడ సున`ప#ాళ6 వలs అతడ
బ>1ీఠప #ాళ6 "`ట-" టBCనపడ ేవxసN ంభమ సూరేవx పKJమల;
ఇకను మరల లవవ. 10 ాKారమ గల పటC ణమ "రèన అడVవలs Vడవ
బడను Vస#Sèంపబ(fన "9ాససÍ లమ %ా నుండను అకడదూడల; ¤Zి
పండ" x" ెట6మ4లను Jనును. 11 x"మ4ల; ఎం(fన9:ౖ
V#SA9Eయబడను ZీN ల; వAd 9ాట-" తగలబ¿టC BదురF. 9ారF బ z గల జనుల;
ారF 9ా#S" సృంAన9ాడ 9ా#Sయందు జj>పడడ. 9ా#S" పట-C ంAన9ాడ
9ా#SI దయచూపడ. 12 ఆ నమ న యఫKట«సు నºపK9ాహమ nదల; "
ఐగ పNనవరక; PQ9ా తన ¥xన మ ను ¾Kక;ను. ఇWా\PÚయ ల#ా,
]రF ఒక#STUకరF క>Zి" కcరdబడదురF. 13 ఆ నమ న 12దw బర
ఊదబడను అష
ª రFేశమ లk నhంప Zిదzన9ారFను ఐగ పNేశమ లk
9:>9Eయబ(fన9ారFను,వెdదరF, PQరషలమ లkనున` ప#Sదz పర తమ న
PQ 9ాక; నమ¯ారమ ేయ దురF.
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1 xKగ బ¢తpలగ ఎâాKP]య ల అJశయ I#§టమ నక; శ\మ
9ా(fవచున` పషuమ వంట-9ా#S సుందర భషణ మ నక; శ\మ
xKÔరసమ వలన కc>Pన9ా#S ఫలవంతన లkయ తల]దనున`
I#§టమ నక; శ\మ. 2 ఆలIంచు(f, బలప#ాక\మమ ల; గల9ా(ొకడ పKభ వక;
ఉTx`డ పKచండన వడగండ6ను పKచండన జలమ ల పK9ాహమ ను
పKచండన వరదయ ట-C 9Eయ నటB
6 ఆయన తన బలమ ేత
పడోKయ 9ాడ. 3 xKగ బ¢తpలగ ఎâాKP]య ల అJశయ I#§టమ ాళ6 
¾Kకబడను. 4 ఫలవంతన లkయ తల]దనున` 9ా(fవ
పషuమ వంట-x" సుందరభషణమ వసంతాలమ #ాకమ నప పం(fన
nదట- అం¸ రప పండవలs అగ ను x" కను%tను9ాడ x" చూడ%ాTE
అ 9ా" ేJలk ప(fన9:ంటTE అ !ం%S9Eయబడను. 5 ఆ నమ న
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా WÌిం Aన తన పKజలక; xTE భషణ
I#§టమ %ా నుండను ¯êందరమ గల మక;టమ %ా నుండను. 6 ఆయన
Txయ1ీఠమ ]ద కcరFdండ9ా#SI ¬రFu ¬రd TEరFu ఆత4%ాను
గ మ4మ TUదw య దz మ ను ార%tటBC9ా#SI ప#ాక\మమ పట-C ంచు9ాడ%ాను
ఉండను. 7 అPే రFను xKÔరసమ వలన ¯I ¯ల;దురF
మదమ వలన తతN రపడదురF యజక;ల! పKవకN ల! అందరFను
మదమ వలన ¯I ¯ల;దురF xKÔరసమ 9ా#S" !ం%S9Eయ చున`
మదమ వలన తతN రపడచుTx`రF దరîనమ కల;గ నపడ ¯ల;దురF

¬రFu¬రFdాలమ న తతN రపడదురF. 8 9ా#S ´¢జనప బల6 ల"`య
9ాంJను కల4షమ ల ను "ం(fయ న`V అV ల"bటB లదు. 9 9ాడ
ఎవ#SI Vద TEరFuను? ఎవ#SI వరN మనమ ె>య జ³య ను? త>6 ాల;
V(fAన9ా#Sా? చను` V(fAన9ా#Sా? 10 ఆజ® 9:ంబ(f ఆజ® ఆజ® 9:ంబ(f ఆజ®
సూతKమ 9:ంబ(f సూతKమ సూతKమ 9:ంబ(f సూతKమ ంత ఇచdట ంత
అచdట nెపచుTx`డ" 9ారనుందురF. 11 "జ¤ అలZిన9ా"I T:మ4
కల;గజ³య (f ఇే T:మ4 ఇే VWా\ంJ అ" ె1ిuన9ాడ నJN 9ా#S 12దవల
ేతను అన´µషను ఈ జనుల మటలడచుTx`డ. 12 అPనను 9ారF
VనTUల6#?r#S. ావన 9ారF 9:È6 9:నుకక; n%S¶ VరFగబ(f Aక; బ(f
పటC బడనటB
6 13 ఆజ® 9:ంబ(f ఆజ® ఆజ® 9:ంబ(f ఆజ® సూతKమ 9:ంబ(f సూతKమ
సూతKమ 9:ంబ(f సూతKమ ంత ఇచdట ంత అచdట PQ9ా 9ాకమ
]క; వచుdను. 14 ాబట-C PQరషలమ లkనున` PÀ జనులను ఏల;
అప}సక;ల#ా, PQ9ా 9ాకమ Vను(f 15 ¤మ మరణమ  "బంధన
ేZింట-! ాxళమ  ఏకJVు ఉపదKవమ పK9ాహమ వలs వ(f%ా
xటBనపడ అ మ±దw క; #ాదు అబదz మ లను మక; ఆశ\యమ %ా
ేZింట-! మయI\ంద x%Sయ Tx`మ అ" ]రF ెపనుచుTx`#³. 16
పKభ వగ PQ9ా ఈలగ న Z2లVచుdచుTx`డ Zీãనులk పTx%ా
#ాJ" 9EZిన9ాడను TETE అ ప#SWó¥ంపబ(fన #ాP అమలన తల#ాP
బహÑ ZిÍ రన పTxPQన మల#ాPPQయ న` Vశ Zించు9ాడ
కలవరపడడ. 17 TEను Txయమ లనూల;%ాను J మటC పగ ండ%ాను
12టMCదను వడగండ6 ] మయశరణమ ను ట-C 9Eయ ను x%Sయ న`bటB

ళ6 ేత టBC"వను. 18 మరణమ  ]రF ేZి"న "బంధన ట-C 9Eయ
బడను ాxళమ  ]రF ేZి"న ఒడంబ(fక "ల; వదు పK9ాహమ వలs
ఉపదKవమ ] ]దు%ా xటB నపడ ]రF x"ేత ¾Kకబ(fన 9ారగ దురF
19 వచుdనప(ెల6ను అ !మ 4ను ఈడd"వను పKJ ఉదయమ పKJ
పగల; పKJ #ాJK అ వచుdను ఇట-C పKకటన గ\¨©ంచుటవలన మ} భయమ
పటBCను. 20 పండనుటక; మంచమ డగ xలదు కపనుటక; దుపuట9:డల;u xలదు. 21 "జమ %ా తన ారమ ను తన ఆశdరన ార మ ను
ేయ టక; అపర న తన ారమ TUన#Sంచుటక; ఆయన 12#ాyమ అను
ండ]ద లAనటB
6 PQ9ా లచును %Sëãనులkయలk ఆయన #³%SనటB
6
#³గ ను. 22 ] బంధకమ ల; మ#S ë%Sంపబడక;ండనటB
6 ప#S}స క;లsౖ
య ండక;(f భ!యందంతట Txశనమ ఖం(fతమ %ా "య!ంప బ(ెను
పKభ వను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ావలన TEను x"
సమxరమ Vంట-" 23 ెV±%S¶ Tx మట Vను(f ఆలIంA TEను
పల;క;న Vను(f 24 దును`9ాడ Vతp
N టక; "తమ తన లమ దును`Tx?
అతడ దుI 12ల6ల; "తమ బదw ల%tటBCTx? 25 అతడ TEల సదునుేZిన
తరF9ాత నల6 yలకఱÃ చల;
6 ను ెల6 yలకఱÃ చల;
6 ను %ధుమల; వరFస%ా
Vతp
N ను యవలను xTEరuరAన ే"లk చల;
6 ను x" అంచున !రపnలకల;
9Eయ ను గx? 26 9ా" ేవ(ే త%Sన క\మమ 9ా"I TE#Suయ Tx`డ ఆయన
9ా"I ఆ ప" బ¢¥ంచుచుTx`డ. 27 ZLద%ాడ నల6 yలకఱÃ పదునుగల
యంతKమ ేత నూరdడ బం(fచక\మ లను yలకఱÃ ]ద న(f1ింపడ %ా"
కఱÃ ేత నల6 yలకఱÃ ను చువ ేత yలకఱÃ ను దుళ6 %tటBCను గx? 28

మనుషpల; %ధుమల; %ా>ంప%ా x" నల;చుదు#ా? ZLద%ాడను ఎల6 పడ
x" నూరFdచుండడ ఎల6 పడను అతడ బం(fచక\మ ను గ ఱÃ మ లను x"
]ద న(f1ించుచుండడ, x" నల;పడ గx! 29 జనుల;
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాేత x" TEరFdందురF. ఆశdరన
ఆలkచనశINయ అ¥క బ z య అనుగ\ ¨©ంచు9ాడ ఆయTE
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1 అ#§Pల;క; శ\మ xదు దండ %Sన అ#§Pల; పటC ణమ నక; శ\మ
సంవతqరమ 9:ంబ(f సంవతqరమ గడవయ (f పండగలను క\మమ %ా
జరFగయ (f. 2 TEను అ#§Pల;ను బµ¥ంప%ా దుఃఖమ ను Vలపమ ను
కల;గ ను అందుేత అ "జమ %ా Txక; అ%S`గ ండమగ ను. 3 TEను 
య దz మ ేయ చు చుటBC hëరమ 9Eయ దును. ?దురF%ా Åట కట-C
మ టC (f బË 9Eయ దును. 4 అపడ వ అణపబ(f TEలనుం(f
పల;క;చుందువ  మటల; TEలనుం(f ±కడ గ సగ సలడ నటB
6 ం డను
కరÞ 1ిWాA స రమ వలs  స రమ TEలనుం(f వచుdను  పల;క;
ధూÈలkనుం(f గ సగ సల;%ా Vనబడను. 5  శతpKవల సమహమ లsకక;
ఇసుక #³ణ వలంత V¯ాNరమ %ా నుండను బµ¥ంచు9ా#S సమహమ
ఎ%S#Sవ టBCవలs నుండను హాతp
N %ా ఒక "!షమ లkTE P సంభ
Vంచును. 6 ఉరFమ ను భకంపమ ను మ} శబw మ ను సు(f%ా>
తpానులను ద¨©ంచు అ%S`జj లల ను Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా x" hfంచును. 7 అ#§Pల; య దz మ ేయ సమసN జనుల

సమహ మ ను x"]దను x" Åట]దను య దz మ ేయ 9ారFను x"
బµధపరచు9ారందరFను #ాJK కన` స ప`మ వలs ఉందురF. 8 ఆక>%tన`
9ాడ కలలk ´¢జనమ ేZి ¤లaన%ా 9ా" ాKణమ తృ1ిN పడకPనటB
6 ను
ద1ిu%t"న9ాడ కలలk ానమ ేZి ¤లaన%ా ¯మ4Zి>6న9ా" ాKణమ
ఇంకను ఆశ%t" య న`టB
6 ను Zీãను ండ]ద య దz మ ేయ జనమ ల
సమహమంతట-I సంభVంచును. 9 జనుల#ా, ే#S చూడ(f Vస4యnందు(f
] కండ6 ను ెడ%tటBCను(f గ\ (fi 9ారగ (f xKÔరసమ లకP 9ారF
మతp
N లsౖయ Tx`రF మదానమ ేయకP తల;చుTx`రF. 10 PQ9ా
]]ద %ాఢ"xKత4ను క;మ4#SంA య Tx`డ ]క; TEతKమ ల;%ా ఉన`
పKవకN లను ెడ%tట-C య Tx`డ ]క; hరసుqల;%ా ఉన` ºరదరFîలక;
మ సుక; 9EZి య Tx`డ. 11 º"నంతట-"గ#Sdన పKకటన గఢన గ\ంథ
9ాకమ లవలs ఉన` ఒకడవ దయేZి º" చదువమ" ె1ిu అmర
మ ల; ె>Zిన9ా"I 9ా"" అపu%Sంచును; అతడ అ Txవలన ాదు అ
గ xరÍమ %ా ఉన`ద" ెపను. 12 మ#Sయ వ దయేZి º" చదువమ"
ె1ిu అmర మ ల; ె>య"9ా"I x"" అపu%Sంచును అతడ అmరమ ల;
Txక; ె>యవనును. 13 పKభ వ ఈలగ Z2లVAdయ Tx`డ ఈ పKజల;
T°ట-మట Tx±దw క; వచుd చుTx`రF 12దవల నను`
ఘనపరచుచుTx`రF %ా" తమ హృదయమ ను Txక; దూరమ ేZి"
య Tx`రF 9ారF TxPQడల చూప భయభక;Nల; మనవల Vధు లనుబట-C
9ారF TEరFd"నV. 14 ా%ా TEను మరల ఈ జనులPQడల ఒక ఆశdర
ారమ జ#S%Sంతpను బహÑ ఆశdరమ %ా జ#S%Sంతpను 9ా#S జj®నుల జj®నమ

వరÍమగ ను 9ా#S బ z మంతpల బ z మరF%?rవను. 15 తమ ఆలkచనల;
PQ9ాక; కనబడక;ండ లkలk పల 9ాట-" మరFగ ేయ ¸చు9ా#SI శ\మ.
మమ 4 T:వరF చూెదరF? మ ప" PQవ#SI ె> య ను? అను" *కట-లk
తమ I\యల; జ#S %Sంచు9ా#SI శ\మ. 16 అã, ]#?ంత మరF ల;? క;మ4#SI"
మంట-I" ´éదమ లద" PQంచదగ Tx? ేయబ(fన వసు
N వ x"
ేZిన9ా#Sగ#Sdఇతడ నను` ేయలదనవచుdTx? ర1ింపబ(fన వసు
N వ
ర1ింAన9ా"గ#Sdఇత"I బ z లదనవచుdTx? 17 ఇకను w ాలన
తరF9ాతTE గx లsబµT°ను పKేశమ ఫలవంతన లమగ ను ఫలవంతన
లమ వనమ" PQంచబడను. 18 ఆ నమ న ెVట-9ారF గ\ంథ9ాకమ ల;
VందురF అంధారమ క>%Sనను %ా xంధారమ క>%Sనను గ\ (fi 9ారF
కను`లర చూెదరF. 19 PQ9ాయందు ºనులక; కల;గ సంషమ అ¥క
మగ ను మనుషpలలk áదల; ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవ"యందు
అనంంెదరF. 20 బలxరFల; లకవదురF ప#S}సక;ల; నhంెదరF. 21
×డేయ యJ`ంచుచు ఒక 9ాజ?మ ను బట-C PతరFలను ాపలను%ా
ేయ చు గ మ4మ లk తమ 4ను గw ంచు9ా"" పటBCనవలsన" ఉ#S TUడi చు
మయమటలేత Jమంతp" పడోKయ 9ారF నరకబడదురF. 22
అందుేతను అబµK}మ ను V¹AంAన PQ9ా యÅబ
క;టBంబమ నుగ#Sd PÀలగ Z2ల VచుdచుTx`డ ఇక]దట యÅబ
Zిగ¶ పడడ ఇక]దట అత" మ ఖమ ెల6బµరదు. 23 అత" సంxనప9ారF
తమ మధ TEను ేయ ారమ ను చూచునపడ Tx Txమమ ను
ప#Sదz పరచుదురF యÅబ ప#Sదz ేవ" ప#Sదz పరచుదురF ఇWా\Pల;

ేవ"I భయపడదురF. 24 చంచల బ z గల9ారF V9Eక;లగ దురF
సణ గ 9ారF ఉపేశమ నక; లkబడదురF.
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1 PQ9ా 9ాక; ఇే లkబడ" 1ిల6లక; శ\మ ాపమ నక; ాపమ
కcరFdనునటB
6 %ా 9ారF నను` అడగక ఆలkచనేయ దురF Tx ఆత4
"య!ంప" సం¥ేZిందురF 2 9ారF Tx T°ట- మట Vxరణేయక
ఫ#బలమ ేత తమ 4ను xమ బలపరచునుటక; ఐగ పNడను
శరణ జచుdటక; ఐగ పNనక; పKయ ణమ ేయ దురF. 3 ఫ#వలన కల;గ
బలమ ]క; అవమనకరమగ ను ఐగ పNడను శరణ జచుdటవలన Zిగ¶
కల;గ ను. 4 యÅబ 9ా#S అ¥పతpల; ¯యనులk కనబడనపడ 9ా#S
#ాయబµరFల; }TEసులk పK9Ehంచునపడ 5 9ారందరFను తమక; అకరక;
#ాక P స}య మ న?rనను ఏ పKãజనమ న?rనను ప"I#ాక Zిగ¶ ను
"ందయ కల;గజ³య ఆ జనుల Vషయ Zిగ¶ పడదురF. 6 దfణ
ేశమ లkనున` కc
\ రమృగమ లను గ#Sdన ే9ÙIN Zిం¨ß Zింహమ ల;ను
ామ ల;ను xపకరన !డTxగ ల; నున` !I> శ\మ బµధల;గల
ేశమ గ ండ 9ారF %ా(fద1ిల6ల పల]ద తమ ఆZిN " ఒంటMల మపల]ద
తమ దKవమ లను ఎIంచు " తమక; స}యమ ేయల" జనమ TUదwక;
9ాట-" ¬Zి" వదురF. 7 ఐగ పNవల" స}యమ
ప"Iమ>న,"ష7"ãజన న అందుేతనుఏ!య ేయక ఊరక;ండ
గాuల మ#S అ" x"I 1LరF 12టC BచుTx`ను. 8 #ాబ¢వ నమ లలk

Aరాలమ వరక; "తమ ¯ాÔరÍమ %ా నుండనటB
6 వ 9:È6 9ా#SPQదుట
పలక]ద º" 9ాKZి గ\ంథ మ లk >üంపమ 9 9ారF JరFగబడ జనుల;
అబదz మడ 1ిల6ల; PQ9ా ధర4WాసN మ VనTUల6" 1ిల6ల; 10 దరîనమ
చూడవదw " దరîనమ చూచు9ా#S ెప 9ారFను య కN 9ాకమ లను మ
పKవAంపక;(f మృదు9:ౖన మటలTE మ పల;క;(f మయదరîనమ లను
కను(f 11 అడi మ #ాక;ండ(f Kవనుం(f ¾లగ (f ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ"
సంగJ మ PQదుట ఎతN క;(f అ" భVష1 జj®నుల పల;క;9ారFT:ౖ
య Tx`రF. 12 అందుేతను ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవడ ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ ]రF ఈ 9ాకమ వదw " KZి9EZి బలxర మ ను
కృJKమమ ను నమ 4" అట-C 9ాట-" ఆ¥xరమ ేZింట-#S గనుక 13 ఈ
ోషమ ]క; ఎతN Pన %డ నుం(f జo%Sపడబ¢వచున` %డ అండవలs అగ ను
అ ఒక mణమ లkTE హాతp
N %ా ప(fవను. 14 క;మ4#S క;ండ
పగ ల%tటC బడనటB
6 ఆయన ఏ!య V(fA12టCక x" పగ ల%tటBCను
Pలkనుం(f "ప ¬య టక; %ా" గ ంటలkనుం(f ళØ
6 ¬య టక; %ా"
x"లk ఒక 12ం?rనను ొరకదు. 15 పKభ వను ఇWా\Pల;±క ప#Sదz
ేవడనగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ ]రF మర> వAd
ఊరక;ండటవలన రfంప బ(ెదరF ]రF ఊరక;ం(f నమ 4నుటవలన ]క;
బలమ కల;గ ను. 16 అPనను ]రF సమ4Jంపక అటB
6 ాదు, ¤మ
గ ఱÃ మ లT:I ా#Sవదుమంట-#S ా%ా ]రF ా#SవలZి వెdను. ¤మ
వ(fగల గ ఱÃ మ లను ఎI PQదమంట-#³ ా%ా !మ 4ను తరFమ 9ారF
వ(fగల9ారF%ా నుందురF. 17 ]రF పర తమ ]దనుండ యవలsను

ండ]దనుండ జ?ం(xవలsను అగ వరక; ఒక" గw ంపనక; ]లk 9:Pమం
ా#SPQదరF అPదుగ #S గw ంపనక; ]రF ా#SPQదరF. 18 ావన
]యందు దయచూపవలsన" PQ9ా ఆలసమ ేయ చుTx`డ
!మ 4ను కరFణÝంపవలsన" ఆయన "ల;వబ(f య Tx`డ PQ9ా
Txయమ ¬రFd ేవడఆయన "!తN మ క"12టC Bను9ారందరF ధనుల;.
19 Zీãనులk PQరషలమ లkTE ±క జనమ ాపరమ ండను. జనమ,
Vక TEమతKమ క`ళØ
6 Vడవవ ఆయన  nఱÃ V" "శdయమ %ా
"ను` కరF ణÝంచును ఆయన  మట Vన%ాTE క; ఉతN ర!చుdను. 20
పKభ వ క; ³6ాన`ానమ ల "చుdను ఇక]దట  బ¢ధక;ల;
x%Sయ ండరF వ కను`లర  బ¢ధక;లను చూెదవ 21 ]రF క;(f
తటC Pనను ఎడమ తటC Pనను J#S%Sనను ఇే Kవ º"లk నడవ(f అ" 
9:నుకనుం(f ±క శబw మ  ెవలక; Vనబడను. 22 ెకబ(fన ] 9:ం(f
పKJమల కపను తZిన ] బం%ారF Vగ\హమ ల బటC లను ]రF
అపVతKపరతpరF ¨Áయమ ల" 9ాట-" ార9Eయ దురF. లAమ4" x"
ెపదురF. 23 వ  భ!లk Vతp
N టక;  %Sంజలక; ావలZిన 9ాన
ఆయన క;#S1ించును భ! #ాబ(fPQన ఆ}రదKవ!చుdను అ V¯ాNర ¯ార
రసమ ల; కలై య ండను ఆ నమ న  పవల; VWాలన గ(fi áళ6 లk
¤య ను. 24 భ! ZLదమ ేయ ఎడ6ను లత %ా(fదల;ను ేట ను
జలs6డను ె#S%S జ>6 ంA ఉప క>Zిన ¤త Jనును. 25 %పరమ ల; పడ
మ} హతనమ న ఉన`తన పKJ పర తమ ]దను ఎతN Pన పKJ
ండ]దను 9ాగ ల;ను నదుల;ను ారFను. 26 PQ9ా తన జనుల

%ాయమ కట-C 9ా#S ెబËను బµగ ేయ నమ న చందుK" 9:T:`ల సూరF"
పKాశమ వలs ఉండను సూరF" పKాశమ ఏడ నమ ల 9:ల;గ ఒక
నమ న పKాhంAనటB
6 ండను. 27 ఇ% Åపమ  మండచు దటC మ %ా లచు
గ కc(fనై PQ9ా Txమమ దూరమ నుం(f వచుdచున` ఆయన
12దవల; ఉగ\త "ం(fయ న`V ఆయన Txల;క ద¨©ంచు అ%S`జj లవలs
ఉన`. 28 ఆయన ఊ1ి#S క;Jకలలkతp వచుd పK9ాహన నవలs ఉన`
వరÍన9ాట-" ెదర%tటBC జలs6డ అ జనమ లను %ా>ంచును Kవ
త1ిuంచు కæç6 మ జనుల దవడలలk ఉండను. 29 #ాJKయందు పండగ
Txచ#SంచునటB
6 %ా ]రF సం%§తమ ాడదురF. ఇWా\Pల;నక; ఆశ\యదుర¶ న
PQ9ా±క పర తమ నక; 1ిల6న%\V Txదమ  పKయణమ
ేయ 9ా#SI కల;గ నట-C హృదయసంషమ కల;గ ను. 30 PQ9ా తన
పK´µవమ గల స రమ ను V" 1ించును పKచండన Åపమ ను ద¨©ంచు
జj లను 12ళ12ళయను %ా>9ాన వడగండ6 ను తన బµహÑవ 9ాల;ట
జనులక; చూ1ించును. 31 PQ9ా దండమ  అష
ª రFను టC %ా అ
ఆయన స రమ V" JTUందును. 32 PQ9ా అష
ª రF]ద పడ9Eయ
"యమక దండమ వల" పKJ ెబË తంబ ర Zిx#ాల Txదమ  పడను
ఆయన తన బµహÑవను 9ా"]ద ఆ(fంచుచు య దz మ ేయ ను. 33
పర మ నుం(f 12తp1 Zిదzపరచబ(fయ న` అ nలsక;ేవతక;
Zిదzపరచబ(fయ న` లkతp%ాను VWాలమ %ాను ఆయన x" ేZి
య Tx`డ అ అ%S`య V¯ాNరాష¡ మ ల;ను క>%Sయ న` గంధక
పK9ాహమ వలs PQ9ా ఊ1ి#S x" రగ లబ¿టC Bను.
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1 ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ" లm12టCకయ PQ9ా±దw Vx#Sంపకయ
స}యమ "!తN మ ఐగ పNనక; 9:ళ6 Øచు గ ఱÃ మ లను ఆ¥xరమ ేZి"
9ా#S రథమ ల; V¯ాNరమ ల"య #ðతpల; బలఢ ల"య 9ా#S"
ఆశ\Pంచు9ా#SI శ\మ. 2 అPనను ఆయనయ బ z మంతpడ%ా ఉTx`డ.
మట తపuక దుషp
C ల Pంట-9ా#S]దను ×డేయ 9ా#SI డuడ9ా#S]దను
ఆయన లచును. 3 ఐగ 1ీN య ల; మనుషpల%ా" ేవడ ారF ఐగ 1ీN య ల
గ ఱÃ మ ల; మంసమయమ ల%ా" ఆత4 ావ PQ9ా తన ెPxప%ా
స}యమ ేయ 9ాడ జoగ ను స}యమ ందు9ాడ పడను 9ారందరF
కc(f Txశనమగ దురF. 4 PQ9ా Tx×లగ Z2లVAdయ Tx`డ
త1ిuంచుట?r %tఱÃ ల ాపరFల సమహమ కc(f#ా%ా Zింహమ దమ
Zింహమ 9ా#S శబw మ నక; భయపడకయ 9ా#S ³కలక; అ¥ైర పడకయ
తనక; ొ#SIనx"]ద గ#SèంచునటB
6 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
య దz మ ేయ ట?r Zీãను పర తమ ]I" x" ండ]I" %S
6
వచుdను. 5 ప{ల; ఎగ రFచు తమ 1ిల6లను ాాడనటB
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా PQరషలమ ను ాాడను x"
ాాడచు V(f1ించుచునుండను x"I }"ేయక త1ిuంచుచునుండను. 6
ఇWా\PÚయ ల#ా, ]రF ఎవ"]ద VWషమ %ా JరFగ బµటB ేZిJ#
ఆయన9:ౖప JరFగ (f. 7 ]క; ]రF ాపమ కల;గజ³Zి" ] ేతpల
]రF "#S4ంAన 9:ం(f Vగ\హమ లను సువరÞ Vగ\హమ లను ఆ నమ న ]లk

పKJ9ాడను ార9Eయ ను. 8 నరF" ా" ఖడ¶ మ వలన అష
ª #§య ల; కcల;
దురF మనుషp" ా" కJN ాలగ దురF. ఖడ¶ దుటనుం(f9ారF
ా#SవదురF 9 9ా#S పడచు9ారF xసులగ దురF Jేత 9ా#S
ఆశ\యదుర¶ మ సమZివను 9ా#S అ¥పతpల; ధ జమ ను చూA JTUం
9:నుక ºయ దుర" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. Zీãనులk ఆయన
అ%S`య PQరషలమ లk ఆయన >!య ఉన`V.
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1 ఆలIంచు(f, #ాà J"బట-C #ాజప#Sాలన ేయ ను అ¥ారFల;
Txయమ నుబట-C Pల;దురF. 2 మనుషpడ %ా>I మరF%?rనbటBవలsను
%ా>9ానక; xటMౖన bటBవలsను ఉండను ఎం(fనbట ళ6 ాల;వలవలsను
అలసట పట-C ంచు ేశమ న %tపuబండ డవలsను ఉండను. 3 చూచు9ా#S
కను`ల; మందమ %ా ఉండవ Vను9ా#S ెవల; ఆలIంచును. 4 చంచల;ల
మనసుq జj®నమ గ\¨©ంచును నJN 9ా#S Txల;క సuషC మ %ా మటలడను. 5
మఢడ ఇక ఘనుడ" PQంచబడడ కపట- ఉxరFడనబడడ. 6 మఢల;
మఢ9ాక;ల; పల;క;దురF భIN¨ßనమ %ా నడచుందురF
PQ9ానుగ#Sd ా"మటలడచు ఆక>%t"న9ా#S yవTx¥xరమ
¬Zినుచు ద1ిu%t"న9ా#SI ాయమ లక;ండ ేయ చు
హృదయపర కమ %ా ాపమ ేయ దురF. 7 ¹సా#S ¯ాధనమ ల;ను
ెడiV "రF1Lదల; Txయ9ాదన ేZినను కల6 మటల ºనులను
Txశనమ ేయ టక; 9ారF దు#ాలkచనల; ేయ దురF. 8 ఘనుల;

ఘనారమ ల; క>uంచుదురF 9ారF ఘనారమ లనుబట-C "ల;చుదురF. 9
సుఖసINగల ZీN ల#ా, లA Tx మట Vను(f "hdంత%ానున` క;మ#?Nల#ా, Tx
మట Vను(f. 10 "hdంతగల ZీN ల#ా, Pక ఒక సంవతqరమ నక; ]క; ¾ందర
కల;గ ను xKmపంట వను పండ6 ఏరFటక; #ావ. 11 సుఖసINగల కనల#ా,
వణక;(f "#S x#Sణ ల#ా, ¾ందరపడ(f ] బటC ల; ¬Zి9EZి గంబరFలsౖ ]
నడమ న %T: పటC కటBCను(f. 12 రమన లమ Vషయ
ఫలభ#Sతన xKÔ వల;
6 ల Vషయ 9ారF #tమ 4 టBCందురF. 13 Tx
జనుల భ!లk ఆనందపరమ లk" ఆనందగృహమ ల"`ట-లk మ ండ6
తpపuల;ను బల;రకZి ెట6 Bను 12రFగ ను. 12ౖనుం(f మన]ద ఆత4
క;మ4#Sంపబడవరక; 14 నగ#S Vడవబడను జనసమహమ గల పటC ణమ
Vడవబడను ండయ ాపరFల %పరమ ను ఎల6 ాలమ గ హ ల;%ా
ఉండను 15 అV అడV%ా(fదలక; ఇషC నbటB
6 %ాను మందల; ¤య
భ!%ాను ఉండను అరణమ ఫలభ#Sతన భ!%ాను ఫలభ#Sత న
భ! వృmవనమ %ానుండను. 16 అపడ Txయమ అరణమ లk
"వZించును ఫల భ#Sతన భ!లk J గ ను 17 J సమ¥xనమ
కల;గజ³య ను Jవలన "తమ ను "మ4ళమ "బËరమ కల;గ ను.
అపడ Tx జనుల Vశ\మ సÍ లమ నందును ఆశ\య ¯ాÍనమ లయందును
సుఖకరన "9ాసమ ల యందును "వZింెదరF 18 అPనను అరణమ
ధ ంసమగ నపడ వడగండ6 పడను 19 పటC ణమ "శdయమ %ా
కc>వను. 20 సమసN జలమ ల±దw ను VతN నమ ల; చల;
6 చు ఎదుwలను
%ా(fదలను JరFగ"చుd ]రF ధనుల;.
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1 ోచునబడకPనను ోచునుచుండ క; శ\మ "T:`వరF
వంAంపకPనను వంAంచుచుండ క; శ\మ వ ోచునుట మ"న
తరF9ాత వ ోచున బ(ెదవ వ వంAంచుట మ %SంAన తరF9ాత
జనుల; "ను` వంAంెదరF. 2 PQ9ా, రక; క"12టC BచుTx`మ
మయందు కరFణÝంచు2◌ు ఉదయాలమ న 9ా#SI
బµహÑవ%ానుఆపxలమ న మక; రmణx¥xరమ %ానుఉండమ . 3
మ}షణ V" జనమ ల; ా#Sవను వ లచుటTE అనజనుల;
ెద#SవదురF. 4 *డపరFగ ల; ట-C 9Eయ నటB
6 ] ¯మ 4 ోచ బడను
!డతల; ఎ%S#SపడనటB
6 శతpKవల; x"]ద పడ దురF 5 PQ9ా మ}
ఘనత TUంయ Tx`డ ఆయన ఉన`తసÍ లమ న "వZించుచు
Txయమ ను Jను Zీãనును "ం12ను. 6 ాలమ లk
"య!ంపబ(fన ZిÍ రమ %ా నుండను రmణ బµహÑళమ ను బ z జj®నమ ల
సమృz య కల;గ ను PQ9ా భయమ 9ా#SI ఐశ రమ . 7 9ా#S
&రFల; బయట #దనమ ేయ చుTx`రF సమ¥xన #ాయబµరFల;
రమ %ా ఏడd చుTx`రF. 8 #ాజమర¶ మ ల; ా(ైPQను Kవను
నడచు9ారF లకP#S అష
ª రF "బంధన ]#?ను పటC ణమ లను అవమన
పరెను నరFలను తృణ÷క#Sంెను. 9 ేశమ దుఃüంA öణÝంచుచున`
లsబµT°ను Zిగ¶ ప(f 9ా(fవచున` ా#ను ఎ(x#S ఆPQను బµానును
క#?4ల;ను తమ ెట6 ఆక;లను #ాల;dను చున`V. 10 PQ9ా

ఇట6 నునుచుTx`డ ఇప(ే లెదను ఇప(ే నను` %tపuేZిT:దను. ఇప(ే
Txక; ఘనత ెచుdT:దను. 11 ]రF టBCను గర»మ ధ#SంA యాల;ను
కందురF. ] ఊ1ి#SP అ%S`PQనటBC !మ 4ను ద¨©ంA 9Eయ చున`. 12
జనమ ల; ాల;చున` సున`పబట«C లవలsను నరకబ(f అ%S`లk ాలdబ(fన
మ ళ6 వలsను అగ ను. 13 దూరసుÍల#ా, ఆలIంచు(f TEను ేZినx" చూడ(f
స]పసుÍల#ా, Tx ప#ాక\మమ ను ె>Zిను(f. 14 Zీãనులkనున` ాపల;
గ ల;పడచుTx`రF వణక; భIN¨ßనులను పటMC ను. మనలk ఎవడ "తమ
ద¨©ంచు అ%S` "వZింప గలడ? మనలk ఎవడ "తమ
ాల;dచున`9ాట- "వ Zించును? 15 J" అనుస#SంA నడచుచు
యxరÍమ %ా మట లడచు "రËంధనవలన వచుd లభమ ను ఉ1Lfంచుచు
లంచమ పచుdనక;ండ తన ేతpలను మల;ప" హత యను మట
Vనక;ండ ెవల; మZి" ెడతనమ చూడక;ండ కను`ల;
మZిను9ాడ ఉన`తసÍ లమ న "వZించును. 16 పర తమ లలk" hలల;
అత"I Åటయగ ను తపuక అత"I ఆ}రమ ొరక;ను అత" ళØ
6 అత"I
Wాశ తమ %ా ఉండను. 17 అలంక#Sంపబ(fన #ాàను వ కను`లర చూె
దవ బహÑ దూరమ నక; 9ా1ించుచున` ేశమ క; కన బడను. 18 
హృదయమ భయంకరన9ాట-"బట-C ¥x"ంచును. జనసంఖ
9ాKయ 9ా(ెకడ ఉTx`డ? తచు9ా(ెకడ ఉTx`డ? బ రFàలను
లsIంచు9ా(ెకడ ఉTx`డ? 19 Txగ#Sకమ ల" ఆ జనమ ను గ\¨©ంపల"
గంర´µషయ క; ె>య" అన ´µషయ పల;క; ఆ జనమ ను Vకను
చూడవ. 20 ఉతqవాలమ లలk మనమ కcడనుచున` Zీãను

పటC ణమ ను చూడమ "మ4ళన ాపరమ %ాను Jయబడ"
గ (xరమ %ాను  కను`ల; PQరష లమ ను చూచును x"
¤క;లsన`డను ఊడºయబడవ x" xKళ6 లk ఒకట-PQనను ెగదు. 21
అచdట PQ9ా పK´µవమ గల9ా(ై మన పmమ ననుండను, అ
VWాలన నదుల;ను ాల;వల;ను ఉన` సÍ లమ %ా ఉండను అందులk ెడ6
ఓడ Pయ నడవదు %tపu ఓడ అక(fI #ాదు. 22 PQ9ా మనక;
Txయ¥పJ PQ9ా మన WాసనకరN PQ9ా మన #ాà ఆయన
6 వద>PQను ఓడ9ారF తమ య
మనలను రfంచును. 23  ఓడxKళØ
అడగ ను టCపరచరF xపను V1ిu పటC రF ా%ా V¯ాNరన ోపడ ¯మ 4
V´µ%Sంపబడను క;ంట-9ా#³ ోపడ¯మ 4 పంచుందురF. 24 Txక;
ేహమ లk బµగ లద" అందులk "వZించు 9ా(ెవడను అనడ x"లk
"వZించు జనుల ోషమ ప#Sహ#Sంపబడను.
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1 #ాషC మ ల#ా, Tx±దw క; వAd Vను(f జనమ ల#ా, ెV ±%S¶ ఆలIంచు(f
భ!య x" సంపరÞతయ లkకమ ను x"లk పట-C నదంతయ Vనును
%ాక. 2 PQ9ా Åపమ సమసN జనమ ల]I వచుd చున` 9ా#S సర
Z2ౖనమ ల]ద ఆయన Å\ధమ వచుd చున` ఆయన 9ా#S" శ1ింA వధక;
అపu%Sంెను. 3 9ా#Sలk చంపబ(fన9ారF బయట 9Eయబ(ెదరF 9ా#S శవమ ల;
కంపటBCను 9ా#S రకN మ వలన ండల; కర%Sవను. 4 ఆాశ Z2ౖనమంతయ
öణÝంచును ా%Sతప చుటC వలs ఆాశ9:ౖWాలమ ల; చుటC బడను. xKÔవ>6 నుం(f

ఆక; 9ా(f #ాల;నటB
6 అం¸రపెటC Bనుం(f 9ా(fన #ాల;నటB
6 9ాటZ2ౖనమంతయ #ా>వను. 5 "జమ %ా ఆాశమందు Tx ఖడ¶ మ మJN ల;
6 ను
ఎోమ ]ద ¬రFu¬రFdటక; TEను శ1ింAన జనమ ]ద ¬రFu¬రFdటక; అ
గ ను 6 PQ9ా ఖడ¶ మ రకN మయమగ ను అ \వ ేత కపuబడను
%tఱÃ 1ిల6ల±కయ ¤కల±కయ రకN మ ేతను టä6 ళ6
మతKగ\ంథుల] \వ ేతను కపu బడను ఏలయన%ా బÐ¯ాKలk PQ9ా
బ> జ#S%Sంచును ఎోమ ేశమ లk ఆయన మ} సం}రమ ేయ ను. 7
9ాట-కcడ గ రFతpల;ను వృషభమ ల;ను Å(ె ల;ను %Sవచున`V
ఎో]య ల భ! రకN మ  Txనుచున` 9ా#S మను` \వ 
బ>Zియ న`. 8 అ PQ9ా పKJదండనేయ నమ Zీãను
9ాజ?మ నుగ#Sdన పKJార సంవతqరమ . 9 ఎోమ ాల;వల; ×లగ ను
x" మను` గంధకమ %ా మరdబడను x" భ! ద¨©ంచు గంధకమ %ా
ఉండను. 10 అ #³PంబగళØ
6 ఆరక య ండను x" గ "తమ లచును
అ తరతరమ ల; ాడ%ా నుండను ఎన`డను ఎవడను x"లk బ(f
xటడ 11 గడబµతpల;ను ఏదుపందుల;ను x" ఆక\!ంచు నును
గ డ6 గబయ ాIయ x"లk "వZించును ఆయన xరFమరF అను
లనూల;ను xచును &నమను గ ండను పటBCను. 12 #ాజమ
పKకట-ంచుటక; 9ా#S పK¥xనుల; అకడ లకవదురF x" అ¥పతpలందరF
గతP#S. 13 ఎోమ నగరFలలk మ ళ6 ెట6 B 12రFగ ను x" దుర¶ మ లలk
దురద%tండ6ను గచdల;ను పటBCను అ అడVక;కలక; "9ాససÍ లమ %ాను
"పÅళ6 క; ¯ాల%ాను ఉండను 14 అడV1ిల6 ;ల;ను నకల;ను అచdట

క>Zినును అచdట అడV¤క తనట- జంతpవను కను%tనును అచdట
చువ 1ిటC %S Vశ\మసÍ లమ చూచునును 15 AతN గబ గడ కటBCనును
అచdట గ డ6 12ట-C %S డలk 9ాట-" కcరFdను అచdటTE ెల6గదw ల; తమ
జjJప{ల కcడ నును. 16 PQ9ా గ\ంథమ ను ప#S>ంA
చదువను(f ఆ జంతpవలలk ఏయ లక య ండదు ే" జతపf
x"±దw ఉండక మనదు Tx T°టనుం(f వAdన ఆజ® Pే ఆయన T°టఊ1ి#S 9ాట-" గ ేయ ను. 17 అV #ావలsన" ఆయన *టB
6 9EZ2ను ఆయన
లనూల; ేత పటBC" 9ాట-I ఆ ేశమ ను పంA12టC Bను. అV "తమ x"
ఆక\!ంచునును య గయ గమ ల; x"లk "వZించును.
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1 అరణమ ను ఎం(fన భ!య సంÌించును అడV ఉల6 ZింA
కసూ
N #Sపషuమ వలs పయ ను 2 అ బహÑ%ా పయ చు ఉల6 Zించును
ఉల6 ZింA సం%§తమ ల; ాడను లsబµT°ను ¯êందరమ x"I కల;గ ను
క#?4ల; ా#నులక;న` ¯గసు x"క;ండను అV PQ9ా మ¨©మను మన
ేవ" ేజసుqను చూచును. 3 సడ>న ేతpలను బలపరచు(f ¾ట-Kల6 ;
¹ాళ6 ను దృఢపరచు(f. 4 తతN #Sల6 ; హృదయ ల ఇట6 ను(f భయపడక
¥ైరమ %ా ఉండ(f పKJదండన ేయ ట?r ] ేవడ వచుdచుTx`డ
పKJదండనను ేవడ ేయద%Sన పKJారమ ను ఆయన ేయ ను ఆయన
వAd xTE !మ 4ను రfంచును. 5 గ\ (fi 9ా#S కను`ల; ెరవబడను ెVట-9ా#S
ెవల; Vపuబడను 6 క;ంట-9ాడ దు1ిuవలs గంతpల;9Eయ ను మగ9ా"

Txల;క ాడను అరణమ లk ళØ
6 ఉబ క;ను అడVలk ాల;వల; ారFను 7
ఎండమవల; మడగ లగ ను ఎం(fన భ!లk ట-బ గ¶ ల; పటBCను నకల;
పండ"న9ాట- ఉ"IపటBCలk జమ 4ను తpంగగ(fi య ¤తయ పటBCను. 8
అకడ x#S%ా నున` #ాజమర¶ మ ఏరuడను అ ప#Sదz మర¶ మనబడను
అ అపVతpKల; కcడ" మర¶ మ అ మర¶ మ న వ9ా#SI
ఏరuరచబడను మఢలsౖనను x"లk నడచుచు Kవను తపuక య ందురF 9
అకడ Zింహమ ండదు కc
\ రజంతpవల; x" ఎకవ, అV అకడ కనబడవ
V¹Aంపబ(fన9ా#³ అకడ నడచుదురF PQ9ా V¹AంAన9ారF
ాటల;ాడచు J#S%S Zీãనునక; వెdదరF 10 9ా#S తలల]ద
"xనందమ ండను 9ారF ఆనందసంషమ ల; గల9ా#?r వెdదరF.
దుఃఖమ ను "ట
C రFuను ఎ%S#Sవను.
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1 ¨©య #ాà±క పదుTxల;గవ సంవతqర మ న అష
ª రF#ాజ?ౖన
సT:ú#§బ యx ేశమ లk" ాKారమ గల పటC ణమ ల"`ట-]I వAd
9ాట-" పటBCT:ను. 2 అంతట అష
ª రF #ాà రబµª³ను ల×షp పటC ణమ నుం(f
PQరషలమ నందున` #ాజ?ౖన¨©య ]I బహÑ %tపu ZLన పం12ను.
9ారF xI #³వ మర¶ మందున` రకలను ాల;వ±దw పK9E hంప%ా 3
¨©Úయ కcమరFడను #ాà గృహ"#ా హ క;డను T:ౖన ఎల×మ ను
WాZిN యగ Ì2బµ`య ను, #ాజప ద¯ాN9Eàల]దనున` ఆ¯ాప క;మరFడగ
ã9ాహÑను 9ా#S±దw క; P#S. 4 అపడ రబµª³ 9ా#S ఇట6 T:నుఈ మట

¨©య ె>య జ?ప(fమ}#ాజ?ౖన అష
ª రF#ాà Z2లVAdనేమన%ా
లగ ెపuవలsను. వ నమ 4ను ఈ ఆశ\ యసuదుడ ఏాటపKãజనా#S? 5 య దz Vషయ మ లk  ãచనయ  బలమ ను
వట-C మటల. ఎవ" నమ 4" Tx]ద JరFగ బµటB ేయ చుTx`వ? 6 న>%Sన
#?ల6 ;వంట- PÀ ఐగ పNను వ నమ 4నుచుTx`వ గx; ఒకడ x"]ద
ఆనున`PQడల అ 9ా" ేJI గ చుd" దూZివను. ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#
అత" నమ 4ను9ా#Sకంద#SI అట-C 9ా(ే. 7 మ ేవ(ైన PQ9ాను ¤మ
నమ 4నుచుTx`మ" ]రF Tx ె12uద#³¹ స#³; PQరషలమందున`
PÀ బ>1ీఠమ TUదw మతK¤ ]రF నమ¯ారమ ేయవలsన"
యx9ా#SI" PQరషలమ 9ా#SI" ఆజ® ఇAd, ¨©య PQవ" ఉన`త
సÍ లమ లను బ>1ీఠమ లను పడ%tటMC T° ఆయTEగx PQ9ా. 8 ావన AతN
%SంA అష
ª రF #ాజ?ౖన Tx P>న9ా" పంెమ 9Eయ మ ; #?ండ 9Eల
గ ఱÃ మ ల]ద #ðతpలను ఎIంచు టక; క; శIN య న`PQడల TEను 9ాట-"
Iెdదను. 9 ల"PQడల Tx యజమను" ZLవక;లలk అతల;u(ైన
అ¥పJయగ ఒక" 9Eలగ ఎ#Sంతpవ? రథమ లను #ðతpలను పంపన"
ఐగ పN#ాàను వ ఆశ\Pంచు ంట-9E. 10 PQ9ా Z2లవ TUందకP PÀ
ేశమ ను ాడేయ టక; TEను వAdJTx? లదుఆ ేశమ ]I P x"
ాడేయ మ" PQ9ా Txక; ఆజ® ఇెdను అ" ె12uను. 11 ఎల×మ
Ì2బµ` ã9ాహÑ అను 9ారFAతN %Sంచుమ  xసులన మక; Zి#Sయ ´µష
ె>య ను గనుక x" మట లడమ , ాKారమ ]దనున` పKజల
V"I(fలk యదుల ´µష మటలడక;మ" రబµª³ అన%ా 12 రబµª³ఈ

మటల; ెపట?r Tx యజ మనుడ  యజమను"±దw క;ను
±దw క;ను నను` పం12Tx? తమ మలమ ను JనునటB
6 ను తమ
మతKమ ను xKగ నటB
6 ను ]కcడ ాKారమ ]ద ఉన` 9ా#S±దw క;ను
నను` పం12ను గx అ" ె1ిu 13 %tపu శబw మ  యx´µష
ఇట6 T:నుమ}#ాజ?ౖన అష
ª రF#ాà Z2లVAdన మటల; Vను(f. #ాà Z2ల
Vచుdనేమన%ా 14 ¨©యేత ¹సక;(f; !మ 4ను V(f1ింప శIN
9ా"I xలదు. 15 PQ9ాను బట-C !మ 4ను న!్మంAPQ9ా
మనలను V(f1ించును; ఈ పటC ణమ అష
ª రF #ాà ేJలk Aకక వన"
¨©య ెపచుTx`(ే. 16 ¨©య ె1ిuన మట ]రం%§క#Sంపవలదు;
అష
ª రF#ాà Z2లVచుdన ేమన%ా Tx సం¥ ేZి" Tx±దw క; ]రF
బయట-I వAdనPQడల ]లk పKJ మ"Ìి తన xKm ెటC B ఫలమ ను తన
అం¸రప ెటC B ఫలమ ను Jనుచు తన బµV ళØ
6 xKగ చు నుండను. 17
అటB1ిమ4ట ]రF xవక బKదుక;నటB
6 %ా TEను వAd ] ేశమ వంటేశమ నక;, అన%ా %ధుమల;ను xKÔరసమ ను గల ేశమ నక;ను
ఆ}రమ ను xKmెట6 Bనుగల ేశమ నక;ను !మ 4ను ¬Zి" దును;
PQ9ా !మ 4ను V(f1ించున" ె1ిu ¨©య !మ 4ను ¹సపచుd
చుTx`డ. 18 ఆయ జనమ ల ేవతలలk ఏైనను తన ేశమ ను అష
ª రF
#ాà ేJలkనుం(f V(f1ింెTx? హమతp ేవతలమPQను? 19 అ#ాuదు
ేవతలమPQను? Z2పర PÀమ ేవతలమPQను? ¹Öను ేశప ేవత
Tx ేJలkనుం(f ¹Öనును V(f1ింెTx? 20 PQ9ా Tx ేJలk నుం(f
PQరషలమ ను V(f1ించు ననుటక; ఈ ేశమ ల ేవతలలk ఏైనను తన

ేశమ ను Tx ేJలkనుం(f V(f1ింAన కలx? అ" ె12uను. 21 అPే
అత"I పKతpతN ర !యవదw " #ాà Z2లVAd య ండటేత
9ా#?ంతమతKమ ను పKతp తN ర!యక ఊర"#S. 22 గృహ"#ా హక;డను
¨©Úయ క;మ రFడT:ౖన ఎల×మ ను, WాZిN యగ Ì2బµ`య ను, #ాజప
ద¯ాN9Eàల]దనున` ఆ¯ాప క;మరFడగ ã9ాహÑను బటC ల; Aంప"
¨©య±దw క; వAd రబµª³ ప>Iన మటల"`య ె>యజ?1ిu#S.
PQష య గ\ంథమ 37
1 ¨©య V" తన బటC ల; Aంప" %T:పటC కటBC" PQ9ా
మంరమ నక;P 2 గృహ "#ా హక;డగ ఎల×మ ను, WాZిN యగ
Ì2బµ`ను, యజక;లలk 12దwలను, ఆ¹à క;మరFడను పKవకN య T:ౖన
PQషయ±దw క; పం12ను. 3 రF %T:పటC కటBC "న9ా#?r అత"±దw క;
వAd అత" ఇట6 "#S¨©య Z2లVచుdనేమన%ాఈ నమ శ\మయ
hmయ దూషణయ గల నమ , 1ిల6ల; పటC వAd#S %ా" కనుటక; శIN
xలదు. 4 yవమ గల ేవ" దూÌించు ట?r అష
ª రF#ాజ?ౖన తన
యజమను"ేత పంపబ(fన రబµª³ ప>Iన మటల;  ేవ(ైన PQ9ా
ఒక9Eళ ఆలIంA,  ేవ(ైన PQ9ాక; Vనబ(fయ న` ఆ మటలనుబట-C
ఆయన అష
ª రF#ాàను గw ంచుTE¹. ాబట-C ">Aన Wషమ రక; వ
¨¼చుd%ా ాKరÍన ేయ మ . 5 #ాజ?ౖన ¨©య ZLవక;ల; PQషయ ±దw క;
#ా%ా 6 PQషయ 9ా#S ఇట6 T:ను] యజమను"I ఈ మట ె>యజ³య (f;
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా అష
ª రF#ాà ZLవక;ల; నను` దూÌింప%ా

వ V"న మటలక; భయపడవదుw. 7 అత"లk ఒక ఆత4ను TEను
పట-C ంతpను; వదంJ V" తన ేశమ నక; 9:È6వను. అత" ేశమందు
ఖడ¶ మ ేత అత"" కcలజ³య దును. 8 అష
ª రF#ాà ల×షp పటC ణమ ను
V(fA 9:È6 >బµ` ]ద య దz మ ేయ చుండ%ా రబµª³ P అత"
క>ZిT:ను. 9 అంతట కcషp#ాజ?ౖన J#ాúా తన ]ద య దz మ ేయ టక;
వెdన" అష
ª రF #ాàనక; Vనబ(f నపడ అతడ ¨©య±దw క;
దూతలను పం1ి PÀలగ ఆజ® ఇెdను. 10 యx #ాజగ ¨© య
ఈలగ ెప(fPQరషలమ అష
ª రF#ాà ేJI అపu%Sంపబడద" ె1ిu వ
నమ 4"య న`  ేవ"ేత ¹సక;మ . 11 అష
ª రF#ాàల;
సకలేశమ లను బÐJN %ా నhంపజ³Zిన సంగJ క; Vనబ(fన గx;
వమతKమ త1ిuంచుందు9ా? 12 Tx 1ితరFల; "ర4 లమ ేZిన
%జjను9ారF %ా" }#ాను9ారF %ా" #?జ?పల; %ా" ెలWాîరFలkనుం(fన
ఏెయ ల; %ా" తమ ేవతల స}యమ వలన త1ిuంచు"#ా? 13
హమతp #ాà ఏమPQను? అ#ాuదు#ాàను Z2పర PÀమ ¨Áన ఇ9ా అను
పటC ణమ ల #ాàల;ను ఏ#S? అ" 9ాKZి#S 14 ¨©య దూతలేJలkనుం(f
ఆ ఉతN రమ ¬Zి" చV PQ9ా మంరమ లk"I P PQ9ా
స"`¥" x" V1ిu పరA 15 PQ9ా స"`¥" ఇట6 " ాKరÍ నేZ2ను 16
PQ9ా, ?ర బ ల మధను "వZించుచున` ఇWా\PÚయ ల ే9ా,
భమాశమ లను కల;గజ³Zిన అ ¬య ే9ా, వ లkకమందున` సకల
#ాజమ లక; ేవడ9:ౖ య Tx`వ. 17 Z2ౖనమ ల క¥పJవగ PQ9ా, ెV
±%S¶ ఆలIం చుమ ; PQ9ా, కను`ల; ెరA దృÌిC ంచుమ ; yవమ గల

ేవడ9:ౖన "ను` దూÌించుట?r సT:ú#§బ పం1ిన 9ా" మటలను
ెV"బ¿టC Bమ . 18 PQ9ా, అష
ª రF #ాàల; ఆ జనమ లను 9ా#S
ేశమ లను ాడ ేZి 19 9ా#S ేవతలను అ%S`లk 9EZిన "జ¤. ఆ
#ాజమ ల ేవతల; "జన ేవడ ాక మనుషpలేత ేయబ(fన కఱÃ ల;
#ాళØ
6 %ా" ేవతల; ావ గనుక 9ారF 9ా#S" "ర4లమ ేZి#S. 20 PQ9ా,
లkకమందున` 9E "జమ %ా 9E అ ¬య ేవడ9:ౖన PQ9ా వ"
సమసN జనుల; ె>ZినునటB
6 అత" ేJలkనుం(f మమ 4ను రfంచుమ . 21
అంతట ఆ¹à క;మరF(ైన PQషయ ¨©య ±దw క; ఈ వరN మనమ
పం12నుఇWా\PÚయ ల ేవ డగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా అష
ª రF
#ాజ?ౖన సT:ú#§బ Vషయమందు వ Tx PQదుట ాKరÍ న ేZిJ9E. 22
అత"గ#Sd PQ9ా Z2లVచుdమట ఏదన%ా Zీãను క;మ#SPQన కనక
"ను` దూషణ ేయ చున` ఆ "ను` అప}సమ ేయ చున`
PQరషలమ క;మ#S "ను` చూA తల ఊచు చున`. 23 వ ఎవ#S"
Jరస#SంAJV? ఎవ#S" దూÌింAJV? వ గ#S ంA PQవ#S" భయ12ట-CJV?
ఇWా\PÚయ ల ప#Sదz ేవ"TE గx? 24  దూతలేత PQ9ాను
Jరస#SంA  లగ ప>IJV Tx రథమ ల సమ xయమ  TEను పర త
hఖర మ ల ]I" లsబµT°ను ారîమ లక;ను ఎIయ Tx`ను ఎతp
N గల
x" ేవxరF వృmమ లను W\ష¡న సరళవృmమ లను న#SI9EZియ Tx`ను
9ా" దూరప స#Sహదుwలలkనున` సతKమ లలk"I" క#?4ల; ఫలవంతమ లగ
6
³తKన అడV లk"I" పK9EhంAయ Tx`ను. 25 TEను తKV ళØ
ానమ ేZియ Tx`ను Tx అరా>ేత TEను టCన సÍ లమ ల నదుల

న"`ట-" ఎం(fేZియ Tx`ను 26 TETE పర మంే º" కల;గజ³ZిJన"య
ప#ాతన ాలమంే º" "రÞPంAJన"య క; Vనబడలx?
ాKారమ ల;గల పటC ణమ లను వ ాడ బË ల;%ా ేయ ట Tx వలనTE
సంభVంAన. 27 ాబట-C 9ాట- ాపరసుÍల; బల¨ßనులsౖ జ(fZి#S. V´µKంJTUం
లమ లk" గ(fi వలsను ాడ9Eయ" ేలవలsను అP#S. 28 వ
కcరFdండటయ బయల;9:ళ6 Øటయ లkప>I వచుdటయ Tx]ద9Eయ
రం?ల;ను Txక; ె>ZLయ న`V. 29 Tx]ద వ 9Eయ రం?ల;ను వ
ేZిన కలహమ ను Tx ెవలలk జెdను Tx %ాలమ  మ క;నక;
త%S>ంెదను Tx కæç6 మ  T°ట-లk 12ట-C "ను` మÈ6 ంెదను వ వAdన
మర¶ మ నTE "ను` మÈ6 ంెదను. 30 మ#Sయ PQషయ
ె1ిuనేమన%ా¨©య, Iే సూచనయగ ను. ఈ సంవతqరమందు x"
అంతట అే పండ ¥xనమ ను, #?ండవ సంవతqరమందు x"నుం(f కల;గ
¥xనమ ను ]రF భ ంతpరF. మడవ సంవతqరమ న ]రF VతN నమ VJN
ేల; Åయ దురF; xKmటల; Txట- 9ాట-ఫలమ ననుభVంచుదురF. 31 యx
వంశమ లk త1ిuంచు "న Wషమ ఇంకను I\ంI 9EరF త"` ]I ఎ%S
ఫ>ంచును. 32 WÌించు 9ారF PQరషలమ లk నుం(f బయల;ేరFదురF,
త1ిuంచు "న9ారF Zీãను ండలkనుం(f బయల;ేరFదురF; Z2ౖన
మ లక¥పJయగ PQ9ా ఆసIN º" T:ర 9EరFdను. 33 ాబట-C
అష
ª రF#ాàనుగ#Sd PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ా అతడ ఈ
పటC ణమ లk"I #ాడ; x"]ద ఒక బµణన పKã%Sంపడ; ఒక ³(ెమ T:ౖన
x"I కనుపరచడ; x"PQదుట మ టC (f బË కటC డ. 34 ఈ పటC ణమ

లkప>I #ాక xను వAdన మర¶ మ నTE అతడ J#S%S వను; ఇే PQ9ా
9ాక;. 35 Tx "!తN మ ను Tx ZLవక;(ైన xదు "!తN మ ను TEను ఈ
పటC ణమ ను ాా(f రfంచుదును. 36 అంతట PQ9ా దూత బయల;ే#S
అష
ª రF9ా#S దండ 1Lటలk లm PQనుబPQదు9Eలమం" nెN ను;
ఉదయమ న జనుల; లవ%ా 9ారందరFను మృతకæïబర మ ల;%ా ఉం(f#S. 37
అష
ª రF#ాజ?ౖన సT:ú#§బ J#S%SP T:9: పటC ణమ నక; వAd "వZింAన
తరF9ాత 38 అతడ "¯Kక; అను తన ేవత మంరమందు nÖక; చుండ%ా
అత" క;మరFలsౖన అదK4లsక;ను Ì2#?జ?రFను ఖడ¶ మ  అత" చం1ి
ఆ#ా#ాతpేశమ లk"I త1ిuంచు "P#S. అపడ అత" క;మరF(ైన
ఎసరúోw ను అత"I మరF%ా #ాజjPQను.
PQష య గ\ంథమ 38
1 ఆ నమ లలk ¨©యక; మరణకరన #గమ కల;గ%ా పKవకN య
ఆ¹à క;మరFడT:ౖన PQషయ అత"±దw క; వAdవ
మరణమవచుTx`వ, బKదుకవ గనుక వ  Pల;
6 చకబ¿టC B నుమ"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ" ెపu%ా 2 అతడ తనమ ఖమ ను %డతటBC
JKప" 3 PQ9ా, యxరÍ హృద య డT:ౖ సతమ   స"`¥" TET:ట6 B
నడచు ంట-T°,  దృÌిC I అనుకcలమ %ా సమసN మ ను TET:ట6 B జ#S%SంAJT°,
కృప జj®పకమ ేZినుమ" ¨©య క`ళØ
6 Vడచుచు PQ9ాను
ాK#SÍం ప%ా 4 PQ9ా 9ాక; PQషయక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను.
5 వ J#S%S ¨©య ±దw క; P అత" ఇట6 నుమ  1ితరF(ైన

xదునక; ేవ(ైన PQ9ా క; Z2లVచుdన ేమన%ావ క`ళØ
6
Vడచుట చూAJ";  ాKరÍన TEనం%§క#SంAయ Tx`ను; 6 ఇంక ప¨Áను
సంవతqర మ ల ఆయ షమ Iెdదను. మ#Sయ ఈ పటC ణమ ను TEను
ాాడచు "ను`ను ఈ పటC ణమ ను అష
ª రF#ాà ేJలk పడక;ండ
V(f1ింెదను. 7 PQ9ా xను ప>Iన మట T:ర9EరFdననుటక; ఇ
PQ9ావలన క; క>%Sన సూచన; 8 ఆ}à ఎండ గ(fయరమ ]ద
సూరF" ాంJేత %Sన డ మరల పట6 B ఎక జ³Z2దను. అపడ
సూరాంJ %Sన ట6లk అ ప ట6 B మరల ఎ?ను. 9 యx#ాజ?ౖన
¨©య #%SPQ ఆ#గమ ంన తరF9ాత అతడ రAPంAన. 10 Tx
నమ ల మ¥xహ`ాలమందు TEను ాxళ x రమ న వలZి వెdను. Tx
ఆయ Wîషమ %tటBC" య Tx`ను. 11 PQ9ాను, సyవల ేశమ న
PQ9ాను చూడకవదును. మృతpల లkక"9ాZిT:ౖ ఇకను మనుషpలను
ానక వదున" TEననుంట-". 12 Tx "9ాసమ 12#SI9Eయబ(ెను
%tఱÃ లాప#S గ (fZ2వలs అ Tx±దw నుం(f ఎJN " బ(ెను. TEయ 9ాడ
తన ప" చుటBCనునటB
6 TEను Tx yవమ మ %SంచుచుTx`ను ఆయన నను`
బెw నుం(f కJN #SంచుచుTx`డ ఒక నమ లk%ా వ నను`
సమ1ిN ేయ చుTx`వ. 13 ఉదయమగ వరక; ఓరFdంట-" Zింహమ
ఎమ కలను VరచునటB
6 TU1ిuేత Tx PQమ కల"`య VరFవబ(ెను ఒక
నమ లk%ాTE వ నను` సమ1ిN ేయ దువ 14 మంగలకJN 1ిటCవలsను
ఓెరFక;వలsను TEను IచIచ ల(fJ" గ వ వలs మ>¶ J"
ఉన`తసÍ లమ తటBC చూA చూA Txకను`ల; öణÝం ెను Txక; శ\మ క>%?ను;

PQ9ా, Txరక; పట బ(f య ండమ . 15 TETEమందును? ఆయన Txక;
మట ఇెdను ఆయTE T:ర9E#?dను. Txక; క>%Sన 9ాక;లమ నుబట-C Tx
సంవతqరమ ల"`య TEను ల6%ా నడచు ందును. 16 పKభ 9ా, ట-వలన
మనుషpల; yVంచుదురF ట-వలనTE Tx ఆత4 yVంచుచున` వ నను`
బµగ ేయ దువ నను` yVంపజ³య దువ 17 !క;టన ఆయసమ
Txక; T:మ4 కల; గ టక; ారణమPQను  1LKమేత Tx ాKణమ ను
Txశనమను %J నుం(f V(f1ింAJV.  ప 9:నుకతటBC Tx
N J కల;గదు
ాపమ ల"`య వ ార 9EZిJV. 18 ాxళమ న క; సు
మృJ క; కృతజ® x సు
N J ె>6ంపదు సమ¥లk"I గ 9ారF  సతమ ను
ఆశ\Pం చరF. 19 సyవల;, సyవల గx "ను` సు
N JంచుదురF ఈ నమ న
TEను సyవడT:ౖ "ను` సు
N Jంచు చుTx`ను. తండKల; క;మరFలక; 
సతమ ను ె>యజ³తpరF PQ9ా నను` రfంచు9ాడ 20 మన
yVతనమ ల"`య PQ9ా మంరమ లk తంJ9ాదమ ల;
9ాPంతpమ . 21 మ#Sయ PQషయ అం¸రపపండ6 మ దw ¬Zి" ఆ
పండక; కటC వలsను, అపడ అతడ బµగ పడన" ె12uను. 22 మ#Sయ
¨©యTEను PQ9ా మంరమ నక; PQదననుటక; గ రFేమ"
య(f%S య ం(ెను.
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1 ఆ ాలమందు బబ లkను#ాàను బలxను క;మ రFడT:ౖన #దకËలxను
¨©య #%SPQ బµగ ప(fన సంగJ V" పJKకలను ానుకను అత"

±దw క; పంప%ా 2 ¨©య దూతల; వAdన మట V" 9ా#S" లkప>I
ర1ిuంA, తన PంటTE! #ాజమంే! క>%Sన సమసN వసు
N వలలk ే""
మరFగ ేయక తన పxరÍ మ ల; గల టBCను 9:ం(f బం%ారమ లను
గంధవర¶ మ లను ప#Sమళ ైలమ ను ఆయ ధWాలను తన పxరÍమ లలk
నున` సమసN మ ను 9ా#SI చూ1ింెను. 3 1ిమ4ట పKవకN PQన PQషయ #ాజ?ౖన
¨©య±దw క; వAdఆ మను షpల; ఏమ"#S? ±దw క; ఎకడనుం(f
వAd#S? అ" యడగ%ా ¨©యబబ లkనను దూరేశమ నుం(f 9ారF
వAdయ Tx`ర" ె12uను. 4  Pంట 9ా#³¤! చూAర" అతడడగ%ా
¨©యTx పxరÍమ లలk ే"" మరFగ ేయక Tx Pంటనున`
సమసN మ ను TEను 9ా#SI చూ1ింAయ Tx`నT:ను. 5 అంతట PQషయ
¨©య "ట6 T:నుPQ9ా Z2లVచుd మట Vనుమ 6 #ాబ¢వ
నమ లలk ఏ!య !గ లక;ండ  Pంటనున` సమసN మ ను, TEట-వరక;
 1ితరFల; సమ కc#Sd xA12ట-Cన అంతయ ను బబ లkను పటC ణమ నక;
ఎJN " వదుర" Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ.
7 మ#Sయ  గర»మందు పట-C న  పతKసంతpను బబ లkను #ాà
నగరFనందు నపంసక;ల%ా ేయ ట?r 9ారF ¬Zి"వదురF. 8 అందుక;
¨©యవ ె>యజ³Zిన PQ9ాఆజ® పన జరFగ ట ¤ల; Tx
నమ లలk సమ¥xన సతమ ల; కల;గ ను%ాక అ" PQషయ అT:ను.
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1 ] ేవడ Z2లVAdన మట ఏదన%ా, 2 Tx జనులను ఓxరFd(f ఓxరFd(f

PQరషలమ  1LKమ%ా మటలడ(f ఆ య దz ాలమ సమపN మPQను
ఆ ోషరFణమ ¬రdబ(ెను PQ9ా ేJవలన ఆ తన సమసN
ాపమ ల "!తN మ #?ం(fంతల; ంెనను సమxరమ ఆక; పKకట-ంచు(f.
3 ఆలIంచు(f, అడVలk ఒకడ పKకట-ంచుచుTx`డ ఎట6 న%ా అరణమ లk
PQ9ాక; మర¶ మ Zిదz పరచు(f ఎ(x#Sలk మ ేవ" #ాజమర¶ మ
స#ాళమ ేయ (f. 4 పKJ లkయను ఎతp
N ేయవలsను పKJ పర తమ ను పKJ
ండను అణచవలsను వంకరV చక%ాను కరF?rనV సమమ %ాను ఉండ వలsను.
5 PQ9ా మ¨©మ బయల;పరచబడను ఒకడను తపuక;ండ సర శ#§రFల;
x" చూెదరF ఈలగ న జరFగ న" PQ9ా Z2లVAdయ Tx`డ. 6
ఆలIంచు(f, పKకట-ంచుమ" ±కడ ఆజ® ఇచుd చుTx`డ TETE!
పKకట-ంతpన" మ#S ±కడడగ చుTx`డ. సర శ#§రFల; గ(fi PQ య Tx`రF
9ా#S అందమంతయ అడVపవ వలs ఉన` 7 PQ9ా తన Wా సమ
x"]ద ఊద%ా గ(fi PQండను పవ 9ాడను "శdయమ %ా జనుల;
గ(fi వంట-9ా#³. 8 గ(fi PQం(fవను x" పవ 9ా(fవను మన ేవ"
9ాకమ "తమ "ల;చును. 9 Zీãనూ, సు9ారN పKట-ంచుచున`xTx,
ఉన`తపర తమ ఎక;మ PQరషలమ, సు9ారN పKకట-ంచుచున`xTx,
బలమ %ా పKకట-ంచుమ భయపడక పKకట-ంప! ఇ% ] ేవడ అ"
యx పటC ణమ లక; పKకట-ంచుమ . 10 ఇ% తన బµహÑ9E తన పmమ న
ఏల;చుండ%ా పKభ వగ PQ9ా xTE శINసంపను`(ై వచుdను ఆయన
ఇచుd బహÑమనమ ఆయన±దw నున` ఆయన ేయ పKJారమ
ఆయనక; మ ందు%ానడచుచున`. 11 %tఱÃ లాప#Sవలs ఆయన తన మందను

¤పను తన బµహÑవ %tఱÃ 1ిల6లను కc#Sd #tమ 4న ఆ"ంచు"
¹య ను ా>చుd9ాట-" ఆయన ల6%ా న(f1ించును. 12 తన ప(fZిట-లk
జలమ ల; >Aన9ా(ెవడ? జ³న ఆాశమ ల ల చూAన9ా(ెవడ?
భ!లk" మను` లాతKలk ఉంAన9ా(ెవడ? xKసు పర తమ లను
తAన9ా(ెవడ? త"కేత ండలను తAన9ా(ెవడ? 13 PQ9ా
ఆత4క; TE#Suన9ా(ెవడ? ఆయనక; మంJKPQ ఆయనక; బ¢ధపరAన9ా(ెవడ?
ఎవ"±దw ఆయన ఆలkచన అ(f%?ను? 14 ఆయనక; V9Eకమ
కల;గజ³Zిన9ా(ెవడ? Txయమర¶ మ ను గ#Sd ఆయనక; TE#Suన9ా(ెవడ?
ఆయనక; జj®నమ ను ఆభZింపజ³Zిన9ా(ెవడ? ఆయనక; బ z మర¶ మ
బ¢¥ంAన9ా(ెవడ? 15 జనమ ల; ేదనుం(f జjరF ëందువలవంట-V జనుల;
xKసు] ధూÈవంట-9ారF º పమ ల; %ా>I ఎగ రF సూm4 #³ణ వలవలs
నున`V. 16 స!ధలక; లsబµT°ను xలకవను దహనబ>I x" పవల;
xలవ 17 ఆయన దృÌిC I సమసN జనమ ల; లనటBC%ాTE య ండను ఆయన
దృÌిC I అV అ´µవమ %ాను &నమ %ాను ఎంచబడను. 18 ావన ]రF
ఎవ" ేవ" ల;dదురF? ఏ రపమ ను ఆయనక; ¯ాట-ేయగలరF? 19
Vగ\హమ ను చూడ%ా h>u x"" తయ ను కం¯ా> x"" బం%ారF
#³క;ల దుగ ను x"I 9:ం(f %tల;సుల; ేయ ను 20 Vల;వగలx""
అ#Suంపజjల" రసుడ పచd" మÖను ఏరuరచునును కదల" Vగ\హమ ను
¯ాÍ1ించుటక; TEరFuగల ప" 9ా" 9:దI 1ిల;చునును. 21 ]క; ె>యx?
]రF Vనలx? nదట-నుం(f ఎవరFను ] ెపuలx? భ!"
¯ాÍ1ించుటనుబట-C ]రFx" గ\¨©ంపలx? 22 ఆయన భమండలమ ]ద

ఆZీను(ై య Tx`డ x" "9ాసుల; !డతలవలs కనబడచుTx`రF ఒకడ
ెరను V1ిuనటB
6 ఆయన ఆాశ9:ౖWాలమ ను 9ా1ింపజ³Z2ను ఒకడ
గ (xరమ 9EZినటB
6 ఆయన x"" "9ాస సÍ లమ %ా ఏరuరెను. 23 #ాàలను
ఆయన లక;ండేయ ను భ!±క Txయ¥పతpలను మయస రప
ల;%ా ేయ ను. 24 9ారF TxటబడగTE VతN బడగTE 9ా#S nదల; భ!లk 9EరF
తన`కమ ను1L ఆయన 9ా#S]ద ఊద%ా 9ారF 9ా(fవదురF సు(f%ా>
టBCను ఎగర%tటBCనటB
6 ఆయన 9ా#S" ఎగర%tటBCను. 25 వ ఇత"
సమనుడవ" ]రF నT:`వ"I ¯ాట- ేయ దురF? అ" ప#Sదుzడ
అడగ చుTx`డ. 26 ]కను`ల; 12ౖ?JN చూడ(f ట-" ఎవడ సృంెను? టలsకపన ట- సమహమ లను బయల; ేరజ³Zి ట"`ట-I" 1LరFల; 12ట-C
1ిల;చు9ా(ే గx. తన అ¥కశINేతను తనక; క>%Sయ న` బలJశయమ
ేతను ఆయన ±కట-PQనను V(fA12టCడ. 27 యÅబTx మర¶ మ
PQ9ాక; మరF%?r య న` Tx Txయమ Tx ేవ" దృÌిC I కనబడలదు
అ" 9Eల అనుచుTx`వ? ఇWా\Pలc, 9Eల ఈలగ ెపచుTx`వ? 28 క;
ె>యలx? వ Vనలx? భగంతమ లను సృంAన PQ9ా
"తpడగ ేవడ ఆయన ¯మ4Zిల6డ అలయడ ఆయన జj®నమ ను
Wó¥ంచుట అ¯ాధమ . 29 ¯మ4Zి>6న9ా#SI బల!చుd9ాడ ఆయTE
శIN¨ßనులక; బలవృz కల;గజ³య 9ాడ ఆయTE. 30 బµల;రF
¯మ4Zిల6 ;దురF అలయ దురF ¸°వనసుÍల; తపuక ¾ట-Kల6 ;దురF 31
PQ9ారక; ఎదురF చూచు9ారF నూతన బలమ ందుదురF 9ారF
పf#ాàలవలs #?కల; x1ి 12ౖI ఎగ రFదురF అలయక పరF%?తN pదురF

¯మ4Zిల6క న(fAవదురF.
PQష య గ\ంథమ 41
1 º పమ ల#ా, TxPQదుట మనమ %ా నుండ(f జనమ ల#ా, నూతనబలమ
ందు(f. 9ారF Tx స"`¥I వAd మటలడవలsను 9ాజ?మ ¬రFdనుటక;
మనమ కcడందమ రం(f. 2 తన పKవరN న అంతట-లk J" జ#S%Sంచు9ా""
తరFu నుం(f #³1ి 1ి>Aన9ా(ెవడ? ఆయన అత"I జనమ లను
అపu%SంచుచుTx`డ #ాàలను లkపరచుచుTx`డ ధూÈవలs9ా#S" అత"
ఖడ¶ మ నక; అపu%SంచుచుTx`డ ఎ%S#Sవ టBCవలs అత" Vంట-I 9ా#S"
అపu%Sంచు చుTx`డ. 3 అతడ 9ా#S" తరFమ చుTx`డ xను
ఇంతక;మ ందు 9:ళå"KవTE సురfతమ గ xట-వచుTx`డ. 4 ఎవడ º"
TxలkAంA జ#S%Sంెను? ఆనుం(f మనవ వంశమ లను 1ి>Aన9ాడT:ౖన
PQ9ానగ TETE TEను nదట-9ాడను కడవ#S9ా#Sను ఉండ9ాడను. 5
º పమ ల; చూA గ ల;పడచున`V భగంతమ ల; వణక;చున`V
జనుల; వAd ేరFచుTx`రF 6 9ారF ఒక"కడ స}యమ ేZిందురF
¥ైరమ వ¨©ంచుమ" ±క" ఒకడ ెప ందురF. 7 అతpక;టనుగ#Sd
అ బµగ %ా ఉన`ద" ె1ిu h>u కం¯ా>" Kxqహపరచును సుెN 
నునుపేయ 9ాడ xగ> ]ద టBC 9ా"" Kxqహపరచును Vగ\హమ
కదలక;ండ ప"9ాడ ¤క;ల x" ë%Sంచును. 8 Tx ZLవక;డ9:ౖన ఇWా\Pలc,
TETEరuరచు"న యÅబ,Tx ZL`¨©తp(ైన అబµK}మ సంxనమ, 9
భగంతమ లనుం(f TEను పటBC" x" నల నుం(f 1ిల;చు"న9ా(x, 10

వ Tx xసుడవ"య TEను "ను` ఉ1Lfంపక Pరuరచుంట-న"య TEను
 ె1ిuయ Tx`ను క; (ైయ Tx`ను భయపడక;మ TEను  ేవడT:ౖ
య Tx`ను గ ల;పడక;మ TEను "ను` బలపరతpను క; స}యమ
ేయ 9ాడను TETE Jయను Tx దfణహసN మ  "ను` ఆదుం దును. 11
]ద Åపప(fన9ారందరF Zిగ¶ ప(f Vస4య nంె దరF  9ాంచు9ారF
మయ నhంAవదురF 12  కల¨©ంచు9ా#S" వ 9:దక;దువ %ా"
9ా#S" కను%tనలకవదువ  య దz మ ేయ 9ారF మయ
వదురF అ´µవలగ దురF. 13  ేవడT:ౖన PQ9ానగ
TEనుభయపడక;మ TEను క; స}యమ ేZ2దన" ెపచు  క;(fేJ"
పటBCనుచుTx`ను. 14 పరFగ వంట- యÅబ, స లuజనమగ ఇWా\Pలc,
భయపడక;(f TEను క; స}యమ ేయ చుTx`ను అ" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ  V¹చక;డ ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ(ే. 15 కక;ల;
12టCబ(f పదునుగల \తN ైన ను#S1ి(f మÖను%ా "ను` "య!ంAయ Tx`ను
వ పర తమ లను నూరFdదువ 9ాట-" (f ేయ దువ ండలను
టBCవలs ేయ దువ 16 వ 9ాట-" %ా>ంచ%ా %ా> 9ాట-" " వను
సు(f%ా> 9ాట-" ెదర%tటBCను. వ PQ9ానుబట-C సంÌించుదువ
ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ"బట-C అJశయపడదువ. 17 ºనద#SదKుల; ళØ
6
9:దక;చుTx`రF, ళØ
6 ొరకక 9ా#S Txల;క ద1ిuేత ఎం(fవచున`,
PQ9ా అను TEను 9ా#SI ఉతN ర!ెdదను ఇWా\Pల; ేవడT:ౖన TEను
9ా#S" VడTxడను. 18 జనుల; చూA PQ9ా హసN మ ఈ ారమ
ేZ2న"య ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవడ º" కల;గజ³Z2న"య ె>Zి"

మనస#SంA సuషC మ %ా గ\¨©ంచు నటB
6 19 ెట6 Bల" టCల]ద TEను
నదులను ారజ³Z2దను లkయలమధను ఊటలను ఉబ కజ³Z2దను అరణమ ను
ట-మడగ %ాను ఎం(fన TEలను ట-బ గ¶ ల;%ాను ేZ2దను. 20 TEను
అరణమ లk ేవxరF వృmమ ను తpమ4 ెట6ను %tంెట6ను ైలవృmమ ను
Txట-ం ెదను అడVలk తమలవృmమ లను సరళవృmమ లను TE#?(f
వృmమ లను TxటMదను. 21 9ాజ?మడడ" PQ9ా అనుచుTx`డ ]
రFàవ చూ1ించుడ" యÅబ #ాà ెప చుTx`డ. 22 జరFగబ¢వ9ాట-"
VశదపరA మPQదుట ె>య జ?ప(f పర న9ాట-" Vశదపరచు(f
¤మలkAంA 9ాట- ఫలమ ను ె>ZినునటB
6 9ాట-" మక; ె>యజ?ప(f
ల"PQడల #ాగల9ాట-" మక; ె>యజ?ప(f. 23 ఇక]దట #ాబ¢వ
సంగతpలను ె>యజ?ప(f అపడ ]రF ేవతల" ¤మ ఒపందుమ
¤మ ఒక#STUకరమ ¯ాట-ేZి" కను%tనునటB
6 ¤లsౖనను ×(ైనను ేయ (f.
24 ]రF మయసంxనమ ] ారమ &నమ !మ 4ను
ÅరFను9ారF ¨Áయ ల;. 25 ఉతN రక;నుం(f TETUక" #³పచుTx`ను Tx
Txమమ న ాK#SÍంచు9ా(ొకడ సూ#దయ క;నుం(f వచుdచుTx`డ ఒకడ
బ రద ¾Kక;నటB
6 క;మ4#S మను` ¾Kక; నటB
6 అతడ Z2ౖTx¥పతpలను
నలగొKక;ను. 26 ¤మ ఒపనునటB
6 జ#S%Sనx"" ఆనుం(fయ
ె>యజ?1ిuన9ా(ెవడ? ఆ 9ాదమ Txయమ" ¤మ అనునటB
6 పర
ాలమ న x"" ె>యజ?1ిuన9ా(ెవడ? x" ె>యజ?ప9ా(ెవడను లడ
Vను1ించు 9ా (ెవడను లడ] మటల; Vను9ా(ెవడను లడ. 27
ఆలIంచు(f, అVP అ" nదట Zీãను ె1ిuన 9ాడను TETE

PQరషలమ నక; వరN మనమ పKకట-ంప TUక" TETE పం1ిJ". 28 TEను
చూడ%ా ఎవడను లకPQను TEను 9ా#S" పKశ`9Eయ%ా పKతpతN ర!యగల
ఆలkచనకరN PQవడను లకPQను. 29 9ారందరF మయస రపల; 9ా#S
I\యల; మయ 9ా#S తVగ\హమ ల; &నమ ల; అV వట-C %ా>PQ
య న`V.
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1 ఇ% TEను ఆదును Tx ZLవక;డ TEను ఏరuరచు"న9ాడ Tx
ాKణమ నక; 1ిKయ డ అత"యందు Tx ఆత4ను ఉంAయ Tx`ను అతడ
అనజనులక; Txయమ కనుపరచును. 2 అతడ ³కల; 9Eయడ అరFవడ
తన కంఠస రమ ¥లk Vనబడ"యడ 3 న>%Sన #?ల6 ;ను అతడ VరFవడ
మకమకలడచున` జనుపTxర వJN " ఆరuడ అతడ సతమ ననుస#SంA
Txయమ కనుపరచును. 4 భలkకమ న Txయమ ¯ాÍ1ించువరక; అతడ
మంద%Sలడ నల;గ డపడడ º పమ ల; అత" బ¢ధరక; క"12టC Bను. 5
ఆాశమ లను సృంA 9ాట-" VWాలపరA భ!" అందులk పట-C న
సమసN మ ను పరA x"]దనున` జనులక; ాKణమ ను x"లk నడచు
9ా#SI y9ాత4ను ఇచుdచున` ేవ(ైన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ. 6 గ\ (fi 9ా#S కను`ల; ెరచుటక;ను బం¥ంపబ(fన9ా#S"
ెర¯ాలలkనుం(f 9:ల;ప>I ెచుdటక;ను *కట-లk "వZించు9ా#S"
బంºగృహమ లkనుం(f 9:ల;ప>I ెచుdటక;ను 7 PQ9ానగ TETE
JVషయమ లలk "ను` 1ి>A  ేP పటBC"య Tx`ను "ను` ాా(f

పKజలరక; "బంధన%ాను అన జనులక; 9:ల;గ %ాను "ను` "య!ంA
య Tx`ను. 8 PQ9ాను TETE; ఇే Tx Txమమ మ#S ఎవ"I" Tx
మ¨©మను TE"చుd9ాడను ాను Txక; #ావలZిన ¯NతKమ ను Vగ\హమ లక;
ెంద "యను. 9 మ నుపట- సంగతpల; సంభVంెను గx \తN సంగతpల;
ె>యజ³య చుTx`ను పటC కమ ను1L 9ాట-" ]క; ెల;పచుTx`ను. 10
సమ దKపKయణమ ేయ 9ారల#ా, సమ దKమ లk" సమసN మ,
º పమ ల#ా, º ప "9ాసుల#ా, PQ9ాక; \తN %§తమ ాడ(f
భగంతమ లనుం(f ఆయనను సు
N Jంచు(f. 11 అరణమ ను x"
పరమ ల;ను ³xరF "9ాస %ా\మమ ల;ను ëగ¶ ర%ా ాడవలsను Z2ల
"9ాసుల; సంÌించుదురF %ాక పర తమ ల hఖరమ లనుం(f 9ారF ³కల;
9Eయ దురF %ాక. 12 పK´µవమ గల9ాడ" మనుషpల; PQ9ాను "
యడదురF %ాక º పమ లలk ఆయన ¯NతKమ పKచురమ ేయ దురF %ాక
13 PQ9ా &రF"వలs బయల;ేరFను ãధు"వలs ఆయన తన ఆసIN
#³పనును ఆయన హÑంక#Sంచుచు తన శతpKవలను ఎ#Sంచును
9ా#SPQదుట తన ప#ాక\మమ కనుపరచునును. 14 Aరాలమ నుం(f TEను
మనమ %ా ఉంట-" ఊర" నను` అణచుంట-" పKసవ9Eదనపడ ZీN వలs
Vడవక;ండ TEను బలవంత మ %ా ఊ1ి#S¬య చు ఒగరFdచు #àచు
నుTx`ను. 15 పర తమ లను ండలను ాడేయ దును 9ాట-]
ెటC Bేమల"`ట-" ఎం(fేయ దును నదులను º పమ ల;%ా ేయ దును
మడగ లను ఆ#Sేయ దును. 16 9ా#?రFగ"మర¶ మ న గ\ (fi 9ా#S" ¬Zి"
వెdదను 9ా#?రFగ" Kవలలk 9ా#S" న(f1ింతpను 9ా#S PQదుట *కట-"

9:ల;గ %ాను వంకర Kవలను చక%ాను ేయ దును TEను 9ా#S" Vడవక PÀ
ారమ ల; ేయ దును 17 ెIనVగ\హమ లను ఆశ\PంA తVగ\హ
మ లను చూA ]#³ మక; ేవతల" ెప9ారF 9:నుకక; ¾ల%S ³వలమ
Zిగ¶ పడచుTx`రF. 18 ెVట-9ారల#ా, Vను(f గ\ (fi 9ారల#ా, ]రF
గ\¨©ంచునటB
6 ఆలk Aంచు(f. 19 Tx ZLవక;డ తపu మ#S ఎవడ గ\ (fi 9ాడ? TEను
పంప Tx దూత తపu మ#S ఎవడ ెVట-9ాడ? Tx భక;Nడ తపu మ#S ఎవడ
గ\ (fi 9ాడ? PQ9ా ZLవక;డ తపu మ#S ఎవడ గ\ (fi 9ాడ? 20 వ అTEక
సంగతpలను చూచుచుTx`వ %ా" గ\¨©ంపక;Tx`వ 9ారF ెV ±%S¶#S%ా"
Vనక;Tx`రF. 21 PQ9ా తన J"బట-C సంషమ గల9ా(ై
ఉపేశక\మnకట- ఘనపరA %tపuేZ2ను. 22 అPనను ఈ జనమ
అపహ#Sంపబ(f ోపడ ¯మ4PQను. ఎవరFను త1ిuంచునక;ండ 9ారందరF
గ హలలk Aక;ప(fయ Tx`రF 9ారF బంºగృహమ లలk xచబ(fయ Tx`రF
ోపడాలsౖ#S V(f1ించు9ా(ెవడను లడ అపహ#Sంపబ(f#S J#S%S
ర1ిuంచుమ" ెప9ా(ెవడను లడ. 23 ]లk ఎవడ x"I ెV ±గ¶ ను?
#ాబ¢వాలమ న?r ఎవడ ఆలIంA Vనును? 24 PQ9ాక; V#ధమ %ా
మనమ ాపమ ేZిJVు 9ారF ఆయన మర¶ మ లలk నడవTUల6కP#S
ఆయన ఉపేశమ ను 9ారం%§క#SంపకP#S యÅబ ను ోప¯మ 4%ా
అపu%SంAన9ాడ, ోచును9ా#SI ఇWా\Pల;ను అపu%SంAన9ాడ
PQ9ాP గx? 25 ావన ఆయన 9ా"]ద తన Åా%S`య య దz
బలమ ను క;మ4#Sంెను అ 9ా"చుటBC అ%S` #ాజేZ2ను అPనను 9ాడ
x" గ\¨©ంపలదు అ 9ా"I అంటBT:ను %ా" 9ాడ మనసుqన 12టCలదు.
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1 అPే యÅబ, "ను` సృంAన9ాడగ PQ9ా ఇWా\Pలc, "ను`
"#S4ంAన9ాడ ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డ TEను "ను`
V¹AంAయ Tx`ను భయపడక;మ , 1LరF12ట-C "ను` 1ి>Aయ Tx`ను వ
Tx ¯తp
N . 2 వ జలమ లలk బ(f xటBనపడ TEను క; (ై య ందును
నదులలk బ(f 9:ళ6 Øనపడ అV ]ద #S6ారవ. వ అ%S`మధను
నడచునపడ ా>వ, జj లల; "ను` ాలdవ 3 PQ9ానగ TEను
క; ేవడను, ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవడT:ౖన TETE "ను` రfంచు9ాడను
ాKణరmణ క\యమ %ా ఐగ పNను ఇAd య Tx`ను క; బదుల;%ా కcషpను
Z2బµను ఇAdయ Tx`ను. 4 వ Tx దృÌిC I 1ిKయ డ9:ౖనందున ఘనుడ9:ౖJV
TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`ను గనుక క; పKJ%ా మనుషpలను
అపu%SంచుచుTx`ను  ాKణమ నక; పKJ%ా జనమ లను అపu%Sంచు
చుTx`ను. 5 భయపడక;మ , TEను క; (ైయ Tx`ను తరFuనుం(f 
సంxనమ ను ె1ిuంెదను పడమట-నుం(f "ను` సమకc#Sd ర1ిuంెదను. 6
అపu%Sంపమ" ఉతN రక;నక; ఆజ® ఇెdదను ëగబటC వదw " దfణక;నక;
ఆజ® ఇెdదను దూరమ నుం(f Tx క;మరFలను భగంతమ నుం(f Tx
క;మ#?Nలను ె1ిuంచుమ . 7 Tx మ¨©మ "!తN మ TEను సృంAన9ా#S" Tx
Txమమ 12టCబ(fన 9ా#Sనంద#S" ె1ిuంచుమ TETE 9ా#S" కల;గజ³ZిJ" 9ా#S"
పట-C ంAన9ాడను TETE. 8 కను`ల;ం(f అంధులsౖన9ా#S" ెవల;ం(f బ¥రFలsౖన
9ా#S" ¬Zి" రం(f 9 సర జనుల#ా, గ ంపకc(f రం(f జనమ ల;

కcరdబడవలsను 9ా#Sలk ఎవరF ఇట-C సంగతpల; ె>యజ³య దురF?
పర ాలమ న జ#S%Sన9ాట-" ఎవరF మక; V"1ించు దురF? xమ
"#wషpలమ" ¬రFuందునటB
6 తమ ¯ా{ లను ేవలsను లx, V" సత¤
య" ±పనవలsను. 10 ]రF ె>Zి" నను` న!్మ TETE ఆయనన"
గ\¨©ంచునటB
6 ]రFను TEను ఏరuరచు"న Tx ZLవక;డను Txక; ¯ా{ల;
Txక; మ ందు%ా ఏ ేవడను "#S4ంపబడలదు Tx తరF9ాత ఏ ేవడ
నుండడ. 11 TEను TETE PQ9ాను, TEను తపu 9E#tక రm క;డ లడ. 12
పKకట-ంAన9ాడను TETE రfంAన9ాడను TETE x" గ\¨©ంపజ³Zిన9ాడను TETE;
P అనేవ తయ ]లk నుం(fయ ండలదు TETE ేవడను ]#³ Txక;
¯ా{ల;; ఇే PQ9ా 9ాక;. 13 ఈ నమ nదల;" TETE ఆయనను
Tx ేJలkనుం(f V(f1ించగల9ా(ెవడను లడ TEను ారమ ేయ%ా
JK1ిu9Eయ 9ా(ెవడ? 14 ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవడను ] V¹చక;డT:ౖన
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ ] "!తN మ TEను బబ లkను
పం1ిJ" TEను 9ా#Sనంద#S" ా#SవనటB
6 ేZ2దను 9ా#SI
అJశయసuదమ లగ ఓడల కÚw య లను పడ9EZ2దను. 15 PQ9ానగ
TETE ]క; ప#Sదz ేవడను ఇWా\Pల; సృÌిC కరN నగ TETE ]క; #ాàను. 16
సమ దKమ లk Kవ కల;గజ³య 9ాడను వ(fగల జలమ లలk మర¶ మ
కల;గజ³య 9ాడను 17 రథమ ను గ ఱÃ మ ను ZLనను &రFలను
న(f1ించు9ాడ నగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ. 9ారందరF
ఏకమ %ా పండ" లవకయ ందురF 9ారF లయ జనుపTxరవలs
ఆ#SP#S. 18 మ నుపట-9ాట-" జj®పకమ ేZినక;(f పర ాలప

సంగతpలను తలంచునక;(f. 19 ఇ% TETUక నూతనI\య ేయ చుTx`ను
ఇప(ే అ nల;చును ]రF x" TxలkAంప#ా? TEను అరణమ లk Kవ
కల;గజ³య చుTx`ను ఎ(x#Sలk నదుల; ారజ³య చుTx`ను. 20 TEను
ఏరuరచు"న పKజల; xKగ టక; అరణ మ లk ళØå పట-C ంచుచుTx`ను
ఎ(x#Sలk నదుల; కల;గజ³య చుTx`ను అడV జంతpవల;ను అడV
క;కల;ను "పÅళØ
6 ను నను` ఘనపరచును 21 Tx "!తN మ TEను
"#S4ంAన జనుల; Tx ¯NతKమ ను పKచురమ ేయ దురF. 22 యÅబ, వ
Txక; nఱÃ 12టC Bటలదు ఇWా\Pలc, నను`గ#Sd వ VZిIJV గx. 23
దహనబల;ల;%ా %tఱÃ ¤కల 1ిల6లను Tx±దw క; ేలదు  బల;లేత నను`
ఘనపరచలదు T:ౖ9Eదమ ల; ేయవలsన" TEను "ను` బలవంత 12టCలదు
ధూపమ 9Eయవలsన" TEను "ను` VZిIంపలదు. 24 Tx "!తN మ
సు9ాసనగల లవంగప ెకను వ రక>Ad నలదు  బ> పవల
\వ ేత నను` తృ1ిN పరచలదు స#³ గx.  ాపమ లేత వ నను`
VZిIంAJV  ోషమ లేత నను` ఆయస12ట-CJV. 25 TEను TETE Tx
AxNను¯ారమ %ా  యJక\మమ లను తp(fA9Eయ చుTx`ను TEను 
ాపమ లను జj®పకమ ేZినను. 26 Txక; జj®పకమ ేయ మ మనమ
కc(f 9ాంతమ వ Jమంతpడవ%ా ¬రdబడనటB
6  9ాజ?మ ను
Vవ#Sంచుమ . 27  మల1ితరFడ ాపమ ేZిన9ా(ే,  మధవరFNల;
Tx]ద JరFగ బµటB ేZిన9ా#³. 28 ావన TEను పKJÌి¡ తpలగ  పK¥xనులను
అపVతK పరAJ" యÅబ ను శ1ింAJ" ఇWా\Pల;ను దూషణ ాల; ేZిJ".
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1 అPనను Tx ZLవక;డవగ యÅబ, TEను ఏరuరచు"న ఇWా\Pలc,
Vనుమ 2 "ను` సృÌిC ంA గర»మ లk "ను` "#S4ంA క; స}యమ
ేయ 9ా(ైన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ Tx ZLవక;డవగ
యÅబ, TEను ఏరuరచు"న PQషరనూ, భయపడక;మ . 3 TEను
ద1ిuగల9ా"]ద ళ6 ను ఎం(fన భ!]ద పK9ాహజలమ లను
క;మ4#Sంెదను  సంతJ]ద Tx ఆత4ను క;మ4#Sంెదను క; పట-C న9ా#S"
TETxర ంెదను. 4 ట-ాల;వల±దw Txటబ(fన "రవంెట6 B గ(fi లk
ఎదుగ నటB
6 9ారF ఎదుగ దురF. 5 ఒకడTEను PQ9ా9ాడననును,
మ#S±కడ యÅబ 1LరF ెపనును, మ#S±కడ PQ9ా9ాడన"
తన ేJ 9ాKZి ఇWా\Pలను మరF1LరF 12టC Bనును. 6 ఇWా\PÚయ ల
#ాజ?ౖన PQ9ా 9ా#S V¹చక;(ైన Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ TEను nదట-9ాడను కడపట-9ాడను TEను తపu ఏ
ేవడను లడ. 7 ఆలkనున` జనమ ను "య!ంAన nదల;" TEను
ె>యజ³య చు వAdనటB
6 ె>యజ³యగల 9ా(ెవడ? అట-C 9ా(ెక(ైన
నుం(fనPQడల Txక; ె>యజ?పu వలsను ఆ సంగJ Txక; పKచు#Sంపవలsను
అట-C 9ారF భVష షయమ ను #ాబ¢వ సంగతpలను ె>యజ?ప9ా#?r
య ండవలsను. 8 ]రF 9:రవక;(f భయపడక;(f పర ాలమ నుం(f TEను
క; ఆ సంగJ V"1ింA ె>యజ³యలx? ]#³ Txక; ¯ా{ల;, TEను తపu
9E#tక ేవ డTx`(x? TEను తపu ఆశ\య దుర¶ ¤య లదు, ఉన`టBC TE

T:రFగను. 9 Vగ\హమ ను "#S4ంచు9ారందరF మయవంట-9ారF 9ా#SIషCన
Vగ\హమ ల; "పKãజనమ ల; x¤ అందుక; ¯ా{ల;, 9ారF
గ\¨©ంచు9ారF ారF ఎరFగ 9ారF ారF గనుక 9ారF Zిగ¶ పడరF. 10 ఎందుక;ను
ప"I#ా" Vగ\హమ ను తZి x" TUక ేవ"%ా "ర1ించు9ా(ెవడ? 11
ఇ% x" పంచు9ారందరF Zిగ¶ పడదురF ఆ hలuారFల;
నరమతpKలగx? 9ారందరF గ ేయబ(f "ల;వబడవలsను "శdయమ %ా
9ారF భయప(f Zిగ¶ పడదురF. 12 కమ4#S %tడi > పదును ేయ చు "పల
ప" ేయ ను సుెN  x"" ర1ింA తన బµహÑబలమ ేత x" ేయ ను.
అతడ ఆక>%tన%ా అత" బలమ öణÝంAవను ళØ
6 xKగక ¯మ4Zిల6 ;ను
13 వడ6 9ాడ నూల; 9EZి *రÞమ  %§త %§A AJKక ల x" చకేయ ను
క#ాటకమ ల గ రFతp12ట-C x" ర1ించును మంరమ లk x"
¯ాÍ1ింపవలsన" నరరపమ గల x"%ాను నర¯êందరమ గలx"%ాను
ేయ ను. 14 ఒకడ ేవxరFెట6ను నరFకవలsన" పనునును
శ4WాTxవృmమ ను %ా" సరళవృmమ ను %ా" Zింధూరవృmమ లను%ా" అడV
వృmమ లలk ఏో ఒకx"" ¬Zినును ఒకడ ెటC B Txట%ా వరªమ x"
12ంచును 15 ఒకడ PకటMC లక; 9ాట- నుపã%Sంచును 9ాట-లk ంత¬Zి"
చ> ాచునును "ప #ాజబ¿ట-C #tటMC ాల;dనును ఒక తpండ ¬Zి"
x" ఒక ేవతను ేZినును x"I నమ¯ారమ ేయ ను x" ఒక
Vగ\హమ ేZి x"I ¯ా%Sలపడను. 16 అ%S` సగమ ా>dయ Tx`డ,
దువ సగ మ  మంసమ వం(f భfంAయ Tx`డ J" తృ1ిN ంద%ా చ>
ాచునుచు ఆ}, చ>ాచుంట-" 9:చd%ా ఉన` అ" అను నుచుTx`డ

17 x"లk !%S>న ´µగమ  తనక; ేవత%ానున` Vగ\హమ ను
ేPంచునును x"PQదుట ¯ా%Sలపడచు నమ¯ారమ ేయ చు 9E Tx
ేవడవ నను` రfంపమ" ాK#SÍంచును. 18 9ారF V9EAంపరF గ\¨©ంపరF
చూడక;ండనటB
6 9ా#S కను`ల; కపuబ(ెను గ\¨©ంపక;ండనటB
6 9ా#S
హృదయమ ల; మయ బ(ెను. 19 ఎవడను ఆలkచనేయడ, TEను అ%S`లk
సగమ ా>dJ" "పల]ద 9EZి #tటMC ా>dJ" x" మంసమ వండ"
´¢జనమ ేZిJ" !%S>నx"" ¬Zి" x" ¨Áయనx" ేయ దుTx?
ెటC B nదుwక; ¯ాాCంగపడదుTx? అ" PQవడను ఆలkAంపడ
ãAంచుటక; ఎవ"I" ె>Vలదు V9Eచనలదు. 20 9ాడ బ(fె
JనుచుTx`డ, 9ా" మనసుq ¹సPనై తపx#S" 9ా" ¬Zి"వ
చున` 9ాడ తన ఆత4ను రfంచునజjలడ"య Tx క;(fేJలk
అబదz మ న` గx అ"య అను నుటక; 9ా"I బ z xలదు. 21
యÅబ, ఇWా\Pలc; ట-" జj®పకమ ేZినుమ వ Tx ZLవక;డవ
TEను "ను` "#S4ంAJ" ఇWా\Pలc, వ Txక; ZLవక;డ9:ౖ య Tx`వ TEను
"ను` మరAజjలను. 22 మంచు V(fవనటB
6 %ా TEను 
యJక\మమ లను మబ Ë ¾లగ నటB
6 %ా  ాపమ లను తp(fA9EZి
య Tx`ను TEను "ను` V¹AంAయ Tx`ను, Tx±దw క; మళØ
6 నుమ . 23
PQ9ా ఆ ారమ ను సమ1ిN ేZియ Tx`డ ఆాశమ ల#ా,
ఉxqహధ " ేయ (f భ! అ%ాధసÍ లమ ల#ా, ఆ#ా»టమ ేయ (f
పర తమ ల#ా, అరణమ, అందులk" పKJ వృmమ, సం%§తTxదమ
ేయ (f.PQ9ా యÅబ ను V¹Aంచునుఆయన ఇWా\Pల;లk

తను`xను మ¨©¹న`తp"%ా కనుపరచునును 24 గర»మ నుం(f "ను`
"#S4ంAన  V¹చక;డగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ
PQ9ానగ TETE సమసN మ ను జ#S%Sంచు9ాడను TETUకడTE ఆాశమ ను
VWాలపరAన9ాడను TETE భ!" పరAన9ాడను 25 TETE పKగల;»ల
పKవచనమ లను వరÍమ ేయ 9ాడను ¯ెాండKను 9:ఱÃ 9ా#S"%ా
ేయ 9ాడను జj®నులను 9:నుకక; JK1ిu 9ా#S Vదను అVద%ా ేయ 9ాడను
TETE. 26 TETE Tx ZLవక;" మట ర fపరచు9ాడను Tx దూతల ఆలkచన
T:ర9EరFd9ాడను PQరషలమ "9ాససÍ లమగ న"య యx
నగరFలనుగ#Sd అV కటC బడన"య TEను ఆజ® ఇAdయ Tx`ను, x" ా(ైన
సÍ లమ లను బµగ ేయ 9ాడను TETE. 27 TETE  నదులను
ఎండేయ చుTx`ను ఎం(fమ4" పK9ాహమ  TETE ెపచుTx`ను 28
Å#?షp Tx మందాప#§, Tx AతN మంతయ T:ర9EరFd9ా(x, అ" ెప9ాడను
TETE. PQరషలమ వ కటC బడదువ"య ే9ాలయ మ నక;
పTx9Eయబడన"య TEను ెప చుTx`ను.
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1 అత" పmమ న జనమ లను జPంచుటక; TEను అత" క;(fేJ"
పటBC"య Tx`ను TEను #ాàల న(fకట6 ను V12uదను, x రమ ల; అత"
PQదుట 9Eయబడక;ండ తల;పల; ¬Z2దను అ" PQ9ా xను
అÌLIంAన Å#?షpను గ #SంA Z2లVచుdచుTx`డ. 2 TEను క; మ ందు%ా
వచు టC%ానున` సÍ ల మ లను స#ాళమ ేZ2దను. ఇతN (f తల;పలను

పగ ల%tటMC దను ఇనుపగ(fయలను Vడ%tటMC దను. 3 1LరF12ట-C "ను` 1ి>Aన
ఇWా\Pల; ేవడT:ౖన PQ9ాను TETE య" వ ె>ZినునటB
6
అంధారసÍ లమ లలk ఉంచబ(fన "ధులను రహససÍ లమ లలk" మరF%?rన
ధనమ ను  Iెdదను. 4 Tx ZLవక;(ైన యÅబ "!తN మ TEను
ఏరuరచు"న ఇWా\Pల; "!తN మ TEను క; 1LరF12ట-C "ను` 1ి>AJ".
వ నను` ఎరFగక;ం(fనపuట-I" క; ëరFదు>AdJ" 5 TEను PQ9ాను,
మ#S ఏ ేవడను లడ TEను తపu ఏ ేవడను లడ. 6 తరFuక;నుం(f
పడమట-క;వరక; TEను తపu ఏ ేవడను లడ" జనుల; ె>Zిను నటB
6
వ నను` ఎరFగక;ం(fనపuట-I" "ను` ZిదzపరAJ" PQ9ాను TETE
TEను తపu మ#S ఏ ేవడను లడ 7 TEను 9:ల;గ ను సృంచు9ాడను
అంధారమ ను కల;గజ³య 9ాడను సమ¥xనకరN ను ×డను
కల;గజ³య 9ాడను TETE PQ9ా అను TETE ట-న"`ట-" కల;గజ³య
9ాడను. 8 ఆాశమండలమ J" క;#S1ించునటB
6 అంత#Smమ, మ}వరªమ
వ#Sªంచుమ భ! T:రల;V(fA రmణ ఫ>ంచునటB
6 భ! J"
n>1ించును %ాక PQ9ానగ TEను x" కల;గజ³Zియ Tx`ను. 9
మంట-క;ండ 12ంక;లలk ఒక 12ం?r య ం(f తను` సృంAన9ా"
9ాంచు9ా"I శ\మ. గటమను` x" ర1ించు9ా" 9E! ేయ
చుTx`వ" అనదగ Tx? "I ేతpల; లవ" వ ేZిన  ెపuదగ Tx?
10 వ ఏ! కనుచుTx`వ" తన తం(fK ెప9ా"I శ\మ వ గర»మ
ధ#SంAనే! అ" ZీN  ెప9ా"I శ\మ. 11 ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవడగ
సృÌిC కరN PQన PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డ #ాగల9ాట-"గ#Sd

నన`డగ దు#ా? Tx క;మరFలను గ#Sdయ Tx హసN ారమ లను గ#Sdయ
Tx³ ఆజj®1ింతp#ా? 12 భ!" కల;గజ³Zిన9ాడను TETE x"]దనున`
నరFలను TETE సృంAJ" Tx ేతpల; ఆాశమ లను VWాలపరెను 9ాటసర సమహమ నక; TEను ఆజ® ఇAdJ". 13 J"బట-C Å#?షpను #³1ిJ"
అత" మర¶ మ ల"`య స#ాళమ ేZ2దను అతడ Tx పటC ణమ ను
కట-C ంచును క\యధనమ ¬Zినకయ లంచమ పచుd నకయ TEను
9:>9EZిన9ా#S" అతడ V(f1ించును 14 PQ9ా ఈ మట
Z2లVచుdచుTx`డ ఐగ 1ీN య ల కాC#Sèతమ ను కcషp వరN క లభమ ను క;
ొరFక;ను ºరేహÑలsౖన Z2బµPÀయ ల;ను ±దw క; వAd 9ారగ దురF
9ారF 9:ంట వెdదరF సం?ళ6 Ø కటBC" వAd  PQదుట ¯ా%SలపడదురF
"శdయమ %ా  మధ ేవడTx`డ మ#S ఏ ేవడను లడ ఆయన తపu
ఏ ేవడను లడ అ" ెపచు క; Vన`పమ ేZ2దరF. 15 ఇWా\Pల; ే9ా,
రmా, "శdయమ %ా వ "ను` మరFగ పరచును ేవడ9:ౖయ Tx`వ. 16
Vగ\హమ ల; ేయ 9ారF Zిగ¶ ప(fన9ా#?r#S 9ారందరF Vస4యమ
ంయ Tx`రF. ఒకడను !గ లక;ండ అందరF కలవరపడదురF. 17
PQ9ావలన ఇWా\Pల; "తన రmణ ం య న` ]రF
ఎన`టMన`ట-I Zిగ¶ పడకయ Vస4య nంద కయ నుందురF. 18
ఆాశమ లక; సృÌిC కరN యగ PQ9ాP ేవడ; ఆయన భ!"
కల;గజ³Zి x" ZిదzపరA ZిÍ ర పరెను "#ాారమ %ానుండనటB
6 ఆయన x"
సృంప లదు "9ాససÍ లమగ నటB
6 %ా x" సృంెను ఆయన
Z2లVచుdనేమన%ా PQ9ాను TETE మ#S ఏ ేవడను లడ. 19

అంధారేశమ లk" మరF%?rనbటBన TEను మట లడలదు
మయస రపడT:ౖనటBC3 నను` 9:దక;డ" యÅబ సంxనమ  TEను
ెపuలదు TEను Txయన సంగతpల; ెప9ాడను యxరÍన సంగతpల;
ె>యజ³య 9ాడను అగ PQ9ాను TETE. 20 కc(f రం(f జనమ లలk
త1ిuంచు"న9ారల#ా, దగ¶ రక; వAd కcడను(f తమ యVగ\హమ ను
¹య చు రfంపల" ేవతక; nఱÃ 12టC B9ా#SI ె>Vలదు. 21 ]
పKమణ9ాకమ ల; Tx స"`¥" ె>య జ³య (f జనుల; కcడ" ఆలkచన
ేZిందురF %ాక; పర ాలమ nదల;" ఆ ారమ ను ె>య
జ³Zిన9ా(ెవడ?xలాలమ I\ందట x" పKకట-ంAన9ా(ెవడ?PQ9ానగ
TETE గx? TEను తపu 9E#tక ేవడ లడ.TEను JపరFడనగ ేవడను,
రfంచు9ాడను TETE TEను తపu మ#S ఏ ేవడను లడ 22 భగంతమ ల
"9ాసుల#ా, Tx 9:ౖప చూA రmణ ందు(f ేవడను TETE మ#S ఏ ేవడను
లడ. 23 Tx PQదుట పKJ ¹ాల; వంగ న"య పKJ Txల;కయ Txడ"
పKమణమ ేయ న"య TEను Tx 1Lరట పKమణమ ేZియ Tx`ను Jగల
Tx T°ట- మట బయల;ే#Sయ న` అ వరÍమ ాTEరదు. 24
PQ9ాయంే J బలమ ల;న`వ" జనుల; నను` గ#Sd ెపదురF
ఆయన±దw ³ మనుషpల; వెdదరF ఆయన]ద Åపప(fన9ారందరF
Zిగ¶ పడదురF 25 PQ9ాయంే ఇWా\Pల; సంతJ9ారందరF
Jమంతpల;%ా ఎంచబ(fన9ా#?r యJశయపడదురF.
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1 బéల; కcల;చున` T:బ¢ క;\ంగ చున` 9ాట- పKJమల; జంతpవల]దను
పవల]దను ¹యబడచున`V 2 ] ¹తల; ¯మ4Zిల6 ; పవలక;
´µరమ %ా నున`V అV క;\ంగ చు కcల;చు నుం(f ఆ బరFవలను V(f
1ించునలక x¤ ెరలk"I Pయ న`V. 3 యÅబ ఇంట-9ారల#ా,
ఇWా\Pల; ఇంట- 9ా#Sలk WÌింAన9ారల#ా, గర»మ న పట-C న nదల;"
Tx ేత భ#Sంపబ(fన 9ారల#ా, త>6 ఒ(fలk కcరFdం(fన nదల;" TEను
చంక 12టC B"న9ారల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f. 4 మ ! వచుdవరక;
"ను` ఎJN ను9ాడను TETE తల 9:ండKకల; T:రయ వరక; "ను`
ఎJN ను9ాడను TETE TETE ేZియ Tx`ను చంక12టC Bను9ాడను TETE "ను`
ఎJN నుచు రfంచు9ాడను TETE. 5 ¤మ సమనులమ" నను` ఎవ"I
¯ాట-ేయ దురF? ¤మ సమనులమ" PQవ" Txక; ట-%ా ేయ దురF? 6
x"I ¯ా%Sలప(f నమ¯ారమ ేయ ట?r సంAనుం(f బం%ారమ ండ%ా
య 9ారFను 9:ం(f తచు9ారFను x" ేవత%ా "ర1ించవలsన" కం¯ా>"
కc>I 1ిల;తpరF. 7 9ారF భ జమ ]ద x" T:IంచుందురF x"
¹Zి"P త%Sనbట "ల;వబ¿టC BదురF ఆ bటB Vడవక;ండ అ అకడTE
"ల;చును ఒకడ x"I nఱÃ 12ట-Cనను ఉతN రమ ెపuదు 9ా" శ\మ %tట-C
PQవ"" రfంపదు. 8 º" జj®పకమ ేZి" ¥ైరమ %ా నుండ(f అJక\మమ
ేయ 9ారల#ా, º" ఆలkAంచు(f 9 xల పర మ న జ#S%Sన9ాట-" జj®పకమ
ేZిను(f ేవడను TETE మ#S ఏ ేవడను లడ TEను ేవడను నను`
>న9ా(ెవడను లడ. 10 Tx ఆలkచన "ల;చున"య Tx AతN మంతయ T:ర
9EరFdT:దన"య , ెపనుచు ఆనుం(f TETE కల;గబ¢వ9ాట-"

ె>యజ³య చుTx`ను. పర ాలమ నుం(f TETE Pంక జరFగ"9ాట-"
ె>యజ³య చుTx`ను. 11 తరFuనుం(f కc
\ రపf" ర1ిuంచుచుTx`ను
దూరేశమ నుం(f TEను ãAంAన ారమ ను T:ర 9EరFd9ా""
1ిల;చుచుTx`ను TEను ె1ిuయ Tx`ను x" T:ర9E#?dదను
ఉేw hంAయ Tx`ను సఫలపరెదను. 12 కSనహృదయ లsౖ JI దూరమ %ా
ఉన`9ారల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f 13 Tx J" దగ¶ రక; ర1ిuంAయ Tx`ను
అ దూరమ న లదు Tx రmణ ఆలసమ ేయలదు Zీãనులk రmణనుండ
"య!ంచుచుTx`ను ఇWా\Pల;నక; Tx మ¨©మను అనుగ\¨©ంచు చుTx`ను.
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1 కనకPQన బబ లkనూ, I\ంI %S మంట-లk కcరFdండమ కÚw య ల
క;మ#§, Zిం}సనమ లకP TEల]ద కcరFdండమ వ
మృదువవ"PQనను సుక;మ#Sవ"PQనను జనుల; ఇక]దట ెపuరF. 2
JరFగట-మ4ల; ¬Zి" 1ిం(f VసరFమ  మ సుక; ార9Eయ మ ా>]ద
y#ాడ వసN మ ¬Zి9Eయ మ ా>] బటC ¬Zి నదుల; xటBమ . 3 
Åకయ ¬Zి9Eయబడను క; క>%Sన యవమనమ 9:ల6(fయగ ను TEను
పKJదండన ేయ చు నరFలను మ"`ంపను. 4 Z2ౖనమ లక¥పJయ
ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవడనగ PQ9ా అ" మ V¹చక;"I
1LరF. 5 కÚw య ల క;మ#§, మనమ %ా నుం(f *కట-లk"I మ 4
#ాజమ లక; ొర¯ా"య" Pక]దట జనుల; "ను`గ#Sd ెపuరF. 6 Tx
జనుల]ద Åపప(f Tx ¯ా సÍ ~మ నపVతK పరA 9ా#S"  ేJI అపu%SంAJ"

వ 9ా#Sయందు క"కరపడక వృదుwల]ద  ా(f మÖనును !I> బరFవ%ా
¹1ిJV. 7 TEను సర x ొర¯ా"T:ౖ య ందున" వను" ట-"
ఆలkAంపకJV 9ాట- ఫల¤మవT° మనసుqనక; ెచుdనకJV. 8
ాబట-C సుఖసక;N#ాల9:ౖ "ర»యమ %ా "వZించుచు TETE ఉTx`ను TEను తపu
మ#S ఎవరFను లరF TEను Vధవ#ాలT:ౖ కcరFdండను పతKWóకమ TEను
చూడన" అనునుచున`xTx, ఈ మటను Vనుమ 9 ఒక నమ లk%ా
ఒక "!షమ నTE పతK Wóకమ ను 9:ౖధవమ ను ఈ #?ండను క; సంభ
Vంచును. వ అ¥కమ %ా శక;నమ చూAనను అత¥కన కరÞ1ిWాచ
తంతKమ లను వ ఆ¥xర మ %ా ేZి"నను ఆ యాయమ ల; ]I
సంప#SN%ా వచుdను. 10  ెడతనమ ను వ ఆ¥xరమ ేZి" PQవడను
నను` చూడడ" అనుంట-V TEనుTx`ను TEను తపu మ#S ఎవరFను లర"
వను నునటB
6 %ా  Vదయ  జj®నమ ను "ను` ె#S1ి9EZ2ను. 11 ×డ
]Iవచుdను వ మంJKంA x" %tటC జjలవ ఆ ×డ ]ద పడను
x"" వ "9ా#Sంచలవ క; ె>య" Txశనమ ]I ఆకZి4కమ %ా
వచుdను. 12  బµలమ నుం(f వ పKయసప(f అభZింAన  కరÞ1ిWాచ
తంతKమ లను  V¯ాNరన శక;నమ లను చూపటక; "ల;వమ ఒక9Eళ
అV క; పKãజనమ లగ TE¹ ఒక9Eళ వ మనుషpలను బ¿ద#Sంతp9E¹
13  V¯ాNరన ãచనలవలన వ అలZియ Tx`వ జoJషpల;
నmతKసూచక;ల; మసచర ెప 9ారF "ల;వబ(f ]I వచుdనV #ాక;ండ
"ను` త1ిuంA రfంచుదు #³¹ ఆలkAంచుమ . 14 9ారF యాల;వలsT:ౖ#S
అ%S` 9ా#S" ా>d9Eయ చున` జj ల±క బలమ నుం(f తమ 4xమ

త1ిuంచున లక య Tx`రF అ ాచునుటక; "పాదు ఎదుట కcరFdం(f
ాచునద%Sన ాదు. 15 వ ఎవ#Sరక; పKయసప(f అలZిJ9Ù 9ా#SI
ఆల%³ జరFగ చున`  బµలమ nదల;"  9ాారమ ేయ 9ారF
తమ తమ bట6 క; 9:È6వచుTx`రF "ను` రfంచు9ా(ొక(ైన నుండడ.
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1 యÅబ వంశసుÍలsౖ ఇWా\Pల; అను 1LరF క>%Sన9ారల#ా, యx
జలమ లలkనుం(f బయల;ే#S వAdన9ా#?r PQ9ా Txమమ డ"
పKమణమ ేయ చు ఇWా\Pల; ేవ" Txమమ ను స4#Sంచుచు
Jసతమ లను అనుస#Sంప"9ారల#ా, ఈ మట ఆలIంచు(f. 2 9ారF¤మ
ప#Sదz పటC ణసుÍలమను 1LరF 12టC B " ఇWా\Pల; ేవ" ఆశ\PంచుదురF
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 3 పర ాలమ న
జ#S%Sన సంగతpలను TEను xల ాలమ I\ందట ె>యజ³ZిJ" ఆ సమxరమ
Tx T°టనుం(f బయల;ే#?ను TEను 9ాట-" పKకట-ంAJ" TEను ఆకZి4కమ %ా
9ాట-" ేయ%ా అV సంభ Vంెను. 4 వ మరF డవ"య  డ Pనుప
నరమ"య  నుదురF ఇతN (fద"య TET:#S%Sయ ం(f 5 Tx Vగ\హమ ఈ
ారమ లను జ#S%Sంెన"య TEను ెIన పKJమ TEను Zిన త Vగ\హమ
º" "య!ంెన"య వ ెపuక;ండనటB
6 పర ాలమ నTE ఆ సమ
xరమ క; ె>యజ³ZిJ" అ జరFగకమ ను1L x"" క; పKకట-ంAJ" 6
వ ఆ సంగJ V"య Tx`వ ఇదంతయ ఆలk Aంచుమ అ "జమ"
]రF ఒపనవలsను గx? ె>య" మరF%?rన \తN సంగతpల; TE"క]దట

క; ె>యజ³య చుTx`ను 7 అV పర ాలమ న సృంపబ(fనV ావ అV
ఇపడ కల;గ నVP. అV Txక; ె>ZLయ న`వ" వ ెపuక;ండనటB
6 ,ఈ
నమ నక; మ ందు వ 9ాట-" V"య ండ లదు. 8 అV క; VనబడTE
లదు క; ె>యబడTE లదు పర మ నుం(f  ెV ెరFవబడTEలదు వ
అపనమ4కసుÍడ9:ౖ  త>6 గర»మ న పట-C న nదల;" JరFగ బµటB
ేయ 9ాడవ" అ" 1ించుంట-వ" Txక; ె>య ను. 9 TEను "ను`
"ర4లమ ేయక;ండనటB
6 Tx Txమ మ నుబట-C Tx Åపమ
మనునుచుTx`ను Tx ×#N S "!తN మ  Vషయమ లk నను` ëగబటBC
6 ాదు
నుచుTx`ను. 10 TEను "ను` పటమ 9EZిJ" 9:ం(f" 9EZినటB
ఇబËం >!లk "ను` ప#§fంAJ" 11 Tx "!తN మ Tx "!తN ¤ ఆలగ
ేZ2దను Tx Txమమ అపVతKపరచబడTEల? Tx మ¨©మను మ#S ఎవ#SI"
TE"చుd9ాడను ాను. 12 యÅబ, TEను 1ి>Aన ఇWా\Pలc, Txక; ెV
±%S¶ Vనుమ . TETE ఆయనను TEను nదట-9ాడను కడపట-9ాడను 13 Tx
హసN మ భ! పTx9EZ2ను Tx క;(fెP ఆాశ9:ౖWాలమ లను
9ా1ింపజ³Z2ను TEను 9ాట-" 1ిల;వ%ా ఒకట- తపuక;ండ అవ"`య
"ల;చును. 14 ]రందరF కc(fవAd ఆలIంచు(f 9ాట-లk ఏ PÀ సంగJ
ె>యజ³య ను? PQ9ా 1LK!ంచు9ాడ ఆయన AతN పKా రమ
బబ లkనునక; ేయ ను అత" బµహÑబలమ కÚw య ల]I వచుdను. 15
TEను, TETE ఆజ® ఇAdన9ాడను, TETE అత" 1ి>AJ" TETE అత"" ర1ిuంAJ"
అత" మర¶ మ ేజ#Sల6 ;ను. Tx±దw క; రం(f PÀ మట ఆలIంచు(f 16
ఆనుం(f TEను రహసమ %ా మటల(fన9ాడను ాను అ పట-C నాలమ

nదల;" TEను అకడ నున` 9ాడను ఇపడ పKభ వగ PQ9ాయ
ఆయన ఆత4య నను` పం12ను 17  V¹చక;డను ఇWా\Pల;
ప#Sదz ేవడT:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ క;
పKãజనమ కల;గ నటB
6  ేవడT:ౖన PQ9ానగ TETE క; ఉపేశమ
ేయ దును వ నడవవలZిన Kవను "ను` న(f1ించుదును. 18 వ Tx
ఆజ® లను ఆలIంపవలsన" TET:ం ÅరF చుTx`ను ఆలIంAనPQడల 
³మమ నవలsను  J సమ దKతరంగమ లవలsను ఉండను. 19 
సంxనమ ఇసుకవలs V¯ాNరమగ ను  గర»ఫలమ x" #³ణ వలవలs
VసN #Sంచును 9ా#S Txమమ Tx స"`¥నుం(f ట-C 9Eయబడదు మరFవబడదు
20 బబ లkనునుం(f బయల;9:ళ6 Ø(f కÚw య ల ేశమ లkనుం(f ా#Sవ(f
PQ9ా తన ZLవక;(ైన యÅబ ను V¹Aంె నను సంగJ
ఉxqహధ " ె>యజ³య (f భగంతమ లవరక; అ VనబడనటB
6 x"
పKక ట-ంచు(f. 21 ఎ(x#S సÍ లమ లలk ఆయన 9ా#S" న(f1ింెను 9ారF
ద1ిu%tనలదు #ాJండలkనుం(f 9ా#Sరక; ఆయన ళØ
6 ఉబ క జ³Z2ను
ఆయన ండను *లd%ా ళØ
6 పK9ాహమ %ా బయల;ే#?ను. 22 దుషp
C లక;
T:మ4య ండద" PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ.
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1 º పమ ల#ా, Tx మట Vను(f, దూరమ ననున` జనమ ల#ా, ఆలIంచు(f,
TEను గర»మ న పటC %ాTE PQ9ా నను` 1ి>ెను త>6 నను` ఒ(fలk
12టC B"న nదల;" ఆయన Tx Txమమ జj®పకమ ేZిT:ను. 2 Tx

T°రF 9ా(fగల ఖడ¶ మ %ా ఆయన ేZియ Tx`డ తన ేJ డలk నను`
xAయ Tx`డ నను` రFగ 12ట-Cన అంబ %ా ేZి తన అంబ లలk
మZి12ట-Cయ Tx`డ. 3 ఇWా\Pలc, వ Tx ZLవక;డవ లk నను`
మ¨©మపరచుT:దను అ" ఆయన Tx ె12uను. 4 అPననువరÍ మ %ా
TEను కషC ప(fJ" ఫల¤!య లక;ండ Tx బలమ ను వృx%ా వయ పరA
య Tx`ననుంట-" Txక; TxయకరN PQ9ాP, Tx బహÑమనమ Tx
ేవ"±దw TE య న`. 5 PQ9ా దృÌిC I TEను ఘనుడT:ౖJ" Tx ేవడ
Txక; బలమPQను ా%ా తనక; ZLవక;డT:ౖయ ం(f తన±దw క; యÅ బ ను
J#S%S ర1ిuంచుటక; ఇWా\Pల; ఆయన±దw క; సమకcరdబడటక; నను`
గర»మ న పట-C ంAన PQ9ా ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డ 6 వ
యÅబ %తKప9ా#S" ఉదz #SంచునటB
6 ను ఇWా\Pల;లk త1ిuంపబ(fన9ా#S"
ర1ిuంచునటB
6 ను Tx ZLవక;డ9:ౖ య ండట ఎం స లuVషయమ ;
భగంతమ లవరక; వ TEను కల;గజ³య రmణక; ¯ాధనమగ ట?r
అనజనులక; 9:ల;%?r య ండనటB
6 "ను` "య!ంA య Tx`ను. 7
ఇWా\Pల; V¹చక;డను ప#Sదz ేవడనగ PQ9ా మనుషpలేత
"#ాక#Sంపబ(fన9ాడను జనులక; అసహÑడను "రw యతp4ల ZLవక;డనగ
9ా" ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ PQ9ా నమ4కన9ాడ"య
ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవడ "ను` ఏరuరచుT: న"య #ాàల; గ\¨©ంA
లెదరF అ¥ారFల; క; నమ¯ారమ ేZ2దరF. 8 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ అనుకcలసమయమందు TEను  nర TxలIంA క;
ఉతN ర!AdJ" రmణనమందు "ను` ఆదుంట-". బయల;9:ళ6 Ø(f అ"

బం¥ంపబ(fన9ా#Sను బయట-I రం(f అ" *కట-లkనున`9ా#Sనుెపచు
ేశమ ను చకపరA ా(ైన ¯ా సÍ ~మ లను పంA 12టC Bట?r "ను` ాా(f
పKజలక; "బంధన%ా "య!ంAJ". 9 మర¶ మ లలk 9ారF ¤య దురF
ెట6 Bల" !టC ల"`ట-]ద 9ా#SI ¤ప కల;గ ను 10 9ా#Sయందు
కరFణÝంచు9ాడ 9ా#S" డ" వచు ట-బ గ¶ ల±దw 9ా#S" న(f1ించును
ాబట-C 9ా#SI ఆక>PQనను ద1ిuPQనను కల;గదు ఎండమవలsౖనను
ఎండPQనను 9ా#SI తగ లదు. 11 Tx పర తమ ల"`ట-" Kవ%ా ేZ2దను Tx
#ాజమర¶ మ ల; ఎతp
N %ా ేయబడను. 12 చూడ(f రF దూరమ నుం(f
వచుdచుTx`రF రF ఉతN ర క;నుం(fయ పడమట- క;నుం(fయ
వచుdచుTx`రF రF Zీయ ల ేశమ నుం(f వచుdచుTx`రF. 13 శ\మTUంన
తన జనులయందు జj>ప(f PQ9ా తన జనులను ఓx#Sdయ Tx`డ
ఆాశమ, ఉxqహధ " ేయ మ భ], సంÌించుమ పర తమ ల#ా,
ఆనందధ " ేయ (f. 14 అPే ZీãనుPQ9ా నను` V(fA12ట-C
య Tx`డ పKభ వ నను` మరAయ Tx`డ" అనునుచున`. 15 ZీN  తన
గర»మ న పట-C న ëడi ను కరFణÝంపక;ండ తన చంట-1ిల6ను మరచుTx? 9ా#?rన
మరచుదురF %ా" TEను "ను` మరFవను. 16 చూడమ Tx యరేతpల]దTE
"ను` ెI య Tx`ను  ాKారమ ల; "తమ TxPQదుట నున`V 17 
క;మరFల; త రపడచుTx`రF "ను` Txశనమ ేZి "ను` ాడేZిన9ారF
లk నుం(f బయల; 9:ళ6 ØచుTx`రF. 18 కను`లsJN నల;శల చూడమ
రందరF కcడనుచు ±దw క; వచుdచుTx`రF వ #Sనంద#S"
ఆభరణమ %ా ధ#Sంచుందువ 12ం(f6 క;మ#?N ఒ(xiణమ ధ#SంచునునటB
6 వ

9ా#S" అలంారమ %ా ధ#Sంచుందువ Tx yవమ డ" పKమణమ
ేయ చుTx`న" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 19 "9ాసుల;
VసN #SంAనందున ా(ైన  bటB
6 ను áట- సÍ లమ ల;ను Txశనమ ేయబ(fన 
భ!య 9ా#SI ఇరFక;%ా ఉండను "ను` !ం%S9EZిన9ారF దూరమ %ా
ఉందురF. 20 వ సంxన¨ßను#ాల9:ౖనపడ క; పట-C న క;మ రFల; ఈ
సÍ లమ మక; ఇరFక;%ా ఉన`. ఇంక VWాలన సÍ లమ మIమ4" 
ెవలలk ెపదురF. 21 అపడ వTEను Tx 1ిల6లను %tటBC",
సంxన¨ßను#ాలను, ఒంట#ST:ౖ ఇటB అటB JరFగ లడచున` పరే#ాలTE
గx? #S" Txయందు క"న9ా(ెవడ? #S" 12ంAన9ా (ెవడ? TEను
ఒంట#SకెN T:ౖ Vడవబ(fJ", రF ఎకడ ఉం(f#S? అ"  మనసుqలk
వనుందువ. 22 పKభ వగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ TEను
జనమ లతటBC Tx ెPPQతN pచుTx`ను జనమ లతటBC Tx ధ జమ
ఎతp
N చుTx`ను 9ారF  క;మరFలను #tమ 4ననుంచు" వెdదరF 
క;మ#?Nల; 9ా#S భ జమ ల]ద ¹యబ(ెదరF 23 #ాàల; "ను` Ìించు
తండKల;%ాను 9ా#S #ాణ ల; క; ా>చుd xదుల;%ాను ఉం(ెదరF 9ారF
భ!]ద ¯ా%Sలప(f క; నమ¯ారమ ేZ2దరF  ాదమ ల ధూÈ
Tx?దరF. అపడ TEను PQ9ాన"య Txరక; క" 12టC Bను9ారF
అవమనమ TUందర"య వ ె>Zిందువ. 24 బలఢ" ేJలkనుం(f
ల6 ¯మ 4 ఎవడ ¬Zిన గలడ? కరFల; ెరపట-C న9ారF
V(f1ింపబడదు#ా? 25 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ బలఢల;
ెరపట-C న9ారF స¨©తమ V(f1ింప బడదురF కరFల; ెరపట-C న9ారF

V(f1ింపబడదురF  య దz మ ేయ 9ా#S TETE య దz మ ేZ2దను 
1ిల6లను TETE రfంెదను. 26 PQ9ాT:ౖన TETE  రmక;డన"య యÅబ
బలవంతpడ  V¹చక;డ"య మనుషp లందరF ఎరFగ నటB
6 "ను`
బµధపరచు9ా#SI తమ స మంసమ J"1ింె దను \తN xKÔరసమ ేత
మతp
N లsౖనటBC%ా తమ రకN మ ేత 9ారF మతp
N లగ దురF.
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1 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ TEను ] త>6 " VడTx(fన ప#Sxగ
పJKక ఎకడనున`? Tx అపల9ా#Sలk ఎవ"I !మ 4ను అ!్మ9EZిJ"?
] ోషమ లనుబట-C ]రF అమ4బ(fJ#S ] అJక\మమ లనుబట-C ] త>6
ప#Sxగమ ేయబ(ెను. 2 TEను వAdనపడ ఎవడను లకTEల? TEను
1ి>Aనపడ ఎవడను ఉతN ర!యక;ండTEల? Tx ెP V¹Aంపలనంత
క;రచPQ PQTx?V(f1ించుటక; Txక; శINలx?Tx గw ంపేత సమ దKమ ను
ఎండబ¿టC Bదును నదులను ఎ(x#S%ా ేయ దును ళØ
6 లనందున 9ాట- ేపల;
కంపట-C xహమ ేత చAdవను. 3 ఆాశమ *కట- కమ4జ³య చుTx`ను
అV %T:పటC ధ#Sంపజ³య చుTx`ను 4 అలZిన9ా"" మటలేత ఊర(fంచు
జj®నమ Txక; కల;గ నటB
6 hషp"I త%Sన T°రF PQ9ా Txక; దయేZి
య Tx`డ hషpల;VనునటB
6 %ా TEను Vనుట?r ఆయన పKJ య దయమ న
Txక; Vను బ z పట-C ంచుచుTx`డ. 5 పKభ వగ PQ9ా Tx ెVI Vను
బ z పట-C ంప%ా TEను ఆయన]ద JరFగ బµటB ేయలదు Vనక;ండ TEను
¾ల%Sలదు. 6 టBC9ా#SI Tx పను అపu%SంAJ" 9:ండKకల;

12#SI9Eయ 9ా#SI Tx ెంపలను అపu %SంAJ" ఉ!్మ9Eయ 9ా#SI"
అవమనపరచు9ా#SI" Tx మ ఖమ xచునలదు 7 పKభ వగ PQ9ా
Txక; స}యమ ేయ 9ాడ గనుక TEను Zిగ¶ పడలదు TEను Zిగ¶ పడన"
PQ#S%S Tx మ ఖమ ను ెక;మ I#ాJవలs ేZింట-". 8 నను` Jమంతp"%ా
ఎంచు9ాడ ఆసను`(ై య Tx`డ Tx 9ాజ?మడ9ా(ెవడ? మనమ
కcడ" 9ాజ?మడదమ Tx పKJ9ా PQవడ? అత" Tx±దw క;
#ా"మ 4. 9 పKభ వగ PQ9ా Txక; స}యమ ేయ ను Tx]ద
TEర¯ాÍపనేయ 9ా(ెవడ? 9ారందరF వసN మ వలs ాత%S>వదురF A4ట
9ా#S" J"9Eయ ను. 10 ]లk PQ9ాక; భయప(f ఆయన ZLవక;"మట
Vను9ా(ెవడ? 9:ల;గ లకP *కట-లk నడచు9ాడ PQ9ా Txమమ ను
ఆశ\PంA తన ేవ" నమ 4నవలsను. 11 ఇ% అ%S` #ాజబ¿ట-C
అ%S`రవలను ]చుటBC 12టC Bను9ారల#ా, ] అ%S` జj లలk నడవ(f
#ాజబ¿ట-Cన అ%S` రవలలk నడవ(f Tx ేJవలన ఇ ]క; కల;గ చున`
]రF 9Eదనగల9ా#?r పండT:దరF.
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1 J" అనుస#Sంచుచు PQ9ాను 9:దక;చు నుండ 9ారల#ా, Tx మట
Vను(f ]రF ఏ బండనుం(f ెకబ(fJ# x" ఆలk Aంచు(f ]రF ఏ
గ ంటనుం(f తవ బ(fJ# x" ఆలk Aంచు(f 2 ] తం(fKPQన అబµK}మ
సంగJ ఆలkAంచు(f !మ 4ను క"న Wా#ాను ఆలkAంచు(f అతడ ఒంట#SPQ
య ండ%ా TEను అత" 1ి>AJ" అత"" ఆర ంA అత"" 12క;మం

యగ నటB
6 ేZిJ". 3 PQ9ా Zీãనును ఆద#SంచుచుTx`డ x" ా(ైన
సÍ లమ ల"`ట-" ఆద#SంA x" అరణసÍ లమ లను ఏెనువలs ేయ చుTx`డ
x" PQ(x#S భమ ల; PQ9ా టవలs నగ నటB
6 ేయ చుTx`డ
ఆనంద సంషమ ల;ను కృతజ® xసు
N Jయ సం%§త%ానమ ను x"లk
Vనబడను 4 Tx పKజల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f Tx జనుల#ా, Txక;
ెV±%S¶ Vను(f. ఉపేశమ Tx±దw నుం(f బయల;ేరFను జనమ లక;
9:ల;గ కల;గ నటB
6 %ా Tx V¥" "య !ంతpను. 5 TEను ఏరuరచు Tx J
స]పమ %ా ఉన` TEను కల;గజ³య రmణ బయల;ేరFచున` Tx
బµహÑవల; జనమ లక; ¬రFu¬రFdను º ప9ాసుల; Tx తటBC చూA "#§mణ
గల9ా రగ దురF 9ారF Tx బµహÑవను ఆశ\PంతpరF. 6 ఆాశమ 9:ౖప
కను`లsతN p(f I\ంద భ!" చూడ(f అంత#Smమ గవలs అంత#ాzనమగ ను
భ! వసN మ వలs ాత%S>వను అంద> "9ాసుల; అటBవలs చ"వదురF
Tx రmణ "తమ ండను Tx J ట-C 9Eయబడదు. 7 J అనుస#Sంచు9ారల#ా,
Tx మట Vను(f Tx బ¢ధను హృదయమందుంచున` జనుల#ా, ఆలIంచు(f
మనుషpల; 12టC B "ందక; భయపడక;(f 9ా#S దూషణ మటలక;
గ ల;పడక;(f. 8 వసN మ ను #SI9Eయ నటB
6 Aమ4ట 9ా#S" #SI 9Eయ ను
బÐºw క %tఱÃ బÐచుdను #SI9Eయ నటB
6 9ా#S" #SI9Eయ ను అPే Tx J
"తమ "ల;చును Tx రmణ తర తరమ ల;ండను. 9 PQ9ా బµహÑ9ా,
లsమ 4 లsమ 4 బలమ ¾డగ మ 4 పర పాలమ లలkను ప#ాతన
తరమ లలkను లA నటB
6 లsమ 4 #ా}బ ను తpతp
N "యల;%ా
న#SI9EZిన9ాడవ 9E గx? మకరమ ను (fAన9ాడవ 9E గx? 10 అ%ాధ

జలమ ల;గల సమ దKమ ను ఇంIజ³Zిన 9ాడవ 9E గx?
V¹Aంపబ(fన9ారF xట-వనటB
6 సమ xK%ాధ సÍ లమ లను Kవ%ా
ేZిన9ాడవ 9E గx? 11 PQ9ా V¹AంAన9ారF సం%§తTxదమ 
Zీãనునక; J#S%S వెdదరF "తసంషమ 9ా#S తలల]ద ఉండను 9ారF
సంానందమ గల9ారగ దురF దుఃఖమ ను "ట
C రFuను ¾ల%Sవను. 12
TEను TETE !మ 4 T°xరFd9ాడను చ"వ నరF"I తృణమతpKడగ నరF"I
ఎందుక; భయపడదువ? 13 బµధ12టC B9ాడ Txశనమ
ేయ టక;Zిదzపడనపడ 9ా" Å\ధమ నుబట-C "తమ భయపడచు,
ఆాశమ లను 9ా1ింపజ³Zి భ! పTxదులను9EZిన PQ9ాను 
సృÌిC కరN PQన PQ9ాను మరచుదు9ా? బµధ12టC B9ా" Å\ధమ ఏమPQను?
14 క;\ంగబ(fన9ాడ త ర%ా Vడదల ందును అతడ %Jలk"I డ
చ"డ అత"I ఆ}రమ తపuదు. 15 TEను  ేవడT:ౖన PQ9ాను
సమ దKమ ±క ?రటమ ల; ÌించునటB
6 x" #³ప9ాడను TETE.
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 16 TEను
ఆాశమ లను ¯ాÍ1ించునటB
6 ను భ! పTxదులను 9Eయ నటB
6 ను Txజనమ
9Eయ" Zీãను ెపనటB
6 ను  T°ట Tx మటల; ఉంA Tx ేJడలk
"ను` క1ిuయ Tx`ను. 17 PQరషలమ, లsమ 4 లsమ 4 PQ9ా
Å\ధాతKను ఆయన ేJనుం(f పచుd " xK%SనxTx, త>పడజ³య
ాతKలk"దంతట-" xK%SనxTx, "ల;వమ . 18 ఆ క"న క;మరFలంద#Sలk
ఆక; x#S చూప గల9ా(ెవడను లకPQను. ఆ 12ంAన
క;మరFలంద#Sలk ఆను ెPపటBC ను9ా(ెవడను లకPQను. 19 ఈ

#?ండ అాయమ ల; క; సంభVంెను "ను` ఓxరdగల9ా(ెకడ ఉTx`డ?
ాడ Txశనమ కరవ ఖడ¶ మ క; ాK1ిN ంెను, TEను "T:`టB
6 ఓxరFdదును?
 క;మరFల; మ#Sû>6 య Tx`రF దు1ిu వలలk Aక; ప(fనటB
6 ధుల"`టAవరలలk 9ారF ప(fయ Tx`రF. 20 PQ9ా Å\ధమ ను  ేవ"
గw ంపను 9ారF "ం(fయ Tx`రF. 21 xKÔరసమ లకP మతp
N #ాల9:ౖ
శ\మప(fనxTx, ఈ మట Vనుమ . 22  పKభ వగ PQ9ా తన
జనుల"!తN మ 9ాజ?మడ  ేవడ ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ ఇ%
త>పడజ³య ాతKను Tx Å\ధ ాతKను  ేJలkనుం(f ¬Zి9EZియ Tx`ను
Vకను x"లk" xKగవ. 23 "ను` బµధపరచు9ా#SేJలk x" 12టMCదను
¤మ xట-వనటB
6 I\ంI వం%S ¯ా%Sలపడమ" 9ారF  ెపu%ా వ 
పను xటB9ా#SI x#S%ాేZి TEలక; x"" వంAJV గx 9ా#S³ ఆ ాతKను
xKగ"ెdదను.
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1 Zీãనూ, లsమ 4 లsమ 4,  బలమ ధ#Sంచునుమ ప#Sదz పటC ణన
PQరషలమ,  సుందర వసN  మ లను ధ#Sంచునుమ ఇక]దట
సున`Jంద" 9ా(ొక(ైనను అపVతpK(ొక(ైనను  లkప>I #ాడ. 2 ధూÈ
దుల;పనుమ PQరషలమ, లA కcరFdండమ ెరపటC బ(fన Zీãను
క;మ#§,  డకటB
6 V1ిu9EZినుమ . 3 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ ]రF ఊరకP అమ4బ(fJ#S గx రక>యకP ]రF
V¹Aంపబ(ెదరF. 4 ేవ(ైన PQ9ా అనునుచున` ేమన%ా xxల

"9ాసమ ేయ ట?r పర ాలమ న Tx జనుల; ఐగ పNనక; P#S.
మ#Sయ అష
ª రF "#S`!తN మ %ా 9ా#S" బµధపరెను. 5 Tx జనుల; ఊరకP
"బ(fయ Tx`రF 9ా#S" బµధపరచు9ారF 9ా#S" చూA గ#Sèంచు చుTx`రF
ఇే PQ9ా 9ాక; నల6 Tx Txమమ దూÌింపబడచున` 6 ావన
ఇచdట TETE! ేయవలsను? ఇే PQ9ా 9ాక;. Tx జనుల; Tx Txమమ
ె>ZిందురF TEనుTx`న" ెప9ాడను TETE అ" 9ారF ఆ న మ న
ె>ZిందురF. 7 సు9ారN పKకట-ంచుచు సమ¥xనమ xట-ంచుచు
సువరN మనమ పKకట-ంచుచు రmణ సమxరమ పKచు#Sంచు9ా" ాదమ ల;,
 ేవడ ఏల;చుTx`డ" Zీãను ెపచున` 9ా" ాదమ ల;
పర తమ ల]ద ఎం సుందరమ లsౖ య న`V. 8 ఆలIంచుమ  ావ>9ారF
పల;క;చుTx`రF కcడ" ëగ¶ ర%ా ాడచుTx`రF PQ9ా Zీãనును
మరల ర1ిuంచ%ా 9ారF కను`లర చూచుచుTx`రF. 9 PQరషలమ నందు
ా(ైయ న` సÍ లమ ల#ా, ఉతq¨©ంA Pకమ %ా సం%§త%ానమ ేయ (f
PQ9ా తన జనులను ఆద#Sంెను PQరష లమ ను V¹Aంెను. 10
సమసN జనమ ల కను`లPQదుట PQ9ా తన ప#Sదz బµహÑవను
బయల;పరA య Tx`డ. భగంత "9ాసులందరF మన ేవ" రmణ
చూెదరF. 11 వ(f వ(f అచdటనుం(f 9:ళ6 Ø(f అపVతKన ే""
మ టC క;(f x"±దw నుం(f ¾ల%Sవ(f PQ9ా ZL9Ùపకరణమ లను
¹య 9ారల#ా, !మ 4ను ]రF పVతKపరచును(f 12 ]రF త రప(f
బయల;ేరరF, ా#Sవ#§J%ా 9:ళ6రF. PQ9ా ] మ ందర నడచును
ఇWా\Pల; ేవడ ] Z2ౖనప 9:నుకట- ´µగమ ను ావ>ాయ ను 13

ఆలIంచు(f, Tx ZLవక;డ V9Eకమ %ా పKవ#SNంచును అతడ ¨¼Adంపబ(f
పKZిదz ు(ై మ} ఘనుడ%ా ఎంచబడను. 14 "ను` చూA P
మ"Ìిరపమ కంటM అత" మ ఖ మ ను, నరరపమ కంటM అత" రపమ ను
xల Vారమ" xలమం Pలగ Vస4యnం#t 15 ఆల%³ అతడ అTEక
జనమ లను Aలక#Sంచును #ాàల; అత" చూA T°రF మZిT:దరF తమక;
ె>యజ³యబడ" సంగతpల; 9ారF చూెదరF xమ Vన"x"" గ\¨©ంతpరF.
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1 ¤మ ె>యజ³Zిన సమxరమ ఎవడ న4ను? PQ9ా బµహÑవ
ఎవ"I బయల;పరచబ(ెను? 2 లతnకవలsను ఎం(fన భ!లk n>Aన
nకవలsను అతడ ఆయనPQదుట 12#S%?ను. అత"I సురపనను
¯గZ2ౖనను లదు మనమత" చూA, అ1LfంచునటB
6 %ా అత"యందు
సురపమ లదు. 3 అతడ తృణ÷క#Sంపబ(fన9ాడను ఆPQను
మనుషpలవలన Vస#Sèంపబ(fన9ాడను వసTxా\ంతpడ%ాను 9ా¥
ననుభVంAన9ాడ %ాను మనుషpల; చూడTUల6"9ాడ%ాను ఉం(ెను. అతడ
తృణ÷క#Sంపబ(fన9ాడ గనుక మనమ అత"" ఎ"`కేయకJVు. 4
"శdయమ %ా అతడ మన #గమ లను భ#Sంెను మన వసనమ లను
వ¨©ంెను అPనను nతN బ(fన9ా"%ాను ేవ"వలన
బµ¥ంపబ(fన9ా"%ాను శ\మTUంన9ా"%ాను మనమత"" ఎంAJVు. 5 మన
యJక\మI\యలనుబట-C అతడ %ాయపరచ బ(ెను మన ోషమ లనుబట-C
నల;గ%tటC బ(ెను మన సమ¥xTxరÍన hm అత"]ద ప(ెను అతడ ంన

ెబËలేత మనక; స సÍ త కల;గ చున`. 6 మనమందరమ %tఱÃ లవలs Kవ
త1ిuJVు మనలk పKJ9ాడను తనIషCన Kవక; ¾>%?ను PQ9ా
మన యంద#S ోషమ ను అత"]ద ¹12ను. 7 అతడ ౌరèనమ TUంెను
బµ¥ంపబ(fనను అతడ T°రF ెరవలదు వధక; ేబడ %tఱÃ 1ిల6య బÐచుd
కJN #Sంచు9ా"PQదుట %tఱÃ య మనమ %ా నుండనటB
6 అతడ T°రF
ెరFవలదు. 8 అTxయప ¬రFuTUంన9ా(ై అతడ "బ(ెను అతడ Tx
జనుల యJక\మమ నుబట-C nతN బ(ెను గx. సyవల భ!లkనుం(f అతడ
ట-C 9Eయబ(ెను అPనను అత" తరమ 9ా#Sలk ఈ సంగJ ఆలk
AంAన9ా#?వరF? 9 అతడ మరణనపడ భIN¨ßనుల అత"I సమ¥
"య!ంపబ(ెను ధనవంతp"±దw అతడ ఉంచబ(ెను "శdయమ %ా
అతడ అTxయ¤!య ేయలదు అత" T°ట ఏ కపటమ ను లదు. 10
అత" నల;గ%tటBCటక; PQ9ాక; ఇషC మPQను ఆయన అత"I 9ా¥
కల;గజ³Z2ను. అతడ తను`xTE అప#ాధప#S}#ారÍబ>ేయ%ా అత"
సంxనమ చూచును. అతడ º#ా య ష4ంతpడగ ను, PQ9ా ఉేw శమ
అత"వలన సఫలమగ ను. 11 అతడ తనక; క>%Sన 9Eదనను చూA
తృ1ిN TUందును. Jమంతp(ైన Tx ZLవక;డ జనుల ోషమ లను భ#SంA
నక;న` అనుభవజj®నమ ేత అTEక;లను "#wషpల;%ా ేయ ను. 12 ావన
%tపu9ా#S TEనత"I ాల; పంA12టMCదను ఘనుల క>Zి అతడ ల6 ¯మ 4
V´µ%Sంచునును. ఏలయన%ా మరణమ TUందునటB
6 అతడ తన ాKణ మ ను
¥xరZ2ను అJక\మమ ేయ 9ా#Sలk ఎంచబ(fన9ా(xPQను అTEక;ల
ాపమ ను భ#Sంచుచు JరFగ బµటB ేZిన9ా#S"గ#Sd Vజj®పనమ ేZ2ను
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1 %t(xKల, 1ిల6ల; కన"xTx, జయ%§తతN pమ పKసవ9Eదన పడ"xTx,
జయ×రNన T:JN ఆనంద పడమ సం¯ా#S1ిల6లకంటM Vడవబ(fనx" 1ిల6ల;
V¯ాNర మగ దుర" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 2  గ (xరప సÍ లమ ను
VWాలపరచుమ  "9ాససÍ లమ ల ెరల; "#ాటంకమ గ ¯ాగ"మ 4, 
xKళ6 ను డగ ేయ మ  ¤క;లను గ%tటBCమ . 3 క;(f9:ౖపనక;ను
ఎడమ9:ౖపనక;ను వ 9ా1ింెదవ  సంxనమ అనజనమ ల ేశమ ను
¯ా ¥ºనపరచు నును ా(ైన పటC ణమ లను "9ాస సÍ లమ ల;%ా ేయ ను. 4
భయపడక;మ వ Zిగ¶ పడనకరలదు అవమనమ ను తలంచక;మ వ
లజè పడనకరలదు, వ  బµలాలప Zిగ¶ ను మరచుదువ  9:ౖధవప
"ందను ఇక]దట జj®పకమ ేZినవ. 5 "ను` సృÌిC ంAన9ాడ క;
భరN PQయ Tx`డ Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అ" ఆయనక; 1LరF.
ఇWా\Pల;±క ప#Sదz ేవడ క; V¹చక;డ సర లkకమ నక;
ేవడ" ఆయనక; 1LరF. 6  ేవడ ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డ Vడవబ(f
దుఃఖా\ంతp#ాలsౖన ´µరను పరF షpడ ర1ిuంAనటB
6 ను తృణ÷క#Sంపబ(fన
¸°వనప ´µరను పరFషpడ ర1ిuంAనటB
6 ను PQ9ా "ను`
1ిల;చుచుTx`డ. 7 "!షమతKమ TEను "ను` Vస#SèంAJ" %tపu
9ాతqలమ  "ను` సమకc#?dదను 8 మేKకమ క>%S "!షమతKమ
క; Vమ ఖుడ T:ౖJ" "తన కృప క; 9ాతqలమ చూపదును అ" 
V¹చక;డగ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 9 T°వహÑ ాలమ న

జలపKళయమ నుగ#Sd TEను ేZినటB
6 ేయ దును జలమ ల; భ!]I
ఇకను రF6చు#ావ" T°వహÑాలమ న TEను ఒటBC12టC B"నటB
6 ]ద
Åపమ %ా నుండన"య "ను` గw ంపన"య TEను ఒటBC
12టC B"య Tx`ను. 10 పర తమ ల; ¾ల%SPనను టCల; తతN #S>6నను Tx
కృప "ను` V(fAదు సమ¥xనVషయన Tx "బంధన ¾ల%Sదు అ"
యందు జj>పడ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 11 పKయసప(f
%ా>9ానేత టC బ(f ఆదరణలక య న`xTx, TEను లంజనమ ల 
కటC డమ ను కటBCదును లమ ల  పTxదులను 9Eయ దును 12
మణÝకమణ ల  Åటమ 4లను సూరాంతమ ల  గ మ4మ లను
కటBCదును పKశసN న రత`మ ల క; స#Sహదుwల; ఏరuరచు దును. 13 
1ిల6లందరF PQ9ాేత ఉపేశమ TUందుదురF  1ిల6లక; అ¥క VWా\ంJ
కల;గ ను. 14 వ Jగలxన9:ౖ ¯ాÍ1ింపబడదువ వ భయపడనకరలదు,
బµ¥ంచు9ారF క; దూర మ %ా నుందురF J క; దూరమ %ా ఉండను అ
 దగ¶ రక; #ాTE#ాదు. 15 జనుల; గ ంపకc(fనను 9ారF Txవలన కcడరF క;
V#ధమ %ా గ ంపకcడ9ారF  పmప 9ారగ దురF. 16 ఆలIంచుమ ,
"పలc తన వృJN I త%SనటBC%ా ప" మ టBC ేయ కమ4#S" సృంచు9ాడను
TETE Txశనమ ేయ ట?r ాడేయ 9ా" సృంచు 9ాడను TETE 17 క;
V#ధమ %ా ర1ింపబ(fన P ఆయ ధమ ను వ#Szల6దు TxయVమరîలk క;
ోా#పణేయ పKJ 9ా"I వ TEర¯ాÍపన ేZ2దవ PQ9ా±క
ZLవక;ల J Txవలన కల;గ చున`; ఇ 9ా#S ¯ా సÍ ~మ , ఇే PQ9ా
9ాక;.
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1 ద1ిu%t"న9ారల#ా, ళ6 ±దw క; రం(f రకల;ల"9ారల#ా, ]రF వAd
" ´¢జనమ ేయ (f. రం(f, రకల; లకPనను ఏ!య "యకP
xKÔరసమ ను ాలను ను(f. 2 ఆ}రమ ా"x"రక; ] #³ల
రక>ెdదరF? సంతpÌిC కల;గజ³య"x"రక; ] కాC#Sèతమ ను ఎందుక;
వయపరెదరF? Tx మట జjగ\తN%ా ఆలIంA మంA పxరÍ మ భ ంచు(f ]
ాKణమ ¯ారనx"యందు సుüంప"య (f. 3 ెV±%S¶ Tx±దw క; రం(f
]రF V"నPQడల ]రF బKదుక;దురF TEను ] "త"బంధన ేZ2దను
xదునక; చూ1ిన Wాశ తకృపను ]క; చూపదును. 4 ఇ% జనమ లక;
¯ాf%ా అత" "య!ంAJ" జనమ లక; #ాà%ాను అ¥పJ%ాను అత"
"య!ంA J" 5 9:రFగ" జనులను వ 1ి>ెదవ "T:`రFగ" జనుల;
PQ9ా "ను` మ¨©మపరచ%ా చూA  ేవ(ైన PQ9ానుబట-C
ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ"బట-C ±దw క; పరF%?JN వెdదరF. 6 PQ9ా
]క; ొరFక; ాలమ నందు ఆయనను 9:దక;(f ఆయన స]పమ లk ఉండ%ా
ఆయనను 9Eడ ను(f. 7 భIN¨ßనుల; తమ మర¶ మ ను Vడవవలsను
దుషp
C ల; తమ తలంపలను మనవలsను 9ారF PQ9ా9:ౖప J#S%SనPQడల
ఆయన 9ా#S యందు జj>పడను 9ారF మన ేవ"9:ౖప J#S%SనPQడల
ఆయన బహÑ%ా m!ంచును. 8 Tx తలంపల; ] తలంపలవంట-" ావ ]
Kవల; Tx Kవలవంట-" ావ ఇే PQ9ా 9ాక; 9 ఆాశమ ల;
భ!I12ౖన ఎంత PQతN p%ా ఉన`9Ù ] మర¶ మ లకంటM Tx మర¶ మ ల; ]

తలంపలకంటM Tx తలంపల; అంత PQతN p%ా ఉన`V. 10 వరªమ ను
¨©మమ ను ఆాశమ నుం(f వAd అక(fI ఏలగ మరలక భ!" త(f1ి
Vతp
N 9ా"I VతN నమ ను భ ంచు9ా"I ఆ}రమ ను కల;గ ట?r అ A%S#Sd
వ#Szల6 ;నటB
6 ేయ T° ఆల%³ Tx T°టనుం(f వచుdవచనమ ను ఉండను 11
"షలమ %ా Tx±దw క; మరలక అ Txక; అనుకcలనx" T:ర9EరFdను
TEను పం1ిన ారమ ను సఫలమ ేయ ను. 12 ]రF సంషమ %ా
బయల;9:ళ6 ØదురF సమ¥xనమ ం డ" బడదురF ] PQదుట
పర తమ ల;ను టCల;ను సం%§తTxదమ ేయ ను లమ లk" ెట6"`య
చపuటB
6 టBCను. 13 మ ండ6 ెట6క; బదుల;%ా ేవxరFవృmమ ల; nల;
చును దురద%tం(fెట6క; బదుల;%ా %tంవృmమ ల; ఎదు గ ను అ
PQ9ాక; ఖJ%ాను ఆయనక; ట-C 9Eయబడ" "తన జj®పక సూచన
%ాను ఉండను.
PQష య గ\ంథమ 56
1 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ Tx రmణ వచుdటక; Zిదzమ %ా
ఉన` Tx J 9:ల6(fయగ టక; Zిదzమ %ా ఉన`. TxయV¥"
అనుస#Sంచు(f J" అనుస#SంA నడచును(f. 2 TEను "య!ంAన
VWా\ంJనమ ను అపVతKపరచ క;ండ x"" అనుస#Sంచుచు ఏ ×డ
ేయక;ండ తన ేJ" ëగబటBC9ాడ ధనుడ ఆ పKారమ ేZి x" ర f%ా
%?rను నరFడ ధనుడ. 3 PQ9ాను హతp
N ను అనుడ "శdయమ %ా
PQ9ా తన జనులలkనుం(f నను` 9:>9Eయ న" అనునవదుw.

షండడTEను ఎం(fన ెటC" అనునవదుw. 4 TEను "య!ంAన
VWా\ంJనమ లను ఆచ#Sంచుచు TxIషCన9ాట-" ÅరFనుచు Tx "బంధన
Tx¥xరమ ేZినుచున` షండలను గ#Sd PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ 5 Tx Pంటను Tx ాKారమ లలkను ఒక ´µగ మ ను
9ా#SIెdదను డక;ల; కcతpళØ
6 అ" య"1ించునుటకంటM W\ష¡న 1LరF
9ా#SI 12టC BచుTx`ను ట-C 9Eయబడ" "తన 1LరF 9ా#SI 12టC BచుTx`ను 6
VWా\ంJనమ ను అపVతKపరచక;ండ ఆచ#Sంచుచు Tx "బంధనను ఆ¥xరమ
ేZినుచు PQ9ాక; xసులsౖ PQ9ా Txమమ ను 1LK!ంచుచు
ఆయనక; ప#Sచర ేయవలsన" ఆయన పmమ న ేరF అనులను Tx ప#Sదz
పర తమ నక; డ" వెdదను 7 Tx ాKరÍన మంరమ లk 9ా#S"
ఆనంంపజ³Z2దను Tx బ>1ీఠమ ]ద 9ార#Suంచు దహనబల;ల;ను బల;
ల;ను Txక; అం%§ారమ లగ ను Tx మంరమ సమసN జనులక;
ాKరÍనమంరమన బడను. 8 ఇWా\PÚయ లలk 9:>9Eయబ(fన9ా#S"
సమకcరFd పKభ వగ PQ9ా 9ాక; ఇే TEను సమకc#Sdన ఇWా\Pల;
9ా#SI12ౖ%ా ఇతరF లను కc#?dదను. 9 లమ లk" సమసN జంతpవల#ా,
అడVలk" సమసN మృగమ ల#ా, భfంచుటక; రం(f. 10 9ా#S ాపరFల;
గ\ (fi 9ారF 9ారందరF ె>Vల"9ారF 9ారందరF మగక;కల; nరFగలరF
కలవ#Sంచుచు పండను9ారF "xKసక;Nల;. 11 క;కల; Jం(fI ఆతpరపడను,
ఎంత J"నను 9ాట-I తృ1ిN లదు. ఈ ాపరFల; అట-C 9ా#³ 9ారF ే""
V9EAంపజjలరF 9ారందరF తమIషCన మర¶ మ న వదురF ఒకడ
తపuక;ండ అందరF స పKãజన¤ Vx #SంచుందురF. 12 9ా#Sట6ందురFTEను

xKÔరసమ ె1ిuంెదను మనమ మదమ "ం(xరFలగ నటB
6 xKగ దమ
రం(f TEడ జ#S%SనటBC #³ప మ#S లmణమ %ా జరFగ ను.
PQష య గ\ంథమ 57
1 Jమంతpల; నhంచుట చూA PQవరFను x"" మనసుqన 12టCరF
భక;Nలsౖన9ారF ¬Zి"బడచుTx`రF ×డ చూడక;ండ Jమంతpల;
"బడచుTx`ర" PQవ"I" చదు. 2 9ారF VWా\ంJలk
పK9EhంచుచుTx`రF తమక; సూట-%ానున` మర¶ మ న నడచు9ారF తమ
పడకల]ద పరFం(f Vశ\!ంచుచుTx`రF. 3 మంతKపKãగప డక;ల#ా,
వxర సంxనమ, 9EWాసంxనమ, ]రక(fI రం(f. 4 ]#?వ" ఎగxÈ
ేయ చుTx`రF? ఎవ" చూA T°రF ెరA Txల;క xచుచుTx`రF? ]రF
JరFగ బµటB ేయ 9ారFను అబz క;ల;ను ా#ా? 5 మసN xవృmమ లను చూA
పచd" పKJెటC B I\ందను ామమ #³పను9ారల#ా, లkయలలk
#ాJసందులI\ంద 1ిల6లను చంప9ార ల#ా, 6  ´µగమ లkయలk" #ాళ6 లkTE
య న` అVP క; ´µగమ , 9ాట-³ ాయరuణమ ేయ చుTx`వ
9ాట-³ T:ౖ9Eదమ న#SuంచుచుTx`వ.ఇవ"`య జరFగ%ా TEను
ఊరక;ండదగ Tx? 7 ఉన`తన మ}పర తమ ]ద  పరFప 9EZి ంట-V
బ> అ#Suంచుటక; అక(f³ PQIJV తల;ప9:నుకను x రబంధమ
9:నుకను  జj®పకAహ`మ ఉంAJV 8 Txక; మరF%?r బటC ల; ¬Zి
మంచIJV  పరFప 9:డల;uేZి"  పmమ %ా 9ా#S "బంధన
ేZిJV వ 9ా#S మంచమ కనబ(fన bట x" 1LK!ం AJV. 9 వ ైలమ

¬Zి" #ాàTUదwక; JV ప#Sమళ దKవమ లను V¯ాNరమ %ా ¬Zి" 
#ాయబµరFలను దూరమ నక; పం1ిJV ాxళమంత లkతp%ా వ లaం%SJV
10  దూరపKయణమ ేత వ పKయసప(fనను అ అ¯ాధమ"
వనునలదు వ బలమ ెచుdంట-" గనుక వ ¯మ4Zిల6లదు. 11
ఎవ"I జ(fZి భయప(fనందున ఆ సంగJ మనస#SంపకJV? వ కల6 ల(f
నను` జj®పకమ ేZినకJV బహÑాలమ నుం(f TEను
మనమ %ానుం(fనందు నTE గx వ Txక; భయపడట లదు? 12  J
PQం TETE ె>యజ³Z2దను,  I\యల; క; "పKãజనమ లగ ను. 13
వ nఱÃ 12టC Bనపడ  Vగ\హమ ల గ ంప "ను` త1ిuంచుTE¹ %ా>
9ాట-న"`ట-" ఎగర%tటBCను గx? ఒకడ ఊ1ి#S V(fAనమతKమ న
అVయ"`య టBC"వను నను` నమ 4ను9ారF ేశమ ను
స తంJKంచు ందురF Tx ప#Sదz పర తమ ను ¯ా ¥ºనపరచుందురF. 14
ఎతp
N ేయ (f ఎతp
N ేయ (f Kవను Zిదzపరచు(f, అడi ేయ x"" Tx జనుల
మర¶ మ లkనుం(f ¬Zి9Eయ (f అ" ఆయన ఆజ® ఇచుdచుTx`డ. 15 మ}
ఘనుడను మన`తpడను ప#Sదుzడను "త"9ాZియ T:ౖన9ాడ
ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డ TEను మన`తన ప#Sదz సÍ లమ లk
"వZించు 9ాడను అPనను Vనయమ గల9ా#S ాKణమ ను ఉyè Vంప
జ³య టక;ను న>%Sన9ా#S ాKణమ ను ఉyè Vంపజ³య టక;ను
Vనయమ గల9ా#S±దw ను ºనమనసుqగల9ా#S±దw ను "వZించుచుTx`ను.
16 TEను "తమ #ాడ9ాడను ాను ఎల6 పడను Å1ించు9ాడను ాను
ఆలగ ం(fనPQడల Tx మలమ %ా y9ాత4 öణÝం చును TEను పట-C ంAన

నరFల; öణÝంAవదురF. 17 9ా#S లkభమ వలన క>%Sన ోషమ నుబట-C TEను
ఆగ\హప(f 9ా#S" ట-C J" TEను Tx మ ఖమ మరFగ ేZి" Å1ింAJ" 9ారF
JరFగబ(f తమIషCన మర¶ మ న నడచుచు వAd#S. 18 TEను 9ా#S పKవరN నను
చూAJ" 9ా#S" స సÍ పరచుదును 9ా#S" న(f1ింతpను 9ా#Sలk దుఃüంచు9ా#S"
ఓxరFdదును. 19 9ా#Sలk కృతజ® xబ z పట-C ంచుచు దూరసుÍలక;ను
స]పసుÍలక;ను సమ¥xనమ సమ ¥xనమ" ె1ిu TETE 9ా#S"
స సÍ పరెదన" PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 20 భIN¨ßనుల; కదల;చున`
సమ దKమ వంట-9ారF అ "మ4ÈంపTEరదు x" జలమ ల; బ రదను లను
12ౖI9Eయ ను. 21 దుషp
C లక; T:మ4య ండద" Tx ేవడ Z2లVచుd
చుTx`డ.
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1 xళక బర ఊనటB
6 ఎల;%?JN ëగ¶ ర%ా ³కల; 9Eయ మ 9ారF ేZిన
JరFగ బµటBను Tx జనులక; ె>య జ³య మ యÅబ ఇంట-9ా#SI 9ా#S
ాపమ లను ె>య జ³య మ 2 తమ ేవ" TxయV¥" Vడవక J"
అనుస#Sంచు9ా#?rనటBC అనునమ 9ారF Tx±దw Vxరణ ేయ చు Tx
మర¶ మ లను ె>Zిన "చû కనుపరచుదురF తమక; Txయన ¬రFuల;
¬రdవలsన" 9ారడ గ దురF ేవడ తమక; పKత{డ ావలsన" Pచû
PంతpరF. 3 ¤మ ఉప9ాసమ ండ%ా 9:ందుక; చూడవ? ¤మ మ
ాKణమ లను ఆయసపరచున%ా 9:ందుక; లm12టCవ? అ" అందురF ]
ఉప9ాసనమ న ]రF ] 9ాారమ ేయ దురF. ] ప"9ా#Sేత

కSననప" ేPంచుదురF 4 ]రF కలహపడచు V9ాదమ ేయ చు
అTxయ మ %ా గ దుwలడచు ఉప9ాసమ ందురF ] కంఠధ " పరమ న
VనబడనటB
6 %ా ]#Sపడ ఉప9ాసమ ండరF. 5 అట-C ఉప9ాసమ
Txకనుకcలమ? మనషpడ తన ాKణమ ను బµధపరచునవలZిన నమ
అట-C ేTx? ఒకడ జమ 4వలs తలవంచు" %T:పటC కటBC" బ(fె పరచు"
కcరFdండట ఉప9ాసమ? అట-C ఉప9ాసమ PQ9ాక; 1ీKJకరమ" ]రను
ందు#ా? 6 దు#ా4రF¶ల; కట-C న కట6 ను Vపటయ ా(fమను ¹క;ల;
¬య టయ బµ¥ంపబ(fన9ా#S" V(f1ించుటయ పKJ ా(f" VరFగ%tటBCటయ
TE TEరuరచు"న ఉప9ాసమ గx? 7  ఆ}రమ ఆక>%t"న9ా#SI
12టC Bటయ  రకN సంబం¥I మ ఖమ త1ిuంపక;ండటయ క;మ>న
áదలను  Pంట ేరFdనుటయ 8 వసN ¨ßనుడ క; కనబ(fనపడ 9ా"I
వసN మ >చుdటయ ఇP గx TxIషCన ఉప9ాసమ ? ఆలగ న వ
ేZినPQడల  9:ల;గ 9Eక;వ చుక వలs ఉదPంచును స సÍ త క;
ఘÖమ %ా లంచును  J  మ ందర నడచును PQ9ా మ¨©మ 
Z2ౖనప 9:నుకట- ´µగమ ను ావ>ాయ ను. 9 అపడ వ 1ిల;వ%ా
PQ9ా ఉతN ర !చుdను వ nఱÃ 12టC%ా ఆయనTEనుTx`ననును.
ఇతరFలను బµ¥ంచుటయ 9EKల;12ట-C చూ1ి Jరస#Sంచుటయ ెడix""బట-C
మటలడటయ వ మ" 10 ఆhంAనx"" ఆక>%t"న9ా"IAd
శ\మప(fన9ా"" తృ1ిN పరAనPQడల *కట-లk  9:ల;గ పKాhంచును
అంధారమ క; మ¥xహ`మ వలs నుండను. 11 PQ9ా "ను` "తమ
న(f1ించును Ôమాలమ న ఆయన "ను` తృ1ిN పరA  PQమ క లను

బలపరచును వ రF కట-C న టవలsను ఎపడను ఉబ క;చుండ టఊటవలsను ఉం(ెదవ. 12 పర ాలమ నుం(f ా(ైPన సÍ లమ లను 
జనుల; కటMC దరF అTEకతరమ ల I\ందట ా(ైPన పTxదులను వ మరల
కటMC దవ VరFగబ(fనx"" బµగ ేయ 9ాడవ"య ేశమ లk
"వZించునటB
6 %ా Kవల; Zిదzపరచు9ాడ వ"య క; 1LరF 12టCబడను.
ఆయన JP ఆయనక; ఆ¥xరమPQను. 13 Tx VWా\ంJనమ న
9ాారమ ేయక;ండ Txక; పKJÌి¡ తన నమ" వ ఊరక;ం(fనPQడల
VWా\ంJనమ మT°హరనద"య PQ9ాక; పKJÌి¡తనమ"య
ఘననద"య అను" x" ఘనమ %ా ఆచ#SంAనPQడల IషCన
పనుల; ేయకయ 9ాారమ ేయ కయ లkక9ారN ల; ెపనకయ
ఉం(fనPQడల 14 వ PQ9ాయందు ఆనంంెదవ ేశమ ±క
ఉన`తసÍ లమ ల]ద TEను "T:`Iం ెదను  తం(fKPQన యÅబ
¯ా సÍ ~మ ను  యనుభవ మ లk ఉంెదను PQ9ా Z2లVAdన 9ాక;
ఇే.
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1 రfంపTEరక య ండనటB
6 PQ9ా హసN మ క;రFచాలదు VనTEరక
య ండనటB
6 ఆయన ెవల; మందమ ాలదు ] ోషమ ల; ]క;ను ]
ేవ"I" అడi మ %ా వెdను 2 ] ాపమ ల; ఆయన మ ఖమ ను ]క;
మరFగ పరెను గనుక ఆయన ఆలIంపక;Tx`డ. 3 ] ేతpల;
రకN మ ేతను ] 9EKళ6 Ø ోషమ ేతను అపVతKపరచబ(fయ న`V ] 12దవల;

అబదz మ లడచున`V ] Txల;క ×డనుబట-C మటలడచున`. 4 J"బట-C
PQవడను ¯ాmమ పల;కడ సతమ నుబట-C PQవడను 9ాజ?మడడ
అందరF వరÍనx" నమ 4" ¹సపమటల; పల;క;దురF ెడగ ను
గర»మ ధ#SంA ాపమ ను కందురF. 5 9ారF !డTxగ ల గ డ6 ను
దుగ దురF ¯ాలsపరFగ వల TEయ దురF ఆ గ డ6 Jను9ాడ చచుdను
9ాట-లk ఒకx"" ఎవ(ైన ¾KIనPQడల Vష సరuమ పటBCను. 6 9ా#S పటBC
బటC TEయ టక; ప"I#ాదు 9ారF TEZిన ధ#Sంచునుటక; ఎవ"I" V"ã
6
%Sంపదు 9ా#S I\యల; ాపI\యల 9ారF బలxరమ ేయ 9ా#³. 7 9ా#S ాళØ
ాపమ ేయ పరF%?తN pచున`V "రప#ాధులను చంపటక; అV త రపడను
9ా#S తలంపల; ాప¨Áతpకన తలంపల; ాడను Txశనమ ను 9ా#S
Kవలలk ఉన`V 8 WాంతవరN నమ ను 9ా#?రFగరF 9ా#S నడవడలలk Txయమ
కనబడదు 9ారF తమరక; వంకరKవల; క>uంచును చుTx`రF 9ాట-లk
నడచు9ా(ెవడను WాంJ TUందడ. 9 ావన Txయమ మక; దూరమ %ా
ఉన` J మమ 4ను క>Zినుటలదు 9:ల;గ రక; ¤మ
క"12టC BనుచుTx`మ %ా" *కట-P ాK1ిN ంచును పKాశమ రక;
ఎదురFచూచుచుTx`మ %ా" అంధారమ లkTE నడచుచుTx`మ 10 %డ
రక; గ\ (fi 9ా#Sవలs తడవలడచుTx`మ కను`ల; ల"9ా#Sవలs
తడవలడచుTx`మ సంధ*కట-యందువలsTE మ¥xహ`ాలమ న ాల;
జj#S పడచుTx`మ బµగ గ బKతpక;చున`9ా#Sలkనుం(fయ చAdన9ా#S వలs
ఉTx`మ . 11 ¤మందరమ ఎల;గ బంట6 వలs బÐబË#SంచుచుTx`మ
గ వ లవలs దుఃఖరవమ ేయ చుTx`మ Txయమ రక;

ాచునుచుTx`మ %ా" అ లంచుటలదు రmణరక;
ాచునుచుTx`మ %ా" అ మక; దూరమ %ా ఉన` 12 ¤మ ేZిన
JరFగ బµటBI\యల;  PQదుట VసN #SంAయ న`V మ ాపమ ల; మ]ద
¯ాmమ పల;క;చున`V మ JరFగ బµటBI\యల; మక; కనబడచున`V.
మ ోషమ ల; మక; ె>ZLయ న`V. 13 JరFగ బµటB ేయ టయ
PQ9ాను Vస#Sèంచుటయ మ ేవ" 9:ంబ(fంపక 9:నుకºయ టయ
బµధకరన మటల; V¥I వJ#SకNన మటల; వAంచుటయ
హృదయమ న ãAంచు" అసతపమటల; పల; క;టయ ఇVP
మవలన జరFగ చున`V. 14 Txయమ నక; ఆటంకమ కల;గ చున` J
దూరమ న "ల;చుచున` సతమ సంత¥లk ప(fయ న` ధర4మ
లkపల పK9EhంపTEరదు. 15 సతమ లకPQను ెడతనమ Vస#Sèంచు9ాడ
ోచబడచుTx`డ Txయమ జరFగకవట PQ9ా చూెను అ ఆయన
దృÌిC I పKJకcలయ ం(ెను. 16 సంరmక;డ లకవట ఆయన చూెను
మధవ#SN లక;ండట చూA ఆశdరప(ెను. ాబట-C ఆయన బµహÑవ ఆయనక;
స}యమ ేZ2ను ఆయన JP ఆయనక; ఆ¥xరమPQను. 17 J"
కవచమ %ా ఆయన ధ#SంచుT:ను రmణను తల]ద hర¯ాNణమ %ా
ధ#SంచుT:ను 18 పKJదండనను వసN మ %ా 9EZిT:ను ఆసIN" 12ౖవసN మ %ా
ధ#SంచుT:ను 9ా#S I\యలనుబట-C ఆయన పKJదండన ేయ ను తన
శతpKవలక; #ðదKమ చూపను తన V#ధులక; పKJారమ ేయ ను
º పసుÍలక; పKJారమ ేయ ను. 19 పడమట- క;ననున`9ారF PQ9ా
Txమమ నక; భయపడదురF సూ#దయ క;ననున`9ారF ఆయన

మ¨©మక; భయపడదురF PQ9ా పట-C ంచు %ా>I టBC"వ పK9ాహ
జలమ వలs ఆయన వచుdను. 20 ZీãనుTUదwక;ను యÅబ లk JరFగ బµటB
ేయ ట మ" మళØ
6 "న 9ా#S±దw క;ను V¹చక;డ వచుdను ఇే
PQ9ా 9ాక;. 21 TEను 9ా#S ేయ "బంధన P  ]దనున` Tx
ఆత4య TEను  T°టనుంAన మటల;ను  T°టనుం(fయ  1ిల6ల
T°టనుం(fయ  1ిల6ల 1ిల6ల T°టనుం(fయ ఈ ాలమ nదల;"
PQల6పడను ¾ల%Sవ అ" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ.
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1 క; 9:ల;గ వAdయ న`, లsమ 4, ేజ#Sల6 ;మ PQ9ా మ¨©మ
]ద ఉదPంెను. 2 చూడమ భ!" *కట- కమ 4చున` కట-క*కటజనమ లను కమ 4చున` PQ9ా ]ద ఉదPంచుచుTx`డ ఆయన
మ¨©మ ]ద కనబడచున` 3 జనమ ల;  9:ల;గ నక; వెdదరF
#ాàల;  ఉదయాంJI వెdదరF. 4 కను`లsJN చుటBC చూడమ రందరF
కcడ" ±దw క; వచుdచుTx`రF  క;మరFల; దూరమ నుం(f
వచుdచుTx`రF  క;మ#?Nల; చంకT:తNబ(f వచుdచుTx`రF. 5 వ చూA
పKాhంతpవ  గ ం(ె టBCనుచు ఉuంగ ను సమ దK9ాారమ  9:ౖప
JKపuబడను జనమ ల ఐశ రమ ±దw క; వచుdను. 6 ఒంటMల
సమహమ !xను ఏPâాల లత ఒంటM ల;ను  ేశమ ]ద
9ా1ించును 9ారందరF ÌLబనుం(f వెdదరF బం%ారమ ను ధూపదKవమ ను
¬Zి"వెdదరF PQ9ా ¯NతKమ లను పKకట-ంెదరF. 7  రక; ³xరF

%tఱÃ మందల"`య కcడనును? T:బµãతp టä6 ళØ
6  ప#Sచరక;
ఉపãగమ లగ ను అV Tx బ>1ీఠమ ]ద అం%§ారమ లగ ను Tx శృం%ార
మంరమ ను TEను శృం%ా#Sంెదను. 8 ¤ఘమ వలsను ఎగయ గ వ లవలsను
గళ6 క; ఎగZి వచుd #?వరF? 9  ేవ(ైన PQ9ా Txమమ నుబట-C
ఆయన "ను` శృం%ా#SంAనందున ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ" Txమమ నుబట-C
దూరమ నుం(f  క;మరFలను తమ 9:ం(f బం%ారమ లను ¬Zి"
వచుdటక; º పమ ల; Txరక; క"12టC Bనుచున`V త#§ªషp ఓడల; nదట
వచుdచున`V. 10 అనుల;  ాKారమ లను కటBCదురF 9ా#S #ాàల; క;
ఉపxరమ ేయ దురF ఏలయన%ా TEను Åపప(f "ను` ట-C J"%ా"
కటµfంA  ]ద జj>పడచుTx`ను. 11 ±దw క; జనమ ల ´µగమ
ేబడనటB
6 9ా#S #ాàల; జãxqహమ  ర1ిuంపబడనటB
6  x రమ ల;
#ాJKంబగళØ
6 9Eయబడక "తమ ెరFవబ(f య ండను. 12 "ను` ZLVంపTUల6"
జననను #ాజనను "ల;వదు అట-C జనమ ల; "ర4లమ ేయబడను.
13 Tx ప#Sxzలయప అలంారమ "!తN  లsబµT°ను W\ష¡న ేవxరF
వృmమ ల;ను సరళవృmమ ల;ను %tంెట6 Bను ±దw క; ేబడను TEను Tx
ాదసÍ లమ ను మ¨©మపరెదను. 14 "ను` బµ¥ంAన9ా#S సంxనప9ారF 
PQదుట-I వAd ¯ా%Sలప(ెదరF "ను` తృణ÷క#SంAన9ారందరF వAd 
ాదమ ల]ద ప(ెదరF. PQ9ా పటC ణమ"య ఇWా\Pల; ప#Sదz ేవ"
Zీãన"య క; 1LరF 12టMCదరF. 15 వ Vస#Sèంపబడటనుబట-C య
ే Ìింపబడటను బట-C య ఎవడను  మర¶ మ న xట-వట లదు. "ను`
Wాశ త Wó´µJశయమ %ాను బహÑ తరమ లక; సంషారణమ %ాను

ేZ2దను. 16 PQ9ానగ TEను  రmక;డన"య బహÑ ప#ాక\మమ గల
యÅబ ేవడనగ  V¹చక;డన"య క; ె>యబడనటB
6 వ
జనమ ల ాల; క;(fA #ాàల చంట- ాల; xK%?దవ. 17 TEను ఇతN (fI పKJ%ా
బం%ారమ ను ెచుdచుTx`ను ఇనుమ నక; పKJ%ా 9:ం(f" కఱÃ క; పKJ%ా
ఇతN (f" #ాళ6 క; పKJ%ా ఇనుమ ను ెచుdచుTx`ను. సమ¥xనమ ను
క¥ారFల;%ానుJ" క; VxరణకరN ల;%ాను "య!ంచుచుTx`ను. 18
ఇకను  ేశమ న బలxరమను మట Vనబడదు  స#Sహదుwలలk ాడ
అను మట%ా" Txశనమ అను మట%ా" Vనబడదు రmణP క;
ాKారమ ల"య పKఖJP  గ మ4మ ల"య వ ెపందువ. 19
ఇక]దట పగల; సూరF" పKాశమ క; 9:ల;గ %ా ఉండదు క;
9:ల;%Sచుdట?r చందుKడ ఇకను పKాhంపడ PQ9ాP క; "తన
9:ల;గవను  ేవడ క; భషణమ %ా ఉండను. 20  సూరF(fకను
అసN !ంపడ  చందుKడ öణÝంపడ PQ9ాP క; "తన 9:ల;గ %ా
ఉండను  దుఃఖనమ ల; సమపN మ లగ ను. 21  జనులందరF
Jమంతpలsౖ య ందురF నను` TEను మ¨©మపరచునునటB
6 9ారF TEను
Txట-న మ4%ాను TEను ేZిన ప"%ాను ఉం(f ేశమ ను Wాశ తమ %ా
స తంJKంచుందురF. 22 9ా#Sలk ఒంట#SPQన9ాడ 9EPమంయగ ను
ఎ"`కల"9ాడ బలన జనమగ ను PQ9ానగ TEను త%Sనాలమ న ఈ
ారమ ను త ర12టC Bదును.
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1 పKభ వగ PQ9ా ఆత4 Tx ]I వAdయ న` ºనులక;
సువరN మనమ పKకట-ంచుటక; PQ9ా నను` అÌLIంెను న>%Sన
హృదయమ గల9ా#S" దృఢపరచుటక;ను ెరలkనున`9ా#SI Vడదలను
బం¥ంపబ(fన9ా#SI Vమ IN" పKకట-ంచుటక;ను 2 PQ9ా ¨©తవతqరమ ను
మన ేవ" పKJదండన నమ ను పKకట-ంచుటక;ను దుఃఖా\ంతpలంద#S"
ఓxరFdటక;ను 3 Zీãనులk దుఃüంచు9ా#SI ఉల6స వసN మ ల;
ధ#Sంపజ³య టక;ను బ(fెక; పKJ%ా పదండను దుఃఖమ నక; పKJ%ా
ఆనందైలమ ను ´µరభ#Sతన ఆత4క; పKJ%ా సు
N JవసN మ ను
9ా#SIచుdటక;ను ఆయన నను` పం1ియ Tx`డ. PQ9ా తను`
మ¨©మపరచునునటB
6 J అను మసN Iవృmమ ల"య PQ9ా Txట-న
ెట6"య 9ా#SI 1LరF 12టC బడను. 4 xలాలమ నుం(f ాడ%ానున`
సÍ లమ లను 9ారF కటBCదురF పర మ న ా(ైన సÍ లమ లను కటBCదురF
ా(ైన పటC ణమ లను నూతనమ %ా ¯ాÍ1ింతpరF తరతరమ లనుం(f
hలమ లsౖయ న` పరమ లను బµగ ేయ దురF. 5 అనుల; "ల;వబ(f ]
మందలను ¤12దరF పరేల; ]క; వవ¯ాయక;ల;ను ] xKmట
ాపరFల;ను అగ దురF 6 ]రF PQ9ాక; యజక;లనబడదురF 9ారF మ
ేవ" ప#Sxరక;ల" మనుషpల; !మ 4ను గ#Sd ెపదురF జనమ ల
ఐశ రమ ను ]రF అనుభVంతpరF 9ా#S పK´µవమ ను ం అJశPంతpరF
7 ] యవమనమ నక; పKJ%ా #?ట-Cంప ఘనత TUందు దురF "ందక; పKJ%ా
xమ ంన ´µగమ ననుభVంA 9ారF సంÌింతpరF 9ారF తమ
ేశమ లk#?ట-Cంప´µగమ నక; కరN లగ దురF "xనందమ 9ా#SI కల;గ ను. 8

ఏలయన%ా Txయమ ేయ ట PQ9ానగ TxIషCమ ఒకడ
అTxయమ %ా ఒక"¯తp
N పటBCనుట Txకసహమ . సతమ నుబట-C 9ా#S
I\యఫలమ ను 9ా#SIచుdచు 9ా#S "త"బంధన ేయ దును. 9
జనమ లలk 9ా#S సంతJ ె>యబడను జనమ ల మధను 9ా#S సంxనమ
పKZిzTUందును 9ారF PQ9ా ఆర ంAన జనమ" 9ా#S"
చూAన9ారందరF ఒపందురF 10 శృం%ారనా%ా ధ#Sంచు"న
12ం(f6 క;మరF" #§J%ాను ఆభరణమ ల అలంక#Sంచు"న 12ం(f6 క;మ#?N#§J
%ాను ఆయన రmణవసN మ లను Txక; ధ#Sంపజ³Zి య Tx`డ J అను
12ౖబటC ను Txక; ధ#Sంపజ³Zియ Tx`డ ా%ా PQ9ానుబట-C మ}నందమ 
TEను ఆనంంచుచుTx`ను Tx ేవ"బట-C Tx ఆత4 ఉల6 Zించుచున` 11 భ!
nలకను n>1ించునటB
6 %ాను టలk VతN బ(fన9ాట-" అ
n>1ించునటB
6 %ాను "శdయమ %ా సమసN జనమ ల PQదుట పKభ వగ
PQ9ా J" ¯NతKమ ను ఉyè Vంప జ³య ను.
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1 Zీãను J సూరాంJవలs కనబడవరక; x" రmణ ºపమ వలs
9:ల;గ చుండవరక; Zీãను పmమందు TEను మనమ %ా ఉండను
PQరషలమ పmమందు TEను ఊరక;ండను. 2 జనమ ల;  J"
కను%tనును #ాàలందరF  మ¨©మను చూెదరF PQ9ా
"య!ంపబ¢వ \తN 1LరF క; 12టC బడను. 3 వ PQ9ాేJలk
భషణI#§టమ %ాను  ేవ"ేJలk #ాజ×య మక;టమ %ాను ఉందువ. 4

Vడవబ(fనx"వ" ఇక]దట వనబడవ ా(ైనద" ఇకను 
ేశమ నుగ#Sd ెపuబడదు ¨¼1ీqబµ అ" క;ను బల అ"  భ!I"
1Lళ6 Ø 12టCబడను. PQ9ా "ను`గ#Sd ఆనంంచుచుTx`డ  ేశమ
V9ా¨©తమగ ను. 5 ¸°వనుడ కనకను వ#SంA 12ం(f6 ేZినునటB
6 
క;మరFల; "ను` వ#SంA 12ం(f6 ేZిT:దరF 12ం(f6 క;మరFడ
12ం(f6 కcతp#S"చూA సంÌించు నటB
6  ేవడ "ను` గ#Sd సంÌించును.
6 PQరషలమ,  ాKారమ ల]ద TEను ావ> 9ా#S" ఉంAయ Tx`ను
#³PQన పగలsౖన 9ారF మనమ %ా ఉండరF. 7 PQ9ా జj®పకకరN ల#ా,
Vశ\!ంపక;(f ఆయన PQరషలమ ను ¯ాÍ1ించువరక; లkకమంతట x"I
పKZిz కల;గజ³య వరక; ఆయనను Vశ\!ంప"యక;(f. తన దfణ హసN మ
డ"య బµహÑబలమ డ "య 8 PQ9ా ఈలగ న పKమణమ
ేZ2ను "శdయమ %ా ఇకను  ¥xనమ ను  శతpKవలక; ఆ}రమ %ా
TE"యను వ పKయసప(f ¬Zిన xKÔరసమ ను అనుల; xKగరF. 9
¥xనమ కc#Sdన9ా#³ x" భ ంA PQ9ాక; సు
N J ె>6ంతpరF పండ6
ÅZిన9ా#³ Tx ప#Sxzలయమంటపమ లలk x" xKగ దురF. 10
గ మ4మ లx #ా రం(f రం(f జనమ నక; Kవ Zిదzపరచు(f #ాజమర¶ మ ను
చకపరచు(f చకపరచు(f #ాళ6 ను ఏ#S ార9Eయ (f జనమ ల; చూచునటB
6
ధ జతN p(f. 11 ఆలIంచు(f, భగంతమ లవరక; PQ9ా సమxరమ
పKకట-ంపజ³Zియ Tx`డ ఇ% రmణ ±దw క; వచుdచున` ఇ% ఆయన
ఇచుd బహÑమనమ ఆయన±దw TE య న` ఆయన ఇచుd yతమ
ఆయన ¬Zి" వచుdచుTx` డ" Zీãను క;మ#?Nక; ె>యజ³య (f. 12

ప#Sదz పKజల"య PQ9ా V¹AంAన 9ార "య 9ా#SI 1LరF
12టCబడను. PQరషలమ, ఆhంపత%Sనxనవ"య Vస#Sèంపబడ"
పటC ణమ"య క; 1LరF కల;గ ను.
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1 రకN వరÞ వసN మ ల; ధ#SంA ఎోమ నుం(f వచుd చున` Pత(ెవడ?
WóతవసN మ ధ#SంAన9ా(ై గంరమ %ా నడచుచు బÐ¯ాKనుం(f
బలJశయమ  వచుdచున` Pత (ెవడ? J"బట-C మటలడచున` TETE
రfంచుటక; బలఢడT:ౖన TETE. 2  వసN మ ఎఱÃ %ా ఉన`ే!?  బటC ల;
xKm%ానుగను ¾Kక;చుండ9ా" బటC లవలs ఉన` 9E!? 3 ఒంట#S%ా
xKm%ానుగను ¾KIJ", జనమ లలk ఎవడను Txకcడ ఉండలదు
Åప%Sంచు" 9ా#S" ¾KIJ" #ðదKమ ేత 9ా#S" అణగొKIJ" 9ా#S రకN మ
Tx వసN మ ల]ద Aంన, Tx బటC ల"`య (xగ ల. 4 పగ¬రFdను
నమ Tx మనసుqనక; వెdను Vమ IN ేయద%Sన సంవతqరమ
వAdయ ం(ెను 5 TEను చూA ఆశdరప(fJ" స}యమ ేయ 9ా(ొకడను
లకPQను ఆద#Sంచు9ా(ెవడను లకPQను ావన Tx బµహÑవ Txక;
స}యమ ేZ2ను Tx ఉగ\త Txా¥xరమPQను. 6 Åపమ గ>%S జనమ లను
¾KI 9EZిJ" ఆగ\హప(f 9ా#S" మJN ల6 జ³ZిJ" 9ా#S రకN మ ను TEల Zి9EZిJ".
7 PQ9ా మనక; ేZిన9ాట"`ట-"బట-C PQ9ా కృాJశయమ ను
PQ9ా ¯NతKమ లను %ానమ ేతpను. తన 9ాతqలమ నుబట-C య
కృాబµహÑళమ ను బట-C య ఇWా\Pల;±క వంశసుÍలక; ఆయన చూ1ిన

మ}క"కరమ ను TEను పKకటన ేZ2దను. 8 9ారF Tx జనుల"య
అబదz మ లడTEర" 1ిల6ల"య అను" ఆయన 9ా#SI రmక;(xPQను. 9
9ా#S యవxËధలk ఆయన బµధTUంెను ఆయన స"`¥ దూత 9ా#S"
రfంెను 1LKమేతను x>!ేతను 9ా#S" V¹Aంెను
పర నమ ల"`టను ఆయన 9ా#S" ఎJN నుచు ¹Zినుచు వెdను. 10
అPనను 9ారF JరFగ బµటB ేZి ఆయన ప#Sxzత4ను దుఃüంపజ³య%ా
ఆయన 9ా#SI V#¥యPQను xTE 9ా#S య దz మ ేZ2ను. 11 అపడ
ఆయన పర నమ లను ¹ÌLను తన జను లను జj®పకమ ేZిT:ను. తన
మందాపరFలక; సహా#SPQ సమ దKమ లk నుం(f తమ 4ను
డ"వAdన9ా(ే(f? 12 తమలk తన ప#Sxzత4ను ఉంAన9ా(ే(f? ¹ÌL
క;(fేJ 9:ౖపన మ¨©మగల తన బµహÑవను "Adన9ా(ే(f? 13 తనక;
Wాశ తన పKఖJ కల;గజ³Zినుటక; 9ా#Sమ ందర ళ6 ను VభంAన9ా(ే(f?
xనమ లk గ ఱÃ మ పడ"#§J%ా 9ారF పడక;ండ అ%ాధజలమ లలk
న(f1ింAన 9ా(ే(f? యను"#S 14 పల6 మ నక; గ పవల;
VWా\ంJTUందునటB
6 PQ9ా ఆత4 9ా#SI VWా\ంJ కల;గజ³Z2ను క;
ఘనన 1LరF కల;గ నటB
6 వ  జనులను న(f 1ింAJV 15 పరమ నుం(f
చూడమ మ¨©¹న`తన  ప#Sదz "9ాససÍ లమ నుం(f దృÌిC ంచుమ 
ఆసIN P?  W)రారమ లV? TxPQడల క;న` జj>య 
9ాతqలతయ అణ%S PQTE. 16 మక; తం(fKV 9E, అబµK}మ మమ 4
T:రFగక Pనను ఇWా\Pల; మమ 4ను అం%§క#SంపకPనను PQ9ా,
9E మతం(fKV అTxాలమ నుం(f మ V¹చక;డ" క; 1L#³ గx. 17

PQ9ా  మర¶ మ లను త1ిu JరFగ నటB
6 %ా మమ 4ను ఎందుక;
¾లగజ³ZిJV?  భయమ VడచునటB
6 మ హృదయమ లను 9:ందుక;
కSనపరAJV?  xసుల "!తN మ  ¯ా సÍ ~%తKమ ల "!తN మ J#S%S
రమ 4. 18  ప#Sదz జనుల; స లuాల¤ ేశమ ను అనుభ VంA#S మ
శతpKవల;  ప#Sxzలయమ ను ¾KI య Tx`రF. 19  ప#Sాలన
T:న`డను ఎరFగ"9ా#SవలsT:ౖJVు  1L#?న`డను 12టCబడ"9ా#SవలsT:ౖJVు.
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1 గగనమ *ల;d" వ %Sవెdదవ %ాక  స"`¥" పర తమ ల;
తతN #Sల6 ;ను %ాక. 2  శతpKవలక;  Txమమ ను ె>యజ³య ట?r అ%S`
గచdదలను ాల;d#§J%ాను అ%S` ళ6 ను ంగజ³య #§J%ాను వ
%Sవెdదవ %ాక. 3 జరFగ న" ¤మనున" భయంకరన I\యల; వ
ేయ%ా అనజనుల;  స"`¥" కలవరపడదురF %ాక వ %Sవెdదవ
%ాక  స"`¥" పర తమ ల; తతN #Sల6 ;ను%ాక. 4 తనరక; క"12టC B9ా"
Vషయ వ తపu తన ారమ సఫలమ ేయ మ#S ఏ ేవ"" ఎవడ
TEాలమ న చూAయ ండలదు అట-C ేవడ కలడన` సమxరమ
మనుషpలక; Vనబడలదు అట-C సంగJ 9ా#SI ె>Zియ ండలదు. 5 
మర¶ మ లనుబట-C "ను` జj®పకమ ేZినుచు సంషమ %ా J
ననుస#Sంచు9ా#S" వ ద#Sîంచు చుTx`వ. AతN %Sంచుమ వ Åపప(fJV,
¤మ ాపలJVు బహÑాలమ నుం(f ాపమ లలk ప(fయ Tx`మ
రmణ మక; కల;గ Tx? 6 ¤మందరమ అపVతpKలవంట-9ారJVు మ

JI\యల"`య మ #SIగ డi వలs TxPQను ¤మందరమ ఆక;వలs
9ా(fJVు %ా>9ాన టBC"వనటB
6 %ా మ ోషమ ల; మమ 4ను
టBC"PQను 7  Txమమ నుబట-C nఱÃ 12టC B9ా(ొకడను లక PQను
"ను` ఆ¥xరమ ేZినుట?r తను`xను Kxqహపరచును9ా(ొకడను
లడ వ మక; మ ఖమ xటB ేZింట-V మ ోషమ లేత వ
మమ 4ను క#S%SంAయ Tx`వ. 8 PQ9ా, 9E మక; తం(fKV ¤మ
గటమను` వ మక; క;మ4#S9ాడవ ¤మందరమ  ేJప"PQ
య Tx`మ . 9 PQ9ా, అత¥కమ %ా Åపపడక;మ ¤మ ేZిన
ోషమ ను "తమ జj®పకమ ేZి నక;మ AతN %Sంచుమ , చూడమ ,
దయేయ మ , ¤మంద రమ  పKజల¤ గx. 10  ప#Sదz పటC ణమ ల;
áట-భమ లPQను Zీãను á(xPQను PQరషలమ ా(xPQను. 11 మ
1ితరFల; "ను` ×#N Sంచుచుం(fన మ ప#Sదz మంరమ . మ శృం%ారన
మంరమ అ%S`ాలPQను మక; మT°హరమ లsౖనవ"`య
TxశనPQను. 12 PQ9ా, ట-" చూA ఊరక;ందు9ా?
మనమ %ానుందు9ా? అత¥కమ %ా మమ 4ను శ\మ12టC Bదు9ా?
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1 Tx±దw Vxరణేయ"9ా#S" Tx దరîనమ నక; #ా"AdJ" నను`
9:దక"9ా#SI TEను ొ#SIJ". TEనుTx`ను ఇ% TEనుTx`ను అ" Tx 1LరF
12టCబడ" జనమ  ెపచుTx`ను. 2 తమ ఆలkచనల ననుస#SంA
ెడమర¶ మ న నడచు నుచు లkబడTUల6" పKజల9:ౖప నమంతయ Tx

ేతpల; xపచుTx`ను. 3 9ారF టలలk బలరuణమ ను అ#Suంచుచు ఇట-?ల
]ద ధూపమ 9Eయ దురF Tx భయమ లక Txక; "తమ Åపమ
కల;గజ³య చుTx`రF. 4 9ారF సమధులలk కcరFdండచు
రహససÍ లమ లలk పK9Ehంచుచు పంమంసమ JనుచుందురF
అసహాకమ ల; 9ా#S ాతKలలk ఉన`V 5 9ారFమ xపనక;#ావదుw
ఎడమ %ా ఉండమ కంటM ¤మ ప#Sదుzలమ" ెపదురF; రF Tx
TxZిారంధKమ లక; గవలsను నమంతయ మండచుండ అ%S`వలsను
ఉTx`రF. 6 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ Tx PQదుట గ\ంథమ లk
అ 9ాKయబ(f య న` పKJారమ ేయక TEను మనమ %ా నుండను
"శdయమ %ా 9ారనుభVంచునటB
6 TEను 9ా#SI పKJ ారమ ేZ2దను. 7
"శdయమ %ా ] ోషమ లనుబట-C య ] 1ితరFల ోషమ లనుబట-C య
అన%ా పర తమ ల]ద ఈ జనుల; ధూపమ 9EZిన x""బట-C య ండల]ద
నను` దూÌింAనx""బట-C య nటC nదట 9ా#S ఒ(fలkTE 9ా#SI పKJారమ
>A య దును. 8 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ xKm%?లలk
\తN రసమ కనబడనపడ జనుల;ఇ º9:నకరన x" ట-C 9Eయక;మ
అ" ెపదురF గx? Tx ZLవక;లనంద#S" TEను నhంపజ³యక;ండనటB
6
9ా#S"బట-C TETxల%³ ేZ2దను. 9 యÅబ నుం(f సంxనమ ను యxనుం(f
Tx పర తమ లను ¯ా ¥ºనపరచును9ా#S" పట-C ంె దను TEను
ఏరuరచు"న9ారF x" స తంJKంచు ందురF Tx ZLవక;ల; అకడ
"వZింెదరF. 10 నను`గ#Sd VxరణేZిన Tx పKజల"!తN మ ా#ను %tఱÃ ల
¤తభ!యగ ను ఆÅరF లkయ పవల; పరFండ సÍ లమ %ా ఉండను. 11

PQ9ాను Vస#SèంA Tx ప#Sదz పర తమ ను మరA %ాదునక; బల6 ను
Zిదzపరచు9ారల#ా, అదృషC ేVI ాయరuణమ న#Suంచు9ారల#ా, TEను
1ిల;వ%ా ]రF ఉతN ర!యలదు 12 TEను మటలడ%ా ]రF ఆలIంపక Tx
దృÌిC I ెడiైనx" ేZిJ#S TxIషCమ ా"x" Å#SJ#S TEను ఖడ¶ మ ను ]క;
అదృషC మ %ా "య!ంచుదును ]రందరF వధక; లkనగ దురF. 13 ావన
పKభ వగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డ ఆలIంచు(f Tx ZLవక;ల;
´¢జనమ ేయ దురF %ా" ]రF ఆక>%tT:దరF Tx ZLవక;ల; ానమ ేZ2దరF
%ా" ]రF ద1ిu%tT: దరF. Tx ZLవక;ల; సంÌింెదరF %ా" ]రF Zిగ¶ ప(ెదరF
14 Tx ZLవక;ల; హృదయనందమ ేత ³కల; 9EZ2దరF%ా" ]రF
Aంxా\ంతpలsౖ P(ెdదరF మT°దుఃఖమ ేత పKల1ింెదరF. 15
TETEరuరచు"న9ా#SI ] 1LరF Wాపవచనమ %ా ేZిPQదరF పKభ వగ
PQ9ా "ను` హతమ ేయ ను ఆయన తన ZLవక;లక; 9E#tక 1LరF
12టC Bను. 16 ేశమ లk తనక; ఆ#ా దమ కల;గవలsన" ÅరF 9ాడ
నమ4ద%Sన ేవడ తTx`ర ంపవలsన" ÅరFనును ేశమ లk పKమణమ
ేయ 9ాడ నమ4ద%Sన ేవ" డ" పKమణమ ేయ ను పర మ క>%Sన
బµధల; Tx దృÌిC I మరFవబడను అV Tx దృÌిC I మరFగవను. 17 ఇ% TEను
\తN ఆాశమ ను \తN భ!" సృంచుచుTx`ను మ నుపట-V మరFవబడను
జj®పకమ నక;#ావ. 18 TEను సృంచుచున`x"గ#Sd ]రF ఎల6 పడ
హ#SªంA ఆనంంచు(f "శdయమ %ా TEను PQరషలమ ను ఆనందకరన
సÍ లమ %ాను ఆ పKజలను హ#Sªంచు9ా#S"%ాను సృంచు చుTx`ను. 19 TEను
PQరషలమ నుగ#Sd ఆనంంెదను Tx జనులనుగ#Sd హ#Sªంెదను

#దనధ "య Vలపధ "య x"లk ఇకను Vన బడవ. 20 అకడ ఇకను
w నమ ల బKదుక; hవల;ండరF ాలమ "ండ" మ స>9ారFండరF
బµల;రF నూరF సంవతqరమ ల వయసుqగల9ా#?r చ" వదురF ాాతp4(ై
Wాపగ\సN ుడగ 9ాడ స¨©తమ నూరF సంవతqరమ ల; బKదుక;ను 21 జనుల;
ఇండ6 కటBC" 9ాట-లk ాపరమ ందురF xKmటల; Txట-ంచు" 9ాటఫలమ ల ననుభ VంతpరF. 22 9ారF కటBCన` Pండ6 లk 9E#tకరF
ాపరమ ండరF 9ారF TxటBన`9ాట-" 9E#tకరF అనుభVంపరF Tx జనుల
ఆయ షమ వృÔయ షమంత యగ ను TEను ఏరuరచు"న9ారF xమ
ేZి"నx" ఫలమ ను ప#SN%ా అనుభ VంతpరF 23 9ారF వృx%ా
పKయసపడరF ఆకZి4కమ %ా కల;గ అాయమ TUందుట?r 1ిల6లను కనరF
9ారF PQ9ాేత ఆర ంపబ(fన9ారగ దురF 9ా#S సంxనప9ారF
9ా#S±దw TE య ందురF. 24 9ా#S×లగ న జరFగ ను 9ారF 9Eడనక
మ నుప TEను ఉతN ర!ెdదను 9ారF మనV ేయ చుండ%ా TEను
ఆలంIెదను. 25 (ేళ6 Øను %tఱÃ 1ిల6ల;ను క>Zి ¤య ను Zింహమ ఎదుwవలs
గ(fi Jనును సరuమ నక; మను` ఆ}రమగ ను Tx ప#Sదz పర తమ లk అV
}"PQనను Txశన నను ేయక;ండను అ" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ.
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1 PQ9ా ఈలగ ఆజ® ఇచుdచుTx`డ ఆాశమ Tx Zిం}సనమ భ!
Tx ాద 1ీఠమ ]రF Tx "!తN మ కటC నుేw hంచు ఇల;
6 ఏాట-? Txక;

Vశ\మ¯ాÍనమ %ా ]రF కటC నుేw hంచున ఏాట-? 2 అవ"`య Tx
హసN కృతమ ల; అV Txవలన క>%Sనవ" PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ.
ఎవడ ºను(ై న>%Sన హృదయమ గల9ా(ై Tx మట V" వణక;చుండT°
9ా"TE TEను దృÌిC ంచుచుTx`ను. 3 ఎదుwను వ¥ంచు9ాడ నరF"
చంప9ా"వంట-9ా(ే %tఱÃ 1ిల6ను బ>%ా అ#Suంచు9ాడ క;క డను
VరFచు9ా"వంట-9ా(ే T:ౖ9Eదమ ేయ 9ాడ పంరకN మ అ#Suంచు9ా"
వంట-9ా(ే ధూపమ 9Eయ 9ాడ బÐమ4ను సు
N Jంచు9ా"వంట- 9ా(ే.9ారF
తమIషCనటB
6 %ా Kవలను ఏరuరచు"#S 9ా#S యసహన పనుల; తమ³
PషC మ %ాఉన`V. 4 TEను 1ి>Aనపడ ఉతN ర!చుd9ా(ొకడను లక
PQను TEను మటల(fనపడ Vను9ా(ొకడను లక PQను Tx దృÌిC I
ెడiైనx" ేZి#S TxIషCమ ా"x" ÅరF"#S ావన TEనును 9ా#S"
¹సమ లk మ ంచుదును 9ారF భయపడ9ాట-" 9ా#S]I ర1ిuంెదను. 5
PQ9ా 9ాకమ నక; భయపడ9ారల#ా, ఆయన మట Vను(f !మ 4ను
ే Ìించుచు Tx Txమమ నుబట-C !మ 4ను KZి9Eయ ] స జనుల; ]
సంషమ మక; కనబడనటB
6 PQ9ా మ¨©మTUందును %ాక అ"
ెపదురF 9ా#³ Zిగ¶ TUందుదురF. 6 ఆలIంచు(f, పటC ణమ లk అల6 #Sధ "
పటBCచున` ే9ాలయమ నుం(f శబw మ Vనబడచున` తన శతpKవలక;
పKJారమ ేయ చుండ PQ9ా శబw మ Vనబడచున`. 7 పKసవ9Eదన
పడకమ నుప ఆ 1ిల6ను క"న TUపల; తగ లకమ నుప మగ1ిల6ను
క"న. 8 అట-C 9ారN PQవరF V"య ం(f#S? అట-C సంగతpల; ఎవరF చూA#S? ఒక
జనమ ను కనుటక; ఒకTxట- పKసవ9Eదన xల;Tx? ఒక "!షమ లk ఒక

జనమ జ"4ంచుTx? Zీãనునక; పKసవ9Eదన కల;గ%ాTE ఆ ëడi లను
కT:ను. 9 TEను పKసవ9Eదన కల;గజ³Zి క"1ింపక మT:దTx? అ" PQ9ా
అడగ చుTx`డ. పట-C ంచు9ాడT:ౖన TEను గర»మ ను మZ2దTx? అ" 
ేవడడగ చుTx`డ. 10 PQరషలమ ను 1LK!ంచు9ారల#ా, ]రందరF
ఆ సంÌించు(f ఆనంంచు(f. ఆనుబట-C దుఃüంచు9ారల#ా, ]రందరF
ఆ ఉతq¨©ంచు(f 11 ఆదరణకరన ఆ సN నమ ను ]రF క;(fA తృ1ిN
TUంెదరF ఆ మ¨©మJశయమ అనుభVంచుచు ఆనంంె దరF. 12
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ ఆలIంచు(f, నవలs సమ¥xనమ ను
ఆ±దw క; ారజ³య దును ]రF జనమ ల ఐశ రమ అనుభVంచునటB
6
ఒడi]ద #S6ారF జలపK9ాహమ వలs ]±దw క; x"" #ాజ³తpను ]రF
చంకను ఎJN నబ(ెదరF ¹ాళ6 ]ద ఆ(fంపబ(ెదరF. 13 ఒక" త>6 9ా""
ఆద#SంచునటB
6 TEను !మ 4ను ఆద #Sంెదను PQరషలమ లkTE ]రF
ఆద#Sంపబ(ెదరF. 14 ]రF చూడ%ా ] హృదయమ ఉల6 Zించును ]
PQమ కల; లతగ(fi వలs బ>య ను PQ9ా హసN బలమ ఆయన
ZLవక;లPQడల కను పరచబడను ఆయన తన శతpKవలPQడల Åపమ
చూపను. 15 ఆలIంచు(f, మ}Åపమ  పKJారమ ేయ ట క;ను
అ%S`జj లల గw ంచుటక;ను PQ9ా అ%S`రపమ %ా వచుdచుTx`డ
ఆయన రథమ ల; తpానువలs త రపడచున`V. 16 అ%S` ేతను తన
ఖడ¶ మ ేతను శ#§రFలంద#S ఆయన 9ాజ?మడను PQ9ాేత
అTEక;ల; హతpలవదురF. 17 టలk"I 9:ళ6వలsన" మధ"ల;చున` ±క"
చూA తమ 4 పKJÌి¡ ంచునుచు పVతKపరచు నుచున`9ా#?r

పంమంసమ ను ¨Áయవసు
N వను పంక;లను Jను9ారFను ఒకడను
తపuక;ండ నhంెదరF ఇే PQ9ా 9ాక;. 18 9ా#S I\యల; 9ా#S
తలంపల; Txక; ె>ZLయ న`V అపడ సమసN జనమ లను ఆయ ´µషల;
మట లడ9ా#S" సమకc#?dదను 9ారF వAd Tx మ¨©మను చూెదరF. 19
TEను 9ా#SPQదుట ఒక సూచక I\యను జ#S%Sంెదను 9ా#Sలk
త1ిuంచు"న9ా#S" Vల;ాం(ైన త#§ªషp పల; లcదు అను జనుల ±దw
క;ను తpబµల; య9ాను "9ాసుల±దw క;ను TEను పం12 దను నను`గ#Sdన
సమxరమ Vననట-C య Tx మ¨© మను
చూడనట-C య దూరº ప9ాసుల±దw క; 9ా#S" పం12దను9ారF జనమ లలk Tx
మ¨©మను పKకట-ంెదరF. 20 ఇWా\PÚయ ల; పVతKన ాతKలk T:ౖ9Eద
మ ను PQ9ా మంరమ లk"I ెచుdనటB
6 %ా గ ఱÃ మ ల]దను
రథమ ల]దను (ోÚల]దను కంచర%ా(fదల]దను ఒంటMల]దను ఎIంA
సర జనమ లలkనుం(f Txక; పKJÌి¡ త పర తమగ PQరషలమ నక; ]
స ేయ లను PQ9ాక; T:ౖ9Eదమ %ా 9ారF ¬Zి"వెdదర"
PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 21 మ#Sయ యజక;ల;%ాను
లయ ల;%ాను ఉండట?r TEను 9ా#Sలk ంద#S" ఏరuరచుందును అ"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. మ#Sయ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ 22 TEను సృంపబ¢వ \తN ఆాశమ ను \తN భ!య
లయమ ాక Tx స"`¥" "ల;చునటB
6  సంతJయ  Txమమ ను
">Aయ ండను ఇే PQ9ా 9ాక;. 23 పKJ అమ9ాసనమ నను పKJ
VWా\ంJనమ నను Tx స"`¥" nÖక;ట?r సమసN శ#§రFల; వెd దరF అ"

PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 24 9ారF P Tx]ద JరFగ బµటB
ేZిన9ా#S కæïబర మ లను ే#S చూెదరF 9ాట- పరFగ xవదు 9ాట- అ%S`
ఆ#Sదు అV సమసN శ#§రFలక; ¨Áయమ %ా ఉండను..
P#§4య 1
1 బ¿Tx]నుేశమంద> అTxతpలk ాపరమ న` యజక;లలk ఒక(ై,
¨©Úయ క;మరF(ైన P#§4య 9ాకమ ల; 2 ఆ¹ను క;మరF(ైన
ãÌీయ యxక; #ాజ?ౖ య ండ%ా అత" Pల;బ(f పదుమడవ
సంవతqరమ న PQ9ా 9ాక; P#§4యక; పKతm మPQను. 3 మ#Sయ
ãÌీయ క;మరFడగ PQ య×మ యxక; #ాజ?ౖయ ండ%ాను,
ãÌీయ క;మరFడగ Zియ యxక; #ాజ?ౖ య ండ%ాను, అత"
Pల;బ(f పదుTUకండవ సంవతq#ాంతమ వరక;ను, అన%ా ఆ సంవతqరమ న
అPదవ T:లలk PQరషలమ ెరºZి" బడ వరక;ను ఆ 9ాక;
పKతmమగ చుం(ెను. 4 PQ9ా9ాక; Txక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను 5 గర»మ లk TEను "ను` ర1ింపక మ ను1L "T:`#S%SJ", వ
గర»మ నుం(f బయల;పడక మ ను1L TEను "ను` పKJÌి¡ ంAJ", జనమ లక;
పKవకN %ా "ను` "య!ంAJ". 6 అందుక; అã పKభ వగ PQ9ా,
AతN %Sంచుమ TEను బµల;డTE; మటలడటక; Txక; శIN xలద" TEనన%ా 7
PQ9ా Tx×లగ Z2లVెdనుTEను బµల;డననవదుw; TEను "ను`
పంప9ారంద#S±దw క; వ వలsను, ాజj®1ింAన సంగతpల"`య ెపu
వలsను. 8 9ా#SI భయపడక;మ , "ను` V(f1ించుటక; TEను క;

(ైయ Tx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 9 అపడ PQ9ా ేP x1ి Tx
T°రFమ ట-C PÀలగ Z2లVెdనుఇ% TEను  T°ట Tx మటల;
ఉంAయ Tx`ను. 10 12ల6%Sంచుటక;ను VరFగ%tటBCటక;ను, నhంపజ³య టక;ను
పడోKయ టక;ను, కటBCటక;ను TxటBటక;ను TEను ఈ నమ న జనమ ల
]దను #ాజ మ ల]దను "ను` "య!ంAయ Tx`ను. 11 మ#Sయ
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm P#§4య, ³! కనబడచున`ద"
Z2లVెdను. అందుక;బµదమ ెటC B చువ కనబడచున`ద" TEనన%ా 12
PQ9ావ బµగ %ా క"12ట-CJV; TEను ె1ిuన 9ాకమ ను T:ర9EరFdటక;
TEను ఆతpర పడచుTx`నT:ను. 13 #?ండవమరF PQ9ా 9ాక; Txక;
పKతm³! కనబడచున`ద" Z2లVయ%ా TEనుమసల;చున` బµన Txక;
కనబడచున`; x" మ ఖమ ఉతN ర క;నక; J#S%Sయ న`దంట-". 14
అందుక; PQ9ా ఈలగ Z2లVెdనుఉతN ర క;నుం(f ×డ బయల;ే#S
PÀ ేశ"9ాసులంద#S]I వచుdను. 15 ఇ% TEను ఉతN రక;న నున`
#ాజమ ల సర వంశసుÍ లను 1ి>ెదను, 9ారF వAd పKJ9ాడను
PQరషలమ గ మ4మ లలkను, PQరషలమ చుటBCనున` ాKారమ
ల"`ట-I ఎదురF%ాను, యxపటC ణమ ల"`ట-I ఎదురF %ాను తమ
Zిం}సనమ లను ¯ాÍ1ింతpరF. 16 అపడ PQరషలమ 9ారF నను` V(fA
అనేవతలక; ధూపమ 9EZి, తమ ేతpల; ర1ింAన 9ాట-I నమస#Sంచుట
యను తమ ెడతనమంతట-"బట-C TEను 9ా#S" గ#Sdన Tx ¬రFuల;
పKకట-ంతpను. 17 ాబట-C వ నడమ కటBC " "ల;వబ(f TEను
ాజj®1ించునదంతయ 9ా#SI పKకటనేయ మ ; భయపడక;మ లx TEను

9ా#S PQదుట క; భయమ పట-C ంతpను. 18 యx #ాàల ±దw క; %ా"
పK¥xనుల±దw క; %ా" యజక;ల±దw క; %ా" ేశ"9ాసుల±దw క; %ా",
PÀ ేశమంతట-లk 9:క(fI Pనను, ాKారమ గల పటC ణమ %ాను
ఇనుపసN ంభమ %ాను ఇతN (f %డల; %ాను వండనటB
6 ఈ నమ న "ను`
"య!ంAయ Tx`ను. 19 9ారF  య దz మ ేతpరF %ా" "ను`
V(f1ించుటక; TEను క; (ై య న`ందున 9ారF 12ౖ" Vజయమ ంద
జjలరF; ఇే PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 2
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 2 వ
9:È6 PQరషలమ "9ాసుల ెవలలk ఈ సమxరమ పKకట-ంపమ .
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ావ అరణమ లkను, VతN నమ ల;
9Eయదగ"ేశమ లkను, నను` 9:ంబ(fంచుచు  ¸°వనాలమ లk వ చూ1ిన
అను#ాగమ ను  9:ౖ9ా¨©క 1LKమను TEను జj®పకమ ేZినుచుTx`ను. 3
అపడ ఇWా\Pల; PQ9ాక; పKJÌి¡ తజనమ ను, ఆయన #ాబ(fI పKథమ
ఫలమ ను ఆPQను, అత" లయ పరచు9ారందరF hmక; ాతpKలsౖ#S, 9ా#SI ×డ
సంభ Vంచును; ఇే PQ9ా 9ాక;. 4 యÅబ ఇంట-9ారల#ా, ఇWా\Pల;
ఇంట-9ార ల#ా, ]రందరF PQ9ా 9ాక; Vను(f. 5 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డTxయందు ఏ దు#§`J చూA ] 1ితరFల; వరÍ నx"
ననుస#SంA, xమ వరFÍలగ నటB
6 Tx±దw నుం(f దూరమ %ా ¾ల%S P#S?
6 ఐగ పNేశమ లkనుం(f మమ 4ను ర1ిuంAన PQ9ా PQకడ

నుTx`డ" అరణమ లk అన%ా, ఎ(xరFల;, %తpల;గల ేశమ లk
అTxవృÌిC య %ా xంధారమ ను క>%S, PQవరFను సంxరనను
"9ాసనను ేయ" ేశమ లk మమ 4ను న(f1ింAన PQ9ా PQకడ
ఉTx`డ" జనుల; అడగ టలదు. 7 x" ఫలమ లను W\ష¡పxరÍమ లను
JనునటB
6 TEను ఫలవంతన ేశమ లk"I !మ 4ను ర1ిuంప%ా ]రF
పK9EhంA, Tx ేశమ ను అపVతKపరA Tx ¯ాసÍ ~మ ను ¨Áయన%ా ేZిJ#S.
8 PQ9ా PQకడ ఉTx`డ" యజక;లడగరF, ధర4Wా¯Nపేశక;ల;
నT:`రFగరF, ఏ>కల;ను Tx]ద JరFగ బµటB ేయ దురF. పKవకN ల;
బయల;1Lరట పKవచనమ ల; ెపదురF "పKãజనన9ాట-"
అనుస#SంతpరF 9 ావన TE"క]దట ]ను ] 1ిల6ల 1ిల6లను
9ాజ?మ(ెదను; ఇ PQ9ా 9ాక;. 10 ×¬Nయ ల º పమ లక; P
చూడ(f, ³xరFనక; దూతలను పం1ి బµగ %ా Vx#SంA ె>Zిను(f. ]లk
జ#S%Sన పKారమ ఎకడT:ౖనను జ#S%Sనx? 11 ైవత మ ల" తమ ేవతలను
ఏ జననను ఎప(ైనను మరFdT:Tx? అPనను Tx పKజల; పKãజనమ
ల"x"?r తమ మ¨©మను మరFd"#S. 12 ఆాశమ, º"బట-C Vస4య
పడమ , కం1ించుమ , బÐJN %ా ా(ై మ 4; ఇే PQ9ా 9ాక;. 13 Tx
జనుల; #?ండ TEరమ ల; ేZియ Tx`రF, yవజలమ ల ఊటT:ౖన నను` V(fA
య Tx`రF, తమరక; ¾ట6 ను, అన%ా బదw లsౖ ళØ
6 "ల;వ" ¾ట6 ను
¾>1ించు"య Tx`రF. 14 ఇWా\Pల; నబ(fన xసు(x? Pంటపట-C న
xసు(x? ాడ గx; అత(ేల ోపడ¯మ4PQను? 15 దమ Zింహమ ల;
9ా"12ౖ" బÐబËల; 12టMCను గ#Sèంెను, అV అత" ేశమ ాడేZ2ను, అత"

పటC ణమ ల; "9ాసుల;లక ా(x PQను. 16 T°ప, తహపTEసు అను
పటC ణమ ల9ారF  T:JN" బదw ల; ేZి#S. 17  ేవ(ైన PQ9ా "ను` మర¶
మ లk న(f1ించుచుండ%ా వ ఆయనను Vస#Sèంచుట వలన క; 9E PÀ
బµధ కల;గజ³Zింట-V గx. 18 వ ÌీరF ళØ
6 xKగ టక; ఐగ పN
మర¶ మ లk ³! ప"య న`? యఫKట«సున ళØ
6 xKగ టక; అష
ª రF
మర¶ మ లk ³! ప"య న`. 19  ేవ(ైన PQ9ాను
Vస#Sèంచుటయ , క; Tx PQడల భయ భక;Nల; లక;ండటయ , బµధక;ను
శ\మక;ను ారణమగ న" వ ె>Zి" గ\¨©ంచునటB
6  ెడతనమ "ను`
hfంచును, వ ేZిన ోKహమ "ను` గw ంచున" పKభ వను Z2ౖనమ ల
క¥పJయ నగ PQ9ా Z2ల VచుdచుTx`డ. 20 పర ాలమ నుం(f
TEను  ా(f" VరFగ%tట-C  బంధకమ లను ెం1ి9EZిJ"TEను ZLవేయ న"
ెపచుTx`వ; ఎతN Pన పKJ ండ]దను పచd" పKJ ెటC BI\ందను 9Eశవలs
×\(fంచుచుTx`వ. 21 W\ష¡న xKÔవ>6 వంట- x"%ా TEను "ను` Txట- J";
³వలమ "కన VతN నమ వల" ెటC B వంట-x"%ా "ను` Txట-J"; Txక;
జjJ¨ßనప xKÔవ>6 వలs  9:ట6 B భKషCసంxన JV? 22 వ Ôరమ 
కడగ "నను V¯ాNరన సబ Ë #ాచు"నను  ోషమ మరకవలs Txక;
కనబడచున`; ఇ పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 23 TEను అపVతKత
TUంనxనను ాను, బయల; ేవతల ననుస#SంA వxనను ాను అ"
వ ఎట6 నుందువ? లkయలk  మర¶ మ ను చూడమ , వ ేZినx"
ె>Zినుమ , వ Kవలలk ఇటB అటB JరFగ లడ వ(fగల ఒంటMవ, 24
అరణమ నక; అల 9ాటB ప(fన అడV %ా(fదవ, అ x" ామతpరతవలన

%ా> 1ీల;dను, క>Zినునపడ x" JKపuగల 9ా(ెవడ? x" 9:దక;
%ా(fదలలk ఏయ అలZి య ండదు, x" మసమ లk అ కనబడను. 25
జjగ\తN ప(f  ాదమ లక; ెపల; ¾డగ నుమ ,  %tంతpక ద1ిu%tన
క;ండనటB
6 జjగ\తNపడమ అ" TEను ె1ిuనను వఆ మట వరÍమ , Vనను,
అనులను ¹¨©ంAJ", 9ా#S 9:ంబ(f దున" ెపచుTx`వ. 26 ొ#SIన
ొంగ Zిగ¶ పడనటB
6 ఇWా\Pల;క;టBంబమ 9ారF Zిగ¶ పడదురFవ మ
తం(fKవ" మÖనును9E నను` పట-C ంAJవ" #ాJను ెపచు, 9ారFను
9ా#S #ాàల;ను 9ా#S అ¥పతpల;ను 9ా#S యజక;ల;ను 9ా#S పKవకN ల;ను
అవమనమ TUందుదురF. 27 9ారF Tx తటBC మ ఖమ JKపనక పTE
JKప"#S; అPనను ఆపxలమ లkలA మమ 4ను రfంపమ" 9ారF
మనV ేయ దురF. 28 క; వ ేZి"న ేవతల; ఎకడ నున`V? అV 
ఆపxలమ లk లA "ను` రfంచు TE¹; యx,  పటC ణమ లsT°` 
ేవతల"`P గx. 29 ]రందరF Tx]ద JరFగ బµటB ేZిన9ారF, Tx
ఎందుక; 9ాంచుదుర" PQ9ా అడగ చుTx`డ. 30 TEను ] 1ిల6లను
హతమ ేయ ట వరÍ¤; 9ారF hmక; లkబడరF; Txశన9ాంఛగల Zింహమ వలs
] ఖడ¶ మ ] పKవకN లను సంహ#Sంచు చున`. 31 ఈ తరమ 9ార ల#ా,
PQ9ా Z2లVచుd మట లm12టC B(fTEను ఇWా\Pల;నక; అరణమ
వలsT:ౖJTx? %ా xంధార ేశమ వలsT:ౖJTx? ¤మ ZL చû%ా JరFగ లడ9ార
JVు; ఇకను ±దw క; #ామ" Tx పKజలల ెప చుTx`రF? 32 కనక తన
ఆభరణమ లను మరచుTx? 12ం(f6 క;మ#S తన ఒ(xiణమ ను మరచుTx? Tx
పKజల; లsకలన"` నమ ల; నను` మరAయ Tx`రF. 33 ామమ

¬రFdనుట?r 9:ం ఉాయమ %ా నట-ంచుచుTx`వ; అందువలన 
ారమ ల; ేయ టక; ెడZీN లక; TE#SuJV గx. 34 మ#Sయ "#zషpలsౖన
ºనుల ాKణరకN మ  బటC ెంగ ల]ద కనబడచున`; కన`మ లలkTE ాదు
%ా"  బటC ల"`ట-]దను కనబడ చున`. 35 అPనను వTEను "#wÌి",
"శdయమ %ా ఆయన Åపమ Tx]దనుం(f ¾ల%SPQన" ెప
నుచుTx`వ. ఇ%ాపమ ేయలద" వ ె1ిuన x"బట-C  Txక;
9ాజ?మ క>%Sన. 36  మర¶ మ మరFd నుటక; 9Eల ఇటB అటB
JరFగ లడచుTx`వ? వ అష
ª రFను ఆ¥xరమ ేZి" Zిగ¶ ప(fనటB
6
ఐగ పNను ఆ¥xరమ ేZి" Zిగ¶ ప(ెదవ. 37 ేతpల; T:JN" బ¿టC B " ఆ
జనమ TUదwనుం(f బయల; 9:æç6దవ; PQ9ా  ఆశ\యమ లను
"#ాక#SంచుచుTx`డ. 9ాట-వలన క; ³మమ కల;గదు.
P#§4య 3
1 మ#Sయ ఒకడ తన ´µరను తంచ%ా ఆ అత"±దw నుం(f ¾ల%SP
9E#tక పరFషp"ైన తరF9ాత అతడ ఆ±దw క; J#S%SేరFTx? ఆలగ
జరFగ ేశమ బహÑ%ా అపVతKమగ ను గx; అPనను వ అTEక;లsౖన
VటాండK వxరమ ేZినను Tx±దw క; J#S%Sరమ4" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 2 ెట6 Bల" ండపKేశమ 9:ౖప  కను`లsJN చూడమ ;
 ఒకడ శయ"ంప" సÍ లకడ ఉన`? ఎ(x#S మర¶ మ న అరëేశసుÍడ
ాAయ ండనటB
6 %ా వ 9ా#Sరక; Kవలలk కcరFdం(fయ Tx`వ;  వ
xరమ లేతను  దుారమ లేతను వ ేశమ ను

అపVతKపరచుచుTx`వ. 3 ావన 9ానల; క;#Sయక మT:ను, కడవ#S వరªమ
లకP య న`, అPనను క; వxర ZీN  ¥ైరమ వంట- ¥ైరమ గలదు,
Zిగ¶ పడTUల6 క;Tx`వ. 4 అPనను ఇపడ వTx తం(öK, Aన`పuట-నుం(f
Txక; ె>ాడవ 9E య" Txక; nఱÃ 12టC Bచుండ9ా? 5 ఆయన "తమ
Å1ించుTx? "రంతరమ Åపమ చూపTx? అ" వను"నను వ
ేయదలAన దుారమ ల; ేయ చుTE య Tx`వ. 6 మ#Sయ #ాజ?ౖన
ãÌీయ నమ లలk PQ9ా Tx×లగ Z2లVెdనుోK¨©"యగ
ఇWా\Pల; ేయ ారమ వ చూAJ9ా? ఆ ఉన`తన పKJ
ండ]I" పచd" పKJ ెటC B I\ంI" వచు అకడ వxరమ
ేయ చున`. 7 ఆ PÀ I\యల"`ట-" ేZినను, ఆను Tx±దw క; J#S%S
రమ4" TEను Z2లVయ%ా ఆ J#S%S#ాలదు. మ#Sయ VWా సఘతక;#ాలగ
ఆ సద#SPQన యx x" చూెను. 8 ోK¨©"యగ ఇWా\Pల; వ
xరమ ేZిన ¨ÁతpవేతTE TEను ఆను V(fA12ట-C ఆక; ప#SxగపJKక
ఇయ%ా, VWా సఘతక; #ాలగ ఆ సద#SPQన యx చూAయ
xనును భయపడక వxరమ ేయ చు వచుd చున`. 9 #ాళ6 ను
nదుwలను వxరమ ేZ2ను; ఆ "ర»యమ %ా వxరమ ేZి
ేశమ ను అపVతKపరెను. 10 ఇంత%ా జ#S%Sనను VWా సఘతక; #ాలగ ఆ
సద#SPQన యx 12ౖ9Eషమ న³ %ా" తన పరÞహృదయమ 
Tx±దw క; JరFగ ట లద" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 11 ా%ా
VWా సఘతక;#ాలగ యxకంటM ోK¨©"యగ ఇWా\Pల; xను
"#wÌి"య" ఋàవపరచు" య న`. 12 వ 9:È6 ఉతN రక;న ఈ

మటల; పKక ట-ంపమ ోK¨©"వగ ఇWా\Pలc, J#S%Sరమ 4; ఇే PQ9ా
9ాక;. ]]ద Tx Åపమ పడయను, TEను కృపగల9ాడను గనుక
TET:ల6పడ Å1ించు9ాడను ాను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 13  ేవ(ైన
PQ9ా]ద JరFగ బµటB ేయ చు, Tx మటను అం%§క#Sంపక పKJ పచd"
ెటC B I\ంద అనుల క>Zి నుటక; వ ఇటB అటB Pన  ోషమ
ఒపనుమ ; ఇే PQ9ా 9ాక;. 14 భKషC pలగ 1ిల6ల#ా, J#S%Sరం(f, TEను
] యజమనుడను; ఇే PQ9ా 9ాక; ఒాTUక పటC ణమ లkనుం(f
ఒక"%ాను, ఒాTUక క;టBంబమ లkనుం(f ఇదw #S"%ాను !మ 4ను ¬Zి"
Zీãనునక; ర1ిuంెదను. 15 TxIషCన ాపరFలను ]క; "య!ంతpను,
9ారF జj®నమ ను V9Eకమ ను !మ 4 TEల;దురF. 16 ]రF ఆ ేశమ లk
అవృz ం VసN #Sంచు నమ లలk జనుల;PQ9ా "బంధన
మందసమ" ఇకను ెపuరF, అ 9ా#S మనసుq లk"I #ాదు, x"" జj®పకమ
ేZినరF, అ P నందుక; AంతపడరF, ఇక]దట x" ేయ#ాదు; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 17 ఆ ాలమ నPQ9ా±క Zిం}సనమ"
PQరషలమ నక; 1LరF 12టMCదరF; జనమ ల"`య తమ దుషC మనసుqలk
పటBC మరత మ పన నడచునక PQ9ా Txమమ నుబట-C
PQరషలమ నక; గ ంపల;%ా కc(f వెdదరF. 18 ఆ న మ లలk
యxవంశసుÍల;ను ఇWా\Pల; వంశసుÍల;ను క>Zి ఉతN రేశమ లkనుం(f
పKయణ, ] 1ితరFలక; TEను ¯ా సÍ ~మ %ా ఇAdన ేశమ నక; వెdదరF.
19 TEను ëడi లలk "T:`టB
6 ఉంచు", రమ ేశమ ను జనమ ల
¯ా సÍ ~మ లలk #ాజ×య ¯ా సÍ ~మ ను TET:ట6 B Iెdద నను" య ంట-".

వTx తం(öK అ" Txక; nఱÃ 12ట-C నను` మనవనుంట-" గx? 20
అPనను ZీN  తన పరFషp"I VWా సఘతక;#ాలగ నటB
6 %ా ఇWా\Pల;
వంశసుÍల#ా, "శdయమ %ా ]రFను Txక; VWా స ఘతక;లsౖJ#S; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 21 ఆలIంచు(f, ెట6 Bల" టCల]ద ఒక స రమ
Vనబడచున`; ఆలIంచు(f, xమ దు#ా4రF¶లsౖ తమ ేవ(ైన PQ 9ాను
మరAనx"" బట-C ఇWా\PÚయ ల; ేయ #దన Vజj®పనమ ల;
Vనబడచున`V. 22 భKషC pలsౖన ëడi ల#ా, J#S%S రం(f;] అVWా సమ ను TEను
బµగ ేZ2దను; 9E మేవడ 9:ౖనPQ9ావ, ±దw ³ ¤మ వచుd
చుTx`మ , 23 "శdయమ %ా ండల]ద జ#S%Sన ¹స కరమ ,
పర తమ ల]ద ేZిన ష "పKãజనమ , "శdయమ %ా మ ేవ(ైన
PQ9ావలన ఇWా\Pల; నక; రmణ కల;గ ను. 24 అPనను మ
బµలమ నుం(f లజjèకరన ేవత మ 1ితరFల కాC#Sèతమ ను, 9ా#S %tఱÃ లను
9ా#S పవలను 9ా#S క;మరFలను 9ా#S క;మ#?Nలను !ం%S9Eయ చున`.
25 Zిగ¶ TUంన9ార ¯ా%Sలపడదమ రం(f, మనమ కనబడక;ండ
అవమనమ మనలను మరFగ ేయ ను %ాక; మన ేవ(ైన PQ9ా
మట Vనక మనమ ను మన 1ితరFల;ను మన బµలమ నుం(f TEట-వరక;
మన ేవ(ైన PQ9ాక; V#ధమ %ా ాపమ ేZిన9ారమ .
P#§4య 4
1 ఇే PQ9ా 9ాక;ఇWా\Pలc, వ J#S%S #ానుేw hంAనPQడల Tx
±దw ³ #ావలsను, వ ఇటB అటB JరFగ ట మ"  ¨ÁయI\యలను Tx

స"`¥నుం(f ¾ల%SంA 2 సతమ నుబట-C య Txయమ ను బట-C య
J"బట-C య PQ9ా yవమ డ" పKమ ణమ ేZినPQడల జనమ ల;
ఆయనయందు తమక; ఆ#ా దమ కల;గ ననుందురF, ఆయనయంే
అJశయపడ దురF. 3 యx9ా#SI" PQరషలమ "9ాసులక;ను
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డమ ళ6 ద లలk VతN నమ ల; చల6 క ]
áడలమ ను దును`(f. 4 అV¥ేయ లsౖ య ండట మను" ]
దుషC I\యలను బట-C PQవడను ఆ#Su9Eయలనంత%ా Tx ఉగ\త అ%S`వలs
ాలdక;ండనటB
6 యx9ారల#ా, PQరషలమ "9ాసుల#ా, PQ9ాక;
లkబ(fయ ండ(f. 5 యxలk సమxరమ పKకట-ంచు(f, PQరషల మ లk
xట-ంచు(f, ేశమ లk బర ఊదు(f, గట-C %ా ¨¼చd#Sక ేయ (f,
ఎట6 న%ాాKారమ గల పటC ణ మ లలk"I వనటB
6 %ా %?r రం(f. 6 Zీãను
చూచునటB
6 ధ జమ ఎతp
N (f; ా#SP త1ిuంచును టక; ఆలసమ
ేయక;డ" ెప(f; PQ9ానగ TEను ఉతN రక;నుం(f ×డను
ర1ిuంచుచుTx`ను, %tపu Txశనమ ను ర1ిuంచుచుTx`ను, 7 దలలk నుం(f
Zింహమ బయల;ే#Sయ న`; జనమ ల VTxశ క;డ
బయల;ే#Sయ Tx`డ,  ేశమ ను Txశనమ ేయ టక; అతడ పKయణ
తన "9ాసమ ను V(fA య Tx`డ,  పటC ణమ ల; ా(ై
"రèనమ %ానుండను. 8 ఇందు?r %T:పటC కటBCను(f; #దనమ ేయ (f, ³కల;
9Eయ (f, PQ9ా Åా%S` మన]I #ాక;ండ మ"లదు; 9 ఇే
PQ9ా 9ాక;. ఆ నమ న #ాàను అ¥పతpల;ను ఉన4తp
N లగ దురF
యజక;ల; V´µKంJ TUందుదురF, పKవకN ల; Vస4య nందుదురF. 10 అపడ

TE"ట6 ంట-"కటకటµ, PQ9ా పKభ 9ా, ఖడ¶ మ హతేయ చుండ%ా
వ]క; ³మమ కల;గ న" ె1ిu "శdయమ %ా ఈ పKజలను
PQరషలమ ను బహÑ%ా ¹సపAdJV. 11 ఆ ాలమ న ఈ జనులక;ను
PQరషలమ నక;ను ఈలగ ెపuబడను అరణమందు ెట6 Bల"
టCల]దనుం(f వడ%ా> Tx జనుల క;మ#?NతటBC VసరFచున`; అ
త#ాuర పటBCట?rనను z ేయ ట?rనను త%Sన ాదు. 12 అంతకంటM
!క;టన %ా> Tx]ద టBCచున`. ఇపడ 9ా#S]I #ావలZిన
¬రFuల; Z2లVతp
N ను అ" PQ9ా ెపచుTx`డ. 13 ¤ఘమ ల;
కమ 4నటB
6 ఆయన వచుdచుTx`డ, ఆయన రథమ ల; సు(f%ా>వలs నున`V,
ఆయన గ ఱÃ మ ల; గదw లకంటM 9Eగమ గలV, అã, మనమ ోపడ
¯మ4PJVు. 14 PQరష లమ, వ రfంపబడనటB
6 
హృదయమ లkనుం(f ెడతనమ క(f%S9EZినుమ , ఎTx`ళ6 వరక;  దుాC
ాKయమ ల; క; క>%Sయ ండను? 15 xను పKేశమ న TUకడ పKకటన
ేయ చుTx`డ, ×డ వచుdచున`ద" ఎâాKPమ ండలయంొకడ
xట-ంచుచుTx`డ, 16 మ టC (f 9Eయ 9ారF దూరేశమ నుం(f వAd యx
పటC ణమ లను పటBCందుమ" ëగ¶ ర%ా అరచుచుTx`ర"
PQరషలమ నుగ#Sd పKకటనేయ (f, జనమ లక; ె>యజ³య (f. 17 ఆ
Tx]ద JరFగ బµటB ేZ2ను గనుక 9ారF ే"ాపరFలవలs x"చుటBC
మ టC (f9EతpరF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 18  పKవరN నయ  I\య ల;ను ట-"
]I ర1ిuంెను.  ెడతన¤ º"I ారణమ , ఇ ేదు%ానున` గx,
 హృదయమ నంటBచున` గx? 19 Tx కడప, Tx కడప, Tx

అంతరంగమ లk Tx ?ం 9Eదన%ానున`; Tx గ ం(ె నరమ ల;, Tx గ ం(ె
టBCనుచున`, xళలను; Tx ాKణమ, బµాTxదమ Vనబడచున` గx,
య దz ష క; Vనబడచున` గx? 20 ×డ 9:ంట ×డ వచుdచున`,
ేశమంతయ ోచునబడచున`, Tx గ (xరమ ల;ను హాతp
N %ాను
"!షమ లk Tx (ే#ా ెరల;ను ోచు నబ(fయ న`V. 21 TEను ఎTx`ళØ
6
ధ జమ ను చూచు చుండవలsను బరధ " TET:Tx`ళØ
6 Vనుచుండవలsను? 22
Tx జనుల; అV9Eక;ల; 9ారF నT:`రFగరF, 9ారF మఢ లsౖన 1ిల6ల; 9ా#SI
ె>Vలదు, ×డేయ టక; 9ా#SI ె>య ను %ా" ¤ల; ేయ టక; 9ా#SI
బ w xలదు. 23 TEను భ!" చూడ%ా అ "#ాారమ %ాను &నమ %ాను
ఉం(ెను; ఆాశమ తటBC చూడ%ా అచdట 9:ల;గ లకPQను. 24
పర తమ లను చూడ%ా అV కం1ించుచున`V ండల"`య కదుల;చున`V.
25 TEను చూడ%ా నరF(ొకడను లకPQను, ఆాశప{ ల"`య
ఎ%S#SPయ ం(ెను. 26 TEను చూచుచుండ%ా ఫలవంతన భ! PQ(x#S
ఆPQను, అందులk" పటC ణమ ల"`య PQ9ా Åా%S`I "ల;వలక
ఆయన PQదుట నుండక;ండ పడ%tటC బ(fయ ం(ెను. 27 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఈేశమంతయ ాడగ ను %ా" "Wîషమ %ా x"
Txశనమ ేయను. 28 x""బట-C భ! దుఃüంచుచున`, 12ౖన ఆాశమ
ారF క!4 య న`, అPే TEను x"" "రÞ PంAనపడ మట ఇAdJ",
TEను పWాdxNప పడటలదు రదుwేయ టలదు. 29 #ðతpల;ను Vల; ాండKను
ేయ ధ " V" పటC ణసుÍలందరF ా#Sవ చుTx`రF, తpపuలలk
దూరFచుTx`రF, టCలక; ఎక;చుTx`రF, పKJ పటC ణమ "రèనమPQను

9ాట-లa "9ాసులsవరFను లరF, 30 ోచున బ(fనxTx, 9E! ేయ దువ?
రకN వరÞవసN మ ల; కటBC" సువరÞ భషణ మ ల; ధ#SంA ాటBకేత 
కను`ల; 12దwV%ా ేZి నుచుTx`9E; "ను` వ అలంక#Sంచునుట వరÍ¤;
 VటాండK "ను` తృణ÷క#SంచుదురF, 9ా#³  ాKణమ ¬య ¸చుచుTx`రF.
31 పKసవ9Eదనపడ ZీN  ³కల;9Eయ నటB
6 , ¾>ానుప కనుచు 9Eదనపడ ZీN 
³కల;9Eయ నటB
6 Zీãనుక;మ#?N అã, Txక; శ\మ, నరహంతక;లాలsౖ TEను
మ#Sdల;
6 చుTx`ను అ" PQగ#àచు ేతpలరFdచు ³కల;9Eయ ట Txక; Vన
బడచున`.
P#§4య 5
1 PQరషలమ ధులలk అటB ఇటB పరF%?తN pచు చూA ె>Zిను(f; x"
#ాజధులలk Vxరణ ేయ (f; Txయమ జ#S%Sంచుచు నమ4కమ %ానుండ
యJ`ంచుచున` ఒకడ ]క; కనబ(fనPQడల TEను x" m!ంచుదును. 2
PQ9ా yవమ డ అను మట ప>Iనను 9ారF ¹సమ న?r పKమణమ
ేయ దురF. 3 PQ9ా, యxరÍత]దTE గx వ దృÌిC
య ంచుచుTx`వ? వ 9ా#S" ట-C JV %ా" 9ా#SI దుఃఖమ కల;గలదు;
9ా#S" öణÝంప జ³Zియ Tx`వ %ా" 9ారF hmక; లkబడTUల6క;Tx`రF. #ాJకంటM
తమ మ ఖమ లను కSనమ %ా ేZి"య Tx`రF, మళØ
6 టక; సమ4JంపరF.
4 TE"ట6 నుంట-" రF ఎ"`కల"9ా#?r య ం(f PQ9ా మర¶ మ ను, తమ
ేవ" TxయV¥" ఎరFగక బ z ¨ßనులsౖ య Tx`రF. 5 ఘనులsౖన9ా#S±దw క;
PQదను 9ా#S మటల(ెదను, 9ారF PQ9ా మర¶ మ ను, తమ ేవ"

TxయV¥" ఎ#S%Sన9ా#?r య ందురFగx అ" TEననుంట-". అPే ఒకడను
తపuక;ండ 9ారF ా(f" V#SAన9ారF%ాను కట6 ను ెంప "న9ారF%ాను
ఉTx`రF. 6 9ారF JరFగ బµటBేZి బహÑ%ా VWా సఘతక;లsౖ#S గనుక
అరణమ నుం(f వAdన Zింహమ 9ా#S" చంపను, అడV (ేల; 9ా#S"
Txశనమ ేయ ను, AరFతప> 9ా#S పటC ణమ ల±దw ంA య ండను,
9ాట-లkనుం(f బయల;ేరF పKJ9ాడ *లdబడను. 7  1ిల6ల; నను` V(fA
ైవమ ా"9ాట- డ" పKమణమ ేయ దురF; TEను 9ా#S" తృ1ిN గ
ÌింAనను 9ారF వxరమ ేయ చు 9Eశల ఇండ6 లk గ ంపల;
కcడదురF; TET:ట6 B "ను` m!ంచు దును? 8 బµగ %ా బ>Zిన గ ఱÃ మ లవలs
పKJ9ాడను ఇటB అటB JరFగ చు తన రFగ 9ా" ´µర9:ంబ(f సI >ంచును
9 అట-C ారమ లనుబట-C TEను దం(fంపక;ందుTx? అట-C జనమ ]ద Tx Åపమ
¬రFdనక;ందుTx? ఇే PQ9ా 9ాక;. 10 x" ాKారమ లsI
Txశనమ ేయ (f, అPనను "Wîషమ %ా Txశనమ ేయక;(f, x" Wాఖలను
ట-C 9Eయ (f. అV PQ9ాV ావ. 11 ఇWా\Pల; వంశసుÍ ల;ను యx
వంశసుÍల;ను బహÑ%ా VWా సఘతకమ ేZియ Tx`రF; ఇే PQ9ా
9ాక;. 12 9ారFపల;క;9ాడ PQ9ా ాడ"య ఆయన లడ"య , ×డ
మనక; #ాద"య , ఖడ¶ మ T:ౖనను కరవT:ౖనను చూడ మ"య , 13 పKవకN ల;
%ా> మటల; పల;క;దుర"య , ఆజ® ఇచుd9ాడ 9ా#Sలk లడ"య , xమ
ె1ిuనటB
6 తమక; కల;గ న"య ెపదురF. 14 ావన Z2ౖనమ లక¥పJయ
ేవడనగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 9ారF ఈ మటల;
ప>Iనందున Tx 9ాకమ ల; 9ా#S" ాల;dనటB
6  T°ట 9ాట-" అ%S`%ాను ఈ

జనమ ను కటMC ల;%ాను TEను ేZ2దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 15 ఇWా\Pల;
క;టBంబమ 9ారల#ా, ఆలIంచు(f, దూర మ ననుం(f ] ]I ఒక
జనమ ను ర1ిuంెదను, అ బలన జనమ ప#ాతనన జనమ ; x"
´µష క; #ా", ఆ జనుల; పల;క;మటల; క; బ¢ధపడవ. 16 9ా#S
అమ 4ల  ెరAన సమ¥, 9ారందరF బల ఢల;, 17 9ారF  పంటను 
ఆ}రమ ను Txశనమ ేయ దురF,  క;మ రFలను  క;మ#?Nలను
Txశనమ ేయ దురF,  %tఱÃ లను  పవలను Txశనమ ేయ దురF, 
xKmెట6 ఫలమ ను  అం¸రపెట6 ఫలమ ను Txశనమ ేయ దురF, క;
ఆశ\యమ %ానున` ాKారమ ల;గల పటC ణమ లను 9ారF కJN ేత ాడ
ేయ దురF. 18 అPనను ఆ నమ లలk TEను !మ 4ను Wషమ లక;ండ
నhంపజ³యను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 19 మన ేవ(ైన PQ9ా ే""బట-C
ఇవ"`య మక; ేZ2న" 9ారడగ%ా వ 9ా#S ఈలగనుమ ]రF నను`
Vస#SèంA ] స ేశమ లk అనేవతలను >A నందుక;, ]ా" ేశమ లk
]రF అనులను >ె దరF అ" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 20 యÅబ
వంశసుÍలక; ఈ మట ె>యజ³య (f, యx వంశసుÍలక; ఈ సమxరమ
xట-ంచు(f 21 కను`ల;ం(fయ చూడకయ ెవల;ం(fయ Vనకయ నున`
V9Eకమ ల" మఢల#ా, ఈ మట Vను(f. 22 సమ దKమ
xటలక;ండనటB
6 ను, x" తరంగమ లsంత #S6నను అV పKబలలకయ , ఎంత
ÌింAనను x" xటలకయ ఉండనటB
6 ను "త "రÞ యమ ేత x"I
ఇసుకను స#Sహదుw%ా "య!ంAన Txక; ]రF భయ పడ#ా? Tx స"`¥"
వణక#ా? ఇే PQ9ా 9ాక;. 23 ఈ జనుల; JరFగ బµటBను

ోKహమ నుేయ మనసుqగల 9ారF, 9ారF JరFగ బµటBేయ చు ¾ల%S
వచుTx`రF. 24 9ారFరం(f మన ేవ(ైన PQ9ా యందు భయభక;Nల;
క>%Sయ ందమ , ఆయTE ¾లక#S వరªమ ను కడవ#S వరªమ ను x" x"
ాలమ న క;#S1ించు 9ాడ గx; "రÞPంపబ(fన Åతాలప 9ారమ లను
ఆయన మనక; ర1ిuంచున" తమ మనసుqలk అనునరF. 25 ] ోషమ ల;
9ాట- క\మమ ను త1ిuంెను, ]క; ¤ల; కల;గక;ండటక; ] ాపమ ల
ారణమ . 26 Tx జనులలk దుషp
C ల;Tx`రF, ప{ల 9EటాండK ంA
య ండనటB
6 9ారF ంAయ ందురF 9ారF బ¢నుల; 12టC BదురF, మనుషpలను
పటBCందురF. 27 పంజరమ 1ిటCల "ం(fయ ండనటB
6 9ా#S Pండ6
కపటమ  "ం(fయ న`V, x"ేతTE 9ారF %tపu9ారFను ఐశ ర వంతpల;ను
అగ దురF. 28 9ారF \V బ>Zియ Tx`రF, అంేాదు అత¥కన
దుారమ ల; ేయ చుTx`రF, తం(fKల"9ారF %?ల;వక;ండనటB
6 9ా#S
9ాజ?మ ను అTxయమ %ా ¬రFdదురF, ºనుల 9ాజ? మ ను ¬రFuనక;
#ా"యరF. 29 అట-C 9ాట-" చూA TEను hfంపక య ందుTx? అట-C జనులక;
TEను పKJ దండన ేయక;ందుTx? ఇే PQ9ా 9ాక;. 30 రన
భయంకరారమ ేశమ లk జరFగ చున`. 31 పKవకN ల; అబదz పKవచనమ ల;
ప>?దరF, యజ క;ల; 9ా#S పmమ న ఏల;బ(f ేZ2దరF, ఆలగ జరFగ ట Tx
పKజలక; ఇషC మ ; x" ఫలమ TUందునపడ ]#³! ేయ దురF?
P#§4య 6
1 బ¿Tx]య ల#ా, PQరషలమ లkనుం(f ా#S వ(f, ెÅవలk బరధ "

ేయ (f, బéì హ?#?మ ]ద ఆన9ాల;?r ధ జమ "ల;వబ¿టC B(f, ×డ ఉతN ర
క;నుం(f వచుdచున`, %tపu దండ వచుdచున`. 2 సుంద#Sయ
సుక;మ#Sయ T:ౖన Zీãను క;మ#?Nను 12ల6 %SంచుచుTx`ను. 3 %tఱÃ ల
ాపరFల; తమ మందల ఆ±దw క; వెdదరF, ఆ చుటBC తమ
గ (xరమ లను 9Eయ దురF, పKJ9ాడను తన IషCనbట మందను ¤పను.
4 ఆ య దz మ నక; Zిదzపరచును(f; లsం(f, మ¥xహ`మందు
బయల;ేరFదమ . అã, మనక; శ\మ, Kదుw గ\ ంక;చున`, ¯ాయంాలప
xయల; డగవచున`V. 5 లsం(f ఆ నగరFలను నhంపజ³య టక; #ాJK
బయల;ేరFదమ . 6 Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ ెట6ను న#SI PQరషలమ నక; ఎదురF%ా మ టC (fబË
కటBC(f, ఈ పటC ణమ ³వలమ అTxయమ ను అనుస#SంA నడచున గనుక
hm TUందవలZి వెdను. 7 ఊట తన జలమ ను 12ౖI ఉబ క ేయ నటB
6 అ
తన ెడతనమ ను 12ౖI ఉబ కేయ చున`, బలxరమ ను ోపడను
x"లk జరFగ ట Vనబడచున`, %ాయమ ల;ను ెబËల;ను "తమ Txక;
కనబడచున`V. 8 PQరషలమ, TEను ±దw నుం(f
¾ల%Sంపబడక;ండనటB
6 ను TEను "ను` ా(ైన "#ా4నుష పKేశమ %ా
ేయక;ండనటB
6 ను hmక; లkబడమ . 9 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డxKmెటC B ఫలమ ను ఏరFనునటB
6 మను షpల;
ఏ!య !గ లక;ండ ఇWా\Pల; Wషమ ను ఏరF దురF; xKmపండ6 ను
ఏరF9ాడ Aన` ¬%?లను ఏరFట?r తన ెP మరల 9Eయ నటB
6 
ెP9Eయ మ . 10 Vందుర" TET:వ#S మటల(ెదను? ఎవ#SI ¯ాm

!ెdదను? 9ారF Vనుటక; తమ మనసుq ZిదzపరచునరF గనుక
VనలకP#S. ఇ% 9ారF PQ9ా 9ాకమందు సంషమ ల"9ా#?r x"
తృణ÷క#SంతpరF. 11 ావన TEను PQ9ా Å\ధమ  "ం(fయ Tx`ను, x""
అణచు" అణచు" TEను VZిIయ Tx`ను, ఒకడ తపuక;ండ ¥లkనున`
పZి1ిల6ల]దను ¸°వనుల గ ంప]దను x" క;మ4#SంపవలZి వెdను,
´µ#ా భరN ల;ను వయసుq ]#Sన9ారFను వృదుzల;ను పటBCనబ(ె దరF. 12
ఏ!య !గ లక;ండ 9ా#S Pండ6ను 9ా#S ల మ ల;ను 9ా#S ´µరల;ను
ఇతరFలక; అపu%SంపబడదురF, ఈ ేశ"9ాసుల]ద TEను Tx ెP
xపచుTx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక; 13 అల;uల! ఘనుల! 9ారందరF
¹సమ ేZి ోచును9ారF, పKవకN ల! యజక;ల! అందరF వంచక;ల;.
14 సమ¥xనమ ల" సమయమ నసమ¥xనమ సమ¥xనమ" ెపచు, Tx
పKజలక;న` %ాయమ ను 12ౖ12ౖన మతK¤ బµగ ేయ దురF. 15 9ారF xమ
¨ÁయI\యల; ేయ చున`ందున Zిగ¶ పడవలZి వెdను %ా" 9ారF
ఏమతKమ ను Zిగ¶ పడరF; అవమనమ TUంJమ" 9ా#SI చTEలదు గనుక
ప(f వ9ా#S 9ారF ప(fవదురF, TEను 9ా#S" Vమ#Sîంచు ాలమ న
9ారF ¾ట-Kల6 ;దుర" PQ9ా Z2ల VచుdచుTx`డ. 16 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డమర¶ మ లలk ">A చూడ(f,
ప#ాతనమర¶ మ లనుగ#Sd Vx#Sంచు(f, ¤ల; కల;గ మర¶ ¤ అ"
య(f%S అందులk నడచును(f, అపడ ]క; T:మ4 కల;గ ను. అPే
9ారF¤మ అందులk నడచునమ" ెప చుTx`రF. 17 !మ 4ను
ాపాయ టక; TEను ావ>9ా#S" ఉంAయ Tx`ను; ఆలIంచు(f, 9ారF ేయ

బరధ " Vనబడచున`. 18 అPే ¤మ Vనమ" 9ారను చుTx`రF;
అనజనుల#ా, Vను(f; సంఘమ, 9ా#SI జ#S%Sన x"" ె>Zినుమ . 19
భలkకమ, Vనుమ ; ఈ జనుల; Tx మటల; Vనక;Tx`రF, Tx
ధర4WాసN మ ను Vస#SèంచుచుTx`రF గనుక తమ ఆలkచనలక; ఫ>తన ×డ
TEను 9ా#S]I ర1ిuంచుచుTx`ను. 20 ÌLబనుం(f వచుd ¯ాంబµKణÝ Tx³ల?
దూరేశమ నుం(f వచుd మధురన ెరFక; Tx³ల? ] దహనబల;ల; TxIషC
నV ావ, ] బల;లయందు Txక; సంషమ లదు. 21 ావన PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ ఈ జనుల మర¶ మ న TEడ అడi#ాళØ
6
9Eయ దును; తండKల! క;మరFల! అందరFను అV త%S> కcల;దురF;
ఇరFగ రFగ 9ారFను నhంెదరF. 22 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఉతN ర ేశమ నుం(f ±క జనమ వచుdచున`,
భగంత మ లలkనుం(f మ} జనమ లA వచుdచున`. 23 9ారF Vంట-"
ఈటMను 9ాడTE#Sdన9ారF, అ ±క కc
\ ర జనమ ; 9ారF జj>ల"9ారF, 9ా#S
స రమ సమ దK షవలs నున`, 9ారF గ ఱÃ మ లsI స9ా#Sేయ 9ారF;
Zీãను క;మ#§,  య దz మ ేయవలsన" 9ారF ãధులవలs వహమ
¬#Sయ Tx`రF. 24 x" గ#Sdన వరN మనమ V" మ ేతpల; బల¨ßనమగ
చున`V, పKసVంచు ZీN  9Eదన పడనటB
6 ¤మ 9Eదన పడచుTx`మ . 25
లమ లk"I క;మ , మర¶ మ లk నడవక;మ , శతpKవల; కJN "
ఝ È1ించుచుTx`రF, నల; క;ల భయమ తగ ల;చున`. 26 Tx జనమ,
ాడ ేయ 9ాడ హాతp
N %ా మ]I వచుdచుTx`డ. %T:పటC కటBC"
బ(fె చల;
6 నుమ ; ఏక క;మరF" గ#Sd దుఃüంచునటB
6 దుఃఖమ

సల;పమ రన దుఃఖమ సల;పమ . 27 వ Tx జనుల మర¶ మ ను
ె>Zి " ప#§fంచునటB
6 "ను` 9ా#SI వT:`చూచు9ా"%ాను 9ా#S" క;
లkహప తpంట%ాను TEను "య!ంA య Tx`ను.ఒ 28 9ారందరF బహÑ
ోKహÑల;, ం(ె %ాండK, 9ారF మట-C లkహమ వంట-9ారF, 9ారందరF
ెరFప9ారF. 29 >!JJN బహÑ%ా బ సల; టBC చున` %ా" అ%S`లk"I
Zీస¤ వచుdచున`; వరÍమ %ాTE కమ ేయ చు వెdను. దుషp
C ల;
క మ నక; #ారF. 30 PQ9ా 9ా#S" KZి9EZ2ను గనుక KZి9EయవలZిన
9:ం(fయ" 9ా#SI 1LరF 12టCబడను.
P#§4య 7
1 PQ9ా±దw నుం(f P#§4యక; పKతmన 9ాక; 2 వ PQ9ా
మంర x రమ న "ల;వ బ(f ఈ మట అచdటTE పKకట-ంపమ PQ9ాక;
నమ¯ారమ ేయ ట?r PÀ x రమ లలk బ(f పK9Ehంచు యx9ారల#ా,
PQ9ా మట Vను(f. 3 Z2ౖనమ లక¥పJయ ఇWా\Pల;±క
ేవడనగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ TEను ఈ సÍ లమ న
!మ 4ను "వZింపజ³య నటB
6 ] మర¶ మ లను ] I\యలను దw ును(f 4
ఈ సÍ లమ PQ9ా ఆలయమ , ఈ సÍ లమ PQ9ా ఆలయమ , ఈ
సÍ లమ PQ9ా ఆలయమ అ" ]రF ెపనుచుTx`#³; PÀ
¹సకరన మటల; ఆ¥xరమ ేZినక;(f. 5 ఆలగనక, ] మర¶ మ లను
] I\యలను ]రF యxరÍమ %ా చకపరచు", పKJ9ాడ తన రFగ
9ా"PQడల తపuక Txయమ జ#S%SంA. 6 పరేలను తం(fKల" 9ా#S"

Vధవ#ాండKను బµ¥ంపకయ ఈ bట "#wÌిరకN మ Aంంపకయ , ]క; ×డ
కల;గజ³య అనేవతలను అనుస#Sంపకయ నుం(fనPQడల 7 ఈ సÍ లమ న
తమక; "తమ %ా నుండట?r పర ాలమ న TEను ] 1ితరFలIAdన
ేశమ న !మ 4ను ాపరమ ంచు దును. 8 ఇ% అబదz పమటలను ]రF
నమ 4ను చుTx`రF. అV ]క; "పKãజనమ ల;. 9 ఇే!? ]రF
జjరbర I\యలను నరహతను ేయ చు 10 అబదz ¯ాmమ పల;క;చు
బయల;నక; ధూపమ 9Eయ చు ]#?రFగ" ేవతలను అనుస#SంచుచుTx`#³;
అPనను Tx Txమమ 12టCబ(fన PÀ మంరమ లk "I వAd Tx స"`¥"
"ల;చుచు VడదలTUంయ Tx`మ" ]రF ెపదురF; ఈ
¨ÁయI\యల"`య జ#S%Sంచుట³Tx ]రF VడదలTUంJ#S? 11 Txద"
xటబ(fన PÀ మం రమ ] దృÌిC I ొంగలగ హPQనx? ఆలkAంచు(f, TETE
PÀ సంగJ కను%tనుచుTx`ను. ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 పర మ న TEను
Tx Txమమ ">1ిన ÌిలkహÑనందున` Tx సÍ లమ నక; P Vxరణ
ేయ (f, ఇWా\PÚయ లsౖన Tx జనుల దుషC త మ ను బట-C TEను x"I ేZిన
ారమ చూడ(f; ఇే PQ9ా 9ాక;. 13 TEను ] మటల(fనను
12ందలకడ లA ] మటల(fనను ]రF Vనకయ , !మ 4ను 1ి>Aనను
]రF ఉతN ర!యకయ నుం(fన9ా#?r PÀ I\యల"`ట-" ేZిJ#S గనుక 14
TEను ÌిలkహÑనక; ేZినటB
6 ]క; ఆశ\య Tx Txమమ 12టCబ(fన PÀ
మంరమ నక;ను ]క;ను ] తండKలక;ను TE"Adన సÍ లమ నక;ను TEను
ఆల%³ ేయ దును. 15 ఎâాKPమ సంxనమగ ] సదరFలనంద#S"
TEను 9:ళ6%tట-C నటB
6 !మ 4ను Tx స"`¥నుం(f 9:ళ6%tటBCదును. 16 ాబట-C వ

ఈ జనమ రక; ాKరÍనేయక;మ , 9ా#Sరక; nఱÃ T:ౖనను ాKరÍనT:ౖనను
ేయక;మ , నను` బJమల;నక;మ , TEను  మట Vనను. 17
యxపటC ణమ లలkను PQరషలమ ధులలkను 9ారF ేయ చున`
6
I\యలను వ చూచుచుTx`వ గx. 18 Txక; Åపమ పట-C ంచునటB
ఆాశ#ాణÝ ేవతక; 1ిం(fవంటల; ేయవలsన"య , అన ేవతలక; ాTxరuణ
మ ల; యవలsన"య 1ిల6ల; కటMC ల; ఏరFచుTx`రF తండKల; అ%S` #ాజ
బ¿టC BచుTx`రF ZీN ల; 1ిం(f 1ిసుక;చుTx`రF. 19 Tx³ Åపమ పట-C ంచునంత%ా
9ారF x" ేయ చుTx`#ా? తమ³ అవమనమ కల;గ నంత%ా
ేయ చుTx`రF గx, Pే PQ9ా 9ాక;. 20 అందువలన పKభ వగ
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఈ సÍ లమ ]దను నరFల]దను
జంతpవల]దను లమ ల ెట6]దను భ!పంట ]దను Tx Åపమ ను
Tx ఉగ\తను క;మ4#Sంెదను, ఆరuశకమ ాక;ండ అ మండను. 21
Z2ౖనమ లక¥పJయ ఇWా\Pల; ేవడనగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ] దహన బల;లను ] బల;లను క>1ి మంసమ
భfంచు(f. 22 TEను ఐగ పN ేశమ లkనుం(f ] 1ితరFలను ర1ిuంAన
నమ న దహనబల;లనుగ#Sd%ా" బల;లనుగ#Sd%ా" TEను 9ా#S
ెపuలదు, అట-C 9ాట-"గ#Sd TEను ఏ ఆజ® య ఇయలదు, ఈ ఆజ® ను మతK¤
TEను 9ా"IAd J" 23 ఏదన%ాTx మటల; ]రF అం%§క#SంAనPQడల TEను
]క; ేవడT:ౖ య ందును ]రF Txక; జనులsౖ య ందురF; ]క; ³మమ
కల;గ నటB
6 TEను ]ాజj® 1ించుచున` మర¶ మంతట-యందు ]రF
నడచును(f. 24 అPే 9ారF VనకP#S, ెV±గ¶ క;ం(f#S, మ ందుక;

¯ాగక 9:నుకºయ చు తమ ఆలkచనలనుబట-C తమ దుషC హృదయాSనమ
ననుస#SంA నడచుచు వAd#S. 25 ] 1ితరFల; ఐగ పN ేశమ లkనుం(f
బయల;ే#S వAdన నమ nదల;" TEట-వరక; ]రF 9:నుకºయ చు
వAdన 9ా#³; TEను అనునమ 12ందలకడ లA పKవకN లsౖన Tx ZLవక;లనంద#S"
] ±దw క; పంపచు వAdJ". 26 9ారF Tx మట Vనకయ Tx`రF
ెV±గ¶ కయ Tx`రF తమ డను వంచక మనసుqను
కSనపరచునుచుTx`రF; 9ారF తమ 1ితరFలకంటM మ#S దుషp
C లsౖ#S. 27 వ ఈ
మటల"`య 9ా#S ె1ిuనను 9ారF  మటలం%§క#SంపరF, వ 9ా#S"
1ి>Aనను 9ారF క;తN ర !యరF 28 గనుక వ 9ా#S ఈలగ
ెపమ రF తమ ేవ(ైన PQ9ా మట Vన"9ారF, hmక;
లkబడTUల6"9ారF, ాబట-C నమ4కమ 9ా#Sలkనుం(f ¾ల%SPయ న`, అ
9ా#S T°ట నుండక;ండ ట-C 9Eయబ(fయ న`. 29 తనక; Åపమ ె1ిuంచు
తరమ 9ా#S" PQ9ా Vస#SèంA 9:ళ6%tటBCచుTx`డ; Zీãనూ  తల9:ండK
కలను కJN #Sంచునుమ , 9ాట-" ార9Eయ మ , ెట6 Bల" టCల]ద
పKలప9ాక తN pమ . 30 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డయx
9ారF Tx దృÌిC I ెడiI\యల; ేయ చుTx`రF, Tx Txమమ 12టCబ(fన
మంరమ అపVతKపడనటB
6 9ారF x"లk ¨Áయ వసు
N వలను
ఉంAయ Tx`రF. 31 TETxజj®1ించ" I\యను Txక; చ" I\యను 9ారF
ేZియ Tx`రF, అ%S`లk తమ క;మరFలను తమ క;మ#?Nలను ద¨©ంచుటక;
బ¿í ¨©T°`మ లkయలkనున` Ó2తpనందు బ>1ీఠమ లను
కటBC"య Tx`రF. 32 ాలమ స]1ించుచున`; అపడ అ Ó2తp

అ"PQనను బ¿í¨©T°`మ లkయ అ"PQనను అనబడక వధలkయ
అనబడను; ాJ12టC B టక; సÍ లమ లకవవరక; Ó2తpలk శవమ ల; ాJ
12టCబడను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 33 ఈ జనుల శవమ ల;
ఆాశప{లక;ను భజంతpవలక;ను ఆ}ర మగ ను, 9ాట-" >9Eయ 9ాడ
లకవను. 34 ఉల6స ధ "య ఆనందధ "య 12ం(f6 క;మరF" స రమ ను
12ం(f6 క;మ#?N స రమ ను యx పటC ణమ లలkను PQరషలమ
ధులలkను లక;ండేZ2దను; ఈ ేశమ తపuక ా(ైవను.
P#§4య 8
1 PQ9ా 9ాక;ఆ ాలమ న శతpKవల; యx#ాàల PQమ కలను
అ¥పతpల PQమ కలను యజక;ల PQమ కలను పKవకN ల PQమ కలను
PQరష లమ "9ాసుల PQమ కలను సమధుల లkనుం(f 9:ల;ప>I ¬Zి 2
9ారF 1LK!ంచుచు పంచుచు అనుస#Sంచుచు Vxరణేయ చు
నమస#Sంచుచు వAdన ఆ సూర చందK నmతKమ ల PQదుట 9ాట-" పరెదరF;
అV కcరdబడకయ ాJ12టCబడకయ భ!]ద 12ంట వలs ప(fయ ండను.
3 అపడ TEను >9EZిన సÍ లమ ల"`ట-లk !%S>య న` PÀ ెడi
వంశమ లk WÌింAన 9ారందరF yవమ నక; పKJ%ా మరణమ ను ÅరFదురF;
Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా 9ాక; ఇే. 4 మ#Sయ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ" 9ా#S ెపమ మనుషpల; ప(f J#S%S
లవక;ందు#ా? ¾ల%SPన తరF9ాత మనుషpల; J#S%S#ా#ా? 5
PQరషలమ పKజల; ఏల VWా సఘతక;లsౖ "తమ ోKహమ

ేయ చుTx`రF? 9ారF ¹సమ ను ఆశ\యమ ేZి" J#S%S #ామ" Pల
ెపచుTx`రF? 6 TEను ెV±%S¶ 9ా#S మటల; V"య Tx`ను, ప"Iమ>న
మటల; 9ా#ాడనుచుTx`రFTETE! ేZిJన" ె1ిuతన
ెడతనమ నుగ#Sd పWాdxNపపడ9ా(ొకడను లక PQను? య దz మ నక;
రబడ గ ఱÃ మ వలs పKJ 9ాడను తనIషCన మర¶ మ నక;
JరFగ చుTx`డ. 7 ఆాశమ ల?గ రF సంక;బ (f ంగPQనను తన ాలమ
T:రFగ ను, ెల6 గ వ య మంగలకJN 1ిటCయ ఓెరFక;ను xమ #ావలZిన
ాలమ ను ఎరFగ ను, అPే Tx పKజల; PQ9ా TxయV¥" ఎరFగరF. 8
¤మ జj®నులమ"య , PQ9ా ధర4WాసN మ మ±దw నున` ద"య
]#³ల అందురF? "జ¤ %ా" Wాసు
N ల కల6 కలమ అబదz మ %ా x"I అారÍమ
ేయ చున`. 9 జj®నుల; అవమనమ TUంన 9ా#?r#S, 9ారF Vస4యnం
Aక;న ప(fయ Tx`రF, 9ారF PQ9ా 9ాకమ ను "#ాక #SంAన9ారF,
9ా#SI ఏాట- జj®నమ కలదు? 10 గనుక 9ా#S ´µరలను అనుల కపu%Sంతpను,
9ా#S" జPంచు9ా#SI 9ా#S లమ లను అపu%Sంతpను. అల;uల! ఘనుల!
అందరFను ¹సమ ేZి ోచును9ారF; పKవకN ల! యజక;ల! అందరFను
వంచక;ల;. 11 సమ¥xనమ ల" సమయమ నసమ¥xనమ సమ¥xనమ
అ" 9ారF ెపచు, Tx జనుల %ాయమ ను 12ౖ12ౖన మతK¤ బµగ ేయ దురF.
12 xమ ¨Áయన I\యల; ేయ చున`ందున Zిగ¶ పడవలZి వెdను%ా"
9ా#³మతKమ ను Zిగ¶ పడరF; అవమనమ TUంJమ" 9ా#SI చTEలదు
గనుక ప(fవ9ా#Sలk 9ారF ప(fవదురF; TEను 9ా#S" Vమ#Sîంచుాలమ న
9ారF ¾ట-Kల6 ;దుర" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ 13 xKmెటC Bన ఫల మ ల;

లక;ండనటB
6 ను, అం¸రపెటC Bన అం¸రప పండ6 లక;ండనటB
6 ను, ఆక;ల;
9ా(fవనటB
6 ను TEను 9ా#S" బÐJN %ా ట-C 9Eయ చుTx`ను; 9ా#S]I వచుd
9ా#S" TETxలగ న పంపచుTx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 14 మన¤ల
కcరFdం(fయ Tx`మ ? మనమ గ బ(f ాKారమ ల;గల పటC ణమ లలk"I
దమ , అక డTE చAdదమ రం(f; PQ9ాP మనలను Txశనమ
ేయ చుTx`డ, ఆయనక; V#ధమ %ా మనమ ాపమ ేZినందున మన
ేవ(ైన PQ9ా మనక; Vషజలమ ను xK%SంచుచుTx`డ. 15 మనమ
సమ¥xనమ రక; క"12టC BనుచుTx`మ %ా" ¤ల!య #ాx PQను;
³మమ రక; క"12టC BచుTx`మ %ా" JP కల;గ చున` అ" ెపదురF.
16 xనునుం(f వచుd9ా#S గ ఱÃ మ ల బ సల; Vనబ(ెను, 9ా#S గ ఱÃ మ ల
సI>ంప ధ "ేత ేశమంతయ కం1ించుచున`, 9ారF వAd ేశ మ ను
అందులkనున` యవతp
N ను Txశనమ ేయ దురF, పటC ణమ ను అందులk
"వZించు9ా#S" Txశ నమ ేయ దురF. 17 TEను !డTxగ లను ]లk"I
పంప చుTx`ను, అV !మ 4ను కరచును, 9ాట-I మంతKమ లదు; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 18 Tx గ ం(ె Tx లkపల ¯మ4Zిల6 ;చున`, TEను ే"ేత
దుఃఖoపWాంJ TUందుదును? 19 PQ9ా Zీã నులk లకPQTx? ఆ
#ాà ఆలk లకPQTx? అ" బహÑ దూరేశమ నుం(f Tx పKజల
#దనశబw మ Vన బడచున`; 9ా#S Vగ\హమ ల ేతను అనన మయ
రపమ లేతను Tx³ల Åపమ ె1ిuంA#S? 20 Åత ాలమ గJంAయ న`,
%§\ష4ాలమ జ#S%SPQను, మనమ రmణTUందకP య Tx`మ అ"
ెపదురF. 21 Tx జనుల 9Eదననుబట-C TEను 9EదనపడచుTx`ను, 9ాక;ల

పడచుTx`ను, రభయమ నను` పట-C య న`. 22 %Sలదులk గ %S¶లమ
ఏ!య లx? అకడ ఏ 9:ౖదు డను ల(x? Tx జనులక; స సÍ త ఎందుక;
కల;గక వ చున`?
P#§4య 9
1 Tx జనులలk హతన9ా#S"గ#Sd TEను 9ా #ాతKమ క`రF VడచునటB
6
Tx తల జలమయమ %ాను Tx కను` క`ళ6 ఊట%ాను ఉండను %ాక. 2 Tx
జనులందరF వxరFల;ను ోKహÑల సమహమ T:ౖ య Tx`రF. అహ},
అరణమ లk బµట¯ారFల బస Txక; ొ#SIన ఎంత ¤ల;? TEను Tx జనులను
6
V(fA 9ా#S±దw నుం(f ¾ల%Sవదును. 3 Vండ6 ను ¾KI వంచునటB
అబదz మడట?r 9ారF తమ Txల;కను వంచు దురF; ేశమ లk తమక;న`
బలమ ను నమ4కమ %ా ఉప ãగపరచరF. నను` ఎరFగక ×డ9:ంట ×డ
ేయ చు పKవ#SNంచుచుTx`రF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 4 ]లk పKJ9ాడను
తన రFగ 9ా" Vషయ జjగ\తN%ా నుండవలsను; ఏ సదరF "T:ౖనను
నమ4క;(f, "జమ %ా పKJ సదరFడను తంతK%tటC P తన సదరF"
ంపమ ంచును; పKJ రFగ 9ాడను ం(ెమ ల; ెపట?r
JరFగ లడచుTx`డ. 5 సతమ పల;కక పKJ9ాడను తన రFగ 9ా""
వంAంచును, అబదz మ లడట తమ Txల;కలక; అ´µసమ ేZియ Tx`రF,
ఎదుట-9ా" తపల; పటC వలsన" పKయసపడదురF. 6  "9ాససÍ లమ
ాపటమ మధTE య న`, 9ారF కపటBలsౖ నను` ె>ZినTUల6క;Tx`రF;
ఇే PQ9ా 9ాక;. 7 ావన Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ

Z2లVచుdచుTx`డఆలIంపమ , 9ా#S" కమ ేయ నటB
6 %ా TEను 9ా#S"
కర%SంచుచుTx`ను, Tx జను లనుబట-C TEను మ#³! ేయ దును? 8 9ా#S
Txల;క ఘతpక బµణమ , అ ాపటమ పల;క;చున`; ఒకడ మనసుqలk
వంచTxాKయమ ంచు", T°ట తన రFగ 9ా" సమ¥xనమ %ా
మటలడను. 9 TEను ఈ సంగతpలను ె>Zి" 9ా#S" hfంపకదుTx? ఇట-C
జనులక; TEను పKJదండన ేయక;ందుTx? ఇే PQ9ా 9ాక;. 10
పర తమ ల Vషయ #దనమ ను అంగలరFuను ేయ దును;
అరణమ లk" ¤తసÍ లమ లనుబట-C Vల పమ ేయ దును; అV ా(xPQను.
సంxరమ ేయ 9ా(ెవడను లడ, పవల అరFపల; Vనబడవ, ఆాశ
ప{ల;ను జంతpవల;ను ా#SP య న`V, అV ¾ల%SP య న`V. 11
PQరషలమ ను ాడ బËల;%ాను నకలక; bటB%ాను TEను ేయ
చుTx`ను, యxపటC ణమ లను "9ాZిల" ాడ సÍ లమ %ా ేయ చుTx`ను.
12 ఈ సంగJ" గ\¨©ంపగల జj®" PQవడ? x"" 9ాడ ె>యజ³య నటB
6
PQ9ా T°ట- మట ఎవ"I వెdను?ఎవడను సంచ#Sంపక;ండ ఆ ేశమ
ఎ(x#Sవలs ఏల ా>P ా(xPQను? 13 అందుక; PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ9ారF Tx మట Vనకయ x" ననుస#Sంపకయ , TEను
9ా#SI "య!ంAన Tx ధర4WాసN మ ను Vస#SèంA 14 తమ
హృదయమరతపన జ#S%Sంచుట?r తమ 1ితరFల; తమక; TE#SuనటB
6
బయల; ేవతలను అనుస#SంచుచుTx`రF గనుకTE 9ా#S ేశమ ా(ైPQను.
15 Z2ౖనమ లక¥ పJయ ఇWా\Pల; ేవడనగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ TEను ఈ పKజలక; ేదుకcరల; J"1ింతpను, Vషజలమ

xK%Sంతpను. 16 xనను తమ 1ితరFలsౖనను ఎరFగ" జనమ లలk"I 9ా#S"
ెదర%tటBC దును, 9ా#S" "ర4లమ ేయ వరక; 9ా#S 9:ంబ(f ఖడ¶ మ ను
పంపదును. 17 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd
చుTx`డఆలkAంప(f, #దనమ ేయ ZీN లను కను%tను(f 9ా#S"
1ిల;వనంప(f, ె>Vగల ZీN లను కను%tను(f 9ా#S" 1ిల;వనంప(f. 18 మన
కను`ల; క`ళØ
6 VడచునటB
6 %ాను మన కను#?పuలనుం(f ళØ
6
ఒల;క;నటB
6 %ాను 9ారF త రప(f మనక; #దనధ " ేయవలsను. 19 మనమ
వలసబ¢J¤ Zిగ¶ TUంJ¤, 9ారF మన "9ాసమ లను పడ%tటC %ా మనమ
ేశమ VడవవలZివెdTE అ" Zీãనులk #దనధ " Vనబడ చున`. 20
ZీN ల#ా, PQ9ా మట Vను(f]రF ెV±%S¶ ఆయన T°ట-మట
ఆలIంచు(f, ] క;మ#?N లక; #దనమ ేయTEరFu(f, ఒక#SకరF అంగలరFu
Vద TEరFu(f. 21 ధులలk పZి1ిల6ల; లక;ండను, #ాజ మర¶ మ లలk ¸°వనుల;
లక;ండను, 9ా#S" Txశనమ ేయ ట?r మరణమ మన Iట-×లను
ఎక;చున`, మన నగరFలలk పK9Ehంచుచున`. 22 PQ9ా 9ాక;
ఇేమట ెపమ ేల]ద 12ంటపడనటB
6 పంట Åయ 9ా" 9:నుక
1ి(fIళ6 Ø పడనటB
6 ఎవడను సమకcరd క;ండ మనుషpల శవమ ల; పడను,
9ాట-" కcరFd9ా (ెవడను లకవను. 23 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డజj®" తన జj®నమ నుబట-C య &రFడ తన
W)రమ నుబట-C య అJశPంపకcడదు, ఐశ రవంతpడ తన
ఐశ రమ నుబట-C అJశPంపకcడదు. 24 అJశ Pంచు9ాడ ే""బట-C
అJశPంపవలsనన%ా, భ!]ద కృపచూపచు J Txయమ ల;

జ#S%Sంచుచునున` PQ9ాను TETEయ" గ\¨©ంA నను` ప#Sలన%ా
ె>Zినుటనుబట-C P అJ శPంపవలsను; అట-C 9ాట-లk TETxనంంచు9ాడన"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 25 అనజనులందరFను సున`Jంద"9ారF
గనుక, ఇWా\PÚయ లందరF హృదయ సంబంధన సున`JTUంన9ారFారF
గనుక, #ాబ¢వనమ లలk సున`Jంయ సున`Jల" 9ా#S వలsనుండ 26
ఐగ 1ీN య లను యx9ా#S" ఎో]య లను అ¹4య లను
¹యáయ లను గడi ప పKక లను కJN #Sంచును అరణ "9ాసులsౖన
9ా#Sనంద#S" TEను hfంెదను, ఇే PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 10
1 ఇWా\Pల; వంశసుÍల#ా, PQ9ా !మ 4ను గ#Sd Z2లVAdన మట
Vను(f. 2 PQ9ా Z2లVచుd చున`ేమన%ా అనజనమ ల ఆxరమ ల
నభZింప క;(f, ఆాశమందు అగపడ Aహ`మ లక; జనమ ల; భయపడను,
అPే ]రF 9ాట-I భయపడక;(f. 3 జన మ ల ఆxరమ ల; వరÍమ ల;,
అడVలk TUకడ ెటC B నరక;నటB
6 అ నరకబడను, అ ప"9ాడ %tడi >
ేZినప". 4 9:ం(f బం%ారమ లేత ప"9ారF x"" అలంక#SంతpరF, అ
కదలక య ండనటB
6 ¤క;ల; 12ట-C సుెN ల ëగ%tట-C x" "ల;పదురF. 5 అV
xట-ెటC B వలs Jన`%ా ఉన`V, అV పల;కవ నడవTEరవ గనుక 9ాట-"
¹యవలZివెdను; 9ాట-I భయపడక;(f అV }"ేయ TEరవ
¤ల;ేయ ట 9ాట-వలనాదు. 6 PQ9ా, "ను` >న9ా(ెవడను లడ,
వ మ} త4~మ గల9ాడవ,  W)రమ నుబట-C  Txమమ ఘన

నxPQను. 7 జనమ లక; #ాజj, క; భయపడ" 9ా(ెవడ? జనమ ల
జj®నులంద#Sలkను 9ా#S #ాజమ ల"`ట-లkను వంట-9ా(ెవడను లడ గనుక
నరFల; క; భయపడట అనుగ ణమ . 8 జనుల; ³వలమ ప ాKయ ల;,
అV9Eక;ల;; బÐమ4ల పజవలన వచుd జj®నమ వరÍ మ . 9 త#§ªషpనుం(f
#³క;ల;%ా ¯ాగ%tటC బ(fన 9:ం(fయ ఉాàనుం(f బం%ారమ ను ెతN pరF, అ
ప" 9ా" ప"Pగx; తయ 9ాడ x" ేZ2ను, ల ధూమÖవరÞ మ ల;గల
వసN మ ల; 9ాట-క;న`V, అవ"`య TEరuరFలగ ప"9ా#S ప"P. 10
PQ9ాP "జన ేవడ, ఆయTE yవమ గల ేవడ, సxాలమ
ఆయTE #ాà, ఆయన ఉగ\తక; భ! కం1ించును, జనమ ల; ఆయన
Åపమ ను స¨©ంపలవ. 11 ]రF 9ా#S ఈలగ ెపuవలsనుఆాశమ ను
భ!" సృÌిC ంప" PÀ ేవతల; భ!]ద నుండ క;ండను ఆాశమ I\ంద
ఉండక;ండను నhంచును. 12 ఆయన తన బలమ ేత భ!" సృÌిC ంెను, తన
జj®నమ ేత పKపంచమ ను ¯ాÍ1ింెను, తన పKజ®ేత ఆాశమ ను
VWాలపరెను. 13 ఆయన ఆజ® "య%ా జల#ాసుల; ఆాశమండలమ లk
పటBCను, భమంత ´µగమ లలkనుం(f ఆయన ఆV#S ఎక జ³య ను, వరª మ
కల;గ నటB
6 %ా ఆయన రFపల; పట-C ంచును, తన ధTx %ారమ లలkనుం(f
%ా>" #ాVంచును. 14 ె>Vల" పKJ మనుషpడ పాKయ డ, తయ
పKJ9ాడను xను ేZిన Vగ\హమ ను బట-C అవమనమ TUందు చుTx`డ;
అతడ తZిన మయరపమ , అందులk ాKణ¤!య లదు. 15 అV
ఆశను ెడ%tటBC మయారమ ల;, Vమరîాలమ లk అV నhంA వను,
16 యÅబ నక; ¯ా సÍ ~మగ 9ాడ 9ాట-వంట- 9ాడ ాడ; ఆయన

సమసN మ ను "#S4ంచు9ాడ, ఇWా\ Pల; ఆయనక; ¯ా సÍ ~మ %ానున`
%తKమ ; Z2ౖన మ లక¥పJయగ PQ9ాయ" ఆయనక; 1LరF. 17 "9ాZి,
మ టC (f9Eయబడచున` ేశమ V(fA 9:ళ6 Ø ట?r  ¯ామ%S\" కcరFdనుమ .
18 PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డTEను ఈ 9Eళను ఈ ేశ "9ాసులను
Vస#S9Eయ చుTx`ను, 9ారF పటC బడవలsన" 9ా#S" మ టC (f
9EPంచుచుTx`ను. 19 కటకటµ, TEను %ాయప(fJ", Tx ెబË TU1ిu
12టC Bచున`, అPే ఈ ెబË Txక; త%Sనే యను" TEను x" స¨©ంచు
దును. 20 Tx గ (xరమ A"%SPQను, Tx xKళ6 "`య ె%SPQను, Tx
1ిల6ల; Tx±దw నుం(f ¾ల%SP య Tx`రF, 9ారF లకP#S, ఇక]దట
Tx గ (xర మ ను 9Eయ ట?rనను Tx ెరల T:తN pట?rనను ఎవడను లడ. 21
ాపరFల; పాKయ లsౖ PQ9ా±దw VxరణేయరF గనుక 9ా#³
వ#Szల6కయ Tx`రF, 9ా#S మందల"`య ెద#Sవచున`V. 22 ఆలIంచు(f,
ధ " పటBCచున`, x" #ాక ధ " Vనబడచున`, యx పటC ణమ లను
ా(ైన సÍ లమ %ా ేయ టక;ను, నకలక; bటB%ా ేయ టక;ను
ఉతN రేశమ నుం(f వచుdచున` %tపu అల6 #S ధ " Vనబడచున`. 23
PQ9ా, తమ మర¶ మ TEరuరచునుట నరFలవశమ లk లద"య ,
మనుషpల; తమ పKవరN నయందు సTx4ర¶ మ న పKవ#SNంచుట 9ా#S వశమ లk
లద"య TET:రFగ దును. 24 PQ9ా, వ నను` బÐJN %ా
త%S¶ంపక;ండనటB
6  Åపమ నుబట-C నను` hfంపక  TxయV¥" బట-C నను`
hfంపమ . 25 "T:`రFగ" అనజనుల]దను  Txమమ నుబట-C ాK#SÍం ప"
వంశమ ల]దను  ఉగ\తను క;మ4#Sంచుమ ; 9ారF యÅబ ను

!ం%S9Eయ చుTx`రF, "ర4లమ ేయ వలsన" 9ారF అత"
!ం%S9Eయ చుTx`రF, 9ా" "9ాస మ ను ాడేయ చుTx`రF.
P#§4య 11
1 PQ9ా±దw నుం(f P#§4యక; పKతmన 9ాక; 2 ]రF ఈ
"బంధన9ాకమ లను Vను(f; యx మనుషpలను PQరషలమ
"9ాసులను లగ న మటల(f ె>యజ³యవలsను 3 ఇWా\Pల;
ేవ(ైన PQ9ా Z2లVAdనేమన%ాఈ "బంధన 9ాకమ లను VనTUల6
"9ాడ Wాపగ\సN ుడగ ను. 4 ఐగ పNేశమ లkనుం(f, ఆ Pనుప >!లkనుం(f
TEను ] 1ితరFలను ర1ిuంAన నమ న TEను ఈ ఆజ® ఇAd J"TEడన`టBC%ా
ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచు ేశమ ను ] 1ితరFలIెdదన" 9ా#S TEను ేZిన
పKమణమ ను TEను T:ర9EరFdనటB
6 , ]రF Tx 9ాకమ V" TEను ]
ాజj®1ించు Vధుల"`ట-"బట-C PÀ "బంధన 9ాకమ ల ననుస#SంAనPQడల
]రF Txక; జనులsౖయ ందురF TEను ]క; ేవడT:ౖయ ందును. 5
అందుక;PQ9ా, ఆ పKారమ జరFగ ను %ాక" TEనంట-". 6 PQ9ా
Tx Z2లVAdనేమన%ావ యxపటC ణమ లలkను PQరషలమ
ధులలkను ఈ మటల"`ట-" పKకట-ంపమ ]రF ఈ "బంధన 9ాకమ లను
V" 9ాట- ననుస#SంA నడచును(f. 7 ఐగ పNలkనుం(f ] 1ితరFలను
ర1ిuంAన నమ nదల; " TEట-వరక; TEను గట-C %ాను ఖం(fతమ %ాను
ెపచు వAdJ"; Tx మట Vను(f అ" 12ందలకడ లA ెపచు వAdJ" 8
అPనను 9ారF తమ దుషC హృదయమ లk పటBC మరతపన నడచుచు

VనకP#S; ెV ±%S¶న9ారF ాకP#S, 9ారF అనుస#Sంపవలsన" TEను
9ా#S ాజj®1ింAన PÀ "బంధన మటల"`ట-ననుస #SంA నడవలదు గనుక
TEను ఆ "బంధనలk" 9ాట- న"`ట-" 9ా#S]I ర1ిuంచుచుTx`ను. 9
మ#Sయ PQ9ా Tx ఈలగ Z2లVెdనుయx9ా#Sలkను
PQరషలమ "9ాసులలkను క;టK జరFగ నటB
6 %ా కనబడచున`. 10 ఏదన%ా
9ారF Tx మటల; VనTUల6కPన తమ 1ితరFల ోషచరలను జరFప
J#S%Sయ Tx`రF; మ#Sయ 9ారF అనేవతలను పంచుట?r 9ాట-"
అనుస#Sంచుచు, 9ా#S 1ితరFల TEను ేZిన "బంధనను ఇWా\Pల;
వంశసుÍల;ను యxవంశసుÍల;ను భంగమ ేZియ Tx`రF. 11 ాబట-C
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డxమ త1ిuంచునజjల" ×డ
9ా#S]I ర1ిuంపబ¢వ చుTx`ను, 9ారF Txక; nఱÃ 12ట-Cనను TEను 9ా#S
nఱÃ ను Vనక;ందును. 12 యxపటC ణసుÍల;ను PQరష లమ "9ాసుల;ను
P xమ ధూారuణమ ేయ ేవతలక; nఱÃ 12టMCదరF %ా" 9ా#S
ఆపxలమ లk అV 9ా#S" ఏమతKమ ను రfంపజjలవ. 13 యx, 
పటC ణమ ల లsకపన క; ేవతల;న`V గx? PQరషలమ "9ాసుల#ా,
బయల; ేవతక; ధూపమ 9Eయవలsన" ] ధుల లsకపన లజjèకరన
x"1Lరట బ>1ీఠమ లను ¯ాÍ1ింAJ#S. 14 ావన వ ఈ పKజల"!తN మ
ాKరÍనేయక;మ ; 9ా#S "!తN మ nఱÃ 12టCక;మ ాKరÍనేయక;మ , 9ారF
తమ ×డను బట-C Txక; nఱÃ 12టC Bనపడ TEను Vనను. 15 దు#ా ~ారమ
జ#S%SంAన Tx 1ిKయ #ా>I Tx మంరమ  "!తN ¤!? nÖక;బళ6 ేతను
పKJÌి¡ త మంసమ Jనుటేతను క; #ావలZిన ×డ వ %tటBC ందు9ా?

ఆల%?rే వ ఉతq¨©ంచుదువ. 16 అ చక" ఫలమ గల పచd" ఒÚవ
ెటC" PQ9ా క; 1LరF 12టMCను; %tపu తpాను ధ " x"]ద
మంట12టC%ా x" మ4ల; V#S%Sవచున`V. 17 ఇWా\ Pల; వంశసుÍల;ను
యx వంశసుÍల;ను బయల;నక; ధూారuణమ ేZి Txక; Åపమ
పట-C ంచుటేత తమంతట x¤ ేZిన ెడతనమ నుబట-C !మ 4ను Txట-న
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ]క; ×డేయ "రÞPంచు"
య Tx`డ. 18 x"" PQ9ా Txక; ె>యజ³య%ా TEను గ\¨©ంAJ";
ఆయన3 9ా#S I\యలను Txక; కనుపర ెను. 19 అPే TEను వధక;
ేబడచుండ ¯ాధు9:ౖన %tఱÃ 1ిల6వలs ఉంట-";మనమ ెటC Bను x" ఫలమ ను
నhంపజ³య దమ రం(f, 9ా" 1LరF ఇకను జj®పకమ ేయబడకవనటB
6
బKదుక;9ా#Sలk నుండక;ండ 9ా" "ర4లమ ేయ దమ రండ" 9ారF Tx]ద
ేZిన దు#ాలkచనలను TET:రFగకయ ంట-". 20 J"బట-C ¬రFu ¬రFdచు
జj®TEంKయమ లను, హృదయమ ను Wó¥ంచు 9ాడ Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ాP. PQ9ా, Tx 9ాజ?´µరమ ను ]దTE 9Eయ చుTx`ను;
9ా#SI వ ేయ పKJ దండనను నను` చూడ"మ 4. 21 ావన వ మేత
xవక;ండనటB
6 PQ9ా Txమమ న పKవAంపకcడద" ెప అTxతp
9ా#S"గ#Sd PQ9ా ఇట6 " Z2లVచుdచుTx`డ 22 Z2ౖనమ ల
క¥పJయగ PQ9ా 9ా#S"గ#Sd Z2లVచుdనే మన%ాTEను 9ా#S"
hfంపబ¢వచుTx`ను, 9ా#S ¸°వనుల; ఖడ¶ మ ేత చంపబ(ెదరF, 9ా#S
క;మరFల;ను కcమ#?Nల;ను Ôమమ వలన చెdదరF; 23 9ా#SI Wష
¤!య లకవను, TEను 9ా#S" ద#Sîంచు సంవతqర మ న అTxతp

×డను 9ా#S]I ర1ిuంతpను.
P#§4య 12
1 PQ9ా, TEను  9ాంచునపడ వ Jమంతpడవ%ా
కనబడదువ; అPనను Txయమ V¥ంచుటనుగ#Sd TEను 
మటలడదును; దుషp
C ల; తమ మర¶ మ లలk వ#Szల6TEల? మ}
VWా సఘతక;ల; సుüంపTEల? 2 వ 9ా#S" TxటBచుTx`వ, 9ారF 9EరF
తను`చుTx`రF, 9ారF ఎ%S ఫలమ ల "చుd చుTx`రF; 9ా#S T°ట-I వ
స]పమ %ా ఉTx`వ %ా" 9ా#S అంత#SంKయమ లక; దూరమ %ా ఉTx`వ. 3
PQ9ా, వ నT:`#S%Sయ Tx`వ; నను` చూచు చుTx`వ; Tx
హృదయమ  పట6 ఎటB
6 న` వ Wó¥ంచుచుTx`వ; వధక; ఏరu(fన
%tఱÃ లనువలs 9ా#S" హతమ ేయ మ , వధనమ నక; 9ా#S" పKJÌి¡ ంచుమ .
4 భ! PQTx`ళØ
6 దుఃüంపవలsను? ేశమంతట-లk" గ(fi ఎTx`ళØ
6
ఎం(fవలsను? అతడ మన అంతమ చూడడ" దుషp
C ల; ెపనుచుండ%ా
ేశమ లk "వZించు9ా#S ెడతనమ వలన జంతpవల;ను ప{ల;ను
సమZివ చున`V. 5 వ ాదxరFల పరF%?తN%ా 9ారF "ను`
అలయ%tట-C #S గx? వ #ðతpల ఏలగ #ాడదువ? T:మ4గల
సÍ లమ న వ ³మమ %ా ఉTx`వగx? ±#ాwను పK9ాహమ %ా
వచుdనపడ 9E! ేయ దువ? 6  సదరFల; స¨©తమ  తం(fK
ఇంట-9ారF స¨©తమ క; ోKహమ ేయ చుTx`రF;  9:ంబ(f
%³>ేయ దురF, 9ారF  దయ%ా మటలడచున`ను వ 9ా#S"

నమ4కcడదు. 7 Tx మంరమ ను TEను V(fAయ Tx`ను, Tx ¯ా సÍ ~ మ ను
Vస#SèంAయ Tx`ను; Tx ాKణ1ిKయ #ా>" ఆ శతpKవలేJI
అపu%SంAయ Tx`ను. 8 Tx ¯ా సÍ ~మ Txక; అడVలk"
Zింహమ వంట-xPQను; ఆ Tx]ద గ#Sèంచుచున` గనుక TEను ఆక;
V#¥T:ౖJ". 9 Tx ¯ా సÍ ~మ Txక; డల డల కc
\ రపf ఆPQTx?
కc
\ రప{ల; x"చుటBC కcడ చున`9ా? రం(f అడVజంతpవల"`ట-" గ
ేయ (f; !ం%S9Eయ ట?r అV #ావలsను. 10 ాపరFలTEక;ల; Tx xKmటలను
ె#S1ి9EZియ Tx`రF, Tx ¯తp
N ను ¾KI9EZియ Tx`రF; TxIషCన లమ ను
ాడ%ాను ఎ(x#S%ాను ేZియ Tx`రF. 11 9ారF x" ాడ ేయ%ా అ ా(ై
నను` చూA దుఃüంచుచున`; x"గ#Sd AంJంచు9ా(ొకడను లడ గనుక
ేశమంతయ ా(xPQను. 12 ాడేయ 9ారF అరణ మంద> ెట6 Bల"
టCల"`ట-]I వచుdచుTx`రF; ేశమ ±క PÀ ననుం(f ఆ నవరక;
PQ9ా ఖడ¶ మ JరFగ చు హతమ ేయ చున`; శ#§రFలక; ³మ
¤!య లదు. 13 జనుల; %ధుమల; చ>6 మ ండ6 పంట Åయ దురF; 9ారF
అలసట పడచుTx`రF %ా" పKãజనమ లకPQను; PQ9ా
Åా%S`వలన Åతక; పంటలక ]రF Zిగ¶ పడదురF. 14 TEను Txజనులsౖన
ఇWా\Pల;నక; ¯ా ¥ºనపరAన ¯ా సÍ ~మ Txక\!ంచును దుషp
C లగ Tx
రFగ 9ా#S"గ#Sd PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డTEను 9ా#S
ేశమ లkనుం(f 9ా#S" 12ల6%Sంతpను; మ#Sయ 9ా#S మధనుం(f యx9ా#S"
12ల6%Sంతpను. 15 9ా#S" 12ల6%SంAన తరF9ాత TEను మరల 9ా#SPQడల జj>పడ
దును; ఒక" తన ¯ా సÍ ~మ నక;ను ఒక" తన ేశమ నక;ను 9ా#S"

ర1ిuంతpను. 16 బయల;డ" పKమ ణమ ేయ ట 9ారF Tx పKజలక;
TE#SuనటB
6 %ా PQ9ా yవమ డ" Tx Txమమ నుబట-C పKమణమ
ేయ ట?r xమ Tx పKజలమర¶ మ లను జjగ\తN%ా TEరFd"న PQడల 9ారF
Tx పKజలమధ వ#Szల6 ;దురF. 17 అPే 9ారF Tx మట VనTUల6" PQడల TEను
ఆ జనమ ను 9EరF 12ల6%SంA బÐJN %ా Txశనమ ేతpను; ఇే PQ9ా
9ాక;.
P#§4య 13
1 PQ9ా Tx ఈలగ Z2లVెdనువ 9:È6 అVZ2Txర న(fకటBC " 
నడమ న x"" కటBC నుమ , ళ6 లk x" 9Eయక;మ . 2 ావన
PQ9ా మటపన TEను న(fకటBC ఒకట- " నడమ న కటBCంట-". 3
#?ండవ మరF PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm 4 వ " నడమ న
కటBC"న న(f కటBCను ¬Zి", లA యఫKట«సుTUదwక; P అకడ నున`
బండáటలk x"" xA12టC Bమన%ా 5 PQ9ా Txాజj®1ింAనటB
6 TEను
P యఫKట«సుTUదw x" xA12ట-CJ". 6 అTEక నమ లsౖన తరF9ాత
PQ9ావ లA యఫKట«సుTUదwక; P, TEను అకడ xA 12టC Bమ"
ాజj®1ింAన న(fకటBCను అకడనుం(f ¬Zి నుమ" Tx ెపu%ా 7 TEను
యఫKట«సుTUదwక; P తKV ఆ న(fకటBCను xA 12ట-Cనbటనుం(f x" ¬Zి
ంట-"; TEను x"" చూడ%ా ఆ న(fకటBC ె(fP య ం(ెను; అ ే"I"
ప"I#ా"xPQను. 8 ా%ా PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2ల
Vెdను 9 PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డ ఈ Vధమ %ాTE

యx9ా#S గర మ ను PQరష లమ "9ాసుల మ} గర మ ను TEను
భంగపరచుదును. 10 అనేవతలను పంచుచు 9ాట-I నమ¯ారమ
ేయ దుమ" 9ాట-ననుస#Sంచుచు, Tx మటల; Vన TUల6క తమ
హృదయాSనమ పన నడచును ఈ పKజల; ే"I" ప"I#ా" PÀ
న(fకటBCవలs అగ దురF. 11 Txక; ×#N S ¯NతK మ¨©మల; కల;గ ట?r 9ారF Txక;
జనమ %ా ఉండనటB
6 TEను ఇWా\Pల; వంశసుÍల నంద#S" యx
వంశసుÍలనంద#S", న(fకటBC నరF" నడమ క; అంట-య న`#§J%ా నను`
అంట-య ండజ³ZిJ" %ా" 9ారF Tx మటల; VనకP య Tx`ర"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 12 ాబట-C వ 9ా#S ెపuవలZిన మట
ఏదన%ా, ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డపKJ
Zిెwయ xKÔరసమ  "ంపబడనుపKJ Zిెwయ xKÔ రసమ 
"ంపబడన" మక; ె>యx అ" 9ారF  అ"న PQడల 13 వ 9ా#S
ఈ మట ెపమ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఈ ేశ"9ాసుల నంద#S",
xదు Zిం}సనమ ]ద కcరFdండ #ాàల TE! యజక;లTE!
పKవకN లTE! PQరషలమ "9ా సులనంద#S" TEను మతp
N ల;%ా
ేయబ¢వచుTx`ను. 14 అపడ TEను తండKలను క;మరFలను అంద#S" ఏక
మ %ా ఒక"]ద ఒక" పడోKయ దున" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ;
9ా#S" కరFణÝంపను hfంపక ను; 9ా#SPQడల జj>పడక TEను 9ా#S" నhంప
జ³Z2దను. 15 ెV ±%S¶ Vను(f; PQ9ా ఆజ® ఇచుdచుTx`డ, గర పడక;(f.
16 ఆయన *కట- కమ4జ³యక మ ను1L, ] ాళØ
6 *కట- ండలక; తగ లకమ
ను1L, 9:ల;గ రక; ]రF క"12టC Bచుండ%ా ఆయన x" %ా xంధారమ %ా

ేయకమ ను1L, ] ేవ (ైన PQ9ా మ¨©మ గల9ాడ" ఆయనను
"యడ(f. 17 అPనను ]రF ఆ మట VనTUల6" PQడల ]
గర మ నుబట-C TEను xటBన ఏడdదును; PQ9ామంద ెరపటC బ(f
నందున Tx TEతKమ బహÑ%ా వలయ చు క`రF Vడచుచు నుండను. 18
#ాàను త>6 PQన #ాణÝ" చూA ఇట6 నుమ ] h#భషణమ ల;ను
తల]దనున` ] సుందరI#§టమ ను ప(fPQను; క;\ం%S కcరFdండ(f. 19
దfణేశ పటC ణమ ల; మయబ(fయ న`V; 9ాట-" ెరFవగల9ా(ెవడను
లడ; యx9ారందరF ెరపటC బ(f#S; ఏ!య లక;ండ సమసN మ
"బ(ెను. 20 కను`లsJN ఉతN రమ నుం(f వచుdచున`9ా#S" చూడ(f;
Iయబ(fన మంద  ¯êందరన మంద ఎకడ నున`? 21 వ క;
ZL`¨©తpల;%ా ేZి"న9ా#S" ఆయన ]ద అ¥పతpల;%ా "య
!ంచునపడ 9E! ె12uదవ? పKసVంచు ZీN  9Eదనవంట- 9Eదన "ను`
పటBCను గx? 22 వఇV Tx ³ల సంభVంెన"  మన సుqలk
అను"నPQడల వ ేZిన V¯ాNరన ోష మ లనుబట-C  బటC ెంగ ల;
¾ల%SPQను,  మ(fల; Zిగ¶ TUంెను. 23 కcషpేశసుzడ తన
చర4మ ను మరFd నగల(x? AరFతప> తన మచdలను మరFdనగలx?
మరFdనగ>%SనPQడల ×డేయ టక; అల9ాటBప(fన ]రFను ¤ల;ేయ
వల6 పడను. 24 ాబట-C అడV%ా>I టBC ఎగ రFనటB
6 TEను 9ా#S"
ెదర%tటMC దను. 25 వ అబదz మ ను నమ 4నుచు నను` మరAJV గనుక
ఇ క; వంతp, Txేత క; లవబ(fన ´µగమ" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 26 ాబట-C  అవమనమ కనబడ నటB
6 TEను  బటC ల

ెంగ లను  మ ఖమ ]I ఎతp
N చుTx`ను. 27  వxరమ ను 
సI>ంపను  జjర ారమ లను ామతpరతను TET:రFగ దును; లమ లలk
నున` టCల]ద  ¨Áయ I\యల; Txక; కనబడ చున`V; PQరషలమ,
క; శ\మ, "ను` వ పVతK పరచు నTUల6వ; ఇక T:ంత ాలమ ఈలగ
జరFగ ను?
P#§4య 14
1 కరవాలమ న జ#S%Sనx"గ#Sd P#§4యక; పKతm న PQ9ా
9ాక;. 2 యx దుఃüంచు చున`, x" గ మ4మ ల; అంగలరFdచున`V,
జనుల; Vxరగ\సN ులsౖ TEలక; వంగ దురF, PQరషలమ ేయ అంగలరFu
12ౖ?క;చున`. 3 9ా#Sలk పK¥xనుల; áద 9ా#S" ళ6 క; పంపచుTx`రF, 9ారF
ెరFవల±దw క; #ా%ా ళØ
6 ొరFక;టలదు, వట-C క;ండల; ¬Zి" 9ారF మరల
వచుdచుTx`రF, Zిగ¶ ను అవమనమ TUంన9ా#?r తమ తలల;
కపనుచుTx`రF. 4 ేశమ లk వరªమ క;రFవక Pనందున TEల
*>య న` గనుక ZLదమ ేయ 9ారF Zిగ¶ ప(f తలల; కపనుచుTx`రF.
5 లళ6 Ø లమ లk ఈ" గ(fi లనందున 1ిల6లను V(fA12టC B చున`V. 6 అడV
%ా(fదల;ను ెట6 Bల" టCల]ద "ల;వబ(f నకలవలs %ా> 1ీల;dచున`V,
¤త ఏ!య లనందున 9ాట- కను`ల; öణÝంచు చున`V. 7 PQ9ా, మ
JరFగ బµటBల; అTEకమ ల;, క; V#ధమ %ా ¤మ ాపమ ేZిJVు; మ
ోషమ ల; మ ]ద ోా#పణ ేయ చున`V;  Txమమ ను బట-C 9E
ారమ జ#S%Sంచుమ . 8 ఇWా\Pల;నక; ఆశ\య (x, కషC ాలమ న 9ా#SI

రmక;(x, మ ేశమ లk  9Eల పరేhవలsనుTx`వ? ఏల #ాJK9Eళను
బసేయ టక; గ (xరమ 9Eయ పKయణసుÍ"వలs ఉTx`వ; 9
భKమZియ న`9ా"వలsను రfంపల" &రF" వలsను 9Eల ఉTx`వ?
PQ9ా, వ మమధ నుTx`9E; ¤మ  1LరF12టCబ(fన9ారమ ;
మమ 4ను ెP Vడవక;మ . 10 PQ9ా ఈ జనుల ఈ మట
Z2లVచుd చుTx`డఈ జనుల; తమ ాళ6 క; అడi మ లక;ండ JరFగ లడటక;
ఇచûగల9ారF గనుక PQ9ా 9ా#S" అం%§క#Sంపడ; ఇపడ ఆయన 9ా#S
అక\మమ ను జj®ప కమ ేZినును; 9ా#S ాపమ లనుబట-C 9ా#S" hfంచును.
11 మ#Sయ PQ9ా Tx ఇట6 T:ను9ా#SI ¤ల; కల;గ నటB
6 ఈ పKజల
"!తN మ ాKరÍన ేయక;మ . 12 9ారF ఉప9ాస మ న`పడ TEను 9ా#S
nఱÃ ను Vనను; 9ారF దహనబ>PQనను T:ౖ9Eదనను అ#Suంచు నపడ
TEను 9ాట-" అం%§క#Sంపను; ఖడ¶ మ వలనను Ôమమ వలనను ెగ ల;వలనను
9ా#S" Txశమ ేZ2దను 13 అందుక; TEను అã, పKభ 9:ౖన PQ9ా]రF
ఖడ¶ మ చూడరF ]క; Ôమమ కల;గదు, ఈ bటను TEను ZిÍ రన
సమ¥xనమ ]Iెdదన" పKవకN ల; 9ా#S ెపచుTx`రV TEనన%ా 14
PQ9ా Tx ఇట6 T:నుపKవకN ల; Tx Txమమ నుబట-C అబదz మ ల;
పKకట-ంచుచుTx`రF; TEను 9ా#S" పంపలదు, 9ా#SI ఆజ® ఇయలదు, 9ా#S
మటలడలదు, 9ారF అసత దరîనమ ను శక;నమ ను మయతంతKమ ను
తమ హృదయ మ నపట-C న వంచనను పKకటన ేయ చుTx`రF. 15 ావన TEను
9ా#S" పంపకPనను, Tx Txమమ నుబట-C ఖడ¶  నను Ôమనను ఈ
ేశమ లk"I #ాద" ెపచు అబదz పKవచనమ ల; పKకట-ంచు పKవకN లను గ#Sd

PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఆ పKవకN ల; ఖడ¶ మ వలనను
Ôమమ వలనను లయమగ దురF. 16 9ా#?వ#S అట-C పKవచనమ ల; ెపదు#
ఆ జనుల; Ôమమ నక;ను ఖడ¶ మ నక;ను ాలsౖ PQరషలమ ధులలk
పడ9Eయ బ(ెదరF; TEను 9ా#S ెడతనమ ను 9ా#S]I ర1ిuంె దను.
9ా#ST:ౖనను 9ా#S ´µరలT:ౖనను 9ా#S క;మరFలT:ౖనను 9ా#S క;మ#?NలT:ౖనను
ాJ12టC B9ా(ెవడను లక వను. 17 వ 9ా#S ెపuవలZిన మట
ఏదన%ాTx జనుల కనక %tపu ఉపదKవమ వలన 1ీ(fంపబడచున`,
రన %ాయమ TUంయ న`; 9ా#ాతKమ మనక Tx కను`లనుం(f
క`రF ారFచున`. 18 లమ లk"I TEను %ా ఖడ¶ మ ేత
హతpలsౖన9ారF కనబడ దురF, పటC ణమ లk పK9Ehంప%ా Ôమ1ీ(fతpల; అచdట
నుందురF; పKవకN ల! యజక;ల! xరFగ" ేశమ నక; వలsన"
పKయణయ Tx`రF. 19 వ యxను బÐJN %ా Vస#SèంAJ9ా? Zీãను
క; అసహమPQTx? మక; AIతq ొరకక;ండనంత%ా 9Eల మమ 4ను
ట-C JV? ¤మ సమ¥xనమ రక; క" 12టC BచుTx`మ %ా" ¤లయ
కనబడటలదు; AIతq కల;గ ాలమ రక; క"12టC BచుTx`మ %ా" J
త%S>య న`. 20 PQ9ా, మ దు#ా4ర¶ తను మ 1ిత రFల ోషమ ను
¤మ ఒపనుచుTx`మ ; క; V# ధమ %ా ాపమ ేZియ Tx`మ . 21
 Txమమ నుబట-C మమ 4ను KZి9Eయక;మ , పKశసN న  Zిం}సనమ ను
అవమనపరచక;మ , మ వ ేZిన "బంధనను జj®పకమ ేZినుమ ,
x" భKష¡పరచక;]. 22 జనమ ల వరÍ ేవతలలk వరªమ
క;#S1ింపగల9ారFTx`#ా? ఆాశమ 9ాన"యగలx? మ ేవడ9:ౖన

PQ9ా, 9E గx x" ేయ చుTx`వ? 9E PÀ I\యల"`య ేయ
చుTx`వ; ర³ ¤మ క"12టC BచుTx`మ .
P#§4య 15
1 అపడ PQ9ా Tx×లగ Z2లVెdను ¹ÌLయ సమPల;ను
TxPQదుట "ల;వబ(fనను ఈ పKజలను అం%§క#Sంచుటక; Txక; మనసుqండదు,
Txస"`¥ నుండక;ండ 9ా#S" 9:ళ6%tటBCమ . 2 ¤ క(fI దుమ" 9ారF
"న`(f%SనPQడల వ 9ా#S "ట6 నుమ . PQ9ా ఈ మట
Z2లVచుdచుTx`డxవనక; "య!ంపబ(fన9ారF xవనక;ను, ఖడ¶ మ నక;
"య!ంప బ(fన9ారF ఖడ¶ మ నక;ను, Ôమమ నక; "య!ంపబ(fన 9ారF
Ôమమ నక;ను, ెరక; "య!ంపబ(fన9ారF ెర క;ను వలsను. 3
PQ9ా 9ాక; ఇేచంపటక; ఖడ¶ మ , *ల;dటక; క;కల;,
J"9Eయ టక;ను Txశనమ ేయ టక;ను ఆాశప{ల; భమృగమ ల; అను
ఈ Txల;గ Vధమ ల బµధల; 9ా#SI "య!ంAయ Tx`ను. 4 యx#ాజ?ౖన
¨©య క;మరFడగ మనÌLª PQరషలమ లk ేZిన I\యలనుబట-C
భ!]దనున` సకల #ాజమ లలk"I PటB అటB ెదర%tటC బడనటB
6
9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను. 5 PQరషలమ, "ను` కరFణÝంచు9ా(ెవడ?
యందు జj>పడ9ా(ెవడ? క;శల పKశ`ల; అడగ టక; ఎవడ KవV(fA
±దw క; వచుdను? 6 PQ9ా 9ాక; ఇేవ నను` Vస#SèంA
య Tx`వ 9:నుక¬Zియ Tx`వ గనుక "ను` నhంప జ³య నటB
6 TEను 
]I TxేJ" xAయ Tx`ను; సంxపప(f ప(f TEను VZిIయ Tx`ను. 7

ేశx రమ లk TEను 9ా#S" ేట త#ాuరపటBCచుTx`ను, Tx జనుల; తమ
మర¶ మ లను V(fA Tx±దw క; #ారF గనుక 9ా#S" సంxన¨ßనుల;%ా
ేయ చుTx`ను, నhంపజ³య చుTx`ను. 8 9ా#S Vధవ#ాండK సమ దKప
ఇసుకకంటM V¯ాNరమ %ా ఉందురF; మ¥xహ`ాలమ న ¸°వనుల త>6 ]I
ోచును9ా#S" TEను ర1ిuంతpను; ప#Sxప మ ను భయమ లను ఆక¯ా4తp
N %ా
9ా#S]I #ాజ³తpను. 9 ఏడగ #S" క"న ZీN  öణÝంచుచున`; ఆ ాKణమ
V(fAయ న`; పగట-9EళTE ఆక; Kదుw గ\ ంI య న`. ఆ Zిగ¶ ప(f
అవమనమ TUంయ న`; 9ా#Sలk WÌింAన 9ా#S" తమ శతpKవలPQదుట
కJN ాల; ేZ2దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 10 అã Txక; శ\మ; Tx తÚ6 ,
జగడమడ9ా" %ాను ేశసుÍలంద#S కల¨©ంచు9ా"%ాను 9Eల నను`
కంట-V? వ(fi I TEను బదు>యలదు, 9ారF Txక; బదు >Adన9ారF ారF
అPనను 9ారందరF నను` శ1ించు చుTx`రF. 11 అందుక;
PQ9ా"శdయమ %ా క; ¤ల;ేయవలsన" TEను "ను`
బలపరచుచుTx`ను, ×డ ాలమ న ఆపxలమ న  శతpKవల;
"శdయమ %ా క; nర>డనటB
6 ేయ దున" Z2లVెdను. 12
ఇనుమ T:ౖనను ఉతN రమ నుం(f వచుd Pనుమ T:ౖనను కంచుT:ౖనను ఎవ(ైన
VరFవగల(x? 13 Tx జనుల#ా ] ాKంతమ ల"`ట-లk ]రF ేయ సమసN
ాపమ లను బట-C ] ¯ా సÍ ~మ ను "ధులను క\యమ లక;ండ TEను ోపడ
¯మ 4%ా అపu%SంచుచుTx`ను. 14 9:రFగ" ేశమ లk  శతpKవలక; "ను`
xసు"%ా ేతpను, Tx Åా%S` రగ ల;నుచు "ను` ద¨©ంచును. 15
PQ9ా, Tx శ\మ ³ ె>Zియ న`; నను` జj®పకమ ేZినుమ , నను`

ద#Sîంచుమ , నను` ¨©ంZించు9ా#SI Txర?r పKJదండన ేయ మ , వ
ºరWాంJ క>%Sన9ాడ9:ౖ నను` "క;మ ,  "!తN మ Txక; "ంద
వచుdచున`ద" ె>Zి నుమ . 16  మటల; Txక; ొరక%ా TEను 9ాట-"
భ ంAJ"; Z2ౖనమ ల క¥పJవగ PQ9ా, ే9ా,  1LరF Txక; 12టCబ(ెను
గనుక  మటల; Txక; సంషమ ను Tx హృదయమ నక; ఆనందమ ను
కల;గజ³య చున`V. 17 సంÌించు 9ా#S సమహమ లk TEను కcరFdండలదు
TEను ఉల6 Zింపలదు. కడప మంట వ నను` "ం1ి య Tx`వ గనుక, 
హసN మ నుబట-C TEను ఏాIT:ౖ కcరFdంట-". 18 Tx బµధ Pల
PQడెగ"xPQను? Tx %ాయమ ఏల రనxPQను? అ స సÍ త
TUందకTEల? "శdయమ %ా వ Txక; ఎండమవల వవదు9ా? "ల;వ"
జలమ లవవదు9ా? 19 ాబట-C PQ9ా ఈలగ Z2లVెdనువ TxతటBC
J#S%SనPQడల వ Tx స"`¥" "ల;చునటB
6 TEను "ను` J#S%S ర1ిuంతpను.
ఏV చమ లk PV ఘనమ లk వ గ రFతpపట-C నPQడల వ Tx T°ట-వలs
ఉందువ; 9ారF తటBCనక; JరFగవలsను %ా" వ 9ా#S తటBCనక;
JరFగకcడదు 20 అపడ "ను` ఈ పKజలను పడ%tటC జjల" PతN (f
ాKారమ %ా TEను "య!ంె దను; "ను` రfంచుటక;ను "ను`
V(f1ించుటక;ను TEను క; (ైయ ందును గనుక 9ారF ]ద య దz మ
ేయ దురF %ా" "ను` జPంపకదుర" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 21
దుషp
C ల ేJలkనుం(f "ను` V(f 1ింెదను, బలxరFల ేJలkనుం(f "ను`
V¹ Aంెదను.

P#§4య 16
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
ఈసÍ లమందు క; క;మరFలsౖనను క;మ#?Nలsౖనను పటC క;ండనటB
6 వ
V9ాహమ ేZిన కcడదు. 3 ఈ సÍ లమందు పటBC క;మరFలను గ#Sdయ ,
క;మ#?Nలనుగ#Sdయ , 9ా#S" క"న తల;
6 లనుగ#Sdయ , ఈ ేశమ లk 9ా#S"
క"న తండKలను గ#Sdయ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 4 9ారF
రన మరణమ TUంెదరF; 9ా#S"గ#Sd #దనమ ేయబడదు, 9ారF
ాJ12టCబడక భ!]ద 12ంట వలs ప(fయ ం(ెదరF, 9ారF ఖడ¶ మ ేతను
Ôమమ ేతను నhంెదరF; 9ా#S శవమ ల; ఆాశప{లక;ను భజంతp
వలక;ను ఆ}రమ %ా ఉండను. 5 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డTEను ఈ పKజలక; Tx సమ¥xనమ కల;గ"యకయ
9ా#SPQడల Tx కృా9ాతqలమ లను చూపకయ ఉTx`ను గనుక
#దనమ ేయ ఇంట-లk"I వ క;మ , 9ా#S"గ#Sd అంగలరFdటక;
క;మ , ఎవ#S"" ఓxరFdటక; 9:ళ6క;మ ; ఇే PQ9ా 9ాక; 6
ఘనుల! అల;uల! PÀ ేశమందున`9ారF చ"P ాJ12టCబడరF, 9ా#S
"!తN మ ఎవరFను అంగలరdక;ందురF, ఎవరFను తమ 4ను xమ ÅZిన
క;ందురF, 9ా#S "!తN మ ఎవరFను తమ 4ను xమ బ¢(f ేZినక;ందురF. 7
చAdన9ా#S"గ#Sd జనులను ఓxరFd టక; అంగలరFu ఆ}రమ ఎవరFను
పంA12టCరF; ఒక" తం(fK PQనను త>6 PQనను చ"PQన" PQవరFను 9ా#SI
ఓxరFu ాతKను xKగ"యక;ందురF. 8 9ా#S±దw కcరFdం(f అన`ానమ ల;

పచుdనుటక; వ Vందు Wాలలk పK9Ehంపకcడదు. 9 Z2ౖనమ లక¥పJయ
ఇWా\Pల; ేవడT:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డ] కను`ల
ఎదుటTE ] నమ లలkTE సంషధ "" ఆనందధ "" 12ం(f6 క;మరF"
స రమ ను 12ం(f6 క;మ#?N స రమ ను ఈ bట Vనబడక;ండ మ"uం ెదను. 10
వ ఈ మటల"`య ఈ పKజలక; ె>య జ?1ిuన తరF9ాత 9ారFే"బట-C
PQ9ా మక; ఈ రబµధ అంతయ "య!ంెను? మ ేవ(ైన
PQ9ాక; V#ధమ %ా మ ోష¤!? మాప ¤!? అ" "న`డగ%ా 11
వ 9ా#S ఇట6 నుమ PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డ] 1ితరFల;
నను` V(fA అన ేవతలను అనుస#SంA పంA 9ాట-I నమ¯ారమ
ేయ టను బట-C P గx 9ారF Tx ధర4 WాసN మ ను %?rనక నను` Vస#SèంA#S.
12 ఆలIంచు(f; ]రందరF Tx మట Vనక;ండ కSనన ] దుషC హృదయ
ాSనమ పన నడచునుచుTx`రF; ]రF ] 1ితరFలకంటM V¯ాNరమ %ా
ెడతనమ ేZి య Tx`రF. 13 ాబట-C TEను ]యందు ఏమతKమ ను
దయయ ంచక, PÀ ేశమ నుం(f ]#?rనను ] 1ితరF లsౖనను ఎరFగ"
ేశమ నక; !మ 4ను 9:ళ6%tటBCచుTx`ను; అకడ ]రF 9ా#ాతKమ
అనేవతలను ల;చుదురF. 14 PQ9ా Z2లVచుd మట ఏదన%ాTEను
9ా#S 1ితరFలIAdన ేశమ నక; 9ా#S" మరల ర1ిuంెదను గనుక #ాబ¢వ
నమ లలkఐగ పN ేశమ లk నుం(f ఇWా\PÚయ లను ర1ిuంAన PQ9ా
yవమ డ" ఇక]దట 15 అనకఉతN రేశమ లk నుం(fయ ఆయన 9ా#S"
త#S!న ేశమ ల"`ట-లk నుం(fయ ఇWా\PÚ య లను ర1ిuంAన
PQ9ా yవమ డ" జనుల; పKమణమ ేయ దురF. 16 ఇే PQ9ా

9ాక; 9ా#S" పటBCనుటక; TEను xల మం జjలరFలను 1ి> 1ింెదను.
తరF9ాత పKJ పర తమ ]దనుం(fయ పKJ ండ]ద నుం(fయ టCల
సందులలkనుం(fయ 9ా#S" 9Eటµ(f >9Eయ ట?r అTEక;లsౖన 9Eట%ాండKను
1ి>1ింెదను. 17 ఏలయన%ా 9ారF Pన Kవల"`ట- ]ద దృÌిC య ంAJ",
ఏయ Tx కను`లక; మరFగ ాలదు, 9ా#S ోషమ ను Txక;
మరF%?rయ ండదు. 18 9ారF తమ ¨Áయేవతల కæïబరమ లేత Tx ేశమ ను
అపVతK పరAయ Tx`రF, తమ ¨ÁయI\యల Tx ¯ా సÍ ~మ ను
"ం1ియ Tx`రF గనుక TEను nదట 9ా#S ోషమ ను బట-C య 9ా#S ాపమ ను
బట-C య #?ండంత ల;%ా 9ా#SI పKJారమ ేZ2దను. 19 PQ9ా, Tx బలమ,
Tx దుర¶ మ, ఆపxలమందు Tx ఆశ\యమ, భగంతమ లనుం(f జనమ ల;
 ±దw క; వAdమ 1ితరFల; వరÍమ ను మయ రపమ ను "పKã
జనమ నగ 9ాట-" మతKమ స తంJKంచు"ర" ెప దురF. 20 నరFల;
తమక; ేవతలను క>uంచుందు#ా? అPనను అV ైవమ ల; ావ. 21
ాబట-C Tx Txమమ PQ9ా అ" 9ారF ె>ZినునటB
6 TEను ఈ ¯ా#S 9ా#SI
అనుభవమ కల;గజ³తpను, Tx బలమ ను Tx W)ర మ ను ఎంతట-9Ù 9ా#SI
ె>యజ³తpను.
P#§4య 17
1 9ా#S క;మరFల; xమ కట-C న బ>1ీఠమ లను, పKJ... పచd" ెటC BI\ందనున`
ేవxసÍ ంభమ లను జj®పకమ ేZినుచుండ%ా 2 యx ాపమ
ఇనుపగంట మ  9ాKయబ(fయ న`; అ వజKప nన

>üంపబ(fయ న`; అ 9ా#S హృదయ మ లT:(f పలకల ]దను
ెకబ(fయ న`. ] బ>1ీఠమ ల మ 4ల ]దను ెకబ(fయ న`. 3
లమ లkనున` Tx పర తమ,  ాKంతమ ల"`ట-లk వ ేయ  ాప
మ నుబట-C  ఆZిN "  "ధుల"`ట-"  బ>1ీఠమ లను ోపడ¯మ 4%ా
TEనపu%SంచుచుTx`ను. 4 ]రF "తమ రగ ల;చుండ Åపమ Txక;
పట-C ంAJ#S గనుక, TEను IAdన ¯ా సÍ ~మ ను  అంతట 9E V(fA12ట-CJV
గనుక 9:రFగ" ేశమ లk  శతpKవలక; వ xసుడ వగ దువ. 5
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ. నరFలను ఆశ\PంA శ#§రFలను
తనా¥xరమ %ా ేZినుచు తన హృదయమ ను PQ9ా]దనుం(f
¾ల%Sంచును 9ాడ Wాపగ\సN ుడ. 6 9ాడ ఎ(x#Sలk" అరF}వృmమ వలs
ఉండను; ¤ల; వAdనపడ అ 9ా"I కనబడదు, 9ాడ అడVలk ా>న
TEలయందును "రèనన చVట- భ!యందును "వZించును. 7
PQ9ాను నమ 4ను 9ాడ ధనుడ, PQ9ా 9ా"I ఆశ\యమ %ా
ఉండను. 8 9ాడ జలమ ల±దw Txటబ(fన ెటC Bవలs నుండను; అ
ాల;వల ఓరను x" 9Eళ6 Ø తను`ను; 9:టC క>%Sనను x"I భయపడదు, x"
ఆక; పచd%ానుండను, వరªమ ల" సంవతqరమ న AంతTUందదు ాప
మనదు. 9 హృదయమ అ"`ట-కంటM ¹సకరన, అ ర న
9ా¥కల, x" గ\¨©ంపగల9ా(ెవడ? 10 ఒక" పKవరN ననుబట-C 9ా" I\యల
ఫలమ పన పKJ ారమ ేయ టక; PQ9ా అను TEను హృదయ
మ ను ప#SWó¥ంచు9ాడను, అంత#SంKయమ లను ప#§ fంచు9ాడను. 11
TxయV#ధమ %ా ఆZిN సంాంచు ను9ాడ xను 12టC" గ డ6 ను దుగ

ðà1ిటCవలs నుTx`డ; సగమ ాKయమ లk 9ాడ x"" Vడవ వలZి
వచుdను; అట-C 9ాడ కడపట 9ాట-" Vడచుచు అV9EI%ా కనబడను. 12
ఉన`తసÍ లమ ననుండ మ¨©మగల Zిం}సనమ nదట-నుం(f మ
ప#Sxzలయ ¯ాÍనమ . 13 ఇWా\Pల; నక; ఆశ\యమ, PQ9ా, "ను`
Vస#SèంA 9ారందరF Zిగ¶ TUందుదురF. TxPQడల ోKహమ ేయ 9ారF
PQ9ా అను yవజలమ ల ఊటను Vస#SèంAయ Tx`రF గనుక 9ారF
ఇసుక]ద 1LరF 9ాKయబ(fన9ారF%ా ఉందురF. 14 PQ9ా, వ నను`
స సÍ పరచుమ TEను స సÍ తTUందుదును, నను` రfంచుమ TEను రfంపబడ
దును, TEను "ను` ¯NJKంచుటక; 9E ారణభతp డవ. 15 9ారFPQ9ా
9ాక; ఎకడనున`? x" #ా"మ4" యనుచుTx`రF. 16 TEను "ను`
అనుస#Sంచు ాప#ST:ౖయ ండట మనలదు, రన నమ ను చూడవలsన"
TEను Åరలదు, ³ ె>Zియ న`. Tx T°టనుం(f వAdన మట 
స"`¥లkనున`. 17 ఆప xలమందు 9E Tx ఆశ\యమ , Txక; అ¥ైరమ
పట-C ంపక;మ . 18 నను` Zిగ¶ పడ"యక నను` తరFమ 9ా#S"
Zిగ¶ పడ"మ 4 నను` గ ల;పడ"యక 9ా#S" గ ల; పడ"మ 4,
9ా#S]I ఆపw నమ ర1ిuంచుమ , #?ట-Cంప Txశనమ  9ా#S"
నhంపజ³య మ . 19 PQ9ా Tx×లగ Z2లVAdయ Tx`డవ 9:È6
యx#ాàల; వచుdచు వచునుండ జనుల గ మ4మ నను
PQరషలమ గ మ4మ ల"`టను ">A జనులలk º" పKకటన ేయ మ 20
యx #ాàల#ా, యx9ారల#ా, PQరషలమ "9ాసుల#ా, ఈ
గ మ4మ లk పK9Ehంచు సమసN న 9ారల#ా, PQ9ా మట Vను(f. 21

PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ ] Vషయమ లk జjగ\తN పడ(f,
VWా\ంJనమ న ఏ బరFవను ¹యక;(f, PQరషలమ గ మ4మ లలk
గ ండ ఏ బరFవను ¬Zి" #ాక;(f. 22 VWా\ంJనమ న ] Pండ6 లkనుం(f
P బరFవను ¹Zి" క;(f, P ప"య ేయక;(f, TEను ] 1ితరFల
ాజj®1ింA నటB
6 VWా\ంJ నమ ను పKJÌి¡ తనమ %ా ఎంచును(f. 23 అPే
9ారF VనకP#S, ెV"బ¿టCక P#S, Vన క;ండను బ¢ధTUందక;ండను
nం(fI J#S%S#S. 24 మ#Sయ PQ9ా ఈ మట Z2లVెdను]రF Txమట
జjగ\తN%ా V", VWా\ంJనమ న ఏ ప"య ేయక x" పKJÌి¡ త నమ %ా
T:ంA, VWా\ంJనమ న ఈ పటC ణప గ మ4మ లలkగ ండ ఏ బరFవను ¬Zి"
క;ం (fన PQడల 25 xదు Zిం}సనమందు ఆZీనులsౖ, రథమ ల ]దను
గ ఱÃ మ ల]దను ఎI JరFగ చుండ #ాàల;ను అ¥పతpల;ను ఈ పటC ణప
గ మ4మ లలk పK9EhంతpరF. 9ారFను 9ా#S అ¥పతpల;ను యx9ారFను
PQరష లమ "9ాసుల;ను ఈ పటC ణప గ మ4మ లలk పK9Ehం తpరF;
మ#Sయ ఈ పటC ణమ "తమ "ల;చును. 26 మ#Sయ జనుల;
దహనబల;లను బల;లను T:ౖ9Eదమ లను ధూపదKవ మ లను ¬Zి"
యx పటC ణమ లలkనుం(fయ , PQరషలమ ాKంతమ లలkనుం(fయ ,
బ¿Tx]ను ేశమ లk నుం(fయ , xనప ేశమ లkనుం(fయ ,
మనమ లkనుం(fయ , దfణేశమ లkనుం(fయ వెdదరF; PQ9ా
మంరమ నక; సు
N Jయగ దKవమ లను ¬Zి" వెdదరF. 27 అPే ]రF
VWా\ంJ నమ ను పKJÌి¡తనమ %ా T:ంA, ఆ నమ న బరFవల; ¹Zి
నుచు PQరషలమ గ మ4మ లలk పK9Ehంపకcడద" TEను ె1ిuన మట

]రF Vన"PQడల TEను x" గ మ4 మ లలk అ%S` రగ లబ¿టMCదను, అ
PQరషలమ నగరF లను ా>d9Eయ ను, x"" ఆరFuటక; ఎవ#SI"
¯ాధమ ాకవను.
P#§4య 18
1 PQ9ా±దw నుం(f P#§4యక; పKతmన 9ాక; 2 వ లA క;మ4#S
Pంట-I మ 4, అకడ Tx మటల; క; ె>యజ³తpను. 3 TEను క;మ4#S
Pంట-I 9:ళ6%ా 9ాడ తన ¯ా#?]ద ప" ేయ చుం(ెను. 4 క;మ4#S
గటమంట- ేయ చున` క;ండ 9ా" ేJలk V(f%ా ఆ గటమను` మరల
¬Zి" క;మ4#S తనక; య కN నటBC%ా x" మ#S±క క;ండ ేZ2ను. 5
అంతట PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 6
ఇWా\Pల;9ారల#ా, ఈ క;మ4#S మంట-I ేZినటB
6 TEను ]క; ేయలTx?
Pే PQ9ా 9ాక;గటమను` క;మ4#SేJలa ఉన`టBC%ా
ఇWా\Pల;9ారల#ా, ]రF Tx ేJలk ఉTx`రF. 7 x" 12ల6%Sంతpన"య ,
VరFగ%tటBCదు న"య , నhంపజ³య దున"య ఏో±క జనమ ను గ#Sd
%ా" #ాజమ నుగ#Sd %ా" TEను ె1ిu య ండ%ా 8 ఏ జనమ నుగ#Sd TEను
ె1ిuJT° ఆ జనమ ెడతనమ ేయ ట మ"నPQడల TEను 9ా#SI ేయ
నుేw hంAన ×డనుగ#Sd సంxపపడదును. 9 మ#Sయ కటMC దన"య ,
TxటMదన"య ఒక జనమ ను గ#Sd %ా" #ాజమ నుగ#Sd %ా" TEను ె1ిu
య ండ%ా 10 ఆ జనమ Tx మట Vనక;ండ Tx దృÌిC I ×డేZినPQడల
x"I ేయదలAన ¤ల;నుగ#Sd TEను సంxపపడదును. 11 ాబట-C వ 9:È6

యx9ా#Sను PQరషలమ "9ాసులను ఇట6 నుమ PQ9ా
Z2లVAdనమట ఏదన%ా]]I ెచుdట?r TEను ×డను క>uంచుచుTx`ను,
]క; V#ధమ %ా ఒక ãచనేయ చుTx`ను, ]రందరF ] ]
దుషC మర¶ మ లను V(fA ] మర¶ మ లను ] I\యలను చకపరచును(f. 12
అందుక; 9ారF మట " పKãజనమ ; ¤మ మ ఆలkచనల పన
నడచు ందుమ , ¤మందరమ మ మర హృదయమ పన
పKవ#SNంచుదుమ అ" యందురF. 13 ావన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ అనజనులను అ(f%S ె>Zిను(f; ఇట-C I\యల; జరFగ ట
9ా#Sలk ఎవ(ైన VT:Tx? ఇWా\Pల; కనక బహÑ రన ారమ
ేZియ న`. 14 లsబµT°ను లమ లk" బండ]ద ¨©మమ ండట
మనుTx? దూరమ నుం(f ారFచున` చల6 " జలమ ల; ారకమనుTx? 15
అPే Tx పKజల; నను` మ#SAయ Tx`రF, మయక; ధూపమ
9Eయ చుTx`రF, రకేయబడ" x#Sలk xమ నడవవలsన" ప#ాతన
మర¶ మ లsౖన Kవలలk తమ 4ను xమ ¾ట-Kల6 ేZినుచుTx`రF. 16 9ారF
ఎల6 పడను అప}¯ాసuదమ %ానుండట?r తమ ేశమ ను ాడ%ా
ేZి"య Tx`రF, x" మర¶ మ న నడచు పKJ9ాడను ఆశdరప(f తల
ఊచును. 17 తరFu %ా> ెదర%tటBCనటB
6 9ా#S శతpKవలPQదుట "ల;వ క;ండ
9ా#S" TEను ెదర%tటMC దను; 9ా#S ఆపw నమందు 9ా#SI Vమ ఖుడT:ౖ 9ా#S"
చూడకదును. 18 అపడ జనుల;P#§4య Vషయ య INగల ãచన
ేతమ రం(f, యజక;డ ధర4WాసN మ V" 1ించక మనడ, జj®"
ãచనలక;ండ నుండడ, పKవకN 9ాకమ ెపuక మనడ, 9ా" మటలలk

ే"" Vన క;ండ మటల 9ా" టBCదమ రం(f అ" ెప నుచుం(f#S. 19
PQ9ా, Tx nఱÃ TxలIంచుమ , Tx 9ాంచు9ా#S మటను Vనుమ . 20
9ారF Tx ాKణమ ¬యవలsన" గ ంట తKV య Tx`రF; ేZిన ¤ల;నక;
పKJ%ా ×డ ేయవలsTx? 9ా#SI ¤ల; కల;గవలsన" 9ా#S]దనుం(f  Åపమ
త1ిuంచుట?r  స"`¥" ">A TEను 9ా#Sపmమ %ా మటల(fన సంగJ
జj®పకమ ేZినుమ . 21 9ా#S క;మరFలను Ôమమ నక; అపu %Sంపమ ,
ఖడ¶ బలమ నక; 9ా#S" అపu%Sంపమ , 9ా#S ´µరల; 1ిల6ల; ల"9ా#?r Vధవ
#ాండKగ దురF %ాక, 9ా#S పరFషpల; మరణహతpలగ దురF %ాక, 9ా#S ¸°వ నుల;
య దz మ లk ఖడ¶ మ ేత హతpలగ దురF %ాక. 22 నను` పటBCనుటక; 9ారF
%tP తKV #S, Tx ాళ6 క; ఉరFలTU%¶ S#S; 9ా#S]I వ ఆకZి4కమ %ా దండను
ర1ిuంచుటవలన 9ా#S Pండ6 లkనుం(f ³కల; Vనబడను %ాక. 23 PQ9ా,
Txక; మరణమ #ావలsన" 9ారF Tx ]ద ేZిన ఆలkచన అంతయ క;
ె>ZLయ న`, 9ా#S ోషమ నక; ాKయhdతN మ కల;గ"యక;మ , 
స"`¥నుం(f 9ా#S ాపమ ను తp(fA9Eయక;మ ; 9ారF  స"`¥"
¾ట-Kల6 ;దురF %ాక, క; Åపమ పటBC ాలమ న 9ా#SI త%Sనప" ేయ మ .
P#§4య 19
1 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 2 వ 9:È6 క;మ4#S ేయ మంటకcజjను ", జనుల 12దw లలk ంద#S" యజక;ల 12దwలలk ంద#S" 1ిల;చు
"P, హ#§qతp గ మ4ప x రమ నక; ఎదురF%ా నున` బ¿í¨©T°`మ
లkయలk"IP TEను  ెపuబ¢వ మటల; అకడ పKకట-ంపమ . 3 

Vట6 నుమ యx#ాàల#ా, PQరషలమ "9ాసుల#ా, PQ9ా మట
Vను(f; Z2ౖనమ లక¥పJయ ఇWా\Pల; ేవడనగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుd చుTx`డఆలIంచు(f, x" సమxరమ Vను9ా రంద#SI ెవల;
%Sంగ రFమనునంత ×డను TEను ఈ సÍ లమ ]I ర1ిuంపబ¢వచుTx`ను. 4
ఏలయన%ా 9ారF నను` Vస#SèంA PÀ సÍ లమ లk అపxరమ ేZి
య Tx`రF, 9ా#?rనను 9ా#S తండKలsౖనను యx #ాà లsౖనను ఎరFగ"
అనేవతలక; x"లk ధూపమ 9EZి "రప#ాధుల రకN మ ేత ఈ సÍ లమ ను
"ం1ి#S 5 TEను V¥ంప"య Z2లVయ"య Tx మనసుqనక; చ
"య T:ౖన ఆxరమ Txచ#SంA#S; తమ క;మరFలను దహనబల;ల;%ా
ాల;dట?r బయల;నక; బ>1ీఠమ లను కట-C ంA#S. 6 ఇందునుబట-C PQ9ా
Z2లVచుd మట ఏదన%ా#ాబ¢వ నమ లలk ఈ సÍ లమ హత లkయ
అనబడను %ా" Ó2తp అ"PQనను బ¿í ¨©T°`మ లkయ అ"PQనను 1LరF
9ాడబడదు. 7 తమ శతpKవల PQదుట ఖడ¶ మ ేతను, తమ ాKణమ
లను¬య 9:దక;9ా#Sేతను 9ా#S" కcలజ³Zి, ఆాశ ప{లక;ను
భజంతpవలక;ను ఆ}రమ %ా 9ా#S కæï బరమ లను ఇAd, ఈ సÍ లమ లkTE
యx9ా#S ఆలkచనను PQరషలమ 9ా#S ఆలkచనను TEను వరÍమ
ేZ2దను. 8 ఆ మర¶ మ న వ పKJ9ాడను ఆశdర ప(f x"I క>%Sన
Pడమల"`ట-" చూA అప}సమ ేయ నంత%ా ఈ పటC ణమ ను ాడ
%ాను అప}¯ాసuదమ %ాను TEను ేZ2దను. 9 9ారF తమ కcమరFల
మంసమ ను తమ క;మ#?Nల మంస మ ను JనునటB
6 ేZ2దను; తమ
ాKణమ ¬య 9:దక; శతpKవల; తమక; ఇబËంక>%Sంచుట?r 9Eయ మ టC (f"

బట-C య x"వలన క>%Sన PబËం"బట-C య 9ా#Sలk పKJ9ాడ తన ె>ా"
మంసమ Jనును. 10 ఈ మటల; ె1ిuనతరF9ాత కcడ వAdన
మనుషpల; చూచుచుండ%ా వ ఆ కcజjను పగ ల%tట-C 9ా#S
ఈలగనవలsను 11 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డమరల బµగ ేయ నశకన క;మ4#S ాతKను ఒకడ
పగ ల%tటBCనటB
6 TEను ఈ జనమ ను ఈ పటC ణమ ను పగ ల%tటC
బ¢వచుTx`ను; Ó2తpలk ాJ12టC Bటక; సÍ లమ లక వనంత%ా 9ారF
అకడTE ాJ12టCబడదురF. 12 PQ9ా 9ాక; ఇేఈ పటC ణమ ను
Ó2తpవంట- సÍ లమ %ా TEను ేయ దును, ఈ సÍ లమ నక;ను x"
"9ాసులక;ను TETxలగ న ేయ దును. 13 PQరషలమ ఇండ6ను
యx#ాàల నగరFల;ను ఆ Ó2తp సÍ లమ వలsTE అపVతKమ లగ ను; ఏ
Pండ6 ]ద జనుల; ఆాశ సమహమను ేవతలక; ధూపమ 9Eయ దు#,
లక అనేవతలక; ాTxరuణమ లన#Suంచుదు# ఆ Pండ6 "`ట-I ఆల%³
జరFగ ను. 14 ఆ పKవచనమ ెపటక; PQ9ా తను` పం1ిన
Ó2తpలkనుం(f P#§4య వAd PQ9ా మంరప ఆవరణమ లk ">A
జనులంద#S ఈలగ ె12uను. 15 Z2ౖనమ లక¥పJయ ఇWా\Pల;
ేవడనగ PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డఈ జనుల; Tx మటల;
Vనక;ండ nం(fI J#S%Sయ Tx`రF గనుక ఈ పటC ణమ నుగ#Sd TEను ె1ిuన
×డంతయ x" ]I" x" సంబం¥ంAన పటC ణమ ల"`ట-]I"
ర1ిuంచుచుTx`ను.

P#§4య 20
1 P#§4య ఆ పKవచనమ లను పల;క%ా PQ9ా మంరమ లk 12దw
Txయక;డను ఇ¤4రF క;మరFడనగ పషరను యజక;డ V" 2
పKవకN PQన P#§4యను ట-C , PQ9ా మంరమందున` బ¿Tx]ను]
గ మ4మ TUదwనుండ బÐండలk అత"" 9EPంెను. 3 మరFTxడ పషరF
P#§4యను బÐండలkనుం(f V(f 1ింప%ా P#§4య అత"
ఇట6 T:నుPQ9ా క; పషరను 1LరF 12టCడ %ా" మ%#S4¯ాqá9 అ"
క; 1LరF 12టC Bను. 4 PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd చుTx`డక;ను 
ZL`¨©తpలకంద#SI" 9E భయ ారణమ %ా నుండనటB
6 ేయ చుTx`ను;
వ చూచు చుండ%ా 9ారF తమ శతpKవల ఖడ¶ మ ేత కcలsదరF, మ#Sయ
యx9ా#Sనంద#S" బబ లkను #ాàేJI అపu%Sంతpను, అతడ 9ా#S"
ెరపట-C బబ లkనునక; ¬Zి "వను, ఖడ¶ మ ేత 9ా#S" హతమ ేయ ను.
5 ఈ పటC ణమ లk" ఐశ రమంతయ x"I వAdన లభ మంతయ x"
అమలవసు
N వల"`య యx #ాàల "ధుల"`య TEనపu%Sంతpను,
9ా#S శతpKవల ేJ³ 9ాట- నపu%Sంతpను, శతpKవల; 9ాట-" ోచు" పటBC"
బబ లkనునక; ¬Zి"వదురF. 6 పషర, వను  Pంట
"వZించు9ారందరFను ెరలk"I వ దురF, వను వ పKవచనమ లేత
¹సపAdన  ZL`¨©తpలందరFను బబ లkనునక; వెdదరF, అకడTE
చ"PQదరF అకడTE ాJ12టCబ(ెదరF. 7 PQ9ా, వ నను` 1LK#³1ింప%ా
 1LK#³ పణక; లkబ(fJ"; వ బలవంతమ ేZి నను` %?>AJV, TEను

నల6 నవ లాలsౖJ", అందరF నను` ఎగxÈ ేయ దురF. 8 ఏలయన%ా
TEను పల;క;నప(ెల6 బల xరమ జరFగ చున`, ోపడ జరFగ చున`
అ" PQల;%?JN xట-ంపవలZి వెdను; నల6 PQ9ా మట Txక;
అవమనమ నక;ను అప}సమ నక;ను ¨Áతp 9ాPQను. 9 ఆయన 1LరF
TET:తNను, ఆయన Txమమ ను బట-C పKకట-ంపను, అ" TEనను ంట-Tx? అ Tx
హృద యమ లk అ%S`వలs మండచు Tx PQమ కలలkTE
మయబ(fయ న`టB
6 న`; TEను ఓ#Sd ã#Sd VZిI య Tx`ను, ెపuక
మనలదు. 10 నల;క;ల భయమ అ" అTEక;ల; గ సగ సలడ%ా Vంట-".
9ారFదు#ా4రF¶ డ" ]రF xట-ంAనPQడల ¤మ ను xట-ంతpమందురF;
అత(ొక9Eళ Aక;పడను, అపడ మనమత" పటBC" అత"]ద
పగ¬రFdందమ" ెపనుచు, Txక; ZL`¨©తpలsౖన 9ారందరF TEను ప(f%ా
చూడవలsన" క"12టC B "య Tx`రF. 11 అPే ప#ాక\మమ గల &రF"వలs
PQ9ా Txక; (ైయ Tx`డ; నను` ¨©ంZించు 9ారF నను` %?ల;వక
¾ట-Kల6 ;దురF; 9ారF య IN%ా జరFపనరF గనుక బహÑ%ా Zిగ¶ పడదురF,
9ా#?న` డను మరFవబడ" "xవమనమ ందుదురF. 12
Z2ౖనమ లక¥పJవగ PQ9ా, Jమంతpలను ప#SWó ¥ంచు9ాడవ 9E;
అంత#SంKయమ లను హృదయమ ను చూచు9ాడవ 9E; Tx 9ాజ?మ ను ³
అపu%Sంచు చుTx`ను. వ 9ా#SI ేయ పKJదండన TEను చూతpను %ాక 13
PQ9ాను ×#N Sంచు(f, PQ9ాను సు
N Jంచు(f, దుషp
C ల ేJలkనుం(f
ద#SదKు" ాKణమ ను ఆయTE V(f1ించుచుTx`డ. 14 TEను పట-C ననమ
శ1ింపబడను %ాక; Tx త>6 నను` క"న నమ భనమ"

అనబడక;ండను %ాక; 15 క; మగ1ిల6 పటMC న" Tx తం(fKI వరN మనమ ెAd
అత"I అ¥క సంషమ పట-C ంAన9ాడ Wాపగ\సN ు డగ ను %ాక; 16 Tx త>6
Txక; సమ¥%ానుం(f ఆ ఎల6 పడ గర»వJ%ానుండనటB
6 అతడ
గర»మ లkTE నను` చంపలదు గనుక 17 PQ9ా PమతKమ ను
సంxపమ లక నhంపజ³Zిన పటC ణమ లవలs ఆ మనుషpడ ఉండను %ాక;
ఉదయమ న ఆరN ధ "" మ¥xహ` ాలమందు య దz ధ "" అతడ Vనును
%ాక 18 కషC మ ను దుఃఖమ ను చూచుట?r Tx నమ ల; అవమనమ 
గJంAవనటB
6 TETEల గర»మ లkనుం(f 9:డ>J"?
P#§4య 21
1 #ాజ?ౖన Zియ మÚయ క;మరF(ైన పష రFను యజక;డగ
మయWయ క;మరF(ైన జ?ఫTxను 1ి>1ింA 2 బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF
మన]ద య దz మ ేయ చుTx`డ; అతడ మన±దw నుం(f 9:È6 వనటB
6
PQ9ా తన అదు»తారమ ల"`ట-" చూ1ి మనక; (ైయ ండT° లో
దయేZి మ "!తN మ PQ9ా ేత వ Vx#Sంచుమ" ెపటక;
P#§4య±దw క; 9ా#S" పంప%ా PQ9ా±దw నుం(f P#§4యక;
పKతmన 9ాక;. 3 P#§4య 9ా#S ఇట6 T:ను]రF Zియ ఈ మట
ెప(f 4 ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డబబ లkను #ాà]దను, !మ 4ను మ టC (f9Eయ
కÚw య ల]దను, ]రFపã %Sంచుచున` య xwయ ధమ లను ాKారమ ల
బయట నుం(f ¬Zి" PÀ పటC ణమ లkప>I 9ాట-" గ ేPంెదను. 5

Åపమ ను #ðదKమ ను అతpగ\తయ క>%Sన9ాడT:ౖ, బµహÑబలమ ను, xAన
ేJను TETE ] య దz మ ేZ2దను. 6 మనుషpలTE! పవలTE!
PÀ పటC ణప "9ాసులనంద#S" హతమ ేZ2దను; %tపu ెగ ల;ేత 9ారF
చెdదరF. 7 అటB తరF9ాత TEను యxేశప #ాజ?ౖన Zియను, అత"
ఉోగసుÍలను, ెగ ల;ను ఖడ¶ మ ను Ôమమ ను త1ిuంచు" WÌింAన
పKజలను, బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరFేJI, 9ా#S ాKణమ లను
¬య¸చు9ా#S శతpKవలేJI అపu%Sంెదను. అతడ 9ా#Sయందు
అనుగ\హమ ంచకయ , 9ా#S" కరFణÝంపకయ , 9ా#S PQడల జj>పడకయ
9ా#S" కJN 9ాత హతమ ేయ ను. 8 ఈ పKజల Vట6 నుమ PQ9ా
Z2లVచుdనే మన%ాyవమర¶ మ ను మరణమర¶ మ ను TEను ] PQదుట
12టC BచుTx`ను. 9 ఈ పటC ణమ లk "ల;చు9ారF కJN వలన %ా"
Ôమమ వలన%ా" ెగ ల;వలన%ా" చెdదరF, ¤ల;ేయ టక;ాదు
×డేయ ట³ TEను ఈ పటC ణ మ నక; అమ ఖుడT:ౖJ" గనుక బయటక; 9:È6
!మ 4ను మ టC (f 9Eయ చున` కÚw య లక; లkబడ9ారF బKదుక; దురF;
ోపడ¯మ 4 దIనటB
6 %ా 9ా#S ాKణమ 9ా#SI దక;ను. 10 ఈ పటC ణమ
బబ లkను #ాàేJI అపu%Sంపబడను, అతడ అ%S`ేత x" ా>d9Eయ ను;
ఇే PQ9ా 9ాక;. 11 యx#ాà ఇంట-9ారలక; ఆజ® PేPQ 9ా
మట Vను(f. 12 xదు వంశసుÍల#ా, PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ
అనునమ Txయమ %ా ¬రFu ¬రFd(f, ోచునబ(fన9ా"" బµధ12టC B9ా"
ేJలkనుం(f V(f1ించు(f, ఆలగ ేయ"PQడల ] దుషC I\యలనుబట-C Tx
Å\ధమ అ%S`వలs బయల;9:డ>, PQవడను ఆరuలక;ండ !మ 4ను

ద¨©ంచును. 13 PQ9ా 9ాక; ఇేలkయలk "వZించుxTx,
xనమంద> బండవంట-xTx, మ ]I #ాగల9ా(ెవడ, మ
"9ాససÍ లమ లలk పK9Ehంచు9ా(ెవడ? అనును9ార ల#ా, 14 ] I\యల
ఫలమ లనుబట-C !మ 4ను దం(fంె దను, TEను x" అరణమ లk అ%S`
రగ ల బ¿టMCదను, అ x" చుటBCనున` ాKంతమ ల"`ట-" ా>d9Eయ ను; ఇే
PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 22
1 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డవ యx#ాà నగరF%SP
అకడ ఈ మట పKక ట-ంపమ 2 xదు Zిం}సనమ ]ద కcరFdండ
యx #ాజj, వను ఈ గ మ4మ లx #ా పK9Ehంచు  ఉోగసుÍల;ను 
జనుల;ను PQ9ా మట Vనుడ" పKకట-ంపమ . 3 PQ9ా ఈలగ
ఆజ® "చుdచుTx`డ ]రF J Txయమ ల ననుస#SంA నడచును(f,
ోచునబ(fన9ా"" బµధ12టC B9ా" ేJలkనుం(f V(f 1ించు(f,
పరేలT:ౖనను తం(fKల"9ా#ST:ౖనను Vధవ #ాండKT:ౖనను బµ¥ంపక;(f 9ా#SI
ఉపదKవమ కల;గజ³య క;(f, ఈ సÍ లమ లk "రప#ాధుల రకN మ Aంంపక;(f.
4 ]రF "శdయమ %ా ఈలగ న ేZినPQడల xదు Zిం}సనమ ]ద
కcరFdండ #ాàల; రథమ లను గ ఱÃ మ లను ఎI JరFగ చు, ఉోగసుÍల
స¤తమ %ాను జనుల స¤తమ %ాను ఈ నగరF x రమ లగ ండ
పK9EhంతpరF. 5 ]రF ఈ మటల; Vన"PQడల ఈ నగరFా(ై వను, Tx
డ" పKమణమ ేయ చుTx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 6 యx#ాà

వంశసుÍలనుగ#Sd PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డTx PQ"` కలk
వ %SలదువలsనుTx`వ, లsబµT°ను hఖరమ వలs ఉTx`వ; అPనను
"శdయమ %ా ఎ(x#S%ాను "9ాసుల; ల" పటC ణమ ల;%ాను TEను "ను`
ేయ దును. 7 ]I వచుdట?r ±కడ తన ఆయ ధమ లను
పటBCను సం}రక;లను TEను పKJÌిC ంచుచుTx`ను, 9ారF  ేవxరF ెట6లk
W\ష¡న9ాట-" న#SI అ%S`లk పడ9EతpరF. 8 అTEక జనుల; ఈ పటC ణప
మర¶ మ న వచు PQ9ా PQందు"!తN మ ఈ %tపuపటC ణమ ను
ఈలగ ేZ2న" ±క" TUకడ అడగ%ా 9 అచdట- 9ారFరF తమ ేవ(ైన
PQ9ా "బంధనను "#ాక n#SంA అనేవతలను పంA 9ాట-I
నమ¯ారమ ేZినందున ఆయన ఈలగ న ేZియ Tx`డ" ెపదురF. 10
చ"Pన9ా"గ#Sd Pడవవదుw, 9ా"గ#Sd అంగ లరdవదుw;
9:È6వచున`9ా"గ#Sd బహÑ #దనమ ేయ (f. 9ాడ ఇకను J#S%S #ాడ,
తన జన4భ!" చూడడ. 11 తన తం(fKPQన ãÌీయక; పKJ%ా ఏ>న 9ా(ై
PÀ సÍ లమ లkనుం(f 9:È6Pన యx#ాజ?ౖన ãÌీయ క;మరFడగ
షలc
6 మ నుగ#Sd PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ అతడ ఇక(fI
J#S%S #ాడ; 12 ఈ ేశమ "క చూడక 9ారF అత" ¬Zి" Pన
సÍ లమ నంే అతడ చచుdను. 13 J త1ిu తన నగరFను ¯ాÍ1ించు9ా"I శ\మ;
Txయమ త1ిu తన ¤డగదులను కట-C ంచునుచు, yత!యక తన
రFగ 9ా"ేత ఊరకP ల;వ ేPంచును9ా"I శ\మ. 14 9ాడ
VWాలన ¤డ గదుల;గల %tపu మంరమ ను కట-C ంచుందునను",
V¯ాNరన Iట-×ల; ేZినుచు, ేవxరF పలకలను x"I సరంá9Eయ చు,

ఇం%SÚకమ 1 రంగ 9Eయ చు నుTx`(ే; 15 వ అJశయప(f ేవxరF
పలకల గృహ మ ను కట-C ంచునుటేత #ాజవగ దు9ా?  తం(fK అన`
ానమ ల; క>%S JTxయమ ల ననుస#Sంచుచు ³మమ %ా ఉండలx? 16
అతడ ºనులక;ను ద#SదKులక;ను Txయమ ¬రFdచు సుఖమ %ా బK?ను,
ఆలగ న ేయ టä నను` ె>Zి నుట ాx? Pే PQ9ా 9ాక;. 17
అPే  దృÌిC య  Å#Sకయ అTxయ మ %ా లభమ
సంాంచునుటయంే, "రపxధుల రకN మ ఒ>Iంచుటయంే
">Aయ న`V. అందుర³ వ జనులను బµ¥ంచుచుTx`వ, అందుర³
బల xరమ ేయ చుTx`వ. 18 ావన ãÌీయ క;మరFడగ
PQయ×మను యx#ాàనుగ#Sd PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డజనుల; అã Tx సదరF(x, అã సద#§, అ"
అత" గ#Sd అంగలరdరF; అã Tx P>న9ా(x, అã, Wó´µవంతp(x;
అ" అత"రక; అంగ లరdరF. 19 అతడ PQరషలమ గ మ4మ ల ఆవ>I
ఈడవబ(f ార9Eయబ(f %ా(fద ాJ12టCబడ#§J%ా ాJ12టCబడను. 20 
VటాండK Txశన#S. లsబµT°నును ఎI ³కల;9Eయ మ ; బµానులk ëగ¶ ర%ా
అరFవమ , అబµ #§మ నుం(f ³కల;9Eయ మ . 21  ³మాలమ లలk 
మటల(fJ" %ా"TEను Vనన" వంట-V; Txమట Vనకవటä 
బµలమ నుం(f క; 9ాడక. 22  ాపరF లందరF %ా> 1ీల;dదురF, 
VటాండK ెరలk"I వదురF,  ెడతనమంతట-"బట-C వ
అవమనమ TUం Zిగ¶ పడదువ. 23 లsబµT°ను "9ాZి, ేవxరF వృm
మ లలk గడ కటBC"నxTx, పKసVంచు ZీN I కల;గ 9Eదనవంట- కషC మ క;

వచుdనపడ వ బహÑ%ా ³కల;9Eయ దువ గx! 24 PQ9ా Z2ల
Vచుdనేమన%ాయx #ాజ?ౖన PQయ×మ క;మరFడగ Tx Tx
క;(fేJI hఖ ఉంగరమ %ా ఉం(fనను x"]దనుం(fయ "ను`
ఊడºZి9EZ2దన" Txడ" పKమణమ ేయ చుTx`ను. 25  ాKణమ ను
ఎవరF ¬య¸చుచుTx`# 9:వ#SI భయపడ చుTx`9Ù 9ా#S ేJI, అన%ా
బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF ేJI" కÚw య ల ేJI" "ను` అపu%Sంచు
చుTx`ను. 26 "ను`ను "ను` క"న  త>6 " ] జన4 భ!ా"
పరేశమ లk"I Vస#S9EZ2దను, ]రF అకడTE చెdదరF. 27 9ారF J#S%S
#ావలsన" బహÑ%ా ఆశపడ ేశమ నక; 9ారF J#S%S #ారF. 28 Tx అను
ఇతడ ¨Áయన ఓట-క;ండ వంట-9ా(x? ప"Iమ>న ఘటమ? అతడను
అత" సంxనమ ను Vస#S9Eయబ(f, xరFగ" ేశమ లk"I ఏల
Kయబ(f#S? 29 ేశమ, ేశమ, ేశమ, PQ9ా మట Vనుమ . 30
PQ9ా ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డసంxన¨ßనుడ"య , తన
నమ లలk వ#Szల6"9ాడ"య ఈ మనుషp"గ#Sd 9ాKయ (f; అత"
సంxనమ లk ఎవడను వ#Szల6డ, 9ా#Sలk ఎవడను xదు Zిం}సనమందు
కcరFdండడ; ఇక ]దట ఎవడను యxలk #ాà%ా నుండడ.
P#§4య 23
1 PQ9ా 9ాక; ఇేTx మందలk ే#Sన... %tఱÃ లను నhంపజ³య చు
ెదర%tటBC ాపరFలక; శ\మ. 2 ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా తన జనులను
¤ప ాపరFలనుగ#Sd PÀలగ న Z2లVచుdచుTx`డ ]రF Tx

%tఱÃ లనుగ#Sd Vxరణేయక, TEను ¤పచున` %tఱÃ లను ెదర%tట-C
ారో>J#S; ఇ% ] దుI\యలనుబట-C !మ 4ను hfంపబ¢వచుTx`ను;
ఇే PQ9ా 9ాక;. 3 మ#Sయ TEను 9ాట-" > 9EZిన
ేశమ ల"`ట-లkనుం(f Tx %tఱÃ ల Wషమ ను సమకc#Sd తమ ొడ6క; 9ాట-"
ర1ిuంెదను; అV అ వృz ం VసN #Sంచును. 4 TEను 9ాట- ]ద ాపరFలను
"య!ంెదను; ఇక]దట అV భయపడక;ండను బ¿ద#S క;ండను 9ాట-లk
ఒకటMౖనను త1ిuక;ండను రF Tx %tఱÃ లను ¤12దరF; ఇే PQ9ా 9ాక;.
5 PQ9ా ఈలగ ఆజ® ఇచుdచుTx`డ#ాబ¢వ నమ లలk TEను
xదునక; J Aగ రFను పట-C ంెదను; అతడ #ాజ?ౖ ప#Sాలన ేయ ను,
అతడ V9Eకమ %ా నడచునుచు ారమ జ#S%Sంచును, భ!]ద J
Txయమ లను జ#S%Sంచును. 6 అత" నమ లలk యx రmణTUందును,
ఇWా\Pల; "ర»యమ %ా "వZించును, PQ9ా మనక; Jయ" అత"I
1LరF 12టC BదురF. 7 ాబట-C #ాబ¢వ నమ లలk జనుల; ఇWా\PÚయ లను
ఐగ పN ేశమ లkనుం(f ర1ిuంAన PQ9ా yవమ డ" Pక
పKమణమ ేయక 8 ఉతN ర ేశమ లk నుం(fయ , TEను 9ా#S" ెదర%tట-C న
ేశమ ల"`ట-లk నుం(fయ 9ా#S" ర1ిuంAన PQ9ానగ Txడ"
పKమణమ ేతpర" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ; మ#Sయ 9ారF తమ
ేశమ లk "వZింతpరF. 9 పKవకN లను గ#Sdన. PQ9ాను గ#Sdయ
ఆయన ప#Sదz న మటలను గ#Sdయ Tx గ ం(ె Txలk పగ ల;చున`,
Tx PQమ కల"`య కదల; చున`V, TEను మJN >6 న9ా"వలsను
xKÔరసవ(ైన బలఢ"వలsను ఉTx`ను. 10 ేశమ వxరFల

"ం(fయ న`, జనుల నడవ(f ెడixPQను, 9ా#S W)రమ అTxయమ న
క;పã%Sంచుచున` గనుక Wాపగ\సN ేశమ దుఃఖపడచున`; అడVáళØ
6
ఎం(fPQను. 11 పKవకN ల! యజక;ల! అందరFను అపVతpKల;; Tx
మంరమ లk 9ా#S ెడతనమ Txక; కనబ(ెను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 12
9ా#S దండన సంవతqరమ న 9ా#S ]I TEను ×డ ర1ిuంచుచుTx`ను గనుక
%ా xంధార మ లk నడచు9ా"I జjరFడ TEలవలs 9ా#S మర¶ మ ండను;
x"లk 9ారF తరFమబ(f ప(fPQదరF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 13 ¹Öను
పKవకN ల; అV9Eక I\యల; ేయ%ా చూAJ"; 9ారF బయల; 1Lరట పKవచనమ
ె1ిu Tx జనన ఇWా\Pల;ను Kవ త1ిuంA#S. 14 PQరషలమ పKవకN ల;
రన I\యల; ేయ%ా TEను చూAJ", 9ారF వxరFల; అసత
వరN నుల;, ఎవడను తన దు#ా4ర¶ తనుం(f మరలక దు#ా4రF¶ల ేతpలను
బలపరచుదురF, 9ారందరF Tx దృÌిC I ¯ొమ వలsT:ౖ#S, x" "9ాసుల;
%tnఱాÃవలsT:ౖ#S. 15 ావన Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈ పKవకN
లనుగ#Sd Z2లVచుdనేమన%ాPQరషలమ పKవకN ల అపVతKత ేశమంతట
9ా1ింెను గనుక Jనుటక; మAపJKయ xKగ టక; ేదుళØ
6 ను TEను 9ా#S
Iచుd చుTx`ను. 16 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ]క; పKచనమ ల; పKకట-ంచు పKవకN లమటలను
ఆలIంపక;(f, 9ారF !మ 4ను భKమ 12టC BదురF. 17 9ారF నను` తృణ÷క#Sంచు
9ా#S]క; ³మమ కల;గ న" PQ9ా Z2లVెdన"య ; ఒకడ తన
హృదయ మరత పన నడవ%ా 9ా"]క; ×డ #ాద"య ెపచు,
PQ9ా ఆజ® నుబట-C మట లడక తమక; Aన దరîనమ నుబట-C

పల;క;దురF. 18 PQ9ా మట V" గ\¨©ంచునటB
6 ఆయన సభలk
"ల;చు9ా(ెవడ? Tx మటను గ\¨©ంచునటB
6 x" లmమ ేZిన9ా(ెవడ? 19
ఇ% PQ9ా±క మగ\తయను 12ను%ా> బయల;9:ళ6 Øచున`; అ
కరన 12ను%ా> అ దుషp
C ల తల]I 12ళ6 Øన గ ను. 20 తన
ారమ ను సఫలపరచువరక;ను తన హృదయ లkచనలను T:ర9EరFdవరక;ను
PQ9ా Åపమ చల6రదు; అంతనమ లలk ఈ సంగJ" ]రF బµగ %ా
గ\¨©ంచుదురF. 21 TEను ఈ పKవకN లను పంపక;ం(fనను 9ారF పరF%?JN వెdదరF,
TEను 9ా#S మటలడక;ం(fనను 9ారF పKకట-ంెదరF. 22 9ారF Tx సభలk
ే#Sన 9ా#?rన PQడల 9ారF Tx మటల; Tx పKజలక; ె>య జ³తpరF,
దుI\యల; ేయక 9ారF దు#ా4ర¶ మ ను V(fA 12టC BనటB
6 9ా#S"
JK1ిuయ ందురF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 23 TEను స]పమ ననుండ
ేవడనుమతK ¤Tx? దూరమ ననుండ ేవడనుాTx? 24 PQ9ా
Z2లVAdన మట ఏదన%ా Txక; కనబడక;ండ రహస సÍ లమ లలk
xగగల9ా(ెవ(ైనకల(x? TEను భమ ాశమ ల యందంతట నున`9ాడను
ాTx? Pే PQ9ా 9ాక;. 25 కలకంట-" కలకంట-" అ" ెపచు Tx
Txమమ న అబదz మ ల; పKకట-ంచు పKవకN ల; ప>Iన మట TEను
V"య Tx`ను. 26 ఇక T:పuట-వరక; ఈలగ న జరFగ చుండను? తమ
హృదయాపటమ ను బట-C అబదz మ ల; పKకట-ంచు పKవకN ల; º" Txలk Aంప#ా?
27 బయల;ను పంపవలsన" తమ 1ితరFల; Tx Txమమ ను మరAనటB
6
రందరF తమ రFగ 9ా#S ెప కలలేత Tx జనుల; Tx Txమమ ను
మరచునటB
6 ేయవలsన" ãAంచుచుTx`#ా? 28 కలక"న పKవకN ఆ కలను

ెపuవలsను; Tx 9ాక; ఎవ"క;ండT° 9ాడ సతమ నుబట-C Tx మట
ెపuవలsను; ¥xనమ  ెతNక; ఏ! సంబంధమ ? ఇే PQ9ా 9ాక;. 29
Tx మట అ%S`వంట-ాx? బండను బదw ల;ేయ సుెN వంట- ాx? 30
ాబట-C తమ జత9ా"±దw నుం(f Tx మటలను ొం%S >ంచు పKవకN లక; TEను
V#¥"; ఇే PQ9ా 9ాక;. 31 ZL చû%ా Txల;కల Tx(fంచునుచు ే9Ù
క;Nలను పKకట-ంచు పKవకN లక; TEను V#¥"; ఇే PQ9ా 9ాక;. 32 మయ
స ప`మ లను పKకట-ంA 9ాట-" ెపచు, అబదz మ లేతను, మయపKగల»త
ేతను Tx పKజలను x#S ¾ల%Sంచు9ా#SI TEను V# ¥T:ౖ య Tx`ను; ఇే
PQ9ా 9ాక;. TEను 9ా#S" పంపలదు, 9ా#SI ఆజ® ఇయలదు, 9ారF ఈ
జనులక; ఏమతKమ ను పKãజనారFల; ారF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 33
మ#Sయ ఈ జనులలk ఒకడ పKవకN P %ా" యజక;(ే %ా" PQ9ా
´µర¤! అ" "న`డగ నపడ వ 9ా#S ఇట6 నుమ ]#³ ఆయనక;
´µరమ ; !మ 4ను ఎJN ార9Eతpను; ఇే PQ9ా 9ాక;. మ#Sయ 34
పKవకN P %ా" యజ క;(ే %ా" ¯ామను(ే %ా" PQ9ా ´µరమను మట
ఎతp
N 9ా(ెవ(ైనను, 9ా"" 9ా" Pంట-9ా#S" TEను దం(fంెదను. 35 అPే
PQ9ా పKతpతN ర¤? PQ9ా Pమ" ెపచుTx`డ? అ" ]రF ]
రFగ 9ా#Sను సదరFలను పKశంZించవలsను. 36 PQ9ా
´µరమను మట ]#Sక ]దట జj®పకమ ేZినవదుw; yవమ గల మన
ేవ" మటలను, Z2ౖనమ ల క¥పJయ ేవడనగ PQ9ా మటలను,
]రF అారÍమ ేZిJ#S; ా%ా ఎవ"మట 9ా"³ ´µరమగ ను. 37 PQ9ా
³మ" పKతpతN ర !చుdచుTx` డ"య , PQ9ా P!

ెపచుTx`డ"య ]రF పKవకN ను అడగవలsను %ా" PQ9ా ´µరమను
మట ]#?JNన PQడల 38 అందునుగ#Sd PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ]రF PQ9ా ´µరమను మట PQతNవదw " TEను ]క;
ఆజ® ఇAdనను ]రF PQ9ా ´µరమను మట PQతN pచుTE య Tx`రF. 39
ా%ా TEను !మ 4ను ఎJN 9Eయ చుTx`ను, ]క;ను ] 1ితరFలక;ను
TE"Adన పటC ణమ ను Tx స"`¥నుం(f ార9Eయ చుTx`ను. 40 ఎన`డను
మరFవబడ" "xప9ాదమ ను "xవమనమ ను ]]I ర1ిuం ెదను.
P#§4య 24
1 బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF యx#ాజ?ౖన PQయ×మ క;మరFడగ
PQÅTxను యx పK¥xనులను hలuారFలను కం¯ాల;లను PQరషలమ
నుం(f ెరపటBC" బబ లkనునక; ¬Zి" Pన తరF 9ాత PQ9ా
Txక; చూప%ా PQ9ా మంరమ ఎదుట ఉంచబ(fన #?ండ గంపల
అం¸రప పండ6 Txక; కనబ(ెను. 2 ఒక గంపలk మ ందు%ా పక న
అం¸రప పండ6 వంట- !I> మంA అం¸రప పండ6ం(ెను. #?ండవ గంపలk
!I> జబ¿ౖËన అం¸రప పండ6ం(ెను; అV Jన శకమ ానంత%ా జబ ËV. 3
PQ9ాP#§4య, ³! కనబడచున`ద" నన`డ గ%ా TEను అం¸రప
పండ6 కనబడచున`V, మంAV !I> మంAV%ాను జబ ËV !I>
జబ ËV%ాను, Jన శకమ ానంత జబ ËV%ాను కనబడచున`వంట-". 4
అపడ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతmPÀలగ Z2లVెdను 5 ఇWా\Pల;
ేవ(ైన PQ9ా ఆజ® ఇచుdనేమన%ా9ా#SI ¤ల;కల;గవలsన" ఈ

సÍ లమ నుం(f TEను కÚw య ల ేశమ నక; ెర%ా పంప యదు లను, ఒకడ
ఈ మంA అం¸రప పండ6 ను లm12టC B నటB
6 లm12టC BచుTx`ను. 6 9ా#SI
¤ల; కల;గ నటB
6 TEను 9ా#S]ద దృÌిC య ంచుచు, ఈ ేశమ నక; 9ా#S"
మరల ¬Zి"వAd, పడ%tటC క 9ా#S" కటMC దను, 12ల6%Sంపక 9ా#S" TxటMదను. 7
9ారF పరÞహృదయమ  Tx ±దw క; J#S%S #ా%ా 9ారF Tx జనులగ నటB
6 ను
TEను 9ా#S ేవడనగ నటB
6 ను TEను PQ9ాన" నT:`రFగ హృదయమ ను
9ా#S Iెdదను. 8 మ#Sయ యx#ాజ?ౖన Zియను అత" పK¥xనులను
ేశమ లk WÌింAన 9ా#S" ఐగ పN ేశమ న "వZించు9ా#S", !I> జబ Ë9:ౖ
నందున Jనశకమ ా" ఆ జబ Ë అం¸రపపండ6 వలs ఉండజ³Z2దన"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 9 మ#Sయ 9ారF PటB అటB
ెదర%tటC బడట?r భ #ాజమ ల"`ట-లkను, TEను 9ా#S" >9Eయ
సÍ లమ ల"`ట-లkను, 9ా#S" Jకరమ %ాను "ంxసuదమ %ాను ¯ాత%ాను
అప}సమ %ాను Wాాసuదమ %ాను ఉండజ³Z2దను. 10 TEను 9ా#SI" 9ా#S
1ితరFలక;ను ఇAdన ేశమ లk ఉండక;ండ 9ారF ా(ైవవరక; TEను
ఖడ¶ మ ను Ôమమ ను ెగ ల;ను 9ా#SలkI పం12దను.
P#§4య 25
1 ãÌీయ క;మరFడను యx#ాàT:ౖన PQయ×మ Txల;గవ
సంవతqరమ న, అన%ా బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF nదట- సంవతqరమ న
యx పKజలంద#S"గ#Sd P#§4యక; పKతmన 9ాక;. 2 పKవకN PQన
P#§4య యx పKజలంద#S ను PQరషలమ "9ాసులంద#Sను ఆ

9ాక;ను పKకట-ంెను. 3 ఆ¹ను క;మరFడను యx#ాà T:ౖన ãÌీయ
పదుమడవ సంవతqరమ nదల;" TEట-వరక; ఈ PరFవ మడ
సంవతqరమ ల; PQ9ా 9ాక; Txక; పKతmమగ చువెdను; TEను
12ందలకడ లA ]క; ఆ మటల; పKకట-ంచుచు వAdనను ]రF VనకJ#S. 4
] ేJపనులవలన Txక; Åపమ పట-C ంచక;ండనటB
6 ను, TEను ]క; ఏ
బµధయ కల;గ జ³యక;ండనటB
6 ను, అనేవతలను అనుస#Sంచుటయ ,
9ాట-" పంచుటయ , 9ాట-I నమ¯ారమ ేయ టయ మ", 5 ]రందరF
] ెడiమర¶ మ ను ] దుషC I\యలను V(fA12ట-C J#S%SనPQడల, PQ9ా
]క;ను ] 1ితరFలక;ను "త"9ాసమ %ా దయేZిన ేశమ లk ]రF
"వZింతpర" ెపట?r, 6 PQ9ా 12ందలకడ లA పKవకN లsౖన తన ZLవక;ల
నంద#S" ]±దw క; పంపచు వAdనను ]రF VనకJ#S, Vనుటక; ]రF
ెV±గ¶ క;ంట-#S. 7 అPే]క; బµధ కల;గ ట?r ] ేతpల పనులవలన
Txక; Åపమ పట-C ంA ]రF Tx మట ఆలIంపక Jర" PQ9ా
Z2లVచుd చుTx`డ. 8 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ]రF Tx మటలను ఆలIంపక J#S గనుక TEను
ఉతN రేశమ లkనున` సర జనమ లను, Tx ZLవక;(ైన T:బ కెKజరను
బబ లkను#ాàను 1ిల;వ నం1ించుచుTx`ను; 9 ఈ ేశమ ]I" º"
"9ాసుల ]I" చుటBCనున` PÀ జనులంద#S ]I" 9ా#S"
ర1ిuంచుచుTx`ను; ఈ జనులను Wాపగ\సN ుల%ాను Vస4 యసuదమ %ాను
అప}¯ాసuదమ %ాను ఎపuట-I" ాడ%ాను ఉండజ³Z2దను. 10
సంషTxదమ ను ఉల6స శబw మ ను, 12ం(f6 క;మరF" స రమ ను 12ం(f6 క;మ#?N

స ర మ ను JరFగట-#ాళ6 ధ "" ºపాంJ" 9ా#Sలk ఉండ క;ండ ేZ2దను. 11
ఈ ేశమంతయ ాడ%ాను "రèనమ %ాను ఉండను; ఈ జనుల; (ెబË
సంవతqరమ ల; బబ లkను#ాàనక; xసుల;%ా ఉందురF. 12 PQ9ా
9ాక; ఇే(ెబË సంవతqరమ ల; గడAన తరF9ాత 9ా#S ోషమ లనుబట-C
TEను బబ లkను#ాàను ఆ జను లను కÚw య ల ేశమ ను hfంతpను; ఆ
ేశమ ఎపడ ాడగనుండనటB
6 "య!ంతpను. 13 TEను ఆ ేశమ ను
గ#Sd Z2లVAdన మటల"`య P#§4య ఈ జనమ ల"`ట-"గ#Sd
పKకట-ంప%ా, ఈ గ\ంథమ లk 9ాKయ బ(fనదంతయ ఆ ేశమ ]I
ర1ిuంెదను. 14 ఏల యన%ా TEను 9ా#S I\యలనుబట-C య 9ా#S ేJ ార
మ లనుబట-C య 9ా#SI పKJారమ ేయ నటB
6 అTEక జనమ ల;ను
మ}#ాàల;ను 9ా#Sేత ZLవ ేPంచు ందురF. 15 ఇWా\Pల; ేవ(ైన
PQ9ా Tx×లగ Z2ల VచుdచుTx`డవ ఈ Å\ధప మదాతKను Tx
ేJలkనుం(f ¬Zి", TEను "ను` పంపచున` జనమ ల"`ట-I x"
xK%Sంపమ . 16 9ారF x" xK%S ¯I ¯ల;చు TEను 9ా#S]I పంపచున`
ఖడ¶ మ నుబట-C 9:ఱÃ 9ాండKగ దురF. 17 అంతట PQ9ా ేJలk నుం(f TEను ఆ
ాతKను ¬Zి", PQ9ా నను` పం1ిన జనమ ల"`ట-I x" xK%SంAJ".
18 TEట-వలsTE ాడ %ాను "రèనమ %ాను అప}¯ాసuదమ %ాను Wాాసuదమ
%ాను ేయ టక; PQరషలమ నక;ను యx పటC ణమ లక;ను x"
మ}#ాàలక;ను x" అ¥పతpలక;ను xK%Sం AJ". 19 మ#Sయ ఐగ పN#ాజ?ౖన
ఫ#య ను అత" xసు ల;ను అత" పK¥xనుల;ను అత" జనులందరFను 20
సమసN న !h\త జనుల;ను ఊàేశప #ాàలందరFను Óి> ÌీN య ల ేశప

#ాàలందరFను అÌ2లkనును, %ాజ య ను, ఎÅ\నును అiదు Wషప9ారFను
21 ఎో]య ల;ను ¹యáయ ల;ను అ¹4య ల;ను 22 తరF
#ాàలందరFను Zీోను #ాàలందరFను సమ దKమ నక; ఆవ> º పప
#ాàల;ను 23 దxయ ల;ను ేమయ ల;ను బyయ ల;ను
గడi పపKకలను కJN #Sంచును9ా రందరFను 24 అరëేశప #ాàలందరFను
అరణమ లk "వZించు !h\తజనమ ల #ాàలందరFను 25 ] #ాà
లందరFను ఏలమ #ాàలందరFను మºయ ల #ాàలంద రFను 26
స]పమ న ఉన`9ా#³! దూరమ న ఉన`9ా #³! ఉతN రేశమ ల
#ాàలందరFను భ!]దనున` #ాజమ ల"`య x"లk" xKగ దురF;
ÌLషక;#ాà 9ా#S తరF9ాత xKగ ను. 27 వ 9ా#S ఈలగ
ెపమ ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ T:ౖన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డTEను ]]I పంపబ¢వ య దz మ ేత xK%S మJN >6 కక;
"న9ా#SవలsTE య ం(f ]రF మరల లవక;ండ పడ దురF. 28 ¤మ
xKగమ" 9ారF  ేJలkనుం(f ఆ ాతKను ¬ZినTUల6" PQడల వ 9ా#S
ఇట6 నుమ ]రF అవశమ %ా x" xKగవలsన" Z2ౖనమ లక¥ పJయగ
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 29 Tx 1LరF 12టCబ(fన పటC ణమ నక; TEను
×డేయ nదల;12టC%ా ]క; hmలక;ండ వTx? ]రF hfంపబడకరF.
భలkక "9ాసులంద#S]I TEను ఖడ¶ మ ను ర1ిuంచు చుTx`ను; ఇే
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా 9ాక;. 30 ాబట-C వ ఈ మటల"`ట-"
9ా#SI పKక ట-ంA, ఈలగ ెపuవలsనుఉన`త సÍ లమ లkనుం(f PQ9ా
గ#SèంచుచుTx`డ, తన ప#Sxzలయమ లk నుం(f తన స రమ ను

V"1ించుచుTx`డ, తన మంద ¤య సÍ లమ నక; V#ధమ %ా
గ#SèంచుచుTx`డ, xKm%ానుగను ¾Kక;9ా#Sవలs అరచుచు ఆయన భలkక
"9ాసులకంద#SI V#ధమ %ా ఆర»ట-ంచు చుTx`డ. 31 భమంతమ వరక;
సంద(f Vనబడను, PQ9ా జనమ ల 9ాజ?మడచుTx`డ, శ#§రF
లంద#S ఆయన 9ాజ?మడచుTx`డ, ఆయన దుషp
C లను ఖడ¶ మ నక;
అపu%SంచుచుTx`డ; ఇే PQ9ా 9ాక;. 32 Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డజనమ నుం(f జనమ నక; ×డ
9ా1ించు చున`, భగంతమ లనుం(f %tపu తpాను బయల;
9:ళ6 Øచున`. 33 ఆ నమ న PQ9ాేత హతpలsౖన 9ారF ఈ
ేశమ ±క PÀ శనుం(f ఆ శవరక; కనబడదురF. ఎవరFను
9ా#S"గ#Sd అంగలరdరF, 9ా#S" సమకcరdరF, ాJ12టCరF, 12ంటవలs 9ా#S
శవమ ల; TEల]ద ప(fయ ండను. 34 మందాపరFల#ా, %లలsతN p(f,
nఱÃ 12టC B(f; మందలk" పK¥xనుల#ా, బ(fద చల;
6 ను(f. ]రF
మరణమ TUందుట?r న మ ల; ప#SNయPQను, TEను !మ 4ను
ెదర%tటMC దను, రమన ాతKవలs ]రF పడదురF. 35 మందాపరF లక;
ఆశ\యసÍ లమ లకవను, మందలk" W\ష¡ న 9ాట-I రmణ ొరకకవను,
36 ఆలIంచు(f, మంద ాపరFల nఱÃ Vనబడచున`, మందలk" పK¥xనుల
%లVనబడచున`, PQ9ా 9ా#S ¤తభ!"ాడ ేZియ Tx`డ. 37
T:మ4గల ¤తసÍ లమ ల; PQ9ా Åా%S`ేత ా(xPQను; 38 కc
\ రన
ఖడ¶ మ ేతను ఆయన Åా%S`ేతను 9ా#S ేశమ ాడా%ా Zింహమ తన
మరFగ ను V(fAనటB
6 ఆయన తన మరFగ ను V(fెను.

P#§4య 26
1 ãÌీయ క;మరFడను యx#ాàనగ PQయ×మ ఏల;బ(f
ఆరంభమ లk PQ9ా ±దw నుం(f 9ాక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను.
2 PQ9ా ఆజ® ఇచుdనేమన%ా, వ PQ9ా మం#ావరణమ లk
">A, TEను  ాజj®1ించు మట ల"`ట-" PQ9ా మంరమ లk
ఆ#ా¥ంచుట?r వచుd యx పటC ణసుÍలంద#SI పKకట-ంపమ ; 9ాట-లk ఒక
మటMౖనను ెపuక Vడవకcడదు. 3 9ా#S దు#ా4ర¶ మ ను బట-C 9ా#SI
ేయదలAన ×డను ేయక TEను సంxప పడనటB
6 %ా 9ారF ఆలIంA తన
దు#ా4ర¶ మ Vడచుదు #³¹. 4 వ 9ా#S ఈ మట ెపuవలsను. PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా 5 ]రF Tx మటల; V" TEను ]క; "య!ంAన
ధర4WాసN మ ననుస#SంA నడచు నుడ"య , TEను 12ందలకడ లA
పంపచున` Tx ZLవక;లగ పKవకN ల మటలను అం%§క#Sంచుడ"య TEను ]క;
ఆజ® ఇయ%ా ]రF VనకJ#S. 6 ]#§లగ న ేZినందున TEను ÌిలkహÑనక;
ేZినటB
6 ఈ మంరమ న క;ను ేZ2దను, ఈ పటC ణమ ను భ!]దనున`
సమసN జనమ లక; Wాాసuదమ %ా ేZ2దను. 7 P#§4య PÀ మటలను
PQ9ా మంరమ లk పల;క;చుండ%ా యజక;ల;ను పKవకN ల;ను
జనులందరFను V"#S. 8 జనుల కంద#SI" పKకట-ంపవలsన" PQ9ా
P#§4యక; ఆజj®1ింAన మటల"`ట-" అతడ ప>I x>ంAన తరF 9ాత
యజక;ల;ను పKవకN ల;ను జనులందరFను అత" పటBC"వ మరణhm
TUందక తపuదు. 9 PQ9ా Txమమ నుబట-C ఈ మంరమ ÌిలkహÑవలs

నగ న"య , ఈ పటC ణమ "9ాZిలక ా(ైవన"య 9Eల పKక
ట-ంచుచుTx`వ అనుచు, పKజలందరF PQ9ా మం రమ లk
P#§4య±దw క; కc(fవAd#S. 10 యx అ¥పతpల; ఆ సంగతpల; V"
#ాà నగరFలk నుం(f PQ9ా మంరమ నక; వAd, PQ9ా మంరప
\తN గV" x రమ న కcరFdండ%ా 11 యజక;ల;ను పKవకN ల;ను
అ¥పతpలను సమసN పKజల ను ఈలగ"#S]రF ెవలర V"య న` పKా
రమ , ఈ మనుషpడ ఈ పటC ణమ నక; V#ధమ %ా పKవAంచుచుTx`డ;
గనుక ఇతడ మరణమ నక; ాతpKడ. 12 అపడ P#§4య
అ¥పతpలంద#Sను జనులంద#Sను ఈ మట ె12uనుఈ మంరమ నక;
V#ధమ %ాను ఈ పటC ణమ నక; V#ధమ %ాను ]రF V"న మటల"`ట-"
పKకట-ంచుటక; PQ9ాP నను` పం1ియ Tx`డ. 13 ాబట-C PQ9ా
]క; ేZ2దన" xను ె1ిuన ×డనుగ#Sd ఆయన సంxపపడనటB
6 ]రF
] మర¶ మ లను ] I\యలను చకపరచు" ] ేవ(ైన PQ9ా మట
Vను(f. 14 ఇ% TEను ] వశమ లkనుTx`ను, ] దృÌిC ³ మంAో P
య కN నో అే Txక; ేయ (f. 15 అPే ]క; ెవలర ఈ మటల"`ట-"
ెపటక; "జమ %ా PQ9ా ]±దw క; నను` పం1ియ Tx`డ గనుక,
]రF నను` చం1ినPQడల ]రF ]]I" ఈ పటC ణమ ]I" x"
"9ాసుల ]I" "రప#ా¥ రకN ోషమ ె1ిuంచుదుర" "సqంేహమ %ా
ె>Zిను(f. 16 ా%ా అ¥పతpల;ను జనులందరFను యజక;లను
పKవకN లను ఇట6 "#Sఈ మనుషpడ మన ేవ(ైన PQ9ా Txమమ నుబట-C
మనక; ఈ సమxరమ పKకట-ంచుచుTx`డ గనుక ఇతడ మరణమ నక;

ాతpKడ ాడ. 17 మ#Sయ ేశమంద> 12దwలలk ందరF లA సమజమ %ా
కc(fన జనుల ఈ మటల; ప>I#S. 18 యx#ాజ?ౖన ¨©య నమ లలk
¹ర ÌీN య (ైన ]ా పKవAంచుచుం(ెను. అతడ యx జనులంద#S ఇటB
6
పKకట-ంచుచు వెdనుZ2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డేనుదున`బడనటB
6 !మ 4నుబట-C Zీãను
దున`బడను, PQరషలమ #ాళ6 క;పuలగ ను, మంరమ న` పర తమ
అరణమ లk" ఉన`తసÍ లమ లవలs అగ ను. 19 అటB
6 ప>I నందున
యx#ాజ?ౖన ¨©యPQనను యx జనులంద#Sలk మ#S ఎవ(ైనను అత"
చం1ి#ా? PQ9ా 9ా#SI ేZ2దన" xను ె1ిuన ×డను ేయక సంxప
పడనటB
6 #ాà PQ9ాయందు భయభక;Nల; క>%S PQ9ా దయను
9EడT:ను గx? మనమ ఈ ారమ ేZినPQడల మన]³ %tపu ×డ
ెచుd ందుమ అ" ె1ిu#S. 20 మ#Sయ Iరx#§మ 9ా(ైన Ì2మయ
క;మరF డగ ఊ#Sయయను ఒకడ PQ9ా Txమమ నుబట-C
పKవAంచుచుం(ెను. అతడ P#§4య ె1ిuన మటల #§J" PÀ
పటC ణమ నక; V#ధమ %ాను ఈ ేశమ నక; V#ధమ %ాను పKవAంెను. 21
#ాజ?ౖన PQయ× మ ను అత" &రFలందరFను పK¥xనులందరFను అత"
మటల; V"న]దట #ాà అత" చంప¸చుచుండ%ా, ఊ#Sయ x" ె>Zి"
భయప(f ా#SP ఐగ పN ే#?ను. 22 అపడ #ాజ?ౖన PQయ×మ
అÅËరF క;మరFడగ ఎల`xనును అత" ంద#S" ఐగ పN నక; పం12ను;
23 9ారF ఐగ పNలkనుం(f ఊ#Sయను ¬Zి "వAd #ాజ?ౖన
PQయ×మ TUదw ేరd%ా, ఇతడ ఖడ¶ మ  అత" చం1ి ¯ామనజనుల

సమ¥లk అత" కæïబరమ ను 9EPంెను. 24 ఈలగ జరFగ%ా ాâాను
క;మరF(ైన అ¨ßామ P#§4యక; (ైయ న`ందున అత" చంపటక;
9ారF జనుల ేJI అత"" అపu%Sంప లదు.
P#§4య 27
1 యx#ాజ?ౖన ãÌీయ క;మరFడగ PQయ×మ ఏల
TxరంంAనపడ PQ9ా ±దw నుం(f 9ాక; P#§4యక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను. 2 PQ9ా Txక; ఈ ఆజ® ఇచుd చుTx`డ వ
ా(f" పల;పలను ేPంచు"  డక; కటBCనుమ . 3 9ాట-"
PQరషలమ నక; యx#ాజ?ౖన Zియ±దw క; వAdన దూతలేత
ఎోమ #ాàTUదwక;ను ¹యబ #ాàTUదwక;ను అ¹4య ల #ాàTUదwక;ను
తరF #ాàTUదwక;ను Zీోను #ాàTUదwక;ను పంపమ . 4 మ#Sయ ఆ దూతల;
తమ యజమనులక; ె>యజ³యవలsన" PÀ ఆజ® 9ా#S ెపమ ]రF ]
యజమనులక; ె>య జ³యవలsన" Z2ౖనమ లక¥పJPQన ఇWా\Pల;
ేవడ Z2లVచుdనేమన%ా 5 అ¥క బలమ ేతను xAన బµహÑవేతను
భ!" భ!]దనున` నరFలను జంతpవలను TETE సృంA, ఎవ#SIచుdట
Txయమ" Txక; చుT° 9ా#S³ PచుdచుTx`ను. 6 ఇప(ైే
ేశమ ల"`ట-" Tx xసుడగ బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరF వశమ
ేయ చుTx`ను; అత" ZLVంచుట?r భజంతpవలనుకcడ అత" వశమ
ేయ చుTx`ను. 7 అత" స ేశమ నక; ాలమ వచుdవరక; సమసN జనుల;
అత"I" అత" క;మరF"I" అత" క;మరF" క;మరF"I"

xసులsౖయ ందురF, ఆ ాలమ #ా%ా బహÑజనమ ల మ}#ాàల; అత"ేత
xసమ ేPంచుందురF. 8 ఏ జనమ ఏ #ాజమ బబ లkను#ాజ?ౖన
T:బ కెKజరF నక; xసమ ేయTUల6క బబ లkను#ాà±క ా(f" తన
డ]ద 12టC Bనో x"" TEను అత" ేత బÐJN %ా Txశనమ ేPంచు వరక;
ఆ జనమ ను ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను ెగ ల;ేతను hfంెదను; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 9 ాబట-C ] పKవకN ల! ¯ె%ాం(ేK! కలల; కను9ా#³!
ాలజj®నుల! మంతKà®ల! ]రF బబ లkను #ాàనక; xసుల; ాక;ందుర"
] పల;క;నపడ ]రF 9ా#S" లm 12టCక;(f. 10 ]రF ] భ!"
అనుభVంపక;ండ !మ 4ను దూరమ %ా >9Eయ నటB
6 ను, !మ 4ను TEను
9:ళ6%tటBCనటB
6 ను, ]రF నhంచునటB
6 ను 9ారF అబదz పKవచనమ ల; ]క;
పKకట-ంతpరF. 11 అPే ఏ జనుల; బబ లkను#ాà ా(f I\ంI తమ డను
వంA అత"I xసమ ేయ దు# ఆ జనులను తమ ేశమ లk ాపరమ ండ
"ెdదను. 9ారF తమ భ!" ZLద పరచుందురF, TEను 9ా#SI T:మ4
కల;గజ³తpను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 TEను ఆ మటలనుబట-C యx#ాజ?ౖన
Zియ ఇట6 ంట-"బబ లkను#ాà±క ా(f" ] డ ]ద 12టC B",
అత"I" అత" జనులక;ను xసులsౖన PQడల ]రF బKదుక;దురF 13
బబ లkను#ాàనక; xసుల;ాTUల6" జనులVషయ PQ9ా ఆజ®
ఇAdనటB
6 ఖడ¶ మ ేతT:ౖనను Ôమమ ేతT:ౖనను ెగ ల; ేతT:ౖనను వను
 పKజల;ను xవTEల? 14 ావన]రF బబ లkను#ాàనక;
xసుల;ాక;ందుర" ] ెప పKవకN ల; అబదw ¤ పKకట-ంచుచుTx`రF, TEను
9ా#S" పంపలదు, 9ా#S మటల నం%§క#Sంపవదుw, ఇే PQ9ా 9ాక;. 15

TEను !మ 4ను >9Eయ నటB
6 ను, ]రFను ] పKవAంచు ] పKవకN ల;ను
నhంచు నటB
6 ను, 9ారF Tx Txమమ నుబట-C అబదz మ %ా పKవ AంచుచుTx`రF.
మ#Sయ యజక;లను ఈ పKజ లంద#Sను TEను ఈ మటల; ె1ిuJ" 16
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాPQ9ా మంరప ఉపకరణ మ ల; ఇప(ే
ఘÖమ %ా బబ లkనునుం(f మరల ేబడన" పKవAంప ] పKవకN ల; ]
అబదz మ ల; ెపచుTx`రF, 9ా#S మటలక; ెV±గ¶ క;(f. 17 9ా#S మట
Vనక;(f; బబ లkను #ాàనక; xసులsౖనPQడల ]రF బKదుక;దురF; ఈ
పటC ణమ ా(ైTEల? 18 9ారF పKవకN లsౖనPQడల, PQ9ా 9ాక; 9ా#SI
(ైయ ం(fనPQడల, PQ9ా మంరమ లkను యx#ాà
మంరమ లkను PQరషలమ లkను WÌింAయ ండ ఉపకరణమ ల;
బబ లkనునక; " బడక;ండనటB
6 9ారF Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ాను బJమల;నుట ¤ల;. 19 బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెK జరF
PQరషలమ లkనుం(f PQయ×మ క;మరF (ైన PQÅTxను యx
PQరషలమ ల పK¥xనుల నంద#S" బబ లkనునక; ెర%ా
¬Zి"Pనపడ 20 అతడ V(fA12ట-Cన సN ంభమ లనుగ#Sdయ
సమ దKమ ను గ#Sdయ గడమంెలనుగ#Sdయ ఈ పటC ణమ లk !%S>న
ఉపకరణమ లనుగ#Sdయ Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ. 21 PQ9ా మంరమ లkను యx#ాà నగరFలkను
PQరష లమ లkను WÌింAన ఉపకరణమ లనుగ#Sd ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ T:ౖన PQ9ా ఈలగ నTE Z2లVచుdచుTx`డ 22 అV
బబ లkనునక; ేబడను, TEను ఆ ఉపకరణమ లను ద#SîంA ె1ిuంA PÀ

సÍ లమ లk 9ాట-" మరల నుంచు ాలమ వరక; అV అకడ నుండవలsను; ఇే
PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 28
1 యx#ాజ?ౖన Zియ Pల;బ(f ఆరంభమ న Txల¶ వ సంవతqరమ
అPదవ T:లలk %Sëãను9ాడను పKవకN య ను అ¸èరF క;మరFడT:ౖన
హనTx యజక;ల PQదుటను పKజలంద#SPQదుటను PQ9ా మంర
మ లk Tx ఈలగT:ను 2 ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డ TEను బబ లkను#ాà ా(f"
V#SAయ Tx`ను. 3 #?ండ సంవతqరమ లలk%ా బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరF
ఈ సÍ లమ లkనుం(f బబ లkనునక; ¬Zి"Pన PQ9ా మంరప
ఉపకరణమ ల"`ట-" ఇచdట-I మరల ె1ిuంెదను. 4 బబ లkను #ాà ా(f"
VరFగ%tట-C PQయ×మ క;మరFడను యx#ాàT:ౖన PQÅTxను,
బబ లkనునక; ెర%t" Pన యదులనం#S", PÀ సÍ లమ నక; J#S%S
ర1ిuంె దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 5 అపడ పKవకN PQన P#§4య
యజక;లPQదుటను PQ9ా మంర మ లk "ల;చుచున`
పKజలంద#SPQదుటను పKవకN PQన హనTx ఇట6 T:ను 6 ఆలగ న
జరFగ ను%ాక, PQ9ా ఆలగ నTE ేయ ను%ాక, PQ9ా మంరప
ఉపకరణమ ల"`ట-", ెర%t"బ(fన 9ా#S నంద#S" PQ9ా
బబ లkనులkనుం(f ఈ సÍ లమ నక; ె1ిuంA వ పKకట-ంAన మటలను
T:ర9EరFdను%ాక. 7 అPనను TEను  ెవలలkను ఈ పKజలంద#S ెవల లkను

ెపచున`మటను AతN %SంA Vనుమ . 8 Txక;ను క;ను మ ందు%ా నున`
పKవకN ల;, అTEకేశమ లక; మ}#ాజమ లక; V#ధమ %ా య దz మ ల;
జరFగ న"య , ×డ సంభVంచు న"య , ెగ ల;కల;గ న"య
పర ాలమందు పKకట-ంచుచు వAd#S. 9 అPే ³మమ కల;గ న"
పKకట-ంచు పKవకN య Tx`(ే, అత" మట T:ర9E#SనPQడల PQ9ా "జమ %ా
అత" పం12న" ±పనదగ న" పKవకN PQన P#§4య ెపu%ా 10
పKవకN PQన హనTx పKవకN PQన P#§4య డ ]దనుం(f ఆ ా(f" ¬Zి x"
V#SA 11 పKజలంద#S PQదుట ఇట6 T:నుPQ9ా ఈలగ Z2లVచుd
చుTx`డ#?ండ సంవతqరమ లలk%ా TEను బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరF
ా(f" సర జనమ ల డ]ద నుం(f ¾ల%SంA x" V#SA9EZ2దను; అంతట
పKవకN PQన P#§4య 9:È6PQను. 12 పKవకN PQన హనTx పKవకN PQన
P#§4య డ ]దనున` ా(f" V#SAనతరF9ాత PQ9ా 9ాక;
P#§4యక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 13 వ P హనTx
ఇట6 నుమ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డవ యా(f" V#SAJ9E,
x"I పKJ%ా ఇనుపా(f" ేPంచవలsను. 14 ఇWా\ Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఈ
జనులందరFను బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరFనక; xసుల; ావలsన" 9ా#S
డ]ద ఇనుపా(f య ంAJ" గనుక 9ారF అత"I xసులగ దురF,
భజంతpవలను కcడ TEను అత"I అపu%SంAయ Tx`ను. 15 అంతట
పKవకN PQన P#§4య పKవకN PQన హనTx ఇట6 T:నుహనTx Vనుమ ;
PQ9ా "ను` పంపలదు, ఈ పKజలను అబదz మ ను

ఆశ\Pంపజ³య చుTx`వ. 16 ా%ా PQ9ా ఈ మట
Z2లVచుdచుTx`డభ!]ద నుం(f TEను "ను` ట-C 9Eయ చుTx`ను,
PQ9ా ]ద JరFగ బµటBేయ ట?r వ జనులను 1LK#³1ింA JV గనుక ఈ
సంవతqరమ వ మరణమదువ అ" ె12uను. 17 ఆ సంవతqర¤ Pడవ
T:లలk పKవకN PQన హనTx మృJTUంెను.
P#§4య 29
1 #ాజ?ౖన PQÅTx త>6 యగ #ాణÝయ , #ాజ ప#S9ారమ ను, 2 యxలkను
PQరషలమ లkనున` అ¥పతpల;ను, hలuారFల;ను, కం¯ాల;ల;ను
PQరష లమ ను V(fA 9:È6న తరF9ాత పKవకN PQన P#§4య పJKకలk
>üంA, యx#ాజ?ౖన Zియ బబ లkనులkనున` బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ క
ెKజరFTUదwక; పం1ిన ాâాను క;మరF(ైన ఎలWాేతను, 3 ¨©Úయ
క;మరF(ైన %?మ#ాేతను, PQరషలమ లkనుం(f ెర పటC బ(fPన9ా#S
12దwలలk WÌింAన9ా#SI" యజ క;లక;ను పKవకN లక;ను PQరషలమ నుం(f
బబ లkనునక; అతడ ెర%t"Pన జనులకంద#SI" పం1ింAన మటల;
ఇ9: 4 ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ ల క¥ పJ య నగ PQ9ా తన
1LK#³పణేత బబ లkనునక; ెర¬Zి" బ(fన9ా#Sకంద#SI ఈలగ ఆజ®
ఇచుdచుTx`డ 5 ఇండ6 కట-C ంచు" 9ాట-లk "వ Zించు(f, టల; Txట- 9ాటఫలమ లను అనుభVంచు(f, 6 12ం(f6 ండ6 ేZి" క;మరFలను క;మ#?Nలను
కను(f, అకడ ఏ!య ]క; తక;వలక;ండ అవృz ందు ట?r 9ారF
క;మరFలను క;మ#?Nలను కనునటB
6 ] క;మ రFలక; 12ం(f6 ండ6 ేయ (f, ]

క;మ#?Nలక; పరFషpలను సంాంచు(f. 7 TEను !మ 4ను ెర%t"Pన
పటC ణమ ±క ³మమ Å#S x"రక; PQ9ాను ాKరÍన ేయ (f, x"
³మమ ] ³మమ నక; ారణమగ ను. 8 ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ ల
క¥ పJయ నగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ] మధనున`
పKవకN లేతT:ౖ నను మంతKà®లేతT:ౖనను ]రF ¹సక;(f, ]లk కలల;
కను9ా#S మటల; Vనక;(f. 9 9ారF Tx Txమ మ నుబట-C అబదz పKవచనమ
లను ] ెపదురF, TEను 9ా#S" పంపలదు; ఇే PQ9ా 9ాక;. 10
PQ9ా ఈ ఆజ® ఇచుd చుTx`డబబ లkను #ాజమ నక; (ెబË సంవతqర
మ ల; గJంAన తరF9ాతTE !మ 4నుగ#Sd TEను ప>Iన భ9ారN T:ర9E#Sd
PÀ సÍ లమ నక; !మ 4ను J#S%S ర1ిuంచు నటB
6 TEను !మ 4ను ద#Sîంతpను.
11 TEను !మ 4నుగ#Sd ఉేw hంAన సంగతpలను TET:రFగ దును, #ాబ¢వ ాల
మందు ]క; "#§mణకల;గ నటB
6 %ా అV సమ¥xనకర న ఉేw శమ ల%ా"
}"కరనV ావ; ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 ]రF Txక; nఱÃ 12టC Bదు#³"
]రF Txక; ాKరÍనేయ చు వతp
N #³" TEను ] మనV ఆలIంతpను. 13 ]రF
నను` 9:దIన PQడల, పరÞమనసుq నను` గ#Sd Vxరణ ేయ T:డల
]రF నను` కను %tందురF, 14 నను` TEను ]క; కనుపరచుందును; ఇే
PQ9ా 9ాక;. TEను !మ 4ను ెరలkనుం(f ర1ిuంె దను; TEను
!మ 4ను ెరపట-C P జనులలk"I ఏ సÍ లమ ల లk"I !మ 4ను
>9EZిJT° ఆ జనులంద#Sలkనుం(fయ ఆ సÍ లమ ల"`ట-లkనుం(fయ
!మ 4ను సమకc#Sd ర1ిuంెదను; ఇే PQ9ా 9ాక;. ఎచdటనుం(f
!మ 4ను ెరక;పం1ిJT° అచdట-³ !మ 4ను మరల ర1ిuంతpను. 15

బబ లkనులk ]క; PQ9ా పKవకN లను "య!ంAయ Tx`డ" ]రF
ెపంట-#³, 16 స#³, xదు Zిం}సనమందు కcరFd"య న` #ాàను
గ#Sdయ , ]కcడ ెరలk"Iక PÀ పటC ణ మ లk "వZించు
పKజలనుగ#Sdయ , ] స దరFలనుగ#Sdయ , PQ9ా ఈ మట
Z2లVచుd చుTx`డ 17 Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డTEను 9ా#S]I ఖడ¶ మ ను Ôమమ ను ెగ ల;ను
పంపచుTx`ను; క;È6 ³వలమ ె(fP Jనశకమ ా" ఆ అం¸రప
పండ6 ను ఒకడ ార9Eయ నటB
6 TEను9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను; 18 PQ9ా
9ాక; ఇే. 9ారF VనTUల6"9ా#?r, TEను 12ందలకడ లA పKవకN లsౖన Tx ZLవక;ల
ేత9ా#S±దw క; పం1ిన Tx మటలను ఆలIంపక P#S. 19 గనుక TEను
ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను ెగ ల;ేతను 9ా#S" ¨©ంZించుచు
భ#ాజమ ల"`ట-లk 9ా#S" ఇటB అటB ెదర%tటBCదును; TEను 9ా#S"
>9Eయ జనులంద#Sలk Wాాసuదమ %ాను Vస4యారణమ %ాను
అప}¯ా సuదమ %ాను "ంxసuదమ %ాను ఉండనటB
6 9ా#S"
అపu%SంచుచుTx`న" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 20 TEను
PQరషలమ లkనుం(f బబ లkనునక; ెర%t" Pన 9ారల#ా, ]రందరF
PQ9ా ఆజ® ను ఆల Iంచు(f. 21 Tx Txమమ నుబట-C ]క;
అబదz పKవచనమ ల; పKక ట-ంచు Åలయ క;మరF(ైన అ}బ ను గ#Sdయ ,
మయWయ క;మరF(ైన Zియను గ#Sdయ , ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ ల క¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 22
ఆలIంచు(f, 9ారF ఇWా\PÚయ లలk దు#ా4ర¶ మ జ#S%Sంచుచు, తమ

రFగ 9ా#S ´µరల వచ#Sంచుచు, TEను 9ా#S ాజj®1ింప" అబదz ప
మటలను Tx Txమమ నుబట-C పKకట-ంచుచువAd#S, TETE PÀ సంగJ"
ె>Zి"న 9ాడT:ౖ ¯ాf%ానుTx`ను. ా%ా బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరFేJI
9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను, ]రF చూచుచుండ%ా అతడ 9ా#S"
హతమ ేయ ను; 23 ెర పటC బ(f బబ లkనులkనున` యx9ారందరFను
బబ లkను#ాà అ%S`లk ా>dన Zియవలsను అ}బ వలsను PQ9ా
"ను` ేయ ను%ాక" ెపచు 9ా#S 1Lళ6ను Wాపవచనమ %ా 9ాడందురF;
ఇే PQ9ా 9ాక;. 24 T:¨¼ల]య (ైన Ì2మయక; మట ె>య
జ³య మ 25 ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 26 9:ఱÃ 9ా#?r తమ 4ను xమ పKవకN లను%ా
ఏరuరచును9ా#S" వ సం?ళ6ేత బం¥ంA బÐండలk 9EPంAనటB
6 %ా,
యజక;(ైన PQయxక; పKJ%ా PQ9ా మంర Vషయమ లలk 12ౖ
VxరణకరN యగ యజక;"%ా PQ9ా "ను` "య!ంెన"
PQరషలమ లk నున` పKజలకంద#SI" యజక;డగ మయWయ
క;మరFడగ జ?ఫTxక;ను యజక;లకంద#SI" వ  1LరటTE పJKక లను
పం1ిJ9E. 27 అTx¬య (ైన P#§4యను 9Eల గw ంపకJV? 28 అతడ
తను` xను ]క; పKవకN ను%ా ేZిT:నుగx అయ %ాకºరాలమ ]రF
ాపరమ ందురF, "వZించుట?r Pండ6 కట-C ంచును(f, ఫలమ ల; Jనుట?r
టల; TxటB(f, అ" బబ లkనులk నున` మక; అతడ వరN మనమ
పం1ియ Tx`డ, 29 అపడ యజక;(ైన జ?ఫTx పKవకN PQన P#§4య
Vనుచుండ%ా ఆ పJKకను చV V"1ింెను 30 అంతట PQ9ా9ాక;

P#§4యక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 31 ెరలkనున` 9ా#Sకంద#SI
వ పంపవలZిన వరN మన¤మన%ా PQ9ా T:¨¼ల ]య (ైన
Ì2మయనుగ#Sd PÀలగ Z2లVచుd చుTx`డTEను అత" పంపకPనను
Ì2మయ ]క; పKవAంపచు అబదz ప మటలను నమ 4నటB
6 ేZ2ను గనుక
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ. 32 T:¨¼ల ]య (ైన Ì2మయ
PQ9ా]ద JరFగ బµటB ేయ దమ" xట-ంెను గనుక అత"" అత"
సంxనమ ను TEను hfంచుచుTx`ను; ఈ జనులలk ాపరమ ండ9ా
(ొకడను అత"I !%S>య ండడ, Tx పKజలక; TEను ేయ ¤ల;ను అతడ
చూడడ; ఇే PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 30
1 PQ9ా±దw నుం(f వAd P#§4యక; పKతm న 9ాక;. 2 ఇWా\Pల;
ేవడగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 3 #ాబ¢వ నమ లలk TEను
ఇWా\Pల;9ారFను యx9ారFనగ Tx పKజ లను ెరలkనుం(f V(f1ింA, 9ా#S
1ితరFలక; TE"Adన ేశమ ను 9ారF ¯ా ¥ºనపరచునునటB
6 9ా#S" J#S%S
ర1ిuంెదన" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. ావన TEను  ె1ిuన
మటల"`ట-" ఒక పసN కమ లk 9ాKZియ ంచునుమ . 4 PQ9ా
ఇWా\Pల;9ా#S"గ#Sdయ యx 9ా#S"గ#Sdయ Z2లVAdనమట>V. 5
PQ9ా Pట6 T:నుసమ¥xనమ ల"ాలమ న Jేతను గ ల; ేతను
జనుల; ³క9Eయ%ా VనుచుTx`మ . 6 ]రF Vx #SంA ె>Zిను(f;
పరFషpల; పKసూJ 9Eదన 1ిల6లను కందు#ా? పKసవ9Eదనపడ ZీN లవలs

పరFషpలందరFను నడమ ]ద ేతpల;ంచునుటయ , 9ా#S మ ఖమ ల;
ెల6బµరFటయ Txక; కనబడచున`ే!? 7 అã, PQంత భయంకరన
నమ ! అట-C నమ మ#S±కట- #ాదు; అ యÅబ సంతJ9ా#SI ఆపద
ెచుdనమ ; అPనను 9ారF x"లk పడక;ండ రfంపబడదురF. 8
Z2నమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డక;న` ా(f
 డ నుండక;ండ ఆ న మ న TEను x" V#SA  కట6 ను ెం12దను; ఇకను
అనుల; యÅబ సంతJ9ా#Sేత xసమ ేPంచు నరF %ా" 9 9ారF
తమ ేవ(ైన PQ9ా నగ TEను 9ా#S]ద #ాà%ా "య!ంచు xదును
ZLVంచు దురF. 10 మ#Sయ PQ9ా Z2లVచుdనే మన%ాTx ZLవక;డ9:ౖన
యÅబ, భయపడక;మ ; ఇWా\Pలc, Vస4యnందక;మ ,TEను
దూరమ ననుండ "ను`ను, ెర లk"I Pన ేశమ ననుండ 
సంxనప9ా#S" రfంచుచుTx`ను; బ¿ద#Sంచు9ాడ లక;ండ యÅబ సంతJ
J#S%S వAd "మ4ÈంA T:మ4 ందును. 11 PQ9ా 9ాక; ఇే"ను`
రfంచుటక; TEను క; (ైయ Tx`ను, "ను` ెదర%tట-C న జనమ ల"`ట-"
TEను సమలTxశనమ ేZ2దను %ా" "ను` సమల Txశనమ ేయను,
అPే ఏమతKమ ను "#wÌి"%ా ఎంచక;ండTE "ను` !తమ %ా hfంచుదును.
12 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 9ా¥ రన,  %ాయమ
బµధకరన; 13  ాప మ ల; VసN #Sంప%ా శతpKవ ట-C నటB
6  %tపu
ోషమ ను బట-C TEను క; కSనhmేZి "ను` %ాయపరAయ Tx`ను; ా%ా 
పmమ న 9ాజ?మడ9ా(ెవడను లడ,  %ాయమ లక; AIతq ేయద%Sన
మందు క; లదు. 14  ZL`¨©తpలందరF "ను` మరAయ Tx`రF, 9ారF

"ను` గ#Sd Vx#SంపరF. 15  %ాయమ ేత వ అరెద9E!? క; క>%Sన
TU1ిu "9ారణ ాదు;  ాపమ ల; VసN #SంAనందున  ోషమ లనుబట-C TEను
"ను` ఈలగ ేయ చుTx`ను. 16 "ను` !ంగ 9ారందరF !ం%S
9EయబడదురF, "ను` బµ¥ంచు9ారందరF ఎవడను తపu క;ండ ెరలk"I
వదురF, "ను` ోచును9ారF ోపడ ¯మ4గ దురF, "ను`
అపహ#Sంచు9ా#Sనంద#S" ోపడ ¯మ 4%ా అపu%Sంెదను. 17 9ారFఎవరFను
లm12టC" Zీãన"య 9:>9Eయబ(fనద"య క; 1LరF12టC BచుTx`రF;
అPే TEను క; ఆ#గమ కల;గజ³Z2దను  %ాయమ లను మT:uదను; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 18 PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డయÅబ
"9ాససÍ లమ లను కరFణÝంA 9ా" గ (xరమ లను TEను ెరలkనుం(f
ర1ిuంతpను; అపడ పటC ణమ x" ండ]ద కటC బడను, నగ#Sయ
యxపKారమ "9ాసుల; గలదగ ను. 19 9ాట-లk కృతజ® x¯NతKమ లను
సంభKమ పడ9ా#S స రమ ను Vనబడను, జనుల; తక;వ మం ాక;ండ
TEను 9ా#S" VసN #Sంపజ³Z2దను, అల;uల; ాక;ండ TEను 9ా#S" ఘనుల;%ా
జ³Z2దను. 20 9ా#S క;మ రFల; మ నుపట-వలsనుందురF, 9ా#S సమజమ Tx
PQదుట ¯ాÍ1ింపబడను, 9ా#S" బµధపరచు9ా#S నంద#S" hfంె దను. 21
9ా#Sలk పట-C న9ాడ 9ా#SI #ాà%ా ఉండను, 9ా#S మధను పట-C న9ా(ొకడ
9ా#S TEల;ను, Tx స]ప మ నక; వచుdటక; ¥ైరమ ెచుdను9ా(ెవడ? Tx
స"`¥I వచుdనటB
6 %ా TEను 9ా"" ేరºZ2దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 22
అపడ ]రF Txక; పKజలsౖ య ందురF TEను ]క; ేవడT:ౖ య ందును. 23
ఇ% PQ9ా మగ\తయను 12ను%ా> బయల;ేరFచున`, అ %Sర%Sర

JరFగ సు(f%ా>, అ దుషp
C ల]ద 12ళ6 Øన గ ను. 24 తన ారమ మ %Sంచు
వరక; తన హృదయలkచనలను T:ర9EరFdవరక; PQ9ా Åా%S` చల6రదు,
అంతనమ లలk ]#§ సంగJ" గ\¨©ంతpరF.
P#§4య 31
1 PQ9ా 9ాక; ఇేఆ ాలమ న TEను ఇWా\Pల; వంశసుÍలకంద#SI
ేవడT:ౖ య ందును, 9ారF Txక; పKజలsౖ య ందురF. 2 PQ9ా ఈలగ Z2ల
VచుdచుTx`డఖడ¶ మ ను త1ిuంచు"న9ా#?r జనుల; అరణమ లk
దయTUం#S గనుక ఇWా\Pల; VWా\ంJ TUందునటB
6 TEను 9:ళ6 ØదుననుచుTx`డ.
3 xలాలమ I\ందట PQ9ా Txక; పKతm Pట6 T:ను Wాశ తన
1LKమ TEను "ను` 1LK!ంచుచుTx`ను గనుక Vడవక PQడల కృప
6 TE"క]దట "ను`
చూపచుTx`ను. 4 ఇWా\ Pల; కనా, వ కటC బడనటB
కట-C ంతpను; వ మరల తంబ రలను 9ాPంతpవ, సంభKమ పడ9ా#S
Txటమ లలk క>Z2దవ. 5 వ ¹Öను ండల]ద xKÔవల;
6 లను మరల
TxటMదవ, TxటB 9ారF 9ాట- ఫలమ లను అనుభVంెదరF. 6 ఎâాKPమ
పర తమ ల]ద ావ>9ారF ³క9EZిZీãనునక; మన ేవ(ైన
PQ9ా±దw క; వదమ రండ" ెప నమ "రÞయమPQను. 7
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డయÅబ నుబట-C సంషమ %ా ాడ(f,
#ాజమ లక; hరసqగ జనమ నుబట-C ఉxqహధ " ేయ (f, పKకట-ంచు(f
సు
N Jేయ (fPQ9ా, ఇWా\ Pల;లk WÌింAన  పKజను రfంప] అ"
బJమల;(f. 8 ఉతN రేశమ లkనుం(fయ TEను 9ా#S" ర1ిuంచు చుTx`ను,

గ\ (fi 9ా#STE! క;ంట-9ా#STE! గ#S»ణ ల TE! పKసVంచు ZీN లTE!
భగంతమ లనుం(f అంద #S" సమకcరFdచుTx`ను, మ}సంఘ
9ా#Sక(fI J#S%S వెdదరF 9 9ారF ఏడdచు వెdదరF, 9ారF నను`
ాK#SÍంచుచుండ%ా TEను 9ా#S" న(f1ించుదును, 9ారF ¾ట-Kల6క;ండ చక%ా వ
బµటను ళ6 ాల;వల ±దw 9ా#S" న(f1ింతpను. ఇWా\Pల;నక; TEను తం(fK"
ాTx? ఎâాKPమ Tx జ³ష¡ క;మరFడ ా(x? 10 జనుల#ా, PQ9ా మట
Vను(f; దూరన º పమ లలk"9ా#SI x" పKకట-ంప(fఇWా\Pల;ను
ెదర%tట-C న9ాడ 9ా" సమకc#Sd, %tఱÃ లాప#S తన మందను ాాడనటB
6
ాాడన" ె>యజ³య (f. 11 PQ9ా యÅబ వంశసుÍలను V¹Aంచు
చుTx`డ, 9ా#SకంటM బలవంతp(ైన 9ా" ేJలkనుం(f 9ా#S"
V(f1ించుచుTx`డ 12 9ారF వAd Zీãను ండ ]ద ఉxqహధ " ేతpరF;
PQ9ా ేయ ఉప ారమ నుబట-C య %ధుమలనుబట-C య xKÔరసమ ను
బట-C య ైలమ నుబట-C య , %tఱÃ లక;ను పవలక;ను పటBC
1ిల6లనుబట-C య సమహమ ల;%ా వెdదరF; 9ా#Sక T:న`ట-I" కృhంపక
ళØ
6 ారF టవలs నుందురF. 13 9ా#S దుఃఖమ నక; పKJ%ా సంష!Ad
9ా#S" ఆద #Sంెదను, Vxరమ ట-C 9EZి TEను 9ా#SI ఆనందమ కల;గజ³తpను
గనుక కనకల;ను ¸°వనుల;ను వృదుzల;ను కc(f Txటమందు సంÌింెదరF.
14 \వ  యజక;లను సంషపరెదను, Tx జనుల; Tx ఉపార మ లను
ె>Zి" తృ1ిN TUందుదురF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 15 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఆల Iంచు(f, #ామలk అంగలరFuను మ} #దనధ "య
Vనబడచున`V; #ా¨Áల; తన 1ిల6లను గ#Sd Pడd చున`; ఆ 1ిల6ల;

లకPనందున ఆ 9ా#S" గ#Sd ఓxరFu ందTUల6క;న`. 16 PQ9ా
ఈ ఆజ® ఇచుdచుTx`డఏడవక ఊరనుమ , క`ళØ
6 Vడచుట మనుమ ; 
I\యసఫల, జనుల; శతpKవ" ేశమ లkనుం(f J#S%S వెdదరF; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 17 #ాబ¢వ ాలమ నందు క; ¤ల; కల;గ నను న!్మక
య న`,  1ిల6ల; J#S%S తమ స ేశమ నక; వెdదరF; ఇే PQ9ా
9ాక;. 18 వ నను` hfంAJV, ా(fI అల9ాటBా" Å(ె ెబËలక;
లkబడనటB
6 %ా TEను hmక; లkబడచుTx`ను, వ Tx ేవడ9:ౖన
PQ9ావ, వ Tx మనసుqను JK1ిuన PQడల TEను JరFగ దును అ"
ఎâాKPమ అంగలరFd చుండ%ా TEను ఇప(ే VనుచుTx`ను. 19 TEను J#S%Sన
తరF9ాత పWాdxNపప(fJ", TEను సంగJ ె>Zి" ¾డ చరFచుంట-", Tx
బµల ాలమందు క>%Sన "ందను భ#Sంచుచు TEను అవమనమ TUం
Zిగ¶ ప(fJ". 20 ఎâాKPమ Tx IషCన క;మరF(x? Txక; మ దుw ë(xi?
TEనత"I V#ధమ గ మటలడనప(ెల6 అత" జj®పకమ నను`
Vడవక;న`, అత"గ#Sd Tx కడపలk xల 9Eదన%ా నున`, తపuక
TEనత" కరFణÝంతpను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 21 ఇWా\Pల; క;మ#§,
స#Sహదుw#ాళ6 ను ాJంచుమ , ోవచూప సN ంభమ లను "ల;వబ¿టC Bమ , వ
9:È6న #ాజమర¶ మ తటBC  మనసుq "ల;పనుమ , JరFగ మ ; ఈ 
పటC ణమ లక; J#S%S రమ 4. 22 వ ఎTx`ళØ
6 ఇటB అటB JరFగ లడదువ?
VWా సఘతక;#ాల, PQ9ా  ేశమ లk నూతనన ారమ జ#S%Sంచు
చుTx`డ, ZీN  పరFషp" ఆవ#Sంచును. 23 ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ--ెరలk

నుం(f TEను 9ా#S" J#S%S ర1ిuంAన తరF9ాత యxేశమ లkను x"
పటC ణమ లలkను జనుల;J³తKమ, పKJÌి¡ త పర తమ, PQ9ా "ను`
ఆర ంచును %ాక అను మట ఇకను 9ాడందురF. 24 అలZియ న` 9ా#S
ఆశను తృ1ిN పరచుదును,కృhంAన 9ా#Sనంద#S" "ంప దును. 25 ావన
ZLదమ ేయ 9ా#³!, మందల JరFగ లడ9ా#³!, యx 9ారందరFను
పటC ణసుÍ లందరFను 9ా#S ేశమ లk ాపరమ ందురF. 26 అంతలk TEను
¤ల;" ఆలkAంప%ా Tx "దK బహÑ VT°ద మPQను. 27 PQ9ా 9ాక;
ఇేఇWా\Pల; ³తKమ లkను యx ³తKమ లkను నరáజమ ను
మృగáజమ ను TEను చల;
6 నమ ల; వచుdచున`V. 28 9ా#S"
12ల6%Sంచుటక;ను VరFగ%tటBCటక;ను పడోKయ ట క;ను Txశనమ
ేయ టక;ను ¨©ంZించుటక;ను TETEలగ క"12ట-C య ంట-T° ఆల%³ 9ా#S"
¯ాÍ1ించుటక;ను TxటBటక;ను క"12ట-Cయ ందును; ఇే PQ9ా 9ాక;. 29
ఆ నమ లలkతండKల; xKmాయల; Jన%ా 1ిల6ల పళØ
6 ప>Z2నను మట
9ాడనరF. 30 పKJ 9ాడ తన ోషమ ేతTE మృJTUందును; ఎవడ
xKmాయల; JనుT° 9ా" పæï6 ప>య ను. 31 ఇ% TEను
ఇWా\Pల;9ా#Sను యx9ా#S ను \తN "బంధన ేయ నమ ల;
వచుdచున`V; ఇే PQ9ా 9ాక;. 32 అ ఐగ పNలkనుం(f 9ా#S"
ర1ిuంచుట?r TEను 9ా#S" ెP పటBC"న నమ న, 9ా#S 1ితరFల TEను
ేZిన "బంధనవంట- ాదు; TEను 9ా#S 12"!ట-T:ౖనను 9ారF ఆ "బంధనను
భంగమ ేZి"#S; Pే PQ9ా 9ాక;. 33 ఈ నమ లsౖన తరF9ాత TEను
ఇWా\Pల;9ా#Sను యx9ా#Sను ేయబ¢వ "బంధన Pే, 9ా#S

మనసుqలలk Tx ధర4V¥ ఉంెదను, 9ా#S హృదయమ ]ద x" 9ాKZ2దను;
PQ9ా 9ాక; ఇే. 34 TEను 9ా#SI ేవడT:ౖ య ందును 9ారF Txక;
జనులగ దురF; 9ారF మ#S ఎన` డనుPQ9ానుగ#Sd బ¢ధTUందుదమ
అ" తమ రFగ 9ా#SI%ా" తమ సదరFలక;%ా" ఉపేశమ ేయరF;
TEను 9ా#S ోషమ లను m!ంA 9ా#S ాప మ లను ఇక T:న`డను జj®పకమ
ేZినను గనుక అల;u ల! ఘనుల! అందరFను నT:`రFగ దురF;
ఇేPQ9ా 9ాక;. 35 పగట- 9:ల;గ ?r సూరF", #ాJK 9:ల;గ ?r చందK
నmతKమ లను "య!ంచు9ాడను, x" తరంగ మ ల; ÌించునటB
6
సమ దKమ ను #³ప9ాడనగ PQ9ా ఆ మట Z2లVచుdచుTx`డ,
Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా అ" ఆయనక; 1LరF. 36 ఆ "యమమ ల;
Tx స"`¥ నుండక;ండ PనPQడల ఇWా\Pల; సంతJ9ారF Tx స"`¥"
ఎన`డను జన మ %ా ఉండక;ండవను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 37
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా 12ౖనున` ఆాశ 9:ౖWాలమ ను ల;చుటయ
I\ందనున` భ! పTx దులను ప#SWó¥ంచుటయ శకనPQడల,
ఇWా\Pల; సంxనమ ేZిన సమసN మ నుబట-C TEను 9ా#Sనంద#S" Zి
9Eతpను; PQ9ా 9ాక; ఇే. 38 PQ9ా ఈలగ Z2ల
VచుdచుTx`డ#ాబ¢వ నమ లలk హనTEల; %పరమ nదల;"
మలగ మ4మ వరక; పటC ణమ PQ9ా 1Lరట కటC బడను. 39 లనూల;
x" ?దు రF%ా %ా#³బ ండవరక; వచు %యవరక; J#S%S ¯ాగ ను. 40
శవమ ల;ను బ(fదయ 9Eయబడ లkయ అంతయ IKోను 9ాగ వరక;ను
గ ఱÃ మ ల గV"వరక;ను తరFuశనున` లమ ల"`య PQ9ాక;

పKJ Ìి¡ తమ లగ ను. అ మ#S ఎన`డను 12ల6%Sంపబడదు, పడోKయబడదు.
P#§4య 32
1 యx#ాజ?ౖన Zియ Pల;బ(f పయవ... సంవతqరమ న, అన%ా
T:బ కెKజరF ఏల;బ(f పదు T:"! దవ సంవతqరమ న
PQ9ా±దw నుం(f P#§4యక; పKతmన 9ాక;. 2 ఆ ాలమ న
బబ లkను#ాà దండ PQరషలమ నక; మ టC (f 9Eయ చుండ%ా Zియ
P#§4య ె1ిuనేమన%ాPQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఆలkAంచు(f, ఈ పటC ణ మ ను బబ లkను#ాà ేJI TEను
అపu%SంచుచుTx`ను, అతడ x" పటBCనును, 3 యx#ాజ?ౖన Zియ
కÚw య ల ేJలkనుం(f త1ిuంచునక బబ లkను#ాà ేJI "శdయమ %ా
అపu%Sంపబడను, Zియ అత" మ ఖమ ü%ా మటలడను, కను`లర
అత"చూచును, 4 అతడ Zియను బబ లkనునక; "వను, TEను అత"
ద#Sîంచువరక; అతడకడTE య ండను; ఇే PQ9ా 9ాక;; 5 ]రF
కÚw య ల య దz మ ేZినను ]రF జయమ TUందరF, అను మటల; 9Eల
పKకట-ంచుచుTx`వ" P#§4య ె1ిu అత"" ెరలk 9EPంA య ం(ెను;
ా%ా పKవకN PQన P#§4య యx #ాà మంరమ లkనున` ెర¯ాల ాKార
మ లk ఉంచబ(fయ ం(ెను. 6 అంతట P#§4య ఇట6 T:నుPQ9ా 9ాక;
6 మ
Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 7  తం(fK డబ ట-C న షలc
క;మరFడగ హన¤ల; ±దw క; వAd అTxతpలkనున` Tx భ!"
నుటక; V¹చక;" ధర4మ ే, x" నునుమ" ెపను. 8 ావన

Tx తం(fK డబ ట-C న9ా" క;మరF(ైన హన ¤ల; PQ9ా మటపన
ెర¯ాల ాKార మ లkనున` Tx±దw క; వAdబ¿Tx]ను ేశమంద>
అTxతpలkనున` Tx భ!" దయేZి నుమ , x"I 9ారసుడవ 9E,
x" V¹చనమ వలనTE జరFగవలsను, x" నునుమ" Tx అన%ా,
అ PQ9ా 9ాక; అ" TEను ె>Zి" 9 Tx తం(fK డబ ట-C న9ా"
క;మరF(ైన హన¤ల; లమ ను ", పPడ తpలమ ల 9:ం(f తA
ఆత"IAdJ". 10 TEను క\య పతKమ 9ాKZి మ దK9EZి ¯ా{లను 1ి>1ింA
xKసు ఆ 9:ం(f తA 11 క\యపతKమ ను, అన%ా మ దKగల Vడదల ?rÅల;ను
ఒడంబ(fకను మ దKల" Vడదల ?rÅల;ను ఒడంబ(fకను ¬Zింట-". 12
అపడ Tx తం(fK డబ ట-C న9ా" క;మరF(ైన హన¤ల; ఎదు టను, ఆ
క\యపతKమ లk ే9ాKల; ేZిన ¯ా{ల PQదుటను, ెర¯ాల ాKారమ లk
కcరFdన` యదు లంద#SPQదుటను, TEను మహ ZLయ క;మరFడగ
TE#§య క;మరF(ైన బµరక;నక; ఆ క\యపతKమ ను అపu%SంA 9ా#S కను`ల
PQదుట బµరక;నక; ఈలగ ఆజj®1ింA J". 13 ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా 14 ఈ పతKమ లను,
అన%ా మ దKగల PÀ క\యపతKమ ను మ దKల" క\యపతKమ ను, వ ¬Zి"
అV బహÑ నమ ల;ండ నటB
6 మంట-క;ండలk 9ాట-" xA12టC Bమ . 15 ఇWా\
Pల; ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఇండ6ను లమ ల;ను xKmటల;ను ఇంక ఈ ేశమ లk
నబడను. 16 TE#§య క;మరF(ైన బµరక;ేJI ఆ క\య పతKమ ను
TEనపu%SంAన తరF9ాత PQ9ాక; ఈల గ న ాKరÍన ేZిJ" 17 PQ9ా,

పKభ 9ా Z2ౖన మ లక¥పJయగ PQ9ా అను 1LరF వ¨©ంచు9ా(x,
&రF(x, మ}ే9ా,  య¥కబలమ ేతను xAన బµహÑవేతను
భమాశమ లను సృంAJV, క; అ¯ాధనేయ లదు. 18 వ
9E9EలమంI కృపచూపచు, తండKల ోషమ ను 9ా#S తరF9ాత 9ా#S 1ిల6ల
ఒ(fలk 9Eయ 9ాడవ. 19 ఆలkచన Vషయమ లk 9E %tపu9ాడవ, I\యల;
జ#S%Sంచు Vషయమ లk శIN సంపను`డవ, 9ా#S పKవరN నలనుబట-C య 9ా#S
I\యఫలమ ను బట-C య అంద#SI పKJఫల!చుdట?r నరపతpKల
మర¶ మ ల"`ట-" వ కను`లర చూచుచుTx`వ. 20 వ ఐగ పNేశమ లk
ేZినటBC TEట-వరక; ఇWా\Pల; 9ా#S మధను ఇతర మనుషpల మధను
సూచక I\యలను మహxరమ లను ేయ చు TEట- వలs క; ×#N S
ెచుdనుచుTx`వ. 21 సూచక I\యలను మహxరమ లను జ#S%Sంచుచు
మ} బలమ క>%S, x1ిన ేతpల; గల9ాడ9:ౖ మ}భయమ పట-C ంA, ఐగ పN
ేశమ లkనుం(f  పKజలను ర1ిuంA 22 ] Iెdదన" 9ా#S 1ితరFలక;
పKమణమ ేZి, ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచు ఈ ేశమ ను 9ా#S IAdJV. 23 9ారF
పK9EhంA x" స తంJKంచు"#S %ా"  మట VనకP#S,  ధర4WాసN మ
ననుస#SంపకP#S. 9ారF ేయవలs న" 9ాజj®1ింAన9ాట-లk ే""
ేయకP#S గనుక ఈ ×డంతయ 9ా#S]I ర1ిuంAయ Tx`వ. 24
మ టC (f బËలను చూడమ , పటC ణమ ను పటBCనుటక; అV x"I
స]1ించుచున`V, ఖడ¶ మ Ôమమ ెగ ల; వచుdటవలన x"]ద
య దz మ ేయ చుండ కÚw య ల ేJI ఈ పటC ణమ అపu%Sంపబడను; వ
Z2లVAdన సంభVంెను, 9E x" చూచుచుTx`వ గx? 25 PQ9ా

పKభ 9ాధన!Ad PÀ లమ ను ను " ¯ా{లను 1ిల;చునుమ"
9E Tx Z2ల VAdJV, అPే ఈ పటC ణమ కÚw య ల ేJI అపu%Sంప
బడచున`. 26 అంతట PQ9ా9ాక; P#§4యక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను 27 TEను PQ9ాను, సర శ#§ రFలక; ేవడను, Txక;
అ¯ాధనేైన నుండTx? 28 ావన PQ9ా ఈమట
Z2లVచుdచుTx`డ ఇ% TEను ఈ పటC ణమ ను కÚw య ల ేJI" బబ లkను
#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF ేJI" అపu%Sంపబ¢వ చుTx`ను; అతడ x" పటBCన%ా
29 ఈ పటC ణమ ]ద య దz మ ేయ కÚw య ల; వAd, PÀ పటC ణమ నక;
అ%S` మ ట-C ంA, P !ెw ల]ద జనుల; బయల;నక; ధూారuణేZి
అనేవతలక; ాTxరuణమ లన#SuంA Txక; Åపమ పట-C ంA# ఆ
!ెw ల"`ట-" ా>d9EZ2 దరF. 30 ఏలయన%ా ఇWా\Pల;9ారFను
యx9ారFను తమ బµలమ nదల;" TxPQదుట ెడతన¤ ేయ చు
వచుdచుTx`రF, తమ ేతpల I\యవలన 9ారF Txక; Åప¤ పట-C ంచు9ారF;
ఇే PQ9ా 9ాక;. 31 Tx Åపమ #³పటక; ఇWా\Pల;9ారFను యx
9ారFను 9ా#S #ాàల;ను 9ా#S పK¥xనుల;ను 9ా#S యజక;ల;ను 9ా#S
పKవకN ల;ను యx జనుల;ను PQరషలమ "9ాసుల;ను చూ1ిన
దుపKవరN న అంత ట-"బట-C , 32 Tx PQదుటనుం(f 9ా#S దుపKవరN నను TEను
"9ారణేయ ఉేw hంచునటB
6 , 9ారF ఈ పటC ణమ ను కట-C న నమ nదల;"
ఇవరక;ను అ Txక; Åపమ పట-C ంచుటక; ారణమPQను. 33 TEను
12ందలకడ లA 9ా#SI బ¢¥ంAనను 9ారF Tx బ¢ధ నం%§క#Sంపక P#S, 9ారF
Tx తటBC మ ఖమ JKపనక పTE JKప"#S. 34 మ#Sయ Tx 1LరF

12టCబ(fన మంరమ ను అప VతKపరచుటక; x"లk ¨Áయన9ాట-" 12ట-C#S.
35 9ారF తమ క;మరFలను క;మ#?Nలను పKJÌిC ంపవలsన" బ¿í ¨©T°`మ
లkయలkనున` బయల;నక; బ>1ీఠమ లను కట-C ంA#S, ఆలగ ేయ టక;
TEను 9ా#S ాజj®1ింప లదు, యx9ారF ాపమ లk ప(f, PQవ#?rన "ట-C
¨ÁయI\యల; ేయ దురన`మట Tx ?న`డను చలదు. 36 ావన
ఇWా\Pల; ేవడగ PQ9ా ఈ పటC ణ మ నుగ#Sd PÀ మట
Z2లVచుdచుTx`డ అ ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను ెగ ల;ేతను
1ీ(fంపబ(fనై బబ లkను#ాà ేJI అపu%Sంపబడన" ]#§ పటC ణమ ను
గ#Sd ెపచుTx`రF గx. 37 ఇ% Txక; క>%Sన ÅేKకమ ేతను మ}
#ðదKమ ేతను TEను 9ా#S" 9:ళ6%tట-C న ేశమ ల"`ట-లkనుం(f 9ా#S"
సమకc#Sd PÀ సÍ లమ నక; J#S%S ర1ిuంA 9ా#S" "ర»యమ %ా
"వZింపజ³Z2దను. 38 9ారF Txక; పKజలsౖయ ందురF TEను 9ా#SI ేవడT:ౖ
య ందును. 39 మ#Sయ 9ా#SI" 9ా#S క;మరFలక;ను ¤ల; కల;గ ట?r 9ారF
"తమ Txక; భయపడనటB
6 TEను 9ా#SI ఏకహృదయమ ను ఏక మర¶ మ ను
దయేయ దును. 40 TEను 9ా#SI ¤ల; ేయ ట మనక;ండనటB
6 "తన
"బంధనను 9ా#S ేయ చుTx`ను; 9ారF నను` Vడవక;ండనటB
6 9ా#S
హృదయ మ లలk Tx PQడల భయభక;Nల; పట-C ంెదను. 41 9ా#SI
¤ల;ేయ టక; 9ా#Sయందు ఆనంంచుచుTx`ను, Tx పరÞహృదయమ ను
Tx ప#ాÞత4ను ఈ ేశమ లk "శdయమ %ా 9ా#S" TxటMదను. 42 PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డTE◌ె◌ెను ఈ పKజల]I ఇంత %tపu ×డ ర1ిuంAన
#§JTE TEను 9ా#S"గ#Sd ె1ిuన ¤లంత ట-" 9ా#S]I

ర1ిuంపబ¢వచుTx`ను. 43 ఇ ా(ై PQను, x"లk నరFల; లరF,
పవల; లవ, ఇ కÚw య లేJI ఇయబ(fయ న`ద" ]రF ెపచున`
ఈ ేశమ న లమ ల; Vక\Pంపబడను. 44 TEను 9ా#Sలk ెరPన9ా#S"
ర1ిuంపబ¢వచుTx`ను గనుక బ¿Tx ]ను ేశమ లkను PQరషలమ
ాKంతమ లలkను యx పటC ణమ లలkను మనమ లk" పటC ణమ లలkను
దfణేశప పటC ణమ లలkను మనుషpల; క\య!Ad లమ ల; ందురF,
క\యపతKమ ల; 9ాKPంచుందురF, మ దK9Eయ దురF, ¯ా{లను 12టC BదురF;
ఇే PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 33
1 మ#Sయ P#§4య ెర¯ాల ాKారమ లలk ఇంక ఉంచబ(fయ ండ%ా
PQ9ా 9ాక; #?ండవ¯ా#S అత"I పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2 మట
T:ర9EరFd PQ9ా, ZిÍ రపరచవలsన" x" "#S4ంచు PQ9ా, PQ9ా
అను Txమమ వ¨©ంAన9ా(ే ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 3 Txక;
nఱÃ 12టC Bమ TEను క; ఉతN ర!ెdదను, వ గ\¨©ంపల" %tపu సంగతpలను
గఢన సంగతpలను క; ె>యజ³తpను. 4 మ టC (fబËల ెబËక;ను
ఖడ¶ మ నక;ను పటC ణమ లk" Pండ6 "`య యx#ాàల నగరFల;ను
hల PQనుగx. 9ాట-"గ#Sd ఇWా\Pల; ేవడగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా 5 కÚw య ల య దz మ ేZి, 9ా#S ెడతనమ నుబట-C ఈ
పటC ణమ నక; Vమ ఖుడ T:ౖన Tx మ}Åపమ ేత హతpలsౖ, తమ
కæïబరమ ల కÚw య లక; సంతృ1ిN క>%Sంచుట?r 9ారF వచుdచుండ%ా 6 TEను

x"I ఆ#గమ ను స సÍ తను మరల ర1ిuంచు చుTx`ను, 9ా#S"
స సÍ పరచుచుTx`ను, 9ా#SI సత సమ¥xనమ లను సమృz %ా
బయల;పరెదను. 7 ెరలk నుం(fన యx9ా#S" ఇWా\Pల;9ా#S" TEను
ర1ిuంచు చుTx`ను, nదట నుం(fనటB
6 9ా#S" ¯ాÍ1ించు చుTx`ను. 8 9ారF
Txక; V#ధమ %ా ేZిన ాప ోషమ "ల;వక;ండ 9ా#S" పVతKపరతpను,
9ారF Txక; V#ధమ %ాేZిన ోషమ ల"`ట-" JరFగ బµటBల"`ట-"
m!ంెదను. 9 భజనులంద#SPQదుట 9ారF TxIషCన 1LరF%ాను
¯NతKారణమ %ాను ఘనxసuదమ %ాను ఉందురF, TEను 9ా#SI ేయ సకల
ఉపారమ లను గ#Sdన వరN మనమ ను జనుల;V" TEను 9ా#SI కల;గజ³య
సమసN ³మమ నుబట-C య సమసN న ¤ల;ను బట-C య భయపడచు గ ల;
TUందుదురF. 10 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఇ ా(ైPQను,
º"లk నరFల; లరF "9ాసుల; లరF, జంతpవల; లవ అ" ]రF ెప ఈ
సÍ లమ లkTE, మనుషpలsౖనను "9ాసులsౖనను జంతpవలsౖనను లక ా(ైPన
యx పటC ణమ లలkTE, PQరషలమ ధులలkTE, 11 సంష స రమ ను
ఆనంద శబw మ ను 12ం(f6 క;మరF" స రమ ను 12ం(f6 క;మ#?N స ర
మ నుPQ9ా మంA9ాడ, ఆయన కృప "రంతర మ ండను,
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ాను సు
N Jం చు(f అ" పల;క;9ా#S స రమ ను
మరల Vనబడను; PQ9ా మంరమ లk"I సు
N J యగమ లను ¬Zి"
వచుd9ా#S స రమ ను మరల Vనబడను; మ నుపట-వలs ఉండట?r
ెరలkనున` PÀ ేశసుÍలను TEను ర1ిuంచు చుTx`న" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ 12 Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా ఈలగ

Z2లVచుdచుTx`డ మనుషpలsౖనను జంతpవలsౖనను లక ా(ైయ న` PÀ
సÍ లమ లkను x" పటC ణమ ల"`ట-లkను %tఱÃ ల మంద లను ¤పచు
పరFండబ¿టC B ాపరFల;ందురF. 13 మT:`ప పటC ణమ లలkను xనప
పటC ణమ లలkను దfణేశప పటC ణమ లలkను బ¿Tx]ను ేశమ లkను
PQరష లమ ాKంత సÍ లమ లలkను యx పటC ణమ లలkను మందల;
లsక 12టC B9ా#Sేత లsIంపబడన" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 14
PQ9ా 9ాక; ఇేఇWా\Pల; వంశసుÍలను గ#Sdయ యx
వంశసుÍలనుగ#Sdయ TEను ె1ిuన మంA మట T:ర9EరFd నమ ల;
వచుdచున`V. 15 ఆ నమ లలk ఆ ాలమంే TEను xదునక;
JAగ రFను n>1ింెదను; అతడ భ!]ద J Txయమ లను
అనుస#SంA జ#S%Sంచును. 16 ఆ నమ లలk యx9ారF రfంపబడదురF.
PQరషలమ "9ాసుల; సురfత మ %ా "వZింతpరF, PQ9ాP మనక;
Jయ" PQరషలమ నక; 1LరF12టCబడను. 17 PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఇWా\Pల;9ా#S Zిం} సనమ ]ద కcరFdండ9ా(ొకడ
xదునక;ండక మనడ. 18 ఎడెగక దహనబల;లను అ#Suంచుటక;ను
T:ౖ9Eదమ ల న#Suంచుటక;ను బల;లను అ#Suంచుటక;ను Tx స"`¥"
యజక;లsౖన లయ లలk ఒకడండక మనడ. 19 మ#Sయ PQ9ా 9ాక;
P#§4యక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 20 PQ9ా ఆజ®
ఇచుdనేమన%ా9ా#ాతKమ ల; 9ాట- సమయమ లలk ఉండకవనటB
6 TEను
పగట-I ేZిన "బంధనను #ాJKI ేZిన "బంధనను ]రF భంగమ
ేయక>%Sన PQడల 21 Tx ZLవక;(ైన xదు Zిం}సనమ ]ద కcరFdం(f

#ాజప#Sాలనేయ క;మరFడ అత"I ఉండక మనడ" అత" TEను
ేZిన "బంధన వరÍ మగ ను; మ#Sయ Tx ప#Sxరక;లsౖన లయ లగ యజ
క;లను TEను ేZిన Tx "బంధన వరÍమగ ను. 22 ఆాశ నmతKమ ల;
లsIంప శకమ ానటBC%ాను, సమ దKప ఇసుక#³ణ వల T:ంచుట
అ¯ాధనటBC%ాను, Tx ZLవక;(ైన xదు సంxనమ ను, Txక; ప#Sచరేయ
లయ లను లsIంప లనంత%ా TEను VసN #Sంపజ³య దును. 23 మ#Sయ
PQ9ా9ాక; P#§4యక; పKత m PÀలగ Z2లVెdను. 24 xను
ఏరuరచు"న #?ండ క;టBంబమ లను PQ9ా Vస#Sèంెన"య , Tx
పKజల; ఇక]దట తమ PQదుట జనమ %ా ఉండర"య 9ా#S" తృణ÷క#Sంచుచు
ఈ జనుల; ెపను మట క; Vనబడచున` గx. 25 PQ9ా ఈ
మట Z2లVచుd చుTx`డపగట-"గ#Sdయ #ాJK"గ#Sdయ TEను ేZిన
"బంధన "లకడ%ా ఉండ" PQడల 26 భమ ాశమ లనుగ#Sdన Vధులను
"య!ంచు9ాడను TEను ా"PQడల, అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల సంxన
మ ను ఏల;టక; అత" సంxన సంబం¥PQన P>కను ఏరuరచునక TEను
యÅబ సంxనప9ాడగ Tx ZLవక;(ైన xదు సంxనమ ను Vస#Sèంతpను.
"శdయ మ %ా TEను 9ా#SPQడల జj>ప(f ెరలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంెదను.
P#§4య 34
1 బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరFను అత" సమసN ZLనయ అత"
అ¥ారమ I\ందనున` భ#ాజమ ల"`య జనమ ల"`య కc(f
PQరషలమ ]దను x" పరమ ల"`ట-]దను య దz మ ేయ చుండ%ా

PQ9ా ±దw నుం(f P#§4యక; దరîనన 9ాక;. 2 ఇWా\ Pల;
ేవడగ PQ9ా ఈలగ ఆజ® ఇచుd చుTx`డవ 9:È6 యx#ాజ?ౖన
Zియ ఈలగ ెపమ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా TEను ఈ
పటC ణమ ను బబ లkను #ాàేJI అపu%Sంచు చుTx`ను, అతడ మంట12ట-C
x" ా>d9Eయ ను. 3 వ అత" ేJలkనుం(f త1ిuంచునజjలక "శdయ
మ %ా పటC బ(f అత"ేJ కపu%Sంపబ(ెదవ. బబ లkను #ాàను వ
కను`లర చూెదవ, అతడ  మ ఖ మ ü%ా మటలడను, వ
బబ లkనునక; వదువ. 4 యx #ాజ9:ౖన Zియ, PQ9ా మట
Vనుమ "ను`గ#Sd PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ వ
ఖడ¶ మ వలన మృJబÐందక T:మ4%ాTE మృJ బÐంెదవ. 5 కంటM
మ ందు%ానుం(fన పర #ాàలsౖన  1ితరFలరక; ధూపదKవమ ల;
ా>dనటB
6 -- అã Tx P>న9ా(x, అ" "ను` గ#Sd అంగలరFdచు
జనుల; రక;ను ధూపదKవమ ాల;dదురF; ఆలగ ావలsన" ఆజ®
ఇAdన9ాడను TETE అ" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 6 యx
పటC ణమ లలk ల×షpను అజ³ాయ ను ాKారమ ల;గల పటC ణమ ల;%ా !%S>
య న`V, 7 బబ లkను#ాà దండ PQరషలమ ]దను !%S>న యx
పటC ణమ ల"`ట-]దను య దz మ ేయ చుండ%ా పKవకN PQన P#§4య
PQరషలమ లk యx #ాజ?ౖన Zియక; ఈ మట ల"`ట-" పKక ట-ంచుచు
వెdను. 8 యదులేత యదుల; ల;వ ేPంచునక తమ
xసమ లkనున` ¨¼áKయ లను%ా" ¨¼áKయ #ాండKను%ా" అంద#S"
V(f1ించునటB
6 Vడదలxట-ంప 9 వలsన" #ాజ?ౖనZియ

PQరషలమ లkనున` సమసN పKజల "బంధన ేZిన తరF9ాత
PQ9ా±దw నుం(f P#§4యక; పKతmన 9ాక; 10 ఆ "బంధ
ననుబట-C అందరFను తమక; xస xZీజనమ %ా నున` 9ా#S"
V(f1ించుదుమ"య , ఇక]దట ఎవరFను 9ా#Sేత ల;వ
ేPంచునమ"య , ఒప", ఆ "బంధనలk ే#Sన పK¥xనులందరFను
పKజలందరFను V¥ేయ లsౖ 9ా#S" V(f1ింA#S. 11 అPే 1ిమ4ట 9ారF మనసుq
మరFd", xమ స తంతpKల;%ా "Adన xస xZీజనులను మరల
xసుల;%ాను xZీల;%ాను లkపరచు "#S. 12 ావన PQ9ా±దw నుం(f
9ాక; P#§4యక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 13 ఇWా\ Pల; ేవడగ
PQ9ా ఆజ® ఇచుdనేమన%ా xసుల గృహన ఐగ పNేశమ లkనుం(f
TEను ] 1ితరFలను ర1ిuంAన నమ న 9ా#S ఈ "బంధన ేZి J". 14 క;
అమ4బ(f ఆరF సంవతqరమ ల; ల;వేZిన ¨¼áKయ లగ ]
సదరFలను ఏడ సంవతqరమ ల; ¬#Sన తరF9ాత ]రF V(f1ింపవలsను;
అPే ] 1ితరFల; తమ ెV±గ¶ క Tx మట అం%§క#Sంపక P#S. 15
]#?rే ఇపడ మనసుq మరFd" ±కడ తన రFగ 9ా"I
Vడదల xట-ంతమ" ె1ిu, Tx 1LరF 12టCబ(fన PÀ మంరమందు Tx
స"`¥" "బంధన ేZిJ#S, Tx దృÌిC I య కN న ేZిJ#S. 16 1ిమ4ట ]రF
మనసుq మరFd" Tx Txమమ ను అపVతKపరAJ#S 9ా#S ఇxûను¯ారమ %ా
JరFగ నటB
6 9ా#S" స తంతpK ల;%ా "Adన తరF9ాత, అందరFను తమ
xసxZీలను మరల పటBC" తమక; xసుల;%ాను xZీల;%ాను ఉండట?r
9ా#S" లkపరచుంట-#S 17 ాబట-C PQ9ా ఈలగ

Z2లVచుdచుTx`డఒకడ తన స దరFలక;ను తన రFగ 9ా#SI"
Vడదల పKకట-ంపవలsన" TEను ె1ిuన మట ]రF VనకJ#³; ఆలkAంచు(f,
Vడదల ావలsన" TETE xట-ంచుచుTx`ను, అ ఖడ¶ Ôమసంకటమ ల
ాలగ ట?rన VడదలP; భ#ాజమ ల"`ట-లkను ఇటB అటB ెదర%tటBCటక;
!మ 4 నపu%SంచుచుTx`ను. 18 మ#Sయ Tx స"`¥" xమ ేZిన "బంధన
మటల; T:ర9Eరdక x" నJక\!ంచు9ా#S", xమ #?ండ ´µగమ ల;%ా ÅZి
9ాట-మధ న(fAన దూడ సమనుల;%ా ేయ చుTx`ను; 19 అన%ా యx
అ¥పతpలను PQరషలమ అ¥పతpలను #ాజ ప#S9ారమ లk" 9ా#S"
యజక;లను ేశజనులనంద#S" ఆ దూడ±క #?ండ ´µగమ ల మధ
నడAన9ా#Sనంద #S" ఆ దూడ సమనుల;%ా ేయ చుTx`ను. 20 9ా#S
శతpKవల ేJI" 9ా#S ాKణమ ¬య¸చు9ా#S ేJ I" 9ా#S
నపu%SంచుచుTx`ను, 9ా#S కæïబరమ ల; ఆాశ ప{లక;ను
భమృగమ లక;ను ఆ}రమ %ా నుండను. 21 యx#ాజ?ౖన Zియను
అత" అ¥పతpలను 9ా#S శతpKవలేJI" 9ా#S ాKణమ
¬య¸చు9ా#SేJI" ]±దw నుం(f 9:ÈåPన బబ లkను#ాà దండ
ేJI" అపu%SంచుచుTx`ను. 22 PQ9ా 9ాక; ఇేTEను ఆజ® ఇAd PÀ
పటC ణమ నక; 9ా#S" మరల ర1ిuంచు చుTx`ను, 9ారF x"]ద య దz మ ేZి
x" పటBC " మంట12ట-C x" ా>d9EZ2దరF; మ#Sయ యx పటC ణమ లను
ాడ%ాను "రèనమ %ాను ేయ దును.
P#§4య 35

1 ãÌీయ క;మరFడను యx#ాàT:ౖన PQయ×మ నమ లలk
PQ9ా ±దw నుం(f P#§4యక; 9ాక; పKతm 2 వ #³ాáయ ల
±దw క; P 9ా#S మటల(f, PQ9ా మం రమ లk" గదులలk
ఒకx"లk"I 9ా#S" డ" వAd, xKగ టక; 9ా#SI xKÔరస!మ4"
Z2లVయ%ా 3 TEను, P#§4య క;మరFడను యజTx మనుమడT:ౖన
హబè Txను అత" సదరFలను అత" క;మరFల నంద#S", అన%ా
#³ాáయ ల క;టBంëక;లనంద#S", డ" వAdJ". 4 PQ9ా
మంరమ లk ైవ జనుడగ Pగwల క;మరF(ైన }Txను క;మరFల
గలk"I 9ా#S" ¬Zి" వAdJ". అ #ాàల గI స]పమ న
x రాలక;డను షలc
6 మ క;మరFడT:ౖన మయWయ గI 12ౖ%ా ఉం(ెను.
5 TEను #³ాáయ ల PQదుట xKÔరసమ  "ం(fన ాతKలను %ST:`లను
12ట-CxKÔరసమ xKగ డ" 9ా#S ెపu%ా 6 9ారFమ 1ితరFడగ #³ాబ
క;మరF(ైన PQTx xబ ]#?rనను ] సంతJ9ా#?rనను ఎపడను xKÔ
రసమ xKగకcడద" మాజj®1ింెను గనుక ¤మ xKÔరసమ xKగమ . 7
మ#Sయ ]రF ఇల;
6 కటBC నవదుw, VతN నమ ల; VతN వదుw, xKmట Txటవదుw,
అ ]క;ండTEకcడదు; ]రF పర9ాసమ ేయ ేశమ లk
º#ా య ష4ంతpలగ నటB
6 ] నమ ల"`య గ (xరమ లలkTE ]రF
"వZింపవలsన" అతడ మాజj® 1ింెను. 8 ావన మ 1ితరF(ైన #³ాబ
క;మరFడగ PQTxxబ మాజj®1ింAన సమసN Vషయమ లలk అత"
మటనుబట-C ¤మ %ా" మ ´µరల;%ా" మ క;మరFల;%ా" మ
క;మ#?Nల;%ా" xKÔరసమ xKగ టలదు. 9 మ తం(fKPQన PQTxxబ

మాజj®1ింAన సమసN మ నుబట-C ¤మ V¥ేయ లమగ నటB
6 %ా
ాపరమ నక; ఇండ6 కటBCనుటలదు, xKÔ వనమ ల;%ా" లమ ల;%ా"
సంాంచుటలదు, VతN ననను చల;
6 టలదు 10 గ (xరమ లలkTE "వZించు
చుTx`మ . 11 అPే బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF ఈ ేశమ లk పK9Ehంప%ా
కÚw య ల దండనక;ను Zి#S యనుల దండనక;ను భయప(f, మనమ
PQరషలమ నక; దమ రండ" ¤మ ెపంట-! గనుక ¤మ
PQరషలమ లk ాపరమ Tx`మ" ె1ిu#S. 12 అంతట PQ9ా 9ాక;
P#§4యక; పKత m Pలగ Z2లVెdనుఇWా\Pల; ేవడగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా 13 వ 9:È6 యx9ా#SI" PQరషలమ
"9ాసులక;ను ఈ మట పKకట-ంపమ PQ9ా 9ాక; ఇే]రF hmక;
లkబ(f Tx మటలను ఆలంIప#ా? Pే PQ9ా 9ాక;. 14 xKÔరసమ
xKగవదw " #³ాబ క;మరF(ైన PQTxxబ తన క;మరFల ాజj®1ింAన
మటల; ZిÍ రమ %ా ఉన`V, TEట-వరక; తమ 1ితరF" ఆజ® క; V¥ేయ లsౖ 9ారF
xKÔరసమ xKగక;Tx`రF; అPే TEను 12ందలకడ లA ] బహÑశ\దz%ా
మటల(f నను ]రF Tx మట Vనక;Tx`రF. 15 మ#Sయ 12ందల కడ లA
పKవకN లsౖన Tx ZLవక;లనంద#S" ]±దw క; పంపచు పKJ9ాడను తన
దు#ా4ర¶ తను V(fA ] I\యలను చకపరచు"నPQడలను, అనేవతలను
అనుస#Sంపకయ 9ాట-" పంపకయ నుం(fనPQడలను, TEను ]క;ను ]
1ితరFలక;ను ఇAdన ేశమ లk ]రF "వZింతpర" TEను పKకట-ం AJ" %ా"
]రF ెV±గ¶ క Tx మట VనకJ#S 16 #³ాబ క;మరF(ైన PQTx
xబ క;మరFల; తమ తం(fK తమIAdన ఆజ® ను T:ర9E#Sd#S %ా" PÀ పKజల;

Tx మట Vనకయ Tx`రF. 17 ాబట-C ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డTEను
9ా#S మటల(fJ" %ా" 9ారF VనకP#S, TEను 9ా#S" 1ి>AJ" %ా"
9ారF పKతpతN ర!యకP#S గనుక యx9ా#S]I" PQరషలమ
"9ాసులంద#S ] I" ర1ిuంెదన" TEను ె1ిuన ×డంతయ 9ా#S]I
ర1ిuంచుచుTx`ను. 18 మ#Sయ P#§4య #³ాáయ లను చూA
Pట6 T:నుఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ లక¥ పJయ నగ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ]రF ] తం(fKPQన PQTxxబ ఆజ® క;
V¥ేయ లsౖ అత" Vధుల"`ట-" %?r" అతడ !ాజj®1ింAన సమసN మ ను
అనుస#SంచుచుTx`రF. 19 ాబట-C ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTx స"`¥లk
"ల;చు టక; #³ాబ క;మరF(ైన PQTxxబ నక; సంతJ9ాడ
ఎన`డనుండక మనడ.
P#§4య 36
1 యx#ాజ?ౖన ãÌీయ క;మరFడగ PQ య×మ Txల;గవ
సంవతqరమ న PQ9ా 9ాక; P#§4యక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను 2 వ పసN కపచుటC ¬Zి" TEను  మటల(fన నమ
nదల;", అన%ా ãÌీయ ాలమ nదల;" TEట-వరక;
ఇWా\Pల;9ా#S"గ#Sdయ యx9ా#S" గ#Sdయ సమసN జనమ లను
గ#Sdయ TEను  ప>Iన మటల"`ట-" x"లk 9ాKయ మ . 3 TEను

యx 9ా#SI ేయనుేw hంచు ×డంతట-"గ#Sd 9ారF V" TEను 9ా#S
ోషమ ను 9ా#S ాపమ ను m!ంచునటB
6 తమ దు#ా4ర¶ తను V(fA
పWాdxNపపడదు#³¹. 4 P#§4య TE#§య క;మరF(ైన బµరక;ను
1ిల;వనంప%ా అతడ PQ9ా P#§4య ె1ిuన మటల"`ట-"
P#§4య T°ట-మటలనుబట-C ఆ పసN కమ లk 9ాKZ2ను. 5 P#§4య
బµరక;నక; ఈలగ ఆజ® ఇెdనుTEను PQ9ా మంరమ లk"I #ాక;ండ
"రËం¥ంపబ(fJ". 6 ాబట-C వ 9:È6 ఉప9ాసనమ న PQ9ా
మంరమ లk పKజలక; VనబడనటB
6 TEను ెపu%ా వ పసN కమ లk 9ాKZిన
PQ9ా మటలను చV V"1ించుమ , తమ పటC ణమ లనుం(f వచుd
యx జనులంద#SI" Vనబడ నటB
6 %ా 9ాట-" చV V"1ింపవలsను. 7
ఒక9Eళ 9ా#S Vన`పమ ల; PQ9ా దృÌిC I అనుకcలమగ TE¹, ఒక 9Eళ
9ారF తమ ెడమర¶ మ Vడతp#³¹, "జమ %ా ఈ పKజల]I ఉగ\తయ
మ} Åపమ ను వచుdన" PQ9ా పKకట-ంAయ Tx`డ. 8 పKవకN PQన
P#§4య తనక; ఆజ® ఇAdనటBC TE#§య క;మరF(ైన బµరక; గ\ంథమ
ేతపటBC" PQ9ా మటల"`ట-" PQ9ా మంరమ లk చV
V"1ింెను. 9 యx#ాజ?ౖన ãÌీయ క;మరFడగ PQ య×మ
ఏల;బ(fయందు అPదవ సంవతqరమ ¾!్మదవ T:లను
PQరషలమ లkనున` పKజలందరFను యx పటC ణమ లలkనుం(f
PQరషలమ నక; వAdన పKజలందరFను PQ9ా1Lరట ఉప9ాసమ
xట-ంప%ా 10 బµరక; PQ9ా మంరమ లk లüక;(ైన ాâాను
క;మరF(ైన %?మ#ా గI 12ౖ%ానున` Wాలలk PQ9ా మంరప \తN

x రప పK9Eశమ న పKజలందరF VనునటB
6 P#§4య ె1ిuన మటలను
గ\ంథమ లkనుం(f చV V"1ింెను. 11 ాâాను క;మరF (ైన %?మ#ా
క;మరFడగ ]ాయ ఆ గ\ంథమ లk" PQ9ా మటల"`ట-" V" 12
#ాజనగరFలkనున` లüక;" గలk"I 9:ళ6%ా పK¥xనులందరFను లüక;(ైన
ఎÚామ Ì2మయ క;మరF(ైన ెలయ అÅËరF క;మరF(ైన ఎల`xను
ాâాను క;మరF(ైన %?మ#ా హనTx క;మరF(ైన Zియ అను9ారFను
పK¥xను లందరFను అకడ కcరFdం(f య ం(f#S. 13 బµరక; పKజలంద#SI
VనబడనటB
6 ఆ పసN కమ లkనుం(f చV V"1ింAన మటల"`ట-" ]ాయ
9ా#SI ె>య జ?పu%ా 14 పK¥xనులందరF కcÌీI ఇనుమనుమడను Ì2లs
మక; మనుమడను T:తTxక; క;మరFడT:ౖన PQహÉ " బµరక; TUదwక;
పం1ివ పKజల V"I(fలk చ Vన పసN కమ ను ేత పటBC" రమ4" ఆజ®
"య%ా TE#§య క;మరFడగ బµరక; ఆ గ\ంథమ ను ేత పటBC" వెdను.
15 అతడ #ా%ా 9ారFవ కcరFdం(f మక; V"1ింపమన%ా బµరక; x"
చV V"1ింెను. 16 9ారF ఆ మటల"`ట-" Vన`పడ భయప(f ±క#S
TUకరF చూచు"¤మ "శdయమ %ా ఈ మట ల"`ట-" #ాàనక;
ె>యజ?12uదమ" బµరక; న"#S. 17 మ#Sయ ఈ మటల"`ట-" అతడ
ెప చుండ%ా వ ఎటB
6 9ాKZిJV? అ మక; ె>యజ?ప మ" 9ారడగ%ా
18 బµరక; అతడ T°టనుం(fP PÀ మటల"`ట-" పల;క%ా TEను
పసN కమ లk 9ాట-" Zి#ా 9ాKZిJన" 9ా#S ఉతN ర!ెdను. 19 వను
P#§4యయ ను P x%Sయ ండ(f, ]రFన`bటB ఎవ#SI"
ె>యజ³యవదw " ఆ పK¥xనుల; ె1ిu 20 Wాలలk నున` #ాàTUదwక; x¤ 9:È6

ఆ మటల"`ట-" #ాà ెవలలk V"1ింA#S %ా" ఆ పసN కపచుటC ను
లüక;(ైన ఎÚామ గలk xA12ట-C#S. 21 ఆ గ\ంథమ ను ెచుd టక; #ాà
PQహÉ" పంప%ా అతడ లüక;(ైన ఎÚ ామ గలkనుం(f x" ¬Zి"
వAd #ాà V"I(f లkను #ాజTUదwక; ">Aయ న` అ¥పతpలంద#S V"I(f
లkను x" చ9:ను. 22 ¾!్మదవ మసమ న #ాà త ాలప నగరFలk
కcరFdం(fయ ండ%ా అత" మ ందర క;ంపట-లk అ%S` రగ ల;చుం(ెను. 23
PQహÉ మడ Txల;గ పటల; చVన తరF9ాత #ాà xక; x" ÅZి
క;ంపట-లk 9Eయ%ా ఆ క;ంపట-లk నున` అ%S`ేత అ బÐJN %ా ా>PQను
%ా" 24 #ాజ?ౖనను ఈ మట ల"`ట-" V"న యత" ZLవక;లలk ఎవ#?rనను
భయపడ లదు, తమ బటC ల; Aంపనలదు. 25 గ\ంథమ ను ాలdవదw "
ఎల`xనును ెలయయ ను %?మ#ా య ను #ాà మనVేయ%ా అతడ
9ా#S Vజj®పనమ VనకPQను. 26 లüక;(ైన బµరక;ను పKవకN PQన
P#§4యను పటBCనవలsన" #ాజవంశసుÍడగ PQర¨¼4 Pల;నక;ను
అyKPల; క;మరF(ైన Wø#ాయక;ను అబ¿w Pల; క;మరF(ైన Ì2లsమక;ను
#ాà ఆజj®1ింెను %ా" PQ9ా 9ా#S" xెను. 27 P#§4య
T°ట-మటనుబట-C బµరక; 9ాKZిన గ\ంథ మ ను #ాà ా>dన తరF9ాత
PQ9ా 9ాక; P#§4యక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 28 వ
మ#S±క గ\ంథమ ¬Zి" యx#ాజ?ౖన PQ య×మ ా>dన nదటగ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన మటల"`ట-" x"లk 9ాKయ మ . 29 మ#Sయ
యx #ాజ?ౖన PQయ×మ నుగ#Sd మట ెపuవలsనుPQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాబబ లkను#ాà "శd యమ %ా వAd PÀ ేశమ ను

ాడేZి అందులk మనుషpలsౖనను జంతpవలsౖనను ఉండక;ండ ేయ న"
ఇందులk 9Eల 9ాKZిJవ" ె1ిu వ ఈ గ\ంథమ ను ా>d9EZిJ9E; 30
అందుేతను యx#ాజ?ౖన PQ య×మ నుగ#Sd PQ9ా ఈ మట
Z2లVచుd చుTx`డxదు±క Zిం}సనమ ]ద ఆZీనుడగ టక; అత"I
ఎవడను లకవను, అత" శవమ పగల; ఎండాల; #ాJK
మంచుాల;నగ ను. 31 TEను 9ా#S ోషమ నుబట-C అత"" అత" సంతJ"
అత" ZLవక; లను hfంచుచుTx`ను. TEను 9ా#S"గ#Sd ె1ిuన ×డంతయ
9ా#S]I" PQరషలమ "9ాసుల]I" యx జనుల]I"
ర1ిuంచుచుTx`ను; అPనను 9ారF V"న9ారFారF. 32 P#§4య Pంక
గ\ంథమ ను ¬Zి" లüక;డగ TE#Sయ క;మరF(ైన బµరక;ేJI
అపu%Sంప%ా అతడ P#§4య T°ట-మటలను బట-C యx#ాజ?ౖన
PQయ×మ అ%S`లk ా>dన గ\ంథప మటల"`ట-" 9ాKZ2ను; మ#Sయ ఆ
మటల; %ాక అట-C V అTEకమ ల; అతడ 9ాట- కc#?dను.
P#§4య 37
1 బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF యx ేశమ లk #ాà%ా "య!ంAన
ãÌీయ క;మరFడగ Zియ PQయ×మ క;మరF(ైన Txక;
పKJ%ా #ాజమ ేయ చుం(ెను. 2 అత(ైనను అత" ZLవక;లsౖనను
ేశపKజలsౖనను PQ9ా పKవకN PQన P#§4యేత Z2లVAdన మటలను
లm12టCలదు. 3 #ాజ?ౖన Zియ Ì2లsమ క;మరF(ైన PQహÑ కల;ను
యజక;(ైన మయWయ క;మరFడగ జ?ఫTxను పKవకN PQన

P#§4య±దw క; పం1ిదయేZి మన ేవ (ైన PQ9ాక; ాKరÍన
ేయ మ" మనVేZ2ను. 4 అపuట-I 9ారF P#§4యను ెర¯ాలలk
నుంAయ ండ లదు; అతడ పKజలమధ సంచ#Sంచుచుం(ెను. 5 ఫ# దండ
ఐగ పNలkనుం(f బయల;ేర%ా PQరషలమ ను మ టC (f9Eయ చున`
కÚw య ల; సమxరమ V" PQరష లమ దగ¶ రనుం(f బయల;ే#S#S. 6
అపడ PQ9ా 9ాక; పKవకN PQన P#§4యక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను 7 ఇWా\Pల; ేవడగ PQ9ా ఆజ® ఇచుdనేమన%ాTx±దw
Vx#Sంచుడ" "ను` Tx ±దw క; పం1ిన యx#ాà  లగ
ెపuవలsను]క; స}యమ ేయ ట?r బయల;ే#S వచుd చున` ఫ#దండ
తమ స ేశన ఐగ పNలk"I J#S%S 9:ళ6 Øను. 8 కÚw య ల; J#S%S వAd PÀ
పటC ణమ ]ద య దz మ ేZి x" పటBC" అ%S` ేత ా>d 9Eయ దురF. 9
PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డకÚw య ల; "శdయమ %ా
మ±దw నుం(f 9:æç6దరను" !మ 4ను ]రF ¹సపచుdనక;(f, 9ారF
9:ళ6TE 9:ళ6రF. 10 ] య దz మ ేయ కÚw య ల దండ9ా#Sనంద#S" ]రF
హతమ ేZి 9ా#Sలk %ాయప(fన 9ా#S" మతK¤ !%S>ంAనను 9ా#³ తమ
గ (xరమ లలkనుం(f వAd PÀ పటC ణమ ను అ%S` ా>d9Eయ దురF. 11 ఫ#
దండనక; భయప(f కÚw య ల దండ PQరష లమ ఎదుటనుం(f 9:È6%ా 12
P#§4య బ¿Tx]ను ేశమ లk తన9ా#S±దw ´µగమ ¬Zినుట?r PQరష
లమ నుం(f బయల;ే#S అక(fI PQను. అతడ బ¿Tx]ను
గ మ4మ TUదwక; #ా%ా 13 ఇ#§య అను ావ>9ా#S అ¥పJ అకడ నుం(ెను.
అతడ హనTx క;మరF(ైన Ì2లsమ క;మరFడ. అతడ పKవకN PQన

P#§4యను పటBC"వ కÚw య లలk ేరబ¢వ చుTx`వ" ెపu%ా 14
P#§4య అ అబదw మ , TEను కÚw య లలk ేరబ¢వటలదT:ను. అPే
అతడ P#§4యమట నమ4నందున ఇ#§య P#§4యను పటBC "
అ¥పతpల±దw క; ¬Zి" వెdను. 15 అ¥పతpల; P#§4య]ద Åపప(f
అత" ట-C , xమ బంºగృహ మ %ా ేZియ న` లüక;(ైన ãTxxను
ఇంట-లk అత" 9EPంA#S. 16 P#§4య ెర¯ాల %Jలk 9Eయబ(f అకడ అTEక
నమ ల; ఉం(ెను; 1ిమ4ట #ాజ?ౖన Zియ అత" ర1ిuంచుటక; వరN మనమ
పం1ి, 17 అత" తన Pంట-I 1ి>1ింAPQ9ా±దw నుం(f ఏ మటMౖ నను
వెdTx అ" యడగ%ా P#§4య--వ బబ లkను #ాàేJI
అపu%Sంపబ(ెదవను మటవెdనT:ను. 18 మ#Sయ P#§4య #ాజ?ౖన
Zియ ఇట6 T:నుTEను ?rనను  ZLవక;ల?rనను ఈ పKజల?rనను ఏ
ాపమ ేZినందున నను` ెర¯ాలలk 9EZిJV? 19 బబ లkను #ాà ]]
?rనను ఈ ేశమ ]?rనను #ాడ" ]క; పKకట-ంAన ] పKవకN ల;
ఎకడనుTx`రF? 20 #ాజj, Tx P>న 9ా(x, AతN %SంA Vనుమ , AతN %SంA Tx
మనV  స"` ¥I #ా"మ 4, TEను అకడ చ" క;ండనటB
6 లüక;(ైన
PQTxxను ఇంట-I నను` మరల పంపక;మ . 21 ాబట-C #ాజ?ౖన Zియ
Z2లVయ%ా బంటBల; బంºగృహ Wాలలk P#§4యను 9EZి, పటC ణమ లk
#tటMC ల;న`ంత వరక; #tటMC ల; ాల;d9ా#S ¥లkనుం(f అనునమ ఒక #tటMC
అత"Iచుdచు వAd#S; ఇటB
6 జరFగ%ా P#§4య బంºగృహWాలలk "వZింెను.
P#§4య 38

1 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఈ పటC ణమ లk ">Aయ న`9ారF
ఖడ¶ మ ేతT:ౖనను Ôమమ ేతT:ౖనను ెగ ల;ేతT:ౖనను చతp
N రF %ా"
కÚw య ల±దw క; బయల; 9:ళ6 Ø9ారF బKదుక;దురF, ోపడ¯మ 4దIంచు
నునటB
6 తమ ాKణమ దIంచు" 9ారF బKదుక; దురF. 2 PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఈ పటC ణమ "శdయమ %ా బబ లkను#ాà
దండేJI అపu %Sంపబడను, అతడ x" పటBCనును అ" P#§4య పKజల
కంద#SI పKకట-ంప%ా 3 మxNను క;మరF(ైన Ì2ఫట య ను పషరF
క;మరF(ైన %?దలయ ను Ì2లsమ క;మరF(ైన యకల;ను మÚయ
క;మరF(ైన పష రFను V"#S గనుక ఆ పK¥xనుల; #ాà మనV ేZిన
ేమన%ాఈ మనుషpడ ఈ పKజలక; నషC మ ÅరF 9ా(ే%ా" ³మమ
ÅరF9ాడాడ. 4 ఇతడ ఇట-C సమxరమ 9ా#SI పKకటన ేయ టవలన ఈ
పటC ణ మ లk ">Aయ న` ãధుల ేతpలను పKజలంద#S ేతpలను
బల¨ßనమ ేయ చుTx`డ; AతN %SంA 9ా"I మరణhm V¥ంపమ . 5
అందుక; #ాజ?ౖన Zియ అతడ ]వశమ న ఉTx`డ, #ాà ]క; అడi మ
#ాజjలడన%ా 6 9ారF P#§4యను పటBC" ా#ా గృహమ లkనున`
#ాజక;మరFడగ మÚయ %J లk"I ం1ి#S. అందులk"I P#§4యను
xKళ6  ం1ినపడ ఆ %Jలk ళØ
6 లవ, బ రదమతK¤ య ం(ెను, ఆ
బ రదలk P#§4య గబ(ెను. 7 #ాà బ¿Tx]ను x రమ న
కcరFd"య ండ%ా #ాà ఇంట- లk" కcÌీయ డగ ఎబ¿ె4లsకను షండడ, 8
9ారF P#§4 యను %Jలk 9EZిరను సంగJ V", #ాà నగరFలk నుం(f
బయల;9:È6 #ాà ఈలగ మనV ేZ2ను 9 #ాజj, Tx P>న9ా(x, ఆ %Jలk

9Eయబ(fన P#§4య అను పKవకN PQడల ఈ మనుషpల; ేZిన యవతp
N ను
అTxయమ ; అతడన` bటను అతడ అక>ేత చచుdను, పటC ణమ లkT:ౖనను
ఇంకను #tటMC ల!య లవ. 10 అందుక; #ాàవ ఇకడనుం(f
మ పuమం మనుషpలను 9:ంటబ¿టC B"P, పKవకN PQన P#§4య
xవకమ నుప ఆ %Jలkనుం(f అత" ¬Pంచుమ" కcÌీయ డగ
ఎబ¿ె4లsక;నక; Z2లVయ%ా 11 ఎబ¿ె4లsక; ఆ మనుషpలను 9:ంటబ¿టC B "
#ాజనగరFలk ఖజjTx I\ం గలk"I వAd, 12 అచdటనుం(f ాత9:ౖన
AంIబటC లను A#S%S *#ాక;లsౖన గ డi ాతలను ¬Zి" P, ఆ %Jలkనున`
P#§4య పటBCనునటB
6 %ా xKళ6 ేత 9ాట-"ం1ిాత9:ౖ A#S%S *#ాక;లsౖన PÀ
బటC లను xKళ6 ]ద  చంకలI\ంద 12టC Bనుమ" అత" ె12uను. 13
P#§4య ఆలగ ేయ%ా 9ారF P#§4యను xKళ6  ేదు" ఆ
%Jలkనుం(f 9:ల;ప>I ¬Zి#S; అపడ P#§4య బంºగృహWాలలk
"వZింెను. 14 తరF9ాత #ాజ?ౖన Zియ PQ9ా మంరమ లk నున`
మడవ x రమ లk"I పKవకN PQన P#§4యను 1ిల;వనం1ింA అత"
ఇట6 T:నుTEను ఒకమట "న`డగ చుTx`ను, వ ఏ సంగJ" Txక; మరFగ
ేయక x" ెపమన%ా 15 P#§4య TEను ఆ సంగJ క;
ె>యజ?1ిuనPQడల "శdయమ %ా వ Txక; మరణ hm V¥ంతpవ, TEను
క; ఆలkచన ె1ిuనను వ Tx మట Vనవ. 16 ావన #ాజ?ౖన
Zియy9ాత4ను మన కను గ\¨©ంచు PQ9ాడ TEను క; మరణమ
V¥ంపను,  ాKణమ ¬య ¸చుచున` PÀ మనుషpల ేJI "ను`
అపu%Sంపను అ" P#§4య రహ సమ %ా పKమణమ ేZ2ను. 17 అపడ

P#§4య Zియ ఇట6 T:నుేవడ, ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ T:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డవ
బబ లkను#ాà అ¥పతpల±దw క; 9:È6న PQడల వ బK?దవ, ఈపటC ణమ
అ%S`ేత ాలdబడదు, వను  Pంట-9ారFను బKదుక;దురF. 18 అPే వ
బబ లkను అ¥పతpల ±దw క; 9:ళ6"PQడల ఈ పటC ణమ కÚw య ల ేJI
అపu%Sంపబడను, 9ారF అ%S` ేత x" ా>d9EZ2దరF, మ#Sయ వ 9ా#S
ేJలk నుం(f త1ిuంచునజjలవ. 19 అందుక; #ాజ?ౖన Zియ P#§4య
ఇట6 T:నుకÚw య ల పmమ %ా ఉండ యదులక; భయపడచుTx`ను; ఒక9Eళ
కÚw య ల; నను` 9ా#S ేJI అపu%SంAనPQడల 9ారF నను` అపహ
ZింెదరF. 20 అందుక; P#§4య9ారF "న`పu%SంపరF, వ బKI
బµగ %ానుండనటB
6 TEను  ెపచున` సంగJ"గ#Sd PQ9ా
Z2లVచుd మటను AతN %SంA ఆలIంచుమ . 21 వ ఒక9Eళ బయల; 9:ళ6క
PనPQడల PQ9ా ఈ మట Txక; ె>యజ³Z2ను. 22 యx #ాà
నగరFలk WÌింAయ న` ZీN లందరF బబ లkను అ¥పతpల±దw క;
"బ(ెదరF, ఆలగ జరFగ%ా ఆ ZీN ల; "ను` చూA 1ిKయZL`¨©తpల;
"ను` ¹స పAd  12ౖ" Vజయమ ంయ Tx`రF,  ాదమ ల;
బ రదలk గబ(fయ ండ%ా 9ారF 9:నుక¬Zిర" యందురF. 23 
´µరలందరFను  1ిల6ల;ను కÚw య ల±దw క; " బడదురF, వ 9ా#S
ేJలkనుం(f త1ిuంచునజjలక బబ లkను #ాàేత పటC బ(ెదవ గనుక ఈ
పటC ణమ ను అ%S`ేత ాల;dటక; 9E ారణమగ దువ. 24 అందుక;
Zియ P#§4య ఇట6 T:నువ మరణhm TUంద క;ండనటB
6 ఈ

సంగతpలను ఎవ"I" ె>య"యక;మ . 25 TEను  మటల(fన సంగJ
అ¥పతpల; V"నPQడల 9ారF ±దw క; వAd¤మ "ను`
చంపక;ండనటB
6 #ాà వ ె1ిuన సంగJ" #ాà  ె1ిuన సంగJ"
మరFగ ేయక మIప(ే ె>యజ?పమన%ా 26 వãTxxను ఇంట-లk
TEను చ"క;ండ అక(fI నను` J#S%S 9:ళ6నంపవదw " #ాà ఎదుట TEను
మనV ేZినబ¢Jన" 9ా#S ెపమ" #ాà P#§4య అT:ను. 27 అంతట
అ¥పతpలందరF P#§4య±దw క; వAd యడగ%ా అతడ #ాà Z2లVAdన
మటల పKార మ %ా 9ా#Sక;తN ర!Ad ఆ సంగJ 9ా#SI ె>యజ³య నందున
9ారF అత" మటలడట మ"#S. 28 PQరష లమ పటC బడవరక;
P#§4య బంºగృహWాలలk ఉం(ెను.
P#§4య 39
1 యx#ాజ?ౖన Zియ Pల;బ(fయందు ¾!్మదవ సంవతqరమ
పయవ T:లలk బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరF తన సమసN Z2ౖనమ 
PQరష లమ ]IవAdx" మ టC (f9Eయ%ా 2 Zియ Pల;
బ(fయందు పదండవ సంవతqరమ Txల;గవ T:ల ¾!్మదవ నమ న
పటC ణ ాKారమ ల; పడ%tటC బ(ెను. 3 PQరషలమ పటC బడ%ా
అ¥పతpలందరF, TEర¶ýష#³జరF సవ
¶ #?`బ¢ షండల క¥పJయగ శ#?q×మ ,
జj®నులక¥పJ యగ TEర¶ýష#³జరF nదలsౖన బబ లkను#ాà అ¥పతp లందరF
లkప>I వAd మధగ మ4మ లk కcరFdం(f#S. 4 యదుల#ాజ?ౖన
Zియయ అత" ãధులందరFను 9ా#S"చూA ా#SP, #ాà

టమర¶ మ న #?ండ %డల మధనున` గ మ4పమర¶ మ న P#S %ా"
#ాà xనప మర¶ మ న 9:È6PQను. 5 అPే కÚw య ల ZLన 9ా#S"
త#S! PQ#SÅ దగ¶ రనున` xనమ లలk Zియను క>Zి" పటBC",
#ాà అత"I hm V¥ంపవలsన" హమతp ేశమ లk #Sబ6 µ పటC ణమ దగ¶ ర
నున` బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరFTUదwక; 9ారF Zి యను ¬Zి"P#S
6 బబ లkను#ాà #Sబ6 µ పటC ణ మ లk Zియ క;మరFలను అత"
కను`లPQదుట చం1ింెను, మ#Sయ బబ లkను#ాà యx పK¥xను
లంద#S" చం1ింెను. 7 అంతట అతడ Zియ కను`ల; ఊడºPంA అత"
బబ లkనునక; ¬Zి"వట?r సం?ళ6 బం¥ంెను. 8 కÚw య ల;
#ాజనగరFను పKజల Pండ6 ను అ%S`ేత ా>d9EZి PQరషలమ ాKార
మ లను పడ%tట-C #S. 9 అపడ #ాజేహ సంరmక;ల క¥పJయగ
T:బజరxను WÌింA పటC ణమ లk ">A య న` పKజలను, ోKహÑలsౖ తమ
#ాàను V(fA తన ే#Sన9ా#S", WÌింAన పKజలనంద#S" బబ లkనునక;
"PQను. 10 అPే #ాజేహసంరmక;ల క¥పJ PQన T:బజరxను
ల!గల ద#SదKులను యxేశ మ లk నుండ"Ad, 9ా#SI xKmటలను
లమ లను "య!ంెను. 11 మ#Sయ P#§4యను గ#Sd బబ లkను #ాజ?ౖన
T:బ కెKజరF #ాజేహ సంరmక;లక; అ¥పJయగ T:బజరxనునక; 12 ఈ
ఆజ® ఇెdనువ ఇత"I }" ేయక దగ¶ రనుంచు" ప#ామ#SîంA, ఇతడ
 ెపనటB
6 ేయవలsను. 13 ావన #ాజేహసంరmక;లక; అ¥పJPQన
T:బజరxనును షండలక; అ¥పJయగ T:బషజjËనును జj®నులక;
అ¥పJయగ TEర¶ýష#³జరFను బబ లkను#ాà పK¥xనులందరFను దూతలను

పం1ి 14 బంºగృహWాలలkనుం(f P#§4యను ె1ిuంA, అత"" Pంట-I
డ"వటక; ాâాను క;మరF (ైన అ¨ßామ క;మరFడగ %?దలక;
అత" నపu%SంA#S, అపడతడ పKజలమధ "9ాసమ ేZ2ను. 15 P#§4య
బంºగృహWాలలkనుండ%ా PQ9ా మట అత"I పKతm PÀలగ
Z2లVెdను 16 వ 9:È6 కcÌీయ డగ ఎబ¿ె4లsక; ఇట6 నుమ ఇWా\Pల;
ేవడను Z2ౖనమ ల క¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ¤ల; ేయ ట?rాక ×డేయ ట?r TEను ఈ
పటC ణమ నుగ#Sd ె1ిuన మటల; T:ర 9EరFdచుTx`ను; వ చూచుచుండ%ా
ఆ మటల; ఆ న మ న T:ర9EరFను. 17 ఆ నమ న TEను "ను`
V(f1ింెదను, వ భయపడ మనుషpలేJI వ అపu%Sంపబడవ"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 18 వ నను` నమ 4 ంట-V గనుక
"శdయమ %ా TEను "ను` త1ిuంెదను, వ ఖడ¶ మ ేత పడవ,
ోపడ¯మ 4 దIంచును నటB
6  ాKణమ ను వ దIంచుందువ;
ఇేPQ9ా 9ాక;.
P#§4య 40
1 #ాజేహసంరmక;లక¥పJPQన T:బజరxను PQరషలమ లkనుం(fయ
యxలkనుం(fయ బబ లkనునక; ెర%ా "బ(fన బంº
జనులంద#Sలkనుం(f, సం?ళ6ేత కటC బ(fయ న` P#§4యను ¬Zి" #ామలk
నుం(f పం1ి9Eయ%ా, PQ9ా ±దw నుం(f అత"I పKతmన 9ాక;. 2
#ాజేహసంరmక;ల క¥పJ P#§4యను అవత>I ¬ZిP అత"

ఈలగ మటల(ెనుఈ సÍ లమ నక; TEను ఈ ×డ ేZ2దన"  ేవడగ
PQ9ా పKకట-ంెను గx. 3 xను ె1ిuన పKారమ PQ9ా x"
ర1ిuంA ేPంెను, ]రF PQ9ాక; V#ధమ %ా ాపమ ేZి ఆయన
మటల; Vనక J#S గనుక ]×గJ పట-C న. 4 ఆలIంచుమ , ఈ నమ న
TEను  ేతpల సం?ళ6ను ¬Zి "ను` V(f1ించు చుTx`ను, Txకcడ
బబ లkనునక; వచుdట మంAద" క; AనPQడల రమ 4, TEను "ను`
భదKమ %ా ాా(ెదను; అPే బబ లkనునక; Txకcడ వచుdట
మంAాద" క; AనPQడల #ావదుw, ేశమంతట ³!య అడi మ లదు,
ఎక(fI 9:ళ6 Øట  దృÌిC I అను కcల¹, PQక(fI 9:ళ6 Øట మంAద" క;
చుT° అక(fI 9:ళ6 Øమ . 5 ఇంకను అతడ J#S%S 9:ళ6క తడవ ేయ%ా
#ాజేహసంరmక;ల క¥పJ అత" ఈలగ ె12uనుబబ లkను #ాà ాâాను
క;మరF(ైన అ¨ß ామ క;మరFడగ %?ద లను యxపటC ణమ ల]ద
"య!ంA య Tx`డ, అత" ±దw క; 9:ళ6 Øమ ; అత" ±దw "వZింA
పKజలమధను ాపరమ ండమ , లx PQక(fI 9:ళ6 Øట  దృÌిC I
అనుకcల¹ అక(f³ 9:ళ6 Øమ . మ#Sయ #ాజేహసంరmక;ల క¥పJ అత"I
బెN మ ను బహÑమనమ ఇAd అత" ¯ాగనంప%ా 6 P#§4య
!¯ాuలkనుండ అ¨ßామ క;మరF(ైన %?దల±దw క; 9:È6 అత" కcడ
ేశమ లk !%S>న పKజలమధ ాపరమ ం(ెను. 7 అPే అచdటచdటనుండ
ZLనల య¥పతpలందరFను 9ా#S పటµలప9ారFను, బబ లkను#ాà అ¨ßామ
క;మరF(ైన %?దలను ేశమ ]ద అ¥ా#S%ా "య!ంA, బబ లkనునక;
ెర%t" బడక ">Aన9ా#Sలk ZీN లను పరFషpలను 1ిల6లను, ేశమ లk"

అJరసులsౖన ద#SదKులను అత"I అపu%Sంెన" V"#S. 8 ా%ా T:తTx
క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను ా#³హ క;మరFలsౖన ã} Txను
ãTxxనుల;ను తనుúతp క;మరF(ైన Wø#ాయ య ను T:టùా¬య (ైన
ఏపP క;మరFల;ను మయ ా¬య (ైన9ా" క;మరFడగ PQజTxయ ను
9ా#S పటµలప9ారFను !¯ాuలk నుం(fన %?దల±దw క; వAd#S. 9 అపడ
ాâాను క;మరF(ైన అ¨ßామ క;మరFడగ %?దల పKమణమ ేZి
9ా#Sను 9ా#S పటµలప9ా#Sను ఈలగ ె12uను]రF కÚw య లను
ZLVంచుటక; భయపడక;(f, ేశమ లk ాపరమ ం(f బబ లkను#ాàను
ZLVంAనPQడల ]క; ¤ల; కల;గ ను. 10 TET:ౖేT° Tx±దw క; వచుd
కÚw య ల PQదుట "ల;చు ట?r !¯ాuలk ాపరమ ందును %ా" ]రF
xKÔరసమ ను 9EసVాల ఫలమ లను ైలమ ను సమకcరFd", ]
ాతKలలk 9ాట-" Zి" ]రF ¯ా ¥ºనపరచు"న పటC ణమ లలk
ాపరమ ండ(f. 11 ¹యబ లk TE! అ¹4య ల మధTE! ఎోమ లk
TE! PP పKేశమ లలkTE! య న` యదులందరF బబ లkను#ాà
యxలk జనWషమ ను V(fెన"య , ాâాను క;మరF(ైన అ¨ßామ
క;మరFడగ %?దలను 9ా#S]ద "య!ంెన"య V"నపడ 12
అందరFను xమ >9Eయబ(fన సÍ లమ ల"`ట-" V(fA !¯ాuక;
%?దల±దw క; వAd బహÑ V¯ాNరమ xKÔరసమ ను 9EసVాలప పండ6 ను
సమకcరFd"#S. 13 మ#Sయ ా#³హ క;మరF(ైన ã}Txనును, అచd
టచdటనున` ZLనల య¥పతpలందరFను !¯ాu లkనున` %?దల±దw క;
వAd 14 "ను` చంపటక; అ¹4య ల #ాజ?ౖన బయÚను T:తTx

క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను పం12న" క; ె>యx అ" ె1ిu#S. అPే
అ¨ßామ క;మరF(ైన %?దల 9ా#S మట నమ4లదు. 15 ా#³హ క;మరFడగ
ã}Txను !¯ాuలk %?దల రహసమ %ా ఇట6 T:ను±దw క; కc(fవAdన
యదు లందరF ెద#SవనటB
6 ను, యx జనWషమ నhంచు నటB
6 ను
T:తTx క;మరF(ైన ఇా4Pల; "ను` చంపTEల?దయేZి నను`
9:ళ6"మ 4,ఎవ"I ె>యక;ండ TEను 9ా"" చం12దను. 16 అందుక; అ¨ßామ
క;మరF(ైన %?దల ా#³హ క;మరF(ైన ã}Txనుఇా4 Pల;నుగ#Sd
వ అబదz మడచుTx`వ, 9ాారమ ేయకcడదT:ను.
P#§4య 41
1 ఏడవ మసమ న ఎÚామ మనుమడను T:తTx క;మరFడను
#ాజవంశసుÍడను #ాà±క పK¥xను లలk TUకడనగ ఇా4Pలను9ాడను,
అత" ప మం మనుషpల;ను, !¯ాuలkనున` అ¨ßామ క;మరF (ైన
%?దల±దw క; వAd అకడ అత"కcడ !¯ాuలk ´¢జనమ ేZి#S. 2
అపడ T:తTx క;మరF (ైన ఇా4Pల; అత" కcడనున` ఆ పమం
మనుషpల;ను లA ాâాను మనుమడను అ¨ßామ క;మరF(ైన
%?దలను ఖడ¶ మ ేత హతమ ేZి#S; బబ లkను#ాà ఆ ేశమ ]ద అత"
అ¥ా#S"%ా "య !ంAనందున అత" చం1ి#S. 3 మ#Sయ !¯ాuలk %?దల
±దw ఉం(fన యదుల నంద#S", అకడ ొ#SIన ãధులగ కÚw య లను
ఇా4Pల; చం12ను. 4 అతడ %?దలను చం1ిన #?ండవTxడ అ ఎవ#SI"
ె>యబడక మ నుప 5 గడi మ ల; ðరమ ేPంచు" వసN మ ల;

Aంప" ేహమ ల; %ాయపరచు"న PQనుబమం పరFషpల;
PQ9ా మంరమ నక; ¬Zి" వట?r T:ౖ9Eదమ లను
ధూపదKవమ లను ేతపటBC" Ì2?మ నుం(fయ ÌిలkహÑ నుం(fయ
¹Öనునుం(fయ #ా%ా 6 T:తTx క;మరF(ైన ఇా4Pల; x#S డగ న
ఏడdచు, 9ా#S" ఎదు#tనుటక; !¯ాuలkనుం(f బయల; 9:È6 9ా#S" క>Zి"
9ా#S-- అ¨ßామ క;మరF(ైన %?దల ±దw క; రండT:ను. 7 అPే 9ారF
ఆ పటC ణమ మధను పK9EhంAనపడ T:తTx క;మరF(ైన ఇా4 Pల;ను
అత"కcడ ఉన`9ారFను 9ా#S" చం1ి %Jలk పడ9EZి#S. 8 అPే 9ా#Sలk
పమం మను షpల; ఇా4Pల;లమ లలk xచబ(fన %ధు మల;
యవల; ైలమ ేT: nదలsౖన దKవమ ల; మక; కలవ, మమ 4ను
చంపక;మ" ెపన%ా అతడ 9ా#S సదరFల కcడ 9ా#S" చంపక
మT:ను. 9 ఇా4 Pల; %?దలకcడ చం1ిన మనుషpల శవమ ల"` ట-"
పడ9EZిన %P #ాజ?ౖన ఆ¯ా ఇWా\Pల; #ాజ?ౖన బయాక; భయప(f తKV ంAన
%tPP; T:తTx క;మరF(ైన ఇా4Pల; చంపబ(fన9ా#S శవమ ల x"
"ం12ను. 10 అపడ ఇా4Pల; !¯ాuలkనున` జనWష మంతట-" #ాజ
క;మ#?Nలనంద#S" అన%ా #ాజేహసంరm క;ల క¥పJPQన T:బజరxను
అ¨ßామ క;మరF(ైన %?దలక; అపu%SంAన జనులంద#S",
ెర¬Zి"PQను. T:తTx క;మరF(ైన ఇా4Pల; 9ా#S" ెర¬Zి"P
అ¹4య ల±దw క; ేరవలsన" పKయత`పడచుండ%ా 11 ా#³హ
క;మరF(ైన ã}Txనును అత"కcడనున` ZLTx¥పతpలందరFను T:తTx
క;మరF(ైన ఇా4Pల; ేZిన సమసN దుారమ లను గ#Sdన 9ారN V" 12

పరFషpలనంద#S" 1ిల;చు", T:తTx క;మరF(ైన ఇా4 Pల;
య దz మ ేయబ¢P, %Sëãనులkనున` మ} జలమ ల దగ¶ ర అత"
క>Zి"#S. 13 ఇా4Pల; కcడనున` పKజలందరF ా#³హ క;మరF(ైన
ã} Txనును, అత" కcడనున` ZLTx¥పతpలనంద#S" చూAనపడ
9ారF సంÌింA 14 ఇా4Pల; !¯ాuలk నుం(f ెర%t"Pన పKజలందరF
అత" V(fA ా#³హ క;మరF(ైన PQ}Txను క>Zి#S. 15 అPనను, T:తTx
క;మరF(ైన ఇా4Pల;ను ఎనమండగ రF మనుషpల;ను ã}Txను
ేJలkనుం(f త1ిuంచు" అ¹4య ల ±దw క; ా#S P#S. 16 అపడ
T:తTx క;మరF(ైన ఇా4Pల; అ¨ßామ క;మరF(ైన %?ద లను చం1ిన
తరF9ాత, 17 ా#³హ క;మరF(ైన ã} Txనును అత" కcడనున` ZLనల
య¥పతpలందరFను !¯ాuదగ¶ రనుం(f ఇా4Pల; TUదwనుం(f
జనWషమంతట-", అన%ా %Sëãను దగ¶ రనుం(f ఇా4Pల; "Pన
ãధులను ZీN లను 1ిల6లను, #ాజప#S9ారమ ను మరల ర1ిuంA#S; 18 అPే
9ారF బబ లkను#ాà ేశమ ]ద అ¥ా#S"%ా "య!ంAన అ¨ßామ
క;మరF(ైన %?దలను T:తTx క;మరF(ైన ఇా4 Pల; చం1ినందున 9ారF
కÚw య లక; భయప(f ఐగ పNనక; 9:ళ6 Øదమను" బéె6¨Áమ దగ¶ రనున`
%?రతp Iం}మ లk %S#S.
P#§4య 42
1 అంతలk ZLTx¥పతpలందరFను ా#³హ క;మరF(ైన ã}Txనును
ÌLయ క;మరF(ైన PQజTxయ ను, అల;uల! ఘనుల!

పKజలందరFను పKవకN PQన P#§4య ±దw క; వAd అత" ఈలగ మనV
ేZి#S 2 ¤మ ఎంత ంెమ మం !%S>య Tx`¹ వ చూచు
చుTx`వ గx? AతN %SంA మ Vన`పమ ను  స"`¥I #ా"Ad,
WÌింAయ న` మ యంద#S "!తN మ  ేవ(ైన PQ9ాక;
ాKరÍనేయ మ . 3 ¤మ నడవవలZిన మర¶ మ ను ేయవలZిన ారమ ను
 ేవడగ PQ9ా మక; ె>యజ³య ను%ాక. 4 ా%ా పKవకN PQన
P#§4య 9ా#Sక;తN ర!Adనేమన%ా]రF ేZిన మనV
TEనం%§క#SంచుచుTx`ను, ] మటలనుబట-C మన ేవ(ైన PQ9ాను TEను
ాK#SÍంచుదును, ఏ!య ]క; మరFగ ేయక PQ9ా !మ 4నుగ#Sd
Z2ల Vచుdనదంతయ ]క; ె>యజ³తpను. 5 అపడ 9ారF P#§4య
ఇట6 "#S"ను` మ ±దw క; పం1ి,  ేవ డగ PQ9ా Z2లVAdన ఆ
మటలనుబట-C మరFమట లక;ండ ¤మ జ#S%Sంచ" PQడల PQ9ా
మ]ద నమ4కన సత¯ాf%ా ఉండను %ాక. 6 మక; ¤ల; కల;గ నటB
6
¤మ మన ేవ(ైన PQ9ా మట Vను 9ార, అ ¤ల%ా" ×(ే%ా"
¤మ ఆయన±దw క; "ను` పంపVషయమ లk మన ేవ(ైన PQ9ా
Z2లVచుd మటక; V¥ేయ ల మగ దుమ . 7 ప నమ లsౖన తరF9ాత
PQ9ా 9ాక; P#§4 యక; పKతmమPQను గనుక 8 అతడ ా#³హ
క;మరF(ైన ã}Txనును అత" కcడనున` ZLనల యఫతpలనంద#S",
అల;uలTE! ఘనుల TE! పKజలనంద#S" 1ి>1ింA 9ా#S ఇట6 T:ను 9
ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా స"`¥" మనV ేయ ట?r ]రF నను`
పం1ిJ#S గx? ఆయన Z2లVచుdనేమన%ా 10 TEను ]క; ేZిన ×డనుగ#Sd

సంxపnంయ Tx`ను, ]రF ¾ందరపడక PÀ ేశమ లk ాపరమ న`
PQడల, పడ%tటC క TEను !మ 4ను ¯ాÍ1ింతpను, 12ల6%Sంపక TxటMదను. 11 ]రF
బబ లkను#ాàనక; భయపడ చుTx`#³; అత"I భయపడక;(f, అత"
ేJలkనుం(f !మ 4ను త1ిuంA !మ 4ను రfంచుటక; TEను ]క; (ై
య Tx`ను, అత"I భయపడక;(f, 12 మ#Sయ అతడ ]PQడల జj>ప(f ]
స ేశమ నక; !మ 4ను పంప నటB
6 ]PQడల TEనత"I జj> పట-C ంెదను.
13 అPే ]రF ] ేవ(ైన PQ9ా మట Vన"9ా#?r PÀ ేశమందు
ాపరమ ండకమనమ ఐగ పN ేశమ నక; 9:ళ6 Øదమ , 14 అకడ య దz మ
చూడకయ బరధ " Vనకయ ఆ}రప ల!ేత ఆక>%tనకయ
నుందుమ గనుక అకడTE ాపరమ ందమ" ]రను"న PQడల 15
యx9ా#Sలk WÌింAన 9ారల#ా, PQ9ా మట ఆలIంచు(f; ఇWా\Pల;
ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డఐగ పNనక; 9:ళ6వలsన" "శdPంచు" అకడTE
ాపరమ ండ టక; ]రF 9:È6నPQడల 16 ]రF భయపడచున` ఖడ¶ మ
అకడను ఐగ పN ేశమ నTE !మ 4ను త#S! పటBC నును; ]క; భయమ
కల;గజ³య Ôమమ ఐగ పNలkTE !మ 4ను త#S! క>Zినును, అకడTE
]రF చతp
N రF, 17 TEను 9ా#S]I ర1ిuంచు ×డనుం(f 9ా#Sలk
WÌించు9ా(ైనను త1ిuంచును9ా(ైనను ఉండడ, ఐగ పNలk "వZింపవలsన"
అక(fI 9:ళ6 "శdPంచును మనుషpలందరF ఖడ¶ మ ేతను
Ôమమ ేతను ెగ ల; ేతను "Wîషమ %ా చతp
N రF. 18 ఇWా\Pల; ేవడగ
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డTx Åప మ ను Tx ఉగ\తయ

PQరషలమ "9ాసుల ]I వAdనటB
6 , ]రF ఐగ పNనక; 9:È6నPQడల Tx
ఉగ\త ]]I" వచుdను, ]రF Wాాసuదమ %ాను J పట-C ంచు9ారF%ాను
దూషణxసuదమ %ాను Jరస#Sంప బడ9ారF%ాను ఉందురF, ఈ సÍ లమ ను
మ#S PQపడను చూడరF. 19 యx Wషpల#ా, ఐగ పNనక; 9:ళ6కcడద"
PQ9ా ]ాజ® "AdనటBC TEడ TEను ]క; ¯ాm !AdJన" ]#³
"శdయమ %ా ె>ZినుచుTx`రF. 20 మన ేవ(ైన PQ9ాక; మ
"!తN మ ాKరÍనేZి మన ేవ(ైన PQ9ా ెపనదంతయ మక;
ె>య జ?1ిuనPQడల ¤మలగ ేయ దుమ" ెపచు !మ 4ను ]#³
¹సపచుdనుచుTx`రF. 21 TEడ TEను ]క; x" ె>యజ?పచుTx`ను
%ా" ] ేవ(ైన PQ9ా ]±దw క; Txేత పం1ిన వరN మనమ ను ]రF
ఆలIంపకJ#S. 22 ాబట-C ాపరమ ండవలsన" ]రF ÅరF సÍ లమ లkTE
]రF ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను ెగ ల;ేతను చతp
N ర" "శdయమ %ా
ె>Zిను(f.
P#§4య 43
1 అతడ పKజలకంద#SI పKకట-ంపవలsన" ేవ(ైన... PQ9ా పం1ిన
పKారమ P#§4య 9ా#S ేవడగ PQ9ా Z2లVAdన మటల"`ట-"
9ా#SI పKకట-ంA x>ంప%ా 2 ÌLయ క;మరF(ైన అజ#ాయ ను ా#³హ
క;మరF(ైన ã}Txనును గ#S షp
¡ లందరFను P#§4య ఇట6 "#Sవ
అబదz మ పల;క;చుTx`వఐగ పNలk ాపరమ ండటక; ]రF అక(fI
9:ళ6కcడ ద" పKకట-ంచుట?r మన ేవ(ైన PQ9ా "ను` పంపలదు. 3

మమ 4ను చంపటక;ను, బబ లkనునక; ెర పటBC" వటక;ను,
కÚw య లేJI మమ 4ను అపu%Sంప వలsన" TE#§య క;మరF(ైన బµరక;
మక; V#ధమ %ా #³పచుTx`డ. (అ" ె1ిu#S) 4 ా%ా ా#³హ క;మరF(ైన
ã}Txనును ZLనలయ¥పతpలందరFను పKజ లందురFను యxేశమ లk
ాపరమ ండవలsనన` PQ9ా మట VనకP#S. 5 మ#Sయ ా#³హ
క;మరF(ైన ã}Txనును ZLనల య¥పతpలందరFను PQ9ా మట
Vన"9ా#?r, యxేశమ లk "వ Zించుటక; xమ త#S! 9Eయబ(fన ఆయ
పKేశమ లనుం(f J#S%S వAdన యదుల Wషమ ను, 6 అన%ా #ాజ
ేహసంరmక;లక¥పJయగ T:బజరxను ాâాను క;మరF(ైన అ¨ßామ
క;మరFడగ %?దలక; అపu %SంAన పరFషpలను ZీN లను 1ిల6లను
#ాజక;మ#?Nలను పKవకN యగ P#§4యను TE#§య క;మరFడగ బµరక;ను
డ"P 7 ఐగ పNేశమ లk పK9EhంA#S. 9ారF తహపTEసుక; #ా%ా 8
PQ9ా 9ాక; తహపTEసులk P#§4యక; పKతm Pలగ Z2ల Vెdను
9 వ 12దw #ాళ6 ను ేత పటBC", యx మనుషpల; చూచుచుండ%ా
తహపTEసులk నున` ఫ# నగరF x రమ ననున` hలవరణమ లk"
సున`మ లk 9ాట-" ాJ12ట-C జనుల×మట పKకట-ంపమ 10 ఇWా\Pల;
ేవడను Z2ౖనమ ల క¥పJయ నగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇ%
Tx xసుడగ బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరFను TEను 1ిల;వనం1ింA
¬Zి"వAd, TEను ాJ12ట-Cన PÀ #ాళ6 ]ద అత" Zిం}సనమ ఉంెదను,
అతడ రత`కంబÈ" 9ాట-]దTE 9EPం చును. 11 అతడవAd ెగ ల;నక;
"రÞయన 9ా#S" ెగ ల;నక;ను, ెరక; "రÞయన9ా#S" ెరక;ను,

ఖడ¶ మ నక; "రÞయన9ా#S" ఖడ¶ మ నక;ను అపu%Sంచుచు ఐగ 1ీN య లను
హతమ ేయ ను. 12 ఐగ పN ేవతల గ ళ6 లk TEను అ%S` #ాజ బ¿టC BచుTx`ను,
9ాట-" T:బ కెKజరF ా>d 9Eయ ను, ఆ ేవతలను ెర%t"వను,
%tఱÃ లాప#S తన వసN మ ను చుటBCనునటB
6 అతడ ఐగ పNేశమ ను తనక;
చుటBC" "#ాటంకమ %ా అకడనుం(f ¯ా%S వను. 13 అతడ
ఐగ పNలkనున` సూరేవxపటC ణమ లk" సూరపKJమలను VరFగ%tట-C
ఐగ పN ేవతల గ ళ6 ను అ%S`ేత ా>d9Eయ ను.
P#§4య 44
1 !%wల;లk%ా" తహపTEసులk%ా" TUపలk%ా" పKసులk%ా"
ఐగ పNేశ9ాసమ ేయ చున` యదులనంద#S"గ#Sd ఇWా\Pల;
ేవడను Z2ౖనమ ల క¥పJయ నగ PQ9ా 9ాక; P#§4 యక; పKత
m PÀలగ Z2లVెdను 2 TEను PQరషలమ ]I" యx
పటC ణమ ల"`ట- ]I" ర1ిuంAన ×డంతయ ]రF చూచుచుTE య Tx`రF.
3 ]#?rనను ] 1ితరFలsౖనను ఎరFగ" అనేవతలను అనుస#Sంచుచు
పంచుచు 9ాట-I ధూపమ 9Eయ చు వచుdటవలన 9ాట- "9ాసుల; xమ
ేZి"న ోషమ ేత Txక; Åపమ పట-C ంA#S గనుక TEడ "9ాసుల;లక;ండ
అV ాడప(f య న`V గx. 4 మ#Sయ TEను 12ందలకడ లA పKవకN లsౖన Tx
ZLవక;లంద#S" ]±దw క; పంపచు, Txకసహన PÀ ¨Áయారమ ను
]రF ేయ క;ండ(f అ" TEను ెపచువAdJ" %ా" 5 9ారF అల Iంపక
P#S, అనేవతలక; ధూారuణమ ేయ ట మనకP#S, తమ

దు#ా4ర¶ తను VడవకP#S ెV ±గ¶ కP#S. 6 ావన Tx ఉగ\తయ Tx
Åపమ ను క;మ4#Sంపబ(f, యx పటC ణమ లలkను PQరషలమ
ధులలkను రగ ల;T:ను, గనుక TEడన`టB
6 %ా అV ా(ై PQ(x#S ఆPQను. 7
ాబట-C ఇWా\Pల; ేవడను Z2ౖనమ ల క¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ
అజ® ఇచుdచుTx`డఏ!య Wషమ లక;ండ ZీN  పరFషp ల;ను hవల;ను
చంట- ëడi ల;ను యx మధ నుండ క;ండ "ర4లమ ేయబడనటB
6 %ా
]#³ల ఈ %tపu త1ిuదమ ను ]క; V#ధమ %ా ేZినుచుTx`రF? 8
]క;]#³ సమలTxశనమ ెచుdనునటB
6 ను, భ! ]దనున`
జనమ ల"`ట-లk ]రF దూషణాలsౖ Jరస #SంపబడనటB
6 ను, ]రF
ాపరమ ండటక; Pన ఐగ పNలk అనేవతలక; ధూారuణమ
ేయ దురF. ]#³ల PÀలగ న ేయ చు ] ేJI\యలేత Txక; Åపమ
పట-C ంచుచుTx`రF? 9 9ారF యxేశమ లkను PQరషలమ ధుల లkను
జ#S%SంAన I\యలను అన%ా ] 1ితరFల; ేZిన ెడతనమ ను యx
#ాàల; ేZిన ెడతనమ ను 9ా#S ´µరల; ేZిన ెడతనమ ను, ]మటBCక;
]రF ేZిన ెడతనమ ను ] ´µరల; ేZిన ెడతనమ ను మరA J#ా?
10 TEట-వరక; 9ారF ºనమనసుq ధ#Sంపక;Tx`రF, భయమ TUందక;Tx`రF,
TEను ]క;ను ] 1ితరFలక;ను "య!ంAన ధర4WాసN మ T:ౖనను
కటC డలT:ౖనను అనుస#SంపకP య Tx`రF. 11 ాబట-C ఇWా\Pల; ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ]క; ×డ
ేయ నటB
6 , 12 అన%ా యx9ా#Sనంద#S" "ర4లమ ేయ నటB
6 , TEను
]క; అమ ఖుడనగ దును; ఐగ పN ేశమ లk ాపరమ ందుమ" అచdట-I

9:ళ6 "శdPంచు ను యxWషpలను TEను డ" వదును, 9ారందరF
ఐగ పN ేశమ లkTE నhంెదరF; అల;uల! ఘనుల! 9ారందరF కcల;దురF,
ఖడ¶ మ ేతT:ౖనను Ôమమ ేతT:ౖనను నhంతpరF, ఖడ¶ మ ేతT:ౖనను Ôమమ
ేతT:ౖనను 9ారF చతp
N రF, Wాాసuదమ ను J పట-C ంచు 9ారF%ాను
దూషణాల;%ాను Jర¯ారమ TUంన 9ారF%ాను ఉందురF. 13 PQరషలమ
"9ాసులను TETE లగ hfంAJT° ఆల%³ ఐగ పNేశమ లk "వZించు #S"
ఖడ¶ మ ేత%ా" Ôమమ ేత%ా" ెగ ల;ేత%ా" hfంెదను. 14 ావన
xమ మర> వAd యxేశమ లk ాపరమ ండవలsనన` మక;వేత
ఐగ పNలk ఆగ ట?r అక(fI 9:ళ6 Ø యx 9ా#Sలk" Wషమ ఎవరFను
త1ిuంచునరF, Wష¤!య ఉండదు, ా#S వ9ారF %ాక మ#S ఎవరFను
J#S%S#ారF. 15 అపడ తమ ´µరల; అనేవతలక; ధూపమ 9Eయ దుర"
PQ#S%Sయ న` పరFషpలందరFను, అకడ ">Aయ న` ZీN ల;ను, 16 మ}
సమజమ %ా కc(fన 9ారFను ఐగ పN ేశమంద> పKసులk ాపరమ ండ
జనులందరFను P#§4యక; ఈలగ పKతpతN ర !Ad#S PQ9ా
Txమమ నుబట-C వ మక; పKకట-ంచు ఈ మటను ¤మం%§క#Sంపమ , 17
¤మ  ె1ిuన సంగతpల"`ట-" "శdయమ %ా T:ర9Eరd బ¢వచుTx`మ ;
¤మ ను మ 1ితరFల;ను మ #ాàల;ను మ య¥పతp ల;ను యx
పటC ణమ లలkను PQరషలమ ధుల లkను ేZినటä6 ఆాశ#ాణÝI ధూపమ
9Eయ దుమ , ఆక; ాTxరuణమ ల; అ#Suంతpమ ; ఏలయన%ా ¤మ
ఆలగ ేZినపడ మక; ఆ}రమ సమృz %ా ొ#S?ను, ¤మ ³మమ %ాTE
య ంట-!, P ×డను మక; కల;గలదు. 18 ¤మ ఆాశ#ాణÝI ధూపమ

9Eయకయ ఆక; ాTxరuణమ ల; అ#Suంపకయ మ"నపuట-నుం(f
సమసN మ మక; తక;9:ౖన, ¤మ ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను
öణÝంచుచుTx`మ . 19 ¤మ ఆాశ #ాణÝI ధూపమ 9Eయ%ాను, ఆక;
ాTxరuణమ ల; అ#Suంప%ాను, మ పరFషpల Z2లవలక;ండ ఆక; 1ిం(f
వంటల; ేయ చుTx`మ? ఆక; ాTxరuణమ ల; య చుTx`మ? అ"
9ారF ెపu%ా 20 P#§4య ఆ ZీN  పరFషpలంద#S, అన%ా తనక; అటB
6
పKతpతN ర !Adన పKజలంద#S ఇట6 T:ను 21 యxపటC ణమ ల లkను
PQరషలమ ధులలkను ]రFను ] 1ితరFల;ను ] #ాàల;ను ]
య¥పతpల;ను ేశపKజల;ను ధూపమ 9EZిన సంగJ PQ9ా
జj®పకమ ేZినలx? అే గx ఆయన మనసుqనక; వెdను. 22 PQ9ా
] దుషC I\యలను చూA ]రF ేయ ¨Áయకృతమ లను ఎంA Pకను
స¨©ంపలకPQను గనుక TEడన`టB
6 %ా ] ేశమ ాడ%ాను ఎ(x#S%ాను
Wాాసuదమ %ాను "రèనమ %ాను ఆయన ేZ2ను. 23 PQ9ా మట Vనక,
ఆయన ధర4WాసN మ నుబట-C య కటC డలనుబట-C య ఆయన తనక;
¯ాÔరÍమ %ా ఇAdన ఆజ® నుబట-C య నడవక, ]రF ధూపమ 9Eయ చు
PQ9ాక; V#ధమ %ా ాపమ ేZిJ#S గనుకTE TEడన`టB
6 %ా ఈ ×డ
]క; సంభVంెను. 24 మ#Sయ P#§4య పKజలనంద#S" ZీN లనంద#S" చూA
9ా#S ఇట6 T:నుఐగ పNలkనున` సమసN న యదుల#ా, PQ9ా మట
Vను(f. 25 ఇWా\Pల; ేవ డను, Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈ
మట Z2లVచుdచుTx`డ ఆాశ#ాణÝI ధూపమ 9Eయ దు మ"య , ఆక;
ాTxరuణమ ల; అ#Suంతpమ"య , ¤మ nÖక;"న nÖక;బళ6 ను

"శdయమ %ా T:ర9EరFdదుమ"య ]రFను ] ´µరల;ను ] T°ట- ప>I
] ేతpల T:ర9EరFdచుTx`#³; "జమ %ాTE ] nÖక;బళ6 ను ]రF
nÖక;దురF, "జమ %ాTE ] nÖక;లను ]రF T:ర9EరN FరF. 26 ాబట-C
ఐగ పNలk "వZించు సమసN న యదుల#ా,
PQ9ామటVను(fPQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా పKభ వగ PQ9ా
అను TEను Tx yవమ డ పKమణమ ేయ చు, ఐగ పNలk "వZించు
యదు లలk ఎవరFను ఇక]దట Tx Txమమ T°ట పలకర" Tx ఘనన
Txమమ డ TEను పKమణమ ేయ చుTx`ను. 27 ¤ల; ేయ టక; ాక
×డేయ ట³ TEను 9ా#S" క"12టC BచుTx`ను; 9ారF ఖడ¶ మ ేతT:ౖనను
Ôమమ ేతT:ౖనను öణÝంAవచు, ఐగ పNేశమ లkనున` యx9ారందరF
Wషమ లక;ండ చతp
N రF. 28 ఖడ¶ మ త1ిuంచును9ారF w మంPQ
ఐగ పNేశమ లk నుం(f యxేశమ నక; J#S%S వెdదరF, అపuడ
ఐగ పNేశమ లk ాపరమ ండటక; 9:È6న యx 9ా#Sలk Wషమ ఎవ#S
మట "లకడ%ా నుండT°, Txో తమో అ ె>ZిందురF. 29 ]క; ×డ
సంభVంచు నటB
6 %ా Tx మటల; "శdయమ %ా "ల;చున" ]క;
ె>యబడటక;ను, TEను ఈ సÍ లమందు !మ 4ను hfంచు చున`ందుక;ను
ఇ ]క; సూచన%ా నుండను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 30 అత"I శతpK9:ౖ
అత" ాKణ మ ను ¬య ¸చుచుం(fన T:బ కెKజరను బబ లkను #ాàేJI
TEను యx#ాజ?ౖన Zియను అపu%SంA నటB
6 ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#హþఫKను
అత" శతpKవలsౖ అత" ాKణమ ను ¬య¸చు9ా#S ేJI అపu%Sంెదను.

P#§4య 45
1 యx#ాàను ãÌీయ క;మరFడT:ౖన PQయ×మ
ఏల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ న P#§4య T°ట-మటనుబట-C TE#§య
క;మరFడగ బµరక; గ\ంథమ లk ఈ మటల; 9ాKయ చున`పడ పKవకN PQన
P#§4య అత" ె1ిuన 2 బµరకc, ఇWా\Pల; ేవ(ైన PQ9ా
"ను` గ#Sd ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 3 కటకటµ, Txక; శ\మ, PQ9ా
Txక; పట-C ంAన TU1ిuI డ ఆయన Txక; దుఃఖమ ను
కల;గజ³య చుTx`డ, మల;గ ేత అలZి య Tx`ను, Txక; T:మ4
ొరకxPQను అ" వనును చుTx`వ. 4 వ అత"I ఈ మట
ె>యజ³య మ" PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డTEను కట-C నx"TE TEను
పడ%tటBCచుTx`ను, TEను Txట-నx"TE 12ల6%Sంచు చుTx`ను;
సర భ!"గ#Sdయ ఈ మట ెప చుTx`ను. 5  "!తN మ వ
%tపu9ాట-" 9:దక; చుTx`9ా? 9:దకవదుw; TEను సర శ#§రFల]I ×డ
ర1ిuంచుచుTx`ను, అPే వ 9:ళ6 Ø సÍ లమ ల"`ట-లk ోపడ¯మ 4
ొ#SIనటBC%ా  ాKణమ ను Iచుd చుTx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 46
1 అనజనులనుగ#Sd పKవకN PQన P#§4యక;... పKతmన PQ9ా 9ాక;
2 ఐగ పNనుగ#Sdన మట, అన%ా ãÌీయ క;మరF డను యx#ాàT:ౖన
PQయ×మ ఏల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ న T:బ కెKజరF

క#?]షpలk యఫKట«సునదగ¶ ర ఓ(fంAన ఫ#T:Å దండను గ#Sdన మట.
3 (xల;ను ³(ెమ ను ZిÍ రపరచును(f య దz మ నక; రం(f 4 గ ఱÃ మ లను
కటBC(f, #ðతpల#ా, కవచమ ¾(f%S ఎక;(f hర¯ాNణమ లను ధ#Sంచును(f
ఈటMలక; పదును 12టC B(f కవచమ ల; 9EZిను(f. 5 Tx³! కనబడచున`?
9ారF ఓ(fవచుTx`రF 9:నుక¬య చుTx`రF 9ా#S బలఢల; అపజయమ
TUందుచుTx`రF J#S%Sచూడక 9E%Sరమ %ా ా#SవచుTx`రF ఎటBచూAన
భయ¤; PQ9ా మట Pే. 6 త రగ పరF%?తN p9ారF ా#Sజjలక;Tx`రF
బలఢల; త1ిuంచునజjలక;Tx`రF ఉతN రక;న యఫKట«సు
నº¬రమందు 9ారF ¾ట-K>6పడచుTx`రF. 7 T:ౖల;నºపK9ాహమ వలs వచుd
"త(ెవడ? ఇత" జలమ ల; నదులవలs పKవ¨©ంచుచున`V 8 ఐగ 1ీN య ల
దండ T:ౖల;నవలs పKవ¨©ంచుచున`. x" జలమ ల; ¾ణక;నటB
6 %ా అ
వచుdచున`.TET:I భ!" క12uదనుపటC ణమ ను x" "9ాసులను
Txశనమ ేZ2దను. 9 గ ఱÃ మ ల#ా, PQగ రF(f; రథమ ల#ా, #³గ (f
బలఢల#ా, బయల;ేరF(f(xళØ
6 పటBCను కcÌీయ ల;ను ప¬య ల;ను
Vల;ాం(ైన లcºయ ల;ను బయల;ేరవలsను. 10 ఇ పKభ వను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ 9ాక; పగ¬రFd నమ . ఆయన తన
శతpKవలక; పKJదండనేయ ను ఖడ¶ మ కడార Jనును, అ త"V¬ర
రకN మ xKగ ను. ఉతN ర ేశమ లk యఫKట«సున±దw పKభ వను Z2ౖనమ ల
క¥పJయ నగ PQ9ా బ> జ#S %Sంప బ¢వచుTx`డ. 11 ఐగ పNక;మ#§,
కనా, %Sలదునక; 9:È6 గ %S¶లమ ెచుdనుమ V¯ాNరన ఔషధమ ల;
ెచుdనుట వరÍ¤ క; AIతq కల;గదు 12 క; Zిగ¶ క>%Sన సంగJ

జనమ లక; Vనబ(ెను  #దనధ " ేశమందంతట Vనబడచున`
బలఢల; బలఢలను త%S> కcల;చుTx`రF ఒక"]ద ఒకడ ప(f అందరF
కcల;దురF. 13 బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF బయల;ే#S వAd
ఐగ 1ీN య లను హతమ ేయ టను గ#Sd P#§4యక; పKతmన
PQ9ా 9ాక;. 14 ఐగ పNలk ె>యజ³య (f !%wల;లk పKకట-ంప(f
TUపలkను తహపTEసులkను పKకటనేయ (f ఏమన%ాఖడ¶ మ  చుటBCనున`
పKేశమ లను !ం%S9Eయ చున` ]రF లA ¥ైరమ ెచుdను(f. 15 లk
బలవంతpలsౖన 9ా#³ల తpడప 12టCబడ చుTx`రF? PQ9ా 9ా#S"
>9Eయ చుTx`డ గనుకTE 9ారF "ల;వక;Tx`రF. 16 ఆయన అTEక;లను
¾ట-Kల6 జ³య చుTx`డ 9ా#tక"]ద ఒకడ కcల;చు లsం(f, కc
\ రన
ఖడ¶ మ ను త1ిuంచుందమ రం(f మన స జనుల±దw క; మన జన4భ!I
9:ళ6 Øదమ రం(f అ" 9ారF ెపందురF. 17 ఐగ పN#ాజగ ఫ#
య కN సమయమ %tటBCను 9ాడ"య వట-C ధ " మతK¤య" 9ారచdట
xట-ంA#S. 18 పర తమ లలk xబ¢రF ఎట-C ో సమ దKాKంతమ లలk క#?4ల;
ఎట-C ో Tx yవమ డ అతడ అట-C 9ా(ై వచుdను #ాàను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా 9ాక; ఇే. 19 ఐగ పN "9ాసుల#ా,
TUప ా(ైవను అ "రè న ాలdబడను పKయణమ నక;
ావలZిన9ాట-" Zిదzపరచును(f. 20 ఐగ పN అందన 12య
ఉతN రక;ననుం(f జo#§గ వచుdచున` వేd య న`. 21 పరేలsౖన ఆ
కc> ZిâాPల; 12ంపడ దూడల వలs ఉTx`రF 9ా#³గx 9:నుకతటBC J#S%S#S
±కడను "ల;వక;ండ ా#SP#S 9ా#SI ఆపw నమ వAdయ న`

hÔనమ 9ా#Sాసన`మPQను. 22 శతpKవల; దం(ెJN వచుdచుTx`రF
మÖనుల; నరFక;9ా#Sవలs %tడi ండ6 పటBC" x" ]I వచుdచుTx`రF
ఆలIంచు(f ఆ ధ " ాKIవ ామ చపడ వలs Vనబడచున`
PQ9ా 9ాక; ఇే 23 లsకల"9ా#?r !డతలకన` VసN #SంతpరF ర
శకమ ా" ఆ అరణమ ను న#SI9Eయ దురF. 24 ఐగ పN కcమ#S
అవమనపరచబడను ఉతN రేశసుÍలక; ఆ అపu%Sంపబడను 25 ఇWా\Pల;
ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ
T°లkనుండ ఆ¹ను ేవతను ఫ#ను ఐగ పNను x" ేవతలను x"
#ాàలను ఫ#ను అత" Txశ\Pంచు9ా#S" TEను దం(fంచు చుTx`ను. 26 9ా#S
ాKణమ ¬య¸చు బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరFేJI" అత"
ZLవక;లేJI" 9ా#S" అపu%SంచుచుTx`ను ఆ తరF9ాత అ మ నుపట-వలsTE
"9ాససÍ లమగ ను ఇే PQ9ా 9ాక;. 27 Tx ZLవక;డ9:ౖన యÅబ,
భయపడక;మ ఇWా\Pలc, జ(fయక;మ దూరమ లkనుం(f "ను`
రfంచుచుTx`ను 9ారFన` ెరలkనుం(f  సంతJ9ా#S" రfంచు చుTx`ను
ఎవ#S భయమ ను లక;ండ యÅబ J#S%Sవచుdను అతడ "మ4ÈంA
T:మ4TUందును. 28 Tx ZLవక;డ9:ౖన యÅబ , TEను క; (ై య Tx`ను
భయపడక;మ TET:క(fI "ను` ెదర%tట-C JT° ఆ సమసN ేశపKజలను సమల
Txశనమ ేZ2దను అPే "ను` సమల Txశనమ ేయను "ను` hfంపక
Vడవను %ా" Txయమ నుబట-C "ను` hfంెదను ఇే PQ9ా 9ాక;.
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1 ఫ# %ాజjను టC కమ నుప Óి>ÌీN య లనుగ#Sd పKవకN PQన P#§4యక;
పKతmన PQ9ా 9ాక; 2 PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ
జలమ ల; ఉతN రక;నుం(f #S6 వరదలsౖ మనుషpల; nఱÃ 12టC BనటB
6 %ాను
ేశ"9ాసులందరF అంగలరFdనటB
6 %ాను, ేశమ ]దను అందున`
సమసN మ ]దను పటC ణమ ]దను x"లk "వZించు 9ా#S]దను
పKవ¨©ంచును. 3 9ా#S బలన గ ఱÃ మ ల (ెకల; TEలతను` శబw మ నక;ను,
అత" రథమ ల 9Eగమ నక;ను, అత" చక\మ ల ఉరFమ వంట- ధ "I"
తండKల; భయప(f బల¨ßనులsౖ తమ 1ిల6ల తటBC J#S%S చూడరF. 4
Óి>ÌీN య లనంద#S" లయపరచుట క;ను, తరF Zీోనులక;
స}యక;(ొక(ైనను "ల;వక;ండ అంద#S" "ర4లమ ేయ టక;ను నమ
వచుdచున`. PQ9ా కâNరF º పWషpలsౖన Óి>ÌీN య లను Txశనమ
ేయ ను, 5 %ాజj బ¢(fయPQను, xనమ లk WÌింAన ఆÌ2లkను
TxశనమPQను. ఎTx`ళ6 వరక; "ను` 9E %ాయపరచుందువ? 6 PQ9ా
ఖడ¶ మ, PQంత వరక; Vశ\!ంపక య ందువ?  వరలk"I దూ#S Vశ\ !ంA
ఊరక;ండమ . 7 అÌ2లkను]I" సమ దK ¬రమ ]I" మ4"
PQ9ా క; ఆజ® ఇAd య Tx`డ గx; 9Eలగ Vశ\!ంచుదువ? అచd
ట-³ మ4" ఆయన ఖడ¶ మ నక; ఆజ® ఇAdయ Tx`డ.
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1 ¹యబ నుగ#Sdన. ఇWా\Pల; ేవడగ PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd
చుTx`డ. T:బ¢క; శ\మ, అ ా(ైవచున`. IరxPమ పటC బ(fనై

అవమనమ TUందుచున` ఎతN Pన Åట పడ%tటC బ(fనై అవమనమ
TUందుచున`ఇకను ¹యబ నక; పKZిzయ ండదు. 2 ¨¼Ëనులk 9ారF
అ ఇకను జనమ ాకవ నటB
6 x" ట-C 9Eయ దమ రండ" ెపనుచు
x"I ×డ ేయ నుేw hంచుచుTx`రF మే4Tx, వను ఏ!య
ేయలకJV. ఖడ¶ మ "ను` తరFమ చున`. 3 ఆలIంచు(f,
హþ#tనPÀమ నుం(f #దనధ " Vన బడచున` ోపడ జరFగ చున`
మ}పజయమ సంభVంచు చున`. 4 ¹యబ #ాజమ లయ
PQను x" ëడi ల #దనధ " Vనబడచున`. 5 హþ#tనPÀమ
గ దలలk ప#ాతpల #దనధ " Vనబడచున` జనుల; లc¨ßతp T:క;చు
ఏడdచుTx`రF ఏడdచు ఎక;చుTx`రF. 6 ా#Sవ(f ] ాKణమ లను
దIంచును(f అరణమ లk" అరFహవృmమ వలs ఉండ(f. 7 వ 
I\యలను ఆశ\PంAJV  "ధులను నమ 4 ంట-V వను
పటBCనబ(ెదవ, ?¹షpేవత ెరలk"I వను ఒకడ తపuక;ండ 9ా"
యజక;ల;ను అ¥పతpల;ను ెరలk"I వదురF. 8 PQ9ా
Z2లVచుdనటB
6 సం}రక;డ పKJ పటC ణమ ]I వచుdను ఏ పటC ణమ ను
త1ిuంచునజjలదు లkయకcడ నhంచును xనమ ా(ైవను. 9
¹యబ నక; #?కల; 12టC B(f అ 9E%Sరమ %ా బయల;ే#S వలsను. "9ాZి
PQవడను లక;ండ x" పటC ణమ ల; ాడగ ను. 10 PQ9ా ారమ ను
అశ\దz%ా ేయ 9ాడ Wాపగ\సN ు డగ ను %ాక రకN మ ఓడdక;ండ ఖడi మ
దూయ 9ాడ Wాపగ\సN ు డగ ను %ాక. 11 ¹యబ తన బµలమ నుం(f T:మ4
TUంెను ఈ క;ండలkనుం(f ఆ క;ండలk"I క;మ4#Sంపబడక;ండ అ మ(fi ]ద

">ెను అెన`డను ెరలk"I Pన ాదు అందుేత x" ¯ారమ
x"లk ">Aయ న`x" 9ాసన ఎపuట-వలsTE "ల;చుచున`. 12
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ #ాగల నమ లలk TEను x"±దw క;
క;మ4#Sంచు 9ా#S" పం12దను. 9ారF x" క;మ4#SంA x" ాతKలను
9:>JేZి9ా#S జj(öలను పగ ల%tటMC దరF. 13 ఇWా\Pల;9ారF xమశ\PంAన
బéేల;నుబట-C Zిగ¶ ప(fనటB
6 ¹యáయ ల;ను ?¹షpనుబట-C
Zిగ¶ పడచుTx`రF 14 ¤మ బలఢలమ"య య దz &రFలమ"య
]#?ట6 B ెపందురF? 15 ¹యబ ా(ైవచున` శతpKవల; x"
పటC ణమ లలk రబడచుTx`రF 9ా#S ¸°వనులలk W\ష¡ pల; వధక;
వచుTx`రF Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అను 1LరFగల #ాà
Z2లVAdనమట Pే. 16 ¹యబ నక; సమలTxశనమ
స]1ించుచున` x"I సంభVంచు దుఃఖమ త రప(f వచుdచున`. 17
x"చుటBCనున` ]రందరF x""గ#Sd అంగలరFd(f x" ×#N S"గ#Sd
Vన"9ారల#ా, అంగలరFd(f బలన #ాజదండమ పK´µవమ గల
#ాజదండమ V#S%SPQTE య" ెపను(f. 18 ేబ¢నులk ఆZీను#ాలsౖ
య ండxTx, ¹యబ ను ాడేZిన9ాడ  ]I వచుd చుTx`డ. 
Åటలను నhంపజ³య చుTx`డ. %tపuతనమ V(fA
%Sరమ 4ఎం(fనేశమ లk కcరFdండమ . 19 ఆ#PరF "9ాZీ, Kవలk ">A
క"12టC Bమ ా#Sవచున` 9ా#S±దw Vx#Sంచుమ
త1ిuంచు"వచున`9ా#S" అడగ మ ఏ! జ#S%Sనో 9ా#Sవలన
ె>Zినుమ . 20 ¹యబ పడ%tటC బ(fనై అవమనమ TUం య న`

%లPQJN ³కల;9Eయ మ ¹యబ అపజయమ TUంెను. అ#`నులk ఈ
సంగJ ె>యజ?ప(f 21 xనమ లk" ేశమ నక; hm V¥ంపబ(fయ న`
లkనునక;ను యహసునక;ను ¤âాతpనక;ను ºబ¢నుక;ను 22 T:బ¢క;ను
బéìబ6 µతPÀమ నక;ను IరxPమ న క;ను బé¶ xమల;నక;ను 23
బéె4ãనునక;ను ?#§ãతpనక;ను బÐ¯ాKక;ను దూరనట-C య
స]పనట-C య 24 ¹యబ ేశ పరమ ల"`ట-I" hm V¥ంపబ(f
య న`. 25 ¹యబ శృంగమ న#SI9Eయబ(fయ న` x" బµహÑవ
VరFవబ(fయ న` PQ9ా 9ాక; ఇే. 26 ¹యబ PQ9ాక;
V#ధమ %ా తను` xను %tపuేZిT:ను x" మJN ల6 జ³య (f ¹యబ తన
వమనమ లk రF6చున` అ అప}సమ TUందును. 27 ఇWా\Pల;ను వ
అప}¯ాసuదమ %ా ఎంచలx? అతడ ొంగలక; జత%ా(ైనటBC%ా వ
అత"గ#Sd పల;క;నప(ెల6 తల ఆ(fంచుచు వAdJV 28 ¹యబ
"9ాసుల#ా, పటC ణమ ల; Vడవ(f ండ1LటB సందులలk గడ కటBCను
గ వ లవలs ండలk ాపరమ ండ(f. 29 ¹ãáయ ల గర మ నుగ#Sd
Vంట-!, 9ారF బహÑ గర తpల; 9ా#S అJశయమ నుగ#Sdయ
గర మ నుగ#Sdయ 30 అహంారమ నుగ#Sdయ గరFనుగ#Sdయ
మక; సమxరమ వెdను 9ా#S xమసమ ను వAంచ#ా" 9ా#S పKగల»మ
ల;ను Txక; ె>ZLయ న`V ేయదగ" I\యల; 9ారF బహÑ%ా ేయ చుTx`రF
ఇే PQ9ా 9ాక; 31 ాబట-C ¹యబ "!తN మ TEను అంగలరFd
చుTx`ను ¹యబ అంతట-" చూA ³కల; 9Eయ చుTx`ను 9ారF ×రú#?
జనుల; లకPర" nఱÃ 12టC B చుTx`రF. 32 Zిబµ4 xKmవÚ6 ,

యజ?రFనుగ#Sdన Pడuను !ంచునటB
6 TEను "ను`గ#Sd
PడdచుTx`ను  ¬%?ల; ఈ సమ దKమ ను xట- 9ా1ింెను అV
యజ?రFసమ దKమ వరక; 9ా1ింెను  9EసVాల ఫలమ ల]దను
xKm%?లల]దను ాడేయ 9ాడ ప(ెను. 33 ఫలభ#Sతన
లమ లkనుం(fయ ¹యబ ేశమ లkనుం(fయ ఆనందమ ను
సంషమ ను ¾ల%SPQను xKm%ానుగలలk xKÔరసమ ను లక;ండ ేయ
చుTx`ను జనుల; సంÌించుచు ¾KకరF సంషమ "సqంషమPQను. 34
"]మ లk ళØ
6 స¨©తమ ఎం(fPQను ¨¼Ëను nదల;"
ఏలలవరక;ను యహసు వరక;ను ¯యరF nదల;"
హþ#tనPÀమ వరక;ను ఎ%ా6xª>ావరక;ను జనుల; ³కల;9Eయ చుTx`రF. 35
ఉన`తసÍ లమ న బల;ల; అ#Suంచు9ా#S" ేవతలక; ధూపమ 9Eయ 9ా#S"
¹యబ లk లక;ండజ³Z2ను ఇే PQ9ా 9ాక;. 36 9ారF
సంాంAనx"లk WÌింAన నhంA PQను ¹యబ నుగ#Sd Tx గ ం(ె
1ిల6న%\Vవలs Txదమ ేయ చున` ×రú#?9ా#S"గ#Sd Tx గ ం(ె
1ిల6న%\Vవలs 9ాగ చున`. 37 "శdయమ %ా పKJ తల బ¢(fయPQను పKJ
గడi మ %t#S%Sంపబ(ెను ేతpల"`ట-]ద నరFక;ల;ను నడమ ల]ద
%T:పటC య నున`V. 38 ¹యబ ఇంట- 12ౖకపల"`ట-]దను x"
ధులలkను అంగలరFu Vనబడచున` ఒకడ ప"Iమ>న ఘటమ ను
పగ ల%tటBCనటB
6 TEను ¹యబ ను పగ ల%tటBCచుTx`ను ఇే PQ9ా
9ాక;. 39 అంగలరFd(f ¹యబ సమలధ ంసమPQను ¹యబ,
వ 9:నుకక; J#S%SJ9E, Zిగ¶ పడమ . ¹యబ తన చుటBCనున`

9ా#Sకంద#SI అప}¯ాసuదమ %ాను భయారణమ %ాను ఉండను. 40
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా పf#ాà ఎగ రFనటB
6 ఎ%S#S అ ¹యబ
]ద తన #?కలను xపచున`. 41 Åటల; పడ%tటC బ(fయ న`V దుర¶ మ ల;
పటC బ(f య న`V. ఆ నమ న ¹యబ &రFల హృదయమ పKసVంచు ZీN 
హృదయమ వలs ఉండను. 42 ¹యబ PQ9ాకంటM %tపu9ాడన"
అJశయ పడ%ా అ జనమ ాక;ండ "ర4లమPQను. 43 ¹యబ
"9ాZీ, భయమ ను గ ంటయ ఉ#Sయ ]I వAdయ న`V 44 ఇే
PQ9ా 9ాక;. భయమ త1ిuంచునుట?r ా#Sవ9ారF గ ంటలk
పడదురF గ ంటలkనుం(f త1ిuంచును9ారF ఉ#Sలk Aక; ందురF
¹యబ ]I Vమరî సంవతqరమ ను TEను ర1ిuంచుచుTx`నుఇే
PQ9ా 9ాక;.ేశ ప#Sxగ లగ 9ారF బల¨ßనులsౖ ¨¼Ëనుడలk
">Aయ Tx`రF. 45 ¨¼Ëనులkనుం(f అ%S`య Zీను మధనుం(f
జj లల;ను బయల;ే#S 46 ¹యబ hరసుqను, సంద(fేయ 9ా#S న(fT:JN"
ా>d9Eయ చున`V. ¹యబ, క; శ\మ ?¹షpజనుల; నhంAయ Tx`రF
 క;మరFల; ెరపటC బ(f#S ెరపటC బ(fన9ా#Sలk  క;మ#?Nల;Tx`రF. 47
అPే అంతనమ లలk ెరపటC బ(fన ¹యబ 9ా#S" TEను J#S%S
ర1ిuంెదను ఇే PQ9ా 9ాక;. ఇంతట- ¹యబ నుగ#Sdన hÔV¥
మ %SZ2ను.
P#§4య 49
1 అ¹4య లనుగ#Sd PQ9ా ఈలగ Z2ల...

VచుdచుTx`డఇWా\Pల;నక; క;మరFల; ల#ా? అత"I 9ారసుడ
లకPQTx? మలkమ %ాదును ఎందుక; స తంJKంచునును? అత" పKజల;
x" పటC ణమ లలk ఎందుక; "వZింతpరF? 2 ా%ాPQ9ా ఈలగ న
Z2లVచుdచుTx`డ#ాగల నమ లలk TEను అ¹4య ల పటC ణమగ రబµË
]I వచుd య దz మ ±క ధ " Vనబడజ³Z2దను; అ
ాడబËయగ ను, x" ఉపపరమ ల; అ%S`ేత ాలdబడను, x"
9ారసులక; ఇWా\PÚయ ల; 9ారసులగ దుర" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 3 ¨¼Ëనూ, అంగ లరFdమ , }P ా(xPQను,
మలkమ ను అత" యజక;ల;ను అత" య¥పతpల;ను ెరలk"I వ
చుTx`రF; రబµË "9ాZినుల#ా, ³కల;9Eయ (f, %T:పటC కటBCను(f, ]రF
అంగల#Sd కంెలలk ఇటB అటB JరFగ లడ(f. 4 VWా సఘతక;#ాలTx
±దw క; ఎవడను #ాలడ"  ధనమ TE ఆశ\యమ %ా ేZిన`xTx, 5 
లkయలk జలమ ల; పKవ¨©ంచు చున`వ", 9Eల  లkయలనుగ#Sd
యJశPంచు చుTx`వ? పKభ వను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ 6 TEను  చుటBCనున` 9ారంద#Sవలన క;
భయమ పట-C ంచు చుTx`ను; ]రందరF శతpKవ" ?దురF%ా తరFమబడ
దురF, ా#Sవ9ా#S" సమకcరFd 9ా(ొకడను లక వను, అటBతరF9ాత
ెరలkనున` అ¹4య లను TEను ర1ిuంెదను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 7
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఎోమ నుగ#Sd ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ ేమనులk జj®న!క TE!య లx? V9Eక;లక; ఇక
ఆలkచన లకPQTx? 9ా#S జj®నమ వరÍమPQTx? 8 ఏWావను

Vమ#Sîంచుచు TEనత"I కషC ాలమ ర1ిuంచుచుTx`ను; దxయ ల#ా,
ా#Sవ(f 9:నుకక; మళØ
6 (f బహÑలkతpన xగ ను(f. 9 xKmపండ6
ఏరF9ారF ±దw క; వAdన PQడల 9ారF ప#S%?లను Vడవ#ా? #ాJK ొంగల;
వAdనPQడల తమక; xల;నంత ొరFక;వరక; నషC మ ేయ దురF గx? 10
TEను ఏWావను గంబ#S"%ా ేయ చుTx`ను, అతడ x%Sయ ండక;ండనటB
6
TEనత" మరFగ సÍ లమ ను బయల;పరచుచుTx`ను, అత" సంxనమ ను
అత" స జjJ9ారFను అత" రFగ 9ారFను Txశన మగ చుTx`రF, అతడను
లకవను. 11 అTxధులగ  1ిల6లను Vడవమ , TEను 9ా#S"
సంరfంెదను,  Vధవ #ాండK నను` ఆశ\Pంపవలsను. 12 PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ Txయమ ేత ఆ ాతKలk" xKగను #ా"9ారF
"శdయమ %ా x"లk" xKగ చుTx`#³, వమతKమ బÐJN %ా hm
TUందకవదు9ా? hm త1ిuంచునక వ "శdయమ %ా xKగ దువ. 13
బÐ¯ాK ాడ%ాను అప}¯ాసuదమ %ాను ఎ(x#S %ాను Wాపవచనమ %ాను
ఉండన"య , x" పటC ణమ ల"`య ఎన`టMన`ట-I ాడ%ానుండన"య
Tx డ" పKమణమ ేZియ Tx`న" PQ9ా Z2ల VచుdచుTx`డ. 14
PQ9ా ±దw నుం(f Txక; వరN మనమ వెdను; జనమ ల ±దw క;
దూత పంపబ(f య Tx`డ, కc(f" ఆ]I రం(f య దz మ నక; లA
రం(f. 15 జనమ లలk అల;u"%ాను మనుషpలలk చు"%ాను TEను "ను`
ేయ చుTx`ను. 16 వ కరF డవ; ండసందులలk "వZించు9ా(x, పర త
hఖర మ ను ¯ా ¥ºనపరచును9ా(x,  హృదయగర మ "ను`
¹సపెdను, వ పf#ాàవలs  గట-" ఉన`త సÍ లమ లk కటBC"నను

అకడనుం(f "ను` I\ంద పడోKZ2దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 17 ఎోమ
ా(ైవను, x" మర¶ మ న నడచు9ారF ఆశdరప(f x"
Pడమల"`య చూA 9EæÀÅళమ ేయ దురF. 18 ¯ొమయ
%tnఱాÃయ 9ాట- స]ప పటC ణమ ల;ను పడ%tటC బ(fన తరF9ాత 9ాట-లk
ఎవడను ాపరమ ండక PనటB
6 ఏ మనుషpడను అకడ
ాపరమ ండడ, ఏ నరFడను x"లk బసేయడ. 19 Aరాలమ "ల;చు
"9ాసమ ను పటBCనవలsన" శతpK వల; ±#ాwను పK9ాహమ లk నుం(f
Zింహమ వలs వచుdచుTx`రF, "!షమ లkTE TEను 9ా#S" x" ±దw నుం(f
>9Eయ దును, TET:వ" TEరuరతpT° 9ా"" x"]ద "య!ంెదను; నను`
>య న` 9ా(ై Txక; ఆ³పణ కల;గేయ 9ా(ే(f? నను` ఎ#Sంప గల
ాప#SP(f? 20 ఎోమ నుగ#Sd PQ9ా ేZిన ఆలkచన Vను(f. ేమను
"9ాసులనుగ#Sd ఆయన ఉేw hంAనx" Vను(f. "శdయమ %ా మందలk
అల;uలsౖన 9ా#S" శతpKవల; లగ దురF, "శdయమ %ా 9ా#S "9ాస సÍ లమ
9ా#S"బట-C ఆశdరపడను. 21 9ారF ప(f%ా అఖండన ధ " పటMC ను; భ!
x"I దదw #Sల6 ;చున`, అంగలరFu షయ ఎఱÃ సమ దKమ దనుక
Vనబ(ెను. 22 శతpKవ పf#ాàవలs లA PQ%S#S బÐ¯ాK]ద పడవలs న" తన
#?కల; VపనుచుTx`డ; ఆ నమ న ఎోమ బలఢల హృదయమ ల;
పKసVంచు ZీN  హృదయమ వలs ఉండను. 23 దమసును గ#Sdన 9ాక;.
హమతpను అ#ాuదును దు#ా రN V" Zిగ¶ పడ చున`V అV
పరవశమ లPQను సమ దKమ ]ద Vxరమ కలదుx"I T:మ4లదు. 24
దమసు బల¨ßనమPQను. ా#Sవలsన" అ 9:నుక¬య చున` వణక;

x"" పటMC ను పKసVంచు ZీN " పటBCనటB
6 పKయస9Eదనల; x"" పటMC ను. 25
పKZిzగల పటC ణమ బÐJN %ా Vడవబ(ెను Txక; ఆనందమ "చుd పటC ణమ
బÐJN %ా Vడవ బ(ెను. 26 ఆ ¸°వనుల; ఆ ధులలk కcల;దురF ఆ
నమ న ãధులందరF మనులsౖయ ందురF ఇే Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా 9ాక;. 27 TEను దమసు ాKారమ లk అ%S` #ాజబ¿టMCదను అ
బ¿నúదదు నగరFలను ా>d9Eయ ను. 28 బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF ట-C న
³xరFను గ#Sdయ }¯రF #ాజమ లనుగ#Sdయ PQ9ా Z2ల
VAdనమట లA ³xరFనక; 9:ళ6 Ø(f తరFuేశసుÍలను ోచు ను(f. 29 9ా#S
గ (xరమ లను %tఱÃ ల మందలను శతpKవల; "వదురF ెరలను
ఉపకరణమ లను ఒంటMలను 9ారF పటBC ందురF నఖమ ఖల భయమ" 9ారF
x"]ద xట-ంతpరF 30 }¯రF "9ాసుల#ా, బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF
]]I #ావలsన" ఆలkచన ేయ చుTx`డ ]]ద పడవలsనను
ఉేw శమ  ఉTx`డ PQ9ా 9ాక; ఇే ా#Sవ(f బహÑలkతpన 9:ళ6 Ø(f
అ%ాధసÍ లమ లలk xగ (f 31 ]రF లA ఒంట#S%ా "వZించుచు గ మ4మ ల;
12టCకయ గ(fయల; అమరdకయ "hdంత%ాను ³మమ %ాను "వZించు
జనమ ]ద పడ(f. 32 9ా#S ఒంటMల; ోపడ¯మ 4%ా ఉండను 9ా#S
పవలమందల; ల6 ¯మ 4%ా ఉండను గడi ప పKకలను
కJN #Sంచును9ా#S" నఖమ ఖల ెదర%tటBCచుTx`ను నల;క;లనుం(f
ఉపదKవమ ను 9ా#S]I ర1ిuంచు చుTx`ను ఇే PQ9ా 9ాక;, 33
}¯రF Aరాలమ ా(ై నకలక; "9ాస సÍ ల మ %ా ఉండను అకడ ఏ
మనుషpడను ాపరమ ండడ ఏ నరFడను x"లk బసేయడ. 34

యx#ాజ?ౖన Zియ Pల;బ(f ఆరంభమ లk PQ9ా 9ాక;
పKవకN PQన P#§4యక; పKతm ఏలమ నుగ#Sd 35 ఈలగ
Z2లVెdనుZ2ౖనమ లక¥పJ యగ PQ9ా Z2లVAdనేమన%ాTEను
ఏలమ ±క బలమ నక; మ ఖ¥xరన Vంట-" VరFచు చుTx`ను. 36
నల;శలనుం(f Txల;గ 9ాయ వలను ఏలమ ]I ర1ిuంA,
నల;క;లనుం(f వచుd 9ాయ వల9:ంట 9ా#S" ెదర%tటBCదును,
9:>9Eయబ(fన ఏలమ 9ారF పK9Ehంప" ేశ¤య నుండదు. 37 మ#Sయ
9ా#S శతpKవలPQదుటను 9ా#S ాKణమ ¬య¸చు 9ా#SPQదుటను ఏలమ ను
భయపడ జ³య దును, Tx Åా%S`ేత ×డను 9ా#S ]I TEను ర1ిuంచుదును,
9ా#S" "ర4లమ ేయ వరక; 9ా#S9:ంట ఖడ¶ మ పంప చుTx`ను; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 38 Tx Zిం}సన మ ను అచdటTE ¯ాÍ1ింA ఏలమ లk
నుం(f #ాàను అ¥పతpలను Txశనమ ేయ దును; ఇే PQ9ా 9ాక;. 39
అPే ాలంతమ న ెరపటC బ(fన ఏలమ 9ా#S" TEను మరల ర1ిuంెదను;
ఇే PQ9ా 9ాక;.
P#§4య 50
1 బబ లkనునుగ#Sdయ కÚw య ల ేశమ నుగ#Sdయ పKవకN PQన
P#§4యx #ా PQ9ా Z2లVAdన 9ాక; 2 జనమ లలk పKకట-ంచు(f
సమxరమ ె>య జ³య (f ధ జమ T:JN మరFగ ేయక xట-ంచు(f
బబ లkను పటC బడను బéల; అవమనమ TUందును #దక; TEల
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య దz పంక;Nల; ¬రFdచుTx`రF 9ా#S మధనుం(fP ఆ పటC బడను పKజ®గల
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అడV1ిల6 ;ల;ను నకల;ను అకడ "వ Zించును "పÅళØ
6 ను x"లk
"9ాసమ ేయ ను ఇక]దట అ ఎన`డను "9ాససÍ లమ ాకవను
తరతరమ ల; x"లk ఎవరFను ాపరమ ండరF. 40 PQ9ా 9ాక; ఇే
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కÚw య లేశమ లk జనుల; హతpలsౖ పడనటB
6 ను x" ధులలk 9ారF
డవబ(f కcల;నటB
6 ను 4 ¸°వనులను టC క మనక;(f x" సర Z2ౖనమ ను
బÐJN %ా "ర4లమ ేయ (f. 5 తమ ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ

PQ9ా ఇWా\Pల;9ా#S" యx9ా#S" Vస#Sèంపలదు %ా" ఇWా\Pల;
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ఈలగ న వ పKకట-ంపవలsనుPQ9ా, మనుషpలsౖనను జంతpవలsౖనను
మ#S ఏైనను ఈ సÍ లమందు "వZింపక వదుర"య , అ "తమ ాడ%ా
నుండన"య x""గ#Sd వ Z2లVAd JV. 63 ఈ గ\ంథమ ను చV
x>ంAనతరF9ాత వ x"I #ాPకట-C యఫKట«సునలk x" 9EZి 64 TEను
x" ]I ర1ిuంపబ¢వచున` అాయమ లేత బబ లkను మరల 12ౖI #ాలక
ఆల%³ మ "%Sవను, x" జనుల; అలZియ ందురF అను మటల; వ
పKకట-ంపవలsను. P#§4య±క మటల; ఇంతట- మ %SZ2ను.
P#§4య 52
1 Zియ PలTxరంంAనపడ అతడ ఇరFవ... ±క

సంవతqరమ ల9ాడ. అతడ PQరషలమ లk పదండ సంవతqరమ ల;
ఏలsను, అత" త>6 1LరF హమటల;; ఈ >బµ` ఊ#S9ా(ైన P#§4య
క;మ#?N. 2 PQయ×మ న(fAన ెడiనడత పKార మ %ా Zియయ
PQ9ా దృÌిC I ెడiనడత న(fెను. 3 PQ9ా Åపప(f తనPQదుట
నుండక;ండ 9ా#S" >9Eయ నంత%ా ఆ చర PQరషలమ లkను
యxలkను జ#S%?ను. Zియ బబ లkను #ాà]ద JరFగ బµటBేయ%ా 4
అత" Pల;బ(fయందు ¾!్మదవ సంవతqరమ పయవ T:ల పయవ
నమ న బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF తన Z2ౖనమంతట-
PQరషలమ ]I వAd, x"I ఎదురF%ా దండ %S నపడ పటC ణమ నక;
చుటBC Åటల; కట-C #S. 5 ఆలగ జరFగ%ా Zియ Pల;బ(fయందు పదండవ
సంవ తqరమ వరక; పటC ణమ మ టC (fలk నుంచబ(ెను. 6 Txల¶ వ T:ల
¾!్మదవ నమ న Ôమమ పటC ణమ లk ¨¼చుd%ా నున`పడ ేశ
పKజలక; ఆ}రమ లకPQను. 7 పటC ణాKారమ ల; పడ%tటC బడ%ా
Z2ౖ"క;లందరF ా#S P #ాàటక; x12ౖన #?ండ %డల మధనున` x రప
మర¶ మ న #ాJKయందు పటC ణమ లkనుం(f బయల; 9:È6#S; కÚw య ల;
పటC ణమ ను చుటBC" య ండ%ా Z2ౖ"క;ల; ±#ాwనున మర¶ మ %ా
త#S6P#S. 8 కÚw య ల దండ Zియ #ాàను త#S! PQ#SÅ xనమ లk
అత" క>Zిన%ా అత" దండంతయ అత"±దw నుం(f ెద#SPQను. 9
9ారF #ాàను పటBC " హమతp ేశమ నంద> #Sబ6 µపటC ణమ న నున` బబ
లkను #ాàTUదwక; అత" ¬Zి"%ా అతడ అచdటTE Zియ #ాàనక;
hmV¥ంెను. 10 బబ లkను #ాà Zియ క;మరFలను అత"

కను`లPQదుట చం1ింెను; మ#Sయ అతడ #Sబ6 µలk యx అ¥పతpల
నంద#S" చం1ింెను. బబ లkను #ాà Zియ కను`ల; ఊడ ºPంA 11
#?ండ సం?ళ6 అత" బం¥ంA, బబ లkను నక; అత" ¬Zి"P,
మరణమగ వరక; ెర¯ాలలk అత"12ట-Cంెను. 12 అPదవ T:ల పయవ
నమ న, అన%ా బబ లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరF ఏల;బ(fయందు
పంొ!్మదవ సంవతqరమ న బబ లkను#ాà ఎదుట "ల;చు T:బజర
xనను #ాజేహసంరmక;ల య¥పJ PQరషలమ నక; వెdను. 13 అతడ
PQ9ా మంరమ ను #ాàనగరFను PQరషలమ లk" %tపu9ా#S
Pండ6 న"`ట-" ా>d 9EZ2ను. 14 మ#Sయ #ాజేహసంరmక;ల
య¥పJకcడ నుం(fన కÚw య ల ZLTxసంబంధులందరF PQరషలమ
చుటBCనున` ాKారమ ల"`ట-" పడ%tట-C #S 15 మ#Sయ #ాజ ేహసంరmక;ల
య¥పJPQన T:బజరxను పKజ లలk కడáదలsౖన ంద#S", పటC ణమ లk
WÌింAన దువ పKజలను, బబ లkను#ాà పmమ ే#Sన9ా#S", గట-C ప"9ా#Sలk
WÌింAన9ా#S" ెర%t" PQను. 16 అPే #ాజేహసంరmక;ల య¥పJPQన
T:బజర xను xKÔవనమ లను చకపరచుటక;ను ZLదమ ేయ టక;ను
కడáదలలk ంద#S" ఉండ"ెdను. 17 మ#Sయ PQ9ా
మంరమ లkనుం(fన ఇతN (f సN ంభ మ లను మంరమ లkనుం(fన మట6 ను
ఇతN (f సమ దKమ ను కÚw య ల; తpనకల;%ా ట-C ఆ ఇతN (f అంతయ బబ
లkనునక; %t"P#S. 18 అయ %ాక 9ారF ëంెలను క;ండలను కెN రలను
%ST:`లను గ#SటMలను యజక;ల; ZLవ ేయ ఇతN (f ఉపకరణమ ల"`ట-"
%t"P#S. 19 మ#Sయ పæç6 మ లను ధూారFNలను %ST:`లను ాతKలను,

బం%ారF 9ాట-" బం%ారFనక;ను 9:ం(f9ాట-" 9:ం(fI" ేరFd"
#ాజేహసంరmక;ల య¥పJ %t"PQను. 20 #ాజ?ౖన ¯లa¹ను PQ9ా
మంరమ నక; ేPంAన #?ండ సN ంభమ లను సమ దKమ ను
మట6 I\ందనుం(fన పం(ెKండ ఇతN (f వృషభమ లను %t"PQను. టక"`ట-క;న` ఇతN (f PQతN p9Eయ టక; అ¯ాధమ . 21 9ాట-లk ఒక సN ంభమ
పదుT:"! మరల PQతN pగల, పం(ెKండ మరల నూల; x" చుటBC
JరFగ ను, x" దళస#S Txల;గ 9EKళ6 Ø; అ గ ల6 . 22 x"]ద ఇతN (f 12ౖ1ీట
య ం(ెను; ఒక 12ౖ1ీట అP ేZి మరల ఎతp
N గల, 12ౖ1ీటక; చుటBC అ>6 న
వల అ>6 కయ x"మ4 పండ6ను ఉం(ెను; అV య"`య ఇతN (fV. ఈ
సN ంభమ నక;ను ఆ సN ంభమ నక;ను ఆలగ నTE x"మ4 పండ6ం(ెను. 23
పKకలయందు ¾ంబయరF x"మ4పండ6ం(ెను; చుటBC ఉం(fన వల
అ>6 క]ద x"మ4పండ6 "`య నూరF. 24 మ#Sయ #ాజేహసంరm క;ల
య¥పJ పK¥xనయజక;(ైన Wø#ాయను #?ండవ యజక;(ైన జ?ఫTxను
మ గ¶ రF x రాలక;లను పటBC T:ను. 25 అతడ పటC ణమ లkనుం(f
ãధుల]ద "య !ంపబ(fన ±క ఉోగసుz", పటC ణమ లk ొ#SIన
#ాజస"`¥లk "ల;చు ఏడగ రF మనుషpలను, ేశ Z2ౖTx¥పJయగ
9ా"±క లఖ#S", పటC ణప మధను ొ#SIన అరFవమం ేశపKజలను
పటBCT:ను. 26 #ాజ ేహసంరmక;ల య¥పJPQన T:బజరxను #S" పటBC
" #Sబ6 µలk నుం(fన బబ లkను#ాà TUదwక; ¬Zి" వెdను. 27
బబ లkను#ాà హమతpేశమంద> #Sబ6 µలk 9ా#S" ట-C ంA చం1ింA యx
9ా#S" తమ ేశమ లk నుం(f ెర%t"PQను. 28 T:బ కెKజరF తన Pల;బ(f

యందు ఏడవ సంవతqరమ న మడ9Eల ఇరFవ మ గ¶ రF యదులను
ెర%t"PQను 29 T:బ కెKజరF ఏల;బ(f యందు పదుT:"!దవ
సంవతqరమ న అతడ PQరష లమ నుం(f ఎ"!వందల మ పu
Pదw #S" ెర%t" PQను. 30 T:బ కెKజరF ఏల;బ(fయందు ఇరFవ మడవ
సంవతqరమ న #ాజ ేహసంరmక;ల య¥పJయగ T:బజరxను
యదులలk ఏడవందల నల;బ యPదుగ రF మనుషpలను
ెర%t"PQను; ఆ మను షpల 9:రZి Txల;గ 9Eల ఆరFవందల;. 31
యx#ాజ?ౖన PQయ×ను ెరపటC బ(fన మ పu Pడవ సంవతqరమ న
పం(ెKండవ T:ల PరFవPQదవ నమ న బబ లkను#ాజ?ౖన ఎలs4#దక; తన
Pల;బ(f యందు nదట- సంవతqరమ న యx#ాజ?ౖన PQ
య×నునక; దయచూ1ి, బంºగృహమ లkనుం(f అత" ె1ిuంA 32 అత"
దయ%ా మటల(f అత"కcడ బబ లkనులkనుండ #ాàల Zిం}సనమ కంటM
ఎతN Pన Zిం}సనమ అత"I "య!ంెను. 33 మ#Sయ అతడ తన
బంºగృహ వసN మ ల; ¬Zి9EZి 9EరF వసN మ ల; ధ#SంA " తన
yVతాలమంతయ ఎలs4#దక; స"`¥" ´¢జనమ ేయ చువెdను. 34
మ#Sయ అతడ చ"వ వరక; అతడ బKJIన నమ ల"`య
అనునమ అత" షణ?r బబ లkను#ాàేత ´¢జనపxరÍ మ ల; ఇయ
బడచుం(ెను.
Vలప9ాకమ ల; 1
1 జనభ#Sతన పటC ణమ ఎటB
6 ఏాIPQ దుఃఖ ా\ంతమPQను? అ

Vధవ#ా>వంట-xPQను. అనజనులలk ఘనత?Iన సం¯ాÍనమ లలk
#ాచక;మ#?NPQన ఎటB
6 పను` ె>6ంచునైPQను? 2 #ాJKయందు అ
బహÑ%ా ఏడdచున` క`రF x" ెంపల]ద ారFచున` x"
VటాండKంద#Sలk x" T°xరFd9ా(ొక డను లడ x" ె>ాండKందరF x"
¹సపAd#S 9ారF x"I శతpKవలsౖ#S. 3 యx బµధTUం xసు#ాలsౖ
ెరలk"I Pయ న` అనజనులలk "వZించుచున` VWా\ంJTUందక
PQను x"తరFమ 9ారందరF ఇరFక;bట6 x" క>ZిందురF. "యమక
కcటమ లక; ఎవరFను #ారF గనుక 4 Zీãను మర¶ మ ల;
పKల1ించుచున`V పటC ణప గ మ4మ ల"`య ా(ైPQను యజక;ల;
"ట
C రFu VడచుచుTx`రF x" కనకల; దుఃఖా\ంతpలsౖ#S అయ
9ాక;లభ#Sతp#ాలPQను. 5 x" V#ధుల; అ¥ారFలsౖ#S x" శతpKవల;
వ#Szల6 ;చుTx`రF x" అJక\మమ V¯ాNరమ" PQ9ా x""
శ\మపరచుచుTx`డ. V#ధుల; x" పZి1ిల6లను ెరపటBC" P#S 6
Zీãను క;మ#S ¯êందరమంతయ ¾ల%SPQను x" య¥పతpల;
¤తల" దుపలవలs ఉTx`రF 9ారF బల¨ßనులsౖ తరFమ 9ా#SPQదుట
"ల;వలక ా#S P#S. 7 PQరషలమ పర ాలమ న తనక; క>%Sన
W\యసుq నంతట-" జj®పకమ ేZినుచున` x"I క>%Sన శ\మనుభవ
ాలమ నందు సంxర నమ లయందు స}యమ ేయ 9ా#?వరFను లక
x" జనమ శతpKవేJలk ప(fనపడ V#ధుల; x" చూA
VWా\ంJనమ లనుబట-C x" నప}సమ ేZి#S. 8 PQరషలమ రన
ాపమ ేZ2ను అందుేతను అ అపVతpK#ాలPQను x" ఘనపరAన

9ారందరF x" మనమ ను చూA x" తృణ÷క#SంచుదురF. అ "ట
C రFu
Vడచుచు 9:నుకక; JరFగ చున` 9 x" యపVతKత x" ెంగ ల]ద
నున` x" కడవ#S ZిÍ J" అ జj®పకమ ేZినక య ం(ెను అ ఎం
Vంత%ా ¨ßనదశ ెంన x" Txద#Sంచు9ా(ొకడను లకPQను.
PQ9ా, శతpKవల; అJశPల;
6 టేత Txక; క>%Sన శ\మను దృÌిC ంచుమ . 10
x" మT°హరన వసు
N వల"`య శతpKవల ేJలk A?ను 
సమజమ లk పK9Ehంపకcడద" PQవ#S"గ#Sd ఆజj®1ింAJ9Ù ఆ
జనమ ల9ారF x" ప#Sదz సÍ లమ న పK9EhంA య ండట అ
C రFu Vడచుచు ఆ}
చూచుచుTEయ న` 11 x" ాపరసుÍలందరF "ట
రమ 9:దక;దురF తమ ాKణసంరmణరక; తమ మT°హరన వసు
N వల
"Ad ఆ}రమ ందురF. PQ9ా, TEను చుడT:ౖJ" దృÌిC ంA చూడమ .
12 Kవనునడచు9ారల#ా, ఈలగ జరFగ ట చూడ%ా ]క; Aంతలx?
PQ9ా తన పKచండÅప నమ న Txక; కల;గజ³Zిన శ\మవంట- శ\మ మ#S
ఎవ#S?rనను క>%Sనో లో ]రF "x"ంA చూడ(f. 13 పరమ నుం(f ఆయన
Tx PQమ కల]I అ%S` పKã%SంA య Tx`డ అ PQడెగక 9ాట-"
ాల;dచున` Tx ాదమ లను Aక; పరచుట?r వలTU%¶ S య Tx`డ నను`
9:నుకక; JK1ిuయ Tx`డ ఆయన నను` ాడేZి నల6 నను` ¯మ4Zిల6
జ³Zియ Tx`డ. 14 ా(f కట-C నటB
6 %ా xTE Tx యప#ాధమ లను Txక;
కట-C య Tx`డ అV 12ౖన 9Eయబ(fన9:ౖ Tx డ]??ను Tx బలమ ను
ఆయన బల¨ßనత%ా ేZియ Tx`డ పKభ వ శతpKవలేJI నను`
అపu%SంAయ Tx`డ TEను 9ా#SPQదుట లవలకJ". 15 TEను చూచుచుండ%ా

పKభ వ Tx బలఢల నంద#S" ట-C 9EZ2ను Tx ¸°వనులను అణగొKకవలsన"
ఆయన Tx]ద "యమక కcటమ కcడను xట-ం ెను. PQ9ా
కనకPQన యx క;మ#S" xKm%ానుగలk 9EZి ¾KIయ Tx`డ. 16
ట-"బట-C TEను ఏడdచుTx`ను Tx కంట రF ఒల;క;చున` Tx ాKణమ
ెపu#Sల6జ³Zి నను` ఓxరdవలZిన 9ారF Txక; దూరసుÍలsౖ#S శతpKవల;
పKబ>య Tx`రF Tx 1ిల6ల; TxశనP#S. 17 ఆద#Sంచు9ాడలక Zీãను
ేతpల; xపచున` PQ9ా యÅబ నక; చుటBCనున`9ా#S"
V#ధులsౖయ ండ "య!ంAయ Tx`డ PQరషలమ 9ా#SI
¨ÁయనxPQను. 18 PQ9ా TxయసుÍడ TEను ఆయన ఆజ® క;
JరFగ బµటB ేZిJ" సకల జనమ ల#ా, AతN %SంA ఆలIంచు(f Tx శ\మ
చూడ(f Tx కనకల;ను Tx ¸°వనుల;ను ెరలk"IP య Tx`రF 19 Tx
VటాండKను TEను 1ిల;వనంప%ా 9ారF నను` ¹సపAd#S Tx యజక;ల;ను
Tx 12దwల;ను ాKణసంరmణ?r ఆ}రమ 9:దకP పటC ణమ లk ాKణమ
V(fAన9ా#?r#S. 20 PQ9ా, దృÌిC ంచుమ Txక; ఇబËం క>%?ను Tx
అంతరంగమ 5ల;
6 చున` TEను ేZిన %tపu ోKహమ నుబట-C Tx గ ం(ె
Txలkపల టBCనుచున` ధులలk ఖడ¶ మ జననషC మ ేయ చున`
ఇండ6 లk TxTx మరణకర 9ాధుల;న`V. 21 TEను "ట
C రFu Vడచుట V"
నTx`ద#Sంచు9ా (ొకడను ల(xPQను వ Txక; ఆపద కల;గజ³ZిJవన` 9ారN
Tx V#ధులందరF V" సంÌించుచుTx`రF. వ xట-ంAన నమ ను వ
ర1ిuంచుదువ అపడ 9ారF నను` >య ం(ెదరF. 22 9ారF ేZిన
దుారమ ల"`య  స"`¥నుండను TEను బహÑ%ా "ట
C రFuల;

VడచుచుTx`ను Tx మనసుq క;\ం%SPQను TEను ేZిన
అప#ాధమ ల"`ట-"బట-C వ Txక; ేZినటB
6 9ా#SI ేయ మ .
Vలప9ాకమ ల; 2
1 పKభ వ Åపప(f Zీãను క;మ#?Nను ¤ఘమ  క1ిuయ Tx`డ ఆయన
ఇWా\Pల; ¯êందరమ ను ఆాశమ నుం(f భ!]I పడ9EZ2ను
Åపనమందు ఆయన తన ాద1ీఠమ ను జj®పకమ ేZినకPQను. 2
ఒకట-య Vడవక పKభ వ యÅబ "9ాస సÍ లమ ల"`ట-" Txశనమ ేZి
య Tx`డ మగ\ (ై యx క;మ#?N Åటలను పడ%tట-C య Tx`డ 9ాట-"
TEలక; కc>d9EZియ Tx`డ ఆ #ాజమ ను x" య¥పతpలను ఆయన
అపVతK పరAయ Tx`డ. 3 Åా9E(ై ఇWా\PÚయ లక;న` పKJ శృంగ
మ ను ఆయన VరFగ%tట-C య Tx`డ శతpKవల;ండ%ా తన క;(f ెP ఆయన
9:నుకక; ¬Zియ Tx`డ నఖమ ఖల ద¨©ంచు అ%S`జj లల; ాల;dనటB
6
ఆయన యÅబ ను ా>d9EZి య Tx`డ. 4 శతpKవవలs ఆయన Vలs6క; 12ట-C
V#¥వలs క;(f ెP x1ియ Tx`డ కంట-I అందన వసు
N వల"`ట-"
Txశనమ ేZి య Tx`డ అ%S` క;#Sయ నటB
6 %ా ఆయన తన ఉగ\తను
Zీãను క;మ#?N గ (xరమ ల]ద క;మ4#SంA య Tx`డ. 5 పKభ వ
శతpK9ాPQను ఆయన ఇWా\Pల;ను "ర4లమ ేZియ Tx`డ x"
నగరFల"`ట-" Txశనమ ేZియ Tx`డ x" Åటలను ాడేZియ Tx`డ
యx క;మ#SI అ¥క దుఃఖపKలపమ లను ఆయన కల;గజ³Zియ Tx`డ. 6
ఒకడ టను ట-C 9Eయ నటB
6 తన ఆవరణమ ను ఆయన కc
\ రమ %ా ట-C 9EZి

య Tx`డ తన సమజసÍ లమ ను Txశనమ ేZియ Tx`డ PQ9ా
Zీãనులk "యమక ాలమ VWా\ంJనమ మరFవబడనటB
6
ేZియ Tx`డ Åా9E(ై #ాàను యజక;" KZి9EZి య Tx`డ. 7 పKభ వ
తన బ>1ీఠమ VడTx(ెను తన ప#Sదz సÍ లమ నందు అస¨©ంచుT:ను x"
నగరFల ాKారమ లను శతpKవలేJI అపu %Sంెను 9ారF "యమక
ాలమ న జనుల; ేయ నటB
6 PQ9ా మంరమందు ఉxqహధ " ేZి#S.
8 Zీãను క;మ#S±క ాKారమ లను ాడ ేయ టక; PQ9ా
ఉేw hంెను Txశనమ ేయ టక; తన ెP 9:నుక¬యక ఆయన లనూల;
¯ాగల%?ను. పKహ#Sయ ాKారమ ను º"గ#Sd మల;
¶ చున`V అV
Pక#§J%ా öణÝంచుచున`V. 9 పటC ణప గవనుల; భ!లk"I క;\ం%SPQను
x" అడi గ(fయలను ఆయన తpతp
N "యల;%ా ట-C ాడ ేZ2ను x" #ాàను
అ¥ారFల;ను అనజనులలk"I P య Tx`రF అచdట 9ా#SI ధర4WాసN మ
లకPQను PQ9ా పKతmత x" పKవకN లక; కల;గ ట లదు. 10 Zీãను
క;మ#S 12దwల; మనులsౖ TEల కcరFdందురF తలల]ద బ %S¶ ZిందురF
%T:పటC కటBC ందురF PQరషలమ కనకల; TEలమటBCక; తలవంచు
ందురF. 11 Tx జనుల క;మ#SI క>%Sన Txశనమ చూడ%ా Tx కను`ల;
క`ట-ేత öణÝంచుచున`V Tx యంతరంగమ 5ల;
6 చున` Tx ాలజమ
TEల]ద ఒల;క;చున`. hవల;ను చంట-ëడi ల;ను పటC ణప ధులలk
మ#Sûలs6దరF. 12 %ాయnంన9ా#?r పటC ణప ధులలk మ#Sûల;
6 చు తల;
6 ల
#tమ 4 Txను" అన`మ xKÔరసమ ఏయ" తమ తల;
6 ల నడగ చు
ాKణమ V(fె దరF. 13 PQరషలమ క;మ#§, ఎట-C మటలేత "ను` ¨¼చd

#Sంచుదును? ే" "ను` ¯ాట-ేయ దును? Zీãను క;మ#§, కనా, "ను`
ఓxరFdటక; ే" "ను` ల;dదును? క; క>%Sన Txశనమ సమ దKమంత
%tపu "ను` స సÍ పరచగల9ా(ెవడ? 14  పKవకN ల; "రరÍకన
వరÍదరîనమ ల; చూA య Tx`రF వ ెరలk"I క;ండ త1ిuంచుట?r
9ారF  ోషమ లను క; 9:ల6(fేయలదు. 9ారF వరÍన ఉపేశమ ల;
ంన9ా#?r#S Kవత1ిuంచు దరîనమ ల; చూAన9ా#?r#S. 15 Kవను
9:ళ6 Ø9ారందరF "ను` చూA చపuటB
6 టMC దరF 9ారF PQరషలమ క;మ#S"
చూA ప#SపరÞ ¯êందరమ గల పటC ణమ"య సర భ"9ాసులక;
ఆనందకరన నగ#Sయ"య జనుల; ఈ పటC ణమ ను గ#SdPTx ె1ిu#S?
అ" యనునుచు %³>ేZి తల ఊెదరF 16  శతpKవలందరF "ను` చూA
T°రF ెరెదరF 9ారF ఎగxÈేZి పండ6 రFక;చు x" !ం%S9EZియ Tx`మ
ఇేగx మనమ క"12ట-Cననమ అ తటZిÍ ంెను, x" మనమ
చూAయ Tx`మ అ" యనుT:దరF. 17 PQ9ా xను ãAంAన
ారమ మ %SంA య Tx`డ పర నమ లలk xను V¥ంAన ఆయన
T:ర9E#Sd య Tx`డ Wషమ లక;ండ "ను` ాడేZియ Tx`డ "ను`బట-C
శతpKవల; సంÌించునటB
6 ేZి య Tx`డ  పగ9ా#S శృంగమ ను
¨¼AdంAయ Tx`డ. 18 జనుల; హృదయపర కమ %ా PQ9ాక; nఱÃ
12టC BదురF. Zీãను క;మ#S ాKారమ, నºపK9ాహమ వలs 9ా#ాతKమ
క`రF ార"మ 4 V#ామమ కల;గ"యక;మ  కంట-ాపను
Vశ\!ంప"యక;మ . 19 వ లA #³P nదట- జjమ న nఱÃ 12టC Bమ
ళØ
6 క;మ4#SంచునటB
6 పKభ వ స"`¥"  హృదయ మ ను క;మ4#Sంచుమ

 పZి1ిల6ల ాKణమ రక;  ేతpలను ఆయన తటBC ఎతp
N మ పKJ
¥nగను అక>%t" 9ారF మ#Sûల;
6 చుTx`రF 20 వ ఎవ"PQడల ఈ
పKారమ ేZిJ9Ù PQ9ా, దృÌిC ంA చూడమ . తమ గర»ఫలమ ను xమ
ఎJN " ఆ(fంAన పZి 1ిల6లను ZీN ల; భfంచుట తగ Tx? యజక;డను
పKవకN య పKభ వ±క ప#S xzలయమ నందు హతpలగ ట తగ 9ా? 21
¸°వనుడను వృదుzడను ధులలk TEలను ప(f య Tx`రF Tx కనకల;ను Tx
¸°వనుల;ను ఖడ¶ మ ేత కc> య Tx`రF  ఉగ\తనమ న వ 9ా#S"
హతమ ేZిJV దయ తలచక 9ా#Sనంద#S" వ¥ంAJV. 22 ఉతqవనమ న
జనుల; వచుdనటB
6 %ా నల;శలనుం(f వ Tx]I భãxuతమ లను
ర1ిuంAJV. PQ9ా ఉగ\తనమ న ఎవడను త1ిuంచునలక PQను
Wష¤!య "ల;వకPQను TEను ేతpలలk ఆ(fంA ¯ాIన9ా#S" శతpKవల;
హ#SంA9EZియ Tx`రF.
Vలప9ాకమ ల; 3
1 TEను ఆయన ఆగ\హదండమ ేత బµధ ననుభVంAన నరFడను. 2 ఆయన
కట-క *కట-లk"I x#S ¬Zి x"లk నను` న(f1ించుచుTx`డ. 3 మట- మట-I
నల6 ఆయన నను` ెబËల; టBCచుTx`డ 4 ఆయన Tx మంసమ ను
Tx చర4మ ను öణÝంప జ³య చుTx`డ. Tx PQమ కలను VరFగ%tటBCచుTx`డ
5 Txక; అడi మ %ా కంె 9EZియ Tx`డ Vషమ ను మAపJK" Tx చుటBC
n>1ింA య Tx`డ 6 పర ాలమ న చ"Pన9ారF "వZించునటB
6
ఆయన *కట-గల సÍ లమ లలk నను` "వZింపజ³Zి య Tx`డ 7 ఆయన Tx

చుటBC కంె 9EZియ Tx`డ TEను బయల; 9:ళ6క;ండనటB
6 బరF9:ౖన సం?ళ6 Ø
Txక; 9EZియ Tx`డ 8 TEను బJమ> nర>(fనను Tx ాKరÍన Vనబడక;ండ
తన ెV మZి" య Tx`డ. 9 ఆయన Tx మర¶ మ లక; అడi మ %ా
ెక;డ#ాళØ
6 కట-C య Tx`డ TEను జjలక;ండ Tx Kవలను కట-C 9EZి
య Tx`డ 10 Tx ాKణమ నక; ఆయన ంAయ న` ఎల;గ బంట- వలs
ఉTx`డ xటMౖన bటBలలkనుండ Zింహమ వలs ఉTx`డ 11 Txక;
Kవలక;ండేZి Tx యవయవమ లను VడºZి య Tx`డ Txక; క;
6 ఎక;12ట-C బµణమ నక; గ #S%ా ఆయన నను`
లక;ండ ేZియ Tx`డ 12 Vల;
"ల;వబ¿ట-Cయ Tx`డ 13 తన అంబ లలk" బµణమ ల"`య ఆయన Tx
ఆంతKమ లగ ండ దూZిజ³Z2ను. 14 Tx9ా#Sకంద#SI TEను అప}¯ాసuదమ %ా
ఉTx`ను నల6 9ారF ాడనట-C ాటలక; TEను ఆసuదుడ T:ౖJ". 15
ేదువసు
N వల; ఆయన Txక; J"1ింెను మAపJK xKవకమ ేత నను`
మతp
N "%ా ేZ2ను 16 #ాళ6 ేత Tx పండ6 ఊడ%tటMC ను బ %S¶లk నను` #S6ంెను.
17 T:మ4I" Txక;ను ఆయన బహÑ దూరమ ేZి య Tx`డ ¤ల; ఎట-C ో
TEను మరAయ Tx`ను. 18 Txక; బలమ ఉ(f%?ను అనుంట-"
PQ9ాయందు TxIక ఆశల; లవనుంట-". 19 Tx శ\మను Tx దురవసÍ ను
TEను xK%Sన మA పJK" ేదును జj®పకమ ేZినుమ . 20 ఎడెగక Tx
ఆత4 9ాట-" జj®పకమ ేZి" Txలk క;\ం%Sయ న` అ Iంకను
జj®పకమ న` గx. 21 TEను º" జj®పకమ ేZిన%ా Txక; ఆశ
పటBCచున`. 22 PQ9ా కృపగల9ాడ ఆయన 9ాతqలత PQడెగక
"ల;చున గనుక మనమ "ర4లమ ాక;న`9ారమ . 23 అనునమ

నూతనమ %ా ఆయనక; 9ాతqలత పటBC చున` వ ఎంైన
నమ4ద%Sన9ాడవ. 24 PQ9ా Tx ´µగమ" TEననునుచుTx`ను
ఆయనయందు TEను న!్మక య ంచునుచుTx`ను. 25 తను`
ఆశ\Pంచు9ా#SPQడల PQ9ా దయ ళØడ తను` 9:దక;9ా#SPQడల
ఆయన దయచూప9ాడ. 26 నరFల; ఆశక>%S PQ9ా అనుగ\¨©ంచు రmణ
రక; ఓ1ిక క"12టC Bట మంA. 27 ¸°వనాలమ న ా(f ¹య ట నరF"I
¤ల;. 28 అత"]ద x"" ¹1ిన9ాడ PQ9ాP. గనుక అతడ
ఒంట#S%ా కcరFdం(f మనమ %ా ఉండ వలsను. 29 "#§mణx¥xరమ
కల;గ TE¹ య" అతడ బ(fెలk మJ 12టC Bనవలsను. 30 అతడ తను`
టBC9ా"తటBC తన ెంపను JKపu వలsను. అతడ "ంద "ంపబడవలsను 31
పKభ వ సర ాలమ VడTxడడ. 32 ఆయన బµధ12ట-Cనను తన
కృాసమృz "బట-C జj> పడను. 33 హృదయపర కమ %ా ఆయన నరFలక;
Vxరమ T:ౖనను బµధT:ౖనను కల;గజ³యడ. 34 ేశమ నందు
ెరపటC బ(fన9ా#Sనంద#S" ాళ6 I\ంద ¾Kక;టయ 35 మన`తp" స"`¥"
నరFలక; Txయమ ¾ల %Sంచుటయ 36 ఒక" 9ాజ?మ(f 9ా""
ాడేయ టయ పKభ వ చుdారమ ల; ావ. 37 పKభ వ Z2లవల"
మట PAd T:ర9Eరdగల9ా (ెవడ? 38 మన`తp(ైన ేవ" T°టనుం(f
×డను ¤ల;ను బయల; 9:ళ6 Øనుగx? 39 సyవలల మల;
¶ దురF? నరFల;
తమ ాపhmనుబట-C ఏల మల;
¶ దురF? 40 మన మర¶ మ లను ప#SWó¥ంA
ె>Zి" మనమ PQ9ాతటBC JరFగ దమ . 41 ఆాశమందున`
ేవ"తటBC మన హృదయమ ను మన ేతpలను ఎJN ందమ . 42 ¤మ

JరFగ బµటB ేZిన9ారమ ోKహÑలమ వ మమ 4ను m!ంపలదు. 43
Åపమ ధ#Sంచు"న9ాడ9:ౖ వ మమ 4ను తరFమ చుTx`వ దయ తలచక
మమ 4ను చంపచుTx`వ. 44 మ ాKరÍన ±దw ేరక;ండ వ
¤ఘమ ేత "ను` కప"య Tx`వ. 45 జనమ ల మధ మమ 4ను
మషp
C %ాను ెతN%ాను 12ట-C య Tx`వ. 46 మ శతpKవలందరF మమ 4ను
చూA PQగxÈ ేZ2దరF. 47 భయమ ను గ ంటయ ాడను Txశనమ ను
మక; తటZిÍ ంAనV. 48 Tx జనులక; క>%Sన Txశనమ ను TEను చూడ%ా Tx
క`రF ఏరFలsౖ ారFచున`. 49 PQ9ా దృÌిC య ంA ఆాశమ నుం(f
చూచు వరక; 50 Tx క`రF ఎడెగక ారFచుండను. 51 Tx పటC ణప
క;మ#?Nలనంద#S" చూచుచు TEను దుఃఖా\ంతpడT:ౖJ". 52 ఒకడ పf"
తరFమ నటB
6 శతpKవల; "#S`!తN మ %ా నను` 9:ను9:ంట తరFమ దురF. 53
9ారF ెర¯ాలలk Tx ాKణమ ¬Zి9EZి#S Tx12ౖన #ాP య ంA#S 54 ళØ
6 Tx
తల]దు%ా ా#?ను TxశనJన" TEననుంట-". 55 PQ9ా, అ%ాధన
బంºగృహమ లkనుం(f TEను  Txమమ నుబట-C nర>డ%ా 56 వ Tx
శబw మ ఆలIంAJV స}యమ రక; TEను nఱÃ 12టC%ా ెV"
మZినక;మ . 57 TEను క; nర>(fన నమ న వ Tx±దw క;
వAdJV భయపడక;! అ" వ ె1ిuJV. 58 పKభ 9ా, వ Tx
ాKణVషయన 9ాజ?మ లను 9ాంAJV Tx yవమ ను V¹AంAJV. 59
PQ9ా, Txక; క>%Sన అTxయమ వ చూA య Tx`వ Tx 9ాజ?మ
¬రFdమ . 60 పగ¬రFdనవలsన" 9ారF Tx]ద ేయ ఆలkచన ల"`య
9:రFగ దువ. 61 PQ9ా, 9ా#S దూషణయ 9ారF Tx]ద ేయ

ఆలkచనల"`ట-" 62 Tx]I లAన9ారF పల;క; మటల;ను నల6 9ారF
Tx]ద ేయ ఆలkచనయ వ V"య Tx`వ. 63 9ారF కcరFdండటను
9ారF లచుటను వ క" 12టC Bమ TEను 9ా#S ాటలక; ఆసuదJ". 64
PQ9ా, 9ా#S ేJI\యనుబట-C వ 9ా#SI పK¬ ారమ ేయ దువ. 65
9ా#SI హృదయాSనమ "తp
N వ 9ా#S" శ1ించుదువ. 66 వ Åా9Eడ9:ౖ
9ా#S" త#S! PQ9ా±క ఆాశమ I\ంద నుండక;ండ 9ా#S"
నhంపజ³య దువ.
Vలప9ాకమ ల; 4
1 బం%ారమ ఎటB
6 మంద%S>న? ¤>! బం%ారమ ఎటB
6 మరdబ(fన? పKJ
¥ nగను పKJÌిC తన #ాళØ
6 ార9Eయ బ(fయ న`V. 2 ¤>!
బం%ారమ  లdద%Sన Zీãను 1ిKయ క;మరFల; ఎటB
6 క;మ4#S ేZిన
మంట-క;ండల;%ా ఎంచబడ చుTx`రF? 3 నకలsౖనను చ"`Ad తమ 1ిల6లక;
ా>చుdను Tx జనుల క;మ#S PQ(x#Sలk" ఉషC ప{లవలs కc
\ రF#ాలPQను.
4 ద1ిuేత చంట-1ిల6 Txల;క 9ా" అం%Sట-I అంటB నును పZి1ిల6ల;
అన`మడగ దురF ఎవడను 9ా#SI 12టCడ. 5 సుక;మర ´¢జనమ
ేయ 9ారF క; లక ధులలk ప(fయ Tx`రF రకN వరÞ వసN మ ల; ¾(f%S
12ంచబ(fన9ారF 12ంట క;పuలను ð%S>ంచుT:దరF. 6 Tx జనుల క;మ#S
ేZిన ోషమ ¯ొమ ాపమ కంటM అ¥కమ ఎవరFను x "]ద ెP
9Eయక;ండTE "!షమ లk ఆ పటC ణమ ాడేయబ(ెను. 7 x" ఘనుల;
¨©మమ కన` దz న9ారF 9ారF ాలకంటM ెల6"9ారF 9ా#S శ#§రమ ల;

పగడమ లకంటM ఎఱÃ "V 9ా#S ేహాంJ లమ వంట-. 8 అట-C 9ా#S ఆారమ
బÐగ¶ కంటM నల;ాPQను 9ా#S" ధులలk చూచు9ారF 9ా#S" గ రFతp పటC
జjలరF. 9ా#S చర4మ 9ా#S PQమ కలక; అంటB"య న` అ PQం(f
కఱÃ వంట-xPQను. 9 Ôమహతpల; భఫలమ ల; లక డవబ(f öణÝంA
PQదరF ఖడ¶ హతpల; Ôమహతpలకన` ´µగవంతpల;. 10 9ాతqలమ గల
ZీN ల ేతpల; xమ క"న 1ిల6లను వండT:ను Tx జనుల క;మ#SI వAdన
Txశనమ లk 9ా#S ëడi ల; 9ా#SI ఆ}ర#S. 11 PQ9ా తన ఉగ\తను
T:ర9E#Sd తన Åా%S`" క;మ4#Sంెను Zీãనులk ఆయన అ%S` #ాజబ¿టMCను
అ x" పTxదులను ా>d9EZ2ను. 12 బµ¥ంచు9ాడ%ా" V#¥%ా"
PQరషలమ గవనులలk"I వచుdన" భ#ాàల?rనను
లkక"9ాసులంద#Sలk మ#S ఎవ#S ?rనను Aయ ండలదు. 13 x"లk
Jమంతpల రకN మ ను ఓ(fdన x" పKవకN ల ాపమ లనుబట-C య x"
యజక;ల ోషమ నుబట-C య 14 జనుల; ధులలk అంధులవలs
JరFగ ల(ెదరF 9ారF రకN మ అంట-న అపVతpKల; ఎవరFను 9ా#S వసN మ లను
మ టC కcడదు. 15 మ 4 అపVతpK(x, మ 4 మ 4 మ టC వదw " జనుల;
9ా#S న"#S. 9ారF ా#SP JరFగ లడచుండ%ా అనజనులsౖన 9ారF ఇకను
9ా#Sకడ ాపరమ ండకcడద" ెప "#S 16 PQ9ా స"`¥" 9ా#S"
ెదర%tటMC ను ఆయన ఇక]దట 9ా#S" లm12టCడ యజక;లPQడల జనుల;
%ðరవమ చూపకP#S 12దwల]ద దయ చూపకP#S. 17
వరÍస}యమ రక; ¤మ క"12టC Bచుండ%ా మ కను`ల; öణÝంచుచున`V
¤మ క"12టC Bచు రfంపల" జనమ రక; ఎదురF చూచుచుంట-!. 18

#ాజధులలk ¤మ నడవక;ండనటBC V#ధుల; మ జjడలనుబట-C
9:ంటµడదురF మ అంతదశ స]పమPQను మ నమ ల; ¬#SPనV
మ అంతదశ వేd య న`. 19 మమ 4ను తరFమ 9ారF ఆాశమ న ఎగ రF
పf#ాàల కన` వ(fగల9ారF పర తమ ల]ద 9ారF మమ 4ను తరFమ దురF
అరణమందు మరక; ంAయ ందురF. 20 మక; TxZిారంధKమ ల
ఊ1ి#Sవంట-9ాడ PQ9ాేత అÌLకమ TUంన9ాడ 9ారF తKV న
గ ంటలలk పటC బ(ెను. 21 అత" డI\ందను అనజనుల మధను బK?దమ"
¤మనున`9ాడ పటC బ(ెను. ఊà ేశమ లk "వZించు ఎోమ క;మ#§,
సంÌించుమ ఉతq¨©ంచుమ ఈ %ST:`లk" xKగ ట  ాలవను వ
x"లk" xK%S మJN >6 "ను` గంబ#S"%ా ేZిందువ 22 Zీãను క;మ#§,
 ోషhm సమపN మPQను ఇక]దట ఆయన మ#?న`డను "ను` ెరలk"I
"డ ఎోమ క;మ#§,  ోషమ నక; ఆయన hm V¥ం చును 
ాపమ లను ఆయన 9:ల6(fపరచును.
Vలప9ాకమ ల; 5
1 PQ9ా, మక; క>%Sన శ\మ జj®పకమ ేZి నుమ దృÌిC ంA మ]I
వAdన "ంద PQట-Cో చూడమ . 2 మ ¯ా సÍ ~మ పరేల వశమPQను.
మ Pండ6 అనుల ¯ా ¥ºనమPQను. 3 ¤మ క;ల"9ారమ
6 xK%SJVు
తం(fKల"9ారమ మ తల;
6 ల; Vధవ#ాండKP#S. 4 దKవ!Ad ళØ
క\యమ నక; కటMC ల; ెచుdంట-!. 5 మమ 4ను తpరFమ 9ారF మ
డల]I ఎI య Tx`రF ¤మ అలసట ెంయ Tx`మ , VWా\ంJ

యనున మక; లదు. 6 టC కcట-?r ఐగ 1ీN య లక;ను అష
ª #§య లక;ను
లkబ(fయ Tx`మ . 7 మ తండKల; ాపమ ేZి గJంAP#S ¤మ 9ా#S
ోషhmను అనుభVంచుచుTx`మ . 8 xసుల; మక; పKభ వలsౖ#S 9ా#S
వశమ నుం(f మమ 4ను V(f1ింపగల9ా (ెవడను లడ. 9 ఎ(x#Sజనుల
ఖడ¶ భయమ వలన ాKణమ నక; ె%SంA మ ¥xనమ ెచుdనుచుTx`మ .
10 మ} Ôమమ వలన మ చర4మ Pవలs నల; 12?ను. 11 శతpKవల;
Zీãనులk ZీN లను ె#S1ి#S యx పటC ణమ లలk కనకలను ె#S1ి#S. 12
ేతpల; కట-C అ¥పతpలను ఉ#S¬Zి#S 9ా#³మతKమ ను 12దwలను ఘనపరచలదు.
13 ¸°వనుల; JరFగట-#ాP ¹Zి#S బµల;రF కటMC ల¹ప ¹యజjలక
తడబ(f#S. 14 12దwల; గ మ4మ ల±దw కcడట మ"#S ¸°వనుల; సం%§తమ
మ"#S. 15 సంషమ మ హృదయమ ను V(fAPQను Txటమ
దుఃఖమ %ా మరdబ(fయ న`. 16 మ తల]దనుం(f I#§టమ ప(fPQను
¤మ ాపమ ేZియ Tx`మ , మక; శ\మ. 17 º"వలన మక; ¥ైరమ
ె(fయ న`. Zీãను పర తమ ా(ైన 18 నకల; x"]ద
JరFగ లడచున`V మ కను`ల; º" చూA మంద%Sలsను. 19 PQ9ా,
వ "తమ ఆZీనుడ9:ౖ య ందువ  Zిం}సనమ తరతరమ ల;ండను.
20 వ మమ 4 T:ల6పడను మరAవట ఏల? మమ 4 "ంతాలమ
V(fA12టC Bట ఏల? 21 PQ9ా, వ మమ 4ను తటBC JK1ిuనPQడల
¤మ J#S%?దమ . మ పర ZిÍ J మరల మక; కల;గజ³య మ . 22 వ
మమ 4ను బÐJN %ా Vస#SèంA య Tx`వ  మగ\త మ]ద వAdన.

PQ¨¼జ³ల; 1
1 మ పuయవ సంవతqరమ Txల;గవ T:ల అPదవ నమ న TEను ?బµరF
నºపKేశమ న ెరలk" 9ా#S మధ ాపరమ ంట-"; ఆ ాలమ న ఆాశమ
ెరవ బడ%ా ేవ"గ#Sdన దరîనమ ల; Txక; క>%?ను. 2 PQయ×ను
ెరపటC బ(fన అPదవ సంవతqరమ ఆ T:లలk అPదవ నమ న కÚw య ల
ేశమందున` ?బµరF నºపKేశమ న PQ9ా 9ాక; బy క;మరFడను
3 యజక;డనగ PQ¨¼జ³ల;నక; పKతmమ ా%ా అకడTE PQ9ా
హసN మ అత"]I వెdను. 4 TEను చూడ%ా ఉతN ర క;నుం(f తpాను
వచుd చుం(ెను; మ#Sయ %tపu ¤ఘమ ను %ళమ వలs గ ండK మ %ా ఉన`
అ%S`య కనబ(ెను, ాంJx"చుటBC ఆవ#SంAయ ం(ెను; ఆ అ%S`లkనుం(f
కరగబ(fనై పKజ >ంచుచున` యపరంవంట- ొకట- కనబ(ెను. 5 x"లkనుం(f
Txల;గ yవల రపమ ల;గల ±కట- కనబ(ెను, 9ాట- రపమ మనవ
స రపమ వంట-. 6 ఒక x"I Txల;గ మ ఖమ ల;ను Txల;గ #?క
ల;ను గలవ. 7 9ాట- ాళØ
6 చక%ా "ల;వబ(fనV, 9ాట- అరాళØ
6 12యాళ6 వలs
ఉం(ెను, అV తళతళలడ ఇతN (fవలs ఉం(ెను. 8 9ాట- Txల;గ పKకల#?కల
I\ంద మనవ హసN మ లవంట- హసN మ ల;ం(ెను, Txల; %Sంట-I" మ ఖమ ల;ను
#?కల;ను ఉం(ెను. 9 9ాట- #?కల; ఒకx"TUకట- క>ZిT:ను, ఏ 9:ౖపన?rనను
JరFగక అవ"`య చక%ా T:దుట-I వచుం(ెను. 10 ఆ Txల;%Sంట- PQదుటమ ఖరపమ ల; మనవ మ ఖమ వంట-V, క;(fారîప రపమ ల; Zింహ
మ ఖమ వంట-V. PQడమారîప మ ఖమ ల; ఎదుwమ ఖమ వంట-V.

Txల;%Sంట-I పf#ాà మ ఖమ వంట- మ ఖ మ ల; కలవ. 11 9ాటమ ఖమ ల;ను #?కల;ను 9EరF 9EరF%ా ఉం(ెను, ఒక yV #?కలలk ఒక #?క
#?ండవ జతలk ఒకx" క>Zి య ం(ెను; ఒక జత #?కల; 9ాటేహమ లను క12uను. 12 అవ"`య చక%ా ఎదుట-I వచుం(ెను, అV
9:నుకక; JరFగక ఆత4 P 9:ౖపనక; వచుండT° ఆ 9:ౖపన³ వ
చుం(ెను. 13 ఆ yవల రపమ ల; మండచున` "పల ను Vట«లను
సమనమ ల;; ఆ అ%S` yవల మధను ఇటB అటB 9ా1ింెను, ఆ అ%S`
అJాంJ%ా ఉం(ెను, అ%S`లkనుం(f రFప బయల;ేరFచుం(ెను. 14 రFప
¬%?ల; కనబడ #§J%ా yవల; ఇటB అటB JరFగ చుం(ెను. 15 ఈ yవలను
TEను చూచుచుండ%ా TEల ]ద ఆ Txల;%Sంట- PQదుట మ ఖమ ల పKకను
చక\మ వంట-ొకట- కనబ(ెను. 16 ఆ చక\మ ల±క రపమ ను ప"య
రకN వరÞప #ాJవలs నుం(ెను, ఆ Txల;గ ను ఒక Vధమ %ాTE య ం(ెను. 9ాటరప మ ను ప"య చూడ%ా చక\మ లk చక\మ న`టBC%ా ఉం(ెను. 17 అV
జరFగ నపడ Txల;గ పKకలక; జరFగ చుం(ెను, 9:నుకక; JరFగకP
జరFగ చుం(ెను. 18 9ాట- ?r9ారమ ల; !I> PQతN pగల9:ౖ భయంకరమ %ా
ఉం(ెను, ఆ Txల;గ ?r9ారమ ల; చుటBC కండ6  "ం(f య ం(ెను. 19 ఆ
yవల; కదల%ా ఆ చక\మ ల;ను 9ాట- పKకను జ#S%?ను, అV TEలనుం(f
లAనపడ చక\ మ ల;కcడ లెను. 20 ఆత4 PQక(fI వT° అక (f³,
అ వలZిన 9:ౖపన³ అVయ వచుం(ెను; yVక;న` ఆత4,
చక\మ లక;ను ఉం(ెను గనుక అV లవ%ాTE చక\మ ల;ను లచుచుం(ెను. 21
yVక;న` ఆత4 చక\మ లక;ను ఉం(ెను గనుక yవల; జరFగ%ా చక\మ ల;ను

జరFగ చుం(ెను, అV "ల;వ%ా ఇVయ ">ెను, అV TEలనుం(f లవ%ా
ఇVయ 9ాట-కcడ లెను. 22 మ#Sయ yవల తలల12ౖన ఆాశమండలమ
వంట- VWాలతయ న`టBCం(ెను. అ తళతళలడ సట-క మ  సమన
9ాట- తలలక; 12ౖ%ా 9ా1ింA య ం(ెను. 23 ఆ మండలమ వంట- x" I\ం
yవల #?కలలk #?ం(ేZి ±కx"పKక ఒకట- 12ౖI xప బ(fయ ం(ెను; #?ం(ేZి
9ాట- ేహమ ల; కపచుం(ెను, ఈ తటBCననున` yవలక;ను ఆ తటBCననున`
yవలక;ను, అన%ా పKJyVI" ఆలగ న #?కల;ం(ెను. 24 అV జరFగ%ా TEను
9ాట- #?కల చపడ Vంట-"; అ V¯ాNర న ఉదకమ ల షవలsను
సర శక;Nడగ ేవ" స రమ వలsను దండ9ారF ేయ ధ "వలsను ఉం(ెను,
అV "ల;చునప(ెల6 తమ #?కలను 9ాల;dనుచుం(ెను. 25 అV ">A
#?కలను 9ాల;dనపడ 9ాట- తలలక; 12ౖ%ా నున` ఆాశ మండలమ వంటx"లkనుం(f శబw మ పటMC ను. 26 9ాట- తలల 12ౖనున` ఆ మండలమ 12ౖన ల
ాంతమయన Zిం}సనమ వంట- ొకట- కనబ(ెను; మ#Sయ ఆ
Zిం}సనమ వంట- x"]ద నరస ర1ి యగ ఒకడ ఆZీను(ైయ ం(ెను. 27
చుటBC x" లkపట కరFగ చున` PతN (fయ అ%S`య నున`టBC Txక; కన
బ(ెను. నడమ nదల;" ]I" నడమ nదల; " గ వక;ను
ఆయన అ%S`స రపమ %ా Txక; కన బ(ెను, చుటBCను ేజoమయమ %ా
కనబ(ెను. 28 వరª ాలమ న కనబడ ఇందK ధనుసుq±క ేజసుqవలs x"
చుటBCనున` ేజసుq కనబ(ెను. ఇ PQ9ా పK´µవ స రప దరîనమ .
TEను చూA ¯ా%Sలపడ%ా Tx మటలడ ఒక" స రమ Txక; Vనబ(ెను.

PQ¨¼జ³ల; 2
1 నరపతpK(x, వ చక%ా "ల;వబడమ , TEను  మటలడవలsను అ" 2
ఆయన Tx మటల(f నపడ ఆత4 Txలk"IవAd నను` "ల;వబ¿టMCను;
అపడ Tx మటల(fన9ా" స రమ Vంట-". 3 ఆయన Tx
ఇట6 T:నునరపతpK(x, Tx ]ద JరFగ బµటB ేZిన జనుల±దw క;
ఇWా\PÚయ ల ±దw క; "ను` పంపచుTx`ను; 9ారFను 9ా#S 1ితరFల;ను
TEట-వరక;ను Tx]ద JరFగ బµటB ేZిన9ారF. 4 9ారF Zిగ¶ మ>న 9ారFను
కSనహృదయ ల;T:ౖ య Tx`రF, 9ా#S ±దw క; TEను "ను` పంపచుTx`ను,
9ారF JరFగ బµటB ేయ 5 9ారF గనుక 9ారF V"నను VనకPనను తమ
మధ పKవకN య Tx`డ" 9ారF ె>ZినునటB
6 పKభ వగ PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ" వ 9ా#SI పKకట-ంపవలsను. 6 నరపతpK(x, వ
బKహ4దం(f ెట6లkను మ ండ6 తpపuలలkను JరFగ చుTx`వ, ేళ6 మధ
"వZించుచుTx`వ; 7 అPనను ఆ జనులక; భయ పడక;మ , 9ా#S
మటలక;ను భయపడక;మ . 9ారF JరFగ బµటB ేయ 9ారF 9ా#SI
భయపడక;మ . 8 9ారF JరFగ బµటB ేయ 9ారF గనుక 9ారF V"నను
VనకPనను TEను Z2లVAdన మటను వ 9ా#SI ె>యజ³య మ . 9
నరపతpK(x, 9ారF JరFగ బµటB ేZినటB
6 వ ేయక TEను  ెప
మటను V" T°రFెరA TE"చుdx" భ ంచుమ అT:ను. 10 TEను
చూచుచుండ%ా గ\ంథమ ను పటBC"న ±క ెP Tx ±దw క; xపబ(ెను.
ఆయన x" Txమ ందర Vపu%ా అ లkపటను 9:ల;పటను 9ాKయబ(fనై

య ం(ెను; మ} Vలపమ ను మT°దుఃఖమ ను #దనమ ను అ" అందులk
9ాKయబ(fయ ం(ెను.
PQ¨¼జ³ల; 3
1 మ#Sయ ఆయన Tx ఈలగ Z2లVెdనునరపతpK(x, క; కనబ(fనx""
భfంచుమ , ఈ గ\ంథమ ను భfంA ఇWా\PÚయ ల±దw క; P 9ా#SI
పKకటన ేయ మ . 2 TEను T°రF ెరFవ%ా ఆయన ఆ గ\ంథమ Txక; J"1ింA 3
నరపతpK(x, TE"చుdచున` PÀ గ\ంథమ ను ఆ}రమ %ా ¬Zి" x" 
కడప "ంపనుమ" Tx Z2లVయ%ా TEను x" భfంAJ"; అ Tx
T°ట-I ేT:వలs మధుర మ %ా నుం(ెను. 4 మ#Sయ ఆయన Tx ఈలగ
Z2లVెdనునరపతpK(x, వ బయల;ే#S ఇWా\PÚయ ల ±దw క; P Tx
మటల; 9ా#SI ె>యజ?పమ . 5 వ గ\¨©ంపల" ఏసమటల; పల;క;
జనుల±దw క; ాదు ఇWా\PÚయ ల±దw ³ "ను` పంపచుTx`ను. 6 వ
గ\¨©ంపల" ఏసమటల; పల;క; అనజనుల±దw క; "ను` పంపటలదు,
అట-C 9ా#S ±దw క; TEను "ను` పం1ిన PQడల 9ారF  మటల; VందురF. 7
అPే ఇWా\ PÚయ లందరF Zిగ¶ మ>న 9ారFను కSనహృదయ ల;T:ౖ, TEను
ె1ిuన మటల TxలIంపTUల6క య Tx`రF గనుక  మటల; VనTUల6రF. 8
ఇ% 9ా#S మ ఖమ వలsTE  మ ఖమ ను కSనన%ా TEను ేZ2దను, 9ా#S
నుదురF వలsTE  నుదురFను కSనన%ా ేZ2దను. 9  నుదురF ెక;మ I
#ాJకంటM కSనమ %ా ఉండ వజKమ వలs ేZ2దను; 9ా#SI భయపడక;మ ,
9ారందరF JరFగ బµటB ేయ 9ా#?rనను 9ా#S" చూA జ(fయక;మ . 10

మ#Sయ నరపతpK(x, ెV±%S¶ TEను  ెపమటల"`ట-" ెవలర V"
 మనసుqలk ఉంచు" 11 బయల;ే#S ెరలkనున`  జనుల ±దw క; P
PÀ మటల; పKకట-ంపమ , 9ారF V"నను VనకPనను పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డ" ెపమ" ఆయన Tx Z2లVెdను.
12 అంతలk ఆత4 నT:`JN "%ాPQ9ా పK´µ వమ నక; ¯NతKమ
కల;గ ను%ాక అను శబw nకట- ఆయన య న` సÍ లమ నుం(f ఆ#ా»టమ 
Tx 9:నుక పల; క;ట TEను Vంట-". 13 మ#Sయ ఆ జంతpవల #?కల; ఒక
x"కట- తగ ల;టవలన కల;గ చపడను 9ాట- పKకనున` చక\మ ల
ధ "య %tపu సంద(f జరFగ చున`టB
6 %ా Txక; Vనబ(ెను 14 ఆత4 నT:`JN
డ "%ా Tx మనసుqనక; క>%Sన #ðxK%S`ేత బహÑ%ా 9ాక;లపడచు
టBC"Pనపడ, PQ9ా హసN మ Tx ]ద బలమ %ా వెdను. 15
TEను ?బµరF న దగ¶ ర ేలáబ అను సÍ లమందు ాపర మ ండ
ెరపటC బ(fన9ా#S ±దw క; వAd, 9ారF కcరFdన` సÍ లమందు కcరFdం(f
P!య ెపuకయ కదలకయ నున`9ాడT:ౖ Pడ నమ ల; 9ా#S మధ
నుంట-". 16 ఆ Pడ నమ ల; జ#S%Sన తరF9ాత PQ9ా 9ాక; Txక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను 17 నరపతpK(x, ఇWా\PÚయ లక; ావ>%ా
TEను "ను` "య!ంAయ Tx`ను, ాబట-C వ Tx T°ట-మట ఆలIంA TEను
ె1ిuనx""బట-C 9ా#S" ¨¼చd#Sక ేయ మ . 18 అవశమ %ా వ మరణ
మవదువ" TEను దు#ా4రF¶" గ#Sd ఆజ® ఇయ%ా వ అత"" ¨¼చd#Sక
ేయకయ , అతడ yVంచునటB
6 తన దు#ా4ర¶ తను V(fA 12టCవలsన" 9ా""
¨¼చd#Sక ేయకయ నుం(fనPQడల ఆ దు#ా4రF¶డ xను ేZిన

ోషమ నుబట-C మరణమవను %ా" అత" రకN మ నక; "ను` ఉతN ర9ా%ా
ఎంచుదును. 19 అPే వ దు#ా4రF¶" ¨¼చd#Sక ేయ%ా అతడ తన
దు#ా4ర¶ తనుం(f దుI\యలనుం(fయ మరల"PQడల అతడ తన
ోషమ నుబట-C మరణమవను %ా" వ (ఆత4ను) త1ిuంచుందువ. 20
మ#Sయ Jగల9ాడ తన J" V(fA దు#§`J" అనుస#SంAనందున TEను
అత" మ ందర అభంతరమ 12టC%ా అతడ మరణమగ ను వ అత""
¨¼చd#Sక ేయ" PQడల పర మ xను ేZిన J జj®పకమ నక; #ాక;ండ
అతడ తన ోషమ నుబట-C మరణ మవను, అPే అత" ాKణVషయమ లk
"ను` ఉతN ర 9ా%ా ఎంచుదును. 21 అPేాపమ ేయవలద" Jగల
9ా"" వ ¨¼చd#Sకేయ%ా అతడ ¨¼చd #Sంపబ(f ాపమ ేయక
మ"నPQడల అతడ అవశ మ %ా బKదుక;ను,  మటBCక; వను (ఆత4ను)
త1ిuంచు ందువ. 22 అకడ PQ9ా హసN మ Tx]I వAd, వ లA
xనప భ!I 9:ళ6 Øమ , అకడ TEను  మటలడదున" ఆయన
Txక; Z2లVెdను. 23 TEను లA xనప భ!I 9:ళ6%ా, ?బµరFన దగ¶ ర
PQ9ా పK´µవమ Txక; పKతmనటBC ఆయన పK´µవమ "ల;వబ(f Txక;
పKతm మPQను. 24 TEను TEలను ¯ా%Sల పడ%ా ఆత4 Txలk పK9EhంA నను`
చక%ా "ల;వ బ¿ట-Cన తరF9ాత PQ9ా Tx మటల(f ఈలగ
Z2లVెdనునరపతpK(x, 9ారF  ]ద ాశమ ల;9EZి 9ాట- "ను`
బం¥ంపబ¢వదురF గనుక 9ా#S ±దw క; 9:ళ6క Pంట-IP x%Sయ ండమ .
25 9ారF బహÑ%ా JరFగ బµటB ేయ 9ారF గనుక వ మ"9:ౖ 9ా#S" గw ంపక
య ండనటB
6 26 TEను  Txల;క  అం%Sట-I అంటBన జ³Z2దను. 27 అPే

TEను  మటల(f  T°రF ెరెదను, 9ారF JరFగ బµటB ేయ 9ారF గనుక
వ 9ా#S±దw క; PVను9ాడ Vనును%ాక VనTUల6"9ాడ
VనTUల6కయ ండను %ాక అ" పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ"
9ా#S ెపuవలsను.
PQ¨¼జ³ల; 4
1 నరపతpK(x, 12ంక; ఒకట- ¬Zి"వAd  మ ందర ఉంచు"
PQరషలమ పటC ణప రపమ ను x" ]ద 9ాKయ మ . 2 మ#Sయ అ
మ టC (f 9Eయబ(f నటB
6 ను x"PQదుట బ రFàలను కట-C నటB
6 ను బË 9EZి
నటB
6 ను x" చుటBCనున` ాKారమ లను కcల%tటBC యంతKమ ల;న`టB
6 ను
వ 9ాKయ మ . 3 మ#Sయ ఇనుప#³కట- ెAd, క;ను పటC ణమ నక;ను
మధ ఇనుప %డ%ా x"" "ల;వబ¿ట-C,  మ ఖ దృÌిC " పటC ణమ ]ద
ఉంచునుమ ; పటC ణమ మ టC (f 9Eయబ(fనటB
6 %ా ఉండను, వ x""
మ టC (f9Eయ 9ాడవ%ా ఉందువ; అ ఇWా\PÚయ లక; సూచన%ా ఉండను.
4 మ#Sయ  PQడమపKకను పండ"య ం(f ఇWా\Pల;9ా#S ోషమ ను
x"]ద ¹పవలsను; ఎ"` నమ ల; వ ఆ తటBC పండందు9Ù అ"`
న మ ల; వ 9ా#S ోషమ ను భ#Sంతpవ. 5 ఇWా\Pల; 9ా#S ోషమ ను
వ భ#SంచునటB
6 %ా 9ారF ోషమ ేZిన సంవతqరమ ల లsకపన క;
మడవందల ¾ంబ నమ ల; "రÞPంAయ Tx`ను. 6 ఆ నమ ల;
గడAన తరF9ాత క;(fపKకను పండ"య ం(f నల; వ నమ ల;
యx9ా#S ోషమ ను భ#Sంపవలsను, సంవతqర nకట-ంట-I ఒక నమ

పన TEను "రÞ PంA య Tx`ను. 7 ఈలగ వండ%ా PQరష లమ
మ టC (f9Eయబ(fనటB
6 ే#Sచూచుచు, ాP" ¬Zి9EZిన బµహÑవ x1ి
x""గ#Sd పKకట-ంపవలsను. 8 పటC ణమ మ టC (f9Eయబ(fనటB
6 ండ నమ ల;
వ #?ండవ పKకను JరFగక అేాటBన ఉండనటB
6 "ను`కట6  బం¥ంతpను.
9 మ#Sయ వ %ధుమల;ను యవల;ను ాయ¥xనమ ల;ను bళØ
6 ను
సజè ల;ను ెల6 లకరను ెచుd", ±క ాతKలk ఉంA, వ ఆ పKక]ద
పండను నమ ల లsకపన #tటMC ల; ాల;dనవలsను, మడవందల
¾ంబ నమ ల; వ ఈలగ న ´¢జనమ ేయ చు #ావలsను; 10 వ
త"? పKారమ , అన%ా నnకట-ంట-I ఇరFవ తpలమ ల PQతN pపన
భ ంపవలsను, 9Eళ9Eళక; Jనవలsను, 11 ళØ
6 లపKారమ అరప(fపన
పKJనమ xKగ వలsను, 9Eళ9Eళక; xKగవలsను; 12 యవల అపuమ ల; ేZి
9ారF చూచుచుండ%ా x"" మనుష మలమ  ా>d భ ంపవలsను; 13
TEను 9ా#S" >9Eయ జనమ లలk ఇWా\PÚయ ల; ఈ పKారమ
అపVతKన ఆ}రమ ను భ ంతpర" PQ9ా Txక; Z2లVెdను. 14
అందుక; అã, పKభ 9ా, PQ9ా, TET:న`డను అపVతKత TUంన9ాడను
ాTE, బµలమ నుం(f TEట- వరక;ను చAdనx"T:ౖనను మృగమ ల;
*>dనx"T:ౖనను TEను J"న9ాడను ాTE, "Ìిదzన మంసమ Tx T°ట
ఎన`డను పడలే అ" TEనన%ా 15 ఆయనచూడమ , మనుష మలమ నక;
మరF%ా క; %మలమ TEను "రÞPంA య Tx`ను; º" వ 
´¢జనమ Zిదz పరFచునుమ" Z2లVAd 16 నరపతpK(x, ఇ%
PQరషలమ లk #tటMC యను ఆ¥xరమ ను TEను లక;ండ ేZినందున 9ారF

త"? పKారమ %ా బహÑ Aంత #tటMC భ ంతpరF, ళØ
6 లపన xKగ చు
Vస4య nందుదురF. 17 అన`ానమ ల; లకPనందున 9ారF శ\మTUం
V´µKంJప(f ±క"TUకడ చూచుచు xమ కల;గజ³Zి"న ోషమ వలన
నhంAవదురF.
PQ¨¼జ³ల; 5
1 మ#Sయ నరపతpK(x, వ మంగలకJN వంట- 9ా(fగల కJN ±కట- ¬Zి" 
తలను గడi మ ను ðరమ ేZి", xKసు ¬Zి" ఆ 9:ండKకలను తA
´µగమ ల; ేయ మ . 2 పటC ణమ ను మ టC (f 9EZిన నమ ల;
సంపరÞనపడ వ పటC ణమ లk 9ాట- మడవ ´µగమ ను ా>d, #?ండవ
´µగమ ను ¬Zి ఖడ¶ మ ేత హతమ ేయ #§J%ా x"" చుటBC VZి#Sట-C
!%S>న ´µగమ %ా>I ఎ%S#S"మ 4; TEను ఖడ¶ మ దూZి 9ాట-"
తరFమ దును. 3 అPే 9ాట-లk "`ట-" ¬Zి"  ెంగ న కటBCనుమ ;
4 1ిమ4ట 9ాట-లk "`ట-" మరల ¬Zి అ%S`లk9EZి ాల;dమ ; x"నుం(f
అ%S` బయల;ే#S ఇWా\Pల; 9ా#Sనంద#S" తగ లబ¿టC Bను. 5 మ#Sయ పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈలగ Z2లVెdను ఇ PQరషల¤ గx, అనజనులమధ TEను
x" నుంAJ", x"చుటBC #ాజమ ల;న`V. 6 అPే 9ారF Tx Vధులను
తృణ÷క#SంA, Tx కటC డల ననుస#Sంపక దు#ా4ర¶ త ననుస#Sంచుచు, Tx Vధులను
కటC డలను KZి 9EZి తమ చుటBCనున` అనజనుల కంటMను ేశసుÍలకంటMను
మ#S య¥కమ %ా దు#ా4రF¶లsౖ#S 7 ాబట-C పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డTx కటC డల ననుస#Sంపకయ Tx Vధులను %?rనకయ

నుండ9ా#?r, ] చుటBCనున` అనజనులక; క>%Sయ న` VధులT:ౖనను
అనుస#Sంపక, ]రF ] చుటBCనున` ేశసుÍలకంటM మ#S య¥కమ %ా
కSనహృదయ లsౖJ#S. 8 ావన పKభ 9:ౖన PQ9ానగ TEను క; V#¥T:ౖJ",
అనజనుల; చూచుచుండ%ా క; hm V¥ంతpను. 9  ¨Áయ కృతమ లను
బట-C పర మందు TEను ేయ"ారమ ను, ఇక ]దట TEను ేయబనున"
ారమ ను  మధ జ#S%Sంతpను. 10 ావన  మధ తండKల; తమ క;మరF
లను భfంతpరF, క;మరFల; తమ తండKలను భfంతpరF, ఈ పKారమ TEను
క; hm V¥ంA లk WÌింAన 9ా#S" నల;శల ెదర%tటBCదును. 11 
¨Áయేవత ల"`ట-" పంA వ ేZిన ¨Áయన I\యల"`ట- ేత Tx
ప#Sదz సÍ లమ ను అపVతK పరAJV గనుక కరFణx దృÌిC PQనను జj>PQనను
లక TEను "ను` öణÝంప జ³Z2దన" Tx yవమ డ పKమణమ
ేయ చుTx`ను; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక; 12 కరవ వAd య ండ%ా
లk మడవ ´µగమ ెగ ల;ేత మరణ మవను, మడవ ´µగమ
ఖడ¶ మ ేత  చుటBC కcల;ను, TEను కJN దూZి◌ి !%S>న ´µగమ ను
నల;శల ెదర%tట-C తరFమ దును. 13 Tx Åపమ ¬రFను, 9ా#S]ద Tx ఉగ\త
¬రFd" నను` ఓxరFdందును, TEను 9ా#S ]ద Tx ఉగ\త
¬రFdనుాలమ న PQ9ాT:ౖన TEను ఆసINగల9ాడT:ౖ ఆలగ
Z2లVAdJన" 9ారF ె>Zి ందురF 14 ఆలగ  చుటBCనున` అనజనులలk
"ను` చూచు 9ారంద#S దృÌిC I ాడ%ాను "ంxసuదమ %ాను TEను "ను`
ేయ దును. 15 ావన  షణx¥xరమ ¬Zి9EZి, ]I TEను మ}
Ôమమ ర1ిuంA, 9ారF mయమగ నటB
6 %ా 9ా#S" mయపరచు

మ}Ôమమ ను పం1ింA, Åపమ ేతను Å\ధమ ేతను కSనన గw ం
పలేతను TEను "ను` hfంప%ా 16  చుటBCనున` అన జనులక; వ
"ందక;ను ఎగxÈI" ¨¼చd#Sకక;ను Vస4య మ నక;ను ఆసuదమ %ా
ఉందువ; PQ9ానగ TETE ఆజ® ఇAdయ Tx`ను. 17 ఈ పKారమ TEను
]I Ôమమ ను దుషC మృగమ లను పంపదును, అV క; పతK ¨ßనత
కల;గజ³య ను, ెగ ల;ను ాKణ}"య క; కల;గ ను, మ#Sయ ]I
ఖడ¶ మ ను ర1ిuంెదను; PQ9ానగ TETE PÀలగ ఆజ® ఇచుdచుTx`ను.
PQ¨¼జ³ల; 6
1 PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2 నరపతpK(x,
ఇWా\PÚయ ల పర త మ లతటBC చూA 9ాట-Vషయ PÀ మటల; పKక
ట-ంచుమ 3 ఇWా\PÚయ ల పర తమ ల#ా, పKభ 9:ౖన PQ9ా మట
ఆలIంచు(f; పర తమ లను ండలను 9ాగ లను లkయలను
పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డఇ% TEను "జమ %ా ]
]I ఖడ¶ మ ను ర1ిuంA ] ఉన`త సÍ ల మ లను Txశనమ ేZ2దను. 4 ]
బ>1ీఠమ ల; ా(ై వను, సూరేవతక; ">1ిన సN ంభమ ల; (Tx` న`
మ లవను, ] బÐమ4ల PQదుట ] జనులను TEను హతమ ేZ2దను. 5
ఇWా\PÚయ ల కæïబరమ లను 9ా#S బÐమ4లPQదుట పడ9EZి,]
PQమ కలను ] బ> 1ీఠమ లచుటBC ార9Eయ దును. 6 TETE PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" ]రF ె>ZినునటB
6 ] బ>1ీఠమ ల; Vడవబ(f ా(ైవను,
] Vగ\హమ ల; (Tx` న` మ లగ ను,సూర ేవతక; ]రF ">1ిన

సN ంభమ ల; పడ %tటC బడను, ] పనుల; Txశనమగ ను, ] "9ాస
సÍ లమ ల"`ట-లk నున` ] పటC ణమ ల; ా(ైవను, ] ఉన`త సÍ లమ ల;
Vడవబడను, 7 ] జనుల; హతpలsౖ కcల;దురF. 8 అPనను ]రF ఆ య
ేశమ లలk ెద#Sవనపడ ఖడ¶ మ ను త1ిuంచును ంద#S" TEను ]లk
Wషమ %ా అనజనులమధ ఉండ"ెdదను. 9 మ#Sయ నను` Vస#SèంAన9ా#S
VWా స ఘతక న వxరమనసుqను, Vగ\హమ ల ననుస#SంAన
వxరదృÌిC " TEను మ#Sd TxతటBC JరFగజ³య%ా, ెరపటC బ(fన9ా#?r
WÌింAన9ారF అనజనులమధ నను` జj®పకమ ేZి", xమనుస#SంAన
¨Áయకృతమ ల"`ట-"బట-C xమ ేZిన దుÌి!"యలను కను%t" తమ 4ను
x¤ అస¨©ంచునుచు 10 TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF
ె>ZిందురF; ఈ ×డ 9ా#SI ేZ2దన" TEను ె1ిuనమట వరÍమ ాదు. 11
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా ేతpల; చ#SA TEల త"`
ఇWా\PÚయ ల దుషC న ¨Áయకృతమ లనుబట-C అã అ" అంగలరFdమ ;
ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను ెగ ల;ేతను 9ారF కcల; దురF. 12
దూరమ ననున` 9ారF ెగ ల;ేత చతp
N రF, దగ¶ ర నున`9ారF ఖడ¶ మ ేత
కcల;దురF, WÌింA మ టC (f 9Eయబ(fన9ారF Ôమమ ేత చతp
N రF; ఈ
పKారమ TEను 9ా#S ]ద Tx Å\ధమ ¬రFdందును. 13 తమ Vగ\హమ ల
మధను xమ కట-C న బ>1ీఠమ లచుటBCను ఎతN Pన ండల"`ట-]దను
సకల పర తమ ల న(f పల]దను పచd" ెట6"`ట- I\ందను, పÌిC ా#Sన
మసN I వృmమ ల"`ట-I\ందను, తమ Vగ\హమ ల"`ట-I ప#Sమళ
ధూపమ 9EZిన bటBల"`ట-లkను ప(f 9ా#S జనుల; హతpలsౖయ ండ

ాలమ న TETE PQ9ాT:ౖ య Tx`న" ]రF ె>ZిందురF. 14 TEను 9ా#SI
V#¥T:ౖ 9ారF "వZించు సÍ లమ ల"`ట-లk 9ా#S ేశమ ను బ6 µతp అరణమ
కంటM మ#S "రèనమ %ాను ాడ%ానుేయ%ా TETE PQ9ాT:ౖ య Tx`న"
9ారF ె>ZిందురF.
PQ¨¼జ³ల; 7
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, పKకట-ంపమ ; ఇWా\PÚయ ల ేశమ నక; అంతమ
వAdయ న`, నల;క;ల ేశమ నక; అంతమ వేdయ న`ద" పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ; ఇపడ క; అంతమ వేdయ న`. 3 Tx
Åపమ ]ద ె1ిuంచు  పKవరN ననుబట-C క; ¬రFu¬#Sd, వ ేZిన సమసN
¨Áయకృతమ ల ఫలమ ]I ర1ిuంచుచుTx`ను. 4 PQడల
కటµmమ ంచకయ క"కరమ చూపకయ నుందును, TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న"  9:రFగ నటB
6  పKవరN న ఫలమ వ అనుభVంపజ³Z2దను, 
¨Áయ కృతమ ల;  మధTE య ండ"తp
N ను. 5 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాదుర దృషC మ Vంైన దురదృషC మ సంభVంచుచున`, 6
అంతమ వచుdచున`, అంత¤ వచుdచున`, అ  రక;
క"12టC Bచున`, ఇ% స]పమPQను. 7 ేశ "9ాసుల#ా, ]]I
దు#Swనమ వచుdచున`, సమ యమ వచుdచున`, నమ
స]పమPQను, ఉxqహ ధ " ాదు శ\మధ "P పర తమ ల]ద Vనబడ
చున`. 8 ఇంక ంతZLపట-I TEను Tx Å\ధమ ను ]ద క;మ4#Sంతpను,

]ద Tx Åపమ ను T:ర9EరFdచు  పKవరN ననుబట-C క; ¬రFu¬#Sd,  సమసN
¨Áయకృత మ ల ఫలమ ]I ర1ిuంెదను. 9 PQ9ానగ TETE "ను`
nతp
N 9ాడT:ౖ య Tx`న" 9:రFగ నటB
6  PQడల కటµmమ ంచకయ
క"కరమ చూపకయ నుందును,  పKవరN న ఫలమ వనుభVంపజ³Z2దను, 
¨Áయకృతమ ల;  మధనుండ"తp
N ను. 10 ఇ% Pే ఆ నమ , అ
వేdయ న`, ఆ దు#Swనమ ఉదPంచు చున`, ఆ దండమ
పAయ న`, ఆ గర మ A%S #SంAయ న`, బలxరమ పట-C దుషp
C లను
దం(fంచున xPQను. 11 9ా#SలkT:ౖనను 9ా#S గ ంపలkT:ౖనను 9ా#S ఆZిN లkT:ౖనను
9ా#Sక;న` పK´µవమ లkT:ౖనను ఏ!య WÌింపదు. 12 ాలమ వచుdచున`,
నమ స]ప మPQను, 9ా#S సమహమంతట-]ద ఉగ\త ">A య న`
గనుక ను9ా#SI సంషమ ండ ప"లదు, అమ 49ా"I దుఃఖమ ండ ప"లదు.
13 9ారF బKI య న`ను అమ 49ాడ అ!్మనx"I J#S%S #ాడ,ఈ దరî
నమ 9ా#S సమహమంతట-I ెందును, అ తపuక జరF గ ను, 9ారందరF
ోషpలsౖ#S గనుక తమ ాKణమ రfంచు నుటక; 9ా#Sలk ఎవరFను ¥ైరమ
ేయరF. 14 9ారF సర Zిదz ులsౖ బµా Txదమ ేయ దురF %ా" 9ా#S
సమహమంతట-]I Tx ఉగ\త వAdయ న` గనుక య దz మ నక;
పనును9ా(ొకడను ఉండడ. 15 బయట ఖడ¶ మ న` లkపట ెగ ల;ను
Ôమమ ను ఉన`V, బయటనున` 9ారF ఖడ¶ మ ేత చతp
N రF,
పటC ణమ లkనున` 9ా#S" Ôమమ ను ెగ ల;ను !ంగ ను. 16 9ా#Sలk ఎవ
#?rనను త1ిuంచు"న PQడల 9ారందరFను లkయలk" గ వ లవలs
పర తమ ల]దనుం(f తమ ోషమ లనుబట-C మల;
¶ >డదురF. 17

అంద#Sేతpల; సతp
N వ తపను, అంద#S ¹ాళØ
6 ళ6 వలs తతN #Sల6 ;ను. 18 9ారF
%T:పటC కటBC ందురF, 9ా#SI రన భయమ తగ ల;ను, అందరF
Zిగ¶ పడదురF, అంద#S తలల; బ¢(fయగ ను. 19 తమ 9:ం(f" ధులలk
ార9Eయ దురF, తమ బం%ారమ ను "Ìిదzమ" PQంచుదురF, PQ9ా
ఉగ\త నమందు 9ా#S 9:ం(fP %ా" బం%ార¤ %ా" 9ా#S" త1ిuంచ జjలదు,
అ 9ా#S ోషI\యల; Vడవక;ండ అభంతరమPQను గనుక x"వలన 9ారF
తమ ఆక> ¬రFdనజjలకదురF, తమ ఉదరమ ను
ÌించునజjలకదురF. 20 శృం%ార న ఆ యభరణమ ను 9ారF తమ
గర మ నక; ఆ¥xర మ %ా ఉపã%SంA#S, x" 9ారF ¨Áయన ేవతల
Vగ\హమ ల; ేZి#S గనుక TEను x"" 9ా#SI #త%ా ేZ2దను, 21 9ారF x"
అపVతKపరచునటB
6 అనులేJI ోపడ ¯మ 4%ాను దు#ా4రF¶లsౖన జనులక;
లcట-%ాను TEను x"" అపu%Sంెదను. 22 9ా#S" చూడ క;ండ Tx మ ఖమ ను
TEను JKపందును గనుక శతpK వల; Tx "¥¯Í ానమ ను అపVతKపరచుదురF,
ొంగల; రబ(f x"" అపVతK పరచుదురF. 23 ేశమ రకN మ 
"ం(fయ న`, పటC ణమ బలxరమ  "ం(f య న`. సం?ళ6 Ø
Zిదzపరచుమ . 24 బలఢల యJ శయమ ఆ%SవనటB
6 ను 9ా#S
ప#Sదz సÍ లమ ల; అపVతK మ లగ నటB
6 ను అనజనులలk దుషp
C లను TEను
ర1ిuంె దను; ఆ దుషp
C ల; 9ా#S Pండ6 ను స తంJKంచుందురF. 25
సమలధ ంసమ వేdయ న`, జనుల; సమ¥xనమ రక;
Vx#SంచుచుTx`రF%ా" అ 9ా#SI ొరకదు. 26 Txశనమ 9:ంబ(f Txశనమ
కల;గ చున`, సమ xరమ 9:ంబ(f సమxరమ వచుdచున`; 9ారF

పKవకN ±దw దరîనమ రక; Vxరణేయ దురF%ా" యజక;ల;
ధర4WాసN జ® jనుల; ాకP#S, 12దwల; ఆలkచన ేయకP య Tx`రF. 27 #ాà
9ాక;లపడ చుTx`డ, అ¥ారFల; JTUందుచుTx`రF, ¯ామన జనుల;
వణక;చుTx`రF; TEను PQ9ాT:ౖ య Tx` న" 9ారF ె>ZినునటB
6 9ా#S
పKవరN నఫలమ TEను 9ా#S ]I ర1ిuంపబ¢వచుTx`ను, 9ారF ేZిన ోషమ
లను బట-C 9ా#SI ¬రFu ¬రdబ¢వచుTx`ను.
PQ¨¼జ³ల; 8
1 ఆరవ సంవతqరమ ఆరవ T:ల అPదవ నమ న TEను Tx Pంట
కcరFd"య ండ%ాను యx 12దwల; Tx PQదుట కcరFdం(fయ ండ%ాను
పKభ 9:ౖన PQ9ా హసN మ Tx]I వెdను. 2 అంతట TEను చూడ%ా
అ%S`" >న ఆారమ Txక; కనబ(ెను, నడమ nదల;" గ వక;
అ%S`మయనటBC%ాను, నడమ nదల;" 12ౖI ేజoమయనటBC%ాను,
కరFగ చున` అపరంPQనటBC%ాను ఆయన Txక; కనబ(ెను. 3 మ#Sయ
ెPవంట- ఒకట- ఆయన x1ి Tx తల9:ండKకల; పటBCన%ా ఆత4
భమాశమ ల మధక; నT:`JN , TEను ేవ" దరîనమ లను చూచుచుండ%ా
PQరష లమ నక; ఉతN రప9:ౖపననున` ఆవరణ x రమ దగ¶ ర #షమ
పట-C ంచు Vగ\హ¯ాÍనమ లk నను` ంెను. 4 అంతట లkయలk Txక; కనబ(fన
దరîనరపమ %ా ఇWా\PÚయ ల ేవ" పK´µవమ అచdట కనబ(ెను. 5 నర
పతpK(x, ఉతN రప9:ౖప ే#S చూడమ" PQ9ా Txక; Z2లVయ%ా TEను
ఉతN రప9:ౖప ే#S చూAJ"; ఉతN రప9:ౖపన బ>1ీఠప గ మ4మ లkపల

#షమ పట-C ంచు ఈ Vగ\హమ కనబ(ెను. 6 అంతట ఆయన Tx ఈలగ
Z2లVెdనునరపతpK(x, 9ారF ేయ x"" వ చూచుచుTx`వ గx; Tx
ప#Sదz సÍ లమ ను TEను V(fAవనటB
6 %ా ఇWా\PÚయ ల; ఇకడ ేయ
అత¥కన ¨Áయకృతమ ల; చూAJ9ా? PÀతటBC J#S%SనPQడల ట-కంటM
మ#S య¥కన ¨ÁయI\యల; చూెదవ. 7 అపడ ఆవరణx రమ దగ¶ ర
నను` ఆయన ంప%ా %డలkనున` సందు ఒకట- Txక; కన బ(ెను. 8
నరపతpK(x, ఆ %డక; కన`మ తKవ మ" ఆయన Txక; Z2లVయ%ా TEను
%డక; కన`మ తKV నంతలk x రnకట- కనబ(ెను. 9 వ లkప>I Ad,
Pకడ 9ా#?ట-C ¨Áయకృతమ ల; ేయ చుTx`# చూడమ" ఆయన Txక;
Z2లVయ%ా 10 TEను లkప>I P చూAJ"; అపడ ాK?(f సకల
జంతpవల ఆారమ ల;ను ¨Áయన మృగమ ల ఆారమ ల;ను, అన%ా
ఇWా\PÚయ ల ేవతల Vగ\హ మ ల"`య %డ]ద చుటBCను
9ాKయబ(fయ న`టBC కనబ(ెను. 11 మ#Sయ ఒకడ తన ేJలk ధూా#SN
పటBC" ఇWా\PÚయ ల 12దwల; (ెబË మంయ , 9ా#Sమధను ాâాను
క;మరF(ైన యజTxయ , ఆ యారమ లక; ఎదురF%ా ">A య ండ%ా,
Aక" ¤ఘమ వలs ధూప9ాసన ఎక;చుం(ెను. 12 అప(x యన Txక;
Z2లVAdనేమన%ానరపతpK(x PQ9ా మమ 4ను ానక య ండను,
PQ9ా ేశ మ ను Vస#Sèంెను అ" యను", ఇWా\PÚయ ల 12దwల;
*కట-లk తమ Vగ\హప గదులలk 9ా#Sలk పKJ9ాడ ేయ x"" వ
చూచుచుTx`వ గx. 13 మ#Sయ ఆయనవ ఈతటBC JరFగ మ , ట-"
!ంAన అJ ¨Áయకృతమ ల; 9ారF ేయ ట చూతpవ" Tx ె1ిu 14

PQ9ా మంరప ఉతN ర x రమ దగ¶ ర నను` ంప%ా, అకడ ZీN ల;
కcరFdం(f తమ4à ేవతనుగ#Sd Pడdట చూAJ". 15
అప(xయననరపతpK(x, P చూAJV %ా" వ J#S%S చూAన PQడల
ట-" !ంAన ¨Áయకృతమ ల; చూతpవ" Tx ె1ిu 16 PQ9ా
మంరప లkప> ఆవరణ మ లk నను` ంప%ా, అకడ PQ9ా ఆలయ
x రమ దగ¶ రనున` మ ఖమంటపమ నక;ను బ>1ీఠమ న క;ను మధను
ఇంచు!ంచు ఇరFవ యPదుగ రF మను షpల; కనబ(f#S. 9ా#S పల;
PQ9ా ఆలయమ తటBCను 9ా#S మ ఖమ ల; తరFuతటBCను J#S%S
య ం(ెను; 9ారF తరFuన నున` సూరF"I నమ¯ారమ ేయ చుం(f#S. 17
అప(xయన Tx ఇట6 T:నునరపతpK(x, వ చూAJ9E; యx9ారF ఇకడ
ఇట-C ¨Áయ కృతమ ల; జ#S%Sంచుట xలx? 9ారF ేశమ ను బల xరమ 
"ంపచు Txక; Åపమ పట-C ంచుదురF, ¬%? మ క;నక; 12టC Bచు మ#S
ఎక;వ%ా Txక; Åపమ పట-C ంచుదురF. 18 ాబట-C కటµmమ లకయ
క"కరమ చూపకయ TEను Tx Å\ధమ నగ పరA, 9ారF Tx ెవలలk ఎంత
ëగ¶ ర%ా nఱÃ 12ట-Cనను TEను ఆలIంప క;ందును.
PQ¨¼జ³ల; 9
1 మ#Sయ TEను ెవలర VనునటB
6 ఆయనగట-C %ా ఈ మటల;
పKకట-ంెనుఒకడ xను హతమ ేయ ఆయ ధమ ను
ేతపటBC"పటC ణప ావ> 9ారందరFను ఇక(fI రం(f అT:ను. 2 అంతలk
ఒ కడ xను హతమ ేయ ఆయ ధమ ను ేత పటBC", ఉతN ర

క;ననున` 12ౖ గV" మర¶ మ %ా ఆరFగ రF మనుషpల; వచుdచుం(f#S. 9ా#S
మధ ఒకడ, అVZ2 TxరబటC ధ#Sంచు" నడమ నక; లఖక;" Zి#ాబ (fi
కటBC" య ం(ెను; 9ారF ఆలయమ న పK9EhంA PతN (f బ>1ీఠమ TUదw
">A#S. 3 ఇWా\PÚయ ల ేవ" మ¨©మ xనున` ?రబ 12ౖనుం(f %S
మంరప గడప దగ¶ రక;వAd ">A, అVZ2 TxరబటC ధ#Sంచు" లఖక;"
Zి#ాబ (fi నడమ నక; కటBC"న 9ా"" 1ిల;వ%ా 4
PQ9ాPQరషలమను ఆ పటC ణమ లk పK9EhంA చుటBC J#S%S, x"లk
జ#S%Sన ¨Áయకృతమ లనుగ#Sd మల;
¶ >డచు పKల1ించుచున`9ా#S
లలటమ ల గ రFతp 9Eయ మ" 9ా#S ాజj®1ింA 5 TEను Vనుచుండ%ా
9ా#S×లగ Z2లVెdను]రF పటC ణమ లk 9ా" 9:ంట P Tx
ప#Sదz సÍ లమ దగ¶ ర nదల;12ట-C, కటµmనను క"కరనను లక;ండ
అంద#S" హతమ ేయ (f. 6 అందరF నhంచునటB
6 ఎవ#S" V(fA12టCక,
12దw9ా#S" Aన`9ా#S" కనకలను 1ిల6లను ZీN లను చంపవలsను %ా", ఆ
గ రFతp ఎవ#Sక;ండT° 9ా#S" మ టC కcడదు. 9ారF మంరమ మ ందరనున`
12దwలను హతమ ేయ nదల; 12టC%ా 7 ఆయనమంరమ ను
అపVతKపరచు(f, ఆవర ణమ లను హతన9ా#S "ంప(f, nదల;12టC B(f
అ" Z2లVెdను గనుక 9ారF బయల;ే#S పటC ణమ లk" 9ా#S" హతమ
ేయ¯ా%S#S. 8 TEను తపu మ#S ఎవరFను WÌింప క;ండ 9ారF హతమ ేయ ట
TEను చూA ¯ా¯ాCంగప(f 9Eడ" అã, పKభ 9ా, PQ9ా, PQరష
లమ ]ద  Å\ధమ ను క;మ4#SంA ఇWా\PÚయ లలk WÌింAన9ా#Sనంద#S"
నhంపజ³య దు9ా? అ" nఱÃ 12టC%ా 9 ఆయన Tx×లగ

Z2లVెdనుఇWా\Pల; 9ా#S ±కయ యx9ా#S±కయ ోషమ
బహÑ రమ %ా ఉన`; 9ారFPQ9ా ేశ మ ను Vస#Sèంెన"య
ఆయన మమ 4ను ానడ"య నను ", ేశమ ను హతను పటC ణమ ను
JరFగ బµటB ను "ం1ియ Tx`రF. 10 ాబట-C కటµmమ ంచకయ క"కరమ
చూపకయ TEను 9ా#S పKవరN న ఫలమ ను 9ారనుభVంపజ³Z2దను. 11 అపడ
అVZ2Txర బటC ధ#Sంచు " లఖక;" Zి#ాబ (fi నడమ నక; కటBC"న 9ాడ
వAdవ Txాజj®1ింAనటB
6 TEను ేZిJన" మనV ేZ2ను.
PQ¨¼జ³ల; 10
1 TEను చూచుచుండ%ా ?రబ లక; 12ౖ%ానున` ఆాశమండలమ వంట-x"లk
లాంతమయన Zిం} సనమ వంట- ొకట- అగ ప(ెను. 2 అపడ
అVZ2Txర బటC ధ#Sంచు"న9ా" PQ9ా?రబ I\ంద నున` చక\మ ల
మధక; P, ?రబ ల మధనున` "పల; ేతpల"ండ ¬Zి"
పటC ణమ ]ద చల;
6 మ" Z2లVయ%ా, TEను చూచుచుండనంతలk అతడ
లkప>I PQను. 3 అతడ లkప>I%ా ?రబ ల; మంరప క;(fపKకను
">Aయ ం(ెను; మ#Sయ ¤ఘమ లkప> ఆవరణమ ను క!4య ం(ెను. 4
PQ9ా మ¨©మ ?రబ ల12ౖనుం(f ఆ#హణ మంరప గడపదగ¶ ర %S
">ెను మ#Sయ మంరమ ¤ఘమ  "ం(ెను, ఆవరణమ ను PQ9ా
ేజo మ¨©మ "ం(fన xPQను. 5 ేవ(ైన సర శక;Nడ పల;క;నటB
6 %ా
?రబ ల #?కల చపడ బయట- ఆవర ణమ వరక; Vనబ(ెను. 6 ?రబ ల
మధనుండ చక\ మ ల దగ¶ ర నుం(f అ%S` ¬Zినుమ" ఆయన అVZ2Txర బటC

ధ#Sంచు"న9ా"I ఆజ® ఇయ%ా, అతడ లkప>I P చక\మ దగ¶ ర ">ెను.
7 ?రబ లలk ఒకడ ?రబ లమధ నున` అ%S`9:ౖప ెP x1ి "పల;
¬Zి అVZ2TxరబటC ధ#Sంచు"న 9ా" ేJలkనుంచ%ా అతడ అV పటBC"
బయల;ే#?ను; 8 అంతలk ?ర బ ల #?కలI\ంద మనవహసN రప nకటకనబ(ెను; 9 TEను చూచుచుండ%ా ఒక ?రబ దగ¶ ర ఒక చక\మ పన
Txల;గ చక\ మ ల; కనబ(ెను; ఆ చక\మ ల; రకN వరÞప #ాJ
ేయబ(fనటB
6 ం(ెను. 10 ఆ Txల;గ చక\మ ల; ఏక#§J%ానుం(f ±క చక\
మ నక;లk%ా మ#S±క చక\మ న`టBC%ా కనబ(ెను. 11 అV జరFగ చుండ%ా
Txల;గ 9:ౖపల; జరFగ చున`టB
6 ం (ెను, 9:నుకక; JరFగక జరFగ చుం(ెను,
తల PతటBC JరFగ T° అV ఆ తటäC x"9:ంట వచుం(ెను, 9:నుకక; JరFగక
జరFగ చుం(ెను. 12 ఆ Txల;గ ?ర బ ల±క శ#§రమ ల;ను పల;ను
ేతpల;ను #?కల;ను ఆ చక\మ లచుటBCను కను`ల "ం(fయ ం(ెను; Txల;
%Sంట-I చక\మ ల;ం(ెను. 13 TEను Vనుచుండ%ాJరFగ డ" చక\మ లక; ఆజ®
Pయబ(ెను. 14 ?రబ లలk ఒకx"I Txల;గ మ ఖమ ల;ం(ెను;
nదట- ?రబ మ ఖమ , #?ండవ మనవమ ఖమ , మడవ
Zింహమ ఖమ , Txల¶ వ పf#ాà మ ఖమ . 15 ఈ ?రబ ల; 12ౖ??ను.
?బµరF న దగ¶ ర Txక; కన బ(fన జంతpవ ఇే. 16 ?రబ ల; జరFగ%ా
చక\మ ల;ను 9ాట- పKకను జ#S%?ను. ?రబ ల; TEలనుం(f లవవలsన" #?కల;
xచ%ా ఆ చక\మ ల; 9ాట-±దw నుం(f ¾లగలదు. 17 yవలక;న` ాKణమ
చక\మ లలk ఉం(ెను గనుక అV "ల;వ%ా ఇVయ ">ెను, అV లవ%ా
ఇVయ లెను 18 PQ9ా మ¨©మ మంరప గడపదగ¶ రనుం(f

బయల;ే#S ?రబ లక; 12ౖతటBCన "ల;వ%ా 19 ?రబ ల; #?కల; xA, TEను
చూచుచుండ%ా TEలనుం(f 12ౖI లెను. అV లవ%ా చక\మ ల; 9ాట- కcడ
లెను, అV PQ9ా మం రప తరFu x రమ నక; వAd %S, అకడ
"ల;వ%ా ఇWా\PÚయ ల ేవ" మ¨©మ 9ాట-I12ౖ%ా ">ెను. 20 ?బµరF
నదగ¶ ర ఇWా\Pల; ేవ" I\ంద Txక; కన బ(fన yV ఇే; అV ?రబ ల"
TEను గ రFNపట-C J". 21 ఒకx"I Txల;%³Zి మ ఖమ ల;ను Txల;%³Zి #?క
ల;ను ఉం(ెను. మ#Sయ ఒకx"I #?క#?క I\ందను మనవహసN మ
వంట- ఒకట- కనబ(ెను. 22 మ#Sయ 9ాట- మ ఖరపమ ల; ?బµరF నదగ¶ ర
Txక; కనబ(fన మ ఖరపమ లవలs ఉం(ెను; అVయ 9ాట- రపమ ల;ను
అేVధమ %ా ఉం(ెను; ఇVయ"`య ఆయ మ ఖమ ల9:ౖప%ా
జరFగ చుం(ెను.
PQ¨¼జ³ల; 11
1 1ిమ4ట ఆత4 నను` ఎJN PQ9ా మంరప తరFu గ మ4మ TUదwక;
ే#Sd నను`ంప%ా గ మ4ప 9ాIట ఇరF వPQదుగ రF మనుషpల;
కనబ(f#S; 9ా#Sలk జనులక; పK¥xనులsౖన అ¸èరF క;మరFడగ యజTxయ
బ¿Txయ క;మరFడగ 12లటµయ Txక; కనబ(f#S. 2 అప(xయన Tx×లగ
Z2లVెdనునరపతpK(x PÀ పటC ణమ పచనాతKయ"య , మనమ మంస
మ"య , ఇండ6 కటBCన అవసరమ లద"య ెప నుచు 3 ఈ
పటÞ ణమ లk ాపమ ãAంA దు#ాలkచన ేయ 9ారF #³. 4 ావన 9ా#SI
V#ధమ %ా పKవAంపమ ; నరపతpK(x, పKవAంపమ . 5 అంతట PQ9ా

ఆత4 Tx]I వAd ఆజ® ఇAdన ేమన%ా వ  మట 9ా#SI
ె>యజ³య మ , PQ9ా Z2లVAdన మట PేఇWా\PÚయ ల#ా, ]#§
లగ న పల;క;చుTx`#³, ] మనసుqన పట-C న అ ాKయమ ల; Txక;
ె>ZLయ న`V. 6 ఈ పటC ణమ లk ]రF బహÑ%ా హత జ#S%SంAJ#S, ]ేత
హతpలsౖన 9ా#S ధుల; "ం(fయ న`V. 7 ాబట-C పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా]రF హతమ ేZి పటC ణమ లk పడ9EZిన శవమ ల
మంసమ , ఈ పటC ణ¤ పచన ాతK, PÀ పటC ణమ లkనుం(f !మ 4ను 9:ళ6
%tటBCదును. 8 ]రF ఖడ¶ మ నక; భయపడచుTx`#³, TETE ]]I ఖడ¶ మ
ర1ిuంెదను; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 9 మ#Sయ ]క; hm V¥ంA
పటC ణమ లkనుం(f !మ 4ను 9:ళ6%tట-C అనులేJI !మ 4 నపu%Sంచుదును.
10 ఇWా\Pల; స#Sహదుwలలk%ాTE ]రF ఖడ¶ మ ేత కcల;నటB
6 TEను ]క; hm
V¥ంప%ా TETE PQ9ాన" ]రF ె>ZిందురF. 11 ]రF x" మధ
మంసమ %ా ఉండనటB
6 ఈ పటC ణమ ]క; పచనాతK%ా ఉండదు; TEను
ఇWా\Pల; స#Sహదుwల ±దw TE ]క; hm V¥ంతpను. 12 అపడ ] చుటBC
నున` అనజనుల Vధుల Txచ#Sంచుట?r ]రF ఎవ" కటC డల ననుస#Sంపక
మ"J# PQవ" Vధులను ఆచ #SంపకJ#, ఆ PQ9ానగ TETE
ఆయనన" ]రF ె>ZిందురF. 13 TEను ఆ పKారమ పKవAంప చుండ%ా
బ¿Txయ క;మరF(ైన 12లటµ చెdను గనుక TEను ¯ాాCంగప(f PQల;%?J
◌్తఅã, పKభ 9ా, PQ9ా, ఇWా\PÚయ ల Wషమ ను వ "ర4లమ
ేయ దు9ా? అ" nఱÃ 12ట-CJ". 14 అపడ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను. 15 నరపతpK(x, PQరషలమ పటC ణప9ారFఈ ేశమ

మక; ¯ా సÍ ~మ %ా ఇయ బ(ెను, ]రF PQ9ాక; దూరసుÍల;%ా నుండ(f,
అ" PQవ#S ెపచుTx`# 9ారందరF ఇWా\PÚయ లsౖ క;
¯ాÔదËంధువల;ను ేత బంధుత ధర4మ TUందవలZిన9ారFT:ౖ య Tx`రF.
16 ాబట-C 9ా#SI ఈ మట పKకట-ంపమ పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdన
ేమన%ా దూరమ ననున` అనజనులలk"I TEను 9ా#S" >9EZినను, ఆ య
ేశమ లలk 9ా#S" ెదర%tట-C నను, 9ారF 9:Èåన ఆ య ేశమ లలk
ంతాలమ TEను 9ా#SI ప#Sxzలయమ %ా ఉందును. 17 ా%ా వ ఈ
మట పKకట-ంపమ పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ాఆ య
జనమ ల మధనుం(f TEను !మ 4ను సమకc#Sd, ]రF ెదర%tటC బ(fన
ేశమ లలk నుం(f !మ 4ను ర1ిuంA, ఇWా\Pల;ేశమ ను ] వశమ
ేZ2దను. 18 9ారF అక(fI వAd అకడ x మ ంAయ న` Vగ\హమ లను
¬Zి9EZి, xమ ేZియ న` ¨ÁయI\యల; ేయ ట మనుదురF. 19 9ారF Tx
కటC డలను Tx Vధులను అనుస#SంA %?rను నటB
6 TEను 9ా#S
శ#§రమ లలkనుం(f #ాJగ ం(ెను ¬Zి9EZి 9ా#SI మంసప గ ం(ెను ఇAd,
9ా#SI ఏకమనసుq కల;గజ³Zి 9ా#Sయందు నూతన ఆత4 పట-C ంతpను. 20
అపడ 9ారF Txక; జనులsౖ య ందురF TEను 9ా#SI ేవడT:ౖ య ందును. 21
అPే తమ Vగ\హమ లను అనుస#Sంచుచు, xమ ేయ చు వAdన
¨ÁయI\యలను జ#S%Sంప బను9ా#S]I తమ పKవరN న ఫలమ ర1ిuంతpను;
ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 22 ?రబ ల; తమ #?కల; xెను, చక\మ
ల;ను 9ాట- పKకనుం(ెను అంతలk ఇWా\PÚయ ల ేవ" మ¨©మ 9ాట-I 12ౖన
నుం(ెను. 23 మ#Sయ PQ9ా మ¨©మ పటC ణమ లkనుం(f 12ౖ?I పటC ణప

తరFuశనున` ండక;12ౖ%ా ">ెను. 24 తరF9ాత ఆత4 నను` ఎJN , TEను
ై9ాత4వడను ా%ా, దరîనమ లk T:ౖనటBC కÚw య లేశమ నందు ెరలk
ఉన`9ా#S±దw క; నను` ం12ను. అంతలk Txక; కనబ(fన దరîనమ కన
బడక;ండ 12ౖ??ను. 25 అపడ PQ9ా Txక; పKతmపరAన 9ాట-న"`ట-"
ెరలk ఉన`9ా#SI TEను ె>యజ³ZిJ".
PQ¨¼జ³ల; 12
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm... PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, JరFగ బµటB ేయ 9ా#Sమధ వ "వZించుచుTx`వ; 9ారF
ోKహÑలsౖ య ం(f, చూచుకను`ల; క>%Sయ చూడక య Tx`రF; Vను ెవల;
క>%Sయ Vనకయ Tx`రF. 3 నరపతpK(x, ేWాంతరమ వ9ా"I త%Sన
¯ామ%S\" మటకటBC", పగట-9Eళ 9ారF చూచుచుండ%ా వ పKయణ,
వన` సÍ లమ ను V(fA 9ారF చూచు చుండ%ా మ#S±క సÍ లమ నక;
మ 4; 9ారF JరFగ బµటB ేయ 9ారF, అPనను º" చూA Vx#Sంచు
ందు#³¹ 4 ేWాంతరమ వ9ాడ తన ¯ామ%S\" ¬ZినునటB
6 9ారF
చూచుచుండ%ా  ¯ామ%S\" పగట- యందు బయట-I ¬Zి"వAd 9ారF
చూచుచుండ%ా అసN మనమ న పKయణ పరేశమ నక; వ9ా" వలs వ
బయల;ేరవలsను 5 9ారF చూచుచుండ%ా %డక; కన`మ 9EZి  ¯ామ%S\"
¬Zి" x" x #ా బయల;ేరFమ 6 9ారF చూచుచుండ%ా #ాJKయందు
మట భ జమ ]ద 12టC B" TEల కనబడక;ండ  మ ఖమ కప" x""
"మ 4, TEను ఇWా\ PÚయ లక; "ను` సూచన%ా "రÞPంAJ". 7

ఆయన Tx ాజj®1ింAనటB
6 TEను ేZిJ", ఎట6 న%ా TEను ేWాంతరమ
వ9ాడT:ౖనటBC%ా పగట-యందు Tx ¯ామ%S\" బయట-I ెAd అసN మయమ న
Tx ేJ %డక; కన`మ 9EZి 9ారF చూచుచుండ%ా ¯ామ %S\" ¬Zి" మట
భ జమ ]ద 12టC Bంట-" 8 ఉదయమ న PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను 9 నర పతpK(x, వ ేయ నే మ"
JరFగ బµటBేయ ఇWా\PÚయ ల; "ను` అడగ దురF గనుక వ 9ా#S
ఇట6 నుమ 10 పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా ఈ ే9ÙIN ´µవమ
PQరషలమ లkనున` పK¥x"I" x"లkనున` ఇWా\ PÚయ లకంద#SI"
ెందును 11 ాబట-C 9ా#S×మట ెపమ TEను ]క; సూచన%ా ఉTx`ను, TEను
సూAంAన 9ా#SI కల;గ ను, 9ారF ెరలk"I P ేWాంతర
"9ాసులగ దురF 12 మ#Sయ 9ా#Sలk పK¥xను డగ 9ాడ #ాJKయందు ¯ామ%S\"
భ జమ ]ద 12టC B " xTE ¹Zి" వట?r తన ¯ామ%S\" బయట-I
ెచుd నవలsన" %డక; కన`మ 9EZి TEల చూడక;ండ మ ఖమ కప"
వను 13 అత" పటBCనుట?r TEను Tx వల±%S¶ 9ా" AIంచు"
కÚw య ల ేశన బబ లkనునక; 9ా" ె1ిuంెదను, అPే ఆ సÍ లమ ను
చూడకP అతడ అకడ చచుdను 14 మ#Sయ 9ా#SI స}య లsౖ
వAdన9ా#Sనంద#S" అత" దండ 9ా#Sనంద#S" TEను నల;క;ల ెదర%tట-C
కJN దూZి 9ా#S" త#Sదను 15 TEను 9ా#S" అనజనులలk ెదర%tట-C ఆ య
ేశమ లలk 9ా#S" 9:ళ6%tట-C న తరF9ాత TETE PQ 9ాT:ౖయ Tx`న" 9ారF
ె>ZిందురF 16 అPే TEను PQ9ాT:ౖయ Tx`న" అనజనుల;
ె>ZినునటB
6 xమ ే#Sన అనజనులలk తమ ¨Áయకృతమ ల"`ట-"

9ారF Vవ#SంA ె>యజ?పట?r ఖడ¶ మ ేత కcలక;ండను Ôమమ నక;
xవక;ండను ెగ ల; తగ లక;ండను TEను 9ా#Sలk ంద#S" త1ిuంెదను. 17
మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 18
నరపతpK(x, వణక;చుTE ఆ}రమ J" తల6 (fంపను Aంతయ క>%S ళØ
6 xK%S
19 ేశమ లk" జనుల×లగ పKకట-ంచుమ PQరషలమ
"9ాసులనుగ#Sdయ ఇWా\Pల; ేశమ నుగ#Sdయ పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా x"లk నున` ాపరసుÍలందరFను ేZిన
బలxరమ నుబట-C x"లk" సమసN మ ను ా(ైవను గనుక Aంత 9ారF
ఆ}రమ JందురF భయ´µKంJ ళØ
6 xKగ దురF 20 TETE PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" ]రF ె>Zి నునటB
6 ాపరప పటC ణమ ల; "రè నమ ల;%ా
ఉండను, ేశమ ను ాడగ ను. 21 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను 22 నరపతpK(x నమ ల; జ#S%S వచున`V, పKJ
దరîనమ "రరÍకమగ చున` అ" ఇWా\PÚయ ల ేశమ లk ]రF
ెపను ¯ాత P!ట-? 23 ావన వ 9ా#SI ఈ మట ె>యజ³య మ
పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇక]దట ఇWా\PÚయ లలk
ఎవరFను ఈ ¯ాత పల;కక;ండ TEను x"" "రరÍకమ ేZ2దను గనుక వ
9ా#S ఇట6 నుమ నమ ల; వచుdచున`V, పKJదరîనమ T:ర 9EరFను 24
వరÍన దరîననను ఇచdకమ లడ ¯ె %ాండK మటలsౖనను
ఇWా\PÚయ లలk ఇకను ఉండవ. 25 PQ9ాT:ౖన TEను
మటPచుdచుTx`ను, TE "చుd మట Pకను ఆలసమ లక జరFగ ను.
JరFగ బµటB ేయ 9ారల#ా, ] నమ లలk TEను మటPAd x"

T:ర9E#?dదను, ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 26 మరల PQ9ా 9ాక;
Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 27 నరపతpK(x"I కనబ(fన
దరîనమ T:ర9EరFటక; బహÑనమ ల; జరFగవలsన"య బహÑ ాలమ
జ#S%SనతరF9ాత కల;గ x"" డ పKవ AంచుచుTx`డ"య
ఇWా\PÚయ ల; ెపను చుTx`రF గx 28 ాబట-C వ 9ా#S ఇట6 నుమ
ఇకను ఆలసమ లక TEను ె1ిuన మటల"`య జరF గ ను, TEను
ె1ిuనమట తపuక;ండ జరFగ ను, ఇే PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 13
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, పKవAంచు చున` ఇWా\PÚయ ల పKవకN లక; V#ధమ %ా పKవ
AంA, మనసుqవAdనటB
6 పKవAంచు9ా#S లగ ెపమ PQ9ా మట
ఆలIంచు(f. 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాదరîన¤!య
కల;గ క;న`ను స బ z ననుస#Sంచు అV9Eక పKవకN లక; శ\మ. 4
ఇWా\PÚయ ల#ా, ] పKవకN ల; ా(ైన సÍ లమ లలk నుండ నకల ¯ాట-%ా
ఉTx`రF. 5 PQ9ా నమ న ఇWా\PÚయ ల; య దz మందు ZిÍ రమ %ా
"ల;చు నటB
6 ]రF %డలలkనున` áటల దగ¶ ర "ల;వరF, ాKారమ ను
టCపరచరF. 6 9ారF వరÍన దరîన మ ల; చూA, అబదz ప ¯ె చూA
PQ9ా తమ 4ను పంపక Pనను, xమ ె1ిuనమట ZిÍ రమ"
నమ 4నటB
6 ఇ PQ9ా 9ాక; అ" ెపదురF. 7 TEను
Z2లVయకPననుఇ PQ9ా 9ాక; అ" ]రF ె1ిuన PQడల ]రF

క"న వరÍన దరî నమ గx? ]రF నమ4దగ" ¯ె%ాండKPJ#S గx? 8
ావన పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డ]రF వరÍన
మటల; పల;క;చు "రరÍక న దరîనమ ల; కనుచుTx`రF గనుక TEను ]క;
V#¥"; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 9 వరÍ న దరîనమ ల; కనుచు,
నమ4దగ" ¯ె%ాండKPన పKవకN లక; TEను పగ9ాడను, 9ారF Tx జనుల
సభలk"I #ారF, ఇWా\PÚయ ల సంఖలk ే#Sన9ారF ాక దురF, 9ారF
ఇWా\PÚయ ల ేశమ లk"I J#S%S #ారF, అపడ TEను పKభ 9:ౖన
PQ9ాన" ]రF ె>ZిందురF. 10 సమ¥xన¤ !య లకPనను
9ారF సమ¥xనమ" ె1ిu Tx జనులను ¹సపచుd చుTx`రF; Tx జనుల;
మంట-%డను కటC %ా 9ారF వAd x"]ద గచుdపత పZ2దరF. 11
ఇందువలనTE పయ చున` 9ా#S  Vట6 నుమ వరªమ పK9ాహ మ %ా
క;#Sయ ను, %tపu వడగండ6 పడను, తpాను x" పడ%tటC %ా అ
ప(fవను. 12 ఆ %డ పడ%ా జనుల; !మ 4ను చూA]రF పZిన పత
PమPQ న" అడగ దురF గx? 13 ఇందుక; పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుd
నేమన%ాTEను #ðదKమ ెచుd" తpానుేత x"" పడ%tటBCదును, Tx
Åపమ నుబట-C వరªమ పK9ాహమ %ా క;#Sయ ను, Tx #ðదKమ నుబట-C %tపu
వడగండ6 ప(f x"" లయపరచును, 14 x" పTx కనబడనటB
6 ]రF
గచుdపత పZిన %డను TEను TEల సమమ %ా కcలsdదను, అ ప(f%ా
x"I\ంద ]రFను Txశనమగ దురF, అపడ TEను PQ9ాన" ]రF
ె>ZిందురF. 15 ఈలగ న ఆ %డ]దను x"]ద గచుdపత
పZిన9ా#S]దను Tx Åపమ TEను ¬రFd", ఆ %డక;ను x"I పత

పZిన9ా#SI" ప" ¬#?న" ] ెపదును. 16 PQరషలమ నక;
సమ¥xనమ లకPనను ఆ పత పయ 9ారF సమ¥xTxరÍన
దరîనమ ల; కనుచు పKవAంచు9ారF ఇWా\PÚయ ల పKవకN ల; ఇే పKభ వగ
PQ9ా 9ాక;. 17 మ#Sయ నరపతpK(x, మనసుqనక; వAdనటBC పKవ
Aంచు  జనుల క;మ#?Nల]ద కSనదృÌిC య ంA 9ా#SI V#ధమ %ా ఈలగ
పKవAంపమ 18 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ామనుషpలను
9Eటµడ వలsన" ేతpల ×ళ6"`ట-I" గ డi ల;క;ట-C , PQవ#S PQతN p పన 9ా#S
తలలక; మ సుక;ల;ేయ ZీN ల#ా, ]క; శ\మ; ]రF Tx జనులను 9Eటµ(f
!మ 4ను రfంచుందురF. 19 అబదz ప మటల నం%§క#Sంచు Tx జనుల
అబదz ఫ మటల; ెపచు, ే#?డ యవలక;ను #tటMC మ కలక;ను ఆశప(f
మరణమ నక; ాతpKల; ా" 9ా#S" చంపచు, బKదుక;టక; అాతpKలsౖన 9ా#S"
బK Iంచుచు Tx జనులలk ]రF నను` దూÌింెదరF. 20 ావన పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డTEను దుఃఖపరచ" Jమంతp"
మనసుqను అబదz మ లేత ]రF దుఃüంపజ³య దురF, దు#ా4రF¶ల; తమ
దుపKవరN న V(fA తమ ాKణమ లను రfంచు నక;ండ ]రF 9ా#S"
¥ైరపరతpరF గనుక 21 మనుషp లను 9Eటµడట?r ]రF క;టBC గ డi లక; TEను
V#¥T:ౖ 9ా#S" V(f1ింెదను, ] ð%Sట-లkనుం(f 9ా#S" ఊడ బ¿#SI, ]రF
9Eటµడ మనుషpలను TEను V(f1ింA త1ిuంచున"ెdదను. 22 మ#Sయ
TEను PQ9ాన" ]రF ె>ZినునటB
6 ]రF 9EZిన మ సుక;లను TEను
Aం1ి ] ేJలkనుం(f Tx జనులను V(f1ింెదను, 9Eటµడటక; 9ా#Sకను ]
వశమ న ఉండరF. 23 ]#Sకను వరÍన దరîనమ ల; కనకయ ందురF, ¯ె

ెపuక య ందురF; TEను PQ9ాన" ]రF ె>ZినునటB
6 Tx జనులను ]
వశమ నుం(f V(f1ింెదను.
PQ¨¼జ³ల; 14
1 అంతట ఇWా\PÚయ ల 12దwలలk ందరF Tx ±దw క; వAd Tx PQదుట
కcరFdం(fయ ండ%ా 2 PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2ల
Vెdను 3 నరపతpK(x, PÀ మనుషpల; తమ హృద యమ లలk
Vగ\హమ లTE "ల;ప" ోషమ పట-C ంచు అభంతరమ ను తమPQదుటTE
12టC B" య Tx`రF, రF Tx±దw ఏన Vxరణేయదగ Tx? 4 ావన
వ 9ా#SI సంగJ ె>యజ³Zి PÀలగ ెపమ పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాతమ V¯ాNర న Vగ\హమ లనుబట-C తమ మనసుqన
Vగ\హమ లను "ల;ప" తమక; ోషమ కల;గజ³Zి" తమ PQదుట
అభంతరమ ను 12టC B" పKవకN ±దw క; వచుd ఇWా\ PÚయ లందరF 5 తమ
Vగ\హమ ల మలమ %ా Txక; అనులsౖ#S గనుక TEను 9ా#S హృదయమ ను
లkపరచు నటB
6 PQ9ానగ TETE 9ా#SI పKతpతN ర!చుd చుTx`ను. 6 ాబట-C
ఇWా\PÚయ లక; వ ఈ మట ెపమ పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా] Vగ\హమ లను V(fA12ట-C ]రF ేయ ¨Áయ కృతమ
ల"`ట-" మ" మనసుq JKపను(f 7 ఇWా\ PÚయ లలkను 9ా#S ేశమ లk
"వZించు పరేల లkను ఎవ#?rనను నను` అనుస#Sంచక Txక; అనులsౖ తమ
మనసుqన Vగ\హమ లను "ల;ప" తమక; ోషమ కల;గజ³Zి"
అభంతరమ ను తమPQదుట 12టC B" తమ "!తN  Tx±దw

Vxరణేయవలsన" పKవకN ±దw క; వAdనPQడల PQ9ానగ TETE
స యమ %ా 9ా#SI పKతpతN ర!ెdదను. 8 ఆ మనుషpలక; TEను V#¥T:ౖ
TEను PQ9ాన" 9ారF ె>ZినునటB
6 9ా#S" సూచన%ాను ¯ాత%ాను
ేZి Tx జనులలk నుం(f TEను 9ా#S" "ర4లమ ేZ2దను. 9 మ#Sయ పKవకN
±కడ ¹సP ఒకమట ె1ిuనPQడల PQ9ానగ TETE ఆ పKవకN ను
¹సపచుd9ాడT:ౖ TETE 9ా"I V#¥T:ౖ Tx జనులsౖన ఇWా\PÚయ లలk నుం(f
9ా"" "ర4లమ ేZ2దను 10 ఇWా\PÚయ ల; ఇకను నను` Vస#SèంA
¾ల%Sవకయ xమ ేయ అJక\మమ ల"`ట-ేత తమ 4ను
అపVతKపరచునకయ నుం(f, Tx జనులగ నటB
6 ను TEను 9ా#SI
ేవడT:ౖయ ండ నటB
6 ను. 11 9ారF ఆలగ న తమక; కల;గజ³Zి"న ోష
మ నక; hmTUందుదురF, పKవకN ±దw Vx#Sంచు9ా" ోషం పKవకN
ోషమ ను అంే అగ ను, ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 మ#Sయ PQ9ా
9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 13 నరపతpK(x, ఏ ేశే
VWా సఘతక Tx దృÌిC I ాపమ ేZినో x"I TEను V#¥T:ౖ
ాKణx¥xరమగ ఆ}రమ లక;ండ జ³Zి కరవ పం1ింA మనుషpలను
పవలను "ర4లమ ేయ దును 14 T°వహÑను x"Pల;ను ãబ ను
ఈ మ గ¶ రF అట-C ేశమ లk నుం(fనను 9ారF తమ Jేత తమ 4నుమతK¤
రfంచు ందురF, ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 15 బµట¯ారFల;
సంచ#Sంపక;ండ ఆ ేశమ "రèన ాడగ నటB
6 TEను x"]I దుషC
మృగమ లను ర1ిuంచ%ా 16 ఆ మ గ¶ రF x"లk ఉం(fనను ఆ ేశమ
ా(ైవను; Tx yవమ డ 9ారF తమ 4ను మతK¤ రfంచుందురF%ా"

క;మళ6 T:ౖనను క;మ#?Nల T:ౖనను రfంపజjలక;ందురF, ఇే పKభ వగ
PQ9ా 9ాక;. 17 TEను అట-C ేశమ ]I య దz మ ర1ిuంA ఖడ¶ మ ను
1ి>Aవ ఈ ేశమ నందు సంచ#SంA మను షpలను పవలను
"ర4లమ ేయ మ" ఆజ® ఇAdన PQడల 18 ఆ మ గ¶ రFను x"లk
ఉన`ను Tx yవమ డ 9ారF తమ 4ను మతK¤ రfంచుందురF%ా"
కమళ6 T:ౖనను క;మ#?NలT:ౖనను రfంపజjలక;ందురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 19 అట-C ేశమ లk"I ెగ ల; పం1ి మనుషpల;ను పవల;ను
"ర4లమగ ట?r ాKణ}"కరమగ నంత%ా TEను Tx #ðదKమ ను క;మ4
#SంAనPQడల 20 T°వహÑను x"Pల;ను ãబ ను ఈ మ గ¶ రF x"లk
ఉన`ను Tx yవమ డ 9ారF తమ Jేత తమ 4ను మతK¤ రfంచు
ందురF%ా" క;మ రF"T:ౖ నను క;మ#?NT:ౖనను రfంపజjలక;ందురF 21
పKభ వగ PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డమనుషpలను పవలను
"ర4లమ ేయవలsన" TEను ఖడ¶ మ ేతను Ôమమ ేతను
దుషC మృగమ లేతను ెగ ల;ేతను ఈ Txల;గ Vధమ ల PQరషలమ
]ద ¬రFu¬#SdనPQడల అట-C 9ారFం(fనను 9ారF x" రfంపలరF 22 x"లk
క;మళ6 Wషమ క;మ#?Nల Wషమ ంత "ల;చును, 9ారF బయట-I
ర1ిuంపబ(ెదరF, ]రF 9ా#S పKవరN నను 9ా#S I\యలను గ రFNపటBCనటB
6 9ారF
బయల;ే#S ] ±దw క; వెdదరF, x" గ రFNపట-C PQరషలమ ]I TEను
ర1ిuంAన ×డనుగ#Sdయ x"I TEను సంభVంప జ³Zినదంతట-" గ#Sdయ
]రF ఓxరFu TUందుదురF 23 ]రF 9ా#S పKవరN నను I\యలను చూA TEను
ేZిన దంతయ "#³úతpకమ %ా ేయలద" ]రF ె>Zి" ఓxరFu

TUందుదురF, ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 15
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, xKmెటC B కఱÃ అడVెట6లkనున` xKmెటC B కఱÃ తIనెట6
కఱÃ కంటMను ఏన W\ష¡మ? 3 P ప"?rనను x" కఱÃ ను ¬Zిందు#ా?
P±క ఉపకరణమ త%S>ంచు ట?r PQవ#?rన x" కఱÃ  ¤క;T:ౖనను
ేయ దు#ా? 4 అ P³ స#Sపడను గx? అ%S`ేత x" #?ండ నల;
ాలdబ(f నడమ నల6 బ(fన తరF9ాత అ మ#S ఏ ప"?rనను తగ Tx? 5 ాలక
మ ందు అ P ప"I" తగక PQTE; అ%S` x"యందు #ా x" ా>dన
తరF9ాత అ ప"I వచుdTx? 6 ావన పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డTEను అ%S` కపu%SంAన xKmెటC B అడV ెట6లk ఏలట-ో
PQరషలమ ాపరసుÍల;ను ఆలట-9ా#³ గనుక TEను 9ా#S"
అపu%Sంపబ¢వచుTx`ను. 7 TEను 9ా#S]ద కSన దృÌిC "ల;పదును, 9ారF
అ%S`" త1ిuంచు"నను అ%S`P 9ా#S" ద¨©ంచును; 9ా#S PQడల TEను కSన
దృÌిC గల9ాడT:ౖ య ండ%ా TETE PQ9ాన" ]రF ె>ZిందురF. 8 9ారF Tx
Vషయ VWా సఘతక; లsౖ#S గనుక TEను ేశమ ను ాడేZ2దను; ఇే పKభ
వగ PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 16
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2

నరపతpK(x, PQరషలమ ేZిన ¨Áయకృతమ లను x"I ె>యజ³Zి
లగ పKకట-ంపమ 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా PQరషలమ ను గ#Sd PÀ
మట Z2లVచుdచుTx`డ ఉతuJN య  జననమ ను కTxయ ల
ేశసంబంధనV;  తం(fK అ¹#§య డ,  త>6 ¨©¬Nయ #ాల;. 4 
జననVధమ చూడ%ా వ పట-C నTxడ  TxసూతKమ Åయ బడలదు,
భKమగ టక; వ ళ6  కడగబడను లదు, 9ారF క; ఉప #ాయకP#S
బటC చుటC కP#S. 5 ఈ పనులలk ఒక టMౖనను క; ేయవలsన" PQవరFను
కటµfంపలదు, యందు జj>ప(fన9ా(ొకడను లక PQను; వ
పట-C నTx(ే బయటTEలను ార9Eయబ(f, చూడ అసహమ %ా ఉంట-V. 6
అPే TEను  ±దw క; వAd, రకN మ లk రF6చున` "ను` చూA  రకN
మ లk #S6య న` వ బKదుక;మ"  ె1ిu J", వ  రకN మ లk
#S6య న`ను బKదుక;మ"  ె1ిuJ". 7 మ#Sయ TEల Txటబ(fన Aగ రF
వృz యగ నటB
6 TEను "ను` వృz లk"I ే%ా వ ఎ%S 12దwxన9:ౖ
ఆభరణభÌితp#ాల9:ౖJV; గంబ#S9:ౖ వసN  ¨ßనమ %ానున` క; సN నమ
లరu(ెను, తల9:ండKకల; 12#S%?ను. 8 మ#Sయ TEను ±దw క; వAd "ను`
చూడ%ా ఇషC మ పట-C ంచు ాKయమ క; వAd య ం(ెను గనుక క;
అవమనమ కల;గక;ండ "ను` 12ం(f6 ేZి"  "బంధనేZిన%ా వ
Tx xన 9:ౖJV; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 9 అపడ TEను ళ6  "ను`
క(f%S ]దనున` రకN మంతయ తp(fA "ను` నూT: అంట- 10 VAతK న
క;టBCప" ేZిన వసN మ క; ధ#Sంపజ³ZిJ", సన`న PQఱÃ" చర4మ 
ేయబ(fన ాదరmల; క; ¾(f%SంAJ", సన`ప అVZ2TxరబటC క;

9EPంAJ", క; పటBCబటC ధ#Sంపజ³ZిJ". 11 మ#Sయ ఆభరణమ లేత "ను`
అలంక #SంA  ేతpలక; క(fయమ ల; 12ట-C  డక; %tల;సు త%S>ంA 12 
ెవలక;ను మ క;నక;ను గ లను  తలక; I#§టమ ను 12ట-CంAJ". 13
ఈలగ బం%ారFను 9:ం(fను TEను "ను` అలంక#SంA, సన`ప అVZ2
Txరయ పటBCను VAతKప క;టBCప"య గల బటC ల;ను క; ధ#Sంపజ³Zి,
%ధుమల;ను ేT:య నూT:య  ా}రమ %ా ఇయ%ా, వ !I>
¯êందరవJ9:ౖ #ాణÝయగ నంత%ా అవృz TUంJV. 14 TEను  కను గ\¨©ంAన
Tx పK´µవమ ేత  ¯êందరమ ప#S పరÞమ ా%ా అనజనుల; x" చూA
 ×#N S పKశం Zించుచు వAd#S; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 15 అPే 
¯êందరమ ను వ ఆ¥xరమ ేZి", క; ×#N S వAdనందున వ 9Eశ9:ౖ
x#S"వ పKJ 9ా" బహÑ%ా వచ#Sంచుచు వAdJV, 1ి>Aన 9ా"T:ల6
JV. 16 మ#Sయ  వసN మ లలk "` ¬Zి, AతKమ %ా అలక#Sంపబ(fన
ఉన`త సÍ లమ లను ఏరuరA, 9ాట-]ద పండ" వxరమ ేZిJV; అట-C
ారమ ల; ఎంతమతKమ ను జరFగకcడ"V, అట-C Vయ "క జరFగవ. 17
TEను IAdన బం%ారFVయ 9:ం(fVయ T:ౖన ఆభరణమ లను ¬Zి" వ
పరFషరప Vగ\హమ లను ేZి" 9ాట- వచ#SంAJV. 18 మ#Sయ 
VAతK వసN మ లను ¬Zి 9ాట-I ధ#Sంపజ³Zి, Tx ైలమ ను Tx ధూపమ ను
9ాట-క#SuంAJV. 19 ´¢జనమ న?r TE"Adన ఆ}రమ ను %ధుమ 1ిం(f"
నూT:ను ేT:ను ¬Zి" Pం12ౖన సు9ాసన కల;గ నటB
6 వ ఆ బÐమ4లక;
అ#SuంAJV, ఆలగ న జ#S %?ను గx? Pే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 20
మ#Sయ వ Txక; క"న క;మరFలను క;మ#?Nలను ఆ బÐమ4ల;

!ం%S9Eయ నటB
6 9ాట- 1Lరట 9ా#S" వ¥ంA JV, 21  జjరత మ
xలకPQన"య Tx 1ిల6లను వ¥ంA 9ాట-I పKJÌి¡ ంA యపu%SంAJV. 22
 బµల ాలమందు వ గంబ#S9:ౖ వసN ¨ßనమ %ానుం(f  రకN మ లk వ
రF6చుం(fన సంగJ మనసుqనక; ెచుd నక ఇ"` ¨ÁయI\యలను ఇంక
జjరత మ ను ేయ చు వAdJV. 23 ఇంత%ా ెడతనమ జ#S%SంA నందుక;
క; శ\మ క; శ\మ; Pే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 24 వ ¥ ¥"
గ ళØ
6 కట-C JV, PQతNPన బ> 1ీఠమ లను ఏరuరAJV, 25 పKJ అడi ోవను 
బ>1ీఠమ కట-C  ¯êందరమ ను ¨ÁయI\యక; V"ãగపరA  ±దw క;
వAdన9ా#Sకంద#SI"  ాదమ ల; ెరA 9ా#S బహÑ%ా వచ#SంAJV. 26
మ#Sయ వ మంA య న`  రFగ 9ా#?rన ఐగ 1ీN య ల వచ#SంA 
జjరత I\యలను 12ంపేZి Txక; Åపమ పట-C ంAJV. 27 ాబట-C TEను క;
V#¥T:ౖ  yవT°ా¥" తక;వేZి,  ామVార ేషCలక; Zిగ¶ ప(fన  శతpK
వలsౖన Óి>ÌీN య ల క;మ#?Nలక; "ను` అపu%Sంచు చుTx`ను. 28 అంతట-
తృ1ిN TUందక అష
ª రF9ా#S ను వ వచ#SంAJV, 9ా#Sకc(f జjరత మ
ేZినను తృ1ిN TUందకJV. 29 కTxను ేశమ nదల; "
కÚw యేశమ వరక; వ బహÑ%ా వచ#SంAనను వ తృ1ిN TUందలదు. 30 
హృదయంత బల¨ßన మPQను! Zిగ¶ మ>న 9EWాI\యలsౖన ట-న"`ట-"
జ#S %Sంచుట?r 31 వ పKJ అడi ోవను గ ళ6 ను పKJ #ాజ ¥" ±క
బ>1ీఠమ ను కటBCచు, 9Eశేయ నటB
6 ేయక, yతమ పచుdనTUల6క
య ంట-V. వ x#SణÝయగ ´µర తన పరFషp" KZి9EZి 32 అనులను
ేరFdనును గx? పరFషpల; 9Eశలక; పడప¯!్మెd దరF గx? 33 

VటాండK నల;క;లనుం(f వAd  వచ#SంచునటB
6 9ా#Sకంద#SI 9E
¯!్మచుdచు వAd JV, బహÑమనమ ల "చుdచు వAdJV. 34  జjరత
మ నక;ను ఇతర ZీN ల జjరత మ నక;ను ´éద¤మన%ా వచ#Sంచుటక;
ఎవ(ైనను  9:ంట JరFగ టయ లదు, క; పడప¯!్మచుdటయ లదు,
9E PQదురF yత !AdJV, ఇే క;ను 9ా#SI" క>%Sన ´éదమ ; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 35 ాబట-C 9EWా, PQ9ా మట ఆలIంపమ 36
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా Vట ాండK వ  ¯మ 4
వయపరA వ వxరమ ేZి  మనమ వ కనుపరచు"న x""
బట-C య ,  VటాండKనుబట-C య , ¨Áయ Vగ\హమ లను బట-C య , వ
9ాట-కపu%SంAన  ëడi ల రకN మ నుబట-C య , 37 వ సం´¢%SంAన  Vట
ాండKనంద#S" IషC pలsౖన 9ా#Sనంద#S" వ ే Ìించు 9ా#Sనంద#S" TEను
గ ేయ చుTx`ను; 9ా#S"  చుటBC గ ేZి సమకc#Sd 9ా#SI  మనమ
కనబడనటB
6 TEను x" బయల;పరెదను. 38 జj#Sణ లsౖ హతల; జ#S%Sంచు
ZీN లక; #ావలZిన ¬రFu క; V¥ంA, Å\ధమ ను #షమ ను క; రకN మ
"య!ంతpను. 39 9ా#S ేJI "ను` అపu%Sంెదను,వ కట-C న గ ళ6 ను 9ారF
పడోKZి వ "ల;వబ¿ట-Cన బ>1ీఠమ లను ఊడబ¿#SI  బటC లను ¬Zి9EZి 
¯గZ2ౖన ఆభరణమ లను ¬Zి" "ను` గంబ#S%ాను వసN ¨ßను#ాల;%ాను
ేయ దురF. 40 9ారF ]I సమహమ లను ర1ిuంA "ను` #ాళ6  ట-C
చంపదురF, కతp
N లేత "ను` (fA 9Eయ దురF. 41 9ారF  Pండ6 ను
అ%S`ేత ాల;dదురF, అTEక ZీN ల; చూచుచుండ%ా క; hm V¥ంతpరF, ఈలగ
TEను  9EWాత మ ను మ"uంప%ా Vకను పడప ¯!్మయక

య ందువ; 42 ఈ Vధమ %ా ]దనున` Tx Å\ధ మ ను చల6రFdందును,
Tx #షమ PQడల మ" వను, ఇకను ఆయసపడక;ండ TEను Wాంతమ
ెచుd ందును. 43  ¸°వననమ లను తలంచునక ట"`ట- ేత వ
నను` VZిIంAJV, గనుక వ ేZియ న` ¨ÁయI\యల"`ట-కంటMను,
ఎక;9:ౖన ామకృతమ లను వ జ#S%Sంచక;ండనటB
6  పKవరN ననుబట-C TEను
క; hm V¥ంతpను; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 44 ¯ాతల;
ెప9ారందరFనుత>6 PQట-Cో ëడi య అట-C ే య" "ను`గ#Sd యందురF.
45 12"!ట-" ëడi లను VడTx(fన  త>6  వ ¯ాట- xనవ, 12"!ట-"
ëడi లను VడTx(fన  అక ెల6 sండK వ ¯ాట- xనవ;  త>6
¨©¬Nయ #ాల;  తం(fK అ¹#§య డ, 46  PQడమ పKకను "వZించు
¹Öనును x" క;మ#?Nల;ను క; అకల;,  క;(fపKకను "వZించు
¯ొమయ x" క;మ#?Nల;ను క; ెల6 sండK. 47 అPే 9ా#S పKవరN న
ననుస#Sంచుటయ , 9ారF ేయ ¨ÁయI\యల; ేయ టయ స లuారమ"
PQంA, 9ా#S నడతలను !ంచునటB
6 %ా వ ెడమర¶ మ లయందు
పKవ#SNంAJV. 48 వను  క;మ#?Nల;ను ేZినటB
6  ెల6 s లsౖన
¯ొమPQనను x" క;మ#?Nలsౖనను ేZిన9ారF ార" Tx yవమ డ
పKమణమ ేయ చుTx`ను; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 49  ెల6 sలsౖన
¯ొమ ేZిన ోష¤దన%ా, x"I" x" క;మ#?Nల క;ను క>%Sన గర మ ను
ఆ}ర సమృz య "#S xరన సుఖZిÍ Jయ ననునP; అ ºనులక;ను
ద#SదKులక;ను స}యమ ేయక;ం(ెను. 50 9ారF అహంక#SంA Tx దృÌిC I
¨ÁయI\యల; ేZి#S గనుక TEను x" చూA 9ా#S" 9:ళ6%tట-C J". 51 ¹Öను

స}  ాపమ లలk సగన ేయలదు, అ ేZిన9ాట- కంటM వ అత¥
కమ %ా ¨ÁయI\యల; ేZిJV; వ ఇ"` ¨Áయ I\యల; ేZి  సద#S"
"#wషp#ా>"%ా కనుపర AJV. 52 వ 9ా#SకంటM అత¥కమ %ా ¨ÁయI\యల;
జ#S%SంAనందున "ను`బట-C చూడ%ా  సద#§ల; "#wషp#ాండK%ా
కనబడదురF; వ 9ా#SI V¥ంAన అవమనhm ³ #ావలsను; "ను`బట-C
చూడ%ా  సద#§ల; "#wషp#ాండK%ా కనబడదురF గనుక వ
అవమనపరచబ(f Zిగ¶ TUందుమ . 53 వ ేZిన అంతట- Vషయ వ
ë(fయప(f Zిగ¶ TUం 9ా#S" ఓxరFd నటB
6 54 అాయమ TUంన ¯ొమను
x" క;మ#?Nలను ¹Öనును x" క;మ#?Nలను 9ా#SవలsTE అాయ nంన
 9ా#S" మరల ¯ాÍ1ింెదరF. 55 ¯ొమయ x" క;మ#?Nల;ను తమ
పర ZిÍ JI వెdదరF, ¹Ö నును x" క;మ#?Nల;ను తమ పర ZిÍ JI
వెdదరF, వను  క;మ#?Nల;ను ] పర ZిÍ JI వెdదరF. 56  చుటBC
ఉం(f "ను` తృణ÷క#SంAన Óి>ÌీN య ల క;మ#?N ల;ను Zి#Sయ క;మ#?Nల;ను
"ను` అవమనపరచ%ా 57 దు#ా4ర¶ మ 9:ల6(f ేయబడకమ ందు వ
గ#S ంA య న`పడ  ెల6 sలగ ¯ొమ పK¯N ావతNక JV. 58 వ ేZిన
¹సమ ను  ¨Áయకృతమ లను 9E భ#SంAJV; ఇే PQ9ా 9ాక; 59
పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ న Z2లVచుdచుTx`డేZిన "బంధనను భంగమ
ేయవలsన" పKమణమ ను తృణ÷క #SంచుxTx, వ ేZినటäC TEను క;
ేయబ¢వచుTx`ను. 60  ¸°వన నమ లయందు TEను  ేZిన
"బంధనను జj®పకమ నక; ెచుd" ±క "త "బంధనను  ేZి x"
ZిÍ రపరతpను. 61  అక ెల6 sండK వ ేZిన "బంధనలk ా>9ారF ాక;ం(f

నను TEను 9ా#S" క; క;మ#?N ల;%ా ఇయబ¢వచుTx`ను. వ 9ా#S"
ేరFdనునపడ  వKవరN న మనసుqనక; ెచుd" Zిగ¶ పడదువ. 62 TEను
PQ9ాన" వ ె>ZినునటB
6 TEను  Tx "బంధనను ZిÍ రపరెదను.
63 వ ేZిన అంతట-"!తN మ TEను ాKయhd తN మ ేయ%ా x""
మనసుqనక; ెచుd" Zిగ¶ ప(f Zిగ¶ ేత T°రF మZిందువ; ఇే
PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 17
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, వ ఉప మన#§J%ా Vపడ కథ ±కట- ఇWా\PÚయ లక;
9Eయ మ . ఎట6 న%ా పKభ వగ PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ా 3
TxTxVధమ లగ VAతK వరÞమ ల; గల #?కల;ను ఈ?ల;ను డ%?rన 12దw
#?కల;నుగల ±క %tపu పf#ాà లsబµT°ను పర తమ నక; వAd ±క
ేవxరF వృmప 12ౖమ4ను పటBCT:ను. 4 అ x" లతమ4ల Aగ ళ6 ను
తpKంA వరN క ేశమ నక; "P వరN క;ల;న` ±క పరమందు x""
TxటMను. 5 మ#Sయ అ ేశప VతN నమ లలk "` ¬Zి"P గTE`రF
ెటC Bను Txట-నటB
6 %ా V¯ాNరమ ారF రF క>%S బµగ %ా ZLదమ ేయబ(fన
భ!లk x" TxటMను. 6 అ A%S#Sd12ౖI 12రFగక VWాలమ %ా మ4ల
అల;
6 " %tపu xKÔవ>6 ఆPQను; x" మ4ల; ఆ పf#ాà9:ౖపన
అల;
6 నుచుం(ెను, x" 9Eళ6 Ø I\ంI తను`చుం(ెను; ఆలగ న ఆ xKmెటC B
WాఖoపWాఖల;%ా వ#SÍ>6 #?మ4ల;9EZ2ను. 7 12దw #?కల;ను V¯ాNరన

PÀ?ల;నుగల Pంక %tపu పf #ాà కలడ. ఆ ెటC B Wాఖలను బµగ %ా
12ంA, బహÑ%ా ఫ>ంచు మంA xKÔవ>6 యగ నటB
6 %ా అ V¯ాNర జలమ గల
మంA భ!లk Txటబ(fయ ం(fనను ఆ పf#ాà తనక; రF కటC వలsన" తన
ాదులాల;వ లkనుం(f అ య పfతటBC తన 9Eళ6ను JK1ిu తన Wాఖలను
V(fెను. 8 ావన లగ పKకట-ంపమ పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా అట-C xKÔవ>6 వృz TUందుTx? 9 అ PQం(fవనటB
6
జనుల; x" 9Eళ6ను 12#SI x" పండ6 ÅZి9EతpరF, x" Aగ ళØ
6 ఎం(f%ా
ఎంతమం ZLద%ాండK ఎంత ాప ేZినను x" 9Eళ6 Ø ఇక A%S#Sంపవ. 10 అ
Txటబ(fనను వృz ందుTx? తరFu%ా> x"]ద Vసర%ా అ బÐJN %ా
ఎం(fవను, అ Txటబ(fన ాలkTE PQం(f వను. 11 మ#Sయ
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 12
JరFగ బµటBేయ #S ఇట6 నుమ ఈ మటల ´µవమ ]క; ె>యx?
P% బబ లkను#ాà PQరషలమ నక; వAd x" #ాàను x"
అ¥పతpలను పటBC", తన±దw నుండ ట?r బబ లkనుపరమ నక; 9ా#S"
¬Zి"PQను. 13 మ#Sయ అతడ #ాజసంతJలk ఒక" TEరuరA, ఆ #ాజమ
öణÝంA JరFగ బµటB ేయలక య ండ నటB
6 ను, xను ేPంAన "బంధనను
ఆ #ాà %?rనుట వలన అ ">Aయ ండనటB
6 ను, 14 అత" "బంధనేZి
అత"ేత పKమణమ ేPంA, ేశమ లk" ప#ాక\మ వంతpలను
¬Zి"PQను. 15 అPే అతడ తనక; గ ఱÃ మ లను %tపu Z2ౖనమ "Ad
స}యమ ేయవలsన" యడగ ట?r ఐగ పNేశమ నక; #ాయబµరFలను
పం1ి బబ లkను#ాà ]ద JరFగ బµటB ేZ2ను; అతడ వ#Szల6 ;Tx? అట-C

I\యలను ేZిన 9ాడ త1ిuంచునుTx? "బంధనను భంగమ ేZ2ను గనుక
త1ిuంచునడ 16 ఎవ"I xను పKమణమ ేZి x" "ర6 m12టMCT°, PQవ"
xనుేZిన "బంధనను అతడ భంగమ ేZ2T°, PQవడ తను` #ాà%ా
"య!ంెT° ఆ #ాàTUదwTE బబ లkను పరమ లkTE అతడ మృJTUందున"
Tx yవ మ డ పKమణమ ేయ చుTx`ను; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా
9ాక;. 17 య దz మ జరFగ%ా అTEక జనులను "ర4లమ ేయవలsన"
కÚw య ల; బËల;9EZి బ రFàల; కట-C న సమయమ న, ఫ# PQంత బలమ
ఎంత సమహమ క>%S బయల;ే#Sనను అతడ ఆ #ాàనక; స}యమ
ఎంతమతKమ ేయజjలడ. 18 తన పKమ ణమ "ర6 m12ట-C xను ేZిన
"బంధనను భంగమ ేZ2ను, తన ెP PAdయ ఇట-C ారమ లను అతడ
ేZ2TE, అతడ ఎంతమతKమ ను త1ిuంచునడ. 19 ఇందుక; పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈలగ న Z2లVచుdచుTx`డ అతడ "ర6 m12ట-Cన పKమణమ TEను
ేPంAన గx, అతడ రదుwపరAన "బంధన TEను ేZినే గx, Tx
yవమ డ ఆ ోషhm అత" తల]దTE ¹ప దును, 20 అత"
పటBCనుట?r TEను వలTU%¶ S యత" AIంచు" బబ లkనుపరమ నక; అత"
¬Zి"P, Tx]ద అతడ ేZియ న` VWా స ఘతకమ నుబట-C అకడTE
అత" 9ాజ?మడదును. 21 మ#Sయ PQ9ానగ TETE ఈ మట
Z2లVAdJన" ]రF ె>ZినునటB
6 అత" దండ9ా#Sలk త1ిuంచు" ా#S
Pన9ారందరFను ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF, WÌింAన 9ారF నల;క;ల
ెద#SవదురF. 22 మ#Sయ పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd
చుTx`డఎతN Pన ేవxరFవృmప 12ౖమ4 ±కట- TEను ¬Zి x"

TxటBదును, 12ౖ%ా నున`x" Wాఖలలk లతx" తpKంA
అతpన`తపర తమ ]ద x" TxటB దును. 23 ఇWా\Pల; ేశమ లk"
PQతN pగల పర తమ ]ద TEను x"" Txట%ా అ Wాఖల; V(fA బహÑ%ా
ఫ>ంచు W\ష¡న ేవxరF ెటCగ ను, సకల జjతpల ప{ల;ను x"లk గళØ
6
కటBCనును. 24 x" మ4ల డను అV xగ ను; మ#Sయ PQ 9ానగ
TETE ఘనన ెటC Bను చన%ాను చన ెటC Bను ఘన న%ాను
ేయ 9ాడన"య , పచd" ెటC B ఎం(fవ నటB
6 ను ఎం(fన ెటC B Vక
ZించునటB
6 ను ేయ 9ాడన"య భ!యందుండ సకలన ెట6క;
ె>యబడను. PQ9ానగ TEను ఈ మట Z2లVAdJ", TETE x"
T:ర9E#?dదను.
PQ¨¼జ³ల; 18
1 మరల PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2 తండKల;
xKmాయల; Jన%ా 1ిల6ల పళØ
6 ప>Z2న" ]రF ెపచు వెdద#³;
ఇWా\PÚయ ల ేశమ నుగ#Sd ఈ ¯ాత ] #?ందుక; ప>?దరF? 3 Tx
yవమ డ ఈ ¯ాత ఇWా\PÚయ లలk ]#Sక పల;కరF; ఇే పKభ 9:ౖన
PQ9ా 9ాక;. 4 మనుషpలందరF Tx వశమ లk ఉTx`రF, తండKల!
క;మరFల! అందరFను Tx వశ మ లk ఉTx`రF; ాపమ ేయ 9ా(ెవ(ో 9ా(ే
మరణమ TUందును. 5 ఒకడ JపరF(ై JTxయమ లను
అనుస#Sంచు9ా(ైయ ం(f 6 పర తమ ల]ద ´¢జనమ ేయకయ ,
ఇWా\PÚయ ల; 12టC B"న Vగ\హమ ల తటBC చూడకయ , తన రFగ 9ా"

´µరను ెరపకయ , బ¨©షCPQనx"" కcడకయ , 7 ఎవ"T:ౖనను ´µద12టC
కయ , ఋణసుÍ"I అత" xకటBCను ె>6ంA బల xరమ ేత ఎవ"?rనను
నషC మ కల;గజ³యకయ నుండ 9ా(ై, ఆక>గల 9ా"I ఆ}ర!Ad గంబ#SI
బటC PAd 8 వ(fi I అ1ిuయకయ , లభమ ేపటC కయ , అTxయమ
ేయకయ , "షumాతమ %ా Txయమ ¬#Sd 9 యxరÍపరF(ై Tx కటC డలను
%?rనుచు Tx Vధుల నను స#Sంచుచుం(fనPQడల 9ా(ే "#wÌియగ ను, "జ
మ %ా 9ాడ బKదుక;ను; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 10 అPే ఆ
JపరF"I క;మరFడ పటC %ా 9ాడ బలxరమ ేయ 9ా(ై
ాKణ}"కరF(ై, ేయ#ా" I\యలలk ే"T:ౖనను ేZి 11 ేయవలZిన మంA
I\యలలk ే"T:ౖనను ేయకయ ం(fనPQడల, అన%ా పర తమ ల]ద
´¢జనమ ేయ టయ , తన రFగ 9ా" ´µరను ెరFపటయ , 12 ºనులను
ద#SదKు లను ´µద12ట-C బలxరమ ేత నషC మ కల;గ జ³య టయ , xకటBC
ె>6ంపకవటయ , Vగ\హమ ల తటBC చూA ¨Áయకృతమ ల;
జ#S%Sంచుటయ , 13 అ1ిuAd వ(fi పచుdనుటయ , లభమ ేపటBCటయ ఈ
nదలగ I\యల; ేZినPQడల 9ాడ బKదుక;Tx? బKదుకడ, ఈ
¨ÁయI\యల"` ేZ2ను గనుక అవశమ %ా 9ా"I మరణhm V¥ంపబడను,
9ాడ తన ాKణ మ నక; xTE ఉతN ర9ా యగ ను. 14 అPే అత"I
క;మరFడ పటC %ా ఆ క;మరFడ తన తం(fKేZిన ాపమ ల"`ట-" చూA,
ఆలkAంచు" అట-C I\యల; ేయకయ ం(fనPQడల, అన%ా 15
పర తమ ల]ద ´¢జ నమ ేయకయ , ఇWా\PÚయ ల; 12టC B"న Vగ\హ
మ లతటBC చూడకయ , తన రFగ 9ా" ´µరను ెరప కయ , 16 ఎవ"T:ౖనను

బµధ12టCకయ , xకటBC ఉంచు నకయ , బలxరమ ేత నషC పరచకయ ,
ఆక> గల9ా"I ఆ}ర!Ad గంబ#SI బటC PAd 17 áద9ా" ]ద
అTxయమ %ా ెP 9Eయక లభమ రక; అ1ిuయకయ , వ(fi
పచుdనకయ నుం(fన9ా(ై, Tx Vధుల Txచ#Sంచుచు Tx కటC డల
ననుస#Sంచుచు నుం(fన PQడల అతడ తన తం(fKేZిన ోషమ నుబట-C xవడ,
అతడ అవశమ %ా బKదుక;ను. 18 అత" తం(fK కc
\ రF(ై పరFలను బµధ12ట-C
బలxరమ ేత తన సదరFలను నషC పరA తన జనులలk తగ" I\యల;
ేZ2ను గనుక అత(ే తన ోషమ నుబట-C మరణమ TUందును. 19 అPే
]రFక;మరFడ తన తం(fK ±క ోష hmను ఏల ¹య టలద" ెపను
చుTx`రF. క;మరFడ JTxయమ ల ననుస#SంA Tx కటC డల"`ట-"
అనుస#SంA %?rT:ను గనుక అతడ అవ శమ %ా బKదుక;ను. 20 ాపమ
ేయ 9ా(ే మరణమ TUందును; తం(fK±క ోష hmను క;మరFడ
¹య టలద" క;మరF" ోష hmను తం(fK¹యడ, JపరF" J ఆ
JపరF"³ ెందును, దుషp
C " దుషC త మ ఆ దుషp
C "³ ెందును. 21 అPే
దుషp
C డ xను ేZిన ాపమ ల"`ట-" V(fA, Tx కటC డల"`ట-" అనుస#SంA
J" అనుస#SంA Txయమ జ#S%SంAనPQడల అతడ మర ణమ TUందడ,
అవశమ %ా అతడ బKదుక;ను. 22 అతడ ేZిన అప#ాధమ లలk ఒకట-య
జj®పకమ లk"I #ాదు, అత" J"బట-C అతడ బKదుక;ను. 23 దుషp
C ల;
మరణమ TUందుటేత Tx ³మతKన సంషమ కల;గ Tx? 9ారF తమ
పKవరN నను దw ు" బKదుక;టP Txక; సంషమ ; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 24 అPే JపరFడ తన J" V(fA ాపమ ేZి, దుషp
C ల; ేయ

¨ÁయI\యల"`ట- పKారమ జ#S %SంAనPQడల అతడ బKదుక;Tx? అతడ
ేZిన J ారమ ల; ఏమతKమ ను జj®పకమ లk"I #ావ, అతడ
VWా సఘతక;(ై ేZిన ాపమ నుబట-C మరణమ TUందును. 25
అPేPQ9ా మర¶ మ Txయమ ాద" ]రF ెపచుTx`రF.
ఇWా\PÚయ ల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f, Tx మర¶ మ Txయ¤ ] మర¶ ¤
గx అTxయన? 26 J పరFడ తన J" V(fA ాపమ ేZినPQడల
అతడ x""బట-C మరణమ TUందును; xను ాపమ ేయ టనుబట-C Pగx
C డ xను ేయ చు వAdన
అతడ మరణమ TUందును? 27 మ#Sయ దుషp
దుషC త మ నుం(f మర> J Txయమ లను జ#S %SంAన PQడల తన ాKణమ
రfంచునును. 28 అతడ ఆలkAంచు" xను ేయ చువAdన అJక\మI\య
ల"`ట-" ేయక మT:ను గనుక అతడ మరణమ TUందక అవశమ %ా
బKదుక;ను. 29 అPే ఇWా\PÚయ ల;PQ9ా మర¶ మ Txయమ ాద"
ెపచుTx`రF. ఇWా\PÚయ ల#ా, Tx మర¶ మ Txయ¤%ా" ] మర¶ మ
Txయమ ాదు. 30 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల#ా, PQవ" పKవరN ననుబట-C 9ా"I
hm V¥ంతpను. మనసుq JKప" ] అక\మమ ల; ]క; hÔారణ మ ల;
ాక;ండనటB
6 9ాట-న"`ట-" V(fA12టC B(f. 31 ]రF జ#S%SంAన అక\మ
I\యల"`ట-" V(fA నూతన హృదయమ ను నూతన బ w య ెచుdను(f.
ఇWా\ PÚయ ల#ా, ]#?ందుక; మరణమ TUందుదురF? ఇే పKభ వగ
PQ9ా 9ాక;. 32 మరణమ TUందు9ాడ మరణమ TUందుటనుబట-C TEను
సంÌించు9ాడను ాను. ావన ]రF మనసుqJKపను(f అపడ ]రF
బKదుక;దురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;.

PQ¨¼జ³ల; 19
1 మ#Sయ వ ఇWా\PÚయ ల అ¥పతpలనుగ#Sd పKలప9ాకమ T:JN ఇటB
6
పKకట-ంపమ 2  త>6 ఎటBవంట-? ఆడZింహమ వంట-, ఆడ Zింహమ ల
మధ పండT:ను, దమZింహమ ల మధ తన 1ిల6లను 12ంెను; 3 9ాట-లk
ఒకx"" అ 12ంచ%ా అ దమZింహ 9Eటµడ TEరFd" మనుషpలను
భfంచున xPQను. 4 అనజనుల; x" సంగJ V" తమ %Jలk x"
AIంచు" x" మ క;నక; %ాలమ త%S>ంA ఐగ పNేశమ నక; x"
¬Zి"P#S. 5 త>6 x" క"12ట-C తన ఆశ భంగమPQన" ె>Zి", తన
1ిల6లలk మ#S±క x" ేపట-C x" 12ంA దమ Zింహమ %ా ేZ2ను. 6
ఇయ దమZింహ దమ Zింహమ ల కcడ JరFగ ల(f
9EటµడTEరFd" మనుషpలను భfంచునై 7 9ా#S నగరFలను అవమన పరA
9ా#S పటC ణమ లను ాడేZ2ను; x" గరèనధ "I ేశమ ను అందులkనున`
సమసN మ ను ా(xPQను. 8 నల;క;ల ేశప జనులందరF x"
పటBCనుటక; ంA య ం(f ఉ#S TUగ¶%ా అ 9ా#S %Jలk A?ను. 9 అపడ
9ారF x" మ క;నక; %ాలమ త%S>ంA x"" బ¢నులk 12ట-C బబ లkను
#ాàTUదwక; ¬Zి" P అత"I అపu%SంA#S; x" గరèనమ ఇWా\PÚ య ల
పర తమ ల]ద ఎన`ట-I" Vనబడక;ండనటB
6 9ారF x"" గట-C
సÍ లమందుంA#S. 10 మ#Sయ క; ³మమ క>%Sయ ండ%ా  త>6 ఫల భ#Sత
¬%?ల "ం(fయ ం(f V¯ాNరన జలమ ల దగ¶ ర Txటబ(fన xKÔవ>6 వలs
నుం(ెను. 11 భపతp లక; దండమ లsౖనట-C గట-C చువ ల; x"I క>%Sయ ం(ెను,

అ ¤ఘమ లనంటBనంత%ా 12#S%?ను, V¯ాNరన x" మ4ల; బహÑ
ఎతp
N %ా కనబ(ెను. 12 అPే బహÑ #ðదKమ ేత అ 12#SI9Eయబ(fనై
TEల]ద పడ9Eయ బ(ెను, తరFu%ా> Vసర%ా x" పండ6 9ా(ెను. మ#Sయ
x" గట-C చువ ల; ె%S 9ా(fP అ%S`ేత ాలdబ(ెను. 13 ఇపడ అ
అరణమ లk !I> PQం(fP "రèలసÍ లమ లలk Txట బ(fయ న`.
మ#Sయ x" మ4ల చువ లలkనుం(f అ%S` బయల; ేరFచు 14 x"
పండ6 ను ద¨©ంచుచున` గనుక #ాజ దండమ నక; త%Sన గట-C చువ
±కట-య Vడవబడ లదు. ఇP పKలప9ాకమ , ఇP పKలపమ నక;
ారణమగ ను.
PQ¨¼జ³ల; 20
1 ఏడవ సంవతqరమ అPదవ T:ల పయవ నమ న ఇWా\PÚయ ల
12దwలలk ందరF PQ9ా ±దw Vxరణేయ ట?r Tx ±దw క; వAd Tx
PQదుట కcరFdం(fయ ండ%ా 2 PQ9ా 9ాక; Txక; పKత m PÀలగ
Z2లVెdను 3 నరపతpK(x, వ ఇWా\PÚయ ల 12దwల ఇట6 నుమ పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTx ±దw Vxరణ ేయ టక; ]రF
వచుdచుTx`#³. Tx yవమ డ Txవలన ఏ ఆలkచనPQనను ]క; ొరకదు;
ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 4 9ా#SI Txయమ ¬రFd దు9ా?
నరపతpK(x, 9ా#SI Txయమ ¬రFdదు9ా? 9ా#S 1ితరFల; ేZిన
¨Áయకృతమ లను 9ా#SI ె>య జ³య మ . 5 ఎట6 న%ా పKభ 9:ౖన PQ9ా
ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డTEను ఇWా\Pల;ను ఏరuరచు"న Txడను,

యÅబ సంతJI పKమణమ ేZిన Txడను, ఐగ పNేశమందు నను` 9ా#SI
పKతm పరచు" పKమ ణమ ేZి TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ాన" TEను
పKకట-ంAన ాలమ న 6 9ా#S" ఐగ పNేశమ లkనుం(f ర1ిuంA 9ా#Sరక; TEను
Vx#SంAనయ , ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచునయ , సకల ేశమ లక;
ఆభరణ నయ T:ౖన ేశమ లk"I డ" PQదన" ె1ిuన
ాలమ నTE TEను పKమణమ ేZిJ". 7 అపడTEను ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను, ]లk పKJ9ాడ తన IషCన ¨Áయకృతమ లను
V(fA12టCవలsను, ఐగ 1ీN య ల Vగ\హమ లను పంచుటేత !మ 4ను
]రF అపVతKపరచు నక;ండవలsను అ" TEను ఆజj®1ింAJ". 8 అPే 9ారF
Tx మట VనTUల6క Tx]ద JరFగ బµటB ేZి, తమIషCన ¨Áయకృతమ ల;
ేయ ట మన లదు, ఐగ 1ీN య ల Vగ\హమ లను పంచుట మనలదు
గనుక 9ారF ఐగ 1ీN య ల ేశమ లk ఉండ%ాTE TEను Tx #ðదKమ 9ా#S]ద
క;మ4#SంA Tx Åపమ 9ా#S ]ద ¬రFdందున" యనుంట-". 9 అPే ఏ
అన జనులPQదుట నను` TEను బయల; పరచుంట-T°, P అనజనులమధ
9ారFం(f# ఆ అనజనులలk 9ారFన` అనజనుల PQదుట 9ా#SI నను`
బయల;పరచుంట-", Tx Txమమ నక; దూషణ కల;గక;ండట?r ఆలగ
ేయ టమ", ఆ జనుల; చూచుచుండ%ా Tx Txమ ఘనతరక; TEను 9ా#S"
ఐగ పNేశమ లkనుం(f ర1ిuంA J". 10 9ా#S" ఐగ పNేశమ లkనుం(f ర1ిuంA
అరణమ లk"I డ" వAd 11 9ా#SI Tx కటC డలను "య !ంA Tx
Vధులను 9ా#SI ె>యజ³ZిJ". ఎవ(ైన 9ాట- ననుస#SంAనPQడల 9ాట-"బట-C
బKదుక;ను. 12 మ#Sయ PQ9ానగ TETE 9ా#S" పVతKపరచు9ాడన" 9ారF

ె>ZినునటB
6 Txక;ను 9ా#SI" మధ VWా\ంJ నమ లను 9ా#SI సూచన%ా
TEను "య!ంAJ". 13 అPే అరణమందు ఇWా\PÚయ ల; Tx]ద
JరFగ బµటB ేZి Tx కటC డల ననుస#Sంపక, xమ అనుస#SంA బKదుకవలsన"
TE"Adన Vధులను తృణ÷క#SంA, TEను "య !ంAన VWా\ంJనమ లను
అపVతKపరచ%ా, అరణ మందు Tx #ðxK%S` 9ా#S]ద క;మ4#SంA 9ా#S" "ర4
లమ ేయ దునను ంట-". 14 అPే TEను 9ా#S" ర1ిuంప%ా ఏ అన
జనుల; చూA# P అనజనులలk నుం(f TEను 9ా#S" ర1ిuంAJT° 9ా#S
PQదుట Tx Txమ మ నక; దూషణ కల;గక;ండనటB
6 TEనను"న పKారమ
ేయక మ"J". 15 మ#Sయ తమIషCన Vగ\హమ ల ననుస#Sంపవలsన"
Å#S, 9ారF Tx Vధులను తృణ÷క#SంA Tx కటC డల ననుస#Sంపక TEను
"య!ంAన VWా\ంJ నమ లను అపVతKపరచ%ా 16 ఇెdదన" TEను
Z2లVAd నట-C య , ాల; ేT:ల; పKవ¨©ంచునట-C య T:ౖన సకల ేశమ లక;
ఆభరణమగ ేశమ లk"I 9ా#S" ర1ిuంపన" 9ారF అరణమ లk ఉండ%ాTE
TEను పKమణమ ేZిJ". 17 అPనను 9ారF నhంA క;ండనటB
6
9ా#Sయందు క"క#SంA, అరణమ లk TEను 9ా#S" "ర4లమ ేయక J".
18 9ారF అరణమ లk ఉండ%ాTE 9ా#S 1ిల6ల ఈలగ Z2లVAdJ"]రF ]
తండKల ఆxరమ లను అనుస#Sంపకయ , 9ా#S పదz తpలనుబట-C పKవ#SNంప
కయ , 9ారF 12టC B"న ేవతలను పంA !మ 4ను ]రF
అపVతKపరచునకయ నుండ(f. 19 ] ేవడ T:ౖన PQ9ాను TETE గనుక
Tx కటC డల ననుస#SంA Tx Vధులను %?r" TEను "య!ంAన VWా\ంJనమ
లను ఆచ#Sంచు(f. 20 TEను ] ేవడT:ౖన PQ9ా న" ]రF

ె>ZినునటB
6 ఆ VWా\ంJనమ ల; Txక;ను ]క;ను మధను సూచన%ా
ఉండను. 21 అPనను ఆ జనుల; స} Tx ]ద JరFగబ(f, xమనుస#SంA
బKదుకవలsన" TE"Adన Tx కటC డలను అనుస#Sంపకయ , Tx Vధులను
%?rనకయ , TEను "య!ంAన VWా\ంJ నమ లను అపVతKపరA#S గనుక,
9ారF అరణమ లk ఉండ%ాTE TEను Tx #ðxK%S` 9ా#S]ద క;మ4#SంA Tx
Åపమ 9ా#S]ద ¬రFdందున" యనుంట-". 22 అPే TEను పKతmన
అనజనుల మధ Tx Txమ మ నక; దూషణ కల;గక;ండనటB
6 ఏ
జనులలkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంAJT° ఆ జనుల; చూచుచుండ%ా Tx హసN మ
9:నుకక; ¬Zి Tx 9ా%ాwనమ T:ర9E#SdJ". 23 మ#Sయ 9ారF Tx Vధుల
ననుస#Sంపక Tx కటC డలను తృణ÷క#SంA, TEను V¥ంAన VWా\ంJనమ లను
అపVతK పరA, 24 తమ 1ితరFల; 12టC B"న Vగ\హమ లను పంప %ర%ా,
అనజనులలk 9ా#S" ెదర%tట-C సకలేశమ ల లk"I 9ా#S" 9:ళ6%tటBCదున"
పKమణమ ేZిJ". 25 TEను PQ9ాన" 9ారF ె>ZినునటB
6 9ా#S" Vస4
యమ TUంంపవలsన" అనుకcలమ ా" కటC డలను xమ బKదుక;టక;
పKãజనకరమ ల; ా" Vధులను 9ా#SIAdJ". 26 ¾>చూ>"
అ%S`గ ండమ xట-ంA బ> xనమ ల "చుdటేత తమ 4ను xమ
అపVతKపరచు న"AdJ". 27 ాబట-C నరపతpK(x, ఇWా\PÚయ ల మట
ల(f ఇటB
6 పKకట-ంపమ పKభ వగ PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ా ]
1ితరFల; TxPQడల అJక\మమ ేZి నను` దూÌింA 28 9ా#SIెdదన" TEను
పKమణ పర క మ %ా ె1ిuన ేశమ లk"I TEను 9ా#S" ర1ిuంAన తరF 9ాత,
ఎతN Pన ±క ండTE%ా", దటC న ±క వృmమ TE%ా" xమ

చూAనప(ెల6ను బల;ల; అ#Suం చుచు, అరuణలను అ#Suంచుచు, అకడ
ప#Sమళ ధూపమ పKJÌి¡ ంచుచు, ాTxరuణమ ల; ేయ చు Txక; Åపమ
పట-C ంA#S. 29 ]రF వచున` ఉన`తసÍ లమ ల!ట" TEన(f%SJ"; ాబట-C
ఉన`తసÍ లమను 1LరF TEట-వరక; 9ాడకలk నున`. 30 ావన
ఇWా\PÚయ లక; ఈ మట పKకట-ంపమ పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdన
ేమన%ా] 1ితరFల #§J" ]రFను అపVతpKలsౖJ#³ 9ారF 12టC B"న
Vగ\హమ లను అనుస#Sంచుచు ]రFను వxరFలsౖJ#³; 31 TEట-వరక;ను ]రF
అరuణలను అ#SuంA ] క;మరFలను అ%S`గ ండ xట-ంచునపడ, ]రF
12టC B"న Vగ\హమ ల"`ట-I పజజ³Zి అప VతpKలగ చుTx`#³;
ఇWా\PÚయ ల#ా, Tx±దw ]రF Vxరణ ేయ దు#ా? Tx yవమ డ
Txవలన ఆలkచన ]క; ొరFకదు; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక; 32
అనజనుల! భ!] P జనుల! ేయ నటB
6 ¤మ ను యలక;ను
#ాళ6 క;ను పజేతp మ" ]రనునుచుTx`#³. ]రF ఇచûPంAనx"
పKారన`ట-I" జరFగదు. 33 Tx yవమ డ Tx #ðదKమ క;మ4#Sంచుచు,
బµహÑబలమ ను xAన ేJను TEను ]12ౖన అ¥ారమ ేZ2దను. 34
మ#Sయ TEను #ðదKమ క;మ4#Sంచుచు, బµహÑబలమ ను xAన ేJను
!మ 4ను ెదర%tట-C న ఆ య ేశమ లలkనుం(fయ జనులలkనుం(fయ
TEను !మ 4ను సమ కc#Sd 35 జనమ ల;న` అరణమ లk"I !మ 4ను
ర1ిuంA, అకడ మ ఖమ ü%ా ] 9ాజ?మ(ెదను; ఇే PQ9ా
9ాక;. 36 ఐగ 1ీN య లేశప అరణమ లk TEను ] 1ితరFల
9ాజ?మ(fనటBC ]ను 9ాజ? మ(ెదను; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;.

37 ేJ కఱÃ I\ంద !మ 4ను xట-ంA "బంధనక; లkపరెదను. 38 మ#Sయ
Tx]ద JరFగబడ9ా#S" ోషమ ేయ 9ా#S" ]లk ఉండక;ండ
పKేIంెదను, xమ ాపర మ న` ేశమ లkనుం(f 9ా#S" ర1ిuంెదను %ా"
TEను PQ9ాన" ]రF ె>ZినునటB
6 9ారF ఇWా\Pల; ేశమ లk
పK9EhంచరF. 39 ఇWా\Pల; Pంట-9ార ల#ా, ]రF Txమట Vన" PQడల
]రF 12టC B"న Vగ\హమ లను, ] IషCనటBC%ా పంచును(f, %ా" ]
అరuణలేతను ] Vగ\ హమ లేతను Tx ప#Sదz Txమమ ను
అపVతKపరచక;(f అ" పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 40 "జమ %ా
ఇWా\ PÚయ ల ఉన`తన ండయగ Tx ప#Sదz పర తమందు
ేశమ లkనున` ఇWా\PÚయ లందరFను Txక; ZLవేయ దురF; ఇే పKభ 9:ౖన
PQ9ా 9ాక;. అచdటTE TEను 9ా#S" అం%§క#Sంెదను. అచdటTE ]
పKJÌి¡ తన యరuణలను, ] పKథమ ఫలxనమ లను, పKJÌి¡ తమ లగ ]
ానుకలన"`ట-" TEనం%§క#Sంెదను. 41 జనమ లలkనుం(f TEను !మ 4ను
ర1ిuంచునపడను, !మ 4ను ెదర%tట-C న ఆ య ేశమ లలkనుం(f
!మ 4ను సమకcరFdనపడను, ప#Sమళధూప మ %ా !మ 4ను
అం%§క#Sంెదను, అనజనులPQదుటను ] మధను నను` TEను
ప#Sదz పరచుందును. 42 ] 1ితరFలIెdదన" TEను పKమణ పర కమ %ా
ె1ిuన ేశమ నక;, అన%ా ఇWా\PÚయ ల ేశమ నక; TEను !మ 4ను
ర1ిuంచునపడ TETE PQ9ాన" ]రF ె>ZిందురF. 43 అచdట ే#S ]
పKవరN నను, !మ 4ను ]రF అపVతK పరచు"న ] I\యల"`ట-" మనసుq
నక; ెచుd", ]రF ేZిన దుI\యలనుబట-C !మ 4ను ]#³

అస¨©ంచుందురF. 44 ఇWా\PÚయ ల#ా, ] దు#ా4ర¶ తనుబట-C య ] ా"
ేషCలనుబట-C య ాక Tx Txమమ నుబట-C P TEను ] ×లగ న ేయ%ా TETE
PQ9ాన" ]రF ె>ZిందురF. 45 ఇే PQ9ా 9ాక; మ#Sయ
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 46 నరపతpK(x, 
మ ఖమ దfణపతటBC JKప" దfణేశమ నక; పKకట-ంపమ , దfణేశప
అరణ మ నుగ#Sd పKవAంA ఇట6 నుమ 47 దfణేశమ, PQ9ా మట
ఆలIంచుమ పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTEను లk అ%S`
#ాజబ¿టMCదను, అ లkనున` పచd" ెట6"`ట-" ఎం(fన ెట6"`ట-"
ద¨©ంచును, అ ఆ#Sక;ండనుండను, దfణక; nదల;"
ఉతN రక;వరక; భమ ఖమంతయ x" ేత ాలdబడను. 48 అ
ఆ#Sక;ండ PQ9ాT:ౖన TEను x"" #ాజబ¿ట-CJన" సమసN న జనులక;
ె>య బడను. 49 అã పKభ 9ా PQ9ాడ గఢ న మటల;
పల;క;9ాడ ా(x అ" 9ారF నను` గ#Sd ెపదుర" TEనంట-".
PQ¨¼జ³ల; 21
1 అపడ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm... PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, PQరషలమ తటBC  మ ఖమ JKప",
ప#Sదz సÍ లమ లనుబట-C ఇWా\PÚయ లేశమ నుగ#Sd పKవAంA ఇట6 నుమ
3 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTEను క; V#¥T:ౖ J". JపరFలTE!
దుషp
C లTE! లk ఎవరF నుండక;ండ అంద#S" "ర4లమ ేయ ట?r Tx
ఖడ¶ మ ఒరదూZి య Tx`ను. 4 JపరFల! దుషp
C ల! PQవరFను ]లk

ఉండక;ండ దfణక; nదల;" ఉతN రక;వరక; అంద#S" "ర4లమ
ేయ ట?r Tx ఖడ¶ మ x" ఒరలk నుం(f బయల;ే#Sయ న`. 5
PQ9ాT:ౖన TEను Tx ఖడ¶ మ మరల ఒరలkపడక;ండ x"
దూZియ Tx`న" జనులందరF ె>ZిందురF. 6 ావన నరపతpK(x,
"ట
C రFu Vడవమ , 9ారF చూచుచుండ%ా  నడమ బదw లగ నటB
6
మT°దుఃఖమ  "ట
C రFu Vడవమ . 7 వ "ట
C రFu V(fెద9Eమ" 9ారF
"న`డగ%ా వశ\మనమ వచుdచున`దను దు#ా రN Txక; Vనబ(f న,
అంద#S గ ం(ెల; క#S%Sవను, అంద#S ేతpల; బల ¨ßనమవను, అంద#S
మనసుqల; అ¥ైరపడను, అంద#S ¹ాళØ
6 రవను, ఇంత%ా ×డ
వచుdచున`; అ వేdయ న` అ" ెపమ ; ఇే PQ9ా 9ాక;. 8
మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 9
నరపతpK(x, వ ఈ మటల; పKకటనేZి ఇట6 నుమ PQ9ా Z2లVచుdన
ేమన%ా అ% ఖడ¶ మ ఖడ¶ ¤ కనబడచున`, అ పదునుగలై
రFగ 12ట-Cయ న`. 10 అ %tపu వధ ేయ ట?r పదును 12ట-Cయ న`,
తళతళలడనటB
6 అ రFగ 12ట-Cయ న`; ఇటB
6 ండ%ా Tx క;మరF"
దండమ ఇతర దండమ ల"`ట-" తృణ÷క#Sంచున అ" ె1ిu మనమ
సంÌింెదమ? 11 మ#Sయ దూయ టక; Zిదzమగ నటB
6 అ
రFగ 12టC B9ా"±దw నుంచబ(fయ ం(ెను, హతమ ేయ 9ాడ
పటBCనునటB
6 %ా అ పదునుగలై రFగ 12టCబ(fయ న`. 12 నరపతpK(x
అంగలరFdమ , ³కల;9Eయ మ , అ Tx జనుల]I" ఇWా\PÚయ ల
పK¥xనుల]I" వచుdచున`, ఖడ¶ భయమ Tx జనులక; తటZిÍ ంAన

గనుక  ¾డను చరచునుమ . 13 Wóధనక>%?ను, తృణ÷క#Sంచు దండమ
#ాకPనTE!? ఇే PQ9ా 9ాక;. 14 నరపతpK(x, ేతpల;
చరచునుచు సమxరమ పKవAంపమ , ఖడ¶ మ మ మ4రF #?ట-Cంపబ(fనై
జనులను హతమ ేయ నై య న`, అ %tపu9ా" అంతఃపరమ Ad
9ా" హతమ ేయ న. 15 9ా#S గ ం(ెల; క#S%SవనటB
6 ను, పడోKయ
అడi మ ల; అ¥కమ లగ నటB
6 ను, 9ా#S గ మ4 మ లలk TEను ఖడ¶ మ
దూZ2దను; అయã అ తళతళలడచున`, హతమ ేయ ట?r అ
దూయ బ(fయ న`. 16 ఖడ¶ మ, Zిదzప(fయ ండమ ; క;(f9:ౖప చూడమ ,
ఎడమ9:ౖప JరFగ మ , ఎకడ క; ప" య ండT° అక(fI JరFగ మ 17
TEనుకcడ Tx ేతpల; చరచు" Tx Å\ధమ ¬రFdందును; PQ9ా నగ
TETE మట ఇAd య Tx`ను. 18 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను. 19 నరపతpK(x, బబ లkను #ాà ఖడ¶ మ వచుdటక;
#?ండ మర¶ మ లను ఏరuర చుమ . ఆ#?ండను ఒక ేశమ లkనుం(f వచుdనటB
6
సూAంచుట?r ±క హసN రపమ %§య మ , పటC ణప ¥ నను x"
%§య మ . 20 ఖడ¶ మ నక; అ¹4య ల పటC ణమగ రబµËక; ఒక
మర¶ మ ను, యxేశమం దున` ాKారమ ల; గల పటC ణమగ
PQరషలమ నక; ఒక మర¶ మ ను ఏరuరచుమ . 21 బµటల; *ల;bట #?ండ
మర¶ మ ల; *ల; సÍ లమ న శక;నమ ె>Zిను టక; బబ లkను #ాà
"ల;చుచుTx`డ; అతడ బµణ మ లను ఇటB అటB ఆ(fంచుచు,
Vగ\హమ లేత Vxరణ ేయ చు, ారమ నుబట-C శక;నమ చూచుచుTx`డ.
22 PQరషలమ ఎదుట గ మ4మ లను పడ%tటBC యంతK మ ల;

12టC Bమ"య , హతమ ేయ దమ"య , ధ " ఎతp
N మ"య , జయధ "
ëగ¶ ర%ా ఎతp
N మ"య , గ మ4 మ లక; ఎదురF%ా పడ%tటBC యంతKమ ల;
ఉంచు మ"య , బËల; 9Eయ మ"య , మ టC (f బËల; కటBC మ"య
PQరషలమ నుగ#Sd తన క;(fతటBCన శక;నమ కనబ(ెను. 23
పKమణమ ల; ేZి"న 9ా#SI ఈ శక; నమ వరÍమ %ా కనబడను; అPే
9ారF పటC బడనటB
6 9ారF ేZి"న ాపమ ను అతడ 9ా#S జj®పకమ నక;
ె1ిuంచును. 24 ాబట-C పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ Z2లVచుd చుTx`డ]
అJక\మమ ల; బయల;పడటవలన ] సమసN I\యలలkనుం(f ] ాపమ ల;
అగ పడనటB
6 ] ోషమ ]రF మనసుqనక; ెచుd"నందునను, TEను
!మ 4ను జj®పకమ ేZి"నందునను ]రF ెP AIయ Tx`రF. 25
%ాయప(fన9ా(x, దుషp
C (x, ఇWా\PÚయ లక; అ¥ప¬, ోషసమ1ిN ాలమ న
క; ¬రFuవAdయ న`. 26 పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డతలటమ ను ¬Zి9Eయ మ I#§ట మ ను ఎతp
N మ , ఇ
Pకను ఇటB
6 ండదు. ఇక]దట చు" ఘను"%ాను ఘను" చు"%ాను
ేయ మ . 27 TEను x"" పడోKయ దును పడోKయ దును పడ ోKయ దును;
x" ¯ా సÍ ~కరN వచుdవరక; అయ "ల;వదు, అపడ TEను x""
అత"Iెdదను. 28 మ#Sయ నరపతpK(x, వ పKవAంA ఇట6 నుమ
అ¹4య లనుగ#Sdయ , 9ారF ేయ "ందను గ#Sdయ పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాహతమ ేయ టక; ఖడ¶ మ ఖడ¶ ¤
దూయబ(fయ న`, తళతళలడచు రFగ 12ట-Cన ఖడ¶ మ వధేయ టక;
దూయబ(fయ న`. 29 శక;న%ాండK రక; మయ దరîనమ ల;

చూచుచుండగను, 9ారF వరÍన 9ాట-" ]క; ెపచుండగను, ోషసమ1ిN
ాలమ న hmTUం హతpలsౖన దు#ా4రF¶ల డల పKకన అ "ను` పడ
9Eయ ను. 30 ఖడ¶ మ ను ఒరలk9Eయ మ ; వ సృÌిC ంప బ(fన సÍ లమ లkTE
వ పట-C న ేశమ లkTE TEను క; hm V¥ంతpను. 31 అచdటTE Tx
#ðదKమ ను ]ద క;మ4#Sంెదను, Tx ఉగ\x%S`" ]ద రగ ల బ¿టMC దను,
Txశనమ ేయ టయందు TEరuరFలsౖన కc
\ రFలక; "ను` అపu%Sంెదను. 32
అ%S` "ను` !ంగ ను,  రకN మ ేశమ లk ారFను,  9:న`ట-I"
జj®పకమ నక; #ాకయ ందువ; PQ9ానగ TETE మట ఇAd య Tx`ను.
PQ¨¼జ³ల; 22
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 2
నరపతpK(x, ాKణ}" ేయ ఈ పటC ణమ నక; వ ¬రFu ¬రFdదు9ా? x"I
వ ¬రFu ¬రFdT:డల అేయ ¨ÁయI\యల"`ట-" x"I ె>యజ³Zి
PÀలగ న పKకట-ంపవలsను. 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా
ాలమ వచుd నటB
6 నరహతల; ేయ పటC ణమ, "ను` అపVతK
పరచునునటB
6 Vగ\హమ ల; 12టC Bను పటC ణమ, వ ేZిన నరహతలేత
క; 9E TEర¯ాÍపన ేZి ంట-V, వ 12టC B"న Vగ\హ మ లేత "ను` 9E
అపVతKపరచుంట-V, 4 క; 9E hm ె1ిuంచు ంట-V, hÔ సంవతqరమ ల;
వచుdటక; 9E ారణ JV. ాబట-C అనజనమ లలk "ంxసuదమ %ాను,
సకలేశమ లలk అప}¯ాసuదమ %ాను "ను` "య !ంచుచుTx`ను. 5
స]పసుÍల! దూరసుÍల! అంద రFను అప×#N S ంనxనవ"య అల6 #S

"ం(fనxన వ"య "ను` అపహZింతpరF. 6 లk" ఇWా\PÚయ ల
పK¥xనులందరFను తమ శINల నరహతేయ దురF, 7 లk త>దండKల;
అవమనnందుదురF,  మధనున` పరేల; ౌరèనమ TUందుదురF,
లk తం(fKల" 9ారFను Vధవ#ాండKను ¨©ంZింపబడదురF, 8 Txక;
పKJÌి¡ తమ లగ వసు
N వలను వ తృణ÷క#SంచుచుTx`వ, Tx
VWా\ంJనమ లను వ అపVతKపరచుచుTx`వ. 9 ం(ెమ ల; ె1ిu
నరహత ేయ 9ారF లk ాపర మ Tx`రF, పర తమ ల]ద ´¢జనమ
ేయ 9ారF  మధ "వZించుచుTx`రF, లk ామ Vార ేషCల;
జరFగ చున`V. 10 తమ తం(fK మTxxûదనమ ¬య 9ారF లk నుTx`రF,
అAPQ బ¨©ÌిCPQన ZీN " ెరFప9ారF లk ాపరమ Tx`రF. 11 ఒకడ తన
రFగ 9ా" ´µరను కc(f ¨ÁయI\యల; ేయ ను, మ#S±కడ
ామతpరF(ై తన Åడ>" అపVతKపర చును, లk జనుల; తం(fK క;మ#?Nయగ
తమ స ద#S" ెరFపదురF. 12 నను` మరAP నరహత?r లంచమ
పచుdను9ారF లk నుTx`రF, అ1ిuAd వ(fi పచుd"  రFగ 9ా#S"
బµ¥ంచుచు వ బలవంత మ %ా 9ా#S" ోచునుచుTx`వ; ఇే పKభ 9:ౖన
PQ9ా 9ాక;. 13 వ పచుd"న అTxయ లభమ ను, వ ేZిన
నరహతలను TEను చూA Tx ేతpల; చరచునుచుTx`ను. 14 TEను క; hm
V¥ంప బ¢వాలమ న ఓరFdనుటక; x>నంత ¥ైరమ  హృదయమ నక;
కలx? స¨©ంచునంత బలమ  క;ండTx? PQ9ానగ TETE మట
ఇAdయ Tx`ను, x"" TEను T:ర9EరN Fను,  అపVతKతను బÐJN %ా ¬Zి
9Eయ ట?r 15 అనజనులలk "ను` ెదర%tటBCదును, ఇతర ేశమ లక; "ను`

9:ళ6%tటBCదును. 16 అచdట అన జనుల ఎదుటTE  అంతట 9E భKష¡ pడ9:ౖ TEను
PQ9ాన" వ ె>Zిందువ. 17 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను 18 నరపతpK(x, ఇWా\PÚ య ల; Tx దృÌిC I
మషp
C వంట-9ా#?r#S, అందరFను >! లk" ఇతN (fయ తగరమ ను ఇనుమ ను
Zీసమ T:ౖ#S, 9ారF 9:ం(f మషp
C వంట-9ా#?r#S. 19 ావన పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా]రందరFను మషp
C వంట-9ా#?rJ#S. TEను !మ 4ను
PQరషలమ మధను గ ేZ2దను, ఒకడ 9:ం(fయ ఇతN (fయ ఇనుమ ను
Zీసమ ను తగర మ ను గ ేZి >!లk 9EZి x"]ద అ%S` ఊ
క#S%SంAనటB
6 20 Tx Åపమ ేతను #ðదKమ ేతను !మ 4ను గ ేZి
అకడ !మ 4ను క#S%Sంతpను. 21 !మ 4ను గ ేZి Tx Åా%S`" ]]ద
ఊద%ా "శdయమ %ా ]రF x"లk క#S%SవదురF. 22 > !లk 9:ం(f
కరFగ నటB
6 ]రF x"లk క#S%SవదురF, అపడ PQ9ాT:ౖన TEను Tx
Å\ధమ ను ]]ద క;మ4#SంAJన" ]రF ె>ZిందురF. 23 మ#Sయ
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 24 నరపతpK(x,
PQరషలమ నక; మట పKకట-ంపమ వ పVతKమ ా" ేశమ 9:ౖ
య Tx`వ 25 ఉగ\త నమందు క; వరªమ #ాదు, అందులk పKవకN ల;
క;టKేయ దురF, గ#Sèంచు చుండ Zింహమ 9Eటను *ల;dనటB
6 9ారF
మనుషpలను భfంతpరF. ¯తp
N లను దKవమ ను 9ారF పటBCందురF, x"లk
xలమం" 9ారF Vధవ#ాండK%ా ేయ దురF, 26 x" యజక;ల; Tx
ధర4WాసN మ ను "#ాక #SంచుదురF, Txక; పKJÌి¡ తమ లగ వసు
N వలను అపVతK
పరచుదురF, పKJÌి¡ తనx"I" ¯ా¥xరణనx"I" ´éదంచరF,

పVతK¤ో అపVతK¤ో ె>Zిను టక; జనులక; TEరuరF, TEను V¥ంAన
VWా\ంJనమ లను ఆచ#SంపరF, 9ా#S మధ TEను దూÌింపబడచుTx`ను. 27
x"లk అ¥పతpల; లభమ సంాంచుట?r నరహత ేయ టలkను
మనుషpలను నhంపజ³య టలkను 9Eటను *ల;d (ేళ6వలs ఉTx`రF. 28
మ#Sయ x" పKవకN ల; వరÍన దరîనమ ల; కనుచు, PQ9ా ఏ!య
Z2ల VయనపడపKభ 9:ౖన PQ9ా PÀలగ Z2ల VచుdచుTx`డ"
ెపచు, వట-C ¯ె%ాండKP జనుల; కట-C న మంట-%డక;
గచుdపతపయ 9ా#?rయ Tx`రF. 29 మ#Sయ ¯ామన జనుల;
బలxరమ ేయ చు ొం%S>ంచుదురF, 9ారF ºనులను ద#SదKులను ¨©ంZించు
దురF, అTxయమ %ా 9ారF పరేలను బµ¥ంచుదురF. 30 TEను ేశమ ను
ాడేయక;ండనటB
6 ాKారమ ను టCపరచుటక;ను, బదw లsౖన సందులలk
"ల;చుటక;ను, త%Sన 9ా(ెవడ" TEను ఎంత Vx#SంAనను ఒక(ైనను కనబడ
లదు. 31 ావన TEను Tx Å\ధమ ను 9ా#S]ద క;మ4 #Sంతpను, 9ా#S పKవరN న
ఫలమ 9ా#S]I ర1ిuంA Tx ఉగ\x%S`ేత 9ా#S" ద¨©ంతpను; ఇే పKభ 9:ౖన
PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 23
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm... PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, ఒక త>6 I పట-C న Pదw రF ZీN ల; కలరF. 3 రF ఐగ పNేశమ లk
జjరత మ ేZి#S, ¸°వనాలమంే జjరత మ ేయ చు వAd#S, అకడ 9ా#SI
ఆ>ంగనమPQను, అకడ 9ా#S కTxాలప చనులను పరFషpల; న>1ి#S. 4

9ా#Sలk 12దwx" 1LరF ఒహþల, ఆ సద#S 1LరF ఒహþÚబµ. రF Txక;
12ం(f6 ేయబ(fన9ా#?r క;మ రFలను క;మ#?Nలను క"#Sఒహþలయను 1LరF
¹Ö నునక;ను, ఒహþÚబµయను 1LరF PQర షలమ నక;ను ెందుచున`V.
5 ఒహþల Txక; 12ం(f6 ేయబ(fనను వxరమ ేZి 6 తన VటాండK]ద
బహÑ%ా ఆశ 12టC B", ధూమÖవరÞమ గల వసN మ ల; ధ#Sంచు"న
Z2ౖTx¥పతpల;ను అ¥ారFల;ను అందమ గల ¸°వనుల;ను గ ఱÃ మ లsక;
#ðతpల;ను అగ అష
C రF9ా#S" ¹¨©ంెను. 7 అ ామ క;#ా>#§J%ా
అష
ª రF9ా#Sలk మ ఖులగ 9ారంద#SPQదుట JరFగ చు, 9ారంద#S
వచ#Sంచుచు, 9ారF 12టC B"న Vగ\హమ ల"`ట-" పంచుచు,
అపVతpK#ాలPQను. 8 మ#Sయ ఐగ పNలk TEరFd"న జjరత మ ను ఇ
మనకయ ం(ెను, అచd టTE x" ¸°వనమంే పరFషpల; x" శయ
"ంA#S, x" చనులను ఆ>ంగనమ ేZి#S, ామ క;లsౖ x" VWషమ %ా
వxరమ ేZి#S. 9 ావన x" VటాండKక; TEను x""
అపu%SంAయ Tx`ను, అ ¹¨©ంAన అష
ª రF9ా#SI x"" అపu%SంA
య Tx`ను. 10 రF x" మTxxûదనమ ¬Zి#S, x" క;మరFలను
క;మ#?Nలను పటBC" x"" ఖడ¶ మ ేత చం1ి#S; PÀలగ న ఆ ZీN లలk
అప×#N Sాలsౖ hm TUంెను. 11 x" ెల6 sలsౖన ఒహþÚబµ x"" చూA ామ
కత మందు x"" !ంA అకేZిన జjరత మ లకంటM మ#S ఎక;వ%ా
జjరత మ ేZ2ను. 12 పKశసN వసN  మ ల; ధ#SంAన9ారFను Z2ౖTx¥పతpల;ను
అ¥ారFల;ను గ ఱÃ మ లsక; #ðతpల;ను ¯êందరమ గల ¸°వనుల;ను అగ
అష
ª రF9ా#?rన తన రFగ 9ా#S" అ ¹¨©ం ెను. 13 అ

అపVతpK#ాలPQన"య , 9ా#SదwరFను ఏక#§JTE పKవ#SNంచుచుTx`ర"య Txక;
ె>Z2ను. 14 మ#Sయ అ య¥కమ %ా వxరమ ేయవలsన" Å#Sనై,
nలలక; న(fకటB
6 ను తలల]ద AతKవరÞమ గల ా%ాల;ను 12టC B"
#ాచకళల;గల9ా#?r 15 Zిందూ రమ  పయబ(f %డ]ద ెకబ(fన9ా#?r, తమ
జన4ేశన కÚw య లేశప బబ లkను 9ా#Sవంట- కÚw య ల పటమ లను
చూA ¹¨©ంెను. 16 అ 9ా#S" చూAన9:ంటTE ¹¨©ంA కÚw యేశమ నక;
9ా#S ±దw క; దూతలను పం1ి 9ా#S" 1ి>1ించున%ా 17 బబ లkను 9ారF
సం´¢గమ Å#SవAd జjరత మ ేత x"" అపVతK పరA#S; 9ా#Sేత అ
అపVతKపరచబ(fన తరF 9ాత, x" మనసుq 9ా#SI PQడమPQను. 18 ఇటB
6
అ జjరత మ అ¥కమ %ాేZి తన మTxxûదనమ ¬Zి 9EZిT:ను గనుక
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క;మరFలను  క;మ#?Nలను 9ారF పటBCందురF, లk WÌింAన 9ారF
అ%S`ేత ద¨©ంపబడదురF. 26  బటC లను ల%S 9EZి  ¯గZ2ౖన నగలను
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నమంే, TEను "య!ంAన VWా\ంJ నమ లను ¯ామననమ ల;%ా
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క(fయమ ల; ¾(f%S 9ా#S తలలక; పదండల; చుట-C #S. 43 వxరమ
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నమ నందు క; సమxరమ ె>యజ³య ట?r త1ిuంచు" వAdన
±కడ ±దw క; వచుdను. 26 ఆ నమ నTE Vకను మనమ %ా ఉండక,
త1ిuంచు" వAdన 9ా" సuషC మ %ా మటలడదువ; 27 TEను
PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>ZినునటB
6 వ ఈ #§J" 9ా#SI
సూచన%ా ఉందువ.

PQ¨¼జ³ల; 25
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, అ¹4య ల తటBC మ ఖమ JKప" 9ా#S"గ#Sd PÀ మట
పKవAంపమ . 3 అ¹4య ల#ా, పKభ 9:ౖన PQ9ా మట ఆలIంచు(f.
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTx ప#Sదz సÍ లమ అపVతKపరచ
బ(fనపడ, ఇWా\PÚయ ల ేశమ ాడేయబ(fన ాలమ న యx9ారF
ెరలk"I Pనపడ, ]రF సంషమ" ెపనుచు వAdJ#S గనుక 4
TEను !మ 4ను తరFuననుండ మనుషpలక; ¯ా సÍ ~ మ %ా అపu%Sంెదను,
9ారF తమ (ే#ాలను ] ేశ మ లk9EZి ] మధ ాపరమ ందురF, 9ారF ]
పంటల; JందురF ] ాల; xKగ దురF. 5 TEను రబµË పటC ణమ ను ఒంటMల
¯ాల%ా ేZ2దను, అ¹4య ల ేశమ ను %tఱÃ ల ొ(fi%ా ేZ2దను, అపడ
TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" ]రF ె>ZిందురF. 6 మ#Sయ పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా ]రF ేతpల; చరచు" ాళ6  TEలత"`
ఇWా\PÚ య ల శ\మను చూA ] మనసుqలk" Jర¯ారమ ల
ఉల6 ZింAJ#S గనుక TEను PQ9ాT:ౖ య Tx` న" ]రF ె>ZినునటB
6 7
TEను ]క; V#¥T:ౖ, !మ 4ను జనమ లక; ోపడ¯మ 4%ా అపu%Sంతpను,
అన జనులలk ఉండక;ండ !మ 4ను "ర4లమ ేతpను, జనమ ాక;ండ
!మ 4ను నhంపజ³తpను సమలధ ంసమ ేతpను. 8 మ#Sయ పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd చుTx`డఇతర జనమ ల"`ట-I" యx
9ా#SI" ´éద ¤! య" ¹యáయ ల;ను WPÀరF పటC ణప 9ారFను

అందురF గనుక 9 తరFuననున` 9ా#S" ర1ిuంA, ేశమ నక;
భషణమ %ానున` >¤ర పరమ లగ బéేÌీ¹తpను బయలs4ãనును
IరxPమ ను ¹యáయ ల స#Sహదుwలk%ానున` పటC ణమ ల"`ట-",
అ¹4య లనంద#S" 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ %ా అపu%Sంతpను; 10 జనమ లలk
అ¹4య ల; ఇకను జj®పకమ నక; #ారF. 11 TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న"
¹యáయ ల; ె>Zి నునటB
6 TEలగ న 9ా#SI hm V¥ంతpను. 12
మ#Sయ పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd చుTx`డఎో]య ల;
యx9ా#S]ద పగ¬రFd నుచుTx`రF, ¬రFdనుటలk 9ారF బహÑ%ా ోషp
లsౖ#S గనుక పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా 13 ఎోమ ]ద Tx
ెPx1ి, మనుషpల! పవ ల! x"లk నుండక;ండ TEను
సమసN మ ను "ర4లమ ేయ దును, ేమను పటC ణమ nదల;" TEను
x" ాడ ేయ దును,దxనువరక; జనులందరFను ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF.
14 Tx జనులsౖన ఇWా\PÚయ లేత ఎోమ 9ా#S]ద Tx పగ ¬రFdందును,
ఎో]య ల Vష య Tx Åపమ నుబట-C య Tx #ðదKమ నుబట-C య TEను
ఆలkAంAనx"" 9ారF T:ర9EరFdదురF, ఎో ]య ల; Tx Å\ధమ
ె>ZిందురF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 15 మ#Sయ పKభ వగ PQ9ా ఈ
మట Z2లVచుd చుTx`డÓీ>ÌీN య ల; పగ¬రFdనుచు Txశమ ేయ చు,
మన" Å\ధమ గల9ా#?r Jర¯ారమ ేయ చు పగ¬రFdనుచుTx`రF గనుక
16 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాÓి>ÌీN య ల]ద TEను ెP x1ి
?#³¬య లను "ర4లమ ేZ2దను. సమ దK ¬రమ న "వZించు Wషమ ను
నhంపజ³Z2దను. 17 Å\ధ మ  9ా#S" hfంA 9ా#S]ద Tx పగ ప#SN%ా

¬రFdందును; TEను 9ా#S ]ద Tx పగ ¬రFdన%ా TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF.
PQ¨¼జ³ల; 26
1 మ#Sయ పదండవ సంవతqరమ T:ల nదట- నమ న PQ9ా 9ాక;
Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2 నరపతpK(x, PQరష
లమ నుగ#Sdఆ} జనమ లక; x రమ %ానున` పటC ణమ పడ%tటC బ(ెను,
అ TxవశమPQను, అ ా(ై Pనందున TEను ప#SపరÞమ TUంJ" అ"
తరF ె12uను గనుక 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdన
ేమన%ాతరFపటC ణమ, TEను క; V#¥ T:ౖJ", సమ దKమ x"
తరంగమ లను ంగజ³య #§J%ా TEను అTEకజనమ లను  ]I
ర1ిuంెదను. 4 9ారF వAd తరF±క ాKారమ లను కc>d x" Åటలను
పడ%tటBCదురF, TEను x"]దనున` మంట-" తp(fA 9Eయ దును, x""
వట-C బండ%ా ేZ2దను. 5 సమ దKమ x" Txవ#Sంచును, అ వలల; పరచుటక;
bటగ ను, TETEమట PAdJ", ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక; అ
జనమ లక; ోపడ¯మ4గ ను. 6 బయట- లమ లk నున` x" క;మ#?Nల;
కJN ాలగ దురF, అపడ TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF.
7 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా#ా#ాజగ బబ లkను#ాజ?ౖన
T:బ కెKజరFను TEను తరFపటC ణమ ]I ర1ిuంచుచుTx`ను, అతడ
గ ఱÃ మ లను రథ మ లను #ðతpలను గ ంపల; గ ంపల;%ానున`
Z2ౖనమ ను ఉతN రక;నుం(fవAd 8 బయట-లమ లk"  క;మ#?Nలను

ఖడ¶ మ  చం1ి,  ?దురF%ా బ రFàల; కట-C ంA బË9EPంA  ?దురF%ా
(xల; T:తN pను. 9 మ#Sయ అతడ  ాKారమ లను పడ %tటBCట?r
యంతKమ ల; సం¥ంA %tడi ండK  Åట లను పడ%tటBCను. 10 అత"I
గ ఱÃ మ ల; బహÑ V¯ాNర మ %ా ఉన`V, అV ధూÈ PQగర%tటC %ా అ "ను`
కమ 4ను, áటసందుల;గల పటC ణమ లk"I Z2ౖ"క;ల; ర బ(fనటB
6 అతడ 
Åటలలk పK9Ehంచునపడ #ðతpల ±కయ చక\మ ల±కయ
రథమ ల±కయ ధ "ేత  ాKారమ ల; కం1ించును. 11 అతడ తన
గ ఱÃ మ ల (ెకలేత  ధుల"`య అణగొKIంచును,  జనులను
ఖడ¶ మ  హతమ ేయ ను,  పK´µవమ నక; Aహ`మ లsౖన సN ంభమ ల;
TEలను కcల;ను. 12 9ారF  ఐశ రమ ను ోచుందురF,  వరN కమ ను
అపహ #SంతpరF,  ాKారమ లను పడ%tటBCదురF,  Vలస మంరమ లను
ాడేయ దురF,  #ాళ6 ను  కలపను  మంట-" ళ6 లk మ ంA9Eయ దురF.
13 ఇటB
6 TEను  సం%§తTxదమ ను మ"uంెదను,  Zిx#ాTxద !కను
Vనబడదు, 14 "ను` వట-C బండ%ా ేయ దును, వలల; పరచునుటక;
bటగ దువ Vకను కటC బడక య ందువ. TETE మట PAdయ Tx`ను; ఇే
పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 15 తరFనుగ#Sd పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుd నేమన%ావ కcల;నపడ కల;గ ధ "య , హతp
లగ చున`9ా#S ³కల;ను, లk జరFగ %tపuవధయ º పమ ల; V"
కం1ించును. 16 సమ దKప అ¥పతpలంద రFను తమ
Zిం}సనమ ల]దనుం(f %S, తమ ాP లను VAతKన వసN మ లను
¬Zి9EZి, గ ల;ప(fన 9ా#?r TEలను కcరFdం(f గడగడ వణక;చు "ను` చూA

Vస4యపడదురF. 17 9ారF "ను`గ#Sd అంగలరFu వచన JN ఈలగ న
అందురFసమ దK "9ాసనxTx, ఖJTUంన పటÞ ణమ, 9:ట6 B
TxశనJV? సమ దK పKయణమ ేయ టవలన x"I" x" "9ాసులక;ను
బలమ క>%?ను, సమ దK9ాసులంద#S" Jల6 ేZిన ఇే. 18 ఇపడ వ
కc>నందున º పమ ల; కం1ించుచున`V, వ 9:È6వట చూA
సమ దKº పమ ల; కదల; చున`V. 19 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా"9ాసుల;ల" పటC ణమ లవలsTE TEను "ను` ాడేయ
నపడ మ} సమ దKమ "ను` మ ంచునటB
6 %ా  ]I TEను
అ%ాధజలమ లను ర1ిuంెదను, ప#ాతన ాలమందు ాxళమ లk"I
%SPన9ా#S±దw  వండనటB
6 TEను "ను` పడ9EZి, వ జనమ ల"
xన వగ ట?r ప#ాతనాలమ లk ా(ైన జనుల±దw భ! I\ందనున`
సÍ లమ లలk క; "9ాసమ "రÞPంతpను, ాxళమ లk"I %S వ9ా#S
కcడ "ను` "వZింప జ³Z2దను. 20 మ#Sయ సyవల; "వZించు భ!]ద
TEను మ}ఘనారమ కల;గజ³తpను; 21 "ను` JI ారణమ %ా జ³తpను,
వ లకవదువ, ఎంత 9:దIనను 9:న`ట-I" కనబడక య ందువ; ఇే
పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 27
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 2
నరపతpK(x, తరF పటC ణమ గ#Sd అంగలరFu వచనJN x"×లగ
పKకటన ేయ మ 3 సమ దKప#³వల]ద "వZించుxTx, అTEక º పమ లక;

పKయణమ ేయ వరN కజనమ, పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాతరF పటC ణమTEను సంపరÞ ¯êందరమ కలxనన"
వను నుచుTx`9E; 4  స#Sహదుwల; సమ దKమ లమధ ఏరu(ెను, 
hలuారFల; "ను` సంపరÞ ¯êందరమ గలx"%ా ేZియ Tx`రF. 5 
ఓడలను WøరFేశప సరళవృmప మÖను కటBCదురF, లsబµT°ను ేవ xరF
మÖను ె1ిuంA  ఓడయల; ేయ దురF. 6 బµాను±క
ZింధూరమÖనుేత  Åలల; ేయ దురF, I¬Nయ ల º పమ లనుం(f వAdన
గ ంàమÖనునక; దంతప ెకడపప" %S క; 1ీటల; ేయ దురF. 7 క;
జ?ం(x%ా ఉండట?r  ెరxపల; ఐగ పNనుం(f వAdన VAతKప ప"గల అVZ2
TxరబటC  ేయ బడను; ఎÚాº పమ లనుం(f వAdన లధూమÖ వరÞ మ ల;
గల బటC వ xం"%ా కపందువ 8 తరFపటC ణమ, Zీోను
"9ాసుల;ను అర దు "9ాసుల;ను క; ఓడకæÀసుల;%ా ఉTx`రF, 
స జనులక; ే#Sన పKజ® j వంతpల; క; ఓడ Txయక;ల;%ా ఉTx`రF. 9 %?బల;
ప"9ా#Sలk ప"ె>Zిన 12దwల;  ఓడలను బµగ ేయ 9ారF%ా నుTx`రF,
సమ దKమందు  సరక;ల; నుట?r సమ దKపKయణమ ేయ TxVక;ల
ãడల"`య  #³వలలk ఉన`V. 10 ారZీక ేశప9ారFను లcదు 9ారFను
పతp9ారFను  Z2ౖనమ లలk ే#S క; Zిా Pల;%ా ఉTx`రF, 9ారF 
(xళ6 ను hర¯ాNణమ లను ధ#Sంచు9ారF, 9ా#Sేత క; ేజసుq క>%?ను. 11
అర దు 9ారF  Z2ౖనమ లk ే#S చుటBC  ాKారమ లక; (xళØ
6 త%S>ంA చుటBC
 ాKారమ ల]ద ావ> ాA  ¯êందరమ ను సంపరÞ పరెదరF. 12 TxTx
Vధన సరక;ల; లk V¯ాNరమ %ా నున`ందున త#§ªషp 9ారF  వరN కమ

ేయ చు, 9:ం(fయ ఇనుమ ను తగరమ ను Zీసమ ను ఇAd  సరక;ల;
నుందురF. 13 %³\³య ల;ను తpబµల;9ారFను Ì2క;9ారFను లk
వరN క9ాారమ ేయ చు, నరFలను ఇతN (f వసు
N వలను ఇAd  సరక;ల;
నుందురF, 14 గ#ా49ారF గ ఱÃ మ లను య xzశ మ లను
కంచర%ా(fదలను ఇAd  సరక;ల; నుందురF; 15 దxను9ారFను 
వరN క 9ాారమ ేయ దురF, xల º పమ ల వరN కమ ల;  వశమ న
నున`V; వరN క;ల; దంతమ ను ÅVxరF మÖనును ఇAd  సరక;ల;
N వలను నునుట?r
నుందురF. 16 ేత ేయబ(fన VVధ వసు
Zి#Sయనుల;  వరN క9ాారమ ేయ దురF, 9ారF పచd#ాళ6 ను ఊxరంగ
నూల; క;టC బ(fన *రలను అVZ2Txర బటC లను పగడమ లను రత`మ లను
ఇAd  సరక;ల; ను ందురF. 17 మ#Sయ యx9ారFను ఇWా\Pల;
ేశసుÍల;ను లk వరN క 9ాారమ ేయ చు, !`తp %ధుమల;ను
!ాPల;ను ేT:య ైలమ ను గ %S¶ల మ ను ఇAd  సరక;ల;
నుందురF. 18 దమసు 9ారF ¨¼లkËను xKÔరసమ ను ెల6బÐచుdను
ఇAd V¯ాNరన  సరక;ల;ను నుసుల;ను నుందురF. 19 దxను
9ారFను %³\³య ల;ను నూల; ఇAd  సరక;ల; నుందురF.
ఇనుపప"మ టBCను క¬qయ ?నయ అను సుగంధదKవమ ల;ను 
సరక;లక; బదు>యబడను. 20 దxను 9ారF VAతKన ప"గల ౌకప
తpండ6 ¬Zి" అమ 4దురF. 21 అరáయ ల;ను ³xరF అ¥పతpలందరFను
 వరN కమ ేయ దురF, 9ారF %tఱÃ 1ిల6లను టäC ళ6 ను ¤కలను ఇAd 
సరక;ల; నుందురF, ట- "Ad 9ారF  వరN కమ ేయ దురF. 22 ÌLబ

వరN క; ల;ను #ామ వరN క;ల;ను  వరN కమ ేయ దురF. 9ారF అJ
పKశసN న గంధవర¶ మ లను Vల;వగల TxTx Vధన రత`మ లను
బం%ారమ ను ఇAd  సరక;ల; నుందురF. 23 }#ాను9ారFను
కTE`9ారFను ఏెను 9ారFను ÌLబ వరN క;ల;ను అష
ª రF వరN క;ల;ను Iల4దు
వరN క;ల;ను  వరN కమ ేయ దురF. 24 రF లk వరN క;లsౖ ¯గZ2ౖన
వసN మ లను ధూమÖవరÞమ గలVయ క;టBCప" ేయబ(fనVయ నగ
బటC లను Vల;వగల నూల;ను బµగ %ా ేయబ(fన గట-C xKళ6 ను ఇAd 
సరక;ల; నుందురF. 25 త#§ªషp ఓడల; క; బండ6%ా ఉన`V. వ
ప#SపరÞ నxన9:ౖ మ}ఘనమ %ా సమ దKమ ]ద కcరFdTx`వ. 26 
Åలల; 9Eయ 9ారF మ}సమ దKమ లk"I "ను` Kయ%ా తరFu %ా>
సమ దKమధమందు "ను` బదw ల;ేయ ను. 27 అపడ  ధనమ ను 
సరక;ల;ను వ బదు>చుd వసు
N వల;ను  TxV క;ల;ను 
ఓడTxయక;ల;ను  ఓడల; బµగ ేయ 9ారFను  వరN కమ ేయ 9ారFను
లk నున` ZిాPలందరFను లkనున` జనసమహమ ల"`య వ
కcల; నమంే సమ దKమధమందు కcల;దురF. 28  ఓడTxయక;ల; 9EZిన
³కలవలన  ఉప%ా\మమ ల; కం1ించును; 29 Åలల; పటBCను 9ారందరFను
TxVక;ల;ను ఓడTxయక;ల;ను తమ ఓడల ]దనుం(f %S ¬రమ న ">A 30
"ను`గ#Sd మ} WóకJN పKల1ించుచు, తమ తలల]ద బ %S¶ Zి నుచు,
బ(fెలk రF6చు 31 రక; తలల; బ¢(f ేZి" nలలక; %T:ల; కటBC"
మనhdంతగల9ా#?r "ను`గ#Sd బహÑ%ా అంగలరFdదురF. 32 9ారF "ను`
గ#Sd పKలపవచనJNతరF పటC ణమ,  ¯ాట-PQన పటC ణ¤?

సమ దKమ లk మ "%S లయ Pన పటC ణమ, క; సమన పటC ణ¤?
33 సమ దKమ ]ద వAdన  సరక;లను పం1ింA xల జనమ లను
తృ1ిN పరAJV, V¯ాNరన  పxరÍమ లేతను  వరN కమ ేతను
భపతpలను ఐశ రవంతpల;%ా ేZి JV. 34 ఇపడ అ%ాధజలమ లలk
మ "%S సమ దKబలమ ేత బదw లsౖJ9E,  వరN కమ ను 
యవతqమహమ ను కcడ కcలsTE య" ెపనుచు బహÑ%ా ఏడd
దురF. 35 "ను` బట-C º ప"9ాసులందరF V´µKంJ TUందు దురF, 9ా#S #ాàల;
వణక;దురF, 9ా#S మ ఖమ ల; Aన` బ¢వను. 36 జనులలk" వరN క;ల; "ను`
అపహZించుదురF JI ¨Áతpవగ దువ, వ బÐJN %ా Txశనమగ దువ.
PQ¨¼జ³ల; 28
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 2
నరపతpK(x, తరF అ¥ పJ ఈలగ పKకట-ంపమ పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాగ#S షp
¡ డ9:ౖTE TUక ేవతను, ేవతT:ౖనటBC సమ దKమ
మధను TEను ఆZీనుడT:ౖ య Tx`ను అ" వనును చుTx`వ; వ
ేవడవ ాక మనవడ9:ౖ య ం(fయ ేవ"I త%Sనంత అ ాKయమ
క>%Sయ Tx`వ, వ x"Pల;నకంటM జj®నవంతpడవ,ఒ క;
మర4నేయ లదు. 3  జj®నమ ేతను  V9Eకమ ేతను
ఐశ రమ TUంJV, 4  ధTx%ారమ లలk"I 9:ం(f బం%ారమ లను ెచుd
ంట-V. 5 క; క>%Sన జj®TxJశయమ ేతను వరN కమ ేతను వ
V¯ాNరన ఐశ రమ సంాంచుంట-V, క; ఐశ రమ క>%Sనద" వ

గ#S ంAన9ాడ9:ౖJV. 6 ా%ా పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd
చుTx`డేవ"I త%Sనంత అాKయమ క>%Sయ న` 9ా(x, ఆలIంచుమ ; 7
TEను పరేలను అనజనులలk కc
\ రFలను  ]I ర1ిuంచుచుTx`ను,
9ారF  జj®న Wóభను ెరFపట?r తమ ఖడ¶ మ లను ఒరºZి  ¯êందర మ ను
చపరతpరF, 8 "ను` ాxళమ లk పడ9EతpరF, సమ దKమ లk మ "%S
చAdన9ా#SవలsTE వ చతp
N వ. 9 TEను ేవడన" "ను` చంప9ా"PQదుట
వ ెప దు9ా? "ను` చంప9ా"ేJలk వ మనవడ9E ా" ేవడవ
N వ,
ావ గx. 10 సున`Jల" 9ారF చంపబడ #§J%ా వ పరేలేత చతp
TETE మట PAd య Tx`ను; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 11 మ#Sయ
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 12 నరపతpK(x,
తరF #ాàను గ#Sd అంగలరFuవచనJN ఈలగ పKకట-ంపమ పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాపరÞజ® jనమ ను సంపరÞ¯êందరమ నుగల
కటC డమ నక; మ#SV 13 ేవ" టయగ ఏెనులk వంట-V, మణÝకమ
%¤¥కమ సూరాంతమణÝ రకN వరÞప#ాP సు>మ" #ాP మరకతమ
లమ పద4#ాగమ మణÝకమ అను అమల రత4మ లను
బం%ారమ ను వ అలంక #Sంపబ(f య Tx`వ; వ "య!ంపబ(fన
నమ న 1ిల6న %\వల; 9ాPంచు9ారFను క; Zిదz#S. 14 అ ÌLకమ
TUంన ?రబ 9:ౖ ±క ఆశ\యమ %ా వంట-V; అందు³ TEను "ను`
"య!ంAJ". ేవ"I పKJÌి¡ ంపబ(fన పర తమ ]ద వంట-V, ాల;చున`
#ాళ6 మధను వ సంచ#Sంచుచుంట-V. 15 వ "య!ంప బ(fన నమ
nదల;" ాపమ యందు కనబడ వరక; పKవరN నVషయమ లk వ

యxరÍవంతpడవ%ా ఉంట-V. 16 అPే క; క>%Sన V¯ాNరన వరN కమ ేత
లkలkపల వ అTxయమ 12ంచు" ాపమ ేయ చు వAdJV గనుక
ేవ" పర తమ ]ద వండ క;ండ TEను "ను` అపVతKపరAJ"
ఆశ\యమ %ా ఉన` ?రబ, ాల;చున` #ాళ6 మధను Vకను సంచ #Sంపవ,
"ను` Txశనమ ేZిJ". 17  ¯êందరమ చూచు" వ గ#S ంAన9ాడ9:ౖ,
 ేజసుq చూచు "  జj®నమ ను ెరFపంట-V, ావన TEను "ను`
TEలను పడ9EZ2దను, #ాàల; చూచుచుండ%ా "ను` ¨Áళనకపu%Sంెదను. 18
వ అTxయమ %ా వరN కమ జ#S%SంA కల;గజ³Zి"న V¯ాNర ోషమ లేత
వ  ప#Sదz సÍ లమ లను ెరFపంట-V గనుక లkనుం(f TEను అ%S`
పట-C ంెదను, అ "ను` ా>d9Eయ ను, జనులందరF చూచుచుండ%ా
ేశమ ]ద "ను` బ(fె%ా ేZ2 దను. 19 జనులలk "ను` ఎ#S%Sన
9ారందరFను "ను` గ#Sd ఆశdరపడదురF. వ బÐJN %ా Txశన JI
ారణమ %ా ఉందువ. 20 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm
PÀలగ Z2లVెdను 21 నరపతpK(x,  మ ఖమ ను Zీోను పటC ణమ 9:ౖప
JKప" x"గ#Sd PÀ సమxరమ పKవAంపమ పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా 22 Zీోను పటC ణమ, TEను క; V#¥",  మధను
ఘనత TUందుదును, TEను x" మధ ¬రFu¬రFdచు x"" బట-C నను`
ప#Sదz పరచు న%ా TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>Zి ందురF.
23 TEను PQ9ాన" 9ారF ె>ZినునటB
6 ెగ ల;ను రకN మ ను x"
ధులలk"I పం1ించుదును, నల;క;ల x"]I వచుd ఖడ¶ మ ేత 9ారF
హతp లగ దురF, TEను పKభ వగ PQ9ాన" 24 ఇWా\PÚ య ల;

ె>ZినునటB
6 9ారF చుటBCనుం(f 9ా#S" Jరస #Sంచుచు వAdన 9ా#Sలk
ఎవరFను ఇక 9ా#SI గ చుdను మ ండ6%ాT:ౖనను TU1ిuంచు కంప%ాT:ౖనను
ఉండరF. 25 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాజనులలk ె#SPన
ఇWా\PÚయ లను TEను సమకc#Sd, జనుల సమmమ న 9ా#S మధను నను`
TEను ప#Sదz పరచు ందును, అపడ Tx ZLవక;(ైన యÅబ నక; TE"Adన
తమ ేశమ లk 9ారF "వZింెదరF. 26 9ారF అందులk "రûయమ %ా
"వZింA Pండ6 కటBC" xKmటల; TxటBందురF, 9ా#S చుటBC ఉం(f 9ా#S"
Jరస#Sంచుచు వAdన9ా#S కంద#SI TEను hmV¥ంAన తరF9ాత 9ారF
"ర»యమ %ా "వZించుాలమ న TEను తమ ేవ(ైన PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF.
PQ¨¼జ³ల; 29
1 పయవ సంవతqరమ పయవ T:ల పం(ెKండవ... నమ న PQ9ా
9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2 నరపతpK(x,  మ ఖమ ను
ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#9:ౖప JKప" అత"గ#Sdయ ఐగ పN ేశ
మంతట-"గ#Sdయ ఈ సమxరJN పKవAంపమ పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా 3 ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ#, T:ౖల;నలk పండ"య న`
12దwnసÚ, TEను క; V#¥"; T:ౖల;న Tx, TETE x" కల;గ జ³ZిJ" అ"
వ ెపనుచుTx`9E; 4 TEను  దవడ లక; %ాలమ ల; త%S>ంA, 
నదులలkనున` ేపలను  ల;సులక; అంటజ³Zి, T:ౖల;లkనుం(f "ను`ను 
ల;సు లక; అంట-న T:ౖల; ేపల"`ట-" బయట-I ల%?దను. 5 "ను`ను

T:ౖల;న ేపల"`ట-" అరణమ లk ారబ¢Z2 దను, ఎతp
N 9ాడను
కcరFd9ాడను లక వ ెరపTEల ]ద పడదువ, అడVమృగమ లక;ను
ఆాశప{లక;ను ఆ}రమ %ా "ెdదను. 6 అపడ TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" ఐగ 1ీN య లందరF ె>ZిందరF. ఐగ పN ఇWా\PÚయ లక;
#?ల6 ;పల6 వంట- ేJకఱÃ ఆPQను; 7 9ారF "ను` ేత పటBC"నపడ వ
V#S%SP 9ా#S పKకలలk గ చుdంట-V, 9ారF ]ద ఆనున%ా వ
V#S%SP 9ా#S నడమ ల; V#S%Sవటక; ారణ JV. 8 ాబట-C పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈ మట Z2లVచుdచుTx`డTEను ]I ఖడ¶ మ ర1ిuంA,
మనుషpలను పవలను లkనుం(f "ర4లమ ేZ2దను, 9 ఐగ పNేశమ
"#ా4నుష ాడ%ా ఉండను, అపడ TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF
ె>ZిందురF. T:ౖల;న Tx, TETE x" కల;గజ³ZిJన" అతడనును
చుTx`డ గనుక 10 TEను క;ను  నI" V#¥T:ౖJ", ఐగ పN ేశమ ను
!%wల; nదల;" Z29ETEవరక; కcషp స#Sహదుw వరక; బÐJN %ా ాడేZి
PQ(x#S%ా ఉంెదను. 11 x"లk మనుషpల; సంచ#SంచరF, పవల; JరFగవ;
నల;వ సంవతqరమ ల; అ "#S`9ాసమ %ా ఉండను. 12
"#ా4నుషమ %ానున` ేశమ ల మధను ఐగ పNేశమ ను ాడగ నటBC%ా
ేZ2దను, ా(ై Pన పటC ణమ లమధను x" పటC ణమ ల; నల;వ
సంవతqరమ ల; ా(ైయ ండను, ఐగ 1ీN య లను జనమ ల లk"I
ెదర%tటBCదును, ఆ య ేశమ లక; 9ా#S" 9:ళ6 %tటBCదును. 13 పKభ 9:ౖన
PQ9ా ఈ మట Z2ల VచుdచుTx`డనల;వ సంవతqరమ ల; జ#S%Sన
తరF9ాత ఐగ 1ీN య ల; ెద#SPన జనులలkనుం(f TEను 9ా#S"

సమకc#?dదను. 14 ెరలkనుం(f 9ా#S" డ" పKసు అను 9ా#S
స ేశమ లk"I 9ా#S" మరల ర1ిuంెదను, అకడ 9ారF ¨ßనన ±క
#ాజమ %ా ఉందురF, 15 9ా#Sకను జనమ ల]ద అJశయపడక;ండ నటB
6
#ాజమ ల"`ట-లk 9ారF ¨ßనన #ాజమ %ా ఉందురF; 9ారF ఇక
#ాషC మ ల]ద పKభ త మ ేయ క;ండనటB
6 TEను 9ా#S" త%S¶ంెదను. 16
ఇWా\PÚయ ల; xమ ేZిన ోషమ మనసుqనక; ెచుd" 9ా#S తటBC
J#S%SనPQడల ఐగ 1ీN య ల; ఇక 9ా#SI ఆ¥xరమ %ా ఉండరF, అపడ TEను
పKభ 9:ౖన PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF. 17 ఇరFవPడవ
సంవతqరమ nదట-T:ల nదట- న మ న PQ9ా 9ాక; Txక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 18 నరపతpK(x, తరF పటC ణమ ]ద
బబ లkను#ాజ?ౖన T:బ కెKజరF తన Z2ౖనమ ేత బహÑ ఆయసకరన ప"
ేPంెను, 9ారంద#S తలల; బ¢(f 9ాPQను, అంద#S భ జమ ల; టBC"
PQను; అPనను తరFపటC ణమ ]ద అతడ ేZిన కషC మ నుబట-C
అత"?rనను, అత" Z2ౖనమ న?rనను కc> PQంత మతKమ ను ొరకకPQను.
19 ాబట-C పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఐగ పNేశమ ను బబ
లkను #ాజ?ౖన T:బ కెKజరFనక; TEను అపu%Sంచు చుTx`ను, అతడ x" ఆZిN "
పటBC" x" ¯మ 4ను ోచు" ల6 12టC Bను, అ అత" Z2ౖనమ నక; yత
మగ ను. 20 తరFపటC ణమ ]ద అతడ ేZిన Tx "!తN ¤ ేZ2ను గనుక
అందుక; బహÑమనమ %ా x"" అపu%SంచుచుTx`ను; ఇే PQ9ా
9ాక;. 21 ఆ నమందు TEను ఇWా\PÚయ ల మ 4 A%S#Sంప జ³Zి 9ా#Sలk
మటలడటక; క; ¥ైరమ కల;గజ³Z2 దను, అపడ TEను

PQ9ాT:ౖయ Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF.
PQ¨¼జ³ల; 30
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, సమxర JN పKవAంపమ , పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుd
నేమన%ాఆ} శ\మనమ వెdTE, అంగలరFd(f, శ\మ నమ వెdTE, 3
PQ9ా నమ వెdను, అ దు#Swనమ , అనజనుల; hmTUందు నమ . 4
ఖడ¶ మ ఐగ పN ేశమ ]ద పడను, ఐగ 1ీN య లలk హతpల; కcల%ా
కcషpేశసుÍల; 9ాక;లపడదురF, శతpKవల; ఐగ 1ీN య ల ఆZిN " పటBC"
ేశప పTxదులను పడ%tటBC దురF. 5 కcÌీయ ల;ను ప¬య ల;ను
లcºయ ల;ను కcáయ ల;ను "బంధన ేశప9ారFను !h\త జనులంద
రFను ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF. 6 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఐగ పNను
ఉదz #Sంచు 9ారF కcల;దురF, x" బలగర మ అణ%Sవను, !%wల;
nదల;" Z29ETEవరక; జనుల; ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF. 7 ా(ైPన
ేశమ ల మధ ఐగ 1ీN య ల; క;ల"9ారF%ా నుందురF, నల;క;ల
ా(ైPన పటC ణమ లమధ 9ా#S పటC ణమ ల;ండను. 8 ఐగ పNేశ మ లk
అ%S` రగ లబ¿ట-C TEను x"I స}యక;ల; లక;ండ ేయ%ా TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF. 9 ఆ నమందు దూతల; Tx PQదుట నుం(f
బయల;ే#S ఓడలsI "#S xరFలsౖన కcÌీయ లను భయ12టC BదురF,
ఐగ పNనక; Vమరîక>%Sన నమ న జ#S%S నటBC 9ా#SI భయ´µKంతpల;
పటBCను, అ% అ వేd య న`. 10 పKభ 9:ౖన PQ9ా

Z2లVచుdనేమన%ాఐగ 1ీN య ల; ేయ అల6 #S బబ లkను#ాజ?ౖన
T:బ కెKజరFేత TEను మ"uంెదను. 11 జనమ లలk భయంకరFలగ తన
జనులను డ" ఆ ేశమ ను లయపరFచుటక; అతడ వచుdను,
ఐగ 1ీN య లను చంపట?r 9ారF తమ ఖడ¶ మ లను ఒరºZి హతన 9ా#S
ేశమ ను "ం12దరF. 12 T:ౖల;న" ఎం(fజ³Zి TETx ేశమ ను దురèనులక;
అ!్మ 9EZ2దను, పరేలేత TEను ఆ ేశమ ను x"లkనున`
సమసN మ ను ాడేPంెదను, PQ9ాT:ౖన TEను మట
PAdయ Tx`ను 13 PQ9ా ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డVగ\హమ లను
"ర4లమ ేZి, TUపలk ఒక బÐమ4లక;ండ ేZ2దను, ఇక ఐగ పNేశమ లk
అ¥ పJ%ా ఉండట ?వడను లకవను, ఐగ పNేశమ లk భయమ
పట-C ంెదను. 14 పKసును ాడేZ2దను. ¯యనులk అ%S`య ంెదను, T°లk
¬రFuల; ేZ2దను. 15 ఐగ పNనక; Åట%ా నున` Zీను]ద Tx Å\ధమ క;మ4
#Sంెదను, T°లk" జనసమహమ ను "ర4లమ ేZ2దను 16
ఐగ పNేశమ లk TEను అ%S` య ంచ%ా Zీను నక; ండగ TU1ిuపటBCను,
T°పరమ పడ%tటC బడను, పగట-9Eళ శతpKవల; వAd TUప]ద పడదురF. 17
ఓను9ా#Sలkను 1ిబéZ2తp 9ా#Sలkను ¸°వనుల; ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF. ఆ
పటC ణసుÍల; ెరలk"I వదురF. 18 ఐగ పN 12ట-Cన ాండ6 ను TEను
తహపTEసులk VరFచు నమ న *కట-కమ 4ను, ఐగ 1ీN య ల బలగర మ
అణచ బడను, మబ Ë ఐగ పNను కమ 4ను, x" క;మ#?Nల; ెర లk"I
వదురF. 19 TEను ఐగ 1ీN య లక; hm V¥ంప%ా TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF. 20 పదండవ సంవతqరమ nదట- T:ల

Pడవ న మ న PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 21
నరపతpK(x, TEను ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ# బµహÑవను V#SAJ", అ బµగవటక;
ఎవరFను x"I కటBCకటC రF, అ క;దరdబ(f ఖడ¶ మ పటBCనులగ న
ఎవరFను x"I బదw కటC రF; ావన పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా
22 TEను ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#క; V#¥T:ౖయ Tx`ను, బµగ %ా ఉన` x""
V#S%SPన x"" అత" #?ండ ేతpలను V#SA, అత" ేJలkనుం(f ఖడ¶ మ
జj#Sపడజ³Z2దను. 23 ఐగ 1ీN య లను జనమ లలk"I ెదర%tటBCదును, ఆ య
ేశమ లక; 9ా#S" 9:ళ6%tటBCదును. 24 మ#Sయ బబ లkను #ాà±క
ేతpలను బలపరA Tx ఖడ¶ మ అత" ేJIెdదను, ఫ#±క ేతpలను
TEను V#SAనందున బబ లkను#ాà చూచు చుండ%ా ఫ# xవ ెబËJ"న 9ా(ై
మల;
¶ >డను. 25 బబ లkను #ాà±క ేతpలను బలపరA ఫ# ేతpలను
ఎతN క;ండేZి, ఐగ పNేశమ ]ద xపట?r TEను Tx ఖడ¶ మ ను బబ లkను#ాà
ేJIయ%ా TEను PQ9ాT:ౖయ Tx`న" ఐగ 1ీN య ల; ె>ZిందురF. 26
TETE PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>ZినునటB
6 TEను ఐగ 1ీN య లను
జనమ లలk"I ెదర%tట-C ఆ య ేశమ లక; 9ా#S" 9:ళ6%tటBCదును.
PQ¨¼జ³ల; 31
1 మ#Sయ పదండవ సంవతqరమ మడవ T:ల nదట- నమ న
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 2 నరపతpK(x, వ
ఐగ పN #ాజ?ౖన ఫ#ను అత" సమహమ ను ఇట6 నుమ ఘనుడ9:ౖన వ
ఎవ" సమనుడవ? 3 అష
ª #§య ల; లsబµT°ను ేవxరF వృmనటBCం(f#S.

x" మ4ల; శృం%ారమ ల;, x" గ బ రF VWాలమ , x"న బహÑ
ఎతN Pనందున ¤ఘమ లక; అంటMను. 4 ళØ
6 ండటవలన అ !I>
%tపuxPQను, లkైన న ఆ¥xర నందున అ !I> PQతN p%ా 12#S%?ను,
అ య ండ bటBన ఆ న ాల;వల; ారFచు లమ లkను ెట6"`ట-I"
పKవ¨©ంెను. 5 ాబట-C అ ఎ%S లమ లk" ెట6"`ట-కంటM
ఎతp
N గలxPQను, x" Wాఖల; బహÑ V¯ాNరమ లPQను, రF సమృz %ా
ఉన`ందున x" Aగ ళØ
6 12దwమ4లPQను. 6 ఆాశప{ల"`య x"
Wాఖలలk గళØ
6 కటBCT:ను, భజంతpవల"`య x" మ4లI\ంద 1ిల6ల;
12టMCను, x" డను సకలన %tపu జనమ ల; "వZింెను. 7 ఈలగ న అ
డ%?rన మ4ల; క>%S x"9EరF V¯ాNర జలమ న` bట ారFటవలన అ
!I> %tపuై కంట-I అంద న xPQను. 8 ేవ" వనమ లkనున`
ేవxరF వృm మ ల; x" మరFగ ేయలకPQను, సరళవృmమ ల; x"
Wాఖలంత %tపuVావ అ5ట వృmమ ల; x" మ4లంత %tపuVావ,
x"క;న` శృం%ారమ ేవ" వనమ లkనున` వృmమ లలk ే"I" లదు. 9
V¯ాNర న మ4ల TEను x"" శృం%ా#SంAనందున ేవ" వనన
ఏెనులkనున` వృmమ ల"`య x" ¯గసు చూA x"యందు
అసూయప(ెను. 10 ావన పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd
చుTx`డ PQతN pనుబట-C వ అJశయప(fJV, తన న ¤ఘమ లకంటజ³Zి
తన PQతN pనుబట-C అతడ గ#S ం ెను. 11 ాబట-C యత" దుషC త మ నుబట-C
యత "" త#S! 9EZి, జనమ లలk బలమ గల జనమ నక; TEనత" నపu%Sంె
దను; ఆ జనమ అత"I త%Sనప" ేయ ను. 12 జనమ లలk కc
\ రFలsౖన

పరేల; అత"" న#SI ార9EZి#S, ండల లkను లkయల"`ట-లkను అత"
మ4ల; ప(ెను, భ! యందున` 9ాగ లలk అత" Wాఖల; V#S%S ప(ెను,
భజనులందరFను అత" డను V(fA అత"" ప(fయ ండ "Ad#S. 13
ప(fPన అత" ¹డ]ద ఆాశప{ ల"`య %S 9ాKల;ను, అత"
మ4ల]ద భజంతpవ ల"`య పడను. 14 రFన`bటBన నున`
వృmమ ల"`ట-లk ఏయ తన PQతN pనుబట-C అJశయప(f, తన నను
¤ఘమ ల కంటజ³Zి, P వృmమ %ా" x" PQతN pనుబట-C గ#S ంపక;ండనటB
6 ,
I\ంలkకమ నక;వ నరFల ±దw క; గ 9ా#Sకcడ మరణమ ాలsౖ#S. 15
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా అతడ ాxళమ లk"I Pన
నమ న TEను అంగలరFu కల;గజ³ZిJ", అ%ాధజలమ ల; అత" కపuజ³ZిJ",
అTEక జలమ లను ఆ1ి అత""బట-C TEను 9ాట- పK9ాహమ లను బం¥ంAJ",
అత"రక; TEను లsబµT°ను పర తమ ను %ా xంధారమ కమ4జ³ZిJ",
ఫలవృmమ ల"`య అత"గ#Sd 9ాక;లప(ెను, ాxళమ లk"I TEనత"
ంప%ా %Jలk"I వ9ా#S±దw క; అత" పడ 9Eయ%ా 16 అత" ాటB
ధ "ేత జనమ లను వణకజ³Zి J", రF 1ీల;d లsబµT°ను
W\ష¡వృmమ ల"`య ఏెను వృmమ ల"`య ాxళమ లk తమ 4ను
xమ ఓxరFd"#S. 17 అనజనులమధ అత" డను "వZింA అత"I
స}య లగ 9ారF అత"కcడ ాxళమ నక; అతడ హతమ ేZిన9ా#S
±దw క; %S#S. 18 ాబట-C ఘనమ %ాను %tపu%ానున` వ ఏెను
వనమ లk" వృmమ లలk ే"I సమ డవ? వ ాxళ మ లk"I Kయబ(f,
ఘనులsౖ అక(fI %SPన #ాàల±దw ఉందువ; ఖడ¶ మ ేత హతpలsౖన

9ా#S ±దw ను సున`JTUంద"9ా#S±దw ను వ ప(fయ Tx`వ. ఫ#క;ను
అత" సమహమ నక;ను ఈలగ సంభVంచును; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 32
1 మ#Sయ పం(ెKండవ సంవతqరమ పం(ెKండవT:ల nదట- నమ న
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2 నరపతpK(x,
ఐగ పN#ాజ?ౖన ఫ#నుగ#Sd అంగలరFu వచనJN అత"I ఈ మట
పKకట-ంపమ జనమ లలk దమ Zింహమ వంట-9ాడ వ" వ ఎంచబ(fJV,
జలమ లలk nస>వంట-9ాడ9:ౖ  నదులలk #³గ చు  ాళ6  ళØ
6
క>యబ¿ట-CJV, 9ాట- 9ాగ లను బ రద%ా ేZిJV. 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా గ ంపల; గ ంపల;%ా జనమ లను సమకc#Sd TEను Tx
వలను ]ద 9Eయ%ా 9ారF Tx వలలk AIన "ను` బయట-I ల%?దరF. 4
TEను "ను` TEల పడ9EZి ెరపTEల]ద ార9EZ2దను, ఆాశప{ల"`య
]ద 9ాKల;నటB
6 ేZి వలన భజంతpవల"`ట-" కడార Jన"ెdదను,
5  మంస మ ను పర తమ ల]ద 9EZ2దను, లkయల"`ట-"  కæï
బరమ ల "ం12దను. 6 మ#Sయ భ!"  రకN ¥xర ేత పర తమ లవరక;
TEను తడపదును, లkయల;  "ంపబడను. 7 TEను "ను` ఆ#Su9EZి
ఆాశమండలమ ను మరFగ ేZ2దను, నmతKమ లను *కట- కమ4జ³Z2దను,
సూరF" మబ Ëేత క12uదను, చందుKడ 9:T:`ల ాయకవను. 8 "ను`బట-C
ఆాశమందు పKాhంచు జoతpల క"`ట-I" అంధారమ కమ4జ³Z2దను, 

ేశమ ]ద %ా xంధారమ 9ా1ింపజ³Z2దను; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 9 వ ఎరFగ" ేశమ లలk"I TEను "ను` 9:ళ6%tట-C , జనమ లలk క;
సమలధ ంసమ కల;గజ³Zి బహÑ జనమ లక; Åపమ పట-C ంతpను, 10 Tx
ఖడ¶ మ ను TEను 9ా#S]ద ఝÈ1ింెదను, "ను`బట-C xలమం జనుల;
కలవ#SంచుదురF, 9ా#S #ాàల;ను "ను`బట-C తpలగ దురF, వ కcల;
నమ న 9ారందరFను ఎడెగక ాKణభయమ ేత వణక;దురF. 11 పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాబబ లkను#ాà ఖడ¶ మ ]I వచుdను, 12
&రFల ఖడ¶ మ లేత TEను  Z2ౖన మ ను కcలsdదను, 9ారందరFను
జనమ లలk భయంకరFల;; ఐగ 1ీN య ల గర మ నణA9Eయ%ా x" Z2ౖన
మంతయ లయమగ ను. 13 మ#Sయ %tపuపK9ాహమ ల ద#Sనున`
పవలన"`ట-" TEను లయపరెదను, నరF" ాలsౖనను పవాలsౖనను
9ాట-" కద>ంపకయ ండను. 14 అపడ TEను 9ాట- ళØ
6 ¾ణకక;ండజ³Zి
ైలమ ారFనటB
6 9ా#S నదులను ారజ³Z2దను; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 15 TEను ఐగ పN ేశమ ను ాడ ేZి అందులk" సమసN మ ను
Txశనమ ేZి x" "9ాసులనంద#S" "ర4లమ ేయ%ా TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF. 16 ఇ అంగలరFu వచనమ , 9ారF x""
PQJN ాడదురF, అనజనుల క;మ#?Nల; x"" PQJN ాడదురF; ఐగ పNను
గ#Sdయ అందులk" సమహమ ను గ#Sdయ ఆ వచనJN 9ారF
ాడదురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 17 పం(ెKండవ సంవతqరమ T:ల
పదుT:ౖదవ నమ న PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2ల Vెdను
18 నరపతpK(x, అల6 #Sేయ ఐగ 1ీN య ల సమహమ నుగ#Sd

అంగలరFdమ , పKZిzTUంన జన మ ల క;మ#?Nల; భ!I\ంI
%SPనటB
6 భ! I\ంI" ాxళమ నక; Pన 9ా#S ±దw క;ను 9ా#S"
పడ9Eయ మ . 19 ¯êందరమందు వ ఎవ"" !ంAన 9ాడవ?%S సున`J
TUంద" 9ా#S±దw ప(fయ ండమ . 20 ఖడ¶ మ ేత హతన 9ా#Sమధ 9ారF
కcల;దురF, అ కJN ాలగ ను, x"" x" జనులను ల%S పడ9Eయ (f. 21
9ారF %SP#³, సున`JTUంద" రF ఖడ¶ మ ేత హత అకడ
ప(fయ ం(f#³, అ" యందురF; ాxళ మ లkనున` ప#ాక\మWాల;రలk
బలఢల; x" గ#Sdయ x" స}య లనుగ#Sdయ అందురF. 22
అష
ª రFను x" సమహమంతయ అచdటనున`V, x" చుటBCను 9ా#S
సమధుల;న`V, 9ారందరF కJN ాలsౖ చAd య Tx`రF. 23 x" సమధుల;
ాxæÀ%ాధమ లk "య!ంపబ(fనV, x" సమహమ x" సమ¥చుటBC
నున`, 9ారందరF సyవల లkకమ లk భయంకరFలsౖన 9ారF, 9ారF కJN ాలsౖ
చAdప(fయ ం(f#S. 24 అకడ ఏలమ ను x" సమహమ ను సమ¥చుటBC
నున`V; అందరFను కJN ాలsౖ చAd#S; 9ారF సyవలలkకమ లk
భయంకరFలsౖన9ారF, 9ారF సున`Jల"9ా#?r ాxళమ లk"I %SP#S,
%Jలk"I %SPన9ా#S కcడ 9ారF అవమనమ TUందుదురF. 25
హతpలsౖన 9ా#Sమధ x"I" x" సమహమ నక;ను పడక±కటఏరu(ెను, x" సమధుల; x"చుటBC నున`V; 9ారందరFను సున`J ల"9ా#?r
హతpలsౖ#S; 9ారF సyవలలkకమ లk భయం కరFల; గనుక %Jలk"I
%SPన9ా#S కcడ 9ారFను అవమనమ TUందుదురF, హతpలsౖన
9ా#Sమధ అ య ంచబడను. 26 అకడ Ì2క;ను తpబµల;ను x"

సమహమ ను ఉన`V; x" సమధుల; x" చుటBCనున`V. 9ారందరF
సున`Jల"9ారF, సyవల లkకమ లk 9ారF భయంకరFలsౖ#S గనుక 9ారF
కJN ాలsౖ#S, ఆయ ధమ లను ేతపటBC" ాxళమ లk"I %S P#S. 27
అPే రF సున`Jల" 9ా#Sలk ప(fPన &రFలదగ¶ ర పండనరF; 9ారF
తమ య xwయ ధమ లను ేతపటBC" ాxళమ లk"I %SP, తమ
ఖడ¶ మ లను తలల I\ంద ఉంచు" పండందురF; రF సyవల లkకమ లk
భయంకరFలsౖ#S గనుక 9ా#S ోషమ 9ా#S PQమ కలక; త%Sలsను. 28 వ
సున`Jల"9ా#S మధ Txశన కJN ాలsౖన9ా#S±దw పండందువ. 29
అకడ ఎోమ ను x" #ాàల;ను x" అ¥పతp లందరFను ఉTx`రF; 9ారF
ప#ాక\మవంతpలsౖనను కJN ాలsౖన 9ా#S±దw ఉంచబ(f#S; సున`Jల"
9ా#S±దw ను ాxళమ లk"I %SPన9ా#S±దw ను 9ారFను పండ "#S.
30 అకడ ఉతN రేశప అ¥పతpలందురFను Zీో య లందరFను హతన
9ా#S %SPయ Tx`రF; 9ారF ప#ాక\మవంతpలsౖ భయమ పట-C ంAనను
అవమనమ TUంయ Tx`రF; సున`J ల"9ా#?r కJN ాలsౖన 9ా#Sమధ
పండ"య Tx`రF; %Jలk"I %SPన 9ా#SాటB 9ారFను
అవమనమ TUందుదురF. 31 కJN ాలsౖన ఫ#య అత"9ారందరFను
9ా#S"చూA తమ సమహమంతట-"గ#Sd ఓxరFu ెచుdందురF; ఇే
పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 32 సyవల లkకమ లk అత"ేత భయమ
పట-C ంAJ" గనుక ఫ#య అత" 9ారందరFను కJN ాలsౖన9ా#S±దw
సున`Jల"9ా#S కcడ పండందురF, ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;.

PQ¨¼జ³ల; 33
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 2
నరపతpK(x, వ  జనులక; సమxరమ పKకట-ంA 9ా#S ఇట6 నుమ TEను
ఒాTUక ేశమ ]I ఖడ¶ మ ను ర1ిuంప%ా ఆ జనుల; తమలk ఒక""
ఏరuరచు" ావ>%ా "రÞ PంAన PQడల 3 అతడ ేశమ ]I ఖడ¶ మ
వచుdట చూA, బµా ఊ జనులను ¨¼చd#Sక ేZిన సమయమ న 4
ఎవ(ైనను బµాTxదమ V"య ను జjగ\తNపడనందున ఖడ¶ మ వAd 9ా"
ాKణమ ¬ZినPQడల 9ాడ తన ాKణమ నక; xTE ఉతN ర9ా 5 బµాTxదమ
V" య ను 9ాడ జjగ\తNపడకPQను గనుక తన ాKణ మ నక; xTE
ఉతN ర9ా; ఏలయన%ా 9ాడజjగ\తNప(fన PQడల తనాKణమ ను
రfంచునును. 6 అPే ావ> 9ాడ ఖడ¶ మ వచుdట చూAయ , బµా
ఊదనందు ేత జనుల; అజjగ\తN%ా ఉండటయ , ఖడ¶ మ వAd 9ా#Sలk ఒక"
ాKణమ ¬య టయ తటZిÍ ంAన PQడల 9ాడ తన ోషమ ను బట-C
పటC బ(fనను, TEను ావ>9ా"±దw 9ా" ాKణమ నుగ#Sd Vxరణేయ
దును. 7 నరపతpK(x, TEను "ను` ఇWా\PÚయ లక; ావ>9ా"%ా
"య!ంAయ Tx`ను గనుక వ Tx T°ట-మటను V" Txక; పKJ%ా 9ా#S"
¨¼చd#Sక ేయవలsను. 8 దు#ా4రF¶(x, వ "శdయమ %ా మర ణమ
TUందుదువ అ" దు#ా4రF¶"I TEను Z2లVయ%ా, అతడ తన దు#ా4ర¶ తను
V(fA జjగ\తNపడనటB
6 వ ఆ దు#ా4రF¶"I Tx మట ె>యజ³య" PQడల ఆ
దు#ా4 రF¶డ తన ోషమ నుబట-C మరణమ TUందును %ా" అత"

ాKణమ నుగ#Sd "ను` Vxరణేయ దును. 9 అPే ఆ దు#ా4రF¶డ తన
దు#ా4ర¶ తను Vడవవలsన" వ అత"" ¨¼చd#Sక ేయ%ా అతడ తన
దు#ా4ర¶ తను Vడవ"PQడల అతడ తన ోషమ నుబట-C మరణమ TUందును
%ా" వ  ాKణమ దIంచుందువ. 10 నరపతpK(x, ఇWా\PÚయ లక; ఈ
మట పKక ట-ంపమ మ ాపోషమ ల; మ]ద ప(fయ న`V, 9ాట-వలన
¤మ öణÝంచుచుTx`మ , మనట6 B బKదక;దుమ" ]రF ెపనుమట
"జ¤. 11 ా%ా 9ా#S ఇట6 నుమ Tx yవమ డ దు#ా4రF¶డ మర ణమ
TUందుటవలన Txక; సంషమ లదు; దు#ా4రF¶డ తన దు#ా4ర¶ తనుం(f మర>
బKదుక;టవలన Txక; సం షమ కల;గ ను. ాబట-C ఇWా\PÚయ ల#ా,
మనసుq JKపను(f, ] దు#ా4ర¶ తనుం(f మర> మనసుq JKప ను(f,
]#?ందుక; మరణమ TUందుదురF? ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 12
మ#Sయ నరపతpK(x, వ  జనులక; ఈ మట
ె>యజ³య మ Jమంతpడ ాపమ ేZిన నమ న అవరక; అతడ
అనుస#SంAన J అత" V(f1ింపదు. దుషp
C డ ెడతనమ V(fA మనసుq
JKప"న నమ న xను ేZియ న` ెడ తనమ నుబట-C 9ాడ ప(fడ,
ఆలగ నTE Jమంతpడ ాపమ ేZిన నమ న తన J"బట-C అతడ
బKదుక జjలడ. 13 Jమంతpడ "జమ %ా బKదుక;న" TEను ె1ిuనందున
అతడ తన J" ఆ¥xరమ ేZి" ాపమ ేZినPQడల అత" J
I\యల"`ట-లk ఏయ జj®పకమ నక; ేబడదు, xను ేZిన ాపమ నుబట-C
యతడ మరణమ TUందును. 14 మ#Sయ "జమ %ా మరణమ TUందుదువ"
దు#ా4రF¶"I TEను Z2లVయ%ా అతడ తన ాపమ V(fA, J

Txయమ లను అనుస #Sంచుచు 15 క;దువ¯మ 4ను మరల అపu%Sంచుచు,
xను ొం%S>నx"" మరల ఇAd9EZి ాపమ జ#S%Sంపక య ం(f,
y9ా¥xరమ లగ కటC డలను అనుస#SంAనPQడల అతడ మరణమ TUందక
అవశమ %ా బKదుక;ను. 16 అతడ ేZిన ాపమ లలk ఏయ అత"
Vషయ జj®పకమ నక; ేబడదు, అతడ JTxయమ లను అనుస #Sంెను
గనుక "శdయమ %ా అతడ బKదుక;ను. 17 అPనను  జనుల; PQ9ా
మర¶ మ Txయమ ాద" యనుందురF; అPే 9ా#S పKవరN నP గx
అTxయ న? 18 Jమంతpడ తన J" V(fA, ాపమ ేZిన PQడల ఆ
ాపమ నుబట-C అతడ మరణమ TUందును. 19 మ#Sయ దు#ా4రF¶డ తన
దు#ా4ర¶ తను V(fA JTxయమ లను అనుస#SంAనPQడల 9ాట-"బట-C అతడ
బKదుక;ను. 20 PQ9ా మర¶ మ Txయమ ాద" ]రనునుచుTx`#³;
ఇWా\PÚయ ల#ా, ]లk ఎవ" పKవరN ననుబట-C 9ా"I hm V¥ంెదను. 21
మనమ ెరలk"I వAdన పం(ెKండవ సంవతqరమ పయవ T:ల అPదవ
నమ న ఒకడ PQరషలమ లk నుం(f త1ిuంచు" Tx±దw క; వAd
పటC ణమ ల6 12టCబ(ెన" ె>యజ³Z2ను. 22 త1ిuంచు"న9ాడ వAdన
9:నుకట- ¯ాయంతKమ న PQ9ా హసN మ Tx]I వెdను; ఉదయమ న
అతడ Tx±దw క; #ాకమ ను1L PQ9ా Tx T°రF ెరవ%ా పల;క;టక;
Txక; శIN క>%?ను, అపuట-నుం(f TEను మ"" ాకయ ంట-". 23 మ#Sయ
PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 24 నరపతpK(x,
ఇWా\Pల; ేశమ లk ా(ైPన ఆ య bట6 ను ాపరమ న` 9ారF
అబµK}మ ఒంట#SPQ PÀ ేశమ ను ¯ా సÍ ~ మ %ా ంెను గx;

అTEక;లన మనక;ను ఈ ేశమ ¯ా సÍ ~మ %ా ఇయబడx అ"
అనునుచుTx`రF. 25 ాబట-C 9ా#S× మట పKకటనేయ మ పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ారకN మ ఓ(fd 9Eయక మంసమ భ ంచు
]రF, ] Vగ\హమ ల 9:ౖప దృÌిC య ంచు ]రF, నరహతేయ ]రF, ఈ
ేశమ ను స తంJKంచుందు#ా? 26 ]రF ఖడ¶ మ Tx¥xరమ ేZిను 9ారF,
¨ÁయI\యల; జ#S%Sంచు 9ారF, రFగ 9ా" ´µరను ెరFప9ారF; ]వంట9ారF ేశమ ను స తంJKంచుందు#ా? లగ న 9ా#SI ెపమ పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనె మన%ా 27 Tx yవమ డ ా(ైPన
సÍ లమ లలk ఉండ9ారF ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF, బయట లమ లk ఉండ
9ా#S" TEను మృగమ లక; ఆ}రమ %ా ఇెdదను, Åటలలk"9ారFను
గ హలలk"9ారFను ెగ ల;ేత చెdదరF. 28 ఆ ేశమ ను "రèనమ %ాను
ాడ%ానుేZి x" బలJశయమ ను మ"uంెదను, ఎవరFను 9ాట-లk
సంచ#Sంపక;ండ ఇWా\PÚయ ల మనమ ల; ాడవను. 29 9ారF ేZిన
¨ÁయI\య ల"`ట-"బట-C 9ా#S ేశమ ను ాడ%ాను "రè నమ %ాను TEను
ేయ%ా TETE PQ 9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>ZిందురF. 30 మ#Sయ
నరపతpK(x;  జనుల %డదగ¶ రను ఇంట- x రమ లందును "ల;వబ(f "ను`
గ#Sd మటలడదురF, ఒక#S TUకరF చూAదమ రం(f,
PQ9ా±దw నుం(f బయల;ేరF మట PQట-Cో చూతమ రం(f అ" ెప
నుచుTx`రF. 31 Tx జనుల; #ాద%Sన Vధమ %ా 9ారF ±దw క; వAd, Tx
జనులsౖనటBC%ా  PQదుట కcరFdం(f  మటల; VందురF %ా" 9ాటననుస#SంA పKవ#SNంపరF, 9ారF T°ట- ఎం 1LKమ కనుపరచుదురF %ా" 9ా#S

హృదయమ లభమ ను అ1Lfంచు చున`. 32 వ 9ా#SI 9ాదమ బµగ %ా
9ాPంచుచు మంA స రమ క>%Sన %ాయక;డవ%ా ఉTx`వ, 9ారF 
మటల; VందురF %ా" 9ాట-" అనుస#SంA నడచునరF. 33 అPనను ఆ
మట T:ర9EరFను, అ T:ర9Eర%ా పKవకN ±కడ తమ మధనుం(ెన" 9ారF
ె>ZిందురF.
PQ¨¼జ³ల; 34
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, ఇWా\PÚయ ల ాపరFలనుగ#Sd ఈ మట పKవAంపమ , ఆ
ాపరF ల ఇట6 నుమ పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ాతమ కడప
"ంపను ఇWా\PÚయ ల ాపరFలక; శ\మ; ాపరFల; %tఱÃ లను ¤పవలsను
గx. 3 ]రF \V న %tఱÃ లను వ¥ంA \వ ను J" బÐచుdను కపందురF
%ా" %tఱÃ లను ¤పరF, 4 బల¨ßనన9ాట-" ]రF బలపరచరF,
#గమ గల9ాట-" స సÍ పరచరF, %ాయప(fన 9ాట-I కటBCకటC రF, >9EZిన
9ాట-" మరల ల;"#ారF, త1ిuPన9ాట-" 9:దకరF, అ మతK¤%ాక
]రF కSనమనసులsౖ బలxరమ  9ాట-" ఏల;దురF. 5 ాబట-C ాపరFల;
లకP అV ెద#SPQను, ెద#S P సకల అడV మృగమ లక;
ఆ}రమPQను. 6 Tx %tఱÃ ల; పర తమ ల"`ట-]దను ఎతN Pన పKJ
ండ]దను JరFగ లడ చున`V, Tx %tఱÃ ల; భ!యందంతట
ెద#SPనను 9ాట-"గ#Sd Vx#Sంచు9ా(ొకడను లడ, 9:దక;9ా (ొకడను
లడ. 7 ాబట-C ాపరFల#ా, PQ9ా మట ఆలIంచు(f 8 ాపరFల; లక;ండ

Tx %tఱÃ ల; ోపడ¯మ4P సకలన అడVమృగమ లక; ఆ}ర మPQను;
ాపరFల; Tx %tఱÃ లను Vx#SంపరF, తమ కడప మతK¤ "ంపందురF %ా"
%tఱÃ లను ¤పరF; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 9 ాబట-C ాపరFల#ా
PQ9ా మట ఆలIంచు(f. 10 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTx
yవమ డ TEను ఆ ాపరFలక; V#¥T:ౖJ", Tx %tఱÃ లనుగ#Sd 9ా#S±దw
Vx#Sంెదను, 9ారF %tఱÃ ల; ¤పట మ"uంెదను, ఇకను ాపరFల; తమ
కడప "ంపన జjలక య ందురF; Tx %tఱÃ ల; 9ా#SI Jం(fాక;ండ 9ా#S
T°టనుం(f 9ాట-" త1ిuంెదను, ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 11 పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ాఇ% TEను TETE Tx %tఱÃ లను 9:దI 9ాట-"
కను%tందును. 12 తమ %tఱÃ ల; ెద#SP నపడ ాపరFల; 9ాట-"
9:దక;నటB
6 TEను Tx %tఱÃ లను 9:దI, *కట-గల మబ Ëనమందు ఎక(ెక(fI
అV ెద#SPQT° అకడనుం(f TEను 9ాట-" త1ిuంA 13 ఆ య
జనులలkనుం(f 9ాట-" డ" వAd, ఆ య ేశమ లలkనుం(f 9ాట-"
సమకc#Sd 9ాట- స ేశమ లk"I 9ాట-" ెAd పర తమ ల]దను
9ాగ ల±దw ను ేశమందున` సకలన ాపరప సÍ లమ లందును 9ాట-"
¤12దను. 14 TEను మంA ¤తగలbట 9ాట-" ¤12 దను, ఇWా\Pల;±క
ఉన`తసÍ లమ ల]ద 9ాట-I ొ(fi Pరuడను, అకడ అV మంA ొ(fiలk పండ
నును, ఇWా\Pల; పర తమ ల]ద బలన ¤తగల సÍ లమందు అV
¤య ను, 15 TETE Tx %tఱÃ లను ¤1ి పరFండబ¿టC Bదును; ఇే పKభ వగ
PQ9ా 9ాక;. 16 త1ిuPన x"" TEను 9:దక;దును, >9EZిన x""
మరల ల;" వెdదను, %ాయప(fనx"I కటBC కటBC దును, దురËలమ %ా

ఉన`x"" బలపరచుదును; అPే \V న9ాట-I" బలమ గల9ాట-I"
hmయను ¤త12ట-C లయపరెదను. 17 Tx మంx, ] Vషయ ేవడT:ౖన
PQ9ానగ TEను Z2లVచుdనేమన%ా %tఱÃ క;ను %tఱÃ క;ను మధను,
%tఱÃ లక;ను టäC ళ6 క;ను మధను, %tఱÃ లక;ను ¤కతpలక;ను మధను
´éదమ కను%t" TEను ¬రFu¬#?dదను. 18 VWషమ %ా ¤త¤Zి !%S>న
x"" ాళ6  ¾Kక;ట ]క; xలx? 19 ]రF స చûన రFxK%S
!%S>నx"" ాళå కలకల; ేయ ట ]క;xలx? ]రF ాళ6 
¾KIనx"" Tx %tఱÃ ల; ¤యవలsTx? ాళ6  ]రF బ రద%ా క>1ినx""
అV xKగవలsTx? 20 ాబట-C పKభ 9:ౖన PQ9ా ఈ మట Z2లVచుd
చుTx`డఇ% TEను TETE \V న %tఱÃ లక;ను AIPన %tఱÃ లక;ను మధ
´éదమ కను%t" ¬రFu ¬రFdదును. 21 ]రF భ జమ ను పKకను KZి,
మ 4ల #గమ గల 9ాట-న"`ట-" (fA ెదర %tటMC దరF. 22 Tx %tఱÃ ల; ఇక
ోపడ ాక;ండ %tఱÃ క;ను %tఱÃ క;ను మధ ¬రFu¬#Sd TEను 9ాట-" రfంె
దను. 23 9ాట-" ¤పట?r TEను Tx ZLవక;(ైన xదును 9ాట-]ద ాప#S"%ా
"య!ంెదను, అతడ 9ాట-I ాప#S%ా ఉం(f 9ాట-" ¤పను. 24
PQ9ాT:ౖన TEను 9ా#SI ేవడT:ౖ య ందును, Tx ZLవక;(ైన xదు
9ా#Sమధ అ¥పJ%ా ఉండను, PQ9ాT:ౖన TEను మటPAdయ Tx`ను.
25 మ#Sయ అV అరణమ లk "ర»యమ %ా "వZించునటB
6 ను, అడVలk
"ర»యమ %ా పండనునటB
6 ను TEను 9ా#S సమ¥xTxరÍ "బంధన
ేయ దును, దుషC మృగమ ల; ేశమ లk లక;ండ ేయ దును. 26 9ా#S" Tx
పర తమ చుటBCపట6 సÍ లమ లను º9:నకరమ %ా ేయ దును. ఋతpవల

పKారమ వరªమ క;#S1ింెదను,º9:నకరమగ వరª మ ల; క;#Sయ ను, 27
ఫలవృm మ ల; ఫలమ >చుdను, భ! పంట పండను, 9ారF ేశమ లk
"ర»యమ %ా "వZింతpరF, TEను 9ా#S ా(fకట6 ను ెం1ి 9ా#S" xసుల;%ా
ేZిన9ా#S ేJలk నుం(f 9ా#S" V(f1ింప%ా TEను PQ9ాT:ౖయ Tx`న"
9ారF ె>ZిందురF. 28 ఇక 9ారF అనజనులక; ోపడ ¯మ 4%ా ఉండరF,
దుషC మృగమ ల; 9ా#S"క భfంపవ, ఎవ#Sవలనను భయమ లక;ండ 9ారF
సురfత మ %ా "వZింెదరF. 29 మ#Sయ 9ారF ఇక ేశమ లk కరవ క>%S
నhంAక;ండను అనజనులవలన 9ా#S కవ మనమ ాK1ిN ంచక;ండను 9ా#S
పKఖJర?r ట ±కట- TE TEరuరెదను. 30 అపడ తమ ేవ(ైన
PQ9ానగ TEను తమక; డ%ా ఉTx`న"య , ఇWా\PÚయ లsౖన xమ
Tx జనులsౖయ Tx`ర"య 9ారF ె>ZిందురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 31 Tx %tఱÃ ల;ను TEను ¤పచున` %tఱÃ ల; నగ ]రF మనుషpల;,
TEను ] ేవడను; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 35
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, WPÀరF పర తమ 9:ౖప  మ ఖమ JKప" 3 x"I మట
PQJN ఈలగ పKవAంపమ పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాWPÀరF
పర తమ, TEను క; V#¥T:ౖJ", Tx హసN మ ]ద x1ి "ను` ాడ %ాను
"రèనమ %ాను ేZ2దను. 4 వ "రèనమ %ా ఉండ నటB
6  పటC ణమ లను
ఎ(xరFల;%ా ేZ2దను, వ ాడవదువ, అపడ TEను PQ9ాT:ౖ

య Tx`న" వ ె>Zిందువ. 5 ఇWా\PÚయ ల PQడల ఎడెగ" పగక>%S,
9ా#S ోషసమ1ిN ాలమ న 9ా#SI ఉపదKవమ క>%Sన సమయమ న వ
9ా#S" ఖడ¶ మ న కపu%SంAJV గనుక 6 Tx yవమ డ TEను "ను` రకN మ %ా
ేZ2 దను, రకN మ "ను` తరFమ ను, రకN మ IషCమPQను గనుక రకN ¤
"ను` తరFమ ను, ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 7 వచుd9ారFను
వ9ారFను లక;ండ అంద#S" "ర4లమ ేZి TEను WPÀరF పర తమ ను
ాడ%ాను "రèనమ %ాను ేయ దును. 8 అత" పర తమ లను హత
న9ా#S "ంపదును,  ండలలkను  లkయల లkను 
9ాగ ల"`ట-లkను 9ారF ఖడ¶ మ ేత హతpలsౖ కcల;దురF. 9 TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" ]రF ె>ZినునటB
6  పటC ణమ ల; మరల కటC బడక;ండ
ఎల6 పడను ాడ%ా ఉండజ³య దును. 10 PQ9ా అకడనుం(fనను ఆ
#?ండ జనమ ల;ను ఆ #?ండ ేశ మ ల;ను మన9E; మనమ 9ాట-"
¯ా ¥ºనపరచుందమ రండ" వనుంట-9E; 11 Tx yవమ డ వ 9ా#S
PQడల పట-C న పగవలన 9ా#SI చూ1ిన అసూయపనను Å\ధమ పనను
TEను క; త%Sన ప"ేZి, "ను` hfంచుటవలన 9ా#SI నను` TETE
ె>యపరచుందును. 12 అV ా(ైనV, మనక; ఆ}రమ %ా
అపu%Sంపబ(fనవ" వ ఇWా\Pల; పర తమ లనుగ #SంA ప>Iన దూషణ
మటల"`య PQ9ానగ Txక; Vనబ(ెన" వ ె>Zిందువ. 13
12దwT°రF ేZి" ]రF Tx]ద V¯ాNరమ %ా ఆ(fన మటల; Txక; Vనబ(ెను.
14 పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాలkకమంతయ
సంÌించునపడ Txశనమ TEను  ]I ర1ిuంె దను. 15 ఇWా\PÚయ ల

¯ా సÍ ~మ ా(ైవట చూA వ సంÌింAJV గనుక క;ను ఆ పKారమ
%ాTE ేZ2దను; WPÀరF పర తమ, వ ాడవదువ, ఎోమ ేశమ
యవతp
N ను ా(ైవను, అపడ TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF
ె>ZిందురF.
PQ¨¼జ³ల; 36
1 మ#Sయ నరపతpK(x, వ ఇWా\Pల; పర త మ లక; ఈ మట
పKవAంపమ ఇWా\Pల; పర తమ ల#ా, PQ9ా మట ఆలIంచు(f, 2
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఆ} ాK*నమ లsౖన
ఉన`తసÍ లమ ల; మ ¯ా సÍ ~మ లsౖనవ" !మ 4ను గ #SంA శతpKవల;
ెప"#S. 3 వచనJN ఈలగ పKవAంపమ పKభ వగ PQ9ా Z2ల
Vచుdనేమ న%ాWÌింAన అనజనులక; ]రF ¯ా ¥ºనులగ నటB
6 %ాను,
"ంంచు9ా#Sేత జనుల దృÌిC I ]రF అప}¯ా సuదమగ నటB
6 %ాను,
నల;క;ల ] శతpKవల; !మ4ను పటBCన TxhంA !మ 4ను
ాడేZియ Tx`రF. 4 ా%ా ఇWా\Pల; పర తమ ల#ా, పKభ 9:ౖన PQ9ా
మట ఆలIంచు(f. పKభ వగ PQ9ా ఈలగ Z2ల VచుdచుTx`డWÌింAన
అనజనులక; అప}¯ాసu ద ోపడ ¯మ 4%ా Vడవబ(fన
పర తమ లను ండలను 9ాగ లను లkయలను ా(ైన సÍ ల
మ లను "రèనన పటC ణమ లను 5 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాసంతpషC హృదయ లsౖ Tx ేశమ ను ¨ßనమ %ా చూA
ోపడ ¯మ 4%ా ఉండట?r తమక; అ ¯ా సÍ ~మ" x" ¯ా ¥ºనపరచు

"న ఎో]య లనంద#S" బట-C య , WÌింAన అన జనులనుబట-C య
Tx#ా%S` యxరÍమ %ా మట ఇAdయ Tx`ను. 6 ాబట-C ఇWా\Pల;
ేశమ నుగ#Sd పKవచనJN, పర తమ లను ండలను 9ాగ ల ను
లkయలను ఈ మట ె>యజ?పమ పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా]రF అన జనులవలన అవమనమ TUంJ#S గనుక
#షమ ను Åపమ ను TEను మట ఇAdయ Tx`ను. 7 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా] చుటBCనున` అన జనుల; అవమనమ TUందుదుర"
TEను పKమణమ ేయ చుTx`ను. 8 ఇWా\Pల; పర తమ ల#ా, Pక
ంతాలమ నక; ఇWా\PÚయ లగ Tx జనుల; వెd దరF, ]రF Aగ రF12ట-C
9ా#Sరక; ] ఫలమ ల; ఫ>ంచుదురF. 9 TEను ] పmమ ననుTx`ను, TEను
] తటBC JరFగ%ా ]రF దున`బ(f VతN బడదురF. 10 ] ]ద మనవ జjJ",
అన%ా ఇWా\PÚయ లనంద#S", VసN #Sంప జ³Z2దను, Tx పటC ణమ లక;
"9ాసుల; వతp
N రF, ా(ై Pన పటC ణమ ల; మరల కటC బడను. 11 ] ]ద
మనుషpలను పవలను VసN #Sంపజ³Z2దను, అV VసN #SంA అవృz TUందును,
పర మ న`టBC !మ 4ను "9ాస సÍ లమ %ా ేZి, మ నుపట-కంటM అ¥కన
¤ల; ]క; కల;గజ³Z2దను, అపడ TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" ]రF
ె>ZిందురF. 12 మనవజjJ", అన%ా Tx జను లగ ఇWా\PÚయ లను TEను
]లk సంxరమ ేPంెదను, 9ారF "ను` స తంJKంచుందురF, ]
#Sక]దట 9ా#S" పతK¨ßనుల;%ా ేయక 9ా#SI ¯ా సÍ ~మగ దురF. 13 పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ాేశమ, వ మనుషpలను భfంచుxనవ,
 జనులను పతK¨ßనుల;%ా ేయ xనవ అ" జనుల; "ను`గ#Sd

ెపచుTx`#³. 14 వ మనుషpలను భfం పవ, ఇక  జనులను
పతK¨ßనుల;%ా ేయవ; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక; 15 "ను` గ#Sd
అన జనుల; ేయ అప}సమ Iక Vనబడక;ండ ేZ2దను,
జనమ లవలన కల;గ అవమనమ Vకభ#Sంపవ,వ  జనులను
పతK¨ßనుల%ా ేయకయ ందువ; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 16
మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 17
నరపతpK(x, ఇWా\PÚ య ల; తమ ేశమ లk "వZింA, దుపKవరN నేతను
దుI\యలేతను x"" అపVతKపరA#S, 9ా#S పKవ రN న బ¨©షCPQన ZీN ±క
అపVతKతవలs Tx దృÌిC I కనబడచున`. 18 ాబట-C ేశమ లk 9ారF ేZిన నర
హత Vషయయ ను, Vగ\హమ లను 12టC B" 9ారF ేశమ ను
అపVతKపరAనx" Vషయయ ను TEను Tx Å\ధమ ను 9ా#S]ద
క;మ4#SంA 19 9ా#S పKవరN నను బట-C య 9ా#S I\యలను బట-C య 9ా#S" hfంA,
TEను అనజనులలk"I 9ా#S" 9:ళ6%tటC %ా 9ారF ఆ య ేశ మ లక; ెద#S
P#S. 20 9ారF xమ 9:È6న సÍ లమ ల లk" జనుల±దw ేర%ా ఆ
జనుల;రF PQ9ా జనుల గx, ఆయన ేశమ లkనుం(f వAdన9ా#³ గx,
అ" ెపటవలన Tx ప#Sదz Txమమ నక; దూషణ కల;గ టక;
ఇWా\PÚయ ల; ారణ#S. 21 ా%ా ఇWా\PÚయ ల; Pన PQల6bట6 ను Tx
ప#Sదz Txమమ నక; దూషణ కల;గ%ా TEను చూA Tx Txమమ Vషయ
Aంతప(fJ". 22 ాబట-C ఇWా\PÚయ లక; ఈ మట పKకటనేయ మ పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\PÚయ ల#ా, ] "!తN మ ాదు %ా"
అనజనులలk ]ేత దూషణTUంన Tx ప#Sదz Txమమ "!తN మ TEను

ేయబ¢వx"" ేయ దును. 23 అనజనుల మధ ]రF దూÌింAన Tx
ఘనన Txమమ ను TEను ప#Sదz పరచుదును, 9ా#S PQదుట ]యందు
TEను నను` ప#Sదz పరచున%ా TEను పKభ వగ PQ9ాన" 9ారF
ె>ZిందురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 24 TEను అనజను లలkనుం(f
!మ 4ను డ", ఆ య ేశమ లలk నుం(f సమకc#Sd, ]
స ేశమ లk"I !మ 4ను ర1ిuంె దను. 25 ] అపVతKత యవతp
N
వనటB
6 TEను ] ]ద దz జలమ చల;
6 దును, ] Vగ\హమ లవలన ]క;
క>%Sన అపVతKత అంతయ ¬Zి9EZ2దను. 26 నూతన హృదయమ ]
Iెdదను, నూతన స ´µవమ ]క; కల;గజ³Z2దను, #ాJగ ం(ె ]లkనుం(f
¬Zి9EZి మంసప గ ం(ెను ]Iెdదను. 27 Tx ఆత4ను ]యందుంA, Tx
కటC డల ననుస#Sంచు9ా#S"%ాను Tx Vధులను %?rను 9ా#S"%ాను !మ 4ను
ేZ2దను. 28 TEను ] 1ితరFల IAdన ేశమ లk ]రF "వZింెదరF, ]రF Tx
జనులsౖ య ందురF TEను ] ేవడT:ౖ య ందును. 29 ] సకల న
అపVతKతను %tట-C TEను !మ 4ను రfంతpను, ]క; కరవ#ా"యక
¥xనమ నక; ఆజ® ఇAd అవృz పరతpను. 30 అనజనులలk కరవను
గ#Sdన "ంద ]#Sక TUందకయ ండనటB
6 ెట6 ఫలమ లను భ!పంటను
TEను VసN #Sంపజ³Z2దను. 31 అపడ ]రF ] దు పKవరN నను ]రF ేZిన
దుI\యలను మనసుqనక; ెచుd", ] ోషమ లను బట-C య ¨ÁయI\య
లను బట-C య !మ 4ను ]రF అస¨©ంచుందురF. 32 ] "!తN మ TEను
ఈలగ న ేయ టలద" ె>Zి ను(f; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. ఇWా\
PÚయ ల#ా, ] పKవరN ననుగ#Sd Aన`బ¢P Zిగ¶ పడ(f. 33 ]

ోషమ లవలన ]క; క>%Sన అపVతKతను TEను ¬Zి9EZి ] పటC ణమ లలk
!మ 4ను "వZింప జ³య Txడ ా(ైPన సÍ లమ ల; మరల కటC బడను.
34 మర¶ సÍ ుల దృÌిC I ాడ%ాను "రèనమ %ాను అగ ప(fన భ! ZLదమ
ేయబడను. 35 ా(ైన భ! ఏెను వనమ వలs ఆPQన"య , ాడ%ాను
"రèనమ %ానున` PÀ పటC ణమ ల; "9ాసుల "ం(f ాKారమ ల;
గల9ాPQన"య జనుల; ెపదురF. 36 అపడ PQ9ా T:ౖన TEను
ా(ైPన సÍ లమ లను కటBC9ాడ న"య , ా(ైPన సÍ లమ లలk ెట6ను
TxటB9ాడ న"య ] చుటBC WÌింAన అనజనుల; ె>Zి ందురF.
PQ9ాT:ౖన TEను మట ఇAdయ Tx`ను, TEను x" T:ర9EరN Fను. 37
పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\ PÚయ లక; TEను ఈలగ
ేయ Vషయమ లk 9ా#S" Tx±దw Vxరణేయ"తp
N ను, %tఱÃ ల;
VసN #SంచునటB
6 %ా TEను 9ా#S" VసN #Sంపజ³Z2దను. 38 TEను PQ9ాT:ౖ
య Tx`న" 9ారF ె>ZినునటB
6 పKJÌి¡ తమ లగ %tఱÃ లంత V¯ాNరమ %ాను,
"యమకనమ లలk PQరషలమ నక; వచుd %tఱÃ లంత V¯ాNరమ %ాను
9ా#S పటC ణమ లయందు మనుషpల; గ ంపల; గ ంపల;%ా VసN #SంచునటB
6
TEను ేZ2దను.
PQ¨¼జ³ల; 37
1 PQ9ా హసN మ Tx ]I వెdను. TEను ఆత4వడT:ౖయ ండ%ా
PQ9ా నను` డ" P PQమ కల "ం(fయ న` ±క లkయలk
నను` ం12ను. ఆయన 9ాట-మధ నను` ఇటB అటB న(f1ించుచుండ%ా 2

PQమ కలTEకమ ల; ఆ లkయలk కనబ(ెను, అV ³వలమ ఎం(fPనV. 3
ఆయననర పతpK(x, PQం(fPన PÀ PQమ కల; బKదుక గల9ా? అ"
నన`డగ%ాపKభ 9ా PQ9ా అ ³ ె>య న" TEనంట-". 4
అందుాయనపKవచన JN PQం(fPన PÀ PQమ కల ఇట6 నుమ ఎం(f
Pన PQమ కల#ా, PQ9ామట ఆలIంచు(f. 5 ఈ PQమ కలక;
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ా]రF బKదుక;నటB
6 TEను ]లk"I
y9ాత4ను ర1ిuంచుచుTx`ను; 6 చర4మ క1ిu]క; నరమ ల"Ad ] ]ద
మంసమ %S చర4మ ]]ద క12uదను; ]లk y9ాత4నుంచ%ా ]రF
బKదుక;దురF; అపడTEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" ]రF ె>ZిందురF. 7
ఆయన TxIAdన ఆజ® పKారమ TEను పKవAంచు చుండ%ా గడగడమను ధ "
±కట- పటMC ను; అపడ ఎమ కల; ఒకx" ఒకట- క>ZిT:ను. 8 TEను
చూచుచుండ%ా నరమ ల;ను మంసమ ను 9ాట-]I వెdను, 9ాట-12ౖన
చర4మ క12uను, అPే 9ాట-లk y9ాత4 ఎంత మతKమ ను లక PQను. 9
అపuడ ఆయననరపతpK(x; y9ాత4వచుdనటB
6 పKవAంA ఇట6 నుమ పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాy9ాx4, నల;క;లనుం(fవAd హతpలsౖన
రF బKదుక;నటB
6 9ా#S]ద ఊ1ి#S Vడవమ . 10 ఆయన Tx ాజj®1ింAనటB
6
TEను పKవAంప%ా y9ాత4 9ా#Sలk"I వెdను; 9ారF సyవలsౖ లA లsIంప
శకమ ా" మ} Z2ౖన ">A#S. 11 అప(xయన Tx ఇట6 T:ను నరపతpK(x,
ఈ PQమ కల; ఇWా\PÚయ లనంద#S" సూAంచుచున`V. 9ారFమన
PQమ కల; ఎం(f PQను, మన ఆశ VఫలమPQను, మనమ Txశన
JVు అ" యనునుచుTx`రF 12 ాబట-C పKవచన JN 9ా#S

ఇట6 నుమ పKభ వగ PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ాTx పKజల#ా, ]రFన`
సమధు లను TEను ెరెదను, సమధులలkనుం(f !మ 4ను బయ ట-I
ర1ిuంA ఇWా\Pల; ేశమ లk"I డ" వెd దను. 13 Tx పKజల#ా, TEను
సమధులను ెరA సమధులలkనున` !మ 4ను బయట-I ర1ిuంచ%ా 14
TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" ]రF ె>ZిందురF, ]రF బKదుక;నటB
6 Tx
ఆత4ను ]లk ఉంA ] ేశమ లk !మ 4ను "వZింపజ³Z2దను,
PQ9ానగ TEను మట ఇAd x"" T:ర9EరN Fన" ]రF ె>ZిందురF; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 15 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను 16 నరపతpK(x, వ కఱÃ తpనక ±కట- ¬Zి" x"]ద
యx9ా#S ద"య , 9ా#S ట-9ారగ ఇWా\PÚయ లద"య 1Lళ6 Ø
9ాKయ మ . మ#S±క తpనక ¬Zి" x" ]ద ఎâాKPమ నక; తpనక,
అన%ా ãZLప వంశసుÍలద"య 9ా#Sట- 9ారగ ఇWా\Pల;9ా#S ద"య
9ాKయ మ . 17 అప డ Pకన తpనకయగ నటB
6 ఒకx" ఒకటజo(fంచుమ , అV  ేJలk ఒకటä తpనక యగ ను. 18 ఇందులక; xతuరమ
మక; ె>యజ?పu9ా? అ"  జనుల; "న`డగ%ా 19 ఆ #?ండ తpనకలను
9ా#S సమm మ న వ ేతపటBC" 9ా#S ఇట6 నుమ పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఎâాKPమ ేJలkనున` తpనక, అన%ా ఏ తpనక]ద
ఇWా\Pల;9ారంద#S 1Lళ6 Øను 9ా#Sట-9ా#S 1Lళ6 Øను TEను ఉంAJT° ãZLప
అను ఆ తpనకను యx9ా#S తpనకను TEను పటBC" ±కట-%ా జo(fంA Tx
6 ండ%ా 9ా#S ×లగ ెపమ 21
ేJలk ఏకన తpనక%ా ేZ2దను. 20 ఇటB
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఏP అనజనులలk ఇWా\PÚయ ల;

ెద#SP# ఆ య అనజనులలkనుం(f 9ా#S" రfంA, 9ారF ఎచdటMచdట
ఉTx`# అచdటనుం(f 9ా#S" సమకc#Sd 9ా#S స ేశ మ లk"I డ"వAd
22 9ా#Sక]దట ఎన`ట-I" #?ండ జనమ ల;%ాను #?ండ #ాజమ ల;%ాను
ఉండ క;ండనటB
6 ఆ ేశమ లk ఇWా\PÚయ ల పర తమ ల ]ద 23 9ా#S"
ఏకజనమ %ా ేZి, 9ా#Sకంద#SI ఒక #ాàTE "య!ంెదను. తమ Vగ\హమ ల
వలన%ా" xమ ేZియ న` ¨Áయ I\యలవలన%ా" P అJ
క\మI\యలవలన%ా" 9ా#Sక]దట తమ 4ను అపVతK పరచునరF; xమ
"వZింAన bట6 "`ట-లk 9ారF మనక ాపమ ల; ఇక ేయక;ండ 9ా#S"
రfంA 9ా#S" పVతKపరెదను, అపడ 9ారF Tx జనులగ దురF, TEను 9ా#S
ేవడT:ౖ య ందును. 24 Tx ZLవక;(ైన xదు 9ా#SI #ాజవను, 9ా#Sకంద#SI
ాప#S ±క(ే య ండను, 9ారF Tx Vధులను అనుస#SంతpరF, Tx కటC డలను
%?r" ఆచ#SంతpరF. 25 ] 1ితరFల; "వZించునటB
6 Tx ZLవక;(ైన
యÅబ నక; TE"Adన ేశమ లk 9ారF "వZింతpరF, 9ా#S 1ిల6ల;ను 9ా#S
1ిల6ల 1ిల6ల;ను అకడ "తమ "వZింతpరF, Tx ZLవక;(ైన xదు
ఎల6 ాలమ 9ా#SI అ¥పJPQ య ండను. 26 TEను 9ా#S సమ¥x TxరÍన
"బంధన ేZ2దను, అ Txక;ను 9ా#SI" "త "బంధన%ా ఉండను, TEను
9ా#S" ZిÍ రపరెదను, 9ా#S" VసN #Sంపజ³Zి 9ా#Sమధ Tx ప#Sదz సÍ లమ ను
"తమ ఉంెదను. 27 Tx మంరమ 9ా#SI 12ౖ%ానుండను, TEను 9ా#SేవడT:ౖ
య ందును 9ారF Tx జనులsౖయ ందురF. 28 మ#Sయ 9ా#S మధ Tx
ప#Sదz సÍ లమ "తమ ఉండ టనుబట-C PQ9ాT:ౖన TEను
ఇWా\PÚయ లను ప#S దz పరచు9ాడన" అన జనుల; ె>ZిందురF.

PQ¨¼జ³ల; 38
1 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను 2
నరపతpK(x, మ%గ ేశప9ాడగ %గ , అన%ా #షpనక;ను Ì2క;నక;ను
తpబµల;నక;ను అ¥పJPQన9ా"తటBC అ మ ఖుడ9:ౖ అత" గ#Sd ఈ మట
PQJN పKవAంపమ 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా#షpనక;ను
Ì2క; నక;ను తpబµల;నక;ను అ¥పJయగ %గ, TEను క; V#¥T:ౖ
య Tx`ను. 4 TEను "ను` 9:నుకక; JK1ిu  దవడలక; %ాలమ ల; త%S>ంA,
"ను`ను  Z2ౖనమంతట-" గ ఱÃ మ లను TxTxVధమ లsౖన ఆయ ధమ ల;
ధ#Sంచు  #ðతpలనంద#S", కవచమ ల;ను (xళØ
6 ను ధ#SంA ఖడ¶ మ ల;
ేతపటBCను 9ా#Sనంద#S", మ}Z2ౖనమ %ా బయల; ేరºZ2దను. 5 
కc(fన ారZీకేశప 9ా#S" కcÌీయ లను పతp9ా#Sనంద#S", (xళ6 ను hర
¯ాNణమ లను ధ#Sంచు 9ా#Sనంద#S" TEను బయల;ేరºZ2 దను. 6 %రFను
అత" Z2ౖనమంతయ ను ఉతN రక; లలkనుండ గ#ా4య ను అత"
Z2ౖనమ ను జనమ లTEకమ ల; కcడ వచుdను. 7 వ Zిw మ %ా
ఉండమ , వ Zిదzప(f కcడ క>Zిన సమహ మంతట-" Zిదzపరచుమ ,
9ా#SI వ ావ>PQ య ండ వలsను. 8 xలనమ లsౖన తరF9ాత వ
hmTUందుదువ; సంవతqరమ ల అంతమ లk వ ఖడ¶ మ నుం(f త1ిuంచు ",
ఆ య జనమ లలk ెద#SP PQడెగక ాడ%ా ఉన` ఇWా\PÚయ ల
పర తమ ల]ద "వ Zించుట?r మరల సమకcరdబ(fన జనుల±దw క;ను, ఆ
య జనులలkనుం(f ర1ిuంచబ(f "ర»యమ %ా "వZించు

జనులంద#S±దw క;ను వ వెdదవ. 9 %ా> 9ాన వAd నటB
6 ను ¤ఘమ
క!4నటB
6 ను వ ేశమ ]I వెd దవ, వను  Z2ౖనమ ను
కc(fన బహÑ జనమ ను ేశమ ]ద 9ా1ింతpరF. 10 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2ల Vచుdనేమన%ాఆ ాలమందు  మనసుqలk అ ాKయమ ల; పటBCను,
11 వ దు#ాలkచనేZి ఇట6 ను ందువTEను ాKారమ ల;ల" %ా\మమ ల;గల
ేశమ ]I PQదను, ాKార మ ల;ను అడi గ(fయల;ను గవనుల;నుల"
ేశమ ]I PQదను, "మ4ళమ %ాను "ర»యమ %ాను "వZించు9ా#S
]I PQదను. 12 9ా#S" ోచు" ల6 ¯మ 4%ా పటBCనుట?r, పర మ
ా(ై మరల "వZింపబ(fన సÍ లమ ల]I J#S%S PQదను, ఆ య
జనమ లలkనుం(f సమకcరdబ(f, పవల;ను సరక;ల;ను గ>%S, భ!
నటC నడమ "వZించు జనుల ]I J#S%S PQదను. 13 Z2బµ9ారFను
దxను9ా రFను త#§ªషp వరN క;ల;ను దమZింహమ ల వంట-9ా#?rన
x"9ారందరFను "ను` చూA¯మ 4 ోచునుటక; వAdJ9ా? ోప
ోచునుటక; Z2ౖనమ సమకc#Sd J9ా? బహÑ%ా ోప ోచు", 9:ం(f
బం%ారమ లను పవలను సరక;లను పటBC" వటక; xల ోపడ
ోచునుటక; వAdJ9ా? అ" "న`డగ దురF. 14 ా%ా నరపతpK(x,
పKవచనJN %గ  ఇట6 నుమ పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTx
జనులగ ఇWా\PÚయ ల; "ర»యమ %ా "వZించు ాల మ న వ
ె>Zిందువగx? 15 ఉతN ర క;న దూర మ ననున`  సÍ లమ లలkనుం(f
వను కcడ జనమ లTEకమ ల;ను గ ఱKమ లsI బహÑ V¯ాNరన Z2ౖన
మ %ా కc(f వAd 16 ¤ఘమ భ!" క!4నటB
6 ఇWా\PÚయ లగ Tx

జనుల]ద ప(ెదరF; అంత నమ లందు అ సంభVంచును, అనజనుల;
నను` ె>Zి నునటB
6 "ను`బట-C 9ా#S PQదుట నను` TEను ప#Sదz
పరచును సమయమ న, %గ, TEను Tx ేశమ ]I "ను` ర1ిuంెదను.
17 పKభ వగ PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ా"ను` 9ా#S]I ర1ిuంెదన"
పర మందు ఏటäట పKవAంచుచువAdన ఇWా\PÚయ ల పKవకN లsౖన Tx
ZLవక;లx #ా TEను Z2లVAdనమట "ను`గ#Sd నే గx? 18 ఆ నమ న,
%గ ఇWా\PÚ య ల ేశమ ]I #ాబ¢వ ఆ నమ న, Tx Åపమ
బహÑ%ా రగ ల;నును; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక; 19 ాబట-C TEను
#షమ ను మ} #ðదKమ ను గ>%Sన 9ాడT:ౖ PÀలగ పKమణమ ేZిJ". ఇWా\
PÚయ ల ేశమ లk మ}కంపమ పటBCను. 20 సమ దKప ేపల;ను
ఆాశప{ల;ను భజంతpవల;ను భ!]ద ాKక; పరFగ ల"`య
భ!]దనుండ నరFలందరFను Txక; భయప(f వణక;దురF, పర తమ ల;
Txశనమగ ను, ండ1LటBల; పడను, %డల"`య TEలపడను 21 Tx
పర తమ ల"`ట-లk అత" ]I ఖడ¶ మ ర1ిuంెదను, పKJ9ా" ఖడ¶ మ 9ా"
సదరF"]ద పడను; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 22 ెగ ల; పం1ి
హత కల;గజ³Zి అత"]దను అత" Z2ౖనప 9ా#S ]దను అత" కc(fన
జనమ లTEకమ ల]దను పKళయన 9ానను 12దw వడ గండ6 ను
అ%S`గంధకమ లను క;#S1ింA TEను అత" 9ాజ?మడదును. 23 TEను
PQ9ాT:ౖ య Tx`న" అనజనుల; అTEక;ల; ె>Zి నునటB
6 TEను ఘనత
వ¨©ంA నను` ప#Sదz పరచు" 9ా#S PQదుట నను` ె>యపరచుందును.

PQ¨¼జ³ల; 39
1 మ#Sయ నరపతpK(x, %గ నుగ#Sd పKవచన JN ఇట6 నుమ పKభ వగ
PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ా#షpనక;ను Ì2క;నక;ను తpబµల;నక;ను
అ¥ పJ9:ౖన %గ, TEను క; V#¥T:ౖయ Tx`ను. 2 "ను` 9:నుకక; JK1ిu
న(f1ింA, ఉతN రక;న దూరమ లk ఉన` "ను` బయల;ేరºZి
ఇWా\PÚయ ల పర తమ లక; ర1ిuంA 3  PQడమేJలkనున`  Vంట-"
I\ంద పడ%tటMC దను,  క;(fేJలkనున` బµణమ లను I\ంద పడ9EZ2దను, 4
వను  Z2ౖనమ ను నున` జను లందరFను ఇWా\Pల;
పర తమ ల]ద కcల;దురF, TxTx Vధన కc
\ ర ప{లక;ను దుషC
మృగమ లక;ను ఆ}ర మ %ా "ను` ఇెdదను. 5 వ లమ ]ద
కcల;దువ, TETE మట PAdయ Tx`ను. ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 6
TEను మ%గ ]I" º పమ లలk "#S xరమ %ా "వZించు9ా#S]I"
అ%S` పం12దను, అపడ TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF ె>Zి ందురF.
7 TEను PQ9ాT:ౖ య Tx`న" అనజనుల; ె>ZినునటB
6 ఇక Tx ప#Sదz
Txమమ నక; దూషణ కల;గ"యక, Tx జనులగ ఇWా\PÚయ ల మధ
x"" బయల;పరెదను. 8 ఇ% అ వచుdచున`, కల;గబ¢వచున`,
TEను ె>యజ³Zిన సమయమ న అ జరFగ ను; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 9 ఇWా\ PÚయ ల పటC ణమ లలk "వZించు9ారF బయల;ే#S,
కవచమ లను (xళ6 ను ³(ెమ లను Vండ6 ను బµణమ లను గదలను ఈటMలను
¬Zి" Pలk ాల;dదురF, 9ాట-వలన ఏడ సంవతqరమ ల; అ%S`

మండను. 10 9ారF లమ లk కటMC ల; ఏరFనకయ అడవలలk మÖనుల;
నరFకకయ నుం(f, ఆయ ధమ ల; Pలk ాల;d చుందురF, తమ 4ను
ోచు"న9ా#S" x¤ ోచుందురF, తమ ¯మ 4 ల6 12ట-Cన9ా#S ¯మ 4
x¤ ల6 12టC BదురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 11 ఆ నమ న
%గ 9ా#S" ాJ12టC Bట?r సమ దK మ నక; తరFu%ా పKయణసుÍల; వ
లkయలk ఇWా\Pల; ేశమ న TETUక సÍ లమ ఏరuరెదను; %గ ను అత"
Z2ౖనమంతట-" అక(f జనుల; ాJ 12టC%ా పKయణసుÍల; వటక;
ల;లక;ండను, ఆ లkయక; హ¹T°¶గ అను 1LరF 12టC BదురF. 12 ేశ మ ను
పVతKపరచుచు ఇWా\PÚయ ల; ఏడ T:లల; 9ా#S" ాJ12టC BచుందురF. 13
TEను ఘనమ వ¨©ంచు నమ న ేశప జనులందరF 9ా#S" ాJ 12టC BదురF;
x"వలన 9ారF ×#N S TUంెదరF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 14 ేశమ ను
పVతKపరచుట?r x"లkనున` కæïబరమ లను ాJ12టC B9ా#S", ేశమ ను
సంచ#SంA చూచుచు 9ా#Sకcడ P ాJ12టC B9ా#S" "య !ంెదరF. ఏడ
T:లలsౖన తరF9ాత ేశమ నందు త"× ేZ2దరF. 15 ేశమ ను సంచ#SంA
చూచు9ారF JరFగ లడచుండ%ా మనుషశల nకట-PQనను కనబ(fన
PQడల ాJ12టC B9ారF హ¹T°¶గ లkయలk x"" ాJ12టC B వరక; అకడ
9ా#³ైన ఒక ఆన9ాల; 12టC B దురF. 16 మ#Sయ హ¹Tx అను 1LరFగల ఒక
పటC ణ మ ండను. ఈలగ న 9ారF ేశమ ను పVతKపరచుదురF. 17 నరపతpK(x,
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ాసకలజjతpల ప{లక;ను
భమృగమ ల క"` ట-I" PÀ సమxరమ ె>యజ³య మ TEను ] రక;
వ¥ంచు బ>I నల;క;లనుం(f కc(f రం(f; ఇWా\PÚయ ల పర తమ ల]ద

TUక %tపu బ> జరF గ ను, ]రF మంసమ JందురF రకN మ xKగ దురF; 18
బలఢల మంసమ JందురF, భపతpల రకN మ ను, బµానులk \V న
టä6 ళ6 ±కయ %tఱÃ 1ిల6ల ±కయ ¤కల±కయ Å(ెల±కయ
రకN మ xKగ దురF. 19 TEను ] రక; బ> వ¥ంప బ¢వచుTx`ను, ]రF
కడార \వ JందురF, మతp
N కల;గ నంత%ా రకN మ xKగ దురF. 20 TE
TEరuరAన పంIN" కcరFdం(f గ ఱÃ మ లను #ðతpలను బలఢలను
ఆయ ధసుÍలను ]రF కడార భfంతpరF, ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;.
21 Tx ఘనతను అనజనులలk అగ పరెదను, TEను ేZిన ¬రFuను 9ా#S]ద
TEను 9EZిన Tx హసN మ ను అన జనులందరF చూెదరF. 22 ఆ నమ
nదల;" TETE తమ ేవ(ైన PQ 9ాT:ౖయ Tx`న" ఇWా\PÚయ ల;
ె>ZిందురF. 23 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల; తమ ోషమ నుబట-C ెర లk"I
Pర"య 9ారF VWా స ఘతక;లsౖనందున TEను 9ా#SI ప#ాà4ఖుడT:ౖ
9ారF ఖడ¶ మ ేత కcల; నటB
6 %ా 9ా#S" బµ¥ంచు9ా#SI అపu%SంAJన"య
అన జనుల; ె>ZిందురF. 24 9ా#S యపVతKతను బట-C య అJక\మ
I\యలనుబట-C య TEను 9ా#SI ప#ాà4ఖుడT:ౖ 9ా#SI పKJారమ ేZిJ". 25
ాబట-C పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా Tx ప#Sదw Txమమ నుబట-C
#షమ క>%Sన9ాడT:ౖ యÅబ సంతJ9ా#S" ెరలkనుం(f ర1ిuంెదను, ఇWా\
PÚయ లంద#SPQడల జj>ప(ెదను. 26 9ారF TxPQడల xమ చూ1ిన
VWా సఘతకమ ను తమ అవమనమ ను xమ భ#SంచుదురF. TEను
అనజనులంద#Sలkనుం(f 9ా#S" సమకc#Sd 9ా#S శతpKవల ేశమ లkనుం(f
ర1ిuం Aన తరF9ాత 9ారF సురfతమ %ాను "ర»యమ %ాను తమ ేశమ లk

"వZించునపడ 27 9ా#Sయందు అన జనులTEకమ ల PQదుట నను`
ప#Sదz పరచుందును. 28 అనజనులలk"I 9ా#S" ెర%ా పం1ి, 9ా#Sలk
ఎవ#S" ఇకను అచdట ఉండ"యక తమ ేశమ నక; 9ా#S" సమ కc#Sdన
సంగJ"బట-C TEను తమ ేవ(ైన PQ9ాT:ౖ య Tx`న" 9ారF
ె>ZిందురF. 29 అపడ ఇWా\PÚయ ల]ద TEను Tx ఆత4ను
క;మ4#Sంెదను గనుక TE"కను 9ా#SI ప#ాà4ఖుడT:ౖ య ండను; ఇే
పKభ వగ PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 40
1 మనమ ెరలk"I వAdన PరFవPQదవ సంవతq... రమ nదట- T:ల
పయవ నమ న, అన%ా పటC ణమ ల6 Pన పదుTxల;గవ
సంవతqరమ న ఆ నమ నTE PQ9ా హసN మ Tx ]I #ా%ా ఆయన
నను` పటC ణమ నక; డ" PQను. 2 ేవ" దరîనవడ T:ౖన నను`
ఇWా\PÚయ ల ేశమ లk"I డ" వAd, !గ ల ఉన`తన
పర తమ ]ద ఉంెను. x"12ౖన దfణపతటBCన పటC ణమ వంట- ొకట- Txకగ
ప(ెను. 3 అక(fI ఆయన నను` డ" #ా%ా ఒక మనుషpడం(ెను.
ఆయన రయ చున` PతN (f వలs కనబ(ెను, xరమ ను లకఱÃ య ేత
పటBC" x రమ లk ఆయన "ల;వబ(fయ ం(ెను. 4 ఆ మను షpడ Tx
ఇట6 T:ను నరపతpK(x, TEను క; చూపచున` 9ాట-న"`ట-" కను`లర చూA
ెవలర V" మనసుqలk ఉంచునుమ ; TEను 9ాట-" క; చూపట?r
Vచdట-I ేబ(fJV, క; కనబడ 9ాట- న"`ట-" ఇWా\PÚయ లక;

ె>యజ³య మ . 5 TEను చూడ%ా నల;శల మంరమ చుటBC ాKార
మ ం(ెను, మ#Sయ ఆ మనుషp"ేJలk ఆరF మరల లకఱÃ య ం(ెను,
పKJమర మ#?డ బ¿ెNడ "(fV గల, ఆయన ఆ కటC డమ ను ల;వ%ా x"
9:డల;uను x" PQతN pను బµరన`ర ేలsను. 6 అతడ తరFuతటBCన నున`
గ మ4మ నక; వAd x" ¯ానమ ల] ?I గ మ4ప గడపను ల;వ%ా
x" 9:డల;u, అన%ా nదట- గడప 9:డల;u బµరన`ర ేలsను. 7 మ#Sయ
ావ>గ "(fVయ 9:డల;uను బµరన`ర, ావ> గదులక; మధ అPేZి
మరల PQడమ ం(ెను. గ మ4మ ±క x రప పKకక;ను మంరమ నక;
బµరన`ర PQడమ . 8 గ మ4ప x రమ నక;ను మంరమ నక;ను మధ
ల;వ%ా బµరన`ర ేలsను. 9 గ మ4ప x రమ ల;వ%ా అ PQ"!
మరలsౖ య ం(ెను, x"సN ంభమ ల; #?ం(ేZి మరల;; అV గ మ4ప
x రమ మంరప క;%ా చూచుచుం(ెను. 10 తరFu గ మ4ప
x రమ ±క ావ> గదుల; ఇటB మడను, అటB మడను ఉం(ెను,
మడ గదులక; లత ±కటä. మ#Sయ #?ండ పKకలనున` సN ంభమ లక;
లత ±కటä. 11 ఆ య గ మ4మ ల 9ాIండ6 ల;వ%ా 9ాట- 9:డల;u ప
మర ల;ను "(fV పదుమడ మరల;ను ేలsను. 12 ావ> గదులమ ందర
మ#?డ ఎతp
N గల %డ ఇరFపKకల నుం(ెను, ఆ పKకను ఈ పKకను మ#?డ
ఎతp
N గల %డ య ం(ెను; గదులsౖే ఇరFపKకలను ఆరFమరల ఎతp
N గలV. 13
ఒకగ కపనుం(f #?ండవx" కపవరక; గ మ4మ ను ల;వ%ా ఇరFవ
యPదు మరల 9:డల;u ేలsను, #?ండ 9ాIండ6 మధ %డను అే లత. 14
అరFవేZి మరల; ఎడమ %ా ఒక సN ంభమ "ల;వబ¿టCబ(ెను. గ మ4మ

చుటBCనున` ఆవరణమ సN ంభ మ లవరక; 9ా1ింెను. 15 బయటగ మ4మ TUదwనుం(f లkపట- గ మ4పx రమ వరక; ఏబమరల;. 16 ావ>
గదులక;ను గ మ4మ లక; లkపల 9ాట-I మధ%ా చుటBC నున` %డలక;ను
పKకగదులక;ను కమ 4ల; 12టCబ(fన Iట-×ల;ం(ెను, %డలk" సN ంభమ లక;ను
Iట-×ల;ం(ెను; పKJ సN ంభమ ]దను ఖర
è రప ెట6 B ర1ింపబ(f య ం(ెను.
17 అతడ బయట- ఆవరణమ లk"I నను` ¬Zి"#ా%ా అచdట గదుల;ను
చఎాCయ కనబ(ెను. చఎాC]ద మ పu Aన`గదుల; ఏరu(fయ ం(ెను. 18 ఈ
చఎాC గ మ4 మ లవరక;ం(f 9ాట- 9:డల;uన ¯ా%Sయ ం(ెను. అ I\ం చఎాC
ఆPQను. 19 I\ం గ మ4మ nదల;" లkప> ఆవరణమ వరక; ఆయన
9:డల;u ల;వ%ా ఇ తరFuనను ఉతN రమ నను నూరF మరలPQను. 20
మ#Sయ ఉతN రప9:ౖపన బయట- ఆవరణమ చూచుచుండ గ మ4ప "(fV"
9:డల;uను 21 x" ఇరFపKకలనున` మ(ేZి ావ> గదులను 9ాటసN ంభమ లను 9ాట- మధ%డలను అతడ ల;వ%ా 9ాట- లత nదటగ మ4ప లత పKారమ %ా కనబ(ెను, అన%ా "(fV ఏబమరల; 9:డల;u
ఇరFవPQదుమరల; కనబ(ెను. 22 9ాట- Iట-× ల;ను 9ాట- మధ%డల;ను
ఖర
è రపెట6వలs ర1ింప బ(fన 9ాట- అలంారమ ను
తరFux రమ ±క లత పKారమ %ా కనబ(ెను మ#Sయ ఎక;ట?r
Pడ ట6 Bం(ెను, ఎదుటనుం(f x" మధ%డల; కనబడచుం(ెను. 23
ఉతN రx రమ న ?దురF%ా ఒక ట-య , తరFux రమ న ?దురF%ా ఒకట-య ,
లkపట- ఆవరణమ నక; వ #?ండ గ మ4మ ల;ం(ెను. ఈ గ మ4 మ నక; ఆ
గ మ4మ నక; ఎంైన అతడ ల;వ%ా నూరFమరల PQడమ కనబ(ెను.

24 అతడ నను` దf ణపతటBCనక; డ" %ా దfణపతటBCన గ మ4
nకట- కనబ(ెను. x" సN ంభమ లను మధ%డలను ల;వ%ా అే లత
కనబ(ెను. 25 మ#Sయ 9ాట- క;న`టBC%ా º"I" º" మధ%డలక;ను చుటBC
Iట-× ల;ం(ెను, x" "(fV ఏబ మరల; x" 9:డల;u ఇరవPQదు
మరల;. 26 ఎక;టక; ఏడ ట6 Bను ఎదురF%ా కనబడ మధ%డల;ను
ఉం(ెను. మ#Sయ x" సN ంభమ ల ఇరFపKకలను ఖర
è రప ెట6ను >న
అలం ారమ ం(ెను 27 లkపట- ఆవరణమ నక; దfణప తటBCన గ మ4nకటయ ం(ెను, దfణప తటBCను గ మ4మ నుం(f గ మ4మ వరక; ఆయన
ల;వ%ా నూరF మరలPQను. 28 అతడ దfణమర¶ మ న లkపటఆవరణమ లk"I నను` డ"P దfణప గ మ4మ ను >ెను; x"
లత అే. 29 మ#Sయ x" ావ>గదుల;ను సN ంభ మ ల;ను మధ %డల;ను
12ౖె1ిuన లతక; స#Sప(ెను; x"I" x" చుటBC ఉన` మధ%డలక;ను
Iట-×ల;ం(ెను, x" "(fV ఏబ మరల; x" 9:డల;u ఇరF వPQదు
మరల; 30 చుటBC మధ%డల "(fV ఇరFవ PQదు మరల;,9:డల;u
అPదు మరల;. 31 x" మధ %డల; బయట- ఆవరణమ తటBC
చూచుచుం(ెను; x" సN ంభమ ల]ద ఖర
è రపెట6ను >న అలంారమ ం
(ెను; ఎక;టక; ఎ"! ట6 Bం(ెను. 32 తరFuతటBC లkపటఆవరణమ లk"I నను` డ"P x" గ మ4మ ను ఆయన ల;వ%ా
12ౖె1ిuన లత ేలsను. 33 x" ావ>గదులక;ను సN ంభమ లక;ను
మధ%డలక;ను లత అే; x"I" x" చుటBCనున` మధ%డలక;ను
Iట-×ల;ం(ెను; "(fV Pబ మరల;, 9:డల;u ఇరFవ PQదు మరల;. 34

x" మధ%డల; బయట- ఆవరణమ తటBC చూచుచుం(ెను. ఈ పKకను ఆ
పKకను x" సN ంభమ ల]ద ఖర
è రపెట6ను >న అలంార మ ం(ెను,
ఎక;టక; ఎ"! ట6 Bం(ెను. 35 ఉతN రప గ మ4మ నక; అతడ నను`
డ"P x" ల; వ%ా అే లత యPQను. 36 x"
ావ>గదులక;ను సN ంభమ లక;ను x" మధ%డలక;ను అే లత; x" I"
x" చుటBCనున` మధ%డలక;ను ×ట-×ల;ం(ెను; x" "(fV Pబ
మరల; x" 9:డల;u ఇరFవPQదు మరల;. 37 x" సN ంభమ ల; బయటఆవరణమ తటBC చూచుచుం(ెను; ఆ సN ంభమ ల]ద ఈ పKకను ఆ పKకను
ఖర
è రప ెట6ను>న అలంారమ ం(ెను; ఎక;టక; ఎ"! ట6 Bం(ెను.
38 గ మ4మ ల సN ంభమ ల±దw 9ాI>గల గయ ం(ెను; అకడ దహనబ>
పవల మంసమ కడగ దురF. 39 మ#Sయ గ మ4ప మంటపమ లk
ఇరFపKకల #?ం(ేZి బల6 ల;ంచబ(ెను; ట-]ద దహనబ> పవల;ను ాప
ప#S}#ారÍ బ>పవల;ను అప#ాధప#S}#ారÍ బ>ప వల;ను
వ¥ంపబడను. 40 గ మ4మ ±క 9ాI>దగ¶ ర ఉతN రపక;న ట6 B
ఎక;bటBన ఇరFపKకల #?ం(ేZి బల6 ల;ం(ెను. అన%ా గ మ4ప #?ండపKకల
Txల;%³Zి బల6 ల;ం(ెను. ఇV పవలను వ¥ంచుట?r ఉంచబ(f య ం(ెను. 41
దహనబ> పవల; nదలగ బ>పవలను వ¥ంచుట?r V"ã%Sంచు
ఉపకరణమ ల;ంచద%Sన PQ"! బల6 ల; ఈ తటBC Txల;గ ఆ తటBC Txల;గ
ట6దగ¶ ర నుం(ెను. 42 అV మ#?డన`ర "(f Vయ మ#?డన`ర
9:డల;uను మ#?డ ఎతp
N ను గ>%S మ>Aన #ాJ ేయబ(f య ం(ెను. 43
చుటBC%డక; అడగడగ డగ గల ¤క;ల; Txటబ(fయ ం(ెను; అరuణ

సంబంధన మంసమ బల6 ల]ద ఉంచుదురF. 44 లkపట- గ మ4మ బయట
లkపట- ఆవరణమ లk ఉతN రప గ మ4మ దగ¶ రనుం(f దfణమ %ా చూచు
TUకట-య , తరFu గ మ4మ దగ¶ రనుం(f ఉతN రమ %ా చూచు TUక ట-య #?ండ
గదుల;ం(ెను. 45 అపడతడ Tx ఇట6 T:నుదfణపతటBC చూచు గ
మంరమ నక; ావ> 9ారగ యజక;ల. 46 ఉతN రపతటBC చూచు గ
బ>1ీఠ మ నక; ావ>9ారగ యజక;ల. రF లయ లలk ¯ాోక;
సంతJ9ా#?r ZLవేయ ట?r PQ9ా స"`¥I వచుd9ారF. 47 అతడ ఆ
ఆవరణమ ను ల;వ%ా "(fVయ 9:డల;uను నూరFమరలsౖ చౌdకమ %ా
ఉం(ెను. మంరమ నక; ఎదురF%ా బ>1ీఠమ ంచబ(ెను. 48 అతడ
మంరమ ±క మంటపమ లk"I నను` డ" వAd మంటప
సN ంభమ లను ఒకx" ల;వ%ా అ ఇరFపKకల అPేZి మరల;ం(ెను,
గ మ4మ ఇరFపKకల మ(ేZి మరల 9:డల;u. 49 మంటపమ నక; "(fV
PరFవ మరల;; ఎక;ట?r య ంచబ(fన ట6దగ¶ ర x" 9:డల;u పదండ
మరల;, సN ంభమ లదగ¶ ర ఇరF పKకల ఒకట-%ా కంబమ ల;ంచబ(ెను.
PQ¨¼జ³ల; 41
1 తరF9ాత అతడ నను` ఆలయమ నక; డ" వAd x" సN ంభమ లను
>ెను. ఇరFపKకల అV ఆరF మరలPQను, ఇ గ (xరప 9:డల;u. 2
9ాI> 9:డల;u ప మరల;, తల;ప ఇరFపKకల అPేZి మరల;, x"
"(fV" ల;వ%ా నల;బ మరల;, x" 9:డల;u ఇరFవ మరల;. 3
అతడ లkప>I P 9ాI> సN ంభమ ను ల;వ%ా #?ండ మరలPQను,

9ాI> ఆరFమరల;;9:డల;u ఏడ మరల;. 4 ఇ అJ ప#Sదz సÍ లమ" ె1ిu
x" "(fV" ల;వ%ా ఇరFవ మరల;ను ఆలయమ నక;ను x"I" మధ
9:డల;u ఇరFవ మరల; TxPQను. 5 తరF9ాత అతడ మంరప %డను
ల;వ%ా ఆరF మరలPQను, మంరప పKకలనున` ¤డ గదులను
ల;వ%ా Txల;%³Zి మరలPQను. 6 ఈ ¤డగదుల; మ(ేZి అంతసుÍల;
గలV. ఈలగ న మ పu గదుల;ం(ెను, ఇV ¤డ గదులbటBన
మంరమ నక; చుటBC కటC బ(fన %డ క>Zియ ం(ెను; ఇV మంరప%డను
ఆను"య న` టBCం(f ఆనునక య ం(ెను. 7 ఆ %డ ¤డగదులక; ఎIన
ల అV మ#S 9:డల;u%ా 12#S%?ను, 12ౖ?Iన ల మంరమ చుటBCనున`
PÀ ¤డగదుల అంతసుÍల; మ#S 9:డలuగ చుం(ెను గనుక మంరప
12ౖ´µగమ మ#S 9:డల;u%ా ఉం(ెను; 12ౖ?Iన ల అంతసుÍల; మ#S 9:డల;u%ా
ఉం(ెను. 8 మ#Sయ TEను చూడ%ా మం రమ చుటBCనున` TEలకటBC ఎతp
N %ా
కనబ(ెను, ఏల యన%ా ఆ ¤డగదులక; ఆరF 12దwమరల;గల పTx
య ం(ెను. 9 ¤డగదులక; బయటనున` %డ అPదు మరల 9:డల;u;
మ#Sయ మంరప ¤డగదుల పKకల నున` సÍ లమ ఖÚ%ా Vడవబ(f
య ం(ెను 10 గదులమధ మంద#Sమ చుటBC నల;శల ఇరFవ మరల
9:డల;uన bటB Vడవబ(f య ం(ెను 11 ¤డగదుల 9ాIండ6 ఖÚ%ానున`
సÍ లమ తటBC ఉం(ెను; ఒక 9ాI> ఉతN రప తటBCనను ఇంక 9ాI>
దfణపతటBCనను ఉం(ెను. ఖÚ%ా నున` సÍ లమ చుటBC అPదు మరల
9:డల;uం (ెను. 12 పKేIంపబ(fన bటB?దురF%ానున` కటC డమ
పడమట-తటBC (ెబË మరల 9:డల;u, x" %డ అPదు మరల 9:డల;u;

%డ "(fV ¾ంబ మరల;. 13 మంరమ ±క "(fV" అతడ ల; వ%ా
నూరF మరలPQను, పKేIంపబ(fన సÍ ల మ ను x" ?దురF%ానున`
కటC డమ ను x"%డ లను ల;వ%ా నూరF మరలPQను. 14 మ#Sయ
తరFuతటBC మంరప "(fV" పKేIంపబ(fన సÍ లమ ను ల;వ%ా నూరF
మరలPQను. 15 ఈలగ న మంరప 9:నుకట- ´µగమ న పKేIంపబ(fన
సÍ లమ న ?దురF%ా నున` కటC డమ ను x" ఇరFపKకలనున` వ¯ా#ాలను
ల;వ%ా నూరF మరలPQను. 16 మ#Sయ గ#ా»లయ మ ను ఆవరణప
మంటపమ లను గడపలను కమ 4ల;గల Iట-×లను ఎదుట- మడ అంతసుÍల
చుటBCనున` వ¯ా#ాలను ఆయన >ెను. Iట-×ల; మరFగ ేయబ(ెను,
గడపల?దురF%ా TEలనుం(f Iట-×లవరక; బల6 కcరFuం(ెను 17 9ాIండ6 క; 12ౖ%ా
మంరమ నక; బయటను లkప లను ఉన` %డ అంతయ లk%డయ
9:>%డయ చుటBC%డయ లతపKారమ కటC బ(fయ ం(ెను. 18 ?రబ ల;ను
ఖర
è రప ెట6 Bను ఉం(ెను; x"I #?ం(ేZి ?రబ ల సందున ఖర
è రపెటC B
ఒకట-య ం(ెను; ఒక ?రబ నక; #?ం(ేZి మ ఖమ ల;ం(ెను. 19 ఎట6 న%ా
ఈ తటBC ఖర
è రప ెటC B9:ౖపన మనుషమ ఖ మ ను ఆ తటBC
ఖర
è రపెటC B9:ౖపన Zింహమ ఖమ ను కనబ(ెను; ఈ పKారమ
మంరమంతట-చుటBC నుం(ెను. 20 TEల nదల;" 9ాI>12ౖవరక; మంరప
%డక; ?రబ ల;ను ఖర
è రప ెట6 Bను ఉం(ెను. 21 మంరప x ర
బంధమ ల; చౌdకమ ల;, ప#Sదz సÍ లప x రబంధ మ ల;ను అట-C 9E. 22
బ>1ీఠమ కఱÃ  ేయబ(ెను, x" PQతN p మడ మరల;, "(fV #?ండ
మరల;, x" 1ీఠమ ను మలల;ను పKకల;ను మÖ" ేయబ(f నV; ఇ

PQ9ా సమ ఖమందుండ బల6 అ" అతడ Tx ె12uను. 23
మంరమ నక;ను ప#Sదz సÍ లమ నక;ను #?ండ 9ాIండ6ం(ెను. 24 ఒక
9ాI> #?ం(ేZి మడత #?కల; గల. 25 మ#Sయ %డల]ద ఉన`టB
6 %ా
మంరప 9ాIండ6 ]దను ?రబ ల;ను ఖర
è రపెట6 Bను ెకబ(f
య ం(ెను, బయట- మంటపమ నక; VAతKమ %ా ేZిన ఉబ క;9ాటBప"
కనబ(ెను. 26 మ#Sయ మంటపమ నక;ను ఇరFపKకల %డలక;ను మంరప
¤డగదులక;ను ఒరాక;లక;ను ఇరFపKకల కమ 4ల; 9EZిన Iట-×ల;ను
ఖర
è రప ెట6ను>న అలంారమ ను ఉం(ెను.
PQ¨¼జ³ల; 42
1 అతడ ఉతN రమర¶ మ %ా నను` న(f1ింA బయట- ఆవరణమ లk"I డ"
వAd ఖÚbటBనక;ను ఉతN రమ ననున` కటC డమ నక;ను ఎదురF%ానున`
గదుల దగ¶ ర ">12ను. 2 ఆ కటC డమ నూరF మరల "(fVగలై ఉతN రక;న
9ాI>క>%S Pబ మరల 9:డల;uగల. 3 ఇరFవ మరల;గల లkపటఆవరణమ న ?దురF%ాను బయట- ఆవరణప చఎాC ?దురF%ాను మడవ
అంతసుÍ లk" వ¯ా#ాల; ఒకx"కట- PQదురF%ా ఉం(ెను. 4 గదుల?దురF%ా
పమరల 9:డల;uగల V}రసÍ లమ ం (ెను, లkపట- ఆవరణమ నక; వచు
ఉతN రక; చూచు 9ాIండ6 గల V}రసÍ లnకట- య ం(ెను, అ మ#?డ
9:డల;u. 5 9ాIండ6 క; వ¯ా#ాల;ండటవలన 12ౖ గదుల; ఎతp
N తక;వ%ాను
మధగదుల; ఇరFక;%ానుం(f క;రచ9ాPQను. 6 మడవ అంతసుÍలk ఉం(fనV
ఆవరణ మ లక;న` 9ాట-వంట- సN ంభమ ల; 9ాట-I లవ గనుక అV

I\ంగదులకంటMను మధగదులకంటMను Aన`V%ా కటC బ(fయ ం(ెను. 7 మ#Sయ
గదుల వరFసనుబట-C బయట- ఆవరణమ తటBC గదుల?దురF%ా ఏబ మరల
"(fVగల ±క %డ కటC బ(fయ ం(ెను. 8 బయట- ఆవరణమ లk నున` గదుల
"(fV Pబ మరల;%ా" మంరప మ ందట- ఆవరణమ నూరFమరల
"(fVగలై య ం(ెను. 9 ఈ గదుల; %డI\ందనుం(f లAనటBC%ా కనబ(ెను,
బయట- ఆవరణమ లkనుం(f 9ాట-లk పK9Ehంచుటక; తరFu క;న
మర¶ మ ం(ెను. 10 V(fbటBనక; ఎదురF %ాను కటC డమ న ?దురF%ాను
ఆవరణప%డ మందమ లk తరFuతటBC "` గదుల;ం(ెను. 11 మ#Sయ 9ాటPQదుటనున` మర¶ మ ఉతN రపతటBCనున` గదుల మర¶ మ వలs నుం(ెను,
9ాట- "(fVపనను 9:డల;u ప నను ఇVయ కటC బ(ెను; టx రమ ల;ను ఆ #§JTE కటC బ(fయ ం(ెను. 12 మ#Sయ మర¶ ప nగను
దfణప తటBC గదుల±క తల;పలవలs ట-I తల;పల;ం(ెను, ఆ మర¶ మ
ఆవరణమ లk"I వ TUక"I తరFu%ా నున` %డ PQదుటTE య ం(ెను. 13
అప(xయన Tx ఇట6 T:ను V(fbటBనక; ఎదురF%ానున` ఉతN రప గదుల;ను
దfణపగదుల;ను పKJÌి¡ తమ లsౖనV, 9ాట- లkTE PQ9ా స"`¥I వచుd
యజక;ల; అJప#Sదz వసు
N వలను భ ంెదరF, అకడ 9ారF అJప#Sదz
వసు
N వలను, అన%ా T:ౖ9Eదమ ను ాపప#S}#ారÍ బ>పమంసమ ను
అప#ాధప#S}#ారÍ బ>పమంసమ ను ఉంెదరF, ఆ సÍ లమ
అJప#Sదz మ . 14 యజక;ల; లkపల పK9Ehంచునపడ ప#Sదz సÍ లమ ను
V(fA బయట- ఆవరణమ లk"I క అకడTE xమ ప#Sచర ేయ
వసN మ లను ఉంచవలsను; అV పKJÌి¡ తమ లsౖనV గనుక జనుల సంబంధన

ే"T:ౖనను 9ారF మ టBCనపడ 9ారF 9EరFబటC ల; ధ#Sంచునవలsను. 15 అతడ
లkపట- మంరమ ను ల;చుట మ %SంA నను` బయట-I డ"
తరFuతటBC చూచు గ మ4మ నక; వAd చుటBCను >ెను. 16 తరFuశను
చుటBCను లకఱÃ  ల;వ%ా ఐదువందల బµరలPQను. 17 ఉతN ర శను
చుటBCను లకఱÃ  ల;వ%ా ఐదువందల బµరల;ను 18 దfణశను లకఱÃ 
ల;వ%ా ఐదువందల బµరల;ను, 19 పhdమశను J#S%S లకఱÃ  ల;వ%ా
6 అతడ >ెను; పKJÌి¡ తన
ఐదువందల బµరల;ను ేలsను. 20 Txల;గ తటB
సÍ లమ ను పKJÌి¡ తమ ా" సÍ లమ నుం(f పKేకపరFచుట?r x"చుటBC
నల;శల ఐదువందల బµరల;గల చౌdకప %డ కటC బ(f య ం(ెను.
PQ¨¼జ³ల; 43
1 తరF9ాత అతడ తరFuతటBC చూచు గ మ4మ నక; నను` డ" #ా%ా 2
ఇWా\PÚయ ల ేవ" పK´µవమ తరFuక;న కనబ(ెను; x"నుం(f
పట-C న ధ " V¯ాNరజలమ ల ధ "వలs Vనబ(ెను, ఆయన పKా శమ ేత
భ! పKజ #Sల6 sను. 3 Txక; కనబడ దరîనమ , పటC ణమ ను Txశమ ేయ ట?r
TEను #ా%ా Txక; కన బ(fన దరîనమ వలs నుం(ెను. మ#Sయ ?బµరF న దగ¶ ర
Txక; కనబ(fన దరîనమ వంట- దరîనమ ల; Txక; కనబడ%ా TEను
¯ా%Sలబ(fJ". 4 తరFuతటBC చూచు గ మ4పమర¶ మ న PQ9ా
ేజoమ¨©మ మంరమ లk"I పK9Ehంెను. 5 ఆత4 నను` ఎJN లkపటఆవరణమ లk"I ¬Zి" #ా%ా PQ9ా ేజoమ¨©మ మంరమ
"ం(fయ ం(ెను. 6 మంరమ లkనుం(f ±కడ Tx మటల(fనటBC Txక;

శబw మ Vనబ(ెను. అపడ Tx±దw ">Aన9ాడ Tx ఇట6 T:ను. 7 నర
పతpK(x, P Tx గెw సÍ లమ , Tx ాద1ీఠమ ; ఇకడ TEను
ఇWా\PÚయ లమధ "తమ ను "వZింె దను, 9ారF ఇకను జjరత మ ేZి
తమ #ాàల కæïబరమ లక; ఉన`త సÍ లమ లను కట-C , xనను తమ
#ాàలsౖనను Tx ప#Sదz Txమమ ను అపVతKపరచకయ ందురF, Txక;ను
9ా#SI" మధ %డ మతKమ ంA 8 Tx గడపదగ¶ ర 9ా#S సÍ లమ ల గడపలను, Tx
x రబంధమ లదగ¶ ర 9ా#S x ర బంధమ లను కట-C , xమ ేZిన
¨ÁయI\యలేత Tx ప#Sదz Txమమ నక; దూషణ కల;గ ట?r 9ారF ¨Áతpవ
లsౖ#S గనుక TEను Åా9EడT:ౖ 9ా#S" Txశనమ ేZిJ". 9 9ారF జjరత మ
మ", తమ #ాàల కæïబరమ లను Tx±దw నుం(f దూరమ నక;
"PనPQడల 9ా#Sమధను TET:ల6పడను "వZింతpను. 10 ాబట-C
నరపతpK(x, ఇWా\PÚయ ల; xమ ేZిన ోషమ లనుబట-C Zిగ¶ పడనటB
6 ఈ
మంరమ ను 9ా#SI చూ1ించుమ , 9ారF x" 9:ౖఖ#S" క"12టCవలsను. 11
xమ ేZిన9ాట"`ట-"బట-C 9ారF Zిగ¶ ప(fనPQడల, మంరమ ±క
9:ౖఖ#S" x" P#ాuటBను బ¨©ర¶మ ¯ాÍనమ లను అంతర¶ మ¯ాÍనమ లను
x""గ#Sdన మ#ాద ల"`ట-" Vధుల"`ట-" x" ఆxరమ లను
క\మమ లను 9ా#SI కనుపరA, 9ారF ఆ ఆxరVధుల"`ట-" %?r"
ఆచ#SంచునటB
6 9ారF చూచుచుండ%ా 9ాట-" 9ాKPం చుమ . 12 ఆ
మంరమ నుగ#Sdన V¥ Pదన%ా పర తమ ]ద x"I ే#S?rన
సÍ లమంతయ అJప#Sదz మ , మంర మ నుగ#Sdన V¥ PP. 13
మరల లపన బ>1ీఠమ ±క లత ఎంతన%ా మ#?డ, అన%ా

మ#?డ జ³T:డ బ>1ీఠమ నక; 1ీఠnకట- య ండవలsను. x" (ొల;ప
మ#? (ెతN pను మ#?డ 9:డల;uను చుటBC x" చూరF జ³T:డ VAతKన
ప"గల%ాను ఉండవలsను. 14 TEల]ద కటC బ(fన (ొల;ప nదల;" I\ం
చూరFవరక;ను ఎతp
N #?ండ మరల;, 9:డల;u మ#?డ మ#Sయ Aన` చూరF
nదల;" 12దw చూరFవరక; Txల;గ మరల;, x" 9:డల;u మ#?డ. 15
ేవ" ండయను ´µగమ Txల;గ మరల; ే9ా%S` గ ండమ నుం(f 12ౖI
Txల;గ మ 4 ల;ం(ెను, 16 ే9ా%S`గ ండమ పం(ెKండ మరల లత గలై
చౌdకమ %ా నుం(ెను. 17 మ#Sయ చూరF "(f Vయ 9:డల;uను నల;శల
పదుTxల;గ మరల;, x" చుటBCనున` అంచు జ³T:డ, x" చుటC ంతయ
మ#?డ, (ొలప ఒకట- య ం(ెను, x"క;న` ట6 B తరFu తటBCం(ెను. 18
మ#Sయ అతడ Tx ఇట6 T:నునరపతpK(x, పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఈ బ> 1ీఠమ కటC బ(fన 1ిమ4ట x"]ద రకN మ చ>6 ,
దహన బల;ల; అ#Suంచుట?r Vధులనుబట-C ఈలగ న జ#S%Sంప వలsను. 19
పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాప#Sచరేయ ట?r Tx స"`¥Iవచుd
¯ాోక; సంx నప లయ లగ యజక;లక; ాపప#S }#ారÍబ> అ#Suం
చుట?r Å(ెను ఇయవలsను. 20 9ారF x" ¬Zి" ాపప#S}#ారÍబ>%ా
న#SuంA, బ> 1ీఠమ నక; ాKయ hdతN మ ేయ ట?r x" రకN మ లk ంెమ
¬Zి x" Txల;గ మ 4ల]దను చూరF±క Txల;గ మలల]దను
చుటBCనున` అంచు]దను చమరవలsను. 21 తరF9ాత ాపప#S}#ారÍ బ>యగ
ఎదుwను ¬Zి ప#Sదz సÍ లమ అవతల మంరమ నక; ే#Sన "రÞయసÍ లమ లk
x"" దహనమ ేయవలsను. 22 #?ండవ నమ న ాప ప#S}#ారÍబ>%ా

"#wషన ±క ¤క1ిల6ను అ#Suంప వలsను; Å(ెేతను బ>1ీఠమ నక;
ాపప#S }రమ ేZినటB
6 ¤క1ిల6ేతను ాపప#S}రమ ేయవలsను. 23
x" "! తN మ ాపప#S}రమ ేయ ట x>ంAన తరF9ాత "#wషన
Å(ెను "#wషన టäC ల;ను అ#Suంపవలsను. 24 PQ9ా స"`¥I 9ాట-"
ే%ా యజక;ల; 9ాట- ]ద ఉపచ>6 దహనబ>%ా PQ9ాక; అ#Suంప
వలsను. 25 ఏడ నమ ల; వరFస%ా ాపప#S}#ారzబ>%ా ఒక ¤క1ిల6ను ఒక
Å(ెను "#wషన ఒక టäC ల;ను 9ారF Zిదzపరచవలsను. 26 ఏడ నమ ల;
యజక;ల; బ> 1ీఠమ నక; ాKయhdతN మ ేయ చు x"" పVతK పరచుచు
పKJÌి¡ ంచుచు నుండవలsను. 27 ఆ నమ ల; ¬#Sన తరF9ాత ఎ"!దవ
నమ nదల;" యజక;ల; బ>1ీఠమ ]ద ] దహనబల;లను ]
సమ¥xనబల;లను అ#Suంప%ా TEను !మ 4 నం%§క#Sంెదను; ఇే పKభ వగ
PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 44
1 తరFuతటBC చూచు ప#Sదz సÍ లమ ±క బయట- గ మ4ప మర¶ మ నక;
అతడ నను` డ" #ా%ా ఆ గ మ4మ మయబ(f య ం(ెను. 2 అంతట
PQ9ా Tx ఈ మట Z2లVెdనుఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన PQ9ా ఈ
గ మ4మ x #ా పK9Ehంెను గనుక ఏ మనవడను x"x #ా
పK9Ehంపక;ండనటB
6 ఎన`డను ¬యబడక;ండ అ మయబ(fP
య ండను. 3 అ¥పJ యగ 9ాడ తన ఆ¥పతమ నుబట-C PQ9ా
స"`¥" ఆ} రమ భ ంచునపడ అతడచdట కcరFdండను; అత(ైే

మంటపమర¶ మ %ా పK9EhంA మంటపమర¶ మ %ా బయట-I వలsను. 4 అతడ
ఉతN రప గ మ4మ మర¶ మ %ా మంరమ ఎదుట-I నను` డ" వెdను.
అంతలk PQ9ా ేజoమ¨© మ PQ9ా మంరమ "ం(fయ ండట
చూA TEను ¯ా%Sలపడ%ా 5 PQ9ా Txక; Z2లVAdనేమన%ానరపతpK(x,
PQ9ా మంరమ ను గ#Sdన కటC డ ల"`ట-" Vధుల"`ట-" TEను క;
ె>యజ³య చుTx`ను; వ మనసుq "ల;ప" ఆ సంగతpల"`ట-" చూA
ెV"బ¿టC Bమ . మ#Sయ ప#Sదz సÍ లమ లkనుం(f వ మర¶ మ ల"`టx #ా మంరమ లkప>I వచుdటను గ#Sd ãAంచుమ . 6
JరFగ బµటBేయ ఇWా\PÚ య లక; ఈ మట పKకట-ంపమ పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\PÚయ ల#ా, Pవరక; ]రF ేZిన
¨ÁయI\యల"` xల;ను. 7 ఆ}రమ ను \వ ను రకN మ ను ]రF Tx
క#Suంచునపడ Tx ప#Sదz సÍ లమ లk ఉం(f x" నపVతKపరచునటB
6
హృదయమందును, శ#§రమందును సున`J ల" అనులను x"లk"I ]రF
డ"#ా%ా 9ారF ] ¨Áయ I\యల"`ట-" ఆ¥xరమ ేZి" Tx "బంధనను
భంగ పరA#S. 8 TEను ]కపu%SంAన Tx ప#Sదz న వసు
N వ లను ]రF
ాాడక, 9ారF ాాడవలsన" ]క; మరF%ా అనులను ఉంAJ#S. 9 ాబట-C
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాహృదయమందును, శ#§రమందును
సున`Jల" అనులsౖ య ం(f ఇWా\PÚ య లమధ "వZించు9ా#Sలk ఎవడను
Tx ప#Sదz సÍ లమ లk పK9Ehంపకcడదు. 10 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల; నను`
Vస#SèంA తమ Vగ\హమ లను అనుస#Sంప%ా, 9ా#Sకcడ నను` Vస#SèంAన
లయ ల; తమ ోషమ ను భ#SంచుదురF. 11 అPనను 9ారF Tx ప#Sదz సÍ ల

మ లk ప#Sచరేయ 9ారF, Tx మంరమ నక; x ర ాలక;లsౖ మంర
ప#Sచర జ#S%Sంచు9ారF, పKజలక; బదుల;%ా 9ా#³ దహనబ> పవలను బ>
పవలను వ¥ంచు9ారF, ప#Sచరేయ ట?r 9ా#³ జనుల సమm మ న
"య!ంపబ(fన9ారF. 12 Vగ\హమ ల ఎదుట జను లక; ప#Sxరక;లsౖ
ఇWా\PÚయ ల; ¾ట-K>6 ాపమ ేయ టక; 9ారF ారక;లsౖ#S గనుక TEను
9ా#SI V#¥ T:ౖJ"; 9ారF తమ ోషమ ను భ#SంచుదురF; ఇే పKభ 9:ౖన
PQ9ా 9ాక;. 13 తమ అవమనమ ను xమ ేZిన ¨ÁయI\యలక;
#ావలZిన hmను 9ారనుభVంచు దురF; 9ారF యజకత మ జ#S%Sంచుట?r Tx
స"`¥I #ాకcడదు, ప#Sదz వసు
N వలను %ా" అJప#Sదz వసు
N వలను %ా"
మ టC కcడదు. 14 అPే Tx మంర సంబంధన ప" అంతట-" x"లk
జరFగ పనుల"`ట-" Vx#Sంచుచు x"" ాాడ 9ా#S"%ా TEను 9ా#S"
"య!ంచుచుTx`ను. 15 ఇWా\PÚయ ల; నను` Vస#Sèంప%ా Tx ప#Sదz సÍ ల
సంరmణను క"12టC B ¯ాోక; సంతJ9ారగ లయ లsౖన యజక;ల; ప#Sచర
ేయ ట?r Tx స"`¥I వAd 9ా#³ Tx స"`¥" ">A, \వ ను రకN మ ను
Txక; అ#SuంచుదురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 16 9ా#³ Tx
ప#Sదz సÍ లమ లk పK9EhంతpరF, ప#Sచర ేయ ట?r 9ా#³ Tx బల6 ±దw క;
వతp
N రF, 9ా#³ TEనపu%SంAన x"" ాాడదురF; ఇే పKభ వగ PQ9ా
9ాక;. 17 9ారF లkపట- ఆవరణప గ మ4మ లలk"I వచుdనపడ
జనుపTxరబటC ల; ధ#Sంచునవలsను. లkపట- ఆవరణప గ మ4మ లx #ా
9ారF మంరమ న పK9EhంA ప#Sచరేయ నప(ెల6 బÐచుdేత ేZిన బటC ల;
9ారF ధ#Sంపకcడదు. 18 అVZ2Txర ా%ాల; ధ#Sంచు" నడమ లక; జనుప

TxరబటC కటBCనవలsను, ెమట పట-C ంచునేైనను 9ారF ధ#Sంపకcడదు. 19
బయట- ఆవరణమ లk"I జనుల±దw క; 9ారF 9:ళ6 Øనపడ తమ పKJÌి¡ త
వసN మ లను ¬యకవటేత జనులను పKJÌి¡ ంపక;ండనటB
6 , తమ ప#Sచర
సంబంధన వసN  మ లను ¬Zి పKJÌి¡ తమ లగ గదులలk 9ాట-" ఉంA, 9EరF
బటC ల; ధ#Sంపవలsను, 20 మ#Sయ 9ారF తమ తలల; ðరమ
ేPంచునకcడదు, తల9:ండKకల; 12రFగ "యక కెN ర మతKమ 9ాట-"
కJN #Sంపవలsను. 21 లkపట- ఆవరణమ లk చుdనపడ ఏ యజక;డను
xKÔరసమ ానమ ేయకcడదు. 22 9ారF Vధవ #ాండKT:ౖనను
Vడవబ(fనx"T:ౖనను 12ం(f6 ేZిన కcడదు%ా" ఇWా\PÚయ ల
సంతJ9ారగ కనలT:ౖనను, యజ క;లక; ´µరలsౖ Vధవ#ాండK%ా నున`
9ా#ST:ౖనను ేZినవచుdను. 23 పKJÌి¡తనేో పKJÌి¡ తమ ా"ేో
పVతKనేో అపVతKనేో కను %tనుటక; 9ారF Tx జనులక; TEరFuనటB
6
24 జనుల; 9ాజ?మడనపడ Tx Vధులనుబట-C 9ా#SI ¬రFu ¬రFdట?r 9ారF
¬రuరFల;%ా "య!ంపబడదురF. TEను "య!ంAన Vధులనుబట-C య
కటC డలనుబట-C య Tx "యమకాలమ లను జరFపదురF; Tx VWా\ంJ
నమ లను ఆచ#SంచుదురF. 25 తం(fKయ త>6 య క;మరF"య
క;మ#?Nయ సదరF"య 12ం(f6 ా" సద#Sయ శవమ నుమ ట-C
అంటB పడవచుdను, అPే మ#S ఏ మనుషశవమ ను%ా" మ ట-C అంటBపడ
కcడదు. 26 ఒకడ అంటBప(f Aర»éతp(ైన తరF9ాత ఏడ నమ ల;
లsIంA 27 ప#Sదz సÍ లమ లk ప#Sచర ేయ ట?r లkపట- ఆవరణమ లk"
ప#Sదz సÍ లమ నక; వAdన9ాడ అతడ తనరక; ాపప#S}#ారÍబ>

అ#Suంపవలsను; ఇే పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 28 9ా#SI ¯ా సÍ ~¤దన%ా
TETE 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ , ఇWా\ PÚయ లలk 9ా#S ?ంతమతKమ ను ¯ా సÍ ~మ
ఇయ కcడదు, TETE 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ . 29 T:ౖ9Eదమ ల;ను ాపప#S}#ారÍ
బ>మంసమ ను అప#ాధ ప#S}#ారÍ బ>మంసమ ను 9ా#SI ఆ}రమవను,
ఇWా\PÚయ లేత ేవ"I పKJÌిC తమ లగ వసు
N వల"`య 9ా#SV. 30 ]
పKJÌి¡ xరuణమ ల"`ట-లkను ¾>చూల; 9ాట"`ట-లkను nదట-Vయ ,
పKథమ ఫలమ ల"`ట- లkను nదట-Vయ యజక;లవగ ను; ]
క;టBంబమ లక; ఆ#ా దమ కల;గ నటB
6 ]రF మ ందు%ా 1ిZిIన 1ిం(f
మ దw ను యజక;లIయవలsను. 31 ప{లలkను పవల లkను తనక;xను
చAdనx""%ా" *లdబ(fనx"" %ా" యజక;ల; భ ంపకcడదు.
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1 ]రF *టB
6 9EZి ేశమ ను V´µ%Sంచునపడ భ!లk ఒక ´µగమ ను
పKJÌి¡ xరuణమ %ా PQ 9ాక; పKJÌి¡ ంపవలsను. x"I ఇరFవPQదు9Eల
ల కఱÃ ల "(fVయ ప9Eల లకఱÃ ల 9:డల;uను ఉండ వలsను, ఈ
స#Sహదుwల"`ట-లk%ానున` భ! పKJÌి¡ త మగ ను. 2 x"లk
ప#Sదz సÍ లమ నక; ఐదువందల ల కఱÃ ల చౌdకమ ఏరuడవలsను; x"I
నల;శల ఏబ మరల xనమ ండవలsను, 3 ల;వబ(fన PÀ సÍ లమ
నుం(f ఇరFవPQదు9Eల లకఱÃ ల "(fVయ ప9Eల లకఱÃ ల
9:డల;uనుగల ±కbటB >A9Eయవలsను. అందులk మ}
ప#Sదz సÍ లమ %ా ఉన` ప#Sదz సÍ ల మ ండను. 4 PQ9ాక;

ప#Sచరేయ ట?r ఆయన స"`¥I వAd ప#Sచరేయ చున` యజక;లక;
ఏ#ాu టMౖన ఆ భ! పKJÌి¡ త సÍ లమ %ా ఎంచబడను; అ 9ా#S Pండ6 క;
"9Eశ ప#Sదz సÍ లమ నక; పKJÌి¡ తమ %ా ఉండను. మంరమ లk ప#Sచర
ేయ చున` లయ ల; ఇండ6 కటBC" "వZించునటB
6 5 ఇరFవPQదు 9Eల
లకఱÃ ల "(fVయ ప9Eల లకఱÃ ల 9:డల;uను గల ±క పKేశమ ను
9ా#SI ¯ా సÍ ~మ %ా ఇరFవ గదులను ఏ#ాuటB ేయవలsను. 6 మ#Sయ
పటC ణమ న?r అPదు9Eల లకఱÃ ల 9:డల;uను ఇరFవPQదు9Eల ల కఱÃ ల
"(fVయ గల ±క పKేశమ ఏ#ాuటB ేయ వలsను. అ పKJÌి¡ తమగ
´µగమ నక; స#S%ా ఉండ వలsను, ఇWా\PÚయ లకంద#SI అ ¯ా సÍ ~మ %ా
ఉండను. 7 మ#Sయ పKJÌి¡ త ´µగమ నక;ను పటC ణమ న?r Pరu(fన
పKేశమ నక;ను ఎదురF%ా 9ాట-I పడ మట%ాను తరFu%ాను,
పKJÌి¡ త´µగమ నక;ను పటC ణమ న?r Pరu(fన ేశమ నక;ను ఇరFపKకల
అ¥పJI భ! TE#ాuటBేయవలsను. పడమట-నుం(f తరFu వరక; x"
ల;వ%ా అ±క %తK¯Í ానమ నక; స#Sపడ "(fVగలై య ండవలsను.
అ¥పJ Pక Tx జనులను బµ¥ంపక 9ా#S %తKమ లనుబట-C భ! అంతయ
ఇWా\PÚయ లక; "య!ంచునటB
6 8 అ ఇWా\PÚయ లలk అత"I
భ¯ా సÍ ~మ %ా ఉండను. 9 మ#Sయ PQ9ా ఈ మట
Z2లVచుdచుTx`డ ఇWా\PÚయ ల అ¥పతpల#ా, ]రF జ#S%SంAన
బలxరమ ను ోచు"న ోపను xల;ను; ఆలగ ేయ ట మ" Tx
జనుల ¯మ 4ను అపహ#Sంపక J Txయమ ల ననుస#SంA నడచును(f;
ఇే పKభ వగ PQ9ా 9ాక;. 10 ఖ#ా xKసులను ఖ#ా ప(f" ఖ#ా

తమ ను ఒకటä ప(fయ ఒకటä తమ ను ]రFంచునవలsను. 11 తమ
పందుమ లk పయవ ాల; పటBCనై య ండవలsను, పందుమ ]క;
ప#Sమణ మ %ా నుండవలsను. 12 తpలnకట-ంట-I ఇరFవ Aన` మ ల
PQతN pను, అరZ2 ±కట-ంట-I ఇరFవ తpలమ ల PQతN pను, ఇరFవPQదు
తpలమ ల PQతN pను పదుT:ౖదు తpలమ ల PQతN pను ఉండవలsను. 13
పKJÌి¡ xరuణల; ఈ పKారమ %ా ె>6ంపవలsను. నూట ఎనుబ పళ6 %ధుమలలk
మడ పళ6 వంతpనను నూట ఎనుబ పళ6 యవలలk మడ పళ6 వంతpనను
ె>6ంపవలsను. 14 ైలమ ె>6ంచునెట6న%ా నూట ఎనుబ పళ6 నూT:లk
ప(fయ మ ాuJకవంతpన ె>6ంపవలsను. తమ నూట ఎనుబ పళØ
6
పటBCనదగ ను. 15 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల "!తN మ ాKయhdతN మ
ేయ ట?r T:ౖ9Eదమ నక;ను దహనబ>I" సమ¥xన బ>I" మంA
¤పత%S>న %tఱÃ లలk మందక; #?ండవందలలk ఒకx"" ేవలsను. 16
ఇWా\PÚయ లలk" అ¥పJI ె>6ంపవలZిన PÀ అరu ణమ ఈ పKారమ %ా
ెచుdటక; ేశమ నక; ే#Sన జనులందరFను బదుzలsౖయ ందురF. 17
పండగలలkను, అమ 9ాస నమ లలkను, VWా\ంJనమ లలkను, ఇWా\
PÚయ ల; కcడను "యమకాలమ లలkను 9ాడ బడ దహనబల;లను
T:ౖ9Eదమ లను ాTxరuణమ లను స#Sచూచుట అ¥పJ ´µరమ . అతడ
ఇWా\PÚయ ల "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ ట?r ాపప#S}#ారÍ
బ>పవలను T:ౖ9Eదమ లను దహనబల;లను సమ¥xన బ>పవలను
Zిw పరచవలsను. 18 పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాnదట- T:ల
nదట- నమ న "#wషన Å(ెను ¬Zి" ప#Sదz సÍ లమ "!తN మ

ాపప#S}#ారÍబ> న#Suంప వలsను. 19 ఎట6 న%ా యజక;డ ాపప#S}#ారÍబ>
ప రకN మ ంెమ ¬Zి, మంరప x రబంధమ ల]దను బ>1ీఠవ
చూరF Txల;గ మలల]దను లkపట- ఆవరణప 9ాIటx రబంధమ ల]దను Kfంపవలsను. 20 ె>యక త1ిuPన 9ా#S"
V(f1ించునటB
6 %ా మంరమ నక; ాKయhd తN మ ేయ ట?r T:ల Pడవ
నమందు ఆలగ ేయవలsను. 21 nదట- T:ల పదుTxల;గవ న మ న
ప¯ాపండగ ఆచ#Sంపవలsను; ఏడ నమ ల; x" Txచ#Sంపవలsను. అందులk
ప>య" ఆ}రమ Jనవలsను. 22 ఆ నమ న అ¥పJ తనక;ను
ేశమ నక; ే#Sన జనులంద#SI" ాపప#S}#ారÍబ>%ా ఒక PQదw ును
అ#Suంపవలsను. 23 మ#Sయ ఏడ నమ ల; అతడ "#wష న Pడ ఎడ6 ను
ఏడ టäC ళåను ¬Zి", నnక ట-ంట-I ఒక PQదw ును ఒక టäC ల;ను
దహనబ>%ా PQ9ాక; అ#Suంపవలsను; మ#Sయ అనునమ ఒక
¤క1ిల6ను ాపప#S}#ారÍబ>%ా అ#Suంప వలsను. 24 మ#Sయ ఎొw కట-ంట-I"
టäC లaకట-ంట-I" తమ 1ిం(fపట-C న T:ౖ9Eదమ ేయవలsను. తమ
ఒకట-ంట-I మడ పళ6 నూT: య ండవలsను. 25 మ#Sయ ఏడవ T:ల
పదుT:ౖదవ నమ న పండగ జరFగ చుండ%ా యజక;డ ఏడ నమ ల;
పండగ ఆచ#Sంచుచు ాప ప#S}#ారÍబ> Vషయమ లkను
దహనబ>Vషయమ లkను T:ౖ9Eద Vషయమ లkను నూT: Vషయమ లkను ఆ
పKారమ %ాTE ేయవలsను.
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1 పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాతరFu తటBC చూచు లkపటఆవరణప గ మ4మ , ప"ేయ ఆరF నమ ల; మయబ(fయ ం(f, VWా\ంJ
నమ నను అమ 9ాస నమ నను ¬యబ(fయ ండవలsను. 2 అ¥పJ
బయట మంటపమ నక; వమర¶ మ %ా పK9EhంA, గ మ4ప x రబంధమ ల
దగ¶ ర "ల;వబడ%ా, యజక;ల; దహనబ>పవలను
సమ¥xనబ>పవలను అత"I Zిదz పరచవలsను; అతడ గ మ4మ దగ¶ ర
"ల;వబ(f ఆ#ాధనేZిన తరF9ాత 9:ల;ప>I వను, అPే ¯ాయంాలమ
ాకమ ను1L గ మ4మ మయకcడదు. 3 మ#Sయ VWా\ంJనమ లలkను
అమ9ాసలలkను ేశజనుల; ఆ తల;పదగ¶ ర "ల;వబ(f PQ9ాక;
ఆ#ాధన ేయ వలsను. 4 VWా\ంJనమ న అ¥పJ PQ9ాక; అ#Suంప
వలZిన దహనబ> Pదన%ా, "#wషన ఆరF %tఱÃ 1ిల6ల;ను "#wషన ±క
టäC ల;ను. 5 టäC ల; తడ 1ిం(fగల T:ౖ9Eదమ ేయవలsను,
%tఱÃ 1ిల6ల కcడ శINల T:ౖ9Eదమ ను, తమ ఒకట-ంట-I మడ పళ6
నూT:య ేవలsను. 6 అమ9ాసTxడ "#wషన Aన` Å(ెను "#wషన
ఆరF %tఱÃ 1ిల6లను "#wషన ±క టäC ల;ను అ#Suంపవలsను. 7 T:ౖ9Eదమ ను
Zిదzపరచవలsను, ఎదుwను టäC ల;ను తడ 1ిం(f" %tఱÃ 1ిల6ల
శINల 1ిం(f" అ#Suంపవలsను, తమ ఒకట-ంట-I మడ పళ6 నూT:
T:ౖ9Eదమ ేయవలsను. 8 అ¥పJ పK9Ehంచునపడ గ మ4ప
మంటపమర¶ మ %ా పK9EhంA అతడ ఆ మర¶ మ %ాTE 9:ల;ప>I వలsను. 9
అPే ేశజనుల; "యమక ాలమ లయందు PQ9ా స"`¥" ఆ#ా
ధన ేయ ట?r వచుdనపడ ఉతN రప గ మ4ప మర¶ మ %ా వAdన 9ారF

దfణప గ మ4ప మర¶ మ %ా 9:ళ6 వలsను, దfణప గ మ4ప మర¶ మ %ా
వAdన9ారF ఉతN రప గ మ4ప మర¶ మ %ా 9:ళåవలsను. xమ వAdన x#STE
PQవరFను J#S%Sక అందరFను Jన`%ా 9:ల;ప>I వలsను. 10 అ¥పJ
9ా#S క>Zి పK9Ehంప%ా 9ారF పK9EhంచుదురF, 9ారF బయల; 9:ళ6 Øనపడ
అందరFను కc(f బయల;9:ళ6వలsను. 11 పండగనమ లలkను "యమక
ాలమ లలkను ఎదుw%ా" టäC ల; %ా" తడ 1ిం(fయ , %tఱÃ 1ిల6ల
శINల 1ిం(fయ , తమ ఒకట-ంట-I మడపళ6 నూT:య T:ౖ9Eదమ %ా
అ#Suంప వలsను. 12 PQ9ాక; ZL xûరuణన దహనబ> T:ౖనను
ZL xûరuణన సమ¥xనబ>T:ౖనను అ¥పJ య#Suంచునపడ తరFuతటBC
గ మ4మ ¬యవలsను; VWా\ంJ నమ న అ#SuంచునటB
6 దహనబ>"
సమ¥xనబ>" అ#SuంA 9:È6వలsను; అతడ 9:È6Pన తరF9ాత గ మ4మ
మయబడవలsను. 13 మ#Sయ పKJ నమ "#wషన P(x మగ
%tఱÃ 1ిల6ను దహన బ>%ా అ#Suంపవలsను; అనునమ ఉదయమ న x""
అ#Suంపవలsను. మ#Sయ అనునమ ఉదయమ న x" T:ౖ9Eదమ
ేయవలsను. 14 అ ఎట6 న%ా తడ %ధుమ 1ిం(fలk ఆరవ ాల;ను 1ిం(f
కల;పటక; ప(f నూT:య నుండవలsను; ఇV ఎవరFను రదుwపరచల" "త
న కటC డల;. 15 %tఱÃ 1ిల6లను T:ౖ9Eదమ ను నూT:ను అనునమ
ఉదయమ నTE "తదహనబ>%ా అ#Suంపవలsను. 16 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా అ¥పJ తన క;మరFలలk ఎవ"?rనను భ! ఇAdన
PQడల అ యత" క;మరF"I ¯ా సÍ ~నందున అత" క;మరFల దగ ను.
అ 9ారసత మ వలన వAdన x"వంట- ¯ా సÍ ~మ . 17 అPే అతడ తన

ప" 9ా#Sలk ఎవ" ?rనను భ! ఇAdనPQడల Vడ దల సంవతqరమ వర³
అ 9ా" హ?r తరF9ాత అ¥పJI మరల వచుdను; అపడ అత"
క;మరFల; అత" ¯ా సÍ ~మ నక; మతKమ హక;xరFలగ దురF. 18 జనుల;
తమ ¯ా సÍ ~మ ననుభ Vంపక;ండ అ¥పJ 9ా#S భ!" ఆక\!ంపకcడదు;
Tx జనుల; తమ భమ లను V(fA ెద#Sక;ండనటB
6 అతడ తన
భ!లkనుం(f తన క;మరFలక; ´µగమ ల "యవలsను. 19 1ిమ4ట అతడ
గ మ4ప మధ%డమర¶ మ %ా ఉతN ర శ చూచుచున` యజక;లక; ఏరu(fన
పKJÌి¡ తన గదులలk"I నను` ¬Zి"#ా%ా అచdట 9:నుకతటBC
N వలను
పhdమక;న సÍ లnకట- కనబ(ెను. 20 పKJÌి¡ తమ లగ వసు
బయట- ఆవరణమ లk"I "వAdయజ క;ల; జనులను పKJÌి¡ ంచుట?r 9ారF
అప#ాధప#S}#ారÍ బ>పమంసమ ను ాపప#S}#ారÍ బ>పమంసమ ను
వండచు T:ౖ9Eదమ లను ాల;dచుండ సÍ ల!P య" Txె1ిu 21 అతడ
బయట- ఆవరణమ లk"I నను` ¬Zి"వAd ఆవరణప Txల;గ మలలను
నను` JKపu%ా, ఆవరణమ ±క మలమలను మ#S±క
ఆవరణమ న`టBC కనబ(ెను. 22 ఆవరణప మలమలను ఆవ#Sంపబ(fన
ఆవరణnకట- కనబ(ెను. ఒకట- నల;వ మరల "(fVయ మ పu
మరల 9:డల;uను గ>%S Txల;గ ను ఏకప#Sమణమ %ా ఉం(ెను. 23 మ#Sయ
ఆ Txల;%Sంట-లkను చుటBC పంIN%ానున` అటకల;ం(ెను, చుటBCనున` అటకల
I\ంద Pల;ం(ెను. 24 ఇ వంటేయ 9ా#S సÍ లమ , ఇకడ
మంరప#Sxరక;ల; జనుల; ెచుd బ>పమంసమ ను వండదుర"
ఆయన Tx ె12uను.

PQ¨¼జ³ల; 47
1 అతడ మంరప గ మ4మ నక; నను` డ"... వెdను; మంరమ
తరFuమ ఖమ %ా ఉం(ెను, TEను చూడ%ా మంరప గడపI\ందనుం(f ళØ
6
ఉëI తరFu%ా ారFచుం(ెను. ఆ ళØ
6 బ>1ీఠమ నక; దfణ మ %ా
మంరప క;(fపKకను I\ందనుం(f ారFచుం(ెను, 2 1ిమ4ట ఆయన ఉతN రప
గ మ4ప మర¶ మ %ా నను` న(f1ింA చుటBC JK1ిu తరFuనక; వx#S"
బయట-గ మ4మ నక; డ" వెdను. TEను చూడ%ా అచdట గ మ4ప
క;(fపKకను ళØ
6 ఉëI ారFచుం(ెను. 3 ఆ మనుషpడ లనూల; ేత
పటBC" తరFu మర¶ మ న బయల; 9:È6 9:P మరల; >A ఆ ళ6 గ ండ
నను` న(f1ింప%ా ళØ
6 *లమండ లkతpం(ెను. 4 ఆయన మ#S 9:P
మరల; >A ళ6 గ ండ నను` న(f1ింప%ా ళØ
6 ¹ాళ6 లkతpం(ెను, ఇంక
ఆయన 9:Pమరల; >A ళ6 గ ండ నను` న(f1ింప%ా ళØ
6 nల
లkతpం(ెను. 5 ఆయన ఇంకను 9:P మరల; ల;వ%ా ళØ
6 !I> లkై
TEను xట లనంత న కనబ(ెను, xట ల;లక;ండ ఈదవలZినంత రFగల
నయPQను. 6 అప(xయన Tx ఇట6 T:నునరపతpK(x, వ చూAJVగx
అ" ె1ిu నను` మరల న Pదw #SI డ"వెdను. 7 TEను J#S%S#ా%ా
నº¬రమ న ఇరF పKకల ెట6 B V¯ాNరమ %ా కనబ(ెను. 8 అప(xయన Tx
ఇట6 T:నుఈ ళØ
6 ఉëI తరFu%ానున` పKేశ మ నక; ా#S అరబµలk"I %S
సమ దKమ లk పడను, అపడ సమ దKపళØ
6 మంAళØ
6 అగ ను. 9 వ(f%ా
ారF ఈ న వచుdbట6 T:ల6 జలచరమ ల"`య బKదు క;ను. ఈ ళØ
6 అక(fI

వచుdటవలన ఆ రF మంA ళ6 గ ను గనుక ేపల; బహÑ V¯ాNరమ లగ ను;
ఈ న PQక(fI ారFT° అకడ సమసN మ ను బKదుక;ను. 10 మ#Sయ
x"±దw ఏT:¶ º పటC ణమ nదల;" ఏT:%6 ా PÀమ పటC ణమ వరక;ను
ేపల; పటBC9ారF x" పKకల ">A వలల; 9Eయ దురF; మ}సమ దKమ లk
నున`టB
6 సకల జjJ ేపల;ను x"యందు బహÑ V¯ాNర మ %ా నుండను. 11
అPే ఆ సమ దKప బ రద సÍ లమ ల;ను ఊëసÍ లమ ల;ను
ఉపగల9:ౖయ ం(f బµగ ాక య ండను. 12 నº¬రమ న ఇరFపKకల
ఆ}ర!చుd సకలజjJ వృmమ ల; 12రFగ ను, 9ాట- ఆక;ల; 9ా(f వ, 9ాటాయల; ఎపuట-I" #ాలవ. ఈ నరF ప#Sదz సÍ లమ లkనుం(f
ారFచున` గనుక ఆెట6 B T:ల T:లక; ాయల; ాయ ను, 9ాట- పండ6
ఆ}రమ నక;ను 9ాట- ఆక;ల; ఔషధమ నక;ను V"ã%Sంచును. 13 పKభ 9:ౖన
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా స#S హదుwలనుబట-C ఇWా\PÚయ ల పం(ెKండ
%తKమ ల పKారమ ]రF ¯ా సÍ ~మ %ా పంచునవలZిన భ! P;
ãZLప సంతJI #?ండ ´µగమ >యవలsను. 14 TEను పKమణమ ేZి ]
1ితరFలక; ఈ ేశమ ఇAd J" గనుక ఏ!య ´éదమ లక;ండ ]లk
పKJ9ాడను x"లk ¯ా సÍ ~మ TUందును; ఈలగ న అ ]క; ¯ా సÍ ~మగ ను.
15 ఉతN ర క;న Z2xదునక; వ మర¶ మ న మ} సమ దKమ nదల;"
¨¼6 నువరక; ేశమ నక; స#Sహదుw. 16 అ హమతpనక;ను బé#x
య నక;ను దమసు స#Sహదుwనక;ను హమతp స#Sహదుw నక;ను మధనున`
ZిబKPÀమ నక;ను హ9ాKను స#Sహదుwను ఆనును మధసÍ లన
}జ³రFనక;ను 9ా1ిం చును. 17 పడమట- స#Sహదుw హస#³Txను అను దమసు

స#Sహదుw పటC ణమ , ఉతN రప స#Sహదుw హమతp; ఇ ]క; ఉతN రప స#Sహదుw.
18 తరFuక;న హ9ాKను దమసు %Sలదులక;ను ఇWా\PÚయ ల
ేశమ నక;ను మధ ±#ాwనున స#Sహదుw%ా ఉండను; స#Sహదుw
nదల;" తరFu సమ దKమ వరక; x" ల;వ వలsను; ఇ ]క; తరFu
స#Sహదుw. 19 దfణక;న xమరF nదల;" ాేషpTUదwనున` #§బµ
ఊటలవరక;ను న మర¶ మ న మ}సమ దKమ నక; ] స#Sహదుw వను;
ఇ ]క; దfణప స#Sహదుw. 20 పhdమక;న స#Sహదుw nదల;"
హమతpనక; వ మర¶ మ వరక; మ}సమ దKమ స#Sహదుw%ా ఉండను;
ఇ ]క; పhdమక; స#Sహదుw. 21 ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల పKారమ ఈ
ేశమ ను ]రF పంచునవలsను. 22 ]రF *టB
6 9EZి ]క;ను ]లk "వZింA
1ిల6ల; క"న పరేలక;ను ¯ా సÍ ~మ లను Vభంచు నపడ
ఇWా\PÚయ లలk ేశమందు పట-C న9ా#S"%ా ఆ పరేలను ]రF
ఎంచవలsను, ఇWా\Pల; %JKక;ల ాటB xమ ను ¯ా సÍ ~మ TUందునటB
6
]వలs 9ారFను *టB
6 9Eయవలsను. 23 ఏ %తKమ లk పరేల;
ాపరమ ందు# ఆ %తK ´µగమ లk ]రF 9ా#SI ¯ా సÍ ~మ ఇయవలsను; ఇే
పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;.
PQ¨¼జ³ల; 48
1 %తKమ ల 1LరFల; ఇV; xయ ల క´µగమ .. అ ఉతN రక;
స#Sహదుwనుం(f హమతpనక;వ మర¶ మ వరక; ¨¼6 నునక;వ
స#Sహదుwవరక;ను హస#³ Txను అను దమసు స#Sహదుwవరక;ను హమతp

స#Sహదుw మర¶ మ న తరFu%ాను పడమర%ాను 9ా1ించు భ!. 2
xను±క స#SహదుwTxను" తరFu పడమరల;%ా ఆÌL#§య లక; ఒక
´µగమ . 3 ఆÌL#§య ల స#Sహదుw Txను" తరFu పడమరల;%ా
నâాNÚయ లక; ఒక ´µగమ . 4 నâాN> స#Sహదుwను ఆను" తరFu పడమ
రల;%ా మనÌLª య లక; ఒక´µగమ . 5 మనÌLª య ల స#Sహదుwను ఆను"
తరFu పడమరల;%ా ఎâాKP ]య లక; ఒక ´µగమ . 6 ఎâాKP]య ల
స#Sహదుwను ఆను" తరFu పడమరల;%ా రబéయ లక; ఒక ´µగమ . 7
రబéయ ల స#Sహదుwను ఆను" తరFu పడమరల;%ా యx9ా#SI
ఒక´µగమ . 8 యx9ా#S స#Sహదుwను అను" తరFu పడమర ల;%ా ]రF
పKJÌిC ంచు పKJÌిC త భ!య ండను. x" 9:డల;u ఇరFవPQదు 9Eల
లకఱÃ ల;; x" "(fV తరFuనుం(f పడమరవరక; తIన´µగమ ల "(fV
వలsTE య ండను; ప#Sదz సÍ లమ x" మధ ఉండవలsను. 9 PQ9ాక;
]రF పKJÌిC ంచు పKేశమ ఇరFవPQదు 9Eల లకఱÃ ల "(fVయ ప9Eల
లకఱÃ ల 9:డల;uT:ౖ య ండవలsను. 10 ఈ పKJÌి¡ తభ! యజక;లదగ ను.
అ ఉతN రక;న ఇరFవPQదు9Eల లకఱÃ ల "(fVయ పడమట- క;న
ప9Eల ల కఱÃ ల 9:డల;uను తరFuక;న ప9Eల లకఱÃ ల 9:డల;uను
దfణ క;న ఇరFవPQదు9Eల లకఱÃ ల "(fVయ ఉండవలsను. PQ9ా
ప#Sదz సÍ లమ x" మధ ఉండను. 11 ఇ ¯ాోక; సంతJ9ా#?r Txక;
పKJÌిC ంపబ(f TEను 9ా#S కపu%SంAన x"" ాాడ యజక;ల దగ ను;
ఏలయన%ా ఇWా\PÚయ ల; నను` V(fA%ా !%S>న లయ ల;
V(fAPనటM6 9ారF నను` V(fAలదు. 12 పKJÌి¡ త భ!యందు

లయ ల స#Sహదుwదగ¶ ర 9ా#Sక bటB ఏ#ాuటగ ను; అ అJ ప#Sదz మ %ా
ఎంచబడను. 13 యజక;ల స#Sహదుwను ఆను" లయ ల కbటB
TE#ాuటBేయవలsను; అ ఇరFవ యPదు 9Eల లకఱÃ ల "(fVయ ప9Eల
లకఱÃ ల 9:డల;uT:ౖయ ండను. x" "(fVయంతయ ఇరFవ యPదు 9Eల
లకఱÃ ల;ను 9:డలuంతయ ప 9Eల లకఱÃ ల;ను ఉండను. 14 అ
PQ9ాక; పKJ Ìి¡ తన భ! గనుక x"లk ఏమతKప ´µగనను 9ారF
అమ4కcడదు, బదుల;%ా ఇయకcడదు, ఆ భ! ±క పKథమ ఫలమ లను
ఇతరFలను అనుభVంప"య కcడదు. 15 ఇరFవ యPదు9Eల లకఱÃ ల
భ!" ఆను " 9:డల;uన !%S>న అPదు9Eల లకఱÃ ల;గల bటB
%ా\మకంఠమ %ా ఏరuరచబ(fనై, పటC ణమ లk" "9Eశమ లక;ను
xనమ లక;ను అకరక;వచుdను; x" మధ పటC ణమ కటC బడను. 16
x" ప#Sమణ Vవర¤దన%ా, ఉతN రక;వ Txల;గ 9Eలఐదువందల లకఱÃ ల;,
దfణ క;న Txల;గ 9Eల ఐదువందల లకఱÃ ల;, తరFu క;న
Txల;గ 9Eల ఐదువందల లకఱÃ ల;, పడమట- క;న Txల;గ 9Eల ఐదువందల
లకఱÃ ల;. 17 పటC ణమ నక; ే#Sన ఖ;సÍ లమ ఉతN రపతటBCన #?ండవందల
Pబ లకఱÃ ల;, దfణపతటBCన #?ండవందల ఏబ లకఱÃ ల;,
తరFuతటBCన #?ండవందల ఏబ లకఱÃ ల;, పడమట- తటBCన #?ండవందల
ఏబ లకఱÃ ల; ఉండవలsను. 18 పKJÌి¡ త భ!" ఆను" !%S>న భ!
ఫలమ పటC ణమ లk కషC మ ేత yVంచు9ా#SI ఆ¥xరమ %ా ఉండను. అ
పKJÌి¡ తభ!" యను" తరFu తటBCన ప9Eల లకఱÃ ల;ను
పడమట-తటBCన ప9Eల ల కఱÃ ల;ను ఉండను. 19 ఏ %తKప9ా#?rనను

పటC ణమ లk కషC మ ేZి yVంచు9ారF x"" ¯ాగ బ(fేయ దురF. 20 పKJÌి¡ త
భ!యంతయ ఇరFవ యPదు 9Eల ల కఱÃ ల చౌdకమ %ా ఉండను;
x"లk Txల;గవ ´µగమ పటC ణమ నక; ఏ#ాuటB ేయవలsను. 21
పKJÌి¡ త¯ాÍనమ నక;ను పటC ణమ నక; ఏ#ాuటB ేయ బ(fన ´µగమ నక;ను
ఇరF పKకలనున` భ!", అన%ా తరFuశను పKJÌి¡ త¯ాÍనమ %ా ఏరu(fన
PరFవ యPదు9Eల లకఱÃ ల;ను పడ మట- శను %తK¯Í ాన మ ల;%ా
ఏరu(fన PరFవ యPదు 9Eల లకఱÃ ల;ను గల భ!"
యనును¯ాÍనమ అ¥పJదగ ను. పKJ Ìి¡ త ¯ాÍనమ ను, మంరమ నక;
పKJÌి¡ ంపబ(fన ¯ాÍనమ ను x"I మధ%ా ఉండను. 22 యx9ా#S స#Sహదుw
నక;ను బ¿Tx]య ల స#Sహదుwనక;ను మధ%ానున` లయ ల
¯ా సÍ ~మ ను పటC ణమ నక; ఏ#ాuటMౖన ¯ాÍన మ ను ఆనును భ!లk
అ¥పJ భ!I లk%ా ఉన` అ¥పJ దగ ను. 23 తరFuనుం(f
పడమట-వరక; ల;వ%ా !%S>న %తKమ లక; ´µగమ ల; ఏ#ాu టగ ను.
బ¿Tx]య లక; ఒక ´µగమ , 24 బ¿Tx] య ల స#Sహదుwను ఆను"
తరFu పడమరల;%ా Ìి¹య లక; ఒక´µగమ ; 25 Ìి¹య ల స#S
హదుwను ఆను" తరFu పడమరల;%ా ఇWాîఖ#§య లక; ఒక´µగమ 26
ఇWాîఖ#§య ల స#Sహదుwను ఆను" తరFuపడమరల;%ా
జ?బలcయ లక; ఒక´µగమ , 27 జ?బలcయ ల స#Sహదుwను ఆను"
తరFu పడ మరల;%ా %ాºయ లక; ఒక´µగమ ; 28 దfణక;న
xమరFనుం(f ాేషpలkనున` #§బµ ఊటలవరక; న9:ంబ(f
మ}సమ దKమ వరక; %ాºయ లక; స#Sహదుw ఏరuడను. 29 ]రF *టB
6 9EZి

ఇWా\PÚయ ల %తKమ లక; V´µ%SంపవలZిన ేశమ ఇే. 9ా#S9ా#S
´µగమ ల; ఇ9E. Pే PQ9ా PAdన ఆజ® . 30 పటC ణ¯ాÍన 9:ౖWాలత
ఎంతన%ా, ఉతN రమ న Txల;గ 9Eల ఐదువందల లకఱÃ ల ప#Sమణమ . 31
ఇWా\PÚ య ల %తKప 1Lళ6నుబట-C పటC ణప గ మ4మ లక; 1Lళ6 Ø 12టCవలsను.
ఉతN రపతటBCన రబéనుద"య , యxద"య , లVద"య మడ
గ మ4మ ల;ండవలsను. 32 తరFuతటBC Txల;గ 9Eల ఐదువందల లకఱÃ ల ప#S
మణమ గల. ఆ తటBCన ãZLపద"య బ¿Tx]ను ద"య
xనుద"య మడ గ మ4మ ల;ండవలsను. 33 దfణపతటBC Txల;గ 9Eల
ఐదువందల లకఱÃ ల ప#S మణమ గల. ఆ తటBCన Ìి¹నుద"య
ఇWాîఖరF ద"య జ?బలcనుద"య మడ గ మ4మ ల;ండవలsను. 34
పడమట-తటBC Txల;గ 9Eల ఐదువందల లకఱÃ ల ప#Sమణ మ గల. ఆ తటBCన
%ాదుద"య ఆÌLరFద"య నâాN> ద"య మడ గ మ4మ ల;ండవలsను.
35 x" ?r9ారమ పదుT:"!9Eల లకఱÃ ల ప#Sమణమ . PQ9ా
య ండ సÍ లమ" Txటనుం(f ఆ పటC ణమ నక; 1LరF.
x"Pల ; 1
1 యx#ాజగ PQయ×మ ఏల;బ(fలk మడవ సంవతqరమ న
బబ లkను#ాజగ T:బ కె`జరF PQరషలమ ]I వAd x"
మ టC (f9Eయ%ా 2 పKభ వ యx#ాజగ PQయ×మ ను ేవ"
మంరమ లk" WÌింAన ఉపకరణమ లను, ఆ #ాàేJ కపu%Sంెను గనుక
అతడ ఆ వసు
N వలను ÌీTxరF ేశమ లk" తన ేవxలయమ నక;

¬Zి"P తన ేవx లయప బÐకసమ లk ఉంెను. 3 #ాà అÌ2uనà
అను తన నపంసక;ల య¥పJ" 1ి>1ింA అత"×లగ
ఆజj®1ింెనుఇWా\PÚయ ల #ాజవంశమ లలk మ ఖులsౖ, లkపమ ల"
¯êందరమ ను సకల Vx పKణతయ జj®నమ ను గ>%S, 4 తత జj®నమ
ె>Zిన9ా#?r #ాà నగరFనందు "ల;వద%Sన ందరF బµల;రను ర1ిuంA,
కÚw య ల Vదను ´µషను 9ా#SI TEరFuమ . 5 మ#Sయ #ాà xను భ ంచు
ఆ}రమ లk నుం(fయ xను ానమ ేయ xKÔరసమ లk నుం(fయ
అనున ´µగమ 9ా#SI "య!ంA, మడ సంవతqరమ ల; 9ా#S" ÌింA
1ిమ4ట 9ా#S" తన PQదుట "ల;వబ¿టC BనటB
6 ఆజ® ఇెdను. 6
యదులలkనుం(f x"Pల;, హనTx, !ాPల;, అజ#ా అను9ారF
#Sలkనుం(f#S. 7 నపంస క;ల య¥పJ x"Pల;నక; బ¿లsN ాజరF అ"య ,
హన Txక; షదKక"య , !ాPల;నక; ¤ాక"య , అజ #ాక; అబéె`%
అ"య 1Lళ6 Ø 12టMCను. 8 #ాà భ ంచు ´¢జనమ ను ానమ ేయ
xKÔరసమ ను పచుd" తను` అపVతKపరచునకcడద" x"Pల;
ఉేw hంA, xను అపVతpKడ ాక;ండనటB
6 9ాట-" పచుdనక;ండ Z2లVమ4"
నపంసక;ల య¥పJ" 9Eడ న%ా 9 ేవడ నపంసక;ల య¥పJ దృÌిC I
x"Pల; నక; కృాకటµmమ TUంద ననుగ\¨©ంెను గనుక నపంసక;ల
య¥పJ x"Pల; ఇట6 T:ను 10 ]క; అన`ానమ లను "య!ంAన
#ాజగ Tx యజమను"I TEను భయపడచుTx`ను; ] ఈడ బµల;ర
మ ఖమ ల కంటM ] మ ఖమ ల; కృhంAనటB
6 ఆయనక; కనబడ TEల?
అట6 Pే ]రF #ాàేత Txక; ాKణxాయమ కల;గజ³తpరF. 11 నపంసక;ల

య¥పJ x"Pల;, హనTx, !ాPల;, అజ#ా అను9ా#S]ద
"య!ంAన "యమ క;" x"Pల; ఇట6 T:ను. 12 ´¢జనమ నక;
Wాక¥xTx దులను ానమ నక; ళØ
6 ను  xసులమగ మI1ిuంA, దయేZి
ప నమ లవరక; మమ 4ను ప#§fంపమ . 13 1ిమ4ట మ మ ఖమ లను,
#ాà "య!ంAన ´¢జనమ భ ంచు బµల;ర మ ఖమ లను చూA క;
AనటBC%ా  xసులన మPQడల జ#S%Sంపమ . 14 అందుకతడ ఈ
Vషయమ లk 9ా#S మటక; సమ4JంA ప నమ లవరక; 9ా#S"
ప#§fంెను. 15 ప నమ లsౖన 1ిమ4ట 9ా#S మ ఖ మ ల; #ాà ´¢జనమ
భ ంచు బµల;రంద#S మ ఖమ ల కంటM ¯êందరమ %ాను కళ%ాను కనబడ%ా
16 #ాà 9ా#SI "య!ంAన ´¢జనమ ను ానమ ర?rన xKÔ రసమ ను ఆ
"యమక;డ ¬Zి9EZి, 9ా#SI Wాక¥xTx దుల "ెdను. 17 ఈ నల;గ రF
బµల;ర సంగJ ఏమన%ా, ేవడ 9ా#SI జj®నమ ను సకల WాసN పKణతయ V9E
చనయ అనుగ\¨©ంెను. మ#Sయ x"Pల; సకల Vధమ లగ
దరîనమ లను స ప`´µవమ లను గ\¨©ంచు ె>Vగల9ా(ై య ం(ెను. 18
T:బ కె`జరF తన సమ ఖ మ నక; 9ా#S" ేవలsన" ఆజ® ఇAd "య!ంAన
నమ ల; ా%ాTE నపంసక;ల య¥పJ #ాà సమ ఖమ న 9ా#S"
"ల;వబ¿టMCను. 19 #ాà 9ా#S మటలడ%ా 9ారంద#Sలk x"Pల;, హనTx,
!ాPల;, అజ#ా వంట-9ా#?వ రFను కనబడలదు గనుక 9ా#³ #ాà
సమ ఖమ న ">A#S. 20 #ాà #S±దw Vxరణ ేయ%ా జj®నV9Eకమ ల
సంబంధ న పKJVషయమ లk రF తన #ాజమందంతటనుండ
శక;న%ాండKకంటMను %ార(öVద గల9ారంద#SకంటMను ప యంతల; W\ష¡ pల"

ె>యబ(ెను. 21 ఈ x"Pల; Å#?షp ఏల;బ(fలk nదటసంవతqరమ వరక; yVంెను.
x"Pల ; 2
1 T:బ కె`జరF తన Pల;బ(fయందు #?ండవ సంవతqర మ న కలల; కT:ను.
అందునుగ #SంA ఆయన మనసుq కలతపడ%ా ఆయనక; "దKపటC క;ం(ెను. 2
ా%ా #ాà xను క"న కలలను తనక; ె>యజ?పట?r శక;న%ాండKను
%ార(öVదగల9ా#S" మంJKక;లను కÚw య లను 1ిల;వ నంపడ" యజ®
ఇయ%ా 9ారF వAd #ాà సమ ఖ మ న "లA#S. 3 #ాà 9ా#S TETUక కల
కంట-", ఆ కల ´µవమ ె>Zినవలs న" TEను మT°9ాక;ల nం
య Tx`నన%ా 4 కÚw య ల; Zి#Sయబµష ఇట6 "#S#ాà Aరాలమ
yVంచును%ాక. తమ#S xసులక; కల Z2లVయ (f; ¤మ x" ´µవమ ను
ె>యజ³Z2దమ . 5 #ాàTEను x" మరA J" %ా", కలను x" ´µవమ ను
]రF ె>యజ³య"PQడల ]రF తpతp
N "య ల;%ా ేయబడదురF; ]
Pండ6 12ంటక;పu%ా ేయ బడను. 6 కలను x" ´µవమ ను
ె>యజ³ZినPQడల xనమ ల;ను బహÑమనమ ల;ను మ} ఘనతయ Tx
సమ ఖమ లk TUందుదురF గనుక కలను x" ´µవమ ను ె>యజ³య డన%ా
9ారF 7 #ాà ఆ కలను తమ#S xసులన మక; ె1ిuనPQడల ¤మ x"
´µవమ ను 8 ె>యజ³Z2దమ" మరల పKతpతN ర!Ad#S.ఒ అందుక; #ాà
ఉతN ర!Ad ె1ిuన ఏమన%ా TEను మరA య ండట ]రF చూA
ాలహరణమ ేయవలsన" ]రF క"12టC Bచున`టB
6 TEను బµగ %ా

గ\¨©ంచుచుTx`ను. 9 ాలమ ఉాయమ %ా గడపవలsన" అబదz మ ను
¹సపమటలను TxPQదుట పల;క నుేw hంA య Tx`రF. ]రF కలను
ెపuలకPన PQడల TEను ె1ిuన మట ఖం(fతమ గనుక కలను Txక;
ెప(f అపడ x" ´µవమ ను ె>యజ³య టక; ]క; ¯ామరÍ~మ కలద"
TEను ె>Zిందును. 10 అందుక; కÚw య ల; ఈలగ
పKతpతN ర!Ad#Sభ!]ద ఏ మనుషpడను #ాà అ(f%Sన సంగJ
ెపuజjలడ, ఏ చక\వ#SNయ అ¥ా#Sయ శక;న%ా"±దw ను %ార(öVద
గల9ా"±దw ను కÚw య "±దw ను ఇట-C సంగJ Vx#Sంప లదు. 11 #ాà
Vx#SంAన సంగJ బహÑ అ¯ా¥xరణ న, ేవతల;ాక మ#?వరFను ఈ
సంగJ ె>యజ?పu జjలరF; ేవతల "9ాసమ ల; శ#§రFల మధ ఉండవగx.
12 అందుక; #ాà Åపమ ెచుd" అxగ\హమ గల 9ా(ై బబ లkనులk"
జj®నులనంద#S" సంహ#Sంపవలsన" యజ® ఇెdను. 13 ఇట-C Wాసనమ
బయల;ేరFటవలన జj®నుల; చంపబడవలZియ ండ%ా, 9ారF x"Pల;ను
ఆత" ZL`¨© తpలను చంప¸A#S. 14 అపడ x"Pల; బబ లkనులk"
జj®నులను చంపట?r బయల;ే#Sన #ాజ ేహసంరmక;ల య¥పJయగ
అ#క;దగ¶ రక; P, జj®నయ కN మ %ా మనVేZ2ను 15 #ాà TUదwనుం(f ఈ
యజ® Pంత త #Sతమ %ా వచుdట ఏమ" x"Pల; #ాà±క
అ¥పJPQన అ#క; నడగ%ా అ#క; ఆ సంగJ x"Pల;నక;
ె>యజ?12uను. 16 అపడ x"Pల; #ాజస"`¥I P స ప` ´µవమ ను
ె>య జ?పట?r తనక; సమయమ దయేయ మ" #ాàను బJ మలsను. 17
అపడ x"Pల; తన Pంట-I P తన ZL`¨©తp లsౖన హనTxక;ను

!ాPల;నక;ను అజ#ాక;ను సంగJ ె>యజ³Zి 18 xనును తన
ZL`¨©తpల;ను బబ లkనులk తIన జj®నుల కcడ నhంపక;ండనటB
6 ఆ
కల±క మర4Vషయమ లk పరలkకమందున` ేవ" వలన కటµmమ
ందు "!తN  ఆయనను 9Eడనుడ" 9ా#S" ¨¼చd#Sంెను. 19 అంతట
#ాJKయందు దరîనమ ేత ఆ మర4మ x"Pల;నక; బయల;పరచబ(ెను
గనుక x" Pల; పరలkకమందున` ేవ" సు
N Jంెను. 20 ఎట6 న%ా ేవడ
జj®నబలమ ల; కల9ాడ, య గమ ల"`టను ేవ" Txమమ
సు
N JTUందును%ాక. 21 ఆయన ాలమ లను సమయ మ లను
మరFd9ా(ైయ ం(f, #ాàలను KZి9Eయ చు "య!ంచుచు ఉన`9ాడను,
V9Eక;లక; V9Eకమ ను జj®నులక; జj®నమ ను అనుగ\¨©ంచు9ాడT:ౖయ Tx`డ.
22 ఆయన మరFగ మటలను మర4మ లను బయల;పరచును,
అంధారమ లk" సంగతpల; ఆయనక; ె>య ను; 9:ల;గ ±క
"9ాససÍ లమ ఆయన±దw నున`. 23 మ 1ితరFల ే9ా, వ V9Eకమ ను
బలమ ను Txకనుగ\¨©ంA య Tx`వ; ¤మ(f%Sన PÀ సంగJ ఇపడ Txక;
ె>యజ³Zియ Tx`వ గనుక TEను "ను` సు
N Jంచుచు ఘనపరచుచుTx`ను;
ఏలయన%ా #ాà±క సంగJ 9E మక; ె>యజ³ZిJవ" x"Pల; మరల
ె12uను. 24 ఇటB
6 ండ%ా x"Pల; బబ లkనులk" జj®నులను నhంప
జ³య టక; #ాà "య!ంAన అ#క;TUదwక; 9:È6బబ లkనులk" జj®నులను
నhంపజ³యవదుw, నను` #ాà సమ ఖమ నక; డ" మ 4, TEను ఆ కల
´µవమ ను #ాàనక; ె>యజ³Z2దనT:ను. 25 ావన అ#క;#ాàనక; ´µవమ
ె>యజ?పuగల ±క మనుషp" ెరపటC బ(fన యదులలk TEను కను

%tంట-న" #ాàసమ ఖమ న మనVేZి, x"Pల;ను త ర%ా #ాàస"`¥I
డ"PQను. 26 #ాàTEను చూAన కలయ x" ´µవమ ను
ె>యజ?పట క; శకమ? అ" బ¿లsN ాజరF అను x"Pల;ను అడగ%ా 27
x"Pల; #ాàసమ ఖమ లk ఈలగ పKతpతN ర !ెdను#ాజ(f%Sన PÀ
మర4మ జj®నులsౖనను %ార(öVద గల9ా#?rనను శక;న %ాండKPనను,
జoJషpలsౖనను ె>యజ?పuజjలరF. 28 అPే మర4మ లను బయల;పరచ
గల ేవ(ొకడ పరలkకమందుTx`డ, అంతనమ ల యందు
కల;గబ¢వx"" ఆయన #ాజగ T:బ కె`జరF నక; ె>యజ³Z2ను. xమ
పడక]ద పరFండ%ా తమ#S మనసుqలk క>%Sన స ప`దరîనమ ల; ఏవన%ా
29 #ాజj, పKసN ుతాలమ గడAన 1ిమ4ట ఏ! జరFగ T° అను" xమ
పడక]ద పరFం(f మT° Aంతగల9ా#?r య ండ%ా మర4మ లను బయల;
పరచు9ాడ కల;గబ¢వx"" తమ#SI ె>యజ³Z2ను. 30 ఇతర
మనుషpలకంద#SకంటM Txక; VWష జj®నమ ండటవలన ఈ మర4మ Txక;
బయల;పరచ బడలదు. #ాàనక; x" ´µవమ ను ె>యజ³య "!తN మ ను,
తమ#S మనసుq±క ఆలkచనల; xమ ె>Zిను "!తN మ ను అ
బయల;పరచబ(ెను. 31 #ాజj, xమ చూచుచుండ%ా బK}4ండమగ ఒక
పKJమకన బ(ెను గx. ఈ %tపu పKJమ మ} పKాశమ ను, భయంకరమ T:ౖన
రపమ ను గలై తమ#SPQదుట ">ెను. 32 ఆ పKJమ±క hరసుq
¤>! బం%ారFమయ నయ ,x" #tమ 4ను భ జమ ల;ను 9:ం(fVయ ,
x" ఉదరమ ను ¾డల;ను ఇతN (fVయ , 33 x" ¹ాళØ
6 ఇనుపVయ , x"
ాదమ లలk ఒక ´µగమ ఇనుపయ ఒక ´µగమ మట-C య T:ౖయ ం(ెను.

34 మ#Sయ ేJస} యమ లక ¬యబ(fన ఒక #ాP, Pనుమ ను
మట-C య క>Zిన ఆ పKJమ±క ాదమ ల]ద ప(f x" ాదమ లను
తpతp
N "యల;%ా VరFగ%tట-C నటBC తమక; కన బ(ెను. 35 అంతట ఇనుమ ను
మట-C య ఇతN (fయ 9:ం(fయ బం%ారమ ను ఏకమ %ా దంచబ(f కళ6 మ లk"
ెతNవలs ా%ా 9ాట-I సÍ లమ ఎచdటను ొరకక;ండ %ా> 9ాట-"
టBC"PQను; పKJమను VరFగ%tట-C న ఆ #ాP సర భతలమంత మ}
పర తమPQను. 36 xమ క"న కలPే, x" ´µవమ #ాàసమ ఖమ న
¤మ ె>య జ?12uదమ . 37 #ాజj, పరలkక మందున` ేవడ #ాజ మ ను
అ¥ారమ ను బలమ ను ఘనతయ తమ#SI అనుగ\ ¨©ంA య Tx`డ;
తమరF #ాàలక; #ాజ?ౖయ Tx`రF. 38 ఆయన మనుషpల; "వZించు
పKJసÍ లమందును, మను షpలTE! భజంతpవలTE! ఆాశప{లTE!
అ"` ట-" ఆయన తమ#S ేJ కపu%SంAయ Tx`డ, 9ారంద#S ]ద తమ#SI
పKభ త మ ననుగ\¨©ంA య Tx`డ; x¤ ఆ బం%ారప hరసుq 39 xమ
చ"Pన తరF 9ాత తమ#S #ాజమ కంటM తక;9:ౖన #ాజnకట- లచును.
అటBతరF9ాత లkకమంత Pల;నట-C మడవ #ాజnకట- లచును. అ
PతN (f వంట-దగ ను. 40 1ిమ4ట Txల;గవ #ాజnకట- లచును. అ ఇనుమ
వలs బలమ %ా ఉండను. ఇనుమ సమసN న9ాట-" దంA VరFగ%tటBCన
గx; ఇనుమ పగ ల%tటBCనటB
6 అ #ాజమ ల"`ట-" పగ ల%tట-C
(fేయ ను. 41 ాద మ ల;ను 9EKళ6 Øను ంతమటBCనక; క;మ4#S మట-C %ాను
ంతమటBCనక; ఇనుప %ానున`టBC తమ#SI కనబ(ెను గనుక ఆ #ాజమ లk
´éదమ ల;ండను. అPే ఇనుమ బ రద క>Zియ న`టBC కనబ(ెను గనుక

ఆ #ాజ మ లk ఆలగ ననుండను, ఆ #ాజమ ఇనుమ వంట- బలమ గలై
య ండను. 42 ాదమ ల 9EKళ6 Ø ంతమటBC నక; ఇనుపV%ాను
ంతమటBCనక; మట-C V%ాను ఉన`టB
6 ఆ #ాజమ ఒక Vషయమ లk
బలమ %ాను ఒక Vషయ మ లk రసమ %ాను ఉండను. 43 ఇనుమ ను
బ రదయ !Èత య ండట తమ#SI కనబ(ెను; అటBవలs మనుష
జjతpల; !Èతమ లsౖ Pనుమ మట-C  అతకనటB
6 9ారF ఒక#S ఒకరF
సగకయ ందురF. 44 ఆ #ాàల ాల మ లలk పరలkకమందున` ేవడ ఒక
#ాజమ ¯ాÍ1ిం చును. x"?న`ట-I" Txశనమ కల;గదు, ఆ #ాజమ x"
ంన9ా#SI %ాక మ#?వ#SI" ెందదు; అ మ ందు ె1ిuన #ాజమ ల"`ట-"
పగ ల%tట-C "ర4లమ ేయ ను %ా" అ య గమ లవరక; "ల;చును. 45
ేJ స}యమ లక పర తమ నుం(f Jయబ(fన ఆ #ాP Pనుమ ను
ఇతN (f" మట-C " 9:ం(f" బం%ారమ ను పగ ల%tటC %ా తమరF చూAJ#³;
Pందువలన మ} ేవడ మ ందు జరFగ బ¢వ సంగJ #ాàనక;
ె>యజ³Zియ Tx`డ; కల "శdయమ , x" ´µవమ నమ4ద%Sన అ"
x"Pల; #ాà ె12uను. 46 అంతట #ాజగ T:బ కె`జరF x"Pల;నక;
¯ాా¡ంగనమ¯ారమ ేZి అత" పంA, T:ౖ9Eద ధూపమ ల; అత"I
సమ#Suంప ఆజj®1ింెను. 47 మ#Sయ #ాàఈ మర4మ ను బయల; పరచుటక;
వ సమరFÍడ9:ౖJ9E;  ేవడ ేవతలక; ేవడను #ాàలక; పKభ వను
మర4మ ల; బయల;పరచు 9ాడT:ౖ య Tx`డ" x"Pల;నక; పKతpతN ర
!ెdను. 48 అపడ #ాà x"Pల;ను బహÑ%ా ¨¼AdంA, అTEక %tపu
xనమ >Ad, అత"" బబ లkను సం¯ాÍనమంతట-]ద అ¥పJ"%ాను

బబ లkను జj®నులంద#Sలk పK¥xను"%ాను "య!ంెను. 49 అంతట
x"Pల; #ాàTUదw మనV ేZిన%ా #ాà షదKక; ¤ాక; అబéె`%యను
9ా#S" బబ లkను సం¯ాÍనమ ]ద VxరణకరN లను%ా "య!ంెను; అPే
x" Pల; #ాàస"`¥" ఉం(ెను.
x"Pల ; 3
1 #ాజగ T:బ కె`జరF బం%ారF పKJమ±కట- ేPంA,
బబ లkనుేశమ లk" దూ#ాయను xన మ లk x" "ల;వబ¿ట-Cంెను. అ
అరFవమరల ఎతp
N ను ఆరFమరల 9:డల;uT:ౖ య ం(ెను. 2 #ాజగ
T:బ కె`జరF అ¥పతpలను ZLTx¥పతpలను సం¯ాÍTx¥ పతpలను మంతpKలను
ఖజjTxxరFలను ధర4WాసN  V¥xయక;లను Txయ¥పతpలను
సం¯ాÍనమ లలk ఆ¥ కమ వ¨©ంAన9ా#Sనంద#S" సమకcరFdటక;ను, #ాజగ
T:బ కె`జరF "ల;వబ¿ట-CంAన పKJమ±క పKJష¡ క; ర1ిuంచుటక;ను
దూతలను పం1ించ%ా 3 ఆ య¥పతpల;ను ZLTx¥పతpల;ను
సం¯ాÍTx¥పతpల;ను మంతpKల;ను ఖజjTxxరFల;ను ధర4WాసN V¥xయక;ల;ను
Txయ¥ పతpల;ను సం¯ాÍనమ లలk ఆ¥కమ వ¨©ంAన9ారంద రFను
#ాజగ T:బ కె`జరF "ల;వబ¿ట-CంAన పKJమ ±క పKJష¡ క; కc(fవAd,
#ాజగ T:బ కె`జరF "ల;వబ¿ట-CంAన పKJమPQదుట "ల;చుం(f#S. 4
ఇటB
6 ండ%ా ఒక దూత xట-ంAన ఏమన%ాజనుల#ా, ేశసుÍ ల#ా, ఆ య
´µషల; మటలడ 9ారల#ా, ]ాజ® ఇచుdచుTx`ను. 5 ఏమన%ా, బµా
1ిల6ం%\V 12దw ణ సుంâయ ణ VపంAక సకలVధమ లగ 9ాద ధ నుల;

]క; Vనబడనపడ #ాజగ T:బ కె`జరF "ల;వబ¿ట-CంAన బం%ారF
పKJమPQదుట ¯ా%Sలప(f నమస#Sంచు(f. 6 ¯ా%Sలప(f నమస#Sంప"9ా(ెవ(ో
9ాడ మండచున` అ%S`గ ండమ లk తmణ¤ 9Eయ బడను. 7 సకల
జనులక; బµా 1ిల6ం%\V 12దwణ ణ సుంâయ VపంAక సకలVధమ లగ
9ాదధ నుల; Vనబడ%ా ఆ జనుల;ను ేశసుÍల;ను ఆ య ´µషల;
మటలడ9ారFను ¯ా%Sలప(f, #ాజగ T:బ కె`జరF "ల;వబ¿ట-CంAన బం%ారF
పKJమక; నమ¯ారమ ేZి#S. 8 ఆ సమయమందు కÚw య లలk ందరF
మ ఖుల; వAd యదుల12ౖ" ం(ెమ ల;ె1ిu 9 #ాజగ T:బ కె`జరF TUదw
ఈలగ మనVేZి#S #ాà Aరాలమ yVంచును %ాక. 10 #ాజj, xమ ఒక
కటC డ "య!ంAJ#S; ఏదన%ా బµాను 1ిల6ం%\V" 12దwణను ణను
VపంAకను సుంâయను సకల Vధమ లగ 9ాదధ నులను Vను పKJ9ాడ
¯ా%Sలప(f ఆ బం%ారF పKJమక; నమ¯ారమ ేయవలsను. 11 ¯ా%Sలప(f
నమస#Sంప"9ా(ెవ(ో 9ాడ మండచున` అ%S`గ ండమ లk 9Eయబడను. 12
#ాజj, xమ షదKక;, ¤ాక;, అబéద`% అను మ గ¶ రF యదులను బబ లkను
ేశమ లk" #ాచార మ ల; Vx#Sంచుటక; "య!ంAJ#S; ఆ మనుషpల;
తమ#S ఆజ® ను లm12టCలదు, తమ#S ేవతలను పం చుటలదు, తమరF
"ల;వబ¿ట-CంAన బం%ారF పKJమక; నమస#SంచుటP లదు అ"#S. 13 అందుక;
T:బ కె`జరF అxగ\హమ ను #ðదKమ ను గల9ా(ై షదKక;ను ¤ా క;ను
అబéె`%ను పటBC" రండ" ఆజ® ఇయ%ా 9ారF ఆ మనుషpలను పటBC"
#ాజస"`¥I ¬Zి" వAd#S. 14 అంతట T:బ కె`జరF 9ా#S ఇట6 T:నుషదKకc,
¤ాకc, అబéె`% ]రF Tx ేవతను పంచుట లద"య , TEను

"ల;వబ¿ట-CంAన బం%ారF పKJమక; నమస#Sంచుటలద"య Txక; Vనబ(fన.
అ "జమ? 15 బµాను 1ిల6ం%\V" 12దw ణను ణను సుంâయను
VపంAకను సకలVధమ లగ 9ాదధ నులను ]రF Vను సమయమ లk
¯ా%Sలప(f, TEను ేPంAన పKJమక; నమస#Sంచుటక; Zిదzమ %ా
ఉం(fనPQడల స#³ ]రF నమస#Sంప" PQడల తmణ¤ మండచున`
9E(f!గల అ%S`గ ండమ లk ]రF 9EయబడదురF; Tx ేJలk నుం(f
!మ 4ను V(f1ింపగల ేవ(ెకడ నుTx`డ? 16 షదKక;ను, ¤ాక;ను,
అబéె`%య #ాà ఈలగ ె1ిu#ST:బ కె`జర,Pందునుగ #SంA క;
పKతpతN ర !యవలsనన` Aంత మక; లదు. 17 ¤మ ZLVంచుచున` ేవడ
మండచున` 9E(f!గల PÀ అ%S`గ ండమ లkనుం(f మమ 4ను త1ిuంA
రfంచుటక; సమరFÍడ;మ#Sయ  వశమ న పడక;ండ ఆయన మమ 4ను
రfంచును; ఒక 9Eళ ఆయన రfంపకPనను 18 #ాజj,  ేవతలను ¤మ
పంపమ"య , వ "ల;వబ¿ట-Cం Aన బం%ారF పKJమక;
నమస#Sంపమ"య ె>Zి నుమ . 19 అందుక; T:బ కె`జరF అxగ\హమ
TUంనందున షదKక;, ¤ాక;, అబéె`%యను 9ా#S Vషయమ లk ఆయన
మ ఖమ VారమPQను గనుక గ ండమ ఎపuట-కన` ఏడంతల; 9E(f!%ా
ేయ మ" యజ® ఇెdను. 20 మ#Sయ తన Z2ౖనమ లkనుండ బ>షp
¡ లలk
ంద#S" 1ిల;వనం1ింAషదKక;ను, ¤ా క;ను, అబéె`%ను బం¥ంA
9E(f!గ>%S మండచున` ఆ గ ండమ లk 9Eయ డ" ఆజ® ఇయ%ా 21 9ారF
9ా#S అం%§లను "ల;వటం%§లను 12ౖవసN మ లను తIన వసN  మ లను
JయకP, య న`ాటBన మ గ¶ #S" 9E(f! గ>%S మండచున` ఆ

గ ండమ నడమ పడ9EZి#S. 22 #ాజjజ® ¬వKనందునను గ ండమ !I>
9E(f!గలైనందు నను షదKక;, ¤ాక;, అబéె`%లను VZి#S9EZిన ఆ
మనుషpల; అ%S`జj లలేత ాలdబ(f చ"P#S. 23 షదKక;, ¤ాక;,
అబéె`%యను ఆ మ గ¶ రF మను షpల; బం¥ంపబ(fన9ా#?r 9E(f!గ>%S
మండచున` ఆ గ ండమ లk పడ%ా 24 #ాజగ T:బ కె`జరF ఆశdరప(f
¬వరమ గ లA¤మ మ గ¶ రF మనుషpలను బం¥ంA PÀ అ%S`లk
9EZిJVుగx య" తన మంతpKల న(f %?ను. 9ారF#ాజj, సత¤ అ" #ాà
పKతpతN ర !Ad#S. 25 అందుక; #ాàTEను నల;గ రF మనుషpల;
బంధకమ ల;లక అ%S`లk సంచ#Sంచుట చూచుచుTx`ను; 9ా#SI }"
P!య కల;గలదు; Txల¶ వ9ా" రపమ ేవతల రపమ ను బ¢>నద"
9ా#SI పKతpతN ర!ెdను. 26 అంతట T:బ కె`జరF 9E(f! గ>%S మండచున`
ఆ గ ండమ 9ాI> దగ¶ రక; వAdషదKక;, ¤ాక;, అబéె`% యను9ారల#ా,
మన`తpడగ ేవ" ZLవక; ల#ా, బయట-IవAd Tx±దw క; రండ"
1ిల;వ%ా, షదKక;, ¤ాక;, అబéె`% ఆ అ%S`లkనుం(f బయ ట-I వAd#S. 27
అ¥పతpల;ను ZLTx¥పతpల;ను సం¯ాÍTx¥ పతpల;ను #ాà±క పK¥xన
మంతpKల;ను కc(f వAd ఆ మనుషpలను ప#§fంA, 9ా#S శ#§రమ లక; అ%S`
P}" ేయక;ండటయ , 9ా#S తల9:ండKకలలk ఒక టMౖనను
ా>క;ండటయ , 9ా#S వసN మ ల; ె(f క;ండటయ , అ%S` 9ాసనPQనను
9ా#S ేహమ లక; తగలక;ండటయ చూA#S. 28 T:బ కె`జరFషదKక;, ¤ాక;,
అబéె`%యను #S ేవడ పజjరFúడ; ఆయన తన దూతనం1ి తTx`
శ\PంAన xసులను రfంెను. 9ారF తమ ేవ"I%ాక మ#S ఏ ేవ"I

నమస#Sంపకయ , ఏ ేవ" ZLVంపకయ ఉందుమ" తమ ేహమ లను
అపu%SంA #ాà±క ఆజ® ను వరÍ పరA#S. 29 ా%ా TETUక Wాసనమ
"య!ంచుచుTx`ను; ఏదన%ా, ఇV్వధమ గ రfంచుటక; సమరFÍడగ ేవడ
%ాక మ#S ఏ ేవడను లడ. ా%ా ఏ జనులలk%ా" #ాషC మ లk %ా" P´µష
మటలడ9ా#Sలk %ా" షదKక;, ¤ాక;, అబéె`% యను9ా#S ేవ" ఎవడ
దూÌించుT° 9ాడ తpతp
N "యల;%ా ేయబడను; 9ా" Pల;
6 ఎపడను
12ంటక;పu%ా ఉండనT:ను. 30 అంతట నుం(f #ాà షదKక;, ¤ాక;,
అబéె`%యను 9ా#S" బబ లkను సం¯ాÍనమ లk ¨¼Adంెను.
x"Pల ; 4
1 #ాజగ T:బ కె`జరF లkకమంతట "వZించు సకల జనులక;ను
ేశసుÍలక;ను ఆ య ´µషల; మటలడ 9ా#SI" ఈలగ
Z2లVచుdచుTx`డ]క; ³మ వృz కల;గ ను%ాక. 2 మన`తpడగ
ేవడ Tx PQడల ేZిన అదు»తమ లను సూచక I\యలను ]క;
ె>యజ³య టక; Txక; మనసుq క>%?ను. 3 ఆయన సూచక I\యల; ఎం
బK}4ండనV; ఆయన అదు»తమ ల; ఎం ఘననV, ఆయన #ాజమ
Wాశ త #ాజమ ; ఆయన ఆ¥పతమ తరతరమ ల; "ల;చుచున`. 4
T:బ కె`జరను TEను Tx Pంట VWా\ంJయ Tx నగరమందు ³మమ ను
గల9ాడT:ౖయ ం(f ±క కల కంట-"; అ Txక; భయమ కల;గజ³Z2ను. 5 TEను
Tx పడక]ద పరFం(fయ ండ%ా Tx మనసుqన పట-C న తలం పల; నను`
కలత12టMCను. 6 ావన ఆ స ప`´µవమ Txక; ె>యజ³య ట?r బబ లkను

జj®నులనంద#S" Tx PQదుట-I 1ిల;వనంపవలsన" ఆజ® TE"AdJ". 7 శక;న
%ాండKను %ార(öVదగల9ారFను కÚw య ల;ను జoJ షpల;ను Tx స"`¥I
#ా%ా TEను క"న కలను 9ా#S ె1ిuJ" %ా" 9ారF x" ´µవమ ను Txక;
ెల;పలక P#S. 8 కడపట బ¿లsN ాజరను Tx ేవత 1LరFనుబట-C
ëరFదుంన x"Pలను 9ాడ Tx PQదుట-I వెdను; ప#Sదz ేవతల
ఆత4 అత"యందుం(ెను,ావన TEనత"I Tx కలను ె1ిuJ". 9
ఎట6 న%ాశక;న%ాండK అ¥పJ యగ బ¿లsN ాజర, ప#Sదz ేవతల ఆత4
యందున` ద"య , ఏ మర4మ "ను` కలత12టCద"య TET:రFగ దును
గనుక TEను క"న కలయ x" ´µవమ ను Txక; ె>య జ?పమ . 10 TEను
Tx పడక]ద పరFం(fయ ండ%ా Txక; ఈ దరîనమ ల; క>%?ను; TEను చూడ%ా
భ!మధను !గ ల ఎతp
N గల ±క ెటC B కనబ(ెను. 11 ఆ ెటC B వృz ం
బK}4ండనxPQను; x" 12ౖమ4ల; ఆా శమ నకంటBనంత ఎతp
N %ాను
x" ఆారమ భతలమంత VWాలమ %ాను ఉం(ెను. 12 x" ఆక;ల;
¯గసు%ాను x" పండ6 V¯ాNరమ %ాను కనబ(ెను. అందులk సమసN yవÅ
ట6 క; xల;నంత ఆ}రమ ం(ెను; x" డను అడVజంతpవల; పండT:ను,
x" మ4లలk ఆాశ ప{ల; కcరFdం(ెను; సకల మనుషpలక; xల;నంత
ఆ}రమ x"యందుం(ెను. 13 మ#Sయ TEను Tx పడక ]ద
పండ"య ం(f Tx మనసుqనక; క>%Sన దరîనమ లను చూచుచుండ%ా, 14
జjగరక;డగ ఒక ప#Sదుzడ ఆాశమ నుం(f %S వAd ఈలగ ëగ¶ ర%ా
పKకట-ంెను ఈ ెటC Bను న#SI x" మ4లను ట-C x" ఆక;లను ¬Zి9EZి x"
పండ6 ను ార9Eయ (f; పవలను x" డనుం(f >9Eయ (f; ప{లను

x" మ4లనుం(f ఎగ ర%tటBC(f. 15 అPే అ మంచునక; త(fZి పవల
వలs పAdకలk "వZించునటB
6 x" nదుwను ఇనుమ ఇతN (f క>Zిన కటBC
కట-C ంA, లమ లk" గ(fi ాలగ నటB
6 x"" భ!లk Vడవ(f. 16 ఏడ
ాలమ ల; గడచువరక; 9ా"క;న` మనవమనసుqనక; బదుల;%ా పవ
మనసుq 9ా"I కల;గ ను. 17 ఈ ఆజ® జjగరక; లగ ేవదూతల పKకటన
ననుస#SంA జరFగ ను, "రÞయ న ప#Sదుzల పKకటన ననుస#SంA
సంభVంచును. మన`తpడగ ేవడ మనవల #ాజమ 12ౖ"
అ¥ా#SPQయ ం(f, xT:వ#SI అనుగ\¨©ంప "చû éPంచుT°
9ా#Sకనుగ\¨©ంచున"య , ఆ య #ాజమ 12ౖన అతలu మనుషpలను
ఆయన "య!ంచుచుTx` డ"య మనుషpలందరF ె>ZినునటB
6 ఈలగ
జరF గ ను. 18 బ¿లsN ాజర, T:బ కె`జరను Txక; క>%Sన దరî నమ ఇే; వ
తపu Tx #ాజమ లk మ#S ఏ జj®"య x" ´µవమ Txక; ెపu TEరడ.
యందు ప#Sదz ేవ తల ఆత4య న` గనుక 9Ex"" ెపu సమరFÍడ
వంట-". 19 అందుక; బ¿లsN ాజరను x"Pల; ఒక గంటZLప అJ
Vస4యమ TUం మనసుqనందు కలవరపడ%ా, #ాà బ¿లsN ాజర, PÀ
దరîనమ వలన %ా" x" ´µవమ వలన %ా" వ కలవరపడక;మ అT:ను.
అంతట బ¿లsN ాజరFTx P>న9ా(x, PÀ దరîనఫలమ తమ#S" ే Ìించు
9ా#SI కల;గ ను%ాక, x" ´µవమ తమ#S శతpKవలక; ెందును%ాక, 20
xమ చూAన ెటC B వృz TUం బK}4ండనxPQను; x" 12ౖమ4ల; ఆాశ
మ నకంటBనంత ఎతp
N %ాను x" ఆారమ భతలమంత VWాలమ %ాను
ఉం(ెను. 21 x" ఆక;ల; ¯గసు%ాను x" పండ6 V¯ాNరమ ల;%ాను

కనబ(ెను, అందులk సమసN yవÅట6 క; x>నంత ఆ}రమ ం(ెను, x" డను
అడVజంతpవల; పండT:ను, x" మ4లలk ఆాశప{ల;
కcరFdం(ెనుగx 22 #ాజj, ఆ ెటC B "ను` సూAంచుచున`; వ వృz ం
మ} బలమ గల9ాడ 9:ౖJV;  పK´µవమ వృz TUం ఆాశమంత ఎxN PQను;
 పKభ త మ లkకమంతట 9ా1ింAయ న`. 23 ెటC Bను నరFక;మ , x"
Txశనమ ేయ మ %ా" x" nదుwను భ!లk ఉండ"మ 4; ఇనుమ
ఇJN (f క> Zిన కటBC ఏడ ాలమ ల; గడచువరక; లమ లk" పAdకలk
x" కట-C ంA, ఆాశపమంచుక; తడవ"Ad పవల ాల;ంద"మ4"
జjగరక;డగ ఒక ప#S దుzడ పరలkకమ నుం(f %SవAd పKకట-ంచుట వ
Vంట-V గx. 24 #ాజj, PÀ దరîన´µవ¤దన%ా, స# న`తpడగ ేవడ
#ాజగ Tx P>న9ా"గ#Sd ేZిన ¬#ా4న¤దన%ా 25 తమ±దw
నుండక;ండ మను షpల; "ను` తరFమ దురF, వ అడV జంతpవల మధ
"9ాసమ ేయ చు పవలవలs గ(fi JT:దవ; ఆాశప మంచు ]దప(f
"ను` తడపను; స# న`తpడగ ేవడ మనవల #ాజమ 12ౖన అ¥ా#SPQ
య Tx`డ "య , xT:వ"I x" ననుగ\¨©ంప "చûPంచుT° 9ా"I
అనుగ\¨©ంచున"య వ ె>Zినువరక; ఏడ ాల మ ల; ×లగ
జరFగ ను. 26 ెటC B±క nదుwనుండ "య డ" 9ారF ె1ిu#Sగx
x"వలన1 స# న`తpడ అ¥ా#Sయ" వ ె>Zి"న ]దట  #ాజమ
క; మరల ఖయమ గ వచుdన" ె>Zిమ 4. 27 #ాజj, Tx ãచన 
దృÌిC I అం%§ారమగ ను %ాక; ఒక9Eళ వ  ాపమ ల; మ" J
Txయమ ల ననుస#SంA, వ బµధ12ట-Cన 9ా#Sయందు కరFణ చూ1ినPQడల

క;న` ³మమ Iక]దట నుండన" x"Pల; పKతpతN ర !ెdను. 28
12ౖన జ?1ిuనదంతయ #ాజగ T:బ కె`జరF నక; సంభVంెను. 29 పం(ెKండ
T:లల; గడAన 1ిమ4ట అతడ తన #ాజ¥x"యగ బబ లkనులk" నగరFనందు
సంచ#Sంచుచుండ%ా 30 #ాàబబ లkనను ఈ మ} VWాలపటC ణమ Tx
బల¥ారమ ను Tx పK´µవఘనతను కనపరచుట?r Tx #ాజ¥x" నగరమ %ా
TEను కట-C ంAన ాx అ" తనలk xననుT:ను. 31 #ాà T°ట ఈ మట
య ండ%ా ఆాశమ నుం(f ±క శబw మ వెdను, ఏదన%ా#ాజగ
T:బ కె`జర, Pే క; పKకటన  #ాజమ ±దw నుం(f ¾ల%SPQను.
32 తమ±దw నుం(f మనుషpల; "ను` త#SదరF; వ అడVజంతpవల
మధ "9ాసమ ేయ చు పవలవలs గ(fi ¤Z2దవ; స# న`తpడగ
ేవడ మనవల #ాజమ 12ౖన అ¥ా#S PQయ ం(f, xT:వ"I x"
అనుగ\¨©ంప "శdPం చుT° 9ా"I అనుగ\¨©ంచున" వ ె>Zినువరక;
ఏడ ాలమ ల; ×లగ జరFగ న" ె12uను. 33 ఆ గ(fయలkTE ఆలగ న
T:బ కె`జరFనక; సంభ Vంెను; మనవలలkనుం(f అత" త#S!#S, అతడ
పవలవలs గ(fi ¤Z2ను, ఆాశపమంచు అత" ేహ మ ను తడప%ా అత"
తల9:ండKకల; పf#ాà #?కల ఈ?లవంట-Vయ అత" %ళØ
6 ప{ల
%ళ6 వంట-Vయ TxPQను. 34 ఆ ాలమ గడAన 1ిమ4ట T:బ కె` జరను
TEను మరల మనవబ z గల9ాడT:ౖ Tx కండ6 ఆాశమ తటBC ఎJN , AరంyVయ
స# న`తpడనగ ేవ" ¯NతKమ ేZి ఘనపరA సు
N JంAJ"; ఆయన
ఆ¥పతమ Aరాలమ వరక; ఆయన #ాజమ తరతరమ లక; నున`V. 35
భ"9ాసులందరF ఆయన దృÌిC I ఎ"`కక; #ా"9ారF; ఆయన పరలkక

ZLనPQడలను భ"9ాసులPQడలను తన AతN మ పన జ#S%Sంచు9ాడ;
ఆయన ేP పటBC" 9E! ేయ చుTx`వ" ఆయన ెపటక; ఎవడను
సమరFÍడాడ. 36 ఆ సమయమందు Tx బ z మరల Txక; వెdను, #ాజ
సంబంధమగ పK´µవమ ను Tx ఘనతయ Tx ేజసుqను Txక; క>%?ను; Tx
మంతpK ల;ను Tx I\ంయ¥పతpల;ను Tx±దw ఆలkచన ేయ వAd#S. Tx
#ాజమ Txక; ZిÍ రపడ%ా TEను మ#S ఎక;వ ఘనత TUంJ". 37 ఈలగ T:బ
కె`జరను TEను పరలkకప #ాà±క ారమ ల"`య సత మ ల;ను,
ఆయన మర¶ మ ల; Txయమ ల;T:ౖ య న` వ"య , గర మ  నట-ంచు
9ా#S" ఆయన అణపశక;N డ"య , ఆయనను సు
N Jంచుచు "యడచు ఘన
పరచుచు నుTx`ను.
x"Pల ; 5
1 #ాజగ బ¿లªసqరF తన య¥పతpలలk 9:PమంI %tపu VందుేPంA, ఆ
9:Pమం క>Zి" xKÔరసమ xKగ చుం(ెను. 2 బ¿లªసqరF xKÔ రసమ
xKగ చుండ%ా xనును తన య¥పతpల;ను తన #ాణ ల;ను తన
ఉపపతp`ల;ను 9ాట-లk xKÔరసమ Zి xKగ నటB
6 , తన తం(fKయగ
T:బ కె`జరF PQరషలమ లk" యలయమ లkనుం(f ెAdన 9:ం(f బం%ారF
ాతKలను ెమ4" ఆజ® ఇెdను. 3 అందుక; 9ారF PQరషలమ లk" ేవ"
"9ాసమగ ఆలయ మ లkనుం(f ¬Zిన` సువ#Þపకరణమ లను ెAd
య ంచ%ా, #ాàను అత" య¥పతpల;ను అత" #ాణ ల;ను అత"
ఉపపతp`ల;ను 9ాట-లk xKÔరసమ Zి xK%S#S. 4 9ారF బం%ారF 9:ం(f

PతN (f Pనుమ కఱÃ #ాP అను 9ాట- ేZిన ేవతలను సు
N Jంచుచు
xKÔరసమ xKగ చుండ%ా 5 ఆ గ(fయలkTE మనవ హసN ప 9EKళ6 Ø కనబ(f,
ºపమ దగ¶ ర #ాà±క నగరF %డ పత ]ద ఏో ±క 9ాKత
9ాKయ చున` టBCం(ెను. #ాà ఆ హసN మ 9ాKయ ట చూడ%ా 6 అత" మ ఖమ
VారమPQను, అతడ మనసుqనందు కలవరపడ%ా అత" నడమ ×ళ6 Øవద>
అత" ¹ాళØ
6 గడగడ వణక;చు టBCనుచుం(ెను. 7 #ాà %ార(ö Vదగల
9ా#S" కÚw య లను జoJషpలను 1ిల;వనంపడ" ఆతpరమ %ా ఆజ® ఇAd,
బబ లkనులk" జj®నుల; #ా%ాTE ఇట6 T:నుఈ 9ాKతను చV º" ´µవమ ను
Txక; ె>యజ?ప9ా(ెవ(ో 9ాడ ఊx రంగ వసN మ కటBC" తన డను
సువరÞమయన కంఠభషణమ ధ#Sంపబ(fన9ా(ై #ాజమ లk మడవ
య¥పJ%ా ఏల;ను. 8 #ాà "య!ంAన జj®నులందరF అత" సమ ఖమ
నక; వAd#S %ా" ఆ 9ాKత చదువటPQనను x" ´µవమ ె>యజ?పట
PQనను 9ా#Sవల6 ాకPQను. 9 అందుక; #ాజగ బ¿లªసqరF !గ ల
భయా\ంతp(ై తన య¥ పతpల; Vస4యnందునటB
6 %ా
మ ఖVారమ గల9ా(x PQను. 10 #ాàనక;ను అత" య¥పతpలక;ను
జ#S%Sన సంగJ #ాణÝ ె>Zి" Vందు గృహమ నక; వAd ఇట6 T:ను#ాà
Aరాలమ yVంచును%ాక,  తలంపల; "ను` కలవరపరచ"యక;మ , 
మనసుq "బËరమ %ా ఉండ "మ 4. 11  #ాజమ లk ఒక మనుషpడTx`డ.
అతడ ప#Sదz ేవతల ఆత4గల9ాడ;  తం(fKాలమ లk అతడ
ైవజj®నమ వంట- జj®నమ ను బ z య ె>Vయ గల9ా(ై య ండట  తం(fK
కను%tT:ను గనుక  తం(fKPQన #ాజగ T:బ కె`జరF శక;న %ాండKక;ను

%ార(öVదగల 9ా#SI" కÚw య లక;ను జoJషpలక;ను 12ౖ య¥పJ%ా అత"
"య!ంెను. 12 ఈ x"Pల; W\ష¡న బ z గల9ా(ై కలల;
ె>యజ³య టక;ను, మర4మ ల; బయల;పరచుటక;ను, కSనన
పKశ`లక;తN ర !చుdటక;ను జj®నమ ను ె>Vయ గల9ాడ%ా కనబ(ెను గనుక
ఆ #ాà అత"I బ¿లsN ాజరF అను 1LరF 12టMCను. ఈ x"Pల;ను
1ిల;వనంపమ , అతడ º" ´µవమ క; ె>యజ?పను. 13 అపడ 9ారF
x"Pల;ను 1ిల;వనం1ింA#S. అతడ #ా%ా #ాà ఇట6 T:ను#ాజగ Tx తం(fK
యదయలk నుం(f ఇక(fI ¬Zి"వAdన ెర సంబంధమగ యదు
లలkనుండ x"Pల; 9E గx? 14 ేవతల ఆత4య V9Eకమ ను బ z య
VWష జj®నమ ను యందున`వ" "ను`గ#Sd Vంట-". 15 ఈ 9ాKత చV x"
´µవమ ె>యజ?పuవలsన" జj®నులను %ార(öVదగల 9ా#S" 1ి> 1ింAJ"
%ా" 9ారF ఈ సంగJ±క ´µవమ ను ెల;పలక P#S. 16
అంత#ా»వమ లను బయల;పరచుట క;ను కSనన పKశ`లక;
ఉతN ర!చుdటక;ను వ సమరFzడవ" "ను`గ#Sd V"య Tx`ను గనుక ఈ
9ాKతను చదువటక;ను x" ´µవమ ను ె>యజ?పట క;ను క;
శకనPQడల వ ఊxరంగ వసN మ కటBC" డను
సువరÞకంఠభషణమ ధ#Sంచు" #ాజమ లk మడవ య¥పJV%ా
ఏల;దువ. 17 అందుక; x"Pల; ఇట6 T:ను xనమ ల; ±దw నుంచు
నుమ ,  బహÑమనమ ల; మ#S ఎవ"?rన "మ 4; అPే TEను ఈ 9ాKతను
చV x" ´µవమ ను #ాàనక; ె>య జ?12uదను. 18 #ాజj AతN %Sంచుమ ;
మన`తp డగ ేవడ మహరwశను #ాజమ ను పK´µవమ ను ఘన తను

 తం(fKయగ T:బ కె`జరFనక; ఇెdను. 19 ేవడ అత"Iట-C మహరw శ
ఇAdనందున xT:వ#S" చంప%#?T° 9ా#S" చం12ను; ఎవ#S" రfంప%#?T° 9ా#S"
రfంెను, ఎవ#S" ¨¼Adంప%#?T° 9ా#S" ¨¼Adంెను; ఎవ#S" పడ 9Eయ%#?T°
9ా#S" పడ9EZ2ను. ాబట-C సకల #ాషC మ ల;ను జనుల;ను ఆ య ´µషల;
మటలడ 9ారFను అత"I భయపడచు అత" PQదుట వణక;చు నుం(f#S.
20 అPే అతడ మనసుqన అJశPంA, బల xరమ ేయ టక; అత"
హృదయమ ను కSనమ ేZి న%ా ేవడ అత" పKభ త మ
నత"±దw నుం(f ¬Zి 9EZి అత" ఘనతను %tటMC ను. 21 అపడతడ
మనవల ±దw నుం(f తరమబ(f ప వలవంట- మనసుqగల9ా(x PQను.
మన`తpడగ ేవడ మనవల #ాజ మ లలk ఏల;చు, ఎవ#S"
¯ాÍ1ింప%రFT° 9ా#S" ¯ాÍ1ించు న" అతడ ె>Zినువరక; అతడ అడV
%ా(fదలమధ "వZించుచు పవలవలs గ(fi ¤య చు ఆాశప మంచు ేత
త(fZిన శ#§రమ గల9ా(xPQను. 22 బ¿లªసqర, అత" క;మరFడవగ వ ఈ
సంగJయంతయ ఎ#S%S య ం(fయ ,  మనసుqను అణచునక, పరలkకమం
దున` పKభ వ]ద "ను` 9E ¨¼Adంచుంట-V. 23 ఎట6 న%ా వను 
య¥పతpల;ను  #ాణ ల;ను  ఉప పతp`ల;ను ేవ"
ఆలయసంబంధమగ ఉపకరణమ లలk xKÔరసమ Zి xKగవలsన" 9ాట-"
ెAdయ ంచు " 9ాట- xKగ చు, చూడT:ౖనను VనT:ౖనను గ\¨©ంపT:ౖనను
ేతా" 9:ం(f బం%ారF ఇతN (f ఇనుమ కఱÃ #ాP అను 9ాట- ేయబ(fన
ేవతలను సు
N JంA J#S %ా",  ాKణమ ను  సకల మర¶ మ ల;ను ఏ ేవ"
వశమ న ఉన`9Ù ఆయనను వ ఘనపరచలదు. 24 ావన ఆయన

PQదుటనుం(f ఈ యరేP వAd ఈ 9ాKతను 9ాKZ2ను; 9ాKZిన Wాసన¤దన%ా,
TE TE టM³ý ఉâా#§qí. 25 ఈ 9ాక´µవ¤మన%ా, !TE అన%ా ేవడ 
పKభ త Vషయమ లk లsకచూA x" మ %Sంెను. 26 టM³ý అన%ా ఆయన
"ను` xKసులk తచ%ా వ తక;వ%ా కనబ(fJV. 27 Ó2#³í అన%ా 
#ాజమ ±దw నుం(f V´µ%Sంపబ(f మºయ లక;ను ారZీక;లక;ను
ఇయబడను. 28 బ¿లªసqరF ఆజ® ఇయ%ా 9ారF x"Pల;నక; ఊxరంగ
వసN మ ¾(f%SంA యత" 29 డను బం%ారప }రమ 9EZి పKభ త మ
ేయ టలk నతడ మడవ య¥ా#Sయ" xట-ంA#S. 30 ఆ #ాJKయంే
కÚw య ల #ాజగ బ¿లªసqరF హతp(xPQను. 31 మºయ డగ ద#ా9Eషp
అరFవ #?ండ సంవతqరమ ల 9ా(ై Zిం}సనమ T:?ను.
x"Pల ; 6
1 తన #ాజమంతట-12ౖన అ¥పతpల;%ా ఉండట?r నూట ఇరFవమం
య¥పతpలను "య!ంచుటక; ద#ా 9Eషpనక; ఇషC మPQను. 2 9ా#S12ౖన
మ గ¶ #S" పK¥xనుల%ా "య!ంెను; ఆ మ గ¶ #Sలk x"Pల; మ ఖుడ.
#ాàనక; నషC మ కల;గక;ండనటB
6 ఆ య¥పతpల; తపu క;ండ #SI లsకల;
ఒపuజ?పuవలsన" ఆజ® ఇెdను. 3 ఈ x"Pల; అJW\ష¡న బ z గల9ా(ై
పK¥xనుల లkను అ¥పతpలలkను పKఖJ TUంయ ం(ెను గనుక
#ాజమంతట-]ద అత" "య!ంపవలsన" #ాàేw hంెను. 4 అందుా
పK¥xనుల;ను అ¥పతpల;ను #ాజ ాలన Vషయమ లk x"Pల;]ద ఏైన
ఒక "ంద ¹పవలsన" య ం(f త%Sన ¨Áతpవ క"12టC Bచుం(f#S %ా"

x"Pల; నమ4కసుÍ(ై P TEరనను ఏ తపuP నను ేయ 9ాడ ాడ
గనుక x"Pల;లk తపuP నను లkపనను కను%tనలకP#S. 5
అందుా మను షpల; అత" ేవ" పదz J Vషయమంే%ా" మ#S ఏ
Vషయమందును అత"లk లkపమ కను%tన లమను "#S. 6 ాబట-C ఆ
పK¥xనుల;ను అ¥పతpల;ను #ాà TUదwక; సంద(f%ా కc(f వAd ఇట6 "#S#ాజగ
ద#ా 9Eష, AరంyV9:ౖ య ందువ%ాక. 7 #ాజప పK¥xనుల; ZLTx¥పతpల;
అ¥పతpల; మంతpKల; సం¯ాÍTx¥ పతpల; అందరFను కc(f, #ాజక
ఖం(fతన చటC మ ZిÍ రపరA x"" Wాసనమ %ా xట-ంపజ³య నటB
6 ãచన
ేZి#S. ఎట6 న%ా మ పu నమ లవరక; ±దw తపu మ#S ఏ ేవ"
±దw T:ౖనను మనవ"±దw T:ౖనను ఎవడను ఏ మనVయ ేయకcడదు;
ఎవ(ైనను ేZినPQడల 9ాడ Zింహమ ల గ హలk పడోKయబడను. #ాజj,
nPÀ పKారమ %ా #ాà Wాసనమ ఒకట- పట-C ంA 8 మºయ ల±కయ
ారZీక;ల±కయ పదz J నను స#SంA ZిÍ రమగ Wాసనమ %ా ఉండనటB
6
x"]ద సంతకమ ేయ మ" మనVేZి#S. 9 ా%ా #ాజగ ద#ా9Eషp
Wాసనమ 9ాKPంA సంతకమ ేZ2ను. 10 ఇట-C Wాసనమ సంతకమ
ేయబ(ెన" x"Pల; ె>Zి "నను అతడ తన Pంట-I 9:È6,
య¥xపKారమ %ా అనునమ మ మ4రF ¹ాళ
6 ", తన Pంట- 12ౖగ
Iట-×ల; PQరషలమ తటBCనక; ెరFవబ(fయ ండ%ా తన ేవ"I
ాKరÍనేయ చు ఆయనను సు
N Jంచుచువెdను. 11 ఆ మనుషpల; గ ంపకc(f
వAd x"Pల; తన ేవ"I ాKరÍనేయ టయ ఆయనను
బJమల;నుటయ చూA 12 #ాà సమ ఖమ నక; వAd

WాసనVషయమ ను బట-C #ాజj, మ పu నమ లవరక; క; తపu మ#S ఏ
ేవ"?rనను మనవ"?rనను ఎవడను ాKరÍన ేయ కcడదు; ఎవ(ైన
ేZినPQడల 9ాడ Zింహమ ల గ హలk పడోKయబడన" వ ఆజ®
ఇయలx? అ" మనV ేయ%ా #ాàమºయ ల±కయ ారZీక;ల
±కయ పదz JపKారమ ఆ సంగJ ZిÍ రమ ; ఎవరFను x"
రదుwపరచజjలరT:ను. 13 అందుక; 9ారFెరపటC బ(fన యదులలkనున` ఆ
x"Pల;, "TE`%ా" వ పట-C ంAన Wాసనమ TE%ా" లm12టCక, అనునమ
మ మ4రF ాKరÍ నేయ చు వచుdచుTx`డ"#S. 14 #ాà ఈ మట V" బహÑ%ా
9ాక;లప(f, x"Pల;ను రfంపవలsన" తన మనసుq దృఢమ ేZి",
సూరF డసN !ంచువరక; అత" V(f1ించుటక; పKయత`మ ేZ2ను. 15 ఆ
మనుషpల; º" చూA #ాజస"`¥I సంద (f%ా కc(f వAd#ాజj, #ాà
ZిÍ రపరAన P Wాసనమ %ా" ¬#ా4నమ %ా" PQవడను రదుwపరచజjలడ;
ఇ మºయ లక;ను ారZీక;లక;ను V¥య" తమరF ె>Zి నవలsన"#S.
16 అంతట #ాà ఆజ® ఇయ%ా బంట:K తpల; x"Pల;ను పటBC"P
Zింహమ ల గ హలk పడోKZి#S; పడోKయ%ా #ాàవ అనునమ తపuక
ZLVంచుచున`  ేవ(ే "ను` రfంచున" x"Pల; ె12uను. 17 9ారF ఒక
#ాP ¬Zి" వAd ఆ గ హ x రమ న 9EZి x" మZి#S; మ#Sయ
x"Pల;ను గ#Sd #ాà±క ¬#ా4నమ మరFTE¹య", #ాà మ దKను
అత" య¥ారFల మ దKను 9EZి x" మ KంA#S. 18 అంతట #ాà తన
నగరFనక; 9:È6 ఆ #ాJK అంత ఉప9ాసమ ం(f Txట9ాPదమ లను జరFగ
"యలదు; అత"I "దKపటC కPQను. 19 ెల69ారF జjమ న #ాà 9E%Sర¤ లA

Zింహమ ల గ హదగ¶ రక; త రప(fPQను. 20 అతడ గ హదగ¶ రక; #ా%ాTE,
దుఃఖ స రమ  x"Pల;ను 1ి>Ayవమ గల ేవ" ZLవ క;డ9:ౖన
x"Pలc, "తమ వ ZLVంచుచున`  ేవడ "ను` రfంపగ>%?Tx?
అ" యత"" అ(f%?ను. 21 అందుక; x"Pల;#ాà Aరాలమ
yVంచును%ాక. 22 TEను Tx ేవ" దృÌిC I "#wÌి"%ా కనబ(fJ" గనుక ఆయన
తన దూత నం1ింA, Zింహమ ల; Txక; ఏ}"య ేయక;ండ 9ాట- T°ళ6 Ø
మPంెను. #ాజj,  దృÌిC I TEను TEరమ ేZిన9ాడను ాను గx అT:ను.
23 #ాà ఇందునుగ#Sd యJ సంషభ#Sతp(ై x"Pల;ను గ హలkనుం(f
12ౖI ¬య డ" ఆజ® ఇయ%ా బంట:K తpల; x"Pల;ను బయట-I ¬Zి#S.
అతడ తన ేవ" యందు భINగల9ా(ైనందున అత"I ఏ }"య కల;గ
లదు. 24 #ాà ఆజ® ఇయ%ా x"Pల;]ద "ంద ¹1ిన ఆ మనుషpలను
9ారF డ"వAd Zింహ మ ల గ హలk పడోKZి#S, 9ా#S" 9ా#S క;మరFలను
9ా#S ´µరలను పడోKZి#S. 9ా#ా గ హ అడగ నక; #ాకమ ను1L Zింహమ ల
ాలsౖ#S, Zింహమ ల; 9ా#S PQమ కలను స¨©తమ పగ ల%t#SI (fేZ2ను. 25
అపడ #ాజగ ద#ా9Eషp లkకమంతట "వZించు సకలజనులక;ను
#ాషC మ లక;ను ఆ య ´µషల; మట లడ9ా#SI" ఈలగ 9ాKPంెను ]క;
³మ వృz కల;గ ను%ాక. 26 Tx సమ ఖమ న "య!ంAన ేమన%ాTx
#ాజమ లk" సకల పKభ త మ ల యందుండ "9ాసుల; x"Pల;±క
ేవ"I భయ పడచు ఆయన సమ ఖమ న వణక;చుండవలsను. ఆయTE
yవమ గల ేవడ, ఆయTE య గయ గమ ల;ండ9ాడ, ఆయన #ాజమ
Txశనమ ాTEరదు, ఆయన ఆ¥పతమ తpదమటBCన క;ండను. 27 ఆయన

V(f1ించు9ాడను రfంచు 9ాడT:ౖయ ం(f, పరమందును భ!]దను
సూచక I\యలను ఆశdరారమ లను ేయ 9ాడ. ఆయTE Zింహమ ల
T°టనుం(f ఈ x"Pల;ను రfంెను అ" 9ాKPంెను. 28 ఈ x"Pల;
ద#ా9Eషp పKభ త ాలమందును ారZీక;డగ Å#?షp పKభ త ాల మందును
వ#SÍల6 sను.
x"Pల ; 7
1 బబ లkను #ాజగ బ¿లªసqరF±క ప#Sాలనలk nదట- సంవతqరమ న
x"Pల;నక; దరîనమ ల; క>%?ను; అతడ తన పడక]ద పరFం(f ±క
కలక" ఆ కల సంగJ" సం³పమ %ా Vవ#SంA 9ాKZ2ను. 2 x"Pల; Vవ#SంA
ె1ిuనేమన%ా#ాJKయందు దరîనమ ల; క>%S నపడ TEను
ే#Sచూచుచుండ%ా ఆాశప నల;క;ల నుం(f సమ దKమ ]ద %ా> VసరFట
Txక; కనబ(ెను. 3 అపడ Txల;గ !I> %tపu జంతpవల; మ}
సమ దKమ లkనుం(f 12ౖ ??ను. ఆ జంతpవల; ఒక x"కట- న`మ లsౖ
య ం(ెను. 4 nదట- Zింహ మ ను >న %ా" x"I పf#ాà
#?కలవంట- #?కల;ం(ెను. TEను చూచుచుండ%ా x" #?కల; ¬యబ(fనV
గనుక మనుషp"వలs అ ాదమ ల; 12టC B " TEల12ౖన "ల;వబ(ెను.
మ#Sయ మనవమనసుq వంట- మనసుq x"Iయబ(ెను. 5 #?ండవ జంతpవ
ఎల;గ బంట-" >న, అ ±క ారîమ ]ద పండ" తన T°ట
పండ6 మధ మడ పKకటMమ కలను పటBC"న. ందరFలsమ 4,
V¯ాNరమ %ా మంసమ భfంచుమ అ" x" ె1ిu#S. 6 అటB 1ిమ4ట

AరFతప>">న మ#S±క జంతpవను చూAJ". x" పన
పf#?కలవంట- Txల;గ #?కల;ం(ెను; x"I Txల;గ తలల;ం(ెను; x"I
ఆ¥పత !య బ(ెను. 7 1ిమ4ట #ాJKయందు Txక; దరîనమ ల;
క>%Sనపడ TEను చూచుచుండ%ా, రమ ను భయం కరమ నగ Txల;గవ
జంతp9,కట- కనబ(ెను. అ తనక; మ ందు%ా నుం(fన Pతర జంతpవలక;
న`న; అ మ}బల మ}తN ~మ ల; గల; x"I 12దw ఇనుప
దంతమ ల;ను ప మ 4ల; నుం(ెను. అ సమసN మ ను భfంచుచు
తpతp
N "యల;%ా ేయ చు !%S>నx"" ాళ6 I\ంద అణగొKక;చుం(ెను. 8
TEను ఈ మ 4 లను క"12టC%ా ఒక Aన` మ 49ాట-మధను లెను; x"I
సÍ ల!చుdట?r ఆ మ 4లలk మడ 12#SI 9Eయబ(fనV. ఈ మ 4నక;
మనవల కను`లవంట- కను`ల;ను గర మ %ా మటలడ T°రFను ఉం(ెను. 9
ఇంక Zిం}సనమ లను 9Eయ ట చూAJ"; మ} వృదుz(ొకడ కcరFdం(ెను.
ఆయన వసN మ ¨©మమ వలs ధవళమ %ాను, ఆయన తల9:ండKకల;
దz న %tఱÃ బÐచుdవలs ెల6%ాను ఉం(ెను. ఆయన Zిం} సనమ
అ%S`జj లలవలs మండచుం(ెను; x" చక\ మ ల; అ%S`వలs ఉం(ెను. 10
అ%S`వంట- పK9ాహమ ఆయన±దw నుం(f పKవ¨©ంచుచుం(ెను. 9E9Eలల
ఆయనక; ప#Sxరక;ల;ం(f#S; Åట6 ల మనుషpల; ఆయనPQదుట ">A#S,
¬రFu¬రFdట?r గ\ంథమ ల; ెరFవబ(ెను. 11 అపడ TEను చూచుచుండ%ా, ఆ
మ 4 పల;క;చున` మ} గర ప మటల "!తN మ 9ారF ఆ జంతpవను
చం1ినటBC కనబ(ెను; తరF9ాత x" కæïబరమ మండచున` అ%S`లk
9Eయబ(ెను. 12 !%S>న ఆ జంతp వల పKభ త మ ¾ల%SPQను;

సమయమ వచుdవరక; అV సyవలమధను ఉండవలsన" ±క
సమయమ ఒక ాలమ 9ాట-I ఏ#ాuటµPQను. 13 #ాJK క>%Sన దరîన
మ లను TE"ంక చూచుచుండ%ా, ఆాశ¤ఘరఢ(ై మనుషక;మరF">న
±కడ వAd, ఆ మ}వృదుz డగ 9ా" స"`¥" పK9EhంA, ఆయన
సమ ఖమ నక; ేబ(ెను. 14 సకల జనుల;ను #ాషC మ ల;ను ఆ య ´µషల;
మటలడ9ారFను ఆయనను ZLVంచునటB
6 పKభ త మ ను మ¨©మయ
ఆ¥పతమ ను ఆయన ×య బ(ెను. ఆయన పKభ త మ Wాశ తన
అెన`ట-I" ¾ల%Sదు; ఆయన #ాజమ ఎపడను లయమ ాదు. 15 Txక;
క>%Sన దరîనమ ల; నను` కలవరపరచుచున`ం దున x"Pలను TEను Tx
ేహమ లk మT°దుఃఖమ గల9ాడT:ౖJ". 16 TEను దగ¶ ర ">Aయ న` 9ా#Sలk
ఒక" ±దw క;Pఇందునుగ#Sdన "జమంతయ Txక; ెపమ" అడగ%ా,
అతడ Tx మటల(f ఆ సంగతpల ´µవమ ను Txక; ె>యజ³Z2ను. 17
ఎట6 న%ా ఈ మ} జంతpవల; Txల;%?rయ ం(f లkకమందు పKభ త మ
ేయబ¢వ నల;గ రF #ాàలను సూAంచుచున`V. 18 అPే మన`తp"
ప#Sదుzల #ాజj¥ారమ TUందుదురF; 9ారF య గయ గమ ల;
య గయ %ాంత మ లవరక; #ాజ¤ల;దురF. 19 ఇనుపదంతమ ల;ను ఇJN (f
%ళØ
6 ను గల ఆ Txల;గవ జంతpవ సంగJ ఏనద" TEను ె>Zిన%#SJ";
అ PQన`ట-I న`మ ను !గ ల భయంకరమ T:ౖ, సమసN మ ను
పగ ల%tటBCచు !ంగ చు !%S>న x"" ాళ6 I\ంద అణగొKక;చుం(ెను. 20
మ#Sయ x" తల12ౖనున` ప మ 4ల సంగJయ ,9ాట- మధనుం(f 12#S%S
మడ మ 4లను ట-C 9EZి, కను` ల;ను గర మ %ా మటలడ T°రFనుగల

ఆ 9Eరగ మ 4 సంగJయ , అన%ా x" కడమ మ 4లకంటM బలమ క>%Sన
ఆ మ 4 సంగJయ Vx#SంAJ". 21 ఈ మ 4 ప#Sదుzల య దz మ
ేయ చు 9ా#S" %?ల;చున xPQను. 22 ఆ మ}వృదుzడ వAd
మన`తp" ప#S దుzల Vషయమ లk ¬రFu ¬రFdవరక; ఆలగ
జరFగ ను %ా" సమయమ వAdనపడ ఆ ప#Sదుzల; #ాజమ TEల;దురను
సంగJ TEను గ\¨©ంAJ". 23 TEనడ%Sన x"I ఆ ప#Sxరక;డ ఈలగ న
ె12uనుఆ Txల;గవ జంతpవ లkకమ లk తIన ఆ మడ #ాజమ లక;
న`మగ Txల;గవ #ాజమ ను సూAంచుచున`. అ సమసN మ ను
అణగొKక;చు పగ ల%tటBCచు లkక మంతయ భfంచును. 24 ఆ ప మ 4ల;
ఆ #ాజమ నుం(f పటC బ¢వ పమం #ాàలను సూAంచుచున`V; కడపట
మ ందు%ా ఉన` #ాàలక; న`మగ మ#S±క #ాàపట-C ఆ మ గ¶ రF
#ాàలను పడోKయ ను. 25 ఆ #ాàమన`తp"I V#ధమ %ా
మటలడచు మ న`తp" భక;Nలను నల;గ%tటBCను; అతడ పండగ ాల
మ లను Txయ పదz తpలను "9ారణేయ బనునును; 9ారF ఒక ాలమ
ాలమ ల; అరÍ ాలమ అత" వశమ న నుంచబడదురF. 26 అత"
య¥ారమ నhంపజ³య టక;ను "ర4లమ ేయ టక;ను¬రFu
V¥ంపబ(ెను గనుక అ ట-C 9Eయబడను. 27 ఆాశమంతట- I\ందనున`
#ాజమ ను అ¥ారమ ను #ాజ మ}త4~మ ను మన`తp" ప#S
దుzలక; ెందును. ఆయన #ాజమ "తమ "ల;చును, అ¥ారFలందరFను
x"I xసులsౖ V¥ేయ లగ దురF. ఇంతలk సంగJ సమపN మPQను అ"
ె12uను. 28 x" Pలను TEను V" మనసుqనందు అ¥కన కలతగల9ాడ

T:ౖJ"; అందుేత Tx మ ఖమ VారమPQను; అPే ఆ సంగJ Tx
మనసుqలk నుంచుంట-".
x"Pల ; 8
1 #ాజగ బ¿లªసqరF పKభ త ప మడవ సంవతqర మందు x"Pలను Txక;
nదట క>%Sన దరîనమ %ాక మ#S±క దరîనమ క>%?ను. 2 TEను
దరîనమ చూచుచుంట-". చూచుచున`పడ TEను ఏలమను పKేశ
సంబంధమగ షషనను పటC ణప నగరFలk ఉండ%ా దరîనమ Txక; క>%?ను.
3 TEను ఊలP యను నపKకను ఉన`టBC Txక; దరîనమ క>%?ను. TEను
కను`లsJN చూడ%ా, ఒక టäC ల; ఆ న పKకను ">Aయ ం(ెను; x"I #?ండ
మ 4ల;, ఆ మ 4ల; ఎతN PనV %ా" ±కట- #?ండవ x"కంటM ఎతp
N %ా
ఉం(ెను; ఎతp
N గల x"I తరF9ాత n>A న. 4 ఆ టäC ల; మ 4
పhdమమ %ాను ఉతN రమ %ాను దfణమ %ాను డచుచుండట చూAJ".
ఇటB
6 జరFగ%ా x"" ఎ#Sంచుట?rనను, అ పటC క;ండ త1ిuంచునుట?rనను,
ఏ జంతpవనక;ను శINలకPQను; అ తనIషCనటBC%ా జ#S%Sంచుచు బలమ
చూపచు వెdను. 5 TEను ఈ సంగJ ఆలkAంచుచుండ%ా ఒక ¤కతp
పడమటనుం(f వAd, ాళØ
6 TEల ¹పక;ండ భ!యందంతట పరగ లsెNను;
x" #?ండ కను`ల మధTUక పKZిదzన మ 4ం(ెను. 6 ఈ ¤కతp TEను
నపKకను "ల;చుట చూAన #?ండ మ 4ల;గల టäC ల; స]పమ నక;
వAd, భయంకరన Åపమ ను బలమ ను x"]I (ö" వెdను. 7
TEను చూడ%ా ఆ¤కతp టäC ల;ను క>Zి", !I> #ðదKమ గలై

x"]I వAd ఆ టäC ల;ను %?>A x" #?ండ మ 4లను పగ ల%tటMC ను. ఆ
టäC ల; x" T:#Sంపలక Pనందున ఆ ¤కతp x"" TEలను పడ9EZి
¾Kక;చుం(ెను; x" బలమ ను అణA ఆ టäC ల;ను త1ిuంచుట ఎవ#Sేతను
ాకPQను. 8 ఆ ¤కతp అత¥కమ %ా బలమ చూపచువెdను; అ
బహÑ%ా పÌిC TUంద%ా x" 12దwమ 4 V#S%?ను; V#S%Sన x"I బదుల;%ా
Txల;గ పKZిదzన మ 4ల; ఆాశప నల;క;లక; Txల;గ 12#S%?ను, 9 ఈ
మ 4లలk ఒక x"లkనుం(f ±క Aన`మ 4 n>ెను. అ దf
ణమ %ాను తరFu%ాను ఆనందేశప క;%ాను అత¥ కమ %ా బ>Z2ను. 10
ఆాశ Z2ౖనమ నంటBనంత%ా 12#S%S నmతKమ లలk "`ట-" పడ9EZి ాళ6 I\ంద
అణగ ొKక;చుం(ెను 11 ఆ Z2ౖనమ ±క అ¥పJI V#ధ మ %ా తను`
¨¼Adంచు", అనున బలరuణమ ను ">1ి9EZి ఆయన ఆలయమ ను
పడోKZ2ను. 12 అJక\మమ జ#S%Sనందున అనున బ>" "ల;ప ేయ ట?r
±క ZLన అత"Iయ బ(ెను. అతడ సతమ ను వరÍ పరA ఇాCను
¯ారమ %ా జ#S%Sంచుచు అవృz TUంెను. 13 అపడ ప#Sదుzలలk ఒకడ
మటలడ%ా Vంట-"; అంతలk మటలడచున` ఆ ప#Sదుz" మ#S±క
ప#Sదుzడ మటలడచుం(ెను. ఏమన%ా, అనున బ>"గ#Sdయ ,
అJక\మమ జ#S%Sనందున సంభVంచు Txశనకరన ¨Áయ వసు
N వను
గ#Sdయ క>%Sన PÀ దరîనమ T:ర 9EరFటక; ఎTx`ళØ
6 పటBCన"య , ఈ
ఆలయ ¯ాÍనమ ను జనసమహమ ను ాళ6 I\ంద ¾Kకబడట ఎTx`ళØ
6
జరFగ T° య"య మటలడ"#S. 14 అందుకతడ#?ండ9Eల మడవందల
నమ లమటBC³ య" Tx ె12uను. అపడ ఆలయపVతKతనుగ#Sdన

¬రFu ¬రd బడను. 15 x"Pలను TEను ఈ దరîనమ చూAJ"; x"
ె>Zినద%Sన V9Eకమ ందవలsన" య ండ%ా; మనుషp" రపమ గల
±కడ TxPQదుట ">ెను. 16 అంతట ఊలP నº¬రమ ల మధ ">A
పల;క;చున` ±క మనుషp" స రమ Vంట-"; అగëKPలc, PÀ
దరîన´µవమ ను ఇత"I ె>యజ³య మ" ె12uను. 17 అపడతడ TEను
"ల;చున` bటBనక; వెdను; అతడ #ా%ాTE TEను మ} భయnం
¯ాాCంగప(fJ"; అతడనర పతpK(x, PÀ దరîనమ అంతాలమ ను
గ#Sdనద" ె>ZినుమT:ను. 18 అతడ Tx మట లడచుండ%ా TEను
%ాఢ"దKపట-C న9ాడT:ౖ TEలను ¯ాాCంగప(fJ" గనుక అతడ నను` పటBC"
లవT:JN "ల;వబ¿టMCను. 19 మ#Sయ అతడఉగ\త సమపN న ాలమందు
కల;గబ¢వనట-C సంగతpల; క; ె>యజ³య చుTx`ను. ఏలయన%ా అ
"రÞPంAన అంతాల మ ను గ#Sdన 20 వ చూAన #?ండ మ 4ల;గల
ఆ టäC ల;న`ే, అ మºయ ల±కయ ారZీక;ల ±కయ #ాàలను
సూAంచుచున`. 21 బÐచుdగల ఆ ¤కతp %³\క;ల#ాà; x" #?ండ కను`ల
మధ నున` ఆ 12దwమ 4 9ా#S nదట- #ాàను సూAంచు చున`. 22 అ
12#S%Sన 1ిమ4ట x"I బదుల;%ా Txల;గ మ 4ల; పట-C నV గx; నల;గ రF
#ాàల; ఆ జనమ లk నుం(f పటBCదురF%ా" 9ారF అత"క;న`
బలమ గల9ారF%ా ఉండరF. 23 9ా#S పKభ త మ ±క అంతమ లk 9ా#S
యJక\మమ ల; సంప#SNయగ చుండ%ా, కc
\ రమ ఖమ గల 9ాడను
య INగల9ాడT:ౖ య ం(f, ఉాయమ ె>Zి ను ఒక #ాà పటBCను. 24
అతడ %?ల;చును%ా" తన స బలమ వలన %?ల;వడ; ఆశdరమ %ా

శతpKవలను Txశ నమ ేయ టయందు అవృz ందుచు, ఇషC నటBC%ా
జ#S%Sంచుచు బలవంతpలను, అన%ా ప#Sదz జనమ ను నhంప జ³య ను. 25
మ#Sయ నతడ ఉాయమ క>%Sన9ా(ై ¹సమ ేZి తనక; లభమ
ెచుdనును; అతడ అJ శయప(f తను`xను ¨¼Adంచునును; ³మమ %ా
నున` ాలమందు అTEక;లను సంహ#Sంచును; అతడ #ాజj¥#ాà
య దz మ ేయ ను %ా" కడపట అత" బలమ ై9ా¥ºనమ వలన
ట-C 9Eయబడను. 26 ఆ నమ లను గ#Sdన2 దరîనమ ను
Vవ#SంAయ Tx`ను. అ 9ాసN వమ , అ యTEకనమ ల; జ#S%Sన 1ిమ4ట
T:ర9EరFను; 9:ౖే ఈ దరîనమ 9:ల6(fేయక;మT:ను. 27 ఈ దరîనమ
కల;గ%ా x"Pలను TEను మ#Sû>6 Tx`ళØ
6 9ా¥ గ\సN ుడT:ౖయ ంట-";
1ిమ4ట TEను క;దు#?r #ాà రక; ేయవలZిన ప" ేయ చువAdJ". ఈ
దరîనమ ను గ#Sd Vస4యమ గల9ాడT:ౖJ" %ా" x" సంగJ ెల;ప
గల9ా(ెవడను లక PQను.
x"Pల ; 9
1 మºయ డగ అహÌL #షp±క క;మరF(ైన ద#ా9Eషp కÚw య ల12ౖన
#ాజjPQను. 2 అత" ఏల;బ(fలk nదట- సంవతqరమందు x"Pలను TEను
PQ9ా తన పKవకN యగ P#§4యక; Z2లVAd ె>యజ³ZినటBC,
PQరషలమ ాడ%ా ఉండవలZిన (ెబË సంవతqర మ ల; సంప#SN¸°చున`
వ" గ\ంథమ లవలన గ\¨©ంA J". 3 అంతట TEను %T:పటC కటBC", ధూÈ
తల12ౖన 9EZి" ఉప9ాసమ ం(f, ాKరÍన Vజj®పనల; ేయ ట?r పKభ వగ ేవ"

PQదుట Tx మనసుqను "బËరమ ేZి ంట-". 4 TEను Tx ేవ(ైన
PQ9ా PQదుట ాKరÍనేZి±పన`ేమన%ాపKభ 9ా, మ}త4~మ
గ>%Sన కరFడవగ ే9ా,  ఆజ® లను అనుస#SంA నడచు 9ా#SPQడల 
"బంధనను  కృపను జj®పకమ ేయ 9ా(x, 5 ¤ే  xసులగ పKవకN ల;
 Txమమ ను బట-C మ #ాàలక;ను మ య¥పతpలక;ను మ 1ితరFలక;ను
యదయేశజనులకంద#SI" ె1ిuన మటలను ఆలIంపక 6  ఆజ® లను 
Vధులను అనుస#Sంచుట మ", ాపలమ ను దుషp
C లమ T:ౖ ెడతనమందు
పKవ#SNంచుచు JరFగ బµటB ేZిన9ారమ . 7 పKభ 9ా, 9E Jమంతpడవ;
¤ే Zిగ¶ ేత మ ఖVారnంన9ారమ ; ¤మ ]ద JరFగ బµటB
ేZిJVు; x""బట-C వ సకల ేశమ లక; మమ 4ను త#S!JV,
PQరషలమ లkను యదయ ేశమ లkను "వZించుచు స ేశ9ాసుల;%ా
ఉన`ట-C య , పర ేశ9ాసుల;%ా ఉన`ట-C య ఇWా\PÚయ లంద#SI" మక;ను
ఈ నమ న Zి%¶ ³ త%Sయ న`. 8 పKభ 9ా, క; V#ధమ %ా ాపమ
ేZినందున మక;ను మ #ాàల క;ను మ య¥పతpలక;ను మ
1ితరFలక;ను మ ఖమ Aన` బ¢వనటB
6 %ా Zి%¶ ³ త%Sయ న`. 9 ¤మ మ
ేవ(ైన PQ9ాక; V#ధమ %ా JరFగ బµటB ేZిJVు; అPే ఆయన
కృాmమపణల;గల ేవ(ైయ Tx`డ. 10 ఆయన తన xసులగ
పKవకN లx #ా మక; ఆజ® ల; ఇAd, 9ాట-" అనుస#SంA నడచునవలsన"
Z2లVెdను %ా", ¤మ మ ేవ(ైన PQ9ా మట VనకJVు. 11 ఇWా\
PÚయ లందరF  ధర4WాసN మ నJక\!ంA  మట Vనక JరFగ బµటB
ేZి#S. ¤మ ాపమ ేZిJVు గనుకTEను శ1ింెదన" వ  xసుడగ

¹ÌL ధర4 WాసN మందు పKమణమ ేZియ న`టB
6 ఆ Wాపమ ను మ]ద
క;మ4#SంAJV. 12 PQరషల మ లk జ#S%Sన ×డ మ#S ఏ ేశమ లkను
జరFగలదు; ఆయన మ ]I", మక; ఏ>కల;%ా ఉండ మ
Txయ¥పతpల]I" ఇంత %tపu ×డ ర1ిuంA, xను ె1ిuన మటల; T:ర
9E#?dను. 13 ¹ÌL ధర4WాసN మందు 9ాKZిన ×డంతయ మక; సంభVంAనను
¤మ మ ెడనడవ(f మనక JVు;  సతమ ను అనుస#SంA బ z
ెచుdనునటB
6 మ ేవ(ైన PQ9ాను సమ¥xనపరచునక JVు. 14
¤మ మ ేవ(ైన PQ9ా మట Vన లదు గనుక ఆయన తన సమసN
ారమ ల Vషయ TxయసుÍ(ైయ ం(f, సమయమ క"12ట-C, ఈ ×డ మ
]I #ాజ³Z2ను. 15 పKభ 9ా మ ే9ా, వ  బµహÑ బలమ వలన 
జనమ ను ఐగ పNలkనుం(f ర1ిuంచుటవలన ఇపuట-వరక;  Txమమ నక;
ఘనత ెచుdంట-V. ¤ే ాపమ ేZి ెడనడతల; న(fAన9ారమ . 16
పKభ 9ా, మ ాపమ లనుబట-C య మ 1ితరFల ోష మ నుబట-C య ,
PQరషలమ  జనులచుటBCనున` సకల పKజలPQదుట "ంxసuదన.
PQరషలమ క; పKJÌి¡ తన పర తమ ; ఆ పటC ణమ ]I వAdన 
Åపమ ను  #ðదKమ ను ¾లగ"మ4"  Jారమ ల"`ట-"బట-C
Vజj®పనమ ేZినుచుTx`ను. 17 ఇప(ైే మ ే9ా, º""బట-C  xసుడ
ేయ ాKరÍనలను Vజj® పనలను ఆలIంA, పKభ వ AxNను¯ారమ %ా hల
Pన  ప#Sదz సÍ లమ ]I  మ ఖపKాశమ #ా"మ 4. 18  %tపu
క"కరమ లనుబట-C P ¤మ "ను` ాK#SÍంచుచుTx`మ %ా" మ
స Jారమ లనుబట-C  స"`¥" "ల;వబ(f ాK#SÍంచుటలదు. మ ే9ా, ెV

±%S¶ ఆలIంపమ ;  కను`ల; ెరA,  1LరF12టCబ(fన PÀ పటC ణమ ]I
వAdన Txశనమ ను,  1LరF 12టCబ(fన PÀ పటC ణమ ను దృÌిC ంA చూడమ .
19 పKభ 9ా ఆలIంపమ , పKభ 9ా m!ంపమ , పKభ 9ా ఆలసమ ేయక
ెV±%S¶ Tx మనV AతN %Sంచుమ . Tx ే9ా, PÀ పటC ణమ ను ఈ జనమ ను
 1LరF 12టCబ(fన9E;  ఘనతనుబట-C P Tx ాKరÍన Vనుమ" 9Eడంట-". 20
TEను ఇంక పల;క;చు ాKరÍనేయ చు, పVతK పర తమ రక; Tx ేవ(ైన
PQ9ా PQదుట Tx ాపమ ను Tx జనమ ±క ాపమ ను
ఒపనుచు Tx ేవ" Vజj®పన ేయ చునుంట-". 21 TEను ఈలగ న
మటలడచు ాKరÍన ేయ చునుండ%ా, nదట TEను దరîనమందు చూAన
అJ పKాశమను(ైన గëKPలను ఆ మనుషpడ ¯ాయంతKప బ> అ#Suంచు
సమయమ న Txక; కనబ(f నను` మ టMC ను. 22 అతడ Tx మటల(f ఆ
సంగJ Txక; ె>యజ³Zి ఇట6 T:నుx"Pలc, క; గ\¨©ంప శIN ఇచుdటక;
TEను వAdJ". 23 వ బహÑ 1ిKయ డవ గనుక వ Vజj®పనమ ేయ
TxరంంA నపడ, ఈ సంగJ" క; ెపటక; 9:ళ6వలsన" ఆజ®
బయల;ే#?ను; ావన ఈ సంగJ" ె>Zి" క; క>%Sన దరîన´µవమ ను
గ\¨©ంచుమ . 24 JరFగ బµటBను మనుuటక;ను, ాపమ ను "9ారణ
ేయ టక;ను, ోషమ "!తN మ ాKయhdతN మ ేయ టక;ను, య %ాంతమ
వరక;ండనట-C J" బయల; పరచుటక;ను, దరîనమ ను పKవచనమ ను
మ Kంచుటక;ను, అJ ప#Sదz సÍ లమ ను అÌLIంచుటక;ను, 
జనమ నక;ను ప#Sదz పటC ణమ నక;ను (ెబË9ారమ ల; V¥ంపబ(ెను. 25
PQరషల మ ను మరల కట-C ంచవచుdన" ఆజ® బయల;ే#Sన సమయమ

nదల;" అÌికN ;డగ అ¥పJ వచుdవరక; ఏడ 9ారమ ల; పటBCన"
సuషC మ %ా గ\¨©ంచుమ . అరFవ #?ండ 9ారమ ల; ¾ందరగల
సమయమ లందు పటC ణప #ాచధుల;ను కందకమ ల;ను మరల కటC బడను.
26 ఈ అరFవ#?ండ 9ారమ ల; జ#S%Sన 1ిమ4ట ఏ!య లక;ండ అÌికN ;డ
"ర4లమ ేయబడను. వచుdనట-C #ాà ±క పKజల; పVతK పటC ణమ ను
ప#Sదz ఆలయమ ను నhంపజ³య దురF, 9ా" అంతమ హాతp
N %ా వచుdను.
మ#Sయ య దz ాలంతమ వరక; Txశనమ జరFగ న" "రÞPంపబ(ెను. 27
అతడ ఒక 9ారమ వరక; అTEక;లక; "బంధనను ZిÍ రపరచును;
అరz 9ారమ నక; బ>" T:ౖ9Eద మ ను ">1ి9Eయ ను ¨Áయన
"ల;చువరక; Txశనమ ేయ 9ాడ వచుdను Txశనమ ేయ 9ా"I
#ావలsన" "రÞPంAన Txశనమ మ %Sంచువరక; ఈలగ న జరFగ ను.
x"Pల ; 10
1 ారZీక#ాజగ Å#?షp ప#Sాలన ాలమ లk మడవ సంవతqరమ న
బ¿లsN ాజరF అను x"Pల;నక; ఒక సంగJ బయల;పరచబ(ెను; %tపu
య దz మ జరFగ నన` ఆ సంగJ "జ¤; x"Pల; x" గ\¨©ంెను; అ
దరîనమ వలన అత"I ె>Zిన xPQను. 2 ఆ నమ ల యందు
x"Pలను TEను మడ 9ారమ ల; దుఃఖ ాKపNడT:ౖJ". 3 మడ
9ారమ ల; గడచువరక; TEను సంషమ %ా ´¢జనమ ేయలకయ ంట-";
మంసమ %ా" xKÔరసమ %ా" Tx T°ట-లk"I #ాలదు, ¯ా`TxÌLకమ లను
ేZినలదు. 4 nదట- T:ల PరFవ Txల;గవే TEను ¨©ెw?లను %tపu

న ¬రమ న ఉంట-". 5 TEను కను`లsJNచూడ%ా, TxరబటC ల; ధ#Sంచున`
±కడ కనబ(ెను, అతడ నడమ న ¤>! బం%ారF న(fకటBC
కటBC"య ం(ెను. 6 అత" శ#§రమ రకN వరÞప #ాJవంట-, అత" మ ఖమ
రFపవలs ఉం(ెను, అత" కను`ల; జj లమయన ºపమ లను, అత"
భ జమ ల;ను ాదమ ల;ను తళతళలడ ఇతN (f" >య ం(ెను. అత"
మటల ధ " నరసమహప కంఠధ "వలs ఉం(ెను 7 x"Pలను Txక; ఈ
దరî నమ కల;గ%ా Txకcడనున` మనుషpల; x" చూడలదు %ా"
!గ ల భయా\ంతpలsౖ xగ న వలsన" ా#SP#S. 8 TEను ఒంట#ST:ౖ య
%tపu దరî నమ ను చూAJ"; చూAనందున Txలk బల¤!య లకPQను,
Tx ¯గసు VారమPQను, బలమ Tx యందు "ల;వలదు. 9 TEను అత"
మటల; Vంట-"; అత" మటల; V" TEను TEలను ¯ాాCంగప(f %ాఢ"దK
ంన9ాడT:ౖJ". 10 అప(ొకడ ేJ నను` మ ట-C Tx ¹ాళ6 ను
అఱేతpలను TEల¹1ి నను` "ల;వ బ¿ట-C 11 x"Pలc, వ బహÑ
1ిKయ డవ గనుక TEను  ±దw క; పంపబ(fJ"; వ లA "ల;వబ(f TEను
 ెపమటల; ె>ZినుమT:ను. అత(öమటల; Tx ెపu%ా TEను
వణక;చు "ల;వబ(fJ". 12 అప డతడx"Pలc, భయ పడక;మ , వ
ె>Zిన వలsన"  మనసుqను అపu%SంA, ేవ" PQదుట "ను`
త%S¶ంచు"న ఆ nదట- నమ nదల;" వ ె1ిuన మటల;
Vనబ(fనV గనుక  మటలనుబట-C TEను వAdJ" 13 ారZీక;ల #ాజj¥పJ
ఇరFవ ±క నమ ల; నను` ఎ#Sంెను. ఇంక ారZీక;ల #ాàల
సమ ఖమ న TEను "ల;చుచుండ%ా పK¥xTx¥పతpలలk !ఖPలను ఒకడ

Txక; స}యమ ేయవెdను, 14 ఈ దరîనప సంగJ ఇంక
అTEకనమ లవరక; జరFగదు; అPే నమ ల అంతమందు  జనమ నక;
సంభVంప బ¢వ ఈ సంగJ" క; ె>యజ³య వAdJన" అతడ Tx
ె12uను. 15 అత(öమటల; Tx ెపu%ా TEను Tx మ ఖమ TEలక; వంచు"
మ"T:ౖJ". 16 అపడ నరస ర1ియగ ఒకడ Tx 12దవలను మ టC %ా TEను
T°రF ెరA TxPQదుట ">Aయ న` 9ా" ఇట6 ంట-" Tx P>న9ా(x, PÀ
దరîనమ వలన Txక; 9Eదన క>%Sనందున Tx బలమ ¾ల%SPQను, 17 Tx
P>న 9ా" xసుడ T:ౖన TEను Tx P>న9ా"PQదుట ఏలగ న మట
లడదును? Tx బలమ ¾ల%SPQను, ఊ1ి#S Vడవలక య Tx`న" ెపu%ా
18 అతడ మరల నను` మ ట-C నను` బలపరAవ బహÑ 1ిKయ డవ, భయ
పడక;మ , 19 క; భమవను %ాక, ¥ైరమ ెచుdమ 4. ¥ైరమ
ెచుdమ4" Tx ె12uను. అతడ Tx ఇట6 న%ా TEను ¥ైరమ
ెచుd"వ నను` ¥ైరపరAJV గనుక Tx P>న9ాడ9:ౖన వ ఆజ®
ఇమ4" ె1ిuJ". 20 అతడTET:ందుక; ±దw క; వAd JT° అ క;
ె>Zిన గx; TEను ారZీక;డగ అ¥ పJ య దz మ ేయ టక; మరల
PQదను. TEను బయల;ేరFచుండ%ాTE %³\³య ల ేశమ ±క అ¥పJ
వచుdను. 21 అPే సతగ\ంథమందు 9ాKZిన  ె12uదను, ]
య¥పJయగ !ఖPల; %ాక PÀ సంగతpలనుగ#Sd Tx పmమ %ా "ల;వ
ె%SంAన 9ా(ొకడను లడ.
x"Pల ; 11

1 మºయ డగ ద#ా9Eషp nదట- సంవతqరమందు... !ఖPల;ను
ZిÍ రపరచుటక;ను బలపరచుటక;ను TEను అత"±దw "ల;వబ(fJ". 2
ఇపడ సతమ ను క; ె>యజ³య చుTx`ను; ఏమన%ా ఇంక మ గ¶ రF
#ాàల; ారZీకమ ]ద #ాజమ ేZిన1ిమ4ట అంద#SకంటM అ¥?rశ రమ
క>%Sన Txల;గవ #ాజకడ వచుdను. అతడ తనక;న` సంపతp
N ేత
బలవంతp(ై అంద#S" %³\³య ల #ాజమ నక; V#ధ మ %ా #³పను. 3 అంతలk
&రFడగ ఒక #ాà పట-C మ} VWాలన #ాజమ TE> PాCను¯ారమ %ా
జ#S%Sంచును. 4 అతడ #ాజ?ౖనతరF9ాత అత" #ాజమ hల ఆాశప
నల;క;ల V´µ%Sంపబడను. అ అత" వంశప9ా#SI %ా" అతడ
పKభ త మ ేZిన పKారమ పKభ త మ ేయ 9ా#SI %ా" V´µ%Sంప బడదు,
అత" పKభ త మ 9EరF 12#SI9Eయబడను, అత" వంశప9ారF x""
ందరF %ా" అనుల; ందు దురF. 5 అPే దfణేశప #ాàను, అత"
అ¥పతp లలk ఒకడను బలమ ంెదరF అతడ, ఇత"కంటM %tపu9ా(ై
Pల;ను; అత" పKభ త మ %tపu పKభ త మగ ను. 6 "` సంవతqరమ లsౖన
1ిమ4ట 9ారF ఉభయ ల; కcడT:దరF. మ#Sయ 9ారF ఉభయ ల;
సమ¥xనపడవలsన" Åర%ా దfణేశప #ాజక;మ#?N ఉతN రేశప #ాàTUదwక;
వచుdను. అPనను ఆ భ జబలమ "ల;పనTEరదు; అత(ైనను అత"
భ జబలనను "ల;వదు; 9ారF ఆను, ఆను ¬Zి" వAdన 9ా#S",
ఆను క"న9ా#S", ఈ ాలమందు ఆను బలపరAన 9ా#S" అపu%SంెదరF.
7 అత"I బదుల;%ా ఆ వంశమ లk ఒకడ ZLనక; అ¥పJPQ ఉతN ర
ేశప#ాà Åటలk జరబ(f PాCను¯ారమ %ా జ#S%Sంచుచు 9ా#S" %?ల;చును 8

మ#Sయ అతడ 9ా#S ేవతలను ¯మ 4లను Vల;వగల 9ా#S 9:ం(f బం%ారF
వసు
N వ లను స} ెరపట-C ఐగ పNనక; ¬Zి"వను. అత(ైే "`
సంవతqరమ ల; ఉతN ర ేశప#ాà పKభ త మ కంటM ఎక;వ పKభ త మ
ేయ ను. 9 అతడ దfణ ేశప#ాà ేశమ లk జరబ(f మర> తన
#ాజమ నక; వచుdను. 10 అత" క;మరFల; య దz మ ేయబ" మ}
Z2ౖనమ ల సమహ మ ను సమకcరFdందురF. అతడ వAd PరFవలs
పKవ¨©ంA ఉuంగ ను; య దz మ ేయబ" Åటదనుక వచుdను. 11 అంతలk
దfణేశప #ాà అతpగ\ (ై బయల;ే#S ఉతN రేశప#ాà య దz మ
జ#S%Sంచును; ఉతN రేశప#ాà %tపuZ2ౖనమ ను సమ కcరFd"నను అ
ఓ(fవను. 12 ఆ %tపu Z2ౖనమ ఓ(fPనందున దfణేశప #ాà
మనసుqన అJశయ పడను; 9Eలల Z2ౖ"క;లను హతమ ేZినను అత"I
జయమ ాTEరదు. 13 ఏలయన%ా ఉతN ర ేశప#ాà nదట- Z2ౖనమ కంటM
ఇంక %tపu Z2ౖనమ ను సమ కcరFd" మరల వచుdను. ఆ ాలంతమ న,
అన%ా "` సంవతqరమ లsౖన 1ిమ4ట అతడ %tపu Z2ౖనమ ను VWషన
¯ామ%S\" సమకc#Sd "శdయమ %ా వచుdను. 14 ఆ ాలమ లయందు
అTEక;ల; దfణేశప #ాà య దz మ ేయ టక; కc(fవెdదరF. 
జనమ లk" బంటB ొంగల; దరîనమ ను రFàవపరచునటB
6 కcడదురF
%ా" "ల;వలక కcల;దురF. 15 అంతలk ఉతN రేశప#ాà వAd మ టC (f బË
9Eయ ను. దfణ ేశప #ాà ±క బలమ "ల;వలకPనందునను,
అతడ ఏరuరచు"న జనమ దృఢW)రమ ందక Pనందునను
ఉతN రేశప #ాà ాKారమ ల;గల పటC ణమ ను పటBCనును. 16 వAdన9ా"

?దురF%ా ఎవరFను "ల;వలక Pనందున తనIషCమ వAdనటBC అతడ
జ#S%Sంచును గనుక ఆనందమ గల ఆ ేశమ లk అతడండ%ా అ అత"
బలమ వలన ా(ైవను. 17 అతడ తన #ాజమ ±క సమసN బలమ ను
కcరFd" #ావలsన" ఉేw hంప%ా అత" సం¥ేయబడను; ఏమన%ా
నhంపజ³యవచుdన" ±క క;మ#?Nను అత" IెdదరF, అPే ఆ
సమ4Jంపక అత" క>Zినదు. 18 అతడ º పమ ల జనమ లతటBC తన
మనసుqను JKప" యTEక;లను పటBCనును. అPే అత"వలన క>%Sన
యవమనమ ను ఒక య¥ా#S "9ారణ ేయ ను. మ#Sయ ఆయన
యవమనమ అత"]I మరల వచుdనటB
6 ేయ ను, అ అత"I #ాక
తపuదు. 19 అపడతడ తన మ ఖమ ను తన ేశమ లk" ÅటలతటBC JKప
నును %ా" ఆటంకప(f కc> అగ పడకవను. 20 అత"I మరF%ా
మ#S±కడ లA ఘనన #ాజమ x #ా పను`పచుdను 9ా""
లపను; "` నమ లsౖన 1ిమ4ట అతడ Txశనమగ ను %ా" PÀ Txశనమ
ఆగ\హమ వలనT:ౖనను య దz మ వలనT:ౖనను కల;గదు. 21 అత"I బదుల;%ా
చుడగ ఒకడ వచుdను; అత"I #ాజఘనత "యరF%ా" T:మ4
ాలమందు అతడవAd Pచdకప మటలేత #ాజమ ను అపహ#Sంచును.
22 పK9ాహమ వంట- బలమ అత" PQదుటనుం(f 9ా#S" టBC"
వటవలన 9ారF Txశనమగ దురF; సం¥ ేZిన అ¥పJ స} Txశనమగ ను.
23 అతడ సం¥ేZినను ¹స పచుdను. అతడ స లuజనమ గల9ా(ైనను
ఎదు #ా(f బలమ ందును. 24 అతడ సమ¥xన ³మమ గల ేశమ నక;
వAd, తన 1ితరFల; ా" తన 1ితరFల 1ితరFల; %ా" ేయ"x"" ేయ ను;

ఏదన%ా అచdట ఆZిN ", ోపడ¯మ 4ను, ధనమ ను VభంA తన9ా#SI పంA
12టC Bను. అంతట ంతాలమ ాKారమ లను పటBCనుటక; క;టKేయ ను 25
అతడ %tపu Z2ౖనమ ను సమకcరFd", దfణేశప #ాà య దz మ
ేయ టక; తన బలమ ను ZిదzపరA, తన మనసుqను #³పనును గనుక
దfణేశప #ాà %tపu Z2ౖనమ ను సమకcరFd " మ} బలమ గల9ా(ై
య దz మ నక; Zిదzపడను. అతడ దfణ ేశప#ాàనక; V#ధన
ఉాయమ ల; ేయ నుేw hంAనందున ఆ #ాà "ల;వలకవను. 26
ఏమన%ా, అత" ´¢జనమ ను భ ంచు9ారF అత" ాడ ేZ2దరF; మ#Sయ
అత" Z2ౖనమ ఓ(fవను గనుక అTEక;ల; హతpలవదురF. 27
×డేయ ట?r ఆ Pదw రF #ాàల; తమ మనసుqల; ZిÍ రపరచు", Pక´¢జన
పంINలk కcరFdం(fనను కపట9ాకమ ల(ెదరF; "రÞయ ాలమందు సంగJ
జరFగ ను గనుక 9ా#S ఆలkచన సఫలమ ాTEరదు. 28 అతడ !గ ల
దKవమ గల9ా(ై తన ేశమ నక; మరల;ను. మ#Sయ ప#Sదz "బంధనక;
V#¥PQ PాCను¯ారమ %ా జ#S%SంA తన ేశమ నక; J#S%S వచుdను. 29
"రÞయాలమందు మర> దfణక; నక; వచుdను%ా" nదట నున`టBC%ా
కడపటనుండదు. 30 అంతట I¬Nయ ల ఓడల; అత"]I వచుdటవలన
అతడ 9ాక;లప(f మర>, ప#Sదz "బంధన Vషయమ లk
అxగ\హమ గల9ా(ై, తన PాCను¯ారమ %ా జ#S %Sంచును. అతడ మర>
ప#Sదz "బంధనను "ÌL¥ంAన 9ా#?వర" Vx#Sంచును. 31 అత" పmమ న
&రFల; లA, ప#Sదz సÍ లప Åటను అపVతKపరA, అనున బ> ">1ి9EZి,
Txశనమ ను కల;గజ³య ¨Áయన వసు
N వను "ల;వబ¿టC BదురF. 32

అందుకతడ ఇచdకపమటల; ె1ిu "బంధన నJక\!ంచు9ా#S"
వశపరచునును; అPే తమ ేవ" T:రFగ 9ారF బలమ క>%S %tపu
ారమ ల; ేZ2దరF. 33 జనమ లk బ z మంతpల; ఆTEక;లక; బ¢¥ంచు దురF
%ా" 9ారF బహÑ నమ ల; ఖడ¶ మ వలనను అ%S` వలనను క;\ం%S ెరపటC బ(f
¨©ంZింపబ(f ోచబడ దురF. 34 9ారF క;\ం%Sవ సమయమందు 9ా#SI
స లu స}యమ ొరFక;ను, అPే అTEక;ల; ఇచdకప మటల; ె1ిu
9ా#S" హతp
N ందురF %ా" 35 "రÞయాలమ ఇంక #ాలదు గనుక
అంతాలమ వరక; జనులను ప#S >ంచుటక;ను పVతKపరచుటక;ను
బ z మంతpలలk ందరF కcల;దురF. 36 ఆ #ాà ఇాCను¯ారమ %ా జ#S%SంA
తను` xTE ¨¼Adంచునుచు అJశయపడచు, పKJ ేవత ]దను ే9ా
ేవ"]దను గర మ %ా మటలడచు ఉగ\త సమ1ిN యగ వరక;
వృz ందును; అంతట "రÞ PంAన జరFగ ను. 37 అతడ అంద#SకంటM
ఎక;వ%ా తను`xను ¨¼Adంచునును గనుక తన 1ితరFల ేవత లను
లm12టCడ; మ#Sయ ZీN లాంfx ేవతను %ా", P ేవతను %ా"
లm12టCడ. 38 అతడ తన 1ితరFలsరFగ" ేవతను, అన%ా ాKారమ ల
ేవతను 9ా#S ేవతక; మరF%ా ఘనపరచును; బం%ారFను 9:ం(f" Vల;వగల
#ాళ6 ను మT°హరన వసు
N వలను అ#SuంA,ఆ ేవతను ఘనపరచును. 39
మ#Sయ ఈ \తN ేవతను ఆ¥xరమ ేZి", Åటలక; ాKారమ ల; కట-C ంA,
నూతన Vధమ %ా తన9ా#SI మ} ఘనత కల;గజ³య ను; ేశమ ను
క\యమ నక; VభంA PAd అTEక;ల]ద తన9ా#SI పKభ త !చుdను. 40
అంతాలమందు దfణ ేశప #ాà అత" య దz మ ేయ ను. మ#Sయ

ఉతN రేశప #ాà రథమ లను గ ఱÃ ప#ðతpలను అTEకన ఓడలను
సమకcరFd", తpానువలs అత"]ద ప(f ేశమ ల ]దు%ా
పK9ాహమ వలs 9:ళ6 Øను. 41 అతడ ఆనందేశమ న పK9Ehంచుటవలన అTEక;ల;
కcల;దురF %ా" ఎో]య ల;ను ¹యáయ ల;ను అ¹4య లలk
మ ఖుల;ను అత" ేJలkనుం(f త1ిuంచు T:దరF. 42 అతడ ఇతర
ేశమ ల]I తన ZLన నం1ించును; ఐగ పN స} త1ిuంచునTEరదు. 43
అతడ Vల;వగల సమసN బం%ారF 9:ం(f వసు
N వలను ఐగ పN±క Vల;వ
గల వసు
N వల"`ట-" వశపరచు", ల;áయ లను కcÌీ య లను తనక;
ాదZLవక;ల;%ా ేయ ను. 44 అంతట తరFuనుం(fయ ఉతN రమ నుం(fయ
వరN మనమ ల; వAd యత" కలతపరచును గనుక అxగ\హమ క>%S అTE
క;లను ాడేయ టక;ను నhంపజ³య టక;ను అతడ బయల;ేరFను. 45
ాబట-C తన నగరF (ే#ాను సమ దKమ ల క;ను ప#Sxzనందమ ల;గల
పర తమ నక;ను మధ 9Eయ ను; అPే అత"I Txశనమ #ాక;ండట?r
స}యమ ేయ 9ా(ెవడను లక వను.
x"Pల ; 12
1 ఆ ాలమందు  జనుల పmమ న "ల;చునట-C మ} అ¥పJయగ
!ఖPల; వచుdను. అపడ  జనుల; #ాజమ %ా కc(fన ాలమ
nదల;" PÀ ాలమ వరక; ఎన`ట-I" కల;గనంత ఆపద కల;గ ను;
అPే  జనులలk గ\ంథమ నందు xఖలsౖన9ా#?వ# 9ారF త1ిuంచుందురF.
2 మ#Sయ సమధులలk "Kంచు అTEక;ల; ¤ల;T:దరF; ందరF

"తyవమ అనుభ Vంచుటక;ను, ందరF "ందాలగ టక;ను "తమ %ా
¨Áయ లగ టక;ను ¤ల;ందురF. 3 బ z మంతpలsౖే ఆాశమండలమ లk"
జoతpలను >న9ా#?r పKా hంెదరF. Jమర¶ మ ననుస#SంA
నడచునునటB
6 ఎవరF అTEక;లను JKపదు# 9ారF నmతKమ వలs
"రంతరమ ను పKాhంెదరF. 4 x"Pలc, వ ఈ మటలను మరFగ ేZి
అంతాలమ వరక; ఈ గ\ంథ మ ను మ Kంపమ . xలమం నల;శల
సంచ#SంA నందున ె>V అ¥కమగ ను అ" Tx మటలడ గëKPలను
నతడ ె12uను. 5 x"Pలను TEను చూచుచుండ%ా మ#SPదw రF మనుషpల;
ఏట- అవత> ±డiన ఒకడను ఏట- ఇవత> ±డiవ ఒకడను ">A#S. 6 ఆ
Pదw #Sలk ఒకడ Txర బటC ల; 9EZిన`9ా(ై Pట-ళ6 12ౖన ఆడచుండ9ా"
చూAఈ యశdరమ ఎపడ సమపN మగ న" యడగ%ా 7 TxరబటC ల;
9EZి" Pట-12ౖన ఆడచున` ఆ మనుషp" మటను TEను Vంట-"; ఏమన%ా,
అతడ తన క;(fేJ" ఎడమేJ" ఆాశమ 9:ౖప?JN "తyV యగ 9ా"
Txమమ న ఒటBC12టC B", ఒకాలమ ాలమ ల; అరzాలమ
ప#Sదz జనమ ±క బలమ ను ట-C 9Eయ ట మ %Sంపబడ%ా సకల
సంగతpల; సమపN మ లగ నT:ను. 8 TEను Vంట-"%ా" గ\¨©ంపలకJ"Tx
P>న 9ా(x, ట-I అంత¤మ" TEనడగ%ా 9 అతడఈ సంగతpల;
అంతాలమ వరక; మరFగ %ా ఉండ నటB
6 మ Kంపబ(fనV గనుక,
x"Pలc, వ ఊర క;ండమ" ె12uను. 10 అTEక;ల; తమ 4ను
z పరచు" పKాశమనుల;ను "ర4ల;ల;ను అగ దురF. దుషp
C ల; దుషC
ారమ ల; ేయ దురF గనుక ఏ దుషp
C డను ఈ సంగతpలను

గ\¨©ంపలకవను %ా" బ z మంతpల; గ\¨©ంెదరF. 11 అనున బ> "ల;ప
ేయబ(fన ాలమ nదల;" Txశనమ కల;గజ³య ¨Áయనx""
"ల;వ బ¿టC Bవరక; 9:P"` #?ండవందల ¾ంబ నమ లగ ను. 12
9:P"` మడవందల మ పuPQదు నమ ల; xళØ"
క"12టC Bను9ాడ ధనుడ. 13 వ అంతమ వరక; "లకడ%ా ఉం(fనPQడల
VWా\ంJ TUం ాలంత మందు  వంతpలk ">ెదవ.
హþÌLయ 1
1 ఉè య ãxమ ఆ}à ¨©య అను యx#ాàల నమ లలkను,
PQయషp క;మరF (ైన య#tబµమ అను ఇWా\Pల;#ాà
నమ లలkను బ¿P#S క;మరF(ైన ÌLయక; పKతmన PQ9ా
9ాక;. 2 nదట PQ9ా ÌLయx #ా ఈ మట Z2లVెdనుజనుల;
PQ9ాను Vస#SèంA బహÑ%ా వచ#SంAయ Tx`రF గనుక వ P,
వxరమ ేయ ZీN " 12ం(x6(f, వxరమ వల6 పట-C న 1ిల6లను
¬Zినుమ అ" ఆయన ÌLయక; ఆజ® ఇెdను. 3 ాబట-C అతడP
బ6PÀమ క;మ#?NPQన % రFను 12ం(f6 ేZిT:ను. ఆ గర»వJPQ
అత"క క;మరF" కన%ా 4 PQ9ా అత" ఈలగ Z2ల Vెdనుఇత"I
PQజ?KPల" 1LరF12టC Bమ . PQజ?K Pల;లk PQహÉ Pంట-9ారF
కల;గజ³Zి"న రకN ోషమ ను బట-C ఇక ంతాలమ నక; TEను 9ా#S"
hfంతpను, ఇWా\Pల;9ా#SI #ాజమ ండక;ండ ¬Zి 9Eతpను. 5 ఆ నమ న
TEను PQజ?KPల; లkయలk ఇWా\Pల; 9ా#S Vల;
6 ను VరFతpను. 6 1ిమ4ట

ఆ మరల గర»వJPQ క;మ#?Nను కన%ా PQ9ా అత"I
Z2లVAdనేమన%ాº"I లkర}మ అన%ా జj> TUంద" అ" 1LరF
12టC Bమ ; ఇక]దట TEను ఇWా\ Pల;9ా#S" m!ంచను, 9ా#SPQడల
జj>పడను. 7 అPే యx9ా#SPQడల జj>ప(f, Vల;
6 ఖడ¶ మ య దz మ
గ ఱÃ మ ల; #ðతpల; అను 9ాట-ేత ాక తమ ేవ(ైన PQ9ాేతTE 9ా#S"
రfంతpను. 8 లkర }మ (జj>TUంద") ాల;V(fAన తరF9ాత త>6 గరË
éవJPQ క;మరF" క"నపడ 9 PQ9ా పKవకN క;
Z2లVAdనేమన%ా]రF Tx జనుల; ారF, TEను ]క; ేవడT:ౖ య ండను
గనుక లkఅ]్మ (Txజనమ ాద") Pత"I 1LరF 12టC Bమ . 10
ఇWా\PÚయ ల జనసంఖ అ!త లsకల" సమ దKప ఇసుకంత
V¯ాNరమగ ను; ఏ సÍ లమందు]రF Tx జనుల; ారన`మట జనుల; 9ా#S
ెపదు# ఆ సÍ లమ నTE]రF yవమ గల ేవ" క;మరFలsౖయ Tx` ర"
9ా#S ెపదురF. 11 యx9ారFను ఇWా\ Pల;9ారFను ఏకమ %ా కcడ",
తమ 12ౖన TUక"TE పK¥xను" "య!ంచు" xమ న` ేశమ లkనుం(f
బయల;ేరFదురF; ఆ PQజ?KPల; నమ మ} పK´µ వమ గల
నమ %ానుండను.
హþÌLయ 2
1 ]రF Tx జనుల" ] సదరFలను జj> TUంన9ార" ]
స ేయ లను ]రF ెప(f. 2 TEను x" బటC లను 12#SI9EZి పట-C న
Txట-వలs x"" గంబరF#ా>"%ాేZి, ాడ 12ట-C PQం(fPన భ! వలsను

ఉంA, ద1ిuేత లయపరచక;ండనటB
6 , 3 ] త>6 I#S చూప చూడకయ
x" సN నమ లక; పరFషpలను ేరFdనకయ నుండనటB
6 ]రF ఆ
9ాంచు(f; అ Txక; ´µర ాదు, TEను x"I 12"!ట-" ాను; 4 x" 1ిల6ల;
జjరసంతJPQ య Tx`రF, 9ా#S త>6 9EWాత మ ేZియ న`, 9ా#S" కన`
అవమనకర న 9ాారమ ేయ న గనుక 9ా#Sయందు TEను జj>పడను.
5 అTxక; అన`ానమ లను %tఱÃ బÐచుdను జనుపTxరయ ైలమ ను
మదమ ను ఇAdన Tx VటాండKను TEను 9:ంటµడదుననునుచున`. 6
మ ండ6 కంె x" మర¶ మ లక; అడi మ 9Eయ దును; x" మర¶ మ ల; x"I
కనబడక;ండ %డ కటBCదును. 7 అ తన VటాండKను 9:ంటµ(f 9ా#S"
ఎదు#tనలక వను; ఎంత 9:దIనను 9ారF x"I కనబడకయ ందురF.
అపడ అఇపuట- కంటM పర ¤ Tx ZిÍ J బµగ గ నుం(ెను గనుక TEను J#S%S
Tx nదట- 12"!ట-±దw క; 9:ళ6 Øదు ననునును. 8 x"I ¥xన
xKÔరసైలమ లను V¯ాNరన 9:ం(f బం%ారమ లను ఇAdన9ాడను TETE
య" Vx#Sంపక అ 9ాట-" బయల;ేవతక; ఉప ãగపరెను. 9 ాబట-C Tx
¥xనమ ను Tx xKÔ రసమ ను 9ాట- 9ాట- ాలమ లలk ఇయక º"±దw
నుం(f ¬Zి9EZ2దను. x" మన సంరmణxరÍ న Tx %tఱÃ బÐచుdను
జనుపTxరయ x"I ొరకక;ండ TEను ఉంచుందును; 10 x" VటాండK
చూచుచుండ%ా TEను x" I#Sతనమ ను బయల;పరతpను, Tx ేJలk నుం(f
x" V(f1ించు9ా(ొకడను లకవను. 11 x" ఉతqవాలమ లను
పండగలను అమ9ాసలను VWా\ంJ నమ లను "యమకాలమ లను
మ"uంతpను. 12 ఇV Tx VటాండK TxIAdనyతమ" అ తన xKm ెట6ను

గ#Sdయ అం¸రపెట6నుగ#Sdయ ె1ిuన గx. TEను 9ాట-"
లయపరతpను, అడVజంతpవల; 9ాట-" భfంచునటB
6 9ాట-" అడVవలs
ేతpను. 13 అ నను` మరAP నగల;12టC B" శృం%ా#Sంచు"
బయల;ేవతలక; ధూపమ 9EZి య ండటను బట-C య x" VటాండKను
9:ంటµ(fయ ండటనుబట-C య TEను x"" hfంతpను; ఇ PQ9ా 9ాక;.
14 1ిమ4ట x"" ఆక#SªంA అరణమ లk"I "P అకడ x" 1LKమ%ా
మటలడదును; 15 అకడనుం(f x"" డ"వAd x"I
xKmెట6"తp
N ను; ఆÅరF (శ\మగల) లkయను "#§mణx రమ %ా ేZ2దను,
బµలమ న ఐగ పN ేశమ లkనుం(f అ వAdనపడ Tx మట V"నటB
6 16
అ ఇచdటనుం(f Tx మట Vనును; వబయల; అ" నను` 1ిల;వకTx
పరFషpడవ2 అ" 1ిల;తpవ, ఇే PQ9ా 9ాక;. 17 అ ఇక ]దట
బయల;ేవతల 1Lళ6ను జj®పకమ నక; ెచుdన క;ండను అV x" T°ట
#ాక;ండను TEను ేZ2దను. 18 ఆ నమ న TEను Tx జనులపmమ %ా
భజంతpవల ను ఆాశప{లను TEలను ాKక;జంతpవలను "బంధన
ేయ దును. Vల;
6 ను ఖడ¶ మ ను య దz మ ను ేశ మ లk ఉండక;ండ
మ"uంA 9ా#S" "ర»యమ %ా "వ Zింపజ³య దును. 19 వ "తమ
Txక;ండనటB
6 %ా TEను J"బట-C ¬రFu¬రFdటవలనను, దయxfణమ ల;
చూపటవలనను "ను` పK¥xనమ ేZిందును. 20 వ PQ9ాను
ఎరFగ నటB
6 TEను నమ4కమ నుబట-C "ను` పK¥xనమ ేZిందును. 21 ఆ
నమ న TEను మనV ఆలIంతpను; ఆాశప మనV TEను ఆలIంప%ా అ
భ!±క మనV ఆలIంచును; 22 భ! ¥xన xKÔరసైలమ ల మనV

ఆలIంప%ా అV PQజ?KPల;3 ేయ మనV ఆలIంచును. 23 TEను x""
భ!యందు Txర?r Vతp
N దును; జj>TUంద" x"యందు TEను జj>ేZి
ందును; Tx జనమ ా"9ా#S]#³ Tx జనమ" TEను ెపu%ా 9ారF9E మ
ేవడవ అ" యందురF; ఇే PQ9ా 9ాక;.
హþÌLయ 3
1 మ#Sయ PQ9ా Txక; Z2లVAdనేమన%ాఇWా\PÚయ ల; xKmపండ6
అడలను Å#S Pతర ేవతలను పంAనను PQ9ా 9ా#S" 1LK!ంA
నటB
6 , x" 1ిKయ "I ఇషp
C #ాలsౖ వx#SణÝయగ x" ±దw క; వ P
x"" 1LK!ంచుమ . 2 ా%ా TEను పదుT:ౖదు తpలమ ల 9:ం(fయ ఏదుమ
యవల;ను ¬Zి " x""" ఆ ఇట6 ంట-" 3 xల నమ ల; Tx
పmమ న ">Aయ ం(f P పరFషp" కcడకయ వxరమ ేయకయ
వండవలsను; PQడల TEనును ఆలగ న నుందును. 4 "శdయమ %ా
ఇWా\PÚయ ల; xలనమ ల; #ాà లకయ అ¥పJలకయ బ>న#Suం
పకయ నుందురF. ేవxసN ంభమ ను %ా" ఏâదును %ా" గృహేవతలను
%ా" య ంచునక;ందురF. 5 తరF 9ాత ఇWా\PÚయ ల; J#S%S వAd తమ
ేవ(ైన PQ9ా ±దw ను తమ #ాజ?ౖన xదుTUదwను Vx రణ
ేయ దురF. ఈ నమ ల అంతమందు 9ారF భయ భక;Nల; క>%S PQ9ా
అనుగ\హమ TUందుట?r ఆయన ±దw క; వతp
N రF.
హþÌLయ 4

1 ఇWా\Pల;9ారల#ా, PQ9ా మట ఆల Iంచు(f. సతమ ను
క"కరమ ను ేవ"గ#Sdన జj®నమ ను ేశమందు లకవట చూA
PQ9ా ేశ"9ాసుల 9ాజ?మడచుTx`డ. 2 అబదz ¯ాmమ పల;
క;టయ అబదz మడటయ హత ేయ టయ ొం%S >ంచుటయ
వచ#Sంచుటయ 9ాడకPQను; జనుల; కన`మ 9EZ2దరF, మనక
నరహతేZ2దరF. 3 ాబట-C ేశమ పKల1ించుచున`, x" పవల;ను
ఆాశ ప{ల;ను ాపరసుÍలందరFను öణÝంచుచుTx`రF, సమ దK మతq~మ ల;
కcడ గJంAవచున`V. 4 ఒకడ మ#S±క" 9ాంAనను పKãజనమ
లదు; ఒక" గw ంAనను ారమ ాకవను;  జనుల; యజక;"
జగడమడ9ా#S" >య Tx`రF. 5 ాబట-C పగల; వ కcల;దువ, #ాJK
కcడ పKవకN కcల;ను.  త>6 " TEను Txశనమ ేతpను. 6 Tx జనుల;
జj®నమ ల"9ా#?r నhంచుచుTx`రF. వ జj®నమ ను Vస#SèంచుచుTx`వ గనుక
Txక; యజక;డవ ాక;ండ TEను "ను` Vస#Sèంతpను; వ  ేవ" ధర4
WాసN మ మరAJV గనుక TEనును  క;మరFలను మరతpను. 7 తమక; క>!
క>%Sనల 9ారF TxPQడల అ¥కాపమ ేZి#S గనుక 9ా#S ఘనతను
చZిÍ JI మరFdదును. 8 Tx జనుల ాపమ లను ఆ}రమ గ ేZిందురF
గనుక జనుల; మ#S య¥కమ %ా ాపమ ేయవలsన" 9ారF ÅరFదురF. 9
ాబట-C జనులక; ఏల% యజక;లక;ను ఆల%³ సంభVంచును; 9ా#S పKవరN నను
బట-C TEను 9ా#S" hfంతpను, 9ా#S I\యలనుబట-C 9ా#SI పKJారమ ేతpను. 10
9ారF PQ9ాను లm 12టC Bటమ"#S గనుక 9ారF ´¢జనమ ేZినను తృ1ిN
ందక య ందురF, వxరమ ేZినను అవృz TUందక య ందురF. 11

వxరI\యల; ేయ టేతను xKÔరసమ ానమ ేయ టేతను
మదానమ ేతను 9ారF మJె(f#S. 12 Tx జనుల; xమ 12టC B "న
కఱÃ ±దw Vxరణేయ దురF, తమ ేJకఱÃ 9ా#SI సంగJ ె>యజ³య ను,
వxరమనసుq 9ా#S" Kవ త1ిuంప%ా 9ారF తమ ేవ" Vస#SèంA వచ
#SంతpరF. 13 పర తమ ల hఖరమ ల]ద బల;లన#SuంతpరF, ండల]ద
ధూపమ 9Eయ దురF, Zింధూరవృmమ ల I\ందను ATxరFవృmమ ల I\ందను
మసN Iవృmమ ల I\ందను డ మంAద" అచటTE ధూపమ 9Eయ దురF;
అందువలనTE ] క;మ#?Nల; 9Eశలsౖ#S, ] Åడండ6ను వx#Sణ లsౖ#S. 14
జనుల; x¤ వx#Sణ లను కcడదురF, x¤ 9Eశల
¯ాంగతమ ేయ చు బల;ల న#SuంతpరF గనుక ] క;మ#?Nల;
9Eశలగ టనుబట-C TEను 9ా#S" hfంపను, ] Åడండ6 వచ#Sంచుటను బట-C
TEను 9ా#S" hfంపను; V9Eచనల" జనమ "ర4ల మగ ను. 15 ఇWా\Pలc,
వ 9Eశ9:ౖJV; అPనను యx ఆ ాపమ లk ాల;ందక వను%ాక.
%Sల¶ ల;నక; వదుw; బéx9:నునక; వదుw; PQ9ా yవమ డ"
పKమణమ ేయవదుw. 16 12య nం(f తనమ చూపనటBC ఇWా\Pల;9ారF
nం(fతనమ చూ1ియ Tx`రF గనుక VWాలసÍ లమందు ¤య %tఱÃ 1ిల6క;
సంభVంచునటB
6 ేవడ 9ా#SI సంభVంపజ³య ను. 17 ఎâాKPమ
Vగ\హమ ల కలZిT:ను, 9ా"" ఆలగ నTE య ండ"మ 4. 18 9ా#SI
xKÔరసమ ేx PQను, ఒళØ
6 ె>య"9ారF; మనక వxరమ ేయ
9ారF; 9ా#S అ¥ారFల; Zిగ¶ మ>న9ా#?r అవమనకర న x"" 1LK!ంతpరF.
19 సు(f%ా> జనులను చుట-C టBC"వను; xమ అ#SuంAన బల;లనుబట-C

9ారF Zిగ¶ TUందుదురF.
హþÌLయ 5
1 యజక;ల#ా, Txమట ఆలIంచు(f; ఇWా\Pల; 9ారల#ా, ెV" బ¿ట-C
ఆలkAంచు(f; #ాజసంతJ9ార ల#ా, ెV±%S¶ ఆలIంచు(f, ]రF !¯ాu]ద
ఉ#S %ాను xబ¢రF]ద వల%ాను ఉTx`రF గనుక !మ 4ను బట-C ఈ ¬రFu
జరFగ ను. 2 9ారF !J లక;ండ JరFగ బµటBేZి#S గనుక TEను 9ా#Sనంద#S"
hfంతpను. 3 ఎâాKPమ ను TET:రFగ దును; ఇWా\Pల;9ారF Txక;
మరF%?rన9ారF ారF. ఎâాKPమ, వ ఇప(ే వచ#SంచుచుTx`వ;
ఇWా\Pల;9ారF అపVతpKలsౖ#S. 4 తమ I\యలేత అభంతరపరచబ(fన9ా#?r
9ారF తమ ేవ"±దw క; J#S%S #ాలకవదురF. 9ా#Sలk వxర
మనసుqండటవలన 9ారF PQ9ాను ఎరFగక య ందురF. 5
ఇWా\Pల;±క అJశయసuదమ అత"]ద ¯ాm!చుdను.
ఇWా\Pల;9ారFను ఎâాK Pమ 9ారFను తమ ోషమ లk Aక;ప(f ¾ట-Kల6 ;
చుTx`రF; 9ా#Sకcడ యx9ారFను ¾ట-Kల6 ; చుTx`రF. 6 9ారF %tఱÃ లను
ఎడ6 ను ¬Zి" PQ 9ాను 9:దకబ¢వదురF %ా" ఆయన 9ా#SI తను`
మరFగ ేZి"నందున 9ా#SI కనబడక;ండను. 7 PQ9ాక;
VWా సఘతక;లsౖ 9ారF అనులsౖన 1ిల6లను క"#S; ఇంక T:ల అPన త#ా త
9ారF 9ా#S ¯ా సÍ ~మ ల కcడ లయమగ దురF. 8 %Sëయలk బµాTxదమ
ేయ (f, #ామలk బర ఊదు(f; బ¿Tx]య ల#ా] ]I hm
వచుdచున`ద" బéx9:నులk బÐబË12టC B(f. 9 hÔ నమ న ఎâాKPమ

ా(ైవను; "శdయమ %ా జరFగబ¢వ x"" ఇWా\PÚయ ల %తKప9ా#SI
TEను ె>యజ³య చుTx`ను. 10 య x9ా#S అ¥పతpల; స#S హదుw #ాళ6 ను
¬Zి9Eయ 9ా#SవలsనుTx`రF; ళØ
6 పKవ ¨©ంAనటB
6 TEను 9ా#S]ద Tx ఉగ\తను
క;మ4#Sంతpను. 11 ఎâాKP]య ల; మనవపదz J"బట-C పKవ#SNంప %రF 9ారF;
9ా#Sక¥కశ\మ కల;గ ను, 9ారF hfంపబ(f ¨©ంసTUందుదురF బµ¥ంపబడదురF.
12 ఎâాKP]య లక; Aమ4ట పరFగ వలsను యx9ా#SI వతqపరFగ
వలsను TEనుందును. 13 xను #%S యవట ఎâాKPమ చూెను, తనక; పండ
కల;గ ట యx చూెను అపడ ఎâాKPమ అష
ª #§య ల±దw క;
PQను, #ాజ?ౖన య#³బ ను 1ిల;చుT:ను. అPే అతడ "ను`
స సÍ పరచజjలడ,  పండ బµగ ేయజjలడ. 14 ఏలయన%ా
ఎâాKP]య లక; Zింహమ వంట-9ాడను %ాను యx9ా#SI దమ
Zింహమ వంట-9ాడను%ాను TEనుందును. TETE 9ా#S" పటBC" *లsdదను, TETE
9ా#S" "వదును, V(f1ించు9ా(ొకడను లక వను 15 9ారF మనసుq
JKప" నను` 9:దక;వరక; TEను J#S%S Tx సÍ లమ నక; వదును; తమక;
దురవసÍ సంభVంప%ా 9ారF నను` బహÑ ఘÖమ %ా 9:దక;దురF.
హþÌLయ 6
1 మనమ PQ9ా±దw క; మరల;దమ రం(f, ఆయన మనలను
*>d9EZ2ను, ఆయTE మనలను స సÍ పరచును; ఆయన మనలను టMC ను,
ఆయTE మనలను బµగ ేయ ను 2 #?ండ నమ లsౖన తరF9ాత ఆయన
మనలను బKIంచును, మనమ ఆయన సమ ఖమందు బKదుక;నటB
6 మడవ

నమ న ఆయన మనలను ZిÍ రపరచును. 3 PQ9ాను గ#Sdన జj®నమ
సంాంచుందమ రం(f; PQ 9ానుగ#Sdన జj®నమ
సంాంచునుటక; ఆయనను అనుస#Sంచుదమ రం(f. ఉదయమ తపuక
వచుd#§J" ఆయన ఉదPంచును; వరªమ వలs ఆయన మన±దw క;
వచుdను; భ!" తడపనట-C ¾లక#S వరªమ కడవ#S వరªమ వలs ఆయన
మన±దw క; వచుdను. 4 ఎâాKPమ, "ను` TETE!ేతpను? యx, "ను`
TETE!ేతpను? ెల69ార%ాTE కనబడ ¤ఘమ ఎ%S#SవనటB
6 ను,
ాKతఃాలమ న పడ మంచు ఆ#Sవ నటB
6 ను ] భIN "ల;వకవను. 5
ాబట-C TEను ేZిన ¬రFuల; 9:ల;గ వలs పKాhంచునటB
6 పKవకN లేత TEను 9ా#S"
ట-C బదw ల; ేZియ Tx`ను, TxT°ట-మటల ేత 9ా#S" వ¥ంA య Tx`ను. 6
TEను బ>" Åరను %ా" క"కరమ TE ÅరFచుTx`ను, దహనబల;లకంటM
ేవ"గ#Sdన జj®నమ TxIషCన. 7 ఆxమ "బంధన ]#SనటB
6 9ారF
TxPQడల VWా స ఘతక;లsౖ Tx "బంధ నను ]#Sయ Tx`రF. 8 %Sలదు
ాాతp4ల పటC ణ మPQను, అందులk నరహంతక;ల అడగ జjడల; కన
బడచున`V. 9 బంటBొంగల; ంAయ ండనటB
6 యజక;ల;
ంAయ ం(f Ì2?మ మర¶ మ లk నరహత ేZ2దరF; 9ారF రన
ామ కత మ జ#S%Sంచు 9ా#?r య Tx`రF, 10 ఇWా\Pల;9ా#Sలk రన
సంగJ ±కట- Txక; కనబ(ెను, ఎâాKP]య ల; వxరI\యల;
అ´µసమ ేZ2దరF, ఇWా\Pల; 9ారF తమ 4ను అపVతKపరచు T:దరF. 11
ెరలk"I 9:È6న Tx పKజలను TEను J#S%S ర1ిuంAనపడ ఓ యx, అతడ
క; Åత ాలమ "రÞPంచును.

హþÌLయ 7
1 TEను ఇWా\Pల;9ా#SI స సÍ త కల;గజ³యదలంచ%ా ఎâాKPమ ోషమ ను
¹Öను ెడతనమ ను బయల;పడచున`. జనుల; ¹సమ అ´µసమ
ేZ2దరF, ల6 %ాండKP లkప>I రబడదురF, బం టB ొంగలsౖ బయట
ోచుందురF. 2 తమ I\యల ేత 9ారF Aక;ప(f య న`ను అV Tx
సమ ఖమ నTE జ#S%Sననుమన ెడతనమ ఆయన జj®పకమ ేZినడ"
తమలk xమ అనుందురF. 3 9ారF ేయ ెడ తనమ ను చూA #ాà
సంÌించును; 9ారF కల6 లడట అ¥పతpల; V" సంÌింతpరF. 4 #tటMC ల;
ాల;d 9ాడ మ దw 1ిZిIన తరF9ాత మ దw ంతయ ంగ వరక; P"
అ¥కమ %ా 9E(f!ేZి ఊరక;ండనటB
6 9ారం దరF మన"
ామతpరతగల9ా#?r య Tx`రF. 5 మన #ాà నమ న అ¥పతpల; అత"
xKÔరస బలమ ేత మJN >6 జబ Ëప(f#S; #ాà xTE అప}సక;లక; ె>ా
(xPQను. 6 Pలk ప(fనటBC 9ారF తమ హృదయ మ లను మటBలk"I
ెచుd" య Tx`రF; తమలk #tటMC ల; ాల;d9ాడ #ాJKయంతయ
"దKPనను ఉదయమ న P బహÑ మంటమం(f ాల;చున`. 7 P
ాల;నటB
6 9ారందరF బహÑ మంటమం(f తమ Txయ¥పతpలను
!ం%S9Eయ దురF, 9ా#S #ాàలంద రFను కc>#S, 9ా#Sలk నను`
స4#Sంచు9ా(ొకడను లడ. 8 ఎâాK Pమ అనజనుల క>ZిPQను;
ఎâాKPమ ఎవరFను JK1ిu9Eయ" అపuమ వంట- 9ా(xPQను. 9 అనుల;
అత" బలమ ను !ం%S9EZినను అ అత"I ె>యకPQను; తన తల]ద

T:రZిన 9:ండKకల; కనబడచున`ను అ అత"I ె>యదు. 10 ఇWా\Pల;
క;న` అJశయసuదమ అత"]ద ¯ాmమ పల;క;ను. ఇంత జ#S%Sనను
9ారF తమ ేవ(ైన PQ9ా±దw క; JరFగకయ Tx`రF, ఆయనను 9:దకక
య Tx`రF. 11 ఎâాKPమ బ z ల" 1ి#SIగ ం(ెగల గ వ యPQను; 9ారF
ఐగ 1ీN య లను 1ిల;చుందురF. అష
ª #§య ల ±దw క; వదురF. 12 9ారF
9:ళ6%ా TEను 9ా#S12ౖ" Tx వల 9Eయ దును, ఆాశప{లను ఒకడ ట-C నటBC
9ా#S" పడ%tటBCదును, 9ా#S సమజమ నక; TEను పKకట-ంAన పKారమ TEను
9ా#S" hfంతpను. 13 9ా#SI శ\మ కల;గ ను; 9ారF నను` Vస#SèంA
త1ిuPయ Tx`రF; 9ా#SI Txశనమ కల;గ ను; 9ారF Tx]ద JరFగ బµటB
ేZియ Tx`రF; 9ా#SI mయమ సంభVంచును. TEను 9ా#S"
V¹AంపÅ#Sయ న`ను 9ారF Tx]ద అబదw మ ల; ెపదురF 14 హృదయ
పర కమ %ా నను` బJమల;నక శయల]ద పరFం(f ³కల; 9Eయ
దురF; నను` Vస#SèంA ¥xన మదమ ల; ావలsన" 9ారF గ ంపల;
కcడదురF. 15 TEను 9ా#SI బ z TE#Su 9ా#S" బలపరAనను 9ారF Tx]ద
దుñãచనల; ేయ దురF. 16 9ారF JరFగ దురF %ా" స# న`తp(ైన
9ా"±దw క; JరFగరF; 9ారF అకరక;#ా" Vల;
6 వలs నుTx`రF; 9ా#S
య¥పతpల; xమ ప>Iన గర ప మటలలk Aక;ప(f కJN ాలగ దురF.
ఈలగ న 9ారF ఐగ పNేశమ లk అప}సమ TUందుదురF.
హþÌLయ 8
1 బµా  T°టను ఉంA ఊదుమ , జనుల; Tx "బంధన నJక\!ంA Tx

ధర4WాసN మ ను ]#Sయ Tx`రF గనుక పf#ాà 9ాK>నటBC శతpKవ PQ9ా
మంర మ నక; వచుdన" పKకట-ంపమ . 2 9ారFమ ే9ా,
ఇWా\Pల;9ారలన ¤మ "ను` ఎ#S%Sయ న` 9ార¤ య" Txక;
nఱÃ 12టC BదురF; 3 ఇWా\PÚయ ల; సTx4ర¶ మ ను Vస#SèంA#S గనుక శతpKవ
9ా#S" తరFమ ను. 4 Txక; అనుకcల;ల;ా" #ాàలను 9ారF "య!ంచు"
య Tx`రF, TET:రFగ" అ¥పతpలను తమక;ంచు" య Tx`రF, Vగ\హ
"#ా4ణమందు తమ 9:ం(f బం%ార మ లను V"ã%Sంచుటేత 9ాట-"
%tటBC" య Tx`రF. 5 ¹Öనూ, ఆయన  దూడను (Vగ\ హమ )
Vస#Sèంెను Tx Åపమ 9ా#S]I రగ ల; T:ను. ఎంతాలమ 9ారF పVతKత
TUందజjల క;ందురF? 6 అ ఇWా\Pల;9ా#S ేJ ప"P గx? కం¯ా> x""
ేZ2ను, అ ైవమ ాదు గx; ¹Öను ేZి"న PÀ దూడ
(Tx`న`మ లగ ను. 7 9ారF %ా>" VJN య Tx`రF గనుక పKళయ9ాయ వ
9ా#SI Åతయగ ను; VJN న 12ౖరFాదు, nలక ాదు, పంట PQJNన అ
పంటక; వAdనPQడల అనుల; x" J"9EతpరF. 8 ఇWా\Pల;9ారF
J"9EయబడదురF; ఎవ#SI" ఇషC మ ా" ఘటమ వంట-9ా#?r అనజనులలk
నుందురF. 9 అడV %ారw భమ తన ఆశ ¬రFdనబ¢P నటB
6 ఇWా\Pల; 9ారF
అష
ª #§య ల±దw క; P#S; ఎâాKPమ ానుకల; ఇAd VటాండKను
1ిల;చు T:ను. 10 9ారF ానుకల; ఇAd అనజనులలk Vట ాండKను
1ిల;చు"నను ఇప(ే TEను 9ా#S" సమ కcరFdదును; అ¥పతpల;గల #ాà
12టC B ´µరమ ేత 9ారF త రలk త%S¶వదురF. 11 ఎâాKPమ ాపమ నక;
ఆ¥xరమగ బ>1ీఠమ లను ఎT:`T°` కటMC ను, అతడ ాపమ ేయ టక; అV

ఆ¥xరమ లPQను. 12 TEను అత" రక; Tx ధర4WాసN మ ను ప#SపరÞ మ %ా
9ాKPంA "య!ంAనను 9ాట-" అతడ అనమ ల;%ా ఎంెను. 13 Tx
క#Suంపబ(fన పవలను వ¥ంA 9ాట-" భ ంచుదురF; అట-C బల;లయందు
PQ9ాక; ఇషC మ లదు, త రలk ఆయన 9ా#S ోషమ ను జj®పకమ నక;
ెచుd" 9ా#S ాపమ లనుబట-C 9ా#S" hfంచును; 9ారF మరల ఐగ పNనక;
9:ళ6వలZి వెdను. 14 ఇWా\Pల; 9ారF తమ³ నగరFలను కట-C ంచు" తమ
సృÌిC కరN ను మరAయ Tx`రF; యx9ారF ాKారమ ల;గల పటC ణమ లను
xల కట-C య Tx`రF. అPే TEను 9ా#S పటC ణమ లను అ%S`ే తగ లబ¿టMCదను,
అ 9ాట- నగరFలను ా>d9Eయ ను.
హþÌLయ 9
1 ఇWా\Pలc, అనజనుల; సంÌించునటB
6 వ సంభKమప(f సంÌింపవదుw;
వ  ేవ" Vస#SèంA వచ#SంAJV,  కళ6 మ ల"`ట-]దనున`
¥xనమ ను బట-C వ పడపకc>" ఆhంAJV. 2 కళåమ ల;%ా" %ానుగల;
%ా" 9ా#SI ఆ}రమ "యవ; \తN xKÔరసమ లకవను. 3
ఎâాKP]య ల; ఐగ పN నక; మరల;దురF, అష
ª రF ేశమ లk 9ారF అపVతK
న 9ాట-" JందురF, PQ9ా ేశమ లk 9ారF "వZింపకcడదు. 4
PQ9ాక; xKÔరస ాTx రuణమ ను 9ార#SuంపరF 9ార#Suంచు
బల;లయందు ఆయన IషCమ లదు, 9ారF ఆ}రమ %ా పచుdనున పKల
పమ ేయ 9ా#S ఆ}రమ వలsనగ ను, x" భ ంచు 9ారందరF
అపVతpKలగ దురF; తమ ఆ}రమ తమ³ స#Sపడను %ా" అ PQ9ా

మంరమ లk"I#ాదు. 5 "యమక నమ లలkను PQ9ా పండగ
నమ ల లkను ]#³! ేతpరF? 6 లయమ సంభVంAనందున జనుల; 9:È6
P య Tx`రF; ఐగ పNేశమ 9ా#SI కcడ సÍ లమ %ా ఉండను; TUప
పటC ణమ 9ా#SI శ4Wాన భ!%ా నుండను; 9:ం(fమయన 9ా#S 1ిKయవసు
N వ
లను దురద%tండ6 ఆవ#Sంచును; మ ండ6 కంప 9ా#S "9ాస సÍ లమ లk 12రFగ ను.
7 hÔ నమ ల; వేdయ న`V; పKJార నమ ల; వేdయ న`V; xమ
ేZిన V¯ాNర న ోషమ ను xమ చూ1ిన VWషన పగను ఎ#S%Sన 9ా#?r
తమ పKవకN ల; అV9Eక;ల"య , దు#ాత4 ననుస#SంAన 9ారF 9:ఱÃ 9ార"య
ఇWా\Pల;9ారF ె>ZిందురF. 8 ఎâాKPమ Tx ేవ"±దw నుం(f వచుd
దరîనమ లను క"12టC Bను; పKవకN ల; తమ చరయంతట-లkను 9Eటా"
వలవంట-9ా#?r య Tx`రF; 9ారF ేవ" మంరమ లk శతpKవల;%ా ఉTx`రF. 9
%Sëయలk ెడారమ ల; జ#S%Sన Txడ జనుల; దు#ా4రF¶లsౖనటB
6 9ారF బహÑ
దు#ా4రF¶ లsౖ#S; PQ9ా 9ా#S ోషమ ను జj®పకమ ేZిను చుTx`డ, 9ా#S
ాపమ ల?r ఆయన 9ా#SI hm V¥ం చును. 10 అరణమ లk xKmపండ6
ొ#SIనటB
6 ఇWా\ Pల;9ారF Txక; ొ#SI#S; Aగ రF12టC B ాలమందు అం¸రప
ెటC B]ద ¾> ఫలమ ొ#SIనటB
6 ] 1ితరFల; Txక; ొ#SI#S. అPే 9ారF
బయలsuãరF TUదwక; వAd ఆ లజjèకరన ేవతక; తమ 4ను xమ
అపu%Sంచు"#S; xమ ¹¨©ంAనx"వలsTE 9ారF ¨Áయ లsౖ#S. 11
ఎâాKPమ ±క ×#N S పfవలs ఎ%S#S వను; జనననను, గర»మ 
ఉండటPQనను, గర»మ ధ#SంచుటPQనను 9ా#Sక;ండదు. 12 9ారF తమ
1ిల6లను 12ంAనను 9ా#SI ఎవరFను లక;ండ అందన సÍ ల మ లk 9ా#S"

పతK¨ßనుల;%ా ేZ2దను; TEను 9ా#S" V(fA12టC%ా 9ా#SI శ\మ కల;గ ను. 13
లkయలk ¯ాÍ1ింపబ(fన తరFవంట- ¯ాÍనమ %ా నుండట?r TEను ఎâాKPమ ను
ఏరuరచుంట-"; అPే నరహంతక;ల కపu%Sంచుట?r అ x" 1ిల6లను
బయట-I ెచుdను. 14 PQ9ా, 9ా#SI పKJారమ ేయ మ ; 9ా#SI 9E!
పKJారమ ేయ దువ? 9ా#S ZీN లను %t(xKండK %ాను ఎండ #tమ 4ల; గల
9ా#S"%ాను ేయ మ . 15 9ా#S ెడతనమంతయ %Sల¶ ల;లk కనబడచున`;
అచdటTE TEను 9ా#SI V#¥T:ౖJ", 9ా#S దుషC I\యలను బట-C 9ా#S "కను
1LK!ంపక Tx మంరమ లkనుం(f 9ా#S" 9:>9Eతpను; 9ా#S
య¥పతpలందరFను JరFగ బµటB ేయ 9ారF. 16 ఎâాKPమ nతN బ(ెను,
9ా#S 9EరF ఎం(fPQను, 9ారF ఫల!యరF. 9ారF 1ిల6ల; క"నను 9ా#S
గర»"¥లkనుం(fవచుd ¯తp
N ను TEను Txశనమ ేZ2దను. 17 9ారF Tx ేవ"
మటల TxలIంచలదు గనుక ఆయన 9ా#S" Vస#Sèంెను. 9ారF ేశమ V(fA
అనజనులలk JరFగ దురF.
హþÌLయ 10
1 ఇWా\Pల; V¯ాNరమ %ా 9ా1ింAన xKm ెటC B సమనమ . 9ారF ఫలమ
ఫ>ంA#S. ఫలమ ఫ>ంAనల 9ారF బ>1ీఠమ లను మ#S VWషమ %ా
ేయ చువAd#S; తమ భ! ఫలవంతనల 9ారF తమ
ేవxసN ంభమ లను మ#S VWషమ %ా ేZి#S. 2 9ా#S మనసుq కపటన
గనుక 9ారF త రలkTE తమ అప #ాధమ నక; hm TUందుదురF; PQ9ా 9ా#S
బ>1ీఠ మ లను తpతp
N "యల;%ా ేయ ను, 9ారF పKJÌిC ంAన

ేవxసN ంభమ లను ాడేయ ను. 3 #ాà మనక; లడ, మనమ
PQ9ాక; భయపడమ , #ాà మన³! ేయ ను అ" 9ా#Sపడ
ెపదురF. 4 అబదz పKమణ మ ల; ేయ దురF, సంధుల; ేయ దురF,
వట-C మటల; పల;క;దురF, అందువలన భ! xళ6 లk Vషపకcర
nలచునటBC%ా ేశమ లk 9ా#S ¬రFuల; బయల; ేరF చున`V. 5
బéx9:నులkనున` దూడVషయ ¹Öను "9ాసుల; భయపడదురF, x"
పK´µవమ PQన" పKజల;ను, సంÌించుచుం(fన x" అరdక;ల;ను
దుఃüంతpరF. 6 ఎâాKPమ అవమనమ TUందుటక;, ఇWా\Pల; 9ారF xమ
ేZిన ఆలkచనవలన Zిగ¶ ెచుdనుటక;, అ అష
ª రF ేశమ లk"I
"బ(f #ాజ?ౖన య#³బ నక; ానుక%ా ఇయబడను. 7 ¹Öను
Txశమగ ను, x" #ాà ళ6 లk టBC"వ నురFగ  సమనమగ ను. 8
ఇWా\Pల;9ా#S ాప స రపన ఆ9:నులk" ఉన`త సÍ లమ ల;
లయమగ ను, మ ండ6 ెట6 Bను కంపయ 9ా#S బ>1ీఠమ ల]ద 12రF గ ను,
పర తమ లను చూAమమ 4ను మరFగ ేయ డ"య , ండలను
చూAమ]ద పడడ"య 9ారF ెపదురF. 9 ఇWా\Pలc, %Sëయ
నమ లనుం(f వ ాపమ ేయ చు వAdJV, అచdట 9ారF
">Aయ ం(f#S. దు#ా4రF¶ల]ద జ#S%Sన య దz మ %Sëయలk 9ా#S]దI #ా%ా
10 Tx PషC పKారమ TEను 9ా#S" hfంతpను; 9ారF ేZిన #?ండ ోషI\యలక;
TEను 9ా#S" బం¥ంప%ా అనజనుల; కc(f 9ా#S]I వతp
N రF. 11 ఎâాKPమ
నూరFuనందు అ´µసమ గలై కంక;లను ¾Kక%రF 12యవలs ఉన`; అPే
x" నున`" డక; TEను ా(f కటBCదును; ఎâాKPమ ేత దు"`ం చుటక;

TETUక" "య!ంతpను, యx భ!" దును`ను, యÅబ x"" చదును
ేZినును. 12 J ఫ>ంచునటB
6 ]రF VతN నమ 9Eయ (f 1LKమయను Åత
]రF Åయ (f, PQ9ాను 9:దక;టక; ఇే సమ యమ గనుక ఆయన
పKతm ]]ద Jవరªమ క;#S1ించునటB
6 ఇవర?న`డను దున`"
áడభ! దును`(f. 13  పKవరN నTx¥xరమ ేZి"  బలఢ లను
నమ 4" వ ెడతనప పంట?r దు"`JV గనుక ]రF ాపమను
ÅతÅZియ Tx`రF. అబదz మ నక; ఫలమ ంయ Tx`రF. 14  జనుల
]I అల6 #S వచుdను; షల4ను య దz మ ేZి బéత#³Ëల;ను ాడేZి నటB
6
ాKారమ ల;గల  పటC ణమ ల"`య ాడగ ను; 1ిల6ల]ద తల;
6 ల; TEలను
పడ9EయబడదురF. 15 ఈలగ న ]రF ేZిన రన దుషC I\యలనుబట-C
బéేల; ]క; Txశన ారణమగ ను; ఉదయాలమ న ఇWా\ Pల; #ాà టC బ(f
"ర4లమగ ను.
హþÌLయ 11
1 ఇWా\Pల; బµల;(ైయ ండ%ా TEను అత"PQడల 1LKమగ>%S Tx క;మరF"
ఐగ పNేశమ లkనుం(f 1ి>A J". 2 పKవకN ల; 9ా#S" 1ి>Aనను
బయల;ేవతలక; 9ారF బల;లన#SuంA#S, Vగ\హమ లక; ధూపమ 9EZి#S. 3
ఎâాK Pమ ను ెPపటBC" 9ా"I నడక TE#Suన9ాడను TETE; 9ా#S"
ðగ>ంచు "న9ాడను TETE; TETE 9ా#S" స సÍ పరAన9ాడT:ౖనను ఆ సంగJ
9ా#SI మనసుqన పటC లదు 4 ఒకడ మనుషpలను డ" వనటB
6 %ా
ZL`హబంధమ ల TEను 9ా#S" బం¥ంA అక#SªంAJ"; ఒకడ పవల]I

ా(f" ¬ZినటB
6 TEను 9ా#S ా(f" ¬Zి 9ా#S PQదుట ´¢జనమ 12ట-CJ" 5
ఐగ పNేశమ నక; 9ారF మరల %SరF %ా" నను` Vస#SèంAనందున
అష
ª రF#ాà 9ా#S]ద పKభ త మ ేయ ను. 6 9ారF ేయ చున`
ãచనలనుబట-C య దz మ 9ా#S పటC ణమ లను ఆవ#Sంచును; అ 9ా#S
పటC ణప గ(fయల; ¬Zి 9ా#S" !ం%S9Eయ ను. 7 నను` Vస#Sèంచవలsన" Tx
జనుల; ¬#ా4నమ ేZి"య Tx`రF; మన`తp" తటBC చూడవలsన"
పKవకN ల; 1ి>Aనను చూచుటక; ఎవ డను యత`మ ేయడ 8 ఎâాKPమ,
TET:ట6 B "ను` V(fA12టC Bదును? ఇWా\Pలc, TEను "ను` ఎటB
6 Vస #Sèంతpను?
అx4నువలs "ను` TEను ఎటB
6 ేతpను? Z2బ¢ PÀమ నక; ేZినటB
6 క; ఎటB
6
ేతpను? Tx మనసుq మ#Sన, స¨©ంపలక;ండ Tx యంతరంగమ మండ
చున`. 9 Tx ఉగ\x%S`"బట-C Txక; క>%Sన ãచనను TEను T:ర9Eరdను; TEను
మరల ఎâాKPమ ను లయపర చను, TEను ] మధ ప#Sదz ేవడను %ా"
మనుషpడను ాను,!మ 4ను ద¨©ంచునంత%ా TEను Å1ింపను. 10 9ారF
PQ9ా 9:ంబ(f న(fెదరF; Zింహమ గ#SèంచునటB
6 ఆయన Ìించును,
ఆయన Ìింప%ా పhdమ క;న నున` జనుల; వణక;చు వతp
N రF. 11 9ారF
వణక;చు ప{ల; ఎగ రFనటB
6 %ా ఐగ పNేశమ లkనుం(f వతp
N రF; గ వ ల;
ఎగ రFనటB
6 %ా అష
ª రFేశమ లkనుం(f ఎ%S#S వతp
N రF; TEను 9ా#S" తమ
"9ాసమ లలk ాపరమ ంతpను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 ఎâాKPమ 9ారF
అబదz మ ల నను` ఆవ#SంA య Tx`రF; ఇWా\Pల;9ారF ¹సI\యల
నను` ఆవ#SంAయ Tx`రF; యx9ారF "#ాటంకమ %ా ేవ"]ద
JరFగ బµటB ేయ దురF, నమ4కన ప#Sదz ేవ"]ద JరFగబడదురF.

హþÌLయ 12
1 ఎâాKPమ %ా>" ¤య చుTx`డ; తరFu %ా>" 9:ంటµడచుTx`డ;
మనక నల6 అబదw మడచు, బలxరమ ేయ చుTx`డ; జనుల;
అష
ª #§య ల సం¥ేZ2దరF, ఐగ పNనక; ైలమ పం1ింెదరF. 2
యx9ా#S]ద PQ9ాక; 9ాజ?మ పటMC ను; యÅబ సంతJ9ా#S
పKవరN నను బట-C ఆయన 9ా#S" hfంచును, 9ా#S I\యలను బట-C 9ా#SI
పKJారమ ేయ ను. 3 త>6 గర»మందు యÅబ తన సదరF"
మ(fను పటBCT:ను, మగZి#S కల 9ా(ై అతడ ేవ" #ా(ెను. 4 అతడ
దూత #ా(f జయnంెను, అతడ క`రF V(fA అత" బJమలsను
బéేల;లk ఆయన అత"I పKతmమPQను, అకడ ఆయన మన
మటల(ెను; 5 PQ9ా అ", Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా అ",
ఆయనక; జj®పారÍTxమమ . 6 ాబట-C వ  ేవ"తటBC JరFగ వలsను;
క"కరమ ను Txయమ ను అనుస#Sంచుచు ఎడ ెగక  ేవ"యందు
న!్మక నుంచుమ . 7 ఎâాKPమ 9ారF కTxయ ల వరN క;లవంట-9ా#?r
అTxయప xKసును 9ాడకేZ2దరF, బµధ 12టCవలs నన` Å#Sక 9ా#SI కలదు. 8
TEను ఐశ రవంతpడT:ౖJ", Txక; బహÑ ఆZిN ొ#S?ను, Tx కాC#Sèతమ లk ే""
బట-C య hmక; త%Sన ాపమ Txలkనున`టBC ఎవరFను కనుపరచలర"
ఎâాKPమ అనునుచుTx`డ. 9 అPే ఐగ పNేశమ లkనుం(f ]రF
వAdన nదల; " PQ9ానగ TETE ]క; ేవడను; "యమక
నమ లలk ]రF (ే#ాలలk ాపరమ న`టB
6 TE"కను !మ 4ను (ే#ాలలk

"వZింప జ³తpను. 10 పKవకN ల TEను మటల(f య Tx`ను, V¯ాNరన
దరîనమ లను TE"Ad య Tx`ను, ఉపమన#§J%ా అTEకప#ాయమ ల; పKవ
కN లx #ా మటల(fయ Tx`ను. 11 "జమ %ా %Sలదు ెడi, అచdట-V
వరÍమ ల;, %Sల¶ ల;లk జనుల; ఎడ6 ను బల;ల%ా అ#SuంతpరF, 9ా#S
బ>1ీఠమ ల; దు"`నే" గ"మల]దనున` #ాళ6 క;పuలవలs ఉన`V 12
యÅబ త1ిuంచు" Zి#Sయ ేశమ లk"I PQను, ´µర ావలsన"
ఇWా\Pల; ల;వ ేZ2ను, ´µర ావలsన" అతడ %tఱÃ ల; ాెను. 13 ఒక
పKవకN x #ా PQ9ా ఇWా\PÚయ లను ఐగ పNేశమ లkనుం(f ర1ిuంెను,
పKవకN x #ా 9ా#S" ాా(ెను. 14 ఎâాK Pమ బహÑ రన Åపమ
పట-C ంెను గనుక అత"" ఏ>న9ాడ అతడ ేZిన నరహత?r అత"]ద
TEరమ ¹పను; అతడ పరFలక; అవమనమ కల;గజ³Zి నందు?r TEనత"
నవమనపరతpను.
హþÌLయ 13
1 ఎâాKPమ మటల(fనపడ భయమ క>%?ను; అతడ ఇWా\Pల;9ా#Sలk
తను` %tపu ేZిT:ను; తరF9ాత బయల; ేవతనుబట-C అప#ా¥PQ అతడ
Txశన nంెను. 2 ఇపడ 9ారF ాపమ 12ంపేయ దురF, తమక;
AనటBC 9:ం(f Vగ\హమ లను తయ దురF, అదంతయ ప"9ారF
ేయ ప"P, 9ాట-I బల; లను అ#Suంచు9ారFదూడలను మ దుw
12టC Bనుడ" ెప దురF. 3 ాబట-C 9ారF ఉదయమ న కనబడ ¤ఘమ
వలsను 12ందలకడ గJంచు ాKతఃాలప మంచువలs నుందురF; కళ6 మ లkనుం(f

%ా> PQగ ర%tటBC టBC వలsను, Iట×లkగ ండ వ గవలs నుందురF. 4
]రF ఐగ పN ేశమ లkనుం(f వAdన nదల;" PQ9ా నగ TETE ]
ేవడను; నను` తపu వ ఏ ేవ"" ఎరFగవ, TEను తపu రmక;డను
లడ. 5 మ} PQండక; ా>న అరణమ లk "ను` ZL`¨©ంAన9ాడను TETE. 6
తరF9ాత 9ా#SI ¤త ొరక%ా 9ారF J" తృ1ిN ం#S; తృ1ిN ం గ#S ంA నను`
మరA#S. 7 ాబట-C TEను 9ా#SI Zింహమ వంట-9ాడT:ౖJ"; AరFతప> మర¶ మ న
ంAయ న`టB
6 TEను 9ా#S" పటBCన ంAయ ందును. 8 1ిల6ల; Pన
PQల;గ బంట- ±క"]ద పడ నటBC TEను 9ా#S]ద ప(f 9ా#S #tమ 4ను
*>d9Eయ దును; ఆడZింహమ ఒక" !ం%S9Eయ నటB
6 9ా#S"
!ం%S9Eతpను; దుషC మృగమ ల; 9ా#S" *>d9Eయ ను. 9 ఇWా\Pలc, 
స}యకరN నగ Txక; వ V#¥9:ౖ "ను` 9E "ర4లమ ేZినుచుTx`వ.
10  పటC ణ మ లలk ే"యందును క; స}యమ ేయక;ండ  #ాà
ఏమPQను? #ాàను అ¥పతpలను Tx]ద "య!ంచుమ" వ మనV
ేZింట-Vగx;  అ¥పతpల; ఏ#S? 11 ా%ా Åపమ ెచుd" క; #ాàను
"య!ంAJ"; Å\ధమ క>%S అత" ట-C 9Eయ చుTx`ను. 12 ఎâాKPమ
ోషమ Tx±దw ఉంచబ(f య న`, అత" ాపమ భదKమ
ేయబ(fయ న`. 13 పKసూJ 9Eదనల; క>%SనటBC%ా అత"I 9EదనపటBCను,
1ిల6పటBC సమయమ న బయట-I #ా" h9:ౖనటBC%ా అతడ బ z ల"9ా(ై
వృz I #ాడ. 14 అPనను ాxళ వశమ లkనుం(f TEను 9ా#S" V¹Aంతpను;
మృతpవ నుం(f 9ా#S" రfంతpను. ఓ మరణమ,  Vజయ కడ? ఓ
మరణమ,  మ లs6కడ? పWాdxNపమ Txక; పటC దు. 15 "జమ %ా

ఎâాKPమ తన సదరF లలk ఫలవృz TUందును. అPే తరFu%ా>
వచుdను, PQ9ా పట-C ంచు %ా> అరణమ లkనుం(f లచును; అ #ా%ా
అత" ట-బ గ¶ ల; ఎం(f వను, అత" ఊటల; ఇంIవను, అత"
ధన"ధులను అత"I 1ిKయన వసు
N వ ల"`ట-" శతpKవ ల6 12టC Bను. 16
¹Öను తన ేవ" ]ద JరFగ బµటBేZ2ను గనుక అ hmTUందును,
జనుల; కJN ాలగ దురF, 9ా#S 1ిల6ల; #ాళ6 క;9EZి టC బడదురF, గ#S»ణÝZీNల
కడపల; *లdబడను.
హþÌLయ 14
1 ఇWా\Pలc,  ాపమ ేత వ కc>JV గనుక  ేవ(ైన
PQ9ాతటBCక; JరFగ మ . 2 మటల; Zిదz పరచు" PQ9ా±దw క;
JరFగ (f; ]రF ఆయ న ెపuవలZినేమన%ామ ాపమ ల"`ట-" ప#Sహ
#Sంపమ ; ఎడ6 క; బదుల;%ా క; మ 12దవల న#Suంచు చుTx`మ ;
వం%§క#Sంపద%SనV అ9E మక;న`V. 3 అష
ª #§య లేత రmణ TUంద%రమ ,
¤!కను గ ఱÃ మ లను ఎకమ ]#³ మక; ేవడ" ¤!క]దట మ ేJ
ప" ెపuమ ; తం(fKల"9ా#S PQడల 9ాతqలమ చూప9ాడవ 9E గx. 4
9ారF VWా సఘతక;ల; ాక;ండ TEను 9ా#S" గ ణపరచుదును. 9ా#S]దనున`
Tx Åపమ చల6#?ను, మనసూ#SN%ా 9ా#S" ZL`¨©ం తpను. 5 ెటC Bనక; మంచు
ఉన`టB
6 TEనత"క;ందును, xమర పషuమ 12రFగ నటB
6 అతడ అవృz
TUందును, లsబµT°ను పర తమ x" 9Eళ6 Ø తను`నటB
6 9ారF తమ 9Eళ6 Ø
తను`దురF. 6 అత" మ4ల; VWాలమ %ా 12రFగ ను, ఒÚవెటC Bనక;

క>%Sనంత ¯êందరమ అత"I కల;గ ను, లsబµT°నుక;న`ంత సు9ాసన
అత"క;ండను. 7 అత" డ యందు "వZించు9ారF మర>వతp
N రF.
¥xనమ వలs 9ారF J#S%S nల;తpరF xKmెటC Bవలs 9ారF VకZింతpరF.
లsబµT°ను xKmరసమ 9ాసనవలs 9ారF ప#SమÈంతpరF. 8 ఎâాKPమ
బÐమ4ల TxIక "!తN ¤!? TETE ఆలIంచుచుTx`ను, TETE
ఎâాKPమ నుగ#Sd Vxరణ ేయ చుTx`ను, TEను Aగ రF12టC B
సరళవృmమ వంట- 9ాడను, TxవలనTE క; ఫలమ కల;గ ను. 9 జj®నుల; ఈ
సంగతpల; V9EAంతpరF, బ z మంతpల; 9ాట-" గ\¨©ం తpరF; ఏలయన%ా
PQ9ా మర¶ మ ల; చక"V, J మంతpల; x" ననుస#SంA
నడచుందురF %ా" JరFగ బµటB ేయ 9ా#S x#SI అ అడi మ గనుక 9ారF
¾ట-Kల6 ;దురF.
ã9Eల; 1
1 12తPల; కcమరF(ైన ã9Eల;నక; పKతmన ã9ా 9ాక; 2
12దwల#ా, ఆలIంచు(f ేశప ాపరసుÍల#ా, ]రందరF ెV±%S¶ Vను(f
ఈలట- సంగJ ] నమ లలk %ా" ] 1ితరFల నమ లలk%ా" జ#S%Sనx? 3
ఈ సంగJ ] ëడi లక; ె>యజ³య (f. 9ారF తమ ëడi లక;ను ఆ ëడi ల;
#ాబ¢వ తరమ 9ా#SI" ె>యజ³య దురF. 4 %tంగÈపరFగ ల; V(fAనx""
!డతల; J"9EZి య న`V !డతల; V(fAనx"" పసరFపరFగ ల;
J"9EZి య న`V.పసరFపరFగ ల; V(fAనx"" *డపరFగ ల; J"9EZి
య న`V. 5 మతp
N ల#ా, ¤ల;" క`రF Vడవ(f xKÔరసానమ

ేయ 9ారల#ా, #దనమ ేయ (f.\తN xKÔరసమ ] T°ట-I #ాక;ండ Txశ
మPQను, 6 లsకల" బలన జTxంగమ Tx ేశమ ]I వAdయ న`
9ాట- పళØ
6 Zింహప Åరలవంట-V 9ాట- ాటB ఆడZింహప ాటBవంట-. 7 అV
Tx xKmెట6ను ాడేZియ న`V Tx అం¸రప ెట6ను తpతp
N "యల;%ా #SI
య న`V బ¿రడ ఒ>A 9ాట-" ార9Eయ%ా ెట6మ4ల; ెల;ాPQను 8
12"!ట- Pన ¸°వను#ాల; %T:పటC కటBC " అంగలరFdనటB
6 వ
అంగలరFdమ . 9 T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ ను PQ9ా మంరమ లk"I
#ాక;ండ ">A PQను. PQ9ాక; ప#Sచరేయ యజక;ల; అంగలరFd
చుTx`రF. 10 లమ ా(ైPQను భ! అంగలరFdచున` ¥xనమ
నhంెను \తN xKÔరసమ లకPQను ైలవృmమ ల; 9ా(fPQను. 11
భ!] 12ౖరF ె(fPQను %ధుమ కఱÃ లను యవల కఱÃ లను చూA
ZLద%ాం(x6#ా, Zిగ¶ TUందు(f.xKmట ాపరFల#ా, #దనమ ేయ (f. 12
xKmెట6 B ె(fPQను అం¸రపెట6 B 9ా(f PQను x"మ4ెట6 Bను
ఈతెట6 Bను జలw రFెట6 Bను ట ెట6"`య 9ా(fPనV నరFలక;
సంష¤!య లకPQను. 13 యజక;ల#ా, %T:పటC కటBC"
అంగలరFd(f. బ>1ీఠమ TUదw ప#Sచర ేయ 9ారల#ా, #దనమ ేయ (f. Tx
ేవ" ప#Sxరక;ల#ా, %T:పటC 9EZి" #ాJK అంతయ గడప(f. T:ౖ9Eదమ ను
ాTxరuణమ ను ] ేవ" మంర మ నక; #ాక;ండ ">APQను. 14
ఉప9ాసనమ పKJÌి¡ ంచు(f వKతనమ ఏరuరచు(f. PQ9ాను
బJమల;నుట?r 12దwలను ేశమ లk" జనులంద#S" ]ేవ(ైన PQ9ా
మంరమ లk సమకcరFd(f. 15 ఆ}, PQ9ా నమ వెdTE అ ఎంత

భయంకరన నమ ! అ పKళయమ వలsTE సర శక;N"±దw నుం(f వచుdను.
16 మనమ చూచుచుండ%ా మన ేవ" మంరమ లk ఇక సంషమ ను
ఉతqవమ ను ">APQను మన ఆ}రమ TxశనమPQను. 17 VతN నమ
మంట-12డiల I\ంద క;È6 వచున` 12ౖరF మ(fPనందున ¥xనపటB
6
వట-C 9ాPQను కళ6 పటB
6 TEలప(fయ న`V. 18 ¤తలక పవల; బహÑ%ా
మల;
¶ చున`V ఎడ6 మందల;%ా కc(f ఆక>I అల6డచున`V %tఱÃ మందల;
ె(fవచున`V. 19 అ%S` ేత అరణమ లk" ¤తసÍ లమ ల; ా>PనV
మంట టెట6"`ట-" ా>d9EZ2ను PQ9ా, ³ TEను nఱÃ 12టC BచుTx`ను.
20 నదుల; ఎం(fవటయ అ%S`ేత ¤తసÍ లమ ల; ా>వటయ చూA
పవల;ను క; nఱÃ 12టC Bచున`V.
ã9Eల; 2
1 Zీãను ండ]ద బµా ఊదు(f Tx ప#Sదz పర తమ ]ద ¨¼చd#Sక
Txదమ ేయ (f PQ9ా నమ వచుdచున`ద"య అ
స]పమPQన"య ేశ"9ాసులందరF వణక; దురF%ాక. 2 ఆ నమ
అంధారమయమ %ా ఉండను మ}ంధ ారమ కమ 4ను ¤ఘమ ల;ను
%ా xంధారమ ను ఆ నమ న కమ 4ను పర తమ ల]ద ఉదయాంJ
కనబడనటB
6 అV కన బడచున`V. అV బలన ±క %tపu సమహమ
ఇంతక;మ ందు అట-C V పటC లదు ఇక]దట తరతరమ లక; అట-C V పటC వ. 3
9ాట-మ ందర అ%S` మండచున` 9ాట-9:నుక మంట ాల;dచున` అV
#ాకమ నుప భ! ఏెనువనమ వలs ఉం(ెను అV వAdPన తరF9ాత

త1ిuంచు"నేయ Vడవబడక భ! PQ(x#Sవలs ా(xPQను. 4 9ాటరపమ ల; గ ఱÃ మ ల రపమ లవంట-V #ðతpలవలs అV పరF%?JN వచుdను. 5
రథమ ల; ధ " ేయ నటB
6 యాల; అ%S`లk ాల;చు ధ " ేయ నటB
6
య దz మ నక; Zిదzన &రFల; ధ " ేయ నటB
6 అV పర తhఖరమ ల]ద
గంతpల; 9Eయ చున`V. 6 9ాట-" చూA జనమ ల; 9EదనTUందును అంద#S
మ ఖ మ ల; ెల6బµరFను. 7 బలఢల; పరF%?తN pనటB
6 అV పరF%?తN pచున`V
&రFల; ాKారమ లను ఎక;నటB
6 అV %డల; xటBచున`V ఇటB అటB
JరFగక;ండ అవ"`య చక%ా వ చున`V 8 ఒకx"]ద ఒకట¾Kక;లడక అవ"`య చక%ా వచున`V ఆయ ధమ ల]ద ప(fనను
Kవ Vడవవ. 9 పటC ణమ లk నఖమ ఖల పరF%?తN pచున`V %డల]ద ఎI
Pండ6 లk"I రబడచున`V.ొంగల; వAdనటB
6 Iట-×లలkగ ండ
జరబడచున`V. 10 9ాట- భయమ ేత భ! కం1ించుచున` ఆాశమ
తతN #Sంచుచున` సూరచందుKలక; ేజo ¨ßనత కల;గ చున` నmతKమ లక;
ాంJ తపచున`. 11 PQ9ా తన Z2ౖనమ ను న(f1ించుచు ఉరFమ వలs
గ#SèంచుచుTx`డ ఆయన దండ బహÑ %tపuైయ న` ఆయన ఆజ® ను
T:ర9EరFdన బలమ గల PQ9ా నమ బహÑ భయంకరమ , x"I
xళ గల9ా(ెవడ? 12 ఇప(ైనను ]రF ఉప9ాసమ ం(f క`రF Vడచుచు
దుఃüంచుచు మనఃపర కమ %ా J#S%S Tx±దw క; రం(f. ఇే PQ9ా
9ాక; 13 ] ేవ(ైన PQ9ా కరFణx9ాతqలమ ల;గల
9ాడను,Wాంతమ#SNయ అతంతకృపగల9ాడT:ౖయ ం(f, xను
ేయనుేw hంAన ×డను ేయక పWాdxNపపడను గనుక ] వసN మ లను ాక

] హృదయమ లను Aంప" ఆయనతటBC JరFగ (f. 14 ఒక9Eళ ఆయన
మనసుq JKప" పWాdxNపప(f ] ేవ(ైన PQ 9ాక; త%Sన
T:ౖ9Eదమ ను ాTxరuణమ ను ]క; º9:న%ా అనుగ\¨©ంచును; అనుగ\¨©ంపడ"
PQవడ ెపuగలడ? 15 Zీãనులk బµా ఊదు(f, ఉప9ాసనమ పKJ
Ìి¡ ంచు(f, వKతనమ "య!ంA పKకటనేయ (f. 16 జనులను సమకcరFd(f,
సమజకcటమ పKJÌి¡ంచు(f, 12దwలను 1ిల;వనం1ించు(f, Aన`9ా#S"
సN నానమ ేయ ëడi లను డ" రం(f; 12ం(f6 క;మరFడ
అంతఃపరమ లkనుం(fయ 12ం(f6 క;మ#?N గలkనుం(fయ #ావలయ ను. 17
PQ9ాక; ప#Sచరేయ యజక;ల; మంటపమ నక;ను
బ>1ీఠమ నక;ను మధ "ల;వబ(f క`రF Vడచుచు PQ9ా, 
జనులPQడల జj>ేZి ", అన జనుల; 9ా#S]ద పKభ త మ ేయ నటB
6
9ా#S" అవమన మ న కపu%Sంపక;మ ; ల"PQడల అనజనుల;9ా#S ేవడ
ఏమPQనందురF గx య" 9Eడనవలsను. 18 అపడ PQ9ా తన
ేశమ నుబట-C #షమ ప" తన జనులPQడల జj>ేZిT:ను. 19 మ#Sయ
PQ9ా తన జనులక; ఉతN ర!Ad ె1ిuనే మన%ాఇకను అనజనులలk
!మ 4ను అవమTxసuదమ %ా ేయక, ]రF తృ1ిN TUందునంత%ా TEను
¥xనమ ను \తN xKÔరసమ ను ైలమ ను ]క; పం1ింెదను 20 మ#Sయ
ఉతN రక;నుం(f వచుd9ాట-" ]క; దూరమ %ా ార ో>, PQం(fPన
"షల భ!లk"I 9ాట-" >9Eతpను; అV %tపu ారమ ల; ేZ2ను గనుక
9ాట- మ ందట- ´µగమ ను తరFu సమ దKమ లkI", 9:నుకట- ´µగమ ను
పడమట- సమ దKమ లkI" పడ%tటBCదును; అకడ 9ాట- దుర¶ ంధమ లచును

అV క;ళØ
6 9ాసన టBCను. 21 ేశమ, భయపడక సంÌింA గంతpల;
9Eయ మ , PQ9ా %tపuారమ ల; ేZ2ను. 22 పవల#ా,
భయపడక;(f, గ(fi áళ6 లk పAdక nల;చును, ెట6 B ఫ>ంచును,
అం¸రపెట6 Bను, xKmెట6 B సమృz %ా ఫ>ంచును, 23 Zీãను జను ల#ా,
ఉతq¨©ంA ] ేవ(ైన PQ9ాయందు సంÌించు(f; తన J"బట-C
ఆయన ¾లక#S వరªమ ను ]కనుగ\¨©ంచును, 9ాన క;#S1ింA పర మందువలs
¾లక#S వరªమ ను కడవ#S వరªమ ను ]కను%S\¨©ంచును 24 టB
6 ¥xనమ 
"ండను, తN xKÔరసమ ను \తN ైలమ ను %ానుగలక;12ౖ%ా #S6 ారFను. 25
]రF కడార J" తృ1ిN ం ]రక; Vంత ార మ లను జ#S%SంAన ]
ేవ(ైన PQ9ా Txమమ ను సు
N JంచునటB
6 TEను పం1ిన !డతల;ను
%tంగÈ పరFగ ల;ను పసరF పరFగ ల;ను *డపరFగ ల;ను అను Tx మ}
Z2ౖనమ J"9EZిన సంవతqరమ ల పంటను ]క; మరల "తp
N ను. 26 Tx
జనుల; ఇక T:న`ట-I" Zిగ¶ TUందరF. 27 అపడ ఇWా\PÚయ లమధ
నున`9ాడను TETE య"య , TETE ] ేవడT:ౖన PQ9ాన"య , TEను
తపu9EరF ేవ(ొకడను లడ"య ]రF ె>ZిందురF; Tx జనుల; ఇక
T:న`డను Zిగ¶ TUందకయ ందురF. 28 తరF9ాత TEను సర జనుల]ద Tx
ఆత4ను క;మ4 #Sంతpను; ] క;మరFల;ను ] క;మ#?Nల;ను పKవచన మ ల;
ెపదురF; ] మ స>9ారF కలల;కందురF, ] ¸°వనుల; దరîనమ ల;
చూతpరF. 29 ఆ నమ లలk TEను ప"9ా#S]దను ప"కెN ల]దను Tx
ఆత4ను క;మ4 #Sంతpను. 30 మ#Sయ ఆాశమందును భ!యందును
మహxరమ లను, అన%ా రకN మ ను అ%S`" ధూమ సN ంభమ లను

కనుపరెదను 31 PQ9ా±క భయం కరన ఆ మ}నమ
#ాకమ ందు సూరFడ ేజo ¨ßనుడగ ను, చందుKడ రకN వరÞమగ ను. 32
PQ9ా Z2లVAdనటB
6 Zీãను ండ]దను PQరషలమ లkను
త1ిuంచు"న9ారFందురF, WÌింAన9ా#Sలk PQ9ా 1ిల;చు9ారF
కనబడదురF. ఆ నమ న PQ9ా Txమమ నుబట-C ఆయనక; ాKరÍ నేయ
9ారందరFను రfంపబడదురF.
ã9Eల; 3
1 ఆ నమ లలk, అన%ా యx9ా#S" PQరష లమ ాపరసుÍలను TEను
ెరలkనుం(f ర1ిuంచు ాలమ న 2 అనజనులనంద#S" సమకc#Sd,
PQాాతp లkయలk"I డ"P, 9ారF ఆ య ేశమ ల లk"I
Tx ¯ా సÍ ~మగ ఇWా\PÚయ లను ెదర%tట-C , Tx ేశమ ను xమ
పంచునుటనుబట-C Tx జనుల పmమ న అకడ TEను ఆ అనజనుల 9ాజ?
మడదును. 3 9ారF Tx జనుల]ద *టB
6 9EZి, 9Eశక; బదుల;%ా ఒక బµల;"
ఇAd xKÔరసమ నుట?r ±క Aన`x"" ఇAd xKగ చు వAd#S గx? 4
తరF పటC ణమ, ZీోనుపటC ణమ, Óి>ÌీN య ాKంత 9ాసుల#ా, ] Txక;
ప"P!? TEను ేZినx"I ]రF Txక; పKJారమ ేయ దు#ా? ]రF Tx
³న ేయ దు#ా? 5 Tx 9:ం(f" Tx బం%ారమ ను ]రF పటBC"J#S; Txక;
1ిKయన మంA వసు
N వ లను పటBC"P ] గ ళ6 లk ఉంచుంట-#S. 6
యx9ా#S" PQరషలమ పటC ణప9ా#S" తమ స#S హదుwలక; దూరమ %ా
"వZింపజ³య ట?r ]రF 9ా#S" %³\×య లక; అ!్మ9EZిJ#S; ]రF ేZినx""

బహÑత ర%ా ] T:JN]I ర1ిuంెదను. 7 ఇ% ]రF ేZిన x"" ]
T:JN]I #ాజ³య దును; ]రF 9ా#S" అ!్మ పం1ి9EZిన ఆ య
సÍ లమ లలkనుం(f TEను 9ా#S" ర1ిuంతpను 8 ] క;మరFలను క;మ#?Nలను
యx9ా#SI అ!్మ9EPంతpను; 9ారF దూరమ %ా "వ Zించు జనులsౖన
Ì2బµPÀయ లక; 9ా#S" అ!్మ9EతpరF; PQ9ా Z2లVAdన మట Pే.
9 అనజనులక; ఈ సమxరమ పKకటనేయ (f య దz మ పKJÌి¡ ంచు(f,
బలఢలను #³ప(f, ãధు లందరF Zిదzప(f #ావలsను. 10 ] కఱుÃల; ెడ%tట-C
ఖడ¶ మ ల; ేయ (f, ] టకతp
N ల; ెడ%tట-C ఈటMల; ేయ (f;
బల¨ßనుడTEను బలఢడను అనున వలsను. 11 చుటBCపట6 నున`
అనజనుల#ా, త రప(f రం(f; సమకc(f రం(f. PQ9ా,  ప#ాక\మ
Wాల;రను ఇక(fI డ" రమ 4. 12 నల;క;లనున` అన జనులక;
¬రFu ¬రFdట?r TEను PQాాతp లkయలk ఆZీనుడనగ దును;
అనజనుల; లA అచdట-I #ావలsను 13 12ౖరF మ #Sన, డవ>12ట-C Åయ (f;
%ానుగ "ం(fయ న`; ¾టB
6 #S6 ారFచున`V, జనుల ోషమ అత¥క
మPQను, ]రF %S రం(f. 14 ¬రFu ¬రFd లkయలk #ావలZిన
PQ9ానమ వేd య న`; ¬రFu?r జనుల; గ ంపల; గ ంపల;%ా
కc(f య Tx`రF. 15 సూర చందుKల; ేజo¨ßనులsౖ#S; నmతK మ ల ాంJ
త1ిuPQను. 16 PQ9ా Zీãనులk నుం(f గ#SèంచుచుTx`డ;
PQరషలమ లkనుం(f తన స రమ Vనబడజ³య చుTx`డ;
భమాశమ ల; వణక;చున`V. అPే PQ9ా తన జనులక; ఆశ\య
మగ ను, ఇWా\PÚయ లక; దుర¶ మ %ా ఉండను. 17 అను >క]దట x"లk

సంచ#Sంపక;ండ PQరషలమ ప#S దz పటC ణమ %ా ఉండను; ] ేవడT:ౖన
PQ9ాను TETE, Txక; పKJÌి¡ తమగ Zీãను పర తమందు "వ
ZించుచుTx`న" ]రF ె>ZిందురF. 18 ఆ నమందు పర తమ లలkనుం(f
\తN xKÔరసమ ారFను, ండలలkనుం(f ాల; పKవ¨©ంచును. యx నదు
ల"`ట-లk ళØ
6 ారFను, ట- ఊట PQ9ా మంర మ లkనుం(f ఉëI ా#S
Ìి¬Nమ లkయను తడపను. 19 ఐగ 1ీN య ల;ను ఎో]య ల;ను
యx9ా#S]ద బలxరమ ేZి తమ తమ ేశమ లలk "#wషpలగ 9ా#SI
ాKణ}" కల;గజ³Zి#S గనుక ఐగ పNేశమ ాడగ ను, ఎోమ ేశమ
"రèనన PQ(x#S%ా ఉండను. 20 ఈలగ న TEను ఇంతక;మ ందు పKJారమ
ేయ" ాKణోషమ న?r పKJారమ ేయ దును. 21 అPే యxేశమ లk
"9ాసుల; "తమ ందురF, తరతరమ లక; PQరషలమ "9ాసమ %ా
నుండను, PQ9ా Zీãనులk "9ాZి%ా వZించును.
ఆ¹సు 1
1 యx#ాజ?ౖన ఉè య నమ లలkను, ఇWా\Pల; #ాజగ PQయషp
క;మరF(ైన య#tబµమ న మ లలkను, భకంపమ కల;గ టక; #?ండ
సంవతqరమ ల; మ ందు, ఇWా\PÚయ లనుగ#Sd ెÅవలk" పసుల
ాపరFలలk ఆ¹సునక; కనబ(fన దరîన Vవరమ . 2 అతడ
పKకట-ంAనేమన%ాPQ9ా Zీãనులk నుం(f గ#SèంచుచుTx`డ,
PQరషలమ లkనుం(f తన స రమ Vనబడజ³య చుTx`డ; ాపరFల;
సంచ#Sంచు ¤తభమ ల; దుఃüంచుచున`V, క#?4ల; hఖరమ ఎం(f

వచున`. 3 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాదమసు మడ ¯ారF6
Txల;గ ¯ారF6 ేZిన ోషమ లనుబట-C TEను తపu క;ండ x" hfంతpను;
ఏలయన%ా x" జనుల; పంట దుళ6 %tటBC ఇనుప ప"మ ట6  %Sలదును
నూ#Sd#S. 4 TEను హజjPల; మంరమ లk అ%S` 9EZ2దను; అ బ¿నúదదు
±క నగరFలను ద¨©ంA9Eయ ను; 5 దమసు±క అడi గ(fయలను
V#Sెదను, ఆ9:ను లkయలkనున` "9ాసు లను "ర4లమ ేతpను,
బ¿ేేనులk ఉండక;ండ #ాజ దండమ వ¨©ంAన9ా"" "ర4లమ ేతpను,
Zి#Sయనుల; ెరపటC బ(f ×రF ేశమ నక; "బడదుర" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 6 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా%ాజj మడ¯ారF6
Txల;గ ¯ారF6 ేZిన ోషమ లనుబట-C TEను తపuక;ండ x" hfంతpను;
ఏలయన%ా ఎోమ 9ా#S కపu%Sంపవలs న" xమ ెరపట-C న9ా#Sనంద#S"
"P#S. 7 %ాజj ±క ాKారమ ]ద TEను అ%S` 9EZ2దను, అ 9ా#S
నగరFలను ద¨©ంA9Eయ ను; 8 అiదులk "9ాసు లను "ర4లమ ేతpను,
అÌ2లkనులk #ాజదండమ వ¨©ంAన 9ాడండక;ండ "ర4లమ ేతpను,
ఇంకను WÌింAయ న` Óి>ÌీN య ల;ను mయమగ నటB
6 TEను ఎÅ\నును
nెN దన" పKభ వగ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 9 PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాతరF మడ ¯ారF6 Txల;గ ¯ారF6 ేZిన
ోషమ లనుబట-C TEను తపu క;ండ x"" hfంతpను; ఏలయన%ా x" జనుల;
స దర "బంధనను జj®పకమ నక; ెచుdనక పటC బ(fన9ా#S నంద#S"
ఎో]య లక; అపu%SంA#S. 10 TEను తరF ాKారమ ల]ద అ%S` 9EZ2దను,
అ x" నగరFలను ద¨©ంA9Eయ ను. 11 PQ9ా

Z2లVచుdనేమన%ాఎోమ మడ ¯ారF6 Txల;గ ¯ారF6 ేZిన
ోషమ లనుబట-C TEను తపu క;ండ 9ా"" hfంతpను. ఏలయన%ా 9ాడ
క"కరమ x>ంచు" ఖడ¶ మ పటBC" PQడెగ" Åపమ  తనక;
సదరFలగ 9ా#S" మనక *ల;dచు వెdను. 12 ేమను]ద అ%S`
9EZ2దను, అ బÐ¯ాK±క నగరF లను ద¨©ంA9Eయ ను. 13 PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా అ¹4య ల; మడ ¯ారF6 Txల;గ ¯ారF6 ేZిన
ోషమ లనుబట-C TEను తపuక;ండ 9ా#S" hfంతpను; ఏలయన%ా తమ స#S
హదుwలను మ#S VWాలమ ేయదలA, %Sలదులk" గ#S»ణÝ ZీN ల కడపలను
*>d#S. 14 రబµË±క ాKారమ ]ద TEను అ%S` #ాజబ¿టC Bదును;
రణ³కలను, సు(f %ా> చునపడ కల;గ పKళయమ వలsను అ x"
నగరFల ]I వAd 9ాట-" ద¨©ంA9Eయ ను. 15 9ా#S #ాàను అత"
అ¥పతpల;ను అందరFను ెరలk"I " బడదుర" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ.
ఆ¹సు 2
1 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా¹యబ మడ ¯ారF6 Txల;గ ¯ారF6
ేZిన ోషమ లనుబట-C TEను తపu క;ండ x"" hfంతpను; ఏలయన%ా 9ారF
ఎోమ #ాà ఎమ కలను ా>d సున`మ ేZి#S. 2 ¹యబ ]ద TEను
అ%S`9EZ2దను, అ ?#§ãతp నగరFలను ద¨©ంA 9Eయ ను. %tల;
6 ను
రణ³కల;ను బµాTxదమ ను Vన బడచుండ%ా ¹యబ చచుdను. 3
¹యáయ లక; Txయ¥పJయ ండక;ండ 9ా#S" "ర4లమ ేZ2దను,

9ా#Sకcడ 9ా#S అ¥పతpలనంద#S" TEను సంహ#Sంెద న" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 4 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాయx మడ ¯ారF6
Txల;గ ¯ారF6 ేZిన ోషమ లనుబట-C TEను తపu క;ండ 9ా#S" hfంతpను;
ఏలయన%ా 9ారF తమ 1ితరF లనుస#SంAన అబదz మ లను ేపట-C , ¹సP
PQ9ా ధర4WాసN మ ను Vస#SèంA, ఆయన Vధులను %?rనక P#S. 5
యx]ద TEను అ%S` 9EZ2దను, అ PQరషలమ నగరFలను
ద¨©ంA9Eయ ను. 6 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\Pల; మడ ¯ారF6
Txల;గ ¯ారF6 ేZిన ోషమ లనుబట-C TEను తపu క;ండ x"" hfంతpను;
ఏలయన%ా దKవమ న?r x" జనుల; Jమంతpలను అ!్మ 9Eయ దురF;
ాదరmలర?r áద9ా#S" అ!్మ 9Eయ దురF. 7 ద#SదKుల T°ట-లk మను`
9Eయ టక; బహÑ ఆశపడదురF; ºనుల Kవక; అడi మ వెdదరF; తం(fKయ
క;మరFడను ఒకx"TE కc(f Tx ప#Sదz Txమమ ను అవమనపరచుదురF;
8 xకటBC%ా ఉంచబ(fన బటC లను అపu%Sంపక 9ాట-" పరచు" బ>
1ీఠమ ల"`ట-±దw పండందురF. àల4Tx ¯మ 4 "న xKÔరసమ ను
తమ ేవ" మంరమ లkTE ానమ ేయ దురF. 9 ేవxరF వృmమంత
PQతNPన 9ారFను Zిందూరవృmమంత బలమ గల 9ారFనగ అ¹ #§య లను
9ా#Sమ ందర "ల;వక;ండ TEను Txశనమ ేZిJ" గx; 12ౖన 9ా#S ఫలమ ను
I\ంద 9ా#S మలమ ను TEను Txశనమ ేZిJ" గx, 10 మ#Sయ
ఐగ పNేశమ లk నుం(f !మ 4ను ర1ిuంA, అ¹#§య ల ేశమ ను ]క;
¯ా ¥ºనపర చవలsన" నల;వ సంవతqరమ ల; అరణమందు !మ 4ను
న(f1ింAJ" గx. 11 మ#Sయ ] క;మరFలలk ంద#S" పKవకN ల;%ాను, ]

¸°వనులలk ంద#S" Txక; TxyరFల;%ాను "య!ంAJ". ఇWా\PÚయ
ల#ా, PÀ మటల; "జనVా9ా? ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 అPే
TxyరFలక; ]రF xKÔరసమ xK%SంAJ#S, పKవAంపవదw " పKవకN లక; ఆజ®
ఇAdJ#S. 13 ఇ% పంటే" ¹పల "ండబం(f TEలను అణగ ొKక;నటB
6
TEను !మ 4ను అణగొKక;దును. 14 అపడ అJ9E%Sయగ 9ాడ
త1ిuంచున జjలకవను, ప#ాక\మWా> తన బలమ నుబట-C ¥ైరమ
ెచుdన జjలక వను, బలఢడ తన ాKణమ రfంచున జjలక;ండను.
15 Vల;ాడ "ల;వజjలకవను, వ(f%ా పరF%?తN p9ాడ త1ిuంచు
నలకవను, గ ఱÃ మ ఎIన 9ాడ తన ాKణమ ను
రfంచునలకవను. 16 మ#Sయ ఆ నమందు బలఢలలk బహÑ
¥ైరమ గల9ాడ గంబ#SPQ ా#Sవను; ఇే PQ9ా 9ాక;.
ఆ¹సు 3
1 ఐగ పNేశమ నుం(f PQ9ా ర1ిuంAన ఇWా\ PÚయ ల#ా,
!మ 4నుగ#Sdయ ఆయన ర1ిuంAన క;టBంబమ 9ా#Sనంద#S"గ#Sdయ
ఆయన Z2లVAdన మట ఆలIంచు(f. 2 అేమన%ా భ!] సకల
వంశమ లలkను !మ 4ను మతK¤ TEను ఎ#S%Sయ Tx`ను గనుక ]రF ేZిన
ోషI\యల"`ట-"బట-C !మ 4ను hfంతpను. 3 సమ4Jంపక;ండ ఇదw రF కc(f
నడతp#ా?ఎర ొరకక Zింహమ అడVలk గ#SèంచుTx? 4 ఏ!య పటBC
నక;ండTE దమ Zింహమ గ హలkనుం(f బÐబË 12టC BTx? 5 భ!]ద
ఒకడను ఎర12టCక;ండ పf ఉ#Sలk Aక;పడTx? ఏ!య పటBCబడక;ండ ఉ#S

12టC B9ాడ వద>లచుTx? 6 పటC ణమందు బµాTxదమ Vనబడ%ా జనులక;
భయమ పటC క;ండTx? PQ9ా ేయ" పటC ణమ లk ఉపదKవమ
కల;గ Tx? 7 తన ZLవక;లsౖన పKవకN లక; xను సంక>uంAనx"" బయల;
పరచక;ండ పKభ 9:ౖన PQ9ా P!య ేయడ. 8 Zింహమ గ#Sèంెను,
భయపడ"9ా(ెవడ? పKభ 9:ౖన PQ9ా ఆజ® ఇAdయ Tx`డ,
పKవAంపక;ండ9ా (ెవడ? 9 అiదు నగరFలలk పKకటనేయ (f, ఐగ పNేశప
నగరFలలk పKకటనేయ (f; ఎట6 న%ా--]రF ¹Öను నక; ఎదురF%ానున`
పర తమ ల]I కc(fవAd అందులk జరFగ చున` %tపu అల6 #S చూడ(f;
అందులk జనుల; పడచున` బµధ కను%tను(f. 10 9ారF J I\యల; ేయ
ె>యక తమ నగరFలలk బలxరమ ేతను ోపడేతను ¯మ 4
సమకcరFdందురF. 11 ాబట-C పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా
శతpKవ వచుdను, అతడ ేశమంతట సంచ#SంA  పK´µవమ ను ట-C 9Eయ%ా
 నగరFల; ాడగ ను. 12 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా%tల6 9ాడ Zింహమ
T°టనుం(f #?ండ ాళ6 T:ౖనను ెV మ కT:ౖనను V(f1ించు నటB
6 %ా ¹Öనులk
మంచమ ల]దను బ టµCల;9EZిన శయల]దను కcరFdండ
ఇWా\PÚయ ల; రfంప బడదురF. 13 పKభ వను ేవడను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా--Tx మట ఆల
IంA యÅబ ఇంట-9ా#SI x"" ర f%ా ె>య జ³య (f. 14 ఇWా\Pల;9ారF
ేZిన ోషమ లనుబట-C TEను 9ా#S" hfంచు నమ న బéేల;లk"
బ>1ీఠమ లను TEను hfంతpను; ఆ బ>1ీఠప మ 4ల; ెగ9Eయబ(f
TEల#ాల;ను. 15 చ>ాలప నగరFను 9EసVాలప నగరFను TEను పడ%tటMC దను,

దంతప నగరFల;ను లయమగ ను, బహÑ నగరFల; ాడగ ను; ఇే PQ9ా
9ాక;.
ఆ¹సు 4
1 ¹Öను పర తమ ననున` బµాను ఆవల#ా, ద#SదKులను బµధ12టC Bచు
áదలను నల;గ%tటBC9ారల#ా మక; ానమ ెAd ఇయ డ" ]
యజమనుల ెప9ారల#ా, PÀ మట ఆలIంచు(f. పKభ 9:ౖన PQ9ా
తన ప#Sదz త డ" ేZిన పKమణ¤దన%ా 2 ఒక ాలమ వచుdచున`,
అపడ శతpKవల; !మ 4ను ంక;లేతను, ]లk WÌింAన9ా#S" %ాలమ ల
ేతను పటBC" లగ దురF. 3 ఇటB అటB ¾లగక;ండ ]రందరF ాKారప
గండ6 x #ా వదురF, హ#4ను మర¶ మ న 9:> 9EయబడదురF; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 4 బéేల;నక; వAd JరFగ బµటB ేయ (f, %Sల¶ ల;నక;
P మ#S PQక;వ%ా JరFగ బµటB ేయ (f, పKJ ాKతఃాలమ న బల;ల;
ెAd మ(ేZి నమ ల క¯ా#S దశమ ´µగమ లను ెAd అ#Suంచు(f. 5
ప>Zిన 1ిం(f ¯NxKరuణ అ#Suంచు(f, ZL xdరuణను గ#Sd xట-ంA పKకటన
ేయ (f; ఇWా\PÚయ ల#ా, PÀలగ న ేయ ట ]IషCయ న`; ఇే
పKభ 9:ౖన PQ9ా 9ాక;. 6 ] పటC ణమ ల"`ట- లkను TEను ]క;
దంతz కల;గజ³Zినను, ]రFన` సÍ లమ ల"`ట-లkను ]క; ఆ}రమ
లక;ండ ేZినను ]రF TxతటBC J#S%Sన9ారF ారF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 7
మ#Sయ Åతాలమ నక;మ ందు మడ T:లల; 9ానలక;ండ ేZిJ"; ఒక
పటC ణమ ]ద క;#S 1ింA మ#S±క పటC ణమ ]ద క;#S1ింపకJ"; ఒక bట

వరªమ క;#SZ2ను, వరªమ ల"bటB ఎం(fPQను. 8 #?ండ మడ
పటC ణమ ల9ారF ళØ
6 xKగ టక; ఒక పటC ణమ న³ %ా అచdట- రF 9ా#SI
xలకPQను; అPనను ]రF TxతటBC J#S%Sన9ారF ారF; ఇే PQ9ా
9ాక;. 9 మ#Sయ ] ససమ లను ఎండ ెగ ల;ేతను ాటBకేతను TEను
ాడేZిJ", %tంగÈ పరFగ వAd ] V¯ాNరన వనమ లను xKmటలను
అం¸రప ెట6ను ఒÚవెట6ను J"9EZ2ను, అPనను ]రF TxతటBC J#S%Sన
9ారF ారF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 10 మ#Sయ TEను ఐగ 1ీN య ల ]I
ెగ ళØ
6 పం1ింAనటB
6 ]]I ెగ ళØ
6 పం1ింAJ"; ] దండ 1Lటలk పట-C న
దుర¶ ంధమ ] TxZిా రంధKమ లక; ఎక; నంత%ా ] ¸°వనులను ఖడ¶ మ ేత
హతమ ేPంA ] గ ఱÃ మ లను ల6 12ట-CంAJ"; అPనను ]రF Tx తటBC
J#S%Sన9ారF ారF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 11 ేవడ ¯ొమ %tnఱాÞలను
బ¢ర6 ోZి Txశనమ ేZినటB
6 TEను ]లk ంద#S" Txశనమ ేయ%ా ]రF
మంటలkనుం(f ¬యబ(fన రవలsౖనటBC త1ిuంచు ంట-#S; అPనను ]రF Tx
తటBC J#S%Sన9ారF ారF; ఇే PQ9ా 9ాక;. 12 ాబట-C ఇWా\PÚయ ల#ా,
]PQడల TEలగ TE ేయ దును గనుక ఇWా\ PÚయ ల#ా, ] ేవ"
స"`¥" కనబడట?r Zిదz పడ(f. 13 పర తమ లను "ర1ించు9ాడను
%ా>" పట-C ంచు9ాడను ఆయTE. ఉదయమ న *కట- కమ4 జ³య 9ాడను
మనుషpల ãచనల; 9ా#SI ె>య జ³య 9ాడను ఆయTE; భ!±క
ఉన`తసÍ లమ ]ద సంచ#Sంచు ేవడను Z2ౖనమ లక; అ¥పJయ నగ
PQ9ా అ" ఆయనక; 1LరF.

ఆ¹సు 5
1 ఇWా\Pల;9ారల#ా, !మ 4నుగ#Sd TET:తN p ఈ అంగలరFu మట
ఆలIంచు(f. 2 కనకPQన ఇWా\Pల; కc>PQను, ఆ మ#?న`ట-I"
లవదు; లవT:తN p9ా (ొకడను లక ఆ భ!]ద పడ9Eయబ(fయ న`. 3
పKభ 9:ౖన PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\Pల; 9ా#Sలk 9:PమంPQ
బయల; 9:È6న పటC ణసుÍ లలk నూరFమం త1ిuంచు" వతp
N రF;
నూరFమంPQ బయల;9:È6న పటC ణసుÍలలk పమం త1ిuంచు" వతp
N రF. 4
ఇWా\PÚయ ల PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ానTx`శ\Pంచు(f,
నTx`శ\PంAనPQడల ]రF బKదుక;దురF. 5 బéేల;ను ఆశ\Pంపక;(f, %Sల¶ 
ల;లk పK9Ehంపక;(f, బ¿P#ª?బµక; 9:ళ6క;(f; %Sల¶ ల; అవశమ %ా
ెరపటC బ(fవను, బéేల; &నమగ ను. 6 PQ9ాను ఆశ\Pంచు(f;
అపడ ]రF బKదుక; దురF, ఆశ\Pంప"PQడల బéేల;లk ఎవరFను ఆ#Su
9Eయలక;ండ అ%S` ప(fనటB
6 ఆయన ãZLప సంతJ]ద ప(f x"
Txశనమ ేయ ను. 7 Txయమ ను అTxయ మ నక; మ#Sd, J" TEలను
పడ9Eయ 9ారల#ా, 8 ఆయన సపN ఋÌీ నmతKమ లను మృగరª నmతKమ ను
సృÌిC ంAన9ాడ, ారF *కట-" ఉదయమ %ా మరFd 9ాడ, పగట-" #ాJK
*కట-వలs మరFuేయ 9ాడ, సమ దKజలమ లను 1ి>A 9ాట-" భ!]ద
#S6 ారజ³య 9ాడ. 9 ఆయన 1LరF PQ9ా; బల ఢల]I ఆయన
Txశమ ె1ిuంప%ా దుర¶ మ ల; ాడగ ను. 10 అPే గ మ4మ లk ">A బ z
ెప9ా#S ]ద జనుల; పగపటBCదురF; యxరÍ మ %ా మటలడ 9ా#S"

అస¨©ంచుందురF. 11 ోష"వృJN I రకల; పచుd" Jమంతpలను
బµధ12టC Bచు, గ మ4మ నక; వచుd áద9ా#S" అTxయమ ేయ టవలన 12
] అప #ాధమ ల; V¯ాNరమ లsౖనవ"య , ] ాపమ ల; ర నవ"య
TET:రFగ దును. ద#SదKుల±దw పంట ¹పలను పచుdనుచు ]రF 9ా#S"
అణగొKక; దురF గనుక మల;ప#ాళ6  ]రF ఇండ6కటBC"నను 9ాట-లk
]రF ాపరమ ండరF, శృం%ారన xKm టల; ]రF Txట-నను ఆ పండ6
రసమ ]రF xKగరF. 13 ఇ ెడాలమ గనుక ఈ ాలమ న బ z మంతpడ
ఊరక;ండను. 14 ]రF బKదుక;నటB
6 ×డ V(fA ¤ల; 9:దక;(f; ఆలగ
ేZినPQడల ]రనును పన ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ
PQ9ా ]క; డ%ానుండను. 15 ×డను ే ÌింA ¤ల;ను 1LK!ంచుచు,
గ మ4మ లలk Txయమ ZిÍ రపరచు(f; ఒక 9Eళ ేవడను Z2ౖనమ ల
క¥పJయ నగ PQ9ా ãZLప సంతJలk WÌింAన9ా#Sయందు
క"క#Sంచును. 16 ేవడను Z2ౖనమ లక¥పJయ T:ౖన పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాTEను ] మధ సంచ#Sంపబ¢వ చుTx`ను గనుక
#ాజమర¶ మ ల"`ట-లk అంగలరFu Vనబడను, ధుల"`ట-లk జనుల; కc(f
అã శ\మ అందురF; అంగలరFdటక; 9ారF ZLద%ాండKను 1ిల;తpరF;
#దనమ ేయ TEరFuగల9ా#S" అంగలరFdటక; 1ి>1ింతpరF. 17
xKmటల"`ట-లk #దనమ Vనబడను. 18 PQ9ా నమ #ావలsన"
ఆశ12టC B "య న` 9ారల#ా, ]క; శ\మ; PQ9ా నమ వచుdటవలన
]క; పKãజన¤!? అ 9:ల;గ ాదు, అంధారమ . 19 ఒకడ Zింహమ
TUదwనుం(f త1ిuంచు న%ా ఎల;గ బంట- PQదు#?rనటBC, 9ాడ ఇంట-లk"I

P %డ]ద ెP9Eయ%ా ామ 9ా" కరA నటBC ఆ నమ ండను. 20
PQ9ా నమ "జమ %ా 9:ల;%?rయ ండదు ాx? 9:ల;గ ఏమతKమ ను
లక అ ారF*కట-%ా ఉండx? 21 ] పండగ నమ లను TEను
అస¨©ంచునుచుTx`ను; 9ాట-" చమ %ా ఎంచు చుTx`ను; ] వKత
నమ లలk కల;గ 9ాసనను TEను ఆఘÖణÝంపTUల6ను. 22 Txక;
దహనబల;లను T:ౖ9Eద మ లను ]ర#SuంAనను TEను 9ాట-" అం%§క#Sంపను;
సమ¥xన బల;ల;%ా ]ర#Suంచు \V న పవలను TEను చూడను. 23 ]
ాటల ధ " Tx±దw నుం(f ¾లగ"య (f, ] స రమండలమ ల Txదమ
Vనుట Txక; మనసుqలదు. 24 ళØ
6 ా#SనటB
6 %ా Txయమ జరFగ"య (f,
%tపu పK9ాహమ వలs J" పKవ¨©ంప "య (f. 25 ఇWా\PÚయ ల#ా,
అరణమందు నల;వ సంవతqరమ ల; ]రF బల;లను T:ౖ9Eదమ లను Txక;
అ#SuంAJ#ా? 26 ]రF ] ేవతPQన ¹లsక; గ (xర మ ను, ]రF
12టC B"న Vగ\హమ ల 1ీఠమ ను ]రF ¹Zి" వAdJ#S గx. 27 ాబట-C
TEను దమసు పటC ణమ అవత>I !మ 4ను ెర%t" వదును అ"
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ; ఆయన 1LరF Z2ౖనమ ల క¥పJయగ ేవడ.
ఆ¹సు 6
1 Zీãనులk "#S xరమ %ా నున`9ా#SI శ\మ, ¹Öను పర తమ ల]ద
"hdంత%ా "వZించు9ా#SI శ\మ; ఇWా\Pల;9ా#SI VxరణకరN లsౖ జనమ లలk
మ ఖ జనమ నక; 12దwలsౖన9ా#SI శ\మ 2 కల`క; P Vx#Sంచు(f;
అకడనుం(f హమతp మ}పరమ నక; వ(f, Óి>ÌీN య ల పటC ణన

%ాతpనక; వ(f; అV ఈ #ాజమ లకంటM %tపuV గx; 9ాట- స#Sహదుwల; ]
స#SహదుwలకంటM VWాలనV గx. 3 ఉపదKవ నమ బహÑదూరమ ననున`
దను" అTxయప ¬రFu ¬రFdట?r ] మధ ]రF 1ీఠమ ల; ¯ాÍ1ింతpరF.
4 దంతప మంచమ ల]ద పరFండచు, ానుuల]ద తమ 4ను xచునుచు,
మందలk W\ష¡న %tఱÃ 1ిల6లను ¯ాలలk" \V న దూడలను వ¥ంA ´¢జనమ
ేయ దురF. 5 స రమండలమ  క>Zి 1ిAdాటల; ాడచు, xదువలsTE
9ాPంచు 9ాదమ లను క>uంచు ందురF. 6 ాతKలలk xKÔరసమ Zి
ానమ ేయ చు ప#Sమళ ైలమ పZినుచుందురF %ా" ãZLప
సంతJ9ా#SI క>%Sన ఉపదKవమ ను గ #SంA AంతపడరF. 7 ాబట-C ెరలk"I
మ ందు%ా వ 9ా#S కc(x రF ెరలk"I వదురF; అపడ
సుఖసక;Nల; ేయ ఉతqవధ " గJంచును. యÅబ సంతJ9ా#Sక;న`
గర మ Txకసహమ ; 9ా#S నగరFలక; TEను V#¥T:ౖJ" గనుక 9ా#S
పటC ణమ లను 9ాట-లk" సమసN మ ను శతpKవల వశమ ేZ2దన" 8 పKభ 9:ౖన
PQ9ా తనడ" పKమణమ ేZ2ను; ఇే ేవ డను
Z2ౖనమ లక¥పJయ నగ PQ9ా 9ాక;. 9 ఒక క;టBంబమందు పమం
మనుషpల;ం(fనను 9ారF చతp
N రF. 10 ఒక" xయ ాలdబ¢వ 9ా"కcడ
ఎమ కలను ఇంట-లkనుం(f బయట-I "వట?r శవ మ ను ఎJN నపడ ఇంట9:నుకట- ´µగమ న ఒక"చూA Pంట-లk మ#S ఎవ#?rన !%S>య Tx`#ా? య"
అడగ%ా అతడఇం?వరFను లరనును; అంతట xయ ట6నునుVక
TE!య పల;కక ఊరక;ండమ , PQ9ాTxమమ స4#Sంచకcడదు; 11
ఏలయన%ా %tపu క;టBంబమ ల; ాడగ న"య , Aన` క;టBంబమ ల; *>

వన"య PQ9ా ఆజ® ఇAdయ Tx`డ 12 గ ఱÃ మ ల; బండల]ద
పరF%?తN pTx? అట-C bట ఎవ#?rన ఎదుwల దును`దు#ా? అPనను మశINేతTE
బలమ ెచుdందుమ" ెపను ]రF, వరÍన x""బట-C సంÌించు
]రF, 13 Txయమ ను రన అTx యమ %ాను, Jఫలమ ను
రదు#ా4ర¶ మ %ాను మ#Sd J#S. 14 ఇందుక; ేవడను Z2ౖనమ ల
క¥పJయ నగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఇWా\PÚయ ల#ా, TEను ]
]I ఒక జనమ ను ర1ిuంతpను, 9ారF హమతpనక; వమర¶ మ
nదల;" అరణప నవరక; !మ 4ను బµ¥ంతpరF.
ఆ¹సు 7
1 కడవ#S గ(fi nల;చునపడ పKభ 9:ౖన PQ9ా !డతలను పట-C ంA
దరîన#§J%ా x"" Txక; కనుపర ెను; ఆ గ(fi #ాàనక; #ావలZిన Åత
అPన తరF9ాత n>Aన. 2 TEలను n>Aన పAdకయంతయ ఆ
!డతల; J"9EZినపడ పKభ 9:ౖన PQ9ా, వ దయేZి m!ంచుమ ,
యÅబ w జనమ గల 9ాడ, అత(ేలగ "ల;చును? అ" TEను
మనVేయ%ా 3 PQ9ా పWాdxNపప(f అ జరFగద" Z2లVెdను. 4
మ#Sయ అ%S`ేత దం(fంపవలsన" అ%S` ర1ిuంA పKభ 9:ౖన PQ9ా x""
దరîన#§J%ా Txక; కను పరెను. అ వAd అ%ాధన మ} జలమ ను
!ం%S9EZి, ¯ా సÍ ~మ ను !ంగ nదల;12ట-Cనపడ 5 పKభ 9:ౖన PQ9ా,
యÅబ w జనమ గల 9ాడ, అత(ేలగ "ల;చును? మ" 9Eయ మ"
TEను మనVేయ%ా 6 పKభ 9:ౖన PQ9ా పWాdxNపప(f అయ జరFగద"

Z2లVెdను. 7 మ#Sయ PQ9ా xను మటC పగ ండ ేత పటBC " గ ండ
12ట-C చక%ా కటC బ(fన ±క %డ]ద "ల;వబ(f ఇటB
6 దరîన#§J%ా Txక;
కనుపరెను. 8 PQ9ాఆ¹సూ, క; కనబడచున`ేమ"
నన`డగ%ాTxక; మటC పగ ండ కనబడచున`ద" TEనంట-". అపడ
PQ9ా Z2లVAdనేమన%ా Tx జనులగ ఇWా\PÚయ ల మధను
మటC పగ ండ 9Eయ బ¢వచుTx`ను. TE"కను 9ా#S" xట-ను 9 ఇ¯ాqక;
సంతJ9ారF ఏరuరAన ఉన`తసÍ లమ ల; ా(ైవను, ఇWా\PÚయ ల
పKJÌి¡ తసÍ లమ ల; Txశమగ ను. TEను ఖడ¶ మ ేత పటBC" య#tబµమ
ఇంట-9ా#S]ద పడదును. 10 అపడ బéేల;లk" యజక;(ైన అమజj ఇWా\
Pల;#ాజ?ౖన య#tబµమ నక; వరN మనమ పం1ిఇWా\ PÚయ లమధ
ఆ¹సు  ]ద క;టK ేయ చుTx`డ; 11 య#tబµమ ఖడ¶ మ ేత
చచుdన"య , ఇWా\PÚయ ల; తమ ేశమ ను V(fA ెరలk"I
వదుర"య పKకట-ంచుచుTx`డ; అత" మటల; ేశమ స¨©ంపజjలదు
అ" ె>యజ³Z2ను. 12 మ#Sయ అమజj ఆ¹సు ఇట6 T:నుºరద#§î,
త1ిuంచు" యxేశమ నక; ా#S మ 4; అచdటTE బెN మ
సంాంచునుమ అచdటTE  9ారN పKకట-ంచుమ ; 13 బéేల;, #ాà±క
పKJÌి¡ తసÍ లమ #ాజ¥x" పటC ణ య న`ందున  Vకను x"లk  9ారN
పKకటనేయ కcడదు. 14 అందుక; ఆ¹సు అమజj ఇట6 T:ను TEను
పKవకN T:ౖనను ాను, పKవకN ±క hషpడT:ౖనను ాను, ా" పసులాప#ST:ౖ ¤(f
పండ6 ఏరFను9ాడను. 15 Tx మందలను TEను ాచునుచుండ%ా PQ9ా
నను` 1ి>Aవ P Tx జనులగ ఇWా\Pల;9ా#SI పKవచనమ ెపమ"

Tx Z2ల Vెdను. 16 PQ9ా మట ఆలIంచుమ ఇWా\PÚ య లను
గ#Sd పKవAంపకcడద"య ఇ¯ాqక; సంతJ 9ా#S" గ#Sd మట
జjరVడవకcడద"య వ ఆజ® ఇచుdచుTx`9E. 17 PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా ´µర పటC ణమందు 9Eశయగ ను,  కcమరFల;ను
క;మ#?Nల;ను ఖడ¶ మ ేత కcల;దురF,  భ! నూల;ేత V´µ%Sంపబడను,
వ అపVతKన ేశమందు చతp
N వ; అవశమ %ా ఇWా\PÚయ ల; తమ
ేశమ V(fA ెర%tనబడదురF.
ఆ¹సు 8
1 మ#Sయ పKభ 9:ౖన PQ9ా దరîన#§J%ా 9EసV ాలప పండ6 గంప ±కటTxక; కనుపరA 2 ఆ¹సూ, క; కనబడచున`ేమ"
నన`డగ%ా9EసVాలప పండ6 గంప Txక; కనబడచున`ద" TEనంట-", అపడ
PQ9ా Tx Z2లVAdనేమన%ాTx జనులగ ఇWా\PÚయ లక; అంతమ
వేdయ న`, TE"కను9ా#S" Vxరణేయక మనను. 3 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా మంరమ లk 9ారF ాడ ాటల; ఆ నమ న
పKలపమ లగ ను, శవమ ల; లsకక; ఎక; వగ ను, పKJసÍ లమందును అV
ార9Eయబడను. ఊర క;ండ(f. 4 ేశమందు áదలను !ం%S9Eయను
ద#SదKులను మ1ి9Eయను ÅరF9ారల#ా, 5 తమ Aన`%ాను రాP
PQక;వ%ాను ేZి, ొంగxKసు ేZి, మనమ ¥xనమ ను అమ 4నటB
6
అమ9ాస PQప(ై వT°, మనమ %ధుమలను అమ4కమ ేయ నటB
6
VWా\ంJనమ ఎపడ గJంAవT° య" ెపను 9ారల#ా, 6

ద#SదKులను 9:ం(fI నునటB
6 ను ాదరmల "Ad áద9ా#S" నునటB
6 ను చచుd
¥xనమ ను మనమ అమ 4దమ రండ" VWా\ంJన ప(ైవT° అ"
ెపను9ారల#ా, ఈ మట ఆలIంచు(f. 7 యÅబ ±క
అJశయసuదమ డ" PQ9ా పKమ ణమ
ేయ నేమన%ా9ా#SI\యలను TET:న`డను మరFవను. 8 ఇందును గ#Sd
భ! కం1ించx? x" "9ాసులందరFను అంగలరd#ా? T:ౖల;న ంగ నటB
6
భ! అంతయ ఉబ క;ను, ఐగ పNేశప T:ౖల;నవలs అ ఉబ క;ను,
!సKPÀమ ేశపనవలs అ అణ%S వను. 9 పKభ 9:ౖన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఆ నమ న TEను మ¥xహ`ాలమందు సూరF" అసN
!ంపజ³య దును. పగట-9Eళను భ!I *కట- కమ4 జ³య దును. 10 ]
పండగ నమ లను దుఃఖనమ ల;%ాను ] ాటలను పKలపమ ల;%ాను
మరFdదును, అంద#S" nలల]ద %T:పటC కటBCనజ³య దును, అంద#S
తలల; బ¢(fేZ2దను, ఒక"I కల;గ ఏకపతK Wóకమ వంట- పKలపమ TEను
పట-C ంతpను; x" అంతనమ రన శ\మ నమ %ా ఉండను. 11
#ాబ¢వ నమ లందు ేశమ లk TEను Ôమమ పట-C ంతpను; అ అన`
ానమ ల; లకవటేత కల;గ Ôమమ ాక PQ9ా మటను
Vనకవటవలన కల;గ Ôమమ %ా ఉండను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 12
ాబట-C జనుల; PQ9ా మట 9:దక;ట?r PÀ సమ దKమ నుం(f ఆ
సమ దKమ వరక;ను ఉతN రక;నుం(f తరFuక;వరక;ను సంచ#SంచుదురF
%ా" అ 9ా#SI ొరకదు; 13 ఆ నమందు చక" కనల;ను ¸°వనుల;ను
ద1ిuేత ¯మ4Zిల6 ; దురF. 14 ¹Öను±క ోషమ నక; ారణమగ x"

డ"య , xనూ,  ేవ" yవమ డ"య , బ¿P #?ªబµ మర¶
yవమ డ"య పKమణమ ేయ 9ారF ఇకను లవక;ండ కcల;దురF.
ఆ¹సు 9
1 PQ9ా బ>1ీఠమ నక; 12ౖ%ా ">Aయ ండట TEను చూAJ". అపడ
ఆయన Tx ాజ® ఇAdన ేమన%ాగడపల; కద>వనటB
6 %ా 12ౖ కమ 4లనుట-C
9ారంద#S తలల]ద 9ాట-" పడ9EZి పగ ల%tటBCమ ; తరF9ాత 9ా#Sలk ఒకడను
త1ిuంచునక;ండను, త1ిuంచు ను9ా#Sలk ఎవడను బKదుకక;ండను TEను
9ా#Sనంద#S" ఖడ¶ మ ేత వ¥ంతpను. 2 9ారF ాxళమ లk Ad Pనను
అచdటనుం(f Tx హసN మ 9ా#S" బయట-I లగ ను; ఆాశమ న?I
Pనను అచdటనుం(f 9ా#S" ం1ి ెెdదను. 3 9ారF క#?4ల;
పర తhఖరమ న x%Sనను TEను 9ా#S" 9:దIపట-C అచdటనుం(f ¬Zి"
వెdదను; Tx కను`లక; కనబడక;ండ 9ారF సమ దKమ లk మ "%Sనను
అచdట- సరuమ నక; TETxజ® ఇతp
N ను, అ 9ా#S" కరచును. 4 తమ
శతpKవలేత 9ారF ెరపటC బ(fనను అచdట TEను ఖడ¶ మ న ాజ® ఇతp
N ను, అ
9ా#S" హతమ ేయ ను; ¤ల;ేయ టక; ాదు ×డ ేయ ట³ Tx దృÌిC
9ా#S]ద "ల;పదును. 5 ఆయన Z2ౖనమ లక¥పJ యగ PQ9ా; ఆయన
భ!" nతN %ా అ క#S%S వను, అందులk" "9ాసులందరFను
పKల1ింతpరF, T:ౖల;నవలsTE అయంతయ ఉబ క;చుండను, ఐగ పN ేశప
T:ౖల;నవలsTE అ అణ%Sవను. 6 ఆాశమందు తనర?r ¤డగదుల;
కటBCను9ాడను, ఆాశమండల మ నక; భ!యందు పTxదుల;

9Eయ 9ాడను ఆయTE, సమ దKజలమ లను 1ి>A 9ాట-" భ!]ద
పKవ¨©ంపజ³య 9ాడను ఆయTE; ఆయన 1LరF PQ9ా. 7
ఇWా\PÚయ ల#ా, ]రFను కcÌీయ ల;ను Tx దృÌిC I సమనుల; ా#ా?
TEను ఐగ పN ేశ మ లkనుం(f ఇWా\PÚయ లను, కâNరF ేశమ లk నుం(f
Óి>ÌీN య లను, ×రFేశమ లkనుం(f Zి#Sయనులను ర1ిuంAJ". 8 పKభ 9:ౖన
PQ9ా కను` ఈ ా1ిÌి¡ #ాజమ ]దనున`, x"" భ!]ద
ఉండక;ండ Txశనమ ేతpను. అPే యÅబ సంతJ9ా#S"
సర Txశమ ేయక V(fA 12టC Bదును; ఇే PQ9ా 9ాక;. 9 TETxజ®
ఇయ%ా ఒకడ ¥xనమ జలs6డ జ>6 ంAనటB
6 ఇWా\PÚయ లను
అనజనులంద#Sలk జ>6 ం తpను %ా" ±క Aన` %Sంజ?ౖన TEల #ాలదు. 10 ఆ
×డ మనలను త#S! పటC దు, మన±దw క; #ాదు అ" Tx జను లలk అనును
ాాతp4లందరFను ఖడ¶ మ ేత చతp
N రF. 11 ప(fPన xదు గ (xరమ ను
ఆ నమ న TEను లవT:JN x" %డను బµగ ేZి x" Pన bట6 ను
బµగ ేZి, ఎోమ Wషమ ను Tx Txమమ ధ#SంAన అనజనులనంద#S" Tx
జనుల; స తంJKంచునునటB
6 12 పర ప#§J%ా x"" మరల కటBCదును;
ఈలగ జ#S %Sంచు PQ9ా 9ాక; ఇే. 13 #ాబ¢వ నమ లలk Åయ 9ారF
దును`9ా#S 9:ంటTE వతp
N రF; VతN నమ చల;
6 9ా#S 9:ంటTE xKmపండ6
¾Kక;9ారF వతp
N రF; పర త మ లనుం(f మధురన xKÔరసమ సKVంచును,
ండ ల"` రస¥xరలగ ను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 14 మ#Sయ
శ\మTUందుచున` Tx జనులగ ఇWా\PÚయ లను TEను ెరలkనుం(f
ర1ిuంతpను, ా(ైన పటC ణమ లను మరల కటBC" 9ారF ాపరమ ందురF,

xKmటల; Txట- 9ాట- రసమ ను xKగ దురF, వనమ ల;9EZి 9ాట- పండ6 ను
JందురF. 15 9ా#S ేశమందు TEను 9ా#S" TxటBదును, TEను 9ా#SIAdన
ేశమ లkనుం(f 9ారF ఇక 12#SI9Eయ బడర"  ేవ(ైన PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ.
ఓబx 1
1 ఓబxక; క>%Sన దరîనమ . ఎోమ ను గ #SంA పKభ వగ PQ9ా
Z2లVచుdన. PQ9ా±దw నుం(f వAdన సమxరమ మక;
Vనబ(ెను. ఎోమ ]ద య దz మ ేయ దమ లsండ" జనులను #³పట?r
దూత పంపబ(fయ Tx`డ. 2 TEను అనజనులలk "ను` అల;u "%ా ేZిJ",
వ బహÑ%ా తృణ÷క#Sంపబడదువ. 3 అతpన`తన పర తమ ల]ద
ఆZీనుడ9:ౖయ ం(f ండ సందులలk "వZించు9ా(xనను` I\ంI పడ
ోKయగల9ా(ె వడ" అనును9ా(x,  హృదయప గర మ ేత వ
¹సJV. 4 పf#ాà గడంత PQతN pన "9ాసమ ేZి" నmతKమ లలk
వ x" కట-C నను అచdటనుం(fయ TEను "ను` I\ంద పడ9Eతpను; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 5 bరFల %ా" #ాJK కన`మ 9Eయ 9ా#³ %ా"  ]I
వAdనPQడల తమక; ావలZినంతమటBCక; ోచుందురF గx. xKm పండ6 ను
ఏరF9ారF ±దw క; వAdనPQడల ప#S%? PరF ను9ా#SI ంత
య ండ"తp
N రFగx; "ను` చూడ%ా వ బÐJN %ా ె(fPయ Tx`వ. 6
ఏWావ సంతJ 9ా#S ¯మ 4 ¯x చూడబడను; 9ారF xA 12ట-Cన
ధనమంతయ పటC బడను. 7  సం¥ేZిన 9ారF "ను` తమ

స#Sహదుwవరక; పం1ి9Eయ దురF;  సమ¥xన మ %ా ఉన`9ారF "ను`
¹సపAd క; బలxరమ ేయ దురF; 9ారF  యన`మ J"  రక;
ఉ#S ±డiదురF; ఎోమ నక; V9Eచన లకPQను. 8 ఆ నమందు ఏWావ
పర తమ లలk V9Eచన లకవనటB
6 ఎోమ లkనుం(f జj®నులను
Txశమ ేతpను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 9 ేమనూ,  బలఢల; Vస4య
nందుదురF, అందువలన ఏWావ±క పర త "9ాసు లందరF హతpలsౖ
"ర4లమగ దురF. 10  సదరFలsౖన యÅబ సంతJI వ ేZిన
బలxరమ ను బట-C వ అవమనమ TUందుదువ, ఇక T:న`ట-I" లక;ండ
వ "ర4లమగ దువ. 11 వ పగ9ాడ9:ౖ ">Aన న మందు, పరేల;
9ా#S ఆZిN " పటBC"Pన న మందు, అనుల; 9ా#S గ మ4మ లలk"I
రబ(f PQరష లమ ]ద *టB
6 9EZిన నమందు వను 9ా#S క>Zి
ంట-V గx. 12  సదరF" శ\మనుభవనమ చూA వ ఆనందnంద
తగదు; యx9ా#S Txశన నమ న 9ా#S ZిÍ J"చూA వ సంÌింపతగదు;
13 Tx జనుల ఆపw నమ న వ 9ా#S గ మ4మ లలk"I రబడ దగదు; 9ా#S
ఆపw నమ న వ సంషపడచు 9ా#S బµధను చూడతగదు; 9ా#S
ఆపw నమ న వ 9ా#S ఆZిN " పటBCనతగదు; 14 9ా#Sలk త1ిuంచు"న9ా#S"
సంహ #Sంచుటక; అడi Kవలలk వ "ల;వతగదు, శ\మన మందు అత"I
WÌింAన9ా#S" శతpKవలేJI అపu%Sంప తగదు. 15 PQ9ానమ
అనజనులంద#S]I వచుd చున`. అపడ వ ేZినటäC క;ను
ేయబడను, వ ేZినే  T:JN]I వచుdను. 16 ]రF Tx ప#Sదz న
ండ]ద xK%SనటB
6 అనజనులందరFను "తమ xKగ దురF; xమ ఇక

T:న`డ నుండ"9ా#?rనటB
6 9ా#³!య !గ లక;ండ xKగ దురF. 17 అPే
Zీãను ండ పKJÌి¡ తమగ ను, త1ిuంచు"న9ారF x"]ద "వZింతpరF,
యÅబ సంతJ9ారF తమ ¯ా సÍ ~మ లను స తంJKంచుందురF. 18 మ#Sయ
యÅబ సంతJ 9ారF అ%S`య , ãZLప సంతJ9ారF మంటయ అగ దురF;
ఏWావ సంతJ9ారF 9ా#SI యాల;%ా ఉందురF; ఏWావ సంతJ9ా#Sలk
ఎవడను త1ిuంచున క;ండ ãZLప సంతJ9ారF 9ా#Sలk మం(f 9ా#S"
ాల;dదురF. PQ9ా మట PAdయ Tx`డ. 19 దfణ క;న
"వZించు9ారF ఏWావ±క పర త మ ను స తంJKంచుందురF;
xనమందుండ9ారF Óి>ÌీN య లేశమ ను స తంJKంచుందురF; మ#Sయ
ఎâాKP]య ల భమ లను ¹Öనునక; ే#Sన లమ ను 9ారF
స తంJKంచుందురF. బ¿Tx] య ల; %Sలదుేశమ ను
స తంJKంచుందురF. 20 మ#Sయ ఇWా\PÚయ ల దండ, అన%ా 9ా#Sలk ెర
పటC బ(fన9ారF ¯ా#?పతpవరక; కTxయ ల ేశమ ను స తంJKంచుందురF;
PQరషలమ 9ా#Sలk ెరపటC బ(f Z2âా#ాదునక; Pన9ారF దfణేశప
పటC ణ మ లను స తంJKంచుందురF. 21 మ#Sయ ఏWావ±క ండక;
¬రFu¬రFdట?r Zీãను ండ]ద రmక;ల; పటBCదురF; అపడ #ాజమ
PQ9ా యగ ను.
ãTx 1
1 PQ9ా 9ాక; అ!తN P క;మరF(ైన ãTxక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను. 2 T:9:పటC ణసుÍల ోషమ Tx దృÌిC I రమPQను గనుక వ

లA T:9: మ} పటC ణమ నక; P x"I దుర¶ J కల;గ న" పKకట-ంపమ .
3 అPే PQ9ా స"` ¥లkనుం(f త#§ªషp పటC ణమ నక; ా#Sవలsన"
ãTx ±1Luక; P త#§ªషpనక; వ ఒక ఓడను చూA, పKయణమ నక;
³వ ఇAd, PQ9ా స"`¥లk "ల;వక ఓడ9ా#Sకc(f త#§ªషpనక;
వటక; ఓడ ఎ?ను. 4 అPే PQ9ా సమ దKమ ]ద 12దw %ా>
పట-C ంప%ా సమ దKమందు %tపu తpాను #³%S ఓడ బదw లsౖవగJ వెdను. 5
ాబట-C TxVక;ల; భయ ప(f, పKJ9ాడను తన తన ేవతను ాK#SÍంA, ఓడ
చులకన ేయ ట?r అందులk" సరక;లను సమ దKమ లk ార9EZి#S. అపuట-I
ãTx, ఓడ గ వ´µగమ నక; P పండ" %ాఢ "దKPయ ం(ెను 6
అపడ ఓడTxయక;డ అత" ±దw క; వAd, ఓPÀ "దK బ¢x,
³!వAdన? లA  ేవ" ాK#SÍంచుమ , మనమ xవక;ండ ఆ ేవడ
మనయందు క"క#Sంచు TE¹ అT:ను. 7 అంతలk ఓడ 9ారF ఎవ""బట-C ఇంత
×డ మనక; సంభVంAన ె>య ట?r మనమ *టB
6 9Eతమ రండ"
±క#S ఒకరF ెప", *టB
6 9Eయ%ా *ట- ãTx]I వెdను. 8 ాబట-C
9ారF అత" చూA PQవ#S"బట-C ఈ ×డ మక; సంభ VంెT°, 
9ాార¤!టù,  9:కడనుం(f వAd J9Ù,  ేశ¤ో,  జన¤ో, PÀ
సంగJ యంతయ మక; ె>యజ³య మన%ా 9 అతడ 9ా#S ఇట6 T:ను TEను
¨¼áKయ డను; సమ దKమ నక;ను భ!I" సృÌిC కరN PQ ఆాశమందుండ
ేవ(ైయ న` PQ9ాయందు TEను భయభక;Nల;గల 9ాడT:ౖ య Tx`ను.
10 xను PQ9ా స"`¥లkనుం(f ా#S వచున`టBC అతడ ఆ
మనుషpలక; ె>యజ³Zి య ం(ెను గనుక 9ా#ా సంగJ ె>Zి" మ#Sంత

భయ ప(fవ ేZిన ప" ఏమ" అత" న(f%S#S. 11 అపడ 9ారFసమ దKమ
ంగ చున`, తpాను అ¥కమ చున`, సమ దKమ మ]I #ాక;ండ
"మ4ÈంచునటB
6 ¤మ  ³! ేయవలsన" అత" నడగ%ా ãTx 12
నను`బట-C P PÀ %tపuతpాను ]]Iవెdన" Txక; ె>Zియ న`;
నను` ఎJN సమ దKమ లk పడ9Eయ (f, అపడ సమ దKమ ]]I #ాక;ండ
"మ4Èంచున" అతడ 9ా#S ె1ిuనను 13 9ారF ఓడను ద#SI ెచుd టక;
ెడ6ను బహÑ బలమ %ా 9EZి#S%ా" %ా> తమక; ఎదు#?r తpాను బలమ ేత
సమ దKమ ం%Sయ ండట వలన 9ా#S పKయత`మ వరÍమPQను. 14 ాబట-C
9ారF PQ9ా,  AతN పKారమ %ా 9E º" ేZిJV; ఈ మనుషp"బట-C
మమ 4ను లయమ ేయక;ందువ %ాక; "#wÌి" చం1ిJరన` TEరమ
మ]ద ¹పక;ందువ %ాక అ" PQ9ాక; మనV ేZి" 15 ãTxను
ఎJN సమ దKమ లk పడ9EZి#S; పడ9Eయ%ాTE సమ దKమ ంగక;ండ ఆ%?ను. 16
ఇ చూడ%ా ఆ మనుషpల; PQ9ాక; !గ ల భయప(f, ఆయనక; బ>
అ#SuంA nÖక;బళØ
6 ేZి#S. 17 %tపu మతq~మ ఒకట- ãTxను !ంగవలsన"
PQ9ా "య!ంA య ండ%ా ãTx మడ నమ ల; ఆ మతq~మ
±క కడపలk నుం(ెను.
ãTx 2
1 ఆ మతq~మ కడపలkనుం(f ãTx PQ9ాను ఈలగ న ాK#SÍంెను. 2
TEను ఉపదKవమ లk ఉం(f PQ9ాక; మనVేయ%ా ఆయన Txక;
పKతpతN ర!ెdను; ాxళగర»మ లkనుం(f TEను ³కల; 9Eయ%ా వ Tx

ాKరÍన నం%§క#SంAయ Tx`వ. 3 వ నను` అ%ాధన సమ దKగర»మ లk
పడ9EZి య Tx`వ, పK9ాహమ ల; నను` చుటBC"య న`V, 
తరంగమ ల;ను  కరFళØ
6 ను నను` క1ిuయ న`V. 4  స"`¥లkనుం(f TEను
9:>9Eయబ(fనను,  ప#Sxzలయ మ తటBC మరల చూెదననుంట-". 5
ాKణxంతమ వచుdనంత%ా జలమ ల; నను` చుటBC "య న`V,
సమ xK%ాధమ నను` ఆవ#SంAయ న`. సమ దKపTxచు Tx
తలక;చుటBC" య న`. 6 TEను మ#?న` ట-I" ఎI#ాక;ండ భ!
గ(fయల; 9Eయబ(fయ న`V; పర తమ ల పTxదులలk"I TEను
%Sయ Tx`ను, Tx ే9ా, PQ9ా, వ Tx ాKణమ కcపమ లkనుం(f 12ౖI
ర1ిuంAయ Tx`వ. 7 కcపమ లkనుం(f Tx ాKణమ Txలk మ#Sûల6 %ా TEను
PQ9ాను జj®ప కమ ేZి ంట-";  ప#Sxzలయమ లk"I ±దw క;
Tx మనV వెdను. 8 అసతన వరÍ ేవతలయందు లmమ ంచు9ారF తమ
కృా¥xరమ ను Vస#SèంతpరF. 9 కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA TEను క; బల;ల
న#Suంతpను, TEను nÖక;"న nÖక;బళ6 ను ె>6ంపక మనను.
PQ9ా±దw TE రmణ ొరక;ను అ" ాK#SÍంెను. 10 అంతలk PQ9ా
మతq~మ నక; ఆజ® ఇయ%ా అ ãTxను TEల]ద కI9EZ2ను.
ãTx 3
1 అంతట PQ9ా 9ాక; #?ండవ మరF ãTxక; పKతm
Z2లVAdనేమన%ా 2 వ లA T:9: మ}పరమ నక; P TEను క;
ె>యజ³య సమ xరమ x"I పKకటన ేయ మ . 3 ాబట-C ãTx లA

PQ9ా Z2లVAdన ఆజ® పKారమ T:9: పటC ణ మ నక; PQను. T:9:
పటC ణమ ేవ" దృÌిC I %tపuై మడ నమ ల పKయణమంత
ప#Sమణమ గల పటC ణమ . 4 ãTx ఆ పటC ణమ లk ఒక న పKయణ
మంతదూరమ సంచ#Sంచుచుఇక నల;వ నమ లక; T:9: పటC ణమ
Txశనమగ న" పKకటనేయ%ా 5 T:9: పటC ణప9ారF ేవ"యందు
VWా సమ ంA ఉప9ాస నమ xట-ంA, ఘనుల! అల;uల! అందరFను
%T: పటC కటBC"#S. 6 ఆ సంగJ T:9: #ాàనక; Vనబ(f నపడ అతడను
తన Zిం}సనమ ]దనుం(f %S,తన #ాజవసN మ ల; ¬Zి9EZి %T:పటC కటBC"
బ(fెలk కcరFdం(ెను. 7 మ#Sయ #ాజ?ౖన xనును ఆయన మంతpK ల;ను
ఆజ® ఇయ%ా 8 ఒక9Eళ ేవడ మనసుq JKప " పWాdతN పN(ై మనమ
లయమ ాక;ండ తన Åా%S` చల6రFdనును గనుక మనుషpల; ఏయ
పచుdన కcడదు, పవల; %ా" PQదw ుల;%ా" %tఱÃ ల;%ా" ¤త
¤యకcడదు, ళØ
6 xKగకcడదు, 9 మనుషp లందరF తమ దు#ా4ర¶ మ లను
V(fA xమ ేయ బల xరమ ను మ"9Eయవలsను, మనుషpల!
పవల! సమసN మ ను %T:పటC కటBCనవలsను, జనుల; మనఃపర
కమ %ా ేవ" 9Eడనవలsను అ" దూతల; T:9: పటC ణమ లk xట-ంA
పKకటన ేZి#S. 10 ఈ T:9:9ారF తమ ెడ నడతలను మనున%ా 9ారF
ేయ చున` I\యలను ేవడ చూA పWాdతN పN(ై 9ా#SI ేయ దు న" xను
మట PAdన ×డేయక మT:ను.
ãTx 4

1 ãTx º"చూA బహÑ Aంxా\ంతp(ై Åప%Sంచు" 2 PQ9ా, TEను Tx
ేశమం దుండ%ా ఇటB
6 జరFగ న" TEననుంట-" గx? అందు వలనTE వ
కటµmమ ను జj>య ను బహÑ Wాంతమ ను అతంత కృపయ గల ేవడ9:ౖ
య ం(f, పWాdxNపప(f ×డేయక మనుదువ" TEను ె>Zి" x"I
మ ందు %ాTE త#§ªషpనక; ా#SJ". 3 TE"క బKదుక;టకంటM చచుdట ¤ల;;
PQ9ా, న"`క బKదుక"యక చంపమ" PQ9ాక; మనV ేZ2ను. 4
అందుక; PQ9ావ Å1ించుట Txయమ? అ" య(f%?ను. 5 అపడ
ãTx ఆ పటC ణమ లkనుం(f P x" తరFuతటBCన బసేZి అచdట
పం> ±కట- 9EZి" పటC ణమ నక; ఏ! సంభVంచుT° చూెదన" ఆ
డను కcరFd" య ండ%ా 6 ేవ(ైన PQ9ా ¯రెటC కట- ఏరuరA
అత"I క>%Sన శ\మ %tటBCట?r అ 12#S%S ãTx తలక;12ౖ%ా డ PచుdనటB
6
ేZ2ను; ఆ ¯ర ెటC Bను చూA ãTx బహÑ సంÌింెను. 7 మరFసటఉదయమందు ేవడ ఒక పరFగ ను ఏరuరచ%ా అ ఆ ెటC Bను
¾>Aనందున ెటC B 9ా(fPQను. 8 మ#Sయ ఎండ ాయ%ా ేవడ
9E(f!గల తరFu%ా>" ర1ిuం ెను. ãTxతలక; ఎండ ెబË తగల%ా అతడ
¯మ4 Zి>6బKదుక;టకంటM చచుdట Txక; ¤లనుT:ను. 9 అపడ ేవడఈ
¯రెటC Bను గ #SంA వ Å1ించుట Txయమ? అ" ãTxను అడగ%ా
ãTxాKణమ వనంత%ా Å1ించుట Txయ¤ అT:ను. 10 అందుక;
PQ9ావ కషC పడక;ండను 12ంచక;ండను ఒక #ాJKలkTE పట-C 12#S%S ఒక
#ాJKలk %ాTE 9ా(f Pన PÀ ¯రెటC B Vషయమ లk వ Vxరపడ
చుTx`9E; 11 అPే నూట ఇరFవ9EలకంటM ఎక;9:ౖ, క;(fPQడమల; ఎరFగ"

జనమ ను బహÑ పవల;ను గల T:9: మ}పరమ Vషయమ లk TEను
Vxరపడవxw? అ" ãTx Z2లVెdను.
]ా 1
1 ãxమ ఆ}à ¨©య అను యx #ాàల నమ లలk ¹Öనును
గ#Sdయ PQరష లమ నుగ#Sdయ దరîన#§J%ా ¹రÌీN య (ైన ]ాక;
పKతmన PQ9ా 9ాక;. 2 సకల జనుల#ా, ఆలIంచు(f, భ], వను
లk నున` సమసN మ ను ెV ±%S¶ Vను(f; పKభ వగ PQ9ా ]]ద
¯ాmమ పల;కబ¢వచుTx`డ, ప#Sxwలయమ లkనుం(f పKభ వ ]]ద
¯ాmమ పల;కబ¢వచుTx`డ. 3 ఇ% PQ9ా తన సÍ లమ V(fA
బయల;ేరFచుTx`డ, ఆయన %S భ!±క ఉన`తసÍ లమ ల]ద
6
నడవబ¢వచుTx`డ. 4 ఆయన నడవ%ా అ%S`I నమ కరFగ నటB
పర తమ ల; క#S%S వను, లkయల; V(fవను, 9ాటమ ]ద Zిన రF
ారFనటB
6 అV క#S%S ారFను, 5 యÅబ సంతJ ేZిన
JరFగ బµటBనుబట-C య , ఇWా\Pల; సంతJ9ా#S ాపమ లనుబట-C య
ఇదంతయ సంభVంచును. యÅబ సంతJ9ారF JరFగ బµటB ేయ టక;
మల¤? అ ¹ÖTEగx; యx9ా#S ఉన`తసÍ లమ ల; ఎక(fV?
PQరషలమ లk"9E ా9ా? 6 ాబట-C TEను ¹Öనును ే"లkనున`
#ాళ6 క;పuవలs ేZ2దను, xKmెట6 B Txటద%Sన సÍ లమ %ా x" ఉంెదను, x"
పTxదుల; బయల;పడనటB
6 x" కటBCడ #ాళ6 ను లkయలk ారబ¢Z2దను; 7
x" ెక;డ పKJమల; పగ ల%tటC బడను, x" ానుకల; అ%S`ేత

ాలdబడను, అ 12టC B "న Vగ\హమ లను TEను ాడ ేతpను, అ
9EశPQ సంాంచు"న yతమ 12ట-C 9ాట-" నుT:ను గనుక అV
9Eశయగ x" yతమ %ా మరల ఇయబడను. 8 º" చూA TEను ³కల;
9Eయ చు పKల1ించుచుTx`ను, ఏ!య లక;ండ గం బ#ST:ౖ నకల;
అరచునటB
6 అరచుచుTx`ను. "పÅ(f మల;
¶ నటB
6 మల;
¶ చుTx`ను. 9 x"I
త%S>న %ాయమ ల; మరణకరమ ల;, అV యxక; త%S>య న`V, Tx
జనుల గ మ4మ లవరక; PQరషలమ వరక; అV వAdయ న`V. 10 %ాతp
పటC ణమ లk º"" ె>యజ?పuవదుw; అచdట ఎంత మతKమ ను ఏడ వదుw;
బéె6యపKలk TEను ధూÈలk ప(f #S6J". 11 ాÓీరF "9ాZీ, గంబ#S9:ౖ
అవమనమ TUం 9:È6మ 4; జయ Txను9ారF బయల;ేరక ">A#S,
పKలపమ బéేజ?ల;లk nదల;12ట-C జరFగ చున`. 12 మ#తp9ారF xమ
%tటBC"న ¤ల;నుబట-C బµధ TUందుచుTx`రF ఏల యన%ా PQ9ా
±దw నుం(f ×డ %S PQరషలమ పటC ణx రమ మటBCక;వెdను. 13
ల×షp "9ాసుల#ా, రథమ లక; య దz ప గ ఱÃ మ లను కటBC(f; ఇWా\Pల;
9ారF ేZిన JరFగ బµటB I\యల; యందు కనబ(fనV అ Zీãను క;మ#?N
ాపమ నక; పKథమారణమ %ా ఉండను. 14 ¹#?Ì2త¶తp Vషయమ లk ]రF
Vడ దల?rÅల; ఇయవలZివచుdను, అ×èబ ఇండ6 ఇWా\ Pల; #ాàను
¹సపచుdన9:ౖ య ండను. 15 మ#³ా "9ాZీ, క; హక; xరFడగ ఒక"
±దw క; డ" వతp
N రF, ఇWా\PÚయ లలk" ఘనుల; అదుల6మ నక;
వదురF. 16 Zీãనూ, క; 1ిKయ లగ 9ారF ±దw నుండక;ండ
పటC బ(fయ Tx`రF;  తల బ¢(fేZినుమ , బ¢రFచగదw వలs  బ¢(fతనమ

కనుపరచునుమ .
]ా 2
1 మంచమ ల]ద పరFం(f ¹సప I\యల; ãAం చుచు దుారమ ల;
ేయ 9ా#SI శ\మ; ఆలగ ేయ ట 9ా#S ¯ా ¥ºనమ లk నున` గనుక 9ారF
Kదుw డవ%ాTE ేయ దురF. 2 9ారF భమ ల; ఆhంA పటBCందురF, ఇండ6
ఆhంA ఆక\!ంచు ందురF, ఒక మ"Ìి" 9ా" క;టBంబమ ను ఇంట-9ా""
9ా" ¯ా సÍ ~మ ను అTxయమ %ా ఆక\!ంతpరF. 3 ాబట-C PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా--%tపu అాయ ాలమ వచుdచున`. x" I\ందనుం(f
తమ డ లను త1ిuంచునలక;ండనంత%ాను, గర మ %ా నడవ
లక;ండనంత%ాను ఈ వంశమ నక; ×డేయ నుేw hంచు చుTx`ను. 4 ఆ
నమ న జనుల; !మ 4నుగ #SంA బహÑ%ా అంగలరFdచు ¯ాత
T:తN pదురF. 9ారF ెప ¯ాత ఏదన%ామనమ బÐJN %ా ె(fP
య Tx`మ"య , ఆయన Tx జనుల ¯ా సÍ ~మ ను అనుల IAdయ Tx`
డ"య , మన±దw నుండక;ండ ఆయన x"" ¬Zి9EZ2ZLయ"య ,మన
భమ లను JరFగబ(fన9ా#SI ఆయన Vభ ంAయ Tx`డ"య
ఇWా\PÚయ ల; అనును చున`టB
6 జనుల; ెపందురF. 5 *టB
6 9Eయ%ా
PQ9ా సమజమ లk ]రF ాల;ందునటB
6 నూల; 9Eయ 9ా (ొకడను
ఉండడ. 6 ]రF º" పKవAంప వదw " 9ారF పKకటన ేయ దురF. పKవ
Aంప"PQడల అవమనమ కల;గక మనదు. 7 యÅబ సంతJ9ార" 1LరF
12టCబ(fన9ారల#ా, PQ9ా ºరWాంతమ త%S¶ PQTx? PÀ I\యల;

ఆయనేత జ#S%?Tx? యx రÍ మ %ా పKవ#SNంచు9ా"I Tx మటల;
³మ¯ాధనమ ల; ా9ా? 8 ఇప(ేగx Tx జనుల; శతpKవలsౖ#S; "ర»య మ %ా
సంచ#Sంచు9ా#S" చూA 9ారF కటBC పంెలను మతKమ V(fA 9ా#S 12ౖ
వసN మ లను లగ ందురF. 9 9ా#SIషCన Pండ6 లkనుం(f Tx జనుల±క
ZీN లను ]రF 9:ళ6%tటBCదురF, 9ా#S ëడi ల ±దw నుం(f TE"Adన ఘనతను
ఎన`డను లక;ండ ]రF ఎJN " వదురF. 10 ఈ ేశమ ]
VWా\ంJసÍ లమ ాదు; ]రF లA 9:È6 వ(f, ]క; Txశనమ "ర4ల
Txశనమ కల;గ నంత%ా ]రF అపVతKI\యల; జ#S%SంAJ#S. 11 వరÍన
మటల; పల;క;చు, అబz క;(ై xKÔరసమ నుబట-C య మదమ ను బట-C య
TEను ]క; ఉపTxసమ ేయ దున" అబదz మ ెపచు ఒకడ
వAdనPQడల 9ా(ే ఈ జనులక; పKవకN యగ ను. 12 యÅబ సంత¬, తపuక
TEను !మ 4నంద#S" గ ేయ దును, ఇWా\PÚయ లలk WÌింAన 9ా#S"
తపuక సమకcరFdదును. బÐ¯ాK %tఱÃ ల; కcడనటB
6 9ా#S" సమకcరFdదును,
తమ ¤తసÍ లమ లలk 9ా#S" గ ేతpను, %tపu ధ " పటBCనటB
6 %ా
మనుషpల; V¯ాNర మ %ా కcడదురF. 13 ాKారమ ల; పడ%tటBC9ాడ 9ా#SI
మ ందు%ావను, 9ారF గ మ4మ ను పడ%tట-C x" x #ా xట-వదురF,
9ా#S #ాà 9ా#SI మ ందు%ా నడచును, PQ9ా 9ా#SI Txయక;డ%ా
ఉండను.
]ా 3
1 TEలగ పKకట-ంAJ"యÅబ సంతJ±క పK¥xనుల#ా, ఇWా\PÚయ ల

అ¥పతpల#ా, ఆల Iంచు(f; Txయమ ఎ#S%Sయ ండట ] ధర4¤ గx. 2
అPనను ¤ల; నస¨©ంచు" ×డేయ "షC పడ దురF, Tx జనుల చర4మ
ఊడºZి 9ా#S PQమ కల] మంసమ *ల;dచుందురF. 3 Tx జనుల
మంసమ ను భ ంచుచు 9ా#S చర4మ ను ఒ>A 9ా#S PQమ కలను V#SA,
ఒకడ క;ండలk 9Eయ మంసమ ను మ కల; ేయ నటBC బµనలk 9Eయ
మంసమ %ా 9ా#S" తpతp
N "యల;%ా పగ ల%tట-C య Tx`రF. 4 9ారF దు#ా4ర¶ త
ననుస#SంA నడచు"య Tx`రF గనుక 9ారF PQ9ాక; nఱÃ 12ట-Cనను
ఆయన 9ా#S మనV అం%§క#Sంపక ఆ ాలమందు 9ా#SI కనబడక;ండ తను`
మరFగ ేZినును. 5 ఆ}రమ నమల;చు, సమ¥xనమ" పKకట-ంచు9ారFను,
ఒకడ తమ T°ట ఆ}రమ 12టC"PQడల అత"]ద య దz మ
పKకట-ంచు9ారFT:ౖ Tx జనులను ర12టC B పKవకN లను గ#Sd PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా 6 ]క; దరî నమ కల;గక;ండ #ాJKకమ 4ను, ¯ె
ెపuక;ండ ]క; *కట- కల;గ ను; ఇట-C పKవకN లక; సూరFడ కనబడక;ండ
అసN !ంచును, పగల; *కట-పడను 7 అపడ ¥ºరదరFîల; Zిగ¶ TUందుదురF,
¯ె%ాండK ెల6బ¢వదురF. ేవడ తమక; పKతpతN ర !యక;ండట చూA
T°రF మZి ందురF. 8 TET:ౖే యÅబ సంతJ9ా#SI తమ ోష మ ను
ఇWా\PÚయ లక; తమ ాపమ ను కనుపరచుట?r, PQ9ా
ఆx49Eశమ ేత బలమ ను ¬రFu ¬రFd శINను ¥ైరమ ను
"ంపబ(fన9ాడT:ౖయ Tx`ను. 9 యÅబ సంతJ9ా#S పK¥xనుల#ా,
ఇWా\PÚయ ల య¥పతpల#ా, Txయమ ను తృణ÷క#Sంచుచు దు#§`J"
J%ా ఎంచు9ారల#ా, PÀ మట ఆలIంచు(f. 10 నరహత ేయ టేత

Zీãనును ]రF కటBCదురF. దుషC త మ జ#S%Sంచుటేత PQరషలమ ను
]రF కటBCదురF. 11 జనుల పK¥xనుల; లంచమ పచుd" ¬రFu ¬రFdదురF,
9ా#S యజక;ల; కc>I బ¢¥ంతpరF, పKవకN ల; దKవమ రక; ¯ె ెపదురF;
అPనను 9ారF, PQ9ాను ఆ¥xరమ ేZి" PQ9ా మన
మధనుTx`డ గx, P ×డను మనక; #ాTEరద" యనుందురF. 12 ాబట-C
ేనుదున`బడనటB
6 !మ 4నుబట-C Zీãను దున` బడను, PQరషలమ
#ాళ6 క;పuలగ ను, మంరమ న` పర తమ అరణమ లk"
ఉన`తసÍ లమ లవలs అగ ను.
]ా 4
1 అంతనమ లలk PQ9ా మంరపర తమ పర తమ ల hఖరమ న
ZిÍ రపరచబ(f ండలకంటM ఎతp
N %ా ఎతN బడ%ా పK9ాహమ వAdనటB
6 జనుల;
x"లk"I వతp
N రF. 2 ాబట-C ఆ ాలమ న అనజనులTEక;ల; వAd
Zీãనులkనుం(f ధర4WాసN మ ను, PQరషలమ లk నుం(f PQ9ా
9ాక;ను బయల; 9:ళ6 Øను; యÅబ ేవ" మంరమ నక; PQ9ా
పర తమ నక; మనమ 9:ళ6 Øదమ రం(f, ఆయన తనమర¶ మ లVషయ
మనక; బ¢¥ంచును, మనమ ఆయన Kవలలk నడచుందమ అ"
ెపందురF. 3 ఆయన మధవ#SNPQ అTEక జన మ లక; Txయమ ¬రFdను,
దూరమ న "వZించు బలమ గల అనజనులక; ¬రFu ¬రFdను. 9ారF తమ
ఖడ¶ మ లను Txగట- నక;ల;%ాను తమ PÀటMలను మచుd కతp
N ల; %ాను
¯ాగటBCదురF, జనమ ]I జనమ ఖడ¶ మ ఎతN క య ండను,

య w మ ేయ TEరFdనుట జనుల; ఇక మ"9EతpరF. 4 ఎవ#S
భయమ లక;ండ పKJ9ాడను తన xKmెటC BI\ందను తన అం¸రప
ెటC BI\ందను కcరFdండను; Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా మట
PAdయ Tx`డ. 5 సకల జనమ ల; తమ తమ ేవతల Txమమ
స4#Sంచుచు నడచుందురF, మనే మన ేవ(ైన PQ9ా Txమమ
T:ల6పడను స4#Sంచు ందుమ . 6 ఆ నమ న TEను క;ంట-9ా#S"
గ ేయ దును, అవతలక; 9:ళ6%tటC బ(fన9ా#S" బµ¥ంపబ(fన9ా#S" సమ
కcరFdదును; ఇే PQ9ా 9ాక;. 7 క;ంట-9ా#S" Wషమ %ాను దూరమ నక;
9:ళ6%tటC బ(fన9ా#S" బలన జనమ %ాను TEను ేతpను, PQ9ా Zీãను
ండ యందు ఇపuట-నుం(f Wాశ తాలమ వరక; 9ా#SI #ాà%ా ఉండను. 8
మందల %పరమ, Zీãను క;మ#?N పర తమ, మ నుపట-లగ న
PQరషలమ క;మ#?N]ద క; పKభ త మ కల;గ ను; 9 9:ందుక;
³కల;9Eయ చుTx`వ? క; #ాà లకవటేతTE  ఆలkచన కరN ల;
నhంAవట ేతTE పKసూJ ZీN I వAdన 9Eదనల; క; వAdన9ా? 10
Zీãను క;మ#§, పKమJ ZీN వలsTE వ 9Eదనప(f పKసVంచుమ , వ
పటC ణమ V(fA బయట 9ాసమ ేతpవ, బబ లkను పరమ వరక; వ
9:ళ6 Øదువ, అకడTE వ రmణ TUందుదువ, అకడTE PQ9ా  శతpKవల
ేJలkనుం(f "ను` V¹Aంచును. 11 మనమ చూచుచుండ%ాZీãను
అపVతKపరచబడను %ాక అ" ెపనుచు అనజను లTEక;ల; ]I
కc(fవAd య Tx`రF. 12 కళ6 మ లk ఒకడ పనల; కcరFdనటBC PQ9ా
9ా#S" సమ కcరFdను, అPే 9ారF ఆయన తలంపల; ె>Zిన క;Tx`రF,

ఆయన ఆలkచన 9ారF గ\¨©ంపక;Tx`రF. 13 Zీãను క;మ#§,  శృంగమ
ఇనుప%ాను  (ెకల; ఇతN (fV%ాను TEను ేయ చుTx`ను, లA కళ6 మ
¾Kక;మ , అTEక జనమ లను వ అణగ ొKక; దువ, 9ా#SI ొ#SIన
లభమ ను TEను PQ9ాక; పKJÌిC ంచుదును, 9ా#S ఆZిN " సర లkకTxధు"I
పKJ ÌిC ంచుదును.
]ా 5
1 అPే సమహమ ల;%ా కcడxTx, సమహ మ ల;%ా కcడమ ;
శతpKవల; మన పటC ణమ మ టC (f 9Eయ చుTx`రF, 9ారF ఇWా\PÚయ ల
Txయ¥పJ" కఱÃ  ెంప]ద టBCచుTx`రF. 2 బéె6¨Áమ ఎâాKx,
యx9ా#S క;టBంబమ లలk వ స లu%ా\మనను Txరక; ఇWా\PÚ
య లను ఏలబ¢వ9ాడ లkనుం(f వచుdను; ప#ాతన ాలమ nదల;"
Wాశ తాలమ ఆయన పKతm మగ చుం(ెను. 3 ాబట-C పKసవమగ ZీN 
1ిల6నుకను వరక; ఆయన 9ా#S" అపu%Sంచును, అపడ ఆయన
సదరFలలk WÌింAన9ారFను ఇWా\PÚయ ల కcడ J#S%S వతp
N రF. 4
ఆయన ">A PQ9ా బలమ ం తన ేవ(ైన PQ9ా Txమ
మ}త4~మ ను బట-C తన మందను ¤పను. ా%ా 9ారF "ల;తpరF, ఆయన
భమంతమ లవరక; పKబల;డగ ను, 5 ఆయన సమ¥xనమ నక;
ారక;డగ ను, అష
ª రF మన ేశమ లk రబ(f మన నగరFలలk పK9Ehంప%ా
9ా" T:#Sంచు టక; ¤మ ఏడగ రF %tఱÃ లాపరFలను ఎనమండగ రF
పK¥xనులను "య!ంతpమ . 6 9ారF అష
ª రF ేశ మ ను, x"

గ మ4మ లవరక; "¹Öదు ేశమ ను ఖడ¶ మ ేత ¤పదురF, అష
ª #§య ల;
మన ేశమ లk రబ(f మన స#Sహదుwలలk పK9EhంAనపడ ఆయన
PÀలగ న మనలను రfంచును. 7 యÅబ సంతJలk WÌింAన 9ారF
PQ9ా క;#S1ించు మంచువలsను, మనుష పKయత`మ లక;ండను
నరFలãచన లక;ండను గ(fi ]ద పడ వరªమ వలsను
ఆయజనమ లమధను నుందురF. 8 యÅబ సంతJలk WÌింAన9ారF
అనజనులమధను అTEక జనమ లలkను అడVమృగమ లలk Zింహమ వలsను,
ఎవడను V(f1ింపక;ండ లkప>I Ad %tఱÃ లమందలను ¾KI *ల;d
దమZింహమ వలsను ఉందురF. 9  హసN మ  V#ధుల]ద
ఎతN బ(fయ ండను %ాక,  శతpKవలందరF నhంతpరF %ాక. 10 ఆ నమ న
TEను లk గ ఱÃ మ ల;ండక;ండ 9ాట-" బÐJN %ా Txశనమ ేతpను, 
రథమ లను మ1ి9Eతpను, 11  ేశమందున` పటC ణమ లను
Txశనమ ేతpను,  Åటలను పడ%tటBCదును, లk Aల6 ం%S9ారF లక;ండ
"ర4లమ ేతpను. 12 ¤ఘమ లనుచూA మంJKంచు 9ారF ఇక లk ఉండరF.
13 ేJప"I వ nÖక క;ండనటB
6 ెIన Vగ\హమ ల;ను ేవx సN ంభ
మ ల;ను  మధ ఉండక;ండ Txశనమ ేతpను, 14  మధను ేవx
సN ంభమ ల;ండక;ండ 9ాట-" 12ల6%Sంతpను,  పటC ణమ లను పడ%tటBCదును. 15
TEను అxగ\హమ ెచుd" Tx మట ఆలIంచ" జనమ లక; పKJారమ
ేతpను; ఇే PQ9ా 9ాక;.
]ా 6

1 PQ9ా Z2లVచుd మట ఆలIంచు(fవవAd పర తమ లను
¯ాmమ 12ట-C 9ాజ?మడమ , ండ లక;  స రమ Vనబడ"మ 4. 2 తన
జనుల]ద PQ 9ాక; 9ాజ?మ కలదు, ఆయన ఇWా\PÚయ ల]ద
9ాజ?మడచుTx`డ; "శdలమ లsౖ భ!I పTx దుల;%ా ఉన`
పర తమ ల#ా, PQ9ా ఆడ 9ాజ?మ ఆలIంచు(f. 3 Tx జనుల#ా, TEను
]³! ేZిJ"? !మ 4 TEలగ ఆయసపరAJ"? అ Tx ెప(f. 4
ఐగ పN ేశమ లkనుం(f TEను !మ 4ను ర1ిuంA J", xసగృహమ లkనుం(f
!మ 4ను V¹AంAJ", !మ 4ను న(f1ించుట?r ¹ÌL అహ#ను
!#ామ లను పం1ింAJ". 5 Tx జనుల#ా, PQ9ా J ార మ లను
]రF గ\¨©ంచునటB
6 ¹యబ #ాజ?ౖన బµలక; ãAంAనx"" బ¿ãరF
క;మరF(ైన ëలమ అత"I పKతpతN రమ %ా ె1ిuన మటలను Ìి¬Nమ
nదల;" %Sల¶ ల;వరక;ను జ#S%Sన 9ాట-", మనసుqనక; ెచుd ను(f. 6
ఏ! ¬Zి" వAd TEను PQ9ాను ద#Sîంతpను? ఏ! ¬Zి" వAd
మన`తp(ైన ేవ" స"`¥" నమ¯ారమ ేతpను? దహనబల;లను
ఏ(x దూడలను అ#SuంA ద#SîంతpTx? 7 9Eలల టäC ళØ
6 ను 9Eల
నదులంత V¯ాNరన ైలమ ను ఆయనక; సంషమ కల;గజ³య Tx? Tx
అJక\మమ న?r Tx జ³ష¡ పతpK" TE"తp
N Tx? Tx ాపప#S}రమ న?r Tx గర»
ఫలమ ను TE"తp
N Tx? 8 మనుషp(x, P ఉతN మ¹ అ క;
ె>యజ³యబ(fయ న`; Txయమ %ా నడచును టయ , క"కరమ ను
1LK!ంచుటయ , ºనమనసుqక>%S  ేవ" PQదుట పKవ#SNంచుటయ ,
ఇంేగx PQ9ా "న`డగ చుTx`డ. 9 ఆలIంచు(f; PQ9ా

పటC ణమ నక; పKకటన ేయ చుTx`డ. జj®నమ గల9ాడ  Txమమ ను లm
12టC Bను, hmనుగ#Sdన 9ారN ను hmను "రÞ PంAన 9ా"" గ#Sdన 9ారN ను
ఆలIంచు(f 10 అTxయమ ేయ 9ా#S Pండ6 లk అTxయమ ేత
సంాంAన ¯తp
N ల;ను, Aన`%ా ేయబ(fన ¨Áయన లయ
ఉన`Vగx. 11 తపxKసును తప #ాళØ
6 గల సంAయ ఉంచు" TEను
పVతpKడను అగ దుTx? 12 9ా#Sలk" ఐశ రవంతpల; ఎడెగక బలxరమ
ేయ దురF, పటC ణసుÍల; అబదz మడదురF, 9ా#S T°ట-లk" Txల;క కపటమ %ా
మటలడను. 13 ాబట-C వ బµగ పడక;ండ TEను  ాపమ లనుబట-C "ను`
ాడేZి nతp
N దును. 14 వ ´¢జనమ ేZినను క; తృ1ిN ాTEరదు, 
9:పడ పసు
N %ాTE య ందువ, 9Eన ¬Zి"Pనను అ క;ండదు,
వ భదKమ ేZి" "వx"" ోపడక; TEనపu%Sంతpను. 15 వ
VతN నమ Vతp
N దువ%ా" యక య ందువ, ఒÚవపండ6 ను xKmపండ6 ను
¾Kక;దువ %ా" ైలమ పZిన కయ xKÔరసమ ానమ ేయకయ
ఉందువ. 16 ఏలయన%ా ]రF ఒ] "య!ంAన కటC డల Txచ #Sంచుచు,
అ}బ ఇంట-9ారF ేZిన I\యల"`ట- ననుస #Sంచుచు 9ా#S ãచనలనుబట-C
నడచుచుTx`రF గనుక Tx జనులక; #ావలZిన అవమనమ ను ]రF
ంద%ా !మ 4ను J పట-C ంచు జనుల;%ాను పటC ణ "9ాసులను
అప}¯ాసuదమ %ాను ేయబ¢వచుTx`ను.
]ా 7
1 9EసVాలప పండ6 ను ఏరF"న తరF9ాతను, xKm పండ6 ప#S%? ఏరF"న

తరF9ాతను ఏలగ ండT° Tx ZిÍ J ఆల%³ య న`. xKmపండ6 %?ల
±కట-య లకPQను, Tx ాKణమ న IషCన ±క \తN
అం¸రపపం(ైనను లకPQను. 2 భక;Nడ ేశమ లk లకPQను, జనులలk
యxరÍపరFడ ఒకడను లడ, అందరFను ాKణ}" ేయ ట?r
ంAయ ండ9ా#³; పKJమనుషpడను I#ాతp(ై తన సదరF"రక;
వలలను ఒగ¶ ను. 3 #?ండ ేతpలను ×డ ేయ పనుందురF, అ¥పతpల;
బహÑమనమ ÅరFదురF, Txయ¥పతpల; లంచమ పచుdందురF,
%tపu9ారF తమ ¹సప Å#Sకను ె>యజ³య దురF. ఆలగ న 9ారF
ఏకపటBC%ానుం(f x" మ %SంతpరF. 4 9ా#Sలk మంA9ారF
మ ండ6 ెటC Bవంట-9ారF, 9ా#Sలk యxరÍ వంతpల; మ ండ6 కంెకంటMను మ ండ6
మ ండ6%ా నుందురF,  ాపరFల నమ వ hmTUందు నమ
వచుdచున`. ఇప(ే జనుల; కలవరపడచుTx`రF. 5 ZL`¨©తp"యందు
న!్మకయ ంచవదుw,మ ఖZL`¨©తp" నమ 4నవదుw,  ð%Sట-లk
పండ"య న` x"PQదుట  12దవల x రమ నక; ాప12టC Bమ . 6
క;మరFడ తం(fK" "ర6 m 12టC BచుTx`డ, క;మ#?N త>6 ]I" Åడల;
అతN ]I" లెదరF, ఎవ#S ఇంట-9ారF 9ా#S³ V#ధు లగ దురF. 7 అPనను
PQ9ారక; TEను ఎదురF చూెదను, రmణకరN యగ Tx ేవ"రక; TEను
క"12ట-Cయ ందును, Tx ేవడ Tx ాKరÍన TxలIంచును. 8 Tx శతpK9ా, Tx]ద
అJశPంపవదుw, TEను I\ందప(fనను, J#S%S లతpను; TEను అంధారమందు
కcరFdన`ను PQ9ా Txక; 9:ల;గ %ా నుండను. 9 TEను PQ9ా దృÌిC I
ాపమ ేZిJ" గనుక ఆయన Tx పmమ న 9ాజ? మ(f Tx పmమ న

Txయమ ¬రFdవరక; TEను ఆయన Åా%S`" స¨©ంతpను; ఆయన నను`
9:ల;గ లk"I ర1ిuంచును, ఆయన J" TEను చూెదను. 10 Tx శతpKవ x"
చూచును.  ేవ(ైన PQ9ా PQకడన" Tx అ"న అవమనమ
TUందును, అ Tx కండ6 క; అగపడను, ఇపడ అ ¥లkనున` బ రద వలs
¾Kకబడను. 11  %డల; మరల కట-C ంచు నమ వచుdచున`, అపడ 
స#Sహదుw VWాలపరచ బడను. 12 ఆ నమందు అష
ª రFేశమ నుం(fయ ,
ఐగ పNేశప పటC ణమ లనుం(fయ , ఐగ పN nదల;"
యఫKట«సునవరక; ఉన` పKేశమ నుం(fయ , ఆ య సమ దKమ ల
మధేశమ లనుం(fయ , ఆ య పర తమ ల మధేశమ లనుం(fయ
జనుల;  ±దw క; వతp
N రF. 13 అPే ేశ"9ాసుల; ేZిన I\యలనుబట-C
ేశమ ాడగ ను. 14  ేJకఱÃ ¬Zి"  జనులను క#?4ల;నక; ే#Sన
అడVలk పKేకమ %ా "వZించు  ¯ా సÍ ~ప9ా#S" ¤పమ . బµానులkను
%Sలదులkను 9ారF పర ాలమ న ¤ZినటBC ¤య దురF. 15
ఐగ పNేశమ లk నుం(f వ వAdనపడ జ#S%SనటBC%ా TEను జనులక;
అదు»తమ లను కనుపరతpను. 16 అనజనుల; అ చూA తమక; క>%Sన
బలమంత ంెమ" Zిగ¶ ప(f T°రF మZి ందురF. 9ా#S ెవల;
ెవ(ెIవను. 17 సరuమ లగ న 9ారF మను` Txక;దురF, భ!]ద
ాKక; పరFగ లవలs తమ Pరవలలkనుం(f వణక;చు ాKI వతp
N రF, మన
ేవ(ైన PQ9ా±దw క; భయపడచు వతp
N రF, "ను` బట-C భయమ
TUందుదురF. 18 తన ¯ా సÍ ~ మ లk WÌింAన9ా#S ోషమ ను ప#Sహ#SంA, 9ారF
ేZిన అJక\మమ ల Vషయ 9ా#S" m!ంచు ేవడ 9:ౖన సమ (ైన

ేవడTx`(x? ఆయన క"కరమ చూపటయందు సంÌించు9ాడ గనుక
"రంతరమ Åపమ ంచడ. 19 ఆయన మరల మనయందు జj>పడను, మన
ోష మ లను అణA9Eయ ను, 9ా#S ాపమ ల"`ట-" సమ దKప
అ%ాధమ లలk వ పడ9Eతpవ. 20 పర ాలమ న వ మ 1ితరFలsౖన
అబµK}మ యÅబ లక; పKమణమ ేZిన సతమ ను క"కరమ ను వ
అనుగ\ ¨©ంతpవ.
నహÉమ 1
1 T:9:నుగ#Sdన ే9ÙIN, ఎలkషp9ాడగ నహÉ మ నక; క>%Sన దరîనమ ను
Vవ#Sంచు గ\ంథమ . 2 PQ9ా #షమ గల9ా(ై పKJారమ ేయ 9ాడ,
PQ9ా పKJారమ ేయ ను; ఆయన మగ\తగల9ాడ, PQ9ా తన
శతpKవలక; పKJారమ ేయ ను, తనక; V#ధులsౖన 9ా#S]ద
Åపమ ంచునును. 3 PQ9ా ºరWాంతpడ, మ} బలమ గల9ాడ,
ఆయన ోషpలను "#wషpల;%ా ఎంచడ, PQ9ా తpానులkను
సు(f%ా>లkను వచుd9ాడ; ¤ఘమ ల; ఆయనక; ాదధూÈ%ా నున`V. 4
ఆయన సమ దKమ ను గw ంA ఆ#Sజ³య ను, నదుల"`ట-" ఆయన
PQం(fజ³య ను, బµానును క#?4ల;ను 9ా(f వను లsబµT°ను పషuమ
9ా(fవను. 5 ఆయనక; భయప(f పర తమ ల; కం1ించును, ండల;
క#S%Sవను, ఆయన PQదుట భ! కం1ించును, లkకమ ను అంద>
"9ాసులందరFను వణక;దురF. 6 ఆయన ఉగ\తను స¨©ంప గల9ా(ెవడ?
ఆయన Åా%S`PQదుట "ల;వగల9ా (ెవడ? ఆయన Åపమ అ%S`వలs

ారFను, ఆయన ండలను టC %ా అV బదw లగ ను. 7 PQ9ా ఉతN మ డ,
శ\మ నమందు ఆయన ఆశ\యదుర¶ మ , తన యందు న!్మకయ ంచు9ా#S"
ఆయన ఎరFగ ను. 8 పKళయ జలమ వలs ఆయన ఆ పర¯ాÍనమ ను
"ర4లమ ేయ ను, తన శతpKవల; అంధారమ లk గ వరక; ఆయన
9ా#S" తరFమ ను, 9 PQ9ాను గ#Sd ] దు#ాలkచన P!? బµధ
#?ండవమరF #ాక;ండ ఆయన బÐJN %ా x"" "9ారణేయ ను. 10
మ ండ6 కంపవలs శతpKవల; కc(fనను 9ారF xKÔరసమ xK%S మతp
N లsౖనను
ఎం(f Pన ెతNవలs ా>వదురF. 11 T:9E, PQ9ా ]ద దు#ాలkచన
ేZి వరÍన9ాట-" బ¢¥ంAన9ా (ొకడ లkనుం(f బయల;ే#Sయ Tx`డ. 12
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా9ారF V¯ాNరజన పరÞ బలమ
క>%Sయ న`ను ÅతయంైనటB
6 9ారF Åయబ(f "ర4ల మగ దురF; TEను
"ను` బµధ పరAJTE, TEను ""`క బµధ12టCను. 13 9ా#S ా(fమÖను ]ద ఇక
¹ప క;ండ TEను x" VరFగ%tటBCదును, 9ా#S కట6 ను TEను ెంపదును. 14
T:9E, PQ9ా "ను`బట-C ఆజ® ఇచుd నేమన%ా 1LరF 12టC Bను9ారF
ఇకను పటC క య ందురF,  ేవxలయమ లk ెకబ(fన Vగ\హ¤ %ా"
తZిన పKJమP%ా" ±కట-య లక;ండ అ"`ట-" Txశనమ ేతpను.
వ ప"Iమ>న9ాడవ గనుక TEను క; సమ¥ ZిదzపరచుచుTx`ను. 15
సు9ారN పKకట-ంచుచు సమ¥xన వరN మనమ ె>యజ³య 9ా" ాదమ ల;
పర తమ ల]ద కనబడచున`V. యx,  పండగల Txచ#Sంపమ , 
nÖక; బళ6 ను ె>6ం పమ . వరFÍడ  మధ "క సంచ#Sంచడ, 9ాడ బÐJN %ా
TxశనమPQను.

నహÉమ 2
1 లయకరN ]I వచుdచుTx`డ,  దుర¶ మ నక; ావ>ాయ మ ,
మర¶ మ లk ావ>య ండమ , నడమ ë%Sంచు" బహÑ బలమ %ా
ఎ#Sంచుమ , 2 ోచు ను9ారF 9ా#S" ోపడ¯మ 4%ా పటBC"నను, 9ా#S
xKÔవల;
6 లను న#SI9EZినను, అJశయసuదమ %ా ఇWా\ PÚయ లక;వలs
PQ9ా యÅబ సంతJI మరల అJశయసuదమ %ా అనుగ\¨©ంచును. 3
ఆయన బల ఢల (xళØ
6 ఎరFాPQను, ప#ాక\మWాల;రF రకN వరÞప వసN మ ల;
ధ#Sంచు"య Tx`రF, ఆయన Z2ౖనమ వహపరAన నమ న
రథభషణమ ల; అ%S`వలs రయ చున`V, సరళ xరFమయన PÀటMల;
ఆడ చున`V; 4 ధులలk రథమ ల; !I> ¾ందర%ా వచున`V,
#ాజమర¶ మ లలk రథమ ల; ఒక x"]ద TUకట- పడచు పరF%?తN pచున`V,
అV Vట«లవలs కన బడచున`V, రFపలవలs అV పరF%?తN pచున`V, 5
#ాà తన ప#ాక\మWాల;రను జj®పకమ ేZిన%ా 9ారF నడచుచు
ప(fవదురF, ాKారమ నక; పరF%?JN వAd మÖను ZిదzపరచుదురF. 6
నదులదగ¶ రనున` గ మ4 మ ల; ెరFవబడచున`V, నగరFప(fవచున`. 7
"రÞయమPQను, అ గంబర "బడచున`, గ వ ల; మల;
¶ నటB
6
x" xZీల; #tమ 4 టBC నుచు మల;
¶ చుTx`రF. 8 కటC బ(fనపuట-నుం(f
T:9: పటC ణమ ట-లనువలs ఉం(ెను; x" జనుల; ా#Sవ చుTx`రF;
"ల;వ(f "ల;వ(f అ" 1ి>Aనను J#S%S చూచు9ా(ొకడను లడ. 9 9:ం(f
ల6 12టC B(f, బం%ా రమ ల6 12టC B(f, అ సకలVధమ లsౖన VAతKమ లగ

ఉపకరణమ ల "ం(fయ న`, అV లsకలక య న`V. 10 అ వట-C %ాను
&నమ %ాను ాడ%ాను అగ చున`, జనుల హృదయమ
క#S%Sవచున`, ¹ాళØ
6 వణక;చున`V, అంద#S నడమ ల; బహÑ%ా
TUచుdచున`V, అంద#S మ ఖమ ల; ెల6బ¢వచున`V. 11 Zింహమ ల గ హ
PమPQను? Zింహప1ిల6ల ¤తసÍ ల ¤మPQను? ఎవరFను బ¿ద#Sంపక;ండ
Zింహమ ను ఆడ Zింహమ ను Zింహప 1ిల6ల;ను JరFగ లడ సÍ ల¤మ
PQను? 12 తన 1ిల6లక; ావలZినంత *>d9Eయ చు, ఆడ Zింహమ లక;ను
ావలZినంత %tంతpక TUI పటBCచు, తన గ హలను ఎరను తన
"9ాసమ లను 9Eటµ(f పట-C న PQరను "ం1ిన Zింహ¤మPQను? 13 TEను
క; V#¥T:ౖ య Tx`ను, 9ాట- గ 12ౖ?క;నటB
6 %ా  రథమ లను
ా>d9EZ2దను, కJN  దమ Zింహమ లను !ం%S9Eయ ను, Iక ొరకక;ండ
భ!లkనుం(f వ పటBC"న PQరను TEను ¬Zి9Eతpను,  దూతల శబw మ
ఇక Vనబడదు; ఇే Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా 9ాక;.
నహÉమ 3
1 నరహత ేZిన పటC ణమ, క; శ\మ; అ ఎడ ెగక PQర పటBCనుచు
¹సమ ను బలx రమ ను "ం(fయ న`. 2 ¯ార¥±క చబ క;
ధ "య చక\మ లధ "య గ ఱÃ మ ల ¾Kక;డ ధ "య వ(f%ా పరF%?తN p
రథమ లధ "య Vనబడ చున`V. 3 #ðతpల; వ(f%ా పరF%?తN pచుTx`రF,
ఖడ¶ మ ల; తళతళలడచున`V, ఈటMల; రయ చున`V, xలమం
హతమవచుTx`రF; చAdన 9ారF క;పuల; క;పuల;%ా ప(fయ Tx`రF;

1ీనుగ లక; లsకP లదు, 1ీనుగ ల; ా>I త%S> జనుల; ¾ట-Kల6 ;చుTx`రF. 4
చక"xన9:ౖ 9Eశ9:ౖ Aల6 ం%S తనమందు జj®నమ గల xన9:ౖ జjరత మ ేZి
జTxంగమ ల]ద Aల6 ం%Sతనమ జ#S%SంA సం¯ారమ లను అ!్మ9E ZినxTx,
5 వ ేZిన అ¥క జjరత మ నుబట-C Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
9ాక; ఇేTEను క; V#¥T:ౖయ Tx`ను,  ెంగ ల;  మ ఖమ ] ?JN
జనమ లక;  మనమ ను #ాజమ లక;  యవమనమ ను TEను
బయల;పరతpను. 6 పమం PQదుట ]ద మ>నమ 9EZి "ను`
అవమన పరెదను. 7 అపడ "ను` చూచు 9ారందరF ±దw నుం(f
ా#SP T:9: ా(ైPQTE, x"రక; అంగలరFd9ా#?వరF? "ను` ఓxరFd
9ా#S" ఎకడ నుం(f 1ిల;చు" వెdదమ అందురF. 8 సమ దK¤ తనక;
ఆప%ాను సమ దK¤ తనక; ాKారమ %ాను ేZి", బహÑ జనమ లేత
చుటC బ(f T:ౖల;న దగ¶ ర నుం(fన T° అ¹ను పటC ణమ కంటM వ VWషన
xన9ా? 9 కcÌీయ ల;ను ఐగ 1ీN య ల;ను x" &రF ల#S, 9ారF V¯ాNర
జనమ %ా నుం(f#S, పతp9ారFను లcáయ ల;ను క; స}య లsౖ య ం(f#S.
10 అPనను అ ెరపటC బ(f "బ(ెను, #ాజమర¶ మ ల nగల యందు
శతpKవల; x"లk" Aన` 1ిల6లను బండలక; 9EZి ట-C చం1ి#S, x"
ఘనుల]ద *టB
6 9EZి x" పK¥x నుల నంద#S" సం?ళ6 బం¥ంA#S. 11 వను
మతp
N #ాల9:ౖ xగ ందువ, శతpKవ వచుdట చూA ఆశ\యదుర¶ మ
9:దక;దువ. 12 అPే  Åటల"`య అాలప పండ6 గల అం¸రప
ెట6వలs ఉన`V; ఒకడ 9ాట-" క>ంప%ాTE పండ6 JనవAdన9ా"T°ట
పడను; 13  జనుల; ZీN లవంట-9ా#?r#S,  శతpKవల; చుd నటB
6  ేశప

గవనుల యడi కఱÃ ల; ¬యబ(fయ న`V, అ%S`  అడi గ(fయలను
ాల;dచున`. 14 మ టC (f9Eయ ాలమ నక; ళØ
6 ేదునుమ ,  Åటలను
బలపరచుమ , గట మంట-లk"I %S PటBకల బ రదను ¾Kక;మ ,
ఆవమ లను Zిదzపరచుమ . 15 అచdటTE అ%S` "ను` ా>d9Eయ ను, ఖడ¶ మ
"ను` Txశనమ ేయ ను, %tంగÈపరFగ J"9Eయ #§J%ా అ "ను`
J"9Eయ ను, వ సంఖక; %tంగÈపరFగ లంత V¯ాNరమ %ాను !డత లంత
V¯ాNరమ %ాను ఉండమ . 16  వరN క;ల; లsకక; ఆాశ నmతKమ లకంటM
ఎక;వ%ానున`ను %tంగÈ పరFగ వAd అంతయ TxI9EZి PQ%S#SPQను. 17
వ ఏరuరAన &రFల; !డతలంత V¯ాNరమ %ా నుTx`రF,  Z2ౖ"క;ల;
చ>ాలమందు కంెలలk %Sన %tంగÈ పరFగ లవలs నుTx`రF. ఎండాయ%ా
ª రF
అV PQ%S#S వను, అV ఎకడ 9ా>న ఎవ#SI" ె>యదు. 18 అష
#ాజj,  ాపరFల; "దKP#S,  పK¥x నుల; పండ"#S,  జనుల;
పర తమ ల]ద ెద#S P#S, 9ా#S" సమకcరFd9ా(ొకడను లడ. 19 క;
త%S>న ెబË బహÑ ెడi,  %ాయమ నక; AIతq ఎవడను ేయజjలడ,
జనులందరF ఎడెగక ేత ¨©ంసTUం#S, "ను`గ#Sdన 9ారN Vను 9ారందరF
 Vషయ చపuటB
6 టBCదురF.
హబకcక; 1
1 పKవకN యగ హబకcక;TUదwక; దరîన#§J%ా వAdన ే9ÙIN. 2 PQ9ా, TEను
nఱÃ 12ట-Cనను 9:Tx`ళØ
6 ఆలIంప క;ందువ? బలxరమ జరFగ చున`ద"
TEను క; nఱÃ 12ట-Cనను వ రfంపక య Tx`వ. 3 నT:`ందుక; ోషమ

చూడ"చుdచుTx`వ? బµధ 9Eల ఊరకP చూచుచుTx`వ? ఎకడ
చూAనను Txశనమ ను బల xరమ ను అగ పడచున`V, జగడమ ను
కలహమ ను #³గ చున`V. 4 అందువలన ధర4WాసN మ "రరÍకమPQను,
Txయమ ఎన`డను జరFగక;ండ మ"PQను, భIN ¨ßనుల; వAd
JపరFలను చుటBCందురF, Txయమ ె(fవచున`. 5 అనజనులలk
జరFగ న చూడ(f, ఆలkAంచు(f, ³వలమ Vస4యమ TUందు(f. ] న
మ లలk TETUక ారమ జ#S%Sంతpను, ఆలగ జరFగ న" ±కడ ]క;
ె>1ినను ]రత" నమ4కయ ందురF. 6 ఆలIంచు(f, తమVా"
ఉ"IపటBCలను ఆక\!ంచవలsన" భగంతమ లవరక; సంచ#Sంచు
ఉేKకమ గల కc
\ రFలగ కÚw య లను TEను #³ప చుTx`ను. 7 9ారF రన
కరజనమ %ా ఉTx`రF, 9ారF పKభ త మ ను Vధులను తమ
PచûవAdనటB
6 ఏరuరచుందురF. 8 9ా#S గ ఱÃ మ ల; AరFతపల;లకంటM
9Eగమ %ా పరFగ లsతN pను, #ాJK యందు JరFగ లడ (ేళ6కంటMను అV
చురF?rనV; 9ా#S #ðతpల; దూరమ నుం(f వAd తటµల;న జరబడ దురF,
ఎరను పటBCనుట?r పf#ాà వ(f%ా వచుdనటB
6 9ారF పరFగ లsJN వతp
N రF. 9
9:నుక చూడక;ండ బల xరమ ేయ ట?r 9ారF వతp
N రF, ఇసుక #³ణ వలంత
V¯ాNరమ %ా 9ారF జనులను ెరపటBC ందురF. 10 #ాà లను అప}సమ
ేతpరF, అ¥పతpలను ¨Áళన ేతpరF, ాKారమ గల దుర¶ మ ల"`ట-"
తృణ÷క#SంతpరF, మంట- బË9EZి 9ాట-" పటBCందురF. 11 తమ బలమ TE
తమక; ేవత%ా ´µVంతpరF, %ా>టBC" వనటB
6 9ారF టBC" వచు
అప#ాధులగ దురF. 12 PQ9ా Tx ే9ా, Tx ప#Sదz ే9ా, ఆనుం(f

వన`9ాడవ ా9ా? ¤మ మరణమ TUందమ ; PQ9ా, ¬రFu
¬రFdటక; వ 9ా#S" "య!ంAయ Tx`వ; ఆశ\య దుర¶ మ, మమ 4ను
దం(fంచుటక; 9ా#S" పట-C ంAJV. 13  కనుదృÌిC దుషC త మ చూడలనంత
"షళంకన గx; బµ¥ంచు9ారFేయ బµధను వ దృÌిC ంపజjలవ గx;
కపటBలను వ చూAయ , దు#ా4రF¶ల; తమకంటM ఎక;వ JపరFలను
Txశనమ ేయ%ా వ చూAయ ఎందుక; ఊరక;Tx`వ? 14 ఏ>కల"
ేపలను ాKక; పరFగ లను వ నరFలను సమనులను%ా ేZిJV. 15
9ాడ %ాలమ 9EZి మనవల నంద#S" గ Ad ల%S య Tx`డ, ఉరFల; ఒ%S¶
AIంచునుచుTx`డ, 9ాడ తన వల 9ా#S" కcరFd" సంషప(f
గంతpల;9Eయ చుTx`డ. 16 ావన వలవలన మంA ´µగమ ను పÌిC "చుd
´¢జనమ ను తనక; కల;గ చున` వ" 9ాడ తన వలక; బల;ల
న#SuంచుచుTx`డ, తన ఉరFలక; ధూపమ 9Eయ చుTx`డ. 17 9ాడ
ఎల6 పడను తన వలలkనుం(f మ4#SంచుచుండవలsTx? ఎపuట-I" మనక;ండ
9ాడ జనమ లను హతమ ేయ చుండవలsTx?
హబకcక; 2
1 ఆయన Txక; ఏ! Z2లVచుdT°, Tx 9ాదమ Vషయ TETE! ెపదుT°
చూచుట?r TEను Tx ావ> సÍ లమ ]దను %పరమ ]దను క"12టC B"
య ందుననున%ా 2 PQ9ా Tx×లగ Z2లVెdను చదువ9ాడ
పరF%?తN pచు చదువ లగ నటB
6 వ ఆ దరîన Vషయమ ను పలక]ద
సuషC మ %ా 9ాKయ మ . 3 ఆ దరîనVషయమ "రÞయాలమ న జరFగ ను,

సమపN మగ ట?r ఆతpరపడచున`, అ తపuక T:ర9EరFను, అ
ఆలసమ %ా వAdనను x"రక; క"12టC Bమ , అ తపuక జరFగ ను,
జjగ ేయక వచుdను. 4 9ారF యxరÍపరFల; ాక తమలk xమ
అJశయపడదురF; అPే Jమంతpడ VWా సమ మలమ గ బKదుక;ను.
5 మ#Sయ xKÔరసమ ¹సకరమ , తననుబట-C అJశPంచు9ాడ "ల;వడ,
అట-C 9ాడ ాxళమంత VWాలమ %ా ఆశ12టC Bను, మరణమంత%ా పKబ>నను
తృ1ిN TUందక సకలజనమ లను వశపరచునును, సకల జనులను
సమకcరFdనును. 6 తనా" x" Txక\ !ంA యవృz TUంన9ా"I
శ\మ; xకటBC ¯మ 4ను V¯ాNరమ %ా పటBCను9ా"I శ\మ; 9ాడ ఎTx`ళØ
6
"ల;చును అ" ెపనుచు రందరF ఇత""బట-C ఉప మన#§J%ా
అప}సప ¯ాత ఎతp
N దురF గx. 7 వ(fi Iచుd9ారF హాతp
N %ా ]ద
పడదురF, "ను` ¨©ంస 12టCబ¢వ9ారF జjగ\తN%ా వతp
N రF, వ 9ా#SI ోపడ
¯మ 4%ా ఉందువ. 8 బహÑ జనమ ల ఆZిN " వ ల6 12ట-C య Tx`వ గనుక
WÌింAన జనుల; ేశమ లక;ను పటC ణమ లక;ను 9ాట-లk" "9ాసులక;ను
వ ేZిన నర హతనుబట-C య బలxరమ నుబట-C య "ను` ల6
12టC BదురF. 9 తనక; అాయమ #ాక;ండనటB
6 తన "9ాసమ ను
బలపరచు", తన Pంట-9ా#Sర?r అTxయమ %ా లభమ
సంాంచును9ా"I శ\మ. 10 వ xల మం జనమ లను
Txశనమ ేయ చు ]ద 9E TEర ¯ాÍపనేZియ Tx`వ,  దు#ాలkచనవలన
 Pంట- 9ా#SI అవమనమ ెAdయ Tx`వ. 11 %డలలk" #ాళØ
6 nఱÃ
12టC Bచున`V, దూలమ ల; 9ాట-I పKతp తN ర !చుdచున`V. 12 నరహత

ేయ టేత పటC ణమ ను కట-C ంచు9ా#SI శ\మ; దుషC త మ జ#S%Sంచుటేత
Åటను ¯ాÍ1ించు 9ా#SI శ\మ. 13 జనమ ల; పKయసపడదురF %ా" అ%S`
ాలవదురF; వరÍనx"రక; కషC ప(f జనుల; öణÝంచుదురF; ఇ
Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా ేతTE యగ నుగx. 14 ఏలయన%ా
సమ దKమ జలమ ల "ం(fయ న`టBC భ! PQ9ా మ}త4~మ ను
గ#Sdన జj®నమ  "ం(fయ ండను. 15 తమ రFగ 9ా#S మనమ
చూడవలsన" రన ఉగ\తను క>1ి 9ా#SI xKగ"Ad 9ా#S" మతp
N ల;%ా
ేయ 9ా#SI శ\మ. 16 ఘనతక; మరF%ా అవమనమ  "ం(fయ Tx`వ;
వను xK%S  మనమ కనుపరచు ందువ. PQ9ా క;(fేJలk" ాతK
Iయ బడను, అవమనకరన వమనమ  ఘనత]దపడను. 17
లsబµT°నునక; వ ేZిన బలxరమ ]³ వచుdను,పవలను
బ¿ద#SంAన బ¿దరF ]దTE పడను. ేశమ లక;ను పటC ణమ లక;ను 9ాట-లk"
"9ాసులక;ను వ ేZిన నరహతనుబట-C య జ#S%Sన బలxరమ ను
బట-C య ఇ సంభVంచును. 18 ెకడప ప"9ాడ Vగ\హమ ను ెక;టవలన
పKãజన¤!? ప"9ాడ మగబÐమ4ను ేZి xను ర1ింAనx"యందు
న!్మక య ంచుటవలన పKãజన ¤!? అబదz మ ల; బ¢¥ంచు
తVగ\హమ లయందు న!్మక య ంచుటవలన పKãజన¤!? 19
కఱÃ నుచూA ¤ల;మ4"య , మగ#ాJ" చూAలsమ4"య ెప9ా"I
శ\మ; అ ఏన బ¢¥ంపగలx? అ బం%ారమ ను 9:ం(fను
పతపయబ(ెను %ా" x"లk Wా సంత మతKమ ను లదు. 20 అPే
PQ9ా తన ప#Sxzలయమ లk ఉTx`డ, ఆయన స"`¥"

లkకమంతయ మనమ %ా ఉండను%ాక.
హబకcక; 3
1 పKవకN యగ హబకcక; ేZిన ాKరÍన. (9ాద మ ల ాడద%Sన) 2
PQ9ా, "ను`గ#Sdన 9ారN V" TEను భయ పడచుTx`ను PQ9ా,
సంవతqరమ ల; జరFగ చుండ%ా  ారమ నూతన పరచుమ
సంవతqరమ ల; జరFగ చుండ%ా x"" ె>యజ³య మ Å1ించుచుTE
9ాతqలమ ను జj®పకమ నక; ెచుd నుమ . 3 ేవడ ేమనులkనుం(f
బయల;ేరFచుTx`డ ప#Sదz ేవడ ా#ానులkనుం(f 9Eంేయ చుTx`డ.
(Z2ల.) ఆయన మ¨©మ ఆాశమండలమంతటను కనబడ చున` భ!
ఆయన పK´µవమ  "ం(fయ న`. 4 సూరాంJ సమనన పKాశమ
కనబడ చున` ఆయన హసN మ లనుం(f Iరణమ ల; బయల;9:ళ6 Ø చున`V
అచdట ఆయన బలమ x%Sయ న`. 5 ఆయనక; మ ందు%ా ెగ ళØ
6
నడచుచున`V ఆయన ాదమ ల 9:ంట అ%S` రFపల; వచుd చున`V 6
ఆయన "ల;వబడ%ా భ! కం1ించును ఆయన చూడ%ా జనులందరF ఇటB
అటB ¾ల;గ దురF ఆాల పర తమ ల; బదw లsౖవను ప#ాతన %SరFల;
అణగ ను పర ాలమ nదల;" ఆయన ఈలగ జ#S %Sంచు9ాడ. 7
కcÌీయ ల (ే#ాలలk ఉపదKవమ కల;గ%ా TEను చూAJ" !xను ేశసుÍల
(ే#ాల ెరల; గజగజ వణ ?ను. 8 PQ9ా, నదుల]ద క; Åపమ
క>%SనందునTx నదుల]ద క; ఉగ\త క>%SనందునTx సమ దKమ ]ద క;
ఉగ\త క>%SనందునTx  గ ఱÃ మ లను కటBC" రmణxరÍన రథమ ల]ద

ఎI వచుdచుTx`వ? 9 Vల;
6 వరలkనుం(f ¬యబ(fయ న`  9ాక;డ"
పKమణమ ేZి  బµణమ లను ZిదzపరAయ Tx`వ (Z2ల.) భ!" బదw ల;
ేZి నదులను కల;గజ³య చుTx`వ. 10 "ను` చూA పర తమ ల;
కం1ించును జలమ ల; పK9ాహమ ల;%ా ారFను సమ xK%ాధమ Ìించుచు
తన ేతpల; 12ౖ ?తN pను. 11  ఈటMల; తళతళలడ%ా సంచ#Sంచు  బµణమ ల
ాంJI భయప(f సూరచందుKల; తమ "9ాసమ లలk ఆ%SవదురF. 12 బహÑ
#ðదKమ క>%S వ భ!]ద సంచ#Sంచు చుTx`వ మగ\ డ9:ౖ
జనమ లను అణగొKక;చుTx`వ 13  జనులను రfంచుటక; వ
బయల;ేరFచుTx`వ వ "య!ంAన అÌికN ;" రfంచుటక; బయల;
ేరFచుTx`వ దుషp
C ల క;టBంëక;లలk పK¥xను(ొకడండక;ండ 9ా#S తలను
డను ఖం(fంA 9ా#S" "ర4లమ ేయ చుTx`వ.(Z2ల.) 14 áదలను
రహసమ %ా !ం%S9Eయవలsన" ఉuం గ చు నను` (fేయ ట?r
తpానువలs వచుd ãధుల తలలలk #ాà±క ఈటMలను TxటBచుTx`వ.
15 వ సమ దKమ ను ¾Kక;చు సంచ#Sంచుచు నుTx`వ  గ ఱÃ మ ల;
మ}సమ దK జల#ాసులను ¾Kక;ను. 16 TEను Vన%ా జనుల]I వచుd9ారF
స]1ించు వరక; TEను ఊర" శ\మనమ రక; క"12టCవలZి య న` Tx
అంతరంగమ కలవరపడచున` ఆ శబw మ నక; Tx 12దవల; కదల;చున`V
Tx PQమ కల; క;È6 వచున`V Tx ాళØ
6 వణక; చున`V. 17 అం¸రప ెట6 B
పయక;ం(fనను xKmెట6 B ఫ>ంపకPనను ఒÚవెట6 B
ాపలకయ ం(fనను ే"లk" 12ౖరF పంటక; #ాకPనను %tఱÃ ల; ొ(fiలk
లకPనను ¯ాలలk పవల; లకPనను 18 TEను PQ9ాయందు

ఆనంంెదను Tx రmణకరN PQన Tx ేవ"యందు TEను సం Ìింెదను. 19
పKభ వగ PQ9ాP Txక; బలమ ఆయన Tx ాళ6 ను ల(fాళ6 వలs
ేయ ను ఉన`తసÍ లమ ల]ద ఆయన నను` నడవేయ ను.
జ?ఫ Tx 1
1 యx#ాజగ ఆ¹ను క;మరF(ైన ãÌీయ నమ లలk ¨©యక;
పట-C న అమ#ా క;మరFడగ %?దలక; జననన కcÌీ క;మరFడగ
జ?ఫTxక; పKతmన PQ9ా 9ాక;. 2 ఏ!య Vడవక;ండ
భ!]దనున` సమసN మ ను TEను ఊ(fd9EZ2దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 3
మను షpలTE! పవలTE! TEను ఊ(fd9EZ2దను; ఆాశ ప{లTE!
సమ దK మతq~మ లTE! దురèనులTE! 9ారF ేZిన అప9ాదమ లTE! TEను
ఊ(fd9EZ2దను; భ!]ద ఎవరFను లక;ండ మనుష జjJ" "ర4లమ
ేZ2దను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 4 Tx హసN మ ను యx9ా#S]దను
PQరషలమ "9ాసులంద#S]దను x1ి, బయల;ేవత ±క భక;Nలలk
WÌింAన9ా#S", x"I పKJÌి¡ తpలగ 9ా#S", x" అరdక;లను "ర4లమ
ేZ2దను. 5 !ెw ల]ద ఎI ఆాశ సమహమ లక; nÖక;9ా#S"
PQ9ా 1LరFనుబట-C య , బయల; ేవత తమక; #ాజనుx" Txమమ ను
బట-C య nÖI పKమణమ ేయ 9ా#S" TEను "ర4లమ ేZ2దను. 6
PQ9ాను అనుస#Sంపక ఆయనను Vస#SèంA ఆయన ±దw Vxరణ
ేయ"9ా#S" TEను "ర4లమ ేZ2దను. 7 పKభ 9:ౖన PQ9ా నమ
స]పమPQను, ఆయన బ>±కట- ZిదzపరAయ Tx`డ, xను 1ి>Aన

9ా#S" ఆయన పKJÌి¡ ంAయ Tx`డ, PQ9ా స"` ¥" మనమ %ా
నుండ(f. 8 PQ9ా PరuరAన బ> నమందు అ¥పతpలను
#ాజక;మరFలను అనేశసుÍలవలs వసN మ ల; 9EZిను9ా#Sనంద#S" TEను
hfంతpను. 9 మ#Sయ ఇండ6 గడపల; xట-వAd యజమను" Pంట-"
¹సమ ను బలxరమ ను "ంప9ా#S" ఆ న మందు TEను
hfంతpను. 10 ఆ నమందు మతq~ప గ మ4 మ లk #దనశబw మ ను,
పటC ణప గ వ ´µగమ న అంగ లరFuను Vనబడను, ండల క;నుం(f
%tపu Txశనమ వచుdను. ఇే PQ9ా 9ాక;. 11 కTxయ లందరF
Txశ#S, దKవమ సమకcరFd"న9ారందరFను "ర4లమ ేయబ(f#S
గనుక మ³Nషp లkయ "9ాసుల#ా, అంగలరFd(f. 12 ఆ ాలమ న TEను
ºపమ ల; పటBC" PQరషలమ ను ప#SWó¥ంతpను, మ(fi ]ద ">Aన
xKÔరసమ వంట-9ా#?rPQ9ా ¤లsౖనను ×(ైనను ేయ 9ాడ ాడ"
మనసుqలk అనును9ా#S" hfం తpను. 13 9ా#S ఆZిN ోపడ ¯మ4గ ను,
9ా#S ఇండ6 ాడగ ను, 9ారF ఇండ6 కటBCదురF %ా" 9ాట-లk ాపర మ ండరF,
xKmటల; TxటBదురF %ా" 9ాట- రసమ ను ానమ ేయరF. 14 PQ9ా
మ} నమ స]పమPQను, PQ9ా నమ స]ప అJ ఘÖమ %ా
వచుdచున`. ఆలIంచు(f, PQ9ా నమ వచుdచున`,
ప#ాక\మWాల;రF మ}#దనమ ేయ దురF. 15 ఆ నమ ఉగ\తనమ ,
శ\మయ ఉప దKవమ ను మ}Txశనమ ను కమ 4నమ , అంధారమ ను
%ా xంధారమ ను కమ 4నమ , ¤ఘమ ల;ను %ా xంధ ారమ ను
కమ 4నమ . 16 ఆ నమ న ాKారమ ల;గల పటC ణమ ల దగ¶ రను, ఎతN Pన

%పరమ ల దగ¶ రను య దz షణయ బµాTxదమ ను Vనబడను. 17
జనుల; PQ9ా దృÌిC I ాపమ ేZి#S గనుక TEను 9ా#S ]I ఉపదKవమ
ర1ిuంపబ¢వచుTx`ను; 9ారF గ\ (fi 9ా#Sవలs న(fెదరF, 9ా#S రకN మ
దుమ 4వలs ారFను,9ా#S మంసమ 12ంటవలs ార9Eయబడను. 18 PQ9ా
ఉగ\త నమ న తమ 9:ం(f బం%ారమ ల; 9ా#S" త1ిuంప లకవను,
#ా%S`ేత భ!యంతయ ద¨©ంప బడను, హాతp
N %ా ఆయన
భ"9ాసులనంద#S" సర Txశనమ ేయబ¢వచుTx`డ.
జ?ఫ Tx 2
1 Zిగ¶ మ>న జనుల#ా, కc(f రం(f, టBC %ా>I ఎగ రFనటB
6 సమయమ
గJంచుచున`. 2 V¥ "రÞయమ ాకమ ను1L PQ9ా Åా%S` ] ]I
#ాక మ ను1L, !మ 4ను hfంచుట?r PQ9ా ఉగ\తనమ #ాకమ ను1L
కc(fరం(f. 3 ేశమ లk ¯ాJ క;లsౖ ఆయన TxయVధుల ననుస#Sంచు సమసN
ºనుల#ా, PQ 9ాను 9:దక;(f; ]రF 9:దI Vనయమ గల9ా#?r J"
అనుస#SంAనPQడల ఒక9Eళ ఆయన ఉగ\త నమ న ]రF xచబడదురF. 4
%ాజjపటC ణమ "రèనమగ ను, అÌ2లkను ా(ై వను, మ¥xహ`ాలమందు
అiదు9ారF బయట-I ారోలబడదురF, ఎÅ\ను పటC ణమ దున`బడను. 5
సమ దKాKంతమందు "వZించు ?#³¬య ల#ా, ]క; శ\మ; Óి>ÌీN య ల
ేశన కTxనూ, "ను` గ#Sd PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాయందు ఒక
ాపరసుÍ(ైనను లక;ండ TEను "ను` లయమ ేతpను. 6 సమ దKాKంతమ
%tఱÃ ల ాపరFల; గ ¤తసÍ లమగ ను, మందలక; ొడ6  అచdట నుండను. 7

తమ ేవ(ైన PQ9ా యx9ా#S" కటµfంA 9ా#S" ెరలkనుం(f
ర1ిuంచ%ా అచdట9ా#Sలk WÌింAన 9ా#SI ఒక సÍ లమ ండను; 9ారF అచdట
తమ మందలను ¤పదురF, అసN మయమ న 9ారF అÌ2లkను ఇండ6 లk
పండందురF. 8 ¹యబ 9ారF ేZిన "ందయ , అ¹4ను9ారF ప>Iన
దూషణ మటల;ను Txక; Vనబ(ెను; 9ారF Tx జనుల స#Sహదుwలలk పK9EhంA
అJశయప(f 9ా#S" దూÌింA#S. 9 Tx yవమ డ ¹యబ ేశమ ¯ొమ
పటC ణమ వలsను, అ¹4నుేశమ %tnఱాÃ పటC ణమ వలsను అగ ను. అV
మ ండ6 ెట6క;ను ఉప %తpలక;ను ¯ాÍన "తమ ాడ%ా ఉండను; Tx
జనులలk WÌించు9ారF ఆ ేశమ లను ోచుందురF; Tx జనులలk
WÌించు9ారF 9ాట-" స తంJKంచు ందురF. ాబట-C ఇWా\PÚయ ల ేవ(ైన
Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా9ాక; ఇే. 10 9ారF అJశయప(f
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా జను లను దూÌింA#S గనుక 9ా#S
గర మ నుబట-C P 9ా#SI సంభVంచును. 11 జనమ ల º పమ లలk
"వZించు 9ారంద రFను తమతమ ¯ాÍనమ లనుం(f తన³ నమ¯ారమ
ేయ నటB
6 భ!లkనున` ేవతలను ఆయన "ర4లమ ేయ ను,
PQ9ా 9ా#SI భయంకరFడ%ా ఉండను. 12 కcÌీయ ల#ా,]రFను Tx
ఖడ¶ మ ేత హతpలవదురF. 13 ఆయన ఉతN రేశమ ]ద తన హసN మ ను
x1ి అష
ª రF ేశమ ను Txశనమ ేయ ను; T:9: పటC ణమ ను ాడ ేZి
x"" ఆ#SPన PQ(x#Sవలs ేయ ను. 14 x"లk పసుల మందల;
పండనును; సకలజjJ జంతpవల;ను గంపల;%ా కcడను; గడ
బµతpల;ను తpంబ¢ళØ
6 ను 9ా#S x రమ ల 12ౖకమ 4ల]ద "ల;చును; ప{ల

శబw మ ల;ను Iట-×లలk Vనబడను; గడపల]ద Txశనమ కను 1ించును.
9ారF ేZి"న ేవxరF కఱÃ ప"యంతట-" PQ9ా Txశనమ ేయ ను. 15
Txవంట- పటC ణమ మ#S ±కట- లద" మ #Sయ చు ఉxqహపడచు "#S xర
మ %ా ఉం(fన పటC ణమ ఇే. అ ా(ైPQTE, మృగమ ల; పండను
సÍ లమPQTE అ" x" మర¶ మ న వ9ారందరF ెపనుచు, ఈస(fంచుచు
మ4" ేZ2ౖగ ేయ దురF.
జ?ఫ Tx 3
1 మ షరనయ భKషCనయ అTxయమ ేయ నయ నగ
పటC ణమ నక; శ\మ. 2 అ ేవ" మట ఆలIంచదు, hmక; లkబడదు,
PQ9ాయందు VWా స మ ంచదు, x" ేవ"±దw క; #ాదు. 3 x"
మధ x" అ¥పతpల; గరèనేయ Zింహమ ల;, x" Txయ¥ పతpల;
#ాJKయందు JరFగ లడచు ెల69ారFవరక; ఎరలk ఏ!య !గ లక;ండ
భfంచు (ేళ6 Ø. 4 x" పKవకN ల; గాuల; టBC9ారF, VWా సఘతక;ల;; x"
యజక;ల; ధర4WాసN మ ను "#ాక#SంA పKJÌి¡ త వసు
N వ లను అపVతKపరతpరF.
5 అPే Txయమ ¬రFd PQ9ా x" మధనుTx`డ; ఆయన
అక\మమ ేయ 9ాడ ాడ, అనునమ తపuక;ండ ఆయన Txయ
Vధులను బయల;పరచును, ఆయనక; రహసనేయ లదు; అPనను
J¨ßనుల; Zి%¶ ?రFగరF 6 TEను అన జనులను "ర4లమ ేయ%ా 9ా#S
Åటల;ను ాడగ ను, ఒక(ైన సంచ#Sంచక;ండ 9ా#S ధులను ాడేZి
య Tx`ను, జనమ లక;ండను 9ాట-యంెవరFను ాపర మ ండక;ండను

9ా#S పటC ణమ లను లయపరAన9ాడను TETE. 7 x" Vషయ Tx
"రÞయమంతట- పన ] "9ాససÍ లమ సర Txశమ ాక;ండనటB
6 ,
Txయందు భయభక;Nల; క>%S hmక;లkబడదుర" TEననుంట-" %ా" 9ారF
దుI\యల; ేయ టయందు అxశగల9ా #?r#S. 8 ాబట-C PQ9ా Z2లVచుd
9ాక; ఏదన%ా Txరక; క"12టC B(f, TEను లA PQరపటBCను నమ రక;
క"12ట-Cయ ండ(f, Tx ఉగ\తను TxÅా%S` అంతట-" 9ా#S]ద క;మ4#Sంచుట?r
అనజనులను గ ేయ టక;ను గ ంపల; గ ంపల;%ా #ాజమ లను సమ
కcరFdటక;ను TEను "శdPంచుంట-"; Tx #ా%S` ేత భ!యంతయ
ా>వను. 9 అపడ జనులందరF PQ9ా Txమమ నుబట-C
Pకమనసులsౖ ఆయనను ZLVంచునటB
6 TEను 9ా#SI పVతKన 12దవల
"ెdదను. 10 ెద#SPన9ా#?r Txక; ాKరÍనేయ Tx జనుల; కcషpేశప
నదుల అవతలనుం(f Txక; T:ౖ9Eదమ %ా ¬Zి " #ాబడదురF. 11 ఆ నమ న
 గర మ నుబట-C సం Ìించు9ా#S" లkనుం(f TEను 9:ళ6%tటBCదును గనుక Tx
ప#Sదz న ండయందు Vక గర మ చూపవ, Tx]ద JరFగబ(f
వేZిన I\యలVషయ క; Zిగ¶ కల;గదు 12 దుఃüతpలగ ºనులను
PQ9ా Txమమ Txశ\Pంచు జనWషమ %ా మధ నుండ "తp
N ను. 13
ఇWా\PÚయ లలk !%S>న9ారF ాపమ ేయరF, అబదz మడరF,
కపటమ లడ Txల;క 9ా#S T°టనుండదు; 9ారF ఎవ#S భయమ లక;ండ
VWా\ంJగల 9ా#?r అన`ానమ ల; పచుdందురF; 14 Zీãను "9ాసు ల#ా,
ఉxqహధ " ేయ (f; ఇWా\PÚయ ల#ా, జయధ " ేయ (f; PQరషలమ
"9ాసుల#ా, పరÞ హృదయమ  సంÌింA గంతpల; 9Eయ (f. 15 xను

]క; V¥ంAన hmను PQ9ా ట-C 9EZియ Tx`డ; ] శతpKవలను ఆయన
9:ళ6%tట-C య Tx`డ; ఇWా\Pల;క; #ాజ?ౖన PQ9ా ] మధ ఉTx`డ, ఇక
]దట ]క; అాయమ సంభVంపదు. 16 ఆ నమ న జనుల; ]
ఇట6 ందురF PQరషలమ, భయపడ క;మ , Zీãనూ, ¥ైరమ
ెచుdనుమ ; 17  ేవ(ైన PQ9ా మధ ఉTx`డ; ఆయన
శINమంతpడ, ఆయన !మ 4ను రfంచును, ఆయన బహÑ ఆనందమ 
యందు సంÌించును, యందు తనక;న` 1LKమను బట-C Wాంతమ వ¨©ంA
యంద> సంషమ ేత ఆయన హ#Sªంచును. 18  "యమక ాలప
పండగలక; #ాలక Aంతపడ  సంబంధులను TEను సమకc#?dదను, 9ారF
%tపu అవమనమ ంన9ారF. 19 ఆ ాలమ న "ను`
¨©ంస12టC B9ా#Sనంద#S" TEను hfంతpను, క;ంటBచు నడచు9ా#S" TEను
రfంతpను, ెదర%tటC బ(fన9ా#S" సమకcరFdదును, ఏ P ేశమ లలk 9ారF
అవమనమ TUం# అకడT:ల6 TEను 9ా#SI ఖJ" మంA 1LరFను
కల;గజ³Z2దను, 20 ఆ ాలమ న ]రF చూచు చుండ%ా TEను !మ 4ను
ెరలkనుం(f ర1ిuంA, !మ 4ను సమకc#Sdన తరF9ాత !మ 4ను
న(f1ింతpను; "జమ %ా భ!]ద నున` జనులంద#S దృÌిC I TEను ]క;
ఖJ" మంA 1LరFను ె1ిuంతpను; ఇే PQ9ా 9ాక;.
హగ¶ P 1
1 #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవతq రమ ఆరవ T:ల nదటనమ న పKవకN యగ హగ¶ P x #ా యx ేశమ ]ద అ¥ా#Sయ

షయÚN Pల; క;మరFడT:ౖన జ?రFబµËబ¿ల;క;ను పK¥xనయజక;డను
PQజjxక; క;మరFడT:ౖన PQషpవక;ను PQ9ా 9ాక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఆజ®
ఇచుdన ేమన%ా 2 సమయ!ంక #ాలదు, PQ9ా మంర మ ను
కట-C ంచుటక; సమయ!ంక #ాలద" PÀ జనుల; ెపచుTx`#³. 3 అందుక;
PQ9ా 9ాక; పKతm పKవకN యగ హగ¶ Px #ా Z2లVAdనేమన%ా 4
ఈ మంరమ ా(ైయ ండ%ా ]రF సరంá9EZిన Pండ6 లk "Zించుటక; ఇ
సమయమ? 5 ాబట-C Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా
] పKవరN ననుగ#Sd ఆలkAంచును(f. 6 ]రF V¯ాNరమ %ా VJN నను ]క;
ంె¤ పం(ెను, ]రF ´¢జనమ ేయ చున`ను ఆక> ¬రకయ న`,
ానమ ేయ చున`ను xహమ ¬రకయ న`, బటC ల; కప నుచున`ను
చ> ఆగక;న`, ప"9ారF కషC మ ేZి yతమ సంాంచు"నను yతమ
A"%SPన సంAలk 9EZినటBC%ా ఉన`. 7 ా%ా Z2ౖనమ లక¥పJయగ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా] పKవరN ననుగ#Sd ఆలkAంచును(f. 8
పర తమ లsI మÖను ¬Zి" వAd ]రF ఈ మంరమ ను కట-C ంAనPQడల
x"యందు TEను సంÌింA నను` ఘనపరచుందున" PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ. 9 V¯ాNరమ %ా ావలsన" ]రF ఎదురF చూAJ#S %ా"
ంెమ %ా పం(ెను; ]రF x"" ఇంట-I ే%ా TEను x"" ెదర%tట-C J";
ఎందు ేతన" PQ9ా అడగ చుTx`డ. Tx మంరమ ా(ైయ ండ%ా
]రందరF ] ] Pండ6 కటBCను టక; త రపడటేతTE గx. 10 ాబట-C
!మ 4నుబట-C ఆాశపమంచు క;రFవకయ న`, భ! పండక య న`. 11

TEను భ!I" పర తమ లక;ను అTxవృÌిC కల;గజ³Zి, ¥xనమ
Vషయమ లkను xKÔరసమ Vషయమ లkను ైలమ Vషయమ లkను
భ! ఫ>ంచు సమసN మ Vషయమ లkను మనుషpల Vషయమ లkను
పవల Vషయమ లkను ేJపనుల"`ట- Vషయమ లkను Ôమమ
పట-C ంAయ Tx`ను. 12 షయÚN Pల; క;మరF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;ను PQ
జjxక; క;మరFడను పK¥xనయజక;డనగ PQషp వయ WÌింAన
జనులందరFను తమ ేవ(ైన PQ9ా మటల; ఆలIంA, తమ ేవ(ైన
PQ9ా పKవకN PQన హగ¶ P" పం1ింA, ె>యజ³Zిన 9ారN V"
PQ9ాయందు భయభక;Nల; ప"#S. 13 అపడ PQ9ా దూతPQన
హగ¶ P PQ9ా ె>య జ³Zిన 9ారN నుబట-C జనులక;
పKకట-ంAనేమన%ాTEను ]క; డ%ా ఉTx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 14
PQ9ా యxేశప అ¥ా#Sయగ షయÚN Pల; క;మరF(ైన
జ?రFబµËబ¿ల;±క మనసుqను, పK¥xన యజక;డగ PQజjxక;
క;మరF(ైన PQషpవ మనసుqను,WÌింAన జనులంద#S మనసుqను
1LK#³1ింప%ా 15 9ారF కc(fవAd, #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp±క Pల;బ(f యందు
#?ండవ సంవతqరమ ఆరవ T:ల PరFవ Txల; గవ నమ న Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ తమ ేవ" మంరప ప"ేయ nదల;12ట-C#S.
హగ¶ P 2
1 ఏడవ T:ల PరFవ ±కటవ నమ న PQ9ా 9ాక; పKవకN యగ
హగ¶ PI పKతm Z2లVAdన ేమన%ా 2 వ యxేశప అ¥ా#Sయగ

షయÚN Pల; క;మరF(ైన జ?రFబµËబ¿ల;ను పK¥xనయజక; డగ
PQజjxక; క;మరF(ైన PQషpవను WÌింAన జనులను
ఇట6 నుమ 3 పర ాలమ న ఈ మంరమ నక; క>%Sన మ¨©మను
చూAన9ారF ]లk ఉTx`రF గx; అట-C 9ా#SI ఇ ఎట-C %ా కనబడ చున`?
x" ఇ ఎందునను >న ాద" చు చున` గx. 4 అPనను
PQ9ా ఆజ® ఇచుdన ేమన%ాజ?రFబµËబ¿లc, ¥ైరమ ెచుdమ 4;
పK¥xనయజక;డగ PQజjxక; క;మరFడ9:ౖన PQషp9ా, ¥ైరమ
ెచుdమ 4; ేశమ లkనున` సమసN జనుల#ా, ¥ైరమ ెచుd" ప"
జ#S%Sంచు(f; TEను ]క; డ%ా ఉTx`ను; ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥ పJయగ
PQ9ా 9ాక;. 5 ]రF ఐగ పNేశమ లk నుం(f వAdనపడ TEను ]
ేZిన "బంధన జj®ప కమ ేZిను(f; Tx ఆత4 ] మధన ఉన` గనుక
భయపడక;(f. 6 మ#Sయ Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాఇక ంతాలమ ఇంకమరF ఆాశమ ను భ!"
సమ దKమ ను TEలను TEను కం1ింపజ³తpను. 7 TEను అనజనులనంద#S" కద
>ంప%ా అనజనులంద#S ±క PషC వసు
N వల; ేబడను; TEను ఈ
మంరమ ను మ¨©మ "ంపదును; ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా 9ాక;. 8 9:ం(f Tx, బం%ారF Tx, ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥పJ
యగ PQ9ా 9ాక;. 9 ఈ కడవ#S మంరమ ±క మ¨©మ మ నుపటమంరమ ±క మ¨©మను !ంచున" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా Z2ల VచుdచుTx`డ. ఈ సÍ లమందు TEను సమ¥xనమ "ల;ప
ననుగ\¨©ంెదను; ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;. 10

మ#Sయ ద#ా9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవతq రమ ¾!్మదవT:ల
PరFవ Txల¶ వ నమ న PQ9ా 9ాక; పKవకN యగ హగ¶ PI పKతm
Z2లVAdన ేమన%ా 11 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా ఈలగ న ఆజ®
ఇచుdచుTx`డ యజక;ల±దw ధర4 WాసN  Vxరణేయ మ . 12 ఒకడ
పKJÌిC తన మంస మ ను తన వసN పెంగ న కటBC", తన ెంగ  #tటMC
T:ౖనను వంటకమ T:ౖనను xKÔరసమ T:ౖనను ైలమ T:ౖనను మ#S ఏVధమగ
´¢జనపxరÍమ T:ౖనను మ ట-C నPQడల, ఆ మ ట-C న పKJÌి¡ తమగ Tx? య"
యజక;లనడగ%ా 9ారF ాద"#S 13 శవమ ను మ టBCటవలన ఒకడ
అంటBప(f అట-C 9ాట-లk ే"T:ౖనను మ ట-C నPQడల xను మ ట-C న
అపVతKమగ Txయ" హగ¶ P మరల నడగ%ా యజక;ల; అ అపVతKమగ
న"#S. 14 అపడ హగ¶ P 9ా#S ×లగ పKతpతN ర!ెdనుఈ పKజల;ను ఈ
జనుల;ను Tx దృÌిC I ఆలగ నTEయ Tx`రF; 9ారF ేయ I\య ల"`య
9ారచdట అ#SuంచునVయ"`య Tx దృÌిC I అపVతKమ ల;; ఇే PQ9ా
9ాక;. 15 ఈ #ాJ ]ద #ాPయ ంA PQ9ా మంరమ కటC Txరం
ంAన nదల;" ఆ 9:నుక ]క; సంభVంAనx"" ఆలkచనేZిను(f.
16 Txటనుం(f ±కడ ఇరFవ క;పuల కంక;ల; 9Eయ%ా ప క;పuలంత
¥xన¤ ేల; చున`; ¬Zినవలsన" ఏబ లల ¾ట-C ±దw క; ఒకడ #ా%ా
ఇరFవలల; మతK¤ొరక;ను. 17 ెగ ల;ను ాటBకను వడగండ6 ను
] కాC#Sèతమంతట-" TEను Txశనమ ేZియ Tx`ను; అPనను ]లk
ఒకడను J#S%S Tx±దw క; #ాలదు; ఇే PQ9ా 9ాక;. 18 ]రF
ఆలkAంచును(f. ఇంతక;మ ందు%ా ¾!్మదవ T:ల PరFవ Txల;గవ

నమ నుం(f, అన%ా PQ9ా మంరప పTx 9EZిన Txటనుం(f ]క;
సంభVంAన x"" ఆలkAంచును(f. 19 ట6 లk ¥xనమ న`x?
xKmెట6Pనను అం¸రపెట6Pనను x"మ4ెట6P నను
ఒÚవెట6Pనను ఫ>ంచకPQను గx. అPే ఇ nదల;" TEను
!మ 4ను ఆర ంెదను. 20 మ#Sయ ఆ T:ల PరFవ Txల;గవ నమ న
PQ9ా 9ాక; హగ¶ PI మరల పKతm Z2ల VAdనేమన%ా 21
యxేశప అ¥ా#Sయగ జ?రFబµËబ¿ల; ఇట6 నుమ ఆాశమ ను భ!"
TEను కం1ింపజ³య చుTx`ను. 22 #ాజమ ల Zిం}సనమ లను TEను I\ంద
పడ9Eతpను; అనజనుల #ాజమ లక; క>%Sన బలమ ను Txశనమ ేతpను;
రథమ లను 9ాట-" ఎIన 9ా#S" I\ంద పడ9Eతpను; గ ఱÃ మ ల;ను #ðతpల;ను
ఒక#S ఖడ¶ మ ేత ఒకరF కcల;దురF. 23 Tx ZLవక;డవను షయÚN Pల;
క;మరFడవT:ౖన జ?రFబµËబ¿లc, TEను "ను` ఏరuరచు"య Tx`ను గనుక ఆ
నమ న TEను "ను` ¬Zి" మ దK య ంగరమ %ా ేతpను; ఇే
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;.
జ?క #ా 1
1 ద#ా9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవతqరమ ఎ"! దవ T:లలk
PQ9ా 9ాక; పKవకN య ఇోw క; పట-C న బ¿రా క;మరFడT:ౖన జ?క#ాక;
పKతm Z2లVAdనేమన%ా 2 PQ9ా ] 1ితరFల]ద బహÑ%ా
Å1ింెను. 3 ాబట-C వ 9ా#S ఇట6 నుమ Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ా]రF TxతటBC J#S%SనPQడల TEను ] తటBC

JరFగ దున" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ; ఇే
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;. 4 ]రF ] 1ితరFలవంట-9ా#?r
య ండవదుw; ప#S క;లsౖన పKవకN ల;Z2ౖనమ లక; అ¥ పJయగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా] దు#ా4ర¶ తను ] దుI\యలను మ" JరFగ డ"
9ా#SI పKక ట-ంAనను 9ారF VనకP#S, Tx మట ఆలIంచక P#S; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 5 ] 1ితరF ల#S? పKవకN ల; "తమ బKదుక;దు#ా? 6
అPనను Tx ZLవక;లsౖన పKవకN లక; TEను Z2లVAdన మటల;ను కటC డల;ను
] 1ితరFల Vషయమ లk T:ర9Eరలx? T:ర9Eర%ా 9ారF J#S%Sమన
పKవరN ననుబట-C య I\యలను బట-C య PQ9ా మనక; ేయదలAన
పKారమ %ా ఆయన అంతయ మనక; ేZియ Tx`డ" ెప"#S. 7 మ#Sయ
ద#ా9Eషp ఏల;బ(fయందు #?ండవ సంవ తqరమ WøబµటB అను పదండవ T:ల
PరFవ Txల;గవ నమ న PQ9ా 9ాక; పKవకN య ఇోw క; పట-C న
బ¿రా క;మరFడT:ౖన జ?క#ాక; పKతm PÀలగ Z2లVెdను. 8 #ాJK ఎఱÃ "
గ ఱÃ మ T:Iన మనుషp (ొకడ Txక; కనబ(ెను; అతడ లkయలkనున` %tం
ెట6లk "ల;వబ(fయ ండ%ా అత" 9:నుక ఎఱÃ " గ ఱÃ మ ల;ను చుకల;
చుకల;గల గ ఱÃ మ ల;ను ెల6" గ ఱÃ మ ల;ను కనబ(ెను. 9 అపడTx
P>న9ా(x, PV ఏమ" TEనడగ%ా Tx మటలడ దూతఇV ఏ! PQన
TEను క; ె>యజ³తpనT:ను. 10 అపడ %tం ెట6లk
"ల;వబ(fయ న`9ాడఇV లkకమంతటను JరFగ లడటక; PQ9ా
పం1ింAన గ ఱÃ మ ల" ె12uను. 11 అV %tంెట6మధను "ల;వబ(fన
PQ9ా దూతను చూA¤మ లkకమంతట JరFగ ల(fవAd య Tx`మ ;

ఇ% లkక;లందరF Wాంతమ క>%S "మ4ళ మ %ా ఉTx`ర" ె12uను. 12
అందుక; PQ9ా దూతZ2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా, (ెబË
సంవతqరమ లనుం(f వ PQరషలమ ]దను యx పటC ణమ ల]దను
Åపమ ంAయ Tx`9E; Pక ఎTx`ళØ
6 క"క#Sంపకయ ందువ అ"
మనVేయ%ా 13 PQ9ా Tx మటల(fన దూతక; ఆదరణPQన మధుర
వచన మ ల ఉతN ర!ెdను. 14 ాబట-C Tx మటలడ చున` దూత Tx
ఇట6 T:నువ పKకటన ేయ వలZినేమన%ాZ2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా ఈలగ Z2లVచుdచుTx`డTEను PQరషలమ Vషయమ లkను
ZీãనుVషయమ లkను అ¥ాసIN క>%Sయ Tx`ను; 15 "మ4ళమ %ా ఉన`
అనజనుల]ద TEను బహÑ%ా Å1ించుచుTx`ను; ఏలయన%ా TEను ంెమ
Åపపడ%ా ×డేయవలsనన` xతuరమ  9ారF స}య లsౖ#S. 16 ాబట-C
PQ9ా Z2లVచుdన ేమన%ా9ాతqలమ గల9ాడT:ౖ TEను PQరషలమ
తటBC J#S%Sయ Tx`ను; అందులk Tx మంరమ కటC బడను;
PQరషలమ ]ద hలuారFల; నూల; ¯ాగ లగ దురF; ఇే Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;. 17 వ ఇంకను పKకటన
ేయవలZినేమన%ా ఇక Tx పటC ణమ ల; ´µగమ  మ#S ఎక;వ%ా
"ంపబడను, ఇంకను PQ9ా Zీãనును ఓxరFdను, PQరషలమ ను
ఆయన ఇకను ÅరFనును. 18 అపడ TEను ే#Sచూడ%ా Txల;గ మ 4ల;
కన బ(ెను. 19 ఇV ఏ!ట-వ" TEను Tx మటలడ చున` దూతనడగ%ా
అతడఇV యx9ా#S" ఇWా\ Pల;9ా#S" PQరషలమ "9ాసులను
ెదర%tట-C న మ 4లT:ను. 20 PQ9ా నల;గ రF కం¯ాల;లను Txక;

కనుపరచ%ా 21 #³! ేయబ¢వచుTx`ర" TEన(f%S నందుక; ఆయనఎవడను
తలPQతNక;ండ యx9ా#S" ెదర%tట-C న మ 4ల; ఇ9E. అPే 9ాట-" భయ
12టC Bటక;ను, యxేశసుÍలనంద#S" ెదర%tటBCట?r 9ా#S]ద బలxరమ
జ#S%SంAన అనజనుల మ 4 లను పడ%tటBCటక;ను రF వAdయ Tx`ర"
Txక; Z2లVెdను.
జ?క #ా 2
1 మ#Sయ TEను ే#Sచూడ%ా లనూల; ేతపటBC "న ±కడ Txక;
కనబ(ెను. 2  9:క(fI వ చుTx`వ" TEనత" నడగ%ా
అతడPQరషలమ ±క 9:డల;uను డగ ను ఎంైన >Aచూడ
బ¢వచుTx`నT:ను. 3 అంతట Tx మటలడచున` దూత బయల;ేర%ా
మ#S±క దూత యత"" ఎదు #tనవెdను. 4 #?ండవ దూతపరF%?JNP
PQరషలమ లk మనుషpల;ను పవల;ను V¯ాNర నందున అ
ాKారమ ల; ల" xనమ %ా ఉండ న" ఈ ¸°వను"I ె>యజ³య మ"
nదట- దూతక; ఆజ® ఇెdను. 5 TEను x"చుటBC అ%S` ాKారమ %ా ఉందును,
TEను x" మధను "9ాZిT:ౖ మ¨©మక; ారణ మ %ా ఉందును; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 6 ఉతN ర ేశమ లk ఉన`9ారల#ా, త1ిuంచు" రం(f; ఆా
శప Txల;గ 9ాయ వలంత VWాలమ %ా TEను !మ 4ను
9ా1ింపజ³Zియ Tx`ను; ఇే PQ9ా 9ాక;. 7 బబ లkనుేశమ లk
"9ాZివగ Zీãనూ, అచdటనుం(f త1ిuంచు" మ 4; ఇే PQ9ా
9ాక;. 8 Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా

Z2లVచుdనేమన%ా!మ 4ను మ ట-C న9ాడ తన కనుగ డiను మ ట-C న9ాడ"
PQంA తనక; ఘనత ెచుdనదలA, !మ 4ను ోచు "న
అనజనుల±దw క; ఆయన నను` పం1ియ Tx`డ. 9 TEను Tx ేJ"
9ా#S]ద ఆ(fంచ%ా 9ారF తమ xసు లక; ోపడ ¯మ4గ దురF; అపడ
Z2ౖనమ లక; అ¥పJ యగ PQ9ా నను` పం1ియ Tx`డ" ]రF ె>Zి
ందురF. 10 Zీãను "9ాసుల#ా, TEను వAd ] మధను "9ాసమ ేతpను;
సంషమ %ానుం(f ాటల; ాడ(f; ఇే PQ9ా 9ాక;. 11 ఆ నమ న
అన జనులTEక;ల; PQ9ాను హతp
N " Txక; జనులగ దురF, TEను ]
మధ "9ాసమ ేతpను; అపడ PQ9ా నను` ] ±దw క;
పం1ియ Tx`డ" ]రF ె>Zి ందురF. 12 మ#Sయ తనక; ¯ా సÍ ~మ"
PQ9ా పKJÌి¡ తన ేశమ లk యxను స తంJKంచు నును,
PQరషలమ ను ఆయన ఇకను ÅరFనును. 13 సకలజనుల#ా, PQ9ా
తన ప#Sదz న "9ాసమ V(fA వచుdచుTx`డ, ఆయన స"`¥"
మనులsౖ య ండ(f.
జ?క #ా 3
1 మ#Sయ PQ9ా దూతPQదుట పK¥xన యజక; (ైన PQషpవ
"ల;వబడటయ , ¯ాxను Óి#ాPQ అత" క;(fారîమ న
"ల;వబడటయ అతడ Txక; కనుపరెను. 2 ¯ాxనూ, PQ9ా "ను`
గw ంచును, PQరషలమ ను ÅరFను PQ9ా "ను` గw ంచును ఇతడ
అ%S`లkనుం(f ¬Zిన రVవలsTE య Tx`డగx అ" PQ9ా దూత

¯ాxను అT:ను. 3 PQషpవ మ>న వసN మ ల; ధ#SంAన9ా(ై దూత
సమ ఖమ లk "ల;వబ(fయ ండ%ా 4 దూత దగ¶ ర ">Aయ న`9ా#S"
1ి>Aఇత" లబటC ల; ¬Zి9Eయ డ" ఆజj®1ింATEను  ోషమ ను ప#Sహ#SంA
పKశసN న వసN మ ల "ను` అలంక#SంచుచుTx`ను అ" Z2లVెdను. 5 అత"
తల]ద ెల6" ా%ా 12ట-Cంచుడ" TEను మనVేయ%ా 9ారF అత" తల]ద
ెల6" ా%ా12ట-C వసN మ ల అత"" అలంక#SంA#S; PQ9ా దూత దగ¶ ర
"ల; చుం(ెను. 6 అపడ PQ9ా దూత PQషpవక; ఈలగ ఆజ®
ఇెdను. 7 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTx
మర¶ మ లలa నడచుచు TEను  కపu%SంAన x"" భదKమ %ా %?r"న
PQడల, వ Tx మంరమ ]ద అ¥ా#S9:ౖ Tx ఆవరణ మ లను
ాాడ9ాడవగ దువ; మ#Sయ ఇకడ "ల;వ బడ 9ా#SI క>%SనటB
6 Tx
స"`¥" "ల;చు ´µగమ  IతN pను. 8 పK¥xనయజక;డ9:ౖన PQషp9ా,
 PQదుట కcరFdండ  సహారFల; సూచనల;%ా ఉTx`రF; వను 9ారFను
Tx మట ఆలIంపవలsను, ఏదన%ా Aగ రF అను Tx ZLవక;" TEను
ర1ిuంపబ¢వ చుTx`ను. 9 PQషpవ PQదుట TEనుంAన #ాJ" ే#S
చూడ(f, ఆ #ాJI ఏడ TEతKమ ల;న`V, x" ెకడప ప" ేయ 9ాడను
TEను. ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;; మ#Sయ ఒక
నమ లk%ాTE TEను ఈ ేశమ ±క ోషమ ను ప#Sహ #Sంతpను; 10 ఆ
నమ న xKmెట6I\ందను అం¸రప ెట6 I\ందను కcరFdండటక; ]రందరF
ఒక#STUకరF 1ిల;చు" వదురF; ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా 9ాక;.

జ?క #ా 4
1 Tx మటలడచున` దూత J#S%S వAd "దK Pన ±క" ల1ినటB
6
నను` ల1ి 2 క; ఏ! కనబడ చున`ద" యడగ%ా TEనుసువరÞమయన
ºపసN ంభ మ ను x"]ద ఒక పK!ెయ ను, ºపసN ంభమ నక; ఏడ
ºపమ ల;ను ºపమ నక; ఏ(ేZి %tటC మ ల;ను కనబడ చున`V. 3 మ#Sయ
#?ండ ఒÚవెట6 B ºపసN ంభమ నక; క;(fపKక ఒకట-య ఎడమపKక ఒకట-య
కనబడ చున`వ" ె1ిu 4 Tx P>న9ా(x, Pే!ట-య" Tx
మటలడచున` దూత న(f%SJ". 5 Tx మటలడచున` దూత ఇే!టù
క; ె>యx య" నన`డగ%ాTEను--Tx P>న9ా(x, Txక; ె>య దంట-".
6 అపడతడ Tx ఇట6 T:నుజ?రFబµËబ¿ల; నక; పKతmమగ PQ9ా 9ాక;
ఇే; శINేత T:ౖనను బలమ ేతT:ౖ ననుాక Tx ఆత4ేతTE ఇ జరFగ న"
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVెdను. 7 %tపu పర తమ,
జ?రFబµËబ¿ల;ను అడi %Sంచుటక; వ ఏమతKప xనవ? వ చదునుభ!
వగ దువ; కృప కల;గ ను %ాక కృప కల;గ ను%ాక అ" జనుల; ³కల;9Eయ%ా
అతడ 12ౖ#ాP ¬Zి" 12ట-Cంచును. 8 PQ9ా 9ాక; మరల Txక;
పKతm PÀలగ Z2లVెdను 9 జ?రFబµËబ¿ల; ేతpల; ఈ మంరప పTx
9EZియ న`V, అత" ేతpల; మ %Sంచును, అపడ Z2ౖనమ లక; అ¥పJ
యగ PQ9ా నను` ]±దw క; పం1ియ Tx`డ" వ ె>Zిందువ.
10 ారమ ల; అలuమ లsౖయ న` ాలమ ను తృణ÷క#SంAన 9ా(ెవడ?
లkకమంతటను సంx రమ ేయ PQ9ా±క Pడ TEతKమ ల;

జ?రFబµËబ¿ల; ేJలk గ ండ నూల;ండటచూA సంÌించును. 11
ºపసN ంభమ నక; ఇరFపKకలనుండ ఈ #?ండ ఒÚవెట6 B ఏ!ట-వ"య , 12
#?ండ బం%ారప మ 4లలkనుం(f సువరÞ ైలమ ను క;మ4#Sంచు ఒÚవ
ెట6క;న` #?ండ మ4ల;ను ఏ!ట-వ"య TEనత"" నడగ%ా 13 అతడ
Txఇ9E!ట-వ" క; ె>యx యT:నుTx P>న9ా(x, Txక; ె>యద"
TEనన%ా 14 అతడ#SదwరF సర లkకTxధుడగ PQ9ా±దw "ల;వబడచు
ైలమ 1 య 9ా#?r య Tx`రT:ను.
జ?క #ా 5
1 TEను మరల ే#Sచూడ%ా ఎ%S#Sవ పసN కnకట- Txక; కనబ(ెను. 2 ³!
కనబడచున`ద" అతడ నన`డగ%ా TEను,ఇరF9:ౖమరల "(fVయ
పమరల 9:డల;uనుగల PQ%S#Sవ పసN కnకట- Txక; కనబడ
చున`దంట-". 3 అందుకతడ Tx ఇట6 T:నుఇ భ!యంతట-]I
బయల;9:ళ6 Ø Wాప¤; x"I ఒక పKకను 9ాKZియ న` x""బట-C
ొం%Sల;9ారందరFను ట-C 9EయబడదురF; #?ండవ పKకను 9ాKZియ న`
x""బట-C అపKమణÝక;లందరFను ట-C 9EయబడదురF. 4 ఇే Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;TETE x" బయల;ేరజ³య చుTx`ను; అ
ొంగల Pండ6 లkను, Tx Txమమ నుబట-C అబదz పKమణమ ేయ 9ా#S
Pండ6 లkను పK9EhంA 9ా#S Pండ6 లk ఉం(f 9ాట-" 9ాట- దూలమ లను #ాళ6 ను
Txశనమ ేయ ను. 5 అపడ Tx మటలడచున` దూత బయల; 9:È6వ
"x"ంA చూA ఇవతలక; వచుdనే!టù క"12టC Bమ" Tx ెపu%ా 6

ఇే!ట-య" TEన(f%S J". అందుకతడఇ ల, ఇ బయల;9:ళ6 Ø తమ
అT:ను; మ#Sయ లkకమంతటను జనుల; ఈలగ న కన బడదుర" ె12uను. 7
అపడ Zీసపëళ6 ను ¬య%ా ల తమ లk కcరFdన` ±క ZీN  కనబ(ెను.
8 అపడతడఇ ోషమ#SN య" Tx ె1ిu తమ లk x" పడ9EZి
Zీసపëళ6 ను తమ ]ద నుంెను. 9 TEను మరల ే#S చూడ%ా ఇదw రF ZీN ల;
బయల;ే#S#S; సంక;బ (f ంగ #?కలవంట- #?కల; 9ా#S క;ం(ెను, %ా> 9ా#S
#?కలను ఆ(fంచుచుం(ెను, 9ారF వAd తమ ను భమాశమ ల మధక;
ఎJN x" ¹Zి#S. 10 రF ఈ తమ ను ఎక(fI ¬Zి" వదుర" Tx
మటలడచున` దూతను TEనడ గ%ా 11 ÌీTxరFేశమందు x"క ¯ాలను
కటBCటక; 9ారF వచుTx`రF; అ Zిదzనపడ అకడ x"" 1ీఠమ ]ద
12ట-Cయ ంచుదుర" అతడ Txక;తN ర !ెdను.
జ?క #ా 6
1 TEను మరల ే#Sచూడ%ా #?ండ పర తమ ల మధ నుం(f Txల;గ రథమ ల;
బయల;ేరFచుం(ెను, ఆ పర త మ ల; ఇతN (f పర తమ లsౖ య ం(ెను. 2
nదట- రథమ నక; ఎఱÃ " గ ఱÃ మ ల;, #?ండవ రథమ నక; నల6 " గ ఱÃ మ ల;,
3 మడవ రథమ నక; ెల6" గ ఱÃ మ ల; Txల;గవ రథమ నక; చుకల;
చుకల;గల బలన గ ఱÃ మ ల;ం(ెను. 4 Tx P>న9ా(x, P9E!ట-య"
Tx మటలడచున` దూతను TEనడగ%ా 5 అతడ Tx ఇట6 T:నుఇV
సర లkకTxధుడగ PQ9ా స"`¥" V(fA బయల; 9:ళ6 Ø ఆాశప
చతp#ా య వల;. 6 నల6 " గ ఱÃ మ ల;న` రథమ ఉతN ర ేశమ లk"I

వన; ెల6" గ ఱÃ మ ల;న` రథమ 9ాట- 9:ంబ(fవను, చుకల;
చుకల;గల గ ఱÃ మ ల;గల రథమ దfణ ేశమ లk"I వను. 7 బలన
గ ఱÃ మ ల; బయల;9:È6 లkకమంతట సంచ#Sంప పKయJ`ంప%ా, P లkక
మందంతట సంచ#Sంచుడ" అతడ Z2లVెdను గనుక అV లkకమందంతట
సంచ#Sంచుచుం(ెను. 8 అపడతడ నను` 1ి>AఉతN రేశమ లk"I వ
9ాట-" చూడమ ; అV ఉతN రేశమందు Tx ఆత4ను T:మ4 పరచున" Tx
అT:ను. 9 మ#Sయ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm Z2లVAdనేమన%ా 10
ెరపటC బ(fన9ా#Sలk బబ లkను నుం(f వAdన ¨¼లwP టùáయ PQxయ
అను9ారF జ?ఫTx క;మరFడగ ãÌీయ Pంట %Sయ Tx`రF; 9ారF ే#Sన
నమ నTE వ ఆ Pంట-IP 11 9ా#S న(f%S 9:ం(f బం%ారమ లను ¬Zి"
I#§టమ ేZి పK¥xన యజక;డను PQజjxక; క;మరFడT:ౖన PQ
షpవ తల]ద ఉంA 12 అత" ఇట6 నుమ Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాAగ రF అను ఒకడ కలడ; అతడ తన
సÍ లమ లkనుం(f Aగ రFdను, అతడ PQ9ా ఆలయమ కటBCను. 13 అత(ే
PQ9ా ఆలయమ కటBCను; అతడ ఘనత వ¨©ంచు" Zిం}సTx Zీను(ై
Pల;ను,Zిం}సTxZీను(ై అతడ యజకత మ ేయ%ా ఆ Pదw #SI
సమ¥xనకరన ãచనల; కల; గ ను. 14 ఆ I#§టమ PQ9ా
ఆలయమ లk జj®ప ారÍమ %ా ఉంచబ(f, ¨Áలsమ నక;ను టùáయక;ను
PQxయక;ను జ?ఫTx క;మరF(ైన ¨Áనునక;ను ఉండను. 15 దూరమ %ా
ఉన`9ారF వAd PQ9ా ఆలయమ ను కటBCదురF, అపడ PQ9ా
నను` ] ±దw క; పం12న" ]రF ె>ZిందురF; ] ేవ(ైన PQ9ా

మట ]రF జjగ\తN%ా ఆలIంAనPQడల ఈలగ జరFగ ను.
జ?క #ా 7
1 #ాజ?ౖన ద#ా9Eషp ఏల;బ(fయందు Txల;గవ సంవతqరమ IZL6వ అను
¾!్మదవ T:ల Txల;గవ నమ న బéేల;9ారF Ì2#?జ?రFను #?%?4లsక;ను
తమ 9ా#S" పం1ి 2 ఇ"` సంవతqరమ ల; ¤మ దుఃüంA నటBC అPదవ
T:లలk ఉప9ాసమ ం(f దుఃüంతpమ అ" 3 PQ9ాను WాంJపరచుట?r
మంరమ TUదwనున` యజక;లను పKవకN లను మనV ేయ%ా 4 Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm Z2లVAdనేమన%ా 5 ేశప
జనులంద#SI" యజక;లక;ను  మట ె>యజ³యవలsను. ఈ జ#S%Sన
(ెబË సంవతqరమ ల; ఏటäట అPదవ T:లను ఏడవ T:లను ]రF
ఉప9ాసమ ం(f దుఃఖమ సల;పచు వAd నపడ, Txయందు భINక>%SP
ఉప9ాసమ ంట-#ా? 6 మ#Sయ ]రF ఆ}రమ పచుd"నపడ స పKã
జనమ న³ గx పచుdంట-#S; ]రF ానమ ేZి నపడ
స పKãజనమ న³ గx ానమ ేZిJ#S. 7 PQరషలమ లkను x"
చుటBCను పటC ణమ లలkను దfణేశమ లkను xనమ లkను జనుల;
VసN #SంA ³మమ %ా ఉన`ాలమ న ప#S క;లగ పKవకN లx #ా PQ9ా
పKకటన ేZిన ఆజ® లను ]రF మనసుqనక; ెచుdనక;ండవచుdTx? 8
మ#Sయ PQ9ా 9ాక; జ?క#ాక; పKతm Z2లVAdనేమన%ా 9
Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా ఈలగ ఆజ® ఇAdయ Tx`డ సతమ
ననుస#SంA ¬రFu ¬రFd(f, ఒక#SయంొకరF కరFణx 9ాతqలమ ల;

కనుపరచును(f. 10 Vధవ#ాండKను తం(fKల"9ా#S" పరేలను ద#SదKులను
బµధ12టCక;(f, ] హృదయ మందు సదరFలలk ఎవ#SI" ×డ ేయ
దలచక;(f. 11 అPే 9ారF ఆలIంపTUల6క మరF లsౖ Vనక;ండ ెవల;
మZి"#S. 12 ధర4WాసN మ ను, ప#S క;లsౖన పKవకN ల x #ా Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా తన ఆత4 1LK#³పణేత ె>యజ³Zిన మటలను,
xమ Vనక;ండ నటB
6 హృదయమ లను క;రFVందమ వలs కSనపరచు"#S
గనుక Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా ±దw నుం(f మగ\త
9ా#S]I వెdను. 13 ావన Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ాTEను 1ి>Aనపడ 9ారF ఆలIంపకP#S గనుక 9ారF
1ి>A నపడ TEను ఆలIంపను. 14 మ#Sయ 9ా#?రFగ" అన జనులలk TEను
9ా#S" ెదర%tటBCదును. 9ారF తమ ేశమ ను V(fAన]దట అందులk
ఎవరFను సంచ#Sంపక;ండ అ ాడగ ను; ఈలగ న 9ారF మT°హరన తమ
ేశమ నక; Txశనమ కల;గజ³Zియ Tx`రF.
జ?క #ా 8
1 మ#Sయ Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను. 2 Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా ఆజ® ఇచుdనేమన%ా
!గ ల ఆసIN TEను Zీãను Vషయమందు #షమ వ¨©ంAయ Tx`ను.
బహÑ #ðదKమ గల9ాడT:ౖ x" Vషయమందు TEను #షమ
వ¨©ంAయ Tx`ను. 3 PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTEను Zీãను TUదwక;
మరల వAd, PQరషలమ లk "9ాసమ ేతpను, సత మ ను అనుస#Sంచు

పరమ"య , Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా పర తమ ప#Sదz
పర తమ"య 1Lర6 F 12టC బడను. 4 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2ల Vచుdనే మన%ా అందరFను వృదz త మ ేత కఱÃ పటBC", వృదుzల!
వృదుz#ాం(ేK! ఇంకను PQరషలమ ధు లలk కcరFdందురF. 5 ఆ పటC ణప
ధుల; ఆటలడ మగ 1ిల6లను ఆడ 1ిల6లను "ం(fయ ండను. 6
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఆ నమ లందు
WÌింAయ న` జనులI ఆశdరమ" A నను Txక;ను ఆశdరమ"
చుTx? Pే PQ9ా 9ాక;. 7 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2ల Vచుdనేమన%ాతరFu ేశమ లkనుం(fయ పడమట- ేశమ లk
నుం(fయ TEను Tx జనులను ర1ిuంA రfంA 8 PQరషలమ లk
"వZించుట?r 9ా#S" డ" వెdదను, 9ారF Tx జనులsౖ య ందురF, TEను
9ా#SI ేవడT:ౖ య ందును; ఇ J సతమ లనుబట-C జరFగ ను. 9
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుd నేమన%ాZ2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా మంర మ ను కటBCట?r x" పTx9EZిన నమ న
పKవకN ల T°టపల;కబ(fన మటల; ఈ ాలమ న Vను9ారల#ా, ¥ైరమ
ెచుdను(f. 10 ఆ నమ లక; మ ందు మను షpలక; కc> ొరకక
య ం(ెను, పవల ప"I బµ(fగ ొరకకPQను, తన ప"]ద వ9ా"I
శతpKభయమ ేత T:మ4 లకPQను; ఏలయన%ా ఒక#S]క#S" TEను
#³పచుంట-". 11 అPే పర నమ లలk TEను ఈ జనులలk WÌింAన 9ా#SI
V#¥T:ౖనటBC ఇపడ V#¥%ా ఉండను. 12 సమ¥xనసూచకన xKm ెట6 B
ఫల!చుdను, భ! పండను, ఆాశమ నుం(f మంచు క;#Sయ ను, ఈ

జనులలk WÌింAన9ా#SI ట- న"`ట-" TEను ¯ా సÍ ~మ %ా ఇతp
N ను; ఇే
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;. 13 యx9ారల#ా,
ఇWా\Pల;9ారల#ా, ]రF అనజనులలk TEలగ Wాాసuద య ంట-#
ఆల%³ ]రF ఆ#ా xసuద మగ నటB
6 TEను !మ 4ను రfంతpను; భయపడక
¥ైరమ ెచుdను(f. 14 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా] 1ితరFల; Txక; Åపమ పట-C ం ప%ా దయ తలచక
TEను ]క; ×డేయ నుేw hంAనటB
6 15 ఈ ాలమ న PQరషలమ నక;ను
యx9ా#SI" ¤ల; ేయ నుేw hంచుచుTx`ను గనుక భయపడక;(f. 16
]రF ేయవలZిన ారమ లవన%ా, పKJ9ాడ తన రFగ 9ా" సత¤
మటలడవలsను, సతమ నుబట-C సమ ¥xనకరన Txయమ నుబట-C ]
గ మ4మ లలk ¬రFu ¬రdవలsను. 17 తన రFగ 9ా" ]ద ఎవడను
దు#చన ãAంపకcడదు, అబదw పKమణమ ేయ "షC పడ కcడదు,
ఇట-C వ"`య Txక; అసహమ ల;; ఇే PQ9ా 9ాక;. 18 మ#Sయ
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక; Txక; పKతm PÀలగ
Z2లVెdను. 19 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా ఆజ® ఇచుdన
ేమన%ాTxల;గవ T:లలk" ఉప9ాసమ , అPదవ T:లలk" ఉప9ాసమ , ఏడవ
T:లలk" ఉప9ాసమ , పయవ T:లలk" ఉప9ాసమ యx Pంట-9ా#SI
సంషమ ను ఉxqహమ ను పట-C ంచు మT°హరమ లsౖన పండగలగ ను.
ాబట-C సతమ ను సమ¥xనమ ను 1ిKయ మ %ా ఎంచు(f. 20 Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాజనమ ల;ను అTEక పటC ణమ ల
"9ా సుల;ను ఇంకను వతp
N రF. 21 ఒక పటC ణప9ారF మ#S±క పటC ణప9ా#S

±దw క; వAdఆలసమ ేయక PQహþ 9ాను WాంJపరచుటక;ను,
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ాను 9:దక;టక;ను మనమ దమ
రం(f అ" ెపu%ా 9ారF¤మ ను వతp
N మందురF. 22 అTEక జనమ ల;ను
బలమ గల జనుల;ను PQరషలమ లk Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ాను 9:దక;టక;ను, PQ9ాను WాంJపరచుటక;ను వతp
N రF. 23
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాఆ నమ లలk
ఆయ ´µషల; మటలడ అనజనులలk పేZిమం ±క యదు"
ెంగ పటBC"ేవడ ]క; డ%ా ఉTx`డను సంగJ మక; Vనబ(fన
గనుక ¤మ ] కcడ వతp
N మ" ెపదురF.
జ?క #ా 9
1 హxKక; ేశమ నుగ#Sdయ దమసు పటC ణ మ నుగ#Sdయ వAdన ే9ÙI
◌్త 2 ఏలయన%ా PQ9ా సర నరFలను ఇWా\PÚయ ల
%తKప9ా#Sనంద#S" లm12టC B9ాడ గనుక, x" స#Sహదుwను అను" య న`
హమతpనుగ#Sdయ , జj®న సమృz గల తరF Zీోనులనుగ#Sdయ అ
వెdను. 3 తరF పటC ణప9ారF ాKారమ గల Åటను కటBC", Pసుక
#³ణ వలంత V¯ాNరమ %ా 9:ం(f", ధులలk" కసువంత V¯ాNరమ %ా
సువరÞమ ను సమకcరFd"#S. 4 PQ9ా సమ దK మందుండ x"
బలమ ను Txశనమ ేZి x" ఆZిN " పరFలేJ కపu%Sంచును, అ అ%S`ేత
ాలdబడను. 5 అÌ2లkను x"" చూA జ(fయ ను, %ాజj x"" చూA
బహÑ%ా వణక;ను, ఎÅ\నుపటC ణమ xను నమ 4 "న అవమనమ

TUంద%ా చూA JTUందును, %ాజj#ాà లక;ండవను, అÌ2లkను
"రèనమ %ా ఉండను. 6 అiదులk సంకరజనమ ాపరమ ండను,
Óి>ÌీN య ల అJశయసuదమ ను TEను Txశనమ ేZ2 దను. 7 9ా#S T°టనుం(f
రకN మ ను 9ా#Sకను Jనక;ండ 9ా#S పండ6 నుం(f ¨Áయన మంసమ ను TEను
¬Zి9EZ2దను. 9ారFను Wషమ %ా నుందురF, మన ేవ"I 9ారF యx
9ా#Sలk 12దwలవలs నుందురF, ఎÅ\ను9ారFను PQబ Zీయ లవలs నుందురF. 8
TEను కను`ల#ా చూAJ" గనుక బµ¥ంచు9ారF ఇకను సంచ#Sంపక;ండను,
JరFగ లడ Z2ౖనమ ల; Tx మంరమ ]I #ాక;ండను x""
ాాడనుట?r TETUక దండ 1Lటను ఏరuరెదను. 9 Zీãను "9ాసుల#ా,
బహÑ%ా సంÌించు(f; PQరషలమ "9ాసుల#ా, ఉల6సమ %ా ఉండ(f; 
#ాà JపరFడను రmణగల9ాడను ºనుడT:ౖ, %ా(fదను %ా(fద 1ిల6ను ఎI
±దw క; వచుdచుTx`డ. 10 ఎâాKPమ లk రథమ ల;ండక;ండ TEను
ేZ2దను, PQరషలమ లk గ ఱÃ మ ల; లక;ండ ేZ2దను, య దz ప Vల;
6
లక;ండ వను,  #ాà సమ¥xన9ారN అనజను లక; ె>యజ³య ను,
సమ దKమ నుం(f సమ దKమ వరక; యఫKట«సు న nదల;"
భగంతమ వరక; అతడ ఏల;ను. 11 మ#Sయ వ ేZిన "బంధన
రకN మ నుబట-C xమ ప(fన రFల" %Jలkనుం(f ెరపటC బ(fన 9ా#S" TEను
V(f1ింెదను. 12 బంధకమ లలk ప(fయ ం(fయ "#§mణగల9ారల#ా, ]
Åటను మరల పK9Ehంచు(f, #?ండంతల;%ా ]క; ¤ల; ేZ2దన" TEడ TEను
]క; ె>యజ³య చుTx`ను. 13 యx9ా#S" Txక; Vల;
6 %ా వంచుచుTx`ను,
ఎâాKPమ 9ా#S" బµణమ ల;%ా ేయ చుTx`ను. Zీãనూ,  క;మరFలను

#³ప చుTx`ను, &రFడ ఖడ¶ మ పKã%SంచునటB
6 TEను "ను`
పKã%Sంతpను. %³\×య ల#ా, Zీãను క;మరF లను ]]I #³పచుTx`ను.
14 PQ9ా 9ా#SI 12ౖ%ా పKతmమగ ను, ఆయన బµణమ ల; రFపవలs
Vడవ బడను, పKభ వగ PQ9ా బµాTxదమ ేయ చు దfణక;నుం(f
వచుd %tపu సు(f%ా> బయల; ేరFను. 15 Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా 9ా#S" ాాడను గనుక 9ారF భfంచుచు, వ(fZ2ల#ాళ6 ను
అణగొKక;చు xKగ చు, xKÔరసమ xKగ 9ా#S వలs బÐబË>డచు, బ>పరకN
ాతKల;ను బ>1ీఠప మలల;ను "ండనటB
6 రకN మ  "ం(fయ ందురF. 16 Tx
జనుల; PQ9ా ేశమ లk I#§టమంద> రత`మ లవలs నుTx`రF గనుక
ాప#S తన మందను రfంచునటB
6 9ా#S ేవ(ైన PQ9ా ఆ నమ న 9ా#S"
రfంచును. 17 9ారF ఎం ³మమ %ా ఉTx`రF, ఎం ¯గసు%ా ఉTx`రF;
¥xనమ ేత ¸°వనుల;ను \తN xKÔ రసమ ేత ¸°వన ZీN ల;ను వృz
TUందుదురF.
జ?క #ా 10
1 కడవ#S 9ానాలమ న వరªమ దయేయ మ" PQ9ాను 9Eడను(f.
పKJ9ా" ే"లkను 12ౖరF nల;చునటB
6 PQ9ా రFపలను పట-C ంచును,
ఆయన 9ానల; ండ%ా క;#S1ించును. 2 గృహేవతల; వరÍన మటల;
ప>I#S, ¯ె%ాండKక; "రరÍకన దరîనమ ల; క>%SనV, ¹సమ  కలలక;
´µవమ ె1ిu#S, మయగల ´µవమ ల; ె1ిu ఓx#Sd#S. ాబట-C %tఱÃ లమంద
JరFగ లడనటB
6 జనుల; JరFగ ల(f#S, ాప#S లక బµధTUం#S. 3 Tx Åా%S`

మండచు ాపరFల]ద పడను, ¤కలను TEను hfంెదను, Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా తన మందయగ యx9ా#S" ద#SîంA 9ా#S"
తనక; #ాజ×యమ లగ అశ మ లవంట-9ా#S"%ా ేయ ను. 4 9ా#Sలkనుం(f
మల #ాP పటBCను, ¤క;ను య దz పVల;
6 ను 9ా#Sేత కల; గ ను,
బµ¥ంచు9ాడ 9ా#Sలkనుం(f బయల;ేరFను, 5 9ారF య దz మ ేయ చు
ధుల బ రదలk శతpKవలను ¾Kక; ప#ాక\మWాల;రవలs ఉందురF. PQ9ా
9ా#SI (ైయ ండను గనుక 9ారF య దz మ ేయ%ా గ ఱÃ మ లను ఎక;9ారF
Zిగ¶ TUందుదురF. 6 TEను యx 9ా#S" బలWాల;రF%ా ేZ2దను, ãZLప
సంతJ9ా#SI రmణ కల;గజ³Zి 9ా#SI "9ాససÍ లమ ఇెdదను, TEను
9ా#SPQడల జj>పడదును, TEను 9ా#S ేవడT:ౖన PQ9ాను, TEను 9ా#S
మనV ఆలIంప%ా TEను 9ా#S" V(fA12ట-Cన సంగJ 9ారF మరAవదురF. 7
ఎâాK Pమ 9ారF బలఢలవంట- 9ారగ దురF, xKÔరస ానమ ేయ 9ారF
సంÌించునటB
6 9ారF మనసుqన ఆనంంతpరF, 9ా#S ëడi ల; x" చూA
ఆనందపడదురF, PQ9ాను బట-C 9ారF హృదయపర కమ %ా ఉల6 Zించు
దురF. 8 TEను 9ా#S" V¹AంAయ Tx`ను గనుక 9ా#S" ఈల 9EZి 1ి>A
సమకc#?dదను, మ నుప VసN #SంAనటB
6 9ారF VసN #SంచుదురF. 9
అనజనులలk TEను 9ా#S" VతN %ా దూరేశమ లలk 9ారF నను` జj®పకమ
ేZిందురF, 9ారFను 9ా#S ëడi ల;ను సyవలsౖ J#S%S వతp
N రF, 10 ఐగ పN
ేశమ లkనుం(f 9ా#S" మరల ర1ిuంA అష
ª రF ేశ మ లkనుం(f సమకc#Sd,
PQకడను bటB xలనంత V¯ాNరమ %ా %Sలదు ేశమ లk"I" లsబµT°ను
ేశమ లk"I" 9ా#S" డ" వెdదను. 11 PQ9ా

దుఃఖసమ దKమ నుxట- సమ దKతరంగమ లను అణA 9Eయ ను,
T:ౖల;న±క లkైన సÍ లమ లను ఆయన ఎండజ³య ను, అష
ª #§య ల
అJశయసuదమ ట-C 9Eయ బడను,ఐగ 1ీN య ల; #ాజదండమ ను
%tటBCందురF. 12 TEను 9ా#S" PQ9ాయందు బలWాల;ర%ా ేయ దును,
ఆయన Txమమ స4#Sంచుచు 9ారF వవహ#SంతpరF;ఇే PQ9ా 9ాక;.
జ?క #ా 11
1 లsబµT°నూ, అ%S`వAd  ేవxరF వృmమ లను ా>d9Eయ నటB
6 
x రమ లను ెరFవమ . 2 ేవxరF వృmమ ల; కcలsను, వృm#ాజమ ల;
ా(ైPQను; సరళవృmమ ల#ా, అంగలరFd(f Aక" అడV నరక బ(ెను;
Zింధూరవృmమ ల#ా, అంగలరFd(f. 3 %tఱÃ బ¢యల #దన శబw మ
Vనబడచున`, ఏలయన%ా 9ా#S అJశయసuదమ లయమPQను. దమ
Zింహ మ ల గరèనమ Vనబడచున`, ఏలయన%ా ±#ాwను ±క
మ}రణమ ా(ైPQను. 4 Tx ేవ(ైన PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ావధ³రu(fన %tఱÃ ల మందను ¤పమ . 5 9ాట-"
ను9ారF 9ాట-" చం1ియ "రప#ాధులమ" యనుందురF; 9ాట-"
అ!్మన9ారFమక; బహÑ దKవమ ొరFక;చున`, PQ9ాక; ¯NతKమ"
ెపందురF; 9ాట-" ాయ 9ారF 9ాట- PQడల క"కరమ చూపరF. 6 ఇే
PQ9ా 9ాక;TE"కను ేశ"9ాసులను క"క#Sంపక ఒక#SేJI ఒక#S", 9ా#S
#ాàేJI 9ా#Sనంద#S" అపu%Sంతpను, 9ారF ేశ మ ను, Txశనమ ేయ%ా
9ా#S ేJలkనుం(f TET:వ#S" V(f1ింపను. 7 ాబట-C TEను ¯êందరమనునట-C య

బంధ కమనునట-C య #?ండ కఱÃ ల; ేతపటBC" వధ³రu(fన %tఱÃ లను
మ ఖమ %ా 9ాట-లk !I> బల¨ßనన 9ాట-" ¤పచువAdJ". 8 ఒక
T:లలk%ా ాపరFలలk మ గ¶ #S" సంహ#SంAJ"; ఏలయన%ా TEను 9ా#S
Vషయ సహనమ ల"9ాడను ా%ా 9ారF Tx Vషయ ఆయసప(f#S. 9
ాబట-C TE"కను !మ 4ను ాపాయను; చచుdన xవవచుdను, నhంచున
నhంపవచుdను, !%S>నV ±కx" మంసమ ఒకట- Jనవచుdను అ"ె1ిu
10 ¯êందరమను కఱÃ ను ¬Zి" జనులంద#S TEను ేZిన "బంధనను
భంగమ ేయ నటB
6 x"" V#SA J". 11 అ VరFవబ(fన నమ న TEను
ె1ిuన PQ9ా 9ాక; అ" మందలk బల¨ßనమ లsౖ నను` క"12టC B"
య న` %tఱÃ ల; ె>ZిT:ను. 12 ]క; అనుకcలన PQడల Tx కc>
TxIయ (f, ల"PQడల మ"9Eయ డ" TEను 9ా#S అన%ా 9ారF Tx కc>?r
మ పu తpలమ ల 9:ం(f తA PAd#S. 13 PQ9ా PQం అబ Ëరమ %ా
9ారF Tx ³రuరAన క\యధనమ ను క;మ4 #SI ార9Eయ మ" Txక; ఆజ®
ఇయ%ా TEను ఆ మ పu తpలమ ల 9:ం(f" ¬Zి" PQ9ా
మంరమ లk క;మ4#SI ార9EZిJ". 14 అపడ బంధకమనునట-C Tx #?ండవ
కఱÃ ను ¬Zి" యx9ా#SI" ఇWా\Pల;9ా#S I" క>%Sన
సదరబంధమ ను భంగమ ేయ నటB
6 x" V#SAJ". 15 అపడ
PQ9ా Txక; Z2లVAdనేమన%ా ఇపడ బ z ల" ±క ాప#S
ప"మ ట6 ను ¬Zిమ 4. 16 ఏలయన%ా ేశమందు TETUక ాప#S"
"య!ంపబ¢వ చుTx`ను; అతడ నhంచుచున` %tఱÃ లను క"12టCడ,
ెద#SPన9ాట-" 9:దకడ, V#S%SPనx" బµగ ేయడ, పÌిC %ా

ఉన`x" ాపాయడ %ా" \V న9ాట- మంసమ ను భfంచుచు 9ాట(ెకలను తpతp
N "యల%ా ేయ చుండను. 17 మందను VడTxడ ప"Iమ>న
ాప#SI శ\మ; అత" ెPయ క;(fకను`ను ెగ9Eయబడను; అత" ెP
బÐJN %ా ఎం(fవను అత" క;(fకంట-I దృÌిC బÐJN %ా తపను.
జ?క #ా 12
1 ే9ÙIN ఇWా\PÚయ లనుగ#Sd వAdన PQ9ా 9ాక;.
ఆాశమండలమ ను VWాలపరA భ!I పTx9EZి మనుషpల
అంతరంగమ లk y9ాత4ను సృంచు PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ా 2 TEను
PQరషలమ చుటBCనున` జనులకంద#SI మతp
N పట-C ంచు ాతK%ా
ేయబ¢వచుTx`ను; శతpK వల; PQరషలమ నక; మ టC (f9Eయ%ా అ
యx ]I" వచుdను. 3 ఆ నమందు TEను PQరష లమ ను
సమసN న జనులక; బరF9:ౖన #ాP%ా ేతpను, x"" ఎJN ¹య 9ారందరF
!I> %ాయ పడదురF, భజనులందరFను x"I V#ధులsౖ కcడ దురF. 4
ఇే PQ9ా 9ాక;ఆ నమందు TEను గ ఱÃ మ ల"`ట-I" బ¿దరFను, 9ాట-"
ఎక;9ా#SI 9:ఱÃ " పట-C ంతpను, యx9ా#S]ద Tx దృÌిC య ంA జనమ ల
గ ఱÃ మ ల"`ట-I" అంధత మ కల;గజ³తpను. 5 అపడ PQరషలమ లk"
అ¥ారFల;PQరషలమ "9ా సుల; తమ ేవ(ైన PQ9ాను
నమ 4నుటవలన మక; బలమ కల;గ చున`ద" తమ హృదయమందు
ెప ందురF. 6 ఆ నమ న TEను యx అ¥ారFలను కటMC ల I\ం
"పల;%ాను పనల I\ం Vట«%ాను ేతpను, 9ారF నల;క;లనున`

జనమ లనంద#S" ద¨©ంచుదురF. PQరషలమ 9ారF ఇంకను తమ
స సÍ లమగ PQరష లమ లk "వZించుదురF. 7 మ#Sయ xదు ఇంట9ారFను PQరషలమ "9ాసుల;ను, తమక; క>%Sన ఘనతనుబట-C
యx9ా#S]ద అJశయపడక;ండనటB
6 PQ9ా యx9ా#S" nదట
రfంచును. 8 ఆ ాలమ న PQ9ా PQరషలమ "9ాసులక; సంరm
క;డ%ా నుండను; ఆ ాలమ న 9ా#Sలk శIN¨ßనుల; xదువంట-9ారF%ాను,
xదు సంతJ 9ారF ేవ"వంట- 9ారF%ాను జనుల దృÌిC I PQ9ా
దూతలవంట- 9ారF%ాను ఉందురF. 9 ఆ ాలమ న PQరషలమ ]I వచుd
అనజనులనంద#S" TEను నhంపజ³య పనుT: దను. 10 xదు
సంతJ9ా#S]దను PQరషలమ "9ా సుల]దను కరFణ TUంంచు ఆత4ను
Vజj®పనేయ ఆత4ను TEను క;మ4#Sంప%ా 9ారF xమ (fAన Tx]ద
దృÌిC య ంA, ±కడ తన Pక క;మరF" Vషయ దుఃüంచునటB
6 ,తన
జ³ష¡ పతpK" Vషయ ±కడ పKల 1ించునటB
6 అత" Vషయ
దుఃüంచుచు పKల1ింతpరF. 11 %Sోw ను లkయలk హద¹4నుదగ¶ ర జ#S%Sన
పKలపమ వలsTE ఆ నమ న PQరషలమ లk బహÑ%ా పKలపమ జరFగ ను.
12 ేశ"9ాసులందరF ఏ క;టBంబ మ నక; ఆ క;టBంబమ %ా పKల1ింతpరF,
xదు క;టBంë క;ల; పKేకమ %ాను, 9ా#S ´µరల; పKేకమ %ాను, Txxను
క;టBంëక;ల; పKేకమ %ాను, 9ా#S ´µరల; పKేకమ %ాను, 13 లV
క;టBంëక;ల; పKేకమ %ాను, 9ా#S ´µరల; పKేకమ %ాను, Ìి]
క;టBంëక;ల; పKేకమ %ాను, 9ా#S ´µరల; పKేకమ %ాను, 14 !%S>న
9ా#Sలk పKJ క;టBంబప9ారF పKేకమ %ాను, 9ా#S ´µరల; పKేకమ %ాను,

పKల1ింతpరF.
జ?క #ా 13
1 ఆ నమ న ాపమ ను అపVతKతను ప#Sహ#Sంచు ట?r xదు
సంతJ9ా#Sరక;ను, PQరషలమ "9ా సులరక;ను ఊట ±కటJయబడను. 2 ఇే Z2ౖన మ లక¥పJయగ PQ9ా 9ాక;ఆ నమ న
Vగ\ హమ ల 1Lళ6 Ø ఇకను జj®పకమ #ాక;ండ ేశమ లkనుం(f TEను 9ాట-"
ట-C 9Eతpను; మ#Sయ పKవకN లను అపVxK త4ను ేశమ లk లక;ండేతpను. 3
ఎవ(ైనను ఇక పKవచ నమ పల;క బను"నPQడల 9ా"" కన` త>
దండKల;వ PQ9ా Txమమ న అబదz మ పల;క; చుTx`9E; Vకను
బKదుకతగద" 9ా" ెపదురF; 9ాడ పKవచనమ పల;క%ా 9ా"" కన`
త>దండKల 9ా" డచుదురF. 4 ఆ నమ న xమ ప>Iన
పKవచనమ లనుబట-C య , తమక; క>%Sన దరîనమ నుబట-C య పKవకN ల;
Zిగ¶ ప(f ఇకను ¹సపచdకcడద" %tంగÈ ధ#Sంచుట మ"9Eయ దురF. 5
9ాడTEను పKవకN ను ాను, బµలమ నTE నను` "న ±క"±దw ZLదప
ప" ేయ 9ాడT:ౖ య Tx`ననును. 6  ేతpలక; %ాయమ లమ"
9ారడగ%ా 9ాడఇV నను` 1LK!ంAన9ా#S Pంట TEనుండ%ా Txక; క>%Sన
%ాయమ ల" ెపను. 7 ఖడ¶ మ, Tx %tఱÃ ల ాప#S]దను Tx సహా#S ]దను
పడమ ; ఇే Z2ౖనమ లక¥పJయగ PQ9ా 9ాక;%tఱÃ ల;
ెద#SవనటB
6 ాప#S" హతమ ేయ మ , Aన`9ా#S]ద TEను Tx
హసN మ నుంచుదును; ఇే PQ9ా 9ాక;. 8 ేశమంతట జనులలk #?ండ

´µగమ ల9ారF ెగ9Eయబ(f చతp
N రF, మడవ ´µగమ 9ారF WÌింతpరF. 9 ఆ
మడవ ´µగమ ను TEను అ%S`లkనుం(f 9:ం(f" ¬Zి దz పరAనటB
6
దz పరతpను. బం%ారమ ను Wó¥ంAనటB
6 9ా#S" Wó¥ంతpను; 9ారF Tx
Txమమ నుబట-C nఱÃ 12టC%ా TEను 9ా#S nఱÃ ను ఆలIంతpను. రF Tx
జనుల" TEను ెపదును, PQ9ా మ ేవడ" 9ారF ెపదురF.
జ?క #ా 14
1 ఇ% PQ9ా నమ వచుdచున`, అందు ]±దw ోచబ(fన ¯మ 4
పటC ణమ లkTE V´µ%Sంప బడను. 2 ఏలయన%ా PQరషలమ ]ద య దz మ
ేయ టక; TEను అనజనులంద#S" సమకcరdబ¢వ చుTx`ను; పటC ణమ
పటC బడను, ఇండ6 ల6 12టCబడను, ZీN ల; ెరFపబడదురF, పటC ణమ లk
సగమ మం ెర పటC బ(f వదురF; అPే WÌించు9ారF "ర4లమ
ాక;ండ పటC ణమ లk "ల;తpరF. 3 అపడ PQ9ా బయల;ే#S xను
య దz ాలమ న య దz మ ేయ #§J%ా ఆ అనజనుల య దz మ
ేయ ను. 4 ఆ న మ న PQరషలమ ఎదుట తరFuతటBCననున` ఒÚవ
ండ]ద ఆయన ాదమ ల;ంచ%ా ఒÚవండ తరFu తటBCనక;ను పడమటతటBCవక;ను న(f!I V(fP సగమ ండ ఉతN రపతటBCనక;ను
సగమ ండ దfణపతటBC నక;ను జరFగ ను గనుక VWాలన లkయ ±కటPరuడను. 5 ండలమధ కనబడలkయ ఆyల;వరక; ¯ాగ%ా ]రF ఆ
ండలkయలk"I ా#SవదురF. యx#ాజ?ౖన ఉè య నమ లలk క>%Sన
భకంపమ నక; ]రF భయప(f ా#SPనటB
6 ]రF ా#Sవ దురF,

అపడ కcడ ప#SదుwలందరFను వెdదరF. Tx ేవ(ైన PQ9ా
పKతmమగ ను. 6 PQ9ా, ఆ నమ న పKాశమనమగ నV
సంక;Aతమ ల; ా%ా 9:ల;గ లకవను. 7 ఆ నమ పKేకన%ా
ఉండను, అ PQ9ాక; ె>యబ(fన నమ పగల; ాదు #ాJKాదు;
అసN మయాలమ న 9:ల;తpరF కల; గ ను. 8 ఆ నమ న yవజలమ ల;
PQరషలమ లkనుం(f ా#S సగమ తరFu సమ దKమ నక;ను సగమ
పడమట- సమ దKమ నక;ను గ ను. 9EసVాలమందును చ>ాల మందును
ఆలగ నTE జరFగ ను. 9 PQ9ా సర లkక మ నక; #ాజ?ౖయ ండను, ఆ
నమ న PQ9ా ఒక(ే అ"య , ఆయనక; 1LరF ఒకటä అ"య ె>య
బడను. 10 PQరషలమ బ¿Tx]ను గ మ4మ నుం(f మల
గ మ4మ వరక;ను, అన%ా nదట- గ మ4ప న వరక;ను,హనTEల;
గ మ4మ నుం(f #ాà %ానుగ లవరక;ను 9ా1ిం చును, మ#Sయ %?బనుం(f
PQరషలమ దfణప తటBCననున` #S¹4నువరక; ేశమంతయ
N %ా కనబడను, జనుల; అకడ
xనమ %ా ఉండను, 11 పటC ణమ ఎతp
"వZింతpరF, Wాపమ ఇకను కల;గదు, PQరష లమ "9ాసుల;
"ర»యమ %ా "వZింతpరF. 12 మ#Sయ PQ9ా ెగ ళØ
6 పట-C ంA
PQరషలమ ]ద య దz మ ేZిన జనమ లనంద#S" ఈలగ న nతp
N ను;
9ారF ">A య న`ాటBనTE 9ా#S ేహమ ల; క;È6 వను, 9ా#S కను`ల;
కను ¾ఱÃ లలkఉం(fP క;È6 వను 9ా#S Txల; కల; T°ళ6లk ఉం(fP
క;È6 వను. 13 ఆ నమ న PQ9ా 9ా#Sలk %tపu కలk6లమ పట-C ంప%ా
9ారందరF ఒక#S కరF V#ధులsౖ ఒక#S]దTUకరF పడదురF. 14 యx9ారF

PQరషలమ TUదw య దz మ ేయ దురF, బం%ారFను 9:ం(fయ వసN మ ల;ను
చుటBC నున` అనజనులంద#S ఆZిN యంతయ V¯ాNరమ %ా కcరd బడను. 15
ఆలగ నTE గ ఱÃ మ ల]దను కంచర %ా(fదల ]దను ఒంటMల]దను
%ారwభమ ల]దను దండ ాæç మ లk ఉన` పవల"`ట-]దను
ెగ ళØ
6 పడను. 16 మ#Sయ PQరషలమ ]I వAdన అనజనులలk WÌిం
Aన9ారందరFను Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా యను #ాàనక;
nÖక;టక;ను పరÞWాలపండగ ఆచ#Sంచుటక;ను ఏటäట వతp
N రF. 17
లkకమందుండ క;టBంబమ లలk Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
యను #ాàనక; nÖక;ట?r PQరషలమ నక; #ా" 9ారంద#S]ద వరªమ
క;రFవక;ండను. 18 ఐగ 1ీN య ల క;టBంబప9ారF బయల;ేరకయ #ాకయ
ఉం(fనPQడల 9ా#SI వరªమ లకవను, పరÞWాలపండగ ఆచ#Sంచుట?r #ా"
అనజనులక; xను "య!ంAన ెగ ల; PQ9ా 9ా#S" nతp
N ను. 19
ఐగ 1ీN య లక;ను, పరÞ Wాలపండగ ఆచ#Sంచుటక; #ా" అనజనులకంద#SI"
#ాగల hm Pే. 20 ఆ నమ న గ ఱÃ మ ల±క కæç6
మ ల]దPQ9ాక; పKJÌిC తమ అను మట 9ాKయ బడను; PQ9ా
మంరమ లkనున` ాతKల; బ> 1ీఠమ ఎదుటనున` పæç6 మ లవలs
పKJÌి¡ తమ ల;%ా ఎంచ బడను. 21 PQరషలమ నందును
యxేశమందును ఉన` ాతKల"`య Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ
9ాక; పKJÌిC తమ లగ ను; బ>పవలను వ¥ంచు9ారంద రFను 9ాట-లk
ావలZిన9ాట-" ¬Zి" 9ాట-లk వండ ందురF. ఆ నమ న కTxయ డ
ఇకను Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా మంరమ లk ఉండడ.

మల× 1
1 ఇWా\PÚయ లనుగ#Sd మల×x #ా పల;క బ(fన PQ9ా 9ాక;. 2
PQ9ా Z2లVచుdనేమన%ాTEను ]PQడల 1LKమ చూ1ియ Tx`ను,
అPే ]రFఏ Vషయమందు వ మPQడల 1LKమ చూ1ిJవందురF. ఏWావ
యÅబ నక; అన` ా(x? అPే TEను యÅబ ను 1LK!ంAJ"; ఇే
PQ9ా 9ాక;. 3 ఏWావను ే ÌింA అత" పర తమ లను ాడేZి
అత" ¯ా సÍ ~మ ను అరణ మందున` నకల ాల; ేZిJ". 4 మనమ
TxశనJVు, ా(ైన మన సÍ లమ లను మరల కటBCందమ రండ" ఎో]
య ల; అనుందురF; అPే Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ా9ారF కటBCన`ను TEను 9ాట-" I\ంద పడోKయ దును;
లkక;ల;9ా#S ేశమ భIN¨ßనుల పKేశమ"య , 9ారF PQ9ా
"తÅా%S`I ాతpKల"య 1LరF 12టC BదురF. 5 కను` లర x"" చూA
ఇWా\PÚయ ల స#Sహదుwలలk PQ9ా బహÑ ఘనుడ%ా ఉTx`డ"
]రందురF. 6 క;మరFడ తన తం(fK" ఘనపరచును గx, xసుడ తన
యజమను" ఘనపరచును గx; Tx Txమమ ను "ర6 m12టC B యజక;ల#ా,
TEను తం(fKT:ౖే Txక; #ావలZిన ఘనత ఏమPQను? TEను యజమనుడT:ౖే
Txక; భయపడ9ా(ెకడ ఉTx`డ? అ" Z2ౖనమ ల క¥పJయగ PQ9ా
!మ 4నడగ%ాఏ! ేZి  Txమమ ను "ర6 m12ట-CJమ" ]రందురF. 7 Tx
బ> 1ీఠమ ]ద అపVతKన ´¢జనమ ను ]రF అ#Suంచుచు, ఏ! ేZి "ను`
అపVతKపరAJమ" ]రందురF. PQ9ా ´¢జనపబల6 ను

చపరAనందుేతTE గx 8 గ\ (fi x"" ¬Zి" బ>%ా అ#SuంAనPQడల అ
ోషమ ాx? క;ంట-x"T:ౖనను #గమ గలx"T:ౖనను అ#SuంAన PQడల అ
ోషమ ాx? అట-C 9ాట-"  య¥ా#SI VAdన PQడల అతడ క;
దయచూపTx? "ను` అం%§క#SంచుTx? అ" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా అడగ చుTx`డ. 9 ేవడ మనక; కటµ mమ చూపనటB
6
ఆయనను WాంJపరచు(f; ] ేతTE గx అ జ#S%?ను. ఆయన !మ 4నుబట-C
PQవ#ST:ౖన అం%§క#SంచుTx? అ" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
అడగ చుTx`డ. 10 ]లk ఒకడ Tx బ>1ీఠమ ]ద "రరÍకమ %ా అ%S`
#ాజబ¿టCక;ండనటB
6 Tx మంరప 9ాIండ6 ను మయ 9ా(ొకడ ]లk
ఉం(fనPQడల ¤ల;; ]యందు TxIషCమ లదు, ]ేత TEను T:ౖ9Eద మ ను
అం%§క#Sంపన" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 11
తరFuశ nదల;" పడమట- శవరక; అనజనులలk Tx Txమమ
ఘనమ %ా ఎంచ బడను, సకల సÍ లమ లలk ధూపమ ను పVతKన
యరuణయ ను అ#Suంపబడను, అన జనులలk Tx Txమమ ఘనమ %ా
ఎంచబడన" Z2ౖనమ లక; అ¥పJ యగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 12
అPేPQ9ా ´¢జనపబల6 అపVతKమ"య , x"]ద ఉంAయ న`
´¢జనమ చమ"య ]రF ెపచు x"" దూÌింతpరF 13 అã, PQంత
పKయసమ" ె1ిu ఆ బల6 ను తృణ÷క#SంచుచుTx`ర" ఆయన Z2లVచుd
చుTx`డ; ఇే Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా 9ాక;. మ#Sయ
ోచబ(fనx"" క;ంట-x"" ెగ ల; x"" ]రF ెచుdచుTx`రF; ఈలగ నTE
]రF T:ౖ9Eదమ ల; ేయ చుTx`రF; ]ేత TE"ట-C x"" అం%§క#SంతpTx? అ"

PQ9ా అడగ చుTx`డ. 14 TEను ఘనన మ}#ాàT:ౖయ Tx`ను;
అనజనులలk Tx Txమమ భయంకరన%ా ఎంచబడచున`ద"
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. ాబట-C తన
మందలk మగయ ండ%ా PQ9ాక; nÖక;బ(fేZి ె(fPనx""
అ#Suంచు వంచక;డ Wాపగ\సN ుడ.
మల× 2
1 ావన యజక;ల#ా, ఈ ఆజ® ]Iయబ(f య న`. 2 Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా Z2ల Vచుdనేమన%ా]రF ఆ యజ® ను
ఆలIంపకయ , Tx Txమమ ను ఘనపరచునటB
6 మనఃపర కమ %ా x""
ఆలkAంపకయ ఉం(fనPQడల TEను ] ]I Wాపమ ె1ిuంA ]క; క>%Sన
ఆ#ా ద ఫలమ ను శ1ింతpను; ]రF x"" మనసుqనక; ెచుdన#?rJ#S
గనుక ఇంతక; మ ను1L TEను 9ాట-" శ1ింA య ంట-". 3 !మ 4నుబట-C
VతN నమ ల; ె#S1ి 9Eతpను, ] మ ఖమ ల]ద 1Lడ9Eతpను, పండగలలk
]ర#SuంAన పవల1Lడ 9Eతpను, 1Lడ ఊ(fd9EZిన సÍ లమ నక; ]రF
ఊ(fd9EయబడదురF 4 అందువలన లయ లక; "బంధన%ా ఉండనటB
6 ఈ
ఆజ® ను ] IAdన9ాడను TETEయ" ]రF ె>Zిందు ర" Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ. 5 TEను ేZిన "బంధన 9ా#S
yవమ నక;ను సమ¥xనమ నక;ను ారణమPQను; భయభక;Nల; పట-C ంచు
ట?r TEను 9ాట-" 9ా#SIAdJ" గనుక 9ారF Txయందు భయభక;Nల; క>%S, Tx
Txమమ Vషయమ లk భయమ గల9ా#?r 6 సతమ గల ధర4WాసN మ

బ¢¥ంచుచు దు#»ధ TEమతKమ ను ేయక సమ¥xనమ నుబట-C య
యxరÍతనుబట-C య నన`నుస#SంA నడచును9ా#?r, ోషమ నుం(f
యTEక;లను JK1ిu#S. 7 యజక;ల; Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
దూతల; గనుక జనుల; 9ా#ST°ట ధర4WాసN Vధులను TEరFdందురF, 9ారF జj®న
మ నుబట-C బ¢¥ంపవలsను. 8 అPే ]రF మర¶ మ త1ిuJ#S, ధర4WాసN 
Vషయమ లk ]రF అTEక;లను అభంతరపరA, లయ ల ేయబ(fన
"బంధనను "రరÍకమ ేZియ Tx`రF. 9 Tx మర¶ మ లను అనుస #Sంపక
ధర4WాసN మ నుబట-C Vమ#Sîంచుటలk ]రF పm ాతpల; గనుక జనులంద#S
దృÌిC I !మ 4ను తృణ÷క#Sంప ద%Sన9ా#S"%ాను చులను%ాను ేZియ Tx`ను
అ" Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 10
మనకంద#SI తం(fK±క(ే ా(x? ఒకేవ(ే మనలను సృÌిC ంపలx?
ఈలగ ండ%ా ఒక#SPQడల ఒకరమ ోKహమ ేయ చు, మన 1ితరFల ేయ
బ(fన "బంధనను మనందుక; తృణ÷క#SంచుచుTx`మ ? 11 యx9ారF
ోKహÑలsౖ#S, ఇWా\PÚయ లమధ PQరషలమ లkTE ¨ÁయI\యల;
జరFగ చున`V; యx9ారF PQ9ాక; 1ిKయన ప#Sదz సÍ లమ ను
అపVతKపరA అనేవత 1ిల6లను 12ం(f6 ేZి"#S. 12 యÅబ సంతJ9ా#S
(ే#ాలలkనుం(f ¤లaల;ప 9ా#S", పల;క;9ా#S", Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ 9ాక; T:ౖ9Eదమ ేయ 9ా#S" PQ9ా "ర4లమ ేయ ను. 13
మ#Sయ #?ండవ¯ా#S ]#ాలగ నTE ేయ దురF; PQ9ా బ>1ీఠమ ను
]రF ఏడuను క`ళ6 ను #దనమ ను తడపదురF. ాబట-C ఆయన ]
T:ౖ9Eదమ ను అం%§క#Sంపకయ , తనక; అనుకcలమ ా" అరuణలను ]ేత

¬Zినకయ నుTx`డ. 14 అ ఎందుక" ] రడగ%ా, ¸°వన ాలమందు
వ 12ం(f6 ేZి" అTxయమ %ా Vస#SèంAన  ´µర పmమ న PQ9ా
¯ాfయPQను, అ క; ట-ై వ ేZిన "బంధనక; ాతpK#ాల; గx, 
12ం(f6 ´µర గx. 15 ంెమ %ాT:ౖనను ై9ాత4TUంన9ా#Sలk ఎవ రFను
ఈలగ న ేయలదు; ఒకడ ేZినను ఏ! జ#S%?ను? ేవ"ేత సంతJ
TUందవలsన" అతడ యత`మ ేZ2ను గx; ా%ా !మ 4ను ]#³ జjగ\తN
ేZి", ¸°వన మ న 12ం(f6 ేZి"న ] ´µరల Vషయమ లk VWా స
ఘతక;ల;%ా ఉండక;(f. 16 ´µరను ప#Sతంచుట Txక; అసహన I\య
య" ఇWా\PÚయ ల ేవ డగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. మ#Sయ
ఒకడ తన వసN మ లను బలxరమ  "ంపట Tx కసహ మ"
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ; ాబట-C ]
మనసుqలను ాచును(f, VWా సఘతక;ల;ాక;(f. 17 ] మటలేత ]రF
PQ9ాను ఆయస12టC Bచు, ే"ేత ఆయనను ఆయస12టC BచుTx`మ"
]రడగ చుTx`#³. దు#ా4రF¶ల; PQ9ా దృÌిC I మంA9ారF, 9ా#Sయందు
ఆయన సంషపడను;లక TxయకరN యగ ేవడ ఏమPQను అ" ెప
నుటేతTE ]#ాయనను ఆయస12టC BచుTx`రF.
మల× 3
1 ఇ% Txక; మ ందు%ా మర¶ మ Zిదzపరచుట?r TEను Tx దూతను
పంపచుTx`ను; ]రF 9:దక;చున` పKభ వ, అన%ా ]రF ÅరF "బంధన
దూత, తన ఆలయమ నక; హాతp
N %ా వచుdను; ఇ% ఆయన

వచుdచుTx`డ" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుd చుTx`డ.
2 అPే ఆయన వచుdనమ ను ఎవరF స¨©ంపగలరF? ఆయన అగ పడ%ా
ఎవరF ఓర గలరF? ఆయన కం¯ా> అ%S`వంట-9ాడ, xక>9ా" సబ Ëవంట9ాడ; 3 9:ం(f" Wó¥ంA "ర4లమ ేయ 9ా(ైనటB
6
కcరFd"య ండను.లయ ల; J" అనుస#SంA PQ 9ాక;
T:ౖ9Eదమ ల; ేయ నటB
6 9:ం(f బం%ారమ లను "ర4లమ ేయ #§J" ఆయన
9ా#S" "ర4ల;లను ేయ ను. 4 అపడ మ నుపట- నమ లలk ఉం(fనటB
6 ను,
పర ప సంవతqరమ లలk ఉం(fనటB
6 ను, యx9ారFను PQరష లమ
"9ాసుల;ను ేయ T:ౖ9Eదమ ల; PQ9ాక; ఇంప%ా ఉండను. 5 ¬రFu
¬రFdట?r TEను ]±దw క; #ా%ా, Aల6 ం%S9ాండK ]దను వxరFల]దను
అపK మణÝక;ల]దను, Txక; భయపడక 9ా#S కc>Vషయ మ లk కc>9ా#S"
Vధవ#ాండKను తం(fKల"9ా#S" బµధ 12ట-C పరేలక; అTxయమ
ేయ 9ా#S]దను దృఢ మ %ా ¯ాmమ పల;క;దున" Z2ౖనమ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 6 PQ9ాT:ౖన TEను
మరFuల"9ాడను గనుక యÅబ సంతJ9ా#?rన ]రF లయమ ాలదు. 7
] 1ితరFలTxటనుం(f ]రF Tx కటC డలను %?rనక 9ాట-" KZి9EZిJ#S; అPే
]రF TxతటBC J#S%Sన PQడల TEను ]తటBC JరFగ దునV Z2ౖనమ లక;
అ¥పJ యగ PQ9ా Z2లVయ%ా¤మ ే"Vషయ మ లk
JరFగ దుమ" ]రందురF. 8 మనవడ ేవ" ±దw ొం%Sల;Tx? అPే
]రF Tx ±దw ొం%S>J#S; ే"Vషయమ లk ¤మ ±దw ొం%S>Jమ"
]రం దురF. పయవ ´µగమ ను పKJÌి¡ xరuణలను ఇయక ొం%S>J#S. 9 ఈ

జనులందరFను Tx±దw ొం%Sల;చుTE య Tx`రF, ]రF Wాపగ\సN ులsౖ
య Tx`రF. 10 Tx మంరమ లk ఆ}రమ ండనటB
6 పయవ´µగమంతయ
]రF Tx మంరప "¥లk"I ¬Zి"రం(f; º" ేZి ]రF నను`
Wó¥ంAనPQడల TEను ఆాశప9ాIండ6 ను V1ిu,పటC జjలనంత V¯ాNరమ %ా
º9:నల; క;మ4#Sంెదన" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుd
చుTx`డ. 11 ] పంటను J"9Eయ పరFగ లను TEను గw ంెదను, అV ]
భ!పంటను Txశనమ ేయవ, ] xKmెట6 B అాలఫలమ లను
#ాలuకయ ండన" Z2ౖన మ లక; అ¥పJయగ PQ9ా
Z2లVచుdచుTx`డ 12 అపడ ఆనందకరన ేశమ లk ]రF "వZింతpరF
గనుక అనజనులందరFను !మ 4ను ధనులందుర" Z2ౖన మ లక;
అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 13 PQ9ా
Z2లVచుdనేమన%ానను`గ#Sd ]రF బహÑ గర పమటల;
ప>I"ను`గ#Sd P! ె1ిuJ మ" ]రడగ దురF. 14 ేవ" ZLవేయ ట
"షల మ"య , ఆయన ఆజ® లను %?r" Z2ౖనమ లక; అ¥పJ యగ
PQ9ా స"`¥" మనమ దుఃఖా\ంతpల;%ా JరFగ టవలన
పKãజన¤మ"య , 15 గ#S షp
¡ ల; ధను లగ దుర"య PQ9ాను
Wó¥ంచు దు#ా4రF¶ల; వ#Szల6 ;దు ర"య , 9ారF సంరmణ ందుదుర"య ]రF
ెప నుచుTx`రF. 16 అపడ, PQ9ాయందు భయ భక;Nల;గల9ారF
ఒక#S ఒకరF మటలడనుచుండ%ా PQ9ా ెV±%S¶ ఆలIంెను.
మ#Sయ PQ9ా యందు భయభక;Nల;క>%S ఆయన Txమమ ను
స4#Sంచుచు ఉండ9ా#SI జj®పారÍమ %ా ఒక గ\ంథమ ఆయన

సమ ఖమ నందు 9ాKయబ(ెను. 17 TEను "య!ంపబ¢వ నమ #ా%ా 9ారF
Tx9ా#?r Tx స ×య సంాద య ందురF; తం(fK తను` ZLVంచు క;మరF"
క"క#Sంచు నటBC TEను 9ా#S" క"క#Sంతpన" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 18 అపడ Jగల9ా #?వ# దు#ా4రF¶లsవ#
ేవ" ZLVంచు 9ా#?వ# ఆయనను ZLVంచ"9ా#?వ# ]రF J#S%S కను%tందురF.
మల× 4
1 ఏలయన%ా "య!ంపబ(fన నమ వచుdచున`, >! ాల;నటB
6 అ
ాల;ను;గ#S షp
¡ లందరFను దు#ా4రF¶ లందరFను యాల;వలs ఉందురF,
9ా#Sలk ఒక"I 9E#?rనను Aగ #?rనను లక;ండ, #ాబ¢వ నమ అంద#S"
ా>d9Eయ న" Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 2
అPే Tx Txమమందు భయ భక;Nల;గల9ారగ ]క; J సూరFడ
ఉదPంచును; అత" #?కల; ఆ#గమ కల;గజ³య ను గనుక ]రF
బయల;ే#S \V న దూడల; గంతpల; 9Eయ నటB
6 గంతpల; 9Eయ దురF. 3
TEను "య!ంపబ¢వ నమ న దు#ా4రF¶ల; ] ాదమ లI\ంద ధూÈవలs
ఉందురF, ]రF 9ా#S" అణగొKక;దుర" Z2ౖనమ లక; అ¥పJ యగ
PQ9ా Z2లVచుdచుTx`డ. 4 #³బ ండ]ద
ఇWా\PÚయ లంద#Sర?r TEను Tx ZLవక;(ైన ¹ÌLక; ఆజj®1ింAన ధర4WాసN 
మ ను x" కటC డలను Vధులను జj®పకమ ేZిను(f. 5 PQ9ా
"య!ంAన భయంకరన ఆ మ}నమ #ాకమ నుప TEను పKవకN యగ
ఏÚయను ]±దw క; పంపదును. 6 TEను వAd, ేశమ ను

శ1ించక;ండనటB
6 అతడ తండKల హృదయమ లను 1ిల6ల తటBCను 1ిల6ల
హృదయమ లను తండKల తటBCను JKపను.
మతN P సు9ారN 1
1 అబµK}మ క;మరFడగ xదు క;మరF(ైన Pసు ×\సN ు వంWావÈ. 2
అబµK}మ ఇ¯ాqక;ను కT:ను, ఇ¯ాqక; యÅబ ను కT:ను, యÅబ
యxను అత" అన`దమ 4లను కT:ను; 3 యx xమరFనందు
12#?సును, జ?రహÑను కT:ను; 4 12#?సు ఎ¯Kమ ను కT:ను,ఒ ఎ¯Kమ అ#ా
మ ను కT:ను, అ#ామ అ]్మన ◌ాxబ ను కT:ను, అ]్మ Txxబ
నయ¯qనును కT:ను; 5 నయ¯qను శల4నును కT:ను, శల4ను
#ా}బ నందు బ¢యàను కT:ను, బ¢యà రతpనందు ఓబéదును కT:ను,
ఓబéదు PQషªP" కT:ను; 6 PQషªP #ాజ?ౖన xదును కT:ను. ఊ#Sయ
´µర%ానుం(fన ఆయందు xదు ¯లa¹నును కT:ను. 7 ¯లa¹ను
#?హబµమ ను కT:ను; #?హబµమ అáయను కT:ను, అáయ ఆ¯ాను కT:ను; 8
ఆ¯ా PQాాతpను కT:ను, PQా ాతp PQ#ామ ను కT:ను,
PQ#ామ ఉè యను కT:ను; 9 ఉè య ãxమ ను కT:ను, ãxమ
ఆ}àను కT:ను, ఆ}à ¨©యను కT:ను; 10 ¨©య మనÌLª ను కT:ను,
మనÌLª ఆ¹నును కT:ను, ఆ¹ను ãÌీయను కT:ను; 11 యదుల;
బబ లkనుక; "బ(fన ాలమ లk ãÌీయ PQTxను అత"
సదరFలను కT:ను. 12 బబ లkనుక; "బ(fన తరF9ాత PQTx
షయÚN Pల;ను కT:ను, షయÚN Pల; జ?రFబµËబ¿ల;ను కT:ను; 13

జ?రFబµËబ¿ల; అáహÉదును కT:ను, అáహÉదు ఎల ×మ ను కT:ను,
ఎల×మ అజoరFను కT:ను; 14 అజoరF ¯ాోక;ను కT:ను, ¯ాోక; ఆ×మ ను
కT:ను, ఆ×మ ఎÚహÉదును కT:ను; 15 ఎÚహÉదు ఎ>యజరFను కT:ను,
ఎ>యజరF మxNనును కT:ను, మxNను యÅ బ ను కT:ను; 16 యÅబ
మ#Sయ భరN PQన ãZLపను కT:ను, ఆయందు ×\సN ు అనబ(fన Pసు
పటMC ను. 17 ఇటB
6 అబµK}మ nదల;" xదు వరక; తరమ ల"`య
పదుTxల;గ తరమ ల;. xదు nదల;" యదుల; బబ లkనుక;
"బ(fన ాలమ వరక; పదు Txల;గ తరమ ల;; బబ లkనుక;
"బ(fన nదల; " ×\సN ు వరక; పదుTxల;గ తరమ ల;. 18 Pసు
×\సN ు జననVధ ట6న%ా, ఆయన త>6 PQన మ#Sయ ãZLపనక; పK¥xనమ
ేయబ(fన తరF9ాత 9ా#³కమ ాకమ నుప ఆ ప#Sxzత4వలన
గర»వJ%ా ఉం(ెను. 19 ఆ భరN PQన ãZLప Jమంతp(ైయ ం(f ఆను
అవమనపరచTUల6క రహసమ %ా ఆను VడTxడ ఉేw hంెను. 20 అతడ ఈ
సంగతpలను గ#Sd ఆలkAంచునుచుండ%ా, ఇ% పKభ వ దూత
స ప`మందు అత"I పKతm xదు క;మరFడ9:ౖన ãZLప, 
´µరPQన మ#Sయను ేరFd నుటక 21 తన పKజలను 9ా#S ాపమ లనుం(f
ఆయTE రfంచును గనుక ఆయనక; Pసు2 అను 1LరF 12టC BదువT:ను. 22
ఇ% కనక గర»వJPQ క;మరF" కనును ఆయనక; ఇమ4నుPలను 1LరF
12టC BదురF 23 అ" పKభ వ తన పKవకN x #ా ప>Iన మట T:ర9EరF నటB
6
ఇదంతయ జ#S%?ను. ఇమ4నుPలను 1LరFనక; ´µాంతరమ న ేవడ
మనక; డ" అరÍమ . 24 యZLప "దK¤ల;" పKభ వ దూత తనక;

ఆజj®1ింAన పKారమ ేZి, తన ´µరను ేరFd" 25 ఆ క;మ రF" కను
వరక; ఆను ఎరFగక;ం(ెను; అతడ ఆ క;మరF"I Pసు అను 1LరF 12టMCను.
మతN P సు9ారN 2
1 #ాజ?ౖన ¨Á#దు నమ లయందు యదయ ేశప బéె6¨Áమ లk Pసు
పట-C న 1ిమ4ట ఇ% తరFu ేశప జj®నుల; PQరషలమ నక; వAd 2
యదుల #ాà%ా పట-C న9ా(ెకడ నుTx`డ? తరFuక;న ¤మ ఆయన
నmతKమ చూA, ఆయనను పంప వAdJమ" ె1ిu#S 3 ¨Á#దు#ాà ఈ
సంగJ Vన`పడ అతడను అత" కcడ PQరషలమ 9ారందరFను
కలవరప(f#S. 4 ాబట-C #ాà పK¥xన యజక;లను పKజలలkనుండ Wాసు
N లను
అంద#S" సమ కc#Sd×\సN ు ఎకడ పటBCన" 9ా#Sన(f%?ను. 5 అందుక;
9ారFయదయ బéె6¨Áమ లkTE; ఏల యన%ాయదయేశప బéె6¨Áమ వ
యx పK¥xనులలk ఎంతమతKమ ను అలuనxనవ ావ;ఇWా\Pలను Tx
పKజలను ప#Sా>ంచు అ¥ 6 అంతట ¨Á#దు ఆ జj®నులను రహసమ %ా
1ి>1ింA, 7 ఆ నmతKమ కనబ(fన ాలమ 9ా#Sేత ప#Sారమ %ా ె>Zి"
8 ]రF 9:È6, ఆ hవ Vషయ జjగ\తN%ా Vx#SంA ె>Zిన%ాTE, TEనును
వAd,ఆయనను పంచునటB
6 Txక; వరN మనమ ెండ" ె1ిu 9ా#S"
బéె6¨Áమ నక; పం12ను. 9 9ారF #ాà మట V" బయల;ే#S వచుండ%ా,
ఇ% తరFuేశమ న 9ారF చూAన నmతKమ ఆ hవ ఉం(fన bట-I
]దు%ా వAd "ల;చువరక; 9ా#SI మ ందు%ా న(fెను. 10 9ారF ఆ
నmతKమ ను చూA, అxనందభ#Sతpలsౖ Pంట-లk"I వAd, 11 త>6 PQన

మ#Sయను ఆ hవను చూA, ¯ా%Sలప(f, ఆయనను పంA, తమ 12టMCల;
V1ిu, బం%ారమ ను ¯ాంబµKణÝ" బ¢ళమ ను ానుకల;%ా ఆయనక;
సమ#SuంA#S. 12 తరF9ాత ¨Á#దుTUదwక; 9:ళ6వదw " స ప`మందు ేవ"ేత
బ¢¥ంపబ(fన9ా#?r 9ారF మ#S±క మర¶ మ న తమ ేశమ నక; J#S%S 9:È6#S. 13
9ారF 9:ÈåనతరF9ాత ఇ% పKభ వ దూత స ప` మందు ãZLపనక;
పKతm¨Á#దు ఆ hవను సంహ#Sంపవలsన" ఆయనను
9:దకబ¢వచుTx`డ గనుక వ లA ఆ hవను ఆయన త>6 "
9:ంటబ¿టC B" ఐగ పNనక; ా#SP, TEను  ె>యజ?పవరక; అకడTE
య ండమ" అత" ె12uను. 14 అపడతడ లA, #ాJK9Eళ hవను త>6 "
డ", 15 ఐగ పNనక; 9:È6 ఐగ పNలkనుం(f Tx క;మరF" 1ి>AJ" అ"
పKవకN x #ా పKభ వ Z2లVAdన మట T:ర9Eరd బడనటB
6 ¨Á#దు
మరణమ వరక; అకడనుం(ెను. 16 ఆ జj®నుల; తను` అపహZింAర" ¨Á#దు
గ\¨©ంA బహÑ ఆగ\హమ ెచుd", xను జj®నులవలన Vవర మ %ా
ె>Zి"న ాలమ నుబట-C , బéె6¨Áమ లkను x" సకల ాKంతమ లలkను,
#?ండ సంవతqరమ ల; nదల;" తక;వ వయసుqగల మగ1ిల6ల నంద#S"
వ¥ంెను. 17 అందువలన #ామలk అంగలరFu Vనబ(ెను ఏడuను మ}
#దనధ "య క>%?ను 18 #ా¨Áల; తన 1ిల6లVషయ Pడdచు 9ారF
లనందున ఓxరFu ందTUల6క య ం(ెను అ" పKవకN PQన P#§4యx #ా
ెపuబ(fన 9ాకమ T:ర9E#?ను. 19 ¨Á#దు చ"Pన తరF9ాత ఇ% పKభ వ
దూత ఐగ పNలk ãZLపనక; స ప`మందు పKతm 20 వ లA,
hవను త>6 " డ", ఇWా\Pల; ేశమ నక; 9:ళ6 Øమ ; 21 hవ

ాKణమ ¬య¸చు చుం(fన9ారF చ"Pర" ె12uను. అపడతడ లA,
hవను త>6 " డ" ఇWా\Pల; ేశమ నక; వెdను. 22 అPే
అ#?లయ తన తం(fKPQన ¨Á#దునక; పKJ%ా యదయేశమ 23
ఏల;చుTx` డ" V", అక(fI 9:ళ6 9:రA, స ప`మందు ేవ"ేత
బ¢¥ంపబ(fన9ా(ై గ>లయ ాKంతమ లక; 9:È6, నజ #³తను ఊ#SI వAd అకడ
ాపరమ ం(ెను. ఆయన నజ#³య డనబడన" పKవకN ల; ె1ిuనమట
T:ర9EరFనటB
6 (ఈలగ జ#S%?ను.)
మతN P సు9ారN 3
1 ఆ నమ లయందు బµ1ిN స4!చుd ã}ను వAd 2 పరలkక#ాజమ
స]1ింAయ న`, మరFమనసుq ందుడ" యదయ అరణమ లk
పKకట-ంచుచుం(ెను. 3 పKభ వ మర¶ మ Zిదzపరచు(f ఆయన Kవల; స#ాళమ
ేయ డ" అరణమ లk ³క9Eయ TUక" శబw మ అ" పKవకN PQన PQషయ
x #ా ెపuబ(fన9ా (fత(ే. 4 ఈ ã}ను ఒంటM #మమ ల వసN మ ను,
nలచుటBC ల;దట-C య ధ#Sంచును9ాడ; !డత ల;ను అడV ేT:య
అత"I ఆ}రమ . 5 ఆ సమయ మ న PQరషలమ 9ారFను యదయ
9ారందరFను ±#ాwను నºాKంతమ ల 9ారందరFను, అత"±దw క; వAd, 6
తమ ాపమ ల; ఒపనుచు, ±#ాwను నలk అత"ేత బµ1ిN స4మ
w కయ లలkను, అTEక;ల;
ందుచుం(f#S. 7 అతడ ప#Sసయ ల లkను, సదూ
బµ1ిN స4మ ందవచుdట చూA సరuసంxనమ, #ాబ¢వ ఉగ\ తను
త1ిuంచునుటక; ]క; బ z ె1ిuన9ా(ెవడ? మరFమన 8 అబµK }మ

మక; తం(fK అ" ]లk ]రF ెపనతలంచ వదుw; 9 ేవడ ఈ #ాళ6 వలన
అబµK}మ నక; 1ిల6లను పట-C ంపగలడ" ] ెపచుTx`ను. 10 ఇప(ే
%tడi > ెట69EరFన ఉంచబ(fయ న` గనుక మంA ఫలమ ఫ>ం ప" పKJ
ెటC Bను నరకబ(f అ%S`లk 9Eయబడను. 11 మరFమనసుq "!తN మ TEను
ళ6 లk1 ]క; బµ1ిN స4 !చుdచుTx`ను; అPే Tx 9:నుక వచుdచున`9ాడ
TxకంటM శINమంతpడ; ఆయన ెపల; ¹య ట?rనను TEను ాతpKడను ాను;
ఆయన ప#Sxzత4లkను2 అ%S` ను ]క; బµ1ిN స4!చుdను. 12 ఆయన ేట
ఆయన ేJలk ఉన`; ఆయన తన కళ6 మ ను బµగ %ా భKమ ేZి
%ధుమలను టBCలkZి, ఆర" అ%S` టBCను ా>d9Eయ న" 9ా#S
ె12uను. 13 ఆ సమయమ న ã}నుేత బµ1ిN స4మ ందుటక; Pసు
గ>లయనుం(f ±#ాwను దగ¶ ర నున` అత"±దw క; వెdను. 14 అందుక;
ã}ను TEను ేత బµ1ిN స4మ ందవలZిన9ాడT:ౖ య ండ%ా వ
Tx±దw క; వచుd చుTx`9ా? అ" ఆయనను "9ా#Sంప¸ెను %ా" 15
Pసుఇపuట-I ా"మ 4; J యవతp
N ఈలగ T:ర 9EరFdట మనక;
త%Sయ న`ద" అత"I ఉతN ర!ెdను గనుక అత(xలగ ా"ెdను. 16 Pసు
బµ1ిN స4మ ంన 9:ంటTE ళ6 లkనుం(f ఒడiనక; వెdను; ఇ% ఆాశమ
ెరవబ(ెను, ేవ" ఆత4 ావరమ వలs %S తన]I వచుdట చూెను. 17
మ#Sయ ఇ% ఈయTE Tx 1ిKయ క;మరFడ, ఈయనయందు TETxనంంచు
చుTx`న" ±క శబw మ ఆాశమ నుం(f వెdను.
మతN P సు9ారN 4

1 అపడ Pసు అప9ాేత Wó¥ంపబడటక; ఆత4 వలన అరణమ నక;
"బ(ెను. 2 నల;వ నమ ల; నల;వ#ాతpKల; ఉప9ాసమ ం(fన
1ిమ4ట ఆయన ఆక>%tన%ా 3 ఆ Wóధక;డ ఆయన±దw క; వAdవ ేవ"
క;మరFడ9:ౖే ఈ #ాళØ
6 #tటMC లగ నటB
6 ఆజj®1ించు మT:ను 4
అందుాయనమనుషpడ #tటMC వలన మతKమ ాదు%ా" ేవ" T°టనుం(f
వచుd పKJమటవలనను yVంచును అ" 9ాKయబ(fయ న`దT:ను. 5 అంతట
అప9ా ప#S దz పటC ణమ నక; ఆయనను ¬Zి"P, ే9ాలయ
hఖరమ న ఆయనను "ల;వబ¿ట-C 6 వ ేవ" క;మరFడ 9:ౖే I\ంI
దుమ క;మ ఆయన "ను` గ#Sd తన దూతల ాజj®1ించును,
ాదప(ైనను #ాJI తగ లక;ండ 9ారF "ను` ేతpల ఎJN ందురF 7 అ"
9ాKయబ(fయ న`ద" ఆయన ె12uను.అందుక; PసుపKభ 9:ౖన  ేవ"
వ Wó¥ంపవలద" మ#S±క bట 9ాKయబ(fయ న`ద" 9ా" ె12uను. 8
మరల అప9ా !గ ల ఎతN Pన ±క ండ]I ఆయనను
డ"P, PÀ లkక #ాజమ ల"`ట-", 9ాట- మ¨©మను ఆయనక; చూ1ి
9 వ ¯ా%Sలప(f Txక; నమ¯ారమ ేZినPQడల ట-న"`ట-" Iెdద
న" ఆయన ెపu%ా 10 Pసు 9ా"¯ాxTx, మ 4పKభ 9:ౖన  ేవ"I
nÖI ఆయనను మతKమ ZLVంపవలsను అ" 9ాKయబ(fయ న`దT:ను. 11
అంతట అప9ా ఆయ నను V(fA%ా, ఇ% ేవదూతల; వAd ఆయనక;
ప#Sచర ేZి#S. 12 య}ను ెరపటC బ(ెన" Pసు V" గ>లయక; J#S%S 9:È6
13 నజ#³తp V(fA జ?బలcను నâాN>యను ేశమ ల ాKంతమ లలk
సమ దK¬రమంద> క12ర` హÉమ నక; వAd ాపరమ ం(ెను. 14

జ?బలcను ేశమ ను, నâాN>ేశమ ను, ±#ాwనుక; ఆవలనున`
సమ దK¬రమ న అనజనుల; "వZించు గ>లయయ 15 *కట-లk
కcరFdం(fయ న` పKజల;ను %tపu 9:ల;గ చూA#S. మరణ పKేశమ లkను
మరణxûయలkను కcరFdం(fయ న` 9ా#SI 9:ల;గ ఉదPంెను 16 అ"
పKవకN PQన PQషయx #ా పల;కబ(fన T:ర9EరF నటB
6 (ఈలగ జ#S%?ను.) 17
అపuట-నుం(f Pసుపర లkక #ాజమ స]1ింAయ న` గనుక
మరFమనసుq ందుడ" ెపచు పKకట-ంప nదల; 12టMCను. 18 Pసు
గ>లయ సమ దK¬రమ న నడచుచుండ%ా, 1Lతpరనబ(fన Zీ¹ను అత"
సదరF(ైన అంెKయ అను ఇదw రF సదరFల; సమ దKమ లk వల9Eయ ట
చూెను; 9ారF జjలరFల;. 19 ఆయనTx 9:ంబ(f రం(f, TEను !మ 4ను
మనుషpలను పటBCజjలరFలను%ా ేతpన" 9ా#S ె12uను; 20 9:ంటTE 9ారF
తమ వలల; V(fA12ట-C ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 21 ఆయన అకడనుం(f 9:È6
జ?బ¿దP క;మరF(ైన యÅబ , అత" సదరF(ైన ã}ను అను మ#S
Pదw రF సదరFల; తమ తం(fK PQన జ?బ¿దP ±దw ోT:లk తమ వలల;
బµగ ేZి నుచుండ%ా చూA 9ా#S" 1ి>ెను. 22 వంటTE 9ారF తమ ోT:ను
తమ తం(fK" V(fA12ట-C ఆయనను 9:ంబ (fంA#S. 23 Pసు 9ా#S
సమజమంరమ లలk బ¢¥ంచుచు, (ేవ") #ాజమ ను గ#Sdన సు9ారN ను
పKకట-ంచుచు, పKజలలk" పKJ 9ా¥", #గమ ను స సÍ పరచుచు
గ>లయయందంతట సంచ#Sంెను. 24 ఆయన ×#N S Zి#Sయ ేశమంతట
9ా1ింెను. TxTxVధమ లsౖన #గమ ల ేతను 9Eదనలేతను 1ీ(fంపబ(fన
9ా¥ గ\సN ులనంద#S", దయమ పట-C న9ా#S", xందK#గ లను, పm9ాయ వ

గల9ా#S" 9ారF ఆయన±దw క; ¬Zి" #ా%ా ఆయన 9ా#S" స సÍ పరెను. 25
గ>లయ, ెక>, PQరష లమ , యదయయను పKేశమ లనుం(fయ
±#ాwను నక; అవతలనుం(fయ బహÑ జనసమహమ ల; ఆయనను
9:ంబ(fంెను.
మతN P సు9ారN 5
1 ఆయన ఆ జనసమహమ లను చూA ండPQI కcరFdండ%ా ఆయన
hషp లయన±దw క; వAd#S. 2 అప(xయన T°రF ెరA PÀలగ
బ¢¥ంప¯ా%?ను 3 ఆత4Vషయ ºనులsౖన9ారF ధనుల;; పరలkక#ాజమ
9ా#S. 4 దుఃఖపడ9ారF ధనుల;; 9ారF ఓxరdబడదురF. 5 ¯ాJ క;ల;
ధనుల; ; 9ారF భలkకమ ను స తంJKంచుందురF. 6 Jరక;
ఆక>దపల; గల9ారF ధనుల;; 9ారFతృ1ిN పరచబడదురF. 7
క"కరమ గల9ారF ధనుల;; 9ారF క"కరమ ందుదురF. 8
హృదయz గల9ారF ధనుల;; 9ారF ేవ" చూెదరF. 9
సమ¥xనపరచు9ారF ధనుల; ; 9ారF ేవ" క;మరFలనబడదురF. 10
J"!తN మ ¨©ంZింపబడ9ారF ధనుల;; పరలkక #ాజమ 9ా#S. 11 Tx
"!తN మ జనుల; !మ 4ను "ంంA ¨©ంZింA ]]ద అబదz మ %ా
ెడiమటలsల6 పల;క;నపడ ]రF ధనుల;. 12 సంÌింA ఆనంంచు(f,
పరలkకమందు ] ఫలమ అ¥కమగ ను. ఈలగ న 9ారF ]క;
పర మందుం(fన పKవకN లను ¨©ంZింA#S. 13 ]రF లkకమ నక; ఉపuP
య Tx`రF. ఉప "¯ాqరే అ ే"వలన ¯ారమ ందును? అ బయట

ార9Eయబ(f మనుషpలేత ¾Kకబడట³ %ా" మ#S ే"I" ప"I#ాదు. 14
]రF లkకమ నక; 9:ల;%?rయ Tx`రF; ండ]దనుండ పటC ణమ
మరF%?rయ ండTEరదు. 15 మనుషpల; ºపమ 9:>%SంA క;ంచమ I\ంద 12టCరF
ా" అ Pంటనుండ9ా#Sకంద#SI 9:ల; %Sచుdట?r ºపసN ంభమ ]దTE
12టC BదురF. 16 మనుషpల; ] సJÆయలను చూA పరలkకమందున` ]
తం(fK" మ¨©మపరచునటB
6 9ా#SPQదుట ] 9:ల;గ పKాhంప "య (f. 17
ధర4WాసN మ T:ౖనను పKవకN ల వచనమ లT:ౖనను ట-C 9EయవAdJన"
తలంచవదుw; T:ర9EరFdట³ %ా" ట-C 9Eయ టక; TEను #ాలదు. 18 ఆాశమ ను
భ!య గJంAPనTE %ా" ధర4WాసN మంతయ T:ర9EరFవరక; x"నుం(f
±క ల6 Pనను ఒక సున`PQనను త1ిu ద" "శdయమ %ా ]
ెపచుTx`ను. 19 ాబట-C PÀ యజ® లలk !గ ల అలuన ±కx"T:ౖనను
]#S, మనుషpలక; ఆలగ న ేయ బ¢¥ంచు9ా(ెవ(ో 9ాడ
పరలkక#ాజమ లk !గ ల అల;uడనబడను; అPే 9ాట-" %?r"
బ¢¥ంచు9ా(ెవ(ో 9ాడ పరలkక #ాజమ లk %tపu9ాడనబడను. 20 Wాసు
N ల
J కంటMను ప#Sసయ ల JకంటMను ] J అ¥కమ ా"PQడల ]రF
పరలkక#ాజమ లk పK9EhంపTEరర" ] ెపచుTx`ను. 21 నరహత
ేయవదుw; నరహత ేయ 9ాడ Vమరîక; లkనగ న" ప#S క;ల
ెపuబ(fన మట ]రF VTx`రF గx. 22 TEను ] ెపనేమన%ాతన
స దరF"]ద1 Åపపడ పKJ9ాడ Vమరîక; లkనగ ను, తన సదరF"
చూA వరFÍ(x అ" ెప 9ాడ మ} సభక; లkనగ ను; ోK¨ß అ" ెప9ాడ
నరా%S`I లkనగ ను. 23 ావన వ బ>1ీఠమ TUదw అరuణమ

న#Suంచుచుండ%ా ]ద  సదరF"I V#ధ ¤ననుకలద" అకడ
క; జj®పకమ వAdనPQడల 24 అకడ బ>1ీఠమ T:దుటTE  యరuణమ
V(fA12ట-C, nదట 9:È6  సదరF" సమ¥xనపడమ ; అటB తరF9ాత
వAd  యరuణమ న#Suంపమ . 25  పKJ 9ా వను Kవలk ఉండ%ాTE
త ర%ా 9ా" సమ¥xనపడమ ; ల"PQడల ఒక9Eళ  పKJ9ా "ను`
Txయ¥పJI అపu%Sంచును, Txయ¥పJ "ను` బంట:K తpక; అపu%Sంచును,
అంతట వ ెర¯ాలలk 9Eయబడదువ. 26 కడపట- ాసు ె>6ంచువరక;
అకడ నుం(f వ 9:ల;ప>I #ాTEరవ"  "శdయమ %ా ెపచుTx`ను.
27 వxరమ ేయవదw " ెపuబ(fన మట ]రF VTx`రFగx; 28 TEను
] ెపనేమన%ాఒక ZీN " ¹హపచూప చూచు పKJ9ాడ అప(ే తన
హృదయమందు ఆ వxరమ ేZిన9ాడగ ను. 29  క;(fకను` "ను`
అభంతర పరAనPQడల x" 12#SI ±దw నుం(f ార9Eయ మ ;  ేహ
మంతయ నరకమ లk పడ9Eయబడక;ండ  అవయవమ లలk TUకటనhంచుట క; పKãజనకరమ గx. 30  క;(fెP "న`భంతర
పరAనPQడల x" న#SI ±దw నుం(f ార9Eయ మ ;  ేహమంతయ
నరక మ లk పడక;ండ  అవయవమ లలk ఒకట- నhంచుట క;
పKãజనకరమ గx. 31 తన ´µరను VడTxడ 9ాడ ఆక; ప#Sxగ పJKక
Pయవలsన" ెపu బ(fయ న` గx; 32 TEను ]
ెపనేమన%ావxరారణమ నుబట-C %ాక, తన ´µరను VడTxడ
పKJ9ాడను ఆను వx#SణÝ%ా ేయ చుTx`డ; VడTxడబ(fనx""
12ం(x6డ9ాడ వచ#Sంచు చుTx`డ. 33 మ#Sయ వ అపKమణమ ేయక

 పKమణమ లను పKభ వనక; ె>6ంపవలsన" ప#S క;ల ెపu బ(fన
మట ]రF VTx`రF గx, 34 TEను ] ెపనేమన%ాఎంతమతKమ
ఒటBC12టC Bనవదుw; ఆాశమ డన వదుw; అ ేవ" Zిం}సనమ ,ఒ భ!
డన వదుw, 35 అ ఆయన ాద1ీఠమ , PQరష లమ డన వదుw; అ
మ}#ాà పటC ణమ 36  తల డ" ఒటBC12టC Bనవదుw, వ ఒక
9:ండKకT:ౖనను ెల;ప%ా %ా" నల;ప%ా %ా" ేయలవ. 37 ] మట
అవనంటä అవను, ాదంటä ాదు అ" య ండవలsను; ట-I !ంచున
6 అ" ెపuబ(fన మట
దుషp
C "నుం(f2 పటBCన. 38 కంట-I కను`, పంట-I పల;
]రF VTx`రF గx. 39 TEను ] ెపనేమన%ా దుషp
C " ఎ#Sంపక, "ను`
క;(fెంప]ద టBC9ా" 9:ౖపనక; ఎడమెంపకcడ JKపమ . 40 ఎవ(ైన
]ద 9ాజ?మ 9EZి  అం%§ ¬Zిన%#Sన PQడల 9ా"I  12ౖవసN మ కcడ
ఇAd9Eయ మ . 41 ఒకడ ఒక ల; దూరమ రమ4" "ను` బలవంతమ
ేZినPQడల, 9ా" కcడ #?ండ ళ6 Ø 9:ళ6 Øమ . 42 "ను`
అడగ 9ా"Iమ 4, "ను` అప అడగ %రF9ా"నుం(f  మ ఖమ JKప
నవదుw. 43  రFగ 9ా" 1LK!ంA,  శతpKవను ే Ìించు మ" ెపuబ(fన
మట ]రF VTx`రF గx; 44 TEను ] ెపనేమన%ా, ]రF
పరలkకమందున` ] తం(fKI క;మరFలsౖ య ండనటB
6 ] శతpKవలను
1LK!ంచు(f. !మ 4ను ¨©ంZించు 9ా#Sరక; ాKరÍన ేయ (f. 45 ఆయన
ెడi9ా#S]దను మంA9ా#S]దను తన సూరF" ఉదPంపజ³Zి,
Jమంతpల]దను, అJ మంతpల]దను వరª మ క;#S1ించుచుTx`డ. 46
]రF !మ 4ను 1LK!ంచు9ా#STE 1LK!ంAనPQడల ]³! ఫలమ కల;గ ను?

సుంకరFల;ను ఆలగ ేయ చుTx`రF గx. 47 ] సదరFలక; మతKమ
వందనమ ేZిన PQడల ]రF ఎక;వ ేయ చున`ే!? అనజనుల;ను
ఆలగ ేయ చుTx`రF గx. 48 ] పరలkకప తం(fK ప#SపరFÞడ గనుక
]రFను ప#SపరFÞల;%ా ఉం(ెదరF.
మతN P సు9ారN 6
1 మనుషpలక; కనబడవలsన" 9ా#SPQదుట ] J ారమ ేయక;ండ
జjగ\తNపడ(f; ల"PQడల పరలkకమందున` ] తం(fK±దw ]రF ఫలమ
ందరF. 2 ావన వ ధర4మ ేయ నపడ, మనుషpలవలన ఘనత
TUందవలsన", 9Eష¥xరFల; సమజమంరమ ల లkను ధులలkను
ేయ లగ న  మ ందర బర ఊంప వదుw; 9ారF తమ ఫలమ
ంయ Tx`ర" "శdయమ %ా ] ెపచుTx`ను. 3 9:ౖే ధర4మ
ేయ నపడ,  ధర4మ రహసమ %ానుండ "!తN మ  క;(fెP
ేయ న  PQడమేJI ె>యకయ ండవలsను. 4 అట6 Pే రహసమందు
చూచు  తం(fK క; పKJ ఫల!చుdను 5 మ#Sయ ]రF ాKరÍనేయ నపడ
9Eష¥xరFల వలs ఉండవదుw; మనుషpలక; కనబడవలsన" సమజ
మంరమ లలkను ధుల మలలలkను ">A ాKరÍన ేయ ట 9ా#SIషCమ ;
9ారF తమ ఫలమ ం య Tx`ర" "శdయమ %ా ] ెపచుTx`ను. 6
వ ాKరÍన ేయ నపడ,  గలk"I 9:È6 తల;ప9EZి, రహసమందున` 
తం(fKI ాKరÍనేయ మ ; అపడ రహసమందు చూచు  తం(fK క; పKJ
ఫల!చుdను. 7 మ#Sయ ]రF ాKరÍ న ేయ నపడ అనజనులవలs వరÍన

మటల; వAంపవదుw; VసN #SంA మటలడట వలన తమ మనV Vనబడన"
9ారF తలంచుచుTx`రF; 8 ]రF 9ా#Sవలs ఉండక;(f. ]రF ] తం(fK" అడగక
మ ను1L ]క; అకర%ా నున`9E9Ù ఆయనక; ె> య ను 9 ాబట-C ]#§లగ
ాKరÍనేయ (f, పర లkకమందున` మ తం(öK,  Txమమ ప#Sదz పరచబడ
%ాక, 10  #ాజమ వచుd%ాక,  AతN మ పరలkకమందు T:ర9EరFచున`టB
6
భ!యందును T:ర9EరFను %ాక, 11 మ అనుTx}రమ TEడ మక;
దయేయ మ . 12 మ ఋణసుÍలను ¤మ m!ంAయ న` పKారమ మ
ఋణమ ల; m!ంచుమ . 13 మమ 4ను WóధనలkI ేక దుషp
C "నుం(f1
మమ 4ను త1ిuంచుమ . 14 మనుషpల అప #ాధమ లను ]రF
m!ంAనPQడల, ] పరలkకప తం(fKయ ] అప#ాధమ లను m!ంచును 15
]రF మనుషpల అప#ాధమ లను m!ంపక PనPQడల ] తం(fKయ ]
అప#ాధమ లను m!ంపడ. 16 ]రF ఉప9ాసమ ేయ నపడ
9Eష¥xరFలవలs దుఃఖమ ఖులsౖ య ండక;(f; xమ ఉప9ాసమ ేయ
చున`టBC మనుషpలక; కనబడవలsన" 9ారF తమ మ ఖమ లను Vారమ
ేZిందురF; 9ారF తమ ఫలమ ం య Tx`ర" "శdయమ %ా ]
ెపచుTx`ను. 17 ఉప9ాసమ ేయ చున`టBC మనుషpలక; కనబడవలsన"
ాక, రహసమందున`  తం(fK³ కనబడవలsన", వ ఉప9ాసమ
ేయ నపడ  తల అంటB",  మ ఖమ కడగ నుమ . 18 అపడ
రహసమందు చూచుచున`  తం(fK క; పKJఫల!చుdను. 19 భ!]ద
]రక; ధనమ ను కcరFdనవదుw; ఇకడ A4టయ , తpపను
J"9Eయ ను, ొంగల; కన`మ 9EZి ొం%SలsదరF. 20 పరలkకమందు ]రక;

ధనమ ను కcరFdను(f; అచdట A4టPQనను, తp12ౖu నను x"
J"9Eయదు, ొంగల; కన`మ 9EZి ొం%SలరF. 21  ధనకడ నుండT°
అకడTE  హృదయమ ఉండను. 22 ేహమ నక; ºపమ కTE` గనుక 
కను` ేట%ా ఉం(fనPQడల  ేహమంతయ 9:ల;గ మయయ ండను.
23  కను` ె(fనైే  ేహ మంతయ *కట-మయ య ండను;
లkనున` 9:ల;గ *కట-PQ య ం(fన PQడల ఆ *కట- PQం %tపu. 24
ఎవడను ఇదw రF యజమనులక; xసుడ%ా నుండTEరడ; అతడ ఒక"
ే ÌింA±క" 1LK!ంచును; లx ±క" పm మ %ానుం(f ±క"
తృణ÷క#Sంచును. ]రF ేవ"I" Zి#SI" xసుల;%ా నుండTEరరF. 25
అందువలన TEను ] ెపనేమన%ాఏ! Jందు¹ P! xKగ దు¹
అ" ] ాKణమ ను గ#SdPQనను, ఏ! ధ#Sంచుందు¹ అ" ] ేహమ ను
గ#SdPQనను AంJంపక;(f; 26 ఆాశప{లను చూడ(f; అV VతN వ Åయవ
ట6 లk కcరFdనవ; అPనను ] పరలkకప తం(fK 9ాట-" Ìించు
చుTx`డ; ]రF 9ాట-కంటM బహÑ W\షC pల; ా#ా? 27 ]లk T:వడ
AంJంచుటవలన తన PQతN p మ#?(ెక;వ ేZినగలడ? 28 వసN మ లను
గ#Sd ]రF AంJంప TEల? అడVపవ ల; ఏలగ T:దుగ చున`9Ù ఆలk
Aంచు(f. అV కషC పడవ, ఒడకవ 29 అPనను తన సమసN 9:ౖభవమ 
కc(fన ¯లa¹ను స¨©తమ ట-లk TUకx"వలsT:ౖనను అలంక#Sంపబడలదు.
30 TEడం(f #³ప Pలk 9Eయబడ అడV గ(fi " ేవ(öలగ అలంక
#SంAనPQడల, అలuVWా సుల#ా, ]క; మ#S "శdయ మ %ా వసN మ ల;
ధ#Sంపజ³య ను గx. 31 ాబట-C ఏ! Jందు¹ P! xKగ దు¹ P!

ధ#Sంచు ందు¹ అ" AంJంపక;(f; అనజనుల; ట"`ట- Vషయ
Vx#SంతpరF. 32 ఇవ"`య ]క; ావలsన" ] పరలkకప తం(fKI
ె>య ను. 33 ాబట-C ]రF ఆయన #ాజమ ను J" nదట 9:దక;(f; అప
డవ"`య ]కనుగ\¨©ంపబడను. 34 #³పట-"గ#Sd AంJంపక;(f; #³పటనమ x" సంగతpలనుగ#Sd AంJంచును; ఏTxట-×డ ఆTxట-I xల;ను.
మతN P సు9ారN 7
1 ]రF ¬రFu ¬రdక;(f, అపడ !మ 4నుగ#Sd ¬రFu ¬రdబడదు. 2 ]రF
¬రFd ¬రFu పనTE !మ 4ను గ#Sdయ ¬రFu ¬రdబడను, ]రF
ల;చులత పనTE ]క;ను ల;వబడను. 3  కంట-లkనున` దూలమ
T:ంచక  సదరF" కంట-లkనున` నల;సును చూచుట Pల? 4  కంట-లk
దూలమ ండ%ా, వ  సదరF" చూAకంట-లk నున` నల;సును ¬Zి
9Eయ"మ4" ెపu TEల? 5 9Eష¥x#§, nదట  కంట-లk నున` దూలమ ను
¬Zి9EZినుమ , అపడ  సదరF" కంట-లkనున` నల;సును
¬Zి9Eయ టక; క; ేట%ా కన బడను. 6 ప#Sదz న క;కలక; 12టCక;(f,
] మ తమ లను పందులPQదుట 9Eయక;(f; 9EZినPQడల అV ±క9Eళ
9ాట-" ాళå ¾KI ]]ద ప(f !మ 4ను *>d 9Eయ ను. 7 అడగ (f
]Iయబడను. 9:దక;(f ]క; ొరక;ను,ఒ తటBC(f ]క; ¬యబడను. 8
అడగ పKJ9ాడను ందును, 9:దక;9ా"I ొరక;ను, తటBC9ా"I ¬య
బడను. 9 ]లk ఏ మనుషp(ైనను తన క;మరFడ తను` #tటMC ను
అ(f%SనPQడల 9ా"I #ాJ"చుdTx? ేపను అ(f%SనPQడల ామ "చుdTx? 10

]రF ెడi 9ా#?r య ం(fయ ] 1ిల6లక; మంA PÀవల "య T:#S%S
య ండ%ా 11 పరలkకమందున` ] తం(fK తను` అడగ 9ా#SI అంతకంటM ఎం
"శdయమ %ా మంA PÀవల "చుdను. 12 ావన మనుషpల; ]క; ఏ!
ేయవలsన" ]రF ÅరFదు# ఆలగ నTE ]రFను 9ా#SI ేయ (f. ఇ
ధర4WాసN మ ను పKవకN ల ఉప ేశమ T:ౖయ న`. 13 ఇరFక; x రమ న
పK9Ehంచు(f; Txశనమ నక; వ x రమ 9:డల;uను, ఆ x#S
VWాలమ T:ౖయ న`, x" x #ా పK9Ehంచు9ారF అTEక;ల;. 14 yవమ నక;
వ x రమ ఇరFక;ను ఆ x#S సంక;Aతమ T:ౖ య న`, x"
కను%tను9ారF ంద#³. 15 అబదz పKవకN లనుగ#Sd జjగ\తNపడ(f. 9ారF %tఱÃ ల
చర4మ ల; 9EZి" ]±దw క; వతp
N రF ా" లkపల 9ారF కc
\ రన (ేళ6 Ø.
16 9ా#S ఫలమ లవలన ]రF 9ా#S" ె>ZిందురF. మ ండ6 దలలk xKm
పండ6 T:ౖనను, పల6రFెట6ను అం¸రప పండ6 T:ౖనను Åయ దు#ా? 17 ఆలగ నTE
పKJ మంA ెటC B మంA ఫలమ ల; ఫ>ంచును, ప"Iమ>న ెటC B,
ా"ఫలమ ల; ఫ>ంచును. 18 మంA ెటC B ా"ఫలమ ల; ఫ>ంపTEరదు,
ప"Iమ>న ెటC B మంA ఫలమ ల; ఫ>ంపTEరదు. 19 మంA ఫలమ ల;
ఫ>ంప" పKJెటC B నరకబ(f అ%S`లk 9Eయబడను. 20 ాబట-C ]రF 9ా#S
ఫలమ లవలన 9ా#S" ె>ZిందురF. 21 పKభ 9ా, పKభ 9ా, అ" నను` 1ిల;చు
పKJ9ాడను పరలkక#ాజమ లk పK9Ehంపడ%ా" పరలkకమందున` Tx తం(fK
AతN పKారమ ేయ 9ా(ే పK9Ehంచును. 22 ఆ నమందు అTEక;ల; నను`
చూAపKభ 9ా, పKభ 9ా, ¤మ  Txమమ న పKవAంపలx?  Txమమ న
దయమ లను 9:ళå%tటC లx?  Txమమ న అTEకన అదు»తమ ల;

ేయలx? అ" ెపదురF. 23 అపడ TEను !మ 4ను ఎన`డను ఎరFగను,
అక\మమ ేయ 9ారల#ా, Tx±దw నుం(f ండ" 9ా#S ెపదును. 24
ాబట-C PÀ Tx మటల; V" 9ాట-పన ేయ పKJ9ాడను బండ]ద తన
Pల;
6 కటBC"న బ z మంతp" >య ండను. 25 9ాన క;#SZ2ను, వరదల;
వెdను, %ా> VZి#S ఆ Pంట-]ద టMC ను %ా" x" పTx బండ]ద
9Eయబ(ెను గనుక అ పడలదు. 26 మ#Sయ PÀ Tx మటల; V"
9ాట-పన ేయ" పKJ9ాడ ఇసుక]ద తన Pల;
6 కటBC"న బ z ¨ßను"
>య ండను. 27 9ాన క;#SZ2ను, వరదల; వెdను, %ా> VZి#S ఆ Pంట-]ద
టMC ను, అపడ కcల బ(ెను; x" ాటB %tపuద" ె12uను. 28 Pసు ఈ
మటల; ె1ిu మ %SంAనపడ జనసమహ మ ల; ఆయన బ¢ధక;
N లవలs ాక
ఆశdరపడచుం(f#S. 29 ఏలయన%ా ఆయన 9ా#S Wాసు
అ¥ారమ గల9ా"వలs 9ా#SI బ¢¥ంెను.
మతN P సు9ారN 8
1 ఆయన ఆ ండ]దనుం(f %S వAdనపడ బహÑ జనసమహమ ల;
ఆయనను 9:ంబ(fంెను. 2 ఇ% క;ష¡ #%S వAd ఆయనక; nÖIపKభ 9ా,
IషCే నను` దుz"%ా ేయగలవT:ను. 3 అందుాయన ెP x1ి 9ా"
మ ట-C TxIషC¤, వ దుzడవ కమ4" ెపu%ా తmణ¤ 9ా" క;షC #గమ
z యPQను. 4 అపడ Pసుఎవ#Sను ఏ!య ెపuక; సు]; ా"
వ 9:Èå 9ా#SI ¯ాÔరÍ  ేహమ ను యజక;"I కనబరచు", ¹ÌL
"య!ంAన ానుక సమ#Suంచుమ" 9ా" ె12uను 5 ఆయన

క12ర`హÉమ లk పK9EhంAనపడ ఒక శx¥పJ ఆయన±దw క; వAd 6
పKభ 9ా, Tx xసుడ పm9ాయ వ !గ ల బµధపడచు ఇంట-లk
ప(fయ Tx`డ" ె1ిu, ఆయనను 9EడT:ను. 7 Pసు TEను వAd 9ా"
స సÍ పరెదన" అత" ెపu%ా 8 ఆ శx¥పJపKభ 9ా, వ Tx Pంట-లk"I
వచుd టక; TEను ాతpKడను ాను; వ మటమతKమ Z2ల Vమ 4, అపడ
Tx xసుడ స సÍ పరచబడను. 9 TEను కcడ అ¥ారమ నక; లkబ(fన9ాడను;
Tx ేJI\ంద Z2ౖ"క;ల;Tx`రF; TEను ఒక" మ4ంటä వను, ఒక" రమ4ంటä
వచుdను, Tx xసు" ఈ ప" ేయ మంటä ేయ ను అ" య తN ర!ెdను. 10
Pసు ఈ మట V" ఆశdరప(f, 9:ంట వచుdచున`9ా#S" చూAఇWా\ Pల;లk
T:వ"?rనను TE"ంత VWా సమ న`టBC చూడ లద" "శdయమ %ా ]
ెపచుTx`ను. 11 అTEక;ల; తరFuనుం(fయ పడమటనుం(fయ వAd
అబµK} మ  కcడను, ఇ¯ాqక; కcడను, యÅబ  కcడను,
పరలkక#ాజమందు కcరFdందురF %ా" 12 #ాజ సంబంధుల;1 9:ల;పట*కట-లk"I Kయబడ దురF; అకడ ఏడuను పండ6 రFక;టయ నుండన"
] ెపచుTx`నT:ను. 13 అంతట Pసుఇక 9:ళØåమ ; వ Vశ ZింAన
పKారమ క; అవను%ాక" శx¥పJ ె12uను. ఆ గ(fయలkTE
అత"xసుడ స సÍ తTUంెను. 14 తరF9ాత Pసు 1Lతp#Sంట-లk పK9EhంA,
జ రమ  ప(fయ న` అత" అతN ను చూA 15 ఆ ెPమ టC %ా
జ రమను V(fెను; అంతట ఆ లA ఆయనక; ఉపxరమ ేయ¯ా%?ను.
16 ¯ాయంాలనపడ జనుల; దయమ ల; పట-C న అTEక;లను
ఆయన±దw క; ¬Zి" వAd#S. 17 ఆయన మటవలన దయమ లను 9:ళå

%tట-C #గ లT:ల6ను స సÍ పరెను. అందువలనఆయTE మన బల¨ßనతలను
వ¨©ంచు" మన #గమ లను భ#Sంెన" పKవకN PQన PQషయx ర
ెపuబ(fన T:ర9E#?ను. 18 Pసు తన ±దw నున` జనసమహమ ను చూA
అదw #SI 9:ళåవలsన" ఆజj®1ింెను. 19 అంతట ఒక WాZిN  వAdబ¢ధక;(x 
9:క(fI 9:Èåనను  9:ంటవెdద న" ఆయన ె12uను. 20 అందుక;
Pసునకలక; బÐ#Sయల;ను ఆాశప{లక; "9ాసమ ల;ను కలవ %ా"
మనుషక;మరF"I తల9ాల;dనుట?rనను సÍ లమ లద" అత" ె12uను.
21 hషpలలk మ#S±కడపKభ 9ా, TEను nదట 9:Èå, Tx తం(fK"
ాJ12టC Bటక; Txక; Z2లVమ4" ఆయనను అడగ%ా 22 Pసు అత"
చూAనను` 9:ంబ(fంచుమ ; మృతpల; తమ మృతpలను ాJ 12టC Bన"మ4"
ె12uను. 23 ఆయన ోT: PQIనపడ ఆయన hషpల; ఆయన 9:ంట 9:È6#S.
24 అంతట సమ దKమ ]ద తpాను లA నందున ఆ ోT: అలలేత
కపuబ(ెను. అప(xయన "Kంచుచుండ%ా 25 9ారF ఆయన ±దw క;
వAdపKభ 9ా, నhంAవచుTx`మ , మమ 4ను రfంచుమ" ె1ిu ఆయనను
ల1ి#S. 26 అందుాయనఅలuVWా సు ల#ా, PQందుక; భయపడచుTx`ర"
9ా#S ె1ిu, లA %ా>" సమ దKమ ను గw ంప%ా !I> "మ4ళ మPQను.
27 ఆ మనుషpల; ఆశdరప(fఈయన ఎట-C 9ా(ో; ఈయనక; %ా>య
సమ దKమ ను లkబడ చున`వ" ెప"#S. 28 ఆయన అదw #Sనున`
గద#³య ల ేశమ ేర%ా దయమ ల; పట-C న Pదw రF మనుషpల;
సమధులలk నుం(f బయల;ే#S ఆయనక; ఎదురF%ా వAd#S. 9ారF !గ ల
ఉగ\ లsౖనందున ఎవడను ఆ మర¶ మ న 9:ళ6లక PQను. 29 9ారFఇ%

ేవ" క;మరF(x,  మ³!? ాలమ #ాకమ ను1L మమ 4ను
బµ¥ంచుటక; ఇక(fI వAdJ9ా? అ" ³కల;9EZి#S. 30 9ా#SI దూరమ న %tపu
పందుల మంద ¤య చుండ%ా 31 ఆ దయమ ల; వ మమ 4ను 9:ళ6
%tట-C నPQడల ఆ పందుల మందలk"I "మ4" ఆయనను 9EడT:ను. 32
ఆయన 9ాట-" మ4న%ా అV ఆ మనుషpలను వద>12ట-C ఆ పందుల లk"I
PQను; ఇ% ఆ మందంతయ పKాతమ నుం(f సమ దKమ లk"I వ(f%ా
పరF%?JN"P ళ6 లk ప(fచెdను. 33 9ాట-" ¤పచున`9ారF ా#S P
పటC ణమ లk"I 9:È6 జ#S%Sన ారమ ల"`య దయమ ల; పట-C న9ా#S
సంగJయ ె>1ి#S. 34 ఇ% ఆ పటC ణసుÍలందరF Pసును ఎదు#tనవAd
ఆయనను చూA తమ ాKంతమ లను V(fA మ4" ఆయనను 9Eడ"#S.
మతN P సు9ారN 9
1 తరF9ాత ఆయన ోT: PQI సమ దKమ xట- తన పటC ణమ లk పK9Ehంప%ా
2 ఇ% జనుల; పm 9ాయ వ మంచమ పట-C య న` ±క" ఆయన
±దw క; ¬Zి"వAd#S. Pసు 9ా#S VWా సమ చూA క;మరF(x1 ¥ైరమ %ా
ఉండమ ,  ాపమ ల; m!ంపబ(fయ న`వ" పm9ాయ వ గల 9ా"
ె12uను. 3 ఇ% Wాసు
N లలk ందరFఇతడ ేవ దూషణ ేయ చుTx`డ"
తమలkxమ అనున%ా 4 Pసు 9ా#S తలంపల; గ\¨©ంA]#?ందుక; ]
హృదయమ లలk దు#ాలkచనల; ేయ చుTx`రF? 5  ాపమ ల;
m!ంపబ(fయ న`వ" ెపట సులభమ, లA నడవమ" ెపట
సులభమ? 6 అPనను ాప మ ల; m!ంచుటక; భ!]ద

మనుషక;మరF"I అ¥ారమ కలద" ]రF ె>Zినవలsను అ" ె1ిu,
ఆయన పm9ాయ వగల9ా" చూAవ లA  మంచ JN"  7 9ాడ
లA తన Pంట-I 9:æç6ను. 8 జనుల; అ చూA భయప(f, మనుషpలIట-C
అ¥ార!Adన ేవ" మ¨©మపరA#S. 9 Pసు అకడనుం(f 9:ళ6 Øచు
సుంకప టC BTUదw కcరFdం(fయ న` మతN P అను ఒక మనుషp"
చూAనను` 9:ంబ(fంచుమ" అత" ెపu%ా అతడ లA ఆయనను
9:ంబ(fంెను. 10 ఇంట-లk ´¢జనమ నక; Pసు కcరFdం(fయ ండ%ా ఇ%
సుంకరFల;ను ాపల;ను అTEక;ల; వAd ఆయన±దw ను ఆయన
hషpల±దw ను కcరFdం(f#S. 11 ప#Sసయ ల; అ చూA] బ¢ధక;డ
సుంకరFలను ాపలను క>Zి PQందుక; ´¢జనమ ేయ చుTx`డ"
ఆయన hషpలన(f%S#S. 12 ఆయన ఆ మటV"#గ ల³%ా" ఆ#గమ
గల9ా#SI 9:ౖదు డకరలదు గx. 13 అPే TEను ాపలను 1ిల;వ వAdJ"
%ా" Jమంతpలను 1ిల;వ #ాలదు. గనుకక"కరమ TE ÅరFచుTx`ను %ా"
బ>" Åరను అను 9ాక ´µవ¤!టù ]రF 9:È6 TEరFdనుడ" ె 14 అపడ
ã}ను hషpల; ఆయన±దw క; వAdప#Sసయ ల;ను, ¤మ ను తరచు%ా
ఉప9ాసమ ేయ చుTx`మ %ా"  hషpల; ఉప9ాసమ ేయరF; º"I
¨Áతp9Eమ" ఆయనను అడగ%ా 15 Pసు12ం(f6 క;మరFడ తమకcడ
నుండ ాలమ న 12ం(f6 Pంట- 9ారF దుఃఖపడగల#ా? 12ం(f6 క;మరFడ
9ా#S±దw నుం(f "బడ నమ ల; వచుdను, అపడ 9ారF ఉప 9ాసమ
ేతpరF. 16 ఎవడను ాత బటC క; \తN బటC మZిక 9Eయడ; 9EZినPQడల ఆ
మZిక బటC ను 9:>Jపర చును Aనుగ మ#S ఎక;వగ ను. 17 మ#Sయ ాత

Jతp
N లలk \తN xKÔరసమ యరF; ZినPQడల Jతp
N ల; 1ి%S>,
xKÔరసమ ా#Sవను, Jతp
N ల; ాడగ ను. అPే \తN xKÔరసమ \తN
Jతp
N లలk య దురF, అపడ ఆ #?ండను ె(fక య ండన" ె12uను. 18
ఆయన ఈ మటల; 9ా#S ెపచుండ%ా, ఇ% ఒక అ¥ా#S వAd ఆయనక;
nÖITx క;మ#?N Pప(ే చ"Pన, అPనను వ వAd  ెP
ఆ]ద ఉంచుమ , ఆ బKదుక;నT:ను. 19 Pసు లA అత" 9:ంట 9:æç6ను;
ఆయన hషpల; కcడ 9:È6#S. 20 ఆ సమయమ న, ఇ% పం(ెKండ
సంవతqరమ లనుం(f రకN ¯ాKవ #గమ గల ±క ZీN  21 TEను ఆయన 12ౖ వసN మ
మతKమ మ ట-C ే బµగ పడదున" తనలk xను అను", ఆయన 9:నుకక;
వAd ఆయన వసN ప ెంగ మ టMC ను. 22 Pసు 9:నుకక; J#S%S ఆను
చూAక;మ#§, ¥ైరమ %ా ఉండమ ,  VWా సమ "ను` బµగ పరెన"
ెపu%ా ఆ గ(fయనుం(f ఆ ZీN  బµగ ప(ెను. 23 అంతలk Pసు ఆ అ¥ా#S
Pంట-I వAd, 1ిల6న %\వల; 9ాPంచు 9ా#S", %tల;
6 ేయ చుండ
జనసమహమ ను చూA 24 సÍ ల!య (f; ఈ Aన` "Kంచుచున`ే%ా"
చ"లద" 9ా#S ెపu%ా 9ా#ాయనను అపహZింA#S. 25 జనసమహ
మ ను పం1ి9EZి, ఆయన లkప>I 9:È6 ఆ ెP పటBCన%ాTE ఆ Aన`
లెను. 26 ఈ సమxరమ ఆ ేశమంతటను 9ా1ింెను. 27 Pసు
అకడనుం(f 9:ళ6 Øచుండ%ా ఇదw రF గ\ (fi 9ారF ఆయన 9:ంట వAdxదు
క;మరF(x, మమ 4ను క"క #Sంచుమ" ³కల;9EZి#S. 28 ఆయన Pంట
పK9EhంAన తరF9ాత ఆ గ\ (fi 9ారF ఆయన±దw క; వAd#S. Pసు TEను ఇ
ేయగలన" ]రF నమ 4చుTx`#ా? అ" 9ా#S నడగ%ా 29

9ారFనమ 4చుTx`మ పKభ 9ా అ" ఆయ న ె1ిu#S. అప(xయన 9ా#S
కను`ల; మ ట-C ] న!్మకపన ]క; కల;గ %ాక అ" ె1ిuనంతలkఒ 9ా#S
కను`ల; ెరFవబ(ెను. 30 అపడ Pసుఇ ఎవ#SI" ె>యక;ండ
చూచునుడ" 9ా#SI ఖం(fత మ %ా ఆజj®1ింెను. 31 అPనను 9ారF 9:È6 ఆ
ేశ మంతట ఆయన ×#N S పKచురమ ేZి#S. 32 Pసును ఆయన hషpల;ను
9:ళ6 Øచుండ%ా ందరF, దయమ పట-C న ±క మగ9ా" ఆయన±దw క;
¬Zి" వAd#S. 33 దయమ 9:ళ6%tటC బ(fన తరF9ాత ఆ మగ 9ాడ
మటలడ%ా జనసమహమ ల; ఆశdరప(fఇWా\Pల;లk ఈలగ ఎన`డను
కనబడలద" ెప "#S. 34 అPే ప#Sసయ ల;ఇతడ దయమ ల
అ¥పJవలన దయమ లను 9:ళ6%tటBCచుTx`డ" ె1ిu#S. 35 Pసు 9ా#S
సమజమంరమ లలk బ¢¥ంచుచు #ాజ సు9ారN పKకట-ంచుచు, పKJVధన
#గమ ను పKJ Vధన 9ా¥" స సÍ పరచుచు, సమసN పటC ణమ ల యందును
%ా\మమ లయందును సంxరమ ేZ2ను. 36 ఆయన సమహమ లను చూA,
9ారF ాప#Sల" %tఱÃ ల వలs VZిI ెద#Sయ న`ందున 9ా#S]ద క"కరప(f 37
Åత V¯ాNర¤%ా" ప"9ారF w %ా ఉTx`రF 38 గనుక తన Åతక; ప"9ా#S"
పంపమ" Åత యజమను" 9Eడ నుడ" తన hషpల ె12uను.
మతN P సు9ారN 10
1 ఆయన తన పం(ెKండమం hషpలను 1ి>A, అపVxKత4లను
9:ళ6%tటBCటక;ను, పKJVధన #గ మ ను పKJVధన 9ా¥"
స సÍ పరచుటక;ను, 9ా#SI అ¥ార !ెdను. 2 ఆ పం(ెKండమం అసN ల;ల

1Lర6 F ఏవన%ా, nదట 1Lతpరనబ(fన Zీ¹ను, అత" సదరFడగ అంెKయ;
జ?బ¿దP క;మరFడగ యÅబ , అత" సదరFడగ ã}ను; 3 Óి>ప,
బ#tNలaమP; మ, సుంక#SPQన మతN P, అలP క;మరFడగ యÅబ ,
తదw Pయను మరF1LరFగల లsబËP; 4 కTx య (ైన Zీ¹ను, ఆయనను
అపu%SంAన ఇస#Sãతp యx. 5 Pసు ఆ పం(ెKండమం" పంపచు,
9ా#S"చూA 9ా#Sాజj®1ింAనేమన%ా]రF అనజనుల x#Sలk"I 9:ళ6క;(f,
సమరయ ల P పటC ణమ లkT:ౖనను పK9Ehంప క;(f %ా" 6 ఇWా\Pల;
వంశమ లk" నhంAన %tఱÃ ల ±దw ³ 9:ళ6 Ø(f. 7 9:ళ6 Øచుపరలkక#ాజమ
స]1ింA య న`ద" పKకట-ంచు(f. 8 #గ లను స సÍ పరచు(f,
చ"Pన9ా#S" లప(f, క;ష¡ #గ లను దుzలను%ా ేయ (f, దయమ లను
9:ళ6%tటBC(f. ఉAతమ %ా ంJ#S ఉAతమ %ా ఇయ (f. 9 ] సంచులలk
బం%ారమ T:ౖనను 9:ం(fT:ౖనను #ా%ST:ౖనను పKయణమ రక; జjలsT:ౖనను #?ండ
అం%§లT:ౖనను ెపలT:ౖనను ేJకఱÃ T:ౖనను Zిదzపరచునక;(f; 10 ప"9ాడ తన
ఆ}ర మ నక; ాతpKడ ా(x? 11 మ#Sయ ]రF ఏపటC ణమ లk T:ౖనను
%ా\మమ లkT:ౖనను పK9Ehంచునపడ, అందులk ఎవడ ãగ (ో VxరణేZి,
అకడనుం(f 9:ళ6 Øవరక; అత" PంటTE బసేయ (f. 12 ఆ Pంట-లk
పK9Ehంచుచు, ఇంట-9ా#SI భమ" ెప(f. 13 ఆ Pల;
6 ãగనైే ]
సమ¥xనమ x"]I వచుdను; అ అãగనైే ] సమ¥xనమ
]క; J#S%S వచుdను. 14 ఎవ(ైనను !మ 4ను ేరFd నక ] మటల;
Vనక;ం(fన PQడల ]రF ఆ Pంట-T:ౖనను ఆ పటC ణనను V(fAవనపడ
] ాదధూÈ దు>1ి9Eయ (f. 15 Vమరîనమందు ఆ పటC ణప గJకంటM

¯ొమ %tnఱాÃ పKేశమ ల గJ ఓర త%Sనై య ండన" "శdయమ %ా
] ెప చుTx`ను. 16 ఇ% (ేళ6మధక; %tఱÃ లను పం1ినటBC TEను
!మ 4ను పంపచుTx`ను గనుక ామ లవలs V9Eక;ల;ను ావరమ లవలs
"షపటBల;T:ౖ య ండ(f. 17 మనుషp లనుగ#Sd జjగ\తNపడ(f; 9ారF
!మ 4ను మ}సభలక; అపu%SంA, తమ సమజమంరమ లలk !మ 4ను
ర(x ల ట-C ంతpరF, 18 #SI" అనజనులక;ను ¯ాÔరÍ Tx"!తN మ
]రF అ¥పతpల±దw క;ను #ాàల±దw క;ను ేబడదురF. 19 9ారF
!మ 4ను అపu%Sంచునపడ, ఏలగ మటµడదుమ ? ఏ! ెపదుమ ? అ"
AంJంప క;(f; ]#³! ెపuవలsT° అ ఆ గ(fయలkTE ]కను గ\¨©ంపబడను.
20 ] తం(fK ఆత4 ]లk ఉం(f మటలడచుTx`(ే %ా" మటలడ9ారF ]రF
ారF. 21 సదరFడ సదరF", తం(fK క;మరF", మరణమ నక;
అపu%SంెదరF; 1ిల6ల; త>దండKల]ద లA 9ా#S" చం1ింెదరF. 22 ]రF Tx
Txమమ "!తN మ అంద#Sేత ే ÌింపబడదురF; అంతమ వరక;ను
స¨©ంAన 9ాడ రmంపబడను. 23 9ారF ఈ పటC ణమ లk !మ 4ను
¨©ంZించునపడ మ#S±క పటC ణమ నక; ా#Sవ(f; మనుషక;మరFడ
వచుdవరక; ]రF ఇWా\Pల; పటC ణ మ లలk సంxరమ ేZియ ండర"
"శdయమ %ా ] ెప చుTx`ను. 24 hషpడ బ¢ధక;"కంటM అ¥క;డ
ాడ; xసుడ యజమను"కంటM అ¥క;డ ాడ. 25 hషpడ తన
బ¢ధక;"వలsను xసుడ తన యజమను"వలsను ఉం(fన xల;ను. ఇంటయజమను"I బPQలsè బల" 9ారF 1LరF12ట-C య ం(fనPQడల ఆయన
Pంట-9ా#SI మ#S "శd యమ %ా ఆ 1LరF 12టC BదురF గx. 26 ాబట-C ]రF

9ా#SI భయపడక;(f, మరF%?rనేయ బయల;పరచ బడకదు,
రహసనేయ ె>యబడకదు. 27 *కట-లk TEను ] ెపన ]రF
9:ల;గ లk ెప(f; ెVలk ]క; ెపuబ(fన ¤డల]ద పKక ట-ంచు(f. 28
మ#Sయ ఆత4ను చంపTEరక ేహమ TE చంప9ా#SI భయపడక;(f %ా",
ఆత4ను ేహమ నుకcడ నరకమ లk నhంపజ³యగల9ా"I !I>
భయపడ(f. 29 #?ండ 1ిచుdకల; ాసుక; అమ4బడను గx; అPనను ]
తం(fK Z2లవలక 9ాట-లk ఒకటMౖనను TEలను పడదు. 30 ] తల9:ండKకల"`య
లsIంపబ(fయ న`V 31 గనుక ]రF భయపడక;(f; ]రTEకన
1ిచుdకలకంటM W\ష¡ pల;. 32 మనుషpలPQదుట నను` ఒపను9ా(ెవ(ో
పరలkకమందున` Tx తం(fK PQదుట TEనును 9ా"" ఒపందును. 33
మనుషpల PQదుట ఎవడ నను` ఎరFగననుT° 9ా"" పరలkక మందున` Tx
తం(fKPQదుట TEనును ఎరFగనందును. 34 TEను భ!]I సమ¥xనమ ను
పంపవAdJన" తలంచక;(f; ఖడ¶ మ TE %ా" సమ¥xనమ ను పంపటక; TEను
#ాలదు. 35 ఒక మనుషp"I" 9ా" తం(fKI", క;మ#?Nక;ను ఆ త>6 I",
Åడ>I" ఆ అతN క;ను V#ధమ 12టCవAdJ". 36 ఒక మనుషp"
Pంట-9ా#³ అత"I శతpKవలగ దురF. 37 తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను Tx కంటM
ఎక;వ%ా 1LK!ంచు9ాడ Txక; ాతpKడాడ; క;మరF"T:ౖనను క;మ#?NT:ౖనను
TxకంటM ఎక; వ%ా 1LK!ంచు9ాడ Txక; ాతpKడ ాడ; 38 తన Zిల;వను
ఎJN " నను` 9:ంబ(fంప"9ాడ Txక; ాతpKడ ాడ. 39 తన ాKణమ
దIంచును9ాడ x" %tటBCనును %ా" Tx "!తN మ తన ాKణమ
%tటBCను9ాడ x" దIంచునును. 40 !మ 4ను ేరFdను9ాడ

నను` ేరFdనును; నను` ేరFdను9ాడ నను` పం1ిన9ా" ేరFdనును.
41 పKవకN అ" పKవకN ను ేరFdను9ాడ పKవకN ఫలమ ందును; Jమంతpడ"
Jమంతp" ేరFdను9ాడ Jమంతp" ఫలమ ందును. 42 మ#Sయ
hషpడ" PQవడ ఈ Aన`9ా#Sలk ఒక"I %ST:`డ చ`ళØ
6 మతKమ
xKగ"చుdT° 9ాడ తన ఫలమ %tటBC నడ" "శdయమ %ా ]
ెపచుTx`ను.
మతN P సు9ారN 11
1 Pసు తన పం(ెKండమం hషpలక; ఆజj®1ించుట.... . x>ంAన తరF9ాత
9ా#S పటC ణమ లలk బ¢¥ంచుటక;ను పKకట-ంచుటక;ను అకడనుం(f
9:È6PQను. 2 ×\సN ు ేయ చున` ారమ లను గ#Sd ã}ను ెర¯ాలలk
V"#ాబ¢వ 9ాడవ 9ETx, ¤మ మ#S ±క"రక; క"12టCవలsTx? 3 అ"
ఆయనను అడగ టక; తన hషpలనం12ను. 4 Pసు 9ా#S" చూA ]రF 9:È6,
Vన`9ాట-" కన`9ాట-" ã}నుక; ెల; ప(f. 5 గ\ (fi 9ారF
చూపందుచుTx`రF, క;ంట-9ారF నడచుచుTx`రF, క;ష¡ #గ ల;
దుzలగ చుTx`రF, ెVట- 9ారF VనుచుTx`రF, చ"Pన9ారF
లపబడచుTx`రF, áదలక; సు9ారN పKకట-ంపబడచున`. 6 మ#Sయ Tx
Vషయ అభంతరపడ"9ాడ ధనుడ" య తN ర !ెdను. 7 9ారF
9:È6వచుండ%ా Pసు ã} నునుగ#Sd జనసమహమ ల ఈలగ
ెపu¯ా%?ను ]#³! చూచుటక; అరణమ లk"I 9:È6J#S? %ా>I కదల; చున`
#?ల6 ;Tx? మ#S ఏ! చూడ 9:È6J#S? 8 సన`ప బటC ల; ధ#Sంచున`

మనుషpTx? ఇ%సన`ప బటC ల; ధ#Sంచును9ారF #ాజగృహమ లలk
నుందురF గx. 9 మ#S ఏ! చూడ 9:È6J#S? పKవకN Tx? అవను%ా" పKవకN కంటM
%tపu9ా"న" ] ెపచుTx`ను. 10 ఇ% TEను Tx దూతను క;
మ ందు%ా పంపచుTx`ను, అతడ  మ ందర  మర¶ మ ను Zిదz పరచును.
11 ZీN ల; క"న9ా#Sలk బµ1ిN స4!చుd ã}నుకంటM %tపu9ాడ పటC లద"
"శdయమ %ా ] ెప చుTx`ను. అPనను పరలkక#ాజమ లk అల;u(ైన
9ాడ అత"కంటM %tపu9ాడ. 12 బµ1ిN స4!చుd ã}ను నమ ల;
nదల;" Pపuట- వరక; పరలkక#ాజమ బలxరమ %ా
పటC బడచున`, బలxరFల; x" Txక\!ంచునుచుTx`రF. 13 ã}ను
ాలమ వరక; పKవకN లందరFను పKవAంచుచువAd#S; ధర4WాసN మ స}
పKవAంచుచునుం (ెను. 14 ఈ సంగJ నం%§క#Sంచుటక; ]క; మనసుqంటä
#ాబ¢వ ఏÚయ Pత(ే. 15 Vను టక; ెవల;గల9ాడ Vను%ాక. 16 ఈ
తరమ 9ా#S" ే" ల;dదును? సంత ధులలk కcరFd"య ం(f 17 ]క;
1ిల6న%\V ఊJVు%ా" ]రF Txటమడ#?rJ#S; పKల1ింAJVు %ా" ]రF
#tమ 4టBCన#?rJర" తమ ె>ాండK ె1ిu 1ిల;పలటలడను 1ిల6
ాయలను >య Tx`రF. 18 ã}ను Jనకయ xKగకయ వెdను.
గనుకడ దయమ పట-C న 9ాడ" 9ారనుచుTx`రF. 19 మనుషక;మరFడ
Jనుచును xKగ చును వెdను గనుకఇ% డ Jం(fబ¢తpను మద
ా"య సుంకరFలక;ను ాపలక;ను ZL`¨©తpడన" 9ారనుచుTx`రF.
అPనను జj®నమ జj®నమ" x" I\యలనుబట-C 1 ¬రFuందునT:ను. 20
1ిమ4ట ఏ P పటC ణమ లలk ఆయన V¯ాNరన అదు»తమ ల; ేZ2T° ఆ

పటC ణమ ల9ారF మరFమనసుq ందకవటవలన ఆయన 9ా#S "టB
6
గw ంప¯ా%?ను. 21 అã #ాyTx, అã బéతqPx, ] మధను
ేయబ(fన అదు»తమ ల; తరF ZీోనుపటC ణమ లలk ేయబ(fన PQడల ఆ
పటC ణమ ల9ారF పర ¤ %T: పటC కటBC" బ(fె 9EZి" మరF 22
Vమరîనమందు ] గJకంటM తరF Zీోను పటC ణమ ల9ా#S గJ ఓర త%Sనై
య ండన" ] ెపచుTx`ను. 23 క12ర`హÉమ, ఆాశమ మటBCనక;
¨¼Adంపబ(ెద9ా? వ ాxళమ వరక; %S PQదవ. లk ేయబ(fన
అదు»తమ ల; ¯ొ మలk ేయబ(fన PQడల అ TEట-వరక;
">Aయ ండను. 24 Vమరîనమందు  గJకంటM ¯ొమ ేశప9ా#S గJ
ఓర త%Sనై య ండన" ] ెపచుTx`నT:ను. 25 ఆ సమయమ న Pసు
ె1ిuనేమన%ాతం(öK, ఆాశమ నక;ను భ!I" పKభ 9ా, వ జj®నులక;ను
V9Eక;లక;ను ఈ సంగతpలను మరFగ ేZి పZిబµల;రక; బయల;పరATxవ"
"ను` సు
N JంచుచుTx`ను. 26 అవను తం(öK, ఈలగ ేయ ట  దృÌిC I
అనుకcలమPQను. 27 సమసN మ ను Tx తం(fKేత Tx కపu%Sంపబ(f య న`.
తం(fK%ాక PQవడను క;మరF" ఎరFగడ; క;మరFడ %ాకను, క;మరF
(ెవ"I ఆయనను బయల;పరచ నుేw hం చుT° 9ాడ %ాకను మ#S ఎవడను
తం(fK" ఎరFగడ. 28 పKయసప(f ´µరమ ¹Zినుచున` సమసN జను ల#ా,
Tx ±దw క; రం(f; TEను ]క; VWా\ంJ కల;గ జ³తpను. 29 TEను ¯ాJ క;డను
ºనమనసుq గల9ాడను గనుక ]]ద Tx ా(f ఎJN " Tx±దw TEరFd
ను(f; అపడ ] ాKణమ లక; VWా\ంJ ొరక;ను. 30 ఏలయన%ా Tx ా(f
సుళØవ%ాను Tx ´µరమ ే>క %ాను ఉన`V.

మతN P సు9ారN 12
1 ఆ ాలమందు Pసు VWా\ంJనమ న పంటేలలk ప(f 9:ళ6 Øచుండ%ా ఆయన
hషpల; ఆక>%t" 9:ను`ల; తpKంA Jన¯ా%S#S. 2 ప#Sసయ లచూA ఇ%,
VWా\ంJనమ న ేయకcడ"  hషpల; ేయ చుTx`ర" ఆయన
ెపu%ా 3 ఆయన 9ా#S ఇట6 T:నుxనును తన కcడ నున`9ారFను
ఆక>%t" య ండ%ా xదు ేZిన x"గ#Sd ]రF చదువ లx? 4 అతడ
ేవ" మంరమ లk పK9EhంA, యజక;ల తపu xT:ౖనను తన కcడ
ఉన`9ా#?rనను Jనకcడ" సమ ఖప #tటMC ల; JT:ను. 5 మ#Sయ యజ క;ల;
VWా\ంJనమ న ే9ాలయమ లk VWా\ంJన మ ను ఉల6 ం<©ంAయ
"#wషpలsౖ య Tx`ర" ]రF ధర4WాసN మందు చదువలx? 6 ే9ాలయమ కంటM
%tపu 9ా(fకడ నుTx`డ" ] ెపచుTx`ను. 7 మ#Sయ క"కరమ TE
ÅరFచుTx`ను %ా" బ>" TEను Åరను అను 9ాక´µవమ ]క; ె>Zియ ంటä
"#wషpలను ోషpల" ¬రFu ¬రdకదురF. 8 ా%ా మనుష క;మరFడ
VWా\ంJ నమ నక; పKభ 9:ౖయ Tx`డT:ను. 9 ఆయన అకడనుం(f 9:È6 9ా#S
సమజమంరమ లk పK9EhంAనపడ, ఇ% ఊచెP గల9ా(ొకడ
కనబ(ెను. 10 9ా#ాయన]ద TEరమ ¹పవలsన"VWా\ంJనమ న
స సÍ పరచుట Txయమ? అ" ఆయనను అ(f%S#S. 11 అందుాయన]లk ఏ
మనుషp"?rనను TUక %tఱÃ య ం(f అ VWా\ంJనమ న గ ంటలk
ప(fనPQడల x" పటBC" 12ౖI ¬య(x? 12 %tఱÃ కంటM మనుషp(ెం W\ష¡ pడ;
ాబట-C VWా\ంJ నమ న ¤ల;ేయ ట ధర4¤ అ" ె1ిu 13 ఆ మనుషp

" ెP xపమT:ను. 9ాడ ెP xప%ా #?ండవx"వలs అ
బµగ ప(ెను. 14 అంతట ప#Sసయ ల; 9:ల;ప>I P, ఆయనను ఏలగ
సంహ#Sంతpమ అ" ఆయనక; V#ధమ %ా ఆలkచన ేZి#S. 15 Pసు ఆ సంగJ
ె>Zి" అచdటనుం(f 9:È6PQను. బహÑ జనులయనను 9:ంబ(fంప%ా 16
ఆయన 9ా#Sనంద#S" స సÍ పరA, తను` పKZిzేయవదw " 9ా#SI ఆజj®1ింెను.
17 పKవకN PQన PQషయx #ా ె1ిuన T:ర9EరFనటB
6 (ఆలగ జ#S%?ను)
అేమన%ా 18 ఇ% ఈయన Tx ZLవక;డ ఈయనను TEను ఏరuరచుంట-"
ఈయన Tx ాKణమ న IషC p(ైన Tx 1ిKయ డ ఈయన]ద Tx ఆత4 నుంెదను
ఈయన అనజనులక; TxయV¥" పKచురమ ేయ ను. 19 ఈయన
జగడమడడ, ³కల;9Eయడ ధులలk ఈయన శబw వ"I" Vనబడదు 20
Vజయnందుటక; TxయV¥" పKబలమ ేయ వరక; ఈయన న>%Sన
#?ల6 ;ను VరFవడ మకమకలడచున` అVZ2Txరను ఆరuడ 21 ఈయన
Txమమందు అనజనుల; "#§fంెదరF అను 22 అపడ దయమ పట-C న
గ\ (fi 9ాడను మగ9ాడT:ౖన ±కడ ఆయన±దw క; ేబ(ెను. ఆయన
9ా"" స సÍ పరAనందున ఆ మగ9ాడ మటలడ శINయ చూపను
గల9ా(xPQను. 23 అందుక; పKజలందరF Vస4యnం ఈయన xదు
క;మరFడ ా(x, అ" ెపను చుం(f#S. 24 ప#Sసయ ల; ఆ మట V"డ
దయ మ లక; అ¥పJPQన బPQలsè బల;వలనTE దయమ లను
9:ళ6%tటBCచుTx`డ %ా" మ#S±క"వలన ాద"#S. 25 ఆయన 9ా#S తలంపల
T:#S%S 9ా#S ఇట6 T:నుతనక; xTE V#ధమ %ా 9EరFప(fన పKJ #ాజమ ా(ై
వను. తనక;xTE V#ధమ %ా 9EరFప(fన P పటC ణ నను ఏ

Pల6 Pనను "ల;వదు. 26 ¯ాxను ¯ాxనును 9:ళ6%tట-C నPQడల తనక;xTE
V#ధమ %ా 9EరFపడను; అట6 Pే 9ా" #ాజ¤లగ "ల;చును? 27 TEను
బPQలsè బల;వలన దయమ లను 9:ళ6%tటBCచున` PQడల ] క;మరFల;
ఎవ#Sవలన 9ాట-" 9:ళ6%tటBC చుTx`రF? ాబట-C 9ా#³ ]క; ¬రuరFలsౖయ ందురF.
28 ేవ" ఆత4వలన TEను దయమ లను 9:ళ6%tటBCచున` PQడల
"శdయమ %ా ేవ" #ాజమ ] ±దw క; వAd య న`. 29 ఒకడ
nదట బలవంతp" బం¥ంప" PQడల Pలగ ఆ బలవంతp" Pంట-లk
Ad అత" ¯ామ%S\ ోచునగలడ? అటB
6 బం¥ంAనPQడల 9ా" Pల;
6
ోచునును. 30 Tx పmమ న నుండ"9ాడ Txక; V#¥; Tx క>Zి
సమకcరd"9ాడ ెదర %tటBC9ాడ. 31 ాబట-C TEను ]
ెపనేమన%ామనుషpల;ేయ పKJ ాపమ ను దూషణయ 9ా#SI
m!ంపబడను %ా" ఆత4 Vషయన దూషణక; ాప mమపణ లదు. 32
మనుషక;మరF"I V#ధమ %ా మటలడ9ా"I ాపmమపణ కలదు%ా"
ప#Sxzత4క; V#ధమ %ా మటలడ9ా"I ఈ య గమంైనను #ాబ¢వ
య గమంైనను ాపmమపణ లదు. 33 ెటC B మంAద" PQంA x"
పండను మంAే అ" PQంచు(f; లx, ెటC B ెడiద" PQంA x" పండను
ెడiే అ" PQంచు(f. ెటC B x" పండవలన ె>యబడను. 34
సరuసంxనమ, ]రF ెడi9ా#?rయ ం(f ఏలగ మంA మటల; పల;కగలరF?
హృదయమందు "ం(fయ ండ x""బట-C T°రF మటలడను గx. 35
సజè నుడ తన మంA ధన"¥లk నుం(f స షయమ లను ెచుdను;
దురè నుడ తన ెడi ధన"¥లkనుం(f దు#S షయమ లను ెచుdను. 36 TEను

] ెపనేమన%ా మనుషpల; పల;క; వరÍ న పKJ మటనుగ#Sdయ
Vమరîనమ న లsక ెపuవలZియ ండను. 37  మటలనుబట-C J
మంతpడవ" ¬రFuTUందుదువ,  మటలనుబట-C P అప #ా¥వ"
¬రFuTUందుదువ. 38 అపడ Wాసు
N లలkను ప#Sసయ లలkను
ందరFబ¢ధక;(x, వలన ఒక సూచకI\య చూడ%రF చుTx`మ" ఆయన
ెపu%ా ఆయన ఇట6 T:ను. 39 వxరFలsౖన ెడi తరమ 9ారF సూచక I\యను
అడగ చుTx`రF. పKవకN PQన ãTxనుగ#Sdన సూచక I\యP %ా" మ#S ఏ
సూచక I\యPQనను 9ా#SI అనుగ\¨©ంపబడదు. 40 ãTx మడ
#ాJKంబగళØ
6 JVుం%Sలమ కడపలk ఏలగ ం(ెT° ఆలగ మనుష క;మరFడ
మడ #ాJKంబగళØ
6 భగరËమ లk ఉండను. 41 T:9:9ారF ãTx పKకటన
V" మరF మనసుq ం#S గనుక Vమరî సమయమ న T:9:9ారF ఈ
తరమ 9ా#S "ల;వబ(f 9ా#S]ద TEర¯ాÍపన ేతpరF. ఇ% ãTxకంటM
%tపu9ాడ ఇకడ ఉTx`డ. 42 Vమరî సమయమ న దfణేశప#ాణÝ PÀ
తరమ 9ా#S "ల;వబ(f 9ా#S]ద TEర¯ాÍపన ేయ ను; ఆ ¯లa¹ను
జj®నమ Vనుటక; భమంత మ లనుం(fవెdను; ఇ% ¯లa¹నుకంటM
%tపu9ాడ ఇకడ ఉTx`డ. 43 అపVxKత4 ఒక మనుషp" వద>Pన
తరF9ాత అ VWా\ంJ9:దక;చు రFల" bట6 JరFగ చుండను. 44 VWా\ంJ
ొరకనందునTEను వద>వAdన Tx Pంట-I J#S%S 9:ళ6 Øదునను" వAd, ఆ
Pంట ఎవరFను లక అ ఊ(fd అమ#Sdయ ండటచూA, 9:È6 తనకంటM ెడi9:ౖన
మ#S Pడ దయమ లను 9:ంటబ¿టC B" వచుdను; అV x"లk పK9EhంA
అకడTE ాపరమ ండను. 45 అందుేత ఆ మనుషp" కడపట-ZిÍJ

nదట-ZిÍJకంటM ెడiదగ ను. ఆల%³ PÀ దుషC తరమ 9ా#SI" సంభVంచు
నT:ను. 46 ఆయన జనసమహమ ల ఇంక మటలడచుండ%ా ఇ%
ఆయన త>6 య సదరFల;ను ఆయన మట లడ %రFచు 9:ల;పల
">Aయ ం(f#S. 47 అప(ొకడ ఇ%  త>6 య  సదరFల;ను 
మటలడ వలsన" 9:ల;పల ">Aయ Tx`ర" ఆయన ె12uను. 48
అందుాయన తన ఈ సంగJ ె1ిuన9ా"చూA Tx త>6 PQవరF? Tx
సదరF లsవరF? అ" ె1ిu 49 తన hషpల9:ౖప ెP x1ిఇ% Tx
త>6 య Tx సదరFల;ను; 50 పరలkకమందున` Tx తం(fK AతN మ పన
ేయ 9ా(ే Tx సదరFడను, Tx స ద#Sయ , Txత>6 య నT:ను.
మతN P సు9ారN 13
1 ఆ నమందు Pసు ఇంటనుం(f 9:È6 సమ దK....¬రమ న కcరFdం(ెను. 2
బహÑ జనసమహమ ల; తన ±దw క; కc(fవAdనందున ఆయన ోT:PQI
కcరFdం (ెను. ఆ జనులందరF ద#S" ">Aయ ండ%ా 3 ఆయన 9ా#S" చూA
xల సంగతpలను ఉపమన #§J%ా ె12uను. ఎట6 న%ాఇ% Vతp
N 9ాడ Vతp
N టక;
బయల; 9:æç6ను. 4 9ాడ Vతp
N చుండ%ా "` VతN న మ ల; KవపKకను ప(ెను;
ప{ల; వAd9ాట-" !ం%S9EZ2ను 5 "` xల మను`ల" #ాJTEలను ప(ెను;
అకడ మను` లkతp%ా ఉండనందున అV 9:ంటTE n>ెను %ా" 6 సూరFడ
ఉదPంA నపడ అV మ(f 9EరFలనందున ఎం(fPQను. 7 "`
మ ండ6 దలలk ప(ెను; మ ండ6 దల; ఎ%S 8 "` మంA TEలను ప(f, ఒకటనూరంతల;%ాను, ఒకట- అరFవదంతల;%ాను, ఒకట- మ పu దంతల;%ాను

ఫ>ంెను. 9 ెవల;గల9ాడ Vనును%ాక అ" ె12uను. 10 తరF9ాత hషpల;
వAdవ ఉపమన#§J%ా ఎందుక; 9ా#S మటలడచుTx`వ" ఆయనను
అడగ%ా, ఆయన 9ా#S ఇట6 T:ను 11 పరలkక #ాజమర4మ ల; ఎరFగ ట ]క;
అనుగ\¨©ంపబ(fయ న` %ా" 9ా#SI అనుగ\¨©ంప బడలదు. 12 క>%Sన9ా"³
Pయబడను, 9ా"I సమృz కల;గ ను; ల"9ా"I క>%Sనయ
9ా"±దw నుం(f ¬Zి 9Eయబడను. మ#Sయ 9ారF చూచుచుం(fయ చూడరF,
Vనుచుం(fయ Vనకయ గ\¨©ంపకయ నుTx`రF. 13 ఇందు "!తN మ TEను
ఉపమన#§J%ా 9ా#SI బ¢¥ంచు చుTx`ను.ఈ పKజల; కను`లర చూA,
ెవల#ా V", హృదయమ  గ\¨©ంA 14 మనసుq JKప" Txవలన స సÍ త
ందక;ండనటB
6 9ా#S హృదయమ \V న, 9ా#S ెవల; Vనుటక;
మందమ లsౖనV, 9ారF తమ కను`ల; మZి"య Tx`రF 15 గనుక ]రF
VనుటమటBCక; VందురF%ా" గ\¨©ంపTE గ\హంపరF, చూచుటమటBCక;
చూతpరF%ా" PQంత మతKమ ను ె>ZినరF అ" PQషయ ె1ిuన
పKవచనమ #S Vషయ T:ర 9EరFచున`. 16 అPే ] కను`ల;
చూచుచున`V గనుక అV ధనమ లsౖనV, ] ెవల; Vనుచున`V గనుక అV
ధనమ లsౖనV. 17 అTEక పKవకN ల;ను Jమంతp ల;ను ]రF చూచు9ాట-"
చూడ%#Sయ చూడక P#S, ]రF Vను9ాట-" Vన%#Sయ VనకPర"
] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 18 Vతp
N 9ా" గ#Sdన ఉపమన ´µవమ
Vను(f. 19 ఎవ(ైనను #ాజ మ నుగ#Sdన 9ాకమ V"య గ\¨©ంపక
య ండ%ా, దుషp
C డ వAd 9ా" హృదయమ లk VతN బ(fనx""
PQJN"వను; Kవ పKకను VతN బ(fన9ాడ (ే. 20 #ాJTEలను

VతN బ(fన9ాడ 9ాకమ V" 9:ంటTE సంషమ  x" నం%§క#Sంచు9ాడ. 21
అPే అత"లk 9EరF లనందున అతడ ంతాలమ "ల;చును %ా",
9ాకమ "!తN మ శ\మPQనను ¨©ంసPQనను కల;గ%ాTE అభంతర పడను.
22 మ ండ6 దలలk VతN బ(fన9ాడ 9ాకమ Vను9ా(ే %ా"
ఐ¨©కVxరమ ను ధన¹హమ ను ఆ 9ాకమ ను అణA9Eయ ను గనుక
9ాడ "షల;డవను. 23 మంATEలను VతN బ(fన9ాడ 9ాకమ V"
గ\¨©ంచు9ాడ; అట-C 9ారF సఫల;లsౖ ±కడ నూరంతల;%ాను ఒకడ
అరFవదంతల;%ాను ఒకడ మ పuదంతల;%ాను ఫ>ంచునT:ను. 24 ఆయన
మ#S±క ఉపమనమ 9ా#S ె12uను, ఏమన%ాపరలkక#ాజమ , తన
లమ లk మంA VతN నమ VJN న ±క మనుషp" >య న`. 25
మనుషpల; "Kంచుచుండ%ా, అత" శతpKవ వAd %ధుమల మధను
గ రFగ ల; VJN PQను. 26 nలకల; 12#S%S %Sంజపట-C నపడ గ రFగ ల; కcడ
అగప(ెను. 27 అపడ ఇంట- యజమను" xసుల; అత"±దw క; వAd
అయ, వ  లమ లk మంA VతN నమ VJN JV గx,అందులk గ రFగ
లsకడనుం(f వAdనవ" అ(f%S#S. 28 ఇ శతpKవ ేZిన ప" అ" అతడ 9ా#S
ెపu%ా, ఆ xసుల; ¤మ 9:È6 9ాట-" 12#SI కcరFdట IషCమ? అ" అత""
అ(f%S#S. 29 అందుకతడ వదుw; గ రFగ లను 12రFక;చుండ%ా, 9ాట-కcడ
ఒక9Eళ %ధుమలను 12ల6%SంతpరF. 30 Åతాలమ వరక; #?ంట-"క>Zి PQదుగ
"య (f; Åతాలమందు గ రFగ లను మ ందు%ాకc#Sd 9ాట-"
ా>d9Eయ టక; కటC ల; కట-C , %ధుమలను Tx టBCలk ే#Sd 12టC Bడ"
Åత%ాండK ెపదు నT:ను. 31 ఆయన మ#S±క ఉపమనమ 9ా#S

ె12uను పరలkక#ాజమ , ఒకడ ¬Zి" తన లమ లk VJN న ఆవ%Sంజను
>య న`. 32 అ VతN నమ ల"`ట-లk Aన`ే%ా" 12#S%Sనపడ కcర
nకల"`ట-లk 12దwై ఆాశప{ల; వAd x" మ4లయందు "వZించు
నంత ెటCగ ను. 33 ఆయన మ#S±క ఉపమనమ 9ా#S ె12uను
పరలkక#ాజమ , ఒక ZీN  ¬Zి" 1ిం(f అంతయ ప>Zి ంగ వరక; మడ
క;ంచమ ల 1ిం(fలk xA 12ట-Cన పల6 " 1ిం(f" >య న`. 34 TEను Tx
T°రF ెరA ఉపమన#§J%ా బ¢¥ంెదను, లkకమ పట-C న nదల;"
మరFగ ేయబ(fనసంగతpలను ె>యజ?12uదను 35 అ" పKవకN ె1ిuనమట
T:ర9EరFనటB
6 Pసు ఈ సంగ తpలన"`ట-" జనసమహమ లక;
ఉపమన#§J%ా బ¢¥ం ెను; ఉపమనమ లక 9ా#S³!య బ¢¥ంపలదు. 36
అప(xయన జనసమహమ లను పం1ి9EZి, Pంట- లk"I 9:ళ6%ా ఆయన
hషpలయన±దw క; వAdలమ లk" గ రFగ లను గ#Sdన
ఉపమన´µవమ మక; ె>యజ?పమ"#S. 37 అందుాయన ఇట6 T:నుమంA
VతN నమ Vతp
N 9ాడ మనుషక;మరFడ; 38 లమ లkకమ ; మంA
VతN నమ ల; #ాజసంబంధుల;1; గ రFగ ల; దుషp
C " సంబంధుల;1; 39 9ాట-"
VJN న శతpKవ అప9ా2; Åత య గసమ1ిN ; ÅతÅయ 9ారF ేవదూతల;. 40
గ రFగ ల; ఏలగ కcరdబ(f అ%S`లk ా>d9EయబడT° ఆల%³ య గ
సమ1ిN యందు జరFగ ను. 41 మనుషక;మ రFడ తన దూతలను పంపను;
9ా#ాయన #ాజమ లkనుం(f ఆటంకమ లగ సకలన9ాట-" దు#§`JపరFలను
సమకc#Sd అ%S`గ ండమ లk పడ9Eయ దురF. 42 అకడ ఏడuను
పండ6రFక;టయ ను ఉండను. 43 అపడ Jమంతpల; తమ తం(fK

#ాజమ లk సూరF"వలs ేజ#Sల6 ;దురF. ెవల;గల9ాడ Vనును%ాక. 44
పరలkక#ాజమ , లమ లk xచబ(fన ధనమ ను >య న`. ఒక
మనుషpడ x" కను%t" xA 12ట-C, అ ొ#SIన సంషమ  9:È6, తనక;
క>%Sన దంతయ అ!్మ ఆ లమ ను నును. 45 మ#Sయ
పరలkక#ాజమ , మంA మ తమ లను న 9:దక;చున` వరN క;"
>య న`. 46 అతడ అమల న ±క మ తమ ను కను%t", P
తనక; క>%Sన దంతయ అ!్మ x" నును. 47 మ#Sయ పరలkక#ాజమ ,
సమ దKమ లk 9Eయబ(f TxTxVధమ లsౖన ేపలను పట-C న వలను
>య న`. 48 అ "ం(fనపడ x"" ద#SI ల%S, కcరFdం(f, మంA
9ాట-" గంపలలk ే#Sd ెడi9ాట-" బయట ార9Eయ దురF. 49 ఆల%³
య గసమ1ిN యందు జరFగ ను. ేవ దూతల; వAd Jమంతpలలkనుం(f
దుషp
C లను 9EరFపరA, 50 #S" అ%S` గ ండమ లk పడ9Eయ దురF. అకడ
ఏడuను పండ6రFక;టయ ను ఉండను. 51 ట-న"`ట-" ]రF గ\¨©ంAJ#ా
అ" 9ా#S" అడ గ%ా 9ారFగ\¨©ంAJ మ"#S. 52 ఆయనఅందువలన
పరలkక#ాజమ లk hషpడ%ాే#Sన పKJWాZిN య తన ధన"¥లkనుం(f \తN
పxరÍమ లను ాత పxరÍ మ లను 9:ల;ప>I ెచుd ఇంట- యజమను"
>య Tx` డ" 9ా#S ె12uను. 53 Pసు ఈ ఉపమనమ ల; ె1ిu
x>ంAన తరF9ాత, ఆయన అకడ నుం(f 9:È6 స ేశమ నక; వAd, సమజ
మంరమ లలk 9ా#SI బ¢¥ంచుచుం(ెను. 54 అందువలన 9ా#ాశdరప(fఈ
జj®నమ ను ఈ అదు»తమ ల;ను ఇత" ?కడనుం(f వAdనV? 55 ఇతడ
వడ6 9ా" క;మరFడ ా(x? ఇత" త>6 1LరF మ#Sయ ాx? యÅబ ãZLప

Zీ¹ను యxయను9ారF ఇత" ¯దరFల; ా#ా? 56 ఇత"
¯ద#§మణ లందరF మనTE య Tx`రF ా#ా? ఇత"I ఈ ారమ ల"`య
ఎకడనుం(f వెdన" ెప" ఆయన Vషయ అభంతరప(f#S. 57 అPే
PసుపKవకN తన ేశమ లkను తన ఇంటను తపu, మ#S ఎకడT:ౖనను
ఘన¨ßనుడ ాడ" 9ా#S ె12uను. 58 9ా#S అVWా సమ నుబట-C ఆయన
అకడ అTEకన అదు»తమ ల; ేయలదు.
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1 ఆ సమయమందు చతp#ాÍ¥పJPQన ¨Á#దు Pసునుగ#Sdన సమxరమ
V" 2 ఇతడ బµ1ిN స4 !చుd ã}ను; అతడ మృతpలలkనుం(f లA
య Tx`డ; అందువలనTE అదు»తమ ల; అత"యందు
I\యరపకమ లగ చున`వ" తన ZLవక;ల ె12uను. 3 ఏలయన%ావ 
¯దరF(ైన Óి>ప ´µరయగ ¨Á#యను ఉంచునుట Txయమ ాద"
ã}ను ెపu%ా, 4 ¨Á#దు ఆ "!తN మ ã} నును పటBC" బం¥ంA
ెర¯ాలలk 9EPంA య ం(ెను. 5 అతడ ఇత" చంప %#?ను %ా"
జనసమహమ ఇత"" పKవకN య" PQంAనందున 9ా#SI భయప(ెను. 6
అPే ¨Á#దు జన4T°తqవమ వAdనపడ ¨Á#య క;మ#?N 9ా#Sమధ
Txటమ(f ¨Á#దును సంష పరెను 7 గనుకఆ ఏ! అ(f%Sనను
ఇెdదన" అతడ పKమణపర కమ %ా 9ా%ాwనమ ేZ2ను. 8 అప(x
తనత>6 ేత 1LK#³1ింపబ(fనైబµ1ిN స4 !చుd ã}ను తలను ఇకడ
పæç6 మ లk 12ట-C Tx I1ిuంచుమ" య(f%?ను. 9 #ాà దుఃఖప(fనను xను ేZిన

పKమణమ "!తN మ ను, తన కcడ ´¢జనమ నక; కcరFdన`9ా#S
"!తN మ ను ఇయTxజj®1ింA 10 బంట:K తpను పం1ి ెర¯ాలలk ã}ను తల
%tట-C ంెను. 11 9ాడత" తల పæç6 మ లk12ట-C ెAd ఆ Aన`x"Iెdను; ఆ తన
త>6 ±దw క; x" ¬Zి" వెdను. 12 అంతట ã}ను hషpల; వAd
శవమ ను ఎJN "P ాJ 12ట-C PసుTUదwక;వAd ె>యజ³Zి#S. 13 Pసు
ఆ సంగJ V" ోT: PQI, అకడనుం(f అరణపKేశమ నక; ఏాంతమ %ా
9:æç6ను. జనసమ హమ ల; ఆ సంగJ V", పటC ణమ లనుం(f ా>నడకను
ఆయన9:ంట 9:È6#S. 14 ఆయన వAd ఆ %tపu సమహ మ ను చూA, 9ా#S]ద
క"కరప(f, 9ా#Sలk #గ లsౖన 9ా#S" స సÍ పరెను. 15 ¯ాయంాలనపడ
hషp లయన±దw క; వAdఇ అరణపKేశమ , ఇపuట-³ KదుwPQను, ఈ
జనుల; %ా\మమ లలk"I 9:È6 ´¢జనపxరÍమ ల; నునుట?r 9ా#S"
పం1ి9Eయ మ" ె1ిu#S. 16 Pసు9ారF 9:ళ6నకరలదు, ]#³ 9ా#SI ´¢జనమ
12టC Bడ" 9ా#S ెపu%ా 17 9ారF ఇకడ మన±దw అPదు #tటMC ల;ను #?ండ
ేపల;ను తపu మ#³!య లద" ఆయన ె1ిu#S. 18 అందు క
◌ాయన9ాట-" Tx±దw క; ెండ" ె1ిu 19 పAdక]ద కcరFdండడ"
జనులాజj®1ింA, ఆ అPదు #tటMC లను #?ండ ేపలను పటBC" ఆాశమ 9:ౖప
కను`లsJN ఆర ంA ఆ #tటMC ల; V#SA hషpలIెdను, hషpల; జనులక;
వ(fi ంA#S. 20 9ారందరF J" తృ1ిN ంన తరF 9ాత !%S>న మ కల;
పం(ెKండ గంపల "ండ ఎJN #S 21 ZీN ల;ను 1ిల6ల;ను %ాక J"న9ారF
ఇంచు!ంచు అPదు 9Eలమం పరFషpల;. 22 9:ంటTE ఆ
జనసమహమ లను xను పం1ి9Eయ నంతలk తన hషpల; ోT: PQI

తనకంటM మ ందు%ా అదw #SI 9:ళ6వలsన" ఆయన 9ా#S" బలవంతమ ేZ2ను. 23
ఆయన ఆ జనసమహమ లను పం1ి9EZి, ాKరÍనేయ టక; ఏాంతమ %ా
ండPQI P, ¯ాయంాల నపడ ఒంట#S%ా ఉం(ెను. 24 అపuట-ాోT:
ద#SI దూరమ గనుండ%ా %ా> PQదు#?rనందున అలలవలన టC బడచుం(ెను.
25 #ాJK Txల;గవ జjమ న ఆయన సమ దKమ ]ద నడచుచు 9ా#S±దw క;
వెdను 26 ఆయన సమ దKమ ]ద నడచుట hషpల; చూA ¾ందరప(f,
భతమ" ెప" భయమ ేత ³కల;9EZి#S. 27 9:ంటTE Pసు¥ైరమ
ెచుdను(f; TETE, భయపడక;డ"9ా#S ెపu%ా 28 1LతpరFపKభ 9ా, 9E
అPే ళ6 ]ద న(fA ±దw క; వచుdటక; Txక; Z2లVమ4" ఆయన
అT:ను. 29 ఆయన రమ4న%ాTE 1LతpరF ోT:%S PసుTUదwక; 9:ళ6 Øటక;
ళ6 ]ద నడెను %ా" 30 %ా>" చూA భయప(f మ "%S¯ా%Sఒ పKభ 9ా,
నను` రfంచుమ" ³కల;9EZ2ను. 31 9:ంటTE Pసు ెPx1ి అత"
పటBC"అలuVWా Zీ, PQందుక; సంేహప(fJవ" అత" ె12uను. 32 9ారF
ోT: PQIనపడ %ా> అణÝ%?ను. 33 అంతట ోT:లk నున`9ారF వAdవ
"జమ %ా ేవ" క;మరFడవ" ె1ిu ఆయనక; nÖI#S. 34 9ారదw #SI 9:È6
%?TE`స#?తp ేశమ నక; వAd#S. 35 అక(f జనుల; ఆయనను గ రFNపట-C ,
చుటBCపట6 నున` ఆ పKేశమంతట-I వరN మనమ పం1ి, #గ లనంద#S" ఆయన
±దw క; ె1ిuంA 36 #S"  వసN పెంగ మతKమ మ టC "మ4" ఆయనను
9Eడ"#S; మ ట-C న9ారందరFను స సÍ తTUం#S.
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1 ఆ సమయమ న PQరషలమ నుం(f Wాసు
N ల;ను ప#Sసయ ల;ను
PసుTUదwక; వAd 2  hషpల; ేతpల; కడగ నక;ండ ´¢జనమ
ేయ చుTx`#³, 9ా#?ందు "!తN మ 12దwల ారంప#ాxరమ ను అJక\!ంచు
చుTx`ర" అ(f%S#S 3 అందుాయన]రFను ]ారం ప#ాxరమ "!తN 
ేవ" ఆజ® ను ఎందుక; అJక\ !ంచుచుTx`రF? 4 త>దండKలను
ఘనపరచుమ"య , తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను దూÌించు9ాడ తపuక మరణమ
ందవలsన"య ేవడ Z2లAెdను. 5 ]#?rే ఒకడ తన తం(fKT:ౖనను
త>6 T:ౖనను చూA Txవలన ³ పKãజనమగ T° అ ే9ా#Suతమ" ె1ిuన
PQడల అతడ తన తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను ఘనపరచనకరలద"
ెపచుTx`రF. 6 ]రF ] ారంప#ాxరమ "!తN  ేవ" 9ాకమ ను
"రరÍకమ ేయ చుTx`రF. 7 9Eష¥xరFల#ా 8 ఈ పKజల; తమ 12దవల
నను` ఘనపరచుదురF %ా" 9ా#S హృదయమ Txక; దూరమ %ా ఉన`; 9
మనుషpల; క>uంAన పదz తpల; ై9Ùపేశమ ల" బ¢¥ంచుచు 9ారF నను`
వరÍమ %ా ఆ#ా¥ంచు చుTx`రF అ" PQషయ !మ 4నుగ#Sd పKవAంAన
మట స#SP అ" 9ా#S ె1ిu 10 జనసమహమ లను 1ి>A]రF V"
గ\¨©ంచు(f; 11 T°టపడన మను షp" అపVతK పరచదు %ా" T°టనుం(f
వచుdన P మనుషp" అప VతKపరచున" 9ా#S ె12uను. 12 అంతట
ఆయన hషpల; వAdప#Sసయ ల; ఆ మట V" అభంతరప(fర" క;
ె>య Tx అ" ఆయనను అడగ%ా 13 ఆయన పరలkకమందున` Tx తం(fK
Txట" పKJ nకయ 12ల6%Sంపబడను. 14 9ా#S జo>I క;(f; 9ారF
గ\ (fi 9ా#?rయ ం(f గ\ (fi 9ా#SI Kవ చూప9ారF. గ\ (fi 9ాడ గ\ (fi 9ా"I Kవ

చూ1ిన PQడల 9ా#SదwరF గ ంటలk పడదురF గx అT:ను. 15 అందుక;1LతpరF
ఈ ఉపమన´µవమ మక; ెల;పమ" ఆయనను అడగ%ా 16
ఆయన]రFను ఇంతవరక; అV9Eక;లsౖయ Tx`#ా? 17 T°ట-లk"I వన
దంతయ కడపలkప(f బ¨©ర»!లk Vడవబడను %ా" 18 T°టనుం(f
బయట-I వచుdనV హృదయమ లk నుం(f వచుdను; ఇ9E మనుషp"
అపVతKపరచునవ" ]రF గ\¨©ంప#ా? 19 దు#ాలkచనల; నరహతల; వ
xరమ ల; 9EWాగమనమ ల; ొంగతనమ ల; అబదz ¯ాm మ ల;
ేవదూషణల; హృదయమ లk నుం(fP వచుdను 20 ఇ9E మనుషp"
అపVతKపరచును %ా" ేతpల; కడగ నక ´¢జనమ ేయ ట మనుషp"
అపVతKపరచద" ె12uను. 21 Pసు అకడనుం(f బయల;ే#S తరF Zీోనుల
ాKంతమ లక; 9:ళ6%ా, 22 ఇ% ఆ ాKంతమ లనుం(f కTxను ZీN  ±కె
వAdపKభ 9ా, xదు క;మరF(x, నను` కరFణÝంపమ ; Tx క;మ#?N
దయమ పట-C , బహÑ బµధపడచున`ద" ³కల;9EZ2ను. 23 అందుాయన
ఆ ఒక మటPQనను ెపuలదు. అప(xయన hషpల; వAdఈ మన
9:ంబ(f వAd ³కల;9Eయ చున` గనుక ఈను పం1ి 9Eయ మ" ఆయనను
9Eడ న%ా 24 ఆయనఇWా\Pల; ఇంట-9ా#?r నhంAన %tఱÃ ల±దw ³ %ా" మ#S
ఎవ#S±దw క;ను TEను పంపబడ లదT:ను 25 అPనను ఆ వAd ఆయనక;
nÖI పKభ 9ా, Txక; స}యమ ేయ మ" అ(f%?ను. 26 అందుాయన1ిల6ల
#tటMC ¬Zి" క;క1ిల6లక;9Eయ ట య కN మ ాద" ెపu%ా 27 ఆ"జ¤
పKభ 9ా, క;క1ిల6ల;కcడ తమ యజమనుల బల6 ]దనుం(f పడ మ కల;
Jనును గx అ" ె12uను. 28 అందుక; Pసు అమ4,  VWా సమ %tపu;

వ Å#SనటäC క; అవను%ాక అ" ఆ ె12uను. ఆ గ(fయలkTE ఆ
క;మ#?N స సÍ త TUంెను. 29 Pసు అకడనుం(f 9:È6, గ>లయ సమ దK¬ర
మ నక; వAd, ం(ెI అకడ కcరFdండ%ా 30 బహÑ జనసమహమ ల;
ఆయన±దw క; క;ంట-9ారF గ\ (fi 9ారF మగ9ారF అంగ¨ßనుల; nదలsౖన అTE
క;లను ¬Zి"వAd ఆయన ాదమ ల±దw పడ9EZి#S; ఆయన 9ా#S"
స సÍ పరెను. 31 మగ9ారF మటలడ టయ ను అంగ¨ßనుల;
బµగ పడటయ ను క;ంట-9ారF నడచుటయ ను గ\ (fi 9ారF చూచుటయ ను
జనసమ హమ చూA ఆశdరప(f ఇWా\Pల; ేవ" మ¨©మ పరA#S. 32
అంతట Pసు తన hషpలను 1ి>A ఈ జనుల; TEట-I మడ నమ లనుం(f
Tx±దw నుTx`రF; 9ా#SI Jన TE!య లదు గనుక 9ా#S]ద
క"కరపడచుTx`ను; 9ారF మర¶ మ లk మరd 33 ఆయన hషpల;ఇంత
%tపu జన సమహమ ను తృ1ిN పరచుటక; ావలZిన #tటMC ల; అరణపKేశమ లk
మనక; ఎకడనుం(f వచుdన" ఆయ న అ"#S. 34 Pసు]±దw ఎ"`
#tటMC ల;న`వ" 9ా#S నడగ%ా 9ారFఏడ #tటMC ల;ను "` Aన` ేపల;ను
ఉన`వ" ె1ిu#S. 35 అప(xయన TEల]ద కcరFdండడ"
జనసమహమ నక; ఆజj®1ింA 36 ఆ Pడ #tటMC లను ఆ ేపలను పటBC"
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA 9ాట-" V#SA తన hషpలIెdను, hషpల; జన
సమహమ నక; వ(fi ంA#S 37 9ారందరF J" తృ1ిN ంన]దట !%S>న
మ కల; ఏడ గంపల "ండ ఎJN #S. 38 ZీN ల;ను 1ిల6ల;ను %ాక J"న9ారF
Txల;గ 9Eల మం పరFషpల;. 39 తరF9ాత ఆయన జనసమహమ లను
పం1ి9EZి, ోT:PQI మగxను ాKంతమ లక; వెdను.

మతN P సు9ారN 16
1 అపడ ప#Sసయ ల;ను సదూ
w కయ ల;ను వAd ఆయనను Wó¥ంచుటక;
ఆాశమ నుం(f ±క సూచక I\యను తమక; చూపమ" ఆయనను
అడగ%ా ఆయన ఇట6 T:ను 2 ¯ాయంాలమ న ]రFఆాశమ ఎఱÃ %ా ఉన`
గనుక వరªమ క;#Sయద"య , 3 ఉదయమ నఆాశమ ఎఱÃ %ాను మబ Ë%ాను
ఉన` గనుక TEడ %ా>9ాన వచుdన"య ెపదురF గx. ]రF ఆాశ
9:ౖఖ#S V9EAంప T:రFగ దురF %ా" PÀ ాలమ ల సూచనలను V9EAంపలరF. 4
వxరFలsౖన ెడiతరమ 9ారF సూచక I\య నడగ చుTx`రF, అPే
ãTxను గ#Sdన సూచకI\యP%ా" మ#S ఏ సూచక I\యPQన 9ా#S
కనుగ\¨©ంపబడద" 9ా#S ె1ిu 9ా#S" V(fA 9:È6PQను. 5 ఆయన hషpల;
అదw #SI వAd #tటMC ల; ెచుdటక; మరA#S. 6 అపడ Pసుచూచును(f,
ప#Sసయ ల; సదూ
w కయ ల; అను 9ా#S ప>Zిన 1ిం(f"గ#Sd జjగ\తN పడడ"
9ా#S ె12uను. 7 ా%ా 9ారFమనమ #tటMC ల; ేనందున గx (PÀ మట
ె12uన") తమలk xమ ఆలkAంచునుచుం(f#S. 8 Pసు అ PQ#S%S
అలuVWా సుల#ామన±దw #tటMC ల; లవ" ]లk ]#?ందుక;
ఆలkAంచునుచుTx`రF? 9 ]#Sంకను గ\¨©ంపలx? అPదు #tటMC ల;
అPదు9EలమంI పంA12ట-Cనపడ ఎ"` గం12ళ6 Ø ఎJN J# అPQనను 10
ఏడ #tటMC ల; Txల;గ 9EలమంI పంA12ట-Cనపడ ఎ"` గం12ళ6 Ø ఎJN J#
అPQనను ]క; జj®పకమ లx? 11 TEను #tటMC లనుగ#Sd ] ెపuలద"
]#?ందుక; గ\¨©ంపరF? ప#Sసయ ల; సదూ
w కయ ల; అను9ా#S ప>Zిన

1ిం(f"గ#SdP జjగ\తNపడడ" ె12uను. 12 అపడ #tటMC ల ప>Zిన
1ిం(f"గ#Sd ాదు%ా" ప#Sసయ ల; సదూ
w కయ ల; అను9ా#S బ¢ధను
గ#SdP జjగ\తNపడవలsన" ఆయన తమ ె12uన" 9ారF గ\¨©ంA#S. 13
Pసు Óి>పైన ?rసరయ ాKంతమ లక; వAdమనుషక;మరF(ెవడ"
జనుల; ెపuనుచుTx`ర" తన hషpలను అడగ%ా 14 9ారFందరF బµ1ిN స4
!చుd ã}న"య , ందరF ఏÚయ అ"య , ందరF P#§4య అ"య
లక పKవకN లలk ఒకడ"య ెపనుచుTx`ర"#S. 15 అందుాయన]#?rే
TEను ఎవడన" ెపనుచుTx` ర" 9ా#S న(f%?ను. 16 అందుక; Zీ¹ను
1LతpరFవ సyవడగ ేవ" క;మరFడ9:ౖన ×\సN ువ" ె12uను. 17 అందుక;
PసుZీ¹ను బñ ãTx, వ ధనుడవ, పరలkకమందున` Tx తం(fK ఈ
సంగJ క; బయల;పరెTEా" నరFల;2 క; బయల; పరచలదు. 18
మ#Sయ వ 1LతpరFవ3; ఈ బండ]ద Tx సంఘమ ను కటBCదును,
ాxళలkక x రమ ల; x" PQదుట "ల;వTEరవ" TEను 
ెపచుTx`ను. 19 పరలkక#ాజమ ±క xళపెవల;  Iెdదను, వ
భలkకమందు ే" బం¥ంచుదు9Ù అ పరలkక మందును బం¥ంపబడను,
భలkకమందు ే" Vపదు9Ù అ పరలkకమందును Vపuబడన" అత"
ె12uను. 20 అటB1ిమ4ట xను ×\సN ు అ" PQవ"ను ెపuవదw " ఆయన తన
hషpలక; ఖం(fతమ %ా ఆజj®1ింెను. 21 అపuట-నుం(f xను
PQరషలమ నక; 9:È612దwలేతను పK¥xన యజక;లేతను Wాసు
N లేతను
అTEక ¨©ంసల; ం, చంపబ(f, మడవనమ న లచుట అగతమ" Pసు
తన 22 1LతpరF ఆయన ేP పటBC"పKభ 9ా, అ క; దూరమగ %ాక, అ

 ?న`డను కల;గద" ఆయనను గw ంప¯ా%?ను. 23 అPే ఆయన 1LతpరF
9:ౖప J#S%S¯ాxTx, Tx 9:నుకక; మ 4; వ Txక; అభంతర
ారణయ Tx`వ; వ మనుషpల సంగతpలTE తలంచుచుTx`వ %ా"
ేవ" సంగతpలను తలంప 24 అపడ Pసు తన hషpలను చూAఎవ(ైనను
నను` 9:ంబ(fంప%#Sన PQడల, తను`xను ఉ1Lfంచు", తన Zిల;వT:JN "
నను` 9:ంబ(fంపవలsను. 25 తన ాKణమ ను రfంచు న%రF9ాడ x"
%tటBCనును; Tx "!తN మ తన ాKణమ ను %tటBCను9ాడ x"
దIంచు నును. 26 ఒక మనుషpడ లkకమంతయ సంాంచు " తన
ాKణమ ను %tటBCంటä అత"³! పKã జనమ ? ఒక మనుషpడ తన
ాKణమ నక; పKJ%ా TE! Pయగలడ? 27 మనుషక;మరFడ తన తం(fK
మ¨©మ గల9ా(ై తన దూతల కcడ #ాబ¢వచుTx`డ. అప (xయన ఎవ"
I\యలపన 9ా"I ఫల!చుdను. 28 ఇకడ ">Aయ న` 9ా#SలkందరF,
మనుషక;మరFడ తన #ాజమ  వచుdట చూచువరక; మరణమ రFA
చూడర" "శdయమ %ా ] ెపచుTx`నT:ను.
మతN P సు9ారN 17
1 ఆరF నమ లsౖన తరF9ాత Pసు 1LతpరFను... యÅబ ను అత"
సదరF(ైన ã}నును 9:ంట బ¿టC B" PQతNPన ±క ండ]I
ఏాంతమ %ా P 9ా#S PQదుట రాంతరమ ంెను. 2 ఆయన
మ ఖమ సూరF"వలs పKాhంెను; ఆయన వసN మ ల; 9:ల;గ వలs
ెల6"9ాPQను. 3 ఇ% ¹ÌLయ ఏÚయయ 9ా#SI కనబ(f ఆయన మట

లడచుం(f#S. 4 అపడ 1LతpరF పKభ 9ా, మన !కడ ఉండట మంA;
IషCే ఇకడ క; ఒకట-య ¹ÌLక; ఒకట-య ఏÚయక; ఒకట-య
మడ పరÞWాలల; కటBCదున" Pసు ె12uను. 5 అతడ ఇంకను
మటలడచుండ%ా ఇ% పKాశమన న ±క ¤ఘమ 9ా#S"
కమ 4T:ను; ఇ% ఈయన Tx 1ిKయక;మరFడ, ఈయనయందు
TETxనంంచు చుTx`ను, ఈయన మట Vనుడ 6 hషpల; ఈ మట V"
బ¢ర6 బ(f !I> భయపడ%ా 7 Pసు 9ా#S±దw క; వAd 9ా#S" మ ట-C లsం(f,
భయపడక;డ" ె12uను. 8 9ారF కను`లsJN చూడ%ా, Pసు తపu మ#S
ఎవరFను 9ా#SI కనబడలదు. 9 9ారF ండ %S
వచుdచుండ%ామనుషక;మరFడ మృతpలలkనుం(f లచువరక; ఈ దరîనమ
]రF ఎవ#S ను ెపuక;డ" Pసు 9ా#S ాజj®1ింెను. 10 అప (xయన
hషpల;ఈల%?rే ఏÚయ మ ందు%ా #ావలs న" Wాసు
N లsందుక; ెపచుTx`ర"
ఆయన న(f%S#S. 11 అందుాయనఏÚయ వAd సమసN మ ను చక12టC B నను
మట "జ¤; 12 అPనను ఏÚయ Pవర³ వెdను; 9ారత"" ఎరFగక
తమ IషCమ వAdనటBC అత" PQడల ేZి#S. మనుషక;మరFడ కcడ ఆల%³
9ా#S ేత శ\మల; ందబ¢వచుTx`డ" ] ె 13 అప(xయన
బµ1ిN స4!చుd ã} నునుగ#Sd తమ ె12uన" hషpల; గ\¨©ంA#S. 14
9ారF జనసమహమ TUదwక; వAdనపడ ఒకడ ఆయన±దw క; వAd
ఆయనPQదుట ¹ాళ
6 " 15 పKభ 9ా, Tx క;మరF" కరFణÝంపమ ; 9ాడ
xందK #%SPQ !I> బµధపడచుTx`డ; ఏలగన%ా అ%S` లkను ళ6 లkను
తరFచు%ా పడచుTx`డ; 16  hషpల ±దw క; 9ా"" ¬Zి" వAdJ" %ా"

9ారF 9ా"" స సÍ పరచలకPర" ె12uను. 17 అందుక;
PసుVWా సమ ల" మరతరమ 9ారల#ా, ] TET:ంత ాలమ ఉందును?
ఎంతవరక; !మ 4ను స¨©ంతpను? 9ా"" Tx±దw క; ¬Zి"రండ" ె12uను.
18 అంతట Pసు ఆ దయమ ను గw ంప%ా అ 9ా"" వద> PQను; ఆ
గ(fయనుం(f ఆ Aన`9ాడ స సÍ త TUంెను. 19 తరF9ాత hషpల;
ఏాంతమ %ా Pసు TUదwక; వAd¤ందుేత x"" 9:ళ6%tటC లక J మ"
అ(f%S#S. 20 అందుాయన] అలuVWా సమ ేతTE; ]క; ఆవ%Sంజంత
VWా సమ ం(fనPQడల ఈ ండను చూA ఇకడనుం(f అక(fI మ4న%ాTE
అ వను; 21 ]క; అ¯ాధన ఏయ నుండద" "శdయమ %ా ]
ెపచుTx`న" 9ా#S అT:ను. 22 9ారF గ>లయలk సంచ#Sంచుచుండ%ా
Pసుమనుషక;మరFడ మనుషpలేJI అపu%Sంపబడబ¢వ చుTx`డ, 23
9ా#ాయనను చంపదురF; మడవనమ న ఆయన లచున" 9ా#S ెపu%ా
9ారF బహÑ%ా దుఃఖప(f#S. 24 9ారF క12ర`హÉమ నక; వAdనపడ
అరÌ2?ల; అను పను` వసూల;ేయ 9ారF 1LతpరFTUదwక;వAd ] బ¢ధక;డ
ఈ అరÌ2?ల; ె>6ంప(x అ" యడ గ%ాె>6ంచునT:ను. 25 అతడ ఇంట-లk"I
వAd మట లడకమ ను1L Pసు ఆ సంగJ PQJNZీ¹Tx, ³!
చుచున`? భ#ాàల; సుంకమ ను పను`ను ఎవ#S ±దw
వసూల;ేయ దురF? క;మరFల±దw Tx అన 26 అతడఅనుల±దw TE అ"
ెపu%ా Pసుఅల %?rే క;మరFల; స తంతpKల. 27 అPనను మనమ 9ా#SI
అభంతరమ కల;గజ³యక;ండ నటB
6 వ సమ దKమ నక; P, %ాలమ
9EZి, nదట 12ౖIవచుd ేపను పటBC", x" T°రF ెరAన PQడల ఒక Ì2

మతN P సు9ారN 18
1 ఆ ాలమ న hషpల; PసుTUదwక; వAd, పరలkక #ాజమ లk ఎవడ
%tపu9ాడ" అడగ%ా, 2 ఆయన ±క Aన`ëడi ను తన±దw క; 1ి>A, 9ా#S
మధను "ల;వబ¿ట-C Pట6 T:ను 3 ]రF మరFuTUం ëడi లవంట- 9ా#?rేTE %ా"
పరలkక#ాజమ లk పK9Ehంపర" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 4 ా%ా
ఈ ëడi వలs తను`xను త%S¶ంచును9ా(ెవ(ో 9ా(ే పర లkక#ాజమ లk
%tపu9ాడ. 5 మ#Sయ ఈలట- ±క ëడi ను Tx 1Lరట ేరFdను9ాడ నను`
ేరFd నును. 6 Txయందు VWా సమ ంచు ఈ Aన` 9ా#Sలk ఒక""
అభంతరపరచు9ా(ెవ(ో, 9ాడ డక; 12దw JరFగట-#ాP కటC బ(fన9ా(ై
!I> లkైన సమ దK మ లk మ ంA 9Eయబడట 9ా"I ¤ల;. 7 అభంతర
మ లవలన లkకమ నక; శ\మ; అభంతరమ ల; #ాక తపuవ %ా",
PQవ"వలన అభంతరమ వచుdT° ఆ మనుషp"I శ\మ 8 ా%ా 
ెPPQనను  ాద నను "ను` అభంతరపరAనPQడల, x"" న#SI
±దw నుం(f ార9Eయ మ ; #?ండ ేతpల;ను #?ండ ాదమ ల;ను క>%S
"x%S`లk పడ9EయబడటకంటM క;ంట-9ాడవగT° అంగ¨ßనుడవగT°
yవమ లk పK9E hంచుట క; ¤ల;. 9  కను` "ను` అభంతర పరAన
PQడల x" 12#SI ±దw నుం(f ార9Eయ మ ; #?ండ కను`ల; గ>%S
అ%S`గల నరకమ లk పడ9EయబడటకంటM ఒక కను` గ>%S yవమ లk
పK9Ehంచుట క; ¤ల;. 10 ఈ Aన`9ా#Sలk ఒక"T:ౖనను తృణ÷క#Sంపక;ండ
చూచును(f. #S దూతల;, పరలkకమందున` Tx తం(fK మ ఖమ ను ఎల6 పడ

పరలkకమందు చూచుచుందుర" ] ెపచుTx`ను. 11 ]³! చును? ఒక
మనుషp"I నూరF %tఱÃ ల;ండ%ా 9ాట-లk ఒకట- త1ిuPన PQడల 12
¾ంబ¾!్మంట-" ండల]ద V(fA9:È6 త1ిuPనx"" 9:దక(x? 13
9ాడ x" కను%t"న PQడల ¾ంబ¾!్మ %tఱÃ లనుగ#Sd సంÌించు
నంతకంటM x""గ#Sd PQక; వ%ా సంÌించున" ] "శdయమ %ా
ెపచుTx`ను. 14 ఆలగ నTE ఈ Aన`9ా#Sలk ఒక(ైనను నhంచుట
పరలkకమందున` ] తం(fK AతN మ ాదు. 15 మ#Sయ  సదరFడ
PQడల త1ిuదమ ేZిన PQడల వ P, వను అతడను
ఒంట#S%ానున`పడ అత"" గw ంచుమ ; అతడ  మట V"నPQడల 
సదరF" సంాంచుంట-V. 16 అతడ Vన"PQడల, ఇదw రF మ గ¶ రF
¯ా{ల T°ట పKJ మట ZిÍ రపరచబడ నటB
6 వ ఒక#S"దw #S" 9:ంటబ¿టC B"
అత"±దw క; మ 4. 17 అతడ 9ా#S మటయ Vన"PQడల ఆ సంగJ
సంఘమ నక; ె>యజ?పమ ; అతడ సంఘప మటయ Vన"PQడల
అత"" క; అను"%ాను సుంక#S%ాను ఎంచునుమ . 18 భ!]ద ]రF
9Eట-" బం¥ంతp#, అV పరలkకమందును బం¥ంపబడను; భ!]ద ]రF
9Eట-" Vపదు#, అV పరలkకమందును Vపu బడన" ] "శdయమ %ా
ెపచుTx`ను. 19 మ#Sయ ]లk ఇదw రF xమ 9Eడను
ే""గ#SdPQనను భ!]ద ఏ×భVంAనPQడల అ పరలkకమందున`
Txతం(fKవలన 9ా#SI ొరక;న" ] ెపచుTx`ను. 20 ఏలయన%ా ఇదw రF
మ గ¶ రF Tx Txమమ న ఎకడ కc(f య ందు# అకడ TEను 9ా#S మధన
ఉందున" ె12uను. 21 ఆ సమయమ న 1LతpరF ఆయన±దw క; వAd పKభ 9ా,

Tx సదరFడ TxPQడల త1ిuదమ ేZిన PQడల TET:"`మరFల; అత"
m!ంపవలsను? ఏడ మరFలమటBCా? అ" అ(f%?ను. 22 అందుక; Pసు అత
" ఇట6 T:నుఏడమరFల;మటBC³ ాదు, (ెబË ఏళ6 మరFలమటBCక" 
ెపచుTx`ను. 23 ావన పర లkక#ాజమ , తన xసుల±దw లsక
చూచున %#Sన ±క #ాàను >య న`. 24 అతడ లsక చూచున
nదల;12ట-Cనపడ, అత"I ప9Eల తలం తpల;2 అAdయ న` ±కడ
అత"±దw క; ేబ(ెను. 25 అప ¬రFdటక; 9ా"±దw ఏ!య లనందున,
9ా" యజమనుడ 9ా"", 9ా" ´µరను, 1ిల6లను 9ా"I క>%Sన
యవతp
N ను అ!్మ, అప ¬రdవలsన" ఆజj®1ిం ెను. 26 ాబట-C ఆ xసుడ
అత" PQదుట ¯ా%Sలప(f nÖITxPQడల ఓరFdనుమ , క; అంతయ
ె>6ంతpన" ెపu%ా 27 ఆ xసు" యజమనుడ క"కర ప(f, 9ా""
V(fA12ట-C, 9ా" అప m!ంెను. 28 అPే ఆ xసుడ బయటక; 9:È6 తనక;
నూరF ేTxర మ ల;3 అAdయ న` తన (fxసులలk ఒక""చూA, 9ా"
%tంతpపటBC"వ అAdయ న` ె>6ంప మT:ను 29 అందుక; 9ా"
(fxసుడ ¯ా%Sలప(fTx PQడల ఓరFdనుమ , క; ె>6ంెదన" 9ా""
9Eడ T:ను %ా" 30 9ాడ ఒపనక అAdయ న` ె>6ంచువరక; 9ా""
ెర¯ాలలk 9EPంెను. 31 ా%ా 9ా" (f xసుల; జ#S%Sన చూA, !I>
దుఃఖప(f, వAd, జ#S%Sనదంతయ తమ యజమను"I Vవరమ %ా ె>1ి#S. 32
అపడ 9ా" యజమనుడ 9ా"" 1ి>1ింAెడi xసు(x, వ నను`
9Eడంట-V గనుక  అపuంతయ m!ంAJ"; 33 TEను "ను` కరFణÝంAన
పKారమ వను  (fxసు" కరFణÝంపవలZి య ం(ెను గx అ" 9ా"

ె12uను. 34 అందుేత 9ా" యజమనుడ Åపప(f, తనక;
అAdయ న`దంతయ ె>6ంచు వరక; బµధ పరచు9ా#SI 9ా" నపu%Sంెను. 35
]లk పKJ9ాడను తన సదరF" హృదయపర క మ %ా m!ంప"PQడల
Tx పరలkకప తం(fKయ ఆ పKార¤ ]PQడల ేయ నT:ను.
మతN P సు9ారN 19
1 Pసు ఈ మటల;ె1ిu x>ంAన తరF9ాత... గ>లయనుం(f ±#ాwను
అదw #Sనున` యదయ ాKంత మ లక; వెdను. 2 బహÑ జనసమహమ ల;
ఆయనను 9:ంబ(fంప%ా, ఆయన 9ా#S" అకడ స సÍ పరెను. 3 ప#Sసయ ల;
ఆయనను Wó¥ంపవలsన" ఆయన±దw క; వAdఏ ¨ÁతpవేతT:ౖనను
పరFషpడ తన ´µరను VడTxడట Txయమ? అ" అడగ%ా 4
ఆయనసృంAన 9ాడ ఆనుం(f 9ా#S" పరFషp"%ాను ZీN " %ాను
సృంెన"య 5 ఇందు "!తN మ పరFషpడ త>దండKలను V(fA తన
´µరను హతp
N నును, 9ా#Sదw రFను ఏకశ#§రమ %ా ఉందుర" ె12uన"య
]రF చదువలx? 6 ాబట-C 9ా#Sకను ఇదw రFాక ఏకశ#§ర మ %ా ఉTx`రF గనుక
ేవడ జతపరAన9ా#S" మను షpడ 9EరFపరచ కcడద" ె12uను. 7
అందుక; 9ారFఆల%?rే ప#Sxగ పJKక"Ad ఆను VడTxడమ" ¹ÌL
PQందుక; ఆజj®1ింెన" 9ా#ాయనను అడగ%ా 8 ఆయన]
హృదయాSనమ ను బట-C ] ´µరలను VడTxడ ¹ÌL Z2లVెdను, %ా"
ఆనుం(f ఆలగ జరFగలదు. 9 మ#Sయ వxరమ "!తN ¤ తపu తన
´µరను VడTx(f మ#S±కెను 12ం(f6 ేZిను9ాడ వxరమ

ేయ చుTx` డ"య , VడTxడబ(fనx"" 12ం(f6 ేZిను9ాడ వxరమ
ేయ చుTx`డ"య ] ెప చుTx`న" 9ా#SనT:ను. 10 ఆయన
hషpల;´µ#ాభరN లక;ండ సంబంధమ ఇట-C ైే 12ం(f6 ేZినుట య కN మ
ాద" ఆయన ె1ిu#S. 11 అందు ాయనఅనుగ\హమ TUంన9ారF తపu మ#S
ఎవరFను ఈ మటను అం%§క#SంపTEరరF. 12 త>6 గర»మ నుం(f నపంసక;ల;%ా
పట-C న9ారF గలరF, మనుషpలవలన నపంస క;ల;%ా ేయబ(fన
నపంసక;ల;ను గలరF, పరలkక #ాజమ "!తN మ తమ 4ను x¤
నపంసక;లను%ా ేZి "న నపంసక;ల;ను గలరF. (ఈ మటను) అం%§క#Sంప
గల9ాడ అం%§క#Sంచును %ాక అ" 9ా#S ె12uను. 13 అపడ ఆయన
9ా#S]ద ేతpల;ంA ాKరÍన ేయ వలsన" ందరF Aన`1ిల6లను
ఆయన±దw క; ¬Zి" వAd#S. 14 ఆయన hషpల;, ¬Zి"వAdన 9ా#S"
గw ం ప%ా PసుAన`1ిల6లను అటంకపరచక 9ా#S" Tx ±దw క; #ా"య (f;
పరలkక#ాజమ ఈలట-9ా#Sద" 9ా#S ె1ిu 15 9ా#S]ద ేతpల;ంA,
అకడనుంA లAPQను. 16 ఇ% ఒకడ ఆయన±దw క; వAdబ¢ధక;(x,
"తyవమ ందుటక; TEను ఏ మంA ారమ ేయ వలsన" ఆయనను
అ(f%?ను. 17 అందుాయనమంA ారమ నుగ#Sd నT:`ందుక;
అడగ చుTx`వ? మంA 9ా(ొక(ే. వ yవమ లk పK9Ehంప%#SనPQడల
ఆజ® లను %?rనుమ" ె12uను. అతడ ఏ ఆజ® ల" ఆయనను అడగగ 18
Pసునరహత ేయవదుw, వచ#Sంప వదుw, ొం%Sలవదుw, అబదz ¯ాmమ
పల;కవదుw, త>దండK లను సTx4"ంపమ , 19 "ను`వలs  రFగ 9ా""
1LK!ంపవలsను అనునVP అ" ె12uను. 20 అందుక; ఆ ¸°వనుడ

ఇవ"`య అనుస#SంచుచుTE య Tx`ను; ఇకను Txక; దువ ఏమ"
ఆయనను అ(f%?ను. 21 అందుక; Pసువ ప#SపరFÞడవగ టక; Å#SనPQడల,
P  ఆZిN " అ!్మ áదలIమ 4, అపడ పరలkకమందు క; ధనమ
కల;గ ను; వ వAd నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత" 22 అPే ఆ ¸°వనుడ
!గ ల ఆZిN గల9ాడ గనుక ఆ మట V" వసనపడచు 9:È6 PQను. 23
Pసు తన hషpలను చూAధనవంతpడ పరలkక #ాజమ లk పK9Ehంచుట
దుర6 భమ" ] "శdయ మ %ా ెపచుTx`ను. 24 ఇ%ాక ధనవంతpడ
పరలkక #ాజమ లk పK9EhంచుటకంటM సూబ¿జèమ లk ఒంటM దూరFట
సులభమ" ] ెపచుTx`నT:ను. 25 hషpల; ఈ మట V" !I>
ఆశdరప(fఆల%?rే ఎవడ రmణందగలడ" అడగ%ా 26 Pసు 9ా#S"
చూAఇ మనుషpలక; అ¯ాధ¤ %ా" ేవ"I సమసN మ ను ¯ాధమ"
ె12uను. 27 1LతpరFఇ% ¤మ సమసN మ ను V(fA12ట-C "ను`
9:ంబ(fంAJVు గనుక మ³! ొరక;న" ఆయనను అడగ%ా 28 Pసు
9ా#S ఇట6 T:ను(పKపంచ) పనరèననమందు1 మనుష క;మరFడ తన
మ¨©మగల Zిం}సనమ ]ద ఆZీను(ై య ండనపడ నను` 9:ంబ(fంAన
]రFను పం(ెKండ Zిం}సనమ ల]ద ఆZీనులsౖ ఇWా\Pల; పం(ెKండ
%తKమ ల9ా#SI ¬రFu¬రFdదురF. 29 Tx Txమమ "!తN మ
అన`దమ 4లT:ౖనను అక ెల6 sండKT:ౖనను తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను 1ిల6లT:ౖనను
భమ లT:ౖనను ఇండ6 T:ౖనను V(fA 12ట-Cన పKJ9ాడను నూరF#?ట6 B ందును;
ఇ%ాక "త yవమ ను స తంJKంచునును. 30 nదట-9ారF అTE క;ల;
కడపట-9ారగ దురF, కడపట-9ారF nదట-9ారగ దురF.
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1 ఏలగన%ాపరలkక#ాజమ ఒక ఇంట- యజ మను" >య న`. అతడ
తన xKmటలk ప" 9ా#S" కc>I 12టC Bనుటక; Kదుwన బయల;ే#S 2
నమ నక; ఒక ేTxరమ 2 ప ◌్పన ప"9ా#S ఒడబ(f, తన
xKmటలk"I 9ా#S" పం12ను. 3 తరF9ాత అతడ xxప ¾!్మ
గంటలక; 9:È6 సంత ¥లk ఊరక ">Aయ న` మ#Sంద#S" చూAఒ ]రFను
Tx xKmటలk"I 9:ళ6 Ø(f, P! Txయ¹ అ ]IతN pన" 9ా#S ెపu%ా
9ారFను 9:È6#S. 4 ]రFను Tx xKmటలk"I 9:ళ6 Ø(f, P! Txయ¹ అ
]IతN pన" 9ా#S ెపu%ా 9ారFను 9:È6#S. 5 xxప పం(ెKండ గంటలక;ను,
మడ గంటలక;ను, అతడ మరల 9:È6, ఆల%³ ేZ2ను. 6 J#S%S xxప
అPదు గంట లక; 9:È6, మ#SందరF ">Aయ ండ%ా చూAఇకడ
నమంతయ ]#?ందుక; ఊరకTE ">Aయ Tx`ర" 9ా#S" అడగ%ా 7 9ారF
ఎవడను మమ 4ను కc>I 12టC Bన లద"#S. అందుకతడ]రFను Tx
xKmటలk"I 9:ళ6 ØడT:ను. 8 ¯ాయంాలనపడ ఆ xKmట
యజమనుడ తన గృహ"#ా హక;" చూAప"9ా#S" 1ి>A, Aవర
వAdన9ారF nదల;" nదట వAdన 9ా#Sవరక; 9ా#SI కc> ఇమ4"
ె12uను. 9 xxప అPదు గంటలక; కc>I క;#Sన9ారF వAd ఒక
ేTxరమ పన ¬Zి"#S. 10 nదట- 9ారF వAd తమక; ఎక;వ
ొరక;నను"#S %ా" 9ా#SI" ఒక ేTxరమ పనTE ొర?ను. 11 9ార
¬Zి" Aవర వAdన రF ఒకగంట మతK¤ ప"ేZినను, 12 పగలంతయ

కషC ప(f PQండబµధ స¨©ంAన మ 9ా#S" సమనమ ేZిJ9E అ" ఆ Pంటయజ మను"]ద సణ గ "#S. 13 అందుకతడ 9ా#Sలk ఒక"
చూAZL`¨©తp(x, TEను క; అTxయమ ేయ లే; వ Tx±దw ఒక
ేTxరమ నక; ఒడబడలx?  ¯మ 4 వ ¬Zి" మ 4; 14  IAdనటäC
కడపట వAdన #SIచుdటక;ను TxIషCన; 15 TxIషCమ వAd నటBC Tx
¯ంత ¯మ 4 ేయ ట Txయమ ాx? TEను మంA9ాడT:ౖనందున క;
కడపమంట%ా ఉన`x3 అ" ె12uను. 16 ఈ పKార¤ కడపట-9ారF nదట9ారగ దురF, nదట-9ారF కడపట-9ారగ దురF. 17 Pసు PQరషలమ నక;
9:ళ6T:ౖయ న`పడ ఆయన పం(ెKండమం hషpలను ఏాంతమ %ా
¬Zి"P, మర¶ మందు 9ా#S ఇట6 T:ను. 18 ఇ% PQరష లమ నక;
9:ళ6 ØచుTx`మ ; అకడ మనుషక;మరFడ పK¥xనయజక;లక;ను
Wాసు
N లక;ను అపu%Sంపబడను; 9ా#ాయనక; మరణhm V¥ంA 19 ఆయనను
అపహZించు టక;ను ర(xల టBCటక;ను Zిల;వ9Eయ టక;ను
అనజనులక; ఆయనను అపu%SంతpరF; మడవ నమ న ఆయన మరల
లచును. 20 అపడ జ?బ¿దP క;మరFల త>6 తన క;మరFల
ఆయన±దw క; వAd నమ¯ారమ ేZి ±క మనV ేయబ¢%ా 21 9E!
ÅరFచుTx`వ" ఆయన అ(f%?ను. అందుా #ాజమందు ఈ Tx Pదw రF
క;మరFలలk ఒకడ  క;(f9:ౖపనను ఒకడ  PQడమ9:ౖపనను కcరFdండ
Z2లVమ4" ఆయన అT:ను. 22 అందుక; Pసు]#³! అడగ చుTx`# అ
]క; ె>యదు; TEను xKగబ¢వ %ST:`లk" ]రF xKగ గల#ా? అ" అడగ%ా
9ారFxKగగలమ"#S. 23 ఆయన]రF Tx %ST:`లk" xKగ దురF %ా" Tx క;(f

9:ౖపనను Tx PQడమ9:ౖపనను కcరFdండ"చుdట Tx వశమ నలదు; Tx
తం(fKేత ఎవ#SI Zిదzపరచబ(ెT° 9ా#S³ అ ొరక;న" ె12uను. 24 తIన
పమం hషpల; ఈ మట V" ఆ Pదw రF సదరFల]ద Åపప(f#S 25
గనుక Pసు తన±దw క; 9ా#S" 1ి>Aఅన జనులలk అ¥ారFల; 9ా#S]ద
పKభ త మ ేయ దు ర"య , 9ా#Sలk %tపu9ారF 9ా#S]ద అ¥ారమ
ేయ దుర"య ]క; ె>య ను. 26 ]లk ఆలగ ండ కcడదు; ]లk ఎవడ
%tపu9ా(ై య ండ%రFT° 9ాడ ] ప#Sxరక;(ై య ండవలsను; 27 ]లk
ఎవడ మ ఖు(ై య ండ%రFT° 9ాడ ] xసు(ై య ండ వలsను. 28 ఆల%³
మనుషక;మరFడ ప#Sxరమ ేPంచు నుటక; #ాలదు %ా" ప#Sxరమ
ేయ టక;ను అTEక; లక; పKJ%ా V¹చన క\యధనమ %ా తన ాKణమ
"చుdటక;ను వెdన" ె12uను. 29 9ారF PQ#SÅనుం(f 9:ళ6 Øచుండ%ా బహÑ
జనసమ హమ ఆయన9:ంట 9:æç6ను. 30 ఇ% KవపKకను కcరFdన`
Pదw రF గ\ (fi 9ారF Pసు ఆ మర¶ మ న 9:ళ6 Ø చుTx`డ" V"పKభ 9ా, xదు
క;మరF(x, మమ 4 కరFణÝంపమ" ³కల;9EZి#S. 31 ఊరక;ండడ" జనుల;
9ా#S" గw ంA#S %ా" 9ారFపKభ 9ా, xదు క;మరF(x, మమ 4 కరFణÝంపమ"
మ#S ëగ¶ ర%ా ³క9EZి#S. 32 Pసు ">A 9ా#S" 1ి>A TEను ]³!
ేయ%రFచుTx`ర" అడగ%ా 33 9ారFపKభ 9ా, మ కను`ల; ెరవవలs న"#S.
34 ాబట-C Pసు క"కరప(f 9ా#S కను`ల; మ టMC ను; 9:ంటTE 9ారF దృÌిC ం
ఆయన 9:ంట 9:È6#S.
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1 తరF9ాత PQరషలమ నక; స]1ింA ఒÚవెట6 ండదగ¶ ర ఉన` బéతu%³క;
వAdనపడ Pసు తన hషpలలk ఇదw #S" చూA 2 ] PQదుటనున` %ా\మ
మ నక; 9:ళ6 Ø(f; 9:ళ6%ాTE కటC బ(fయ న` ±క %ా(f దయ x"నున`
±క %ా(fద1ిల6య ]క; కన బడను. 9ాట-" V1ిu Tx±దw క; ల;"
రం(f; 3 ఎవ(ైనను ] ఏనను అ"న PQడలఅV పKభ వ నక;
ావలZియ న`వ" ెపuవలsను, 9:ంటTE అతడ 9ాట-" > 12టC Bన" ె1ిu
9ా#S" పం12ను. 4 పKవకN వలన ెపuబ(fన T:ర9EరFనటB
6 ఇ జ#S%?ను, అే
మన%ా 5 ఇ%  #ాà ¯ాJ క;(ై, %ా(fదను´µర9ాహక పవ1ిల6PQన
Aన` %ా(fదను ఎI±దw క; వచుdచుTx`డ" Zీãను క;మ#S ెప(f
అనున. 6 hషpల; 9:È6 Pసు తమాజj®1ింAన పKా రమ ేZి 7 ఆ
%ా(fదను x" 1ిల6ను ల;" వAd 9ాట-]ద తమ బటC ల; 9Eయ%ా ఆయన
బటC ల]ద కcరFdం(ెను. 8 జనసమహమ లkను అTEక;ల; తమ బటC ల;
x#Sడగ న పరA#S; ందరF ెట6మ4ల; న#SI x#Sడగ న పరA#S. 9
జనసమహమ లలk ఆయనక; మ ందు 9:ళ6 Øచుం(fన9ారFను 9:నుక
వచుdచుం(fన 9ారFను xదు క;మరF"I జయమ 1పKభ వ 1Lరట
వచుd9ాడ సు
N Jంపబడను%ాక స# న`తన సÍ లమ లలk జయమ 1అ"
³కల; 9Eయ చుం(f#S. 10 ఆయన PQరషలమ లk"I వAdనపడ
పటC ణమంతయ ఈయన ఎవ# అ" కలవరప(ెను. 11 జనసమహమ ఈయన
గ>లయ లk" నజ#³తp9ాడగ పKవకN PQన Pసు అ" ె1ిu#S. 12 Pసు
ే9ాలయమ లk పK9EhంA క\యVక\య మ ల; ేయ 9ా#Sనంద#S" 9:ళ6%tట-C ,
రకల; మరFd9ా#S బల6 లను గ వ లమ 49ా#S 1ీఠమ లను పడోKZి 13 Tx

మంరమ ాKరÍన మంరమనబడను అ" 9ాKయబ(fయ న`, అPే ]రF
x"" ొంగల గ హ%ా ేZ2(f9ారT:ను. 14 గ\ (fi 9ారFను క;ంట-9ారFను
ే9ాలయమ లk ఆయన±దw క; #ా%ా ఆయన 9ా#S" స సÍ పరెను. 15 ా%ా
పK¥xనయజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను ఆయన ేZిన Vంతలను, xదు క;మరF"I
జయమ 1 అ" ే9ాలయమ లk ³కల; 9Eయ చున` Aన`1ిల6లను చూA
Åపమ  మం(fప(f 16 రF ెపచున` VనుచుTx`9ా? అ" ఆయనను
అ(f%S#S. అందుక; Pసు VనుచుTx`ను; బµల;ర±కయ
చంట-1ిల6ల±కయ T°ట¯NతKమ Zిzంపజ³ZిJV అను మట ]#?న`డను
చదువలx? అ" 9ా#S ె1ిu 17 9ా#S" V(fA పటC ణమ నుం(f బయల;ే#S
బéత" యక; 9:È6 అకడ బసేZ2ను. 18 ఉదయమందు పటC ణమ నక; మరల
9:ళ6 Øచుండ%ా ఆయన ఆక>%tT:ను. 19 అపడ KవపKకను ఉన` ±క
అం¸రపెటC Bను చూA, x"±దw క; #ా%ా, x"యందు ఆక;ల; తపu
మ#³!య కనబడలదు గనుక x"" చూAఇక]దట ఎన`ట-I" వ ాప
ాయ క;ం 20 hషpలచూA ఆశdరప(fఅం¸రప ెటC B ఎంత త ర%ా
ఎం(fPQన" ెప"#S. 21 అందుక; Pసు]రF VWా సమ గ>%S
సంేహపడక;ం(fన PQడల, ఈ అం¸రపెటC Bనక; జ#S%Sన x"" ేయ ట
మతK¤ ాదు, ఈ ండను చూAవ ఎతN బ(f సమ దKమ లk పడ9E¸ 22
మ#Sయ ]రF ాKరÍనేయ నపడ 9Eట-" అడగ దు# అV (ొరIనవ")
న!్మనPQడల ]రF 9ాట-న"`ట-" ందుదుర" 9ా#S ె12uను. 23 ఆయన
ే9ాలయమ లk"I వAd బ¢¥ంచు చుండ%ా పK¥xనయజక;ల;ను పKజల
12దwల;ను ఆయన±దw క; వAdఏ అ¥ారమ వలన వ ఈ ారమ ల;

ేయ చుTx`వ? ఈ అ¥ారవడ Iెdన" అడగ%ా 24 PసుTEనును
!మ 4 TUక మట అడగ దును; అ ]రF Tx ె1ిuనPQడల, TEనును ఏ
అ¥ారమ వలన ఈ ారమ ల; ేయ చుTx`T° అ ] ెప దును. 25
ã}ను ఇAdన బµ1ిN స4మ ఎకడనుం(f క>%Sన? పరలkకమ నుం(f
క>%Sనx, మనుషpలనుం(f క>%Sనx? అ" 9ా#Sన(f%?ను. 9ారFమనమ
పరలkక మ నుం(f అ" ె1ిu Jమ, ఆయనఆల%?rే ]#?ందుక; అత"
నమ4లద" మనలనడగ ను; 26 మనుషpలవలనన" ె1ిuJమ, జనులక;
భయపడచుTx`మ ; అందరF ã}నును పKవకN అ" PQంచుచుTx`ర"
తమలk xమ ఆలkAంచు"మక; ె>యద" Pసునక; ఉతN ర!Ad#S 27
అందుాయనఏ అ¥ారమ వలన ఈ ారమ ల; TEను ేయ చుTx`T°
అయ ] ెపuను. 28 ]³! చుచున`? ఒక మనుషp"I ఇదw రF
క;మరFల;ం(f#S. అతడ nదట-9ా"±దw క; వAdక;మరF(x, TEడ P
xKmటలk ప" ేయ మ" ెపu%ా 29 9ాడను అ" య తN ర!ెdను %ా"
1ిమ4ట మనసుq మరFd" PQను. 30 అతడ #?ండవ9ా"±దw క; వAd
ఆ పKార¤ ెపu%ా 9ాడఅయ, దునT:ను %ా" లదు. ఈ Pదw #Sలk
ఎవడ తం(fK PషC పKారమ ేZిన9ాడ" 9ా#S న(f %?ను. 31 అందుక;
9ారFnదట-9ా(ే అ"#S. PసుసుంకరFల;ను 9Eశల;ను ]కంటM మ ందు%ా
ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంచుదుర" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 32
ã}ను J మర¶ మ న ]±దw క; వెdను, ]రత"" నమ4లదు; అPే
సుంకరFల;ను 9Eశ ల;ను అత"" న!్మ#S; ]రF అ చూAయ అత""
నమ 4 నటB
6 పWాdxNపపడక J#S. 33 మ#S±క ఉపమనమ Vను(f. ఇంట-

యజమను (ొకడం(ెను. అతడ xKmట Txట-ంA, x" చుటBC కంె 9EPంA,
అందులk xKmల¾ట-C ¾> 1ింA, %పరమ కట-C ంA, ాపలక; x" గ తN IAd,
ేWాంతరమ PQను. 34 పండ6 ాలమ స]1ింAనపడ పండ6 లk తన
´µగమ ¬Zి" వచుdటక; ఆ ాపల ±దw క; తన xసులనంప%ా 35 ఆ
ాపల; అత" xసు లను పటBC", ±క" ట-C #S ±క" చం1ి#S, మ#S
±క"]ద #ాళØ
6 రFV్వ#S. 36 మరల అతడ మ నుపట- కంటM ఎక;వమం
ఇతర xసులను పంప%ా 9ారF #S" ఆ పKార¤ ేZి#S. 37 తpదక;Tx
క;మరF" సTx4"ం ెదరను" తన క;మరF" 9ా#S ±దw క; పం12ను. 38
అPనను ఆ ాపల; క;మరF" చూAఇతడ 9ార సుడ; ఇత"" చం1ి ఇత"
¯ా సÍ ~మ ¬Zిందమ రండ" తమలkxమ ెప" 39 అత" పటBC"
xKmట 9:ల;పట పడ9EZి చం1ి#S. 40 ాబట-C ఆ xKmట యజమనుడ
వAdనపడ ఆ ాపల TE! ేయ నT:ను. 41 అందుక; 9ారFఆ దు#ా4రF¶లను
కSన మ %ా సంహ#SంA, 9ాట-9ాట- ాలమ లయందు తనక; పండ6 ను
ె>6ంచునట-C ఇతరాపలక; ఆ xKmట గ తN Iచుdన" ఆయన ె1ిu#S. 42
మ#Sయ Pసు 9ా#S" చూAఇల;
6 కటBC9ారF "ÌL¥ంAన #ాP మలక;
తల#ాP ఆPQను. ఇ పKభ వవలనTE క>%?ను. ఇ మన కను`లక;
ఆశdరమ అను మట ]రF లఖనమ లలk ఎన`డను చదువ లx? 43
ాబట-C ేవ" #ాజమ ] ±దw నుం(f ¾ల %Sంపబ(f, x" ఫల!చుd
జనులIయబడన" ] ెపచుTx`ను. 44 మ#Sయ ఈ #ాJ]ద
పడ9ాడ తpనకలsౖవను %ా" అ ఎవ"]ద పడT° 9ా"" న>
ేయ నT:ను. 45 పK¥xనయజక;ల;ను ప#Sసయ ల;ను ఆయన ె1ిuన

ఉపమనమ లను V", తమ 4ను గ#SdP ె12uన" గ\¨©ంA 46 ఆయనను
పటBCన సమయమ చూచుచుం(f#S %ా" జనులందరF ఆయనను పKవకN య"
PQంA#S గనుక 9ా#SI భయప(f#S.
మతN P సు9ారN 22
1 Pసు 9ా#Sక;తN ర!చుdచు J#S%S ఉపమన #§J%ా ఇట6 T:ను. 2
పరలkక#ాజమ , తన క;మరF"I 12ం(f6 VందుేZిన ±క #ాàను
>య న`. 3 ఆ 12ం(f6 Vందుక; 1ిల;వబ(fన 9ా#S" ర1ిuంచుటక; అతడ
తనxసు లను పం1ినపడ 9ారF #ాTUల6క P#S. 4 ా%ా అతడఇ% Tx
Vందు ZిదzపరAయ Tx`ను; ఎదుw ల;ను \V న పవల;ను వ¥ంపబ(fనV;
అంతయ Zిదz మ %ా ఉన`; 12ం(f6 Vందుక; రండ" 1ిల;వబ(fన 9ా#S
ెపడ" 9E#³ xసులను పం12ను %ా" 5 9ారF లmమ ేయక, ఒకడ తన
లమ నక;ను మ#S±కడ తన వరN కమ నక;ను 9:È6#S. 6 తIన9ారF అత"
xసులను పటBC" అవమనపరA చం1ి#S. 7 ాబట-C #ాà Åప ప(f తన
దండ6 ను పం1ి, ఆ నరహంతక;లను సంహ#SంA, 9ా#S పటC ణమ తగలబ¿ట-Cంెను.
8 అపడతడ12ం(f6 Vందు Zిదzమ %ా ఉన` %ా" 1ిల;వబ(fన9ారF ాతpKల;
ారF. 9 గనుక #ాజమర¶ మ లక; P ]క; కనబడ 9ా#Sనంద#S" 12ం(f6
Vందుక; 1ిల;వడ" తన xసుల ె12uను. 10 ఆ xసుల; #ాజమర¶ మ లక;
P ెడi 9ా#STE! మంA9ా#STE! తమక; కనబ(fన9ా#S నంద#S" గ ేZి#S
గనుక Vందుక; వAdన9ా#S ఆ 12ం(f6 Wాల "ం(ెను. 11 #ాà కcరFdన` 9ా#S"
చూడ లkప>I వAd, అకడ 12ం(f6 వసN మ ధ#Sంచున" ±క" చూA 12

ZL`¨©తp(x, 12ం(f6 వసN మ లక ఇక(f ³లగ వAdJ వ" అడగ%ా 9ాడ
మ"PQ య ం(ెను. 13 అంతట #ాà" ాళØ
6 ేతpల; కట-C 9:ల;పట*కట-లk"I KZి9Eయ (f; అకడ ఏడuను పండ6 రFక;టయ ఉండన"
ప#Sxరక;ల ె12uను. 14 ా%ా 1ిల;వబ(fన 9ారF అTEక;ల;,
ఏరuరచబ(fన9ారF ంద#³ అ" ె12uను. 15 అపడ ప#Sసయ ల; 9:È6,
మటలలk ఆయనను Aక;పరచవలsన" ఆలkచనేయ చు 16 బ¢ధక;(x, వ
సతవంతpడ9:ౖ య ం(f, ేవ" మర¶ మ సతమ %ా బ¢¥ంచుచుTx`వ"య ,
వ ఎవ"" లm12టCవ"య , ¹మటమ ల"9ాడవ"య ఎరFగ దుమ .
17 ³! చుచున`? ?rసరFక; ప"`చుdట Txయమ? ాx? మ
ెపమ" అడగ టక; ¨Á#ºయ ల కcడ తమ hషpలను ఆయన±దw క;
పం1ి#S. 18 Pసు 9ా#S ెడతన #S%S9Eష¥xరFల#ా, నT:`ందుక; Wó¥ంచు
చుTx`రF? 19 పను`రక ±కట- Txక; చూపడ" 9ా#S ెపu%ా
9ా#ాయన±దw క; ఒక ేTxరమ 1 ెAd#S. 20 అప(xయనఈ రపమ ను
12ౖ9ాKతయ ఎవ#Sవ" 9ా#Sనడగ%ా 9ారF?rసరFవ"#S. 21 అందుాయనఆల %?rే
?rసరFV ?rసరFనక;ను, ేవ"V ేవ"I" ె>6ంచు డ" 9ా#S ె12uను. 22
9ా#§మట V" ఆశdరప(f ఆయనను V(fA 9:È6 P#S. 23
పనరFxÍనమ లద" ె12u(f సదూ
w కయ ల; ఆ న మ న ఆయన±దw క;
వAd 24 బ¢ధక;(x, ఒకడ 1ిల6ల; లక చ"PనPQడల అత" సదరFడ
అత" ´µరను 12ం(f6 ేZి" తన సదరF"I సంxనమ కల;గజ³య
వలsన" ¹ÌL ె12uను; 25 మలk ఏడగ రF సదరF ల;ం(f#S; nదట-9ాడ
12ం(f6 ేZి" చ"PQను; అత"I సంxనమ లనందున అత" సదరFడ

అత" ´µరను ¬ZిT:ను. 26 #?ండవ 9ాడను మడవ 9ాడను ఏడవ
9ా"వరక; అందరFను ఆల%³ జ#S%SంA చ"P#S. 27 అంద#S 9:నుక ఆ ZీN య
చ"PQను. 28 పనరFxÍన మందు ఈ Pడగ #Sలk ఆ ఎవ"I ´µర%ా
ఉండను? ఆ రంద#SI" ´µర%ా ఉం(ెను గx అ" ఆయనను అ(f%S#S. 29
అందుక; Pసులఖనమ లను%ా" ేవ" శIN"%ా" ఎరFగక ]రF
రబడచుTx`రF. 30 పనరFxÍనమందు ఎవరFను 12ం(f6 ేZినరF, 12ం(f6
Iయ బడరF; 9ారF పరలkకమందున` దూతలవలs2 ఉందురF. 31 మృతpల
పనరFxÍనమ నుగ#SdTEను అబµK}మ ేవ డను, ఇ¯ాqక; ేవడను,
యÅబ ేవడT:ౖ య Tx` న" ేవడ ] ె1ిuనమట ]రF చదువలx?
32 ఆయన సyవల³ ేవడ %ా" మృతpలక; ేవడ ాడ" 9ా#S ె12uను.
33 జనుల V" ఆయన బ¢ధ ాశdరప(f#S. 34 ఆయన సదూ
w కయ ల T°రF
మPంెన" ప#S సయ ల; V" కc(fవAd#S. 35 9ా#Sలk ఒక ధర4Wా¯N
పేశక;డ ఆయనను Wó¥ంచుచు 36 బ¢ధక;(x, ధర4 WాసN మ లk మ ఖన
ఆజ® ఏద" అ(f%?ను. 37 అందు ాయన పరÞహృదయమ ను 
ప#ాÞత4ను  పరÞమనసుqను  ేవ(ైన పKభ వను 1LK!ంప
వలsననునP. 38 ఇ మ ఖ నయ nదట-య T:ౖన ఆజ® . 39
"ను`వలs  రFగ 9ా" 1LK!ంపవలsనను #?ండవ ఆజ® య x"వంట-ే. 40 ఈ
#?ండ ఆజ® ల; ధర4 WాసN మంతట-I" పKవకN లక;ను ఆ¥xర య న`వ" అత
" ె12uను. 41 ఒకపడ ప#Sసయ ల; కc(fయ ండ%ా Pసు 9ా#S" చూA
42 ×\సN ునుగ#Sd ]³! చు చున`? ఆయన ఎవ" క;మరFడ" అ(f%?ను.
9ారF ఆయన xదు క;మరFడ" ె1ిu#S. 43 అందుాయనఆల %?rే TEను 

శతpKవలను  ాదమ ల I\ంద ఉంచువరక; 44 వ Tx క;(fారîమ న
కcరFdండమ" పKభ వTx పKభ వ ె12uను అ" xదు ఆయనను
పKభ వ" ఆత4వలన ఏల ెప చుTx`డ? 45 xదు ఆయనను పKభ వ"
ె1ిuనPQడల, ఆయన ఏలగ అత"I క;మరFడగ న" 9ా#Sనడగ%ా 46
ఎవడను మరFమట ెపuలకPQను. మ#Sయ ఆ నమ నుం(f ఎవడను
ఆయనను ఒక పKశ`య అడగ ె%Sంపలదు.
మతN P సు9ారN 23
1 అపడ Pసు జనసమహమ లను తన hషpల... ను ఇట6 T:ను 2
Wాసు
N ల;ను ప#Sసయ ల;ను ¹ÌL 1ీఠమందు కcరFdండ9ారF 3 గనుక 9ారF
] ెప9ాట- న"`ట-" అనుస#SంA%?r ను(f, అPనను 9ా#S I\యలపన
ేయక;(f; 9ారF ెపదు#³ %ా" ేయరF. 4 ¹య శకమ ా" ´µరన
బరFవల; కట-C మనుషpల భ జమ ల]ద 9ారF 12టC Bదు#³%ా" తమ 9EK>T:ౖన
9ాట-" కద>ంపTUల6రF. 5 మనుషpలక; కనబడ"!తN మ తమ పనుల"`య
ేయ దురF; తమ రm#³క;ల; 9:డల;u%ాను తమ ెంగ ల; 12దwV%ాను
ేయ దురF; 6 Vందులలk అగ\¯Í ానమ లను సమజ మంరమ లలk
అగ\1ీఠమ లను 7 సంత ధులలk వందన మ లను మనుషpలేత బ¢ధక;ల"
1ిల;వబడటయ ÅరFదురF. 8 ]#?rే బ¢ధక;ల" 1ిల;వబడవదుw, ఒక(ే ]
బ¢ధక;డ, ]రందరF సదరFల;. 9 మ#Sయ భ!]ద ఎవ"?rనను తం(fK
అ" 1LరF12టCవదుw; ఒక(ే ] తం(fK; ఆయన పరలkకమందుTx`డ. 10 మ#Sయ
]రF గ రFవల" 1ిల;వబడవదుw; ×\సN ుఒక(ే ] గ రFవ. 11 ]లk అంద#SకంటM

%tపu9ాడ ]క; ప#Sxరక;(ై య ండవలsను. 12 తను`xను ¨¼Adంచు
ను9ాడ త%S¶ంపబడను; తను`xను త%S¶ంచును9ాడ ¨¼Adంపబడను. 13
అã, 9Eష¥xరFలsౖన Wాసు
N ల#ా, ప#Sసయ  ల#ా, ]రF మనుషpలPQదుట
పరలkక#ాజమ ను మయ దురF; 14 ]రందులk పK9EhంపరF, పK9Ehంచు 9ా#S"
పK9Ehంప"యరF. 15 అã, 9Eష¥xరFలsౖన Wాసు
N ల#ా, ప#Sసయ ల#ా, ఒక"
] మతమ లk కల;పనుటక; ]రF సమ దK మ ను భ!" చుట-C వెdదరF;
అతడ క>Zినపడ అత" ]కంటM #?ండంతల; 16 అã, అంధులsౖన
మర¶ దరîక;ల#ా, ఒకడ ే9ా లయమ డ" ఒటBC12టC BంటM అందులk
ఏ!య లదు %ా" ే9ాలయమ లk" బం%ారమ డ" ఒటBC 12టC BంటM 9ాడ
x"I బదుzడ" ]రF ెపద 17 అV9Eక;ల#ా, అంధుల#ా, ఏ %tపu?
బం%ారమ, బం%ారమ ను ప#Sదz పరచు ే9ాలయమ? 18
మ#Sయ బ>1ీఠమ డ" ±కడ ఒటBC12టC BంటM, అందులk ఏ!య లదు
%ా", x" 12ౖనుండ అరuణమ డ" ఒటBC12టC BంటM x"I బదుzడ" ]రF
ెపదురF. 19 అV9Eక;ల#ా, అంధుల#ా, ఏ %tపu? అరuణమ, అరuణమ ను
ప#Sదz పరచు బ>1ీఠమ? 20 బ>1ీఠమ డ" ఒటBC12టC B ను9ాడ, x"
డ"య x" 12ౖనుండ 9ాట"`ట-డ"య ఒటBC12టC BనుచుTx`డ. 21
మ#Sయ ే9ాలయమ డ" ఒటBC12టC Bను9ాడ, x" డ"య అందులk
"వZించు9ా" డ"య ఒటBC12టC BనుచుTx`డ. 22 మ#Sయ
ఆాశమ డ" ఒటBC12టC Bను9ాడ ేవ" Zిం}సనమ డ"య x"12ౖ"
కcరFdన`9ా" డ"య ఒటBC12టC Bను చుTx`డ. 23 అã, 9Eష¥xరFలsౖన
Wాసు
N ల#ా, ప#Sసయ  ల#ా, ]రF పºTxలkను ¯పలkను yలకఱÃ లkను

పయవ వంతp ె>6ంA, ధర4WాసN మ లk పK¥xనన Vషయమ లను, అన%ా
Txయమ ను 24 అంధులsౖన మర¶ దరîక;ల#ా, ోమలక;ండ నటB
6 వ(fయగట-C
ఒంటMను !ంగ 9ారF ]#³. 25 అã, 9Eష¥xరFలsౖన Wాసు
N ల#ా, ప#Sసయ 
ల#ా, ]రF %ST:`య పæç6 మ ను 9:ల;పట z ేయ దురF %ా" అV లkపల
ోపను అేంKయత మ ను "ం(fయ న`V. 26 గ\ (fi ప#Sసయ (x,
%ST:`య పæç6 మ ను 9:ల;పల z యగ నటBC%ా మ ందు 9ాట-లkపల
z ేయ మ . 27 అã, 9Eష¥xరFలsౖన Wాసు
N ల#ా, ప#Sసయ  ల#ా, ]రF
సున`మ ట-C న సమధులను > య Tx`రF. అV 9:ల;పల శృం%ారమ %ా
అగపడను %ా" లkపల చAdన9ా#S PQమ కలను సమస 28 ఆల%³ ]రF
9:ల;పల మనుషp లక; Jమంతpల;%ా నగపడచుTx`రF %ా", లkపల
9Eష¥xరణను అక\మమ ను "ం(f య Tx`రF. 29 అã, 9Eష¥xరFలsౖన
Wాసు
N ల#ా, ప#Sసయ  ల#ా, ]రF పKవకN ల సమధులను కట-C ంచుచు, J
మంతpల %#§లను శృం%ా#Sంచుచు 30 మనమ మన2 1ితరFల నమ లలk
ఉం(fనPQడల పKవకN ల మరణ Vషయమ లk3 9ా#S ా>9ార య ండక
దుమ" ెపందురF. 31 అందువలనTE ]రF పKవకN లను చం1ిన9ా#S
క;మరFలsౖ య Tx`ర" ] ]ద ]#³ ¯ాmమ ెపను చుTx`రF. 32
]రFను ] 1ితరFల ప#Sమణమ ప#SN ేయ (f. 33 సరuమ ల#ా,
సరuసంxనమ, నరకhmను ] #³లగ త1ిuంచుందురF? 34 అందుేత
ఇ% TEను ] ±దw క; పKవకN లను జj®నులను Wాసు
N లను పంపచుTx`ను;
]రF 9ా#Sలk ంద#S" చం1ి Zిల;వ9Eయ దురF, ంద#S" ]
సమజమంరమ లలk ర(xల¾ 35 Jమంతp (ైన ¨Áబ¿ల; రకN మ

nదల;" బ>1ీఠమ నక;ను, ే9ా లయమ నక;ను మధ ]రF చం1ిన
బర×య క;మరFడగ జ?క#ా రకN మ వరక; భ!]ద Aంంపబ(fన J
మంతpల రకN మంతయ ] ]I వచుdను. 36 ఇవ"`య ఈ
తరమ 9ా#S]I వచుdన" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 37
PQరషలమ, PQరషలమ, పKవకN లను చంపచును ±దw క;
పంపబ(fన9ా#S" #ాళ6  టBCచును ఉండ xTx, Å(f తన 1ిల6లను #?కలI\ం
³లగ ేరFd నుT° ఆల%³ TEనును  1ిల6లను ఎT°`మరFల; ేరFd
6 ]క;
నవలsన" య ంట-" %ా" ]రF ఒల6 కJ#S. 38 ఇ% ] Pల;
Vడవబ(fయ న` 39 ఇnదల;"పKభ వ 1Lరట వచుd9ాడ
సు
N Jంపబడ%ాక" ]రF ెప వరక; నను` చూడర" ]ెపచుTx`ను.
మతN P సు9ారN 24
1 Pసు ే9ాలయమ నుం(f బయల;ే#S 9:ళ6 Øచుండ%ా... ఆయన hషpల; ఆ
ే9ాలయప కటC డమ ల; ఆయనక; చూ1ింపవAd#S. 2 అందుాయన ]రF
ఇవ"`య చూచుచుTx`రF గx; #ాJ]ద #ాP ±కట-PQనను ఇకడ
">Aయ ండక;ండ పడోKయబడన" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`న"
9ా#S అT:ను. 3 ఆయన ఒÚవల ండ]ద కcరFdం(fయ న`పడ
hషpలయన±దw క; ఏాంతమ %ా వAdఇV ఎపడ జరFగ ను? 
#ాకడక;ను ఈ య గసమ1ిN I" సూచనలV? మ ెపమన%ా 4 Pసు
9ా#S ఇట6 T:నుఎవడను !మ 4ను ¹సపరచక;ండ చూచును(f. 5
అTEక;ల; Tx 1Lరట వAdTETE ×\సN ున" ె1ిu పల;వ#S" ¹స పరెదరF. 6

మ#Sయ ]రF య దz మ లనుగ#Sdయ య దz సమxరమ లను గ#Sdయ
Vనబ¢దురF; ]రF కలవరపడక;ండ చూచును(f. ఇV జరFగవలZియ న`V
%ా" అంతమ 9:ంటTE #ాదు. 7 జనమ ]I జనమ ను #ాజమ ]I
#ాజమ ను లచును. 8 అకడకడ కరవల;ను భకంపమ ల;ను కల;గ ను;
ఇవ"`య 9Eదన లక; ాKరంభమ . 9 అపడ జనుల; !మ 4ను శ\మల
ాల;ేZి చం12దరF; ]రF Tx Txమమ "!తN మ సకల జనమ లేత
ే ÌింపబడదురF. 10 అTEక;ల; అభంతరప(f, ±క"TUకడ అపu%SంA
±క"TUకడ ే ÌింతpరF. 11 అTEక;లsౖన అబదz పKవకN ల; వAd పల;వ#S"
¹సపరెదరF; 12 అక\మమ VసN #Sంచుటేత అTEక;ల 1LKమ చల6రFను. 13
అంతమ వరక; స¨©ంAన9ా (ెవ(ో 9ా(ే రfంపబడను. 14 మ#Sయ ఈ #ాజ
సు9ారN సకల జనమ లక; ¯ాÔరÍ లkకమందంతటను పKక ట-ంపబడను;
అటBతరF9ాత అంతమ వచుdను. 15 ాబట-C పKవకN PQన x"Pల;x #ా
ెపuబ(fన Txశనకరన ¨Áయవసు
N వ ప#Sదz సÍ లమందు "ల;చుట ]రF
చూడ%ాTEచదువ9ాడ గ\¨©ంచు%ాక 16 యదయలk ఉండ9ారF ండలక;
ా#Sవలsను 17 !ెw ]ద ఉండ9ాడ తన Pంట-లkనుం(f ఏైనను ¬Zి"
వటక; గకcడదు; 18 లమ లk ఉండ 9ాడ, తన బటC ల; ¬Zి"
వటక; ఇంట-I #ాకcడదు. 19 అã, ఆ నమ లలk గ#S»ణ లక;ను
ా>చుd9ా#SI" శ\మ. 20 అపడ మ} శ\మ కల;గ ను గనుక ]రF
ా#Sవట చ>ాలమంైనను VWా\ంJనమంైనను సంభVంపక;ండవలsన"
ాK#SÍంచు(f. 21 లkారంభమ నుం(f ఇపuట-వరక;ను అట-C శ\మ కల;గలదు, ఇక
ఎప డను కల;గబ¢దు. 22 ఆ నమ ల; తక;వ ేయబడక Pన PQడల

ఏ శ#§#Sయ త1ిuంచునడ. ఏరuరచ బ(fన9ా#S "!తN మ ఆ నమ ల;
తక;వ ేయబడను. 23 ఆ ాలమందు ఎవ(ైననుఇ% ×\సN ు ఇకడ ఉTx`డ,
అకడ ఉTx`డ అ" ె1ిuనPQడల నమ4 క;(f. 24 అబదz ప ×\సN ుల;ను
అబదz ప పKవకN ల;ను వAd, ¯ాధే ఏరuరచబ(fన 9ా#S" స¨©తమ
¹సపరచు ట?r %tపu సూచక I\యలను మహxరమ లను కనబరెదరF. 25
ఇ% మ ందు%ా TEను ] ె1ిuయ Tx`ను. 26 ాబట-C ఎవ#?rననుఇ%
అరణ మ లk ఉTx`డ" ] ె1ిuనను 9:ళ6క;(fఇ% లkప> గలk
ఉTx`డ" ె1ిuనను నమ4క;(f 27 రFప తరFuన పట-C పడమట-వరక;
ఏలగ కనబడT° ఆల%³ మనుషక;మరF" #ాకడయ నుండను. 28 1ీనుగ
ఎకడ ఉన`ో అకడ గదw ల; గవను. 29 ఆ నమ ల శ\మ మ %SZిన
9:ంటTE *కట- సూరF" కమ 4ను, చందుKడ ాంJ" ఇయడ, ఆాశమ నుం(f
నmతKమ ల; #ాల;ను, ఆాశమంద> శక;Nల; కద>ంప బడను. 30 అపడ
మనుషక;మరF" సూచన ఆాశ మందు కనబడను. అపడ మనుష
క;మరFడ పK´µ వమ ను మ} మ¨©మను ఆాశ ¤ఘరఢ(ై
వచుdట చూA, భ!]దను 31 మ#Sయ ఆయన %tపu బర తన
దూతలను పంపను. 9ారF ఆాశమ ±క ఈ Aవరనుం(f ఆ Aవరవరక;
నల;క;లనుం(f ఆయన ఏరuరచు"న9ా#S" గ ేతpరF. 32 అం¸రప
ెటC Bను చూA ఒక ఉపమనమ TEరFd ను(f. అం¸రపమ4 లతై
A%S#Sంచునపడ వసంత ాలమ Pంక స]పమ %ా ఉన`ద" ]క;
ె>య ను. 33 ఆ పKార¤ ]#§ సంగతpల"`య జరFగ ట చూచు నపడ
ఆయన స]పమ నTE, x రమ దగ¶ రTE య Tx` డ" ె>Zిను(f. 34

ఇవ"`య జరFగ వరక; ఈ తరమ గJంపద" "శdయమ %ా ]
ెపచుTx`ను. 35 ఆాశమ ను భ!య గJంచును %ా" Tx మటల; ఏ
మతKమ ను గJంపవ. 36 అPే ఆ నమ ను గ#Sdయ ఆ
గ(fయనుగ#Sdయ తం(fK మతK¤ (PQరFగ ను) %ా", P మనుషp(ైనను
పరలkకమంద> దూతలsౖ నను క;మరF(ైనను ఎరFగరF. 37 T°వహÑ నమ ల;
ఏలగ ం(ెT° మనుషక;మరF" #ాకడయ ను ఆల%³ ఉండను. 38
జలపKళయమ నక; మ ందట- నమ లలk T°వహÑ ఓడలk"I 9:È6న
నమ వరక;, 9ారF Jనుచు xKగ చు 12ం(f6 ేZినుచు 12ం(f6 Iచుdచునుం(f 39
జలపKళయమ వAd అంద#S" టBC"వ వరక; ఎరFగక P#S; ఆలగ నTE
మనుషక;మరF" #ాకడ ఉండను. 40 ఆ ాలమ న ఇదw రF లమ లk
ఉందురF, ఒకడ ¬Zి "బడను ఒకడ V(fA 12టCబడను. 41 ఇదw రF ZీN ల;
JరFగ> VసరFచుందురF, ఒకె ¬Zి" బడను, ఒకె V(fA12టCబడను. 42
ావన ఏ నమ న ] పKభ వ వచుdT° ]క; ె>యదు గనుక లక;వ%ా
నుండ(f. 43 ఏ జjమ న ొంగవచుdT° Pంట- యజ మను"I
ె>Zియ ం(fనPQడల అతడ లక;వ%ా ఉం(f తన Pంట-I కన`మ
9Eయ"యడ" ]#?రFగ దురF. 44 ]రనున" గ(fయలk
మనుషక;మరFడ వచుdను గనుకTE ]రFను Zిదzమ %ా ఉండ(f. 45
యజమనుడ తన Pంట-9ా#SI త%Sన9Eళ అన`మ 12టC Bటక; 9ా#S12ౖన ఉంAన
నమ4కన9ాడను బ z మంతpడT:ౖన xసు (ెవడ? 46 యజమనుడ
వAdనపడ ఏ xసుడ ఈలగ ేయ చుండట అతడ కను%tనుT° ఆ
xసుడ ధనుడ. 47 అతడ తన యవxZిN ]ద 9ా" నుంచున" ]

"శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 48 అPే దుషp
C (ైన ±క xసుడTx
యజమనుడ ఆలసమ ేయ చుTx`డ" తన మనసుqలk అను" 49
తన(f xసులను టC nదల;12ట-C, xKగ బ¢తpల Jనుచు xKగ చునుంటM
50 ఆ xసుడ క"12టC" నమ లkను 9ాడనున" గ(fయలkను 9ా"
యజమనుడ వAd, 9ా"" న#SIంA 9Eష¥xరFల కcడ 9ా"I ాల; "య
!ంచును. 51 అకడ ఏడuను పండ6 రFక;టయ నుండను.
మతN P సు9ారN 25
1 పరలkక#ాజమ , తమ Vట«ల; పటBC" 12ం(f6 క;మరF" ఎదు#tనుటక;
బయల;ే#Sన పమం కన కలను >య న`. 2 #Sలk అPదుగ రF
బ z ల" 9ారF, అPదుగ రF బ z గల9ారF. 3 బ z ల"9ారF తమ Vట«ల;
పటBC" తమకcడ నూT: ¬Zి"లదు. 4 బ z గల9ారF తమ
Vట«లకcడ Zిెwలలk నూT: ¬Zి "P#S. 5 12ం(f6 క;మరFడ ఆలసమ
ేయ%ా 9ారందరF క;"I "Kంచు చుం(f#S. 6 అరz #ాJK9Eళ ఇ%
12ం(f6 క;మరFడ, అత"" ఎదు#tన రం(f అను ³క Vనబ(ెను. 7 అపడ ఆ
కనకలందరF లA తమ Vట«లను చకపరA#S %ా" 8 బ z ల" ఆ కనకల;
మ Vట«ల; ఆ#Sవచున`V గనుక ] నూT:లk ంెమ మIయ డ"
బ z గల9ా#Sన(f%S#S. 9 అందుక; బ z గల కనకల;మక;ను ]క;ను ఇ
xలే¹, ]రF అమ 49ా#S±దw క; P నునుడ" ె1ిu#S. 10 9ారF
నబ¢వచుండ%ా 12ం(f6 క;మరFడ వెdను, అపడ Zిదzప(f య న`9ారF
అత" కcడ 12ం(f6 Vందుక; లkప>I P#S; 11 అంతట తల;ప 9Eయబ(ెను.

ఆ తరF 9ాత తIన కనకల; వAdఅయ, అయ, మక; తల;ప ¬య మ"
అడగ%ా 12 అతడ!మ 4 T:రFగన" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`నT:ను.
13 ఆ న నను గ(fయPQనను ]క; ె>యదు గనుక లక;వ%ా ఉండ(f.
14 (పరలkక#ాజమ ) ఒక మనుషpడ ేWాంతరమ నక; పKయణ తన
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అలసట ¬రFd ను(f; ఇ% ఆ గ(fయవAd య న`; మనుషక;మ రFడ
ాపలేJI అపu%SంపబడచుTx`డ; 46 లsం(f 9:ళ6 Øదమ ; ఇ% నను`
అపu%Sంచు9ాడ స]1ింA య Tx`డ" 9ా#S ె12uను. 47 ఆయన ఇంకను
మటలడచుండ%ా పం(ెKండ మంలk ఒకడగ యx వెdను. 9ా"కcడ
బహÑ జనసమహమ కతp
N ల; గ యల; పటBC" పK¥xన
యజక;ల±దw నుం(fయ పKజల 12దwల±దw నుం(fయ వెdను. 48
ఆయనను అపu%Sంచు9ాడTET:వ #S" మ దుw12టC BందుT° ఆయTE Pసు;
ఆయనను పటBCనుడ" 9ా#SI గ రFతp ె1ిu 49 9:ంటTE Pసు TUదwక;
వAdబ¢ధక;(x, క; భమ" ె1ిu ఆయనను మ దుw 12టC BT:ను. 50
Pసుె>ా(x, వ ేయవAd న ేయ మ" అత" ెపu%ా 9ారF

దగ¶ రక; వAd ఆయన]దప(f ఆయనను పటBC"#S. 51 ఇ% Pసు కcడ
ఉన`9ా#Sలk ఒకడ ెP xA, కJN దూZి పK¥xనయజక;" xసు" ట-C , 9ా"
ెV ెగన#S?ను. 52 Pసు కJN వరలk J#S%S 12టC Bమ ; కJN పటBCను
9ారందరF కJN ేతTE నhంతpరF. 53 ఈ సమయమ న TEను Tx తం(fK"
9Eడనలన"య , 9Eడ"నPQడల ఆయన పం(ెKండ ZLTx
వహమ లకంటM1 ఎక;వ మం దూతలను ఇప(ే Txక; పంపడ"య
వనును చుTx`9ా? 54 TEను 9Eడ"న PQడలఈలగ జరFగ వలsనను
లఖనమ ఏలగ T:ర9EరFన" అత" ె12uను. 55 ఆ గ(fయలkTE Pసు
జనసమహమ లను చూAబం టBొంగ]I వAdనటBC కతp
N లను
గ యలను నను` పటBCనవAdJ#ా? TEను అనునమ ే9ాలయ మ లk
కcరFdం(f బ¢¥ంచుచున`పడ ]రF నను` పటBCనలదు. 56 అPే పKవకN ల
లఖనమ ల; T:ర9EరF నటB
6 ఇదంతయ జ#S%?న" ె12uను. అపడ hషp
లందరF ఆయనను V(fA ా#SP#S. 57 Pసును పటBC"న9ారF
పK¥xనయజక;(ైన కయప ±దw క; ఆయనను ¬Zి"%ా, అకడ
Wాసు
N ల;ను 12దwల;ను కc(fయ ం(f#S. 58 1LతpరF పK¥xనయజక;"
Pంట-మ ం%Sట-వరక;, ఆయనను దూరమ నుం(f 9:ంబ(fంA లkప>I Pº"
అంత ¤మవT° చూడవలsన" బంట:K తpలకcడ కcరFdం(ెను. 59
పK¥xనయజక; ల;ను, మ} సభ9ారందరFను, Pసును చంపవలsన"
ఆయనక; V#ధమ %ా అబదz ¯ాmమ 9:దక;చుం(f#S ా" 60
అబదz ¯ా{లTEక;ల; వAdనను ¯ాm¤!య ొరకలదు. 61 తpదక; ఇదw రF
మనుషpల; వAdడ ే9ాలయమ ను పడ%tట-C , మడ నమ లలk x""

కటC గలన" ె12uన"#S. 62 పK¥xనయజక;డ లAవ ఉతN ర ¤!య
ెపu9ా? రF ]ద పల;క;చున` ¯ాm ¤మ" అడగ%ా Pసు
ఊరక;ం(ెను. 63 అందుక; పK¥xన యజక;డ ఆయనను చూAవ ేవ"
క;మరFడ9:ౖన ×\సN ు9:ౖే ఆ మట మ ెపమ" yవమ గల ేవ" డ"
క; ఆనబ¿టC BచుTx`నT:ను. అందుక; Pసువన 64 ఇ nదల;"
మనుషక;మరFడ సర శక;N" క;(fారîమ న కcరFdండటయ , ఆాశ
¤ఘ రఢ(ై వచుdటయ ]రF చూతpర" ెపu%ా 65 పK¥xనయజక;డ
తన వసN మ Aంప"--డ ేవ దూషణ ేZ2ను; మనIక ¯ా{ల ప"
ఏ!? ఇ% ఈ దూషణ ]#Sపడ VTx`రF; 66 ]³! చు చున`ద"
అ(f%?ను. అందుక; 9ారFడ మరణమ నక; ాతpKడ"#S. 67 అపడ 9ారF
ఆయన మ ఖమ ]ద ఉ!్మ9EZి, ఆయనను గ w #S; 68 ందరF ఆయనను
అర ేతpల ట-C ×\సN ూ, "ను` ట-C న9ా(ెవ(ో పKవAంప మ"#S. 69 1LతpరF
9:ల;పట-మ ం%Sట కcరFdం(fయ ండ%ా ఒక Aన` అత"±దw క; వAdవను
గ>లయ డగ Pసు కcడ ఉంట-V గx అT:ను. 70
అందుకతడTEనుండలదు; వ ెపసంగJ Txక; ె>యద" అంద#S PQదుట
అT:ను. 71 అతడ నడవలk"I 9:È6న తరF9ాత మ#S ±క Aన` అత""
చూAడను నజ#³య డగ Pసుకcడ ఉం(ెన" అక(f 9ా#S ెపu%ా 72
అతడ ఒటBC12టC B"TEనుండలదు; ఆ మనుషp" TET:రFగన" మరల ె12uను.
73 ంతZL12ౖన తరF9ాత అకడ ">Aయ న`9ారF 1LతpరFTUదwక; వAd"జ¤,
వను 9ా#Sలk ఒకడ9E;  పల;క; "ను`గ#Sd ¯ాm !చుdచున`ద"
అత" ె1ిu#S. 74 అందుక; అతడ ఆ మనుషp" TET:రFగన" ె1ిu

శ1ించునుటక;ను ఒటBC12టC Bనుటక;ను nదల; 12టMCను. 9:ంటTE Å(f
కcZ2ను 75 కనుకÅ(f కcయక మ నుప వ నT:`రFగ న" మ మ4రF
ె12uదవ" Pసు తన అ"న మట 1LతpరF జj®పకమ ెచుd" 9:ల;ప>I
P సంxప ప(f P(ెdను.
మతN P సు9ారN 27
1 ఉదయనపడ పK¥xనయజక;ల;ను, పKజల.. 12దwలందరFను Pసును
చం1ింపవలsన" ఆయనక; V#ధ మ %ా ఆలkచనేZి 2 ఆయనను బం¥ంA,
¬Zి"P, అ¥పJPQన ంJ1ిలతpనక; అపu%SంA#S. 3 అప(xయనను
అపu%SంAన యx, ఆయనక; hm V¥ంపబడ%ా చూA పWాdxNపప(f, ఆ
మ పu 9:ం(f Txణమ ల; పK¥xనయజక;ల±దw క;ను 12దwల±దw క;ను
మరల ెAd 4 TEను "రప#ాధరకN మ ను1 అపu%SంA ాపమ ేZిJన"
ె12uను. 9ారFx" మ³!? 9E చూచునుమ" ెపu%ా 5 అతడ ఆ 9:ం(f
Txణ మ ల; ే9ాలయమ లk ార9EZి, P ఉ#S12టC B T:ను. 6
పK¥xనయజక;ల; ఆ 9:ం(f Txణమ ల; ¬Zి " ఇV రకN క\యధనమ గనుక
ట-" ానుక 12టMCలk 9Eయతగద" ెప"#S. 7 ాబట-C 9ారF ఆలkచనేZి
9ాట-"Ad, పరేలను ాJ12టC Bటక; క;మ4#S 9ా" లమ "#S. 8
అందువలన TEట-వరక; ఆ లమ రకN ప లమనబడచున`. 9
అపడVల;వ కటC బ(fన9ా", అన%ా ఇWా\PÚయ లలk ందరF
Vల;వకట-C న9ా" క\యధనన మ పu 10 9:ం(f Txణమ ల; ¬Zి"ఒ
పKభ వ Txక; "య !ంAనపKారమ 9ాట-" క;మ4#S 9ా" లమ న IAd#S

అ" పKవకN PQన P#§4యx #ా ెపuబ(fనమట T:ర9E#?ను. 11 Pసు
అ¥పJPQదుట ">ెను; అపడ అ¥పJయదుల #ాజవ 9ETx? అ"
ఆయన నడగ%ా Pసు అత" చూAవన`టäC అT:ను 12 పK¥xనయజక;ల;ను
12దwల;ను ఆయన]ద TEరమ ¹1ినపడ ఆయన పKతpతN ర¤!య
ఇయలదు. 13 ాబట-C 1ిలతp ]ద #?"` TEరమ ల; ¹పచుTx`# వ
Vన లx? అ" ఆయనను అ(f%?ను. 14 అPే ఆయన ఒక మట?rనను
అత"I ఉతN ర!యలదు గనుక అ¥పJ !I> ఆశdరప(ెను. 15 జనుల;
ÅరF"న ±క ఖPº" పండగలk Vడదల ేయ ట అ¥పJI 9ాడక. 16
ఆ ాలమందు బరబË అను పKZిదz ు(ైన ±క ఖPº ెర¯ాలలk ఉం(ెను. 17
ాబట-C జనుల; కc(f వAd నపడ 1ిలతpTET:వ"" 18 Vడదలేయవలsన"
]రF ÅరFచుTx`రF? బరబËTx లక ×\సNనబ(fన PసుTx? అ" 9ా#S" అ(f%?ను.
ఏలయన%ా 9ారF అసూయేత ఆయనను అపu%SంAర" అతడ ఎ#S%S
య ం(ెను 19 అతడ Txయ1ీఠమ ]ద కcరFdం(fయ న`పడ అత" ´µర
వ ఆ Jమంతp" జo>I వదుw; ఈ Kదుw ఆయ ననుగ#Sd TEను కలలk
!I> బµధప(fJన" అత" ±దw క; వరN మనమ 20 పK¥xనయజక;ల;ను
12దwల;ను, బరబËను V(f1ించుమ" అడగ టక;ను, Pసును
సంహ#Sంచుటక;ను జనసమహమ లను 1LK#³1ింA#S 21 అ¥పJఈ Pదw #Sలk
TET:వ"" Vడదల ేయవలsన" ]రF ÅరFచుTx`ర" 9ా#Sనడగ%ా
9ారFబరబËTE అ"#S. 22 అందుక; 1ిలతpఆల%?rే ×\సNనబ(fన Pసును
ఏ!ేతpన" 9ా#Sనడగ%ా Zిల;వ9Eయ మ" అందరFను ె1ిu#S. 23
అ¥పJఎందుక;? ఇతడ ఏ దుా రమ ేZ2న" అడగ%ా

9ారFZిల;వ9Eయ మ" మ#S ఎక;వ%ా ³కల;9EZి#S. 24 1ిలతp అల6 #S
ఎక;వగ చున`ే %ా" తనవలన పKãజన¤!య లద" గ\¨©ంA, ళØ
6
¬Zి" జనసమహమ ఎదుట ేతpల; కడగ "ఈ Jమంతp"
రకN మ నుగ#Sd TEను "రప #ా¥", ]#³ చూచునుడ" ె12uను. 25 అందుక;
పKజ లందరF9ా" రకN మ మ ]దను మ 1ిల6ల]దను ఉండ%ాక"#S. 26
అపడతడ 9ారF Å#SనటBC బరబËను 9ా#SI Vడదల ేZి, Pసును ర(xల
ట-C ంA Zిల;వ9Eయ నపu%Sంెను. 27 అపడ అ¥పJ±క Z2ౖ"క;ల;
Pసును అ¥ార మంరమ లk"I ¬Zి"P, ఆయన±దw Z2ౖ"క;ల
నంద#S" సమకc#Sd#S. 28 9ారF ఆయన వసN మ ల; ¬Zి 9EZి, ఆయనక; ఎఱÃ "
అం%§ ¾(f%SంA 29 మ ండ6 I#§ట మ ను అ>6 ఆయన తలక; 12ట-C, ఒక #?ల6 ;
ఆయన క;(f ేJలkనుంA, ఆయనPQదుట ¹ాళ
6 "యదుల #ాజj, క;
భమ" ఆయనను అపహZింA 30 ఆయన ]ద ఉ!్మ9EZి, ఆ #?ల6 ;ను
¬Zి" x" ఆయనను తల]ద ట-C #S. 31 ఆయనను అపహZింAన
తరF9ాత ఆయన ]దనున` ఆ అం%§" ¬Zి9EZి ఆయన వసN మ లయనక;
¾(f%SంA, Zిల;వ 9Eయ టక; ఆయనను ¬Zి" P#S. 32 9ారF
9:ళ6 Øచుండ%ా క;#³య (ైన Zీ¹నను ఒకడ కనబడ%ా ఆయన
Zిల;వ¹య టక; అత"" బలవంతమ ేZి#S. 33 9ారF కాలసÍ లమను
అరÍ !చుd %tలa¶x అన బ(fన bట-I వAd 34 ేదు క>1ిన xKÔరసమ ను
ఆయనక; xKగ"Ad#S %ా" ఆయన x"" రFA చూA xKగTUల6కPQను. 35
9ారF ఆయనను Zిల;వ9EZిన 1ిమ4ట *టB
6 9EZి ఆయన వసN మ ల;
పంచు"#S. 36 అంతట 9ారకడ కcరFdం(f ఆయనక; ావ> య ం(f#S. 37

ఇతడ యదుల #ాజ?ౖన Pసు అ" ఆయన]ద ¹పబ(fన TEరమ 9ాKZి
ఆయన తలక; 12ౖ%ా ఉంA#S. 38 మ#Sయ క;(f9:ౖపన ఒకడను ఎడమ 9:ౖపన
ఒకడను ఇదw రF బంటB ొంగల; ఆయన కcడ Zిల;వ9Eయ బ(f#S. 39 ఆ
మర¶ మ న 9:ళ6 Øచుం(fన9ారF తలలcచుచు 40 ే9ాలయమ ను పడ%tట-C
మడ నమ లలk కటBC 9ా(x, "ను` 9E రfంచునుమ ; వ ేవ"
క;మరFడ9:ౖే Zిల;వ]దనుం(f గ మ" ెపచు ఆయనను దూÌింA#S 41
ఆల%³ Wాసు
N ల;ను 12దwల;ను పK¥xనయజ క;ల;ను కcడ ఆయనను
అపహZించుచు 42 డ ఇతరFలను రfంెను, తను` xTE రfంచునలడ;
ఇWా\Pల; #ాàగx, Pపడ Zిల;వ]దనుం(f %SనPQడల 9ా"
నమ 4దుమ . 43 9ాడ ేవ"యందు VWా సమ ంెను, TEను ేవ"
క;మరFడన" ె12uను గనుక ఆయనIషC p(ైే ఆయన ఇపడ 9ా""
త1ిuంచున" ె1ిu#S. 44 ఆయన కcడ Zిల;వ9Eయబ(fన
బంటBొంగల;ను ఆల%³ ఆయనను "ంంA#S. 45 మ¥xహ`మ
nదల;" మడ గంటలవరక; ఆ ేశమంతటను *కట-క4ను. 46
ఇంచు!ంచు మడ గంటలపడ PసుఏÚ, ఏÚ, లమ సబాN అ" ëగ¶ ర%ా
³క9EZ2ను. ఆ మటక; Tx ే9ా, Tx ే9ా నT:`ందుక; ెP V(fAJవ"
అరÍ మ . 47 అకడ ">Aయ న`9ా#Sలk ంద#ా మట V"ఇతడ ఏÚ యను
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#S6ంA 9:È6PQను. 61 మగwలTE మ#Sయయ , 9E#tక మ#S యయ , అకడTE
సమ¥I ఎదురF%ాకcరFdం(fయ ం(f#S. 62 మరFTxడ అన%ా Zిదzపరచు
నమ నక; మరFసట- నమ న పK¥xనయజక;ల;ను ప#Sసయ ల;ను 1ిలతp
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ెడiై య ండన" ె1ిu#S. 65 అందుక; 1ిలతpావ>9ారFTx`రFగx ]రF
9:È6 ] ేతT:ౖనంత మటBCక; సమ¥" భదKమ ేయ డ" 9ా#S ె12uను. 66
9ారF 9:È6 ావ>9ా#S" కcడ ఉంచు", #ాJI మ దK9EZి సమ¥"
భదKమ ేZి#S.
మతN P సు9ారN 28
1 VWా\ంJనమ గడAPన తరF9ాత ఆ9ార మ న, ెల69ారFచుండ%ా
మగw లTE మ#Sయయ 9E#tక మ#Sయయ సమ¥" చూడవAd#S. 2 ఇ%
పKభ వ దూత పరలkకమ నుం(f %SవAd, #ాP #S6ంA x" ]ద
కcరFdం(ెను; అపడ మ}భకంపమ క>%?ను. 3 ఆ దూత స రపమ
రFపవలs నుం(ెను, అత" వసN మ ¨©మమంత ెల6%ా ఉం(ెను. 4 అత"I
భయ పడటవలన ావ>9ారF వణI చAdన9ా#Sవలs నుం(f#S. 5 దూత ఆ
ZీN లను చూA]రF భయపడక;(f, Zిల;వ 9Eయబ(fన Pసును ]రF
9:దక;చుTx`ర" Txక; ె>య ను; 6 ఆయన ఇకడ లడ; xను ె1ిuనటäC
ఆయన లA య Tx`డ; రం(f పKభ వ పండ"న సÍ లమ చూA 7 త ర%ా
9:È6, ఆయన మృతpలలkనుం(f లAయ Tx`డ" ఆయన hషpలక;
ె>యజ³య (f; ఇ% ఆయన గ>లయలk"I ]క; మ ందు%ా 9:ళ6 Ø
చుTx`డ, అకడ ]రF ఆయనను చూతpరF; ఇ% ] ె1ిuJనT:ను. 8
9ారF భయమ ను మ} ఆనందమ ను సమ¥±దw నుం(f త ర%ా 9:È6

ఆయన hషpలక; ఆ వరN మనమ ెల;ప పరF%?తN pచుండ%ా 9 Pసు 9ా#S"
ఎదు#t"]క; భమ" ె12uను. 9ారF ఆయన±దw క; వAd, ఆయన
ాదమ ల; పటBC" ఆయనక; nÖక%ా 10 Pసుభయపడక;(f; ]రF 9:È6,
Tx సదరFల; గ>లయక; 9:ళ6వలsన"య 9ారకడ నను` చూతpర"య
9ా#SI ెల;పడT:ను. 11 9ారF 9:ళ6 Øచుండ%ా ావ>9ా#Sలk ందరF పటC ణమ
లk"I వAd జ#S%Sన సంగతpల"`ట-" పK¥xన యజక; ల ె1ిu#S. 12 ాబట-C
9ారF 12దwల కc(f వAd ఆలkచనేZి ఆ Z2ౖ"క;లక; xల దKవ!Ad 13
¤మ "దKవచుండ%ా అత" hషpల; #ాJK9EళవAd అత""
ఎJN "Pర" ]రF ెప(f; 14 ఇ అ¥పJ ెV"బ(fనPQడల ¤మత"
సమ4JపరA ]³!య ¾ందరకల;గక;ండ ేతpమ" ె1ిu#S. 15 అపడ
9ారF ఆ దKవమ ¬Zి" తమక; బ¢¥ంపబ(fనపKారమ ేZి#S. ఈ మట
యదులలk 9ా1ింA TEట-వరక; పKZిదzయ న`. 16 పదుTUకండమం
hషpల; Pసు తమక; "రÞPంAన గ>లయలk" ండక; 9:È6#S. 17 9ారF
ఆయనను చూA ఆయనక; nÖI#S%ా", ందరF సంే¨©ంA#S. 18 అPే
Pసు 9ా#S±దw క; వAd పరలkకమందును భ!]దను Txక; స#ా ¥
ారమ ఇయబ(fయ న`. 19 ాబట-C ]రF 9:È6, సమసN జనులను
hషpలను%ా ేయ (f; తం(fK±కయ క;మరF"±కయ
ప#Sxzత4±కయ Txమమ లk"I 9ా#SI బµ1ిN స4 !చుdచు 20 TEను
]క; ఏ P సంగతpలను ఆజj®1ింA JT° 9ాట-న"`ట-" %?rన వలsన" 9ా#SI
బ¢¥ంచు(f. ఇ% TEను య గసమ1ిN వరక; సxాలమ ] కcడ
ఉTx`న" 9ా#S ె12uను.

మరF సు9ారN 1
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జ?బ¿దP క;మరFడగ యÅబ ను అత" సదరFడగ ã}నును
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ఆయన 9ా#S" 1ిల;వ%ా 9ారF తమ తం(fKPQన జ?బ¿దP" ోT:లk
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అపVxKత4లక;ను ఆజj®1ింప%ా అV ఆయనక; లkబడచున`వ" ±క"
ఒకడ ెప "#S. 28 9:ంటTE ఆయననుగ#Sdన సమxరమ త రలk
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"` మంATEలను ప(ెను; అV n>A 12#S%S 12ౖ#?r మ పuదం తల;%ాను
అరFవదంతల;%ాను నూరంతల;%ాను ఫ>ంెను. 9 Vనుటక; ెవల;గల9ాడ
Vనును%ాక అ" ె12uను. 10 ఆయన ఒంట#S%ా ఉన`పడ పం(ెKండమం
hషp ల కcడ ఆయనచుటBC ఉం(fన9ారF ఆ ఉపమనమ ను గ#Sd ఆయన
న(f%S#S. 11 అందుాయనేవ" #ాజ మర4మ (ె>Zినుట) ]క;
అనుగ\¨©ంపబ(fయ న` %ా" 12 9:ల;పలనుండ9ారF ఒక9Eళ ేవ"9:ౖప
J#S%S ాప mమపణ ందుదుర", 9ారF చూచుట?rే చూAయ కను%tనకను,
Vనుట?rే V"య గ\¨©ంపకయ నుండట క;ను అ"`య ఉపమన#§J%ా

9ా#SI బ¢¥ంపబడచున` వ" 9ా#S ె12uను 13 మ#Sయ ఈ ఉపమనమ
]క; ె>యలx? ఆల%?rే ఉపమనమ ల"`య ]³లగ ె>య నT:ను.
14 Vతp
N 9ాడ 9ాకమ Vతp
N చుTx`డ. 15 KవపKక నుండ9ా#?వరన%ా,
9ాకమ 9ా#Sలk VతN బడను %ా" 9ారF V"న 9:ంటTE ¯ాxను వAd 9ా#Sలk
VతN బ(fన 9ాక JN"వను. 16 అటBవలs #ాJTEలను
VతN బ(fన9ా#?వరన%ా, 9ాకమ V" సంషమ %ా అం%§క#Sంచు9ారF; 17
అPే 9ా#Sలk 9EరF లనందున, ంతాలమ 9ారF "ల;తpరF %ా" 9ాకమ
"!తN మ శ\మPQనను ¨©ంసPQనను కల;గ %ాTE 9ారF అభంతరపడదురF.
18 ఇతరFల; మ ండ6 దలలk VతN బ(fన9ారF; 19 రF 9ాకమ VందురF %ా"
ఐ¨©క Vxరమ ల;ను, ధన¹సమ ను మ#S ఇతరన అ1Lm ల;ను లkపల
Ad, 9ాకమ ను అణA9Eయ టవలన అ "షలమగ ను. 20 మంA TEలను
VతN బ(fన9ా#?వ రన%ా, 9ాకమ V", x"" అం%§క#SంA మ పuదంతల; %ాను
అరFవదంతల;%ాను నూరంతల;%ాను ఫ>ంచు9ార" ె12uను. 21 మ#Sయ
ఆయన 9ా#S ఇట6 T:నుºపమ ºప సN ంభమ ]ద నుంచబడట³ %ా"
క;ంచమ I\ందT:ౖనను మంచమ I\ందT:ౖన నుంచబడటక; ేబడదు గx 22
రహస ¤ైనను ేటపరచబడకదు; బయల;పరచ బడట³ %ా" Pయ
మరFగ ేయబడలదు 23 Vనుటక; ెవలsవ"?rన నుం(fనPQడల 9ాడ
Vనును%ాకT:ను. 24 మ#Sయ ఆయన]#³! VనుచుTx`# జjగ\తN%ా
చూచును(f. ]#?ట-C లత ల;తp# ]క;ను అట-C లతTE
ల;వబడను, మ#S ఎక;వ%ా ] Iయబడను. 25 క>%Sన9ా"I
ఇయబడను, ల"9ా"I క>%Sనయ 9ా"±దw నుం(f ¬Zి9Eయబడన"

9ా#S ె12uను. 26 మ#Sయ ఆయనఒక మనుషpడ భ!లk VతN నమ
చ>6 , 27 #ాJKంబగళØ
6 "దKవచు, ¤లaనుచు నుండ%ా, 9ా"I ె>య" #§J%ా
ఆ VతN నమ n>A 12#S%Sనటä6 ేవ" #ాజమ న`. 28 భ! nదట nల
కను తరF9ాత 9:ను`ను అటBతరF9ాత 9:ను`లk మ దురF %Sంజలను
తనంతటxTE పట-C ంచును. 29 పంట పం(fనపడ Åతాలమ వAdనద"
ZLద%ాడ 9:ంటTE డవ> 12ట-C Åయ న" ె12uను. 30 మ#Sయ ఆయన
ఇట6 T:నుేవ" #ాజమ ను ఎటB
6 లsdదమ ? ఏ ఉపమనమ  x""
ఉప!ంెదమ ? 31 అ ఆవ%Sంజను >య న`. ఆవ%Sంజ భ!లk
VతN బ(fనపడ భ!]దనున` VతN నమ ల"`ట-కంటM Aన`ే %ా" 32
VతN బ(fన తరF9ాత అ n>A PQ%S కcర nకల"`ట-కంటM 12దwై%tపu
మ4ల; 9Eయ ను గనుక ఆాశ ప{ల; x" డను "వZింపగలవT:ను. 33
9ా#SI Vనుటక; శIN క>%Sనల PÀలట- అTEక న ఉపమనమ లను ె1ిu,
ఆయన 9ా#SI 9ాకమ బ¢¥ంెను. 34 ఉపమనమ లక 9ా#SI బ¢¥ంపలదు
%ా" ఒంట#S%ా ఉన`పడ తన hషpలక; అ"`ట-" Vశదపరెను. 35 ఆ న¤
¯ాయంాలనపడ ఆయన అదw #SI వదమ" 9ా#S ెపu%ా, 36 9ారF
జనులను పం1ి9EZి, ఆయనను ఉన`ాటBన Aన`ోT:లk ¬Zి"P#S;
ఆయన9:ంబ(f మ#S"` ోT:ల; వెdను. 37 అపడ 12దw తpాను #³%S
ఆయన య న` ోT:]ద అలల; ట-C నందున ోT: "ం(fPQను. 38 ఆయన
ోT: అమర మ న తలగడ]ద (తల 9ాల;d") "Kంచుచుం(ెను.
9ా#ాయనను ల1ి--బ¢ధక;(x, ¤మ నhంAవ చుTx`మ ; క; Aంతలx?
అ" ఆయన అ"#S. 39 అందుాయన లA %ా>" గw ంA"శîబw  ఊరక;ండ

మ" సమ దK మ  ెపu%ా, %ా> అణ%S !I> "మ4ళ మPQను. 40
అప(xయన]#?ందుక; భయపడ చుTx`రF? ]#Sంకను న!్మకలక
య Tx`#ా? అ" 9ా#S ె12uను. 41 9ారF !I> భయప(fఈయన ఎవ#,
%ా>య సమ దKమ ను ఈయనక; లkబడ చున`వ" ±క" ఒకడ
ెప"#S.
మరF సు9ారN 5
1 9ా#ాసమ దKమ నక; అదw #Sనున` %?#ాZLనుల ేశ మ నక; వAd#S. 2 ఆయన
ోT: గ%ాTE, అపVxKత4 పట-C న9ా(ొకడ సమధులలkనుం(f వAd, ఆయన
?దురF ప(ెను. 3 9ాడ సమధులలk 9ాసమ ేZ2(f9ాడ, సం?ళ6T:ౖనను
ఎవడను 9ా" బం¥ంప లకPQను. 4 పల;మరF 9ా" ాళ6 క;ను
ేతpలక;ను సం?ళ6 Ø 9EZి బం¥ంAనను, 9ాడ ఆ ేJసం?ళ6 Ø ెం1ి,
ా>సం?ళ6ను తpతp
N "యల;%ా ేZ2ను గనుక ఎవడను 9ా"" ¯ాధు
పరచలకPQను. 5 9ాడ ఎల6 పడను #ాJKంబగళØ
6 సమధులలkను
ండలలkను ³కల;9Eయ చు, తను`xను #ాళ6  %ాయపరచునుచు నుం(ెను.
6 9ాడ దూరమ నుం(f Pసును చూA, పరF%?JN"వAd, ఆయనక;
నమ¯ారమ ేZి 7 Pసూ, స# న`తp(ైన ేవ"క;మరF(x, Tx ³!?
నను` బµధపరచక;మ" ేవ" 1Lరట క; ఆనబ¿టC BచుTx`న" ëగ¶ ర%ా ³కల;
9EZ2ను. 8 ఎందుకన%ా ఆయనఅపVxKx4, PÀ మనుషp" V(fA మ4"
9ా" ె12uను. 9 మ#Sయ ఆయన 1L#³మ" 9ా" నడగ%ా 9ాడTx 1LరF
ZLన, Pలయన%ా ¤మ అTEక;లమ" ె1ిu 10 తమ 4ను ఆ ేశమ లkనుం(f

>9Eయవదw " ఆయనను !గ ల బJమల;T:ను. 11 అకడ ండదగ¶ ర
పందుల 12దw మంద ¤య చుం(ెను. 12 గనుకఆ పందులలk పK9E hంచునటB
6
మమ 4ను 9ాట-±దw క; పంపమ", ఆ దయమ ల; ఆయనను
బJమల;T:ను. 13 Pసు 9ాట-I Z2లVయ%ా ఆ అపVxKత4ల; 9ా"" V(fA
పందులలk పK9Ehంెను. పK9Ehంప%ా ఇంచు!ంచు #?ండ 9Eల సంఖగల ఆ మంద
పKాతమ నుం(f సమ దKపx#S" వ(f%ా పరF%?JN"P, సమ దKమ లk ప(f
ఊ1ి#S JరFగక చెdను. 14 ఆ పందుల; ¤పచున`9ారF ా#S P
పటC ణమ లkను %ా\మమ లలkను ఆ సంగJ ె>యజ³Zి#S. 15 జనుల; జ#S%Sన
చూడ 9:È6 PసుTUదwక; వAd, ZLన అను దయమ ల; పట-C న9ాడ బటC ల;
ధ#Sంచు ", స సÍ Aతp
N (ై కcరFdం(fయ ండట చూA భయ ప(f#S. 16 జ#S%Sన
చూAన9ారF దయమ ల; పట-C న9ా"I క>%Sన ZిÍ Jయ పందుల సంగJయ
ఊ#S9ా#SI ె>య జ³య%ా 17 తమ ాKంతమ ల; V(fAమ4" 9ా#ాయనను
బJమల;న¯ా%S#S. 18 ఆయన ోT:PQIనపడ, దయమ ల; పట-C న9ాడ
ఆయన±దw తను`ండ"మ4" ఆయనను బJమల;T:ను %ా" 19 ఆయన
9ా"I Z2లVయకవ  Pంట-9ా#S±దw క; 9:È6, పKభ వ యందు
క"కరప(f, క; ేZిన ారమ ల"`ట-" 9ా#SI ె>యజ?పమT:ను. 20 9ాడ
9:È6, Pసు తనక; ేZిన వ"`య ెక>లk పKకట-ంప Txరంంప%ా అందరF
ఆశdరప(f#S. 21 Pసు మరల ోT: PQI అదw #SI 9:È6నపడ బహÑ
జనసమహమ ఆయన±దw క; కc(f వెdను. 22 ఆయన సమ దK¬రమ న
నుండ%ా సమజమంరప అ¥ ారFలలk యPÀరను TUకడ వAd,
ఆయనను చూA ఆయన ాదమ ల]ద ప(f 23 Tx Aన`క;మ#?N xవT:ౖ

య న`; అ బµగ ప(f బKదుక;నటB
6 వ వAd x"]ద 
ేతpల;ంచవలsన" ఆయనను !గ ల బJమల;న%ా 24 ఆయన అత"
కcడ 9:æç6ను; బహÑ జనసమహమ ను ఆయనను 9:ంబ(fంA ఆయన ]ద
పడచుం(f#S. 25 పం(ెKం(ేండ6 నుం(f రకN ¯ాKవ #గమ క>%Sన ±క ZీN  య ం(ెను.
ఆ అTEక 9:ౖదులేత ఎT°` Jపuల;ప(f 26 తనక; క>%Sనదంతయ
వయమ ేZి", PQంతమతKమ ను పKãజనమ లక మ#Sంత సంకట
ప(ెను. 27 ఆ Pసునుగ#Sd V"TEను ఆయన వసN మ ల; మతKమ
మ ట-C న బµగ పడదునను", 28 జనసమహమ లk ఆయన 9:నుకక; వAd
ఆయన వసN మ మ టMC ను. 29 9:ంటTE ఆ రకN ¥xర కటMC ను గనుక తన
శ#§రమ లk" ఆబµధ "9ారణPQనద" గ\¨©ంచుT:ను. 30 9:ంటTE Pసు
తనలkనుం(f పK´µవమ బయల;9:æç6న" తనలkxను గ\¨©ంA,
జనసమహమ 9:ౖప J#S%STx వసN మ ల; మ ట-C న ెవర" అడగ%ా 31 ఆయన
hషpల; జనసమహమ  ]ద పడచుండట చూచుచుTx`9E; నను`
మ ట-C నెవడ" అడగ చుTx`9ా? అ"#S. 32 ఆ ారమ ేZిన ఆను
కను%tనవలsన" ఆయన చుటBC చూెను. 33 అప(x ZీN  తనక; జ#S%Sన PQ#S%S,
భయప(f, వణక;చువAd, ఆయన ఎదుట ¯ా%Sలప(f, తన సంగJ యంతయ
ఆయన ె12uను. 34 అందుాయన క;మ#§,  VWా సమ "ను` స సÍ పర
ెను, సమ¥xనమ గలxన9:ౖ మ 4;  బµధ "9ారణPQ క; స సÍ త
కల;గ %ాక అ" ఆ ె12uను. 35 ఆయన ఇంకను మటలడచుండ%ా,
సమజమంరప అ¥ా#S Pంటనుం(f ందరF వAd క;మ#?N చ"
Pన; Vక బ¢ధక;" ఎందుక; శ\మ 12టC Bదు వ"#S. 36 Pసు 9ారF

ె1ిuనమట లm 12టCకభయ పడక;మ , న!్మక మతKమ ంచుమ" సమజ
మంరప అ¥ా#S ె1ిu 37 1LతpరF, యÅబ , యÅబ సదరFడగ
ã}ను అను9ా#S" తపu మ#S ఎవ#S T:ౖనను తన 9:ంబ(f #ా"యక 38
సమజమంరప అ¥ా#S Pంట-I వAd, 9ారF %tల;
6 %ానుం(f xల Pడdచు,
పKల1ించుచు నుండట చూA 39 లkప>IP]#³ల%tల;
6 ేZి
PడdచుTx`రF? ఈ Aన` "Kంచు చున`ే%ా" చ"లద" 9ా#S
ె12uను. 40 అందుక; 9ారF ఆయనను అపహZింA#S. అPే ఆయన 9ా#S
నంద#S" బయటక; పం1ి9EZి, ఆ Aన`x" త>దండKలను తన ఉన`9ా#S"
9:ంటబ¿టC B", ఆ Aన` పరFం(f య న` గలk"I 9:È6 41 ఆ Aన`x"
ెPపట-C తÚxక;] అ" ఆ ె12uను. ఆ మటక; Aన`xTx, లsమ4"
 ెపచుTx`న" అరÍమ . 42 9:ంటTE ఆ Aన` లA నడవ¯ా%?ను; ఆ
పం(ెKండ సంవతqరమ ల ాKయమ గల. 9:ంటTE 9ారF బహÑ%ా Vస4య
nం#S. 43 జ#S%Sన ఎవ"I ె>యకcడద" ఆయన 9ా#SI గట-C %ా ఆజj®1ింA,
ఆక; ఆ}రమ 12టC Bడ" ె12uను.
మరF సు9ారN 6
1 ఆయన అకడనుం(f బయల;ే#S స ేశమ నక; #ా%ా, ఆయన hషpల;
ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 2 VWా\ంJ నమ వAdనపడ ఆయన
సమజమంరమ లk బ¢¥ంపTxరంంెను. అTEక;ల; ఆయన బ¢ధ V"
ఆశdరప(fఈ సంగతpల; ఇత"I ఎకడనుం(f వెdను? ఇత"Iయబ(fన ఈ
జj®నట-C? ఇత" ేతpల వలన ఇట-C అదు»తమ ల; ేయబడచున`V?

ఇే!? 3 ఇతడ మ#Sయ క;మరFడ ా(x? ఇతడ యÅబ , ãZL, యx,
Zీ¹ను అను9ా#S సదరFడగ వడ6 9ాడ ా(x? ఇత" ¯ద#§మణ లందరF
మన నుTx`రF ా#ా? అ" ెప నుచు ఆయన Vషయ అభంతరప(f#S.
4 అందుక; PసుపKవకN తన ేశమ లkను తన బంధువలలkను తన
Pంట-9ా#Sలkను తపu మ#S ఎకడను ఘన¨ßనుడ ాడ" ె12uను. 5 అందు
వలన w మం #గ ల]ద ేతpల;ంA 9ా#S" స సÍ పరచుట తపu మ#S ఏ
అదు»తమ ను ఆయన అకడ ేయజjలకPQను. ఆయన 9ా#S
అVWా సమ నక; ఆశdరప(ెను. 6 ఆయన చుటBCపట6 నున` %ా\మమ ల;
JరFగ చు బ¢¥ంచుచుం(ెను. 7 ఆయన పం(ెKండగ రF hషpలను తన±దw క;
1ి>A, 9ా#S" ఇదw #Sదw#S"%ా పంపచు, అపVxKత4ల ]ద 9ా#S క¥ార!Ad 8
పKయణమ రక; ేJకఱÃ ను తపu #tటMC T:ౖనను జjలsT:ౖనను సంAలk
¯మ 4T:ౖనను ¬Zినక 9 ెపల; ¾డగ నుడ"య , #?ండం%§ల; 9EZిన
వదw "య 9ా#Sాజj®1ింెను. 10 మ#Sయ ఆయన 9ా#S ఇట6 T:ను]#?కడ ఒక
Pంట పK9Ehంెద# అకడనుం(f ]రF బయల;ేరFవరక; ఆ PంటTE
బసేయ (f. 11 ఏ సÍ లమంైనను జనుల; !మ 4ను ేరFd నక ] మటల;
Vనక;ంటä, ]రF అకడనుం(f బయల;ేరFనపడ 9ా#S]ద ¯ాmమ %ా
ఉండటక; ] ాదమ ల I\ం ధూÈ దు>1ి9Eయ (f. 12 ా%ా 9ారF
బయల;ే#S, మరFమనసుq ందవలsన" పKక ట-ంచుచు 13 అTEక దయమ ల;
9:ళ6%tటBCచు నూT:#ాA అTEక;లగ #గ లను స సÍ పరచుచునుం(f#S. 14 ఆయన
×#N S పKZిదzమPQను గనుక #ాజ?ౖన ¨Á#దు ఆయననుగ#Sd V"బµ1ిN స4!చుd
ã}ను మృతp లలkనుం(f లAయ Tx`డగనుక అత"యందు అదు»త

మ ల; I\యరపకమ లగ చున`వ" ె12uను. 15 ఇతరFల; ఈయన ఏÚయ
అ"య , మ#SందరFఈయన పKవకN య"య , పKవకN లలk ఒక"వలs
నుTx`డ"య ెపనుచుం(f#S. 16 అPే ¨Á#దు V"TEను తల %tట-C ంAన
ã}TE; అతడ మృతpలలkనుం(f లA య Tx`డ" ె12uను. 17 ¨Á#దు తన
సదరFడగ Óి>ప ´µరPQన ¨Á#యను 12ం(f6 ేZి"నందున
ã}ను సదరF" ´µరను ేరFdనుట క; Txయమ ాద"
¨Á#దు ె12uను గనుక 18 ఇత (x "!తN మ ã}నును పట-C ె1ిuంA,
ెర¯ాలలk బం¥ంAయ ం(ెను. 19 ¨Á#య అత" ]ద పగపట-C అత"
చం1ింప %#?ను %ా" ఆేత %ాకPQను. 20 ఎందుకన%ా ã}ను
Jమంతpడను ప#Sదుzడనగ మనుషpడ" ¨Á#దు ఎ#S%S, అత"I
భయప(f అత" ాాడచు వెdను. మ#Sయ అత" మటల; V" నపడ,
ఏ!ేయను చకPనను సంషమ  Vనుచుం(ెను. 21 అPే త%Sన
నnకట- వెdను; ఎట6 న%ా, ¨Á#దు తన జనన T°తqవమందు తన
పK¥xనులక;ను సహ¯ాK¥పతpలక;ను గ>లయేశ పKమ ఖు లక;ను Vందు
ేPంెను. 22 అపడ ¨Á#య క;మ#?N లkప>I వAd Txటమ(f
¨Á#దును అత" కcడ పంIN" కcరFdన`9ా#S" సంషపరెను గనుక
#ాàIషCన ఏైనను నన`డగ మ , TEన 23 మ#Sయ వ Tx
#ాజమ లk సగమ మటBCక; ఏ! అ(f%Sనను Iెdదన" అతడ ఆ
ఒటBC12టC BT:ను 24 గనుక ఆ 9:È6TETE! అ(f%?దన" తన త>6 నడగ%ా
ఆబµ1ిN స4 !చుd ã}ను తల అడగ మT:ను. 25 9:ంటTE ఆ త ర%ా
#ాàTUదwక; వAdబµ1ిN స4!చుd ã}ను తల పæç6 మ లk 12ట-CPప(ే

TxI1ిuంప %రFచుTx`న" ె12uను. 26 #ాà బహÑ%ా దుఃఖప(ెను %ా" xను
12టC B"న ఒటBC "!తN మ ను తన కcరFdం(fయ న` 9ా#S "!తN మ ను
ఆక; ఇయను అనTUల6క PQను. 27 9:ంటTE #ాà అత" తల ెమ4"
ఆజj®1ింA ±క బంట:K తpను పం12ను. 9ాడ 9:È6 ెర¯ాలలk అత" తల %tట-C
28 పæç6 మ లk అత" తల 12ట-C ెAd ఆ Aన` x" Iెdను, ఆ Aన` తన
త>6 Iెdను. 29 ã}ను hషpల; ఈ సంగJ V", వAd శవమ ను
ఎJN "P సమ¥లk ఉంA#S. 30 అంతట అసN ల;ల; PసుTUదwక;
కc(fవAd xమ ేZినవ"`య బ¢¥ంAనవ"`య ఆయనక; ె>య జ³Zి#S.
31 అప(xయన ]#³ాంతమ %ా అరణ పKేశ మ నక; వAd, ంెమ ZLప
అలసట ¬రFdనుడ" ె12uను; ఏలయన%ా అTEక;ల; వచుdచు వచు
నుం(f నందున, ´¢జనమ ేయ ట?rనను 32 ా%ా 9ారF ోT: PQI అరణ
పKేశమ నక; ఏాంతమ %ా 9:È6#S. 33 9ారF 9:ళ6 Øచుండ%ా జనుల; చూA,
అTEక;లయనను గ #?N#S%S, సకల పటC ణమ ల నుం(f అక(fI ా>నడకను
పరF%?JN 9ా#SకంటM మ ందు%ా వAd#S. 34 గనుక Pసు వAd ఆ %tపu జన
సమహమ ను చూA, 9ారF ాప#Sల" %tఱÃ లవలs ఉన`ందున 9ా#S]ద
క"కరప(f, 9ా#SI అTEక సంగతp లను బ¢¥ంప ¯ా%?ను. 35 xల KదుwPన
తరF9ాత ఆయన hషp లయన±దw క; వAdఇ అరణ పKేశమ , ఇపడ
xల KదుwPన; 36 చుటBCపట6 పKేశ మ లక;ను %ా\మమ లక;ను 9ారF
9:È6 ´¢జనమ న ³నను నునుటక; 9ా#S" పం1ి 9Eయ మ" ె1ిu#S. 37
అందుాయన]రF 9ా#SI ´¢జనమ 12టC B డన%ా 9ారF¤మ 9:È6 PÀనూ`రF
ేTxరమ ల1 #tటMC ల; " 9ా#SI 12టC Bదుమ అ" ఆయన న(f%S#S. 38

అందుాయన]±దw ఎ"` #tటMC ల;న`V? P చూడడ"9ా#S ె12uను.
9ారF చూA ె>Zి" అPదు #tటMC ల;ను #?ండ ేపల; నున`వ"#S. 39 అప
(xయన పAdక]ద అందరF పంక;Nల; పంక;Nల;%ా కcరFdండవలsన"
9ా#Sాజj®1ింప%ా 40 9ారF నూ#³Zి మం పనను ఏబేZిమం పనను
పంక;Nల; ¬#S కcరFdం(f#S. 41 అంతట ఆయన ఆ అPదు #tటMC లను #?ండ
ేపలను పటBC", ఆాశమ 9:ౖప కను`లsJN ఆర ంA, ఆ #tటMC ల; V#SA,
9ా#SI వ(fi ంచుటక; తన hషpలIAd, ఆ #?ండ ేపలను అంద#SI" పంA 42
9ారందరF J" తృ1ిN ంన 43 తరF9ాత !%S>న ేపల;ను #tటMC మ కల;ను
పం(ెKండ గం12ళ6 Ø ఎJN #S. 44 ఆ #tటMC ల; J"న9ారF అPదు9Eలమం
పరFషpల;. 45 ఆయన జనసమహమ ను పం1ి9Eయ నంతలk, ోT: ఎI
అదw #Sనున` బéతqPxక; మ ందు%ా 9:ళ6 Øడ" ఆయన తన hషpలను 9:ంటTE
బలవంతమ ేZ2ను. 46 ఆయన 9ా#S" డ>1ి, ాKరÍ నేయ టక; ండక;
9:æç6ను. 47 ¯ాయంాలనపడ ఆ ోT: సమ దKమ మధ ఉం(ెను ఆయన
ఒంట#S%ా టC నుం(ెను. 48 అపడ 9ా#SI %ా> ఎదు#?rనందున, ోT:
న(f1ించుటలk 9ారF !I> కషC పడచుండ%ా ఆయన చూA, #ాJK ఇంచు
!ంచు Txల;గవ జjమ న సమ దKమ ]ద నడచుచు 9ా#S±దw క; వAd, 9ా
49 ఆయన సమ దKమ ]ద నడచుట 9ారF చూA, భత మ" తలంA ³కల;
9EZి#S. 50 అందరF ఆయనను చూA ¾ందరపడ%ా, 9:ంటTE ఆయన 9ా#S"
పల;క#SంA¥ైరమ ెచుd ను(f, TETE, భయపడక;డ" ె12uను. 51 తరF9ాత
ఆయన ోT: PQI 9ా#S±దw క; వAdనపడ %ా> అణ%?ను, అందుక; 9ారF
తమలkxమ !I> V´µKంJ TUం#S; 52 అPనను 9ా#S హృదయమ కSన

మPQను గనుక 9ారF #tటMC లనుగ#Sdన సంగJ గ\¨©ంపలదు. 53 9ారF
అవతలక; 9:È6 %?TE`స#?తp దగ¶ ర ఒడiక; వAd ద#S పట-C #S. 54 9ారF ోT:
గ%ాTE, జనుల; ఆయనను గ రFతpపట-C 55 ఆ పKేశమందంతట
పరF%?JN"P, ఆయన య Tx`డ" V"నbటBనక; #గ లను మంచమ ల
]ద ¹Zి" వచుdటక; nదల;12ట-C#S. 56 %ా\మమ ల లkను
పటC ణమ లలkను పలs6టళ6 లkను ఆయన PQక (ెకడ పK9EhంెT° అక(f
జనుల; #గ లను సంత థులలk ఉంA, 9ా#S" ఆయన వసN పెంగ మతKమ
మ టC "మ4" ఆయనను 9Eడనుచుం(f#S. ఆయనను మ ట-C న 9ారందరF
స సÍ తTUం#S.
మరF సు9ారN 7
1 PQరషలమ నుం(f వAdన ప#Sసయ ల;ను Wాసు
N లలk ందరFను
ఆయన±దw క; కc(fవAd 2 ఆయన hషpలలk ందరF అపVతKన
ేతpల, అన%ా కడగ" ేతpల ´¢జనమ ేయ ట చూA#S. 3 ప#S
సయ ల;ను యదులందరFను 12దwల ారంప#ాxర మ నుబట-C ేతpల;
కడగ ంటäTE %ా" ´¢జనమ ేయరF. 4 మ#Sయ 9ారF సంతనుం(f
వAdనపడ ళØ
6 చల;
6 ంటäTE %ా" ´¢జనమ ేయరF. ఇయ %ాక %ST:`లను
క;ండలను ఇతN (f ాతKలను1 ళ6 లk కడగ ట2 nదలగ అTEాxరమ లను
9ారనుస#Sంె(f9ారF. 5 అపడ ప#Sసయ ల;ను Wాసు
N ల;ను hషpలsందుక;
12దwల ారంప#ాxరమ పన నడచునక, అప VతKన ేతpల
´¢జనమ ేయ దుర" ఆయన న(f %S#S. 6 అందుాయన 9ా#S ఈలగ

ె12uనుఈ పKజల; 12దవల నను` ఘనపరచుదురF%ా", 9ా#S హృదయమ
Txక; దూరమ %ా ఉన`. 7 9ారF, మనవల; క>uంAన పదz తpల; ే9Ùప
ేశమ ల" బ¢¥ంచుచు నను` వరÍమ %ా ఆ#ా¥ంచుదురF అ" 9ాKయబ(fనటBC
9Eష¥xరFలsౖన !మ 4నుగ#Sd PQషయ పKవAంAన స#SP. 8 ]రF ేవ"
ఆజ® ను V(fA12ట-C, మనుషpల ారంప#ాxరమ ను %?rను చుTx`రF. 9
మ#Sయ ఆయన]రF ] ారంప#ా xరమ ను %?rనుటక; ేవ" ఆజ® ను
బÐJN %ా "#ాక #SంచుదురF. 10  త>దండKలను ఘనపరచవలsన"య ,
తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను దూÌించు9ా"I మరణhm V¥ంపవలsన"య ¹ÌL
ె12uను గx. 11 అPనను ]రFఒకడ తన తం(fKT:ౖనను త>6 T:ౖనను చూA
Txవలన క; పKãజనమగ న ఏో అ #ాËను, అన%ా ే9ా#Suతమ"
ె1ిuనPQడల, 12 తన తం(fK?rనను త>6 ?rనను 9ా"" ఏ!య ేయ"యక
13 ]రF "య !ంAన ] ారంప#ాxరమ వలన ేవ" 9ాకమ ను "రరÍ
కమ ేయ దురF. ఇటBవంట-V అTEకమ ల; ]రF ేయ దుర" ె12uను. 14
అప(xయన జనసమహమ ను మరల తన±దw క; 1ి>A]రందరF Tx
మట V" గ\¨©ంచు(f. 15 వల;ప>నుం(f లkప>I P మనుషp"
అపVతpK"%ా ేయగల;గ న ఏయ లదు %ా", 16 లkప>నుం(f బయల;
9:ళ6 Øన9E మనుషp" అపVతpK"%ా ేయ నT:ను. 17 ఆయన
జనసమహమ ను V(fA Pంట- లk"I వAdనపడ, ఆయన hషpల; ఈ
ఉపమనమ ను గ#Sd ఆయన నడగ%ా 18 ఆయన 9ా#S ఇట6 T:ను]రFను
ఇంత అV9Eక;లsౖ య Tx`#ా? 9:ల;ప>నుం(f మనుషp" లkప>I
వనేయ 9ా" నపVతpK"%ా ేయజjలద" ]రF గ\¨©ంపక;Tx`#ా? 19

అ 9ా" హృదయమ లk పK9Ehంపక కడపలkTE పK9EhంA బ¨©రË é!లk
Vడవబడను; ఇటB
6 అ ´¢జనపxరÍ మ ల"` ట-" పVతKపరచును. 20
మనుషp" లkప>నుం(f బయల; 9:ళ6 Øన మనుషp" అపVతKపరచును. 21
లkప>నుం(f, అన%ా మనుషpల హృదయమ లkనుం(f దు#ాలkచనల;ను
జjరత మ ల;ను ొంగతనమ ల;ను 22 నరహతల;ను వ xరమ ల;ను
లkభమ ల;ను ెడతనమ ల;ను కృJKమ మ ను ామVారమ ను
మతqరమ ను3 ేవదూషణయ అహం´µవమ ను అV9Eకమ ను వచుdను. 23
ఈ ెడi వ"`య లkప>నుం(fP బయల;9:È6, మనుషp" అప VతK పరచున"
ఆయన ె12uను. 24 ఆయన అకడనుం(f లA, తరF Zీోనుల ాKంత మ లక;
9:È6, ±క ఇంట పK9EhంA, ఆ సంగJ ఎవ"I" ె>యక;ండవలsన" Å#?ను
%ా" ఆయన మరF%?r య ండ లక PQను. 25 అపVxKత4 పట-C న
Aన`క;మ#?Nగల ±క ZీN  ఆయననుగ#Sd V", 9:ంటTE వAd ఆయన
ాదమ ల]ద ప(ెను. 26 ఆ ZీN  సు#Ó2"కయ వంశ మందు పట-C న %§\సు
ేశసుÍ#ాల;. ఆ తన క;మ#?Nలkనుం(f ఆ దయమ ను 9:ళ6%tటBCమ"
ఆయనను 9Eడ T:ను. 27 ఆయన ఆను చూA1ిల6ల; nదట తృ1ిN
ందవలsను; 1ిల6ల #tటMC ¬Zి" క;క1ిల6లక; 9Eయ ట య కN మ ాదT:ను.
28 అందుా"జ¤ పKభ 9ా, అPే క;క1ిల6ల; కcడ బల6 I\ంద ఉం(f,
1ిల6ల; పడ 9Eయ #tటMC మ కల; Jనును గx అ" ఆయన ె12uను. 29
అందుాయనఈ మట ె1ిuనందున 9:ళ6 Øమ ; దయమ  క;మ#?Nను
వద>Pనద" ఆ ె12uను. 30 ఆ Pంట-I వAd , తన క;మ#?N
మంచమ ]ద పండ" య ండటయ దయమ వద> P

య ండటయ చూెను. 31 ఆయన మరల తరF ాKంతమ ల; V(fA, Zీోను
x #ా ెక> ాKంతమ ల]దు%ా గ>లయ సమ దKమ TUదwక; వెdను. 32
అపడ 9ారF ెవడగల నJN 9ా" ఒక" ఆయన±దw క; డ"వAd,
9ా"]ద ెP య ంచుమ" ఆయనను 9Eడ"#S. 33 సమహ
మ లkనుం(f ఆయన 9ా"" ఏాంతమ నక; డ" P, 9ా" ెవలలk
తన 9EKళ6 Ø12ట-C, ఉ!్మ9EZి, 9ా" Txల;క మ ట-C 34 ఆాశమ 9:ౖప కను`లsJN
"ట
C రFu V(fA ఎపx అ" 9ా" ె12uను; ఆ మటక; ెరవబడ మ"
అరÍ మ . 35 అంతట 9ా" ెవల; ెరవబ(ెను, 9ా" Txల;క నరమ సడ>
9ాడ ేట%ా మటలడచుం(ెను. 36 అప(xయనఇ ఎవ"ను ెపuవదw "
9ా#S ాజj® 1ింెను; అPే ఆయన ెపuవదw " 9ా#S ాజj®1ింAన ల 9ారF
మ#S ఎక;వ%ా x"" పKZిzేయ చు 37 ఈయన సమసN మ ను బµగ %ా
ేZియ Tx`డ; ెVట- 9ారF VనునటB
6 %ాను మగ9ారF మటలడనటB
6 %ాను
ేయ చుTx`డ" ెప" అప#S!తమ %ా ఆశdరప(f#S.
మరF సు9ారN 8
1 ఆ నమ లలk మ#S±క ¯ా#S బహÑ జనుల; కc(f #ా%ా, 9ా#SI
JనTE!య లనందున Pసు తన hషp లను తన±దw క; 1ి>A 2 జనుల;
TEట-I మడ నమ ల నుం(f Tx±దw నుTx`రF; 9ా#SI JనTE!య
లనందున, TEను 9ా#S]ద క"కరపడచుTx`ను; 3 TEను 9ా#S" ఉప9ాసమ 
తమ ఇండ6 క; పం1ి9EZినPQడల మర¶ మ లk మరûవదురF; 9ా#Sలk
ందరF దూరమ నుం(f వAdయ Tx`ర" 9ా#S ె12uను. 4 అందు ాయన

hషpల; ఈ అరణపKేశమ లk ఒక (ెకడ నుం(f #tటMC ల; ెAd, #S"
తృ1ిN పరచగలడ" ఆయన న(f%S#S. 5 ఆయన]±దw ఎ"` #tటMC ల;న`వ" 9ా#S
నడగ%ా 9ారFఏడ"#S. 6 అప(xయనTEల]ద కcరFdండడ"
జనులాజj®1ింA ఆ Pడ #tటMC ల; పటBC" కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA, V#SA,
వ(fi ంచుట?r తన hషpలIెdను, 9ారF జనసమహమ నక; వ(fi ంA#S 7 "`
Aన`ేపల; కcడ 9ా#S±దw నుండ%ా ఆయన ఆర ంA 9ాట-"కcడ
వ(fi ంచుడ" ె12uను. 8 9ారF ´¢జనమ ేZి తృ1ిN ంన]దట, !%S>న
మ కల; ఏడ గంపల"ండ ఎJN #S. 9 ´¢జనమ ేZిన9ారF ఇంచు !ంచు
Txల;గ 9Eల మం. 9ా#S" పం1ి9EZిన 9:ంటTE 10 ఆయన తన hషpలకcడ
ోT: PQI దల4నూx ాKంతమ లక; వెdను. 11 అంతట ప#Sసయ ల; వAd
ఆయనను Wó¥ంచుచు, ఆాశమ నుం(f ±క సూచకI\యను చూపమ"
ఆయన న(f%S ఆయన త#Sంప¯ా%S#S. 12 ఆయన ఆత4యందు 12దw "ట
C రFu
V(fAఈ తరమ 9ారF ఎందుక; సూచక I\య నడగ చుTx`రF? ఈ తరమ నక;
ఏ సూచక I\యయ ననుగ\¨©ంపబడద" "శdయమ %ా ] ెపచుTx`న"
ె1ిu 13 9ా#S" V(fA మరల ోT: PQI అదw #SI PQను. 14 9ారF Jనుటక;
#tటMC ల; ెచుdటక; మరA#S; ోT:లk 9ా#S±దw ఒక #tటMC తపu మ#³!య
లకPQను. 15 ఆయనచూచును(f; ప#Sసయ ల ప>Zిన 1ిం(f" గ#Sdయ
¨Á#దు ప>Zిన 1ిం(f"గ#Sdయ జjగ\తN పడడ" 9ా#S" ¨¼చd#Sంప%ా 16
9ారFతమ±దw #tటMC ల; ల9Eయ" తమలkxమ ఆలkAంచు"#S. 17 Pసు
అ PQ#S%Sమన±దw #tటMC ల; ల9Eయ" ]#?ందుక; ఆలkAంచునుచుTx`రF?
]#Sంకను గ\¨©ంపలx? V9EAంపలx? ]రF కSనహృదయమ గల9ా#?r

య Tx`#ా? 18 ]రF కను`ల;ం(fయ చూడ#ా? ెవల;ం(fయ Vన#ా?
జj®పకమ ేZిన#ా? 19 TEను ఆ అPదు9EలమంI అPదు #tటMC ల; V#SA
పంA12ట-C నపడ ]రF మ కల; ఎ"` గంపల"ండ ఎJN Jర" 9ా#S న(f%?ను.
9ారFపం(ెKండ" ఆయన ె1ిu#S. 20 ఆ Txల;గ 9EలమంI ఏడ #tటMC ల; TEను
V#SA, పంA 12ట-C నపడ మ కల; ఎ"` గంపల"ండ ఎJN Jర" ఆయన
అడగ%ా 9ారFఏడ"#S. 21 అందుాయన]#Sంకను గ\¨©ంపక;Tx`#ా? అ"
అT:ను. 22 అంతలk 9ారF బéతqPxక; వAd#S. అపడ అక(f 9ారF
ఆయన±దw క; ఒక గ\ (fi 9ా" డ "వAd, 9ా" మ టC వలsన" ఆయనను
9Eడ"#S. 23 ఆయన ఆ గ\ (fi 9ా" ెPపటBC" ఊ#S9:ల;ప>I డ"
P, 9ా" కను`ల]ద ఉ!్మ9EZి, 9ా" ]ద ేతpల;ంA³నను
కనబడచున`x? అ" 9ా"నడగ%ా, 24 9ాడ కను`లsJNమనుషpల; Txక;
కనబడచుTx`రF; 9ారF ెట6వలsనుం(f నడచు చున`టB
6 %ా Txక;
కనబడచుTx`రT:ను. 25 అంతట ఆయన మరల తన ేతpల; 9ా"
కను`ల]ద నుంచ%ా, 9ాడ ే#SచూA క;దురdబ(f సమసN మ ను ేట%ా చూడ
¯ా%?ను. 26 అపడ Pసువ ఊ#Sలk"I 9:ళ6వదw " ె1ిu 9ా" Pంట-I
9ా"" పం1ి9EZ2ను. 27 Pసు తన hషpల Óి>పైన ?rసరయ ే#Sన
%ా\మమ లక; బయల;ే#?ను. మర¶ మ లkనుండ%ా TEను ఎవడన" జనుల;
ెపచుTx`ర" తన hషpల న(f%?ను. 28 అందుక; 9ారFందరF బµ1ిN స4!చుd
ã}ను అ"య , ందరF ఏÚయ అ"య , మ#S ందరF పKవకN లలk
ఒకడ"య ెప నుచుTx`ర"#S. 29 అందుాయన]#?rే TEను ఎవడ"
ెపచుTx`ర" 9ా#Sనడగ%ా 1LతpరFవ ×\సN ు1వ" ఆయన ె12uను. 30

అపడ తను` గ#Sdన PÀ సంగJ ఎవ" ను ెపuవదw " ఆయన 9ా#SI
ఖం(fతమ %ా ె12uను. 31 మ#Sయ మనుషక;మరFడ అTEక ¨©ంసల;ం,
12దwల ేతను పK¥xనయజక;లేతను Wాసు
N లేతను ఉ1Lfంప బ(f చంపబ(f,
మడ నమ లsౖన తరF9ాత లచుట అగతమ" ఆయన 9ా#SI బ¢¥ంప
Txరంంెను. 32 ఆయన ఈ మట బ¨©రంగమ %ా ె12uను. 1LతpరF ఆయన
ేPపటBC" ఆయనను గw ంప¯ా%?ను 33 అందు ాయన తన hషpల9:ౖప
J#S%S, 9ా#S" చూA ¯ాxTx, Tx 9:నుకక; మ 4; వ మనుషpల
సంగతpలను మనస#SంచుచుTx`వ %ా" ేవ" సంగతpలను మనస
#Sంపక;Tx`వ" 1Lత 34 అంతట ఆయన తన hషpలను జనసమహమ ను
తన ±దw క; 1ి>Aనను` 9:ంబ(fంప %రF9ాడ తను` xను ఉ1Lfంచు"
తన Zిల;వPQJN " నను` 9:ంబ (fంపవలsను. 35 తన ాKణమ ను
రfంచున%రF9ాడ x" %tటBCనును; Tx "!తN మ ను సు9ారN
"!తN మ ను తన ాKణమ ను %tటBCను9ాడ x" రfంచు నును. 36
ఒకడ సర లkకమ ను సంాంచు" తన ాKణమ ను %tటBCనుట
9ా"³! పKãజనమ ? 37 మనుషpడ తన ాKణమ నక; పKJ%ా ఏ! ఇయ
గల;గ ను? 38 వxరమ ను ాపమ నుేయ ఈ తరమ 9ా#Sలk నను`
గ#Sdయ Txమటలనుగ#Sdయ Zిగ¶ పడ 9ా(ెవ(ో, 9ా""గ#Sd
మనుషక;మరFడ తన తం(fK మ¨©మగల9ా(ై ప#Sదz దూతలకcడ
వచుdనపడ Zిగ¶ పడన" ె12uను.
మరF సు9ారN 9

1 మ#Sయ ఆయన ఇకడ ">Aయ న` 9ా#Sలk ందరF ేవ"#ాజమ
బలమ  వచుdట చూచువరక; మరణమ రFAచూడర" "శdయమ %ా ]
ెప చుTx`నT:ను. 2 ఆరFనమ లsౖన తరF9ాత, Pసు 1LతpరFను
యÅబ ను ã}నును మతKమ 9:ంటబ¿టC B", PQతNPన ±క
ండ]I ఏాంతమ %ా 9ా#S" డ"P, 9ా#SPQదుట రాంతరమ
ంెను. 3 అంతలk ఆయన వసN మ ల; పKాశమననVయ !గ ల
ెల6"Vయ ఆPQను; లkకమందు ఏ xక>య ను అంత ెల6%ా
చల;వేయలడ. 4 మ#Sయ ¹ÌLయ ఏÚయయ 9ా#SI కనబ(f Pసు
మటలడచుం(f#S. 5 అపడ 1LతpరF బ¢ధక;(x, మన!కడ ఉండట
మంA; ¤మ క; ఒకట-య ¹ÌLక; ఒకట-య ఏÚయక; ఒకట-య
మడ పరÞWాలల; కటBCదుమ" ె12uను; 6 9ారF !గ ల భయప(f#S గనుక
xను ెపuవలZినే¹ అత"I ె>యలదు. 7 ¤ఘnకట- వAd 9ా#S"
కమ4%ా ఈయన Tx 1ిKయక;మరFడ, ఈయన మట Vనుడ" ±క శబw మ
ఆ ¤ఘమ లkనుం(f పటMC ను. 8 9:ంటTE 9ారF చుటBC చూAనపడ, తమ
±దw నున` Pసు తపu మ#S ఎవరFను 9ా#SI కనబడలదు. 9 9ారF ఆ ండ
%S వచుdచుండ%ామనుష క;మరFడ మృతpలలkనుం(f లAనప(ే %ా",
అంతక; మ ందు ]రF చూAన9ాట-" ఎవ"ను ెపuవదw " ఆయన 9ా#SI
ఆజj®1ింెను. 10 మృతpలలkనుం(f లచుట అన%ా ఏ!టù అ" 9ా#tక"
ఒకడ త#Sంచుచు ఆ మట మనసుqన ఉంచు"#S. 11 9ారF ఏÚయ
మ ందు%ా #ావలsన" Wాసు
N ల; ెపచుTx`#³, Pేమ" ఆయన న(f%S#S. 12
అందుాయనఏÚయ మ ందు%ా వAd సమసN మ ను చక 12టC Bనను మట

"జ¤; అPనను మనుషక;మరFడ అTEక శ\మల;ప(f, తృణ÷క#Sంపబడ
వలsన" 9ాKయబడట ఏ!? 13 ఏÚయ వెdన"య అత"గ#Sd 9ాKయబ(fన
పKారమ 9ారF తమIషCమ వAdనటBC అత"PQడల ేZిర"య ] ెప
చుTx`న" 9ా#S అT:ను. 14 9ారF hషpల±దw క; వAd, 9ా#S చుటBC బహÑ
జనుల; కc(fయ ండటయ Wాసు
N ల; 9ా#S త#Sంచుటయ చూA#S. 15
9:ంటTE జనసమహమంతయ ఆయనను చూA, !గ ల V´µKంJTUం
ఆయన±దw క; పరF%?JN "వAd ఆయనక; వందనమ ేZి#S. 16
అప(xయన]రF ే"గ#Sd 9ా#S త#SంచుచుTx`ర" 9ా#S నడగ%ా 17
జనసమహమ లk ఒకడబ¢ధక;(x, మగదయమ 2 పట-C న Tx క;మరF"
±దw క; ¬Zి" వAdJ"; 18 అ ఎకడ 9ా"" పటBCT° అకడ 9ా""
పడోKయ ను; అపడ 9ాడ నురFగ ారFd", పండ6 రFక;"
మ#Sdల;
6 ను; x"" 9:ళ6%tటBCడ"  hషpలను అ(f%SJ" %ా" అ 9ా#Sేత 19
అందుాయన VWా సమ ల" తరమ 9ారల#ా, TEను ఎంతాలమ ]
నుందును? ఎంతవరక; !మ 4ను స¨©ంతpను? 9ా"" Tx±దw క; ¬Zి"
రండ" 9ా#S ెపu%ా 20 9ా#ాయన±దw క; 9ా"" ¬Zి" వAd#S.
దయమ ఆయనను చూడ %ాTE, 9ా" VలVల ల(fంెను గనుక 9ాడ
TEలప(f నురFగ ారFdనుచు #ా6డచుం(ెను. 21 అప(xయన ఇ "I
సంభVంA PQంతాలనద" 9ా" తం(fK నడగ%ా అతడ బµలమ నుం(fP;
22 అ 9ా" Txశనమ ేయవలsన" తరచు%ా అ%S`లkను ళ6 లkను
పడోKయ ను. ఏనను వలనT:ౖే మ]ద క"కరప(f మక; స}యమ
ేయ మT:ను. 23 అందుక; Pసు (నమ 4ట) వలనT:ౖే, నమ 49ా"I

సమసN మ ను ¯ాధ¤ య" అత" ె12uను. 24 9:ంటTE ఆ Aన`9ా"
తం(fKనమ 4చుTx`ను, Txక; అపనమ4కమ ండక;ండ స}యమ ేయ మ"1
ëగ¶ ర%ా ె12uను. 25 జనుల; గ ంపకc(f తన±దw క; పరF %?JN"వచుdట
Pసు చూA మగ9:ౖన ెVట- దయమ, 9ా"" వ>మ 4, ఇక
9ా"లkపK9Ehంపవదw " క; ఆజj®1ించుచుTx`న" ె1ిu ఆ అపVxKత4ను
గw ంెను. 26 అపడ అ ³క9EZి, 9ా"T:ం VలVల ల(fంA వద>PQను.
అంతట 9ాడ చAdన9ా"వలs ఉం(ెను గనుక అTEక;ల;9ాడ చ"PQన"#S.
27 అPే Pసు 9ా" ెP పట-C 9ా" లవT:తN%ా 9ాడ "ల;వబ(ెను. 28
ఆయన ఇంట- లk"I 9:È6న తరF9ాత ఆయన hషpల;¤ ందుక; ఆ
దయమ ను 9:ళ6%tటC లక Jమ" ఏాంతమ న ఆయన న(f%S#S. 29
అందుాయన ాKరÍనవలనTE 2 %ా" మ#S ే"వలనT:ౖనను ఈ Vధన
వద>వట అ¯ాధమ" 9ా#S ె12uను. 30 9ారకడనుం(f బయల;ే#S
గ>లయ గ ం(x 9:ళ6 Ø చుం(f#S; అ ఎవ"I" ె>య ట ఆయనIషCమ లక
PQను; 31 ఏలయన%ా ఆయన తన hషpలక; బ¢¥ంచుచు
మనుషక;మరFడ మనుషpల ేJI అపu%Sంపబడ చుTx`డ, 9ా#ాయనను
చం12దరF; చంపబ(fన మడ నమ లక; ఆయన లచున" 9ా#S ె12uను.
32 9ారF ఆ మట గ\¨©ంపలదు %ా" ఆయన నడగ భయప(f#S. 33 అంతట
9ారF క12ర`హÉమ నక; వAd#S. 9ారF ఎవడ %tపu9ాడ" మర¶ మ న ఒక"
ఒకడ 9ాంA#S గనుక 34 ఆయన ఇంట ఉన`పడమర¶ మ న ]రF ఒక#S
ఒకరF ే""గ#Sd 9ాంచుచుంట-ర" 9ా#Sనడగ%ా 35 9ారF ఊరక;ం(f#S.
అప(xయన కcరFdం(f పం(ెKండమం" 1ి>Aఎవ(ైనను nదట-

9ా(ైయ ండ %#SనPQడల, 9ాడంద#Sలk కడపట-9ాడను అంద#SI ప#Sxరక;డT:ౖ
య ండవలsన" ె1ిu 36 ±క Aన` ëడi ను ¬Zి" 9ా#S మధను "ల;వబ¿ట-C,
9ా"" ఎJN ð%S>ంచు" 37 ఇట-C Aన` ëడi లలk ఒక"" Tx 1Lరట
ేరFdను9ాడ నను` ేరFdనును; నను` ేరFdను9ాడ నను` %ాక
నను` పం1ిన9ా"" ేరFd నున" 9ా#S ె12uను. 38 అంతట
ã}నుబ¢ధక;(x, ఒకడ  1Lరట దయమ లను 9:ళ6%tటBCట చూAJVు;
9ాడ మనలను 9:ంబ(fంచు9ాడ ాడ గనుక 9ా"" ఆటంకపరAJమ"
ె12uను. 39 అందుక; Pసు9ా"" ఆటంకపరచక;(f; Tx1Lరట అదు»తమ ేZి
నను` చులకన%ా "ంంపగల 9ా(ెవడను లడ; 40 మనక; V#¥ా"9ాడ
మన పmమ %ా నున`9ా(ే. 41 ]రF ×\సN ు9ార" Tx 1Lరట ]క; %ST:`డ ళØ
6
xKగ"చుd9ాడ, తనక; #ావలZిన ఫలమ %tటBCనడ" ]"శdయమ %ా
ెప చుTx`ను. 42 Txయందు VWా సమ ంచు ఈ Aన`9ా#Sలk TUక"
అభంతరపరచు9ా(ెవ(ో, 9ాడ డక; 12దw JరFగట-#ాP కటC బ(f
సమ దKమ లk పడ9Eయబడట 9ా"I ¤ల;. 43  ెP "ను`
అభంతరపరAన PQడల x"" న#SI9Eయ మ ; 44 వ #?ండ ేతpల; క>%S
నరకమ లk" ఆర" అ%S`లk"I వటకంటM అంగ ¨ßనుడ9:ౖ yవమ లk
పK9Ehంచుట ¤ల;. 45  ాదమ "ను` అభంతరపరAనPQడల x""
న#SI9Eయ మ ; 46 #?ండ ాదమ ల; క>%S నరకమ లk పడ9EయబడటకంటM,
క;ంట-9ాడ9:ౖ ("త) yవమ లk పK9Ehంచుట¤ల;. 47  కను` "ను`
అభంతరపరAనPQడల x" ¬Zిార 9Eయ మ ; #?ండ కను`ల; క>%S
నరకమ లk పడ9Eయ బడటకంటM ఒంట-కను` గల9ాడ9:ౖ ేవ" #ాజమ లk

పK9Ehంచుట ¤ల;. 48 నరకమ న 9ా#S పరFగ xవదు; అ%S` ఆరదు. 49
పKJ9ా"I ఉప¯ారమ అ%S`వలన కల;గ ను. 50 ఉప మంAే%ా" ఉప
"¯ాqరన PQడల ే"వలన ]రF x"I ¯ారమ కల;గ జ³తpరF? ]లk
]రF ఉప¯ారమ గల9ా#?r య ం(f ±క#S ఒకరF సమ¥xనమ %ా
ఉండడ" ె12uను.
మరF సు9ారN 10
1 ఆయన అకడనుం(f లA యదయ ాKంత..మ లక;ను ±#ాwను అదw #SI"
వెdను. జనసమహమ ల; J#S%S ఆయన±దw క; కc(fవAd#S. ఆయన తన
9ాడక పన 9ా#SI మరల బ¢¥ంచుచుం(ెను. 2 ప#Sసయ ల;
ఆయన±దw క; వAd, ఆయనను Wó¥ంచుట?rపరFషpడ తన ´µరను
VడTxడట Txయమ? అ" ఆయన న(f%S#S. 3 అందుాయన¹ÌL ]³!
ఆజj®1ింెన" 9ా#S న(f%?ను. 4 9ారFప#Sxగ పJKక 9ాKPంA, ఆను
VడTxడవలsన" ¹ÌL Z2లVెdన" ెపu%ా 5 Pసు]
హృదయాSనమ నుబట-C అత(ö ఆజ® ను ]క; 9ాKZి Pెdను %ా" 6
సృాC~నుం(f (ేవడ) 9ా#S" పరF షp"%ాను ZీN "%ాను కల;గ జ³Z2ను. 7 ఈ
¨Áతpవేత పరFషpడ తన త>దండKలను V(fA 12ట-C తన ´µరను
హతp
N నును; 8 9ా#SదwరF ఏకశ#§ర య ందురF, గనుక 9ా#Sక ఇదw రF%ా
నుండక Pకశ#§రమ %ా నుందురF. 9 ాబట-C ేవడ జతపరAన 9ా#S"
మనుషpడ 9EరFపరచ కcడద" 9ా#S ె12uను. 10 ఇంట-I వAd hషpల; ఈ
సంగJ"గ#Sd ఆయనను మరల న(f%S#S. 11 అందుాయనతన ´µరను VడTx(f

మ#S±కెను 12ం(f6 ేZిను9ాడ xను VడTx(fన ఆ Vషయ
వచ#Sంచు9ాడగ ను. 12 మ#Sయ ZీN  తన పరFషp" VడTx(f మ#S±క"
12ం(f6 జ³Zి"నPQడల ఆ వచ#Sంచునదగ న" 9ా#S ె12uను. 13 తమ
Aన`ëడi లను మ టC వలsన" ంద#ాయన±దw క; 9ా#S" ¬Zి" వAd#S;
అPే hషpల; (9ా#S" ¬Zి" వAdన) 9ా#S" గw ంA#S. 14 Pసు అ చూA
Åపప(fAన`ëడi లను TxPQదwక; #ా"య (f, 9ా#S Txటంక పరచవదుw;
ేవ"#ాజమ ఈలట-9ా#Sే. 15 Aన`ëడi వలs ేవ"#ాజమ
నం%§క#Sంప"9ాడ అందులk T:ంత మతKమ పK9Ehంపడ" ] "శdయమ %ా
ెప చుTx`న" ె1ిu 16 ఆ ëడi లను ఎJN ð%S>ంచు", 9ా#S ]ద ేతpల;ంA
ఆర ంెను. 17 ఆయన బయల;ే#S మర¶ మ న వచుండ%ా ఒకడ
పరF%?JN"వAd ఆయనPQదుట ¹ాళ
6 "సోËధ క;(x, "తyవమ నక;
9ారసుడనగ టక; TETE! ేయ దు న" ఆయన న(f%?ను. 18 Pసునను`
సతpuరFషpడ" Pల ెపచుTx`వ? ేవ(ొక(ే %ా" మ#S ఎవడను
సతpuరFషpడ ాడ. 19 నరహత ేయవదుw, వచ #Sంపవదుw, ొం%Sలవదుw,
అబదz ¯ాmమ పల;కవదుw, ¹స పచdవదుw,  త>దండKలను
సTx4"ంపమ అను ఆజ® ల; క; ె>య ను గx అ" అత" ె12uను. 20
అందు కతడబ¢ధక;(x, బµలమ నుం(f ఇవ"`య అనుస #SంచుచుTE
య ంట-న" ె12uను. 21 Pసు అత" చూA అత" 1LK!ంAక; ఒకటదువ%ానున`; వ 9:È6 క; క>%Sనవ"`య అ!్మ áదలIమ 4,
పరలkకమందు క; ధనమ కల;గ ను; వ వAd నను` 9:ంబ(fంచుమ"
ె12uను. 22 అతడ !గ ల ఆZిN గల9ాడ, గనుక ఆ మటక; మ ఖమ

Aన`బ చుd", దుఃఖపడచు 9:È6PQను. 23 అపడ Pసు చుటBC
చూAఆZిN గల9ారF ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంచుట ఎం దుర6 భమ" తన hషp
ల ె12uను. 24 ఆయన మటలక; hషpల; Vస4య nం#S. అందుక;
Pసు J#S%S 9ా#S ఇట6 T:ను1ిల6ల#ా, తమ ఆZిN యందు
న!్మకయ ంచు9ారF ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంచుట ఎం దుర6 భమ ; 25
ధన వంతpడ ేవ" #ాజమ లk పK9EhంచుటకంటM ఒంటM సూబ¿జèమ లk
దూరFట సులభమ . 26 అందుక; 9ారF అత¥కమ %ా ఆశdరప(f అట6 Pే
ఎవడ రmణంద గలడ" ఆయన న(f%S#S. 27 Pసు 9ా#S" చూAఇ మను
షpలక; అ¯ాధ¤ %ా", ేవ"I అ¯ాధమ ాదు; ేవ"I సమసN మ ను
¯ాధ¤ అT:ను. 28 1LతpరF ఇ%¤మ సమసN మ ను V(fA12ట-C "ను`
9:ంబ(fంAJమ" ఆయన ెపu¯ా%?ను. 29 అందుక; Pసు ఇట6 T:నుTx
"!తN మ ను సు9ారN "!తN మ ను ఇంట-T:ౖనను అన`దమ 4లT:ౖనను అక
ెల6 sండKT:ౖనను త> దండKలT:ౖనను 1ిల6లT:ౖనను భమ లT:ౖనను V(fAన9ాడ
30 ఇపడ ఇహమందు ¨©ంసల ాటB నూరంతల;%ా ఇండ6 ను
అన`దమ 4లను అకెల6 sండKను తల;
6 లను 1ిల6లను భమ లను, #ాబ¢వ
లkకమందు "తyవమ ను ందు న" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 31
nదట- 9ారF అTEక;ల; కడపట-9ారగ దురF, కడపట-9ారF nదట- 9ారగ దురF
అT:ను. 32 9ారF పKయణ PQరషలమ నక; 9:ళ6 Øచుం(f#S. Pసు 9ా#SI
మ ందు నడచుచుండ%ా 9ారF Vస4య nం#S, 9:ంబ(fంచు9ారF భయప(f#S.
అప(xయన మరల పం(ెKండగ రF hషpలను 1ిల;చు", తనక; సంభ
Vంపబ¢వ9ాట-" 9ా#SI ె>యజ?పuTxరంంA 33 ఇ% మనమ

PQరషలమ నక; 9:ళ6 ØచుTx`మ ; మనుష క;మరFడ
పK¥xనయజక;లక;ను Wాసు
N లక;ను అపu%Sంప బడను; 9ా#ాయనక; మరణhm
V¥ంA ఆయనను అన జనుల కపu%SంెదరF. 34 9ారF ఆయనను
అపహZింA, ఆయన]ద ఉ!్మ9EZి, ర(xల ఆయనను ట-C చం12దరF;
మడ నమ లsౖన తరF9ాత ఆయన J#S%S లచున" ె12uను. 35 జ?బ¿దP
క;మరFలsౖన యÅబ ను ã}నును ఆయన±దw క; వAdబ¢ధక;(x, ¤మ
అడగ నెల6 వ మక; ేయ %రFచుTx`మ" ెపu%ా 36 ఆయనTEను
]³! ేయ %రFచుTx`ర" 9ా#S న(f%?ను. 37 9ారF మ¨©మయందు 
క;(f9:ౖపన ఒకడను  PQడమ9:ౖపన ఒకడను కcరFdండనటB
6 మక; దయ
ేయ మ" ె1ిu#S. 38 Pసు]#³! అడగ చుTx`# ]క; ె>యదు; TEను
xKగ చున` %ST:`లk" xKగ టPQనను, TEను ందుచున` బµ1ిN స4మ
ందుట PQనను ]ేత అగ Tx? అ" 9ా#S నడగ%ా 9ారFమ ేత అగ న"#S.
39 అపడ PసుTEను xKగ చున` %ST:`లk" ]రF xK%?దరF; TEను
ందుచున` బµ1ిN స4మ ]రF ంెదరF, %ా" 40 Tx క;(f9:ౖపనను ఎడమ
9:ౖపనను కcరFdండ"చుdట Txవశమ లk లదు; అ ఎవ#SI Zిదzపరచబ(ెT°
9ా#S³ (ొరక;న") 9ా#S ె12uను. 41 తIనపమం hషpల; ఆ మట V",
యÅబ ã}నుల ]ద Åపపడ¯ా%S#S. 42 Pసు 9ా#S" తన±దw క; 1ి>A
9ా#S ఇట6 T:నుఅనజనులలk అ¥ారFల" PQంచబ(fన9ారF 9ా#S]ద
పKభ త మ ేయ దురF; 9ా#Sలk %tపu9ారF 9ా#S]ద అ¥ారమ ేయ దుర"
]క; ె>య ను. 43 ]లk ఆలగ ండ కcడదు. ]లk ఎవ(ైనను %tపu9ా(ై
య ండ%#Sన PQడల 9ాడ ]క; ప#Sxరమ ేయ 9ా(ై య ండ వలsను. 44

]లk ఎవ(ైనను పKమ ఖు(ై య ండ%#Sన PQడల, 9ాడ అంద#SI xసు(ై
య ండవలsను. 45 మనుష క;మరFడ ప#Sxరమ ేPంచునుటక;
#ాలదు %ా" ప#Sxరమ ేయ టక;ను, అTEక;లక; పKJ%ా V¹చన
క\యధనమ %ా తన ాKణమ ఇచుdటక;ను వెdనT:ను. 46 9ారF
PQ#SÅపటC ణమ నక; వAd#S. ఆయన తన hషpలను బహÑ
జనసమహమ ను PQ#SÅనుం(f బయల;ే#S వచుdచుండ%ా, ¬మP
క;మరFడగ బ#SNమP యను గ\ (fi mక;డ KవపKకను కcరFdం(ెను. 47
ఈయన నజ#³య (ైన Pసు అ" 9ాడ V" xదు క;మరF(x Pసూ,
నను` కరFణÝంపమ" ³కల; 9Eయ nదల;12టMCను. 48 ఊరక;ండమ" అ
TEక;ల; 9ా"" గw ంA#S %ా" 9ాడxదు క;మరF(x, నను` కరF ణÝంపమ"
మ#S ఎక;వ%ా ³కల;9EZ2ను. 49 అపడ Pసు ">A9ా"" 1ిల;వడ"
ెపu%ా 9ా#ా గ\ (fi 9ా"" 1ి>A¥ైరమ ెచుdనుమ , ఆయన "ను` 1ిల;చు
చుTx`డ, లsమ4" 9ా" ె1ిu#S. 50 అంతట 9ాడ బటC ను ార9EZి, గ¶ న
లA PసుTUదwక; వెdను. 51 PసుTEను ³! ేయ %రFచుTx`వ" 9ా"
నడ గ%ా, ఆ గ\ (fi 9ాడబ¢ధక;(x, Txక; దృÌిC కల;గ గ%ా, ఆ
గ\ (fi 9ాడబ¢ధక;(x, Txక; దృÌిC కల;గ జ³య మ" ఆయన అT:ను. 52
అందుక; Pసువ 9:ళ6 Øమ ;  VWా సమ "ను` స సÍ పరెన" ె12uను.
9:ంటTE 9ాడ Kవను ఆయన9:ంట చూపం 9:æç6ను.
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1 9ారF PQరషలమ నక; స]1ింA ఒÚవల ండ దగ¶ రనున` బéతu%³

బéత"య అను %ా\మమ లక; వAd నపడ, ఆయన తన hషpలలk ఇదw #S"
చూA 2 ] PQదుటనున` %ా\మమ నక; 9:ళ6 Ø(f; అందులk ]రF పK9Ehంప%ాTE
కటC బ(fయ న` ±క %ా(fద 1ిల6 కన బడను; x"]ద ఏ మనుషpడను
ఎపడను కcరFdండ లదు; x"" V1ిu, ల;" రం(f. 3
ఎవ(ైనను]#?ందుక; ఈలగ ేయ చుTx`ర" !మ 4 న(f%Sన PQడలఅ
పKభ వనక; ావలZియ న`ద" ెప(f. తmణ¤ అతడ x"" ఇక(fI>
పంపన" ె1ిu 9ా#S" పం12ను. 4 9ారF 9:ళ6%ా ¥లk ఇంట- బయట తల9ాIట
కటC బ(fయ న` %ా(fద 1ిల6 ±కట- 9ా#SI కనబ(ెను; x"" Vపచుండ%ా, 5
అకడ ">Aయ న` 9ా#Sలk ందరF ]#³! ేయ చుTx`రF? %ా(fద 1ిల6ను
ఎందుక; VపచుTx`ర" 9ా#Sన(f%S#S. 6 అందుక; hషpల;, Pసు
ఆజj®1ింAనటBC 9ా#S ెపu%ా 9ారF "Ad#S. 7 9ారF ఆ %ా(fద1ిల6ను
PసుTUదwక; ల;" వAd, తమ బటC ల; x"12ౖ 9Eయ%ా ఆయన x"]ద
కcరFdం (ెను. 8 అTEక;ల; తమ బటC లను x#S డగ నను పరA#S, ందరF
xమ లమ లలk న#SIన మ4లను పరA#S. 9 మ#Sయ మ ందు
9:ళ6 Øచుం(fన9ారFను 9:నుక వచుdచుం(fన 9ారFను జయమ 1 10 పKభ వ
1Lరట వచుd9ాడ సు
N Jంపబడ%ాక వచుdచున` మన తం(fKPQన xదు
#ాజమ సు
N Jంపబడ%ాక స# న`తన సÍ లమ లలk జయమ 1 అ" ³కల;
9Eయ చుం(f#S. 11 ఆయన PQరషలమ నక; వAd ే9ాలయమ లk పK9EhంA,
చుటBC సమసN మ ను చూA, ¯ాయంాల నందున పం(ెKండమం కcడ
బéత"యక; 9:æç6ను. 12 మరFTxడ 9ారF బéత"యనుం(f 9:ళ6 Øచుండ%ా ఆయన
ఆక>%t" 13 ఆక;ల;గల ఒక అం¸రప ెటC Bను దూరమ నుం(f చూA,

x"]ద ఏనను ొరక;TE¹ అ" వెdను. x"±దw క; వAd చూడ%ా,
ఆక;ల; తపu మ#³!య కనబడలదు; ఏలయన%ా అ అం¸రప
పండ6 ాలమ ాదు. 14 అందుాయనఇక]దట ఎన`ట- I"  పండ6 ఎవరFను
Jనక;ందురF %ాక అ" ె12uను ; ఇ ఆయన hషpల; V"#S. 15 9ారF
PQరషలమ నక; వAdనపడ ఆయన ే9ా లయమ లk పK9EhంA,
ే9ాలయమ లk క\య Vక\య మ ల; ేయ 9ా#S" 9:ళ6%tటC TxరంంA, రకల;
మరFd9ా#S బల6 లను, గ వ లమ 49ా#S 1ీటలను పడోKZి 16 ే9ాలయమ
గ ండ ఏాతKPQనను ఎవ"" ే"య క;ం(ెను. 17 మ#Sయ ఆయన
బ¢¥ంచుచు Tx మంరమ సమసN న అనజనులక; ాKరÍన
మంరమనబడను అ" 9ాKయబడలx? అPే ]రF x"" ొంగల గ హ%ా
ేZిJరT:ను. 18 Wాసు
N ల;ను పK¥xనయజక;ల;ను ఆ మట V", జన
సమహమంతయ ఆయన బ¢ధక; బహÑ%ా ఆశdర పడట చూA, ఆయనక;
భయప(f, ఆయన TEలగ సంహ#Sంచుదమ అ" సమయమ చూచుచుం(f#S. 19
¯ాయంాలనపడ ఆయన పటC ణమ లkనుం(f బయల;ే#?ను. 20 Kదుwన
9ారF మర¶ మ న వచుండ%ా ఆ అం¸ రపెటC B 9Eళ6 Ø nదల;"
PQం(fయ ండట చూA#S. 21 అపడ 1LతpరF ఆ సంగJ జj®పకమ నక;
ెచుd"బ¢ధక;(x, P% వ శ1ింAన అం¸రపెటC B ఎం(fPQన"
ఆయన ె12uను. 22 అందుక; Pసు 9ా#S ఇట6 T:ను]రF ేవ"యందు
VWా సమ ంచు(f. 23 ఎవ(ైనను ఈ ండను చూAవ ఎతN బ(f సమ దK మ లk
పడ9Eయబడ మ" ె1ిu, తన మనసుqలk సంే ¨©ంపక xను ె1ిuన
జరFగ న" న!్మనPQడల 9ాడ ె1ిuన జరFగ న" ] "శdయమ %ా

ెపచుTx`ను. 24 అందుేత ాKరÍ న ేయ నపడ ]రF అడగ చున`
9ాట-T:ల6ను ంయ Tx`మ" నమ 4(f; అపడ అV ]క; కల;గ న" ]
ెపచుTx`ను. 25 ]క; ఒక"]ద V#ధ ¤నను క>%Sయ న` PQడల,
]రF "ల;వబ(f ాKరÍ న ేయ నప(ెల6ను 9ా" m!ంచు(f. 26 అపడ
పరలkకమందున` ] తం(fKయ ] ాపమ ల; m!ంచును. 27 9ారF
PQరషలమ నక; J#S%S వAd#S. ఆయన ే9ాలయమ లk JరFగ చుండ%ా
పK¥xనయజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను 12దwల;ను ఆయన±దw క;వAd 28 వ ఏ
అ¥ ారమ వలన ఈ ారమ ల; ేయ చుTx`వ? ట-" ేయ టక; ఈ
య¥ారమ ?వ(fెdన" అ(f%S#S. 29 అందుక; PసుTEనును !మ 4ను
ఒక మట అ(f%?దను, Tx క;తN ర!య (f, అపడ TEను ఏ అ¥ారమ వలన
ట-" ేయ చుTx`T° అ ] ెపదును. 30 ã}ను ఇAdన బµ1ిN స4మ
పరలkకమ నుం(f క>%Sనx మనుషpలనుం(f క>%Sనx? Txక;
ఉతN ర!య డ" ె12uను. 31 అందుక; 9ారFమనమ పరలkకమ నుం(f
క>%Sనద" ె1ిuనPQడల, ఆయనఆల%?rే ]రF ఎందుకత" నమ4లద"
అడగ ను; 32 మనుషpలవలన క>%Sన ద" ెపదుమ అ" తమలkxమ
ఆలkAంచు"#S %ా", అందరF ã}ను "జమ %ా పKవకN య" PQంA#S 33
గనుక పKజలక; భయప(fఆ సంగJ మక; ె>యద" Pసునక; ఉతN ర!Ad#S.
అందుక; Pసుఏ అ¥ారమ వలన ఈ ారమ ల; ేయ చుTx`T° అయ
TEను ] ెపuనT:ను.
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1 ఆయన ఉపమన#§J%ా 9ా#SI బ¢¥ంపTxరం ంెను; ఎట6 న%ాఒక మనుషpడ
xKmట Txట-ంA, x"చుటBC కంె 9EPంA, xKmల¾ట-C ¾>1ింA %పరమ
కట-C ంA, ాపలక; x"" గ తN IAd ేWాంతరమ PQను. 2 పంటాలమందు
ఆ ాపల నుం(f xKmట పండ6 లk తన ´µగమ ¬Zి" వచుdటక;,
ాపల±దw క; అతడ ఒక xసు"పంప%ా 3 9ారF 9ా" పటBC" ట-C ,
వట-C ేతpల పం1ి9EZి#S. 4 మరల అతడ మ#S±క xసు" 9ా#S±దw క;
పంప%ా, 9ారF 9ా" తల %ాయమ ేZి అవమనపరA#S. 5 అతడ మ#S±క"
పంప%ా 9ా"" చం1ి#S. అత(fంక అTEక;లను పంప%ా, 9ారF ంద#S" ట-C #S,
ంద#S" చం1ి#S. 6 ఇంకను అత"I 1ిKయ క;మరFడ ఒకడం(ెను గనుక9ారF
తన క;మరF" సTx4"ంెదరను" తpదక; 9ా#S ±దw క; అత"" పం12ను. 7
అPే ఆ ాపల;ఇతడ 9ారసుడ; ఇత" చంపదమ రం(f, అపడ
¯ా సÍ ~మ మనదగ న" తమలkxమ ెప" 8 అత"" పటBC" చం1ి,
xKmట 9:ల;పల ార9EZి#S. 9 ావన ఆ xKmట యజమను(ే! ేయ ను?
అతడ వAd, ఆ ాపలను సంహ#SంA, PతరFలక; ఆ xKmట ఇచుdను గx.
మ#Sయ 10 ఇల;
6 కటBC9ారF "#ాక#SంAన #ాP మలక; తల#ాP ఆPQను 11
ఇ పKభ వవలనTE క>%?ను ఇ మన కను`లక; ఆశdరమ అను లఖనమ
]రF చదువలx? అ" అడగ%ా 12 తమ 4ను గ#Sd ఆ ఉపమనమ ె12uన"
9ారF గ\¨©ంA ఆయ నను పటBCనుటక; సమయమ చూచుచుం(f#S %ా" జన
సమహమ నక; భయప(f ఆయనను V(fAP#S. 13 9ారF మటలలk
ఆయనను Aక;పరచవలsన", ప#Sసయ లను ¨Á#ºయ లను ంద#S"
ఆయన ±దw క; పం1ి#S. 14 9ారF వAdబ¢ధక;(x, వ సతవంతpడవ; వ

ఎవ"" లm12టC"9ాడవ" ¤ రFగ దుమ ; వ ¹¹టమ ల"9ాడ9:ౖ
ేవ" మర¶ మ సతమ %ా బ¢¥ంచు9ాడవ. ?rసరFక; ప"` చుdట Txయమ
ాx? 15 ఇెdదమ ఇయక;ందుమ? అ" ఆయన న(f%S#S. ఆయన 9ా#S
9Eష¥xరణను ఎ#S%S]రF నను` ఎందుక; Wó¥ంచుచుTx`రF? ఒక ేTxరమ 1 Tx
±దw క; ెAd చూపడ" 9ా#S ె12uను. 16 9ారF ెAd#S, ఆయనఈ
రపమ ను, 12ౖ 9ాKతయ , ఎవ#Sవ" 9ా#S నడగ%ా 9ారF?rసరFV అ"#S. 17
అందుక; Pసు?rసరFV ?rసరFనక;ను ేవ"V ేవ"I" ె>6ంచుడ" 9ా#S
ెపu%ా 9ా#ాయననుగ#Sd బహÑ%ా ఆశdరప(f#S. 18 పనరFxÍనమ లద"
ె12u(f సదూ
w కయ ల; ఆయన ±దw క;వAd 19 బ¢ధక;(x, తన´µర
బKIయ ండ%ా ఒకడ 1ిల6ల; లక చ"PనPQడల 9ా" సదరFడ 9ా"
´µరను 12ం(f6 ేZి" తన సదరF"I సంx నమ కల;గజ³యవలsన"
¹ÌL మక; 9ాKZిPెdను. 20 ఏడగ రF సదరFల;ం(f#S. nదట-9ాడ
ఒక ZీN " 12ం(f6 ేZి" సంxనమ లక చ"PQను 21 గనుక #?ండవ9ాడ
ఆను 12ం(f6 ేZిT:ను, 9ాడను సంx నమ లక చ"PQను; అటBవలsTE
మడవ9ాడను చ"PQను. 22 ఇటB
6 ఏడగ రFను సంxనమ లకP చ"
P#S. అంద#S9:నుక ఆ ZీN య చ"PQను. 23 పనరFxÍనమందు 9ా#Sలk
ఎవ"I ఆ ´µర%ా ఉండను? ఆ ఆ Pడగ #SI" ´µర ఆPQను గx అ"
అ(f%S#S. 24 అందుక; Pసు]రF లఖనమ లను%ా" ేవ" శIN"%ా"
PQరFగక వటవలనTE రబడ చుTx`రF. 25 9ారF మృతpలలkనుం(f
లచునపడ 12ం(f6 ేZినరF, 12ం(f6 IయబడరF %ా" పరలkక మందున`
దూతలవలs నుందురF. 26 9ారF లెదర" మృతpలనుగ#Sdన సంగJ ¹ÌL

గ\ంథమంద> దను గ #SంAన ´µగమ లk ]రF చదువలx? ఆ ´µగమ లk
ేవడTEను అబµK}మ ేవడను ఇ¯ాqక; ేవడను యÅబ ేవడన"
అత" ె12uను. 27 ఆయన సyవల ేవడ %ా" మృతpల ేవడ ాడ.
N లలk
ావన ]రF బహÑ%ా రబడ చుTx`ర" 9ా#S ె12uను. 28 Wాసు
ఒకడ వAd, 9ారF త#Sంచుట V", ఆయన 9ా#SI బµగ %ా ఉతN ర!ెdన"
గ\¨©ంAఆజ® ల"`ట-లk పK¥xననేద" ఆయన న(f%?ను. 29 అందుక;
PసుపK¥xనన ఏదన%ాఓ ఇWా\Pలc, Vనుమ ; మన ేవ(ైన పKభ వ
అ ¬య పKభ వ. 30 వ  పరÞహృదయమ ను,  ప#ాÞత4ను, 
పరÞV9Eకమ ను,  పరÞబలమ ను,  ేవ(ైన పKభ వను 1LK!ంపవలs
ననున పK¥xనన ఆజ® . 31 #?ండవ, వ "ను`వలs  రFగ 9ా""
1LK!ంపవలs ననున #?ండవ ఆజ® ; ట-కంటM మ ఖన ఆజ® మ#³ య లద"
అత" ె12uను 32 ఆ WాZిN బ¢ధక;(x, బµగ %ా ె1ిuJV; ఆయన
అ ¬య డ"య , ఆయన తపu 9E#tకడ లడ"య వ ె1ిuన మట
సత¤. 33 పరÞ హృదయమ ను, పరÞ V9Eకమ ను, పరÞ బలమ ను,
ఆయనను 1LK!ంచుటయ ఒకడ తను` వలs తన రFగ 9ా" 1LK!ంచుటయ
స#ా ంగ మమ ల"`ట-కంటMను బల;లకంటMను అ¥కమ" ఆయ న
ె12uను. 34 అతడ V9Eకమ %ా నుతN ర!ెdన" Pసు గ\¨©ంAవ ేవ"
#ాజమ నక; దూరమ గ లవ" అత" ె12uను. ఆ తరF9ాత ఎవడను ఆయ
నను ఏ పKశ`య అడగ ె%Sంపలదు. 35 ఒకపడ Pసు ే9ాలయమ లk
బ¢¥ంచుచుండ%ా ×\సN ు, xదు క;మరFడ" Wాసు
N ల; ెపచుTx` #³!? 36
TEను  శతpKవలను క; ాద1ీఠమ %ా ఉంచు వరక; వ Tx క;(f9:ౖపన

కcరFdండమ" పKభ వ Tx పKభ వ ె12uను అ" xే ప#Sxzత4వలన
ె12uను. 37 xదు ఆయ నను పKభ వ" ెపచుTx`(ే, ఆయన ఏలగ అత"
క;మరFడగ న" అ(f%?ను. ¯ామనజనుల; ఆయన మటల; సంషమ 
Vనుచుం(f#S. 38 మ#Sయ ఆయన 9ా#SI బ¢¥ంచుచు "ట6 T:ను Wాసు
N లనుగ#Sd
జjగ\తNపడ(f. 9ారF "ల;వ టం%§ల; ధ#Sంచు" JరFగ టను, సంతధులలk
వందనమ లను 39 సమజమంరమ లలk అగ\1ీఠమ లను, Vందులలk అగ\
¯ాÍనమ లను ÅరFచు 40 Vధవ#ాండK Pండ6 గ!ం గ చు, మయ9Eషమ %ా
ºరాKరÍ నల; ేయ దురF. రF మ#S VWషమ %ా hm ందుదురT:ను. 41
ఆయన ానుక12టMC PQదుట కcరFdం(f, జనసమ హమ ఆ ానుక12టMCలk
డబ Ëల; 9Eయ ట చూచు చుం(ెను. ధనవంతpలsౖన9ారTEక;ల; అందులk VWష
మ %ా ¯మ 4 9Eయ చుం(f#S. 42 ఒక áద Vధవ#ాల; వAd #?ండ ాసుల;
9Eయ%ా 43 ఆయన తన hషpలను 1ి>Aానుక12టMCలk డబ Ëల; 9EZిన
9ారంద#SకంటM ఈ áద Vధవ#ాల; ఎక;వ 9EZ2న" ] "శdయ మ %ా
ెపచుTx`ను. 44 9ారందరF తమక; క>%Sన సమృz లkనుం(f 9EZి#S %ా",
PÀ తన ల!లk తనక; క>%Sనదంతయ , అన%ా తన yవనమంతయ
9EZ2న" ె12uను.
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1 ఆయన ే9ాలయమ లkనుం(f 9:ళ6 Øచుండ%ా ఆయన hషpలలk
ఒకడబ¢ధక;(x, PÀ #ాæï6 లట-9Ù PÀ కటC డమ ల; ఏలట-9Ù చూడమ"
ఆయన అT:ను. 2 అందుక; Pసుఈ %tపu కటC డమ ల; చూచుచుTx`9E;

#ాJ]ద #ాP ±కట-PQన ఇకడ ">Aయ ండక;ండ పడోKయబడన"
అత" ె12uను. 3 ఆయన ే9ాలయమ ఎదుట ఒÚవల ండ]ద
కcరFdం(fయ ండ%ా, 1LతpరF యÅబ ã}ను అంెKయ అను 9ారF
ఆయనను చూA 4 ఇV ఎపడ జరFగ ను? ఇవ"`య
T:ర9Eరబ¢వాలమ నక; ఏ గ రFతp కల;గ ను? అ మ ెపమ"
ఆయనను ఏాంత మందు అడగ%ా 5 Pసు 9ా#S ఇటB
6 ెపu¯ా%?ను
ఎవడను !మ 4ను ¹సపచdక;ండ చూచును(f. 6 అTEక;ల; Tx 1Lరట
వAdTETE ఆయనన" ె1ిu అTEక;లను ¹సపెdదరF. 7 ]రF
య దz మ లను గ#Sdయ య దz సమxరమ లను గ#Sdయ Vను నపడ
కలవరపడక;(f; ఇV జరFగవలZియ న`V %ా" అంతమ 9:ంటTE #ాదు. 8
జనమ ]I జనమ ను #ాజమ ]I #ాజమ ను లచును, అకడకడ
భకంపమ ల; కల;గ ను, కరవల; వచుdను. ఇ9E 9Eద నలక;ాKరంభమ . 9
!మ 4నుగ#Sd ]#³ జjగ\తNపడ(f. 9ారF !మ 4ను సభల కపu%SంెదరF;
!మ 4ను సమజమంరమ లలk ట-C ంెదరF; ]రF 9ా#SI ¯ాÔరÍ
అ¥పతpల PQదుటను #ాàల PQదుటను Tx "!తN మ "ల;వబ(ె దరF. 10
సకల జనమ లక; సు9ారN మ ందు%ా పKకట-ంప బడవలsను. 11 9ారF !మ 4ను
అపu%Sంచుటక; "వ నపడ ]రFఏ! ెపదుమ అ" మ ందు%ా
AంJంపక;(f, ఆ గ(fయలkTE ]³ ఇయబడT° అే ెప(f; ెప9ాడ
ప#Sxzత4P %ా" ]రF ారF. 12 సదరFడ సదరF", తం(fK
క;మరF", మరణమ న కపu%SంతpరF; క;మరFల; త>దండKల]ద లA 9ా#S"
చం1ింతpరF; 13 Tx Txమమ "!తN మ అంద#Sేత ]రF ే ÌింపబడదురF;

అంతమ వరక; స¨©ంAన9ా(ే రmణ ందును. 14 మ#Sయ Txశకరన
¨Áయవసు
N వ "ల;వ#ా" సÍ లమందు "ల;చుట ]రF చూచునపడ చదువ
9ాడ గ\¨©ంచు%ాకయదయలk ఉండ9ారF ండలక; ా#Sవలsను; 15
!ెw ]ద ఉండ9ాడ ఇంట-లkనుం(f ఏైనను ¬Zి"వట?r %S అందులk
పK9Ehంపకcడదు; 16 లమ లk ఉండ9ాడ తన వసN మ ¬Zి"వటక;
ఇంట-లk"I J#S%S #ాకcడదు. 17 అã, ఆ నమ లలk గ#S»ణ లక;ను
ా>చుd 9ా#SI" శ\మ. 18 అ చ>ాలమందు సంభVంపక;ండ వలsన"
ాK#SÍంచు(f. 19 అV శ\మగల నమ ల;; ేవడ సృంAన సృాC~నుం(f
ఇవరక; అంత శ\మ కల;గ లదు, ఇక ఎన`డను కల;గబ¢దు. 20 పKభ వ ఆ
నమ లను తక;వేయ"PQడల ఏ శ#§#Sయ త1ిuంచు నక వను;
ఏరuరచబ(fన9ా#S "!తN మ , అన%ా xను ఏరuరచు"న 9ా#S"!తN మ
ఆయన ఆ నమ లను తక;వ ేZ2ను. 21 ా%ాఇ% ×\సN ు ఇకడ నుTx`డ,
అ% అకడ నుTx`డ అ" PQవ(ైనను ] ె1ిuనPQడల నమ4క;(f. 22
ఆ ాలమందు అబదz ప ×\సN ుల;ను అబదz ప పKవకN ల;ను వAd,
¯ాధనPQడల ఏరuరచబ(fన9ా#S" ¹సపచుdట?r సూచక I\యలను
మహxరమ లను అగపరెదరF. 23 ]రF జjగ\తN%ా ఉండ(f; ఇ%
సమసN మ ను ] మ ందు%ా ె1ిu య Tx`ను. 24 ఆ నమ లలk ఆ
శ\మ¬#Sన తరF9ాత *కట- సూరF" కమ 4ను, చందుKడ తన ాంJ" ఇయడ,
ఆాశమ నుం(f నmతKమ ల; #ాల;ను, 25 ఆాశమంద> శక;Nల;
కద>ంపబడను. 26 అపడ మనుషక;మరFడ మ} పK´µవమ ను
మ¨©మను ¤ఘరఢ(ై వచుdట చూెదరF. 27 అప(xయన తన

దూతలను పం1ి, భమంతమ nదల;" ఆాWాంతమ వరక;
నల;క;లనుం(f xను ఏరuరచు"న9ా#S" గ ేPంచును. 28
అం¸రపెటC Bను చూA ±క ఉపమనమ TEరFd ను(f. x" మ4 Pంక
లతై A%S#Sంచునపడ వసంతాలమ స]పమ %ా ఉన`ద" ]క;
ె>య ను. 29 ఆ పKార¤ ]రF ఈ సంగతpల; జరFగ ట చూచు నపడ
ఆయన స]పమ నTE x రమ దగ¶ రTE ఉTx`డ" ె>Zిను(f. 30
ఇవ"`య జరFగ వరక; ఈ తరమ గJంపద" "శdయమ %ా ] ెప
చుTx`ను. 31 ఆాశమ ను భ!య ను గJంచును %ా" Tx మటల;
గJంపవ. 32 ఆ నమ ను గ#Sdయ ఆ గ(fయను గ#Sdయ తం(fK తపu ఏ
మనుషp(ైనను, పరలkకమంద> దూత లsౖనను, క;మరF(ైనను ఎరFగరF. 33
జjగ\తNపడ(f; లక;వ%ానుం(f ాKరÍనేయ (f; ఆ ాలపడ వచుdT° ]క;
ె>యదు. 34 ఒక మనుషpడ తన xసులక; అ¥ార!Ad, పKJ9ా"I 9ా"
9ా" ప" "య!ంAలక;వ%ా నుండమ" x రాలక;"I ఆజj®1ింA,
Pల;
6 V(fA ేWాంతరమ PనటäC (ఆ ాలమ ఉండను.) 35 ఇంటయజమనుడ Kదుw గ\ ంIవచుdT°, అరz#ాJKవచుdT°, Å(fకcయ నపడ
వచుdT°, ెల69ారFనపడ వచుdT°, PQపడ వచుdT° ]క; ె>యదు. 36
ఆయన అక¯ా4తp
N %ా వAd ]రF "దKబ¢వచుండట చూచుTE¹ గనుక ]రF
లక;వ%ా నుండ(f. 37 TEను ] ెపచున` అంద#Sను ెపచుTx`ను;
లక;వ%ా నుండడT:ను.
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1 #?ండ నమ లsౖన 1ిమ4ట ప¯ాపండగ, అన%ా ప>య" #tటMC లపండగ
వెdను. అపడ పK¥xన యజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను మãాయమ ేత
ఆయన TEలగ పటBC" చంపదుమ య" ఆలkAంచును చుం(f#S %ా" 2
పKజలలk అల6 #S కల;గ TE¹ అ" పండగలk వదw " ెప"#S. 3 ఆయన
బéత"యలk క;ష¡ #%SPQన Zీ¹ను ఇంట ´¢జనమ నక;
కcరFdం(fయ న`పడ ఒక ZీN  !I> Vల;వగల అచd జటµమంZి
అతN రFబ (fi ¬Zి" వAd, ఆ అతN రFబ (fi పగ ల%tట-C ఆ అతN రF ఆయన తల]ద
Z2ను. 4 అPే ందరF Åపప(f ఈ అతN రF ఈలగ నషC పరచTEల? 5 ఈ
అతN రF మ నూ`రF ేTxర మ ల1 కంటM ఎక;వ 9:లక!4, áదలIయవచుdన"
ె1ిu ఆనుగ#Sd సణ గ "#S. 6 అందుక; Pసు ఇట6 T:నుఈ
జo>Iక;(f; ఈను ఎందుక; ¾ందర12టC BచుTx`రF? ఈ TxPQడల మంA
ారమ ేZ2ను. 7 áదల; ఎల6 పడను ]TE య Tx`రF, ]IషCనప(ెల6
9ా#SI ¤ల; ేయ వచుdను; TEను ఎల6 పడను ] నుండను. 8 ఈ తన
శINలేZి, Tx భ¯ాÍపన "!తN మ Tx శ#§రమ ను మ ందు%ా
అÌLIంెను. 9 సర లkకమ లk ఎకడ ఈ సు9ారN పKకట-ంపబడT° అకడ
ఈ ేZినయ జj®పారÍమ %ా పKశంZింపబడన" ] "శdయమ %ా
ెపచుTx`నT:ను. 10 పం(ెKండమంలk TUకడగ ఇస#Sãతp యx,
పK¥xనయజక;లేJI ఆయనను అపu%Sంప వలsన" 9ా#S±దw క; %ా 11
9ారF V", సంÌింA 9ా"I దKవ!తp
N మ" 9ా%ాwనమ ేZి#S గనుక 9ాడ
ఆయనను అపu%Sంచుటక; త%Sన సమయమ క"12టC B చుం(ెను. 12 ప>య"
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వ నను` ఎరFగన" మ మ4రF ె12uదవ"  "శdయమ %ా ెపచుTx`
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¾(f%SంA, మ ండ6 I#§టమ ను ఆయన తల ]ద12ట-C, 18 యదుల#ాజj, క;
భమ" ె1ిu ఆయనక; వందనమ ేయ¯ా%S#S. 19 మ#Sయ #?ల6 ; ఆయన
తల]దట-C , ఆయన]ద ఉ!్మ9EZి, ¹ాళ
6 " ఆయనక; నమ
¯ారమ ేZి#S. 20 9ారF ఆయనను అపహZింAన తరF 9ాత ఆయన]ద
నున` ఊxరంగ వసN మ ¬Zి9EZి, ఆయన బటC లయనక; ¾(f%SంA, ఆయనను
Zిల;వ9Eయ టక; ¬Zి"P#S. 21 క;#³య (ైన Zీ¹నను ఒకడ
పలs6ట#Sనుం(f వAd ఆ మర¶ మ న వచుండ%ా, ఆయన Zిల;వను ¹య
టక; అత"" బలవంతమ ేZి#S. 22 అతడ అలsకqందుK నక;ను రఫనక;ను
తం(fK. 9ారF %tలa¶x అనబ(fన bటBనక; ఆయనను ¬Zి" వAd#S. %tలa¶x
అన%ా కాల సÍ లమ" అరÍమ . 23 అంతట బ¢ళమ క>1ిన xKÔరసమ
ఆయనIAd#S %ా" ఆయన x" పచుd నలదు. 24 9ా#ాయనను
Zిల;వ9EZి, ఆయన వసN మ ల ´µగమ ఎవ"I #ావలsT° *టB
6 9EZి, 9ాట-" పంచు
"#S. 25 ఆయనను Zిల;వ9EZినపడ పగల; ¾!్మ గంటలPQను. 26
మ#Sయ యదుల#ాజ?ౖన Pసు అ" ఆయన]ద ¹పబ(fన TEరమ ను 9ాKZి
12ౖ%ానుంA#S. 27 మ#Sయ క;(f9:ౖపన ఒక"" ఎడమ9:ౖపన ఒక"" 28 ఇదw రF
బంటB ొంగలను ఆయన¾కcడ Zిల;వ9EZి#S. 29 అపడ ఆ మర¶ మ న
9:ళ6 Øచున`9ారF తమ తలలcచుచు ఆ} ే9ాలయమ ను పడ%tట-C మడ
నమ లలk కటBC9ా(x, 30 Zిల;వ]దనుం(f %S, "ను` 9E రfంచు
నుమ" ె1ిu ఆయనను దూÌింA#S. 31 అటB
6 Wాసు
N ల;ను

పK¥xనయజక;ల;ను అప}సమ ేయ చు(fతరFలను రfంెను, తను`
xను రfంచునలడ. 32 ఇWా\Pల; #ాజగ ×\సN ు ఇపడ Zిల;వ]దనుం(f
%S #ావచుdను. అపడ మనమ చూA నమ 4దమ" ±క#S ఒకరF
ెప"#S. ఆయనకcడ Zిల;వ 9Eయబ(fన9ారFను ఆయనను "ంంA#S. 33
మ¥xహ`మ nదల;" మడ గంటలవరక; ఆ ేశమంతటను *కటక4ను. 34 మడ గంటలక; Pసు ఎలkPÀ, ఎలkPÀ, లమ సబాN అ"
ëగ¶ ర%ా ³క 9EZ2ను; అ మటలక; Tx ే9ా, Tx ే9ా, నను` ఎందుక;
ెPV(fAJవ" అరÍమ . 35 దగ¶ ర ">Aన9ా#Sలk ందరF ఆ మటల; V"
అ% ఏÚయను 1ిల;చు చుTx`డ"#S. 36 ఒకడ పరF%?JNP ±క సuంy
Aరాలkమ ంA #?ల6 ;న త%S>ంA ఆయనక; xKగ"Ad xళØ(f; ఏÚయ "
ంపవచుd TE¹ చూతమT:ను. 37 అంతట Pసు %tపu ³క9EZి ాKణమ
V(fెను. 38 అపడ ే9ాలయప ెర 12ౖనుం(f I\ంవరక; #?ండ%ా A"%?ను.
39 ఆయన ?దురF%ా ">Aయ న` శx¥పJ ఆయన ఈలగ ాKణమ
Vడచుట చూA--"జమ %ా ఈ మనుషpడ ేవ" క;మరF(ే అ" ె12uను.
ందరF ZీN ల; దూరమ నుం(f చూచుచుం(f#S. 40 9ా#Sలk మగwలTE మ#Sయయ ,
Aన`యÅబ ãZL అను9ా#S త>6 PQన మ#Sయయ , సలk¤య ఉం(f#S. 41
ఆయన గ>లయలk ఉన`పడ #ాయనను 9:ంబ(fంA ఆయనక; ప#Sxరమ
ేZిన9ారF. రF ాక ఆయన PQరష లమ నక; వAdన ఇతర ZీN ల
TEక;ల;ను 9ా#Sలk ఉం(f#S. 42 ఆ నమ Zిదzపరచు నమ , అన%ా VWా\ంJ
నమ నక; పర నమ 43 గనుక ¯ాయంాలనపడ అ#SమతPయ
ãZLప ె%SంA, 1ిలతpTUదwక; 9:È6 Pసు ేహమ (తనIమ4") య(f%?ను.

అతడ ఘనత వ¨©ంAన ±క సభ (ై, ేవ" #ాజమ రక; ఎదురF
చూచు9ాడ. 44 1ిలతpఆయన ఇంతలkTE చ" PQTx అ" ఆశdరప(f
±క శx¥పJ"తన ±దw క; 1ి>1ింAఆయన ఇంతలkTE చ"PQTx అ"
అత" న(f%?ను. 45 శx¥పJవలన సంగJ ె>Zి", ãZLపనక; ఆ శవమ
నపu%Sంెను. 46 అతడ TxరబటC ", ఆయనను ం1ి, ఆ బటC  చుట-C ,
బండలk ¾>1ింAన సమ¥యందు ఆయనను 12ట-C ఆ సమ¥ x రమ నక;
#ాP #S6ంెను. 47 మగwలTE మ#Sయయ ãZL త>6 PQన మ#Sయయ
ఆయన య ంచబ(fన bటB చూA#S.
మరF సు9ారN 16
1 VWా\ంJనమ గడA%ాTE మగw లTE మ#Sయయ యÅబ త>6 PQన
మ#Sయయ సలk¤య వAd, ఆయనక; పయవలsన" సుగంధదKవమ ల;
"#S. 2 9ారF ఆ9ారమ న 12ందలకడ (లA, బయల;ే#S)
సూ#దయనపడ సమ¥±దw క; వచుdచుండ%ా, 3 సమ¥
x రమ నుం(f మనరక; ఆ #ాP PQవడ #S6ంచున" ఒక#S ఒకరF
ెపనుచుం(f#S. 4 9ారF వAd కను`లsJNచూడ%ా, #ాP #S6ంపబ(f
య ండట చూA#S. ఆ #ాP PQం 12దw. 5 అపడ 9ారF సమ¥లk
పK9EhంA, ెల6" "ల;వటం%§ ధ#Sంచు "య న` ±క పడచు9ాడ
క;(f9:ౖపన కcరFdండట చూA !గ ల కలవరప(f#S. 6 అందు కతడకలవర
పడక;(f Zిల;వ 9Eయబ(fన నజ#³య డగ Pసును ]రF 9:దక;చుTx`రF;
ఆయన లAయ Tx`డ, ఇకడ లడ; 9ారF ఆయనను ఉంAన సÍ లమ

చూడ(f. 7 ]రF 9:È6 ఆయన ]కంటM మ ందు%ా గ>లయలk"I 9:ళ6 ØచుTx`
డ"య , ఆయన ] ె1ిuనటBC అకడ ]రF ఆయనను చూతpర"య
ఆయన hషpలను 1LతpరF ను ెపడT:ను. 8 9ారF బయటక; వAd,
Vస4యమ TUం వణక;చు సమ¥±దw నుం(f ా#SP#S; 9ారF
భయప(fనందున ఎవ" ఏ!య ెపu లదు. 9 ఆ9ారమ ెల69ా#Sనపడ
Pసు లA, xను ఏడ దయమ లను 9:ళ6%tట-C న మగwలTE మ#Sయక; nదట
కనబ(ెను. 10 ఆయన ఉం(fన9ారF దుఃఖప(f Pడd చుండ%ా ఆ 9:È6 ఆ
సంగJ 9ా#SI ె>య జ³Z2ను %ా", 11 ఆయన బKIయ Tx`డ"య ఆక;
కనబ(ె న"య 9ారF V" నమ4కP#S. 12 ఆ తరF9ాత 9ా#Sలk ఇదw రF ఒక
పలs6ట#SI న(fA వచుండ%ా, ఆయన మరFరపమ గల9ా(ై 9ా#SI
పKతmమPQను. 13 9ారF 9:È6 తIన 9ా#SI ఆ సంగJ ె>యజ³Zి#S %ా", 9ారF
#S మటT:ౖనను నమ4క P#S. 14 1ిమ4ట పదుTUకండమం hషpల;
´¢జనమ నక; కcరFdన`పడ ఆయన 9ా#SI పKతm, xను లAన
తరF9ాత తను` చూAన9ా#S మట నమ4నందున 9ా#S అపన!్మక
"!తN మ ను హృదయాS నమ "!తN మ ను 9ా#S" గw ంెను. 15
మ#Sయ ]రF సర లkకమ నక; 9:È6 సర సృÌిC I సు9ారN ను పKకట-ంచు(f. 16
న!్మ బµ1ిN స4మ ంన9ాడ రfంపబడను; నమ4" 9ా"I hm
V¥ంపబడను. 17 న!్మన9ా#Sవలన ఈ సూచక I\యల; కనబడను; ఏవన%ా,
Tx Txమమ న దయ మ లను 9:ళ6%tటBCదురF; \తN ´µషల; మటలడ దురF,
18 ామ లను ఎJN పటBCందురF, మరణకర నే xK%Sనను అ 9ా#SI }"
ేయదు, #గ ల ]ద ేతpల;ంAనపడ 9ారF స సÍ త TUందుదుర" 9ా#S

ె12uను. 19 ఈలగ పKభ 9:ౖన Pసు 9ా#S మటల(fన తరF9ాత
పరలkకమ నక; ేరFdనబ(f, ేవ" క;(f ారîమ న ఆZీనుడPQను. 20
9ారF బయల;ే#S 9ాక మంతట పKకట-ంA#S. పKభ వ 9ా#SI సహారF(ై య ం(f,
9:ను9:ంట జరFగ చువAdన2 సూచక I\యలవలన 9ాకమ ను
ZిÍ రపరచుచుం(ెను. ఆ¤í.
లcా సు9ారN 1
1 ఘనతవ¨©ంAన ె±Óిల, 2 ఆరంభమ నుం(f కను` లర చూA
9ాకZLవక;లsౖన9ారF మనక; అపu%SంAన పKారమ మనమధను T:ర9E#Sన
ారమ లనుగ#Sd Vవరమ గ 9ాKయ టక; అTEక;ల; పనుTx`రF 3 గనుక
క; ఉపేhంపబ(fన సంగతpల; "శdయమ %ా జ#S%Sనవ" వ
ె>Zినుటక; 9ాట- న"`ట-" nదటనుం(f తరA ప#Sారమ %ా
ె>Zి"య న` TEనును  1Lరట 4 9ాట-"గ#Sd వరFస%ా రAంచుట
య కN మ" PQంAJ". 5 యదయేశప #ాజ?ౖన ¨Á#దు నమ లలk అáయ
తరగJలkనున` జ?క#ా అను ఒక యజక; డం(ెను. అత" ´µర అహ#ను
క;మ#?Nలలk ఒకె; ఆ 1LరF ఎÚసబ¿తp. 6 #SదwరF పKభ వ±క సకల న
ఆజ® లపనను TxయVధుల పనను "రప #ాధుల;%ా నడచునుచు
ేవ" దృÌిC I Jమంతpలsౖ య ం(f#S. 7 ఎÚసబ¿తp %t(xKలsౖనందున 9ా#SI
1ిల6ల; లకP#S; మ#Sయ 9ా#SదwరF బహÑ ాలమ గడAన (వృదుzలsౖ#S.) 8
జ?క#ా తన తరగJ క\మమ పన ేవ"PQదుట యజక ధర4మ
జ#S%Sంచుచుండ%ా 9 యజక మ#ాద పన పKభ వ ఆలయమ లk"I 9:È6

ధూపమ 9Eయ టక; అత"I వంతp వెdను. 10 ధూప సమయమందు పKజల
సమహమంతయ 9:ల;పల ాKరÍన ేయ చుండ%ా 11 పKభ వ దూత
ధూప9Eక క;(f9:ౖపన ">A అత"I కన బడ%ా 12 జ?క#ా అత" చూA,
¾ందరప(f భయప(fన 9ా(xPQను. 13 అప(x దూత అత"జ?క#ా భయ
పడక;మ ;  ాKరÍన Vనబ(fన,  ´µరPQన ఎÚస బ¿తp క; క;మరF"
కనును, అత"I ã}ను అను 1LరF 12టC Bదువ. 14 అతడ పKభ వ దృÌిC I
%tపu9ా(ై, xKÔరసనను మదనను xKగక, 15 తన త>6 గర» మ న
పట-C న nదల;" ప#Sxzత4 "ండ"న 9ా(ై, 16 ఇWా\PÚయ లలk
అTEక;లను పKభ 9:ౖన 9ా#S ేవ" 9:ౖపనక; JKపను. 17 మ#Sయ అతడ
తండKల హృదయమ లను 1ిల6ల తటBCనక;ను, అV¥ేయ లను J మంతpల
జj®నమ ననుస#Sంచుటక;ను JK1ిu, పKభ వ రక; ఆయతN ప(fయ న` పKజలను
Zిదz పరచుట?r ఏÚయ±క ఆత4య శINయ గల9ా(ై ఆయనక; మ ందు%ా
9:ళ6 Øను గనుక క; సంషమ ను మ} ఆనంద మ ను కల;గ ను; అతడ
పట-C నందున అTEక;ల; సం ÌింతpరT:ను. 18 జ?క#ాP Tx³లగ
ె>య ను? TEను మ స>9ాడను, Tx´µరయ బహÑాలమ గడ Aనద" ఆ
దూత ెపu%ా 19 దూతTEను ేవ" సమ ఖమందు "ల;చు గëKPల;ను;
 మటలడట క;ను ఈ సువరN మనమ క; ెల;పటక;ను పంపబ(fJ".
20 మ#Sయ Tx మటల; 9ాట-ాలమందు T:ర9EరFను; వ 9ాట-" నమ4లదు
గనుక ఈ సంగతpల; జరFగ నమ వరక; వ మటలడక మ"9:ౖ
య ందువ" అత" ె12uను. 21 పKజల; జ?క#ారక; క"12టC Bచుం(f, ఆల
యమ నందు అతడ ఆలసమ ేZినందుక; ఆశdరప(f#S. 22 అతడ

9:ల;ప>I వAdనపడ 9ా#S మటలడలక Pనందున, ఆలయమ
నందు అత"I దరîనమ క>%Sన ద" 9ారF గ\¨©ంA#S; అపడతడ 9ా#SI
సంజ® ల; ేయ చు, మగ9ా(ై ¸ 23 అతడ ZLవేయ నమ ల; సంపరÞ
నపడ తన Pంట-I 9:æç6ను. 24 ఆ నమ లsౖన 1ిమ4ట అత" ´µర
ఎÚసబ¿తp గర» వJPQమనుషpలలk Txక;ం(fన అవమనమ ను ¬Zి
9Eయ టక; 25 నను` కటµfంAన నమ లలk పKభ వ ఈలగ న ేZ2నను",
అPదు T:లల; ఇతరFల కంట బడక;ం(ెను. 26 ఆరవ T:లలk గëKPలను
ేవదూత గ>లయలk" నజ#³తను ఊ#Sలk 27 xదు వంశసుÍ(ైన ãZLపను
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T:లల; ఆకcడ ఉం(f, 1ిమ4ట తన Pంట-I J#S%S 9:æç6ను. 57 పKసవాలమ
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ేయవAd, తం(fK 1LరFనుబట-C జ?క#ా అను 1LరF 9ా"I 12టCబ¢వచుండ%ా 60
త>6 ఆలగ వదుw; 9ా"I ã}నను 1LరF 12టCవలsన" ె12uను. 61 అందుక;
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బయల; పడనటB
6 , ఇWా\Pల;లk అTEక;ల; పడటక;ను J#S%S లచుటక;ను
V9ాxసuదన గ రFతp%ా ఈయన "య !ంపబ(fయ Tx`డ; 35 మ#Sయ
 హృదయమ లk"I ఒక ఖడ¶ మ దూZి"వన" ఆయన త>6 PQన మ#S
య ె12uను. 36 మ#Sయ ఆÌLరF %JKక;#ాల;ను పనూPల;
క;మ#?Nయ T:ౖన అన` అను ఒక పKవIN య ం(ెను. ఆ కTxత మ nదల;
ఏ(ేండ6 12" !ట- సం¯ారమ ేZి బహÑాలమ గ(fAనై, 37 PQనుబ
Txల;గ సంవతqరమ ల; Vధవ#ాలsౖయ ం(f, ే9ాల యమ Vడవక ఉప9ాస
ాKరÍనల #³PంబగళØ
6 ZLవేయ చుం(ెను. 38 ఆకcడ ఆ గ(fయలkTE
లkప>I వAd ేవ" "య(f, PQరషలమ లa V¹చనరక;
క"12టC Bచున`9ారంద#S ఆయనను గ#Sd మటలడచుం(ెను. 39 అంతట
9ారF పKభ వ ధర4WాసN మ పన సమసN మ ¬#Sdన 1ిమ4ట గ>లయ లk"

నజ#³తను తమ ఊ#SI J#S%S 9:È6#S. 40 బµల;డ జj®నమ  "ండనుచు, ఎ%S
బలమ ందుచుం(ెను; ేవ" దయ ఆయన]ద నుం(ెను. 41
ప¯ాపండగపడ ఆయన త>దండKల; ఏటäట PQరషలమ నక;
9:ళ6 Øచుండ9ారF. 42 ఆయన పం(ెKం (ేండ6 9ా(ై య న`పడ ఆ పండగ Txచ
#Sంచుట?r 9ాడకపన 9ారF PQరషలమ నక; 9:È6#S. 43 ఆ నమ ల;
¬#SనతరF9ాత 9ారF J#S%S 9:ళ6 Øచుండ%ా బµల; (ైన Pసు PQరషలమ లk
">ెను. 44 ఆయన త> దండKల; ఆ సంగJ ఎరFగక ఆయన సమహమ లk
ఉTx`డ" తలంA, ±క నపKయణమ ¯ా%S P, తమ బంధువలలkను
T:ళ9:ౖన9ా#Sలkను ఆయ నను 9:దక;చుం(f#S. 45 ఆయన కనబడనందున
ఆయనను 9:దక;చు PQరషలమ నక; J#S%S వAd#S. 46 మడ నమ లsౖన
తరF9ాత ఆయన ే9ాలయమ లk బ¢ధక;ల మధ కcరFdం(f, 9ా#S మటలను
ఆలIంచుచు 9ా#S" పKశ`లడగ చు ఉండ%ా చూA#S. 47 ఆయన మటల;
V"న9ారందరF ఆయన పKజ®క;ను పKతpతN రమ లక;ను Vస4య nం#S. 48
ఆయన త>దండKల; ఆయనను చూA !I> ఆశdరప(f#S. ఆయన
త>6 క;మరF(x, మమ 4ను ఎందు×లగ ేZిJV? ఇ%  తం(fKయ TEనును
దుఃఖపడచు "ను` 9:దక;చుంట-మ" అయన ెపu%ా 49 ఆయన]#³ల
నను` 9:దక;చుంట-#S? TEను Tx తం(fK పనుల]ద నుండవలsన" ]#?రFగ#ా1
అ" 9ా#S ె12uను; 50 అPే ఆయన తమ ె1ిuన మట 9ారF
గ\¨©ంపలదు. 51 అంతట ఆయన 9ా#S కcడ బయల;ే#S నజ#³తpనక; వAd
9ా#SI లkబ(f య ం(ెను. ఆయన త>6 ఈ సంగతpల"`ట-" తన హృద
యమ లk భదKమ ేZిT:ను. 52 Pసు జj®నమందును, వయసుqనందును,

ేవ" దయయందును, మనుషpల దయ యందును వ#Szల6 ; చుం(ెను.
లcా సు9ారN 3
1 Jబ¿#S?rసరF ఏల;బ(fలk పదుT:ౖదవ సంవతqరమందు యదయక;
ంJ1ిలతp అ¥పJ%ాను, గ>లయక; ¨Á#దు చతp#ాÍ¥పJ%ాను, ఇతరయ
తKÅJ ేశ మ లక; అత" తమ 4(ైన Óి>ప చతp#ాÍ¥పJ%ాను, అë లTE
ేశమ నక; ల;¯ా"య అ¥పJ%ాను, 2 అన`య , కయపయ పK¥xన
యజక;ల;%ాను, ఉన`ాలమ న అరణమ లkనున` జ?క#ా క;మరF(ైన
ã}ను TUదwక; ేవ" 9ాకమ వెdను. 3 అంతట అతడ వAd,
ాపmమపణ "!తN మ మరF మనసుq Vషయన బµ1ిN స4మ ందవ
లsన" ±#ాwను నº పKేశమందంతట పKకట-ంచు చుం(ెను. 4 పKభ వ మర¶ మ
Zిదzపరచు(f ఆయన Kవల; స#ాళమ ేయ (f 5 పKJ పల6 మ పడdబడను
పKJ ండయ టCయ పల6 మ ేయబడను వంకర మర¶ మ ల;
Jన`"వగ ను కరక; మర¶ మ ల; నున`"వగ ను 6 సకల శ#§రFల; ేవ"
రmణ చూతpరF అ" అరణమ లk ³కల;9Eయ చున` ±క" శబw మ అ"
పKవకN PQన PQషయ 9ాకమ ల గ\ంథమందు 9ాKయబ(fనటBC ఇ జ#S%?ను. 7
అతడ తనేత బµ1ిN స4మ ందవAdన జనసమహ మ లను
చూAసరuసంxనమ, #ాబ¢వ ఉగ\తను త1ిuంచునుటక; ]క; బ z ె1ిuన
9ా(ెవడ? 8 మరFమనసుqనక; త%Sన ఫలమ ల; ఫ>ంచు(f అబµK}మ మక;
తం(fK అ" ]లk ]రనున nదల;12టC Bనవదుw; ేవడ ఈ #ాళ6 వలన అబµK
}మ నక; 1ిల6లను పట-C ంపగలడ" ] ెప చుTx`ను. 9 ఇప(ే %tడi >

ెట6 9EరFన ఉంచబ(f య న` గనుక మంA ఫలమ ఫ>ంచ" పKJ ెటC Bను
నరకబ(f అ%S`లk 9Eయబడన" ె12uను. 10 అందుక; జనుల;ఆల%?rే ¤¤!
ేయవలsన" అత" నడగ%ా 11 అతడ#?ండ అం%§ల;గల9ాడ ఏ!య
ల"9ా"Iయ వలsన"య , ఆ}రమ గల9ాడను ఆల%³ ేయవలs న"య
9ా#S ె12uను. 12 సుంకరFల;ను బµ1ిN స4మ ందవAdబ¢ధక;(x, ¤¤!
ేయవలsన" అత" నడగ%ా 13 అతడ ]క; "రÞPంపబ(fనx" కంటM
ఎక;వ¬Zినవదw " 9ా#S ె12uను. 14 Z2ౖ"క;ల;ను ¤¤! ేయవలsన"
అత" న(f%S#S. అందుక; అతడఎవ"" బµధ12టCకయ , ఎవ" ]దను అప"ంద
9Eయ కయ , ] yతమ ల తృ1ిN ంయ ండడ" 9ా#S ె12uను. 15 పKజల;
క"12టC Bచు, ఇతడ ×\సNP య ండTE¹ అ" అందరFను ã}నును గ#Sd
తమ హృదయమ లలk ఆలkAంచునుచుండ%ా 16 ã}ను TEను ళ6 లk
]క; బµ1ిN స4!చుdచుTx`ను; అPే TxకంటM శIN మంతp(ొకడ
వచుdచుTx`డ; ఆయన ెపల 9ారFను Vపటక; TEను ాతpKడను ాను;
ఆయన ప#Sxzత4 లkను1 అ%S`ను ]క; బµ1ిN స4!చుdను; 17 ఆయన ేట
ఆయన ేJలkనున`; ఆయన తన కళ6 మ ను బµగ %ా భKమ ేZి, తన
టBCలk %ధుమల;Zి, ఆర" అ%S` టBC ా>d 9Eయ న" అంద#S
ె12uను. 18 ఇయ %ాక అత(fంకను, xల సంగతpల; ె1ిu పKజలను
¨¼చd#Sంచుచు 9ా#SI సు9ారN పKకట-ంచు చుం(ెను. 19 అPే చతp#ాÍ¥పJPQన
¨Á#దుేZిన సకల దుారమ ల "!తN మ ను, అత" ¯దరF" ´µర PQన
¨Á#య "!తN మ ను, ã}ను అత"" గw ంAనందుక; 20 అవరక;
xను ేZినవ"`య xల వన`టBC అతడ ã}నును ెర¯ాలలk

9EPంెను. 21 పKజలందరFను బµ1ిN స4మ ంనపడ Pసుకcడ
బµ1ిN స4మ ం ాKరÍ న ేయ చుండ%ా ఆాశమ ెరవబ(f 22 ప#Sxzత4
శ#§#ాారమ  ావరమ వలs ఆయన]I %S వెdను. అపడవ Tx
1ిKయ క;మరFడవ, యందు TETxనంంచుచుTx`న" ±క శబw మ
ఆాశమ నుం(f వెdను. 23 Pసు (బ¢¥ంప) nదల;12ట-Cనపడ ఆయన
xxప మ పu ఏండ6 PÀడగల9ాడ; ఆయన ãZLప క;మరFడ"
PQంచబ(ెను. ãZLప ¨ÁÚI, 24 ¨ÁÚ మతN తpక;, మతN తp లVI, లV
ÚI, 25 Ú యన`క;, యన` ãZLపక;, ãZLప మతN ¬యక;,
మతN ¬య ఆ¹సుక;, ఆ¹సు Txమ క;, Txమ ఎZి6 I, ఎZి6 నగ¶ PI,
26 నగ¶ P మయతpక;, మయతp మతN ¬యక;, మతN ¬య Zి!యక;, Zి!య
ãWఖుక;, ãWఖు ãxక;, 27 ãx ãహన`క;, ãహన` #³¯ాక;,
#³¯ా జ?రFబµËబ¿ల;క;, జ?రFబµËబ¿ల; షయÚN Pల;క;, షయÚN Pల; TE#SI, 28
TE#S ÚI, Ú అw I, అw Å¯ామ క;, Å¯ామ ఎల4xమ క;, ఎల4xమ
ఏరFక;, 29 ఏరF PQషpవక;, PQషpవ ఎÚPQజ?రFక;, ఎÚPQజ?రF
ã#§మ క;, ã#§మ మతN తpక;, మతN తp లVI, 30 లV Ìి¹నుక;,
Ìి¹ను యxక;, యx ãZLపక;, ãZLప ãTxమ క;, ãTxమ
ఎల ×మ క;, 31 ఎల×మ లsయక;, లsయ Tx`క;, Tx`
మతN xక;, మతN x Txxనుక;, Txxను x దుక;, 32 xదు PQషªPI,
PQషªP ఓబéదుక;, ఓబéదు బ¢యàక;, బ¢యà శల4నుక;, శల4ను
నయ¯qనుక;, 33 నయ¯qను అ]్మTxxబ క;, అ]్మTxxబ అ#ామ క;,
అ#ామ ఎ¯Kమ క;, ఎ¯Kమ 12#?సుక;, 12#?సు యxక;, 34 యx

యÅబ క;, యÅబ ఇ¯ాqక;క;, ఇ¯ాqక; అబµK}మ క;, అబµK}మ ెర
హÑక;, ెరహÑ TxరFక;, 35 TxరF Z2రగ క;, Z2రగ రయక;,
రయ 12లsగ క;, 12లsగ ¨¼బ¿రFక;, ¨¼బ¿రF ÌLలహÑక;, 36 ÌLలహÑ
³PTxనుక;, ³P Txను అరumదుక;, అరumదు ÌLమ క;, ÌLమ T°వహÑక;,
T°వహÑ లsక;క;, 37 లsక; తÌ2లక;, త Ì2ల హT°క;క;, హT°క;
PQ#?దుక;, PQ#?దు మహల లల;క;, మహలలల; ³PTxనుక;, 38 ³PTxను
ఎT°షpక;, ఎT°షp ÌLతpక;, ÌLతp ఆxమ క;, ఆxమ ేవ"I క;మరFడ.
లcా సు9ారN 4
1 Pసు ప#Sxzత4 పరFÞ(ై ±#ాwనుననుం(f J#S%S వAd, నల;వ
నమ ల; ఆత4ేత అరణమ లk న(f1ింప బ(f 2 అప9ాేత1
Wó¥ంపబడచుం(ెను. ఆ నమ లలk ఆయన ఏ!య Jనలదు. అV ¬#Sన
తరF9ాత ఆయన ఆక>%tన%ా 3 అప9ావ ేవ" క;మరFడ9:ౖే, #tటMC
అగ నటB
6 ఈ #ాJ ెపమ" ఆయన ె12uను 4 అందుక; Pసు
మనుషpడ #tటMC వలన మతK¤ yVంచడ అ" 9ాKయబ(fయ న`ద" 9ా"I
పKతpతN ర!ెdను. 5 అపడ అప9ా ఆయనను ¬Zి"P, భలkక
#ాజమ ల"`ట-" ఒక "!షమ లk ఆయనక; చూ1ింA 6 ఈ
అ¥ారమంతయ , ఈ #ాజమ ల మ¨©మయ IతN pను; అ
Txకపu%Sంపబ(fయ న`, అెవ"I TEను ఇయ%రFదుT° 9ా"IతN pను; 7
ాబట-C వ Txక; nÖIJ9ా Pదంతయ దగ న" ఆయన ె12uను. 8
అందుక; Pసు  ేవ(ైన పKభ వనక; nÖI ఆయనను మతKమ

ZLVంపవలsను అ" 9ాKయబ(fయ న`ద" 9ా"I పKతpతN ర !ెdను. 9 1ిమ4ట
ఆయనను PQరషలమ నక; ¬Zి"P, ే9ాలయ hఖరమ న ఆయనను
"ల;వబ¿ట-Cవ ేవ" క;మరFడ9:ౖే ఇకడనుం(f I\ంI దుమ క;మ 10
"ను` ాాడటక; "ను` గ#Sd తన దూతలక; ఆజj®1ించును. 11 
ాదప(ైనను #ాJI తగ లక;ండ 9ారF "ను` ేతpల ఎJN ందురF అ"
9ాKయబ(fయ న`ద" ఆయన ె12uను. 12 అందుక; Pసు  ేవ(ైన
పKభ వను Wó¥ంపవలదు అ" ెపuబ(fయ న`ద" 9ా"I పKతpతN ర!ెdను.
13 అప9ా పKJ Wóధనను మ %SంA, ంతాలమ ఆయనను V(fAPQను. 14
అపడ Pసు, ఆత4 బలమ  గ>లయక; J#S%S 9:æç6ను; ఆయననుగ#Sdన
సమxరమ ఆ పKేశమం దంతట 9ా1ింెను. 15 ఆయన అంద#Sేత
ఘనతTUం, 9ా#S సమజమంరమ లలk బ¢¥ంచుచు వెdను. 16 తరF9ాత
ఆయన xను 12#S%Sన నజ#³తpనక; వెdను. తన 9ాడక పన
VWా\ంJనమందు సమజమంరమ లk"I 9:È6, చదువట?r "ల;చుండ%ా 17
పKవకN PQన PQషయ గ\ంథమ ఆయన ేJ Iయబ(ెను; ఆయన గ\ంథమ
Vపu%ా -- 18 పKభ వ ఆత4 Tx]ద ఉన` áదలక; సు9ారN పKకట-ంచుట?r
ఆయన నను` అÌLIంెను ెరలkనున` 9ా#SI Vడదలను, గ\ (fi 9ా#SI
చూపను, (కల;గ న") పKకట-ంచుటక;ను న>%S 19 పKభ వ ¨©తవతqరమ
పKకట-ంచుటక;ను ఆయన నను` పం1ియ Tx`డ. అ" 9ాKయబ(fన bటB
ఆయనక; ొర?ను. 20 ఆయన గ\ంథమ చుట-C ప#Sxరక;"IAd కcరFdం(ెను.
21 సమజ మంరమ లk నున`9ారందరF ఆయనను ే#Sచూడ%ా, ఆయనTEడ
] V"I(fలk ఈ లఖనమ T:ర9E#Sనద" 9ా#S ెపu¯ా%?ను. 22

అపడందరFను ఆయననుగ#Sd ¯ాm!చుdచు, ఆయన T°టనుం(f వAdన
దయగల మటల ాశdరప(fఈయన ãZLప క;మరFడ ా(x? అ"
ెపనుచుండ%ా 23 ఆయన 9ా#S" చూA9:ౖదు(x, "ను` 9E
స సÍ పరచునుమ అను ¯ాత ె1ిu, క12ర`హÉమ లk ఏ ారమ ల; వ
ేZిJవ" ¤మ Vంట-¹, ఆ ారమ ల; ఈ  స ేశమందును ేయ మ"
]రF Tx "శdయమ %ా ెపదురT:ను. 24 మ#Sయ ఆయనఏ పKవకN య
స ేశ మందు ¨©తpడాడ" ] "శdయమ %ా ెప చుTx`ను. 25
ఏÚయ నమ లయందు మ(ేండ6 ఆరF T:లల; ఆాశమ మయబ(f
ేశమందంతటను %tపu కరవ సంభVంAనపడ, ఇWా\Pల;లk అTEకమం
Vధవ#ాండKం(fనను, 26 ఏÚయ Zీోనులk" ¯ా#?పతp అను ఊ#Sలk ఉన`
±క Vధవ#ా>±దw ³ %ా" మ#S ఎవ#S ±దw క;ను పంపబడలదు. 27
మ#Sయ పKవకN PQన ఎÚా ాలమందు ఇWా\Pల;లk అTEక
క;ష¡ #గ ల;ం(fనను, Zి#Sయ ేశసుÍ(ైన నయమను తపu మ#S ఎవడను z
TUందలద" TEను ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 28
సమజమంరమ లk ఉన`9ారందరF ఆ మటల; V" 29 ఆగ\హమ 
"ండ", లA ఆయనను పటC ణమ లk నుం(f 9:ళ6%tట-C , ఆయనను తలI\ందు%ా
పడోKయ వలsన" తమ పటC ణమ కటC బ(fన ండ1LటBవరక; ఆయనను
¬Zి" P#S. 30 అPే ఆయన 9ా#S మధనుం(f xట- తన మర¶ మ న
9:È6PQను. 31 అప(xయన గ>లయలk" క12ర`హÉమ పటC ణమ నక;
వAd, VWా\ంJనమ న 9ా#SI బ¢¥ంచు చుం(ెను. 32 ఆయన 9ాకమ
అ¥ారమ  కc(fనై య ం(ెను గనుక 9ా#ాయన బ¢ధక; ఆశdరప(f#S. 33

ఆ సమజ మంరమ లk అపVతKన దయప ఆత4పట-C న 9ా(ొక డం(ెను.
34 9ాడనజ#³య డ9:ౖన Pసూ, మ ³!? మమ 4 నhంపజ³య
వAdJ9ా?  9:వడ9Ù TET:రFగ దును; వ ేవ" ప#Sదుzడవ" ëగ¶ ర%ా
³కల; 9EZ2ను. 35 అందుక; Pసుఊరక;ండమ , ఇత"" వద> మ4"
x"" గw ంప%ా, దయమ 9ా"" 9ా#Sమధను పడోKZి 9ా"I ఏ }"య
ేయక వద> PQను. 36 అందు కందరF Vస4యnంఇ ఎట-C మట?
ఈయన అ¥ారమ ను బలమ ను అపVxKత4లక; ఆజj® 1ింప%ాTE అV
వద>వచున`వ" ±క" TUకడ ెప"#S. 37 అంతట
ఆయననుగ#Sdన సమxరమ ఆ ాKంతమ లందంతటను 9ా1ింెను. 38
ఆయన సమజమంరమ లkనుం(f లA, Zీ¹ను ఇంట-లk"I 9:æç6ను. Zీ¹ను
అతN ¬వKన జ రమ  ప(fయ ం(ెను గనుక ఆ Vషయ ఆయన±దw
మనV ేZి"#S. 39 ఆయన ఆ ెంతను "ల;వబ(f, జ రమ ను గw ంప%ాTE
అ ఆను V(fెను; 9:ంటTE ఆ లA 9ా#SI ఉపxరమ ేయ¯ా%?ను. 40
సూరFడసN !ంచుచుండ%ా TxTxVధ #గమ లేత 1ీ(fంపబడచున`9ారF
ఎవ#?వ#S±దw నుం(f# 9ారందరF ఆ #గ లను ఆయన±దw క; ¬Zి"
వAd#S; అప(xయన 9ా#Sలk పKJ9ా"]ద ేతpల;ంA, 9ా#S" స సÍ పరెను. 41
ఇంేాక దయ మ ల;వ ేవ" క;మరFడవ" ³కల; 9EZి అTEక;లను
వద>PQను; ఆయన ×\సN ు అ" 9ాట-I ె>Zియ ం(ెను గనుక ఆయన 9ాట-"
గw ంA 9ాట-" మటµడయలదు. 42 ఉదయనపడ ఆయన బయల;ే#S
అరణ పKేశ మ నక; 9:æç6ను. జనసమహమ ఆయనను 9:దక;చు
ఆయన±దw క; వAd, తమ 4ను V(fA క;ండ ఆప%ా 43 ఆయనTE"తర

పటC ణమ లలkను ేవ" #ాజసు9ారN ను పKకట-ంపవలsను; ఇందు"!తN ¤ TEను
పంపబ(fJన" 9ా#S ె12uను. 44 తరF9ాత ఆయన యదయ
సమజమంరమ లలk పKకట-ంచుచుం(ెను.
లcా సు9ారN 5
1 జనసమహమ ేవ" 9ాకమ Vనుచు ఆయన]ద పడచుండ%ా ఆయన
%?TE`స#?తp సరసుq¬రమ న ">A, 2 ఆ సరసుq¬రమ ననున` #?ండోT:లను
చూెను; జjలరFల; 9ాట-లkనుం(f %S తమ వలల; కడగ చుం(f#S. 3 ఆయన
ఆ ోT:లలk Zీ¹నుైన ±క ోT: PQIద#Sనుం(f ంెమ Kయ మ"
అత" న(f%S, కcరFdం(f ోT:లkనుం(f జనసమహమ లక; బ¢¥ంచుచుం(ెను.
4 ఆయన బ¢¥ంచుట x>ంAన తరF9ాతవ ోT:ను లkతpనక; న(f1ింA,
ేపల; పటBCటక; ] వలల; 9Eయ డ" Zీ¹ను ెపu%ా 5 Zీ¹ను
ఏ>న9ా(x, #ాJK అంతయ ¤మ పKయసప(fJVు %ా" మ³!య
ొరకలదు; అPనను  మట పన వలల; 9Eతpన" ఆయన ె12uను. 6
9ా#ాలగ ేZి V¯ాNరన ేపల; పట-C #S, అందుేత 9ా#S వలల;
1ి%S>వచుండ%ా 7 9ారF 9E#tక ోT: లkనున` తమ ా>9ారF వAd తమక;
స}యమ ేయవలsన" 9ా#SI సంజ® ల; ేZి#S; 9ారF వAd #?ండ ోT:ల;
మ నుగ నటB
6 "ం1ి#S. 8 Zీ¹ను 1LతpరF అ చూA, Pసు ¹ాళ6 PQదుట
¯ా%Sలప(fపKభ 9ా, నను`V(fA మ 4, TEను ాాతp4డ న" ె12uను. 9
ఏలయన%ా 9ారF పట-C న ేపల #ాhI అతడను అత" కcడనున`
9ారందరFను Vస4య nం#S. 10 ఆలగ న Zీ¹ను కcడ ా>9ా#?rన

జ?బ¿దP క;మరFలగ యÅబ ను ã}నును (Vస4య nం#S). అందుక;
Pసుభయపడక;మ , ఇపuట- నుం(f వ మనుషpలను పటBC9ాడ9:ౖ
య ందువ" Zీ¹ను ె12uను. 11 9ారF ోT:లను ద#SIే#Sd, సమసN మ ను
V(fA12ట-C ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 12 ఆయన ±క పటC ణమ లk నున`పడ
ఇ% క;ష¡ #గమ  "ం(fన ±క మనుషpడం(ెను. 9ాడ Pసును చూA,
¯ా%Sలప(fపKభ 9ా,  IషC ే నను` దుz"%ా ేయగలవ" ఆయనను
9EడT:ను. 13 అప (xయన ెPx1ి 9ా"" మ ట-C TxIషC¤; వ
దుzడవకమ4" అన%ాTE, క;ష¡ #గమ 9ా"" V(fెను. 14 అప(xయన వ
ఎవ"ను ెపuక 9:È6, 9ా#SI ¯ాÔరÍ  ేహమ ను యజక;"I
కనుపరచు", వ దుzడ9:ౖనందుక; ¹ÌL "య!ంAనటBC ానుకలను
సమ#Suంచుమ" 15 అPే ఆయనను గ#Sdన సమxరమ మ#S ఎక;వ%ా
9ా1ింెను. బహÑజన సమహమ ల; ఆయన మట Vనుటక;ను తమ
#గమ లను క;దురFdనుటక;ను కc(fవచుd చుం(ెను. 16 ఆయన ాKరÍన
ేయ టక; అరణమ లk"I 9:ళ6 Øచుం(ెను. 17 ఒకTx(xయన బ¢¥ంచుచుండ%ా,
గ>లయ యదయేశమ ల పKJ %ా\మమ నుం(fయ PQరష
లమ నుం(fయ వAdన ప#Sసయ ల;ను ధర4Wా¯Nపేశ క;ల;ను
కcరFdం(fయ ండ%ా, ఆయన స సÍ పరచునటB
6 పKభ వ శIN ఆయనక;ం(ెను. 18
ఇ% ందరF మనుషpల; పm9ాయ వగల ±క మనుషp"
మంచమ ]ద ¹Zి ", 9ా"" లkప>I ెAd, ఆయన PQదుట ఉంచు టక;
పKయత`మ ేZి#S %ా" 19 జనుల; గ ంపకc(f య ం(f నందున, 9ా""
లkప>I ెచుdటక; వల6 పడక PQను గనుక, ఇంట-] ?I 12ంక;ల; V1ిu,

మంచమ  కcడ Pసు ఎదుట 9ా#S మధను 9ా"" ంA#S. 20 ఆయన 9ా#S
VWా సమ చూAమనుషp(x,  ాప మ ల; m!ంపబ(fయ న`వ" 9ా"
ెపu%ా, 21 Wాసు
N ల;ను ప#Sసయ ల;నుేవదూషణ ేయ చున` Pత (ెవడ?
ేవ(ొక(ే తపu మ#S ఎవడ ాపమ ల; m!ంపగలడ" ఆలkAంచున¯ా%S#S.
22 Pసు 9ా#S ఆలkచన లs#S%S]రF ] హృదయమ లలk ఏ! ఆలk
AంచుచుTx`రF? 23  ాపమ ల; m!ంపబ(f య న` వ" ెపట
సులభమ? వ లA నడవమ" ెపట సులభమ? 24 అPే ాపమ ల;
m!ంచుటక; భ! ]ద మనుషక;మరF"I అ¥ారమ కలద" ]రF
ె>Zినవలsను అ" 9ా#S ె1ిu, పm9ాయ వ గల 9ా" చూAవ లA, 
మంచJN 25 9:ంటTE 9ాడ 9ా#SPQదుట లA, xను పండ"య న`
మంచమ ఎJN ", ేవ" మ¨©మపరచుచు తన Pంట-I 9:æç6ను. 26
అందరFను Vస4యnంTEడ %tపu Vంతల; చూAJ మ" ేవ"
మ¨©మపరచుచు భయమ  "ండ"#S. 27 అటB1ిమ4ట ఆయన
బయల;ే#S, లV యను ఒక సుంక#S, సుంకప టC BTUదw కcరFdం(fయ ండట
చూA నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత" ెపu%ా 28 అతడ సమసN మ ను
V(fA12ట-C, లA, ఆయనను 9:ంబ(fంెను. 29 ఆ లV, తన Pంట ఆయనక;
%tపu Vందు ేZ2ను. సుంకరFల;ను ఇతరFల; అTEక;ల;ను 9ా#S కcడ ´¢జన
మ నక; కcరFdం(f#S. 30 ప#Sసయ ల;ను 9ా#S Wాసు
N ల;ను ఇ
చూAసుంకరFలను ాపలను ]#³ల J" xKగ చుTx`ర" ఆయన
hషpల]ద సణÝ%S#S. 31 అందుక; Pసు#గ ల³ %ా" ఆ#గమ గల9ా#SI 9:ౖదు
డకరలదు. 32 మరFమనసుq ందుట?r TEను ాపలను 1ిల;వవAdJ"

%ా" Jమంతpలను 1ిల;వ#ాలద" 9ా#S ె12uను. 33 9ా#ాయనను
చూAã}ను hషpల; తరచు%ా ఉప9ాసాKరÍనల; ేయ దురF; ఆల%³ ప#S
సయ ల hషpల;ను ేయ దురF %ా",  hషpల; J" xKగ చుTx`#³ అ"
ె1ిu#S. 34 అందుక; Pసు12ం(f6 క;మరFడ తమ ఉన`ంతాలమ 12ం(f6
ఇంట- 9ా#S ేత ]రF ఉప9ాసమ ేPంప గల#ా? 35 12ం(f6 క;మ రFడ
9ా#S±దw నుం(f "బడ నమ ల; వచుdను; ఆ నమ లలk 9ారF
ఉప9ాసమ ేతpర" 9ా#S ె12uను. 36 ఆయన 9ా#S ఒక ఉపమనమ
ె12uను. ఎట6 న%ాఎవడను ాతబటC క; \తN గ డi మZిక9Eయడ; 9EZిన PQడల
\తN  x"" Aం1ి9Eయ ను; అయ ను%ాక \తN x"లkనుం(f ¬Zిన మ క
ాతx" క> యదు. 37 ఎవడను ాత Jతp
N లలk \తN xKÔరసమ
యడ; ZినPQడల \తN xKÔరసమ Jతp
N లను 1ిగ ల;dను, రసమ
ా#Sవను, Jతp
N ల;ను ాడగ ను. 38 అPే \తN xKÔరసమ తN Jతp
N లలk
య వలsను. 39 ాత xKÔరసమ xK%S 9:ంటTE \తN x"" ÅరF9ా(ెవడను
లడ; ాతే మంAదనున" ె12uను.
లcా సు9ారN 6
1 ఒక VWా\ంJనమ న ఆయన పంటేలలkబ(f 9:ళ6 Ø చుండ%ా, ఆయన hషpల;
9:ను`ల; తpKంA, ేతpల నల;ప", Jనుచుం(f#S. 2 అపడ
ప#Sసయ లలk ందరFVWా\ంJనమ న ేయదగ" ]#?ందుక;
ేయ చుTx`ర" 9ా#Sనడగ%ా 3 Pసు 9ా#S ఇట6 T:నుxనును తన కcడ
ఉన`9ారFను ఆక>%t" నపడ xదు ఏ!ేZ2T° అPQనను ]రF చదువ

లx? 4 అతడ ేవ" మంరమ లk పK9EhంA, యజ క;ల; తపu మ#S
ఎవరFను Jనకcడ" సమ ఖప #tటMC ల; ¬Zి" J", తన కcడ
ఉన`9ా#SI" ఇెdను గx అT:ను. 5 ా%ామనుషక;మరFడ
VWా\ంJనమ న క;ను యజమనుడ" 9ా#S ె12uను. 6 మ#S±క
VWా\ంJనమ న ఆయన సమజమంరమ లk"I 9:È6 బ¢¥ంచుచున`పడ,
అకడ ఊచ క;(f ెPగల9ా(ొకడం(ెను. 7 Wాసు
N ల;ను ప#Sసయ ల;ను
ఆయన]ద TEరమ ¹పవలsన", VWా\ంJనమ న స సÍ పరచుTE¹ అ"
ఆయనను క"12టC Bచుం(f#S; 8 అPే ఆయన 9ా#S ఆలkచన లs#S%S,
ఊచెPగల9ా"వ లA మధను "ల;వమ" ెపu%ా, 9ాడ లA ">
ెను. 9 అపడ PసుVWా\ంJనమ న ¤ల;ేయ ట ధర4మ ×డేయ ట
ధర4మ? ాKణరmణ ధర4మ ాKణ హత ధర4మ? అ" !మ 4
నడగ చుTx`న" 9ా#S ె1ిu 10 9ా#Sనంద#S" చుటBC కలయ¸A ెP
xపమ" 9ా" ె12uను; 9ా(xలగ ేయ%ాTE 9ా" ెP బµగ ప(ెను. 11
అపడ 9ారF 9:ఱÃ Åప మ  "ండ", Pసును ఏ! ేయ దమ అ"
±క"TUకడ మటలడ"#S. 12 ఆ నమ లయందు ఆయన
ాKరÍనేయ టక; ండక; 9:È6, ేవ" ాK#SÍంచుటయందు #ాJK గ(f12ను. 13
ఉదయనపడ ఆయన తన hషpలను 1ి>A, 9ా#Sలk పం(ెKండమం"
ఏరuరA, 9ా#SI అసN ల;ల; అను 1LరF 12టMCను. 14 #?వరన%ా ఆయన ఎవ"I
1LతpరF అను మరF1LరF 12టMCT° ఆ Zీ¹ను, అత" సదరF(ైన అంెKయ,
యÅబ , ã}ను, Óి>ప, బ#tNలa మP, 15 మతN P, మ, అలP
క;మరF(ైన యÅబ , జ?లkే1 అనబ(fన Zీ¹ను, 16 యÅబ సదరF(ైన

యx, ోK¨©యగ ఇస#Sãతp యx అను 9ారF. 17 ఆయన 9ా#S
కcడ %SవAd xనమందు ">Aనపడ ఆయన hషpల %tపu
సమహమ ను, ఆయన బ¢ధ Vనుటక;ను తమ #గమ లను క;దురFdనుట
క;ను యదయ ేశమంతట-నుం(fయ , PQరషలమ నుం(fయ , తరF
Zీోనను పటC ణమ ల సమ దK ¬రమ ల నుం(fయ వAdన బహÑజనసమహ
మ ను, 18 అపVxKత4ల ేత బµ¥ంపబ(fన9ారFను వAd స సÍ తTUం#S. 19
పK´µ వమ ఆయనలkనుం(f బయల;ే#S అంద#S" స సÍ పరచు చుం(ెను గనుక
జనసమహమంతయ ఆయనను మ టC వలsన" యత`మ ేZ2ను. 20
అంతట ఆయన తన hషpలతటBC ారచూA ఇట6 T:ను áదలsౖన ]రF ధనుల;,
ేవ"#ాజమ ]. 21 ఇపడ అక>%tనుచున` ]రF ధనుల;, ]రF తృ1ిN
పరచబడదురF. ఇపడ ఏడdచున` ]రF ధనుల;, ]రF నవ దురF. 22
మనుషక;మరF" "! తN మ మను షpల; !మ 4ను ే ÌింA 9:>9EZి
"ంంA ] 1LరF ెడiద" ట-C 9Eయ నపడ ]రF ధనుల;. 23 ఆ న మందు
]రF సంÌింA గంతpల; 9Eయ (f; ఇ% ] ఫలమ పరలkకమందు %tపuై
య ండను; 9ా#S 1ిత రFల; పKవకN లక; అే Vధమ %ా ేZి#S. 24 అã, ధన
వంతpల#ా, ]రF (Å#Sన) ఆదరణ ]రF ం య Tx`రF. 25 అã
Pపడ (కడప) "ం(fయ న` 9ారల#ా, ]#ాక>%tందురF. అã Pపడ
నవ చున`9ారల#ా, ]రF దుఃüంA PడN రF. 26 మనుషpలందరF
!మ 4ను "యడనపడ ]క; శ\మ; 9ా#S 1ితరFల; అబదz పKవకN లక; అే
Vధమ %ా ేZి#S. 27 Vనుచున` ] TEను ెపనేమన%ా] శతpK వలను
1LK!ంచు(f, !మ 4ను ే Ìించు9ా#SI ¤ల; ేయ (f, 28 !మ 4ను

శ1ించు9ా#S" ºVంచు(f, !మ 4ను బµ¥ంచు9ా#Sరక; ాKరÍనేయ (f. 29
"ను` ఒక ెంప ]ద టBC9ా" 9:ౖపనక; #?ండవ ెంపకcడ JKపమ . 
12ౖబటC ఎJN " వ9ా"",  అం%§" కcడ ఎJN "క;ండ అడi %Sంపక;మ .
30 "న`డగ పKJ9ా"I" ఇమ 4;  ¯తp
N ఎJN " వ 9ా"±దw x"
మరల అడగవదుw. 31 మనుషpల; ]³లగ ేయవలsన" ]రF ÅరFదు#
ఆలగ ]రFను 9ా#SI ేయ (f. 32 !మ 4ను 1LK!ంచు9ా#STE ]రF
1LK!ంAనPQడల ]³! ప కల;గ ను? ాపల;ను తమ 4ను 1LK!ంచు
9ా#S" 1LK!ంతpరF గx 33 ]క; ¤ల; ేయ 9ా#S³ ¤ల; ేZినPQడల
]³! పకల;గ ను? ాపల;ను ఆల%³ ేతpరF గx 34 ]#?వ#S±దw
మరల పచుdనవలsన" "#§fంతp# 9ా#S³ అప ఇAdనPQడల ]³!
ప కల;గ ను? ాపల;ను x!Adనంత మరల పచుdన వలsన"
ాపలక; అప ఇెdదరF గx. 35 ]#?rే ఎట-C 9ా#S" గ#Sd PQనను "#ాశ
ేZినక ] శతpKవలను 1LK!ంచు(f, ¤ల;ేయ (f, అప ఇయ (f; అపడ
] ఫలమ %tపuైయ ండను, ]రF స# న`తp" క;మరFలsౖ య ందురF.
ఆయన, కృతజ® తల"9ా#SPQడ లను దుషp
C లPQడలను ఉపా#SPQ య Tx`డ.
36 ాబట-C ] తం(fK క"కరమ గల9ా(ై య న`టBC ]రFను క" కరమ గల9ా#?r
య ండ(f. 37 ¬రFu ¬రdక;(f, అపడ !మ 4ను గ#Sd ¬రFu ¬రdబడదు;
TEరమ ¹పక;(f, అపడ ] ]ద TEరమ ¹పబడదు; 38 m!ంచు(f,
అపడ ]రF m!ంపబడదురF; ఇయ (f, అపడ ]Iయబడను; అణA,
క;>ంA, గజjరFనటB
6 "ండ లతను మనుషpల; ] ఒ(fలk ల;తpరF.
]రF ఏ లత ల;తp# ఆ లతTE ]క; మరల ల;వబడన" ె12uను.

39 మ#Sయ ఆయన 9ా#S ఈ ఉపమనమ ె12uనుగ\ (fi 9ాడ గ\ (fi 9ా"I
x#S చూపగల(x? 9ా#SదwరFను గ ంటలk పడదురF గx. 40 hషpడ తన
బ¢ధక;"కంటM అ¥క;డ ాడ; Zిదz ు(ైన పKJ9ాడను తన బ¢ధక;"వలs
ఉండను. 41 వ  కంట-లk ఉన` దూలమ ఎంచక  సదరF" కంట-లk
ఉన` నల;సును చూడTEల? 42  కంట-లk ఉన` దూలమ ను చూడక 
సదరF"సదరF(x,  కంట-లk ఉన` నల;సును ¬Zి9Eయ "మ4"
9Eలగ ెపu గలవ? 9Eష¥x#§, nదట  కంట-లk ఉన` దూల మ ను
¬Zి9Eయ మ , అపడ  సదరF" కంట-లk ఉన` నల;సును
¬Zి9Eయ టక; క; ేట%ా కనబడను. 43 ఏ మంA ెటC Bనను ప"Iమ>న
ఫల మ ల; ఫ>ంపవ, ప"Iమ>న ెటC Bన మంA ఫలమ ల; ఫ>ంపవ. 44
పKJ ెటC B తన ఫలమ లవలన ె>యబడను. మ ండ6 దలk అం¸రప పండ6
ఏరFనరF; Å#Sంద దలk xKmపండ6 ÅయరF. 45 సజè నుడ, తన హృద
యమను మంA ధన"¥లkనుం(f స షయమ లను బయ ట-I ెచుdను;
దురè నుడ ెడi ధన"¥లkనుం(f దు#S షయ మ లను బయట-I ెచుdను.
హృదయమ "ం(fయ ండ x""బట-C ±క" T°రF మటలడను. 46 TEను
ెప మటలపKారమ ]రF ేయక పKభ 9ా పKభ 9ా, అ" నను` 1ిల;చుట
ఎందుక;? 47 Tx ±దw క; వAd, Tx మటల; V" 9ాట-పన ేయ
పKJ9ాడను ఎవ" >య ండT° ]క; ె>య జ³తpను. 48 9ాడ ఇల;
6
కటC వలsన" య ం(f లkతp%ా తKV , బండ]ద పTx 9EZిన9ా" >
య ండను. వరదవAd పK9ాహమ ఆ Pంట-]ద వ(f%ా ట-C నను, అ
బµగ %ా కటC బ(fనందున2 x" కద>ంపలకPQను. 49 అPే Tx మటల;

V"య ేయ"9ాడ పTx 9Eయక TEల]ద ఇల;
6 కట-C న 9ా""
>య ండను. పK9ాహమ x"]ద వ(f%ా టC %ాTE అ కc> ప(ెను; ఆ
Pంట-ాటB %tపu ద" ె12uన
లcా సు9ారN 7
1 ఆయన తన మటల"`య పKజలక; సంప#SN%ా V" 1ింAన తరF9ాత
క12ర`హÉమ లk"I వెdను. 2 ఒక శx¥పJI 1ిKయ (ైన xసు(ొకడ
#%SPQ xవ Zిదzయ ం(ెను. 3 శx¥పJ Pసునుగ#Sd V", ఆయన వAd
తన xసు" స సÍ పరచవలsన" ఆయనను 9Eడనుటక; యదుల 12దwలను
ఆయన ±దw క; పం12ను. 4 9ారF PసుTUదwక; వAdవలన ఈ ¤ల;
ందుటక; అతడ ãగ డ; 5 అతడ మన జనులను 1LK!ంA మనక;
సమజమంరమ xTE కట-C ంెన" ఆయన ె1ిu !I> బJమల; "#S.
6 ావన Pసు 9ా#S కcడ 9:æç6ను. ఆయన ఆ Pంట-దగ¶ రక; వAdనపడ
శx¥పJ తన ZL`¨©తpలను చూA] #ాయన±దw క; 9:È6పKభ 9ా, శ\మ
పచుdనవదుw; వ Tx Pంట-లk"I వచుdటక; TEను ాతpKడను ాను. 7
అందుేత ±దw క; వచుdటక; ాతpKడన" TEను ఎంచనలదు; అPే
మటమతKమ Z2లVమ 4, అపడ Tx xసుడ స సÍ పరచబడను, 8 TEను
స} అ¥ారమ నక; లkబ(fన9ాడను; Tx ేJI\ందను Z2ౖ" క;ల; ఉTx`రF;
TETUక" మ4ంటM వను, ఒక" రమ4ంటM వచుdను, Txxసు" ేయ మంటä
ఇ ేయ న" TEను ె1ిuనటBC ఆయన ెపడ" 9ా#S" పం12ను. 9 Pసు
ఈ మటల; V", అత"గ#Sd ఆశdరప(f, తన9:ంట వచుdచున`

జనసమహమ 9:ౖప J#S%SఇWా\Pల;లk T:ౖనను ఇంత %tపu VWా సమ TEను
చూడలద" ] ెపచుTx`నT:ను. 10 పంపబ(fన 9ారF ఇంట-I J#S%SవAd, ఆ
xసుడ స సుÍ(ై య ండట కను%t"#S. 11 9:ంటTE ఆయన TxPÀనను ఒక
ఊ#SI 9:ళ6 Ø చుండ%ా, ఆయన hషpల;ను బహÑ జనసమహమ ను ఆయన
కcడ 9:ళ6 Øచుం(f#S. 12 ఆయన ఆ ఊ#S గV"±దw క; వAd నపడ,
చ"Pన ±కడ 9:ల;ప>I ¹Zి" బడచుం(ెను; అత" త>6 I
అత(ొక(ే క;మరFడ, ఆ Vధవ#ాల;; ఆ ఊ#S జనుల; అTEక;ల; ఆ
కcడ ఉం(f#S. 13 పKభ వ ఆను చూA ఆయందు క"కరప(f--ఏడవవదw "
ఆ ె1ిu, దగ¶ రక; వAd ా(ెను మ టC %ా ¹య చున`9ారF ">A#S. 14
ఆయన Aన`9ా(x, లsమ4"  ెపచుTx`నన%ా 15 ఆ చ"Pన 9ాడ
లA కcరFdం(f మటలడ¯ా%?ను; ఆయన అత"" అత" త>6 I అపu%Sంెను. 16
అందరF భయా\ంతpలsౖమనలk %tపu పKవకN బయల;ే#S య Tx`డ"య ,
ేవడ తన పKజలక; దరîనమను గ\¨©ంA య Tx`డ"య ేవ"
మ¨©మపరA#S. 17 ఆయననుగ#Sdన PÀ సమxరమ యదయ యందంత
టను చుటBCపట6 పKేశమందంతటను 9ా1ింెను. 18 ã}ను hషpల; ఈ
సంగతpల"`య అత"I ె>యజ³Zి#S. 19 అంతట ã}ను తన hషpలలk
ఇదw #S" 1ి>A#ాబ¢వ9ాడవ 9ETx? ¤మ మ#S±క" రక; క"12టCవలsTx?
అ" అడగ టక; 9ా#S" పKభ వ TUదwక; పం12ను. 20 ఆ మనుషpల;
ఆయన±దw క; వAd #ాబ¢వ9ాడవ 9ETx? లక మ#S±క"రక; ¤మ
క"12టCవలsTx? అ" అడగ టక; బµ1ిN స4!చుd ã}ను మమ 4ను
±దw క; పం12న" ె1ిu#S. 21 ఆ గ(fయలkTE ఆయన #గమ ల;ను,

బµధల;ను, అపVxKత4ల;నుగల అTEక;లను స సÍ పరA, xలమం గ\ (fi 9ా#SI
చూప దయ ేZ2ను. 22 అప(xయన]రF 9:È6, కన`9ాట-" Vన` 9ాట-"
ã}నుక; ెల;ప(f. గ\ (fi 9ారF చూప ందు చుTx`రF, క;ంట-9ారF
నడచుచుTx`రF, క;ష¡ #గ ల; దుzలగ చుTx`రF, ెVట- 9ారF Vనుచ 23 Tx
Vషయ అభంతరపడ" 9ాడ ధనుడ"9ా#SI ఉతN ర!ెdను. 24 ã}ను
దూతల; 9:È6న తరF9ాత, ఆయన ã} నునుగ#Sd జనసమహమ ల
ఈలగ ెపu¯ా%?ను]#³! చూచుటక; అరణమ లk"I 9:È6J#S? %ా>I
కదల;చున` #?ల6 ;Tx? 25 మ#³! చూడ 9:È6J#S? సన`ప బటC ల; ధ#Sంచు"న
9ా"Tx? ఇ% పKశసN వసN మ ల; ధ#Sంచు", సుఖమ %ా yVంచు9ారF
#ాజగృహమ లలk ఉందురF. 26 అPే మ#³! చూడ9:È6J#S? పKవకN Tx?
అవను%ా" పKవకN కంటM %tపu9ా"న" ] ెప చుTx`ను. 27 ఇ% TEను Tx
దూతను క; మ ందు%ా పంప చుTx`ను, అతడ  మ ందర  మర¶ మ Zిదz
పరచును అ" PQవ#S"గ#Sd 9ాKయబ(ెT° అత(ే PÀ ã}ను. 28 ZీN ల;
క"న9ా#Sలk ã}నుకంటM %tపu9ా(ెవడను లడ. అPనను ేవ"
#ాజమ లk అల;u(ైన9ాడ అత"కంటM %tపu9ాడ" ] ెప చుTx`ను. 29
పKజలందరFను సుంకరFల;ను (ã}ను బ¢ధ) V", అత(fAdన బµ1ిN స4మ
ంన9ా#?r, ేవడ Txయవంతpడ" ±ప "#S %ా" 30 ప#Sసయ ల;ను
ధర4Wా¯Nపేశక;ల;ను అత"ేత బµ1ిN స4మ ందక, తమ Vషయన
ేవ" సంకలuమ ను "#ాక#SంA#S. 31 ాబట-C PÀ తరమ మనుషpలను TEను
ే" ల;d దును, 9ారF ే"" >య Tx`రF? 32 సంతధులలk
కcరFdం(fయ ం(f]క; 1ిల6న%\V ఊJVు %ా" ]రF Txటమడ#?rJ#S;

పKల1ింAJVు %ా" ]#³డ #?rJ#S అ" ±క" ఒకడ ెప" 1ిల;పలట
లడను 1ిల6ాయలను >య Tx`రF. 33 బµ1ిN స4 !చుd ã}ను, #tటMC
Jనకయ xKÔరసమ xKగ కయ వెdను గనుకడ దయమ పట-C న9ాడ"
] రనుచుTx`రF. 34 మనుష క;మరFడ Jనుచును, xKగ చును వెdను
గనుక ]రFఇ% డ Jం(fతpను మదా"య , సుంకరFలక;ను
ాపలక;ను ZL`¨©తp డను అను చుTx`రF. 35 అPనను జj®నమ జj®నమ"
x" సంబంధులంద#S"బట-C 1 ¬రFuందునT:ను. 36 ప#Sసయ లలk ఒకడ
తన కcడ ´¢జనమ ేయ వలsన" ఆయనన(f%?ను. ఆయన ఆ ప#Sసయ "
Pంట-I 9:È6, ´¢జనపంIN" కcరFdండ%ా 37 ఆ ఊ#Sలk ఉన` ాాతp4#ాలsౖన
±క ZీN , Pసు ప#Sసయ " Pంట ´¢జనమ నక; కcరFdTx`డ" ె>Zి",
±క బ (fi లk అతN రF ¬Zి"వAd 38 9:నుకతటBC ఆయన ాదమ ల±దw
"ల;వబ(f, Pడdచు క`ళ6  ఆయన ాదమ లను త(f1ి, తన
తల9:ండKకల తp(fA, ఆయన ాదమ లను మ దుw12టC B", ఆ అతN రF
9ాట-I పZ2ను. 39 ఆయనను 1ి>Aన ప#Sసయ డ అ చూAఈయన
పKవకN PQన PQడల2 తను` మ టBC"న PÀ ZీN  ఎవెã ఎటBవంట-ో
PQ#S%Sయ ండను; ఇ ాాతp4 #ాల; అ" తనలk xననుT:ను. 40
అందుక; PసుZీ¹నూ,  ఒక మట ెపuవలsన" య Tx`న" అత"
అన%ా అతడబ¢ధక;(x, ెపమT:ను. 41 అపడ Pసు అప ఇచుd ఒక"I
ఇదw రF ఋణసుÍ ల;ం(f#S. 9ా#Sలk ఒకడ ఐదువందల ేTxరమ ల;ను
మ#S±కడ ఏబ ేTxరమ ల;ను3 అAdయ ం(f#S. 42 ఆ అప ¬రFdటక;
9ా#S±దw ఏ!య లకPQను గనుక అతడ 9ా#Sదw#S" m!ంెను. ాబట-C

#Sలk ఎవడ అత" ఎక;వ%ా 1LK!ంచుT° ెపమ" అ(f%?ను. 43 అందుక;
Zీ¹ను అత(ెవ"I ఎక;వ m!ంెT° 9ా(ే అ" Txక;చుచున`ద" ెపu%ా
ఆయనవ స#S%ా ãAంAJవ" అత" ె1ిu 44 ఆ ZీN  9:ౖప J#S%S,
Zీ¹ను ఇట6 T:నుఈ ZీN " చూచుచుTx`TE, TEను  Pంట-లk"I #ా%ా వ
Tx ాదమ లక; È6 య లదు %ా", PÀ తన క`ళ6  Tx ాదమ లను
త(f1ి తన తల9:ండKకల తp(fెను. 45 వ నను` మ దుw12టC Bనలదు
%ా", TEను లkప>I వAd నపuట- నుం(f PÀ Tx ాదమ ల; మ దుw12టC B
నుట మన లదు. 46 వ నూT: Tx తల అంటలదు %ా" ఈ Tx
ాదమ లక; అతN రF పZ2ను. 47 ఆ V¯ాNరమ %ా 1LK!ంెను గనుక
ఆ±క V¯ాNర ాపమ ల; m!ంచబ(ెన"  ెపచుTx`ను. ఎవ"I
ంె మ %ా m!ంపబడT°, 9ాడ ంెమ %ా 1LK!ంచు న" ె1ిu 48 
ాపమ ల; m!ంప బ(fయ న`V అ" ఆ అT:ను. 49 అప(xయన
కcడ ´¢జన పంIN" కcరFdం(fన9ారFాపమ ల; m!ంచుచున` Pత(ెవ డ"
తమలkxమ అను న¯ా%S#S. 50 అందుాయన  VWా సమ "ను`
రfంెను, సమ¥xనమ గలxన9:ౖ 9:ళ6 Øమ" ఆ ZీN  ె12uను.
లcా సు9ారN 8
1 9:ంటTE ఆయన ేవ" #ాజసు9ారN ను ెల;పచు, పKకట-ంచుచు, పKJ
పటC ణమ లkను పKJ %ా\మమ లkను సంxరమ ేయ చుండ%ా 2
పం(ెKండమం hషpల;ను, అపVxKత4ల;ను 9ాధుల;ను %tటC బ(fన
ందరF ZీN ల;ను, అన%ా ఏడ దయమ ల; వద> Pన మగwలTE అనబ(fన

మ#Sయయ , ¨Á#దు ±క గృహ"#ా హక;డగ కcజj ´µరయగ
ãహన`య , సూసన`య ఆయన కcడ ఉం(f#S. 3 రFను ఇతరF
లTEక;ల;ను, తమక; క>%Sన ఆZిN  9ా#SI ఉపxరమ 4 ేయ చు వAd#S. 4
బహÑ జనసమహమ కc(f పKJ పటC ణమ నుం(f ఆయన±దw క;
వచుdచుండ%ా ఆయన ఉపమన#§J%ా ఇట6 T:ను 5 Vతp
N 9ాడ తన VతN నమ ల;
Vతp
N టక; బయల; ే#?ను. అతడ Vతp
N చుండ%ా, "` VతN నమ ల; Kవ
పKకను ప(f ¾Kకబ(ెను గనుక, ఆాశప{ల; 9ాట-" !ం%S9EZ2ను. 6 మ#S
"` #ాJTEలనుప(f, n>A, ెమ4లనందున ఎం(f PQను. 7 మ#S "`
మ ండ6 దల నడమ ప(ెను; మ ండ6 దల; 9ాట- n>A 9ాటనణA9EZ2ను. 8 మ#S"` మంATEలను ప(ెను; అV n>A నూరంతల;%ా
ఫ>ంెనT:ను. ఈ మటల; పల;క;చుVనుటక; ెవల; గల9ాడ Vనును %ాక
అ" ëగ¶ ర%ా ె12uను. 9 ఆయన hషpల;ఈ ఉపమన´µవ¤!ట" ఆయనను
అడగ%ా 10 ఆయనేవ" #ాజమర4మ లsరFగ ట ]క;
అనుగ\¨©ంపబ(fయ న`; ఇతరFలsౖే చూAయ చూడకయ , V"య
గ\¨©ంపకయ ఉండనటB
6 9ా#SI ఉపమన#§J%ా (బ¢¥ంపబడ చున`V.) 11 ఈ
ఉపమన ´µవ¤మన%ా, VతN నమ ేవ" 9ాకమ . 12 Kవ పKకనుండ9ారF,
9ారF Vను9ారF %ా" న!్మ రmణ ందక;ండనటB
6 అప9ా5 వAd 9ా#S
హృదయమ లk నుం(f 9ాకJN " వను. 13 #ాJTEలనుండ 9ా#?వరన%ా,
Vను నపడ 9ాకమ ను సంషమ %ా అం%§క#Sంచు9ారF %ా" 9ా#SI 9EరF
లనందున ంెమ ాలమ న!్మ Wóధనాలమ న ¾ల%SవదురF. 14
మ ండ6 ద లలk ప(fన (VతN నమ ను >న) 9ా#?వరన%ా, V" ాలమ

గ(fAనల PÀ yవనసంబంధన Vxరమ ల ేతను ధన´¢గమ లేతను
అణA9Eయబ(f ప#Sపక మ %ా ఫ>ంప"9ారF. 15 మంA TEల నుండ
(VతN నమ ను >న) 9ా#?వరన%ా ãగ న మంA మనసుq 9ాకమ V"
x"" అవలంëంA ఓ1ిక ఫ>ంచు9ారF. 16 ఎవడను ºపమ మ ట-C ంA
ాతK క1ిu9Eయడ, మంచమ I\ంద 12టCడ %ా", లkప>I వచుd9ా#SI 9:ల;గ
అగపడవలsన" ºపసN ంభమ ]ద x"" 12టC Bను. 17 ేటపరచబడ"
రహస¤య లదు; ె>యజ³య బడకయ బయల;పడకయ నుండ
మరF%?rనేయ లదు. 18 క>%Sన9ా"I ఇయబడను, ల"9ా"±దw నుం(f
తనక; కలద" అనునునకcడ ¬Zి9Eయబడను గనుక ]#³లగ
VనుచుTx`# చూచునుడ" ె12uను. 19 ఆయన త>6 య సదరFల;ను
ఆయన±దw క; వAd, జనుల; గ ంప%ా ఉండటేత ఆయనదగ¶ రక; #ాలక
P#S. 20 అపడ త>6 య  సదరFల;ను "ను` చూడ%#S 9:ల;పల
">Aయ Tx`ర" PQవ# ఆయనక; ె>యజ³Zి#S. 21 అందుాయనేవ"
9ాకమ V", x" పKారమ జ#S%Sంచు #³ Tx త>6 య Tx సదరFల;న"
9ా#S ె12uను. 22 మ#S±కTxడ ఆయన తన hషpలకcడ ఒక ోT:PQI
సరసుq అదw #SI దమ" 9ా#S ెపu%ా, 9ారF ఆ ోT:ను KZి బయల;ే#S#S.
23 9ారF 9:ళ6 Ø చుండ%ా ఆయన "Kంెను. అంతలk %ా>9ాన సరసుq]I
వAd ోT: ళ6  "ం(fనందున 9ారF అాయకరన ZిÍ Jలk ఉం(f#S 24 గనుక
ఆయన±దw క; వAdపKభ 9ా పKభ 9ా, నhంAవచుTx` మ" ె1ిu
ఆయనను ల1ి#S. ఆయన లA, %ా>" ట-ంగ ను గw ంప%ాTE అV అణ%S
"మ4ళమ PQను. 25 అప(xయన ] VWా సకడ అ" 9ా#S అT:ను.

అPే 9ారF భయప(fఈయన %ా>I" ళ6 క;ను ఆజj®1ింప%ా అV
లkబడచున`9E; ఈయన PQవ# అ" ±క" TUకడ ెప" ఆశdరప(f
26 9ారF గ>లయక; ఎదురF%ా ఉండ %?రZీయ ల ేశమ నక; వAd#S. 27
ఆయన ఒడiన %Sనపడ ఆ ఊ#S9ా(ొకడ ఆయనక; ఎదురF%ావెdను. 9ాడ
దయమ ల;పట-C న9ా(ై, బహÑాలమ నుం(f బటC ల; కటBC నక,
సమధులలkTE%ా" Pంట-లk ఉండ9ాడ ాడ. 28 9ాడ Pసును చూA,
³కల;9EZి ఆయన PQదుట ¯ా%Sలప(fPసూ, స# న`తp(ైన ేవ"
క;మరF(x, Tx ³!? నను` బµధపరచక;మ" "ను` 9EడనుచుTx`ను
అ" ³కల;9EZి ె12uను. 29 ఏలయన%ా ఆయనఆ మనుషp" V(fA 9:ల;ప>I
రమ4" ఆ అపVxKత4క; ఆజj®1ింెను. అ అTEక ప#ాయమ ల; 9ా""
పటBCచువెdను గనుక 9ా"" %tల;సులను ా>సం?ళ6ను కట-C
ావ>యందుంA#S %ా", 9ాడ బంధకమ లను ెంప%ా దయమ 9ా""
అడVలk"I తరFమ " PQను. 30 Pసు 1L#³మ" 9ా" నడగ%ా, xల
దయమ ల; 9ా"లk Ad య ం(ెను గనుక, 31 9ాడ తన 1LరF ZLన అ"
ె1ిu, ాxళమ లk"I వటక; తమక; ఆజj®1ింపవదw " ఆయనను
9EడT:ను. 32 అకడ V¯ాNరన పందుల మంద ండ]ద ¤య చుం(ెను
గనుక, 9ాట-లk చుdటక; తమక; Z2లVమ4" ఆయనను 9Eడన%ా ఆయన
Z2లVెdను. 33 అపడ దయమ ల; ఆ మనుషp" V(fAP పందులలk
ెdను గనుక, ఆ మంద పKాతమ నుం(f సరసుqలk"I వ(f%ా పరF%?JN ఊ1ి#S
JరFగక చెdను. 34 ¤పచున`9ారF జ#S%Sనx"" చూA, ా#SP ఆ
పటC ణమ లkను %ా\మమ లలkను ఆ సంగJ ె>యజ³Zి#S. 35 జనుల;

జ#S%Sనx"" చూడ9:È6, PసుTUదwక; వAd, దయమ ల; వద>Pన
మనుషpడ బటC ల; కటBC", స సÍ Aతp
N (ై Pసు ాదమ ల±దw
కcరFdండట చూA భయప(f#S. 36 అ చూAన9ారF దయమ ల;
పట-C న9ా(ేలగ స సÍ తంెT° జనులక; ె>యజ³య%ా 37 %?రZీయ ల
ాKంతమ లలkనుండ జనులందరF బహÑ భయా\ంతpలsౖ#S గనుక తమ 4ను
V(fAమ4" ఆయనను 9Eడ"#S. ఆయన ోT: PQI J#S%S 9:ళ6 Øచుండ%ా,
దయమ ల; వద>Pన మనుషpడ, ఆయన కcడ తను` ఉండ"మ4"
ఆయనను 9EడT:ను. 38 అPే ఆయనవ  Pంట-I J#S%S 9:È6, ేవడ
?ట-C %tపuారమ ల; ేZ2T° ె>య జ³య మ" 9ా" ె1ిu 9ా""
పం1ి9EZ2ను; 9ాడ 9:È6 Pసు తన?ట-C %tపuారమ ల; ె 39 జనసమహమ
ఆయనరక; ఎదురFచూచుచుం(ెను గనుక Pసు J#S%SవAdనపడ 9ారF
ఆయనను ేరFd "#S. 40 అంతట ఇ% సమజ మంరప అ¥ా#SPQన
యPÀరF అను ఒకడ వAd Pసు ాదమ ల]ద ప(f 41 Pంచు!ంచు
పం(ెKం(ేండ6 PÀడగల తన ±కే క;మ#?N xవ Zిదzమ గ ఉన` గనుక
తన Pంట-I రమ4" ఆయనను బJమల;T:ను. ఆయన 9:ళ6 Øచుండ%ా
జనసమహమ ల; ఆయన]ద పడచుం(f#S. 42 అపడ పం(ెKం(ేండ6 నుం(f
రకN ¯ాKవ#గమ గల ±క ZీN 1 PQవ"ేతను స సÍ తTUంద"ై ఆయన 9:నుకక;
వAd 43 ఆయన వసN పెంగ మ టMC ను, 9:ంటTE ఆ రకN ¯ాKవమ
">APQను. 44 నను` మ ట-C న ఎవర" Pసు అడగ%ా
అందరFను¤రFగ మన`పడ, 1LతpరFఏ>న9ా(x, జనసమహమ ల;
I\I#SZి ]ద పడచుTx`రన%ా 45 Pసుఎవ(ో నను` మ టMC ను, పK´µవమ

Txలkనుం(f 9:డ> Pనద", Txక; ె>Zిన దT:ను. 46 xను మరF%?r
య ండలద", ఆ ZీN  చూA, వణక;చు వAd ఆయన PQదుట ¯ా%Sలప(f, xను
ఎందు"!తN మ ఆయ నను మ టMC T°, 9:ంటTE xను ఏలగ స సÍ ప(ెT° ఆ
సంగJ పKజలంద#SPQదుట ె>యజ?12uను. 47 అందుాయనక;మ#§, 
VWా సమ "ను` స సÍ పరెను, సమ¥xనమ గలxన9:ౖమ4" ఆ
ె12uను. 48 ఆయన ఇంకను మటలడచుండ%ా సమజమంరప అ¥ా#S
Pంటనుం(f ±కడ వAd క;మ#?N చ" Pన, బ¢ధక;" శ\మ12టCవదw "
అత" ె12uను. 49 Pసు ఆ మటV"భయపడవదుw,
న!్మకమతKమ ంచుమ , ఆ స సÍ పరచబడన" అత" ె1ిu 50 Pంట-I
వAdనపడ 1LతpరF ã}ను యÅబ అను 9ా#S" ఆ Aన`x"
త>దండKలను తపu మ#?వ#S" ఆయన లkప>I #ా"యలదు. 51 అందరFను
ఆ "!తN  Pడdచు #tమ 4 టBCనుచుండ%ా, ఆయన 9ా#S 52
ఏడ వదుw, ఆ "Kంచుచున`ే %ా" చ"లద" చ12uను. 53 ఆ
చ"PQన" 9ా#?#S%S ఆయనను అపహZింA#S. 54 అPే ఆయన ఆ
ెPపటBC" Aన`xTx, లsమ4" ెపu%ా 55 ఆ ాKణమ J#S%S వెdను
గనుక 9:ంటTE ఆ లెను. అప(xయన ఆక; ´¢జనమ 12టC Bడ"
ఆజj®1ింెను. 56 ఆ త>దండKల; Vస4యమ TUం#S. అంతట ఆయన-జ#S%Sన ఎవ"ను ెపuవదw " 9ా#Sాజj®1ింెను.
లcా సు9ారN 9
1 ఆయన తన పం(ెKండమం (hషpలను) 1ి>A, సమసN న దయమ ల]ద

శIN" అ¥ారమ ను, #గ మ ల; స సÍ పరచు వరమ ను 9ా#Sకనుగ\¨©ంA 2
ేవ" #ాజమ ను పKకట-ంచుటక;ను #గ లను స సÍ పరచుటక;ను 9ా#S
నం12ను. 3 మ#Sయ ఆయన]రF పKయణమ రక; ేJకఱÃ T:ౖనను
జjలsT:ౖనను #tటMC T:ౖనను 9:ం(fT:ౖనను మ#S ే"T:ౖనను ¬Zి" వదుw; #?ండ
అం%§ల; ఉంచు నవదుw. 4 ]రF ఏ Pంట పK9Ehంతp# ఆ PంటTE బసేZి
అకడనుం(f బయల;ేరF(f. 5 !మ 4ను ఎవరF ేరFdన# ఆ
పటC ణమ లkనుం(f బయల;ేరFనపడ 9ా#S]ద ¯ాmమ %ా ఉండటక; ]
ాదధూÈ దు>1ి9Eయ డ" 9ా#S ె12uను. 6 9ారF బయల;ే#S అంతటను
సు9ారN పKకట-ంచుచు, (#గ లను) స సÍ పరచుచు %ా\మమ లలk సంxరమ
ేZి#S. 7 చతp#ాÍ¥పJPQన ¨Á#దు జ#S%Sన ారమ ల"`ట-" గ#Sd V",
PQటBచక య ం(ెను. ఏలయన%ా ందరFã}ను మృతpలలkనుం(f
లెన"య , 8 ందరFఏÚయ కనబ(ెన"య ; ందరFపర ాలప
పKవకN ±కడ లెన"య ెపనుచుం(f#S. 9 అపడ ¨Á#దుTEను
ã}నును తల %tట-C ంAJ" గx; PQవ"గ#Sd Pట-C సంగతpల;
VనుచుTx`T° అత(ెవ(ో అ" ె1ిu ఆయనను చూడ%#?ను. 10 అసN ల;ల;
J#S%S వAd, xమ ేZినవ"`య ఆయనక; ె>యజ³య%ా, ఆయన 9ా#S"
9:ంట బ¿టC B" బéతqPx అను ఊ#SI ఏాంతమ %ా 9:æç6ను. 11 జన
సమహమ ల; అ ె>Zి" ఆయనను 9:ంబ(fంప%ా, ఆయన 9ా#S"
ేరFd", ేవ" #ాజమ నుగ#Sd 9ా#S మటలడచు, స సÍ త
ావలZిన9ా#S" స సÍ పరెను. 12 Kదుw గ\ ంక TxరంంAనపడ
పం(ెKండగ రF hషpల; వAd మన] అరణమ లk ఉTx`మ గనుక

చుటBCపట6 నున` %ా\మమ లక;ను పలs6 లక;ను 9:È6 బస చూచు", ఆ}రమ
సంాంచు నునటB
6 జనసమహ మ ను పం1ి9Eయ మ" ఆయన ె1ిu#S.
13 ఆయన]#³ 9ా#SI ´¢జనమ 12టC Bడ" 9ా#S ెపu%ా 9ారFమన±దw
అPదు #tటMC ల;ను #?ండ ేపల;ను తపu మ#³!య లదు; ¤మ 9:È6 PÀ
పKజలంద#Sరక; ´¢జనపxరÍ మ లను " ెతN pమ అ" ె1ిu#S. 14
వAdన9ారF ఇంచు!ంచు అPదు9Eల మం పరFషpల;. ఆయన9ా#S"
ఏబేZిమం పన పంక;Nల; ¬#Sd కcరFdండబ¿టC Bడ" తన hషpల
ెపu%ా, 15 9ా#ాలగ ేZి అంద#S" కcరFdండబ¿ట-C#S. 16 అంతట ఆయన ఆ
అPదు #tటMC లను #?ండ ేపలను ఎJN ", ఆాశమ 9:ౖప కను` లsJN 9ాట-"
ఆర ంA, V#SA, జనసమహమ నక; వ(fi ంచుట?r hషpలIెdను. 17
9ారందరFJ" తృ1ిN ం న తరF9ాత !%S>న మ కల; పం(ెKండ గం12æç6JN #S.
18 ఒకప(xయన ఒంట#S%ా ాKరÍన ేయ చుండ%ా ఆయన hషpల;
ఆయన±దw ఉం(f#S. TET:వడన" జనసమహమ ల; ెపనుచుTx`ర"
ఆయన 9ా#S నడగ%ా 19 9ారFబµ1ిN స4!చుd ã}న"య ,
ందరFఏÚయయ"య , ందరFపర ాలప పKవకN ±కడ లెన"య
ెప నుచుTx`ర"#S. 20 అందుాయన]#?rే TET:వడన"
ెపనుచుTx`ర" 9ా#Sనడగ%ా 1LతpరFవ ేవ" ×\సN ువT:ను. 21 ఆయన
ఇ ఎవ"ను ెపuవదw " 9ా#SI ఖం(fతమ %ా ఆజj®1ింA 22
మనుషక;మరFడ బహÑ శ\మల; ం, 12దwల ేతను పK¥xన
యజక;లేతను Wాసు
N లేతను Vస#Sèంపబ(f, చంపబ(f, మడవ నమ న
లచుట అగత మ" ె12uను. 23 మ#Sయ ఆయన అంద#S ఇట6 T:ను

ఎవ(ైనను నను` 9:ంబ(fంప %#SనPQడల తను`xను ఉ1Lfంచు",
పKJనమ తన Zిల;వను ఎJN " నను` 9:ంబ(fంపవలsను. 24 తన
ాKణమ ను రfంచున %రF9ాడ x"" %tటBCనును, Tx "!తN  తన
ాKణమ ను %tటBCను9ాడ x"" రfంచు నును. 25 ఒకడ
లkకమంతయ సంాంA, తను` xను %tటBC "నPQడల, లక
నషC పరచు"నPQడల 9ా"³! పKãజనమ ? 26 నను` గ#Sdయ Tx
మటలను గ#Sdయ Zిగ¶ పడ9ా(ెవ(ో 9ా" గ#Sd మనుష క;మరFడ,
తనక;ను తన తం(fKI" ప#Sదw దూతలక;ను క>%Sయ న` మ¨©మ
వచుdనపడ Zిగ¶ పడను. 27 ఇకడ ">Aయ న` 9ా#Sలk ందరF ేవ"
#ాజమ ను చూచువరక; మరణమ రFAచూడర" TEను ] "జమ %ా
ెపచుTx`నT:ను. 28 ఈ మటల; ె1ిuన nదల;" రమర! PQ"
! నమ లsౖన తరF9ాత, ఆయన 1LతpరFను ã}నును యÅబ ను
9:ంటబ¿టC B", ాKరÍనేయ టక; ఒక ండ PQ?ను. 29 ఆయన ాK#SÍంచు
చుండ%ా ఆయన మ ఖరపమ మ#?ను; ఆయన వసN మ ల; ెల6"9:ౖ ధగధగ
#SZ2ను. 30 మ#Sయ ఇదw రF పరFషpల; ఆయ న మటలడచుం(f#S, 9ారF
¹ÌL ఏÚయ అను 9ారF. 31 9ారF మ¨©మ అగప(f, ఆయన PQరష
లమ లk T:ర9Eరdబ¢వ "ర¶ మమ నుగ#Sd మటలడ చుం(f#S. 32 1LతpరFను
అత" కcడ ఉన`9ారFను "దK మతp
N %ా ఉం(f#S. 9ారF ¤ల;"నపడ,
ఆయన మ¨©మను ఆయన కcడ ">Aయ న` Pదw రF పరF షpలను
చూA#S. 33 (ఆ Pదw రF పరFషpల;) ఆయన±దw నుం(f 9:È6వచుండ%ా
1LతpరF Pసుఏ>న 9ా(x, మన!కడ ఉండట మంA, క; ఒకట-య

¹ÌLక; ఒకట-య ఏÚయక; ఒకట-య మడ పరÞ Wాలల;
¤మ కటBCదుమ", xను ె1ిuన xT:రFగకP ె12uను. 34 అత(öలగ
మటలడచుండ%ా ¤ఘ nకట- వAd 9ా#S" క4ను; 9ారF ఆ ¤ఘమ లk
పK9EhంAనపడ hషpల; భయప(f#S. 35 మ#Sయ ఈయన TE TEరuరచు"న
Tx క;మరFడ,ఈయన మట Vనుడ" ±క శబw మ ఆ ¤ఘమ లkనుం(f
పటMC ను. 36 ఆ శబw మ వAdన తరF9ాత Pసు మతK¤ అగప(ెను. xమ
చూAన 9ాట-లk ఒకట-య ఆ నమ లలk ఎవ#SI" ె>య జ³యక 9ారF
ఊరక;ం(f#S. 37 మరFTxడ 9ారF ఆ ండ %S వAdనపడ బహÑ
జనసమహమ ఆయనక; ఎదురF%ా వెdను. 38 ఇ% ఆ
జనసమహమ లk ఒకడ బ¢ధక;(x, Tx క;మరF" కటµfంచుమ" "ను`
9EడనుచుTx`ను. 9ాడ Tx క(ే క;మరFడ. 39 ఇ% ఒక దయమ 2
9ా" పటBCను, పట-C నపడ 9ాడ అక¯ా4తp
N %ా ³కల; 9Eయ ను; నురFగ
ారFనటB
6 అ 9ా"" VలVలల(fం చుచు %ాయపరచుచు 9ా"" వద> వదల
క;ండను. 40 x"" 9:ళ6%tటBCడ"  hషpలను 9Eడంట-" %ా" 9ా#Sేత
ాలద" nఱÃ 12టC BT:ను. 41 అందుక; Pసు VWా సమ ల" మరతరమ
9ారల#ా, TET:ంతాలమ ] కcడ ఉం(f !మ 4ను స¨©ంతpను? 
క;మరF" ఇక(fI ¬Zి" రమ4" ె12uను. 42 9ాడ వచుd చుండ%ా ఆ
దయమ 9ా"" పడోKZి, VలVలల(fం ెను; Pసు ఆ అపVxKత4ను గw ంA
బµల;" స సÍ పరA 9ా" తం(fK కపu%Sంెను. 43 గనుక అందరF ేవ"
మ}త4~మ ను చూA ఆశdరప(f#S. 44 ఆయన ేZిన ారమ ల"`ట-"
చూA అందరF ఆశdర పడచుండ%ా ఆయనఈ మటల; ] ెవలలk

Txట"య (f. మనుషక;మరFడ మనుషpల ేJI
అపu%Sంపబడబ¢వచుTx`డ" తన hషpల ె12uను. 45 అPే 9ా#ామట
గ\¨©ంప క;ండనటB
6 అ 9ా#SI మరFగ ేయబ(ెను గనుక 9ారF x""
ె>Zినలదు; మ#Sయ ఆ మటనుగ#Sd 9ారF ఆయనను అడగ 9:రA#S. 46
తమలk ఎవడ %tపu9ా(ో అ" 9ా#Sలk తరమ పటC %ా 47 Pసు 9ా#S
హృదయలkచన ఎ#S%S, ఒక Aన` ëడi ను ¬Zి" తన±దw "ల;వబ¿ట-C. 48 ఈ
Aన` ëడi ను Tx 1Lరట ేరFdను9ాడ నను` ేరFd నును, నను`
ేరFdను9ాడ నను` పం1ిన9ా"" ేరFdనును, ] అంద#Sలk ఎవడ
అతల;u(ై య ండT° 9ా(ే %tపu 9ాడ" 9ా#S 49 ã}నుఏ>న9ా(x,
PQవ(ో ±కడ  1Lరట దయమ లను 9:ళ6%tటC %ా ¤మ చూAJVు; 9ాడ
మనలను 9:ంబ(fంచు9ాడ ాడ గనుక 9ా"" ఆటంక పరAJమ" ె12uను.
50 అందుక; Pసు]రF 9ా" Txటంకపరచక;(f? ]క; V#¥ ా" 9ాడ ]
పmమ న నున`9ా(ే అ" అత" ె12uను. 51 ఆయన పరమ నక;
ేరFdనబడ నమ ల; ప#SపరÞ మగ చున`పడ 52 ఆయన
PQరషలమ నక; 9:ళ6 Øటక; మనసుq ZిÍ రపరచు", తనకంటM మ ందు%ా
దూతలను పం12ను. 9ారF 9:È6 ఆయనక; బస Zిదzమ ేయవలs న"
సమరయ ల ±క %ా\మమ లk పK9EhంA#S %ా" 53 ఆయన PQరషల
మ నక; 9:ళ6 నమ ఖు(ైనందున 9ా #ాయనను ేరFdనలదు. 54 hషpలsౖన
యÅబ ను ã}నును అ చూAపKభ 9ా, ఆాశమ నుం(f అ%S` %S #S"
Txశనమ ేయ నటB
6 ¤మజj®1ించుట IషCమ అ" అడగ%ా, 55 ఆయన
9ా#SతటBC J#S%S 9ా#S" గw ంెను. 56 అంతట 9ారF మ#S±క %ా\మమ నక;

9:È6#S. 57 9ారF మర¶ మ న 9:ళ6 Øచుండ%ా ఒకడ 9:క(fI 9:È6నను  9:ంట
వెdదన" ఆయన ె12uను. 58 అందుక; Pసునకలక; బÐ#Sయల;ను
ఆాశప{లక; "9ాసమ ల;ను కలవ %ా" మనుష క;మరF"I తల9ాల;d
నుట?rనను సÍ లమ లద" అత" ె12uను. 59 ఆయన మ#S±క"Tx
9:ంటరమ4" ె12uను. అతడ TEను 9:È6 nదట Tx తం(fK" ాJ12ట-C వచుdటక;
Z2ల Vమ4" మనV ేZ2ను 60 అందుాయనమృతpల; తమ మృతpలను
ాJ12టC Bన"మ 4; వ 9:È6 ేవ" #ాజ మ ను పKకట-ంచుమ" 9ా"
ె12uను. 61 మ#S±కడ పKభ 9ా,  9:ంట వెdదను %ా" Tx Pంట నున`
9ా#S±దw Z2లవ ¬Zి" వచుdటక; nదట Txక; Z2లVమ4" అడగ%ా 62
PసుTxగట-]ద ెP12ట-C 9:నుకతటBC చూచు 9ా(ెవడను ేవ"
#ాజమ నక; ాతpKడాడ" 9ా" ె12uను.
లcా సు9ారN 10
1 అటBతరF9ాత పKభ వ (ెబËమం PతరFలను "య!ంA, xను
9:ళ6బ¢వ పKJ ఊ#SI" పKJbట-I" తనకంటM మ ందు ఇదw #Sదw#S"%ా పం12ను. 2
పం1ినప (xయన 9ా#S ఇట6 T:నుÅత V¯ాNరమ %ా ఉన` %ా" ప"9ారF
w మంP; ాబట-C Åత యజమను" తన Åతక; ప"9ా#S" పంప 9Eడ
ను(f. 3 ]రF 9:ళ6 Ø(f; ఇ% (ేళ6మధక; %tఱÃ 1ిల6లను పం1ినటBC TEను
!మ 4ను పంపచుTx`ను. 4 ]రF సంAT:ౖనను జjలs T:ౖనను ెపలT:ౖనను
¬Zి "వదుw; 5 Kవలk ఎవ" T:ౖనను క;శలపKశ` లడగ వదుw; ]రF ఏ
PంటT:ౖనను పK9Ehంచునపడఈ Pంట-I సమ¥xనమగ %ాక అ" nదట

ెప(f. 6 సమ¥xనాతpKడ5 అకడ నుం(fనPQడల ] సమ¥xనమ
అత"]ద "ల;చును; ల"PQడల అ ]క; J#S%S వచుdను. 7 9ారF ]Iచుd
పxరÍమ లను Jనుచు xKగ చు ఆ Pంట-లkTE య ండ(f, ప"9ాడ తన
yతమ నక; ాతpKడ. ఇంట-ం ట-I JరFగవదుw. 8 మ#Sయ ]రF ఏ
పటC ణమ లkT:ౖన పK9Ehంచునపడ 9ారF !మ 4ను ేరFdంటä ]
మ ందర12టC BనV Jను(f. 9 అందులk నున` #గ లను స సÍ పరచు(fేవ"
#ాజమ ] దగ¶ రక; వAdయ న` ద" 9ా#S ెప(f. 10 ]రF ఏ
పటC ణమ లkT:ౖన పK9Ehంచునపడ 9ారF !మ 4ను ేరFdనక Pన
PQడల 11 ]రF x" ధులలk"I Pమ ాద మ లక; అంట-న ]
పటC ణప ధూÈ"కcడ ] PQదుటTE దు>1ి9Eయ చుTx`మ ; అPనను
ేవ" #ాజమ స] 1ింA య న`ద" ె>Zినుడ" ెప(f. 12 ఆ పటC ణప
గJకంటM ¯ొమ పటC ణప గJ ఆ నమ న ఓర త%Sనై య ండన" ]
ెపచుTx`ను. 13 అã #ాyTx, అã బéతqPx, ] మధ ేయబ(fన
అదు»తమ ల; తరF Zీోను పటC ణ మ లలk ేయబ(fనPQడల ఆ
పటC ణమ ల9ారF పర ¤ %T:పటC కటBC" బ(fె 9EZి" కcర 14
అPనను Vమరîాలమ నందు ] గJకంటM తరF Zీోను పటC ణమ ల9ా#S
గJ ఓర ద%Sనై య ండను. 15 ఓ క12ర`హÉమ, ఆా శమ మటBCక;
¨¼Adంప బ(ెద9ా? వ ాxళమ వరక; %SPQదవ. 16 ] మట
Vను9ాడ Tx మట Vనును, !మ 4ను "#ాక#Sంచు9ాడ నను`
"#ాక#Sంచును, నను` "#ాక#Sంచు9ాడ నను` పం1ిన9ా""
"#ాక#SంచునT:ను. 17 ఆ (ెబËమం hషpల; సంషమ  J#S%S వAd

పKభ 9ా, దయమ ల; కcడ  Txమమ వలన మక; లkబడచున`వ" ెపu%ా
18 ఆయన¯ాxను రFప వలs ఆాశమ నుం(f పడట చూAJ". 19 ఇ%
ామ లను ేళ6ను ¾Kక;టక;ను శతpKవ బలమంతట-]దను ]క;
అ¥ారమ అనుగ\¨©ంAయ Tx`ను; ఏయ ] ?ంతమతKమ ను
}"ేయదు. 20 అPనను దయ మ ల; ]క; లkబడచున`వ" సంÌింపక
] 1LరFల; పరలkకమందు 9ాKయబ(f య న`వ" సంÌించుడ" 9ా#S
ె12uను. 21 ఆ గ(fయలkTE Pసు ప#Sxzత4యందు బహÑ%ా ఆనంంAతం(öK, ఆాశమ నక;ను భ!I" పKభ 9ా, వ జj®నులక;ను V9Eక;లక;ను ఈ
సంగతpలను మరFగ ేZి పZిబµల;రక; బయల; పరATxవ" "ను` సు
N Jంచు
చుTx`ను; అవను తం(öK, ఆలగ  దృÌిC I అనుకcల మPQను. 22
సమసN మ ను Tx తం(fKేత Txక; అపu%Sంప బ(fయ న`; క;మరF(ెవ(ో, తం(fK
తపu మ#?వడను ఎరFగడ; తం(fK ఎవ(ో, క;మరFడను క;మరF(ెవ"I
ఆయనను బయల; పరచనుేw hంచుT° 9ాడను తపu, మ#?వడను ఎరFగడ"
ె12uను. 23 అప(xయన తన hషpల9:ౖప J#S%S-]రF చూచుచున` 9ాట-"
చూచు కను`ల; ధనమ లsౖనV; 24 అTEకమం పKవకN ల;ను #ాà ల;ను, ]రF
చూచుచున`V చూడ%#S చూడకయ , Vన%#S Vనకయ ఉం(fర" ]
ెపచుTx`న" Pాంతమందు 9ా#S అT:ను. 25 ఇ% ఒకపడ
ధర4Wా¯Nపేశక;(ొకడ లA బ¢ధక;(x, "తyవమ నక; 9ారసుడనగ టక;
TETE! ేయవలsన" ఆయనను Wó¥ంచుచు అ(f%?ను. 26 అందు
ాయనధర4WాసN మంే! 9ాKయబ(fయ న`?  9E! చదువచుTx`వ"
అత" నడగ%ా 27 అతడ ేవ(ైన పKభ వను  పరÞ హృదయమ ను, 

పరÞమనసుqను,  పరÞ శINను,  పరÞV9Eకమ ను
1LK!ంపవలsన"య , "ను`వలs  రFగ 9ా" 1LK 28 అందుాయనవ స#S%ా
ఉతN ర!AdJV; ఆలగ ేయ మ అపడ yVంెదవ" అత" ె12uను. 29
అPే xను Jమంతp(ైనటBC కనబరచున%#S, అతడఅవను %ా" Tx
రFగ 9ా(ెవడ" Pసున(f %?ను. 30 అందుక; Pసు ఇట6 T:నుఒక
మనుషpడ PQరషలమ నుం(f PQ#SÅపటC ణమ నక; %S 9:ళ6 Øచు ొంగల
ేJలk A?ను; 9ారF అత" బటC ల; ోచు ", అత" ట-C రాKణమ  V(fA
31 అప(ొక యజక;డ ఆ Kవను 9:ళ6 Øట తటZిÍ ంెను. అతడ అత"" చూA,
పKక%ా PQను. 32 ఆలగ నTE లయ (ొకడ ఆ bట-IవAd చూA పKక%ా
PQను. 33 అPే ఒక సమరయ డ పKయణ వచు, అతడ
ప(fయ న`bట-I వAd 34 అత"" చూA, అత"]ద జj>ప(f, దగ¶ రక;P,
నూT:య xKÔరసమ ను Zి అత" %ాయమ లను కట-C , తన 9ాహనమ ]ద
ఎIంA ±క పటకcళ6 9ా" Pంట-I ¬Zి"P అత" ప 35
మరFTxడతడ #?ండ ేTxరమ ల; ¬Zి ఆ పట కcళ6 9ా"IAdఇత"
ప#ామ#Sîంచుమ , Vం³ నను ఖరFd ేZినPQడల TEను మరల
వచుdనపడ అ క; ¬#?dదన" అత" ె1ిu PQను. 36 ా%ా
ొంగలేJలk AIన9ా"I ఈ మ గ¶ #Sలk ఎవడ రFగ 9ా(xPQన" క;
చు చున` అ" Pసు అడగ%ా అతడ--అత"]ద జj> ప(fన9ా(ే అT:ను.
37 అందుక; Pసువను 9:È6 ఆలగ ేయ మ" అత" ె12uను. 38
అంతట 9ారF పKయణ వచుండ%ా, ఆయన ±క %ా\మమ లk
పK9Ehంెను. మరN అను ఒక ZీN  ఆయనను తన Pంట ేరFdT:ను. 39 ఆక;

మ#Sయ అను సద#Sయ ం(ెను. ఈ Pసు ాదమ ల±దw కcరFdం(f
ఆయన బ¢ధVను చుం(ెను. 40 మరN V¯ాNరన ప" 12టC Bనుటేత
¾ందరప(f, ఆయన±దw క; వAdపKభ 9ా, TEను ఒంట#S%ా ప"ేయ టక; Tx
సద#S నను` V(fA 12ట-Cనందున, క; Aంతలx? Txక; స}యమ
ేయ మ" ఆ ెపమT:ను. 41 అందుక; పKభ వ మ#ాN, మ#ాN,
వTEకన పనులను గ#Sd Vxర మ క>%S ¾ందరపడచుTx`వ %ా"
అవసరన ఒకటä 42 మ#Sయ ఉతN మనx"" ఏరuరచు T:ను, అ
ఆ ±దw నుం(f ¬Zి9Eయబడద" ఆ ె12uను.
లcా సు9ారN 11
1 ఆయన ±క bట ాKరÍన ేయ చుం(ెను. ాKరÍన x>ంAన తరF9ాత ఆయన
hషpలలk ఒకడ పKభ 9ా, ã}ను తన hషpలక; TE#Su నటBC%ా మక;ను
ాKరÍనేయ TEరFuమ" ఆయన న(f%?ను. 2 అందు ాయన]రF ాKరÍ న
ేయ నపడతం(öK,  Txమమ ప#Sదz పరచబడను %ాక,  #ాజమ
వచుdను %ాక, 3 మక; ావలZిన అనుTx}రమ ననమ మక;
దయేయ మ ; 4 ¤మ మకAdయ న` పKJ 9ా"" m!ంచుచుTx`మ
గనుక మాపమ లను m!ంచుమ ; మమ 4ను Wóధనలk"I ేక;మ అ"
పల;క; డ" 9ా#S ె12uను. 5 మ#Sయ ఆయన 9ా#S ఇట6 T:ను]లk ఎవ"
?rన ఒక ZL`¨©తpడండ%ా అతడ అరz#ాJK9Eళ ఆ ZL`¨© తp" ±దw క;
9:È6ZL`¨©తp(x, Txక; మడ#tటMC ల; బదు>మ 4; 6 Tx ZL`¨©తpడ
పKయణమ ేయ చు మర¶ మ లk Tx±దw క; వAd య Tx`డ; అత"I 12టC B

టక; Tx±దw ఏ!య లద" అత" ె1ిuనPQడల 7 అతడ లkపలTE
య ం(fనను` ¾ందర12టCవదుw; తల;ప 9EZియ న`, Tx Aన`1ిల6ల;
Txకcడ పండ" య Tx`రF, TEను లA ఇయలన" ెపTx? 8 అతడ
తన ZL`¨©తp(ైనందున లA ఇయకP నను, అతడ Zిగ¶ మ> మటమట-I అడగ టవలన T:ౖనను లA అత"I ావలZినవ"`య ఇచుdను అ"
] ెపచుTx`ను. 9 అటBవలs ]రFను అడగ (f, ] Iయబడను;
9:దక;(f, ]క; ొరక;ను; తటBC(f, ]క; ¬యబడను. 10 అడగ
పKJ9ా"Iయబడను, 9:దక;9ా"I ొరక;ను, తటBC 9ా"I ¬యబడన" ]
ెపచుTx`ను. 11 ]లk తం(fKPQన9ాడ తన క;మరFడ ేపన(f%Sే ేపక;
పKJ%ా ామ "చుdTx? గ డiన(f%Sే ేల; "చుdTx? 12 ాబట-C ]రF
ెడi9ా#?rయ ం(fయ , ] 1ిల6లక; మంA PÀవల"య T:#S%Sయ ండ%ా 13
పరలkకమందున` ] తం(fK తను` అడగ 9ా#SI ప#Sxzత4ను ఎం "శdయ
మ %ా అనుగ\¨©ంచునT:ను. 14 ఒకప(xయన మగదయమ ను 9:ళ6%tటBC
చుం(ెను. ఆ దయమ వద>Pన తరF9ాత మగ9ాడ మట ల(ెను
గనుక జనసమహమ ల; ఆశdరప(ెను. 15 అPే 9ా#Sలk ందరFడ
దయమ లక; అ¥పJ PQన బPQలsè బల;వలన దయమ లను
9:ళ6%tటBCచుTx` డ" ెప"#S. 16 మ#SందరF ఆయనను
Wó¥ంచుచుపరలkకమ నుం(f ±క సూచక I\యను చూపమ" ఆయన
న(f%S#S. 17 ఆయన 9ా#S ఆలkచనల T:#S%S 9ా#S ఇట6 T:నుతనక; xTE
వJ#³కమ %ా 9EరFప(fన పKJ #ాజమ ను ా(ైవను; తనక;xTE V#ధన
Pల;
6 కc>వను. 18 ¯ాxనును తనక; వJ#³క మ %ా xTE

9EరFప(fనPQడల 9ా" #ాజ¤లగ "ల;చును? TEను బPQలsè బల;వలన
దయమ లను 9:ళ6%tటBCచుTx`న" ]రF ెపచుTx`#³. 19 TEను
బPQలsè బల;వలన దయ మ లను 9:ళ6%tటBC చున`PQడల ] క;మరFల;
ఎవ"వలన 9:ళ6%tటBCచుTx`రF? అందుేత 9ా#³ ]క; ¬రuరFలsౖ య ందురF. 20
అPే TEను ేవ" 9EK> దయమ లను 9:ళ6%tటBCచున`PQడల
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నపడ ఏలగ ండT° ఆలగ ేహమంతయ 9:ల;గ మయ య ండన"
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ప>Zిన 1ిం(f"గ#Sd జjగ\తNపడడ 2 మరF%?rన ేయ
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¨Áతpవేత ]రF -- ఏ! Jందు¹, అ" ] ాKణమ ను గ#SdPQనను, ఏ!
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ట-న"`ట-" 9:దక;దురF; ఇV ]క; ావలZియ న`వ" ] తం(fKI
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12ం(f6 Vందునుం(f వAd తటC %ాTE అత"I తల;ప¬య టక; అత(ెపడ
వచుdT° అ" అత"రక; ఎదురF చూచు మనుషpలవలs ఉండ(f. 37 పKభ వ
వAd P xసుల; లక;వ%ా ఉండట కను%tనుT° ఆ xసుల; ధనుల;;
అతడ నడమ కటBC" 9ా#S" ´¢జన పంIN" కcరFdండబ¿ట-C, xTE వAd 9ా#SI
ఉపxరమ ేయ న" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 38 మ#Sయ
అతడ #?ండవ జjమ న వAdనను మడవ జjమ న వAdనను (ఏ xసుల;)
లక;వ%ా ఉండట కను%tనుT° ఆ xసుల; ధనుల;. 39 ొంగ P గ(fయను
వచుdT° Pంట- యజమను"I ె>ZినPQడల అతడ లక;వ%ా ఉం(f, తన
Pంట-I కన`మ 9Eయ"యడ" ె>Zిను(f. 40 ]రF అనున" గ(fయలk
మనుషక;మరFడ వచుdను గనుక ]రFను Zిదzమ %ా ఉండడ" ె12uను. 41
అపడ 1LతpరFపKభ 9ా, PÀ ఉపమనమ మTE ెపచుTx`9ా
అంద#Sను ెపచు Tx`9ా? అ" ఆయన నడగ%ా 42 పKభ వ ఇట6 T:నుత%Sన
ాలమ న పKJ9ా"I ఆ}రమ 12టC Bటక;, యజమనుడ తన Pంట-9ా#S]ద

"య!ంచునట-C నమ4కన బ z గల గృహ"#ా హక;(ెవడ? 43 ఎవ"
పKభ వ వAd, 9ాడ ఆలగ ేయ చుండట కను%tనుT° ఆ xసుడ ధనుడ.
44 అతడ తనక; క>%Sనx"యంతట-]ద 9ా" ఉంచున" ] "జమ %ా
ెపచుTx`ను. 45 అPే ఆ xసుడTx యజమనుడ వచుdట ాలసమ
ేయ చుTx`డ" తన మనసుqలk అను", xసులను xZీలనుట-C , J"
xK%Sమతp
N %ా ఉండ¯ా%Sే 46 9ాడ క"12టC" నమ లkను ఎరFగ"
గ(fయలkను ఆ xసు" యజమనుడ వAd 9ా" న#SIంA, అపనమ4కసుÍల
9ా"I ాల; "య!ంచును. 47 తన యజమను" AతN #S%S య ం(fయ
Zిదzపడక, అత" AతN మ పన జ#S%Sంపక ఉండ xసు"I అTEకన ెబËల;
తగ ల;ను. 48 అPే ె>యక ెబËలక; త%Sన పనుల; ేZిన9ా"I w
ెబËల తగ ల;ను. ఎవ"I ఎక;వ%ా ఇయ బ(ెT° 9ా"±దw ఎక;వ%ా
¬య¸తpరF; మనుషpల; ఎవ"I ఎక;వ%ా అపu%Sంత 49 TEను భ!]ద
అ%S`9Eయ వAdJ"; అ ఇవర³ రగ ల;" మండవలsన" PQం
ÅరFచుTx`ను. 50 అPే TEను ందవలZిన బµ1ిN స4మ న`, అ T:ర9EరF
వరక; TET:ం ఇబËంపడచుTx`ను. 51 TEను భ! ]ద సమ¥xనమ
కల;గజ³య వAd Jన" ]రF తలంచు చుTx`#ా? ాదు; ´éదమ TE కల;గ
జ³యవAdJన" ] ెపచుTx`ను. 52 ఇపట-నుం(f ఒక ఇంట-లk
అPదుగ రF 9EరFప(f, ఇదw #SI V#ధ మ %ా మ గ¶ రFను, మ గ¶ #SI V#ధమ %ా
Pదw రFను ఉందురF. 53 తం(fK క;మరF"I", క;మరFడ తం(fKI", త>6
క;మ#?Nక;ను, క;మ#?N త>6 I", అతN Åడ>I", Åడల; అతN క;ను V#ధుల;%ా
ఉందుర" ె12uను. 54 మ#Sయ ఆయన జనసమహమ ల ఇట6 T:ను ]రF

పడమటనుం(f మబ Ë 12ౖI వచుdట చూచు నపడ 9ానవచుdచున`ద"
9:ంటTE ెపదురF; ఆల%³ జరFగ ను. 55 దfణప %ా> VసరFట చూచునపడ
వడ%ా> టBCన" ెపదురF; ఆల%³ జరFగ ను. 56 9Eష¥xరFల#ా, ]రF
భమాశమ ల 9:ౖఖ#S గ #SNంప T:రFగ దురF; ఈ ాలమ ను ]రF గ #SNంప
T:రFగ#³ల? 57 ఏ Txయ¹ ] అంతట ]రF Vమ#Sîంప#³ల? 58
9ాంచు9ా" కcడ అ¥ా#S±దw క; వ 9:ళ6 Øచుండ%ా అత" ేJనుం(f
త1ిuంచునుటక; KవలkTE పKయత`మ ేయ మ , లx, అత(ొక9Eళ "ను`
Txయ¥పJ±దw క; ఈడd" వను, Txయ¥పJ "ను` బంట:K తpనక;
అపu%Sంచును, బంట:K తp "ను` ెర¯ాలలk 9Eయ ను. 59 వ కడపట- ాసు
ె>6ంచువరక; 9:ల;ప>I #ాTE #ావ"  ెపచుTx`నT:ను.
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1 1ిలతp గ>లయ లsౖన ంద#S రకN మ 9ా#S బల;ల క>1ియ ం(ెను. ఆ
ాలమ న అకడనున` ందరF ఆ సంగJ Pసు ెపu%ా 2 ఆయన 9ా#S
ఇట6 T:నుఈ గ>లయ ల; అట-C ¨©ంసల; ంనందున 9ారF
గ>లయ లంద#SకంటM ాపల" ]రF తలంచు చుTx`#ా? 3 ార" ]
ెపచుTx`ను; ]రF మరFమనసుq ంద"PQడల ]రందరFను ఆల%³
నhంతpరF. 4 మ#Sయ Zిలkయమ లk" %పరమ ప(f చAdన ఆ
పదుT:"!మం, PQరషలమ లk ాపర మ న`9ారంద#SకంటM
అప#ాధుల" తలంచుచుTx`#ా? 5 ార" ] ెపచుTx`ను; ]రF
మరFమనసుq ంద"PQడల ]రందరFను ఆల%³ నhంతpరF. 6 మ#Sయ

ఆయన 9ా#S ఈ ఉపమనమ ె12uను ఒక మనుషp" xKmటలk
అం¸రప ెటC కట- Txటబ(f య ం(ెను. అతడ x" పండ6 9:దక వAd
నపడ ఏ!య ొరకలదు 7 గనుక అతడ ఇ% మ(ేండ6 నుం(f TEను ఈ
అం¸రప ెటC Bన పండ6 9:దకవచుdచుTx`ను %ా" P!య ొరకలదు;
º"" న#SI9Eయ మ , º"వలన ఈ భ!య ఏల వరÍ  వలsన"
xKmట మ> ె12uను. 8 అPే 9ాడ అయ, TEను x"చుటBC తKV ,
PQరFవ 9Eయ మటBCక; ఈ సంవతqరమ కcడ ఉండ"మ 4; 9 అ ఫ>ంAన
స#S, ల"PQడల న#SIంA9Eయ మ" అత" ె12uను. 10 VWా\ంJ నమ న
ఆయన ±క సమజమంరమ లk బ¢¥ంచుచున`పడ 11 పదుT:"!
ఏండ6 నుం(f బల¨ßన పరచు దయమ పట-C న ±క ZీN  అచdట నుం(ెను. ఆ
నడమ వం%SP PQంత మతKమ ను చక%ా "ల;వబడలక;ం(ెను. 12
Pసు ఆను చూA, రమ4" 1ి>A అమ4,  బల¨ßనతనుం(f Vడదల
ం య Tx`వ" ఆ ె1ిu 13 ఆ]ద ేతpల;ంచ %ాTE ఆ చక%ా
"ల;వబ(f ేవ" మ¨©మపరెను. 14 Pసు VWా\ంJనమ న
స సÍ పరAనందున ఆ సమజ మంరప అ¥ా#S Åపమ  మం(fప(f,
జనసమహ మ ను చూAప"ేయద%Sన ఆరF నమ ల; కలవ గనుక ఆ
నమ లలkTE వAd స సÍ తందు(f; VWా\ంJన మందు #ావదw " ె12uను. 15
అందుక; పKభ వ 9Eష¥xరF ల#ా, ]లk పKJ9ాడను VWా\ంJనమ న తన
PQదw ుT:ౖనను %ా(fదT:ౖనను %ా(f±దw నుం(f V1ిu, ల; "P, ళØ
6
12టC Bను గx. 16 ఇ% పదుT:"! ఏండ6 నుం(f ¯ాxను బం¥ంAన
అబµK}మ క;మ#?NPQన PÀను VWా\ంJనమందు ఈ కట6 నుం(f V(f1ింప

దగx? అ" అత" ె12uను. 17 ఆయన ఈ మటల; ె1ిuనపడ ఆయన
T:#SంAన 9ారందరF Zిగ¶ ప(f#S; అPే జనసమహమంతయ ఆయన ేZిన
ఘన ారమ ల"`ట-" చూA సంÌింెను. 18 ఆయనేవ" #ాజమ ే""
>య న`? ే" x" ల;Nను? 19 ఒక మనుషpడ ¬Zి" P తన
టలk9EZిన ఆవ%Sంజను >య న`. అ 12#S%S వృmమPQను;
ఆాశప{ల; x" మ4ల యందు "వZింెనT:ను. 20 మరల ఆయనేవ"
#ాజ మ ను ే" ల;Nను? 21 ఒక ZీN  ¬Zి", అంతయ ప>Zి ంగ వరక;
మడ క;ంచమ ల 1ిం(fలk xA 12ట-Cన పల6 " 1ిం(f" >య న`ద"
ె12uను. 22 ఆయన PQరషలమ నక; పKయణ వచు బ¢¥ంచుచు
పటC ణమ లలkను %ా\మమ లలkను సంx రమ ేయ చుం(ెను. 23 ఒకడ
పKభ 9ా, రmణందు 9ారF w మంేTx? అ" ఆయన నడగ%ా 24 ఆయన
9ా#S" చూAఇరFక; x రమ న పK9Ehంప #ాడ(f; అTEక;ల; పK9Ehంప
¸తpరF %ా" 9ా#Sవలన ాద" ] ెపచుTx`ను. 25 ఇంట- యజమనుడ
లA తల;ప9EZిన తరF9ాత ]రF 9:ల;పల ">A తల;ప తట-C అయ, మక;
తల;ప ¬య మ" ెపu TxరంంA నపడ 26 ఆయన ] #?క(f9ా#
!మ 4ను ఎరFగన" ఉతN రమ ] ెపను. అందుక; ]రF సమ ఖ
మందు ¤మ J" xKగ చుంట-¤; వ మ ధులలk బ¢¥ంAJ9E అ" ెపu
¯ాగ దురF. 27 అప(xయన] #?క(f9ా# !మ 4ను ఎరFగన" ] ెప
చుTx`ను; అక\మమ ేయ ]రందరF Tx ±దw నుం(f ¾ల%Sండ" ెపను.
28 అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల;ను సకల పKవకN ల;ను ేవ" #ాజమ లk
ఉండటయ , ]రF 9:ల;ప>I Kయబడటయ , ]రF చూచునపడ ]రF

ఏడdచు పండ6 రFక; దురF. 29 మ#Sయ జనుల; తరFuనుం(fయ
పడమట నుం(fయ ఉతN రమ నుం(fయ దfణమ నుం(fయ వAd, ేవ"
#ాజమందు కcరFdందురF. 30 ఇ% కడపట- 9ా#Sలk ందరF nదట9ారగ దురF, nదట-9ా#Sలk ందరF కడపట- 9ారగ దుర" ె12uను. 31 ఆ
గ(fయలkTE ందరF ప#Sసయ ల; వAd Vకడనుం(f బయల;ే#S మ 4;
¨Á#దు "ను` చంప %రFచుTx`డ" ఆయన ెపu%ా 32 ఆయన 9ా#S"
చూA]రF 9:È6, ఆ నక ఈలగ ెప(f ఇ% TEడను #³పను TEను
దయమ లను 9:ళ6 %tటBCచు (#గ లను) స సÍ పరచుచునుం(f మడవ నమ న
6 ం(f Tx Kవను TEను
పరÞ Zిz ంెదను. 33 అPనను TEడ #³ప ఎల;
వచుండవలsను; పKవకN PQరషలమ నక; 9:ల;పల నhంప వల6 పడదు. 34
PQరషలమ, PQరషలమ, పKవకN లను చంపచు, ±దw క; పంప
బ(fన9ా#S" #ాళ6  టBCచు ఉండxTx, Å(f తన 1ిల6లను తన #?కల I\ంద
ఏలగ ేరFdనుT° ఆల%³ ఎT°` మరFల; TEను  1ి6 లలను ేరFdనవలsన"
య ంట-"%ా" ] #tల6 కJ#S. 35 ఇ% ] Pల;
6 ]క; ాడ%ా
Vడవబడచున`పKభ వ 1Lరట వచుd9ాడ సు
N Jంపబడను%ాక" ]రF
ెపవరక; ]రF నను` చూడర" ] ెపచుTx`నT:ను.
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1 VWా\ంJనమ న ఆయన ´¢జనమ ేయ టక; ప#Sసయ ల అ¥ారFలలk
ఒక" Pంట-లk"I 9:È6నపడ, ఆయన ఏ! ేయ T° అ" 9ా#ాయనను
క"12టC B చుం(f#S. 2 అపడ జలkదర #గమ గల ±కడ ఆయన PQదుట

ఉం(ెను. 3 Pసు VWా\ంJనమ న స సÍ పరచుట Txయమ ాx? 4 అ"
ధర4Wా¯Nపేశ క;లను ప#Sసయ లను అడగ%ా 9ారరక;ం(f#S. అప (xయన
9ా"" ేరºZి స సÍ పరA పం1ి9EZి 5 ]లk ఎవ" %ా(fదPQనను ఎదw Pనను
గ ంటలk ప(fనPQడల VWా\ంJనమ న x"" 12ౖI ¬య(x? అ" 9ా#S న(f
%?ను. 6 ఈ మటలక; 9ారF ఉతN రమ ెపuలకP#S. 7 1ిల;వబ(fన9ారF
´¢జనపంIN" అగ\1ీఠమ ల; ఏరuరచు నుట చూA ఆయన 9ా#S ఈ
ఉపమనమ ె12uను. 8 "T:`వ#?rనను 12ం(f6 Vందుక; 1ి>Aనపడ అగ\1ీఠమ
]ద కcరFdండవదుw; ఒక9Eళ కంటM ఘనుడ అత" ేత 1ిల;వబడ%ా 9
"ను`ను అత"" 1ి>Aన9ాడ వAd ఇత"I bట-మ4"  ెపను, అపడ
వ Zిగ¶ ప(f కడపట- bటBన కcరFdండ¯ాగ దువ. 10 అPే వ
1ిల;వబ(f నపడ, "ను` 1ి>Aన9ాడ వAdZL`¨© తp(x, 12ౖbట-I మ4"
 ెపలగ న వ P కడపట- bటBన కcరFdండమ ; అపడ
కcడ కcరFdండ 11 తను` xను ¨¼Adంచును పKJ9ాడను
త%S¶ంపబడను; తను`xను త%S¶ంచును9ాడ ¨¼Adంపబడన" ె12uను. 12
మ#Sయ ఆయన తను` 1ి>Aన9ా" ఇట6 T:నువ పగట- Vంైనను #ాJK
Vంైనను ేయ నపడ,  ZL`¨©తpలT:ౖనను  సదరFలT:ౖనను 
బంధువల T:ౖనను ధనవంతpలగ  రFగ 9ా#ST:ౖనను 1ిల;వవదుw; 9ారF
ఒక9Eళ "ను` మరల 1ిల;తpరF గనుక క; పKతpప ారమ కల;గ ను. 13
అPే వ Vందు ేయ నపడ áదలను అంగ¨ßనులను క;ంట-9ాండKను
గ\ (fi 9ాండKను 1ిల;వమ . 14 క; పKతpపారమ ేయ టక; 9ా#S ³!య
లదు గనుక వ ధనుడవగ దువ; Jమంతpల పనరFxÍనమందు వ

పKతpపారమ ందుదువ" ె12uను. 15 ఆయన కcడ ´¢జనపంIN"
కcరFdం(fన9ా#Sలk ఒకడ ఈ మటల; V"ేవ" #ాజమ లk ´¢జనమ
ేయ 9ాడ ధనుడ" ఆయన ెపu%ా 16 ఆయన అత" "ట6 T:నుఒక
మనుషpడ %tపu Vందు ేPంA అTEక;లను 1ి>ెను. 17 Vందుాలమందు
అతడ ఇపడ Zిదzయ న`, రండ" 1ిల;వబ(fన9ా#S ెపటక; తన
xసు" పం12ను. 18 అPే 9ారందరF ఏకమనసుq T:పమ ల; ెపu ¯ా%S#S.
nదట-9ాడTETUక లమ "య Tx`ను, అవశమ %ా 9:È6 x"
చూడవలsను, నను` m!ంపవలsన" "ను` 9Eడ నుచుTx`న 19
మ#SPQకడTEను అPదు జతల PQడ6ను "య Tx`ను, 9ాట-" ప#§fంప
9:ళ6 ØచుTx`ను, నను` m!ంపవలsన" 9EడనుచుTx`నT:ను. 20 మ#S
±కడTETUక ZీN " V9ాహమ ేZిTx`ను; అందుేత TEను #ాలనT:ను. 21
అప(x xసుడ J#S%S వAd PÀ మటల; తన యజమను"I
ె>యజ³య%ా, ఆ Pంట- యజ మనుడ Åపప(fవ త ర%ాపటC ణప
ధులలk"I" సందులలk"I" 9:È6, áదలను అంగ¨ßను ల 22 అంతట
xసుడ పKభ 9ా, 9ాజj®1ింAనటBC ేZిJ"%ా" Pంకను bటBన`ద"
ె12uను. 23 అందుక; యజమనుడ--Tx Pల;
6 "ండ నటB
6 వ
#ాజమర¶ మ లలk"I" కంెలలk"I" 9:È6 లkప>I వచుdటక; అక(f9ా#S"
బలవంతమ ేయ మ ; 24 ఏలయన%ా 1ిల;వబ(fన ఆ మనుషpలలk
ఒకడను Tx Vందు రFAచూడడ" ] ెపచుTx`నT:ను. 25 బహÑ
జనసమహమ ల; ఆయనకcడ 9:ళ6 Ø చున`పడ ఆయన 9ా#SతటBC J#S%S
26 ఎవ(ైనను Tx ±దw క; వAd తన తం(fK" త>6 " ´µరను 1ిల6లను అన`

దమ 4లను అకెల6 sండKను తన ాKణమ ను స} ే Ìింపక;ంటä 9ాడ Tx
hషpడ ాTEరడ. 27 మ#Sయ ఎవ(ైనను తన Zిల;వను ¹Zి" నను`
9:ంబ(fంప" PQడల 9ాడ Tx hషpడ ాTEరడ. 28 ]లk ఎవ (ైనను ఒక
%పరమ కట-C ంప %#Sన PQడల x"" న¯ా%Sంచుటక; ావలZిన తన
±దw ఉన`ో లో అ" కcరFdం(f తగ ల;బ(f nదట లsకచూచున(x? 29
చూచున"PQడల అతడ x" పTx9EZి, ఒక9Eళ x"" న¯ా%Sంప లక
Pనందున 30 చూచు9ారం దరFఈ మనుషpడ కటC nదల;12టMCను %ా"
న ¯ా%Sంపలక PQన" అత" చూA PQగxÈ ేయ ¯ాగ దురF. 31
మ#Sయ ఏ #ాజ?ౖనను మ#S±క #ాà య దz మ ేయబ¢వనపడ
తన]I ఇరFవ9Eల మం వచుd9ా"" ప9Eలమం ఎ#Sంప శIN
తనక; కలో లో అ" కcరFdం(f nదట ఆలk Aంప(x? 32 శIN ల"PQడల
అత(fంకను దూరమ %ా ఉన`ప(ే #ాయబµరమ పం1ి సమ¥xనమ ేZిన
చూచును గx. 33 ఆ పKార¤ ]లk తనక; క>%Sన దంతయ V(fA
12టC"9ాడ Tx hషpడ ాTEరడ. 34 ఉప మంAే%ా" ఉప "¯ాqరే
ే"వలన x"I ¯ారమ కల;గ ను? 35 అ భ!?rనను ఎరFవ?rనను
ప"I#ాదు గనుక x"" బయట ార9Eయ దురF. Vను టక; ెవల;గల9ాడ
Vనును%ాక అ" 9ా#S ె12uను.
లcా సు9ారN 15
1 ఒకపడ సమసN న సుంకరFల;ను ాపల;ను ఆయన బ¢ధ Vనుటక;
ఆయన దగ¶ రక; వచుdచుండ%ా 2 ప#Sసయ ల;ను Wాసు
N ల;ను అ

చూAఇతడ ాపలను ేరFd" 9ా#S కcడ ´¢జనమ ేయ చుTx`డ"
xల సణ గ "#S. 3 అందుాయన 9ా#S ఈ ఉపమనమ ె12uను 4 ]లk
ఏ మనుషp"?rనను నూరF %tఱÃ ల; క>%S య ండ%ా 9ాట-లk ఒకటత1ిuPనPQడల అతడ ¾ంబ ¾!్మంట-" అడVలk V(fA12ట-C,
త1ిuP న ొరక;వరక; x"" 9:దక 9:ళ6(x? 5 అ ొరI నపడ
సంషమ  x"" తన భ జమ ల]ద 9EZి " Pంట-I వAd తన
ZL`¨©తpలను రFగ 9ా#S" 1ి>A 6 ]రF Txకcడ సంÌించు(f; త1ిu
Pన Tx %tఱÃ ొరIనద" 9ా#S ెపను గx. 7 అటBవలs మరFమనసుq
అకరల" ¾ంబ ¾!్మ మం Jమంతpల Vషయ కల;గ
సంషమ కంటM మరFమనసుq ందు ఒక ా1ి Vషయ పరలaక మందు
ఎక;వ సంష 8 ఏ ZీN ?rనను ప 9:ం(f Txణమ ల;ండ%ా 9ాట-లk ఒక Txణమ
%tటBCంటM ఆ ºపమ 9:>%SంA Pల;
6 ఊ(fd అ ొరక;వరక; జjగ\తN%ా
9:దకx? 9 అ ొరIనపడ తన ె>కెN లను రFగ 9ా#S" 1ి>A Tx కcడ
సంÌించు(f, TEను %tటBC"న Txణమ ొరIనద" 9ా#S ెపను గx. 10
అటB వలs మరFమనసుq ందు ఒక ా1ి Vషయ ేవ" దూతలPQదుట
సంషమ కల;గ న" ] ెప చుTx`నT:ను. 11 మ#Sయ ఆయన
ఇట6 T:నుఒక మనుషp"I ఇదw రF క;మరFల;ం(f#S. 12 9ా#Sలk Aన`9ాడతం(öK,
ఆZిN లk Txక;వచుd ´µగ!మ4" తన తం(fK నడ గ%ా, అతడ 9ా#SI తన ఆZిN "
పంA12టMCను. 13 "`నమ లsౖన తరF 9ాత ఆ Aన` క;మరFడ సమసN మ ను
కcరFd" దూర ేశమ నక; పKయణ P, అచdట తన ఆZిN "
దు#ా ~ారమ వలన ాడేZ2ను. 14 అదంతయ ఖరFd ేZిన తరF9ాత ఆ

ేశమందు %tపu కరవ #ా%ా 9ాడ ఇబËం పడ ¯ా%S, 15 9:È6 ఆ ేశసుÍలలk
ఒక"ెంత జ³#?ను. అతడ పందులను ¤పటక; తన లమ లలk"I 9ా""
పం12ను. 16 9ాడ పందుల; Jను టBC తన కడప "ంపన అశప(ెను
%ా" PQవడను 9ా" ³!య ఇయలదు. 17 అPే బ z వAdనపడ
9ాడTx తం(fK±దw ఎంమం కc>9ాండKక; అన`మ సమృz %ా ఉన`,
TET:ౖే ఇకడ ఆక>I చAdవ చుTx`ను. 18 TEను లA Tx తం(fK±దw క;
9:È6--తం(öK, TEను పరలkకమ నక; V#ధమ %ాను  PQదుటను ాపమ
ేZిJ"; 19 ఇక]దట  క;మరFడన" అ" 1ించునుటక; ãగ డను
ాను; నను`  కc> 9ా#Sలk ఒక"%ా 12టC Bనుమ" అత" ెపదు
నను", లA తం(fK±దw క; వెdను. 20 9ా(fంక దూర మ %ా ఉన`పడ
తం(fK 9ా"" చూA క"కరప(f, పరF%?JN 9ా" డ]దప(f మ దుw12టC BT:ను.
21 అపడ ఆ క;మరFడ అత"తం(öK, TEను పరలkక మ నక; V#ధమ %ాను
 PQదుటను ాపమ ేZిJ"; ఇక]దట  క;మరFడన"
అ"1ించునుటక; ãగ  డను ానT:ను. 22 అPే తం(fK తన xసులను
చూA పKశసN వసN మ త ర%ా ెAd "Iకట-C , " ేJI ఉంగరమ 12ట,-C
ాదమ లక; ెపల; ¾(f%Sంచు(f; 23 \V న దూడను ెAd వ¥ంచు(f,
మనమ J" సంషపడదమ ; 24 ఈ Tx క;మరFడ చ"P మరల
బK?ను, త1ిuP ొర?న" ె12uను; అంతట 9ారF సంషపడ¯ా%S#S. 25
అపడ అత" 12దw క;మ రFడ లమ లk ఉం(ెను. 9ాడ (లమ నుం(f)
వచుdచు ఇంట-దగ¶ రక; #ా%ా, 9ాదమ ల;ను Txటమ ను జరFగ ట V" 26
xసులలk ఒక" 1ి>AఇV ఏ!ట" అడగ%ా 27 ఆ xసుడ అత"

తమ 4డ వAd య Tx`డ, అతడ తన ±దw క; సురfతమ %ా వAd
నందున  తం(fK \V న దూడను వ¥ంెనT:ను. 28 అPే అతడ Åపప(f
లkప>I 9:ళ6TUల6క PQను గనుక అత" తం(fK 9:ల;ప>I వAd (లkప>I
రమ4") బJమల;T:ను. 29 అందుకతడ తన తం(fKఇ%
P"`Pండ6 నుం(f "ను` ZLVంచుచుTx`TE,  ఆజ® ను TET:న`డను ]రలే;
అPనను Tx ZL`¨©తpల సంషపడనటB
6 వ Tx?న`డను ఒక ¤క 30
అPే  ఆZిN " 9Eశల J" 9EZిన PÀ  క;మరFడ #ా%ాTE "రక;
\V న దూడను వ¥ంAJవ" ె12uను. 31 అందుకతడక;మరF(x, 
9:ల6పడను Txకcడ ఉTx`వ; Txవ"`య V, 32 మనమ సంషప(f
ఆనంంచుట య కN ¤; ఈ  తమ 4డ చ"P J#S%S బK?ను, త1ిuP
ొర?న" అత" ె12uను.
లcా సు9ారN 16
1 మ#Sయ ఆయన తన hషpల ఇట6 T:ను ఒక ధనవంతp"±దw ఒక
గృహ"#ా హక;డం(ెను. 9ా డత" ఆZిN " ాడేయ చుTx`డ" అత"±దw
9ా" ]ద TEరమ ¹పబడ%ా 2 అతడ 9ా" 1ి>1ింA"ను`గ#Sd TEను
Vనుచున` PÀ మట ఏ!ట-?  గృహ"#ా హకత ప లsక అపu%Sంచుమ ;
వ ఇక ]దట గృహ"#ా హక;డ9:ౖ య ండ వల6 ాద" 9ా" ె12uను. 3 ఆ
గృహ"#ా హక;డ తనలk xనుTx యజమనుడ ఈ గృహ"#ా హ కత ప
ప"లkనుం(f నను` ¬Zి9Eయ ను గనుక TEను ఏ! ేతpను? తKవ లను,
mతN Zిగ¶ పడచుTx`ను. 4 నను` ఈ గృహ"#ా హ కత ప ప"నుం(f

¾ల%Sంచునపడ 9ారF నను` తమ Pండ6 లk"I ేరFdనునటB
6 ఏ!
ేయవలsT° Txక; ె>య నను", 5 తన యజమను" రFణసుÍలలk
ఒక" 1ి>1ింAవ Tx యజమను"I ఎంత అAdయ Tx`వ"
nదట-9ా" న(f%?ను. 6 9ాడ నూరF మణ గ ల నూT: అ" ెపu%ావ  *ట¬Zి " త ర%ా కcరFdం(f Pబ మణ గ ల" 9ాKZి మ4" 9ా" ె12uను.
7 తరF9ాత 9ాడవ ఎంత అAdయ Tx`వ" మ#S±క" నడగ%ా 9ాడ
నూరF తమ ల %ధుమల" ె1ిuనపడ. 9ా"వ  *ట- ¬Zి"
PQనుబ తమ ల" 9ాKZిమ4" ె12uను. 8 అTxయసుÍ(ైన ఆ
గృహ"#ా హక;డ య IN%ా నడచుT:న" 9ా" యజ మనుడ 9ా"
చుdT:ను. 9:ల;గ సంబంధుల కంటM ఈ లkక సంబంధుల; తమ
తరమ నుబట-C చూడ%ా య INపరF 9 అTxయప Zి#Sవలన ]క; ZL`¨©తpలను
సంాంచును(f; ఎందుకన%ా ఆ Zి#S !మ 4ను వ> వనపడ 9ారF
"తన "9ాసమ లలk !మ 4ను ేరFdందుర" ] ెపచుTx`న 10
!I> ంెమ లk నమ4కమ %ా ఉండ9ాడ ఎక;వలkను నమ4కమ %ా
ఉండను; !I> ంెమ లk అTxయ మ %ా ఉండ9ాడ ఎక;వలkను
అTxయమ %ా ఉండను. 11 ాబట-C ]రF అTxయప Zి#S Vషయ మ లk
నమ4కమ %ా ఉండ"PQడల సతన ధనమ ను ఎవరF ] వశమ
ేయ ను? 12 ]రF పరFల ¯మ 4 Vష యమ లk నమ4కమ %ా ఉండ"PQడల
] ¯ంతన ]క; ఎవ(fచుdను? 13 ఏ ZLవక;డను ఇదw రF యజమను
లను ZLVంపలడ; 9ాడ ఒక" ే ÌింA ఒక" 1LK!ం చును, లక ఒక"
అనుస#SంA ఒక" తృణ÷క#Sంచును; ]రF ేవ"" Zి#S" ZLVంప లర" ె12uను.

14 ధTx1Lmగల ప#Sసయ ల; ఈ మటల"`య V" ఆయనను
అపహZించుచుండ%ా 15 ఆయన ]రF మను షpలPQదుట Jమంతpల"
అ"1ించును9ారF %ా" ేవడ ] హృదయమ లను ఎరFగ ను.
మనుషpలలk ఘనమ %ా ఎంచబడన ేవ" దృÌిC I అసహమ . 16
ã}ను ాలమ వరక; ధర4WాసN  మ ను పKవకN ల;ను ఉం(f#S; అపuట-నుం(f
ేవ" #ాజ సు9ారN పKకట-ంప బడచున`; పKJ9ాడను ఆ #ాజమ లk
బలవంత మ %ా జరబడచుTx`డ 17 ధర4WాసN మ లk ఒక ల6 Pన త1ిu
వటకంటM ఆాశమ ను భ!య గJంAవట సులభమ . 18 తన
´µరను VడTx(f, మ#S±కెను V9ాహమ ేZిను పKJ9ాడ వచ
#SంచుచుTx`డ; భరN ను V(fAనx"" V9ాహమ ేZి ను9ాడ వ
చ#SంచుచుTx`డ. 19 ధనవంతp(ొకడం(ెను. అతడ ఊxరంగ బటC ల;ను
సన`ప Txర వసN మ ల;ను ధ#Sంచు" పKJ నమ బహÑ%ా
సుఖపడచుండ9ాడ. 20 లజరF అను ఒక ద#SదKుడం(ెను. 9ాడ క;రFపల
"ం(fన9ా(ై ధనవంతp" Pంట- 9ాIట ప(fయ ం(f 21 అత" బల6 ]ద నుం(f
పడ #tటMC మ కల ఆక> ¬రFdన %#?ను; అంేాక క;కల; వAd 9ా"
క;రFపల; Tx?ను. 22 ఆ ద#SదKుడ చ"P ేవదూతలేత అబµK}మ
#tమ 4న (ఆనునుటక;) "బ(ెను. ధనవంతpడ కcడ చ"P
ాJ12టCబ(ెను. 23 అపడతడ ాx ళమ లk బµధపడచు, కను`లsJN
దూరమ నుం(f అబµK }మ ను అత" #tమ 4న (ఆను"య న`) లజరFను
చూA 24 తం(fK9:ౖన అబµK}మ, Txయందు క"కర ప(f, తన 9EK>నను-ళ6 లkమ ంA Tx Txల;కను చల6రFdటక; లజరFను పంపమ ; TEను ఈ

అ%S`జj లలk యతనపడ చుTx`న" ³కల;9EZి ె 25 అందుక; అబµK}మ క;మరF(x, వ  yVతాలమందు IషCనటBC సుఖమ అనుభVంAJV,
ఆలగ నTE లజరF కషC మ అనుభVంెన" జj®పకమ ేZినుమ ; ఇప(ైే
9ాడ ఇక 26 అంేాక ఇకడనుం(f ] ±దw క; xట %రF9ారF xటజjలక;ండనటB
6 ను, అక(f 9ారF మ±దw క; xట- #ాజjలక;ండనటB
6 ను,
మక;ను ]క;ను మధ మ} అ%ాధమ ంచబ(fయ న`ద 27 అపడతడతం(öK,
ఆల%?rే Tx కPదు గ రF సదరFల;Tx`రF. 28 9ారFను ఈ 9Eదనకరన
సÍ లమ నక; #ాక;ండ 9ా#SI ¯ాm!చుdట?r Tx తం(fK Pంట-I 9ా"
పంపవలsన" "ను` 9EడనుచుTx` నT:ను. 29 అందుక; అబµK}మ -9ా#S±దw ¹ÌLయ పKవకN ల;ను ఉTx`రF; 9ా#S మటల; Vనవలsన" అత"
ెపu%ా 30 అతడతం(fK9:ౖన అబµK}మ, ఆలగ అనవదుw; మృతpలలkనుం(f
ఒకడ 9ా#S±దw క; 9:È6న PQడల 9ారF మరFమనసుq ందుదుర" ె12uను.
31 అందుకతడ¹ÌLయ పKవకN ల;ను (ె1ిuన మటల;) 9ారF Vన"PQడల
మృతpలలk నుం(f ఒకడ లAనను 9ారF నమ4ర" అత" ె12uనT:ను.
లcా సు9ారN 17
1 ఆయన తన hషpల ఇట6 T:ను అభంతరమ ల; #ాకవట అ¯ాధమ ా"
అV ఎవ"వలన వచుdT° 9ా"I శ\మ. 2 9ా(ö Aన`9ా#Sలk ఒక"I
అభంతరమ కల;గజ³య టకంటM 9ా" డక; JరF గట-#ాP కటC బ(f
సమ దKమ లk పడోKయబడట 9ా"I ¤ల;. 3 ] Vషయ ]#³ జjగ\తN%ా
ఉండ(f.  స దరFడ త1ిuదమ ేZినPQడల అత" గw ంచుమ ; అతడ

మరFమనసుq ంన PQడల అత" m!ంచుమ . 4 అతడ ఒక నమ న
ఏడమరFల; PQడల త1ిuదమ ేZి Pడ మరFల;
9:ౖపJ#S%SమరFమనసుq ంJ న"నPQడల అత" m!ంపవలsనT:ను. 5
అసN ల;ల;మ VWా సమ వృz ంంచుమ" పKభ వ ెపu%ా 6
పKభ వ]రF ఆవ%Sంజంత VWా సమ గల9ా#?rే ఈ కంబÈెటC Bను చూAవ
9Eళ6కcడ 12ల6%Sంపబ(f సమ దKమ లk Txటబడమ" ెపనపడ అ ]క;
లkబడను. 7 దును`9ాడ %ా" ¤ప9ాడ %ా" ]లk ఎవ"?rన ఒక
xసుడండ%ా, 9ాడ లమ లkనుం(f వAd నపడవ ఇపu(ే 9:È6
´¢జనమ ేయ మ" 9ా" ెపTx? ెపuడ. 8 అంేాకTEను ´¢జనమ
ేయ టక; ఏనను Zిదz పరA, నడమ కటBC" TEను అన`ానమ ల;
పచుd నువరక; Txక; ప#Sxరమ ేయ మ ; అటBతరF9ాత వ
అన`ానమ ల; పచ 9 ఆ xసుడ ఆజj®1ింపబ(fన పనుల; ేZి నందుక;
9ాడ దయచూ12న" 9ా"" చుdTx? 10 అటBవలs ]రFను ]క;
ఆజj®1ింపబ(fనవ"`య ేZిన తరF9ాత¤మ "పKãజక;లన
xసులమ , ¤మ ేయవలZిన9E ేZియ Tx`మ" ెపడT:ను. 11 ఆయన
PQరషలమ నక; పKయణ వచు సమరయ గ>లయల మధ%ా
9:ళ6 Øచుం(ెను. 12 ఆయన ±క %ా\మమ లk"I 9:ళ6 Øచుండ%ా ప మం క;ష¡
#గ ల; ఆయనక; ఎదురF%ా వAd దూరమ న ">A 13 Pసు పKభ 9ా,
మమ 4 కరFణÝంచుమ" ³కల; 9EZి#S. 14 ఆయన 9ా#S" చూA]రF 9:È6,
!మ 4ను యజక;లక; కనుపరచునుడ" 9ా#S ె12uను. 9ారF 9:ళ6 Ø
చుండ%ా, దుzలsౖ#S. 15 9ా#Sలk ఒకడ తనక; స సÍ త కల;గ ట చూA 16 %tపu

శబw మ  ేవ" మ¨©మ పరచుచు, J#S%S వAd ఆయనక; కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ం చుచు, ఆయన ాదమ ల±దw ¯ా%Sలప(ెను; 9ాడ సమరయ డ. 17
అందుక; Pసుపమం దుzలsౖ#S ా#ా; ఆ ¾మ4ండగ రF ఎకడ? 18 ఈ
అనుడ తపu ేవ" మ¨©మపరచుటక; J#S%S వAdన9ా(ెవడను
అగపడలx అ" ె1ిu 19 వ లAమ 4,  VWా సమ "ను`
స సÍ పరెన" 9ా" ె12uను. 20 ేవ" #ాజపడ వచుdన"
ప#Sసయ ల; ఆయన న(f%Sనపడ ఆయనేవ" #ాజమ పKతmమ %ా
#ాదు. 21 ఎందుకన%ా ఇ% ేవ" #ాజమ ] మధTE య న` గనుక,
ఇ% Pకడన", అ% అకడన" ెపu ల;పడద" 9ా#SI ఉతN ర !ెdను.
22 మ#Sయ ఆయన తన hషpల ఇట6 T:నుమనుష క;మరF" నమ లలk
ఒకనమ చూడవలsన" ]రF ÅరF నమ ల; వచుdను%ా" ]రF ఆ
నమ ను చూడరF. 23 9ారFఇ% Pకడన" అ% అకడన" ]
ె1ిuనPQడల 9:ళ6క;(f, 9:ంబ(fంప క;(f. 24 ఆాశమ I\ంద ఒక క;నుం(f
రFప#SZి, ఆాశమ I\ంద మ#S±క క;న ³లగ పKాhంచుT°
ఆలగ న మనుషక;మరFడ తన నమ న ఉండను. 25 అPే మ ందు%ా
ఆయన అTEక ¨©ంసల; ం PÀ తరమ 9ా#Sేత ఉ1Lfంపబడవలsను. 26
T°వహÑ నమ లలk జ#S%SనటBC మనుషక;మరF" నమ లలkను జరFగ ను.
27 T°వహÑ ఓడలk"I 9:È6న నమ వరక; జనుల; Jనుచు xKగ చు
12ం(x6డచు 12ం(f6 Iయబడచు నుం(f#S; అంతలk జలపKళయమ వAd
9ా#Sనంద#S" Txశనమ ేZ2ను. 28 లkతp నమ లలk జ#S%S నటBCను జరFగ ను.
జనుల; Jనుచు xKగ చు నుచు అమ 4చు TxరF TxటBచు ఇండ6 కటBCచు

నుం(f#S. 29 అPే లkతp ¯ొమ V(fAPన నమ న ఆాశమ నుం(f
అ%S` గంధకమ ల; క;#SZి 9ా#Sనంద#S" Txశనమ ేZ2ను. 30 ఆ పKార¤
మనుషక;మరFడ పKతm మగ నమ న జరFగ ను. 31 ఆ నమ న
!ెw ]ద ఉండ 9ాడ ఇంట ఉండ తన ¯ామ%S\" ¬Zి"వటక; గ
కcడదు; ఆల%³ లమ లk ఉండ9ాడను J#S%S #ాకcడదు. 32 లkతp ´µరను
జj®పకమ ేZిను(f. 33 తన ాKణమ ను రfంచున%రF9ాడ x""
%tటBCనును, x" %tటBCను9ాడ x"" సyవ మ %ా ాాడనును.
34 ఆ #ాJK Pదw #tక మంచమ ]ద ఉందురF; 9ా#Sలk ఒకరF "బడను
ఒకరF V(fA12టCబడను. 35 ఇదw రF ZీN ల; ఒక JరFగ> VసరFచుందురF; ఒకె
"బడను ఒకె V(fA12టC బడనT:ను. 36 hషpల; పKభ 9ా, P ఎకడ
(జరFగ ) న" ఆయన న(f%Sనందుక; 37 ఆయన1ీనుగ ఎకడ ఉన`ో అకడ
గదw ల;ను గవన" 9ా#S ె12uను.
లcా సు9ారN 18
1 9ారF Vసుకక "తమ ాKరÍన ేయ చుండవలs ననుటక; ఆయన 9ా#S ఈ
ఉపమనమ ె12uను. 2 ేవ"I భయపడకయ మనుషpలను లm
12టCకయ నుండ ఒక Txయ¥పJ ±క పటC ణ మ లk ఉం(ెను. 3 ఆ
పటC ణమ లk ఒక Vధవ#ాల;ను ఉం(ెను. ఆ అత"±దw క; తరచు%ావAdTx
పKJ9ాI" Txక;ను Txయమ ¬రFdమ" అడగ చు వెdను %ా" 4 అతడ
ంతాలమ ఒపuకPQను. తరF9ాత అతడ-TEను ేవ"I భయపడకయ
మనుషpలను లm12టCకయ ఉం(fనను 5 ఈ Vధవ#ాల; నను`

¾ందర12టC Bచున` గనుక ఆ మట- మట-I వAd %జjడక;ండనటB
6 ఆక;
Txయమ ¬రFNన" తనలkxననుT:ను. 6 మ#Sయ పKభ Vట6 T:ను
అTxయసుÍ(ైన ఆ Txయ¥ పJ ె1ిuన మట Vను(f. 7 ేవడ xను
ఏరuరచు"న 9ారF 9ా#ాతpKల; తను`గ#Sd nఱÃ 12టC Bను చుండ%ా 9ా#SI
Txయమ ¬రd(x? 8 ఆయన 9ా#SI త ర%ా Txయమ ¬రFdను;
9ా#S"షయ¤ గx ఆయన ºరWాంతమ చూపచుTx`డ" ]
ెపచుTx`ను. అPనను మనుష క;మరFడ వచుdనపడ ఆయన భ!
]ద VWా సమ కను%tనుTx? 9 x¤ Jమంతpల" తమ 4
నమ 4"PతరFలను తృణ÷ క#Sంచు ంద#S ఆయన ఈ ఉపమనమ
ె12uను. 10 ాKరÍనేయ ట?r Pదw రF మనుషpల; ే9ాలయమ నక; 9:È6#S.
9ా#Sలk ఒకడ ప#Sసయ డ, ఒకడ సుంక#S. 11 ప#Sసయ డ "ల;వబ(fే9ా,
TEను bరFల;ను అTx యసుÍల;ను వxరFల;T:ౖన Pతర
మనుషpలవలsT:ౖనను, ఈ సుంక#SవలsT:ౖనను ఉండనందుక; క;
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`ను. 12 9ారమ నక; #?ండ మరFల; ఉప
9ాసమ ేయ చు Tx సంాదన అంతట-లk పయవ వంతp ె>6ంచుచుTx`న"
తనలkxను ాK#SÍంచు చుం(ెను. 13 అPే సుంక#S దూరమ %ా "ల;చుం(f,
ఆాశమ 9:ౖప కను` లsతN pట?rనను ¥ైరమ xలక #tమ 4 టBCనుచుే9ా,
ా1ిT:ౖన నను` కరFణÝంచుమ" ప>?ను. 14 అత"కంటM ఇతడ Jమంతpడ%ా
¬రdబ(f తన Pంట-I 9:æç6న" ] ెపచుTx`ను. తను` xను
¨¼Adంచును9ాడ త%S¶ంపబడన"య తను` xను త%S¶ంచును9ాడ
¨¼Adంపబడ 15 తమ hవలను మ టC వలsన" ందరF ఆయన±దw క;

9ా#S" ¬Zి"#ా%ా ఆయన hషpల; అ చూA ¬Zి "వAdన 9ా#S"
గw ంA#S. 16 అPే Pసు 9ా#S" తన±దw క; 1ి>AAన` ëడi లను
ఆటంకపరచక 9ా#S" Tx±దw క; #ా"య (f, ేవ" #ాజమ ఈలట-9ా#S. 17
Aన` ëడi వలs ేవ" #ాజమ అం%§క#Sంప"9ాడ x"లk ఎంతమతKమ ను
పK9Ehంపడ" ] "శdయమ %ా ెపచుTx`నT:ను. 18 ఒక అ¥ా#S
ఆయనను చూAసోËధక;(x, "త yవమ నక; 9ారసుడనగ టక; TETE!
ేయవలsన" ఆయన న(f%?ను. 19 అందుక; PసుTEను సతpuరFషpడన" Pల
ెపచుTx`వ? ేవ(ొక(ే తపu మ#S ఎవడను సతpuరFషpడ ాడ. 20
వచ#Sంప వదుw, నరహతేయ వదుw, ొం%Sలవదుw, అబదz ¯ాmమ
పల;కవదుw,  త> దండKలను సTx4"ంపమను ఆజ® లను ఎరFగ దువ గx
అ" అత" ె12uను. 21 అందుకతడబµలమ నుం(f ట-న"`ట-"
అనుస#SంచుచుTE య Tx`నT:ను. 22 Pసు V"Iంక ఒకట- దువ%ా
నున`; క; క>%Sనవ"`య అ!్మ áదలIమ 4, అపడ పరలkకమందు
క; ధనమ కల;గ ను; వ వAd నను` 9:ంబ(fంపమ" అత" ె12uను.
23 అతడ !I> ధనవంతpడ గనుక ఈ మటల; V" !I> వసనపడ%ా
24 Pసు అత" చూA ఆZిN గల9ారF ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంచుట ఎం
దుర6 భమ . 25 ధనవంతpడ ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంచుట కంటM
సూబ¿జèమ లk ఒంటMదూరFట సులభమ" ె12uను. 26 ఇ V"న9ారF
ఆల%?rే ఎవడ రmణ ందగలడ" అడగ%ా 27 ఆయన మనుషpలక; అ¯ా
ధమ లsౖనV ేవ"I ¯ాధమ ల" ె12uను. 28 1LతpరF ఇ% ¤మ మక;
క>%SనV V(fA12ట-C "ను` 9:ంబ (fంAJమన%ా 29 ఆయన ేవ" #ాజమ

"!తN  Pంట-T:ౖనను ´µరT:ౖనను అన`దమ 4లT:ౖనను త>దండKల T:ౖనను
1ిల6లT:ౖనను V(fA12ట-Cన9ా(ెవడను, 30 ఇహమందు xల#?ట6 Bను పరమందు
"తyవమ ను ందకడ" "శdయమ %ా ] ెపచుTx`న" 9ా#S
అT:ను. 31 ఆయన తన పం(ెKండమం hషpలను 1ి>Aఇ%
PQరషలమ నక; 9:ళ6 ØచుTx`మ ; మనుషక;మరF" గ#Sd పKవకN లేత
9ాKయబ(fన మటల"`య T:ర 9Eరdబడను. 32 ఆయన అనజనుల
కపu%Sంపబడను; 9ారF ఆయనను అపహZింA, అవమనపరA, ఆయన]ద
ఉ!్మ 9EZి, 33 ఆయనను ర(xల ట-C చంపదురF; మడవ నమ న
ఆయన మరల లచున" ె12uను. 34 9ారF ఈ మటలలk ఒకటMౖనను
గ\¨©ంపలదు; ఈ సంగJ 9ా#SI మరFగ ేయబ(ెను గనుక ఆయన ె1ిuన
సంగతpల; 9ా#SI బ¢ధపడలదు. 35 ఆయన PQ#SÅ పటC ణమ నక;
స]1ింAనపడ ఒక గ\ (fi 9ాడ KవపKకను కcరFdం(f mమడగ ను
చుం(ెను. 36 జనసమహమ xట-వచున`టBC 9ాడ చపడ
V"ఇఏమ" అడగ%ా 37 9ారFనజ#³య (ైన Pసు ఈ మర¶ మ న
9:ళ6 ØచుTx`డ" 9ా" ె1ిu#S. 38 అపడ 9ాడPసూ, xదు క;మరF(x,
నను` కరFణÝంచుమ" ³కల;9Eయ%ా 39 ఊరక;ండమ" మ ందర
నడచుచుం(fన9ారF 9ా"" గw ంA#S %ా", 9ాడ మ#S ఎక;వ%ాxదు
క;మరF(x, నను` కరFణÝంచుమ" ³కల;9EZ2ను. 40 అంతట Pసు ">A,
9ా"" తన±దw క; ¬Zి" రమ4T:ను. 41 9ాడ దగ¶ రక; వAdనపడ
ఆయనTEను ³! ేయ %రFచుTx`వ" అడగ%ా, 9ాడపKభ 9ా, చూప
ంద%రFచుTx` నT:ను. 42 Pసుచూపందుమ ,  VWా సమ "ను`

స సÍ పరెన" 9ా" ె12uను; 43 9:ంటTE 9ాడ చూపం ేవ"
మ¨©మపరచుచు ఆయనను 9:ంబ (fంెను. పKజలందరF అ చూA ేవ"
¯NతKమ ేZి#S.
లcా సు9ారN 19
1 ఆయన సంచ#Sంచుచు PQ#SÅ పటC ణమ లk పK9E hంA 2 x"గ ం(x
వచుం(ెను. ఇ% సుంకప గ తN xరFడను ధనవంతpడT:ౖన జకయ అను
1LరFగల ఒకడ 3 Pసు ఎవ#య" చూడ%#?ను%ా", ట-C 9ా(ైనందున
జనుల; గ ంపకc(f య ండట వలన చూడ లకPQను. 4 అపడ Pసు ఆ
Kవను #ాT:ౖ య ం(ెను గనుక అతడ మ ందు%ా పరF%?JN, ఆయనను
చూచుటక; ఒక ¤(f ెటMC?ను. 5 Pసు ఆ bట-I వAdనపడ, కను`లsJN
చూAజకయ త ర%ా గ మ , TEడ TEను  Pంట నుండవలZియ న`ద"
అత" ెపu%ా 6 అతడ త ర%ా %S సంషమ  ఆయనను ేరFdT:ను. 7
అందరF అ చూA ఈయన ా1ిPQన మనుషp"±దw బసేయ 9:æç6న"
xల సణ గ "#S. 8 జకయ "ల;వబ(fఇ% పKభ 9ా, Tx ఆZిN లk సగమ
áదలIచుdచుTx`ను; TET:వ"±దw T:ౖనను అTxయమ %ా ే"T:ౖనను
¬Zి"నPQడల అత"I Txల;గంతల; మరల ె>6ంతpన" పKభ వ ె12uను.
9 అందుక; Pసుఇతడను అబµK}మ క;మరF(ే; ఎందుకన%ా TEడ ఈ
Pంట-I రmణ వAdయ న`. 10 నhంAనx"" 9:దI రfంచుటక;
మనుషక;మరFడ వెdన" అత" ె12uను. 11 9ారF ఈ మటల;
Vనుచుండ%ా xను PQరష లమ నక; స]పమ న ఉండటవలనను, ేవ"

#ాజమ 9:ంటTE అగ పడన" 9ారF తలంచుటవలనను, ఆయన మ#S±క
ఉపమనమ ె12uను. ఏమన%ా, 12 #ాజ క;మరF(ొక #ాజమ
సంాంచు" మరల #ావలs న" దూరేశమ నక; పKయణ 13 తన
xసులను ప మం" 1ి>A 9ా#SI ప !Txల "Ad TEను వచుd వరక;
9ాారమ ేయ డ" 9ా#S ె12uను. 14 అPే అత" పటC ణ సుÍలత"
ే ÌింAఇతడ మమ 4 TEల;ట మ IషCమ లద" అత" 9:నుక #ాయబµరమ
పం1ి#S. 15 అత(x #ాజమ సంాంచు" J#S%S వAdనపడ, పKJ9ాడను
9ాారమ వలన ఏ¤! సంాంెT° ె>Zినుట?r xను ¯!్మAdన
xసులను తన±దw క; 1ిల;వమ" ఆజj®1ింెను. 16 nదట-9ా(xయన
PQదుట-I వAd అయ,  !Txవలన ప !Txల; లంెన" ెపu%ా 17
అతడ భæÀ, మంA xసు(x, వ ఈ ంెమ లk నమ4కమ %ా ఉంట-V గనుక
ప పటC ణమ ల ]ద అ¥ా#S9:ౖ య ండమ" 9ా" ె12uను. 18 అంతట
#?ండవ9ాడ వAd అయ,  !Txవలన అPదు !Txల; లంెనన%ా 19
అతడ వను అPదు పటC ణమ ల]ద ఉండమ" అత" ె12uను. 20
అంతట మ#S±కడ వAd అయ, P%  !Tx; 21 వ 12టC"x""
ఎJN ను9ాడవను, VతN "x"" Åయ 9ాడవT:ౖన కSనుడవ గనుక, క;
భయ ప(f º"" రFమ ల;న కట-C ఉంAJన" ె12uను. 22 అందుకతడ చడi
xసు(x,  T°ట- మటనుబట-C P క; ¬రFu ¬రFdదును; TEను 12టC"x""
ఎతp
N 9ాడను, VతN "x"" Åయ 9ాడనుT:ౖన కSనుడన" క; ె>Zియ ండ%ా
23 9:ందుక; Tx ¯మ 4 ¯ాహÑారFల±దw నుంచలదు? అటB
6 ేZి
య ం(fనPQడల TEను వAd వ(fi  x"" ¬ZిందుTE అ" 9ా" ె1ిu 24

"±దw నుం(f ఆ !Tx ¬Zి9EZి ప !Txల; గల9ా" Iయ డ" దగ¶ ర
">Aన9ా#S ె12uను. 25 9ారF అయ, 9ా"I ప !Txల; కల9E అ"#S. 26
అందుకతడక>%Sన పKJ9ా"I" ఇయ బడను, ల"9ా"±దw నుం(f 9ా"I
క>%Sనయ ¬Zి9Eయబడన" ] ెపచుTx`ను. 27 మ#Sయ TEను
తమ 4ను ఏల; టక; ఇషC మ ల" Tx శతpKవలను ఇక(fI ¬Zి"వAd
TxPQదుట సంహ#Sంచుడ" ె12uను. 28 Pసు ఈ మటల; ె1ిu
PQరషలమ నక; 9:ళ6 వలsన" మ ందు ¯ా%SPQను. 29 ఆయన
ఒÚవలండదగ¶ రనున` బéతu%³ బéత"య అను %ా\మమ ల స]పమ నక;
వAdనపడ, తన hషpల "దw #S" 1ి>A 30 ]రF ఎదుటనున` %ా\మమ నక;
9:ళ6 Ø(f; అందులk ]రF పK9Ehంప%ాTE కటC బ(fయ న` ఒక %ా(fద 1ిల6 ]క;
కనబడను; x"]ద ఏ మనుషpడను ఎన`డ కcరFdండలదు 31
ఎవ#?rనను]#?ందుక; º" Vప చుTx`ర" !మ 4 న(f%SనPQడల ఇ
పKభ వనక; ావలZియ న`ద" అత" ెపడ" ె1ిu 9ా#S" పం12ను. 32
పంపబ(fన 9ారF 9:È6, ఆయన తమ ె1ిuనటäC కను%t" 33 ఆ %ా(fద1ిల6ను
Vపచుండ%ా x" యజమనుల;]రF, %ా(fద 1ిల6ను ఎందుక;
VపచుTx`ర" 9ా#S న(f%S#S. 34 అందుక; 9ారF ఇ పKభ వనక;
ావలZియ న`ద"#S. 35 తరF9ాత 9ారF PసుTUదwక; x"" ల;" వAd,
ఆ %ా(fద1ిల6 ]ద తమ బటC ల;9EZి, Pసును x"]ద ఎIంA, 36 ఆయన
9:ళ6 Øచుండ%ా తమ బటC ల; x#Sడగ న పరA#S. 37 ఒÚవలండనుం(f
గ bట-I ఆయన స]1ించు చున`పడ hషpల సమహమంతయ
సంÌించుచు 38 పKభ వ 1Lరట వచుd #ాà సు
N Jంపబడను%ాక

పరలkకమందు సమ¥xనమ ను స# న`తన సÍ లమ లలk మ¨©మయ
ఉండను%ాక అ" xమ చూAన అదు»తమ ల"`ట-"గ#Sd మ} శ 39 ఆ
సమ హమ లk ఉన` ందరF ప#Sసయ ల;బ¢ధక;(x,  hషpలను
గw ంపమ" ఆయన ెపu%ా 40 ఆయన 9ా#S" చూAరF
ఊరక;ం(fనPQడల ఈ #ాళØ
6 ³కల; 9Eయ న" ] ెపచుTx`నT:ను. 41
ఆయన పటC ణమ నక; స]1ింAనపడ x"" చూA x" Vషయ P(fd
42 వను ఈ  నమంైనను సమ¥xనసంబంధన సంగతpలను
ె>Zి"నPQడల ?ం ¤ల;; %ా" PపడV  కను`లక; మరFగ
ేయబ(fయ న`V. 43 (పKభ వ) "ను` ద#SîంAన ాలమ వ ఎరFగక;ంట-V
గనుక  శతpKవల;  చుటBC గటBC కట-C మ టC (f9EZి, అ"` పKకలను "ను`
అ#Sకట-C , లkనున`  1ిల6ల కcడ "ను` TEల క>1ి 44 లk #ాJ]ద
#ాP ">Aయ ండ "య" నమ ల; వచుdన" ె12uను. 45 ఆయన
ే9ాలయమ లk పK9EhంA అందులk Vక\ యమ ేయ 9ా#S Tx మంరమ
ాKరÍన మంరమ అ" 9ాKయబ(fయ న`. 46 అPే ]రF x"" ొంగల
గ హ%ా ేZిJర" ె1ిu 9ా#S" 9:ళ6%tటC Txరంంెను. 47 ఆయన
పKJనమ ను ే9ాలయమ లk బ¢¥ంచు చున`పడ, పK¥xనయజక;ల;ను
Wాసు
N ల;ను పKజలలk పK¥xనుల;ను ఆయనను Txశనమ ేయ ¸చుచుం(f#S
%ా" 48 పKజలందరF ఆయన 9ాకమ ను Vనుటక; ఆయనను హతp
N "
య ం(f#S గనుక ఏ! ేయవలsT° 9ా#SI చలదు.
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1 ఆ నమ లలk ఒకTxడ ఆయన ే9ాలయమ లk పKజలక; బ¢¥ంచుచు
సు9ారN ను పKకట-ంచుచున`పడ పK¥xనయజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను
12దwలకcడ ఆయన ]IవAd 2 వ ఏ అ¥ారమ వలన ఈ ారమ
ేయ చుTx`9Ù, PÀ అ¥ారమ  ?వడ ఇెdT° మ ెపమ"
ఆయనను అ(f%S#S. 3 అందుాయనTEనును !మ 4ను ఒక మట అడగ దును,
అ Tx ెప(f. 4 ã}ను ఇAdన బµ1ిN స4మ పరలkకమ నుం(f
క>%Sనx మనుషpలనుం(f క>%Sనx? అ" 9ా#S నడగ%ా 5 9ారF మనమ
పరలkకమ నుం(f క>%Sనద" ె1ిuనPQడల--ఆల %?rే ] #?ందుకత"
నమ4లద" ఆయన మనలను అడగ ను. 6 మనుషpలవలన క>%Sనద"
ె1ిuనPQడల పKజలందరF మనలను #ాళ6  టBCదురF; ఏలయన%ా ã}ను
పKవకN అ" అందరFను ర f%ా నమ 4చుTx`ర" తమలk xమ ఆలkAంచు"
7 అ ఎకడనుం(f క>%Sనో మక; ె>యద" ఆయనక; ఉతN ర!Ad#S. 8
అందుక; Pసుఏ అ¥ారమ వలన ఈ ారమ ల; ేయ చుTx`T° TEను ]
ెపuన"9ా#S నT:ను. 9 అంతట ఆయన పKజల ఈ ఉపమనమ ెపu
¯ా%?ను ఒక మనుషpడ xKmట Txట-ంA, ాపలక; గ తN IAd,
ేWాంతరమ P బహÑాల మ ం(ెను. 10 పంటాలమందు అతడ ఆ
xKmట పంటలk తన ´µగ!మ4" ఆ ాపల±దw క xసు" పంప%ా ఆ
ాపల; 9ా"" ట-C వట-C ేతpల పం1ి 9EZి#S. 11 మరల అతడ మ#S±క
xసు" పంప%ా 9ారF 9ా"" ట-C అవమనపరA, వట-C ేతpల పం1ి9EZి#S. 12
మరల నతడ మడవ9ా" పంప%ా 9ారF 9ా"" %ాయ పరA 9:ల;ప>I
KZి9EZి#S. 13 అప(x xKmట యజమనుడTETE! ేతpను? Tx

1ిKయక;మరF" పంపదును; ఒక 9Eళ 9ారF అత" సTx4"ంెద రను T:ను.
14 అPనను ఆ ాపల; అత"" చూAఇతడ 9ారసుడ; ఈ ¯ా సÍ ~మ
మనదగ నటB
6 ఇత" చంపదమ రండ" ±క#S TUకరF ఆలkAంచు" 15
అత"" xKmట 9:ల;ప>I KZి9EZి చం1ి#S. ాబట-C ఆ xKmట యజమనుడ
9ా#S³! ేయ ను? 16 అతడ వAd ఆ ాపలను సంహ#SంA తన xKmటను
ఇతరFలక; ఇచుdన" ఆయన ెపu%ా 9ారF V" అటB
6 ాకవను %ాక"#S. 17
ఆయన 9ా#S" చూA ఆల%?rే ఇల;
6 కటBC9ారF "ÌL¥ంAన #ాP మలక;
తల#ాP ఆPQను అ" 9ాKయబ(fన మట ఏ!ట-? 18 ఈ #ాJ]ద పడ
పKJ9ాడను తpనకలsౖ వను; %ా" అ ఎవ"]ద పడT° 9ా""
న>ేయ నT:ను. 19 పK¥xనయజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను తమ 4నుగ#Sd ఈ
ఉపమనమ ఆయన ె12uన" గ\¨©ంA, ఆ గ(fయలkTE ఆయనను
బలxరమ %ా పటBCన సమయమ చూA#S %ా" జనులక; భయప(f#S. 20
9ా#ాయనను క"12టC Bచు, అ¥పJ వశమ నక;ను అ¥ారమ నక;ను
ఆయనను అపu%Sంచుట?r ఆయన మటలయందు తప పటC వలsన", xమ
Jమంతpల" అ"1ించును 9Eగ ల 9ా#S" ఆయన±దw క; పం1ి#S. 21 9ారF
వAdబ¢ధక;(x, వ Txయమ %ా మటలడచును బ¢¥ంచుచు నుTx`వ; 
9:వ" యందును ¹¹టమ లక సతమ %ాTE ేవ" మర¶ మ ను
బ¢¥ంచుచుTx`వ" PQరFగ దుమ . 22 మనమ ?rసరFనక; పను` ఇచుdట
Txయమ ాx అ" ఆయన న(f%S#S. 23 ఆయన 9ా#S క;య IN" గ #?N#S%Sఒక
ేTxరమ Txక; చూప(f. 24 º"] రపమ ను 12ౖ9ాKతయ ఎవ"వ"
అడగ%ా 9ారF ?rసరF వ"#S. 25 అందుాయనఆల%?rే ?rసరFV ?rసరFనక;ను

ేవ"V ేవ"I" ె>6ంచుడ" 9ా#S ె12uను. 26 9ారF పKజలPQదుట ఈ
మటలk తప పటC TEరక ఆయన పKతpతN రమ నక; ఆశdరప(f ఊరక;ం(f#S. 27
పనరFxÍనమ లద" ె12u(f సదూ
w కయ ల; ందరF ఆయన±దw క; వAd
ఆయనను ఇట6 (f%S#S. 28 బ¢ధక;(x, ´µర బKIయ ండ%ా ఒక" సదరFడ
సంxనమ లక చ"PనPQడల, అత" సదరF డత" ´µరను
12ం(f6 ేZి" తన సదరF"I సంxనమ కల;గజ³య వలs 29 Pడగ రF
సదరF ల;ం(f#S. nదట-9ా(ొక ZీN " 12ం(f6 ేZి" సంxనమ లక
చ"PQను. 30 #?ండవ9ాడను మడవ9ాడను ఆను 12ం(f6 ేZి"#S. 31
ఆ పKార¤ Pడగ రFను ఆను 12ం(x6(f సంxనమ లకP చ" P#S.
1ిమ4ట ఆ ZీN య చ"PQను. 32 ాబట-C పనరFxÍనమందు ఆ 9ా#Sలk
ఎవ"I ´µర%ా ఉండను? 33 ఆ Pడగ #SI" ఆ ´µర%ా ఉం(ెను గx
అ"#S. 34 అందుక; Pసుఈ లkకప జనుల;
12ం(f6 ేZిందురF,12ం(f6 IయబడదురF %ా" 35 పరమ ను మృతpల
పనరFxÍనమ ను ందుటక; ãగ ల" PQంచ బ(fన9ారF 12ం(f6 ేZినరF,
12ం(f6 Iయ బడరF. 36 9ారF పనరFxÍనమ లk ా>9ా#?rయ ం(f,3 ేవదూత
సమ నుల;ను ేవ" క;మరFల;T:ౖ య ందురF గనుక 9ా#Sకను xవTEరరF.
37 దనుగ #SంAన ´µగమ లkపKభ వ అబµK}మ ేవడ"య ఇ¯ాqక;
ేవడ"య యÅబ ేవడ"య ెపచు, 38 మృతpల; లతpర" ¹ÌL
సూAంెను; ఆయన సyవల³ ేవడ ా" మృతpలక; ేవడ ాడ; ఆయన
దృÌిC I అందరFను yVంచు చుTx`ర" 9ా#SI ఉతN ర!ెdను. 39 తరF9ాత
9ా#ాయ నను మ#³!య అడగ ె%Sంపలదు గనుక Wాసు
N లలk ందరF

బ¢ధక;(x, 40 వ య కN మ %ా ె1ిuJవ"#S. 41 ఆయన 9ా#S×\సN ు xదు
క;మరFడ" జను లలగ ెపచుTx`రF 42 TEను  శతpKవలను 
ాదమ లక; ాద1ీఠమ %ా ఉంచువరక; వ Txక;(fారîమ న కcరFdండ
మ" 43 పKభ వ Tx పKభ వ ె12uను. అ" ×రNనల గ\ంథమ లk xే
ె1ిuయ Tx`డ. 44 xదు ఆయనను పKభ వ" ె1ిuనPQడల ఆయన
ఏలగ అత" క;మరFడగ న" ె12uను. 45 పKజలందరF Vనుచుండ%ా ఆయన
ఇట6 T:నుWాసు
N లను గ#Sd జjగ\తNపడ(f. 9ారF "ల;వటం%§ల; ధ#Sంచు "
JరFగ%రFచు 46 సంతధులలk వందనమ లను, సమజమంరమ లలk
అగ\1ీఠమ లను, Vందులలk అగ\ ¯ాÍనమ లను ÅరFదురF. 47 9ారF Vధవ#ాండK
Pండ6 ను గ!ంగ చు, మయ9Eషమ %ా ºరాKరÍనల; ేయ దురF. 9ారF మ#S
VWషమ %ా hm ందుదుర" తన hషpల ె12uను.
లcా సు9ారN 21
1 ానుక 12టMCలk తమ ానుకలను 9Eయ చున` ధనవంతpలను ఆయన
ార¸ెను. 2 ఒక áద Vధవ#ాల; #?ండ ాసుల; అందులk 9Eయ చుండ%ా
చూA 3 ఈ áద Vధవ#ాల; అంద#SకంటM ఎక;వ 9EZ2న" ] "జమ %ా
ెపచుTx`ను. 4 9ారందరF తమక; క>%Sన సమృz లkనుం(f ానుకల;
9EZి#S%ా" PÀ తన ల!లk తనక; క>%Sన yవనమంతయ 9EZ2న" 9ా#S
ె12uను. 5 ందరFఇ అందన #ాళ6 ను అ#Suతమ ల ను
శృం%ా#Sంపబ(fయ న`ద" ే9ాలయమ ను గ#Sd, మటలడచుండ%ా 6
ఆయన ఈ కటC డమ ల; ]రF చూచుచుTx`#³, 9ాట-లk #ాJ]ద #ాP య ండ

క;ండ అV పడోKయబడ నమ ల; వచుd చున`వ" ె12uను. 7 అపడ
9ారFబ¢ధక;(x, ఆల%?rే ఇV PQపడ జరFగ ను? ఇV జరFగబ¢వ న" సూచన
ఏమ" ఆయన నడగ%ా 8 ఆయన ]రF ¹సక;ండ చూచును(f.
అTEక;ల; Tx 1Lరట వAdTETE ఆయనన"య , ాలమ స]1ింెన"య
ెపదురF; ]రF 9ా#S 9:ంబ(fక;(f. 9 ]రF య దz మ లను గ#Sdయ
కలహమ లను గ#Sdయ V"నపడ జ(fయక;(f; ఇV nదట
జరFగవలZియ న`V %ా" అంతమ 9:ంటTE #ాద" ె12uను. 10 మ#Sయ
ఆయన 9ా#S ఇట6 T:నుజనమ ]I జనమ ను #ాజమ ]I #ాజమ ను
లచును; 11 అక డకడ %tపu భకంపమ ల; కల;గ ను, ెగ ళØ
6 ను కరవ
ల;ను తటZిÍ ంచును, ఆాశమ నుం(f మ} భãxuత మ ల;ను %tపu
సూచనల;ను పటBCను. 12 ఇవ"`య జరFగక మ నుప 9ారF !మ 4ను
బలxరమ %ా పట-C , Tx Txమమ "!తN మ !మ 4ను #ాàల±దw క;ను
అ¥ పతpల ±దw క;ను ¬Zి"P, సమజమంరమ లక;ను
ెర¯ాలలక;ను అపu%SంA ¨©ంZింతpరF. 13 ఇ ¯ాÔ రÍ ]క;
సంభVంచును. 14 ాబట-C ¤¤! సమ¥x నమ ెపదుమ అ" మ ందు%ా
AంJంపక;ందుమ" ] మనసుqలk "శdPంచును(f. 15 ] V#ధు లందరF
ఎదు#ాడటక;ను, ాదనుటక;ను ల;ా" 9ాక;ను జj®నమ ను TEను ]క;
అనుగ\¨©ంతpను. 16 త>దండKలేతను సదరFలేతను బంధువలేతను
ZL`¨©తpలేతను ]రF అపu%SంపబడదురF; 9ారF ]లk ంద#S" చం1ింతpరF;
17 Tx Txమమ "!తN మ ]రF మనుషpలంద#Sేత ే ÌింపబడదురF. 18
%ా" ] తల 9:ండKకలలk ఒకటMౖనను నhంపదు. 19 ]రF ] ఓరFu ేత ]

ాKణమ లను దIంచుందురF. 20 PQరషలమ దండ6 ేత చుటC బడట ]రF
చూచు నపడ x" Txశనమ స]పయ న`ద" ె>Zి ను(f. 21 అపడ
యదయలk ఉండ9ారF ండ లక; ా#Sవలsను; x" మధనుండ9ారF
9:ల;ప>I వలsను; పలs6టళ6 లk"9ారF x"లk పK9Ehంప కcడదు. 22
లఖనమ లలk 9ాKయబ(fన వ"`య T:ర 9EరFట?r అV పKJ దండన నమ ల;.
23 ఆ నమ లలk గ#S»ణ లక;ను ా>చుd9ా#SI" శ\మ. భ!]ద !I>
PబËంయ ఈ పKజల]ద Åపమ ను వచుdను. 24 9ారF కJN 9ాత
కcల;దురF; ెరపటC బ(fన 9ా#?r సమసN న అనజనమ ల మధక; వదురF;
అనజనమ ల ాలమ ల; సంపరÞమగ వరక; PQరష లమ
అనజనమ లేత ¾Kకబడను. 25 మ#Sయ సూర చందK నmతKమ లలk
సూచనల;ను, భ!]ద సమ దKతరంగమ ల షవలన కలవరప(fన
జనమ లక; శ\మయ కల;గ ను. 26 ఆాశమంద> శక;Nల; క>ంప బడను
గనుక లkకమ ]I #ాబ¢వచున` 9ాట- Vషయ భయమ క>%S,
మనుషpల; ఎదురFచూచుచు ¥ైరమ ె(f కcల;దురF. 27 అపడ
మనుషక;మరFడ పK´µవమ ను మ} మ¨©మను ¤ఘరఢ(ై
వచుdట చూతpరF. 28 ఇV జరFగ TxరంంAనపడ ]రF ¥ైరమ ెచుd"
] తలలsJNను(f, ] Vడదల స]1ించుచున`దT:ను. 29 మ#Sయ ఆయన
9ా#S ఈ ఉపమనమ ె12uను అం¸రప వృmమ ను సమసN వృm మ లను
చూడ(f. 30 అV A%S#SంచుటచూA వసంత ాలమప(ే స]పమPQ న" ]
అంతట ]రF ె>Zి ందురF గx? 31 అటBవలs ]రF ఈ సంగతpల; జరFగ ట
చూAనపడ ేవ" #ాజమ స]పమPQన" ె>Zిను(f. 32 అవ"`య

జరFగ వరక; ఈ తరమ గJంపద" "శdయమ %ా ] ెపచుTx`ను. 33
ఆాశమ ను భ!య గJంచును %ా" Tx మటలమతKమ ను గJంపవ. 34
] హృదయమ ల; ఒక9Eళ Jం(fవలనను మతp
N వలనను ఐ¨©క
Vxరమ లవలనను మందమ %ా ఉన`ందున ఆ నమ అక¯ా4తp
N %ా ]
]I ఉ#SవAdనటBC #ాక;ండ ] Vషయ ]రF జjగ\తN%ా ఉండ(f. 35 ఆ
నమ భ!యందంతట "వZించు 9ారంద#S]I అక¯ా4తp
N %ా వచుdను.
36 ాబట-C ]రF జరFగబ¢వ ట-T:ల6ను త1ిuంచు ", మనుషక;మరF"
PQదుట "ల;వబడటక; శINగల 9ారగ నటB
6 ఎల6 పడను ాKరÍనేయ చు
లక;వ%ా ఉండడ" ె12uను. 37 ఆయన పKJనమ పగట-యందు
ే9ాలయమ లk బ¢¥ంచుచు #ాJK9Eళ ఒÚవలండక; 9:ళ6 Øచు ాలమ
గడపచుం(ెను. 38 పKజలందరF ఆయన మట Vనుటక; ే9ాలయమ లk
ఆయన±దw క; 12ందలకడ వచుdచుం(f#S.
లcా సు9ారN 22
1 ప¯ా అనబ(fన ప>య" #tటMC ల పండగ స] 1ింెను. 2
పK¥xనయజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను పKజలక; భయప(f#S గనుక ఆయనను ఏలగ
చం1ింతpమ" ఉా యమ 9:దక;చుం(f#S. 3 అంతట పం(ెKండమం hషpల
సంఖలk ే#Sన ఇస#Sãతp అనబ(fన యxలk ¯ాxను పK9E hంెను 4
గనుక 9ాడ 9:È6, ఆయనను 9ా#S³లగ అపu%SంపవచుdT° x""గ#Sd పK¥xన
యజ క;లను అ¥పతpలను మటల(ెను. 5 అందుక; 9ారF సం ÌింA
9ా"I దKవ!య సమ4JంA#S. 6 9ాడ అందుక; ఒప", జనసమహమ

లనపడ ఆయనను 9ా#SI అపu%Sంచుటక; త%Sన సమయమ 9:దక;చుం(ెను.
7 ప¯ాపవను వ¥ంపవలZిన ప>య" #tటMC ల నమ #ా%ా 8 Pసు
1LతpరFను ã}నును చూA]రF 9:È6 మనమ భ ంచుట?r ప¯ాను
మనరక; Zిదzపరచుడ" 9ా#S" పం12ను. 9 9ారF¤కడ
Zిదzపరచ%రFచుTx`వ" ఆయనను అడగ%ా 10 ఆయనఇ% ]రF
పటC ణమ లk పK9Ehంచునపడ ళ6 క;ండ ¹Zి"వచున` ±కడ ]క;
ఎదురF%ా వచుdను; అతడ పK9Ehంచు ఇంట-లk"I అత" 9:ంట 9:È6 11 TEను Tx
hషpల కcడ ప¯ాను భ ంచుటక; V(f గ PQకడన" బ¢ధక;డ
"న`డగ చుTx`డ" Pంట- యజమను" ెప(f. 12 అతడ ¯ామ%S\గల
±క %tపu ¤డగ ]క; చూ1ించును; అకడ Zిదz పరచుడ" 9ా#S
ె12uను. 13 9ారF 9:È6 ఆయన తమ ె1ిuనటBC కను%t" ప¯ాను ZిదzపరA#S.
14 ఆ గ(fయ వAdనపడ ఆయనయ ఆయనకcడ అసN ల;ల;ను పంIN"
కcరFdం(f#S. 15 అప(xయన TEను శ\మపడకమ నుప ]కcడ ఈ ప¯ాను
భ ంపవలsన" !I> ఆశప(fJ". 16 అ ేవ" #ాజ మ లk T:ర9EరFవరక;
ఇక ఎన`డను x" భ ంపన" ] ెపచుTx`న" 9ా#S ె1ిu 17 ఆయన
%ST:` ఎJN " కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA]రF º"" ¬Zి " ]లk
పంచును(f; 18 ఇక]దట ేవ" #ాజమ వచుdవరక; TEను xKÔరసమ
xKగన" ] ెప చుTx`నT:ను. 19 1ిమ4ట ఆయన ±క #tటMC పటBC"
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA x" V#SA, 9ా#S IAdఇ ] రక;
ఇయబడచున` Tx శ#§రమ ; నను` జj®ప కమ ేZినుటక; º""
ేయ డ" ె12uను. 20 ఆ పKార¤ ´¢జనన తరF9ాత ఆయన %ST:`య

పటBC "ఈ %ST:` ]రక; Aంంపబడచున` Tx రకN మ వలన T:ౖన \తN
"బంధన. 21 ఇ% నను` అపu%Sంచు 9ా" ెP Txకcడ ఈ బల6 ]ద
ఉన`. 22 "రÞPంపబ(fన పKారమ మనుషక;మరFడ వ
చుTx`డ%ా" ఆయన ఎవ#Sేత అపu%SంపబడచుTx`(ో ఆ మనుషp"I
శ\మయ" ె12uను. 23 9ారFఈ ప"" ేయబ¢వ9ా(ెవ# అ" తమలkxమ
అడగ న ¯ా%S#S. 24 తమలk ఎవడ %tపu9ాడ%ా ఎంచబడT° అను
V9ాదమ 9ా#Sలk పటC %ా 25 ఆయన 9ా#S ఇట6 T:ను అనజనమ లలk
#ాàల; 9ా#S]ద పKభ త మ ేయ దురF; 9ా#S]ద అ¥ారమ ేయ 9ారF
ఉప ారFలనబడదురF. 26 ]#?rే ఆలగ ఉండ#ాదు; ]లk %tపu9ాడ
Aన`9ా"వలsను, అ¥పJ ప#Sxరక;" వలsను ఉండవలsను. 27 %tపu9ా(ెవడ?
´¢జనపంIN" కcరFdండ9ా(x ప#Sచరేయ 9ా(x? పంIN"కcరFdండ 9ా(ే
గx? అPనను TEను ] మధ ప#Sచర ేయ 9ా"వలs ఉTx`ను. 28 Tx
Wóధనలలk Tx కcడ ">A య న`9ారF ]#³; 29 గనుక Txతం(fK Txక;
#ాజమ ను "య!ంAనటBC%ా Tx #ాజమ లk Tx బల6 ±దw అన`ానమ ల;
పచుd", 30 Zిం}సనమ ల ]ద కcరFdం(f ఇWా\Pల; పం(ెKండ
%తKమ ల9ా#SI ]రF ¬రFu¬రFdట?r, TEనును ]క; #ాజమ ను "య
!ంచుచుTx`ను. 31 Zీ¹నూ, Zీ¹నూ, ఇ% ¯ాxను !మ 4ను పట-C
%ధుమలవలs జ>6 ంచుటక; !మ 4ను ÅరFT:ను %ా" 32  న!్మక
త1ిuక;ండనటB
6 TEను రక; 9Eడంట-";  మనసు J#S%Sన తరF9ాత 
సదరFలను ZిÍ రపరచుమ" ె12uను. 33 అPే అతడ పKభ 9ా, కcడ
ెరలk"I" మరణమ నక;ను 9:ళ6 Øటక; Zిదzమ %ా ఉTx`న" ఆయన అన%ా

34 ఆయన1Lతpర, వ నT:`రFగన" మ మ4రF ెప వరక;, TEడ
Å(fకcయద"  ెపచుTx`నT:ను. 35 మ#Sయ ఆయనసంAయ
జjలsయ ెపల;ను లక;ండ TEను !మ 4ను పం1ినపడ, ]క; ఏనను
తక;9ాPQTx అ" 9ా#Sన(f%Sనపడ 9ారFఏ!య తక;వాలద"#S. 36
అందుాయన ఇప(ైే సంA గల9ాడ సంAయ జjలsయ ¬Zి" వలsను;
కJN ల"9ాడ తన బటC న!్మ కJN నునవలsను; 37 ఆయన
అక\మారFలలk ఒకడ%ా ఎంచబ(ెను 38 అ" 9ాKయబ(fన మట Txయందు
T:ర9EరవలZియ న`; ఏలయన%ా నను`గ#Sdన సంగJ
సమపN మవచున`ద" ] ెపచుTx`నT:ను. 39 9ారF పKభ 9ా, ఇ%
ఇకడ #?ండ కతp
N ల;న`వన%ా--xల;న" ఆయన 9ా#S ె12uను. 40
తరF9ాత ఆయన బయల;ే#S, తన 9ాడక పన ఒÚవలండక; 9:ళ6%ా
hషpల;ను ఆయన9:ంట 9:È6#S. 41 ఆ bటB ే#S ఆయన 9ా#S]రF Wóధనలk
పK9E hంచక;ండనటB
6 ాKరÍ నేయ డ" ె1ిu 42 9ా#S ±దw నుం(f #ాJ9Eత
దూరమ 9:È6 ¹ాళ
6 " 43 తం(öK, PÀ %ST:` Tx ±దw నుం(f (¾ల%Sంచుటక;)
 Aతే ¾ల%Sంచుమ ; అPనను Tx PషC మ ాదు,  AతN ¤
Zిzంచును%ాక అ" ాK#SÍంెను. 44 అపడ పర లkకమ నుం(f ±కదూత
ఆయనక; కనబ(f ఆయనను బలపరెను. 45 ఆయన 9Eదనప(f మ#Sంత
ఆతpరమ %ా ాKరÍన ేయ%ా ఆయన ెమట, TEల పడచున` %tపu రకN
ëందువలవలs ఆPQను. 46 ఆయన ాKరÍన x>ంA లA తన hషpల±దw క;
వAd, 9ారF దుఃఖమ ేత "Kంచుట చూA 47 ]#?ందుక; "Kంచు చుTx`రF?
Wóధనలk పK9Ehంచక;ండనటB
6 లA ాKరÍన ేయ డ" 9ా#S ె12uను. 48

ఆయన ఇంకను మటలడచుండ%ా, ఇ% జనుల; గ ంప%ా వAd#S.
పం(ెKండమంలk యx అన బ(fన9ాడ 9ా#SకంటM మ ందు%ా న(fA,
Pసును మ దుw 12టC Bనుటక; ఆయన±దw క; #ా%ా 49 Pసు యx,
వ మ దుw12టC B" మనుషక;మరF" అపu%Sంచు చుTx`9ా అ" 9ా"
అన%ా 50 ఆయన చుటBCఉన` 9ారF జరFగబ¢వ x"" చూAపKభ 9ా, కJN 
నరFక;దుమ అ" ఆయనను అ(f%S#S. 51 అంతలk 9ా#Sలk ఒకడ
పK¥xనయజక;" xసు" ట-C , 9ా" క;(f ెV ెగన#S?ను. 52 అPే Pసుఈ
మటBCక; xళØడ" ె1ిu, 9ా" ెV మ ట-C బµగ ేZ2ను. 53 Pసు తను`
పటBCనవAdన పK¥xనయజక;లను ే9ాలయప అ¥పతpలను
12దwలను]రF బంటB ొంగ ]I వAdనటBC కతp
N లను గ యలను
బయల;ే#S వAdJ#ా? 54 TEను అనునమ ]ెంత ే9ాలయమ లk
ఉన`పడ ]రF నను` పటBCనలదు; అPే ఇ ] గ(fయయ అంధార
సంబంధన అ¥ారమ ను అT:ను. 55 9ా#ాయనను పట-C PÀడd"P
పK¥xన యజక;" Pంట-లk"I ¬Zి"P#S. 1LతpరF దూర మ %ా 9ా#S
9:నుక వచుdచుం(ెను. 56 అంతట ందరF నడమ ం%Sట మంట9EZి చుటBC
కcరFdం(f నపడ, 1LతpరFను 9ా#S మధను కcరFdం(ెను. 57 అప(ొక
Aన` ఆ మంట 9:ల;తpరFలk అతడ కcరFdండట చూA అత"
ే#SచూAడను అత" కcడ ఉం(ెన" ె12uను. 58 అందుక; 1LతpరF
అమ4PÀ, TEనత" T:రFగనT:ను. 59 మ#S ంత ZLపట-I మ#S±కడ అత"
చూAవను 9ా#Sలk ఒకడవన%ా 1LతpరF ఓPÀ, TEను ానT:ను. 60
ఇంచు!ంచు ఒక గ(fయPQన తరF9ాత మ#S±కడ"జమ %ా డను

అత" కcడ ఉం(ెను, డ గ>లయ డ" దృఢమ %ా ె12uను. 61 అందుక;
1LతpరFఓPÀ, వ ె1ిuన Txక; ె>య దT:ను. అత(fంకను
మటలడచుండ%ా 9:ంటTE Å(f కcZ2ను. 62 అపడ పKభ వ J#S%S
1LతpరF9:ౖప చూెను గనుక 1LతpరFTEడ Å(f కcయకమ నుప వ
మ మ4రF నను` ఎరFగనందువ" పKభ వ తన ె1ిuన మట జj®పకమ
ేZిక 63 9:ల;ప>IP సంxపప(f P(ెdను. 64 Pసును పటBC"న
మనుషpల; ఆయనను అపహZింA ట-C , ఆయన మ ఖమ క1ిu, 65 "ను`
ట-C న 9ా(ెవ(ో పKవAంపమ" ఆయనను అ(f%Sఒ ఆయనక; V#ధమ %ా
ఇంకను అTEక దూషణ వచనమ ల(f#S. 66 ఉదయమ ా%ాTE పKజల 12దwల;ను
పK¥xన యజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను సభకc(f, ఆయనను తమ మ} సభలk"I
¬Zి"P 67 వ ×\సN ు9:ౖే మ ెపమ"#S. అందుాయనTEను ]
ె1ిuనPQడల ]రF నమ4రF. 68 అయ %ాక TEను !మ 4ను అ(f%SనPQడల
]రF Txక; ఉతN రమ ెపuరF. 69 ఇ nదల;" మనుషక;మరFడ
మ}త4~మ గల ేవ" క;(fారîమ న ఆZీనుడగ న" 9ా#S ె12uను. 70
అందుక; 9ారందరF అట6 Pే వ ేవ" క;మరFడ9ా? అ" అడగ%ా
ఆయన]రన`టBC TETE ఆయనను అ" 9ా#S ె12uను. 71 అందుక; 9ారF
మనIక ¯ా{ల ప" ఏ!? మనమ అత" T°ట-మట Vంట-!గx అ"
ె1ిu#S.
లcా సు9ారN 23
1 అంతట 9ారందరFను లA ఆయనను 1ిలతpTUదwక; ¬Zి"P 2 ఇతడ

మ జనమ ను JరFగబడ 1LK#³1ించుచు, ?rసరFనక; ప"`యవదw "య , xTE
×\సNను ఒక #ాàన"య ెపu%ా ¤మ Vంట-మ" ఆయన]ద TEరమ
¹ప¯ా%S#S. 3 1ిలతp వ యదుల #ాà9ా అ" ఆయనను అడగ%ా
ఆయన వన`టäC అ" అత" ె12uను. 4 1ిలతp పK¥xన యజక;లను
జనసమహమ లనుఈ మనుషp" యందు Txక; ఏ TEరమ ను కనబడలద
T:ను. 5 అPే 9ారFఇతడ గ>లయేశమ nద ల;" ఇంతవరక;ను
యదయేశమందంతట ఉపేhంచుచు పKజలను #³ప చుTx`డ" మ#Sంత
పటBCదల%ా ె1ిu#S. 6 1ిలతp ఈ మట V"ఈ మనుషpడ గ>లయ (x అ"
అ(f%S 7 ఆయన ¨Á#దు అ¥ారమ I\ంద ఉన` పKేశప 9ాడ" ె>Zి"
¨Á#దుTUదwక; ఆయనను పం12ను. ¨Á#దు ఆ నమ లలk PQరషలమ లk
ఉం(ెను. 8 ¨Á#దు Pసును చూA !I> సంÌింెను. ఆయననుగ#Sd
xల సంగతpల; Vన`ందున ఆయన ఏైనను ఒక సూచక I\య ేయ%ా చూడ
"#§fంA, బహÑాలమ నుం(f ఆయనను చూడ% #?ను. 9 ఆయనను
చూAనపడ xల పKశ`ల;9EZినను ఆయన అత"I ఉతN ర¤!య
ఇయలదు. 10 పK¥xనయజక;ల;ను Wాసు
N ల;ను "ల;వబ(f ఆయన]ద
¬mణమ %ా TEరమ ¹1ి#S. 11 ¨Á#దు తన Z2ౖ"క;ల క>Zి, ఆయనను
తృణ÷క#SంA అపహZింA, ఆయనక; పKశసN న వసN మ ¾(f%SంA 1ిలతpTUదwక;
మరల పం12ను. 12 అంతక; మ ందు ¨Á#దును 1ిలతpను ఒక"కడ
శతpKవలsౖ య ం(f ఆ నమ నTE ±క"కడ !తpKలsౖ#S. 13 అంతట 1ిలతp
పK¥xనయజక;లను అ¥ారFలను పKజలను 1ి>1ింA 14 పKజల;
JరFగబడనటB
6 ేయ చుTx`డ" ]#§మనుషp" Tx±దw క; ెAd J#³.

ఇ% TEను ]PQదుట ఇత"" Vమ#Sîంప%ా ] #Sత" ]ద ¹1ిన
TEరమ లలk ఒకటMౖనను Txక; కనబడ 15 ¨Á#దునక; కcడ
కనబడలదు.¨Á#దు అత" మ±దw క; J#S%S పం12ను గx; ఇ% మరణ
మ నక; త%Sనేయ ఇతడ ేయలదు. 16 ాబట-C TE"త"" 17 hfంA
Vడదల ేయ దున" 9ా#S ెపu%ా 18 9ారందరF "" చం1ి9EZి మక;
బరబËను Vడదల ేయ మ" ఏక%§\వమ %ా ³కల;9EZి#S. 19 డ పటC ణమ లk
జ#S%SంAన ±క అల6 #S "!తN మ ను నరహత "!తN మ ను ెర¯ాలలk
9Eయబ(fన9ాడ. 20 1ిలతp Pసును Vడదల ేయ%#S 9ా#S J#S%S
మటల(fనను. 21 9ారF "" Zిల;వ9Eయ మ Zిల;వ9Eయ మ అ" ³కల;
9EZి#S. 22 మడవ మరF అతడఎందుక;? ఇతడ ఏ దుారమ ేZ2ను?
ఇత"యందు మరణమ నక; త%Sన TEర¤!య Txక; అగపడలదు గనుక
ఇత" hfంA Vడదల ేతpన" 9ా#S ె12uను. 23 అPే 9ా#t³ పటBC%ా 12దw
³కల;9EZి, "" Zిల;వ9Eయ మ" అడగ%ా 9ా#S ³కల %?>ెను. 24 ా%ా
9ార(f%SనటäC జరFగవలsన" 1ిలతp ¬రFu¬#Sd 25 అల6 #S "!తN మ ను నరహత
"!తN మ ను ెర¯ాలలk 9Eయబ(fయ ం(fన9ా"" 9ార(f%SనటBC 9ా#SI
VడదలేZి, Pసును 9ా#SIషCమ వAdనటBC ేయ టక; అపu%Sంెను. 26
9ా#ాయనను ¬Zి"వచుండ%ా పలs6ట#Sనుం(f వచుdచున` క;#³య (ైన
Zీ¹నను ఒక" పటBC", Pసు9:ంట Zిల;వను ¹య టక; అత"]ద
x"" 12ట-C#S. 27 %tపu జనసమహమ ను, ఆయననుగ#Sd #tమ 4టBC
నుచు దుఃüంచుచున` xలమం ZీN ల;ను ఆయనను 9:ంబ(fంA#S. 28 Pసు
9ా#S9:ౖప J#S%SPQరషలమ క;మ#?Nల#ా, Tx "!తN మ ఏడ క;(f; ]

"!తN మ ను ] 1ిల6ల "!తN మ ను ఏడ (f. 29 ఇ% %t(xKండKను కన"
గర»మ ల;ను ా>య" సN నమ ల;ను ధనమ లsౖనవ" ెపనమ ల;
వచుdచున`V. 30 అపడమ]ద పడడ" పర తమ లను, మమ 4
కపడ" ండలను జనుల; ెపu¯ాగ దురF. 31 9ారF పAdమÖను³
PÀలగ ేZినPQడల ఎం(fనx"³! ేయ దు# అ" ె12uను. 32 మ#S
Pదw రF ఆయనకcడ చంపబడటక; ేబ(f#S; 9ారF TEరమ ేZిన9ారF. 33
9ారF కాలమనబ(fన సÍ లమ నక; వAdనపడ అకడ క;(f9:ౖపన ఒక""
ఎడమ9:ౖపన ఒక"" ఆ TEరసుÍలను ఆయన కcడ Zిల;వ9EZి#S. 34 Pసు
తం(öK, #³! ేయ చుTx`# #?రFగరF గనుక #S" m!ంచుమ" ె12uను.
9ారF ఆయన వసN మ ల; పంచునుట?r *టB
6 9EZి#S. 35 పKజల; "ల;వబ(f
చూచు చుం(f#S; అ¥ారFల;నుడ ఇతరFలను రfంెను; డ
ేవ(ేరuరచు"న ×\సN ు అPన PQడల తను`xనురfంచునున"
అపహZింA#S. 36 అంతట Z2ౖ"క;ల; ఆయన±దw క; వAd ఆయనక;
Aరక"Ad 37 వ యదుల #ాà9:ౖే "ను` 9E రfంచునుమ"
ఆయనను అపహZింA#S. 38 ఇతడ యదుల #ాజ" 12ౖVలసమ కcడ
ఆయనక; 12ౖ%ా 9ాKయబ(ెను. 39 9EKలడ9Eయబ(fన ఆ TEరసుÍలలk ఒకడ
ఆయనను దూÌించుచువ ×\సN ువ గx? "ను` వ రfంచు నుమ ,
మమ 4నుకcడ రfంచుమ" ె12uను. 40 అPే #?ండవ9ాడ 9ా""
గw ంAవ అే hÔV¥లk ఉTx`వ గనుక ేవ"I భయపడ9ా? 41 మన?rే
P Txయ¤; మనమ ేZిన9ాట-I త%Sన ఫలమ ందు చుTx`మ %ా"
PÀయన ఏ త1ిuదమ ను ేయలద" ె1ిu 42 ఆయనను చూA Pసూ,

వ  #ాజమ లk"I వచుdనపడ నను` జj®పకమ ేZినుమT:ను. 43
అందు ాయన 9ా"TEడ వ Txకcడ పర ైసులk ఉందువ"
"శdయమ %ా  ెపచుTx` నT:ను. 44 అపడ రమర!
మ¥xహ`మPQను. అ nదల;" మడ గంటలవరక; ఆ
ేశమంతట-]ద *కట- క4ను; 45 సూరFడ అదృ(xPQను; గ#ా» లయప
ెర న(f!I A"%?ను. 46 అపడ Pసు %tపu శబw మ  ³క9EZి--తం(öK, 
ేJI Tx ఆత4ను అపu%SంచునుచుTx`నT:ను. ఆయన PÀలగ ె1ిu
ాKణమ V(fెను. 47 శx¥పJ జ#S%Sన చూAఈ మనుషpడ "జమ %ా
Jమంతp(ై య ం(ెన" ె1ిu ేవ" మ¨©మపరెను. 48 చూచుట?r
కc(fవAdన పKజలందరF జ#S%Sన ారమ ల; చూA, #tమ 4 టBC నుచు J#S%S
9:È6#S. 49 ఆయనక; T:ళ9:ౖన9ారందరFను, గ>లయనుం(f ఆయనను 9:ంబ
(fంAన ZీN ల;ను దూరమ %ా "ల;చుం(f ట-" చూచుచుం(f#S. 50
అ#SమతPయ అను యదుల పటC ణప సభ (ైన ãZLప అను
ఒకడం(ెను. 51 అతడ సజè నుడను JమంతpడT:ౖ య ం(f 9ా#S
ఆలkచనక;ను 9ారF ేZిన ప"I" సమ4Jంపక ేవ" #ాజమ రక;
క"12టC B చుం(fన9ాడ. 52 అతడ 1ిలతpTUదwక; 9:È6, Pసు ేహమ
(తనIమ4") అడగ " 53 x"" I\ంI ంA, సన`ప TxరబటC  చుట-C ,
¾>Aన #ాJ సమ¥లk ఉంెను. అందులk ఎవడను అంతక; మ ను12పడను
ఉంచబడలదు. 54 ఆ నమ Zిదzపరచు నమ ; VWా\ంJ Txరంభమ
ావెdను. 55 అపడ గ>లయనుం(f ఆయన కcడ వAdన ZీN ల; 9:ంట 9:È6
ఆ సమ¥", ఆయన ేహమ ఏలగ ంచబ(ెT° చూA 56 J#S%S 9:È6, సుగంధ

దKవమ లను ప#Sమళ ైలమ లను ZిదzపరA, ఆజ® పన VWా\ంJనమ న
¬#Sక%ా ఉం(f#S.
లcా సు9ారN 24
1 ఆ9ారమ న ెల69ారFచుండ%ా (ఆ ZీN ల;) xమ ZిదzపరAన సుగంధ
దKవమ లను ¬Zి" సమ¥ ±దw క; వAd 2 సమ¥మ ందర ఉం(fన #ాP
ొర>ంప బ(fయ ండట చూA లkప>I 9:È6#S %ా" 3 పKభ 9:ౖన Pసు ేహమ
9ా#SI కనబడలదు. 4 ఇందునుగ#Sd 9ా#S³!య చకయ ండ%ా,
పKాశమనన వసN మ ల; ధ#SంAన Pదw రF మనుషpల; 9ా#S±దw
"ల;వబ(f#S. 5 9ారF భయప(f మ ఖమ లను TEల ¹1ి య ండ%ా
రFసyవ(ైన 9ా"" ] #?ందుక; మృతpలలk 9:దక;చుTx`రF? 6 ఆయన
ఇకడలడ, ఆయన లAయ Tx`డ; ఆయన ఇంక గ>లయలk ఉం(f నపడ 7
మనుషక;మరFడ ా1ిష¡ pలsౖన మనుషpల ేJI అపu%Sంపబ(f,
Zిల;వ9Eయబ(f, మడవ నమందు లవవలZియ న`ద" ఆయన ]
ె1ిuన మట జj®పకమ ేZినుడ" 9ా#S 8 అపడ 9ా#ాయన మటల;
జj®పకమ ేZి" 9 సమ¥ ±దw నుం(f J#S%S 9:È6 PÀ సంగతpల"`య
పదుTUకండగ రF hషpలక;ను తIన9ా#Sకంద#SI" ె>యజ³Zి#S. 10 ఈ
సంగతpల; అసN ల;ల ె1ిuన 9ా#?వరన%ామగwలTE మ#Sయయ
ãహన`య యÅబ త>6 PQన మ#Sయయ 9ా#S కcడ ఉన` Pతర
ZీN ల;ను. 11 అPే 9ా#S మటల; #S దృÌిC I 9:ఱÃ మటల;%ా కనబ(ెను గనుక
రF 9ా#S మటల; నమ4లదు. 12 అPే 1LతpరF లA, సమ¥ ±దw క;

పరF%?JN"P వం%Sచూడ%ా, TxరబటC ల; మతKమ V(f%ా కనబ(ెను. అతడ
జ#S%Sనx"" గ#Sd ఆశdరపడచు ఇంట-I 9:æç6ను. 13 ఇ% ఆ నమంే
9ా#Sలk ఇదw రF PQరషలమ నక; ఆమడదూరమ న ఉన` ఎమ4య అను
ఒక %ా\మ మ నక; 9:ళ6 Øచు 14 జ#S%Sన ఈ సంగతpల"` ట-"గ#Sd ±క #S
TUకరF సం´µÌించుచుం(f#S. 15 9ారF సం´µÌించుచు ఆలkAంచునుచుండ%ా,
Pసు xTE దగ¶ రక;వAd 9ా#Sకcడ న(fెను; 16 అPే 9ా#ాయనను గ రFN
పటC లక;ండ 9ా#S కను`ల; మయబ(ెను. 17 ఆయన ]రF నడచుచు ఒక#S
ఒకరF ెపనుచున` PÀ మట లమ" అడగ%ా 9ారF దుఃఖమ ఖులsౖ
">A#S. 18 9ా#Sలk ?6±ా అను9ాడPQరషలమ లk బస ేయ చుం(f, PÀ
నమ లలk అకడ జ#S%Sన సంగతpల; 9,కడ9E PQరFగ9ా? అ" ఆయనను
అ(f%?ను. 19 ఆయన అV ఏవ" 9ా#S" అ(f%Sనపడ 9ారFనజ#³య (ైన
Pసును గ#Sdన సంగతpల; ఆయన ేవ"PQదుటను పKజలంద#SPQదుటను
I\యలkను 9ాకమ లkను శIN గల పKవకN PQ య ం(ెను. 20 మన పK¥xన
యజక;ల;ను అ¥ారFల;ను ఆయనను ఏలగ మరణhmక; అపu%SంA,
Zిల;వ9EPంA# క; ె>యx? 21 ఇWా\Pల;ను V¹Aంపబ¢వ9ాడ
ఈయTE అ" ¤మ "#§fంA య ంట-!; ఇ%ాక PÀ సంగతpల; జ#S%S TEట-I
మడ నమ లPQను. 22 అPే మలk ందరF ZీN ల; ెల6 9ార%ాTE
సమ¥±దw క; 9:È6, ఆయన ేహమ ను ానక వAd 23 ందరF ేవదూతల;
తమక; కనబ(f ఆయన బKIయ Tx`డ" ె1ిuర" మ ె1ిu మక;
Vస4యమ కల;గజ³Zి#S. 24 మకcడ ఉన`9ా#Sలk ందరF సమ¥±దw క;
9:È6 ఆ ZీN ల; ె1ిuనటBC కను%t"#S %ా", ఆయనను చూడలద" ఆయన

ె1ిu#S. 25 అందు ాయన అV9Eక;ల#ా, పKవకN ల; ె1ిuన మటలన"`ట-"
నమ4" మందమతpల#ా, 26 ×\సN ు ఈలగ శ\మప(f తన మ¨©మలk
పK9Ehంచుట అగతమ ాx అ" 9ా#S ె1ిu 27 ¹ÌLయ సమసN పKవకN ల;ను
nదల; " లఖనమ ల"`ట-లk తను` గ#Sdన వచనమ ల ´µవమ 9ా#SI
ె>12ను. 28 ఇంతలk xమ 9:ళ6 Øచున` %ా\మమ దగ¶ రక; వAdనపడ
ఆయన Pంక ంతదూరమ 9:ళ6 ØనటB
6 అగపడ%ా 29 9ారF ¯ాయంాలమ
ావAdన, Kదుw గ\ ంIన, మకcడ ఉండమ" ె1ిu, ఆయనను
బలవంతమ ేZి#S గనుక ఆయన 9ా#S కcడ ఉండటక; లkప>I 9:æç6ను. 30
ఆయన 9ా#S కcడ ´¢జనమ నక; కcరFdన`పడ, ఒక #tటMC ను పటBC"
¯NతKమ ేZి x" V#SA 9ా#SI పంA 12టC%ా 31 9ా#S కను`ల; ెరవబ(f
ఆయనను గ రFNపట-C #S; అంతట ఆయన 9ా#SI అదృ(xPQను. 32 అపడ
9ారF ఆయన Kవలk మన మటలడచు లఖనమ లను మనక; బ¢ధపరచు
చున`పడ మన హృదయమ మనలk మండచుండలx అ" ±క"
ఒకడ ెప"#S. 33 ఆ గ(fయలkTE 9ారF లA, PQరషలమ నక; J#S%S
9:ళ6%ా, పదు TUండగ రF hషpల;ను 9ా#S కcడ ఉన`9ారFను కc(fవAd
34 పKభ వ "జమ %ా లA Zీ¹నునక; కన బ(ెన" ెపనుచుం(f#S. 9ా#S
V" 35 Kవలk జ#S%Sన సంగతpల;ను, ఆయన #tటMC VరFచుటవలన తమ ³లగ
ె>యబ(ెT° అయ ె>యజ³Zి#S. 36 9ారF ఈలగ మటలడచుండ%ా
ఆయన 9ా#S మధను ">A--]క; సమ¥xనమవ%ాక" 9ా#S అT:ను. 37
అPే 9ారF గ ల;ప(f భయా\ంతpలsౖ, భతమ తమక; కనబ(ెన"
తలంA#S. 38 అప(xయన]#?ందుక; కలవరపడచుTx`రF? ] హృద

యమ లలk సంేహమ ల; పటC TEల? 39 TETE ఆయనను అనుటక; Tx
ేతpలను Tx ాదమ లను చూడ(f; నను` పట-C చూడ(f, Tx క;న`టBC%ా
]రF చూచుచున` PQమ కల;ను మంస మ ను భతమ న క;ండవ" ె1ిu
40 తన ేతpలను ాదమ లను 9ా#SI చూ12ను. 41 అPే 9ారF
సంషమ ేత ఇంకను నమ4క ఆశdరపడచుండ%ా ఆయనఇకడ ]±దw
ఏన ఆ}రమ కలx అ" 9ా#Sన(f%?ను. 42 9ారF ా>dన ేప మ కను
ఆయన IAd#S. 43 ఆయన x"" ¬Zి" 9ా#SPQదుట భ ంెను. 44 అంతట
ఆయన¹ÌL ధర4WాసN మ లkను పKవకN ల గ\ంథమ లలkను, ×రNనలలkను
నను`గ#Sd 9ాKయబ(fన వ"`య T:ర9Eరవలsన" TEను ]±దw
ఉం(fనపడ ] ె1ిuన మ 45 అపడ 9ారF లఖనమ ల; గ\¨©ంచునటB
6 %ా
ఆయన 9ా#S మనసుqను ెరA 46 ×\సN ు శ\మప(f మడవ న మ న
మృతpలలkనుం(f లచున"య 47 PQరషలమ nదల;" సమసN
జనమ లలk ఆయన1Lరట మరF మనసుqను ాపmమపణయ
పKకట-ంపబడన"య 9ాKయబ(fయ న`. 48 ఈ సంగతpలక; ]#³ ¯ా{ల;
49 ఇ% Tx తం(fK 9ా%ాwనమ ేZిన ]]I పంప చుTx`ను; ]రF
12ౖనుం(f శIN ందువరక; పటC ణమ లk ">A య ండడ" 9ా#S ె12uను. 50
ఆయన బéత"యవరక; 9ా#S" ¬Zి"P ేతp లsJN 9ా#S" ఆర ంెను.
51 9ా#S" ఆర ంచుచుండ%ా ఆయన 9ా#Sలkనుం(f పKేIంపబ(f
పరలkకమ నక; ఆ#హణ (xPQను. 52 9ారF ఆయనక; నమ¯ారమ ేZి
మ} ఆనందమ  PQరషలమ నక; J#S%S 9:È6 53 PQడెగక
ే9ాలయమ లk ఉం(f ేవ" ¯NతKమ ేయ చుం(f#S.

ã}ను సు9ారN 1
1 ఆయందు 9ాకమ ం(ెను, 9ాకమ ేవ"±దw ఉం(ెను, 9ాకమ ేవ(ై
య ం(ెను. 2 ఆయన ఆ యందు ేవ"±దw ఉం(ెను. సమసN మ ను
ఆయన మలమ %ా క>%?ను, 3 క>%Sయ న`ేయ ఆయన లక;ండ
కల;గలదు. 4 ఆయనలk yవమ ం(ెను; ఆ yవమ మనుషpలక;
9:ల;%?rయ ం(ెను. 5 ఆ 9:ల;గ *కట-లk పKాhంచుచున` %ా" *కట- x"
గ\¨©ంపక;ం(ెను. 6 ేవ"±దw నుం(f పంపబ(fన ±క మనుషpడ ఉం(ెను;
అత" 1LరF ã}ను. 7 అత" మలమ %ా అందరF Vశ ZించునటB
6 అతడ ఆ
9:ల;గ నుగ#Sd ¯ాm !చుdటక; ¯ాf%ా వెdను. 8 అతడ ఆ 9:ల;%?rయ ండ
లదు %ా" ఆ 9:ల;గ నుగ#Sd ¯ాm!చుdటక; అతడ వెdను. 9 "జన
9:ల;గ ఉం(ెను; అ లkకమ లk"I వచుdచు పKJ మనుషp"
9:>%Sంచుచున`. 10 ఆయన లkకమ లk ఉం(ెను, లkక మయన మలమ %ా
క>%?ను %ా" లkకమయనను ె>Zినలదు. 11 ఆయన తన స ×
య ల±దw క; వెdను; ఆయన స ×య ల; ఆయనను అం%§క#Sంపలదు. 12
తను` ఎందరం%§క#SంA# 9ా#Sకంద #SI, అన%ా తన Txమమ నందు
VWా సమ ంAన9ా#SI, ేవ" 1ిల6లగ టక; ఆయన అ¥ారమ
అనుగ\¨©ంెను. 13 9ారF ేవ"వలన పట-C న9ా#³ %ా", రకN మ వలనT:ౖనను
శ#§#³చûవలనT:ౖనను మనుÌLచûవలనT:ౖనను పట-C న9ారF ారF. 14 ఆ 9ాకమ
శ#§ర¥x#SPQ, కృాసతసంపరFÞ డ%ా మనమధ "వZింెను; తం(fKవలన
క>%Sన అ ¬యక;మరF" మ¨©మవలs మనమ ఆయన మ¨©మను

కను%tంట-! 15 ã}ను ఆయననుగ#Sd ¯ాm !చుdచుTx 9:నుక
వచుd9ాడ TxకంటM పKమ ఖుడ గనుక ఆయన TxకంటM
మ ందట-9ా(xPQన"య , TEను ె1ిuన9ాడ ఈయTE అ"య ఎల;%?JN
ె12uను. 16 ఆయన ప#SపరÞతలkనుం(f మనమందరమ కృప 9:ంబ(f కృపను
ంJVు. 17 ధర4WాసN మ ¹ÌLx #ా అను గ\¨©ంపబ(ెను; కృపయ
సతమ ను Pసు ×\సN ుx #ా క>%?ను. 18 ఎవడను ఎప(ైనను ేవ"
చూడలదు; తం(fK #tమ 4ననున` అ ¬య క;మరF(ె ఆయనను బయల;
పరెను. 19 9:వడవ" అడగ టక; యదుల; PQరషలమ నుం(f
యజక;లను లయ లను ã}నుTUదwక; పం1ినపడ అత(fAdన
¯ాm!ే. 20 అతడ ఎరFగననక ఒపT:ను; ×\సN ును ాన" ఒపT:ను. 21
ా%ా 9ారF మ#S 9:వరవ, వ ఏÚయ9ా అ" అడగ%ా అతడ ానT:ను. 22
వ ఆ పKవకN 9ా అ" అడగ%ాాన" ఉతN ర!ెdను. ాబట-C 9ారF9:వరవ?
మమ 4 పం1ిన9ా#SI ¤మ ఉతN ర!యవలsను గనుక "ను`గ#Sd 9E!
ెపనుచుTx`వ" అత" న(f%S#S 23 అందు కతడపKవకN PQన PQషయ
ె1ిuనటBC TEను పKభ వ Kవ స#ాళమ ేయ (f అ" అరణమ లk ఎల;%?JN
ెప ఒక" శబw మ అ" ె12uను. 24 పంపబ(fన9ారF ప#Sసయ లక; ెంన
9ారF 25 9ారF వ ×\సN ు9:ౖనను ఏÚయ9:ౖనను ఆ పKవకN 9:ౖనను ా"PQడల
ఎందుక; బµ1ిN స4!చుdచుTx`వ" అత"" అడగ%ా 26 ã}ను TEను ళ6 లk
బµ1ిN స4!చుdచుTx`ను %ా" Tx 9:నుక వచుdచున`9ాడ ] మధ
ఉTx`డ; 27 ]#ాయన T:రFగరF, ఆయన ెపల 9ారFను Vపట?rనను TEను
ãగ డను ాన" 9ా#S ె12uను. 28 ã}ను బµ1ిN స4!చుdచున`

±#ాwనునI ఆవలనున` బéత"యలk ఈ సంగతpల; జ#S%?ను. 29 మరF9ాడ
ã}ను Pసు తన±దw క; #ా%ా చూAఇ% లkకాపమ ను
¹Zి"వ ేవ" %tఱÃ 1ిల6. 30 Tx 9:నుక ఒక మనుషpడ
వచుdచుTx`డ; ఆయన TxకంటM పKమ ఖుడ గనుక TxకంటM మ ందట9ా(xPQన" TET:వ#S"గ#Sd ె1ిuJT° ఆయTE PÀయన. 31 TEను ఆయనను
ఎరFగT:ౖJ" %ా" ఆయన ఇWా\Pల;క; పKతmమగ టక; TEను ళ6 లa బµ1ిN స4
!చుdచు వAdJన" ె12uను. 32 మ#Sయ ã}ను ¯ాm!చుdచు ఆత4
ావరమ వలs ఆాశమ నుం(f %Sవచుdట చూAJ"; ఆ ఆత4 ఆయన]ద
">ెను. 33 TEను ఆయనను ఎరFగT:ౖJ" %ా" ళ6 లa బµ1ిN స4 !చుdటక;
నను` పం1ిన9ాడ9:వ"]ద ఆత4 %SవAd "ల;చుట చూతp9Ù ఆయTE
ప#Sxzత4లk బµ1ిN స4 !చుd9ాడ" Tx ె12uను. 34 ఈయTE ేవ"
క;మరFడ" TEను ె>Zి" ¯ాm!Ad JనT:ను. 35 మరFTxడ మరల
ã}నును అత" hషpలలk ఇదw రFను "ల;చుండ%ా 36 అతడ నడచుచున`
Pసు 9:ౖప చూAఇ% ేవ" %tఱÃ 1ిల6 అ" ె12uను. 37 అతడ ె1ిuనమట
ఆ Pదw రF hషpల; V" Pసును 9:ంబ(fంA#S. 38 Pసు 9:నుకక; J#S%S,
9ారF తను` 9:ంబ (fంచుట చూA]#³! 9:దక;చుTx`ర" 9ా#Sనడగ%ా
9ారFరáË, వ ఎకడ ాపరమ Tx`వ" ఆయనను అ(f%S#S. రëËయను
మటక; బ¢ధక;డ" అరÍమ . 39 వAd చూడడ" ఆయన 9ా#S ెపu%ా 9ారF
9:È6, ఆయన ాపరమ న` సÍ లమ చూA, ఆ నమ ఆయన ±దw బసేZి#S.
అపడ పగల; రమర! Txల;గ గంటల 9Eళ ఆPQను. 40 ã}ను మట
V" ఆయనను 9:ంబ(fంAన Pదw #Sలk ఒకడ Zీ¹ను 1LతpరF±క

సదరF(ైన అంెKయ. 41 ఇతడ nదట తన సదరF(ైన Zీ¹నును
చూA¤మ Zీqయను కను%tంట- మ" అత" ె1ిu 42 PసుTUదwక;
అత" డ" వెdను. Zీqయ అను మటక; అÌికN ;డ" అరÍమ . Pసు
అత"9:ౖప చూAవ ã}ను క;మరFడ9:ౖన Zీ¹నువ; వ ³âా
అనబడదువ" ె12uను. ³âా అను మటక; #ాP అ" అరÍమ . 43 మరFTxడ
ఆయన గ>లయక; 9:ళ6%#S Óి>పను కను%t"నను` 9:ంబ(fంచుమ" అత"
ె12uను. 44 Óి>ప బéతqPx9ాడ, అన%ా అంెKయ 1LతpరF అను9ా#S
పటC ణప ాపరసుÍడ. 45 Óి>ప నతనPల;ను కను%t"ధర4WాసN మ లk
¹ÌLయ పKవకN ల;ను ఎవ#S" గ#Sd 9ాKZి# ఆయనను కను%tంట-!; ఆయన
ãZLప క;మరF(ైన నజ#³య డగ Pసు అ" అత" ె12uను. 46
అందుక; నతనPల;నజ #³తpలkనుం(f మంAేైన #ాగలx అ" అత"
నడగ%ా వAd చూడమ" Óి>ప అత" అT:ను. 47 Pసు నతనPల; తన
±దw క; వచుdట చూAఇ% Pతడ "జమ %ా ఇWా\PÚయ డ,
ఇత"యందు ఏ కపటమ ను లద" అత"గ#Sd ె12uను. 48 నను` వ
ఏలగ ఎరFగ దు వ" నతనPల; ఆయనను అడగ%ా PసుÓి>ప "ను`
1ిల;వకమ ను1L, వ ఆ అం¸రప ెటC B I\ంద ఉన` ప(ే "ను` చూAJన"
అత" ె12uను. 49 నతన Pల;బ¢ధక;(x, వ ేవ" క;మరFడవ,
ఇWా\Pల; #ాజవ అ" ఆయనక; ఉతN ర!ెdను. 50 అందుక; Pసుఆ
అం¸రప ెటC BI\ంద "ను` చూAJన" TEను ె1ిuనందువలన వ
నమ 4చుTx`9ా? ట-కంటM %tపu ారమ ల; చూతpవ" అత" ె12uను. 51
మ#Sయ ఆయన ]రF ఆాశమ ెరవబడటయ , ేవ" దూతల;

మనుషక;మరF"12ౖ%ా ఎక;టయ ను గ ట య ను చూతpర" ]
"శdయమ %ా ెప చుTx`నT:ను.
ã}ను సు9ారN 2
1 మడవ నమ న గ>లయలk" ాTx అను ఊ#Sలk ఒక V9ాహమ జ#S%?ను.
2 Pసు త>6 అకడ ఉం(ెను; Pసును ఆయన hషpల;ను ఆ V9ాహమ నక;
1ిల;వ బ(f#S. 3 xKÔరసPనపడ Pసు త>6 9ా#SI xKÔరసమ లద"
ఆయన ెపu%ా 4 Pసు ఆ అమ4, Tx ³! (ప")? Tx సమయ
!ంకను #ాలదT:ను. 5 ఆయన త>6 ప#Sxరక;లను చూA ఆయన ]
ెపన ేయ డT:ను. 6 యదుల ºz కరణxxరపKారమ #?ం(ేZి మ(ేZి
తమ ల; పటBC ఆరF #ాJబµనల; అకడ ఉంచబ(fయ ం(ెను. 7 Pసు--ఆ
బµనల; ళ6  "ంపడ" 9ా#S ెపu%ా 9ారF 9ాట-" అంచులమటBCక; "ం1ి#S.
8 అప(xయన 9ా#S]#Sపడ మ ంA, Vందు పK¥x"±దw క;
¬Zి"ండ" ెపu%ా, 9ారF ¬Zి"P#S. 9 ఆ xKÔరసమ ఎకడనుం(f
వెdT° ఆ ళØ
6 మ ంA ¬Zి"Pన ప#Sxరక;ల³ ె>Zిన%ా" Vందు
పK¥x"I ె>యక PQను గనుక xKÔరసన ఆ ళØ
6 రFAచూAనపడ ఆ
Vందు పK¥x" 12ం(f6 క;మరF" 1ి>A 10 పKJ9ాడను nదట మంA
xKÔరసమ ను Zి, జనుల; మతp
N %ా ఉన`పడ జబ Ëరసమ య ను;
9:ౖే ఇవరక;ను మంA xKÔరసమ ఉంచు" య Tx`వ" అత"
ె12uను. 11 గ>లయలk" ాTxలk, Pసు ఈ nదట- సూచకI\యను ేZి తన
మ¨©మను బయల;పరెను; అందువలన ఆయన hషpల; ఆయనయందు

VWా సమ ంA#S. 12 అటBతరF9ాత ఆయనయ ఆయన త>6 య ఆయన
సదరFల;ను ఆయన hషpల;ను క12ర`హÉమ నక; 9:È6 అకడ "`
నమ ల;ం(f#S. 13 యదుల ప¯ాపండగ స]1ింప%ా Pసు
PQరషలమ నక; 9:È6 14 ే9ాలయమ లk ఎడ6 ను %tఱÃ లను ావరమ లను
అమ 49ారFను రకల; మరFd9ారFను కcరFdండట చూA 15 xKళ6 
ర(xల;ేZి, %tఱÃ లను ఎడ6 న"`ట-" ే9ాలయమ లkనుం(f >9EZి, రకల;
మరFd9ా#S రకల; చ>6 9EZి, 9ా#S బల6 ల; పడ ోKZి 16 ావరమ ల; అమ 4
9ా#Sట-" ఇకడ నుం(f ¬Zి"ం(f; Tx తం(fK Pల;
6 9ాారపట-ల6 ;%ా
ేయక;డ" ె12uను. 17 ఆయన hషpల;  Pంట-"గ#Sdన ఆసIN నను`
భfంచున" 9ాKయ బ(fయ న`టBC జj®పకమ ేZి"#S. 18 ాబట-C యదుల;
వ ఈ ారమ ల; ేయ చుTx`9E; P సూచక I\యను మక; చూ12దవ"
ఆయనను అడగ%ా 19 Pసు ఈ ే9ాలయమ ను పడ%tటBC(f, మడ
నమ లలk x" లపదున" 9ా#S ె12uను. 20 యదుల; ఈ ే9ాలయమ
నల;వయరF సంవతqరమ ల; కట-C #³; వ మడ న మ లలk x""
లపదు9ా అ"#S. 21 అPే ఆయన తన శ#§రమను ే9ాలయమ నుగ#Sd
PÀ మట ె12uను. 22 ఆయన మృతpలలkనుం(f లAన తరF9ాత ఆయన ఈ
మట ె12uన" ఆయన hషpల; జj®పకమ ేZి", లఖనమ ను Pసు
ె1ిuన మటను న!్మ#S. 23 ఆయన ప¯ా (పండగ) సమయమ న PQరష
లమ లk ఉండ%ా, ఆ పండగలk అTEక;ల; ఆయన ేZిన సూచకI\యలను
చూA ఆయన Txమమందు VWా సమ ంA#S. 24 అPే Pసు అంద#S"
ఎ#S%Sన9ాడ గనుక ఆయన తను` 9ా#S వశమ ేZిన లదు. ఆయన

మనుషp" ఆంతరమ ను ఎ#S%Sన 9ాడ 25 గనుక ఎవడను మనుషp"గ#Sd
ఆయనక; ¯ాm!య నకరలదు.
ã}ను సు9ారN 3
1 యదుల అ¥ా#SPQన ేమను ప#Sసయ  (ొకడం(ెను. 2 అతడ
#ాJKయందు ఆయన±దw క; వAdబ¢ధక;(x, వ ేవ"±దw నుం(f వAdన
బ¢ధ క;డవ" ¤ రFగ దుమ ; ేవడత"I (ైయ ంటäTE %ా" వ
ేయ చున` సూచకI\¸ 3 అందుక; Pసు అత"ఒకడ \తN %ా జ"4ంAేTE
ా" అతడ ేవ" #ాజమ ను చూడలడ"  "శdయమ %ా ెప
చుTx`నT:ను. 4 అందుక; ేమ మ స>9ా(ైన మనుషp(ేలగ
జ"4ంపగలడ? #?ండవమరF త>6 గరË éమందు పK9EhంA జ"4ంపగల(x అ"
ఆయనను అడగ%ా 5 Pసు ఇట6 T:నుఒకడ ట-మలమ %ాను
ఆత4మలమ %ాను జ"4ంAేTE%ా" ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంప లడ" 
"శdయమ %ా ెపచుTx`ను. 6 శ#§ర మలమ %ా జ"4ంAన శ#§రమ ను
ఆత4మలమ %ా జ"4ంAన ఆత4య T:ౖ య న`. 7 ]రF \తN %ా
జ"4ంపవలsన" TEను  ె1ిuనందుక; ఆశdరపడవదుw. 8 %ా> తన IషCన
bటను VసరFను; వ x" శబw మ Vందు9E%ా" అ PQకడనుం(f వచుdT°
PQక(fI వT° క; ె>యదు. ఆత4మలమ %ా జ"4ంAన పKJ9ాడను
ఆల%³ య Tx`డT:ను. 9 అందుక;  ేమ ఈ సంగతpలలగ ¯ాధమ ల"
ఆయనను అడగ%ా 10 Pసు ఇట6 T:నువ ఇWా\Pల;క; బ¢ధక;డ9:ౖ య ం(f
ట-" ఎరFగ9ా? 11 ¤మ ఎ#S%Sన సంగJP ెపచుTx`మ , చూAనx"³

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

పAdకయ ం(ెను గనుక లsకక; ఇంచు!ంచు అPదు9Eలమం పరFషpల;
కcరFdం(f#S. 11 Pసు ఆ #tటMC ల; పటBC" కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA
కcరFdన`9ా#SI వ(fi ంెను. ఆలగ న ేపల;కcడ 9ా#SIషCనంత మటBCక;
వ(fi ంెను; 12 9ారF తృ1ిN %ా J"న తరF9ాత ఏ!య నషC పడక;ండ !%S>న
మ కల; గ ేయ డ" తన hషpల ె12uను. 13 ాబట-C 9ారF భ ంAన
తరF9ాత 9ా#S ±దw !%S>న అPదు యవల #tటMC ల మ కల; గ ేZి
పం(ెKండ గంపల; "ం1ి#S. 14 ఆ మనుషpల; Pసు ేZిన సూచక I\యను
చూA"జమ %ా ఈ లkకమ నక; #ాబ¢వ పKవకN ఈయTE అ" ెప"#S. 15
#ాà%ా ేయ టక; 9ారF వAd తను` బలవంతమ %ా పటBCనబ¢వచుTx`ర"
Pసు ఎ#S%S, మరల ండక; ఒంట#S%ా 9:æç6ను. 16 ¯ాయంాలనపడ ఆయన
hషpల; సమ దKమ TUదwక; 9:È6 ోT: PQI సమ దKప టదw #Sనున`
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మ దK9EZియ Tx`డ" ె12uను. 28 9ారF ¤మ ేవ" I\యల; జ#S%Sంచుటక;
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ె1ిuJ". 38 తం(fK Txక; అనుగ\¨©ంచు9ారందరFను Tx±దw క; వతp
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మంలk ఒక(ైయ ం(f ఆయన నపu%Sంపబ¢వ చుం(ెను గనుక 9ా"గ#SdP
ఆయన ఈ మట ె12uను.
ã}ను సు9ారN 7
1 అటB తరF9ాత యదుల; ఆయనను చంప 9:దI నందున Pసు

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

ాదు; నను` పం1ిన9ా"ే. 17 ఎవ(ైనను ఆయన AతN మ పన ేయ
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¬రFu ¬రFdడT:ను. 25 PQరషలమ 9ా#Sలk ందరF9ారF చంప 9:దక; 9ాడ
ఈయTE ా(x? 26 ఇ% ఈయన బ¨©రంగమ %ా మటలడచున`ను
ఈయనను ఏమనరF; ఈయన ×\సN" అ¥ారFల; "జమ %ా
ె>Zి"య ందు#ా? 27 అPనను ఈయన ఎక(f 9ా(ో PQరFగ దుమ ; ×\సN ు
వచుdనపడ ఆయన PQక(f9ా(ో PQవడను ఎరFగడ" ెప"#S. 28 ా%ా

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¬Zినుటక;ను Txక; అ¥ారమ కలదు; Tx తం(fKవలన ఈ ఆజ®
ంJనT:ను. 19 ఈ మటలనుబట-C యదులలk మరల ´éదమ పటMC ను. 20
9ా#Sలk అTEక;ల;9ాడ దయమ పట-C న 9ాడ, 9:ఱÃ 9ాడ; 9ా" మట ఎందుక;
VనుచుTx`ర"#S. 21 మ#S ందరFఇV దయమ పట-C న9ా" మటల;ావ;
దయమ గ\ (fi 9ా#S కను`ల; ెరవగలx అ"#S. 22 ఆలయ పKJÌి¡ తపండగ
PQరషలమ లk జరFగ చుం(ెను. 23 అ తాలమ . అపడ Pసు ే9ాల
యమ లk ¯లa¹ను మంటపమ న JరFగ చుండ%ా 24 యదుల;
ఆయనచుటBC %?rఎంతాలమ మమ 4ను సంేహ12టC Bదువ? వ ×\సN ు9:ౖే
మ సuషC మ %ా ెపమ"#S. 25 అందుక; Pసు] ె1ిuJ" %ా" ]రF
నమ4రF, TEను Tx తం(fK Txమమందు ేయ చున` I\యల; నను` గ#Sd
¯ాm!చుdచున`V. 26 అPే ]రF Tx %tఱÃ లలk ే#Sన9ారFారF గనుక
]రF నమ4రF. 27 Tx %tఱÃ ల; Tx స రమ Vనును, TEను 9ాట- T:రFగ దును,
అV నను` 9:ంబ(fంచును. 28 TEను 9ాట-I "తyవమ "చుdచుTx`ను గనుక
అV ఎన`ట-I" నhంపవ, ఎవడను 9ాట-" Tx ేJలkనుం(f అపహ #Sంపడ. 29
9ాట-" TxIAdన Tx తం(fK అంద#SకంటM %tపu9ాడ గనుక Tx తం(fK ేJలkనుం(f
PQవడను 9ాట-" అపహ#Sంపలడ; 30 TEనును తం(fKయ ను ఏక
య Tx`మ" 9ా#S ె12uను. 31 యదుల; ఆయనను టC వలsన" మరల
#ాళØ
6 ేత పటBCన%ా 32 Pసు తం(fK ±దw నుం(f అTEకన మంA I\యలను
]క; చూ1ిJ"; 9ాట-లk ఏ I\య "!తN మ నను` #ాళ6  టBCదుర"
9ా#Sన(f%?ను. 33 అందుక; యదుల;వ మనుషpడ9:ౖ య ం(f ేవడన"
ెపనుచుTx`వ గనుక ేవదూషణ ేZినందు³ "ను` #ాళ6  టBCదుమ

%ా" మంA I\య ేZినందుక; ాద" ఆయన 34 అందుక; Pసు]రF
ైవమ ల" TEనంట-న" ] ధర4WాసN మ లk 9ాKయబ(fయ ండలx? 35
లఖనమ "రరÍకమ ాTEరదు గx, ేవ" 9ాకవ#SI వెdT° 9ా#³
ైవమ ల" ె1ిuనPQడలTEను ేవ" క;మరFడన" ె1ిuనందుక;, 36 తం(fK
పKJష¡ ేZి PÀ లkకమ లk"I పం1ిన9ా"వ ేవదూషణ ేయ చుTx`వ"
ెపదు#ా? 37 TEను Txతం(fK I\యల; ేయ"PQడల నను` నమ4క;(f, 38
ేZినPQడల నను` నమ4క;న`ను, తం(fK Txయందును TEను తం(fKయందును
ఉTx`మ" ]రF గ\¨©ంA ె>Zి నునటB
6 ఆ I\యలను నమ 4డ" 9ా#S
ె12uను. 39 9ారF మరల ఆయనను పటBCన చూA#S %ా" ఆయన 9ా#S
ేJనుం(f త1ిuంచు" PQను. 40 ±#ాwను అదw #S" ã}ను nదట
బµ1ిN స4!చుd చుం(fన సÍ లమ నక; ఆయన J#S%S 9:È6 అకడనుం(ెను. 41
అTEక;ల; ఆయన±దw క; వAdã}ను ఏ సూచక I\యను ేయలదు %ా"
PÀయననుగ#Sd ã}ను ె1ిuన సంగతpల"`య సతన వ"#S. 42
అకడ అTEక;ల; ఆయనయందు VWా సమ ంA#S.
ã}ను సు9ారN 11
1 మ#Sయ, ఆ సద#SPQన మరN , అను9ా#S %ా\మన బéత"యలkనున`
లజరF అను ఒకడ #%S యPQను. 2 ఈ లజరF పKభ వనక; అతN రFపZి తల
9:ండKకల ఆయన ాదమ ల; తp(fAన మ#Sయక; సదరFడ. 3 అత"
అక ెల6 sండKపKభ 9ా, P% వ 1LK!ంచు9ాడ #%SPQ య Tx`డ"
ఆయన±దw క; వరN మనమ పం1ి#S. 4 Pసు అ V"PÀ 9ా¥

మరణమ రక; వAdనాదు %ా" ేవ" క;మరFడ x"వలన మ¨©మ
పరచబడనటB
6 ేవ" మ¨©మరక; వAdనదT:ను. 5 Pసు మరN ను ఆ
సద#S" లజరFను 1LK!ంెను. 6 అతడ #%SPQ య Tx`డ" Pసు
V"నపడ xనున`bటTE Pంక #?ండ నమ ల; ">ెను. 7 అటB1ిమ4ట
ఆయనమనమ యదయక; J#S%S 9:ళ6 Øదమ" తన hషpల ెపu%ా 8
ఆయన hషpల;బ¢ధక;(x, Pప(ే యదుల; "ను` #ాళ6  టC
చూచుచుం(f#³; అక(fI J#S%S 9:ళ6 Øదు9ా అ" ఆయన న(f%S#S. 9 అందుక;
Pసుపగల; పం(ెKండ గంటల;న`V గx, ఒకడ పగట-9Eళ న(fAన PQడల ఈ
లkకప 9:ల;గ ను చూచును గనుక ¾టBK పడడ. 10 అPే #ాJK9Eళ ఒకడ
న(fAనPQడల 9ా"యందు 9:ల;గ లదు గనుక 9ాడ ¾టBKపడన" ె12uను.
11 ఆయన PÀ మటల; ె1ిuన తరF9ాతమన ZL`¨©తp(ైన లజరF
"KంచుచుTx`డ; అత" ¤ల; ల;ప 9:ళ6 ØచుTx`న" 9ా#S ెపu%ా 12
hషpల; పKభ 9ా, అతడ "KంAనPQడల బµగ పడన"#S. 13 Pసు అత"
మరణమ నుగ#Sd ఆ మట ె12uను %ా" 9ారF ఆయన "దK VWా\ంJ" గ#Sd
ె12uనను"#S. 14 ావన Pసు లజరF చ"PQను, 15 ]రF నమ 4నటB
6
TEనకడ ఉండలద" ] "!తN మ సంÌించుచుTx`ను; అPనను
అత"±దw క; మనమ 9:ళ6 Øదమ రండ" సuషC మ %ా 9ా#S ె12uను. 16
అందుక; దుమ అనబ(fన మఆయన కcడ చ"వటక; మన మ ను
9:ళ6 Øదమ" తన(f hషpల ె12uను. 17 Pసు వAd అవర³ అతడ
Txల;గ నమ ల; సమ¥లk ఉం(ెన" ె>ZిT:ను. 18 బéత"య PQరష
లమ నక; స]ప య ం(ెను; x"I ఇంచు!ంచు ÅZ2డ దూరమ 19

గనుక యదులలk అTEక;ల; 9ా#S సదరF"గ#Sd మరN ను మ#Sయను
ఓxరFdట?r 9ా#S ±దw క; వAdయ ం(f#S. 20 మరN Pసు వచుdచుTx`డ"
V" ఆయనను ఎదు#tన 9:æç6ను%ా" మ#Sయ Pంట-లk కcరFdం(f య ం(ెను.
21 మరN PసుపKభ 9ా, Vకడ ఉం(fనPQడల Tx సదరFడ
xవక;ండను. 22 ఇప(ైనను వ ేవ" ఏమ(f%Sనను ేవడ కను
గ\¨©ంచున" PQరFగ దునT:ను. 23 Pసు  స దరFడ మరల లచున"
ఆ ెపu%ా 24 మరN ఆయన అంత నమ న పనరFxÍనమందు
లచున" PQరFగ దునT:ను. 25 అందుక; PసుపనరFxÍనమ ను yవమ ను
TETE; Txయందు VWా సమ ంచు9ాడ చ" Pనను బKదుక;ను; 26 బKI
Txయందు VWా స మ ంచు పKJ9ాడను ఎన`ట-I" చ"డ. ఈ మట
నమ 4చుTx`9ా? అ" ఆను న(f%?ను. 27 ఆ అవను పKభ 9ా, వ
లkకమ నక; #ావలZిన ేవ" క;మరFడ9:ౖన ×\సN ువ" నమ 4చుTx`న"
ఆయన ె12uను. 28 ఆ ఈ మట ె1ిu 9:È6బ¢ధక;డ వAd "ను`
1ిల;చుచుTx`డ" తన సద#SPQన మ#Sయను రహస మ %ా 1ి>ెను. 29
ఆ V" త ర%ా లA ఆయన ±దw క; వెdను. 30 Pసు ఇంకను ఆ
%ా\మమ లk"I #ాక, మరN ఆయనను క>Zి"న bటTE ఉం(ెను 31 గనుక
Pంట-లk మ#Sయ కcడ నుం(f ఆను ఓxరFdచుం(fన యదుల; మ#Sయ
త ర%ా లA 9:ళ6 Øట చూA, ఆ సమ¥±దw ఏడdటక; అక(fI
9:ళ6 Øచున`దను" ఆ 9:ంట 9:È6#S. 32 అంతట మ#Sయ Pసు ఉన` bట-I
వAd, ఆయనను చూA, ఆయన ాదమ ల]ద ప(fపKభ 9ా, Vకడ
ఉం(fనPQడల Tx సదరFడ xవక;ండ నT:ను. 33 ఆ ఏడdటయ ,

ఆ కcడ వAdన యదుల; ఏడdటయ Pసు చూA కలవరప(f ఆత4లk
మల;గ చు అత" T:కడ నుంAJర" అడగ%ా, 34 9ారFపKభ 9ా, వAd
చూడమ" ఆయన ె1ిu#S. 35 Pసు క`ళØ
6 V(fెను. 36 ాబట-C
యదుల; అత"" ఏలగ 1LK!ంెT° చూడడ" ెప"#S. 37 9ా#Sలk
ందరFఆ గ\ (fi 9ా" కను`ల; ెరAన PÀయన, Pత"" xవక;ండ
ేయల(x అ" ె1ిu#S. 38 Pసు మరల తనలk మల;గ చు సమ¥±దw క;
వెdను. అ ±క గ హ, x"]ద ఒక #ాP 12ట-Cయ ం(ెను. 39 Pసు
#ాP ¬Zి9Eయ డ" ెపu%ా చ"Pన9ా" సద#SPQన మరN పKభ 9ా,
అతడ చ"P Txల;గ నమ లsౖన గనుక ఇపuట-I 9ాసనటBCన"
ఆయన ె12uను. 40 అందుక; Pసు వ న!్మనPQడల ేవ" మ¨©మ
చూతpవ" TEను  ెపuలx అ" ఆ అT:ను; 41 అంతట 9ారF ఆ #ాP
¬Zి9EZి#S. Pసు కను`ల; 12ౖ?JN తం(öK, వ Tx మనV V"నందున క; కృత
జ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`ను. 42 వ ఎల6 పడను Tx మనV
VనుచుTx`వ" TET:రFగ దును %ా" వ నను` పం1ిJవ" చుటBC
">Aయ న` PÀ జనసమహమ నమ 4నటB
6 9ా#S "!తN  PÀ మట
ె1ిuJనT:ను. 43 ఆయన ఆలగ ె1ిuలజర, బయట-I రమ4" ëగ¶ ర%ా
ెపu%ా 44 చ"Pన9ాడ, ాళØ
6 ేతpల; 1LKత వసN మ ల కటC బ(fన9ా(ై
9:ల;ప>I వెdను; అత" మ ఖమ నక; రFమల; కట-C య ం(ెను. అంతట
Pసు ]రF అత" కటB
6 V1ిu"య డ" 9ా#S ె12uను. 45 ాబట-C
మ#Sయ±దw క; వAd ఆయన ేZిన ార మ ను చూAన యదులలk
అTEక;ల; ఆయనయందు VWా సమ ంA#Sా" 46 9ా#Sలk ందరF ప#Sసయ ల

±దw క; 9:È6 PసుేZిన ారమ లను గ#Sd 9ా#S ె1ిu#S. 47 ాబట-C
పK¥xనయజక;ల;ను ప#Sసయ ల;ను మ} సభను సమకc#Sdమన¤!
ేయ చుTx`మ ? ఈ మను షpడ అTEకన సూచక I\యల; ేయ చుTx`(ే.
48 మనమయనను ఈలగ చూచుచు ఊరక;ం(fనPQడల అందరF
ఆయనయందు VWా స మ ంెదరF; అపడ #]య ల; వAd మన
సÍ లమ ను మన జనమ ను ఆక\ !ంచుందుర" ె1ిu#S. 49 అPే 9ా#Sలk
కయప అను ఒకడ ఆ సంవతqరమ పK¥xన యజక;(ైయ ం(f] ³!య
6 ఒక మనుషpడ
ె>యదు. 50 మన జనమంతయ నhంప క;ండనటB
పKజలరక; చ"వట ]క; ఉపయ కN మ" ]రF ఆలkAంచునరF అ"
9ా#S ె12uను. 51 తనంతట xTE PÀలగ ెపuలదు %ా" ఆ సంవతqరమ
పK¥xనయజక;(ై య ం(ెను గనుక 52 Pసు ఆ జనమ రక;ను, ఆ
జనమ రక; మతK¤%ాక ెద#SPన ేవ" 1ిల6లను ఏకమ %ా
సమకcరFdటక;ను, xవT:ౖయ Tx`డ" పKవAంెను. 53 ా%ా ఆ నమ నుం(f
9ారF ఆయనను చంప Txలk Aంచుచుం(f#S. 54 ాబట-C Pసు అపuట-నుం(f
యదులలk బ¨©రంగ మ %ా సంచ#Sంపక, అకడనుం(f అరణమ నక; స]ప
పKేశమ లkనున` ఎâాKPమను ఊ#SI 9:È6, అకడ తన hషpలకcడ
ఉం(ెను. 55 మ#Sయ యదుల ప¯ాపండగ స]ప య ం(ెను గనుక
అTEక;ల; తమ 4నుxమ z ేZినుట?r ప¯ా #ాకమ ను1L పలs6
టళ6 లkనుం(f PQరషలమ నక; వAd#S. 56 9ారF Pసును 9:దక;చు
ే9ాలయమ లk "ల;వబ(f]³! చుచున`? ఆయన పండగక; #ా(x
P!? అ" ఒక" ఒకడ ెప"#S. 57 పK¥xనయజక;ల;ను

ప#Sసయ ల;ను ఆయన ఎకడ ఉన` ఎవ"?rనను ె>Zియ న` PQడల
xమ ఆయనను పటBCన గల;గ టక; తమక; ె>యజ³యవలsన" ఆజj®1ింA
య ం(f#S.
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1 ాబట-C Pసు xను మృతpలలkనుం(f ల1ిన లజరF ఉన` బéత"యక;
ప¯ాపండగక; ఆరF నమ ల; మ ందు%ా వెdను. అకడ 9ారF ఆయనక;
Vందు ేZి#S. 2 మరN ఉపxరమ ేZ2ను; లజరF ఆయన కcడ ´¢జమ నక;
కcరFdన`9ా#Sలk ఒకడ. 3 అపడ మ#Sయ !I> Vల;వగల అచd
జటµమంZి అతN రF ఒక ZLరFన`ర PQతN p ¬Zి",Pసు ాదమ లక; పZి
తన తల9:ండKకల ఆయన ాదమ ల; తp(fెను; ఇల;
6 ఆ అతN రF 9ాసన "
4 ఆయన hషpలలk ఒకడ అన%ా ఆయనను అపu%SంపT:ౖయ న`
ఇస#Sãతp యx 5 PÀ అతN #?ందుక; మడ వందల ేTxర మ లక;
అ!్మ áదలక; ఇయలదT:ను. 6 9ా(öలగ ె1ిuన áదల]ద శ\z క>%S
ాదు%ా" 9ాడ ొంగPQ య ం(f, తన దగ¶ ర డబ Ë సంAయ ం(fనందున
అందులk 9Eయబ(fన ొం%S>ంచుచు వెdను గనుక ఆలగ ె12uను. 7 ాబట-C
Pసునను` ాJ12టC B నమ నక; ఆను º" నుంచున"య (f; 8
áదల; ఎల6 ప డను ] కcడ ఉందురF%ా" TET:ల6పడ ] ఉండన"
ె12uను. 9 ాబట-C యదులలk ¯ామనజనుల; ఆయన అకడ ఉTx`డ"
ె>Zి", Pసును చూచుటక; మతK¤ %ాక మృతpలలkనుం(f ఆయన ల1ిన
లజరFనుకcడ చూడవAd#S. 10 అత""బట-C యదులలk అTEక;ల; తమ9ా#S"

V(fA Pసునందు VWా స మ ంA#S గనుక 11 పK¥xనయజక;ల;
లజరFనుకcడ చంప TxలkచనేZి#S. 12 మరFTxడ ఆ పండగక; వAdన బహÑ
జనసమ హమ Pసు PQరషలమ నక; వచుdచుTx`డ" V" 13
ఖర
è రపమటC ల; పటBC" ఆయనను ఎదు#tనబ¢P జయమ , పKభ వ 1Lరట
వచుdచున` ఇWా\Pల; #ాà సు
N Jంపబడను%ాక అ" ³కల;9EZి#S. 14 Zీãను
క;మ#§, భయపడక;మ , ఇ%  #ాà %ా(fద1ిల6]ద ఆZీను(ై
వచుdచుTx`డ 15 అ" 9ాKయబ(fనపKారమ Pసు ఒక Aన` %ా(fదను
కను%t" x"]ద కcరFdం(ెను. 16 ఆయన hషpల; ఈ మటల; nదట
గ\¨©ంపలదు %ా" Pసు మ¨©మ పరచబ(fనపడ అV ఆయనను గ#Sd
9ాKయబ(ెన"య , 9ా#ాయనక; 9ాట-" ేZిర"య జj®పకమ నక; ెచుd
"#S. 17 ఆయన లజరFను సమ¥లkనుం(f 1ి>A మృతp లలkనుం(f అత"
ల1ినపడ, ఆయన కcడ ఉం(fన జనుల; ¯ాm!Ad#S. 18 అందుేత
ఆయన ఆ సూచక I\య ేZ2న" జనుల; V" ఆయనను ఎదు#tన బ¢P#S. 19
ావన ప#Sసయ ల; ఒక#S ఒకరF మన పKయత`మ లsట6 B "పKãజన
Pన9Ù చూడ(f. ఇ% లkకమ ఆయన9:ంట Pనద" ెప"#S. 20 ఆ
పండగలk ఆ#ా¥ంపవAdన9ా#Sలk ందరF %§\సుేశసుÍల; ఉం(f#S. 21 9ారF
గ>లయలk" బéతqPx 9ా(ైన Óి>పTUదwక; వAd అయ, ¤మ Pసును
చూడ%రFచుTx`మ" అత" ెపu%ా 22 Óి>ప వAd అంెKయ ె12uను,
అంెKయయ Óి>పను వAd Pసు ె1ిu#S. 23 అందుక; Pసు 9ా#S
ఇట6 T:నుమనుషక;మరFడ మ¨©మ ందవలZిన గ(fయ వAd య న`.
24 %ధుమ%Sంజ భ!లk ప(f xవక;ం(fన PQడల అ ఒంట-%ాTE య ండను;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]రF ప#Sxzత4లk బµ1ిN స4మ ంెద రT:ను. 6 ాబట-C 9ారF
కc(fవAdనపడపKభ 9ా, PÀ ాలమందు ఇWా\Pల;నక; #ాజమ ను మరల
అను గ\¨©ంెద9ా? అ" ఆయనను అడగ%ా ఆయన 7 ాల మ లను
సమయమ లను తం(fK తన ¯ా ¥ºనమందుంచు" య Tx`డ; 9ాట-"
ె>Zినుట ] ప"ాదు. 8 అPనను ప#Sxzత4 ] ]I వచుdనపడ
]రF శINTUంెదరF గనుక ]రF PQరషలమ లkను, యదయ సమరయ
ేశమ ల యందంతటను భగంత మ ల వరక;ను 9 ఈ మటల; ె1ిu, 9ారF
చూచుచుండ%ా ఆయన ఆ#హణమPQను, అపడ 9ా#S కను`లక;
కనబడక;ండ ఒక ¤ఘమ ఆయనను "PQను. 10 ఆయన 9:ళ6 Øచుండ%ా,
9ారF ఆాశమ 9:ౖప ే#S చూచు చుం(f#S. ఇ% ెల6" వసN మ ల; ధ#Sంచు"న
Pదw రF మనుషpల; 9ా#S±దw ">A 11 గ>లయ మనుషpల#ా, ]#?ందుక;
">A ఆాశమ 9:ౖప చూచు చుTx`రF? ]±దw నుం(f పరలkకమ నక;
ేరFdన బ(fన PÀ PZL,ఏ #§J%ా పరలkకమ నక; 9:ళ6 Øట ]రF చూAJ# ఆ
◌ం 12 అపడ 9ారF ఒÚవల వనమనబ(fన ండనుం(f PQరషలమ నక;
J#S%S 9:È6#S. ఆ ండ PQరషలమ నక; VWా\ంJనమ న నడవద%Sనంత
స]పమ న ఉన`, 13 9ారF పటC ణమ లk పK9EhంA xమ బస ేయ చుం(fన
¤డగలk"I ఎIP#S. 9ా#?వరన%ా 1LతpరF, ã}ను, యÅబ ,
అంెKయ, Óి>ప, మ, బ#tNలaమP, మతN P, అలP క;మరFడగ
యÅబ , జ?లkే అనబ(fన Zీ¹ను, యÅబ క;మరFడగ యx అను
9ారF. 14 రంద రFను, #Sకcడ ందరF ZీN ల;ను, Pసు త>6 PQన
మ#Sయయ ఆయన సదరFల;ను ఏకమనసుq ఎడ ెగక ాKరÍన

ేయ చుం(f#S. 15 ఆ ాలమందు ఇంచు!ంచు నూట ఇరFవమం
సదరFల; కc(fయ ండ%ా 1LతpరF 9ా#S మధ ">A ఇట6 T:ను 16
సదరFల#ా, Pసును పటBC"న 9ా#SI Kవ చూ1ిన యxనుగ#Sd
ప#Sxzత4 xదుx #ా పర మ ప>Iన లఖనమ T:ర9EరవలZి
య ం(ెను. 17 అతడ మనలk ఒకడ%ా ఎంచబ(fన9ా(ై PÀ ప#Sచరలk
ాల;ంెను. 18 ఈ యx ోKహమ వలన సంాంAన రకల "Ad ±క
లమ T:ను. అతడ తలI\ందు%ాప(f న(f!I బదw లsౖనందున అత"
1Lగ ల"`య బయట-I వెdను. 19 ఈ సంగJ PQరషలమ లk ాపరమ న`
9ా#Sకంద#SI ె>య వెdను గనుక 9ా#S ´µషలk ఆ లమ అ?లwమ
అనబ(fయ న`; x"I రకN భ! అ" అరÍమ . ఇందుక; పKమణమ %ా 20
అత" Pల;
6 ా(ైవను%ాక x"లk ఎవడను ాపరమ ండక వను%ాక
అత" య ోగమ 9E#tకడ ¬Zినును%ాక అ" ×రNనల గ\ంథమ లk
9ాKయబ(fయ న`. 21 ాబట-C ã}ను బµ1ిN స4!Adన nదల;"
పKభ 9:ౖన Pసు మన±దw నుం(f పరమ నక; ేరFdనబ(fన నమ వరక;,
22 ఆయన మన మధ సంచ#Sంచుచుం(fన ాలమంతయ మన క>Zియ న`
#Sలk ఒకడ, మన కcడ ఆయన పనరFxÍనమ నుగ#Sd ¯ాfPQ
య ండట ఆవశకమ" ె12uను. 23 అపడ 9ారF యసు
N అను
మరF1LరFగల బరqబµË అనబ(fన ãZLప, మ¬N య అను ఇదw #S" "ల;వబ¿ట-C
24 ఇట6 " ాKరÍ నేZి#S అంద#S హృదయమ లను ఎ#S%Sయ న` పKభ 9ా, 25 తన
bట-I వటక; యx త1ిuP %tటBC"న PÀ ప#S చరలkను
అసN లత మ లkను ాల;ందుటక; #Sదw#Sలk వ ఏరuరచు"న9ా""

కనబరచుమ"#S. 26 అంతట 9ారF #S"గ#Sd *టB
6 9Eయ%ా మ¬N య1Lరట *టవెdను గనుక అతడ పదుTUకండమం అసN ల;ల కcడ లsIంపబ(ెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 2
1 12ంెసN ను పండగనమ వAdనపడ అందరF ఒకbట కc(fయ ం(f#S. 2
అపడ 9Eగమ %ా చు బలన %ా>వంట- ±కధ " ఆాశమ నుం(f
అక¯ా4తp
N %ా, 9ారF కcరFdం(fయ న` Pల6 ంతయ "ం(ెను. 3 మ#Sయ
అ%S`జj లలవంట- Txల;కల; V´µ%Sంపబ(fనటBC%ా 9ా#SI కనబ(f, 9ా#Sలk
ఒక" ]ద 9ాKలగ 4 అందరF ప#Sxzత4 "ం(fన9ా#?r ఆ ఆత4 9ా#SI
9ా=శIN అనుగ\¨©ంAనల అన´µషల మటలడ¯ా%S#S. 5 ఆ ాలమ న
ఆాశమ I\ందనుండ పKJ జనమ లk నుం(f వAdన భINగల యదుల;
PQరషలమ లk ాపరమ ం(f#S. 6 ఈ శబw మ కల;గ%ా జనుల; గ ంపల;%ా
కc(fవAd, పKJ మనుషpడ తన తన స ´µష 9ారF మటలడట V"
కలవరప(f#S. 7 అంతట అందరF V´µKంJTUం ఆశdరప(fఇ%
మటలడచున` రందరF గ>లయ ల; ా#ా? 8 మనలk పKJ9ాడ xను
పట-C న ేశప´µష రF మటలడట మనమ VనుచుTx`¤; ఇే!? 9
ా#§Nయ ల; మºయ ల; ఏల]య ల;, ¯త!య యదయ
కపuొIయ, ంతp ఆZియ ఫ%Sయ పంప>య ఐగ పN అను
ేశమ లయంద> 9ారF, 10 క;#³TEదగ¶ ర >ëయ ాKంతమ లయందు
ాపరమ న`9ారF, #మనుం(f పర9ాసుల;%ావAdన9ారF, యదుల;,
యదమత పKVషp
C ల;, 11 ³\¬య ల; అరáయ ల; nదలsౖన మన

మందరమ ను, రF మన ´µషల ేవ" %tపuారమ లను Vవ#Sంచుట
VనుచుTx`మ" ెప"#S. 12 అందరF V´µKంJTUం PQటBచక
Pేమగ T° అ" ఒక" ఒకడ ెప"#S. 13 ంద#?rే రF \తN మదమ 
"ం(fయ Tx`ర" అప}సమ ేZి#S. 14 అPే 1LతpరF ఆ పదుTUక#Sకcడ
లA ">A ëగ¶ ర%ా 9ా#S ఇట6 T:నుయదయ మనుషpల#ా,
PQరషలమ లk ాపరమ న` సమసN జనుల#ా, P ]క; ె>య %ాక,
ెV±%S¶ Tx మట 15 ]రF ఊ¨©ంచునటBC రF మతp
N ల; ారF, KదుwబÐ(fA
జjమPన ాలదు. 16 ã9Eల; పKవకN x #ా ెపuబ(fన సంగJ Pే,
ఏమన%ా 17 అంత నమ లయందు TEను మనుషpలంద#S]ద Tx ఆత4ను
క;మ4#Sంెదను ] క;మరFల;ను ] క;మ#?Nల;ను పKవAంెదరF ]
¸°వనులక; దరîనమ ల; కల;గ ను ] వృదుzల 18 ఆ నమ లలk Tx
xసుల]దను Tx xసు#ాండK ]దను Tx ఆత4ను క;మ4#Sంెదను గనుక
9ారF పKవAంెదరF. 19 12ౖన ఆాశమందు మహxరమ లను I\ంద
భ!]ద సూచకI\యలను రకN మ ను అ%S`" గ ఆV#S" కల;గజ³Z2దను. 20
పKభ వ పKతmమగ ఆ మ}నమ #ాకమ నుపసూరFడ *కట-%ాను
చందుKడ రకN మ %ాను మరF దురF. 21 అపడ పKభ వ Txమమ నుబట-C
ాKరÍనేయ 9ారందరFను రmణందుదురF అ" ేవడ ెపచుTx`డ. 22
ఇWా\Pల;9ారల#ా, PÀ మటల;Vను(f. ేవడ నజ#³య డగ Pసుేత
అదు»తమ లను మహxర మ లను సూచకI\యలను ] మధను ేPంA,
ఆయనను తనవలన పంన9ా"%ా ]క; కనబరెను; ఇ ]#³
PQరFగ దురF. 23 ేవడ "శdPంAన సంకలuమ ను ఆయన భVష1

జj®నమ ను అనుస#SంA అపu%Sంపబ(fన PÀయనను ]రF దుషp
C లేత Zిల;వ
9EPంA చం1ిJ#S. 24 మరణమ ఆయనను బం¥ంA య ంచుట అ¯ాధమ
గనుక ేవడ మరణ9Eదనల; ¾ల%SంA ఆయనను ల12ను. 25 ఆయననుగ#Sd
xదు ఇట6 T:ను TET:ల6పడ Tx PQదుట పKభ వను చూచు చుంట-" ఆయన
Tx క;(fారîమ న నుTx`డ గనుక TEను కదలdబడను. 26 ావన Tx
హృదయమ ఉల6 Zింెను; Tx Txల;క ఆనంంెను మ#Sయ Tx శ#§రమ కcడ
"#§mణ గ>%S "లకడ%ా ఉండను. 27 వ Tx ఆత4ను ాxళమ లk
V(fA12టCవ  ప#Sదుz" క;ళØ
6 పటC "యవ. 28 Txక; yవమర¶ మ ల;
ె>1ిJV  దరîన మనుగ\¨©ంA నను` ఉల6సమ  "ం12దవ 29
సదరFల#ా, మలపరFషpడగ xదునుగ#Sd ] TEను ¥x#ాళమ గ
మటలడవచుdను. అతడ చ"P సమ¥ేయబ(ెను; 30 అత" సమ¥
TEట-వరక; మన మధ నున`. అతడ పKవకN PQ య ం(ెను గనుక అత"
గర»ఫలమ లkనుం(f అత" Zిం}సనమ ]ద ఒక" కcరFdండబ¿టC Bదును అ"
ేవడ తన 31 ×\సN ు ాxళమ లk Vడవ బడలద"య , ఆయన శ#§రమ
క;È6 లద"య xదు మ ందు%ా ె>Zి" ఆయన పనరFxÍనమ ను
గ#Sd ె12uను. 32 ఈ Pసును ేవడ ల12ను; º"I3 ¤మందరమ
¯ా{లమ . 33 ా%ా ఆయన ేవ" క;(f ారîమ నక; ¨¼Adంపబ(f,
ప#Sxzత4ను గ#Sdన 9ా%ాwనమ ను తం(fKవలన ం, ]రF చూచుచు
Vనుచునున` º"" క;మ4#SంA య Tx`డ. 34 xదు పరలkకమ నక; ఎI
లదు; అPే అత(fట6T:ను TEను  శతpKవలను  ాదమ లI\ంద ాద1ీఠ
35 మ %ా ఉంచువరక; వ Tx క;(fారîమ న కcరFdండమ" పKభ వ Tx

పKభ వ ె12uను. 36 ]రF Zిల;వ9EZిన PÀ PసుTE ేవడ పKభ వ%ాను
×\సN ు%ాను "య!ంెను. ఇ ఇWా\Pల; వంశ మంతయ ర f%ా
ె>Zినవలsన" ె12uను. 37 9ారF ఈ మట V" హృదయమ లk TUచుd"
సదరFల#ా, ¤¤! ేతpమ" 1LతpరFను కడమ అసN ల;లను అడగ%ా
38 1LతpరF]రF మరFమనసుq ం, ాపmమపణ "!తN మ పKJ9ాడ
Pసు×\సN ు Txమమ న బµ1ిN స4మ ందు(f; అపడ ]రF ప#Sxzత4 అను
వరమ ందుదురF. 39 ఈ 9ా%ాwనమ ]క;ను ] 1ిల6లక;ను
దూరసుÍలంద#SI", అన%ా పKభ 9:ౖన మన ేవడ తన±దw క; 1ి>Aన
9ా#Sకంద#SI" ెందున" 9ా#S ె12uను. 40 ఇంకను అTEక Vధమ లsౖన
మటల ¯ాm!Ad]రF మరF లగ ఈ తరమ 9ా#SI 9E#?r రmణందుడ"
9ా#S" ¨¼చd#Sంెను. 41 ాబట-C అత" 9ాకమ అం%§క#SంAన9ారF బµ1ిN స4మ
ం#S, ఆ నమందు ఇంచు!ంచు మడ9Eల మం ేరdబ(f#S. 42 రF
అసN ల;ల బ¢ధయందును సహ9ాసమందును, #tటMC VరFచుటయందును ాKరÍన
ేయ టయందును ఎడెగక య ం(f#S. 43 అపడ పKJ9ా"I" భయమ
క>%?ను. మ#Sయ అTEక మహxరమ ల;ను సూచకI\యల;ను అసN ల;ల
x #ా జ#S%?ను. 44 Vశ ZింAన9ారందరF ఏకమ %ా కc(f తమక;
క>%Sనదంతయ సమÌిC %ా ఉంచు "#S. 45 ఇయ %ాక 9ారF తమ
చరZిÍ #ాసు
N లను అ!్మ, అంద#SI" 9ా#S 9ా#S అకరల పంA12ట-C#S. 46
మ#Sయ 9ా#³కమనసులsౖ పKJనమ ే9ాలయమ లk తపuక కcడనుచు
ఇంట-ంట #tటMC VరFచుచు, ేవ" సు
N Jంచుచు, పKజలంద#Sవలన దయంన9ా#?r
47 ఆనందమ ను "షపటన హృదయమ ను ఆ}రమ

పచుdనుచుం(f#S. మ#Sయ పKభ వరmణ ందుచున`9ా#S" అనునమ
9ా#S ేరFdచుం(ెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 3
1 పగల; మడ గంటలక; ాKరÍనాలమ న 1LతpరFను ã}నును
ే9ాలయమ నక; ఎI 9:ళ6 Øచుండ%ా, 2 పట-C న nదల;" క;ంట-9ా(ైన
±క మనుషpడ ¹Zి"బడచుం(ెను. 9ాడ ే9ాలయమ లk"I
9:ళ6 Ø9ా#S" mమడగ టక; ందరF పKJనమ 9ా"" శృం%ారమను
ే9ాలయప x రమ TUదw ఉంచుచు వAd#S. 3 1LతpరFను ã}నును
ే9ాలయమ లk పK9Ehంప బ¢వనపడ 9ాడ చూA mమడగ%ా 4
1LతpరFను ã}నును 9ా"" ే#S చూAమతటBC చూడమ"#S. 5 9ాడ
9ా#S±దw ఏన ొరFక;న" క"12టC Bచు 9ా#Sయందు లmమ ంెను. 6
అంతట 1LతpరF9:ం(f బం%ారమ ల; Tx±దw లవ %ా" Txక; క>%Sనే 
IచుdచుTx`ను; నజ#³య (ైన Pసు ×\సN ు Txమమ న నడవమ" ె1ిu 7
9ా" క;(fెP పటBC" లవT:ెNను; 9:ంటTE 9ా" ాదమ ల;ను
*లమండల;ను బలమ ంెను. 8 9ాడ గ¶ న లA ">A న(fెను;
నడచుచు గంతpల; 9Eయ చు ేవ" సు
N Jంచుచు 9ా#Sకcడ
ే9ాలయమ లk"I 9:æç6ను. 9 9ాడ నడచుచు ేవ" సు
N Jంచుట పKజలందరF
చూA 10 శృం%ారమను ే9ా లయప x రమ TUదw mమ రక;
కcరFdం(fన9ాడ (ే అ" గ #?N#S%S,9ా"I జ#S%Sన x"" చూA Vస4యమ 
"ం(f పరవలsౖ#S. 11 9ాడ 1LతpరFను ã}నును పటBC" య ండ%ా,

పKజలందరF Vస4యnం ¯లa¹నుదను మంటపమ లk ఉన`
9ా#S±దw క; గ ంప%ా పరF%?JNవAd#S. 12 1LతpరF º"" చూA పKజల
ఇట6 T:నుఇWా\PÚయ ల#ా, ]రF " Vషయ PQందుక;
ఆశdరపడచుTx`రF? మ¯ంతశIN ేతT:ౖనను భINేతT:ౖనను నడవను "I
బల!Ad నటBC%ా ]#?ందుక; మతటBC ే#S చూచుచుTx`రF? 13 అబµK}మ
ఇ¯ాqక; యÅబ అను9ా#S ేవడ, అన%ా మన 1ితరFల ేవడ తన
ZLవక;(ైన Pసును మ¨©మపరAయ Tx`డ; ]#ాయనను అపu%SంAJ#S,
1ిలతp ఆయనను Vడదల ే¸ 14 ]రF ప#Sదుzడను JమంతpడT:ౖన
9ా"" "#ాక#SంA, నర హంతక;(ైన మనుషp" ]క; అనుగ\¨©ంపమ" అ(f%S
J#S. 15 ]రF y9ా¥పJ" చం1ిJ#S %ా" ేవడ ఆయనను మృతpలలkనుం(f
ల12ను; అందుక; ¤మ ¯ా{లమ . 16 ఆయన Txమమంద>
VWా సమ మలమ %ా ఆయన Txమ¤ ]రF చూA PQ#S%Sయ న` ""
బలపరెను; ఆయనవలన క>%Sన VWా స¤ ] అంద#SPQదుట "I ఈ
పరÞస సÍ త కల;గజ³Z2ను. 17 సదరFల#ా, ]రFను ] అ¥ారFల;ను
ె>యక ేZిJర" Txక; ె>య ను. 18 అPే ేవడ తన ×\సN ు శ\మపడన"
సమసN పKవకN లT°ట మ ందు%ా పKచురపరAన Vషయ మ లను ఈలగ
T:ర9E#?dను. 19 పKభ వ సమ ఖమ నుం(f VWా\ంJాలమ ల; వచుdనటB
6 ను 20
]రక; "య!ంAన ×\సN ుPసును ఆయన పంపనటB
6 ను ] ాపమ ల;
తp(fA9Eయబడ "!తN మ ను మరFమనసుq TUం JరFగ (f. 21 అ"`ట-I
క;దురFబµటB ాలమ ల; వచుdన" ేవడ ఆనుం(f తన ప#Sదz
పKవకN లT°ట ప>Iంెను. అంతవరక; Pసు పరలkక "9ాZిPQ య ండట

ఆవశకమ . 22 ¹ÌL Pట6 T:నుపKభ 9:ౖన ేవడ Txవంట- ±క పKవకN ను ]
సదరFలలk నుం(f ]రక; పట-C ంచును; ఆయన ] ఏ! ె1ిuనను
అ"` Vషయమ లలk ]#ాయన మట Vన వలsను. 23 ఆ పKవకN మట
Vన"9ాడ పKజలలk ఉండక;ండ సర Txశనమగ నT:ను. 24 మ#Sయ
సమPల; nదల;" PQందరF పKవకN ల; పKవAంA# 9ారందరF ఈ
నమ నుగ#Sd పKకట-ంA#S. 25 ఆ పKవకN లక;ను, ేవడ అబµK}మ  
సంxనమందు భలkక వంశమ ల"`య ఆర ంపబడన" ె1ిu ]
1ితరFల ేZిన "బంధనక;ను, ]రF 9ారసులsౖ య Tx`రF. 26 ేవడ తన
ZLవక;" పట-C ంA, ]లk పKJ9ా"" 9ా" దుషC త మ నుం(f మÈ6 ంచుటవలన
!మ 4 Txర ంచుటక; ఆయనను nదట ]±దw క; పం12న" ె12uను.
అసN ల;ల ారమ ల; 4
1 9ారF పKజల మటలడచుండ%ా, యజక;ల;ను ే9ాలయప అ¥పJయ
సదూ
w కయ ల;ను 2 9ారF పKజ లక; బ¢¥ంచుటయ , Pసునుబట-C
మృతpలలkనుం(f పనరF xÍనమ కల;గ న" పKకట-ంచుటయ చూA
కలవరప(f 9ా#S]IవAd 3 9ా#S" బలxరమ %ా పటBC",
¯ాయంాలనందున మరFTxట-వరక; 9ా#S" ావ>లk ఉంA#S. 4 9ాకమ
V"న9ా#Sలk అTEక;ల; న!్మ#S. 9ా#Sలk పరFషpల సంఖ Pంచు!ంచు
అPదు9Eల; ఆPQను. 5 మరFTxడ 9ా#S అ¥ారFల;ను 12దwల;ను Wాసు
N ల;ను
PQరషలమ లk కcడ"#S. 6 పK¥xన యజక;(ైన అన`య కయపయ ,
ã}నును అలsకqందుKను పK¥xనయజక;" బంధువలందరF 9ా#S కcడ

ఉం(f#S. 7 9ారF 1LతpరFను ã}నును మధను "ల;వబ¿ట-C ]రF ఏ
బలమ ేత ఏ Txమమ నుబట-C º"" ేZిJర" అడగ%ా 8 1LతpరF
ప#Sxzత4 "ం(fన9ా(ై Pట6 T:నుపKజల అ¥ారFల#ా, 12దwల#ా, 9 ఆ
దురËల;"I ేయబ(fన ఉపారమ నుగ#Sd 9ాడ ే"వలన స సÍ త ంెన"
TEడ మమ 4ను Vమ#SîంచుచుTx`రF గనుక 10 ]రందరFను ఇWా\Pల;
పKజలందరFను ె>ZినవలZిన ేమన%ా, ]రF Zిల;వ9EZినట-C య ,
మృతpలలkనుం(f ేవడ ల1ినట-C య నజ#³య (ైన Pసు×\సN ు Txమమ నTE
6 కటBC9ా#?rన ]రF
డ స సÍ తం ] PQదుట "ల;చుచుTx`డ. 11 ఇల;
తృణ÷క#SంAన #ాP ఆయTE; ఆ #ాP మలక; తల#ాP ఆPQను. 12 మ#S
ఎవ"వలనను రmణ కల;గదు; ఈ Txమమ నTE మనమ రmణ ందవలsను
%ా", ఆాశమ I\ంద మనుషpలలk ఇయబ(fన మ#S ఏ Txమమ న రmణ
ందలమ అT:ను. 13 9ారF 1LతpరF ã}నుల ¥ైరమ ను చూAనపడ
9ారF Vదల" ామరFల" గ\¨©ంA ఆశdరప(f, 9ారF Pసుకcడ
ఉం(fన9ార" గ #?N#S%S#S. 14 స సÍ త ంన ఆ మనుషpడ 9ా#S కcడ
">Aయ ండట చూA P!య ఎదురF ెపuలకP#S. 15 అపడ సభ
9:ల;ప>I ండ" 9ా#S ాజj®1ింA తమలkxమ ఆలkచన ేZి 16 ఈ
మనుషpలను మన¤! ేయ దమ ? 9ా#Sేత పKZిదzన సూచకI\య ేయ
బ(fయ న`ద" PQరషలమ లk ాపరమ న` 9ా#S కంద#SI సuషC ¤, అ
జరFగలద" ెపuజ 17 అPనను ఇ పKజలలk ఇంక
9ా1ింపక;ండట?rఇక]దట ఈ Txమమ నుబట-C P మనుషpలT:ౖనను
మటలడ కcడద" మనమ 9ా#S" బ¿దరF12టCవలsన" ెప"#S. 18 అపడ

9ా#S" 1ి>1ింA]రF Pసు Txమమ నుబట-C PQంతమతKమ ను
మటలడకcడదు, బ¢¥ంపనుకcడద" 9ా#Sాజj®1ింA#S. 19 అందుక;1LతpరFను
ã}నును 9ా#S"చూA ేవ" మట VనుటకంటM ] మట Vనుట ేవ"
దృÌిC I Txయమ? ]#³ ెప(f; 20 ¤మ కన`9ాట-" Vన`9ాట-" ెపuక
య ండలమ" 9ా#SI ఉతN ర!Ad#S; 21 పKజలందరF జ#S%Sన x""గ#Sd ేవ"
మ¨©మపరచుచుం(f#S గనుక సభ9ారF పKజలక; భయప(f, #S" hfంచు
Vధ¤!య కను%tన లక #S" గట-C %ా బ¿ద#SంA VడదలేZి#S. 22 స సÍ
పరచుట అను ఆ సూచకI\య PQవ" Vషయమ లk ేయబ(ెT° 9ాడ
నల;వ ఏండ6 కంటM ఎక;వ వయసుq గల9ాడ. 23 9ారF Vడదల TUం తమ
స జనుల±దw క; వAd, పK¥xనయజక;ల;ను 12దwల;ను తమ ె1ిuన
మటల న"`ట-" 9ా#SI ె>1ి#S. 24 9ారF V", Pక మనసుq ేవ"Iట6 B
ëగ¶ ర%ా nఱ12ట-C#S. Txx, వ ఆాశమ ను భ!" సమ దKమ ను 9ాట-లk"
సమసN మ ను కల;గజ³Zిన9ాడవ. 25 అనజనుల; ఏల అల6 #S ేZి#S?
పKజలsందుక; వరÍ న ఆలkచనల; 12టC B"#S? 26 పKభ వ]దను ఆయన
×\సN ు]దను3 భ#ాàల; లA#S, అ¥ారFల;ను ఏకమ %ా కcడ"#S అ"
వ ప#Sxzత4x #ా మ తం(fKయ  ZLవక;డT:ౖన xదు T°ట
ప>IంAJV. 27 ఏV జరFగవలsన"  హసN మ ను  సంకలuమ ను మ ందు
"రÞPంెT°, 28 9ాట- న"`ట-" ేయ ట?r వ అÌLIంAన  ప#Sదz
ZLవక;(ైన Pసునక; V#ధమ %ా ¨Á#దును ంJ 1ిలతpను
అనజనులను ఇWా\Pల; పKజలను ఈ పటC ణమందు "జమ %ా
కcడ"#S. 29 పKభ 9ా, ఈ సమయమ నందు 9ా#S బ¿ద#Sంపల; చూA 30

#గ లను స సÍ పరచుటక;ను,  ప#Sదz ZLవక;(ైన Pసు Txమమ x #ా
సూచక I\యలను మహxరమ లను ేయ టక;ను  ెP xAయ ండ%ా,
 xసుల; బహÑ ¥ైరమ %ా  9ాకమ ను బ¢¥ంచునటB
6 అనుగ\ ¨©ంచుమ .
31 9ారF ాKరÍనేయ%ాTE 9ారF కc(f య న` bటB కం1ింెను; అపడ
9ారందరF ప#S xzత4 "ం(fన9ా#?r ేవ" 9ాకమ ను ¥ైరమ %ా బ¢¥ంA#S.
32 Vశ ZింAన9ారందరFను ఏకహృదయమ ను ఏాత4య గల9ా#?r య ం(f#S.
ఎవడను తనక; క>%Sన 9ాట-లk ఏయ తనద" అనునలదు; 9ా#SI
క>%Sనదంతయ 9ా#SI సమÌిC %ా ఉం(ెను. 33 ఇయ %ాక అసN ల;ల; బహÑ
బలమ %ా పKభ 9:ౖన Pసు పనరFxÍనమ ను గ#Sd ¯ాm!Ad#S. ైవకృప
అంద#Sయందు అ¥కమ %ా ఉం(ెను. 34 భమ లsౖనను ఇండ6 Pనను
క>%Sన9ారందరF 9ాట-" అ!్మ, అ!్మన 9ాట- 9:లెAd అసN ల;ల
ాదమ ల±దw 12టC Bచు వAd#S. 35 9ారF పKJ9ా"I 9ా"9ా" అకరల
పంA12ట-C#S గనుక 9ా#Sలk ఎవ"I" దువలకPQను. 36 క;పKలk పట-C న
లయ డగ ãZLప అను ఒక డం(ెను. ఇత"I అసN ల;ల;, ¨¼చd#Sక
పతpKడ అ" అరÍ!చుd బర`బµ అను 1LరF 12ట-Cయ ం(f#S. ఇతడ
భ!గల9ా(ై య ం(f x"" అ!్మ 37 x" 9:లెAd అసN ల;ల
ాదమ ల±దw 12టMCను.
అసN ల;ల ారమ ల; 5
1 అనయ అను ఒక మనుషpడ తన ´µరPQన స1ీu#ా ఏక
లమ4ను. 2 ´µర PQరFకTE 9ాడ x" 9:లలk ంత xచు" ంత

ెAd అసN ల;ల ాదమ ల±దw 12టMCను. 3 అపడ 1LతpరF అనయ, 
భ! 9:లలk ంత xచు" ప#S xzత4ను ¹సపచుdటక; ¯ాxను
ఎందుక;  హృదయ మ ను 1LK#³1ింెను.? 4 అ ±దw నున`పడ ే
గx? అ!్మన 1ిమ4ట అ  వశ య ండలx? PQందుక; ఈ సంగJ 
హృదయమ లk ఉేw hంచు Tx`వ? వ మనుషpల ాదు ేవ"TE
అబదz మ 5 అనయ PÀ మటల; VనుచుTE ప(f ాKణమ Vడవ%ా
V"న9ా#S కంద#SI" !గ ల భయమ క>%?ను; 6 అపడ పడచు 9ారF లA
9ా"" బటC  చుట-C ¹Zి"P ాJ12ట-C#S. 7 ఇంచు!ంచు మడ గంటల
ZLపట-I 9ా"´µర జ#S%Sన PQరFగక లkప>I వెdను. 8 అపడ 1LతpరF]రF
ఆ భ!" ఇంత³ అ!్మJ#ా Tx ెపమ" ఆను అ(f%?ను. అందుా
అవను ఇంత³ అ" ె12uను. 9 అందుక; 1LతpరFపKభ వ±క ఆత4ను
Wó¥ంచుటక; ]#?ందుక; ఏ×భVంAJ#S? ఇ%  12"!ట-" ాJ12ట-Cన9ా#S
ాదమ ల; 9ాIటTE య న`V; 9ారF "ను`ను ¹Zి" వదుర" ఆ¾
10 9:ంటTE ఆ అత" ాదమ ల±దw ప(f ాKణమ V(fెను. ఆ
పడచు9ారF, లkప>I వAd, ఆ చ"Pన చూA, ఆను
¹Zి"P, ఆ 12"!ట-±దw ాJ12ట-C#S. 11 సంఘమంతట-I", ఈ
సంగతpల; V"న9ా#Sకంద#SI" !గ ల భయమ క>%?ను. 12 పKజలమధ
అTEకన సూచకI\యల;ను మహ xరమ ల;ను అసN ల;లేత
ేయబడచుం(ెను. మ#Sయ 9ారందరF ఏకమనసులsౖ ¯లa¹ను మంటప
మ లk ఉం(f#S. 13 కడమ9ా#Sలk ఎవడను 9ా#S క>Zి నుటక; ె%Sంపలదు
%ా" 14 పKజల; 9ా#S" ఘనపరచు చుం(f#S. పరFషpల;ను ZీN ల;ను అTEక;ల;

మ#SPQక;వగ VWా సులsౖ పKభ వ పmమ న ేరdబ(f#S. 15 అందు ేత 1LతpరF
వచుdచుండ%ా జనుల; #గ లను ధులలk"I ెAd, 9ా#Sలk ఎవ"]దT:ౖనను
అత" డPQనను పడవలsన" మంచమ ల]దను పరFపల]దను 9ా#S"
ఉంA#S. 16 మ#Sయ PQరషలమ చుటBCనుండ పటC ణమ ల జనుల; #గ లను
అపVxKత4లేత 1ీ(fంప బ(fన 9ా#S" ¹Zి" కc(fవAd#S. 9ారందరF
స సÍ త ం#S. 17 పK¥xనయజక;డను అత" కcడ ఉన`9ారంద రFను,
అన%ా సదూ
w కయ ల ెగ9ారF లA మతqరమ  "ండ" 18 అసN ల;లను
బలxరమ %ా పటBC" పటC ణప ెర¯ాలలk ఉంA#S. 19 అPే పKభ వ
దూత #ాJK9Eళ ఆ ెర¯ాల తల;పల; ¬Zి 9ా#S" 9:ల;ప>I ¬Zి" వAd]రF
9:È6 ే9ాలయమ లk "ల;వబ(f 20 ఈ yవమ నుగ#Sdన మటల"`య
పKజల ెపడ" 9ా#S అT:ను. 21 9ా#ామట V", ెల69ార%ాTE
ే9ాలయమ లk"I 9:È6 బ¢¥ంచుచుం(f#S. పK¥xన యజక;డను అత"కcడ
నున` 9ారFను వAd, మ} సభ9ా#S" ఇWా\PÚయ ల 12దwలనంద#S"
1ిల;వనం1ింA9ా#S" డ" రండ" బంట:K తpలను ెర¯ాలక; పం1ి#S. 22
బంట:K తpల; అక(fI 9:È6నపడ 9ారF ెర ¯ాలలk కనబడనందున J#S%SవAd
23 ెర¯ాల బహÑ భదKమ %ా మZియ ండటయ , ావ>9ారF తల;పల
మ ందర ">Aయ ండటయ చూAJVు %ా" తల;పల; ¬Zినపడ లkపల
మక(ైనను కనబడలద" 9ా#SI ె>1ి#S. 24 అంతట ే9ాలయప
అ¥పJయ పK¥xన యజక;ల;ను ఆ మటల; V"ఇ PమవT° అ" 9ా#S
Vషయ PQటBచక య ం(f#S. 25 అపడ ఒకడ వAdఇ% ]రF
ెర¯ాలలk 9EPంAన మనుషpల; ే9ాలయమ లk ">A పKజలక;

బ¢¥ంచుచుTx`ర" 9ా#SI ెల;ప%ా 26 అ¥పJ బంట:K తpల కcడ P,
పKజల; #ాళ6  టBCదు#³¹ అ" భయప(f, బలxరమ ేయకP 9ా#S"
¬Zి" వెdను. 27 9ా#S" ¬Zి" వAd సభలk "ల;వబ¿టC%ా 28
పK¥xనయజక;డ 9ా#S" చూA]రF ఈ Txమమ నుబట-C బ¢¥ంపకcడdద"
¤మ ]క; ఖం(fతమ %ా ఆజj®1ింపలx? ఇ% ]రF PQరషలమ ను ]
బ¢ధ "ం1ి, PÀ మనుషp" హత మ]I ేవలsన" ఉేw hంచుచుTx`ర"
ె12uను. 29 అందుక; 1LతpరFను అసN ల;ల;నుమనుషp లక; ాదు ేవ"³
¤మ లkబడవలsను గx. 30 ]రF మÖనున 9EKలడ9EZి సంహ#SంAన Pసును
మన 1ితరFల ేవడ ల12ను. 31 ఇWా\Pల;నక; మరFమనసుqను ాప
mమపణను దయేయ ట?r ేవ(xయనను అ¥పJ" %ాను రmక;"%ాను తన
దfణహసN బలమ ేత ¨¼AdంA య Tx`డ. 32 ¤మ ను, ేవడ తనక;
V¥ేయ లsౖన 9ా#SI అనుగ\¨©ంAన ప#Sxzత4య , ఈ సంగతpలక; ¯ా{ల
య Tx`మ" ె1ిu#S. 33 9ారF ఈ మట V" అxగ\హమ ెచుd" #S"
చంప నుేw hంచ%ా 34 సమసN పKజలవలన ఘనత TUంన9ాడను
ధర4Wా¯Nపేశక;డT:ౖన గమÚPలను ఒక ప#Sసయ డ మ}సభలk లAఈ
మనుషpలను ంత ZLప 9:ల;పల ఉంచుడ" ఆజj®1ింA 9ా#S ఇట6 T:ను 35
ఇWా\PÚయ ల#ా, PÀ మనుషpల Vషయ ]#³! ేయబ¢వచుTx`#
జjగ\తNసుమం(f. 36 ఈ నమ లక; మ నుప థూx లA xTUక %tపu 9ాడన"
ెపT:ను; ఇంచు!ంచు ననూ`రFమం మనుషpల; 9ా" క>Zి "#S,
9ాడ చంపబ(ెను, 9ా"I లkబ(fన 9ారందరFను ెద#S వరFÍలsౖ#S. 37 9ా"I
తరF9ాత జనసంఖ నమ లలk గ>లయ (ైన యx అను ఒకడ వAd,

పKజలను తన కcడ JరFగ బµటBేయ 1LK#³1ింెను; 9ాడకcడ నhంెను,
9ా"I లkబ(fన9ారందరFను ెద#S P#S. 38 ాబట-C TEను ]
ెపనేమన%ాఈ మనుషpల జo>I క 9ా#S" V(fA12టC B(f. ఈ ఆలk
చనPQనను ఈ ారనను మనుషpలవలన క>%Sన xPQTx అ
వరÍమగ ను. 39 ేవ"వలన క>%SనxPQTx ]రF 9ా#S" వరÍపరచలరF;
]#tక9Eళ ేవ" #ాడ9ారవదురF సు]. 40 9ారత" మటక;
సమ4JంA, అసN ల;లను 1ి>1ింA ట-C ంAPసు Txమ మ నుబట-C
బ¢¥ంపకcడద" ఆజj®1ింA 9ా#S" Vడదల ేZి#S. 41 ఆ Txమమ రక;
అవమనమ ందుటక; ాతpKల" PQంచబ(fనందున 9ారF సంÌించుచు
మ}సభ PQదుటనుం(f 9:È6P 42 పKJనమ ే9ాలయమ లkను
ఇంట-ంటను మనక బ¢¥ంచుచు, PZL ×\సN" పKకట-ంచుచుం(f#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 6
1 ఆ నమ లలk hషpల సంఖ VసN #Sంచుచున`పడ అనున ప#Sచరలk
తమలk" Vధవ#ాండKను Aన`చూప చూAర" ¨¼áKయ ల]ద %§\క;´µష
మటµ6డ యదుల; సణ గ¯ా%S#S. 2 అపడ పం(ెKండగ రF అసN ల;ల;
తమ±దw క; hషpల సమహమ ను 1ి>A¤మ ేవ" 9ాకమ
బ¢¥ంచుట మ", ఆ}రమ పంA12టC Bట య కN మ ాదు. 3 ాబట-C
సదరFల#ా, ఆత4ను జj®నమ ను "ండ" మంA1LరF ంన
Pడగ రF మనుషpలను ]లk ఏరuరచును(f. ¤మ 9ా#S" ఈ ప"I
"య!ంతpమ ; 4 అPే ¤మ ాKరÍనయందును 9ాకప#Sచరయందును

ఎడెగక య ందుమ" ె1ిu#S. 5 ఈ మట జనసమహమంతట-I
ఇషC నందున 9ారF, VWా సమ ను ప#Sxzత4ను "ండ"న9ా(ైన
Z2N ఫను, Óి>ప, KరF, ా T°రF, ¬¹ను, ప#?4Txసు, యదుల
మతపKVషp
C డను అంJ±కయ9ాడను అగ లసు అను 9ా#S" ఏరu
రచు" 6 9ా#S" అసN ల;లPQదుట "ల;వబ¿ట-C#S; రF ాKరÍనేZి 9ా#S]ద
ేతpల;ంA#S. 7 ేవ" 9ాకమ పKబల hషpల సంఖ PQరష లమ లk
బహÑ%ా VసN #Sంెను; మ#Sయ యజక;లలk అTEక;ల; VWా సమ నక;
లkబ(f#S. 8 Z2N ఫను కృపను బలమ ను "ం(fన9ా(ై పKజల మధ
మహxరమ లను %tపu సూచక I\యలను ేయ చుం(ెను. 9 అపడ
>బ¿#N §నులదనబ(fన సమజమ లkను, క;#³య ల సమజమ లkను,
అలsకqంKయ ల సమజమ లkను, I>Iయనుం(fయ ఆZియనుం(fయ
వAdన9ా#Sలkను, ందరF వAd Z2N ఫన 10 మటలడటయందు అతడ
అగపరAన జj®నమ ను అత"" 1LK#³1ింAన ఆత4ను 9ా#?#SంపలకP#S. 11
అపడ 9ారFడ ¹ÌL]దను ేవ"]దను దూషణ9ాకమ ల; పల;క%ా
¤మ Vంట-మ" ెపటక; మనుషpలను క;దురFd" 12 పKజలను 12దwలను
Wాసు
N లను #³1ి అత"]I వAd 13 అత"" పటBC" మ}సభ ±దw క;
¬Zి"P అబదz ప ¯ా{లను "ల;వబ¿ట-C#S. 9ారFఈ మనుషp(ెపడను
ఈ ప#Sదz సÍ లమ నక;ను మన ధర4 WాసN మ నక;ను V#ధమ %ా వ 14 ఈ
నజ#³య (ైన Pసు ఈ bటBను ాడేZి, ¹ÌL మనIAdన ఆxరమ లను
మరFdన" డ ెపu%ా ¤మ Vంట-మ"#S. 15 సభలk కcరFdన` 9ారందరF
అత"9:ౖప ే#Sచూడ%ా అత" మ ఖమ ేవదూత మ ఖమ వలs 9ా#SI

కనబ(ెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 7
1 పK¥xనయజక;డఈ మటల; "జ¤Tx అ" అ(f%?ను. 2 అందుక; Z2N ఫను
ె1ిuనేమన%ాసదరF ల#ా, తండKల#ా, Vను(f. మన 1ితరF(ైన
అబµK}మ }#ానులk ాపరమ ండక మ నుప ¯త!యలk
ఉన`పడ మ¨©మగల ేవడ 3 వ  ేశమ ను  స జనమ ను V(fA
బయల;ే#S, TEను క; చూ1ింపబ¢వ ేశమ నక; రమ4" అత" ె12uను. 4
అపడతడ కÚw య ల ేశమ ను V(fAP }#ానులk ాపరమ ం(ెను.
అత" తం(fK చ"Pన తరF9ాత, అకడ నుం(f ]#Sపడ ాపరమ న` PÀ
ేశమందు "వZించుట?r ేవ 5 ఆయన ఇందులk అత"I ాదమ పటBCనంత
భ!T:ౖనను ¯ా సÍ ~మ %ా ఇయక, అత"I క;మరFడ లనపడ అత"I",
అత" తరF9ాత అత" సంxనమ నక;ను º"" ¯ా ¥ºనపరతpన" అత"I
9ా%ాwనమ ేZ2ను. 6 అPే ేవడ అత" సంxనమ అనేశమందు
పర9ాసు లగ దుర"య , ఆ ేశసుÍల; ననూ`రF సంవతqరమ ల మటBCక;
9ా#S" xసమ నక; లkపరFచు" బµధ 12టC Bదుర"య ె12uన 7 మ#Sయ
ేవడఏ జనమ నక; 9ారF xసులsౖ య ందు# ఆ జనమ ను TEను Vమరî
ేయ దున"య , ఆ తరF9ాత 9ారF వAd ఈ bటనను` ZLVంతpర"య
ె12uను. 8 మ#Sయ ఆయన సున`J Vషయన "బంధన అత"
కనుగ\¨©ంెను. అతడ ఇ¯ాqక;ను క" ఆ "బంధన పన ఎ"!దవ
నమందు అత "I సున`JేZ2ను; ఇ¯ాqక; యÅబ ను యÅబ ప"`దw రF

%తKకరN లను క" 9ా#SI సున`J ేZి#S. 9 ఆ %తKకరN ల; మతqరప(f, ãZLపను
ఐగ పNలk"I వటక; అ!్మ9EZి#S%ా", ేవడత"I (ైయ ం(f అత"
శ\మల"`ట-లkనుం(f త1ిuంA 10 దయను జj®నమ ను ఐగ పN #ాజ?ౖన
ఫ#PQదుట అత"I అను గ\¨©ంAనందున ఫ# ఐగ పNనక;ను తన
Pంట-కంతట-I" అత"" అ¥పJ%ా "య!ంెను. 11 తరF9ాత ఐగ పN
ేశమంతట-I" కTxను ేశమంతట-I" కరవను బహÑ శ\మయ వెdను గనుక
మన 1ితరFలక; ఆ}రమ లకPQను. 12 ఐగ పNలk ¥xనమ కలద"
యÅబ V", మన 1ితరFలను అక(fI nదట- ¯ా#S పం12ను. 13 9ారF
#?ండవ¯ా#S వAdనపడ ãZLప తన అన`దమ 4లక; తను` ె>యజ³Zి
T:ను; అపడ ãZLప ±క వంశమ ఫ#క; ె>యవెdను. 14 ãZLప
తన తం(fKPQన యÅబ ను తన స జనులంద#S" 1ిల;వనం12ను; 9ారF
(ెబËయPదు గ రF 15 యÅబ ఐగ పNనక; 9:æç6ను; అకడ అతడను మన
1ితరFల;ను చ"P అకడ నుం(f Ì2?మ నక; ేబ(f, 16 Ì2?మ లk"
హ¹రF క;మరFల±దw అబµK }మ 9:లPAd"న సమ¥లk ఉంచబ(f#S.
17 అPే ేవడ అబµK}మ నక; అనుగ\¨©ంAన 9ా%ాwన ాలమ
స]1ింAనల పKజల; ఐగ పNలk V¯ాNరమ %ా వృz ం#S. తpదక;
ãZLపను ఎరFగ" 9E#tక#ాà ఐగ పNను ఏలTxరం 18 ఇతడ మన
వంశసుÍల PQడల కపటమ %ా పKవ#SNంA 19 తమ hవల; బKదుకక;ండ 9ా#S"
బయట ార9Eయవలsన" మన 1ితరFలను బµధ 12టMCను. 20 ఆ ాలమందు
¹ÌL పటMC ను. అతడ వసుందరF(ై తన తం(fK Pంట మడ T:లల; 12ంచ
బ(ెను. 21 తరF9ాత అతడ బయట ార9Eయబ(fనపడ ఫ# క;మ#?N అత""

¬Zి" తన క;మరF"%ా 12ంచు T:ను. 22 ¹ÌL ఐగ 1ీN య ల సకల
Vదలను అభZింA, మటలయందును ారమ లయందును పKణ (ై
య ం(ెను. 23 అత"I నల;వ ఏండ6 "ండవAdనపడ ఇWా\PÚయ లsౖన
తన సదరFలను చూడవలsనన` బ z పటMC ను. 24 అపడ 9ా#Sలk ఒకడ
అTxయమ ననుభVంచుట అతడ చూA, 9ా"" రfంA బµధప(fన9ా"
పmమ న ఐగ 1ీN య " చం1ి పKJారమ ేZ2ను. 25 తన x #ా తన
సదరFలక; ేవడ రmణ దయేయ చున` సంగJ 9ారF గ\¨©ంతpర"
అతడ తలంెను %ా" 9ారF గ\¨©ంప#?r#S. 26 మరFTxడ ఇదw రF టµ6డచుండ%ా
అతడ 9ా#S" చూA అయల#ా, ]రF సదరFల;; ]#?ందుక; ఒక"కడ
అTxయమ ేZినుచుTx`ర" ె1ిu 9ా#S" సమ¥xనపరచ ¸ెను. 27
అPనను తన రFగ 9ా"I అTxయమ ేZిన9ాడమ ]ద అ¥ా#S"%ాను
¬రu#S"%ాను "ను` "య!ంAన 9ా(ెవడ? 28 వ "న` ఐగ 1ీN య "
చం1ినటBC నను`ను చంపదలAయ Tx`9ా అ" అత"" KZి9EZ2ను. 29 ¹ÌL
ఆ మట V" ా#SP !xను ేశమ లk పరేhPQయ ం(f, అకడ ఇదw రF
క;మరFలను కT:ను. 30 నల;వ ఏండ6 Pన 1ిమ4ట ZీTxP
పర xరణమందు ఒక దలk" అ%S`జj లలk ఒక ేవదూత అత"కగప(ెను.
31 ¹ÌL చూA ఆ దరîనమ నక; ఆశdరప(f x" "x"ంA చూచుటక;
దగ¶ రక; #ా%ా 32 TEను  1ితరFల ేవడను, అబµK}మ ఇ¯ాqక; యÅబ ల
ేవడను అ" పKభ వ 9ాక; Vనబ(ెను గనుక ¹ÌL వణI, "x"ంA
చూచుటక; ె%Sంప లదు. 33 అందుక; పKభ వ ెపల; Vడవమ ; వ
">Aయ న`bటB ప#Sదz భ!. 34 ఐగ పNలk నున` Tx పKజల దురవసÍ ను

TEను "x"ంA చూAJ"; 9ా#S మల;గ Vంట-"; 9ా#S" V(f1ించుటక;
%SవAd య Tx`ను; రమ 4, TE"పడ "ను` ఐగ పNనక; పంపదున"
అత" ె12uను. 35 అ¥ా#S"%ాను ¬రu#S"%ాను "ను`
"య!ంAన9ా(ెవడ" 9ారF "#ాక#SంAన PÀ ¹ÌLను అత"I దలk
కనబ(fన ేవదూత x #ా ేవడ అ¥ా#S" %ాను V¹చక;"%ాను
"య!ంA పం12ను 36 ఇతడ ఐగ పNలkను ఎఱÃ సమ దKమ లkను నల;వ
ఏండ6 అరణమ లkను మహxరమ లను సూచక I\యలను ేZి 9ా#S"
డ" వెdను. 37 Txవంట- ±క పKవకN ను ేవడ ] సదరF లలk
]క; పట-C ంచును అ" ఇWా\PÚయ ల ె1ిuన ¹ÌL Pత(ే. 38 ZీTxP
పర తమ ]ద తన మటల(fన ేవదూతను మన 1ితరFలను
అరణమ లk" సంఘమందు ఉం(f మనIచుdటక; yవ9ాకమ లను
¬Zి"న9ా(fత(ే. 39 ఇత"I మన 1ితరFల; లkబడTUల6క Pత"" KZి9EZి,
తమ హృదయమ లలk ఐగ పNనక; %#Sన 9ా#?r 40 మక; మ ందు
నడచునట-C ేవతలను మక; ేయ మ ; ఐగ పN ేశమ లkనుం(f మనలను
డ" వAdన PÀ ¹ÌL PమPQT° మక; ె>యద" అహ#ను
అ"#S. 41 ఆ నమ లలk 9ా#tక దూడను ేZి" ఆ Vగ\హమ నక; బ>
న#SuంA, తమ ేతpల "#S4ంAన 9ాట-యందు ఉల6 ZింA#S. 42 అందుక;
ేవడ 9ా#SI Vమ ఖు(ై ఆాశZ2ౖనమ ను ZLVంచుటక; 9ా#S" V(fA12టMCను.
ఇందుక; పKమణమ %ా పKవకN ల గ\ంథమందు ఈలగ
9ాKయబ(fయ న`.ఇWా\Pల; ఇంట-9ారల#ా]ర 43 ]రF పంచుటక;
ేZి"న పKJమలsౖన nలaక; గ (xరమ ను #tంâాయను ేవత±క

నmతKమ ను ¹Zి" J#S గనుక బబ లkను ఆవ>I !మ 4ను
"PQదను. 44 అతడ చూAన మ#Sపన x" ేయవలsన" ¹ÌL
ె1ిuన9ాడ ఆజj®1ింAన పKారమ , ¯ాmపగ (xరమ అరణమ లk మన
1ితరFల±దw ఉం(ెను. 45 మన 1ితరFల; తమ 12దwలేత x"" ¬Zి"న
9ా#?r, ేవడ తమ PQదుటనుం(f 9:ళ6%tట-C న జనమ లను 9ారF
¯ా ¥ºనపరచున`పడ, PQషpవకcడ ఈ ేశమ లk"I x""
¬Zి"వAd#S. అ xదు నమ లవరక; ఉం(ెను. 46 అతడ ేవ"
దయం యÅబ ±క ేవ" "9ాససÍ లమ కటC %#?ను. 47 అPే
¯లa¹ను ఆయనరక; మంరమ కట-C ంెను. 48 అPనను ఆాశమ Tx
Zిం}సనమ భ! Tx ాద1ీఠమ ]రF Txరక; ఏలట- మంరమ
కటBCదురF?Tx VWా\ంJ సÍ ల¤? 49 ఇవ"`య Tx హసN కృతమ ల; ా9ా? అ"
పKభ వ ెపచుTx`డ 50 అ" పKవకN ప>Iన పKారమ స# న`తpడ హసN
కృxలయమ లలk "వZింపడ. 51 మ షరFల#ా, హృదయమ లను ెవలను
ేవ" 9ాకమ నక; లkపరచTUల6"9ారల#ా, ] 1ితరFలవలs ]రFను
ఎల6 పడ ప#Sxzత4ను ఎ#SంచుచుTx`రF. 52 ] 1ితరFల; పKవకN లలk
ఎవ"" ¨©ంZింపక య ం(f#S? ఆ Jమంతp" #ాకనుగ#Sd మ ందు
ె>1ిన9ా#S" చం1ి#S. ఆయనను ]రF ఇపడ అపu%SంA హత ేZిన9ా#?rJ#S.
53 ేవదూతల x #ా "య!ంపబ(fన ధర4WాసN మ ను ]రF ంJ#S%ా"
x"" %?rనలద" ె12uను. 54 9ా#§ మటల; V" Åపమ  మం(fప(f
అత"" చూA పండ6#SI#S. 55 అPే అతడ ప#Sxzత4 "ండ"న9ా(ై
ఆాశమ 9:ౖప ే#SచూA, ేవ" మ¨©మను Pసు ేవ" క;(fారîమందు

">A య ండటను చూA 56 ఆాశమ ెరవబడటయ , మనుషక;మరFడ
ేవ" క;(fారîమందు ">A య ండటయ చూచుచుTx`న" ె12uను. 57
అపడ 9ారF 12దw ³కల;9EZి ెవల; మZి" Pకమ %ా అత"]దప(f 58
పటC ణప 9:ల;ప>I అత"" 9:ళ6%tట-C , #ాళØ
6 రFV్వ చం1ి#S. ¯ా{ల; ¯êల; అను
ఒక ¸°వను" ాదమ ల±దw తమ వసN మ ల; 12ట-C#S. 59 పKభ వను గ#Sd
nర12టC BచుPసు పKభ 9ా, Tx ఆత4ను ేరFdనుమ" Z2N ఫను
పల;క;చుండ%ా 9ారF అత"" #ాళ6  ట-C #S. 60 అతడ ¹ాళ
6 " పKభ 9ా,
9ా#S]ద ఈ ాపమ ¹పక;మ" %tపu శబw మ  ప>?ను; ఈ మట ప>I
"Kంెను. ¯êల; అత" xవనక; సమ4Jంెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 8
1 ఆ ాలమందు PQరషలమ లk" సంఘమ నక; %tపu ¨©ంస క>%Sనందున,
అసN ల;ల; తపu అందరF యదయ సమరయ ేశమ లయందు
ెద#SP#S. 2 భINగల మనుషpల; Z2N ఫనును సమ¥ేZి అత"" గ#Sd
బహÑ%ా పKల1ింA#S. 3 ¯êలPే ఇంట-ంట జAd, పరFషpలను ZీN లను
ఈడd" P, ెర¯ాలలk 9EPంA సంఘమ ను ాడేయ చుం(ెను. 4
ాబట-C ెద#SP9ారF సు9ారN 9ాకమ ను పKకట-ంచుచు సంxరమ ేZి#S. 5
అపడ Óి>ప సమరయ పటC ణమ వరక;ను 9:È6 ×\సN ును 9ా#SI పKకట-ంచు
చుం(ెను. 6 జనసమహమ ల; V" Óి>ప ేZిన సూచక I\యలను
చూAనందున అతడ ె1ిuన మటలయందు ఏక మనసుq లmమ ంచ%ా. 7
అTEక;లను పట-C న అపVxKత4ల; 12దw ³కల;9EZి 9ా#S" వద>PQను;

పm9ాయ వగల9ారFను క;ంట-9ారFను అTEక;ల; స సÍ త ం#S. 8 అందుక;
ఆ పటC ణమ లk !గ ల సంషమ క>%?ను. 9 Zీ¹నను ఒక మనుషpడ
లkగడ ఆ పటC ణమ లk %ార(öేయ చు, xT:వ(ో ±క %tపu9ాడ" ెప
నుచు, సమరయ జనులను V´µKంJపరచుచుం(ెను. 10 w 9ాడ
nదల;" %tపu9ా" మటBCక; అందరFేవ" మ}శIN యనబ(fన 9ాడ
ఇత(ే అ" ెప నుచు అత" లm12ట-C#S. 11 అతడ బహÑాలమ %ార(öల;
ేయ చు 9ా#S" V´µKంJపరAనందున 9ారత" లm 12ట-C#S. 12 అPే Óి>ప
ేవ" #ాజమ నుగ#Sdయ Pసు×\సN ు Txమమ ను గ#Sdయ సు9ారN
పKకట-ంచు చుండ%ా 9ారత" న!్మ, పరFషpల;ను ZీN ల;ను బµ1ిN స4మ
ం#S. 13 అపడ Zీ¹నుకcడ న!్మబµ1ిN స4మ ం Óి>పను
ఎడబµయక;ం(f, సూచక I\యల;న ◌ు %tపu అదు»తమ ల;ను జరFగ ట చూA
V´µKంJ TUంెను. 14 సమరయ9ారF ేవ" 9ాకమ అం%§క#SంAర"
PQరషలమ లk" అసN ల;ల; V", 1LతpరFను ã}నును 9ా#S±దw క;
పం1ి#S. 15 రF వAd 9ారF ప#Sxzత4ను ందవలsన" 9ా#Sరక;
ాKరÍనేZి#S. 16 అంతక; మ ందు 9ా#Sలk ఎవ"]దను ఆయన %Sయ ండ
లదు, 9ారF పKభ 9:ౖన Pసు Txమమ న బµ1ిN స4మ మతKమ ంయ ం(f#S.
17 అపడ 1LతpరFను ã}నును 9ా#S]ద ేతp ల;ంచ%ా 9ారF
ప#Sxzత4ను ం#S. 18 అసN ల;ల; ేతpల;ంచుటవలన ప#Sxzత4
అనుగ\¨©ంపబ(ెన" Zీ¹ను చూA 19 9ా#SPQదుట దKవమ 12ట-CTET:వ"]ద
ేతpల;ంచుదుT° 9ాడ ప#Sxzత4ను ందునటB
6 ఈ అ¥ారమ
TxIయ డ" అ(f%?ను. 20 అందుక; 1LతpరFవ దKవ!Ad ేవ" వరమ

సంాంచు ందున" తలంచు"నందున  9:ం(f కcడ నhంచును%ాక.
21  హృదయమ ేవ"PQదుట స#SPQన ాదు గనుక PÀ ారమందు
క; ాల;పంపల; లవ. 22 ాబట-C PÀ  ెడతనమ మను" మరF
మనసుqTUం పKభ వను 9Eడనుమ ; ఒక9Eళ  హృదయలkచన
m!ంపబడవచుdను; 23 వ ర దుషC త మ లkను దు#§`J బంధకమ లkను
ఉన`టBC Txక; కనబడచున`ద" ె12uను. 24 అందుక; Zీ¹ను]రF
ె1ిuన9ాట-లk ఏయ Tx ]I #ాక;ండ ]#³ Txరక; పKభ వను
9Eడనుడ" ె12uను. 25 అంతట 9ారF ¯ాm!చుdచు పKభ వ 9ాకమ
బ¢¥ంA PQరషలమ నక; J#S%S 9:ళ6 Øచు, సమరయ ల అTEక %ా\మమ లలk
సు9ారN పKకట-ంచుచు వAd#S. 26 పKభ వ దూతవ లA, దfణమ %ా 9:È6,
PQరషలమ నుం(f %ాజjక; వ అరణమర¶ మ ను కలZి మ4" Óి>ప
ెపu%ా అతడ లA 9:æç6ను. 27 అపడ ఐJ±1ీయ ల #ాణÝPQన కంx³I\ంద
మంJKPQ ఆ±క ధTx%ారమంతట- ]దనున` ఐJ±1ీయ (ైన
నపంసక;డ ఆ#ా¥ంచుటక; PQరష లమ నక; వAdయ ం(ెను. 28 అతడ
J#S%S 9:ళ6 Øచు, తన రథమ ]ద కcరFdం(f పKవకN PQన PQషయ గ\ంథమ
చదువచుం(ెను. 29 అపడ ఆత4 Óి>పవ ఆ రథమ దగ¶ రక;P
x"" క>Zినుమ" ె12uను. 30 Óి>ప దగ¶ రక; పరF%?JN"P అతడ
పKవకN PQన PQషయ గ\ంథమ చదువచుండ%ా V"వ చదువన
గ\¨©ంచుచుTx`9ా? అ" అడగ%ా 31 అతడ ఎవ(ైనను Txక; Kవ చూపక;ంటä
ఏలగ గ\¨©ంపగలన" ె1ిu, రథI తన కcరFdండమ" Óి>పను 9Eడ
T:ను. 32 అతడ లఖనమందు చదువచున` ´µగ ¤దన%ా ఆయన %tఱÃ వలs

వధక; ేబ(ెను బÐచుd కJN #Sంచు9ా" PQదుట %tఱÃ 1ిల6 ఏలగ మనమ %ా
ఉండT° ఆల%³ ఆయన T°రF ెరవక;ం(ెను. 33 ఆయన ºనత మ నుబట-C
ఆయనక; TxయVమరî ొరకకPQను ఆయన సంxనమ ను ఎవరF
Vవ#SంతpరF? ఆయన yవమ భ!]దనుం(f ¬Zి9Eయబ(fన. 34 అపడ
నపంసక;డపKవకN PQవ"గ#Sd PÀలగ ెపచుTx`డ? తను`గ#Sdయ,
9E#tక" గ#Sdయ?దయేZి Txక; ెల;పమ" Óి>ప న(f%?ను. 35 అందుక;
Óి>ప T°రF ెరA, ఆ లఖనమ ను అనుస#SంA అత"I Pసునుగ#Sdన
6 న` ±క bట-I
సు9ారN పKకట-ంెను. 36 9ారF Kవలk 9:ళ6 Øచుండ%ా ళØ
వAdనపడ నపంసక;డఇ% ళØ
6 ; Txక; బµ1ిN స4 !చుdటక;
ఆటంక¤మ" అ(f%S రథమ "ల;పమ" ఆజj®1ింెను. 37 Óి>ప
నపంసక;డ ఇదw రFను ళ6 లk"I %S#S. 38 అంతట Óి>ప అత"I బµ1ిN స4
!ెdను. 39 9ారF ళ6 లkనుం(f 9:డ> వAdనపడ పKభ వ ఆత4 Óి>పను
"PQను, నపంసక;డ సంÌించుచు తన Kవను 9:æç6ను; అతడ
Óి>పను మ#S PQన`డను చూడలదు. 40 అPే Óి>ప అజoతpలk
కనబ(ెను. అకడనుం(f ?rసరయక; వచుdవరక; అతడ పటC ణమ ల"`ట-లk
సంచ#Sంచుచు సు9ారN పKకట-ంచుచు వెdను.
అసN ల;ల ారమ ల; 9
1 ¯êల; ఇంకను పKభ వ±క hషpలను బ¿ద#Sంచు టయ ను
హతేయ టయ ను తనక; ాKణx¥xరనటBC పK¥xనయజక;"±దw క; 9:È6 2
PÀ మర¶ మందున` పరFషpలT:ౖనను ZీN లT:ౖనను కను%t"న PQడల, 9ా#S"

బం¥ంA PQరషలమ నక; ¬Zి" వచుdటక; దమసులk" సమజమ ల
9ా#SI పJKక>మ4" అ(f%?ను. 3 అతడ పKయణమ ేయ చు దమసుదగ¶ రక;
వAd నపడ, అక¯ా4తp
N %ా ఆాశమ నుం(f ±క 9:ల;గ అత"చుటBC
పKాhంెను. 4 అపడతడ TEల]దప(f ¯êల, ¯êల, 9Eల నను`
¨©ంZించుచుTx`వ" తన ఒక స రమ పల;క;ట VT:ను. 5 పKభ 9ా,
9:వడవ" అతడడగ%ా ఆయనTEను వ ¨©ంZించు చున` Pసును; 6 లA
పటC ణమ లk"I 9:ళ6 Øమ , అకడ వ ఏ! ేయవలsT° అ క;
ెల;పబడన" ె12uను. 7 అత" పKయణమ ేZిన మనుషpల; ఆ
స రమ V"#S %ా" PQవ"" చూడక మనులsౖ "ల;వ బ(f#S. 8 ¯êల;
TEల]దనుం(f లA కను`ల; ెరAనను ఏ!య చూడలక PQను గనుక
9ారత" ెP పటBC" దమసులk"I న(f1ింA#S. 9 అతడ మడ
నమ ల; చూపలక అన`ానమ ల!య పచుdన క;ం(ెను. 10
దమసులk అనయ అను ఒక hషpడం(ెను. పKభ వ దరîనమందు
అనయ, అ" అత"" 1ిల;వ%ా 11 అతడ పKభ 9ా, P% TEనుTx`నT:ను.
అందుక; పKభ వ వ లA, Jన`"దనబ(fన ¥I 9:È6, యx అను9ా"
Pంట xరFq9ా(ైన ¯êల; అను9ా"రక; Vx#Sంచుమ ; ఇ% అతడ ాKరÍ
12 అతడ అనయ అను TUక మనుషpడ లkప>IవAd, xను
దృÌిC ందునటB
6 తల]ద ేతpల;ంచుట చూA య Tx`డ" ె12uను. 13
అందుక; అనయ పKభ 9ా, PÀ మనుషpడ PQరషలమ లk 
ప#Sదుzలక; ఎం ×డ ేZి య Tx`డ" అత"గ#Sd అTEక;లవలన Vంట-".
14 ఇకడను  Txమమ నుబట-C ాKరÍనేయ 9ా#Sనంద#S" బం¥ంచుటక;

అతడ పK¥xనయజక;లవలన అ¥ారమ ం య Tx`డ" ఉతN ర!ెdను.
15 అందుక; పKభ వవ 9:ళ6 Øమ , అనజనుల PQదుటను #ాàల PQదుటను
ఇWా\PÚయ ల PQదుటను Tx Txమమ భ#Sంచుటక; ఇతడ TEను
ఏరuరచు"న ¯ాధన య Tx`డ 16 ఇతడ Tx Txమమ రక; ఎ"`
శ\మలను అనుభVంపవలsT° TEను ఇత"I చూపదున" అత" ె12uను. 17
అనయ 9:È6 ఆ Pంట పK9EhంA, అత" ]ద ేతpల;ంA ¯êల, సదరF(x
వ వAdన మర¶ మ లk క; కనబ(fన పKభ 9:ౖన Pసు, వ దృÌిC ం,
ప#Sxzత4 "ంపబడనట6 18 అప(ే అత" కను`లనుం(f రలవంట-V
#ాల%ా దృÌిC క>%S, లA బµ1ిN స4మ ంెను; తరF9ాత ఆ}రమ పచుd"
బలప(ెను. 19 1ిమ4ట అతడ దమసులkనున` hషpలకcడ "`
నమ ల;ం(ెను. 20 9:ంటTE సమజమంరమ లలk PZL ేవ" క;మరFడ"
ఆయనను గ#Sd పKకట-ంచుచు వెdను. 21 V"న9ారందరF V´µKంJTUం,
PQరష లమ లk ఈ Txమమ నుబట-C ాKరÍన ేయ 9ా#S" Txశనమ
ేZిన9ా(fత(ే ా(x? 9ా#S" బం¥ంA పK¥xన యజక;ల±దw క; "వటక;
ఇక(fIకcడ వAd య Tx`డ" ెప "#S. 22 అPే ¯êల; మ#S ఎక;వ%ా
బలప(fఈయTE ×\సN ు అ" రFàవ పరచుచు దమసులk ాపరమ న`
యదులను కలవరపరెను. 23 అTEక నమ ల; గJంAన 1ిమ4ట
యదుల; అత"" చంపTxలkAంప%ా 24 9ా#S ఆలkచన ¯êల;నక; ె>య
వెdను. 9ారF అత" చంపవలsన" #ాJKంబగళØ
6 x ర మ ల±దw
ాచునుచుం(f#S 25 గనుక అత" hషpల; #ాJK9Eళ అత"" ¬Zి" P
గంపలk ఉంA, %డగ ండ అత"" I\ంI ం1ి#S. 26 అతడ

PQరషలమ లk"I వAd hషpల క>Zి నుటక; యత`మ ేZ2ను %ా",
అతడ hషpడ" నమ4క అందరFను అత"I భయప(f#S. 27 అPే బర`బµ
అత"" దగ¶ ర¬Zి అసN ల;ల ±దw క; డ"వAd అతడ Kవలk
పKభ వను చూెన"య , పKభ వ అత" మటల(ెన"య , అతడ
దమసులk Pసు Txమ మ నుబట-C 28 అతడ PQరషలమ లk 9ా#Sకcడ
వచుdచు వచు, 29 పKభ వ Txమమ నుబట-C ¥ైరమ %ా బ¢¥ంచుచు, %§\క;
´µషను మటµ6డ యదుల మటలడచు త#Sంచుచునుం(ెను. 30 9ారF
అత"" చంప పKయత`మ ేZి#S %ా" సదరFల; º"" ె>Zి" అత""
?rసరయక; డ "వAd xరFqనక; పం1ి#S. 31 ావన యదయ గ>లయ
సమరయ ేశమ లం దంతట సంఘమ ³మవృz TUందుచు సమ¥xనమ
క>%Sయ ం(ెను; మ#Sయ పKభ వనందు భయమ ను ప#S xzత4 ఆదరణయ
క>%S నడచునుచు VసN #Sంచుచుం(ెను. 32 ఆ తరF9ాత 1LతpరF సకల
పKేశమ లలk సంxరమ ేయ చు, ల;దw లk ాపరమ న`
ప#Sదుzల±దw క; వెdను. 33 అకడ పm9ాయ వ క>%S PQ"!
ఏండ6 నుం(f మంచమ పట-C య ం(fన ఐT:య అను ఒక మనుషp" చూA, 34
1LతpరFఐT:య, Pసు ×\సN ు "ను` స సÍ పరచుచుTx`డ, వ లA  పరFప
9E పరచునుమ" అత" ెపu%ా 35 9:ంటTE అతడ లెను. ల;దw లkను
ా#నులkను ాపరమ న`9ారందరF అత"చూA పKభ వతటBC J#S%S#S. 36
మ#Sయ ±1Luలk తëx అను ఒక hషp#ాల; ఉం(ెను; ఆక;
´µాంతరమ న ొ#ా అ" 1LరF. ఆ సì I\యలను ధర4ారమ లను
బహÑ%ా ేZి య ం(ెను. 37 ఆ నమ లయంx ాPలప(f చ" %ా,

9ారF శవమ ను క(f%S ¤డ గలk పరFండ బ¿ట-C#S. 38 ల;దw ±1Luక; దగ¶ ర%ా
ఉండటేత 1LతpరF అకడ ఉTx`డ" hషpల; V", అతడ తడవేయక
తమ±దw క; #ావలsన" 9Eడనుటక; ఇదw రF మనుషpలను అత" ±దw క;
పం1ి#S. 39 1LతpరF లA 9ా#Sకcడ 9:È6 అకడ ే#Sనపడ, 9ారF
¤డగలk"I అత"" ¬Zి" వAd#S; Vధవ#ాండKందరF వAd Pడdచు,
ొ#ా తమకcడ ఉన`పడ క;ట-C న అం%§ల;ను వసN మ ల;ను చూపచు
అత" PQదుట ">A#S. 40 1LతpరF అంద#S" 9:ల;ప>I పం1ి ¹ాళ
6 "
ాKరÍనేZి శవమ 9:ౖప J#S%Sతëx, లsమ4న%ా ఆ కను`ల; ెరA 1LతpరFను
చూA లA కcరFdం(ెను. 41 అత(xక; ెP PAd లవT:JN, ప#Sదుzలను
Vధవ#ాండKను 1ి>A ఆను సyవ#ాలను%ా 9ా#SI అపu%Sంెను. 42 ఇ
±1Luయందంతట ె>Zినపడ అTEక;ల; పKభ వ నందు VWా సమ ంA#S. 43
1LతpరF ±1Luలk Zీ¹నను ఒక చర4ారF"±దw బహÑనమ ల;
"వZింెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 10
1 ఇటÚ పటµలమనబ(fన పటµలమ లk శx¥పJ PQన #³`Ú అను
భINపరF(ొకడ ?rసరయలk ఉం(ెను. 2 అతడ తన Pంట-9ారంద#Sకcడ
ేవ" యందు భయభక;Nల; గల9ా(ైయ ం(f, పKజలక; బహÑ ధర4మ
ేయ చు ఎల6 పడను ేవ"I ాKరÍన ేయ 9ాడ. 3 పగల; ఇంచు!ంచు
మడ గంటల9Eళ ేవ" దూత అత"±దw క; వAd#³`Ú, అ" 1ిల;చుట
దరîనమందు ేట%ా అత"I కనబ(ెను. 4 అతడ దూత 9:ౖప ే#S చూA

భయప(fపKభ 9ా, Pమ" అ(f%?ను. అందుక; దూత ాKరÍనల;ను 
ధర4ారమ ల;ను ేవ" స"`¥I జj®పారÍమ %ా ే#SనV. 5 ఇపడ వ
±1Luక; మనుషpలను పం1ి, 1LతpరF అను మరF 1LరFగల Zీ¹నును
1ి>1ించుమ ; 6 అతడ సమ దKప ద#Sనున` Zీ¹నను ఒక చర4ారF"
Pంట %Sయ Tx`డ" అత" ె12uను. 7 అత" మటల(fన దూత9:È6న
1ిమ4ట అతడ తన Pంట- ప"9ా#Sలk ఇదw #S",తన ±దw ఎల6 పడ
క"12టC B" య ండ9ా#Sలk భIN పరFడగ ఒక Z2ౖ"క;" 1ి>A 8 9ా#SI
ఈసంగతpల"`య Vవ#SంA 9ా#S" ±1Luక; పం12ను. 9 మరFTxడ 9ారF
పKయణP పటC ణమ నక; స]1ింAనపడ పగల; ఇంచు!ంచు
పం(ెKండ గంటలక; 1LతpరF ాKరÍనేయ టక; !ెw ] ??ను. 10 అతడ
!I> ఆక>%t" ´¢జనమ ేయ%#?ను; ఇంట-9ారF Zిదzమ ేయ చుండ%ా
అతడ పరవ(ై 11 ఆాశమ ెరవబడటయ , Txల;గ ెంగ ల; పట-C
ంపబ(fన 12దw దుపuట-వంట- ±కVధన ాతK భ!]I
%Sవచుdటయ చూెను. 12 అందులk భ! యందుండ సకల Vధమ లsౖన
చతpాuద జంతpవల;ను, ాKక; పరFగ ల;ను, ఆాశప{ల;ను ఉం(ెను. 13
అపడ 1Lతpర, వ లA చంప" Jనుమ" ఒక శబw మత "I Vనబ(ెను.
14 అPే 1LతpరFవదుw పKభ 9ా, "Ìిదzన అపVతK న ఏైనను
TET:న`డను Jనలద" ెపu%ా 15 ేవడ పVతKమ ేZిన9ాట-" వ
"Ìిదzన 9ాట-"%ా ఎంచవదw " మరల #?ండవ మరF ఆ శబw మ అత"I
Vనబ(ెను. 16 ఈలగ మ మ4రF జ#S%?ను. 9:ంటTE ఆ ాతK ఆాశమ న
?తNబ(ెను. 17 1LతpరF తనక; క>%Sన దరîన¤ య ండT° అ" తనలk తనక;

ఎటBచక య ండ%ా, #³`> పం1ిన మనుషpల; Zీ¹ను ఇల;
6 ఏద"
Vx#SంA ె>Zి", 9ాIట ">A Pంట-9ా#S" 1ి>A 18 1LతpరF అను
మరF1LరFగల Zీ¹ను ఇకడ %Sయ Tx`(x? అ" అ(f%S#S 19 1LతpరF ఆ
దరîనమ నుగ#Sd ãAంచుచుండ%ా ఆత4ఇ% మ గ¶ రF మనుషpల;
"ను` 9:దక; చుTx`రF. 20 వ లA I\ంI%S, సంే¨©ంపక 9ా#S కcడ
9:ళ6 Øమ ; TEను 9ా#S" పం1ియ Tx`న" అత" ె12uను. 21 1LతpరF ఆ
మనుషpల±దw క; %S వAdఇ% ]రF 9:దక;9ాడను TETE; ]రF వAdన
ారణ ¤మ" అ(f%?ను. 22 అందుక; 9ారFJమంతpడను, ేవ "I
భయపడ9ాడను, యద జనులంద#Sవలన మంA1LరF ంన9ాడT:ౖన
శx¥పJయగ #³`>యను ఒక మనుషpడTx`డ; అతడ "ను` తన 23
మరFTxడ అతడ లA, 9ా#Sకcడ బయల;ే#?ను; ±1Lu9ా#?rన ందరF
సదరFల;ను 9ా#Sకcడ 9:È6#S. 24 మరFTxడ 9ారF ?rసరయలk
పK9EhంA#S. అపడ #³`> తన బంధువలను మ ఖ ZL`¨©తpలను 1ి>1ింA
9ా#Sరక; క" 12టC B" య ం(ెను. 25 1LతpరF లkప>I #ా%ా #³`> అత""
ఎదు#t" అత" ాద మ ల]ద ప(f నమ¯ారమ ేZ2ను. 26 అందుక;
1LతpరFవ లA "ల;వమ , TEనుకcడ నరFడTE అ" ె1ిu అత" లవT:JN 27
అత" మటలడచు లkప>I వAd, అTEక;ల; కc(fయ ండట చూెను. 28
అప డతడ అనజjJ9ా" సహ9ాసమ ేయ టPQనను, అట-C 9ా""
మ టBCనుటPQనను యదు"I ధర4మ ాద" ]క; ె>య ను. అPే ఏ
మనుషpడను "ÌL¥ంప ద%Sన9ాడ"PQన 29 ాబట-C నను` 1ి>Aనపడ
అడi ¤!య ెపuక వAdJ" గనుక, ఎందు"!తN మ నను` 1ిల;వ

నం1ిJ# x""గ#Sd అడగ చుTx`న" 9ా#S ె12uను. 30 అందుక; #³`>
Txల;గ నమ ల I\ందట పగల; మడగంటల; nదల; " PÀ 9Eళవరక;
TEను ఇంట ాKరÍన ేయ చుండ%ా పKాశమనన వసN మ ల; ధ#SంAన
9ా(ొకడ Tx PQద 31 #³`Ú,  ాKరÍ న Vనబ(ెను;  ధర4ారమ ల; ేవ"
సమ ఖమందు జj®పకమ ంచబ(f య న`V గనుక వ ±1Luక;
వరN మనమ పం1ి 32 1LతpరF అను మరF1LరFగల Zీ¹నును 1ి>1ించుమ ;
అతడ సమ దKప ద#Sనున` చర4ారF(ైన Zీ¹ను ఇంట %Sయ Tx`డ"
Tx ె12uను. 33 9:ంటTE "ను` 1ి> 1ింAJ"; వ వAdన మంA.
పKభ వ క; ఆజj® 1ింAనవ"`య Vనుట?r Pపడ ¤మందరమ ేవ"
PQదుట ఇకడ కc(fయ Tx` మ" ె12uను. అందుక; 1LతpరF T°రFెరA
ఇట6 T:ను 34 ేవడ పmాJ ాడ" "జమ %ా గ\¨©ంA య Tx`ను. 35 పKJ
జనమ లkను ఆయనక; భయప(f J%ా నడచును9ా"" ఆయన
అం%§క#Sంచును. 36 Pసు×\సN ు అంద#SI పKభ వ. ఆయనx #ా ేవడ
సమ¥xనకరన సు9ారN ను పKకట-ంA ఇWా\PÚయ లక; పం1ిన వరN మనమ
]#?రFగ దురF. 37 ã}ను బµ1ిN స4మ పKకట-ంAన తరF9ాత
గ>లయnదల; " యదయ యందంతట పKZిదzన సంగJ ]క;
ె>య ను 38 అేదన%ా ేవడ నజ#³య (ైన Pసును ప#Sxzత4ను
శINను అÌLIంెనను నP. ేవ(xయనక; (ైయ ం(ెను గనుక ఆయన
¤ల; ేయ చు, అప9ాేత 1ీ(fం 39 ఆయన యదుల ేశమందును
PQరషలమ నందును ేZిన9ాట-క"`ట-I" ¤మ ¯ా{లమ . ఆయనను
9ారF మÖనున 9EKలడºZి చం1ి#S. 40 ేవ(xయనను మడవ నమ న ల1ి

41 పKజలకంద#SI ాక ేవ"ేత మ ందు%ా ఏరuరచబ(fన ¯ా{ల³, అన%ా
ఆయన మృతpలలkనుం(f లAన తరF9ాత ఆయన కcడ అన`ానమ ల;
పచుd"న మ³, ఆయన పKతmమ %ా కనబడనటB
6 అనుగ\¨©ంెను. 42
ఇయ %ాక ేవడ సyవలక;ను మృతpలక;ను Txయ¥ పJ"%ా
"య!ంAన 9ాడ ఈయTE అ" పKజలక; పKకట-ంA దృఢ¯ాm!యవలsన"
మక; ఆజj®1ింెను. 43 ఆయనయందు VWా సమ ంచు9ా(ెవ(ో 9ాడ ఆయన
Txమమ మలమ %ా ాపmమపణ ందున" పKవకN లందరF
ఆయననుగ#Sd ¯ాm !చుdచుTx`రT:ను. 44 1LతpరF ఈ మటల; ఇంక
ెపచుండ%ా అత" బ¢ధ Vన`9ారంద#S]I ప#Sxzత4 %?ను. 45 సున`J
ంన9ా#Sలk 1LతpరFకcడ వAdన VWా సులందరF, ప#Sxzత4 వరమ
అనజనుల]ద సPతమ క;మ4#Sంప బడట చూA V´µKంJTUం#S. 46
ఏలయన%ా 9ారF ´µషల మటలడచు ేవ" ఘనపరచుచుండ%ా V"#S. 47
అందుక; 1LతpరF మనవలs ప#Sxzత4ను ంన రF బµ1ిN స4మ
ందక;ండ ఎవ(ైనను ళåక; ఆటంకమ ేయగల(x అ" ె1ిu 48 Pసు
×\సN ు Txమమందు 9ారF బµ1ిN స4మ ందవలsన" ఆజj®1ింెను. తరF9ాత
"` నమ ల; తమ±దw ఉండమ" 9ారత" 9Eడ"#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 11
1 అనజనుల;ను ేవ" 9ాకమం%§క#SంAర" అసN ల;ల;ను యదయ
యందంతటనున` సదరFల;ను V"#S. 2 1LతpరF PQరషలమ నక;
వAdనపడ సున`J ంన9ారF 3 వ సున`J ంద"9ా#S±దw క;

P 9ా#Sకcడ ´¢జనమ ేZిJవ" అత" 9ాదమ 12టC B"#S. 4
అందుక; 1LతpరF nదటనుం(f వరFస%ా 9ా#SI ఆ సంగJ ఈలగ Vవ#SంA
ె12uను 5 TEను ±1Lu పటC ణమ లk ాKరÍనేయ చుండ%ా పరవడT:ౖJ",
అప(ొక దరîనమ Txక; క>%?ను; అ ఏదన%ా Txల;గ ెంగ ల; పట-C
ంపబ(fన 12దw దుపuట-వంట- ±క Vధన 6 x"9:ౖప TEను ే#S చూA
ప#§fంప%ా భ!యందుండ చతpాuద జంతpవల;ను అడV మృగమ ల;ను
ాK?డ పరFగ ల;ను ఆాశప{ల;ను Txక; కనబ(ెను. 7 అపడ 1Lతpర,
వ లA చంప" Jనుమ" ±క శబw మ Tx ెపట Vంట-". 8 అందుక;
TEనువదుw పKభ 9ా, "Ìిదzన అపVతKన ఏయ Tx T°ట ఎన`డను
పడలద" ెపu%ా 9 #?ండవమరF ఆ శబw మ ఆాశమ నుం(fేవడ
పVతKమ ేZినV వ "ÌిదzనV%ా ఎంచవదw " ఉతN ర!ెdను. 10 ఈలగ
మ మ4రF జ#S%?ను; తరF9ాత అదంతయ ఆాశమ నక; J#S%S ¬Zి"
బ(ెను. 11 9:ంటTE ?rసరయనుం(f Tx±దw క; పంపబ(fన మ గ¶ రF
మనుషpల; ¤మ న` Pంట-±దw ">A య ం(f#S. 12 అపడ ఆత4వ
´éద¤!య ేయక 9ా#S కcడ 9:ళ6 Øమ" Txక; Z2లVెdను. ఈ ఆరFగ రF
సదరFల; Txకcడ వAd#S; ¤మ #³`> Pంట పK9EhంAJVు. 13
అపడతడవ ±1Luక; మనుషp లను పం1ి 1LతpరF అను మరF1LరFగల
Zీ¹నును 1ి> 1ించుమ ; 14 వను  Pంట-9ారందరFను ఏ మటలవలన
రmణ ందుదు# ఆ మటల; అతడ  ెపన", తన Pంట ">A తన
ె1ిuన ±క ేవదూతను చూAన సంగJ మక; ె>12ను. 15 TEను మటలడ
TxరంంAనపడ ప#Sxzత4 nదట మన ]I %Sన పKారమ 9ా#S

]I" %?ను. 16 అపడã}ను ళ6  బµ1ిN స4!ెdను %ా" ]రF
ప#Sxzత4లk బµ1ిN స4మ ందుదుర" పKభ వ ె1ిuనమట TEను జj®పకమ
ేZింట-". 17 ాబట-C పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ునందు VWా సమ ంAన మనక;
అనుగ\¨©ంAనటBC ేవడ 9ా#SI కcడ సమనవరమ అనుగ\¨©ంA య ండ%ా,
ేవ" అడi %Sంచుటక; TEను ఏాట-9ాడన" ె12uను. 18 9ారF ఈ మటల; V"
మ#³! అడi మ ెపuక అట6 Pే అన జనులక;ను ేవడ y9ారÍన
మరFమనసుq దయేZి య Tx`డ" ెపనుచు ేవ" మ¨©మ పరA#S. 19
Z2N ఫను Vషయమ లk క>%Sన శ\మనుబట-C ెద#S Pన9ారF యదులక; తపu
మ#S ఎవ"I" 9ాకమ బ¢¥ంపక, ÓL³, క;పK, అంJ±కయ పKేశమ లవరక;
సంచ#SంA#S. 20 క;1ీKయ ల; ందరFను క;#³య ల; ందరFను 9ా#Sలk
ఉం(f#S. రF అంJ±కయక; వAd %§\సు ేశప9ా#S మటలడచు పKభ 9:ౖన
Pసును గ#Sdన సు9ారN పKకట-ంA#S; 21 పKభ వ హసN మ 9ా#SI
(ైయ ం(ెను గనుక న!్మన 9ారTEక;ల; పKభ వతటBC J#S%S#S. 22
9ా#S"గ#Sdన సమxరమ PQరషలమ లk నున` సంఘప9ారF V"
బర`బµను అంJ±కయవరక; పం1ి#S. 23 అతడ వAd ేవ" కృపను చూA
సంÌింA, పKభ వను ZిÍ రహృదయమ  హతp
N నవలsన" అంద#S"
¨¼చd#Sంెను. 24 అతడ ప#Sxzత4ను VWా సమ ను "ండ"న
సతpuరFషpడ; బహÑ జనుల; పKభ వ పmమ న ే#S#S. 25 అంతట అతడ
¯êల;ను 9:దక;టక; xరFqనక; 9:È6 అత"" కను%t" అంJ±కయక;
డ" వెdను. 26 9ారF క>Zి ±క సంవతqర మంతయ సంఘమ లk
ఉం(f బహÑజనమ లక; 9ాకమ ను బ¢¥ంA#S. nటC nదట అంJ±కయలk

hషpల; ?rసN వలనబ(f#S. 27 ఆ నమ లయందు పKవకN ల; PQరషలమ నుం(f
అంJ±కయక; వAd#S. 28 9ా#Sలk అగబ అను ఒకడ "ల;వబ(f,
భలkకమంతట %tపu కరవ #ాబ¢వచున`ద" ఆత4 x #ా సూAంెను. అ
ð6య చక\వ#SN ాలమందు సంభVంెను. 29 అపడ hషpలలk పKJ 9ాడను
తన తన శINల యదయలk ాపరమ న` సదరFలక; స}యమ
పంపటక; "శdPంచుT:ను. 30 ఆలగ న ేZి బర`బµ ¯êల; అను 9ా#Sేత
12దwల ±దw క; x"" పం1ి#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 12
1 xxప అే ాలమందు #ాజ?ౖన ¨Á#దుసంఘప9ా#Sలk ంద#S"
బµధ12టC Bటక; బలxర మ %ా పటBC" 2 ã}ను సదరF(ైన
యÅబ ను ఖడ¶ మ  చం1ింెను. 3 ఇ యదులక; ఇషC న ారమ"
ె>Zి" 1LతpరFనుకcడ పటBCT:ను. ఆ నమ ల; ప>య" #tటMC ల పండగ
నమ ల;. 4 అత"" పటBC" ెర¯ాలలk 9EPంA, ప¯ా పండ%?rన 1ిమ4ట
పKజల±దw క; అత" ేవలsన" ఉేw hంA, అత"I ావ>య ండటక; Txల;గ
చతpషC యమ ల Z2ౖ" క;లక; అత"" అపu%Sంెన 5 1LతpరF ెర¯ాలలk ఉంచ
బ(ెను, సంఘమPే అత"రక; అxసIN ేవ"I ాKరÍనేయ చుం(ెను.
6 ¨Á#దు అత"" 9:ల;ప>I ¬Zి" #ావలsన"య ండ%ా, ఆ #ాJKP 1LతpరF
#?ండ సం?ళ6 బం¥ంపబ(f Pదw రF Z2ౖ"క;ల మధ "Kంచు చుం(ెను;
మ#Sయ ావ>9ారF తల;ప ఎదుట ెర¯ాల ాచునుచుం(f#S. 7 ఇ%
పKభ వ దూత అత"దగ¶ ర ">ెను; అతడం(fన గలk 9:ల;గ పKాhంెను.

దూత 1LతpరF పKకను తట-C త ర%ా లsమ4" ె1ిu అత" లప%ా సం?ళ6 Ø అత"
ేతpలనుం(f ఊ(fప(ెను. 8 అపడ దూత అత" వ నడమ కటBC"
ెపల; ¾డగ నుమT:ను. అత(xలగ ేZిన తరF9ాత దూత  వసN మ
12ౖన 9EZి" Tx 9:ంబ(f రమ4" అత" ె12uను. 9 అతడ 9:ల;ప>I వAd
దూత 9:ంబ(f 9:È6, దూతవలన జ#S%Sన "జమ %ా జ#S%?న" గ\¨©ంపక, తనక;
దరîనమ క>%?న" తలంెను. 10 nదట- ావ>" #?ండవ ావ>" xటపటC ణమ నక; వ ఇనుప గV"±దw క; వAdనపడ xనంతట అే 9ా#SI
ెరచుT:ను. 9ారF బయల;ే#S ±క ¥ xట-న9:ంటTE దూత అత""
V(fAPQను. 11 1LతpరFక; ె>VవAdపKభ వ తన దూతను పం1ి ¨Á#దు
ేJలkనుం(fయ , యదులను పKజల; Txక; ేయ నుేw hంAన
9ాట"`ట-నుం(fయ నను` త1ిuంA య Tx`డ" Pపడ Txక; "జమ %ా
ె>య న" అనుT:ను. 12 ఇటB
6 ఆలkAంచు" అతడ మరF అను మరF
1LరFగల ã}ను త>6 PQన మ#Sయ Pంట-I వెdను; అకడ అTE క;ల;కc(f
ాKరÍనేయ చుం(f#S. 13 అతడ తల9ాIట- తల;ప తటBCచుండ%ా, #tే అను ఒక
Aన` ఆలIంచుటక; వెdను. 14 ఆ 1LతpరF స రమ గ రFNపట-C ,
సంషమ ేత తల;ప¬యక లkప>I పరF%?J" P1LతpరF తల;ప
దగ¶ ర "ల;చుTx`డ" ె>12ను. 15 అందుక; 9ారFవ 1ిAdxనవ"#S; అPే
xను ె1ిuనే "జమ" ఆ దృఢమ %ా ె1ిuనపడ 9ారF అత" దూత
అ"#S. 16 1LతpరF ఇంకను తటBCచున`ందున 9ారF తల;ప ¬Zి అత"" చూA
V´µKంJ TUం#S. 17 అతడఊరక;ండడ" 9ా#SI ేZ2ౖగేZి, పKభ వ తను`
ెర¯ాలలkనుం(f Pలగ ¬Zి"వెdT° 9ా#SI Vవ#SంAయÅబ క;ను

సదరFలక;ను ఈ సంగతpల; ె>యజ³య డ" ె1ిu 18 ెల69ారగTE
1LతpరF ఏమPQT° అ" Z2ౖ"క;లలk క>%Sన గ>ë> Pంతంతాదు. 19 ¨Á#దు
అత"Åసరమ 9:దIనపడ అతడ కనబడనందున ావ> 9ా#S" Vమ#SîంA
9ా#S" చంప Txజj®1ింెను. అటB తరF9ాత ¨Á#దు యదయ నుం(f
?rసరయక; 9:È6 అకడ "వZింెను. 20 త#§య ల]దను
Zీోయ ల]దను అత"I అx గ\హమ క>%Sనందున 9ా#³కమనసుq
#ాàTUదwక; వAd అంతఃపరమ నక; 12ౖVxరణకరN యగ బµ6సు
N ను తమ
పmమ %ా ేZి" సమ¥xన పడవలsన" 9Eడ"#S; ఎందుకన%ా #ాà±క
ేశమ నుం(f 9ా#S ేశమ నక; %ా\సమ వచుdచుం(ెను. 21 "య!ంపబ(fన
నమందు ¨Á#దు #ాజవసN మ ల; ధ#Sంచు" Txయ1ీఠమ ]ద కcరFdం(f
9ా#S PQదుట ఉపTxసమ ేయ%ా 22 జనుల;ఇ ైవస ర¤ా"
మనవస రమ ాద" ³కల; 9EZి#S. 23 అతడ ేవ" మ¨©మపరచనందున
9:ంటTE పKభ వ దూత అత" nెN ను గనుక పరFగ ల; ప(f ాKణమ V(fెను.
24 ేవ" 9ాకమ పKబల 9ా1ించుచుం(ెను. 25 బర`బµయ ¯êల;ను
తమ ప#Sచర T:ర9E#Sdన తరF9ాత మరF అను మరF 1LరFగల ã}నును
9:ంటబ¿టC B" PQరషలమ నుం(f J#S%S వAd#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 13
1 అంJ±కయలkనున` సంఘమ లk బర`బµ, %?రనబ(fన సుãను,
క;#³య (ైన లcIయ చతp#ాÍ¥పJPQన ¨Á#దు కcడ 12ంచబ(fన
మనPను, ¯êల; అను పKవకN ల;ను బ¢ధ 2 9ారF పKభ వను ZLVంచుచు

ఉప9ాసమ ేయ చుండ%ా ప#Sxzత4TEను బర`బµను ¯êల;ను 1ి>Aన
ప"రక; 9ా#S" Txక; పKేకపరచుడ" 9ా#S ె12uను. 3 అంతట 9ారF
ఉప9ాసమ ం(f ాKరÍనేZి 9ా#S]ద ేతpల;ంA 9ా#S" పం1ి#S. 4 ాబట-C రF
ప#Sxzత4ేత పంపబ(fన9ా#?r Z2లc కయక; వAd అకడనుం(f ఓడPQI
క;పKక; 9:È6#S. 5 9ారF సల]లk ఉండ%ా యదుల సమజమంరమ లలk
ేవ" 9ాకమ పKచు#Sంచుచుం(f#S. ã}ను 9ా#SI ఉపxరమ ేయ 9ా(ై
య ం(ెను. 6 9ారF ఆ º పమందంతట సంచ#SంA ాఫ అను ఊ#SI వAd
నపడ %ార(ö9ాడను అబదz పKవకN య T:ౖన బñ Pసు అను ఒక యదు"
చూA#S. 7 ఇతడ V9Eకమ గల9ా(ైన Z2#¶ S êల; అను అ¥పJ±దw నుం(ెను;
అతడ బర`బµను ¯êల;ను 1ి>1ింA ేవ" 9ాకమ Vన%#?ను. 8 అPే
ఎల;మ ఆ అ¥పJ" VWా సమ నుం(f ¾ల%Sంపవలsన" యత`మ ేZి 9ా#S"
ఎ#Sంెను; ఎల;మ అను 1LరFనక; %ార(ö9ాడ" అరÍమ . 9 అందుక; êల;
అనబ(fన ¯êల; ప#Sxzత4 "ం(fన9ా(ై 10 అత" ే#SచూA సమసN
కపటమ ను సమసN దు#ా4ర¶ మ ను "ం(fన9ా(x, అప9ా క;మరF(x,
సమసN JI V#¥º, వ పKభ వ ±క Jన`" మర¶ మ ల; ెడ%tటBCట
మన9ా? 11 ఇ% పKభ వ తనెP ]ద ఎJN య Tx`డ; వ
ంతాలమ గ\ (fi 9ాడ9:ౖ సూరF" చూడక;ందువ" ె12uను. 9:ంటTE మబ Ëను
*కట-య అత" క4ను గనుక అతడ JరFగ చు ఎవ#?rన ెPపటBC"
న(f1ింతp#ా అ" 9:దక;చుం(ెను. 12 అంతట ఆ అ¥పJ జ#S%Sనx"" చూA
పKభ వ బ¢ధక; ఆశdరప(f Vశ Zింెను. 13 తరF9ాత êల;ను అత"కcడ
ఉన`9ారFను ఓడ PQI ాఫనుం(f బయల;ే#S పంఫ>యలkనున` 12#¶ ³క;

వAd#S. అచdట ã}ను 9ా#S" V(fA12ట-C PQరషలమ నక; J#S%S 9:æç6ను. 14
అపడ 9ారF 12#¶ ³ నుం(f బయల;ే#S 1ిZియలkనున` అంJ±కయక;
వAd VWా\ంJనమందు సమజమంరమ లk"I 9:È6 కcరFdం(f#S. 15
ధర4WాసN మ ను పKవకN ల లఖనమ లను చVన తరF9ాత సమజ మంరప
అ¥ారFల;సదరF ల#ా, పKజలక; ]రF ఏైన బ¢ధ9ాకమ ెపuవలsన"
య న` PQడల ెపడ" 9ా#SI వరN మనమ ేZి#S. 16 అపడ êల;
"ల;వబ(f ేZ2ౖగ ేZి ఇట6 T:ను 17 ఇWా\PÚయ ల#ా, ేవ"I
భయపడ9ారల#ా, Vను(f. ఇWా\Pలను ఈ పKజల ేవడ మన 1ితరFలను
ఏరuరచు", 9ారF ఐగ పN ేశమందు పరేలsౖ య న`పడ ఆ పKజలను
¨¼AdంA, తన భ జబలమ ేత 9ా#Sనకడనుం(f ¬Zి"వAd 18
Pంచు!ంచు నల;వ ఏండ6 మటBCక; అరణమ లk 9ా#S ేషCలను స¨©ంెను.
19 మ#Sయ కTxను ేశమ లk ఏడ జjతpల 9ా#S" Txశనమ ేZి 9ా#S
ేశమ లను #SI ¯ా సÍ ~మ %ా పంA Pెdను. 20 ఇంచు!ంచు
Txల;గ వందల ఏబ సంవతqరమ ల; ఇటB
6 జ#S%?ను. అటBతరF9ాత పKవకN PQన
సమPల;వరక; ఆయన 9ా#SI Txయ¥పతpలను దయ ేZ2ను. 21 ఆ
తరF9ాత 9ారF #ాà ావలsన" Åర%ా ేవడ బ¿Tx]ను %¬Kయ డను ×షp
క;మరFడT:ౖన ¯êల;ను 9ా#SI నల;వ ఏండ6 వరక; దయేZ2ను. 22 తరF9ాత
అత"" ¾ల%SంA xదును 9ా#SI #ాà%ా ఏరuరెను. మ#Sయ ఆయనTEను
PQషªP క;మరF(ైన xదును కను%tంట-"; అతడ Tx PాCను¯ారF(ైన
మనుషpడ, అతడ Tx ఉేw శమ ల"`య T:ర9EరFdన" ె1ిu అత""గ#Sd
¯ాm!ెdను. 23 అత" సంxనమ నుం(f ేవడ తన 9ా%ాwనమ పన

ఇWా\Pల;రక; రmక;డగ Pసును పట-C ం ెను. 24 ఆయన #ాకమ ందు
ã}ను ఇWా\Pల; పKజలకంద#SI మరFమనసుq Vషయన బµ1ిN స4మ
పKకట-ంెను. 25 ã}ను తన ప"" T:ర9EరFdచుండ%ా TET:వడన" ]రF
తలంచుచుTx`రF? TEను ఆయనను ాను; ఇ% Tx 9:నుక ఒకడ
వచుdచుTx`డ, ఆయన ాళ6 ెపల; Vపట?rనను TEను ాతpKడను ాన"
ె12uను. 26 సదరFల#ా, అబµK}మ వంశసుÍల#ా, ేవ"I
భయపడ9ారల#ా, PÀ రmణ 9ాకమ మన±దw క; పంపబ(fయ న`. 27
PQరషలమ లk ాపరమ ండ 9ారFను, 9ా#S అ¥ారFల;ను, ఆయనT:ౖనను,
పKJ VWా\ంJ నమ న చదవబడచున` పKవకN ల వచనమ లT:ౖనను గ\¨©ంపక,
ఆయనక; hmV¥ంచుటేత ఆ వచన మ లను T:ర9E#Sd#S. 28 ఆయనయందు
మరణమ నక; త%Sన ¨Áతp9Eయ కనబడక Pనను ఆయనను చం1ించ
వలsన" 9ారF 1ిలతpను 9Eడ"#S. 29 9ారF ఆయనను గ#Sd
9ాKయబ(fనవ"`య T:ర9E#Sdన తరF9ాత ఆయనను మÖను]దనుం(f ం1ి
సమ¥లk 12ట-C#S. 30 అPే ేవడ మృతpలలkనుం(f ఆయనను ల12ను. 31
ఆయన గ>లయనుం(f PQరషలమ నక; తనకcడ వAdన 9ా#SI
అTEకనమ ల; కనబ(ెను; 9ా#Sపడ పKజల PQదుట ఆయనక; ¯ా{లsౖ
య Tx`రF. 32 ేవడ Pసును ల1ి, 1ితరFలక; ేZిన 9ా%ాwనమ ను మన
1ిల6లక; T:ర9E#Sdయ Tx`డ" ¤మ ను ]క; సు9ారN పKకట-ంచుచుTx`మ . 33
ఆల%³ వ Tx క;మరFడవ TEడ TEను "ను` కంట-" అ" #?ండవ
×రNనయందు 9ాKయబ(fయ న`. 34 మ#Sయ ఇక క;ళØ
6 పటC క;ండ ఆయనను
మృతpలలkనుం(f లపటను బట-C xదునక; అనుగ\¨©ంAన పVతKన

వరమ లను ]కనుగ\¨©ంతpను, అV నమ4కమ లsౖనవ" ె12uను. 35 ాబట-C
9E#tక ×రNనయందు ప#Sదుz" క;ళØ
6 పటC "యవ" ెపచుTx`డ. 36
xదు ేవ" సంకలuమ పన తన తరమ 9ా#SI ZLవేZి "KంA, 37 తన
1ితరFల ±దw క; ేరdబ(f క;È6 PQను %ా" ేవడ ల1ిన9ాడ
క;ళØ
6 పటC లదు. 38 ాబట-C సదరFల#ా, ]క; ఈయన x #ాTE
ాపmమపణ పKచురమగ చున`ద"య , 39 ]రF ¹ÌL ధర4WాసN మ వలన ఏ
Vషయమ లలk Jమంతpల;%ా ¬రdబడలక J# ఆ Vషయమ ల"`ట-లk,
Vశ Zించు పKJ9ాడను ఈయనవలనTE J మంతpడ%ా ¬రdబడన"య
]క; ె>య %ాక. 40 పKవకN ల గ\ంథమందు ెపuబ(fన ]]I #ాక;ండ
చూచును(f; అేమన%ా 41 ఇ% Jరస#Sంచు9ారల#ా, ఆశdరపడ(f
నhంచు(f ] నమ లలk TETUక ారమ ేZ2దను ఆ ారమ ఒకడ ]క;
Vవ#SంAనను ]#?ంత మతKమ ను నమ4రF అT:ను. 42 9ారF
సమజమంరమ లkనుం(f 9:ళ6 Øచుండ%ా ఈ మటలను మరFసటVWా\ంJనమ న తమ ెపuవలsన" జనుల; 9Eడ"#S. 43
సమజమంరమ లk"9ారF లAన తరF9ాత అTEక;ల; యదుల;ను,
భINపరFలsౖన యదమత పKVషp
C ల;ను, êల;ను బర`బµను 9:ంబ(fంA#S.
రF9ా#S మటలడచు, ేవ" కృపయందు "ల;కడ%ా నుండవలsన" 9ా#S"
¨¼చd#SంA#S. 44 మరFసట- VWా\ంJనమ న xxప%ా ఆ పటC ణ మంతయ
ేవ" 9ాకమ Vనుటక; కc(fవెdను. 45 యదుల; జనసమహమ లను
చూA మతqరమ  "ండ" దూÌించుచు, êల; ె1ిuన9ాట-I అడi మ
ె1ిu#S. 46 అపడ êల;ను బర`బµయ ¥ైరమ %ా ఇట6 "#Sేవ" 9ాకమ

nదట ]క; ెపట ఆవశ క¤; అPనను ]రF x"" KZి9EZి, !మ 4ను
]#³ "తyవమ నక; అాతpKల;%ా ఎంచును 47 ఏలయన%ా వ
భగంతమ లవరక; రmణxరÍ మ %ా ఉండనటB
6 "ను` అనజనులక;
9:ల;గ %ా ఉంAయ Tx`ను అ" పKభ వ మాజj®1ింెన"#S. 48 అనజనుల;
ఆ మటV" సంÌింA ేవ" 9ాకమ ను మ¨©మపరA#S; మ#Sయ
"తyవమ నక; "రÞPంపబ(fన 9ారందరF Vశ ZింA#S. 49 పKభ వ 9ాకమ
ఆ పKేశమందంతట 9ా1ింెను 50 %ా" యదుల; భIN మ#ాదల;గల ZీN లను
ఆ పటC ణప పKమ ఖులను #³1ి êల;నక; బర`బµక;ను ¨©ంస కల;గజ³Zి, 9ా#S"
తమ ాKంతమ లనుం(f 9:ళ6%tట-C #S. 51 రF తమ ాదధూÈ" 9ా#SతటBC
దు>1ి9EZి ఈ"యక; వAd#S. 52 అPే hషpల; ఆనందభ#Sతpలsౖ
ప#Sxzత4 "ం(fన9ా#?r#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 14
1 ఈ"యలk జ#S%Sనేమన%ా, 9ారF కc(fయదుల సమజమంరమ లk
పK9EhంA, ేట%ా బ¢¥ంAనందున అTEక;ల;, యదుల;ను %§\సు ేశసుÍల;ను
Vశ ZింA#S. 2 అPే అV¥ేయ లsౖన యదుల; అనజనులను ప#S>1ి 9ా#S
మనసుqలలk సదరFల ]ద పగ పట-C ంA#S. 3 ాబట-C 9ారF పKభ వను
ఆను" ¥ైరమ %ా మటలడచు అకడ బహÑాలమ గడ1ి#S. పKభ వ
9ా#Sేత సూచకI\యలను అదు»తమ లను ేPంA, తన కృా9ాకమ నక;
¯ాm!1ిuంచు చుం(ెను. 4 ఆ పటC ణప జనసమహమ లk ´éదమ ల; పటC %ా
ందరF యదుల పmమ %ాను ందరF అసN ల;ల పmమ %ాను ఉం(f#S. 5

మ#Sయ అనజనుల;ను యదుల;ను తమ అ¥ారFల క>Zి 9ా#S]ద ప(f
9ా#S" అవమనపరA #ాళØ
6 రFV్వ చంపవలsన" య ం(f#S. 6 9ా#ాసంగJ
ె>Zి" ల;క±"యలk" పటC ణమ లగ ల;సN క;ను ె#³Ëక;ను
చుటBCపట6 నున` పKేశమ నక;ను ా#SP అకడ సు9ారN పKకట-ంచుచుం(f#S. 7
ల;సN లk బల¨ßన ాదమ ల;గల ±కడం(ెను. 8 అతడ పట-C న
nదల;" క;ంట-9ా(ై PQన`డను నడవలక కcరFdం(fయ ండ9ాడ. 9
అతడ êల; మట లడట VT:ను. êల; అత"9:ౖప ే#S చూA, స సÍ త
ందుటక; అత"I VWా సమ ం(ెన" గ\¨©ంA 10  ాదమ ల; ¹1ి స#S%ా
"ల;వమ", ëగ¶ ర%ా ె1ిu నపడ అతడ గంతpల;9EZి నడవ ¯ా%?ను. 11
జనసమహ మ ల; êల; ేZినx" చూA, ల;కã"య ´µషలk --ేవతల;
మనుషరపమ x>d మన±దw క; %S వAd య Tx`ర" ³కల;9EZి, 12
బర`బµక; దుపJ అ"య , êల; మ ఖపKసం%S PQనందున అత"I ¨¼#³4
అ"య 1LరF12ట-C#S. 13 పటC ణమ నక; ఎదురF%ా ఉన` దుపJ ±క పజj#S
PQడ6ను పదండలను x రమ ల±దw క; ¬Zి"వAd సమహమ  క>Zి,
బ> అ#Suంపవలsన" య ం(ెను. 14 అసN ల;లsౖన బర`బµయ êల;ను ఈ
సంగJ V", తమ వసN మ ల; Aంచు" సమహమ లk"I రబ(f 15
అయల#ా, ]#?ందు×లగ ేయ చుTx`రF? ¤మ కcడ ] స ´µవమ వంటస ´µ వమ గల నరFల¤. ]రF ఈ వరÍ న9ాట-" V(fA12ట-C, ఆాశమ ను
భ!" సమ దKమ ను 9ాట-లk ఉం 16 ఆయన గతాలమ లలk సమసN
జనులను తమ తమ మర¶ మ లయందు నడవ"ెdను. 17 అPనను ఆయన
ఆాశమ నుం(f ]క; వరªమ ను, ఫలవంతమ లsౖన రFతpవలను

దయేయ చు, ఆ}రమ ననుగ\¨©ంచుచు, ఉల6సమ  ] హృదయ మ లను
"ంపచు, ¤ల;ే¸ 18 9ా#§లగ ె1ిu తమక; బ> అ#Suంపక;ండ
సమహమ లను ఆపట బహÑ పKయసమPQను. 19
అంJ±కయనుం(fయ ఈ"యనుం(fయ యదుల; వAd,
జనసమహమ లను తమ పmమ %ా ేZి", êల;]ద #ాళØ
6 రFV్వ అతడ
చ"PQన" అను" పటC ణమ 9:ల;ప>I అత"" ఈ(fd#S. 20 అPే
hషpల; అత"చుటBC ">Aయ ండ%ా అతడ లA పటC ణమ లk పK9EhంA,
మరFTxడ బర`బµకcడ ె#³Ëక; బయల;ే#S PQను. 21 9ారF ఆ
పటC ణమ లk సు9ారN పKకట-ంA అTEక;లను hషpలను%ా ేZిన తరF9ాత ల;సN 
క;ను ఈ"యక;ను అంJ±కయక;ను J#S%SవAd 22 hషpల మనసుqలను
దృఢపరAVWా సమందు "ల;కడ%ా ఉండ వలsన"య , అTEక శ\మలను
అనుభVంA మనమ ేవ" #ాజమ లk పK9Ehంపవలsన"య 9ా#S"
¨¼చd#SంA#S. 23 మ#Sయ పKJ సంఘమ లk 9ా#SI 12దwలను ఏరuరA,
ఉప9ాసమ ం(f, ాKరÍనేZి, 9ారF న!్మన పKభ వనక; 9ా#S" అపu%SంA#S. 24
తరF9ాత 1ిZియ ేశమంతట సంచ #SంA పంఫ>యక;వAd#S. 25 మ#Sయ
12#¶ ³లk 9ాకమ బ¢¥ంA, అxN>యక; %S 9:È6#S. 26 అకడనుం(f ఓడ PQI,
xమ T:ర9E#Sdన ప" "!తN మ ేవ" కృపక; అపu%Sంపబ(fన9ా#?r, nదట
బయల;ే#Sన అంJ±కయక; J#S%S వAd#S. 27 9ారF వAd, సంఘమ ను
సమ కc#Sd, ేవడ తమక; (ైయ ం(f ేZిన ారమ ల"`య ,
అనజనుల; Vశ Zించుటక; ఆయన x రమ ెరAన సంగJయ , Vవ#SంA#S.
28 1ిమ4ట 9ారF hషpల ±దw బహÑాలమ గడ1ి#S.

అసN ల;ల ారమ ల; 15
1 ందరF యదయనుం(f వAd]రF ¹ÌL"య!ంAన ఆxరమ పన
సున`J ంేTE %ా" రmణ ందలర" సదరFలక; బ¢¥ంA#S. 2 êల;న
క;ను బర`బµక;ను 9ా#S VWష V9ాదమ ను తరమ ను క>%Sనపడ, ఈ
అంశమ Vషయ êల;ను బర`బµయ తమలk మ#S ందరFను
PQరషలమ నక; అసN ల;ల±దw క;ను 12దwల±దw క;ను 9:ళ6వలsన"
స దరFల; "శdPంA#S. 3 ాబట-C 9ారF సంఘమ వలన ¯ాగనంపబ(f,
ÓL³ సమరయ ేశమ లx #ా 9:ళ6 Øచు, అనజనుల; ేవ"9:ౖప J#S%Sన
సంగJ ె>యపరA స దరFలకంద#SI" మ} సంషమ కల;గజ³Zి#S. 4
9ారF PQరషలమ నక; #ా%ా, సంఘప9ారFను అసN ల;ల;ను 12దwల;ను
9ా#S" ేరFd"#S; ేవడ తమక; (ైయ ం(f ేZినవ"`య 9ారF
Vవ#SంA#S. 5 ప#Sసయ ల ెగలk VWా సులsౖన ందరFలA, అనజనులక;
సున`J ేPంపవలsన"య , ¹ÌL ధర4WాసN మ ను %?rనుడ" 9ా#SI
ఆజj®1ింపవలsన"య ె1ిu#S. 6 అపడ అసN ల;ల;ను 12దwల;ను ఈ
సంగJ"గ#Sd ఆలkAంచుటక; కc(fవAd#S. బహÑ తరమ జ#S%Sన తరF9ాత
1LతpరF లA 9ా#S ఇట6 T:ను 7 సదరFల#ా, ఆరంభమందు అనజనుల; Tx
T°ట సు9ారN 9ాకమ V" Vశ Zించులగ న ]లk నను`
ేవ(ేరuరచుT:న" ]క; ె>య ను. 8 మ#Sయ హృద యమ లను ఎ#S%Sన
ేవడ మనక; అనుగ\¨©ంAనటBC%ాTE 9ా#SI" ప#Sxzత4ను అనుగ\¨©ంA,
9ా#S"గ#Sd ¯ాm !ెdను. 9 9ా#S హృదయమ లను VWా సమ వలన పVతK

పరA మనక;ను 9ా#SI" ఏ ´éదనను కనుపరచలదు 10 గనుక మన
1ితరFలsౖనను మననను ¹యల" ా(f" hషpల డ]ద 12ట-C ]
#?ందుక; ేవ" Wó¥ంచుచుTx`రF? 11 పKభ 9:ౖన Pసు కృపేత మనమ రmణ
ందుదుమ" నమ 4చుTx`మ గx? అల%³ 9ారFను రmణ ందుదురF
అT:ను. 12 అంతట ఆ సమహమంతయ ఊరక;ం(f, బర` బµయ êల;ను
తమ x #ా ేవడ అనజనులలk ేZిన సూచకI\యలను అదు»తమ లను
Vవ#Sంచ%ా ఆలIంెను. 13 9ారF x>ంAన తరF9ాత యÅబ ఇట6 T:నుస
దరFల#ా, Tx మట ఆలIంచు(f. 14 అనజనులలkనుం(f ేవడ తన
Txమమ రక; ఒక జనమ ను ఏరuరచునుటక; 9ా#S" ఏలగ nదట
కటµfంెT° సుãను Vవ#SంA య Tx`డ. 15 ఇందుక; పKవకN ల
9ాకమ ల; స#Sప(fయ న`V; ఎట6 న%ా 16 ఆ తరF9ాత TEను J#S%S వెdదను;
మనుషpలలk కడమ9ారFను Tx Txమమ ఎవ#SI 12టCబ(ెTU ఆ సమసN న
అనజనుల;ను పKభ వను 9:దక;నటB
6 17 ప(fPన xదు గ (xరమ ను
J#S%S కటMC దను x" ా(ైన9ాట-" J#S%S కట-C x"" "ల;వబ¿టMCదన"
అTxాలమ నుం(f ఈ సంగతpలను ె>య 18 పరAన పKభ వ
Z2లVచుdచుTx`డ అ" 9ాKయబ(fయ న`. 19 ాబట-C అనజనులలkనుం(f
ేవ"9:ౖప JరFగ చున`9ా#S" మనమ కషC 12టCక 20 Vగ\హ సంబంధన
అపVతKతను, జjరత మ ను, %tంతp1ిZిI చం1ినx"", రకN మ ను,
Vస#Sèంచుటక; 9ా#SI పJKక 9ాKZి పంపవలsన" Tx అాKయమ . 21
ఏలయన%ా, సమజమంరమ లలk పKJ VWా\ంJనమ న ¹ÌL లఖనమ ల;
చదువటవలన మ నుపట- తరమ లనుం(f అత" "యమమ ను

పKకట-ంచు9ారF పKJ పటC ణమ లk ఉTx`ర" ె12uను. 22 అపడ
సదరFలలk మ ఖులsౖన బరqబµË అను మరF1LరFగల యxను Zీలను
తమలk ఏరuరచు", êల;ను బర`బµను అంJ±కయక; పంపట
య కN మ" అసN ల;లక;ను 12దwలక;ను 23 రF 9ాKZి, 9ా#Sేత పం1ిన
ేమన%ా అసN ల;ల;ను 12దwలsౖన సదరFల;ను అంJ±కయ లkను,
Zి#Sయలkను, I>Iయలkను "వZించుచు అన జనుల;%ానుం(fన
సదరFలక; భమ . 24 ందరF మ±దw నుం(f 9:È6, తమ బ¢ధేత
!మ 4ను కలవరపరA, ] మనసుqలను ెరFపచుTx`ర" Vంట-!. 9ా#SI
¤ మ¥ార!Ad య ండలదు 25 గనుక మనుషpలను ఏరuరA, మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు 1LరFరక; తమ 4ను xమ అపu%Sంచు"న బర`బµ
êల; అను 26 మన 1ిKయ లకcడ ]±దw క; పంపట య కN మ"
మకంద#SI ఏాాKయమ క>%?ను. 27 ా%ా యxను Zీలను పం1ి
య Tx`మ ; 9ారFను T°ట-మట ఈ సంగతpల; ]క; ె>యజ³తpరF. 28
Vగ\హమ లక; అ#SuంAన 9ాట-", రకN మ ను, %tంతp1ిZిI చం1ినx"",
జjరత మ ను Vస #Sèంపవలsను. 29 ఈ అవశన 9ాట-కంటM ఎక;9:ౖన P
´µరమ ను ] ]ద ¹పకcడద", ప#Sxzత4క;ను మక;ను ెను. ట-I
దూరమ %ా ఉండటక; జjగ\తNప(fJ#ా అ ]క; ¤ల;. ]క; ³మమ
కల;గ ను %ాక. 30 అంతట 9ారF Z2లవపచుd" అంJ±కయక; వAd
hషpలను సమకc#Sd ఆ పJKక ఇAd#S. 31 9ారF x"" చదువ"
అందువలన ఆదరణ ం సంÌింA#S. 32 మ#Sయ యxయ
Zీలయ కcడ పKవకN లsౖ య ం(fనందున 12క;మటల సదరFల Txద#SంA

ZిÍ ర పరA#S. 33 9ారF అకడ ంతాలమ గడ1ి, స దరFల±దw నుం(f
తమ 4ను పం1ిన 34 9ా#S±దw క; 9:ళ6 Øటక; సమ¥xనమ  Z2లవ
పచుd"#S. 35 అPే êల;ను బర`బµయ అంJ ±కయలk ">A, Pంక
అTEక;ల కcడ పKభ వ 9ాకమ బ¢¥ంచుచు పKకట-ంచుచు నుం(f#S. 36 "`
నమ లsౖన తరF9ాతఏ P పటC ణమ లలk పKభ వ 9ాకమ పKచురపరAJ¹
ఆ య పKJ పటC ణమ లk ఉన` సదరFల±దw క; J#S%S 9:È6,
9ా#³లగ Tx`# మనమ చూతమ" êల; బర`బµ అT:ను. 37 అపడ
మరF అనుమరF 1LరFగల ã}నును 9:ంటబ¿టC B" వటక; బర`బµ
PషC ప(ెను. 38 అPే êల;, పంఫ>యలk ప"రక; తమకcడ #ాక
తమ 4ను V(fAన 9ా"" 9:ంటబ¿టC B" వట య కN మ ాద" తలంెను.
39 9ా#Sలk ¬వKన 9ాదమ క>%Sనందున 9ారF ఒక"" ఒకడ V(fA
9E#?rP#S. బర`బµ మరFను 9:ంటబ¿టC B" ఓడ ఎI క;పKక; 9:æç6ను; 40
êల; Zీలను ఏరuరచు", సదరFలేత పKభ వ కృపక;
అపu%Sంపబ(fన9ా(ై బయల;ే#S, 41 సంఘ మ లను ZిÍ రపరచుచు Zి#Sయ
I>Iయ ేశమ ల x #ా సంxరమ ేయ చుం(ెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 16
1 êల; ె#³Ëక;ను ల;సN క;ను వెdను. అకడJ¹J అను ఒక hషpడం(ెను.
అతడ Vశ ZింAన ±క యదు#ా> క;మరFడ, అత" తం(fK %§\సు ేశసుÍడ.
2 అతడ ల;సN లkను ఈ"యలkను ఉన` సదరFలవలన మంA1LరF
ంన9ాడ. 3 అతడ తనకcడ బయల;ే#S #ావలsన" êల;Å#S, అత"

తం(fK %§\సుేశసుÍడ" ఆ పKేశమ లk" యదుల కంద#SI ె>య ను గనుక
9ా#S"బట-C అత" ¬Zి" సున`J ేPంెను. 4 9ారF ఆ య పటC ణమ ల
x #ా 9:ళ6 Øచు, PQరషలమ లkనున` అసN ల;ల;ను 12దwల;ను "రÞ PంAన
Vధులను %?rనుటక; 9ాట-" 9ా#SI అపu%SంA#S. 5 గనుక సంఘమ ల;
VWా సమందు ZిÍ రప(f, అనునమ లsకక; VసN #Sంచుచుం(ెను. 6 ఆZియలk
9ాకమ ెపuకcడద" ప#Sxzత4 9ా#S TxటంకపరAనందున, 9ారF ఫ%Sయ
గల¬య పKేశమ ల x #ా 9:È6#S. మ Zియ దగ¶ రక; వAd ëత"యక;
9:ళ6 Øటక; పKయత`మ ేZి#S %ా" 7 Pసు±క ఆత4 9ా#S" 9:ళ6"యలదు.
8 అంతట9ారF మ Zియను xట-P Kయక; వAd#S. 9 అపడ
మZిో"య ేశసుÍ(ొకడ ">Aవ మZిో"యక; వAd మక;
స}యమ ేయ మ" తనను 9Eడనుచున`టBC #ాJK9Eళ êల;నక;
దరîనమ క>%?ను. 10 అత"I ఆ దరîనమ క>%Sనపడ 9ా#SI సు9ారN
పKకట-ంచుటక; ేవడ మమ 4ను 1ి>Aయ Tx`డ" ¤మ "శdPంచు"
9:ంటTE మZిో"యక; బయల;ేరFటక; యత`మ ేZిJV 11 ాబట-C ¤మ
Kయను V(fA ఓడ ఎI Jన`%ా సnxK³క;ను, మరFTxడ T:య>I",
అకడ నుం(f Óి>1ీuI" వAdJVు. 12 మZిో"య ేశమ లk ఆ
ాKంతమ నక; అ మ ఖపటC ణమ ను #]య ల పK9ాస¯ాÍనమ T:ౖ య న`.
¤మ "`నమ ల; ఆ పటC ణమ లk ఉంట-!. 13 VWా\ంJ నమ న గV"
xట- నº¬రమ న ాKరÍన జరFగ నను" అక(fI వAd కcరFdం(f,
కc(fవAdన ZీN ల మటలడ చుంట-!. 14 అపడ లcయయను
ైవభINగల ±క ZీN  Vనుచుం(ెను. ఆ ఊxరంగ (f" అమ 4 తpయైర

పటC ణసుÍ#ాల;. పKభ వ ఆ హృదయమ ెరెను గనుక êల; ె1ిuన
మటలయంద 15 ఆయ ఆ Pంట-9ారFను బµ1ిN స4మ ంనపడ,
ఆ--TEను పKభ వనందు VWా సమ గలxనన" ]రF PQంAే, Tx Pంట-I
వAdయ ండ డ" 9Eడ" మమ 4ను బలవంతమ ేZ2ను. 16 ¤మ
ాKరÍTxసÍ లమ నక; 9:ళ6 Øచుండ%ా (పను అను) దయమ పట-C నై, ¯ె
ెపటేత తన యజమనులక; బహÑ లభమ సంాంచుచున` ±క
Aన` మక; ఎదురF%ావెdను. 17 ఆ êల;ను మమ 4ను 9:ంబ(fంAఈ
మనుషpల; స# న`తp(ైన ేవ" xసుల;; రF ]క; రmణ మర¶ మ
పKచు#Sంచు9ా#?r య Tx`ర" ³కల;9EZి ె12uను. 18 ఆ ఈలగ అTEక
నమ ల; ేయ చుం(ెను గనుక êల; 9ాక;లప(f x"9:ౖప J#S%Sవ
ఈను వద>మ4" Pసు×\సN ు Txమమ న ఆజj®1ించుచుTx`న" ఆ
దయమ  ె12uను; 9:ంటTE అ ఆను వద>PQను. 19 ఆ
యజమనుల; తమ లభ¯ాధనమ PQన" చూA, êల;ను Zీలను
పటBC" %ా\మప xవ(fలk"I అ¥ారFల±దw క; ఈడd" P#S. 20
అంతట Txయ¥పతpల±దw క; 9ా#S" ¬Zి"వAdఈ మనుషpల;
యదులsౖ య ం(f 21 #]య లన మనమ అం%§క#Sంచుట?rనను
ేయ ట?rనను కcడ" ఆxరమ ల; పKచు#Sంచుచు, మన పటC ణమ గ>ë>
ేయ చుTx`ర" ె1ిu#S. 22 అపడ జనసమహమ 9ా#S]I ొ!్మ%ా
వెdను. Txయ¥పతpల;ను 9ా#S వసN మ ల; ల%S9EZి 9ా#S" బ¿తNమ ల
టC వలsన" ఆజj®1ింA#S. 23 9ారF xల ెబËల; ట-C 9ా#S" ెర¯ాలలk9EZి
భదKమ %ా క"12టCవలsన" ెర¯ాల Txయక;" ాజj®1ింA#S. 24 అతడ అట-C

ఆజ® నుం, 9ా#S" లkప> ెర¯ాలలk"I KZి, 9ా#S ాళ6 క; బÐండ9EZి
ë%Sంెను. 25 అPే మధ#ాJK9Eళ êల;ను Zీలయ ేవ"I ాK#SÍంచుచు
×రNనల; ాడచునుం(f#S; ఖPºల; Vనుచుం(f#S. 26 అపడ అక¯ా4తp
N %ా
మ} భకంపమ క>%?ను, ెర¯ాల పTxదుల; అద#?ను, 9:ంటTE
తల;పల"`య ెరచుT:ను, అంద#S బంధకమ ల; ఊ(ెను. 27 అంతలk
ెర¯ాల Txయక;డ ¤ల;", ెర¯ాల తల;పల"`య ెరAయ ండట
చూA, ఖPºల; ా#SPరను", కJN దూZి, తను` xను
చంపనబ¢PQను. 28 అపడ êల;వ ఏ }"య ేZినవదుw,
¤మందరమ ఇకడTE య Tx`మ" ëగ¶ ర%ా ె12uను. 29 అతడ
ºపమ ెమ4" ె1ిu లkప>I వAd, వణక;చు êల;క;ను Zీలక;ను ¯ా%Sలప(f
30 9ా#S" 9:ల;ప>I ¬Zి"వAd అయల#ా, రmణందుటక; TETE!
ేయవలsనT:ను. 31 అందుక; 9ారFపKభ 9:ౖన Pసు నందు VWా సమ ంచుమ ,
అపడ వను  Pంట-9ారFను రmణ ందుదుర" ె1ిu 32 అత"I"
అత" ఇంటనున` 9ా#Sకంద#SI" ేవ" 9ాకమ బ¢¥ంA#S. 33 #ాJK ఆ
గ(fయలkTE అతడ 9ా#S" ¬Zి"వAd, 9ా#S %ాయమ ల; క(f%?ను; 9:ంటTE
అతడను అత" ఇంట-9ారందరFను బµ1ిN స4మ ం#S. 34 మ#Sయ అతడ
9ా#S" ఇంట-I డ" వAd ´¢జనమ 12ట-C, ేవ"యందు
VWా సమ ంAన9ా(ై తన ఇంట-9ారంద#Sకcడ ఆనంంెను. 35
ఉదయనపడ Txయ¥పతpల;ఆ మనుషpలను Vడదలేయ మ"
ెపటక; బంటBలను పం1ి#S. 36 ెర¯ాల Txయక;(öమటల; êల;నక;
ె>1ి!మ 4ను Vడదలేయ మ" Txయ¥పతpల; వరN మనమ పం1ి

య Tx`రF గనుక ]#Sపడ బయల;ే#S సుఖమ %ా ండ" ె12uను. 37
అPే êల; 9ారF Txయమ Vx#SంపకP #]య లన మమ 4ను
బ¨©రంగమ %ా ట-C ంA ెర¯ాలలk9EPంA, Pపడ మమ 4ను రహసమ %ా
9:ళ6%tటBCదు#ా? ¤మ ఒపuమ ; 9ా#? 38 ఆ బంటBల; ఈ మటల;
Txయ¥పతpలక; ెలప%ా, రF #]య ల" 9ారF V" భయప(f వAd, 39
9ా#S" బJమల;" 9:ల;ప>I ¬Zి"PపటC ణమ V(fAండ" 9ా#S"
9Eడ"#S. 40 9ారF ెర¯ాలలk నుం(f 9:ల;ప>I వAd లcయ Pంట-I
9:È6#S; అక(f సదరFలను చూA, ఆద#SంA బయల;ే#S P#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 17
1 9ారF అంÓి>, అలk6"య పటC ణమ ల]దు%ా 9:È6 ెసqలaకక; వAd#S.
అకడయదుల సమజ మంరnకట- య ం(ెను 2 గనుక êల; తన 9ాడక
పన సమజప 9ా#S±దw క; 9:È6×\సN ు శ\మప(f మృతpలలkనుం(f లచుట
ఆవశకమ"య , 3 TEను ]క; పKచురమ ేయ PZL ×\సNPయ Tx`డ"య
లఖన మ లలkనుం(f దృాCంతమ లT:JN V1ిu ెపచు, 9ా#S మడVWా\ంJ
నమ ల; త#Sంచుచుం(ెను. 4 9ా#Sలk ందరFను, భINపరFలగ
%§\సుేశసుÍలలk xలమంయ , ఘనతగల ZీN లలk అTEక;ల;ను ఒప"
êల;ను Zీలను క>Zి"#S. 5 అPే యదుల; మతqరప(f,
ప"ాటBల; లక JరFగ ందరF దుషp
C లను 9:ంటబ¿టC B " గ ంపకc#Sd
పటC ణల6 అల6 #Sేయ చు, య¯ను ఇంట-]దప(f 9ా#S" జనుల
సభPQదుట-I ¬ 6 అPే 9ారF కనబడనందున య¯నును ందరF

సదరFలను ఆ పటC ణప అ¥ారFల±దw క;
ఈడd"Pభలkకమ ను తలI\ందుేZిన రF ఇక(fI కcడ వAd
య Tx`రF; య¯ను 7 రందరF Pసు అను 9E#tక #ాàTx`డ" ె1ిu, ?rసరF
చటC మ లక; V#ధమ %ా నడచును9ారF అ" ³కల;9EZి#S. 8 ఈ మటల;
Vనుచున` జనసమహమ ను పటC ణప అ¥ారFలను కలవరపరA#S. 9 9ారF
య¯నుTUదwను !%S>న9ా#S±దw ను జj]ను ¬Zి" 9ా#S" Vడదల ేZి#S.
10 9:ంటTE సదరFల; #ాJK9Eళ êల;ను Zీలను బ¿రయక; పం1ింA#S. 9ారF
వAd యదుల సమజ మంరమ లk పK9EhంA#S. 11 రF ెసqలaకలk ఉన`
9ా#SకంటM ఘనులsౖయ ం(f#S గనుక ఆసIN 9ాకమ ను అం%§క#SంA, êల;ను
Zీలయ ను ె1ిuన సంగతpల; ఆలగ న`9Ù ల9Ù అ" పKJనమ ను
లఖనమ ల; ప#SWó¥ంచుచు వAd#S. 12 అందుేత 9ా#Sలk అTEక;ల;ను,
ఘనతగల %§\సుేశసుÍలsౖన ZీN లలkను పరFషpలలkను xలమంయ
Vశ ZింA#S. 13 అPే బ¿రయలkకcడ êల; ేవ" 9ాకమ
పKచు#SంచుచుTx`డ" ెసqలaకలk ఉండ యదుల; ె>Zి" అక(fI"
వAd జనసమహమ లను #³1ి కలవరపరA#S. 14 9:ంటTE సదరFల;
êల;ను సమ దKమ వరక; 9:ళ6 Øమ" పం1ి#S; అPే Zీలయ J¹Jయ
అకడTE ">AP#S. 15 êల;ను ¯ాగనంప 9:È6న9ారF అత"" ఏెనుq
పటC ణమ వరక; డ" వAd, Zీలయ J¹Jయ ¯ాధనంత
ఘÖమ %ా అత"±దw క; #ావలsన" ఆజ® ం బయల;ే#S P#S. 16 êల;
ఏెనుqలk 9ా#Sరక; క"12టC B" య ండ%ా, ఆ పటC ణమ Vగ\హమ ల
"ం(fయ ండట చూAనందున అత" ఆత4 ప#Sxపమ పటC లకPQను. 17

ాబట-C సమజమంరమ లలk యదులను, భINపరFలsౖన 9ా#Sను
పKJనమ న సంత¥లk తను` క>Zిను 9ా#Sను త#Sంచుచు వెdను. 18
ఎ1ికc#§య లలkను ¯NPక;లలkను ఉన` ందరF జj®నుల; అత"
9ాంA#S. ందరFఈ వదరFబ¢తp ెపన ఏ!ట" ెప"#S. అతడ
Pసునుగ#Sdయ పనురFxÍనమ ను గ#Sdయ పKకట-ంెను గనుక
మ#SందరFడ అన ేవతలను పKచు#SంచుచుTx`డ" ెప"#S. 19 అంతట
9ారF అత" 9:ంటబ¿టC B" అ#³±పగ అను సభ ±దw క; ¬Zి"Pవ
ేయ చున` PÀ నూతన బ¢ధ PQట-Cో ¤మ ె>ZినవచుdTx? 20 "`
\తN సంగతpల; మ ెవలక; V"1ించుచుTx`వ గనుక ట- ´µవ¤¹
¤మ ె>Zిన %రFచుTx`మ" ె1ిu#S. 21 ఏెనుq9ారందరFను అకడ
"వZించు పరేల;ను ఏో±క \తN సంగJ ెపట యందును
Vనుటయందును మతK¤ తమ ాలమ గడప చుండ9ారF. 22 êల;
అ#³±పగ మధ ">Aె1ిuన ేమన%ాఏెనుq9ారల#ా, ]రF సమసN
Vషయమ లలk అJ ేవxభINగల9ా#?r య న`టBC Txక; కనబడ చున`. 23
TEను సంచ#Sంచుచు ] ేవx పKJమలను చూచుచుండ%ా ఒక బ>1ీఠమ
Txక; కనబ(ెను. x" ]దె>యబడ" ేవ"I అ" 9ాKయబ(fయ న`.
ాబట-C ]రF ె>యక ే"యందు భINక>%Sయ Tx`# x"TE TEను ]క;
పKచురపరచుచుTx`ను. 24 జగతp
N ను అంద> సమసN మ ను "#S4ంAన ేవడ
xTE ఆాశమ నక;ను భ!I" పKభ 9:ౖయ న`ందున హసN కృతమ లsౖన
ఆలయమ లలk "వZింపడ. 25 ఆయన అంద#SI" yవమ ను ఊ1ి#S"
సమసN మ ను దయేయ 9ాడ గనుక తనక; ఏైనను దువ య న`టBC

మనుషpల ేతpల ZLVంప బడ9ాడ ాడ. 26 మ#Sయ యవదూ»!]ద
ాపర మ ండటక; ఆయన ±క"నుం(f పKJ జjJమనుషpలను సృÌిC ంA,
9ారF ఒక9Eళ ేవ"" తడవల(f కను%tందు #³¹ య", 27 తను`
9:దక;"!తN మ "రÞయాలమ ను 9ా#S "9ాససÍ లమ ±క >¤రలను
ఏరuరెను. ఆయన మనలk ఎవ"I" దూరమ %ా ఉండ9ాడ ాడ. 28
మనమయనయందు బKదుక;చుTx`మ , చ>ంచు చుTx`మ , ఉ"I
క>%Sయ Tx`మ . అటBవలsమన మయన సంxనమ" ] కశ రFలలk
ందరFను ెపచుTx`రF. 29 ాబట-C మనమ ేవ" సంxనయ ం(f,
మనుషpల చమxర కలuనలవలన మలdబ(fన బం%ారమ T:ౖనను
9:ం(fT:ౖనను #ాJT:ౖనను ేవత మ > య న`ద" తలంపకcడదు. 30 ఆ
అజj®నాలమ లను ేవడ చూA చూడనటBC%ా ఉం(ెను; ఇప(ైే అంతటను
అందరFను మరFమనసుq ందవలsన" మనుషpలక; ఆజj®1ించుచుTx`డ.
31 ఎందుకన%ా xను "య!ంAన మనుషp"ేత J ననుస#SంA
భలkకమ నక; ¬రFu¬రd బ¢PQ(f ±క నమ ను "రÞPంA య Tx`డ.
మృతpలలkనుం(f ఆయనను ల1ినందున º" నమ 4టక; అంద#SI" ఆ¥xరమ
కల;గజ³Zియ Tx`డ. 32 మృతpల పనరFxÍనమ నుగ#Sd 9ారF V"నపడ
ందరF అప}సమ ేZి#S; మ#SందరFº"గ#Sd వ ెపన ఇంక¯ా#S
Vందుమ" ె1ిu#S. 33 ఆలగ ండ%ా êల; 9ా#S మధనుం(f 9:È6PQను. 34
అPే ందరF మనుషpల; అత" హతp
N " Vశ ZింA#S. 9ా#Sలk
అ#³±ప%§తp(ైన ±నూZియ , దమ#S అను ఒక ZీN య , #Sకcడ
మ#SందరFనుం(f#S.

అసN ల;ల ారమ ల; 18
1 అటBతరF9ాత êల; ఏెనుqనుం(f బయల;ే#S #Sంథునక; వAd, ంతp
వంయ (ైన అక;ల అనుఒక యదు", అత" ´µరPQన 1ిKZిల6 ను కను%t"
9ా#S±దw క; 9:æç6ను. 2 యదులందరF #మ V(fA 9:È6వలsన" ð6య
చక\వ#SN ఆజj®1ింAనందున, 9ారF ఇటÚనుం(f \తN %ా వAdన 9ారF. 3 9ారF
వృJN I (ే#ాల; క;టBC9ారF. êల; అే వృJN గల9ాడ గనుక 9ా#S
ాపరమ ం(ెను; 9ారF క>Zి ప"ేయ చుం(f#S. 4 అతడ పKJ
VWా\ంJనమ న సమజమంరమ లk త#Sంచుచు, యదులను %§\సు
ేశసుÍలను ఒ1ిuంచుచు నుం(ెను. 5 Zీలయ J¹Jయ మZిో"యనుం(f
వAdనపడ êల; 9ాకమ బ¢¥ంచుటయందు ఆతpరతగల9ా(ై, PZL ×\సN"
యదులక; దృఢమ %ా ¯ాm!చుd చుం(ెను. 6 9ారF ఎదు#ా(f
దూÌింAనపడ, అతడ తన వసN మ ల; దుల;ప"] Txశనమ నక; ]#³
ఉతN ర9ాదుల;. TEను "#wÌి"; Pక]దట అనజనుల ±దw క; వదున"
9ా#S ె1ిu 7 అకడనుం(f 9:È6, ేవ"యందు భINగల ¬Jయ యసు
N అను
ఒక" Pంట-I వెdను. అత" Pల;
6 సమజమంరమ ను
ఆను"య ం(ెను. 8 ఆ సమజమంరప అ¥ా#SPQన I\సుu తన
Pంట-9ారంద#Sకcడ పKభ వనందు VWా స మ ంెను. మ#Sయ
#Sంºయ లలk అTEక;ల;V" Vశ ZింA బµ1ిN స4మ ం#S. 9 #ాJK9Eళ
దరîనమందు పKభ వ వ భయపడక మటలడమ , మనమ %ా
ఉండక;మ . 10 TEను క; (ైయ Tx`ను, క; }" ేయ టక; ]I

ఎవడను #ాడ; ఈ పటC ణమ లk Txక; బహÑ జనమ న`ద" êల; ెపu%ా 11
అతడ 9ా#Sమధ ేవ" 9ాకమ బ¢¥ంచుచు, ఒక సంవతqరమ ]ద
ఆరFT:లల; అకడ "వZింెను. 12 గ>6 ãను అకయక; అ¥పJ%ా ఉన`పడ
యదుల; ఏ×భVంA êల;]I లA Txయ1ీఠమ ఎదుటక; అత"
¬Zి"వAd 13 డ ధర4 WాసN మ నక; వJ#SకNమ %ా ేవ" ఆ#ా¥ంచుటక;
జనులను 1LK#³ 1ించుచుTx`డ" ె1ిu#S. 14 êల; T°రF ెరA మట లడబ¢%ా
గ>6 ãనుయదుల#ా, P±క అTxయమ %ా" ెడi TEరమ %ా"
PQనPQడల TEను ]మట సహనమ %ా Vనుట Txయ¤. 15 ఇ Pోయ క
ఉపేశమ ను, 1Lళ6ను, ] ధర4WాసN మ ను గ#Sdన 9ాదే ]#³ x"
చూచును(f; ఈలట- సంగతpలనుగ#Sd Vమరî ేయ టక; Txక;
మనసుqలద" యదుల ె1ిu 16 9ా#S" Txయ1ీఠమ ఎదుటనుం(f
>9EZ2ను. 17 అపడందరF సమజమంరప అ¥ా#SPQన ¯Z2N TEసును
పటBC" Txయ1ీఠమ ఎదుట టC ¯ా%S#S. అPే గ>6 ãను ట-లk ఏ
సంగJ"గ#Sdయ లm12టCలదు. 18 êల; ఇంకను బహÑనమ లకడ
ఉం(fన తరF9ాత సదరFల±దw Z2లవ పచుd", తనక; nÖక;బ(f
య న`ందున ?ం³\యలk తల 9:ండKకల; కJN #Sంచు" ఓడ PQI Zి#Sయక;
బయల;ే#?ను. 1ిKZిల6 అక;ల అను9ారF అత"కcడ 9:È6#S. 19 9ారF
ఎÓ2సునక; వAdనపడ అతడ 9ా#Sనకడ V(fA12ట-C, xను మతKమ
సమజమంరమ లk పK9EhంA, యదుల త#Sంచుచుం(ెను. 20 9ా#Sంకను
ంతాలమ ండమ" అత" 9Eడన%ా 21 అతడ ఒపuకేవ" AతN ే
]±దw క; J#S%S వతp
N న" ె1ిu, 9ా#S±దw Z2లవ పచుd", ఓడ PQI

ఎÓ2సునుం(f బయల;ే#?ను. 22 తరF9ాత ?rసరయ #³వన %S
PQరషలమ నక; 9:È6 సంఘప9ా#S" క;శలమ(f%S, అంJ±కయక;
వెdను. 23 అకడ ంతాలమ ం(fన తరF9ాత బయల;ే#S వరFస%ా
గల¬య ాKంతమందును ఫ%Sయయందును సంచ#Sంచుచు hషpలనంద#S"
ZిÍ రపరెను. 24 అలsకqంKయ9ా(ైన అలk6 అను ఒక యదుడ ఎÓ2సునక;
వెdను. అతడ Vx ంసుడను లఖనమ ల యందు పKణ డT:ౖ య ం(ెను.
25 అతడ పKభ వ మర¶ మ Vషయ ఉపేశమ ం తన ఆత4యందు
¬వKప(f, ã}ను బµ1ిN స4మ మతK¤ ె>Zి"న 9ా(ైనను, Pసును
గ#Sdన సంగతpల; Vవరమ %ా ె1ిu, 26 1ిKZిల6 అక;లయ V", అత"
ేరFd" ేవ"మర¶ మ మ#S ప#SN%ా అత"I Vశద పరA#S. 27 తరF9ాత
అతడ అకయక; దలAనపడ అత"" ేరFdనవలsన" సదరFల;
Kxqహపరచుచు అక(f hషpలక; 9ాKZి#S. అతడక(fI వAd కృపేత
Vశ ZింAన9ా#SI xల స}యమ ేZ2ను. 28 PZL ×\సN ు అ"
లఖనమ లx #ా అతడ దృాCంతపరA, యదుల 9ాదమ ను
బ¨©రంగమ %ాను గట-C %ాను ఖం(fంచుచు వెdను.
అసN ల;ల ారమ ల; 19
1 అలk6 #Sంథులk నున`పడ జ#S%Sనేమన%ా, êల; 12ౖపKేశమ లలk
సంచ#SంA ఎÓ2సునక; వAdందరF hషpలను చూA]రF Vశ ZింAనపడ
ప#Sxzత4ను ంJ#ా? అ" 9ా#S 2 9ారFప#Sxzతp4డTx`డన`
సంగJP ¤మ Vనలద" ె1ిu#S. 3 అపడతడఆల%?rే ]రF ే""బట-C

బµ1ిN స4మ ంJర" అడగ%ా 9ారFã}ను బµ1ిN స4మ నుబట-C P అ"
ె1ిu#S. 4 అందుక; êల;ã}ను తన 9:నుక వచుd9ా"యందు, అన%ా
Pసు నందు VWా సమ ంచవలsన" పKజల ెపచు, మరF మనసుq
Vషయన బµ1ిN స4!ెdన" ె12uను. 5 9ారF ఆ మటల; V" పKభ 9:ౖన
Pసు Txమమ న బµ1ిN స4మ ం#S. 6 తరF9ాత êల; 9ా#S]ద
ేతpల;ంచ%ా ప#Sxzత4 9ా#S]I వెdను. అపడ 9ారF ´µషల
మటలడటక;ను పKవAంచుటక;ను nదల;12ట-C#S. 7 9ారందరF ఇంచు!ంచు
పం(ెKండగ రF పరFషpల;. 8 తరF9ాత అతడ సమజమంరమ లk"I 9:È6
పKసం %Sంచుచు, ేవ" #ాజమ ను గ#Sd త#Sంచుచు, ఒ1ిuంచుచు, ¥ైరమ %ా
మటలడచు మడ T:లల; గ(f12ను. 9 అPే ందరF కSనపరచబ(fన9ా#?r
±పనక, జనసమహమ ఎదుట ఈ మర¶ మ ను దూÌించుచున`ందున
అతడ 9ా#S" V(fA, hషpలను పKేకపరచు" పKJనమ తpరన 10
#?ం(ేండ6 వరక; ఈలగ న జ#S%?ను గనుక యదుల! %§\సుేశసుÍల!
ఆZియలk ాపరమ న` 9ారందరFను పKభ వ 9ాకమ V"#S. 11 మ#Sయ
ేవడ êల;ేత VWషన అదు»త మ లను ేPంెను; 12 అత"
శ#§రమ నక; త%S>న ేJ గ డi లsౖనను న(fకట6 Pనను #గ ల±దw క;
ెAdనపడ #గమ ల; 9ా#S" V(fెను, దయమ ల; కcడ వద> PQను.
13 అపడ ేశసంxరFల;ను మంJKక;ల;T:ౖన ందరF యదుల;êల;
పKకట-ంచు Pసు డ !మ 4ను ఉxdటన ేయ చుTx`నను మట ె1ిu,
దయమ ల; పట-C న9ా#S]ద పKభ 9:ౖన Pస 14 యదు(ైన Z2వయను ఒక
పK¥xనయజక;" క;మరFల; ఏడగ రF ఆలగ ేయ చుం(f#S. 15 అందుక; ఆ

దయమ TEను Pసును గ #?NరFగ దును, êల;నుకcడ ఎరFగ దును, %ా"
]#?వర" అడగ%ా 16 ఆ దయమ పట-C న9ాడ ఎ%S#S, 9ా#S]ద ప(f, 9ా#Sలk
ఇదw #S" లaంగºZి %?>ెను; అందుేత 9ారF గంబరFలsౖ %ాయమ త%S> ఆ
Pంటనుం(f ా#SP#S. 17 ఈ సంగJ ఎÓ2సులk ాపరమ న` సమసN న
యదు లక;ను %§\సు ేశసుÍలక;ను ె>యవAdనపడ 9ా#Sకంద#SI భయమ
క>%?ను గనుక పKభ 9:ౖన Pసు Txమమ ఘన పరచబ(ెను. 18
Vశ ZింAన9ారF అTEక;ల; వAd, xమ ేZిన9ాట-" ె>యజ³Zి±ప"#S.
19 మ#Sయ మంJKక Vద అభZింAన9ారF అTEక;ల; తమ పసN కమ ల;
ెAd, అంద#SPQదుట 9ాట-" ా>d9EZి#S. 9ారF లsక చూడ%ా 9ాట- 9:ల
Pబ9Eల 9:ం(f రకలPQను. 20 ఇంత పK´µ వమ  పKభ వ 9ాకమ
పKబల 9ా1ింెను. 21 ఈలగ జ#S%Sన తరF9ాత êల; మZిో"య అకయ
ేశమ ల మర¶ మ నవAd PQరషలమ నక; 9:ళ6వలsన" మన సుqలk
ఉేw hంATEనక(fI 9:È6న తరF9ాత #మకcడ చూడవలsన" అనుT:ను. 22
అపడ తనక; ప#Sచరేయ 9ా#Sలk J¹J ఎరసు
N అను 9ా#S "దw #S"
మZిో"యక; పం1ి, xను ఆZియలk ంతాలమ ">Aయ ం(ెను. 23 ఆ
ాలమందు ×\సN ు మర¶ మ నుగ#Sd xల అల6 #S క>%?ను. 24
ఏలగన%ాే¤JKయను ఒక కం¯ా> అ#?N!ేVI 9:ం(f గ ళ6 ను ేPంచుటవలన
ఆ ప" 9ా#SI !గ ల లభమ కల;గజ³య చుం(ెను. 25 అతడ 9ా#S" అట-C
ప"ేయ ఇతరFలను గ ంపకc#Sd అయల#ా, PÀ ప"వలన మనక;
yవనమ బహÑ బµగ %ా జరFగ చున`ద" ]క; ె>య ను. 26 అPే
ేతpల ేయబ(fనV ేవతల; ావ" PÀ êల; ె1ిu, ఎÓ2సులk మతKమ

ాదు, xxప ఆZియయందంతట బహÑ జన మ ను ఒ1ిuంA, JK1ిuయ న`
సంగJ ]రF చూAయ V"య నున 27 మ#Sయ ఈ మన వృJN యందు
లmమ త1ిuవటP %ాక, మ}ేVPQన అ#?N! ేV±క గ (f కcడ
తృణ÷క#Sంపబ(f, ఆZియయందంత టను భలkకమందును పంపబడచున`
ఈ±క %tపuతనమ ¾ల%Sవన" భయమ చుచున`ద" 9ా#S
ె12uను. 28 9ారF V" #ðదKమ  "ం(fన 9ా#?rఎÓ2Zీయ ల అ#?N!ేV మ}ేV
అ" ³కల;9EZి#S; 29 పటC ణమ బహÑ గ>ë>%ా ఉం(ెను. మ#Sయ 9ారF
êల; పKయణ వAdన మZిో"య 9ా#?rన %ాPయ ను అ#SసNరFను
పటBC" ొ!్మ%ా TxటకWాలలk రబ(f#S. 30 êల; జనుల సభ ±దw క;
9:ళ6దలెను, %ా" hషpల; 9:ళ6"యలదు. 31 మ#Sయ ఆZియ ేWా¥ారFలలk
ందరF అత"I ZL`¨© తpలsౖయ ం(f అత"±దw క; వరN మనమ పం1ివ
Txటక Wాలలk"I 9:ళ6వదw " అత" 9Eడ"#S. 32 ఆ సభ గ>ë>%ా ఉం(ెను
గనుక ంద#§లగ న, ంద#ాలగ న ³కల;9EZి#S; xందు "!తN మ
కcడ"# xల మంI ె>యలదు. 33 అపడ యదుల; అలsకqందుKను
మ ందుక; Kయ%ా ందరF సమహమ లk నుం(f అత"" ఎదుట-I ెAd#S.
అలsకqందుK Z2ౖగేZి జనుల సమ¥xనమ ెపనవలsన" య ం(ెను. 34
అPే అతడ యదుడ" 9ారF ె>Zి"నపడ అందరFను ఏకశబw మ 
#?ండ గంటలZLపఎÓ2Zీయ ల అ#?N!ేV మ}ేV అ" ³కల;9EZి#S. 35 అంతట
కరణమ సమహమ ను సమ xPంAఎÓ2Zీయ ల#ా, ఎÓ2 Zీయ ల
పటC ణమ అ#?N! మ}ేVI" దుపJ±దw నుం(f ప(fన మ#SNI"
ాలక;#ాలsౖ య న`ద" ె>య" 9ా(ెవడ 36 ఈ సంగతpల; "#ా³పనV

గనుక ]రF Wాంతమ క>%S ఏయ ఆతpరప(f ేయక;ండట అవశ కమ . 37
]రF ఈ మనుషpలను ¬Zి"వAdJ#S. రF గ (f ోAన9ారF ారF, మన
ేవతను దూÌింపను లదు. 38 ే¤JKI" అత"కcడనున`
కమ¯ాల;లక;ను ఎవ" ]దT:ౖనను వవ}ర¤ైన ఉన`PQడల Txయసభల;
జరFగ చున`V, అ¥పతpల; ఉTx`రF గనుక 9ారF ఒక#S ఒకరF 9ాజ?
మడవచుdను. 39 అPే ]రF ఇతర సంగతpలనుగ#Sd Pనను Vxరణ
ేయవలsన" య ంటä అక\మన సభలk ప#Sారమగ ను. 40 మనమ ఈ
గ>ë>"గ#Sd ెపuద%Sన ారణ¤!య లనందున, TEడ జ#S%Sన
అల6 #S"గ#Sd మనలను Vxరణ లk"I ెతN p#³¹ అ" భయమవచున`.
ఇటB
6 గ ంప కc(fనందుక; త%Sన ారణమ ెపuజjలమ" 9ా#S అT:ను. 41
అత(öలగ ె1ిu సభను మ %Sంెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 20
1 ఆ యల6 #S అణ%Sన తరF9ాత êల; hషpలను తన ±దw క; 1ిల;వనం1ింA
¨¼చd#SంAన]దట 9ా#S±దw Z2లవ పచుd" మZిో"యక; 9:ళ6 Øటక;
బయల; ే#?ను. 2 ఆ పKేశమ లయందు సంచ#SంA, 12క;మటల 9ా#S"
¨¼చd#SంA %§\సునక; వెdను. 3 అతడ అకడ మడ T:లల; గ(f1ి ఓడPQI
Zి#Sయక; 9:ళ6 వలsన" య ండ%ా అత" Vషయ యదుల; క;టK
ేయ చున`ందున మZిో"య]దు%ా J#S%S #ావలsన" "శdPంచుT:ను.
4 మ#Sయ పరF\ క;మరFడను బ¿రయ పటC ణసుÍడT:ౖన ¯పతpKను,
ెసqలaకయ లలk అ#SసNరFను, Z2క;ందును, ె#³Ë పటC ణసుÍ(ైన %ాPయ ను,

J¹Jయ ను, ఆZియ ేశసుÍలsౖన తpIక;, KÓి మ ను అత"కcడ వAd#S. 5
రF మ ందు%ా 9:È6 Kయలk మరక; క"12టC B" య ం(f#S. 6 ప>య"
#tటMC ల నమ లsౖన తరF9ాత ¤మ ఓడ ఎI Óి>1ీu V(fA, అPదు
నమ లలk Kయక; వAd, అచdట 9ా#S ±దw ఏడ నమ ల; గ(f1ిJVు. 7
ఆ9ారమ న ¤మ #tటMC VరFచుటక; కc(fనపడ, êల; మరFTxడ
9:ళ6T:ౖయ ం(f, 9ా#S పKసం%Sంచుచు అరz#ాJKవరక; VసN #SంA
మటలడచుం(ెను. 8 ¤మ కc(fయ న` ¤డగలk అTEక ºపమ ల;ం(ెను.
9 అపడ ఐతpక; అను TUక ¸°వనసుÍడ Iట-×లk కcరFdం(f %ాఢ "దKP,
êల; xలZLవ పKసం%Sంచుచుండ%ా "xK´µరమ వలన జo%S, మడవ
అంతసు
N నుం(f I\ందప(f చ"Pన 9ా(ై 10 అంతట êల; I\ంI 9:È6
అత"]ద ప(f ð%S>ంచు"]రF ¾ందరపడక;(f, అత" ాKణమత"లk
నున`ద" 9ా#S ె12uను. 11 అతడ మరల 12ౖI వAd #tటMC V#SA పచుd",
ెల69ారFవరక; V¯ాNరమ %ా సం´µÌింA బయల; ే#?ను. 12 9ారF బKIన ఆ
Aన`9ా"" ¬Zి" వAd నపడ 9ా#SI VWషన ఆదరణ క>%?ను. 13
¤మ మ ందు%ా ఓడ ఎI అసుqలk êల;ను ఎIంచునవలsన" అక(fI
9:È6JVు. xను ా> నడకను 9:ళ6వలsన" అత(x పKారమ %ా మక; "య
!ంAయ ం(ెను. 14 అసుqలk అతడ మ క>Zి" నపడ ¤మత""
ఎIంచు" !తp లTEక; వAdJVు. 15 అచdటనుం(f 9:È6 మరFTxడ
×±సునక; ఎదురF%ా వAdJVు. మరFTxడ సnసునక; ే#S ఆ మరFTxడ
!లతpక; వAdJVు. 16 ¯ాధే 12ంెసు
N నమ న PQరషలమ లk
ఉండవలsన" êల; త రపడచుం(ెను గనుక అతడ ఆZియలk ాలహరణమ

ేయక;ండ ఎÓ2 సును xట-వలsన" "శdPంచు" య ం(ెను. 17 అతడ
!లతpనుం(f ఎÓ2సునక; వరN మనమ పం1ి సంఘప 12దwలను 1ి>1ింెను.
18 9ారF తన±దw క; వAdనపడతడ 9ా#S ఇట6 T:ను TEను ఆZియలk
ాల;12ట-Cన నమ నుం(f, ఎల6 ాలమ ] మధ ఏలగ నడచుంట-T° ]#³
PQరFగ దురF. 19 యదుల క;టKలవలన Txక; Wóధనల; సంభVంAనను,
క`ళØ
6 Vడచుచు పరÞ న Vనయ´µవమ  TETEలగ న పKభ వను
ZLVంచుచుంట-T° ]³ ె>య ను. 20 మ#Sయ పKãజనకరన ఏయ
xచునక బ¨©రంగమ %ాను, ఇంట-ంటను ]క; ె>యజ³య చు బ¢¥ంచుచు,
21 ేవ" PQదుట మరFమనసుq ం మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ునందు
VWా సమ ంచ వలsన", యదులక;ను %§\సుేశసుÍలక;ను ఏలగ ¯ాm
!చుdచుంట-T° Pదంతయ ]క; ె>య ను. 22 ఇ% TE"పడ
ఆత4యందు బం¥ంపబ(fన9ాడT:ౖ PQరష లమ నక; 9:ళ6 ØచుTx`ను, అకడ
Txక; ఏ¤! సంభ VంచుT° ె>యదు%ా", 23 బంధకమ ల;ను శ\మల;ను
Txరక; ాచు"య న`వ" ప#Sxzత4 పKJ పటC ణమ లkను Txక;
¯ాm!చుdచుTx`డ" ె>య ను. 24 అPే ేవ" కృాసు9ారN నుగ#Sd
¯ాm!చుdటయందు Tx పరFగ ను, TEను పKభ 9:ౖన Pసువలన ంన
ప#Sచరను, తpదమ ట-C ంపవలsన" Tx ాKణమ ను Tx?ంత మతKమ ను 25
ఇ% ేవ" #ాజమ నుగ#Sd పKకట-ంచుచు TEను ] మధను
సంచ#Sంచుచుంట-"; ]లk ఎవరFను ఇక]దట Tx మ ఖమ చూడర"
TxIపడ ె>య ను. 26 ాబట-C ]లk ఎవ#S Txశనమ Vషయనను2 TEను
ోÌి"ాన" TEడ !మ 4ను ¯ాmమ 12టC BచుTx`ను. 27 ేవ"

సంకలuమంతయ ]క; ెల;పక;ండ TETE!య xచునలదు. 28 ేవడ
తన స రకN !Ad సంాంAన తన సంఘమ ను ాయ టక; ప#Sxzత4
!మ 4ను ే"యందు అధ{లను%ా ఉంెT° ఆ యవతp
N మందను
గ#Sdయ , ] మటBCక; !మ 4ను గ#Sdయ జjగ\తN%ా ఉండ(f. 29 TEను
9:È6Pన తరF9ాత కc
\ రన (ేళ6 Ø ]లk పK9Ehంచున" Txక; ె>య ను;
9ారF మందను క"క#SంపరF. 30 మ#Sయ hషpలను తమ9:ంట ఈడd"
వలsన" వంకర మటల; పల;క; మనుషpల; ]లkTE బయల;ేరFదురF. 31
ావన TEను మడ సంవతqరమ ల; #ాJKంబగళØ
6 క`ళØ
6 Vడచుచు పKJ
మను షp"I మనక బ z ె1ిuJన" ]రF జj®పకమ ేZి"
లక;వ%ాఉండ(f. 32 ఇపడ ేవ"I" ఆయన కృా 9ాకమ నక;ను
!మ 4ను అపu%SంచుచుTx`ను. ఆయన ]క; ³మవృz
కల;గజ³య టక;ను, ప#Sదz పరచ బ(fన9ారంద#Sలk ¯ా సÍ ~
మనుగ\¨©ంచుటక;ను శIN మంతpడ. 33 ఎవ" 9:ం(fT:ౖనను, బం%ారమ T:ౖనను
వసN  మ లT:ౖనను TEను ఆhంపలదు; 34 Tx అవసరమ ల "!తN మ ను Tx
ఉన`9ా#S "!తN మ ను ఈ Tx ేతpల; కషC ప(fనవ" ]³ ె>య ను. 35
]రFను ఈలగ పKయసప(f బల¨ßనులను సంరfంపవలsన"య
పచుdనుటకంటM ఇచుdట ధనమ అ" పKభ 9:ౖన Pసు ె1ిuన మటల;
జj®పకమ ేZినవలsన"య అ"` Vషయమ లలk ]క; మ#S చూ1ిJన"
ె12uను. 36 అత(öలగ ె1ిu ¹ాళ
6 " 9ారంద#S ాKరÍన ేZ2ను. 37
అపడ 9ారందరF xల ఏ(fd#S. ]రF ఇక]దట Tx మ ఖమ చూడర"
అతడ ె1ిuన మటక; VWషమ %ా దుఃüంచుచు 38 êల; డ]ద ప(f

అత"" మ దుw12టC B", 9ారF ఓడవరక; అత"" ¯ాగ నం1ి#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 21
1 ¤మ 9ా#S" V(fA12ట-C ఓడ ఎI Jన`%ా 9:È6 Åసుక;ను, మరFTxడ
#tదుక;ను, అకడనుం(f పతరక;ను వAdJVు. 2 అపడ ÓL³క; 9:ళ6
బ¢వచున` ఒక ఓడను చూA x"" ఎI బయల;ే#SJVు. 3 క;పKక;
ఎదురF%ా వAd, x"" ఎడమ తటBCన V(fA, Zి#Sయ9:ౖప%ా 9:È6, తరFలk
%SJVు; అకడ ఓడ సరFక; గ మJ ేయవలZియ ం(ెను. 4 ¤మకడ
నున` hషpలను కను%t" Pడనమ లకడ ఉంట-!. 9ారFవ
PQరషలమ లk ాల; 12టCవదw " ఆత4x #ా êల; ె1ిu#S. 5 ఆ నమ ల;
గ(f1ిన తరF9ాత పKయణ వచుండ%ా, ´µరలను 1ిల6లను 9ారందరF
మమ 4ను పటC ణమ 9:ల;ప> వరక; ¯ాగనంపవAd#S. 9ారFను ¤మ ను
సమ దK¬రమ న ¹ాళ
6 " ాKరÍనేZి ±క#S±దw ఒకరమ Z2లవ
పచుdంట-!. 6 అంతట ¤మ ఓడ ఎIJVు, 9ారF తమ తమ Pండ6 క;
J#S%S 9:È6#S. 7 ¤మ తరFనుం(f ేZిన పKయణమ మ %SంA, ¾లsమPI
వAd, సదరFలను క;శలమ(f%S 9ా#S ±దw ఒక నమ ంట-!. 8
మరFTxడ ¤మ బయల;ే#S ?rసరయక; వAd, Pడగ #Sలk TUకడను
సు9ా#SNక;డT:ౖన Óి>ప ఇంట పK9EhంA అత"±దw ఉంట-!. 9 కనకల;%ా
ఉన` నల;గ రF క;మ#?Nల; అత"క;ం(f#S, 9ారF పKవAంచు9ారF. 10 ¤మTEక
నమ లకడ ఉండ%ా, అగబ అను ఒక పKవకN యదయనుం(f వెdను. 11
అతడ మ±దw క; వAd êల; న(fకటBC ¬Zి", తన ేతpలను ాళ6 ను

కటBC"PQరషలమ లk" యదుల; ఈ న(fకటBCగల మనుషp" ఈలగ
బం¥ంA, అనజనుల ేJI అపu%Sంతpర" 12 ఈ మట V" నపడ ¤మ ను
అక(f9ారFనుPQరషలమ నక; 9:ళ6వదw " అత" బJమల;ంట-! %ా" 13
êల; ఇెందుక;? ]రF ఏ(fd Tx గ ం(ె బదw ల; ేZ2ద#³ల? TET:ౖే పKభ 9:ౖన
Pసు Txమమ "!తN మ PQరషలమ లk బం¥ంపబడటక; మతK¤ %ాక
చ"వటక;ను Zిదzమ %ా ఉTx`న" ె12uను. 14 అతడ ఒపననందున
¤మ పKభ వ AతN మ జరFగ ను%ాక అ" ఊర క;ంట-!. 15 ఆ నమ లsౖన
తరF9ాత మక; ావలZిన ¯ామ%S\ ¬Zి" PQరషలమ నక; ఎIJVు. 16
మ#Sయ ?rసరయనుం(f ందరF hషpల;, nదటనుం(f hషpడ%ా ఉం(fన
క;1ీKయ (ైన మ`¯ను ఇంట ¤మ గవలsనను ఉేw శమ  అత""
9:ంటబ¿టC B" మ కcడ వAd#S. 17 ¤మ PQరషలమ నక; వAdనపడ
సదరFల; మమ 4ను సంషమ  ేరFd"#S. 18 మరFTxడ 12దwలందరF
అక(fI వAdయ ండ%ా êల; మ కcడ యÅబ TUదwక; వెdను. 19 అతడ
9ా#S" క;శల మ(f%S, తన ప#Sచరవలన ేవడ అనజనులలk జ#S%SంAన
9ాట-" Vవరమ %ా ె>యజ?12uను. 20 9ారF V" ేవ" మ¨©మపరA అత"
చూAసదరF(x, యదులలk VWా సులsౖన9ారF ఎ"` 9Eలమం య Tx`#
చూచు చుTx`వగx? 9ారందరFను ధర4WాసN మందు ఆసIN గల9ారF. 21 అన
జనులలk ఉన` యదుల; తమ 1ిల6లక; సున`J ేయకcడద"య , మన
ఆxరమ ల పన నడవకcడద"య వ ెపటవలన 9ారందరF ¹ÌLను
V(fA12టCవలsన" వ బ¢¥ం 22 ావన మన ¤! ేయ దుమ ? వ
వAdన సంగJ 9ారF తపuక VందురF. 23 ాబట-C ¤మ క; ె1ిuనటBC

ేయ మ . nÖక;బ(fయ న` నల;గ రF మనుషpల; మ±దw ఉTx`రF. 24
వ 9ా#S" 9:ంటబ¿టC B"P 9ా#S కcడ z ేZి", 9ారF తలðరమ
ేPంచునుటక; 9ా#SకPQ(f తగ ల;బ(f 12టC Bనుమ ; అపడ "ను`
గ#Sd xమ V"న వరN మనమ "జమ ాద"య , వను ధర4WాసN మ ను
%?r" యxV¥%ా నడచును చుTx`వ"య ె>ZిందురF 25 అPే
Vశ ZింAన అనజనులను గ#Sd 9ారF Vగ\హమ లక; అ#SuంAన 9ాటరకN మ ను %tంతp 1ిZిI చం1ినx"", జjరత మ ను మనవలZినద"
"రÞPంA 9ా#SI 9ాKZియ Tx`మ" ె1ిuం 26 అంతట êల; మరFTxడ ఆ
మనుషpలను 9:ంట బ¿టC B" P, 9ా#Sకcడ z ేZి",
ే9ాలయమ లk పK9EhంA, 9ా#Sలk పKJ9ా"రక; ానుక అ#Suంచువరక;
z నమ ల; T:ర9EరFd 27 ఏడ నమ ల; ావAdనపడ ఆZియనుం(f
వAdన యదుల; ే9ాలయమ లk అత" చూA, సమహమంతట-"
కలవరపరA అత"" బలవంతమ %ా పటBC" 28 ఇWా\PÚయ ల#ా,
స}యమ ేయరం(f; పKజలక;ను ధర4WాసN మ నక;ను ఈ సÍ లమ నక;ను
V#ధమ %ా అంద#SI" అంతటను బ¢¥ంచుచున`9ాడ (ే. మ#Sయ డ
%§\సుేశసÍ 29 ఏలయన%ా ఎÓ2Zీయ (ైన KÓిమ ను అత"కcడ పటC ణమ లk
అంతక;మ ందు 9ారF చూA య న`ందున êల; ే9ాలయమ లk"I అత"
¬Zి" వెdన" ఊ¨©ంA#S. 30 పటC ణమంతయ గ>ë>%ా ఉం(ెను. జనుల;
గ ంపల; గ ంపల;%ా పరF%?JN" వAd, êల;ను పటBC"
ే9ాలయమ లkనుం(f అత"" 9:ల;ప>I ఈ(fd#S; 9:ంటTE తల;పల;
మయబ(ెను. 31 9ారత" చంపవలsన" యJ`ంచుచుండ%ా PQరష

లమంతయ గ>ë>%ా ఉన`ద" పటµలప 12ౖ య¥ా#SI వరN మనమ
వెdను; 32 9:ంటTE అతడ Z2ౖ"క;లను శx¥ పతpలను 9:ంట బ¿టC B"
9ా#S±దw క; పరF%?JNవెdను; 9ారF 12ౖ య¥ా#S" Z2ౖ"క;లను #ాణ వ9ా#S"
చూA êల;ను టBCట మ"#S. 33 12ౖ య¥ా#S దగ¶ రక; వAd అత" పటBC",
#?ండ సం?ళ6 బం¥ంచుమ" ఆజj®1ింA ఇత(ెవడ? ఏ!ేZ2న" అడగ%ా, 34
సమహమ లk ంద#§లగ ంద#ాలగ ³కల;9Eయ చున`పడ అల6 #Sేత
అతడ "జమ ె>Zినలక Åటలk"I అత" ¬Zి"మ4" ఆజj®1ింెను.
35 êల; ట6]I వAdనపడ జనుల; గ ంపకc(f బలవంతమ
ేయ చున`ందున Z2ౖ"క;ల; అత"" ¹Zి" వలZి వెdను. 36
ఏలయన%ా9ా"" చంపమ" జనసమహమ ³కల;9Eయ చు 9:ంబ(fంెను.
37 9ారF êల;ను Åటలk"I ¬Zి"వT:ౖ య ండ%ా అతడ 12ౖయ¥ా#S"
చూATEను  ఒకమట ెపuవచుdTx? అ" అ(f%?ను. అందు కతడ%§\క;
´µషక; ె>య Tx? 38 ఈ నమ లక; మ నుప #ాజోKహ మ నక;
#³1ి,నరహంతక;లsౖన Txల;గ 9Eలమం మనుషpలను అరణమ నక;
9:ంటబ¿టC B" Pన ఐగ 1ీN య డవ వ ా9ా? అ" అ(f%?ను. 39 అందుక;
êల;TEను I>Iయలk" xరFq9ాడT:ౖన యదుడను; ఆ %tపu పటC ణప
êరFడను. జనుల మటలడటక; Txక; Z2లVమ4" 9EడనుచుTx`న"
ె12uను. 40 అతడ Z2లVAdన తరF9ాత êల; ట6]ద "ల;వబ(f జనులక;
ేZ2ౖగ ేZ2ను. 9ారF "శdబw మ %ా ఉన`పడ అతడ ¨¼áK´µషలk ఇట6 T:ను
అసN ల;ల ారమ ల; 22

1 సదరFల#ా, తండKల#ా, TE"పడ ] PQదుట ెప సమ¥xనమ
TxలIంచు(f. 2 అతడ ¨¼áK´µషలk మటలడట 9ారF V" ఎక;వ
"శîబw మ %ా ఉం(f#S. అపడతడ ఈలగ ెపu¯ా%?ను. 3 TEను I>Iయలk"
xరFqలk పట-C న యదుడను. అPే ఈ పటC ణమ లk గమÚPల;
ాదమ ల±దw 12#S%S, మన 1ితరFల ధర4WాసN సంబంధమగ "ష¡ యందు
hfతpడT:ౖ, ]రం 4 ఈ మర¶ మ లkనున` పరF షpలను ZీN లను బం¥ంA
ెర¯ాలలk 9EPంచుచు మరణమ వరక; ¨©ంZింAJ". 5 ఇందునుగ#Sd
పK¥xన యజక;డను 12దw లందరFను Txక; ¯ా{లsౖయ Tx`రF. TEను 9ా#Sవలన
సదరFల±దw క; పJKకల; ¬Zి", దమసులk" 9ా#S"కcడ బం¥ంA
దం(fంచుట?r PQరషలమ నక; ేవలsన" అక(fI 9:È6J". 6 TEను
పKయణమ ేయ చు దమసునక; స]1ింAనపడ మ¥xహ`ాలమందు
ఆాశమ నుం(f %tపu 9:ల;గ అక¯ా4తp
N %ా Tx చుటBC పKాhంెను. 7 TEను
TEల]ద ప(f¯êల ¯êల, 9:ందుక;, నను` ¨©ంZించుచుTx`వ" Tx ఒక
స రమ పల;క;ట Vంట-". 8 అందుక; TEనుపKభ 9ా, 9:వడవ" అ(f%Sనపడ
ఆయనTEను వ ¨©ంZించుచున` నజ#³య డనగ Pసును అ" Tx
ె12uను. 9 Txకcడ నున`9ారF ఆ 9:ల;గ ను చూA#S %ా" Tx
మటల(fన9ా" స రమ 9ారF Vనలదు. 10 అపడ TEనుపKభ 9ా, TE TE!
ేయవలsన" అడగ%ా, పKభ వవ లA దమసులk"I 9:ళ6 Øమ ; అకడ వ
ేయ టక; "య!ంపబ(fనవ"`య క; ెపuబడన" Tx అT:ను. 11 ఆ
9:ల;గ ±క పK´µవమ వలన TEను చూడలక Pనందున Txకcడ
ఉన`9ారF నను` న(f1ింప%ా దమసులk"I వAdJ". 12 అంతట

ధర4WాసN మ పన భIN పరFడను, అకడ ాపరమ న` యదులంద#Sేత
మంA1LరF ంన9ాడT:ౖన అనయ అను ఒకడ Tx±దw క; వAd ">A 13
¯êల! సద#ా, దృÌిC ందుమ" Tx ెపu%ా ఆ గ(fయలkTE TEను
దృÌిC ం అత" చూAJ". 14 అపడతడమన 1ితరFల ేవడ తన
AతN మ ను ె>Zినుటక;ను, ఆ Jమంతp" చూచుటక;ను, ఆయన T°ట-మట
Vనుటక;ను "ను` "య !ంAయ Tx`డ; 15 వ కన`9ాట-" గ#Sdయ
Vన` 9ాట-" గ#Sdయ సకల మనుషpలPQదుట ఆయనక;
¯ాf9:ౖయ ందువ. 16 గనుక వ తడవ ేయ ట ఎందుక;? లA ఆయన
Txమమ నుబట-C ాKరÍనేZి బµ1ిN స4మ ం  ాపమ లను
క(f%S9EZినుమ" ె12uను. 17 అంతట TEను PQరషలమ నక; J#S%S వAd
ే9ాలయమ లk ాKరÍన ేయ చుండ%ా పరవడT:ౖ పKభ వను చూAJ". 18
అప(xయనవ త రప(f PQరషలమ V(fA ఘÖమ %ా 9:ళ6 Øమ .
నను`గ#Sd Vచుd ¯ాmమ 9ారం%§క#Sంపర" Tx ె12uను. 19 అందుక;
TEనుపKభ 9ా, పKJ సమజమంరమ లkను యందు VWా సమ ంచు9ా#S"
TEను ెర¯ాలలk 9Eయ చుటBCచు నుంట-న" 9ా#SI బµగ %ా ె>య ను. 20
మ#Sయ  ¯ాf PQన Z2N ఫను రకN మ Aంంపబ(fనపడ TEనుకcడ దగ¶ ర
">A అందుక; సమ4JంA అత" చం1ిన9ా#S వసN మ లక; ావ>య ంట-న"
ె1ిuJ". 21 అందుక; ఆయన9:ళ6 Øమ , TEను దూరమ %ా అనజనుల±దw క;
"ను` పంపదున" Tx ె12uను. 22 ఈ మటవరక; అతడ ె1ిuన 9ారF
ఆలIంచు చుం(f#S. అపuడ ఇటBవంట-9ాడ బKదుకతగడ, భ!]ద
ఉండక;ండ 9ా"" చం1ి9Eయ డ" ³కల; 9EZి#S. 23 9ారF ³కల;9Eయ చు

తమ12ౖ బటC ల; Vదుల;d" ఆా శమ తటBC దు4JN య చుండ%ా 24
9ారత"I V#ధమ %ా ఈలగ ³కల; 9EZిన ¨Áతp9E¹ ె>Zినుట?r,
సహ¯ాK¥పJ ర(xల అత"" ట-C , Vమ #Sîంపవలsన" ె1ిu, Åటలk"I
¬Zి"ండ" ఆజj® 1ింెను. 25 9ారF êల;ను 9ారFల కటBCచున`పడ
అతడ తన దగ¶ ర ">Aయ న` శx¥పJ" చూAhm V¥ంపకP
#]య (ైన మనుషp" ర(xల టBCటక; ]క; అ¥ారమ న`x? అ"
య(f%?ను. 26 శx¥పJ ఆ మట V" సహ¯ాK¥పJ±దw క; వAd9E!
ేయబ¢వచుTx`వ? ఈ మనుషpడ #]య డ సు] అT:ను. 27 అపడ
సహ¯ాK¥పJ వAd అత"" చూAవ #]య డ9ా? అ Tx ెప మన%ా
28 అతడ అవన" ె12uను. సహ¯ాK¥పJTEను బహÑ దKవ!Ad PÀ
êరత మ సంాంచు ంట-నT:ను; అందుక; êల;TET:ౖే పటBCకTE
#]య డ నT:ను. 29 ాబట-C అత" Vమ#Sîంపబ¢Pన 9ారF 9:ంటTE అత""
V(fA12ట-C#S. మ#Sయ అతడ #]య డ" ె>Zిన`పడ అత"
బం¥ంAనందుక; సహ¯ాK¥పJకcడ భయప(ెను. 30 మరFTxడ, యదుల;
అత"]ద ¹1ిన TEర¤¹ xను "శdయమ %ా ె>Zిన%#S, సహ¯ాK¥పJ
అత" వ>ంA, పK¥xనయజక;ల;ను మ} సభ9ారందరFను కc(f #ావలsన"
ఆజj®1ింA, êల;ను ¬Zి "వAd 9ా#SPQదుట "ల;వబ¿టMCను.
అసN ల;ల ారమ ల; 23
1 êల; మ} సభ9ా#S" ే#SచూAసదరFల#ా, TEను TEట-వరక; ³వలమ
మంA మన¯ాqfగల 9ాడT:ౖ ేవ"PQదుట నడచునుచుంట-న" ె12uను. 2

అందుక; పK¥xనయజక;(ైన అనయ అత" T°ట-]ద టBCడ" దగ¶ ర
">Aయ న`9ా#SI ఆజj®1ింప%ా 3 êల; అత"" చూAసున`మ ట-C న %(x,
ేవడ "ను` టBCను; వ ధర4WాసN మ పన నను` Vమ#Sîంప
కcరFdం(f, ధర4WాసN మ నక; V#ధమ %ా నను` టC Txజj®1ించుచుTx`9ా
అT:ను.దగ¶ ర ">Aయ న`9ారF వ ేవ" పK¥xనయజక;" దూÌింెద9ా?
అ" అ(f%S#S. 4 అందుక; êల; సదరFల#ా, Pతడ పK¥xనయజక;డ"
Txక; ె>యలదు  పKజల అ¥ా#S" "ంంపవదుw అ" 9ాKయబ(f
w కయ ల;ను మ#S±క ´µగమ
య న`దT:ను. 5 9ా#Sలk ఒక ´µగమ సదూ
ప#Sసయ ల;T:ౖ య న`టBC êల; గ\¨©ంAసదరFల#ా, TEను
ప#Sసయ డను ప#Sసయ ల సంతJ9ాడను; మనక;న` "#§mణనుగ#Sdయ ,
మృతpల పనరFxÍనమ ను గ#Sdయ TEను Vమ#SîంపబడచుTx`న" సభలk
ëగ¶ ర%ా ె12uను. 6 అత(xలగ ె1ిuనపడ ప#Sసయ లక;ను సదూ
w కయ ల
క;ను కలహమ పట-C నందున ఆ సమహమ #?ండ పmమ ల; ఆPQను. 7
సదూ
w కయ ల; పనరFxÍనమ లద"య , ేవదూతPQనను ఆత4PQనను
లద"య ెపదురF %ా" ప#Sసయ ల; #?ండను కలవ" ±పందురF. 8
అపడ 12దw%tల;
6 పటMC ను; ప#Sసయ ల పmమ %ా ఉన` Wాసు
N లలk ందరF
లAఈ మనుషp"యందు ఏ ోషమ ను మక; కనబడలదు; ఒక ఆత4PQనను
ేవ దూతPQనను అత" మ 9 కలహక; 9:ౖనపడ 9ారF êల;ను
*>d9Eయ దు#³¹ అ" సహ¯ాK¥పJ భయప(f ]రF 9:È6 9ా#S మధనుం(f
అత"" బలవంతమ %ా పటBC" Åటలk"I ¬Zి" రండ" Z2ౖ"క;లక;
ఆజj®1ింెను. 10 ఆ #ాJK పKభ వ అత"±దw "ల;చుం(f¥ైరమ %ా ఉండమ ,

PQరషలమ లk నను`గ#Sd 9Eలగ ¯ాm!AdJ9Ù ఆలగ న
#మలkకcడ ¯ాm !యవలZియ న`ద"ె12uను. 11 ఉదయనపడ
యదుల; కటBCకట-C , xమ êల;ను చంపవరక; అన`ానమ ల;
పచుdనమ" ఒటBC 12టC B"#S. 12 ఈ క;టKలk ే#Sన9ారF నల;బమం కంటM
ఎక;వ. 13 9ారF పK¥xనయజక;ల ±దw క;ను 12దwల±దw క;ను వAd¤మ
êల;ను చంపవరక; ఏ!య రFA చూడమ" గట-C గ ఒటBC12టC B"
య Tx`మ . 14 ాబట-C ]రF మ} సభ క>Zి, అత""గ#Sd మ#S ప#SN%ా
Vx#SంA ె>Zినబ¢వనటBC అత"" ] ±దw క; ¬Zి" రమ4"
సహ¯ాK¥పJ మనVేయ (f; అతడ దగ¶ రక; #ాకమ ను1L ¤మత"
చంపటక; Zిదzప(fయ Tx`మ" ె1ిu#S. 15 అPే êల; ¤నల;
6 డ 9ారF
ంAయ Tx`ర" V" వAd Åటలk పK9EhంA êల;క; ఆ సంగJ ె>12ను. 16
అపడ êల; శx¥పతpలలk TUక"" తన±దw క; 1ి>Aఈ Aన`9ా""
సహ¯ాK¥పJ±దw క; డ "మ 4, ఇతడ అత" ఒక మట
ెపనవలsన" య Tx`డT:ను. 17 శx¥పJ సహ¯ాK¥పJ±దw కత"
డ"Pఖ?ºPQన êల; నను` 1ి>A ఒక మట
ెపనవలsన"య న` PÀ పడచు9ా"" ±దw క; ¬Zి"మ4"
నను` అ(f%?న" ె12uను. 18 సహ¯ాK¥పJ అత" ెP పటBC" అవతలక;
¬Zి "Pవ Tx ెపనవలsన" య న`ేమ" ±ంట#S%ా అ(f%?ను.
19 అందుకతడ వ êల;నుగ#Sd సంప#SN%ా Vx#Sంపబ¢వనటBC అత""
#³ప మ}సభ ±దw క; ¬Zి" #ావలsన" "ను` 9Eడనుటక; యదుల;
కటBCకట-C య Tx`రF. 20 9ా#S మటక; వ సమ4Jంపవదుw; 9ా#Sలk

నల;వమంకంటM ఎక;వ మనుషpల; అత"రక; ంAయ Tx`రF. 9ారF
అత" చంపవరక; అన`ానమ ల; పచుdనమ" ఒటBC 12టC B"య Tx`రF;
ఇపuడ ±దw మట ¬Zినవలsన" క"12టC B" Zిదzమ %ా ఉTx`ర"
ె12uను. 21 అందుక; సహ¯ాK¥పJవ ఈ సంగJ Txక; ె>1ిJవ"
PQవ"ను ెపuవదw " ఆజj®1ింA ఆ పడచు9ా"" పం1ి9EZ2ను. 22 తరF9ాత
అతడ శx¥పతpలలk ఇదw #S" తన±దw క; 1ి>A?rసరయవరక; 9:ళ6 Øటక;
ఇనూ`రF మం Z2ౖ"క;లను (ెబËమం గ ఱÃ ప#ðతpలను ఇనూ`రF మం
PÀటMల9ా#S" #ాJK ¾!్మ గంటలక; Zిదz పరA 23 êల;ను ఎIంA
అ¥పJPQన ÓL>క;qTUదwక; భదKమ %ా ¬Zి"వటక; గ ఱÃ మ లను Zిదz
పరచుడ" ె12uను. 24 మ#Sయ ఈ పKారమ %ా ఒక పJKక 9ాKZ2ను 25 మ}
ఘనతవ¨©ంAన అ¥పJPQన ÓL>క;qక; ð6య లcZియ వందనమ ల;. 26
యదుల; ఈ మనుషp" పటBC" చంపబ¢Pనపడ, అతడ #]య డ"
TEను V", Z2ౖ"క;ల వAd అత"" త1ిuంAJ". 27 9ారF అత"]ద ¹1ిన
TEర¤¹ ె>Zిన%#S TEను 9ా#S మ}సభ±దw క; అత"" ¬Zి"వAdJ".
28 9ారF తమ ధర4WాసN 9ాదమ లనుగ#Sd అత"]ద TEరమ ¹1ి#³ %ా"
మరణమ న?rనను, బంధకమ ల?rనను త%Sన TEరమ అత"యంే!య
కనుపరచలదు. 29 అPే 9ారF ఈ మనుషp"]ద క;టKేయT:ౖ య Tx`ర"
Txక; ె>యవAdనందున, 9:ంటTE అత" ±దw క; పం1ింAJ". TEరమ
¹1ిన9ారF కcడ అత"]ద ెపuవలsన" య న` సంగ 30 ాబట-C అతడ
9ా#Sాజj®1ింAన పKారమ Z2ౖ"క;ల; êల;ను #ాJK9Eళ అంJపJKI ¬Zి"
P#S. 31 మరFTxడ 9ారత" కcడ #ðతpలను పం1ి xమ Åటక; J#S%S

వAd#S. 32 9ారF ?rసరయక; వAd అ¥పJI ఆ పJKక అపu%SంA êల;నుకcడ
అత"PQదుట "ల;వ బ¿ట-C#S. 33 అ¥పJ ఆ పJKక చVనపడఇతడ ఏ
పKేశప9ాడ" అ(f%S, అతడ I>Iయ9ాడ" ె>Zి" 34 ]ద TEరమ
¹ప 9ారF కcడ వAdనపడ  సంగJ పరÞమ %ా Vx#Sంతpన" ె1ిu, 35
¨Á#దు అ¥ారమంరమ లk అత"" ావ>యందుంచవలsన" ఆజj®1ింెను.
అసN ల;ల ారమ ల; 24
1 అPదు నమ లsౖన తరF9ాత పK¥xనయజక;(ైన అనయయ , ందరF
12దwల;ను, ెరN Fల;
6 అను ఒక Txయ 9ాయ ?rసరయక; వAd, êల;]ద
ెAdన Óి#ాదు అ¥పJI ె>యజ³Zి#S. 2 êల; ర1ిuంపబ(fనపడ ెరN Fల;
6
అత"]ద TEరమ ¹ప TxరంంA Pట6 T:ను 3 మ} ఘనతవ¨©ంAన
ÓL>ాq, ¤మ తమవలన ఎం T:మ4 అనుభVంచుచుTx`మ"య , ఈ ేశ
జనమ నక; సంభVంAన అTEకన ×డల; తమ ప#ామరî ేత
దw ుబµటవచున`వ"య ఒప", ¤మ సకల Vధమ లను సకల
సÍ లమ లలkను పరÞ కృతజ® త అం%§క#SంచుచుTx`మ . 4 TEను తమక;
ఎక;వ ఆయసమ కల;గజ³యక;ండ ¤మ క;6పN మ %ా ెపనుx""
తమరF ఎపuట-వలs Wాంతమ %ా Vనవలsన" 9Eడను చుTx`ను. 5 ఈ
మనుషpడ 1ీడవంట-9ాడను, భలkక మందున` సకలన యదులను
కలహమ నక; #³ప 9ాడను, నజ#³య ల మత´éదమ నక; Txయక;డT:ౖ
య న`టBC ¤మ కను%tంట-!, 6 మ#Sయ ఇతడ ే9ాలయమ ను
అపVతKమ ేయ టక; యత`ప(ెను గనుక ¤మ అత" పటBCంట-!. 7

తమరF Vమ#SîంAన PQడల 8 ¤మ ఇత"]ద ¹పచున`
TEరమ ల"`య తమ³ ె>యవచుdన" ె12uను. 9 యదులందుక;
సమ4JంA PÀ మటల; "జ¤ అ" ె1ిu#S. 10 అపడ అ¥పJ
మటలడమ" êల;నక; Z2ౖగేయ%ా అత(fట6T:నుతమరF బహÑ
సంవతqరమ లనుం(f PÀ జనమ నక; Txయ¥పతpలsౖ య Tx`ర" PQ#S%S
TEను ¥ైరమ  సమ¥xనవ 11 PQరషలమ లk ఆ#ా¥ంచుటక; TEను
9:È6నTxట నుం(f పం(ెKండ నమ ల; మతK¤ అPనద" తమరF Vx#SంA
ె>Zిన వచుdను. 12 ే9ాలయమ లk TE!, సమజమంరమ లలk TE!,
పటC ణమ లkTE!, TEను ఎవ"ను త#SంచుటPQనను, జనులను
గ !కcరFdటPQనను 9ారF చూడలదు. 13 మ#Sయ 9ారF ఇపడ Tx]ద
¹ప TEరమ లను తమ#SI ఋàవపరచలరF. 14 ధర4WాసN మందును పKవకN ల
గ\ంథమ లయందును 9ాKయబ(fయ న`వ"`య న!్మ, 15
Jమంతpలక;ను అJమంతpలక;ను పనరFxÍనమ కల;గ బ¢వచున`ద"
రF "#§fంచుచున`టBC TEనుకcడ ేవ"యందు "#§mణయ ంA, 9ారF
మత´éదమ" 1LరF12టC B ఈ మర¶ మ పన Tx 1ితరFల ేవ""
ZLVంచుచుTx`న" తమ#SPQదుట ఒపనుచుTx`ను. 16 ఈ Vధమ న
TEనును ేవ"PQడలను మనుషpలPQడలను ఎల6 పడ Tx మన¯ాqf
"#wషన%ా ఉండనటB
6 అ´µసమ ేZినుచుTx`ను. 17 "`
సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత TEను Tx స జనులక; xనదKవమ ను ానుకల;ను
అపu%Sంచుటక; వAdJ". 18 TEను z ేZి"న9ాడT:ౖ PÀలగ
అపu%Sంచుచుండ%ా 9ారF ే9ాలయమ లk నను` చూA#S. TEను గ ంపకc#Sd

య ండలదు, Txవలన అల6 #S ాలదు. ఆZియనుం(f వAdన ందరF యదుల;
ఉం(f#S; 19 Tx]ద 9ా#S³న ఉన`PQడల 9ా#³ తమ#S స"` ¥IవAd Tx]ద
TEరమ ¹పవలZియ ం(ెను. 20 లx, TEను మ}సభPQదుట
">Aయ న`పడ, మృతpల పనరFxÍనమ నుగ#Sd TEడ 9ా#SPQదుట
Vమ#Sîంపబడ చుTx`న" 21 9ా#S మధ "ల;వబ(f TEను ëగ¶ ర%ా ె1ిuన PÀ
±క మట Vషయ తపu Txయందు మ#S ఏ TEరనను రF
కను%t"య ంటä #?rన ెపuవచుdనT:ను. 22 ÓL>క;q ఈ మర¶ మ నుగ#Sd
బµగ %ా ఎ#S%Sన9ా(ైసహ¯ాK¥పJPQన లcZియ వAdనపడ ] సంగJ TEను
Vx#SంA ె>Zిందున" ె1ిu Vమరî "ల;ప ేZ2ను. 23 మ#Sయ అత"
V(f%ా ావ>లk ఉంA, అత"I ప#Sxరమ ేయ టక; అత" స జనులలk
ఎవ#S" ఆటంకపరచకcడద" శx¥పJI ఆజj®1ింెను. 24 "` నమ లsౖన
తరF9ాత ÓL>క;q యదు#ాలsౖన దుKZిల6 అను తన ´µరకcడ వAd êల;ను
1ి>1ింA, ×\సN ుPసునంద> VWా సమ నుగ#Sd అతడ బ¢¥ంప%ా VT:ను. 25
అపడతడ J" గ#Sdయ ఆWా"గ\హమ ను గ#Sdయ #ాబ¢వ
Vమరîనుగ#Sdయ పKసం%Sంచు చుండ%ా ÓL>క;q !గ ల భయప(fఇపuట-I
9:ళ6 Øమ , Txక; సమయన "ను` 1ిల;వన 26 తరF9ాత êల;వలన తనక;
దKవమ ొరFక;న" ఆhంA, మట-మట-I అత"" 1ి>1ింA అత" సం´µషణ
ేయ చుం(ెను. 27 #?ండ సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత ÓL>క;qక; పKJ%ా
#Sయ ÓLసN ు వెdను. అపడ ÓL>క;q యదులేత మంA
9ాడ"1ించునవ లsన" Å#S, êల;ను బంధకమ లలkTE V(fA12ట-C PQను.

అసN ల;ల ారమ ల; 25
1 ÓLసN ు ఆ ేWా¥ారమ నక; వAdన మడ నమ లక; ?rసరయనుం(f
PQరషలమ నక; 9:æç6ను. 2 అపడ పK¥xనయజక;ల;ను యదులలk
మ ఖుల;ను êల;]ద xమ ెAdన Óి#ాదు సంగJ అత"I ె>యజ³Zి#S.
3 మ#Sయ Kవలk అత"" చంపటక; ంAయ ం(f]రF దయేZి అత""
PQరషలమ నక; 1ిల;వనం1ించుడ" అత""గ#Sd ÓLసN ు TUదw మనV ేZి#S.
4 అందుక; ÓLసN ుêల; ?rసరయలk ావ>లk ఉTx`డ; TEను ఘÖమ %ా అక(fI
9:ళ6 బ¢వచుTx`ను 5 గనుక ]లk సమరFÍలsౖన9ారF Tx కcడ వAd ఆ
మనుషp"యందు త1ిuద¤ైన ఉంటä అత"]ద ¹పవచుdన"
ఉతN ర!ెdను. 6 అతడ 9ా#S±దw ఎ"!, ప నమ ల; గ(f1ి ?rసరయక;
9:È6 మరFTxడ Txయ1ీఠమ ]ద కcరFdం(f êల;ను ¬Zి" రమ4"
ఆజj®1ింెను. 7 êల; వAdనపడ PQరషలమ నుం(f వAdన యదుల;
అత" చుటBC ">A, ´µరన TEరమ లTEకమ ల ¹1ి#S %ా" 9ాట-" బ àవ
ేయలక P#S. 8 అందుక; êల;యదుల ధర4WాసN మ ను గ#Sd %ా"
ే9ాలయమ ను గ#Sd %ా", ?rసరFను గ#Sd %ా" TET:ంతమతKమ ను
త1ిuదమ ేయలద" సమ¥xనమ ె12uను. 9 అPే ÓLసN ు యదులేత
మంA9ాడ"1ించు నవలsన"PQరషలమ నక; వAd అకడ Tx PQదుట ఈ
సంగతpలనుగ#Sd Vమ#Sîంపబడట IషCమ అ" êల;ను అ(f%?ను. 10
అందుక; êల;?rసరF Txయ1ీఠమ ఎదుట "ల;వబ(f య Tx`ను; TEను
Vమ#SîంపబడవలZిన సÍ ల!ే, యదులక; TEను అTxయ¤!య

ేయలద" తమ#SI బµగ %ా ె>య ను. 11 TEను Txయమ త1ిu
మరణమ నక; త%Sనేైనను ేZినPQడల మరణమ నక; 9:నుక¬యను; రF
Tx]ద ¹పచున` TEరమ లలk ఏయ "జమ ా" PQడల నను` 9ా#SI
అపu%Sంచుటక; ఎవ#Sతరమ ాదు; ?rసరF ఎదుటTE ెపందునT:ను. 12
అపడ ÓLసN ు తన సభ9ా#S ఆలkచనేZిన తరF9ాత ?rసరF ఎదుట
ెపందునంట-9E ?rసరFTUదw³ వదువ" ఉతN ర!ెdను. 13 "`
నమ లsౖన తరF9ాత #ాజ?ౖన అ%S\పuయ బ¿#§`³య ÓLసN ు దరîనమ
ేZినుటక; ?rసరయక; వAd#S. 14 9ారకడ అTEకనమ ల;ండ%ా, ÓLసN ు
êల; సంగJ #ాàక; ె>యజ?12uను; ఏమన%ాÓL>క;q V(fA12ట-CPన ±క
ఖ?º య Tx`డ. 15 TEను PQరషలమ లk ఉన`పడ పK¥xనయజక;ల;ను
యదుల 12దwల;ను అత"]ద ెAdన Óి#ాదు ె>1ి అత"I hm
V¥ంపవలsన" 9Eడ"#S. 16 అందుక; TEను TEరమ ¹పబ(fవ9ాడ TEరమ
¹1ిన9ా#SI మ ఖ మ ü%ా వAd, తన]ద ¹పబ(fన TEరమ నుగ#Sd
సమ¥xనమ ెపనుటక; అవాశ!యకమ నుప ఏ మను 17 ాబట-C
9ా#Sక(fI కc(f వAdనపడ TEను ఆలస¤!య ేయక, మరFTxడ
Txయ 1ీఠమ ]ద కcరFdం(f ఆ మనుషp" ¬Zి" రమ4" ఆజj®1ింAJ".
18 TEరమ ¹1ిన9ారF ">A నపడ, TEనను"న TEరమ లలk ఒకట-PQనను
అత" ]ద ¹1ిన9ారF ారF. 19 అPే తమ మతమ ను గ#Sdయ ,
చ"Pన Pసు అను ఒక"గ#Sdయ ఇత" 9ా#SI "`
V9ాదమ ల;న`టBC కనబ(ెను; 20 ఆ Pసు బKIయ Tx`డ" êల; ె12uను.
TEనట-C 9ాదమ ల Vషయ Pలగ న Vx#SంపవలsT°P!య చక,

PQరషలమ నక; 9:È6 అకడ ట-"గ#Sd Vమ#Sîంప బడటక; అత"
IషCమవTE¹ అ" అ(f%SJ". 21 అPే êల;, చక\వ#SN Vమరîక; తను` ">1ి
య ంచవలsన" ెప"నందున TEనత"" ?rసరFTUదwక; పం1ించు వరక;
">1ియ ంచవ లsన" ఆజj®1ింAJనT:ను. 22 అందుక; అ%S\పuఆ మనుషpడ
ెపనున TEనును Vన%రF చుTx`న" ÓLసN ు అన%ా అతడ#³ప
Vనవచుdన" ె12uను. 23 ాబట-C మరFTxడ అ%S\పuయ బ¿#§`³య !I>
ఆడంబరమ  వAd, సహ¯ాK¥పతpలను పటC ణ మంద> పKమ ఖులను
అ¥ారమంరమ లk పK9EhంAన తరF9ాత ÓLసN ు ఆజ® "య%ా êల; ేబ(ెను.
24 అపడ ÓLసN ు అ%S\పu#ాజj, Pకడ మ ఉన` సమసN జనుల#ా, ]రF ఈ
మనుషp" చూచుచుTx`రF. PQరషలమ లkను ఇకడను
యదులందరFడ ఇక బKదుక తగడ" ³కల; 9Eయ 25 ఇతడ మరణమ నక;
త%Sన ఏ!య ేయలద" TEను గ\¨©ంA, Pతడ చక\వ#SNPQదుట
ెపందున" అ"నందున ఇత" పంప "శdPంA య Tx`ను. 26
ఇత"గ#Sd మన P>న9ా#S1Lర 9ాKయ టక; Txక; "శdయన ఏ!య
కనబడలదు గనుక VxరణPQన తరF9ాత 9ాKయ టక; ఏనను Txక;
ొరకవచుdన" ] అంద#SPQదుట-I", అ%S\పu#ాజj, మ ఖమ %ా ]
PQదుట-I", ఇత" ర1ిuంA య Tx`ను. 27 ఖPº]ద ¹పబ(fన
TEరమ లను Vవ#Sంపక;ండ అత" పంపట య కN మ ాద" Txక; చు
చున`ద" ె12uను.
అసN ల;ల ారమ ల; 26

1 అ%S\పu êల;ను చూA పmమ న ెప నుటక; క; Z2ల9:ౖనదT:ను.
అపడ êల; ేP xA PÀలగ సమ¥xనమ ెపu¯ా%?ను 2 అ%S\పu#ాజj,
తమరF యదులలk ఉండ సమసN న ఆxరమ లను V9ాదమ లను
VWషమ %ా ఎ#S%Sన 9ారF గనుక 3 యదుల; Tx]ద ¹1ిన TEరమ
ల"`ట-"గ#Sd TEడ తమ#SPQదుట సమ¥xనమ ెపనబ¢వచున`ందుక;
TEను ధనుడన" యనును చుTx`ను; x>4 Tx మనV Vనవలsన"
9Eడను చుTx`ను. 4 nదట-నుం(f PQరషలమ లk Tx జనమ మధను
బµలమ నుం(f TEను బKIన బKదుక; ఏలట-ో యదులందరF ఎరFగ దురF. 5
9ారF nదట-నుం(f నను` ఎ#S%Sన9ారF గనుక ¯ాm!చుdటక; 9ా#SIషCే
TEను మన మతమ లk" బహÑ"ష¡ గల ెగను అనుస#SంA, ప#Sసయ డను%ా
పKవ#SNంAనటB
6 ెపuగలరF. 6 ఇప(ైే ేవడ మన 1ితరFలక; ేZిన
9ా%ాwనమ Vషయన "#§ mణనుగ#Sd TEను Vమ#Sîంపబడటక;
">Aయ Tx`ను. 7 మన పం(ెKండ %తKమ ల9ారF ఎడెగక 9ా#ాతpKల;
ేవ" ZLVంచుచు ఆ 9ా%ాwనమ ందుదుమ" "#§fంచు చుTx`రF. ఓ #ాజj,
PÀ "#§mణ Vషయ¤ యదుల; Tx]ద TEరమ ¹1ి య Tx`రF. 8
ేవడ మృతpలను లపనను సంగJ నమ4తగ"ద" ]#³ల PQంచు
చుTx`రF? 9 నజ#³య (ైన Pసు Txమమ నక; V#ధమ %ా అTEక
ారమ ల; ేయవలsన" TEననుంట-"; 10 PQరషలమ లk TETxలగ
ేZిJ". TEను పK¥xన యజక;లవలన అ¥ారమ ం, ప#Sదుzలను
అTEక;లను ెర ¯ాలలలk 9EZి, 9ా#S" చం1ినపడ సమ4JంAJ"; 11
అTEకప#ాయమ ల; సమజమంరమ ల"`ట-లk 9ా#S" దం(fంA 9ారF

ేవదూషణేయ నటB
6 బలవంత12టC చూAJ". మ#Sయ 9ా#S]ద !I>
Å\ధమ గల9ాడT:ౖ Pతర పటC ణమ లక 12 అందు "!తN మ TEను
పK¥xనయజక;లేత అ¥ారమ ను ఆజ® య ం దమసునక;
వచుండ%ా 13 #ాజj, మ¥xహ`మందు Tx చుటBCను Txకcడ వAdన9ా#S
చుటBCను ఆాశమ నుం(f సూర ేజసుqకంటM !I> పKాశమనన ±క
9:ల;గ Kవలk పKాhంచుట చూAJ". 14 ¤మందరమ ను
TEలప(fనపడ¯êల ¯êల, నT:`ందుక; ¨©ంZించు చుTx`వ? మ "Åలలక;
ఎదురF తను`ట క; కషC మ" ¨¼áK´µషలk ఒక స రమ Tx పల;క;ట
Vంట-". 15 అపడ TEనుపKభ 9ా, వ ఎవడవ" అడగ%ా పKభ వ TEనువ
¨©ంZించుచున` Pసును. 16 వ నను` చూA య న` సంగJ"గ#Sdయ
TEను క; కనబడబ¢వ సంగJ"గ#Sdయ "ను` ప#Sxరక;"%ాను
¯ాf"%ాను "య!ంచుట?r కనబ(fయ Tx`ను.వ లA  ాదమ ల; ¹1ి
"ల;వమ ; 17 TEను ఈ పKజలవలనను అనజనులవలనను }" కల;గక;ండ
"ను` ాా(ెదను; 18 9ారF *కట-లkనుం(f 9:ల;గ లk"I" ¯ాxను
అ¥ారమ నుం(f ేవ" 9:ౖపక;ను J#S%S, Tx యంద> VWా సమ ేత
ాపmమపణను, ప#Sదz పరచ బ(fన9ా#Sలk ¯ా సÍ ~మ ను ందునటB
6 9ా#S
కను`ల; ెరచుట?r TEను "ను` 9ా#S±దw క; పం12దన" ె12uను. 19 ాబట-C
అ%S\పu #ాజj, ఆాశమ నుం(f క>%Sన ఆ దరîనమ నక; TEను అV¥ేయ డను
ాక 20 nదట దమసులk"9ా#SI", PQరషలమ లkను యదయ
ేశమంతటను, తరF9ాత అనజనులక;ను, 9ారF మరF మనసుq ం
ేవ"తటBC J#S%S మరFమనసుqనక; త%Sన I\యల; ేయవలsన"

పKకట-ంచుచుంట-". 21 ఈ ¨Áతpవేత యదుల; ే9ాలయమ లk నను`
పటBC" చంపటక; పKయత`మ ేZి#S; 22 అPనను TEను ేవ" వలనT:ౖన
స}యమ ం TEట-వరక; ">Aయ ంట-";×\సN ు శ\మప(f మృతpల
పనరFxÍనమ ందు9ా#Sలk nదట-9ాడగ టేత, ఈ పKజలక;ను
అనజనులక 23 పKవకN ల;ను ¹ÌLయ మ ందు%ా ె1ిuనV ాక మ#S ఏ!య
ెపuక, అల;u లక;ను ఘనులక;ను ¯ాm!చుdచుంట-". 24 అతడ ఈలగ
సమ¥xనమ ెపనుచుండ%ా ÓLసN ుêల, వ 9:ఱÃ 9ాడవ, అJ Vదవలన
క; 9:ఱÃ పట-C నద" %tపu శబw మ  ె12uను. 25 అందుక; êల; ఇట6 T:నుమ}
ఘనత వ¨©ంAన ÓLసN ూ, TEను 9:ఱÃ 9ాడను ాను%ా" సతమ ను స సÍ బ z య
గల మటలTE ెపచుTx`ను. 26 #ాà ఈ సంగతpలsరFగ ను గనుక అత"
PQదుట TEను ¥ైరమ %ా మటలడ చుTx`ను; 9ాట-లk ఒకట-య అత"I
మరF%?rయ ండ లద" ర f%ా నమ 4చుTx`ను; ఇ ±క మలను జ#S%Sన
ారమ ాదు. 27 అ%S\పu #ాజj, తమరF పKవకN లను నమ 4చుTx`#ా?
నమ 4చుTx`ర" TET:రFగ దును. 28 అందుక; అ%S\పuఇంత సులభమ %ా
నను` ?rసN వ" ేయ ¸చుచుTx`9E అ" êల; ె12uను. 29 అందుక; êల;
సులభమ %ాT° దుర6 భమ %ాT°, తమరF మతKమ ాదు, TEడ Tx మట
Vను9ారందరFను ఈ బంధకమ ల; తపu Txవలs ఉండనటB
6
ేవడనుగ\¨©ంచు%ాక అT:ను. 30 అంతట #ాàను అ¥పJయ బ¿#§`³య
9ా#S కcడ కcరFdం(fన9ారFను లA అవతలక; P 31 ఈ మనుషpడ
మరణమ న?rనను బంధకమ ల?rనను త%Sన ే!య ేయలద"
తమలkxమ మటలడ"#S.◌ొ 32 అందుక; అ%S\పu ఈ మనుషpడ ?rసరF

ఎదుట ెప ందున" అన"PQడల ఇత"" Vడదల ేయవచుdన" ÓLసN ు
ె12uను.
అసN ల;ల ారమ ల; 27
1 ¤మ ఓడPQI ఇటÚ 9:ళ6వలsన" "రÞయ నపడ, 9ారF êల;ను
మ#SందరF ఖ?ºలను ఔగ సు
N పటµలమ లk శx¥పJPQన య> అను
9ా"I అపu %SంA#S. 2 ఆZియ ద#S9:ంబ(fనున` పటC ణమ లక; పKయణమ
ేయబ¢వ అదKమ JN య పటC ణప ఓడT:I ¤మ బయల;ే#SJVు;
మZిోయ డను ెసqలaక పటC ణసుÍడT:ౖన అ#S¯N ారF మకcడ ఉం(ెను.
3 మరFTxడ Zీోనుక; వAdJVు. అపడ య> êల; ]ద దయ%ా ఉం(f,
అతడ తన ZL`¨©తpల±దw క; 9:È6 ప#ామ#Sక ందుటక; అత"I
Z2లVెdను. 4 అకడనుం(f బయల;ే#Sన తరF9ాత ఎదురF%ా> టBC
చున`ందున క;పKxటBన ఓడ న(f1ింAJVు. 5 మ#Sయ I>Iయక;ను
పంఫ>యక;ను ఎదురF%ా ఉన` సమ దKమ xట- ల;Iయలk ఉన` మరక;
ే#SJVు. 6 అకడ శx¥పJ ఇటÚ9:ళ6T:ౖయ న` అలsకqంKయ పటC ణప ఓడ
కను%t" అందులk మమ 4ను ఎIంెను. 7 అTEక నమ ల; ల6%ా నడA,
PQం కషC ప(f ×`దుక; ఎదురF%ా వAdనపడ %ా> మమ 4ను
"యక;న`ందున ³\తp xటBన సలk4TE ద#S" ఓడ న(f1ింAJVు. 8 బహÑ
కషC ప(f x" xట-, మంA#³వల; అను ఒక సÍ లమ నక; ే#SJVు. x"దగ¶ ర
లZ2ౖయ పటC ణమ ం(ెను. 9 xల ాలన తరF9ాత ఉప9ాసనమ కcడ
అపuట-I గJంAనందున పKయణమ ేయ ట అాయ కర య ం(ెను. 10

అపడ êల; అయల#ా, PÀ పKయణమ వలన సరక;లక;ను ఓడక;ను
మతK¤ ాక మన ాKణమ లక;కcడ }"య బహÑ నషC మ ను కల;గ నటB
6
Txక; చుచున`ద" ె1ిu 9ా#S" ¨¼చd 11 అPనను శx¥పJ êల;
ె1ిuన నమ4క TxVక;డను ఓడ యజమనుడను ె1ిuనే న4ను. 12
మ#Sయ తాలమ గడపటక; ఆ #³వ అనుకcలన ానందున
అకడనుం(f బయల;ే#S ±క9Eళ శకే Óీ"క;qనక;ే#S అకడ
తాలమ గడపవలsన" PQక;వ మం ఆలkచన ె1ిu#S. అ T:ౖఋJ
9ాయవక;ల తటBCననున` ³\తp#³9:ౖ య న`. 13 మ#Sయ దfణప %ా>
ల6%ా VసరFచుండ%ా 9ారF తమ ఆలkచన సమ కc(fనద" తలంA లంగ#?JN,
³\తp ద#S" ఓడ న(f1ింA#S. 14 ంెమ ZL12ౖన తరF9ాత ఊరక;లkను అను
12ను%ా> ³\తp ]దనుం(f Vస#?ను. 15 x"లk ఓడ Aక;" %ా>I ఎదురF
నడవలక Pనందున ఎదురF న(f1ించుట మ" %ా>I టBC"JVు. 16
తరF9ాత ðద అనబ(fన ±క Aన` º పమ xటBన x" న(f1ింప%ా
పడవను భదKపరచునుట బహÑ కషC తరమPQను. 17 x"" 12ౖ?JN కట-C న
తరF9ాత xKళØ
6 nదలsౖనV ¬Zి" ఓడచుటBC ë%SంA కట-C #S. మ#Sయ
సూ#SNసను ఇసుకJపu]ద పడదు¤¹ అ" భయప(f, ఓడ xపల;
ం1ి9EZి, టBC"P#S. 18 !I> 12దw %ా> టBCచున`ందున మరFTxడ
సరక;ల; ార9Eయ ¯ా%S#S. 19 మడవ నమందు తమ ేతpలర ఓడ¯ామ%S\
ార9EZి#S. 20 "` నమ ల; సూరF(ైనను నmతKమ లsౖనను కనబడక
12దw%ా> మ]ద ట-C నందున ాKణమ ల త1ిuంచు ందుమను ఆశ బÐJN గ
PQను. 21 9ారF బహÑ ాలమ ´¢జనమ లక య న`ందున êల; 9ా#S

మధను ">A అయల#ా, ]రF Tx మట V" ³\తpనుం(f బయల;ేరకP
య ండవలZిన. అప(ö }"య నషC మ ను కల;గకవను. 22 ఇప(ైనను
¥ైరమ ెచుdనుడ" !మ 4ను 9EడనుచుTx`ను; ఓడ³%ా" ]లk ఎవ"
ాKణమ నక;ను }"కల;గదు. 23 TEను ఎవ"9ాడT°, PQవ""
ZLVంచుచుTx`T°, ఆ ేవ" దూత గడAన #ాJK Tx±దw ">Aêల,
భయపడక;మ ; 24 వ ?rసరF ఎదుట "ల;వవలZియ న`; ఇ% కcడ
ఓడలk పKయణ వచున` 9ారంద#S" ేవడ క; అనుగ\¨©ంA
య Tx`డ" Tx ె12uను. 25 ాబట-C అయల#ా, ¥ైరమ ెచుdను(f; Tx
దూత ె1ిuన పKారమ జరFగ న" TEను ేవ" నమ 4చుTx`ను. 26
అPనను మనమ టBC"P Pైన ఒక º పమ ]ద పడవలZి
య ండన" ె12uను. 27 పదుTxల;గవ #ాJK వAdనపడ ¤మ అKయ
సమ దKమ లk ఇటB అటB టBC"వచుండ%ా అరz#ాJK9Eళ ఓడ9ారF ఏో
±క ేశమ దగ¶ ర పడ చున`ద" య¨©ంA 28 బ డదు9EZి చూA
PరFవబµరల లkత" ె>Zి"#S. ఇంకను ంతదూరమ 9:È6న తరF9ాత,
మరల బ డదు9EZి చూA పదుT:ౖదు బµరల లkత" ె>Zి"#S. 29 అపడ
#ాJ Jపuల;గల bట6 పడదు¤¹ అ" భయప(f, 9ారF ఓడ అమర
మ లkనుం(f Txల;గ లంగరFల;9EZి PQపడ ెల6 9ారFTx అ" ాచు"
య ం(f#S. 30 అPే ఓడ9ారF ఓడ V(fA ా#Sవలsన" చూA, xమ
అ"Vలkనుం(f లంగరFల; 9Eయబ¢వనటB
6 %ా సమ దKమ లk పడవ ం1ి 9EZి#S.
31 అందుక; êల;రF ఓడలk ఉంటäTE%ా" ]రF త1ిuంచునలర"
శx¥పJను Z2ౖ"క;లను ె12uను. 32 9:ంటTE Z2ౖ"క;ల; పడవ xKళØ
6 ÅZి

x" టBC" "Ad#S. 33 ెల69ారFచుండ%ా êల; పదుTxల;గ
నమ లనుం(f ]#³!య పచుdనక ఉప9ాసమ  క"12టC B"
య Tx`రF 34 గనుక ఆ}రమ పచుdనుడ" !మ 4ను
9EడనుచుTx`ను; ఇ ] ాKణరmణక; స}యమగ ను. ]లk ఎవ" తల
నుం(fయ ఒక 9:ండKకPQనను నhంపద" ెపచు, ఆ}రమ పచుdనుడ"
అంద#S" బJమలsను. 35 ఈ మటల; ె1ిu, ±క #tటMC పటBC" అంద#S
PQదుట ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA x" V#SA Jన ¯ా%?ను. 36
అపడందరF ¥ైరమ ెచుd" ఆ}రమ పచుd"#S. 37 ఓడలk ఉన`
¤మందరమ #?ండవందల (ెబË ఆరFగ రమ . 38 9ారF J" తృ1ిN ంన
తరF9ాత, %ధుమలను సమ దKమ లk ారబ¢Zి ఓడ ే>కేZి#S. 39
ఉదయనపడ అ ఏ ేశ¹ 9ారF గ రFNపటC లదు %ా", ద#Sగల ±క
సమ దKప ాయను చూA, ¯ాధన PQడల అందులk"I ఓడను
Kయవలsన" ఆలk AంA#S 40 గనుక లంగరFల xKళØ
6 ÅZి 9ాట-" సమ దKమ లk
V(fA12ట-C చుానుల కటB
6 V1ిu మ ందట- ెరxప %ా>?JN స#S%ా ద#SI
న(f1ింA#S %ా" 41 #?ండ పK9ాహమ ల; క>Zిన సÍ లమందు Aక;" ఓడను
టC పట-C ంA#S. అందువలన అ"V కcరF" P కదలక య ం(ెను,
అమరమ ఆ ెబËక; బదw లsౖ ¯ా%?ను. 42 ఖ?
 ºలలk ఎవడను ఈదు" ా#S
క;ండనటB
6 9ా#S" చంపవలsన" Z2ౖ"క;లక; ఆలkచన పటMC ను %ా" 43
శx¥పJ êల;ను రfంప నుేw hంA9ా#S ఆలkచన న¯ాగ"యక, nదట
ఈదగల9ారF సమ దKమ లk దు!I ద#SI వలsన"య 44 కడమ 9ా#Sలk
ందరF పలకల]దను, ందరF ఓడ ెకల ]దను, వలsన"య

ఆజj®1ింెను. ఈలగ అందరF త1ిuంచు" ద#Sే#S#S.
అసN ల;ల ారమ ల; 28
1 ¤మ త1ిuంచు"న తరF9ాత ఆ º పమ >ే అ" ె>Zింట-!. 2
అTxగ#Sక;లగ ఆ º ప9ాసుల; మక; ేZిన ఉపxర !ంతంతాదు.
ఏలగన%ా, అపడ వరªమ క;#Sయ చు చ>%ా ఉన`ందున9ారF "ప#ాజబ¿ట-C
మమ 4ను అంద#S" ేరFd"#S. 3 అపడ êల; ¹12డ పల6 ల#S
"పల]ద 9Eయ%ా ఒక సరuమ ాకక; బయట-I వAd అత" ెPపటMC ను 4
ఆ º ప9ాసుల; ఆ జంతpవత" ేJ" 9EKలడట చూAనపడ"శdయమ %ా
ఈ మనుషpడ నరహంతక;డ; ఇతడ సమ దKమ నుం(f త1ిuంచు"నను
Txయమత"" బKదుక"యద" తమలk xమ ెప "#S. 5 అత(ైే ఆ
Vషజంతpవను అ%S`లk జj(fంA 9EZి, P }"య ందలదు. 6 9ారత"
శ#§రమ 9ాచుT° లక అతడ అక¯ా4తp
N %ా ప(fచచుdT° అ" క"12టC Bచుం(f#S.
xలZLప క"12టC Bచుం(fన తరF9ాత అత"I ఏ }"య కల;గక;ండట చూA
ఆ అాKయమ మ"ఇత(ొక ేవత అ" ెపu¯ా%S#S. 7 1ి6 అను ఒకడ ఆ
º పమ లk మ ఖుడ. అత"I ఆ ాKంతమ లలk భమ ల;ం(ెను. అతడ
మమ 4ను ేరFd" మడ నమ ల; ZL`హ ´µవమ  ఆJథ !ెdను. 8
అపడ 1ి6 ±క తం(fK జ రమ ేతను రకN ´éేతను బµధపడచు
పండ" య ం(ెను. êల; అత"±దw క; 9:È6 ాKరÍనేZి, అత"]ద
ేతpల;ంA స సÍ పరెను. 9 ఇ చూA ఆ º పమ లk ఉన` కడమ
#గ ల;కcడ వAd స సÍ త ం#S. 10 మ#Sయ 9ారF అTEక సxరమ ల

మమ 4ను మ#ాద ేZి, ¤మ ఓడ ఎI 9:È6నపడ మక; ావలZిన
వసు
N వల; ెAd ఓడలk ఉంA#S. 11 మడ T:లలsౖన తరF9ాత, ఆ º పమందు
తాల మంతయ గడ1ిన అh  Aహ`మ గల అలsకqంKయ పటC ణప ఓడ
ఎI బయల;ే#S 12 సురకcZ2ౖI వAd అకడ మడ నమ ల;ంట-!. 13
అకడనుం(f చుటBC J#S%S #³%Sయ క; వAd ±క నన తరF9ాత దfణప
%ా> VసరFటవలన మరFTxడ J±ÚI వAdJVు. 14 అకడ
సదరFలను ¤మ చూAనపడ 9ారF తమ ±దw ఏడ
నమ ల;ండవలsన" మమ 4ను 9Eడ"#S. ఆ ]దట #మక; వAdJVు. 15
అకడనుం(f సదరFల; మ సంగJ V" అ1ీuయ సంత1Lట వరక;ను
JKసతKమ లవరక;ను మమ 4ను ఎదు#tనుటక; వAd#S. êల; 9ా#S" చూA
ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA ¥ైర 16 ¤మ #మక; వAdనపడ êల;
తనక; ావ> య న` Z2ౖ"క;ల కcడ పKేకమ %ా ఉండటక; Z2లవ
ంెను. 17 మడ నమ లsౖన తరF9ాత అతడ యదులలk
మ ఖులsౖన9ా#S" తన±దw క; 1ి>1ింెను. 9ారF కc(f
వAdనపడతడసదరFల#ా, TEను మన పKజల?rనను 1ితరFల
ఆxరమ ల?rనను పKJకcలన ఏయ ేయకPనను,
PQరషలమ లkనుం(f #]య ల ేJI TEను ఖ?º%ా అపu%Sంచబ(fJ". 18
రF నను` Vమరî ేZి Txయందు మరణమ నక; త%Sన ¨Áతp9Eయ
లనందున నను` Vడదల ేయ%#S#S %ా" 19 యదుల; అడi మ ె1ిuనందున
TEను ?rసరF ఎదుట ెపందునన వలZి వెdను. అPనను ఇందువలన Tx
స జనమ ]ద TEర¤!య ¹పవలsన" Tx అాKయమ ాదు; 20 ఈ

¨ÁతpవేతTE !మ 4ను చూA మటలడవలsన" 1ి>1ింAJ";
ఇWా\Pల;±క "#§mణ Åసమ ఈ %tల;సు కటC బ(fయ Tx`న" 9ా#S
ె12uను. 21 అందుక; 9ారF యదయనుం(f "ను` గ#Sd పJKకల; మక;
#ాలదు; ఇక(fI వAdన సదరFలలk ఒక(ైనను "ను`గ#Sd ెడసంగJ
ఏయ మక; ె>య పరచను లదు, మ#Sయ ఎ 22 అPనను ఈ Vషయ
 అాKయమ వలన Vన %రFచుTx`మ ; ఈ మత´éదమ నుగ#Sd అంతట
ఆ³పణ ేయ చుTx`రF ఇంతమటBCక; మక; ె>య న"#S. 23 అత"I ఒక
నమ "య!ంA, అత" బసలk"I అత"±దw క; అTEక;ల; వAd#S.
ఉదయమ నుం(f ¯ాయం ాలమ వరక; అతడ ేవ" #ాజమ నుగ#Sd
ప#SN%ా ¯ాm!చుdచు, ¹ÌL ధర4Wా 24 అతడ ె1ిuన సంగతpల; ందరF
న!్మ#S, ందరF నమ4కP#S. 25 9ా#Sలk ´éxాKయమ ల; క>%Sనందున
êల; 9ా#S ఒక మట ె1ిuన తరF9ాత 9ారF 9:È6P#S. అేదన%ా. 26
]రF Vనుట మటBCక; VందురF %ా" గ\¨©ంపTE గ\¨©ంపరF; చూచుట మటBCక;
చూతpరF %ా" ానTE ానర" PÀ పKజల±దw క; 9:È6 ెపమ . 27 ఈ పKజల;
కను`లర చూA ెవలర V" మన¯ాqర గ\¨©ంA Tx 9:ౖప J#S%S Txవలన
స సÍ త ందక;ండనటB
6 9ా#S హృదయమ \V య న`. 9ారF ెవల
మందమ %ా V" కను`ల; మZి"య Tx`రF అ" ప#Sxzత4 PQషయ
పKవకN x #ా ] 1ితరFల ె1ిuన మట స#SP. 28 ాబట-C ేవ"వలనT:ౖన
PÀ రmణ అనజనుల±దw క; పంపబ(f య న`ద" ]రF ె>ZిందురF %ాక,
29 9ారF x" VందురF. 30 êల; #?ండ సంవతqరమ ల; ప#SN%ా తన అెw
Pంట ాపరమ ం(f, తన±దw క; వచుd9ా#Sనంద#S" సTx4"ంA 31 ఏ

ఆటంకమ ను లక పరÞ ¥ైరమ  ేవ" #ాజమ నుగ#Sd పKకట-ంచుచు,
పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ునుగ#Sdన సంగతpల; బ¢¥ంచుచు ఉం(ెను.
#]య లక; 1
1 Pసు ×\సN ు xసుడను, అసN ల;డ%ా నుండ టక; 1ిల;వబ(fన9ాడను, 2
ేవ" సు9ారN "!తN మ పKే Iంపబ(fన9ాడT:ౖన êల; #మలk ఉన`
ేవ" 1ిKయ లకంద#SI అన%ా ప#Sదుzల;%ా ఉండటక;
1ిల;వబ(fన9ా#Sకంద#SI (భమ" ె1ిu) 9ాKయ న. 3 మన తం(fKPQన
ేవ"నుం(fయ , పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ునుం(fయ , కృాసమ¥xనమ ల; ]క;
కల;గ %ాక, 4 ేవడ తన క;మరFడను మన పKభ వT:ౖన Pసు×\సN ు
Vషయన ఆ సు9ారN ను ప#Sదz లఖనమ ల యందు తన పKవకN లx #ా
మ ందు 9ా%ాwనమ ేZ2ను. 5 Pసు×\సN ు, శ#§రమ నుబట-C xదు
సంxనమ %ాను, మృతpలలkనుం(f పనరFxÍను(ైనందున ప#Sదz న
ఆత4నుబట-C ేవ" క;మరFడ%ాను పK´µవమ  "ర 1ింపబ(ెను. 6
ఈయన Txమమ "!తN మ సమసN జనుల; VWా సమ నక;
V¥ేయ లగ నటB
6 ఈయనx #ా ¤మ కృపను అసN లత మ ను ంJVు.
7 ]రFను 9ా#Sలk ఉన`9ా#?r Pసు×\సN ు9ారF%ా ఉండటక; 1ిల;వబ(f
య Tx`రF. 8 ] VWా సమ సర లkకమ న పKచురమ ేయబడ
చుండటనుబట-C , nదట ] యంద#S"!తN మ Pసు ×\సN ుx #ా Tx ేవ"I
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు చుTx`ను. 9 ఇప(ేల%?rనను ఆటంకమ లక;ండ
] ±దw క; వచుdటక; ేవ" AతN మ వలన Txక; ల;కల;గ TE¹ అ", Tx

ాKరÍనలయందు ఎల6 పడ ఆయనను బJమల;నుచు, 10 !మ 4ను గ#Sd
PQడెగక జj®పకమ ేZినుచుTx`ను. ఇందుక; ఆయన క;మరF" సు9ారN
Vషయ TEను Tx ఆత4యందు ZLVంచుచున` ేవ(ే Txక; ¯ాf. 11 ]రF
ZిÍ రపడవలsన", అన%ా ]క;ను Txక;ను క>%Sయ న` VWా సమ ేత, అన%ా
మనమ ఒక#S VWా సమ ేత ఒకరమ ఆదరణందవలsన" 12
ఆత4సంబంధన కృావర¤ైనను ]Iచుdటక; !మ 4ను చూడవలsన"
!గ ల అ1LfంచుచుTx`ను. 13 స దరFల#ా, TEను ఇతరFలsౖన
అనజనులలk ఫలమ ంనటB
6 ]లkకcడ ఫల¤ైనను ందవలsన" అTEక
ప#ాయమ ల; ]±దw క; #ానుేw hంAJ"; %ా" P వరక;
ఆటంకపరచబ(fJ"; ఇ ]క; ె>యక;ండట Tx IషCమ లదు 14
%§\సుేశసుÍలక;ను %§\సుేశసుÍల; ా" 9ా#SI", జj®నులక;ను మఢలక;ను
TEను ఋణసుÍడను. 15 ా%ా TxవలనT:ౖనంతమటBCక; #మలk" ]క;ను సు9ారN
పKకట-ంచుటక; Zిదzమ %ా ఉTx`ను. 16 సు9ారN ను గ#Sd TEను Zిగ¶ పడ9ాడను
ాను. ఏలయన%ా నమ 4 పKJ9ా"I, nదట యదు"I, %§\సుేశసుÍ"I కcడ
రmణ కల;గజ³య టక; అ ేవ" శINPQ య న`. 17
ఎందుక"నJమంతpడ VWా సమలమ %ా yVంచున" 9ాKయబ(fన
పKారమ VWా సమలమ %ా అంత కంతక; VWా సమ కల;గ నటB
6 ేవ"
J x"యందు బయల;పరచబడచున`. 18 దు#§`Jేత సతమ ను
అడi %Sంచు మనుషpల±క సమసN భIN¨ßనత]దను, ద#§`J]దను ేవ"
Åపమ పరలkకమ నుం(f బయల;పరచబడచున`. 19 ఎందు కన%ా
ేవ"గ#Sd ె>య శకనేో అ 9ా#S మధ Vశదయ న`; ేవడ

అ 9ా#SI Vశదపర ెను. 20 ఆయన అదృశ లmణమ ల;, అన%ా ఆయన
"తశINయ ేవత మ ను, జగదుతuJN nదల;" సృÌిC ంపబ(fన
వసు
N వలను ఆలkAంచుటవలన ేటపడచున`V గనుక 9ారF "రFతN రFలsౖ
య Tx`రF. 21 మ#Sయ 9ారF ేవ" T:#S%Sయ ఆయనను ేవ"%ా
మ¨©మపరచ లదు, కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంపనులదు %ా" తమ 9ాద
మ లయందు వరFÍలsౖ#S. 22 9ా#S అV9Eకహృదయమ అంధ
ారమయమPQను; xమ జj®నులమ" ెపనుచు బ z ¨ßనులsౖ#S. 23 9ారF
అmయ డగ ేవ" మ¨©మను mయమగ మనుషpల±కయ ,
ప{ల±కయ , చతpాuద జంతpవల±కయ , పరFగ ల±కయ ,
పKJమస రపమ %ా మ#Sd#S. 24 ఈ ¨Áతpవేత 9ారF తమ హృదయమ ల
దు#ాశ లను అనుస#SంA, తమ శ#§రమ లను పరసuరమ అవమన
పరచునునటB
6 ేవడ 9ా#S" అపVతKతక; అపu%Sంెను. 25 అట-C 9ారF ేవ"
సతమ ను అసతమ నక; మ#Sd, సృÌిC కరN క; పKJ%ా సృషC మ ను పంA
ZLVంA#S. య గమ ల వరక; ఆయన ¯NxKరFú(ై య Tx`డ, ఆ¤í. 26
అందువలన ేవడ తpచûన అలషలక; 9ా#S" అపu%Sంెను. 9ా#S ZీN ల;
సPతమ ¯ా ´µVకన ధర4మ ను V(fA ¯ా ´µVక VరFదz న
ధర4మ ను అనుస#SంA#S. 27 అటBవలs పరFషpల; కcడ ZీN ±క
¯ా ´µVకన ధర4మ ను V(fA, పరFషpల పరFషpల;
అ9ాచనేయ చు, తమ త1ిuదమ నక; త%Sన పKJ ఫలమ ను ందుచు
ఒక#SPQడ 28 మ#Sయ 9ారF తమ మనసుqలk ేవ"I bట-య TUల6కP#S
గనుక ేయ#ా" ారమ ల; ేయ టక; ేవడ భKషC మనసుqక;

9ా#Sనపu%Sంెను. 29 అట-C 9ారF సమసN న దు#§`Jేతను, దుషC త మ ేతను,
లkభమ ేతను, ఈరª~ేతను "ండ", మతqరమ నరహత కలహమ
కపటమ 9:ౖరమను9ాట- "ం(fన9ా#?r 30 ం(ె%ాండKను అప9ాదక;ల;ను,
ేవే షpల;ను, ¨©ంసక;ల;ను, అహంారFల;ను, ëంకమ లడ9ారFను,
ెడi9ాట-" క>uంచు9ారFను, త>దండKలకV¥ేయ ల;ను, అV9Eక;ల;ను 31
మట తప9ారFను అను#ాగ ర¨©తpల;ను, "రw య ల;T:ౖ#S. 32 ఇట-C
ారమ లను అభ Zించు9ారF మరణమ నక; త%Sన9ారF అను ేవ" Txయ
V¥" 9ారF బµగ గ ఎ#S%Sయ ం(fయ , 9ాట-" ేయ చుTx`రF. ఇ మతK¤
%ాక 9ాట-" అభZించు 9ా#S సంషమ %ా సమ4JంచుచుTx`రF.
#]య లక; 2
1 ాబట-C ¬రFu ¬రFd మనుషp(x,  9:వడ9:ౖనను స#³ "రFతN రFడ9:ౖ
య Tx`వ. ే"Vషయమ లk ఎదుట- 9ా"I ¬రFu ¬రFdచుTx`9Ù x"
Vషయమ లk 9E TEరసుÍడవ" ¬రFu ¬రFdనుచుTx`వ; ఏలయన%ా ¬రFu
¬రFd వను అట-C ారమ లTE ేయ చుTx`వ ా9ా? 2 అట-C ారమ ల;
ేయ 9ా#S]ద ేవ" ¬రFu సతమ ను అనుస#SంAనే అ" PQరFగ దుమ .
3 అట-C ారమ ల; ేయ 9ా#SI ¬రFu ¬రFdచు 9ాట-TE ేయ చున`
మనుషp(x, వ ేవ" ¬రFu త1ిuంచు ందువ" అను ందు9ా? 4 లx,
ేవ" అనుగ\హమ మరF మనసుq ందుటక; "ను` 1LK#³1ించుచున`ద"
PQరFగక, ఆయన అనుగ\¨>¼శ రమ ను సహనమ ను ºర Wాంతమ ను
తృణ÷క#Sంచుదు9ా? 5  ాSనమ ను, మరFu ంద"  హృదయమ ను

అనుస#SంA, ఉగ\త నమందు, అన%ా ేవ" Txయన ¬రFu బయల;
పరచబడ నమందు క; 9E ఉగ\తను సమకcరFd నుచుTx`వ. 6 ఆయన
పKJ9ా"I 9ా" 9ా" I\యల పన పKJఫల!చుdను. 7 సì I\యను ఓ1ిక%ా
ేయ చు, మ¨©మను ఘనతను అmయతను 9:దక;9ా#SI "తyవమ
"చుdను. 8 అPే ´éదమ ల; పట-C ంA, సతమ నక; లkబడక దు#§`JI
లkబడ9ా#S ]I ేవ" ఉగ\తయ #ðదKమ ను వచుdను. 9 దుా~రమ
ేయ పKJ మనుషp" ఆత4క;, nదట యదు"I %§\సుేశసుÍ"Iకcడ,
శ\మయ 9Eదనయ కల;గ ను. 10 సì I\య ేయ పKJ9ా"I, nదట
యదు"I %§\సుేశసుÍ"Iకcడ, మ¨©మయ ఘనతయ సమ¥xన మ ను
కల;గ ను. 11 ేవ"I పmాతమ లదు. ధర4WాసN మ లక ాపమ
ేZిన9ారందరF ధర4WాసN మ లకP నhంెదరF; 12 ధర4WాసN మ క>%Sన9ా#?r
ాపమ ేZిన9ారందరF ధర4Wా¯ాNను¯ారమ %ా ¬రFu TUందు దురF. 13
ధర4WాసN మ Vను9ారF ేవ" దృÌిC I J మంతpల; ారF%ా" ధర4WాసN మ ను
అనుస#SంA పKవ#SNంచు9ా#³ Jమంతpల;%ా ఎంచబడదురF. 14 ధర4 WాసN మ
ల" అనజనుల; ¯ా ´µVకమ %ా ధర4WాసN  సంబంధన I\యలను
ేZినPQడల 9ారF ధర4WాసN మ ల"9ా#?rనను, తమక; x¤
ధర4WాసN నటBCTx`రF. 15 అట-C 9ా#S మన¯ాqf కcడ ¯ాm!చుdచుండగను,
9ా#S తలంపల; ఒక x"]ద ఒకట- తప ¹పచు లక తపలద"
ెపచుండగను, ధర4WాసN ¯ారమ తమ హృదయమ లయందు 16 ేవడ Tx
సు9ారN పKారమ Pసు ×\సN ుx #ా మను షpల రహసమ లను Vమ#Sîంచు
నమందు ఈలగ జరFగ ను. 17 వ యదుడవ" 1LరF 12టC B"

ధర4WాసN మ ను ఆశ\PంA ేవ"యందు అJశPంచుచుTx`వ ా9ా? 18
ఆయన AతN #S%S, ధర4WాసN మందు ఉపేశమ ంన 9ాడ9:ౖ W\ష¡న9ాట-"
చుdనుచుTx`వ ా9ా? 19 జj®నసతస రపన ధర4WాసN మ
గల9ాడ9:ౖయ ం(fTEను గ\ (fi 9ా#SI Kవచూప9ాడను, 20 *కట-లk ఉండ9ా#SI
9:ల;గ ను, బ z ¨ßనులక; hmక;డను, బµల; రక; ఉా¥xయ డT:ౖ య Tx`న"
యంతట 9E ¥ైరమ వ¨©ంచునుచుTx`వ ా9ా? 21 ఎదుట-9ా"I
బ¢¥ంచు వ క; 9E బ¢¥ంచున9ా? ొం%Sలవదw " పKకట-ంచు వ
ొం%Sలsద9ా? 22 వచ#Sంపవదw " ెప వ వచ#Sంెద9ా? Vగ\హమ లను
అస¨©ంచును వ గ ళ6 ను ోెద9ా? 23 ధర4WాసN మందు అJశPంచు వ
ధర4WాసN మ ]రFటవలన ేవ" అవమనపర ెద9ా? 24 9ాKయబ(fన
పKారమ !మ 4నుబట-C Pగx ేవ" Txమమ అనజనుల మధను
దూÌింపబడ చున`? 25 వ ధర4WాసN మ ను అనుస#SంA పKవ#SNంచు
9ాడ9:ౖJ9ా, సున`J పKãజనకరమగ ను %ా" ధర4 WాసN మ ను
అJక\!ంచు9ాడ9:ౖJ9ా,  సున`J సున`J ాకవను. 26 ాబట-C సున`J
ల"9ాడ ధర4 WాసN ప J Vధులను %?r"న PQడల అతడ సున`J ల"9ా(ై
య ం(fయ సున`Jగల9ాడ%ా ఎంచబడను గx? 27 మ#Sయ
స ´µవమ నుబట-C సున`J ల"9ాడ ధర4WాసN మ ను T:ర9E#SdనPQడల
అmరమ ను సున` Jయ గల9ాడ9:ౖ ధర4WాసN మ ను అJక\!ంచు క; ¬రFu
¬రd(x? 28 బµహమ నక; యదు(ైన9ాడ యదుడ ాడ; శ#§రమందు
బµహన సున`J సున`Jాదు. 29 అPే అంతరంగమందు యదు(ైన
9ా(ే యదుడ. మ#Sయ సున`J హృదయ సంబంధ నై ఆత4యందు

జరFగ నే %ా" అmరమ వలన కల;గ న ాదు. అట-C 9ా"I ప మన
#]య లక; 3
1 అట6 Pే యదు"I క>%Sన %tపuతన¤!? సున`J వలన
పKãజన¤!? 2 పKJVషయమందును అ¥క¤. nదట-, ే9Ùక;Nల;
యదుల పరమ ేయబ(ెను. 3 ందరF అVWా సులsౖన TE!? 9ారF
అVWా సులsౖనందున ేవడ నమ4త%Sన9ాడ ాక వTx? అట6 న#ాదు. 4 
మటలలk వ Jమంతpడవ%ా ¬రdబడనటB
6 నువ 9ాజ?మడనపడ
%?ల;చునటB
6 ను. అ" 9ాKయబ(fన పKారమ పKJ మనుషpడను
అబz క;డగ ను %ా" ేవడ సతవంతpడ ాక ¬రడ. 5 మన దు#§`J ేవ"
JI పKZిz కల;గజ³Zిన PQడల ఏమందుమ ? ఉగ\తను చూ1ించు ేవడ
అTxయసుÍ డగ Tx? TEను మనుష#§J%ా మటలడ చుTx`ను; 6 అట6 న#ాదు.
అట6 Pన PQడల ేవడ లkకమ నక; ఎటB
6 ¬రFu ¬రFdను? 7 ేవ"I
మ¨©మ కల;గ నటB
6 Tx అసతమ వలన ేవ" సతమ పKబ>నPQడల
TE"కను ా1ిT:ౖనటBC ¬రFu ందTEల? 8 ¤ల; కల;గ టక; ×డ ేయ దమ"
¤మ ెపచుTx`మ", ందరF మమ 4ను దూÌింA ెప పKారమ
¤ందుక; ెపu#ాదు? అట-C 9ా#SI కల;గ hÔV¥ Txయ¤. 9 ఆల%?rన
ఏమందుమ ? ¤మ 9ా#SకంటM W\ష¡ pలమ? తక;వ9ారమ? ఎంతమతKమ ను
ామ . యదుల! %§\సుేశసుÍల! అందరFను ాపమ నక; లkT:ౖయ Tx`ర"
Pంతక;మ ందు ోా#పణ ేZియ Tx`మ . 10 ఇందునుగ#Sd
9ాKయబ(fనేమన%ా Jమంతpడ లడ, ఒకడను లడ 11

గ\¨©ంచు9ా(ెవడను లడ ేవ" 9:దక;9ా(ెవడను లడ 12 అందరFను Kవ
త1ిu Pకమ %ా ప"Iమ>న9ా#?r#S.¤ల;ేయ 9ాడ లడ, ఒక(ైనను లడ.
13 9ా#S %tంతpక ెరAన సమ¥, తమ Txల;క ¹సమ ేయ దురF;9ా#S
12దవల I\ంద సరuVషమ న` 14 9ా#S T°ట-"ండ శ1ించుటయ పగయ
ఉన`V. 15 రకN మ Aంంచుటక; 9ా#S ాదమ ల; పరF%?తN p చున`V. 16
Txశనమ ను కషC మ ను 9ా#S మర¶ మ లలk ఉన`V. 17 WాంJమర¶ మ
9ా#?రFగరF. 18 9ా#S కను`ల PQదుట ేవ" భయమ లదు. 19 పKJ T°రF
మయబడనటB
6 ను, సర లkకమ ేవ" hmక; ాతKమగ నటB
6 ను,
ధర4WాసN మ ెపచున` 9ాట-న"`ట-" ధర4WాసN మ నక; లkT:ౖన9ా#S ెప
చున`ద" PQరFగ దుమ . 20 ఏలయన%ా ధర4WాసN  సంబంధన
I\యలమలమ %ా ఏ మనుషpడను ఆయన దృÌిC I Jమంతpడ"
¬రdబడడ; ధర4WాసN మ వలన ాపమన%ా ఎట-C ో ె>యబడచున`. 21
ఇటB
6 ండ%ా ధర4WాసN మ నక; 9EరF%ా ేవ" Jబయల;పడచున`; x"I
ధర4WాసN మ ను పKవకN ల;ను ¯ాm!చుdచుTx`రF. 22 అ Pసు×\సN ునంద>
VWా సమలనై,నమ 4 9ారంద#SI కల;గ ేవ" JPQయ న`. 23 ఏ
´éదమ ను లదు; అందరFను ాపమ ేZి ేవడ అను గ\¨©ంచు మ¨©మను
ందలక వచుTx`రF. 24 ాబట-C నమ 49ారF ఆయన కృపేతTE,
×\సN ుPసునంద> V¹చనమ x #ా ఉAతమ %ా Jమంతpల" ¬రdబడ
చుTx`రF. 25 పర మ ేయబ(fన ాపమ లను ేవడ తన ఓ#S!వలన
ఉ1LfంAనందున, ఆయన తన J" కనువరచవలsన" 26 ×\సN ుPసు
రకN మ నంద> VWా సమ x #ా ఆయనను కరFణx¥xరమ %ా బయల;పరెను.

ేవ(fపuట- ాలమందు తన J" కనబరచు"!తN మ , xను
Jమంతpడను Pసునందు VWా సమ గల9ా"" Jమంతp"%ా
¬రFd9ాడT:ౖ య ండటక; ఆయన ఆలగ ేZ2ను. 27 ాబట-C అJశయారణ
కడ? అ ట-C 9Eయ బ(ెను. ఎట-C Txయమ నుబట-C అ ట-C 9Eయబ(ెను?
I\యTxయమ ను బట-C య? ాదు, VWా స Txయమ ను బట-C P. 28 ా%ా
ధర4WాసN  సంబంధన I\యల; లక;ండ VWా సమ వలనTE మనుషpల; J
మంతpల;%ా ¬రdబడచుTx`ర" PQంచుచుTx`మ . 29 ేవడ యదులక;
మతK¤ ేవ(x? అనజనులక; ేవడ ా(x? అవను, అనజనులక;ను
ేవ(ే. 30 ేవడ ఒక(ే గనుక, ఆయన సున`J గల9ా#S" VWా స
మలమ %ాను, సున`J ల"9ా#S" VWా సమ x #ాను, Jమంతpలను%ా
¬రFdను. 31 VWా సమ x #ా ధర4WాసN  మ ను "రరÍకమ ేయ చుTx`మ?
అట6 న#ాదు; ధర4 WాసN మ ను ZిÍ రపరచుచుTx`మ .
#]య లక; 4
1 ాబట-C శ#§రమ Vషయ మన మలపరFషpడగ అబµK}మ న³!
ొ#S?న" అందుమ . 2 అబµK}మ I\యల మలమ %ా Jమంతpడ"
¬రdబ(fనPQడల అత"I అJశయారణమ కల;గ ను %ా" అ ేవ"
PQదుట కల;గదు. 3 లఖన¤! ెపచున`? అబµK }మ ేవ" న4ను,
అ అత"I J%ా ఎంచబ(ెను 4 ప" ేయ 9ా"I yతమ ఋణ¤%ా"
xనమ" PQంచ బడదు. 5 ప"ేయక, భIN¨ßను" Jమంతp"%ా ¬రFd
9ా"యందు VWా సమ ంచు 9ా"I 9ా" VWా సమ J%ా ఎంచబడచున`.

6 ఆ పKార¤ I\యల; లక;ండ ేవ(ెవ"" Jమంతpడ%ా ఎంచుT° ఆ మను
షpడ ధనుడ" xదుకcడ ెపచుTx`డ. 7 ఏల గన%ా తన
అJక\మమ లక; ప#S}రమ TUంన9ాడ తన ాపమ నక; ాKయhdతN మ
TUంన9ాడ ధనుడ. 8 పKభ వ ేత "#wÌియ" ఎంచబ(fన9ాడ ధనుడ, 9
ఈ ధనవచనమ సున`Jగల9ా#S"గ#Sd ెపuబ(fనx
సున`Jల"9ా#S"గ#Sdకcడ ెపu బ(fనx? అబµK}మ ±క VWా స
మత"I J అ" PQంచబ(ెనను చుTx`మ గx? 10 మంA; అ ఏ ZిÍ J
యందు ఎంచ బ(ెను?సున`J క>%S య ం(fనప(x సున`J లనప(x?
సున`J క>%S య ం(fనపడ ాదు సున`J లనప(ే. 11 మ#Sయ సున`J
ల" 9ా#?rనను, న!్మన9ా#Sకంద#SI అతడ తం(fK యగ టవలన 9ా#SI J
ఆ#1ించుట?r, అతడ సున`J ందకమ నుప, తనక; క>%Sన
VWా సమ వలనT:ౖన JI మ దK%ా, సున`J అను గ రFతp ంెను. 12
మ#Sయ సున`J గల9ా#SI" తం(fKయగ టక;, అన%ా సున`JమతKమ
ంన9ారF %ాక, మన తం(fKPQన అబµK}మ సున`J ందకమ నుప
అత"I క>%Sన VWా సమ ±క అడగ జjడలనుబట-C నడచు"న 9ా#SI
తం(fK అగ టక;, అతడ ఆ గ రFతp ంెను. 13 అతడ లkకమ నక;
9ారసుడగ నను 9ా%ాwనమ అబµK }మ న?rనను అత" సంxనమ న?rనను
ధర4WాసN మల మ %ా కల;గలదు%ా" VWా సమ వలనT:ౖన J మలమ
%ాTE క>%?ను. 14 ధర4WాసN  సంబంధుల; 9ారసులsౖన PQడల VWా సమ
వరÍమగ ను, 9ా%ాwనమ ను "రరÍక మగ ను. 15 ఏలయన%ా ధర4WాసN మ
ఉగ\తను పట-C ం చును; ధర4WాసN మ ల" PQడల అJక\మమ ను లక వను.

16 ఈ ¨Áతpవేతను ఆ 9ా%ాwనమ ను యవతqం తJI, అన%ా
ధర4WాసN మ గల9ా#SI మతKమ ాక అబµK}మ నక;న`ట-C
VWా సమ గల9ా#SIకcడ దృఢమ ావలsన", కృప ననుస#SంAనై
య ండనటB
6 , అ VWా సమలనxPQను. 17 xను Vశ ZింAన ేవ"
PQదుట, అన%ా మృతpలను సyవలను%ా ేయ 9ాడను, ల"9ాట-"
ఉన`టBC%ాTE 1ిల;చు9ాడT:ౖన ేవ" PQదుట, అతడ మనకంద#SI
తం(fKPQయ Tx`డఇందును గ#Sd"ను` అTEక జనమ లక; తం(fK"%ా
"య!ంAJ" అ" 9ాKయబ(fయ న`. 18  సంxనమ ఈలగ ఉండన"
ె1ిuనx""బట-C xనTEక జనమ లక; తం(fK యగ నటB
6 , "#§mణక; ఆ¥xరమ
లనపడ అతడ "#§mణ క>%S న4ను. 19 మ#Sయ అతడ VWా సమ నందు
బల ¨ßనుడ ాక, రమర! నూ#³ండ6 వయసుqగల9ా(ై య ం(f, అపuట-I తన
శ#§రమ మృతతpలనటBCను, Wా#ాగర»éమ ను మృతతpలనటBCను
ఆలkAంెను %ా", 20 అV Wా సమ వలన ేవ" 9ా%ాwనమ నుగ#Sd
సంే¨©ంపక 21 ేవ" మ¨©మపరA, ఆయన 9ా%ాwనమ ేZినx""
T:ర9EరFdటక; సమరFÍడ" ర f%ా Vశ ZింA VWా సమ వలన బలమ TUంెను.
22 అందుేత అ అత"I J%ా ఎంచబ(ెను. 23 అ అత"I ఎంచబ(ెన"
అత" "!తN మ మతK¤ ాదు%ా" 24 మన పKభ 9:ౖన Pసును
మృతpలలkనుం(f ల1ిన9ా"యందు VWా సమ ంAన మనక;ను ఎంచబడన"
మన "!తN మ కcడ 9ాKయ బ(ెను. 25 ఆయన మన అప#ాధమ ల "!తN మ
అపu%Sంప బ(f, మనమ Jమంతpలమ %ా ¬రdబడట?r లపబ(ెను.

#]య లక; 5
1 ాబట-C VWా సమలమ న మనమ Jమంతpలమ %ా ¬రdబ(f, మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ుx #ా ేవ" సమ¥xనమ క>%Sయ ందమ 2
మ#Sయ ఆయనx #ా మనమ VWా సమ వలన ఈ కృపయందు పK9Eశమ గల
9ార, అందులk ">Aయ ం(f, ేవ" మ¨©మను గ#Sdన "#§mణనుబట-C
అJశయ పడచుTx`మ . 3 అంే ాదు; శ\మ ఓరFuను, ఓరFu ప#§mను, ప#§m
"#§mణను కల;గజ³య న" PQ#S%S 4 శ\మలయందును అJశయపడ దమ . 5
ఎందుకన%ా ఈ "#§mణ మనలను Zిగ¶ పరచదు. మనక; అనుగ\¨©ంపబ(fన
ప#Sxzత4x #ా ేవ" 1LKమ మన హృదయమ లలk
క;మ4#Sంపబ(fయ న`. 6 ఏల యన%ా మన!ంక బల¨ßనుల య ండ%ా,
×\సN ు య కN ాలమ న భIN¨ßనులరక; చ"PQను. 7 J మంతp"రక;
స¨©తమ ఒకడ చ"వట అరFదు; మంA9ా"రక; ఎవ(ైన ఒక9Eళ
చ"వ ె%Sంప వచుdను. 8 అPే ేవడ మనPQడల తన 1LKమను
9:ల6(fపరచుచుTx`డ; ఎట6 న%ా మన!ంకను ాపల య ండ%ాTE ×\సN ు
మనరక; చ"PQను. 9 ాబట-C ఆయన రకN మ వలన ఇపడ
Jమంతpలమ %ా ¬రdబ(f, మ#Sంత "శdయమ %ా ఆయన x #ా
ఉగ\తనుం(f రfంప బడదుమ . 10 ఏలయన%ా శతpKవల య ండ%ా, ఆయన
క;మరF" మరణమ x #ా మనమ ేవ" సమ¥xన పరచబ(fన PQడల
సమ¥xనపరచబ(fన 9ార, ఆయన yVంచుటేత మ#S "శdయమ %ా
రfంపబడ దుమ . 11 అంేాదు; మన పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ుx #ా మనమ

ేవ"యందు అJశయపడచుTx`మ ; ఆయన x #ాTE మనమ ఇపడ
సమ¥xనZిÍ J ం య Tx`మ . 12 ఇటB
6 ండ%ా ఒక మనుషp"x #ా
ాపమ ను ాపమ x #ా మరణమ ను లkకమ లk ఏలగ పK9EhంెT°,
ఆలగ నTE మనుషpలందరF ాపమ ేZినందున మరణమ అంద#SI"
సంాKపN మPQను. 13 ఏలయన%ా ధర4 WాసN మ వAdన దనుక ాపమ
లkకమ లk ఉం(ెను %ా" ధర4WాసN మ లనపడ ాపమ ఆ#1ింపబడదు. 14
అPనను ఆxమ ేZిన అJక\మమ ను బ¢> ాపమ ేయ" 9ా#S]దకcడ,
ఆxమ nదల;" ¹ÌL వరక; మరణ¤లsను; ఆxమ #ాబ¢వ9ా"I
గ రFై య ం(ెను, 15 అPే అప#ాధమ క>%SనటBC కృా వరమ కల;గలదు.
ఎట6 న%ా ఒక" అప#ాధమ వలన అTEక;ల; చ"PనPQడల మ#S PQక;వ%ా
ేవ" కృపయ , Pసు×\సNను ఒక మనుషp" కృ 16 మ#Sయ ాపమ ేZిన
±క"వలన hÔV¥ క>%SనటBC ఆ xనమ కల;గ లదు. ఏలయన%ా ¬రFu
ఒక అప#ాధమలమ %ా వAdనై hÔV¥I ారణమPQను; కృావరే
అTEకన అప#ాధమ ల మలమ %ా వAdనై మనుషpల; Jమంతpల;%ా
¬రdబడటక; ారణమPQను. 17 మరణమ ఒక" అప#ాధమలమ న
వAdనై ఆ ±క" x #ాTE P>న PQడల కృాబµహÑళమ ను Jxన
మ ను ందు9ారF yవమ గల9ా#?r, మ#S "శdయమ %ా Pసు×\సNను ఒక"
x #ాTE Pల;దురF. 18 ాబట-C ¬రFu ఒక అప#ాధమలమ న వAdనై,
మనుషpల కంద#SI" hÔV¥ కల;గ టక; ఏలగ ారణమPQT°, ఆల%³ ఒక
పణ ారమ వలన కృాxనమ మను షpలకంద#SI" yవపKదన J
V¥ంపబడటక; ారణ మPQను. 19 ఏలయన%ా ఒక మనుషp"

అV¥ేయతవలన అTEక;ల; ాపల;%ా ఏలగ ేయబ(f#, ఆల%³ ఒక"
V¥ేయతవలన అTEక;ల; Jమంతpల;%ా ేయబడ దురF. 20 మ#Sయ
అప#ాధమ VసN #SంచునటB
6 ధర4WాసN మ పK9Ehంెను. అPనను ాపమ
మరణమ ను ఆ¥xరమ ేZి" Pలగ ఏలsT°, 21 ఆల%³ "తyవమ
కల;గ ట?r, Jx #ా కృపయ మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు మలమ %ా
ఏల;"!తN మ ాపకడ VసN #SంెT° అకడ కృప అప#S!తమ %ా
VసN #Sంెను.
#]య లక; 6
1 ఆల%?rన ఏమందుమ ? కృప VసN #Sంపవలsన" ాప మందు ">Aయ ందుమ?
2 అట6 న#ాదు. ాపమ Vషయ చ"Pన మనమ ఇక]దట ఏలగ
x"లk yVంచుదుమ ? 3 ×\సN ు Pసులk"I బµ1ిN స4మ ంన
మనమందరమ ఆయన మరణమ లk"I బµ1ిN స4మ ంJమ" ]#?రFగ#ా?
4 ాబట-C తం(fK మ¨©మవలన ×\సN ు మృతpలలkనుం(f Pలగ లపబ(ెT°,
ఆల%³ మనమ ను నూతనyవమ ంన9ార నడచునునటB
6 , మనమ
బµ1ిN స4మ వలన మరణమ లk ాల; ందుట?r ఆయనకcడ
ాJ12టCబ(fJVు. 5 మ#Sయ ఆయన మరణమ ±క ¯ాదృశమందు
ఆయన ఐకమ గల9ారన PQడల, ఆయన పనరFxÍ నమ ±క
¯ాదృశమందును ఆయన ఐకమ గల 9ార య ందుమ . 6 ఏమన%ా
మన!కను ాపమ నక; xసులమ ాక;ండటక; ాపశ#§రమ
"రరÍకమగ నటB
6 , మన ాK*న స ´µవమ ఆయనకcడ Zిల;వ9Eయ బ(ెన"

PQరFగ దుమ . 7 చ"Pన9ాడ ాపVమ క;N డ"¬రFuంయ Tx`డ. 8
మనమ ×\సN ుకcడ చ"Pన PQడల, మృతpలలkనుం(f లAన ×\సN ు ఇకను
చ"డ"య , 9 మరణమ నక; ఇకను ఆయన]ద పKభ త మ లద"య
ఎ#S%S, ఆయనకcడ yVంచుదుమ" నమ 4చుTx`మ . 10 ఏలయన%ా
ఆయన చ"వట చూడ%ా, ాపమ Vషయ, ఒకమ#³ చ"PQను %ా"
ఆయన yVంచుట చూడ%ా, ేవ" Vషయ yVంచుచుTx`డ 11 అటBవలs
]రFను ాపమ Vషయ మృతpల;%ాను, ేవ" Vషయ ×\సN ుPసు
నందు సyవల;%ాను !మ 4ను ]#³ PQంచును(f. 12 ాబట-C శ#§ర
దు#ాశలక; లkబడనటB
6 %ా xవనక; లkT:ౖన ] శ#§రమందు ాపమ ను
ఏల"యక;(f. 13 మ#Sయ ] అవయవమ లను దు#§`J ¯ాధనమ ల;%ా
ాపమ నక; అపu%Sంపక;(f, అPే మృతpలలkనుం(f సyవలమను",
!మ 4ను ]#³ ేవ"I అపu%Sంచు ను(f, ] అవయవమ లను
J¯ాధనమ ల;%ా ేవ"I అపu%Sంచు(f. 14 ]రF కృప³ %ా"
ధర4WాసN మ నక; లkT:ౖన9ారF ారF గనుక ాపమ ] ]ద పKభ త మ
ేయదు. 15 అట6 PనPQడల కృప³ %ా" ధర4WాసN మ నక; లkనగ 9ారమ
ామ" ాపమ ేయ దమ? అెన` ట-I" కcడదు. 16 లkబడటక; ే"I
!మ 4ను ]రF xసుల;%ా అపu%Sంచుందు#, అ xవ "!తN మ %ా
ాపమ న³ %ా", J "!తN మ %ా V¥ేయత³ %ా" ే"I ]రF లkబడదు#
x"³ xసులగ దుర" ]#?రFగ#ా? 17 ]రF ాపమ నక; xసులsౖ
య ంట-#S%ా" P ఉపేశక\మమ నక; ]రF అపu%Sంపబ(fJ#, x"I
హృదయపర కమ %ా లkబ(fన9ా#?r, 18 ాపమ నుం(f V¹Aంపబ(f JI

xసులsౖJ#S; ఇందుక; ేవ"I ¯NతKమ . 19 ] శ#§ర బల¨ßనతను బట-C మనుష
#§J%ా మటలడచుTx`ను; ఏమన%ా అక\మమ ేయ ట?r, అపVతKతక;ను
అక\మమ నక;ను ] అవయవమ లను xసుల;%ా ఏలగ అపu %SంAJ#,
ఆల%³ ప#Sదz త కల;గ ట?r Pపడ ] అవయవమ లను JI xసుల;%ా
అపu%Sంచు(f. 20 ]రF ాపమ నక; xసులsౖ య న`పడ JVషయ
"రËంధమ ల"9ా#?r య ంట-#S. 21 అపuట- I\యలవలన ]³! ఫలమ
క>%?ను? 9ాట-"గ #SంA ]#Sపడ Zిగ¶ పడచుTx`రF ా#ా? 9ాట- అంతమ
మరణ¤, 22 అPనను ఇపడ ాపమ నుం(f V¹Aంపబ(f ేవ"I
xసులsౖనందున ప#Sదz త కల;గ టP ]క; ఫలమ ; x" అంతమ
"తyవమ . 23 ఏలయన%ా ాపమ వలన వచుd yతమ మరణమ , అPే
ేవ" కృావరమ మన పKభ 9:ౖన ×\సN ుPసునందు "త yవమ .
#]య లక; 7
1 సదరFల#ా, మనుషpడ బKIనంతాల¤ ధర4WాసN మత"]ద
పKభ త మ ేయ చున`ద" ]క; ె>యx? ధర4WాసN మ ఎ#S%Sన ]
మటలడ చుTx`ను. 2 భరN గల ZీN , భరN బKIయ న`ంతవర³
ధర4WాసN మ వలన అత"I బదుz#ాల; %ా", భరN చ"Pన PQడల భరN
Vషయన ధర4WాసN మ నుం(f ఆ Vడదల ందును. 3 ాబట-C భరN
బKIయ ండ%ా ఆ 9E#tక పరFషp" ే#SనPQడల వx#SణÝయన బడను
%ా", భరN చ"PనPQడల ఆ ధర4WాసN మ నుం(f Vడదల ంెను గనుక
9E#tక పరFషp" V9ా హమ ేZి"నను వx#SణÝ ాకవను. 4 ావన

Tx సదరFల#ా, మనమ ేవ"రక; ఫలమ ను ఫ>ంచునటB
6
మృతpలలkనుం(f లపబ(fన ×\సN ు అను9E#tక" ేరFట?r ]రFను ఆయన
శ#§రమ x #ా ధర4 WాసN మ Vషయ మృతpలsౖJ#S. 5 ఏలయన%ా మనమ
శ#§రసంబంధుల య ం(fనపడ మరణxరÍన ఫలమ ను ఫ>ంచుట?r,
ధర4WాసN మ వలనT:ౖన ా1Lచûల; మన అవయవమ లలk ార¯ాధకమ లsౖ
య ం(ెను. 6 ఇప(ైే ే"ేత "రËం¥ంపబ(fJ¹ x"Vషయ
చ"Pన9ార, ధర4WాసN మ నుం(f Vడదల ం JVు గనుక మనమ
అm#ాను¯ారన ాK*నZిÍ J గల9ారమ ాక ఆx4ను¯ారన ననZిÍ J
గల9ార ZLవేయ చుTx`మ . 7 ాబట-C Pమందుమ ? ధర4WాసN మ
ాపమPQTx? అట6 న#ాదు. ధర4WాసN మ వలనTE %ా" ాపమన%ాఎట-C ో Txక;
ె>యకవను. ఆhంపవదw " ధర4 WాసN మ ెపu"PQడల దు#ాశయన ఎట-C ో
Txక; ె>యకవను. 8 అPే ాపమ ఆజ® ను¨Áతpవ ేZి"
సకలVధన దు#ాశలను Txయందు పట-C ంెను. ధర4WాసN మ లనపడ
ాపమ మృతమ . 9 ఒకపడ TEను ధర4WాసN మ లక;ండ yVంచుచుంట-"
%ా", ఆజ® వAdనపడ ాపమ నక; మరల yవమ వెdను; TET:ౖే చ"J".
10 అపడ y9ారÍన ఆజ® Txక; మరణxరÍనటBC కనబ(ెను. 11 ఏలయన%ా
ాపమ ఆజ® ను ¨ÁతpవేZి" నను` ¹సపAd x"ేత నను` చం12ను.
12 ాబట-C ధర4WాసN మ ప#Sదz న, ఆజ® కcడ ప#Sదz నయ
Jగలయ ఉతN మ నయ T:ౖ య న`. 13 ఉతN మన Txక; మరణకర
మPQTx? అట6 న#ాదు. అPే ాపమ ఉతN మన x" మలమ %ా Txక;
మరణమ కల;గజ³య చు, ాపమ ాపనటBC అగ పడ "!తN మ , అన%ా

ాపమ ఆజ® మలమ %ా అత¥క ాపమగ "!తN మ , అ Txక;
మరణకరమPQను. 14 ధర4WాసN మ ఆత4 సంబంధనద" PQరFగ దుమ ;
అPే TEను ాపమ నక; అమ4బ(f శ#§రసంబం¥T:ౖ య Tx`ను. 15
ఏలయన%ా TEను ేయ న TET:రFగను; TEను ేయ "చûPంచున ేయక
ే ÌించునP ేయ చుTx`ను. 16 ఇచû Pంప" TEను ేZినPQడల
ధర4WాసN మ W\ష¡నైనటBC ఒపనుచుTx`ను. 17 ావన ఇకను x"
ేయ న Txయందు "వZించు ాప¤ %ా" TEను ాదు. 18 Txయందు, అన%ా
Tx శ#§రమందు మంA ఏయ "వZింపద" TET:రFగ దును. ¤లsౖన
ేయవలsనను Å#Sక Txక; కల;గ చున` %ా", x"" ేయ ట Txక;
కల;గ టలదు. 19 TEను ేయ%రF ¤ల;ేయక ేయ%ర" ×డ
ేయ చుTx`ను. 20 TEను Åర" x"" ేZినPQడల, x"" ేయ న
Txయందు "వZించు ాప¤ %ా" Pకను TEను ాదు. 21 ాబట-C ¤ల;
ేయ%రF Txక; ×డ ేయ ట కల;గ చున`దను ఒక "యమమ Txక;
కనబడచున`. 22 అంతరంగపరFషp" బట-C ేవ" ధర4WాసN మ నందు TEను
ఆనంంచుచుTx`ను %ా" 23 9E#tక "యమమ Tx అవయవమ లలk
ఉన`టBC Txక; కనబడచున`. అ Tx మనసుq నందున` ధర4WాసN మ 
#ాడచు Tx అవయవమ లలkనున` ాప"యమమ నక; నను` ెరపట-C
లkబరచునుచున`. 24 అã, TET:ంత ౌ#ా»గ  డను? ఇట-C మరణమ నక;
లkనగ శ#§రమ నుం(f నT:`వడ V(f1ించును? 25 మన పKభ 9:ౖన Pసు
×\సN ుx #ా ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`ను. ా%ా మనసుq
Vషయమ లk TEను ైవ"యమమ నక;ను, శ#§ర Vషయమ లk

ాప"యమమ నక;ను xసుడT:ౖ య Tx`ను.
#]య లక; 8
1 ాబట-C Pపడ ×\సN ుPసునందున`9ా#SI ఏ hÔV¥య లదు. 2
×\సN ుPసునందు yవమ "చుd ఆత4±క "యమమ ాపమరణమ ల
"యమమ నుం(f నను` V(f1ింెను. ఎట6 న%ా ధర4WాసN మ ే"" ేయజjలక
PQT° x"" ేవడ ేZ2ను. 3 శ#§రమ ననుస#Sంపక ఆత4ననుస#SంAP
నడచును మనయందు ధర4WాసN  సంబంధన JV¥ T:ర9Eరdబడవలsన"
ాప ప#S}రమ "!తN మ 4 ేవడ తన ¯ంత క;మరF" ాప
శ#§#ాారమ  పం1ి, ఆయన శ#§రమందు ాపమ నక; hm V¥ంెను. 5
శ#§#ాను¯ారFల; శ#§రVషయ మ ల]ద మనసుq నుంతpరF; ఆx4ను¯ారFల;
ఆత4Vషయ మ ల]ద మనసుqనుంతpరF; శ#§#ాను ¯ారన మనసుq
మరణమ ; 6 ఆx4ను¯ారన మనసుq yవమ ను సమ ¥xనమ T:ౖ
య న`. 7 ఏలయన%ా శ#§#ాను¯ారన మనసుq ేవ"I
V#ధయ న`; అ ేవ" ధర4 WాసN మ నక; లkబడదు, ఏమతKమ ను
లkబడTEరదు. 8 ా%ా శ#§రస ´µవమ గల9ారF ేవ" సంషపరచ TEరరF. 9
ేవ" ఆత4 ]లk "వZింAయ న`PQడల ]రF ఆత4స ´µవమ గల9ా#³
%ా" శ#§ర స ´µవమ గల9ారF ారF. ఎవ(ైనను ×\సN ు ఆత4 ల"9ా(ైే
9ా(xయన9ాడ ాడ. 10 ×\సN ు ]లkనున`PQడల ] శ#§రమ ాపVషయ
మృతన %ా" ] ఆత4 JVషయ yవమ క>%Sయ న`. 11
మృతpలలk నుం(f Pసును ల1ిన9ా" ఆత4 ]లk "వZింAనPQడల,

మృతpలలkనుం(f ×\సN ుPసును ల1ిన9ాడ xవనక;లkT:ౖన ] శ#§రమ లను
కcడ ]లk "వZించుచున` తన ఆత4x #ా yVంపజ³య ను. 12 ాబట-C
సదరFల#ా, శ#§#ాను¯ారమ %ా పKవ#SNంచుటక; మనమ శ#§రమ నక;
ఋణసుÍలమ ామ . 13 ]రF శ#§#ాను¯ారమ %ా పKవ#SNంAనPQడల
xవవలZిన9ా#?r య ందురF %ా" ఆత4ేత Wా#§ర I\య లను చం1ినPQడల
yVంెదరF. 14 ేవ" ఆత4ేత ఎందరF న(f1ింపబడదు# 9ారందరF ేవ"
క;మరFలsౖ య ందురF. 15 ఏలయన%ా మరల భయపడటక; ]రF xసప
ఆత4ను ందలదు%ా" దతN పxKత4ను ం J#S. ఆ ఆత4 క>%Sన9ార
మనమ అబµË తం(öK అ" nఱÃ 12టC BచుTx`మ . 16 మనమ ేవ"
1ిల6లమ" ఆత4 xTE మన ఆత4 కcడ ¯ాm!చుdచుTx`డ. 17 మనమ
1ిల6లే 9ారసులమ , అన%ా ేవ" 9ారసులమ ; ×\సN ు కcడ
మ¨©మందుటక; ఆయన శ\మప(fన PQడల, ×\సN ు(f 9ారసులమ . 18
మనPQడల పKతmమ ాబ¢వ మ¨©మPQదుట ఇపuట- ాలప శ\మల;
ఎన`త%SనV ావ" PQంచు చుTx`ను. 19 ేవ" క;మరFల పKతmతరక;
సృÌిC !గ ల ఆశ ే#S చూచుచు క"12టC Bచున`. 20 ఏలయన%ా సృÌిC ,
Txశనమ నక; లkనPన xసమ లk నుం(f V(f1ింపబ(f, ేవ" 1ిల6ల;
ందబ¢వ మ¨©మగల ¯ా తంతK~మ ందుదునను "#§mణకలై, 21 ZL చû%ా
ాక x"" లkపరAన9ా" మలమ %ా వరÍపరచబ(ెను. 22 సృÌిC యవతp
N
ఇవరక; ఏక%§\వమ %ా మల;గ చు పKసవ9Eదనపడచునున`ద"
PQరFగ దుమ . 23 అంేాదు, ఆత4±క పKథమ ఫలమ ల TUంన
మనమ కcడ దతN పతKత మ రక;, అన%ా మన ేహమ ±క

V¹చనమ రక; క"12టC Bచు మనలk మనమ మల;గ చుTx`మ 24
ఏలయన%ా మనమ "#§mణ క>%Sన 9ార రfంపబ(fJVు. "#§fంపబడన
కనబడనపడ, "#§mణ ప"య ండదు; xను చూచుచున` x"రక;
ఎవడ "#§fంచును? 25 మనమ చూడ"x" రక; "#§fంAన PQడల
ఓ1ిక x"రక; క" 12టC Bదుమ . 26 అటBవలs ఆత4య మన బల¨ßనతను
చూA స}యమ ేయ చుTx`డ. ఏలయన%ా మనమ య కN మ %ా ఏలగ
ాKరÍన ేయవలsT° మనక; ె>యదు %ా", ఉచd#Sంప శకమ ా"
మల;గ ల¾ 27 మ#Sయ హృదయమ లను ప#SWó¥ంచు9ాడ ఆత4±క
మనసుq ఏో PQరFగ ను; ఏలయన%ా ఆయన ేవ" AతN పKారమ
ప#Sదుwలరక; Vజj®పనమ ేయ చుTx`డ. 28 ేవ" 1LK!ంచు9ా#SI,
అన%ా ఆయన సంకలuమ పన 1ిల;వబ(fన9ా#SI, ¤ల;కల;గ ట?r
సమసN మ ను సమకc(f జరFగ చున`వ" PQరFగ దుమ . 29 ఎందుకన%ా తన
క;మరFడ అTEక సదరFలలk జ³షp
¡ డగ నటB
6 , ేవ(ెవ#S" మ ందు
ఎ#S%?T°, 9ారF తన క;మరF" ¯ారపమ గల9ారవటక; 9ా#S" మ ందు%ా
"రÞPంెను. 30 మ#Sయ ఎవ#S" మ ందు%ా "రÞPంెT° 9ా#S" 1ి>ెను;
ఎవ#S" 1ి>ెT° 9ా#S" Jమంతpల;%ా ¬#?dను; ఎవ#S" Jమంతpల;%ా
¬#?dT° 9ా#S" మ¨©మ పరెను. 31 ఇటB
6 ండ%ా ఏమందుమ ? ేవడ
మనపmమ ననుండ%ా మనక; V#¥PQవడ? 32 తన ¯ంతక;మరF" అనుగ\
¨©ంచుటక; 9:నుక¬యక మన అంద#Sరక; ఆయనను అపu%SంAన9ాడ
ఆయన ాటB సమసN మ ను మన ?ందుక; అనుగ\¨©ంపడ? 33 ేవ"ేత
ఏరuరచబ(fన 9ా#S]ద TEరమ ¹ప 9ా(ెవడ? Jమంతpల;%ా ¬రFd

9ాడ ేవ(ే; 34 hm V¥ంచు9ా(ెవడ? చ"Pన ×\సN ుPZL; అంే ాదు,
మృతpలలkనుం(f లAన9ాడను ేవ" క;(f ారîమ న ఉన`9ాడను
మనరక; Vజj®పనమ కcడ ేయ 9ాడను ఆయTE 35 ×\సN ు 1LKమనుం(f
మనలను ఎడబµప 9ా(ెవడ? శ\మPQనను బµధPQనను ¨©ంసPQనను
కర9:ౖనను వసN ¨ßనతPQనను ఉపదKవనను ఖడ¶ నను మనలను
ఎడబµపTx? 36 ఇందును గ#Sd 9ాKయబ(fనేమన%ా "ను` బట-C నల6
¤మ వ¥ంపబ(fన9ారమ వధక; Zిదzన %tఱÃ లమ" ¤మ ఎంచబ(fన
9ారమ . 37 అPనను మనలను 1LK!ంAన9ా" x #ా మనమ ట"`ట-లk
అత¥క Vజయమ ందుచుTx`మ . 38 మరణనను yవనను
ేవదూతలsౖనను పK¥xనులsౖనను ఉన`VPQనను #ాబ¢వన VPQనను
అ¥ారFలsౖనను ఎతN Pనను లkైనను సృÌిC ంపబ(fన మ#S ఏైనను, 39 మన
పKభ 9:ౖన ×\సN ు Pసునంద> ేవ" 1LKమనుం(f మనలను ఎడబµప TEరవ"
ర f%ా నమ 4చుTx`ను.
#]య లక; 9
1 Txక; బహÑ దుఃఖమ ను, Tx హృదయమ లk మన" 9Eదనయ కలవ. 2
×\సN ునందు "జ¤ ెప చుTx`ను, అబదz మడట లదు. 3 ప#Sxzత4యందు
Tx మన¯ాqf Txకcడ ¯ాm!చుdచున`. ¯ాధ నPQడల,
ేహసంబంధులsౖన Tx సదరFల రక; TEను ×\సN ునుం(f 9E#?r Wాపగ\సN ుడT:ౖ
య ండ %రFదును. 4 రF ఇWా\PÚయ ల;; దతN పతKత మ ను మ¨©మయ
"బంధనల;ను ధర4WాసN  పK¥xనమ ను అరdTxx#ాదుల;ను 9ా%ాwనమ ల;ను

#SV. 5 1ితరFల; #S9ారF; శ#§రమ నుబట-C ×\సN ు#Sలk పటMC ను. ఈయన
స#ా ¥ా#SPQన ేవ(ైయ ం(f "రంతరమ ¯NxKరFú(ై య Tx`డ. ఆ¤í. 6
అPే ేవ"మట త1ిu PనటBC ాదు; ఇWా\Pల; సంబంధులందరFను
ఇWా\ PÚయ ల; ారF. 7 అబµK}మ సంxననంత మతKమ ేత అందరFను
1ిల6ల; ారF %ా"ఇ¯ాqక;వల6 T:ౖన  సంxనమ అనబడను, 8 అన%ా
శ#§రసంబంధులsౖన 1ిల6ల; ేవ" 1ిల6ల; ారF %ా" 9ా%ాwన సంబంధులsౖన
1ిల6ల; సంxనమ" PQంచ బడదురF. 9 9ా%ాwనరపన 9ాక!ే]దట-I
ఈ సమయమ నక; వెdదను; అపడ Wా#ాక; క;మరFడ కల;గ ను. 10
అంేాదు; #Sబµ మన తం(fKPQన ఇ¯ాqక; అను ఒక"వలన
గర»వJPQనపడ, 11 ఏ#ాuటBను అనుస#SంAన ేవ" సంకలuమ , I\యల
మలమ %ా ాక 1ిల;చు 9ా" మలమ %ాTE "ల;కడ%ా ఉండ "!తN మ , 12
1ిల6>ంక పట-C ¤లsౖనను ×(ైనను ేయక మ ంే12దw9ాడ Aన`9ా"I
xసుడగ ను అ" ఆ ెపuబ(ెను. 13 ఇందునుగ#Sd TEను యÅబ ను
1LK!ంAJ", ఏWావను ే ÌింAJ" అ" 9ాKయబ(f య న`. 14 ాబట-C
Pమందుమ ? ేవ"యందు అTxయమ కలx? అట6 న#ాదు. 15 అందుక;
¹ÌL ఈలగ ెపచుTx`డఎవ"" కరFణÝంతpT° 9ా"" కరFణÝంతpను;
ఎవ"PQడల జj> చూపదుT° 9ా"PQడల జj> చూపదును. 16 ా%ా
ంద%రF9ా"వలనT:ౖనను, పKయసపడ9ా" వలనT:ౖనను ాదు
%ా",కరFణÝంచు ేవ"వలనTE అగ ను. 17 మ#Sయ లఖనమ ఫ# ఈలగ
ె12uను TEను యందు Tx బలమ చూపటక;ను, Tx Txమమ
భలkకమందంతట పKచురమగ టక;ను, అందు "!తN ¤ "ను`

"య!ంAJ". 18 ావన ఆయన ఎవ"" క"క#Sంప %రFT° 9ా""
క"క#Sంచును; ఎవ" కSనపరచ %రFT° 9ా" కSన పరచును. 19 అట6 Pే
ఆయన AతN మ ను ఎ#SంAన 9ా(ెవడ? ఆయన ఇకను TEరమ ¹పTEల అ"
వ Tx ెపదువ. 20 అవను %ా" ఓ మనుషp(x, ేవ"I ఎదురF
ెపటక;  9:వడవ? నT:`ందు ×లగ ేZిJవ" ర1ింపబ(fన
ర1ింAన9ా" ెపTx? 21 ఒక మ దw లkనుం(fP ±క ఘటమ
ఘనతక;ను ఒకట- ఘన¨ßనతక;ను ేయ టక; మంట-]ద క;మ4#S9ా"I అ¥
ారమ లx? 22 ఆలగ ేవడ తన ఉగ\తను అగపరచుటక;ను, తన
పK´µవమ ను చూపటక;ను, ఇచd éPంAన9ా(ై, Txశనమ నక; Zిదzప(f
ఉగ\xాతKన ఘటమ లను ఆయన బహÑ ¥ºరWాంతమ  స¨©ంAన TE!?
23 మ#Sయ మ¨©మ ందుటక; ఆయన మ ందు%ా ZిదzపరAన కరFణxాతK
ఘటమ లPQడల, అన%ా యదులలkనుం(f మతKమ ాక, 24
అనజనమ లలk నుం(fయ ఆయన 1ి>Aన మనPQడల, తన మ¨©
శ రమ కనుపరచవలsన"య న` TE!? 25 ఆ పKారమ Tx పKజల;
ా"9ా#SI Tx పKజల"య , 1ిKయ #ాల; ా"x"I 1ిKయ #ాల"య ,
1LరF12టC Bదును. 26 మ#Sయ జరFగ నేమన%ా, ]రF Tx పKజల; ార"
Pbటను 9ా#S ెపu బ(ెT°, ఆ bటTE yవమ గల ేవ" క;మరFల"
9ా#SI 1LరF12టCబడను అ" ÌLయలk ఆయన ెపచుTx`డ. 27 మ#Sయ
పKభ వ తన మట సమపN మ ేZి, క;6పN పరA భలkకమ నందు x""
T:ర9EరFdను గనుక ఇWా\Pల; క;మరFల సంఖ సమ దKప ఇసుకవలs
ఉం(fనను Wష¤ రfంపబడన" 28 PQషయయ ఇWా\Pల;ను గ#Sd

ëగ¶ ర%ా పల;క;చుTx`డ. 29 మ#Sయ PQషయ మ ందు ె1ిuనపKారమ
Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ పKభ వ, మనక; సంx నమ
WÌింపేయకPనPQడల ¯ొమవలs నగ దుమ , %tnఱాÃను
>య ందుమ . 30 అట6 Pే మన¤మందుమ ? J" 9:ంటµడ" అన
జనుల; J", అన%ా VWా సమలన J" ం#S; 31 అPే ఇWా\Pల;
Jారణన "యమమ ను 9:ంటµ(f నను ఆ "యమమ ను అందునలదు,
32 9ా#?ందుక; అందునలదు? 9ారF VWా సమలమ %ా ాక I\యల
మలమ %ాT:ౖనటB
6 x"" 9:ంటµ(f#S. 33 ఇ% TEను అడi#ాJ" అడiబండను
Zీãనులk ¯ాÍ1ించుచుTx`ను; ఆయనయందు VWా సమ ంచు 9ాడ
Zిగ¶ పరచబడడ అ" 9ాKయబ(fన పKారమ 9ారF అడi#ాP త%S>, ¾టBKప(f#S.
#]య లక; 10
1 సదరFల#ా, ఇWా\PÚయ ల; రmణంద వలsన" Tx
హృదయలషయ , 9ా#S Vషయ TEను ేవ"I ేయ ాKరÍనయ T:ౖ
య న`V. 2 9ారF ేవ" యందు ఆసINగల9ార" 9ా#S"గ#Sd ¯ాm!చుd
చుTx`ను; అPనను 9ా#S ఆసIN జj®Txను¯ారన ాదు. 3 ఏలయన%ా 9ారF
ేవ" JT:రFగక తమ స J" ¯ాÍ1ింప బనునుచు ేవ" JI
లkబడలదు. 4 Vశ Zించు పKJ9ా"I J కల;గ ట?r ×\సN ు ధర4WాసN మ నక;
సమ1ిN PQ య Tx`డ. 5 ధర4WాసN  మలమగ J" T:ర 9EరFd9ాడ
x"వలనTE yVంచున" ¹ÌL 9ాKయ చుTx`డ. 6 అPే VWా సమలమగ
J PÀలగ ెపచున`ఎవడ పరలkకమ లk"I ఎI వను? అన%ా

×\సN ును I\ంI ెచుdటక;; 7 లకఎవడ అ%ాధమ లk"I %Sవను? అన%ా
×\సN ును మృతpలలkనుం(f 12ౖI ెచుdటక; అ" వ  హృద యమ లk
అనునవదుw. 8 అేమ" ెపచున`? 9ాకమ ±దw ను,  T°టను 
హృదయమ లkను ఉన`; అ ¤మ పKకట-ంచు VWా స9ాక¤. 9
అేమన%ాPసు పKభ వ"  T°ట- ఒప", ేవడ మృతpలలkనుం(f ఆయ
నను ల12న"  హృదయ మందు Vశ ZింAనPQడల, వ రfంపబడదువ.
10 ఏల యన%ా J కల;గ నటB
6 మనుషpడ హృదయమ లk Vశ Zించును,
రmణ కల;గ నటB
6 T°ట- ఒపనును. 11 ఏమన%ా, ఆయనయందు
VWా సమ ంచు 9ా(ెవడను Zిగ¶ పడడ" లఖనమ ెపచున`. 12
యదుడ" %§\సు ేశసుÍడ" ´éదమ లదు; ఒక పKభ 9E అంద#SI పKభ 9:ౖ
య ం(f, తనక; ాKరÍనేయ 9ారంద#SPQడల కృప చూపటక; ఐశ రవంతp(ై
య Tx`డ. 13 ఎందుకన%ా పKభ వ Txమమ నుబట-C ాKరÍనేయ
9ా(ెవ(ో9ాడ రfంపబడను. 14 9ారF Vశ Zింప"9ా"I ఎటB
6 ాKరÍన
ేయ దురF? Vన"9ా"" ఎటB
6 Vశ ZించుదురF? పKకట-ంచు9ాడ లక;ండ
9ా#?ట6 B VందురF? 15 పKకట-ంచు9ారF పంపబడ" PQడల ఎటB
6 పKకట-ంచుదురF?
ఇందు Vషయ ఉతN మన9ాట-"గ#Sdన సు9ారN
పKకట-ంచు9ా#Sాదమ లsం సుందరనV అ" 9ాKయబ(f య న` 16
అPనను అందరF సు9ారN క; లkబడలదు పKభ 9ా, ¤మ ె>యజ³Zిన
సమxరవడ న4ను అ" PQషయ ెపచుTx`డ గx? 17 ా%ా Vనుట
వలన VWా సమ కల;గ ను; Vనుట ×\సN ును గ#Sdన మటవలన కల;గ ను. 18
అPనను TEను ెపనేమన%ా, 9ారF Vనలx? VTx`రF గx?9ా#S స రమ

భలkకమందంతట-I", 9ా#Sమటల; భగంతమ లవరక;ను బయల;9:æç6ను.
19 మ#Sయ TEను ెపనేమన%ా ఇWా\Pల;నక; ె>యక;ం(ెTx?జనమ
ా"9ా#Sవలన ]క; #షమ పట-C ంెదను, అV9Eకన జనమ వలన ]క;
ఆగ\హమ కల;గ జ³తpను. అ" nదట ¹ÌL ెపచుTx`డ. 20 మ#Sయ
PQషయ ె%SంAనను` 9:దక"9ా#SI TEను ొరIJ"; నను` Vx#Sంప"9ా#SI
పKతmJ" అ" ెపచుTx`డ. 21 ఇWా\Pల; Vషయే అV¥ేయ లsౖ
PQదు#ాడ పKజలక; TEను నమంతయ Tx ేతpల; xAJ" అ"
ెపచుTx`డ.
#]య లక; 11
1 ఆల%?rనPQడల TEనడగ నేమన%ా, ేవడ తనపKజలను Vస#SèంెTx?
అట6 న#ాదు. TEనుకcడ ఇWా\PÚ య డను, అబµK}మ సంxనమంద>
బ¿Tx]ను %తKమ నందు పట-C న9ాడను. 2 xను మ ంె#S%Sన తన పKజలను
ేవడ Vస#Sèంపలదు. ఏÚయనుగ#Sdన ´µగమ లk లఖనమ ెపన
]#?రFగ#ా? 3 పKభ 9ా, 9ారF  పKవకN లను చం1ి#S,  బ>1ీఠమ లను
పడ%tట-C #S, TETUకడTE !%S>య Tx`ను, Tx ాKణమ ¬య ¸చుచుTx`రF అ"
ఇWా\Pల;నక; V#ధమ %ా ేవ" PQదుట అతడ 9ాంచుచుTx`డ. 4
అPే ే9ÙIN అత" ఏ! ెపచున`?బయల;క; ¹ాళ
6 న"
Pడ9Eలమం పరFషpలను TEను Wషమ %ా నుంచు"య Tx`ను. 5
ఆలగ నTE అపuట-ాలమందు సPతమ కృప±క P#ాuటBపన
Wషమ !%S> య న`. 6 అ కృపేతT:ౖన PQడల ఇకను I\యల

మలన ాదు; ా"PQడల కృప ఇకను కృప ాకవను. 7 ఆల%?rన
ఏమగ ను?ఇWా\Pల; 9:దక;న ఏో అ 9ా#SI ొరక లదు, ఏ#ాuటB
TUంన9ా#SI అ ొ#S?ను; తIన 9ారF కSనAతp
N లsౖ#S. 8
ఇందుVషయTEట-వరక; ేవడ 9ా#SI "దKమతp
N గల మనసుqను,చూడల"
కను`లను, Vనల" ెవలను ఇAdయ Tx`డ" 9ాKయబ(fయ న`. 9
మ#Sయ 9ా#S ´¢జనమ 9ా#SI ఉ#S%ాను, బ¢ను%ాను, ఆటంక మ %ాను 9ా#S
6 9ా#S
I\యలక; పKJఫలమ %ాను ఉండను %ాక. 10 9ారF చూడక;ండనటB
కను`లక; *కట- కమ 4ను %ాక. 9ా#S పను ఎల6 పడను వం%S వనటB
6
ేయ మ అ" xదు ెపచుTx`డ. 11 ాబట-C TEనడగ న ఏమన%ా, 9ారF
ప(fవనటB
6 %ా ¾ట-K>6#ా? అట6 న #ాదు. 12 9ా#SI #షమ పట-C ంచుట?r 9ా#S
¾టBK ాటB వలన అనజనులక; రmణక>%?ను. 9ా#S ¾టBKాటB లkకమ నక;
ఐశ రమ ను, 9ా#S öణదశ అనజనులక; ఐశ రమ ను అPనPQడల 9ా#S
ప#SపరÞ త PQంత PQక;వ%ా ఐశ రకరమగ ను! 13 అనజనులగ ] TEను
మటలడచుTx`ను. TEను అనజనులక; అసN ల;డT:ౖ య Tx`ను గనుక ఏ
Vధమ నT:ౖనను Tx రకN సంబంధులక; #షమ పట-C ంA, 14 9ా#Sలk ంద#ST:ౖనను
రfంపవలsన" Tx ప#Sచరను ఘన పరచుచుTx`ను. 15 9ా#S" Vస#Sèంచుట,
లkకమ ను ేవ" సమ¥xనపరచుట అPన PQడల, 9ా#S" ేరFdనుట
Pమగ ను? మృతpల; సyవలsౖనటäC అగ ను గx? 16 మ దw లk nదట1ి(f?డ ప#Sదz నైే మ దw ంతయ ప#Sదz ¤; 9EరF ప#Sదz నైే
మ4ల;ను ప#Sదz మ ల. 17 అPే మ4లలk "` V#SA9Eయబ(f, అడV
ఒÚవ మ49:ౖయ న` వ 9ాట-మధన అంటBకటC బ(f, ఒÚవెటC B±క

¯ారవంతన 9EరFలk 9ాట- క>Zి ాల; ంనPQడల, ఆ మ4ల12ౖన 18
వ అJశPంAJ9ా, 9EరF "ను` భ#Sంచుచున`%ా" వ 9EరFను భ#Sంచుట
లదు. 19 అందుక; TEను అంటBకటC బడ "!తN మ మ4ల; V#SA
9Eయబ(fనవ" వ ెపదువ. 20 మంA; 9ారF అV Wా సమ నుబట-C
V#SA9Eయబ(f#S, 9:ౖే VWా సమ నుబట-C ">Aయ Tx`వ; గ#S ంపక
భయపడమ ; 21 ేవడ ¯ా ´µVకన మ4లను V(fA12టC" PQడల
"ను`ను V(fA12టCడ. 22 ాబట-C ేవ" అనుగ\హమ ను ాSన మ ను అన%ా
ప(fPన 9ా#S]ద ాSనమ ను, వ అనుగ\హ ాKపNడ9:ౖ ">Aయ న`
PQడల ]ద ఉన` ేవ" అనుగ\హమ ను చూడమ ; అటB
6 "ల;వ" PQడల
వను న#SI9Eయబడదువ. 23 9ారFను తమ అVWా స మ లk
"ల;వకPనPQడల అంటBకటC బడదురF; ేవడ 9ా#S" మరల అంటB
కటBCటక; శINగల9ాడ. 24 ఎట6 న%ా వ ¯ా ´µVకన అడV ఒÚవ
ెటC Bనుం(f Åయబ(f స ´µవVరFదz మ %ా మంA ఒÚవ ెటC Bన అంటBకటC బ(fన
PQడల ¯ా ´µVకన మ4లగ 9ారF మ#S "శdయ మ %ా తమ ¯ంత
ÚవెటC Bన అంటB కటC బడ#ా? 25 సదరFల#ా, ]దృÌిC I ]#³
బ z మంతpలమ" అనునక;ండనటB
6 ఈ మర4మ ]రF ె>Zిన %రF
చుTx`ను. అేమన%ా, అనజనుల పK9Eశమ సంపరÞ మగ వరక;
ఇWా\Pల;నక; కSన మనసుq ంతమటBCక; క>%?ను. 26 9ారF పK9Ehంచు
నపడ V¹చక;డ Zీãనులkనుం(f వAd యÅబ లk నుం(f భIN¨ßనతను
¾ల%Sంచును; 27 TEను 9ా#S ాపమ లను ప#Sహ#SంAనపడ Txవలన 9ా#SI
కల;గ "బంధన ఇP అ" 9ాKయబ(fనటBC ఇWా\Pల; జనులందరFను రfంప

బడదురF. 28 సు9ారN Vషయే 9ారF !మ 4నుబట-C శతpKవల; %ా",
P#ాuటBVషయే 1ితరFలనుబట-C 1ిKయ లsౖ య Tx`రF. 29 ఏలయన%ా,
ేవడ తన కృావరమ ల Vషయమ లkను, 1ిల;ప Vషయమ లkను
పWాdxNప పడడ. 30 ]రF గతాలమందు ేవ"I అV¥ేయ లsౖ య ం(f,
Pపడ 9ా#S అV¥ేయతనుబట-C కరFణÝంప బ(fJ#S. 31 అటBవలsTE ] PQడల
చూపబ(fన కరFణను బట-C 9ారFను ఇపడ కరFణందు "!తN మ , ఇపడ
9ారF అV¥ేయ లsౖ య Tx`రF 32 అంద#SPQడల కరFణ చూపవలsన", ేవడ
అంద#S" అV¥ేయxZిÍ Jలk మZి9EZి బం¥ంAయ Tx`డ. 33 ఆ}, ేవ"
బ z జj®నమ ల బµహÑళమ ఎం గంరమ ; ఆయన ¬రFuల; Wó¥ంప T:ం
అశక మ ల;; ఆయన మర¶ మ లsం అగమమ ల;. 34 పKభ వ మనసుqను
ఎ#S%Sన9ా(ెవడ? ఆయనక; ఆలkచన ె1ిuన 9ా(ెవడ? 35 మ ందు%ా
ఆయనIAd, పKJఫలమ ంద గల9ా(ెవడ? 36 ఆయన మలమ నను
ఆయన x #ాను ఆయన "!తN మ ను సమసN మ క>%Sయ న`V. య గమ ల
వరక; ఆయనక; మ¨©మ కల;గ ను %ాక. ఆ¤í.
#]య లక; 12
1 ాబట-C సదరFల#ా, ప#Sదz మ ను ేవ"I అనుకcలమ T:ౖన సyవ
యగమ %ా ] శ#§రమ లను ఆయనక; సమ#Suంచునుడ" ేవ"
9ాతqలమ నుబట-C !మ 4ను బJమల;నుచుTx`ను. ఇట-C ZLవ ]క; య కN
న. 2 ]రF ఈ లkక మ#ాదను అనుస#Sంపక, ఉతN మమ ను,
అనుకcలమ ను, సంపరÞమ T:ౖ య న` ేవ" AతN ¤ో ప#§fంA

ె>ZినునటB
6 ] మనసుq మ#S నూతనమగ టవలన రాంతరమ
ందు(f. 3 తను`xను ఎంచునత%Sనx"కంటM ఎక;వ%ా ఎంచునక,
ేవడ ఒక"I VభంA PAdన VWా స ప#SమణపKారమ , xను
స సÍ బ z గల9ాడగ ట?r త%Sన#§J%ా తను` ఎంచునవలsన", Txక; అను
గ\¨©ంపబ(fన కృపనుబట-C ]లkనున` పKJ 9ా"ను ెపచుTx`ను. 4 ఒక
శ#§రమ లk మనక; అTEక అవయవమ ల;ం(fనను, ఈ అవయవమ ల"`ట-I"
ఒకటä ప" Pలగ ఉండో, 5 ఆల%³ అTEక;లన మనమ ×\సN ులk ఒక
శ#§రమ %ా ఉం(f, ఒక"కరమ పKేకమ %ా అవయవమ ల య Tx`మ . 6
మన కనుగ\¨©ంపబ(fన కృపపన 9:9E రF కృావరమ ల; క>%Sన9ార
య Tx`మ గనుక, 7 పKవచనవరే VWా స ప#Sమణమ పన
పKవAంతమ ;ప#SచరPQే ప#Sచరలkను, 8 బ¢¥ంచు9ా(ైే బ¢¥ంచుటలkను,
¨¼చd#Sంచు9ా(ైే ¨¼చd#Sంచుటలkను ప"క>%Sయ ందమ . పంA12టC B9ాడ
దz మనసుqను, 12ౖVxరణ ేయ 9ాడ జjగ\తNను, కరFణÝంచు 9ాడ
సంషమ ను ప" జ#S%Sంపవలsను. 9 ] 1LKమ "షపటనై
య ండవలsను. ెడix" నస¨©ంచు" మంAx"" హతp
N " య ండ(f. 10
సదర 1LKమ Vషయమ లk ఒక"యంొకడ అను#ాగమ గల 9ా#?r,
ఘనతVషయమ లk ఒక" TUకడ %tపu%ా ఎంచును(f. 11 ఆసIN Vషయమ లk
మందుల; ాక, ఆత4యందు ¬వKతగల9ా#?r పKభ వను ZLVంచు(f. 12
"#§mణగల9ా#?r సంÌించుచు, శ\మయందు ఓరFu గల9ా#?r, ాKరÍనయందు
పటBCదల క>%Sయ ండ(f. 13 ప#Sదుzల అవసరమ లలk ాల;ందుచు, శ\దz%ా
ఆJథమ ఇచుdచుండ(f. 14 !మ 4ను ¨©ంZించు9ా#S" ºVంచు(f;

ºVంచు(f %ా" శ1ింపవదుw. 15 సంÌించు 9ా#S సంÌించు(f; 16
ఏడd9ా#S ఏడవ(f; ఒక" TUకడ మనసుqక>Zి య ండ(f. ¨¼చుd
9ాట-యందు మనసుqంచక తగ¶ 9ాట-యందు ఆసక;Nలsౖ య ండ(f. ]క; ]#³
బ z మంతpలమ" అనునవదుw. 17 ×డక; పKJ ×(ెవ"I" ేయవదుw;
మనుషp లంద#S దృÌిC I ãగన9ాట-"గ#Sd ఆలkచన క>%S య ండ(f. 18
శకే ] ేతT:ౖనంత మటBCక; సమసN మనుషpల సమ¥xనమ %ా
ఉండ(f. 19 1ిKయ ల#ా, ]క; ]#³ పగ¬రFdనక, ేవ" ఉగ\తక;
bట-య (fపగ¬రFdట Tx ప", TETE పKJఫలమ "తp
N ను అ" పKభ వ
ెపచుTx`డ" 9ాKయబ(f య న`. 20 ాబట-C ,  శతpKవ ఆక>%t"య ంటä
అత"I ´¢జనమ 12టC Bమ , ద1ిu%t"య ంటä xహ!మ 4; ఆలగ
ేయ టవలన అత" తల]ద "పల; క;పu%ా య దువ. 21 ×డవలన
జPంపబడక, ¤ల; ేత ×డను జPంచుమ .
#]య లక; 13
1 పKJ9ాడను 12ౖ అ¥ారFలక; లkబ(fయ ండవలsను; ఏలయన%ా ేవ"వలన
క>%Sన తపu మ#S ఏ అ¥ారమ ను లదు; ఉన` అ¥ారమ ల;
ేవ"వలనTE "య!ంపబ(f య న`V. 2 ాబట-C అ¥ారమ ను ఎ
#Sంచు9ాడ ేవ" "యమమ ను ఎ#SంచుచుTx`డ; ఎ#Sంచు9ారF
తమ]I x¤ hm ెచుdందురF. 3 పKభ త మ ేయ 9ారF
ెడiారమ ల³%ా" మంA ారమ లక; భయంకరFల; ారF; క; ¤ల;
కల;గ టక; అ¥ారFల; ేవ" ప#Sxరక;ల;; 9ా#SI భయపడక ఉండ Å#SJ9ా,

¤ల; ేయ మ , అపడ 9ా#Sేత ప ందు దువ. 4 వ ెడi
ేZినPQడల భయపడమ , 9ారF ఊరకP ఖడ¶ మ ధ#SంపరF; ×డ
ేయ 9ా"]ద ఆగ\హమ చూపట?r 9ారF పKJారమ ేయ ేవ"
ప#Sxరక;ల;. 5 ాబట-C ఆగ\హభయమ నుబట-C మతKమ ాక మన¯ాqf"
బట-C య లkబ(fయ ండట ఆవశకమ . 6 ఏలయన%ా 9ారF ేవ"
ZLవక;లsౖయ ం(f PQల6పడ ఈ ZLవయంే ప" క>%Sయ ందురF. 7 ఇందు³ గx
]రF పను`కcడ ె>6ంచుచుTx`రF? ాబట-C PQవ"I పT°` 9ా"I పను`ను,
ఎవ"I సుంక¹ 9ా"I సుంకమ ను ె>6ంచు(f. ఎవ"PQడల భయమ ండ
వలsT° 9ా"PQడల భయమ ను, ఎవ"PQడల సTx4న మ ండవలsT° 9ా"
PQడల సTx4నమ ను క>%Sయ ం(f, అంద#SI" 9ా#S 9ా#S ఋణమ లను
¬రFd(f. 8 ఒక" TUకడ 1LK!ంచుట Vషయమ లk తపuమ#³!య ఎవ"I"
అAdయ ండవదుw. రFగ 9ా"" 1LK!ంచు9ా(ే ధర4WాసN మ T:ర9E#Sdన9ాడ. 9
ఏల గన%ా వచ#Sంపవదుw, నరహత ేయవదుw, ొం%Sలవదుw, ఆhంపవదుw,
అనునVయ , మ#S ఏ ఆజ® PQన ఉన` PQడల అయ "ను`వలs 
రFగ 9ా" 1LK!ంప వలsనను 9ాకమ లk సం³పమ %ా ఇ!(fయ న`V. 10
1LKమ రFగ 9ా"I ×డ ేయదు గనుక 1LKమక>%S య ండట ధర4WాసN మ ను
T:ర9EరFdటP. 11 మ#Sయ ]రF ాలమ T:#S%S, "దK¤ల;ను 9Eళ PQనద"
ె>Zి", ఆలగ ేయ (f. మనమ VWా సులనపuట-కంటM ఇపడ, రmణ
మనక; మ#S స]పమ %ా ఉన`. 12 #ాJK xల గడA పగల; స]పమ %ా
ఉన` గనుక మనమ అంధార I\యలను Vస#SèంA, ేజసqంబంధన
య ోz పకరణమ ల; ధ#Sంచు ందమ . 13 అల6 #Sకc(fన ఆటాటలsౖనను

మతN Pనను లకయ , ామVలసమ లsౖనను I#S ేషCలsౖనను లకయ ,
కలహనను మతqరనను లకయ , పగట-యందు నడచున`టBC మ 14
టC Bక; పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ును ధ#Sంచు"న9ా#?r, శ#§#³చûలను
T:ర9EరFdనుటక; శ#§రమ Vషయ ఆలkచన ేZినక;(f.
#]య లక; 14
1 VWా సమ Vషయ బల¨ßను(ైన9ా"" ేరFd ను(f, అPనను
సంశయమ లను ¬రFdటక; 9ాదమ లను 12టC Bనవదుw 2 ఒకడ సమసN మ ను
Jనవచుdన" నమ 4 చుTx`డ, మ#S±కడ బల¨ßను(ై య ం(f, కcర
%ాయలTE JనుచుTx`డ. 3 Jను9ాడ Jన"9ా" తృణ÷ క#Sంపకcడదు,
Jన"9ాడ Jను9ా"I ¬రFu ¬రdకcడదు; ఏలయన%ా ేవడత""
ేరFdT:ను. 4 పరF" ZLవక;"I ¬రFu ¬రFdటక;  9:వడవ? అతడ
">Aయ ండట PQనను ప(fయ ండటPQనను అత" ¯ంత యజమను"
ప"P; అతడ "ల;చును, పKభ వ అత"" "ల;వబ¿టC Bటక; శIN గల9ాడ. 5
ఒకడ ఒక నమ కంటM మ#S±క నమ మంA నమ" PQంచుచుTx`డ;
మ#S±కడ పKJ నమ ను సమనమ %ా ఎంచుచుTx`డ; పKJ9ాడ
తనమటBCక; xTE తన మనసుqలk ర fపరచు నవలsను. 6 నమ ను
లm12టC B9ాడ పKభ వ Åస¤ లm12టC BచుTx`డ; Jను9ాడ ేవ"I
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`డ గనుక పKభ వ Åస¤ JనుచుTx`డ,
Jన"9ాడ పKభ వ Åసమ Jనుటమ", ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుచుTx`డ. 7 మనలk ఎవడను తన Åస¤ బKదుకడ, ఎవడను తన

Åస¤ చ"డ. 8 మనమ బKIనను పKభ వ Åస¤ బKదుక;చుTx`మ ;
చ"Pనను పKభ వ Åస¤ చ"వచుTx`మ . ాబట-C మనమ బKIనను
చ"Pనను పKభ వ9ార య Tx`మ . 9 xను మృతpలక;ను
సyవలక;ను పKభ 9:ౖ య ండటక; ఇందు "!తN ¤ గx ×\సN ు చ"P
మరల బK?ను. 10 అPే వ  సదరF"I ¬రFu ¬రdTEల?  స
దరF" "#ాక#SంపTEల? మనమందరమ ేవ" Txయ 1ీఠమ ఎదుట
"ల;తpమ . 11 Tx డ, పKJ ¹ాల;ను Tx PQదుట వంగ ను,పKJ
Txల;కయ ేవ" సు
N Jంచును అ" పKభ వ ెపచుTx`డ 12 అ"
9ాKయబ(fయ న` గనుక మనలk పKJ9ాడను తను`గ #SంA ేవ"I లsక
±పu%Sంపవలsను. 13 ా%ా మన!క]దట ఒక"కడ ¬రFu ¬రd క;ందమ .
ఇయ %ాక, సదరF"I అడi నను ఆటంకనను కల;గజ³యక;ందుమ"
]రF "శd Pంచు ను(f. 14 సహజమ %ా ఏయ "Ìిదzమ ాద" TEను
పKభ 9:ౖన Pసునందు ఎ#S%S ర f%ా నమ 4చుTx`ను. అPే ఏైనను
"Ìిదzమ" PQంచును9ా"I అ "Ìిదz¤. 15  సదరFడ  ´¢జన
మలమ %ా దుఃఖంAనPQడల Vకను 1LKమ క>%S నడచును 9ాడవ ావ.
ఎవ"రక; ×\సN ు చ"PQT° 9ా""  ´¢జనమ ేత ాడ ేయక;మ . 16
]క;న` ¤లsౖన దూషణాల; ా"యక;(f. 17 ేవ" #ాజమ ´¢జన
మ ను ానమ ను ాదు %ా", Jయ సమ¥xనమ ను ప#Sxzత4యంద>
ఆనందమ T:ౖ య న`. 18 ఈ Vషయ మందు ×\సN ునక; xసు(ైన9ాడ
ేవ"I ఇషp
C డను మనుషpల దృÌిC I ãగ డT:ౖ య Tx`డ. 19 ాబట-C
సమ¥xనమ ను, పరసuర ³మవృz " కల;గజ³య 9ాట-TE ఆసIN

అనుస#Sంతమ . 20 ´¢జనమ "!తN మ ేవ" ప"" ాడేయక;(f; సమసN
పxరÍమ ల; పVతKమ ల%ా" అనుమనమ  Jను9ా"I అ ోషమ . 21
మంసమ Jనుట %ా", xKÔరసమ xKగ ట%ా",  సదరF" కడi మ
కల;గజ³య న మ#³య %ా", మ"9Eయ ట మంA. 22 క;న` VWా
సమ ేవ" PQదుట మటBCక; 9E య ంచునుమ ; xను సమ4JంAన
Vషయమ లk తనక;xTE ¬రFu ¬రFd న"9ాడ ధనుడ. 23
అనుమ"ంచు9ాడ J"నPQడల VWా సమ లక;ండ Jనును, గనుక ోÌి
య" ¬రFu TUందును. VWా సమలమ ా" ఏో అ ాపమ .
#]య లక; 15
1 ా%ా బలవంతpలన మనమ , మనలను మన¤ సంషపరచునక,
బల¨ßనుల ౌరËలమ లను భ#Sం చుటక; బదుzల య Tx`మ . 2 తన
రFగ 9ా"I ³మవృz కల;గ నటB
6 మనలk పKJ9ాడను ¤లsౖన
x"యందు అత"" సంషపరచవలsను. 3 ×\సN ుకcడ తను` xను
సంషపరచునలదు %ా" "ను` "ంంచు9ా#S "ందల; Tx]ద ప(ెను. అ"
9ాKయబ(fయ న`టB
6 ఆయనక; సంభVంెను. 4 ఏల యన%ా ఓరFuవలనను,
లఖనమ లవల" ఆదరణవలనను మనక; "#§mణ కల;గ ట?r పర మందు
9ాKయబ(fన వ"`య మనక; బ¢ధ కల;గ "!తN మ 9ాKయబ(f య న`V. 5
]#³క´µవమ గల9ా#?r Pక%§\వమ %ా మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు తం(fKయగ
ేవ" మ¨©మ పరచు "!తN మ , 6 ×\సN ుPసు AతN పKారమ ఒక" TUకడ
మనసుq క>Zిన9ా#?r య ండనటB
6 ఓరFuనక;ను ఆదరణక;ను కరN యగ

ేవడ ]క; అనుగ\¨©ంచును %ాక. 7 ాబట-C ×\సN ు !మ 4ను ేరFd"న
పKారమ ేవ"I మ¨©మ కల;గ నటB
6 ]రFను ఒక"TUకడ ేరFd ను(f. 8
TEను ెపనేమన%ా, 1ితరFలక; ేయబ(fన 9ా%ాwనమ ల Vషయమ లk
ేవడ సతవంతpడ" ¯ాÍ1ించుటక;ను, అనజనుల; ఆయన క"కరమ ను
గ#Sd ేవ" మ¨©మపరచుటక;ను ×\సN ు సున`J3 గల9ా#SI
ప#Sxరక;(xPQను. 9 అందు Vషయ ఈ ¨Áతpవేతను అనజనులలk TEను
"ను` సు
N Jంతpను;  Txమసం×రNనమ ేయ దును అ" 9ాKయబ(fయ న`.
10 మ#Sయ అనజనుల#ా, ఆయన పKజల సంÌించు(f అ"య 11
మ#Sయ సమసN అనజనుల#ా, పKభ వను సు
N Jంచు(f సకల పKజల; ఆయనను
"యడదురF %ాక అ"య ె1ిuయ న`. 12 మ#Sయ PQషయ PÀలగ
ెపచుTx`డ PQషªPలkనుం(f 9EరF Aగ రF, అన%ా అనజనుల TEల;టక;
లచు9ాడ వచుdను; ఆయన యందు అనజనుల; "#§mణ య ంచుదురF. 13
ా%ా ]రF ప#Sxzత4శIN ం, V¯ాNరమ %ా "#§mణ గల9ారగ టక;
"#§mణకరN యగ ేవడ VWా సమ x #ా సమ¯ాNనందమ ను
సమ¥xనమ ను !మ 4ను "ంపను%ాక. 14 Tx సదరFల#ా, ]రF
³వలమ మంA9ారFను, సమసN జj®నసంపరFÞల;ను, ఒక#SI ఒకరF బ z ెపu
సమరFÍల;T:ౖ య Tx`ర" TxమటBCక; TEనును !మ 4ను గ#Sd ర f%ా
నమ 4చుTx`ను. 15 అP నను అనజనుల; అను అరuణ ప#Sxzత4వలన
ప#Sదz పరచబ(f 1ీKJకర మగ నటB
6 , TEను సు9ారN Vషయ యజక ధర4మ
జ#S%Sంచుచు, ేవ" ేత Txక; అనుగ\¨©ంప 16 ఇ ¨Áతpవ ేZి" ]క;
జj®పకమ ేయవలsన" య ం(f PQక;వ ¥ైరమ క>%S సం³పమ %ా ]క;

9ాKయ చుTx`ను. 17 ా%ా, ×\సN ుPసునుబట-C ేవ" Vషయన సంగతpలలk
Txక; అJశయారణమ కలదు. 18 ఏలగన%ా అనజనుల; V¥ేయ లగ నటB
6 ,
9ాకమ ేతను, I\యేతను, గ రFతpల బలమ ేతను, మహxరమ ల
బలమ ేతను, ప#Sxzత4 బలమ ేతను ×\సN ు Tx x #ా ేPంAన 9ాట-"
గ#SdP %ా" మ#S ే""గ#Sdయ మటలడ ె%Sంపను. 19 ాబట-C
PQరషలమ nదల;" చుటBCపట6 నున` పKేశమ లందు ఇలc
6 #Sక;
ాKంతమ వరక; ×\సN ు సు9ారN ను పరÞ మ %ా పKకట-ంAయ Tx`ను. 20 TET:ౖే
మ#S±క" పTx]ద కటC క;ండ "!తN మ ఆయననుగ#Sdన
సమxరవ#SI ె>యజ³యబడ లో 9ారF చూతpర"య , Vన"9ారF
గ\¨©ంతp ర"య , 21 9ాKయబ(fన పKారమ ×\సN ు TxమరFగ" bట6 ను
సు9ారN ను పKకట-ంపవలsన" !I> ఆశగల9ాడT:ౖ య ం(f ఆలగ న
పKకట-ంAJ". 22 ఈ ¨Áతpవేతను ]±దw క; #ాక;ండ Txక; అTEక
ప#ాయమ ల; ఆటంకమ క>%?ను. 23 ఇప(ైే ఈ పKేశమ లలk TE"క
సంచ#SంపవలZిన ´µగమ లదు గనుక, అTEక సంవతqరమ లనుం(f
]±దw క; #ావలsన" !I> అ1Lmక>%S, 24 TEను Z2uPను ేశమ నక;
9:ళ6 Øనపడ మర¶ మ లk !మ 4ను చూA,nదట ] సహ9ాసమ వలన
ంత మటBCక; సంతృ1ిN ం, ]ేత అక(fI ¯ాగనంపబడదున"
"#§fంచుచుTx`ను. 25 అPే ఇపడ ప#Sదుzలరక; ప#Sచర ేయ చు
PQరషలమ నక; 9:ళ6 ØచుTx`ను. 26 ఏలయన%ా PQరషలమ లk ఉన`
ప#Sదుzలలk áదలsౖన 9ా#S "!తN మ మZిో"య 9ారFను అకయ9ారFను
ంత ¯మ 4 చంx 9Eయ "షC ప(f#S. 27 అవను 9ా#SషCప(f x"" ేZి#S; 9ారF

#SI ఋణసుÍల;; ఎట6 న%ా అనజనుల; #S ఆత4 సంబంధన Vషయమ లలk
ా> 9ా#?r య Tx`రF గనుక శ#§రసంబంధన Vషయమ లలk #S 28 ఈ
ప"" మ %SంA PÀ ఫలమ ను 9ా#Sకపu%SంA, TEను, ] పటC ణమ ]దు%ా
Z2uPనునక; పKయణమ ేతpను. 29 TEను ]±దw క; వచుdనపడ,
×\సN ు±క ఆ#ా ద5 సంపరÞమ  వతp
N న" PQరFగ దును. 30
సదరFల#ా, TEను యదయలkనున` అV¥ే య ల ేతpలలkనుం(f
త1ిuంపబ(f PQరషలమ లk ేయవలZియ న` PÀ ప#Sచర ప#Sదుzలక;
1ీKJకర మగ నటB
6 ను, 31 TEను ేవ" AతN మ వలన సంషమ  ]±దw క;
వAd, ] క>Zి VWా\ంJ ందునటB
6 ను, 32 ]రF Txరక; ేవ"I ేయ
ాKరÍనలయందు Tx క>Zి #ాడవలsన", మన పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ును
బట-C య , ఆత4వల" 1LKమను బట-C య !మ 4ను బJమల; నుచుTx`ను.
33 సమ¥xనకరN యగ ేవడ ]కంద#SI (ై య ండను %ాక. ఆ¤í.
#]య లక; 16
1 ?ం³\యలk ఉన` సంఘప#Sxరక;#ాలగ Óీబé అను మన సద#S",
ప#Sదుzలక; త%SనటBC%ా పKభ వ నందు ేరFd", 2 ఆక; ]వలన
ావలZిన ఏైన ఉన`PQడల స}యమ ేయవలsన" ఆనుగ#Sd ]క;
Zిâారసు ేయ చుTx`ను; ఆ అTEక;లక;ను Txక;ను స}య #ాలsౖ
య ం(ెను. 3 ×\సN ు Pసునందు Tx జతప"9ా#?rన 1ిKZిల6 క;ను, అక;లక;ను Tx
వందనమ ల; ెప(f. 4 9ారF Tx ాKణమ రక; తమ ాKణమ లను
ఇచుdట?rనను ె%SంA#S. మ#Sయ , 9ా#S Pంట ఉన` సంఘమ నక;ను

వందనమ ల; ెప(f; TEను మతKమ ాదు అనజనులలk"
సంఘమ ల9ారందరF #SI కృతà®లsౖ య Tx`రF. 5 ఆZియలk ×\సN ుక;
పKథమఫలయ న` Tx 1ిKయ డగ ఎ12ౖT:టBక; వందనమ ల;. 6 ]రక;
బహÑ%ా పKయసప(fన మ#Sయక; వందనమ ల;. 7 Txక; బంధువల;ను Tx
(f ఖ?ºల;T:ౖన అంొKక;క;ను, యయక;ను వందనమ ల;; రF
అసN ల;లలk పKZిz ?Iన9ా#?r, TxకంటM మ ందు%ా ×\సN ునందున`9ారF. 8
పKభ వనందు Txక; 1ిKయ డగ అం1ీ6 యతpనక; వంద నమ ల;. 9 ×\సN ునందు
మన జత ప"9ాడగ ఊ#ాËనుక;ను Tx 1ిKయ డగ ¯ాCక;నక;ను వందనమ ల;.
10 ×\సN ు నందు ãగ (ైన అ12ల6 sక; వందనమ ల;. అ#S¯C బల; ఇంట-9ా#SI
వందనమ ల;. 11 Tx బంధువడగ ¨¼# ãనుక; వందనమ ల;. Tx#Sసుq
ఇంట- 9ా#Sలk పKభ వనందున` 9ా#SI వందనమ ల;. 12 పKభ వనందు
పKయసపడ తpK12ౖTxక;ను తpKâ¯ాక;ను వందనమ ల;. 1ిKయ #ాలగ
12#Sqసునక; వందనమ ల;; ఆ పKభ వ నందు బహÑ%ా పKయసప(ెను. 13
పKభ వనందు ఏరuరచబ(fన రఫనక; వందనమ ల;; అత" త>6 I వంద
నమ ల;; ఆ Txక;ను త>6 . 14 అసుంI\తpక;ను, 126 % నుక;ను, ¨¼#³4 క;ను,
ప¾Kబక;ను, ¨¼#ా4క;ను 9ా#S కcడనున` సదరFలక;ను వందనమ ల;.
15 1ిలaలaగ క;ను, య>యక;ను, TE#Sయక;ను, అత" సద#SI",
ఒల;ంాక;ను 9ా#Sకcడ ఉన` ప#Sదుwలకంద#SI" వందనమ ల;. 16
పVతKన మ దుw12టC B" ±క" కడ వందనమ ల; ేయ (f.
×\సN ుసంఘమ ల"`య ]క; వందనమ ల; ెపచున`V. 17 సదరFల#ా,
]రF TEరFd"న బ¢ధక; వJ #³కమ %ా ´éదమ లను ఆటంకమ లను

కల;గజ³య 9ా#S" క"12ట-Cయ ండడ" !మ 4ను బJమల;ను చుTx`ను.
9ా#Sలkనుం(f ¾ల%Sవ(f. 18 అట-C 9ారF మన పKభ 9:ౖన ×\సN ుక; ాక తమ
కడపన³ xసుల;; 9ారF ఇం12ౖన మటలవలనను ఇచdకమ లవలనను
"షపటBల మనసుqలను ¹సపచుdదురF. 19 ] V¥ేయత అంద#SI"
పKచుర న గనుక !మ 4నుగ#Sd సంÌించుచుTx`ను. ]రF ¤ల;
Vషయ జj®నుల;ను, ×డ Vషయ "షపటBల;T:ౖ య ండవలsన"
ÅరFచుTx`ను. 20 సమ¥xన కరN యగ ేవడ ¯ాxనును ] ాళ6 I\ంద
ఘÖమ %ా Aతpక ¾KIంచును. మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు కృప ]క; (ై
య ండను %ాక. 21 Tx జతప"9ాడగ J¹J Tx బంధువలగ లcIయ
య¯ను, ¯ZిపతpK అను9ారFను ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 22 ఈ
పJKక 9ాKZిన ె#N Sయ అను TEను పKభ వనందు ]క; వందనమ ల;
ేయ చుTx`ను. 23 Txక;ను యవతqంఘమ నక;ను ఆJథ!చుd
%ాPయ ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`డ. ఈ పటC ణప ఖజjTxxరFడగ
ఎరసు
N ను సదరFడగ క రFNను ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 24
మన పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ు కృప ]క; (ై య ండను %ాక. 25 సమసN న
అనజనుల; VWా సమ నక; V¥ేయ లగ నటB
6 , అTxనుం(f రహసమ %ా
ఉంచబ(f Pపడ పKతmపరచబ(fన మర4మ , "తేవ" ఆజ® పKారమ
పKవకN ల లఖనమ లx #ా 9ా#SI ెల;పబ(fయ న`. ఈ మర4మ ను
అనుస#SంAయ న` Tx సు9ారN పKారమ %ాను, 26 Pసు ×\సN ును గ#Sdన
పKకటన పKారమ %ాను, !మ 4ను ZిÍ రపరచుటక; శINమంతpడను 27
అ ¬య జj®న వంతpడT:ౖన ేవ"I,Pసు×\సN ుx #ా, "రంతరమ మ¨©మ

కల;గ ను%ాక. ఆ¤í.
1 #Sంºయ లక; 1
1 ేవ" AతN మ వలన Pసు×\సN ు ±క అ సN ల; డ%ా నుండటక;
1ిల;వబ(fన êల;ను, సదరF(ైన ¯Z2N TEసును 2 #Sంథులkనున` ేవ"
సంఘమ నక;, అన%ా ×\సN ుPసునందు ప#Sదz పరచబ(fన9ా#?r ప#S దుzల;%ా
ఉండటక; 1ిల;వబ(fన9ా#SI", 9ా#SI" మనక;ను పKభ వ%ా ఉన` మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు Txమమ న పKJసÍ లమ లk ాK#SÍంచు9ా#Sకంద#SI"
భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 3 మన తం(fKPQన ేవ" నుం(fయ , పKభ 9:ౖన
Pసు ×\సN ునుం(fయ కృాసమ ¥xనమ ల; ]క; కల;గ ను %ాక. 4
×\సN ుPసునందు ]క; అనుగ\¨©ంపబ(fన ేవ" కృపను చూA, ] Vషయ
Tx ేవ"I ఎల6 పడను కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`ను. 5 ×\సN ును
గ#Sdన ¯ాmమ ]లk ZిÍ రపరచబ(fనందున ఆయనయందు ]రF పKJ
Vషయమ లkను, 6 అన%ా సమసN ఉపేశమ లkను సమసN జj®నమ లkను
ఐశ ర వంతpలsౖJ#S; 7 గనుక ఏ కృావరమ నందును లkపమ లక ]రF మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు పKతmత రక; ఎదురFచూచుచుTx`రF. 8 మన పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ు నమందు ]రF "రప#ాధులsౖ య ండనటB
6 అంతమ వరక;
ఆయన !మ 4ను ZిÍ రపర చును. 9 మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు అను తన
క;మరF" సహ9ాసమ నక; !మ 4ను 1ి>Aన ేవడ నమ4త%Sన 9ాడ. 10
సదరFల#ా, ]రందరF ఏక´µవమ  మట లడవలsన"య , ]లk
కmల; లక, Pక మనసుq ను ఏకxతuరమ ను, ]రF సన`దుzలsౖ

య ండ వలsన"య , మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు 1Lరట !మ 4ను
9EడనుచుTx`ను. 11 Tx సదరFల#ా, ]లk కలహమ ల; కలవ"
!మ 4నుగ#Sd Å6PQ Pంట-9ా#Sవలన Txక; ె>యవెdను. 12 ]లk
ఒకడTEను êల; 9ాడను, ఒకడTEను అలk69ాడను, మ#S±కడ TEను
³âా9ాడను, ఇంకడTEను ×\సN ు9ాడన" ెపనుచుTx`ర" Tx xతuరమ .
13 ×\సN ు Vభంపబ(f య Tx`(x? êల; ] రక; Zిల;వ 9Eయబ(ెTx? êల;
Txమమ న ]రF బµ1ిN స4మ ంJ#ా? 14 Tx Txమమ న ]రF బµ1ిN స4మ
ంJర" PQవ#?rనను ెపuక;ండనటB
6 , 15 I\సుuనక;ను %ాPయ క;ను
తపu మ#S PQవ#SI" TEను బµ1ిN స4 !యలదు; అందు?r ేవ"I
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచు చుTx`ను. 16 Z2N ఫను ఇంట-9ా#SI"
బµ1ిN స4!AdJ"; #SI తపu మ#S ఎవ#S?rనను బµ1ిN స4!AdJTE¹
TET:రFగను. 17 బµ1ిN స4!చుdటక; ×\సN ు నను` పంపలదు %ా", ×\సN ు±క
Zిల;వ వరÍమ ాక;ండనటB
6 , 9ాాdతpరమ లక;ండ సు9ారN పKకట-ంచుట³
ఆయన నను` పం12ను. 18 Zిల;వనుగ#Sdన 9ారN , నhంచుచున` 9ా#SI 9:ఱÃ
తనమ %ా" రfంపబడచున` మనక; ేవ" శIN. 19 ఇందు Vషయజ® jనుల
జj®నమ ను Txశనమ ేతpను. V9Eక;లV9Eకమ ను &నపరతpను అ"
9ాKయబ(fయ న`. 20 జj®" PమPQను? WాZిN  PమPQను? ఈ లkకప
తర9ా PమPQను? ఈలkక జj®నమ ను ేవడ 9:ఱÃ తనమ %ా
ేZియ Tx`డ గx? 21 ేవ" జj®Txను¯ారమ %ా లkకమ తన జj®నమ ేత
ేవ"" ఎరFగక;ం(fనందున, సు9ారN పKకటన యను 9:ఱÃ తనమ ేత
నమ 49ా#S" రfంచుట ేవ" దయ పర క సంకలu మPQను. 22

యదుల; సూచక I\యల; ేయ మ" అడగ చుTx`రF, %§\సుేశసుÍల;
జj®నమ 9:దక; చుTx`రF. 23 అPే ¤మ Zిల;వ9Eయబ(fన ×\సN ును
పKకట-ంచుచుTx`మ . 24 ఆయన యదులక; ఆటంకమ %ాను అనజనులక;
9:ఱÃ తనమ %ాను ఉTx`డ; %ా" యదుల³!, %§\సుేశసుÍల³!,
1ిల;వబ(fన9ా#S³ ×\సN ు ేవ" శINయ ను ేవ" జj®నమ T:ౖ య Tx`డ. 25
ేవ" 9:ఱÃ తనమ మనుషజj®నమ కంటM జj®నమ గల, ేవ" బల¨ßనత
మనుషpల బలమ కంటM బలన. 26 సదరFల#ా, !మ 4ను 1ి>Aన
1ిల;పను చూడ(f. ]లk లkక#§J" జj®నులsౖనను, ఘనులsౖనను, %tపu
వంశమ 9ా#?rనను అTEక;ల; 1ిల;వబడలదు %ా" 27 ఏ శ#§#Sయ ేవ"
PQదుట అJశPంపక;ండనటB
6 , 28 జj®నులను Zిగ¶ పరచుటక;
లkకమ లkనుండ 9:ఱÃ 9ా#S" ేవడ ఏరuరచు"య Tx`డ.
బలవంతpలsౖన9ా#S" Zిగ¶ పరచుటక; లkకమ లk బల¨ßనులsౖన9ా#S" ేవడ
ఏరuరచు"య Tx`డ. 29 ఎ"`?rన9ా#S" వరÍమ ేయ టక; లkకమ లk
చులsౖన9ా#S", తృణ÷క#Sంప బ(fన9ా#S", ఎ"` కల"9ా#S" ేవడ
ఏరuరచు" య Tx`డ. 30 అPే ఆయన మలమ %ా ]రF ×\సN ుPసు
నందుTx`రF. 31 అJశPంచు9ాడ పKభ వనంే అJశPంప వలsను అ"
9ాKయబ(fన T:ర9EరFనటB
6 ేవ" మలమ %ా ఆయన మనక; జj®నమ ను
Jయ ప#Sదz తయ V¹చనమ TxPQను.
1 #Sంºయ లక; 2
1 సదరFల#ా, TEను ]±దw క; వAdనపడ 9ాాdతpరమ  %ా"

జj®TxJశయమ  %ా" ేవ" మర4మ ను ]క; పKకట-ంచుచు వAdన9ాడను
ాను. 2 TEను, Pసు×\సN ును అన%ా, Zిల;వ9Eయబ(fన Pసు×\సN ును తపu,
మ#Sే"" ]మధ T:రFగక;ందున" "శd Pంచుంట-". 3 మ#Sయ
బల¨ßనతను భయమ ను ఎం వణక;ను ]±దw నుంట-". 4 ]
VWా సమ మనుషpల జj®నమ ను ఆ¥xరమ ేZినక, ేవ" శIN"
ఆ¥xరమ ేZి" య ండవలsన", 5 TEను మటల(fనను సు9ారN
పKకట-ంAనను, జj®నయ కN న Jయ" మటలను V"ã%Sంపక,
ప#Sxzత4య ేవ" శINయ కనుపరచు దృాCంతమ లTE V"ã%SంAJ".
6 ప#SపరFÞలsౖన9ా#S మధ జj®నమ ను బ¢¥ంచుచుTx`మ , అ PÀ లkక
జj®నమ ాదు, "రరÍక;లsౖ వచున` PÀ లkా¥ారFల జj®నమ ను ాదు%ా"
7 ేవ" జj®నమ మర4నటBC%ా బ¢¥ంచుచుTx`మ ; ఈ జj®నమ
మరF%?rయ ం(ెను. జగదుతuJN I మ ందు%ాTE º"" ేవడ మన మ¨©మ
"!తN మ "య!ంెను. 8 అ లkా¥ారFలలk ఎవ"I" ె>యదు; అ
9ా#SI ె>Zి య ం(fనPQడల మ¨©మస ర1ియగ పKభ వను Zిల;వ
9Eయక Pయ ందురF. 9 ఇందును గ#Sdేవడ తను` 1LK!ంచు9ా#Sరక;
ఏV ZిదzపరెT° అV కంట-I కనబడలదు, ెVI Vనబడలదు, మనుష
హృదయమ నక; %చరమ ాలదు అ" 9ాKయబ(fయ న`. 10 మన?rే
ేవడ 9ాట-" తన ఆత4వలన బయల;పరA య Tx`డ; ఆ ఆత4 అ"`ట-",
ేవ" మర4మ లను కcడ ప#SWó¥ంచుచుTx`డ. 11 ఒక మనుషp"
సంగతpల; అత"లkనున` మనుాత4³ %ా" మనుషpలలk మ#S ఎవ"I
ె>య ను? ఆల%³ ేవ" సంగతpల; ేవ" ఆత4³ %ా" మ#S ఎవ"I"

ె>యవ. 12 ేవ"వలన మనక; దయేయబ(fన9ాట-" ె>Zినుట?r
మనమ లIాత4ను ాక ేవ" ±దw నుం(f వచుd ఆత4ను
ంయ Tx`మ . 13 మనుషజj®నమ TEరFuమటల %ాక ఆత4
సంబంధన సంగతpలను ఆత4 సంబంధన సంగతpల స#Sచూచుచు, ఆత4
TEరFu మటల ట-" గ#SdP ¤మ బ¢¥ంచుచుTx`మ . 14 పKకృJ
సంబం¥PQన మనుషpడ ేవ" ఆత4 Vషయ మ లను అం%§క#Sంపడ, అV
అత"I 9:ఱÃ తనమ %ా ఉన`V, అV ఆx4నుభవమ ేతTE V9EAంపదగ ను
గనుక అతడ 9ాట-" గ\¨©ంపజjలడ. 15 ఆత4సంబం¥PQన9ాడ అ"` ట-"
V9EAంచును %ా" అత(ెవ"ేతT:ౖనను V9EAంప బడడ. 16 పKభ వ
మనసుqను ఎ#S%S ఆయనక; బ¢¥ంపగల9ా(ెవడ? మనే ×\సN ు మనసుq
క>%Sన9ారమ .
1 #Sంºయ లక; 3
1 సదరFల#ా, ఆత4సంబంధులsౖన మనుషpల మటల(fనటB
6 TEను ]
మటలడలక J". శ#§ర సంబంధులsౖన మనుషpల అ"య , ×\సN ునందు
పZిëడi ల అ"య , ] మటలడవలZివెdను. 2 అపuట-లk ]క; బలమ
xలకPనందున ాలTE !మ 4ను 12ంAJ"%ా" అన`మ  !మ 4ను
12ంచలదు. ]#Sంకను శ#§రసంబంధులsౖ య ండటవలన ఇపడను ]రF
బల¨ßనులsౖ ¸ 3 ]లk అసూయయ కలహమ ను ఉండ%ా ]రF శ#§ర
సంబంధులsౖ మనుష #§J%ా నడచును9ారF ా#ా? 4 ఒకడ TEను êల;
9ాడను, మ#S±కడTEను అలk69ాడను, అ" ెప నపడ ]రF

పKకృJసంబంధులsౖన మనుషpల; ా#ా? 5 అలk6 ఎవడ? êలsవడ?
ప#Sxరక;ల గx. ఒ క#SI పKభ వనుగ\¨©ంAన పKారమ 9ా#S x #ా ]రF
Vశ ZింAJ#S 6 TEను Txట-J", అలk6 ళØ
6 Z2ను, వృz కల;గజ³Zిన 9ాడ
6
ేవ(ే 7 ాబట-C వృz కల;గజ³య ేవ"లkTE %ా", TxటB9ా"లkT:ౖనను ళØ
య 9ా"లkT:ౖనను ఏ!య లదు. 8 TxటB9ాడను ళØ
6 య 9ాడను
ఒకటä. పKJ 9ాడ xను ేZిన కషC మ ల yతమ పచుdనును. 9 ¤మ
ేవ" జతప"9ార య Tx`మ ; ]రF ేవ" వవ¯ాయమ ను ేవ"
గృహమ T:ౖ య Tx`రF. 10 ేవడ Txకనుగ\¨©ంAన కృపపన TEను TEరu#S
PQన hలuారF"వలs పTx9EZిJ", మ#S±కడ x" ]ద కటBCచుTx`డ;
పKJ9ాడ x"]ద ఏలగ కటBCచుTx`(ో జjగ\తN%ా చూచు నవలsను. 11
9Eయబ(fన తపu, మ#S±క పTx ఎవడను 9EయTEరడ; ఈ పTx
Pసు ×\ZLN. 12 ఎవ(ైనను ఈ పTx]ద బం%ారమ , 9:ం(f, 9:లగల #ాళØ
6 , కఱÃ ,
గ(fi , యాల; nదలsౖన9ాట- కట-C నPQడల, 13 9ా" 9ా" ప" కనబడను,
ఆ నమ x"" ేటపరచును, అ అ%S`ేత బయల; పరచబడను. మ#Sయ
9ా" 9ా" ప" PQట-Cో x"" అ%S`P ప#§fంచును. 14 పTx]ద ఒకడ
కట-C న ప" ">AనPQడల 9ాడ yతమ పచుd నును. 15 ఒక" ప"
ా>d9Eయబ(fన PQడల 9ా"I నషC మ కల;గ ను; అతడ తనమటBCక;
రfంపబడను %ా" అ%S`లk నుం(f త1ిuంచున`టBC రfంపబడను. 16 ]రF
ేవ" ఆలయ య Tx`ర"య , ేవ" ఆత4 ]లk
"వZించుచుTx`డ"య ]#?రFగ#ా? 17 ఎవ(ైనను ేవ" ఆలయమ ను
ాడేZినPQడల ేవడ 9ా"" ాడేయ ను. ేవ" ఆలయమ

ప#Sదz  య న`; ]రF ఆ ఆలయ య Tx`రF. 18 ఎవడను
తను`xను ¹సపరచునకcడదు. ]లk ఎవ(ైనను ఈ లkకమందు xను
జj®"న" అను"న PQడల, జj®" అగ నటBC 9:ఱÃ 9ాడ ావలsను. 19 ఈ లkక
జj®నమ ేవ" దృÌిC I 9:ఱÃ తన¤.జj®నులను 9ా#S క;య INలk ఆయన
పటBCనును; 20 మ#Sయ జj®నుల ãచనల; వరÍమ ల" పKభ వనక; ె>
య ను అ" 9ాKయబ(fయ న`. 21 ాబట-C PQవడను మను షpలయందు
అJశPంపకcడదు; సమసN మ ను ]V. 22 êలsౖనను అలk6PQనను,
³âాPQనను, లkకనను, yవనను, మరణనను,
పKసN ుతమందున`VPQనను #ాబ¢వనVPQనను సమసN మ ను ]9E. 23 ]రF
×\సN ు 9ారF; ×\సN ు ేవ"9ాడ.
1 #Sంºయ లక; 4
1 ఈలగ న ×\సN ు ZLవక;లమ"య , ేవ" మర4మ ల Vషయమ లk
గృహ"#ా హక;లమ"య పKJ మనుషpడ మమ 4ను ´µVంపవలsను. 2
మ#Sయ గృహ"#ా హక;లలk పKJ9ాడను నమ4కన9ా(ై య ండట
అవశమ . 3 ] ేతT:ౖనను, ఏ మనుషp"ేతT:ౖనను TEను Vమ#Sîంపబడట
Txక; !I> అలuన సంగJ; నను` TETE Vమ#Sîంచునను. 4 Txయందు
Txక; ఏ ోషమ ను ాన#ాదు; అPనను ఇందువలన Jమంతp డను%ా
ఎంచబడను, నను` Vమ#Sîంచు9ాడ పKభ 9E. 5 ాబట-C సమయమ
#ాకమ నుప, అన%ా పKభ వ వచుd వరక;, ే"" గ#Sdయ ¬రFu ¬రdక;(f.
ఆయన అంధ ారమంద> రహసమ లను 9:ల;గ లk"I ెAd హృద

యమ లలk" ఆలkచనలను బయల;పరచునపడ, పKJ 9ా"I" త%Sన ప
ేవ"వలన కల;గ ను. 6 సదరFల#ా, ]రF మమ 4ను చూA,
లఖనమ ల యందు 9ాKZియ న` సంగతpలను అJక\!ంపకcడద" TEరFd",
]#tక" పmమ న మ#S±క" ]ద ఉuంగక;ండనటB
6 , ఈ మటల; ]
"!తN  Tx ]దను అలk6]దను 12టC B" ¯ాదృశరపమ %ా
ె1ిuయ Tx`ను. 7 ఎందుకన%ా క; ఆ¥కమ కల;గ జ³య 9ా(ెవడ? క;
క>%Sన 9ాట-లk పరF"వలన వ ంద" ఏ?ంయ ం(fయ ందనటBC
వ అJశ PంపTEల? 8 ఇవర³ ]#³!య దువలక తృపN లsౖJ#S, ఇ
వర³ ఐశ రవంతpలsౖJ#S, మమ 4ను V(fA12ట-C ]రF #ాàలsౖJ#S; అవను,
¤మ ను ]కcడ #ాàల మగ నటB
6 ]రF #ాàలగ ట Txక; సంష¤
గx? 9 మరణదండన V¥ంపబ(fన9ారనటBC ేవడ అసN ల;ల న
మమ 4ను అంద#SకంటM కడపట ఉంAయ Tx`డ" Txక; చుచున`. ¤మ
లkకమ నక;ను ేవదూతలక;ను మనుషpలక;ను 9Eడక%ా నుTx`మ . 10
¤మ ×\సN ు "!తN మ 9:ఱÃ 9ారమ , ]రF ×\సN ునందు బ z మంతpల;; ¤మ
బల¨ßనులమ , ]రF బలవంతpల;; ]రF ఘనుల;, ¤మ ఘన¨ßనులమ . 11
ఈ గ(fయవరక; ఆక> దపల; గల9ారమ , గంబరFలమ ; 1ి(fగ దుwల;
JనుచుTx`మ ; "ల;వరన "9ాసమ లక య Tx`మ ; 12 స హసN మ ల
ప"ేZి కషC పడచుTx`మ . "ంంప బ(fయ ºVంచుచుTx`మ ;
¨©ంZింపబ(fయ ఓరFd నుచుTx`మ ; 13 దూÌింపబ(fయ బJమల;ను
చుTx`మ లkకమ నక; మ #SI%ాను అంద#SI 12ంట%ాను ఇపuట-వరక;
ఎంచబ(fయ Tx`మ . 14 !మ 4ను Zిగ¶ పరచవలsన" ాదు%ా" Tx 1ిKయన

1ిల6ల" ]క; బ z ెపటక; ఈ మటల; 9ాKయ చుTx`ను. 15 ×\సN ునందు
]క; ఉపేశక;ల; ప9Eలమం య న`ను తండKల; అTEక;ల; లరF. 16 ×\సN ు
Pసునందు సు9ారN x #ా TEను !మ 4ను కంట-" గనుక ]రF నను` >
నడచును9ా#?r య ండవలsన" !మ 4ను బJమల;నుచుTx`ను. 17
ఇందు"!తN మ పKభ వనందు Txక; 1ిKయ డను నమ4కన Tx క;మ
రFడనగ J¹J" ] ±దw క; పం1ియ Tx`ను. అతడ ×\సN ునందు TEను
నడచును Vధమ ను, అన%ా పKJ సÍ లమ లkను పKJ సంఘమ లkను TEను
బ¢¥ంచు Vధమ ను, ]క; జj®పకమ ేయ ను. 18 TEను ] ±దw క; #ాన"
అను" ందరFuంగ చుTx`రF. 19 పKభ వ AతN ే త రలkTE ]±దw క;
వAd, ఉuంగ చున` 9ా#S మటలను ాదు 9ా#S శINTE ె>Zిందును. 20
ేవ" #ాజమ మటల ాదు శINTEయ న`. 21 ]#³ ÅరFచుTx`రF?
బ¿తNమ  TEను ]±దw క; #ావలsTx? 1LKమను ¯ాJ కన మనసుqను
#ావలsTx?
1 #Sంºయ లక; 5
1 ]లk జjరత మ న`ద" వదంJ కలదు. ]లk ఒకడ తన తం(fK ´µరను
ఉంచుTx`డట. అట-C జjరత మ అనజనులలkT:ౖనను జరFగదు. 2
ఇటB
6 ం(fయ , ]రFuంగ చుTx`#³ %ా" ]#?ంత మతKమ దుఃఖప(f PÀలటారమ ేZిన 9ా"" ]లkనుం(f 9:>9EZిన 9ారF ారF. 3 TEను
ేహVషయ దూరమ %ా ఉన`ను ఆత4Vషయ స]పమ %ా ఉం(f,
]కcడ ఉం(f నటBC%ాTE Pట-C ారమ ఈలగ ేZిన9ా""గ#Sd

Pవర³ ¬రFu ¬#Sdయ Tx`ను. 4 ఏమన%ా, పKభ 9:ౖన Pసు నమందు
9ా" ఆత4 రfంపబడనటB
6 శ#§#³చûల; నhంచుట?r మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు
Txమమ న ]రFను, 5 Tx ఆత4య మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు బలమ 
కc(f వAdనపడ, అట-C 9ా"" ¯ాxనునక; అపu%Sంపవలsను. 6 ]రF
అJశయపడట మంAాదు. ప>Zిన 1ిం(f ంెనను మ దw ంతయ
ప>యజ³య న" ]#?రFగ#ా? 7 ]రF ప>1ిం(f ల"9ారF గనుక \తN మ దw
అవట?r ఆ ాతైన ప>1ిం(f" ¬Zిార9Eయ (f. ఇంే ాక ×\సN ు అను మన
ప¯ా పవ వ¥ంపబ(ెను 8 గనుక ాతైన ప>1ిం(fT:ౖనను
దు#ా4ర¶ తయ దుషC త మ నను ప>1ిం(fT:ౖనను ాక;ండ, "ాపటమ ను
సతమ నను ప>య" #tటMC  పండగ ఆచ#Sంతమ . 9 జjరFల ¯ాంగతమ
ేయవదw " Tx పJKకలk ]క; 9ాKZియ ంట-". 10 అPే ఈలkకప
జjరFలT:ౖనను, లkభ లT:ౖనను, ోచును9ా#ST:ౖనను,
Vగ\}#ాధక;లT:ౖనను, ఏమతKమ ను ¯ాంగతమ ేయవదw " ాదు; ఆల%?rే
]రF లkకమ లkనుం(f 9:È 11 ఇప(ైే, సదరF డనబ(fన 9ా(ెవ(ైనను
జjరFడ%ా" లk%ా" Vగ\ }#ాధక;డ%ా" JటBCబ¢తp%ా" xKగ బ¢తp%ా"
ోచును9ాడ%ా" అPయ న`PQడల, అట-C 9ా" ¯ాంగతమ
ేయకcడదు భ ంపనుకcడద" ]క; 9ాKయ చుTx`ను. 12 9:ల;ప>9ా#SI
¬రFu ¬రFdట Tx³ల? 9:ల;ప>9ా#SI ేవ(ే ¬రFu ¬రFdను%ా" 13 ]రF
లkపట-9ా#SI ¬రFu ¬రFd9ారF గనుక ఆ దు#ా4రF¶" ]లk నుం(f 9:>9Eయ (f.
1 #Sంºయ లక; 6

1 ]లk ఒక"I మ#S±క"]ద 9ాజ?మ న`పడ 9ాడ ప#SదుzలPQదుట
%ాక అJమంతpలPQదుట 9ాజ?మడటక; ె%SంచుచుTx`(x? 2 ప#Sదుzల;
లkకమ నక; ¬రFu ¬రFdదుర" ]#? రFగ#ా? ]వలన లkకమ నక; ¬రFu
జరFగవలZి య ండ%ా, !I> అలu న సంగతpలనుగ#Sd ¬రFu ¬రFdటక;
]క; ãగత లx? 3 మనమ ేవదూతలక; ¬రFu ¬రFdదుమ" PQరF
గ#ా? ఈ yవన సంబంధన సంగతpలనుగ#Sd మ#Sమ ఖమ %ా ¬రFu
¬రdవచుdను గx? 4 ాబట-C PÀ yవన సంబంధన 9ాజ?మ ల; ]క;
క>%Sన PQడల 9ాట-" ¬రFdటక; సంఘమ లk తృణ÷క#Sంపబ(fన9ా#S"
కcరFdండబ¿టC Bదు#ా? 5 ]క; Zిగ¶ #ావలsన" ెప చుTx`ను. ఏ!? తన
సదరFల మధను 9ాజ?మ ¬రdగల బ z మంతpడ ]లk ఒక(ైనను
ల(x? 6 అPే సదరFడ సదరF"]ద 9ాజ?మడ చుTx`డ, మ#S
అVWా సుల PQదుటTE 9ాజ?మడ చుTx`డ. 7 ఒక"]ద ఒకడ
9ాజ?మడట ]లk ఇపuట-³ ³వలమ లkపమ . అంతకంటM అTxయమ
స¨©ంచుట ¤ల; ాx? x"కంటM ] ¯తp
N ల నపహ#Sంపబడ"చుdట ¤ల;
ాx? 8 అPే ]#³ అTxయమ ేయ చుTx`రF, అపహ#SంచుచుTx`రF, ]
సదరFల³ PÀలగ ేయ చుTx`రF. 9 అTxయసుÍల; ేవ"
#ాజమ నక; 9ారసుల; ాTEరర" ]క; ె>యx? ¹సక;(f; జjరFలsౖనను
Vగ\ }#ాధక;లsౖనను వxరFలsౖనను ఆడం%Sతనమ గల9ా #?rనను పరFష
సంãగ 10 ొంగలsౖనను లkభ లsౖనను xKగ బ¢తpలsౖనను దూషక;లsౖనను
ోచును9ా#?rనను ేవ" #ాజమ నక; 9ారసుల; ాTEరరF. 11 ]లk ందరF
అట-C 9ా#?r య ంట-#S %ా", పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ు Txమమ నను మన ేవ"

ఆత4యందును ]రF కడగబ(f, ప#Sదz పరచబ(fన9ా#?r Jమంతpల;%ా ¬రd
బ(fJ#S. 12 అ"`ట-యందు Txక; ¯ా తంతK~మ కలదు%ా" అ"`య
ేయద%SనV ావ. అ"`ట-యందు Txక; ¯ా తంతK~మ కలదు%ా" TEను
ే"ేతను లkపరచు నబడTUల6ను. 13 ´¢జనపxరÍమ ల; కడపనక;ను
కడప ´¢జనపxరÍమ లక;ను "య!ంపబ(f య న`V; ేవడ x""
9ాట-" Txశనమ ేయ ను. ేహమ జjరత మ "!తN మ ాదు %ా",
పKభ వ "!తN ¤; పKభ వ ేహమ "!తN ¤. 14 ేవడ పKభ వను ల12ను;
మనలను కcడ తన శINవలన లపను. 15 ] ేహమ ల; ×\సN ునక;
అవయవమ లsౖ య న`వ" ]#?రFగ#ా? TEను ×\సN ు±క అవయవమ లను
¬Zి" 9Eశ±క అవయవ మ ల;%ా ేయ దుTx? అెంతమతKమ ను
తగదు. 16 9Eశ క>Zిను9ాడ x" ఏకేహ య Tx`డ" ]#?రFగ#ా?
9ా#SదwరF ఏకశ#§ర య ందురF అ" ¹ÌL ెపచుTx`డ గx? 17 అటBవలs
పKభ వ క>Zిను9ాడ ఆయన ఏాత4PQ య Tx`డ. 18
జjరత మ నక; దూరమ %ా ా#Sవ(f. మనుషpడ ేయ పKJ ాపమ ను
ేహమ నక; 9:ల;పల ఉన` %ా" జjరత మ ేయ 9ాడ తన ¯ంత శ#§ర
మ నక; }"కరమ %ా ాపమ ేయ చుTx`డ. 19 ] ేహమ ేవ"వలన
]క; అనుగ\¨©ంపబ(f, ]లkనున` ప#Sxzత4క; ఆలయ య న`ద"
]#?రFగ#ా? ]రF ] ¯తp
N ారF, 20 Vల;వ12ట-C నబ(fన9ారF గనుక ]
ేహమ  ేవ" మ¨©మపరచు(f.
1 #Sంºయ లక; 7

1 ]రF 9ాKZిన9ాట-Vషయమ : ZీN " మ టC క;ండట పరFషp"I ¤ల;. 2
అPనను జjరత మ ల; జరFగ చున`ందున పKJ9ా"I ¯ంత´µర
య ండవలsను, పKJ ZీN I ¯ంతభరN య ండవలsను. 3 భరN ´µరక;ను ఆలగ నTE
´µర భరN క;ను 9ా#S 9ా#S ధర4మ ల; నడప వలsను. 4 భరN ³%ా" ´µరక; తన
ేహమ 12ౖ" అ¥ారమ లదు; ఆలగ న ´µర³ %ా" భరN క; తన ేహమ 12ౖ"
అ¥ారమ లదు. 5 ాKరÍ నేయ టక; ]క; ¯ావాశమ కల;గ నటB
6
ంతాలమ వరక; ఉభయ ల సమ4J పనTE తపu, ఒక#STUకరF
ఎడబµయక;(f; ]రF మనసుq "ల;పలకPనపడ ¯ాxను !మ 4ను
Wó¥ంపక;ండనటB
6 J#S%S క>Zిను(f. 6 ఇ Tx ¨©పేశ¤%ా" ఆజ® ాదు;
మనుషpలందరF Txవలs ఉండ %రFచుTx`ను. 7 అPనను ఒక(ొక
Vధమ నను మ#S ±కడ మ#S±క Vధమ నను పKJ మనుషpడ తన
క;న` కృావరమ ను ేవ"వలన ంయ Tx`డ. 8 Txవలsనుండట 9ా#SI
¤ల" 12ం(f6 ా"9ా#Sను Vధవ#ాండKను ెపచుTx`ను. 9 అPే మనసుq
"ల;పల"PQడల 12ం(f6 ేZినవచుdను; ామతపNలగ ట కంటM 12ం(f6 ేZినుట
¤ల;. 10 మ#Sయ 12ం(f6 PQన 9ా#SI TEను ాదు పKభ 9E ఆజj®1ించునేమన%ా,
´µర భరN ను ఎడబµయకcడదు. 11 ఎడబµZినPQడల 12ం(f6 ేZినక;ండవలsను;
లx, తన భరN  సమ¥xన పడవలsను. మ#Sయ భరN తన ´µరను ప#Sతంప
కcడదు. 12 పKభ వ ాదు TETE తIన9ా#S ెపన ేమన%ాఏ
సదరF"?rనను అVWా సు#ాలsౖన ´µర య ం(f, ఆ అత" ాపరమ
ేయ "షC ప(fన PQడల, అతడ ఆను ప#Sతంపకcడదు. 13 మ#Sయ ఏ
ZీN ?rనను అVWా ZిPQన భరN య ం(f, ఆ ాపరమ ేయ "షC ప(fనPQడల,

ఆ అత" ప#Sత ంపకcడదు. 14 అVWా ZిPQన భరN ´µరనుబట-C ప#Sదz
పరచబడను; అVWా సు#ాలsౖన ´µర VWా ZిPQన భరN నుబట-C
ప#Sదz పరచబడను. ల"PQడల ] 1ిల6ల; అపVతpKలsౖ య ందురF, ఇప 15
అPే అVWా ZిPQన9ాడ ఎడబµZిన ఎడబµయ వచుdను; అట-C
సందర»మ లలk సదరF"?rనను స ద#S?rనను "రËంధమ లదు.
సమ¥xనమ %ా ఉండటక; ేవడ మనలను 1ి> 16 ఓ ZీN ,  భరN ను
రfంెద9Ù లో ³! ె>య ను? ఓ పరFషp(x,  ´µరను రfంెద9Ù లో
³! ె>య ను? 17 అPే పKభ వ పKJ9ా"I ఏZిÍ J "య!ంెT°, ేవడ
పKJ9ా"" ఏZిÍ Jయందు 1ి>ెT°, ఆ ZిÍ Jయంే నడచునవలsను; ఈ పKార¤
సంఘమ ల"`ట-లk "య!ంచుచుTx`ను. 18 సున`J ంన9ా(ెవ(ైనను
1ిల;వబ(ెTx? అతడ సున`J %tటBCనవలదు; సున`J
ంద"9ా(ెవ(ైనను 1ిల;వబ(ెTx? సున`J ందవలదు. 19 ేవ" ఆజ® లను
అనుస#SంచుటP మ ఖమ %ా" సున`J ందుటయందు ఏ!య లదు,
సున`J ందక వటయందు ఏ!య లదు. 20 పKJ9ాడ ఏ ZిÍ Jలk
1ిల;వబ(ెT° ఆ ZిÍ JలkTE య ండవలsను. 21 xసుడ9:ౖ య ండ%ా
1ిల;వబ(fJ9ా? Aంతపడవదుw %ా" స తంతpKడవగ టక; శIN క>%SనPQడల,
స తంతpKడవగ ట మ#S మంA. 22 పKభ వనందు 1ిల;వబ(fన xసుడ
పKభ వవలన ¯ా తంతK~మ ంన9ాడ. ఆ పKార¤ స తంతpK(ైయ ం(f
1ిల;వబ(fన9ాడ ×\సN ు xసుడ. 23 ]రF Vల;వ12ట-C నబ(fన9ారF గనుక
మనుషpలక; xసుల; ాక;(f. 24 సదరFల#ా, పKJ మనుషpడను
ఏZిÍ Jలk 1ిల;వబడT° ఆ ZిÍ JలkTE ేవ" సహ9ాసమ క>%S ఉండవలsను.

25 కనకల Vషయ, పKభ వ±క ఆజ® TEను ందలదు %ా"
నమ4కన9ాడT:ౖ య ండటక; పKభ వ వలన క"కరమ ంన9ాడT:ౖ Tx
xతuరమ ెప చుTx`ను. 26 ఇపuట- ఇబËం"బట-C పరFషpడ xనున`
ZిÍ JలkTE య ండట ¤ల" తలంచుచుTx`ను. 27 ´µరక; బదుzడ9:ౖ య ంట-9ా?
Vడదల Åరవదుw. ´µరలక V(f%ానుంట-9ా? V9ాహమ Åరవదుw. 28
అPనను వ 12ం(f6 ేZి"నను ాపమ లదు, కనక 12ం(f6 ేZి "నను
ఆక; ాపమ లదు; అPే అట-C 9ా#SI శ#§రసంబంధన శ\మల; కల;గ ను;
అV ]క; కల;గ క;ండ 29 సదరFల#ా, TEను ెపనే మన%ా, ాలమ
సంక;Aత య న` గనుక ఇక]దట ´µరల; క>%Sన9ారF ´µరల;
లనటBCను 30 ఏడd9ారF ఏడ నటBCను సంషపడ9ారF సంష పడనటBCను
ను9ారF xమ "న తమ ానటBCను 31 ఈ లkకమ అనుభVంచు9ారF
అ!తమ %ా అనుభVంప నటBCను ఉండవలsను; ఏలయన%ా ఈ లkకప నటన
గJంచుచున`. 32 ]రF Aంతల" 9ా#?r య ండవలsన" ÅరFచుTx`ను.
12ం(f6 ా"9ాడ పKభ వను ఏలగ సంష12టCగలన" పKభ వ Vషయన
ారమ లను గ#Sd AంJంచుచుTx`డ. 33 12ం(f6 PQన9ాడ ´µరను ఏలగ
సంష12టCగలన" లkకVషయన9ాట-" గ#Sd AంJంచుచుTx`డ. 34
అటBవలsTE 12ం(f6 ా" ZీN య కనకయ xమ శ#§రమందును ఆత4యందును
పVతpK#ాండKPయ ండటక; పKభ వ Vషయన ారమ లనుగ#Sd
AంJంచుచుందురF %ా" 12ం(f6 PQ 35 ]క; ఉ#S±డi వలsన" ాదు%ా" ]రF
ãగ పKవరN నులsౖ, ¾ందర P!య లక పKభ వ స"`¥xన వరN నులsౖ
య ండవలsన" P ] పKãజనమ "!తN ¤ ెపచుTx`ను. 36 అPే

ఒక" క;మ#?Nక; ఈడ !ంAPన PQడలను, ఆక; V9ాహమ
ేయవలZివAdన PQడలను, ఆక; V9ా హమ ేయకవట ãగన
ాద" ఒకడ తలంAన PQడలను, అతడ 37 ఎవ(ైనను తన క;మ#?Nక;
12ం(f6 ేయ నవసరమ లకయ ం(f, అతడ ZిÍ రAతp
N డను, తన ఇషC పKారమ
జరFప శINగల9ాడT:ౖ, ఆను V9ాహమ లక;ండ ఉంచవలsన" తన
మనసుqలk "శdPంచు"న PQడల బµగ %ా పKవ#SNంచుచుTx`డ. 38 ాబట-C
తన క;మ#?Nక; 12ం(f6 ేయ 9ాడ బµగ %ా పKవ#SNంచు చుTx`డ, 12ం(f6
ేయ"9ాడ మ#S బµగ %ా పKవ#SNంచు చుTx`డ. 39 ´µర తన భరN
బKIయ న`ంతాలమ బదుz#ాలsౖయ ండను, భరN మృJంనPQడల ఆ
IషCన9ా"" 12ం(f6 ేZినుటక; స తంతpK#ాలsౖ య ండను%ా" పKభ వ
నందు మతK¤ 12ం(f6 ేZిన వలsను. 40 అPే ఆ Vధవ#ాల;%ా
ఉం(fనటC Pన మ#S ధను#ాల" Tx అాKయమ . ేవ" ఆత4Txక;ను
క>%Sయ న`ద" తలంచునుచుTx`ను.
1 #Sంºయ లక; 8
1 Vగ\హమ లక; బ>%ా అ#SuంAన9ాట- Vషయమ : మనమందరమ
జj®నమ గల9ారమ" PQరFగ దుమ . జj®నమ ఉuంగజ³య ను %ా" 1LKమ
³మవృz కల;గజ³య ను. 2 ఒకడ తన³నను ె>య నను" య ంటä,
xను ె>ZినవలZినటBC ఇంకను ఏ!య ె>Zి"న9ాడ ాడ. 3 ఒకడ
ేవ" 1LK!ంAన PQడల అతడ ేవ"I ఎరF?rన9ా(ే. 4 ాబట-C Vగ\హ
మ లక; బ>%ా అ#SuంAన9ాట-" Jనుట Vషయమ : లkకమందు Vగ\హమ

వట-C ద"య , ఒక(ే ేవడ తపu 9E#tక ేవడ లడ"య ఎరFగ దుమ . 5
ేవతలన బ(fన9ారFను పKభ వలనబ(fన9ారFను అTEక;ల;Tx`రF. 6
ఆాశమంైనను భ!]దT:ౖనను ేవతలనబ(fనV య న`ను, మనక;
ఒక(ే ేవడTx`డ. ఆయన తం(fK; ఆయననుం(f సమసN మ ను క>%?ను;
ఆయన "!తN మ మనమ Tx`మ . మ#Sయ మనక; పKభ వ ఒక(ే; ఆయన
Pసు×\సN ు; ఆయనx #ా సమసN మ ను క>%?ను; మనమ ఆయనx #ా
క>%Sన9ారమ . 7 అPే అంద#Sయందు ఈజj®నమ లదు. ంద#Sవరక;
Vగ\హ మ ను ఆ#ా¥ంAన9ారF గనుక xమ భ ంచు పxరÍమ ల;
Vగ\హమ నక; బ> Pయబ(fనవ" PQంA భ ంచుదురF; 8 ´¢జనమ నుబట-C
ేవ" PQదుట మనమ పందమ ; JనకPనందున మనక;
తక;వలదు, J"నందున మనక; ఎక;వలదు. 9 అPనను ]క;
క>%Sయ న` PÀ¯ా తంతK~మ వలన బల¨ßనులక; అభంతరమ కల;గక;ండ
చూచును(f. 10 ఏలయన%ా జj®నమ గల వ Vగ\}లయమందు
´¢జనపంIN" కcరFdండ%ా ఒకడ చూAనPQడల, బల¨ßనన మన ¯ాqfగల
అతడ Vగ\హమ లక; బ> Pయబ(fన పxరÍమ లను Jనుటక; ¥ైరమ
ెచుdనును గx? 11 అందువలన ఎవ"రక; ×\సN ు చ"PQT° ఆ బల¨ßను
(ైన ఆ  సదరFడ  జj®నమ నుబట-C నhంచును. 12 ఈలగ
సదరFలక; V#ధమ %ా ాపమ ేయ ట వలనను, 9ా#S బల¨ßనన
మన¯ాqf" TU1ిuంచుట వలనను, ]రF ×\సN ునక; V#ధమ %ా ాపమ ేయ
9ారగ చుTx`రF. 13 ాబట-C ´¢జనపxరÍమ వలన Tx సదరF"I
అభంతరమ క>%SనPQడల, Tx సదరF"I అభంతరమ

కల;గజ³యక;ండట?r TET:న`ట-I" మంసమ Jనను.
1 #Sంºయ లక; 9
1 TEను స తంతpKడను ాTx? TEను అసN ల;డను ాTx? మన పKభ 9:ౖన
Pసును TEను చూడలx? పKభ వనందు Txప"I ఫలమ ]రF ా#ా? 2
ఇతరFలక; TEను అసN ల;డను ాకPనను ]మటBC?rనను అసN ల;డT:ౖ
య Tx`ను. పKభ వనందు Tx అసN లత మ నక; మ దK%ా ఉన`9ారF ]#³
ా#ా? 3 నను` Vమ#Sîంచు9ా#SI TEను ెపసమ¥xన!ే. 4 Jనుటక;ను
xKగ టక;ను మక; అ¥ారమ లx? 5 తIన అసN ల;లవలsను,
పKభ వ±క సదరFలవలsను, ³âావలsను VWా సు#ాలsౖన ´µరను
9:ంటబ¿టC B" JరFగ టక; మక; అ¥ారమ లx? 6 మ#Sయ ప"
ేయక;ండటక; TEనును బర`బµయ మతK¤ అ¥ారమ ల" 9ారమ? 7
ఎవ(ైనను తన ¯ంత ఖరFd 12టC B" దండలk ల;వ ేయ Tx? xKmట9EZి
x" ఫలమ Jన"9ా(ెవడ? మందను ాA మంద ాల; xKగ"9ా(ెవడ? 8
ఈ మటల; లkాxరమ ను బట-C 2 ెపచుTx`Tx? ధర4WాసN మ కcడ ట-"
ెప చున`గx? 9 కళ6 మ ¾Kక;చున` PQదw ు3 మJI Aకమ 12టCవదుw
అ" ¹ÌL ధర4WాసN మ లk 9ాKయబ(fయ న`. ేవడ ఎడ6 రక;
Vx#SంచుచుTx`(x? 10 ³వలమ మనరక; º"" ెపచుTx`(x? అవను,
మనర³ గx PÀ మట 9ాKయబ(ెను? ఏలయన%ా, దును`9ాడ ఆశ
దున`వలsను, కళ6 మ ¾KIంచు9ాడ పంటలk ాల;ందుదునను ఆశ
¾KIంపవలsను. 11 ]రక; ఆత4సంబంధనV ¤మ VJN య ండ%ా

]వలన శ#§రసంబంధన ఫలమ ల; ÅZినుట %tపu ారమ? 12
ఇతరFలక; ] 12ౖ" PÀ అ¥ారమ లk ాల; క>%SనPQడల మక; ఎక;వ
కలదు గx? అPే ¤మ ఈ అ¥ారమ ను V"ã%Sంచునలదు; ×\సN ు
సు9ారN క; ఏ అభంతరనను కల;గజ³యక;ండట?r అ"`ట-"
స¨©ంచుచుTx`మ . 13 ఆలయకృతమ ల; జ#S%Sంచు9ారF ఆలయమ వలన
yవనమ ేయ చుTx` ర"య , బ>1ీఠమ TUదw క"12టC B"య ండ9ారF బ>
1ీఠమ  ా>9ా#?r య Tx`ర"య ]#?రFగ#ా? 14 ఆలగ న సు9ారN
పKచు#Sంచు9ారF సు9ారN వలన yVంపవలsన" పKభ వ"య!ంAయ Tx`డ. 15
TET:ౖే ట-లk ే"T:ౖనను V"ã%Sంచునలదు; ]రF TxPQడల PÀలగ న
జరFపవలsన" ఈ సంగతpల; 9ాKయనులదు. ఎవ(ైనను Tx అJశయమ ను
"రరÍకమ ేయ టకంటM Txక; మరణ¤ ¤ల;. 16 TEను సు9ారN ను పKకట-ంచు
చున`ను Txక; అJశయారణమ లదు. సు9ారN ను పKకట-ంపవలZిన ´µరమ
Tx]ద ¹పబ(fయ న`. అã, TEను సు9ారN ను పKకట-ంపక PనPQడల
Txక; శ\మ. 17 ఇ TE"షC ప(f ేZినPQడల Txక; yతమ ొరక;ను.
ఇషC పడకPనను గృహ"#ా హకత మ Txక; అపu%Sంపబ(ెను. 18 అట6 Pే
Txక; yత¤!? TEను సు9ారN ను పKకట-ంచునపడ సు9ారN యందు Txక;న`
అ¥ారమ ను పరÞమ %ా V"ãగ పరచునక;ండ సు9ారN ను ఉAతమ %ా
పKకట-ంచుటP Tx yతవ 19 TEను అంద#S Vషయమ స తంతpKడT:ౖ య న`ను
ఎక;వమం" సంాంచునుట?r అంద#SI" నను` TETE xసు"%ా
ేZింట-". 20 యదులను సంాంచునుటక; యదులక; యదు"వలs
ఉంట-". ధర4WాసN మ నక; లkబ(fన9ా#S" సంాంచునుటక; TEను

ధర4WాసN మ నక; లkబ(fన9ాడను ాకPనను, ధర4WాసN మ నక;
లkబ(fన9ా"వలs ఉంట-". 21 ేవ" Vషయ ధర4WాసN మ ల"9ాడను ాను
%ా" ×\సN ు Vషయ ధర4WాసN మ నక; లkబ(fన9ాడను. అPనను ధర4WాసN మ
ల"9ా#S" సంాంచునుటక; ధర4WాసN మ ల"9ా#SI ధర4WాసN మ
ల"9ా"వలsఉంట-". 22 బల¨ßనులను సంాంచునుటక; బల¨ßనులక; బల
¨ßనుడT:ౖJ". ఏ Vధమ ేతT:ౖనను ంద#S" రfంపవలsన" అంద#SI
అ"`Vధమ ల 9ాడT:ౖయ Tx`ను. 23 మ#Sయ TEను సు9ారN లk 9ా#S
ా>9ాడనగ ట?r x"ర³ సమసN మ ను ేయ చుTx`ను. 24 పంెప
రంగమందు పరF%?తN p9ారందరF పరF%?తN pదురF%ా" ±క(ే బహÑమనమ
ందున" ]క; ె>యx? అటBవలs ]రF బహÑమనమ ందునటB
6 %ా
పరF%?తN p(f. 25 మ#Sయ పంెమందు #ాడ పKJ9ాడ అ"`
Vషయమ లయందు !తమ %ా ఉండను. 9ారF mయమగ I#§టమ ను
ందుటక;ను, మనే అmయమగ I#§టమ ను ందుటక;ను !తమ %ా
ఉTx`మ . 26 ాబట-C TEను గ #S చూడ"9ా"వలs పరF%?తN p 9ాడనుాను, 27
%ా>" ట-C నటBC TEను టµ6డట లదు %ా" ఒక9Eళ ఇతరFలక; పKకట-ంAన
తరF9ాత TETE భKషC pడT:ౖ దుTE¹ అ" Tx శ#§రమ ను నలగ%tట-C , x""
లkపరచునుచుTx`ను.
1 #Sంºయ లక; 10
1 సదరFల#ా, PÀ సంగJ ]క; ె>య క;ండట TxIషCమ లదు.
అేదన%ా, మన 1ితరFలందరF ¤ఘమ I\ంద నుం(f#S. 9ారందరFను

సమ దKమ లk నడAP#S; 2 అందరFను ¹ÌLను బట-C ¤ఘమ లkను
సమ దKమ లkను బµ1ిN స4మ ం#S; 3 అందరF ఆత4 సంబంధన ఒ³
ఆ}రమ ను భ ంA#S; 4 అందరF ఆత4 సంబంధన ఒ³ ాయమ ను
ానమ ేZి#S. ఏల యన%ా తమ 4ను 9:ంబ(fంAన ఆత4సంబంధన
బండలk" xK%S#S; ఆ బండ ×\ZLN. 5 అPే 9ా#Sలk ఎక;వమం
ేవ"IషC pల;%ా ఉండకP#S గనుక అరణమ లk సంహ#Sంపబ(f#S. 6 9ారF
ఆhంAన పKారమ మనమ ెడi9ాట-" ఆhంచక;ండనటB
6 ఈ సంగతpల;
మనక; దృాCంతమ ల;%ా ఉన`V. 7 జనుల; Jనుటక;ను xKగ టక;ను
కcరFdం(f,ఆడటక; లA#S. అ" 9ాKయబ(fనటB
6 9ా#Sలk ంద#Sవలs ]రF
Vగ\}#ాధక;లsౖ య ండక;(f. 8 మ#Sయ 9ా#Sవలs మనమ వచ#Sంపక
య ందమ ; 9ా#Sలk ందరF వచ#SంA నందున ఒకనమ నTE PరFవ
మడ9Eలమం కc>#S. 9 మనమ పKభ వను Wó¥ంపక య ందమ ; 9ా#Sలk
ందరF Wó¥ంA సరuమ లవలన నhంA#S. 10 ]రF సణ గక;(f; 9ా#Sలk ందరF
సణÝ%S సం}రక;" ేత నhంA#S. 11 ఈ సంగతpల; దృాCంతమ ల;%ా 9ా#SI
సంభVంA, య %ాంతమందున` మనక; బ z కల;గ ట?r 9ాKయబ(ెను. 12
xను "ల;చుచుTx`న" తలంచును9ాడ పడక;ండనటB
6 జjగ\తN%ా
చూచునవలsను. 13 ¯ా¥xరణ మ %ా మనుషpలక; కల;గ Wóధనతపu మ#S
ఏయ ]క; సంభVంపలదు. ేవడ నమ4ద%Sన9ాడ; ]రF స¨©ంప
గ>%SనంతకంటM ఎక;వ%ా ఆయన !మ 4ను Wó¥ంపబడ "యడ. అంేాదు,
స¨©ంపగల;గ టక; ఆయన Wóధనకcడ త1ిuంచును మర¶ మ ను కల;గ
జ³య ను. 14 ాబట-C Tx 1ిKయ ల#ా, Vగ\}#ాధనక; దూర మ %ా ా#Sం(f. 15

బ z మంతpల మటల(fనటB
6 ] మటలడచుTx`ను; TEను ెప
సంగJ" ]#³ ఆలkAంచు(f 16 మనమ ºVంచు ఆర చనప ాతKలk"
xKగ ట ×\సN ు రకN మ లk ాల; పచుdను టPగx? మనమ VరFచు #tటMC
Jనుట ×\సN ు శ#§రమ లk ాల;పచుdనుటPగx? 17 మన మందరమ ఆ
±కటä #tటMC లk ాల;పచుdనుచుTx`మ ; #tటMC ±కటä గనుక
అTEక;లన మనమ ఒక శ#§ర య Tx`మ . 18 శ#§రపKారన
ఇWా\Pల;ను చూడ(f. బ> అ#SuంAన9ాట-" Jను9ారF బ>1ీఠమ 
ా>9ారFా#ా? 19 ఇక TEను ెపనే!? Vగ\}#Su తమ లk ఏన
ఉన`ద"PQనను Vగ\హమ లలk ఏన ఉన`ద"PQనను ె12uదTx? 20 లదు
%ా", అనజను ల#Suంచు బల;ల; ేవ"I ాదు దయమ ల³ అ#Suంచు
చుTx`ర" ెపచుTx`ను. ]రF దయమ ల ా> 9ారవట TxIషCమ
లదు. 21 ]రF పKభ వ ాతKలk" దయమ ల ాతKలk" కcడ xKగTEరరF;
పKభ వ బల6 ]ద ఉన`x"లkను దయమ ల బల6 ]దఉన` x"లkను కcడ
ాల;ందTEరరF. 22 పKభ వనక; #షమ పట-C ంెదమ? ఆయన కంటM
మనమ బల వంతpలమ? 23 అ"` Vషయమ లయందు Txక; ¯ా తంతK~మ
కలదు %ా" అ"`య ేయద%SనV ావ. అ"`ట-యందు Txక; ¯ా తంతK~మ
కలదు %ా" అ"`య ³మవృz కల;గజ³యవ. 24 ఎవడను తనర³
ాదు, ఎదుట- 9ా"రక; ¤ల;ేయ చూచునవలsను. 25 మన¯ాqf
"!తN మ ఏ Vxరణయ ేయక కట-క9ా" అంగ(fలk అమ 4నేో x""
Jనవచుdను. 26 భ!య x" ప#SపరÞతయ పKభ "9:ౖయ న`V. 27
అVWా సులలk ఒకడ !మ 4ను Vందునక; 1ి>A నపడ 9:ళ6 Øటక; ]క;

మనసుqం(fనPQడల ]క; వ(fi ంA న ఏో x""గ#Sd మన¯ాqf
"!తN మ ఏ Vxరణయ ేయక Jను(f. 28 అPే ఎవ(ైనను ] ఇ
బ> అ#Suంపబ(fనద" ె1ిuనPQడల అటB
6 ె>1ిన9ా" "!తN మ ను
మన¯ాqf "!తN మ ను Jనక;(f. 29 మన¯ాqf "!తN మన%ా  ¯ంత
మన¯ాqf "!తN మ ాదు ఎదుట-9ా" మన¯ాqf "!తN ¤ PÀలగ
ెపచుTx`ను. ఎందుకన%ా 9E#tక" మన¯ాqf" బట-C Tx ¯ా తంతK~ Vషయ
మ లk ¬రFu ¬రdబడTEల? 30 TEను కృతజ® త పచుd "నPQడల TEను
ే""!తN మ కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`T° x""!తN మ TEను
దూÌింప బడTEల? 31 ాబట-C ]రF ´¢జనమ ేZినను ానమ ేZినను
]#³! ేZినను సమసN మ ను ేవ" మ¨©మరక; ేయ (f. 32
యదుల?rనను, %§\సుేశసుÍల ?rనను, ేవ" సంఘమ న?rనను అభంతరమ
కల;గ జ³యక;(f. 33 ఈలగ TEను కcడ స పKãజనమ ను Åరక, అTEక;ల;
రfంప బడవలsన" 9ా#S పKãజన మ నుÅరFచు, అ"` Vషయమ లలk
అంద#S" సంష 12టC BచుTx`ను.
1 #Sంºయ లక; 11
1 TEను ×\సN ును > నడచునుచున` పKారమ ]రFను నను` >
నడచును(f. 2 ]రF అ"` Vషయమ లలk నను` జj®పకమ ేZినుచు,
TEను ]క; అపu%SంAన కటC డలను %?rను చుTx`ర" !మ 4ను
చుdనుచుTx`ను. 3 పKJ పరFషp"I hరసుq ×\సN"య , ZీN I hరసుq
పరFషp డ"య , ×\సN ునక; hరసుq ేవడ"య ]రF ె>Zి నవలsన"

ÅరFచుTx`ను. 4 ఏ పరFషpడ తల]దమ సుక; 9EZి" ాKరÍన ేయ T° లక
పKవAంచుT°, ఆ పరFషpడ తన తలను అవమనపరచును. 5 ఏ ZీN  తల]ద
మ సుక; 9EZినక ాKరÍనేయ T° లక పKవ AంచుT°, ఆ ZీN  తన తలను
అవమనపరచును; ఏలయన%ా అ ఆక; ðరమ ేయబ(fనటBC%ాTE
య ండను. 6 ZీN  మ సుక; 9EZిన"PQడల ఆ తల 9:ండKకల;
కJN #Sంచునవలsను. కJN #SంచునుటPQనను ðరమ ేPంచు
నుటPQనను ZీN  కవమనే ఆ మ సుక; 9EZినవలsను. 7 పరFషp(ైే
ేవ" >కయ మ¨©మయ T:ౖ య Tx`డ గనుక తల]ద మ సుక;
9EZినకcడదు %ా" ZీN  పరFషp" మ¨©మPQ య న`. 8 ఏలయన%ా ZీN 
పరFషp"నుం(f క>%?TE %ా" పరFషpడ ZీN నుం(f కల;గలదు. 9 మ#Sయ ZీN 
పరFషp"ర³ %ా" పరFషpడ ZీN రక; సృÌిC ంప బడలదు. 10 ఇందువలన
ేవదూతలనుబట-C అ¥ార సూచన ZీN I తల]ద ఉండవలsను. 11 అPే
పKభ వనందు ZీN I 9EరF%ా పరFషpడ లడ పరFషp"I 9EరF%ా ZీN లదు. 12 ZీN 
పరFషp"నుం(f ఏలగ క>%?T° ఆల%³ పరFషpడ ZీN  మలమ %ా క>%?ను,
%ా" సమసN నV ేవ"మలమ %ా క>%Sయ న`V. 13 ]లk ]#³
ãAంచును(f; ZీN  మ సుక;ల"ై ేవ" ాK#SÍంచుట తగ Tx? 14 పరFషpడ
తల 9:ండKకల; 12ంచునుట అత"I అవమనమ" స ´µవZిదzమ %ా ]క;
చును గx? 15 ZీN I తల 9:ండKకల; 12ౖటెంగ %ా ఇయబ(ెను గనుక ఆ
తల9:ండKకల; 12ంచునుట ఆక; ఘనమ . 16 ఎవ(ైనను కలహ1ిKయ డ%ా
కనబ(fనPQడల మలkT:ౖనను ేవ" సంఘమ లkT:ౖనను ఇట-C ఆxరమ లద"
9ాడ ె>Zినవలsను. 17 ]క; ఈ యజ® ను ఇచుdచు !మ 4ను

చుdనను. ]రFకc(f వచుdట PQక;వ ×డ³%ా" PQక;వ¤ల;క;
ాదు. 18 nదట- సంగJ Pమన%ా, ]రF సంఘమందు కc(fయ న`పడ
]లk కmల; కలవ" VనుచుTx`ను. ంతమటBCక; ఇ "జమ"
నమ 4చుTx`ను. 19 ]లk ãగ లsౖన 9ా#?వ# కనబడనటB
6 ]లk
Tx`ాKయమ ల;ండక తపuదు. 20 ]రందరF కc(f వచుdచుండ%ా ]రF
పKభ వ #ాJK ´¢జనమ ేయ ట ¯ాధమ ాదు. 21 ఏలయన%ా ]రF ఆ
´¢జనమ ేయ నపడ ఒక"కంటM ఒకడ మ ందు%ా తనమటBCక; xను
´¢జనమ ేయ చుTx`డ; ఇందువలన ఒకడ ఆక>%tనును మ#S±కడ
మతp
N డవను. 22 ఇే!? అన`ానమ ల; పచుdనుటక; ]క; ఇండ6ల9ా?
ేవ" సంఘమ ను Jరస#SంA 1Lదలను Zిగ¶ పరచు దు#ా? ] ఏ!
ెపదును? º""గ#Sd !మ 4ను చుdదుTx? చdను. 23 TEను ]క;
అపu%SంAన x"" పKభ వవలన ంJ". పKభ 9:ౖన Pసు xను అపu%Sంప
బ(fన #ాJK ±క #tటMC ను ఎJN " కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA 24 x""
V#SAP ]ర?rన Tx శ#§రమ ; నను` జj®పకమ ేZినుట?r º""
ేయ డ" ె12uను. 25 ఆ పKార¤ ´¢జనన 1ిమ4ట ఆయన ాతKను
ఎJN "PÀ ాతK Tx రకN మ వలనT:ౖన \తN "బంధన; ]రF º"లk"
xKగ నప(ెల6నను` జj®పకమ ేZినుట?r º"" ేయ డ" ె12uను. 26
]రF ఈ #tటMC ను J", PÀ ాతKలk" xKగ నప(ెల6 పKభ వ వచుdవరక;
ఆయన మరణమ ను పKచు #SంచుదురF. 27 ాబట-C PQవడ అãగమ %ా
పKభ వ ±క #tటMC ను JనుT°, లక ఆయన ాతKలk" xKగ T°, 9ాడ
పKభ వ±క శ#§రమ ను గ#Sdయ రకN మ ను గ#Sdయ అప#ా¥యగ ను.

28 ాబట-C పKJ మనుషpడ తను` xను ప#§fంచునవలsను; ఆలగ ేZి ఆ
#tటMC ను J", ఆ ాతKలk" xKగవలsను. 29 పKభ వ శ#§రమ" V9EAంపక J"
xKగ 9ాడ తనక; hÔV¥ కల;గ ట³ J" xKగ చుTx`డ. 30 ఇందువలనTE
]లk అTEక;ల; బల¨ßనుల;ను #గ ల;T:ౖ య Tx`రF; xలమం
"KంచుచుTx`రF. 31 అPే మనలను మన¤ Vమ#Sîంచు"నPQడల ¬రFu
ందక దుమ . 32 మనమ ¬రFu ంనPQడల లkకమ ాటB మనక;
hÔV¥ కల;గక;ండనటB
6 పKభ వేత hfంపబడ చుTx`మ . 33 ాబట-C Tx
సదరFల#ా, ´¢జనమ ేయ టక; ]రF కc(f వచుdనపడ ఒక"రక;
ఒకడ క"12టC B" య ండ(f. 34 ]రF కc(f వచుdట hÔV¥I ారణమ
ాక;ండనటB
6 , ఎవ(ైనను ఆక>%t"నPQడల తన PంటTE ´¢జనమ
ేయవలsను. TEను వAdనపడ !%S>న సంగతpలను క\మపరతpను.
1 #Sంºయ లక; 12
1 మ#Sయ సదరFల#ా, ఆత4సంబంధన వరమ లనుగ#Sd ]క;
ె>యక;ండట TxIషCమ లదు. 2 ]రF అనజనులsౖ య న`పడ మగ
Vగ\హమ లను ఆ#ా¥ంచుటక; ఎటBప(fన అటB న(f1ింపబ(fJర" ]క;
ె>య ను. 3 ఇందుేత ేవ" ఆత4వలన మటలడ 9ా(ెవడను Pసు
Wాపగ\సN ుడ" ెపuడ"య , ప#S xzత4వలన తపu ఎవడను Pసు పKభ వ"
ెపuలడ"య TEను ]క; ె>యజ³య చుTx`ను. 4 కృావరమ ల;
TxTxVధమ ల;%ా ఉన`V %ా" ఆత4 ±క(ే. 5 మ#Sయ ప#Sచరల;
TxTxVధమ ల;%ా ఉన`V %ా" పKభ వ ఒక(ే. 6 TxTxVధమ లsౖన ారమ ల;

కలవ %ా" అంద#Sలkను అ"`ట-" జ#S%Sంచు ేవడ ఒక(ే. 7 అPనను
అంద#S పKãజనమ రక; పKJ9ా"I ఆత4 పKతmత అనుగ\¨©ంపబడ
చున`. 8 ఏలగన%ా, ఒక"I ఆత4 మలమ %ా బ z 9ాకమ ను,
మ#S±క"I ఆ ఆత4ననుస#SంAన జj®న 9ాకమ ను, 9 మ#S±క"I ఆ
ఆత4వలనTE VWా సమ ను, మ#S±క"I ఆ ఒక ఆత4వలనTE స సÍ పరచు
వరమ లను 10 మ#S±క"I అదు»తారమ లను ేయ శINయ ,
మ#S±క"I పKవచన వరమ ను, మ#S±క"I ఆత4ల V9Eచనయ ,
మ#S±క"I TxTxVధ ´µషల;ను, మ#S ±క"I ´µషల అరÍమ ెప
శINయ అనుగ\¨©ంపబ(f య న`V. 11 అPనను ట-న"`ట-" ఆ ఆత4 ±క(ే
తన AతN మ పన పKJ9ా"I పKేకమ %ా పంA Pచుdచు ారZిz
కల;గజ³య చుTx`డ. 12 ఏలగ శ#§రమ ఏకయ న`ను అTEకన
అవయవ మ ల; క>%Sయ న`ో, Pలగ శ#§రమ ±క అవ
యవమ ల"`య అTEకమ లsౖయ న`ను ఒకశ#§ర య న`9Ù, ఆల%³ ×\సN ు
ఉTx`డ. 13 ఏలగన%ా, యదులనను, %§\సుేశసుÍలనను,
xసులనను, స తంతpKలనను, మనమందరమ ఒక శ#§రమ లk"I ఒక
ఆత4యంే బµ1ిN స4మ ంJVు.మనమందరమ ఒక ఆత4ను ానమ
ేZిన9ారJVు. 14 శ#§రnకటä అవయవమ %ా ఉండక అTEకన
అవయవమ ల;%ా ఉన`. 15 TEను ెP ాను గనుక శ#§రమ లk" xనను
ాన" ాదమ ె1ిuనంతమతKమ న శ#§రమ లk" ాక లదు. 16
మ#Sయ TEను కను` ాను గనుక శ#§రమ లk"xనను ాన" ెV ె1ిuనంత
మతK మ న శ#§రమ లk" ాకలదు. 17 శ#§రమంతయ కన` Pే Vనుట

ఎకడ? అంతయ VనుటPQే 9ాసన చూచుట ఎకడ? 18 అPే ేవడ
అవయవమ లలk పKJx"" తన AతN పKారమ శ#§రమ లk నుంెను. 19
అవ"`య ఒక అవయవే శ#§రకడ? 20 అవయవమ ల;
అTEకమ లsౖనను శ#§ర nకటä. 21 గనుక కను` ేJవ Txకకరలద"
ెపuజjలదు; తల, ాదమ ల]రF Txకకరలద" ెపuజjలదు. 22
అంేాదు, శ#§రమ ±క అవయవమ లలk ఏV మ#S బల¨ßనమ ల;%ా
కనబడT° అV మ#S అవశమ ల. 23 శ#§రమ లk ఏ అవయవమ ల;
ఘనతల"వ" తలంతp¹ ఆ అవయవమ లను మ#S ఎక;వ%ా
ఘనపరచుచుTx`మ . సుందరమ ల;ా" మన అవయవమ లక; ఎక;9:ౖన
¯êందరమ కల;గ ను. 24 సుందరమ లsౖన మన అవయవమ లక; ఎక;వ
¯êందరమకరలదు. 25 అPే శ#§రమ లk V9ాదమ లక, అవయవమ ల;
ఒకx" TUకట- Pకమ %ా ప#ామ#Sîంచులగ న, ేవడ తక;వ x"³
PQక;వ ఘనత కల;గజ³Zి, శ#§రమ ను అమ#Sdయ Tx`డ. 26 ా%ా ఒక
అవయవమ శ\మపడనపడ అవయవమ ల"`య x"కcడ
శ\మపడను; ఒక అవయవమ ఘనత ందునపడ అవయవమ ల"`య
x"కcడ సం Ìించును. 27 అటBవలs, ]రF ×\సN ు±క శ#§రయ ం(f
9EరF 9EరF%ా అవయవమ లsౖ య Tx`రF 28 మ#Sయ ేవడ సంఘమ లk
nదట ంద#S" అసN ల;ల; %ాను, 1ిమ4ట ంద#S" పKవకN ల;%ాను, 1ిమ4ట
ంద#S" బ¢ధక;ల;%ాను, అటB1ిమ4ట ంద#S" అదు»త మ ల; ేయ 9ా#S"
%ాను, తరF9ాత ంద#S" స సÍ పరచు కృావరమ ల; గల9ా#S"%ాను, ంద#S"
ఉపారమ ల; ేయ 9ా#S"%ాను, ంద#S" పKభ త మ ల; ేయ 9ా#S" %ాను,

ంద#S" TxTx ´µషల; మటలడ9ా#S"%ాను "య!ంెను. 29 అందరF
అసN ల;ల? అందరF పKవకN ల? అందరF బ¢ధక;ల? అందరF అదు»తమ ల;
ేయ 9ా#ా? అందరF స సÍ పరచు కృావరమ ల; గల9ా#ా? 30 అందరF
´µషల మటలడచుTx`#ా? అందరF ఆ ´µషల అరÍమ ెపచుTx`#ా? 31
కృావరమ లలk W\ష¡న 9ాట-" ఆసIN అ1Lfంచు(f. ఇయ %ాక
స# తN మన మర¶ మ ను ]క; చూపచుTx`ను.
1 #Sంºయ లక; 13
1 మనుషpల ´µషలను ేవదూతల ´µషలను TEను మటల(fనను,
1LKమల"9ాడT:ౖే ¹Ö%?డ కంచును గణగణలడ xళమ T:ౖ య ందును. 2
పKవAంచు కృావరమ క>%S మర4మ ల"`య జj®నమంతయ
ఎ#S%Sన9ాడT:ౖనను, ండలను 12క>ంపగల ప#SపరÞ VWా సమ గల9ాడT:ౖనను,
1LKమల"9ాడT:ౖే TEను వరFÍడను. 3 áదలషణరక; Tx ఆZిN అంతయ ఇAd
నను, ాలdబడటక; Tx శ#§రమ ను అపu%SంAనను, 1LKమ ల"9ాడT:ౖే Txక;
పKãజన¤!య లదు. 4 1LKమ ºరాలమ స¨©ంచును, దయ చూ1ించును.
1LKమ మతqరపడదు; 1LKమ డంబమ %ా పKవ#SNంపదు; అ ఉuంగదు; 5
అమ#ాద%ా నడవదు; స పKã జనమ ను Vx#Sంచునదు; త ర%ా
Åపపడదు; అపారమ ను మనసుqలk ఉంచునదు. 6 దు#§`JVషయ
సంషపడక సతమ నందు సంÌించును. 7 అ"` ట-I xళØనును,
అ"`ట-" నమ 4ను; అ"`ట-" "#§fంచును; అ"`ట-" ఓరFdను. 8 1LKమ
Wాశ తాలమ ండను. పKవచనమ లsౖనను "రరÍకమ లగ ను; ´µషలsౖనను

">Aవను; జj®ననను "రరÍకమగ ను; 9 మనమ ంత మటBCక;
ఎరFగ దుమ , ంతమటBCక; పKవAంచుచుTx`మ %ా" 10 పరÞ న
వAdనపడ పరÞ మ ా" "రరÍక మగ ను. 11 TEను 1ిల69ాడT:ౖ య న`పడ
1ిల69ా"వలs మటల(fJ", 1ిల69ా"వలs తలంAJ", 1ిల69ా"వలs
ãAంAJ". ఇపడ 12దw9ాడT:ౖ 1ిల69ా" ేషCల; మ"9EZిJ". 12 ఇపడ
అదw మ లk చూAనటBC సూచన%ా చూచుచుTx`మ ; అపడ మ ఖమ ü%ా
చూతpమ . ఇపడ ంతమటBC³ PQ#S%Sయ Tx`ను; అపడ TEను ప#SN%ా
ఎరFగబ(fన పKారమ ప#SN%ా ఎరFగ దును. 13 ా%ా VWా సమ , "#§mణ, 1LKమ
PÀ మడను "ల;చును; ట-లk W\ష¡న 1LKమP.
1 #Sంºయ లక; 14
1 1LKమ క>%Sయ ండటక; పKయసపడ(f. ఆత4 సంబంధన వరమ లను
ఆసIN అ1Lfంచు(f; VWషమ %ా ]రF పKవచనవరమ అ1Lfంచు(f. 2
ఎందుకన%ా ´µష మటలడ9ాడ మనుషpల ాదు ేవ"
మటలడచుTx`డ; మనుషp(ెవడను గ\¨©ంపడ%ా" 9ాడ ఆత4వలన
మర4మ లను పల;క; చుTx`డ. 3 ³మవృz య ¨¼చd#Sకయ ఆదరణయ
కల;గ నటB
6 , పKవAంచు9ాడ మనుషpల మట లడచుTx`డ. 4 ´µష
మటలడ9ాడ తన³ ³మవృz కల;గజ³Zినును %ా" పKవAంచు9ాడ
సంఘమ నక; ³మవృz కల;గజ³య ను. 5 ]రందరF ´µషల
మటలడవలsన" ÅరFచుTx`ను%ా" ]రF పKవAంపవలsన" మ#S VWషమ %ా
ÅరFచుTx`ను. సంఘమ ³మవృz ందు"!తN మ ´µషల మట

లడ9ాడ అరÍమ ె1ిuేTE%ా" 9ా"కంటM పKవAంచు9ా(ే W\ష¡ pడ. 6
సదరFల#ా, ఆలkAంచు(f; ´µషల మటలడచు TEను ]±దw క; వAd
సతమ ను బయల; పరచవలsన"PQనను జj®T°పేశమ ేయ వలsన"
PQనను పKవAంపవలsన"PQనను బ¢¥ంపవలsన" PQనను ]
మటలడకPన PQడల, Txవలన ]క; పKãజన¤!? 7 1ిల6న%\V %ా"
ణ %ా", "#§èవ వసు
N వల; Txద!చుdనపడ, స రమ లలk ´éదమ
కల;గజ³య"PQడల, ఊనేో ]ట-నేో Pలగ ె>య ను? 8 మ#Sయ
బర సuషC మ ా" ధ " ఇచుd నపడ య దz మ న?వడ Zిదzపడను? 9
ఆల%³ ]రF సuషC న మటల; Txల;క ప>IేTE%ా" ప>Iన ఏలగ
ె>య ను? ]రF %ా> మటలడ చున` టBCందురF. 10 లkకమందు ఎT°`
Vధమ లగ ´µషల;న`ను 9ాట-లk ఒకటMౖనను సuషC మ ా"ై య ండదు. 11
మటల అరÍమ Txక; ె>యక;ం(fన PQడల మటలడ 9ా"I TEను
పరేh"%ా ఉందును, మటలడ9ాడ Txక; పరేh%ా ఉండను. 12 ]రF
ఆత4సంబంధన వరమ ల Vషయ ఆసINగల9ారF గనుక సంఘమ నక;
³మవృz కల;గ "!తN మ అV ]క; VసN #SంచునటB
6 పKయత`మ ేయ (f.
13 ´µష మటలడ9ాడ అరÍమ ెప శINకల;గ ట?r ాKరÍనేయవలsను. 14
TEను ´µష ాKరÍ న ేZినPQడల Tx ఆత4 ాKరÍనేయ ను %ా" Tx మనసుq
ఫలవంతమ %ా ఉండదు. 15 ాబట-C ఆత4 ాKరÍన ేతpను, మనసుqను
ాKరÍన ేతpను; ఆత4 ాడదును, మనసుqను ాడదును. 16 ల"PQడల
వ ఆత4 ¯NతKమ ేZినపడ ఉపేశమ ంద"9ాడ వ ెపx""
గ\¨©ంపలడ గనుక, వ కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంAనపడ ఆ¤í అ"

9ా(ేలగ పల;క;ను? 17 9:ౖే బµగ %ాTE కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`వ
%ా" PQదుట-9ాడ ³మవృz ందడ. 18 TEను ] యంద#SకంటM ఎక;వ%ా
´µషల మటలడచుTx`ను; అందుక; ేవ" సు
N Jంె దను. 19 అPనను
సంఘమ లk ´µష ప9Eల మటల; పల;క;టకంటM, ఇతరFలక;
బ¢ధకల;గ నటB
6 Tx మనసుq అPదు మటల; పల;క;ట ¤ల;. 20
సదరFల#ా, ]రF బ z Vషయ పZి1ిల6ల; ాక దుషC త మ Vషయ
hవల;%ా ఉండ(f; బ z Vషయ 12దw9ారలsౖ య ండ(f. 21 అన ´µషల;
మటలడ జనులx #ాను, పరజనుల 12దవలx #ాను, ఈ జనుల
మటలడదును; అపuట-?rనను 9ారF Tx మట VనకదురF అ" పKభ వ
ెపచుTx`డ" ధర4WాసN మ లk 9ాKయ బడ 22 ాబట-C ´µషల; VWా సులక;
ాదు అVWా సుల³ సూచకయ న`V. పKవAంచుట అV Wా సులక; ాదు
VWా సుల³ సూచక య న`. 23 సంఘమంతయ ఏకమ %ా కc(f అందరF
´µషల మటలడచుండ%ా, ఉపేశమ ంద"9ా#?rనను అV Wా సులsౖనను
లkప>I వAdనPQడల, ]రF 9:ఱÃ మట లడచుTx`ర" అనుందురF కx?
24 అPే అందరF పKవAంచుచుండ%ా అVWా ZిPQనను ఉపేశమ ంద"
9ా(ైనను లkప>I వAdనPQడల, అంద#S బ¢ధవలన xను ా1ిన" గ\¨©ంA,
అంద#Sవలన Vమ#Sîంపబడను. 25 అపడత" హృదయరహసమ ల;
బయల;పడను.ఇందు వలన ేవడ "జమ %ా ]లk ఉTx`డ"
పKచురమ ేయ చు అతడ ¯ా%Sలప(f ేవ"I నమ¯ారమ ేయ ను. 26
సదరFల#ా, Pపడ ]లk ఏ! జరFగ చున`? ]రF కc(f
వచుdనపడ ఒకడ ఒక ×రNన ాడవలsన" య Tx`డ; మ#S±కడ

బ¢¥ంపవలsన" య Tx`డ; మ#S±కడ తనక; బయల; పరచబ(fన
పKకటనేయవలsన" య Tx`డ; మ#S±కడ ´µష మటలడవలsన"
య Tx`డ; మ#S±కడ అరÍమ ెపu వలsన" య Tx`డ. స#³;
సమసN మ ను ³మవృz కల;గ ట?r జరFగ"య (f. 27 ´µష ఎవ(ైనను
మటల(fే, ఇదw రF అవసరన PQడల మ గ¶ #SI !ంచక;ండ,
వంతpలపన మటలడవలsను, ఒకడ అరÍమ ెపu వలsను. 28 అరÍ మ
ెప9ాడ ల"PQడల అతడ సంఘ మ లk మనమ %ా ఉండవలsను %ా",
తనను ేవ"ను మటలడనవచుdను. 29 పKవకN ల; ఇదw రF మ గ¶ రF
మటలడవచుdను; తIన9ారF V9EAంపవలsను. 30 అPే కcరFdన` మ#S
±క"I ఏైనను బయల; పరచబ(fన PQడల nదట-9ాడ మనమ %ా
6 ను అందరF ¨¼చd#Sక ందునటB
6 ను
ఉండవలsను. 31 అందరF TEరFdనునటB
]రందరF ఒక" తరF9ాత ఒకడ పKవAంపవచుdను. 32 మ#Sయ పKవకN ల
ఆత4ల; పKవకN ల ¯ా ¥ºనమ లk ఉన`V. 33 ఆల%³ ప#Sదుzల సంఘమ
ల"`ట-లk ేవడ సమ ¥xనమ న³ కరN %ా" అల6 #SI కరN ాడ. 34 ZీN ల;
సంఘమ లలk మనమ %ా ఉండవలsను; 9ారF లkబ(fయ ండవలZినే %ా",
మటలడటక; 9ా#SI Z2లవ లదు. ఈలగ ధర4WాసN మ ను ెపచున`. 35
9ారF ఏనను TEరFdన%#Sన PQడల, ఇంట తమ తమ భరN ల నడగవలsను;
సంఘ మ లk ZీN  మటలడట అవమనమ . 36 ేవ" 9ాకమ ] ±దw
నుం(fP బయల;9:æç6Tx? ]±దw క; మతK¤ వెdTx? 37 ఎవ(ైనను xను
పKవకN న"PQనను ఆత4సంబం¥న" PQనను తలంచు"న PQడల, TEను ]క;
9ాKయ చున`V పKభ వ±క ఆజ® ల" అతడ దృఢమ %ా ె>Zినవలsను. 38

ఎవ(ైనను ె>య" 9ా(ైే ె>య" 9ాడ%ాTE య ండ"మ 4. 39 ాబట-C Tx
సదరFల#ా, పKవAంచుట ఆసIN అ1Lfంచు(f, ´µషల మటలడట
ఆటంకపరచక;(f %ా", 40 సమసN మ ను మ#ాద%ాను క\మమ %ాను జరFగ
"య (f.
1 #Sంºయ లక; 15
1 మ#Sయ సదరFల#ా, TEను ]క; పKకట-ంAన సు9ారN ను ]క;
ె>యపరచుచుTx`ను. 2 ]రF x"" అం%§క#SంAJ#S, x"యంే
">Aయ Tx`రF. ] VWా సమ వరÍేTE %ా", TEను ఏ ఉపేశరపమ %ా
సు9ారN ]క; పKకట-ంAJT° ఆ ఉపేశమ ను ]రF గట-C %ా పటBC"య న`
PQడల ఆ సు9ారN వలనTE ]రF రmణందు9ా#?r య ందురF. 3 TxIయబ(fన
ఉపేశమ ను nదట ]క; అపu%SంAJ". అేమన%ా, లఖనమ ల పKారమ
×\సN ు మన ాపమ ల"!తN మ మృJంెను, సమ¥ేయబ(ెను, 4
లఖనమ ల పKారమ మడవనమ న లపబ(ెను. 5 ఆయన ³âాక;ను,
తరF9ాత పం(ెKండగ #SI" కనబ(ెను. 6 అటB1ిమ4ట ఐదు వందలక; ఎక;9:ౖన
సదరFలక; ఒకసమయమంే కనబ(ెను. #Sలk అTEక;ల; ఇపuట-వరక;
">Aయ Tx`రF, ందరF "KంA#S. 7 తరF9ాత ఆయన యÅబ క;ను,
అటBతరF9ాత అసN ల;ల కంద#SI" కన బ(ెను. 8 అంద#SI కడపట
అాలమందు పట-C నటBCన` Txక;ను కనబ(ెను; 9 ఏలయన%ా TEను
అసN ల;లంద#Sలk తక;వ9ాడను ేవ" సంఘమ ను ¨©ంZింAనందున
అసN ల;డనబడటక; ãగ డనుాను. 10 అPనను TETEయ Tx`T° అ

ేవ" కృపవలనTE అPయ Tx`ను. మ#Sయ Txక; అనుగ\¨©ంపబ(fన
ఆయనకృప "షలమ ాలదు %ా", 9ారంద#SకంటM TET:క;వ%ా
పKయసప(fJ". 11 TET:ౖనTE! 9ా#?rనTE!, ఆలగ నTE ¤మ
పKకట-ంచుచుTx`మ , ఆలగ నTE ]రFను Vశ ZింAJ#S. 12 ×\సN ు
మృతpలలkనుం(f లపబ(fయ Tx`డ" పKక ట-ంపబడచుండ%ా ]లk
ందరFమృతpల పనరFxÍనమ లద" PQట6 B ెపచుTx`రF? 13 మృతpల
పనరF xÍనమ ల"PQడల, ×\సN ుకcడ లపబ(f య ండలదు. 14 మ#Sయ ×\సN ు
లపబ(fయ ండ"PQడల ¤మ ేయ పKకటన వరÍ¤, ] VWా సమ ను
వరÍ¤. 15 ేవడ ×\సN ును ల12న", ఆయననుగ#Sd ¤మ ¯ాmమ
ె1ిuయ Tx`మ గx? మృతpల; లపబడ"PQడల ేవ (xయనను లపలదు
గనుక ¤మ ను ేవ" Vషయ అబదz ప ¯ా{లమ %ా అగపడచుTx`మ .
16 మృతpల; లపబడ" PQడల ×\సN ుకcడ లపబడలదు. 17 ×\సN ు లపబడ"
PQడల ] VWా సమ వరÍ¤, ]#Sంకను ] ాపమ లలkTE య Tx`రF. 18
అంేాదు, ×\సN ునందు "KంAన 9ారFను నhంA#S. 19 ఈ yVతాలమ మటBC³
మనమ ×\సN ునందు "#§fంచు9ారనPQడల మనుషp లంద#S కంటM
ౌ#ా»గ ల య ందుమ . 20 ఇప(ైే "KంAన9ా#Sలk పKథమఫలమ %ా
×\సN ు మృతpలలkనుం(f లపబ(fయ Tx`డ. 21 మనుషp" x #ా మరణమ
వెdను గనుక మనుషp" x #ాTE మృతpల పనరFxÍనమ ను క>%?ను. 22
ఆxమ నందు అందరF ఏలగ మృJందుచుTx`#, ఆలగ నTE ×\సN ునందు
అందరF బKIంపబడదురF. 23 పKJ9ాడను తన తన వరFసలkTE
బKIంపబడను; పKథమ ఫలమ ×\సN ు; తరF9ాత ×\సN ు వAdనపడ

ఆయన9ారF బK IంపబడదురF. 24 అటBతరF9ాత ఆయన సమసN న ఆ¥
పతమ ను, సమసN న అ¥ారమ ను, బలమ ను ట-C 9EZి తన తం(fKPQన
ేవ"I #ాజమ అపu%Sంచును; అపడ అంతమ వచుdను. 25 ఎందుకన%ా
తన శతpKవలనంద#S" తన ాదమ ల I\ంద ఉంచువరక; ఆయన
#ాజప#Sాలన ేయ చుండవలsను. 26 కడపట నhంపజ³యబడ శతpKవ
మరణమ . 27 ేవడ సమసN మ ను ×\సN ు ాదమ లI\ంద లkపరAయ ంెను.
సమసN మ ను లkపరచబ(f య న`ద" ె1ిuనపడ ఆయనక; సమసN మ ను
లkపరAన9ాడ తపu సమసN మ ను లkపరచబ(f య న`దను సంగJ Vశద¤.
28 మ#Sయ సమసN మ ను ఆయనక; లkపరచబ(f నపడ ేవడ సర మ లk
సర మగ "!తN మ క;మరFడ తనక; సమసN మ ను లkపరAన ేవ"I
6 ా"PQడల మృతpలర?r బµ1ిN స4మ ందు 9ా#³!
xTE లkబడను. 29 ఇటB
ేతpరF? మృతpలమతKమ ను లపబడ"PQడల మృతpలరక; 9ారF
బµ1ిN స4మ ందTEల? 30 మ#Sయ ¤మ గ(fయగ(fయక; ాKణభయమ 
నుండTEల? 31 సదరFల#ా, మన పKభ 9:ౖన ×\సN ుPసునందు
!మ 4నుగ#Sd Txక; క>%Sయ న` అJశయమ డ TEను ననమ ను
చ"వచుTx`ను అ" ెపదును. 32 మనుష#§J%ా, TEను ఎÓ2సులk
మృగమ ల #ా (fనPQడల Txక; లభ¤!? మృతpల; లపబడ"PQడల
#³ప చ"దుమ గనుక Jందమ xKగ దమ . 33 ¹సక;(f.
దుషC ¯ాంగతమ మంA నడవ(f" ెరF పను. 34 JపKవరN నగల9ా#?r ¤లa",
ాపమ ేయక;(f; ేవ"గ#Sdన జj®నమ ంద#SI లదు. ]క;Zిగ¶
కల;గ ట?r PటB
6 ెపచుTx`ను. 35 అPే మృతpలలగ లతpరF? 9ా#?ట-C

శ#§ర మ  వతp
N ర" ±కడ అడగ ను. 36 ఓ అV9E×, వ Vతp
N న
చAdేTE %ా" బKIంపబడదు గx. 37 వ Vతp
N x"" చూడ%ా అ
%ధుమ%SంజPQనను స#³, మ#S ఏ %SంజPQనను స#³, వట-C %SంజTE Vతp
N చుTx`వ
%ా" పటC బ¢వ శ#§రమ ను Vతp
N ట లదు. 38 అPే ేవ(ే తన AతN పKారమ
వ VJN నx"I శ#§రమ ఇచుdను. మ#Sయ పKJ VతN నమ నక;ను x" x"
శ#§రమ ఇచుdచుTx`డ. మంసమంతయ ఒక Vధన ాదు. 39 మనుష
మంసమ 9EరF, మృగమంసమ 9EరF, పf మంసమ 9EరF, ేప మంసమ
N రపమ ల; కలవ, భవసు
N రపమ ల; కలవ;
9EరF. 40 మ#Sయ ఆాశవసు
ఆాశ వసు
N రపమ ల మ¨©మ 9EరF, భవసు
N రపమ ల మ¨©మ 9EరF. 41
నూరF" మ¨©మ 9EరF, చందుK" మ¨©మ9EరF, నmతKమ ల మ¨©మ 9EరF.
మ¨©మనుబట-C ±క నmతKమ నక;ను మ#S±క సmతKమ నక;ను
´éదమ కలదు గx 42 మృతpల పనరFxÍనమ ను ఆల%³. శ#§రమ
mయన%ా VతN బ(f అmయన%ా లపబడను; 43 ఘన¨ßనన%ా
VతN బ(f మ¨©మగల%ా లపబడను; బల¨ßనన%ా VతN బ(f, బలన%ా
లపబడను; 44 పKకృJసంబంధన శ#§రమ %ా VతN బ(f ఆత4సంబంధ
శ#§రమ %ా లపబడను. పKకృJసంబంధన శ#§రమ న` గనుక
ఆత4సంబంధన శ#§రమ కcడ ఉన`. 45 ఇందు Vషయఆxమను
nదట- మనుషpడ yVంచు ాKణÝ ఆPQన" 9ాKయబ(fయ న`. కడపటఆxమ yVంపేయ ఆత4 ఆPQను. 46 ఆత4సంబంధన nదట
క>%Sన ాదు, పKకృJసంబంధనే nదట క>%Sన; తరF9ాత
ఆత4సంబంధన. 47 nదట- మను షpడ భసంబం¥PQ మంట-నుం(f

పట-C న 9ాడ, #?ండవ మనుషpడ పరలkకమ నుం(f వAdన9ాడ. 48
మంట-నుం(f పట-C న9ా(ెట-C9ా(ో మంట-నుం(f పట-C న9ారFను అట-C 9ా#³,
పరలkకసంబం¥ PQట-C9ా(ో పరలkకసంబంధుల;ను అట-C 9ా#³. 49 మ#Sయ
మనమ మంట-నుం(f పట-C న9ా" >కను ధ#SంAన పKారమ
పరలkకసంబం¥>కయ ధ#Sంతpమ . 50 సదరFల#ా, TEను ెపన
ఏమన%ా రకN మంస మ ల; ేవ" #ాజమ ను స తంJKంచున TEరవ;
mయత అmయతను స తంJKంచునదు. 51 ఇ% ]క; ఒక మర4మ
ెల;పచుTx`ను; మన మందరమ "Kంచమ %ా" "!షమ లk, ఒక #?పu
ాటBన, కడబర ¹Öగ%ాTE మనమందరమ మరFu ందుదుమ . 52 బర
¹Öగ ను; అపడ మృతpల; అmయ ల;%ా లపబడదురF, మనమ మరFu
ందుదుమ . 53 mయన PÀ శ#§రమ అmయతను ధ#SంచునవలZి
య న`; మరN ~న PÀ శ#§రమ అమరN ~తను ధ#Sంచు నవలZియ న`.
54 ఈ mయన అmయతను ధ#Sంచు"నపడ,ఈ మరN ~ న
అమరN ~తను ధ#Sంచు "నపడ, Vజయమందు మరణమ !ం%S9Eయబ(ెను
అ" 9ాKయబ(fన 9ాకమ T:ర9EరFను. 55 ఓ మరణమ,  Vజయకడ? ఓ
మరణమ,  మ లs6కడ? 56 మరణప మ ల;
6 ాపమ ; ాపమ నక;న`
బలమ ధర4WాసN ¤. 57 అPనను మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు మలమ %ా
మనక; జయమ అనుగ\¨©ంచుచున` ేవ"I ¯NతKమ కల;గ ను %ాక. 58
ా%ా Tx 1ిKయ సదరFల#ా, ] పKయసమ పKభ వనందు వరÍమ ాద"
PQ#S%S, ZిÍ రFల;ను, కదల"9ారFను, పKభ వ ా#ావృz యందు ఎపuట-I"
ఆసక;Nల;T:ౖ య ండ(f.

1 #Sంºయ లక; 16
1 ప#Sదుzలర?rన చంxVషయే TEను గల¬య సంఘమ లక;
"య!ంAన పKారమ ]రFను ేయ (f. 2 TEను వAdనపడ చంx
గ ేయక;ండ పKJ ఆ 9ారమ న ]లk పKJ9ాడను xను వ#Sz>6న ల
తన±దw ంత ¯మ 4 "ల;వ ేయవలsను. 3 TEను వAdనపడ ]#?వ#S"
ãగ ల" PQంA పJKక>తp
N #, 9ా#Sేత ] ఉపార దKవమ ను
PQరషలమ నక; పంపదును. 4 TEను కcడ 9:ళ6 Øట య కN నPQడల 9ారF
Tx కcడ వతp
N రF. 5 అPే మZిో"యలk సంxర మ నక;
9:ళ6నుేw hంచుచుTx`ను గనుక మZిో"యలk సంxరమ నక; 9:È6నపడ
]±దw క; వెdదను. 6 అపడ ]±దw ంతాలమ ఆగవచుdను, ఒక
9Eళ తాలమంతయ గడపదును. అపడ TEను 9:æç6(f సÍ లమ నక; ]రF
నను` ¯ాగనంపవచుdను. 7 పKభ వ Z2ల9:ౖే ]±దw ంతాలమ ండ "#§
fంచుచుTx`ను 8 గనుక ఇపడ మర¶ మ లk !మ 4ను చూచుటక; Txక;
మనసుqలదు. 9 ా#ానుకcలన మంA సమయమ Txక;
ాK1ిN ంAయ న`; మ#Sయ ఎ#Sంచు9ారF అTEక;ల;Tx`రF గనుక 12ంెసు
N
వరక; ఎÓ2సులk ">Aయ ందును. 10 J¹J వAdనPQడల అతడ ]±దw
"ర»య (ై య ండనటB
6 చూచును(f, TxవలsTE అతడ పKభ వ
ప"ేయ చుTx`డ 11 గనుక ఎవ(ైన అత"" తృణ÷క#Sంప వదుw. Tx ±దw క;
వచుdటక; అత"" సమ¥xనమ  ¯ాగనంప(f; అతడ సదరFల కcడ
వచుdన" PQదురF చూచుచుTx`ను. 12 సదరF(ైన అలk6ను గ#Sdన

సంగJ ఏమన%ా, అత(ö సదరFల కcడ ]±దw క; 9:ళ6వలsన" TEనత"
xల బJమల;ంట-" %ా", Pపడ వచుdటక; అత"I ఎంతమతKమ ను
మనసుqలదు, లsౖనపడతడ వచుdను. 13 లక;వ%ా ఉండ(f,
VWా సమందు "ల;కడ%ా ఉండ(f, êరFషమ గల9ా#?r య ండ(f, బలవంతpలsౖ
య ండ(f; 14 ]రF ేయ ారమ ల"`య 1LKమ ేయ (f. 15 Z2N ఫను
ఇంట-9ారF అకయ±క పKథమఫల య Tx`ర"య , 9ారF ప#Sదుzలక;
ప#Sచర ేయ టక; తమ 4ను xమ అపu%Sంచు" య Tx`ర"య ]క;
ె>య ను. 16 ాబట-C సదరFల#ా, అట-C 9ా#SI", ప"లk
స}యమ ేయ చు పKయసపడచు ఉండ 9ా#Sకంద#SI" ]రF V¥ేయ లsౖ
య ండవలsన" !మ 4ను బJమల;నుచుTx`ను. 17 Z2N ఫను, âర4Txతp,
అా Pక; అను9ారF వAdనందున సంÌించుచుTx`ను. 18 ]రFల"
రతను రF Txక; ¬#Sd Tx ఆత4క;ను ] ఆత4క;ను సుఖమ కల;గజ³Zి#S
గనుక అట-C 9ా#S" సTx4 "ంచు(f. 19 ఆZియలk" సంఘమ ల9ారF ]క;
వందనమ ల; ెపచుTx`రF. అక;ల 1ిKZిల6 అను9ారFను, 9ా#S Pంటనున`
సంఘమ ను, పKభ వనందు ]క; అTEక వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 20
సదరFలందరF ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. పVతKన
మ దుw12టC B", ]రF ఒక#SI ఒకరF వందనమ ల; ేZిను(f. 21 êలను TEను
Tx ేJTE వందన వచనమ 9ాKయ చుTx`ను. 22 ఎవ(ైనను పKభ వను
1LK!ంపక;ంటä 9ాడ శ1ింపబడను%ాక; పKభ వ వచుdచుTx`డ 23 పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ు కృప ]క; (ైయ ండను %ాక. 24 ×\సN ుPసునంద> Tx 1LKమ
]యంద#S ఉండను %ాక. ఆ¤í.

2 #Sంºయ లక; 1
1 ేవ" AతN మ వలన ×\సN ు Pసు±క అసN ల;(ైన êల;ను, మన
సదరF(ైన J¹Jయ ను, #Sంథులk నున` ేవ" సంఘమ నక;ను,
అకయయందంతటనున` ప#Sదుzలకంద#SI" భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 2
మన తం(fKPQన ేవ"నుం(fయ పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు నుం(fయ కృపయ
సమ¥xనమ ను ]క; కల;గ ను %ాక. 3 క"కరమ చూప తం(fK, సమసN న
ఆదరణను అనుగ\ ¨©ంచు ేవడ, మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ుతం(fKయ T:ౖన
ేవడ సు
N Jంపబడను%ాక. 4 ేవడ మమ 4ను ఏ ఆదరణ
ఆద#SంచుచుTx`(ో, ఆ ఆదరణ ఎట-C శ\మలలk ఉన`9ా#ST:ౖనను ఆద#Sంచుటక;
శINగల9ార మగ నటB
6 , ఆయన మశ\మ అంతట-లk మమ 4ను ఆద#Sంచు
చుTx`డ. 5 ×\సN ు±క శ\మల; మయంేలగ VసN #Sంచుచున`9Ù, ఆల%³
×\సN ుx #ా ఆదరణయ మక; VసN #Sంచుచున`. 6 ¤మ శ\మ ంనను ]
ఆదరణరక;ను రmణరక;ను ందుదుమ ; ¤మదరణ ంనను ]
ఆదరణర?r ందుదుమ . ఈ ఆదరణ, ¤మ కcడ ందుచున`ట-C ఆ
శ\మలను ఓ1ిక స¨©ంచుటక; ార¯ాధక య న`. 7 ]రF శ\మలలk
ఏలగ ా>9ా#?rయ Tx`#, ఆల%³ ఆదరణలkను ా>9ా#?rయ Tx`ర"
PQరFగ దుమ గనుక !మ 4నుగ#Sdన మ "#§mణ ZిÍ రయ న`. 8
స దరFల#ా, ఆZియలk మక; తటZిÍ ంAన శ\మనుగ#Sd ]క;
ె>యక;ండట మIషCమ లదు; అేదన%ా ¤మ బKదుక;దుమను
నమ4కమ లక య ండనటB
6 %ా, మ శINI !ంAన అత¥క ´µరమ వలన

క;\ం%SJVు. 9 మ#Sయ మృతpలను లప ేవ"యంే%ా", మయంే
¤మ న!్మక య ంచక;ండనటB
6 మరణమగ దుమను "శdయమ
మమటBCక; మక; క>%Sయ ం(ెను. 10 ఆయన అట-C %tపu మరణమ నుం(f
మమ 4ను త1ిuంెను, ఇక మ ందుక;ను త1ిuంచును. మ#Sయ మరక;
ాKరÍనేయ టవలన ]రF కcడ స}యమ ేయ చుండ%ా, ఆయన ఇక
మ ందుక;ను మమ 4ను త1ిuంచున" ఆయనయందు "#§mణ గల9ార
య Tx`మ . 11 అందువలన అTEక;ల ాKరÍన x #ా, మక; క>%Sన
కృావరమ రక; అTEక;లేత మ Vషయ కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంపబడను. 12 మ అJశయ¤దన%ా, లIక జj®నమ ననుస#Sంపక,
ేవడనుగ\¨©ంచు ప#Sదz తను "ాపటమ ను ేవ" కృపTE
అనుస#SంA లkకమ లk నడచుంట- మ"య , VWషమ %ా ]PQడలను
నడచుంట-మ"య , మ మన¯ాqf ¯ాm!చుdటP 13 ]రF చదువ"
ప#SN%ా గ\¨©ంAన సంగతpల; తపu, మ#³Vయ ]క; 9ాKయ ట లదు; కడవరక;
ట-" ఒపందుర" "#§ fంచుచుTx`మ . 14 మ#Sయ మన పKభ 9:ౖన
Pసు±క నమందు ]రF మ³ల%, ఆల%³ ¤మ ]క;ను
అJశయారణ య ందుమ", ]రF ంత మటBCక; మమ 4ను
ఒప"య Tx`రF. 15 మ#Sయ ఈ న!్మకగల9ాడT:ౖ ]క; #?ండవ కృా
వరమ లంచునటB
6 nదట ]±దw క; వAd, 16 ] ±దw నుం(f
మZిో"యక; 9:È6 మZిో"యనుం(f మరల ]±దw క; వAd, ]ేత
యదయక; ¯ాగనంప బడవలsన" ఉేw hంAJ". 17 ావన TEలగ ఉేw hంA
చపలAతp
N డను%ా నడచుంట-Tx? అవను అవన" ెపచు, ాదు

ాదనునటBC పKవ#SNంపవలsన" Tx ãచనలను శ#§#ాను¯ారమ %ా
ãAంచుచుTx`Tx? 18 ేవడ నమ4ద%Sన9ాడ గనుక ¤మ ]క; ె1ిuన
9ాకమ అవన" ె1ిu ాదనునటBC%ా ఉండలదు. 19 మేత, అన%ా Tx
ేతను Zిల ను ేతను J¹Jేతను, ]లk పKకట-ంపబ(fన ేవ"
క;మరFడగ Pసు×\సN ు అవన" ె1ిu ాదను9ా(ై య ండలదు %ా" ఆయన
అవనను9ా(ై య Tx`డ. 20 ేవ" 9ా%ాwనమ ల; ఎ"`PQనను అ"`య
×\సN ునందు అవనన`టBC%ాTE య న`V గనుక మనx #ా ేవ"I మ¨©మ
కల;గ ట?r అV ఆయనవలన "శdయమ లsౖ య న`V. 21 ] కcడ
×\సN ునందు ">Aయ ండనటB
6 %ా మమ 4ను ZిÍ రపరA అÌLIంAన9ాడ
ేవ(ే. 22 ఆయన మనక; మ దK9EZి, మన హృదయమ లలk మనక; ఆత4
అను సంచకరFవను అనుగ\¨©ంA య Tx`డ. 23 ]యందు క"కరమ 3
క>%Sనందున TEను మరల #Sంథునక; #ాలదు. Tx ాKణమ డ ఇందుక;
ేవ"" ¯ాf%ా 12టC BచుTx`ను. 24 ] VWా సమ ]ద ¤మ
పKభ వలమ" PÀలగ ెపటలదు %ా" ] ఆనందమ నక; సహారFల
య Tx`మ ; VWా సమ ేతTE ]రF "ల;కడ%ా ఉTx`రF.
2 #Sంºయ లక; 2
1 మ#Sయ TEను దుఃఖమ  ]±దw క; J#S%S#ాన" TxమటBCక; TEను
"శdPంచుంట-". 2 TEను !మ 4ను దుఃఖపరచుT:డల Txేత
దుఃఖపరచబ(fన9ాడ తపu మ#S ఎవడ నను` సంషపరచును? 3 TEను వAd
నపడ ఎవ#Sవలన TEను సంషమ ందత%Sనో, 9ా#Sవలన Txక; దుఃఖమ

కల;గక;ండవలsన" PÀ సంగJ ]క; 9ాKZిJ". మ#Sయ Tx సంషమ ]
అంద#S సంష¤య" ] అంద#Sయందు నమ4కమ క>%S PÀలగ 9ాKZిJ".
4 ]క; దుఃఖమ కల;గవలsన" ాదు %ా", ]PQడల Txక; క>%Sయ న`
అత¥కన 1LKమను ]రF ె>Zినవలsన", "ండ శ\మను మT°9Eదనను
ఎం క`రF Vడచుచు ]క; 9ాKZిJ". 5 ఎవ(ైనను దుఃఖమ కల;గజ³Zి
య ం(fనPQడల,Txక; మతKమ ాదు ంతమటBCక; ]కంద#SI" దుఃఖమ
కల;గజ³Zియ Tx`డ. TEను VWష´µరమ 9ా"]ద ¹ప%రక PÀ మట
ెపచుTx`ను. 6 అట-C 9ా"I ]లk ఎక;వమంవలన క>%Sన PÀ hmP
xల;ను 7 గనుక ]#Sక 9ా"" hfంపక m!ంA ఆద#Sంచుట మంA.
ల"PQడల ఒక9Eళ 9ాడ అత¥కన దుఃఖమ లk మ "%Sవను. 8 ావన
9ా" PQడల ] 1LKమను ZిÍ రపరచవలsన" !మ 4ను బJమల;ను
చుTx`ను. 9 ]ర"` Vషయమ లందు V¥ేయ లsౖ య Tx`#³¹ అ" ]
ãగత ె>Zినుట³ గx పర మ 9ాKZిJ". 10 ]రF ే"గ#SdPQనను
ఎవ" m!ంచుచుTx`# TEనును 9ా"" m!ంచుచుTx`ను. 11 TETEనను
m!ంAయ ంటä ¯ాxను మనలను ¹స పరచక;ండనటB
6 , ] "!తN మ ,
×\సN ు సమ ఖమ నందు m!ంAయ Tx`ను; ¯ాxను తంతKమ లను మనమ
ఎరFగ"9ారమ ామ . 12 ×\సN ు సు9ారN పKకట-ంచుటక; TEను Kయక; వAd
నపడ, పKభ వనందు Txక; మంA సమయమ ాK1ిN ంA య ండ%ా
సదరF(ైన ¬తp Txక; కన బడనందున 13 Tx మనసుqలk T:మ4 లక
9ా#S±దw Z2లవ ¬Zి" అకడనుం(f మZిో"యక; బయల;ే#SJ". 14
మ x #ా పKJ సÍ లమందును ×\సN ును గ#Sdన జj®నమ ±క సు9ాసనను

కనుపరచుచు ఆయనయందు మమ 4ను ఎల6 పడ Vజãతqవమ 
ఊ#³%Sంచుచున` ేవ"I ¯NతKమ . 15 రfంపబడ9ా#S పట6 ను నhంచు9ా#S
పట6 ను ¤మ ేవ"I ×\సN ు సు9ాసనPQ య Tx`మ . 16 నhంచు9ా#SI
మరణxరÍన మరణప 9ాసన%ాను రfంప బడ9ా#SI y9ారÍన yవప
9ాసన%ాను ఉTx`మ . 17 ావన ఇట-C సంగతpలక; x>న9ా(ెవడ? ¤మ
ేవ" 9ాకమ ను క>1ి ె#S12డ అTEక;లవలs ఉండక,
"ాపటమ గల9ారమ ను ేవ"వలన "య!ంపబ(fన 9ారమ T:ౖయ ం(f,
×\సN ునందు ేవ"PQదుట బ¢¥ంచు చుTx`మ .
2 #Sంºయ లక; 3
1 మమ 4ను ¤¤ J#S%S 1ిuంచున nదల; 12టC B చుTx`మ? ంద#SI
ావలZినటBC ]±దw ?rనను ] ±దw నుం(fPQనను Zిâారసు పJKకల;
మక; అవసరమ? 2 మ హృదయమ ల]ద 9ాKయబ(fయ ం(f, మనుషp
లందరF ె>Zినుచు చదువనుచున` మ పJKక ]#³ా#ా? 3
#ాJపలక]ద%ా" Zి#ా%ా" 9ాKయబడక, తN" హృదయమ ల; అను
పలకల]ద yవమ గల ేవ" ఆత4, మ ప#Sచరమలమ %ా 9ాKయబ(fన
×\సN ు పJKకPQ య Tx`ర" ]రF ేటపరచబడచుTx`రF. 4 ×\సN ుx #ా
ేవ"PQడల మIట-C నమ4కమ కలదు. 5 మవలన ఏైన అPనటB
6 %ా
ఆలkAంచుటక; మయంతట ¤¤ సమరFÍలమ" ాదు; మ ¯ామరÍ~మ
ేవ" వలనTE క>%Sయ న`. 6 ఆయTE మమ 4ను \తN "బంధనక;, అన%ా
అmరమ నక; ాదు %ా" ఆత4³ ప#S xరక;లమవటక; మక; ¯ామరÍ~మ

క>%SంAయ Tx`డ. అmరమ చంపను%ా" ఆత4 yVంపేయ ను. 7 మరణ
ారణమగ ప#Sచర, #ాళ6 ]ద ెకబ(fన అmరమ లక; సంబం¥ంAనైనను,
మ¨© మ కc(fనxPQను. అందు³ ¹ÌL మ ఖమ ]ద పKాhంచుచుం(fన
ఆ మ¨©మ త%S¶వనైనను,ఇWా\PÚయ ల; అత" మ ఖమ ే#Sచూడలక
P#S. 8 ఇటB
6 ండ%ా ఆత4సంబంధ న ప#Sచర PQంత మ¨©మగలై
య ండను? 9 hÔ V¥I ారణన ప#SచరP మ¨©మ క>%Sనైే JI
ారణన ప#Sచర PQం అ¥కన మ¨©మ కల దగ ను. 10 అత¥కన
మ¨©మ º"క;ండటవలన ఇంతక; మ నుప మ¨©మ కల%ా ేయబ(fన
PÀ Vషయమ లk మ¨©మల"xPQను. 11 త%S¶వనె మ¨©మగలై
య ం(fనPQడల,"ల;చున మ#S PQక;వ మ¨©మగలై య ండను గx. 12
త%S¶వచున` మ¨©మ±క అంతమ ను ఇWా\ PÚయ ల;
ే#Sచూడక;ండనటB
6 ¹ÌL తన మ ఖమ ]ద మ సుక; 9EZిT:ను. 13
¤మటB
6 ేయక,Pట-C "#§mణ గల9ార బహÑ ¥ైరమ %ా మటలడ
చుTx`మ . 14 మ#Sయ 9ా#S మనసుqల; కSనమ లPQను గనుక
TEట-వరక;ను ాత"బంధన చదువబడనపడ, అ ×\సN ునందు ట-C 9Eయ
బ(ెన" 9ా#SI ేటపరచబడక, ఆ మ సు³ ">Aయ న`. 15 TEట- వరక;ను
¹ÌL గ\ంథమ 9ారF చదువనప(ెల6 మ సుక; 9ా#S హృదయమ ల
]దనున` %ా" 16 9ా#S హృదయమ పKభ వ9:ౖపనక; ఎపడ JరFగ T°
అపడ మ సుక; ¬Zి9Eయబడను. 17 పKభ 9E ఆత4 పKభ వ±క
ఆత4PQకడ నుండT° అకడ ¯ా తంతK~మ నుండను. 18 మన
మందరమ ను మ సుక; ల" మ ఖమ  పKభ వ±క మ¨©మను

అదw మ వలs పKJఫ>ంపజ³య చు, మ¨©మనుం(f అ¥క మ¨©మను ందుచు,
పKభ వగ ఆత4ేత ఆ >క %ాTE మరdబడచుTx`మ .
2 #Sంºయ లక; 4
1 ాబట-C ఈ ప#Sచర ంనందున కరFణÝంపబ(fన 9ార అ¥ైరపడమ . 2
అPే క;య IN%ా నడచు నకయ , ేవ" 9ాకమ ను వంచన%ా
బ¢¥ంపకయ , సతమ ను పKతmపరచుటవలన పKJ మనుషp" మన¯ాqf
PQదుట మమ 4ను ¤¤ ేవ" 3 మ సు9ారN మరFగ ేయబ(fన PQడల
నhంచుచున`9ా#S Vషయమ లkTE మరFగ ేయ బ(fయ న`. 4 ేవ"
స ర1ిPQయ న` ×\సN ు మ¨©మను కనుపరచు సు9ారN పKాశమ 9ా#SI పKా
hంపక;ండ "!తN మ , ఈ య గ సంబంధన ేవత అVWా సులsౖన9ా#S మT°
TEతKమ లక; గ\ (fi తనమ కల;గ జ³Z2ను. 5 అంధారమ లkనుం(f 9:ల;గ
పKాhంచును %ాక అ" ప>Iన ేవ(ే తన మ¨©మను గ#Sdన జj®నమ
Pసు×\సN ునందు 9:ల6(fపరచుటక; మ హృదయమ లలk పKాhంెను. 6 గనుక
¤మ మమ 4నుగ#Sd పKకట-ంచు నుటలదు %ా", ×\సN ుPసునుగ#Sd
ఆయన పKభ వ"య , మమ 4నుగ#Sd, Pసు "!తN మ ¤మ ]
ప#Sxరక;లమ"య పKకట-ంచుచుTx`మ . 7 అPనను ఆ బల¥కమ మ
మలన ాక ేవ"ైయ ండనటB
6 మంట- ఘటమ లలk ఈ ఐశ రమ
మక; కలదు. 8 ఎటBబ¢Pనను శ\మపడచున`ను ఇ#SIంపబడ9ారమ
ామ ; అాయమ లk నున`ను ³వలమ ఉాయమ ల"9ారమ ామ ; 9
తరFమబడ చున`ను క;ల"9ారమ ామ ; పడోKయబ(fనను

నhంచు9ారమ ామ . 10 Pసు±క yవమ మ శ#§రమందు
పKతmపరచబడట?r Pసు±క మరణxనుభవమ ను మ శ#§రమందు
ఎల6 పడను వ¨©ంచు " వచుTx`మ . 11 ఏలయన%ా, Pసు±క
yవమ కcడ మ మరN ~ శ#§రమ నందు పKతm పరచ బ(fనటB
6 , సyవలన
¤మ ఎల6 పడ Pసు "!తN మ మరణమ నక; అపu%SంపబడచుTx`మ .
12 ావన మలk మరణ మ ను ]లk yవమ ను ార¯ాధకమగ చున`V. 13
కృప PQక;వమం x #ా పKబ> ేవ" మ¨©మ "!తN మ
కృతజ® xసు
N తpల; VసN #Sంపజ³య లగ న, సమసN నV ]ర?r య న`V. 14
ా%ా Vశ ZింAJ" గనుక మటల(fJ" అ" 9ాKయబ(fన పKారమ అట-C
VWా సమ  కc(fన ఆత4గల9ార, 15 పKభ 9:ౖన Pసును ల1ిన9ాడ
Pసు మమ 4నుకcడ ల1ి, ]కcడ తన PQదుట "ల;వ బ¿టC Bన"
PQ#S%S,¤మ ను Vశ ZించుచుTx`మ గనుక మటలడచుTx`మ . 16 ావన
¤మ అ¥ైరపడమ ; మ బµహ పరFషpడ కృhంచుచున`ను,
ఆంతరపరFషpడ ననమ నూతన పరచబడచుTx`డ. 17 ¤మ
దృశన9ాట-" చూడక అదృశన9ాట-TE "x"ంA చూచుచుTx`మ గనుక
mణమతKమ ండ మ చులక" శ\మ మరక; అంత కంతక; ఎక;వ%ా
"తన మ¨©మ ´µరమ ను కల;గ జ³య చున`. 18 ఏలయన%ా
దృశనV అ"తమ ల;; అదృశనV "తమ ల;.
2 #Sంºయ లక; 5
1 భ!]ద మన గ (xరన PÀ "9ాసమ hలPనను, ేJప"ాక

ేవ"ేత కటC బ(fనయ "తనయ T:ౖన "9ాసమ పరలkకమందు
మనక;న`ద" PQరFగ దుమ . 2 మనమ గంబరFలమ ాక వసN మ
ధ#Sంచు"న9ారమ %ా కనబడదుమ . ాబట-C పరలkకమ నుం(fవచుd మన
"9ాసమ º"12ౖ" ధ#Sంచున న1Lfంచుచు º"లk మల;
¶ చుTx`మ . 3 ఈ
గ (xరమ లkనున` మనమ ´µరమ ¹Zి" మల;
¶ చుTx`మ . 4 ఇ
¬Zి9Eయవలsన" ాదు %ా" మరN ~న yవమ ేత !ం%S9EయబడనటB
6 ,ఆ
"9ాసమ ను º"12ౖ" ధ#Sంచున %రFచుTx`మ . 5 º" "!తN మ మనలను
ZిదzపరAన9ాడ ేవ(ే;మ#Sయ ఆయన తన ఆత4 అను సంచకరFవను మన
కనుగ\¨©ంAయ Tx`డ. 6 9:> చూపవలన ాక VWా సమ వలనTE
నడచును చుTx`మ 7 గనుక ఈ ేహమ లk "వZించుచున`ంత ాలమ
పKభ వనక; దూరమ %ా ఉTx`మ"PQ#S%S య ం(fయ , ఎల6 పడను
¥ైరమ గల9ార య Tx`మ . 8 ఇటB
6 ¥ైరమ గ>%S PÀ ేహమ ను V(fA
12ట-C పKభ వTUదw "వZించుటక; ఇషC పడచుTx`మ . 9 ావన
ేహమందున`ను ేహమ ను V(fAనను, ఆయన IషC pల య ండవలsన"
!గ ల అ1LfంచుచుTx`మ . 10 ఎందుకన%ా xను జ#S%SంAన I\యలపన,
అV మంA9:ౖనను స#³ ెడi9:ౖనను స#³, ేహమ  జ#S%SంAన 9ాట- ఫలమ ను
పKJ9ాడను ందునటB
6 మనమందరమ ను ×\సN ు Txయ1ీఠమ ఎదుట
పKతmమ ావలయ ను. 11 ావన ¤మ పKభ వ Vషయన భయమ
T:#S%S మనుషpలను 1LK#³1ించుచుTx`మ . ¤మ ేవ"I
పKతmపరచబ(fన9ారమ ; ] మన¯ాq{లక; కcడ
పKతmపరచబ(fయ Tx`మ" నమ 4చుTx`ను. 12 మమ 4ను ¤¤ ]

PQదుట J#S%S 1ిuంచునుట లదు %ా", హృదయమ నందు అJశయపడక
12ౖరపమ నంే అJశయపడ9ా#SI పKతpతN ర !చుdటక; ]క; ఆ¥xరమ
కల;గవలsన" మ Vషయ ]క; అJశయ ారణమ క>%SంచుచుTx`మ . 13
ఏలయన%ా ¤మ 9:ఱK9ారJమ ేవ" "!తN ¤;
స సÍ బ z గల9ారJమ ] "!తN ¤. 14 ×\సN ు 1LKమ మమ 4ను బలవంతమ
ేయ చున`; ఏలగన%ా అంద#Sరక; ఒకడ మృJంెను గనుక అందరFను
మృJంర"య , 15 yVంచు9ా#Sక]దట తమరక; ాక, తమ "!తN మ
మృJం J#S%S లAన9ా"ర³ yVంచుటక; ఆయన అంద#Sరక;
మృJంెన"య "శdPంచు నుచుTx`మ . 16 ావన ఇక]దట ¤మ
శ#§ర#§J%ా ఎవ"T:ౖనను ఎరFగమ ; ¤మ ×\సN ును శ#§ర#§J%ా ఎ#S%Sయ ం(fనను
ఇక]దట ఆయనను ఆలగ ఎరFగమ . 17 ా%ా ఎవ(ైనను
×\సN ునందున`PQడల 9ాడ నూతన సృÌిC ; ాతV గJంెను, ఇ% \తN
9ాPQను; 18 సమసN మ ను ేవ" వలనT:ౖనV; ఆయన మనలను ×\సN ుx #ా
తన సమ¥xనపరచు", ఆ సమ¥xనపరచు ప#Sచరను మక;
అనుగ\¨©ంెను. 19 అేమన%ా, ేవడ 9ా#S అప#ాధమ లను 9ా#S]ద
¹పక, ×\సN ునందు లkకమ ను తన సమ¥xనపరచునుచు, ఆ
సమ¥xన9ాకమ ను మక; అపu%Sంెను. 20 ావన ేవడ మ x #ా
9Eడ"నటBC ¤మ ×\సN ుక; #ాయబµరFలేవ" సమ¥xనపడడ" ×\సN ు
పmమ %ా !మ 4ను బJమల;నుచుTx`మ . 21 ఎందుకన%ా
మనమయనయందు ేవ" J అగ నటB
6 ాపరFగ" ఆయనను
మనÅసమ ాపమ %ాేZ2ను.

2 #Sంºయ లక; 6
1 ా%ా ¤మయన(f ప"9ార ]రF ంన ేవ" కృపను వరÍమ
ేZినవదw " !మ 4ను 9Eడను చుTx`మ . 2 అనుకcల సమయమందు 
nర TxలIంAJ"; రmణ నమందు "ను` ఆదుంట-" అ" ఆయన
ెపచుTx`డ గx! 3 ఇ% ఇప(ే !I> అనుకcలన సమయమ ,
ఇ% ఇే రmణ నమ . 4 మ ప#Sచర "ంంపబడక;ండ "!తN మ ఏ
Vషయమ లkT:ౖనను అభంతర¤!య కల;గజ³యక 5 శ\మలయందును
ఇబËందులయందును ఇరFక;లయందునుఒ ెబËలయందును ెర¯ాలలలkను
అల6 రFలలkను పKయస మ లలkను జjగరమ లలkను ఉప9ాసమ లలkను
!గ ల ఓరFuగల9ార, 6 పVతKతను జj®నమ ను ºర Wాంతమ ను
దయను ప#Sxzత4వలనను "షపటన 1LKమను 7 సత9ాకమ
ెపటవలనను ేవ" బలమ వలనను క;(fPQడమల J ఆయ ధమ ల;
క>%S, 8 ఘనx ఘనతలవలనను సు×#N S దుÌీరFNలవలనను ేవ"
ప#Sxరక;ల య ం(f అ"` ZిÍ తpలలk మమ 4ను ¤¤
1ిuంచునుచుTx`మ . 9 ¤మ ¹స%ాండK నటB
6 ం(fయ
సతవంతpలమ ; ె>యబడ"9ారనటB
6 ం (fయ బµగ గ
ె>యబ(fన9ారమ ; చ"వచున` 9ారనటB
6 ం(fయ ఇ%
బKదుక;చున`9ారమ ; hfంప బ(fన9ారనటB
6 ం(fయ చంపబడ"9ారమ ; 10
దుఃఖప(fన 9ారనటB
6 ం(fయ ఎల6 పడ సంÌించు9ారమ ;
ద#SదKులనటB
6 ం(fయ అTEక;లక; ఐశ రమ క>%Sంచు 9ారమ ; ఏ!య

ల"9ారనటB
6 ం(fయ సమసN మ ను క>%Sన9ారమ . 11 ఓ #Sంºయ ల#ా,
అరమరలక;ండ ] మట లడచుTx`ను, మ హృదయమ VWాలపరచబ(f
య న`. 12 ]PQడల మ అంతఃకరణమ సంక;Aత య ండలదు %ా" ]
అంతఃకరణ¤ సంక;Aత య న`. 13 ]PQడల మక;న`
అంతఃకరణమ నక; పKJ ఫలమ %ా ]రFను ] హృదయమ లను VWాలపరచు
ను(f; ]రF Tx 1ిల6ల" ] ఈలగ ెపచుTx`ను. 14 ]రF
అVWా సుల జoడ%ా ఉండక;(f. JI దు#§ÞJ ఏ! ¯ాంగతమ ?
9:ల;గ నక; *కట- ఏ!తp
N ? 15 ×\సN ునక; బ¿>యల; ఏ! సంబంధమ ?
అVWా Zి VWా ZిI ాలsక(f? 16 ేవ" ఆలయ మ నక; Vగ\హమ ల
ఏ!ంక? మనమ yవమ గల ేవ" ఆలయ య Tx`మ ; అందుక;
ేవ(öలగ Z2ల VచుdచుTx`డ.TEను 9ా#Sలk "వZింA సంచ#Sంతpను, TEను
9ా#S ేవడT:ౖ య ందును 9ారF Tx పKజలsౖయ ందురF. 17 ావన ]రF 9ా#S
మధనుం(f బయల;9:డ> పKేకమ %ా ఉండ(f; అపVతKనx""
మ టC క;డ" పKభ వ ెపచుTx`డ. 18 మ#Sయ TEను !మ 4ను
ేరFdందును, ]క; తం(fKT:ౖ య ందును, ]రF Txక; క;మరFల;ను
క;మ#?Nల;T:ౖ య ందుర" సర శINగల పKభ వ ెపచుTx`డ.
2 #Sంºయ లక; 7
1 1ిKయ ల#ా, మనక; ఈ 9ా%ాwనమ ల; ఉన`V గనుక ేవ" భయమ 
ప#Sదz తను సంప#SNేZి నుచు, శ#§రమ నక;ను ఆత4క;ను క>%Sన సమసN
కల4షమ నుం(f మనలను పVతpKలను%ా ేZిందమ . 2 మమ 4ను ]

హృదయమ లలk ేరFdను(f; ¤ వ"I అTxయమ ేయలదు, ఎవ""
ెరFపలదు, ఎవ"" ¹సమ ేయలదు. 3 ]క; hÔV¥ కల;గవలsన"
TEలగ ెపuలదు. చ" Pన%ా" yVంAన %ా" ]రFను ¤మ ను కcడ
ఉండవలsన"య ]రF మ హృదయమ లలk ఉTx`ర"య TEను లkగడ
ె1ిuJ" గx 4 ] PQడల TEను బహÑ ¥ైరమ %ా మట లడచుTx`ను,
!మ 4ను గ#Sd Txక; xల అJశయమ కలదు, ఆదరణ
"ండ"య Tx`ను, మ శ\మయంతట-I !ంAన అత¥కన ఆనందమ 
ఉuంగ చుTx`ను. 5 ¤మ మZిో"యక; వAdనపడను మ శ#§రమ
ఏమతKమ ను VWా\ంJ ందలదు. ఎటBబ¢Pనను మక; శ\మP క>%?ను;
9:ల;పట #ాటమ ల; లkపట భయమ ల; ఉం(ెను. 6 అPనను ºనులను
ఆద#Sంచు ేవడ ¬తp #ాకవలన మమ 4ను ఆద#Sంెను. 7 ¬తp
#ాకవలనమతK¤ ాక;ండ, అతడ ] అతలషను ] అంగలరFuను Tx
Vషయ ]క; క>%Sన అxసIN" మక; ెల;పచు, xను ] Vషయ
ంన ఆదరణవలన కcడ మమ 4ను ఆద#Sంెను గనుక TEను మ#S ఎక;వగ
సంÌింAJ". 8 TEను 9ాKZిన పJKకవలన !మ 4ను దుఃఖ12ట-Cనందున
Vxరపడను; Txక; Vxరమ క>%Sనను ఆ పJKక !మ 4ను
స లuాలమ మటBC³ దుఃఖ 12టMCన" ె>Zి"య Tx`ను. 9 ]రF
దుఃఖప(fJర" సంÌించుట లదు%ా" ]రF దుఃఖప(f మరFమనసుq
ంJర" Pపడ సంÌించుచుTx`ను. ఏలయన%ా ఏ
Vషయమ లkT:ౖనను మవలన ]రF నషC మ ందక;ండట?r,
ైవAxNను¯ారమ %ా దుఃఖప(fJ#S. 10 ైవAxNను ¯ారన దుఃఖమ

రmణxరÍన మరF మనసుqను కల;గజ³య ను; ఈ మరFమనసుq
దుఃఖమ ను పట-C ంచదు. అPే లkకసంబంధన దుఃఖమ మరణమ ను
కల;గజ³య ను. 11 ]రF ేవ" AతN పKారమ ంన PÀ దుఃఖమ ఎట-C
జjగ\తను ఎట-C ోష "9ారణ?rన పKJ9ాదమ ను ఎట-C ఆగ\హ మ ను ఎట-C
భయమ ను ఎట-C అలషను ఎట-C ఆసIN" ఎట-C పKJదండనను ]లk పట-C ంెT°
చూడ(f. ఆ ారమ నుగ#Sd సమసN Vషయమ లలkను ]రF "#wషpలsౖ
య Tx`ర" ఋàవ పరచుంట-#S. 12 TEను ]క; 9ాKZినను ఆ దుారమ
ేZిన9ా" "!తN మ 9ాKయలదు; 9ా"వలన అTxయమ ంన 9ా"
"!తN నను 9ాKయలదు; మPQడల ] క;న` ఆసIN ేవ"PQదుట ]
మధ బµ}టమగ ట³ 9ాKZిJ". 13 ఇందుేత ¤మ ఆద#Sంపబ(fJVు. అంే
ాదు,మక; ఈ ఆదరణ క>%Sనపడ ¬తp±క ఆత4 ] అంద#Sవలన
VWా\ంJంనందున అత" సంషమ ను చూA మ#S PQక;వ%ా ¤మ
సంÌింAJVు. 14 ఏలయన%ా, TEనత" PQదుట ] Vషయ ఏ అJశయప
మటల; ె1ిuనను TEను Zిగ¶ పరచబడలదు ¤¤లగ అ"`ట-" ]
"జమ %ా ె1ిuJ¹ ఆల%³ ¤మ ¬తp ఎదుట ] Vషయ ె1ిuన
అJశయప మటల; "జమ" కనబ(ెను. 15 మ#Sయ ]రF భయమ ను
వణక;ను తను` ేరFdంట-ర" అతడ ]యంద#S V¥ేయతను
జj®పకమ ేZినుచుండ%ా, అత" అంతఃకరణమ మ#S PQక;వ%ా ] PQడల
ఉన`. 16 పKJVషయమ లkను ]వలన Txక; ¥ైరమ కల;గ చున` గనుక
నంÌించుచుTx`ను.

2 #Sంºయ లక; 8
1 సదరFల#ా, మZిో"య సంఘమ లక; అను గ\¨©ంపబ(fయ న`
ేవ" కృపనుగ#Sd ]క; ె>య జ³య చుTx`మ . 2 ఏలగన%ా, 9ారF
బహÑ శ\మవలన ప#§fంపబడ%ా, అత¥కమ %ా సంÌింA#S. మ#Sయ 9ారF
"రF1Lదలsౖనను 9ా#S xతృత మ బహÑ%ా VసN #Sంెను. 3 ఈ
కృపVషయమ లkను, ప#Sదుzలర?rన ప#Sచరలk ాల;ందు
Vషయమ లkను, మనఃపర క మ %ా మమ 4ను 9Eడనుచు, 4 9ారF తమ
¯ామరÍ~మ లP %ాక ¯ామరÍ~మ కంటM ఎక;వ%ాను తమంతట x¤
PAdర" ]క; ¯ాm!చుdచుTx`ను. 5 ఇయ %ాక nదట పKభ వనక;ను,
ేవ" AతN మ వలన మక;ను, తమ 4ను x¤ అపu%Sంచు"#S; Pంత%ా
ేయ దుర" ¤మనునలదు. 6 ావన ¬తp ఈ కృపను ఏలగ పర మ
nదల;12టMCT° ఆలగ న x"" ]లk సంపరÞమ ేయ మ" ¤మత" 9Eడ
ంట-!. 7 ]రF పKJVషయమ లk, అన%ా VWా స మందును ఉపేశమందును
జj®నమందును సమసN జjగ\తN యందును ]క; మPQడలనున`
1LKమయందును ఏలగ అవృz ందుచుTx`# ఆల%³ ]రF ఈ కృపయందు
కcడ అవృz ందునటB
6 చూచును(f. 8 ఆజj®పర కమ %ా ]
ెపటలదు; ఇతరFల జjగ\తNను ]క; చూపటేత ] 1LKమ PQంత
యxరÍనో ప#§fంపవలsన" ెపచుTx`ను. 9 ]రF మన పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ు కృపను ఎరFగ దురFగx? ఆయన ధన వంతp(ై య ం(fయ ]రF
తన x#SదK~మ వలన ధనవంతpల; ావలsన", ] "!తN మ ద#SదKు(xPQను.

10 ఇందును గ#Sd Tx xతuరమ ెపచుTx`ను; సంవతq రమ I\ందటTE
PÀ ారమ ేయ ట యంే %ాక ేయ తల12టC Bటయందు కcడ nదట- 9ా#?r
య ం(fన ]క; ¤ల; 11 ావన తల12టC Bటక; Zిదzన మనసుq ]లk ఏలగ
క>%?T°, ఆల%³ ] క>!ల సంప#SNయగ నటB
6 ]రF ఆ ారమ ను
ఇపడ T:ర 9EరFd(f. 12 nదట ఒకడ Zిదzన మనసుq క>%Sయ ంటä శINI
!ంA ాదు %ా" క>! లP PAdన 1ీKJకరమవను. 13 ఇతరFలక;
ే>క%ాను ]క; ´µరమ %ాను ఉండవలsన" ఇ ెపటలదు %ా" 14 ¨¼చుd%ా
కcరFd"న9ా"I ఎక;వ !గ లలద"య తక;వ%ా కcరFd"న9ా"I
తక;వ ాలద"య 9ాKయబ(fన పKారమ అంద#SI సమనమ %ా ఉండ
"!తN మ , 15 పKసN ుతమందు ] సమృz 9ా#S అకరక;ను మ#S±కపడ
9ా#S సమృz ] యకరక;ను స}య య ండవలsన" ఈలగ
ెపచుTx`ను. 16 ] Vషయ Txక; క>%Sన PÀ ఆసINTE ¬తp
హృదయమ లk పట-C ంAన ేవ"I ¯NతKమ . 17 అతడ Tx ¨¼చd#Sకను
అం%§క#Sంెను %ా" అత"³ VWాసIN క>%Sనందున తన PషC మ పనTE
]±దw క; బయల; ే#S వచుdచుTx`డ. 18 మ#Sయ సు9ారN Vషయమ
సంఘమ ల"`ట-లk పKZిzెంన సదరF" అత" కcడ
పంపచుTx`మ . 19 అంేాక మన పKభ వనక; మ¨©మ కల;గ "!తN మ ను
మ Zిదzన మనసుq కనుపరచు "!తN మ ను ఈ ఉపారదKవమ Vషయ
ప#Sxరక;లన మకcడ అతడ పK¸ 20 మ#Sయ ¤!ంత V¯ాNరన
ధర4మ Vషయ ప#Sxరక;ల య Tx`మ గనుక x""గ#Sd మ]ద
ఎవడను తప ¹పక;ండ ¤మ జjగ\తN%ా చూచునుచు అత""

పంపచుTx`మ . 21 ఏలయన%ా పKభ వ దృÌిC యందు మతK¤ %ాక
మనుషpల దృÌిC యందును ãగన 9ాట-" గ#Sd శ\దz%ా
ఆలkAంచునుచుTx`మ . 22 మ#Sయ 9ా#Sకcడ ¤మ మ సదరF"
పంపచుTx`మ . xల సంగతpలలk అTEక ప#ాయమ ల; అత"" ప#§fంA
అతడ ఆసINగల 9ాడ"య , ఇపడను ] PQడల అత"I క>%Sన VWషన
న!్మకవలన మ#S PQక;9:ౖన ఆసINగల9ాడ"య ె>Zి"య Tx`మ . 23
¬తp ఎవడ" PQవ#?rన అ(f%SనPQడల అతడ Tx ా>9ాడను ]
Vషయమ లk Tx జత ప"9ాడT:ౖ య Tx`డ"య ; మన సదరFలsవర"
అ(f%Sన PQడల 9ారF సంఘమ ల దూతల;ను ×\స 24 ాబట-C ] 1LKమ
యxరÍనద"య ] Vషయన మ అJశయమ వరÍమ ాద"య
9ా#SI సంఘమ లPQదుట కనుపరచు(f.
2 #Sంºయ లక; 9
1 ప#Sదుzలర?rన PÀ ప#Sచరనుగ#Sd ] 1LరF 9ాKయ టక; Tx
కగతమ లదు. 2 ] మనసుq Zిదz య న`ద" TET:రFగ దును.
అందువలనసంవతqరమ నుం(f అకయ Zిదzప(fయ న`ద" ె1ిu, TEను
!మ 4ను గ#Sd మZిో"య9ా#SPQదుట అJశయపడచుTx`ను; ]
ఆసIN" చూA అTEక;ల; 1LK#³1ింపబ(f#S. 3 అPే !మ 4నుగ#Sdన మ
అJశయమ ఈ Vషయమ లk వరÍమ ాక;ండనటB
6 , TEను ె1ిuన పKారమ
]రF Zిదzమ %ా ఉండట?r PÀ సదరFలను పం1ిJ". 4 ]రF Zిదzపడ"
PQడల ఒక9Eళ మZిో"య9ా#?వ#?rనను Txకcడ వAd ]రF Zిదzమ %ా

ఉండకవట చూAనPQడల, ఈ న!్మక క>%Sయ న`ందుక; ¤మ Zిగ¶
పరచబడదుమ ; ]రFను Zిగ¶ పరచబడదుర" Pక ెపuTEల? 5 ావన
లkగడ ఇెdదమ" ]రF ె1ిuన ధర4మ 1ిZి"తనమ %ా ఇయక
¥x#ాళమ %ా ఇయ వలsన" ె1ిu, సదరFల; ] ±దw క; మ ందు%ావAd
x"" జమేయ ట?r 9ా#S" ¨¼చd#Sంచుట అవసరమ" తలంAJ". 6
ంెమ %ా Vతp
N 9ాడ ంె మ %ా పంటÅయ ను, సమృz %ా3 Vతp
N 9ాడ
సమృz %ా3 పంటÅయ ను అ" PÀ Vషయ ెపuవచుdను. 7
సణ గ నకయ బలవంతమ %ా ాకయ పKJ9ాడను తన హృదయమ లk
"శd Pంచు"న పKారమ ఇయ వలsను; ేవడ ఉxqహమ %ా
ఇచుd9ా"" 1LK!ంచును. 8 మ#Sయ అ"`ట-యందు ఎల6 పడను ]లk ]రF
సర సమృz గల9ా#?r ఉతN మన పKJారమ ేయ టక; ేవడ ]PQడల
సమసN Vధమ లsౖన కృపను VసN #Sంపేయగలడ. 9 ఇందు Vషయ అతడ
9:దజ>6 ద#SదKులIెdను అత" J "రంతరమ "ల;చును అ"
N 9ా"I VతN నమ ను Jనుటక; ఆ}రమ ను
9ాKయబ(fయ న`. 10 Vతp
దయేయ ేవడ ]క; VతN నమ దయేZి VసN #SంపేZి, ]రF పKJ
Vషయమ లk ప#ðÞxర ´µగమ గల9ారగ నటB
6 , ] Jఫలమ ల; వృz ం
ంచును. 11 ఇట-C , ఔxరమ వలన మx #ా ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంపబడను. 12 ఏలయన%ా ఈ ZLవనుగ#Sdన ప#Sచర ప#Sదుzల
అకరలక; స}యమ కల;గజ³య ట మతKమ ాక;ండ, అTEక;ల; ేవ"I
ె>6ంచు కృతజ® xసు
N తpల మలమ %ా VసN #Sంచుచున`. 13 ఏలగన%ా
×\సN ుసు9ారN ను అం%§క#Sంతpమ" ఒపనుట యందు ]రF

V¥ేయ లsౖనందుేతను, 9ా#S Vషయమ ను అంద#S Vషయమ ను ఇంత
ఔxరమ %ా ధర4మ ేZి నందుేతను, ఈ ప#Sచర మలమ %ా ] ãగత
కనబ(fనందున 9ారF ేవ" మ¨©మపరచుచుTx`రF. 14 మ#Sయ ]PQడల
ేవడ కనుపరAన అత¥కన కృపను చూA, 9ారF ] "!తN  ాKరÍన
ేయ చు, !మ 4ను చూడవలsన" ఎక;వ Å#Sక గల9ా#?r య Tx`రF. 15 ెపu
శకమ ా" ఆయన వరమ ను గ#Sd ేవ"I ¯NతKమ .
2 #Sంºయ లక; 10
1 ] ఎదుట నున`పడ ]లk అణక;వగల9ాడT:ౖనట-C య , ఎదుట లనపడ
]PQడల ¥ైరమ గల9ాడT:ౖనట-C య , êలను TETE Pసు×\సN ు±క
¯ాJ కమ ను మృదుత మ నుబట-C !మ 4ను 9Eడను చుTx`ను. 2
శ#§రపKారమ నడచును9ారమ" మమ 4నుగ#Sd ందరనునుచుTx`రF
ా#ా? అట-C 9ా#SPQడల TEను ె%SంA ాSనమ చూపవలsన"
తలంచునుచుTx`ను %ా", TEను వAdనపడ అటB
6 ాSనమ ను
చూపక;ండనటB
6 ేయ డ" TEను !మ 4ను బJమల;నుచుTx`ను. 3
¤మ శ#§ర¥xరFల నడచు నుచున`ను శ#§రపKారమ
య దz మ ేయమ . 4 మ య ోz పకరణమ ల; శ#§రసంబంధనV ావ%ా",
ేవ" PQదుట దుర¶ మ లను పడోKయజj>నంత బలమ కల9:ౖ య న`V. 5
¤మ Vతరమ లను, ేవ"గ#Sdన జj®నమ ను అడi %Sంచు పKJ
ఆటంకమ ను పడోKZి, పKJ ఆలkచనను ×\సN ుక; లkబడనటB
6 ెరపట-C 6 ]రF
సంపరÞ V¥ేయతను కనుపరAనపడ సమసN న అV ¥ేయతక;

పKJదండనేయ Zిదzప(f య Tx`మ . 7 సంగతpలను 12ౖ12ౖనTE ]రF
చూచుచుTx`రF, ఎవ(ైనను xను ×\సN ు9ాడన" నమ 4"నPQడల,
అత(ేలగ ×\సN ు9ా(ో ఆల%³ ¤మ ను ×\సN ు9ారమ" తన మనసుqలk xను
J#S%S ఆలkAంచునవలsను. 8 పడ ోKయ టక; ాక !మ 4ను కటBCట³ పKభ వ
మక; అనుగ\¨©ంAన అ¥ారమ నుగ#Sd TETUక9Eళ ంెమ అ¥కమ %ా
అJశయప(fనను TEను Zిగ¶ పరచబడను. 9 TEను 9ాKయ పJKకలవలన
!మ 4ను భయ12టCవలsన" య న`టBC కనబడక;ండ ఈ మట ెపచుTx`ను.
10 అత" పJKకల; ఘననVయ బÚయనVయ T:ౖయ న`V %ా" అతడ
శ#§రరపమ నక; బల¨ßనుడ, అత" పKసంగమ ర%ా"ద" ±కడ
అనును. 11 ¤దుటలనపడ పJKకల x #ా మటలయంెట-C
9ారయ Tx`¹, PQదుట ఉన`పడ I\యయందు అట-C 9ార
య ందుమ" అట6 ను9ాడ తలంచునవలsను. 12 తమ 4ను x¤ చుdను
ంద#S జతపరచునుట ?rనను 9ా#S స#Sచూచునుట?rనను ¤మ
ె%Sంప జjలమ %ా", 9ారF తమలkTE ±క#S" బట-C ±కరF ఎ"`కేZి"
±క#STUకరF స#S చూచును చున`ందున, గ\¨©ంపలక య Tx`రF. 13
¤ే ¤రక; !ంA అJశయపడమ %ా" ]రFన` సÍ లమ వరక;ను
#ావలsన" ేవడ మక; >A PAdన ¤రక; లkబ(fయ ం(f
అJశPంచుచుTx`మ . 14 ¤మ ×\సN ు సు9ారN పKకట-ంచుచు, ]వరక;ను
వAdయ ంట-! గనుక ]±దw క; #ా"9ారనటBC ¤మ మ ¤ర xట9:ళ6 Øచున` 9ారమ ామ . 15 ¤మ ¤రక; !ంA PతరFల
పKయసఫలమ లలk ´µగసుÍలమను" అJశయ పడమ . ] VWా సమ

అవృz PQనల మకనుగ\ ¨©ంపబ(fన ¤రలక; లkపలTE సు9ారN మ#S
VWషమ %ా 9ా1ింపజ³య చు, 16 ] ఆవ> పKేశమ లలk కcడ సు9ారN
పKకట-ంచునటB
6 %ా, ¤మ ] మలమ %ా ఘనపరచబడదుమ"
"#§fంచుచుTx`¤ %ా", మ#S±క" ¤రలk ే#S, Zిదzయ న`V
మVPQనటBC అJశPంప%రమ . 17 అJశPంచు9ాడ పKభ వనంే
అJశPంపవలsను. 18 పKభ వ చుdను9ా(ే ãగ డ %ా" తను` xTE
చుdను9ాడ ãగ డాడ.
2 #Sంºయ లక; 11
1 ంెమV9Eకమ %ా TEను మటల(fనను ]రF స¨©ంపవలsన"
ÅరFచుTx`ను, నను`గ#Sd ]#³ల %?rనను స¨©ంచు(f. 2 ే9ాసIN ]
PQడల ఆసIN క>%S య Tx`ను; ఎందుకన%ా పVతpK#ాలsౖన కనకను%ా ఒక(ే
పరFషp"I, అన%ా ×\సN ుక; సమ#Suంపవలsన", !మ 4ను పK¥xనమ ేZిJ"
%ా", 3 సరuమ తన క;య INేత హవ ను ¹సపరAనటB
6 ] మనసుqల;ను
ెరFపబ(f, ×\సN ు ఎడలనున` సరళతనుం(fయ పVతKత నుం(fయ ఎట6 Pనను
¾ల%SవTE¹ అ" భయపడ చుTx`ను. 4 ఏలయన%ా వAdన9ా(ెవ(ైనను
¤మ పKకట-ంప" మ#S±క Pసును పKకట-ంAనను, లక ]రF ంద"
మ#S±క ఆత4ను ]రF ంనను,]రF అం%§ క#Sంప" మ#S±క సు9ారN
]రF అం%§క#SంAనను, ]రF 9ా""గ#Sd స¨©ంచుట య కN ¤. 5 TET:ౖే
!I> W\ష¡ pలsౖన PÀ అసN ల;లకంటM లశమతKమ ను తక;వ9ాడను ాన"
తలంచునుచుTx`ను. 6 మటల యందు TEను TEరFuల"9ాడT:ౖనను

జj®నమందు TEరFuల" 9ాడను ాను. పKJ సంగJలkను అంద#S మధను ]
"!తN మ ¤మ ఆ జj®నమ ను కనుపరAయ Tx`మ . 7 !మ 4ను
¨¼Adంపవలsన" ]క; ేవ" సు9ారN ను ఉAతమ %ా పKకట-ంచుచు నను` TETE
త%S¶ంచు"నందున ాపమ ేZిJTx? 8 ]క; ప#Sచర ేయ ట?r TE"తర
సంఘమ లవలన yతమ పచుd", 9ా#S ధనమ ొం%S>న9ాడT:ౖJ". 9
మ#Sయ TEను ]±దw నున`పడ Txకకర క>%Sయ ండ%ా TET:వ"]దను
´µరమ ¹పలదు; మZిో"యనుం(f సదరFల; వAd Tx అకర ¬#Sd#S.
పKJ Vషయమ లkను TEను ]క; ´µరమ %ా ఉండక;ండ జjగ\తNప(fJ", ఇక
మ ందుక;ను జjగ\తN పడదును 10 ×\సN ు సతమ Txయందు ఉండటవలన
అకయ ాKంతమ లయందు TEలగ అJశయ పడక;ండ, నను`
ఆటంకపరచుటక; ఎవ#S తరమ ాదు. 11 ఎందువలన? TEను !మ 4ను
1LK!ంపనందువలనTx? ేవ"³ ె>య ను. 12 అJశయారణమ 9:దక;9ారF
ఏVషయమ లk అJశPంచుచుTx`#, ఆ Vషయమ లk 9ారFను మవలsTE
య Tx`ర" కనబడ"!తN మ 9ా#SI ారణమ ొరకక;ండ ట-C 9Eయ టక;,
TEను ే¸ 13 ఏలయన%ా అట-C 9ారF ×\సN ు±క అసN ల;ల 9Eషమ
ధ#Sంచును9ా#?r య ం(f, ొంగ అసN ల;ల;ను ¹స%ాండKగ ప"9ారFT:ౖ
య Tx`రF. 14 ఇ ఆశdరమ ాదు; ¯ాxను xTE 9:ల;గ దూత 9Eషమ
ధ#SంచునుచుTx`డ 15 గనుక 9ా" ప#Sxరక;ల;ను J ప#Sxరక;ల 9Eషమ
ధ#Sంచునుట %tపu సంగJాదు. 9ా#S I\యల పన 9ా#S కంతమ కల;గ ను.
16 TEను అV9EIన" PQవడను తలంచవదw " మరల ెప చుTx`ను. అటB
6
తలంAనPQడల TEను ంెమ అJశయపడనటB
6 నను` అV9EIT:ౖనటBC %ాTE

ేరFd ను(f. 17 TEను ెపచున` పKభ వ మట పKారమ ెపటలదు %ా"
ఇటB
6 అJశయపడటక; ఆ¥xరమ క>%S అV9EIవలs ెపచుTx`ను. 18
అTEక;ల; శ#§ర Vషయమ లk అJశయపడచుTx`రF గనుక TEనును ఆల%³
అJశయపడదును. 19 ]రF V9Eక;లsౖయ ం(f సంషమ  అV9Eక;లను
స¨©ంచుచుTx`రF. 20 ఒకడ !మ 4ను xసమ నక; లkపరAనను, ఒకడ
!మ 4 !ం%S9EZినను, ఒకడ !మ 4 వశపరచు"నను, ఒకడ తను`
%tపuేZి "నను, ఒకడ మ ఖమ ]ద !మ 4ను ట-C నను ]రF
స¨©ంచుచుTx`రF. 21 ¤మ బల¨ßనుల య న`టBC అవమనమ %ా
మటలడచుTx`ను. ఏ Vషయమందు ఎవ(ైన ¥ైరమ క>%S య Tx`(ో, ఆ
Vషయమందు TEనుకcడ ¥ైరమ క>%Sన9ాడను; అV9Eకమ %ా
మటలడచుTx`నుసుమ. 22 9ారF ¨¼áKయ ల? TEనును ¨¼áKయ డTE. 9ారF
ఇWా\PÚయ ల? TEనును ఇWా\PÚయ డTE. 9ారF అబµK}మ సంxనమ?
TEనును అట-C 9ాడTE. 23 9ారF ×\సN ు ప#Sxరక;ల? 9:ఱÃ 9ా"వలs మటలడ
చుTx`ను, TEనును మ#S PQక;వ%ా ×\సN ు ప#Sxరక;డను. మ#S VWషమ %ా
పKయసప(fJ", మ#S అTEక ప#ా యమ ల; ెర¯ాలలk ఉంట-";
అప#S!తమ %ా ెబËల; Jంట-", అTEకమరFల; ాKణxాయమ లలk ఉంట-".
24 యదులేత అPదుమరFల; ఒకట- తక;వ నల;వ ెబËల; Jంట-";
25 మ మ4రF బ¿తNమ ల టC బ(fJ"; ఒక¯ా#S #ాళ6  టC బ(fJ";
మ మ4రF ఓడ ప%S> శ\మప(fJ"; ఒక #ాJKంబగళØ
6 సమ దKమ లk గ(f1ిJ".
26 అTEక ప#ాయమ ల; పKయణమ లలkను, నదులవలనT:ౖన ఆపదలలkను,
ొంగలవలనT:ౖన ఆపదలలkను, Tx స జనులవలనT:ౖన ఆపదలలkను,

అనజనుల వలనT:ౖన ఆపదలలkను, పటC ణమ లk ఆ 27 పKయస ను,
కషC మ లను, తరచు%ా జjగరణమ లను, ఆక> దపలను, తరచు%ా
ఉప9ాసమ లను, చ> ను, గంబరత మ ను ఉంట-", ఇంకను ెపu
వలZినV అTEకమ ల;న`V. 28 ఇVయ ను %ాక సంఘమ ల"`ట-"గ#Sdన
Aంతయ కలదు. ఈ ´µరమ న నమ ను Txక; కల;గ చున`. 29
ఎవ(ైనను బల¨ßను (xPQTx? TEనును బల¨ßనుడను ాTx? ఎవ(ైనను
¾టBKప(ెTx? Txక;ను మంట కల;గx? 30 అJశయ పడవలZియ ంటä TEను Tx
బల¨ßనత Vషయన సంగ తpలనుగ#SdP అJశయపడదును. 31
TEనబదz మడటలద" "రంతరమ సు
N Jంపబడచున` మన పKభ వగ
Pసు±క తం(fKPQన ేవడ ఎరFగ ను. 32 దమసులk అ#?త అను
#ాàI\ంద ఉన` అ¥పJ నను` పటC %#S ావ>య ంA దమZీయ ల
పటC ణమ ను భదKమ ేZ2ను. 33 అపడ TEను Iట-×గ ండ %డ ]దనుం(f
గంపలk ంపబ(f అత" ేJలkనుం(f త1ిuంచు"J".
2 #Sంºయ లక; 12
1 అJశయపడట Txక; తగదు %ా" అJశయ పడవలZివAdన. పKభ వ
దరîనమ లను గ#Sdయ పKతmతలను గ#Sdయ ెపదును. 2
×\సN ునందున` ±క మనుషp" TET:రFగ దును. అతడ పదుTxల;గ
సంవతqరమ లI\ందట మడవ ఆాశమ నక; "బ(ెను; అతడ శ#§రమ 
"బ(ెT° TET:రFగను, శ#§రమ లక "బ(ెT° TET:రFగను, అ ేవ"³
ె>య ను. 3 అట-C మనుషp" TET:రFగ దును. అతడ పరైసులk"I

"బ(f, వAంప శకమ ా" మటల; VT:ను; ఆ మటల; మనుషpడ
పల;కకcడదు. 4 అతడ శ#§రమ  "బ(ెT° శ#§రమ లక " బ(ెT°
TET:రFగను, అ ేవ"³ ె>య ను. 5 అట-C 9ా" గ#Sd అJశPంతpను; Tx
VషయేT° Tx బల¨ßనతయంే %ాక 9EరFVధమ %ా అJశPంపను. 6
అJశయపడటక; ఇచûPంAనను TEను సత¤ పల;క;దును గనుక అV9EI"
ాకదును %ా" Txయందు ఎవ(ైనను చూAనx"కన`ను Txవలన
V"నx"కన`ను నను` ఎక;వ ఘనమ గ 7 Txక; క>%Sన పKతmతల; బహÑ
VWషమ %ా ఉన`ందున TEను అత¥కమ %ా ¨¼Adక;ండ "!తN మ Txక;
శ#§రమ లk ఒక మ ల;
6 , TEను అత¥కమ %ా ¨¼Adక;ండ "!తN మ , నను`
నలగ%tటBCటక; ¯ాxను±క దూత%ా ఉంచబ(ెను. 8 అ Tx±దw నుం(f
¾ల%Sవలsన" x" Vషయ మ మ4రF పKభ వను 9Eడంట-". 9
అందుక;Tx కృప క; xల;ను, బల¨ßనతయందు TxశIN
ప#SపరÞ మగ చున`ద" ఆయన Tx ె12uను. ా%ా ×\సN ు శIN Tx]ద
">Aయ ండ "!తN మ , VWషమ %ా Tx బల¨ßనతలయంె 10 TET:పడ
బల¨ßనుడT° అప(ే బలవంతpడను గనుక ×\సN ు "!తN మ Txక; క>%Sన
బల¨ßనతలలkను "ందలలkను ఇబËందులలkను ¨©ంసలలkను ఉపదKవమ ల
లkను TEను సంÌించుచుTx`ను. 11 TEనV9EIT:ౖJ", ]#³ నను` బలవంతమ
ేZిJ#S. TEను ]ేత ప ందవలZిన9ాడను, ఏలయన%ా TEను
ఏమతKప9ాడను ాకPనను !I> W\ష¡ pలsౖన PÀ అసN ల;లకంటM TEను
ఏ Vషయమ లkను తక;వ 9ాడను ాను. 12 సూచక I\యలను
అదు»తమ లను మహxరమ లను ేయ టవలన, అసN ల;"±క

Aహ`మ ల; పరÞన ఓ#S! ] మధను "జమ %ా కనుపరచబ(ెను. 13
TEను ]క; ´µరమ %ా ఉండకJనను Vషయమ లk తపu, మ#S ఏ
Vషయమ లk ]#Sతర సంఘమ లకంటM తక;వ 9ా#?rJ#S? TEను ేZిన PÀ
అTxయమ ను m!ంచు(f. 14 ఇ%, PÀ మడవ¯ా#S ]±దw క;
వచుdటక; Zిదzమ %ా ఉTx`ను; వAdనపడ ]క; ´µరమ %ా నుండను. ]
¯తp
N ను ాదు !మ 4TE ÅరFచుTx`ను. 1ిల6ల; త>దండKలరక; ాదు త>
దండKల 1ిల6లరక; ఆZిN కcరdత%Sన గx 15 ాబట-C Txక; క>%Sన యవతp
N
] ఆత4లరక; బహÑ సంషమ %ా వయ పరెదను; నను`ను TEను
వయపరచుందును. TEను !మ 4ను ఎంత PQక;వ%ా 1LK!ంచుచుTx`T°
అంత తక;వ%ా ]రF నను` 1LK!ంతp#ా? 16 అ ఆల గ ండ"య (f. TEను
]క; ´µరమ %ా ఉండలదు %ా" య INగల9ాడT:ౖ !మ 4ను తంతKమ ేత
పటBCంట-" అ" ెపదు#³¹. 17 TEను ] ±దw క; పం1ిన9ా#Sలk
ఎవ"వలనT:ౖనను !మ 4ను ¹సపAd ఆ#Sèంచుంట-Tx? 18 ]±దw క;
9:ళ6 Øటక; ¬తpను ¨¼చd#SంA అత"కcడ ఒక సదరF" పం1ిJ". ¬తp
!మ 4ను ¹సపAd Pన ఆ#SèంచుT:Tx? ¤nక ఆత4వలనTE ఒక
అడగ జjడలయంే నడచునలx? 19 ¤!ంతవరక; మ Vషయ ]క;
సమ¥xనమ ెపనుచుTx`మ" ]క; చుTE¹. ేవ" PQదుటTE
×\సN ునందు మటలడచుTx`మ ; 1ిKయ ల#ా, ] ³మవృz రక;
ఇవ"`య ెప చుTx`మ . 20 ఎందుకన%ా ఒక9Eళ TEను వAdనపడ ]రF
TxIషC pల;%ా ఉండ#³¹ అ"య , TEను ]IషC pడను%ా ఉండTE¹ అ"య ,
ఒక9Eళ కలహమ ను అసూయయ Å\ధమ ల;ను కmల;ను ం(ెమ ల;ను

గ సగ సలడటల;ను ఉuంగ టల;ను అల6 రFల;ను ఉండ TE¹ అ"య , 21
TEను మరల వAdనపడ Tx ేవడ ] మధ నను` Aన`బ చుdTE¹
అ"య , మ నుప ాపమ ేZి xమ జ#S%SంAన అపVతKత జjరత మ I#S
ేషCల "!తN మ మరFమనసుq ంద" అTEక;లను గ#Sd దుఃఖపడవలZి
వచుdTE¹ అ"య భయపడచుTx`ను.
2 #Sంºయ లక; 13
1 ఈ మడవ ¯ా#S TEను ]±దw క; వచుdచుTx`ను ఇదw రF మ గ¶ రF ¯ా{ల
T°ట పKJ మటయ ZిÍ రపరచ బడవలsను. 2 TEను మ నుప ె1ిuJ"; TE"పడ
]±దw లక;న`ను #?ండవ¯ా#S ]±దw నున`టBC %ాTE, మ నుపట-నుం(f
ాపమ ేయ చుం(fన 9ా#SI" !%S>న 9ా#Sకంద#SI" మ ందు%ా
ె>యజ³య నేమన%ా, TEను J#S%S వAdనPQడల క"కరమ చూపను. 3 ×\సN ు
Txయందు పల;క;చుTx`డ" ఋàవ ÅరFచుTx`#ా? ఆయన ]PQడల
బల¨ßనుడ ాడ %ా", ]యందు శINమంతp(ై య Tx`డ. 4
బల¨ßనతనుబట-C ఆయన Zిల;వ9Eయబ(ెను %ా", ేవ" శIN"బట-C
yVంచుచుTx`డ. ¤మ ను ఆయనయందుం(f బల¨ßనుల య Tx`మ
%ా", ] PQడల ేవ" శIN"బట-C , ఆయన కcడ yవమ గల 9ారమ . 5
]రF VWా సమ గల9ా#?r య Tx`# లో !మ 4ను ]#³ Wó¥ంచు" చూచు
ను(f; !మ 4ను ]#³ ప#§fంచును(f; ]రF భKషC pల; ా"PQడల
Pసు×\సN ు ]లk నుTx`డ" !మ 4ను గ#Sd ]#³ PQరFగ#ా? 6 ¤మ
భKషC pలమ ామ" ]రF ె>Zిందుర" "#§fంచుచుTx`ను. 7 ]రF ఏ

దుారనను ేయక;ండవలsన" ేవ" ాK#SÍంచు చుTx`మ ; ¤మ
ãగ లనటBC కనబడవలsన"ాదు %ా", ¤మ భKషC pలనటBC కనబ(fనను
]రF ¤లsౖనే ేయవలsన" ాK#SÍంచుచుTx`మ . 8 ¤మ సతమ నక;
V#ధమ %ా ఏ!య ేయTEరమ %ా", సతమ "!తN ¤ సమసN మ ను
ేయ చుTx`మ . 9 ¤మ బల ¨ßనుల య న`ను ]రF బలవంతpలsౖ
య ం(fనPQడల సంÌింెదమ . º" "!తN ¤, అన%ా ]రF సంపరFÞల;
ావలsన"P ాK#SÍంచుచుTx`మ . 10 ాబట-C TEను ]±దw క; వAdనపడ
పడోKయ టక; ాక, !మ 4ను కటBCట³ పKభ వ Txక; అనుగ\¨©ంAన
అ¥ారమ పన ాSనమ కనపరచక;ండనటB
6 దూర మ %ా ఉండ%ాTE PÀ
సంగతpల; 9ాKయ చుTx`ను. 11 తpదక; సదరFల#ా, సంÌించు(f,
సంపరFÞలsౖ య ండ(f, ఆదరణ క>%Sయ ండ(f, ఏకమనసుqగల9ా#?r య ండ(f
సమ¥xనమ %ా ఉండ(f; 1LKమ సమ¥xన మ లక; కరN యగ ేవడ ]క;
(ైయ ండను. 12 పVతKన మ దుw12టC B" ±క#SI ఒకరF వందనమ ల;
ేZిను(f. 13 ప#SదుzలందరF ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 14
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు కృపయ ేవ" 1LKమయ ప#Sxzత4 సహ9ాసమ ను
]కంద#SI" (ైయ ండను %ాక.
గల¬య లక; 1
1 మనుషpల మలమ %ాT:ౖనను ఏ మనుషp"వలనT:ౖనను ాక, Pసు×\సN ు
వలనను, ఆయనను మృతpలలkనుం(f ల1ిన తం(fKPQన ేవ"వలనను
అసN ల;డ%ా "య !ంపబ(fన êలను TEనును, 2 Tx కcడనున` స

దరFలందరFను, గల¬యలkనున` సంఘమ లక; భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 3
తం(fKPQన ేవ"నుం(fయ మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ునుం(fయ ]క;
కృపయ సమ ¥xనమ ను కల;గ ను %ాక. 4 మన తం(fKPQన ేవ" AతN
పKారమ ×\సN ు మనలను పKసN ుతప దుషC ాలమ లkనుం(f V¹Aంపవలsన"
మన ాపమ ల "!తN మ తను` xను అపu%SంచుT:ను. 5 ేవ"I
య గయ గమ లక; మ¨©మ కల;గ ను %ాక. ఆ¤í. 6 ×\సN ు కృపనుబట-C
!మ 4ను 1ి>Aన9ా"" V(fA, న`న సు9ారN తటBCక; ]#Sంత త ర%ా
J#S%Sవట చూడ%ా Txాశdరమగ చున`. 7 అ మ#S±క సు9ారN
ాదు%ా", ×\సN ు సు9ారN ను ెరFప%#S !మ 4ను కలవరపరచు9ారF
ందరFTx`రF. 8 ¤మ ]క; పKక ట-ంAన సు9ారN %ాక మ#S±క సు9ారN ను
¤నను పర లkకమ నుం(f వAdన ±క దూతPQనను ]క; పKక
ట-ంAనPQడల అతడ Wాపగ\సN ుడవను %ాక. 9 ¤! వరక;
ె1ిuనపKార!పడను మరల ెపచుTx`మ ; ]రF అం%§క#SంAన సు9ారN
%ాక మ#S±కట- PQవ(ైనను ]క; పKకట-ంAన PQడల 9ాడ Wాపగ\సN ుడవను
%ాక. 10 ఇపడ TEను మనుషpల దయను సంాంచు న ¸చుచుTx`Tx
ేవ" దయను సంాంచున ¸చుచుTx`Tx? TEను మనుషpలను
సంష12టC%రFచు Tx`Tx? TE"పuట-I" మనుషpలను సంష 12టC B9ాడT:ౖే
×\సN ుxసుడను ాకPవదును. 11 సదరFల#ా, TEను పKకట-ంAన సు9ారN
మను షp" ãచనపKారన ాద" ]క; ె>య జ?ప చుTx`ను. 12
మనుషp"వలన x"" TEను ందలదు, Tx?వడను x" బ¢¥ంపనులదు
%ా" Pసు×\సN ు బయల;పరచుటవలనTE అ Txక; లంAన. 13 పర

మందు యదమతసుÍడT:ౖ య న`పడ TEను ేవ" సంఘమ ను
అప#S!తమ %ా ¨©ంZింA Txశనమ ేయ చు 14 Tx 1ితరFల
ారంప#ాxరమందు VWాసIN గల9ాడT:ౖ, Tx స జj¬య లలk Tx
సమనవయసులsౖన అTEక;లకంటM యదుల మతమ లk ఆ¥కతTUంJన"
Tx నడవ(f"గ#Sd ]రF Vంట-#S. 15 అPనను త>6 గర»మ నందు ప(fన
nదల;" నను` పKేకపరA, తన కృపేత నను` 1ి>Aన ేవడ TEను
అన జనులలk తన క;మరF" పKకట-ంపవలsన" 16 ఆయనను Txయందు
బయల;పరప ననుగ\¨©ంAనపడ మనుషమతpKల TEను సంపKJంపలదు. 17
TxకంటM మ ందు%ా అసN ల;లsౖన 9ా#S±దw క; PQరషలమ న?rనను
9:ళ6నులదు %ా" 9:ంటTE అ#³ëయ ేశమ లk"I 9:È6J";1ిమ4ట దమసు
పటC ణమ నక; J#S%S వAdJ". 18 అటB12ౖ" మడ సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత
³âాను ప#Sచయమ ేZినవలsన" PQరషలమ నక; వAd అత"కcడ
పదునPదు నమ ల;ంట-". 19 అత"" తపu అసN ల;లలk మ#S ఎవ""
TEను చూడలదు %ా", పKభ వ±క సదరF(ైన యÅబ ను మతKమ
చూAJ". 20 TEను ]క; 9ాKయ చున` PÀ సంగతpల Vషయ, P%
ేవ" PQదుట TEను అబదz మడట లదు. 21 1ిమ4ట Zి#Sయ, I>Iయ
ాKంతమ లలk"I వAd J". 22 ×\సN ునందున` యదయసంఘమ ల9ా#SI Tx
మ ఖప#Sచయమ లక;ం(ెను %ా" 23 మ నుప మనలను ¨©ంస12ట-Cన9ాడ
xను పర మందు ాడేయ చు వAdన మతమ ను పKకట-ంచుచుTx`డను
సంగJమతK¤ V", 24 9ారF నను` బట-C ేవ" మ¨©మ పరA#S.

గల¬య లక; 2
1 అటB1ిమ4ట పదుTxల;గ సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత TEను ¬తpను
9:ంటబ¿టC B" బర`బµకcడ PQరష లమ నక; J#S%S 9:È6J". 2 ేవదరîన
పKా ర¤ 9:È6J". మ#Sయ Tx పKయసమ వరÍమవ TE¹, లక వరÍ
Pనే¹ అ" TEను అనజనులలk పKకట-ంచుచున` సు9ారN ను 9ా#SI"
పKేకమ %ా ఎ"`?rన9ా#SI" VశదపరAJ". 3 అPనను Txకcడనున`
¬తp %§\సు ేశసుÍ(ైనను అతడ సున`J ందుటక; బలవంత12టC బడలదు. 4
మనలను xసుల;%ా ేZినవలsన" ×\సN ు Pసువలన మనక; క>%Sన మన
¯ా తంతK~మ ను 9Eగ చూచుటక;, రహసమ %ా ేబ(f ొంగతనమ %ా
పK9EhంAన కపట సదరFలవలన జ#S%Sన. 5 సు9ారN సతమ ] మధను
"ల;చునటB
6 ¤మ 9ా#SI ఒకగ(fయPQనను లkబడటక; ఒపనలదు. 6
ఎ"`?rన 9ారF%ా ఎంచబ(fన9ా#S±దw TETE!య TEరFdనలదు;
9ా#?ంతట-9ా#?rనను Txక; లmమ లదు, ేవడ నరF"9Eషమ చూడడ. ఆ
PQ"`?rన9ారF Tx³!య ఉపేhంపలదు. 7 అPే సున`J ంన9ా#SI
బ¢¥ంచుట?r సు9ారN 1LతpరF³లగ అపu%Sంపబ(ెT° ఆలగ సున`J
ంద"9ా#SI బ¢¥ంచుట?r Tx కపu %Sంపబ(ెన" 9ారF చూAనపడ, 8 అన%ా
సున`J ంన9ా#SI అసN ల;డవటక; 1LతpరFనక; ¯ామరÍ ~మ కల;గజ³Zిన
9ా(ే అనజనులక; అసN ల;డనవటక; Txక;ను ¯ామరÍ~మ కల;గజ³Z2న"
9ారF గ\¨©ంAనపడ, 9 సN ంభమ ల;%ా ఎంచబ(fన యÅబ ³âా ã}ను
అను 9ారF Txక; అనుగ\¨©ంపబ(fన కృపను కను%t", ¤మ అనజనులక;ను

xమ సున`Jంన9ా#SI" అ సN ల;ల;%ా ఉండవలsన" ె1ిu, తమ
ా>9ారమనుటక; సూచన%ా Txక;ను బర`బµక;ను క;(fేJ" ఇAd#S. 10
¤మ áదలను జj®పకమ ేZినవలsన" మతK¤ 9ారF Å#S#S; ఆలగ
ేయ టక; TEనును ఆసIN క>%S య ంట-". 11 అPే ³âా అంJ±కయక;
వAdనపడ అతడ అప#ా¥%ా ¬రdబ(ెను గనుక TEను మ ఖమ ü%ా
అత"" ఎ#SంAJ"; 12 ఏలయన%ా యÅబ TUదwనుం(f ందరF
#ాకమ నుప అతడ అనజనుల ´¢జనమ ేయ చుం(ెను %ా" 9ారF
#ా%ాTE సున`J ంన 9ా#SI భయప(f 9:నుక¬Zి 9E#?r PQను. 13 తIన
యదుల;ను అత" క>Zి మయ9Eషమ 9EZి"#S గనుక బర`బµకcడ 9ా#S
9Eష¥xరణమ ేత ¹స PQను. 14 9ారF సు9ారN సతమ పన
క\మమ %ా నడచునకవట TEను చూAనపడ అంద#S PQదుట ³âా
TEను ె1ిuనేమన%ావ యదుడ9:ౖ య ం(fయ యదులవలs ాక
అనజనులవలsTE పKవ#SNంచు చుండ%ా, అనజనుల; యదులవలs పKవ#SNంప
వలsన" PQందుక; బలవంతమ ేయ చుTx`వ? 15 మనమ జన4మ వలన
యదుల¤ %ా" అన జనులలk ే#Sన ాపలమ ామ . మనుషpడ Pసు
×\సN ునంద> VWా సమ వలనTE%ా" ధర4WాసN  సంబంధన I\యలమల
మ న Jమంతpడ%ా ¬రdబడడ" PQ#S%S మనమ ను ధర4 WాసN సంబంధ న
I\యలమలమ న %ాక ×\సN ునంద> VWా సమ వలనTE Jమంతpలమ"
¬రdబడట?r Pసు ×\సN ునందు VWా సమ ంA య Tx`మ ; 16 ధర4WాసN 
సంబంధ I\యలమలమ న ఏ శ#§#Sయ Jమంతpడ" ¬రdబడడ గx. 17
ా%ా మనమ ×\సN ునందు J మంతpలమ" ¬రdబడటక; 9:దక;చుండ%ా

మనమ ాపల మ %ా కనబ(fనPQడల, ఆ పmమందు ×\సN ు ాపమ నక;
ప#Sxరక;(xPQTx? అట6 న#ాదు. 18 TEను పడ %tట-C న9ాట-" మరల కట-C నPQడల
నను` TETE అప#ా¥"%ా కనుపరచుందును గx. 19 TET:ౖే ేవ" Vషయ
yVంచు "!తN మ ధర4WాసN మ వలన ధర4WాసN మ Vషయ
చAdన9ాడT:ౖJ". 20 TEను ×\సN ుకcడ Zిల;వ 9Eయబ(fయ Tx`ను; ఇకను
yVంచు9ాడను TEను ాను, ×\ZLN Txయందు yVంచుచుTx`డ. TE "పడ శ#§ర
మందు yVంచుచున` yVతమ నను` 1LK!ంA, Tx రక; తను`xను
అపu%Sంచు"న ేవ" క;మరF"యంద> VWా సమ వలన
yVంచుచుTx`ను. 21 TEను ేవ" కృపను "రరÍకమ ేయను; J
ధర4WాసN మ వలనT:ౖే ఆ పmమందు ×\సN ు చ"Pన "పKãజన¤.
గల¬య లక; 3
1 ఓ అV9Eక;లsౖన గల¬య ల#ా, !మ 4ను ఎవడ భKమ12టMCను?
Zిల;వ9Eయబ(fన9ా(ైనటBC%ా Pసు ×\సN ు ] కను`లPQదుట
పKద#Sîంపబ(ెనుగx! 2 ఇ మతK¤ ]వలన ె>Zిన%రFచుTx`ను;
ధర4WాసN  సంబంధ I\యలవలన ఆత4ను ంJ#ా లక VWా స మ 
Vనుటవలన ంJ#ా? 3 ]#Sంత అV9Eక;లsౖJ#ా? nదట ఆx4ను¯ారమ %ా
ఆరంంA, Pపడ శ#§ #ాను¯ారమ %ా ప#SపరFÞలగ దు#ా? 4
వరÍమ %ాTEP"` కషC మ ల; అనుభVంAJ#ా? అ "జమ %ా వరÍ మగ Tx?
5 ఆత4ను ]క; అనుగ\¨©ంA, ]లk అదు»త మ ల; ేPంచు9ాడ
ధర4WాసN సంబంధ I\యలవలనTx లక VWా సమ  VనుటవలనTx

ేPంచుచుTx`డ? 6 అబµK}మ ేవ" న4ను అ అత"I J%ా PQంచ
బ(ెను. 7 ాబట-C VWా ససంబంధుల అబµK}మ క;మరFల" ]రF
ె>Zిను(f. 8 ేవడ VWా స మలమ %ా అనజనులను Jమంతpల;%ా
¬రFdన" లఖ నమ మ ందు%ా చూAయందు అనజనులందరFను
ఆర ంపబడదురF అ" అబµK}మ నక; సు9ారN ను మ ందు%ా పKకట-ంెను. 9
ాబట-C VWా ససంబంధుల VWా సమ గల అబµK}మ  కcడ
ఆర ంపబడదురF. 10 ధర4WాసN మ V¥ంAన I\యలక; సంబంధులందరF
Wాపమ నక; లkT:ౖయ Tx`రF. ఎందుకన%ాధర4WాసN గ\ంథమందు 9ాKయబ(fన
Vధుల"`య ేయ టయందు "ల;కడ%ా ఉండ" పKJ9ాడను Wాపగ\సN ుడ అ"
9ాKయబ(fయ న`. 11 ధర4WాసN మ ేత ఎవడను ేవ"PQదుట
Jమంతpడ" ¬రdబడడను సంగJ సuషC ¤. ఏలయన%ా Jమంతpడ
VWా సమలమ %ా yVంచును. 12 ధర4 WాసN మ VWా ససంబంధన ాదు
%ా" x" Vధులను ఆచ#Sంచు9ాడ 9ాట-వలనTE yVంచును. 13 ఆత4ను
గ#Sdన 9ా%ాwనమ VWా సమ వలన మనక; లంచునటB
6 , అబµK}మ
ంన ఆర చనమ ×\సN ుPసుx #ా అనజనులక; కల;గ ట?r, ×\సN ు
మనÅసమ Wాప మనలను ధర4WాసN మ ±క Wాపమ నుం(f V¹
Aంెను; 14 ఇందునుగ#SdమÖను]ద 9EKల(fన పKJ9ాడను Wాపగ\సN ుడ అ"
9ాKయబ(fయ న`. 15 సదరFల#ా, మనుష#§J%ా మటలడ చుTx`ను;
మనుషpడేZిన ఒడంబ(fకPQనను ZిÍ రప(fన తరF9ాత ఎవడను x"
ట-C 9Eయడ, x" మ#³!య కల;పడ. 16 అబµK}మ నక;ను అత"
సంxనమ నక;ను 9ా%ాwనమ ల; ేయబ(ెను; ఆయన అTEక;లను గ#Sd

అన`టBC సంxనమ లక;ను అ" ెపuక ఒక" గ#Sd అన`టäC 
సంxనమ నక;ను అT:ను; ఆ 17 TEను ెపనేమన%ాTxల;గ వందల మ పu
సంవతqరమ లsౖన తరF9ాత వAdన ధర4WాసN మ , 9ా%ాwనమ ను "రరÍకమ
ేయ నంత%ా పర మందు ేవ"ేత ZిÍ రపరచబ(fన "బంధనను
ట-C 9Eయదు. 18 ఆ ¯ా సÍ ~మ ధర4WాసN మలమ %ా క>%SనPQడల ఇక
9ా%ాwనమలమ %ా క>%Sన ాదు. అPే ేవడ అబµK}మ నక;
9ా%ాwనమ వలనTE x"" అనుగ\¨©ం ెను. 19 ఆల%?rే ధర4WాసN  ందుక;?
ఎవ"I ఆ 9ా%ాw నమ ేయబ(ెT° ఆ సంxనమ వచుdవరక; అ అJ
క\మమ లనుబట-C x"I తరF9ాత ఇయబ(ెను; అ మధవ#SNేత ేవదూతల
x #ా "య!ంపబ(ెను. 20 మధవ#SN ±క"I మధవ#SN ాడ %ా"
ేవ(ొక(ే. 21 ధర4WాసN మ ేవ" 9ా%ాwనమ లక; V#ధనx? అట6 న#ాదు.
yVంపేయ శINగల ధర4WాసN మ ఇయబ(f య న`PQడల 9ాసN వమ %ా
Jధర4WాసN మలమ %ాTE కల;గ ను %ా" 22 Pసు×\సN ునంద> VWా స
మలమ %ా క>%Sన 9ా%ాwనమ Vశ Zించు9ా#SI అనుగ\¨©ంపబడనటB
6 ,
లఖనమ అంద#S" ాపమ లk బం¥ంెను. 23 VWా సమ 9:ల6(fాకమ నుప,
ఇక మ ందుక; బయల; పరచబడబ¢వ VWా సమవలంëంపవలZిన 9ారమ %ా
ెరలk ఉంచబ(fనటBC మనమ ధర4WాసN మ నక; లkT:ౖన 9ారJVు. 24 ాబట-C
మనమ VWా సమలమ న J మంతpలమ" ¬రdబడనటB
6 ×\సN ు TUదwక;
మనలను న(f 1ించుటక; ధర4WాసN మ మనక; బµలhmక;(xPQను. 25 అPే
VWా సమ 9:ల6(fయPQను గనుక ఇక బµలhmక;" I\ంద ఉండమ . 26
Pసు×\సN ునందు ]రందరF VWా సమ వలన ేవ" క;మరFలsౖ య Tx`రF.

27 ×\సN ు లk"I బµ1ిN స4మ ంన ]రందరF ×\సN ును ధ#Sంచు"య Tx`రF.
28 ఇందులk యదుడ" %§\సుేశసుÍడ" లదు, xసుడ" స తంతpKడ" లదు,
పరFషpడ" ZీN  అ" లదు; Pసు×\సN ునందు ]రందరFను ఏకమ %ా ఉTx`రF.
29 ]రF ×\సN ు సంబంధులsౖే3 ఆ పmమందు అబµK}మ ±క
సంxనయ ం(f 9ా%ాwన పKారమ 9ారసులsౖయ Tx`రF.
గల¬య లక; 4
1 మ#Sయ TEను ెపనేమన%ా, 9ారసుడ అ"`ట-I" కరN PQయ న`ను
బµల;(ైయ న`ంతాలమ అత"I" xసు"I" ఏ ´éదమ ను లదు. 2
తం(fKేత "రÞPంపబ(fన నమ వచుdవరక; అతడ సంరmక;ల ±కయ
గృహ"#ా హక;ల±కయ అ¥ºనమ లk ఉండను. 3 అటBవలs మనమ ను
బµల;ర య న`పడ లkక సంబంధన మలాఠమ లక; లkబ(f
xసుల య ంట-!; 4 అPే ాలమ ప#SపరÞనపడ ేవడ తన
క;మరF" పం12ను;ఆయన ZీN యందు పట-C , 5 మనమ దతN పతpKలమ
ావలsన" ధర4WాసN మ నక; లkబ(f య న`9ా#S" V¹Aంచుట?r
ధర4WాసN మ నక; లkబ(fన9ా(xPQను. 6 మ#Sయ ]రF క;మరFలsౖ
య న`ందునTxయTx తం(öK, అ" nఱÃ 12టC B తన క;మరF" ఆత4ను ేవడ
మన హృదయమ లలk"I పం12ను. 7 ాబట-C Vక xసుడవ ావ
క;మరFడ9E. క;మరFడ9:ౖే ేవ"x #ా 9ారసుడవ. 8 ఆ ాలమంైే ]రF
ేవ" ఎరFగ"9ా#?r, "జమ నక; ేవళØ
6 ా"9ా#SI xసులsౖ య ంట-#S %ా" 9
Pపడ ]రF ేవ"" ఎ#S%Sన9ారFను, మ#S VWషమ %ా ేవ"ేత

ఎరFగబ(fన9ారFT:ౖ య Tx`రF గనుక, బల ¨ßననVయ
"పKãజననVయ T:ౖన మల ాఠమ లతటBC మరల JరFగTEల?
మ నుపట-వలs మరల 9ాట-I xసులsౖయ ండ %రTEల? 10 ]రF నమ లను,
మసమ లను,ఉతqవాలమ లను,సంవతqరమ లను ఆచ#SంచుచుTx`రF. 11 ]
Vషయ TEను ప(fన కషC మ వరÍ వTE¹ అ" !మ 4ను గ#Sd
భయపడచుTx`ను. 12 సదరFల#ా, TEను ]వంట-9ాడT:ౖJ" గనుక
]రFను Txవంట-9ారF ావలsన" !మ 4ను 9Eడ నుచుTx`ను. 13 ]రF
Txక; అTxయమ ేయలదు. nదట-¯ా#S శ#§రౌరËలమ క>%Sనను TEను
సు9ారN ]క; పKకట-ంAJన" ]#?రFగ దురF. 14 అపడ Tx శ#§రమ లk ]క;
Wóధన%ా ఉం(fన x""బట-C నను` ]రF తృణ÷క#Sంపలదు, "#ాక#SంపT:ౖనను
లదు %ా" ేవ" దూతనువలsను, ×\సN ుPసునువలsను నను` అం%§క #Sం 15
]రF ెప"న ధనత ఏన? శకే ] కను`ల; ఊడáI TxIAd9EZి
య ందుర" ] పmమ న ¯ాmమ పల;క;చుTx`ను. 16 TEను ]
"జమ(fనందున ]క; శతpKవT:ౖJTx? 17 9ారF ] ¤ల;Å#S !మ 4ను
ఆసIN 9:ంటµడ9ారF ారF; ]#³ తమ 4ను 9:ంటµడవలsన" !మ 4ను
బయట-I KZి 9Eయ6 %రFచుTx`రF. 18 TEను ]±దw ఉన`పడ మతK¤
%ాక PQల6పడను మంA Vషయమ లk ఆసIN%ానుండట య కN ¤. 19 Tx
1ిల6ల#ా, ×\సN ు స రపమ ]యంేరuడ వరక; ] Vషయ మరల Txక;
పKసవ9Eదన కల;గ చున`. 20 !మ 4నుగ#Sd PQటBచక య Tx`ను;
TE"ప(ే ] మధక; వAd మ#S±క Vధమ %ా ] మటలడ
%రFచుTx`ను. 21 ధర4WాసN మ నక; లkబ(fయ ండ %రF9ారల#ా, ]రF

ధర4WాసN మ Vనుటలx? Tx ెప(f. 22 xZివలన ఒకడను
స తంతpK#ా>వలన ఒకడను ఇదw రF క;మరFల; అబµK}మ నక; క>%Sర"
9ాKయబ(fయ న` గx? 23 అPనను xZివలన పట-C న9ాడ శ#§రపKారమ
పటMC ను, స తంతpK#ా>వలన పట-C న9ాడ 9ా%ాwన మ నుబట-C పటMC ను. 24 ఈ
సంగతpల; అలంార రపకమ %ా ెపuబ(fయ న`V. ఈ ZీN ల; #?ండ
"బంధనలsౖ య Tx`రF; 9ాట-లk ఒకట- ZీTxP ండ సంబంధనై
xసమ లk ఉండటక; 1ిల6ల; కనును; ఇ }గరF. 25 ఈ }గరF అనున
అ#³ëయేశమ లkఉన` ZీTxP ండP. పKసN ుతమందున` PQరషలమ
x" 1ిల6ల కcడ xసమందున` గనుక ఆ "బంధన x"I
ºటPయ న`. 26 అPే 12ౖనున` PQరషలమ స తంతKమ %ా ఉన`;
అ మనక;త>6 . 27 ఇందుక;కన" %t(xKల సంÌించుమ , పKసవ9Eదనపడ"
xTx, ëగ¶ ర%ా ³కల;9Eయ మ ; ఏలయన%ా 12"!ట-గలx" 1ిల6లకంటM
12"!ట- ల"x" 1ిల6ల; ఎక;వమం ఉTx`రF అ" 9ాKయబ(fయ న`. 28
సదరFల#ా, మనమ ను ఇ¯ాqక;వలs 9ా%ాwనమ నుబట-C పట-C న
క;మరFల య Tx`మ . 29 అపడ శ#§రమ నుబట-C పట-C న9ాడ
ఆత4నుబట-C పట-C న9ా"" ఏలగ ¨©ంస12టMCT° Pపడను ఆల%³
జరFగ చున`. 30 ఇందును గ#Sd లఖన¤! ెపచున`?xZి" x"
క;మరF" 9:ళ6%tటBCమ , xZి క;మరFడ స తంతpK#ా> క;మరF"ాటB
9ారసు(ై య ండడ. 31 ా%ా సదరFల#ా, మనమ స తంతpK#ా> క;మ
రFల¤ %ా" xZి క;మరFలమ ామ .

గల¬య లక; 5
1 ఈ ¯ా తంతK~మ అనుగ\¨©ంA, ×\సN ు మనలను స తంతpKలను%ా
ేZియ Tx`డ. ాబట-C , ]రF ZిÍ రమ %ా ">A మరల xసమను ా(fI\ంద
Aక; నక;(f. 2 చూడ(f; ]రF సున`J ంనPQడల ×\సN ువలన ]క;
పKãజన¤!య కల;గద" êలను TEను ] ెపచుTx`ను. 3
ధర4WాసN మ యవతp
N ఆచ#Sంప బదుz(ై య Tx`డ" సున`Jంన పKJ
మను షp"I TEను మరల దృఢమ గ ెపచుTx`ను. 4 ]లk
ధర4WాసN మ వలన Jమంతpల" ¬రdబడ9ా#?వ# 9ారF ×\సN ులkనుం(f బÐJN %ా
9EరFేయబ(fయ Tx`రF, కృప లkనుం(f ¾ల%SP య Tx`రF. 5 ఏలయన%ా,
మనమ VWా సమ గల9ార J కల;గ నను "#§mణ సఫలమగ న"
ఆత4x #ా ఎదురFచూచుచుTx`మ . 6 Pసు×\సN ునందుండ9ా#SI
సున`Jందుటయంే!య లదు, ందకవటయంే!య లదు %ా"
1LKమవలన ార¯ాధకమగ VWా స¤ పKãజనకరమగ ను. 7 ]రF బµగ %ా
పరF%?తN pచుంట-#S; సతమ నక; V¥ే య ల; ాక;ండ !మ 4ను ఎవడ
అడi %Sంెను? 8 ఈ 1LK#³పణ !మ 4ను 1ిల;చుచున` 9ా"వలన కల;గలదు. 9
ప>Zిన 1ిం(f ంెనను మ దw అంతయ ప>య ేయ ను. 10 ]#?ంత
మతKమ ను 9EరF%ా ఆలkAంపర" పKభ వనందు !మ 4నుగ#Sd TEను
ర f%ా నమ 4ను చుTx`ను. !మ 4ను కలవర12టC Bచున`9ాడ ఎవ(ైనను
9ాడ త%Sన hmను భ#Sంచును. 11 సదరFల#ా, సున`J ందవలsన" TE
"ంకను పKకట-ంచుచున`PQడల ఇపuట-I" ¨©ంZింపబడTEల? ఆ పmమ న

Zిల;వVషయన అభంతరమ ¬Zి9Eయబడనుగx? 12 !మ 4ను
కలవర12టC B9ారF తమ 4ను xమ ేంచునుట ¤ల;. 13 సదరFల#ా,
]రF స తంతpKల;%ా ఉండటక; 1ిల;వబ(fJ#S. అPే ఒక మట, ఆ
¯ా తంతK~మ ను Wా#§రI\యలక; ¨Áతpవ ేZినక, 1LKమ క>%Sన9ా#?r
±క"కడ xసులsౖయ ండ(f. 14 ధర4WాసN  మంతయ "ను`వలs 
రFగ 9ా"" 1LK!ంచుమ అను ఒక మటలk సంపరÞయ న`. 15
అPే ]రF ఒక"TUకడ కరచు" భfంAనPQడల ]రF ఒక"వలన ఒకడ
బÐJN %ా నhంAదు#³¹ చూచును(f. 16 TEను ెపనేమన%ా
ఆx4ను¯ారమ %ా నడచు ను(f, అపడ ]రF శ#§#³చûను T:ర9EరdరF. 17
శ#§రమ ఆత4క;ను ఆత4 శ#§రమ నక;ను V#ధమ %ా అ1Lfం చును. ఇV
±కx"కట- వJ#³క మ %ా ఉన`V గనుక ]#³Vేయ "చûPంతp#
9ాట-" ేయక;ందురF. 18 ]రF ఆత4ేత న(f1ింపబ(fనPQడల ధర4
WాసN మ నక; లkT:ౖన9ారF ారF. 19 శ#§రారమ ల; సuషC య న`V;
అ9Eవన%ా, జjరత మ , అపVతKత, ామ కత మ , 20 Vగ\}#ాధన,
అxరమ , ే షమ ల;, కలహమ , మతqరమ ల;, Å\ధమ ల;, కmల;, 21
´éదమ ల;, Vమతమ ల;, అసూయల;, మతN తల;, అల6 #S కc(fన ఆటాటల;
nదలsౖనV. ట-"గ#Sd TEనుమ నుప ె1ిuన పKారమ ఇట-C 9ాట-"
ేయ 9ారF ేవ" #ాజమ ను స తంJKంచునర" ] సuషC మ %ా
ెపచుTx`ను. 22 అPే ఆత4 ఫల¤మన%ా, 1LKమ, సంషమ ,
సమ¥xనమ , ºరWాంతమ , దయ ళØత మ , మంAతనమ , VWా సమ ,
¯ాJ కమ , ఆWా "గ\హమ . 23 ఇట-C 9ాట-I V#ధన "యమ¤య లదు.

24 ×\సN ుPసు సంబంధుల; శ#§రమ ను x" Pచûల ను దు#ాశలను
Zిల;వ9EZి య Tx`రF. 25 మనమ ఆత4 ననుస#SంA yVంచు9ారJమ
ఆత4ను అనుస#SంA క\మమ %ా నడచుందమ . 26 ఒక#S TUకరమ
V9ాదమ నక; #³పకయ , ఒక#S యంొకరమ అసూయపడకయ వృx%ా
అJశయపడకయ ఉందమ .
గల¬య లక; 6
1 సదరFల#ా, ఒకడ ఏ త1ిuతమ లkT:ౖనను Aక;"నPQడల
ఆత4సంబంధులsౖన ]లk పKJ9ాడ xనును Wó¥ంపబడదు TE¹ అ" తన
Vషయ చూచు నుచు, ¯ాJ కన మనసుq అట-C 9ా"" మంAx#SI
¬Zి" #ావలsను. 2 ఒక" ´µరమ ల TUకడభ#SంA, PÀలగ ×\సN ు
"యమమ ను ప#SN%ా T:ర 9EరFd(f. 3 ఎవ(ైనను వట-C 9ా(ైయ ం(f xను
ఎ"`?rన 9ాడన" PQంచు"నPQడల తను`xTE ¹సపరచు నును. 4
పKJ9ాడను xను ేయ ప"" ప#§fంA చూచునవలsను; అపడ
ఇతరF"బట-C ాక తననుబట-C P అత"I అJశయమ కల;గ ను. 5 పKJ9ాడను
తన బరFవ xTE భ#Sంచునవలsను గx? 6 9ాÅపేశమ ందు9ాడ
ఉపేhంచు9ా"I మంA పxరÍమ ల"`ట-లk ´µగ!యవలsను. 7 ¹స
క;(f, ేవడ 9:I#Sంపబడడ; మనుషpడ ఏ!Vతp
N T° ఆ పంటTE
Åయ ను. 8 ఏలగన%ా తన శ#§ #³చûలనుబట-C Vతp
N 9ాడ తన శ#§రమ నుం(f
mయమను పంట Åయ ను,ఆత4నుబట-C Vతp
N 9ాడ ఆత4నుం(f "త yవమను
పంట Åయ ను. 9 మనమ ¤ల;ేయ టయందు Vసుకక య ందమ .

మనమ అలయక ¤ల; ేZిJ¤" త%Sనాలమందు పంట Åతpమ . 10 ాబట-C
మనక; సమయమ ొరIనల అంద#SPQడలను, VWష మ %ా
VWా సగృహమ నక; ే#Sన9ా#SPQడలను ¤ల; ేయ దమ . 11 Tx
స హసN మ  ]?ంత 12దw అmరమ ల 9ాKయ చుTx`T° చూడ(f. 12
శ#§రVషయమందు చక%ా అగపడ%రF9ా#?వ# 9ారF xమ ×\సN ు ±క
Zిల;వVషయ ¨©ంసందక;ండటక; మతK¤ సున`Jందవలsన"
!మ 4ను బలవంతమ ేయ చుTx`రF 13 అPే 9ారF సున`Jంన
9ా#?rనను ధర4WాసN మ ఆచ#SంపరF; xమ ] శ#§రVషయమందు అJశPంచు
"!తN మ ]రF సున`J ందవలsన" ÅరFచుTx`రF. 14 అPే మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు Zిల;వయందు తపu మ#S ే"యందును అJశPంచుట
Txక; దూరమవను %ాక; x"వలన Txక; లkకమ ను లkకమ నక; TEనును
Zిల;వ9Eయబ(f 15 \తN సృÌిC ందుటP %ా" సున`Jందుటయంే!య
లదు, ందకవట యంే!య లదు. 16 ఈ పదz Jపన నడచును
9ా#Sకంద#SI, అన%ా ేవ" ఇWా\Pల;నక; సమ¥xన మ ను కృపయ
కల;గ ను %ాక. 17 TEను Pసు±క మ దKల; Tx శ#§రమందు ధ#SంA
య Tx`ను, ఇక]దట ఎవడను నను` శ\మ 12టCవదుw. 18 సదరFల#ా,
మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు కృప ] ఆత4 ఉండను %ాక. ఆ¤í.
ఎÓ2Z ీయ లక; 1
1 ేవ" AతN మ వలన ×\సN ుPసు అసN ల;(ైన êల; ఎÓ2సులkనున`
ప#Sదుzల;ను ×\సN ుPసునందు VWా సుల;T:ౖన9ా#SI భమ" ె1ిu

9ాKయ న 2 మన తం(fKPQన ేవ"నుం(fయ పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు
నుం(fయ ]క; కృపయ సమ¥xనమ ను కల;గ ను %ాక. 3 మన పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ు±క తం(fKయగ ేవడ సు
N Jంపబడను %ాక. ఆయన ×\సN ునందు
పరలkకVషయమ లలk ఆత4సంబంధన పKJ ఆ #ా దమ ను
మనకనుగ\¨©ంెను. 4 ఎట6 న%ా తన 1ిKయ "యందు xను ఉAతమ %ా
మనకనుగ\¨©ంAన తన కృామ¨©మక;×#N S కల;గ నటB
6 , 5 తన AతN పKారన
దయసంకలuమ పన,Pసు×\సN ు x #ా తనక; క;మరFలను%ా
Zీ క#Sంచుట?r,మనలను మ ందు%ా తన Åసమ "రÞPంచు", 6 మనమ
తన PQదుట ప#Sదుzల మ ను "#wషpలమ T:ౖ య ండవలsన" జగతp
N పTx
9Eయబడకమ ను1L, 1LKమేత ఆయన ×\సN ులk మనలను ఏరuరచుT:ను. 7
ేవ" కృామహైశ రమ నుబట-C ఆ 1ిKయ "యందు ఆయన రకN మ వలన
మనక; V¹ చనమ , అన%ా మన అప#ాధమ లక; mమపణ మనక;
క>%Sయ న`. 8 ాలమ సంపరÞనపడ జరFగవలZిన P#ాuటBనుబట-C ,
ఆయన తన దయసంకలuమ పన తన AతN మ నుగ#Sdన మర4మ ను
మనక; ె>యజ³Zి, 9 మనక; సంపరÞన జj®నV9Eచన కల;గ టక;, ఆ కృపను
మనPQడల VసN #Sంపజ³Z2ను. 10 ఈ సంకలuమ నుబట-C ఆయన పరలkకమ లk
ఉన`9E%ా", భ!]ద ఉన`9E%ా", సమసN మ ను ×\సN ునందు ఏకమ %ా
సమకcరdవలsన" తనలkxను "రÞPంచుT:ను. 11 మ#Sయ ×\సN ునందు
మ ందు%ా "#§fంAన మనమ తన మ¨©మక; ×#N Sకల;గజ³యవలsన", 12
ేవడ తన AతN పKారన సంకలuమ నుబట-C మనలను మ ందు%ా "రÞPంA,
ఆయన యందు ¯ా సÍ ~మ %ా ఏరuరెను. ఆయన తన AxNను ¯ారమ %ా

ేZిన "రÞయమ పన సమసN ారమ లను జ#S%SంచుచుTx`డ. 13 ]రFను
సత9ాకమ ను, అన%ా ] రmణ సు9ారN ను V", ×\సN ునందు VWా సమ ంA,
9ా%ాwనమ ేయబ(fన ఆత4ేత మ Kంపబ(fJ#S. 14 ేవ" మ¨©మక; ×#N S
కల;గ ట?r ఆయన సంాంచు"న3 పKజలక; V¹చనమ కల;గ
"!తN మ ఈ ఆత4 మన ¯ా సÍ ~మ నక; సంచకరFవ%ా ఉTx`డ. 15 ఈ
¨Áతpవేత, పKభ 9:ౖన Pసునంద> ] VWా స మ నుగ#Sdయ ,
ప#Sదుzలంద#SPQడల ]రF చూపచున` VWా సమ ను గ#Sdయ , TEను
N తpల; ె>6ంచు
V"నపuట-నుం(f 16 ] Vషయ మనక ేవ"I కృతజ® xసు
చుTx`ను. 17 మ#Sయ ] మT° TEతKమ ల; 9:>%Sంప బ(fనందున, ఆయన
!మ 4ను 1ి>Aన 1ిల;పవల6 T:ౖన "#§mణ PQట-Cో, ప#Sదుzలలk ఆయన
¯ా సÍ ~మ ±క మ¨©శ రట-Cో, 18 ఆయన ×\సN ునందు V"ãగపరAన
బలJశయమ నుబట-C Vశ Zించు మన యందు ఆయన చూపచున` తన
శIN±క అప#S !తన మ}త4~ట-Cో, ]రF ె>Zినవలsన", 19 మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు±క ేవ(ైన మ¨©మ స ర1ియగ తం(fK, తను`
ె>Zినుటయందు ]క; జj®నమ ను పKతmతయ నుగల మనసుq
అనుగ\¨©ంచునటB
6 , TEను Tx ాKరÍ నలయందు !మ 4నుగ#Sd Vజj®పన
ేయ చుTx`ను. 20 ఆయన ఆ బలJశయమ ేత ×\సN ును మృతpలలkనుం(f
ల1ి, సమసN న ఆ¥పతమ కంటMను అ¥ారమ కంటMను శINకంటMను
పKభ త మ కంటMను, ఈ య గమ నందుమతK¤ 21 %ాక #ాబ¢వ య గమ
నందును 1LరFంన పKJ Txమమ కంటMను, ఎం ¨¼చుd%ా పరలkకమ నందు
ఆయనను తన క;(fారî మ న కcరFdండబ¿టC B"య Tx`డ. 22 మ#Sయ

సమసN మ ను ఆయన ాదమ లI\ంద ఉంA, సమసN మ 12ౖ" ఆయనను
సంఘమ నక; hరసుq%ా "య!ంెను. 23 ఆ సంఘమ ఆయన శ#§రమ ;
సమసN మ ను ప#SN%ా "ంప చున` 9ా" సంపరÞతPQ య న`.
ఎÓ2Z ీయ లక; 2
1 ] అప#ాధమ లేతను ాపమ లేతను ]రF చAdన9ా#?r య ండ%ా,
ఆయన !మ 4ను ×\సN ు కcడ బKIంెను. 2 ]రF 9ాట-" ేయ చు, 9ాయ
మండల సంబంధన అ¥పJ", అన%ా అV¥ేయ లsౖన 9ా#S" ఇపడ
1LK#³1ించు శINI అ¥పJ" అనుస#SంA, PÀ పKపంచ ధర4మ పన మ నుప
నడచుంట-#S. 3 9ా#S క>Zి మనమందరమ ను శ#§రమ ±కయ
మనసుq±కయ Å#Sకలను T:ర9EరFdనుచు, మన శ#§#ాశలను అనుస#SంA
మ నుప పKవ#SNంచుచు, కడమ 9ా#SవలsTE స ´µవZిదzమ %ా ై9Ùగ\తక;
ాతpKల య ంట-!. 4 అPనను ేవడ కరFణxసంపను`(ై య ం(f,
మనమ మన అప#ాధమ లేత చAdన9ార య ం(fనపడ సPతమ
మనPQడల చూ1ిన తన మ} 1LKమేత మనలను ×\సు 5 కృపేత ]రF
రfంపబ(fయ Tx`రF. 6 ×\సN ుPసునందు ఆయన మనక; ేZిన
ఉపారమ x #ా అత¥కన తన కృా మహైశ రమ ను #ాబ¢వ
య గమ లలk కనుపరచు"!తN మ , 7 ×\సN ుPసునందు మనలను
ఆయనకcడ ల1ి, పరలkకమందు ఆయనకcడ కcరFdండబ¿టMCను. 8 ]రF
VWా సమ x #ా కృపేతTE రfంపబ(fయ Tx`రF; ఇ ]వలన క>%Sన
ాదు, ేవ" వర¤. 9 అ I\యలవలన క>%Sనాదు గనుక ఎవడను

అJశయపడ ల;లదు. 10 మ#Sయ 9ాట-యందు మనమ నడచునవలsన"
ేవడ మ ందు%ా ZిదzపరAన సìI\యల; ేయ ట?r, మనమ
×\సN ుPసునందు సృÌి¡ ంపబ(fన9ార ఆయన ేZిన ప"PQయ Tx`మ . 11
ాబట-C మ నుప శ#§రVషయమ లk అనజనులsౖయ ం(f, శ#§రమందు ేJ
ేయబ(fన సున`J గల9ారF అనబ(fన 9ా#Sేత సున`Jల"9ారనబ(fన ]రF
12 ఆ ాలమందు ఇWా\Pల; సహêరFల;ాక, పరేల;ను, 9ా%ాwన
"బంధనల; ల" పరజనుల;ను, "#§mణల"9ారFను, లkక మందు
ేవడల"9ారFT:ౖయ ం(f, ×\సN ుక; దూరసుÍలsౖ య ంట-ర" ]రF జj®పకమ
ేZిను(f. 13 అPనను మ నుప దూరసుÍలsౖన ]రF ఇపడ
×\సN ుPసునందు ×\సN ు రకN మ వలన స]పసుÍలsౖ య Tx`రF. 14 ఆయన మన
సమ¥xనయ ం(f ]క;ను మక;ను ఉం(fన ే షమ ను, అన%ా
V¥రపకన ఆజ® ల;గల ధర4WాసN  మ ను తన శ#§రమందు ట-C 9Eయ టేత
మధ%డను పడ%tట-C , మన ఉభయ లను ఏకమ ేZ2ను. 15 ఇటB
6 సం¥ేయ చు,
ఈ Pదw #S" తనయందు ఒక నూతన పరFషp"%ా సృÌిC ంA, 16 తన
Zిల;వవలన ఆ ే షమ ను సంహ#SంA, x" x #ా #Sదw#S" ఏకశ#§రమ %ా
ేZి, ేవ" సమ¥xనపరచవలsన" PÀలగ ేZ2ను గనుక ఆయనP
మనక; సమ¥xనారక;(ై య Tx`డ. 17 మ#Sయ ఆయన వAd దూరసుÍలsౖన
]క;ను స]పసుÍలsౖన 9ా#SI" సమ¥xన సు9ారN ను పKకట-ంెను. 18 ఆయన
x #ాTE మనమ ఉభయ లమ ఒక ఆత4యందు తం(fKస"`¥I
ేరగ>%Sయ Tx`మ . 19 ాబట-C ]#Sక]దట పరజనుల;ను పరేల;T:ౖ
య ండక, ప#Sదుzల ఏక పటC ణసుÍల;ను ేవ" Pంట-9ారFT:ౖ య Tx`రF.

20 ×\సN ుPZL మ ఖన మల#ాPPQ య ండ%ా అసN ల;ల;ను
పKవకN ల;ను 9EZిన పTx]ద ]రF కటC బ(fయ Tx`రF. 21 పKJ కటC డమ ను
ఆయనలk చక%ా అమరdబ(f, పKభ వనందు ప#Sదz న ే9ాలయ
మగ టక; వృz ందుచున`. 22 ఆయనలk ]రF కcడ ఆత4మలమ %ా
ేవ"I "9ాససÍ ల య ండటక; కటC బడచుTx`రF.
ఎÓ2Z ీయ లక; 3
1 ఈ ¨Áతpవేత అనజనులsౖన ]"!తN మ ×\సN ు Pసు±క ఖ?ºT:ౖన
êలను TEను ాK#SÍంచుచుTx`ను. 2 ]రక; Txకనుగ\¨©ంపబ(fన ేవ"
కృపVషయన P#ాuటBను గ#Sd ]రF V"య Tx`రF. 3 ఎట6 న%ా×\సN ు
మర4మ ేవదరîనమ వలన Txక; ె>యపరచ బ(fనదను సంగJ"గ#Sd
మ నుప సం³పమ %ా 9ాKZి J". 4 ]రF x"" చVనPQడల x""బట-C ఆ
×\సN ు మర4మ నుగ#Sd Txక; క>%Sన జj®నమ గ\¨©ంచున గలరF. 5 ఈ
మర4!పడ ఆత4మలమ %ా ేవ" ప#Sదుzలగ అసN ల;లక;ను
పKవకN లక;ను బయల;పరచబ(f య న`టBC%ా పర ాలమ లయందు
మనుషpలక; ె>య పరచబడలదు. 6 ఈ మర4¤దన%ా అనజనుల;,
సు9ారN వలన ×\సN ుPసునందు, యదులాటB సమన9ారసుల;ను, ఒక
శ#§రమంద> ¯ాట- అవయవ మ ల;ను, 9ా%ాwనమ లk ా>9ారల;T:ౖ
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×\ZLN శ#§రమ నక; రmక;(ైయ Tx`డ. 24 సంఘమ ×\సN ునక; లkబ(fనటBC%ా
´µరల;కcడ పKJ Vషయమ లkను తమ పరFషpలక; లkబడవలsను. 25
పరFషpల#ా, ]రFను ] ´µరలను 1LK!ంచు(f. అటBవలs ×\సN ుకcడ
సంఘమ ను 1LK!ంA, 26 అ కళంకనను మ డతPQనను అట-C  మ#S
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ే ÌింAన9ా(ెవడను లడ %ా" పKJ9ాడను x"" ÌింA సంర
fంచునును. 30 మనమ ×\సN ు శ#§రమ నక; అవయవమ ల య Tx`మ
గనుక అల%³ ×\సN ుకcడ సంఘమ ను ÌింA సంరfంచుచుTx`డ. 31 ఈ
¨Áతpవేత పరFషpడ తన తం(fK" త>6 " V(fA తన ´µరను హతp
N నును;
9ా#SదwరFను ఏకశ#§రమగ దురF. 32 ఈ మర4మ %tపu; అPే TEను
×\సN ునుగ#Sdయ సంఘమ నుగ#Sdయ ెపచుTx`ను. 33 టC Bక; ]లk
పKJ పరFషpడను తననువలs తన ´µరను 1LK!ంప వలsను, ´µరPQే తన
భరN యందు భయమ క>%S య ండనటB
6 చూచునవలsను.
ఎÓ2Z ీయ లక; 6
1 1ిల6ల#ా, పKభ వనందు ] త>దండKలక; V¥ే య లsౖయ ండ(f; ఇ
ధర4¤. 2 క; ¤ల; కల;గ నటB
6  తం(fK" త>6 " సTx4"ంపమ , 3 అపడ
వ భ!]ద º#ా య ష4ంతpడ వగ వదు, ఇ 9ా%ాwనమ  కc(fన
ఆజ® లలk nదట-. 4 తండKల#ా, ] 1ిల6లక; Åపమ #³పక పKభ వ ±క
hmలkను బ¢ధలkను 9ా#S" 12ంచు(f. 5 xసుల#ా, యxరÍన
హృదయమ గల9ా#?r భయమ ను వణక;ను ×\సN ునక;వలs, శ#§ర Vషయ
] యజమనులsౖన9ా#SI V¥ేయ లsౖ య ండ(f. 6 మను షpలను
సంష12టC B9ారF ేయ నటB
6 , కంట-I కనబడట³ ాక, ×\సN ు xసులమ"
PQ#S%S, ేవ" AతN మ ను మనఃపర కమ %ా జ#S %Sంచుచు, 7 మనుషpలక;
ేZినటBCాక పKభ వనక; ేZినటäC PషC పర కమ %ా ZLవేయ (f. 8
xసు(ైనను స తంతpK(ైనను ]లk పKJ9ాడను ఏ సxరమ ేయ T° x"

ఫలమ పKభ వవలన ందున" ]#?రFగ దురF. 9 యజమను ల#ా, ]క;ను
9ా#SI" యజమను(ైన9ాడ పరలkక మందుTx`డ"య , ఆయనక;
పmాతమ లద"య ఎ#S%Sన9ా#?r, 9ా#S" బ¿ద#Sంచుట మ", ఆ పKార¤
9ా#SPQడల పKవ#SNంచు(f. 10 తpదక; పKభ వ±క మ}శIN"బట-C
ఆయనయందు బలవంతpలsౖ య ండ(f. 11 ]రF అప9ా తంతKమ లను
ఎ#Sంచుటక; శINమంతpలగ నటB
6 ేవ(fచుd స#ా ంగ కవచమ ను
ధ#Sంచును(f. 12 ఏలయన%ా మనమ #ాడన శ#§రFల ాదు, %ా"
పK¥xనులను, అ¥ారFలను, పKసN ుత అంధారసంబంధులగ లkక
Txథులను, ఆాశమండలమందున` దు#ాత4ల సమహ మ లను
#ాడచుTx`మ . 13 అందుేతను ]రF ఆపw నమందు 9ా#S"
ఎ#Sంచుటక;ను, సమసN మ T:ర9E#Sdన9ా#?r "ల;వ బడటక;ను
శINమంతpలగ నటB
6 , ేవ(fచుd స#ా ంగ కవచమ ను ధ#Sంచును(f 14 ఏల
గన%ా ] నడమ నక; సతమను దట-C కటBC" Jయను మరFవ
¾డగ " 15 ాదమ లక; సమ¥xన సు9ారN వలనT:ౖన Zిదzమనసqను
జoడ¾డగ " "ల;వ బడ(f. 16 ఇవ"`య %ాక VWా సమను (xల; పటBC
ను(f; x" ]రF దుషp
C " అ%S`బµణమ ల"`ట-" ఆరFuటక;
శINమంతpలవదురF. 17 మ#Sయ రmణయను hర¯ాNణమ ను,ేవ" 9ాకమను
ఆత4ఖడ¶ మ ను ధ#Sంచు ను(f. 18 ఆత4వలన పKJ సమయమ నందును పKJ
Vధన ాKరÍనను Vజj®పనను ేయ చు, ఆ Vషయ సమసN ప#Sదుzల
"!తN మ ను పరÞన పటBCదల Vజj®పనేయ చు లక;వ%ా ఉండ(f. 19
మ#Sయ TEను ే""!తN మ #ాయబµ#ST:ౖ సం?ళ6లk ఉTx`T°, ఆ సు9ారN

మర4మ ను ¥ైరమ %ా ె>యజ³య టక; TEను మటలడ T°రFెరచునపడ
20 x""గ#Sd TEను మట లడవలZినటBC%ా ¥ైరమ  మటలడట?r
9ాకdIN Txక; అనుగ\¨©ంపబడనటB
6 Tx "!తN మ ను పరÞన పటBCదల
Vజj®పనేయ చు లక;వ%ా ఉండ(f. 21 ]రFను Tx
³మసమxరమంతయ ె>Zినుటక; 1ిKయసదరFడను పKభ వనందు
నమ4కన ప#S xరక;డT:ౖన తpIక; Tx సంగతpల"`య ]క; ె>య
జ³య ను. 22 ]రF మ సమxరమ ె>Zినుటక;ను అతడ ]
హృదయమ లను ఓxరFdటక;ను అత"" ]±దw క; పం1ిJ". 23
తం(fKPQన ేవ"నుం(fయ పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు నుం(fయ సమ¥xనమ ను
VWా సమ కc(fన 1LKమయ ను సదరFలక; కల;గ ను %ాక. 24 మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ును Wాశ తన 1LKమ 1LK!ంచు 9ా#Sకంద#SI" కృప
కల;గ ను %ాక.
Óి> 1ీuయ లక; 1
1 Óి>1ీuలk ఉన`×\సN ు Pసునంద> సకల ప#Sదుzల క;ను అధ{లక;ను
ప#Sxరక;లక;ను ×\సN ుPసు xసులsౖన êల;ను J¹Jయ ను భమ"
ె1ిu 9ాKయ న. 2 మన తం(fKయగ ేవ"నుం(fయ పKభ వగ Pసు×\సN ు
నుం(fయ ]క; కృపయ సమ¥xనమ ను కల;గ ను %ాక. 3 మ దటనమ నుం(f ఇవరక; సు9ారN Vషయమ లk ]రF Tx ా>9ా#?r య ండట
చూA, 4 ]లk ఈ సìI\య TxరంంAన9ాడ Pసు×\సN ు నమ వరక;
x"" న¯ా%Sంచున" ర f%ా నమ 4చుTx`ను. 5 గనుక ] అంద#S

"!తN మ TEను ేయ పKJ ాKరÍనలk ఎల6 పడను సంషమ 
ాKరÍనేయ చు, 6 TEను !మ 4ను జj®పకమ ేZి"నప(ెల6ను Tx ేవ"I
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`ను. 7 Tx బంధకమ ల యందును, TEను
సు9ారN పmమ న 9ాంచుటయందును, x"" ZిÍ రపరచుటయందును,
]రందరF ఈ కృపలk Txకcడ ా>9ా#?r య Tx`రF గనుక TEను !మ 4ను
Tx హృదయమ లk ఉంచు" య Tx`ను. ఇందుేత !మ 4నంద#S"గ#Sd
PÀలగ ´µVంచుట Txక; ధర4¤. 8 ×\సN ుPసు±క దయరసమ నుబట-C ,
] అంద#S]ద TET:ంత అ1Lm క>%Sయ Tx`T° ేవ(ే Txక; ¯ాf. 9 ]రF
W\ష¡న ారమ లను V9EAంపగల9ారగ టక;, ] 1LKమ ె>Vను,
సకలVధమ లsౖన అనుభవజj®నమ ను కc(fనై, అంతకంతక;
అవృz ందవలsన"య , 10 ఇందువలన ేవ"I మ¨©మయ ¯NతKమ ను
కల;గ నటB
6 , ]రF Pసు ×\సN ువలనT:ౖన Jఫలమ ల "ం(f"న 11 9ా#?r
×\సN ు నమ నక; "షపటBల;ను "#wషpల;ను ావలsన"య
ాK#SÍంచుచుTx`ను. 12 సదరFల#ా, Txక; సంభVంAనV సు9ారN మ#S
PQక;వ%ా పKబలమగ ట³ సమకc(ెన" ]రF ె>Zిన%రFచుTx`ను. 13
ఏలగన%ా Tx బంధకమ ల; ×\సN ు "!తN ¤ క>%Sనవ" 1LKరమను ZLనలk"
9ా#S కంద#SI" తIన9ా#S కంద#SI" సuషC మPQను. 14 మ#Sయ
సదరFలsౖన 9ా#Sలk ఎక;వమం Tx బంధకమ ల మలమ %ా
పKభ వనందు ZిÍ ర VWా సమ గల9ా#?r, "ర»యమ %ా ేవ" 9ాకమ
బ¢¥ంచుటక; మ#S VWష¥ైరమ ెచుd"#S. 15 ందరF అసూయేతను
కలహబ z ేతను, మ#SందరF మంAబ z ేతను ×\సN ును పKకట-ంచుచుTx`రF.

16 9ా#?rే Tx బంధకమ ల కcడ Txక; శ\మ డేయవలsన" తలంచు",
దz మనసుq ాక కm ×\సN ును పKకట-ంచుచుTx`రF; 17 #?rే TEను
సు9ారN పmమ న 9ాంచుటక; "య!ంపబ(fయ Tx`న"PQ#S%S, 1LKమ
పKకట-ంచుచుTx`రF. 18 అPనTE!? !షేతTE%ా" సతమ ేతTE %ా",
PVధమ ేతT:ౖనను ×\సN ు పKక ట-ంపబడచుTx`డ. అందుక; TEను
సంÌించుచుTx`ను. ఇక మ ందును సంÌింతpను. 19 మ#Sయ TEను ఏ
Vషయమ లkను Zిగ¶ పడక PQపuట-వలsTE Pపడను పరÞ¥ైరమ 
బ¢¥ంచుటవలన Tx బKదుక; మలమ %ా T:ౖనను స#³, xవ
మలమ %ాT:ౖనను స#³, ×\సN ు Tx శ#§రమందు ఘనపరచబడన" 20 TEను
!గ ల అ1Lfంచుచు "#§fంచుచున` పKారమ %ా ] ాKరÍనవలనను,
Pసు×\సN ు±క ఆత4Txక; సమృz %ా కల;గ టవలనను, ఆ పKకటన Txక;
రmణxరÍమ %ా ప#Sణ !ంచున" TET:రFగ దును. 21 TxమటBC?rే బKదుక;ట ×\ZLN,
x9:ౖే లభమ . 22 అPనను శ#§రమ  TEను yVంచుటP Txక;న` ప"I
ఫల¯ాధనన PQడల TETE! ÅరFందుT° Txక; చలదు. 23 ఈ #?ంటమధను ఇరFక;నబ(fయ Tx`ను. TEను 9:డ>P ×\సN ుకcడ నుండవలsన"
Txక; ఆశయ న`, అTxక; మ#S ¤ల;. 24 అPనను TEను శ#§రమ నందు
">A య ండట !మ 4నుబట-C మ#S అవసరయ న`. 25 మ#Sయ ఇట-C
నమ4కమ క>%S, TEను మరల ] క>Zి య ండటేత నను`గ#Sd ×\సN ు
Pసునందు ]క;న` అJశయమ అ¥కమగ నటB
6 . 26 ]రF
VWా సమ నందు అ వృz య ఆనందమ ను ందు "!తN మ , TEను yVంA
] అంద#S కcడ క>Zియ ందున" Txక; ె>య ను. 27 TEను వAd

!మ 4ను చూAనను, #ాకPనను, ]రF ఏ Vషయమ లkను
ఎ#Sంచు9ా#SI బ¿దరక, అందరFను ఒక ´µవమఇు సు9ారN VWా సపmమ న
#ాడచు, ఏక మనసుqగల9ా#?r ">Aయ Tx`ర" TEను !మ 4ను గ#Sd
Vనులగ న, ]రF ×\సN ు సు9ారN క; త%SనటB
6 %ా పKవ#SNంచు(f. 28 అటB
6 ]రF
బ¿దరక;ండట 9ా#SI Txశనమ ను ]క; రmణయ ను కల;గ ననుటక;
సూచనPQ య న`. ఇ ేవ"వలన కల;గ నే. 29 ఏలయన%ా ]రF
Txయందు చూAనట-C య , Txయందున`ద" ]#Sపడ Vనుచున`ట-C య
#ాటమ ]క;ను క>%S య న`ందున 30 ×\సN ునందు
VWా సమ ంచుటమతK¤ %ాక ఆయన పmమ న శ\మపడటయ ఆయన
పmమ న ]క; అనుగ\¨©ంపబ(ెను.
Óి> 1ీuయ లక; 2
1 ావన ×\సN ునందు ఏ ¨¼చd#SకPQనను, 1LKమ వలన ఆదరణPQనను,
ఆత4యందు ఏ సహ9ాసనను, ఏ దయరసనను, 9ాతqలనను
ఉన`PQడల 2 ]రF ఏకమనసులగ నటB
6 %ా ఏక1LKమక>%S, Pక
´µవమ గల9ారF%ా ఉం(f, ఒకx"యంే మనసుqంచుచు Tx సంషమ ను
సంపరÞమ ేయ (f. 3 కmేతT:ౖనను వృxJశయమ ేతT:ౖనను ఏ!య
ేయక, Vనయన మనసుqగల9ా#?r ±క"TUకడ తనకంటM ãగ డ"
PQంచుచు 4 ]లk పKJ9ాడను తన ¯ంతారమ లను మతK¤%ాక
PతరFల ారమ లను కcడ చూడవలsను. 5 ×\సN ుPసునక; క>%Sన PÀ
మనసుq ]రFను క>%Sయ ండ(f. 6 ఆయన ేవ" స ర పమ

క>%Sన9ా(ైయ ం(f, ేవ" సమనమ %ా ఉండట V(fA12టCకcడ"
´µగమ" PQంచునలదు %ా" 7 మనుషpల >క%ా పట-C , xసు"
స రపమ ను ధ#Sంచు", తను` xTE #SకN ;"%ా ేZిT:ను. 8 మ#Sయ ,
ఆయన ఆారమందు మనుషpడ%ా కనబ(f, మరణమ ందునంత%ా, అన%ా
Zిల;వమరణమ ందు నంత%ా V¥ేయత చూ1ిన9ా(ై, తను`xను
త%S¶ంచుT:ను. 9 అందుేతను పరలkకమందున`9ా#Sలk %ా", భ!]ద
ఉన`9ా#Sలk %ా", 10 భ! I\ంద ఉన`9ా#Sలk %ా", పKJ9ా" ¹ాల;ను
PసుTxమమ న వంగ నటB
6 ను, 11 పKJ9ా" Txల;కయ తం(fKPQన ేవ"
మ¨©మరÍ  Pసు×\సN ు పKభ వ" ఒపనునటB
6 ను, ేవడ ఆయనను
అ¥కమ %ా ¨¼AdంA, పKJ Txమ మ నక; 12ౖTxమమ ను ఆయనక;
అనుగ\¨©ంెను. 12 ా%ా Tx 1ిKయ ల#ా, ]#?ల6పడను V¥ేయ లsౖ య న`
పKారమ , TxPQదుట ఉన`పడ మతK¤ %ాక మ#S PQక;వ%ా TEను ]
ల" PÀ ాలమందును, భయమ ను వణక;ను ] ¯ంతరmణను
న¯ా%Sంచును(f. 13 ఎందుకన%ా ]రF ఇచûPంచుట క;ను ారZిz
కల;గజ³Zినుటక;ను, తన దయసంకలuమ T:ర9EరFట?r ]లk ారZిz
కల;గజ³య 9ాడ ేవ(ే. 14 ]రF మరన వక\జనమ మధ,
"రప#ాధుల;ను "షళంక;ల;ను అ"ందుల;T:ౖన ేవ" క;మరFలగ నటB
6 , 15
సణ గ ల;ను సంశయమ ల;ను మ", సమసN ారమ లను ేయ (f. 16 అట-C
జనమ మధను ]రF yవ9ాకమ ను ేతపటBC", లkకమందు జoతpలవలs
కనబడ చుTx`రF. అందువలన TEను వరÍమ %ా పరF%?తN లద"య , TEను
ప(fన కషC మ "పK 17 మ#Sయ ] VWా సయగమ లkను x" సంబంధన

ZLవలkను TEను ాTxరuణమ %ా యబ(fనను, TETx నంంA ]
యంద#Sకcడ సంÌింతpను. 18 ఇటBవలsTE ]రFను ఆనంంA Txకcడ
సంÌించు(f. 19 TEనును ] ³మమ ె>Zి" ¥ైరమ ెచుd ను
"!తN మ J¹J" ఘÖమ %ా ]±దw క; పంపటక; పKభ 9:ౖన Pసునందు
"#§fంచుచుTx`ను. 20 ] ³మVషయ "జమ %ా AంJంచు9ాడ అత"
వంట-9ా(ెవడను Tx±దw లడ. 21 అందరFను తమ ¯ంత ారమ లTE
చూచునుచుTx`రF %ా", Pసు×\సN ు ారమ లను చూడరF. 22 అత"
ãగత ]#?రFగ దురF. తం(fKI క;మరF(ేలగ ZLవేయ T° ఆల%³ అతడ
Txకcడ సు9ారN 9ాపకమ "!తN మ ZLవ ేZ2ను. 23 ాబట-C Tx³!
సంభVంపT:ౖయ న`ో చూAన9:ంటTE అత"" పంపవలsన"
అనునుచుTx`ను. 24 TEనును ఘÖమ %ా వెdదన" పKభ వనుబట-C నమ 4
చుTx`ను. 25 మ#Sయ Tx సదరFడను, జతప"9ాడను, Tx(f
ãధుడను, ] దూతయ , Tx అవసరమ నక; ఉపచ#SంAన 9ాడT:ౖన
ఎపâKతpను ] ±దw క; పంపట అగతమ" అనుంట-". 26 అతడ#%S
యPQన" ]రF Vంట-#S గనుక అతడ !మ 4నంద#S" చూడ !గ ల
అ1Lmగల9ా(ై Vxరపడచుం(ెను. 27 "జమ %ా అతడ #%SPQ xవనక;
Zిదz య ం(ెను %ా" ేవడత"" క"క#Sంెను; అత"మతK¤ %ాక Txక;
దుఃఖమ ]ద దుఃఖమ కల;గక;ండట?r నను`ను క"క#Sంెను. 28 ాబట-C
]రF అత"" చూA మరల సంÌించు"!తN మ ను Tx క;న` దుఃఖమ తగ¶
"!తN మ ను అత"" మ#S ఘÖమ %ా పం1ిJ". 29 TxPQడల ] ఉపచరలk
ఉన` దువను ¬రFdట?r అతడ తన ాKణమ T:ౖనను లm12టCక ×\సN ు±క

ప" "!తN మ xవనక; Zిదzయ ం(ెను 30 గనుక ప#ాÞ నందమ 
పKభ వనందు అత"" ేరFd" అట-C 9ా#S" ఘనపరచు(f.
Óి> 1ీuయ లక; 3
1 టC Bక; Tx సదరFల#ా, పKభ వనందు ఆనం ంచు(f. అేసంగతpలను
]క; 9ాKయ ట Txక; కషC న ాదు, ]క; అ ³మకరమ . 2 క;కల
Vషయ జjగ\తN%ా ఉండ(f. దుషp
C లsౖన ప" 9ా#S Vషయ జjగ\తN%ా ఉండ(f,
ఈ ేదన Txచ#Sంచు 9ా#S Vషయ జjగ\తN%ా ఉండ(f. 3 ఎందుకన%ా
శ#§రమ ను ఆసuదమ ేZినక ేవ"±క ఆత4వలన ఆ#ా¥ంచుచు,
×\సN ుPసునందు అJశయపడచున` మన¤ సున`J ఆచ#Sంచు9ారమ . 4
ావలయ నంటä TEను శ#§రమ ను ఆసuదమ ేZినవచుdను; మ#S ఎవ(ైనను
శ#§రమ ను ఆసuదమ ేZినదలAనPQడల TEను మ#S PQక;వ%ా
ేZినవచుdను. 5 ఎ"!దవనమ న సున`J ంJ", ఇWా\Pల;
వంశప9ాడT:ౖ, బ¿Tx]ను %తKమ లk పట-C ¨¼áKయ ల సంxనన
¨¼áKయ డT:ౖ, ధర4WాసN Vషయమ ప#Sసయ డT:ౖ, 6 ఆసINVషయమ
సంఘమ ను ¨©ంZించు9ాడT:ౖ, ధర4 WాసN మ వల" JVషయమ అ"ందుడT:ౖ
య ంట-". 7 అPనను ఏ9EV Txక; లభకరమ లsౖ య ం(ెT° 9ాట-"
×\సN ు"!తN మ నషC మ %ా ఎంచుంట-". 8 "శd యమ %ా Tx పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ునుగ#Sdన అJW\ష¡న జj®నమ "!తN  సమసN మ ను నషC మ %ా
ఎంచునుచుTx`ను. 9 ×\సN ును సంాంచు", ధర4WాసN మలన Tx
J"%ాక, ×\సN ునంద> VWా సమ వలనT:ౖన J, అన%ా VWా సమ నుబట-C

ేవడ అనుగ\¨©ంచు Jగల9ాడT:ౖ ఆయనయందు అగపడ "!తN మ ను, 10
ఏ Vధమ ేతT:ౖనను మృతpలలkనుం(f Txక; పనరFxÍనమ కల;గవలsన",
ఆయన మరణVషయ మ లk సమTxనుభవమ గల9ాడT:ౖ, ఆయనను ఆయన
పనరFxÍనబలమ ను ఎరFగ "!తN మ ను, 11 ఆయన శ\మలలk
ా>9ాడనగ ట PQట-Cో PQరFగ "!తN మ ను, సమసN మ ను నషC పరచు"
9ాట-" 12ంట సమనమ %ా ఎంచునుచుTx`ను. 12 ఇవర³ TEను %?>AJ
న"PQనను, ఇవర³ సంపరÞ Zిz ంJన"PQనను TEను అనునుటలదు
%ా", TEను ే" "!తN మ ×\సN ు Pసుేత పటC బ(fJT° x"" పటBCనవలsన"
పరF%?తN p చుTx`ను. 13 సదరFల#ా, TE"వర³ పటBC" య Tx`న"
తలంచునను. అPే ఒకట- ేయ చుTx`ను; 9:నుక ఉన`V మరA
మ ందున` 9ాట-ర?r 9E%Sరపడచు 14 ×\సN ు Pసునందు ేవ" ఉన`తన
1ిల;పనక; కల;గ బహÑమనమ ను ందవలsన", గ #S ±దw ³
పరF%?తN pచుTx`ను. 15 ాబట-C మనలk సంపరFÞలన 9ారమందరమ ఈ
xతuర¤ క>%Sయ ందమ . అపడ ే"గ#SdPQనను ]క; 9EరF
xతuరమ క>%Sయ న`PQడల, అయ ేవడ ]క; బయల; పరచును. 16
అPనను ఇపuట-వరక; మనక; లంAన x""బట-C P క\మమ %ా
నడచుందమ . 17 సదరFల#ా, ]రF నను` > నడచును(f; ¤మ
]క; మ#SPQయ న` పKారమ నడచును 9ా#S" గ #S12ట-C చూడ(f. 18
అTEక;ల; ×\సN ు Zిల;వక; శతpKవల;%ా నడచునుచుTx`రF; #S" గ#Sd
] అTEక ప#ాయమ ల; ె1ిu Pపడను ఏడdచు ెప చుTx`ను. 19
Txశన¤ 9ా#S అంతమ , 9ా#S కడ1L 9ా#S ేవడ; 9ారF xమ

Zిగ¶ పడవలZిన సంగతpలయందు అJశయపడచుTx`రF,
భసంబంధన9ాట- యంే మనసుq నుంచుచుTx`రF. 20 మన êరZిÍ J పర
లkకమ నందున`; అకడనుం(f పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు అను రmక;" "!తN మ
క"12టC B"య Tx`మ . 21 సమసN మ ను తనక; లkపరచునజj>న శIN"బట-C
ఆయన మన ºనశ#§రమ ను తన మ¨©మగల శ#§రమ నక; సమ రపమ
గలx"%ా మరFdను.
Óి> 1ీuయ లక; 4
1 ావన TEన1Lfంచు Tx 1ిKయ సదరFల#ా, Tx ఆనందమ ను Tx
I#§టమ T:ౖయ న`Tx 1ిKయ ల#ా, PటB
6 పKభ వనందు ZిÍ రFలsౖ య ండ(f. 2
పKభ వనందు ఏకమనసుqగల9ా#?r య ండడ" య 9,యను, సుంటB³ను
బJమల;నుచుTx`ను. 3 అవను, "జన సహా#§ ఆ ZీN ల; ?6ంతpను
Tx Pతర సహారFలను సు9ారN ప"లk Txకcడ పKయసప(fన9ారF గనుక
9ా#SI స} యమ ేయ మ" "ను` 9EడనుచుTx`న 4 ఎల6 పడను
పKభ వనందు ఆనంంచు(f,మరల ెప దును ఆనంంచు(f. 5 ]
సహనమ ను సకల జనులక; ె>యబడ"య (f. పKభ వ స]పమ %ా
ఉTx`డ. 6 ే""గ#Sdయ Aంతపడక;(f %ా" పKJ Vషయమ లkను ాKరÍన
Vజj®పనమ లేత కృతజ® xపర కమ %ా ] Vన`పమ ల; ేవ"I
ె>యజ³య (f. 7 అపడ సమసN జj®నమ నక; !ంAన ేవ" సమ¥xనమ
Pసు×\సN ువలన ] హృదయమ లక;ను ] తలంపలక;ను ావ>
య ండను. 8 టC Bక; సదరFల#ా, P ãగతPQనను 12ౖuనను

ఉం(fనPQడల, ఏV సతన9Ù, ఏV మన న9Ù, ఏV Txయన9Ù, ఏV
పVతKన9Ù, ఏV రమన9Ù, ఏV ఖJగల9Ù, 9ాట-]ద ¥xన
మ ంచును(f. 9 మ#Sయ ]రF Txవలన ఏV TEరFd" అం%§క#SంAJ#,
Txయందున`టBC%ా ఏV Vంట-# ఏV చూAJ#, అట-C 9ాట-" ేయ (f; అపడ
సమ¥xన కరN యగ ేవడ ]క; (ైయ ండను. 10 నను`గ#Sd
]#STx`ళ6 క; మరల ãచన ేయ ¯ా%SJర" పKభ వనందు !I>
సంÌింAJ". ఆ Vషయమ లk ]రF ãచనేZియ ంట-#S %ా" త%Sన
సమయమ ొరకకPQను. 11 Txక; దువ క>%Sనందున TEలగ
ెపటలదు; TETEZిÍJలk ఉన`ను ఆZిÍ Jలk సంతృ1ిN క>%Sయ ండ TEరFd"
య Tx`ను. 12 ºనZిÍ Jలk ఉండ T:రFగ దును, సంపన` ZిÍ Jలk ఉండ
T:రFగ దును; పKJVషయమ లkను అ"` ారమ లలkను కడప
"ం(fయ ండటక;ను ఆక>%t"య ండటక;ను, సమృz క>%Sయ ండటక;ను
ల!లk ఉండటక;ను TEరFd "య Tx`ను. 13 నను` బలపరచు9ా"యంే
TEను సమసN మ ను ేయగలను. 14 అPనను Tx శ\మలk ]రF
ాల;పచుd"న మంAప". 15 Óి>1ీuయ ల#ా, సు9ారN ను TEను బ¢¥ంప
TxరంంA మZిో"యలkనుం(f వAdనపడ ఇచుd Vషయమ లkను
పచుdను Vషయమ లkను ]రF తపu మ#S ఏ సంఘప9ారFను Tx
ా>9ారF ాలద" ]³ ె>య ను. 16 ఏలయన%ా ెసqలaకలkకcడ ]రF
మట-మట-I Tx అవసరమ ¬రFdటక; స}యమ ేZిJ#S. 17 TEను PÀV"
అ1LfంA PÀలగ ెపటలదు %ా" ] లsకక; V¯ాNరఫలమ #ావలsన"
అ1LfంA ెప చుTx`ను. 18 Txక; సమసN మ ను సమృz %ా క>%Sయ న`.

]రF పం1ిన వసు
N వల; ఎపâKతpవలన పచుd" P!య తక;వలక
య Tx`ను; అV మT°హరన సు9ాసనయ , ేవ"I 1ీKJకరమ ను
ఇషC మ T:ౖన యగమ T:ౖ య న`V. 19 ా%ా ేవడ తన ఐశ రమ పన
×\సN ుPసునందు మ¨©మలk ] పKJ అవసరమ ను ¬రFdను. 20 మన
తం(fKPQన ేవ"I య గ య గమ లక; మ¨©మ కల;గ ను %ాక. ఆ¤í. 21
పKJ ప#Sదుz"I ×\సN ుPసునందు వందనమ ల; ెప(f. 22 Txకcడ ఉన`
సదరFలందరF ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. ప#SదుzలందరFను
మ ఖ మ %ా ?rసరF ఇంట-9ా#Sలk ఉన` ప#Sదుzల;ను ]క; వందనమ ల;
ెపచుTx`రF. 23 పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు కృప ] ఆత4 ఉండను%ాక.
లaసqయ లక; 1
1 లaసqPలk ఉన` ప#Sదుzలక;, అన%ా ×\సN ు నందు VWా సులsౖన
సదరFలక;. 2 ేవ" AతN మ వలన ×\సN ుPసు అసN ల;(ైన êల;ను
సదరF(ైన J¹J య ను భమ"ె1ిu 9ాKయ న. మన తం(fKPQన
ేవ" నుం(f కృపయ సమ¥xనమ ను ]క; కల;గ ను %ాక. 3
పరలkకమందు ]రక; ఉంచబ(fన "#§mణనుబట-C , ×\సN ుPసునందు ]క;
క>%Sయ న` VWా సమ ను గ#Sdయ , ప#Sదుzలంద#S]ద ]క;న` 1LKమను
గ#Sdయ , ¤మ V" PQల6పడ ] "!తN మ ాKరÍనేయ చు, 4 మన
పKభ వగ Pసు ×\సN ు±క తం(fKPQన ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుచుTx`మ . 5 ]±దw క; వAdన సు9ారN సతమ నుగ#Sdన
బ¢ధవలన ఆ "#§mణనుగ#Sd ]రF ఇంతక;మ ందు Vంట-#S. 6 ఈ సు9ారN

సర లkకమ లk ఫ>ంచుచు, 9ా1ించుచున`టBC%ా ]రF ేవ" కృపనుగ#Sd
V" సతమ %ా గ\¨©ంAన Txటనుం(f ]లk సPతమ ఫ>ంచుచు
9ా1ించుచున`. 7 ఎపâాK అను మ 1ిKయ (ైన (fxసు"వలన ]రF ఈ
సంగతpలను TEరFdంట-#S. 8 అతడ మ Vషయమ లk నమ4కన ×\సN ు
ప#Sxరక;డ; అతడ ఆత4యంద> ] 1LKమను మక; ె>1ిన9ాడ. 9
అందుేత ఈ సంగJ V"నTxటనుం(f ¤మ ను ] "!తN మ ాKరÍన ేయ ట
మనక, ]రF సంపరÞ జj®నమ ను ఆత4 సంబంధన V9Eకమ గనుల9ారFను,
10 ఆయన AతN మ ను పరÞమ %ా గ\¨©ంAన9ారFT:ౖ, పKJ సxరమ లk
సఫల;లగ చు, ేవ" Vషయన జj®న మందు అవృz ందుచు, అ"`
Vషయమ లలk పKభ వను సంష12టC BనటB
6 , 11 ఆయనక; త%SనటBC%ా
నడచునవలsన"య , ఆనందమ  కc(fన పరÞన ఓరFuను
ºరWాంతమ ను కనుపరచునటB
6 ఆయన మ¨©మ శIN"బట-C సంపరÞ బలమ 
బలపరచబడవలsన"య , 12 ేజo9ాసులsౖన ప#Sదుzల ¯ా సÍ ~మ లk
ా>9ారమగ టక; మనలను ాతpKలను%ాేZిన తం(fKI ]రF
కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంపవలsన"య ేవ" బJమల; చుTx`మ . 13 ఆయన
మనలను అంధారసంబంధన అ¥ారమ లkనుం(f VడదలేZి, xను
1LK!ంAన తన క;మరF"±క #ాజ"9ాసులను%ా ేZ2ను. 14 ఆ
క;మరF"యందు మనక; V¹చనమ , అన%ా ాపmమపణ కల;గ చున`.
15 ఆయన అదృశేవ" స ర1ిPQ సర సృÌిC I ఆసంభతp(ై య Tx`డ.
16 ఏలయన%ా ఆాశమందున`Vయ భ!యందున` Vయ ,
దృశనV%ా", అదృశనV%ా", అV Zిం}సనమ లsౖనను

పKభ త మ లsౖనను పK¥xనులsౖనను అ¥ారమ లsౖనను, సర మ ను
ఆయనయందు సృంప బ(ెను, సర మ ను ఆయనx #ాను
ఆయననుబట-C య సృంపబ(ెను. 17 ఆయన అ"`ట-కంటM మ ందు%ా ఉన`
9ాడ; ఆయTE సమసN మ నక; ఆ¥xరభతpడ. 18 సంఘమ అను
శ#§రమ నక; ఆయTE hరసుq; ఆయనక; అ"`ట-లk ాKమ ఖమ కల;గ
"!తN మ , ఆయన ఆPQయ ం(f మృతpలలkనుం(f లచుటలk
ఆసంభతp(xPQను. 19 ఆయనయందు సర సంపరÞత
"వZింపవలsన"య , 20 ఆయన Zిల;వరకN మ ేత సం¥ేZి, ఆయనx #ా
సమసN మ ను, అV భలkకమందున`9:ౖనను పరలkక మందున`9:ౖనను,
9ాట-న"`ట-" ఆయనx #ా తన సమ¥xనపరచున వలsన"య తం(fK
అషC మPQను. 21 మ#Sయ గతాల మందు ేవ"I దూరసుÍల;ను, ]
దుI\యలవలన ] మనసుqలk V#ధ´µవమ గల9ారFT:ౖ య ం(fన
!మ 4ను కcడ 22 తన స"`¥" ప#Sదుzల;%ాను "#wషpల;%ాను
"రప#ాధుల;%ాను "ల;వబ¿టC Bటక; ఆయన మంసయ కN న ేహమందు
మరణమ వలన ఇపడ !మ 4ను సమ¥xనపరెను. 23 పTx]ద
కటC బ(fన9ా#?r ZిÍ రమ %ా ఉం(f, ]రF Vన`ట-C య , ఆాశమ I\ంద ఉన`
సమసN సృÌిC I పKకట-ంపబ(fనట-C య ఈ సు9ారN వలన కల;గ "#§mణనుం(f
¾ల%Sక, VWా సమందు ">A య ం(fనPQడల ఇ ]క; కల;గ ను. êలను
TEను ఆ సు9ారN క; ప#Sxరక;డT:ౖJ". 24 ఇపడ ]రక; TEను
అనుభVంచుచున` శ\మల యందు సంÌించుచు, సంఘమ అను ఆయన
శ#§రమ రక; ×\సN ు ప(fనాట6 లk దు9:ౖన 9ాట-యందు Tx వంతp Tx

శ#§రమందు సంపరÞమ ేయ చుTx`ను. 25 ేవ" 9ాకమ ను, అన%ా
య గమ లలkను తరమ లలkను మరFగ ేయబ(fయ న` మర4మ ను
సంపరÞమ %ా పKక ట-ంచుటక;, 26 ] "!తN మ Txక; అపu%Sంపబ(fన ేవ"
P#ాuటB5 పKారమ , TEను ఆ సంఘమ నక; ప#Sxర క;డT:ౖJ". 27
అనజనులలk ఈ మర4మ ±క మ¨© శ రమ ఎట-C ో అ, అన%ా ]
యందున` ×\సN ు, మ¨©మ "#§mణPQ య Tx`డను6 సంగJ" ేవడ తన
ప#Sదుzలక; ె>యపరచ%#S ◌ం 28 పKJ మనుషp" ×\సN ునందు
సంపరFÞ"%ా ేZి ఆయనPQదుట "ల;వబ¿టCవలsన", సమసN Vధమ లsౖన
జj®నమ  ¤మ పKJ మనుషp"I బ z ెపచు, పKJ మనుషp"I
బ¢¥ంచుచు, ఆయనను పKకట-ంచుచుTx`మ . 29 అందు "!తN మ Txలk
బలమ %ా, ారZిzకల;గజ³య ఆయన I\యశIN" బట-C TEను #ాడచు
పKయసపడచుTx`ను.
లaసqయ లక; 2
1 ] రక;ను, ల9,కయ 9ా#S రక;ను, శ#§ర #§J%ా Tx మ ఖమ
చూడ"9ారంద#Sరక;ను 2 TEను ఎంత%ా #ాడచుTx`T° ]రF ె>Zిన%రF
చుTx`ను. 9ారF 1LKమయందు అతpకబ(f, సంపరÞ గ\¨©ంప±క
సకలsౖశ రమ క>%Sన9ా#?r, ేవ" మర4య న` ×\సN ును, సuషC మ %ా
ె>Zిన`9ా#?r, తమ హృదయమ లలk ఆదరణందవలsన" 9ారంద#S రక;
#ాడచుTx`ను. 3 బ z జj®నమ ల సర సంపదల; ఆయనయంే
గ పN మ లsౖయ న`V. 4 ఎవ(ైనను చక" మటలేత !మ 4ను

¹సపరచక;ండనటB
6 ఈ సంగJ" ెపచుTx`ను. 5 TEను శ#§రVషయమ లk
దూరమ %ా ఉన`ను ఆత4Vషయమ లk ]కcడ ఉం(f, ] ãగన
పKవరN నను ×\సN ునంద> ] ZిÍ రVWా సమ ను చూA ఆనంంచుచుTx`ను. 6
ావన ]రF పKభ 9:ౖన ×\సN ుPసును అం%§క#SంAన Vధమ %ా ఆయనయందు
9EరFా#Sన9ా#?r, Pంట-వలs కటC బడచు, 7 ]రF TEరFd"న పKారమ %ా
VWా సమందు ZిÍ రపరచబడచు, కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుటయందు
VసN #Sంచుచు, ఆయనయందుం(f నడచును(f. 8 ఆయనను అనుస#Sంపక
మనుషpల ారంప#ాxర మ ను, అన%ా ఈ లkకసంబంధన
మలాఠమ లను అనుస#SంA ¹సకరన "రరÍక తత జj®నమ ేత
!మ 4ను ెరపటBC" వ9ా(ెవ(ైన ఉండTE¹ అ" జjగ\తN%ా ఉండ(f. 9
ఏలయన%ా ేవత మ ±క సర ప#SపరÞత శ#§రమ %ా ×\సN ునందు "వZించు
చున`; 10 మ#Sయ ఆయనయందు ]రFను సంపరFÞలsౖ య Tx`రF; ఆయన
సమసN పK¥xనులక;ను అ¥ారFలక;ను hరZ2ౖq య Tx`డ; 11 ]రFను, ×\సN ు
సున`Jయందు, శ#§#³చûల కc(fన స ´µవమ ను Vస#SèంA ఆయనయందు
ేతpల ేయబడ" సున`J ంJ#S. 12 ]రF బµ1ిN స4 మందు ఆయన
కcడ ాJ12టCబ(fన9ా#?r ఆయనను మృతpలలkనుం(f ల1ిన ేవ"
పK´µవమందు Vశ Zించుట x #ా ఆయనకcడ లAJ#S. 13 మ#Sయ
అప#ాధమ ల వలనను, శ#§రమందు సున`Jందక య ండటవలనను, ]రF
మృతpలsౖ య ండ%ా, 14 ేవడ 9ాKతరపకన ఆజ® లవలన మన]ద
ఋణమ %ాను మనక; V#ధమ %ాను నుం(fన పతKమ ను ¤క;ల Zిల;వక;
ట-C , x"] ే9ాKతను తp(fA9EZి,మనక; అడi మ లక;ండ x"" ఎJN 9EZి

మన అప#ాధమ లన"`ట-" m!ంA, 15 ఆయనకcడ !మ 4ను
yVంపేZ2ను;ఆయన పK¥xనులను అ¥ారFలను "#ాయ ధులను%ాేZి,
Zిల;వేత జãతqవమ  9ా#S" పట-C ెAd బµ}టమ %ా 9Eడకక;
కనుపరెను. 16 ాబట-C అన`ానమ ల Vషయమ లkT:ౖనను, పండగ
అమ9ాస VWా\ంJనమ అను9ాట- Vషయమ లkT:ౖనను, ]క; ¬రFu ¬రd
T:వ"I" అవాశ!యక;(f. 17 ఇV #ాబ¢వ9ాట- xయP%ా" "జ
స రపమ ×\సN ులk ఉన` 18 అJ Vనయసక;N(ై ేవదూx #ాధనయందు
ఇచûక>%S, xను చూAన9ాట-"గ#Sd %tపu%ా ెపనుచు, తన
శ#§రసంబంధన మనసుqవలన ఊరక ఉuంగ చు, 19 hరసుqను హతp
N న"
9ా(ెవడను ] బహÑమనమ ను అపహ#Sంప"యక;(f; ఆ
hరసుqమలమ %ా సర శ#§రమ ×ళ6ేతను నరమ ల ేతను Ìింపబ(f
అతpకబ(fనై, ేవ"వలన కల;గ వృz  అవృz ందుచున`. 20 ]రF
×\సN ుకcడ లkకమ ±క మలాఠ మ ల Vషయ మృJంన9ా#?rే
లkకమ లk బKదుక; చున`టBC%ా 21 మనుషpల ఆజ® లను పదz తpలను
అనుస#SంAేత పటBCనవదుw,రFAచూడవదుw, మ టC వదుw అను Vధు లక; ]రF
లkబడTEల? 22 అవ"`య 9ాడనుటేత నhంAవను. 23 అట-C V
ZL xû#ాధన Vషయమ లkను Vనయ Vషయమ లkను, ేహhm
Vషయమ లkను జj®న రపకనవ"PQంచబడచున`9E%ా", శ#§#³xû"గ\హ
Vషయమ లk ఏమతKమ ను ఎ"`క
లaసqయ లక; 3

1 ]రF ×\సN ుకcడ లపబ(fన9ా#?rే 12ౖనున` 9ాట-TE 9:దక;(f, అకడ ×\సN ు
ేవ" క;(fారîమ న కcరFdం(fయ Tx`డ. 2 12ౖనున` 9ాట-]దTE%ా",
భసంబంధన9ాట-]ద మనసుq 12టC Bనక;(f; 3 ఏలయన%ా ]రF
మృJంJ#S, ] yవమ ×\సN ుకcడ ేవ"యందు xచబ(fయ న`. 4
మనక; yవ య న` ×\సN ు పKతmనపడ ]రFను ఆయనకcడ
మ¨©మయందు పKతmపరచబడదురF. 5 ావన భ!]దనున` ]
అవయవమ లను, అన%ా జjరత మ ను, అపVతKతను, ామతpరతను,
దు#ాశను, Vగ\}#ాధనPQన ధTx1Lmను6 చం1ి 9Eయ (f. 6 9ాట-వలన ేవ"
ఉగ\త అV¥ేయ ల ]I వచుdను. 7 పర మ 9ా#S మధ yVంAనపడ
]రFను ట-" అనుస#SంA నడచుంట-#S. 8 ఇప(ైే ]రF, Åపమ ,
ఆగ\హమ , దుషC త మ , దూషణ, ]T°ట బతpల; అను ట-న"`ట-"
Vస#Sèంచు(f. 9 ఒక" ఒకడ అబదz మడక;(f;ఏలయన%ా
ాK*నస ´µవమ ను x" I\యల కcడ 10 ]రF ప#SతంA, జj®నమ
కల;గ "!తN మ x"" సృÌిC ంAన9ా" >కపన నూతన
పరచబడచున` ననస ´µవమ ను ధ#Sంచు" య Tx`రF. 11 ఇట-C 9ా#Sలk
%§\సుేశసుÍడ" యదుడ" ´éదమ లదు; సున`J ందుటయ" సున`J
ందక వటయ" ´éదమ లదు; పరేhయ" Zియనుడ" xసుడ"
స తంతpKడ" లదు%ా", ×\ZLN సర మ ను అంద#Sలk ఉన`9ాడT:ౖ య Tx`డ. 12
ా%ా, ేవ"ేత ఏరuరచబ(fన9ారFను ప#Sదుzల;ను 1ిKయ ల;T:ౖన9ా#SI
త%SనటB
6 , ]రF జj>గల మనసుqను, దయళØత మ ను, Vనయమ ను,
¯ాJ కమ ను, ºరWాంత మ ను ధ#Sంచును(f. 13 ఎవ(ైనను తనక;

}"ేZ2న" ±కడను"న PQడల ఒక" TUకడ స¨©ంచుచు ఒక" TUకడ
m!ంచు(f, పKభ వ !మ 4ను m!ంAనలగ న ]రFను m!ంచు(f. 14
ట"`ట-12ౖన ప#SపరÞతక; అను బంధన 1LKమను ధ#Sంచును(f. 15 ×\సN ు
అను గ\¨©ంచు సమ¥xనమ ] హృదయమ లలk ఏల; చుండ "య (f;
ఇందుర³ ]#tక శ#§రమ %ా 1ిల;వబ(fJ#S; మ#Sయ కృతà®లsౖ య ండ(f.
16 సం%§త మ లను ×రNనలను ఆత4సంబంధన పదమ లను ఒక"I
ఒకడ బ¢¥ంచుచు, బ z ెపచు కృా స¨© తమ %ా ] హృదయమ లలk
ేవ"గ#Sd %ానమ ేయ చు, సమసN Vధమ లsౖన జj®నమ  ×\సN ు 9ాకమ
]లk సమృz %ా "వZింప"య (f. 17 మ#Sయ మటేత %ా" I\యేత %ా",
]#³! ేZినను పKభ 9:ౖన Pసుx #ా తం(fKPQన ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుచు, సమసN మ ను ఆయన 1Lరట ేయ (f. 18 ´µరల#ా, ] భరN లక;
V¥ేయ లsౖ య ండ(f; ఇ పKభ వనుబట-C య కN య న`. 19 భరN ల#ా, ]
´µరలను 1LK!ంచు(f, 9ా#S" "షp
¡ ర12టCక;(f. 20 1ిల6ల#ా, అ"`
Vషయమ లలk ] త>దండKల మట Vను(f; ఇ పKభ వనుబట-C
చుdనత%Sన. 21 తండKల#ా, ] 1ిల6ల మనసుq క;\ంగక;ండనటB
6 9ా#SI
Åపమ పట-C ంపక;(f. 22 xసుల#ా, మనుషpలను సంష12టC B 9ా#?rనటBC
కంట-I కనబడవలsన" ాక, పKభ వనక; భయపడచు xzంతఃకరణగల9ా#?r,
శ#§రమ నుబట-C ] యజమనులsౖన9ా#SI అ"` Vషయమ లలk V¥ేయ లsౖ
య ండ(f. 23 పKభ వవలన ¯ా సÍ ~మ ను పKJఫలమ %ా ందుదుమ"
PQరFగ దురF గనుక, 24 ]#³! ేZినను అ మనుషpల "!తN మ ాక
పKభ వ "!తN మ" మన సూ#SN%ా ేయ (f, ]రF పKభ 9:ౖన ×\సN ునక; xసులsౖ

య Tx`రF. 25 అTxయమ ేZిన9ా"I xను ేZిన అTxయమ ల
మరల లంచును, పmాతమ ండదు.
లaసqయ లక; 4
1 యజమనుల#ా, పరలkకమ లk ]క;ను యజ మనుడTx`డ" PQ#S%S,
Txయనయ ధ#ా4ను ¯ార నయ ] xసులPQడల ేయ (f. 2
ాKరÍనయందు "ల;కడ%ా ఉం(f కృతజ® తగల9ా#?r x"యందు లక;వ%ా
ఉండ(f. 3 మ#Sయ TEను బంధక మ లలk ఉంచబడటక; ారణన ×\సN ు
మర4మ ను గ#Sd TEను బ¢¥ంపవలZిన Vధమ %ాTE 4 ఆ మర4మ ను
9:ల6(fపరచునటB
6 9ాకమ ెపటక; అనుకcలన సమ యమ ేవడ
దయేయవలsన"3 మరక; ాK#SÍంచు(f. 5 సమయమ "యక
స "ãగమ ేZినుచు, సంఘమ నక; 9:ల;పట- 9ా#SPQడల జj®నమ
క>%S నడచు ను(f. 6 పKJ మనుషp"I ఏలగ పKతpతN ర!య వలsT° అ
]రF ె>Zినుట?r ] సం´µషణ ఉప 9EZినటBC ఎల6 పడ రFAగల%ాను
కృాస¨©తమ %ాను ఉండ"య (f. 7 1ిKయసదరFడను, పKభ వనందు
నమ4కన ప#S xరక;డను, Tx (f ZLవక;డT:ౖన తpIక; నను`గ#Sdన
సంగతpల"`య ]క; ె>యజ³య ను. 8 ]రF మ ZిÍ J ె>ZినునటB
6 ను
] హృదయమ లను అతడ ఆద#Sంచు నటB
6 ను, 9 అత"" అత"కcడ
నమ4కన 1ిKయస దరF(ైన ఒTEZిమ ను ]±దw క; పంపచుTx`ను;
ఇతడ ] ±దw నుం(f వAdన9ా(ే; #Sక(f సంగతpల"`య ]క;
ె>యజ³తpరF. 10 Txకcడ ెరలk ఉన` అ#S¯N ారFను, బర`బµక;

స]పజj®JPQన మరFను ]క; వందనమ ల; ెప చుTx`రF; ఈ
మరFనుగ#Sd ]రF ఆజ® ల; ంJ#S, ఇతడ ]±దw క; వAdనPQడల
ఇత" ేరFdను(f. 11 మ#Sయ యసు
N అను Pసుకcడ ]క; వందనమ ల;
ెపచుTx`డ. రF సున`J ంన9ా#Sలk ే#Sన 9ారF, రFమతK¤ ేవ"
#ాజమ "!తN మ Tx జత ప"9ా#?r య Tx`రF, #Sవలన Txక; ఆదరణ
క>%?ను. 12 ]లk ఒకడను ×\సN ుPసు xసుడT:ౖన ఎపâాK ]క; వందనమ ల;
ెపచుTx`డ; ]రF సంపరFÞల;ను, పKJ Vషయమ లk ేవ"
AతN మ నుగ#Sd సంప#ాÞత4 "శdయతగల9ారFT:ౖ "ల;కడ%ా ఉండవలsన"
Pత(ెల6ప డను ]రక; తన ాKరÍనలలk #ాడచుTx`డ. 13 ఇతడ
]రక;ను, ల9,కయ9ా#S రక;ను, ¨©PQ#ా >9ా#Sరక;ను బహÑ
పKయసపడచుTx`డ" Pత""గ#Sd ¯ాm!చుdచుTx`ను. 14 లcా అను
1ిKయ (ైన 9:ౖదుడను, ేమయ ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 15
ల9,కయలk ఉన` సదరFలక;ను, నుంâాక;ను, 9ా#S Pంట ఉన`
సంఘమ నక;ను వందనమ ల; ెప(f. 16 ఈ పJKక ]రF చVంచు"న
తరF9ాత ల9,కయ 9ా#S సంఘమ లkను చVంచు(f; ల9,కయక; 9ాKZి
పం1ిన పJKకను ]రFను చVంచును(f. 17 మ#Sయ పKభ వనందు క;
అపu %Sంపబ(fన ప#Sచరను T:ర9EరFdటక; x"గ#Sd జjగ\తN పడమ"
అ#Sప ెప(f. 18 êలను TEను స హసN మ  Tx వందనమ ల;
9ాKయ చుTx`ను; Tx బంధకమ లను జj®పకమ ేZిను(f. కృప ]క;
(ైయ ండను %ాక.

1 ెసqలaకయ లక; 1
1 తం(fKPQన ేవ"యందును పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు నందును ఉన`
ెసqలaకయ ల సంఘమ నక; êల;ను, Zిల నును, J¹Jయ ను
భమ" ె1ిu 9ాKయ న. కృపయ సమ¥xనమ ను ]క; కల;గ ను %ాక. 2
VWా సమ కc(fన ] ప"", 1LKమకc(fన ] పKయసమ ను, మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ునంద> "#§mణకc(fన ] ఓరFuను, ¤మ మన
తం(fKPQన ేవ" PQదుట మనక జj®పకమ ేZినుచు, మ ాKరÍనలయందు
] Vషయ Vజj®పనమ ేయ చు, 3 ] అంద#S "!తN మ ఎల6 పడను
ేవ "I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`మ . 4 ఏలయన%ా ేవ"వలన
1LK!ంపబ(fన సదరFల#ా, ]రF ఏరuరచబ(fన సంగJ, అన%ా మ సు9ారN ,
మట మతKమ %ాక శINను, ప#Sxzత4ను, సంపరÞ "శdయతను
]±దw క; వAdయ న` సంగJ మక; ె>య ను. 5 ] "!తN మ ¤మ
]PQడల ఎట-C 9ార య ంట-¹ ]#?రFగ దురF. 6 ప#Sxzత4వలన కల;గ
ఆనందమ  %tపu ఉపదKవమందు ]రF 9ాకమ నం%§క#SంA, మమ 4ను
పKభ వను > నడచు"న9ా#?rJ#S. 7 ాబట-C మZిో"యలkను అకయలkను
VWా సులంద#SI" మ#SPQJ#S; ఎందుకన%ా ]±దw నుం(f పKభ వ
9ాకమ మZిో"యలkను అకయలkను ¹Ö%?ను; 8 అకడమతK¤ %ాక పKJ
సÍ లమందును ేవ"PQడల ఉన` ] VWా సమ 9:ల6(xPQను గనుక,
¤¤!య ెపuవలZిన అవశమ లదు. 9 ]±దw మ?ట-C పK9Eశమ
క>%?T°, అక(f జనుల; మమ 4నుగ#Sd ె>య జ?పచుTx`రF. మ#Sయ

]రF Vగ\హమ లను V(fA12ట-C, yవమ గల9ాడను సతవంతpడనగ ేవ"I
xసు లగ టక;ను, 10 ేవడ మృతpలలkనుం(f ల1ిన Pసు, అన%ా #ాబ¢వ
ఉగ\తనుం(f మనలను త1ిuంచుచున` ఆయన క;మరF(ైన Pసు,
పరలkకమ నుం(f వచుdన" PQదురF చూచుటక;ను, ]#³లగ ేవ"
9:ౖపనక; J#S%SJ# ఆ సంగJ 9ా#³ ె>యజ³య చుTx`రF.
1 ెసqలaకయ లక; 2
1 సదరFల#ా, ]±దw మ పK9Eశమ వరÍమ ాలదు %ా" 2 ]#?#S%SనటäC
¤మ Óి>1ీuలk మ ందు శ\మప(f అవమనమ ం, PQం #ాటమ 
ేవ" సు9ారN ను ]క; బ¢¥ంచుట?r మన ేవ"యందు ¥ైరమ
ెచుdంట-మ" ]క; ె>య ను. 3 ఏల యన%ా మ బ¢ధ కపటన ాదు,
అపVతKన ాదు, ¹సయ కN న ాదు%ా" 4 సు9ారN ను మక;
అపu%Sంచుటక; ãగ లమ" ేవ"వలన ఎంచబ(fన 9ార, మనుషpలను
సంష12టC B9ారమ ాక మన హృదయమ లను ప#§fంచు ేవ"TE
సంష12టC B 9ార బ¢¥ంచుచుTx`మ . 5 ]#?#S%Sయ న`టBC ¤మ ఇచdకప
మటలT:ౖనను, ధTx1Lmను క1ిu12టC B 9Eషమ T:ౖనను ఎన`డను
V"ã%Sంపలదు; ఇందుక; ేవ(ే ¯ాf. 6 మ#Sయ ¤మ ×\సN ు±క అసN
ల;ల య న`ందున అ¥ారమ ేయ టక; సమరFÍల
య న`ను,]వలనTE %ా" PతరFల వలనTE %ా", మను షpలవలన కల;గ
ఘనతను ¤మ Åరలదు. 7 అPే సN న!చుd త>6 తన ¯ంత ëడi లను
%ారVంచునటB
6 %ా, ¤మ ] మధను ¯ాధువల య ంట-!. 8 ]రF మక;

బహÑ 1ిKయ లsౖయ ంట-#S గనుక ]యందు VWా 1Lm గల9ార ేవ"
సు9ారN ను మతKమ %ాక మ ాKణమ లనుకcడ ]Iచుdటక;
Zిదzప(fయ ంట-!. 9 అవను సదరFల#ా, మ పKయసమ ను కషC మ ను
]క; జj®పకమ న` గx. ¤మ ]లk ఎవ"?rనను ´µరమ %ా ఉండకcడద"
#ాJKంబగళØ
6 కషC మ ేZి yవనమ ేయ చు ] 10 ¤మ VWా సులsౖన
]PQదుట ఎంత భIN%ాను, J %ాను, అ"ందమ %ాను పKవ #SNంAJ¹ x"I
]రF ¯ా{ల;, ేవడను ¯ాf 11 తన #ాజమ నక;ను మ¨©మ క;ను
!మ 4ను 1ిల;చుచున` ేవ"I త%SనటBC%ా ]రF నడచునవలsన" ¤మ
]లk పKJ9ా"" ¨¼చd #Sంచుచు, ¥ైరపరచుచు ¯ాm!చుdచు, 12 తం(fK తన
ëడi ల PQడల నడచును#§J%ా ]లk పKJ9ా"PQడల ¤మ
నడచుంట-మ" ]క; ె>య ను. 13 ఆ ¨Áతpవేతను, ]రF
ేవ"గ#Sdన వరN మన 9ాకమ మవలన అం%§క#SంAనపడ, మనుషpల
9ాక మ" PQంచక అ "జమ %ా ఉన`టBC ేవ" 9ాకమ" x""
అం%§క#SంAJ#S గనుక ¤మ ను మనక ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుచుTx`మ . ఆ 9ాక¤ VWా సులsౖన ]లk ారZిz
కల;గజ³య చున`. 14 అవను సదరFల#ా, ]రF యదయలk ×\సN ు
Pసునందున` ేవ" సంఘమ లను > నడచు"న 9ా#?rJ#S.
9ారFయదులవలన అనుభVంAనట-C శ\మల ]రFను ] ¯ంతేశ 15 ఆ
యదుల; తమ ాపమ లను ఎల6 పడ సంప#SN ేయ ట?r పKభ 9:ౖన
Pసును పKవకN లను చం1ి మమ 4ను ¨©ంZింA, 16 అనజనుల;
రmణందుట?r 9ా#S ¤మ మటలడక;ండ మమ 4ను

ఆటంకపరచుచు,ేవ"I ఇషp
C ల; ా"9ారFను మనుషpలకంద#SI V#ధుల;T:ౖ
య Tx`రF; ేవ" ఉగ\త తpదమ టC 17 సదరFల#ా, ¤మ
శ#§రమ నుబట-C w ాలమ !మ 4ను ఎడబµZియ న`ను, మనసుqను బట-C
]దగ¶ ర ఉం(f, !గ ల అ1Lm ] మ ఖమ చూడవలsన" మ#S PQక;వ%ా
పKయత`మ ేZిJVు. 18 ాబట-C ¤మ ]±దw క; #ావలsన"
య ంట-!;êలను TEను పల;మరF #ావలsన" య ంట-" %ా" ¯ాxను
మమ 4ను అభంతరపరెను. 19 ఏలయన%ా మ "#§mణPQనను
ఆనందనను అJశయ×#§టనను ఏ? మన పKభ 9:ౖన Pసు±క #ాకడ
సమయమ న ఆయన PQదుట ]#³ గx. 20 "శdయమ %ా ]#³ మ
మ¨©మయ ఆనంద మ T:ౖ య Tx`రF.
1 ెసqలaకయ లక; 3
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6 !మ 4ను
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"య!ంపబ(fన 9ారమ" ]#?రFగ దురF. 5 ఇందుేత TEనును ఇకను
న¨©ంపజjలక, Wóధక;డ !మ 4ను ఒక9Eళ Wó¥ంెTE¹ అ"య , మ

పKయసమ వరÍ PQTE¹ అ"య , ] VWా సమ ను ె>Zినవలsన"
అత" పం1ిJ". 6 J¹Jయ ఇపడ ] ±దw నుం(f మ±దw క;
వAd,¤మ !మ 4ను ఏలగ చూడ న1LfంచుచుTx`¹ ఆల%³ ]రFను
మమ 4ను చూడ న1Lfంచుచు, ఎల6 పడను మమ 4ను 1LKమ జj®పకమ
ేZినుచుTx`ర", ] VWా సమ ను గ#Sdయ ] 1LKమను గ#Sdయ
సంషకరన సమxరమ ను మక; ెెdను. 7 అందుేత సదరF ల#ా,
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కృతజ® xసు
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%ాక. 12 మ#Sయ మన పKభ 9:ౖన Pసు తన ప#Sదుzలంద#S వAdనపడ,
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6 పKభ వ
దయేయ ను %ాక.
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వృz TUందుచుండవలsన"య , 11 సంఘమ నక; 9:ల;పట-9ా#S PQడల మ#ాద%ా
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] ెపనేమన%ా, పKభ వ #ాకడవరక; సyవల ">Aయ ండ
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ఆ#ా»టమ ను, పK¥xనదూతశబw మ ను, ేవ" బరను
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"య!ంపలదు. 10 మనమ ¤ల;"య న`ను "దKవచున`ను
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మన`నేZి 13 9ా#S ప""బట-C 9ా#S" 1LKమ !I> ఘనమ %ా ఎంచవలsన"
9EడనుచుTx`మ ; మ#Sయ ఒక" TUకడ సమ¥xనమ %ా ఉండ(f. 14
సదరFల#ా, ¤మ ]క; బ¢¥ంచున ఏమన%ా అక\మమ %ా
నడచును9ా#SI బ z ెప(f, ¥ైరమ ె(fన9ా#S" ైరపరచు(f,
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అనుస#SంA నడచును(f. 16 ఎల6 పడను సంషమ %ా ఉండ(f; 17
PQడెగక ాKరÍ నేయ (f; 18 పKJ Vషయమ నందును కృతజ® xసు
N తpల;
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సమసN మ ను ప#§fంA ¤లsౖనx"" ేపటBC(f. 22 పKJ Vధన ×డనక;ను
దూరమ %ా ఉండ(f. 23 సమ¥xనకరN యగ ేవ(ే !మ 4ను సంపరÞమ %ా
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సదరFల#ా, ¤ల6పడ !మ 4నుగ#Sd ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంచుటక; బదుzల య Tx`మ . ఇ య కN ¤; ఏలయన%ా ] VWా సమ
బహÑ%ా అవృz ందుచున`. ] అంద#Sలk పKJ 9ాడను ఎదుట-9ా"PQడల
చూప 1LKమ VసN #Sంచు చున`. 4 అందువలన ] ¨©ంసల"`ట-లkను, ]రF
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VWా సయ కN న పKJ ారమ ను బలమ  సంపరÞమ ేయ చు,
మనేవడ తన 1ిల;పనక; !మ 4ను ãగ ల;%ా ఎంచునటB
6 ]రక;
ఎల6 పడను ాK#SÍంచుచుTx`మ .
2 ెస qలaకయ లక; 2
1 సదరFల#ా, పKభ వన!ప(ే వAd య న`టBC%ా ఆత4 వలనT:ౖనను,
మటవలనT:ౖనను, మ ±దw నుం(f వAdనద" ె1ిuన పJKకవలనT:ౖనను,
ఎవ(ైనను ె1ిuనPQడల 2 ]రF త రప(f చంచలమనసుల;
ాక;ండవలsన"య , బ¿దరక;ండవలsన"య , మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు
#ాకడనుబట-C య , మనమ ఆయన±దw కcడనుటను బట-C య , !మ 4ను
9EడనుచుTx`మ . 3 nదట భKషCత మ సంభVంA Txశన
ాతpKడగ ాపపరFషpడ బయల;ప(fేTE%ా" ఆ నమ #ాదు. 4 ఏ
ేవడనబడT°, ఏ పంపబడT°, x"నంతట-" ఎ#Sంచుచు,
x"కంతట-I12ౖ%ా 9ాడ తను`xTE ¨¼Adంచునుచు, xను ేవడన" తను`
కనుపరచు నుచు, ేవ" ఆలయమ లk కcరFdండను గనుక
ఏVధమ %ాT:ౖనను ఎవడను !మ 4ను ¹సపరచ "యక;(f. 5 TE"ంకను
]±దw ఉన`పడ ఈ సంగతpలను ] ె1ిuన ]క; జj®పకమ లx? 6
ా%ా 9ాడ తన ¯ంతాలమందు బయల;పరచబడవలsన" 9ా"" అడi
%Sంచున ఏో అ ]#?రFగ దురF. 7 ధర4V#ధ సంబంధన మర4మ

ఇపuట-³ I\యేయ చున` %ా", Pవరక; అడi %Sంచుచున`9ాడ
మధనుం(f ¬Zి 9Eయబడ వర³ అడi %Sంచును. 8 అప(x ధర4V#¥
బయల;పరచబడను. పKభ 9:ౖన Pసు తన T°ట-య1ి#Sేత 9ా"" సంహ#SంA
తన ఆగమన పKాశమ ేత Txశనమ ేయ ను. 9 నhంచుచున`9ారF xమ
రfంప బడట?r సతVషయన 1LKమను అవలంëంపక P#S గనుక, 9ా#S
#ాక అబదz Vషయన సమసN బలమ ను, TxTxVధమ లsౖన
సూచకI\యలను, మహxరమ లను 10 దు#§`J" పట-C ంచు సమసN
¹సమ ను, నhంచుచున` 9ా#Sలk ¯ాxను కనుపరచు బలమ ను
అనుస#SంAయ ండను 11 ఇందుేత సతమ ను నమ4క దు#§`Jయందు
అలషగల 9ారందరFను hÔV¥ ందుట?r, 12 అబదz మ ను నమ 4నటB
6
¹సమ ేయ శIN" ేవడ 9ా#SI పంపచుTx`డ. 13 పKభ వవలన
1LK!ంపబ(fన సదరFల#ా, ఆత4 !మ 4ను ప#Sదz పరచుటవలనను,
]రF సతమ ను నమ 4టవలనను, రmణందుటక; ేవడ ఆనుం(f
!మ 4ను ఏరuరచుT:ను గనుక ¤మ !మ 4నుబట-C PQల6పడను
ేవ"I కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంప బదుzలయ Tx`మ . 14 ]#§లగ న
రfంపబ(f మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు±క మ¨©మను ందవలsన", ఆయన
మ సు9ారN వలన !మ 4ను 1ి>ెను. 15 ాబట-C సదరFల#ా, "ల;కడ%ా
ఉం(f మ T°ట-మటవలనT:ౖనను మ పJKక వలనT:ౖనను ]క; బ¢¥ంపబ(fన
Vధులను ేపటBC(f. 16 మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ును, మనలను 1LK!ంA,
కృపేత "తన ఆదరణయ , భ "#§mణయ అనుగ\¨©ంAన మన
తం(fKPQన ేవడను, 17 ] హృదయ మ లను ఆద#SంA,

పKJసxరమందును పKJసx క మందును !మ 4ను ZిÍ రపరచును %ాక.
2 ెస qలaకయ లక; 3
1 తpదక; సదరFల#ా, ]లk జరFగ చున` పKారమ పKభ వ9ాకమ
ఘÖమ %ా 9ా1ింA మ¨©మ పరచబడ "!తN మ ను, 2 ¤మ మరF లsౖన
దుషC మనుషpల ేJలkనుం(f త1ిuంపబడ "!తN మ ను, మరక;
ాK#SÍంచు(f; VWా సమ అంద#SI లదు. 3 అPే పKభ వ నమ4ద%Sన9ాడ;
ఆయన !మ 4ను ZిÍ రపరA దుషC త మ నుం(f3 ాాడను. 4 ¤మ ]క;
ఆజj® 1ించు9ాట-" ]రF ేయ చుTx`ర"య , ఇక ేయ దు ర"య
పKభ వనందు !మ 4నుగ#Sd నమ4కమ క>%S య Tx`మ . 5
ేవ"యంద> 1LKమయ ×\సN ు చూ1ిన ఓరFuను ]క; కల;గ నటB
6 పKభ వ ]
హృదయమ లను 1LK#³1ించును %ాక. 6 సదరFల#ా, మవలన ంన
బ¢ధన పKా రమ ాక అక\మమ %ా నడచును పKJ సదరF" ±దw నుం(f
¾ల%Sవలsన" మన పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ు 1Lరట ]క; ఆజj®1ించుచుTx`మ .
7 ఏలగ మమ 4ను > నడచునవలsT° ]³ ె>య ను. ¤మ ]
మధను అక\మమ %ా నడచునలదు; 8 ఎవ"±దw ను ఉAతమ %ా
ఆ}రమ పచుdనలదు; ¤మ ]లk ఎవ"I" ´µరమ %ా ఉండకcడద"
పKయసమ ను కషC మ ను #ాJKంబగళØ
6 ప"ేయ చు yవనమ ేZిJVు. 9
]రF మమ 4ను > నడచునవలsన" మమ 4ను ¤మ మ#S%ా
కనుపరచునుట³ PÀలగ ేZిJVు %ా", మక;
అ¥ారమ లద"ేయలదు. 10 మ#Sయ ¤మ ] ±దw ఉన`పడ--

ఎవ(ైనను ప"ేయ TUల6" PQడల 9ాడ ´¢జనమ ేయకcడద" ]క; ఆజj®
1ింAJVు గx. 11 ]లkందరF ఏ ప"య ేయక పరFలజo>I వచు,
అక\మమ %ా నడచునుచుTx`ర" VనుచుTx`మ . 12 అట-C 9ారF T:మ4%ా
ప" ేయ చు, ¯ంతమ %ా సంాంచు"న ఆ}రమ భ ంపవలsన" మన
పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు 1Lరట 9ా#S" ఆజj®పర కమ %ా ¨¼చd#SంచుచుTx`మ . 13
సదరF ల#ా, ]#?rే ¤ల;ేయ టలk Vసుకవదుw. 14 ఈ పJKక
మలమ %ా ¤మ ె1ిuన మటక; ఎవ(ైనను లkబడ" PQడల అత""
క"12ట-C, అతడ Zిగ¶ పడ "!తN మ అత" ¯ాంగతమ ేయక;(f. 15
అPనను అత"" శతpKవ%ా ´µVంపక సదరF"%ా ´µVంA బ z ెప(f.
16 సమ¥xనకరN యగ పKభ వ xTE PQల6పడను పKJ Vధమ ేతను ]క;
సమ¥xనమ అనుగ\¨©ంచును %ాక. పKభ వ ]కంద#SI (ైయ ండను %ాక.
17 êలను TEను Tx ే9ాKత వందనమ" 9ాKయ చుTx`ను; పKJ
పJKకయందును అే గ రFతp, TEను 9ాKయ ట ఈల%³. 18 మన పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ు కృప ]కంద#SI (ై య ండను %ాక.
1 J¹JI 1
1 మన రmక;(ైన ేవ"±కయ మన "#§mణPQన ×\సN ుPసు±కయ
ఆజ® పKారమ ×\సN ుPసు ±క అసN ల;(ైన êల;, 2 VWా సమ నుబట-C Tx
"జ న క;మరFడగ J¹JI భమ" ె1ిu 9ాKయ న. తం(fKPQన
ేవ"నుం(fయ మన పKభ 9:ౖన ×\సN ుPసు నుం(fయ కృపయ క"కరమ ను
సమ¥xనమ ను క; కల;గ ను %ాక. 3 TEను మZిో"యక; 9:ళ6 Øచుండ%ా

సతమ నక; న`న బ¢ధ ేయవదw "య , కలuTxకథల;ను !తమ ల"
వంWావళØల;ను, 4 VWా ససంబంధన ేవ" P#ాu టB ాక
V9ాదమ లTE సంబంధమ క>%Sయ న`V గనుక, 9ాట-" లm12టCవదw "య ,
ంద#SI ఆజj®1ించు టక; వ ఎÓ2సులk ">Aయ ండవలsన" "ను` ¨¼చd
#SంAన పKారమ ఇపడను ¨¼చd#SంచుచుTx`ను. 5 ఉపేశ¯ార¤దన%ా,
పVతK హృదయమ నుం(fయ , మంA మన¯ాqfనుం(fయ , "షపటన
VWా సమ నుం(fయ కల;గ 1LKమP. 6 ందరF ట-" మను"
¾ల%SP, xమ ెప9ాట-T:ౖనను, 7 "శdయనటBC ర f%ా
పల;క;9ాట-T:ౖనను గ\¨©ంపక Pనను ధర4Wా¯Nపేశక;లsౖ య ండ%#S
VపKãజనన మ చdటలక; J#S%S#S. 8 అPనను \మంతpడగ ేవడ
Txక; అపu%SంAన ఆయన మ¨©మగల సు9ారN పKారమ , 9 ధర4WాసN మ
ధర4V#ధులక;ను అV¥ేయ లక;ను భIN ¨ßనులక;ను ా1ిషC pలక;ను
అపVతpKలక;ను మతదూష క;లక;ను 1ితృహంతక;లక;ను
మతృహంతక;లక;ను నర హంతక;లక;ను వxరFలక;ను
పరFషసంãగ లక;ను మనుష bరFలక;ను అబz క;లక;ను
అపKమణÝక;లక;ను, 10 ¨©తబ¢ధక; V#¥PQన9ాడ మ#S ఎవ(ైనను ఉం(fన
PQడల, అట-C 9ా"I" "య!ంపబ(ెను%ా", 11 Jమంతp"I
"య!ంపబడలద" PQవ(ైనను ఎ#S%S, ధ#ా4నుకcలమ %ా x""
ఉపã%SంAనPQడల ధర4WాసN మ ¤లsౖనద" మనరFగ దుమ . 12
పర మ దూషక;డను ¨©ంసక;డను }"కరFడT:ౖన నను`, తన ప#Sచరక;
"య!ంA నమ4కన 9ా"%ా ఎంAనందుక;, 13 నను` బలపరAన మన

పKభ 9:ౖన ×\సN ు Pసుక; కృతà®డT:ౖ య Tx`ను. ె>యక అVWా సమ వలన
ేZిJ" గనుక క"క#Sంపబ(fJ". 14 మ#Sయ మన పKభ వ±క కృపయ ,
×\సN ు Pసునందున` VWా సమ ను 1LKమయ , అత¥కమ %ా VసN #Sంెను. 15
ాపలను రfంచుటక; ×\సN ుPసు లkకమ నక; వెdనను 9ాకమ
నమ4త%Sనయ ప#ాÞం%§ారమ నక; ãగ నయ T:ౖ య న`. అట-C
9ా#Sలk TEను పK¥xనుడను. 16 అPనను "తyవమ "!తN మ తనను
Vశ Zింప బ¢వ9ా#SI TEను మ#S%ా ఉండలగ న Pసు×\సN ు తన పరÞ న
ºరWాంతమ ను ఆ పK¥xనా1ిT:ౖన Txయందు కనుపరచునటB
6 TEను
క"క#Sంపబ(fJ". 17 సకల య గమ లలk #ాజ?ౖయ ం(f, అmయ డను అదృ
డనగ అ ¬య ేవ"I ఘనతయ మ¨©మయ య గయ గమ ల;
కల;గ ను %ాక. ఆ¤í. 18 Tx క;మరFడ9:ౖన J¹¬, వ VWా సమ ను
మంA మన¯ాqfయ క>%Sన9ాడ9:ౖ, "ను`గ#Sd మ ందు%ా ెపuబ(fన
పKవచనమ ల పన ఈ మంA #ాటమ #ాడవలsన" 9ాట-"బట-C PÀ
ఆజ® ను క; అపu%SంచుచుTx`ను. 19 అట-C మన¯ాqf" ందరF KZి9EZి,
VWా సVషయ ఓడ బదw లsౖ Pన9ా#Sవలs ె(fయ Tx`రF. 20 9ా#Sలk
హÑT:ౖయ ను అలsకqందుKను ఉTx`రF; రF దూÌింపక;ండ hfంపబడట?r
#S" ¯ాxనునక; అపu%SంAJ".
1 J¹JI 2
1 మనమ సంపరÞభINయ మనతయ క>%S, T:మ4 %ాను సుఖమ %ాను
బKదుక; "!తN మ , అ"`ట-కంటM మ ఖమ %ా మనుషpలంద#Sరక;ను 2

#ాàలరక;ను అ¥ారFలంద#Sరక;ను Vజj®పనమ ల;ను ాKరÍనల;ను
యచనల;ను కృతజ® xసు
N తpల;ను ేయవలsన" ¨¼చd #SంచుచుTx`ను. 3 ఇ
మంAయ మన రmక;డగ ేవ" దృÌిC I అనుకcలనయ T:ౖ య న`.
4 ఆయన, మనుషpలందరF రmణం సతమ నుగ#Sdన
అనుభవజj®నమ గల9ా#?r య ండవలsన" PచûPంచు చుTx`డ. 5
ేవ(ొక(ే, ేవ"I" నరFలక;ను మధ వ#SNయ ఒక(ే; ఆయన
×\సN ుPసను నరFడ. 6 ఈయన అంద#Sరక; V¹చన క\యధనమ %ా
తను`xTE సమ#SuంచుT:ను. º""గ#Sdన ¯ాmమ య కN
ాలమ లయందు ఇయబడను. 7 ఈ ¯ాm!చుdట?r TEను
పKకట-ంచు9ాడను%ాను, అసN ల;డను%ాను, VWా స సతమ ల Vషయమ లk
అనజనులక; బ¢ధక;డను %ాను "య!ంపబ(fJ". TEను సత¤
ెపచుTx`ను, అబదz మడటలదు. 8 ావన పKJసÍ లమందును పరFషpల;
Åపమ ను సంశయమ ను ల"9ా#?r, పVతKన ేతpలsJN ాKరÍన ేయవలsన"
ÅరFచుTx`ను. 9 మ#Sయ ZీN ల;ను అణ క;వయ స సÍ బ z య గల9ా#?r
య ం(f, తగ మతKప వసN మ ల ేతTE%ా" జడలT:ౖనను బం%ారమ T:ౖనను
మ త మ లT:ౖనను !గ ల 9:లగల వసN మ లT:ౖనను అలం క#Sంచునక,
10 ైవభINగల9ారమ" ెపను ZీN లక; త%SనటBC%ా సìI\యలేత తమ 4ను
xమ అలంక#Sంచు నవలsను. 11 ZీN ల; మనమ %ా ఉం(f, సంపరÞ V¥ే
యత TEరFdనవలsను. 12 ZీN  మనమ %ా ఉండవలZినే%ా",
ఉపేhంచుట?rనను, పరFషp"]ద అ¥ ారమ ేయ ట?rనను ఆక;
Z2లVయను. 13 nదట ఆxమ ను తరF9ాత హవ య ను "#S4ంపబ(f#S

ా#ా? 14 మ#Sయ ఆxమ ¹సపరచబడలదు %ా", ZీN  ¹స పరచబ(f
అప#ాధమ లk ప(ెను. 15 అPనను 9ారF స సÍ బ z క>%S, VWా స1LKమ
ప#Sదz తలయందు "ల; కడ%ా ఉం(fనPQడల hపKసూJx #ా ఆ రfంప
బడను.
1 J¹JI 3
1 ఎవ(ైనను అధmపదV" ఆhంAనPQడల అట-C 9ాడ ొడiప""
అ1LfంచుచుTx`డను మట నమ4ద%Sన. 2 అధ{డగ 9ాడ
"ంxర¨©తpడను, ఏకప¬` పరFషp డను, !xనుభవడను,
స సÍ బ z గల9ాడను, మ#ా దసుÍడను, అJ1ిKయ డను,
బ¢¥ంపత%Sన9ాడT:ౖ య ం(f, 3 మదా"య టBC9ాడనుాక, ¯ాJ
క;డను, జగడమడ"9ాడను, ధTx1Lmల"9ాడT:ౖ, 4 సంపరÞ మనత క>%S
తన 1ిల6లను ¯ా ¥ºనపరచునుచు, తన Pంట-9ా#S" బµగ %ా ఏల;9ాడT:ౖ
య ండవలsను. 5 ఎవ(ైనను తన Pంట-9ా#S" ఏలTEరక PనPQడల అతడ
ేవ" సంఘమ ను ఏలగ ా>ంచును? 6 అతడ గ#ా ంధు(ై అప9ాI
క>%Sన hÔV¥I లkబడక;ండ నటB
6 \తN %ా ే#Sన9ా(ై య ండకcడదు. 7
మ#Sయ అతడ "ందాలsౖ అప9ా ఉ#Sలk ప(fక;ండనటB
6 సంఘమ నక;
9:ల;పట-9ా#Sేత మంA ¯ాmమ ంన 9ా(ైయ ండవలsను. 8 ఆలగ నTE
ప#Sxరక;ల; మనులsౖ య ం(f,  మనసుల;ను, !గ ల
మదాTxసక;Nల;ను, దు#ా6భమ న 1Lfంచు9ారFT:ౖయ ండక 9
VWా సమర4మ ను పVతKన మన¯ాqf %?rను9ా#?r య ండవలsను. 10

మ#Sయ 9ారF nదట ప#§fంపబడవలsను; తరF9ాత 9ారF అ"ందులsౖే
ప#Sxరక;ల;%ా ఉండవచుdను. 11 అటBవలs ప#Sచరేయ ZీN ల;ను మనులsౖ3
ం(ెమ ల; ెపu"9ారFను,4 !xను భవమ గల9ారFను, అ"` Vషయ
మ లలk నమ4కన9ారFT:ౖ య ండవలsను. 12 ప#Sxరక;ల; ఏకప¬`
పరFషpల;ను, తమ 1ిల6లను తమ Pంట-9ా#S" బµగ %ా ఏల;9ారFT:ౖ
య ండవలsను. 13 ప#Sxరక;లsౖయ ం(f ఆ ప"" బµగ %ా T:ర9E#Sdన9ారF మంA
పదV" సంాంచు" ×\సN ుPసునంద> VWా సమందు బహÑ ¥ైరమ
N న" "#§fంచుచుTx`ను; 15
గల9ారగ దురF. 14 ఘÖమ %ా ±దw క; వతp
అPనను TEను ఆలసమ ేZినPQడల ేవ" మంర మ లk, అన%ా
yవమ గల ేవ" సంఘమ లk, జనులలగ పKవ#SNంపవలsT° అ క;
ె>యవలsన" PÀ సంగతpలను క; 9ాK¸ 16 "#ా ³పమ %ా ైవభIN"
గ#Sdన మర4మ %tపuైయ న`;ఆయన సశ#§రFడ%ా
పKత{డPQను.ఆత4Vషయమ న JపరFడ" ¬రFuTUంెనుేవదూతలక;
కనబ(ెను రmక;డ" జనమ లలk పKకట-ంపబ(ెను లkకమందు నమ4బ(ెను
ఆ#హణ (ై ేజoమయ డPQను.
1 J¹JI 4
1 అPే కడవ#S నమ లలk ందరF అబz క;ల 9Eష¥xరణవలన ¹సపరచు
ఆత4లయందును 2 దయమ ల బ¢ధయందును లmమ ంA, VWా స
భKషC pలగ దుర" ఆత4 ేట%ా ెపచుTx`డ. 3 ఆ అబz క;ల;, 9ాత 9Eయబ(fన
మన¯ాqfగల9ా#?r, V9ాహమ "ÌL¥ంచుచు, సతVషయ

అనుభవజj®నమ గల VWా సుల; కృతజ® xసు
N తpల;
ె>6ంAపచుdను"!తN మ ేవడ సృంAన ఆ}రవసు
N వలను "`ట-"
Jనుట మనవలsన" ెప చుందురF. 4 ేవడ సృంAన పKJ వసు
N వను
మంA. కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంA పచుd"నPQడల ఏయ
"ÌL¥ంపత%Sన ాదు; 5 ఏలయన%ా అ ేవ" 9ాకమ వలనను
ాKరÍనవలనను పVతKపరచ బడచున`. 6 ఈ సంగతpలను సదరFలక;
Vవ#SంAనPQడల,వ అనుస#Sంచుచు వAdన VWా స సుబ¢ధ సంబంధన
9ాకమ లేత 12ంారFచు ×\సN ుPసునక; మంA ప#Sxరక;డ9:ౖ య ందువ. 7
అపVతKమ లsౖన మ సలమ4 మ చdటలను Vస#SèంA, ేవభIN Vషయమ లk
క; 9E ¯ాధకమ ేZినుమ . 8 శ#§ర సంబంధన ¯ాధకమ
ంెమ మటBC³ పKãజనకరమవను %ా" ైవభINPపuట- yవమ
Vషయమ లkను #ాబ¢వ yవమ Vషయమ లkను 9ా%ాwనమ 
కc(fనైనందున అ అ"` Vషయమ లలk పKãజనకరమవను. 9 ఈ
9ాకమ నమ4ద%Sనయ ప#ాÞం%§ారమ నక; ãగ మ T:ౖయ న`. 10
మనుషpలకంద#SI రmక;డను, మ#S VWషమ %ా VWా సులక; రmక;డT:ౖన
yవమ గల ేవ" యందు మనమ "#§mణనుంAయ Tx`మ గనుక ఇందు
"!తN మ పKయసమ  ాటBపడచుTx`మ . 11 ఈ సంగతpల Txజj®1ింA
బ¢¥ంచుమ . 12  ¸°వనమ నుబట-C ఎవడను "ను` తృణ÷క#Sంప"యక;మ
%ా", మటలkను, పKవరN నలkను, 1LKమలkను, VWా సమ లkను, పVతKతలkను,
VWా సులక; మ#S%ా ఉండమ . 13 TEను వచుdవరక; చదువటయందును,
¨¼చd#Sంచుటయందును, బ¢¥ంచుటయందును జjగ\తN%ా ఉండమ . 14 12దwల;

హసN "³పణమ ేయ%ా పKవచనమలమ న క; అనుగ\¨©ంపబ(f లk ఉన`
వరమ ను అలmమ ేయక;మ . 15  అవృz అంద#SI ేట%ా కనబడ
"!తN మ ట-" మనస#Sంచుమ , ట-యంే ¯ాధకమ ేZినుమ . 16
"ను`గ#Sdయ  బ¢ధను గ#Sdయ జjగ\తN క>%Sయ ండమ , ట-లk
"ల;కడ%ా ఉండమ ; లగ ేZి "ను`ను  బ¢ధ Vను9ా#S"
రfంచుందువ.
1 J¹JI 5
1 వృదుz" గw ంపక తం(fK%ా ´µVంA అత" ¨¼చd #Sంచుమ . 2 అన`దమ 4ల"
¸°వనులను, తల;
6 ల" వృదz ZీN లను, అకెల6 sండK" పరÞ పVతKత ¸°వనZీN లను
¨¼చd#Sంచుమ . 3 "జమ %ా అTxథలsౖన Vధవ#ాండKను సTx4"ంపమ . 4
అPే ఏ Vధవ#ా>?rనను 1ిల6ల; %ా" మనుమల; %ా" య ం(fన PQడల,
రF nదట తమ Pంట-9ా#SPQడల భIN కనుపరచుటక;ను, తమ
త>దండKలక; పKతpపారమ ేయ టక; 5 అPే "జమ %ా అTxథPQన
Vధవ#ాల; ఏాIPQ య ం(f, ేవ"]దTE తన "#§mణనుంచు", Vజj®ప
నలయందును ాKరÍనలయందును #³Pంబగల; "ల;కడ%ా ఉండను. 6
సుఖ´¢గమ లయందు పKవ#SNంచున బKదుక; చుం(fయ చAdనైయ ండను. 7
9ారF "ంxర¨©తpలsౖ య ండనటB
6 ఈలగ ఆజj®1ించుమ . 8 ఎవ(ైనను
స ×య లను, VWషమ %ా తన Pంట-9ా#S", సంరfంపక PనPQడల 9ాడ
VWా సxగమ ేZిన9ా(ై అVWా Zికన` ెడi9ా(ై య ండను. 9 అరFవ
ఏండ6 కంటM తక;వవయసుq లక, ఒక పరFషp"³ ´µరPQ, 10 సìI\యలక;

1LరFంన Vధవ#ాల; 1ిల6లను 12ంA, పరేలక; అJథ!Ad, ప#Sదుzల
ాదమ ల; క(f%S, శ\మపడ9ా#SI స}యమ ేZి, పKJ సxరమ ేయ
బను"నైే ఆను Vధవ#ాండK లsకలk ేరdవచుdను. 11 ¸°వనసుÍలsౖన
Vధవ #ాండKను లsకలk ేరdవదుw; 12 9ారF ×\సN ునక; V#ధమ %ా
"రంక;శలsౖనపడ తమ nదట- VWా సమ ను వదల;"రను
¬రFuంన9ా#?r 12ం(x6డ%రFదురF. 13 మ#Sయ 9ారF ఇంట-ంట
JరFగ లడచు, బదz క;#ాం డKగ టక; మతK¤%ాక, ఆడ#ా" మటలడచు,
వదరF బ¢తpల;ను పరFలజo>I వ9ారFనగ టక;ను TEరFd ందురF. 14
ాబట-C ¸°వన ZీN ల; V9ాహమ ేZి" 1ిల6లను క" గృహప#Sాలన
జ#S%Sంచుచు, "ంంచుటక; V#¥I అవాశ!యక;ండవలsన" ÅరF
చుTx`ను. 15 ఇంతక;మ ంే ందరF Kవనుం(f ¾ల%S P ¯ాxనును
9:ంబ(fంAన9ా#?r#S. 16 VWా సు#ాలsౖన P ZీN  PంటT:ౖనను
Vధవ#ాండKం(fనPQడల, సంఘమ "జమ %ా అTxథలsౖన Vధవ#ాండKక;
స}యమ ేయ ట?r x"]ద ´µరమ లక;ండ ఆP #SI స}యమ
ేయవలsను. 17 బµగ %ా ాలనేయ 12దwలను, VWషమ %ా 9ాక మందును
ఉపేశమందును పKయసపడ9ా#S", #?ట-Cంప సTx4నమ నక; ాతpKలను%ా
ఎంచవలsను. 18 ఇందుక; నూ#?d(f PQదw ు మJI Aకమ 9Eయవదుw అ"
లఖనమ ెపచున`. 19 మ#Sయ ప"9ాడ తన yతమ నక; ాతpKడ
ఇదw రF మ గ¶ రF ¯ా{ల;ంటäTE%ా" 12దw]ద ోా #పణ అం%§క#Sంపక;మ 20
ఇతరFల; భయపడ"!తN మ ాపమ ేయ 9ా#S" అంద#SPQదుట
గw ంపమ . 21 V#ధ బ z T:ౖనను పmాతమ T:ౖనను ఏ!య ేయక,

TEను ె1ిuన ఈ సంగతpలను %?rనవలsన" ేవ" PQదుటను, ×\సN ుPసు
ఎదుటను, ఏరuరచబ(fన ేవ దూతలPQదుటను క; ఆనబ¿టC BచుTx`ను. 22
త రప(f PQవ"]దT:ౖనను హసN "³పణమ ేయక;మ . పరFలాప మ లలk
ా>9ాడ9:ౖ య ండక;మ . వ పVతpKడవ%ా ఉండనటB
6 చూచునుమ . 23
ఇక]దట æï6 xKగక  కడప జబ Ë"!తN మ ను తరచు%ా వచుd
బల¨ßనతల Åసరమ ను xKÔరసమ ంెమ %ా పచుdనుమ . 24 ంద#S
ాపమ ల; ేట%ా బయల;ప(f Txయప ¬రFuనక; మ ందు%ా
నడచుచున`V, మ#Sంద#S ాప మ ల; 9ా#S9:ంట 9:ళ6 Øచున`V. 25 అటBవలs
మంAారమ ల; ేట%ా బయల;పడచున`V, బయల;పడ"V xచబడTEరవ.
1 J¹JI 6
1 ేవ" Txమమ ను ఆయన బ¢ధయ దూÌింపబడ క;ండనటB
6 xసత మను
ా(fI\ంద ఉన`9ారందరFను, తమ యజమనుల; పరÞన ఘనతక;
ాతpKల" PQంచ వలsను. 2 VWా సులsౖన యజమనుల;గల xసుల; తమ
యజమనుల; సదరFల" 9ా#S" తృణ÷క#Sంపక, తమ ZL9ాఫలమ
ందు9ారF VWా సుల;ను 1ిKయ ల;T:ౖ య Tx`ర" మ#S PQక;వ%ా 9ా#SI
ZLవేయవలsను; ఈ సంగతpల; బ¢¥ంచుచు 9ా#S" ¨¼చd#Sంచుమ . 3
ఎవ(ైనను మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు±క ¨©త 9ాకమ లను ైవభINI
అనుగ ణన బ¢ధను అం%§క #Sంపక, న`నబ¢ధనుపేhంAనPQడల 4
9ా(ే!య ఎరFగక తరమ లనుగ#Sdయ 9ా%ా దమ లను గ#Sdయ
వరÍమ %ా పKయసపడచు గ#ా ంధుడగ ను. ట-మలమ %ా అసూయ

కలహమ దూషణల; దురను మనమ ల;ను, 5 ె(fPన మనసుqక>%S
సత¨ßనులsౖ ైవభIN లభ¯ాధనమనును మనుషpల వరÍV9ాదమ ల;ను
కల;గ చున`V. 6 సంతpÌిC స¨©తన ైవభIN %tపuలభ¯ాధన య న`. 7
మన]లkకమ లk"I ఏ!య ేలదు, º"లkనుం(f ఏ!య ¬Zి"
లమ . 8 ా%ా అన`వసN మ ల; గల9ార య ం(f 9ాట-
తృ1ిN ంయ ందమ . 9 ధనవంతpలగ టక; అ1Lfంచు 9ారF Wóధనలkను,
ఉ#Sలkను, అV9Eక య కN మ ల;ను }"కరమ ల;T:ౖన అTEక దు#ాశలలkను
పడదురF. అట-C V మనుషpలను నషC మ లkను Txశనమ లkను
మ ంA9Eయ ను. 10 ఎందుకన%ా ధTx1LmసమసN న ×డలక; మలమ ;
ందరF x"" ఆhంA VWా సమ నుం(f ¾ల%SP TxTxబµధల తమ 4ను
x¤ డచు"#S. 11 ైవజను(x, 9:ౖే ట-V Vస#SèంA, J" భIN"
VWా సమ ను 1LKమను ఓరFuను ¯ాJ కమ ను సంా ంచునుటక;
పKయసపడమ . 12 VWా ససంబంధన మంA #ాటమ #ాడమ ,
"తyవమ ను ేపటBCమ . x" ందుటక; వ 1ిల;వబ(f అTEక
¯ా{లPQదుట మంA ఒపÅల; ఒపంట-V. 13 సమసN మ నక; y9ా
¥xరక;(ైన ేవ" PQదుటను, ంJ1ిలతpTUదw ¥ైర మ %ా ఒప"
¯ాm!Adన ×\సN ుPసు ఎదుటను, 14 మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు పKతmమగ
వరక; వ "షళంకమ %ాను అ"ందమ %ాను ఈ ఆజ® ను %?rన వలsన" క;
ఆజj®1ించుచుTx`ను. 15 \మంతpడను అ ¬య డనగ స#ా ¥పJ
య కN ాలమ లయందు ఆ పKతmతను కనుపరచును. ఆ స#ా ¥పJ #ాàలక;
#ాàను పKభ వలక; పKభ వT:ౖ య Tx`డ. 16 స]1ింప#ా" ేజసుqలk

ఆయన మతK¤ వZించుచు అమరత మ గల9ా(ైయ Tx`డ. మనుషpలలk
ఎవడను ఆయనను చూడలదు, ఎవడను చూడTEరడ; ఆయనక; ఘనతయ
Wాశ తన పK´µవమ ను క>%Sయ ండను %ాక. ఆ¤í. 17 ఇహమందు
ధనవంతpలsౖన9ారF గ#S షp
C ల; ాక, అZిÍ రన ధనమ నందు
న!్మకయ ంచక,సుఖమ %ా అనుభ Vంచుటక; సమసN మ ను మనక;
¥x#ాళమ గ దయ ేయ ేవ"యంే న!్మకయ ంచుడ" ఆజj®1ించుమ .
18 9ారF 9ాసN వన yవమ ను సంాంచును "!తN మ , #ాబ¢వ
ాలమ నక; మంA పTx తమరక; 9EZి నుచు, ¤ల;ేయ 9ారFను, 19
సìI\యల; అను ధనమ గల9ారFను, ఔxరమ గల9ారFను, తమ ధనమ లk
ఇతరFలక; ా>చుd9ారFT:ౖ య ండవలsన" 9ా#SI ఆజj® 1ించుమ . 20 ఓ
J¹J, క; అపu%Sంపబ(fనx"" ాా(f, అప VతKన వట-C మటలక;ను,
జj®నమ" అబదz మ %ా ెపuబ(fన Vప#§త9ాదమ లక;ను దూరమ %ా
ఉండమ . 21 ఆ Vషయమ లk పKణ లమ" ందరను" VWా స Vష
యమ త1ిuP#S. కృప ]క; (ైయ ండను%ాక.
2 J¹JI 1
1 ×\సN ు Pసునందున` yవమ నుగ#Sdన 9ా%ాwనమ ను బట-C ేవ"
AతN మ వలన ×\సN ుPసు అసN ల;(ైన êల; 1ిKయక;మరFడగ J¹JI
భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 2 తం(fKPQన ేవ"నుం(fయ మన పKభ 9:ౖన
×\సN ుPసునుం(fయ కృపయ క"కరమ ను సమ¥xన మ ను కల;గ ను %ాక.
3 Tx ాKరÍ నలయందు ఎడెగక "ను` జj®పకమ ేZినుచు,  క`ళ6 ను

తలచు", Txక; సంప#ాÞ నందమ కల;గ ట?r "ను` చూడవలsన"
#³Pంబగల; అ1Lfంచుచు, 4 యందున` "షపటన VWా సమ ను
జj®పకమ ేZి", Tx 1ితp#ాxరపKారమ "ర4లన మన¯ాqf TEను
ZLVంచుచున` ేవ"PQడల కృతà® డT:ౖ య Tx`ను. 5 ఆ VWా సమ nదట
 అవ PQన లkPలkను  త>6 PQన య ³లkను వZింెను, అ యందు
సహవZించుచున`ద" TEను ర f%ా నమ 4 చుTx`ను. 6 ఆ ¨Áతpవేత Tx
హసN "³పణమ వలన క; క>%Sన ేవ" కృావరమ పKజ >ంప ేయవలsన"
క; జj®పకమ ేయ చుTx`ను. 7 ేవడ మనక; శINయ 1LKమయ , ఇంKయ
"గ\హమ నుగల ఆత4TE Pెdను %ా" 1ి#SIతనమ గల ఆత4 "యలదు. 8
ాబట-C వ మన పKభ వ Vషయన ¯ాmమ ను గ#SdPQనను, ఆయన
ఖ?ºT:ౖన నను`గ#SdPQనను Zిగ¶ పడక, ేవ" శIN"బట-C సు9ారN "!తN న
శ\మనుభవమ లk ా>9ాడ9:ౖ య ండమ . 9 మన I\యలనుబట-C ాక తన
స ×య సంకలuమ ను బట-C య , అTxాలమ నTE ×\సN ుPసునందు మనక;
అనుగ\¨©ంపబ(fనయ , 10 ×\సN ు Pసను మన రmక;" పKతmతవలన
బయల;పరచబ(f నయ T:ౖన తన కృపనుబట-C య , మనలను రfంA
ప#Sదz న 1ిల;ప ఆయన మనలను 1ి>ెను. ఆ ×\సN ుPసు,
మరణమ ను "రరÍకమ ేZి yవమ ను అmయతను సు9ారN వలన
9:ల;గ లk"I ెెdను. 11 ఆ సు9ారN Vషయమ లk TEను పKకట-ంచు9ాడను%ాను
అసN ల;డను%ాను, బ¢ధక;డను%ాను, "య!ంపబ(f J". 12 ఆ ¨Áతpవేత
ఈ శ\మలను అనుభVంచుచుTx`ను %ా", TEను న!్మన9ా" ఎరFగ దును
గనుక Zిగ¶ పడను; TEను ఆయనక; అపu%SంAనx"" #ాబ¢వ చున` ఆ

నమ వరక; ఆయన ాాడగలడ" ర f%ా నమ 4నుచుTx`ను. 13
×\సN ుPసునందుంచవలZిన VWా స 1LKమల; క>%Sన9ాడ9:ౖ, వ Txవలన V"న
¨©త9ాక పKమణమ ను %?rనుమ ; 14 క; అపu%Sంపబ(fన ఆ మంA
పxరÍమ ను మనలk "వZించు ప#Sxzత4వలన ాాడమ . 15 ఆZియలk"
9ారందరF నను` V(fAPరను సంగJ  9:రFగ దువ; 9ా#Sలk ఫ%?ల6 ;
¨¼#t4%?TE అను9ా రFTx`రF. 16 పKభ వ ఒTEZిâరF ఇంట-9ా#Sయందు క"కరమ
చూపను%ాక. 17 అతడ #మక; వAdనపడ Tx సం?ళ6నుగ#Sd Zిగ¶ పడక
శ\దz%ా నను` 9:దI, కను%t", అTEక ప#ాయమ ల; ఆద#Sంెను. 18 మ#Sయ
అతడ ఎÓ2సులk ఎంత%ా ఉపxరమ ేZ2T° అ వ బµగ %ా ఎరFగ దువ. ఆ
నమ నందు అతడ పKభ వవలన క"కరమ ందునటB
6 పKభ వ
అనుగ\¨©ంచును %ాక.
2 J¹JI 2
1 Tx క;మరF(x, ×\సN ుPసునందున` కృపేత బలవంతpడవ కమ 4. 2 వ
అTEక ¯ా{లPQదుట Txవలన V"న సంగతpలను ఇతరFలక;ను బ¢¥ంచుటక;
¯ామరÍ~మ గల నమ4కన మనుషpలక; అపu%Sంపమ , 3
×\సN ుPసు±క మంA Z2ౖ"క;"వలs Txకcడ శ\మను అనుభVంచుమ . 4
Z2ౖ"క;(ెవడను య దz మ నక; వనపడ, తను` దండలk
ేరFd"న9ా"" సంష12టCవలsన" PÀ yవన 9ాారమ లలk Aక;
నడ. 5 మ#Sయ జ?ట-CPQన9ాడ #ాడనపడ, "యమపKారమ
#ాడక;ంటä 9ా"I I#§టమ ొరకదు. 6 ాటBప(fన వవ¯ాయక;(ే nదట

ఫల మ లలk ాల; పచుdనవలZిన9ాడ. 7 TEను ెప మటల;
ఆలkAంచునుమ ; అ"` Vషయమ లయందు పKభ వ క; V9Eకమను
గ\¨©ంచును. 8 Tx సు9ారN పKారమ , xదు సంxనమ లk పట-C మృతpలలk
నుం(f లAన Pసు×\సN ును జj®పకమ ేZినుమ . 9 TEను TEరసుÍడT:ౖ
య న`టBC ఆ సు9ారN Vషయ సం?ళ6 బం¥ంపబ(f శ\మపడచుTx`ను,
అPనను ేవ" 9ాకమ బం¥ంపబ(f య ండలదు. 10 అందుేత
ఏరuరచబ(fన9ారF "తన మ¨©మకcడ ×\సN ు Pసునంద> రmణ
ందవలsన" TEను 9ా#Sరక; సమసN మ ఓరFdనుచుTx`ను. 11 ఈ మట
నమ4ద%Sన, ఏదన%ామన మయనకcడ చ"Pన9ారే
ఆయనకcడ బKదుక;దుమ . 12 స¨©ంAన 9ారే ఆయన కcడ
ఏల;దుమ . ఆయనను ఎరFగమంటä మనలను ఆయన PQరFగననును. 13
మనమ నమ4దగ" 9ారనను, ఆయన నమ4ద%Sన9ాడ%ా ఉండను;
ఆయన తన స ´µవమ నక; V#ధమ %ా ఏయ ేయలడ. 14 Vను9ా#S"
ెరFపట³ %ా" మ#S ే"I" ప"I#ా" మటలనుగ#Sd 9ాదమ
12టC Bనవదw ", పKభ వ ఎదుట 9ా#SI ¯ాm!చుdచు ఈ సంగతpలను 9ా#SI
జj®పకమ ేయ మ . 15 ేవ"PQదుట ãగ "%ాను, Zిగ¶ పడ నకరల"
ప"9ా"%ాను, సత9ాకమ ను స#S%ా ఉపేhంచు9ా"%ాను3 "ను` 9E
ేవ"I కనుపరచు నుటక; జjగ\తNపడమ . 16 అపVతKన వట-C మటలక;
Vమ ఖుడ9:ౖ య ండమ . అట-C మటలడ9ారF మ#S PQక;వ%ా
భIN¨ßనులగ దురF. 17 రFక;పండ ాKIనటBC 9ా#Sమటల; ాKక;ను, 9ా#Sలk
హÑT:ౖయ ను Óిలతpను ఉTx`రF; 18 9ారFపనరFxÍనమ గJంెన"

ెపచు సతమ Vషయమ త1ిuP, ంద#S VWా స మ ను
ెరFపచుTx`రF. 19 అPనను ేవ"±క ZిÍ రన పTx "ల;కడ%ా
ఉన`.పKభ వ తన9ా#S" ఎరFగ ను అనునయ పKభ వ Txమమ ను
ఒపను పKJ9ాడను దు#§`Jనుం(f ¾ల%Sవలsను అనున 20
%tపuPంట-లk 9:ం(f ాతKల;ను బం%ారF ాతKల;ను మతK¤ %ాక కఱÃ Vయ
మంట-Vయ కcడ ఉండను. 9ాట-లk "` ఘనతక;ను "` ఘన¨ßనతక;ను
V"ã%Sంప బడను. 21 ఎవ(ైనను ట-లk ేరక తను`xను పVతK
పరచు"నPQడల 9ాడ ప#Sదz పరచబ(f, యజమనుడ 9ాడనుటక;
అరú పKJ సxరమ నక; Zిదzపరచబ(f, ఘనత "!తN న ాతKPQ
య ండను. 22 వ ¸°వTEచûలనుం(f ా#Sమ 4, పVతK హృదయ లsౖ
పKభ వనక; ాKరÍన ేయ 9ా#Sకcడ J" VWా సమ ను 1LKమను
సమ¥xనమ ను 9:ంటµడమ . 23 TEరFuల" మఢల Vతరమ ల;
జగడమ లను పట-C ంచున" PQ#S%S అట-C 9ాట-" Vస#Sèంచుమ . 24
సతVషయన అనుభవజj®నమ 9ా#SI కల;గ ట?r, ేవ(ొక9Eళ ఎదు#ాడ
9ా#SI మరFమనసుq దయేయ ను; 25 అందువలన ¯ాxను తన PషC మ
పన ెరపట-C న రF 9ా" య #Sలkనుం(f త1ిuంచు" ¤ల;T:ద#³¹ అ",
26 పKభ వ±క xసుడ అట-C 9ా#S" ¯ాJ కమ  hfంచుచు, జగడమడక
అంద#S PQడల ¯ాధువ%ాను బ¢¥ంప సమరFÍడ%ాను, ×డను
స¨©ంచు9ాడ%ాను ఉండవలsను.
2 J¹JI 3

1 అంతనమ లలk అాయకరన ాలమ ల; వచుdన" ె>Zినుమ . 2
ఏలగన%ా మనుషpల; ¯ా రÍ 1ిKయ ల; ధTx1L{ల; ëంకమ లడ9ారF
అహంారFల; దూషక;ల; త>6 దండKలక; అV¥ేయ ల; కృతజ® త ల"9ారF
అపVతpKల; 3 అను#ాగర¨©తpల; అJే షpల; అప9ాదక;ల; అేంKయ ల;
కc
\ రFల; సజè నే షpల; 4 ోKహÑల; మరF ల; గ#ా ంధుల; ేవ"కంటM
సుఖను భవమ T:క;వ%ా 1LK!ంచు9ారF, 5 12ౖI భINగల9ా#Sవలs ఉం(fయ
x" శIN" ఆశ\Pంచ"9ారFT:ౖ య ందురF. ఇట-C 9ా#SI Vమ ఖుడ9:ౖ
య ండమ . 6 ాపభ#Sతpలsౖ TxTxVధమ లsౖన దు#ాశలవలన న(f1ింపబ(f,
PQల6పడను TEరFdనుచున`ను, 7 సతVషయన అనుభవజj®నమ
ఎపడను ందల" అV9Eక ZీN ల±క Pండ6 లk Ad, 9ా#S" ెరపటBC"
వ9ారF #Sలk ే#Sన9ారF. 8 యTE`, యంబéK అను9ారF ¹ÌLను
ఎ#SంAనటBC రFను ె(fన మనసుq క>%S VWా సVషయమ లk భKషC pలsౖ
సతమ ను ఎ #SంతpరF. 9 అPనను 9ా#S అV9Eక¤లగ ేటప(ెT° ఆల%³
#Sకcడ అంద#SI ేటపడను గనుక రF ఇకమ ందుక; ¯ాగరF. 10 అPే
వ Tx బ¢ధను Tx పKవరN నను Tx ఉేw శమ ను Tx VWా సమ ను Tx
ºరWాంతమ ను Tx 1LKమను Tx ఓరFuను, 11 అంJ ±కయ ఈ"య ల;సN 
అను పటC ణమ లలk Txక; క>%Sనట-C ¨©ంసలను ఉపదKవమ లను,
ె>Zి"న9ాడవౖ◌ౖ◌ె నను` 9:ంబ(fంAJV. అట-C ¨©ంసలను స¨©ంAJ" %ా",
9ాట"`ట-లkనుం(f పK 12 ×\సN ుPసునందు సద»IN బKదకనుేw hంచు9ారందరF
¨©ంసందుదురF. 13 అPే దురèనుల;ను వంచక;ల;ను ఇతరFలను
¹సపరచుచు xమ ను ¹సవచు అంత కంతక; ె(fవదురF. 14 ×\సN ు

PసునందుంచవలZిన VWా సమ x #ా రmణxరÍన జj®నమ క;
క>%Sంచుటక; శINగల ప#Sదz లఖనమ లను బµలమ నుం(f  9:రFగ దువ
గనుక, 15 వ TEరFd" ర fయ" ె>Zిన`V PQవ#Sవలన TEరFdంట-9Ù
ఆ సంగJ ె>Zి", 9ాట-యందు "ల;కడ%ా ఉండమ . 16 ైవజనుడ
సన`దుz(ై పKJ సxరమ నక; పరÞమ %ా Zిదzప(f య ండనటB
6
ై9ా9Eశమ వలన క>%Sన పKJలఖనమ ఉపేhంచుటక;ను, 17
ఖం(fంచుటక;ను, తప దw ుటక;ను, Jయందు hmేయ టక;ను
పKãజనకర య న`.
2 J¹JI 4
1 ేవ"PQదుటను సyవలక;ను మృతpలక;ను ¬రFu ¬రFd ×\సN ుPసు
ఎదుటను, ఆయన పKతmతడ ఆయన #ాజమ డ, TEను ఆనబ¿ట-C
ెపనేమన%ా 2 9ాకమ ను పKకట-ంచుమ ; సమయమందును అసమయ
మందును పKయసపడమ ; సంపరÞన ºరWాంతమ  ఉపేhంచుచు
ఖం(fంచుమ గw ంచుమ బ z ెపమ . 3 ఎందుకన%ా జనుల; ¨©తబ¢ధను6
స¨©ంపక, దురద ెవల; గల9ా#?r తమ స ×య దు#ాశలక; అను కcలన
బ¢ధక;లను తమరక; గ ేZి", 4 సతమ నక; ెV"యక
కలuTxకథల9:ౖపనక; JరFగ ాలమ వచుdను. 5 అPే వ
అ"`Vషయమ లలk !తమ %ా ఉండమ , శ\మపడమ , సు9ా#SNక;"
ప"ేయ మ ,  ప#Sచరను సంపరÞమ %ా జ#S%Sంచుమ . 6 TE"ప(ే
ాTxరuణమ గ యబడచుTx`ను, TEను 9:డ>వ ాలమ స]ప

య న`. 7 మంA #ాటమ #ా(fJ", Tx పరFగ కడ మ ట-C ంAJ",
VWా సమ ాాడంట-". 8 ఇక]దట Tx రక; JI#§ట
మ ంచబ(fయ న`. ఆ నమందు Jగల Txయ¥ పJPQన పKభ వ అ
Txక;ను, Txక; మతK¤ ాక;ండ తన పKతmతను అ1Lfంచు 9ా#Sకంద#SI"
అనుగ\ ¨©ంచును. 9 Tx±దw క; త ర%ా వచుdటక; పKయత`మ ేయ మ . 10
ేమ Pహలkకమ ను ZL`¨©ంA నను` V(fA ెసqలaకక; 9:æç6ను, ³\ZL
గల¬యక;ను ¬తp దల4Jయక;ను 9:È6#S; 11 లcా మతK¤ Tx ±దw
ఉTx`డ. మరFను 9:ంటబ¿టC B" రమ 4, అతడ ప#Sxరమ "!తN మ
Txక; పKãజనకరన9ాడ. తpIక;ను ఎÓ2సునక; పం1ిJ". 12 వ
వచుdనపడ TEను Kయలk కరFuTUదw ఉంA వAdన అం%§" పసN కమ లను, 13
మ ఖమ %ా చర4ప ా%Sతమ లను ¬Zి" రమ 4. 14 అలsకqందుK అను
కంచ#S9ాడ Txక; xల ×డేZ2ను, అత" I\యలపన పKభ వత"I పKJఫల
!చుdను; 15 అత" Vషయ వను జjగ\తN%ా ఉండమ , అతడ మ
మటలను బహÑ%ా ఎ#Sంెను. 16 TEను nదట సమ¥xనమ ె1ిuనపడ
ఎవడను Tx పmమ %ా "ల;వలదు, అందరF నను` V(fAP#S; ఇ 9ా#SI
TEరమ %ా ఎంచబడక;ండను %ాక. 17 అPే Tx x #ా సు9ారN పరÞమ %ా
పKకట-ంపబడ "!తN మ ను, అన జనులందరFను x" Vను "!తN మ ను,
పKభ వ Tx పKక ">A నను` బలపరెను గనుక TEను Zింహమ T°టనుం 18
పKభ వ పKJ దుారమ నుం(f నను` త1ిuంA తన పరలkక #ాజమ నక;
ేరFనటB
6 నను` రfంచును. య గయ గమ ల; ఆయనక; మ¨©మ కల;గ ను
%ాక, ఆ¤í. 19 1ిKసక;ను అక;లక;ను ఒTEZిâరF ఇంట-9ా#SI" Tx

వందనమ ల;. 20 ఎరసు
N #Sంథులk ">APQను. KÓిమ #%SPQనందున
అత" !లతpలk V(fAవAd J". 21 తాలమ #ాకమ నుప వ
వచుdటక; పKయ త`మ ేయ మ . య బల;, పే, >ను, ð6యయ
సదరFలందరFను క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 22 పKభ వ 
ఆత4క; (ై య ండను %ాక. కృప ]క; (ై య ండను %ాక.
¬తpక; 1
1 ేవడ ఏరuరచు"న9ా#S VWా సమ "!తN మ ను, 2
"తyవమ నుగ#Sdన "#§mణకc(fన భINI ఆ¥xరమగ సతVషయన
అనుభవజj®నమ "!తN మ ను, ేవ" xసుడను Pసు×\సN ు అసN ల;డT:ౖన
êల;, మన అంద#S VWా స Vషయమ లk 3 Tx "జన క;మరFడగ ¬తpక;
భమ" ె1ిu 9ాKయ న. ఆ "తyవమ ను అబదz మడTEర" ేవడ
అTxాలమంే 9ా%ాwనమ ేZ2ను %ా", Pపడ మన రmక;(ైన ేవ"
ఆజ® పKా రమ Txక; అపu%Sంపబ(fన సు9ారN పKకటనవలన తన 9ాకమ ను
య కN ాలమ లయందు బయల;పరెను 4 తం(fKPQన ేవ"నుం(fయ మన
రmక;(ైన ×\సN ుPసు నుం(fయ కృపయ క"కరమ ను సమ¥xనమ ను క;
కల;గ ను %ాక. 5 TEను  ాజj®1ింAన పKారమ వ లkపమ %ా ఉన`9ాట-"
w, పKJ పటC ణమ లkను 12దwలను "య !ంచు "!తN ¤ TEను ³\తpలk "ను`
V(fA వAdJ". 6 ఎవ(ైనను "ంxర¨©తpడను, ఏకప¬`పరFషpడను,
దు#ా ~ారVషయమ TEరమ ¹పబడ"9ా#?r అV¥ే య ల; ాక VWా సులsౖన
1ిల6ల;గల9ాడT:ౖ య న`PQడల అట-C 9ా"" 12దw%ా "య!ంపవచుdను. 7

ఎందు కన%ా అధ{డ ేవ" గృహ"#ా హక;"వలs "ంx ర¨©తp(ై
య ండవలsను. అతడ ZL xûపరFడను, మ Å1ియ , మదా"య ,
టBC9ాడను, దు#ా6భమ అ1Lfంచు9ాడను ాక, 8 అJ1ిKయ డను, సజè న
1ిKయ డను స సÍ బ z గల9ాడను, Jమంతpడను, పV తpKడను,
ఆWా"గ\హమ గల9ాడT:ౖ య ం(f, 9 xను ¨©తబ¢ధVషయ జనులను
¨¼చd#Sంచుటక;ను, ఎదు #ాడ9ా#S మట ఖం(fంచుటక;ను శINగల9ాడగ నటB
6 ,
ఉపేశమ ను అనుస#SంA నమ4ద%Sన బ¢ధను గట-C %ా ేపటBCను9ాడT:ౖ
య ండవలsను. 10 అTEక;ల;, VWషమ %ా సున`J సంబంధుల;ను,
అV¥ేయ ల;ను వదరFబ¢తpల;ను ¹సపచుd9ారFT:ౖ య Tx`రF. 11 9ా#S
T°ళ6 Ø మPంపవలsను. అట-C 9ారF ఉపేhంపకcడ"9ాట-" దు#ా6భమ రక;
ఉప ేhంచుచు, క;టBంబమ లక; క;టBంబమ లTE ాడేయ చుTx`రF. 12
9ా#Sలk ఒకడ, అన%ా 9ా#S ¯ంత పKవకN లలk ఒకడ ఇట6 T:ను³\¬య ల;
ఎల6 పడ అబz క;ల;ను, దుషC మృగమ ల;ను, ¯మరFలగ Jం(f తpల;T:ౖ
య Tx`రF. 13 ఈ ¯ాmమ "జ¤. ఈ ¨Áతpవేత 9ారF యదుల
కలuTxకథలను, సతమ నుం(f ¾ల%Sవనట-C మనుషpల కటC డలను
లm12టCక, 14 VWా సVషయమ న స సుÍలగ "!తN మ 9ా#S" కSనమ %ా
గw ంపమ . 15 పVతpKలక; అ"`య పVతKమ ల %ా" అపVతpKలక;ను
అVWా సులక;ను ఏయ పVతKన ాదు; 9ా#S మనసుqను 9ా#S
మన¯ాqfయ అపVతKపరచబ(f య న`V. 16 ేవ" ఎరFగ దుమ" 9ారF
ెపందురF %ా", అసహÑల;ను అV¥ేయ ల;ను పKJ సxరమ
Vషయమ భKషC pల;T:ౖయ ం(f, తమ I\యలవలన ఆయనను

ఎరFగమన`టBCTx`రF.
¬తpక; 2
1 వ ¨©తబ¢ధకనుకcలన సంగతpలను బ¢¥ం చుమ . 2 ఏలగన%ా
వృదుzల; !xనుభవమ గల9ారFను, మనుల;ను, స సÍ బ z గల9ారFను,
VWా స 1LKమ సహనమ లయందు లkపమ ల"9ారFT:ౖ య ండవలs న"య , 3
ఆలగ నTE వృదz ZీN ల; ం(ెకెN ల;ను,!గ ల మదాTxసక;Nల;T:ౖ6 య ండక,
పKవరN నయందు భయభక;Nల;గల9ా#?r య ండవలsన"య , ేవ"9ాకమ
దూÌింపబడక;ండనటB
6 , 4 ¸°వనZీN ల; తమ భరN లక; లkబ(fయ ం(f తమ
భరN లను hవలను 1LK!ంచు 9ారFను స సÍ బ z గల9ారFను పVతpKల;ను
ఇంట ఉం(f ప"ేZిను9ారFను మంA9ారFT:ౖ య ండవలsన" బ z ెపచు, 5
మంA ఉపేశమ ేయ 9ారFT:ౖ య ండవలs న"య బ¢¥ంచుమ . 6
అటBవలsTE స సÍ బ w గల9ా#?r య ండవలsన" ¸°వనపరFషpలను
¨¼చd#Sంచుమ . 7 పరపmమందుండ9ాడ మనలనుగ#Sd ెడమట
Pయ ెపuTEరక Zిగ¶ పడనటB
6 అ"`ట-యందు "ను` 9E
సxరమ లVషయ మ#S%ా కనుపరచునుమ . 8  ఉపేశమ
¹సమ ల"%ాను మన న%ాను "#ా³పన ¨©త9ాకమ 
కc(fన%ాను ఉండవలsను. 9 xసులsౖన9ారF అ"` Vషయమ ల యందు మన
రmక;డగ ేవ" ఉపేశమ ను అలంక #SంచునటB
6 , తమ యజమనులక;
ఎదురFమట ెపuక, 10 ఏ!య అపహ#Sంపక, సంపరÞ న మంA
నమ4కమ ను కనుపరచుచు, అ"` ారమ లయందు 9ా#S" సంష 12టC Bచు,

9ా#SI లkబ(fయ ండవలsన" 9ా#S" ¨¼చd #Sంచుమ . 11 ఏలయన%ా సమసN
మనుషpలక; రmణకరన ేవ" కృప పKతm 12 మనమ భIN¨ßనతను,
ఇహలkక సంబంధన దు#ాశలను Vస#SèంA, భపKదన "#§mణ "!తN మ ,
13 అన%ా మ} ేవడను మన రmక;డT:ౖన Pసు×\సN ు మ¨©మ±క
పKతmత రక; ఎదురFచూచుచు, ఈ లkకమ లk స సÍ బ z ను Jను,
భINను బKదుక;చుండవలsన 14 ఆయన సమసN న దు#§`Jనుం(f మనలను
V¹AంA, సìI\యలయంxసINగల పKజలను తన Åసరమ పVతKపరచు"
తన ¯తp
N %ా ేZినుటక; తను`xTE మనరక; అ#SuంచుT:ను. 15
ట-"గ#Sd బ¢¥ంచుచు, ¨¼చd#Sంచుచు సంప #ాÞ¥ారమ  దు#»ధను
ఖం(fంచుచునుండమ "T:`వ"" తృణ÷క#Sంపయక;మ .
¬తpక; 3
1 అ¥పతpలక;ను అ¥ారFలక;ను లkబ(f V¥ేయ ల;%ా ఉండవలsన"య , 2
పKJ సxరమ ేయ టక; Zిదz ప(fయ ండవలsన"య ,
మనుషpలంద#SPQడల సంపరÞ న ¯ాJ కమ ను కనుపరచుచు, ఎవ""
దూÌింపక, జగడమడ"9ారFను Wాంతpల;T:ౖ య ండవలsన"య , 9ా#SI
జj®పకమ ేయ మ . 3 ఎందుకన%ా మనమ కcడ మ నుప అV9Eక;లమ ను
అV¥ేయ లమ ను ¹సPన 9ారమ ను TxTxVధమ లsౖన దు#ాశలక;ను
´¢గమ లక;ను xసులమ T:ౖయ ం(f, దుషC త మ నందును అసూయ యందును
ాలమ గడపచు, అసహÑల ±క" TUకడ ే Ìించుచు ఉంట-! %ా" 4
మన రmక;(ైన ేవ"±క దయయ , మనవలPQడల ఆయనక;న`

1LKమయ పKతmనపడ 5 మనమ J" అనుస#SంA ేZిన
I\యలమలమ %ా ాక, తన క"కరమ పనTE పనరèన4సంబంధన
¯ా`నమ x #ాను, ప#Sxzత4 మనక; నూతన స ´µవమ కల;గజ³య ట
x #ాను మనలను రfంెను. 6 మనమయన కృపవలన Jమంతpలమ"
¬రdబ(f, 7 "తyవమ నుగ#Sdన "#§mణను బట-C x"I 9ారసులమగ ట?r ఆ
ప#Sxzత4ను మన రmక;(ైన Pసు×\సN ు x #ా ఆయన మన]ద సమృz %ా
క;మ4#Sంెను. 8 ఈ మట నమ4ద%Sన గనుక ేవ"యందు
VWా సమ ంAన9ారF సìI\యలను శ\దz%ా ేయ టయందు మనసుqంచునటB
6
సంగతp లనుగ#Sd దృఢమ %ా ెపచుండవలsన" ÅరFచుTx`ను. ఇV
మంAVయ మనుషpలక; పKãజనకరనVయ T:ౖ య న`V %ా", 9
అV9Eకతరమ ల;ను వంWావళØల;ను కలహమ ల;ను ధర4WాసN మ నుగ#Sdన
V9ాదమ ల;ను "పKãజనమ ను వరÍమ T:ౖ య న`V గనుక 9ాట-I
దూరమ %ా ఉండమ . 10 మత´éదమ ల; క>%Sంచు మను షp"I ఒకట#?ండమరFల; బ z ె1ిuన తరF9ాత 9ా"" Vస#Sèంచుమ . 11 అట-C 9ాడ
మర¶ మ త1ిu తనక; xTEhm V¥ంచు"న9ా(ై ాపమ ేయ చుTx`డ" 
9:రFగ దువ. 12 ">లk తాలమ గడపవలsన" TEను "రÞPంచు
Tx`ను గనుక TEను అ#?NమT:ౖనను తpIక;T:ౖనను  ±దw క; పం1ినపడ
అక(fI Tx±దw క; వచుdట?r పKయత`మ ేయ మ . 13 ధర4WాసN 9EPQన
జ³Txను అలk6నును ఘÖమ %ా ¯ాగనంపమ ; 9ా#S³!య తక;వ లక;ండ
చూడమ . 14 మన 9ారFను "షల;ల; ాక;ండ "!తN మ అవసరమ నుబట-C
సమãAతమ %ా సìI\యలను శ\దz%ా ేయ టక; TEరFdనవలsను. 15

Tx±దw ఉన`9ారందరF క; వందనమ ల; ెప చుTx`రF.
VWా సమ నుబట-C మమ 4ను 1LK!ంచు9ా#SI మ వందనమ ల; ెపమ . కృప
] అంద#SI (ై య ండను %ాక.
Óిల ¹ నుక; 1
1 ×\సN ుPసు ఖ?
 ºPQన êల;ను, సదరF(ైన J¹Jయ ను మ
1ిKయ డను జతప"9ాడT:ౖన Óిల ¹నుక;ను 2 మన సద#SPQన
అ1ియక;ను, (f ãధు(ైన అ#Sపనక;ను,  Pంట ఉన`
సంఘమ నక;ను భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 3 మన తం(fKPQన
ేవ"నుం(fయ పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ునుం(fయ కృపయ సమ¥xనమ ను
]క; కల;గ ను %ాక. 4  1LKమనుగ#Sdయ , పKభ 9:ౖన Pసు ఎడలను సమసN
ప#SదుzలPQడలను క; క>%Sయ న` VWా సమ ను గ#Sdయ TEను V" 5
Tx ాKరÍనలయందు  "!తN మ Vజj®పనమ ేయ చు, ఎల6 పడ Tx ేవ"I
కృతజ® x సు
N తpల; ె>6ంచుచు, 6 ×\సN ునుబట-C ]యందున` పKJ W\ష¡న
వరమ Vషయ వ అనుభవపర కమ %ా ఎరFగ టవలన ఇతరFల; 
VWా సమందు ా>9ారగ ట అనున ారా#S ావలయ న"
9EడనుచుTx`ను. 7 సదరF(x, ప#Sదుzల హృదయమ ల; 
మలమ %ా VWా\ంJ ంనందున  1LKమనుబట-C Txక; VWషన
ఆనందమ ను ఆదరణయ క>%?ను. 8 ావన య కN నx""గ#Sd 
ాజj®1ించుటక; ×\సN ునందు Txక; బహÑ ¥ైరమ క>%Sయ న`ను, 9 వృదుzడను
ఇపడ ×\సN ుPసు ఖ?ºT:ౖయ న` êలను TEను 1LKమనుబట-C 9Eడనుట మ#S

మంAదను ", 10 Tx బంధకమ లలk TEను క"న Tx క;మరFడగ 2
ఒTEZిమ 3 Åసరమ "ను` 9EడనుచుTx`ను. 11 అతడ మ నుప క;
"పKãజనన9ా(ే %ా", Pపడ క;ను Txక;ను
పKãజనకరన9ా(xPQను. 12 Tx ాKణమ వంట-9ా(ైన అత"" ±దw క;
J#S%S పం1ియ Tx`ను. 13 TEను సు9ారN రక; బంధకమ లk ఉండ%ా క; పKJ%ా
అతడ Txక; ప#Sxరమ ేయ "!తN మ Tx±దw అత" నుంచునవలsన"
య ంట-" %ా" 14  ఉపారమ బలవంతమ ేతT:ౖనటBC ాక
ZL xûపర కన%ా ఉండవలsన",  సమ4Jలక P!య ేయ టక;
TxIషCమ లదు. 15 అత(fక]దట xసుడ%ా ఉండక xసు"కంటM
ఎక;వ9ాడ%ాను, 1ిKయ సదరFడ 16 %ాను, VWషమ %ా Txక;ను,
శ#§రVషయమ ను పKభ వ Vషయమ ను మ#S VWషమ %ా క;ను, 1ిKయ
స దరFడ%ాను, ±దw ఎల6 పడ ఉండట³ ాబ¢ల; అతడ w ాలమ
"ను` ఎడబµZి య ం(ెను. 17 ాబట-C వ నను`  ా>9ా"%ా
ఎంAనPQడల నను` ేరFd న`టBC అత"" ేరFdనుమ . 18 అతడ క; ఏ
నషC నను కల;గజ³Zిన PQడలను, క; ఏన ఋణమ న` PQడలను, అ
Tx లsకలk ేరFdమ ; 19 êలను TEను Tx స హసN మ  ఈ మట
9ాKయ చుTx`ను అ TETE ¬రFNను. అPనను  ఆత4Vషయమ లk 9E Txక;
ఋణప(fయ Tx`వ" TEను ెపuTEల? 20 అవను సదరF(x, పKభ వనందు
వలన Txక; ఆనందమ కల;గ"మ 4, ×\సN ునందు Tx హృదయమ నక;
VWా\ంJ కల;గజ³య మ . 21 TEను ె1ిuనx"కంటM వ ఎక;వ%ా ేతpవ"
PQ#S%S Tx మట Vందువ" న!్మ క; 9ాKయ చుTx`ను. 22 అంేాదు, 

ాKరÍనల మలమ %ా TEను క; అనుగ\¨©ంపబడదున" "#§fంచుచుTx`ను
గనుక Tx "!తN మ బస Zిదzమ ేయ మ . 23 ×\సN ుPసునందు Tx(f
ఖ?ºPQన ఎపâాK, 24 Tx జతప"9ా#?rన మరF, అ#S¯N ారF, ేమ, లcా
వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 25 మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు కృప ] ఆత4క;
(ై య ండను %ాక. అ¤í.
¨¼áKయ లక; 1
1 పర ాలమందు TxTxసమయమ లలkను TxTx Vధమ ల;%ాను
పKవకN లx #ా మన 1ితరFల మటల(fన ేవడ 2 ఈ నమ ల
అంతమందు క;మరF" x #ా మన మటల(ెను. ఆయన ఆ క;మరF"
సమసN మ నక;ను 9ారసు"%ా "య!ంెను. ఆయన x #ా పKపంచమ లను
"#S4ంెను. 3 ఆయన ేవ" మ¨©మ ±క ేజసుqను,3 ఆయన
తత మ ±క మ#SN మంతమ T:ౖయ ం(f, తన మహతp
N గల మటేత
సమసN మ ను "ర ¨©ంచుచు, ాపమ ల Vషయమ లk ºz కరణమ xTE ేZి,
ేవదూతలకంటM ఎంత W\ష¡న Txమమ ంెT° 9ా#SకంటM అంత W\ష¡ p(ై,
ఉన`త లkక 4 మందు మ}మహÑడగ ేవ" క;(fారîమ న కcరFdం
(ెను. 5 ఏలయన%ా వ Tx క;మరFడవ, TEను TEడ "ను` క" య Tx`ను
అ"య , ఇయ %ాక TEను ఆయనక; తం(fKT:ౖయ ందును, ఆయన Txక;
క;మరF(ైయ ండను అ"య ఆ దూతలలk ఎవ"T:ౖన ఎప(ైనను ె12uTx
? 6 మ#Sయ ఆయన భలkకమ నక; ఆసంభతp" మరల ర1ిuంAనపడ
ేవ" దూతలందరF ఆయనక; నమ¯ారమ ేయవలsన" ెపచుTx`డ. 7

తన దూతలను 9ాయ వల;%ాను తన ZLవక;లను అ%S` జj లల;%ాను
ేZిను9ాడ అ" తన దూతలనుగ#Sd ెపచుTx`డ 8 %ా" తన
క;మరF"గ#SdPQే ే9ా,  Zిం}సనమ "రంతరమ "ల;చున;
#ాజదండమ TxయరÍమPన. 9 వ J" 1LK!ంAJV దు#§`J"
ే ÌింAJV అందుేత ేవడ (f9ా#SకంటM "ను` ¨¼AdంచునటB
6 %ా
ఆనందైలమ  అÌLIంెను. 10 మ#Sయ పKభ 9ా, వ ఆయందు
భ!I పTx 9EZిJV 11 ఆాశమ ల;కcడ  ేJపనుల అV నhంచును
%ా" వ ">Aయ ందువ అవ"`య వసN మ వలs ాత%Sల;ను 12
ఉతN #§యమ వలs 9ాట-" మ(fA9Eతpవ అV వసN మ వలs మరdబడను %ా"
వ ఏక#§J%ాTE య Tx`వ  సంవతqరమ ల; తరFగవ అ" ెపచుTx`డ.
13 అPే TEను  శతpKవలను  ాదమ లక; ాద1ీఠమ %ా ేయ వరక;
Tx క;(fారîమ న కcరFdండమ అ" దూతలలk
ఎవ""గ#SdPQనPQప(ైనను ె12uTx? 14 రందరF రmణయను ¯ా సÍ ~మ
ందబ¢వ9ా#SI ప#S xరమ ేయ ట?r పంపబ(fన ZLవక;లsౖన ఆత4ల; ా#ా?
¨¼áKయ లక; 2
1 ావన మనమ V"న సంగతpలను V(fA12ట-C టBC "క;ండనటB
6
9ాట-యందు మ#S VWష జjగ\తN క>%Sయ ండవలsను. 2 ఎందుకన%ా ేవదూతల
x #ా పల;కబ(fన 9ాకమ ZిÍ రపరచబ(fనందున, పKJ అJ క\మమ ను
అV¥ేయతయ Txయన పKJఫలమ ంయ ండ%ా 3 ఇంత %tపu రmణను
మనమ "ర6 mమ ేZినPQడల ఏలగ త1ిuంచుందుమ ? అట-C రmణ

పKభ వ ´¢¥ంచుటేత ఆరంభ, 4 ేవడ తన AxNను¯ారమ %ా
సూచకI\యలేతను, మహxర మ లేతను,TxTxVధమ లsౖన
అదు»తమ లేతను, VVధమ లsౖన ప#Sxzత4 వరమ లను
అనుగ\¨©ంచుటేతను, 9ా#S కcడ ¯ాm!చుdచుండ%ా V"న9ా#Sేత మనక;
దృఢ పరచబ(ెను. 5 మనమ మటలడచున` ఆ #ాబ¢వ లkకమ ను ఆయన
దూతలక; లkపరచలదు. 6 అPే ఒకడ ఒక bట ఈలగ న దృఢమ %ా
¯ాm!చుdచుTx`డ వ మనుషp" జj®పకమ ేZినుటక; 9ా(ే
ాట-9ాడ? 7 వ ేవదూతలకంటM 9ా"" ంెమ తక;వ9ా"%ా ేZిJV
మ¨©మపK´µవమ ల 9ా"I I#§టమ ధ#Sంప జ³ZిJV  ేJ పనుల]ద
9ా"క¥ారమ అనుగ\¨©ంAJV 9ా" ాదమ లI\ంద సమసN మ ను ఉంAJV.
8 ఆయన సమసN మ ను లkపరAనపడ 9ా"I లkపరచక;ండ ే""
V(fA12టCలదు. పKసN ుతమందు మనమ సమసN మ ను 9ా"Iలkపరచబడట
ఇంకను చూడ లదు%ా" 9 ేవ" కృపవలన ఆయన పKJ మనుషp" రక;
మరణమ అనుభVంచునటB
6 ,దూతలకంటM ంెమ తక;వ9ాడ%ా ేయబ(fన
Pసు మరణమ ం నందున, మ¨©మపK´µవమ ల I#§టమ ధ#SంAన
9ా"%ా ఆయనను చూచుచుTx`మ 10 ఎవ" "!తN మ సమసN మ ను
ఉన`9Ù, PQవ"వలన సమసN మ ను కల;గ చున`9Ù, ఆయన అTEక;లsౖన
క;మరFలను మ¨©మక; ెచుdచుండ%ా 9ా#S రmణకరN ను శ\మలx #ా సంప
రFÞ"%ా ేయ ట ఆయనక; తగ ను. 11 ప#Sదz పరచు9ా#S I"
ప#Sదz పరచబడ9ా#SI" అంద#SI ఒకటä1 మలమ . ఈ ¨Áతpవేతను
9ా#S" సదరFల" 1ిల;చుటక; ఆయన Zిగ¶ పడక 12  Txమమ ను Tx

సదరFలక; పKచురపరతpను, సమజమ మధ2  ×#N S" %ానమ ేతpను
అT:ను. 13 మ#Sయ TE Txయనను నమ 4"య ందును అ"య ఇ%
TEనును ేవడ TxIAdన 1ిల6ల;ను అ"య ెపచుTx`డ. 14 ాబట-C ఆ
1ిల6ల; రకN మంస మ ల; గల9ా#?rనందున ఆ పKార¤ మరణమ ±క
బలమ గల9ా"", అన%ా అప9ా" మరణమ x #ా నhంపజ³య టక;ను, 15
yVతాలమంతయ మరణభయమ ేత xసమ నక; లkబ(fన9ా#S"
V(f1ించుటక;ను, ఆయనకcడ రకN మంసమ లలk ా>9ా(xPQను. 16 ఏల
యన%ా ఆయన ఎంతమతKమ ను ేవదూతల స ´µవమ ను ధ#Sంచునక,
అబµK}మ సంxన స ´µవమ ను ధ#Sంచు"య Tx`డ. 17 ావన పKజల
ాపమ లక; ప#S}రమ కల;గజ³య ట?r, ేవ" సంబంధన ార మ లలk
క"కరమ ను నమ4కమ నుగల పK¥xనయజక;డగ "!తN మ ,
అ"`Vషయమ లలk ఆయన తన సదరFల వంట-9ాడ ావలZివెdను. 18
xను Wó¥ంపబ(f శ\మ ంెను గనుక Wó¥ంపబడ9ా#SI" స}యమ ేయ
గల9ా(ై య Tx`డ.
¨¼áKయ లక; 3
1 ఇందువలన, పరలkకసంబంధన 1ిల;పలk ాల; ంన ప#Sదz
సదరFల#ా, మనమ ఒప"న x"I అసN ల;డను
పK¥xనయజక;డT:ౖన Pసు]ద లmమ ంచు(f. 2 ేవ" Pల6 ంతట-లk ¹ÌL
నమ4కమ %ా ఉం(fనటBC, ఈయనకcడ తను` "య!ంAన 9ా"I
నమ4కమ %ా ఉం(ెను. 3 పKJ Pల;
6 ను ఎవ(ైన ఒక"ేత కటC బడను;

సమసN మ ను కట-C న9ాడ ేవ(ే. ఇంట-కంటM x"" కట-C న 9ా(ెక;వ
ఘనతంనటBC, 4 ఈయన ¹ÌLకంటM ఎక;వ మ¨©మక; అరFúడ%ా
ఎంచబ(ెను. 5 మ ందు ెపuబ¢వ సంగతpలక; ¯ాÔరÍ మ %ా ¹ÌL
ప#Sxరక;(ైయ ం(f ేవ" Pల6 ంతట-లk నమ4కమ %ా ఉం(ెను. 6 అPే
×\సN ు క;మరF(ైయ ం(f, ఆయన Pంట-]ద నమ4కమ %ా ఉTx`డ;
¥ైరమ ను "#§mణవల" ఉxqహమ ను తpదమటBCక; ZిÍ రమ %ా
ేపట-C నPQడల మన¤ ఆయన Pల;
6 . 7 మ#Sయ ప#S xzత4PటB
6
ెపచుTx`డ. 8 TEడ ]#ాయన శబw మ ను V"నPQడల, అరణమ లk Wóధన
నమందు Åపమ పట-C ంAనపuట-వలs ] హృదయమ లను
కSనపరచునక;(f. 9 నల;వ సంవతqరమ ల; Tx ారమ లను చూA ]
1ితరFల; నను` ప#§fంA Wó¥ంA#S. 10 ావన TEను ఆ తరమ 9ా#Sవలన VZి%S
#?ల6పడను తమ హృదయలkచనలలk త1ిuవచుTx`రF Tx
మర¶ మ లను ె>Zినలదు. 11 గనుక TEను Åపమ  పKమణమ ేZినటBC
9ారF Tx VWా\ంJలk పK9Ehంపర" ె1ిuJ". 12 సదరFల#ా, yవమ గల
ేవ" V(fAవనట-C VWా సమ ల" దుషC హృదయమ ]లk
ఎవ"యంైనను ఒక9Eళ ఉండTE¹ అ" జjగ\తN%ా చూచును(f. 13 TEడ
]#ాయన శబw మ ను V"నPQడల, Åపమ పట-C ంA నపuట-వలs ]
హృదయమ లను కSనపరచునక;డ" ఆయన ె12uను గనుక, 14
ాపమ వలన కల;గ భKమేత ]లk ఎవడను కSనపరచబడక;ండనటB
6 TEడ
అనబడ సమయమ ండ%ాTE, పKJనమ ను ఒక"కడ బ z ెపను(f. 15
ఏలయన%ా nదటనుం(f మనక;న` దృఢ VWా సమ అంతమ మటBCక; గట-C %ా

ేపట-C నPQడలTE ×\సN ులk ా>9ార య ందుమ . 16 V" Åపమ
పట-C ంAన9ా#?వరF? ¹ÌLేత న(f1ింపబ(f ఐగ పNలk నుం(f బయల;ే#S
వAdన9ారంద#³ గx 17 ఎవ#S]ద నల;వ ఏండ6 ఆయన Åప%Sంెను?
ాపమ ేZిన9ా#S ]దTE గx? 9ా#S శవమ ల;6 అరణమ లk #ా> PQను.
18 తన VWా\ంJలk పK9Ehంపర" PQవ#S" గ#Sd పKమణమ ేZ2ను?
అV¥ేయ లsౖన9ా#S"గ#SdP గx 19 ా%ా అVWా సమ ేతTE 9ారF
పK9Ehంపలక Pర" గ\¨©ంచుచుTx`మ .
¨¼áKయ లక; 4
1 ఆయన±క VWా\ంJలk పK9Ehంచుదుమను 9ా%ాwనమ ఇంక
">Aయ ండ%ా, ]లk ఎవ(ైనను ఒక9Eళ ఆ 9ా%ాwనమ ందక;ండ
6
త1ిuవTE¹ అ" భయమ క>%Sయ ందమ . 2 9ా#SI పKకట-ంపబ(fనటB
మనక;ను సు9ారN పKకట-ంపబ(ెను, %ా" 9ారF V"న 9ా#S VWా సమ గల9ా#?r
క>Zియ ండలదు గనుక Vన` 9ాకమ 9ా#SI "పKãజననxPQను. 3
ా%ా జగతpuTx 9Eయబ(fనప(ే ఆయన ారమ ల"`య
సంప#SNPQయ న`ను ఈ VWా\ంJ"గ#SdTEను Åపమ  పKమణమ ేZినటBC
9ారF Tx VWా\ంJలk పK9EhంపరF అ" ఆయన ె1ిuన మట అనుస#SంA,
VWా సులన మనమ ఆ VWా\ంJలk పK9EhంచుచుTx`మ . 4 మ#Sయ
ేవడ ఏడవ నమందు తన ారమ ల"`ట-" మ %SంA Vశ\!ంెను అ"
Pడవ నమ నుగ#Sd ఆయన ±కbట ె1ిu య Tx`డ. 5
ఇయ ను%ాక ఈ bటBనTE 9ారF Tx VWా\ంJలk పK9EhంపరF అ"

ె1ిuయ Tx`డ. 6 ా%ా ఎవ# ందరF VWా\ంJలk పK9Ehంచు దురను మట
"శdయమ గనుకను, మ ందు సు9ారN V"న9ారF అV¥ేయతేత
పK9Ehంపలదు గనుకను, 7 TEడ ] #ాయన మట V"నPQడల ]
హృదయమ లను కSనపరచునక;డ" 9:నుక ెపuబ(fన పKారమ , ఇంత
ాలన తరF9ాత xదు గ\ంథమ లkTEడ" ±క నమ ను
"రÞPంచుచుTx`డ. 8 PQషpవ 9ా#SI VWా\ంJ కల;గజ³ZినPQడల ఆ
తరF9ాత మ#S±క నమ నుగ#Sd ఆయన ెపuకవను. 9 ాబట-C ేవ"
పKజలక; VWా\ంJ ">Aయ న`. 10 ఎందుకన%ా ేవడ తన ారమ లను
మ %SంA Vశ\!ంAన పKారమ , ఆయన±క VWా\ంJలk పK9EhంAన9ాడ
కcడ తన ారమ లను మ %SంA Vశ\!ంచును. 11 ాబట-C అV¥ే యతవలన
9ారF ప(fPనటB
6 %ా మనలk ఎవడను ప(fక;ండ ఆ VWా\ంJలk
పK9Ehంచుటక; జjగ\తN పడదమ . 12 ఎందుకన%ా ేవ" 9ాకమ సyవ
బలమ గలై #?ండంచుల;గల PQటBవంట- ఖడ¶ మ కంటMను 9ా(f%ా ఉం(f,
ాKణxత4లను ×ళ6ను మల;గను Vభ ంచునంతమటBCక; దూరFచు,
హృదయమ ±క తలం పలను ఆలkచనలను Wó¥ంచుచున`. 13 మ#Sయ
ఆయన దృÌిC I కనబడ" సృష¡ మ ఏయ లదు. మనవ"Iలsక
±పuెపuవలZియ న`ో ఆ ేవ" కను`లక; సమసN మ ను మరFగ లక
ేట%ా ఉన`. 14 ఆాశమండలమ గ ండ 9:È6న ేవ" క;మరF(ైన Pసు
అను %tపu పK¥xనయజక;డ మనక; ఉTx`డ గనుక మనమ
ఒప"నx"" గట-C %ా ేపటBCదమ . 15 మన పK¥xనయజక;డ మన
బల¨ßనతలయందు మన స}నుభవమ ల"9ాడ ాడ %ా", సమసN

Vషయమ లలkను మనవలsTE Wó¥ంపబ(fనను, ఆయన ాపమ ల"9ాడ%ా
ఉం(ెను. 16 గనుక మనమ క"క#Sంపబ(f సమãAతన స}యమ రక;
కృప ందునటB
6 ¥ైరమ  కృాసనమ TUదwక; ేరFదమ .
¨¼áKయ లక; 5
1 పKJ పK¥xనయజక;డను మనుషpలలkనుం(f Pరuరచబ(fన9ా(ై,
ాపమ లరక; అరuణలను బల;లను అ#Suంచుటక; ేవ" Vషయన
ారమ ల; జ#S%Sంచుట?r మనుషpల"!తN మ "య!ంపబడను. 2
xనుకcడ బల¨ßనతేత ఆవ#Sంపబ(fయ న`ందున అతడ ఏ!య
ె>య"9ా#SPQడలను Kవత1ిuన 9ా#SPQడలను x>! చూపగల9ా(ై
య Tx`డ. 3 ఆ ¨Áతpవేత పKజల ర³ల% ఆల%³ తనరక;ను
ాపమ ల"!తN మ అరuణమ ేయవలZిన9ా(ై య Tx`డ. 4 మ#Sయ
ఎవడను ఈ ఘనత తనక;xTE వ¨©ంచునడ %ా", అహ#ను
1ిల;వబ(fనటBC%ా ేవ"ేత 1ిల;వబ(fన9ా(ై PÀ ఘనతందును. 5
అటBవలs ×\సN ుకcడ పK¥xన యజక;డగ టక; తను`xTE
మ¨©మపరచునలదు %ా" వ Tx క;మరFడవ, TEను TEడ "ను`
క"య Tx`ను. అ" ఆయన ె1ిuన9ా(ే అయనను మ¨© 6 ఆ పKార¤
వ ÚZ2ెక;±క క\మమ పన "రంతరమ యజక;డ9:ౖ
య Tx`వ అ" మ#S±కbట ెపచుTx`డ. 7 శ#§ర¥x#SPQ య న`
నమ లలk మ} #దనమ ను క`ళ6 ను, తను` మరణమ నుం(f
రfంపగల9ా"I ాKరÍనలను యచనలను సమ#SuంA,భయభక;Nల; క>%S

య న`ందున ఆయన అం%§క#Sంపబ(ెను. 8 ఆయన,క;మరF(ైయ ం(fయ
xను ంన శ\మలవలన V¥ేయతను TEరFdT:ను. 9 మ#Sయ ఆయన
సంపరÞZిz ంన9ా(ై, Ú Z2ెక;±క క\మమ లkే#Sన
పK¥xనయజక;డ" ేవ"ేత 1ిల;వబ(f, 10 తనక; V¥ేయ లsౖన 9ా#Sకంద#SI"
"త రmణక; ారక;(xPQను. 11 ఇందునుగ#Sd ¤మ ెపuవలZినV అTEక
సంగతp ల;న`V %ా", ]రF Vనుటక; మందులsౖనందున 9ాట-" Vశదపరచుట
కషC మ . 12 ాలమ నుబట-C చూAే ]రF బ¢ధక;ల;%ా ఉండవలZిన9ా#?r
య ండ%ా, ే9Ùక;Nలలk nదట- మలాఠమ లను ఒకడ ]క; మరల
బ¢¥ంపవలZి వెdను. ]రF ాల;xKగవలZిన9ా#³ %ా" బలన ఆ}రమ
Jనగల9ారFారF. 13 మ#Sయ ాల; xKగ పKJ9ాడను h9Eగనుక J
9ాకVషయమ లk అనుభవమ ల"9ా(ై య Tx`డ. 14 వయసుq వAdన
9ారF అ´µసమ ేత ¤ల; ×డలను V9EAంచుటక; ¯ాధకమ ేయబ(fన
జj®TEంKయమ ల; క>%Sయ Tx`రF గనుక బలన అ}రమ 9ా#S³ తగ ను.
¨¼áKయ లక; 6
1 ాబట-C "#§èవI\యలను V(fA, మరFమనసుq ందు టయ , 2 ేవ"యంద>
VWా సమ ను బµ1ిN స4మ లను గ#Sdన బ¢ధయ , హసN "³పణమ ను, మృతpల
పనరF xÍనమ ను, "తన¬రFuను అను పTx మరల 9Eయక,
×\సN ునుగ#Sdన మలkపేశమ మ", సంపరFÞల మగ టక; ¯ా%Sదమ . 3
ేవడ Z2లVAdనPQడల మనమలగ ేయ దమ . 4 ఒక¯ా#S 9:>%Sంపబ(f,
పరలkకసంబంధన వరమ ను రFAచూA, ప#Sxzత4లk ా>9ా#?r 5 ేవ"

వ9ాకమ ను #ాబ¢వ య గ సంబంధన శక;Nల పK´µవమ ను
అనుభVంAన తరF9ాత త1ిuPన9ారF, 6 తమ Vషయమ లk ేవ"
క;మరF" మరల Zిల;వ9Eయ చు, బµ}టమ %ా ఆయనను అవమన
పరచుచుTx`రF గనుక మరFమనసుq ందునటB
6 అట-C 9ా#S" మరల
నూతనపరచుట అ¯ాధమ . 7 ఎట6 న%ా, భ! తన]ద తరFచు%ా క;#Sయ
వరªమ ను xK%S, PQవ#Sరక; వవ¯ాయమ ేయబడT° 9ా#SI అను
కcలన 12ౖరFలను ఫ>ంచుచు ేవ" ఆర చనమ ందును. 8 అPే
మ ండ6 తpపuల;ను గచd ¬%?ల;ను x"]ద 12#S%SనPQడల అ ప"I#ా"ద"
Vస#Sèంపబ(f Wాపమ ందత%Sనదగ ను. తpదక ా>d9Eయబడను. 9 అPే
1ిKయ ల#ా, ¤]లగ ెపచున`ను, ]#SంతకంటM మంAయ
రmణకరనయ T:ౖన ZిÍ JలkTE య Tx`ర" ర f%ా నమ 4చుTx`మ . 10
]రF ేZిన ారమ ను, ]రF ప#Sదుzలక; ఉపxరమ ేZి Pంకను
ఉపxరమ ేయ చుండటేత తన Txమమ ను బట-C చూ1ిన 1LKమను
మరచుటక;, ేవడ అTxయసుÍడ ాడ. 11 ]రF మందుల; ాక, VWా సమ
ేతను ఓరFuేతను 9ా%ాwనమ లను స తంJKంచును 9ా#S" >
నడచునునటB
6 %ా ]లk పKJ9ాడను 12 ] "#§mణ ప#SపరÞమగ "!తN మ
]#Sవరక; కనుపరAన ఆసIN" తpదమటBCక; కనుపరచవలsన" అ1Lfంచు
చుTx`మ . 13 ేవడ అబµK}మ నక; 9ా%ాwనమ ేZినపడ తనకంటM ఏ
%tపu9ా"డ అ" పKమణమ ేయలక PQను గనుక 14 తనడ అ"
పKమణమ ేZి "శdయమ %ా TEను "ను` ఆర ంతpను "శdయమ %ా
"ను` VసN #Sంపజ³తpను అ" ె12uను. 15 ఆ మట న!్మ అతడ ఓరFu

స¨©ంA ఆ 9ా%ాwనఫలమ ంెను. 16 మనుషpల; తమకంటM %tపu9ా"డ
అ" పKమణమ ేతpరF; 9ా#S పKJ V9ాదమ లkను V9ాxంశమ ను
ప#Sారమ ేయ న పKమణ¤. 17 ఈ Vధమ %ా ేవడ తన సంకలuమ
"శdలనద" ఆ 9ా%ాwనమ నక; 9ారసులsౖన9ా#SI మ#S "శdయమ %ా
కనుపరచవలsన" ఉేw hంAన9ా(ై,xను అబదz మడజjల" "శdలన #?ండ
సంగతpలనుబట-C , 18 మనPQదుట ఉంచబ(fన "#§mణను ేపటBCటక; శరణx
గతpలన మనక; బలన ¥ైరమ కల;గ నటB
6 పKమణమ ేZి
9ా%ాwనమ ను దృఢపరెను. 19 ఈ "#§mణ "శdలమ ను, ZిÍ రమ T:ౖ, మన
ఆత4క; లంగరFవలsనుం(f ెరలkపల పK9Ehంచుచున`. 20 "రంతరమ
ÚZ2ెక; క\మమ పన పK¥xనయజక;(ైన Pసు అందులk"I మనకంటM
మ ందు%ా మన పmమ న పK9E hంెను.
¨¼áKయ లక; 7
1 #ాàలను సం}రమ ేZి, J#S%S వచుdచున` అబµK }మ ను 2 ఎవడ
క>Zి" అత"" ఆర ంెT°, PQవ"I అబµK}మ అ"`ట-లk
పయవవంతp ఇెdT°, ఆ ాలమ #ాàను మన`తpడగ ేవ"
యజక;డT:ౖన ÚZ2ెక; "రంతరమ యజక;డ%ా ఉTx`డ. అత"
1LరFక; nదట JI #ాజ"య , తరF9ాత సమ¥xనప #ాజ"య అరÍ
!చుdనట-C ాలమ #ాజ" అరÍమ . 3 అతడ తం(fKల"9ాడను త>6 ల"
9ాడను వంWావÈ ల"9ాడను, yVతాలమ నక; ఆ PQనను yవనమ నక;
అంతనను ల"9ాడT:ౖయ ం(f ేవ" క;మరF" >య Tx`డ. 4

ఇత(ెంత ఘను(ో చూడ(f. మలపరFషp(ైన అబµK }మ అత"I ల6 %tన`
W\ష¡న వసు
N వలలk పయవ వంతp ఇెdను. 5 మ#Sయ లV
క;మళ6 లkనుం(f యజ కత మ ందు9ారF, తమ సదరFల; అబµK}మ
గర»9ాసమ నుం(f పట-C నను, ధర4WాసN మ పన 9ా#S ±దw , అన%ా
పKజల±దw పయవవంతpను పచుd నుటక; ఆజ® ను ంయ Tx`రF %ా"
6 9ా#S సంబం¥ంAన వంWావÈ ల"9ా(ైన ÚZ2ెక; అబµK }మ TUదw
పయవవంతp పచుd" 9ా%ాwనమ లను ంన9ా"" ఆర ంెను. 7
తక;వ9ాడ ఎక;వ 9ా"ేత ఆర ంపబడనను మట ³వలమ
"#ా³ప య న`. 8 మ#Sయ లVక\మమ చూడ%ా xవనక; లkT:ౖన9ారF
పయవవంతpలను పచుdనుచుTx`రF. అPే ఈ క\మమ చూడ%ా,
yVంచుచుTx`డ" ¯ాmమ ంన9ాడ పచుdనుచుTx`డ. 9 అంే ాక
ఒక Vధమ న ె1ిuనPQడల పయవవంతpలను పచుdను లVయ
అబµK}మ x #ా దశమంశమ లను ఇెdను. 10 ఏలగన%ా ÚZ2ెక; అత"
1ితరF" క>Zి"నపడ లV తన 1ితరF" గర»మ లk ఉం(ెను. 11 ఆ
లయ ల; యజక;లsౖ య ండ%ా పKజలక; ధర4 WాసN !యబ(ెను గనుక ఆ
యజక;లవలన సంపరÞ Zిz క>%SనPQడల అహ#ను క\మమ లk ే#Sన9ాడ"
ెపuబడక ÚZ2ెక; క\మమ పన 9E#tక యజక;డ #ావలZిన
అవసర¤!? 12 ఇయ %ాక యజక;ల; మరdబ(fనPQడల అవశకమ %ా
యజక ధర4మ స} మరdబడను. 13 ఎవ"గ#Sd PÀ సంగతpల;
ెపuబ(ెT° ఆయన 9E#tక %తKమ లk పటMC ను. ఆ %తKమ లk"9ా(ెవ డను
బ>1ీఠమ TUదw ప#Sచరేయ లదు. 14 మన పKభ వ యx సంxనమందు

జ"4ంె ననుట సuషC ¤; ఆ %తKVషయమ లk యజక;లను గ#Sd ¹ÌL
P!య ెపuలదు. 15 మ#Sయ శ#§#ాను ¯ారమ %ా T:ర9Eరdబడ ఆజ® గల
ధర4WాసN మ నుబట-C ాక, Txశనమ ల" yవమ నక;న` శIN"బట-C
"య!ంపబ(f, 16 ÚZ2ెక;ను >న9ా(ైన 9E#tక యజక;డ
వAdయ Tx`డ. ావన ¤మ ె1ిuన సంగJ మ#Sంత Vశదయ న`. 17
ఏలయన%ా వ "రంతరమ ÚZ2ెక; క\మమ పన యజక;డ9:ౖ
య Tx`వ అ" ఆయనVషయ ¯ాmమ ెపuబ(ెను. 18 ఆ ధర4WాసN మ
ే"I" సంపరÞZిz కల;గజ³యలదు గనుక మ ంయబ(fన ఆజ®
బల¨ßననందునను "పKãజన నందునను అ "9ారణ
ేయబ(fయ న`; 19 అంత కంటM W\ష¡న "#§mణ x"9:ంట పK9Eశ12టCబ(ెను.
º"x #ా, ేవ"±దw క; మనమ ేరFచుTx`మ . 20 మ#Sయ
పKమణమ లక;ండ Pసు యజక;డ ాలదు గనుక ఆయన మ#S W\ష¡న
"బంధనక; పటాాPQను. 21 9ా#?rే పKమణమ లక;ండ యజక;లగ దురF
%ా" PÀయన వ "రంతరమ యజక;డ9:ౖ య Tx`వ" పKభ వ
పKమణమ ేZ2ను; 22 ఆయన పWాdxNపపడడ అ"PÀయన
ె1ిuన9ా"వలన పKమణపర కమ %ా యజక;(xPQను. 23 మ#Sయ ఆ
యజక;ల; మరణమ ందుటేత ఎల6 పడను ఉండ ¯ాధమ ానందున,
అTEక;లsౖ#S %ా" 24 ఈయన "రంతరమ ఉన`9ాడ గనుక మరFuల"
యజకత మ క>%Sన 9ా(xPQను. 25 ఈయన తనx #ా ేవ"±దw క;
వచుd9ా#S పmమ న, Vజj®పనమ ేయ టక; "రంతరమ yVంచుచుTx`డ
గనుక 9ా#S" సంపరÞమ %ా రfంచుటక; శINమంతp(ై య Tx`డ. 26

పVతpKడను, "#wÌియ , "షల4షpడను, ాప లలk ేరక పKేకమ %ా
ఉన`9ాడను. ఆాశ మండలమ కంటM !I> ¨¼చdPన9ాడT:ౖన Pట-C
పK¥xనయజక;డ మనక; స#SPన9ాడ. 27 ధర4 WాసN మ బల¨ßనతగల
మనుషpలను యజక;లను%ా "య!ంచును %ా" ధర4WాసN మ నక; తరF9ాత
వAdన పKమణపర కన 9ాకమ "రంతరమ ను సంపరÞ Zిzంన
క;మరF" "య!ంెను గనుక, 28 ఈయన ఆ పK¥xనయజక;లవలs nదట
తన ¯ంత ాపమ లరక; తరF9ాత పKజల ాపమ లరక;ను ననమ
బల;లను అ#SuంపవలZిన అవసరమ గల9ాడ ాడ; తను` xను అ#Suంచు
న`పడ ఒక¯ా#³ PÀ ప"ేZి మ %Sంెను.
¨¼áKయ లక; 8
1 ¤మ Vవ#Sంచుచున` సంగతpలలk" ¯ా#ాంశ ¤దన%ా. 2 మనక; అట-C
పK¥xనయజక;డ ఒకడTx`డ. ఆయన ప#Sxzలయమ నక;, అన%ా
మనుషpడాక పKభ 9E ¯ాÍ1ింAన "జన గ (xరమ నక; ప#Sxరక;(ై
య ం(f, పరలkకమందు మ}మహÑ" Zిం}సమ నక; క;(fారîమ న
ఆZీను(xPQను. 3 పKJ పK¥xనయజక;డ అరuణలను బల;లను అ#Suంచుటక;
"య!ంప బడను. అందుేత అ#Suంచుటక; ఈయనక; ఏన ఉండట
అవశమ . 4 ధర4WాసN పKారమ అరuణల; అ#Suంచు9ారFTx`రF గనుక ఈయన
భ!]ద ఉన` PQడల యజక;(ై య ండడ. 5 ¹ÌL గ (xరమ
అమరdబ¢Pనపడ ండ]ద క; చూపబ(fన మ#Sపన సమసN మ ను
ేయ టక; జjగ\తNపడమ అ" ేవ"ేత ¨¼చd#Sంపబ(fన పKారమ ఈ

యజక;ల; పరలkకసంబంధమగ వసు
N వల xయ రపకన
గ (xరమ నందు ZLవేయ దురF. 6 ఈయన PQే ఇపడ మ#SPQక;9:ౖన
9ా%ాwనమ లనుబట-C "య !ంపబ(fన మ#S PQక;9:ౖన "బంధనక;
మధవ#SNPQ య Tx`డ గనుక మ#S W\ష¡న ZLవకత మ ం య Tx`డ.
7 ఏలయన%ా ఆ nదట- "బంధన లkపమ ల"ైే #?ండవx"I
అవాశమ ండTEరదు. 8 అPే ఆయన ఆ³1ింA 9ా#S ఈలగ
ెపచుTx`డ పKభ వ ఇట6 T:నుఇ% ±క ాలమ వచుd చున`.
అపuట-లk ఇWా\Pల; ఇంట-9ా#Sను యx ఇంట-9ా#Sను TEను \తN "బంధన
ే¸ 9 అ TEను ఐగ పNేశమ లkనుం(f#S 1ితరFలను 9:ల;ప>I
ర1ిuంచుట?r9ా#S" ెP పటBC"న నమ న9ా#S TEను ేZిన
"బంధనవంట- ాదు.ఏమన%ా9ారF Tx "బంధనలk "ల 10 ఆ నమ లsౖన
తరF9ాత ఇWా\Pల; ఇంట-9ా#S TEను ేయబ¢వ "బంధన Pదన%ా,9ా#S
మనసుqలk Tx ధర4Vధులను ఉంెదను 9ా#S హృదయమ ల]ద 9ాట-"
9ాKయ దును TEను 9ా#SI ేవడT:ౖ య ందును 9ారF Txక; పKజలsౖ య ందురF.
11 9ా#Sలk ఎవడను పKభ వను ె>Zినుడ" తన పటC ణసుÍ"?rనను తన
సదరF"?rనను ఉపేశమ ేయడ 9ా#Sలk Aన`ల; nదల;" 12దwల
వరక; అందరFను నను` ె>ZిందురF. 12 TEను 9ా#S ోషమ ల Vషయ
దయగ>%S 9ా#S ాపమ లను ఇకను ఎన`డను జj®పకమ ేZినన" పKభ వ
Z2లVచుdచుTx`డ. 13 ఆయన \తN "బంధన అ" ెపటేత nదట-
ాత%ా ేZియ Tx`డ. ఏ ాత%S> ఉ(f%SవT° అ అదృశమగ టక;
Zిదzమ %ా ఉన`.

¨¼áKయ లక; 9
1 nదట- "బంధన?rే ZL9ా"యమమ ల;ను ఈ లkక సంబంధన
ప#Sదz సÍ లమ ను ఉం(ెను. 2 ఏలగన%ా nదట ఒక గ (xర¤రuరచబ(ెను.
అందులk ºపసN ంభమ ను, బల6 య , x"]ద ఉంచబ(fన #tటMC ల;ను ఉం(ెను,
x"I ప#Sదz సÍ లమ" 1LరF. 3 #?ండవ ెరక; ఆవల అJప#Sదz సÍ లమను
గ (xరమ ం(ెను. 4 అందులk సువరÞధూా#SNయ , అంతటను బం%ారF#³క;ల
xపబ(fన "బంధనమందసమ ను ఉం(ెను. ఆ మందసమ లk మTx`గల
బం%ారF ాతKయ , A%S#SంAన అహ#ను ేJకఱÃ య , "బంధ 5 x"12ౖ"
కరFణx1ీఠమ ను కమ 4నుచున` మ¨©మగల ?రబ ల;ం(ెను. ట-"గ#Sd
Pపడ Vవరమ %ా ెపu వల6 పడదు. 6 ఇV ఈలగ ఏరuరచబ(f నపడ
యజక;ల; ZLవేయ చు, "తమ ను ఈ nదట- గ (xరమ లk"I 9:ళ6 ØదురF
%ా" 7 సంవతqరమ నక; ఒక ¯ా#S మతK¤ పK¥xన యజక;(ొక(ే రకN మ ేత
పటBC" #?ండవ గ (xరమ లk"I పK9Ehంచును. ఆ రకN మ తనరక;ను పKజల
అజj®నకృతమ ల రక;ను అతడ#Suంచును. 8 º""బట-C ఆ nదట- గ (xర
!ంక "ల;చుచుండ%ా అJప#Sదz సÍ లమ లk పK9Ehంచు మర¶ మ
బయల;పరచబడలద" ప#Sxzత4 ె>యజ³య చుTx`డ. 9 ఆ గ (xరమ
పKసN ుతాలమ నక; ఉపమన మ %ా ఉన`. ఈ ఉపమTxరÍమ నుబట-C
మన¯ాqf Vషయమ లk ఆ#ాధక;"I సంపరÞ Zిz కల;గజ³యల"
అరuణల;ను బల;ల;ను అ#Suంపబడచున`V. 10 ఇV దw ు బµటB
జరFగ ాలమ వచుdవరక; V¥ంపబ(f, అన`ాన మ లను

TxTxVధమ లsౖన పKÔళనమ లను సంబం ¥ంAన శ#§#ాxరమ ల;
మతKయ న`V. 11 అPే ×\సN ు #ాబ¢వచున` ¤ల;లVషయ
పK¥xనయజక;డ%ా వAd, xTE "తన V¹చన సంాంA, హసN కృతమ
ా", అన%ా ఈ సృÌిC సంబంధమ ా"య , మ#S ఘన 12
¤కల±కయ Å(ెల±కయ రకN మ  ాక, తన స రకN మ  ఒక¯ా#³
ప#Sదz సÍ లమ లk పK9Ehంెను. 13 ఏలయన%ా ¤కల±కయ ,
ఎడ6 ±కయ రకN మ ను, లప(fన 9ా#S]ద ఆవదూడ బ(fె చల;
6 టయ ,
శ#§రz కల;గ నటB
6 9ా#S" ప#Sదz పర AనPQడల, 14 "తpడగ ఆత4x #ా
తను`xను ేవ"I "#wÌి"%ా అ#Suంచు "న ×\సN ు±క రకN మ ,
"#§èవI\యలను V(fA yవమ గల ేవ" ZLVంచుటక; ] మన¯ాqf" ఎం
PQక;వ%ా z ేయ ను. 15 ఈ ¨Áతpవేత nదట- "బంధన ాలమ లk
జ#S%Sన అప#ాధమ లనుం(f V¹చనమ కల;గ ట?r ఆయన మరణమ
ంనందున, 1ిల;వబ(fన 9ారF "తన ¯ా సÍ ~మ ను గ#Sdన
9ా%ాwనమ ను ందు "!తN మ ఆయన \తN "బంధనక; మధవ#SNPQ
య Tx`డ. 16 మరణWాసనకడ ఉండT° అకడ మరణWాసనమ
9ాKZిన9ా" మరణమ అవశమ . 17 ఆ Wాసనమ ను 9ాKZిన9ాడ మరణమ
ంేTE అెల6 ;ను; అ 9ాKZిన9ాడ yVంచుచుండ%ా అ ఎప(ైనను
ెల6 ;Tx? 18 ఇందుేత nదట- "బంధనకcడ రకN మ లక;ండ పKJÌి¡ ంపబడలదు.
19 ధర4WాసN పKారమ ¹ÌL పKJ యజ® ను పKజల ె1ిuనతరF9ాత, ఆయన
ళ6 ను, రకN వరÞమ గల %tఱÃ బÐచుdను, ¨©¯qపను,Å(ెల±కయ
¤కల±కయ రకN మ ను ¬Zి" 20 ేవడ ]రక; V¥ంAన "బంధన

రకN !ే అ" ెపచు, గ\ంథమ ]దను పKజలంద#S ]దను Kfంెను. 21
అేVధమ %ా గ (xరమ ]దను ZL9ాాతKల"`ట- ]దను ఆ రకN మ ను
Kfంెను. 22 మ#Sయ ధర4WాసN  పKారమ సమసN వసు
N వల;ను రకN మ ేత
z ేయబడన"య , రకN మ Aంంపక;ండ ాప mమపణ కల;గద"య
¯ామనమ %ా ెపuవచుdను. 23 పరలkకమందున` 9ాట-" >న వసు
N వల;
ఇట-C బల;ల వలన z ేయబడవలZియ ం(ెను %ా" పరలkక సంబంధ నV
ట-కంటM W\ష¡న బల;లవలన z ేయబడ వలZియ ం(ెను. 24 అందువలన
"జన ప#Sదz సÍ లమ ను > హసN కృతన ప#Sదz సÍ లమ లలk ×\సN ు
పK9Ehంపలదు %ా", Pపడ మనరక; ేవ" సమ ఖమందు కనబడటక;
పరలa 25 అంేాదు, పK¥xనయజక;డ పKJ సంవతqరమ తనా" రకN మ
¬Zి" ప#Sదz సÍ లమ లk"I పK9EhంAనటB
6 , ఆయన అTEక ప#ాయమ ల;
తను`xను అ#Suంచునుటక; పK9Ehం 26 అట6 PనPQడల జగతp
N పTx
9Eయబ(fన nదల;" ఆయన అTEక ప#ాయమ ల;
శ\మపడవలZివచుdను. అPే ఆయన య గమ ల సమ1ిN యందు తను`xTE
బ>%ా అ#Suంచునుటవల 27 మనుషpలaక¯ా#³ మృJందవలsన"
"య!ంపబ(ెను; ఆ తరF9ాత ¬రFu జరFగ ను. 28 ఆలగ నTE ×\సN ుకcడ
అTEక;ల ాపమ లను భ#Sంచుటక; ఒక¯ా#³ అ#Suంపబ(f, తనరక;
క"12టC B" య ండ9ా#S రmణ "!తN మ ాపమ లక;ండ #?ండవ¯ా#S పKతm
మగ ను.
¨¼áKయ లక; 10

1 ధర4WాసN మ #ాబ¢వచున` ¤ల;ల xయగలP %ా" ఆ వసు
N వల
"జస రపమ గలాదు గనుక ఆ యజక;ల; ఏటäట ఎడెగక;ండ అ#Suంచు
ఒకటä Vధన బల;ల; 9ాట-" ెచుd9ా#SI ఎన`డను సంపరÞ Zిz
కల;గజ³య TEరవ. 2 ఆలగ ేయగ>%SనPQడల ZLVంచు9ా#tక¯ా#³
దz పరచబ(fన తరF9ాత 9ా#S మన¯ాqfI ాపజ® 1ిN ఇకను ఉండదు గనుక
9ాట-" అ#Suంచుట మనుదురF గx. 3 అPే ఆ బల;ల; అ#Suం చుటేత
ఏటäట ాపమ ల; జj®పకమ నక; వచుdచున`V 4 ఏలయన%ా ఎడ6 ±కయ
¤కల±కయ రకN మ ాపమ లను ¬Zి9Eయ ట అ¯ాధమ . 5 ాబట-C
ఆయన ఈ లkకమందు పK9Ehంచునపడ ఈలగ ెప చుTx`డ.బ>య
అరuణయ వ Åరలదు%ా"Txక శ#§రమ ను అమ#SdJV. 6
పరÞమమ ల;ను ాపప#S}#ారÍబల;ల;ను Iష¡నVావ. 7 అపడ
TEనుగ\ంథపచుటC లk నను`గ#Sd 9ాKయబ(fన పKారమ , ే9ా,  AతN మ
T:ర9EరFdటక; ఇ% TEను వAdయ Tx`నంట-". 8 బల;ల; అరuణల;
పరÞమమ ల; ాపప#S }#ారÍబల;ల;ను వ Åరలద"య , అV
Iష¡నV ావ"య 12ౖ" ె1ిuన తరF9ాత 9 ఆయన  AతN మ
T:ర9EరFdటక; ఇ% TEను వAdయ Tx`న" ెపచుTx`డ. ఇవ"`య
ధర4WాసN మ పన అ#Suంప బడచున`V. ఆ #?ండవx"" ZిÍ రపరచుటక;
nదట- x"" ట-C 9Eయ చుTx`డ. 10 Pసు×\సN ు±క శ#§రమ
ఒక¯ా#SP అ#Suంపబడటేత ఆ AతN మ ను బట-C మనమ
ప#Sదz పరచబ(fయ Tx`మ . 11 మ#Sయ పKJ యజక;డ ననమ
ZLవేయ చు, ాపమ లను ఎన`ట-I" ¬Zి9Eయల" ఆ బల;లTE మట-మట-I

అ#Suం చుచు ఉండను. 12 ఈయనPQే ాపమ ల"!తN  సxాలమ
"ల;చు ఒక బ>" అ#SuంA, 13 అపuట-నుం(f తన శతpKవల; తన ాదమ లక;
ాద1ీఠమ %ా ేయబడ వరక; క"12టC Bచు ేవ" క;(fారî~మ న
ఆZీను(xPQను. 14 ఒక అరuణేత ఈయన ప#Sదz పరచబడ 9ా#S"
సxాలమ నక; సంపరFÞలను%ా ేZియ Tx`డ. 15 ఈ Vషయ
ప#Sxzత4కcడ మనక; ¯ాm!చుd చుTx`డ. 16 ఏలగన%ా ఆ నమ లsౖన
తరF9ాత TEను 9ా#S ేయబ¢వ "బంధన ఇేTx ధర4Vధులను 9ా#S
హృదయమ నందుంA 9ా#S మనసుq]ద 9ాట-" 9ాKయ దును అ" ె1ిuన
తరF9ాత 17 9ా#S ాపమ లను 9ా#S అక\మమ లను ఇకను ఎన`ట-I"
జj®పకమ ేZినను అ" పKభ వ ెపచుTx`డ. 18 ట- mమపణ ఎకడ
కల;గ T° అకడ ాపప#S }#ారÍబ> Pకను ఎన`డను ఉండదు. 19
సదరFల#ా, Pసు మనరక; పKJÌి¡ ంAన మర¶ మ న, అన%ా
నూతననయ , yవమ గలయ , ఆయన శ#§రమ అను ెరx #ా
Pరuరచబ(fనయ T:ౖన మర¶ మ న, 20 ఆయన రకN మ వలన
ప#Sదz సÍ లమ నందు పK9E hంచుటక; మనక; ¥ైరమ క>%Sయ న` గనుకను,
21 ేవ" Pంట-12ౖన మనక; %tపu యజక;డTx`డ గనుకను, 22
మన¯ాqfI కల4షమ చక;ండనటB
6 Kfంపబ(fన హృదయమ ల;
గల9ారమ ను, "ర4లన ఉదకమ  ¯ా`నమ ేZిన శ#§రమ ల;
గల9ారమ T:ౖ య ం(f, VWా సVషయమ లk సంపరÞ "శdయత క>%S,
యxరÍన హృదయమ  మనమ ేవ" స"` ¥xనమ నక; ేరFదమ .
23 9ా%ాwనమ ేZిన9ాడ నమ4ద%Sన 9ాడ గనుక మన "#§mణ Vషయ

మన nప"న "శdలమ %ా పటBCందమ . 24 ందరF మనును
చున`టBC%ా, సమజమ %ా కcడట మనక, ఒక"TUకడ ¨¼చd#Sంచుచు, 25 ఆ
నమ స]1ించుట ]రF చూAనల మ#S PQక;వ%ా ఆలగ ేయ చు,
1LKమ చూపటక;ను సxరమ ల; ేయ టక;ను ఒక"TUకడ
ప#Sలuవలsన" ఆలkAంతమ . 26 మనమ సతమ నుగ#Sd
అనుభవజj®నమ ంన తరF9ాత బ z పర కమ %ా ాపమ ేZినPQడల
ాప మ లక; బ> Pకను ఉండదు %ా" 27 Txయప ¬రFuనక; భయమ 
ఎదురFచూచుటయ , V#ధులను ద¨©ంపబ¢వ ¬mణన అ%S`య "కను
ఉండను. 28 ఎవ(ైనను ¹ÌL ధర4WాసN మ ను "#ాక#SంAనPQడల ఇదw రF
మ గ¶ రF ¯ా{ల మట]ద, క"క#Sంపక;ండ 9ా" చం1ించుదురF. 29
ఇటB
6 ండ%ా ేవ" క;మరF", ాదమ ల ¾KI, xను ప#Sదz పరచబడటక;
¯ాధనన "బంధన రకN మ ను అపVతKన%ా ఎంA, కృపక; మలమగ
ఆత4ను Jరస#SంAన9ాడ ఎంత ఎక;9:ౖన దండనక; ాతpKడ%ా ఎంచబడన"
]క; చును? 30 పగ¬రFdట Tx ప", TETE పKJఫల!తp
N న"య మ#Sయ
పKభ వ తన పKజలక; ¬రFu ¬రFdను అ"య ె1ిuన9ా"" ఎరFగ దుమ
గx. 31 yవమ గల ేవ" ేJలk పడట భయంకరమ . 32 అPే ]రF
9:>%Sంపబ(fన]దట, శ\మల కc(fన %tపu #ాటమ స¨©ంAన
పర పనమ ల; జj®పకమ ెచుdను(f. 33 ఒక Vధమ %ా చూAే, ]రF
"ందలను బµధలను అనుభVంచుటేత పమంలk ఆర(fప(fJ#S; మ#S±క
Vధమ %ా చూAే, 9ాట- ననుభ VంAన9ా#S ా>9ారలsౖJ#S. 34 ఏలగన%ా
]రF ఖ?ద
 ులk ఉన`9ా#S" కరFణÝంA, ]క; మ#S W\ష¡నయ

ZిÍ రనయ T:ౖన ¯ా సÍ ~మ న`ద" PQ#S%S, ] ఆZిN Åల;వటక;
సంషమ %ా ఒపంట-#S. 35 ాబట-C ] ¥ైరమ ను V(fA12టCక;(f; x"I
పKJఫలమ %ా %tపu బహÑమనమ కల;గ ను. 36 ]రF ేవ" AతN మ ను
T:ర9E#Sdన9ా#?r, 9ా%ాwనమ ందు "!తN మ ]క; ఓ#S! అవసర య న`.
37 ఇక ాలమ బహÑ ంెమ %ా ఉన`, వచుdచున`9ాడ
ఆలసమ ేయక వచుdను. 38 Tx PQదుట Jమంతp(ైన9ాడ
VWా సమలమ %ా yVంచును %ా" అతడ 9:నుక¬Zిన PQడల అత"
యందు Tx ఆత4క; సంషమ ండదు. 39 అPే మనమ నhంచుటక;
9:నుక¬య 9ారమ ామ %ా" ఆత4ను రfంచునుటక; VWా సమ
క>%Sన9ార య Tx`మ .
¨¼áKయ లక; 11
1 VWా సమనున "#§fంపబడ9ాట-±క "జ స రపమ ను, అదృశనV
య న`వనుటక; రFàవT:ౖ య న`. 2 x""బట-C P 12దwల;
¯ాmమ ం#S. 3 పKపంచమ ల; ేవ" 9ాకమ వలన "#ా4ణనవ"య ,
అందునుబట-C దృశన కనబ(ెడ పxరÍమ లే "#S4ంప బడలద"య
VWా సమ ేత గ\¨©ంచునుచుTx`మ . 4 VWా సమ నుబట-C ¨Áబ¿ల;
కPÀనుకంటM W\ష¡న బ> ేవ"I అ#Suంెను. ేవడత" అరuణలనుగ#Sd
¯ాm!Adనపడ అతడ ఆ VWా సమ నుబట-C J మంతpడ" ¯ాmమ
ంెను. అతడ మృJTUంయ ఆ VWా సమ x #ా మటలడచుTx`డ. 5
VWా సమ నుబట-C హT°క; మరణమ చూడక;ండనటB
6 " బ(ెను; అతడ

"బడకమ నుప ేవ"I ఇషp
C (ై య ం(ెన" ¯ాmమ ంెను; ా%ా
ేవడత" " PQను గనుక అతడ కనబడలదు. 6 VWా సమ లక;ండ
ేవ"I ఇషp
C (ైయ ండట అ¯ాధమ ; ేవ"±దw క; వచుd9ాడ ఆయన
య Tx`డ"య , తను` 9:దక;9ా#SI ఫలమ దయేయ 9ాడ"య
నమ4వలsను గx. 7 VWా స మ నుబట-C T°వహÑ అవరక; చూడ"
సంగతpలనుగ#Sd ేవ"ేత ¨¼చd#Sంపబ(f భయభక;Nల; గల9ా(ై, తన
Pంట-9ా#S రmణరక; ఒక ఓడను Zిదzమ ేZ2ను; అందువలన అతడ
లkకమ ]ద TEర¯ాÍపనేZి VWా స మ నుబట-C కల;గ JI 9ారసు(xPQను.
8 అబµK}మ 1ిల;వ బ(fనపడ VWా సమ నుబట-C ఆ 1ిల;పనక; లkబ(f,
xను ¯ా సÍ ~మ %ా ందT:ౖయ న` పKేశమ నక; బయల;9:æç6ను. మ#Sయ
ఎక(fI 9:ళ6వలsT° అ ఎరFగక బయల 9 VWా సమ నుబట-C అతడను, అత"
ఆ 9ా%ాwనమ నక; సమన9ారసులsౖన ఇ¯ాqక; యÅబ అను9ారFను,
గ (xరమ లలk "వZించుచు, అనుల ేశ మ లk ఉన`టBC%ా 9ాగwతNేశమ లk
పర9ాసులsౖ#S. 10 ఏలయన%ా ేవడ ే"I h>uయ "#ా4ణక;డT:ౖ య Tx`(ో,
పTxదుల;గల ఆ పటC ణమ రక; అబµK}మ ఎదురFచూచుచుం(ెను. 11
VWా సమ నుబట-C Wా#ాయ 9ా%ాwనమ ేZిన9ాడ నమ4ద%Sన9ాడ" PQంచు
T:ను గనుక xను వయసుq గJంAనైనను గర»మ ధ#Sంచుటక;
శINంెను. 12 అందుేత మృతతpల;(ైన ఆ ±క"నుం(f, సంఖక;
ఆాశనmతKమ లవలsను, సమ దK¬రమంద> లsIంప శకమ ా"
Pసుకవలsను సంxనమ క>%?ను. 13 రందరF ఆ 9ా%ాwనమ ల ఫలమ
అనుభVంపక P నను, దూరమ నుం(f చూA వందనమ ేZి, xమ భ!

]ద పరేలమ ను యJKక;లమ T:ౖ య Tx`మ" ఒపu",
VWా సమ గల9ా#?r మృJTUం#S. 14 ఈలగ ెప9ారF తమ స ేశమ ను
9:దక;చుTx`మ" Vశద పరచుచుTx`రF ా#ా? 15 9ారF ఏేశమ నుం(f
వAd# ఆ ేశమ ను జj®పకమందుంచున`PQడల మరల 9:ళ6 Øటక; 9ా#SI
ల; క>%Sయ ండను. 16 అPే 9ారF మ#S W\ష¡న ేశమ ను, అన%ా
పరలkకసంబంధన ేశమ ను ÅరFచుTx`రF. అందుేత xను 9ా#S
ేవడన" అ"1ించునుటక; ేవడ 9ా#S"గ#Sd Zిగ¶ పడడ 17 అబµK}మ
Wó¥ంపబ(f VWా సమ నుబట-C ఇ¯ాq క;ను బ>%ా అ#Suంెను. 18 ఎవడ ఆ
9ా%ాwనమ ల; సంషమ  అం%§క#SంెT°,ఇ¯ాqక;వలనT:ౖన 
సంxనమనబడను అ" PQవ" ెపuబ(ెT°, ఆ అబµK}మ , మృతpలను
స¨©తమ లపటక; ేవడ శINమంతpడ" PQంAన9ా(ై, 19 తన
Pకక;మరF" అ#SuంA, ఉపమనరపమ %ా అత"" మృతpలలkనుం(f
మరల ంెను. 20 VWా సమ నుబట-C ఇ¯ాqక; జరFగబ¢వ సంగతpల
Vషయ యÅబ ను ఏWావను ఆర ంెను. 21 VWా సమ నుబట-C
యÅబ అవ¯ానాలమందు ãZLప క;మరFలలk ఒక" ఆర ంA
తన ేJకఱÃ nదల;]ద ఆను" ేవ"I నమ¯ారమ ేZ2ను. 22
ãZLప తనక; అవ¯ానాలమ స]1ింAనపuడ VWా సమ నుబట-C
ఇWా\Pల; క;మరFల "ర¶ మనమ నుగ#Sd పKశంZింA తన శలమ లను
గ#Sd 9ా#SI ఆజj®1ింెను. 23 ¹ÌL పట-C నపడ అత" త>దండKల; ఆ
hవ సుందరF(ై య ండట చూA, VWా సమ నుబట-C #ాజjజ® క; భయపడక,
మడ మసమ ల; అత" xA12ట-C#S. 24 ¹ÌL 12దw9ా(ైనపడ

VWా సమ నుబట-C ఐగ పN ధనమ కంటM ×\సN ుVషయన "ంద %tపu ´µగమ"
PQంచు", 25 అలuాలమ ాప ´¢గమ అనుభVంచుటకంటM ేవ" పKజల
శ\మ అనుభVంచుట ¤ల" ãAంA, 26 ఫ# క;మ#?N±క క;మరFడ"
అ"1ించునుటక; ఒపనలదు;ఏలయన%ా అతడ పKJఫలమ %ా కల;గబ¢వ
బహÑమనమందు దృÌిC య ంెను. 27 VWా సమ నుబట-C అతడ
అదృ(ైన9ా"" చూచుచున`టBC ZిÍ రబ z గల9ా(ై, #ాజjగ\హమ నక;
భయపడక ఐగ పNను V(fAPQను. 28 ¾>చూల; 1ిల6లను Txశనమ
ేయ 9ాడ ఇWా\PÚయ లను మ టC క;ండ "!తN మ అతడ
VWా సమ నుబట-C ప¯ాను, రకN Kmణ ఆxరమ ను ఆచ#Sంెను. 29
VWా సమ నుబట-C 9ారF (f TEల]ద న(fAనటB
6 ఎఱÃ సమ దKమ లk బ(f
నడAP#S. ఐగ 1ీN య ల; ఆలగ ేయ¸A మ "%SP#S. 30
VWా సమ నుబట-C Pడ నమ లవరక; పKదfణమ ేయబ(fన తరF9ాత
PQ#SÅ %డల; కcలsను. 31 VWా సమ నుబట-C #ా}బను 9Eశ 9Eగ ల9ా#S"
సమ¥xన మ %ా ేరFd"నందున అV¥ేయ లాటB నhంపక PQను. 32
ఇకను ఏ! ెపదును? %Sోను, బµ#ాక;, స¹qను, PQâN ా, xదు,
సమPలను 9ా#S" గ#Sdయ , పKవకN లనుగ#Sdయ Vవ#Sంచుటక;
సమయమ xలదు. 33 9ారF VWా సమ x #ా #ాజమ లను జPంA#S;
Jారమ లను జ#S%SంA#S; 9ా%ాwనమ లను ం#S; Zింహమ ల T°ళ6ను
మZి#S; 34 అ%S`బలమ ను చల6#Sd#S; ఖడ¶ ¥xరను త1ిuంచు"#S;
బల¨ßనుల;%ా ఉం(f బలపరచబ(f#S; య దz మ లk ప#ాక\మWాల;లsౖ#S; అనుల
ZLనలను ారో>#S. 35 ZీN ల; మృతpలsౖన తమ 9ా#S" పనరFxÍనమ వలన

మరల ం#S. ంద#?rే మ#S W\ష¡న పనరFxÍనమ ంద%#S Vడదల
ందTUల6క యతన12టCబ(f#S. 36 మ#SందరF Jర¯ారమ లను
ర(xెబËలను, మ#S బంధకమ లను ఖ?దును అనుభ VంA#S. 37 #ాళ6 
టC బ(f#S, రంపమ ల Åయబ(f#S, Wó¥ంపబ(f#S, ఖడ¶ మ 
చంపబ(f#S,%tఱÃ చర4 మ లను ¤కచర4మ లను 9EZి", ద#SదKులsౖయ ం(f
శ\మప(f ¨©ంసందుచు, 38 అడవలలkను ండల]దను గ హలలkను
¯రంగమ లలkను JరFగ లడచు సంచ#SంA#S. అట-C 9ా#SI ఈ లkకమ
ãగన ాదు. 39 రందరF తమ VWా సమ x #ా ¯ాmమ ంన
9ా#?rనను. మనమ లక;ండ సంపరFÞల;ాక;ండ "!తN మ , 40 ేవడ
మనరక; మ#S W\ష¡నx"" మ ందు%ా Zిదz పరెను గనుక రF
9ా%ాwనఫలమ అనుభVంప లదు.
¨¼áKయ లక; 12
1 ఇంత %tపu ¯ాf సమహమ ¤ఘమ వలs మనలను
ఆవ#SంAయ న`ందున 2 మనమ కcడ పKJ´µరమ ను, సుళØవ%ా
Aక;లబ¿టC B ాపమ ను V(fA12ట-C, VWా సమ నక; కరN య x""
న¯ా%Sంచు9ాడT:ౖన Pసు9:ౖప చూచుచు, మన PQదుట ఉంచబ(fన
పంెమ లk ఓ1ిక పరF%?తN pదమ . ఆయన తనPQదుట ఉంచబ(fన
ఆనందమ ర?r అవమనమ ను "ర6 m12ట-C, Zిల;వను స¨©ంA, ేవ"
Zిం}సనమ ±క క;(f ారîమ న ఆZీను(ైయ Tx`డ. 3 ]రF అలసట
పడకయ ] ాKణమ ల; Vసుకకయ ఉండనటB
6 , ాాతp4ల; తనక;

వJ#³కమ గ ేZిన Jర¯ార మంతయ ఓరFd"న ఆయనను
తలంచును(f. 4 ]రF ాపమ  #ాడటలk రకN మ ారFనంత%ా ఇంక
x"" ఎ#Sంపలదు. 5 మ#Sయ Tx క;మరF(x, పKభ వ ేయ hmను
తృణ÷క#Sంచక;మ ఆయన "ను` గw ంAనపడ Vసుకక;మ 6 పKభ వ xను
1LK!ంచు9ా"" hfంA xను Zీ క#Sంచు పKJ క;మరF" దం(fంచును అ"
క;మరFల సం´µÌింAనటB
6 ] సం´µంÌించు ఆయన ¨¼చd#Sకను
మరAJ#S. 7 hÔఫలమ ందుట?r ]రF స¨©ంచుచుTx`రF; ేవడ
క;మరFలను%ా !మ 4ను చూచుచుTx`డ. తం(fK hfంప" క;మరF(ెవడ? 8
క;మళ6 Pన9ారందరF hmలk ాల;ందుచుTx`రF, ]రF ంద"PQడల
దు#§Ëàల%ా" క;మరFల; ారF. 9 మ#Sయ శ#§ర సంబంధులsౖన తండKల;
మనక; hmక;లsౖ య ం(f#S. 9ా#S యందు భయభక;Nల; క>%S య ంట-!;
అట6 Pే ఆత4లక; తం(fKPQన 9ా"I మ#S PQక;వ%ా లkబ(f బKదుక
వలsనుగx? 10 9ారF "`నమ లమటBCక; తమ IషCమ వAdనటBC
మనలను hfంA#S%ా" మనమ తన ప#Sదz తలk ాల;ందవలsన" మన
¤ల;ర³ ఆయన hfంచు చుTx`డ. 11 మ#Sయ పKసN ుతమందు
సమసN hmయ దుఃఖకరమ %ా కనబడTE%ా" సంషకరమ %ా కన బడదు.
అPనను x"యందు అ´µసమ క>%Sన9ా#SI అ Jయను
సమ¥xనకరన ఫల!చుdను. 12 ాబట-C వడ>న ేతpలను సడ>న
¹ాళ6 ను బలపరచు(f. 13 మ#Sయ క;ంట-ాల; బ¿ణకక బµగ పడ "!తN మ
] ాదమ లక; మర¶ మ లను సరళమ ేZిను(f. 14 అంద#S
సమ¥xనమ ను ప#Sదz తయ క>%S య ండటక; పKయJ`ంచు(f.

ప#Sదz తలక;ండ ఎవడను పKభ వను చూడడ. 15 ]లk ఎవ(ైనను ేవ"
కృపను ందక;ండ త1ిuవTE¹ అ"య , ేైన 9EరF ఏైనను n>A
కలవరపరచుటవలన అTEక;ల; అపVతpKలsౖ వదు#³¹ అ"య , 16 ఒక పట
కcట- రక; తన జ³ష¡ త ప హక;ను అ!్మ9EZిన ఏWావవంట- భKషC p(ైనను
వx#SPQనను ఉండTE¹ అ"య , జjగ\తN%ా చూచును(f. 17 ఏWావ ఆ
తరF9ాత ఆ#ా దమ ంద%#S క`ళØ
6 Vడచుచు x"Åసరమ శ\దz
9:దIనను, మరFమనసుqంద నవాశమ ొరకక Vస#Sèంపబ(ెన"
]#?రFగ దురF. 18 సuృhంA ె>Zినద%Sనట-C య , మండచున`ట-C య
ండక;ను, అ%S`I", ారF ¤ఘమ నక;ను, %ా xంధ ారమ నక;ను,
తpానుక;ను, 19 బరధ "I", మటల ధ "I" ]రF వAdయ ండలదు. ఒక
జంతp9:ౖనను ఆ ండను xIనPQడల #ాళ6  టC బడవలsన" ఆజj®1ింAన
మటక; 9ారF xళలక, 20 ఆ ధ " V"న9ారF మ#S ఏ మటయ తమ
ెపuవలద" బJమల; "#S. 21 మ#Sయ ఆ దరîనం భయంకరమ %ా
ఉన`ందున ¹ÌLTEను !I> భయప(f వణక; చుTx`నT:ను. 22 ఇప(ైే
Zీãనను ండక;ను yవమ గల ేవ" పటC ణమ నక;, అన%ా పరలkకప
PQరషలమ నక;ను, 9E9Eలల ేవదూతల±దw క;ను, 23 పరలkకమందు
9ాKయబ(fయ న` జ³షp
C ల సంఘమ నక;ను, 9ా#S మతqవమ నక;ను,
అంద#S Txయ¥ పJPQన ేవ" ±దw క;ను, సంపరÞZిz ంన J
మంతpల ఆత4ల ±దw క;ను, 24 \తN "బంధనక; మధ వ#SNPQన
PసుTUదwక;ను ¨Áబ¿ల;కంటM మ#S W\ష¡మ గ పల;క; Kmణ రకN మ నక;ను ]రF
వAdయ Tx`రF. 25 ]క; బ z ెపచున`9ా"" "#ాక#Sంపక;ండనటB
6

చూచును(f. 9ారF భ!]దనుం(f బ z ె1ిuన 9ా"" "#ాక#SంAనపడ
త1ిuంచునకPనPQడల, పరలkకమ నుం(f బ z ెపచున` 9ా""
Vస#Sèంచు మనమ త1ిuంచునకవట మ#S "శdయమ గx. 26 అప
(xయన శబw మ భ!" చ>ంపేZ2ను %ా" Pపడ TE "ంక¯ా#S భ!"
మతK¤ాక ఆాశమ ను కcడ కం1ింపేతpను అ" మట PAdయ Tx`డ.
27 ఇంక¯ా#S అను మట చ>ంపేయబడ"V "ల;కడ%ా ఉండ "!తN మ
అV సృÌిC ంపబ(fనవన`టBC చ>ంపేయబ(fనV బÐJN %ా ¬Zి 9Eయబడన"
అరz !చుdచున`. 28 అందువలన మనమ "శdలన #ాజమ ను ం,
ైవ కృప క>%Sయ ందమ . ఆ కృప క>%S Vనయ భయభక;Nల ేవ"I
1ీKJకరన ZLవేయ దమ , 29 ఏలయన%ా మన ేవడ ద¨©ంచు అ%S`PQ
య Tx`డ.
¨¼áKయ లక; 13
1 సదర1LKమ "ల;వరమ %ా ఉండయ (f 2 ఆJథమ ేయ మరవక;(f;
x"వలన ందరF ఎరFగకP ేవదూతలక; ఆJథమ ేZి#S. 3 ]రFను
9ా#Sకcడ బం¥ంపబ(fనటBC బంధకమ లkనున` 9ా#S" జj®పకమ
ేZిను(f.]రFను శ#§రమ  ఉTx`రF గనుక కషC మ ల ననుభVంచుచున`
9ా#S" జj®పకమ ేZిను(f. 4 V9ాహమ అ"` Vషయమ లలk
ఘనన%ాను, ానుప "షల4షన %ాను ఉండవలsను; 9EWా
సంగ లక;ను వxరFలక;ను ేవడ ¬రFu ¬రFdను. 5 ధTx1Lmల"9ా#?r
]క; క>%Sన9ాట- తృ1ిN ంయ ండ(f."ను` ఏమతKమ ను Vడవను,

"ను` ఎన`డను ఎడబµయను అ" ఆయనP ె12uను గx. 6 ాబట-C పKభ వ
Txక; స}య డ, TEను భయపడను, నరమతpKడ Tx³! ేయగలడ?
అ"మంA ¥ైరమ  ెపuగల9ార య Tx`మ . 7 ]క; ేవ" 9ాకమ
బ¢¥ంA, ]12ౖ" Txయక;ల;%ా ఉన`9ా#S" జj®పకమ ేZి", 9ా#S పKవరN న
ఫలమ ను శ\దz%ా తలంచునుచు, 9ా#S VWా సమ ను అనుస#Sంచు(f. 8
Pసు×\సN ు "న`, TEడ, ఒకటä#§J%ా ఉTx`డ; అవను య గయ గమ లక;ను
ఒకటä #§J%ా ఉండను. 9 TxTx Vధమ లsౖన అన బ¢ధలేత JKపuబడక;(f.
´¢జనపxరÍమ లనుబట-C ాక, కృపను బట-C P హృదయమ ZిÍ రపరచునుట
మంA; ´¢జనమ లనుబట-C పKవ#SNంAన9ా#SI ఏ!య పKãజనమ కల;గ
లదు. 10 మనక బ>1ీఠమ న`; x" సంబంధన9ాట-" Jనుటక;
గ (xరమ లk ZLవేయ 9ా#SI అ¥ారమ లదు. 11 9Eట-రకN మ
ాపప#S}#ారÍమ గ ప#Sదz సÍ లమ లk"I పK¥xనయజక;"ేత ేబడT°, ఆ
జంతpవలకæïబరమ ల; hëరమ నక; 9:ల;పట ద¨©ంపబడను. 12 ావన
Pసుకcడ తన స రకN మ ేత పKజలను ప#Sదz పరచుట?r గV" 9:ల;పట
శ\మంెను. 13 ాబట-C మనమయన "ందను భ#Sంచుచు hëరమ 9:ల;ప>I
ఆయన±దw క; 9:ళ6 Øదమ . 14 "ల;వరన పటC ణమ మనIకడ లదు %ా",
ఉండబ¢వచున`x" Åసమ ఎదురFచూచు చుTx`మ . 15 ాబట-C
ఆయనx #ా మనమ ేవ"I ఎల6 పడను సు
N Jయగమ ేయ దమ ,
అన%ా ఆయన Txమమ ను ఒపనుచు, } ఫలమ అ#Suంచుదమ . 16
ఉపారమ ను ధర4మ ను ేయ మరAక;(f, అట-C యగమ ల; ేవ"
IషCనV. 17 ]12ౖ" Txయక;ల;%ా ఉన`9ారF లsక ఒపuెపuవలZిన9ా#Sవలs

] ఆత4లను ాయ చుTx`రF; 9ారF దుఃఖమ  ఆ ప" ేZినPQడల ]క;
"పKãజనమ గనుక దుఃఖమ  ాక, ఆనందమ  ేయ నటB
6 9ా#S మట
V", 9ా#SI లkబ(fయ ండ(f. 18 మ "!తN మ ాKరÍనేయ (f; ¤మ"`
Vషయ మ లలkను ãగమ %ా పKవ#SNంప %రFచు మంA మన¯ాqf
క>%Sయ Tx`మ" నమ 4నుచుTx`ను. 19 మ#Sయ TEను మ#S త ర%ా
]±దw క; మరల వచుdనటB
6 ఈలగ ేయవలsన" మ#S PQక;వ%ా
!మ 4ను బJ మల;నుచుTx`ను. 20 %tఱÃ ల %tపu ాప#SPQన Pసు అను
మన పKభ వను "తన "బంధన సంబంధమగ రకN మ నుబట-C
మృతpలలkనుం(f ల1ిన సమ¥xనకరN యగ ేవడ, 21 Pసు ×\సN ుx #ా తన
దృÌిC I అనుకcలనx"" మనలk జ#S%Sంచుచు, పKJ మంA Vషయమ లkను
తన AతN పKారమ ేయ టక; !మ 4ను Zిదzపరచును %ాక. Pసు×\సN ుక;
య గయ గమ లక; మ¨©మ కల;గ ను%ాక. ఆ¤í. 22 సదరFల#ా, ]క;
సం³పమ %ా 9ాKZియ Tx`ను గనుక ఈ ¨¼చd#Sకమటను స¨©ంచుడ"
!మ 4ను 9EడనుచుTx`ను. 23 మన సదరF(ైన J¹JI Vడదల
క>%Sనద" ె>Zిను(f. అతడ ఘÖమ %ా వAdనPQడల అత"కcడ వAd
!మ 4ను చూెదను. 24 ]12ౖ" Txయక;లsౖన9ా#Sకంద#SI"
ప#Sదుzలకంద#SI" Tx వందనమ ల; ెప(f. ఇటÚ9ారF ]క; వందనమ ల;
ెపచుTx`రF. 25 కృప ] అంద#SI (ైయ ండను %ాక. ఆ¤í.
యÅబ 1
1 ేవ"±కయ పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు ±కయ xసు(ైన యÅబ

అనేశమ లయందు ె#Sయ న` పం(ెKండ %తKమ ల9ా#SI భమ" ె1ిu
9ాKయ న. 2 Tx సదరFల#ా, ] VWా సమ నక; కల;గ ప#§m ఓరFuను
పట-C ంచున" PQ#S%S, 3 ]రF TxTx Vధమ లsౖన Wóధనలలk పడనపడ, అ
మ}నందమ" PQంచును(f. 4 ]రF సంపరFÞల;ను, అనూ Txంగ ల;ను,ఏ
Vషయమ లkT:ౖనను దువల"9ారFT:ౖ య ండనటB
6 ఓరFu తన I\యను
న¯ా%Sంపయ (f. 5 ]లk ఎవ"?rనను జj®నమ దువ%ా ఉన`PQడల
అతడ ేవ" అడగవలsను, అపడ అత"I అనుగ\ ¨©ంపబడను. ఆయన
ఎవ"" గw ంపక అంద#SI" ¥x#ాళమ గ దయేయ 9ాడ. 6 అPే అతడ
ఏమతKమ ను సంే¨©ంపక VWా సమ  అడగవలsను; సంే¨©ంచు9ాడ
%ా>ేత #³పబ(f PQ%S#Sపడ సమ దK తరంగమ ను >య ండను. 7 అట-C
మనుషpడ  మనసు(ై, తన సమసN మర¶ మ లయందు అZిÍ రFడ 8 గనుక
పKభ వవలన తన³నను ొరFక;న" తలంచు న#ాదు. 9 ºను(ైన
సదరFడ తనక; క>%Sన ఉన`తదశ యందు అJశPంపవలsను,
ధనవంతp(ైన సదరFడ తనక; క>%Sన ºనదశయందు అJశPంపవలsను.
10 ఏలయన%ా ఇతడ గ(fi పవ వలs గJంAవను. 11 సూరFడ దPంA,
వడ%ా> ట-C , గ(fi " మ(fd9Eయ%ా x" పవ #ాల;ను, x" స రప
¯êందరమ ను నhంచును; ఆల%³ ధనవంతpడను తన పKయత`మ లలk 9ా(f
వను. 12 Wóధన స¨©ంచు9ాడ ధనుడ; అతడ Wóధనక; ">Aన9ా(ై
పKభ వ తను` 1LK!ంచు9ా#SI 9ా%ాwనమ ేZిన yవI#§టమ ందును. 13
ేవడ ×డ Vషయ Wó¥ంపబడTEరడ; ఆయన ఎవ"" Wó¥ంపడ గనుక
ఎవ(ైనను Wó¥ంపబ(fనపడTEను ేవ"ేత Wó¥ంప బడచుTx`న"

అనకcడదు. 14 పKJ9ాడను తన స ×యన దు#ాశేత ఈడ బ(f మరFల;
లuబ(fన 9ా(ై Wó¥ంపబడను. 15 దు#ాశ గర»మ ధ#SంA ాపమ ను కన%ా,
ాపమ ప#Sపక  మరణమ ను కనును. 16 Tx 1ిKయ సదరFల#ా,
¹సక;(f. 17 W\ష¡న పKJPÀVయ సంపరÞన పKJ వరమ ను,
పరసంబంధనై, జoJర4య డగ తం(fK±దw నుం(f వచుdను;
ఆయనయందు ఏ చంచలత నను గమTxగమనమ లవలన కల;గ ఏ
xయPQనను లదు. 18 ఆయన xను సృÌిC ంAన 9ాట-లk మనమ
పKథమఫలమ %ా ఉండనటB
6 సత9ాకమ వలన మనలను తన సంకలu
పKారమ కT:ను. 19 Tx 1ిKయ సదరFల#ా, ]#§సంగJ ఎరFగ దురF గనుక
పKJ మనుషpడ Vనుటక; 9E%Sరపడ9ాడను, మటలడటక;
"x"ంచు9ాడను, Å1ించుటక; "x "ంచు9ాడT:ౖ య ండవలsను. 20
ఎందుకన%ా నరF" Åపమ ేవ" J" T:ర9Eరdదు. 21 అందుేత సమసN
కల4షమ ను, VఱÃ గ చున` దుషC త మ ను మ", లkపల Txటబ(f ]
ఆత4లను రfంచుటక; శINగల 9ాకమ ను ¯ాJ కమ  అం%§క#Sంచు(f. 22
]రF Vను9ారF మతKయ ం(f !మ 4ను ]రF ¹సపచుdనక;ండ,
9ాకపKారమ పKవ#SNంచు9ారFT:ౖయ ండ(f. 23 ఎవ(ైనను 9ాకమ ను
Vను9ా(ైయ ం(f x"పKారమ పKవ#SNంప"9ా(ైే, 9ాడ అదw మ లk తన
సహజమ ఖమ ను చూచును మనుషp" >య Tx`డ. 24 9ాడ తను`
చూచు" అవత>I P xT:ట-C9ా(ో 9:ంటTE మరAవనుగx 25 అPే
¯ా తంతK~మ "చుd సంపరÞన "యమమ లk ే#S చూA "ల;కడ%ా
ఉండ9ా(ెవ(ో 9ాడ V" మరచు9ాడ ాక, I\యను ేయ 9ా(ైయ ం(f తన

I\యలk ధనుడగ ను. 26 ఎవ(ైనను T°ట-I కæç6 మ 12టC Bనక తన
హృదయమ ను ¹సపరచునుచు భINగల9ాడన" అను"న PQడల 9ా"
భIN వరÍ ¤. 27 తం(fKPQన ేవ"PQదుట పVతKమ ను "షళంకమ T:ౖన భIN
Pదన%ా క;ల" 1ిల6లను Vధవ#ాండKను 9ా#S PబËంలk ప#ామ#Sîంచు
టయ , ఇహలkకమ>నమ తనకంటక;ండ తను`xను ాాడనుటయ TE.
యÅబ 2
1 Tx సదరFల#ా, మ¨©మస ర1ియగ మన పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ునుగ#Sdన VWా సVషయమ లk ¹మటమ గల9ా#?r య ండక;(f.
2 ఏలగన%ా బం%ారF ఉంగరమ 12టC B" పKశసN వసN మ ల; ధ#Sంచు"న
±కడ ] సమజమంరమ లk"I వAdనపడ,మ #SI బటC ల; కటBC"న
ద#SదKుడను లkప>I వAdనPQడల 3 ]రF పKశసN వసN మ ల;
ధ#Sంచు"న9ా"" చూA సTx4"ంAVకడ మంA సÍ లమందు
కcరFdండమ" ె1ిu, ఆ ద#SదKు"వకడ "ల;వమ , లక ఇకడ Tx
ాద1ీఠమ నక; గ వను కcరFdండమ" ె1ిuనPQడల 4 ] మనసుqలలk
´éదమ ల; 12టC B"]రF దు#ాలkచన VమరîేZిన9ారగ దురF ా#ా? 5 Tx
1ిKయ సదరFల#ా, ఆలIంచు(f; ఈ లkక Vషయమ లk ద#SదKులsౖన9ా#S"
VWా సమందు ´µగ వంతpల;%ాను, తను` 1LK!ంచు9ా#SI xను
9ా%ాwనమ ేZిన #ాజమ నక; 9ారసుల;%ాను ఉండటక; ేవ
(ేరuరచునలx? 6 అPే ]రF ద#SదKులను అవమనపరచుదురF.
ధనవంతpల; ]]ద కSనమ %ా అ¥ారమ చూపదురF; !మ 4ను

Txయసభలక; ఈడd చున` 9ారF #³ గx? 7 ]క; 12టCబ(fన W\ష¡న
Txమమ ను దూÌించు9ారF #³ గx? 8 టC Bక; వలs  రFగ 9ా"
1LK!ంచుమను లఖనమ లk ఉన`ట-C ాKమ ఖన PÀ ఆజ® ను ]రF
T:ర9E#SdనPQడల బµగ గTE పKవ#SNంచు9ారగ దురF. 9 ]రF పmాతమ
గల9ా#?rే ధర4WాసN మ వలన అప#ాధుల" ¬రdబ(f ాపమ
ేయ 9ారగ దురF. 10 ఎవ(ైనను ధర4WాసN  మంతయ %?r"య , ఒక
ఆజ® Vషయమ లk త1ిu PనPQడల, ఆజ® ల"`ట- Vషయమ లk అప#ా¥
యగ ను; 11 వచ#Sంపవదw " ె1ిuన9ాడ నరహతేయ వదw "య ె12uను
గనుక వ వచ#SంపకPనను నరహత ేZినPQడల
ధర4WాసN Vషయమ లk నప#ా¥ 9:ౖJV. 12 ¯ా తంతK~మ ఇచుd "యమమ
పన ¬రFuందబ¢వ9ా#SI త%SనటBC%ా మటలడ(f; ఆలగ నTE
పKవ#SNంచు(f. 13 క"కరమ చూప"9ాడ క"కరమ ల" ¬రFu ందును;
క"కరమ ¬రFuను !ంA అJశయ పడను. 14 Tx సదరFల#ా, I\యల;
లనపడ ఎవ(ైనను తనక; VWా సమ కలద" ె1ిuనPQడల ఏ! పKã
జనమ ? అట-C VWా సమత" రfంపగలx? 15 సదరF (ైనను
సద#SPQనను గంబరFలsౖ ఆ Txట-I ´¢జనమ లక య న`పడ. 16 ]లk
ఎవ(ైనను శ#§రమ నక; ావలZిన9ాట-" ఇయకసమ¥xనమ %ా 9:ళ6 Ø(f, చ>
ాచును(f, తృ1ిN ందుడ" ె1ిuనPQడల ఏ! పKãజనమ ? 17 ఆల%³
VWా సమ I\యల;ల"ైే అ ఒంట-%ా ఉం(f మృతనదగ ను. 18 అPే
ఒకడ క; VWా సమ న`, Txక; I\యల;న`V; I\యల; లక;ండ 
VWా సమ Txక; కనుపరచుమ , TEను Tx I\యలేత Tx VWా సమ క;

కనుపరతpన" ెపను. 19 ేవ(ొక(ే అ" వ నమ 4చుTx`వ.
ఆలగ నమ 4ట మంAే; దయమ ల;ను న!్మ వణక;చున`V. 20 వరFÍ(x,
I\యల;ల" VWా సమ "షలనద" ె>Zి న%రFచుTx`9ా? 21 మన
1ితరF(ైన అబµK}మ తన క;మరF(ైన ఇ¯ాqక;ను బ>1ీఠమ ]ద అ#SuంA
నపడ అతడ I\యలవలన Jమంతpడ" ¬రFu ంద లx? 22 VWా సమ
అత" I\యలకc(f ారZిz కల;గజ³Z2న"య , I\యలమలమ %ా అత"
VWా సమ ప#SపరÞనద"య గ\¨©ంచుచుTx`వగx? 23 ాబట-C
అబµK}మ ేవ" న4ను అ అత"I J%ా ఎంచబ(ెను అను లఖనమ
T:ర9Eరdబ(ెను. మ#Sయ ేవ" ZL`¨©తp డ" అత"I 1LరFక>%?ను. 24
మనుషpడ VWా సమలమ న మతKమ ాక I\యల మలమ నను J
మంతpడ" PQంచబడన", ]రF º"వలన గ\¨©ంAJ#S. 25 అటBవలsTE
#ా}బను 9Eశకcడ దూతలను ేరFd" 9E#tకమర¶ మ న 9ా#S" 9:ల;ప>I
పం1ి9EZినపడ I\యలమలమ %ా Jమంతp#ాల" PQంచబ(ెను గx? 26
ాKణమ ల" శ#§ర¤లగ మృత¹ ఆల%³ I\యల; ల" VWా సమ ను
మృతమ .
యÅబ 3
1 Tx సదరFల#ా, బ¢ధక;లన మనమ మ#S కSనన ¬రFu
ందుదుమ" ె>Zి" ]లk అTEక;ల; బ¢ధక;ల; ాక;ండ(f. 2
అTEకVషయమ లలk మన మందరమ త1ిuవచుTx`మ . ఎవ(ైనను
మటయందు తపu"PQడల అట-C 9ాడ లkపమ ల"9ా(ై,తన సర శ#§రమ ను

¯ా ¥ºనమందుంచున శINగల9ాడగ 3 గ ఱÃ మ ల; మనక; లkబడట?r T°ట-I
కæç6 మ 12ట-C, 9ాట- శ#§రమంతయ JKపదుమ గx 4 ఓడలనుకcడ చూడ(f;
అV ఎం %tపu9:ౖ 12ను%ా>I టBC" బ(fనను, ఓడ నడప9ా"
ఉేw శమ పన !I> Aన`దగ చుా"ేత JKపuబడను. 5 ఆలగ నTE
Txల;కకcడ Aన` అవయవనను బహÑ%ా అ#S పడను. ఎంత ంెమ
"ప ఎంత V¯ాNరన అడV" తగ లబ¿టC Bను! 6 Txల;క అ%S`P, Txల;క మన
అవయవమ లలk ఉంచబ(fన ాపపKపంచ సర శ#§ర మ నక; మ>నమ
కల;గజ³య చు, పKకృJ చక\మ నక; Aచుd12టC Bను; అ నరకమ ేత Aచుd
12టCబడను. 7 మృగ పf సరu జలచరమ లలk పKJజjJయ నరజjJేత
¯ాధుాజjల;ను, ¯ాధు ఆPQను %ా" 8 P నరFడను Txల;కను
¯ాధుేయTEరడ, అ మరణకరన Vషమ  "ం(fన, అ "రర¶ ళన
దుషC త ¤. 9 º" తం(fKPQన పKభ వను సు
N Jంతpమ , º"TE ేవ"
>?%ా పట-C న మనుషpలను శ1ింతpమ . 10 ఒకT°టనుం(fP
ఆర చనమ ను Wాపవచనమ ను బయల;9:ళ6 Øను; Tx సదరFల#ా,
PÀలగ ండ కcడదు. 11 ట-బ గ¶ లk ఒక జ?లనుం(fP Jయ" రFను
ేదురFను ఊరFTx? 12 Tx సదరFల#ా, అం¸రపెటC Bన ఒÚవ
పండ6 Pనను xKm¬%?ను అం¸రప పండ6 Pనను ాయ Tx? అటBవలsTE ఉప
ళ6 లkనుం(f Jయ" ళØ
6 ను ఊరవ. 13 ]లk జj®న V9Eకమ ల; గల9ా(ెవడ?
9ాడ జj®నమ కc(fన ¯ాJ కమ గల9ా(ై, తన ãగ పKవరN నవలన తన
I\యలను కనుపరచవలsను. 14 అPే ] హృదయమ లలk స¨©ంపనలVా"
మతqరమ ను V9ాదమ ను ఉంచు"న9ా#?rే అJశయపడవదుw, సత

మ నక; V#ధమ %ా అబదz మడవదుw. 15 ఈ జj®నమ 12ౖనుం(f
%Sవచుdనాక భసంబంధనయ పKకృJ సంబంధనయ
దయమ ల జj®నమ వంట-య T:ౖ య న`. 16 ఏలయన%ా, మతqరమ ను
V9ాదమ ను ఎకడ ఉండT° అకడ అల6 #Sయ పKJ చారమ ను ఉండను.
17 అPే 12ౖనుం(fవచుd జj®నమ nటC nదట పVతKన, తరF9ాత
సమ¥xనకరన, మృదు9:ౖన, సులభమ %ా లkబడన, క"కరమ ను
మంA ఫలమ లను "ండ"న 18 Jఫలమ సమ¥xనమ ేయ 9ా#SI
సమ¥xనమందు VతN బడను.
యÅబ 4
1 ]లk య దz మ ల;ను #ాటమ ల;ను ే"నుం(f కల;గ చున`V? ]
అవయవమ లలk #ాడ ] ´¢%³చûలనుం(fP గx? 2 ]#ాhంచుచుTx`రF
%ా" ]క; ొరక;టలదు; నరహతేయ దురF మతqర పడదురF %ా"
సంాంచునలరF; టµ6డదురF య దz మ ేయ దురF %ా" ేవ"
అడగనందున ] ³!య ొరకదు. 3 ]ర(f%Sనను ] ´¢గమ ల "!తN మ
V"ã%Sంచుట?r దురFేw శమ  అడగ దురF గనుక ]³!య ొరక;టలదు.
4 వx#Sణ ల#ా, PÀ లkకZL`హమ ేవ" 9:ౖరమ" ]#?రFగ#ా?
ాబట-C PQవడ ఈ లkకమ  ZL`హమ ేయ%రFT° 9ాడ ేవ"I
శతpKవగ ను. 5 ఆయన మనయందు "వ Zింపజ³Zిన ఆత4 మతqరపడనంత%ా
అ1LfంచుTx అను లఖనమ ెపన వరÍమ" అనునుచుTx`#ా? 6
ాదు%ా", ఆయన ఎక;వ కృప "చుdను; అందుేతేవడ అహంారFలను

ఎ#SంA ºనులక; కృప అనుగ\ ¨©ంచును అ" లఖనమ ెపచున`. 7 ాబట-C
ేవ"I లkబ(fయ ండ(f, అప9ా" ఎ#Sంచు(f, అపడ 9ాడ
]±దw నుం(f ా#Sవను. 8 ేవ"±దw క; రం(f, అప(xయన
]±దw క; వచుdను, ాపల#ా, ] ేతpలను భKమ ేZిను(f;
 మనసుల#ా, ] హృదయమ లను ప#Sదz పరచును(f. 9 9ాక;ల
పడ(f, దుఃఖపడ(f, Pడవ(f, ] నవ దుఃఖమ నక;ను ] ఆనందమ
Aంతక;ను మరFdను(f. 10 పKభ వ దృÌిC I !మ 4ను ]రF త%S¶ంచును(f.
అప(xయన !మ 4ను ¨¼Adంచును. 11 సదరFల#ా, ఒక"I V#ధమ %ా
ఒకడ మట లడక;(f. తన సదరF"I V#ధమ %ా మటల(f తన
సదరF"I ¬రFu ¬రFd9ాడ ధర4WాసN మ నక; వJ#³కమ %ా మటల(f
ధర4WాసN మ నక; ¬రFu¬రFd చుTx`డ. వ ధర4WాసN మ నక; ¬రFu
¬#SdనPQడల ధర4WాసN మ ను T:ర9EరFd9ాడవాక Txయమ V¥ంచు
9ాడ9:ౖJV. 12 ఒక(ే ధర4WాసN మ ను "య!ంA Txయమ V¥ంచు9ాడ.
ఆయTE రfంచుటక;ను నhంపజ³య టక;ను శINమంతp(ై య Tx`డ; పరF"I
¬రFu ¬రFdటక; 9:వడవ? 13 TE(ైనను #³12ౖనను ఒాTUక పటC ణమ నక; 9:È6
అకడ ఒక సంవతqరమ ం(f 9ాారమ ేZి లభమ సంాంతమ రండ"
ెపను9ార ల#ా, 14 #³1L! సంభVంచుT° ]క; ె>యదు. ]
yవ¤ాట-? ]రF ంతZLప కనబ(f అంతలk మయవ ఆV#S
వంట-9ా#³. 15 కనుకపKభ వ AతN ే మనమ బKIయ ం(f ఇ అ ేతమ"
ెపనవలsను. 16 ఇప(ైే ]రF ] డంబమ లయందు
అJశయపడచుTx`రF. ఇట-C అJశయమంతయ ెడi. 17 ాబట-C ¤లsౖనేయ

T:#S%Sయ ఆలగ ేయ"9ా"I ాపమ కల;గ ను.
యÅబ 5
1 ఇ% ధనవంతpల#ా, ]]I వెd(f ఉపదKవ మ లను గ#Sd పKల1ింA
Pడవ(f. 2 ] ధనమ ె(fPQను; ] వసN మ ల; Aమ4టల;
ట-C న9ాPQను. 3 ] బం%ారమ ను ] 9:ం(fయ తpపపట-C నV; 9ాట- తpప
]]ద ¯ాmమ %ా ఉం(f అ%S`వలs ] శ#§రమ లను J"9Eయ ను;
అంతనమ లయందు ధనమ కcరFd ంట-#S. 4 ఇ% ] ేల; ÅZిన
ప"9ా#SIయక, ]రF ¹సమ %ా ëగపట-C న కc> nఱÃ 12టC Bచున`. ]
Åత9ా#S ³కల; Z2ౖనమ లక; అ¥పJయగ పKభ వ ±క ెవలలk
Adయ న`V. 5 ]రF భ!]ద సుఖమ %ా yVంA ´¢%ాసక;Nలsౖ
వధనమ నందు ] హృదయమ లను Ìించుంట-#S. 6 ]రF J
మంతp(ైన9ా"I hmV¥ంA చంపదురF, అతడ !మ 4ను ఎ#Sంపడ. 7
సదరFల#ా, పKభ వ #ాకడవరక; ఓ1ిక క>%S య ండ(f; చూడ(f;
వవ¯ాయక;డ ¾లక#S వరªమ ను కడవ#S వరªమ ను సమకcడ వరక;
Vల;9:ౖన భఫలమ "!తN మ ఓ1ిక ాచునుచు x"రక; క"12టC Bను
గx 8 పKభ వ#ాక స]1ించుచున` గనుక ]రFను ఓ1ిక క>%Sయ ండ(f,
] హృదయమ లను ZిÍ రపరచు ను(f. 9 సదరFల#ా, ]రF ¬రFu
ందక;ండ "!తN మ ఒక"]దTUకడ సణగక;(f; ఇ% Txయ¥పJ 9ాIట
">Aయ Tx`డ. 10 Tx సదరFల#ా, పKభ వ Txమమ న బ¢¥ంAన
పKవకN లను, శ\మనుభవ మ నక;ను ఓ1ికక;ను మ#S%ా 12టC Bను(f. 11

స¨©ంAన 9ా#S" ధనులనునుచుTx`మ గx? ]రF ãబ ±క
సహనమ నుగ#Sd Vంట-#S. ఆయన ఎం జj>య క"కరమ ను గల9ాడ"
]రF ె>Zి" య Tx`రF. 12 Tx సదరFల#ా, మ ఖన సంగJ
ఏదన%ా, ఆాశమ డ"%ా" భ!డ"%ా" మ#S ే" డ"%ా"
ఒటBC12టC Bనక, ]రF ¬రFuాల; ాక;ండనటB
6 అవనంటä అవను ాదంటä
ాదు అ" ఉండవలsను. 13 ]లk ఎవ"?rనను శ\మ సంభVంెTx? అతడ
ాKరÍనేయవలsను; ఎవ"?rనను సంషమ క>%?Tx? అతడ ×రNనల;
ాడవలsను. 14 ]లk ఎవ(ైనను #%SPQ య Tx`(x? అతడ సంఘప 12దwలను
1ి>1ింపవలsను; 9ారF పKభ వ Txమమ న అత"I నూT: #ాA అత"రక;
ాKరÍనేయవలsను. 15 VWా సస¨©తన ాKరÍన ఆ #%S" స సÍ పరచును,
పKభ వ అత" లపను; అతడ ాపమ ల; ేZిన9ా(ైే ాపmమపణ
TUందును. 16 ] ాపమ లను ఒక"TUకడ ఒపను(f; ]రF
స సÍ తందునటB
6 ఒక"రక; ఒకడ ాKరÍ నేయ (f. Jమంతp" Vజj®పన
మనఃపర కనై బహÑ బలమ గలై య ండను. 17 ఏÚయ మనవంటస ´µవమ గల మనుషp(ే; వ#Sªంపక;ండనటB
6 అతడ ఆసIN ాKరÍన ేయ%ా
మడన`ర సంవతqరమ లవరక; భ!]ద వ#Sªంపలదు. 18 అతడ మరల
ాKరÍనేయ%ా ఆాశమ వరª !ెdను, భ! తన ఫలమ ఇెdను. 19 Tx
సదరFల#ా, ]లk ఎవ(ైనను సతమ నుం(f ¾ల%SPనపడ
మ#S±కడ అత"" సత మ నక; మÈ6 ంAనPQడల 20 ా1ి" 9ా"
తపమర¶ మ నుం(f మÈ6 ంచు9ాడ మరణమ నుం(f ±క ఆత4ను రfంA
అTEక ాపమ లను క1ిu9Eయ న" xను ె>Zినవలsను.

1 1LతpరF 1
1 Pసు×\సN ు అసN ల;(ైన 1LతpరF, తం(fKPQన ేవ" భVష1 జj®నమ నుబట-C ,
2 ఆత4వల" ప#Sదz త ంన9ా#?r V¥ేయ లగ టక;ను, Pసు×\సN ు
రకN మ వలన Kfంపబడటక;ను ఏరuరచబ(fన9ా#SI, అన%ా ంతp, గల¬య,
కపuొIయ, ఆZియ, ëతp"య అను ేశమ ల యందు ెద#Sన 9ా#Sలk ే#Sన
యJKక;లక; భమ" ె1ిu 9ాKయ న. ]క; కృపయ సమ¥xనమ ను
VసN #Sల6 ;ను%ాక. 3 మన పKభ వగ Pసు×\సN ు తం(fKPQన ేవడ
సు
N Jంపబడను%ాక. 4 మృతpలలkనుం(f Pసు×\సN ు J#S%S లచుటవలన
yవమ  కc(fన "#§mణ మనక; కల;గ నటB
6 , అన%ా అmయనయ ,
"ర4లనయ , 9ాడ బµర"య T:ౖన ¯ా సమ మనక; కల;గ నటB
6 ,
ఆయన తన VWష క"కరమ పన మనలను మరల జ"4ంప జ³Z2ను. 5
కడవ#S ాలమందు బయల;పరచబడటక; Zిదz మ %ానున` రmణ ]క;
కల;గ నటB
6 , VWా సమ x #ా ేవ" శINేత ాాడబడ ]రక;, ఆ
¯ా సÍ ~మ పరలkకమందు భదKపరచబ(fయ న`. 6 ఇందువలన ]రF !I>
ఆనంంచుచుTx`రF %ా" అవసరమ నుబట-C TxTx Vధమ లsౖన Wóధనలేత,
పKసN ుతమ న ంెమ ాలమ ]క; దుఃఖమ కల;గ చున`. 7 నhంAవ
సువరÞమ అ%S`ప#§mవలన దz పరచబడచున` గx? x"కంటM
అమలన ] VWా సమ ఈ Wóధనలేత ప#§mక; ">Aనై, Pసు×\సN ు
పKతmనపడ ]క; పను మ¨©మయ ఘనతయ కల;గ టక; ారణ
మగ ను. 8 ]#ాయనను చూడకPనను ఆయనను 1LK!ంచుచుTx`రF;

ఇపడ ఆయనను కను`లర చూడకP Vశ Zించుచు, ] VWా సమ నక;
ఫలమ ను, 9 అన%ా ఆత4రmణను ందుచు,ెపuనశకమ ను మ¨©మ
య కN మ T:ౖన సంషమ గల9ా#?r ఆనంంచుచుTx`రF. 10 ]క; కల;గ ఆ
కృపనుగ#Sd పKవAంAన పKవకN ల; ఈ రmణనుగ#Sd ప#S>ంచుచు,
తమయందున` ×\సN ు ఆత4 ×\సN ు Vషయన శ\మలనుగ#Sdయ , 11 9ాటతరF9ాత కల;గబ¢వ మ¨©మలనుగ#Sdయ మ ందు%ా ¯ాm!చుdనపడ,
ఆ ఆత4, P ాలమ ను ఎట-C ాల మ ను సూAంచుచువెdT° x"" Vx#SంA
ప#SWó ¥ంA#S. 12 పరలkకమ నుం(f పంపబ(fన ప#Sxzత4వలన ]క; సు9ారN
పKకట-ంAన9ా#Sx #ా ]Iపడ ెల;పబ(fన PÀ సంగతpలVషయ,
తమరక; ాదు %ా" ]ర³ xమ ప#Sచర ేZిరను సంగJ 9ా#SI బయల;
పరచబ(ెను; ేవదూతల; ఈ ారమ లను ¾ం%Sచూడ %రFచుTx`రF. 13 ాబట-C
] మనసుq అను నడమ కటBC" "బËర న బ z గల9ా#?r, Pసు×\సN ు
పKతmనపడ ]క; ేబడ కృపVషయ సంపరÞ "#§mణ క>%Sయ ండ(f.
14 TEను ప#SదుzడT:ౖ య Tx`ను గనుక ]రFను ప#Sదుzలsౖ య ండడ"
9ాKయబ(fయ న`. 15 ా%ా ]రF V¥ేయ లగ 1ిల6లsౖ, ] పర ప
అజj®నదశలk ] క;ం(fన ఆశల ననుస#SంA పKవ#SNంపక, 16 !మ 4ను 1ి>Aన
9ాడ ప#Sదుz(ైయ న` పKారమ ]రFను సమసN పKవరN నయందు
ప#Sదుzలsౖయ ండ(f. 17 పmాతమ లక;ండ I\యలనుబట-C పKJ9ా""
¬రFu¬రFd9ాడ తం(fK అ" ]#ాయనక; ాKరÍనేయ చుTx`రF గనుక ]రF
పరేలsౖ య న`ంతాలమ భయమ  గడప(f. 18 1ితృారంపరన ]
వరÍపKవరN నను V(fA12టC BనటB
6 %ా 9:ం(f బం%ారమ లవంట- mయ వసు
N వలేత

]రF V¹Aంపబడలదు%ా" 19 అమలన రకN మ ేత, అన%ా
"#wషమ ను "షళంకమ నగ %tఱÃ 1ిల6వంట- ×\సN ు రకN మ ేత,
V¹Aంపబ(fJర" ]#?రFగ దురF గx 20 ఆయన జగతp
N పTx 9Eయబడక
మ ను1L "య !ంపబ(ెను %ా" తను` మృతpలలkనుం(f ల1ి తనక;
మ¨©మ"Adన ేవ"PQడల తన x #ా VWా సులsౖన ] "!తN మ , కడవ#S
ాలమ లయందు ఆయన పKతm పరచబ(ెను. ా%ా ] VWా సమ ను
"#§mణయ ేవ" యందు ఉంచబ(fయ న`V. 21 ]రF mయáజమ నుం(f
ాక, Wాశ తమగ yవమ గల ేవ"9ాకమలమ %ా అmయáజమ నుం(f
పట-C ంపబ(fన9ారF గనుక "షపటన సదర1LKమ కల;గ నటB
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సతమ నక; V¥ేయ లవటేత ] మనసుqలను పVతKపరచు"న
9ా#?rయ ం(f, ±క"TUకడ హృదయపర కమ %ాను !కటమ %ాను
1LK!ంచు(f. 23 ఏలయన%ా సర శ#§రFల; గ(fi ">న9ారF, 9ా#S అంద
మంతయ గ(fi పవ వలs ఉన`; 24 గ(fi ఎండను x" పవ ను #ాల;ను,
అPే పKభ వ 9ాకమ ఎల6 పడను "ల;చును. 25 ]క; పKకట-ంపబ(fన
సు9ారN PÀ 9ాక¤.
1 1LతpరF 2
1 పKభ వ దయళØడ" ]రF రFAచూAయ న` PQడల 2 సమసN న
దుషC త మ ను, సమసN న కపటమ ను, 9Eష¥xరణను, అసూయను, సమసN
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న 9ాకమను ాలవలన రmణ Vషయమ లk ఎదుగ "!తN మ , ఆ ాలను

అ1Lfంచు(f. 4 మనుషpలేత Vస#Sèంపబ(fనను, ేవ" దృÌిC I
ఏరuరచబ(fనయ అమలమ ను సyవమ T:ౖన #ాPయగ పKభ వTUదwక;
వAdన 9ా#?r, 5 Pసు×\సN ుx #ా ేవ"I అనుకcలమ లగ
ఆత4సంబంధన బల;లన#Suంచుటక; ప#Sదz యజ క;ల;%ా ఉండనటB
6 ,
]రFను సyవన #ాళ6 వలsనుం(f ఆత4 సంబంధన మంరమ %ా
కటC బడచుTx`రF. 6 ఏలయన%ా ఇ% TEను మ ఖమ ను ఏరuరచబ(fనయ
అమలమ నగ మల#ాJ" Zీãనులa ¯ాÍ1ించుచుTx`ను; ఆయనయందు
VWా సమ ంచు 9ాడ ఏమతKమ ను Zిగ¶ పడడ అను మట లఖనమందు
9ాKయబ(fయ న`. 7 Vశ Zించుచున` ]క;, ఆయన అమలన9ాడ;
Vశ Zింప"9ా#S?rే ఇల;
6 కటBC9ారF ఏ #ాJ" "ÌL¥ంA# అే మలక;
తల#ాP ఆPQను. మ#Sయ అ అడi#ాPయ అడiబండయ ఆPQను. 8
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"య!ంపబ(f#S. 9 అPే ]రF *కట-లkనుం(f ఆశdరకరన తన
9:ల;గ లk"I !మ 4ను 1ి>Aన 9ా" గ ణxJశయమ లను పKచురమ ేయ
"!తN మ , ఏరuరచబ(fన వంశమ ను, #ాàలsౖన యజకసవ 10 ఒకపడ
పKజ%ా ఉండక Pపడ ేవ" పKజPQJ#S; ఒకపడ క"క#Sంపబడక Pపడ
క"క#Sంపబ(fన9ా#?rJ#S. 11 1ిKయ ల#ా, ]రF పరేల;ను యJKక;ల;T:ౖ
య Tx`రF గనుక ఆత4క; V#ధమ %ా #ాడ శ#§#ాశ లను Vస#SèంA, 12
అనజనుల; !మ 4ను ఏ Vషయమ లk దు#ా4రF¶ల" దూÌింతp#, ఆ
Vషయమ లk 9ారF ] సìI\యలను చూA, 9ాట-"బట-C దరîననమ న
ేవ" మ¨©మపరచునటB
6 , 9ా#S మధను మం 13 మనుషpల; "య!ంచు

పKJ కటC డక;ను పKభ వ "!తN  లkబ(fయ ండ(f. 14 #ాà అంద#SI"
అ¥పJ య"య , Txయక;ల; దు#ా4రF¶లక; పKJదండన ేయ ట క;ను
సTx4రF¶లక; ప కల;గ టక;ను #ాàవలన పంప బ(fన9ార"య 9ా#SI
లkబ(fయ ండ(f. 15 ఏలయన%ా ]#Sట6 B య కN పKవరN న గల9ా#?r, అజj®నమ %ా
మటలడ మరF ల T°రF మయ ట ేవ" AతN మ . 16 స తంతpKలsౖ
య ం(fయ దుషC త మ ను క1ిu 12టC Bటక; ] ¯ా తంతK~ మ ను
V"ãగపరచక, ేవ"I xసులమ" లkబ(f య ండ(f. 17 అంద#S"
సTx4"ంచు(f, సదరFలను 1LK!ంచు(f, ేవ"I భయపడ(f, #ాàను
సTx4"ంచు(f. 18 ప"9ారల#ా, మంA9ారFను ¯ాJ క;ల;T:ౖన9ా#SI మతKమ
ాక మ షరFలsౖన ] యజమనులక;ను పరÞభయమ  లkబ(fయ ండ(f.
19 ఎవ(ైనను అTxయ మ %ా శ\మందుచు, ేవ"గ#Sdన మన¯ాqfక>%S,
దుఃఖమ స¨©ంAనPQడల అ ¨©తమగ ను. 20 త1ిuద మ న?r ెబËల;
J"నపడ ]రF స¨©ంAనPQడల ]³! ఘనమ ? ¤ల;ేZి
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6 ]క; మ#S య ంA PQను. 22
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ఆయన దూÌింప బ(fయ బదుల; దూÌింపలదు; ఆయన శ\మ12టCబ(fయ
బ¿#Sంపక, Txయమ %ా ¬రFu ¬రFd ేవ"I తను` xను అపu%SంచుT:ను.
24 మనమ ాపమ ల Vషయ చ"P, JVషయ yVంచునటB
6 ,
ఆయన xTE తన శ#§రమందు మన ాపమ లను మÖను]ద ¹Zి T:ను.

ఆయన ంన %ాయమ లేత ]రF స సÍ త TUంJ#S. 25 ]రF %tఱÃ లవలs
x#Sత1ిuJ#S %ా" Pపడ ] ఆత4ల ాప#Sయ అధ{డT:ౖన ఆయన
9:ౖపనక; మÈ6 య Tx`రF.
1 1LతpరF 3
1 అటBవలs ZీN ల#ా, ]రF ] స పరFషpలక; లkబ(fయ ండ(f; 2 అందువలన
9ా#Sలk ఎవ#?rనను 9ాక మ నక; అV¥ేయ లsౖే, 9ారF భయమ కc(fన ]
పVతKపKవరN న చూA, 9ాకమ లక;ండTE తమ ´µరల నడవ(fవలన
6 నుటయ , బం%ారFనగల; 12టC Bనుటయ ,
#ాబటC బడవచుdను. 3 జడల; అల;
వసN మ ల; ధ#Sంచు నుటయ నను 9:ల;పట- అలంారమ ]క; అలంార
మ %ా ఉండక, 4 ¯ాధు9:ౖనట-C య , మృదు9:ౖనట-C య T:ౖన గ ణమను
అmయలంారమ గల ] హృదయప అంత రంగ స ´µవమ ]క;
అలంారమ %ా ఉండవలsను; అ ేవ" దృÌిC I !గ ల Vల;వగల. 5
అటBవలs పర మ ేవ" ఆశ\PంAన ప#Sదz ZీN ల;ను తమ
స పరFషpలక; లkబ(fయ ండటేత తమ 4ను xమ అలంక#Sంచు"#S. 6 ఆ
పKారమ Wా#ా అబµK}మ ను యజమనుడ" 1ిల;చుచు అత"I లkబ(f
య ం(ెను. ]రFను ãగమ %ా నడచునుచు, ఏ భయమ నక;
బ¿దరకయ న`PQడల ఆక; 1ిల6లగ దురF. 7 అటBవలsTE పరFషpల#ా,
yవమను కృావరమ లk ] ´µరల; ] ా>9ా#?rయ Tx`ర" PQ#S%S,
PQక;వ బల¨ßనన ఘటమ" ´µరను సTx4"ంA, ] ాKరÍనలక;
అభంతరమ కల;గక 8 తpదక; ]రందరF ఏకమనసులsౖ ±క#S సుఖదుఃఖ

మ లయందు ఒకరF ాల;ప(f, సదర1LKమ గల9ారFను, కరFణxAతp
N ల;ను,
Vనయమనసుల;T:ౖ య ండ(f. 9 ఆ#ా దమ నక; 9ారసులవటక; ]రF
1ిల;వబ(fJ#S గనుక ×డక; పKJ×(ైనను దూషణక; పKJ దూషణPQనను
ేయక ºVంచు(f. 10 yవమ ను 1LK!ంA మంA నమ ల; చూడ%రF 9ాడ
ెడix" పల;కక;ండ తన Txల;కను, కపటప మటల; ెపuక;ండ తన
12దవలను ాచునవలsను. 11 అతడ ×డనుం(f ¾ల%S ¤ల;ేయవలsను,
సమ¥xనమ ను 9:దI x" 9:ంటµడవలsను. 12 పKభ వ కను`ల; Jమంతpల
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¨Áతpవ అడగ పKJ9ా"I" ¯ాJ కమ ను భయమ ను సమ¥xనమ
ెపటక; ఎల6 పడ Zిదzమ %ా ఉం(f,] హృదయమ లయందు ×\సN ును
పKభ వ%ా పKJÌి¡ ంచు(f; 16 అపడ ]రF ే"Vషయ దు#ా4రF¶ల"
దూÌింపబడ దు# x" Vషయ ×\సN ునందున` ] సìపKవరN న ]ద
అప"ంద9Eయ 9ారF Zిగ¶ పడదురF. 17 ేవ" AతN మలగ న`PQడల
×డేZి శ\మపడటకంటM ¤ల;ేZి శ\మపడటP బహÑ మంA. 18
ఏలయన%ా మనలను ేవ"±దw క; ెచుdటక;, అJమంతpలరక;
Jమంతp (ైన ×\సN ు శ#§రVషయమ లk చంపబ(fయ , 19 ఆత4Vషయ మ లk
బKIంపబ(f, ాపమ ల Vషయమ లk ఒక¯ా#³ శ\మప(ెను. 20 ేవ"

ºరWాంతమ ఇంక క" 12టC Bచుం(fనపడ పర మ T°వహÑ నమ లలk ఓడ
Zిదzపరచబడచుండ%ా, అV¥ేయ లsౖన9ా#S±దw క;, అన%ా ెరలk ఉన`
ఆత4ల±దw క;, ఆయన ఆత4ర1ి %ాTE 9:È6 9ా#SI పKకట-ంెను. ఆ ఓడలk
ందరF, అన%ా ఎ"! మం ట-x #ా రmణం#S. 21 x"I ¯ాదృశన
బµ1ిN స4మ ఇపడ !మ 4ను రfంచు చున`; అేదన%ా శ#§రమ>నమ
¬Zి9Eయ ట ాదు %ా" Pసు×\సN ు పనరFxÍన మలమ %ా ేవ" Vష
యమ "ర4లన మన¯ాqf"చుd పKతpతN ర¤. 22 ఆయన పరలkకమ నక;
9:È6 దూతల]దను అ¥ారFల ]దను శక;Nల]దను అ¥ారమ ంన9ా(ై
ేవ" క;(fారîమ న ఉTx`డ.
1 1LతpరF 4
1 ×\సN ు శ#§రమందు శ\మప(ెను గనుక ]రFను అట-C మనసుqను ఆయ ధమ %ా
ధ#Sంచును(f. 2 శ#§ర Vషయమ లk శ\మప(fన9ాడ శ#§రమందు yVంచు
!%S>నాలమ ఇక]దట మనుజjశలను అనుస#SంA నడచునక, ేవ"
ఇాCను¯ారమ %ాTE నడచును నటB
6 ాపమ  జo> Pక TE!య లక
య ండను. 3 మనమ I#SేషCల;, దు#ాశల;, మద ానమ , అల6 #S
కc(fన ఆటాటల;, xKగ బ¢తpల Vందుల;, ేయదగ" Vగ\హపజల;
nదలsౖన9ాట-యందు నడచునుచు, అనజనుల ఇషC మ
T:ర9EరFdచుండటక; గJంAనాల¤ xల;ను, 4 అప#S!తన ఆ
దు#ా ~ారమ నందు తమకcడ ]రF పరF%?తNకPనందుక; 9ారF
ఆశdరపడచు !మ 4ను దూÌించుచుTx`రF. 5 సyవల క;ను మృతpలక;ను

¬రFu¬రFdటక; Zిదzమ %ా ఉన`9ా"I 9ారFతN ర9ాదులsౖయ Tx`రF. 6
మృతpల; శ#§రVషయమ లk మనవ#§త ¬రFu ందునటB
6 ను
ఆత4Vషయమ లk ేవ" బట-C yVంచునటB
6 ను 9ా#SIకcడ సు9ారN
పKకట-ంపబ(ెను. 7 అPే అ"`ట- అంతమ స]పయ న`. ా%ా ]రF
స సÍ బ z గల9ా#?r, ాKరÍనల; ేయ టక; లక;వ%ా ఉండ(f. 8 1LKమ అTEక
ాపమ లను కపను గనుక అ"`ట-కంటM మ ఖమ %ా ఒక"PQడల ఒకడ
!కటన 1LKమగల9ా#?r య ండ(f. 9 సణ గ నక;ండ ఒక"I ఒకడ
ఆJథమ ేయ (f. 10 ేవ" TxTxVధన కృపVషయ మంA గృహ
"#ా హక;లsౖయ ం(f, ±కడ కృావరమ ంన ల ±క"కడ
ఉపxరమ ేయ (f. 11 ఒకడ బ¢¥ంAనPQడల ై9Ùక;Nలను బ¢¥ంచునటBC
బ¢¥ంపవలsను; ఒకడ ఉపxరమ ేZినPQడల ేవడ అను గ\¨©ంచు
¯ామరÍ~మ TUం ేయవలsను. ఇందువలన ేవడ అ"`ట-లkను Pసు×\సN ు
x #ా మ¨©మపరచ బడను. య గయ గమ ల; మ¨©మయ పK´µవమ ను
ఆయనక;ండను %ాక. ఆ¤í. 12 1ిKయ ల#ా, !మ 4ను Wó¥ంచుటక; ]క;
కల;గ చున` అ%S`వంట- మ}శ\మనుగ#Sd ]³ో ±క Vంత
సంభVంచునటB
6 ఆశdరపడక;(f. 13 ×\సN ు మ¨©మ బయల;పరచబ(fనపడ
]రF మ}నందమ  సం Ìించు "!తN మ , ×\సN ు శ\మలలk ]రF ా>9ా#?r
య న`ంత%ా సంÌించు(f. 14 ×\సN ు Txమమ "!తN మ ]రF
"ందాలsౖనPQడల మ¨©మస ర1ిPQన ఆత4, అన%ా ేవ" ఆత4, ]]ద
"ల;చుచుTx`డ గనుక ]రF ధనుల;. 15 ]లk ఎవడను నరహంతక;డ%ా
%ా", ొంగ%ా %ా", దు#ా4రF¶డ%ా %ా", పరFలజo>I వ9ాడ%ా %ా" బµధ

అనుభVంప తగదు. 16 ఎవ(ైనను ?rసN వ(ైనందుక; బµధ అనుభVంAనPQడల
అతడ Zిగ¶ పడక, ఆ 1LరFను బట-C P ేవ" మ¨©మపరచవలsను. 17 ¬రFu
ేవ" ఇంట-±దw ఆరంభమగ ాలమ వAd య న`; అ మన±దw TE
ఆరంభే ేవ" సు9ారN క; అV¥ేయ లsౖన 9ా#S గJ Pమవను? 18
మ#Sయ J మంతp(ే రfంపబడట దుర6 భే భIN¨ßనుడను ా1ియ
ఎకడ "ల;తpరF? 19 ాబట-C ేవ" AతN పKారమ బµధపడ9ారF సìపKవరN న
గల9ా#?r, నమ4కన సృÌిC కరN క; తమ ఆత4లను అపu%Sంచునవలsను.
1 1LతpరF 5
1 ట-12దwను, ×\సN ు శ\మలనుగ#Sdన ¯ాf", బయల;పరచబడబ¢వ మ¨©మలk
ా>9ాడనుT:ౖన TEను ]లk" 12దwలను ¨¼చd#SంచుచుTx`ను. 2 బ>!ేత ాక
ేవ" AతN పKారమ ఇషC పర కమ %ాను, దు#ా6´µ 1Lmాక
Zిదzమనసుqను, ] మధనున` ేవ" మందను 12ౖVxరణేయ చు x""
ాయ (f. 3 ]క; అపu%Sంపబ(fన9ా#S12ౖన పKభ వT:ౖనటBCండక మందక; మ
రFల;%ా ఉండ(f; 4 పK¥xన ాప#S పKతmనపడ ]రF 9ాడబµర" మ¨©మ
I#§టమ ందుదురF. 5 Aన`ల#ా, ]రF 12దwలక; లkబ(fయ ండ(f;
]రందరF ఎదుట-9ా" PQడల ºనమనసుq అను వసN మ ధ#Sంచు"
!మ 4ను అలంక#Sంచును(f; ేవడ అహంారF లను ఎ#SంA ºనులక;
కృప అనుగ\¨©ంచును. 6 ేవడ త%Sన సమయమందు !మ 4ను
¨¼AdంచునటB
6 ఆయన బ>ష¡ న ేJI\ంద ºనమనసులsౖ య ండ(f. 7
ఆయన !మ 4నుగ#Sd AంJంచుచుTx`డ గనుక ] Aంత యవతp
N

ఆయన]ద 9Eయ (f. 8 "బËరన బ z గల9ా#?r లక;వ%ా ఉండ(f; ]
V#¥PQన అప9ా గ#Sèంచు Zింహమ వలs ఎవ#S" !ంగ దుTx అ" 9:దక;చు
JరFగ చుTx`డ. 9 లkకమందున` ] స దరFలయందు ఈ Vధన
శ\మల T:ర9EరFచున`వ" PQ#S%S,VWా సమందు ZిÍ రFలsౖ 9ా"" ఎ#Sంచు(f. 10
తన "తమ¨©మక; ×\సN ునందు !మ 4ను 1ి>Aన సర కృా "¥యగ
ేవడ, ంెమ ాలమ ]రF శ\మప(fన 1ిమ4ట,xTE !మ 4ను
పరFÞలను%ాేZి ZిÍ రపరA బల పరచును. 11 య గయ గమ లక;
పK´µవమయనక; కల; గ ను%ాక. ఆ¤í. 12 !మ 4ను ¨¼చd#Sంచుచు,
ఇP ేవ" సతన కృప అ" ¯ాmమ ెపచు సం³పమ %ా 9ాKZి, ]క;
నమ4కన సదరFడ" TET:ంAన Zిల నుేత º"" పంపచుTx`ను. ఈ
సతకృపలk "ల;కడ%ా ఉండ(f. 13 బబ లkనులk ]వలs TEరuరచబ(fన
ఆయ , Tx క;మరF(ైన మరFను, ]క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF. 14
1LKమగల మ దుw ఒక"I ఒకడ వందనమ ల; ేయ (f.×\సN ునందున`
]కంద#SI" సమ¥xనమ కల;గ ను %ాక. ఆ¤í.
2 1Lత pరF 1
1 Pసు×\సN ు xసుడను అసN ల;డT:ౖన Zీ¹ను 1LతpరF, మన
ేవ"±కయ రmక;(ైన Pసు×\సN ు ±కయ J"బట-C , మవలsTE
అమలన VWా సమ ంన9ా#SI భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 2 తన
మ¨©మనుబట-C య , గ ణxJశయమ నుబట-C య , మనలను 1ి>Aన9ా"
గ#Sdన అనుభవజj®నమలమ %ా ఆయన ైవశIN, yవమ నక;ను భINI"

ావలZిన9ాట-న"`ట-" మనక; దయేయ చున`ందున, 3
ేవ"గ#Sdనట-C య మన పKభ 9:ౖన Pసునుగ#Sdనట-C య T:ౖన
అనుభవజj®నమ వలన ]క; కృపయ సమ¥xనమ ను VసN #Sంచును %ాక. 4 ఆ
మ¨©మ గ ణxJశయమ లనుబట-C ఆయన మనక; అమల మ ల;ను
అత¥కమ ల;T:ౖన 9ా%ాwనమ లను అనుగ\¨©ంA య Tx`డ. దు#ాశను
అనుస#Sంచుటవలన లkకమందున` భKషCత మ ను ఈ 9ా%ాwనమ ల
మలమ %ా ]రF త1ిuంచు", ేవస ´µవమ నందు ా>9ారగ నటB
6 9ాట-"
అనుగ\¨©ంెను 5 ఆ ¨ÁతpవేతTE ]మటBCక; ]రF పరÞజjగ\తNగల9ా#?r, ]
VWా సమ నందు సదు
¶ ణ మ ను,సదు
¶ ణమ నందు జj®నమ ను, 6 జj®నమ నందు
ఆWా"గ\ హమ ను, ఆWా"గ\హమ నందు సహనమ ను, సహనమ నందు భIN",
7 భINయందు సదర1LKమను, సదర 1LKమయందు దయను
అమరFdను(f. 8 ఇV ]క; క>%S VసN #SంAనPQడల అV మన పKభ 9:ౖన
Pసు×\సN ునుగ#Sdన అనుభవజj®నVషయమ లk !మ 4ను ¯మరFలsౖనను
"షల; లsౖనను ాక;ండ ేయ ను. 9 ఇV ఎవ"I లకవT° 9ాడ తన
పర ాపమ లక; z క>%Sన సంగJ మరA P, గ\ (fi 9ాడను
దూరదృÌిC ల"9ాడనగ ను. 10 అందువలన సదరFల#ా, ] 1ిల;పను
ఏ#ాuటBను "శdయమ ేZినుటక; మ#S జjగ\తNపడ(f.]#Sట-C I\యల;
ేయ 9ా#?rే ఎపడను ¾ట-Kల6రF. 11 ఆలగ న మన పKభ వను రmక;డT:ౖన
Pసు×\సN ు ±క "త#ాజమ లk పK9Eశమ ]క; సమృz %ా
అనుగ\¨©ంపబడను. 12 ాబట-C ]రF ఈ సంగతpలను ె>Zి" ]రం%§క#SంAన
సతమందు ZిÍ రపరచబ(fయ న`ను, ట-"గ#Sd ఎల6 పడను ]క; జj®పకమ

ేయ టక; Zిదzమ %ా ఉTx`ను. 13 మ#Sయ మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు Txక;
సూAంAన పKారమ Tx గ (xరమ ను త ర%ా V(fA
12టCవలZివచుdన"PQ#S%S, 14 TEను ఈ గ (xరమ లk ఉన`ంతాలమ ఈ
సంగతpలను జj®పకమ ేZి !మ 4ను #³పట Txయమ"
PQంచునుచుTx`ను. 15 TEను మృJంన తరF9ాత3 కcడ ]రF "తమ
ట-" జj®పకమ ేZినునటB
6 జjగ\తNేతpను. 16 ఏలయన%ా చమxరమ %ా
క>uంAన కథలను అనుస#SంA మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు±క శIN" ఆయన
#ాకడను ¤మ ]క; ెల;పలదు %ా" 17 ఆయన మ}త4~మ ను ¤మ
కను`లర చూAన9ార ె>1ిJVు.ఈయన Tx 1ిKయక;మరFడ
ఈయనయందు TEను ఆనంంచుచుTx`ను అను శబw మ
మ}వమ¨©మనుం(f ఆయన±దw క; వAd నపడ, తం(fKPQన
ేవ"వలన ఘనతయ మ¨©మయ ఆయన ంద%ా 18 ¤మ ఆ ప#Sదz
పర తమ ]ద ఆయనకcడ ఉం(fన 9ార, ఆ శబw మ ఆాశమ నుం(f
#ా%ా Vంట-!. 19 మ#Sయ ఇంతకంటM ZిÍ రన పKవచన9ాకమ మనక;న`.
ెల69ా#S 9Eక;వచుక ] హృదయమ లలk ఉదPంచువరక; ఆ 9ాకమ
*కట-గల bటBన 9:ల;%Sచుd ºపనటBCన`; x"యందు ]రF
లmమ ంAనPQడల ]క; ¤ల;. 20 ఒకడ తన ఊహనుబట-C ెపటవలన
లఖనమ లk ఏ పKవచనమ ను పటC ద" nదట గ\¨©ంచునవలsను. 21 ఏల
యన%ా పKవచనమ ఎపడను మనుషp" ఇచûనుబట-C కల;గలదు %ా"
మనుషpల; ప#Sxzత4వలన 1LK#³1ింప బ(fన9ా#?r ేవ" మలమ గ ప>I#S.

2 1Lత pరF 2
1 మ#Sయ అబదz పKవకN ల; పKజలలk ఉం(f#S. అటBవలsTE ]లkను
అబదw బ¢ధక;ల;ందురF; రF తమ 4ను "న పKభ వనుకcడ Vస#Sèంచుచు,
తమక;x¤ ఘÖమ %ా Txశనమ కల;గజ³Zినుచు, Txశనకరమగ
Tx`ాKయమ లను రహసమ %ా బ¢¥ంచుదురF. 2 మ#Sయ అTEక;ల; 9ా#S
I#SేషCలను అనుస#SంA నడతpరF; #S"బట-C సతమర¶ మ
దూÌింపబడను. 3 9ారF అ¥క లkభ లsౖ, కలuTx9ాకమ ల; ెపచు, ]వలన
లభమ సంాంచుందురF; 9ా#SI పర మ నుం(f V¥ంపబ(fన ¬రFu
ఆలసమ ేయదు, 9ా#S Txశనమ క;"I "దKదు. 4 ేవదూతల; ాపమ
ేZినపడ ేవడ 9ా#S" V(fA12టCక, ాxళలkక మంద> కట-క *కట-గల
ëలమ లలk"I KZి, ¬రFuక; ావ>లk ఉంచబడటక; 9ా#S" అపu%Sంెను. 5
మ#Sయ ఆయన పర ాలమందున` లkకమ ను V(fA12టCక, భIN¨ßనుల
సమహమ ]I జలపKళయమ ను ర1ిuంA నపడ, J" పKకట-ంAన
T°వహÑను మ#S Pడగ #S" ాా(ెను. 6 మ#Sయ ఆయన ¯ొమ
%tnఱాÃలను పటC ణమ లను భస4మ ేZి, మ ందుక; భIN¨ßనులగ 9ా#SI
9ాట-" దృాCంతమ %ా ఉంచుట?r 9ాట-I Txశనమ V¥ంA, 7 దు#ా4రF¶ల ామ
Vారయ కN న నడవ(fేత బహÑ బµధప(fన Jమంతpడగ లkతpను
త1ిuంెను. 8 ఆ Jమంతpడ 9ా#S మధను ాపరమ ం(f, xను
చూAన9ాట-"బట-C య V"న9ాట-"బట-C య , 9ా#S అక\మన I\యల
Vషయమ లk ననమ Jగల తన మనసుqను TU1ిuంచునుచు వెdను.

9 భక;Nలను Wóధనలkనుం(f త1ిuంచుటక;ను, దు#§ÞJపరFలను మ ఖ మ %ా
మ>నన దు#ాశక>%S శ#§#ాను¯ారమ %ా నడచు నుచు, పKభ త మ ను
"#ాక#Sంచుచు, 10 h mలk ఉంచ బ(fన9ా#S" ¬రFuనమ వరక; ావ>లk
ఉంచుటక;ను, పKభ వ సమరFÍడ. రF ెగ వగల9ారFను ZL xûపరFల;T:ౖ
మ}తp4లను దూÌింప 9:రFవకయ Tx`రF. 11 ేవదూతల; 9ా#SకంటM మ#S
అ¥కన బలమ ను శINయ గల9ా#?rనను, పKభ వ ఎదుట 9ా#S" దూÌింA
9ా#S]ద TEరమ ¹ప 9:రతpరF. 12 9ా#?rే పటC బ(f చంప బడట³
స ´µవZిదzమ %ా పట-C న V9Eక&నమ లగ మృగమ లవలs ఉం(f, తమక;
ె>య" Vషయమ లను గ#Sd దూÌించుచు, తమ దుపKవరN నక;
పKJఫలమ %ా }" అనుభVంచుచు, xమ ేయ Txశనమ TE x¤
Txశనమ ందుదురF, 13 ఒకTxట- సుఖను భవమ సంషమ"
PQంచుందురF. 9ారF కళంక మ ల;ను "ంxసuదమ ల;T:ౖ తమ
1LKమVందులలk ]కcడ అన`ానమ ల; పచుdనుచు తమ ´¢గ
మ లయందు సుüంచుదురF. 14 వx#SణÝ" చూA ఆhంచుచు ాపమ
మనల" కను`ల; గల9ారFను, అZిÍ రFలsౖన9ా#S మనసుqలను మరFల;ల;uచు
లkత మందు ¯ాధకమ ేయబ(fన హృదయమ గల9ారFను, Wాప
గ\సN ుల;T:ౖయ ం(f, 15 Jన`"మర¶ మ ను V(fA బ¿ãరF క;మరF(ైన ëలమ
Pన మర¶ మ నుబట-C Kవ త1ిuP#S. 16 ఆ ëలమ దు#§`Jవలన
కల;గ బహÑ మనమ ను 1LK!ంెను; అPే xను ేZిన అJక\మమ
"!తN మ అతడ గw ంపబ(ెను, ఎట6 న%ా T°రFల" %ారwభమ
మనవస రమ  మటల(f ఆ పKవకN ±క 9:ఱÃ తనమ అడi %Sంెను. 17 రF

ళØ
6 ల" బµవల;ను, 12ను%ా>I టBC"వ ¤ఘమ ల;T:ౖ య Tx`రF.
#Sరక; %ా xంధారమ భదKమ ేయబ(fయ న`. 18 రF వరÍన
డంబపమటల; పల;క;చు, x¤ శ#§రసంబంధన దు#ాశల;గల9ా#?r,
తపమర¶ మందు నడచు9ా#Sలkనుం(f అప(ే త1ిuంచు "న9ా#S"
I#SేషCలేత మరల;ల;uచుTx`రF. 19 x¤ భKషCత మ నక;
xసులsౖయ ం(fయ , అట-C 9ా#SI ¯ా తంతK~మ ఇతp
N మ" ెపదురF. ఒకడ
ే"వలన జPంపబడT° x"I xసుడగ ను గx 20 9ారF పKభ వను
రmక;డT:ౖన Pసు×\సN ు Vషయన అనుభవ జj®నమ ేత ఈ
లkకమ>నమ లను త1ిuంచు"న తరF9ాత మరల 9ాట-లk Aక;బ(f
9ాట-ేత జPంప బ(fనPQడల, 9ా#S కడవ#S ZిÍ J nదట- ZిÍ JకంటM మ#S
ెడiదగ ను. 21 9ారF Jమర¶ మ ను అనుభవపర కమ %ా ె>Zి ",
తమక; అపu%Sంపబ(fన ప#Sదz న ఆజ® నుం(f ¾ల%SవటకంటM ఆ మర¶ మ
అనుభవపర కమ %ా ె>యక య ండటP 9ా#SI ¤ల;. 22 క;కతన
9ాంJI J#S%SనటBCను, కడగబ(fన పం బ రదలk ొర6 Fటక; మÈ6 నటBCను అను
"జన ¯ా!ె పన #SI సంభVంెను.
2 1Lత pరF 3
1 1ిKయ ల#ా, PÀ #?ండవ పJKక ]Iపడ 9ాKయ చుTx`ను 2 ప#Sదz
పKవకN లేత పర మందు పల;కబ(fన మటలను, పKభ 9:ౖన రmక;డ ]
అసN ల;ల x #ా ఇAdన ఆజ® ను ]రF జj®పకమ ేZినవలsనను
Vషయమ ను ]క; జj®పకమ ేZి, "ర4లన ] మనసుqలను

#³పచుTx`ను. 3 అంత నమ లలk అప}సక;ల; అపహZించుచువAd, తమ
స ×య దు#ాశలపన నడచునుచు, 4 ఆయన #ాకడను గ#Sdన 9ా%ాwన
¤మPQను? 1ితరFల; "KంAన nదల;" సమసN మ ను సృÌిC
ఆరంభమ ననున`టäC ">A య న`ే అ" ెపదుర" nదట ]రF
ె>Zినవ 5 ఏలయన%ా పర మ నుం(f ఆాశమ ం(ెన"య , ళ6 లk
నుం(fయ ళ6 వలనను సమకcరdబ(fన భ!య ేవ" 9ాకమ వలన
క>%?న"య 9ారF బ z పర కమ %ా మరతpరF. 6 ఆ ళ6 వలన అపడన`
లkకమ ట-వరదలk మ "%S నhంెను. 7 అPే ఇపడన` ఆాశమ ను
భ!య భIN¨ßనుల ¬రFuను Txశనమ ను జరFగ నమ వరక; అ%S`రక;
"ల;వేయబ(fన9:ౖ, అే 9ాకమ వలన భదKమ ేయబ(fయ న`V. 8
1ిKయ ల#ా, ఒక సంగJ మరAక;(f. ఏమన%ా పKభ వ దృÌిC I ఒక నమ
9:Pసంవతqరమ లవలsను, 9:Pసంవతqరమ ల; ఒక నమ వలsను
ఉన`V. 9 ందరF ఆలసమ" PQంచునునటB
6 పKభ వ తన 9ా%ాwనమ ను
గ#Sd ఆలసమ ేయ 9ాడ ాడ %ా" PQవడను నhంపవలsన"
PచûPంపక, అందరF మరFమనసుq ందవలsన" ÅరFచు, ] PQడల
¥ºరWాంతమ గల9ా(ై య Tx`డ. 10 అPే పKభ వ నమ ొంగవAdనటB
6
వచుdను. ఆ నమ న ఆాశమ ల; మ}ధ " గJంA వను,
పంచభతమ ల; !కటన 9EండKమ  లయవను, భ!య
x"]దన 11 ఇవ"`య ఇటB
6 లయ వనV గనుక, ఆాశమ ల;
రవల;" లయవ నట-C య , పంచభతమ ల; మ}9EండKమ 
క#S%Sవ నట-C య , 12 ేవ" నప #ాకడరక; క"12టC Bచు, x"" ఆశ

అ1Lfంచుచు, ]రF ప#Sదz న పKవరN నను భINను ఎం జjగ\తNగల9ా#?r
య ండవలsను. 13 అPనను మనమయన 9ా%ాwనమ నుబట-C \తN
ఆాశమ లరక;ను \తN భ!రక;ను క"12టC B చుTx`మ ; 9ాట-యందు
J "వZించును. 14 1ిKయ ల#ా, ట-రక; ]రF క"12టC B9ారF గనుక
Wాంతమ గల9ా#?r, ఆయన దృÌిC I "షళంక;ల; %ాను "ంxర¨©తpల;%ాను
కనబడనటB
6 జjగ\తN పడ(f. 15 మ#Sయ మన పKభ వ±క ºరWాంతమ
రmణxరÍనద" PQంచును(f. ఆలగ మన 1ిKయ సదరF(ైన êల;కcడ
తనక; అనుగ\¨©ంపబ(fన జj®నమ పన ]క; 9ాKZి య Tx`డ. 16 ట-"
గ#Sd తన పJKకల"`ట-లkను బ¢¥ంచుచుTx`డ; అPే 9ాట-లk
"`సంగతpల; గ\¨©ంచుటక; కషC నV. ట-" VxV¨ßనుల;ను,
అZిÍ రFలsౖన9ారFను, తIన లఖనమ లను అారÍమ ేZినటB
6 , తమ స ×య
Txశనమ నక; అారÍమ ేయ దురF. 17 1ిKయ ల#ా, ]రF ఈ సంగతpల;
మ ందు%ా ె>Zి"య Tx`రF గనుక ]రF JV#ధుల తపబ¢ధవలన
¾ల%Sంపబ(f, ]క; క>%Sన ZిÍ రమనసుqను V(fA ప(fక;ండ ాచు
"య ండ(f. 18 మన పKభ వను రmక;డT:ౖన Pసు×\సN ు అనుగ\¨©ంచు
కృపయందును జj®నమందును అ వృz ందు(f. ఆయనక; ఇపడను
య %ాంతనమ వరక;ను మ¨©మ కల;గ ను %ాక. ఆ¤í.
1 ã}ను 1
1 yవ9ాకమ నుగ#Sdన, ఆనుం(f ఏ య ం(ెT°, ¤¤ Vంట-¹,
కను`లర ఏ చూAJ¹, ఏ "x"ంA కను%tంట-¹, మ ేతpల; ే""

xI చూెT°, అ ]క; ె>యజ³య చుTx`మ . 2 ఆ yవమ
పKతmమPQను; తం(fK±దw ఉం(f మక; పKతmన ఆ "తyవమ ను
¤మ చూA, ఆ yవ మ నుగ#Sd ¯ాm!చుdచు, x"" ]క; ె>య
పరచుచుTx`మ . 3 మకcడ ]క;ను సహ9ాసమ కల;గ నటB
6 ¤మ
చూAనx"" V"నx"" ]క;ను ె>యజ³య చుTx`మ . మన
సహ9ాసే తం(fK కcడను ఆయన క;మరF(ైన Pసు×\సN ు కcడను
ఉన`. 4 మన సంషమ ప#SపరÞమవట?r ¤] సంగతpలను
9ాKయ చుTx`మ . 5 ¤మయనవలన V" ]క; పKకట-ంచు వరN మన
¤మన%ాేవడ 9:ల;%?r య Tx`డ; ఆయనయందు *కట- ఎంతమతKమ ను
లదు. 6 ఆయనకcడ సహ 9ాసమ గల9ారమ" ెప" *కట-లk
న(fAనPQడల మనమబదz మడచు సతమ ను జ#S%Sంపక;ందుమ . 7 అPే
ఆయన 9:ల;గ లkనున` పKారమ మనమ ను 9:ల;గ లk న(fAనPQడల.
మనమ అT°నసహ9ాసమ గల9ార య ందుమ ; అపడ ఆయన
క;మరF(ైన Pసు రకN మ పKJ ఎ 8 మనమ ాపమ ల"9ారమ"
ెప"న PQడల, మనలను మన¤ ¹సపచుdందుమ ; మ#Sయ
మనలk సత మ ండదు. 9 మన ాపమ లను మనమ ఒప"న PQడల,
ఆయన నమ4ద%Sన9ాడను Jమంతpడను గనుక ఆయన మన ాపమ లను
m!ంA సమసN దు#§`Jనుం(f మనలను పVతpKలను%ా ేయ ను. 10 మనమ
ాపమ ేయలద" ెప"నPQడల, ఆయనను అబz క;"%ా ేయ 9ార
మగ దుమ ; మ#Sయ ఆయన 9ాకమ మనలk ఉండదు.

1 ã}ను 2
1 Tx Aన`1ిల6ల#ా, ]రF ాపమ ేయక;ండ ట?r PÀ సంగతpలను ]క;
9ాKయ చుTx`ను. ఎవ(ైనను ాపమ ేZినPQడల Jమంతp(ైన Pసు×\సN ు
అను ఉతN ర9ా తం(fK±దw మనక;Tx`డ. 2 ఆయTE మన ాపమ లక;
WాంJకర య Tx`డ; మన ాప మ లక; మతK¤ాదు. సర లkకమ నక;ను
WాంJకర య Tx`డ. 3 మ#Sయ మనమయన ఆజ® లను %?r"న PQడల,
º"వలనTE ఆయనను ఎ#S%Sయ Tx`మ" ె>Zి ందుమ . 4 ఆయనను
ఎ#S%Sయ Tx`న" ెపనుచు, ఆయన ఆజ® లను %?rన"9ాడ అబz క;డ;
9ా"లk సతమ లదు. 5 ఆయన 9ాకమ ఎవడ %?rనుT° 9ా"లk ేవ" 1LKమ
"జమ %ా ప#SపరÞమPQను; 6 ఆయనయందు ">Aయ న`9ాడన"
ెపను9ాడ ఆయన ఏలగ నడచుT:T° ఆల%³ xనును నడచున
బదుz(ైయ Tx`డ. మనమయనయందుTx`మ" º"వలన
ె>ZినుచుTx`మ . 7 1ిKయ ల#ా, nదటనుం(f ]క;న` పర ప
ఆజ® TE%ా" \తN ఆజ® ను TEను ]క; 9ాKయ టలదు; ఈ పర ప ఆజ® ]రF
V"న 9ాక¤. 8 మ#Sయ \తN ఆజ® ను ]క; 9ాKయ చుTx`ను. *కట- గJంచు
చున`, సతన 9:ల;గ ఇపడ పKాhంచుచున` గనుక అ
ఆయనయందును ]యందును సత¤. 9 9:ల;గ లk ఉTx`న" ెపనుచు,
తన సదరF" ే Ìించు9ాడ ఇపuట-వరక;ను *కట-లkTE య Tx`డ. 10
తన సదరF" 1LK!ంచు9ాడ 9:ల;గ లk ఉన`9ాడ; అత"యందు
అభంతరారణ¤య లదు. 11 తన సదరF" ే Ìించు9ాడ *కట-లk

ఉం(f, *కట-లk నడచుచుTx`డ; *కట- అత" కను`లక; గ\ (fi తనమ
కల;గజ³Z2ను గనుక xT:క(fI వచుTx`(ో అత"I ె>యదు. 12 Aన`
1ిల6ల#ా, ఆయన Txమమ బట-C ] ాప మ ల; m!ంపబ(fనV గనుక ]క;
9ాKయ చుTx`ను. 13 తండKల#ా, ]రF ఆనుం(f య న`9ా"" ఎ#S%S
య Tx`రF గనుక ]క; 9ాKయ చుTx`ను. ¸°వనసుÍ ల#ా, ]రF దుషp
C "
జPంAయ Tx`రF గనుక ]క; 9ాKయ చుTx`ను. 14 Aన` 1ిల6ల#ా, ]రF
తం(fK" ఎ#S%Sయ Tx`రF గనుక ]క; 9ాKయ చుTx`ను. తండKల#ా, ]రF
ఆనుం(f య న`9ా"" ఎ#S%S య Tx`రF గనుక ]క; 9ాKయ చుTx`ను.
¸°వనసుÍ ల#ా, ]రF బలవంతpల;, ేవ"9ాకమ ]యందు
"ల;చుచున`; ]రF దుషp
C " జPంAయ Tx`రF గనుక ]క;
9ాKయ చుTx`ను. 15 ఈ లkకమ T:ౖనను లkకమ లk ఉన`9ాట-T:ౖనను
1LK!ంపక;(f. ఎవ(ైనను లkకమ ను 1LK!ంAనPQడల తం(fK 1LKమ 9ా"లk
నుండదు. 16 లkకమ లk ఉన`దంతయ , అన%ా శ#§ #ాశయ TEKxశయ
yవపడంబమ ను తం(fKవలన పట-C నV ావ; అV లkకసంబంధన9E. 17
లkకమ ను x" ఆశయ గJంAవచున`V %ా", ేవ" AతN మ ను
జ#S%Sంచు9ాడ "రంతరమ ను "ల;చును. 18 Aన` 1ిల6ల#ా, P కడవ#S
గ(fయ. ×\సN ు V#¥ వచుdన" Vంట-#S గx ఇపడను అTEక;లsౖన ×\సN ు V#
ధుల; బయల;ే#Sయ Tx`రF; ఇ కడవ#S గ(fయ అ" º"ేత
ె>ZినుచుTx`మ . 19 9ారF మనలkనుం(f బయల;9:È6#S %ా" 9ారF మన
సంబంధుల; ారF; 9ారF మన సంబంధులsౖే మన కcడ ">Aయ ందురF;
అPే 9ారందరF మన సంబంధుల; ార" పKతm పరచబడనటB
6 9ారF

బయల;9:È6#S. 20 అPే ]రF ప#Sదుz"వలన అÌLకమ ంన9ారF
గనుక సమసN మ ను ఎరFగ దురF. 21 ]రF సతరFగ"9ా#?rనందున TEను
9ాKయలదు %ా", ]రF x"" ఎ#S%Sయ న`ందునను, ఏ అబదz మ ను
సతసంబంధన ాద" PQ#S%S య న`ందునను ]క; 9ాKయ చుTx`ను. 22
Pసు, ×\సN ు ాడ" ెప9ాడ తపu ఎవడబz క;డ? తం(fK" క;మరF"
ఒపన" (ే ×\సN ుV#¥. 23 క;మరF" ఒపన" పKJ9ాడను తం(fK"
అం%§క#Sంచు9ాడాడ; క;మరF" ఒపను9ాడ తం(fK" అం%§క#Sంచు 9ాడ.
24 అPే ]రF nదటనుం(f ే"" Vంట-# అ ]లk "ల;వ"య (f;
]రF nదటనుం(f V"న ]లk ">AనPQడల, ]రFకcడ
క;మరF"యందును తం(fKయందును "ల;తpరF. 25 "తyవమ అనుగ\¨©ంతp
ననునP ఆయన xTE మనక; ేZిన 9ా%ాwనమ , 26 !మ 4ను
¹సపరచు9ా#S"బట-C PÀ సంగతpల; ]క; 9ాKZియ Tx`ను. 27 అPే
ఆయనవలన ]రF ంన అÌLకమ ]లk "ల;చుచున` గనుక ఎవడను
]క; బ¢¥ంపనకరలదు; ఆయన ఇAdన అÌLకమ సత¤ %ా" అబదz మ
ాదు; అ అ"`ట-"గ#Sd 28 ాబట-C Aన` 1ిల6ల#ా, ఆయన
పKతmమగ నపడ ఆయన #ాకడయందు మనమ ఆయన PQదుట Zిగ¶ పడక
¥ైరమ క>%Sయ ండనటB
6 ]#ాయన యందు ">Aయ ండ(f. 29 ఆయన
Jమంతpడ" ]#?#S%S య న` PQడల J" జ#S%Sంచు పKJ9ాడను ఆయన
మలమ %ా పట-C య Tx`డ" PQరFగ దురF.
1 ã}ను 3

1 మనమ ేవ" 1ిల6లమ" 1ిల;వబడనటB
6 తం(fK మన?ట-C 1LKమ
ననుగ\¨©ంెTU చూడ(f; మనమ ేవ" 1ిల6ల¤.ఈ ¨Áతpవేత లkకమ
మనలను ఎరFగదు, ఏల యన%ా అ ఆయనను ఎరFగలదు. 2 1ిKయ ల#ా,
Pపడ మనమ ేవ" 1ిల6ల య Tx`మ . మన!క ఏమవదు¹ అ
ఇంక పKతmపరచబడలదు %ా" ఆయన పKతmనపడ ఆయన
య న`టB
6 %ాTE ఆయనను చూతpమ గనుక ఆయనను >య ందుమ"
PQరFగ దుమ . 3 ఆయనయందు ఈ "#§mణ 12టC B"న పKJ9ాడను ఆయన
పVతpK(ై య న`టBC%ా తను` పVతpK"%ా ేZినును. 4 ాపమ ేయ
పKJ9ాడను ఆజ® ను అJక\!ంచును; ఆజj®Jక\మ¤ ాపమ . 5 ాపమ లను
¬Zి9Eయ ట?r ఆయన పKతmమPQన" ]క; ె>య ను; ఆయనయందు
ాప¤!య లదు. 6 ఆయనయందు ">Aయ ండ9ా(ెవడను ాపమ
ేయడ; ాపమ ేయ 9ా(ెవడను ఆయనను చూడనులదు ఎరFగనులదు. 7
Aన` 1ిల6ల#ా, PQవ"" !మ 4ను ¹సపరచయక;(f. ఆయన
Jమంతp(ైయ న`టBC J" జ#S%Sంచు పKJ9ాడను Jమంతpడ. 8 అప9ా
nదట నుం(f ాపమ ేయ చుTx`డ గనుక ాపమ ేయ 9ాడ అప9ా
సంబం¥; అప9ా ±క I\యలను లయపరచుట³ ేవ" క;మరFడ
పKతmమPQను. 9 ేవ" మలమ %ా పట-C న పKJ9ా"లk ఆయన áజమ
"ల;చును గనుక 9ాడ ాపమ ేయడ; 9ాడ ేవ" మలమ %ా
పట-C న9ాడ గనుక ాపమ ేయజjలడ. 10 º""బట-C ేవ" 1ిల6లsవ#
అప9ా 1ిల6లsవ# ేటపడను. J" జ#S%Sంచ" పKJ9ాడను, తన
సదరF" 1LK!ంప" పKJ9ాడను ేవ" సంబంధుల; ారF. 11 మనnక"

TUకడ 1LK!ంపవలsననున nదటనుం(f ]రF V"న వరN మన¤గx 12
మనమ కPÀను వంట-9ార య ండ#ాదు. 9ాడ దుషp
C " సంబం¥PQ తన
సదరF" చం12ను; 9ాడత"" ఎందుక; చం12ను? తన I\యల; ెడiVయ
తన సదరF" I\యల; J గలVయ T:ౖ య ం(ెను గనుకTE గx? 13
సదరFల#ా, లkకమ !మ 4ను ే ÌింAన PQడల ఆశdరపడక;(f. 14
మనమ సదరFలను 1LK!ంచుచుTx`మ గనుక మరణమ లkనుం(f
yవమ లk"I xట-య Tx`మ" PQరFగ దుమ . 1LKమ ల" 9ాడ మరణమందు
">Aయ Tx`డ. 15 తన సదరF" ే Ìించు9ాడ నరహంతక;డ; ఏ
నరహంతక;"యందును "తyవమ ండద" ]#?రFగ దురF. 16 ఆయన మన
"!తN మ తన ాKణమ 12టMCను గనుక º"వలన 1LKమ PQట-Cద"
ె>ZినుచుTx`మ . మనమ కcడ సదరFల"!తN మ మన
ాKణమ లను 12టC బదుzల య Tx`మ . 17 ఈ లkకప
yవT°ా¥గల9ా(ైయ ం(f, తన సదరF"I ల! కల;గ ట చూAయ ,
అత"PQడల ఎంతమతKమ ను క"కరమ చూప"9ా"యందు ేవ" 1LKమ
Pలగ "ల;చును? 18 Aన` 1ిల6ల#ా, మటను Txల;కను ాక
I\యను సతమ ను 1LK!ంతమ . 19 ఇందు వలన మనమ
సతసంబంధులమ" PQరFగ దుమ . ేవడ మన హృదయమ కంటM అ¥క;(ై,
సమసN మ ను ఎ#S%S య Tx`డ గనుక మన హృదయమ ఏ P
Vషయమ లలk మనయందు ోా#పణ ేయ T° ఆ య Vష యమ లలk
ఆయన PQదుట మన హృదయమ లను సమ4J పరచుందమ . 20
1ిKయ ల#ా, మన హృదయమ మన యందు ోా#పణ ేయ"PQడల ేవ"

PQదుట ¥ైరమ గల9ారమగ దుమ . 21 మ#Sయ మనమయన ఆజ® లను
%?rనుచు ఆయన దృÌిC I ఇషC నV ేయ చుTx`మ గనుక, మన¤!
అ(f%Sనను అ ఆయనవలన మనక; ొరFక;ను. 22 ఆయన ఆజ®
Pదన%ాఆయన క;మరF(ైన Pసు×\సN ు Txమమ ను నమ 4", ఆయన
మనక; ఆజ® "Adన పKారమ %ా ఒక"TUకడ 1LK!ంప వలsననునP. 23
ఆయన ఆజ® లను %?rను9ాడ ఆయన యందు ">Aయ ండను, ఆయన
9ా"యందు ">A య ండను; ఆయన మనయందు ">Aయ Tx`డ" 24
ఆయన మనకనుగ\¨©ంAన ఆత4మలమ %ా ె>Zిను చుTx`మ .
1 ã}ను 4
1 1ిKయ ల#ా, అTEక;లsౖన అబదz పKవకN ల; లkకమ లk"I బయల;
9:È6య Tx`రF గనుక పKJ ఆత4ను నమ4క, ఆ య ఆత4ల; ేవ"
సంబంధన9Ù ా9Ù ప#§fంచు(f. 2 Pసు×\సN ు శ#§ర¥x#SPQ వెdన", P
ఆత4 ఒపనుT° అ ేవ" సంబంధన; 3 P ఆత4 Pసును
ఒపనో అ ేవ" సంబంధన ాదు; º""బట-C P ేవ" ఆత4ను
]#?రFగ దురF. ×\సN ుV#¥ ఆత4 వచుdన" ]రF V"నసంగJ ఇే; Pవర³
అ లkకమ లk ఉన`. 4 Aన`1ిల6ల#ా, ]రF ేవ" సంబంధుల;; ]లk
ఉన`9ాడ లkకమ లk ఉన`9ా" కంటM %tపu9ాడ గనుక ]రF 9ా#S"
జPంAయ Tx`రF. 5 9ారF లkక సంబంధుల; గనుక లkక సంబంధులsౖనటBC
మటలడదురF, లkకమ 9ా#S మట Vనును. 6 మనమ ేవ"
సంబంధులమ ; ేవ" ఎ#S%Sన9ాడ మన మట Vనును, ేవ" సంబం¥

ా"9ాడ మన మట Vనడ. ఇందువలన మనమ సత స రప న ఆత4
Pో, భKమపరచు ఆత4 Pో ె>Zిను చుTx`మ . 7 1ిKయ ల#ా, మనమ
ఒక"TUకడ 1LK!ంతమ ; ఏలయన%ా 1LKమ ేవ"మలమ %ా కల;గ చున`;
1LK!ంచు పKJ9ాడను ేవ" మలమ %ా పట-C న9ా(ై ేవ" ఎరFగ ను. 8
ేవడ 1LKమస ర1ి, 1LKమల" 9ాడ ేవ" ఎరFగడ. 9 మనమ ఆయన
x #ా yVంచు నటB
6 , ేవడ తన అ ¬య క;మరF" లkకమ లk"I
పం12ను; º"వలన ేవడ మనయందుంAన 1LKమ పKతmపరచబ(ెను. 10
మనమ ేవ" 1LK!ంAJమ" ాదు, xTE మనలను 1LK!ంA, మన
ాపమ లక; ాKయhdతN  య ండటక; తన క;మరF" పం12ను; ఇందులk
1LKమయ న`. 11 1ిKయ ల#ా, ేవడ మనలను ఈలగ 1LK!ంప%ా
మనnక"TUకడ 1LK!ంప బదుzల య Tx`మ . 12 ఏ మనవడను ేవ"
ఎపడను చూAయ ండ లదు; మన nక"TUకడ 1LK!ంAన PQడల ేవడ
మనయందు ">Aయ ండను; ఆయన 1LKమ మనయందు సంపరÞమగ ను. 13
º"వలన మనమ ఆయనయందు ">Aయ Tx`మ"య ఆయన మన
యందుTx`డ"య ె>ZినుచుTx`మ ; ఏలయన%ా ఆయన మనక; తన
ఆత4లk ాల; దయేZియ Tx`డ. 14 మ#Sయ తం(fK తన క;మరF" లkక
రmక;డ%ా ఉండటక; పం1ియ ండట ¤మ చూA, ¯ాm!చుd చుTx`మ .
15 Pసు ేవ" క;మరFడ" PQవడ ఒప నుT°, 9ా"లk ేవడ
">Aయ Tx`డ, 9ాడ ేవ"యందుTx`డ. 16 మనPQడల ేవ"I ఉన`
1LKమను మన#S%Sన9ార x" నమ 4"య Tx`మ ; ేవడ
1LKమస ర1ిPQ య Tx`డ, 1LKమయందు ">A య ండ9ాడ ేవ"యందు

">Aయ Tx`డ, ేవడ 9ా"యందు ">Aయ Tx`డ. 17 ¬రFuనమందు
మనక; ¥ైరమ కల;గ నటB
6 º"వలన 1LKమ మనలk ప#SపరÞమ ేయబ(f
య న`; ఏలయన%ా ఆయన ఎట-C 9ా(ై య Tx`(ో మనమ కcడ ఈ
లkకమ లk అట-C 9ార య Tx`మ . 18 1LKమలk భయమ ండదు; అంేాదు;
ప#SపరÞ 1LKమ భయమ ను 9:ళ6%tటBCను; భయమ దండన కc(fన;
భయపడ9ాడ 1LKమయందు ప#SపరÞమ ేయబ(fన9ాడ ాడ. 19 ఆయTE
nదట మనలను 1LK!ంెను గనుక మనమ 1LK!ంచుచుTx`మ . 20
ఎవ(ైనను TEను ేవ" 1LK!ంచుచుTx`న" ె1ిu, తన సదరF"
ే ÌింAనPQడల అతడ అబz క;డగ ను; xను చూAన తన సదరF"
1LK!ంప" 9ాడ xను చూడ" ేవ" 1LK!ంపలడ 21 ేవ" 1LK!ంచు9ాడ
తన సదరF" కcడ 1LK!ంపవలs నను ఆజ® ను మనమయనవలన
ంయ Tx`మ .
1 ã}ను 5
1 PZL ×\సNP య Tx`డ" నమ 4 పKJ9ాడను ేవ"మలమ %ా
పట-C య Tx`డ. పట-C ంAన9ా"" 1LK!ంచు పKJ9ాడను ఆయన మలమ %ా
పట-C న 9ా"" 1LK!ంచును. 2 మనమ ేవ" 1LK!ంచుచు ఆయన ఆజ® లను
T:ర9EరFd9ారJమ ేవ" 1ిల6లను 1LK!ంచుచుTx`మ" x"వలనTE
PQరFగ దుమ . 3 మనమయన ఆజ® లను %?rనుటP. ేవ" 1LK!ంచుట;
ఆయన ఆజ® ల; ´µరనV ావ. 4 ేవ" మలమ %ా పట-C న9ారందరFను
లkకమ ను జPంచుదురF; లkకమ ను జPంAన Vజయమ మన VWా స¤

5 Pసు ేవ" క;మరFడ" నమ 4 9ాడ తపu లkకమ ను జPంచు9ాడ
మ#S ఎవడ? 6 ళ6 x #ాను రకN మ x #ాను వAdన 9ాడ ఈయTE, అన%ా
Pసు×\ZLN. ఈయన ళ6  మతK¤%ాక ళ6 ను రకN మ ను వెdను. ఆత4
సతమ గనుక ¯ాm!చుd9ాడ ఆత4P. 7 ¯ాm !చుd9ారF మ గ¶ రF,
అన%ా ఆత4య , ళØ
6 ను,రకN మ ను, ఈ మ గ¶ రF ఏ×భVంA య Tx`రF. 8
మనమ మనుషpల ¯ాmమ అం%§క#SంచుచుTx`మ గx! ేవ" ¯ాmమ
మ#S బలన. ేవ" ¯ాmమ ఆయన తన క;మరF" గ#Sd PAdనే. 9
ేవ" క;మరF"యందు VWా స మ ంచు9ాడ తనలkTE PÀ ¯ాmమ
క>%Sయ Tx`డ; ేవ" నమ4"9ాడ ఆయన తన క;మరF"గ#Sd PAdన
¯ాmమ ను నమ4లదు గనుక అతడ ేవ" అబz క;"%ా ేZిన9ా(ే. 10 ఆ
¯ాm¤మన%ాేవడ మనక; "త yవమ ను దయేZ2ను; ఈ yవమ
ఆయన క;మరF" యందున`. 11 ేవ" క;మరF" అం%§క#Sంచు9ాడ
yవమ గల9ాడ; ేవ" క;మరF" అం%§క#Sంప" 9ాడ yవమ ల" 9ా(ే. 12
ేవ" క;మరF" Txమమందు VWా సమ ంచు ]రF "తyవమ గల9ార"
ె>ZినునటB
6 TEను ఈ సంగతpలను ]క; 9ాKయ చుTx`ను. 13 ఆయననుబట-C
మనక; క>%Sన ¥ైర¤దన%ా, ఆయన AxNను¯ారమ %ా మన ¤ అ(f%Sనను
ఆయన మన మనV ఆలIంచుననునP. 14 మన¤! అ(f%Sనను ఆయన
మన మనV ఆలంIంచున" మన #S%SనPQడల మనమయనను
9Eడ"నV మనక; క>%Sన వ" PQరFగ దుమ . 15 తన సదరFడ
మరణకరమ ా" ాపమ ేయ%ా ఎవ(ైనను చూAనPQడల అతడ 9Eడ
నును; అత"బట-C ేవడ మరణకరమ ా" ాపమ ేZిన9ా#SI yవమ

దయేయ ను. మరణకరన ాపమ కలదు. అట-C x"గ#Sd 9Eడనవలsన"
TEను ెపటలదు. 16 సకల దు#§ÞJయ ాపమ ; అPే మరణకరమ ా"
ాపమ కలదు. 17 ేవ" మలమ %ా పట-C య న` 9ా(ెవడను ాపమ
ేయడ" PQరFగ దుమ . ేవ"మలమ %ా పట-C న9ాడ తను`
భదKమ ేZినును గనుక దుషp
C డ 9ా" మ టC డ. 18 మనమ ేవ"
సంబంధులమ"య ,లkకమంతయ దుషp
C " యందున`ద"య ఎరFగ దుమ .
19 మనమ సతవంతp(ైన 9ా"" ఎరFగవలsన" ేవ" క;మరFడ
వAdమనక; V9Eక మనుగ\¨©ంAయ Tx`డ" PQరFగ దుమ . 20 మనమ
ేవ" క;మరF(ైన Pసు×\సN ునందున` 9ార సత వంతp"
యందుTx`మ . ఆయTE "జన ేవడను "తyవమ T:ౖ య Tx`డ. 21
Aన` 1ిల6ల#ా, Vగ\హమ ల జo>I క;ండ జjగ\తN%ా ఉండ(f.
2 ã}ను 1
1 12దwT:ౖన TEను, ఏరuరచబ(fనైన అమ4%ా#SI" ఆ 1ిల6లక;ను భమ"
ె1ిu 9ాKయ న. 2 TEనును, TEను మతK¤ %ాక సతమ ఎ#S%Sన9ారందరFను,
మనలk "ల;చుచు మన ఎల6 పడ ఉండ సతమ నుబట-C !మ 4ను
"జమ %ా 1LK!ంచుచుTx`మ . 3 సత1LKమల; మనయందుండ%ా తం(fKPQన
ేవ" ±దw నుం(fయ , తం(fK±క క;మరFడగ Pసు×\సN ుTUదwనుం(fయ
కృపయ క"కరమ ను సమ¥xనమ ను మనక; డగ ను. 4 తం(fKవలన
మనమ ఆజ® ను ంనపKారమ  1ిల6లలk ందరF సతమ ను అనుస#SంA1
నడచుచుండట కను%t" బహÑ%ా సంÌించుచుTx`ను. 5 ా%ా అమ4, \తN

ఆజ® క; 9ాKZినటBC ాదు %ా" nదటనుం(f మనక; క>%Sన ఆజ® TE 9ాKయ చు,
మనమ ఒక#S TUకరమ 1LK!ంపవలsన" "ను` 9EడనుచుTx`ను. 6
మనమయన ఆజ® లపKారమ నడచుటP 1LKమ; ]రF nదటనుం(f V"న
పKారమ 1LKమలk నడచునవలsను అనునP ఆ ఆజ® . 7 Pసు×\సN ు
శ#§ర¥x#SPQ వెdన" ±పన" వంచక;ల; అTEక;ల; లkకమ లk
బయల;ే#S య Tx`రF. 8 అట-C 9ా(ే వంచక;డను ×\సN ు V#¥య T:ౖ
య Tx`డ. ¤మ ] మధను T:ర9E#Sdన ారమ లను ెడ%tటBCనక ]రF
పరÞ ఫలమ ందునటB
6 జjగ\తN%ా చూచును(f. 9 ×\సN ుబ¢ధ యందు
">Aయ ండక x"" V(fA మ ందునక;¯ాగ పKJ9ాడను ేవ"
అం%§క#Sంప"9ాడ; ఆ బ¢ధయందు ">Aయ ండ9ాడ తం(fK" క;మరF"
అం%§క#Sంచు 9ాడ. 10 ఎవ(ైనను ఈ బ¢ధను ేక ] ±దw క; వAdనPQడల
9ా"" ] Pంట ేరFdనవదుw; భమ" 9ా" ెపuను వదుw. 11 భమ"
9ా" ెప9ాడ 9ా" దుషC I\యలలk ా>9ాడగ ను. 12 అTEక సంగతpల;
]క; 9ాKయవలZియ ం(fయ Zి#ాను ా%Sతమ ను 9ాKయ మనసుqలక
] సంషమ ప#SపరÞమవనటB
6 !మ 4ను క>Zి" మ ఖ మ ü%ా
మటలడ "#§fంచుచ 13 ఏరuరచబ(fన  సద#S 1ిల6ల; క;
వందనమ ల; ెపచుTx`రF.
3 ã}ను 1
1 12దwT:ౖన TEను సతమ నుబట-C 1LK!ంచు 1ిKయ (ైన %ాయ నక; భమ" ె1ిu
9ాKయ న. 2 1ిKయ (x,  ఆత4 వ#Szల6 ;చున` పKారమ వ అ"`

Vషయమ లలkను వ#Szల6 ;చు ¯êఖమ %ా ఉండవలsన" ాK#SÍంచుచుTx`ను. 3
వ సతమ ను అనుస#SంA నడచునుచుTx`వ గనుక సదరFల;
వAd  సతపKవరN ననుగ#Sd ¯ాmమ ెపu%ా V" బహÑ%ా సంÌింAJ". 4
Tx 1ిల6ల; సతమ ను అనుస#SంA నడచునుచుTx`ర" VనుటకంటM Txక;
ఎక;9:ౖన సంషమ లదు. 5 1ిKయ (x, 9ారF పరేలsౖనను సదరFల;%ా
ఉన`9ా#SI వ ేZినెల6 VWా ZిI త%SనటBC%ా ేయ చుTx`వ. 6 9ారF 
1LKమనుగ#Sd సంఘమ ఎదుట ¯ాm!Ad#S. 9ారF అనజనులవలన
ఏ!య ¬Zి 7 నక ఆయన Txమమ "!తN మ బయల; ే#S#S గనుక
ేవ"I త%SనటBC%ా వ 9ా#S" ¯ాగనం1ిన PQడల క; య కN మ %ా
ఉండను. 8 మనమ సతమ నక; స}య క;లమవనటBC2 అట-C 9ా#SI
ఉపారమ ేయ బదుzల య Tx`మ . 9 TEను సంఘమ నక; ఒక సంగJ
9ాKZిJ". అPే 9ా#Sలk పK¥xనత మ ÅరFచున` ±ెKÓL మమ 4ను
అం%§క#Sంచుటలదు. 10 9ాడ మమ 4ను గ#Sd ెడiమటల; వదరFచు, అ
xలనటBC%ా, సదరFలను xTE ేరFd నక, 9ా#S" ేరFdన
మనసుqగల9ా#S" కcడ ఆటంక పరచుచు సంఘమ లkనుం(f 9ా#S"
9:>9Eయ చుTx`డ; అందుేత TEను వAdనపడ 9ాడ ేయ చున` I\య
లను జj®పకమ ేZిందును. 11 1ిKయ (x, ెడార మ ను ాక
మంAారమ ననుస#SంA నడచునుమ . ¤ల; ేయ 9ాడ ేవ"
సంబం¥, ×డేయ 9ాడ ేవ" చూAన9ాడాడ. 12 ే¤JKయ
అంద#Sవలనను సతమ వలనను మంA ¯ాmమ ంన9ాడ, ¤మ కcడ
అత"I ¯ాm!చుdచుTx`మ ; మ ¯ాmమ సతనద"  9:రFగ దువ.

13 అTEక సంగతpల; క; 9ాKయవలZియ న` %ా" Zి#ాను కలమ ను
క; 9ాKయ TxIషCమ లదు; 14 ఘÖమ %ా "ను` చూడ "#§fంచుచుTx`ను;
అపడ మ ఖమ ü%ా మటలడ T:దమ . క; సమ¥xనమ కల;గ ను
%ాక. మన ZL`¨©తpల; క; వందనమ ల; ెపచుTx`రF.  ±దw నున`
ZL`¨©తpలక; 1LరF 1LరF వరFసను వందనమ ల; ెపమ .
యx 1
1 Pసు×\సN ు xసుడను, యÅబ సదరFడ T:ౖన యx, తం(fKPQన
ేవ"యందు 1LK!ంపబ(f, Pసు×\సN ునందు భదKమ ేయబ(f
1ిల;వబ(fన9ా#SI భమ" ె1ిu 9ాKయ న. 2 ]క; క"కరమ ను
సమ¥xనమ ను 1LKమయ VసN #Sంచును %ాక. 3 1ిKయ ల#ా, మనకంద#SI
క>%?డ రmణనుగ#Sd ]క; 9ాKయవలsన" VWాసINగల9ాడT:ౖ పKయత`పడ
చుండ%ా, ప#Sదుzలక; ఒక¯ా#³ అపu%Sంపబ(fన బ¢ధ "!తN మ ]రF
#ాడవలsన" !మ 4ను 9Eడనుచు ]క; 9ాKయవలZివెdను. 4
ఏలయన%ా ందరF రహసమ %ా జరబ(fయ Tx`రF. 9ారF భIN¨ßనులsౖ మన
ేవ" కృపను ామతpరత మ నక; దు#S "ãగ పరచుచు, మన
అ ¬యTxధుడను పKభ వT:ౖన Pసు ×\సN ును Vస#SèంచుచుTx`రF; ఈ
¬రFuందుటక; 9ారF పర మంే సూAంపబ(fన9ారF. 5 ఈ
సంగతpల"`య ]రF మ ందటTE PQ#S%S య న`ను, TEను ]క; జj®పకమ
ేయ%రFచున` ేమన%ా, పKభ వ ఐగ పNలkనుం(f పKజలను రfంA నను,
9ా#Sలk నమ4కPన9ా#S" తరF9ాత Txశనమ ేZ2ను. 6 మ#Sయ తమ

పK¥xనత మ ను "ల;పనక, తమ "9ాససÍ లమ ను V(fAన ేవదూతలను,
మ}నమ న జరFగ ¬రFuవరక; కట-క*కట-లk "తాశమ ల ఆయన
బం¥ంA భదKమ ేZ2ను. 7 ఆ పKారమ %ాTE ¯ొమ %tnఱాÃల;ను 9ాటచుటBCపట6 నున` పటC ణ మ ల;ను #SవలsTE వxరమ ేయ చు, పరశ#§#ాను
¯ారFలsౖనందున "x%S`దండన అనుభVంచుచు దృాCంత మ %ా ఉంచబ(ెను. 8
అటBవలsTE రFను కలల; కనుచు, శ#§రమ ను అపVతKపరచునుచు,
పKభ త మ ను "#ాక #Sంచుచు, మ}తp4లను దూÌించుచు ఉTx`రF. 9
అPే పK¥xనదూతPQన !ఖPల; అప9ా 9ాంచుచు ¹ÌL±క
శ#§రమ నుగ#Sd త#SంA నపడ, దూÌింA ¬రFu¬రd ె%SంపకపKభ వ "ను`
గw ంచును %ాక అT:ను. 10 #?rే xమ గ\¨©ంప" Vషయమ లనుగ#Sd
దూÌించు9ా#?r, V9Eక&నమ లగ మృగమ లవలs 9Eట-" ¯ా ´µVకమ %ా
ఎరFగ దు# 9ాట-వలన తమ 4నుxమ Txశనమ ేZినుచుTx`రF. 11
అã9ా#SI శ\మ. 9ారF కPÀను న(fAన మర¶ మ న న(fA#S, బహÑమనమ
ందవలsన" ëలమ న(fAన తపKవలk ఆతpరమ %ా పరF%?JN#S, ÅరహÑ
ేZినటBC Jర¯ారమ ేZి న 12 రF "ర»యమ %ా ] సు´¢జనమ
ేయ చు, తమ 4నుxమ "ర»య మ %ా Ìించునుచు, ]
1LKమVందులలk ొంగ టCల;%ా ఉTx`రF. రF %ా>ేత ఇటB అటB
టBC"వ "రèల ¤ఘమ ల;%ాను, ాయల; #ా> ఫలమ ల; లక, #?ండ
మరFల; చAd 9Eళ6 12ళ6%Sంప బ(fన ెట6 B%ాను, 13 తమ అవమనమను
నురFగ 9:ళ6 గ\క;9ా#?r, సమ దKమ ±క పKచండన అలల;%ాను, మర¶ మ
త1ిuJరFగ చుకల;%ాను ఉTx`రF; 9ా#Sరక; %ా xంధారమ "రంతరమ

భదKమ ేయబ(f య న`. 14 ఆxమ nదల;" Pడవ 9ా(ైన
హT°క;కcడ #S"గ#Sd పKవAంA Pట6 T:ను ఇ% అంద#SI" ¬రFu
¬రFdటక;ను, 9ా#Sలk భIN ¨ßనులందరFను భIN¨ßనమ %ా ేZిన 9ా#S భIN¨ßన
I\యల"`ట-" గ#Sdయ , 15 భIN¨ßనులsౖన ాపల; తనక; V#ధమ %ా ె1ిuన
కSనన మటల"`ట-"గ#Sdయ 9ా#S" ఒ1ిuంచుటక;ను, పKభ వ తన
9E9Eల ప#Sదుzల ప#S9ారమ  వెdను. 16 9ారF తమ దు#ాశలపన
నడచుచు,లభమ "!తN మ మనుషpలను "యడచు,6 సణ గ 9ారFను
తమ గJ"గ#Sd "ంంచు9ారFT:ౖ య Tx`రF; 9ా#S T°రF డంబన మటల;
పల;క;ను. 17 అPే 1ిKయ ల#ా, అంతాలమ నందు తమ భIN¨ßనన
దు#ాశలపన నడచు ప#S}సక;ల;ం దుర" 18 మన పKభ 9:ౖన Pసు×\సN ు
అసN ల;ల; పర మందు ] ె1ిuన మటలను జj®పకమ ేZిను(f. 19
అట-C 9ారF పKకృJ సంబంధుల;ను ఆత4 ల"9ారFT:ౖయ ం(f ´éదమ ల;
కల;గజ³య చుTx`రF. 20 1ిKయ ల#ా, ]రF Vశ Zించు
అJప#Sదw నx"]ద !మ 4ను ]రF కటBCనుచు, ప#Sxzత4లk
ాKరÍనేయ చు, 21 "త y9ారÍన మన పKభ వగ Pసు×\సN ు
క"కరమ రక; క"12టC Bచు, ేవ" 1LKమలk "ల;చునటB
6 ాచు" య ండ(f.
22 సంేహపడ9ా#S]ద క"కరమ చూప(f. 23 అ%S`లkనుం(f ల%SనటBC
ంద#S" రfంచు(f, శ#§ర సంబంధన 9ా#S అపVతK పKవరN నక; ఏ మతKమ
TUప నక x"" అస¨©ంచునుచు భయమ  ంద#S" కరFణÝంచు(f. 24
¾ట-Kల6క;ండ !మ 4ను ాాడటక;ను, తన మ¨©మ PQదుట ఆనందమ 
!మ 4ను "#wషpలను%ా "ల;వ బ¿టC Bటక;ను, శINగల మన రmక;(ైన

అ ¬య ేవ"I, 25 మన పKభ 9:ౖన Pసు ×\సN ుx #ా, మ¨©మయ
మ}త4~ మ ను ఆ¥పతమ ను అ¥ారమ ను య గమ లక; పర మ ను
ఇపడను సర య గమ ల;ను కల;గ ను %ాక.
పKక టన గ\ంథమ 1
1 Pసు×\సN ు తన xసులక; కనుపరచుటక; ేవ (xయనక; అనుగ\¨©ంAన
పKతmత. ఈ సంగతpల; త రలk సంభVంపT:ౖయ న`V; ఆయన తన దూత
x #ా వరN మనమ పం1ి తన xసు(ైన ã}నుక; 9ాట-" సూAంెను. 2
అతడ ేవ" 9ాకమ నుగ#Sdయ Pసు×\సN ు ¯ాmమ నుగ#Sdయ xను
చూAనంత మటBCక;3 ¯ాm!ెdను. 3 సమయమ స]1ింAన గనుక ఈ
పKవచన9ాకమ ల; చదువ9ాడను, 9ాట-" V" Pందులk 9ాKయబ(fన
సంగతpలను %?rను9ారFను ధనుల;. 4 ã}ను ఆZియలk ఉన` Pడ
సంఘమ లక; భమ" ె1ిu 9ాKయ న. వరN మన భతభVష
xలమ లలk ఉన`9ా"నుం(fయ , ఆయన Zిం} సనమ ఎదుటనున`
Pడ ఆత4లనుం(fయ , 5 నమ4కన ¯ాfయ , మృతpలలkనుం(f ఆ
సంభతpడ%ా లAన 9ాడను, భపతpలక; అ¥పJయ T:ౖన Pసు×\సN ు
నుం(fయ , కృాసమ¥xనమ ల; ]క; కల;గ ను%ాక. 6 మనలను
1LK!ంచుచు తన రకN మ వలన మన ాపమ లనుం(f మనలను
V(f1ింAన9ా"I మ¨©మయ పK´µవ మ ను య గయ గమ ల;
కల;గ ను%ాక, ఆ¤í. ఆయన మనలను తన తం(fKయగ ేవ"I ఒక
#ాజమ %ాను యజక;లను%ాను జ³Z2ను. 7 ఇ% ఆయన ¤ఘ రఢ(ై

వచుdచుTx`డ; పKJ TEతKమ ఆయనను చూచును, ఆయనను (fAన9ారFను
చూెదరF; భజనులందరF ఆయనను చూA #tమ 4 టBCందురF; అవను
ఆ¤í. 8 అలయ ఓగయ TETE5. వరN మన భత భVషxలమ లలk
ఉండ9ాడను TETE అ" స#ా ¥ ా#Sయ ేవడనగ పKభ వ
Z2లVచుdచుTx`డ. 9 ] సదరFడను, Pసునుబట-C కల;గ శ\మ లkను
#ాజమ లkను సహనమ లkను ా>9ాడనుT:ౖన ã}నను TEను ేవ"
9ాకమ "!తN మ ను Pసును గ#Sdన ¯ాmమ "!తN మ ను పx4సు
º పమ న పర9ాZిT:ౖJ". 10 పKభ వ నమందు ఆత4 వడT:ౖ య ండ%ా
బరధ "వంట- %tపuస రమ 11 వ చూచు చున` పసN కమ లk 9ాKZి,
ఎÓ2సు, సు4ర`, 12ర¶మ , తpయైర, ¯ా#§w@, Óిలె>య, ల9,కయ అను ఏడ
సంఘమ లక; పంపమ" ెపట Tx9:నుక Vంట-". 12 ఇ Vన%ా Tx
మటలడచున` స ర¤!టù అ" చూడ J#S%SJ". 13 JరFగ%ా ఏడ సువరÞ
ºపసN ంభమ లను, ఆ ºపసN ంభమ లమధను మనుషక;మరF">న
±క"" చూAJ". ఆయన తన ాదమ లమటBCనక; గ చున` వసN మ
ధ#Sంచు" #tమ 4నక; బం%ారFదట-C కటBC"య ం(ెను. 14 ఆయన తలయ
తల9:ండKకల;ను ెల6" ఉ"`" >న9:ౖ ¨©మమంత ధవళమ %ా ఉం(ెను.
ఆయన TEతKమ ల; అ%S` జj లవలs ఉం(ెను; 15 ఆయన ాదమ ల; >!లk
పటమ 9Eయబ(f రయ చున` అపరం సమన య ం(ెను; ఆయన
కంఠ స రమ V¯ాNర జలపK9ాహమ ల ధ "వలs ఉం(ెను. 16 ఆయన తన
క;(fేత ఏడ నmతKమ ల; పటBC" య ం(ెను; ఆయన T°ట-నుం(f
#?ండంచుల;గల 9ా(fPQన ఖడ¶ nకట- బయల; 9:డల;చుం(ెను; ఆయన

మ ఖమ మ} ేజసుq పKాhంచుచున` సూరF"వలs ఉం(ెను. 17 TETxయ
నను చూడ%ాTE చAdన9ా"వలs ఆయన ాదమ ల ±దw ప(fJ". ఆయన
తన క;(fేJ" Tx]ద ఉంA Tx ఇట6 T:నుభయపడక;మ ; 18 TEను
nదట-9ాడను కడపట-9ాడను yVంచు9ాడను; మృతpడT:ౖJ" %ా" ఇ%
య గయ గమ ల; సyవడT:ౖ య Tx`ను. మ#Sయ మరణమ ±కయ
ాxళ లkకమ ±కయ xళపెవల; Tx ¯ా ¥ºనమ లk ఉన`V. 19 ా%ా
వ చూAన9ాట-", ఉన`9ాట-", ట-9:ంట కల;గబ¢వ9ాట-", 20 అన%ా Tx
క;(fేJలk వ చూAన Pడ నmతKమ లను గ#Sdన మర4మ ను, ఆ Pడ
సువరÞ ºపసN ంభమ ల సంగJయ 9ాKయ మ . ఆ Pడ నmతKమ ల; ఏడ
సంఘమ లక; దూత
పKక టన గ\ంథమ 2
1 ఎÓ2సులk ఉన` సంఘప దూతక; ఈలగ 9ాKయ మ ఏడ నmతKమ ల; తన
క;(fేత పటBC" Pడ ºపసN ంభమ లమధ సంచ#Sంచు9ాడ ెప సంగతp
లవన%ా 2  I\యలను  కషC మ ను  సహనమ ను TET:రFగ దును; వ
దుషp
C లను స¨©ంపలవ"య , అ సN ల;ల; ాకP xమ అసN ల;లమ"
ెపను 9ా#S" ప#§fంA 9ారF అబz క; 3 వ సహనమ క>%S Tx Txమమ
"!తN మ ´µరమ భ#SంA అలయలద"య TET:రFగ దును. 4 అPనను
nదట క;ం(fన 1LKమను వ వ>Jవ" TEను ]ద తప ఒకట¹పవలZియ న`. 5 వ ఏ ZిÍ Jలkనుం(f ప(fJ9Ù అ జj®పకమ ేZి"
మరF మనసుqం ఆ nదట- I\యలను ేయ మ . అటB
6 ేZి వ మరF

మనసుq ంేTE స#S; ల"PQడల TEను ±దw క; వAd  ºపసN ంభమ ను
x" bటనుం(f ¬Zి9Eతpను. 6 అPే ఈ ±కట- లk ఉన`,
లPతpల I\యల; వ ే ÌించుచుTx`వ; TEనుకcడ ట-"
ే ÌించుచుTx`ను. 7 ెVగల9ాడ ఆత4 సంఘమ ల ెపచున`మట
Vనును%ాక. జPంచు 9ా"I ేవ" పరైసులk ఉన` yవవృmఫలమ ల;
భ ంప "తp
N ను. 8 సు4ర`లkఉన` సంఘపదూతక; ఈలగ
9ాKయ మ nదట-9ాడను కడపట-9ాడT:ౖ య ం(f, మృతp(ై మరల
బKIన9ాడ ెప సంగతpలవన%ా 9  శ\మను ద#SదKతను TET:రFగ దును,
అPనను వ ధనవంతpడ9E; xమ యదులమ" ెపనుచు, యదుల;
ాక ¯ాxను సమజప 9ా#Sవలన క; కల;గ దూషణ TE T:రFగ 10 ఇ%
]రF Wó¥ంపబడనటB
6 అప9ా ]లk ంద#S" ెరలk 9EPంపబ¢వచుTx`డ;
ప నమ ల; శ\మ కల;గ ను; మరణమ వరక; నమ4కమ %ా ఉండమ . TEను
క; yవI#§ట !ెdదను. 11 సంఘమ ల ఆత4ెపచున` మట
ెVగల9ాడ Vనును %ాక.జPం చు9ాడ #?ండవ మరణమ వలన ఏ
}"య ెందడ. 12 12ర¶మ లkఉన` సంఘప దూతక; ఈలగ 9ాKయ మ
9ా(fPQన #?ండంచుల;గల ఖడ¶ మ గల9ాడ ెప సంగతpలవన%ా 13 ¯ాxను
Zిం}సనమ న` సÍ లమ లk వ ాపరమ Tx`వ" TET:రFగ దును. మ#Sయ
¯ాxను ాపరమ న` ఆ సÍ లమ లk, Txయందు VWా ZిPQయ ం(f
నను`గ#Sd ¯ాfPQన అంJపయను9ాడ 14 అPనను TEను ]ద "`
త1ిuదమ ల; ¹పవలZియ న`. అ9Eవన%ా, Vగ\హమ లక; బ>PAdన
9ాట-" JనునటB
6 ను, జjరత మ ేయ నటB
6 ను, ఇWా\PÚయ లక; ఉ#S

±డiమ" బµలక 15 అటBవలsTE లPతpల బ¢ధ ననుస#Sంచు 9ారFను
లk ఉTx`రF. 16 ావన మరFమనసుq ందుమ ; ల"PQడల TEను
±దw క; త ర%ా వAd Tx T°టనుం(f వచుd ఖడ¶ మ ేత #S
య దz మ ేZ2దను. 17 సంఘ మ ల ఆత4 ెపచున` మట ెVగల9ాడ
Vనును %ాక. జPంచు9ా"I మరF%?rయ న` మTx`ను భ ంప "తp
N ను.
మ#Sయ అత"I ెల6#ాJ"తp
N ను; ఆ #ాJ]ద ెకబ(fన ±క
\తN 1LరFండను; ంన 9ా"³ %ా" అ మ#S PQవ"I" ె>యదు. 18
తpయైరలk ఉన` సంఘప దూతక; ఈలగ 9ాKయ మ అ%S`జj లవంటకను`ల;ను అపరం">న ాద మ ల;నుగల ేవ" క;మరFడ ెప
సంగతpలవన%ా 19  I\యలను,  1LKమను,  VWా సమ ను,  ప#Sచరను, 
సహనమ ను TET:రFగ దును;  nదట- I\యల కన`  కడపట- I\యల;
మ#SPQక;9:ౖనవ" PQరFగ దును. 20 అPనను ]ద తప ఒకట- TEను
¹పవలZి య న`; ఏమన%ా, xను పKవINన" ెపనుచున` PQజ?బ¿లను
ZీN "  వండ"చుdచుTx`వ. జjరత మ ేయ టక;ను, Vగ\హమ లక 21
మరFమనసుq ందుటక; TEను x"I సమయ!AdJ"%ా" అ తన
జjరత మ V(fA12ట-C మరFమనసుq ందTUల6దు. 22 ఇ% TEను x""
మంచమ పట-C ంA x"కcడ వచ#Sంచు 9ారF x"3 I\యలVషయ
మరFమనసుq ంేTE %ా" 9ా#S" బహÑ శ\మలాల; ేతpను, 23 x"
1ిల6లను "శdయమ %ా చం12దను. అందువలన అంత#SంKయమ లను
హృదయమ లను ప#§fంచు9ాడను TETE అ" సంఘమ ల"`య
ె>Zినును. మ#Sయ ]లk పKJ9ా"I 9ా" 9ా" I\యల పన పKJఫలమ

ఇెdదను. 24 అPే తpయైరలk కడమ9ా#?rన ], అన%ా ఈ బ¢ధను
అం%§క#Sంపక ¯ాxను±క గఢన సంగ తpలను ఎరFగమ"
ెపను9ారంద#S TEను ెపచున`ేమన%ా ]12ౖ" వ 25 TEను వచుdవరక;
]క; క>%Sయ న`x"" గట-C %ా పటBC ను(f. 26 TEను Tx తం(fKవలన
అ¥ారమ ంనటBC జPంచుచు, అంతమ వరక; Tx I\యల; జjగ\తN%ా
ేయ 9ా"I జనుల]ద అ¥ారమ ఇెdదను. 27 అతడ ఇనుపదండమ 
9ా#S" ఏల;ను; 9ారF క;మ4ర9ా" ాతKలవలs పగ ల%tటC బడదురF; 28
మ#Sయ అత"I 9Eక;వ చుకను ఇెdదను. 29 సంఘమ ల ఆత4
ెపచున` మట ెV గల9ాడ Vనును%ాక.
పKక టన గ\ంథమ 3
1 ¯ా#§w@లk ఉన` సంఘప దూతక; ఈలగ 9ాKయ మ ఏడ నmతKమ ల;ను
ేవ" P(xత4ల;ను గల9ాడ ెప సంగతpలవన%ా I\యలను
TET:రFగ దును. ఏమన%ా, yVంచుచుTx`వన` 1LరFమతKమ న` %ా" వ
మృతpడ9E 2  I\యల; Tx ేవ" PQదుట సంపరÞనV%ా Txక;
కనబడలదు గనుక జjగరక;డ9:ౖ, xవT:ౖయ న` !%S>న9ాట-" బలపరచుమ .
3 9Eలగ ఉపేశమ ంJ9Ù Pలగ Vంట-9Ù జj®పకమ ేZి" x""
%?rనుచు మరFమనసుq ందుమ . వ జjగరక;డ9:ౖ య ండ"PQడల
TEను ొంగవలs వెdదను; ఏ గ(fయను  ]I వెdదT° క; ె>యTE
ె>యదు. 4 అPే తమ వసN మ లను అపVతKపరచున" ందరF ¯ా#§w@లk
±దw ఉTx`రF. 9ారF అరFúల; గనుక ెల6" వసN మ ల; ధ#Sంచు" Txకcడ

సంచ#SంెదరF. 5 జPంచు9ాడ ఆలగ న ెల6" వసN మ ల; ధ#Sంచునును;
yవ గ\ంథమ లkనుం(f అత" 1L#?ంతమతKమ ను తpడప 12టCక, Txతం(fK
PQదుటను ఆయన దూతల PQదుటను అత" 1LరF ఒపందును. 6
సంఘమ ల ఆత4 ెప చున` మట ెVగల9ాడ Vనును%ాక. 7
Óిలె>యలk ఉన` సంఘప దూతక; ఈలగ 9ాKయ మ xదు xళపెV
క>%S, PQవడను 9Eయ లక;ండ ¬య 9ాడను, ఎవడను ¬యలక;ండ
9Eయ 9ాడT:ౖన సతస ర1ియగ ప#Sదుzడ ెపసంగతp లవన%ా 8 
I\యలను TET:రFగ దును; క;న` శIN ంె య ం(fనను వ Tx
9ాకమ ను %?r" Tx Txమమ ఎరFగననలదు. ఇ% తల;ప PQదుట
¬Zియ ంA య Tx`ను; x"" ఎవడను 9 యదుల; ాకP xమ
యదులమ" అబదz మడ ¯ాxను సమజప 9ా#S" ర1ిuంెదను; 9ారF
వAd  ాదమ ల PQదుట ప(f నమ¯ారమ ేZి, ఇ%, TEను "ను`
1LK!ంAJన" ె>ZినునటB
6 ేZ2దను. 10 వ Tx ఓరFu Vషయన
9ాకమ ను %?rంట-V గనుక భ "9ా సులను Wó¥ంచుటక; లkకమంతట-]I
#ాబ¢వ Wóధన ాలమ లk TEనును "ను` ాా(ెదను. 11 TEను త ర%ా
వచుdచుTx`ను; ఎవడను  I#§టమ నపహ#Sంపక;ండనటB
6 క;
క>%Sనx"" గట-C %ా పటBCనుమ . 12 జPంచు 9ా"" Tx ేవ"
ఆలయమ లk ఒక సN ంభమ %ా ేZ2దను; అందులkనుం(f 9ాడ ఇక]దట
ఎన`ట-I" 9:ల; ప>Iడ. మ#Sయ Tx ేవ" 1LరFను, పరలkకమ లk Tx
ేవ" ±దw నుం(f %S వచుdచున` నూతనన PQరషలమను Tx ేవ"
పటC ణప 1LరFను, Tx \తN 1LరFను 9ా" ]ద 9ాKZ2దను. 13 సంఘమ ల ఆత4

ెపచున` మట ెVగల9ాడ Vనును%ాక. 14 ల9,కయలk ఉన` సంఘప
దూతక; ఈలగ 9ాKయ మ ఆ¤í అను9ాడను నమ4కన సత¯ాfయ
ేవ" సృÌిC I ఆయ T:ౖన9ాడ ెప సంగతpలవన%ా 15  I\యలను
TET:రFగ దును, వ చల6 %ాT:ౖనను 9:చd%ాT:ౖనను లవ; వ చల6 %ాT:ౖనను
9:చd%ాT:ౖనను ఉం(fన ¤ల;. 16 వ 9:చd%ాT:ౖనను చల6 %ాT:ౖనను ఉండక,
ను>9:చdన%ా ఉTx`వ గనుక TEను "ను` Tx T°టనుం(f ఉ!్మ9Eయ
నుేw hంచుచుTx`ను. 17 వ ౌ#ా»గ డవను క;మ>న 9ాడవను
ద#SదKుడవను గ\ (fi 9ాడవను గంబరFడవT:ౖ య Tx`వ" PQరFగకTEను
ధనవంతpడను, ధనవృz ేZియ Tx`ను, Tx³!య దువలద"
ెపనుచుTx`వ. 18 వ ధనవృz ేZి నునటB
6 అ%S`లk
పటమ 9Eయబ(fన బం%ారమ ను,  సnల Zిగ¶ కనబడక;ండనటB
6
ధ#Sంచునుటక; ెల6" వసN మ లను, క; దృÌిC కల;గ నటB
6  కను` లక;
ాటBకను Tx±దw నుమ" క; బ z ెపచుTx`ను. 19 TEను
1LK!ంచు9ా#Sనంద#S" గw ంA hfంచుచుTx`ను గనుక వ ఆసIN క>%S మరF
మనసుq ందుమ . 20 ఇ% TEను తల;పTUదw "ల;చుం(f తటBCచుTx`ను.
ఎవ(ైనను Tx స రమ V" తల;ప¬Zిన PQడల, TEను అత"±దw క; వAd
అత" TEనును, Txకcడ అతడను ´¢జనమ ేయ దుమ . 21 TEను
జPంA Tx తం(fKకcడ ఆయన Zిం}సనమ నందు కcరFdం(f య న`
పKారమ జPంచు9ా"" Txకcడ Tx Zిం}సనమ నందు
కcరFdండ"ెdదను. 22 సంఘమ ల ఆత4 ెపచున` మట ెVగల9ాడ
Vనును%ాక.

పKక టన గ\ంథమ 4
1 ఈ సంగతpల; జ#S%Sన తరF9ాత TEను చూడ%ా, అ% పరలkకమందు ఒక
తల;ప ెరFవబ(fయ ం(ెను. మ#Sయ TEను nదట V"న స రమ
బరధ "వలs Tx మటలడ%ా Vంట-". ఆ మటల(fన9ాడఇక(fI
ఎIరమ 4; ఇక]దట జరFగవలZిన9ాట-" క; కనుపరెదనT:ను 2 9:ంటTE
TEను ఆత4వడT:ౖJ". అ% పరలkకమందు ఒక Zిం}సనమ 9Eయబ(f
య ం(ెను. Zిం}సనమ నందు ఒకడ ఆZీసు(ై య ం(ెను, 3 ఆZీను(ైన9ాడ,
దృÌిC I సూరాంత పద4#ాగమ లను >న9ాడ; మరకతమ వలs పKాhంచు
ఇందKధనుసుq Zిం}సనమ ను ఆవ#SంAయ ం(ెను. 4 Zిం}సనమ చుటBC
ఇరFవ Txల;గ Zిం}సనమ ల;ం(ెను, ఈ Zిం}సనమ లందు
ఇరFవనల;గ రF 12దwల; ెల6" వసN మ ల; ధ#Sంచు", తమ తలల]ద
సువరÞ I#§టమ ల; 12టC Bన`9ా#?r కcరFdం(f#S. 5 ఆ Zిం}సనమ లk నుం(f
రFపల;ను ధ నుల;ను ఉరFమ ల;ను బయల; ేరFచున`V. మ#Sయ ఆ
Zిం}సనమ ఎదుట ఏడ ºపమ ల; పKజ >ంచుచున`V; అV ేవ" Pడ
ఆత4ల;. 6 మ#Sయ ఆ Zిం}సనమ ఎదుట సట-కమ ను >న %ాàవంటసమ దKమ న`టBCం(ెను. ఆ Zిం}సన మ నక; మధను Zిం} సనమ
చుటBCను, మ ందు 9:నుక కను`ల"ం(fన Txల;గ yవల;ం(ెను. 7 nదటyV Zింహమ వంట-; #?ండవ yV దూడవంట-;మడవ yV మనుషp"
మ ఖమ వంట- మ ఖమ గల; Txల;గవ yV PQగ రFచున` పf#ాàవంట-.
8 ఈ Txల;గ yవలలk పKJ yVI ఆ#³Zి #?కల;ం(ెను, అV చుటBCను #?కల

లkపటను కను`ల "ం(fయ న`V. అVభతవరN మన భVషxలమ లలk
ఉండ స#ా ¥ా#Sయ ేవడనగ పKభ వ ప#Sదుzడ, ప#Sదుzడ,
ప#Sదుzడ, అ" మనక #ాJKంబగళØ
6 ెపచుండను. 9 ఆ Zిం}సనమ నందు
ఆZీను(ైయ ం(f య గయ గమ ల; yVంచుచున` 9ా"I మ¨©మయ
ఘనతయ కృతజ® xసు
N తpల;ను కల; గ ను%ాక" ఆ yవల; ×#N Sంచుచుండ%ా
10 ఆ PరFవ నల;గ రF 12దwల; Zిం}సనమ నందు ఆZీను(ై య ండ9ా"
PQదుట ¯ా%Sలప(f, య గయ గమ ల; yVంచుచున` 9ా"I నమ¯ారమ
ేయ చు 11 పKభ 9ా, మ ే9ా, వ సమసN మ ను సృÌిC ంAJV; 
AతN మ నుబట-C అV య ం(ెను; x"" బట-C P సృÌిC ంపబ(ెను గనుక 9E
మ¨©మ ఘనత పK´µవమ ల; ంద నరFúడవ" ె
పKక టన గ\ంథమ 5
1 మ#Sయ లkపటను 9:ల;పటను 9ాKతక>%S, Pడ మ దKల; గట-C %ా 9EZియ న`
±క గ\ంథమ Zిం} సనమ నందు ఆZీసు(ైయ ండ9ా" క;(fేత చూAJ".
2 మ#Sయ x" మ దKల; ¬Zి ఆ గ\ంథమ Vపటక; ãగ (ైన9ా(ెవడ"
బ>షp
¡ (ైన ±క ేవదూత ëగ¶ ర%ా పKచు#Sంప%ా చూAJ". 3 అPే
పరలkకమందు %ా" భ!]ద%ా" భ!I\ంద%ా" ఆ గ\ంథమ Vపట?rనను
చూచుట?rనను ఎవ"I" శIN లకPQను. 4 ఆ గ\ంథమ Vపట?rనను
చూచుట?rనను ãగ (ెవడను కనబడనందున TEను బహÑ%ా ఏడdచుండ%ా
5 ఆ 12దwలలk ఒకడఏడవక;మ ; ఇ% xదుక; Aగ #?rన యx %తKప
Zింహమ ఏడ మ దKలను ¬Zి ఆ గ\ంథమ ను Vపట?r జయమ ంెన"

Tx ె12uను. 6 మ#Sయ Zిం}సనమ నక;ను ఆ Txల;గ yవల క;ను
12దwలక;ను మధను, వ¥ంపబ(fనటB
6 ం(fన %tఱÃ 1ిల6 ">Aయ ండట చూAJ".
ఆ %tఱÃ 1ిల6క; ఏడ మ 4ల;ను ఏడ కను`ల; నుం(ెను. ఆ కను`ల; భ!
యందంతట-I పంపబ(fన ేవ" Pడ ఆత4ల;. 7 ఆయన వAd
Zిం}సనమ నందు ఆZీను(ైయ ండ9ా" క;(fేJలk నుం(f ఆ గ\ంథమ ను
¬ZిT:ను. 8 ఆయన x"" ¬Zి "నపడ ఆ Txల;గ yవల;ను, ణలను,
ధూప దKవ మ ల "ం(fన సువరÞాతKలను పటBC"య న` ఆ
PరFవనల;గ రF 12దwల;ను, ఆ %tఱÃ 1ిల6 PQదుట ¯ా%Sల ప(f#S. ఈ ాతKల;
ప#Sదుzల ాKరÍనల;. 9 ఆ 12దwల;వ ఆ గ\ంథమ ను ¬Zి" x" మ దKలను
Vపటక; ãగ డవ, వ వ¥ంపబ(fన9ాడ9:ౖ  రకN !Ad, పKJ
వంశమ లkను, ఆయ ´µషల; మటలడ9ా#Sలkను, పKJ పKజలkను, పKJ
జనమ లkను, ేవ"రక; మనుషpలను ", 10 మ ేవ"I 9ా#S" ఒక
#ాజమ %ాను యజక;లను%ాను ేZిJV; గనుక 9ారF భలkకమందు
ఏల;దుర" \తN ాట ాడదురF. 11 మ#Sయ TEను చూడ%ా Zిం}సనమ ను
yవలను, 12దwలను ఆవ#SంA య న` అTEక దూతల స రమ Vనబ(ెను, 9ా#S
లsక Åట6 ల%ా ఉం(ెను. 12 9ారFవ¥ంపబ(fన %tఱÃ 1ిల6, శINయ
ఐశ రమ ను జj®నమ ను బలమ ను ఘనతయ మ¨©మయ ¯NతKమ ను
ందనరFúడ" %tపu స రమ  ెపచుం(f#S. 13 అంతట పరలkకమందును
భలkకమందును భ! I\ందను సమ దKమ లkను ఉన` పKJ సృషC మ , అన%ా
9ాట-లkనున` సర మ ను Zిం}సTxZీను(ై య న`9ా"I" %tఱÃ 1ిల6క;ను ¯NతK
14 ఆ Txల;గ yవల;ఆ¤í అ" ెపu%ా ఆ 12దwల; ¯ా%Sలప(f నమ¯ారమ

ేZి#S.
పKక టన గ\ంథమ 6
1 ఆ %tఱÃ 1ిల6 ఆ Pడ మ దKలలk nదట-x"" V1ిuనపడ TEను చూడ%ా ఆ
Txల;గ yవలలk ఒకట-రమ 4 అ"3 ఉరFమ వంట- స రమ  ెపట Vంట-".
2 మ#Sయ TEను చూడ%ా, ఇ% ఒక ెల6"గ ఱÃ మ కనబ(ెను; x"]ద
ఒకడ Vల;
6 పటBC" కcరFdం(f య ం(ెను. అత"I ఒక I#§ట !యబ(ెను;
అతడ జPంచుచు, జPంచుటక; బయల; 9:æç6ను. 3 ఆయన #?ండవ మ దKను
V1ిuనపడరమ 4 అ" #?ండవ yV ెపట Vంట-" 4 అపడ ఎఱÃ "ైన 9E#tక
గ ఱÃ మ బయల;9:æçåను; మనుషpల; ఒక" ఒకడ చంప నునటB
6
భలkకమ లk సమ¥xనమ లక;ండ ేయ టక; ఈ గ ఱÃ మ ]ద
కcరFdన`9ా"I అ¥ార !¸ 5 ఆయన మడవ మ దKను V1ిuనపడ రమ 4
అ" మడవ yV ెపట Vంట-". TEను చూడ%ా, ఇ% ఒక నల6 " గ ఱÃ మ
కనబ(ెను; x"]ద ఒకడ xKసుేత పటBC" కcరFdం(f య ం(ెను. 6
మ#Sయ ేTxర మ నక;6 ఒక ZLరF %ధుమల"య , ేTxరమ నక; మడ
ZLర6 యవల"య , నూT:ను xKÔరసమ ను ాడేయ వదw "య , ఆ Txల;గ
yవలమధ ఒక స రమ ప>IనటBC Txక; Vనబ(ెను. 7 ఆయన Txల;గవ
మ దKను V1ిuనపడరమ 4 అ" Txల;గవ yV ెపట Vంట-". 8 అపడ
TEను చూడ%ా, ఇ% ాండర వరÞమ గల ఒక గ ఱÃ మ కనబ(ెను; x" ]ద
కcరFdన`9ా" 1LరF మృతpవ. ాxళ లkకమ 9ా"" 9:ంబ(fంెను.
ఖడ¶ మ వలనను కరవవలనను వ 9 ఆయన అPదవ మ దKను V1ిuనపడ,

ేవ" 9ాకమ "!తN మ ను, xమ ఇAdన ¯ాmమ "!తN మ ను
వ¥ంపబ(fన9ా#S ఆత4లను బ>1ీఠమ I\ంద చూA J". 10 9ారFTxx,
సతస ర1ీ, ప#Sదుz(x, PQంxక ¬రFu ¬రdకయ , మ రకN మ "!తN మ
భ" 9ాసులక; పKJదండన ేయకయ ఉందువ" ëగ¶ ర%ా ³కల;9EZి#S. 11
ెల6" వసN మ 9ా#Sలk పKJ9ా" Iయ బ(ెను; మ#Sయ --9ా#SవలsTE
చంపబడబ¢వ9ా#S సహ xసుల±కయ సదరFల±కయ లsక
ప#SNయగ వరక; ఇంక ంెమ ాలమ Vశ\!ంపవలsన" 9ా#S ెపuబ(ెను.
12 ఆయన ఆరవ మ దKను V1ిuనపడ TEను చూడ%ా12దw భకంపమ క>%?ను.
సూరFడ కంబÈవలs నల; ాPQను, చందKëంబమంతయ రకN వరÞ మPQను, 13
12దw %ా>ేత ఊగ లడ అం¸రప ెటC Bనుం(f అాలప ాయల; #ా>నటBC
ఆాశ నmతKమ ల; భ!]ద#ాలsను. 14 మ#Sయ ఆాశమండలమ
చుటC బ(fన గ\ంథమ వలsT:ౖ ¾ల%SPQను. పKJండయ పKJº పమ ను
9ాట-9ాట- ¯ాÍనమ ల; త12uను. 15 భ#ాàల;ను, ఘనుల;ను,
స9ా¯ాK¥పతpల;ను, ధ"క;ల;ను, బ>షp
¡ ల;ను, పKJ xసుడను, పKJ
స తంతpKడను ండ గ హలలkను 16 బండల సందులలkను
xగ "Zిం}సTxZీను(ై య న` 9ా"±కయ %tఱÃ 1ిల6±కయ ఉగ\త
మ}నమ వెdను; x"I xళజj>న9ా(ెవడ? 17 ]రF మ]ద ప(f
ఆయన స"`¥I" %tఱÃ 1ిల6 ఉగ\తక;ను మమ 4ను మరFగ ేయ (f అ"
పర తమ లను బండల ను ెపచుTx`రF.
పKక టన గ\ంథమ 7

1 అటBతరF9ాత భ!±క Txల;గ క;లలk నల;గ రF ేవదూతల;
">Aయ ం(f, భ!]దT:ౖనను సమ దKమ ]దT:ౖనను ఏ ెటC B]దT:ౖనను
%ా> చ క;ండనటB
6 భ!±క Txల;గ 2 మ#Sయ సyవడగ ేవ"
మ దKగల 9E#tక దూత సూ#దయ శనుం(f 12ౖI వచుdట చూAJ". భ!I"
సమ దKమ నక;ను }" కల;గజ³య ట?r అ¥ారమ ంన ఆ నల;గ రF
దూతల 3 ఈ దూత¤మ మ ేవ" xసులను 9ా#S TUసళ6 యందు
మ Kంచువరక; భ!?rనను సమ దKమ న?rనను ెట6?rనను }" ేయవదw "
ëగ¶ ర%ా ె12uను. 4 మ#Sయ మ Kంపబ(fన9ా#S లsక ెపu%ా Vంట-".
ఇWా\PÚయ ల %తKమ ల"`ట-లk మ Kంప బ(fన9ారF లm నల;వ Txల;గ
9Eలమం. 5 యx %తKమ లk మ Kంపబ(fన9ారF పం(ెKండ9Eలమం.
రబéను %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం, %ాదు %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం,
6 ఆÌLరF %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం, నâాN> %తKమ లk పం(ెKండ
9Eలమం, మనÌLª %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం, 7 Ìి¹ను %తKమ లk
పం(ెKండ 9Eలమం, లV %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం, ఇWాîఖరF %తKమ లk
పం(ెKండ 9Eలమం, 8 జ?బలcను %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం, ãZLప
%తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం, బ¿Tx]ను %తKమ లk పం(ెKండ 9Eలమం
మ Kంపబ(f#S. 9 అటB తరF9ాత TEను చూడ%ా, ఇ%, పKJ
జనమ లkనుం(fయ పKJ వంశమ లkనుం(fయ పKజలలkనుం(fయ , ఆయ
´µషల; మటలడ9ా#Sలk నుం(fయ వAd, PQవడను లsIంపజjల" ±క
%t 10 Zిం}సTx Zీను(ైన మ ేవ"I" %tఱÃ 1ిల6క;ను మ రmణ?r ¯NతKమ"
మ}శబw మ  ఎల;%?JN ె1ిu#S. 11 ేవదూతలందరFను Zిం}సనమ చుటBCను

12దwలచుటBCను ఆ Txల;గ yవలచుటBCను "ల;వబ(fయ ం(f#S. 9ారF
Zిం}సనమ ఎదుట ¯ాాCంగప(fఆ¤í; 12 య గయ గమ లవరక; మ
ేవ"I ¯NతKమ ను మ¨©మయ జj®నమ ను కృతజ® x సు
N Jయ ఘనతయ
శINయ బలమ ను కల;గ ను %ాక" ెపచు ేవ"I నమ¯ారమ ేZి#S;
ఆ¤í. 13 12దwలలk ఒకడెల6" వసN మ ల; ధ#Sంచు"య న` #?వరF?
ఎకడనుం(f వAdర" నను` అ(f%?ను. 14 అందుక; TEను అయ, ³
ె>య నన%ా అతడ ఈలగ Tx ె12uనురF మ}శ\మలనుం(f వAdన
9ారF; %tఱÃ 1ిల6 రకN మ లk తమ వసN మ లను ఉదుక;" 9ాట-"
ెల;పేZి"#S. 15 అందువలన 9ారF ేవ" Zిం}సనమ ఎదుట ఉం(f
#ాJKంబగళØ
6 ఆయన ఆలయ మ లk ఆయనను ZLVంచుచుTx`రF.
Zిం}సTxZీను(ైన 9ాడ xTE తన గ (xరమ 9ా#S]ద కపను; 16 9ా#SI
ఇక]దట ఆక>PQనను xహనను ఉండదు, సూరF" PQండPQనను ఏ
వడ%ా>PQనను 9ా#SI తగ లదు, 17 ఏలయన%ా Zిం}సన మధమందుండ
%tఱÃ 1ిల6 9ా#SI ాప#SPQ, yవజలమ ల బ గ¶ ల±దw క; 9ా#S" న(f1ించును,
ేవ(ే 9ా#S కను`లనుం(f పKJ బµషuëందువను తp(fA 9Eయ ను.
పKక టన గ\ంథమ 8
1 ఆయన Pడవ మ దKను V1ిuనపడ పరలkక మందు ఇంచు!ంచు
అరగంటZLప "శîబw మ %ా ఉం(ెను. 2 అంతట TEను ేవ"PQదుట "ల;చు
ఏడగ రF దూతలను చూAJ"; 9ా#SI ఏడ బర>యబ(ెను. 3 మ#Sయ
సువరÞధూా#SN ేత పటBC"య న` 9E#tక దూతవAd బ>1ీఠమ ఎదుట

"ల;వ%ా Zిం} సనమ ఎదుట ఉన` సువరÞబ>1ీఠమ 12ౖన ప#Sదుzలంద#S
ాKరÍనల కల;పట?r అత"I బహÑ ధూపదKవమ ల; ఇయబ(ెను. 4 అప(x
ధూపదKవమ ల గ ప#Sదుzల ాKరÍనల క>Zి దూత ేJలkనుం(f 12ౖI లA
ేవ" స"`¥" ే#?ను. 5 ఆ దూత ధూా#SN" ¬Zి", బ> 1ీఠమ 12ౖనున`
"పల x"" "ం1ి, భ!]ద పడ 9Eయ%ా ఉరFమ ల; ధ నుల;
రFపల; భకంపమ ను క>%?ను. 6 అంతట ఏడ బరల; పటBC"య న`
ఆ Pడగ రF దూతల; ఊదుటక; Zిదzప(f#S. 7 nదట- దూత బర
ఊనపడ రకN మ  !Èతన వడగండ6ను అ%S`య పట-C భ!12ౖన
పడ9Eయబ(ెను; అందువలన భ!లk మడవ ´µగమ ా> PQను, ెట6లk
మడవ ´µగమ ను ా>PQను, పచdగ(fi యంతయ ా>PQను. 8 #?ండవ
దూత బర ఊనపడ అ%S`ేత మండచున` 12దw ండవంట- ఒకటసమ దKమ లk పడ 9Eయబ(ెను. అందువలన సమ దKమ లk మడవ ´µగమ
రకN మPQను. 9 సమ దKమ లk" ాKణమ గల జంతpవలలk మడవ ´µగమ
చెdను, ఓడలలk మడవ ´µగమ Txశన మPQను. 10 మడవ దూత బర
ఊనపడ Vట«వలs మండచున` ±క 12దw నmతKమ ఆాశమ నుం(f
#ా> నదుల మడవ ´µగమ ]దను ట-బ గ¶ ల ]దను ప(ెను. 11 ఆ
నmతKమ నక; మAపJKయ" 1LరF. అందువలన ళ6 లk మడవ´µగమ
మAపJK యPQను; ళØ
6 ేై Pనందున 9ాట-వలన మనుషpలలk
అTEక;ల; చAd#S. 12 Txల;గవ దూత బర ఊనపడ సూర చందK
నmతKమ లలk మడవ ´µగమ *కట- కమ 4నటB
6 ను, పగట-లk మడవ
´µగమ న సూరFడ పKాhంప క;ండనటB
6 ను, #ాJKలk మడవ ´µగమ న చందK

నmతKమ ల; పKాhంపక;ండనటB
6 ను 9ాట-లk మడవ ´µగమ టC బ(ెను. 13
మ#Sయ TEను చూడ%ా ఆాశమధమ న ఒక పf #ాà ఎగ రFచు--బరల;
ఊదబ¢వచున` మ గ¶ రF దూతల బరల శబw మ లనుబట-C భ"9ాసులక;
అã, అã, అã, అ" %tపu స రమ  ెపట Vంట-".
పKక టన గ\ంథమ 9
1 అPదవ దూత బర ఊనపడ ఆాశమ నుం(f భ!]ద #ా>న ±క
నmతKమ ను చూAJ". అ%ాధమ ±క xళపెV అత"I ఇయబ(ెను. 2
అతడ అ%ాధమ ెరవ%ా 12దw >!లkనుం(f లచు గవంట- గ ఆ
అ%ాధమ లkనుం(f లెను; ఆ అ%ాధమ లk" గేత సూరF""
9ాయ మండలమ న *కట- క4ను. 3 ఆ గలkనుం(f !డతల; భ!
]I వెdను, భ!లk ఉండ ేళ6క; బలమ న`టBC 9ాట-I బలమ
ఇయబ(ెను. 4 మ#Sయ TUసళ6 యందు ేవ" మ దKల" మనుషpల³ తపu
భ!12ౖనున` గ(fi ?rనను ఏ nకల?rనను మ#S ఏ వృmమ న?rనను }"
కల;గజ³యకcడద" 9ాట-I ఆజ® ఇయబ(ెను. 5 మ#Sయ 9ా#S" చంపటక;
అ¥ారమ ఇయబడలదు %ా" అPదు T:లలవరక; బµ¥ంచుటక; 9ాట-I
అ¥ారమ ఇయబ(ెను. 9ాట-వలవ కల;గ బµధ, ేల; మనుషp"
క;ట-C నపడండ బµధవలs ఉండను. 6 ఆ నమ లలk మనుషpల;
మరణమ ను 9:దక;దురF %ా" అ 9ా#SI ొరకTE ొరకదు; xవవలsన"
ఆశపడదురF %ా" మరణమ 9ా#S±దw నుం(f ా#Sవను. 7 ఆ !డతల
రపమ ల; య దz మ నక; Zిదzపరచబ(fన గ ఱÃ మ లను > య న`V.

బం%ారమ వలs రయ I#§టమ లవంట-V 9ాట- తలల]ద ఉం(ెను; 9ాటమ ఖమ ల; మనుష మ ఖమ లవంట-V, 8 ZీN ల తల9:ండKకలవంట- 9:ండKకల;
9ాట-క;ం(ెను. 9ాట- పండ6 Zింహప Åరలవలs ఉం(ెను. 9 ఇనుప
మరFవలవంట- మరFవల; 9ాట- క;ం(ెను. 9ాట- #?కల ధ "
య దz మ నక; పరF%?తN pనట-C V¯ాNరన గ ఱÃ ప రథమ ల ధ "వలs ఉం(ెను.
10 ేళ6కలవంట- కల;ను ండ6ను 9ాట-క;ం(ెను. అPదు T:లలవరక; 9ాటకలేత మనుషpలక; }" ేయ టక; 9ాట-I అ¥ారమ ం(ెను. 11
ాxళప దూత 9ాట-12ౖన #ాà%ా ఉTx`డ; ¨¼áK´µషలk 9ా"I అబోw న" 1LరF,
%§\సుేశప ´µషలk 9ా"1LరF అల;
6 ãను. 12 nదట- శ\మ గJంెను; ఇ%
మ#S #?ండ శ\మల; ఇటBతరF9ాత వచుdను. 13 ఆరవ దూత బర ఊనపడ
ేవ"PQదుట ఉన` సువరÞ బ>1ీఠమ ±క మ 4లనుం(f ±క స రమ
యఫKట«సు 14 అను మ}న±దw బం¥ంపబ(fయ న` నల;గ రF దూతలను
వ>12టC Bమ" బర పటBC" య న` ఆ యరవ దూత ెపట Vంట-". 15
మను షpలలk మడవ ´µగమ ను సంహ#Sంపవలsన" అే సంవతqరమ న
అే T:లలk అే నమ న, అే గంటక; Zిదzపరచబ(fయ ం(fన ఆ నల;గ రF
దూతల; వ>12టC బ(f#S. 16 గ ఱÃ ప#ðతpల Z2ౖనమ ల లsక PరFవÅటB
6 ;
9ా#S లsక Pంత అ" TEను Vంట-". 17 మ#Sయ Txక; క>%Sన దరîనమందు
ఈలగ చూAJ". ఆ గ ఱÃ మ లక;ను 9ాట- ]ద కcరFdం(fయ న`9ా#SI",
"పవలs ఎరFప వరÞమ , లవరÞ మ , గంధకవరÞమ ల మరFవ ల;ం(ెను. ఆ
గ ఱÃ మ ల తలల; Zింహప తలలవంట-V, 9ాట- T°ళ6లkనుం(f అ%S`
ధూమగంధకమ ల; బయల; 9:డల;చుం(ెను. 18 ఈ మడ ెబËలేత, అన%ా

ట- T°ళ6లkనుం(f బయల;9:డల;చున` అ%S` ధూమగంధక మ లేత,
మనుషpలలk మడవ ´µగమ చంపబ(ెను, 19 ఆ గ ఱÃ మ ల బలమ 9ాటT°ళ6యందును 9ాట- కల యందును ఉన`, ఎందుకన%ా 9ాట- కల;
ామ లవలs ఉం(f తలల; క>%Sన9:ౖనందున 9ాట-ేత అV }" ేయ ను. 20 ఈ
ెబËలేత xవక !%S>న జనుల;, దయ మ లను, చూడను Vనను నడవను
శINల"9:ౖ, బం%ారF 9:ం(f కంచు #ాP కర\ల ేయబ(fన తమ
హసN కృతమ లsౖన Vగ\హమ లను పంపక;ండ V(fA12టC BనటB
6 మరFమనసుq
ందలదు. 21 మ#Sయ xమ ేయ చున` నరహతల;ను
మయమంతKమ ల;ను జjరbరత మ ల;ను ేయక;ండనటB
6 9ారF
మరFమనసుq ంన 9ారF ారF.
పKక టన గ\ంథమ 10
1 బ>షp
¡ (ైన 9E#tక దూత పరలkకమ నుం(f %Sవచుdట చూAJ". ఆయన
¤ఘమ ధ#Sంచు" య ం(ెను, ఆయన hరసుq]ద ఇందKధనుసుqం(ెను;
ఆయన మ ఖమ సూరëంబమ వలsను ఆయన ాదమ ల;
అ%S`సN ంభమ లవలsను ఉం(ెను. 2 ఆయన ేJలk Vపu బ(fయ న` ±క
Aన` పసN కమ ం(ెను. ఆయన తన క;(fాదమ సమ దKమ ]దను ఎడమ
ాదమ భ! ]దను ¹1ి, 3 Zింహమ గ#SèంచునటB
6 %tపu శబw మ 
ఆర»ట-ంెను. ఆయన ఆర»ట-ంAనపడ ఏడ ఉరFమ ల; 9ాట-9ాట- శబw మ ల;
ప>?ను. 4 ఆ Pడ ఉరFమ ల; ప>Iనపడ TEను 9ాKయబ¢వచుండ%ాఏడ
ఉరFమ ల; ప>Iన సంగతpలక; మ దK9Eయ మ , 9ాట-" 9ాKయవదw "

పరలkకమ నుం(f ±క స రమ పల;క;ట Vంట-". 5 మ#Sయ
సమ దKమ ]దను భ!]దను ">Aయ ండ%ా TEను చూAన ఆ దూత తన
క;(fెP ఆాశమ తటBC ఎJN 6 పరలkకమ ను అందులk ఉన` 9ాట-",
భ!" అందులk ఉన`9ాట-", సమ దKమ ను అందులk ఉన` 9ాట-" సృÌిC ంA,
య గయ గమ ల; yVంచుచున` 9ా"డ ఒటBC12టC B"ఇక ఆలసమ ండదు
%ా" 7 Pడవ దూత పల;క; నమ లలk అతడ బర ఊదబ¢వచుండ%ా,
ేవడ తన xసులగ పKవకN లక; ె>1ిన సు9ారN పKారమ ేవ" మర4మ
సమపN మగ న" ె12uను. 8 అంతట పరలkకమ నుం(f TEను V"న స రమ
మరల Tx మటలడచువ 9:È6 సమ దKమ ]దను భ!]దను
">Aయ న` ఆ దూత ేJలk Vపuబ(fయ న` ఆ Aన` పసN కమ ¬Zి  9
TEను ఆ దూత ±దw క; 9:È6ఈ Aన` పసN కమ TxIమ4" అడగ%ా
ఆయనx" ¬Zి" J"9Eయ మ , అ  కడపక; ేదగ ను %ా"  T°ట-I
ేT:వలs మధురమ %ా ఉండన" Tx ె12uను. 10 అంతట TEను ఆ Aన`
పసN కమ ను దూత ేJలkనుం(f ¬Zి" x"" J"9EZిJ"; అ Tx T°ట-I
ేT:వలs మధురమ %ా ఉం(ెను%ా" TEను x"" J" 9EZిన తరF9ాత Tx
కడపక; ేxPQను 11 అపడ 9ారFవ పKజలనుగ#Sdయ ,
జనమ లనుగ#Sdయ , ఆ య ´µషల; మటలడ9ా#S"గ#Sdయ ,
అTEకమం #ాàలనుగ#Sdయ మరల పKవAంప నగతమ" Tx ె1ిu#S.
పKక టన గ\ంథమ 11
1 మ#Sయ ఒకడ ేJకఱÃ వంట- లకఱÃ TxIAdవ లA ేవ" ఆలయమ ను

బ>1ీఠమ ను లత9EZి, ఆలయమ లk పంచు9ా#S" లsక12టC Bమ . 2
ఆలయ మ నక; 9:ల;పట- ఆవరణమ ను లత9Eయక V(fA 12టC Bమ ; అ
అనులIయబ(ెను, 9ారF నల;వ #?ండ T:లల; ప#Sదz పటC ణమ ను ా>
¾Kక;దురF. 3 TEను Tx Pదw రF ¯ా{లక; అ¥ారమ ఇెdదను; 9ారF
%T:పటC ధ#Sంచు" 9:P"` #?ండవందల అరFవ నమ ల; పKవAంతpరF.
4 రF భలkకమ నక; పKభ 9:ౖన 9ా" PQదుట "ల;చుచున` #?ండ
ఒÚవెట6 Bను ºపసN ంభమ ల;T:ౖ య Tx`రF. 5 ఎవ(ైనను 9ా#SI }" ేయ
నుేw hంAనPQడల 9ా#S T°టనుం(f అ%S` బయల; 9:డ> 9ా#S శతpKవలను
ద¨©ంA9Eయ ను గనుక ఎవ(ైనను 9ా#SI }"ేయ నుేw hంAనPQడల
ఆలగ న 9ాడ చంపబడవలsను. 6 xమ పKవAంప నమ ల; వరªమ క;రFవ
క;ండ ఆాశమ ను మయ టక; 9ా#SI అ¥ారమ కలదు. మ#Sయ
9ా#SIషCనప(ెల6 ళØ
6 రకN మ %ా ేయ టక;ను, TxTxVధమ లsౖన ెగ ళ6 
భ!" బµ¥ంచుటక;ను 9ా#SI అ¥ారమ కలదు. 7 9ారF ¯ాmమ ెపట
మ %Sంప%ాTE అ%ాధమ లkనుం(f వచుd కc
\ రమృగమ 9ా#S య దz మ ేZి
జPంA 9ా#S" చంపను. 8 9ా#S శవమ ల; ఆ మ}పటC ణప సంత ¥లk
ప(fయ ండను; 9ా"I ఉపమనరపమ %ా ¯ొమ అ"య ఐగ పN అ"య
1LరF; అచdట 9ా#S పKభ వకcడ Zిల;వ9Eయబ(ెను. 9 మ#Sయ పKజలక;ను,
వంశమ లక;ను, ఆ య ´µషల; మటలడ9ా#SI", జనమ లక;ను
సంబం¥ంAన9ారF మడ నమ లన`ర 9ా#S శవమ లను చూచుచు 9ా#S
శవమ లను సమ¥లk 12టC"యరF. 10 ఈ Pదw రF పKవకN ల; భ"9ాసులను
బµ¥ంAనందున భ"9ాసుల; 9ా#S గJ చూA సంÌించుచు, ఉతq ¨©ంచుచు,

ఒక"కడ కట`మ ల; పంపందురF. 11 అPే ఆ
మడనమ లన`రPQన 1ిమ4ట ేవ"±దw నుం(f y9ాత4 వAd 9ా#Sలk
పK9Ehంెను గనుక 9ారF ాదమ ల; ఊ" ">A#S; 9ా#S" చూAన 9ా#SI !గ ల
భయమ క>%?ను. 12 అపడఇక(fI ఎIరండ" పరలkకమ నుం(f %tపu
స రమ తమ ెపట 9ారF V", ¤ఘరఢలsౖ పరలkకమ నక;
ఆ#హణ#S; 9ారF వచుండ%ా 9ా#S శతpKవల; 9ా#S" చూA#S 13 ఆ
గ(fయలkTE %tపu భకంపమ క>%Sనందున ఆ పటC ణమ లk పయవ ´µగమ
కc>PQను. ఆ భకంపమ వలన ఏడ9Eలమం చAd#S. !%S>న9ారF
భయా\ంతpలsౖ పరలkకప ేవ" మ¨©మపరA#S. 14 #?ండవ శ\మ గJంెను;
ఇ% మడవ శ\మ త ర%ా వచుdచున`. 15 ఏడవ దూత బర ఊనపడ
పరలkకమ లk %tపu శబw మ ల; పటMC ను. ఆ శబw మ ల;ఈ లkక #ాజమ మన
పKభ వ #ాజమ ను ఆయన ×\సN ు #ాజమ TxPQను; ఆయన
య గయ గమ ల వరక; ఏల; నT:ను. 16 అంతట ేవ"PQదుట
Zిం}సTxZీనులగ ఆ PరFవ నల;గ రF 12దwల; ¯ాాCంగప(f ేవ"I నమ
¯ారమ ేZి 17 వరN మనభతాలమ లలk ఉండ ేవడ9:ౖన పKభ 9ా,
స#ా ¥ా#§, వ  మ}బలమ ను Zీ క#SంA Pల;చుTx`వ గనుక ¤మ
క; కృతజ® xసు
N తpల; ె>6ంచుచుTx`మ . 18 జనమ ల; Åప %SంAనందున
క; Åపమ వెdను. మృతpల; ¬రFu ందుటక;ను,  xసులగ
పKవకN లక;ను ప#Sదుzలక;ను,  Txమమ నక; భయపడ9ా#SI" త%Sన
ఫలమ "చుdటక;ను, %tపu9ా#³! w 9ా#³! భ!" నhంపజ³య 9ా#S"
నhంపజ³య టక;ను సమయమ వAdయ న`ద" ె1ిu#S. 19 మ#Sయ

పరలkకమందు ేవ" ఆలయమ ెరవ బడ%ా ేవ" "బంధనమందసమ
ఆయన ఆలయమ లk కనబ(ెను. అపడ రFపల;ను ధ నుల;ను
ఉరFమ ల;ను భకంపమ ను %tపu వడగండ6ను పటMC ను.
పKక టన గ\ంథమ 12
1 అపడ పరలkకమందు ఒక %tపu సూచన కనబ(ెను. అేదన%ా సూరF"
ధ#Sంచు"న ±క ZీN  ఆ ాదమ లI\ందచందుKడను hరసుq]ద పం(ెKండ
నmతKమ ల I#§టమ ను 2 ఆ గ#S»ణÝPQ పKసవ9Eదనపడచు ఆ TUపలక;
³కల; 9Eయ చుం(ెను. 3 అంతట పరలkకమందు ఇంక సూచన కనబ(ెను.
ఇ% PQఱÃ" మ}ఘటసరuమ ; x"I ఏడ తలల;ను ప మ 4ల;ను
ఉం(ెను; x" తలల]ద ఏడ I#§టమ ల;ం(ెను. 4 x" క ఆాశ
నmతKమ లలk మడవ ´µగమ (fd 9ాట-" భ!]ద పడ9EZ2ను.
కనT:ౖయ న` ఆ ZీN  కన%ాTE, ఆ hవను !ం%S9Eయవలsన" ఆ
ఘటసరuమ ZీN  PQదుట "ల;చుం(ెను. 5 సమసN జనమ లను
ఇనుపదండమ  ఏలT:ౖయ న` ±క మగhవను ఆ కన%ా, ఆ
hవ ేవ"±దw క;ను ఆయన Zిం}సనమ TUదwక;ను "బ(ెను. 6 ఆ
ZీN  అరణమ నక; ా#SPQను; అచdట 9ారF 9:P"` #?ండవందల అరFవ
నమ ల; ఆను Ìింపవలsన" ేవ(xక; ఒక సÍ లమ
ZిదzపరAయ ంెను. 7 అంతట పరలkకమందు య దz మ జ#S%?ను. !ఖ
Pల;ను అత" దూతల;ను ఆ ఘటసరuమ  య దz మ ేయవలsన"
య ండ%ా 8 ఆ ఘటసరuమ ను x" దూతల;ను య దz మ ేZి#S %ా" %?ల;వ

లకP#S గనుక పరలkకమందు 9ా#SIక సÍ లమ లకPQను. 9 ా%ా
సర లkకమ ను ¹స పచుdచు, అప9ాయ"య ¯ాxన"య 1LరFగల
ఆసరuన ఆ మ} ఘటసరuమ పడోKయబ(ెను. అ భ!]ద పడ
ోKయబ(ెను; x" దూతల; x" కcడ పడోKయబ(f#S. 10 మ#Sయ ఒక %tపu
స రమ పరలkక మందు ఈలగ ెపట Vంట-"#ాJKంబగళØ
6 మన
ేవ"PQదుట మన సదరFల]ద TEరమ ¹ప9ా(ైన అప9ా
పడోKయబ(f య Tx`డ గనుక ఇపడ రmణయ శINయ #ాజమ ను మన
ేవ" 9ాPQను; ఇపడ అ¥ారమ ఆయన ×\సN ుxPQను. 11 9ారF %tఱÃ 1ిల6
రకN మ ను బట-C య , x!Adన ¯ాm మ నుబట-C య 9ా""
జPంAయ Tx`రF %ా", మరణమ వరక; తమ ాKణమ లను 1LK!ంAన 9ారF
ారF. 12 అందుేత పరలkకమ, పరలkక"9ాసుల#ా, ఉతq¨©ంచు(f; భ],
సమ దKమ, ]క; శ\మ; అప9ా తనక; సమయమ ంె¤ అ" ె>Zి"
బహÑ Å\ధమ గల9ా(ై ]±దw క; %S 13 ఆ ఘటసరuమ xను భ!]ద
పడోKయబ(f య ండట చూA, ఆ మగhవను క"న ZీN " ¨©ంZిం ెను; 14
అందువలన ఆ అరణమ లk ఉన` తన bట-I ఎగ రFనటB
6 %tపu పf#ాà
#?కల; #?ండ ఆక; ఇయబ(ెను. అచdట ఆ సరuమ ఖమ ను చూడ క;ండ
ఆ ఒకాలమ ాలమ ల; అరzాలమ Ìిం 15 ావన ఆ ZీN ,
పK9ాహమ నక; టBC" వలsన" ఆ సరuమ తన T°ట-నుం(f ళØ
6
నºపK9ాహమ %ా ఆ 9:నుక 9:ళ6గ\?ను%ా" 16 భ! ఆ ZీN I సహా#SPQ
తన T°రF ెరA ఆ ఘటసరuమ , తన T°టనుం(f గ\Iన పK9ాహమ ను
!ం%S9EZ2ను. 17 అందుేత ఆ ఘటసరuమ ఆగ\హమ ెచుd", ేవ"

అజ® ల; %?rనుచు Pసునుగ#Sd ¯ాm!చుdచు ఉన` 9ా#?rన ఆ
సంxనమ లk WÌింAన 9ా#S య దz మ ేయ ట?r బయల;9:డ
పKక టన గ\ంథమ 13
1 మ#Sయ ప మ 4ల;ను ఏడ తలల;ను గల ±క కc
\ రమృగమ
సమ దKమ లkనుం(f 12ౖI వచుdట చూAJ". x" మ 4ల]ద ప
I#§టమ ల;ను x" తలల]ద ేవదూషణకరన 1Lళ6 Øను ఉం(ెను. 2 TEను
చూAన ఆ మృగమ AరFతప>" >య ం(ెను. x" ాదమ ల;
ఎల;గ బంట- ాదమ లవంట-V, x" T°రF ZింహపT°రFవంట-, x"I ఆ
ఘటసరuమ తన బలమ ను తన Zిం}సనమ ను %tపu అ¥ారమ ను
ఇెdను. 3 x" తలలలk ఒకx"I xవెబË త%S>నటBCం(ెను; అPే ఆ
xవెబË మ"PQను గనుక భజనులందరF మృగమ 9:ంట 9:ళØåచు
ఆశdరపడచుం(f#S. 4 ఆ మృగమ నక; అ¥ార!Adనందున 9ారF ఘటసరu
మ నక; నమ¯ారమ ేZి#S. మ#Sయ 9ారFఈ మృగ మ  ¯ాట- PQవడ?
x" య దz మ ేయగల 9ా(ెవడ? అ" ెపనుచు ఆ మృగమ నక;
నమ¯ా రమ ేZి#S. 5 డంబప మటలను ేవదూషణలను పల;క; ఒక T°రF
x"I ఇయ బ(ెను. మ#Sయ నల;వ#?ండ T:లల; తన ారమ జరFప
న¥ారమ x"I ఏ#ాu టµPQను 6 గనుక ేవ" దూÌించుటక;ను, ఆయన
Txమమ ను, ఆయన గ (xరమ ను, పరలkక"9ాసులను దూÌించుటక;ను అ
తన T°రF ెరెను. 7 మ#Sయ ప#Sదుzల య దz మ ేయను 9ా#S"
జPంపను x"I అ¥ార!యబ(ెను. పKJ వంశమ ]దను పKJ పKజ]దను

ఆ య ´µషల; మటలడ9ా#S]దను పKJ జనమ ]దను అ¥ారమ
x"Iయబ(ెను. 8 భ" 9ాసులందరFను, అన%ా జగదుతuJN nదల;"
వ¥ంప బ(fయ న` %tఱÃ 1ిల6±క yవగ\ంథమందు ఎవ#S 1LరF 9ాKయబడలో
9ారF, ఆ మృగమ నక; నమ¯ారమ ేయ దురF. 9 ఎవ(ైనను ెVగల9ా(ైే
Vనును %ాక; 10 ఎవ(ైనను ెరపటC వలsన" య న`PQడల 9ాడ ెరలk"I
వను, ఎవ(ైనను ఖడ¶ మ ేత చం1ినPQడల 9ాడ ఖడ¶ మ ేత
చంపబడవలsను; ఈ Vషయమ లk ప#Sదుzల ఓరFuను VWా సమ ను
\ రమృగమ 12ౖIవచుdట
కనబడను. 11 మ#Sయ భ!లkనుం(f మ#S±క కc
చూAJ". %tఱÃ 1ిల6 మ 4వంట- #?ండ మ 4ల; x"క;ం(ెను; అ
ఘటసరuమ వలs మటలడ చుం(ెను; 12 అ ఆ nదటకc
\ రమృగమ నక;న` అ¥ ారప ేషCల"`య x"PQదుట ేయ చున`;
మ#Sయ xవెబËత%S> బµగ ప(fయ న` ఆ nదట- మృగమ నక;
భ!య x"లk "వZించు9ాం 13 అ ఆాశమ నుం(f భ!I
మనుషpలPQదుట అ%S` %SవచుdనటBC%ా %tపu సూచనల; ేయ చున`. 14
కJN ెబË J"య బKIన PÀ కc
\ రమృగమ నక; పKJమను ేయవలsన" అ
భ"9ాసుల ెపచు, ఆ మృగమ ఎదుట ేయ టక; తనIయబ(fన
సూచనలవలన భ"9ాసులను ¹సపచుdచున`. 15 మ#Sయ ఆ
మృగమ ±క పKJమ మటలడనటB
6 ను, ఆ మృగమ ±క పKJమక;
నమ¯ారమ ేయ" 9ా#S" హతమ ేయ నటB
6 ను, ఆ మృగమ ±క
పKJమక; ాKణ !చుdట?r x"I అ¥ారమ ఇయబ(ెను. 16 ా%ా
w 9ారF%ా" %tపu9ారF%ా", ధ"క;ల;%ా" ద#SదKుల;%ా", స తంతpKల;%ా"

xసుల;%ా", అందరFను తమ క;(fేJ]దT:ౖనను తమ TUపట-యంైనను
మ దK 9EPంచునునటB
6 ను, 17 ఆ మ దK, అన%ా ఆ మృగమ 1L#?rనను x"
1L#Sట- సంఖPQనను గల9ాడ తపu, క\య Vక\యమ ల; ేయ టక; మ#S
PQవ"I" అ¥ారమ లక;ండనటB
6 ను అ 9ా#S" బలవంతమ ేయ
చున`. 18 బ z గల9ాడ మృగమ ±క సంఖను లsIంప"మ 4; అ
±క మనుషp" సంఖP; ఆ సంఖ ఆరFవందల అరFవ యరF; ఇందులk
జj®నమ కలదు.
పKక టన గ\ంథమ 14
1 మ#Sయ TEను చూడ%ా, ఇ%, ఆ %tఱÃ 1ిల6 Zీãను పర తమ ]ద
"ల;వబ(fయ ం(ెను. ఆయన Txమమ ను ఆయన తం(fK Txమమ ను
TUసళ6 యందు >üంపబ(fయ న` నూట నల;వ Txల;గ 9Eలమం ఆయన
కcడ ఉం(f#S. 2 మ#Sయ V¯ాNరన జలమ ల ధ "ను %tపu ఉరFమ
ధ "ను సమనన ±క శబw మ పరలkకమ లkనుం(f #ా%ా Vంట-". TEను
V"న ఆ శబw మ ణల; 9ాPంచుచున` 9:ౖణÝక;ల Txదమ ను >న. 3
9ారF Zిం}సనమ ఎదుటను, ఆ Txల;గ yవల PQదుటను, 12దwలPQదుటను
ఒక \తN ×రNన ాడచుTx`రF; భలkకమ లkనుం(f నబ(fన ఆ నూట
నల;వ Txల;గ 9Eలమం తపu మ#S ఎవరFను ఆ ×రNన TEరFdనజjలరF. 4
రF ZీN  ¯ాంగతమ న అపVతpKల; ా"9ారFను, ZీN  ¯ాంగతమ ఎరFగ"
9ారFT:ౖయ ం(f, %tఱÃ 1ిల6 ఎక(fI వT° అక(f?ల6 ఆయనను
9:ంబ(fంతpరF;రF ేవ" రక;ను %tఱÃ 1ిల6రక;ను పKథమఫలమ %ా

ఉండట?r మనుషpలలkనుం(f నబ(fన9ారF. 5 #ST°ట ఏ అబదz మ ను
కనబడలదు; రF అ"ందుల;. 6 అపడ మ#S±క దూతను చూAJ".
అతడ భ"9ాసులక;, అన%ా పKJ జనమ నక;ను పKJ వంశ మ నక;ను ఆ
య ´µషల; మటలడ9ా#SI" పKJ పKజక;ను పKకట-ంచునటB
6 "తసు9ారN J 7
అతడ]రF ేవ"I భయప(f ఆయనను మ¨©మపరచు(f; ఆయన
¬రFu¬రFd గ(fయ వెdను గనుక ఆాశమ ను భ!" సమ దKమ ను
జల¥xరలను కల;గజ³Zిన 9ా"³ నమ¯ార 8 9E#tక దూత, అన%ా #?ండవ దూత
అత" 9:ంబ(f వAd¹ేKకమ  కc(fన తన వxర మదమ ను
సమసN జనమ లక; xK%SంAన PÀ మ} బబ లkను కc>PQను
కc>PQను అ" ె12uను. 9 మ#Sయ 9E#tక దూత, అన%ా మడవ దూత #S
9:ంబ(f వAd %tపu స రమ  ఈలగ ె12uను ఆ కc
\ రమృగమ నక; %ా"
x" పKJమక; %ా" PQవ(ైనను నమ¯ారమ ేZి, తన TUసట-యంే! ేJ
]దTE! ఆ మ దK 9EPంచు"నPQడల 10 ఏ!య కలపబడక;ండ ేవ"
ఉగ\తాతKలk యబ(fన ేవ" Åపమను మదమ ను 9ాడ xKగ ను.
ప#Sదz దూతల PQదుటను %tఱÃ 1ిల6 PQదుటను అ%S`గంధకమ లేత 9ాడ
బµ¥ంపబడను. 11 9ా#S బµధసంబంధన గ య గయ గమ ల; లచును; ఆ
కc
\ రమృగమ నక; %ా" x" పKJమక; %ా" నమ¯ారమ ేయ 9ారFను, x"
1LరFగల మ దK ఎవ(ైనను 9EPంచు"నPQడల 9ాడను #ాJKంబగళØ
6
T:మ4ల"9ా#?r య ందురF. 12 ేవ" ఆజ® లను Pసునుగ#Sdన
VWా సమ ను %?rనుచున` ప#Sదుzల ఓరFu ఇందులk కనబడను. 13 అంతట
ఇపuట-నుం(f పKభ వనందు మృJTUందు మృతpల; ధనుల" 9ాKయ మ"

పరలkకమ నుం(f ±క స రమ ెపu%ా Vంట-". "జ¤; 9ారF తమ
పKయసమ ల; మ" VWా\ంJ ందుదుం 14 మ#Sయ TEను చూడ%ా, ఇ%
ెల6" ¤ఘమ కనప(ెను. మనుషక;మరF" >న ±కడ ఆ
¤ఘమ ]ద ఆZీను(ైయ ం(ెను ఆయన hరసుq]ద సువరÞI#§టమ ను,
ేJలk 9ా(fగల డవ>య ఉం(ెను. 15 అపడ మ#S±క దూత
ే9ాలయమ లkనుం(f 9:డ>వAd భ! 12ౖరFపం(f య న`, Åతాలమ
వAdన,  డవ>12ట-C Åయ మ" %tపu స రమ  ఆ ¤ఘమ ]ద
ఆZీను(ైయ న 16 ¤ఘమ ]ద ఆZీను(ై య న`9ాడ తన డవ>
భ!]ద 9Eయ%ా భ! 12ౖరF Åయబ(ెను. 17 ఇంక దూత
పరలkకమ నందున` ఆలయమ లkనుం(f 9:డ>వెdను; ఇత" ±దw ను
9ా(fగల డవ> య ం(ెను. 18 మ#S±కదూత బ>1ీఠమ నుం(f 9:డ>
వెdను. ఇతడ అ%S`]ద అ¥ారమ TUంన9ాడ; ఇతడ 9ా(fPQన
డవ>గల9ా"" %tపu స రమ  1ి>Aభ!]ద ఉన` xKmపండ6
ప#Sపక నV; 9ా(fPQన  డవ>12ట-C x" %?లల; Åయ మ" ె12uను. 19
ా%ా ఆ దూత తన డవ> భ!]ద 9EZి భ!]దనున` xKmపండ6 ను
ÅZి, ేవ" Åపమను xKmల 12దw ¾ట-C లk 9EZ2ను 20 ఆ xKmల¾ట-C
పటC ణమ నక; 9:ల;పట ¾Kకబ(ెను; నూరF Åసుల దూరమ గ ఱÃ మ ల
కæçåమ మటBCక; xKmల ¾ట-C లkనుం(f రకN మ పKవ¨©ంెను.
పKక టన గ\ంథమ 15
1 మ#Sయ ఆశdరన మ#S±క %tపu సూచన పరలkకమందు చూAJ".

అేమన%ా, ఏడ ెగ ళØ
6 ేత పటBC"య న` Pడగ రF దూతల;. ఇ9E
కడవ#S ెగ ళØ
6 ; ట- ేవ" Åపమ సమపN మPQను. 2 మ#Sయ అ%S`
క>Zియ న` సట-కప సమ దKమ వంట- ఒకట- TEను చూAJ". ఆ
కc
\ రమృగమ నక;ను x" పKJమక;ను x" 1LరFగల సంఖక;ను లkబడక
9ాట-" జPంAన9ారF ేవ" ణల;గల9ా#?r, ఆ సట-కప సమ దKమ TUదw
">Aయ ండట చూAJ". 3 9ారF పKభ 9ా, ే9ా, స#ా ¥ా#§,  I\యల;
ఘననV, ఆశdరనV; య గమ లక; #ాజj,  మర¶ మ ల;
Txయమ ల;ను సతమ ల;T:ౖ య న`V; 4 పKభ 9ా, వ మతKమ
పVతpKడవ, క; భయపడ" 9ా(ెవడ?  Txమమ ను
మ¨©మపరచ"9ా(ెవడ?  TxయVధుల; పKతmపరచబ(fనV గనుక
జనమ లందరF వAd  స"`¥" నమ¯ారమ ేZ2దర" ెపచు, ేవ"
xసుడగ ¹ÌL ×రNనయ %tఱÃ 1ిల6 ×రNనయ ాడచుTx`రF. 5 అటBతరF9ాత
TEను చూడ%ా, ¯ాmప గ (xర సంబంధన ఆలయమ పరలkకమందు
6 ేత పటBC"య న` ఆ Pడగ రF దూతల;,
ెరవబ(ెను. 6 ఏడ ెగ ళØ
"ర4లమ ను పKాశమనమ T:ౖన #ాJ"3 ధ#Sంచు ", #tమ 4ల]ద బం%ారF
దట«C ల; కటBC"న9ా#?r ఆ ఆలయమ లkనుం(f 9:ల;ప>I వAd#S. 7 అప(x
Txల;గ yవలలk ఒక yV, య గయ గమ ల; yVంచు ేవ" Åపమ 
"ం(fయ న` Pడ బం%ారF ాతKలను ఆ Pడగ రF దూతల Iెdను. 8
అంతట ేవ" మ¨©మనుం(fయ ఆయన శINనుం(fయ వAdన గ
ఆలయమ "ంపబ(fనందున ఆ Pడగ రF దూతల±దw ఉన` Pడ ెగ ళØ
6
సమ1ిN యగ వరక; ఆలయమందు ఎవ

పKక టన గ\ంథమ 16
1 మ#Sయ ]రF P ేవ" Åపమ  "ం(fన ఆ Pడ ాతKలను
భ!]ద క;మ4#Sంచుడ" ఆలయ మ లkనుం(f %tపu స రమ ఆ
Pడగ రF ేవదూతల ెపu%ా Vంట-". 2 అంతట nదట- దూత 9:ల;ప>I
వAd తన ాతKను భ!]ద క;మ4#Sంప%ా ఆ కc
\ రమృగమ ±క
మ దKగల9ా#SI" x" పKJమక; నమ¯ారమ ేయ 9ా#SI" బµధకరన ెడi
పం 3 #?ండవ దూత తన ాతKను సమ దKమ లk క;మ4#Sంప%ా సమ దKమ
1ీనుగ రకN మ వంట-xPQను. అందు వలన సమ దKమ లk ఉన`
yవజంతpవల"`య చెdను. 4 మడవ దూత తన ాతKను నదులలkను
జల¥xరలలkను క;మ4#Sంప%ా అV రకN మPQను. 5 అపడ వరN మన
భతాలమ లలk ఉండ పVతpK(x, ప#Sదుzల రకN మ ను పKవకN ల రకN మ మ
9ారF ా#Sdనందుక; ¬రFu¬#Sd 9ా#SI రకN మ xKగ"AdJV; 6 º"I 9ారF
ాతpKల. వ ఈలగ ¬రFu¬#SdJV గనుక వ Txయవంతpడవ" జలమ ల
ేవదూత ెపu%ా Vంట-". 7 అందుక; అవను పKభ 9ా, ే9ా, స#ా ¥ా#§, 
¬రFuల; సతమ ల;ను Txయమ ల;T:ౖ య న`వ" బ>1ీఠమ ెపట
Vంట-". 8 Txల;గవ దూత తన ాతKను సూరF"]ద క;మ4 #Sంప%ా
మనుషpలను అ%S` ాల;dటక; సూరF"I అ¥ారమ ఇయబ(ెను. 9 ా%ా
మనుషpల; ¬వKన 9E(f! ా>P, PÀ ెగ ళ6 ]ద అ¥ారమ గల
ేవ" Txమమ ను దూÌింA#S %ా", ఆయనను మ¨©మ పరచునటB
6 9ారF
మరFమనసుq ంన9ారFారF. 10 అPదవ దూత తన ాతKను ఆ

కc
\ రమృగమ ±క Zిం}సనమ ]ద క;మ4#Sంప%ా, x" #ాజమ *కటక4ను; మనుషpల; తమక; క>%Sన 9Eదననుబట-C తమ Txల;కల; కరచు 11
తమక; క>%Sన 9Eదనలను బట-C య పండ6 ను బట-C య పరలkకమందున`
ేవ" దూÌింA#S %ా" తమ I\యలను మ" మరF మనసుq ంన9ారF
ారF. 12 ఆరవ దూత తన ాతKను యఫKట«సు అను మ}న]ద
క;మ4#Sంప%ా తరFuనుం(f వచుd #ాàలక; మర¶ మ ZిదzపరచబడనటB
6 x"
ళØ
6 PQం(f PQను. 13 మ#Sయ ఆ ఘటసరuమ T°ట నుం(fయ
కc
\ రమృగమ T°టనుం(fయ అబదz పKవకN T°టనుం(fయ కపuలవంట- మడ
అపVxKత4ల; బయల;9:డల%ా చూAJ". 14 అV సూచనల; ేయ నట-C
దయమ ల ఆత4ల; అV స#ా ¥ా#SPQన ేవ" మ}నమ న జరFగ
య దz మ నక; లkకమంతట ఉన` #ాàలను గ ేయవలsన" 9ా#S±దw క;
బయల; 9:È6 15 ¨¼áK´µషలk }ñ %Sోw నను bటBక; 9ా#S" గ ేZ2ను. 16
ఇ% TEను ొంగవలs వచుdచుTx`ను; xను గంబరFడ%ా
సంచ#Sంచుచున`ందున జనుల; తన సnలను చూతp#³¹ అ" లక;వ%ా
ఉం(f తన వసN మ ాాడ ను9ాడ ధనుడ. 17 ఏడవ దూత తన ాతKను
9ాయ మండలమ ]ద క;మ4#Sంప%ాసమపN నద" ెపచున`±క %tపu
స రమ గ#ా»లయమ లk ఉన` Zిం}సనమ నుం(f వెdను. 18 అపడ
రFపల;ను ధ నుల;ను ఉరFమ ల;ను పటMC ను, 12దw భకంపమ ను క>%?ను.
మనుషpల; భ!]ద పట-C న nదల;" అట-C మ}భకంపమ
కల;గలదు, అ అంత %t 19 పKZిదzన మ}పటC ణమ మడ
´µగమ లPQను, అనజనుల పటC ణమ ల; కc>PQను, తన ¬mణన

ఉగ\తయను మదమ గల ాతKను మ} బబ లkనునక; ఇయవలsన" x""
ేవ" సమ ఖమందు జj®పకమ ేZి#S. 20 పKJ º పమ ా#SPQను,
పర తమ ల; కనబడక PQను. 21 అPేZి మణ గ ల బరFవగల
12దwవడగండ6 ఆాశమ నుం(f మనుషpల]ద ప(ెను; ఆ వడగండ6 ెబË
!I> %tపuైనందున మనుషpల; ఆ ెబËనుబట-C ేవ" దూÌింA#S.
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1 ఆ Pడ ాతKలను పటBC"య న` Pడగ రFేవదూతలలk ఒకడవAd
Tx మటలడచు ఈలగ ె12uను. Vక(fI రమ 4, V¯ాNర జలమ ల]ద
కcరFdన` మ}9Eశక; ేయబడ ¬రFu క; కనుపరె దను; 2 భ#ాàల;
ఆ వచ#SంA#S, భ"9ాసుల; ఆ వxర మదమ లk మతp
N లsౖ#S. 3
అపడతడ ఆత4వడT:ౖన నను` అరణమ నక; "%ా, ేవ దూషణ
Txమమ ల "ండ", Pడ తలల;ను ప మ 4ల;నుగల ఎఱÃ "
మృగమ ]ద కcరFdం(fన ±క ZీN " చూAJ" 4 ఆ ZీN  ధూమÖరకN వరÞమ గల
వసN మ ధ#Sంచు", బం%ారమ ను రత`మ లను మ తమ లను
అలంక#Sంపబ(fనై, ఏహన ారమ లను xను ేయ చున`
వxరసంబంధన అపVతKారమ లను "ం(fన ±క సువరÞ ాతKను
తనేత పటBC"య ం(ెను. 5 x" TUసట x" 1LరF ఈలగ
9ాKయబ(fయ ం(ెనుమర4మ , 9Eశలక;ను భ!లk" ఏహన9ాట-I"
త>6 PQన మ} బబ లkను. 6 మ#Sయ ఆ ZీN  ప#Sదుzల రకN మ ేతను,
Pసు±క హత¯ా{ల రకN మ ేతను మJN >6 య ండట చూAJ". TEను

x" చూA బహÑ%ా ఆశdరపడ%ా 7 ఆ దూత Tx ఇట6 T:ను9Eల
ఆశdరప(fJV? PÀ ZీN "గ#Sdన మర4మ ను, ఏడ తలల;ను ప
మ 4ల;ను గ>%S x" ¹య చున` కc
\ రమృగమ నుగ#Sdన మర4మ ను
TEను క; ె>12దను. 8 వ చూAన ఆ మృగమ ఉం(ెను %ా" Pపడ
లదు; అPే అ అ%ాధ జలమ లkనుం(f 12ౖI వచుdటక;ను Txశనమ నక;
వటక;ను Zిదzమ %ా ఉన`. భ"9ాసులలk జగ దుతuJN nదల;"
yవగ\ంథమందు ఎవ#S 1LరF 9ాKయబడలో 9ారF, ఆ మృగమ ం(ెను %ా"
Pపడ లదు అPే మ ందుక; వచుdనన` సంగJ ె>Zి"
అశdరపడదురF. 9 ఇందులk జj®నమ గల మనసుq కనబడను. ఆ Pడ
తలల; ఆ ZీN  కcరFdన` Pడ ండల;; 10 మ#Sయ ఏడగ రF #ాàల; కలరF;
అPదుగ రF కc>P#S, ఒకడTx`డ, కడమ9ాడ ఇంకను #ాలదు,
వAdనపడ అతడ ంెమ ాలమ ండవలsను. 11 ఉం(fనయ ఇపడ
ల"య T:ౖన PÀ కc
\ రమృగమ ఆ Pడగ #S ాటB ఒకడT:ౖయ ం(f, xTE
PQ"!దవ #ాజగ చు Txశనమ నక; వను. 12 వ చూAన ఆ ప
మ 4ల; పమం #ాàల;. 9ా#Sవరక; #ాజమ ను ందలదు %ా"
±కగ(fయ కc
\ రమృగమ కcడ #ాàలవలs అ¥ారమ ందుదురF. 13
రF ఏాాKయమ గల9ా#?r తమ బలమ ను అ¥ారమ ను ఆ మృగమ నక;
అపu%SంతpరF. 14 రF %tఱÃ 1ిల6 య దz మ ేతpరF %ా", %tఱÃ 1ిల6 పKభ వలక;
పKభ వను #ాàలక; #ాàT:ౖ య న`ందునను, తనకcడ ఉం(fన9ారF
1ిల;వబ(fన9ా#?r, Pరuరచ బ(fన9ా#?r, నమ4కన9ా#?r య న`ందునను,
ఆయన ఆ #ాàలను జPంచును. 15 మ#Sయ ఆ దూత Tx ఈలగ

ె12uనుఆ 9Eశ కcరFdన`bట వ చూAన జలమ ల; పKజలను,
జనసమహమ లను, జన మ లను, ఆ య ´µషల; మటలడ9ా#S"
సూAంచును. 16 వ ఆ ప మ 4ల;గల ఆ మృగమ ను చూAJ9E, 9ారF ఆ
9Eశను ే ÌింA, x"" క; ల"x"%ాను గంబ#S%ాను ేZి, x"
మంసమ భfంA అ%S`ేత x"" బÐJN %ా ా>d9EతpరF. 17 ేవ" మటల;
T:ర9EరFవరక; 9ారF ఏాాKయమ గల9ా#?r తమ #ాజమ ను ఆ మృగమ నక;
అపu%Sంచుటవలన తన సంకలuమ న¯ా%SంచునటB
6 ేవడ 9ా#SI బ z
పట-C ంెను. 18 మ#Sయ వ చూAన ఆ ZీN  భ#ాàలTEల; ఆ మ}పటC ణ¤.
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1 అటBతరF9ాత మ}¥ారమ గల 9E#tక దూత పరలkకమ నుం(f %Sవచుdట
చూAJ". అత" మ¨©మేత భ! పKాhంెను. 2 అతడ %tపu స రమ 
అర»ట-ంA Pట6 T:నుమ}బబ లkను కc>PQను కc>PQను. అ
దయమ లక; "9ాససÍ లమ ను, పKJ అపVxKత4క; ఉ"IపటBCను,
అపVతKమ ను అసహమ T:ౖన 3 ఏలయన%ా సమసN న జనమ ల;
¹ేKకమ  కc(fన x" వxర మదమ ను xK%S ప(fP#S,
భ#ాàల; x" వచ#SంA#S, భలkకమంద> వరN క;ల; x"
సుఖ´¢గమ లవలన ధనవంతpలsౖ#S. 4 మ#Sయ ఇంక స రమ
పరలkకమ లkనుం(f ఈలగ ెపu%ా Vంట-"Tx పKజల#ా, ]రF x"
ాపమ లలk ా>9ారFాక;ండనటB
6 ను, x" ెగ ళ6 లk ఏయ ]క;
ాK1ిN ంపక;ండనటB
6 ను x"" V(fAరం(f. 5 x" ాపమ ల;

ఆాశమ నంటBచున`V, x" TEరమ లను ేవడ జj®పకమ
ేZి"య Tx`డ. 6 అ PAdనపKారమ x"I ఇయ (f; x" I\యల
పన x"I #?ట-Cంప ేయ (f; అ క>1ిన ాతKలk x"రక; #?ండంతల;
క>1ి 12టC B(f. 7 అ TEను #ాణÝ"%ా కcరFdండxనను, TEను Vధవ#ాలను
ాను, దుఃఖమ చూడTE చూడన" తన మనసుqలk అనుT:ను గనుక, అ
తను`xను ఎంత%ా %tపuేZి" సుఖ ´¢గమ లను అనుభ 8 అందుేత ఒక
నమ నTE x" ెగ ళØ
6 , అన%ా మరణమ ను దుఃఖమ ను కరవను వచుdను;
x"I ¬రFu¬రFdచున` ేవ(ైన పKభ వ బ>షp
¡ డ గనుక అ అ%S`ేత
బÐJN %ా ా>d9E¸ 9 x" వxరమ ేZి సుఖ´¢గమ లను అనుభVంAన
భ#ాàల; x" బµధ చూA భయ ా\ంతpలsౖ దూరమ న "ల;వబ(f x"
దహనధూమమ ను చూచునపడ 10 x" Vషయ #tమ 4 టBCనుచు
ఏడdచు--అã, అã, బబ లkను మ}పటC ణమ, బలన పటC ణమ, ఒక
గ(fయలkTE క; ¬రFuవెdను గx అ" ెపందురF. 11 లkకమ లk"
వరN క;ల;ను, ఆ పటC ణమ ను చూA Pడdచు, తమ సరక;లను, అన%ా
బం%ారF 9:ం(f రత`మ ల; మ తమ ల; సన`ప Txర బటC ల; ఊx
రంగ బటC ల; పటBCబటC ల; రకN వరÞపబటC ల; nదలsౖన సరక;లను, 12 పKJVధన
దబËమÖనును పKJ Vధన దంతప వసు
N వలను, !I> Vల;వగల కఱÃ
PతN (f Pనుమ చల;వ#ాళØ
6 nదలsౖన9ాట- ేయబ(fన పKJVధన
వసు
N వలను, 13 x>d"ెక ఓమమ ధూపదKవమ ల; అతN రF ¯ాంబµKణÝ
xKÔరసమ నూT: తN"1ిం(f %దుమల; పవల; %tఱÃ ల; nదలగ
9ాట-", గ ఱÃ మ లను రథమ లను xసులను మనుషpల ాKణమ లను

ఇక]దట ఎవడను నడ; 14  ాKణమ నక; ఇషC న ఫలమ ల; "ను`
V(fAPQను, రFచ నవ"`య వనవ"`య క; ొరకక;ండ
నhంA PనV, అV Pక]దట కనబడTE కనబడవ" ెప నుచు,
x"గ#Sd దుఃఖపడదురF. 15 ఆ పటC ణమ ేత ధనవంతpలsౖన PÀ సరక;ల
వరN క;ల; ఏడdచు దుఃఖపడచు 16 అã, అã, సన`ప TxరబటC లను
ధూమÖరకN వరÞప వసN మ లను ధ#Sంచు", బం%ారమ ను రత`మ లను
మ తమ లను అలంక#Sంపబ(fన మ}పటC ణమ, Pంత ఐశ రమ 17 పKJ
TxVక;డను, ఎక(f?rనను సబ రFేయ పKJ9ాడను, ఓడ9ారFను,
సమ దKమ ]ద ప"ేZి yవనమ ేయ 9ారందరFను దూరమ %ా ">A x"
దహన ధూమమ ను చూA 18 ఈ మ}పటC ణమ  సమననే అ"
ెపనుచు ³కల;9EZి 19 తమ తలల]ద దుమ 4Zి " Pడdచు
దుఃüంచుచు అã, అã, ఆ మ}పటC ణమ ; అందులk సమ దKమ ]ద
ఓడల;గల 9ారందరF, x"యంద> అ¥క వయమ ేత ధనవంతpలsౖ#S; అ
ఒక గ(fయలk ా(ైPQTE అ" ెప నుచు ³కల; 9Eయ చుం(f#S. 20
పరలkకమ, ప#Sదుz ల#ా, అసN ల;ల#ా, పKవకN ల#ా, x"గ#Sd ఆనం
ంచు(f, ఏలయన%ా x"ేత ]క; క>%Sన ¬రFuక; పKJ%ా ేవడ ఆ
పటC ణమ నక; ¬రFu ¬#Sdయ Tx`డ. 21 తరF9ాత బ>షp
¡ (ైన ±క దూత
%tపu JరFగట- #ాJవంట- #ాP PQJN సమ దKమ లk పడ9EZిఈలగ
మ}పటC ణన బబ లkను 9Eగమ %ా పడోKయబ(f ఇక ఎన`ట-I"
కనబడకవను. 22  వరN క;ల; భ!]ద %tపu పKభ వలsౖ య ం(f#S;
జనమ ల"`య  మయమంతKమ లేత ¹సP#S; ావన 9:ౖణÝక;ల

±కయ , %ాయక;ల±కయ , 1ిల6న%\V ఊదు 9ా#S±కయ బరల;
ఊదు9ా#S±కయ శబw మ ఇక ఎన`డను లk Vనబడదు. మ#S ఏ
hలuన ేయ h>u PQవడను లk ఎంతమతKమ ను కనబడడ,
JరFగట-ధ " Pక ఎన`డను లk Vనబడదు, 23 ºపప 9:ల;గ లk ఇకను
పKాhంపTE పKాhంపదు, 12ం(f6 క;మరF" స రమ ను 12ం(f6 క;మ#?N స రమ ను
లk ఇక ఎన`డను Vనబడవ అ" ె12uను. 24 మ#Sయ పKవకN ల
±కయ , ప#Sదుzల±కయ , భ!]ద వ¥ంప
బ(fన9ారంద#S±కయ రకN మ ఆ పటC ణమ లk కనబ(ె నT:ను.
పKక టన గ\ంథమ 19
1 అటBతరF9ాత బహÑ జనులశబw మ వంట- %tపuస రమ పరలkకమందు
ఈలగ ెపu%ా Vంట-"పKభ వను సు
N Jంచు(f, రmణ మ¨©మ పK´µవమ ల;
మన ేవ"³ ెల6 ;ను; 2 ఆయన ¬రFuల; సతమ ల;ను Txయమ ల;T:ౖ
య న`V; తన వxరమ  భలkక మ ను ె#S1ిన %tపu 9Eశక; ఆయన
¬రFu ¬#Sd తన xసుల రకN మ నుబట-C x"I పKJదండన ేZ2ను; మ#S
#?ండవ¯ా#S 9ారFపKభ వను సు
N Jంచు(f అ"#S. 3 ఆ పటC ణప గ
య గయ గమ ల; 12ౖI లచుచున`. 4 అపడ ఆ PరFవ నల;గ రF
12దwల;ను Txల;గ yవ ల;ను ¯ా%Sలప(fఆ¤í, పKభ వను సు
N Jంచు(f అ"
ెపచు Zిం}సTxZీనుడగ ేవ"I నమ¯ారమ ేZి#S. 5 మ#Sయ మన
ేవ" xసుల#ా, ఆయనక; భయపడ9ారల#ా, w 9ా#³! %tపu9ా#³!
]రందరF ఆయనను సు
N Jంచు(f అ" ెపచున` ±క స రమ

Zిం}సనమ TUదwనుం(f వెdను. 6 అపడ %tపu జన సమహప శబw మ ను,
V¯ాNరన జలమ ల శబw మ ను, బలన ఉరFమ ల శబw మ ను >న ±క
స రమ స#ా ¥ా#Sయ పKభ వనగ మన ేవడ ఏల;చుTx`డ 7 ఆయనను
సు
N Jంచు(f, %tఱÃ 1ిల6 V9ాతqవ సమయమ వAdన,ఆయన ´µర
తను`xను Zిదz పరచు"య న`; గనుక మనమ సంషప(f ఉతq¨©ంA
ఆయనను మ¨©మ పరెదమ" ెపu%ా Vంట-". 8 మ#Sయ ఆ
ధ#Sంచునుటక; పKాశమ ల;ను "ర4ల మ ల;T:ౖన సన`ప TxరబటC ల;
ఆIయబ(ెను; అV ప#Sదుzల JI\యల;. 9 మ#Sయ అతడ Tx
ఈలగ ె12uను%tఱÃ 1ిల6 12ం(f6 Vందుక; 1ిల;వబ(fన 9ారF ధనుల"
9ాKయ మ ; మ#Sయ ఈ మటల; ేవ" యxరÍ న మటల" Tx
ె12uను. 10 అందుక; TEను అత"I నమ¯ారమ ేయ ట?r అత" ాదమ ల
PQదుట ¯ా%Sలపడ%ా అతడవదుw సు]. TEను ను, Pసునుగ#Sdన
¯ాmమ ెప  సదరFలను సహxసుడ 11 మ#Sయ పరలkకమ
ెరFవబ(fయ ండట చూAJ". అప(f%, ెల6" గ ఱÃ nకట- కనబ(ెను.
x"]ద కcరFdం(fయ న`9ాడ నమ4కన9ాడను సతవంతp డను అను
Txమమ గల9ాడ. ఆయన J"బట-C Vమరî ేయ చు య దz మ
జ#S%SంచుచుTx`డ 12 ఆయన TEతKమ ల; అ%S`జj ల వంట-V, ఆయన
hరసుq]ద అTEక I#§టమ ల;ం(ెను. 9ాKయబ(fన±క Txమమ ఆయనక;
కలదు, అ ఆయన³%ా" మ#S ఎవ"I" ె>యదు; 13 రకN మ లk మ ంచబ(fన
వసN మ ఆయన ధ#Sంచు" య ం(ెను. మ#Sయ ేవ" 9ాకమ అను
Txమమ ఆయనక; 12టCబ(fయ న`. 14 పరలkకమందున` ZLనల; భKన

ెల6" TxరబటC ల; ధ#Sంచు" ెల6" గ ఱÃ మ లsI ఆయనను
9:ంబ(fంచుచుం(f#S. 15 జనమ లను టBCట?r ఆయన T°టనుం(f 9ా(fగల
ఖడ¶ మ బయల; 9:డల; చున`. ఆయన Pనుపదండమ  9ా#S" ఏల;ను;
ఆయTE స#ా ¥ా#Sయగ ేవ" ¬mణన ఉగ\త అను మదప¾ట-C ¾Kక;ను.
16 #ాàలక; #ాàను పKభ వలక; పKభ వను అను Txమమ ఆయన
వసN మ ]దను ¾డ]దను 9ాKయబ(fయ న`. 17 మ#Sయ ఒక దూత
సూరëంబమ లk ">A య ండట చూAJ". 18 అతడ %tపu శబw మ  ఆర»
éట-ంAరం(f, #ాàల మంసమ ను సహ¯ాK¥పతpల మంసమ ను బ>షp
¡ ల
మంసమ ను గ ఱÃ మ ల మంసమ ను 9ాట-]ద కcరFdండ9ా#S
మంసమ ను, స తం 19 మ#Sయ ఆ గ ఱÃ మ ]ద కcరFdన`9ా"ను
ఆయన ZLనను య దz మ ేయ ట?r ఆ కc
\ రమృగమ ను భ#ాàల;ను 9ా#S
ZLనల;ను కc(fయ ండ%ా చూAJ". 20 అప(x మృగమ ను, x"PQదుట
సూచక I\యల; ేZి x" మ దKను 9EPంచు"న 9ా#S" ఆ మృగప
పKJమక; నమస#SంAన9ా#S" ¹సపరAన ఆ అబదz పKవకN య , పటC బ(f
9ా#SదwరF 21 కడమ 9ారF గ ఱÃ మ ]ద కcరFdన` 9ా" T°టనుం(f వAdన
ఖడ¶ మ ేత వ¥ంపబ(f#S; 9ా#S మంసమ ను ప{ల"`య కడార JT:ను.
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1 మ#Sయ 12దwసం?ళ6ను ేత పటBC" అ%ాధమ ±క xళపెVగల ±క
ేవదూత పరలkకమ నుం(f %Sవచుdట చూAJ". 2 అతడ ఆసరuమ ను,
అన%ా అప9ాయ ¯ాxనును అను ఆ ఘటసరuమ ను పటBC" 9:P

సంవతqరమ ల; 9ా"" బం¥ంA అ%ాధమ లk పడ9EZి, 3 ఆ 9:P
సంవతqరమ ల; గడచువరక; ఇక జనమ లను ¹సపరచక;ండనటB
6
అ%ాధమ ను మZి x"I మ దK 9EZ2ను; అటB1ిమ4ట 9ాడ ంెమ
ాలమ V(fA 12టCబడవలsను. 4 అంతట Zిం}సనమ లను చూAJ";
9ాట-]ద ఆZీనులsౖ య ండ9ా#SI Vమరîేయ టక; అ¥ారమ ఇయబ(ెను.
మ#Sయ కc
\ రమృగమ న?rనను x" పKJమ?rనను నమ¯ారమ ేయ 5 ఆ
9:P సంవతqరమ ల; గడచువరక; కడమ మృతpల; బKదుక లదు; ఇP
nదట- పనరFxÍనమ . 6 ఈ nదట- పనరFxÍన మ లk ాల;గల9ారF
ధనుల;ను ప#Sదుzల;T:ౖ య ందురF. ఇట-C 9ా#S]ద #?ండవ మరణమ నక;
అ¥ారమ లదు; రF ేవ"I" ×\సN ుక;ను యజక;లsౖ ×\సN ుకcడ 9:P
సంవతqరమ ల; #ాజమ ేయ దురF. 7 9:P సంవతqరమ ల; గడAన
తరF9ాత ¯ాxను xనున` ెరలkనుం(f V(f1ింపబడను. 8 భ! నల;
శలయందుండ జనమ లను, లsకక;సమ దKప ఇసుకవలs ఉన` %గ
మ%గ అను9ా#S" ¹సపరA 9ా#S" య దz మ నక; గ ేయ ట?r 9ాడ
బయల;ేరFను. 9 9ారF భ!యందంతట 9ా1ింA, ప#Sదుzల hëరమ ను
1ిKయన పటC ణమ ను మ టC (f9Eయ%ా పరలkకమ లkనుం(f అ%S` %SవAd
9ా#S" ద¨©ంెను. 10 9ా#S" ¹సపరAన అప9ా అ%S` గంధకమ ల;గల
గ ండమ లk పడ9Eయబ(ెను. అచdట ఆ కc
\ రమృగమ ను అబదz పKవకN య
ఉTx`రF; 9ారF య గయ గమ ల; #ాJKంబగళØ
6 బµ¥ంపబడదురF. 11 మ#Sయ
ధవళన మ} Zిం}సనమ ను x"యందు ఆZీను(ైయ న` ±క""
చూAJ"; భమాశమ ల; ఆయన సమ ఖమ నుం(f ా#SPQను; 9ాట-I

"ల;వ bటB కనబడకPQను. 12 మ#Sయ %tపu9ా#³! w 9ా#³!
మృతpలsౖన9ారందరF ఆ Zిం}సనమ ఎదుట "ల;వబ(fయ ండట చూAJ".
అపడ గ\ంథమ ల; Vపuబ(ెను; మ#Sయ yవగ\ంథమ ను 9E#tక గ\ంథమ
Vపuబ(ెను; ఆ గ\ంథమ లయందు 9ాKయబ(fయ న` 9ాట-"బట-C తమ
I\యలపన మృతpల; ¬రFu ం#S. 13 సమ దKమ తనలk ఉన`
మృతpలను అపu%Sంెను; మరణమ ను ాxళలkకమ ను 9ాట- వశమ ననున`
మృతpల నపu%Sంెను; 9ా#Sలk పKJ9ాడ తన I\యల పన ¬రFuంెను. 14
మరణమ ను మృతpల లkకమ ను అ%S`గ ండమ లk పడ9Eయబ(ెను; ఈ
అ%S`గ ండమ #?ండవ మరణమ . 15 ఎవ" 1L#?rనను4 yవగ\ంథమందు
9ాKయబ(fనటBC కనబడ"PQడల 9ాడ అ%S`గ ండమ లk పడ9Eయబ(ెను.
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1 అంతట TEను \తN ఆాశమ ను \తN భ!" చూAJ". nదట- ఆాశమ ను
nదట- భ!య గJంAPQను. సమ దKమ ను ఇకను లదు. 2 మ#Sయ
TEను నూతనన PQరషలమ అను ఆ ప#Sదz పటC ణమ తన భరN రక;
అలంక#Sంపబ(fన 12ం(f6 క;మ#?Nవలs Zిదzప(f పరలkకమందున` ేవ"
±దw నుం(f %S వచుdట చూAJ". 3 అపడఇ% ేవ" "9ాసమ
మనుషpల కcడ ఉన`, ఆయన 9ా#S ాపర మ ండను, 9ా#ాయన
పKజలsౖయ ందురF, ేవడ xTE 9ా#S ేవ(ైయ ం(f 9ా#SI (ైయ ండను. 4
ఆయన 9ా#S కను`ల పKJ బµషuëందువను తp(fA9Eయ ను, మరణమ ఇక
ఉండదు, దుఃఖనను ఏ(ైuనను 9EదనPQనను ఇక ఉండదు, nదట-

సంగతpల; గJంA PQన" Zిం}సనమ లkనుం(f వAdన %tపu స రమ
ెపట Vంట-". 5 అపడ Zిం}సTxZీను(ైయ న`9ాడఇ% సమసN మ ను
నూతననV%ా ేయ చుTx`న" ె12uను; మ#Sయ --ఈ మటల;
నమ4కమ ను "జమ T:ౖ య న`V గనుక 9ాKయ మ" ఆయన Tx ె 6
మ#Sయ ఆయన Tx ఇట6 T:నుసమపN నV; TETE అలయ ఓగయ ,
అన%ా ఆయ అంతమ T:ౖ య న`9ాడను; ద1ిu%tను 9ా"I yవజలమ ల
బ గ¶ లk" జలమ ను TEను ఉAతమ %ా అనుగ\¨©ంతpను. 7 జPంచు9ాడ
ట-" స తంJKంచు నును; TEనత"I ేవడT:ౖ య ందును అతడ Txక;
క;మరF(ై య ండను. 8 1ి#SI9ారFను, అVWా సుల;ను, అసహÑల;ను,
నరహంతక;ల;ను, వxరFల;ను, మంJK క;ల;ను, Vగ\}#ాధక;ల;ను,
అబz క;లందరFను అ%S` గంధకమ ల మండ గ ండమ లk ాల;ందుదురF;
ఇ #?ండవ మరణమ . 9 అంతట ఆ కడపట- Pడ ెగ ళ6  "ం(fన Pడ
ాతKలను పటBC"య న` Pడగ రF ేవదూతలలk ఒకడ వAd ఇటB
రమ 4, 12ం(f6 క;మ#?Nను, అన%ా %tఱÃ 1ిల6±క ´µరను క; చూ 10
ఆత4వడT:ౖయ న` నను` PQతNPన %tపu పర తమ ]I "P,
PQరషలమ అను ప#Sదz పటC ణమ ేవ" మ¨©మగలై పరలkక
మందున` ేవ" ±దw నుం(f %Sవచుdట Txక; చూ12ను. 11 x"యంద>
9:ల;గ ధగధగ రయ సూరాంతమ వంట- అమల రత`మ ను
>య న`. 12 ఆ పటC ణమ నక; ఎతN Pన %tపu ాKారమ ను పం(ెKండ
గ మ4మ ల;ను ఉం(ెను; ఆ గ మ4మ ల±దw ప"`దw రF ేవదూతల;ం(f#S,
ఇWా\ PÚయ ల పం(ెKండ %తKమ ల Txమమ ల; ఆ గ మ4మ ల ]ద

9ాKయబ(fయ న`V. 13 తరFu9:ౖపన మడ గ మ4మ ల;, ఉతN రప9:ౖపన
మడ గ మ4మ ల;, దfణప 9:ౖపన మడ గ మ4మ ల;, పhdమప9:ౖపన
మడ గ మ4మ ల;న`V. 14 ఆ పటC ణప ాKారమ పం(ెKండ
పTxదుల;గల, ఆ పTxదుల12ౖన%tఱÃ 1ిల6±క ప"`దw రF అసN ల;ల
పం(ెKండ 1Lర6 F కనబడచున`V. 15 ఆ పటC ణమ ను x" గ మ4మ లను
ాKారమ ను ల;చుట?r Tx మటలడ 9ా" ±దw బం%ారF లకఱÃ
య ం(ెను. 16 ఆ పటC ణమ చచdవకన, x" డగ x" 9:డల;u
సమనమ . అతడ ఆ లకఱÃ  పటC ణమ ను ల;వ%ా x" లత Pడ
వందల Pబ Åసులsౖన; x" డగ ను ఎతp
N ను 9:డల;uను సమమ %ా
ఉన`. 17 మ#Sయ అతడ ాKారమ ను ల;వ%ా అ మనుషp" లత
పన నూట నల;బTxల;గ మరలsౖన; ఆ లత దూతలతP. 18 ఆ
పటC ణప ాKారమ సూరాంతమ ల కటC బ(ెను; పటC ణమ స చûమగ
సట-కమ  సమనన దz సువరÞమ %ా ఉన`. 19 ఆ పటC ణప ాKారప
పTxదుల; అమలన TxTxVధ రత`మ ల అలంక#Sంపబ(fయ ం(ెను.
nదట- పTx సూరాంతప#ాP, #?ండవ లమ , మడవ
యమ Tx#ాP, Txల;గవ పచd, 20 అPదవ 9:ౖడూరమ , ఆరవ ?ంప,
ఏడవ సువరÞరత`మ , ఎ"!దవ %¤¥కమ , ¾!్మదవ పష#ాగమ ,
పయవ సువరÞల యమ , పదండవ పద4#ాగమ , 21 x" పం(ెKండ
గ మ4మ ల; పం(ెKండ మ తమ ల;; ఒక గ మ4మ ఒక మ తమ 
కటC బ(fయ న`. పటC ణప #ాజ¥ దz సువరÞమయ స చûన
సట-కమ ను >య న`. 22 x"లk ఏ ే9ాలయమ ను Txక; కనబడలదు.

స#ా ¥ ా#SPQన ేవడగ పKభ వను %tఱÃ 1ిల6య x"I ే9ాలయ
య Tx`రF. 23 ఆ పటC ణమ లk పKాhంచుట?r సూరF(ైనను చందుK(ైనను
x"కకరలదు; ేవ" మ¨©మP x"లk పKాhంచుచున`. %tఱÃ 1ిల6P
x"I ºపమ . 24 జనమ ల; x" 9:ల;గ నందు సంచ#SంతpరF; భ#ాàల;
తమ మ¨©మను x"లk"I ¬Zి"వతp
N రF. 25 అకడ #ాJK లనందున x"
గ మ4మ ల; పగట-9Eళ ఏమతKమ ను 9Eయబడవ. 26 జనమ ల; తమ
మ¨©మను ఘనతను x"లk"I ¬Zి" వెdదరF. 27 %tఱÃ 1ిల6±క
yవగ\ంథమందు 9ాKయ బ(fన9ా#³ x"లk పK9EhంతpరF %ా" "Ìిదzన
ేైనను, అసహనx"" అబదz నx"" జ#S%Sంచు 9ా(ైనను x"లk"I
పK9EhంపTE పK9Ehంపడ.
పKక టన గ\ంథమ 22
1 మ#Sయ సట-కమ వలs రయ నట-C yవజలమ ల న ేవ"±కయ
%tఱÃ 1ిల6±కయ Zిం} సనమ TUదwనుం(f 2 ఆ పటC ణప #ాజ¥మధను
పKవ¨©ంచుట ఆ దూత Txక; చూ12ను. ఆ న±క ఈవలను ఆవలను
yవవృmమ ం(ెను; అ T:లT:లక; ఫ>ంచుచు పం(ెKండ ాపల; ాయ ను. ఆ
వృmమ ±క ఆక;ల; జనమ లను స సÍ పరచుట?r V"ã %Sంచును. 3
ఇక]దట Wాపగ\సNనేయ x"లk ఉండదు, ేవ"±కయ
%tఱÃ 1ిల6±కయ Zిం}సనమ x"లk ఉండను. 4 ఆయన xసుల;
ఆయనను ZLVంచుచు ఆయన మ ఖదరîనమ ేయ చుందురF; ఆయన
Txమమ 9ా#S TUసళ6 యందుండను. 5 #ాJK PకT:న`డ ఉండదు;

ºపాంJPQనను సూర ాంJPQనను 9ా#Sకకరలదు; ేవ(ైన పKభ 9E
9ా#S]ద పKాhంచును. 9ారF య గయ గమ ల; #ాజమ ేయ దురF. 6
మ#Sయ ఆ దూత PÀలగ Tx ె12uను ఈ మటల; నమ4కమ ల;ను
సతమ ల;T:ౖ య న`V; పKవకN ల ఆత4లక; ేవడగ పKభ వ, త రలk
సంభVంప వలZిన9ాట-" తన xసులక; చూపట?r తన దూతను పం12ను. 7
ఇ% TEను త ర%ా వచుdచుTx`ను, ఈ గ\ంథమ లk" పKవచన9ాకమ లను
%?rను9ాడ ధనుడ. 8 ã}నను TEను ఈ సంగతpలను V"న9ాడను
చూAన9ాడను; TEను V" చూAనపడ 9ాట-" Txక; చూపచున`
దూతాదమ ల PQదుట నమ¯ారమ ేయ టక; ¯ా%Sలపడ%ా, 9 అతడ
వదుwసు], TEను ను, పKవకN లsౖన  సదరFలను, ఈ గ\ంథ మందున`
9ాకమ లను %?rను9ా#Sను సహxసుడను; ేవ"³ నమ¯ారమ
ేయ మ" ె12uను. 10 మ#Sయ అతడ Tx ఈలగ ె12uనుఈ
గ\ంథమందున` పKవచన9ాకమ లక; మ దK9Eయవలదు; ాలమ
స]పయ న`; 11 అTxయమ ేయ 9ాడ ఇంకను అTxయ¤
ేయ"మ 4, అపVతpK(ైన 9ాడ ఇంకను అపVతpKడ%ాTE య ండ "మ 4, J
మంతpడ ఇంకను Jమంతpడ%ాTE య ండ"మ 4. ప#S దుzడ ఇం 12
ఇ% త ర%ా వచుdచుTx`ను. 9ా"9ా" I\యపన పKJ9ా" Iచుdటక; TEను
ZిదzపరAన yతమ Tx±దw ఉన`. 13 TETE అలయ ఓగయ ,
nదట-9ాడను కడపట-9ాడను, ఆయ అంతమ T:ౖ య Tx`ను. 14 yవ
వృmమ నక; హక;గల9ా#?r, గ మ4మ లగ ండ ఆ పటC ణమ లk"I
పK9EhంచునటB
6 తమ వసN మ లను ఉదుక;ను9ారF ధనుల;. 15 క;కల;ను

మంJKక;ల;ను వxరFల;ను నరహంత క;ల;ను Vగ\}#ాధక;ల;ను
అబదz మ ను 1LK!ంA జ#S%Sంచు పKJ9ాడను 9:ల;పటనుందురF. 16
సంఘమ లÅసమ ఈ సంగతpలనుగ#Sd ]క; ¯ాm!చుdటక; Pసు అను
TEను Tx దూతను పం1ి య Tx`ను. TEను xదు 9EరFAగ రFను
సంxనమ ను, పKాశమనన 9Eక;వ చుకయ T:ౖ య Tx`ను. 17 ఆత4య
12ం(f6 క;మ#?Nయ రమ 4 అ" ెప చుTx`రF; Vను9ాడను రమ 4 అ"
ెపuవలsను; ద1ిu %t"న 9ా"" #ా"మ 4; ఇచûPంచు9ా"" yవజలమ ను
ఉAతమ %ా పచుdన"మ 4. 18 ఈ గ\ంథమందున` పKవచన9ాకమ లను
Vను పKJ 9ా"I TEను ¯ాm!చుdన ఏమన%ా ఎవ(ైనను ట- మ#S
ఏైనను క>1ినPQడల, ఈ గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన ెగ ళØ
6 ేవడ 9ా"I
కల;గజ³య ను; 19 ఎవ(ైనను ఈ పKవచన గ\ంథమందున` 9ాకమ లలk
ఏైనను ¬Zి9EZినPQడల. ేవడ ఈ గ\ంథమ లk 9ాKయబ(fన
yవవృmమ లkను ప#Sదz పటC ణమ లkను 9ా"I ాల;లక;ండ ేయ ను. 20
ఈ సంగతpలనుగ#Sd ¯ాm!చుd9ాడ అవను, త ర%ా వచుdచుTx`న"
ెపచుTx`డ. ఆ¤í; పKభ 9:ౖన Pసూ, రమ 4. 21 పKభ 9:ౖన Pసు కృప
ప#Sదుzలక; (ై య ండను %ాక. ఆ¤í.

