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ಾಕರ್ನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನಿಂದ

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ಆದಿ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರಗಳು ಒಮ್ಮತದಿಂದ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾರಿ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ (ಅ.ಕೃ.
12:12,25; 13:5,13; 15:37,39; ಕೊಲೊ 4:10; 2 ತಿ .
4:11; ಫಿಲೆ. 24; 1 ಪೇತ್ರ. 5:13.) ಈ ಉಲೆ್ಲೕಖವು
(ಕೊಲೊ 4:10) ಾಕರ್ನು ಾನರ್ಬನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ
ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾಕರ್ನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು,
ಆಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ ಮತು್ತ ಾ್ಥನ ಾನವು
ಇದ್ದಂಥ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಿದ್ದಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಮನೆಯು ಆದಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು
ಕೂಡಿಬರುತಿ್ತದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ (ಅ.ಕೃ. 12:12). ೌಲನ ದಲ
ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು
ೌಲನಮತು್ತ ಾನರ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದನು (ಅ.ಕೃ. 12:25;

13:5). ಸತ್ಯವೇದ ಆಧರಿತ ಾದ ಪು ಾವೆಗಳು ಮತು್ತ ಆದಿ ಸಭೆಯ
ಾದಿ್ರಗಳು ಪೇತ್ರನ ಮತು್ತ ಾಕರ್ನ (1 ಪೇತ್ರ 5:13) ನಡುವೆ
ನಿಕಟ ಾದ ಸಂಬಂಧವಿತು್ತ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾಕರ್ನು
ಪೇತ್ರನ ಾ ಾ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನ ಬೋಧನೆಯು ಮತು್ತ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಶಿರ್ ಾದ ಅವನ ಾ ಯು ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಾ್ರಥಮಿಕಮೂಲ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-60 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಸ ಾ ಾದಿ್ರಗಳ (ಐರೆನೇಯಸ್, ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್

ಮತು್ತ ಇತರರು) ಹಲ ಾರು ಬರಹಗಳು ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯು



ii

ರೋಮ್ನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಪೇತ್ರನ ಾವಿನ ನಂತರ (ಕಿ್ರ.ಶ. 67-68)
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ಆದಿ ಸಭೆಯಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಈ ಕಥನವನು್ನ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಪು ಾವೆಯು, ಾಕರ್ನು ಈ

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತು್ತ
ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ರೋಮನ್ ಾಚಕರಿಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವಿನ ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಇದರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಯಜನರ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಅಷೊ್ಟಂದು
ಮುಖ್ಯವೇನು ಅಲ್ಲ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕಿ್ರ.ಶ. 67-68 ರಲಿ್ಲ ನೀರೋ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರನು್ನ

ಕಠೋರ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಕೊಂದು ಾಕ ಾಯಿತು,
ಆ ಕಠೋರ ಾದ ಹಿಂಸೆಯ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ರೋಮನ್
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಓದುಗರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ
ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ ಾಕರ್ನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಅಂತಹ
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಇದನು್ನ
ಬರೆದನು. ಇದರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ವಣಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ (ಯೆ ಾ 53).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ— 1:1-13
2. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯೇಸುವಿನ
ಸೇವೆ— 1:14-8:30

3.ಯೇಸುವಿನ ನಿ ೕಗ: ಶ್ರಮೆಮತು್ತ ಮರಣ— 8:31-10:52
4.ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ— 11:1-13:37
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5. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯವಿವರಣೆ— 14:1-15:47
6.ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ— 16:1-20

ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು
ಮ ಾ್ತ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-18; ೕ ಾ 1:19-28

1 *ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಾ್ರರಂಭವು.
2 †ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ,

“ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವನು ನಿನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.”

3 ‡“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ’

ಎಂದು §ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ” ಎಂಬುದೇ.
4 * ೕ ಾನನು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಾಪಗಳ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5 ಆಗ ಯೂ ಾಯ
ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಈ
ೕ ಾನನು ಒಂಟೆಯ ರೋಮದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು

ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಮರ್ದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅವನು
ಮಿಡತೆಯನೂ್ನ ಾಡುಜೇನನೂ್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
7ಅವನು “ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರು ಾ್ತನೆ; ಆತನ ಕೆರಗಳ
ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆ
* 1:1 1:1 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲ. † 1:2 1:2
ಮ ಾ. 3:1. ‡ 1:3 1:3 ಯೆ ಾ 40:3. § 1:3 1:3 ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಮರುಭೂಮಿಯೆಂದು ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗಿದೆ. * 1:4 1:4 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಆತ ಾದರೋ ನಿಮಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಮ ಾ್ತ 3:13-4:17; ಲೂಕ 3:21,22; 4:1-15; ೕ ಾ

1:31-33
9ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ

ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10ಯೇಸುವು ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ ಆತನಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11ಆಗ

“ನೀನು ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ದೈವ ಾಣಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿತು.

12 ಕೂಡಲೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅಡವಿಗೆ
ಹೋದನು. † 13 ಆತನು ನಲವತು್ತ ದಿನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಡುಮೃಗಗ ಂದಿಗೆ ಇದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು
ಮತು್ತ ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು.
14 ‡ ೕ ಾನನು ಬಂಧಿತ ಾದ ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಾರಿ ಹೇಳಿದನು,
15§“ ಾಲವುಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು,ದೇವರ ಾಜ್ಯವುಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ.”
ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11

16ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸೀ ೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 17ಯೇಸು
† 1:12 1:12 ಮ ಾ್ತ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13. ‡ 1:14 1:14 ೕ ಾ 3:24.
§ 1:15 1:15ಮ ಾ್ತ 4:17.
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ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ; ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ
ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

19ಯೇಸು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾನನನೂ್ನ ಕಂಡನು;

ಅವರು ದೋಣಿ ಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
20 ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಅವರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನನು್ನ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:14-16; ಲೂಕ 4:31-41

21 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ ಾಗ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಾಡತೊಡಗಿದನು. 22 ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ

ಆ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸದೆ
ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆಗ ಅವರ
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 24 ಆ
ದೆವ್ವವು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ಾ? ನೀನು ಾರೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನು” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು. 25 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಸುಮ್ಮನಿರು,
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಾ” ಎಂದನು. 26ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ
ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ,ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಇದೇನು? ಅಧಿ ಾರಸಹಿತ ಾದ
ಹೊಸ ಬೋಧನೆ! ಈತನು ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಅವು ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
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ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಕೂಡಲೆ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯ
ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ

29*ಆಮೇಲೆಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದಹೊರಟು ಾಕೋಬ
ೕ ಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನ ಅಂದೆ್ರಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

30 ಅಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು
ಆಕೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಆತನು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬಸಲು ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು; ಆಕೆಯು ಅವರಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.

32 ಸಂಜೆ ಾಗಿ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರನೂ್ನ, ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು.
33 ಊರಿನವರೆ ಾ್ಲ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದ್ದರು. 34 ಆಗ
ಆತನು ಾ ಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಬಹು
ಜನರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಾನುಇಂಥವನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದಆತನುಅವುಗಳನು್ನ
ಾತ ಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಲೂಕ 4:42-44

35 ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ ಬಿ್ಬರು ಾಗ ಆತನು ಎದು್ದ ನಿಜರ್ನ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36 ಸೀ ೕನನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು,
37 ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗ “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದರು.

38ಆತನುಅವರಿಗೆ, “ ಾವುಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವಬೇರೆಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ; ಅಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಬೇಕು;
ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
* 1:29 1:29 ಾ ಾಂತರ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಬಂದನು.
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ಹೇಳಿದನು. 39 ಬಳಿಕ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.

ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:2-4; ಲೂಕ 5:12-16

40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ
ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು, “ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

41 ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,
“ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು; ಶುದ್ಧ ಾಗು” ಅಂದನು. 42 ಕೂಡಲೆ
ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾದನು. 43 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡ ನೋಡು; 44 ಹೋಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಿ† ೕಶೆಯು

ಆ ಾಪಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ಅದು ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ” ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. 45 ಆದರೆ ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಾರಿ ಹಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗ ಾರದೆ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

2
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ ರೋಗವನು್ನ

ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಆ ೕಪ
ಮ ಾ್ತ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26

† 1:44 1:44 ಾಜ 14:1-32.
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1 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು. ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಜನರಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬತು್ತ. 2 ಆಗ ಬಹು ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು; ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿಯು
ಆತನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದರು. 4 ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಆತನು ನಿಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ಕಿಂಡಿ ಂದನು್ನ
ಾಡಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ಾಸಿಗೆಯ

ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಆ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ* ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆದರೆ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ; 7 “ಈತನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ? ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು

ಮ ಾ್ತರು ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಾಕೆ ಹೀಗೆ ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಾವುದು
ಸುಲಭ? ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ
ಅನು್ನವುದೋ’ ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಡೆ’ ಅನು್ನವುದೋ? 10 ಆದರೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ
ನೋಡಿ 11 †“ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 12 ಅವನು
* 2:5 2:5ಕೀತರ್ 103:3; ಲೂಕ 7:48. † 2:11 2:11 ೕ ಾ 5:8;ಅ. ಕೃ. 3:6.
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ಕೂಡಲೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು, “ಇದುವರೆಗೆ ಾವು ಇಂಥದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ನೋಡಿದೆ್ದೕ” ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆಸಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಯೇಸು ಲೇವಿಯನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32

13 ಯೇಸು ಹೊರಟು ತಿರುಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 14 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾದ
ಲೇವಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಲು,ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

15 ಅನಂತರ ಯೇಸುವು ಆ ಲೇವಿಯನ ಮನೆ ಳಗೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಬಹು ಮಂದಿ ‡ಸುಂಕದವರೂ,
ಾಪಿಗಳೂ ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. §ಇಂಥವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಆತನು
ಾಪಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಂಕದವರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈತನು ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ
ಸಂಗಡ ಏಕೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17ಯೇಸು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಅವರಿಗೆ, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆವೈದ್ಯನುಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ;
ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾತನಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು”ಅಂದನು.
ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-38

‡ 2:15 2:15 ತೆರಿಗೆಯವರೂ § 2:15 2:15 ಾ ಾಂತರ: ಅಂಥವರು
ಬಹುಮಂದಿ ಇದ್ದರು; ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸುವು ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಕಂಡು
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18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರೂ

ಫರಿ ಾಯರೂ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ? “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 19ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, *“ಮದುವೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು
ಇರುವಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದುಂಟೇ? ಮದಲಿಂಗನು ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರುವ ತನಕ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡ ಾರರು. 20ಆದರೆ
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು.
21 “ ಾರೂ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಾ್ಯಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹೊಸ ಾ್ಯಪೆಯು ಹಳೆಯ
ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. 22 ಮತು್ತ
ಹಳೆಯ†ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾರೂ
ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾಕಿದರೆ ಆ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಾ್ರ ಾರಸವು ಮತು್ತ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಎರಡೂ ಾಶ ಾಗುವವು.
ಆದುದರಿಂದ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಒಡೆಯನು
ಮ ಾ್ತ 12:1-14; ಲೂಕ 6:1-11

23 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ‡ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
ತಿಂದರು. 24 ಫರಿ ಾಯರು ಆತನನು್ನ, “ನೋಡು, ಇವರು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಏಕೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು
ಾನೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾಗ ಏನು

* 2:19 2:19 ೕ ಾ 3:29. † 2:22 2:22ಮೇಕೆ ಅಥ ಾ ಾವುದೆ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದಚೀಲ. ‡ 2:23 2:23 ಾನ್ಯ ಅಥ ಾ ಾಳುಪೂಣರ್ ಾಗಿಬೆಳೆದ,
ಫಸಲು ಕೊಡುವ.
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ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?
26 §ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಬಿ ಾತರನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಜಕರು ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ
ತಿನ್ನ ಾರದ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತ,

27 *“ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡ ಾಯಿತೇ
ಹೊರತುಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 28ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

3
ಯೇಸು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

1 ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ
*ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. 2 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವನೋ ಏನೋ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹೊಂಚು ಾಕಿ
ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 3 ಆತನು ಕೈಬತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಡುವೆ
ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4ಆಗ ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ಸಮ್ಮತ ಾದದು ಾವುದು? ಮೇಲನು್ನ ಾಡುವುದೋ,
ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವುದೋ? ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ,
ತೆಗೆಯುವುದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. 5ಆಗ
ಯೇಸು ಅವರ ಹೃದಯ ಾಠಿಣ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ, ಕೋಪದಿಂದ
ಸುತ್ತಲೂಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚು”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಕೈ ಚಾಚಿದನು; ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು.
6ತಕ್ಷಣಫರಿ ಾಯರುಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
§ 2:26 2:26 1. ಸಮು 21:6. * 2:27 2:27 ವಿ ೕ 23:12; ಧ ೕರ್ 5:14.
* 3:1 3:1 ಸೊರಗಿಹೋದ ಕೈ, ದುಬರ್ಲ ಾದ, ಬಲಹೀನ ಾದದು್ದ, ಕಳೆಗುಂದು.
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ಾವ ಉ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು
ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು.

ಜನಪಿ್ರಯಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-19

7 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸಮುದ್ರದಬಳಿಗೆಹೋದನು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಬಹುಜನರಗುಂಪು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು. 8ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಇಂಥಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿ ಬಹುಜನರು ಯೂ ಾಯದಿಂದಲೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಇದೂ ಾಯದಿಂದಲೂ, ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ, ತೂರ್, ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 9 ಜನರ ಗುಂಪು
ಅಧಿಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕದಂತೆ
ಯೇಸು ತನಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 10 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ರೋಗಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 †ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಆತನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ‡ “ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು” ಎಂದು
ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ಾನು ಇಂಥವನೆಂಬು ಾಗಿ
ಾರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ

ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
13 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ

ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಲು ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 14 ಆತನು
ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಂಥ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
† 3:11 3:11 ಾಕರ್ 1:26-34; ಲೂಕ 4:41. ‡ 3:11 3:11ಮ ಾ್ತ 14:33:
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ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, 15 ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 16 ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಇವರೇ: §ಸೀ ೕನನೆಂಬವನಿಗೆ
ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 17 ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೂ ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾನನಿಗೂ

ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಲ ಮರಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
18 ಅಂದೆ್ರಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ತೋಮ,
ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ, ತ ಾ್ದಯ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ
ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀ ೕನ, 19ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ
ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದ.
ಯೇಸುವುಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ಮ ಾ್ತ 12:22-32,46-50; ಲೂಕ 11:14-22; 8:19-21

20 ಆತನು ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು
ಸೇರಿಬಂದದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಾಡಲು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಂಧುಗಳು “ಅವನಿಗೆ ಹುಚು್ಚಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು,
“ಇವನನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ
ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂತಲೂ”
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಸೈ ಾನನು ಸೈ ಾನನನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದುಂಟೇ? 24 ಾವುದೇ ಒಂದು ಾಜ್ಯವು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಾಜ್ಯವು ಉಳಿಯದು; 25 ಾಗೆಯೇ
ಒಂದು ಮನೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಮನೆಯು
ಉಳಿಯದು. 26 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನನು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ತನ್ನಲಿ್ಲ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಉಳಿಯದೆ ಾಶ ಾಗಿ
§ 3:16 3:16ಅ. ಕೃ. 1:13:
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ಹೋಗುವನು. 27 ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯನು್ನ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕದಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬಹುದು. 28 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು. 29 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನು
ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಹೊಂದ ಾರನು; ಅವನು ಾಶ್ವತ ಾದ
ಾಪದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅವರು

“ಈತನಲಿ್ಲ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮವಿದೆ”ಎಂದುಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗೂ ಸಹೋದರರು

31 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಆತನ
ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂಬಂದುಹೊರಗೆನಿಂತುಕೊಂಡುಆತನನು್ನ
ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. 32ಆ ಜನರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ, ನಿನ್ನ
*ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ
ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ
ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು
ಕುಳಿತಿದ್ದವರನು್ನ ನೋಡಿ, 34“ಇಗೋ,ನನ್ನ ಾಯಿ,ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು.
35ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನೇ ನನಗೆ ತಮ್ಮನೂ, ತಂಗಿಯೂ,
ಾಯಿಯೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.

4
ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ*
ಮ ಾ್ತ 13:1-34; ಲೂಕ 8:4-18; 13:18,19

* 3:32 3:32 ಮೂಲ ಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ
ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ * 4: 4:1 ಾಮ್ಯ - ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಅಥ ಾ ಆತಿ್ಮೕಕ ವಿಷಯಗಳಅಥರ್ವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸು್ತಗಳಮೂಲಕ ನೀತಿಯನು್ನ
ವಿವರಿಸುವುದು.
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1 ಯೇಸುವು ಪುನಃ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡತೊಡಗಿದ್ದನು. ಬಹುಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ

ಆತನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಣಿಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು; ಆ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದರು.
2 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ: 3“ಕೇಳಿರಿ! ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
4 ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು;
ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು;
ಅಲಿ್ಲ ಮಣು್ಣ ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಳೆತವು; 6 ಆದರೆ
ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಾಡಿ, ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಒಣಗಿ ಹೋದವು. 7ಮತೆ್ತ
ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು; ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು
ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವು ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಳೆತು ಬೆಳೆದು
ಬಂದು ಫಲಕೊಟ್ಟವು; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು
ಅರುವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.” 9ಮತು್ತ
ಆತನು “ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ”ಅಂದನು.

10ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಇ ಾ್ದಗ, ಆತನಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದ್ದವರು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಆ ಾಮ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. 11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ
ದೊರೆತಿದೆ; ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”
12 †“ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ,

ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,

† 4:12 4:12ಯೆ ಾ 6:9, 10:



ಾಕರ್ನು 4:13 xvi ಾಕರ್ನು 4:21

ಾಗೆ ಕಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.”

13 ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಾಮ್ಯದ
ಅಥರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ಾ ಾದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 14ಆ ಬಿತು್ತವವನು ಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ. 15 ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೈ ಾನನು
ಬಂದು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಇವರೇ
ಾರಿಯಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜ ಾಗಿರುವರು.
16 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆ; 17 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರವೇ ಇದು್ದ, ಬಳಿಕ
ಆ ಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂದರೆ
ಬೇಗ ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೀಜ ಾಗಿರುವರು.

18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು;
19 ಇವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗೂ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳೂ,
ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಾ್ಯ ೕಹವೂ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ
ಮೇಲಣ ಆಸೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ
ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 20ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಂಡು
ಮೂವತ್ತರ ಾ್ಟಗಲಿ ಅರವತ್ತರ ಾ್ಟಗಲಿ ನೂರರ ಾ್ಟಗಲಿ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು”
ಅಂದನು.
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಾಮ್ಯ

21 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ‡“ದೀಪವನು್ನ
ತಂದು ಕೊಳಗದೊಳ ಾಗಲಿ, ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ
ಇಡುವುದುಂಟೇ? ಅದನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರಲ್ಲವೇ?
‡ 4:21 4:21ಮ ಾ್ತ 5:15; ಲೂಕ 8:16; 11:33:
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22 ಮರೆ ಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ;§ಬಹಿರಂಗ ಾಗದಿರುವ ಾವ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 *ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ; “ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.†ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ
ಅಳೆಯುವರು; ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಡುವರು.
25 ‡ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು;ಇಲ್ಲದವನಕಡೆಯಿಂದಇದು್ದದನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಾಮ್ಯ

26 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೇನಂದರೆ; “ಒಬ್ಬನು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ನಂತರ ಅವನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿ ಾ್ದಗಲೂ, ಹಗಲು ಎಚ್ಚರವಿರು ಾಗಲೂ 27 ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೀಜದ ಸಸಿ ಳೆತು ಬೆಳೆಯುವುದು.
ಇದರಂತೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ. 28 ಭೂಮಿಯು ದಲು
ಳಕೆಯನೂ್ನ, ಆ ಮೇಲೆ ತೆನೆಯನೂ್ನ, ತರು ಾಯ ತೆನೆಯಲಿ್ಲ

ತುಂ ಾ ಾಳನೂ್ನ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದೆ. 29 ಆದರೆ
ಫಲ ಾಗಿ ಾಗ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಬಂದಿತೆಂದು ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಅದನು್ನ
ಕೊಯ್ಯಲು ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತನೆ”ಅಂದನು.

ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಾಮ್ಯ
30 ಇನೂ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದು್ದ; “ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ

ಹೋಲಿಸೋಣ? ಾವ ಾಮ್ಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋಣ?
31 ಅದು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಅದು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. 32ಬಿತಿ್ತದ
§ 4:22 4:22ಮ ಾ್ತ 10:26; ಲೂಕ 8:17; 12:2: * 4:23 4:23 ಾಕರ್ 4:9;
ಮ ಾ್ತ 11:15; ಪ್ರಕ 2:7,11,17,29; 3:6,13,22. † 4:24 4:24ಮ ಾ್ತ 7:2; ಲೂಕ
6:38: ‡ 4:25 4:25ಮ ಾ್ತ 25:29; ಲೂಕ 8:18; 19:26:
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ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಎ ಾ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು
ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗುತ್ತದೆ”ಅಂದನು.

33 ಆತನು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
34 ಾಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಒಂದನೂ್ನ ಹೇಳಲಿ ಾ್ಲ. ಆದರೆ
ಏ ಾಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದಮೇಲಣ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25

35ಆ ದಿನ ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36ಅವರು ಆ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳೂ ಸಹ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವು.
37 ತರು ಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಎದು್ದ ಅಲೆಗಳು ಆ ದೋಣಿಗೆ
ಬಡಿದುನೀರುಒಳಗೆನುಗಿ್ಗದ್ದರಿಂದಆದೋಣಿಆಗಲೇತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು್ತ. 38ಆದರೆಆತನು ದೋಣಿಯಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ತಲೆದಿಂಬನು್ನ
ಒರಗಿ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ,
ಾವು ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಎದು್ದ ಾಳಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
“ ಾಂತ ಾಗಿರು, ರೆಯಬೇಡ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತ್ತಲೇ ಾಳಿ
ನಿಂತುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಯಿತು. 40 ತರು ಾಯ
ಆತನು ಅವರನು್ನ, “ ಾಕೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಇನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 41ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟು್ಟ,
“ಈತನು ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿಯೂ, ಸಮುದ್ರವೂ ಸಹ
ಈತನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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5
ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39

1 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೇದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆರಸೇನರ
ಸೀಮೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. 2 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ
ಕೂಡಲೆದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯಗವಿಗ ಳಗಿಂದ
ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 3-4 ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲನ
ಗವಿಗಳೇ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವನು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುಬಿಡುತಿದ್ದನು; ಅವನನು್ನ
ಾರೂ ಾವ ಸರಪಣಿಯಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟ ಾರದೆ ಹೋದರು;

ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
5 ಅವನು ಾತಿ್ರ ಮತು್ತ ಹಗಲು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ

ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಚೂ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 6ಅವನುಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಿಂದ
ಕಂಡು ಓಡಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 7 ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿ, “ಯೇಸುವೇ, *ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ,
ನನ್ನ ಗೊಡವೆ† ನಿನಗೇಕೆ? ದೇವ ಾಣೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು, “ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮವೇ ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

9ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು”ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು,
“ನನ್ನ ಹೆಸರು ‡ದಂಡು; ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ಬಹು ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ”

* 5:7 5:7 ಲೂಕ 1:32; 6:35; ಅ. ಕೃ. 16:17. ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ † 5:7 5:7 ನನ್ನ
ವಿಷಯಗಳುನಿನಗೆ ಾಕೆ ಬೇಕು. ‡ 5:9 5:9ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದಳ.
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ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ§ ಹೊರಡಿಸಬೇಡ
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

11ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು*ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
12 ಆ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು, “ಆ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
13ಆತನುಅವುಗಳಿಗೆಅನುಮತಿಸಲುಆದೆವ್ವಗಳುಆಮನುಷ ್ಯನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು; ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ
ಎರಡು ಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಹಂದಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ
ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ
ಉಸಿರು ಕಟಿ್ಟ ಸತು್ತಹೋದವು.

14 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ನಡೆದಿರುವ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಸಲು
ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 15 ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ಅಂದರೆ
ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಸುಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು.

16 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳ ವಿಷಯವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದರು. 17ಆಗಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾಗ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನು, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿದನು. 19 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನ
ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ
ಏನೇನು ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೋ ಅದನು್ನ ಹೇಳು”

§ 5:10 5:10 ಸೀಮೆಯಿಂದ * 5:11 5:11ಅಂದರೆ ಾ್ರಣಿಗಳ ಗುಂಪು.
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ಅಂದನು. 20 †ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ
ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ದೆಕ ಲಿ ಎಂಬ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸತ್ತಹುಡುಗಿಯಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಮ ಾ್ತ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56

21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಈಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಜನರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು; ಆತನು
ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 22ಆಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಾಯೀರನೆಂಬವನು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು
ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, 23 “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಈಗ ಾವಿನ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯು ಗುಣಹೊಂದಿ ಬದುಕುವಂತೆ ದಯ ಾಡಿ
ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 24 ಯೇಸುವು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಹೋದನು; ಮತು್ತ ಬಹು ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೂಕು ಾ್ತ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

25ಆಗಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು. 26ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯಿಂದ ಆಕೆಯು ಬಹು
ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವ್ಯಯ ಾಡಿದ್ದರೂ
ಅವಳ ರೋಗ ಾತ್ರ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಗುಣಮುಖ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

27-28 ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ,
“ ಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು, ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವೆನು”
ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 29ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರವವು
ನಿಂತುಹೋದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು, ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿ
ನನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು.
† 5:20 5:20 ಾಕರ್ 1:45
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30 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟಿತೆಂದು
ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ನನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 31 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಮುತಿ್ತಕೊಂಡು ನೂಕುವುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ‘ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು’
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದರು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು ಈ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದವರನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲು ನೋಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ,
33 ಆ ಮಹಿಳೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಭಯದಿಂದ

ನಡುಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 34ಆತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿತು; ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತೀರಿಹೋದಳು;
ಇನೆ್ನೕಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಿ?” ಅಂದರು.

36 ಅವರು ಆಡಿದ ಾತನು್ನ ಯೇಸು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37ಮತು್ತ ಆತನು ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾನ ಇವರನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 38 ಅವರು

ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಜನರ
ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ಕೆಲವರು ಅಳುವುದನೂ್ನ ಗೋ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಆತನು
ಕಂಡನು.

39 ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಗದ್ದಲ ಾಡುವುದೂ
ಅಳುವುದೂ ಾಕೆ? ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ಅವಳು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಅನ್ನಲು, 40ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹುಡುಗಿಯಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
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41 ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದು, “ತಲಿ ಾಕೂಮ್” ಅಂದನು. ಈ ಾತಿಗೆ
‡“ಅಮ್ಮಣಿ್ಣೕ, ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಥರ್.
42 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದು್ದ ನಡೆ ಾಡಿದಳು; ಆಕೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸನವಳು. 43 §ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ
ಬೆರ ಾದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಇದು ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಊಟ
ಾಡಲು ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6
ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತಊರಿನವರು ಆತನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 13:54-58; ಲೂಕ 4:15-30

1 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು; ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಆತನು
ಅಲಿ್ಲಯ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೆರದಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆರ ಾದರು.
“ಈತನಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಾತುಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು?
ಈತನು ಪಡೆದಿರುವ ಾನ ಾದರೂ ಎಂಥದು್ದ? ಈತನ ಕೈಯಿಂದ
ಇಂತಹ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ಆಗುವು ಾದರು ಹೇಗೆ? 3 ಈತನು
ಆ ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೇ? ಈತನು ಮರಿಯಳ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಈತನು
ಾಕೋಬ, ೕಸೆ, ಯೂದ, ಸೀ ೕನ ಇವರ ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೇ?

ಈತನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು. 4ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ೌರವ ಉಂಟು; ಆದರೆ
ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ, ಸ್ವಂತಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ೌರವವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ

‡ 5:41 5:41 ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಅಥರ್. § 5:43 5:43 ಾಕರ್ 2:12; ಲೂಕ
2:47:
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ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನೂ್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 6ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ
ಆತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು. ಆ ನಂತರ ಯೇಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:35-10:14; ಲೂಕ 9:1-6

7 ಾನು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟು್ಟ, 8 “ಕೋಲು ಹೊರತು ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ಬುತಿ್ತ, ಚೀಲ, ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಣ ಬೇಡ.
9 ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಮತು್ತ
ಾವ ಸ್ಥಳದವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನೀವು

ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡು ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12ಅವರು ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನ ಾಂತರ
ಹೊಂದಬೇಕು” ಎಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದರು. 13 ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.

ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಮ ಾ್ತ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9; 3:19,20

14 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಜನರು ಆತನ
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ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತ
ಈತನಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಕೆಲವರು, “ಇವನು
ಎಲೀಯನೆಂತಲೂ” ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಾ್ರಚೀನ ಾಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂತಲೂ” ಹೇಳಿದರು.
16ಆದರೆಹೆರೋದನು ಆತನಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಾಡಿಸಿದ ೕ ಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
17 ಹೆರೋದನು ಾನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ೕ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು

ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಹೆಂಡತಿ ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನು

ಬದುಕಿರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನವ ಾ್ಳಗಿರುವುದು ಅಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಇದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಸಹ ೕ ಾನನ
ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಭಯಪಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಾರದಂತೆ ಾ ಾಡಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ೕ ಾನನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿ ಾಗ

ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾದರೂ ಅವನ ಾತನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

21 ಆದರೆ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ದಿನ ಬಂದಿತು;
ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ,
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾಗ, 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಒಳಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಾಟ್ಯ ಾಡಿ ಹೆರೋದನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
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ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳನೂ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿದಳು. ಅರಸನು
ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ, ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
23 ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
24 ಆಗ ಅವಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?”
ಎಂದು ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕೇಳ ಾಗಿ ಅವಳು, “ ಾ್ನನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ” ಅಂದಳು. 25 ಕೂಡಲೆ

ಅವಳು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು, “ಈ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ *ಪ ಾತಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
26ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನಿಗೆಬಹು ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಅದರೂಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಾನು ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 27 ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ †ಮೈ ಾವಲಿನ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡು
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು; 28 ಅವನು ಹೋಗಿ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಒಂದು ಪ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು. 29 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು
ಬಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 14:13-36; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾ 6:1-21

30 ‡ಅ ಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಾವು
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಆತನು

ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾತ್ರ ಏ ಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ

* 6:25 6:25 ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟ † 6:27 6:27 ಾವಲು ಾರ ‡ 6:30 6:30 ಾಕರ್
6:7.
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ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ
ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 32 ಆಗ ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹೊರಟು ಏ ಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 33 ಆದರೆ ಅವರು
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಬಹು ಜನರು ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳಿಂದ ಾಲುನಡಿಗೆ ಾಗಿ ಓಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ದಲೇ
ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. 34 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ ದೊಡ್ಡ
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಇವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ
ಾಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ ಎಂದು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 35ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳ, ಈಗ
ಹೊತು್ತ ಬಹಳ ಾಯಿತು; 36 ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು; ಇವರು
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಊಟಕೆ್ಕ
ಏ ಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 37 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕೕ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ ಾವು ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನರು
ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಯಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು 38 ಆತನು,
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ” ಅಂದನು.
ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ
ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಅಂದರು. 39 ಆಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರುಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ §ಪಂಕಿ್ತಪಂಕಿ್ತ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ, 40 ಜನರು ಪಂಕಿ್ತಗೆ
ನೂರರಂತೆ ಐವತ್ತರಂತೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 41 ಆ
ಮೇಲೆಆತನುಆಐದುರೊಟಿ್ಟ ಎರಡುಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪರಲೋಕದಕಡೆಗೆನೋಡಿದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿಆರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಇದನು್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈಗೆ

§ 6:39 6:39ಅಥರ್ ಾಲು ಾ ಾಗಿ.
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ಕೊಟ್ಟನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಆತನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಸಿದನು. 42 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತ ಾಗುವವರೆಗೂ
ಊಟ ಾಡಿದರು. 43 ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಮೀನಿನ
ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿದವು.
44ಊಟ ಾಡಿದವರು ಐದು ಾವಿರಮಂದಿ ಗಂಡಸರು.
ಯೇಸು ನೀರಿನಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ

45 ಇ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ಾನು ಈ ಜನರ
ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನ
ಹತಿ್ತ ಮುಂ ಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು
ಬಲವಂತ ಾಡಿದನು. 46ಆತನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
47ಸಂಜೆ ಾ ಾಗದೋಣಿಯುಸಮುದ್ರದನಡುವೆಇತು್ತ;ಯೇಸು

ಒಬ್ಬನೇ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 48 ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಶಿಷ ್ಯರು ಹುಟು್ಟಗೋಲು ಾಕಿ ದಣಿದು ಹೋದದ್ದನು್ನ ಯೇಸು
ಕಂಡು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾತಿ್ರಯ * ಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾಟಿ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 49 ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಭೂತವೆಂದು ಾವಿಸಿ
ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕೂಗಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ
ಭಯಭೀತ ಾಗಿದ್ದರು. 50 ಕೂಡಲೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ಧೈಯರ್ ಾಗಿರಿ, ಾನೇ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 51 ತರು ಾಯ ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆ ಬಿರು ಾಳಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರು
ತ ್ಮಳಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 52 †ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ
ವಿಷಯ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಹೃದಯವು
ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ.
* 6:48 6:48 ಸು ಾರುಮುಂಜಾನೆಮೂರು ಗಂಟೆ. † 6:52 6:52 ಾಕರ್ 8:17;
ಮ ಾ್ತ 16:8,9.
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53 ಅವರು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪ್ರದೇಶದ ದಡಕೆ್ಕ
ಮುಟಿ್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 54 ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ
ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು,
55 ಆ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಓ ಾಡಿ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ‡ದೋಲಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿದರೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 56 ಆತನು ಾವ ಾ್ರಮಗಳಿಗೆ,
ಾವ ಊರು ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲಯವರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ

ತಂದು ಸಂತೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ
ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಆತನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

7
ಶುದ್ಧ ಾಗೂ ಅಶುದ್ಧ
ಮ ಾ್ತ 15:1-20

1 ತರು ಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದರು.

2 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಶುದ್ಧ ಕೈಗಳಿಂದ
ಅಂದರೆ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
3 ಫರಿ ಾಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ
ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಆ ಾರ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಮತು್ತ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ
ನೀರನು್ನ ್ರೕ ಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬಹು *ಸ್ವಚ್ಛ ಾಗಿ
ಾ್ನನ ಾಡಿಯೇ ಊಟ ಾಡುವುದು; ತಂಬಿಗೆ, ಚೆಂಬು,
ತಪ್ಪಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದು; ಇವೇ ದ ಾದ ಅನೇಕ
ಆಚಾರಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದು್ದವು. 5 ಆದುದರಿಂದ

‡ 6:55 6:55 ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಹುಲಿ್ಲನ ಾಸಿಗೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುವ ಾಸಿಗೆ. * 7:4 7:4
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ಫರಿ ಾಯರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿರಿಯರ
ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕಕೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ
ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು, “ಕಪಟಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಾ್ದನೆ;ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
†“ ‘ಈಜನರು ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ,

ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
7 ಮನುಷ ್ಯರು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಅವರು

ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವುದು ವ್ಯಥರ್’ ಎಂಬುದೇ.

8 ನೀವು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹು
ಜಾಣತನದಿಂದ‡ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ನಿಲರ್ ಸುತಿ್ತೕರಿ;
10 ‘ನಿನ್ನ§ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು’
ಮತು್ತ*‘ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ’ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
11 ನೀ ಾದರೋ ‘ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕೊ ಾರ್ನ್
(ಅಂದರೆದೇವರಿಗೆಮುಡಿಪು) ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ಎಂದುಹೇಳುವು ಾದರೆ
12 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ, ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಇನೆ್ನೕನೂ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಹೀಗೆ ನೀವು

ಕಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಿಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
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ನಿರಥರ್ಕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,ಮತು್ತ ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಪುನಃ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ

ಕರೆದು, “ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನ ಒಳಗೆ
ಹೋಗುವ ಾವುದು ಅವನನು್ನ ಮೈಲಿಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಮೈಲಿಗೆ ಾಡುವಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 “† ಾರಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ”ಅಂದನು.

17 ತರು ಾಯ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು
18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದು, 19 ಅವನ
ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ, ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ
ವಿಸಜಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡ ಾರದೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಯೇಸು
ಸೂಚಿಸಿದನು. 20 ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮವಂಥವುಗಳೇ
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; 21ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ
ಹೃದಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳು, ಾದರ,
ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯಭಿಚಾರ, ದು ಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ೕಸ,
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಅಪನಿಂದೆ, ಗವರ್, ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ
ಇವೇ ದ ಾದವುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. 23ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳು
ಾನವನ ಅಂತರಂಗದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ

† 7:16 7:16 16 ನೆಯವಚನವುಮೂಲಗ್ರಂಥದ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ.
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ಾಡುತ್ತವೆ.”
ಯೇಸು ಅನ್ಯಮತಸ್ಥಳ ಮಗಳನೂ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 15:21-28

24ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ‡ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅದು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು

ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 25 ಕೂಡಲೆ
ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಆತನ ಾದಕೆ್ಕ
ಬಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. 26 ಆ ಹೆಂಗಸು
ಸುರೋ ಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು
ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ, 27 ಆತನು ಆಕೆಗೆ, “ ದಲು ಮಕ್ಕಳು
ತಿಂದು ತೃಪಿ್ತ ಾಗಲಿ; ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ ೌದು ಕತರ್ನೇ, ಮೇಜಿನ
ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳುವ
ರೊಟಿ್ಟೕತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಲು
29ಆತನು, “ಆಕೆಗೆ ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತರದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆವ್ವವು
ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗು” ಅಂದನು.
30 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯು
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿದ್ದಳು; ದೆವ್ವ ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿತು್ತ.
ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನೂ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

31 ಅನಂತರ ಆತನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ದೆಕ ಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾದು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 32 ಆಗ
ಕೆಲವರು ತೊದಲು ಾತ ಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಕಿವುಡನನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
‡ 7:24 7:24 ಾ ಾಂತರ: ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ.
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇವನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಡಬೇಕು ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 33ಆತನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ
ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಉಗುಳಿ ನಂತರ ಅವನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ, 34 ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೀಘರ್ ಾಗಿ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ
ಅವನಿಗೆ, “ಎಪ್ಫ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ “ತೆರೆಯಲಿ”
ಎಂದಥರ್. 35 ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು; ಅವನ
ಾಲಿಗೆಯು ಸಡಿಲ ಾಯಿತು; ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು.

36 ಆಗ ಆತನು, ಇದನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಎಷು್ಟ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಅವರು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅದನು್ನ ಪ್ರಚಾರ ಾಡಿದರು. 37 §ಅವರು ಅತ್ಯಂತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಆತನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಕಿವುಡರು
ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಮೂಕರು ಾತ ಾಡುವಂತೆಯೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8
ಯೇಸು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 15:32-39

1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು
ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಊಟ ಾಡಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು, 2 “ಈ ಜನರನು್ನ
ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ
ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
3 ಇವರನು್ನ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಳಲಿ ಬಿ ಾ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಈ

§ 7:37 7:37 ಾಕರ್ 6:51; 10:26;ಮ ಾ್ತ 15:30, 31:
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ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದು ಈ ಜನರನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತು?” ಅಂದರು. 5 ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಏಳು
ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಇವೆ” ಅಂದರು. 6ಆಗಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು;ಅವರು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು;
ಆತನು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಜನರು ತಿಂದು
ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸ ಾಗಿ ಏಳು
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿದವು. 9ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 10 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ
ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ
ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದನು.

ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾಭಿ ಾನಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:1-12; ಲೂಕ 11:16; 12:1; ೕ ಾ 6:30

11 ತರು ಾಯ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಆತನ ಕೂಡ ತಕರ್ ಾಡಿ, ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ,
“ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ
ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ, “ಈ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವುದು ಏಕೆ? ನಿಮಗೆ ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಇದು ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
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14 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿದ್ದರು.
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟ ಾತ್ರ ಇತು್ತ; ಬೇರೆ ಏನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 15ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ
ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ” ಎಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 16ಅವರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಬೇಕು” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು.
17 ಆತನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು, “ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಅಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ ೕ?
18 ಕಣಿ್ಣದು್ದ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ೕ? 19 ಾನು*ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿ ಾಗ ಉಳಿದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು” ಅಂದರು.
20 “ಮತು್ತ†ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು ಹಂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಏಳು
ಪುಟಿ್ಟಗಳು” ಅಂದರು. 21 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟ್ಟದು್ದ

22 ಮತು್ತ ಅವರು ಬೇ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಜನರು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ಇವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
23 ‡ಆತನು ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಹಚಿ್ಚ, ಅವನ ಮೇಲೆ

* 8:19 8:19 ಾಕರ್ 6:41,43,44 † 8:20 8:20 ಾಕರ್ 8:6, 8, 9: ‡ 8:23
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ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಾಣುತ್ತದೆ ೕ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 24 ಅವನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ನನಗೆ
ಜನರು ಾಣು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆ ಾಡುವ ಮರಗಳಂತೆ
ಾಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”ಎಂದನು. 25ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ
ಮೇಲಿಟ್ಟನು; ಆಗ ಅವನು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಪೂಣರ್ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು.
26 ತರು ಾಯ ಆತನು, “ನೀನು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅವನಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:13-28; ಲೂಕ 9:18-27

27 ಯೇಸುವೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೈಯ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು,
“ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು ಾ್ನನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ;

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 29 ಆತನು ಅವರನು್ನ, ಕುರಿತು “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಾರನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನು”

ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ

ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನೂ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

31 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ §ಮೂರು
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
§ 8:31 8:31 ಹೋಶೇ. 6:2:
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ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 32ಆತನು ಈ ಾತನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ “ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ”
ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು. 33ಆದರೆ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ನೋಡಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, *“ಸೈ ಾನನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ
ಹೋಗು! ನಿನ್ನ ೕಚನೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು
ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ತೆಗೆ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾರಿ ಾದರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ
ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ.
35 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು? 37 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಏನು
ಈಡು ಕೊಡ ಾದೀತು? 38 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಾಪಿಷ್ಠ
ಪೀಳಿಗೆಯವರಲಿ್ಲ ಾರು ನನ್ನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಾಚಿಕೆಪಡುವರೋ, ಅಂಥವರನು್ನ ಕುರಿತು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು,
ಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರ ಾವದೊಡನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ
ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರು ಾಗ, ಾಚಿಕೆಪಡುವನು” ಎಂದನು.

9
1 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,

ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ

* 8:33 8:33ಮ ಾ್ತ 4:10:
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ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರ
ಮ ಾ್ತ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36

2 ಆರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ ಇವರನು್ನ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಾದ

ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಯೇಸುವು
ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡನು. 3 ಆತನ ವಸ್ತ ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರ ಾಗಿ
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಅಗಸ ಾದರೂ
ಅಷು್ಟ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ಅದು ಬಿಳು ಾಗಿತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ
ಎಲೀಯನೂ, ೕಶೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಆಗ ಪೇತ್ರನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು;
ಮೂರು *ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು;ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದು,
ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 †ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಂದು ೕಡವು ಬಂದು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಆ ೕಡದೊಳಗಿನಿಂದ, “ಈತನು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಕು ಾರನು; ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಧ ್ವನಿ
ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವ
ತನಕ ನೀವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಅವರು ಆ ಾತನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು
“ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಏಳುವುದೆಂದರೇನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ

* 9:5 9:5 ಪಣರ್ ಾಲೆ,ಮನೆಯನು್ನ. † 9:7 9:7 ಾಕರ್ 1:11;ಮ ಾ್ತ 3:17:
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ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 11ಇದಲ್ಲದೆಅವರು, “ಎಲೀಯನು ದಲು
ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂಬು ಾಗಿ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಾಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ‡ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಎಲೀಯನು ದಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪುನ ಾ್ಥರ್ಪಿಸುವುದು
ನಿಜ. ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ; ಅವನು ಬಹು
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇದು
ಹೇಗೆ? 13 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ; ಎಲೀಯನು
ಬಂದನು ಮತು್ತ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದರು”ಅಂದನು.
ಯೇಸುಮೂಗದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:14-21; ಲೂಕ 9:3-42

14 ತರು ಾಯ ಅವರು ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ
ಸುತ್ತಲು ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇರುವುದನೂ್ನ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ತಕರ್ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕಂಡರು. 15 ಕೂಡಲೆ ಆ
ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಿದರು. 16 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಇವರ ಸಂಗಡ ಏನು ಾದ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಬೋಧಕನೇ, ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು; ಅವನಿಗೊಂದು
ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ ಅದು ಅವನನು್ನ ಮೂಗನ ಾ್ನಗಿಸಿದೆ. 18 ಅದು
ಎಲಿ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ;
ಆಗ ಅವನು ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ, ಕರಕರನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಮರಗಟಿ್ಟದವನಂತೆ ಆಗು ಾ್ತನೆ. ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ
ಆಗದೆಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 19 ಅದ ಾ್ಕತನು,
“ಎ ಾ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ
‡ 9:12 9:12ಮ ಾ. 4:5, 6; ಕೀತರ್ 22:6;ಯೆ ಾ 53:2, 3; ಾನಿ. 9:26;ಜೆಕ. 13:7:
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ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ! ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು. 20 ಆಗ
ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಆ ದೆವ್ವವು ಹುಡುಗನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ದಡಿಸಲು ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತ
ಹೊರ ಾಡಿದನು. 21 ಯೇಸು ಅವನ ತಂದೆಯನು್ನ, “ಇವನಿಗೆ
ಹೀ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು,
“ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದಿದೆ; 22 ಮತು್ತ ಇವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಪದೇಪದೇ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಡವಿತು; ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಆಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು” ಅಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕ ೕ’? ನಂಬುವವನಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ
ತಂದೆಯು, “ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ ಯೇಸು
ಜನರ ಗುಂಪು ಓಡಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
“ಎಲೈ, ಕಿವು ಾದ ಮೂಗದೆವ್ವವೇ, ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು;
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು. 26ಆಗಅದುಅಬ್ಬರಿಸಿಹುಡುಗನನು್ನ
ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತ ಾಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರಿಂದ
ಬಹುಜನರು, “ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
27 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬಸಲು ಹುಡುಗನು
ಎದು್ದ ನಿಂತನು.

28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಆತನನು್ನ
ಏ ಾಂತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ಈ ಬಗೆಯ
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ದೆವ್ವಗಳು ದೇವರ§ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ
ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ

ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45

30 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ಾದು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದೆಂದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದೆಂದು ಆತನು ಬಯಸಿದನು.

31 *ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ,
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ತರು ಾಯಮೂರು ದಿನದಮೇಲೆ
ಆತನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ
ಅವರು ಆ ಾತನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ದೀನ ಾವ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 18:1-9; ಲೂಕ 9:46-50

33 ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, “ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಏನು
ಚಚೆರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
34 ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು, ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು
ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 35 ಆಗ ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೂ

§ 9:29 9:29 ಕೆಲವು ಮೂಲಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಗೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಎಂದು
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. * 9:31 9:31 ಹೋಶೇ. 6:2:
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ದಲಿನವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಕಡೆಯವನೂ
ಎಲ್ಲರ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 36 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 37 “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು; ಮತು್ತ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ

38 ೕ ಾನನು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಾರೋ
ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ ಾವು
ಕಂಡು ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಏ ಾಏಕಿ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.

40 ನಮಗೆ†ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ. 41 ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಾ ಾದರೂ‡ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ತಪು ್ಪವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ” ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರಣೆ
42 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಾ ಾದರೂ ಾಪ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅಂಥವನ

ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ. 43-44 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ
ಾಪ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು;

† 9:40 9:40ಮ ಾ್ತ 12:30. ‡ 9:41 9:41ಮ ಾ್ತ 10:42:
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ಎರಡು ಕೈಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ§ಆರದ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿರುವ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೈಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು
ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 45-46 ನಿನ್ನ ಾಲು ಾಪ ಾಡಲು ನಿನಗೆ
ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡು; ಎರಡು ಾಲುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಲಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಾಪ ಾಡಲು ನಿನಗೆ
ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿ ಾಡು; ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 48 ನರಕದಲಿ್ಲರುವ ಹುಳ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ.
49 “ಉಪು ್ಪ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯು

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದು. 50 ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪ ಾಥರ್ವೇ; ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಇ ಾ್ಯತರಿಂದ
ರುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ? ನಿ ್ಮಳಗೆ*ಉಪು ್ಪ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ.”

10
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಮ ಾ್ತ 19:1-9; ಲೂಕ 16:18

1 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆಗೂ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರು

ತಿರುಗಿ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರಲು ಆತನು
ತಿರುಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ
ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯಿಂದ, “ಒಬ್ಬನು ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು

§ 9:43-44 9:43-44 9:44,46. ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಆರುವುದಿಲ್ಲ
ಾಗೂ ಹುಳಗಳು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. * 9:50 9:50 ಉಪಿ್ಪನಂತೆ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ.
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ಧಮರ್ ೕ ಹೇಗೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 3 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು
“ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಕೊಟ್ಟನು?” ಎಂದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, *“ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯುಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು”ಅಂದರು.

5 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಂಡತನವನು್ನ
ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂ ಾ ಆ ಯನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 6 ದೇವ ಾದರೋ
ಸೃಷಿ್ಟಯ ದಲಿನಿಂದಲೇ†ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಗಂಡುಹೆಣಾ್ಣಗಿ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 7 ‡ಈ ಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು.
8 ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವರು
ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅವರು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, §“ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
12 ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17

13 ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತರಲು ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ
* 10:4 10:4ಧ ೕರ್ 24:1. † 10:6 10:6ಆದಿ 1:27: ‡ 10:7 10:7ಆದಿ
2:24: § 10:11 10:11ಮ ಾ್ತ 5:32:
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ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ.
15 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಾರು ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ದೇವರ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ
ಇಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 16ಆಗಆತನುಆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ೌವನಸ್ಥ ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಹಣದ
ೕಹ
ಮ ಾ್ತ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30

17ಅಲಿ್ಲಂದಯೇಸು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಓಡು ಾ್ತ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಣ ಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೋಧಕನೇ, ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಾಕೆ ಕರೆಯುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ
ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ. 19 *ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು,
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ
ಹೇಳ ಾರದು. ೕಸ ಾಡ ಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೇವ ಾ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ,
ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 21 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿದೆ.
ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಆಗ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ ನೀನು ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು
ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಈ ಾತಿಗೆ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು
ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. 23 ಆಗ ಯೇಸುವು ಸುತ್ತಲೂ
* 10:19 10:19 ವಿ ೕ 20:12-16:
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ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದು ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಪುನಃ

ಅವರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ,†ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.
25ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು
ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಈ
ಾತಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರಿಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
27 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ‡“ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಅ ಾಧ್ಯ; ದೇವರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯವೇ”
ಅಂದನು. 28 ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, “ಇಗೋ ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾರು
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಸಹೋದರರ ಾ್ನಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ
ಬಿಟಿ್ಟರುವನೋ, 30ಅವನಿಗೆಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇಮನೆ, ಸಹೋದರರು,
ಸಹೋದರಿಯರು, ಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಹಿಂಸೆಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನೂರರಷು್ಟ ಸಿಕೆ ್ಕೕ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಣ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು. 31 ಆದರೆ ಬಹು
ಮಂದಿ ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು, ಕಡೆಯವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ

ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34

† 10:24 10:24 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಧನವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಎಂಬ ಾತು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ; ಾ. 11:28: ‡ 10:27 10:27 ಲೂಕ 1:37; ರೋ ಾ. 4:21:
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32 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ನಡೆದುಹೋದದ್ದರಿಂದ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; 33 ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಾವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 34 ಇವರು ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು, ಆತನ
ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವರು, ಆತನನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು,
ಅನಂತರ ಕೊಂದು ಾಕುವರು. ಆದರೆ§ಆತನು ಮೂರು ದಿನಗಳ
ನಂತರ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಜೆಬೆ ಾಯನಮಕ್ಕಳ ಬಿನ್ನಹ
ಮ ಾ್ತ 20:20-28

35 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿದರು.
36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 37 ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
“ ಾವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ ಪಡೆ ಾಗ ಒಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮಗೆಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು”ಅಂದರು. 38ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿಯದು.* ಾನು ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದು
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೆ?†ನನ ಾಗುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು
§ 10:34 10:34ಹೋಶೇ. 6:2: * 10:38 10:38 ೕ ಾ 18:11: † 10:38
10:38 ಲೂಕ 12:50.
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ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು “ನಮಿ್ಮಂ ಾಗುವುದು”
ಅಂದರು. 39ಆಗಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನನ ಾಗುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ನಿಮ ಾಗುವುದು.
40 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಾ್ಲದರೂ ಎಡಗಡೆಯ ಾ್ಲದರೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಡುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ; ಅದು
ಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ೕ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾಕೋಬ ೕ ಾನರ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆದ್ದರು. 42 ಯೇಸು

ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯಜನಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ
ಎಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ. 43 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಿರ ಾರದು;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಬೇಕು.
44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಎಲ್ಲರ ಆ ಾಗಬೇಕು. 45 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸಹ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ,
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ‡ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಈಡುಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಾಗೂ ಾತಿರ್ ಾಯನೆಂಬ ಕುರುಡ
ಮ ಾ್ತ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43

46 ತರು ಾಯ ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸುವೂ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆ
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ತಿ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾತಿರ್ ಾಯನು ಾರಿಯಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 47ಅವನು ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವನು
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು,
“ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು
‡ 10:45 10:45 1 ತಿ . 2:6:
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ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 48 ಅನೇಕರು, ಅವನಿಗೆ
ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಗದರಿಸಲು ಅವನು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 49 ಆಗ
ಯೇಸು ನಿಂತು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆ
ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ಧೈಯರ್ ಾಗಿರು, ಏಳು, ಯೇಸು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು. 50 ಅವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 51ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ, “ ಾನು ನಿನಗೆಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕ”ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣನ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕು” ಅಂದನು. 52 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು,§ನಿನ್ನ

ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವನಿಗೆ ಕಣಿ್ಣನ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

11
ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:1-9; ಲೂಕ 19:29-38; ೕ ಾ 12:12-16

1 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಬೆತ್ಫಗೆ ಾಗೂ
ಬೇ ಾನ್ಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 2 “ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳಗೆ
ಹೋಗಿರಿ; ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ; ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾರೂ
ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾ ಾದರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಅದನೆ್ನೕಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಇದು
ಕತರ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ’ ಅನಿ್ನರಿ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ಶಿಷ ್ಯರು

§ 10:52 10:52 ಾಕರ್ 5:34; ಲೂಕ 7:50; 17:19;ಅ. ಕೃ. 14:9:
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ಹೋಗಿ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು, “ಈ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ಆಗ ಜನರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು.
7 ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಕಲು ಆತನು ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8 ಆಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಳೆಯ
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು, ತಂದು ಾಸಿದರು. 9 ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ
ಾಗೂಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು:

“ಹೊಸನ್ನ, *ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ;
10 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ಾಜ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕೆ್ಕ

ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ;
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

11 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಸಂಜೆ ಾದದ್ದರಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಯೇಸು ಅಂಜೂರದಮರವನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:12-22; ಲೂಕ 19:45-48

12 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೇ ಾನ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 13 ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ
ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ತನಗೇ ಾದರೂ ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ
ಎಲೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
* 11:9 11:9 ಕೀತರ್ 118:25, 26:
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ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನ ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಆ
ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೇ ಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

15 †ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೇಸು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ,
ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು;
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು; ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುವವರ ಮಣೆಗಳನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿದನು; 16 ಒಬ್ಬನ ಾ್ನದರೂ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಾದು ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
17ಮತು್ತ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿ,
‡“ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವುಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ

ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ?
ಆದರೆ§‘ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ
ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಾವ ಉ ಾಯದಿಂದ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಾದು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು.

19 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾದ ನಂಬಿಕೆ

20 ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅವರು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು
ಹಿಂದಿನದಿನದಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡುಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,
† 11:15 11:15 ೕ ಾ 2:14-16: ‡ 11:17 11:17ಯೆ ಾ 56:7: § 11:17
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ಇಗೋ, ನೀನು ಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 22ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾ ಾದರೂಈಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಪಡದೆ ಾನು
ಹೇಳಿದು್ದ ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಗುವುದು. 24 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಏನೇನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಂಬಿರಿ;
ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಾರ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ
ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ; ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಅಂದನು.
26*ಆದರೆನೀವುಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:23-46; ಲೂಕ 20:1-19

27 ಅವರು ಪುನಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
28 “ನೀನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಇದನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು?”

ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 29ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೂ ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ ಾನೂ
ಸಹ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವಅಧಿ ಾರವು ೕ ಾನನಿಗೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ?”

* 11:26 11:26 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 26 ನೆಯವಚನವಿಲ್ಲ. ಮ ಾ್ತ 6:14, 15; 18:35:
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ಉತ್ತರಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು. 31 ಆಗ ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಿತೆಂದು’ ಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವೇಕೆ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ’ ಅಂ ಾನು; 32 ‘ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂಬು ಾಗಿ ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ೕ ಾನನು ನಿಜ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅನು ಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ
ಜನರ ಭಯವಿತು್ತ. 33 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನೂ ಕೂಡ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

12
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಾಮ್ಯ

1ಆಗಯೇಸುಅವರೊಂದಿಗೆ * ಾಮ್ಯಗಳಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು†ಒಂದು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿಸಿ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆ ಾಗಿ ಒಂದು

ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆಸಿ‡ ಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಆ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, ಹೊರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 2 ಫಲ ಾಲವು
ಬಂ ಾಗ ತನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ
ಸೇವಕನನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಪುನಃ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಪ ಾನ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
5 ಆದರೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನನು್ನ ಅವರು
* 12:1 12:1 ಾಕರ್ 4:2. † 12:1 12:1ಯೆ ಾ 5:1, 2 ‡ 12:1 12:1
ಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ
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ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು ಮತು್ತ ಕೆಲವರನು್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 6 ಅವನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇನು್ನ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು.
ಾರೆಂದರೆ ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ

ಅವರು ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಯಜ ಾನನು ಕೊನೆಗೆ
ಅವನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7ಆದರೆ ಆ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರು,
‘ತೋಟಕೆ್ಕ ಇವನೇ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ; ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು
ಾಕೋಣ. ಆಗ ಆಸಿ್ತ ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 8 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿ
ಾ್ರ ಯತೋಟದಿಂದಹೊರಗೆಬಿ ಾಡಿದರು. 9 ಾ ಾದರೆಆ ಾ್ರ ಾ
ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡುವನು? ಅವನು ಬಂದು ಆ
ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವನು.
10 §“ ‘ಮನೆಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ

ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
11ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು,

ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಾಸ್ತ ್ರವಚನಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?’ ” ಎಂದನು.

12 ಯೇಸು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಕೈಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ
ಮ ಾ್ತ 22:15-46; ಲೂಕ 20:20-44

13 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೆರೋದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14 ಇವರು ಬಂದು,
§ 12:10 12:10 ಕೀತರ್ 118:22, 23
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“ಬೋಧಕನೇ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನು, ಾವ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಲ ಸದವನೂ,ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ತೋರಿಸದವನೂ, ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ದೈವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವನೂ ಎಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
*ಕೈಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ಧಮರ್ಸಮ್ಮತ ೕ? ಅಲ್ಲ ೕ?
ಾವದನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೋಬೇಡ ೕ?” ಎಂದುಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

15 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಪಟತನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ? ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ
ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ತಂದರು.

16 ಆಗ ಆತನು ಇದರ “ಮೇಲಿರುವುದು ಾರ ಮುಖಮುದೆ್ರ?
ಮತು್ತ ಾರ ಲಿಪಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು ಕೈಸರನದು
ಅಂದರು. 17 ಯೇಸು, “ಕೈಸರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಕೈಸರನಿಗೂದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೂ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಹು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ

18 ತರು ಾಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸದು್ದ ಾಯರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 19 ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಬೋಧಕನೇ, †‘ಅಣ್ಣ ಾದವನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸತ್ತರೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು’ ೕಶೆಯು ನಮ ಾಗಿ
ಬರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ.

20 “ಒಮೆ್ಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯವನು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
21 ಎರಡನೆಯವನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅದರಂತೆ ಮೂರನೆಯವನು.
* 12:14 12:14 ಅಂದರೆ, ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಚಕ್ರವತಿರ್ಗೆ. † 12:19 12:19
ಧ ೕರ್ 25:5.
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22 ಇದೇ ಪ್ರ ಾರ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ
ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು.
23 ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎದು್ದಬರು ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆ ಏಳು ಮಂದಿಗೂ ಆಕೆಯು

ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳ ಾ್ಲ” ಎಂದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು
ಾಸ್ತ ್ರವಚನಗಳ ಾ್ನದರೂ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ತಪು ್ಪವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? 25 ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ
ಎದ್ದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ

ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರು ಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ
ಬರು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ‡‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು, ಾಕೋಬನ ದೇವರು
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ದೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ನೀವು ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’

27ಆತನು ಜೀವಂತರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲ್ಲ. ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ತ ಾ್ಪದ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ

28 ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅವರ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಸರಿ ಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು,
“ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದ್ದದು ಾವುದು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, §“ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ ಕೇಳಿ,
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು*ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. 30 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಕತರ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’

‡ 12:26 12:26 ವಿ ೕ 3:6. § 12:29 12:29 ಧ ೕರ್ 6:4, 5: * 12:29
12:29ಅಥ ಾ: ಅದಿ್ವತೀಯನು. ಮೂಲ: ಒಬ್ಬನೇ ಕತರ್ನು.
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ಎಂಬುದೇಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ . 31 †‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯ ಆ . ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಆ ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 32ಆಗಆ ಾಸಿ್ತ ್ರಯು,
“ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದಿ ದೇವರು
ಒಬ್ಬನೇ, ‡ಆತನ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಇವೆರಡೂ
§ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಮೇ ಾದುವು”ಅಂದನು.

34 ಅವನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡು,
“ನೀನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ದೂರ ಾದವನಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದಕು ಾರನ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ
35 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ

ಆತನು ಅವರನು್ನ, “ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ?
36 *“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದದಡಿ ಾಕುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನೇ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
37 ಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ‘ಕತರ್ನೆಂದು’ ಹೇಳಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು. ಜನರ
ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವುಆತನ ಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ.

† 12:31 12:31 ಾಜ 19:18. ‡ 12:32 12:32 ಧ ೕರ್ 4:35. § 12:33
12:33 1 ಸಮು 15:22. * 12:36 12:36 ಕೀತರ್ 110:1.
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ಯೇಸು ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23; ಲೂಕ 20:45-47

38 ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ, 39 ಸಂತೆಯ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮ ಾ್ಕರಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ
ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 40 ಇವರು
ವಿಧವೆಯರಮನೆಗಳನು್ನ ದೋಚಿ ತೋರಿಕೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವರು” ಎಂದನು.
ವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ ಾಗು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ
ಲೂಕ 21:1-4

41 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಕುವುದನು್ನ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಹಣ
ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು, ಎರಡು ಾಸು
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ದು ಾ್ಗಣಿ ಾಕಿದಳು. 43 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಸಮೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧವೆ ೕ ತನ್ನ
ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಂದರೆ, ತನ್ನ ಜೀವನಕೆ್ಕ
ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.

13
ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಗುರುತುಗಳು
ಮ ಾ್ತ 24; ಲೂಕ 21:5-36
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1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು,
ಎಂ ಾ *ಅದು್ಭತ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು! ಎಂ ಾ ಮ ಾಕಟ್ಟಡಗಳು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಯೇಸು, “ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದನು.

3 ಬಳಿಕ ಆತನು †ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನ
ಾಗೂ ಅಂದೆ್ರಯ, 4 ಇವರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ, “ಇವೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗ ಆಗುವವು? ಇವೆಲ್ಲವು ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆ

ಏನು? ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 5 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 6 ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು,‡‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವುದನೂ್ನ,

ಯುದ್ಧ ಾಗುವ ಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ
ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ
ಅಂತ್ಯ ಾಲವಲ್ಲ. 8ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗವೂ, ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಜ್ಯವೂ ಏಳುವವು. ಮತು್ತ ಾ ಾ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಭೂಕಂಪಗಳೂ, ಬರ ಾಲಗಳೂ, ಉಂಟಾಗುವವು. ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ
ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಾ್ರರಂಭ ಾತ್ರ.

9 “ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು, ನನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆ
* 13:1 13:1 ಾರಿ, ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡ. † 13:3 13:3 ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡ.
‡ 13:6 13:6 ಾನೇ ಆತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
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ಅವರಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು, 10 ಆದರೆ ದಲು ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು.

11 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪಿ್ಪಸು ಾಗ ಏನು
ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ನೀವು
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಾತ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು, 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು
ಸಹೋದರನನೂ್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನೂ್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವರು.
ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು,
13ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು,
ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಾಳುವವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.”

14 “ಇದಲ್ಲದೆ§ವಿ ಾಶ ಾರಕ ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯು ನಿಲ್ಲ ಾರದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ (ಇದನು್ನ
ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ). ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಇರುವವರು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 15 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವನು ಕೆಳಗೆ
ಇಳಿದು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ; ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ. 16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.

17 “ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ, ಾಲು ಕುಡಿಸುವ
ಾಯಂದಿರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ಎಷೆ್ಟಂದು ಹೇಳಲಿ! 18 ಆ
ದಿನಗಳು*ಸಂಕಟದದಿನಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಗ ಾರದೆಂದು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 19ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ದೇವರು
ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದಿನದಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ;ಇನು್ನಮುಂದೆಆಗುವುದೂಇಲ್ಲ. 20ಕತರ್ನುಆದಿನಗಳನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನರ ಾ್ರಣಿ ಾದರೂಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

§ 13:14 13:14 ಾನಿ. 9:27; 12:11: * 13:18 13:18 ಾನಿ. 12:1:
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ಆದರೆ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿ ಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 “ಆಗ ಾ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ, ಇಗೋ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!

ಅಗೋ, ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ! ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
22ಏಕೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರಸ್ತರೂ, ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂಎದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿ
ತೋರಿಸುವರು. 23 ನೀವಂತೂ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಮುಂ ಾಗಿಯೇ” ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

24ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ನಂತರ;
†“ ‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು.
25ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವವು.’
26 ಆಗ‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮ ಾಬಲದಿಂದಲೂ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು. 27 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಾಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಾಲು ್ಕದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.”
ಅಂಜೂರಮರದ ಾಠ

28 “ಅಂಜೂರ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾಗಿ
ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರು ಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಂದು
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರ ಾ್ಲ. 29 ಾಗೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡು ಾಗ ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
30 ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು
ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
† 13:24 13:24ಯೆ ಾ 13:10; 34:4: ‡ 13:26 13:26 ಾನಿ. 7:13, 14:
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31 ಆ ಾಶವೂ, ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು; ಆದರೆ ನನ್ನ
ಾಕ್ಯವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ಆ ದಿನವೂಗಳಿಗೆಯೂ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು
32 “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ

ತಂದೆಗೆ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೂತರಿ ಾಗಲಿ, ಮಗನಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದು. 33 ಆ ಾಲವು
ಾ ಾಗ ಬರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ

ನೀವು§ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ,*ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. 34 ಅದು†ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮನೇ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ
ಅವನವನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾಗಿಲು ಾಯುವವನಿಗೆ, ನೀನು
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದವನ ಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

35 “ಮನೆ ಯಜ ಾನನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ೕ,
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೕ, ಕೋಳಿ ಕೂಗು ಾಗಲೋ
ಬೆಳ ಾಗು ಾಗಲೋ ಾ ಾಗ ಬರು ಾ್ತನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! 36 ಆತನು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದು ನೀವು
ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾನು. 37 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ!”
ಎಂದನು.

14
ಪರಿಮಳ ತೈಲದಿಂದಯೇಸುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:1-16;ಲೂಕ 22:1-6; ೕ ಾ 11:47-53; 12:1-

8
§ 13:33 13:33 ಾಕರ್ 14:38;ಮ ಾ್ತ 26:41; ಎಫೆ 6:18: * 13:33 13:33
ಕೆಲವುಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. † 13:34 13:34ಮ ಾ್ತ
25:14; ಲೂಕ 19:12:
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1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳಿ ಾ್ದಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಉ ಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನರು ದಂಗೆ ಎ ಾ್ದರು”

ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
3 ಆತನು ಬೇ ಾನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾದ ಸೀ ೕನನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ
ಸ್ವಚ್ಛ ಜಟ ಾಂಸಿ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಒಡೆದು ತೈಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು.
4ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತ ್ಮಳಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಈ ತೈಲವನು್ನ ಹೀಗೆ
ವ್ಯಥರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5ಇದನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಬೆಲೆಗೆ ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.

6ಆದರೆಯೇಸು, “ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ,ಆಕೆಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಈಕೆಯು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.
7 ಬಡವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ
ಮನಸು್ಸ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಉಪ ಾರ
ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆಯು ತನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಈಕೆಯು
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಈ ತೈಲದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. 9 ಸು ಾತೆರ್ಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ಾರಲ್ಪಡುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈಕೆಯು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ
ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

10 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ
ಯೂದನುಯೇಸುವನು್ನಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೆಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಅವರ
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ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 11ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನಿನಗೆ
ಹಣಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೂದನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:17-29; ಲೂಕ 22:7-23; ೕ ಾ 13:21-29

12 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ
ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಪಸ ್ಕದ ಭೋಜನ ಾಡಲು ಾವು ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಧಿಸುವನು. ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 14ಅವನು ಾವ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವನೋ ಆ
ಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕದ
ಭೋಜನ ಾಡಲು ಕೊಠಡಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

15 “ಅವನು ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ
ವಿ ಾಲ ಾದ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು
ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡು ಪಸ ್ಕವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.

17 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಬಂದನು. 18 ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
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ಎಂದನು. 19ಆಗಅವರು ಬಹು ದುಃಖದಿಂದಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
“ ಾನಲ್ಲವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

20 ಆತನು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ “ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಅದು್ದವವನೇ. 21 ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಪ್ರ ಾರಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಾರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ?
ಅವನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ”ಅಂದನು.

22 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಡು ಾ್ತ “ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದನು.
23 ತರು ಾಯ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅದರಿಂದ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ನನ್ನ
ರಕ್ತ, ಬಹು ಜನರಿ ಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ*ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ.
25 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ
ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನ ನಿ ಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:30-36; ಲೂಕ 22:31-53; ೕ ಾ 13:36-38;

18:1-11
26 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಕೀತರ್ನೆ ಾಡಿ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ

ಹೊರಟು ಹೋದರು. 27 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ;
“ ‘ ಾನು†ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;

* 14:24 14:24 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ವಿ ೕ 24:8;ಯೆರೆ 31:31; ಜೆಕ. 9:11: † 14:27 14:27 ಜೆಕ. 13:7:
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ಕುರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವವು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ ಅಂದನು.
28 ಆದರೂ ಾನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಯೇಸುವು ಆತನಿಗೆ, “ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಂದು ಈ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ‡ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು
ಮೂರು ಾರಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವೆ” ಎಂದನು. 31 ಆದರೆ
ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಯಬೇ ಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಬಹು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.
ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

32 ಅವರು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವ ತನಕ, ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರನು್ನ ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹು

ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗಿ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದನು. 34ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
“ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯು
ತನಿ್ನಂದ ಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 36 “ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ,
ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ. ಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು
ಆದರೂ ಇದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದನು. 37ಆಮೇಲೆಆತನು ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಾ?
ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರ ಾರೆ ಾ? 38 ಶೋಧನೆಗೆ
‡ 14:30 14:30 ಾಕರ್ 14:68,72:
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ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆ ಮೇಲೆ
ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಪುನಃ ನಿದೆ್ರ
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 41 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದಿ್ರಸಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿ ಾ?
ಾಕು, ಆ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ; ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 42 ಏಳಿರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಇಗೋ, ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ
ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
43 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು

ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಗುಂಪು ಖಡ್ಗ, ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬಂದರು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವೆನೊ ಅವನೇ ಆತನು!
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರ ಾಗಿ ಕರೆದೊಯಿ್ಯರಿ” ಎಂದು ದಲೇ
ಸೂಚನೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಅದರಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 46ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದರು.

47 ಆದರೆ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿರಿದು
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಾಕಿದನು. 48 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
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“ದರೋಡೆ ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ?
49 ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದದು್ದ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 50 ಆಗ ಆತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು.

51 ಆಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ಮೈಮೇಲೆ § ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಾತ್ರ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು; 52 ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲೂ ಅವನು ಆ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀ
ಮೈಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.

ಯೇಸು ಹಿರೀಸಭೆಯವರಮುಂದೆ
ಮ ಾ್ತ 26:57-75; ಲೂಕ 22:54-71; ೕ ಾ 18:12-27

53ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಆತನ ಸಂಗಡ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ, ಹಿರಿಯರು,
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಕೂಡಿಬಂದರು. 54 ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನು ದೂರದಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು
ಾವಲು ಾರರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
55 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ

ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಲು ಾಗಿ ಆತನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ
ಒಂದು ಾಕ್ಷ ್ಯವೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕರು ಬಂದು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಾ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

§ 14:51 14:51 ಹೊದಿಕೆ ಬಟೆ್ಟ.
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57-58 ತರು ಾಯ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ ‘ಇವನು *ಕೈಯಿಂದ
ಕಟಿ್ಟರುವ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಕೈಯಿಂದ
ಕಟ್ಟದಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟವೆನು’ ಎಂದು ಈತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದರು. 59 ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಾ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

60 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು,
“ನೀನೇನೂಉತ್ತರಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಇವರುನಿನ್ನಮೇಲೆಹೇಳುವ
ಈ ಾ ಏನು?” ಎಂದುಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 61ಆದರೆಯೇಸು
ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಪುನಃ ಮ ಾ ಾಜಕನು,
“ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನೋ, ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

62ಯೇಸುವು “ ೌದು ಾನೇ!
“ಇದಲ್ಲದೆ†ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ಆಸೀನ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ,
ಆ ಾಶದಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನೂ್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.

63 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಮ ಾ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಇನೂ್ನ ನಮಗೆ ಾ ಗಳ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ?
64 ಇವನು ಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಾ್ಲ,
ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಇವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಆಗಬೇಕುಎಂದುತೀಪುರ್ ಾಡಿದರು. 65ಅನಂತರ
ಕೆಲವರು ಆತನಮೇಲೆಉಗುಳಿ, ಆತನಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿ,
ಗುದಿ್ದ,ಈಗ “ಪ್ರ ಾದಿಸು”ಎಂದರು. ಾವಲು ಾರರು ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ
ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು.
ಪೇತ್ರನ ನಿ ಾಕರಣೆ

* 14:57-58 14:57-58 ಾಕರ್ 15:29; ೕ ಾ 2:19: † 14:62 14:62 ಾನಿ.
3:13; ಕೀತರ್ 110:1;ಮ ಾ್ತ 24:30.
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66 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾಸಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು ಅವನು ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 67 ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ,

“ನೀನು ಸಹ ಆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನು”
ಎಂದಳು. 68 ಆದರೆ ಅವನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತೕ ೕ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಾ್ವರದೊಳಗಿಂದ ಹೊ ಾಂಗಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
69 ಆ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ,
“ಇವನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. 70ಆಗ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು,
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಗಲಿ ಾಯದವನೇ” ಎಂದರು.
71ಆದರೆ ಅವನು, “ನೀವು ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಾನರಿಯೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಕೋಳಿ ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಕೂಗಿತು. 72 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ
ನಿ ಾಕರಿಸುವೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ಬಂದ ಾರಣ, ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.

15
ಪಿ ಾತನಮುಂದೆಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
ಮ ಾ್ತ 27:12-26; ಲೂಕ 23:1-25; ೕ ಾ 18:28-19:16

1 ಬೆಳ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ಪಿ ಾತನಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 2ಪಿ ಾತನುಆತನನು್ನ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು
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ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಆತನಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ದೂರು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನು ಏನೂ
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇವರು ನಿನ್ನಮೇಲೆತುಂ ಾ ದೂರುಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ನೋಡು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಆದರೆಯೇಸು ಏನೂ
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಪಿ ಾತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು.

6ಪ್ರತಿ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬೇಡಿದಒಬ್ಬ ಸೆರೆ ಾಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದು ಪಿ ಾತನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 7ಅಲಿ್ಲ

ಬರಬ್ಬನೆಂಬುವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು; ಇವನನು್ನ ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ
ದಂಗೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. 8 ಜನರು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಡು
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

9-10 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು ಪಿ ಾತನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, “ ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತರೋ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 11 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು,
ಬರಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀವು
ಹೇಳುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 13 ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 14 ಪಿ ಾತನು, “ಏಕೆ? ಇವನು
ಏನು ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು,
“ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:27-56; ಲೂಕ 23:26-49; ೕ ಾ 19:17-30

16 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಅರಮನೆಯ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಡೆಯನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಯೇಸುವಿಗೆ ನಸುಗೆಂಪು
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ಅನಂತರ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ,
ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.

19 ಬೆತ್ತದಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಆತನ ಮೇಲೆ
ಉಗುಳಿ, ಆತನಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 20ಹೀಗೆ
ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದಮೇಲೆಆನಸುಗೆಂಪುಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದು್ದ
21 ಆಗ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರು.
ಅವನು ಾರೆಂದರೆ, ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ಾಗೂ ರೂಫ ಎಂಬುವರ
ತಂದೆ ಾದ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ ೕನನು. 22 ಬಳಿಕ ಆತನನು್ನ
‘ಗೊಲೊ್ಗ ಾ’ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ‘ಗೊಲೊ್ಗ ಾ’
ಅಂದರೆ “ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್. 23 ಅಲಿ್ಲ
ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳ* ಬೆರಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ
ಆತನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24ಅವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ
ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದು ಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಚೀಟು ಾಕಿ
ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು.

* 15:23 15:23 ದೇಹದ ನೋವನು್ನ ಹೊಗ ಾಡಿಸುವ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ
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25 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕು ಾಗ †ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. 26 “ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು
ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನು್ನ, ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಅದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು.

28-29 ‡ಆತನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬ
ಾಸ್ತ ್ರವಚನವು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವವರು
ತಲೆ ಆ ಾ್ಲಡಿಸಿ “ಆ ಾ, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪುನಃ ಕಟು್ಟವವನೇ, 30 ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೋ”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 31 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ, “ಅವನುಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 32 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ; ಇಳಿದು ಬಂದರೆ
ಾವು ನೋಡಿ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಣಕಿಸು ಾ್ತ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಹ

ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನಮರಣ
33 §ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ *ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಆ

ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 34ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು,
†“ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ, ಲ ಾಸಬ ಾ್ತನೀ?” ಅಂದರೆ “ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?” ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 35 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
† 15:25 15:25ಮೂಲ:ಮೂರು ಾ ಾಗಿತು್ತ. ‡ 15:28-29 15:28-29 28ನೆಯ
ವಚನವು ಕೆಲವು ಮೂಲಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯೆ ಾ 53:12; ಲೂಕ 22:37 § 15:33
15:33ಮೂಲ: ಆರು ಗಂಟೆ. * 15:33 15:33ಮೂಲ: ಒಂಭತು್ತ ಾಸಿನ ತನಕ.
† 15:34 15:34 ಕೀತರ್ 22:1:
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ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ”
ಅಂದರು.

36 ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಹುಳಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ತುಂಬಿ ಕೋಲಿನ ತುದಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, “ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿ ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಬರುವನೋ, ಏನೋ ಾದು

ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಆತನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 37 ಆದರೆ ಯೇಸು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರಣ
ಬಿಟ್ಟನು. 38ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯುಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ
ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು.

39ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯು, “ನಿಜ ಾಗಿ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ‡ದೇವಕು ಾರನೇ”
ಅಂದನು. 40-41 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಹ ದೂರದಿಂದ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ, ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವ ಾದ §ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಚಿಕ್ಕ
ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು,

*ಸಲೋಮೆ ಎಂಬುವರು ಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾ 19:38-42

42 ಆಗಲೇ ಸಂಜೆ ಾಗಿತು್ತ; ಮತು್ತ ಆ ದಿನವು ‘ಸಿದ್ಧತೆಯ’ ದಿನ,
ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. 43 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಅರಿಮ ಾಯದ ೕಸೇಫನೆಂಬುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯ ೌರವಸ್ಥ ಾದ ಸದ್ಯಸನೂ,
ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 44 ಪಿ ಾತನು, ಅವನು
‡ 15:39 15:39 ಾನಿ. 3:25: § 15:40-41 15:40-41 ಲೂಕ 8:2, 3:
* 15:40-41 15:40-41 ಾಕರ್ 16:1:
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ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಸತು್ತ ಹೋದನೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕರೆಸಿ,ಅವನುಆಗಲೇಸತ್ತನೋಎಂದುಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

45 ಆತನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಶ ಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಅವನ ಾಥಿರ್ವ ಶರೀರವನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದನು.
46 ೕಸೇಫನು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುತಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊರೆದಿದ್ದ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಉರುಳಿಸಿದನು.
47ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ
ಯೇಸುವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು.

16
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
ಮ ಾ್ತ 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-10; ೕ ಾ 20:1

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಾಕೋಬನ
ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಸಲೋಮಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡರು. 2 ಮತು್ತ
ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹೊತು್ತ ಮೂಡು ಾಗ ಅವರು
ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

3 “ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಉರುಳಿಸುವವರು ಾರು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಸ ಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ

ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 5 ಅವರು
ಸ ಾಧಿ ಳಗೆಹೋಗಿ,ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನುಬಿಳಿನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದರು.

6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ,
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ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ; ಆತನನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ನೋಡಿರಿ,
7ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗಿಂತ ದಲು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವರು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ನಡುಗು ಾ್ತ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು; ಅವರು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

9 * ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ದಲು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10ಆಕೆ ಹೋಗಿ
ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು;
ಅವರು ಶೋಕಿಸು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 “ಆತನು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ
ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು”ಎಂದು ಅವಳುಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಅವರು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ

ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
12 †ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13ಅವರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನೂ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

14 ಅನಂತರ ‡ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಾನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರ ಾತನು್ನ ಅವರು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೂ
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನ ಾಠಿಣ್ಯಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು. 15 ಆ
* 16:9 16:9 ೕ ಾ 20:14-18: † 16:12 16:12 ಲೂಕ 24:13, 15
‡ 16:14 16:14 ೕ ಾ 20:19:
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ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿರಿ. 16 ನಂಬಿ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು; ನಂಬದೇ
ಹೋಗುವವನು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.

17 “ಇದಲ್ಲದೆ ನಂಬುವವರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು; ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು,
ಹೊಸ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವರು; 18 ಾವುಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು; ವಿಷಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾದರು ಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ

ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

19 ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ *ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸ ಾರೂಢ ಾದನು. 20ಅನಂತರ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು;ಮತು್ತ †ಕತರ್ನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ‡ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. §

§ 16:15 16:15ಮ ಾ್ತ 28:19: * 16:19 16:19 ಲೂಕ 24:51; ಅ. ಕೃ. 1:9:
† 16:20 16:20 ಇಬಿ್ರ. 2:3, 4: ‡ 16:20 16:20 ಅ. ಕೃ. 5:12: § 16:20
16:20 9 ನೆಯ ವಚನದಿಂದ 20 ನೆಯ ವಚನದ ಪಯರ್ಂತರ ಬರೆದಿರುವ ಾತುಗಳು
ಕೆಲವು ಪು ಾತನ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು
ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯಗಳಿವೆ; ಅದೇನಂದರೆ ಆದರೆ ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಾನೇ ನಿರಂತರ ಾದ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಲಯ ಾಗದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ
ಇವರಮು ಾಂತರ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದೇ.



lxxviii
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