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ಲೂಕನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಲೂಕನ ಬರಹ
1ಸ ಾ್ಮನ್ಯ ಥೆ ಫಿಲನೇ,
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ

ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾ್ದರೆ. 2 ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರಿದವರಿಂದ ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.

3 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಾನೇ
ಶ್ರದೆ್ಧವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು.
ಜಕರೀಯಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತ್

5 ಹೆರೋದನು* ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನಿದ್ದನು. ಜಕರೀಯನು ಅಬೀಯನ
ವಗರ್ಕೆ್ಕ† ಸೇರಿದವನು. ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆರೋನನ
ಕುಟುಂಬದವಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಜಬೇತ್. 6 ಜಕರೀಯನು
ಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಅವರು, ಅದೇರೀತಿ ಾಳಲು ಇತರರಿಗೂ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಅವರಿಗೆ
* 1:5: ಹೆರೋದ ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳಿದ 1ನೇ ಹೆರೋದನು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 40-4. † 1:5:
ಅಬೀಯನ ವಗರ್ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು 24 ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ನೋಡಿರಿ:
1ಪೂ. ಾ.ವೃ. 24.



ಲೂಕ 1:8 ii ಲೂಕ 1:17

ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಿಜಬೇತಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು; ಮತು್ತ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದರು.

8 ಒಮೆ್ಮ ತನ್ನ ವಗರ್ದ ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ, ಜಕರೀಯನು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಾಜಕರು ಧೂಪವನು
ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ಪ್ರ ಾರ ಚೀಟಿ ಾಕಿ ಒಬ್ಬ
ಾಜಕನನು್ನ ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಅದು ಜಕರೀಯನ ಾಲಿಗೆ

ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಕರೀಯನು ಧೂಪ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 10 ಹೊರಗಡೆ ಬಹು
ಜನರಿದ್ದರು. ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11ಆಗ, ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು

ಬಂದು ಜಕರೀಯನಮುಂದೆ ನಿಂತನು. 12ಅವನು ದೇವದೂತನನು್ನ
ನೋಡಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಬಹು ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ಆದರೆ
ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರೀಯನೇ, ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ೕ ಾನ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ಅವನ ಜನನದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಹ ಾರ್ನಂದ ಾಗುವುದು. ಬಹುಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
15ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕ ಾನನುಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ೕ ಾನನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರುವನು.‡

16 “ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. 17 ಅವನು
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮುಂದೂತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಅವನು ಎಲೀಯನ§
ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿರುವನು; ತಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ
‡ 1:15: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮನೆಂತಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನೆಂತಲೂ ಸಂತೈಸುವವನೆಂತಲೂ
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಲೋಕದ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. § 1:17: ಎಲೀಯ ಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ.
850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ.
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ನಡುವೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು; ಅವಿಧೇಯ ಾದ
ಅನೇಕರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು; ಜನರನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಜಕರೀಯನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಾರವೇನು? ಾನು ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ದೇವದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಬಿ್ರಯೇಲ. ಾನು
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವವನು. ನಿನಗೆ ಈ
ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
20 ಈಗ ಕೇಳು! ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನೀನು
ಮೂಕ ಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಜನರು ಜಕರೀಯನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಅವನು ಇಷು್ಟಹೊತು್ತ ಇರಲು
ಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 22 ಬಳಿಕ
ಜಕರೀಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ
ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ

ದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವನು ಾ ಾಡ ಾಗದೆ ಕೇವಲ ಸನೆ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
23 ತನ್ನ ಾಜಕಸೇವೆಯ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಕರೀಯನು
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

24 ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಎಲಿಜಬೇತಳು, “ನೋಡಿ,
ಪ್ರಭುವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎಂ ಾ ಾಯರ್ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ! ನನ್ನ ಜನರ
ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.
ಕನೆ್ಯ ಮರಿಯಳು
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26-27 ಎಲಿಜಬೇತಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತ ಾದ ಗಬಿ್ರಯೇಲನನು್ನ ಗಲಿಲೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಗೆ ಾವೀದನ ಮನೆತನದ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. 28ದೇವದೂತನು
ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ
ಶುಭ ಾಗಲಿ! ಪ್ರಭುವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ದೇವದೂತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ
ಮರಿಯಳು, “ಇದರ ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟಳು.

30 ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಕೇಳು!
ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವೆ.
ಆತನಿಗೆ, ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32 ಆತನು
ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನ
(ದೇವರ) ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ಆತನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
33ಯೇಸುವು ಾಕೋಬನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು. ಆತನ
ಾಜ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34ಮರಿಯಳು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು?
ಾನು ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
35 ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಬರುವನು; ಮಹೋನ್ನತನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು. ಈ
ಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಈ ಪವಿತ್ರಮಗುವು ‘ದೇವರ ಮಗ’
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಆಕೆಗೊಬ್ಬ ಮಗಹುಟು್ಟವನು. ಜನರಿಂದಬಂಜೆಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ
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ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 37 ದೇವರಿಗೆ ಾವುದೂ
ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಮರಿಯಳು, “ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ಾಸಿ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ನನ ಾಗಲಿ!” ಅಂದಳು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಮರಿಯಳುನೀಡಿದ ಸಂದಶರ್ನ

39 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಜುದೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು. 40 ಅಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ವಂದಿಸಿದಳು.
41 ಎಲಿಜಬೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಗು ನಲಿ ಾಡಿತು. ಆಗ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ

42 ಹಷೋರ್ ಾ್ಗರದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
(ಮರಿಯ) ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗುವನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
43 ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಯಿ ಾದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯ! 44 ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ನನೊ್ನಳಗಿರುವ
ಕೂಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡಿತು. 45 ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ
ಸಂಭವಿಸೇ ತೀರುವುದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿ ಧನ್ಯ ಾದೆ” ಎಂದಳು.
ಮರಿಯಳುದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಳು

46ಆಗಮರಿಯಳು,
47 “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ.

48ದೇವರು ತನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೇಳುವರು.

49 ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನು (ದೇವರು) ನನಗೆ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆತನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
50 ದೇವರು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರುಣೆ

ತೋರುವನು.
51ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ತೋರಿ

ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಚದರಿಸು ಾ್ತನೆ.
52ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ

ದೀನರನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.
53ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
54ದೇವರು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ
55ಕರುಣೆತೋರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕೈ

ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.

56 ಮರಿಯಳು ಸು ಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ಎಲಿಜಬೇತ ಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.

ೕ ಾನನ ಜನನ
57ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆಹೆರಿಗೆ ಾಲಬಂದಿತು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಮಗನು

ಹುಟಿ್ಟದನು. 58ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಗೆ ತೋರಿದ ಮ ಾಕರುಣೆಯು ಆಕೆಯ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆಮತು್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆಕೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

59 ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ಾ ಾಗ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಜಕರೀಯ”

ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ
ತಂದೆಯಹೆಸ ಾಗಿತು್ತ. 60ಆದರೆಮಗುವಿನ ಾಯಿ, “ಇಲ್ಲ! ಆತನಿಗೆ
‘ ೕ ಾನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

61 ಜನರು ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಈ
ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 62 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ
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ತಂದೆಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, “ಆತನಿಗೆ ಾವ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

63 ಆಗ ಜಕರೀಯನು ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ
ತರಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈತನ ಹೆಸರು ೕ ಾನ” ಎಂದು ಬರೆದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 64 ಆ ಕೂಡಲೇ ಜಕರೀಯನು
ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದನು.
65 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಭಯ ಾಯಿತು.
ಜುದೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು
ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 66ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರು

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ “ಈ ಮಗು ( ೕ ಾನ) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದ
ಮೇಲೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನೋ?” ಎಂದು ೕಚಿಸತೊಡಗಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವುಈಮಗುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು.
ಜಕರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ

67 ಬಳಿಕ ೕ ಾನನ ತಂದೆ ಾದ ಜಕರೀಯನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು:

68 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

69ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಮನೆತನದಿಂದ
ದೇವರು ವೀರರಕ್ಷಕನನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

70ಇದನು್ನ ಆತನುಪೂವರ್ ಾಲದ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

71ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ
ದೆ್ವೕಷಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದಲೂ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

72 ಕರುಣೆ ತೋರುವು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

73 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾಗಿ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
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74-75 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದು್ದ

ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

76 “ಮಗುವೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನ ಪ್ರ ಾದಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆ.

77 ಾಪಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂಬ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.

78 “ನಮ್ಮ ದೇವರಮ ಾಕರುಣೆಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೊಸ ದಿನ ಂದು ನಮ ಾಗಿ
ಉದಯಿಸುವುದು.

79 ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಮರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.”

80 ಆ ಮಗುವು ( ೕ ಾನನು) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವ
ತನಕ ೕ ಾನನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

2
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:18-25)

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಕ್ರವತಿರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರನು ರೋಮನ್ನರ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜನಗಣತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2 ಇದು ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಾ್ದಗಇದುಸಂಭವಿಸಿತು.
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3 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲನ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ೕಸೇಫನು ಾವೀದನಮನೆತನದವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾವೀದನಊ ಾದಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆಹೋದನು. 5ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮರಿಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಕೆಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. (ಮರಿಯಳು ಆಗ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.)
6 ಅವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂತು.
7 ಆಕೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗುವನು್ನ (ಯೇಸು) ಹೆತ್ತಳು. ಅವರಿಗೆ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲುಛತ್ರದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಮರಿಯಳು
ಮಗುವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತ ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮೇವು
ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿದಳು.
ಕುರುಬರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಂದೇಶ

8 ಆ ಾತಿ್ರ, ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹೊಲಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು
ಕುರುಬರ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭೆಯು
ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. ಕುರುಬರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. 10ದೇವದೂತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮ ಾಸಂತೋಷವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ: 11 ಈ ದಿನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾವೀದನ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 12 ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಮಗು ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೇ
ಗುರು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರು ಬಹು
ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನೊಡನೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,
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14 “ಮೇಲಿನಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ;
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
15 ದೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ

ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರು, “ ಾವು ಈಗಲೇ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡೋಣ”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನೂ್ನ

ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 17 ಕುರುಬರು ಮಗುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಮಗೆ ದೇವದೂತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. 18 ಕುರುಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19 ಮರಿಯಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದಳು.
20 ಕುರುಬರು ಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಮರಳಿಹೋದರು. ದೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನಡೆದಿತು್ತ.

21 ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ಾ ಾಗ ಸುನ್ನತಿ* ಆಯಿತು ಮತು್ತ
ಆತನಿಗೆ “ಯೇಸು”ಎಂದುಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. ಮರಿಯಳಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸುವ ದಲೇ ದೇವದೂತನು
ಈ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

* 2:21: ಸುನ್ನತಿ ಜನ ಾಂಗದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದಿ ಾಂಡ 17:9-14.
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22 ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ† ಬಗೆ್ಗ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ಾಡುವ
ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ) ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲು
ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಆತನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 23 ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ,
‘ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು’ ”‡ ಎಂದು
ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 24 “ಎರಡು ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು”✡
ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.

ಸಿಮೆ ೕನನುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದನು
25 ಸಿಮೆ ೕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ
ಾಮಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಾಲವನೆ್ನೕ ಸಿಮೆ ೕನನು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಪ್ರಭುವು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನೋಡುವ ತನಕ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಸಿಮೆ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 27 ಸಿಮೆ ೕನನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಮಗು

ಯೇಸುವನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದರು. 28 ಸಿಮೆ ೕನನು
† 2:22: ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ
ನಂತರ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಸಂ ಾ್ಕರದಮೂಲಕ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿರಿ: ಾಜಕ. 12:2-8. ‡ 2:23: ಪ್ರತಿ …

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 13:2. ✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 12:8.
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ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿದನು:

29 “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಲು ನಿನ್ನ
ಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ.

30ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ§ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡೆನು.
31ನೀನು ಆತನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಡಿರುವೆ.
32ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ

ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೀತಿರ್ ಾಗುವುದು.”

33 ಸಿಮೆ ೕನನು ಮಗುವಿನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 34 ಬಳಿಕ
ಸಿಮೆ ೕನನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಈ
ಮಗುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವರು. ಅನೇಕರು
ಏಳುವರು. ಕೆಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈತನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಗುರು ಾಗಿರುವನು. 35 ಜನರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ೕಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯ ಾಗುವವು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ

ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಅಲಗು ಾಟಿದಂ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನ್ನಳುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಳು

36 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿ** ಇದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ಅಸೇರನ ವಂಶದ ಫನುವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಅನ್ನಳು ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಮದುವೆ ಾದ
ಏಳು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಗಂಡನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. 37 ತನ್ನ ಉಳಿದ
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಎಂಭತ್ತ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್
§ 2:30: ರಕ್ಷಕ ಅಕ್ಷರಶಃ, ರಕ್ಷಣೆ. ಯೇಸು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ** 2:36: ಪ್ರ ಾದಿನಿ
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ.
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ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅನ್ನಳು ಾ ಾಗಲೂದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಇದ್ದಳು.
ಆಕೆ ಬೇರೆಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಮತು್ತ
ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.

38ಅವಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿ ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಮನೆಗೆಮರಳಿದರು
39ಪ್ರಭುವಿನಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಮೇಲೆ
ೕಸೇಫಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ಊ ಾದ ನಜರೇತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 40 ಾಲಕ ಯೇಸು ಬೆಳೆದು
ಬಲಗೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ ಾನಿ ಾದನು. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು
ಆತನೊಡನೆ ಇತು್ತ.

ಾಲಕಯೇಸು
41 ಪ್ರತಿವಷರ್ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ††

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಯೇಸುವಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದರು. 43 ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆತನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವು ಾತಿ್ರಕರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡ
44 ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಒಂದು ದಿನವೆಲ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಗನನು್ನ ಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ

ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.
45ಆದರೆಅಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಾಣದೆಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮರಳಿಹೋದರು.
†† 2:41: ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ. ೕಶೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಸತ್ವದಿಂದಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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46 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಮಿರ್ಕ ಉಪದೇಶಕರೊಡನೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ
ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 48ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳು ಆತನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನೀನು
ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ
ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

49ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆ ಹುಡುಕಬೇಕಿತು್ತ?
ನನ್ನ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಕೆಲಸಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೋ ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಇರಬೇಕು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
50ಆದರೆ ಆತನ ಾತು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

51 ಯೇಸು ಅವರೊಡನೆ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಾಯಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 52 ಯೇಸುವು ಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ದೇವರಿಗೂ
ಜನರಿಗೂ ಅಚು್ಚಮೆಚಾ್ಚದನು.

3
ೕ ಾನನ ಬೋಧನೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:1-8; ೕ ಾನ 1:19-28)
1ಚಕ್ರವತಿರ್ ಾದ ತಿಬೇರಿಯಸ್ಸೀಸರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೈದನೇ

ವಷರ್ ಅ ಾಗಿತು್ತ.

ಆಗ, ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯಕೂ್ಕ
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ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರೆಯ ಮತು್ತ
ತ್ರಕೋನಿತಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೂ

ಲೂಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದರು.

2 ಅನ್ನನು ಮತು್ತ ಾಯಫನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.*
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾನನಿಗೆ
ದೇವರಿಂದ ಆ ಂದು ಬಂತು. ೕ ಾನನು ಗುಡ್ಡ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ೕ ಾನನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಯೆ ಾಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ.

5ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಣಿವೆಯುಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.

ಡೊಂ ಾದ ಾರಿಗಳು ನೀಟಾಗುವವು.
ಕೊರಕ ಾದ ಾರಿಗಳು ಸಮ ಾಗುವವು.

6ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಣುವನು!’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ

40:3-5
7 ಜನರು ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಬಂದರು. ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ. “ನೀವು ವಿಷಕರ ಾದ
ಾವುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ
* 3:2: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು.
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ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ. ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ
ತಂದೆ’ ಎಂದು ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಯು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು
ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

11 ೕ ಾನನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿದ್ದರೆ, ಅದನೂ್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು† ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ೕ ಾನನಿಗೆ,

“ಉಪದೇಶಕನೇ, ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೇಮಕ ಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಸೈನಿಕರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
ೕ ಾನನುಅವರಿಗೆ, “ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಸುಳು್ಳದೂರು

ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ೕ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.

ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
† 3:12: ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ರೋಮನ್ನರಿಂದ ಸಂಬಳಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಯೆಹೂದ್ಯರು. ಅವರುಆ ಾಗೆ್ಗ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು ಾಶಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ‡

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಾಕುವನು. ನಂತರ ಹೊಟ್ಟನು್ನ
ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ೕ ಾನನ ಸೇವೆಯಅಂತ್ಯ
19 ಾಜ್ಯ ಾಲ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ

ಹೆರೋದ್ಯ ಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೆರೋದನು ಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ೕ ಾನನು
ಖಂಡಿಸಿದನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೕ ಾನನಿಂದಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:13-17; ಾಕರ್ 1:9-11)

21 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ
ಯೇಸು ಸಹ ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. 22 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ,
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು, “ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನು, ಾನು ನಿನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
‡ 3:17: ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ “ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು”
ಎಂಬುದು ೕ ಾನನ ಅಥರ್ ಾಗಿತು್ತ.
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ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:1-17)

23 ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಸು ಾರು
ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ೕಸೇಫನ ಮಗನೆಂದು
ಜನರು ಾವಿಸಿದ್ದರು.

ೕಸೇಫನು ಹೇಲಿಯಮಗನು.
24ಹೇಲಿಯುಮ ಾ್ತತನಮಗನು.
ಮ ಾ್ತತನು ಲೇವಿಯಮಗನು.
ಲೇವಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯುಯ ಾ್ನಯನಮಗನು.
ಯ ಾ್ನಯನು ೕಸೇಫನಮಗನು.
25 ೕಸೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಆ ೕಸನಮಗನು.
ಆ ೕಸನು ನಹೂಮನಮಗನು.
ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯಮಗನು.
ಎಸಿ್ಲಯು ನ ಾ್ಗಯನಮಗನು.
26ನ ಾ್ಗಯನು ಮ ಾಥತನಮಗನು.
ಮ ಾಥತನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನಮಗನು.
ಶಿಮೀಯನು ೕಸೇಖನಮಗನು.
ೕಸೇಖನುಯೂದನಮಗನು.

27ಯೂದನು ೕ ಾನನಮಗನು.
ೕ ಾನನು ರೇಸನಮಗನು.

ರೇಸನು ಜೆರು ಾಬೆಲನಮಗನು.
ಜೆರು ಾಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನಮಗನು.
ಸಲಥಿಯೇಲನು ಸೇರಿಯಮಗನು.
28ಸೇರಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯು ಅದಿ್ದಯಮಗನು.
ಅದಿ್ದಯು ಕೋ ಾಮನಮಗನು.
ಕೋ ಾಮನು ಎಲ್ಮ ಾಮನಮಗನು.



ಲೂಕ 3:29 xix ಲೂಕ 3:34

ಎಲ್ಮ ಾಮನು ಏರನಮಗನು.
29ಏರನುಯೆಹೋಷುವನಮಗನು.
ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನಮಗನು.
ಎಲಿಯೇಜರನು ೕರೈವುನಮಗನು.
ೕರೈವುನು ಮ ಾ್ತತನಮಗನು.

ಮ ಾ್ತತನು ಲೇವಿಯಮಗನು.
30ಲೇವಿಯು ಸಿಮೆ ೕನನಮಗನು.
ಸಿಮೆ ೕನನುಯೂದನಮಗನು.
ಯೂದನು ೕಸೇಫನಮಗನು.
ೕಸೇಫನು ಾವುನಮಗನು.
ಾವುನು ಎಲಿಯಕೀಮನಮಗನು.

31ಎಲಿಯಕೀಮನುಮೆಲೆಯನಮಗನು.
ಮೆಲೆಯನುಮೆನ್ನನಮಗನು.
ಮೆನ್ನನು ಮ ಾ್ತಥನಮಗನು.
ಮ ಾ್ತಥನು ಾ ಾನನಮಗನು.
ಾ ಾನನು ಾವೀದನಮಗನು.

32 ಾವೀದನು ಇಷಯನಮಗನು.
ಇಷಯನು ಓಬೇದನಮಗನು.
ಓಬೇದನು ಬೋವಜನಮಗನು.
ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನಮಗನು.
ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಸೊ್ಸೕನನಮಗನು.
33ನಹಸೊ್ಸೕನನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾ್ವನ ಮಗನು.
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾ್ವನು ಅದಿ್ಮನನಮಗನು.
ಅದಿ್ಮನನು ಅನೈರ್ಯನಮಗನು.
ಅನೈರ್ಯನು ಹೆಸೊ್ರೕನನಮಗನು.
ಹೆಸೊ್ರೕನನು ಪೆರೆಸನಮಗನು.
ಪೆರೆಸನುಯೂದನಮಗನು.
34ಯೂದನು ಾಕೋಬನಮಗನು.
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನಮಗನು.

ಇ ಾಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಮಗನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೇರಹನಮಗನು.
ತೇರಹನು ನಹೋರನಮಗನು.
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35ನಹೋರನು ಸೆರೂಗನಮಗನು.
ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನಮಗನು.
ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನಮಗನು.
ಪೆಲೆಗನು ಎಬರನಮಗನು.
ಎಬರನು ಾಲನಮಗನು.
36 ಾಲನು ಕಯಿನನಮಗನು.
ಕಯಿನನು ಅಪರ್ಕ್ಷದನಮಗನು.
ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೇಮನಮಗನು.
ಶೇಮನು ನೋಹನಮಗನು.
ನೋಹನು ಾಮೆಕನಮಗನು.
37 ಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನಮಗನು.
ಮೆತೂಷಲನು ಹನೋಕನಮಗನು.
ಹನೋಕನುಯೆರೆದನಮಗನು.
ಯೆರೆದನುಮಹಲಲೇಲನಮಗನು.
ಮಹಲಲೇಲನು ಕಯಿ ಾನನಮಗನು.
38 ಕಯಿ ಾನನು ಎನೋಷನಮಗನು.
ಎನೋಷನು ಸೇಥನಮಗನು.
ಸೇಥನು ಆ ಾಮನಮಗನು.
ಆ ಾಮನು ದೇವರಮಗನು.

4
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೈ ಾನನಿಂ ಾದ ಶೋಧನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:1-11; ಾಕರ್ 1:12-13)

1ಯೇಸುವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆತನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ
ನಡಿಸಿದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಶೋಧಿಸಿದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.
ತರು ಾಯ,ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವೆ ಾಯಿತು.

3ಆಗ ಸೈ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಈ
ಕಲಿ್ಲಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
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“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.’
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 8:3

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದೇ
ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 6 “ಈ
ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ. ಾನು
ಾರಿಗೆ ಬೇ ಾದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ. 7 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸುವು ಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:13

ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ!” ಎಂದನು.

9 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ,
ದೇ ಾಲಯದ ಬಹು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀನು ದೇವರ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ಧುಮುಕು!

10 ‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:1

11 ‘ನಿನ್ನ ಾದವು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲೀತೆಂದು
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಕೀತರ್ನೆ.
91:12

ಎಂಬು ಾಗಿ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದನು.
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12ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
6:16

ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

13 ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ,
ತಕ್ಕ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಾಕರ್ 1:14-15)

14ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. 15 ಯೇಸು
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.

ಯೇಸು ಸ್ವಂತ ಾಡಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:53-58; ಾಕರ್ 6:1-6)

16 ಯೇಸು ಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು. ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸುಓದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದು್ದನಿಂತನು.
17 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಓದಲು
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆದು ಈ ಾಗವನು್ನ
ಓದಿದನು:
18 “ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾಪಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ‘ನೀವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂತಲೂ

ಕುರುಡರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುವುದು’ ಎಂತಲೂ
ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ

19 ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 61:1-2

20 ಈ ಾಗವನು್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಸೇವಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇದೀಗ
ಓದಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಅವು ನಿಜ ಾಗಿ
ನೆರವೇರಿದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ಆತನ ಇಂ ಾದ ಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಇವನು ಈ ರೀತಿ
ಾ ಾಡಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಇವನು ೕಸೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ?”

ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವಂತೂ ‘ವೈದ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಾಸಿ ಾಡಿಕೊ’ ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ‘ನೀನು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಊರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡು!’ ”ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಊರಿನಲಿ್ಲ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
25 “ ಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರುವರೆ

ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಾವ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದರು. 26ಆದರೆಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ
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ವಿಧವೆಯರ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿದೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ
ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಬಳಿಗೆ ಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.

27 “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಾಸಿ ಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶದ ಾ ಾನನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ಾಸಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ

ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು 29 ಯೇಸುವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತು್ತ. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಕೆ್ಕ
ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30ಆದರೆಯೇಸು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದು
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 1:21-28)

31 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
32ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರುಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾ ಾಡಿದನು.

33 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, 34 “ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವೇ! ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ನೀನು ಾರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧನು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
35 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ದೆವ್ವವುಅವನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿ ಾವ ಕೇಡೂ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.

36 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಎಂ ಾ ಾತುಗಳಿವು! ಆತನು
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು, ಅವು
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ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 37ಹೀ ಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:14-17; ಾಕರ್ 1:29-34)

38 ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀ ೕನನ*
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಬಹಳ ಜ್ವರದಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು,
ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಜ್ವರಕೆ ್ಕ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ
ಆಕೆಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದಳು.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ

40ಸೂಯರ್ನುಮುಳುಗಿದಮೇಲೆ,ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ತರಹದ ಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ರೋಗಿಯ
ಮೇಲೂ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 41 ಅನೇಕ
ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳು, “ನೀನು ದೇವಕು ಾರ” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ,
“ ಾ ಾಡಕೂಡದೆಂದು” ಬಲ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಯೇಸುವೇ
“ಕಿ್ರಸ್ತ”ನೆಂದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಇತರಊರುಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂದಶರ್ನ
( ಾಕರ್ 1:35-39)

42 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಜನರು
ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 43ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಬೇರೆ ಊರುಗಳವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರ
* 4:38: ಸೀ ೕನ ಸೀ ೕನನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಪೇತ್ರ.
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ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜುದೇಯದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸಿದನು.

5
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಾಕರ್ 1:16-20)

1 ಯೇಸು ಗೆನೆಸರೇತ್ (ಗಲಿ ಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು
ನೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 2 ಸರೋವರದ
ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು.
ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಯೇಸು ಸೀ ೕನನ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯನು್ನ ದಡದಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪದೂರಕೆ್ಕ ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

4 ಉಪದೇಶ ಾಡಿದಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ,
“ದೋಣಿಯನು್ನ ಆಳ ಾದ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿ, ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು
ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ಸೀ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ
ಒಂದುಮೀನೂಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದನು. 6 ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬೀಸಿ ಾಗ,
ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುವಷು್ಟ ಮೀನುಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7 ಆಗ ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಲು
ದೋಣಿಗಳೆರಡೂಮುಳುಗುವಂ ಾದವು.

8-9 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಾಯಿತು. ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರನಂತೂ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ “ಪ್ರಭುವೇ
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ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು, ಾನು ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದನು.
10 ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೀ ೕನನ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.)
ಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು

ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿಯದೆ,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ದುಡಿಯುವೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿದಮೇಲೆಎಲ್ಲವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:1-4; ಾಕರ್ 1:40-45)

12 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬ್ಬನು
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು
ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು.
ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. 14 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳದೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ
ೕಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬತು.

15 ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ
ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 16ಯೇಸು
ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:1-8; ಾಕರ್ 2:1-12)

17ಒಂದು ದಿನಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಫರಿ ಾಯರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು,
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು
ಪ್ರಭುವಿನ ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 18 ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಮನೆಯಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಳಿಸಿದರು.
20 ಈ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಆ ರೋಗಿಗೆ,
“ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೂದ್ಯ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾರು? ಈತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ೕಚಿಸಿದರು.

22 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಆ ರೀತಿ ೕಚಿಸುವುದೇಕೆ? 23 ಾವುದು ಸುಲಭ?
‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ
ಹೇಳುವುದೋ? ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆ’ ಎನು್ನವುದೋ?
24 ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ* ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಬೇಕು”

* 5:24: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಯೇಸು. ಾನಿಯೇಲ 7:13-14ರಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಮೆಸಿ್ಸೕಯನಿಗೆಈಹೆಸರು ಕೊಡ ಾಗಿದೆ.
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ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಏಳು! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಜನರು ಮುಂದೆ ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. 26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, “ಈ
ದಿನ ಾವು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು!” ಎಂದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:9-13; ಾಕರ್ 2:13-17)

27 ಬಳಿಕ, ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಲೇವಿ. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 28 ಲೇವಿಯು ಎದು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

29 ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು
ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ಜನರು ಸಹ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ಸುಂಕದವರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸಿದರು.

31 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು
ಆರೋಗ ್ಯವಂತರಿಗಲ್ಲ, ಾಯಿಲೆಯವರಿಗಷೆ್ಟ. 32ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಕರೆಯಲು ಾನು ಬಂದವನಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಬಂದವನು!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉತ್ತರ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:14-17; ಾಕರ್ 2:18-22)
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33 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹಿಂ ಾಲಕರು
ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಗೆ್ಗ
ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದರೋ ಾ ಾಗಲೂ
ತಿಂದುಕುಡಿಯುವುದರಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡ
ಇರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಹಳೆ
ಅಂಗಿಗೆ ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾರೂ ಹರಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಾಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ,

ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ
ಅಂಗಿಯ ಬಟೆ್ಟಯು ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೋಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
37 ಅಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸದ
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ತುಂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ತುಂಬಿದರೆ,
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೀಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ
ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ, ಚೀಲಗಳೂ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ.

38ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸದ
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 39 ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಳೆಯ
ಾ್ರ ಾರಸವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.”

6
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯನು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:1-8; ಾಕರ್ 2:23-28)

1 ಒಂ ಾನೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
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ಹೊಸಕಿ ಾಳನು್ನ ತಿಂದರು. 2 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು, “ನೀವು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು
ಹಸಿದಿ ಾ್ದಗ ಾವೀದನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು.
ತನ್ನ ತೆ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ. ಾಜಕರು ಾತ್ರವೇ ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ,
5 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:9-14; ಾಕರ್ 3:1-6)

6ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಬಲಗೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. 7ಯೇಸುಅವನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರೆ,ಆತನಮೇಲೆತಪು ್ಪ
ಹೊರಿಸಬಹುದೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು
ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವು ಕೈಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎದು್ದಬಂದು
ನಿಂತನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವುದು ಸರಿ? ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೊ್ನೕ? ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ? ಅಥ ಾ
ಾಶ ಾಡುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ

ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದನು.



ಲೂಕ 6:11 xxxii ಲೂಕ 6:16

ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ
ಾಸಿ ಾಯಿತು. 11 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ ಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು
ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಸಂಚು ಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1-4; ಾಕರ್ 3:13-19)

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು.
13ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಈ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಿಗೆ, “ಅ ಸ್ತಲರು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ:
14ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)
ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಾಕೋಬ

ಮತು್ತ ೕ ಾನ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
15ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಾಕೋಬ (ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ)

ಮತು್ತ ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ* ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ ೕನ,
16ಯೂದ ( ಾಕೋಬನಮಗ)
ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದ (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವನು
ಇವನೇ.)

* 6:15: ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, ಉಗ್ರ ಾಮಿ. ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:23-25; 5:1-12)

17 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಸಮತಟಾ್ಟದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿತು್ತ. ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದಲೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಜನಸಮೂಹವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.
18 ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನಿಂದ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 19 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಂದ
ಶಕಿ್ತಯು ಹರಿದುಬಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ!

20ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಬಡವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ.

21ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.

ಅಳುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ಆನಂದದಿಂದ ನೀವು ನಗುವಿರಿ.

22 “ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದರೆ, ಅವ ಾನ
ಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 23ಆ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು. ಈಜನರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರ
ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾಡಿದರು.

24 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
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ನೀವು ಸುಖಕರ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.
25ಈಗಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿರುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.
ನಗುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿಮತು್ತ ಅಳುವಿರಿ.

26 “ಜನರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೇ, ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:38-48; 7:12)

27 “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 28 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೀನೈಸುವ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 29 ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡರಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ
ಕೊಡಿ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು
ಕೇಳಬೇಡಿ. 31 ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಸೆಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.

32 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ
ಹೊಗಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ! ತಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ
ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ! 33 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವರಿಗೇ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದರೆ,ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ

ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಾಡು ಾ್ತರೆ!
34 ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಲಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ
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ಮತೆ್ತ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ
ಬರುವುದೇ? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಾಲಕೊಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿಮರಳಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ!

35 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡು ಾಗ ಮತೆ್ತ
ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ
ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಿರುವುದು. ನೀವು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ
ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವೂ
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:1-5)

37 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
ಆಗುವುದು. 38 ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ದೊರೆಯುವುದು.
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದುಮಿ, ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ ಹೊರಚೆಲು್ಲವಂತೆ ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ
ಸೆರಗಿಗೆ ಾಕುವರು. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ
ಅಳೆದುಕೊಡುವರು.”

39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ? ಇಲ್ಲ!
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು. 40 ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ
ಮೇಲಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಿಷ ್ಯನು ಪೂಣರ್ ಕಲಿ ಾಗ ಗುರುವಿನಂತೆ
ಆಗುವನು.

41“ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವತೊಲೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ,ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? 42 ನೀನು
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ಅವನಿಗೆ, ‘ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ
ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಣಿಸದು! ನೀನು ಕಪಟಿ.†
ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ಆಗ

ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಫಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:17-20; 12:34-35)

43 “ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
44 “ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ
ಗುರುತಿಸ ಾಗುವುದು. ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ! 45ಒಳೆ್ಳಯವನಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಇರುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿರುವುದೇ ಾಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದು.
ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಜನರು
(ಮ ಾ್ತಯ 7:24-27)

46 “ನನ್ನನು್ನ ಾ್ವಮೀ, ಾ್ವಮೀ, ಎಂದು ಕರೆದು ಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಡಿಸದೆ ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು

ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿರುವನು. 48 ಅವನು ಆಳ ಾದ
ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ, ಬಲ ಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರ ಾಹವು ಏರಿಬಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ಆ
† 6:42: ಕಪಟಿ ಒಳೆ್ಳಯವನಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತ.
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ಮನೆಯನು್ನ ಕದಲಿಸ ಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮನೆಯು ಬಲ ಾಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

49 “ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದವ್ಯಕಿ್ತಯುಅಸಿ್ತ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದಮೇಲೆಮನೆಕಟಿ್ಟದ
ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವನು. ಪ್ರ ಾಹ ಬಂ ಾಗ, ಮನೆಯು ಬೇಗನೆ
ಕುಸಿದುಹೋಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ.”

7
ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸೇವಕ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:5-13; ೕ ಾನ 4:43-54)

1 ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ*
ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪಿ್ರಯ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 3 ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು
ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
4 ಆ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನ
ಸ ಾಯ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಅವನು ನಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

6ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಅವರ ತೆಹೊರಟನು. ಯೇಸುಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ, “ಪ್ರಭುವೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 7 ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲ ಒಂದು
ಆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳು ಗುಣಹೊಂದುವನು. 8 ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ
* 7:2: ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ರೋಮ್ ಸೈನ್ಯದ
ಅಧಿ ಾರಿ.
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ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಹೋಗು’ಎಂದುಹೇಳಿದರೆ,ಅವನುಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

10ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋ ಾಗ, ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಗುಣ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರು.
ಸತ್ತವನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ

11 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 12ಯೇಸು
ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ

ಕಂಡನು. ವಿಧವೆ ಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಊರಿನ ಅನೇಕ
ಜನರು ಆಕೆ ಡನೆ ಇದ್ದರು. 13 ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಆಕೆಯನು್ನ
ಕಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮರುಕಗೊಂಡು, “ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ 14 ಶವದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳಿಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನಿಗೆ, “ ೌವನಸ್ಥನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಎಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 15 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
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16 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ,
“ಒಬ್ಬಮ ಾಪ್ರ ಾದಿನಮ್ಮಬಳಿಗೆಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ದೇವರುತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿ ಾದ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:2-19)

18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು,
19 “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾವು
ಾಯಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ
(ಯೇಸುವಿನ) ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ
ೕ ಾನನು ‘ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬ

ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಾಯಬೇಕೋ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಅವರವರ
ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ, ಕುಂಟರು ಾಲನು್ನ ಪಡೆದು
ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ. ಕಿವುಡರು
ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 23 ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಧನ್ಯನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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24 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ
ೕ ಾನನ ಕುರಿತು ಹೇಳತೊಡಗಿ, “ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು

ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ?
25 ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ನಯ ಾದ
ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ. ನಯ ಾದ
ಮತು್ತ ಚಂದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದವರು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 26 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ? ೌದು. ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

27 ‘ಇಗೋ! ಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ† ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು’ ಮ ಾಕಿ
3:1

ಎಂದು ೕ ಾನನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ. 28ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಎ ಾ್ಲಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ೕ ಾನನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕನಿಷ್ಠನು ಸಹ
ಅವನಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೇ ಸರಿ” ಎಂದನು.

29 ೕ ಾನನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
30 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು‡ ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ದೇವರ
ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ

† 7:27: ದೂತನನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಂದೇಶಕನನು್ನ.” ‡ 7:30: ಫರಿ ಾಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.
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ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
31“ಈ ಾಲದಜನರಬಗೆ್ಗ ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಾನು ಅವರನು್ನ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಅವರು ಾರನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ? 32ಈ
ಾಲದ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೋಲು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು,

‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದ್ಯ ಾರಿಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾವು ದುಃಖದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 33 ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ಅವನು
ಇತರರಂತೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
34 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರ ಜನರಂತೆ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನೊಬ್ಬ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ, ಕುಡುಕ!
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟಜನರೇ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು!’
ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 35 ಆದರೆ ಾನವು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನನು್ನ
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಸಿ ೕನನು
36 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಅವನಮನೆಗೆಹೋಗಿಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

37 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು
ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಆಕೆಗೆ
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ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಭರಣಿಯಲಿ್ಲ§ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. 38 ಆಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿ
ಅಳು ಾ್ತ, ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಾಡಿ
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು.
ಆಕೆ ಅನೇಕಸಲ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಪರಿಮಳತೈಲವನು
ಹಚಿ್ಚದಳು.

39 ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನು
ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೇಸು ಪ್ರ ಾದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತನ್ನನು್ನ
ಮುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಪಿಷ್ಠಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ, “ಸಿ ೕನನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಒಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
ಸಿ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಹೇಳು!” ಎಂದನು.
41 ಯೇಸು, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ
ಾಹು ಾರನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು
ಐನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ** ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಐವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 42 ಅವರಲಿ್ಲ
ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಾಹು ಾರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಾರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಹು ಾರನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

43 ಸಿ ೕನನು, “ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ ಎಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು.

44ಬಳಿಕಯೇಸು ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ಈಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತರುವಳೇ? ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀನು
§ 7:37: ಭರಣಿ ಮೂಲತಃ, “ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆಯ ಭರಣಿ.” ** 7:41:
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳುಒಂದು ಾಣ್ಯ. ಅಂದರೆರೋಮನ್ನರಒಂದು “ದೆನರಿಯಸ್.” ಒಂದುದಿನದ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ದೊರಕುವ ಸ ಾಸರಿ ಸಂಬಳ ಇ ಾಗಿತು್ತ.
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ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಕೆ ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ
ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು.
45 ನೀನು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಾದರೋ ಾನು ಒಳಗೆ
ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ! 46 ನೀನು ನನ್ನ
ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು. 47 ಈಕೆಯ ಅನೇಕ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಈಕೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿದಳು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ
ಹೊಂದುವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ್ರೕತಿಯನೆ್ನೕ ತೋರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

48ಬಳಿಕಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

49ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ತನ್ನನು್ನ
ಾರೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ? ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
50 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

ಆಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು

1 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಮತು್ತ ಊರುಗಳ
ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅ ಸ್ತಲರು ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ
ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮ
ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದವರೂ ದೆವ್ವಗಳ ಾಟದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು
ಮರಿಯಳು. ಆಕೆ ಮಗ್ದಲ ಎಂಬಊರಿನವಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ
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ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಜನ (ಹೆರೋದನ
ಸ ಾಯಕ) ಹೆಂಡತಿ ಾದ ೕ ಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿಗೂ ಆತನ
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:1-17; ಾಕರ್ 4:1-12)

4 ಅನೇಕ ಜನರು ಊರೂರುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯ ಹೇಳಿದನು:

5 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಬೀಜ
ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
6 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು
ಳೆಯತೊಡಗಿದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಕೆಲವು

ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆತರೂ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಬೀಜಗಳು ಳೆತು ಬೆಳೆದು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.”
ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ

ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
10 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ,

‘ಅವರು ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’ ಯೆ ಾಯ 6:9
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ಬೀಜಗಳ ಕುರಿತುಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:18-23; ಾಕರ್ 4:13-20)

11 “ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ: ಬೀಜವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ.
12 ಾ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೆಲವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ಅವರ
ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರು
ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದ ಾರರು.
13 ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಆಳ ಾದ ಬೇರುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರವೇ
ನಂಬು ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ತೊಂದರೆಯೇ ಾದರೂ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯು ಾ್ತರೆ.

14 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೂ
ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಗೂಭೋಗಗಳಿಗೂಅವರುಅವ ಾಶಕೊಡುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಬೆಳೆಯ ಾರರು; ಎಂದಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡ ಾರರು. 15 ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು?
ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವನು್ನ ನೀಡುವರು.

ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
( ಾಕರ್ 4:21-25)

16 “ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಅದನು್ನ ಾತೆ್ರಯ
ಒಳ ಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಬಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಳಗೆ
ಬರುವವರಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ದೀಪವನು್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತನೆ. 17 ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ ಾವ
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ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ; ಬಯಲಿಗೆ ಾರದ ಾವ ಗುಟೂ್ಟ ಇಲ್ಲ.
18 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡು ಾಗ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ; ಸ್ವಲ್ಪ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಾಕರ್ 3:31-35)

19 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು, 20 “ನಿನ್ನ
ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೇ ನನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು!”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಂಡರು
(ಮ ಾ್ತಯ 8:23-27; ಾಕರ್ 4:35-41)

22 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಸರೋವರದ
ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಅವರು ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. 23 ಅವರು ಸರೋವರದ
ಮೇಲೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿದೆ್ದ
ಹತಿ್ತತು. ಇತ್ತ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು.
ದೋಣಿ ಳಗೆನೀರು ತುಂಬತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾದರು. 24 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
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ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ! ಗುರುವೇ! ಾವು
ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೂಡಲೇಯೇಸು ಎದು್ದ,ಆ ಾಳಿಗೂ ತೆರೆಗಳಿಗೂಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಂತಿತು ಮತು್ತ ಸರೋವರ ಾಂತ ಾಯಿತು.
25 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. “ಈತನು
ಾರಿರಬಹುದು? ಈತನು ಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಅವು ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:28-34; ಾಕರ್ 5:1-20)

26 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ, ಗೆರೆಸೇನರ ಾಡಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. 27 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ

ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ ಾಧಿಯಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
28-29 ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಆ

ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದರೂ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನೊಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು”ಎಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಮನುಷ ್ಯನುಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ, “ಯೇಸುವೇ,
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಮಗನೇ, ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ?
ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
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30 “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಯೇಸು ಕೇಳಿದನು.
“ದಂಡು” ಎಂದು ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. (ಏಕೆಂದರೆ

ಅವನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.) 31 ತಮ್ಮನು್ನ
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 32 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋಗಲು
ತಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು.
33 ಆಗ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪು ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು.

34 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಡೆದ ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 35 ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ದೆವ್ವಗಳು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದವು. ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 36ಯೇಸು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು
ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಘಟನೆಯನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. 37 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ

ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 38 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿದ್ದವನು,
“ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು,” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
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ಹೋಗು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಡಿದಉಪ ಾರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು

ತನಗೆ ಾಡಿದಉಪ ಾರವನು್ನಊರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ

(ಮ ಾ್ತಯ 9:18-26; ಾಕರ್ 5:21-43)
40 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು.

41 ಾಯಿರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನುಯೇಸುವಿನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

42 ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆರಡು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.
ಯೇಸುವು ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಜನರು

ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 43 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆಖಚುರ್ ಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಾವವೈದ್ಯನಿಗೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 44 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
45 ಆಗ ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲು ಪೇತ್ರನು,

“ಗುರುವೇ, ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರು ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದನು.
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46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು!
ನನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊರಟದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
47ಇನು್ನ ಾನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಡುಗು ಾ್ತ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾನು
ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲದೆ
ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಕ್ಷಣವೇ ತನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದಳು.
48 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ( ಾಯಿರನ) ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ
ಮಗಳುಸತು್ತಹೋದಳು! ಈಗಬೋಧಕನಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ) ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಯಿರನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನಂಬಿಕೆ ಂದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

51ಯೇಸು ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನ,
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ

ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. ಬೇರೆ ಾರೂ ಒಳಗೆ
ಬರಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದನು. 52 ಸತು್ತಹೋದ ಆ
ಾಲಕಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಎಂದನು.

53 ಆಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಹುಡುಗಿ ಸತು್ತಹೋದಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
54 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಮಗು, ಎದೆ್ದೕಳು!”
ಎಂದನು. 55 ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿತು. ಆಕೆ
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 56 ಾಲಕಿಯ
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ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಬೆರ ಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದುಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9
ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:5-15; ಾಕರ್ 6:7-13)

1 ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೇಸು
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಊರುಗೋಲ ಾ್ನಗಲಿ ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ
ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4 ನೀವು ಒಂದು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂ ಾಗ, ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ
ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 5 ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ,ಆಊರಿನಹೊರಗೆಹೋಗಿನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆಹತಿ್ತದ
ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು.”

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರು ಹೊರಟು ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆರೋದನಿ ಾದ ಗಲಿಬಿಲಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಾಕರ್ 6:14-29)

7 ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಹೆರೋದನು
ಕೇಳಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನೇ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಎಲೀಯನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ”
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ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಹೆರೋದನು, “ ಾನು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.

ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆಊಟ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ೕ ಾನ 6:1-

14)
10ಅ ಸ್ತಲರು ಸು ಾ ಾರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
ಾವು ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು; ಾಯಿಲೆಯಜನರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.

12 ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
ಹೊಲಗಳಿಗೂಊರುಗಳಿಗೂಹೋಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ
ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ನಿದಿ್ರಸಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

13ಆದರೆಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ
ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ

ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಾವೇ ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ
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ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 14 (ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರುಐದು
ಾವಿರಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.)
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ ಸು ಾರು ಐವತೆವತು್ತ

ಜನರಂತೆ ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ”ಅಂದನು.
15 ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 16 ಆಗ ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಆ ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿಹೋದವು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-19; ಾಕರ್ 8:27-29)

18ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿಅಲಿ್ಲಗೆಬಂದರು. ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ಜನರುನನ್ನನು್ನ
ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ ಾ್ನನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, ‘ಎಲೀಯ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.

ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ‘ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ’ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 ಆಗ ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
21 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಯೇಸು

ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಾಕರ್ 8:30-9:1)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬಯಸುವವನು
ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ತನ ಾಗುವ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ.
24 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 25 ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ
ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅಥ ಾ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಾಭವೇನು? 26 ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ
ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ, ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ
ಬಂ ಾಗ ಅವನವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು ಾವು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ, ಎಲೀಯಮತು್ತ ಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 17:1-8; ಾಕರ್ 9:2-8)

28ಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಸು ಾರು ಎಂಟುದಿನಗ ಾದ
ನಂತರ, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. 29 ಯೇಸು
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ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆತನ ಮುಖವು ರೂ ಾಂತರ ಾಯಿತು.
ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿದವು. 30 ಆಗ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ. 31 ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ

ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ ಆತನ
ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಇತರರು ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಂಡರು. 33 ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಎಲೀಯ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಪೇತ್ರನು,
“ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲಿ್ಲ ಾವು
ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದು
ಮತು್ತ ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.)

34 ಪೇತ್ರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೕಡವು ಬಂದು
ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿತು. ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 35 ೕಡದೊಳಗಿಂದ, “ಈತನು

ನನ್ನ ಮಗನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ. ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು.

36 ಆ ಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾತ್ರ
ಕಂಡರು. ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನರು ಾವು ಕಂಡ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ
ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:14-18; ಾಕರ್ 9:14-27)

37 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ
ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದರು. ಜನರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
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ನೋಡು. ನನಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. 39 ದೆವ್ವ ಂದು ನನ್ನ
ಮಗನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾ್ವಧೀನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಂದ ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ
ಒ ಾ್ದಡಿಸಿಜಜ್ಜದಹೊರತುಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇಇಲ್ಲ. 40ನನ್ನಮಗನನು್ನ
ದೆವ್ವದಿಂದಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ
ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

41 ಆಗ ಯೇಸು, “ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟಸಂ ಾನವೇ, ಇನೆಷು್ಟ
ಾಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇರಲಿ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ,
ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”
ಅಂದನು.

42 ಆ ಹುಡುಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹುಡುಗನು ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಯೇಸುದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿಆಹುಡುಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 43 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಾಕರ್ 9:30-32)
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು

ಇನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
44 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು.
ನೀವು ಇದನು್ನ ಮರೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತುಗಳು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೂ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:1-5; ಾಕರ್ 9:33-37)
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46 ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 47 ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 48 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರನು್ನ)
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ದೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ
ಅವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನಿಮ್ಮವನೇ
( ಾಕರ್ 9:38-40)

49 ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು.
ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸಕೂಡದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ,
ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಿಮ್ಮವನೇ” ಎಂದನು.
ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣ

51 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ
ಹತಿ್ತರ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 52 ಯೇಸು ಕೆಲವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಅವರು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 53 ಆದರೆ ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. 54 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನ ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ
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ಇವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಎಂದು ಾವುಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿ ೕ!”*
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

55ಆದರೆಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಗದರಿಸಿದನು.† 56ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:19-22)

57ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಒಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

58 ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

59ಯೇಸು ಇನೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.
ಆದರೆಅವನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ

ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
60ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ

ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ ಾಡಲಿ! ನೀನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

61 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು.
ಆದರೆ ದಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು
ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

62 ಯೇಸು, “ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯನು್ನ ಾಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನೋಡುವವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕವನಲ್ಲ”ಅಂದನು.

* 9:54: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 54ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಎಲೀಯನು
ಾಡಿದಂತೆ.” † 9:55: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 55 ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ:

“ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಂ ಾ ಸ್ವ ಾವಿಗಳೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದು. 56
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದದು್ದ ಾನವರ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ,
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.”
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10
ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ

1 ಇ ಾದನಂತರ, ಯೇಸು ಇನೂ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು* ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನಗಿ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ
ಕೆಲಸ ಾರರು ಕೆಲವರೇ. ದೇವರೇ ಬೆಳೆಗೆ (ಜನರ) ಯಜ ಾನನು.
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆಯಜ ಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 “ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ಕೈಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರೊಡನೆ ಾತ ಾಡಬೇಡಿ. 5 ನೀವು
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. 6 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಂತಸ್ವ ಾವದ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಅವನು
ಾಂತಸ್ವ ಾವದವ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ ನಿಮಗೇ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು. 7 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು
ಕೊಡುವುದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸ ಾರನು ಸಂಬಳಕೆ್ಕ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ

ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇನೊ್ನಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
8“ನೀವುಒಂದುಊರಿಗೆಹೋ ಾಗ ಆಊರಿನಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ.

9ಅಲಿ್ಲಯ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರ
ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ!’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

* 10:1: ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆ.
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10 “ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
11 ‘ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮಿನ† ಜನರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:20-24)

13 “ಕೊ ಾಜಿನೇ, ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ,‡ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಅದೇ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿದ್ದರೆ,ಅವುಗಳಜನರುಬಹಳಹಿಂದೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ,

ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯನು್ನ ಬಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
14 ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಟೈರ್ ಮತು್ತ
ಸಿದೋನ್ ಗಳಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು. 15ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ,§
ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿ ೕ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿಯುವೆ!

16 “ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ ಾತನೆ್ನೕ
ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸದವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಅಂಗಿಕರಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
† 10:12: ಸೊದೋಮ್ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಾಸಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ. ದೇವರು ಅವರ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು. ‡ 10:13:
ಕೊ ಾಜಿನ್, ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಿದನು. § 10:15: ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಒಂದುಊರು.
ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
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ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರು) ನಿ ಾಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸೈ ಾನನ ಬೀಳುವಿಕೆ

17 ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನು ಮಿಂಚಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 19 ಕೇಳಿರಿ!
ಾವುಗಳಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳಮೇಲೆನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ವೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ (ಸೈ ಾನ) ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ೌದು, ದೆವ್ವಗಳೂ ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಅಧಿ ಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಪಡದೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ”ಅಂದನು.
ಯೇಸು ತಂದೆಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:25-27; 13:16-17)

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ಪರಲೋಕ
ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟ ಾಡಿದೆ.
ೌದು, ತಂದೆಯೇ,ಅದೇ ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.
22 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಮಗನು
ಾರೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ತಂದೆ ಬ್ಬನಿಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ.
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ತಂದೆಯು ಾರೆಂಬುದು ಮಗನಿಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು
ತಂದೆಯಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವರು ಾತ್ರ ತಂದೆಯಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರವಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ
ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು!
24 ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಅರಸರೂ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಯರ್ದವನ ಾಮ್ಯ

25 ಆಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು
ಎದು್ದನಿಂತು, “ಬೋಧಕನೇ, ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಏನು
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
26 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು

ಬರೆದಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರನು್ನ

ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಮತು್ತ ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ಎಂದುಬರೆದಿದೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ದೊರೆಯುವುದು”ಅಂದನು.
29 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು

ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇ ಾದ
ನೆರೆಯವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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30 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವುದರೋಡೆ ಾರರು ಅವನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಅವರು ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದರು.
ಅವನು ಮೇಲೇಳ ಾರದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು.
ದರೋಡೆ ಾರರು ಅವನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಅವನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

31 “ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕನು ಆ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಜಕನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 32ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಅದೇ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. ಲೇವಿಯು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

33 “ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸ ಾಯರ್ದವನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ

ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ
ಮರುಕಗೊಂಡನು. 34 ಸ ಾಯರ್ದವನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನ ಾಯಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಹಚಿ್ಚ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದನು. ಸ ಾಯರ್ದವನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಛತ್ರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದನು.
35 ಮರುದಿನ, ಸ ಾಯರ್ದವನು ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಆ
ಛತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾಯಗೊಂಡ ಇವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡು.
ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಖಚಾರ್ದರೆ ಾನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”
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36ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ( ಾಜಕ, ಲೇವಿ ಮತು್ತ
ಸ ಾಯರ್ದವನು) ಾವನು ದರೋಡೆ ಾರರಿಂದ ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವನೇ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ

ನೆರೆಯವರಿಗೆ** ಾಗೆಯೇ ಾಡು!” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಾಥರ್ಳು

38 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಒಂದು
ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಾಥರ್ಳೆಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಳು. 39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಾಥರ್ಳು ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 40 ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ

ಕೆಲಸವಿದು್ದದರಿಂದ ಾಥರ್ಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೇ
ಬಿಟು್ಟಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ೕ? ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು?” ಎಂದಳು.

41 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವಳಿಗೆ, “ ಾ ಾರ್, ಾ ಾರ್, ನೀನು
ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಗಿರುವೆ. 42ಒಂದೇ
ಒಂದುಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಮರಿಯಳು ಾಡಿದಆಯೆ್ಕ ಸರಿ ಾದದು್ದ.
ಆಕೆಯಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

11
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

(ಮ ಾ್ತಯ 6:9-15)

** 10:37: ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಸ ಾಯದಅಗತ್ಯವಿರುವವರು.
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1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸು
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಪ್ರಭುವೇ,
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿ ಾನವನು್ನ ಕಲಿಸಿದಂತೆ,

ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿ ಾನವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡು”
ಎಂದನು.

2ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಾ ಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.
3ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
4ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡ.’ ”

ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:7-11)

5-6 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ಾತಿ್ರ ಬಹಳ ತಡ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ
ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 7 ಮನೆ ಳಗಿರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು, ‘ಹೊರಟುಹೋಗು!
ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ! ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದೆ! ಾನು ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡ ಾರೆ’
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 8 ಕೇವಲ ಸೆ್ನೕಹ ಂದೇ ಅವನನು್ನ
ಏಳಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡುವಂತೆ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು
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ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಕೊಡುವನು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ನೀವು
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು.
10 ೌದು, ಎಡಬಿಡದೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಎಡಬಿಡದೆಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. ಒಬ್ಬನುಎಡಬಿಡದೆ
ತಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರೆ,ಅವನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 11ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಜನರು ತಂದೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ,
ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಮೀನನೆ್ನೕ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 12 ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು
ಅವನಿಗೆ ಚೇಳನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 13 ನೀವು ಇತರ ಜನರಂತೆ
ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಸಹ ತನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-30; ಾಕರ್ 3:20-27)

14 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಕದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಾ ಾಡಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ಬೆರ ಾದರು.
15 ಆದರೆ ಕೆಲವರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ
ಅಧಿಪತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಇತರ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಂದ
ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
17 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಒಡೆದುಹೋದ ಮತು್ತ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ ಾಡುವ
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ಾಜ್ಯವು ಾಶ ಾಗುವುದು. ಭೇದ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಕುಟುಂಬವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು. 18 ಅಂತೆಯೇ, ಸೈ ಾನನು
ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ ಾಡಿದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಾನು
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಜನರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 20ಆದರೆ
ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ
ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಾ ಾಗಿದೆ.
21 “ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿ

ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮನೆ ಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳು
ಸುರ ತ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ದಲನೆಯ
ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾಡುವನು.

23 “ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬರಿ ಾದ ಹೃದಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:43-45)

24“ದೆವ್ವವುಒಬ್ಬವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದಹೊರಗೆಬಂದಮೇಲೆವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ ಾನು
ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೆ (ವ್ಯಕಿ್ತ) ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
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25 ಅದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, ಆ ಮನೆಯನು್ನ
(ವ್ಯಕಿ್ತ) ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಾಣುತ್ತದೆ. 26 ಆಗ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ದೆವ್ವಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ನಿಜ ಾದ ಾಗ ್ಯವಂತರು

27ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ, ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತು್ತ ೕಷಿಸಿದ ಾಯಿ
ಾಗ್ಯವಂತಳೇ ಸರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
28 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ

ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು!” ಎಂದನು.

ನಮಗೆ ಾ ಕೊಡು!
(ಮ ಾ್ತಯ 12:38-42; ಾಕರ್ 8:12)

29 ಜನರ ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಸಂತತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯೇ ಸರಿ! ಇದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆನು್ನತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೕನನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 30ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ೕನನು
ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಲದ ಜನರಿಗೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

31 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಈ
ಪೀಳಿಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ಹೇಳುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಣಿಯು ಬಹುದೂರದಿಂದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಳು.
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ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!

32 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿರಿ!
(ಮ ಾ್ತಯ 5:15; 6:22-23)

33 “ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಾತೆ್ರ ಳ ಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ
ಅಡಗಿಸಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಲೆಂದು
ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರೆ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಬೆಳ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪೂಣರ್
ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಪೂಣರ್ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. 35 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು!
ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. 36 ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47)

37 ಯೇಸು ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನು
ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾಗಫರಿ ಾಯನಿಗೆ
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ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 39 ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನೀವು ಾತೆ್ರಯ ಮತು್ತ
ಬಟ್ಟಲಿನ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಒಳ ಾಗವು ೕಸದಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
40 ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು! ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನೇ
(ದೇವರು) ಒಳ ಾಗವನೂ್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ಾತೆ್ರ
ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವುದನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ
ನೀವುಪೂಣರ್ಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.

42 “ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಮರುಗ, ಸ ಾಪು ಮುಂ ಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೋರಿಸುವುದನೂ್ನ ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು
ಮತು್ತ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ ಾರದು.

43 “ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಪೀಠಗಳನೂ್ನ ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರಿಂದ ೌರವವನೂ್ನ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ನೀವು ಮರೆ ಾಗಿರುವ
ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ಸ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.”

ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದಉತ್ತರ
45 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ,

ನೀನು ಫರಿ ಾಯರ ಕುರಿ ಾಗಿಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಹ ಖಂಡಿಸಿದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಜನರು ಅನುಸರಿಸ ಾಗದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
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ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.* ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಾಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೋರಿಗಳನು್ನ†
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ!
48 ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ನೀವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾಗಿ
ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ! 49 ಆದ ಾರಣ ದೇವರ ಾನವು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಅ ಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕರಿಂದಹತ ಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು.’

50 “ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಹತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾವಿಗೆ ಈ ಾಲದ ಜನ ಾದ ನೀವು ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ.

51 ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಜಕರೀಯನನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಜಕರೀಯನನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ೌದು,
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೊಲೆಗಳಿ ಾಗಿ ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ
ಆಗುವುದು.

52 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ದೇವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ
ನೀವು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ
ಕಲಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

53 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರುಆತನಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
* 11:46: ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ … ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ
ಹೊರ ಾಗದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.” † 11:47: ಗೋರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದ
ಪ್ರಮುಖರ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು.
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ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆತನಿಂದ
ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 54ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ,ಆತನು ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಹೇಳುವಂತೆ
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರು.

12
ಫರಿ ಾಯರಂ ಾಗಬೇಡಿ

1 ಾವಿ ಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೂಕು ಾ್ತ ಕಿಕಿ್ಕರಿದು
ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ದಲು ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ
ಅವರ ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 2 ಮರೆ ಾದ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಯ ಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 3 ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ (ಗುಪ್ತ ಾಗಿ) ನೀವು ಹೇಳುವ
ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ (ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ) ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವು.
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ನೀವುಪಿಸುಗುಟು್ಟವ ವಿಷಯಗಳು,ಮನೆಯ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಭಯಪಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:28-31)

4 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಗೆಳೆಯರೇ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಷೆ್ಟೕ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇರೇನೂ ಾಡಲು
ಅವರಿಂ ಾಗದು. 5 ನೀವು ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂದು ನರಕಕೆ್ಕ ಾಕಲು ಅಧಿ ಾರವು ಾ್ಳತನಿಗಷೆ್ಟೕ (ದೇವರಿಗೆ).
ೌದು, ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕು.
6 “ಐದು ಗುಬಿ್ಬಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೈಸೆಗಳು. ಆದರೆ

ದೇವರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 7 ೌದು,
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ
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ಗೊತಿ್ತದೆ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವ ಾದರೂ
ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು
ಸಹ* ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು.
9 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ
ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

10 “ ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದರೆಅವನಿಗೆಕ್ಷಮೆದೊರಕಬಹುದು. ಆದರೆಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ

ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
11 “ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ

ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿ. 12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.”

ಾ್ವಥರ್ತೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
13 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಮ್ಮ

ತಂದೆ ಇದೀಗ ಸತು್ತಹೋದನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ

ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಡುವವನು ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾರು ಹೇಳಿದರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 15ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ,
ಾವ ವಿಧ ಾದ ಾ್ವಥರ್ಕೂ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.

* 12:8: ಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” (ಯೇಸು).
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ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷೆ್ಟೕ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರನು” ಎಂದನು.

16 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಮೀನಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ
ಅವನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಬೆಳೆ ಆಯಿತು. 17 ಆಗ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.

18 “ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು! ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ತುಂಬಿಸಿಡುವೆನು.’ 19 ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ‘ನನಗೆ
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸರಕನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ, ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ, ಸಂತೋಷಪಡು! ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು.

20 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ! ಈ ಾತಿ್ರ
ನೀನು ಾಯುವೆ! ಈಗ ಹೇಳು, ನೀನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಗತಿ
ಏ ಾಗುವುದು? ಅವು ಾರ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 “ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿ
ಇದೇ. ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಲ್ಲ.”
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ದಲನೆ ಾ್ರ ಾನ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 6:25-34; 19-21)

22ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಾರಣೆಗೆ
ಬೇ ಾದ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 23 ಆ ಾರಕಿ್ಕಂತ ಾ್ರಣ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ದೇಹ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 24 ಪ ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದೂ ಇಲ್ಲ.
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ಅವು ಆ ಾರವನು್ನ ಮನೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಣಜಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ನೀವು
ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳಿ ಾಗಿ ಎಷೆ್ಟೕ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷೆ ್ಯೕನೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಚಿಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು
ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ?

27 “ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ ಾಗಿ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಹೊಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನು ತನ್ನ
ಸಕಲ ವೈಭವದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಷೂ್ಟ
ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 28 ದೇವರು ಬಯಲಿನ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ಹೀಗೆ ಉಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತಿ್ತದು್ದ ಾಳೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

29 “ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.
30 ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ (ದೇವರು) ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ದಲನೆ ಾ್ರ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ

ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

ಹಣದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಡಿ
32 “ಚಿಕ್ಕ ಮಂದೆಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲು

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಯಸಿ ಾ್ದನೆ. 33 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರಿ,
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ
ಐಶ್ವಯರ್ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
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ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲಯ ಾಗದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಳ್ಳರು ಕದಿಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34 ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರ
ಎಲಿ್ಲದೆ ೕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೂಇರುತ್ತದೆ.

ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:42-44)

35 “ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ
ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತರಲಿ. 36 ಮದುವೆಯ ಔತಣದಿಂದ
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿಬರುವ ಯಜ ಾನನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಸೇವಕರಂತಿರಿ. ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಾಗಿಲನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಾಗ
ಸೇವಕರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತರೆ. 37 ಆ ಸೇವಕರೇ ಧನ್ಯರು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ಯಜ ಾನನು ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಸೇವಕರ
ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಊಟ ಬಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 38 ಆ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿ ಾಗಿ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಅಥ ಾ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ
ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಜ ಾನನು
ಬಂದು, ಇನೂ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಅವರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.

39 “ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ: ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯು
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಾಕಲು
ಬಿಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! 40 ಅಂತೆಯೇ, ನೀವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನೀವು
ನಿರೀ ಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವನು!”

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಆಳು ಾರು?
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41 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ
ನಮ ಾಗಿ ೕ ಅಥ ಾ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

42 ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆಂದನು: “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ
ಆಳು ಾರು? ಾಲ ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ
ದವಸ ಾನ್ಯವನು್ನ ಅಳೆದುಕೊಟು್ಟ, ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಜ ಾನನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ. 43 ಆ
ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಯಜ ಾನನು ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.
44 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯಜ ಾನನು ಆ
ಸೇವಕನನು್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

45 “ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಏ ಾಗುವುದು?
ಆ ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ ಇತರ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ತಿಂದುಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ
ತೊಡಗುವನು. 46 ಬಳಿಕ ಅವನು ನಿರೀ ಸಿಲ್ಲದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ದಬು್ಬವನು.

47“ತನ್ನಯಜ ಾನನು ತನಿ್ನಂದಏನುಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು
ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು! 48 ಆದರೆ
ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಏ ಾಗುವುದು? ಇವನು ಸಹ ದಂಡನೆಗೆ ಅಹರ್ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆತನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಾಡದೆಹೋದ

ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು. ಹೆಚು್ಚ
ಪಡೆದವನಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀ ಸ ಾಗುವುದು. ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಪಡೆದವನಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿರೀ ಸ ಾಗುವುದು.”
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ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:34-36)

49ಯೇಸು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಾಕಲು ಬಂದೆನು! ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ! 50 ಾನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಹೊಂದುವ ತನಕ ಾನು
ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 51 ಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ!
ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಬಂದೆನು!

52 ಇಂದಿನಿಂದ, ಐದು ಜನರಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಭೇದ
ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅವರಲಿ್ಲಮೂವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗುವರು
ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವರು.

53ತಂದೆಗೂಮಗನಿಗೂ ಭೇದಉಂಟಾಗುವುದು.
ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು,

ಾಯಿಗೂಮಗಳಿಗೂ ಭೇದಉಂಟಾಗುವುದು.
ಮಗಳು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು,
ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು.

ಅತೆ್ತಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಭೇದವಿರುವುದು.
ಸೊಸೆಯು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು,
ಅತೆ್ತಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು.”
ಾಲ ಾನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:2-3)

54 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ೕಡವು ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ‘ಇಂದು
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅಂದು
ಮಳೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 55 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿ ಾಗ,
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‘ಈ ದಿನ ತುಂ ಾ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ
ಸೆಕೆ ಇರುವುದು. 56 ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ಹ ಾ ಾನವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:25-26)

57 “ನೀವೇ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಾಡ ಾರದೇಕೆ? 58 ಒಬ್ಬನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವೆ ಹೂಡಲು ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ
ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸುವನು. 59 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊನೆಯ ಪೈಸದವರೆಗೆ
ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!”

13
ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ

1 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಪಿ ಾತನು*
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತದೊಡನೆ
ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಬೆರಸಿದ್ದನೂ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಕೊಲೆಗೀ ಾದವರು ಗಲಿ ಾಯದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಇಲ್ಲ!
ಅವರು ಅಂತಹ ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ! 4 ಸಿಲೊ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಗೋಪುರ
* 13:1: ಪಿ ಾತನು ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು. ಜುದೇಯವನು್ನ ಕಿ್ರ.ಶ. 26ರಿಂದ 36ರವರೆಗೆ
ಆಳಿದ ರೋಮಿನ ಾಜ್ಯ ಾಲ.
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ಕುಸಿದು ಬಿ ಾ್ದಗ, ಸತು್ತಹೋದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯ ಕುರಿತು
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು? ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು
ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5 ಅವರು ಅಂತಹ ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದಮರ
6ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ

ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ಆ
ಮರ ಹಣು್ಣ ಫಲಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು ತನ್ನ
ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ತೋಟ ಾರನನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಮರವು ಹಣು್ಣ
ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ದಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಇದು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು! ಇದು
ಭೂಮಿಯ ಾರವನೆ್ನೕಕೆ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಆದರೆಆಸೇವಕನು, ‘ಯಜ ಾನನೇ,ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಾಳಿಕೊ.
ಅದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ
ರಸಗೊಬ್ಬರವನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆಗ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಈ ಮರ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಇದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.”

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
10 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ

ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 11 ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ
ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ದೆವ್ವದಿಂ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
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ನಡು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡಿತು್ತ. ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
12ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ
ಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಯೇಸು
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತ ಾದಳು.
ಆಕೆ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದಳು.

14ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, “ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾರದಲಿ್ಲ
ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು), “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಪಶುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು
ಕರೆದೊಯು್ಯತೀರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಾಗೆಯೇ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ! 16 ಾನು ಾಸಿ ಾಡಿದ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದರೋ

ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಸೈ ಾನನು ಆಕೆಯನು್ನ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ತಪ್ಪಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಆತನನು್ನ ಟೀಕಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾಚಿಕೆ ಾಯಿತು.
ಯೇಸು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:31-33; ಾಕರ್ 4:30-32)

18ಬಳಿಕಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾವುದಕೆ್ಕಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ?
ಅದನು್ನ ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 19 ದೇವರ ಾಜ್ಯ
ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಈ ಬೀಜವನು್ನ
ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರ ಾಗುತ್ತದೆ. ಪ ಗಳು ಅದರ
ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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20 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 21 ಅದು, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು
ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರ ಂದರಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಬೆರೆಸುವ ಹುಳಿಯಂತಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನಲ್ಲ
ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ.”

ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲು
(ಮ ಾ್ತಯ 7:13-14; 21-23)

22 ಯೇಸು ಪ್ರತಿ ಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
23 ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಎಷು್ಟ ಜನರು
ರ ಸಲ್ಪಡುವರು? ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, 24 “ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲಿನ

ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ! ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರ
ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 25ಮನೆಯಯಜ ಾನನು ಎದು್ದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕಷೆ್ಟೕ,
ಆದರೂ ಅವನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆ!’
ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದು. ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವನು. 26ಆಗ
ನೀವು, ‘ ಾವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಊಟ ಾಡಿದೆವು, ಾನ ಾಡಿದೆವು.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.
27 ಆಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ!
ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು!’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವನು.
28 “ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು. ಆಗ ನೀವು ಭಯದಿಂದಲೂ
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ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 29 ಜನರು ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ,
ಉತ್ತರ, ದ ಣದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬರುವರು. ಅವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಇಗೋ, ಕಡೆಯವ ಾಗಿರುವ
ಕೆಲವರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು, ದಲಿನವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು
ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:37-39)

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ! ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರೋದನಿಗೆ),
‘ಈ ದಿನ ಮತು್ತ ಾಳೆ ಾನು ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಳಿದು್ದ, ನನ್ನ ಾಯರ್ವೆ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್
ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 33 ಅನಂತರ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡತಕ್ಕದು್ದ.

34 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವಳು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವೆ. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಎಷೊ್ಟೕ
ಸಲ ಅಪೇ ಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಆಸ್ಪದವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
35 ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಬರಿ ಾಗುವುದು. ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರು ಾತನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ!’✡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯದ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.
✡ 13:35: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26.
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14
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ?

1 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಫರಿ ಾಯನ
ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಜಲೋದರ* ರೋಗವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಯೇಸು
ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಸಿ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

4 ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಮುಟಿ್ಟ
ಾಸಿ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಪಶು ಾಗಲಿ ಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೂಡಲೇ
ನೀವು ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಬದುಕಿಸುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಫರಿ ಾಯ ಾಗಲಿ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ

7 ಅತಿಥಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 8 “ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಾದ ಆಸನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಾದವನನು್ನ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 9 ನೀನು ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿರುವವನು
ಬಂದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ

* 14:2: ಜಲೋದರ ಈ ರೋಗದಿಂದ ದೇಹಉಬು್ಬ ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.
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ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸು ಾಗ, ಕೊನೆಯ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊ. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಬಂದು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ,ಉನ್ನತ ಾದಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ!’ ಎಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೆರೆದು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸುವರು. 11 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು
12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಾತಿ್ರಯಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ,
ಸಹೋದರರನು್ನ, ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದ
ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ, ಅವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಊಟಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು. ಆಗ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗುವುದು.
13 ಅದರ ಬದಲು, ನೀನು ಔತಣ ಾಡಿಸು ಾಗ ಬಡಜನರನು್ನ,
ಕುಂಟರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರುಡರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸು. 14 ಆಗ ನಿನಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ದೊರೆಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸ ಾರರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀತಿವಂತರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರು ಾಗ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಔತಣಕೂಟದ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:1-10)

15 ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುವವರೇ ಧನ್ಯರು!” ಎಂದನು.
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16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು.
17ಊಟದ ಸಮಯಬಂ ಾಗ,ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
‘ಬನಿ್ನರಿ! ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
18 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಾವು ಬರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ನೆವ ಹೇಳಿದನು.
ದಲನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ

ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ದಯ ಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಎರಡನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಐದು ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ದಯ ಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20ಮೂರನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು
ಬರ ಾರೆ’ ಎಂದನು.

21 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಜ ಾನನು
ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ
ಸಂದಿಗಳಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಬಡವರನೂ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರನೂ್ನ
ಕುರುಡರನೂ್ನ ಕುಂಟರನೂ್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 “ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ.’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ
ಯಜ ಾನನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಹೆ ಾ್ದರಿಗಳಿಗೂ ರಸೆ್ತಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸು. ನನ್ನ ಮನೆಯು
ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 24 ಾನು
ದಲನೆ ಸಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಊಟ ಾಡಕೂಡದು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”
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ೕಜನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:37-38)

25 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 26 “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವು ಾದರೆ, ಅವನು
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು
ತನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಶ್ರಮೆ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

28 “ನೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದಲು
ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸು. ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
ಹಣವಿದೆ ೕ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ನೋಡು. 29 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ನೀನು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರುನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, 30 ‘ಇವನುಈಕಟ್ಟಡದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆಪೂರೈಸಲು ಅವನಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

31 “ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗು ಾಗ, ದಲು ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ೕಜನೆ
ಾಡುವನು. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ

ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವನು.
32 ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ
ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.
33 “ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಲು ೕಜನೆ
ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
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ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:13; ಾಕರ್ 9:50)

34 “ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್. ಆದರೆ ಉಪು ್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ
ಮತೆ್ತ ಉಪಿ್ಪನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಅದರಿಂದ
ಮಣಿ್ಣ ಾಗಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

“ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!”

15
ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:12-14)

1 ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ನೋಡಿರಿ! ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
(ಯೇಸು) ಾಪಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ!” ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

3ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 4 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿವೆಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಕಳೆದುಹೋದ ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋಗುವನು. ಆ ಕುರಿಯು ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಅವನು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. 5 ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂ ಾಗ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅವನು ಆ
ಕುರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 6 ಅವನು
ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನೊ್ನಡನೆ
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ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ನನ್ನ ಕುರಿ ಸಿಕಿ್ಕತು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು. 7 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂ ಾಗ ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗಿಂತ
ಆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

8 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಳಿ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆಯೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಕೆಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ಆಕೆ ದೀಪವನು್ನ ತಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಗುಡಿಸು ಾ್ತಳೆ. ಆ ಾಣ್ಯವು
ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಆಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹುಡುಕು ಾ್ತಳೆ. 9 ಕಳೆದುಹೋದ
ಆ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ
ಕರೆದು, ‘ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ
ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಳು. 10 ಅದೇರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಾಪಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.”
ಮನೆಬಿಟು್ಟಹೋದಮಗನು

11 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 12 ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.

13 “ಆಗ ಕಿರಿಮಗನು ತನಗೆ ದೊರೆತ ಾಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟಿಂಗ ಾಗಿ
ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ
ನಂತರ, ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದೇಶದ
ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು

ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತು್ತ.
15ಆದ್ದರಿಂದಅವನುಆದೇಶದನಿ ಾಸಿ ಬ್ಬನ ಬಳಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕೆ್ಕ



ಲೂಕ 15:16 xc ಲೂಕ 15:24

ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹಂದಿ ಮೇಯಿಸುವುದ್ಕ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಾಯಿಗಳನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಲು ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಾರೂ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

17 “ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ದ
ಅರಿ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿದೆ. ಾ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ
ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅ ಾ್ಪ, ಾನು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊ

ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 20 ಅಂತೆಯೇ ಅವನು
ಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಕಿರಿಮಗನು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು

“ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ತಂದೆಯು
ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 21 ಮಗನು ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ತ್ವರೆ ಾಡಿರಿ!
ಉತ್ತಮ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ.
ಇವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಾದಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ. 23 ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ
ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ನನ್ನ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು,
ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಇವನು
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ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.

ಹಿರಿಮಗನು ಬಂದನು
25 “ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ

ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಯ ಮತು್ತ ನೃತ್ಯದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
26ಆದ್ದರಿಂದಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಇದೇನು?’
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನು, ‘ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಮರಳಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ
ಕರೆದನು. 29 ಹಿರಿಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾನು ಗು ಾಮನಂತೆ ನಿನಗೆ
ಅನೇಕವಷರ್ಗಳವರೆಗೆಸೇವೆ ಾಡಿದೆನು! ಾನು ಾ ಾಗಲೂನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎಂದೂ
ಒಂದುಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ನನ ಾಗಿಮತು್ತ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿ ಾಗಿ
ನೀನೆಂದೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 30ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಕಿರಿಯ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಸೂಳೆಯರಿಗೆ ಖಚುರ್ ಾಡಿ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸದಿ್ದ!’ ಅಂದನು.

31 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತೕ. ನನಗಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. 32 ಾವು
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ಉ ಾ್ಲಸಪಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ’
ಅಂದನು.”
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16
ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಂ ಾನೊಂದು
ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಈ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನಗೆ
ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

2ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ
ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ನೀನು ಾವುದ ಾ್ಕಗಿ ಖಚುರ್
ಾಡಿರುವೆ? ನನಗೆ ವರದಿ ಒಪಿ್ಪಸು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ

ನೀನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 “ಆಗ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ಈಗ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ

ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ
ಬಲವಿಲ್ಲ. ಭಿ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ. 4 ಈಗ
ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ! ಾನು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾನು ಈಗ ಾಡುವೆ’
ಅಂದುಕೊಂಡನು.

5 “ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು, ಯಜ ಾನನ ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವನು ದಲನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6 ಅದಕೆ್ಕ ದಲನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತ, ‘ ಾನು ಎಂಟು ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.
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7 “ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಎರಡನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಎರಡನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಅರವತು್ತ ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಗೋಧಿಕೊಡಬೇಕು’ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗಆಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡು.
ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.

8 “ಬಳಿಕ ಯಜ ಾನನು ೕಸ ಾರ ಾದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ,
‘ನೀನು ಜಾಣತನ ಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೌದು, ೌಕಿಕ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ದೈವಿಕ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಜಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

9 “ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಾಡಿಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ಈ ಲೋಕದವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟು್ಟ ಹೋ ಾಗ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಮನೆಗೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವವನು
ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿರುವವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿರುವನು. 11 ೌಕಿಕ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಾರೂ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ ಾವ ಸೇವಕನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಮತು್ತ ಹಣದ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರಿರಿ.”
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ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬದ ಾಗ ಾರದು
(ಮ ಾ್ತಯ 11:12-13)

14 ಫರಿ ಾಯರು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಫರಿ ಾಯರೆಲ್ಲರು ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು. 15 ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ
ಹೀಗೆಂದನು, “ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ. ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದುವುಗಳು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.

16 “ಜನರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಬಂದ
ಾಲದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ
ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕಯು
ಬದ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು
ಸುಲಭ.
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಮತು್ತ ಪುನವಿರ್ ಾಹ

18 “ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಆಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.”

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಮತು್ತ ಾಜರನು
19ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾ ಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
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ವೈಭವದೊಡನೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 20 ಅಲಿ್ಲ
ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡಮನುಷ ್ಯನೂ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಮೈತುಂಬ
ಹುಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮನೆಯ ಹೊರ ಾಗಿಲ
ಬಳಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 21 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಊಟ
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆಸೆದ ಎಂಜಲನು್ನ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲ

ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ
ನೆಕು ್ಕತಿ್ತದ್ದವು.

22 “ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಾಜರನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು
ಾಜರನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. 23 ಆದರೆ ಅವನು ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಜರನನು್ನ ನೋಡಿ, 24 ‘ತಂದೆ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನನ್ನಮೇಲೆ ಕರುಣೆತೋರು! ಾಜರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ತಣ್ಣಗೆ ಾಡಲಿ, ಾನು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾತನೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!’
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

25 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳು
ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸುಖವಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಾಜರಿನಿ ಾದರೋ ಕಷ್ಟಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಗ ಅವನು ಸುಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ನೀನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ.
26 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಮಧೆ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಡೊಂಗುರವಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಾರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ ಾ ಾದರೆ, ದಯ ಾಡಿ ಾಜರನನು್ನ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! 28 ನನಗೆ



ಲೂಕ 16:29 xcvi ಲೂಕ 17:4

ಐದು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಾರದಂತೆ ಾಜರನು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ಇವೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಓದಿ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ’ಅಂದನು.

30 “ಅದಕೆ್ಕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೇ,
ಾಗೆನ್ನಬೇಡ! ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದು್ದಹೋದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು
ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ,

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನ ಾತನೂ್ನ ಅವರು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಾಪ

(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-7 21-22; ಾಕರ್ 9:42)
1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ

ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 2 ಬಲಹೀನ ಾದ
ಇವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ!

“ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನೇ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ
ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 4 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ
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ಏಳು ಸಲ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ, ಪ್ರತಿಸಲವೂ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದು?
5 ಅ ಸ್ತಲರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸು), “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸು!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
6ಪ್ರಭುವುಅವರಿಗೆಹೀಗೆಂದನು: “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಾಸಿವೆ ಾಳಷು್ಟ

ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ

7 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ
ಸೇವಕನಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಆ ಸೇವಕನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಉಳುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.
ಆ ಸೇವಕನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ ಾ! ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿ ೕ? 8 ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಅವನಿಗೆ,
‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಾಡು. ಬಳಿಕ ಶುಭ್ರ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಊಟಬಡಿಸು. ಾನು ತಿಂದು
ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆಯಷೆ್ಟೕ.
9ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನೇನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇವಕನಿರುವುದು ಯಜ ಾನನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 10 ಇದೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿ
ಪೂರೈಸಿ ಾಗ, ‘ ಾವು ಆಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಾವು
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.”

ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ
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11 ಯೇಸುವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 12ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಒಂದು
ಾ್ರಮಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 13ಆದರೆಅವರು, “ಯೇಸುವೇ! ಗುರುವೇ!
ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

14ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಿಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಗುಣ ಾದುದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. (ಅವನು
ಸ ಾಯರ್ದವನು, ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ.) 17ಯೇಸು, “ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತ ಾ್ಲ! ಇನು್ನಳಿದ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಎಲಿ್ಲ? 18ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಈ ಸ ಾಯರ್ದವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ಎದೆ್ದೕಳು! ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು! ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು”ಅಂದನು.

ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿ ್ಮಳಗಿದೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:23-28; 37-41)

20 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ಾ ಾಗ ಬರುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 21 ‘ಇಗೋ, ದೇವರ
ಾಜ್ಯವು ಇಲಿ್ಲದೆ!’ ‘ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲದೆ!’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿ ್ಮಳಗೇ ಇದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ದಿನಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸುವ
ಾಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ನೋಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

23ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ,ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. ನೀವು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ
ಹುಡುಕಬೇಡಿ.
ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ

24 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂ ಾಗ ನಿಮಗೇ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಆ ಾಶದಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆಹೊಳೆಯುವ
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆತನು ಬರುವನು. 25ಆದರೆಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದಲು,
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಾಲದ
ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

26“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಿರುಗಿಬರುವದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಈಲೋಕದ
ಸಿ್ಥತಿಯು ನೋಹನ ಾಲದ ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆಯೇಇರುವುದು. 27ನೋಹನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ

ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯ
ಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.

28 “ಲೋಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊದೋಮನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ,
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಾ ಾಟ ಾಡು ಾ್ತ, ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾ್ತ ಮತು್ತ
ತಮ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 29 ಲೋಟನು
ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಮಳೆ ಾಗಿ

ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. 30 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಿರುಗಿ
ಬರು ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.
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31 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು
ಮನೆ ಳಗಿರುವ ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದಿರಲಿ.
ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.
32ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ* ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ಾಪಕವಿದೆಯೇ?

33 “ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 34 ಾನು
ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದರೂ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡ ಾಗುವುದು. 35ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ
ಬಿಡ ಾಗುವುದು.” 36 †

37 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇದೆ ಾ್ಲ ಎಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ಹದು್ದಗಳುಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುತ್ತವೆ ೕಅಲಿ್ಲ

ಹೆಣ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

1 ನಿ ಾಶ ಾಗದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು: 2 “ಒಂದು
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ

* 17:32: ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯು ಆದಿ ಾಂಡ
19:15-17, 26ರಲಿ್ಲ ಇದೆ. † 17:36: ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ
36ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ: “ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಒಂದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು. ಒಬ್ಬನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.”
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ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಸಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ಇಲಿ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ!’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.
4ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ತನೊ್ನಳಗೆ,
‘ನನಗಂತೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು
ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗಮನವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ

ಬಂದುಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಡು ಾ್ತಳೆ. ಈಕೆಗೆ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಈಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಳು’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.”

6 ಪ್ರಭುವು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಕೇಳಿರಿ! ಆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ಅಥರ್ವಿದೆ. 7ದೇವಜನರು ದೇವರಿಗೆಹಗಲಿರುಳು ರೆಯಿಡಬೇಕು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ದೇವರು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ!
8ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಬೇಗನೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ,
ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಣುವನೋ?” ಎಂದನು.

ನೀತಿನಿಣರ್ಯ
9 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವೇ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮರೋ ಎಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ
ಾಮ್ಯದಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 10 “ಒಮೆ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು
ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. 11 ಫರಿ ಾಯನು ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನನು್ನ ಕಂಡು
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: ‘ದೇವರೇ,
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ಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಸುಲಿಗೆ ಾರನಲ್ಲ, ೕಸ ಾರನಲ್ಲ, ಅಥ ಾ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ. ಾನು ಈ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ.
ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ ಾದರೋ
ಾರದಲಿ್ಲ ಎರ ಾವತಿರ್ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಸಂ ಾದಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ!’ ಅಂದನು.

13 “ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡದೇ,
ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು, ‘ದೇವರೇ,
ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು; ಾನು ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 14 ಅವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಫರಿ ಾಯನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು; ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು?
(ಮ ಾ್ತಯ 19:13-15; ಾಕರ್ 10:13-16)

15 ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರಕೂಡದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ.
ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಈ
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರದೇ. 17 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
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ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅದರೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಾಕರ್ 10:17-31)

18 ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ
ಉಪದೇಶಕನೇ, ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನೀನು ಏಕೆ
ಕರೆಯುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 20 ದೇವರ ಈ
ಆ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇವೆ: ‘ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು,
ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು, ಾವುದನೂ್ನ ಕದಿಯ ಾರದು,

ಬೇರೆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು ಮತು್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು’ ”✡ ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು
ಾಯರ್ವಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ
ಹಣವನು್ನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವುದು. ನೀ ಾದರೋ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!”
ಅಂದನು. 23 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ
ಕಣಿ್ಣನಮೂಲಕ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.
✡ 18:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20.



ಲೂಕ 18:26 civ ಲೂಕ 18:34

ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?
26ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರಿಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
27 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ದೇವರು ಾಡಬಲ್ಲನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
28 ಪೇತ್ರನು, “ನೋಡು, ಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು!” ಅಂದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರರು,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅಥ ಾ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಾನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯುವನು. 30 ಅವನು ಈ
ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೇ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಾಲು ಹೆಚಾ್ಚದವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಾಕರ್ 10:32-34)

31 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ
ಸಂಭವಿಸುವುದು! 32 ಆತನ ಜನರೇ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳುವರು.
ಆತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವರು.
33 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು ಮತು್ತ
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು! ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಅಂದನು. 34 ಅ ಸ್ತಲರು
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ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಣು್ಣಪಡೆದ ಕುರುಡ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಾಕರ್ 10:46-52)

35ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ರಸೆ್ತಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36ಆ
ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಕುರುಡನು, “ ಾವ
ಸ ಾರಂಭ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

38 ಆ ಕುರುಡನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ
ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.

39 ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದಿದ್ದ ಜನರು ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

40 ಯೇಸು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು, “ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕುರುಡನು
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ 41 “ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಏನು
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಡನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು”

ಅಂದನು.
42 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
43 ಆಗ ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ದೇವರನು್ನ

ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
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19
ಜ ಾ್ಕಯ

1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
2 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜ ಾ್ಕಯನೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಪ್ರ ಾನ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
3 ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಜ ಾ್ಕಯನು
ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೊಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಲದಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಮೂಲಕಹೋಗುವನೆಂದು ಜ ಾ್ಕಯನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ಜ ಾ ್ಕಯನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಜ ಾ್ಕಯನೇ ಬೇಗನೆ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ! ಈದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಜ ಾ್ಕಯನು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾ್ವಗತಿಸಿದನು. 7 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಯೇಸು ಎಂಥವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಜ ಾ್ಕಯನು
ಾಪಿ!” ಎಂದು ಆ ೕಪಣೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
8 ಜ ಾ್ಕಯನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ ಾನು ಜನರಿಗೆ

ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಹಣದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಾರಿ ಾದರೂ ೕಸ ಾಡಿದ್ದರೆ,
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅದರ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ. ಇವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದೇ
ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. 10 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದದು್ದ



ಲೂಕ 19:11 cvii ಲೂಕ 19:17

ತಪಿ್ಪಹೋದ ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರು ಕೊಡುವ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 25:14-30)

11 ಯೇಸು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ
ಎಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಜನರ ಈ ಾವನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಬಹಳ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ* ಹೊರಟನು. ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಹಣದಿಂದ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 14 ಆದರೆ ಅವನ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ,
ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಗುಂಪಿನ
ಜನರು ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ ಾಜ ಾಗುವುದು ನಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 “ಆದರೂ ಅವನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ, ‘ನನ್ನ ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ.
ಅವರು ಅದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು
ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ದಲನೆಯ ಸೇವಕನು
ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿಯಿಂದ ಹತು್ತ
ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಭಲೇ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು.
* 19:12: ದೂರದೇಶ ಬಹುಶಃ, ರೋಮ್ ನಗರ. ಅರಸರು ರೋಮ್ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಿಂದ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಚಿಕ್ಕವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18“ಎರಡನೆಯಸೇವಕನುಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ,ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ
ರೂ ಾಯಿಯಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’
ಅಂದನು. 19 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಐದು
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 “ಆ ಬಳಿಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಆಳು ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ ಾ್ವಮೀ,
ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಇಲಿ್ಲದೆ. 21 ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ
ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಸ್ವತಃ ಸಂ ಾದನೆ ಾಡದ ಹಣವನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನೂ ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ನಿನ್ನ
ಹಣವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದ’ ಎಂದನು.

22 “ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು! ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಕಠಿಣ
ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಸಂ ಾದನೆ ಾಡದ
ಹಣವನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಬೆಳೆಯದ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.
23ಅದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ.
ಾನು ಮರಳಿ ಬಂ ಾಗ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿ್ಡ ಾದರೂ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತತು್ತ’
ಎಂದನು. 24 ಬಳಿಕ ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಈ ಸೇವಕನ
ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತು್ತ ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ
ಸಂ ಾದಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 “ಆ ಜನರು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಸೇವಕನ ಬಳಿಈ ಾಗಲೇ
ಹತು್ತ ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಇದೆಯ ಾ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 “ಅರಸನು, ‘ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ
ಪಡೆಯುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದವನಿಂದ
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ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. 27ಈಗನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲಿ್ಲ? ಾನು
ಅರಸ ಾಗುವುದನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಜನರೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲರಿ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.”
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ೕ ಾನ 12:12-

19)
28 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 29ಯೇಸು ಬೇತ್ಛಗೆ ಮತು್ತ
ಬೆ ಾನಿಯ ಎಂಬಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈಊರುಗಳು
ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ† ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ.
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, 30 “ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವ
ಊರಿಗೆಹೋಗಿರಿ. ನೀವುಆಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ
ಒಂದು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31 ನೀವು ಏಕೆ ಈ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಾ ಾದರೂನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಗುರುವಿಗೆಈ
ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

32 ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು 33 ಅದನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚದರು. ಆದರೆಕತೆ್ತಯಯಜ ಾನಹೊರಗೆಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

34 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇದು ಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
35ಹೀಗೆ, ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಶಿಷ ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
† 19:29: ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ.
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ಾಡಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಾಸಿದರು.

37 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ
ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ ಾವು ನೋಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. 38ಅವರು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!’
ಕೀತರ್ನೆ. 118:26

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ; ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ”

ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
39 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ ರೀತಿಯೆ ಾ್ಲ

ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳು!” ಅಂದರು.
40ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ

ಅವರು ಹೀಗೆಹೇಳದಿದ್ದರೆ,ಈಕಲು್ಲಗಳೇ ಅವರಬದ ಾಗಿಹೇಳುತ್ತವೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸು ಅತ್ತನು
41ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ 42 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಾವುದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಇಂದೇ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಯ ಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 43 ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, 44 ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವರು.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು



ಲೂಕ 19:45 cxi ಲೂಕ 20:2

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ21:12-17; ಾಕರ್11:15-19; ೕ ಾನ2:13-

22)
45 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಟ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಕೆ್ಕ ಓಡಿಸತೊಡಗಿ, 46 ಅವರಿಗೆ,

“ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿರುವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ’ ”✡ ಎಂದನು.
47ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ಾಯಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರು. 48 ಆದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಜನ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

20
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಾಕರ್ 11:27-33)

1 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು,
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮಗೆ ಹೇಳು! ನೀನು ಾವ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ನಿನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ
7:11.
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3 ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
4 ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ೕ ಾನನಿಗೆ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
“ ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು
ೕ ಾನನನು್ನ ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುವನು.

6 ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ
ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವರು. ಏಕೆಂದರೆ ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನೆಂದು
ಅವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡರು. 7ಬಳಿಕ ಅವರು, “ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಾನೂ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
(ಮ ಾ್ತಯ 21:33-46; ಾಕರ್ 12:1-12)

9 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಕೆಲವು
ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೊಂದು
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದನು. 10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ
ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಾಲಿನ ಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ ಸೇವಕನನೂ್ನ
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ಹೊಡೆದು, ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
12ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೂರನೆಯ ಸಲ ತನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ರೈತರಬಳಿಗೆಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆರೈತರುಅವನನೂ್ನ ಾಯ ಾಗುವಷು್ಟ
ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಅಟಿ್ಟದರು.

13 “ಆಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು, ‘ ಾನೀಗ ಏನು ಾಡಲಿ?
ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ
ರೈತರು ಅವನಿಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡಬಹುದು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು.
14ಆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಧಣಿಯ
ಮಗನು. ಈಹೊಲಇವನಿಗೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಾವುಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಆಗ ಹೊಲವೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
15ಬಳಿಕಆಮಗನನು್ನ ತೋಟದಿಂದಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

“ಆಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡುವನು? 16ಅವನು
ಬಂದು ಆ ರೈತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು! ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ತೋಟವನು್ನ
ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.”
ಜನರುಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಲ್ಲ! ಾಗೆಂದಿಗೂಆಗ ಾರದು!”

ಅಂದರು. 17ಆದರೆಯೇಸುಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ ಾ ಾದರೆ,

‘ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು’ ಕೀತರ್ನೆ.
118:22

ಎಂಬ ವಚನದ ಅಥರ್ವೇನು? 18 ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತುಂಡುತುಂ ಾಗುವನು. ಆ ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ
ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಕೇಳಿದರು. ತಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ ಆತನು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆಗಲೇಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆಅವರುಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.
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ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:15-22; ಾಕರ್ 12:13-17)

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಾಜಕರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಅವರು ಆ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. (ಅವರು ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ
ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.) 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಿಸುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ
ಾಡುವವನಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ

ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ! 22ಈಗ ಹೇಳು, ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ* ತೆರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

23 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 24ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ಆ ಾಣ್ಯದ
ಮೇಲೆ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಾರ ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಸೀಸರನದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ;

ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದನು.
26 ಆ ಜನರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿ

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಮರುಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳದಂ ಾದರು. ಜನರ ಮುಂದೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಅವರಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

* 20:22: ಸೀಸರ ರೋಮಿನ ಚಕ್ರವತಿರ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರು.
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ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಾಕರ್ 12:18-27)

27 ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು† ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
(ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದು್ದ ಾಯರು
ನಂಬು ಾ್ತರೆ.) ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, 28 “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ಮದುವೆ ಾದ ಒಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ತಮ್ಮನು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ, ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು‡ ೕಶೆಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
29ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳುಮಂದಿಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ
ಸಹೋದರನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಎರಡನೆಯ
ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ
ಸತು್ತಹೋದನು. 31ಆಗ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಇನು್ನಳಿದ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ
ಸತ್ತರು. 32 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು. 33 ಆದರೆ ಆ
ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರು.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾಗ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
34 ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರು

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರುಮದುವೆಆಗು ಾ್ತರೆ. 35ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಕೆಲವು ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಹೊಸಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರುಮದುವೆಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 36ಆಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ದೇವದೂತರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆಮರಣವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
† 20:27: ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪು. ಅವರು
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದಲಿನ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರು.
‡ 20:28: ಮದುವೆ… ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5, 6
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ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 37 ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವುದನು್ನ
ೕಶೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಉರಿಯುವ ದೆಯ§

ಕುರಿತು ೕಶೆ ಬರೆಯು ಾಗ ‘ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೇ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು. 40ಇನೊ್ನಂದು
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನಮಗನೋ?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:41-46; ಾಕರ್ 12:35-37)

41 ಆಗ ಯೇಸು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಜನರು
ಏಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ? 42 ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಃ ಾವೀದನೇ
ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
43 ಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ

ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

44 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ವೆಂದು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಅವನಿಗೆಮಗ ಾಗಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40, ಲೂಕ 11:37-54)

§ 20:37: ಉರಿಯುವ ದೆ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 3:1-12.
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45 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, 46 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಅವರು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಂತೆ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವ ಹೊಂದಲು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾದ
ಆಸನಗಳನು್ನ ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 47 ಆದರೆ ಅವರು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ

ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ.
ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21
ನಿಜ ಾದ ಾಣಿಕೆ
( ಾಕರ್ 12:41-44)

1 ಕೆಲವು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇ ಾಲಯದ ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವರಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು
ಗಮನಿಸಿದನು. 2 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು
ಚಿಕ್ಕ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ* ಾಕಿದಳು. 3 ಅದನು್ನ ಕಂಡ
ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಕೇವಲ
ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಟ್ಟಳು.
4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮಗೆ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
* 21:2: ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆ ಾಧನೆಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ.
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ದೇ ಾಲಯದ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-14; ಾಕರ್ 13:1-13)

5 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಾ ಾಡು ಾ್ತ,
“ಇದು ಅಂದ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂಹರಕೆಯಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೂ
ಎಷೊ್ಟಂದು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ!” ಎಂದರು.

6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂಥದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಾಶ ಾಗುವ ಾಲ ಬರುವುದು. ಈಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವ ಾಗುವುದು. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಾವ

ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
8ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಅನೇಕರು ಬರುವರು. ಅವರು, ‘ ಾನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದೂ, ‘ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದೂ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ. 9 ಯುದ್ಧಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ದಂಗೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ದಲು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಆ ಕೂಡಲೇ
ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವು. ಾಜ್ಯಗಳು
ಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವು. 11 ಭೀಕರ
ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು. ಾಮಗಳೂ ಉಪದ್ರವಗಳೂ
ತಲೆದೋರುವವು. ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳೂ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್
ಸೂಚನೆಗಳೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.

12 “ಆದರೆಈಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳುಸಂಭವಿಸುವ ದಲು,ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸುವರು ಮತು್ತ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕುವರು. ಾಜರ
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ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಾಲರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮಗೆ
ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಡುವರು. 13ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಅದು ಸುಸಂದಭರ್ ಾಗಿರುವುದು. 14 ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 15ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಾತಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 16 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, ಸಹೋದರರು,
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವರು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರು ಕೊಲು್ಲವರು. 17 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
18 ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವೇನೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:15-21; ಾಕರ್ 13:14-19)

20 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಾಲ ಬಂತೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೇಗನೆ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದರೂ
ಅದರೊಳಗೆಹೋಗದಿರಿ! 22ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಾಲದ
ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಆಗ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.
23ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿರುವವರಿಗೂ
ಬಹಳ ಗೋ ಾಟ ಇರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆಈದೇಶವುಮ ಾವಿಪತಿ್ತಗೆ
ಈ ಾಗುವುದು. ದೇವರು ಈ ಜನರ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 24 ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬಂಧಿತ ಾಗಿ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
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ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅನ್ಯದೇಶೀಯರು ತಮ್ಮ ಾಲ ಮುಗಿಯುವ
ತನಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುವರು.

ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:29-31; ಾಕರ್ 13:24-27)

25 “ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಾದ
ಸೂಚನೆಗಳು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. ರೆಯುವ ತೆರೆಗಳ
ಾಗೂ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರದ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳುದಿಕು ್ಕತೋಚದೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವವು. 26ಗ್ರಹಶಕಿ್ತಗಳು
ಕದಲುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ
ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು. 27 ಆಗ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮಹಿ ಾ
ಪ್ರ ಾವದಿಂದಲೂ ಮೇಘಾರೂಢ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು
ನೋಡುವರು. 28 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗು ಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ,ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿವೆ.”
ಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:32-35; ಾಕರ್ 13:28-31)

29 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಎ ಾ್ಲ
ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ.
30 ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 31 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ಬಹುಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

32 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದ ಜನರು
ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು!
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33 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು; ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
34 “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿದು

ಮತ್ತ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮಗ್ನ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು
ಾರ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯವು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು. 35 ಆ ದಿವಸವು
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಾಗಿರುವುದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತು್ತ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.”

37 ಯೇಸು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲದರೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿದ್ದ
ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 38 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

22
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5, 14-16; ಾಕರ್ 14:1-2, 10-11;
ೕ ಾನ 11:45-53)

1ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು
ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಜನರ
ಭಯದಿಂದ ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೂದನು ಾಡಿದ ಸಂಚು



ಲೂಕ 22:3 cxxii ಲೂಕ 22:11

3 ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ
ಯೂದನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೈ ಾನನು ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 4ಯೂದನು
ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು
ಸೈನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. 5 ಾಜಕರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವನು್ನ ತಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ
ಹಣ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಅವರು ಯೂದನಿಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟರು.
6 ಯೂದನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಉತ್ತಮ ಾದ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯತೊಡಗಿದನು.
ತನ್ನ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಪಸ್ಕದಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಾಕರ್ 14:12-21; ೕ ಾನ

13:21-30)
7ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನ ಬಂತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ದಿನ ಅ ಾಗಿತು್ತ. 8ಯೇಸುವು
ಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ,ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು, “ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು.

10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
(ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ) ಹೋದನಂತರ, ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಅವನು ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ
ಹೋಗುವನು. ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 11 ಆ ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
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ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಯ ಾಡಿ ತೋರಿಸು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12ಆಗ ಮನೆಯಯಜ ಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವನು. ಈ ಕೋಣೆಯು
ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ”ಅಂದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಹೊರಟರು. ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಪಸ್ಕದ
ಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಾಕರ್ 14:22-26; 1 ಕೊರಿಂಥ,

11:23-25)
14 ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸು ಮತು್ತ

ಅ ಸ್ತಲರು ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
15ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ ದಲು ಈ ಪಸ್ಕದಊಟ
ಾಡಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16ಇದರ ನಿಜ ಾದ ಅಥರ್ವು

ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ, ಾನೆಂದಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಪಸ ್ಕದಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು, “ಈ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

18 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರುವ ತನಕ, ಾನೆಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

19 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ದೇಹವಿದು. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ
ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 20 ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ, ಊಟ ಾದ ನಂತರ,
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ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ದೇವರು
ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ”ಅಂದನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಾರು ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವರು?
21 ಯೇಸು, “ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯುವವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಇದೇ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ದೇವರ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಬಹಳ
ಕೇ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆಗ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಇಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ
ಾಡುವನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸೇವಕರಂತಿರಿ
24 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು ಾದ
ಾಡತೊಡಗಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲೋಕದ

ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರ
ಮೇಲೆಅಧಿ ಾರಹೊಂದಿರುವವರನು್ನ ಧಮಿರ್ಷ್ಠರೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
26 ಆದರೆ ನೀವು ಾ ಾಗ ಾರದು. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಬೇಕು. ಾಯಕರು ಸೇವಕರಂತಿರಬೇಕು.
27 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವನು ಾರು? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನೋ? ಅಥ ಾ
ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೋ? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವವನೇ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸೇವಕನಂತಿದೆ್ದೕನೆ!

28“ನೀವುನನ್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡಇದ್ದವರು. 29ನನ್ನ
ತಂದೆ ನನಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 30 ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡಊಟ ಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು
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ಸಿಂ ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ೕ ಾನ

13:36-38)
31 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೀ ೕನನೇ, ಸೀ ೕನನೇ
(ಪೇತ್ರ) 32 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು! ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ
ದಲು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ!”

ಅಂದನು.

ಕಷ್ಟವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
35 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ಚೀಲವಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊರತೆ ಆಯಿತೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅ ಸ್ತಲರು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.
36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಗಲಿ

ಚೀಲ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾರಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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37 ‘ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’ ಯೆ ಾಯ
53:12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಈ ಾತು ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಈಗ ನೆರವೇರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಎರಡು ಖಡ್ಗಗಳಿವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು “ಅಷು್ಟ ಾಕು”ಅಂದನು.

ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಾಕರ್ 14:32-42)

39 ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ (ಜೆರುಸಲೇಮ್) ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 40 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು.
(ಯೇಸು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.) ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸು ಾರು ನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ
ದೂರ ಹೋದನು. ಆತನು ಣ ಾಲೂರಿ, 42 “ತಂದೆಯೇ,
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ಶ್ರಮೆಯ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂ ಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 44 ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂ ಾ
ವೇದನೆಯಿತು್ತ. ಆತನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹೋ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ರಕ್ತದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಕ ್ಕತೊಡಗಿತು.
45ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದನು. ಅವರು
ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು.)
46 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಕೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ!
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ26:47-56; ಾಕರ್14:43-50; ೕ ಾನ18:3-

11)
47 ಯೇಸು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲಗೆ

ಬಂದಿತು. ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ
ಮುಂ ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೇ ಯೂದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಡುವಷು್ಟ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು.

48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 49ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸೋಣವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 50 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಸಿ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳಿನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.

51 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸೇವಕನ
ಕಿವಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು.

52ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 53ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ.
ಇದು ಅಂಧ ಾರದ ( ಾಪ) ದೊರೆತನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-58, 69-75; ಾಕರ್ 14:53-54, 66-72;
ೕ ಾನ 18:12-18, 25-27)

54 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವರನು್ನ
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ.
55 ಸೈನಿಕರು ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
56 ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ನೋಡಿದಳು.
ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಅವಳು
ಪೇತ್ರನ ಮುಖವನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆತನ
(ಯೇಸು) ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು”ಅಂದಳು.

57 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅದು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ಅಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 58 ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ”

ಅಂದನು.
59 ಸು ಾರು ಒಂದು ಾಸಿನ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ಅದು ನಿಜ!

ಈಮನುಷ ್ಯನುಆತನೊಡನೆಇದ್ದವನು. ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನು!”
ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

60ಆಗಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”
ಅಂದನು.
ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61 ಆಗ

ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು.
“ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂಬು ಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಭುವು
ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಆಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 62 ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:67-68; ಾಕರ್ 14:65)
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63-64 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದು,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರ್ರು? ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 65ಅವರು ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ
ನಿಂದಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64; ೕ ಾನ

18:19-24)
66 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿರಿಯ ಜನ ಾಯಕರು,

ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ,
67 “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು

ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 68 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನೀವು
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69 ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

70 ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಆತನೇ ಎಂದು ನೀವೇ
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು.

71 ಆಗ ಅವರು, “ಇನೆ್ನೕನು ಾ ಬೇಕು? ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವೇ ಕೇಳಿದೆವ ಾ್ಲ!” ಅಂದರು.

23
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಾಕರ್ 15:1-5; ೕ ಾನ
18:28-38)

1 ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 2 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ



ಲೂಕ 23:3 cxxx ಲೂಕ 23:11

ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದೆಂದೂ ಇವನು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಅರಸನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4ಪಿ ಾತನು ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ
ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇವನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾ್ರಂತಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ
ಇವನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆರೋದನಮುಂದೆಯೇಸು
6 ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನೋ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಯೇಸು ಹೆರೋದನ
ಅಧಿ ಾರಕೊ್ಕಳಪಟ್ಟವನೆಂದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಆತನಿಂದ ಒಂದು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಹೆರೋದನು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಆಗ ಹೆರೋದನು
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ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಾಜನ ಬಟೆ್ಟ ಉಡಿಸಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 12 ದಲು ಪಿ ಾತನು ಮತು್ತ ಹೆರೋದನು
ವೈರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆಅಂದು ಹೆರೋದನುಮತು್ತ ಪಿ ಾತನುಮತೆ್ತ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದರು.
ಯೇಸುವಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ27:15-26; ಾಕರ್15:6-15; ೕ ಾನ18:39-

19:16)
13 ಪಿ ಾತನು ಮ ಾ ಾಜಕರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರನೂ್ನ

ಇತರ ಜನರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿ, 14 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ.
ಇವನು ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಹೆರೋದನು ಸಹ ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋದನು
ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನೋಡಿರಿ, ಯೇಸು
ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗ ಾರದು.

16ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇವನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿ ಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 *

18 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು! ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 19 (ಬರಬ್ಬನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದನು.)
* 23:17: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 17ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ,
“ಪ್ರತಿವಷರ್ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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20 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆ್ತ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು!
ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

22 ಮೂರನೇ ಸಲ ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ, “ಏಕೆ? ಆತನು ಏನು
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದನು? ಆತನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಾವ ಾರಣವೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಶಿ ಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೆ ಅವರು ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರ ಕೂ ಾಟ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದದ್ದರಿಂದ, 24 ಪಿ ಾತನು ಅವರ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 25 ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದಂಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರಬ್ಬನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪಿ ಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಜನರ
ಬಯಕೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ೕ ಾನ

19:17-19)
26 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕರೆದೊಯು್ಯ ಾಗ

ಹೊಲದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸೀ ೕನ ಎಂಬವನನು್ನ
ಕಂಡರು. ಸೀ ೕನನು ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ
ಸೈನಿಕರು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು.

27 ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಆದರೆ ಯೇಸು, ಆ
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನನ ಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ.
ನಿಮ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ! 29 ‘ಬಂಜೆಯರೇ
ಾಗ ್ಯವಂತರು! ಹೆರದವಳೇ ಾಲುಕುಡಿಸದವಳೇ ಾಗ ್ಯವಂತಳು’
ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. 30 ಆಗ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳು!’ ಎಂತಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ!’✡ ಎಂತಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು. 31 ಜೀವನ
ಸುಖಕರ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದರೆ, ಜೀವನ
ಕಷ್ಟಕರ ಾ ಾಗ ಏನು ಾಡುವರು?”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡಇಬ್ಬರು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 33 ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು
ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು “ಕ ಾಲ”ವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ
ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಜಡಿದರು. ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದರು.

34 ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ಇವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇವರಿಗೆ ಾವು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಸೈನಿಕರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾರಿಗೆ

ಸೇರಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 35 ಜನರು ನೋಡು ಾ್ತ
ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು, “ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ರ ಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

36ಸೈನಿಕರೂಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರುಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀಡಿ, 37 “ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು
✡ 23:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 10:8. † 23:31: ಜೀವನ … ಾಡುವರು
ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವುಇದನು್ನ ಮರ ಹಸಿ ಾಗಿರು ಾಗ ಾಡಿದರೆ, ಒಣಗಿದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವುದು.”
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ಹೇಳಿದರು. 38 (ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ, “ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.)

39 ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, “ನೀನು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ ೕ? ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ! ನಮ್ಮನೂ್ನ ರ ಸು!”
ಅಂದನು.

40 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು
ದೇವರಿಗೆಹೆದರಬೇಕು! ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಾಯುವೆವು! 41ನೀನೂ
ಾನೂ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ಬಳಿಕ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು

ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕೇಳು! ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ೕ ಾನ

19:28-30)
44 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಇಡೀ

ಪ್ರದೇಶವು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಕತ್ತ ಾಯಿತು.
45 ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು ಎರಡು
ಾಗ ಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 46ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ”‡ ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

47 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿದನು.
‡ 23:46: ತಂದೆಯೇ…ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 31:5.
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48 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜನರು ಇದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 49 ಯೇಸುವಿನ ಆತಿ್ಮೕಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಕೆಲವು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಅರಿಮ ಾಯದ ೕಸೇಫನು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47; ೕ ಾನ

19:38-42)
50-51 ಅರಿಮ ಾಯ ಎಂಬುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಊರು.
ೕಸೇಫನು ಇದರ ನಿ ಾಸಿ. ಇವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಮಿರ್ಕ

ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಆಗಮನವನು್ನ ಇವನು
ನಿರೀ ಸಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾಗ ಇವನುಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 52ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ೕಸೇಫನು ಪಿ ಾತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 53 ಬಳಿಕ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ, ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಈಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ಎಂದೂ
ಹೂಳಿರಲಿಲ್ಲ. 54 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನದ§ ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿ ಾಗ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಲಿಕಿ್ಕತು್ತ.

55 ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ೕಸೇಫನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ ಾಧಿಯನೂ್ನ

ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. 56 ಬಳಿಕ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಲು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.

§ 23:54: ಸಿದ್ಧತೆಯದಿನ ಶುಕ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ.



ಲೂಕ 24:1 cxxxvi ಲೂಕ 24:10

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.

24
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಾನು ಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ ಬಿ್ಬರು ಾಗ ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 2 ಬಂಡೆ
ಉರಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋದರು. 3ಆದರೆ
ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನದೇಹವನು್ನ ಅವರು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 4ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆಇದು
ಅಥರ್ ಾಗದೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು (ದೇವದೂತರು)ಅವರಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ನೆಲದ
ಕಡೆಗೆ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯರು, “ಬದುಕಿರುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ? ಇದು ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಇಡುವ
ಸ್ಥಳ! 6 ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ!
ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಾಪಕವಿಲ್ಲ ೕ?
7 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಕೆಡುಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ; ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನುಎಂದುಯೇಸು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ!” ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
8ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

9 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ
ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಇತರ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 10ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾರೆಂದರೆ: ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು,
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ೕ ಾನಳು, ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು. ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 11 ಆದರೆ ಅ ಸ್ತಲರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹರಟೆ ಾ ಾಗಿ ತೋರಿತು. 12 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಎದು್ದ ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸ ಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು.
ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡಿದನು. ಕೇವಲ ಬಟೆ್ಟಯು ಅಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಎ ಾ್ಮಹುವಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
( ಾಕರ್ 16:12-13)

13 ಅದೇ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎ ಾ್ಮಹು ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಏಳು ಮೈಲಿ
ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆಗ ಯೇಸು ಾನೇ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು,

ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. 16 (ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಗುರುತು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.) 17ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು

ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆ್ಲ ೕಫನೆಂಬುವನು, “ಇತಿ್ತೕಚೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ. ಆತನು ದೇವರ

ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
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ಾಡಿದನು. 20ನಮ್ಮ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಆತನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಸಿದರು.
21ಯೇಸುವೇಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ)ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ಾವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಯಿತು.
“ಈಗ ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ. ಈ ಾಗಲೇ ಆತನು ಸತು್ತ

ಮೂರು ದಿನಗ ಾದವು. 22 ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ
ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ ಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 23 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ
ದೇಹವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮಗೆ
ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರ ದಶರ್ನ ಾಯಿತೆಂದೂಯೇಸು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆಂದೂ
ತಮಗೆ ಇದನು್ನ ದೇವದೂತರೇ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.
24ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಸಹ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಹೇಳಿದ ಾಗೆಯೇಸ ಾಧಿಯುಬರಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಆತನು

(ಯೇಸು) ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು ಮತು್ತ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಮಂದಗತಿಗಳು! ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೀವುನಂಬಬೇಕು. 26ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಲು ಇಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು
ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸುವು ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
ವಿವರಿಸಿದನು.

28 ಅವರು ಎ ಾ್ಮಹು ಊರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದವನಂತೆನಟಿಸಿದನು. 29ಆದರೆಅವರುಆತನಿಗೆ,
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“ಈಗ ಹೊ ಾ್ತಯಿತು, ಾತಿ್ರ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗಿರಲು
ಊರೊಳಗೆ ಹೋದನು.

30 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರ ಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಆಗ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನೇ ಯೇಸುವೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿ ಾಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಯ ಾದನು.
32 ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡಿ ಾಗ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದಂ ಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಪವಿತ್ರ

ಗ್ರಂಥದ ನಿಜ ಅಥರ್ವನು್ನ ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಾಗ, ಬಹಳ
ರೋ ಾಂಚ ಾರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದು್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದರು. ಜೆರುಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ ಜನರು, 34 “ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು)
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು ಸೀ ೕನನಿಗೆ
(ಪೇತ್ರ) ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

35ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿ ಾಗ ಾವು ಆತನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಾ್ದಗಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ೕ ಾನ

20:19-23;ಅ . ಾಯರ್. 1:6-8)
36 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಯೇಸುವು

ಶಿಷ ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ
ಾಂತಿ ಾಗಲಿ”ಅಂದನು.
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37 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅದು
ಭೂತವೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು,
“ನೀವು ಏಕೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಏಕೆ
ಸಂಶಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? 39ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನಮತು್ತ ಾದಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ! ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟರಿ. ನನ್ನ ಈ ಜೀವಂತ ದೇಹವನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ. ಭೂತಕೆ್ಕ ಈ ರೀತಿಯ ದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

40ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಯದಗುರುತುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 41ಶಿಷ ್ಯರು
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಕಂಡು
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿನೂ್ನ ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವೇ ಾದರೂ ಇದೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 42ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ತುಂಡನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
43 ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ, ಯೇಸು ಆ ಮೀನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದನು.

44 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ, ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದೆನು”ಅಂದನು.
45ಬಳಿಕಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.

ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 46 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎದು್ದಬರುವನು
ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 47-48 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನೀವೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು. ನೀವು ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.
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ನೀವು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಲೋಕದ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 49 ಕೇಳಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆ
ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪಡೆಯುವ ತನಕ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ”ಅಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
( ಾಕರ್ 16:19-20;ಅ . ಾಯರ್. 1:9-11)

50ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಬೆ ಾನಿಯದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. 52 ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು. 53ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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