
ಮ ಾ್ತಯ 1:1 i ಮ ಾ್ತಯ 1:7

ಮ ಾ್ತಯನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ವಂ ಾವಳಿ
(ಲೂಕ 3:23-38)

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿಯಿದು. ಆತನು ಾವೀದನ
ವಂಶದವನು. ಾವೀದನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವನು.

2ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನ ತಂದೆ.
ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
ಾಕೋಬನುಯೆಹೂದಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ.

3ಯೆಹೂದನು ಪೆರೆಚನ ಮತು್ತ ಜೆರಹನ ತಂದೆ. (ಅವರ ಾಯಿ
ಾಮರಳು.)

ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅ ಾಮನ ತಂದೆ.
4ಅ ಾಮನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ತಂದೆ.
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
5 ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ. (ಬೋವಜನ ಾಯಿ
ರ ಾಬಳು.)

ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬೇದನ ಾಯಿ ರೂತಳು.)
ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
6ಇಷಯನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ತಂದೆ.
ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನ ತಂದೆ. (ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ
ಊರೀಯನಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು.)

7ಸೊಲೊ ೕನನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ತಂದೆ.
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ತಂದೆ.



ಮ ಾ್ತಯ 1:8 ii ಮ ಾ್ತಯ 1:16

ಅಬೀಯನು ಆಸನ ತಂದೆ.
8ಆಸನುಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಯೆಹೋ ಾಮನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋ ಾಮನುಉಜಿ್ಜೕಯನ ತಂದೆ.
9ಉಜಿ್ಜೕಯನು ೕ ಾಮನ ತಂದೆ.
ೕ ಾಮನು ಆ ಾಜನ ತಂದೆ.

ಆ ಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ.
10ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಆ ೕನನ ತಂದೆ.
ಆ ೕನನು ೕಷೀಯನ ತಂದೆ.
11 ೕಷೀಯನು ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ.
(ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮಗಿರಿ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದು್ದ.)

12 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರದ
ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರ:

ಯೆಕೊನ್ಯನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ತಂದೆ.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ತಂದೆ.
13ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಂದೆ.
ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಯಕೀಮನ ತಂದೆ.
ಎಲ್ಯಕೀಮನು ಅ ೕರನ ತಂದೆ.
14ಅ ೕರನು ಸದೋಕನ ತಂದೆ.
ಸದೋಕನು ಅಖೀಮನ ತಂದೆ.
ಅಖೀಮನು ಎಲಿಹೂದನ ತಂದೆ.
15ಎಲಿಹೂದನು ಎಲಿ ಾಜರನ ತಂದೆ.
ಎಲಿ ಾಜರನು ಮ ಾ್ತನನ ತಂದೆ.
ಮ ಾ್ತನನು ಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
16 ಾಕೋಬನು ೕಸೇಫನ ತಂದೆ.
ೕಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡ.

ಮರಿಯಳುಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ * ನೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

17 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದಿಡಿದು ಾವೀದನವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ತಲೆ ಾರುಗಳು. ಾವೀದನಿಂದಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ದ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು. ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟು್ಟವವರೆಗೆ
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನ
(ಲೂಕ 2:1-7)

18 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಯೇಸುವಿನ
ಜನನ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು: ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ೕಸೇಫನಿಗೂ ಮರಿಯಳಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ

ಮದುವೆಗೆ ದಲೇ ಾನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರುವುದು ಮರಿಯಳಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂತು. ಮರಿಯಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು. 19 ಮರಿಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲಿದ್ದ
ೕಸೇಫನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ

ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ವನು್ನ ರದು್ದಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

20 ೕಸೇಫನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ದೂತನು,
“ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನೇ, ಮರಿಯಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಆಕೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 21 ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ.
ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಡು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 1:16: ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇದರಥರ್ “ಅಭಿಷಿಕ್ತನು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು) ಅಥ ಾ ‘ದೇವರಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.’
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22ಪ್ರ ಾದಿಯಮೂಲಕಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆಇದೆ ಾ್ಲ
ನಡೆಯಿತು. 23 ಅದೇನೆಂದರೆ: “ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡು ಾ್ತಳೆ. ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಡುವರು.”✡ (ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದರೆ “ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಥರ್.)

24 ೕಸೇಫನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮರಿಯಳನು್ನ ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ
ತನಕ ೕಸೇಫನು ಅವ ಂದಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು.
ೕಸೇಫನು ಆಮಗುವಿಗೆ “ಯೇಸು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

2
ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಾನಿಗಳ ಆಗಮನ

1 ಹೆರೋದನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಜುದೇಯದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ,
ಪೂವರ್ದೇಶದ ಕೆಲವು ಾನಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆ
ಾನಿಗಳು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ?
ಆತನೆಲಿ್ಲ? ಆತನು ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಉದಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದೆವು”ಅಂದರು.

3ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಹೊಸ ಾಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿ ಾಗ ಹೆರೋದನು
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 4 ಕೂಡಲೇ,
ಹೆರೋದನು ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ
ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಾವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು, “ಜುದೇಯದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಹುಟು್ಟವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:
✡ 1:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 7:14.
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6 ‘ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುವವರಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

ೌದು,ಅಧಿಪತಿ ಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವನು.
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು’ ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಮೀಕ 5:2

7 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಪೂವರ್ ದೇಶದ ಾನಿಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವನು್ನ
ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 8ಹೆರೋದನು ಆ ಾನಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಆ ಮಗು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಗ ಾನೂ ಹೋಗಿ
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆ ಾನಿಗಳು ಅರಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ,
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡರು. ಅವರು
ಆನಕ್ಷತ್ರವನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆನಕ್ಷತ್ರ ಅವರಮುಂದೆಚಲಿಸು ಾ್ತ
ಹೋಗಿ ಮಗುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 10 ಅವರು ಆ
ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

11 ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಮಗುವನು್ನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳ
ಬಳಿ ಕಂಡು, ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾವು
ಮಗುವಿ ಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ ಮತು್ತ
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು. 12 ಆದರೆ ದೇವರು ಾನಿಗಳಿಗೆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಕೂಡದು”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಾಗರ್ದ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಯೇಸುವಿನೊಡನೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ ಾಯನ
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13 ಾನಿಗಳು ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ

ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗು.
ಹೆರೋದನು ಮಗುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. ಅವನು
ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. ‘ಅ ಾಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಾನು
ನಿನಗೆಹೇಳುವ ತನಕ ನೀನುಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇರು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೇ, ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ ಮಗು ಮತು್ತ ಅದರ
ಾಯಿ ಂದಿಗೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು.

15 ಹೆರೋದನು ಾಯುವ ತನಕ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದನು. “ ಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆ”✡
ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಇದರಿಂದ
ನೆರವೇರಿತು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಸಂ ಾರ

16 ಾನಿಗಳು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದರೆಂಬುದು ತಿಳಿ ಾಗ
ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದ
ಸಮಯವನು್ನ ಹೆರೋದನು ಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎರಡು ವಷರ್ದ ಮತು್ತ ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ ಾದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ ಈ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು:
18 “ ಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು.

ಅದು ಬಹು ಗೋ ಾಟದಮತು್ತ ದುಃಖದ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಅಳುವಳು;

✡ 2:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 11:1.
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ಅವರು ಸತು್ತಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲಳು.”
ಯೆರೆಮೀಯ 31:15
ೕಸೇಫಮರಿಯಳಮರುಪ್ರ ಾಣ

19 ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 20 ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ,
“ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದವರು
ಸತು್ತಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಮಗುವಿನ
ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ
ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಖೆರ್ ಾಯನು
ಜುದೇಯದ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲು
ಭಯಪಟ್ಟನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಅವನು
ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 23 ನಜರೇತ್
ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. “ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ನಜರೇತಿನವನು’ ಎಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ದೇವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದು್ದ
ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

3
ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನಉಪದೇಶ

( ಾಕರ್ 1:1-8; ಲೂಕ 3:1-9, 15-17; ೕ ಾನ 1:19-28)
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಜುದೇಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ

ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು
ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು.

3 “ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;
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ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ’
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಯೆ ಾಯ 40:3

ಎಂದು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯ
ಹೇಳಿದ್ದನು.

4 ೕ ಾನನ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ತೊಗಲಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟ

ಇತು್ತ. ಅವನು ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ ಾಡುಜೇನನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಜನರು ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಜನರು ಾವು
ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
7 ಅನೇಕ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ೕ ಾನನಿಂದ

ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರು ಸಪರ್ಗಳು! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ. 9 ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’
ಎಂದು ನೀವು ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೆ? ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿ
ಇಲಿ್ಲರುವಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಲು ಕೊಡಲಿಈಗಲೇ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಬಿಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು
ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು.

11 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಗುರು ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನು. ಆತನ
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ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವನು.
12ಆತನು ಾಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಳನು್ನ
ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ
ಹೊಟ್ಟನು್ನ ನಂದಿಸ ಾಗದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾನನಿಂದಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
( ಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21-22)

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಂದ ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಬಂದನು.

14 ಆದರೆ ೕ ಾನನು, “ ಾನೇ ನಿನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ

ತಡೆಯಲೆತಿ್ನಸಿದನು.
15 ಯೇಸು, “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊ. ಾವು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ
ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

16 ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಯೇಸು ಕಂಡನು. 17 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು
ಹೊರಟು, “ಈತನೇ (ಯೇಸು)ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಈತನನು್ನ ಾನು
ಬಹಳಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

4
ಯೇಸುವಿ ಾದ ಶೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 1:12-13; ಲೂಕ 4:1-13)
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1ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲುಯೇಸುವನು್ನ
ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 2ಯೇಸು ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳುಏನನೂ್ನ
ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಆತನನು್ನ
ಶೋಧಿಸಲು ಸೈ ಾನನು ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ರೊಟಿ್ಟಗ ಾಗಲೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು”ಅಂದನು.

4ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ಬದುಕುವುದು ಕೇವಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದಲ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು

ಾತನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 8:3
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇ ಾಲಯದ ಅತಿ
ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 6 “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು.

‘ದೇವರು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:11-12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದನು.

7ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಕೂಡದು’
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:16

ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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8 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿಲೋಕದಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ವೈಭವವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ
ಾನು ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಯೇಸು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು!

‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:13

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಆಗ

ಕೆಲವು ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದರು.

ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯಆರಂಭ
( ಾಕರ್ 1:14-15; ಲೂಕ 4:14-15)

12 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.
13 ಆತನು ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು. ಈ ಊರು ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದೆ. 14 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ನುಡಿದಿದ್ದ ಾತು
ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
15 “ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆಯ, ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಯ,

ೕಡರ್ನಿ್ನನ ಆಚೆ ಸೀಮೆಯ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ
ಸೀಮೆಯ,

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ
16ಜನರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕೊಂದು ಾಣಿಸಿತು.
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ಸ ಾಧಿಯಂತಿರುವ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಿತು.” ಯೆ ಾಯ 9:1-2

17 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
( ಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:1-11)

18 ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು. ಆತನು ಸೀ ೕನ (ಈತನನೆ್ನೕ ಪೇತ್ರ ಎಂದು
ಕರೆಯ ಾಯಿತು.) ಮತು್ತ ಸೀ ೕನನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು
ಅಂದು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.
19ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ
ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದು ಮೀನನ್ನಲ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ” ಎಂದನು. 20 ಕೂಡಲೇ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯ
ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿದನು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಸಂಗಡ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನು್ನ ಕರೆದನು. 22 ಆಗ
ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಲೂಕ 6:17-19)
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23ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಯೇಸು
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ
ವಿಷಯ ಾದ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.
24 ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿಯ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹರಡಿತು. ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಅವರು ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ನೋವಿನಿಂದ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಕೆಲವರು ಮೂ ಾರ್ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
25ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ ದೆಕ ಲಿ ಎಂಬ ಹತು್ತ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಜುದೇಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಆಚೆಕಡೆಯಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.

5
ಪವರ್ತ ಪ್ರಸಂಗ
(ಲೂಕ 6:20-23)

1ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
2ಆಗಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು:
3 “ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಅವರದು.
4ಈಗ ದು:ಖದಿಂದಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.
5ದೀನರು ಧನ್ಯರು.



ಮ ಾ್ತಯ 5:6 xiv ಮ ಾ್ತಯ 5:15

ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

6ನೀತಿ ಾಗಿ ತವಕಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.

7 ಕರುಣೆ ತೋರುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.

8ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.

9ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ‘ದೇವರಮಕ್ಕಳು’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

10ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಅವರದು.

11 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರೆ, ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸು ಾ್ಳಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
12 ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ
ಾದಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.

ನೀವುಉಪಿ್ಪನಂತಿದಿ್ದೕರಿ, ಬೆಳಕಿನಂತಿದಿ್ದೕರಿ
( ಾಕರ್ 9:50; ಲೂಕ 14:34-35)

13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉ ಾ್ಪಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಉಪೆ್ಪೕ ತನ್ನ
ರುಚಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಂಥ ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು
ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿ ಅದರಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವರು.

14 “ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ
ಪಟ್ಟಣ ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು. 15 ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯ
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ಕೆಳಗೆ ಮುಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
ಇಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
16 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
17 “ ಾನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವ ಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ

ಉಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬರದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆನು.
18 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಾಶ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಏನೂ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅದರ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕ ಾಗಲಿ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಆ ಗೂ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಆ ಗೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಾವ ಆ ಾದರೂ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಆ ಆ ಗೆ ಬೇರೆಯವರೂ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವನು. 20 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗಿಂತಲೂ
ಫರಿ ಾಯರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರಿರಿ.

ಕೋಪವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
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21 “ ‘ ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.✡ ಕೊಲೆ ಾಡುವವನು
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗುವನು’ ಎಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.
ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ನೀವು
ಾರ ಾ್ನದರೂ ‘ಮೂಖರ್’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಅಗಿ್ನನರಕಕೆ್ಕ ಸೇರುವ

ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ.
23 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ

ಮುಂದೆದೇವರಿಗೆಅಪಿರ್ಸು ಾಗ,ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆನಿಮ್ಮಮೇಲೆ
ಏನೋ ಮನ ಾ್ತಪವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, 24 ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ,
ದಲು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಮೇಲೆ

ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ.
25 “ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ

ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಬೇಗನೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ. ನೀವು
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು
ಾವಲು ಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. 26ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ
ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
✡ 5:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17.
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27 “ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡಿರಿ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವ ಂದಿಗೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಆಗಲೇ ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಪಕೊ್ಕಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿ ಾಡು. ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಶರೀರವು ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 30 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಪಕೊ್ಕಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿ ಾಡು. ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ ಶರೀರವು ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇಮೇಲು.

ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
( ಾಕರ್ 19:9; ಾಕರ್ 10:11-12; ಲೂಕ 16:18)

31 “ ‘ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು,
ಅವಳಿಗೆ ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿ’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 32 ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನೇ ಅವಳು
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಹೆಂಡತಿಯು
ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಾತ್ರ ಅವಳನು್ನ ಗಂಡನು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ

ಹೊಂದಿದವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

ಆಣೆ ಇಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
✡ 5:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:14; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:18. ✡ 5:31:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 24:1.
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33 “ ‘ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ ಮೀರಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನೀವಿಟ್ಟ
ಆಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು’* ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 34ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಆಣೆ ಇಡಲೇಬೇಡಿ. ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕವು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನ. 35 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೂಆಣೆಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆಭೂಮಿಯುದೇವರ ಾದಪೀಠ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ
ಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ. 36 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲ ಾ್ನದರೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥ ಾ ಕಪ್ಪಗೆ
ಾಡಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗದು. 37 ೌ ಾದರೆ ‘ ೌದು’ ಎನಿ್ನರಿ.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೇಳುವಂಥದು್ದ
ಸೈ ಾನನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದದು್ದ.

ಸೇಡಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:29-30)

38 “ ‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲು್ಲ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 39 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಲಗೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡರಿ.
40 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಎಳೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. 41 ಾವ ಸೈನಿಕ ಾದರೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಮೈಲಿ ದೂರ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿ. 42 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಲ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡದಿರಬೇಡಿ.

* 5:33: ನೋಡಿರಿ: ಾಜಕ. 19:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 23:21. ✡ 5:38:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:24; ಾಜಕ. 24:20.
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ಎಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಲೂಕ 6:27-28, 32-36)

43 “ ‘ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 44 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 45ಆಗ ನೀವು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯುಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವರಿ ಾಗಿಸೂಯರ್ನನು್ನ
ಉದಯಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು
ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು? ಸುಂಕದವರು ಸಹ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
47 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನರಿಯದ ಜನರು
ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 48 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯುಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ
ನೀವೂಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕು.

6
ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

1 “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಡಿ. ಜನರು ನೋಡಲೆಂದು ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದನಿಮಗೆಪ್ರತಿಫಲ

ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
2 “ನೀವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಾಡುವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ.

ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಾಡಕೂಡದು. ಾವು ಾಡುವ ಾನವನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಜನರಿಂದ ೌರವ
✡ 5:43: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಾಗ ಬಹಳ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು
ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4 ನೀವು ಾನವನು್ನ

ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 11:2-4)

5 “ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಾಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ.
ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ
ಬಯಕೆ. ಅವರು ಆಗಲೇ ಅದರ ಪೂಣರ್ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
6 ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಾಣದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

7 “ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆ ರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದದೇವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು
ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. 8 ನೀವು ಅವರಂ ಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.

10ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಬರಲಿ.
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ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.

11ನಮ್ಮಅನುದಿನದಆ ಾರವನು್ನ ಈಹೊತು್ತ ನಮಗೆದಯ ಾಲಿಸು.
12ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
13ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ

ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.’

14 ೌದು, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು
ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. 15 ಆದರೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ
ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
16 “ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀವು

ಕಪಟಿಗಳಂತಿರಬೇಡಿ. ಾವು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ
ವಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆ ಕಪಟಿಗಳು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉಪ ಾಸ
ಾಡು ಾಗ, ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ

ಹಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಆಗ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು
ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೋಚರ ಾಗಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.



ಮ ಾ್ತಯ 6:19 xxii ಮ ಾ್ತಯ 6:26

ಹಣಕಿ್ಕಂತ ದೇವರೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯ
(ಲೂಕ 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವು ಕಿಲುಬುಹತಿ್ತ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ಕನ್ನಕೊರೆದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ಕದಿಯಬಲ್ಲರು. 20ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಡಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಿಲುಬುಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 21ನಿಮ್ಮ
ಭಂ ಾರ ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸರುವುದು.

22 “ಕಣು್ಣ ಶರೀರಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. 23 ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ ಕೆಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ( ಾಪದಿಂದ)
ತುಂಬಿರುವುದು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೇ ಬೆಳಕು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಕತ್ತ ಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲಿ್ಲರುವೆ.

24 “ ಾವನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ದೇವರಿಗೆಮತು್ತ ಹಣಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರೆ.

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಥನ
(ಲೂಕ 12:22-34)

25 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಾರಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಲಿ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸ ಾರದು. ಾ್ರಣವು
ಆ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂದೇಹವುಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26 ಪ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ.
ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
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ತಂದೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ
ಪ ಗಳಿಗಿಂತಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. 27ನೀವು
ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷು್ಯ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

28 “ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ? ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ. ಅವು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಅವು
ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ತಮ ಾಗಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
29 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸೊಲೊ ೕನನು
ತನ್ನ ವೈಭವದಿಂದ ಇ ಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ
ೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ದೇವರು ಾಗೆ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈ
ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೊಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

31 “ ‘ ಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಏನನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. 32 ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿಯದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ.
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಬಹಳ ತವಕಪಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ

ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಾಳೆಯು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಂತೆಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ.

7
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:37-38, 41-42)
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1 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಆಗ ದೇವರೂ ನಿಮಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ,
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮೆದೊರೆಯುವುದು.

3“ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಇರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡದೆನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಏಕೆ ನೋಡುವೆ? 4 ‘ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆನು’ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನು್ನ
ನೋಡಿಕೊ! ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ತೊಲೆ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. 5 ನೀನು ಕಪಟಿ!
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುವುದು.

6 “ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾಕಬೇಡಿ.
ಅವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚತ್ತವೆ. ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಅವು ಮುತು್ತಗಳನು್ನ
ತುಳಿದು ಾಕುತ್ತವೆ.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯಪ್ರತಿಫಲ
(ಲೂಕ 11:9-13)

7 “ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಹುಡುಕಿರಿ,
ಆಗ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾಗಿಲು ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ಅದು
ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. 8 ೌದು, ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ,
ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರುವವನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

9 “ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ?
10 ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? 11 ನೀವು
ದೇವರಂತೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನು್ನ
ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಬಹಳಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ

12 “ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು
ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಅಂಥವುಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ. ಇದು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬೋಧನೆಯ
ಾ ಾಂಶ.
ನಿತ್ಯಜೀವದ ಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ
(ಲೂಕ 13:24)

13 “ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಾಗಿಲು ಬಹಳ
ವಿ ಾಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದರೆ
ನಿತ್ಯಜೀವಕಿ್ಕರುವ ಾಗಿಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೆಲವರು
ಾತ್ರ ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
ಜನರ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ
(ಲೂಕ 6:43-44; 13:25-27)

15 “ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿಗಳ
ಾಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ತೋಳಗಳಂತೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16ಅವರ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಮುಳಿ್ಳನ
ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ

ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರವು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 17ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮರವು
ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 18 ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಮರವುಒಳೆ್ಳಯಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು
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ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. 20 ಈ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರನು್ನ
ಅವರು ಕೊಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ ( ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ) ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

21 “ ‘ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡುವವರೇ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. 22 ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾವು ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆವು’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 23 ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಅಧಮಿರ್ಗಳೇ,
ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿರಿ. ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.

ಬುದಿ್ಧವಂತಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ
(ಲೂಕ 6:47-49)

24 “ನನ್ನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ
ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಬಿರು ಾದ ಮಳೆಯು
ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ
ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಬುದಿ್ಧಹೀನನು
ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 27 ಬಿರು ಾದ ಮಳೆ
ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿತು, ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು.
ಆಗ ಆಮನೆಯು ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ.”
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28 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29ಏಕೆಂದರೆ, ಆತನು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆ
ಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

8
ಗುಣಮುಖ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 1:40-45; 5:12-16)

1 ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಜನರು
ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನುಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದೆ, ಗುಣ ಾಗು” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗ
ಾಸಿ ಾಯಿತು. 4ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ

ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸು. ಗುಣಹೊಂದಿದವರು ೕಶೆಯ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನೀನು
ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದು ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 7:1-10; ೕ ಾನ 4:43-54)

5ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆತನು
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಬಂದು,
6 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
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7 ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಅಧಿ ಾರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನು
ಬರುವಷು್ಟ ೕಗ ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ ಎಂದು
ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ ಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು. 9 ಾನು
ಸಹ ಬೇರೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ‘ಹೋಗು’ ಅಂದರೆ
ಅವನು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ‘ ಾ’ ಅಂದರೆ ಅವನು
ಬರು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಾಡು’ ಅಂದರೆ
ಅವನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿನಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಷು್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದನು. 11 ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂವರ್ ಮತು್ತ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಇವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 12 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು
ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡುವರು
ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು” ಎಂದನು.

13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು
ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.

ಗುಣಮುಖ ಾದ ವಿವಿಧ ಜನರು
( ಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41)

14 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ
ಅತೆ್ತಯು ಬಹಳ ಜ್ವರದಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು್ನ ಯೇಸು



ಮ ಾ್ತಯ 8:15 xxix ಮ ಾ್ತಯ 8:22

ನೋಡಿದನು. 15ಯೇಸು ಅವಳ ಕೈ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಜ್ವರವು ಅವಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆಗಅವಳುಮೇಲೆದು್ದ,ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿದಳು.

16 ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ ಜನರು ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಅನೇಕರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಯೇಸುವು ಾತಿನಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು;
ಾಯಿಲೆ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

17 “ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ನಮ್ಮ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು” ಯೆ ಾಯ 53:4

ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದರ ಮೂಲಕ
ನೆರವೇರಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
(ಲೂಕ 9:57-62)

18ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 19 ಆಗ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ,
ನೀನು ಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

20 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ
ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ
ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.

21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ತಂದೆಯಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಬರಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ.
ಆಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗೆ ಬಿರು ಾಳಿಯವಿಧೇಯತೆ
( ಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25)

23 ಯೇಸು ದೋಣಿ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 24 ದೋಣಿಯು ದಡವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ
ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ಾವು
ಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 ಯೇಸು, “ನೀವು ಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ
ಬಿರು ಾಳಿಗೂ ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಿರು ಾಳಿ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸರೋವರ ಪ್ರ ಾಂತ ಾಯಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. “ಈತನು ಎಂತಹ ಮನುಷ ್ಯ?
ಬಿರು ಾಳಿಮತು್ತ ನೀರುಈತನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ”ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39)

28 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗದರೇನ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರು ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29ಅವರಿಬ್ಬರುಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. “ನೀನು ನಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?
ದೇವಕು ಾರನೇ, ನೇಮಿತ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

30 ಆ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
31 ಆ ದೆವ್ವಗಳು, “ ಾವು ಇವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು
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ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ
ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

32ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಆ ದೆವ್ವಗಳು
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋದವು. ಕೂಡಲೇ
ಹಂದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಹೋದವು. 33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 34ಆಗ
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

9
ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 2:1-12; 5:17-26)

1ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಯುವಕನೇ, ಸಂತೋಷಪಡು. ನಿನ್ನ
ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇದು

ದೇವದೂಷಣೆ” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
4 ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.

ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಕೆ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?
5 ಾವುದು ಸುಲಭ? ಈ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅಥ ಾ ‘ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ನಡೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ? 6 ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
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ನಿರೂಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 8 ಜನರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಸುಂಕದವನು
( ಾಕರ್ 2:13-17; ಲೂಕ 5:27-32)

9 ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮ ಾ್ತಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಂಡನು. ಮ ಾ್ತಯನು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಅಂದನು. ಆಗ ಮ ಾ್ತಯನು
ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

10ಯೇಸು ಮ ಾ್ತಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮತು್ತ ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12 ಫರಿ ಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಆರೋಗ ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಾಯಿಲೆಯ
ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಅವಶ್ಯ. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ‘ನನಗೆ ಯಜ್ಞ
ಬೇಡ, ದಯೆ ಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಬರಲಿಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇತರ ಾಮಿರ್ಕಯೆಹೂದ್ಯರಂತಲ್ಲ
( ಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ 5:33-39)

✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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14 ನಂತರ ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವುಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರುಆ ಾಗೆ್ಗಉಪ ಾಸ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
15ಯೇಸು, “ಮದುವೆಸಮಯದಲಿ್ಲಮದುಮಗನಸಂಗಡವಿರುವ

ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುಮಗನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು
ದುಃಖಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

16 “ಒಬ್ಬನು ಹರಿದುಹೋದ ಹಳೆ ಮೇಲಂಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ತೇಪೆ ಾಕಿ ಹೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊಲಿದರೆ,
ಆ ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತಬರುವುದು.
ಆಗ ಆ ಮೇಲಂಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. 17ಇದಲ್ಲದೆ
ಜನರು ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿಡುವರು. ಆಗ ಎರಡೂಉಳಿಯುತ್ತವೆ”ಅಂದನು.
ಮರುಜೀವ ಹೊಂದಿದ ಾಲಕಿಮತು್ತ ಗುಣಮುಖ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
( ಾಕರ್ 5:21-43; ಲೂಕ 8:40-56)

18ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,
“ನನ್ನ ಮಗಳುಈಗ ಾನೇ ಸತು್ತಹೋದಳು. ನೀನು ಬಂದು ಅವಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವಳುಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗುವಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಎದು್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸಂಗಡ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಹೋದರು.

20 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆಯೇ
ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 21 ಆ
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ಹೆಂಗಸು, “ ಾನು ಆತನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು, ಾನು
ಗುಣ ಾಗಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

22 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು! ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಗುಣಮುಖ ಾದಳು.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಡನೆ ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಅವನ
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ
ಾದ್ಯವೃಂದದವರಿಗೂ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಯೇಸು, 24 “ದೂರ
ಹೋಗಿರಿ, ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅಂದನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 25 ಜನರನು್ನ
ಮನೆಯಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಮೇಲೆಯೇಸುಹುಡುಗಿಯಕೋಣೆಯ
ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿ ಾಗ ಆ
ಹುಡುಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತಳು. 26 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು

ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ,
ನಮಗೆ ದಯೆತೋರು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.

28 ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಡರು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನೀವು
ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ” ಅಂದನು. 30 ಕೂಡಲೇ
ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. “ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು.
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31 ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.

32 ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೆಲವರು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು. 33 ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು

ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿಯೇ
ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.

34 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದರು.

ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ದುಃಖ
35 ಯೇಸು ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ
ಾಡಿದನು. ಯೇಸು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ

ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.
36 ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಜನರನು್ನಯೇಸು ನೋಡಿದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಅವರಿದ್ದರು. 37ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ
ಕೆಲಸ ಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ. 38 ಬೆಳೆಯ ಯಜ ಾನ ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ
( ಾಕರ್ 3:13-19; 6:7-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6)
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1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು,
ಅವರಿಗೆ ದು ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಾ್ಯಧಿ
ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟನು.
2ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಸೀ ೕನ (ಪೇತ್ರನೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ)ಮತು್ತ
ಇವನ ಸಹೋದರ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಜೆಬೆ ಾಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ಅವನ ಸಹೋದರ ೕ ಾನ,
3ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ತೋಮ,
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಮ ಾ್ತಯ,
ಅ ಾ್ಛಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ,
4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸಿ ೕನ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದ.

5 ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆ ಗಳನು್ನ
ನೀಡಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಸ ಾಯರ್ದವರು ಾಸಿಸುವ
ಾವ ಊರಿ ಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 6 ಆದರೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ

ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 7 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು
ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ. 8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ.
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಜನರನು್ನ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
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ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡಿ. 9 ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ.

10 ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಊರುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸ ಾಗುವುದು.

11 “ನೀವು ಾವುದೇ ಊರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ನಗರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನೀವು ಆ
ಊರನು್ನ ಬಿಡುವ ತನಕ ಅವನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 12ಆ ಮನೆಗೆ
ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 13ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ
ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅವರಿಗೆ
ದೊರೆಯಲಿ. ಅವರುನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ,ನಿಮ್ಮಆಶೀ ಾರ್ದವು
ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ. 14ಒಂದುಮನೆಯವರು ಅಥ ಾ ಒಂದು
ಊರಿನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ
ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 15 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಈಊರಿನಗತಿಯುಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳಿಗಿಂತಬಹಳ
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 13:9-13; ಲೂಕ 21:12-17)

16 “ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾವುಗಳಂತೆ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ
ಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಾವ ಾನಿಯನೂ್ನ
ಾಡದಿರಿ. 17 ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು. 18 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ
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ಅರಸುಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ನೀವು ಆ
ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 19 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಏನು
ಾ ಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.

ನೀವು ಹೇಳಬೇ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಾಗುವುದು. 20 ಾ ಾಡುವವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

21 “ಸಹೋದರರು ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು.
ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 22 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. 23ಒಂದು
ಊರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನುಪುನಃಬರುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆನೀವುಇಸೆ್ರೕಲರ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. 25 ಶಿಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂ ಾದರೆ ಾಕು. ಆಳು
ತನ್ನ ದಣಿಯಂ ಾದರೆ ಾಕು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನನೆ್ನೕ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ
(ದೆವ್ವ) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಭಯಪಡಬೇ ಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೆ,ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ
(ಲೂಕ 12:2-7)

26 “ಆದ ಾರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಮರೆ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಹಿರಂಗ ಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ
ಸಂಗತಿಯು ಬಯ ಾಗುವುದು. 27 ಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ (ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ)
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ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಾನು
ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

28 “ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವರು ಶರೀರವನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆತ್ಮವನು್ನ ಅವರು ಕೊಲ್ಲ ಾರರು. ಶರೀರವನೂ್ನ
ಆತ್ಮವನೂ್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ಾಕಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ.
29 ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳನು್ನ ಒಂದು ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ*
ಾರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
31 ಆದ ಾರಣ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಾ
(ಲೂಕ 12:8-9)

32 “ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ, ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ
ಮುಂದೆ, ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳು
(ಲೂಕ 12:51-53; 14:26-27)

34 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಾನು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿ. ಾನು ಾಂತಿಯನು್ನ

* 10:29: ಾಣ್ಯ. ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯ. ದಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರನೇ ಒಂದು ಾಗ.
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ಉಂಟು ಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ ಾಕಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 35-36ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ:

‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.
ಮಗನು ತಂದೆಗೆ,
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ,
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.’ ಮೀಕ 7:6

37 “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ
ಅಥ ಾ ಾಯಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ,ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಮಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅವನು
ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 38 ಾವ ಾದರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
(ಸಂಕಟವನು್ನ)ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 39ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವಜನರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
( ಾಕರ್ 9:41)

40 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಹ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು.
41 ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಸಂಧಿಸಿ ಾ್ವಗತಿಸುವವನು
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ
ಸತು್ಪರುಷನೆಂದು ಾ್ವಗತಿಸುವವನು ಆ ಸತು್ಪರುಷನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. 42 ದೀನ ಾದ ಇವರಿಗೆ
ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು
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ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ನನ್ನ
ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ತಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

11
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
(ಲೂಕ 7:18-35)

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಲಿ ಾಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2 ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾನನು
ತನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
3 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ೕ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ
ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನಿ ಾಗಿ ಾವು
ಎದುರುನೋಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 5 ಕುರುಡರು ದೃಷಿ್ಟ
ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ; ಕುಂಟರು ಮತೆ್ತ ನಡೆ ಾಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ;
ಕುಷ್ಟರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ; ಕಿವುಡರು ಕೇಳಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ; ಸತ್ತವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸುವು
ಜನರೊಡನೆ ೕ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ?
ಇಲ್ಲ! 8 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
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ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ?
ಇಲ್ಲ! ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಾಜರ
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ. 9 ಾ ಾದರೆ, ಏನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ? ೌದು! ೕ ಾನನು
ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
10 ೕ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

‘ಇಗೋ! ಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ದಲು
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವನು ನಿನಗೆ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.’ ಮ ಾಕಿ 3:1

11 “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವನು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕ್ಕವನು
ಸಹ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದ
ಸಮಯದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಾದ
ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ. ಬ ಾ ಾ್ಕರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜನರು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. 13 ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಮತು್ತ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕ ಾನನು
ಬರುವ ತನಕ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವು.
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನಂಬುವು ಾದರೆ ಈ ೕ ಾನನೇ ಎಲೀಯನು. ಅವನು
ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಹೇಳಿದೆ. 15 ಜನರೇ, ಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ!

16 “ಈ ಾಲದ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅವರು
ಾವ ರೀತಿ ಇ ಾ್ದರೆ? ಈ ಾಲದ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು
ಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತರೆ:
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17 ‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದ್ಯ ಾರಿಸಿದೆವು.
ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾವು ಶೋಕಗೀತೆ ಾಡಿದೆವು,
ನೀವು ದುಃಖಿಸಲಿಲ್ಲ.’

18 ಇಂದಿನ ಜನರು ಈ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ
ಜನರಂತೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಜನರು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
19 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಜನರು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ, ಅವನು ಕುಡುಕ,
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ’
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನವು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ
ೕಗ ್ಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ನಂಬದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 10:13-15)

20 ನಂತರ ಯೇಸು, ಾನು ಾವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಖೊ ಾಜಿನೇ, ನಿನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ

ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
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ದುಃಖಪಟು್ಟ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಮೈಮೇಲೆ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹಳ
ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

23 “ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವು ಾಗಿ
ೕಚಿಸುವಿ ೕ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ. ಾನು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಆ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದು ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿಯೇ
ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ. 24 ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಸೊದೋಮಿಗಿಂತಲೂ ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಯಕ
(ಲೂಕ 10:21-22)

25 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ
ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನಿಗಳಿಗೂ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮರೆ ಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಗೋಚರಪಡಿಸಿರುವೆ. 26 ೌದು
ತಂದೆಯೇ, ಇದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ನೀನು
ಹೀಗೆ ಾಡಿರುವೆ.

27 “ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾವನೂ
ಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಾತ್ರಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಾವನೂ
ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಮಗನು ಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೋ
ಅವರು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
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28 “ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನನ್ನ
ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟು್ಟ ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಾತಿ್ವಕನೂ
ದೀನನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 30 ೌದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೊಗವುಮೃದು ಾಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ಾಗಿದೆ.”

12
ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಟೀಕೆ
( ಾಕರ್ 2:23-28; ಲೂಕ 6:1-5)

1ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ಯೇಸು ಾನ್ಯದ ಹೊಲಗಳ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. 2 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನೋಡು! ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೂ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರೂ ಹಸಿ ಾಗ
ಾವೀದನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?

4 ಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರು ತಿಂದರು. ಅವರು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾಜಕರಿಗೆ
ಾತ್ರ ಅವ ಾಶವಿತು್ತ. 5ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮೀರಿದರೂ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 6 ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನು
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ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 7 ‘ಪಶುಯಜ್ಞಗಳು
ನನಗೆ ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪನೆ್ನೕನೂ ಾಡದ
ಇವರಿಗೆ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

8“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
( ಾಕರ್ 3:1-6; ಲೂಕ 6:6-11)

9 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 10 ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಊನ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ
ಹೊರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸುವುದುಸರಿಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

11ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ಬಳಿ ಾದರೂ ಒಂದು ಕುರಿಯಿದು್ದ,
ಆ ಕುರಿಯು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಕುಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ
ಕುರಿಯನು್ನ ಕುಣಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವಿರಿ. 12 ಮನುಷ ್ಯನು
ಕುರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾದದು್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ನಂತರ ಯೇಸು ಕೈ ಊನ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ
ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ, ಅವನ ಕೈ ಮತೊ್ತಂದು ಕೈಯಂತೆ
ಸರಿ ಾಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
✡ 12:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕ
15 ಫರಿ ಾಯರು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ

ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಆತನು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
17 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

18 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

19ಆತನು ಜಗಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಾಗಿಹೋದ ದಂಟನು್ನ ಆತನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ಆತನು ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಾಡುವನು.

21ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.” ಯೆ ಾಯ 42:1-4

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರ ದೇವರದೇ
( ಾಕರ್ 3:20-30 ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

22 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
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23 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾದರು. “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವು ಾಗಿ
ನಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾವೀದನ ಕು ಾರನು ಈತನೇ (ಯೇಸು)
ಆಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

24 ಜನರು ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ
ಫರಿ ಾಯರು, “ಯೇಸು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ”
ಎಂದರು.

25 ಫರಿ ಾಯರು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾನೇಹೋ ಾಡುವ ಾಜ್ಯವು ಾಶ ಾಗುವುದು. ಅಂತಃಕಲಹದಿಂದ
ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಜ್ಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಭೇದ ಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಹೀಗಿರಲು ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ದೆವ್ವಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಒಡಕನು್ನ
ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜ್ಯವು

ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 27 ಾನು ಸೈ ಾನನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು
ನಿಜ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿರೂಪಿಸು ಾ್ತರೆ. 28 ಆದರೆ ಾನು ದೇವ ಾತ್ಮನ
ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
29 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಲಿಷ್ಠನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ, ದಲು ಅವನು ಆ ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಲು
ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 30 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು
ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸದವನು
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ಚದರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
31 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು
ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪಕೂ್ಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂಷಣೆ
ಾತಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ದೂಷಣೆಗೆ

ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 32ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ಇಹದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಪರದ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೇ ಾ
(ಲೂಕ 6:43-45)

33 “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನೆ್ನೕ ಬಿಡುವುದು. ಮರವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬಿಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 34 ನೀವು
ಾವುಗಳು! ನೀವು ದುಷ್ಟರು! ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ
ಹೇಳುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ
ಾ ಾಡುತ್ತದೆ. 35ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ
ಬರುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
36 ಜನರು ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾವದಿಂದ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿಗೂ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.

37 ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂ ಾಗಲಿ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂ ಾಗಲಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆ
( ಾಕರ್ 8:11-12; ಲೂಕ 11:29-32)
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38 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

39 ಯೇಸು, “ದುಷ್ಟರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ
ಗುರುತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕನನು ಮೂರು ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ

ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಇರುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

41 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು
ಇಂದು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ೕಷಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ೕನನು
ಬೋಧಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾವಣೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ
ಾನು ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
42“ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನದಂದು ದ ಣದೇಶದ ಾಣಿಯುಇಂದು

ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
(ಅಪ ಾಧಿಗಳು) ನಿರೂಪಿಸುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಾಣಿಯು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಹಳ
ದೂರದಿಂದ ಬಂದಳು. ಾ ಾದರೋ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಇಂದಿನ ದುಷ್ಟಜನರ ಸಿ್ಥತಿ
(ಲೂಕ 11:24-26)

43 “ದು ಾತ್ಮವು ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆ ದು ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. 44 ಆಗ
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ಅದು, ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬಂ ಾಗ ಆ ಮನೆಯು ಇನೂ್ನ ಬರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೊಕ್ಕಟ ಾಗಿ
ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. 45 ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದುಷ್ಟ ಾದ ಏಳು ದು ಾತ್ಮಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದು ಾತ್ಮಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಾಸ ಾಡ ಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ

ಜೀವಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬ
( ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21)

46ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನ ಾಯಿ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 47 ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನ ಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಾದಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

48 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು
ಾರು?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, 49 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ

ತೋರಿಸಿ, “ನೋಡಿ! ಇವರೇ ನನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು.
50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಚಿ್ಛಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವವನೇ ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಮತು್ತ
ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13
ಬಿತ್ತನೆಯನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 4:1-9; ಲೂಕ 8:4-8)

1 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸರೋವರದ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2ಅನೇಕ ಜನರುಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ
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ನೆರೆದರು. ಆಗಯೇಸು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4 ಅವನು ಬೀಜ
ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು
ಬಂದು ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಬಂಡೆಯ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದಿದು್ದದರಿಂದ
ಬೀಜಗಳುಬೇಗ ಳೆತವು. 6ಆದರೆಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗಆ ಳಕೆಗಳು
ಒಣಗಿಹೋದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಳ ಾದ ಬೇರಿರಲಿಲ್ಲ.
7ಬೇರೆಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು
ಬೆಳೆದು ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟ್ಟವು. 8ಬೇರೆ
ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳೆದು
ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು
ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. 9 ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ, ಾಲಿಸಿರಿ!”

ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಬಳಸಿದನು?
( ಾಕರ್ 4:10-12; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. ಈ ಸತ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಯ ಾರದು. 12 ಸ್ವಲ್ಪ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಾಕಷು್ಟ ಾನವಂತ ಾಗುವನು.
ಆದರೆ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು ತನಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನವನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 13 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಈ ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಜನರು ನೋಡಿದರೂ
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ಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಇಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

‘ನೀವು ಆಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

15 ೌದು, ಇವರಮನಸು್ಸಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ.
ಕಿವಿಮಂದ ಾಗಿವೆ,
ಕಣು್ಣ ಮ ಾ್ಬಗಿವೆ.

ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನನಿ್ನಂದ
ಗುಣಹೊಂದದಂತೆಯೂ ಹೀ ಾಯಿತು.’ ಯೆ ಾಯ
6:9-10

16 ನೀ ಾದರೋ ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. 17 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವುಈಗ ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಲುಮತು್ತ ಈಗನೀವುಕೇಳುವಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಲುಅನೇಕ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅಪೇ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಬಿತ್ತನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ
( ಾಕರ್ 4:13-20; ಲೂಕ 8:11-15)

18 “ಹೀಗಿರಲು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಾಲಿಸಿರಿ.
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19 “ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ
ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಾರಿ ಮಗು್ಗ ಾಗಿರುವನು. ಕೆಡುಕನು
(ಸೈ ಾನನು)ಬಂದು ಆಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಬೀಜಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20 “ಬಂಡೆನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು?
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆನೆಲ ಾಗಿರುವನು.
21 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಬೇರೂರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.

22 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು?
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಹಣದ
ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯದಂತೆ
ಾಡುವವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನೆಲ ಾಗಿರವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋಧನೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಫಲ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

23 “ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು?
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಬೀಜ
ಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲ ಾಗಿರುವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು
ಾರಿ ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಾರಿ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಾರಿ
ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೋಧಿಮತು್ತ ಹಣಜಿ ಾಮ್ಯ

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ: “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ
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ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ರೈತನಂತಿದೆ. 25 ಆ ಾತಿ್ರ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನ ವೈರಿ ಬಂದು ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ
ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು. 26 ಬಳಿಕ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದು
ತೆನೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದರೊಡನೆ ಹಣಜಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಿತು. 27ಆಗ ಆ ರೈತನ
ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆ. ಹಣಜಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

28 “ಆಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

“ಆ ಸೇವಕರು ‘ ಾವು ಹೋಗಿ ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೀಳಬೇಕೆ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

29 “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ
ಕೀಳು ಾಗ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಸಹ ಕೀಳಬಹುದು. 30 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದವರೆಗೆ
ಹಣಜಿಯೂ ಗೋಧಿಯೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಕೆಲಸದವರಿಗೆ, ದಲು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟ, ನಂತರ ಗೋಧಿಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.”

ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
( ಾಕರ್ 4:30-34; ಲೂಕ 13:18-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನು: “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಾಸಿವೆ ಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎ ಾ್ಲ
ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಾಗ
ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು
ಮರ ಾ ಾಗ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
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33 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಬೋಗುಣಿಯ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಆ
ಹುಳಿಯು ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸಿತು.”

34ಯೇಸು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಹೇಳಿದನು. ಆತನು
ಉಪದೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
35ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಾತು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು:

“ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 78:2
ಕಠಿಣ ಾದ ಾಮ್ಯಕೆ ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ

36 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಆತನಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವಹಣಜಿಯನು್ನ
ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು”ಅಂದರು.

37ಯೇಸು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತು್ತವವನೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು. 38ಆ ಹೊಲ ಈ ಲೋಕ ಾಗಿದೆ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳುಗಳೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು.
ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ ಹಣಜಿಗಳು. 39 ಹಣಜಿಯನು್ನ
ಬಿತಿ್ತದ ವೈರಿಯೇ ಸೈ ಾನ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಾಲ.
ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಾರರೇ ದೇವದೂತರು.

40 “ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಈ
ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಗುವಂಥದು್ದ ಇದೇ. 41ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನ ದೂತರು ಾಪಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾದ ಮತು್ತ ಕೇಡು ಾಡುವ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿಸುವರು;
ಅವರನು್ನ ಆತನ ಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ 42 ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆದುಬಿಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ
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ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು. 43 ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಸೂಯರ್ನಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ
ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!
ನಿಧಿಮತು್ತ ಮುತಿ್ತನ ಾಮ್ಯಗಳು

44 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬನು ಆ ನಿಧಿಯನು್ನ ಕಂಡು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ
ಅವನುತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿಆಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

45 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ
ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾರಿಯಂತಿದೆ. 46 ಒಂದು ದಿನ ಆ ಾ್ಯ ಾರಿಗೆ ಬಹು
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಒಂದು ಮುತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಆಮುತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ

47 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ
ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. 48 ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
ಬೆಸ್ತರು ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮೀನುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಬಿ ಾಡಿದರು. 49ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು.
ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಂದ ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೇರೆ
ಾಡುವರು. 50ದೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ

ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ
ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು.”

51 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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52 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು
ಒಂದು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೊಸ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹಳೆಯವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವನು” ಎಂದನು.

ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಾಣ
( ಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:16-30)

53 ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 54 ಯೇಸು
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ ಾಗ ಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈ
ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು? 55 ಇವನು ಕೇವಲ ಆ ಬಡಗಿಯ
ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ಾಯಿಮರಿಯಳು. ಾಕೋಬ, ೕಸೇಫ,
ಸಿ ೕನ ಮತು್ತ ಯೂದ ಇವನ ಸಹೋದರರು. 56 ಅವನ
ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು ಇವನು ಈ
ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು,
57ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಪರಜನರು ಮ ಾರ್ದೆ

ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವ ಾಗಲಿ ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯವ ಾಗಲಿ ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
58 ಆ ಜನರ ಅವಿ ಾ್ವಸದ ಾರಣ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

14
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
( ಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9)
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1ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಯೇಸುವೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು. ಅವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
3ಈ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದಲೇ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹೆರೋದನು
ೕ ಾನನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಹೆಂಡತಿ. 4 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ
ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದೇ
ಈ ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಾರಣ. 5 ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು
ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.

6 ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು
ಹೆರೋದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನತಿರ್ಸಿದಳು.
ಹೆರೋದನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಅವಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. 8 ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೆರೋದ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು
ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಈ
ತಟೆ್ಟಯಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

9 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಸಹ

ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
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ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆರೋದನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10 ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 11ಅವರು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ
ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ
ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
12 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾನ 6:1-14)

13 ೕ ಾನನಿಗೆಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಯೇಸುದೋಣಿಹತಿ್ತ
ನಿಜರ್ನ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಾಲುನಡಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 14ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

15 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ, ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಾಗಲೇ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16ಯೇಸು, “ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17ಆಗಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಮತು್ತ ಎರಡುಮೀನುಗಳು
ಾತ್ರ ಇವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
18 ಯೇಸು, “ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ತನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು. 19 ಬಳಿಕ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು
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ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು.
20 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ, ತಿನ್ನ ಾರದೆಉಳಿಸಿದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ
ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 21ಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ
ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು
ಐದು ಾವಿರ ಇದ್ದರು.
ಸರೋವರದಮೇಲೆಯೇಸುವಿನ ಾಲುನಡಿಗೆ
( ಾಕರ್ 6:45-52; ೕ ಾನ 6:15-21)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ
ಬೀ ್ಕಟು್ಟ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ ದೋಣಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು
ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
23ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗಲೇ
ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. 24 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ.
ಎದುರು ಾಳಿಯಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

25 ಆ ಾತಿ್ರಯ ಕಡೇ ಜಾವದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ದೋಣಿಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಆತನು ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದನು. 26 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಭೂತವೆಂದು
ಾವಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
27 ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಾನೇ! ಭಯಪಡಬೇಡಿ”

ಎಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.
28ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ

ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು”
ಎಂದನು.
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29ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾ”ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ ಅವನು ಾಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗತೊಡಗಿ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

31ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಯೇಸು,
“ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಯೇ, ಏಕೆ ಸಂದೇಹಪಟೆ್ಟ?” ಎಂದನು.

32 ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಂತ ಾಯಿತು. 33 ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 6:53-56)

34 ಅವರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನೆಸರೇತ್ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
35ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆತನು ಾರೆಂಬುದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ
ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು
ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೇನೆಗಳಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. 36ಆತನಮೇಲಂಗಿಯ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟ ಗುಣಹೊಂದಲು
ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

15
ದೇವರ ಆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ನಿಯಮ
( ಾಕರ್ 7:1-23)

1 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ
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ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ದೇವರ
ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇಕೆ? 4 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ೌರವ ನೀಡಿ’✡ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆ . ‘ ಾವ ಾದರೂ
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೀನೈಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೂ ದೇವರ ಆ . 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ‘ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯವೇ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಾಕಿದೆ. 7 ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ಯೆ ಾಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ:
8 ‘ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾತಿನಿಂದ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಇವರಮನ ಾ್ಸದರೋ ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
9ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದೂ ನಿರಥರ್ಕ.

ಇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ.’ ”
ಯೆ ಾಯ 29:13

10 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಒಬ್ಬನು
ಕಲುಷಿತ ಾಗುವುದು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳೇ ಅವನನು್ನ
ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 15:4:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:17.
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12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಫರಿ ಾಯರು ಬೇಸರಗೊಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

13 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೆಡದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು.
14ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಅವರೇ ಕುರುಡರು,ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ
ಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ
ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ ದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ
ವಿವರಿಸು” ಎಂದನು.

16 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 17 ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಂದ ಆ ಾರ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 18 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ
ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದು ಾಲೋಚನೆ, ಕೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ,
ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ ಬೈಗಳು ಹೊರಟುಬರುತ್ತವೆ.
20 ಇವು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ದಲು ಕೈತೊಳೆಯದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನೇನೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸು ಾಡಿದ ಸ ಾಯ
( ಾಕರ್ 7:24-30)

21 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 22ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ
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ಮಗನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು! ನನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

23ಆದರೆಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಹೇಳು. ಆಕೆಯು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

24 ಯೇಸು, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ
ಾತ್ರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.
25 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ

ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು”ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
26 ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
27 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಆದರೂ ಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ

ಯಜ ಾನರ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಆ ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

28 ಆಗ ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ
ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಆಕೆಯಮಗಳು ಗುಣ ಾದಳು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ
ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

30 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಕರೆದುತಂದು,
ಯೇಸುವಿನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರು,
ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವುಡರು ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.
ಆತನು ಇವರನೆ್ನಲ್ಲರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ಮೂಕರು
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ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕುಂಟರು ನಡೆ ಾಡುವುದನೂ್ನ
ಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಕುರುಡರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದದ್ದನೂ್ನ
ಕಂಡು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾ್ಶಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 8:1-10)

32 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ
ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರನು್ನ

ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಇವರು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಬಳಲಿಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ? ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವಊರೂ
ಸಮೀಪ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ

ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದರು.
35 ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆತನು

ಆ ಾಪಿಸಿ, 36 ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. 37 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಬಳಿಕ
ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿದುಹೋದ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗಏಳುಬುಟಿ್ಟಗಳುತುಂಬಿಹೋದವು. 38ಅಂದುಊಟ
ಾಡಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

ಇವರಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಊಟ ಾಡಿದರು.
39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
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ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮಗ ಾನ್
ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.

16
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 8:11-13; ಲೂಕ 12:54-56)

1 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದವನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
2ಯೇಸು, “ಸೂಯರ್ನುಮುಳುಗು ಾಗಹ ಾ ಾನಹೇಗಿರುತ್ತದೆ

ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಹ ಾ ಾನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಸೂ ೕರ್ದಯವನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೆ
ಅಥ ಾ ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಇವುಗಳು ಹ ಾ ಾನದ ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ನೀವು
ಈ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಇಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಹ ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರುತುಗಳ
ಅಥರ್ವು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 4 ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ಮತು್ತ ಾಪಿಗ ಾದ ಜನರು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ
ೕನನ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಂದೇ* ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 8:14-21)

* 16:4: ೕನನ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ೕನನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನಲಿ್ಲದು್ದದುಯೇಸು ಮೂರು ದಿನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ.
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5 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ† ಾಟಿ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
6 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ
ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾವು
ರೊಟಿ್ಟ ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದೆ?”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

8 ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ
ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಅಲ್ಪ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ, 9 ನೀವಿನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನೇಕ
ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 10ಏಳು
ರೊಟಿ್ಟಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಅನೇಕ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಕುರಿತಲ್ಲ. ನೀವು
ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ
ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಗೆ (ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ) ಒಳ ಾಗದಂತೆ ನೀವು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು”
ಅಂದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆರೆಸಿದ್ದ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ
ಸದು್ದ ಾಯರ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
† 16:5: ಸರೋವರ ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರ.
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ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 8:27-30; ಲೂಕ 9:18-21)

13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಜನರು
ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ‘ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ‘ಎಲೀಯ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು
‘ಯೆರೆಮೀಯ’ನೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ ‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ’ನೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16ಸೀ ೕನ್ಪೇತ್ರನು, “ನೀನೇಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು. ನೀನೇ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಮಗನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

17 ಯೇಸು, “ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ ನೀನು
ಧನ್ಯನು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಅಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನೇ ಪೇತ್ರ.‡
ಾನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ.
ಾ ಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರದು.

19 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೇವರ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷಮೆಯು
ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20ಬಳಿಕಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು.

‡ 16:18: ಪೇತ್ರ ಅಂದರೆ “ಬಂಡೆ.” ಇದು ಪದ ಬಳಕೆಯ “ಶೆ್ಲೕಚೆ್ಛ ಾಗಿದೆ.”
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
( ಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27)

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ
ಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ಾನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯು್ದ,
“ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಲಿ, ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ಾಗೆ
ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.

23ಆಗಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ,ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು! ನೀನು
ನನಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿರುವೆ! ನಿನ್ನ ೕಚನೆ ಮನುಷ ್ಯರ ೕಚನೆಯೇ
ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು
ಅಪೇ ಸುವವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ತನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಸಂಕಟ)
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು
ಪ್ರ ೕಜನ? ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಏನನು್ನ ಾನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲನು? 27 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ದೂತರೊಡನೆ ಮರಳಿ
ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಕೊಡುವನು. 28 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ
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ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದೊಡನೆ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರ
( ಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36)

1ಆರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ, ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರ ಾದ ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಯೇಸು ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 2 ಈ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆತನು

ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. ಆತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪುಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ
ಬೆಳ್ಳ ಾದವು. 3 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು
ಾ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ೕಶೆಮತು್ತ ಎಲೀಯ.
4 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ

ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕುವೆವು. ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದು ಮತು್ತ
ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದನು.

5 ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಒಂದು
ೕಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು ಮತು್ತ ಆ ೕಡದೊಳಗಿಂದ

ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು. ಾನು ಈತನನು್ನ
ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

6ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂಈಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವರು
ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿ, ಹೆದರಬೇಡಿ” ಎಂದನು. 8ಅವರು
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9 ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ದಶರ್ನವನು್ನ ಈಗ ಾರಿಗೂ
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ಹೇಳದೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬಂದಮೇಲೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಎಲೀಯನು ಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಲೀಯನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವನು. 12 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲೀಯನು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರು
ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13ಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು
ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾಯಿಲೆಯ ಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-43)

14 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 15 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಯೆತೋರು. ಅವನು
ಮೂ ಾರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16 ಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

17 ಯೇಸು, “ಅ ್ಯೕ, ವಿ ಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ವಕ್ರಸಂತತಿಯೇ,
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಬೇಕು? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ಯೇಸು ಾಲಕನಲಿ್ಲದ್ದ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಬಲ ಾಗಿ
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ಗದರಿಸಲು ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಆ
ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಗುಣ ಾಯಿತು.

19 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಅವನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ನಮಗೇಕೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದರು.
20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಾಸಿವೆ
ಾಳಿನಷಿ್ಟದ್ದರೂ, ಈ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು’ ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗದ
ಾಯರ್ಗಳೇ ಇರದು” ಎಂದನು. 21 *
ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45)

22ಒಮೆ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು.
23 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಮರಣದಿಂದಮೇಲೆದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

24 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ
ಕೆಲವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ದೇ ಾಲಯದ
ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
25 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು, ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು

ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
* 17:21: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 21 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವು
ಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರಷೆ್ಟೕ ಅಂಥ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ.”
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“ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಂದಅನೇಕ ಬಗೆಯತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಜನರು ಾರು? ಾಜನ
ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಜನರೇ? ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

26 ಪೇತ್ರನು, “ಬೇರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಿಗೆ

ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾರರನು್ನ ಾವೇಕೆ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಬೇಕು? ನೀನು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ಸರೋವರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ದಲನೇ ಮೀನಿನ
ಾಯನು್ನ ತೆರೆ, ಅದರ ಾ ಳಗೆ ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬೇ ಾದ
ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ಾಣುವೆ. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ಾರಿಗೆ?
( ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48)

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

2 ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: 3 “ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀವು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ
ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
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5 “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು.
ಇತರರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 9:42-48; ಲೂಕ 17:1-2)

6 “ದೀನತೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ
ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ
ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 7ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ

ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು.
8 “ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದರೆ

ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಕೈಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಲ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವಹೊಂದುವುದೇನಿನಗೆಉತ್ತಮ. ಎರಡು ಕೈ
ಮತು್ತ ಎರಡು ಾಲುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದು ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಎರಡು
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ
ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆಉತ್ತಮ.
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 15:3-7)

10 “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಇವರಿ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೂತರನು್ನ
ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ದೂತರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. 11 *

* 18:11: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 11 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ:
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.”
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12 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕುರಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯನು್ನ
ಹುಡುಕಲುಹೋಗು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ? 13ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಕುರಿಯುಸಿಕಿ್ಕದರೆ,
ತಪಿ್ಪಸಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತಆಒಂದು ಕುರಿಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14ಅದೇರೀತಿಈಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂಬುದೇ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
(ಲೂಕ 17:3)

15 “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ
ಾವು ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ

ಇರು ಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿರಲು ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. 16 ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರಿನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ
ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಾ ಗಳಿರುವರು.† 17 ಅವನು ಅವರ
ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಾತನೂ್ನ

ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಮನುಷ ್ಯನಂ ಾಗಲಿ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂ ಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

18 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನೀಡುವ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಅನುಮತಿಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ
ಅನುಮತಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ
† 18:16: ಆದರೆ… ಾ ಗಳಿರುವರು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.
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ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಏನನೆ್ನೕ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ತಂದೆ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. 20 ಇದು ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ
ಎಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ಾಗಲಿ ಮೂವ ಾಗಲಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿರು ಾ್ತರೋ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ
21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ

ಸಹೋದರನು ನನಗೆ ಾವು ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ
ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳು
ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸು, “ಏಳು ಸಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ನಿನಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಲ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೂ ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

23 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ
ಾಲದ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ
ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 24 ಾಜನು ತನ್ನ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಹತು್ತ ಾವಿರ

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. 25 ಆ
ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನಹೆಂಡತಿಮತು್ತಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಾರಿ,
ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲಕೆ್ಕ ವಜಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
26 “ಆಗ ಸೇವಕನು ಾಜನ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳೆ್ಮ

ತಂದುಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 27 ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಮನಿ್ನಸಿ
ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
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28 “ತರು ಾಯ, ಅದೇ ಸೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ
ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಡಿದು, ‘ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವಹಣವನು್ನ ಕೊಡು’
ಎಂದನು.

29 “ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

30 “ಆದರೆ ದಲನೇ ಸೇವಕನು ಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ
ಾಲ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ದೂರುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕನು
ಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾಯಿತು. 31ಇದನು್ನ
ಕಂಡ ಇತರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.”

32 “ಆಗಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ‘ನೀನು
ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು
ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 33 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಿನ್ನ
ತೆ ಸೇವಕನಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕಿತು್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ

34 ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾಯಿತು.

35 “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಡುವಂತೆಯೇ
ಈ ಾಜನು ಾಡಿದನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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19
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 10:1-12)

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

3 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ತನ್ನದೇ ಆದ ಾವ ಾರಣ ಾ್ಕಗಲಿ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ‘ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಗಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.✡ 5 ಆದ ಾರಣ
ದೇವರು, ‘ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ
ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ದೇವರೇ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕೂಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸ ಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದ
ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆ
ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
✡ 19:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27; 5:2. ✡ 19:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
2:24.
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ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವ ಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. 9 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ದಲಿನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಾತ್ರ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ

ಆಗಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
10 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ಇದೊಂದೇ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಮದುವೆಆಗದಿರುವುದೇ
ಉತ್ತಮ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು
ದೇವರು ಾರನು್ನ ಸಮಥರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೆ ಾತ್ರ
ಾಧ್ಯ. 12 ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಬೇರೆಬೇರೆ ಾರಣಗಳಿವೆ.
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮದುವೆಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥವನು ಮದುವೆ
ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ವಗತ
( ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಂದು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನಬಳಿಗೆ
ತರಕೂಡದೆಂದು ಗದರಿಸಿದರು. 14ಆದರೆಯೇಸು, “ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂಥವರದೇ” ಎಂದನು. 15 ನಂತರ
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಧನಿಕಯುವಕನ ಸಮಸೆ್ಯ
( ಾಕರ್ 10:17-31; ಲೂಕ 18:18-30)

16 ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ಾನು
ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17ಯೇಸು, “ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ?
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾವ ಆ ಗಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು “ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು,

ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು. 19 ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆಯವರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಬೇರೆ ಏ ಾದರೂ ಾಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21ಯೇಸು, “ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ

ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ
ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಂ ಾರ ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
✡ 19:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20;
ಾಜಕ. 19:18.
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23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. 24 ೌದು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನುಸುಳುವುದು
ಸುಲಭ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

25 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ, “ ಾ ಾದರೆ
ಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
26 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ, “ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ

ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು. ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು”
ಎಂದನು.

28 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೊಸ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ತನ್ನ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು. ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29 ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾವು ಬಿಟ್ಟವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 30 ಆದರೆ
ದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಕಡೆಯ ಾಗುವರು; ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ

ಅನೇಕರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು.

20
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ
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1 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಾ್ರ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. 2 ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಅವನು
ತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 “ಸು ಾರು ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಯಜ ಾನನು ಪೇಟೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಏನೂಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಸುಮ್ಮನೆನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು
ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 4ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳು ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ಅವನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
“ಆಯಜ ಾನನುಅದೇರೀತಿಸು ಾರುಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ

ಮತೆ್ತ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಎರಡು ಸಲವೂ
ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕೂಲಿಯವರನು್ನ
ಅವನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 6 ಸು ಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆ
ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು ಕಂಡು, ‘ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಾಡದೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 “ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

“ಆಯಜ ಾನನು, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ, ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು
ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ, ‘ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು
ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ
ಕೊಡು’ ಎಂದನು.
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9 “ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10 ನಂತರ
ಟ್ಟ ದಲು ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಬೇರೆ ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ತಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ
ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, 12 ‘ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಳುಗಳು ಒಂದು
ಗಂಟೆ ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮಷೆ್ಟೕ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾ ಾದರೋ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದರು.
13 “ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಆ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ,

‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ?
14 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೂಲಿ ಕೊಟೆ್ಟನೋ ಅಷೆ್ಟೕ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣವನು್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾನು
ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವೆ ಾ?’ ಎಂದನು.

16 “ಇದೇಪ್ರ ಾರ ಕಡೆಯವರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು,
ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-34)

17 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು
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ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದು, 18 “ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡ ಾಗುವುದು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 19 ಅವರು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದು, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಆತನು ಮರಣ
ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಯಿ ಬ್ಬಳ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 10:35-45)

20ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು.
ಅವಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವ ಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

21ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು?” ಎಂದನು.
ಅವಳು, “ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು

ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

22 ಯೇಸು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನೀವು ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ. ಾನು
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಾಧ್ಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ೌದು, ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ

ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಎಡಗಡೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
ಆಯೆ್ಕ ಾಡುವವನು ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
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ಾರಿ ಾಗಿ ಾಯಿ್ದರಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೇ ಆ ಅವ ಾಶವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆ
ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 25 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಜನರ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚ ಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ
ನೀವು ಾಗೆ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲು
ಇಚಿ್ಫಸುವವನು ಸೇವಕನಂತೆ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದಲನೆಯವ ಾಗಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಗು ಾಮನಂತೆ ಸೇವೆ
ಾಡಬೇಕು. 28 ಇದೇ ನಿಯಮ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೂ

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಈಡುಕೊಡಲು ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43)

29 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರಿಕೋವಿನಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಬಹಳ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 30 ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ,
ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

31 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಡರನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ
ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
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32 ಯೇಸು ನಿಂತು, ಆ ಕುರುಡರಿಗೆ “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದನು.
33 ಆಗ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುವಂತೆ
ಾಡು!” ಅಂದರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ

ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21
ಅರಸನಂತೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
( ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-38; ೕ ಾನ 12:12-

19)
1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತ ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆತ್ಛಗೆಯನು್ನ

ಸಮೀಸಿದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು,
“ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಅಲೆ್ಲೕ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುತಿ್ತೕರಿ. ಆ
ಕತೆ್ತಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಸಹ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ.
ಆ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3ನೀವು
ಏಕೆ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ ಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಈ ಕತೆ್ತಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿವೆ. ಆತನು

ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಇದರಿಂದ
ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
5 “ಸೀ ೕನ್ ನಗರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ,

‘ನಿನ್ನ ಾಜನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ದೀನತೆಯಿಂದ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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ೌದು, ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ”
ಜೆಕಯರ್ 9:9

6ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ,ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಯಿ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಮರಿಯನೂ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 7ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿದರು. 8 ಆಗ
ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಾರಿಯ ಮೇಲೆ
ಾಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ
ನಡೆದು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು:

“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!*
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನನು್ನ ದೇವರು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:25-26

ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!”

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈತನೇ
ಯೇಸು. ಈತನು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ
ಊರಿನ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

* 21:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ “ಹೊಸನ್ನ” ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ
ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ “ರ ಸು.” ಇದನು್ನ “ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ
ಬಳಸ ಾಗಿದೆ.
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ದೇ ಾಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
( ಾಕರ್ 11:15-19; ಲೂಕ 19:45-48; ೕ ಾನ 2:13-

22)
12 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು

ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು; ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಮತು್ತ
ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದನು.

13ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿ’ಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ”✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
15 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು,
“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇವುಗಳಿಂ ಾಗಿ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಕೋಪಗೊಂಡರು.

16 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಈ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ‘ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂಎಳೆಯಕೂಸುಗಳಿಗೂ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲು ಕಲಿಸಿರುವೆ’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ.
ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ
7:11. ✡ 21:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ 8:2.
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17 ಬಳಿಕ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಯೇಸು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು.

ನಂಬಿಕೆಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ
( ಾಕರ್ 11:12-14, 20-24)

18 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 19 ಆತನು ಾರಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣನು್ನ
ತಿನ್ನಲು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ
ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನೆಂದಿಗೂ
ಹಣು್ಣಬಿಡದಂ ಾಗಲಿ!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಜೂರದ ಮರ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

20 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಈ
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಅಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಹೇಗೆ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ಾನು ಈ ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ.

ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’ ಎಂದು
ಪೂಣರ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
22 ನೀವು ನಂಬಿ, ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು
ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂದೇಹ
( ಾಕರ್ 11:27-33; ಲೂಕ 20:1-8)

23 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ಹಿರಿಯ
ಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,

“ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ
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ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!”
ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀ ಾ ಾ್ನನ

ಕೊಡುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಇಲ್ಲವೆ
ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ ಹೇಳಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಾಜಕರುಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕುರಿತು ತ ್ಮಳಗೆ, “ ‘ ೕ ಾನನು ಕೊಟ್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನವು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ೕ ಾನನನು್ನ
ನೀವು ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 26 ‘ಅದು
ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ
ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

27ಬಳಿಕಅವರು, “ ೕ ಾನನಿಗೆಎಲಿ್ಲಂದಅಧಿ ಾರಬಂದಿತೋ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು, “ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು.
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

28 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ದಲನೆಯ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ ಈ
ದಿನ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅದಕೆ್ಕ ಮಗನು, ‘ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ
ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
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30“ತಂದೆಯುಇನೊ್ನಬ್ಬಮಗನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ,ಈದಿನ
ನೀನು ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡು’ ಎಂದನು. ಮಗನು,
‘ಆಗಲಿಯ ಾ್ಪ, ಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ಎಂದನು. ಆದರೆ
ಆಮಗನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

31 “ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಾರು
ವಿಧೇಯ ಾದರು?”
ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ ದಲನೆಯ ಮಗ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರನು್ನ ಮತು್ತ ವೇಶೆ್ಯಯರನು್ನ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಂದು
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತಮುಂಚೆಯೇ
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 32 ನೀವು ಜೀವಿಸತಕ್ಕ ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ನೀವು
ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ

ವೇಶೆ್ಯಯರು ನಂಬಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ
ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಲುಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

ದೇವರ ಸ್ವಂತಮಗನ ಆಗಮನ
( ಾಕರ್ 12:1-12; ಲೂಕ 20:9-19)

33 “ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ
ತೋಟವಿತು್ತ. ಅವನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು;
ತೋಟದಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸ ತ ಾರಿಸಲು ಆಲೆಯನು್ನ
ಹೂಡಿಸಿದನು. ಾವಲಿ ಾಗಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು
ಆ ತೋಟವನು್ನ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ ವಿದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ
ತನ್ನ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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35 “ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಡೆದರು; ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು; ಮೂರನೇ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದಲನೆ
ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರೈತರು ದಲನೆ ಸಲ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈ
ಸೇವಕರಿಗೂ ಾಡಿದರು. 37ಆಗ ಅವನು, ‘ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ೌರವಿಸುವರು’ ಎಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
38 “ಆದರೆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ‘ಇವನು ತೋಟದ

ಒಡೆಯನಮಗನು. ಈತೋಟ ಇವನ ಾಗುವುದು. ಾವು ಇವನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ, ಈ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು

ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕಸೆದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
40 “ಹೀಗಿರಲು ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಬಂ ಾಗ ಈ

ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ?”
41 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು, “ಅವನು

ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾಲನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

42ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ:

‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
ಪ್ರಭುವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ.’

ಕೀತರ್ನೆ. 118:22, 23
43 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಆ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ
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ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 44 ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ ್ಯನು
ತುಂಡುತುಂ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಈಕಲು್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಮೇಲೆಬಿದ್ದರೆ,ಅವನು
ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವನು.”

45ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ
ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 46 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಉ ಾಯ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಯೇಸು
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.

22
ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 14:15-24)

1ಯೇಸು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು: 2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ
ಮದುವೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
3 ಆ ಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾದ ಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

4 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಈ
ಜನರನು್ನ ಾನು ಆಗಲೇ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಔತಣವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸದೆ್ದೕನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 “ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಸೇವಕರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬೇರೊಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 6 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಆ
ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 7ಆಗ ಾಜನು
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ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಿದನು.

8 “ಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಮದುವೆ ಊಟ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಊಟಕೆ್ಕ ಬರುವಷು್ಟ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ’ ಎಂದನು.
10 ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾವು ಕಂಡ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು ಎನ್ನದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

11 “ಆಗ ಾಜನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಲು ಒಳಗೆ ಬಂದನು.
ಮದುವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಜನು ಕಂಡು, 12 ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಒಳಗೆ
ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ’ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ಾಜನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಇವನ ಕೈ ಾಲು ಕಟಿ್ಟ
ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಿರಿ’ ಅಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವರು.

14“ ೌದು,ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರುಅನೇಕ ಾದರೂಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಕೆಲವರು ಾತ್ರ.”

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:13-17; ಲೂಕ 20:20-26)

15 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉ ಾಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯ
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ಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು
ಯ ಾಥರ್ವಂತನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರ ಾಗರ್ದ
ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನೇ ೕಚಿಸಿದರೂ ನೀನು
ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು
ಸರಿ ೕ ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಈ ಜನರ ಕುತಂತ್ರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು, “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? 19 ತೆರಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಜನರು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 20 ಆಗ ಆತನು, “ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾರ
ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆಮತು್ತ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 ಜನರು, “ಅದು ಸೀಸರನ ಮುಖಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಹೆಸರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ;

ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ”ಅಂದನು.
22 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ

ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:18-27; ಲೂಕ 20:27-40)

23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ( ಾರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದು್ದ ಾಯರ
ನಂಬಿಕೆ.) 24 “ಬೋಧಕನೇ, ವಿ ಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿ ಾಗಿ ಸಂ ಾನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು* ೕಶೆ

* 22:24: ಬೋಧಕನೇ … ಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5; ಆದಿ ಾಂಡ
38:8.
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ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹೋದರನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. 26 ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನೂ
ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಆಯಿತು. 27 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು.
28 ಆದರೆ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ ಮೇಲೇಳು ಾಗ ಅವಳು ಾರ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29 ಯೇಸು, “ನೀವು ತ ಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲು
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
30 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ
ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರು ಾ್ತರೆ. 31 ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿತು
ದೇವರು, 32 ‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು
ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಓದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ಾತ್ರ ದೇವರೇ
ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.

33 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಾವುದು?
( ಾಕರ್ 12:28-34; ಲೂಕ 10:25-28)

34 ಸದು್ದ ಾಯರು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡ ಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 35 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೀಣ ಾಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು,
✡ 22:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6.
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36 “ಬೋಧಕನೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆ
ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
37 ಯೇಸು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.

ನೀನು ಆತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’✡ 38 ಇದೇ ದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಆ . 39 ಎರಡನೆಯ ಆ ಯು ದಲನೆಯ
ಆ ಯಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದೆ. ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ
ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೇ ಆ ಆ . 40 ಇಡೀ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಎರಡು
ಆ ಗಳ ಅಥರ್ವನೆ್ನೕ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
( ಾಕರ್ 12:35-37; ಲೂಕ 20:41-44)

41ಫರಿ ಾಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42 “ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಆತನು ಾರ ಮಗನು?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಫರಿ ಾಯರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
43 ಆಗ ಯೇಸುವು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾವೀದನು

ಆತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆದನು? ಾವೀದನು ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

44 ‘ಪ್ರಭು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ),
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ

ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

✡ 22:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 22:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ.
19:18.
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ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು
ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲು ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ ಮಗ ಾಗಲು ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ?” ಅಂದನು.
46ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಕೇಳಲು ಾರೂ ಧೈಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

23
ಯೇಸು ಾಮಿರ್ಕ ಾಯಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
( ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 11:37-52; 20:45-47)

1 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೂ
ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ

ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ
ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾದರಿ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾವೇ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಒ ಾ್ತಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಆ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ
ಾವದ ಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.
5“ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ನೋಡಲಿಎಂಬಒಂದೇಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ

ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು
ತುಂಬಿರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ಚಮರ್ದ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಈ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಅವರು
ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉದ್ದ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 6 ಆ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
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ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಗೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ
ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ತಮಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ; ಜನರಿಂದ
ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.

8 “ಆದರೆ ನೀವು ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಉಪದೇಶಕನು.
9 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
10 ‘ಗುರು’ವೆಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ
ಗುರು. 11 ಸೇವಕನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನೆಂದು ತನ್ನನು್ನ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು,
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

13 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ಜನರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ
ಾರಿಯನು್ನ ನೀವು ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವ ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 *

15 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಬೇರೆಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ನರಕ ಾತ್ರ ಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
* 23:14: “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲೆಂದು ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಾದ
ಶಿ ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 14ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.” ನೋಡಿರಿ:
ಾಕರ್ 12:40; ಲೂಕ 20:47.
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16 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವೇ ಕುರುಡರು. ಒಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ! 17 ನೀವು
ಕುರುಡ ಾದ ಮೂಖರ್ರು! ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಚಿನ್ನ ೕ
ಅಥ ಾ ದೇ ಾಲಯ ೕ? ಆ ಚಿನ್ನವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ
ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಾಲಯವೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು.

18 “ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನೀವು
ಕುರುಡರು. ನಿಮಗೇನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾವುದು
ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಾಣಿಕೆ ೕ ಅಥ ಾ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ೕ? ಾಣಿಕೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು. 20 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಅದರ
ಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.
21 ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ದೇ ಾಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿರು ಾತನ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. 22 ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುವವನು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಮೇಲೆಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.
23 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು

ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸಿ್ಸಗೆ ಸೊಪು ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಸಹ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ
ನೀವು ದಲು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಈಗ ಾಡುತಿ್ತರುವಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 24 ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಕುರುಡರು! ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕುಡಿಯುವ
ಾನೀಯದೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆಮೇಲೆ
ಒಂಟೆಯನು್ನ ನುಂಗುವವನಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.

25 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ
ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾತೆ್ರ
ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಅವುಗಳ ಒಳ ಾಗವು ೕಸದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ನೀಡುವ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲೂತುಂಬಿವೆ. 26ಫರಿ ಾಯರೇ,ನೀವುಕುರುಡರು!
ದಲು ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಶುಚಿ ಾಡಿರಿ. ಆಗ

ಬಟ್ಟಲಿನ ಹೊರ ಾಗವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶುಚಿ ಾಗಿರುವುದು.
27 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ

ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಸುಣ್ಣ ಹಚಿ್ಚದ
ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಸ ಾಧಿಗಳ ಹೊರ ಾಗ ಚಂದ ಾಗಿ
ಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ ಾಗ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ಹೊಲಸುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 28 ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ
ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಕಪಟದಿಂದಲೂ
ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

29 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದವರ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
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ೌರವ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 30 ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 31 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳು
(ಸಂತತಿಯವರು)ನೀವೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 32ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಆ ಾಪವನು್ನ ನೀವುಪೂತಿರ್ ಾಡುವಿರಿ!

33 “ನೀವು ಸಪರ್ಗಳು! ನೀವು ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳ
ಕುಟುಂಬದವರು! ನೀವುದೇವರಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರು
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀಪುರ್ಹೊಂದಿ ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿರಿ! 34 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಾನಿಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿರಿ; ಇತರ
ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಡೆಯುವಿರಿ; ನೀವು
ಅವರನು್ನಊರಿಂದಊರಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿರಿ.

35 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಸತು್ಪರುಷರ
ಕೊಲೆಯ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ನೀವು ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ಸತು್ಪರುಷ ಾದ
ಹೇಬೆಲನನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಜಕರೀಯನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗುವಿರಿ.
ಜಕರೀಯನು ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ನಡುವೆ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 36 ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಅಪ ಾಧಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 13:34-35)

37 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಅನೇಕ ಸಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾನು
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
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ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 38 ಈಗ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಾಗಿ ಬರಿ ಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. 39 ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನನು್ನ
ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ’✡ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

24
ನೆಲಸಮ ಾಗಲಿರುವಮ ಾದೇ ಾಲಯ
( ಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33)

1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
2ಆಗಯೇಸು “ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆಕಲು್ಲಉಳಿಯದಂತೆಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳುಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತವೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ,
ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ! ನೀನು ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬರು ಾಗ

ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಏನು
ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವಿದು: “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 5 ಅನೇಕರು

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ
ೕಸಪಡಿಸುವರು. 6 ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ

ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ಯುದ್ಧಗಳ ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ.
ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಲೇಬೇಕು.
✡ 23:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26.
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7 ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ದ
ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ. ಬರ ಾಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. 8 ಇವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ
ಆರಂಭವಷೆ್ಟೕ.

9 “ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 11 ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು. 12 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಬಹುಜನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು. 13 ಆದರೆ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢ ಾಗಿರುವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದು ಾ್ತನೆ.
14 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರತಿ
ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಾರ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.

15 “ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಶಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ವಸು್ತ ಂದನು್ನ*
ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಭಯಂಕರ ಾದ
ವಸು್ತವು ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವವನು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.) 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 17 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು
ಇಳಿದು ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ

* 24:15: ಭಯಂಕರ ಾದ… ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲ 9:27; 12:11.
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ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.
19 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ ಲೆಕೂಸುಗಳಿರುವ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಎಂ ಾ ಗೋ ಾಟ! 20 ನೀವು ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾದ
ಈ ಸಮಯವು ಚಳಿ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಾ್ಲಗಲಿ ಬರದಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸಂಕಟ
ಇರುವುದು. ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ ಸಂಕಟವು
ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಸಮಯವನು್ನ
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಜೀವದಿಂದ
ಉಳಿಯಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ
ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

23 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ, ‘ನೋಡಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು,
‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ. 24 ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು
ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
25ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕಮುಂಚೆಯೇ ಾನುಅದರವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

26 “ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ
ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 27ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಾಣಿಸುವಂತೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಾಣಿಸುವುದು. 28ಹದು್ದಗಳುಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ ೕ
ಅಲಿ್ಲ ಹೆಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ
ಬರುವಿಕೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು.
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29 “ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ,

‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು.
ಚಂದ್ರನು ಾಂತಿಹೀನ ಾಗುವನು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳುವವು.
ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಕಂಪಿಸುವುದು.’ ಯೆ ಾಯ 13:10;
34:45

30 “ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆಯು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಲೋಕದ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಗೋ ಾಡುವರು. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಬರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. ಆತನು
ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವನು.
31 ಮ ಾಶಬ್ದದ ತುತೂ್ತರಿಯ ೕಷಣೆ ಡನೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ದೇವದೂತರು
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

32 “ಅಂಜೂರದಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸು ಾಗಿ ಎಳೆಯ ಾಗಿದು್ದ
ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಯು
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 33 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಆ
ಸಮಯ ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
34 ಇಂದಿನ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸಿರು ಾಗಲೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ! 35ಭೂಮಿಯೂಆ ಾಶವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ
ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಾಶ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
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ಆ ಸಮಯದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ
( ಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 17:26-30; 34-36)

36 “ಆ ದಿನವು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಸಮಯವು ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಆ ದಿನವು ಅಥ ಾ ಆ
ಸಮಯವು ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ತಂದೆಗೆ
ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ.
37 “ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾಗಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
38ಜಲಪ್ರಳಯಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು,
ಮದುವೆ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ

ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 39ಏನು ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಆ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿತು.

“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು.
40 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು.
41ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದುಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು.

42 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬರುವ
ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. 43ಇದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಕಳ್ಳನು ಾ ಾಗ
ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
44ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ನೆನಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
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ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 12:41-48; 34-36)

45 “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಸೇವಕನು ಾರು? ಇತರ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ತಕ ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯಜ ಾನನು ಾವ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡು ಾ್ತನೋ
ಅವನೇ. 46 ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯಜ ಾನನು ಬಂದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.
47 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

48 “ಆದರೆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? 49 ಆ ಸೇವಕನು ಇತರ ಸೇವಕರನು್ನ
ಹೊಡೆಯು ಾ್ತ ತನ್ನಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನ ಾ್ತ
ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇರುವನು. 50 ಹೀಗೆ ಅವನಿನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ಯಜ ಾನನು ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಬಂದು 51 ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಿ
ಕಪಟಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿಸುವನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಾಧೆಯಿಂದ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯು ಾ್ತ
ಇರುವರು.

25
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ

1 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಈ ಾಮ್ಯವುಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ
ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುಮಗನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಹೊರಟರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇನು್ನಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾಗಿದ್ದರು. 3 ಬುದಿ್ಧಹೀನ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತಂದರೇ ಹೊರತು
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು
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ತಮ್ಮ ದೀಪಗ ಂದಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
5 ಮದುಮಗನ ಆಗಮನ ತಡ ಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಾಸದಿಂದ ತೂಕಡಿಸು ಾ್ತ ನಿದೆ್ರಹೋದರು.

6 “ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ‘ಮದುಮಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಬನಿ್ನರಿ,
ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿರಿ!’ ಎಂದು ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

7 “ಆಗ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತ
ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ
ದೀ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು’ ಎಂದರು.

9 “ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು, ‘ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣ ನಮಗೇ
ಾ ಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಎಣೆ್ಣ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಮದುಮಗನು ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಮದುಮಗನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ನಂತರ ಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು.
11 “ತರು ಾಯ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ,
ಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆ’ಅಂದರು.
12 “ಆದರೆಮದುಮಗನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು

ಬರುವ ದಿನ ಾಗಲಿ ಸಮಯ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಮೂವರು ಸೇವಕರನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 19:11-27)

14 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
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ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 15 ಅವನು ಆ
ಸೇವಕರ ಾಮಥ್ಯರ್ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆಐದು
ತ ಾಂತು* ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಮೂರನೇ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 16 ಐದು ತ ಾಂತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಸೇವಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ
ಐದು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದನು. 17 ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ
ಸೇವಕನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ
ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದನು. 18 ಆದರೆ ಒಂದು ತ ಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ
ಆ ಹಣವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

19 “ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಯಜ ಾನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವನು ಸೇವಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ
ಕೇಳಿದನು. 20 ಐದು ತ ಾಂತು ಪಡೆದ ಸೇವಕನು ಇನೂ್ನ ಐದು
ತ ಾಂತನು್ನ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಐದು ತ ಾಂತನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಅದನು್ನ
ವಿನಿ ೕಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದನು.

21 “ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ. ಆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು
ನನ್ನ ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 “ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನು
ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎರಡು
* 25:15: ತ ಾಂತು ಒಂದು ತ ಾಂತು ಅಂದರೆ 30,000 ದಿ ಾರಿ. ಒಂದು ದಿ ಾರಿ
ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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ತ ಾಂತು ಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಎರಡು
ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿರುವೆ’ಅಂದನು.

23 “ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ.
ನೀನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು, ನನ್ನ ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನುಯಜ ಾನನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಕಠಿಣಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನೀನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನು. 25ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ನೀನು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಇಲಿ್ಲದೆ, ತೆಗೆದುಕೊ’ಅಂದನು.

26 “ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ಸೋ ಾರಿ ಾದ ಕೆಟ್ಟ
ಸೇವಕ! ಾನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನೆಂದು
ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತತೆ್ತೕ?
27 ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ
ಾನು ಅಸಲಿನೊಡನೆ ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28 “ಬಳಿಕ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಬೇರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ,
‘ಅವನ ಒಂದು ತ ಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದು ತ ಾಂತು
ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 29 ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ವಿನಿ ೕಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು,
ಆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ
ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ
ಆ ಯಜ ಾನನು, ‘ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ, ಜನರು
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ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವ
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರಿ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಸವರ್ರಿಗೂಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ನೀಡುವ ತೀಪುರ್

31 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ
ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಮತೆ್ತ ಬರು ಾಗ ಾಜ ಾಗಿ
ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 32 ಭೂಲೋಕದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಬನು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು; 33 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.

34 “ಆಗ ಾಜನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ, ‘ಬನಿ್ನರಿ,
ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮ ಾ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನರಿ,
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ
ಾಜ್ಯವು ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

35 ನೀವು ಈ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಹಸಿದಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ
ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 36 ಾನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ
ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು, ನೀವು
ನನಗೆ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದಿರಿ. ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

37 “ಆಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಾ ಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಟೆ್ಟವು? ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಾ ಾಗ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 38 ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ

ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ
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ಮನೆಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು? ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 39 ನೀನು ಾಯಿಲೆ
ಬಿದಿ್ದದ್ದನು್ನ ಅಥ ಾ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರೈಕೆ ಾಡಿದೆವು?’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

40 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಏನೇನು ಾಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೂ
ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡುವನು.
41 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನನಿ್ನಂದ

ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಸೈ ಾನನಿಗೂಅವನದೂತರಿಗೂಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ
ಆರದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಿರಿ. 42 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು
ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಾನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

44 “ಅವರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾ ಾಗ ಹಸಿದಿದೆ್ದ ಮತು್ತ
ಾ ಾರಿದೆ್ದ? ನೀನು ಾ ಾಗ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದ? ನಿನಗೆ
ಾ ಾಗ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ಾ ಾಗ ಾಯಿಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದ ಮತು್ತ

ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದೆ್ದ? ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡದೆ ಹೋದದು್ದ ಾ ಾಗ?’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸುವರು.
45 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು

ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಲಿಲ್ಲ ೕ ಅದನು್ನ ನನಗೂ
ಾಡದಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡುವನು.
46 “ಆಗ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಅವರಿಗೆ

ನಿತ್ಯದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಜನ ಾದರೋ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
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ಹೊಂದುವರು.”

26
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಆಲೋಚನೆ
( ಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2; ೕ ಾನ 11:45-53)

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, 2 “ ಾಳಿದು್ದ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು”
ಎಂದನು.

3 ಇತ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು,
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಹೆಸರು ಾಯಫ. 4 ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಉ ಾಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸ ಾಲೋಚಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ
ಸಭಿಕರು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ದಂಗೆ ಏಳಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್
( ಾಕರ್ 14:9; ೕ ಾನ 12:1-8)

6 ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಿ ೕನ ಎಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 7 ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ
ಸುರಿದಳು.

8 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ಆ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಏಕೆ ಾಳು ಾಡಿದೆ? 9 ಅದನು್ನ ಬಹಳ
ಹಣಕೆ್ಕ ಾರಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.

10 ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಆಕೆಯು
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ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಳು. 11 ಬಡಜನರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಸತ್ತನಂತರ ನನ್ನನು್ನ

ಸ ಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನನ್ನ ದೇಹದ
ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಳು. 13 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಾದ್ಯಂತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶತು್ರ ಯೂದ
( ಾಕರ್ 14:10-11; ಲೂಕ 22:3-6)

14 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ
ಯೂದನು ಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 15 “ಯೇಸುವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡುವಿರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಯೂದನು ಸಮಯ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
( ಾಕರ್ 14:21-22; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ೕ ಾನ

13:21-30)
17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ ದಿನದಂದು

ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾನು ಸೂಚಿಸುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ
ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಾನು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಕನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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19ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದರು.

20 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 21 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಇಲಿ್ಲರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

23ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಅದು್ದವವನೇ
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವನು ಹುಟ್ಟದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ, ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿದ್ದ
ಯೂದನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವವನು ಾನಲ್ಲ
ಾನೇ?” ಎಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ೌದು, ಅವನು ನೀನೇ?” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
( ಾಕರ್ 14:22-26; 22:15-20; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:23-25)

26 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ
ಮುರಿದು, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

27 ನಂತರ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.
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28 ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವ ನನ್ನ ರಕ್ತ. ಇದು
ಅನೇಕಜನರ ಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. 29 ಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಕುಡಿಯುವತನಕಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇಇಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿ
ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ ್ಯರ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
( ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34; ೕ ಾನ 13:36-

38)
31 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇಂದು ಾತಿ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ

ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು,
ಆಗ ಕುರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 32 ಆದರೆ ಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವೆನು. ನಂತರ ಾನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವೆನು. ನೀವುಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆಯೇ ಾನು
ಅಲಿ್ಲರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ
ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ಾತ್ರ ಾಗೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
34ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು ಾತಿ್ರ

ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ”ಅಂದನು.
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35 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸತ್ತರೂ ಸರಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಕಟದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
( ಾಕರ್ 14:32-42; ಲೂಕ 22:39-46)

36ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ,
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಹಳ
ದುಃಖದಿಂದ ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ 38 ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುಃಖದಿಂದ
ಒಡೆದುಹೋಗುವಂತಿದೆ. ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಕಟದ ಈ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಾಡು”ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40ನಂತರಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಆತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ
ಾಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? 41 ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಮನಸೆ್ಸೕನೋ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಸಂಕಟದ ಈ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು.
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43 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಅವರು
ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
45 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ

ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ
ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
46 ಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಎದೆ್ದೕಳಿ! ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ
ಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
( ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53; ೕ ಾನ 18:3-

12)
47 ಯೇಸು ಾ ಾಡುತಿ್ತರವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ

ಬಂದನು. ಯೂದನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 48ಯೇಸು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
49 ಅಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ,
ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

50 ಆಗ ಯೇಸು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಾಡಲು ಬಂದ ಕೆಲಸ
ಇದೆ ೕ?” ಎಂದನು.
ಕೂಡಲೇ ಆ ಜನರು ಬಂದುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಬಂಧಿಸಿದರು.

51 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಸೆಳೆದು ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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52ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಗೆ ಾಕು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಬಳಸುವ ಜನರು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾಯು ಾ್ತರೆ. 53 ಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ದೇವದೂತರ ಹನೆ್ನರಡು
ಸೇ ಾದಳಗಳನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
54 ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ
ಆಗಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

55 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವವರಂತೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 56 ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲ
ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
( ಾಕರ್ 14:53-65; ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ೕ ಾನ

18:13-14, 19-24)
57 ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ

ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿದ್ದರು. 58ಯೇಸುವಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡಲು
ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಭವನದ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು ಾವಲು ಾರರೊಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

59 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಾದ
ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು. 60ಅನೇಕರು ಬಂದು,ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲ ಾದ ಾರಣ ಂದೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
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ಇಬ್ಬರು ಬಂದು, 61 “ಈಮನುಷ ್ಯನು, ‘ ಾನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

62 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎದು್ದನಿಂತು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆ ಾದನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ? ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿಜವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 63ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ

ದೇವರಮೇಲೆಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನೋ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು.

64ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು. ಆದರೆ
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆ ಾಶದ ೕಡಗಳ
ಮೇಲೆಕುಳಿತು ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

65 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಇನು್ನ ಾವ ಾ ಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಇವನು ಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿರಿ. 66 ನಿಮ್ಮ
ತೀ ಾರ್ನವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಅಪ ಾಧಿ. ಇವನು ಾಯಲೇಬೇಕು”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
67 ನಂತರ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ

ಉಗುಳಿದರು. ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು. ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದರು. 68ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು! ನಿನಗೆ
ಹೊಡೆದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
( ಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:56-62; ೕ ಾನ 18:15-

18, 25-27)



ಮ ಾ್ತಯ 26:69 cxxiii ಮ ಾ್ತಯ 26:75

69 ಇತ್ತ ಪೇತ್ರನು ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೇವಕಿ ಬ್ಬಳು
ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

70 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ,
“ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

71 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

72ಆಗಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ದೇವರಮೇಲೆಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ಯೇಸುವೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

73 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ತರು ಾಯ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು
ಪೇತ್ರನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಾ ಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
74 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿ, “ ಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ

ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ
ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
75 “ಆತನು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೋಳಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು
ತನಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.

27
ಾಜ್ಯ ಾಲನಮುಂದೆಯೇಸು

( ಾಕರ್ 15:1; ಲೂಕ 23:1-2;ಯೇ ಾನ 18:28-32)
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1ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮ ಾ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ
ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 2ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಬಂಧಿಸಿ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಪಿ ಾತನಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

ಯೂದನ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
(ಅ . ಾಯರ್. 1:18-19)

3 ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು, ಾನು ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ
ಬಹಳ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, 4 “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ, ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅದಕೆ್ಕ ಾವೇನು ಾಡೋಣ! ಅದು

ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
5 ಆಗ ಯೂದನು ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿ

ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡನು.
6 ಮ ಾ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ

ಆಯು್ದಕೊಂಡು, “ಈ ಹಣವನು್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತೆ್ಯ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾರಣ ಇದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ “ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲ” ಎಂಬ
ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಸ ಬಂದವರು ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ ಈ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸ ಾಯಿತು. 8 ಆದ ಾರಣವೇ ಆ

ಹೊಲವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ “ಜೀವಹತೆ್ಯಯಹೊಲ”ವೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
9 ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
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“ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಜೀವಕೆ್ಕ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅಷು್ಟ.
10 ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.”*

ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ
( ಾಕರ್ 15:2-5; ಲೂಕ 23:3-5; ೕ ಾನ 18:33-38)

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಪಿ ಾತನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು

ಯೇಸುವಿನಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಆತನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ದೂರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಏಕೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14ಆದರೆಯೇಸು ಪಿ ಾತನಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿ ಾತನಿಗೆ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿ ಾತನ ವಿಫಲಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 15:6-15; ಲೂಕ 23:13-25; ೕ ಾನ 18:39-

19:16)
15 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸುವ

ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು
ಅಂದಿನಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 16ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದಕೈದಿ ಬ್ಬನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರಬ್ಬ.†

* 27:10: ಅವರು … ಕೊಂಡರು ನೋಡಿರಿ: ಜೆಕಯರ್ 11:12-13; ಯೆರೆಮೀಯ
32:6-9. † 27:16: ಬರಬ್ಬ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “ಏಸು ಬರಬ್ಬ” ಎಂದಿದೆ.
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17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಿ ಾತನ ಭವನದ ಬಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಾವ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲಿ,
ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 18ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದಯೇಸುವನು್ನ ತನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

19 ಪಿ ಾತನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಅವನ
ಪತಿ್ನಯು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. “ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ
ಾತಿ್ರ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.
20 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರು, ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

21ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಾರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲಿ?
ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ? ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು “ಬರಬ್ಬನನು್ನ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
22 ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಯೇಸುವನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23 ಪಿ ಾತನು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸೆಂದು ನೀವು

ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅವನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು
ೕ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.
24 ಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ

ಜನರು ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಲಿ ಾ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪಿ ಾತನು
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
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ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಾವಿಗೆ ಾನು ಜ ಾ ಾ್ದರನಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರುವವರು ನೀವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನ ಾವಿಗೆ ಾವೇ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವನ
ಾವಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ದಂಡನೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

26 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
( ಾಕರ್ 15:16-20; ೕ ಾನ 19:2-3)

27 ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದ ಒಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
28 ಸೈನಿಕರು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 29ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಒಂದು
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಆತನ ಬಲಗೈಗೆ
ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಾಗಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ, ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. 30 ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ಆತನ ಕೈಯಿಂದ

ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು
ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
( ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-43; ೕ ಾನ 19:17-

27)
32 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ

ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಿರೇನ ಪಟ್ಟಣದ “ಸಿ ೕನ” ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ



ಮ ಾ್ತಯ 27:33 cxxviii ಮ ಾ್ತಯ 27:43

ಕಂಡರು. ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. 33 ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. (ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್.)
34 ಗೊಲೊ್ಗ ಾದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ನೋವು ನಿ ಾರಕ ಔಷಧಿಯನು್ನ
ಬೆರೆಸಿದ್ದರು. ಆತನು ಾ್ರ ಾರಸದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

35 ಸೈನಿಕರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು.
ನಂತರ ಉಡುಪಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಚೀಟಿ ಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
36ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಅಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 37ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಬರೆದು ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು. “ಈತನು ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ”
ಎಂಬುದೇ ಆ ಅಪ ಾಧ.

38ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 39 ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, 40 “ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ರ ಸಿಕೊ! ನೀನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಾ!” ಎಂದು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
41 ಮ ಾ ಾಜಕರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಇತರ ಜನರಂತೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 42 “ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ರ ಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ! ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಎಂದು
ಜನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇವನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬರಲಿ. ಆಗ ಾವು ಇವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 43 ಇವನು ದೇವರನು್ನ
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ನಂಬಿದ್ದನು. ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇವನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ,
ದೇವರೇ ಇವನನು್ನ ಾ ಾಡಲಿ. ‘ ಾನು ದೇವರ ಮಗನು’ ಎಂದು
ಇವನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 44 ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು
ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
( ಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49; ೕ ಾನ 19:28-

30)
45 ಅಂದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 46 ಸು ಾರು
ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು, “ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲ ಾ
ಸಬ ಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದನು. ಹೀಗೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ?”✡
ಎಂದಥರ್.

47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

48 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು, ಅದರಲಿ್ಲ
ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಆ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಂಜನು್ನಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. 49ಆದರೆ
ಇತರ ಜನರು, “ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಅವನನು್ನ ರ ಸಲು
ಎಲೀಯನು ಬರಬಹುದೇನೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

50 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ
ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
51 ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ

ತಳ ಾಗದವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು
ನಡುಗಿತು. ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದುಹೋದವು. 52 ಸ ಾಧಿಗಳು
ತೆರೆದವು, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ದೇವಜನರು ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. 53 ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ
✡ 27:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ಬಳಿಕ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

54 ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು
ಭೂಕಂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ,
“ಈತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

55 ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ದೂರದಲಿ್ಲ
ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. 56 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು, ಾಗೂ ೕ ಾನ
ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಾಯಿಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿ
( ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾನ 19:38-

42)
57 ಆ ಸಂಜೆ ೕಸೇಫ ಎಂಬ ಶಿ್ರೕಮಂತ ವ್ಯಕಿ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಬಂದನು. ಅರಿಮ ಾಯ ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. 58 ಇವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಪಿ ಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 59 ೕಸೇಫನು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾರುಮಡಿಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತ
60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮರಿಯಳುಆ ಸ ಾಧಿಯಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಾವಲು

62 ಶುಕ್ರ ಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 63 “ ಾ್ವಮೀ, ಆ
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ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ, ‘ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಾನು
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮಗಿನೂ್ನ ನೆನಪಿದೆ.
64 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಾಯಲು ಆ ಾಪಿಸಿರಿ. ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದಿ್ದ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ದಲನೆಯ ೕಸಕಿ್ಕಂತ
ಕಡೆಯದೇ ಕಡು ೕಸ ಾದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

65 ಪಿ ಾತನು, “ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 66ಅವರು ಹೋಗಿ, ಸ ಾಧಿಗೆಮುದೆ್ರ ಾಕಿ, ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಾವಲಿರಿಸಿ, ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

28
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
( ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಾನು ಾರ ಬೆಳ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ.
ಮಗ್ಧಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೋದರು.

2 ಆಗ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಸ ಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ,ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದಬಂಡೆಯನು್ನಉರುಳಿಸಿಆ
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 3ದೇವದೂತನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಬಿಳು ಾಗಿದ್ದವು.
4 ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನಿಕರು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಸತ್ತಂ ಾದರು.

5ದೇವದೂತನುಆಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ,ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ
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ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ, ಆತನ ದೇಹವಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೋಡಿ. 7 ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ‘ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆಯೇ ಆತನು ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ
ಸ ಾಚಾರ ಇದೇ,ಮರೆಯದಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ
ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು, 9 ಯೇಸು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 10ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ,
ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಬಂದ ವರದಿ
11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋದರು. ಇತ್ತ

ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
12 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ
ಚಚಿರ್ಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿಸುವ ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿದರು. 13 ಅವರು
ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕದೊ್ದಯ್ದರೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. 14 ಇದು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೂ ಾವು ಅವನನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಸೈನಿಕರು ಹಣವನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು
ಇಂದಿನವರೆಗೂಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯ ಾತುಗಳು
( ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49; ೕ ಾನ 20:19-

23;ಅ . ಾಯರ್. 1:6-8)
16 ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು

ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 17 ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೇ
ನಿಜ ಾದ ಯೇಸು ಎಂಬುದನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕದ
ಅಧಿ ಾರವೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಹೋಗಿ, ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರಿ.
ತಂದೆಯ, ಮಗನ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಲೋ ಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ
ಸ ಾ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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