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ಾಕರ್ನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-9,15-17; ೕ ಾನ 1:19-

28)
1 ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯ

ಆರಂಭವಿದು. 2 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.

“ಇಗೋ! ಾನು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.” ಮ ಾಕಿ
3:1

3 “ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ,
ಆತನ ಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿರಿ’

ಎಂದುಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯುಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ
40:3

4 ಅಂತೆಯೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದು, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಾಪಕ್ಷಮೆ ಆಗುವುದು” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟನು.
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6 ೕ ಾನನುಒಂಟೆಯತುಪ್ಪಟದಿಂದ ಾಡಿದಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ತೊಗಲಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಡುಜೇನನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು.

7 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾತನು
ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಣ ಾಲೂರಿ, ಆತನ
ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:13-17; ಲೂಕ 3:21-22)

9 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ನಜರೇತಿನಿಂದ
ೕ ಾನನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 10 ಯೇಸು

ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಂತೆ
ಹರಿದುಹೋಯಿತು; ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳದ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11 ಆಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಯೇಸುವಿ ಾದ ಪರಿಶೋಧನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13)

12 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
13ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಾಡುಮೃಗಗ ಂದಿಗಿದು್ದ
ಸೈ ಾನನಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತರು ಬಂದು
ಯೇಸುವಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು.
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಆರಂಭ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಲೂಕ 4:14-15)
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14 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 15 “ ಾಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು.
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ” ಎಂಬ
ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11)

16ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಸೀ ೕನನನು್ನಮತು್ತ ಸೀ ೕನನಸಹೋದರ ಾದಅಂದೆ್ರಯನನು್ನ
ಕಂಡನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲು ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರು.
17 ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇರೆ ವಿಧದ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಜನರನೆ್ನೕ, ಮೀನುಗಳನ್ನಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

19 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ತಿರು ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅವರು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 20 ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನೂ
ಅವನ ಕೆಲಸ ಾರರೂ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆ
(ಲೂಕ 4:31-37)
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21 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 22ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡದೆ, ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಂತೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು.
23 ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು, 24 “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ!
ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು
ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

25 ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ!”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 26ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಅರಚು ಾ್ತ ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡು, “ಇದೇನು? ಹೊಸದೊಂದನು್ನ
ಈತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಈತನ ಆ ಗೆ
ದೆವ್ವಗಳೂ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯ

ಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿತು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:14-17; ಲೂಕ 4:38-41)

29ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ

ಅಂದೆ್ರಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30 ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ
ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ
ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಮೇಲೇಳಲು ಸ ಾಯ
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ಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇಅವಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ
ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.

32 ಅಂದು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು
ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 34 ಯೇಸು ಾ ಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಾತ ಾಡಲು ಆತನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು
ಾರೆಂಬುದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಸು ಾತೆರ್ ಾರಲುಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಲೂಕ 4:42-44)

35 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಯೇಸು
ಎದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
36 ತರು ಾಯ, ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋದರು. 37 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು,
“ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

38 ಯೇಸು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಾವು
ಹೋಗೋಣ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡಿ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.

ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:1-4; ಲೂಕ 5:12-16)
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40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಣ ಾಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನನ್ನನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
41ಯೇಸು ಅವನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 42ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.

43-44 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನೆಂದು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ನೇರ ಾಗಿ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ

ತೋರಿಸು. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ೕಶೆಯ
ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 45 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಎಲೆ್ಲಡೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಏ ಾಂತ ಾದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರು
ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

2
ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26)
1 ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬಂದನು. ಯೇಸು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಹಬಿ್ಬತು.
2 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು
ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಅವನನು್ನ ಾಲು ್ಕಮಂದಿಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4ಮನೆಯು
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ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ತರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯ
ಮೇ ಾ್ಛವಣೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ವರವನು್ನ
ಾಡಿ ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5 ಈ

ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ, “ಯುವಕನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಕೆಲವುಮಂದಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು, 7 “ಇವನು ಹೀಗೇಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?
ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಾಧ್ಯ”
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಾವುದು
ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ?
ಇಲ್ಲವೇ, ‘ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು’
ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? 10 ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ,
11 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದನು.

12 ಆ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ, “ ಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32)
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13 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 14 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾದ
ಲೇವಿಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಲೇವಿಯು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

15 ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಲೇವಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 16ಈ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ನೋಡಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಯೇಸು ಾಪಿಗ ಂದಿಗೆಮತು್ತ ಸುಂಕದಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಏಕೆ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ ್ಯವಂತರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಾನು
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇತರ ಾಮಿರ್ಕ ಾಯಕರಂತಲ್ಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-39)

18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಉಪ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

“ ೕ ಾನನಶಿಷ ್ಯರುಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರಹಿಂ ಾಲಕರುಉಪ ಾಸ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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19 ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಇರು ಾಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ ಾಸ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20ಆದರೆಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಅವನ ಗೆಳೆಯರು ವ್ಯಸನಪಡು ಾ್ತರೆ,ಉಪ ಾಸ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
21 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯ ಹರಕಿಗೆ ಹೊಸ

ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹಚಿ್ಚದರೆ, ಆ
ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಆ ಹರಕನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತದೆ. 22 ಾಗೆಯೇ, ಜನರು ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ

ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಟೀಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:1-8; ಲೂಕ 6:1-5)

23 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು
ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವು
ಾಳಿನ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು. 24ಫರಿ ಾಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರುಹೀಗೇಕೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ? ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ಯೆಹೊದ್ಯರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಹಸಿದು ಆ ಾರವನು್ನ ಬಯಸಿ ಾಗ ಅವನೇನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 26 ಅದು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಬಿ ಾತರನ
ಾಲ. ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದನು. ಾಜಕರು ಾತ್ರ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನತಕ ್ಕದೆ್ದಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾವೀದನು
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ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಡಿದನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿರುವುದು ಜನರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವುದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ದಿನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3
ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:9-14; ಲೂಕ 6:6-11)

1 ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಯೇಸು
ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು.
3 ಯೇಸು ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾವ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು? ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ?
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ? ಒಂದು ಜೀವವನು್ನ ರ ಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ
ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಏನೂಉತ್ತರ
ಕೊಡ ಾರದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.

5 ಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು. ಅವರ
ಂಡುತನವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಯೇಸು

ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
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ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನತ್ತ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 6 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ,
ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಾವ ರೀತಿ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನಸಮೂಹ

7ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಗಲಿ ಾಯದ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
8 ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ,
ಇದೂ ಾಯದಿಂದ, ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಆಚೆಗಿರುವಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಮತು್ತ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು.
ಯೇಸುವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

9ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ನೂಕಬಹುದೆಂದು ತನ ಾಗಿಒಂದುಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ತಂದು
ಅದನು್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೇಸು
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂಆತನನು್ನಮುಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಮೇಲೆಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 11ದೆವ್ವಗಳು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,
“ನೀನು ದೇವಕು ಾರ” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12ಆದರೆ
ಯೇಸು ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಆಯೆ್ಕ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-16)

13 ನಂತರಯೇಸು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು
ಕೆಲವುಜನರಿಗೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸುಅಪೇ ಸಿದ
ಜನರು ಇವರೇ. ಈಜನರುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
14ಆತನು ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿ



ಾಕರ್ 3:15 xii ಾಕರ್ 3:21

ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ಮತು್ತ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು 15 ಅಲ್ಲದೆ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವ
ಜನರನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಯೇಸುವು ಈ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು:

ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು),
17 ಜಿಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ
(ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು. ಈ
ಹೆಸರಿಗೆ “ಸಿಡಿಲಿನ ಜನರು” ಎಂದಥರ್.)

18ಅಂದೆ್ರಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ,
ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸೀ ೕನ
19ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದ. ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದವನೇಯೂದ.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-32; ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

20 ನಂತರ ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದು
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ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತನನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.

22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ಇವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವಗಳ
ಒಡೆಯ ಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು ಬಿಡಿಸುವುದು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ
ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ
ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿ, “ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಜನರಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾನೇ ಹೋ ಾಡುವ ಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಭೇದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾನೇ ಹೋ ಾಟ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
27 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ, ದಲು ಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದಿಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

28 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಜನರು ಾಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ ದೇವದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಲು ಾಧ್ಯ.
29 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಪ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 “ಇವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಲೂಕ 8:19-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ
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ಬರಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಅನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನ ಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?”

ಎಂದು ಕೇಳಿ 34 ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
“ಈ ಜನರೇ ನನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು! 35 ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜನರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು,
ಸಹೋದರಿಯರುಮತು್ತ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ಬೀಜ ಬಿತು್ತವ ರೈತನ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:1-9; 8:4-8)

1 ಮತೊ್ತಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಆತನ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು. ಯೇಸು ಒಂದು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಕುಳಿತು ಸರೋವರದ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸರೋವರದ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದರು. 2 ಯೇಸು
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

3 “ಕೇಳಿರಿ! ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
4 ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಆ ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
ಮಣಿ್ಣರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲವು ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ
ಬೇಗನೆ ಳೆತವು. 6ಆದರೆ ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿ ಾಗ, ಆಳ ಾದ
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಆ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು,
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ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗಿಡಗಳು
ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8ಬೇರೆ ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಒಳೆ್ಳಯನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಆ ಬೀಜಗಳು ಳೆತು, ಬೆಳೆದು, ಫಲಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು
ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಟಗಿ,ಇನು್ನ ಕೆಲವುಗಿಡಗಳುಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲಕೊಟ್ಟವು.”

9 ನಂತರ ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು ಾರಣವೇನು?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:10-17; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇ ಾ್ದಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅ ಸ್ತಲರುಮತು್ತಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಮ್ಯಗಳ ಕುರಿತು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸತ್ಯದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ನೀವು ಾತ್ರ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದು್ದ. ಆದರೆ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12ಏಕೆಂದರೆ:

‘ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿಯೂ ಾಣರು.
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸರು.

ಅವರು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಾಪಕ್ಷಮೆ
ಹೊಂದಿ ಾರು’ ” ಎಂದನು. ಯೆ ಾಯ 6:9-10

ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜದ ಕುರಿತುಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:18-23; ಲೂಕ 8:11-15)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಈ ಾಮ್ಯ
ಅಥರ್ ಾಯಿತೇ? ನೀವು ಇದನೆ್ನೕ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ
ಾವ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 14 ರೈತನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಕೆಲವು ಜನರು
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಾಕ್ಯವನು್ನ
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ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಈ ಜನರೇ ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 17 ಆದರೆ
ಆ ಾಕ್ಯವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಅವರು ಅವ ಾಶ
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ ತ್ಯಜಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಇವರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಯನೆಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳ ನೆಲದಂತಿರುವರು. ಈ
ಜನರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 19 ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿತದ ಚಿಂತೆಗಳು,
ಹಣದಮೇಲಿನ ಾ್ಯ ೕಹ ಮತು್ತ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಆಸೆಗಳು
ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೆಳೆಯಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯವು ಫಲ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ,ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಸಂಧಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲ ಫಲಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತಿರಿ
(ಲೂಕ 8:16-18)

21ನಂತರಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ
ಾತೆ್ರಯ ಒಳ ಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಇಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಇಲ್ಲ!
ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. 22ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗುವುದು. 23 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! 24 ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
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ವಿಷಯವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ
ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು; ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುವರು. 25 ಾವನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ೕ ಅವನಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. ಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನಿಂದ
ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ
26 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ

ಬಿತಿ್ತದ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದೆ. 27 ಬೀಜವು ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ರೈತನು ಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಬೀಜ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು
ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಭೂಮಿಯು ದಲು ಸಸಿಯನೂ್ನ
ಅನಂತರ ಹೊಡೆಯನೂ್ನ ತರು ಾಯ ತೆನೆತುಂಬ ಾಳನೂ್ನ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ
ಾನೇ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡುತ್ತದೆ. 29 ತೆನೆಯು ಬಲಿ ಾಗ ರೈತನು ಗಿಡವನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವನು. ಇದನೆ್ನೕ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಎನು್ನವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿದೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:31-32, 34-35; ಲೂಕ 13:18-19)

30 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸಲು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಾವ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಲಿ? 31 ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ
ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿವೆ
ಾಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. 32 ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಳನು್ನ
ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ಅದು ಬೆಳೆದು, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಇತರ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ
ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ರೆಂಬೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಾಡಿನ
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಸೂಯರ್ನ
ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಯೇಸು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ

ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 34 ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ
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ಾ ಾಗಲೂ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ಇರು ಾಗಎಲ್ಲವನೂ್ನಅವರಿಗೆವಿವರಿಸಿತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗೆ ಬಿರು ಾಳಿಯವಿಧೇಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25)

35 ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ,
ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
36 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 37 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು
ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಎತ್ತರ ಾದ ಅಲೆಗಳು
ದೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದೋಣಿಯು ನೀರಿನಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 38 ಯೇಸುವು ದೋಣಿಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಾವುಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದರು.

39 ಯೇಸು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಬಿರು ಾಳಿ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳಿಗೆ,
“ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರಿ! ರೆಯದಿರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಮತು್ತ ಸರೋವರವು
ಪ್ರ ಾಂತ ಾಯಿತು.

40ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೇಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

41ಶಿಷ ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿ
ಮತು್ತ ನೀರು ಸಹ ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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5
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39)

1ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆರಸೇನರ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 2ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ,
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿತು್ತ. 3 ಅವನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
4 ಜನರು ಅನೇಕ ಾರಿ ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಟ್ಟನು.
ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
5ಅವನು ಹಗಲಿರುಳು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳ ಸುತ್ತಲು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕಿರುಚು ಾ್ತ ತನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಜಜಿ್ಜಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ, ಅವನು ಆತನನು್ನ
ಕಂಡು, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 7-8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎಲೈ ದೆವ್ವವೇ,
ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಅರಚು ಾ್ತ, “ಯೇಸುವೇ,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವಕು ಾರನೇ, ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ?
ದೇವ ಾಣೆಯಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ”ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

9ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು “ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು,* ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ದೆವ್ವಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ

* 5:9: ದಂಡು ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದಳ.
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ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

11 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು
ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 12ದೆವ್ವಗಳುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 13ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು.
ಆಗ ಹಂದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು, ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ
ಮುಳುಗಿಹೋದವು. ಆ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಎರಡು ಾವಿರ
ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು.

14 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ತೋಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆಗ
ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಟೆ್ಟ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಅವನು
ಮತೆ್ತ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ
ಹೆದರಿದರು. 16 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು, ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರೇ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
17 ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

18ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಲು ದೋಣಿಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೂ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19ಆದರೆಯೇಸು

ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪದೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗು. ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ
ಆತನು ನಿನಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
20 ಆಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು ಮತು್ತ ಯೇಸು

ತನಗೆ ಾಡಿದಉಪ ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಯಿಲೆಯ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ

(ಮ ಾ್ತಯ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56)
21ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು.
22 ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಾಯಿರ. ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 23 “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸು.
ಆಗ ಅವಳು ಗುಣ ಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

24 ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕು ಾ್ತ
ಹೋದರು.

25 ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 26 ಆಕೆಯು ಬಹಳ
ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ವೆಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಆಕೆಗೆ ಾಸಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಾಯಿಲೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ.

27 ಆಕೆಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 28 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಆತನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು ಾನು ಗುಣಮುಖ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ 29 ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ, ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರವ



ಾಕರ್ 5:30 xxii ಾಕರ್ 5:39

ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ತನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆಕೆಗೆ
ಅರಿ ಾಯಿತು. 30 ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟದು್ದ ಸಹ ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅನೇಕ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು ‘ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಾರು?’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.

32 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಾರೆಂದು ಇನೂ್ನ
ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 33 ತನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದಳು. 34 ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು.
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾಯಿಲೆಯ
ಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು

ಜನರು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಯಿರನ ಮನೆಯಿಂದ
ಬಂದು ಾಯಿರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಈಗ
ಬೋಧಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

36 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಾತನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ,
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ
ತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾನನನು್ನ ಾತ್ರ ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯ್ದನು.
38 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ೕ ಾಗಿ

ಅಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಿತು್ತ.
39 ಯೇಸು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಷೊ್ಟಂದು ಗದ್ದಲ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಈ
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ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಆದರೆ ಆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಆ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಾಲಕಿಯ

ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮೂವರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಲಕಿಯ ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 41ಯೇಸುಆ ಾಲಕಿಯಕೈ ಹಿಡಿದು,ಅವಳಿಗೆ, “ತಲಿ ಾ
ಕೂಮ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಅಂದರೆ “ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದಥರ್.) 42 ಕೂಡಲೇ
ಆ ಾಲಕಿ ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆ ಾಲಕಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವಳ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮತು್ತ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 43 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಕೂಡದೆಂದುಯೇಸು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಿ, “ಆ ಾಲಕಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

6
ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಾಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:53-58; ಲೂಕ 4:16-30)

1ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಾನವನು್ನ ಇವನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದನು?
ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? ಇವನಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು? 3 ಇವನು ಕೇವಲ

ಬಡಗಿಯಲ್ಲ ೕ? ಇವನ ಾಯಿಮರಿಯಳು. ಇವನು ಾಕೋಬ,
ೕಸೆ, ಯೂದ ಮತು್ತ ಸಿ ೕನರ ಅಣ್ಣ. ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ

ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು.
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4 ಯೇಸು, “ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು
ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾಯಿಲೆಯವರ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಅವರ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ

ಜನರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1,5-15; ಲೂಕ 9:1-6)

7 ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು
ಅವರನು್ನ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಊರುಗೋಲನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 9 ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಡುಪೇ ಾಕು. 10 ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಊರನು್ನ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಿ.
11 ಾವ ಊರಿನವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ
ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
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12 ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. 13 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯ
ಜನರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9)

14 ಯೇಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನವಿಷಯತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವುಜನರು, “ಇವನು (ಯೇಸು)
ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನ. ಇವನು ಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ ಾರಣವೇ ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಎಲೀಯ”ನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರ ಜನರು, “ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ. ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ

ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16ಜನರುಯೇಸುವಿನಬಗೆ್ಗಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿದ

ಹೆರೋದನು, “ ಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸಿದ ೕ ಾನನು ಈಗ
ಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
17 ೕ ಾನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆರೋದನೇ

ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿದ್ದರು. ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಪತಿ್ನ. 18 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ೕ ಾನನನು್ನ
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ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರಂಭಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. 20 ಆದರೆ
ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು. ೕ ಾನನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದೂ
ಪವಿತ್ರನೆಂದೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಹೆರೋದನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಅವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

21 ಒಮೆ್ಮ ೕ ಾನನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವ
ಸುಸಮಯ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅಂದು ಹೆರೋದನ
ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಹೆರೋದನು ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಒಂದು
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಈ
ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಆಗ ಾಜ ಹೆರೋದನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ

ಕೇಳಿಕೊ, ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

24 ಆ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು
ಏನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಅವಳ ಾಯಿ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ”

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು.
25 ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಗನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈಗಲೇ ತರಿಸಿಕೊಡಿ,

ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
26 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು

ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
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ಜನರು ಆ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು
ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಹೆರೋದನು ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಜನು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಲು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೈನಿಕನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ
ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, 28ಅದನು್ನ ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯಮೇಲಿಟು್ಟ ತಂದು ಆ
ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವಳುಆ ತಲೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.
29ನಡೆದಈಸಂಗತಿಯು ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು
ಬಂದು, ೕ ಾನನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾನ 6:1-14)

30 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರು
ಮರಳಿಬಂದು ಾವು ಾಡಿದಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲು
ಸಹ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ.
ಾವು ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. 33 ಆದರೆ ಅವರು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಆತನು
ಯೇಸುವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ,
ಆತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
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ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ದುಃಖಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

35 ಅಂದು ಬಹಳ ಹೊ ಾ್ತಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಈ ಾಗಲೇ
ಬಹಳ ಹೊ ಾ್ತಗಿದೆ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು.
ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

37 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರೋಣ! ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇ ಾದರೆ ನಮಗೆ ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ*
ಗ ಾದರೂ ಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?
ಹೋಗಿ ನೋಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಐದು

ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
39ಆಗಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40ಅಂತೆಯೇ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.
41 ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು, ಅದನು್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ

* 6:37: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

42 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. 43 ಬಳಿಕ ಜನರು
ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 44 ಅಂದು
ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ ಜನಊಟ ಾಡಿದರು.
ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:22-33; ೕ ಾನ 6:15-21)

45 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಾನು
ಬರುವು ಾಗಿಯೂಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 46ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

47 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದಿ್ದತು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದನು. 48 ದೋಣಿಯು
ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ದೂರದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ಾಗಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು.
ಾಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಮುಂಜಾನೆ
ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ನೀರಿನ
ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಾದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದನು. 49 ಆದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಭೂತವೆಂದು
ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಿದರು. 50 ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ಚಿಂತಿಸದಿರಿ! ಾನೇ! ಅಂಜಬೇಡಿ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿದ್ದ
ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ ಾಳಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 52 ಯೇಸು ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:34-36)

53 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನಸರೇತ್
ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದರು. 54 ಅವರು
ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತು
ಹಿಡಿದರು. 55ಯೇಸು ಬಂದಿರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಓಡಿಹೋದರು. ಯೇಸು
ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ಾಸಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ತಂದರು. 56 ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ,
ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆತನು ಹೋದ
ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಾಯಿಲೆಯ
ಜನರನು್ನ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ
ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟಲು ತಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣ ಾಯಿತು.

7
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಜನರ ಸ್ವನಿಯಮ
(ಮ ಾ್ತಯ 15:1-20)

1 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದರು. ಅವರುಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
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ಸೇರಿದರು. 2ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ*
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ನೋಡಿದರು. 3 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ
ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಂತೆ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು
ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ವಿಶೇಷ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ ತಿನು್ನತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ
ಬಂದ ಇತರ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಲೋಟ, ಬಟ್ಟಲು, ತಪ್ಪಲೆ
ಮತು್ತ ದೋಲಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯು ಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

6 ಯೇಸು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಯೆ ಾಯನು
ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

‘ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವು ಾಗಿ ಈ ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬಹುದೂರ ಾಗಿವೆ.

7ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಇವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.’
ಯೆ ಾಯ 29:13

8 ನೀವು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಜನರ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 7:2: ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆಅಂದರೆಫರಿ ಾಯರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದಥರ್.
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9 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! 10 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ’✡
ಎಂತಲೂ ‘ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು’✡
ಎಂತಲೂ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದರೆ ನೀವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು’ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ, 12ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡದಂತೆ ಅವನನು್ನ ತಡೆಗಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. 13 ಹೀಗಿರಲು
ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನೀವು
ಬೋಧಿಸಿದಂ ಾಯಿತು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು

ಹೇಳುವುದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
15 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಂತರಂಗದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಒಳಗಿಂದಬಂದಸಂಗತಿಗಳೇಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 †

17 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಕಥೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
18 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ

✡ 7:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 7:10:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:17. † 7:16: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 16ನೇ ವಚನ
ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ಾವನಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ.”
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ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 19ಆ ಾರವು ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅನಂತರ ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
(ಹೀಗೆ ತಿನ್ನತಕ ್ಕ ಾವ ಆ ಾರವೂ ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು
ಸೂಚಿಸಿದನು.)

20ಇದಲ್ಲದೆಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನಿಂದಹೊರಬರುವ
ಸಂಗತಿಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 21ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ:
ದು ಾಲೋಚನೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯಭಿಚಾರ,
ಹಣ ಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಭಂಡತನ, ಅಸೂಯೆ, ಚಾಡಿಕೋರತನ,
ಅಹಂ ಾರ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ. 23 ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 15:21-28)

24 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲರುವುದು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆಯೇಸುವಿಗೆ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲರುವನೆಂಬುದು ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನ ಾದಗಳ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 26ಅವಳು ಸಿರಿಯ ಪ್ರದೇಶದ
ಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಳು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು

ತನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೆವ್ವವನು್ನ ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.
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27 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮಗೆ
ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಲು ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅದು ನಿಜ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನದೆ
ಬಿಟ್ಟ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಗಳು
ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದೆವ್ವವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

30 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. ದೆವ್ವವು ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.
ಕಿವುಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

31 ನಂತರ ಯೇಸು ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ದೆಕ ಲಿ‡ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾದು
ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 32 ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,
ಕೆಲವರು ಕಿವುಡನೂ ತೊದಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಉಗುಳಿ,
ಅವನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. 34 ಬಳಿಕ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟು್ಟ, “ಎಪ್ಫ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಎಪ್ಫ ಾ
ಎಂದರೆ “ತೆರೆಯಲಿ”) 35 ಆಗ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು. ಾಲಿಗೆ
ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದನು.

36 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕೂಡದಂತೆ

‡ 7:31: ದೆಕ ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತು್ತಊರುಗಳು.
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ಯೇಸು ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ
ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು. 37 ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು, “ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಮೂಕರು ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ

(ಮ ಾ್ತಯ 15:32-39)
1 ಇನೊ್ನಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ಜನರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರ ಬಳಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, 2 “ ಾನು ಈ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
3 ಇವರು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನದೆ ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರಟರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಳಲಿ ಹೋಗುವರು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವ ಊರೂ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಈ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲು
ಾದ್ಯ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
5ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ

ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
6 ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು
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ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 7 ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಯೇಸು ಆ ಮೀನುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಅವುಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. ನಂತರ ತಿನ್ನದೆ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಏಳು
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 9 ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ
ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ,ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 10ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಫರಿ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:1-4; ಲೂಕ 11:16,29)

11 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನನು್ನ
ಪರೀ ಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು” ಎಂದರು. 12 ಆಗ ಯೇಸು
ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬಯಸುವುದೇಕೆ? ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮಗೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:5-12)

14 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅವರು ಮರೆತು ಹೆಚು್ಚ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 15ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರ
ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
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16ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿ, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

17 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ಚಚಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ನಿಮಗಿನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಇನೂ್ನ
ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ ೕ? 18 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರು ಾಗಿವೆ ೕ?
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕಿವು ಾಗಿವೆ ೕ? ದಲೊಮೆ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ
ಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ, ಾನು ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 19 ಾನುಐದು ಾವಿರಜನರಿ ಾಗಿಐದುರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ
ಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
20 “ ಾನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿ ಾಗಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದಿರಿ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
21 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ನೀವು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಬೆ ಾ್ಸಯಿದದಲಿ್ಲ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾನ
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22 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ತಂದು
ಅವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಆಗ
ಯೇಸು ಆ ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಊರಿನಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಉಗುಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಈಗ ನಿನಗೆ
ಾಣುತ್ತದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
24 ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ ೌದು, ನನಗೆ ಜನರು
ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮರಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದನು.
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿತು. 26ಯೇಸುಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರ ಾಗಿಮನೆಗೆಹೋಗು,
ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-20; ಲೂಕ 9:18-21)

27 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ, “ನನ್ನನು್ನ
ಜನರು ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ’
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ‘ಎಲೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಲೂಕ 9:22-27)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಆತನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವರು.
ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು
ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾ್ಲ

ಹೇಳಕೂಡದು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮನುಷ ್ಯರದೇ ಹೊರತು
ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

34 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು. ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವನಿ ಾದರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ
ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು.
35 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನನ ಾಗಿ ಾಗೂ ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 36 ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನ ಾ್ಲ
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ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 37 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ? 38 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ
ಾಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಾಚಿಕೆಪಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9
1 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಾವು
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಅಧಿ ಾರದೊಡನೆ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯರೊಡನೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36)

2ಆರುದಿನಗಳನಂತರಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಯೇಸು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು,
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆತನು ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. 3 ಯೇಸುವಿನ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬಿಳು ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅಷು್ಟ ಬಿಳು ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು. ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ.
ಒಂದು ನಿನಗೆ, ಒಂದು ೕಶೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಎಲೀಯನಿಗೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
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7 ಆಗ ೕಡವು ಬಂದು, ಅವರನು್ನ ಮುಸುಕಿತು. ಆ ೕಡದ
ಒಳಗಿಂದಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8ಆಗಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ
ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ “ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವುದು” ಎಂದರೇನು?
ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. 11 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಎಲೀಯನೇ ದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಹೇಳಲು ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಎಲೀಯನು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಹಳ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನೆಂತಲೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹೀನೈಸುವರೆಂತಲೂ
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ? 13 ಎಲೀಯನು ಈ ಾಗಲೇ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಲೇ ಬರೆದಿತು್ತ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾಯಿಲೆಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:14-20; ಲೂಕ 9:37-43)

14 ನಂತರ ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ
ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಶಿಷ ್ಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ
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ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅವರೊಡನೆ ಾದ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 15ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
16ಯೇಸು, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
17 ಒಬ್ಬನು, “ಗುರುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಾರಣ ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಅವನು
ಾ ಾಡ ಾರ. 18 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನು
ಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟಕಟನೆ ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಬಹಳ ಬಿರು ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ಆ ದೆವ್ವದಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಯೇಸು, “ವಿ ಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ

ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಇರಲಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆಹುಡುಗನನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಆ ದೆವ್ವವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ, ಾಯಿಂದ
ನೊರೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಒ ಾ್ದಡತೊಡಗಿದನು.

21 ಯೇಸು, “ಎಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆ
ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, “ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 22ಆಗಿಂ ಾಗೆ್ಗ

ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಅಥ ಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ
ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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23ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ ‘ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ’ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, “ ಾನು
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಂಬಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು”
ಎಂದನು.

25 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಎಲೈ ಕಿವುಡು
ಮೂಕ ದೆವ್ವವೇ, ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ
ಇವನೊಳಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.

26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅರಚಿತು. ಅದು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು
ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರು, “ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು”
ಎಂದರು. 27ಆದರೆಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದೆತಿ್ತ,ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

28 ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, “ಆದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆಏಕೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
29 ಯೇಸು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವವನು್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಾತ್ರ

ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45)

30 ನಂತರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಾವು ಎಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂಬುದು
ಯೇಸುವಿನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 31 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
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“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು. ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಾರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವರು?
(ಮ ಾ್ತಯ 18:1-5; ಲೂಕ 9:46-48)

33 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಒಂದು ಮನೆ ಳಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ
ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನೀವು
ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದನು. 34ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು

ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು
ಾರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿದ್ದರು.
35 ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ

ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನು್ನ
ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36ನಂತರಯೇಸುಒಂದುಚಿಕ್ಕಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು,ಆಮಗುವನು್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
37“ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು,
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ
(ಲೂಕ 9:49-50)
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38 ಆಗ ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾವು
ನೋಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದನು.

39ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಮೂಲಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಆ ಕೂಡಲೇ
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 40 ನಮ್ಮ
ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ ಸರಿ. 41 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ಾವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಸಿಕು ್ಕವುದು.
ಇತರರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-9; ಲೂಕ 17:1-2)

42 “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. 43 ನಿನ್ನ
ಕೈ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು.
ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ನಂದಿಹೋಗದ ಬೆಂಕಿಯಿರುವ
ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದೇ ಮೇಲು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. 44 * 45 ನಿನ್ನ ಾಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಎರಡು ಾಲುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕುಂಟ ಾಗಿರುವುದೇ
ಮೇಲು. 46 † 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವು ಾದರೆ,

* 9:44: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳು 44ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಚನವು 48ನೇ
ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ. † 9:46: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳು 46ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ
ವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ.



ಾಕರ್ 9:48 xlvi ಾಕರ್ 10:6

ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡು. ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ನರಕದೊಳಗೆ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 48 ನರಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಿನು್ನವ
ಹುಳಗಳು ಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

49 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶಿ ಸ ಾಗುತ್ತದೆ.
50 “ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಉಪು ್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿಯನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀವು ಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ‡ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:1-12)

1 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಗೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು
ಮತೆ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಎಂದಿನಂತೆ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

2 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ಪರೀ ಸಲು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು
ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ ೕಶೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಫರಿ ಾಯರು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ
ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

5ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಂಡುತನದ ನಿಮಿತ್ತ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆ
ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 6ಆದರೆ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ,
‡ 9:50: ಒಳೆ್ಳಯತನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಹೊಂದಿರಿ.”
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‘ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಗಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.’✡
7 ‘ಆದ ಾರಣ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8 ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ
ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ.
9 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ
ವಿಚೆ್ಛೕದನಪತ್ರ ಕೊಟು್ಟ ಬೇರೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಆಶೀ ಾರ್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೆಂದು
ಅವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು.
14ಇದನು್ನ ಕಂಡಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ. 15 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋ ಾವದಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16 ನಂತರ ಯೇಸು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
✡ 10:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27. ✡ 10:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದ ಶಿ್ರೕಮಂತ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30)

17ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಂದು,
ಆತನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಣ ಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕನೇ,
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

18 ಯೇಸು ಅದಕೆ್ಕ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. ದೇವರು
ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 19 ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ನಿನಗೆ

ತಿಳಿದೇ ಇರುವ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು: ‘ಕೊಲೆ ಾಡಬೇಡ,
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ, ಕದಿಯಬೇಡ, ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡ, ೕಸ
ಾಡಬೇಡ,ಅಲ್ಲದೆನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು’ ”ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
20 ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಾನು ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ

ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
21 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ,

“ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ. ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ನಿ ಾಶೆಯಿಂದ
ದುಃಖಗೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಹಳ ಧನವಂತ ಾಗಿದ್ದ
ಅವನು ತನ್ನ ಅ ಾರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಧನವಂತನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ” ಎಂದನು.

24 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಶಿ್ರೕಮಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
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ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯಕಣಿ್ಣನಮೂಲಕ ನುಸುಳಿ
ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

26 ಶಿಷ ್ಯರು ಇನೂ್ನ ಬೆರ ಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ಾ ಾದರೆ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

27ಯೇಸುಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆನೋಡಿ, “ಇದುಮನುಷ ್ಯರಿಗಷೆ್ಟೕಅ ಾಧ್ಯ,
ದೇವರಿಗಲ್ಲ” ಎಂದನು.

28 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಾವು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆವು!” ಎಂದನು.

29 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರರ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
30 ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ, ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ,
ಾಯಂದಿರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಗ ಂದಿಗೆ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರಲಿರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 31 ಆದರೆ
ದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು; ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ

ಅನೇಕರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34)

32ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಭಯಗೊಂಡರು. ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು
ಜನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತ, 33 “ ಾವು
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ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. 34 ಆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಾ್ತರೆ, ಆತನನು್ನ
ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:20-28)

35 ನಂತರ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು

ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದರು.
36ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಾವ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
37 ಅವರು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈಭವದಿಂದಿರು ಾಗ

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

38 ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯವೇ? ಾನು ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವ
ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದನು.

39ಅವರು, “ ೌದು, ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವ
ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದುವಿರಿ. 40 ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ
ಅಥ ಾ ಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸುವವನು
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ಾನಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ ೕ
ಅವರಿ ಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಜನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 42 ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ
ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. 43 ಆದರೆ
ನೀವು ಅವರಂ ಾಗ ಾರದು. 44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುವವನು ಸೇವಕನಂತೆ ಮತು್ತ ಗು ಾಮನಂತೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 45 ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಂದ
ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಂದನು.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಈಡುಕೊಡಲು ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43)

46 ನಂತರ ಅವರು ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ತಿ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಾತಿರ್ ಾಯ ಎಂಬ
ಕುರುಡನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು.
47ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು
ಕೇಳಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.

48 ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಕೂಗಕೂಡದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು, “ ಾವೀದನ
ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಕೂಗಿದನು.
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49 ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ಸಂತೋಷಪಡು!

ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ಯೇಸು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 50 ಆ
ಕುರುಡನು ಕೂಡಲೇ ಎದು್ದನಿಂತು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

51ಯೇಸು, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು”

ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
52 ಯೇಸು, “ಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ

ಗುಣ ಾಯಿತು” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

11
ಾಜನಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಲೂಕ 19:28-40; ೕ ಾನ 12:12-
19)

1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬೆತ್ಛಗೆ ಾಗೂ
ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, 2 “ಅಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತರುವಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು
ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಾರೂ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕತೆ್ತ
ಮರಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ ‘ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ,
‘ಒಡೆಯನಿಗೆ ಈ ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಇದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.
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4 ಶಿಷ ್ಯರುಊರಿನೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಮನೆಯ
ಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದ ಕತೆ್ತಮರಿ ಂದನು್ನ ಕಂಡರು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ, 5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು
ಜನರು, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು.

7 ಶಿಷ ್ಯರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ
ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಸಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 8ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತೋಟಗಳಿಂದ
ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದತಂದು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವು
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತರ ಜನರು ಆತನ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ,

“ ‘ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!*
ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.’
ಕೀತರ್ನೆ 118:25, 26

10 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ
ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ!

ಮೇಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

11ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ತಡ ಾಗಿತು್ತ.

* 11:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ
ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ “ರ ಸು.” ಇದನು್ನ “ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ
ಬಳಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.
ಒಣಗಿಹೋದ ಅಂಜೂರಮರ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:18-19)

12ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನಿಗೆ
ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ. 13ಆತನು ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದಮರವನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣೆ್ಣೕ ಾದರೂ
ಸಿಕ್ಕಬಹುದೆಂದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಆ
ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಎಲೆಗಳು
ಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣನ ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನು್ನ
ಾರೂ ತಿನ್ನದಂ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಈ
ಾತು ಕೇಳಿಸಿತು.
ದೇ ಾಲಯವೇ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-17; ಲೂಕ 19:45-48; ೕ ಾನ 2:13-

22)
15ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಅವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ

ಹೊರಡಿಸತೊಡಗಿದನು; ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿದನು. 16 ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಆತನು ತಡೆದನು. 17 ನಂತರ
ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಆಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7.
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‘ಕಳ್ಳರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’ ”✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸತೊಡಗಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ
ಭಯಪಟ್ಟರು. 19ಆ ಾತಿ್ರಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:20-22)

20ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ,ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು
ನೋಡಿದರು. ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ.
21ಪೇತ್ರನು ಆಮರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು,ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,
ನೋಡು! ನಿನೆ್ನ ನೀನು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದಮರ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ!”
ಎಂದನು.

22 ಯೇಸು, “ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಬೀಳು’ಎಂದುಹೇಳಿ,ಸಂಶಯವನೆ್ನೕಪಡದೆ,ನೀವು
ಹೇಳಿದು್ದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ದೇವರು
ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 24ಆದ್ದರಿಂದನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ
ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಿದರೆ,
ಅದೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗುತ್ತವೆಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25ನೀವು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ, ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವುದೇ ಾರಣದಿಂ ಾಗಲಿ ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ

ಬಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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ತಂದೆಯೂನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
26 †

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ
ಸಂಶಯ

(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಲೂಕ 20:1-8)
27ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಮತೆ್ತ ಹೋದರು.

ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
28 “ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ? ಈ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದರು.

29 ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಾನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
30 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದು್ದ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಎಂದನು.

31 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಚಿರ್ಸಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ‘ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ’ ಎಂದು ಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಆಗ
‘ಮತೆ್ತ ನೀವು ಏಕೆ ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು
ಯೇಸು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 32 ಆದರೆ ‘ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿದು್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.
† 11:26: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 26ನೇವಚನಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವುಇತರಜನರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
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33 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾನು ಸಹ ಾವಅಧಿ ಾರದಿಂದ

ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

12
ದೇವರಮಗನ ಆಗಮನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:33-46; ಲೂಕ 20:9-19)

1ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ
ಗೋಡೆ ಾಕಿಸಿ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ಅಲೆಯನು್ನ ಹೂಡಿಸಿ,
ಾವಲಿ ಾಗಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ
ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.

2 “ತರು ಾಯ ಫಲ ಾಲವು ಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಾಲಿನ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3ಆದರೆ ರೈತರು ಆ
ಸೇವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಏನನೂ್ನ ಕೊಡದೆ ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಅವನಿಗೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಡೆದು ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ ಾನನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆ ಯಜ ಾನನು ಇತರ ಅನೇಕ ಸೇವಕರನು್ನ
ರೈತರಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಕೆಲವುಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಡೆದರು,
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

6 “ಆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪಿ್ರಯ
ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಳುಹಿಸಬಹು ಾದ ಕೊನೆಯ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ‘ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ೌರವ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಯಜ ಾನನು ಅವನನೆ್ನೕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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7 “ಆದರೆ ರೈತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಯಜ ಾನನ
ಮಗನು. ಈ ಾ್ರ ತೋಟದ ಹಕು ್ಕ ಾರ. ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಾ್ರ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು, 8ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಂದು ಾಕಿ, ಾ್ರ ತೋಟದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು.

9 “ಹೀಗಿರು ಾಗ ಆ ಾ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು
ಾಡು ಾ್ತನೆ? ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಆ ರೈತರನು್ನ ಕೊಂದು

ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 10ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ,

‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.

11 ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ
ತೋರುತ್ತದೆ.’ ” ಕೀತರ್ನೆ. 118:22-23

12ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೇಳಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:15-22; ಲೂಕ 20:20-26)

13 ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರನು್ನ
ಾಗೂ ಹೆರೋದ್ಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕೆಲವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು.

14 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಹೆರೋದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಆತನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಯ ಾಥರ್ನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ. ಮತು್ತ ನೀನು
ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು



ಾಕರ್ 12:15 lix ಾಕರ್ 12:21

ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳು: ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ? ಾವು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥ ಾ ಕೊಡ ಾರದೇ?” ಎಂದರು.

15 ಈ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ* ಕೊಡಿರಿ,
ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 16 ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಾರ ಚಿತ್ರವಿದೆ? ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಇದು ಸೀಸರನ ಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಸೀಸರನ ಹೆಸರು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

17 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿ.
ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಲೂಕ 20:27-40)

18 ನಂತರ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲ (ಸದು್ದ ಾಯರು
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.) ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 19 “ಉಪದೇಶಕನೇ, ವಿ ಾಹಿತನೊಬ್ಬನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ಸಹೋದರನು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಸಂ ಾನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಏಳು ಜನ
ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. 21 ಆದ್ದರಿಂದ

ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು.

* 12:15: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದಿ ಾರಿ. ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ.
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ಆದರೆ ಅವನೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. ಮೂರನೆಯ
ಸಹೋದರನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 22 ಏಳು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯೂ ಸತು್ತಹೋದಳು.
23 ಹೀಗಿರಲು ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಾರ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವಳು?” ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಂ ಾ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥ ಾಗಲಿ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
25 ಸತ್ತ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ
ಪುರುಷರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವದೂತರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. 26 ಸತ್ತಜನರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಬಗೆ್ಗ
ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, ‘ ಾನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ
ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ೕಶೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಉರಿಯುವ ದೆಯ ಅ ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ

ಾಣಬಹುದು. 27 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ

ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.” †

ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಆ ಾವುದು?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:34-40; ಲೂಕ 10:25-28)

28 ಈ ಾದವಿ ಾದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ ಾಗೂ ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
✡ 12:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6. † 12:27: ದೇವರು … ಅಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲ
ಇದರಥರ್: ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಸದು್ದ ಾಯ ಾದ
ನೀವು ತ ಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

29ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಪ್ರಭು ಬ್ಬನೇ ದೇವರು. 30 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’✡
ಇದೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ . 31 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೇ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಎರಡನೇ ಆ . ಇವುಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಆಗ ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ,ಅದು ಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರ. ನೀನು
ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು. 33 ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ದೇವರಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ
ಾಗೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ ಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಾವು
ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆ ಗಳು ಹೆಚು್ಚ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

34 ಅವನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೇಸು,
“ನೀನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಾರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್
ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಾವೀದನ ಮಗನೋ ಅಥ ಾ ಾವೀದನ
ಪ್ರಭು ೕ?

(ಮ ಾ್ತಯ 22:41-46; ಲೂಕ 20:41-44)
✡ 12:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:4-5. ✡ 12:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ.
19:18.
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35 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?
36 ‘ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ

ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ.
110:1

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! 37 ಾವೀದನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’
ಎಂದು ಕರೆದಿರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ
ಜನರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಲೂಕ 20:45-47)

38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ,
“ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಅವರು
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಪೇಟೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.
39 ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಆಸನಗಳನು್ನ
ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 40 ಅವರು ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಉದು್ದದ್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಈ ಜನರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಡವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ
(ಲೂಕ 21:1-4)
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41 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ, ಜನರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಕುವುದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಶಿ್ರೕಮಂತಜನರುಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
42ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆ ಬಂದು, ಎರಡು ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ‡
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನು್ನ ಾಕಿದಳು.

43ಯೇಸುತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಳಿಗೆಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಣಿಕೆ ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಈ ಬಡವಿಧವೆ ಹೆಚು್ಚ
ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ. 44ಉಳಿದವ ಾದರೊತಮಗೆ ಾ ಾಗಿಉಳಿದದ್ದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಕಿದರು. ಈಕೆ ಾದರೊ ತನ್ನ ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದನು.

13
ದೇ ಾಲಯದಮುಂದಿನ ವಿ ಾಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-44; ಲೂಕ 21:5-33)

1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ಈ ದೇ ಾಲಯ ಎಂ ಾ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಎಂ ಾ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದನು.

2ಯೇಸು, “ನೀವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ?
ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲ್ಲನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಕೆಡವ ಾಗುವುದು. ಒಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕಲು್ಲ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ನಂತರ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ, ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ, ೕ ಾನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.

ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ದೇ ಾಲಯ ಾಣುತಿತು್ತ. 4 ಆ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?
ಅವುಗಳುನಡೆಯುವ ಾಲಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
‡ 12:42: ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಣ್ಯ.
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5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಿಮಗೆ ೕಸ
ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. 6 ಅನೇಕ ಜನರು

ಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು; ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎನು್ನ ಾ್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ

ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅಂತ್ಯ ಾಲ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು.
8 ಜ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಾಜ್ಯಗಳು ಇತರ ಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಂಥ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈಸಂಗತಿಗಳುಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುತ್ತವೆ.

9 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು.
ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು. ಾಜರ
ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವರು. 10ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. 11 ನೀವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳ ಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದರ
ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಬೇಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ಾ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ,
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ.

12 “ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರನೆ್ನೕ, ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ತಂದೆ ಾಯಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು.
13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ



ಾಕರ್ 13:14 lxv ಾಕರ್ 13:24

ಹೊಂದುವನು.
14 “ವಿ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಭಯಂಕರ ವಸು್ತವನು್ನ

ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ. ಇದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಾರದಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು
ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕು.
15 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮನೆ ಳಗಿಂದ
ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು
ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

17“ಆಸಮಯವುಗಭಿರ್ಣಿಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಗೂಎಳೆಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ.
19 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಕಟ
ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 20ದೇವರು
ಆ ಭಯಂಕರ ಾಲವನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವನು.
21 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ,

ನೋಡು’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥ ಾ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’
ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 22 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು
ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಇದು ನಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

24 “ಈ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದಮೇಲೆ,
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‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

25ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು
ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಗಳು ನಡುಗುವವು.’ ಯೆ ಾಯ
13:10; 34:4

26 “ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ
ಮ ಾಮಹಿಮೆ ಡನೆಯೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು
ನೋಡು ಾ್ತರೆ. 27ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

28 “ಅಂಜೂರದಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸಿ ಾಗಿ ಮೃದು ಾ ಾಗ
ಮತು್ತ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 29 ಅಂತೆಯೇ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಬರಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 30 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿರು ಾಗಲೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 31 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳುಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

32 “ಆ ದಿನ ಾಗಲಿ ಸಮಯ ಾಗಲಿ ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಮಗನಿ ಾಗಲಿ ದೇವದೂತರಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ತಂದೆಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. 33 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾ ಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ಆ ಸಮಯ ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

34 “ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋದ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು
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ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಾ್ವರ ಾಲಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
35 ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು
ಾ ಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಬರಬಹುದು. 36ಯಜ ಾನನು ಬೇಗನೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ. 37 ಾನು ನಿಮಗೂ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ!’ ”

14
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ೕಜನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5; ಲೂಕ 22:1-2; ೕ ಾನ 11:45-53)

1 ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಕೇವಲ ಎರಡು
ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಾವು ಾದರೊಂದು ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾದವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು

ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 2 “ಆದರೆ
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ” ಎಂದು
ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳುಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್
(ಮ ಾ್ತಯ 26:6-13; ೕ ಾನ 12:1-8)

3 ಬೆ ಾನಿಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸಿ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ
ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಭರಣಿ ಇತು್ತ. ಈ
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ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾಡ್ರ್ * ತೈಲದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು, ಆ ತೈಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು.

4 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಆ ೕಪಿಸಿದರು. “ಆ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5ಅದು
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದನು್ನ
ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು

ಹೇಳಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
6 ಯೇಸು, “ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಅವಳುನನ ಾಗಿಬಹಳಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದಳು.

7 ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಡಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆ
ನನ ಾಗಿ ತನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಳು.
ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು
ಆಕೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳತೈಲ ಸುರಿದಳು. 9 ಾನು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಲ್ಪಡುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಈಕೆ ಾಡಿದಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದಜನರುಈಕೆಯನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳಿಗೆಯೂದನ ಸ ಾಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:14-16; ಲೂಕ 22:3-6)

10 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ
ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರೊಡನೆ ಾ ಾಡಲು ಹೋದನು.
11 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು,
* 14:3: ಾಡ್ರ್ ಾಡ್ರ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಪರಿಮಳತೈಲ.
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ಹಣಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿಯೂದನು ಾಯತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ೕ ಾನ

13:21-30)
12 ಅಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ

ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವ ಸಮಯ ಇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ
ನಿನ ಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡುನಿಮ್ಮಎದುರಿಗೆಬರುವನು. ಅವನನೆ್ನೕಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.
14 ಅವನು ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ
ಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕ
ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡಲು ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 15 ಆ ಯಜ ಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ
ನಮ ಾಗಿಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ನಡೆಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

17 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ
ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 18 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನೂ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

20 ಯೇಸು, “ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದು್ದತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 21 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಸಿ್ಥತಿ ಬಹಳ ಭೀಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಲೂಕ 22:15-20; 1 ಕೊರಿ. 11:23-

25)
22 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ
ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನಿ್ನರಿ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯು ನನ್ನ ದೇಹ”
ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು, “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ
ರಕ್ತ. 25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೆ
ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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26ಆಗಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂಒಂದು ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ನಂತರಅವರು
ಆಲಿವ್ಮರದ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ ್ಯರ ವಿ ಾ್ವಸ ದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35;ಲೂಕ 22:31-34; ೕ ಾನ 13:36-

38)
27 ನಂತರ ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು

ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7

ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 28 ಆದರೆ ಾನು ಸತು್ತ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದರೂ
ಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
30 ಯೇಸು, “ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ

ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆನೀನುಮೂರು ಾರಿ,ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಖಚಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾಯಬೇ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಾನೆಂದಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ
ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಲೂಕ 22:39-46)

32 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ
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ಕುಳಿತಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 33 ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನನು್ನ ತನ್ನ ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ

ಯೇಸು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದನು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ”
ಎಂದನು.

35ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ನಡೆದುಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೋರಲಬಿದು್ದ, ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ “ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ಈ ಸಂಕಟದ ಗಳಿಗೆ
ನನಗೆ ಾರದಿರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು,
“ಅ ಾ್ಪ,† ತಂದೆಯೇ! ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂಕಟದ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಾಡದೆ,
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

37 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಅವರು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ, ಏಕೆ
ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾಲ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 38 ನೀನು ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಮನಸೆ್ಸೕನೋ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದನು.

39 ಪುನಃ ಯೇಸು ದೂರ ಹೋಗಿ, ದಲಿನಂತೆಯೇ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

41 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ

† 14:36: ಅ ಾ್ಪ ಮೂಲಪದ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯ “ಅ ಾ್ಬ” ಇದರಥರ್ “ಅ ಾ್ಪ.”
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ಒಪಿ್ಪಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. 42ಮೇಲೇಳಿ! ಾವು ಹೋಗಬೇಕು.
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಲೂಕ 22:47-53; ೕ ಾನ 18:3-

12)
43 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ

ಬಂದನು. ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲಯೂದನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೂದನೊಡನೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಜನರಿದ್ದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು,ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಮತು್ತ ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳುಈ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

44 ಯೇಸು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಯೂದನು
ಒಂದು ಉ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇಯೇಸು. ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಯು ಾ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.
46 ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು. 47 ಯೇಸುವಿನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರಗೆಳೆದು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಾಕಿದನು.
48 ಆಗ ಯೇಸು, “ಒಬ್ಬ ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನೀವು

ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತೆ್ತೕ?
49 ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿ ್ಮಡನೆ
ಇದೆ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನಡೆದಿವೆ” ಎಂದನು.
50ಆಗಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
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51 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಸಹ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. 52 ಅವನು ಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀಮೈಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-68;ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ೕ ಾನ

18:13-14, 19-24)
53 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಗೆ

ಆತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರುಗಳು,
ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು, ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು. 54 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಾವಲು ಾರರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.

55 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು
ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೇ ಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಸರಿ ಾದ ಾವುದೇ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಸಮಿತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು,
ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂ ಾಣಿಕೆ ಾಗದಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

57 ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಕೆಲವು ಅಪ ಾದಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸು ಾ್ತ, 58 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು,
‘ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ’ಎಂದು
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ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆವು”ಎಂದರು. 59ಆದರೂಜನರು ಹೇಳಿದ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

60 ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು,
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ?
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 61 ಆದರೆ
ಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಮ ಾದೇವರ ಮಗ ಾದ

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೋ?” ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
62 ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ದೇವರ ಮಗನು.

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ
ಆ ಾಶದಮೇಘಗಳಮೇಲೆ ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀನು ಾಣುವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

63 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ನಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.
64 ಇವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ

ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ಹೇಳಿದರು. 65 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು
ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ,
ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಗುದಿ್ದ, “ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದರು. ನಂತರ
ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದರು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:69-75;ಲೂಕ 22:56-62; ೕ ಾನ 18:15-

18; 25-27)
66 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದನು.

ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳು ಪೇತ್ರನ
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ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. 67 ಪೇತ್ರನು ಬೆಂಕಿಯ ಹತಿ್ತರ ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು ನಜರೇತಿನವ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ತೆ
ಇದ್ದವನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದಳು.

68 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದು್ದ,
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

69ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಆ ಾಸಿಯು ನೋಡಿ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 70ಪುನಃ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು

ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ
ಒಬ್ಬನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ
ಗಲಿ ಾಯದವನು” ಎಂದರು.

71 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ತನಗೆ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ “ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಬಲ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
72 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಎರಡನೇ ಾರಿ

ಕೂಗಿತು. “ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ, ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಯೇಸು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಗೋ ಾಡಿದನು.

15
ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಲೂಕ 23:1-5 ೕ ಾನ

18:28-38)
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1 ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ, ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಮಿತಿಯವರು ಸಭೆಸೇರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ
ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

2 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ

ಹೊರಿಸಿದರು. 4ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, “ಈ
ಜನರು ನಿನ್ನಮೇಲೆಅನೇಕಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು
ಏಕೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿ ಾತನು ಾಡಿದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:15-31;ಲೂಕ 23:13-25; ೕ ಾನ 18:39-

19:16)
6 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು

ಬಯಸಿದ ಕೈದಿಯನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 7 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ಎಂಬವನು

ದಂಗೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ದಂಗೆಕೋರರು
ಒಂದು ಗಲಭೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ಆ ಾದನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರು.

8ಜನರು ಪಿ ಾತನಬಳಿಗೆ,ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ ಾಗಿಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 9ಪಿ ಾತನುಜನರಿಗೆ, “ ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದುಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ
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ತಿಳಿದಿತು್ತ. 11 ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡದೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಂತೆ ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.

12 ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೆಂದು ನೀವು
ಕರೆಯುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

13ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
14 ಪಿ ಾತನು, “ಏಕೆ? ಅವನು ಾವ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ

ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
15 ಪಿ ಾತನು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿ ಅವರಿ ಾಗಿ

ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇಸುವನು್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

16 ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದ
ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಇತರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದರು.
17 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಾಕಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ನಂತರ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದರು. 19ಸೈನಿಕರು
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ, ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. 20ಆ ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಕಡುಕೆಂ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ತೊಡಿಸಿದರು. ನಂತರ
ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.



ಾಕರ್ 15:21 lxxix ಾಕರ್ 15:30

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44;ಲೂಕ 23:26-43; ೕ ಾನ 19:17-

27)
21 ಆಗ ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ ೕನ ಎಂಬವನು ಹೊಲದಿಂದ

ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಮತು್ತ ರೂಫಸ್ ಎಂಬವರ
ತಂದೆ. ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವಂತೆ
ಸಿ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. (ಗೊಲೊ್ಗಥ
ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ.”) 23 ಗೊಲೊ್ಗಥದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ರಕ್ತಬೋಳ ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿ, ಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದರು. ನಂತರ ಸೈನಿಕರು
ಚೀಟು ಾಕಿಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

25 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಾಗ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. 26 ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡ ಾದ
ಆ ಾದನೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ” ಎಂದು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 28 *

29 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ,
“ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 30ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

* 15:28: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 28 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆತನು
ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು” ಎಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
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31ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹ,
“ಅವನು ಇತರ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 32ಅವನು ನಿಜ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಾವುಅವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದುಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು

ಸಹ ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56;ಲೂಕ 23:44-49; ೕ ಾನ 19:28-

30)
33 ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾ ಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಈ

ಕತ್ತಲೆಯು ಾಯಂ ಾಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 34ಮೂರು
ಗಂಟೆಗೆ, ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, “ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ,
ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟೆ್ಟ?”✡ ಎಂಬುದೇ ಇದರಥರ್.

35ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿ! ಆತನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

36ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು ಾ್ತ, “ಎಲೀಯನು ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಬರಬಹುದೇನೋ ಾವು ಾಯು್ದ ನೋಡಬೇಕು”
ಎಂದನು.

37ನಂತರಯೇಸು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
38 ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ

ಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 39 ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಯೇಸು ಾ್ರಣಬಿಟಾ್ಟಗ ನಡೆದದ್ದನು್ನ
✡ 15:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನು”
ಎಂದನು.

40 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೆಂದರೆ, ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ ಾಕೋಬ ೕಸೆಯರ
ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ( ಾಕೋಬನು ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗ.)

41 ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದವರು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61;ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾನ 19:38-

42)
42ಆಗ ಕತ್ತ ಾಗತೊಡಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ

(ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ), 43 ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ
ೕಸೇಫ ಎಂಬವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ

ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೇಳಿದನು.
ೕಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ

ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರಲೆಂದು ಬಯಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

44 ಯೇಸು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದ್ದ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕರೆದು, “ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋದನೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 45 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ ೌದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ ಾತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

46 ೕಸೇಫನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಸುತಿ್ತದನು. ಅನಂತರ, ಬಂಡೆಯ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನಿ್ನರಿಸಿ ಆ
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ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಮುಚಿ್ಚದನು.
47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಾಗೂ ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳುಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

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

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ
ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ಕೆಲವು
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
2 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ, ಅವರು
ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ
ನಸು ಾಗಿತು್ತ. 3ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಿಂದ
ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ಾರು ಉರುಳಿಸು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡರು.
4 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ ಬಂಡೆ

ಉರುಳಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಬಿಳು ಾದ ನಿಲುವಂಗಿ
ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಸ ಾಧಿಯ ಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡರು.

6 ಆದರೆ ಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ? ಆತನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಆತನ
ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ. 7 ಈಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪೇತ್ರನಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ
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ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು,
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

(ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಇಲಿ್ಲಗೇ
ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.)

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:9-10; ೕ ಾನ 20:11-18; ಲೂಕ 24:13-

35)
9 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ

ಎದ್ದನು. ಯೇಸು ಟ್ಟ ದಲು ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮರಿಯಳಿಂದ ಏಳು
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10 ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವ ಾದರೋ ಇನೂ್ನ ಶೋಕಭರಿತ ಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11ಯೇಸು ಬದುಕಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಾನು ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ್ದಗಿಯೂ ಮರಿಯಳು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವಳನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

12 ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13ಈಶಿಷ ್ಯರು ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ,ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಂ ಾಷಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20;ಲೂಕ 24:36-49; ೕ ಾನ 20:19-

23;ಅ . ಾಯರ್. 1:6-8)
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14 ನಂತರ ಹನೊ್ನಂದು ಜನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು
ಾವಿನಿಂದ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ
ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ. 16 ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ
ನಂಬದವನು ಅಪ ಾಧಿ ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವನು.
17 ನಂಬುವವ ಾದರೋ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಅವರುನನ್ನ ಹೆಸರಿನಮೂಲಕದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು. ಾವೆಂದೂ
ಕಲಿತಿಲ್ಲದ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವರು. 18ಅವರು ಾವುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂ ಅವು ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಕುಡಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
(ಲೂಕ 24:50-53;ಅ . ಾಯರ್. 1:9-11)

19ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಹೇಳಿದಮೇಲೆ,
ಸ್ವಗರ್ದೊಳಗೆಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
20ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆಹೋಗಿ,ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಯರ್ ಾಧಿಸು ಾ್ತ,
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
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