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ಮ ಾ್ತಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಮ ಾ್ತಯನು, ಅವನು ಸುಂಕ

ವಸೂಲಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು, ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸ
ಬಿಟ್ಟಂಥವ ಾಗಿದ್ದನು (9:9,13). ಾಕರ್ನು ಮತು್ತ ಲೂಕನು
ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಲೇವಿ ಎಂದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಕತರ್ನ ಾನ ಎಂಬುದು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್, ಆರಂಭಿಕ
ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರಗಳು 12 ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಮ ಾ್ತಯನನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಒಮ್ಮತ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಮ ಾ್ತಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇತರ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಕಥನದೊಂದಿಗೆಮ ಾ್ತಯನಸು ಾತೆರ್ಯತುಲ ಾತ್ಮಕಅಧ್ಯಯನವು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾ ಯು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-70 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಮ ಾ್ತಯ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನು್ನ

ಪರಿಗಣಿಸುವು ಾದರೆ, ಅದು ಾ್ಯಲೆಸೆ್ಟ ೖನ್ ಅಥ ಾ ಸಿರಿ ಾದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು, ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲು
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಆತನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಗಿ್ರೕಕ್ನಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾರಣ, ಮ ಾ್ತಯನು

ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷಿಕ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮು ಾಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ
ಓದುಗರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನು್ನ ತೋರಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ
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ಅಂಶಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಓದುಗರ ಬಗೆ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ: ಹಳೇ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಮ ಾ್ತಯನ ಆಸಕಿ್ತಯ
ವಿಷಯ ಾಗಿತು್ತ; ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಯೇಸುವಿನವರೆಗೆ ಇರುವ
ವಂ ಾವಳಿಯ ರಚನೆ (1:1-17); ಯೆಹೂದ್ಯ ಪರಿ ಾಷೆಯ
ಬಳಕೆ (ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ, ಪರಲೋಕವು ದೇವರ
ಾಮವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಕಿ್ಕರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅನಿಚೆ್ಛಯನು್ನ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಾವೀದ ಕು ಾರನೆಂದು
ಒತಿ್ತಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು, 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 30:31;
21:9,15; 22:41,45). ಮ ಾ್ತಯನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮು ಾಯದ
ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ, ಯೇಸು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನೆಂದು

ಯೆಹೂದ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ ದೃಢೀಪಡಿಸುವುದು ಮ ಾ್ತಯನ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನವಕುಲದೆಡೆಗೆ
ತರುವುದನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದುಇದರಲಿ್ಲನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು
ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಿರೀ ಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ಅರಸನೆಂದು ಅವನು ಒತಿ್ತಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (ಮ ಾ್ತ 1:1;
16:16; 20:28).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು

ಪರಿವಿಡಿ
1.ಯೇಸುವಿನ ಜನನ— 1:1-2:23
2. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲನಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ— 3:1-18:35
3.ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲನಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ— 19:1-20:34
4.ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲನ ಕಡೆಯದಿನಗಳು— 21:1-27:66
5. ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಸಂಗತಿಗಳು— 28:1-20

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ
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1 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ.

2 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನು ಇ ಾಕನು. ಇ ಾಕನ ಮಗನು
ಾಕೋಬನು. ಾಕೋಬನ ಮಗನು ಯೆಹೂದನು, ಅವನ

ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ
ಾ ಾರಳಲಿ್ಲ ಪೆರೆಚನು, ಜೆರಹನು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಪೆರೆಚನ
ಮಗನು ಹೆಚೊ್ರೕನನು. 4 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗನು ಅ ಾಮನು.
ಅ ಾಮನ ಮಗನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು. ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ
ಮಗನು ನಹಶೋನನು. ನಹಶೋನನ ಮಗನು ಸಲೊ್ಮೕನನು.
5 *ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗ ಾದ ಬೋವಜನು ಾ ಾಬಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಬೋವಜನ ಮಗನು †ಓಬೇದನು ರೂತಳಲಿ್ಲ
‡ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಓಬೇದನ ಮಗನು ಇಷಯನು. 6 ಇಷಯನ
ಮಗನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು. § ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
7 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಮಗನು ಅಬೀಯನು. ಅಬೀಯನ ಮಗನು ಆಸನು. 8 ಆಸನ
ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನು
ಯೆಹೋ ಾಮನು. ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕಯನು.
9 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು ೕ ಾಮನು. ೕ ಾಮನ ಮಗನು
ಆ ಾಜನನು. ಆ ಾಜನ ಮಗನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು. 10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸಯನು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು ಆ ೕನನು.
11 ಆ ೕನ ಮಗನು ೕಷೀಯನು. * ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಸೆರೆಹೋದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಯೆಕೊನ್ಯನು, ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 12 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಮೇಲೆ
ಯೆಕೊನ್ಯನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ
ಮಗನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು 13ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು ಅಬಿಹೂದನು.
* 1:5 1:5 ಲೂಕ 3:28-38 † 1:5 1:5 ರೂತ. 4:21-22 ‡ 1:5 1:5 ರೂತ.
4:21-22 § 1:6 1:6 2 ಸಮು 12:24 * 1:11 1:11 2ಅರಸು. 24:14, 15;
25-11
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ಅಬಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲ್ಯಕೀಮನು. ಎಲ್ಯಕೀಮನ ಮಗನು
ಅ ೕರನು. 14 ಅ ೕರನ ಮಗನು ಸದೋಕನು. ಸದೋಕನ
ಮಗನು ಅಖೀಮನು. ಅಖೀಮನ ಮಗನು ಎಲಿಹೂದನು.
15ಎಲಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲಿ ಾಜರನು. ಎಲಿ ಾಜರನ ಮಗನು
ಮ ಾ್ತನನು. ಮ ಾ್ತನನ ಮಗನು ಾಕೋಬನು. 16 ಾಕೋಬನ
ಮಗನು ೕಸೇಫನು. ೕಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡನು. ಈ
ಮರಿಯಳಿಂದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದನು.

17 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಾವೀದನ ವರೆಗೂ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ತಲೆ ಾರುಗಳು, ಾವೀದನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು, ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಸತ್ವದ ದಿನದಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನವು
18 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನವು ಹೇ ಾಯಿತಂದರೆ, †ಆತನ
ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳಿಗೂ ೕಸೇಫನಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಾಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಮರಿಯಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ
ತಿಳಿದುಬಂತು. 19 ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ ೕಸೇಫನು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಮರಿಯಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು
ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡದೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಮುರಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವನು ಇದನು್ನ
ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನೇ, ನೀನು
ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಬೇಡ.
ಆಕೆ ಗಭರ್ವತಿ ಾದದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ. 21 ‡ಆಕೆಯು
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು; ನೀನು ಆತನಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡಬೇಕು;ಏಕೆಂದರೆಆತನೇತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ರ ಸುವನು,” ಅಂದನು. 22 ಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಯ
† 1:18 1:18 ಲೂಕ 1:27,35 ‡ 1:21 1:21 ಲೂಕ 1:31
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ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು;
ಆ ಾತು ಏನೆಂದರೆ,
23§ “ಇಗೋ,ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು.
‘ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು’ಈಹೆಸರಿನ ಅಥರ್.”

24 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ದೇವದೂತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರ ಾರ ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು.
25 ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡುವವರೆಗೂ
ಆಕೆ ಡನೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು
ಆಮಗುವಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

2
ಾನಿಗಳುಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನ ಾಲದಲಿ್ಲ; ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಪೂವರ್ದೇಶದ
ಾನಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, 2 *“ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಆತನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಾವು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದೆವು” ಎಂದರು. 3 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು
ತಳಮಳಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ
ಕಳವಳಪಟ್ಟರು. 4ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರನೂ್ನ
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇ ಾದದು್ದ ಎಲಿ್ಲ” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂ ಾಯದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ,
6 †“ ‘ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,

§ 1:23 1:23ಯೆ ಾ 7:14 * 2:2 2:2 ಅರಣ್ಯ 24:17;ಯೆ ಾ 60:3 † 2:6
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ಯೆಹೂದದಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ
ಆಳತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದಲೇಉದಯಿಸುವನು.’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿದೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
7 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಾನಿಗಳನು್ನ

ಕರೆಯಿಸಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಾಣಿಸಿದ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ನಿಖರ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, 8 “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿರಿ; ಅದು ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; ಾನು
ಸಹ ಬಂದು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾನಿಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
9 ಅವರು ಅರಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ

ಕಂಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಪುನಃ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೂಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಬಂದು ನಿಲು್ಲವ ತನಕ ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿತು್ತ. 10ಅವರು
ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡು ಪರ ಾನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.
11ಅವರುಆಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಆಕೂಸನು್ನ ಅದರ ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ
ತಮ್ಮ ನಿ ೕಪದ ಗಂಟುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ‡ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ§
ಮತು್ತ ರಕ್ತಬೋಳಗಳನು್ನ* ಮಗುವಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
12ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ,ನೀವುಹೆರೋದನಬಳಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು
ಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಹೆರೋದನುಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದು್ದ

13 ಾನಿಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನೀನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ, ಾಯಿಯನೂ್ನ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ
ತನಕಅಲೆ್ಲೕ ಇರು;ಹೆರೋದನುಈಕೂಸನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದುಅದನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನು” ಎಂದನು. 14ಅದೇ ಾತಿ್ರ ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ
ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು
ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 15ಹೀಗೆ, †“ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದೆನೆಂದು” ಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು.

16 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಾನು ಾನಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಾದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು
ಾನಿಗಳಿಂದ ಕೂಸು ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆ
ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟದ ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳಗಿನ ಗಂಡು
ಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 17ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೇಳಿದ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು;ಅದೇನೆಂದರೆ,
18 ‡“ ಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು; ಆಕ್ರಂದನವೂ ಬಹು

ಗೋ ಾಟವೂ ಉಂಟಾದವು; ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದ ಾರದೆ ಇದ್ದಳು” ಎಂಬುದೇ.

19 ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ
ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 20 “ನೀನು
ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು; ಕೂಸಿನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು
ಸತು್ತ ಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆಗ ೕಸೇಫನು
ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 22 ಆದರೆ ಅಖೆರ್ ಾಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಹೆರೋದನಿಗೆಬದ ಾಗಿಯೂ ಾಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ
† 2:15 2:15 ಹೋಶೇ 11:1 ‡ 2:18 2:18ಯೆರೆ 31:15
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ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಗಲಿ ಾಯಸೀಮೆಗೆಹೋದನು. 23ಅಲಿ್ಲರುವ
ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ, “ಆತನು
ನಜರೇತಿನವನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಹೇಳಿರುವ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

3
ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನಉಪದೇಶ
ಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:1-18; ೕ ಾ 1:6-8,19-34

1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ* ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನೆಂಬುವವನು
ಯೂ ಾಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ,
2 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.”

3 †“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದವನು ಇವನೇ.

4 ೕ ಾನನ ಉಡುಪು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಾಡಿತು್ತ,
ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಒಂದು ಚಮರ್ದನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಮಿಡತೆಮತು್ತ ಾಡುಜೇನು ಅವನ ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು, ಎ ಾ್ಲ ಯೂ ಾಯದವರೂ
ಮತು್ತ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ
ಜನರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು, 6 ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

* 3:1 3:1ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು
ಬೆಳೆದು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾರಿದನು. † 3:3 3:3
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7 ಆದರೆ ೕ ಾನನು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ
ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕರು ತನಿ್ನಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ಎಲೈ ಸಪರ್ಸಂತತಿಯವರೇ,ಮುಂದೆಬರಲಿರುವದೈವಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವ ಾರು? 8 ನೀವು
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ

ಫಲವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. 9 ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿ
ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಬಲ್ಲನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಈ ಾಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಾಕಿದೆ;
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ
ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 11 ‡ ಾನಂತೂ ಾನ ಾಂತರ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ನಂತರ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು; ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ
ಹೊರಲಿಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ; ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವನು. 12 ಹೊಟ್ಟನು
ತೂರುವ ರವನು್ನ ಆತನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ
ಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ ಹಸನು ಾಡಿ ತನ್ನ ಗೋದಿಯನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21,22

13 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ

ಬಳಿ ಬಂದನು. 14 ಆತನಿಗೆ ೕ ಾನನು§ ತಡೆಯು ಾ್ತ, “ ಾನೇ
ನಿನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
‡ 3:11 3:11 ೕ ಾ 1:26,33;ಅ. ಕೃ. 1:5 § 3:14 3:14ಯೇಸು ಾಪವನೆ್ನೕ
ಾಡದೆ ಇದ್ದರಿಂದ
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ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, 15ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ, “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೋ; ಹೀಗೆ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ೕ ಾನನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

16 ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದಕೂಡಲೇಇಗೋ,ಆತನಿ ಾಗಿಪರಲೋಕವುತೆರೆಯಿತು;ಮತು್ತ
ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 17 ಆಗ * “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು, ಈತನನು್ನ
ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಕೇಳಿಬಂದಿತು.

4
ಸೈ ಾನನುಯೇಸುವನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:12,13; ಲೂಕ 4:1-13

1 ಆಗ ಯೇಸು ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವ ಾತ್ಮನು ಆತನನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 2 ಆತನು ನಲವತು್ತ
ದಿನಹಗಲಿರುಳುಉಪ ಾಸವಿದ್ದ ತರು ಾಯಆತನಿಗೆಹಸಿ ಾಯಿತು.

3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 4 ಯೇಸು, *“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಾಯಿಂದ ಬರುವ

ಪ್ರತಿ ಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ”
ಅಂದನು.

5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ †ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ 6 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ

* 3:17 3:17ಮ ಾ್ತ 12:18; 17:5; ಕೀತರ್ 2:7 * 4:4 4:4ಧ ೕರ್ 8:3 † 4:5
4:5ಯೆರುಸಲೇಮ್
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ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು; ‡‘ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು; ನಿನ್ನ ಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, §“ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ
ಪರೀ ಸ ಾರದು ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ” ಅಂದನು. 8ಬಳಿಕ
ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನೂ್ನ
ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 9 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಅಂದನು.
10ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನೀನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗು. ‘ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಬೇಕು’*ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು, ಆಗ
ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದು್ದ

ಾಕರ್ 1:14,15; ಲೂಕ 4:14,15
12 ೕ ಾನನು ಸೆರೆ ಾದನು ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಆ

ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
13 ಬಳಿಕ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ
ನಫಾ್ತಲಿಯರ ಗಡಿ ಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. 14 ಇದರಿಂದ
ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿರುವ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು†;ಆ ಾತುಏನೆಂದರೆ, 15 ‡“ಜೆಬುಲೋನ್ಸೀಮೆಮತು್ತ
ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆ, ದರ್ನಿನ ಆಚೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ,
ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆ, 16 ಹೀಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ
‡ 4:6 4:6 ಕೀತರ್ 91:11,12 § 4:7 4:7 ಧ ೕರ್ 6:16 * 4:10 4:10
ಧ ೕರ್ 6:13; 10:16 † 4:14 4:14ಯೆ ಾ 9:1-2 ‡ 4:15 4:15ಯೆ ಾ
9:1,2
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ಈ ಸೀಮೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮ ಾ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಿತು; ಮರಣದ ಾಯೆ
ನೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯ ಾಯಿತು”
ಎಂಬುದು. 17ಅಂದಿನಿಂದಯೇಸು, “ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು” ಎಂದು ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:2-11; ೕ ಾ 1:40-42

18ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗು ಾಗ
ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಅಂದೆ್ರಯನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬಲೆಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಅವರು
ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರಿಗೆ ಆತನು, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ,
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, 20 ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅಂದರೆ
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನೂ್ನ ಕಂಡನು; ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನ

ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. 22 ಕೂಡಲೆ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ
ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದದು್ದ

ಾಕರ್ 1:39; ಲೂಕ 4:15-44; 6:17-19
23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯವರ

ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. 24 ಆತನ
ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿ ಾದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ,
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ಅಂದರೆ ಾ ಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ವೇದನೆಗಳಿಂದ
ಕಷ್ಟಪಡುವವರನೂ್ನ, ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಮೂ ಾರ್ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯುವಿನವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು; ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 25 ಗಲಿ ಾಯ, ದೆಕ ಲಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೂ ಾಯ ಎಂಬೀ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯಆಚೇ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

5
ಯೇಸು ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ
ಲೂಕ 6:20-49; 11:1-4,9-13,33-36; 12:22-24,57-59;

16:17,18
1 ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತ

ತರು ಾಯಆತನಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಬಳಿಗೆಬಂದರು. 2ಆತನುಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
3 “ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು; ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು

ಅವರದು.
4 ದುಃಖಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಸ ಾ ಾನ

ಹೊಂದುವರು.
5ವಿನಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು;ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವರು.
6ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು ಾ ಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು;ಅವರು ತೃಪ್ತ ಾಗುವರು.
7 ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು;ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.
8 *ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದವರು ಧನ್ಯರು;ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.
9 ಾಂತಿ ಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು

ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಪರಲೋಕ

ಾಜ್ಯವು ಅವರದು.

* 5:8 5:8 ಕೀತರ್ 24:4; ಇಬಿ್ರ. 12:14; 1 ೕ ಾ 3:2-3:
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11“ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸಿಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಸು ಾ್ಳಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು.
12 †ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು; ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರ ಾ್ಲ.

13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉ ಾ್ಪಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇರೆ ಾವುದರಿಂದ ಉಪಿ್ಪನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯ? ಜನರು
ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾರಿಹೋಕರು ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಅದು
ೕಗ ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮ ಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ‡ನೀವು

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಊರು
ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು. 15 ಮತು್ತ ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿ
ಕೊಳಗದೊಳಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ; ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡು ಾ್ತರೆ.
ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು.
16 ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ. ಆಗ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

17 “ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಬದ ಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 18 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,§ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವ ತನಕ
ಧಮರ್ನಿಯಮವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು
ಚುಕೆ್ಕ ಾಗಲಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಾಗಲಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು
ಜನರಿಗೂ ಾಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠನೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆ
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ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
20 ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವುಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರ ಾರಿರಿ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

21 *“ ‘ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು; ನರಹತ್ಯ ಾಡುವವನು
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನೆಂದು’ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಯದೆ
ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು; ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿ,

‘ಎಲೈಮೂಖರ್ನೇ’ಎಂದುಅನು್ನವವನು ಾ್ಯಯಸಭೆಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳ ಾಗುವನು; ‘ಎಲೈ ನೀಚನೇ’ ಎಂದು ಅನು್ನವವನು, †ಅಗಿ್ನ
ನರಕಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 23ಆದ ಾರಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂ ಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ,
24ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಆಯಜ್ಞವೇದಿಯಮುಂದೆಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ
ದಲು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಗಡ ಒಂ ಾಗು; ಆ ಮೇಲೆ ಬಂದು

ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
25 “ಇನೂ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿ ಂದಿಗೆ

ಬೇಗ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೋ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಆ ಾದಕನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಾನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಾ್ಟನು. ಆಗ ನೀನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವಿ. 26 ನೀನು ಒಂದು ಾಸ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದ ಾ್ಕಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

* 5:21 5:21 ವಿ ೕ 20:13 † 5:22 5:22ಮೂಲ: ಬೆಂಕಿಯ ಕುಂಡಕೆ್ಕ
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27 ‡“ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದೆಂದು’ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ೕಹಿಸುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು ಆಗಲೇ
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ.
30 §ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಕಡಿದು ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ.
31ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನು ಆಕೆಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿಯದೆಯಷೆ್ಟ. 32 ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನು ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ

ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
33 “ಮತು್ತ, ನೀನು ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡ ಾರದು;*‘ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡ

ಆಣೆಗಳನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರ ಾಲದಲಿ್ಲ’ ಹೇಳಿದೆ
ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 34ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಆಣೆಯನೆ್ನೕ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಆ ಾಶದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ; ಅದು
ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನವು. 35ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ ಅದು
ಆತನ ಾದಪೀಠ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ;†ಅದು
ಆ ಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿದೆ. 36 ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ
ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ; ನೀನು ಒಂದು ಕೂದಲ ಾ್ನದರೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥ ಾ
ಕಪ್ಪಗೆ ಾಡ ಾರೆ. 37 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾತು ‘ ೌ ಾದರೆ ೌದು
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ಅಲ್ಲ ಾದರೆ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದಿರಲಿ. ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ
ಬರುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದೆ.

38 “ ‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕಣ್ಣನು್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲನು್ನ
ತೆಗೆಯಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 39 ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮಗೆಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಕೆಡುಕನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಡ. ಒಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ಬಲಗೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಸಹ ತಿರುಗಿಸು. 40 ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿ ನಿನ್ನ
ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡು. 41ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಮೈಲು ದೂರ ಾ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಎರಡು ಮೈಲು ದೂರ ಹೋಗು.
42 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕೊಡು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಲು ಬಂದವನಿಗೆ
ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

43 ‡“ ‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕೆಂದು’ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
44 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ;§ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗೊಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 45 ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನೀತಿವಂತರಮೇಲೆಯೂಅನೀತಿವಂತರಮೇಲೆಯೂ

ಮಳೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ಫಲವೇನು? ಸುಂಕದವರು ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ.
47 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾತ್ರ ನೀವು ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಏನು ಹೆಚು್ಚ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು? ಅನ್ಯಜನರು ಸಹ ಾಗೆ
ಾಡು ಾ್ತರಲ್ಲವೇ. 48 *ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ

‡ 5:43 5:43 ಾಜ 19:17,18 § 5:44 5:44 ಲೂಕ 3:34; ಅ. ಕೃ. 7:60
* 5:48 5:48 ಆದಿ 17:1; ಎಫೆ 5:1; ಾಕೋಬ. 1:4
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ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಿ.

6
ಾನಧಮರ್ದ ವಿ ಾನ

1“ಜನರು ನೋಡಲಿಎಂದು ನಿಮ್ಮ ‘ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ’ಅವರ
ಮುಂದೆ ಾಡ ಾರದು; ಾಗೆ ಾಡಿದರೆಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯಹತಿ್ತರ ನಿಮಗೆ*ಫಲದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

2 “ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಾನಕೊಡು ಾಗ ಅದನು್ನ
ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಡ; ಜನರಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೆ
ನೀನು ಾನ ಕೊಡು ಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಾನಕೊಟ್ಟದು್ದ ಎಡಗೈಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4 †ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವನು.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯವಿ ಾನ
5 “ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಾಗೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ.

ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಬೀದಿಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ‡ನಿನ್ನ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು.
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಫಲಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ಅನ್ಯಜನಗಳ
* 6:1 6:1ಆಶೀ ಾರ್ದ † 6:4 6:4ಮ ಾ್ತ 6:6,18 ‡ 6:6 6:6 2ಅರಸು 4:33;
ಾನಿ 6:10
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ಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಬೇಡ; ಅವರು ಬಹಳ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂದು
ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ. 8 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಾಗೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಿಮಗೆ
ಏನೇನು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕು,
10 “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,

ನಿನ್ನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರ ಾರ

ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.
11 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸು.

12 §ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
ನಮ್ಮ*ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

13ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ
ಕೆಡುಕನಿಂದ; ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು†

14 ನೀವು ಜನರ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 15 ಆದರೆ ನೀವು
ಜನರ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ
ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16 “ಇದಲ್ಲದೆ‡ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ
ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ಾವು
ಉಪ ಾಸಿಗಳೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ
ವಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ
§ 6:12 6:12 ನಮ್ಮ ಾಲ ಾರರನು್ನ * 6:12 6:12 ಾಲಗಳನು್ನ † 6:13
6:13ಕೆಲವುಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ: ಏಕೆಂದರೆ ಾಜ್ಯವೂಬಲವೂಮಹಿಮೆಯೂಸ ಾ ಾಲನಿಮ್ಮವೇ.
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ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದರೆ
ನೀನುಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡುಮುಖವನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೋ. 18 ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಉಪ ಾಸಿಯೆಂದು
ಜನರಿಗೆ ಾಣದೆ ಹೋ ಾಗೂ್ಯ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಉಪ ಾಸಿಯೆಂದು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ. ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲಕೊಡುವನು.

ಾಶ್ವತ ಸಂಪತು್ತ
19 §“ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ ಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಇಲಿ್ಲ

ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದು; ಇಲಿ್ಲ
ಕಳ್ಳರು ಕ ಾ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವರು. 20 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸಂಪತು್ತ ಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅಲಿ್ಲ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು
ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಕ ಾ್ನಕೊರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಕದಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 21 ನಿನ್ನ ಸಂಪತು್ತ ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಇರುತ್ತದಷೆ್ಟ.

22 “ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದೆ; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ಚೆ ಾ್ನಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. 23 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ
ಬೆಳಕೇ ಕತ್ತ ಾದರೆ ಆ ಕತ್ತಲು ಎಷು್ಟ ಮಹತ್ತರ ಾಗಿರಬೇಕು!

24 “ ಾರೊಬ್ಬನೂ ಇಬ್ಬರುಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು.
ಅವನು ಒಬ್ಬನನು್ನ*ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು; ಇಲ್ಲವೆ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡಬಹುದು. ನೀವು ದೇವರನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇವಿಸ ಾರಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ

§ 6:19 6:19 ಲೂಕ 12:33; 1 ತಿ 6:17-19; ರೋ ಾ 9:13 * 6:24 6:24
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25 “ಈ ಾರಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಏನುಊಟ ಾಡಬೇಕು,
ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಏನು
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಊಟಕಿ್ಕಂತ ಾ್ರಣವು ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು
ಮೇ ಾದುದಲ್ಲವೇ. 26 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ; ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ, ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಾಗೂ್ಯ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಸಲಹು ಾ್ತನೆ; ಅವುಗಳಿಗಿಂತ
ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನವರಲ್ಲ ೕ? 27 †ಚಿಂತೆ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು ಳ‡ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಂ ಾದೀತು? 28 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉಡುಪಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಚಿಂತೆ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ
ರೀತಿಯನು್ನ ೕಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ,
ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ; 29 ಆ ಾಗೂ್ಯ ಆ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ
ಅಲಂ ಾರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಸಕಲ ವೈಭವದಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30 ಎಲೈ ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ
ಾಳೆ ಒಲೆಯ ಾ ಾಗುವ ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೇ ದೇವರು
ಹೀಗೆ ಉಡಿಸಿದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮಗೆ
ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ! 31 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ‘ಏನು
ಊಟ ಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’
ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 32 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿ ಾಗಿ
ಅನ್ಯಜನಗಳು ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಎಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ.
33 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ

† 6:27 6:27ಲೂಕ 12:25-31 ‡ 6:27 6:27ಆಯುಸು್ಸ ಹೆಚು್ಚ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
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ದೊರಕುವವು. 34 ಆದುದರಿಂದ ಾಳಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಾಳಿನ ದಿನವು ತನ್ನದನು್ನ ಾನೇ
ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಆ ಹೊತಿ್ತನ ಾಡೇ ಆ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾಕು.

7
ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿ

1 “ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಾಗೆ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
2 ನೀವು ಾಡುವ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು;
ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು.

3 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ೕಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಧೂಳನು್ನ ಏಕೆ ೕಚಿಸುವೇ? 4 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದಧೂಳನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ
ಾ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲೆ್ಲೕ ತೊಲೆ ಇದೆಯ ಾ್ಲ.

5 ಕಪಟಿಯೇ! ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದ ತೊಲೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ; ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ
ತೆಗೆಯವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.

6 “ಪವಿತ್ರ ಾದುದನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ಬಹುಶಃ ಅವು
ತಮ್ಮ ಾಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೀಳಿಬಿಟಾ್ಟವು.

ಫಲ ಾಯಕ ಾ್ರಥರ್ನೆ
7 “ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ,

ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು; ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು; 8 ಏಕೆಂದರೆ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ
ಸಿಕು ್ಕವುದು, ತಟು್ಟವವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

9 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ರೊಟಿ್ಟ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುವನೋ? 10 ಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಾವನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
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11 ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ? 12 ಅಂತು ಜನರು ನಿಮಗೆ
ಏನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದುಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋಅದನೆ್ನೕ ನೀವುಅವರಿಗೆ
ಾಡಿರಿ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತ್ಪಯರ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ವಿ ಾಶದ ಾಗಿಲು ವಿ ಾಲ
13 *“ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಾಶಕೆ್ಕ

ಹೋಗುವ ಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದು, ಾರಿ ವಿ ಾಲ ಾದುದು; ಅದರಲಿ್ಲ
ಹೋಗುವವರು ಬಹು ಜನ. 14 ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲು
ಇಕ್ಕಟು್ಟ, ಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟು್ಟ;ಅದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ.

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
15 “ಕುರಿವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ

ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ; ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅವರು ಕಿತು್ತತಿನು್ನವ ತೋಳಗಳೇ. 16 †ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ
ದತೂ್ತರಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದುಂಟೇ?
17 ಾಗೆಯೇ‡ಒಳೆ್ಳಯಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವವು;
ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು
ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು; 18 ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು. 19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಎ ಾ್ಲ
ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು ಾ್ತರೆ. 20ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರ
ಫಲಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ತೀಪುರ್

* 7:13 7:13 ಲೂಕ 13:24. † 7:16 7:16 ಲೂಕ 6:43, 44. ‡ 7:17 7:17
ಮ ಾ್ತ 12:33-35.
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21 §“ನನ್ನನು್ನ ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ ಅನು್ನವವರೆಲ್ಲರು ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಾತ್ರ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. 22 ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾವು ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ

ಹೇಳುವರು. 23 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಗುರುತೇ ನನಗಿಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವ ನೀವು, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ,’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.
ಸಿ್ಥರ ಾದಮನೆ

24 “ಆದುದರಿಂದ, ಈ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ
ನಡೆಯುವವನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ
ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲುವನು. 25 ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ
ಸುರಿಯಿತು; ಪ್ರ ಾಹವು ಬಂದವು; ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸಿ
ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 26ಆದರೆಈನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವನು. 27ಮನೆ
ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು; ಪ್ರ ಾಹವು ಬಂದವು; ಾಲು ್ಕ
ಕಡೆಯಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮನೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ. ಆ ಕುಸಿತ ಅ ಾಧ ಾದುದು.

28 “ಯೇಸು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ
ಗುಂಪು ಆತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಅವರ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ
ಅವರಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
§ 7:21 7:21 ಲೂಕ 6:46-49; ಾಕೋಬ 1:22.



ಮ ಾ್ತಯನು 8:1 xxv ಮ ಾ್ತಯನು 8:9

8
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:40-44; ಲೂಕ 5:12-14

1 “ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರು ಾಗ ಜನರು
ದೊಡ್ಡಗುಂಪುಆತನಹಿಂದೆಹೋದರು. 2ಆಗಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಅಂದನು. 3ಆತನು ಕೈಚಾಚಿ
ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು; ಶುದ್ಧ ಾಗು” ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆಅವನು ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾದನು. 4ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ;
*“ನೋಡು, ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ;†ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ೕಶೆ ನೇಮಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು;”‡ಅದು
ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶ ಾಧಿಪತಿಯಆಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಲೂಕ 7:1-10,13,28,29

5ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬ ದಂಡಿನ §ಶ ಾಧಿಪತಿಯು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 6 “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಆಳು ಾಶ್ವರ್ ಾಯುವಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ತೀವ್ರ ಾದ ನೋವಿನಿಂದಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ನರಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 8 ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು,

“ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ೕಗ ್ಯತೆ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ನೀನು
ಒಂದು ಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು.
9 ಾನು ಸಹ ಅಧಿ ಾರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನು; ನನ್ನ
ಕೈಕೆಳಗೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ‘ಹೋಗು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ‘ ಾ’ ಎಂದು

* 8:4 8:4ಮ ಾ್ತ 9:30 † 8:4 8:4 ಾಜ 14:2-32; ಲೂಕ 17:14 ‡ 8:4
8:4 ಾಜಕರಿಗೆ § 8:5 8:5 ನೂರು ಸಿ ಾಯಿಗಳಮೇಲಿರುವ ಸರ ಾರ
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ಹೇಳಿದರೆ ಬರು ಾ್ತನೆ; ‘ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು. 10 ಯೇಸು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದನು, ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಇಂ ಾ ಮಹತ್ತರ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಅಂದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಪೂವರ್
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಎಂಬುವವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು; 12 ಆದರೆ ಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು; ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿ ೕಣವೂ ಇರುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿನ ಾಗಲಿ,ಹೋಗು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.

ಯೇಸುವಿನ ರೋಗನಿ ಾರಕ ಾಯರ್
ಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41

14 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಪೇತ್ರನ
ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದನು ತಕ್ಷಣವೇ 15ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು; ಆಕೆ
ಎದು್ದ ಆತನಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.

16 ಸಂಜೆ ಾಗಲು ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದರು; ಆತನು ಾತು ಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.
17 ಇದರಿಂದ *“ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿ
ನುಡಿದಂತಹ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
* 8:17 8:17ಯೆ ಾ 53:4



ಮ ಾ್ತಯನು 8:18 xxvii ಮ ಾ್ತಯನು 8:26

ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಲೂಕ 9:57-60

18ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 19 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಾಸಿ್ತ ್ರಯು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 20 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದು್ದಗಳಿವೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ
ಗೂಡುಗಳಿವೆ;ಆದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬನು, “ಕತರ್ನೇ,
ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ †ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಅನ್ನ ಾಗಿ,

22ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು, ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದವರಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25

23 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಮುದ್ರವು
ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವಂತೆ
ಆಯಿತು; ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಾ ಾಡು, ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. 26 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,

“ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ, ಏಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಎದು್ದ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದನು; ಆಗ ಅಲಿ್ಲ
† 8:21 8:21 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಅದೇ ದಿನ ಹೂಳಬೇಕು; ಆದರೆ
ಇಲಿ್ಲ ಈ ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿ ಾಯುವ ತನಕ ಅವರ ಸೇವೆ ಾಡಿ
ಬರುವು ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಂತ ಾಯಿತು. 27ಆಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈತನು
ಎಂಥವ ಾಗಿರಬಹುದು! ಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರವೂ ಸಹ ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವ ಾ್ಲ”ಅಂದರು.

ಯೇಸು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39

28 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಗದರೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂ ಾಗ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರಿಬ್ಬರು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು
ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮ ಾಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು, ‡“ದೇವರ
ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಾ”

ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 30 ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 31ಆ ದೆವ್ವಗಳು, “ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಇವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ಆ ಹಂದಿಯ
ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
32 ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು; ಅ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಓಡಿ
ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ
ಸತು್ತ ಹೋದವು. 33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರು ಊರೊಳಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರ ಸಂಗತಿ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಲು; 34 ಆಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ಹೊರಟುಬಂದು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

9
1ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ

ಬಂದನು.
‡ 8:29 8:29ಮ ಾ್ತ 14:33; 16:16
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ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ

ಾಕರ್ 2:1-12; ಲೂಕ 5:17-26
2 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ

ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಯೇಸು ರೋಗಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದವರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಮಗನೇ
ಧೈಯರ್ ಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು” ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 4ಯೇಸು

ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು, “ನೀವು ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 5 ಾವುದು ಸುಲಭ?
‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಅನು್ನವುದೋ? 6 ಅಥ ಾ
‘ಎದು್ದ ನಡೆ’ ಅನು್ನವದೋ? ಆದರೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ,
“ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು”
ಅಂದನು. 7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು.
8 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಯೇಸುಮ ಾ್ತಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಾಕರ್ 2:13; ಲೂಕ 5:27-32

9ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮ ಾ್ತಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿ,
“ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು ಎದು್ದ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
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10ಅನಂತರಯೇಸು ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ
ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಂಕದವರೂ ಾಪಿಗಳೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ
ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ, “ನಿಮ್ಮ ಗುರುವು ಸುಂಕದವರು
ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ
ವೈದ್ಯನು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ,
‘ ಾನುಯಜ್ಞವನ್ನಲ್ಲ,*ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ಎಂಬ ಾತಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು”
ಅಂದನು.

ಉಪ ಾಸದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ ( ಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ
5:33-39)

14 ನಂತರ ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಫರಿ ಾಯರೂ ಾವೂ ಬಹಳ ಾರಿ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ;
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 15 “ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವ ತನಕ ದುಃಖಪಡುವರೇ? ಆದರೆ
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು. ಾರೂ
ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ್ಯಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ;
ಾಗೆ ಹಚಿ್ಚದರೆ 16ಆ ಾ್ಯಪೆಯು ಹಳೇ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ
ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇಟ್ಟರೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದು
ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು;

* 9:13 9:13 ಹೋಶೇ. 6:6;ಮ ಾ್ತ 12:7;ಮೀಕ 6:8
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ಆದರೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ,
ಆಗ ಎರಡೂ ಸಂರ ಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ; ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದು್ದ

ಾಕರ್ 5:22-43; ಲೂಕ 8:41-56
18 ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ

ಅಧಿ ಾರಿಯು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗಲೇ
ತೀರಿಹೋದಳು; ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ
ಬದುಕುವಳು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಯೇಸು ಎದು್ದ ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

20 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು, 21 “ ಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು,
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವೆ ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 22 ಆಗ
ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ, ಧೈಯರ್ ಾಗಿರು;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿತು” ಅಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ
ಹೆಂಗಸು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದಳು.

23 ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಕೊಳಲು
ಊದುವವರನೂ್ನ ಗದ್ದಲ ಾಡುವ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿಗೆ, 24 “ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
25 ಜನರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಆಕೆ ಎದ್ದಳು. 26ಈಸುದಿ್ದ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ
ಹಬಿ್ಬತು.

27ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು,
“ ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ
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ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆ
ಕುರುಡರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, “ ಾನು
ಇದನು್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಅವರು “ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.
29 ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
30 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದನು. 31 ಆದರೆ
ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.

32 ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ
ಮೂಕನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33 ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಾತ ಾಡುವವ ಾದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಜನರು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ
ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 34 ಆದರೆ

ಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಾಕರ್ 3:13-19; 6:6-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6
35 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೂ್ಲ

ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ
ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. 36ಯೇಸು
ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ
ಾಗೆ ಚದುರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು.

37ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯುಬಹಳಇದೆ,ಆದರೆ ಕೆಲಸದವರು
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ಸ್ವಲ್ಪ. 38 ಆದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಯಜ ಾನನನು್ನ, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ
ಕೆಲಸದವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10
1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು

ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟ್ಟನು.

2ಈಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ,
ದಲನೆಯವನು ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನು,ಅವನ ತಮ್ಮ

ಅಂದೆ್ರಯ, ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾಕೋಬ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನ, 3 ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ತೋಮ, ಸುಂಕ

ವಸೂಲಿ ಾರ ಾದ ಮ ಾ್ತಯ, ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ, 4 ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀ ೕನ
ಾಗೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದ,
ಎಂಬಿವರುಗಳೇ.

5 ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಸ ಾಯರ್ದವರ
ಊರೊಳಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ; 6 ಇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
7 ‘ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು’ ಾರಿಹೇಳು ಾ್ತ
ಹೋಗಿರಿ. 8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿರಿ, ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ,
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿರಿ,ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ;ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ, ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನ,
ಹಣ ದುಡು್ಡಗಳನೂ್ನ, ಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದ ಚೀಲಗಳನೂ್ನ, 10 ಎರಡು
ಅಂಗಿ,ಚಪ್ಪಲಿ, ಕೋಲು ದ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
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ಆಳು ತನ್ನ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 11 ನೀವು ಾವುದೇ
ಊರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಹಳಿ್ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯರು ಾರೆಂದು
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅ ಊರಲೆ್ಲೕ ಇರಿ.
12 ಆ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಅನಿ್ನರಿ. 13 ಆ
ಮನೆಯವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾನವು ಅವರಿಗೆ
ಬರಲಿ; ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬರಲಿ. 14 ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಾಕ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆ
ಊರ ಾ್ನಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 15 * ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥಊರಿನ

ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

16 “ನೋಡಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಜಾಣರೂ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ನಿಷ ್ಕಪಟಿಗಳೂ ಆಗಿರಿ.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ತಮ್ಮ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
18 ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ
ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಹೀಗೆ
ಅವರಿಗೂ ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ಾ ಾಗುವಿರಿ. 19 ಆದರೆ ಅವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾಗ ಏನು ಾತ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಆಡತಕ್ಕ ಾತು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. 20 ಾತ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರನನು್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ,
ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವರು;ಮಕ್ಕಳುತಂದೆ ಾಯಿಗಳಮೇಲೆತಿರುಗಿಬಿದು್ದ
* 10:15 10:15ಮ ಾ್ತ 11:24
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ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 22ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಲ್ಲರೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. 23ಒಂದುಊರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 †“ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ ್ಯನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ಆಳು
ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 25 ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗುವುದು ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ ಾಕು,
ಒಡೆಯನಂತೆ ಆಗುವುದು ಆಳಿಗೆ ಾಕು. ಅವರು ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನಿಗೆ‡ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನ
ಮನೆಯವರನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಅವಹೇಳನ ಾಗಿ ಕರೆ ಾರು? 26 ಆದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.§ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಾವುದೂ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗದೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ ರಹಸ್ಯವು ಇಲ್ಲ. 27 ಾನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರಿ, ಮತು್ತ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಾರಿರಿ. 28 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇಹವನು್ನ ಕೊಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,
ಆತ್ಮಮತು್ತ ದೇಹಎರಡನೂ್ನ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡಬ ಾ್ಲತನಿಗೇ
ಹೆದರಿರಿ. 29 ಾಸಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬಿ್ಬಗಳನು್ನ ಾರುವುದುಂಟ ಾ್ಲ;
ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬೀಳದು. 30ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆ ಾಗಿವೆ.
31ಆದುದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಬಹಳ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆ ಾಳುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

32 “ ಾ ಾದರೆ ಾವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾನು
ನನ್ನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ, ಾನು ಸಹ ಅವನನು್ನ
ನನ್ನವನೆಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
† 10:24 10:24 ಾಕರ್ 3:22; ಲೂಕ 6:40; ೕ ಾ 13:16 ‡ 10:25 10:25
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ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 33 ಆದರೆ ಾವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ಾನು ಸಹ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುವೆನು.

34 *“ಭೂಲೋಕದಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 35 ಹೇಗೆಂದರೆ
ಮಗನಿಗೂ ತಂದೆಗೂ, ಮಗಳಿಗೂ ಾಯಿಗೂ, ಸೊಸೆಗೂ ಅತೆ್ತಗೂ
ಭೇದಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 36 †ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ಶತು್ರಗ ಾಗಿರುವರು. 37 ತಂದೆಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಯಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನಡುವವನು ನನಗೆ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ; ಮಗನ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಮಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನಡುವವನು ನನಗೆ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 38 ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 39 ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

40 ‡“ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;§ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 41ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು; ನೀತಿವಂತನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
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ಹೊಂದುವನು. 42 ಮತು್ತ*ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯನೆಂದು ಾ ಾದರೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದು
ತಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

11
1ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದನು್ನ

ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಬೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ

2 *ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯರ್ಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ೕ ಾನನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,

3 “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಾವು ಬೇರೊಬ್ಬನಿ ಾಗಿ
ಾದು ನೋಡಬೇಕೋ” ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕೇಳಿಸಿದನು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ಾಣುವವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವುಗಳನು್ನ ೕ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ; 5 ಕುರುಡರು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಕುಂಟರು ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಕಿವುಡರು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಮತು್ತ ಬಡವರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 6ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾದಿಸದವನೇ
ಧನ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ೕ ಾನನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಾಳಿಯಿಂದ
* 10:42 10:42ಮ ಾ್ತ 25:40; ಾಕರ್ 9:41. * 11:2 11:2 ಅಥ ಾ, ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು (ಯೆ ಾ 35:5, 6; 61:1) ನಡೆಯುತ್ತವೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ೕ ಾನನು್ನ ಕೇಳಿಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ.
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ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 8 ಾ ಾದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ
ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಾಜನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 9 ಾ ಾದರೆ ಾತಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕ? ೌದು
ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 †‘ಇಗೋ ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನೀನು ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿನ್ನಮುಂದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು’ ಎಂದು ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ ೕ
ಆತನು ಇವನೇ. 11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಾ್ನನಿಕ
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ

ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ
ಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಬಲವಂತಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ. ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ಒ ಾ್ತಯದಿಂದ ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 13 ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕ ಾನನ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 14 ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಬರತಕ್ಕ ಎಲೀಯನು
ಇವನೇ. 15 ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. 16 ಆದರೆ ಈ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಪೇಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, 17 ‘ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಳಲೂದಿದೆವು ನೀವು
ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶೋಕಿಸಿದೆವು ನೀವು ಗೋ ಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳುವಂಥಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. 18 ೕ ಾನನು ಬಂದನು,
ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವ ಾಗಿದುದರಿಂದ,ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ‘ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಬಂದನು,‡ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದನು.
† 11:10 11:10ಮ ಾ. 3:1: ‡ 11:19 11:19ಮ ಾ್ತ 9:10; ಲೂಕ 15:2:
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ಅವರು ‘ಇಗೋ ಇವನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕನು ಕುಡುಕನು§ತೆರಿಗೆಯವರ
ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಗೆಳೆಯನು’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.*ಆದರೆ ಾನವು
ಅದರ† ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಾನವೆಂದು ಸಮಥಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ”
ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಾನ ಾಂತರಪಡದ ಪಟ್ಟಣದವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಲೂಕ 10:12-15; ಲೂಕ 10:21-22

20 ಅನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿ
ನಡೆದ ಊರುಗಳವರು ಾನ ಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಗದರಿಸತೊಡಗಿದನು. 21 ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಅ ್ಯೕ ಖೊ ಾಜಿನೇ,
ಅ ್ಯೕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು
ತೂರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲನವರು
ಎಂದೋ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾನ ಾಂತರಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22ಆದರೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯದಿನದಲಿ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು
ಹೆಚು್ಚ ಸಹನೀಯ ಾಗಿರುವುದು. 23 ಎಲೈ ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ‡ನೀನು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕೕರುವೇ ಎಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ ೕ? ಇಲ್ಲ, ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿಯುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ. 24 ಆದರೆ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೊದೋಮ್
ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಸಹನೀಯ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.

25 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ!
ಪರಲೋಕದ ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ

§ 11:19 11:19 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರ ಎಂಬು ಾಗಿದೆ. * 11:19 11:19
ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ ಾನಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಂದನು. † 11:19 11:19 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ.
ಅಂದರೆ ಾ ಾವಲಂಬಿಗಳಿಂದ ಎಂದು ಬರೆದದೆ; ಲೂಕ 7:35 ನೋಡಿರಿ. ‡ 11:23
11:23ಯೆ ಾ 14:13-15:
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ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
26 ೌದು ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ ಾಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ತೋಚಿತು. 27§ನನ್ನ ತಂದೆಯುಎಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ.
ತಂದೆಯ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನವನೂ ಮಗನನು್ನ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮಗನ
ಹೊರತು ಇ ಾ್ನವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು
ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಆ ಾ್ವನ

28 “ಎಲೈ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವೆನು. 29 * ಾನು
ಾತಿ್ವಕನೂ ದೀನಹೃದಯನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು ್ಕವುದು. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗವು
ಮೃದು ಾದದು್ದ, ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ”ಅಂದನು.

12
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು

ಫರಿ ಾಯರು ಆತನಮೇಲೆ ಆ ೕಪಣೆ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 2:23; 3:6; ಲೂಕ 6:1-11

1 ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ತಿನ್ನ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಅದನು್ನ
ಕಂಡು, “ನೋಡು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡ ಾರದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 3 ಆತನು
§ 11:27 11:27ಮ ಾ್ತ 28:18; ೕ ಾ 1:18; 6, 46: * 11:29 11:29ಯೆರೆ
6:16; ೕ ಾ 13:15; ಫಿಲಿ. 2:5, 7, 8:
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ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಾನೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಹಸಿ ಾಗ
ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 4 ಅವನು
ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಜಕರು ಾತ್ರವೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾರು ತಿನ್ನ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಅವನು, ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ತಿಂದನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಅವರು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇದನು್ನ
ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 6 *ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಇ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
7 †‘ ಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನಲ್ಲ, ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬುದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತರಲಿ ಾ್ಲ. 8 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ
ಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು” ಹೇಳಿದನು.

9 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 10 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಕೈಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಫರಿ ಾಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ, “ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ
ಇದು್ದ ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತದೇ ಇರುವನೇ? 12 ಕುರಿಗಿಂತ ಮನುಷ ್ಯನು
ಎಷೊ್ಟೕ ೌಲ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಆದ ಾರಣ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸ ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ ಾದದೆ್ದ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
13 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಚಾಚಿದನು. ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಸಿ ಾಗಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೈಯಂ ಾಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಕೆ್ಕ

* 12:6 12:6ಮ ಾ್ತ 1:41,42: † 12:7 12:7 ಹೋಶೇ. 6:6:
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ಹೋಗಿ ‡ಇವನನು್ನ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಆತನ
ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಯೇಸು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕ

15 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
16 ಅನೇಕರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿ ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 17 ಹೀಗೆ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿರುವ ಾತು ನೆರವೇರಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ,
18 §“ಇಗೋ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. ಈತನು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟನು, ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನು. ಈತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು.
ಈತನು ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಯವಿಧಿಯನು್ನ ಾರುವನು. 19ಈತನು
ಜಗಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಈತನಧ ್ವನಿಯು
ಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ

ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕದೆಯೂ ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ದೀಪವನು್ನ ನಂದಿಸದೆಯೂ ಇರುವನು. 21 ಅನ್ಯಜನರು ಈತನ
ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿರೀ ಯಿಂದಿರುವರು.”
ಯೇಸುಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ಾಕರ್ 3:22-30; ಲೂಕ 11:14-32; 12:10

22 ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಕುರುಡನೂ, ಮೂಕನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆತನು ಅವನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಲು ಆ
ಮೂಕನಿಗೆ ಾತು ಾಗೂ ದೃಷಿ್ಟ ಎರಡೂ ಬಂದವು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈತನು ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ
ಇರಬಹುದೇನೋ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಯೇ
‡ 12:14 12:14ಮ ಾ್ತ 22:15; 27:1, 7; 28:12; ೕ ಾ 5:18; 10:39; 11:5 3:
§ 12:18 12:18ಯೆ ಾ 42:1-4:
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ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ” ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾವ ಾಜ್ಯ ಾದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ವಿಭಜನೆ ಾಗಿ
ಾ ಾಗುವುದು. ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಾದ
ಾವ ಪಟ್ಟಣ ಾದರೂ ಮನೆ ಾದರೂ ನೆಲೆ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು.

26 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನನು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು, ಾ ಾದರೆ ಅವನ
ಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿತು? 27 ಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರು ಾರ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ?
ಆದುದರಿಂದ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. 28 ಾನು
ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ? 29 ಇದಲ್ಲದೆ
ಒಬ್ಬನು ದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ
ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುಲುಕೊಂ ಾನು. 30 *ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ. ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸದವನು
ಚದುರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಆದ ಾರಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪಕೂ್ಕ ದೂಷಣೆಗೂ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನುಡಿಯುವದೂಷಣೆಗೆಕ್ಷ ಾಪಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಾವ ಾದರೂ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರಮತು್ತ ಫಲ
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33 †“ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿ್ನರಿ.
ಮರ ಕೆಟ್ಟ ಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಕೆಟ್ಟದು ಅನಿ್ನರಿ. ಫಲದಿಂದಲೇ
ಮರದ ಗುಣವು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 34 ಸಪರ್ ಸಂತತಿಯವರೇ
ನೀವು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಹೇ ಾದೀತು?‡ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವುದು. 35 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಕೆಟ್ಟವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ
ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾ್ತನೆ. 36 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಮನುಷ ್ಯರು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಆಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 37 ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವಿ. ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ
ನೀನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವಿ”ಅಂದನು.
ಫರಿ ಾಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದು್ದ

38 ಆಗ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರು,
“ಬೋಧಕನೇ, §ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು” ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ, 39 *“ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ೕನನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು

ಬೇರೆ ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅಂದರೆ ೕನನು
ಹೇಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ
ಇದ್ದನೋ, ಾಗೆಯೇಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನುಮೂರುದಿನ ಾತಿ್ರ ಹಗಲು
† 12:33 12:33ಮ ಾ್ತ 7:16-20; ಲೂಕ 6:44: ‡ 12:34 12:34 ಲೂಕ 6:45:
§ 12:38 12:38 ಾಕರ್ 8:11, 12; ೕ ಾ 2:18; 1 ಕೊರಿ 1:22: * 12:39
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ಭೂಗಭರ್ದೊಳಗೆ ಇರುವನು. 41 ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ೕನನು
ಾರಿದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನ ಾಂತರಪಟ್ಟರು. ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಿ ಾ್ದನೆ. ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ

ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ
ಖಂಡಿಸುವರು. 42 ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾನವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು.
ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನಿ ಾ್ದನೆ. ದ ಣ
ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಳು.
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ದೆವ್ವ

43 “ದೆವ್ವವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತ್ತದೆ.
44 ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅದು, ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೂ್ದ, ಗುಡಿಸಿ,ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 45ತರು ಾಯ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಅವುಒಳ ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡುವವು. ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯು ದಲಿಗಿಂತ

ಕೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಗೆ ಆಗುವುದು”
ಅಂದನು.
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಂದು

ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21

46 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆತನನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದರು. 47 ಆಗ

ಒಬ್ಬನು, “ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
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ಾತ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.
48 ಅದ ಾ್ಕತನು ಆ ಾತು ಹೇಳಿದವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು?
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ 49 ಶಿಷ ್ಯರ
ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ, “ಇಗೋ ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು.
50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಾಡುವವನೇ
ನನ್ನ ಸಹೋದರನೂ ಸಹೋದರಿಯೂ ಾಯಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಅಂದನು.

13
ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ
ಾಕರ್ 4:1-20,30-34; ಲೂಕ 8:4-15; 13:18,19

1 ಆದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದ
ದಡದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಬಹಳ ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದುದರಿಂದ ಆತನು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
4 “ಕೇಳಿರಿ, ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು

ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು
ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ
ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮಣು್ಣ ತೆಳ್ಳಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವು ಬೇಗ ಳೆತವು. 6 ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ
ಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7ಮತೆ್ತ ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದವು, ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವು.
8ಇನು್ನ ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ
ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.
9 ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ”ಅಂದನು.

10 ತರು ಾಯ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, “ಏಕೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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11 ಅದ ಾ್ಕತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಮಮರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯುವ ಾಗ ್ಯವು
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. 12 ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದು
ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 13 ಾನು
ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಂಡರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
14 “ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಅದೇನೆಂದರೆ,
*‘ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ, ನೋಡಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
15 ಈ ಜನರ ಹೃದಯವು ಮಂ ಾಯಿತು. ಇವರ ಕಿವಿಗಳು

ಮಂದ ಾದವು.
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಂಡು

ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ,
ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ನನಿ್ನಂದಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ ”

ಎಂಬುದೇ.
16 “ಆದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಏಕೆಂದರೆ†ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ,
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. 17 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.‡ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ,
ನೀತಿವಂತರೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

* 13:14 13:14 ಯೆ ಾ 6:9, 10: † 13:16 13:16 ಲೂಕ 10:23, 24:
‡ 13:17 13:17 ೕ ಾ 8:56; ಇಬಿ್ರ. 11:13; 1 ಪೇತ್ರ. 1:10, 11.
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18 “ಬಿತು್ತವವನ ವಿಷಯ ಾದ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
19 ಾವ ಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ§ದುಷ್ಟನು ಬಂದು ಆತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಇವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗ ಾಗಿರುವನು. 20 ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ

ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದರೂ, 21 ತನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಲ ಾತ್ರವೇ ಇದು್ದ ಆ ಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ.
22 ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು ಾರೆಂದರೆ,
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗೂ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯೂ, ಐಶ್ವಯರ್ದ
ೕಸತನವೂ ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ಫಲವನು್ನ

ಕೊಡದೇ ಇರು ಾ್ತನೆ. 23 ಒಳೆ್ಳಯ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಫಲವಂತ ಾಗಿ

ನೂರರ ಾ್ಟಗಲಿ, ಅರವತ್ತರ ಾ್ಟಗಲಿ, ಮೂವತ್ತರ ಾ್ಟಗಲಿ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೋದಿಮತು್ತ ಕಳೆಗಳ ಾಮ್ಯ

24 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 25 ಆದರೆ
ಜನರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು
ಗೋದಿಯ ನಡುವೆ ಕಳೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೋದನು. 26 ಗೋದಿಯು
ಬೆಳೆದು ಫಲ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಕಳೆಯು ಸಹ ಾಣ ಬಂದಿತು. 27 ಆಗ
ಯಜ ಾನನ ಆಳುಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಅ ಾ್ಯ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದಿ್ದಯ ಾ್ಲ ಕಳೆ ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ಇದು ವೈರಿ
§ 13:19 13:19ಮೂಲ: ಕೆಡುಕನು
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ಾಡಿದ ಕೆಲಸ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಅದಕೆ್ಕ ಆಳುಗಳು ಅವನಿಗೆ,
‘ ಾ ಾದರೆ ಾವು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದೆ ೕ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 29ಅವರಿಗೆ ಅವನು, ‘ಬೇಡ,
ಕಳೆಯನು್ನ ಕೀಳು ಾಗಅದರ ಸಂಗಡ ಗೋದಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲದರೂ ಕಿತಿ್ತೕರಿ.
30 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ ತನಕ ಎರಡೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನು ಕೊಯು್ಯವವರಿಗೆ, ದಲು ಕಳೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೆಗೆದುಹೊರೆಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಕಿ,*ಗೋದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ
ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ”ಅಂದನು.

ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಮತು್ತ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಾಮ್ಯ
31 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎ ಾ್ಲ
ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ
ಎ ಾ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಮರ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟ
ಾಸ ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು
ಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯವು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ
ಹುಳಿ ಾಯಿತು.”

34 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಏನನೂ್ನ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 35 ಹೀಗೆ, †“ ಾನು ಾಯಿದೆರೆದು
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು; ಲೋಕದ ಆರಂಭದಿಂದ
ಮರೆ ಾಗಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯ

* 13:30 13:30ಮ ಾ್ತ 3:12: † 13:35 13:35 ಕೀತರ್ 78:2:
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ಮು ಾಂತರ ನುಡಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 36 ಅನಂತರ
ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು.
ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹೊಲದ ಕಳೆಯ
ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು ಅಂದರು. 37 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತು್ತವವನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು. 38 ಹೊಲವೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವೆಂದರೆ‡ ಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಕಳೆಯೆಂದರೆ
ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವ ವೈರಿ ಎಂದರೆ ಸೈ ಾನನು.
ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲವೆಂದರೆ ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತ. ಕೊಯು್ಯವವರು
ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರು. 40 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿ
ತೆಗೆದು ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೋ ಾಗೆಯೇ ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುವುದು. 41 §ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನ ಾಜ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಾಪಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅಧಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ
ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 42 ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿ ೕಣವೂ ಇರುವವು 43 ಆಗ ನೀತಿವಂತರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು. ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ ್ಕ
ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದನು.
ಅಡಗಿಸಿದ್ದ ನಿಧಿ,ಮುತು್ತಗಳಮತು್ತ ಬಲೆಯ ಾಮ್ಯ

44 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ.
ತನ ಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 45 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 46ಅವನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುತ್ತನು್ನ
‡ 13:38 13:38ಮ ಾ್ತ 13:43; 8:12; ಾಕರ್ 16:15; ಕೊಲೊ 1:6: § 13:41
13:41ಮ ಾ್ತ 18:7; 24:31.
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ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

47 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ತರ ಾದ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
48 ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುತಂದು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯಮೀನುಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು. 49 ಾಗೆಯೇ ಯುಗದ
ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಹೊರಟು ಬಂದು
ನೀತಿವಂತರೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 50 ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿ ೕಣವೂಇರುವವು.

51 “ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಯಿತೋ” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅಥರ್ ಾಯಿತು” ಅಂದರು. 52 ಆಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉಪದೇಶಹೊಂದಿ ಶಿ ತ ಾದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಸೊ್ತ ್ರೕಪದೇಶಕನು,
ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹಳೆಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮನೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

53ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ನಜರೇತ್ಊರಿನವರು ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:15-30

54 ತರು ಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಟು್ಟ, “ಇವನಿಗೆ ಈ ಾನವೂ ಈ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದವು? 55 ಇವನು ಆ
ಬಡಗಿಯಮಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ಾಯಿಮರಿಯಳೆಂಬುವವಳಲ್ಲವೇ?
ಾಕೋಬ, ೕಸೇಫ, ಸೀ ೕನ, ಯೂದ ಇವರು ಇವನ
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ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲವೇ? 56ಇವನ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದವು?” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡು *ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿರ ಾ್ಕರವುಳ್ಳವ ಾದರು.
57 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ †“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಅವನಿಗೆ ೌರವ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 58 ಅವರ
ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ.

14
ಹೆರೋದನು ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ಮೇಲೆ

ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ *ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, 2 ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇವನು ಾ್ನನಿಕ
ೕ ಾನನೇ; ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಇದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ೕ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು. 4 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ
“ನೀನು ಇವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು
ಾ್ಯಯವಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ ಹೆರೋದನ
ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯು ಾಗ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ
* 13:56 13:56ಮ ಾ್ತ 11:6: † 13:57 13:57 ೕ ಾ 4:44 * 14:1
14:1 ರೋ ಾನ್ ಚ ಾ್ರಧಿಪತ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇಶದ ಅಥ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಾಗದ
ಅಧಿಪತಿ.
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ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಾಡಿ ಹೆರೋದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿದಳು.
7ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. 8 ಅವಳು ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಪೆ್ರೕರೇಪಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ
ಹರಿ ಾಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡು” ಅಂದಳು. 9 ಆಕೆಯ
ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಅರಸನು ದುಃಖಪಟ್ಟರೂ ಾನು ಾಡಿದ
ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.
10 ಅವನು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾನನ
ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿ, 11 ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಹರಿ ಾಣದಲಿ್ಲ
ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 12 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾ 6:1-14

13 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 14 ಆತನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ
ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟು್ಟ
ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 15 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಹೊತು್ತ
ಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ ಾಗಿ
ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೋಗುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ”
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ಅಂದನು. 17 ಅದಕ್ಕವರು, “ಇಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನು
ಾತ್ರ ಇವೆ” ಅನ್ನ ಾಗಿ, 18 ಆತನು, “ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಂದು

ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು. 19 ತರು ಾಯ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹುಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 20 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು.
ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ತುಂಬಿತು.
21 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಂಡಸರೇ
ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರವಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
ಾಕರ್ 6:45-52; ೕ ಾ 6:15-21

22 ಇ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾನು ಈ ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ನನಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದನು. 23 ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ

ಮೇಲೆ † ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏ ಾಂಗಿ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು.
24 ಆದರೆ ದೋಣಿಯು ‡ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆಯಿತು್ತ, ಎದುರು ಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಹೊ ಾ್ದಡುತಿ್ತತು್ತ.
25 ಾತಿ್ರಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. 26 ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು “ಭೂತವೆಂದು”
ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 27 ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು
ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, “ಧೈಯರ್ ಾಗಿರಿ ಾನೇ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ”

† 14:23 14:23ಲೂಕ 6:12; 9:18, 28; 11:1. ‡ 14:24 14:24ಮೂಲ: ಅನೇಕ
ಾ್ತದ್ಯ, ಅಂದರೆ ಫ ಾರ್ಂಗು, ದೂರ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ
ಎಂದು ಬರೆದದೆ
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು, “ಕತರ್ನೇ ನೀನೇ
ಆದರೆ ಾನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು” ಅನ್ನಲು, 29 ಆತನು, “ ಾ” ಅಂದನು. ಆಗ
ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯಿಂದ
ಇಳಿದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ ಅವನು ಾಳಿಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಭಯಪಟು್ಟ ಮುಳುಗ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ, “ಕತರ್ನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 31 ತಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು
ಕೈಚಾಚಿಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವಸಿಯೇ ಏಕೆ ಸಂದೇಹ ಪಟೆ್ಟ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ತರು ಾಯ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. 33 ಆಗ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರು
§“ನಿಜ ಾಗಿ ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

34 ಅವರು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪಟ್ಟಣದ ದಡಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 35 ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಆತನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮೆಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 36 ಅವರು
ಆತನನು್ನ *ನಿನ್ನಉಡುಪಿನಅಂಚ ಾ್ನದರೂಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು,ಮತು್ತ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದರು.

15
ಊಟದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು

ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 7:1-23

1 ತರು ಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಫರಿ ಾಯರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿರಿಯರ

§ 14:33 14:33 ಮ ಾ್ತ 8:29; 16:16; ಾಕರ್ 1:1; ಲೂಕ 1:35; ಕೀತರ್ 2:7:
* 14:36 14:36ಮ ಾ್ತ 9:20; ಲೂಕ 6:19:
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ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ಏಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಾ್ತರೆ? ಅವರು ತಿನು್ನ ಾಗ
ತಮ್ಮ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 3 ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು
ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ
ಏಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 4 ಹೇಗೆಂದರೆ*‘ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ†ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ದೂಷಿಸುವವನು ಾಯಲೇಬೇಕೆಂತಲೂ’ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
5 ನೀ ೕ, ‘ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಗಲಿ,
ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ, ನೋಡಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
6ಅವನು ‘ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ಸಲು ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ

ಪ್ರ ಾದಿಸಿ,ಅವನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ,
8 ‡“ಈಜನರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತರೆ
ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವುನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
9 ಮನುಷ ್ಯರು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಾಗಿ

ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ
ಆ ಾಧಿಸುವರು” ಎಂಬುದೇ.

10 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, 11 ಾ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರುವಂಥ ಾತು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ, “ಫರಿ ಾಯರು ಈ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ ಬೇಸರಗೊಂಡರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತೋ” ಎಂದು
* 15:4 15:4 ವಿ ೕ 20:12: † 15:4 15:4 ವಿ ೕ 21:17: ‡ 15:8 15:8
ಯೆ ಾ 29:13:
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ಕೇಳಿದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ನೆಡದೆ ಇರುವ ಗಿಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು.
14 ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ಅವರು§ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು
ಕುರುಡರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕುಣಿ ಳಗೆ ಬೀಳುವರು” ಅಂದನು. 15 ಆಗ
ಪೇತ್ರನು, “ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು” ಅಂದನು,
16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವೂ ಕೂ ಾ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಾ? 17 ಾ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ ವಿಸಜಿರ್ತ ಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ೕ? 18ಆದರೆ
ಾ ಳಗಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂಥವುಗಳು ಹೃದಯದಿಂದ
ಬರುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧ ಾಡುವವು. 19 ಏಕೆಂದರೆ
ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ,
ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳು ಹೊರಟು
ಬರುತ್ತವೆ. 20 ಇಂಥವುಗಳೇ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಾಡುವುದು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ನಂಬಿಕೆ
ಾಕರ್ 7:24-30

21 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತೂರ್ ಸೀದೋನ್
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆ ಸೀಮೆಯಿಂದ
ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಹೊರಟು ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ,
ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡು, ನನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಾತನೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. 23 ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, “ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ

§ 15:14 15:14ಮ ಾ್ತ 23:16, 24; ಲೂಕ 6:39.
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ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ
*“ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರ
ಬಳಿಗೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರ ಬಳಿಗೂ ಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ”
ಅಂದನು. 25ಆಗಆಕೆಬಂದುಆತನಮುಂದೆಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಅಂದಳು. 26 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಮಕ್ಕಳ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಕುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 27 ಆಕೆಯು, “ ೌದು,
ಕತರ್ನೇ, ಆದರೆ ಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ
ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವ ಾ್ಲ”
ಅಂದಳು. 28ಆಗಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆದೊಡ್ಡದು.
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ನಿನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯಮಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದಳು.

ಯೇಸು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
29 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದನು. ಆಗ ಆತನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
30 ಆಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದಲ್ಲದೆ
ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು, ಮೂಕರು, ಕೈ ಾಲಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮುಂ ಾದ
ಅನೇಕರನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರನು್ನ ಆತನ ಾದಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದನು.
31 ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದವರು ಾತ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕೈ ಾಲಿಲ್ಲದವರು
ಸ್ವಸ್ಥ ಾದದ್ದನೂ್ನ, ಕುಂಟರು ನಡೆ ಾಡುವುದನೂ್ನ, ಕುರುಡರು
ನೋಡುವುದನೂ್ನ ಜನರು ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

* 15:24 15:24ಮ ಾ್ತ 10:6:
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ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 8:1-10

32ಆಗಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೂರು
ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋ ಾರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 33 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯು ಈ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ
ಸಿಕಿ್ಕೕತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 34ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಏಳುರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆಮತು್ತ
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಅವೆ” ಅಂದರು. 35 ಆಗ ಆತನು ಜನರ
ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.
36ಆತನು ಆಏಳುರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಆಮೀನುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. 37 ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ
ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಏಳು ಪುಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿದವು. 38 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ
ಗಂಡಸರೇ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರವಿದ್ದರು. 39 ತರು ಾಯ ಆತನು ಆ
ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಮಗ ಾನ್
ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದನು.

16
ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ

ಕೇಳಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:11-21

1 ತರು ಾಯ ಫರಿ ಾಯರು ಸದು್ದ ಾಯರು ಬಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
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ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿದರು. 2 *ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ‘ನೀವು ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ
ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿತಕರ ಾದ ಾ ಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ’
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಗೆ್ಗ, ‘ಆ ಾಶವು ೕಡ ಕವಿದುಕೊಂಡು
ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈಹೊತು್ತ ಾಳಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ಈ ಾಲದ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ೕ? 4 †ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ೕನನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ

ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ತರು ಾಯ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಯೇಸುಫರಿ ಾಯರಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರವಿಷಯ ಾಗಿಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕೊಟ್ಟದು್ದ
5 ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಮರೆತು ಆಚೇ

ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. 6 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಫರಿ ಾಯರ
ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ‡ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದು, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ, ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಏಕೆ ಚಚೆರ್ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 9ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ§ಐದು
ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ?

10 ಇಲ್ಲವೆ ಆ*ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ
* 16:2 16:2 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 2 ನೆಯ 3 ನೆಯವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ. † 16:4 16:4
ಅಂದರೆದೇವದೊ್ರೕಹಿ ಾದ. ‡ 16:6 16:6 1ಕೊರಿ5:6-8; ಗ ಾ. 5:9. § 16:9
16:9ಮ ಾ್ತ 14:17-21. * 16:10 16:10ಮ ಾ್ತ 15:34-38:



ಮ ಾ್ತಯನು 16:11 lxi ಮ ಾ್ತಯನು 16:18

ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ತುಂಬಿಟಿ್ಟರಿ? ನೀವು ಇನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11 ಾನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕುರಿತು ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯದು?
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು ಏನೆಂದರೆ, ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ
ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರ
ಬೇಕೆಂದೇ” ಅಂದನು. 12 ಆಗ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 8:27-29; ಲೂಕ 9:18-21

13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೈಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ, “ಜನರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 14 ಅವರು,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ, ಕೆಲವರು
ಎಲೀಯನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರು ಯೆರಮೀಯನು,
ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು” ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
15 ಆತನು ಅವರನು್ನ, “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು?” 16 ಆಗ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರನು, †“ನೀನು
ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 17ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ೕನನಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ,
ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ನಿನಗೆ
ಪ್ರಕಟ ಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಇದನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಾನು
† 16:16 16:16ಮ ಾ್ತ 27:54; ೕ ಾ 6:69.
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ಇದನು್ನ ಸಹ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, “ನೀನು‡ಪೇತ್ರನು, ಈ§ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. ಾ ಾಳದ ಶಕಿ್ತಗಳು
ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರವು. 19 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ
ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.*ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವುದನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕ ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು.
ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವುದನು್ನ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕ ೕ ಅದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು” ಅಂದನು. 20 ಆಗ
ಆತನು, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ

ಮುಂತಿಳಿಸಿದು
ಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27

21ಅಂದಿನಿಂದ †ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನುಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗಿ
ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಂದಲೂ
ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 22ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದಿರಲಿ;
ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಗದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 23 ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು. ನನಗೆ
ನೀನು ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿದಿ್ದ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸದೇ ಮನುಷ ್ಯರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 24 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ

‡ 16:18 16:18 ಮೂಲ: ಪತೊ್ರಸ್, ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಅಥ ಾ ಕಲು್ಲ. § 16:18
16:18 ಮೂಲ: ಪೇ ಾ್ರ, ಅಂದರೆ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಬಂಡೆ; ಎಫೆ 2:20. * 16:19
16:19ಮ ಾ್ತ 18:18; ೕ ಾ 20:23: † 16:21 16:21 ಕೆಲವುಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಪದವಿದೆ.
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‡“ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ. 25 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

26 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?
ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಟಾ್ಟನು?
27 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ತನ್ನ
ದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಆಗ ಆತನು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನು
ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
28 “ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ
ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

17
ಯೇಸು ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36

1ಆರು ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆಯೇಸು ಪೇತ್ರನನೂ್ನ ಾಕೋಬನನೂ್ನ
ಅವನ ತಮ್ಮ ೕ ಾನನನೂ್ನ ಾತ್ರ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವರ ಮುಂದೆ
ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡನು. ಆತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನ ಾಗೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. ಆತನ ವಸ್ತ ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದವು. 3 ಇಗೋ,
ೕಶೆಯೂ ಎಲೀಯನೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ

ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ,
ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಬಯಸುವು ಾದರೆ,

‡ 16:24 16:24ಮ ಾ್ತ 10:38, 39; ಲೂಕ 14:27; 17:33; ೕ ಾ 12:25:



ಮ ಾ್ತಯನು 17:5 lxiv ಮ ಾ್ತಯನು 17:13

ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. ನಿನಗೊಂದು,
ೕಶೆಗೊಂದು, ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ೕಡದೊಳಗಿನಿಂದ *“ಈತನು ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು

ಈತನನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ ಈತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಾಣಿವುಂಟಾಯಿತು. 6 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ
ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿರಿ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ” ಅಂದನು. 8ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲೆ
ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಾರಿಗೂಹೇಳ ಾರದು”ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಎಲೀಯನು ದಲು
ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂಬು ಾಗಿ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ ಏಕೆ?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 11ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,†“ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬರುವುದು ನಿಜ. ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.

12 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಎಲೀಯನು ಬಂ ಾಯಿತು,
ಆದರೆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಹ ಅವರಿಂದ

ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಾ್ನನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಆಗ

ಶಿಷ ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಮೂಛೆರ್ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-42
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14 ಅವರು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬನು ಆತನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ, 15 “ಕತರ್ನೇ
ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ಅವನು ಮೂಛೆರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ
ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ
ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, “ಎ ಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಸಂ ಾನವೇ,
ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರತನಿ್ನರಿ”
ಅಂದನು. 18ಯೇಸು ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಲು ಆ
ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತು. 19 ತರು ಾಯ ಶಿಷ ್ಯರು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಕೇಳಿದರು?” 20 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.‡ ಾಸಿವೇ ಾಳಿನಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವು ಾದರೆ,
21 ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸರಿದು ಹೋಗು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದು
ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ ದೆವ್ವಗಳು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇವುಗಳು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.§

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ

‡ 17:20 17:20 ಮ ಾ್ತ 21:21; ಾಕರ್ 11:23. § 17:21 17:21 ಮೂಲ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ ದೆವ್ವಗಳು ದೇವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45

22 ಅವರು *ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಯೇಸು
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುವನು.
23ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು,ಆದರೆ ಸತು್ತ ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವನು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ಾನು

ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ತೋರಿಸಿದು್ದ
24 ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ

†ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ
ಗುರುವು ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, “ ೌದು ಕಟು್ಟವನು”ಅಂದನು. 25ಪೇತ್ರನು ಮನೆ ಳಗೆ
ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ಾಯಿ ತೆರೆದು ಾತ ಾಡುವ ದಲೇ,
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರು ಕಂ ಾಯವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ? ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ

ಪರರಿಂದಲೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 26 ಅವನು, “ಪರರಿಂದ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಅದನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲವೇ. 27 ಆದರೂ ಾವು ಅವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಗದಂತೆ, ನೀನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಳವನು್ನ ಾಕಿ
ದಲು ಸಿಕು ್ಕವ ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿದು,ಅದರ ಾಯಿ ತೆರೆದು ನೋಡು

ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು‡ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕು ್ಕವುದು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
* 17:22 17:22 ಲೂಕ 2:44 ನೋಡಿರಿ; ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಎಂದು ಬರೆದದೆ. † 17:24 17:24ಮೂಲ: ದಿರಮ ಅಥ ಾ ದಿ ಾರಿ ಹಣ; ವಿ ೕ
30. 13; 38:26: ‡ 17:27 17:27ಮೂಲ: ಶೆಕೆಲ್
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18
ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು
ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48

1 ಆದೇ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವನು ದೊಡ್ಡವನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 2 ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರ
ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 3 ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಪರಿವತರ್ನೆಕೊಂಡು
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
4ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವನುಈಚಿಕ್ಕಮಗುವಿನಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಅವನೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮಗುವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನೋ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಆದರೆ*ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದರೆ ಅಂಥವನ ಕೊರಳಿಗೆ

ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆಉತ್ತಮ.

7 “ತೊಡಕುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅ ್ಯೕ, ತೊಡಕುಗಳು
ಬರುವುದು ಅನಿ ಾಯರ್, ಆ ಾಗೂ್ಯ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ
ತೊಡಕು ಬರುತ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ಅ ್ಯೕ. 8 †ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಕಡಿದು ಬಿ ಾಡಿಬಿಡು, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಾಲು ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗಹೀನ ಾಗಿ ಅಥ ಾ
ಕುಂಟ ಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡು,
ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
* 18:6 18:6ಲೂಕ 17:1, 2: † 18:8 18:8ಮ ಾ್ತ 5:29, 30; ಾಕರ್ 9:43-47:
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ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆಉತ್ತಮ. 10ಈ
ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನದರೂ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇವರ ದೂತರು ನನ್ನ ಸ್ವಗೀರ್ಯತಂದೆಯ
ಮುಖವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.§
ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ

12 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ*ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳು ಇರ ಾಗಿ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತೆಂದು
ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ? ಅವನು
ಉಳಿದ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 13 ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ ್ಕರ
ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷಪಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗುವುದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಚಿತ್ತವಲ್ಲ.
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದು್ದ

15 “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ†ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರು ಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಅರಿ ಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೀನು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ. 16 ಆದರೆ
‡ 18:10 18:10 ಕೀತರ್ 34:7; ಲೂಕ 1:19; ಇಬಿ್ರ. 1:14: § 18:11 18:11
11 ನೆಯ ವಚನ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ; ಲೂಕ 19:10 ನೋಡಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದಕೋಸ ್ಕರ ಬಂದನು. * 18:12 18:12
ಲೂಕ 15:4, 7: † 18:15 18:15 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ಎಂದು
ಬರೆದದೆ.
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ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತು ಕೇಳದೇ ಹೋದರೆ‡ಎರಡು ಮೂರು ಾ ಗಳ
ಾಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತು ಸಿ್ಥರಪಡುವ ಾಗೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಅಥ ಾ ಇಬ್ಬರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
17 ಅವನು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಸಭೆಗೆ
ಹೇಳು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ
ಅನ್ಯನಂತೆಯೂ§ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಇರಲಿ.

18 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏನೇನು ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರೋ ಅದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು. ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಏನೇನು ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 *ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಾವು ಾದರು ಒಂದು
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 20ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬ ಾಗಲೀ ಮೂವ ಾಗಲೀ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರು ಾ್ತರೋ ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನ ಾಮ್ಯ

21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ
ಸಹೋದರನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಎಷು್ಟ
ಾರಿ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಏಳು ಾರಿ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 22ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಏಳು ಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಏಳೆಪ್ಪತು್ತ
ಾರಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 24ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
‡ 18:16 18:16 ಧ ೕರ್ 19:15: § 18:17 18:17 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ,
ಭ್ರಷ್ಟನಂತೆಯೂ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. * 18:19 18:19 ಮ ಾ್ತ 7:7, 11; ೕ ಾ
15:7; 16:23:
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ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿ ಾಗ†ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ
ಸೇವಕನನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು. 25ಆ ಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನೂ್ನ,
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾರಿ
ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 26 ಆ ಸೇವಕನು
ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಒಡೆಯನೇ,

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ, ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ಕೊಟು್ಟ
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು’ ಹೇಳಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನ ಒಡೆಯನು
ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟ್ಟನು.
28 ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ, ‘ನನ್ನ ಾಲ ತೀರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಆದರೆ ಅವನ ತೆ ಸೇವಕನು ಣ ಾಲೂರಿ, ‘ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ ಾನು ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

30 ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ಾಲ ತೀರಿಸುವ
ತನಕ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 31 ಅವನ ತೆ
ಸೇವಕರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
32 ಆಗ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನು್ನ ಕರಸಿ, ‘ಓ, ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನೇ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು
ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟನಲ್ಲವೇ? 33 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ ಾಗೆ ನೀನು
ಸಹ ನಿನ್ನ ತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರುಣಿಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ?’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 34 ಒಡೆಯನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 35 ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ

† 18:24 18:24 ಮೂಲ 10,000 ತ ಾಂತು; ತ ಾಂತು ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 3,000
ರೂ ಾಯಿ. ‡ 18:35 18:35ಮ ಾ್ತ 6:14, 15; ಾಕೋಬ 2:13:
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ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡುವನು”ಅಂದನು.

19
ಯೇಸು ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:1-12

1 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಯೇಸು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿರುವ
ಯೂ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಜನರ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪುಗಳುಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವು,ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದನು.

3 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದು, *“ಒಬ್ಬನು ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಾರಣದಿಂದ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಾಸ್ತ ್ರ ಸಮ್ಮತ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 4 ಆತನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ, “ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು, 5 †‘ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ
ಪುರುಷನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು ಎಂದು
ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 6ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ
ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು”ಅಂದನು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ, ‡“ ಾ ಾದರೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯು ಏಕೆ
ಆ ಕೊಟ್ಟನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು

* 19:3 19:3 ಮ ಾ್ತ 5:31, 32: † 19:5 19:5 ಆದಿ 2:24; 1 ಕೊರಿ 6:16:
‡ 19:7 19:7 ಧ ೕರ್ 24:1.
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ಅವರಿಗೆ, “ ೕಶೆಯು ನಿಮ್ಮ ಂಡತನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಆದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದನು. 9 ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರದ
ಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದಂತೆ;§ಮತು್ತ
ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದಂತೆ”
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿದ್ದರೆ
ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ” ಅಂದರು. 11 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾತನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸ ಾರರು ಆದರೆ
ಾರಿಗೆ ಆ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ೕ ಅವರು ಾತ್ರ ಅದನು್ನ

ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು. 12 ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ*ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ

ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡವರು
ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಈ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಲ್ಲವರು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 13:15-17

13 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು,
ಅವರಮೇಲೆಆತನು ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಂತೆಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಬಿಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
§ 19:9 19:9ಈ ಾಕ್ಯ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. * 19:12 19:12 1 ಕೊರಿ 7:32:
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ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದಯುವಕನು
ಾಕರ್ 10:17-27; ಲೂಕ 18:18-27

16 ಇಗೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ
ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಾವ ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಆತನು ಅವನಿಗೆ,

“ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಕೇಳುತಿ್ತೕ ಾ? ಒಳೆ್ಳಯವನು
ಒಬ್ಬನೇ.†ಆ ಜೀವಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದೇವ ಾ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ಅವು ಾವುವು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು, “ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ
ಾ ಹೇಳ ಾರದು. 19 ‡ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು” ಇವುಗಳೇ
ಅಂದನು. 20 ಆ ೌವನಸ್ಥನು ಆತನಿಗೆ, “ಇವೆಲ್ಲಕೂ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಇನೂ್ನ ನನಗೇನು
ಕೊರತೆ ಾಗಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಪೂಣರ್ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವು ಾದರೆ,
ಹೋಗಿ ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಆ ೌವನಸ್ಥನು
ಬಹಳಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದುಃಖದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 25 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ
† 19:17 19:17 ಾಜ 18:5; ನೆಹೆ 9:29; ರೋ ಾ. 10:5; ಗ ಾ. 3:12:
‡ 19:19 19:19 ವಿ ೕ 20:12-17; ಾಜ 19:18; ಲೂಕ 10:27:
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ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಹೀಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು
ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 26 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ

ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ §“ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಅ ಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲವು ಾಧ್ಯವೇ”ಅಂದನು.
ಪರಿ ಾ್ಯಗಕೆ ್ಕ ನೂರರಷು್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ
ಾಕರ್ 10:28-31; ಲೂಕ 18:28-30

27 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ, ಇಗೋ, ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು; ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು?
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 28 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾಗ, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವ ಾದ*ನೀವು ಸಹ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂ ಾಸನಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತಮನೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ,
ಸಹೋದರರ ಾ್ನಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ, ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನೂರರಷು್ಟ
ಹೊಂದುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವನು. 30 ಆದರೆ
ಈಗ ದಲಿನವ ಾದ ಬಹು ಮಂದಿ ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು ಮತು್ತ
ಕಡೆಯವ ಾದ ಬಹುಮಂದಿ ದಲಿನವ ಾಗುವರು.

20
ಾ್ರ ಾತೋಟದ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಾಮ್ಯ

1 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಲು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟ ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ

§ 19:26 19:26 ೕಬ. 42:2; ಾಕರ್ 14:36;ಲೂಕ 1:37: * 19:28 19:28
ಲೂಕ 22:30; ಪ್ರಕ 3:21.
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ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಅವನು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯದಂತೆ ಕೂಲಿ ಾಳುಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿದ ನಂತರ
ಅವರನು್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನು ಪುನಃ
ಸು ಾರು*ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ
ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕಂಡು,
4 ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ
ಸರಿ ಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಅವನು ಪುನಃ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು
ಗಂಟೆಗೆ ಮತು್ತ†ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದನು.
6 ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ‡ ಾಯಂ ಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ,
‘ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿರುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದರು, ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರಿ’ ಅಂದನು. 8 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಾ್ರ ಾತೋಟದ
ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ಆ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಕರೆದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ದಲು ಬಂದವರ ತನಕ
ಕೂಲಿ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಾಯಂ ಾಲ ಐದು
ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಾಡಿದವರು ಬಂ ಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10 ದಲು ಬಂದವರು ಬಂ ಾಗ
ತಮಗೆ, ಹೆಚು್ಚ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ನೆನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ
ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11ಅವರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟ, 12 ‘ಕಡೆಗೆ
ಬಂದ ಇವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಬಿಸಲಿನಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೀನು

* 20:3 20:3ಮೂಲ: ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ † 20:5 20:5ಮೂಲ: ಆರು ಗಂಟೆಗೆಮತು್ತ
ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ. ‡ 20:6 20:6ಮೂಲ: ಹನೊ್ನಂದು ಗಂಟೆಗೆ.
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ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಸಮ ಾಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕಯೆ’ ಅಂದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ಯಜ ಾನನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ಾನು ನಿನಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆ? 14 ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದು
ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. 15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತನು್ನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡಲು
ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ೕ? ಾನು ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನೇಕೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಹೀಗೆ§ಕಡೆಯವರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು ದಲಿನವರು
ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ, ಮರಣ, ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ

ಾರಿಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-35

17 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, 18 “ನೋಡಿರಿ* ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಕೈಗೊಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು. 19 ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ

ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. ಆದರೆ
ಆತನು†ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬ, ೕ ಾನರ ಾಯಿಯಬೇಡಿಕೆ
ಾಕರ್ 10:35-45

§ 20:16 20:16ಮ ಾ್ತ 19:30. * 20:18 20:18ಮ ಾ್ತ 16:21; ಲೂಕ 9:22.
† 20:19 20:19 ಹೋಶೇ. 6:2.
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20 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಒಂದು ಉಪ ಾರ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 21 ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ,

“ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ
ಾಡಬೇಕು” ಅಂದಳು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ,

“ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
“ನಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದು” ಅಂದರು. 23ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಡುವುದು
ನನ್ನದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದು ಾರಿಗೆಂದು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ ೕ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರು. 25ಆದರೆಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯಜನರ‡ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿರಲಿ.
27ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ.
28 ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಅನೇಕರ ವಿ ೕಚನೆ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಈ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

‡ 20:25 20:25 ಲೂಕ 22:25-27.
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ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43

29 ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ, ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು. 30 ಆಗ ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರುಡರಿಬ್ಬರು ಯೇಸು ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 31 ಆದರೆ ಆ
ಗುಂಪಿನವರು, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು.
ಅವ ಾದರೋ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 32 ಆಗ ಯೇಸು
ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕೋರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 33 ಅವರು, “ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣುವಂತೆ ಾಡು” ಅಂದರು. 34 ಆಗ ಯೇಸು
ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು
ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21
ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 10:29-40; ೕ ಾ 12:12-19

1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ
ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಫಗೆಗೆ
ಬಂ ಾಗ 2 ಆತನು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ
ಹಳಿ್ಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹೋದಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮರಿಯನೂ್ನ ಾಣುವಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ
ಹೇಳಿದರೆ, ‘ಇವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ;
ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
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ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಪ್ರ ಾದಿಯ* ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ, 5 †“ಚೀ ೕನ್
ಪುತಿ್ರಯೇ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;ಆತನು
ಾತಿ್ವಕ ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ, ೌದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿಯೂ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದು. 6 ಆಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು.
7ಕತೆ್ತಯನೂ್ನಮರಿಯನೂ್ನ ತಂದುಅವುಗಳಮೇಲೆತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಕಲು ಯೇಸು ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8ಆಗ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು; ಬೇರೆ
ಕೆಲವರುಮರಗಳಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದರು.
9ಆತನ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು,
‡“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ!
§ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯನು!
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ *ಹೊಸನ್ನ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
10 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಗದ್ದಲ ಾಗಿ, “ಈತನು ಾರು?” ಅಂದರು. 11ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಗುಂಪಿನ
ಜನರು, “ಈತನು ಗಲಿ ಾಯದನಜರೇತಿನಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೇಸು”
ಅಂದರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ;

ಆತನ ಾತಿಗೆ ಅಂಜೂರದಮರವುಒಣಗಿಹೋದದು್ದ
ಾಕರ್ 11:11-24; ಲೂಕ 19:45-48

12ಬಳಿಕಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆಹೋಗಿಅದರಲಿ್ಲ ಾರುವ
ಕೊಳು್ಳವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾರರ
ಮೇಜುಗಳನೂ್ನ ಾರಿ ಾಳ ಾರುವವರ ಾಲ್ಮಣೆಗಳನೂ್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು. 13 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, †“ ‘ನನ್ನ ಮನೆಯು
* 21:4 21:4ಯೆ ಾಯ † 21:5 21:5ಯೆ ಾ 62:11; ಜೆಕ. 9:9 ‡ 21:9
21:9 ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ ರ ಸು. § 21:9 21:9 ಕೀತರ್ 118:25, 26 * 21:9
21:9 ರ ಸು. † 21:13 21:13ಯೆ ಾ 56:7
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ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ; ಆದರೆ‡ನೀವು
ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 15 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ ಆತನು ಾಡಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗು “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ”
ಎಂದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಕೋಪಗೊಂಡರು. 16 ಆತನಿಗೆ, “ಇವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೇಸು, “ ೌದು,
ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ‘ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಂದಲೂ ಲೆಕೂಸುಗಳ
ಾಯಿಂದಲೂ ನೀನು ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದಿರುವಿ’ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17ಬಳಿಕ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಾತಿ್ರ ಮಲಗಿದನು.
18 ಬೆಳಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ

ಹಸಿದಿದ್ದನು. 19 ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ
ಕಂಡು ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಾತ್ರ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಫಲವು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 20 ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, §“ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನಂಬಿದರೆ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂಥದನು್ನ ನೀವು
ಾಡುವಿರಿ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

‡ 21:13 21:13 ಯೆರೆ 7:11 § 21:21 21:21 ಮ ಾ್ತ 7:7; 17:20; ಅ. ಕೃ.
10:20; ರೋ ಾ. 4:20; ಾಕೋಬ 1:6
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ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’ಎಂದುಹೇಳಿದರೆಅದೂಆಗುವುದು. 22ನೀವು
ನಂಬಿಕೊಂಡು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ
ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದುವಿರಿ”ಅಂದನು.

ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳುಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನೕ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 11:27-12:12; ಲೂಕ 20:1-19; 14:16-24

23 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು
ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಾನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ೕ ಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು

ಪರಲೋಕದಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲೋ?” ಅಂದನು.
ಆಗ ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’ ಾವು ಹೇಳಿದರೆ,
‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಮಗೆ
ಕೇಳಿ ಾನು; 26 ‘ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ,
ನಮಗೆ ಜನರ ಭಯವಿದೆ ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು
ಎಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 27 ಅನಂತರ ಅವರು, “ ಾವರಿಯೆವು”

ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಆತನುಅವರಿಗೆ, “ ಾವ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ ಾನು ಸಹ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನು ದಲನೆಯವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ದಿನ ಾ್ರ ಾತೋಟದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು 29ಅವನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ, ‘ ಾನು
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ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಹೇಳಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ತರು ಾಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಿಸಿ, ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 30 ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, ‘ ಾನು
ಹೋಗುತೆ್ತೕನ ಾ್ಪ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
31 ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದವನು ಾರು?
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, ‘ ಲನೆಯವನೇ’ ” ಅಂದರು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ಸುಂಕದವರೂ, ವೇಶೆ್ಯಯರೂ ನಿಮಗಿಂತ
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸೇರುವರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಾಕೆಂದರೆ, ೕ ಾನನು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ನೀವು ಅವನನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ; ಸುಂಕದವರು,ವೇಶೆ್ಯಯರುಅವನನು್ನ ನಂಬಿದರು; ನೀವು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ,ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

33 “ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನಿದ್ದನು. ಅವನು*ಒಂದು ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ನೆಟು್ಟ
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಾಣವನು್ನ
ಾಕಿಸಿ, ಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಾ್ರ ಯ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ
ಅದನು್ನ†ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
34 ಫಲ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾ ಾಗ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ತೋಟ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು, 35 ತೋಟ ಾರರು ಅವನ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿದರು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36 ಆ ಯಜ ಾನನು ಪುನಃ
ದಲಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು,

ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 37 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ‘ನನ್ನ
ಮಗನಿ ಾದರೂ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿ ಾರು’ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 38ಆದರೆಆ ತೋಟ ಾರರು
* 21:33 21:33ಯೆ ಾ 5:1,2 † 21:33 21:33 ಕೋರಿಗೆ
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ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು, ‘ಇವನೇ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ, ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕೋಣ, ಇವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ’
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು 39 ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಾ್ರ ಾತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
40 ಾ ಾದರೆ ಾ್ರ ಾತೋಟದಧಣಿಯುಬಂ ಾಗಆತೋಟ ಾರರಿಗೆ
ಏನು ಾಡುವನು?” ಅಂದನು. 41 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಆ
ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತನಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವಂಥ ಬೇರೆ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 42ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ‡“ ‘ಮನೆ
ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು; ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು; ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಾತನು್ನ
ನೀವು ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 43 ಆದುದರಿಂದ
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 44 §ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವನು
ತುಂಡು ತುಂ ಾಗುವನು; ಇದು ಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ
ಅದು ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸಂದಭರ್ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46 ಆದರೆ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.

22
ಮದುವೆ ಔತಣದ ಾಮ್ಯ

‡ 21:42 21:42 ಕೀತರ್ 118:22-23 § 21:44 21:44 ಕೆಲವುಪತಿ್ರಗಳಲಿ್ಲ 44ನೆಯ
ವಚನವಿಲ್ಲ;ಯೆ ಾ 8:14-15; ಾನಿ. 2:34-35, 44
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1ಯೇಸುಪುನಃಅವರಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ* ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ
ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 3 ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕರೆದು, ‘ನೀವು ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಗೋ,
ಔತಣ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ವಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಎ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
5ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾ್ವನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು; 6 ಉಳಿದವರು ಅವನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
7ಅರಸನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
8 ಆಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, ‘ಮದುವೆಯ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಸರಿ,
ಆದರೆ ಆ ಾ್ವನಿತರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9ಆದುದರಿಂದ ನೀವುಈಗ
ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ ಆಳುಗಳು ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳೆ್ಳಯವರೆನ್ನದೇ ಕಂಡವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪವು
ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 11 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು
ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದನು, ಮದುವೆಯ
ಔತಣಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡು ಅರಸನು,
12 ಅವನಿಗೆ ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಮದುವೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ
ಒಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 13ಆಗ
* 22:1 22:1 ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು
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ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಕೈ ಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ
ಹಲು್ಲ ಕಡಿ ೕಣವೂ ಇರುವವು.’ 14ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹು
ಜನ, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ”ಅಂದನು.
ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 12:13-37; ಲೂಕ 20:20-44

15 ಅನಂತರ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಟು ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಗೆಸಿಕಿ್ಕಸೋಣಎಂದು ಕೂಡಿಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು 16ಆತನಬಳಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆರೋದ್ಯರ ತೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನು, ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನು, ಾರಿಗೂ ಹೆದರದವನು; ನೀನು
ಜನರ ಾ ಣ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾತ ಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲವು.
17ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕೈಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧ ೕ?
ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದರು. 18ಯೇಸು
ಅವರ ಕೆಡುಕನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ಕಪಟಿಗಳೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ
ಪರೀ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 19 ಸುಂಕಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಾಣ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ತಂದು
ಕೊಟ್ಟರು. 20ಆತನು, “ಈ ಸ್ವರೂಪವುಈಮುದೆ್ರಯೂ ಾರದು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 21 ಅವರು, “ಕೈಸರನದು” ಅಂದರು. ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, †“ ಾ ಾದರೆ ಕೈಸರನದನು್ನ ಕೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ;
ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22ಅವರು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು.
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದು್ದ

23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾದಿಸುವ
ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 24 ಇವರು
† 22:21 22:21 ರೋ ಾ. 13:7
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ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ‡‘ಒಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’ 25 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ತೀರಿಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟನು;
26 ಅದರಂತೆ ಎರಡನೆಯವನೂ ಮೂರನೆಯವನೂ ಾಗೆಯೇ
ಏಳನೆಯವನ ವರೆಗೂ ಾಡಿದರು. 27 ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 28 ಾ ಾದರೆ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಆ
ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನು್ನ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವ ಾ್ನದರೂದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತಪು ್ಪ ಅಭಿ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ; 30 ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ ಮೇಲೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಅವರು ಇರು ಾ್ತರೆ.
31 ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ,
32 *‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀವು

ಓದಲಿಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಜನರ ಗುಂಪು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ

34ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರನು್ನ ಸದಿ್ದಲ್ಲದವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 35 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
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ಒಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಾಡಬೇಕೆಂದು,
36 “ಗುರುವೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಾವ ಆ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 37 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, †“ ‘ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’ 38 ಎಂಬ ಆ ಯೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ
ದಲನೆಯದು. 39 ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಆ
ಾವುದೆಂದರೆ,‡‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’

ಎಂಬುದೇ. 40 ಈ ಎರಡು ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ನಿಯಮವೂ
ಪ್ರ ಾದ ಾಗ್ರಂಥಗಳೂಆ ಾರ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನಮಗನು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಿದು್ದ
41 ಫರಿ ಾಯರು ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,

42 “ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ಆತನು ಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 43 ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
“ ಾವೀದನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
“ ಾ ಾದರೆ, ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಕತರ್ನು ಎಂದು ಕರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ,ಅದು ಹೇಗೆ?
44 §“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕುವ

ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.
45ಈ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ‘ಕತರ್ನೆಂದು’ ಕರೆದ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಅಂದನು. 46 ಅದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಾರೂ ಒಂದು ಾತ ಾ್ನದರೂ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆ

† 22:37 22:37 ಧ ೕರ್ 6:5 ‡ 22:39 22:39 ಾಜ 19:18 § 22:44
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ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಾರೂ
ಧೈಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

23
ಯೇಸು ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಫರಿ ಾಯರನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ;

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47

1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ಾಗು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ ಫರಿ ಾಯರೂ
ೕಶೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ*ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; 3 ಆದುದರಿಂದ

ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ; ಆದರೆ ಅವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರಂತೆ
ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 4 †ಅವರು ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಜನರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಾ ಾದರೋ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಾದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ‡ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು. 5 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾವು ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ§ ಾಪಕಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅಗಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ
ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಉದ್ದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಔತಣ ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಥನ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ
ಪೀಠಗಳು; 7 ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮ ಾ್ಕರಗಳು, ಜನರಿಂದ
‘ಗುರುಗಳೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವುದು,’ ಇವುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. 8 ಆದರೆ
ನೀವು ‘ಬೋಧಕರೆನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;’ ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ
ನಿಮಗಿರುವ ಬೋಧಕನು ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು
* 23:2 23:2 ೕಶೆಯ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲ † 23:4 23:4 ಾರು ಹೊರ ಾರದಂಥ
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ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆ 10 ಮತು್ತ ‘ಗುರುವೆಂದು’ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗಿರುವ ಗುರುವು 11 ಆದರೆ*ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನವನು
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.

13 “ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ,
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವಂತೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರನೂ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಗೊಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ† ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ ಜನರು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರೀ. ನೀವು
ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ ನಟನೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.

15 “ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಮ ಾಂತರಗೊಳಿ್ಳಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಸು ಾ್ತಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತೕರಿ; ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ನರಕಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ಾಗ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
16 “ಅ ್ಯೕ, ಕುರುಡು ಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ‘ಒಬ್ಬನು

ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
17 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ, ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಚಿನ್ನ ೕ,
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡುವ ದೇ ಾಲಯ ೕ? 18 ಮತು್ತ
‘ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು

* 23:11 23:11ಮ ಾ್ತ 20:26; ಾಕರ್ 9:35 † 23:14 23:14 14 ನೆಯವಚನ
ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ; ಾಕರ್ 12:40; ಲೂಕ 20:47
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ಆಣೆಯಲ್ಲ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಾಣಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ, ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು?
ಾಣಿಕೆ ೕ, ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡುವಯಜ್ಞವೇದಿ ೕ?

20 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವ ಾದರೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲದರ
ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 21 ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ

ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾತನ ಮೇಲೆಯೂ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 22 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು. 23ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ,
ನೀವು ಪುದೀನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ, ಸಬಸಿಗೆಸೊಪು ್ಪ, ಜೀರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ
ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ, ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು;
ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಿಡ ಾರದು. 24 ಕುರುಡ ಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ,
ನೀವು‡ಸೊಳೆ್ಳೕ ಸೋಸುವವರು, ಆದರೆ ಒಂಟೆ ನುಂಗುವವರು.

25 “ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು
ಾತೆ್ರ, ಬಟ್ಟಲು ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ
ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ, ದು ಾಶೆಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 26 ಕುರುಡ ಾದ ಫರಿ ಾಯನೇ, ದಲು
ಾತೆ್ರ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡು, ಆಗ ಅವುಗಳ
ಹೊರ ಾಗವೂ ಶುಚಿ ಾಗುವುದು.

27 “ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ ನೀವು
ಸುಣಾ್ಣ ಹಚಿ್ಚದ ಸ ಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಇವು
‡ 23:24 23:24 ಗುಂಗರೆ
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ಹೊರಗೆ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ತವರ
ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
28 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಂತೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಕಪಟ ಮತು್ತ ಅಕ್ರಮದಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಅ ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ,
ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ನೀತಿವಂತರ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ, 30 ‘ ಾವು ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದ ಾಪದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 31 ಾ ಾದರೆ ನೀವು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳೇ ೌದು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 32 ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ
ಾಪದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 33 ಾವುಗಳೇ,
ಸಪರ್ಜಾತಿಯವರೇ, ನರಕದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 34 ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಾನಿಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀವು ಕೊಲು್ಲವಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವಿರಿ;
ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು
ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ. 35 §ಹೀಗೆ
ನೀತಿವಂತ ಾದ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತವು ದಲುಗೊಂಡು ನೀವು
ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಕೊಂದು ಾಕಿದ
ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಾದ ಜಕರೀಯನ ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವು
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. 36 ಇದೆ ಾ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರ
ಮೇಲೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

37 “ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾ್ರಣತೆಗೆಯುವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವರನು್ನ
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ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ!*ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ; ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
38 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ಬರಿ ಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
39 ಈಗಿಂದ,†‘ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯನು ಎಂದು
ನೀ ಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ”ಅಂದನು.

24
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನವನೂ್ನ, ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯನೂ್ನ

ಕುರಿತುಯೇಸು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33

1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ?
ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

3 ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಬಂದು, “ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಿನ್ನ *ಬರೋಣಕೂ್ಕ ಲೋಕದ

ಸ ಾಪಿ್ತಗೂ ಸೂಚನೆಯೇನು?” ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅನ್ನಲು
4ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾರೊಬ್ಬರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. 5 ಏಕೆಂದರೆ,
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬಂದು, ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
* 23:37 23:37ಧ ೕರ್ 32:11; ರೂತ 2:12 † 23:39 23:39 ಕೀತರ್ 118:26
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ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವ ಸೂಚನೆಯ ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ
ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಕಳವಳಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ
ಹೀ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲವಲ್ಲ.
7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜನರು, ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಜ್ಯವೂ ಏಳುವವು; ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು; 8 ಇವೆ ಾ್ಲ (ನೂತನ ಾಲವು ಹುಟು್ಟವ)
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ ಾ್ರರಂಭ.

9 “ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಕೊಲು್ಲವರು;
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 10 ಆಗ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಹಿಂಜರಿದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವರು; ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷ
ಾಡುವರು. 11 ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ ಎದು್ದ

ಅನೇಕರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವು
ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದರಿಂದಬಹುಜನರಪಿ್ರೕತಿಯು ತಣ್ಣ ಾಗಿಹೋಗುವುದು.
13 ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ† ಾಜ್ಯದ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಡುವುದು; ಆಗ ಅಂತ್ಯವು
ಬರುವುದು.

15 “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ‡ವಿ ಾಶ ಾರಕ,
ವಿ ಾರ ವಸು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡು ಾಗ (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ)
16 ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ;
17 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿರುವುದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ, 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.
19 ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಸುರಿಯರಿಗೂ, ಾಣಂತಿಯ ಾಗಿರುವ
† 24:14 24:14ಮ ಾ್ತ 4:23; ರೋ ಾ 10:18 ‡ 24:15 24:15 ಾನಿ. 9:27;
11:31; 12:11
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ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಅ ್ಯೕ ಕಷ್ಟ. 20 ನಿಮ್ಮ ಪ ಾಯನವು
ಚಳಿ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಆಗ ಾರದೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದ ಅರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಆಗದಿರುವಂಥದು್ದ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗದಿರುವಂತಹ
ಮ ಾ ಸಂಕಟವು ಅಂದು ಉಂಟಾಗುವುದು. 22 ಕತರ್ನು ಆ
ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ನರ ಾ್ರಣಿ ಾದರೂ
ಉಳಿಯನು;ಆದರೆ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆದಿನಗಳನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಡುವನು. 23ಆಗ ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ, ‘ಇಗೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ.
24 ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರಸ್ತರೂ, ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸಹ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಮ ಾ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿ
ತೋರಿಸುವರು. 25 ನೋಡಿರಿ, ಾನು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದ ಾರಣ ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ,
‘ಅಗೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡವಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ‘ಇಗೋ ಒಳಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು’
ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 27 ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ
ಪಶಿ್ಚಮದ ವರೆಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ಬರುವಿಕೆಯೂ ಆಗುವುದು. 28 §ಹೆಣ ಬಿದ್ದಲಿ್ಲ ಹದು್ದಗಳು ಬಂದು
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.

29“ಆದಿನಗಳ ಸಂಕಟವುಮುಗಿದಕೂಡಲೆಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗಿ
ಹೋಗುವನು, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಉದುರುವವು, ಆ ಾಶದ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವವು.
30 ಆಗ*ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾಣಬರುವವು. ಆಗ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರು
ಎದೆಬಡಕೊಳು್ಳವರು, ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ,
§ 24:28 24:28 ೕಬ 39:30; ಲೂಕ 17:37 * 24:30 24:30ಮ ಾ್ತ 24:3;
26:64; ಾನಿ. 7:13; ಜೆಕ. 12:12; ಪ್ರಕ 1:7
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ಬಹುಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂಆ ಾಶದಮೇಘಗಳಮೇಲೆಬರುವುದನು್ನ
ಾಣುವರು. 31 ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ತುತೂ್ತರಿಯ ಮ ಾ
ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ
ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾಲು ್ಕ
ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.
ಅಂಜೂರಮರದ ದೃ ಾ್ಟಂತ

32 “ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃ ಾ್ಟಂತದಿಂದ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಯಿರಿ. ಅದರ
ಕೊಂಬೆ ಇನು್ನ ಎಳೆಯ ಾಗಿದು್ದ ಎಲೆ ಬಿಡು ಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. 33 ಾಗೆಯೇ ನೀವು
ಸಹ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡು ಾಗ†ಆ ದಿನವು ಹತಿ್ತರವಿದೆ, ಹೊಸಿ್ತಲಲೆ್ಲೕ
ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 34 ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ
ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 35 ‡ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ
ನನ್ನ ಾಕ್ಯಗ ೕ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ ಸಮಯ ತಿಳಿಯದ ಾರಣ

ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದುಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 21:34-36; 19:12-27

36 “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ಆ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಕುರಿತು,
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೂತರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು,
ಮಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, 37 §ನೋಹನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಬರೋಣವು ಇರುವುದು.

38 ಹೇಗೆಂದರೆ ಜಲಪ್ರಳಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಹನು
ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ,

† 24:33 24:33 ಆತನು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದನೆ ‡ 24:35 24:35
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ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
39 ಪ್ರಳಯದ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ತನಕ ಅವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರ ಾ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು. 40 ಆಗ
ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು; ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು,
ಒಬ್ಬನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು. 41 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು; ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.

42 “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. 43 *ಕಳ್ಳನು ಬರುವ
ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕ ಾ್ನ ಾಕಗೊಡಿಸದೇ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
44ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ; ನೀವು ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ. 45 ಾ ಾದರೆ ಯಜ ಾನನು
ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದಂಥ
ಆಳು ಾರು? 46 ಯಜ ಾನನು ಬರು ಾಗ ಾವ ಆಳು
ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯನು.
47 ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಆದರೆ
ಆ ದುಷ್ಟ ಆಳು, ‘ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ
ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು 49 ತನ್ನ
ತೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡುಕರ ಸಂಗಡ

ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾದರೆ, 50 ಅವನು
ನೆನಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ
ಆಳಿನ ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ
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ಮ ಾ್ತಯನು 24:51 xcvii ಮ ಾ್ತಯನು 25:11

51 ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ ೕಣವೂಇರುವವು.

25
ಹತು್ತಮಂದಿ ಕನೆ್ಯಯರ ಾಮ್ಯ

1 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ*ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಂತಹ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ
ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು, ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನರು. 3 ಅವಿವೇಕಿಗಳು
ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗ ಂದಿಗೆ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 5 ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಡಲು
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದಿ್ರಸಿದರು. 6 ಆದರೆ ಅಧರ್ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ,
‘ಇಗೋ, ಮದಲಿಂಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಹೊರಡಿರಿ’ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಆ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲರು
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಆಗ
ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ,
‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿರಿ. 9 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ‘ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಾಲದೆ ಹೋದೀತು; ನೀವು ಾರುವವರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು’ ಅಂದರು. 10ಅವರು
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋ ಾಗಮದಲಿಂಗನುಬಂದನು.
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯ ಮನೆ ಳಗೆ
ಹೋದರು, ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು. 11 ಅನಂತರ ಉಳಿದ
* 25:1 25:1 ದೀವಟಿಗೆಗಳನು್ನ
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ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಸಹ ಬಂದು, ‘ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ ಾಗಿಲು
ತೆರೆಯಿರಿ’ ಅಂದರು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ,
‘ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನರಿಯೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’
ಅಂದನು. 13 †ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಾದರೂ ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು, ಆದ ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ತ ಾಂತುಗಳ ಾಮ್ಯ

14 “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ‡ದೇ ಾಂತರಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟಂತಿರುವುದು. 15 ಅವನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಐದು§ತ ಾಂತು, ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು,
ಹೀಗೆ ಅವನವನ ಾಮಥ್ಯರ್ದ ಪ್ರ ಾರ ತ ಾಂತನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 16 ತಕ್ಷಣವೇ ಐದು ತ ಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು
ತ ಾಂತು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ಾಗೆಯೇ ಎರಡು ತ ಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. 18 ಆದರೆ
ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಗೆದು
ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಹಣವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟನು. 19 ಬಹು ಾಲದ ಮೇಲೆ
ಆ ಸೇವಕರಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
20 ಐದು ತ ಾಂತುಗಳು ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನೂ್ನ
ಐದು ತ ಾಂತುಗಳನು್ನ ತಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಐದು
ತ ಾಂತಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದಯ ಾ್ಲ, ಇಗೋ, ಇನು್ನ ಐದು
ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 21 ಅವನ ಯಜ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ಭ ಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದಿ್ದ;ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಎರಡು
ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ,
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ನೀನು ಎರಡು ತ ಾಂತನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದಯ ಾ್ಲ; ಇಗೋ,
ಇನು್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 23 ಅವನ
ಯಜ ಾನನುಅವನಿಗೆ, ‘ಭ ಾ,ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಒಳೆ್ಳಯಸೇವಕನೇ;
ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದಿ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 24 ತರು ಾಯ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು
ಸಹ ಮುಂದೆಬಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ
ಕೊಯು್ಯವವನು, ನೀನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಆಗಿರುವ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದು ಾನು ತಿಳಿದು 25 ಹೆದರಿ,
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತ ಾಂತನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟನು;
ಇಗೋ, ನಿನ್ನದು ನಿನಗೇ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 26 ಆಗ
ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮೈಗಳ್ಳ ಾದ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನೇ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ
ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕ ಾ? 27 ಾ ಾದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಾಹು ಾರರಲಿ್ಲ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಾಕಬೇ ಾಗಿತು್ತ;
ಾನು ಬಂದು ನನ್ನದನು್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 28 ಅವನಿಂದ ಆ ತ ಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದು ಹತು್ತ
ತ ಾಂತು ಇರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 29 ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು;
ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 30 ಮತು್ತ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಈ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗೆ ಾಕಿಬಿಡಿರಿ
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ
ಹಲು್ಲಕಡಿ ೕಣವೂಇರುವವು.’

31 *“ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರು ಾಗ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು; 32 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ
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ಜನರನೂ್ನ ಆತನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತಂದು ಸೇರಿಸುವರು. ಕುರುಬನು
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು. 33 ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಆಡುಗಳನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು. 34 ಆಗ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದಿದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ, ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 35 ಾನು
ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ
ಕೊಟಿ್ಟರಿ; 36ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ;
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದಿರಿ; ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು,
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 37ಅದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು, ‘ಕತರ್ನೇ, ಾ ಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೊಟೆ್ಟವು? ಇಲ್ಲವೆ ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 38 ಾ ಾಗ ನೀನು
ಪರದೇಶಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆವು? ಇಲ್ಲವೆ
ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 39 ಾ ಾಗ
ನೀನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದದನು್ನ
ಕಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
40ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅರಸನು,†‘ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಅಲ್ಪ ಾದವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಿದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ
ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’

ಅನು್ನವನು. 41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ,
‘ ಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಿ ಾಚಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. 42 ಾನುಹಸಿದಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು
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ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಹೇಳುವನು. 44ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ,
‘ಕತರ್ನೇ, ಾ ಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನೂ್ನ,
ನೀನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದನೂ್ನ,
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದನೂ್ನ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದದನೂ್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ
ಉಪಚಾರ ಾಡದೆ ಹೋದೆವು?’ ಅನು್ನವರು. 45 ಆಗ ಆತನು
ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಈ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಏನನು್ನ ಾಡದೆ ಹೋದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡದೆ ಹೋದ
ಾ ಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅನು್ನವನು.

46 ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತ ಾದ ಇವರು‡ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ ಹೋಗುವರು
ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26
ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರುಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:1-11; ಲೂಕ 22:1-6; ೕ ಾ 12:1-8

1 ಯೇಸು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎರಡುದಿನಗ ಾದಮೇಲೆಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು
ಬಲಿ್ಲರಿ; 2ಆಗಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ
ಾಯಫನೆಂಬ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು

4 ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
‡ 25:46 25:46 ಾನಿ. 12:2; ೕ ಾ 5:29
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ಾಡಿದರು. 5“ಆದರೂಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ*ಹಿಡಿಯ ಾರದು,ನಮ್ಮಜನರಲಿ್ಲ
ಗದ್ದಲ ಾದೀತು” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈಲವನು್ನ ಆತನಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯದದು್ದ

6 ಯೇಸು ಬೇ ಾನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನನೆಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು 7 †ಬಹು
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ತೈಲವನು್ನ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು.
8 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಹೀಗೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ
ಖಚುರ್ ಾಡುವುದೇಕೆ? 9 ಈ ತೈಲವನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ ಾರಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ” ಅಂದರು. 10ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?
ಈಕೆ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 11 ಬಡವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12ಈಕೆಯು ಈ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ

ಮೇಲೆ ಸುರಿದದು್ದ ನನ್ನ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆ ಾಗಿಯೇ. 13 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ಾರ ಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ
ನೆನಪಿ ಾಗಿ” ಹೇಳುವರು.
ಇಸ್ಕರಿ ೕತನುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ

14ಆಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ
ಯೂದನೆಂಬುವವನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 15 “ ಾನು
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಅಂದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 16ಅಂದಿನಿಂದಅವನು ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂದಭರ್ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.

* 26:5 26:5 ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ † 26:7 26:7 ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆಯಭರಣಿಯನು್ನ
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:12-31; ಲೂಕ 22:7-34; ೕ ಾ 13:21-26

17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾವು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಆತನು, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಾನು ಸೂಚಿಸಿದವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಯಿತು, ಾನು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಗುರುವು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಅಂದನು. 19 ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನವನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿದರು.

20 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 21 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಆತನು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು” ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ
ದುಃಖಪಟು್ಟ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನಲ್ಲವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈ ಅದಿ್ದದವನೇ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು.
24 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಾಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ ಾವನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ” ಅಂದನು.
25 ಆಗ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯೂದನು, “ಗುರುವೇ,
ಾನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ಾಗೆ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುದೇವರಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿಅದನು್ನ
ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ
ದೇಹ” ಅಂದನು. 27 ಆ ಮೇಲೆ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಇದರಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ
ಕುಡಿಯಿರಿ; ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, 28 ಇದು ಬಹು ಜನರ ಾಪಗಳ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ‡ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ.
29 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಇನು್ನ ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
30 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು.

31 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, §“ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ
ಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತಿ್ರ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.”

32 “ಆದರೆ ಾನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ*ನಿಮಗಿಂತ ದಲೇ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಆತನಿಗೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಿಗಿಲುಪಟು್ಟ ಹಿಂಜರಿದರೂ
ಾನು ಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 34 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ ನಿ ಾಕರಿಸುವಿ” ಅಂದನು. 35 ಪೇತ್ರನು
ಆತನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಯಬೇ ಾಗಿಬಂದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:32-50; ಲೂಕ 22:40-53; ೕ ಾ 18:1-12

36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ
ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾನು ಅತ್ತ
ಹೋಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 37 ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ
‡ 26:28 26:28ಹೊಸಒಡಂಬಡಿಕೆಯ § 26:31 26:31ಜೆಕ. 13:7 * 26:32
26:32ಮ ಾ್ತ 28:7, 10, 16; ಾಕರ್ 16:7
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ಜೆಬೆ ಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ದುಃಖಪಟು್ಟ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದನು. 38 ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಾ್ರಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ; ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆತನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲು ಬಿದು್ದ, †“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಈ‡ ಾನ ಾತೆ್ರಯು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿ; ಆದರೂ
ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂ ಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40ಅನಂತರ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವರು
ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರ ಾರಿ ಾ? 41 §ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹವು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ
ಾರಿ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಕುಡಿಯದ ಹೊರತು
ಈ ಾತೆ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದು ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ
ಆಗಲಿ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆತನು ತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗಲೂ ಅವರು ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 44 ಅನಂತರ ಮತೆ್ತ ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ
ಮೂರನೆಯ ಾರಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 45 ತರು ಾಯ ಆತನು
ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದೆ್ದ ಾಡಿ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ; ಇಗೋ, ಅ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಈಗ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾಪಿಷ್ಠರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 46 ಏಳಿರಿ,
ಹೋಗೋಣ; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ
ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶತು್ರಗಳುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದದು್ದ
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47ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನು ಬಂದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ
ಾಗು ಜನರ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು
ಕತಿ್ತ, ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು.
48 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ಆತನು; ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ”

ಎಂದು ಮುನೂ್ಸಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನು. 49 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಗೆಳೆಯನೇ, ನೀನು ಾಕೆ
ಬಂದಿರುವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 51 ಇಗೋ
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೈಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿರಿದು ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. 52 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು; ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವರು, 53 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನೆ,
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಹನೆ್ನರಡು ಗಣಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾವಿಸುತಿ್ತೕ ೕ? 54ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ
ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 55ಅದೇಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇಸು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಜನರಿಗೆ, “ಕಳ್ಳನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ?
ಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; 56 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದ
ವಚನಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
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ಹಿರೀಸಭೆಯವರುಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನೆಂದು
ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದು್ದ

ಾಕರ್ 14:53-72; ಲೂಕ 22:54-71; ೕ ಾ 18:12-27
57 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ
ಹಿರಿಯರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. 58 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, ಮ ಾ ಾಜಕನ
ಭವನದ ಅಂಗಳದ ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ
ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸೈನಿಕರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
59 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು;
ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಏನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 60ಅನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, 61 “ ಾನು ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟಮೂರುದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲನೆಂದು
‘ಈಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳಿದನು’ ”ಅಂದರು; 62ಆಗಮ ಾ ಾಜಕನು
ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ನೀನೇನೂ ಉತ್ತರಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಇವರು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೇನು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. 63ಮ ಾ ಾಜಕನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದರೆ
ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು. 64 ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ,
“ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ*ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸೀನ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
ಬರುವುದನೂ್ನ ಾಣುವಿರಿ” ಅಂದನು. 65 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆಯ
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ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಾ ಗಳು ಇನು್ನ ಾತಕೆ ್ಕ ಬೇಕು? ನೋಡಿ
ಇವನು ಈಗಲೇ ಆಡಿದ ದೂಷಣೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಿರ ಾ್ಲ;
66ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?” ಅನ್ನಲು, “ಇವನುಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ ್ಯನು” ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 67 ಆಗ ಅವರು

ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು; ಕೆಲವರು
ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದು, 68 “ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರು?
ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು”ಅಂದರು.

ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
69ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು
ಾಸಿಯು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನೂ ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದ
ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು” ಅಲ್ಲವೇ ಎನ್ನಲು. 70 ಅವನು
ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದನು. 71 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ,
“ಇವನೂ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. 72 ಅವನು ತಿರುಗಿ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, “ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 73 ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೊತಿ್ತನ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀನೂ ಸಹ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ನಿನ್ನ ಾಷೆಯೇ
ನಿನ್ನನು್ನ (ಗಲಿ ಾಯದವನೆಂದು) ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು 74 ಅವನು, “ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೂಡಲೇ ಹುಂಜವೂ ಕೂಗಿತು. 75 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು, “ಹುಂಜವೂ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು
ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.
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27
1 ಬೆಳ ಾಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಚು ಾಡಿಕೊಂಡು, 2 ಆತನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಪಿ ಾತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
ಯೂದನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ

3 ಆಗ ಆತನನು್ನ ದೊ್ರೕಹದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದ *ಯೂದನು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ಆಗಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.
4 “ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಾನು ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ಅದು ನಮಗೇನು?

ನೀನೇ ನೋಡಿಕೋ” ಅಂದರು. 5 ಆಗ ಅವನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಹಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡು
ಸತ್ತನು. 6 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
“ಇದು ಜೀವಹತೆ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಯ ಾದುದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಣಿಕೆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾರದು” ಎಂದರು. 7 ಬಳಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿ
†ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ ಹೂಣಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಕುಂ ಾರನ
ಹೊಲವೆಂಬ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 8ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ “ಜೀವಹತ್ಯದ‡ ಹೊಲವೆಂಬ” ಹೆಸರು
ಇದೆ. 9 ಅದೇನೆಂದರೆ, §“ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಯ ಾದ ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದಂತೆ 10 ಅವರು
ಅದನು್ನ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.” ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
* 27:3 27:3ಮ ಾ್ತ 26:14-15 † 27:7 27:7 ಅ. ಕೃ. 1:18,19 ‡ 27:8
27:8 ರಕ್ತದ ಹೊಲವೆಂದು § 27:9 27:9 ಜೆಕ. 11:12,13
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ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:2-15; ಲೂಕ 23:2,3,13-25; ೕ ಾ 18:29-

40; 19:16
11 ಯೇಸು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರು ಾಗ

ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆತನನು್ನ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಅಂದನು.
12 ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ
ದೂರುಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಏನೂಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 13ನಂತರ
ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಷು್ಟ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಆತನು
ಅವನ ಾವ ಾತುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತುಂ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು. 15ಆದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಅಪೇ ಸುವ ಸೆರೆಯವನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು
ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬನೆಂಬ
ಕು ಾ್ಯತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನಿದ್ದನು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮಗೆ ಾರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ? ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾ್ಯ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು, “ನೀನು ಆ ನೀತಿವಂತನ
ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ; ಅವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 20 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ
ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವ ಾಗೆಯೂ ಜನರನು್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸಿದ್ದರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವರನು್ನ, “ಈ
ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಾರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
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ಕೇಳಲು ಅವರು “ಬರಬ್ಬನನು್ನ” ಅಂದರು. 22ಪಿ ಾತನು ಅವರನು್ನ,
“ ಾ ಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು”ಅಂದರು.
23 ಅದಕ್ಕವನು “ಏಕೆ? ಈತನು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧವೇನು?”
ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು”
ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 24 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ತನ್ನ
ಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ *ಗದ್ದಲ ಾತ್ರ ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು
†ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು,
“ಈ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ‡ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ, ನೀವೇ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎನ್ನಲು 25ಜನರೆ ಾ್ಲ, “§ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮಮಕ್ಕಳಮೇಲೆಬರಲಿ”ಅಂದರು. 26ಆಗಬರಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:16-41; ಲೂಕ 23:26,33-49; ೕ ಾ 19:2-

3,16-30
27 ಆ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ

ಅರಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, 28ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಕೆಂಪು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 29 ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಆತನ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ 30 ಮತು್ತ ಆತನ
ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಯಮೇಲೆ
ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ

* 27:24 27:24ಮ ಾ್ತ 26:5 † 27:24 27:24 ಧ ೕರ್ 21:6-8 ‡ 27:24
27:24 ರಕ್ತದಲಿ್ಲ § 27:25 27:25 ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಅಪ ಾಧವು
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ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಆತನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಗೊಲೊ್ಗ ಾಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ

32 ಅವರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ
ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಆತನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡರು. 33 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಅಂದರೆ “ಕ ಾಲಸ್ಥಳ” ಎಂಬ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
34 *ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟರು; ಆತನು ಅದನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ
ಇದ್ದನು. 35 ಬಳಿಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ
ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು;
36 ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
37 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಬರೆದು
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು; ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಈತನು
ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂಬುದೇ. 38 ಆಗ ಇಬ್ಬರು
ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. 39 ಅಲಿ್ಲ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವವರು ತಲೆ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ, 40 “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ; ನೀನು
ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಾ” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಹಂಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ, “ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು,
ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 42 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಅರಸನಲ್ಲವೇ. ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಇಳಿದು
ಬಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು. 43 ಅವನು
†ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅವನನು್ನ
* 27:34 27:34 ಕೀತರ್ 69:21 † 27:43 27:43 ಕೀತರ್ 22:8
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ಬಿಡಿಸಲಿ; ‘ ಾನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿದನ ಾ್ಲ’ ”
ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 44 ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ

45 ‡ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಘಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಘಂಟೆಯ
ವರೆಗೆ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 46 ಸು ಾರು
ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ಯೇಸು, §“ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನೀ”
ಅಂದರೆ, “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ”
ಎಂದು ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು. 48 ಕೂಡಲೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ
ತಂದು ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 49ಮಿ ಾ್ಕದವರು, “ಬಿಡು, ಎಲೀಯನು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವನೇನೋ ನೋಡೋಣ” ಅಂದರು*.
50 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ
ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು. 51 ಆಗ ಇಗೋ, ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು
ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು;
ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು; 52 ಬಂಡೆಗಳು ಸೀಳಿಹೋದವು;
ಸ ಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು; ನಿದೆ್ರಹೋಗಿದ್ದ† ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು
ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವು; 53 ಮತು್ತ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ ಮೇಲೆ
ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 54 ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಭೂಕಂಪವನೂ್ನ,
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, “ನಿಜ ಾಗಿ
‡ 27:45 27:45 6 ಾಸಿನಿಂದ 9 ಾಸಿನ ತನಕ § 27:46 27:46 ಕೀತರ್ 22:1
* 27:49 27:49 ಕೆಲವು ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಈಟಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ
ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಿವಿದನು; ತಿವಿಯಲೂ ನೀರು ರಕ್ತವು ಹರಿಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ; ೕ ಾ
19:34 † 27:52 27:52 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
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ಈತನು ‡ದೇವಕು ಾರ ಾಗಿದ್ದನು” ಅಂದರು. 55 ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ದೂರದಿಂದ ಇದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ
ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು. 56 ಇವರಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಾಕೋಬ
ೕಸೆಯರ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ

ಾಯಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾ 19:38-42

57 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ ೕಸೇಫನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಇವನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. 58 ಇವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪಿ ಾತನು ಅದನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
59 ೕಸೇಫನು ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ 60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಹೊಸ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನಉರುಳಿಸಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 61ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮರಿಯಳೂಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

62 ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದು,
63 “ಯಜ ಾನನೇ,ಆ ೕಸ ಾರನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ ‘ ಾನುಮೂರು
ದಿನದ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು; 64 ಆದ ಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ತನಕ
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಡಿ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು;
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದುಹೇ ಾರು;ಆಗ ದಲನೆಯ
‡ 27:54 27:54 ಾನಿ. 3:25
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ವಂಚನೆಗಿಂತ ಕಡೆಯ ವಂಚನೆಯು ಕೆಡು ಾದೀತು ಅಂದರು.
65 ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಾಗೆ ಭದ್ರ ಾಡಿ ಾಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
66ಅವರು ಹೊರಟು ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇರಿಸಿ ಆ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರ ಾಡಿದರು.

28
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
ಾಕರ್ 16:1-10; ಲೂಕ 24:1-10; ೕ ಾ 20:1-18

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನ
*ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಬೇರೆ
ಮರಿಯಳೂ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದರು. 2 ಇಗೋ,
ಮ ಾ ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು, ಕತರ್ನ ದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಉರುಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ಅವನ ಮುಖ ಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತು್ತ.
ಅವನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿತು್ತ; 4 ಾವಲು ಾರರು ಹೆದರಿ
ನಡುಗಿ ಸತ್ತವರ ಾ ಾದರು. 5 ಆಗ ದೂತನು ಆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ,
“ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು; 6 ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ, ಕತರ್ನು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೋಡಿರಿ; 7 ಮತು್ತ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ‘ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆಂದು, †ಆತನು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದಲೇ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾಣುವಿರಿ’ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿರಿ; ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅವರು ಭಯದಿಂದಲೂ, ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬೇಗ
ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ

* 28:1 28:1 ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಾತ್ರ ಇ ಾ್ದಗ † 28:7 28:7
ಮ ಾ್ತ 28:10,16; 26:32
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ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಅಂದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದು ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
10 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ;ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವಲು ಾರನ ಸುದಿ್ದ
11ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಇಗೋ, ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ

ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಾಜಕರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿ ಆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ
ಹಣಕೊಟು್ಟ, 13 “ ‘ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಾವು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನ ಮೃತದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಹೋದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ; 14 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ
ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಾವು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ
ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. 15 ಅದರಂತೆ
ಾವಲು ಾರರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಾತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯಅಪ್ಪಣೆ

16 ಆದರೆ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಯೇಸು ತಮಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು.
17 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು;
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಂದೇಹಪಟ್ಟರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 19 ‡ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
‡ 28:19 28:19 ಾಕರ್ 16:15,16; ಲೂಕ 24:47
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ಹೊರಟುಹೋಗಿಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ;ಅವರಿಗೆ
ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿರಿ.
20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿರಿ. ಾಗು§ಇಗೋ, ಾನು ಯುಗದ
ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

§ 28:20 28:20ಮ ಾ್ತ 18:20; ೕ ಾ 14:18,19
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