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ನಿಮ್ಮ ಜೇವಿತವನ�ನೇ ಮಾರಾಪಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಜೇವನ ಚರಿತ�ರೆ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೇವಿಸಿದವರಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೆೇ ಅತ್ಯಂತ 
ಪರಿಭ್ವಿಯ್ದ ವ್ಕ್್ತ. ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವ್ದ ಆರಯಂಭವನುನು ನೂೆೇಡಿದ್ದ 
ಕೆಲವರು ಇಡಿೇ ಮ್ನವ ಇತಿಹ್ಸವನನೆುೇ ಆತನು ಮ್ರ್ಪಾಡಿಸುತ ್್ತನೆಯಂದು 
ಭ್ವಿಸಿಕೂೆಯಂಡಿದ್್ದರಬೆೇಕು. ಆತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಿೇಪವ್ಗಿದ್ದವರು ಆತನ 
ಅಮೂಲ್ತೆಯನುನು ಗರಿಹಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು. ಆತನು ಮ್ನವನ್ಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್್ದನಯೆಂಬುದು 
ಅವರಿಗ ೆತಿಳಿದ್ತು್ತ, ಆದರ ೆಆತನು ದೆೇವ ರಿಯಂದಲೆೇ ಬಯಂದ್ದ್್ದನಯೆಂಬುದಕೆಕೆ ಬಲವ್ದ 
ಸ್ಕ್ಷ್ಯದ್ರಗಳನುನು ಅವರು ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡರು.

ನ್ಲುಕೆ ಬರಹಗ್ರರ್ದ ಮತ್್ತಯ, ಮ್ಕಪಾ, ಲೂಕ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನ ಎಯಂಬವರು 
ಯೇಸುವಿನ ಭೂಲೊೇಕ ಜೇವಿತದ ಪರಿಮುಖ ಘಟನೆ ಗಳನುನು “ಸುವ್ತೆಪಾಗಳು” ಎಯಂದು 
ಕರಯೆ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತಮ್ಮ ನ್ಲುಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಳಲ್ಲೆ ಬರದೆ್ದ ್್ದರ.ೆ ಯೇಸುವಿಗ ೆಅತ್ಯಂತ 
ಸಮಿೇಪಸ್ಥರ್ಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ಅನುಭವಗಳನುನು ಮತು್ತ ನಯಂಬಲಹಪಾವ್ದ 
ಸ್ಕ್್ಷಗಳ ವರದ್ಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿ ಬರದೆ್ದ ್್ದರೆ. ಈ ನ್ಲುಕೆ ಲೆೇಖಕರಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು 
ಆತನ ಜನನ ಮತು್ತ ಆರಯಂಭದ ವರಪಾಗಳನುನು ಕುರಿತು ಬರದೆ್ದ್ದರೂ ಆತನ ಕೂೆನೆಯ 
ಮೂರು ವರಪಾಗಳ ಜೇವಿತದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚುಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ ್್ದರೆ. ಯ್ಕೆಯಂದರೆ 
ಆ ಮೂರು ವರಪಾಗಳಲೆಲೆೇ ಆತನು ಮಹ್ ಉಪದೆೇಶಕನ್ದನು; ಸ್ಮ್ಜಕ 
ನ್್ಯಕ್ಕೆಗಿ ಹೊೇರ್ಡಿದ ವಿೇರ್ದನು; ಅದುಭುತವ್ಗಿ ರೊೇಗರುಜನ ಗಳನುನು 
ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು; ಮತು್ತ ಆಧ್್ತಿ್ಮಕ ನ್ಯಕ ನ್ದನು.

ದೆೇವರು ಹಲವ್ರು ಶತಮ್ನಗಳ ಮೊದಲೆೇ ತನನು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಮೂಲಕ 
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಗ್್ದನವನುನು ಯೇಸು ಪೂಣಪಾಗೊಳಿಸುತ್್ತನೆಯಂಬುದನುನು ಒತಿ್ತ ಹೆೇಳುತ್್ತ 
ಮ್ಕಪಾನು ತನನು ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಆರಯಂಭಿಸುತ್್ತನ.ೆ ಭೂಲೊೇಕದ ಎಲ್ಲೆ ಜನರನುನು 
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iv ನಿಮ್ಮ ಜೇವಿತವನ�ನೇ ಮಾರಾಪಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಜೇವನ ಚರಿತ�ರೆ

ತನನು ಆಳಿ್ಕೆಗೆ ಅಯಂದರೆ ತನನು ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಒಯಂದುಗೂಡಿಸಬೆೇಕೆಯಂಬುದು ದೆೇವರ 
ಯೇಜನ ೆಯ್ಗಿತು್ತ. ಈ ಯೇಜನೆಯನುನು ಪೂಣಪಾ ಗೊಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನುನು 
(“ಮಸಿ್ೇಯ” ಅಥವ್ “ಆರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ರ್ಜ”) ಕಳುಹಿಸುವುದ್ಗಿ ದೆೇವರು ವ್ಗ ್್ದನ 
ಮ್ಡಿದ್ದನು. ಯೇಹ್ನನು ತನನು ಸುವ್ತೆಪಾಯಲ್ಲೆ ಈ ರಕ್ಷಕನ (“ಕ್ರಿಸ್ತನ”) ಬಗೆಗೆ 
ವಿವರಿಸುತ್್ತ ಭೂಲೊೇಕವು ಸೃಷ್ಟಿಯ್ಗು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ದೆೇವರೊಯಂದ್ಗಿದ್ದ 
“ವ್ಕ್” ಆತನೆಯಂದು ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ. ಕಣ್ಣಾರೆಕಯಂಡ ಸ್ಕ್್ಷಗಳ ವರದ್ಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿ 
ಬರೆದ್ರುವ ಲೂಕನು ತನನು ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಈ ವ್ಕ್ಗಳಿಯಂದ ಆರಯಂಭಿಸುತ್್ತನೆ.

“ನಮ್ಮ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ ಸಯಂಭವಿಸಿದ ಸಯಂಗತಿಗಳ ಚರಿತೆರಿಯನುನು ತಿಳಿಸುವು 

ದಕೆಕೆ ಅನೆೇಕರು ಪರಿಯತಿನುಸಿ ದ್್ದರೆ. ರ್ರಿರಯಂಭ ದ್ಯಂದಲೂ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ಕಣ್ಣಾರೆಕಯಂಡಿರುವ ಅವರು ದೆೇವರ ಸಯಂದೆೇಶಕ ರಿಯಂದ ನ್ವು ಕೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನೆನುೇ ಬರದೆ್ದ್್ದರೆ. ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಯಂಗತಿ ಯನುನು ರ್ರಿರಯಂಭ ದ್ಯಂದ ನ್ನೆೇ 
ಶರಿದೆಧೆ ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯನ ಮ್ಡಿರುವು ದರಿಯಂದ ಅವೆಲಲೆವನೂನು ನಿಮಗೆ ಕರಿಮ 

ಬದಧೆವ್ಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿರುವ 
ವಿರಯಗಳು ಸತ್ವ್ದುವು ಗಳಯೆಂದು ಇದರಿಯಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರಟಿವ್ಗುವುದು.”

ಈ ಪುಸ್ತಕ ದಲ್ಲೆರುವ ಯೇಸುವಿನ ಜೇವಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೆೇಶ 

ಗಳು ನ್ಲುಕೆ ಸುವ್ತೆಪಾಗಳಿಯಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಭ್ಗಗಳ್ಗಿದು್ದ, ಸಮಗರಿ ಜೇವನ 
ಚರಿತೆರಿಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುವ ಉದೆ್ದೇಶ ದ್ಯಂದ ಕೊರಿೇಢೇಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಹ್ನನು ತನನು 
ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಯ್ವ ಉದೆ್ದೇಶ ದ್ಯಂದ ಬರದೆನೂೆೇ ಅದೆೇ ಉದೆ್ದೇಶವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ 
ಉದೆ್ದೇಶ ವ್ಗಿದೆ; ನ್ಲುಕೆ ಸುವ್ತೆಪಾಗಳ ಅಯಂತ ರ್ಳದ ಉದೆ್ದೇಶವೂ ಇದೆೇ ಆಗಿದೆ.

“ಯೇಸು ಇನೂನು ಅನೆೇಕ ಸೂಚಕ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ತನನು ಶಿರ್ರ 
ಕಣೆಣಾದುರಿನಲೆಲೆೇ ಮ್ಡಿದನು. ಆ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆ 
ಬರೆದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಆತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂದು ಮತು್ತ ದೆೇವರ ಮಗನೆಯಂದು 
ನಿೇವು ನಯಂಬು ವಯಂತೆಯೂ ನಯಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವ್ಗಿ 
ಜೇವವನುನು ಪಡೆದುಕೊಳುಳು ವಯಂತೆಯೂ ಇಷೆಟಿಲ್ಲೆ ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.” 

 (ಯೋಹಾನ 20:30, 31)
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1 ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತುತು ಬಾಲ್ಯಜೇವನ

1.1 ಆರಂಭ
ಜಗತು್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ್ಗು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ವ್ಕ್ ಎಯಂಬ್ತ ನಿದ್ದನು. ಆ ವ್ಕ್ 
ಎಯಂಬ್ತನು ದೆೇವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಇದ್ದನು. ಆ ವ್ಕ್ ಎಯಂಬ್ತನೆೇ ಸ್ತಃ ದೆೇವರ್ಗಿ 

ದ್ದನು. ಆರಯಂಭ ದಲ್ಲೆ ಆತನು ದೆೇವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಇದ್ದನು. ಎಲ ಲ್ೆ ವಸು್ತಗಳು ಆತನ 
ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಪಾಣ ಗೊಯಂಡವು. ಆತನಿಲಲೆದೆ ಯ್ವುದೂ ನಿಮಿಪಾತ ವ್ಗಲ್ಲಲೆ. 
ಆತನಲ್ಲೆ ಜೇವವಿತು್ತ. ಆ ಜೇವವು ಮನುರ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕ್ಗಿತು್ತ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಪರಿಕ್ಶಿಸು ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನುನು ಮುಸುಕಲ್ಲಲೆ.

ಯೇಹ್ನ ಎಯಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನನುನು ದೆೇವರು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಯೇಹ್ನನು 
ಬೆಳಕ್ನ (ಕ್ರಿಸ್ತನ) ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಬಯಂದನು. ತನನು ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆ 
ಜನರು ಬೆಳಕ್ನ ಬಗೆಗೆ ಕೆೇಳಿ ನಯಂಬಿಕೊಳಳು ಲೆಯಂದು ಅವನು ಬಯಂದನು. ಯೇಹ್ನನೆೇ 
ಆ ಬೆಳಕ್ಗಿರ ಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಯೇಹ್ನನು ಬೆಳಕ್ನ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕ್್ಷ ನಿೇಡಲು 
ಬಯಂದನು. ನಿಜವ್ದ ಬೆಳಕು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸ ಲ್ತು್ತ. ಈ ನಿಜವ್ದ ಬೆಳಕೆೇ 
ಎಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನುನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಕ್ ಎಯಂಬ್ತನು ಆಗಲೆೇ ಈ ಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆದ್ದನು. ಈ ಲೊೇಕವು ವ್ಕ್ 
ಎಯಂಬ್ತನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಪಾಣ ಗೂೆಯಂಡಿತು. ಆದರ ೆಈ ಲೊೇಕದವರು ಆತನನುನು 
ತಿಳಿದ್ರ ಲ್ಲಲೆ. ಆತನು ತನನು ಸ್್ಸ್ತ್ಯಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ಯಂತ ಜನರು 
ಆತನನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ. ಯ್ಯ್ಪಾಯರು ಆತನನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡರೊೇ 
ಅಯಂದರೆ ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟಟಿರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ದೆೇವರ ಮಕಕೆಳ್ಗುವ 
ಅಧಿಕ್ರ ಕೊಟಟಿನು. ಇವರು ರಕ್ತ ದ್ಯಂದ್ಗಲ್ ಕ್ಮ ದ್ಯಂದ್ಗಲ್ ಪುರುರನ ಸಯಂಕಲ್ಪ 

ದ್ಯಂದ್ಗಲ್ ಹುಟ್ಟಿದವ ರಲಲೆ. ಇವರು ದೆೇವ ರಿಯಂದಲೆೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು.
ವ್ಕ್ ಎಯಂಬ್ತನು ಮನುರ್ನ್ಗಿ ನಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ವ್ಸಿಸಿದನು. ನ್ವು ಆತನ 

ಮಹಿಮಯನುನು ನೊೇಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮಯು ತಯಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೆೇ ಮಗನಿ 
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ಗಿರುವ ಮಹಿಮ ಯ್ಗಿತು್ತ. ಆತನು ಕೃರೆ ಯಯಂದಲೂ ಸತ್ ದ್ಯಂದಲೂ ತುಯಂಬಿದವ 

ನ್ಗಿದ್ದನು. ಯೇಹ್ನನು ಆತನ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಸುತ್್ತ, “ ‘ನನನು ನಯಂತರ ಬರುವ 
ಒಬ್ಬನು ನನಗಿಯಂತಲೂ ಶೆರಿೇರ್ಠ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆತನು ನನಗಿಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ಜೇವಿಸು 

ತಿ್ತದ್ದನು’ ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ಗ ಈತನ ಬಗೆಗೆಯೇ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಯಂದು 
ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೇಳಿದನು.

ವ್ಕ್ ಎಯಂಬ್ತನು ಕೃರೆ ಯಯಂದಲೂ ಸತ್ ದ್ಯಂದಲೂ ತುಯಂಬಿದವ ನ್ಗಿದ್ದನು. 
ಆತನಿಯಂದಲೆೇ ನ್ವೆಲಲೆರೂ ಕೃರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃರೆಯನುನು ಹೊಯಂದ್ದೆವು. 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು ಮೊೇಶಯೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರ ೆಕೃರಯೊ ಸತ್ವೂ 
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಯಂದವು. ದೆೇವರನುನು ಯ್ರೂ ಎಯಂದೂ ಕಯಂಡಿಲಲೆ. 
ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೆೇ ಮಗನು (ಯೇಸು) ದೆೇವರ್ಗಿ ದ ್್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತಯಂದೆಯ 
(ದೆೇವರ) ಎದೆ ಯಲ್ಲೆದ್್ದನೆ. ಆತನೆೇ ತಯಂದೆಯನುನು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದ್್ದನೆ.1

1.2 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪರೆಕಟನ�
ಹೆರೊೇದನು ಜುದೆೇಯವನುನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಜಕರಿೇಯ ನಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯ್ಜಕ 

ನಿದ್ದನು. ಜಕರಿೇಯನು ಅಬಿೇಯನ ವಗಪಾಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವನು. ಜಕರಿೇಯನ ಹೆಯಂಡತಿ 
ಆರೊೇನನ ಕುಟುಯಂಬ ದವಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಜಬೆೇತ್. ಜಕರಿೇಯನು 
ಮತು್ತ ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ದೆೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಒಳೆಳುಯವ ರ್ಗಿದ್ದರು. 
ಪರಿಭುವಿನ (ದೆೇವರ) ಆಜೆಞೆ ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ ಕೆೈಕೊಯಂಡು ನಡಯೆುತಿ್ತದ್ದ ಅವರು, ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಬ್ಳಲು ಇತರರಿಗೂ ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಪ್್ಪಲಲೆದವ ರ್ಗಿದ್ದರು. 
ಅವರಿಗೆ ಮಕಕೆಳಿರ ಲ್ಲಲೆ. ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಬಯಂಜೆ ಯ್ಗಿದ್ದಳು; ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ 
ಬಹಳ ಮುಪ್್ಪನವ ರ್ಗಿದ್ದರು.

ಒಮ್ಮ ತನನು ವಗಪಾದ ಸರದ್ ಬಯಂದ್ಗ, ಜಕರಿೇಯನು ದೆೇವರ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲೆ 
ಯ್ಜಕಸೆೇವ ೆಸಲ್ಲೆಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಯ್ಜಕರು ಧೂಪವನುನು ಅಪ್ಪಾಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ತಮ್ಮ 
ಸಯಂಪರಿದ್ಯದ ಪರಿಕ್ರ ಚೇಟ್ಹ್ಕ್ ಒಬ್ಬ ಯ್ಜಕನನುನು ಆರಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಲ 
ಅದು ಜಕರಿೇಯನ ರ್ಲ್ಗ ೆಬಯಂದ್ತು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಜಕರಿೇಯನು ಧೂಪ ಅಪ್ಪಾಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಪರಿಭುವಿನ ಆಲಯ ದೊಳಗ ೆಹೊೇದನು. ಹೊರಗಡ ೆಬಹು ಜನರಿದ್ದರು. 
ಧೂಪ ವನನುಪ್ಪಾಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರು ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತಿ್ತದ್ದರು.

ಆಗ, ಧೂಪಪ್ೇಠದ ಬಲಗಡೆ ಯಲ್ಲೆ, ಪರಿಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಯಂದು 
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ಜಕರಿೇಯನ ಮುಯಂದೆ ನಿಯಂತನು. ಅವನು ದೆೇವದೂತ ನನುನು ನೊೇಡಿ ಗಲ್ಬಿಲ್ 

ಗೂೆಯಂಡು ಬಹು ಭಯಪಟಟಿನು. ಆದರೆ ದೆೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರಿೇಯನೆೇ, 
ಹೆದರಬೆೇಡ. ನಿನನು ರ್ರಿಥಪಾನೆ ದೆೇವರಿಗೆ ಕೆೇಳಿಸಿತು. ನಿನನು ಹೆಯಂಡತಿ ಯ್ದ 
ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಒಯಂದು ಗಯಂಡು ಮಗುವನುನು ಹೆರುವಳು. ನಿೇನು ಅವನಿಗೆ 
ಯೇಹ್ನ ಎಯಂದು ಹೆಸರಿಡ ಬೆೇಕು. ಅವನ ಜನನ ದ್ಯಂದ ನಿಮಗೆ ಹಷ್ಪಾನಯಂದ 

ವ್ಗುವುದು. ಬಹುಜನರು ಸಯಂತೊೇರ ಪಡುವರು. ಪರಿಭುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ 
ಯೇಹ್ನನು ಮಹ್ ಪುರುರ ನ್ಗಿರುವನು. ಅವನು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನ್ನುಗಲ್ ಮದ್ 

ವನ್ನುಗಲ್ ಕುಡಿಯುವು ದ್ಲಲೆ. ಯೇಹ್ನನು ಹುಟ್ಟಿದಯಂದ್ ನಿಯಂದಲೆೇ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ 

ಭರಿತ ನ್ಗಿರುವನು.
“ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ರು ತಮ್ಮ ದೆೇವರ್ದ ಪರಿಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 

ಕೊಳಳುಲು ಅವನು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವನು. ಅವನು ಪರಿಭುವಿಗೆ ಮುಯಂದೂತನ್ಗಿ 
ಹೂೆೇಗುವನು. ಅವನು ಎಲ್ೇಯನ ಗುಣಶಕ್್ತ ಗಳಿಯಂದ ಕೂಡಿದವ ನ್ಗಿರುವನು; 
ತಯಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳ ನಡುವ ೆಸಮ್ಧ್ನ ವನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡುವನು; ಅವಿಧೆೇಯ 

ರ್ದ ಅನೆೇಕರನುನು ನಿೇತಿ ವಯಂತರ ಜ್ಞೆನದ ಕಡಗೆ ೆನಡಸೆುವನು; ಜನರನುನು ಪರಿಭುವಿನ 
ಆಗಮನಕೆಕೆ ಸಿದಧೆಪಡಿಸು ವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಜಕರಿೇಯನು ದೆೇವದೂತ ನಿಗೆ, “ನಿೇನು ಹೆೇಳುತಿ್ತರು ವುದು ಸತ್ ವೆಯಂಬುದಕೆಕೆ 
ಆಧ್ರವೆೇನು? ನ್ನು ಮುದುಕ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನ ೆಮತು್ತ ನನನು ಹಯೆಂಡತಿ ಸಹ ಮುಪ್್ಪನವ 

ಳ್ಗಿದ್್ದಳ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ದೆೇವದೂತನು, “ನನನು ಹಸೆರು ಗಬಿರಿಯೇಲ. ನ್ನು ದೆೇವರ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು 

ಕೊಯಂಡಿರು ವವನು. ನಿನಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಮ್ಚ್ರ ವನುನು ತಿಳಿಸಲು ದೆೇವರು ನನನುನುನು 
ಕಳು ಹಿಸಿದ್್ದನೆ. ಈಗ ಕೆೇಳು! ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ನೆರವೆೇರುವ ತನಕ ನಿೇನು ಮೂಕ 

ನ್ಗಿರುವೆ. ಏಕಯೆಂದರೆ ನಿೇನು ನನನು ಮ್ತನುನು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ 
ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ನೆರವೆೇರು ತ್ತವೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಜನರು ಜಕರಿೇಯನಿ ಗ್ಗಿ ಎದುರು ನೊೇಡುತ ್್ತ ದೆೇವ್ಲಯ ದೊಳಗೆ ಅವನು 
ಇರುಟಿಹೊತು್ತ ಇರಲು ಕ್ರಣವೆೇನಿರ ಬಹುದೆಯಂದು ಆಶಚುಯಪಾಚಕ್ತ ರ್ದರು. ಬಳಿಕ 
ಜಕರಿೇಯನು ಹೊರಗೆ ಬಯಂದ್ಗ, ಅವನಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಮ್ತ್ಡ ಲ್ಗಲ್ಲಲೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನಿಗೆ ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ದಶಪಾನ ವ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು 

ಕೊಯಂಡರು. ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ ಅವನು ಮ್ತ್ಡ ಲ್ಗದೆ ಕೆೇವಲ ಸನೆನುಗಳ ಮೂಲಕ 
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ತಿಳಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ತನನು ಯ್ಜಕ ಸೆೇವಯೆ ಸರದ್ಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲ ೆಜಕರಿೇಯನು 
ಮನೆಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇದನು.

ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರಿೇಯನ ಹೆಯಂಡತಿ ಯ್ದ ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಗಭಿಪಾಣಿ ಯ್ದಳು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆಕೆ ಐದು ತಿಯಂಗಳ ವರೆಗೆ ತನನು ಮನೆಯಯಂದ ಹೊರಗೆ ಹೂೆೇಗಲ್ಲಲೆ. 
ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು, “ನೊೇಡಿ, ಪರಿಭುವು ನನಗೊೇಸಕೆರ ಎಯಂಥ್ ಕ್ಯಪಾ ಮ್ಡಿದ್್ದನೆ! 
ನನನು ಜನರ ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವಮ್ನ ವನುನು ಪರಿಭುವು ತೊಲಗಿಸಿ ದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದಳು.2

1.3 ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪರೆಕಟನ�
ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಆರು ತಿಯಂಗಳ ಗಭಿಪಾಣಿ ಯ್ಗಿದ ್್ದಗ, ದೆೇವರು ತನನು ದೂತನ್ದ 
ಗಬಿರಿಯೇಲ ನನುನು ಗಲ್ಲ್ಯ ರ್ರಿಯಂತ್ದ ನಜರೆೇತ್ ಎಯಂಬ ಊರಿನಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ 
ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಆಕೆಗೆ ದ್ವಿೇದನ ಮನೆತನದ ಯೇಸೆೇಫ 

ನೊಯಂದ್ಗೆ ನಿಶಿಚುತ್ಥಪಾ ವ್ಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ದೆೇವದೂತನು 
ಆಕಯೆ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದು, “ದೆೇವ ರ್ಶಿೇವ್ಪಾದ ಹೊಯಂದ್ ದವಳೆೇ, ನಿನಗ ೆಶುಭವ್ಗಲ್! 
ಪರಿಭುವು ನಿನೊನುಡನೆ ಇದ್್ದನ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ದೆೇವದೂತನ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ಬಹು ಗಲ್ಬಿಲ್ ಗೊಯಂಡ ಮರಿಯಳು, “ಇದರ 
ಅಥಪಾವೆೇನಿರ ಬಹುದು?” ಎಯಂದು ಆಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿಳು.

ದೆೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೆೇ, ಭಯಪಡ ಬೆೇಡ. ದೆೇವರು ನಿನನುನುನು 
ಬಹಳವ್ಗಿ ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಿ ದ ್್ದನೆ. ಕೆೇಳು! ನಿೇನು ಗಭಿಪಾಣಿಯ್ಗಿ ಒಯಂದು ಗಯಂಡು 

ಮಗುವನುನು ಹೆರುವೆ. ಆತನಿಗೆ, ‘ಯೇಸು’ ಎಯಂದು ಹೆಸರಿಡ ಬೆೇಕು. ಆತನು ಮಹ್ 

ಪುರುರ ನ್ಗುವನು. ಜನರು ಆತನನುನು ಮಹೂೆೇನನುತನ (ದೆೇವರ) ಮಗನೆಯಂದು 
ಕರೆಯುವರು. ಪರಿಭುವ್ದ ದೆೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪೂವಿಪಾಕನ್ದ ದ್ವಿೇದನ 
ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ಕೊಡುವನು. ಯೇಸುವು ಯ್ಕೊೇಬನ ಜನರನುನು ಸದ್ಕ್ಲ 
ಆಳುವನು. ಆತನ ರ್ಜ್ ಎಯಂದ್ಗೂ ಅಯಂತ್ ವ್ಗುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಮರಿಯಳು ದೆೇವದೂತ ನಿಗ,ೆ “ಇದು ಹೆೇಗ ೆಸಯಂಭವಿಸು ವುದು? ನ್ನು ಮದುವೆ 
ಯ್ಗಿಲಲೆ ವಲ್ಲೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ದೆೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು ನಿನನು ಮೇಲೆ ಬರುವನು; 
ಮಹೊೇನನುತನ ಶಕ್್ತಯು ನಿನನುನುನು ಆವರಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ರಣ ದ್ಯಂದ ನಿನನುಲ್ಲೆ 
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ಹುಟುಟಿವ ಈ ಪವಿತರಿ ಮಗುವು ‘ದೆೇವರ ಮಗ’ ಎನಿಸಿ ಕೊಳುಳುವನು. ಇದಲಲೆದೆ, ನಿನನು 
ಬಯಂಧುವ್ದ ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಗಭಿಪಾಣಿ ಯ್ಗಿದ್್ದಳೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಪ್್ಪನವ 

ಳ್ಗಿದ್ದರೂ ಆಕಗೆೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟುಟಿವನು. ಜನರಿಯಂದ ಬಯಂಜೆ ಎನಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ 
ಈಗ ಆರು ತಿಯಂಗಳ ಗಭಿಪಾಣಿ ಯ್ಗಿದ್್ದಳೆ. ದೆೇವರಿಗೆ ಯ್ವುದೂ ಅಸ್ಧ್ವಲಲೆ!” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಮರಿಯಳು, “ನ್ನು ಪರಿಭುವಿನ ದ್ಸಿ. ನಿೇನು ಹೆೇಳಿ ದಯಂತೆಯೇ ನನಗ್ಗಲ್!” 
ಅಯಂದಳು. ಬಳಿಕ ದೆೇವದೂತನು ಹೊರಟು ಹೊೇದನು.3

1.4 ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬ�ೇತ ಳಿಗ� ನಿೇಡಿದ ಸಂದಶಪಾನ
ಆಗ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಜುದೆೇಯದ ಗುಡ್ಡಪರಿದೆೇಶ ದಲ್ಲೆರುವ ಒಯಂದು ಊರಿಗೆ 
ಬೆೇಗಬೆೇಗನೆ ಹೊೇದಳು. ಅಲ್ಲೆ ಜಕರಿೇಯನ ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಎಲ್ಜಬೆೇತ 

ಳನುನು ವಯಂದ್ಸಿ ದಳು. ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಯಂದನೆ ಯನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ, 
ಆಕೆಯ ಗಭಪಾದಲ್ಲೆದ್ದ ಮಗು ನಲ್ದ್ಡಿತು. ಆಗ ಎಲ್ಜಬೆೇತಳು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ 

ಭರಿತಳ್ಗಿ ಹಷೊೇಪಾದ್ಗೆರ ದ್ಯಂದ ಹಿೇಗೆಯಂದಳು:
“ದೆೇವರು ನಿನನುನುನು (ಮರಿಯ) ಬೆೇರೆಲ್ಲೆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿ ಗಿಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಿ 

ದ ್್ದನೆ. ನಿನನುಲ್ಲೆ ಜನಿಸ ಲ್ರುವ ಮಗುವನುನು ದೆೇವರು ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಿ ದ ್್ದನೆ. ನನನು 
ಪರಿಭುವಿನ ತ್ಯಯ್ದ ನಿೇನೆೇ ನನನು ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದದು್ದ ನನಗೆಷೊಟಿೇ ಭ್ಗ್! ನಿನನು 
ಧ್ನಿಯನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ, ನನೊನುಳಗಿರುವ ಕೂಸು ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ ನಲ್ದ್ಡಿತು. 
ಪರಿಭುವು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳಿದು್ದ ಸಯಂಭವಿಸೆೇತಿೇರುವುದೆಯಂದು ನಿೇನು ನಯಂಬಿ ಧನ್ಳ್ದೆ” 
 ಎಯಂದಳು.4

1.5 ದ�ೇವರಿಗ� ಮರಿಯ ಳಿಂದ ಸುತುತಿಗೇತ�
ಆಗ ಮರಿಯಳು,
“ನನನು ರ್ರಿಣವು ಪರಿಭುವನುನು ಸು್ತತಿಸುತ್ತದೆ.

ದೆೇವರೆೇ ನನನು ರಕ್ಷಕ ನ್ಗಿರು ವುದರಿಯಂದ ನನನು ಹೃದಯವು ಸಯಂತೊೇರ 

ಗೊಯಂಡಿದೆ.
ದೆೇವರು ತನನು ದ್ಸಿಯ್ದ ನನನುನುನು ಕಟ್ಕ್್ಷಸಿ ದ್್ದನೆ.

ಇಯಂದ್ ನಿಯಂದ, ಎಲ್ಲೆ ಜನರು ನನನುನುನು ಧನ್ಳೆಯಂದು ಹೆೇಳುವರು.
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ಏಕೆಯಂದರೆ ಸವಪಾಶಕ್ತನು (ದೆೇವರು) ನನಗೆ ಮಹ್ಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು 
ಮ್ಡಿದ್್ದನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪರಿಶುದಧೆ ವ್ದದು್ದ.
ದೆೇವರು ತನನುಲ್ಲೆ ಭಯಭಕ್್ತ ಯುಳಳು ಜನರಿಗೆ ಎಯಂದೆಯಂದ್ಗೂ ಕರುಣೆ 

ತೊೇರುವನು.
ಆತನು ತನನು ಭುಜಬಲ ವನುನು ತೊೇರಿ

ಗವಿಪಾರ್ಠರನುನು ಚದರಿಸು ತ ್್ತನೆ.
ದೆೇವರು ಅಧಿಪತಿ ಗಳನುನು ಅವರ ಸಿಯಂಹ್ಸನ ಗಳಿಯಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ

ದ್ೇನರನುನು ಉನನುತಿ ಗೆೇರಿಸುತ್್ತನೆ.
ಆತನು ಹಸಿದವ ರನುನು ಮೃಷ್ಟಿನನು ದ್ಯಂದ ತೃಪ್್ತಗೊಳಿಸಿ

ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತರನುನು ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುತ್್ತನೆ.
ದೆೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿಪಾಕರಿಗೆ ಮ್ಡಿದ ವ್ಗ ್್ದನಕಕೆನು ಸ್ರವ್ಗಿ

ಅಬರಿಹ್ಮ ನಿಗೂ ಅವನ ಸಯಂತತಿ ಯವರಿಗೂ ಯ್ವ್ಗಲೂ
ಕರುಣೆ ತೊೇರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಕೊಯಂಡು ತನನು ಸೆೇವಕನ್ದ ಇಸೆರಿೇಲನನುನು ಕೆೈ 

ಹಿಡಿದ್ದ್್ದನೆ”  ಎಯಂದಳು.5

1.6 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನ ಜನನ
ಎಲ್ಜಬೆೇತ ಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕ್ಲ ಬಯಂದ್ತು. ಆಕೆಯಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನು. 
ಪರಿಭುವು ಆಕಗೆ ೆತೊೇರಿದ ಮಹ್ಕರುಣಯೆು ಆಕಯೆ ನರೆಹೆೊರ ೆಯವರಿಗೆ ಮತು್ತ 
ಬಯಂಧು ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಅವರು ಆಕೆಯ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಸಯಂತೊೇರ ಪಟಟಿರು.

ಮಗುವಿಗ ೆಎಯಂಟು ದ್ನವ್ದ್ಗ ಅವರು ಸುನನುತಿ ಮ್ಡಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಬಯಂದರು. 
ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಕರಿೇಯ ಎಯಂಬ ಹೆಸರು ಇಡ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಅದು ಮಗುವಿನ ತಯಂದೆಯ ಹೆಸರ್ಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ತ್ಯ, “ಇಲಲೆ! 
ಆತನಿಗೆ ಯೇಹ್ನ ಎಯಂಬ ಹೆಸರಿಡ ಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಜನರು ಎಲ್ಜಬೆೇತ ಳಿಗೆ, “ನಿನನು ಕುಟುಯಂಬ ದಲ್ಲೆ ಯ್ರಿಗೂ ಈ ಹೆಸರು 
ಇಲಲೆವಲ ಲ್ೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ ತಯಂದೆಗೆ ಸನನೆುಮ್ಡಿ, 
“ಆತನಿಗೆ ಯ್ವ ಹೆಸರಿಡ ಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಆಗ ಜಕರಿೇಯನು ಸನನೆುಮ್ಡಿ, ಒಯಂದು ಹಲಗೆಯನುನು ತರಿಸಿ ಕೊಯಂಡು, 
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“ಈತನ ಹೆಸರು ಯೇಹ್ನ” ಎಯಂದು ಬರೆದನು. ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ಆಶಚುಯಪಾ 

ವ್ಯತು. ಆ ಕೂಡಲೆೇ ಜಕರಿೇಯನು ಮತೆ್ತ ಮ್ತ್ಡ ಬಲಲೆವನ್ಗಿ ದೆೇವರನುನು 
ಸು್ತತಿಸ ತೊಡಗಿದನು. ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆ ಯವರಿಗೆಲ ಲ್ೆ ಭಯವ್ಯತು. 
ಜುದೆೇಯದ ಗುಡ್ಡಪರಿದೆೇಶ ದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರು ಮ್ತನ್ಡ 

ತೂೆಡಗಿದರು. ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಕೆೇಳಿದ ಜನರಲೆಲೆರು ಆಶಚುಯಪಾಪಟುಟಿ “ಈ ಮಗು 
(ಯೇಹ್ನ) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನ್ದ ಮೇಲೆ ಎಯಂಥ ವ್ಕ್್ತ ಯ್ಗುವನೊೇ?” 
ಎಯಂದು ಯೇಚಸ ತೊಡಗಿದರು. ಏಕೆಯಂದರೆ ಪರಿಭುವು ಈ ಮಗುವಿನ ಸಯಂಗಡ 

ವಿದ್ದನು.6

1.7 ದ�ೇವರಿಗ� ಜಕರಿೇಯನಿಂದ ಸುತುತಿಗೇತ�
ಬಳಿಕ ಯೇಹ್ನನ ತಯಂದೆಯ್ದ ಜಕರಿೇಯನು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ಭರಿತ ನ್ಗಿ 
ಹಿೇಗೆಯಂದು ಪರಿವ್ದ್ಸಿ ದನು:

“ಇಸೆರಿೇಲರ ಪರಿಭುವ್ದ ದೆೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೇತರಿವ್ಗಲ್.
ಆತನು ಬಯಂದು ತನನು ಜನರನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದ್್ದನೆ.

ತನನು ಸೆೇವಕನ್ದ ದ್ವಿೇದನ ಮನೆತನ ದ್ಯಂದ
ದೆೇವರು ವಿೇರ ರಕ್ಷಕನನುನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್್ದನೆ.

ಇದನುನು ಆತನು ಪೂವಪಾಕ್ಲದ
ತನನು ಪವಿತರಿ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್್ದನೆ.

ದೆೇವರು ನಮ್ಮನುನು ನಮ್ಮ ವೆೈರಿ ಗಳಿಯಂದಲೂ
ದೆ್ೇಷ್ಗಳ ಹಿಡಿತ ದ್ಯಂದಲೂ ರಕ್್ಷಸಿದ್್ದನೆ.

ಕರುಣೆ ತೊೇರುವುದ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ
ತನನು ಪವಿತರಿ ವ್ಗ್್ದನವನುನು ಆತನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್್ದನೆ.

ನಮ್ಮ ವೆೈರಿಗಳ ಹಿಡಿತ ದ್ಯಂದ ನಮ್ಮನುನು ಬಿಡಿಸುವು ದ್ಗಿ
ದೆೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ತೃವ್ದ ಅಬರಿಹ್ಮ ನಿಗೆ ವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡಿದ್್ದನೆ.

ಏಕೆಯಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೇವಮ್ನ ವೆಲ್ಲೆ ನ್ವು ಆತನ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲೆ ನಿೇತಿ ವಯಂತರೂ 
ಪರಿಶುದಧೆರೂ ಆಗಿದು್ದ

ಭಯವಿಲಲೆದೆ ಆತನ ಸೆೇವೆ ಮ್ಡ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದೆೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೇಶ ವ್ಗಿತು್ತ.
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“ಮಗುವೆೇ, ನಿೇನು ಮಹೊೇನನುತನ ಪರಿವ್ದ್ ಎನಿಸಿ ಕೊಳುಳುವೆ.
ಪರಿಭುವಿನ ಮುಯಂದೆ ಹೊೇಗಿ ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಗ್ಗಿ ಜನರನುನು 

ಸಿದಧೆಮ್ಡುವೆ.
ರ್ಪಕ್ಷಮಯ ಮೂಲಕವ್ಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ್ಗುವು ದೆಯಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯನುನು 

ನಿೇನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.
ನಮ್ಮ ದೆೇವರ ಮಹ್ಕರುಣೆ ಯಯಂದ

ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಹೊಸ ದ್ನವಯಂದು ನಮಗ್ಗಿ ಉದಯಸು ವುದು.
ಅಯಂಧಕ್ರ ದಲ್ಲೆ ಜೇವಿಸುತ್್ತ ಮರಣ ಭಯದಲ್ಲೆರುವ ಜನರಿಗೆ ದೆೇವರು 

ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವನು.
ಆತನು ನಮ್ಮನುನು ಸಮ್ಧ್ನದ ಮ್ಗಪಾದಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವನು.”

ಆ ಮಗುವು (ಯೇಹ್ನನು) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನ್ಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲೆ ಬಲವುಳಳುವ 

ನ್ದನು. ಇಸೆರಿೇಲರಿಗ ೆತನನು ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಆರಯಂಭಿಸುವ ತನಕ ಯೇಹ್ನನು 
ಅಡವಿಯಲ್ಲೆ ವ್ಸ ವ್ಗಿದ್ದನು.7

1.8 ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
ಆ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಚಕರಿವತಿಪಾ ಅಗಸಟಿಸ್ ಸಿೇಸರನು ರೊೇಮನನುರ ಆಳಿ್ಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ 
ಎಲ ಲ್ೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಜನಗಣತಿ ಆಗ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. ಇದು ಮೊಟಟಿ 
ಮೊದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ ಯ್ಗಿತು್ತ. ಕುರೆೇನ್ನು ಸಿರಿಯ ದೆೇಶದ ರ್ಜ್ರ್ಲ 

ನ್ಗಿದ ್್ದಗ ಇದು ಸಯಂಭವಿಸಿತು. ಜನರೆಲಲೆರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನುನು ನೂೆಯಂದ್ಯಸಿ 

ಕೊಳಳುಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸೆೇಫನು ಗಲ್ಲ್ಯ ದಲ್ಲೆನ ನಜರೆೇತ್ ಎಯಂಬ ಊರಿನಿಯಂದ 

ಹೊರಟು ಜುದೆೇಯ ದಲ್ಲೆನ ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮ್ ಎಯಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೊೇದನು. 
ಯೇಸೆೇಫನು ದ್ವಿೇದನ ಮನೆತನ ದವನ್ಗಿದು್ದ ದರಿಯಂದ ದ್ವಿೇದನ ಊರ್ದ 
ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇದನು. ಅವನು ತನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಮರಿಯಳನೂನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಹೂೆೇದನು. ಆಕಗೆ ೆಅವ ನೊಯಂದ್ಗ ೆನಿಶಿಚುತ್ಥಪಾ ವ್ಗಿತು್ತ. (ಮರಿಯಳು ಆಗ ಗಭಿಪಾಣಿ 

ಯ್ಗಿದ್ದಳು.) ಅವರು ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆದ್್ದಗ ಮರಿಯಳಿಗ ೆಹೆರಿಗಕೆ್ಲ ಬಯಂತು. ಆಕೆ 
ತನನು ಚೊಚಚುಲ ಮಗುವನುನು (ಯೇಸು) ಹತೆ್ತಳು. ಅವರಿಗ ೆಇಳಿದು ಕೊಳಳುಲು ಛತರಿದಲ್ಲೆ 
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ಸ್ಥಳ ದೊರಯೆಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮರಿಯಳು ಮಗುವನುನು ಬಟೆಟಿಯಯಂದ ಸುತಿ್ತ ದನದ 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಮೇವು ಹ್ಕುತಿ್ತದ್ದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ದಳು.8

1.9 ಯೇಸುವಿನ ಬಗ�ಗೆ ಕುರುಬರಿಗ� ದ�ೊರ�ತ ಸಂದ�ೇಶ
ಆ ರ್ತಿರಿ, ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹೊಲಗಳ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನುನು 
ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರಿಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಕುರುಬರ ಮುಯಂದೆ ನಿಯಂತನು. ಅವರ 
ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಭುವಿನ ಪರಿಭೆಯು ಪರಿಕ್ಶಿಸಿತು. ಕುರುಬರು ಬಹಳವ್ಗಿ ಹೆದರಿದರು. 
ದೆೇವದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರ ಬೆೇಡಿರಿ, ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೆ ಮಹ್ಸಯಂತೂೆೇರ ವನುನು 
ಉಯಂಟು ಮ್ಡುವ ಶುಭಸಯಂದೆೇಶ ವನುನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಅದೆೇನೆಯಂದರೆ: 
ಈ ದ್ನ ನಿಮಗೂೆೇಸಕೆರ ದ್ವಿೇದನ ಊರಿನಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದ ್್ದನೆ. ಆತನೆೇ 
ಪರಿಭುವ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಬಟೆಟಿಯಲ್ಲೆ ಸುತಿ್ತರುವ ಒಯಂದು ಮಗು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಲಗಿರುವು ದನುನು ನಿೇವು ಕ್ಣುವಿರಿ. ನಿೇವು ಆತನನುನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು 
ಅದೆೇ ಗುರುತ್ಗಿದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ತಕ್ಷಣವೆೇ ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ದೆೇವದೂತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಯಂರ್ಗಿ ಬಯಂದು 
ಮೊದಲನೆಯ ದೆೇವದೂತ ನೊಡನೆ ಸೆೇರಿ ಕೊಯಂಡರು. ಅವರೆಲಲೆರೂ,

“ಮೇಲ್ನ ಲೊೇಕಗಳಲ್ಲೆ ದೆೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮ;
ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ದೆೇವರೊಲ್ ದವರಿಗೆ ಸಮ್ಧ್ನ”

ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತ್್ತ ದೆೇವರನುನು ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ದೆೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಯಂದ ಪರಲೂೆೇಕಕೆಕೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ 

ಕುರುಬರು, “ನ್ವು ಈಗಲೆೇ ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಪರಿಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ 
ಈ ಘಟನೆಯನುನು ನೊೇಡೊೇಣ” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಕುರುಬರು ಬೆೇಗನೆ ಹೊೇಗಿ ಮರಿಯಳನೂನು ಯೇಸೆೇಫನನೂನು 
ದನದ ಕೂೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನೂನು ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡರು. ಕುರುಬರು 
ಮಗುವನುನು ನೂೆೇಡಿದ್ಗ ಅದರ ವಿರಯವ್ಗಿ ತಮಗೆ ದೆೇವದೂತರು 
ತಿಳಿಸಿದ್ದನುನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದರು. ಕುರುಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನುನು ಕೆೇಳಿದ 
ಅವರೆಲಲೆರೂ ಆಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿರು. ಮರಿಯಳು ಈ ವಿರಯ ಗಳನುನು ತನನು 
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ಹೃದಯ ದಲ್ಲೆಟುಟಿ  ಕೊಯಂಡು, ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯೇಚಸ ತೊಡಗಿದಳು. 
ಕುರುಬರು ತ್ವು ಕಯಂಡು ಕೆೇಳಿದ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಯಂಗತಿ ಗ್ಗಿ ದೆೇವರನುನು 
ಕೊಯಂಡ್ಡುತ ್್ತ ಆತನನುನು ಸು್ತತಿಸುತ ್್ತ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿ ದ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೊೇದರು. 
ದೆೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ದಯಂತೆಯೇ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಯಂಗತಿಯೂ  
ನಡೆದ್ತು್ತ.

ಮಗುವಿಗೆ ಎಯಂಟು ದ್ನವ್ದ್ಗ ಸುನನುತಿ ಆಯತು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು 
ಎಯಂದು ಹೆಸರಿಡ ಲ್ಯತು. ಮರಿಯಳ ಗಭಪಾದಲ್ಲೆ ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವು ದಕೆಕೆ 
ರ್ರಿರಯಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೆೇ ದೆೇವದೂತನು ಈ ಹೆಸರನೆನುೇ ಕೊಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಸೂಚಸಿದ್ದನು.9

1.10 ದ�ೇವಾಲಯ ದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತಿಷ�ಠೆ
ಶುದ್ಧೆೇಕರಣದ ಬಗೆಗೆ ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು ಬೊೇಧಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು 
ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಯೇಸೆೇಫನು ಮ್ಡುವ ಸಮಯ ಬಯಂತು. ಯೇಸುವನುನು 
ಪರಿಭುವಿಗೆ (ದೆೇವರಿಗೆ) ಪರಿತಿಷ್್ಠಸಲು ಯೇಸೆೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಆತನನುನು 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದರು. ಏಕೆಯಂದರೆ “ಪರಿತಿ ಕುಟುಯಂಬ ದಲ್ಲೆ, 
‘ಚೊಚಚುಲು ಗಯಂಡು ಮಗುವನುನು ಪರಿಭುವಿಗೆ ಪರಿತಿಷ್್ಠಸ ಬೆೇಕು’ ” ಎಯಂದು ಪರಿಭುವಿನ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಬರದೆ್ದೆ. “ಎರಡು ರ್ರಿವ್ಳ ಗಳನುನು ಅಥವ್ ಎರಡು ಬೆಳವಕ್ಕೆ 

ಗಳನುನು ಯಜಞೆವ್ಗಿ ಸಮಪ್ಪಾಸ ಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಸಹ ಪರಿಭುವಿನ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು 
ಹೆೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸೆೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಹೊೇದರು.

ಸಿಮಯೇನ ನೆಯಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. 
ಅವನು ಒಳೆಳುಯವ ನ್ಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಧ್ಮಿಪಾಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ದೆೇವರು 
ಇಸೆರಿೇಲರಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವ ಕ್ಲವನೆನುೇ ಸಿಮಯೇನನು ಎದುರು 
ನೊೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ಭರಿತ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಪರಿಭುವು ಕಳುಹಿಸುವ 
ಕ್ರಿಸ್ತನನುನು ನೊೇಡುವ ತನಕ ನಿೇನು ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ ಎಯಂದು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು 
ಸಿಮಯೇನ ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಸಿಮಯೇನನು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ರೆರಿೇರಣೆ ಯಯಂದ 
ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಯಹೂದ್ರ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲು 
ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಯೇಸೆೇಫನು ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ಅವರು ಮಗು 
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ಯೇಸುವನುನು ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ತಯಂದರು. ಸಿಮಯೇನನು ಮಗುವನುನು ತನನು 
ಕೆೈಗಳಲ್ಲೆ ಎತಿ್ತಕೊಯಂಡು ದೆೇವರಿಗೆ ಹಿೇಗೆಯಂದು ಸೊ್ತೇತರಿ ಸಲ್ಲೆಸಿದನು:

“ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿನನು ವ್ಗ್್ದನ ದಯಂತೆ ಸಮ್ಧ್ನ ದ್ಯಂದ ಸ್ಯಲು ನಿನನು ದ್ಸನಿಗೆ 
ಅಪ್ಪಣ ೆಯ್ಗಲ್.

ನಿೇನು ದಯ ರ್ಲ್ಸಿದ ರಕ್ಷಕನನುನು ಕಣ್ಣಾರೆಕಯಂಡೆನು.
ನಿೇನು ಆತನನುನು ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೆ ಪರಿತ್ಕ್ಷ ಮ್ಡಿರುವೆ.
ಆತನು ಯಹೂದ್ ರಲಲೆದ ಜನರಿಗೆ ನಿನನು ಮ್ಗಪಾವನುನು ತೊೇರಿಸುವ ಬೆಳಕ್ಗಿ 

ದ ್್ದನೆ.
ಆತನಿಯಂದ ನಿನನು ಜನರ್ದ ಇಸೆರಿೇಲರಿಗೆ ಕ್ೇತಿಪಾ ಯ್ಗುವುದು.”

ಸಿಮಯೇನನು ಮಗುವಿನ ಕುರಿತ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ ತಯಂದೆ 

ತ್ಯಗಳಿಗ ೆಆಶಚುಯಪಾ ವ್ಯತು. ಬಳಿಕ ಸಿಮಯೇನನು ಅವರನುನು ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಿ 
ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯಹೂದ್ರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು ಬಿೇಳುವರು. 
ಅನೆೇಕರು ಏಳುವರು. ಕೆಲವರು ಅಯಂಗಿೇ ಕರಿಸರು ಎಯಂಬುದಕೆಕೆ ಈತನು ದೆೇವರಿಯಂದ 
ಬಯಂದ ಗುರುತ್ ಗಿರುವನು. ಜನರು ಗುಟ್ಟಿಗಿ ಯೇಚಸುವ ಸಯಂಗತಿಗಳು 
ಬಯಲ್ಗು ವವು. ಮುಯಂದೆ ಸಯಂಭವಿಸುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳಿಯಂದ ನಿನನು ಹೃದಯಕೆಕೆ ಅಲಗು 
ನ್ಟ್ ದಯಂತ್ಗುವುದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಅನನುಳೆಯಂಬ ಒಬ್ಬ ಪರಿವ್ದ್ನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅಸೆೇರನ 
ವಯಂಶದ ಫನುವೆೇಲನ ಕುಟುಯಂಬ ದವಳ್ಗಿದ್ದಳು. ಅನನುಳು ಬಹಳ ಮುಪ್್ಪನವ 

ಳ್ಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಮದುವೆಯ್ದ ಏಳು ವರಪಾಕೆಕೆ ಗಯಂಡನನುನು ಕಳೆದು 

ಕೂೆಯಂಡಳು. ತನನು ಉಳಿದ ಜೇವಮ್ನ ವಲೆ್ಲೆ ವಿಧವ ೆಯ್ಗಿದ್ದ ಆಕಗೆ ೆಈಗ ಎಯಂಭತ್ತ 
ನ್ಲುಕೆ ವರಪಾ ವಯಸ ್್ಗಿತು್ತ. ಅನನುಳು ಯ್ವ್ಗಲೂ ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆಯೇ 
ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬೆೇರೆಲ್ಲೆಗೂ ಹೊೇಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆಕೆ ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡುತ ್್ತ ಮತು್ತ 
ಹಗಲ್ರುಳು ರ್ರಿರ್ಪಾಸುತ್್ತ ದೆೇವರನುನು ಆರ್ಧಿಸು ತಿ್ತದ್ದಳು.

ಅವಳು ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಗ ೆಬಯಂದು, ದೆೇವರಿಗ ೆಸೊ್ತೇತರಿ ಸಲ್ಲೆಸಿ ದೆೇವರು 
ಜರೆುಸಲೆೇಮಿಗ ೆದಯ ರ್ಲ್ಸುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಯನುನು ಎದುರು ನೊೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ 
ಯೇಸುವಿನ ವಿರಯವ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.10
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1.11 ಯೇಸುವನುನ ಸಂಧಿಸಲು ಜಾಞಾನಿಗಳ ಆಗಮನ
ಹೆರೊೇದನು ರ್ಜನ್ಗಿದ್ದ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ಜುದೆೇಯದ ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮ್ 
ಎಯಂಬ ಊರಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಪೂವಪಾದೆೇಶದ ಕೆಲವು 
ಜ್ಞೆನಿಗಳು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಆ ಜ್ಞೆನಿಗಳು ಜನರಿಗೆ, “ಯಹೂದ್ರ 
ರ್ಜನು ಹುಟ್ಟಿದ ್್ದ ನಲಲೆವೆೇ? ಆತನೆಲ್ಲೆ? ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಯಂದು ಸೂಚಸುವ 
ನಕ್ಷತರಿ ಪೂವಪಾದಲ್ಲೆ ಉದಯಸಿದ್ದನುನು ಕಯಂಡು ಆತನನುನು ಆರ್ಧಿಸಲು ಬಯಂದೆವು” 
ಅಯಂದರು.

ಯಹೂದ್ರ ಈ ಹೂೆಸ ರ್ಜನ ವಿರಯ ತಿಳಿದ್ಗ ಹೆರೊೇದನು ಮತು್ತ 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಗಲ್ಬಿಲ್ ಗೊಯಂಡರು. ಕೂಡಲೆೇ, ಹೆರೊೇದನು 
ಎಲ ಲ್ೆ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರನೂನು ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರನೂನು ಸಭೆ ಸೆೇರಿಸಿ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಹುಟಟಿ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಯ್ವುದು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಜುದೆೇಯದ 
ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮ್ ಎಯಂಬ ಊರಲ್ಲೆ ಹುಟುಟಿವನು. ಏಕೆಯಂದರೆ ಪರಿವ್ದ್ಯು ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಹಿೇಗೆಯಂದು ಬರೆದ್ದ್್ದನೆ:

‘ಯಹೂದ ರ್ರಿಯಂತ್ ದಲ್ಲೆರುವ ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮೇ,
ಯಹೂದವನುನು ಆಳುವವ ರಲ್ಲೆ ನಿೇನು ರ್ರಿಮುಖ್ ವ್ಗಿರುವೆ.

ಹೌದು, ಅಧಿಪತಿ ಯಬ್ಬನು ನಿನೊನುಳ ಗಿಯಂದ ಬರುವನು.
ನನನು ಜನರ್ದ ಇಸೆರಿೇಲರನುನು ಆತನೆೇ ಮುನನುಡೆಸು ವನು’ ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿರು.

ಆಗ ಹೆರೊೇದನು ಪೂವಪಾ ದೆೇಶದ ಜ್ಞೆನಿಗಳನುನು ರಹಸ್ವ್ಗಿ ಕರೆಯಸಿ, 
ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತರಿವನುನು ಕಯಂಡ ಸರಿಯ್ದ ಸಮಯವನುನು ಅವರಿಯಂದ ತಿಳಿದು 

ಕೂೆಯಂಡನು. ಹೆರೂೆೇದನು ಆ ಜ್ಞೆನಿಗಳಿಗೆ, “ನಿೇವು ಹೊೇಗಿ ಚೆನ್ನುಗಿ ವಿಚ್ರಣೆ 
ಮ್ಡಿ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲೆದೆ ಎಯಂಬುದನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡು ನಯಂತರ ಬಯಂದು ನನಗೆ 
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಗ ನ್ನೂ ಹೊೇಗಿ ಆತನನುನು ಆರ್ಧಿಸು ವನೆು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಅವರನುನು 
ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಟಿನು.

ಆ ಜ್ಞೆನಿಗಳು ಅರಸನ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟ್ಗ, ಪೂವಪಾ ದ್ಕ್ಕೆನಲ್ಲೆ 
ಉದಯಸಿದ ನಕ್ಷತರಿವನುನು ಮತೆ್ತ ಕಯಂಡರು. ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತರಿವನೆನುೇ ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ 
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ದರು. ಆ ನಕ್ಷತರಿ ಅವರ ಮುಯಂದೆ ಚಲ್ಸುತ ್್ತ ಹೊೇಗಿ ಮಗುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ 
ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿತು. ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತರಿವನುನು ನೊೇಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಯಂತೊೇರ ಪಟಟಿರು.

ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಯಂದ್ಗ, ಮಗುವನುನು ತ್ಯ ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಕಯಂಡು, 
ಅದಕೆಕೆ ಸ್ಷ್ಟಿಯಂಗ ವೆರಗಿ ಆರ್ಧಿಸಿ ದರು. ಅಲಲೆದೆ ತ್ವು ಮಗುವಿಗ್ಗಿ ತಯಂದ್ದ್ದ 
ಕ್ಣಿಕೆ ಗಳನುನು ತೆರೆದು ಚನನು, ಧೂಪ ಮತು್ತ ಸುಗಯಂಧ ದರಿವ್ಗಳನುನು ನಿೇಡಿದರು. 
ಆದರೆ ದೆೇವರು ಜ್ಞೆನಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೆ, “ನಿೇವು ಹೆರೂೆೇದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಹೊೇಗಕೂಡದು” ಎಯಂದು ಎಚಚುರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಬೆೇರೊಯಂದು 
ಮ್ಗಪಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೆೇಶಕೆಕೆ ಹೊರಟು ಹೊೇದರು.11

1.12 ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಈಜಪ್ಟಿಗ� ಪಲಾಯನ
ಜ್ಞೆನಿಗಳು ಹೊರಟುಹೊೇದನಯಂತರ ಪರಿಭುವಿನ ದೂತನು ಯೇಸೆೇಫನಿಗೆ 
ಕನಸಿನಲ್ಲೆ ಕ್ಣಿಸಿ ಕೊಯಂಡು, “ಎದೆ್ದೇಳು! ಮಗುವನುನು ಮತು್ತ ಅದರ ತ್ಯಯನುನು 
ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಈಜಪ್ಟಿಗೆ ಓಡಿಹೊೇಗು. ಹೆರೊೇದನು ಮಗುವನುನು ಹುಡುಕಲು 
ರ್ರಿರಯಂಭಿಸು ವನು. ಅವನು ಮಗುವನುನು ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ‘ಅರ್ಯವಿಲಲೆ’ 
ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುವ ತನಕ ನಿೇನು ಈಜಪ್ಟಿನಲಲೆೆೇ ಇರು” ಎಯಂದು  
ಹೆೇಳಿದನು.

ಕೂಡಲೆೇ, ಯೇಸೆೇಫನು ಎದು್ದ ಮಗು ಮತು್ತ ಅದರ ತ್ಯ ಯಯಂದ್ಗೆ 
ಈಜಪ್ಟಿಗೆ ರ್ತಿರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಹೆರೊೇದನು ಸ್ಯುವ 
ತನಕ ಯೇಸೆೇಫನು ಈಜಪ್ಟಿನಲೆಲೆೇ ಇದ್ದನು. “ನ್ನು ನನನು ಮಗನನುನು ಈಜಪ್ಟಿ 
ನೊಳಗಿಯಂದ ಕರೆದೆ” ಎಯಂದು ಪರಿವ್ದ್ಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಭು ಹೆೇಳಿದ್ದ ಮ್ತು 
ಇದರಿಯಂದ ನೆರವೆೇರಿತು.12

1.13 ಬ�ತ�್ಲಹ�ೇಮಿ ನಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ
ಜ್ಞೆನಿಗಳು ತನಗೆ ಮೊೇಸ ಮ್ಡಿದ ರೆಯಂಬುದು ತಿಳಿದ್ಗ ಹೆರೊೇದನು ಬಹಳ 
ಕೊೇಪ ಗೊಯಂಡನು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯವನುನು ಹೆರೊೇದನು ಜ್ಞೆನಿ ಗಳಿಯಂದ 
ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಎರಡು ವರಪಾ ಗಳ್ಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಹೆರೊೇದನು ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲ್ನ ಪರಿದೆೇಶ ಗಳಲ್ಲೆದ್ದ 
ಎರಡು ವರಪಾದ ಮತು್ತ ಅವರಿ ಗಿಯಂತ ಚಕಕೆವರ್ದ ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳನೆನುಲ ಲ್ೆ ಕೊಲಲೆ 
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ಬೆೇಕಯೆಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. ಹಿೇಗೆ ದೆೇವರು ತನನು ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯರೆಮಿೇಯನ 
ಮೂಲಕ ಹೆೇಳಿದ ಈ ಮ್ತು ನೆರವೆೇರಿತು:

“ರ್ಮದಲ್ಲೆ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೆೇಳಿಸಿತು.
ಅದು ಬಹು ಗೊೇಳ್ಟದ ಮತು್ತ ದುಃಖದ ಬೊಬೆ್ಬಯ್ಗಿತು್ತ.

ರ್ಹೆೇಲಳು ತನನು ಮಕಕೆಳಿಗ್ಗಿ ಅಳುವಳು;
ಅವರು ಸತು್ತ ಹೊೇದದ್ದಕ್ಕೆಗಿ ಸಮ್ಧ್ನ ಹೊಯಂದ ಲೊಲಲೆಳು.” 13

1.14 ಈಜಪ್ಟಿ ನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮರು ಪರೆಯಾಣ
ಹರೆೊೇದನು ಸತ್ತ ನಯಂತರ, ಪರಿಭುವಿನ ದೂತನು ಯೇಸೆೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೆ ಕ್ಣಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡನು. ಯೇಸೆೇಫನು ಈಜಪ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಇರುವ್ಗಲೆೇ ಇದು ಸಯಂಭವಿಸಿತು. 
ದೆೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೇಳು! ಮಗುವನುನು ಮತು್ತ ಅದರ ತ್ಯಯನುನು 
ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಇಸೆರಿೇಲ್ಗ ೆಹೊೇಗು. ಮಗುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ತಿ್ತದ್ದವರು 
ಸತು್ತಹೊೇದರು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸೆೇಫನು ಮಗುವನುನು ಮತು್ತ ಮಗುವಿನ ತ್ಯಯನುನು 
ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಇಸೆರಿೇಲ್ಗೆ ಹೊೇದನು. ಆದರೆ ಹೆರೊೇದನು ಸತ್ತ ನಯಂತರ ಅವನ 
ಮಗನ್ದ ಅರೆಪಾಲ್ಯನು ಜುದೆೇಯದ ರ್ಜನ್ಗಿ ದ ್್ದನೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಕೆೇಳಿ 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಲು ಭಯಪಟಟಿನು. ಕನಸಿನಲ್ಲೆ ತನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂತೆ 
ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಗಲ್ಲ್ಯ ಪರಿದೆೇಶಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ, ನಜರೆೇತ್ ಎಯಂಬ 
ಊರಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸಿದನು. “ಕ್ರಿಸ್ತನನುನು ‘ನಜರೆೇತಿ ನವನು’ ಎಯಂದು ಕರೆಯುತ ್್ತರೆ” 
ಎಯಂದು ದೆೇವರು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳಿದು್ದ ಹಿೇಗೆ ನೆರವೆೇರಿತು.14

ಬ್ಲಕ ಯೇಸು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಯಂಡು ಸಯಂಪೂಣಪಾ ಜ್ಞೆನಿಯ್ದನು. ದೆೇವರ 
ಆಶಿೇವ್ಪಾದವು ಆತನೊಡನೆ  ಇತು್ತ.15

1.15 ದ�ೇವಾಲಯ ದಲಿ್ಲ ಬಾಲಕ ಯೇಸು
ಪರಿತಿವರಪಾ ಯೇಸುವಿನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳು ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕೆಗಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹನೆನುರಡು ವರಪಾ ವ್ಗಿದ ್್ದಗ ಎಯಂದ್ ನಯಂತೆ ಅವರು 
ಪಸಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಗಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇದರು. ಹಬ್ಬದ ದ್ನಗಳು ಮುಗಿದ ನಯಂತರ 
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ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೊೇದರು. ಆದರೆ ಬ್ಲಕನ್ದ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ 
ಉಳಿದು ಕೂೆಯಂಡನು. ಆತನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದ್ರ ಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸುವು 
ಯ್ತಿರಿಕರ ಗುಯಂಪ್ ನಲ್ಲೆರ ಬಹುದೆಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ಯೇಸೆೇಫನು ಮತು್ತ 
ಮರಿಯಳು ಒಯಂದು ದ್ನವೆಲಲೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದರು. ನಯಂತರ ಮಗನನುನು ಕ್ಣದೆ 
ತಮ್ಮ ಕುಟುಯಂಬ ದವರ ಮತು್ತ ಆಪ್ತ ಸೆನುೇಹಿತರ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ ಆತನಿಗ್ಗಿ ಹುಡುಕ 

ತೊಡಗಿದರು. ಆದರ ೆಅಲೆಲೆಲೂಲೆ ಕ್ಣದ ೆಯೇಸುವನುನು ಹುಡುಕಲು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಮರಳಿ ಹೊೇದರು.

ಮೂರು ದ್ನಗಳ್ದ ಮೇಲೆ ಆತನನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡರು. ಯೇಸುವು 
ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಧ್ಮಿಪಾಕ ಉಪದೆೇಶಕ ರೊಡನೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಅವರ 
ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಆಲ್ಸುತ ್್ತ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶೆಗಳನುನು ಕೆೇಳುತ ್್ತ ಇದ್ದನು. 
ಆತನ ಮ್ತುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ ಆತನ ತಿಳು ವಳಿಕಗೊ ಆತನ ಬುದ್ಧೆ ವಯಂತಿಕಯೆ ಉತ್ತರ 

ಗಳಿಗೂ ಅವರಲೆಲೆರೂ ಆಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿರು. ಯೇಸುವಿನ ತಯಂದ ೆತ್ಯಗಳು ಆತನನುನು 
ಅಲ್ಲೆ ಕಯಂಡು ಆಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿರು. ಮರಿಯಳು ಆತನಿಗೆ, “ಮಗನೆೇ, ನಿೇನು ನಮಗೆ 
ಏಕ ೆಹಿೇಗ ೆಮ್ಡಿದೆ? ನಿನನು ತಯಂದೆ ಮತು್ತ ನ್ನು ನಿನಗ್ಗಿ ಬಹಳ ಚಯಂತಿಸು ತಿ್ತದೆ್ದವು. 
ನಿನಗೊೇಸಕೆರ ನ್ವು ಹುಡುಕು ತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ನನಗೊೇಸಕೆರ ಏಕೆ ಹುಡುಕ ಬೆೇಕ್ತು್ತ? ನನನು 
ತಯಂದೆಯ (ದೆೇವರ) ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೆರುತ್ತದೊೇ ಅಲ್ಲೆ ನ್ನು ಇರಬೆೇಕು ಎಯಂಬುದನುನು 
ನಿೇವು ತಿಳಿದ್ರ ಬೆೇಕ್ಗಿತು್ತ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಮ್ತು ಅವರಿಗೆ 
ಅಥಪಾ ವ್ಗಲ್ಲಲೆ.

ಯೇಸು ಅವರೊಡನೆ ನಜರೆೇತಿಗೆ ಬಯಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗಿದ್ದನು. 
ಆತನ ತ್ಯ ಈ ವಿರಯ ಗಳನೆನುಲ ಲ್ೆ ಇನೂನು ಆಲೊೇಚಸು ತಿ್ತದ್ದಳು. ಯೇಸುವು 
ಜ್ಞೆನ ದಲ್ಲೆಯೂ ದೆೇಹಬಲ ದಲ್ಲೆಯೂ ವೃದ್ಧೆಯ್ಗುತ ್್ತ ಬಯಂದನು. ದೆೇವರಿಗೂ 
ಜನರಿಗೂ ಅಚುಚು ಮಚ್ಚುದನು.16
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2.1 ಮಾಗಪಾ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ
ಚಕರಿವತಿಪಾ ಯ್ದ ತಿಬೆೇರಿಯಸ್ ಸಿೇಸರನ ಆಳಿ್ಕೆಯ ಹದ್ನೆೈದನೆೇ ವರಪಾ 
ಅದ್ಗಿತು್ತ.

ಆಗ, ಪಯಂತ್ ಪ್ಲ್ತನು ಜುದೆೇಯ ರ್ರಿಯಂತ್ಕೂಕೆ
ಹೆರೊೇದನು ಗಲ್ಲ್ಯಕೂಕೆ
ಹೆರೊೇದನ ಸಹೊೇದರ ನ್ದ ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ಇತುರೆಯ ಮತು್ತ ತರಿಕೊೇನಿತಿ 

ರ್ರಿಯಂತ್ ಗಳಿಗೂ
ಲೂಸನ್ನು ಅಬಿಲೆೇನೆ ರ್ರಿಯಂತ್ಕೂಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯ್ಗಿದ್ದರು.

ಅನನುನು ಮತು್ತ ಕ್ಯಫನು ಮಹ್ ಯ್ಜಕ ರ್ಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಜಕರಿೇಯನ ಮಗನ್ದ ಯೇಹ್ನನಿಗೆ ದೆೇವರಿಯಂದ ಆಜೆಞೆಯಯಂದು ಬಯಂತು. 
ಯೇಹ್ನನು ಗುಡ್ಡಗ್ಡಿ ನಲ್ಲೆ ವ್ಸ ವ್ಗಿದ್ದನು. ಯೇಹ್ನನು ಜೊೇಡಪಾನ್ 
ನದ್ಯ ಸುತ್ತಲ್ರುವ ಪರಿದೆೇಶ ದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಸಯಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ರ್ಪ ಪರಿಹ್ರಕ್ಕೆಗಿ 
ಅವರು ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಯಂಡು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯಶ್ಯ ಪರಿವ್ದ್ಯು ತನನು ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರು 

ವಯಂತೆಯೇ ಇದು ನಡಯೆತು. ಅದೆೇನಯೆಂದರೆ:

“ ‘ಪರಿಭುವಿಗ್ಗಿ ಮ್ಗಪಾವನುನು ಸಿದಧೆಮ್ಡಿರಿ.
ಆತನ ಹ್ದ್ಗಳನುನು ನೆಟಟಿಗೆ ಮ್ಡಿರಿ.

ಪರಿತಿಯಯಂದು ಕಣಿವೆಗಳು ಮುಚಚುಲ್ಪಡು ವವು.
ಪರಿತಿಯಯಂದು ಬೆಟಟಿಗುಡ್ಡ ಗಳು ಸಮನ್ಗಿ ಮ್ಡಲ್ಪಡು ವವು.
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ಡೊಯಂಕ್ದ ದ್ರಿಗಳು ನಿೇಟ್ಗುವವು.
ಕೊರಕಲ್ದ ದ್ರಿಗಳು ಸಮವ್ಗು ವವು.

ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ದೆೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಕ್ಣುವನು!’

ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತದ್್ದನೆ.” 17

ಯೇಹ್ನನ ಉಡುಪುಗಳು ಒಯಂಟೆಯ ಕೂದಲ್ ನಿಯಂದ ಮ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ದ್ದವು. 
ಅವನಿಗೆ ಸೂೆಯಂಟದಲ್ಲೆ ತೊಗಲ್ನ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಇತು್ತ. ಅವನು ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ 
ಕ್ಡುಜೆೇನನುನು ಆಹ್ರವ್ಗಿ ತಿನುನುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಯೇಹ್ನನ ಉಪದೆೇಶ 

ವನುನು ಕೆೇಳಲು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಿಯಂದಲೂ, ಜುದೆೇಯ ಮತು್ತ ಜೂೆೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯ 
ಸುತ್ತಲ್ದ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳ ಗಳಿಯಂದಲೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ತ್ವು ಮ್ಡಿದ ರ್ಪಗಳನುನು 
ಒಪ್್ಪಕೊಯಂಡ ಮೇಲೆ ಯೇಹ್ನನು ಅವರಿಗೆ ಜೂೆೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯಲ್ಲೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ 
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅನೆೇಕ ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕ್ಯರು ಯೇಹ್ನ ನಿಯಂದ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ 
ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಬಯಂದರು. ಯೇಹ್ನನು ಅವರನುನು ನೊೇಡಿ, “ನಿೇವೆಲಲೆರು 
ಸಪಪಾಗಳು! ಬರಲ್ರುವ ದೆೇವರ ಕೊೇಪದ್ಯಂದ ತಪ್್ಪಸಿ ಕೊಳಳುಲು ನಿಮಗೆ ಎಚಚುರಿಸಿ 

ದವರು ಯ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ದೆೇವರ ಕಡಗೆ ೆತಿರುಗಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ 
ಎಯಂಬುದನುನು ನಿೇವು ತಕಕೆ ಕ್ಯಪಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೊೇರಿಸಿ. ‘ಅಬರಿಹ್ಮನು 
ನಮ್ಮ ತಯಂದೆ’ ಎಯಂದು ನಿೇವು ಜಯಂಬ ಪಡುವುದೆೇಕೆ? ದೆೇವರು ಅಬರಿಹ್ಮನಿ ಗ್ಗಿ 
ಇಲ್ಲೆರುವ ಬಯಂಡೆ ಗಳಿಯಂದಲೂ ಮಕಕೆಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲಲೆನು ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಮರಗಳನುನು ಕಡಿದು ಹ್ಕಲು ಕೊಡಲ್ ಈಗಲೆೇ ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ. 
ಒಳೆಳುಯ ಫಲಬಿಡದ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಮರವನುನು ಕಡಿದು ಬೆಯಂಕ್ಗೆ ಹ್ಕಲ್ಗು 

ವುದು.” 18

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಜನರು, “ಈಗ ನ್ವೆೇನು ಮ್ಡಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಹ್ನನು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಎರಡು ಅಯಂಗಿ ಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೂ ಇಲಲೆ ದವನಿಗೆ ಒಯಂದು 

ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಆಹ್ರ ವಿದ್ದರೆ, ಅದನೂನು ಹಯಂಚ ಕೊಡಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರರು ಸಹ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಯೇಹ್ನನ 

ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಅವರು ಯೇಹ್ನನಿಗೆ, “ಉಪ ದೆೇಶಕನೆೇ, ನ್ವೆೇನು 
ಮ್ಡಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
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ಯೇಹ್ನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೆೇಮಕವ್ದ ತೆರಿಗೆ ಗಿಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಜನರಿಯಂದ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಬೆೇಡಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಹ್ನನಿಗೆ, “ನ್ವೆೇನು ಮ್ಡಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಹ್ನನು ಅವರಿಗೆ, “ಲಯಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಬೆೇಡಿ, ಸುಳುಳುದೂರು ಹೆೇಳ 

ಬೆೇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕುಕೆವ ಸಯಂಬಳ ದಲ್ಲೆ ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಗಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲಲೆರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನ ವನುನು ನಿರಿೇಕ್್ಷಸು ತಿ್ತದು್ದದರಿಯಂದ ಅವರು 

ಯೇಹ್ನನ ಬಗೆಗೆ ಆಶಚುಯಪಾಪಟುಟಿ, “ಒಯಂದುವೆೇಳೆ ಈತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಿರ ಬಹುದು” 
ಎಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಹ್ನನು, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿೇರಿನಲ್ಲೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸು 

ತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಯಂತಲೂ ಶಕ್ತನ್ಗಿರು ವ್ತನು ಬರುತ ್್ತನೆ. ಆತನ ರ್ದರಕೆ್ಷ 

ಗಳನುನು ಬಿಚುಚುವುದಕೂಕೆ ನನಗೆ ಯೇಗ್ತೆ ಇಲಲೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ 

ನಲ್ಲೆಯೂ, ಬೆಯಂಕ್ ಯಲ್ಲೆಯೂ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸುವನು. ಆತನು ರ್ಶಿಯನುನು 
ಶುದಧೆ ಮ್ಡುವುದಕೆಕೆ ಸಿದಧೆನ್ಗಿ ಬರುವನು. ಆತನು ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಳನುನು ಹೊಟ್ಟಿನಿಯಂದ 
ಬೆೇಪಪಾಡಿಸಿ ತನನು ಕಣಜದಲ್ಲೆ ಹ್ಕುವನು. ನಯಂತರ ಹೊಟಟಿನುನು ಆರದ ಬೆಯಂಕ್ಯಲ್ಲೆ 
ಸುಟುಟಿ ಬಿಡುವನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು. ಯೇಹ್ನನು ಜನರಿಗೆ ಇನೂನು 
ಅನೆೇಕ ವಿರಯ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿ ಪರಿೇತ ್್ಹಿಸುತ ್್ತ ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಬೊೇಧಿಸು 

ತಿ್ತದ್ದನು.19

2.2 ಯೇಸುವಿಗ� ದೇಕಾಷಾಸಾನನ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಯೇಹ್ನ ನಿಯಂದ ಯೇಸು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು 
ಗಲ್ಲ್ಯ ದ್ಯಂದ ಜೊೇಡಪಾನ್ ನದ್ಗೆ ಬಯಂದನು. ಆದರೆ ಯೇಹ್ನನು, 
“ನ್ನೆೇ ನಿನಿನುಯಂದ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಬೆೇಕ್ಗಿದೆ. ಹಿೇಗಿರಲು ನನಿನುಯಂದ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ನಿೇನು ಬರುವುದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಆತನನುನು 
ತಡೆಯ ಲೆತಿನುಸಿದನು.

ಯೇಸು, “ಸದ್ಕೆಕೆ ಒಪ್್ಪಕೊ. ನ್ವು ಯೇಗ್ವ್ದ ಕ್ಯಪಾಗಳನೆನುಲಲೆ 
ಮ್ಡಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು. ಆಗ ಯೇಹ್ನನು ಯೇಸುವಿಗೆ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಲು ಒಪ್್ಪ ಕೊಯಂಡನು.

ಯೇಸು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಯಂಡು ನಿೇರಿನಿಯಂದ ಮೇಲಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. 
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ಕೂಡಲೆೇ ಆಕ್ಶವು ತೆರೆಯತು. ದೆೇವರ್ತ್ಮನು ರ್ರಿವ್ಳದ ರೂಪದಲ್ಲೆ 
ಕೆಳಗಿಳಿದು ತನನು ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತರುವು ದನುನು ಯೇಸು ಕಯಂಡನು. ಆಗ ಪರಲೊೇಕ 

ದ್ಯಂದ ಧ್ನಿಯಯಂದು ಹೊರಟು, “ಈತನೆೇ (ಯೇಸು) ನನನು ಪ್ರಿಯ ಮಗನು. 
ಈತನನುನು ನ್ನು ಬಹಳ ಮಚಚುದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿತು.20

ಯೇಸು ಬೊೇಧಿಸುವು ದಕೆಕೆ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ ದ್ಗ ಸುಮ್ರು ಮೂವತು್ತ ವರಪಾದವ 

ನ್ಗಿದ್ದನು.21

2.3 ಯೇಸುವಿಗಾದ ಶ�ೊೇಧನ�
ಆಗ ದೆೇವರ್ತ್ಮನು ಸೆೈತ್ನ ನಿಯಂದ ಶೂೆೇಧಿಸ ಲ್ಪಡಲು ಯೇಸುವನುನು ಅಡವಿಗೆ 
ನಡಸೆಿದನು. ಯೇಸು ನಲವತು್ತ ದ್ನ ಹಗಲ್ರುಳು ಏನನೂನು ತಿನನುಲ್ಲಲೆ. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ 
ಬಹಳ ಹಸಿವ್ಯತು. ಆಗ ಆತನನುನು ಶೂೆೇಧಿಸಲು ಸೆೈತ್ನನು ಬಯಂದು, “ನಿೇನು 
ದೆೇವರ ಮಗ ನ್ಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲುಲೆಗಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳ್ಗ ಲೆಯಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು” ಅಯಂದನು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ ‘ಮನುರ್ನು ಬದುಕುವುದು ಕೆೇವಲ ರೊಟ್ಟಿ ಯಯಂದಲಲೆ,
ಮನುರ್ನ ಜೇವಿತವು ದೆೇವರು ಹೆೇಳುವ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಮ್ತನುನು 

ಅವಲಯಂಬಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ’

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ” ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಆಗ ಸೆೈತ್ನನು ಯೇಸುವನುನು ಪರಿಶುದಧೆ ಪಟಟಿಣವ್ದ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, ದೆೇವ್ಲಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರವ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆಸಿ, “ನಿೇನು 
ದೆೇವರ ಮಗ ನ್ಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆಕೆ ದುಮುಕು.

‘ದೆೇವರು ನಿನಗೊೇಸಕೆರ ತನನು ದೂತರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು ವನು.
ನಿನನು ರ್ದಗಳು ಬಯಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ ದಯಂತೆ

ಅವರು ನಿನನುನುನು ಕೆೈಗಳಲ್ಲೆ ಎತಿ್ತ ಕೊಳುಳುವರು’

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ ಯಲಲೆ” ಎಯಂದನು.
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ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನನು ದೆೇವರ್ದ ಪರಿಭುವನುನು ನಿೇನು ಪರಿೇಕ್್ಷಸ ಕೂಡದು’

ಎಯಂಬುದ್ಗಿಯೂ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಬಳಿಕ ಸೆೈತ್ನನು ಯೇಸುವನುನು ಎತ್ತರವ್ದ ಬೆಟಟಿದ ತುದ್ಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು 

ಹೊೇಗಿ ಲೊೇಕದ ಎಲ್ಲೆ ರ್ಜ್ಗಳನುನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ವೆೈಭವವನುನು ತೊೇರಿಸಿ, 
“ನಿೇನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆರ್ಧಿಸಿ ದರೆ ನ್ನು ಅವೆಲಲೆವನುನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಸೆೈತ್ನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲೆಯಂದ ತೊಲಗು!

‘ನಿನನು ದೆೇವರ್ದ ಪರಿಭುವನೆನುೇ ಆರ್ಧಿಸ ಬೆೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆನುೇ ಸೆೇವಿಸಬೆೇಕು’

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಸೆೈತ್ನನು ಯೇಸುವನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇದನು. ಆಗ ಕೆಲವು 

ದೆೇವದೂತರು ಬಯಂದು ಆತನನುನು ಉಪ ಚರಿಸಿದರು.22

2.4 ಮೆಸಿ್ೇಯನ ಕುರಿತು ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನ ಸಂದ�ೇಶ
“ನಿೇನು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಯೇಹ್ನನನುನು ಕೆೇಳುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ 
ಯಹೂದ್ರು ಯೇಹ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಯ್ಜಕರನುನು ಮತು್ತ ಲೆೇವಿಯರನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿ ದರು. ಯೇಹ್ನನು ಮರೆಮ್ಚದೆ, “ನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು ಯೇಹ್ನನಿಗೆ, “ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿೇನು ಯ್ರು? ನಿೇನು 
ಎಲ್ೇಯನೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಅವನು, “ಇಲಲೆ, ನ್ನು ಎಲ್ೇಯನಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯಹೂದ್ರು, “ನಿೇನು ಪರಿವ್ದ್ಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಹ್ನನು, “ಇಲಲೆ, ನ್ನು ಪರಿವ್ದ್ಯಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
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ಆಗ ಯಹೂದ್ರು, “ನಮಗ ೆಹೆೇಳು. ನಮ್ಮನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದವರಿಗ ೆನ್ವು ತಿಳಿಸ 

ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ. ನಿನನು ಬಗೆಗೆ ನಿೇನು ಏನು ಹೆೇಳುವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೇಹ್ನನು,
“ ‘ಪರಿಭುವಿಗ್ಗಿ ನೆೇರವ್ದ ದ್ರಿಯನುನು ಸಿದಧೆ ಗೊಳಿಸಿರಿ’

ಎಯಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲೆ ಕೂಗುವವನ ಸ್ರವೆೇ ನ್ನು”

ಎಯಂದು ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯಶ್ಯನ ಮ್ತುಗಳಲೆಲೆೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಮಯಂದ್ ಫರಿಸ್ಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು 

ಅವನಿಗೆ, “ನಿೇನು ನಿನನು ಬಗೆಗೆ, ‘ನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಅಲಲೆ, ಎಲ್ೇಯನೂ ಅಲಲೆ, 
ಪರಿವ್ದ್ಯೂ ಅಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿೇನು ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸುವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಹ್ನನು, “ನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಿೇರಿನಿಯಂದ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸುವೆನು. 
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆದ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲೆದ್್ದನೆ. ನನನು ನಯಂತರ ಬರುವವನು ಆತನೆೇ. 
ಆತನ ರ್ದರಕ್ೆಷ ಗಳನುನು ಬಿಚುಚುವುದಕೂಕೆ ನ್ನು ಯೇಗ್ನಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಜೊೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲೆದ್ದ ಬೆಥ್ನಿ ಎಯಂಬ ಊರಲ್ಲೆ ಈ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳೆಲ ಲ್ೆ ನಡೆದವು. ಯೇಹ್ನನು ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸು ತಿ್ತದ್ದದು್ದ 
 ಇಲ್ಲೆಯೇ.23

2.5 ಯೇಸುವ�ೇ ದ�ೇವರ ಕುರಿಮರಿ
ಮರುದ್ನ ಯೇಹ್ನನು, ತನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನುನು ಕಯಂಡು, 
“ಇಗೊೇ, ಯಜಞೆಕ್ಕೆಗಿ ದೆೇವರು ನೆೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ. ಆತನು ಈ ಲೊೇಕದ 
ರ್ಪಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸು ವನು. ‘ನನನು ನಯಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯು ಬರುವನು. ಆತನು 
ನನಗಿಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. ಏಕಯೆಂದರ ೆಆತನು ನನಗಿಯಂತಲೂ ಮೊದಲೆೇ ಇದ್ದವನು 
ಮತು್ತ ಯ್ವ್ಗಲೂ ಇದ್ದವನು’ ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದು್ದದು ಈತನ ವಿರಯ 

ವ್ಗಿಯೇ. ಆತನು ಯ್ರೆಯಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಆತನನುನು 
ಇಸರೆಿೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಕೊಕೆೇಸಕೆರ ನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಿೇರಿನಿಯಂದ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ 
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಇದಲಲೆದೆ ಯೇಹ್ನನು ಸ್ಕ್್ಷಕೊಟುಟಿ ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ, “ಆತನು ಯ್ರೆಯಂದು 
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ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಕೊಡಲು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ 

ದ್ತನು ನನಗೆ, ‘ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಯಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವು 

ದನುನು ನಿೇನು ನೊೇಡುವೆ. ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನಿಯಂದ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಕೊಡುವವನು 
ಆ ವ್ಕ್್ತಯೇ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದನು. ಇದು ನೆರವೆೇರುವು ದನುನು ನ್ನು ಕಣ ಣ್ಾರೆ 
ಕಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ರ್ರಿವ್ಳದ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಇಳಿದು 

ಬಯಂದು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವು ದನುನು ನ್ನು ನೊೇಡಿದೆನು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನೆೇ (ಯೇಸುವೆೇ) ದೆೇವರ ಮಗನಯೆಂದು ನ್ನು ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಸುವನೆು” 
 ಎಯಂದನು.24

2.6 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ ನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗ� ಶಿಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ
ಮರುದ್ನ ಯೇಹ್ನನು ತನನು ಇಬ್ಬರು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಇದ ್್ದಗ, ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ 
ನಡೆದು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನುನು ಕಯಂಡು, “ಇಗೊೇ, ಯಜಞೆಕೆಕೆ ದೆೇವರು 
ನೆೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಹ್ನನ ಈ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವನುನು 
ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು. ಯೇಸು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ನೊೇಡಿ, “ನಿಮಗೆೇನು ಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಆ ಇಬ್ಬರು, “ರಬಿ್ಬ, ನಿೇನು ಎಲ್ಲೆ ಇಳಿದು ಕೊಯಂಡಿರುವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು. 
(“ರಬಿ್ಬ” ಅಯಂದರೆ “ಗುರು” ಎಯಂದಥಪಾ.)

ಯೇಸು, “ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಬನಿನು, ಆಗ ನಿೇವೆೇ ನೊೇಡುವಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೊೇಗಿ ಯೇಸು ಇಳಿದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನುನು ನೊೇಡಿದರು. 
ಆ ದ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಆತ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಸ್ಯಯಂಕ್ಲ ಸುಮ್ರು 
ನ್ಲುಕೆ ಗಯಂಟೆ ಯ್ಗಿತು್ತ.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಹ್ನನ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ 

ದರು. ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನ ತಮ್ಮನ್ದ ಅಯಂದೆರಿಯನು ಇವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಗಿದ್ದನು. 
ಮೊದಲನೆಯ ದ್ಗಿ, ಅವನು ತನನು ಅಣಣಾನ್ದ ಸಿೇಮೊೇನನನುನು ಕ್ಣಲು ಹೊೇಗಿ 
ಅವನಿಗೆ, “ನ್ವು ಮಸಿ್ೇಯನನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡೆವು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
(“ಮಸಿ್ೇಯ” ಅಯಂದರೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಯಂದಥಪಾ.)

ಅವನು ಸಿೇಮೊೇನನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದನು. 
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ಯೇಸು ಸಿೇಮೊೇನನ ಕಡೆಗೆ ನೊೇಡಿ, “ಯೇಹ್ನನ ಮಗನ್ದ ನಿನನು ಹೆಸರು 
ಸಿೇಮೊೇನ. ನಿೇನು ಕೆೇಫನೆಯಂದು ಕರೆಸಿ ಕೊಳುಳುವೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. (“ಕೆೇಫ” 
ಅಯಂದರೆ “ರೆೇತರಿ”  ಎಯಂದಥಪಾ).25

2.7 ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೊ ನತಾನಿಯೇಲನಿಗೊ ಯೇಸುವಿನ ಆಹಾವಾನ
ಮರುದ್ನ ಯೇಸು ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗಲು ನಿಧಪಾರಿಸಿ ದನು. ಯೇಸು ಫಿಲ್ಪ್ಪನನುನು 
ಕಯಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಅಯಂದೆರಿಯ ಮತು್ತ 
ರೇೆತರಿರಯಂತೆ ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ಸಹ ಬೆತ ್್ಯದ ಎಯಂಬ ಊರಿನವ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಫಿಲ್ಪ್ಪನು 
ನತ್ನಿಯೇಲ ನನುನು ಕಯಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಯ್ವನ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಮೊೇಶೆಯು 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಬರೆದನೂೆೇ ಮತು್ತ ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಬರೆದರೊೇ, ಆತನನುನು ನ್ವು 
ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. ಆತನು ಯೇಸೆೇಫನ ಮಗನು. ಆತನು 
ನಜರೆೇತಿ ನವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ನತ್ನಿಯೇಲನು ಫಿಲ್ಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರೆೇತಿ ನಿಯಂದ ಒಳೆಳುಯ ದೆೇನ್ದರೂ 
ಬರುವುದೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಫಿಲ್ಪ್ಪನು, “ಬಯಂದು ನೊೇಡು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಯೇಸು ತನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನತ್ನಿಯೇಲ ನನುನು ಕಯಂಡು ಅವನ ಬಗೆಗೆ, 

“ಇವನು ನಿಜವ್ದ ಇಸೆರಿೇಲ. ಇವನಲ್ಲೆ ಕಪಟವಿಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ನತ್ನಿಯೇಲನು, “ನಿೇನು ನನನುನುನು ಹೆೇಗೆ ಬಲೆಲೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ನನನು ಬಗೆಗೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವು ದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ನಿೇನು 

ಅಯಂಜೂರದ ಮರದ ಕಳೆಗಿದ್್ದಗ ನ್ನು ನಿನನುನುನು ನೊೇಡಿದೆನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಆಗ ನತ್ನಿಯೇಲನು ಯೇಸುವಿಗ,ೆ “ಗುರುವೆೇ, ನಿೇನೆೇ ದೆೇವರ ಮಗನು. ನಿೇನೆೇ 

ಇಸೆರಿೇಲರ ರ್ಜ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ನತ್ನಿಯೇಲ ನಿಗೆ, “ನಿನನುನುನು ಅಯಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೂೆೇಡಿದೆ 

ನಯೆಂದು ನ್ನು ನಿನಗ ೆಹೆೇಳಿದ್ದ ರಿಯಂದ ನಿೇನು ನನನುನುನು ನಯಂಬುವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ 
ಹೆಚುಚು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನಿೇನು ನೊೇಡುವೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಅದಲಲೆದೆ 
ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿನಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ಪರಲೊೇಕವು ತರೆದೆ್ರುವು ದನೂನು 
ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನ ಮೇಲೆ ‘ದೆೇವದೂತರು ಗಳು ಏರಿಹೊೇಗುವು ದನೂನು ಕೆಳಗೆ 
ಇಳಿದು ಬರುವುದನೂನು’ ನಿೇವು ನೊೇಡುವಿರಿ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.26
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2.8 ಯೇಸುವಿನ ಪರೆಥಮ ಮಹತಾ್ಕಯಪಾ
ಮ್ರನೆಯ ದ್ನ ಗಲ್ಲ್ಯದ ಕ್ನ್ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ಮದುವೆ ಇತು್ತ. 
ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಯೂ ಬಯಂದ್ದ್ದಳು. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರನುನು ಸಹ 
ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್್ನಿಸ ಲ್ಗಿತು್ತ. ಮದುವೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ಕರುಟಿ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವಿರಲ್ಲಲೆ. 
ಇದ್ದ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವೆಲ ಲ್ೆ ಮುಗಿದು ಹೊೇದ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಯು ಆತನಿಗೆ, 
“ಅವರಲ್ಲೆ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸವೆೇ ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಯೇಸು, “ಅಮ್್ಮ, ನನನು ಗೊಡವೆ ನಿನಗೆೇಕೆ? ನನನು ಸಮಯ ಇನೂನು ಬಯಂದ್ಲಲೆ” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯ ಸೆೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆೇಳುತ ್್ತನೊೇ 
ಅದನುನು ಮ್ಡಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಕಲ್ಲೆನಿಯಂದ ಮ್ಡಿದ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲೆದ್ದವು. ಯಹೂದ್ರು 
ಶುದ ಧ್ೆಚ್ರ ಗಳಿಗ್ಗಿ ಈ ಕಲ್ಲೆನ ಬ್ನೆಗಳನುನು ಉಪಯೇಗಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು. 
ಪರಿತಿಯಯಂದು ಬ್ನೆಯೂ ಸುಮ್ರು ನೂರು ಲ್ೇಟರ್ ಗಳರುಟಿ ನಿೇರು 
ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಯೇಸು ಸೆೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಬ್ನೆಗಳಲ್ಲೆ ನಿೇರನುನು ತುಯಂಬಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಅಯಂತೆಯೇ ಸೆೇವಕರು ಆ ಬ್ನೆಗಳ ಕಯಂಠದ ವರೆಗೂ ನಿೇರನುನು ತುಯಂಬಿದರು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸೆೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ಲ್ಪ ನಿೇರನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ 
ಔತಣದ ಮೇಲ್್ಚ್ರಕ ನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಅಯಂತೆಯೇ ಅವರು ಅದನುನು ತೆಗದೆು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇದರು. ಮದುವಯೆ ಮೇಲ್್ 

ಚ್ರಕನು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವ್ಗಿ ಮ್ಪಪಾಟ್ಟಿದ್ದ ನಿೇರನುನು ರುಚ ನೊೇಡಿದನು. ದ್ರಿಕ್್ಷರಸವು 
ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂತಯೆಂಬುದು ಅವನಿಗ ೆಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದರ ೆಅದು ಆ ಸೆೇವಕರಿಗ ೆತಿಳಿದ್ತು್ತ. 
ಮದುವೆಯ ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು ಮದುಮಗ ನನುನು ಕರೆದು, “ಜನರು ಉತ್ತಮವ್ದ 
ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಮೊದಲು ಹಯಂಚುತ ್್ತರೆ. ಅತಿರ್ಗಳು ಕುಡಿದು 
ಮತ್ತರ್ದ ಮೇಲ ೆಅವರಿಗ ೆಕಡಿಮ ದಜೆಪಾಯ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಕೊಡುತ್್ತರ.ೆ ಆದರೆ 
ನಿೇನು ಉತ್ತಮವ್ದ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಈವರಗೊ ಇಟ್ಟಿರುವ!ೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಮ್ಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ವಿದು. ಯೇಸು ಇದನುನು 
ಗಲ್ಲ್ಯದ ಕ್ನ್ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಮ್ಡಿ ತನನು ಮಹತ್ವನುನು ತೊೇರಿದನು. ಆತನ 
ಶಿರ್ರೂ ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟಟಿರು.
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ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಕರೆನೌಪಾಮ್ ಎಯಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೊೇದನು. ಯೇಸುವಿನ 
ತ್ಯ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು ಹ್ಗೂ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಆತನೊಡನೆ ಹೊೇದರು. 
ಅವರೆಲಲೆರೂ ಕರೆನೌಪಾಮ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ದ್ನ ತಯಂಗಿದ್ದರು.27

2.9 ದ�ೇವಾಲಯ ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಆಗ ಯಹೂದ್ರ ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಬಹು ಸಮಿೇಪ ವ್ಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇದನು. ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಜನರು ದನ, ಕುರಿ ಮತು್ತ 
ರ್ರಿವ್ಳ ಗಳನುನು ಮ್ರು ತಿ್ತರುವುದನುನು ಯೇಸು ಕಯಂಡನು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು 
ಮೇಜುಗಳ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೂೆಯಂಡು ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ 
ವ್್ರ್ರ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಹಗಗೆದ ಕಲೆವು ತುಯಂಡು ಗಳನುನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು 
ಅವು ಗಳಿಯಂದ ಒಯಂದು ಚ್ವಟ್ ಮ್ಡಿ ಆ ಜನರನುನು ಮತು್ತ ದನಕುರಿ ಗಳನುನು 
ಬಲವಯಂತ ವ್ಗಿ ದೆೇವ್ಲಯ ದ್ಯಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ದನು. ಯೇಸು ಮೇಜುಗಳನುನು 
ಕೆಡವಿ, ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಹಣವನುನು ಚೆಲ್ಲೆದನು. ರ್ರಿವ್ಳ 

ಗಳನುನು ಮ್ರು ತಿ್ತದ್ದವರಿಗ,ೆ “ಇವುಗಳನುನು ಹೊರಗೆ ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿರಿ! ನನನು 
ತಯಂದೆಯ ಮನೆಯನುನು ವ್್ರ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಬೆೇಡಿ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

“ನಿನನು ಆಲಯದ ಮೇಲ್ನ ಅಭಿಮ್ನವು ನನೊನುಳಗೆ ಬೆಯಂಕ್ ಯಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ”

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವ ವ್ಕ್ವನುನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಆಗ 
ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷೆಟಿಲ್ಲೆ ಮ್ಡಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕ್ರ ವಿದೆ ಎಯಂದು 
ರುಜುವ್ತು ಪಡಿಸಲು ಯ್ವ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಮ್ಡುವೆ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಈ ದೆೇವ್ಲಯ ವನುನು ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಅದನುನು ಮತೆ್ತ 
ಕಟುಟಿತೆ್ತೇನ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಈ ದೆೇವ್ಲಯ ವನುನು ಕಟಟಿಲು ಜನರು ನಲವತ್್ತರು ವರಪಾಗಳ 
ಕ್ಲ ದುಡಿದ್ದ್್ದರ!ೆ ನಿೇನು ಮೂರೆೇ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಇದನುನು ಕಟಟಿಬಲೆಲೆಯ್?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

KAN LOJ Pocket (final).indd   25 9/28/2015   3:03:22 PM



ಯೇಸುವಿನ ಸಾವಪಾಜನಿಕ ಸ�ೇವ�ಯ ಆರಂಭ26

(ಆದರೆ ಯೇಸು ತನನು ದೆೇಹವೆೇ ದೆೇವ್ಲಯ ವೆಯಂಬ ಅಥಪಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ದನು. 
ಯೇಸು ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ಎದು್ದ ಬಯಂದ್ಗ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಆತನ ಈ ಮ್ತನುನು 
ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡರು. ಅವರು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವನುನು ಮತು್ತ ಆತನು ಹೆೇಳಿದ 
ಮ್ತುಗಳನುನು ನಯಂಬಿದರು.)

ಯೇಸು ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕೆಗಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆದ್ದನು. ಆತನು ಮ್ಡಿದ 
ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ನೊೇಡಿದ್ಗ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನನುನು ನಯಂಬಿದರು. 
ಆದರ ೆಯೇಸು ಅವರಲ್ಲೆ ಭರವಸ ೆಇಡಲ್ಲಲೆ. ಏಕಯೆಂದರ ೆಆತನು ಅವರನುನು ಚನೆ್ನುಗಿ 
ಬಲಲೆವ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯ್ರೂ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ ವಿರಲ್ಲಲೆ. 
ಮನುರ್ನ ಮನಸಿ್ನಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ಎಯಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.28

2.10 ಯೇಸು ಮತುತು ನಿಕ�ೊದ�ೇಮ
ನಿಕೊದೆೇಮ ಎಯಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ ನಿದ್ದನು. ನಿಕೊದೆೇಮನು ಫರಿಸ್ಯ ರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ 

ನ್ಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಒಯಂದು ರ್ತಿರಿ 
ನಿಕೊದೆೇಮನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದನು. ನಿಕೊದೆೇಮನು, “ಗುರುವೆೇ, 
ನಿೇನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟಟಿ ಉಪದೆೇಶಕ ನೆಯಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿೇನು 
ಮ್ಡುವ ಈ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ದೆೇವರ ಸಹ್ಯ ದ್ಯಂದಲಲೆದೆ ಯ್ರೂ 
ಮ್ಡಲ್ರರು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು “ನ್ನು ನಿನಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದ್ಗಿ 
ಹುಟಟಿಲೆೇಬೆೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದ್ಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರ ೆಅವನು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವನುನು 
ಕ್ಣಲ್ರನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ನಿಕೊದೆೇಮನು, “ಮನುರ್ನು ಮುದುಕನ್ದ ಮೇಲೆ ಹುಟುಟಿವುದು ಹೆೇಗೆ? 
ಒಬ್ಬನು ತನನು ತ್ಯಯ ಗಭಪಾದೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಪರಿವೆೇಶಿಸಲು ಸ್ಧ್ವೆೇ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿನಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ಒಬ್ಬನು ನಿೇರಿ ನಿಯಂದಲೂ 
ಆತ್ಮ ನಿಯಂದಲೂ ಹುಟಟಿಲೆೇಬೆೇಕು. ಇಲಲೆವ್ದರೆ ಅವನು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವನುನು 
ಪರಿವೆೇಶಿಸಲ್ರನು. ದೆೇಹವು ಮ್ನುರ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳಿಯಂದ ಹುಟ್ಟಿದು್ದ. ಆದರೆ 
ಆತಿ್ಮಕ ಜೇವನವು ಆತ್ಮನಿಯಂದ ಹುಟ್ಟಿದು್ದ. ‘ನಿೇನು ಹೊಸದ್ಗಿ ಹುಟಟಿಲೆೇಬೆೇಕು’ 
ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ದಕೆಕೆ ಆಶಚುಯಪಾ ಪಡಬೆೇಡ. ಗ್ಳಿಯು ತನಗಿರಟಿ ಬಯಂದ ಕಡೆಗೆ 
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ಹೊೇಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಳಿ ಬಿೇಸುವ ಶಬ್ದವನುನು ನಿೇನು ಕೆೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಗ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಯಂದ 
ಬರುತ್ತದೊೇ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗುತ್ತದೊೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಯಂದ 
ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿತಿಯಬ್ಬರೂ ಅದ ರಯಂತಿದ್್ದರೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ನಿಕೊದೆೇಮನು, “ಇದೆಲ್ಲೆ ಹೆೇಗೆ ಸ್ಧ್?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನಿೇನು ಇಸೆರಿೇಲ್ನ ಉಪದೆೇಶಕ ನ್ಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಈ 

ಸಯಂಗತಿಗಳು ಇನೂನು ಅಥಪಾವ್ಗುವು ದ್ಲಲೆವೆೇ? ನ್ನು ನಿನಗೆ ಸತ್ವನುನು 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆಗೆ ನ್ವು ಮ್ತ್ಡುತೆ್ತೇವೆ. ನ್ವು 
ಕಯಂಡದ್ದರ ಬಗೆಗೆ ನ್ವು ಸ್ಕ್್ಷ ಕೊಡುತೆ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನ್ವು ಹೆೇಳುವುದನುನು ನಿೇವು 
ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಭೂಲೊೇಕದ ಸಯಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ, 
ಆದರ ೆನಿೇವು ನನನುನುನು ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ಪರಲೊೇಕದ ಸಯಂಗತಿಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ನಿನಗೆ ಹೆೇಳಿದರೂ ನಿೇವು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ! ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ 
ಇಳಿದು ಬಯಂದ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರ ನೊಬ್ಬನೆೇ ಪರಲೊೇಕಕೆಕೆ ಏರಿಹೊೇದ ಏಕೆೈಕ 
ವ್ಕ್್ತ ಯ್ಗಿದ ್್ದನೆ.
“ಮೊೇಶೆಯು ಮರಳುಗ್ಡಿ ನಲ್ಲೆ ಸಪಪಾವನುನು ಎತ್ತರವ್ದ ಕಯಂಬದ ಮೇಲ್ಟಟಿನು. 

ಅಯಂತೆಯೇ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನನುನು ಸಹ ಎತ್ತರವ್ದ ಕಯಂಬದ ಮೇಲ್ಡಬೆೇಕು. 
ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ ಕೊಳುಳುವರು” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಹೌದು, ದೆೇವರು ಲೊೇಕವನುನು ಎಷೊಟಿೇ ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ತನನು ಒಬ್ಬನೆೇ ಮಗನನುನು 
ಕೊಟಟಿನು; ಆತನನುನು ನಯಂಬುವ ಒಬ್ಬನ್ದರೂ ನ್ಶವ್ಗದೆ ಎಲಲೆರೂ ನಿತ್ಜೇವ 

ವನುನು ಹೊಯಂದ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಆತನನುನು ಕೊಟಟಿನು. ದೆೇವರು ತನನು ಮಗನನುನು ಈ 
ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ, ಆತನ ಮೂಲಕವ್ಗಿ ಈ ಲೊೇಕದ ಜನರನುನು 
ಅಪರ್ಧಿ ಗಳೆಯಂದು ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿಯಲಲೆ. ಈ ಲೊೇಕದವರು 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ಕೊಳಳು ಲೆಯಂದು ದೆೇವರು ಆತನನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಟಿನು. ದೆೇವರ 
ಮಗನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಇಡುವವ ನಿಗ ೆತಿೇರ್ಪಾಗುವು ದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನಯಂಬ ದವನಿಗ ೆಆಗಲೆೇ 
ತಿೇರ್ಪಾಗಿದೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವನು ದೆೇವರ ಒಬ್ಬನೆೇ ಮಗನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲಲೆ. 
ಆ ತಿೇಪುಪಾ ಏನೆಯಂದರೆ: ಬೆಳಕು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಬೆಳಕನುನು 
ಅರೆೇಕ್್ಷಸದೆ ಕತ್ತಲೆಯನೆನುೇ ಬಯಸಿದರು. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವರು ದುರಕೆಕೃತ್ ಗಳನುನು 
ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆೇಡನುನು ಮ್ಡುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸುವನು. 
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ಅವನು ಬೆಳಕ್ಗೆ ಬರುವುದ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವನು ಮ್ಡಿರುವ ಕೆಟಟಿಕ್ಯಪಾ 

ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ ಬೆಳಕು ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಮ್ಗಪಾ ವನುನು ಅನುಸರಿಸು ವವನು 
ಬೆಳಕ್ಗ ೆಬರುತ್್ತನ.ೆ ಅವನು ಮ್ಡಿರುವ ಕ್ಯಪಾಗಳಲೆ್ಲೆ ದೆೇವರ ಮೂಲಕವ್ಗಿ 
ಮ್ಡಿದ ಕ್ಯಪಾ ಗಳಯೆಂದು ಬೆಳಕು ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ.29

2.11 ಯೇಸು ಮತುತು ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ
ಇದ್ದ ನಯಂತರ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಜುದೆೇಯ ರ್ರಿಯಂತ್ಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. 
ಅಲ್ಲೆ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರೊಡನೆ ತಯಂಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿದನು. 
ಯೇಹ್ನನು ಸಹ ಐನೊೇನ್ ಎಯಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. 
ಐನೊೇನ್ ಎಯಂಬ ಊರು ಸಲ್ೇಮ್ ಊರಿನ ಸಮಿೇಪ ದಲ್ಲೆದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬೆೇಕ್ದರುಟಿ 
ನಿೇರಿದು್ದ ದರಿಯಂದ ಯೇಹ್ನನು ಅಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. 
ಜನರು ಅಲ್ಲೆಗ ೆಬಯಂದು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ತಗೆದೆುಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ್ದರು. (ಆಗ ಯೇಹ್ನನನುನು 
ಇನೂನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹ್ಕ್ರಲ್ಲಲೆ.)

ಯೇಹ್ನನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಕಲೆವರಿಗೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯಹೂದ್ನಿಗೂ ಶುದ್ಧೆಚ್ರದ 
ಬಗೆಗೆ ವ್ದವ್ಯತು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಶಿರ್ರು ಯೇಹ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, 
“ಗುರುವೆೇ, ಜೊೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲೆ ನಿನೂೆನುಯಂದ್ಗಿದ್ದ ವ್ಕ್್ತಯನುನು 
ಜ್ಞೆಪ್ಸಿಕೊ. ಆತನ ಕುರಿತ್ಗಿ ನಿೇನೆೇ ಸ್ಕ್್ಷ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಆತನು ಜನರಿಗೆ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಕೊಡುತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ ್್ದರೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಹ್ನನು, “ದೆೇವರು ಏನು ಕೊಡುತ ್್ತನೊೇ ಅದನುನು ಮ್ತರಿ ಒಬ್ಬನು 
ಪಡೆದು ಕೊಳಳು ಬಲಲೆನು. ‘ನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲಲೆ. ಆತನಿಗ್ಗಿ ಹ್ದ್ಯನುನು ಸಿದಧೆಪಡಿಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಮ್ತರಿ ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ’ ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ದಕೆಕೆ ನಿೇವೆೇ 
ಸ್ಕ್್ಷಗಳ್ಗಿ ದ್್ದೇರಿ. ಮದುಮಗಳು ಮದುಮಗ ನಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಸೆೇರಿದವ ಳ್ಗಿದ ್್ದಳೆ. 
ಮದುಮಗ ನಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವ ಸೆನುೇಹಿತನು ಮದುಮಗನ ಬರುವಿಕೆ ಗ್ಗಿ 
ಕ್ಯು ತಿ್ತರುತ ್್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಕರೆಗ್ಗಿ ಆಲ್ಸುತಿ್ತರು ತ ್್ತನೆ. ಮದುಮಗನ 
ಸ್ರವನುನು ಕೆೇಳುವ್ಗ ಈ ಸೆನುೇಹಿತನು ಬಹು ಸಯಂತೊೇರ ಪಡುವನು. ಅದೆೇ 
ಸಯಂತೊೇರ ನನಗಿದೆ. ನನನು ಪೂಣ್ಪಾ ನಯಂದದ ಸಮಯವು ಇದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನು 
(ಯೇಸು) ವೃದ್ಧೆಯ್ಗ ಬೆೇಕು ಮತು್ತ ನ್ನು ಕಡಿಮ ಯ್ಗಬೆೇಕು.
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“ಮೇಲ್ನಿಯಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು (ಯೇಸು) ಬೆೇರೆಲ್ಲೆ ಜನರಿ ಗಿಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ 

ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಈ ಲೊೇಕದ ವ್ಕ್್ತಯು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಅವನು 
ಈ ಲೂೆೇಕದಲ್ಲೆನ ಸಯಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಆದರೆ ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ 
ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ಬೆೇರೆಲ ಲ್ೆ ಜನರಿ ಗಿಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆತನು ತ್ನು 
ಕಯಂಡಿರುವು ದರ ಬಗೆಗೆ ಮತು್ತ ಕೆೇಳಿರುವು ದರ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಕ್್ಷ ನಿೇಡುತ್್ತನ.ೆ ಆದರ ೆಆತನ 
ಸ್ಕ್್ಷಯನುನು ಜನರು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ಆತನ ಸ್ಕ್್ಷಯನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ 

ಕೊಳುಳುವ ವ್ಕ್್ತಯು ದೆೇವರೆೇ ಸತ್ವಯಂತ ನೆಯಂದು ನಿರೂಪ್ಸು ತ ್್ತನೆ. ದೆೇವರು 
ಆತನನುನು (ಯೇಸುವನುನು) ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ದೆೇವರು ಹೆೇಳುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ಆತನು ಹೆೇಳುತ ್್ತನೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ದೆೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವನುನು ಅಮಿತವ್ಗಿ 
ಕೊಡುತ ್್ತನೆ. ತಯಂದೆಯು ಮಗನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತ ್್ತನೆ. ತಯಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಪರಿತಿ 

ಯಯಂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ಕೂೆಟ್ಟಿದ ್್ದನೆ. ಮಗನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ 
ಇಡುವವನು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ 

ನ್ಗದವನು ಆ ಜೇವವನುನು ಎಯಂದ್ಗೂ ಹೊಯಂದ್ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ದೆೇವರ ಕೊೇಪವು 
ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲ ೆಗೊಯಂಡಿರುವುದು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ತ್ನು ಯೇಹ್ನ ನಿಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚುಚು ಶಿರ್ರನುನು ಮ್ಡಿಕೊಯಂಡು ಅವರಿಗೆ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸು ತಿ್ತರುವ ಸುದ್್ದಯು ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ತೆಯಂಬುದು 
ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ ್್ತಯತು. (ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿ ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಕೊಟಟಿದು್ದ 
ಯೇಸುವಲಲೆ. ಆತನ ಶಿರ್ರೆೇ ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿದರು.) ಆಗ, ಆತನು 
ಜುದೆೇಯವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಮತೆ್ತ ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ  ಹೊೇದನು.30

2.12 ಸಮಾಯಪಾ ಸಿತು್ೇಯಡನ� ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣ�
ಸಮ್ಯಪಾ ರ್ರಿಯಂತ್ದ ಮೂಲಕವೆೇ ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ತು್ತ.

ಯೇಸು ಸಮ್ಯಪಾದ ಪಟಟಿಣವ್ದ ಸಿರ್ರ್ ಎಯಂಬಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದನು. 
ಯ್ಕೊೇಬನು ತನನು ಮಗನ್ದ ಯೇಸೆೇಫನಿಗ ೆಕೊಟಟಿ ಭೂಮಿಯ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ 
ಆ ಊರಿದೆ. ಯ್ಕೊೇಬನ ಬ್ವಿಯು ಅಲ್ಲೆತು್ತ. ಯೇಸು ತನನು ದ್ೇಘಪಾ 
ಪರಿಯ್ಣದ್ಯಂದ ಆಯ್ಸ ಗೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಬ್ವಿಯ ಬಳಿ 
ಕುಳಿತು ಕೂೆಯಂಡನು. ಆಗ ಸುಮ್ರು ಮಧ್್ಹನುದ ಸಮಯ ವ್ಗಿತು್ತ. ಸಮ್ಯಪಾದ 
ಸಿ್ತ್ರೇಯಬ್ಬಳು ನಿೇರನುನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಆ ಬ್ವಿಗೆ ಬಯಂದಳು. 
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ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದಯವಿಟುಟಿ, ಕುಡಿಯಲು ಸ್ಲ್ಪ ನಿೇರು ಕೊಡು” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು. (ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಆಹ್ರ ಪದ್ಥಪಾವನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಯಂಡು 
ಬರಲು ಪಟಟಿಣ ದೊಳಗೆ ಹೊೇಗಿದ್್ದಗ ಇದು ಸಯಂಭವಿಸಿತು.)

ಸಮ್ಯಪಾದ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿಗ್ಗಿ ನಿೇನು ನನನುನುನು ಕೆೇಳುತಿ್ತರು 

ವುದು ನನಗೆ ಆಶಚುಯಪಾವನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡಿದೆ! ನಿೇನ್ದರೊೇ ಯಹೂದ್ನು. 
ನ್ನ್ದರೊೇ ಸಮ್ಯಪಾ ದವಳು!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು. (ಯಹೂದ್ರು 
ಸಮ್ಯಪಾ ದವರೊಯಂದ್ಗೆ ಸೆನುೇಹ ದ್ಯಂದ್ರಲ್ಲಲೆ.)

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದೆೇವರು ಏನು ಕೊಡುತ ್್ತ ನಯೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ ಮತು್ತ 
ಕುಡಿಯಲು ನಿೇರನುನು ಕೆೇಳಿದ ನ್ನು ಯ್ರೆಯಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ನಿನಗೆ ಈ 
ಸಯಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನಿೇನು ನನನುನುನು ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತದೆ್ದ, ಮತು್ತ ನ್ನು ನಿನಗೆ 
ಜೇವಜಲ ವನುನು ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಯಂದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಅಯ್್, ಆ ಜೇವಜಲ ನಿನಗೆಲ್ಲೆ ಸಿಕುಕೆವುದು? ಬ್ವಿಯು ಬಹು 
ಆಳವ್ಗಿದೆ ಮತು್ತ ನಿೇರು ಸೆೇದುವುದಕೆಕೆ ನಿನನುಲ್ಲೆ ಏನೂ ಇಲಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ತೃವ್ದ 
ಯ್ಕೊೇಬನಿ ಗಿಯಂತಲೂ ನಿೇನು ದೊಡ್ಡವನೊೇ? ನಮಗೆ ಈ ಬ್ವಿಯನುನು 
ಯ್ಕೊೇಬನೆೇ ಕೊಟಟಿನು. ಸ್ತಃ ಅವನೆೇ ಈ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿದನು. ಅಲಲೆದೆ ಅವನ 
ಮಕಕೆಳು ಈ ಬ್ವಿಯ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಪಶುಗಳೆಲ ಲ್ೆ ಈ 
ಬ್ವಿಯ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿದವು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು, “ಈ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ನಿಗೂ ಮತೆ್ತ ದ್ಹವ್ಗು 

ವುದು. ಆದರೆ ನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯು ವವನಿಗೆ ದ್ಹ ವ್ಗುವುದೆೇ 
ಇಲಲೆ. ನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನಿೇರು ಅವನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನಿೇರಿನ 
ಬುಗೆಗೆ ಯ್ಗುವುದು. ಆ ನಿೇರು ಅವನಿಗ ೆನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ತರುತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನು.
ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅಯ್್, ಆ ನಿೇರನುನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನನಗೆ 

ಮತೆ್ತಯಂದ್ಗೂ ದ್ಹ ವ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ನಿೇರನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ 
ನ್ನು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವ ಅಗತ್ವೂ ಇರುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಹೊೇಗಿ ನಿನನು ಗಯಂಡನನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬ್” ಎಯಂದನು.
ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ನನಗೆ ಗಯಂಡನಿಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.
ಯೇಸು ಆಕಗೆ,ೆ “ಗಯಂಡನಿಲಲೆ ವೆಯಂದು ಸರಿಯ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿನಗೆ 
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ಐದು ಮಯಂದ್ ಗಯಂಡಯಂದ್ ರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿೇನು ಯ್ರೊಯಂದ್ಗೆ ವ್ಸಿಸು 

ತಿ್ತರುವಿಯೇ ಅವನು ನಿನನು ಗಯಂಡನಲಲೆ. ನಿೇನು ನನಗೆ ಸತ್ವನುನು ತಿಳಿಸಿದೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಅಯ್್, ನಿೇನು ಪರಿವ್ದ್ ಯಯಂದು ಕ್ಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳು 
ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಧಿಸಿ ದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಆರ್ಧಿಸ ಬೆೇಕ್ದ ಸ್ಥಳ 
ಜೆರುಸಲೆೇಮ್ ಎಯಂದು ಯಹೂದ್ರ್ದ ನಿೇವು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಲ್ಲೆ” ಎಯಂದಳು.

ಯೇಸು, “ಅಮ್್ಮ, ನನನುನುನು ನಯಂಬು! ನಿೇವು ಇನೆನುಯಂದ್ಗೂ ತಯಂದೆಯನುನು 
(ದೆೇವರನುನು) ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆಗಲ್ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲ್ಗಲ್ ಆರ್ಧಿಸ ಬೆೇಕ್ಲಲೆ. 
ನಿೇವು ನಿಮಗ ೆತಿಳಿದ್ಲಲೆದ ಯ್ವುದನೂೆನುೇ ಆರ್ಧಿಸು ತಿ್ತೇರಿ. ನಮಗ್ದರೊೇ ನ್ವು 
ಯ್ರನುನು ಆರ್ಧಿಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇವೆ ಎಯಂಬುದು ತಿಳಿದ್ದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು ಯಹೂದ್ ರಿಯಂದ 
ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಜವ್ದ ಆರ್ಧಕರು ತಯಂದೆಯ ಚತ್ತಕಕೆನು ಸ್ರವ್ಗಿ ತಯಂದೆಯನುನು 
ಆತ್ಮ ದ್ಯಂದಲೂ ಸತ್ ದ್ಯಂದಲೂ ಆರ್ಧಿಸುವ ಕ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಲ ಈಗಲೆೇ 
ಬಯಂದ್ದೆ ಮತು್ತ ಅಯಂಥ ಜನರೆೇ ತನನು ಆರ್ಧಕ ರ್ಗಿರಬೆೇಕೆಯಂದು ತಯಂದೆಯು 
ಬಯಸುತ್್ತನೆ. ದೆೇವರು ಆತ್ಮಸ್ರೂಪ್. ಆದ್ದರಿಯಂದ ದೆೇವರನುನು ಆರ್ಧಿಸು ವವರು 
ಆತ್ಮ ದ್ಯಂದಲೂ ಸತ್ ದ್ಯಂದಲೂ ಆರ್ಧಿಸ ಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಮಸಿ್ೇಯನು ಬರುತ್್ತನಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಆತನು ಬಯಂದ್ಗ 
ನಮಗೆ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ವಿವರಿಸು ವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು. (“ಮಸಿ್ೇಯನು” 
ಅಯಂದರೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನು”)

ಆಗ ಯೇಸು, “ಆತನೆೇ ಈಗ ನಿನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ನ್ನೆೇ 
ಮಸಿ್ೇಯ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.31

2.13 ಮರಳಿ ಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬಯಂದರು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇಯಯಂದ್ಗೆ 
ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವುದನುನು ನೊೇಡಿ ಅವರು ಆಶಚುಯಪಾ ಗೂೆಯಂಡರು. ಆದರೆ, “ನಿನಗೆೇನು 
ಬೆೇಕು?” ಎಯಂದ್ಗಲ್ “ನಿೇನು ಆಕೆ ಯಯಂದ್ಗೆ ಏಕೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವೆ?” 
ಎಯಂದ್ಗಲ್ ಅವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರೂ ಕೆೇಳಲ್ಲಲೆ.

ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, ತನನು ಕೊಡವನುನು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಬಿಟುಟಿ ಊರಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಹೂೆೇಗಿ ಜನರಿಗೆ, “ನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಮ್ಡಿರುವ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತ 
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ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಯಂದು ಅವನನುನು ನೂೆೇಡಿರಿ. ಆತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿರ ಬಹುದು” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಜನರು ಆತನನುನು ನೊೇಡಲು ಪಟಟಿಣ ದ್ಯಂದ ಹೊರ 

ಬಯಂದರು.
ಅರಟಿರಲ್ಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು, “ಗುರುವೆೇ, ಊಟಮ್ಡು” ಎಯಂದು ಆತನನುನು 

ಒತ್್ತಯ ಮ್ಡಿದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನನನುಲ್ಲೆ ಆಹ್ರವಿದೆ. ಆ ಆಹ್ರದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆೇನೂ 

ಗೊತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದನು.
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಶಿರ್ರು, “ಯ್ರ್ದರೂ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲೆೇ ಆಹ್ರವನುನು ತಯಂದು 

ಕೊಟಟಿರೆೇ?” ಎಯಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಕೆೇಳ ತೊಡಗಿದರು.
ಯೇಸು, “ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನು (ದೆೇವರು) ನ್ನು ಏನು ಮ್ಡಬೆೇಕಯೆಂದು 

ಬಯಸುವನೊೇ ಅದನುನು ಮ್ಡುವುದೆೇ ನನಗೆ ಆಹ್ರ ವ್ಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ 
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನುನು ಪೂರೆೈಸುವುದೆೇ ನನಗೆ ಆಹ್ರ ವ್ಗಿದೆ. ‘ಸುಗಿಗೆಗೆ ಇನೂನು 
ನ್ಲುಕೆ ತಿಯಂಗಳು ಕ್ಯಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ನಿೇವು ಹೆೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣುಣಾಗಳನುನು ತೆರೆಯರಿ. ಹೂೆಲಗಳ ಸುತ್ತಲೆಲ ಲ್ೆ ನೊೇಡಿರಿ, 
ಅವು ಕೊಯಲೆಗೆ ಬಯಂದ್ವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಬೆಳೆಯನುನು ಕೊಯು್ ವವನಿಗೆ ಕೂಲ್ 
ದೊರಯೆುತ್ತದ.ೆ ಅವನು ಬಳೆಗೆಳನುನು ನಿತ್ಜೇವ ಕ್ಕೆಗಿ ಕೂಡಿಸು ತಿ್ತದ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಈಗ ಬಿತು್ತವವರೂ ಮತು್ತ ಕೂೆಯು್ವವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಗಿರುವರು. 
‘ಒಬ್ಬನು ಬಿತು್ತತ ್್ತನೆ, ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯನುನು ಕೊಯು್ತ ್್ತನೆ’ ಎಯಂದು 
ನ್ವು ಹೆೇಳುವ ನ್ಣುಣಾಡಿ ಸತ್ವ್ದದು್ದ. ನಿೇವು ದುಡಿದ್ಲಲೆದ ಬೆಳೆಯನುನು 
ಕೊಯು್ ವುದಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಕಳುಹಿಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಬೆೇರೆಯವರು  
ದುಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ದುಡಿಮ ಯಯಂದ ನಿೇವು ಲ್ಭವನುನು ಪಡೆಯುತಿ್ತೇರಿ” 
ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.32

2.14 ಸಮಾಯಪಾದವರಲಿ್ಲ ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಮೆೇಲ� ವಿಶಾವಾಸ
ಆ ಸಮ್ಯಪಾ ಪಟಟಿಣದ ಜನರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು ಯೇಸುವನುನು ನಯಂಬಿದರು. ಏಕಯೆಂದರೆ 
ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ಆತನ ವಿರಯವ್ಗಿ ಅವರಿಗ,ೆ “ನ್ನು ಮ್ಡಿರುವ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು 
ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದಳು. ಸಮ್ಯಪಾ ದವರು ಯೇಸುವಿನ 
ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗಿ ತಮೊ್ಮಯಂದ್ಗ ೆಇರಬೆೇಕಯೆಂದು ಆತನನುನು ಬೆೇಡಿ ಕೂೆಯಂಡರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
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ಆತನು ಅಲ್ಲೆ ಎರಡು ದ್ನ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಹೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ ಇನೂನು 
ಅನೆೇಕ ಜನರು ನಯಂಬಿದರು.

ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಗೆ, “ನ್ವು ಮೊದಲು ನಿನನು ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ಯೇಸುವನುನು 
ನಯಂಬಿದೆವು. ಆದರ ೆಈಗ ಸ್ತಃ ನ್ವೆೇ ಆತನ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿದ್ದ ರಿಯಂದ ನಯಂಬುತೆ್ತೇವ.ೆ 
ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಈತನೆೇ ಲೊೇಕರಕ್ಷಕ ನೆಯಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದರು.33

2.15 ಗಲಿಲಾಯಕ�್ಕ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
ಎರಡು ದ್ನಗಳ್ದ ನಯಂತರ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. 
(ಪರಿವ್ದ್ಗೆ ಸ್ಯಂತ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಗೌರವ ವಿಲಲೆವೆಯಂದು ಸ್ತಃ ಯೇಸುವೆೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.) 
ಆತನು ಗಲ್ಲ್ಯ ವನುನು ತಲುಪ್ದ್ಗ, ಅಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಆತನನುನು ಸ್್ಗತಿಸಿ ದರು. 
ಈ ಜನರು ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕೆಗಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ್್ದಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಆತನು ಮ್ಡಿದ ಕ್ಯಪಾಗಳ ನೆನುಲ್ಲೆ ನೊೇಡಿದ್ದರು.34

2.16 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸು ಗಲ್ಲ್ಯದ ಕ್ನ್ ಊರಿಗ ೆಮತೊ್ತಮ್ಮ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದನು. ಆತನು 
ನಿೇರನುನು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನ್ನುಗಿ ಮ್ಪಪಾಡಿಸಿದು್ದ ಆ ಊರಿನಲೆಲೆೇ. ರ್ಜನ ಒಬ್ಬ 
ಅಧಿಕ್ರಿಯು ಕರನೆೌಪಾಮ್ ಪಟಟಿಣದಲ್ಲೆ ವ್ಸ ವ್ಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಿಗ ೆಕ್ಯಲೆ 
ಯ್ಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಜುದೆೇಯದ್ಯಂದ ಬಯಂದು ಈಗ ಗಲ್ಲ್ಯ ದಲ್ಲೆ ಇದ್್ದನ ೆಎಯಂಬ 
ಸುದ್್ದಯನುನು ಅವನು ಕೆೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು ಆತನ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗಿ ತನನು 
ಮಗನನುನು ಗುಣಪಡಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಕರೆನೌಪಾಮ್ ಗೆ ಬರಬೆೇಕಯೆಂದು ಆತನನುನು ಬೆೇಡಿ 

ಕೊಯಂಡನು. ಅವನ ಮಗನು ಸ್ಯುವ ಸಿ್ಥತಿ ಯಲ್ಲೆದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗ,ೆ “ನಿೇವು 
ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮತು್ತ ಆಶಚುಯಪಾಕರ ವ್ದ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನೊೇಡದ 
ಹೊರತು ನನನುನುನು ನಯಂಬುವುದೆೇ ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ರ್ಜನ ಅಧಿಕ್ರಿ, “ಸ್್ಮಿೇ, ನನನು ಮಗನು ಸ್ಯುವ ಮೊದಲೆೇ ನಿೇನು 
ಬರಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೊೇಗು, ನಿನನು ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಮ್ತನುನು ಅವನು ನಯಂಬಿ ಮನಗೆ ೆಹಿಯಂತಿರುಗಿ ದನು. ಅವನು ಮನಗೆೆ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತರು ವ್ಗ ಅವನ ಸೆೇವಕರು ಗಳು ಬಯಂದು ಅವನನುನು ಭೆೇಟ್ಯ್ಗಿ, “ನಿನನು 
ಮಗನು ಗುಣ ಹೊಯಂದ್ದನು” ಎಯಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವನು, “ನನನು ಮಗನಿಗೆ ಯ್ವ್ಗ ಗುಣವ್ಯತು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಸೆೇವಕರು ಗಳು, “ನಿನೆನು ಮಧ್್ಹನು ಸುಮ್ರು ಒಯಂದು ಗಯಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಅವನ 

ಜ್ರವು ಬಿಟ್ಟಿತು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
“ನಿನನು ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಯಂದು ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದು್ದ ಇದೆೇ ಹೊತಿ್ತನಲ್ಲೆ 

ಎಯಂಬುದು ತಯಂದೆಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲಲೆ 
ಯೇಸುವನುನು ನಯಂಬಿದರು.

ಯೇಸು ಜುದೆೇಯದ್ಯಂದ ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಬಯಂದ ಮೇಲೆ ಮ್ಡಿದ ಎರಡನೆಯ 
ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವಿದು.35

2.17 ಸುವಾತಾಪಾ ಪರೆಚಾರದ ಆರಂಭ
ಯೇಸು ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ ಗಲ್ಲ್ಯ ಸರೊೇವರಕೆಕೆ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಕರೆನೌಪಾಮ್ 
ಎಯಂಬ ಊರಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸಿದನು. ಈ ಊರು ಜೆಬುಲೊೇನ್ ಮತು್ತ ನಫ ್್ತಲ್ 
ಸಿೇಮಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೆದೆ. ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯಶ್ಯನು ನುಡಿದ್ದ್ದ ಮ್ತು ಹಿೇಗೆ 
ನೆರವೆೇರಿತು. ಅದೆೇನೆಯಂದರೆ:

“ಜೆಬುಲೊೇನ್ ಸಿೇಮಯ, ನಫ್್ತಲ್ ಸಿೇಮಯ,
ಜೊೇಡಪಾನಿನುನ ಆಚೆ ಸಿೇಮಯ, ಸಮುದರಿದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸಿೇಮಯ,
ಯಹೂದ್ ರಲಲೆದ ಗಲ್ಲ್ಯ ಸಿೇಮಯ

ಜನರು ಕತ್ತಲಲ್ಲೆ ಜೇವಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕೊಯಂದು ಕ್ಣಿಸಿತು.

ಸಮ್ಧಿ ಯಯಂತಿರುವ ಕ್ಗಪಾತ್ತಲೆಯ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸುವ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ದೊರಯೆತು.”

ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ ಯೇಸು ಬೊೇಧಿಸುವು ದಕೆಕೆ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ,36 “ಕ್ಲ ಪರಿಪೂಣಪಾ 

ವ್ಯತು. ದೆೇವರ ರ್ಜ್ ಸಮಿೇಪ್ಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ರ್ಪಗಳಿ ಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ 
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ಪಟುಟಿ ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಯಂಡು ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ನಯಂಬಿರಿ” ಎಯಂಬ ದೆೇವರ 
ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು.37

ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್್ದಯು ಗಲ್ಲ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲ್ರುವ ಪರಿದೆೇಶ ದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ 
ಹಬಿ್ಬತು. ಯೇಸು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಲು ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದನು. 
ಜನರೆಲಲೆರೂ ಆತನನುನು ಹೊಗಳಿದರು.38

2.18 ತನನ ಸವಾಂತ ಊರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸಾ್ಕರ
ಯೇಸು ತ್ನು ಬೆಳೆದ ನಜರೆೇತ್ ಎಯಂಬ ಊರಿಗೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದನು. 
ವ್ಡಿಕೆಯ ಪರಿಕ್ರ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಸಭ್ ಮಯಂದ್ರಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. 
ಯೇಸು ಓದುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಎದು್ದ ನಿಯಂತನು. ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯಶ್ಯನ ಗರಿಯಂಥವನುನು 
ಆತನಿಗ ೆಓದಲು ಕೊಡಲ್ಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನುನು ತರೆದೆು ಈ ಭ್ಗವನುನು 
ಓದ್ದನು:

“ಪರಿಭುವಿನ (ದೆೇವರ) ಆತ್ಮವು ನನನುಲ್ಲೆ ಇದೆ.
ಬಡ ಜನರಿಗ ೆಶುಭಸಯಂದೆೇಶ ವನುನು ತಿಳಿಸಲು ದೆೇವರು ನನನುನುನು ಅಭಿಷೆೇಕ್ಸಿ ದ್್ದನ.ೆ
ರ್ಪಕೆಕೆ ಸೆರೆಯ್ಳು ಗಳ್ಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ‘ನಿೇವು ಬಿಡುಗಡ ೆಯ್ಗಿದ್್ದೇರಿ’ 

ಎಯಂತಲೂ
ಕುರುಡರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣಿಸುವುದು’ ಎಯಂತಲೂ

ತಿಳಿಸುವು ದಕೆಕೆ ದೆೇವರು ನನನುನುನು ಕಳು ಹಿಸಿದ್್ದನೆ.
ದಬ್್ಬಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯ್ದವ ರನುನು ಬಿಡಿಸುವು ದಕೂಕೆ

ಪರಿಭುವಿನ ಶುಭವರಪಾ ವನುನು ಪರಿಕಟ್ಸುವು ದಕೂಕೆ ದೆೇವರು ನನನುನುನು ಕಳು 

ಹಿಸಿದ ್್ದನೆ.”

ಈ ಭ್ಗವನುನು ಓದ್ದ ನಯಂತರ ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಮುಚಚು ಸಭ  ್

ಮಯಂದ್ರದ ಸೆೇವಕನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟುಟಿ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು. ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆದ್ದ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬರು ಯೇಸುವನೆನುೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, 
“ನ್ನು ಇದ್ೇಗ ಓದ್ದ ಮ್ತುಗಳನುನು ನಿೇವು ಕೆೇಳು ತಿ್ತದ್್ದಗಲೆೇ ಅವು ನಿಜವ್ಗಿ 
ನೆರವೆೇರಿ ದವು!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
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ಜನರೆಲಲೆರೂ ಯೇಸುವನುನು ಹೊಗಳ ತೂೆಡಗಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಇಯಂರ್ದ 
ಮ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಶಚುಯಪಾಪಟುಟಿ, “ಇವನು ಈ ರಿೇತಿ ಮ್ತ್ಡಲು ಹೆೇಗೆ ಸ್ಧ್? 
ಇವನು ಯೇಸೆೇಫನ ಮಗನಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವಯಂತೂ ‘ವೆೈದ್ನೆೇ, ನಿನನುನೆನುೇ ವ್ಸಿಮ್ಡಿಕೊ’ ಎಯಂಬ 
ಗ್ದೆಯನುನು ನನಗ ೆಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ ಎಯಂಬುದು ನನಗ ೆಗೂೆತು್ತ. ‘ನಿೇನು ಕರೆನೌಪಾಮಿ ನಲ್ಲೆ 
ಮ್ಡಿದ ಕಲೆವು ಕ್ಯಪಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ನ್ವು ಕೆೇಳಿದೆ್ದೇವ.ೆ ಅದೆೇ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನಿನನು 
ಸ್ಯಂತ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಮ್ಡು!’  ಎಯಂದು ಹೆೇಳ ಬೆೇಕಯೆಂದ್ದ್್ದೇರಿ. ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಪರಿವ್ದ್ ತನನು ಸ್ಯಂತ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಸಿ್ೇಕೃತ ನ್ಗುವುದ್ಲಲೆ.
“ನ್ನು ಹೆೇಳುವುದು ಸತ್. ಎಲ್ೇಯನ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಮೂರುವರೆ ವರಪಾಗಳ 

ವರೆಗೆ ಇಸರೆಿೇಲ್ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಬಿೇಳಲ್ಲಲೆ. ದೆೇಶದ ಯ್ವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಯೂ 
ಆಹ್ರ ವಿರಲ್ಲಲೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇಸೆರಿೇಲ್ನಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದರು. 
ಆದರ ೆಎಲ್ೇಯನನುನು ಬೆೇರ ೆಯ್ವ ವಿಧವಯೆರ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿದೊೇನ್ 
ದೆೇಶಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಕಳುಹಿಸ 

ಲ್ಯತು.
“ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಎಲ್ೇರನ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಕುರ್ಠರೊೇಗಿ ಗಳು ಇಸೆರಿೇಲ್ನಲ್ಲೆ 

ವ್ಸಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲೆ ಯ್ರಿಗೂ ವ್ಸಿಯ್ಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೆೇಶದ 
ನ್ಮ್ನ ನೊಬ್ಬನಿಗೆೇ ವ್ಸಿಯ್ಯತು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆದ್ದ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಈ ಮ್ತುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ ಬಹಳವ್ಗಿ 
ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು ಯೇಸುವನುನು ಪಟಟಿಣ ದ್ಯಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ದರು. ಆ ಪಟಟಿಣವು 
ಒಯಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲ್ತು್ತ. ಅವರು ಯೇಸುವನುನು ಗುಡ್ಡದ ಅಯಂಚಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು ಕಳೆಕೆಕೆ ತಳಿಳುಬಿಡ ಬೆೇಕಯೆಂದ್ದ್ದರು. ಆದರ ೆಯೇಸು ಅವರ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ 
ಹ್ದು ಹೊರಟು ಹೊೇದನು.39
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3.1 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಕ�ಲವು ಶಿಷ್ಯರ ಆಯ್ಕ
ಗಲ್ಲ್ಯ ಸರೊೇವರದ ತಿೇರದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ತಿರುಗ್ಡುತ ್್ತ ಇದ್ದನು. ಆತನು 
ಸಿೇಮೊೇನ (ಈತನನೆನುೇ ರೆೇತರಿ ಎಯಂದು ಕರೆಯ ಲ್ಯತು.) ಮತು್ತ ಸಿೇಮೊೇನನ 
ಸಹೊೇದರ ನ್ದ ಅಯಂದೆರಿಯ ಎಯಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೊೇದರ ರನುನು ಕಯಂಡನು. ಬೆಸ್ತರ್ಗಿದ್ದ 
ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಯಂದು ಸರೊೇವರದ ತಿೇರದಲ್ಲೆ ಬಲ ೆಹ್ಕ್ ಮಿೇನು ಹಿಡಿಯು ತಿ್ತದ್ದರು. 
ಯೇಸು, “ಬನಿನುರಿ, ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮನುನು ಬೆೇರೆ ರಿೇತಿಯ ಬೆಸ್ತರನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಡುವೆನು. ನಿೇವು ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿಸುವುದು ಮಿೇನನನುಲಲೆ, ಮನುರ್ರನುನು” ಎಯಂದನು. 
ಕೂಡಲೆೇ ಸಿೇಮೊೇನ ಮತು್ತ ಅಯಂದರೆಿಯ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ಆತನನುನು 
ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು.

ಯೇಸು ಗಲ್ಲ್ಯ ಸರೊೇವರದ ತಿೇರದಲ್ಲೆ ನಡದೆು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್್ದಗ 
ಜೆಬೆದ್ಯನ ಮಕಕೆಳ್ದ ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನ ರೆಯಂಬ ಇಬ್ಬರು 
ಸಹೂೆೇದರ ರನುನು ನೊೇಡಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಯಂದೆಯ್ದ ಜೆಬೆದ್ಯನ ಸಯಂಗಡ 
ದೊೇಣಿ ಯಲ್ಲೆದ್ದರು. ಅವರು ಮಿೇನು ಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸಿ 

ಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನುನು ಕರೆದನು. ಆಗ ಅವರು ದೊೇಣಿಯನುನು ಮತು್ತ 
ತಮ್ಮ ತಯಂದೆಯನುನು ಬಿಟುಟಿ ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು.40

ಯೇಸು ಗೆನೆಸರೆೇತ್ (ಗಲ್ಲ್ಯ) ಸರೂೆೇವರದ ಬಳಿ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ ್್ದಗ, 
ದೆೇವರ ವ್ಕ್ವನುನು ಕೆೇಳಲು ಅನೆೇಕ ಜನರು ನೂಕ್ಡುತ ್್ತ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ 
ಸೆೇರಿ ಬಯಂದರು. ಸರೊೇವರದ ದಡದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಎರಡು ದೊೇಣಿಗಳನುನು ಯೇಸು 
ನೊೇಡಿದನು. ಬಸೆ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೆಳನುನು ತೊಳಯೆು ತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಸಿೇಮೊೇನನ 
ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ದೊೇಣಿಯನುನು ದಡದ್ಯಂದ ಸ್ಲ್ಪದೂರಕೆಕೆ 
ನೂಕಬೆೇಕೆಯಂದು ಸಿೇಮೊೇನನಿಗೆ ಹೆೇಳಿದನು.

ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡಿದಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸಿೇಮೊೇನನಿಗೆ, “ದೊೇಣಿಯನುನು 
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ಆಳವ್ದ ನಿೇರಿನ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ನಡೆಸಿ, ಮಿೇನು ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನುನು ನಿೇರಿನಲ್ಲೆ 
ಹ್ಕ್ರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಸಿೇಮೊೇನನು, “ಗುರುವೆೇ, ನ್ವು ರ್ತಿರಿಯಲ ಲ್ೆ ಪರಿಯ್ಸ ಪಟಟಿರೂ ಒಯಂದು 
ಮಿೇನೂ ಸಿಕಕೆಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ, ನಿೇನು ಹೆೇಳಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಬಿೇಸುತೆ್ತೇವೆ” ಎಯಂದನು. 
ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನುನು ನಿೇರಿನೂೆಳಗೆ ಬಿೇಸಿದ್ಗ, ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದು 

ಹೊೇಗುವರುಟಿ ಮಿೇನುಗಳು ರ್ಶಿರ್ಶಿ ಯ್ಗಿ ಬಲೆಗಳಲ್ಲೆ ತುಯಂಬಿ ಕೊಯಂಡವು. 
ಆಗ ಅವರು ಮತೊ್ತಯಂದು ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೆನುೇಹಿತರಿಗೆ ಸನೆನುಮ್ಡಿ 
ಸಹ್ಯಕ್ಕೆಗಿ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡರು. ಅವರೆಲಲೆರೂ ಮಿೇನು ಗಳನುನು ತುಯಂಬಿಸಲು 
ದೊೇಣಿ ಗಳೆರಡೂ ಮುಳುಗು ವಯಂತ್ದವು.

ಇದನುನು ಕಯಂಡ ಬೆಸ್ತರಿಗೆಲ ಲ್ೆ ವಿಸ್ಮಯ ವ್ಯತು. ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೆೇತರಿನಯಂತೂ 
ಯೇಸುವಿನ ಮುಯಂದೆ ಮೊಣಕ್ಲೂರಿ “ಪರಿಭುವೆೇ ನನನುನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗು, ನ್ನು 
ರ್ಪ್ ಯ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ!” ಎಯಂದನು. ಜೆಬೆದ್ಯನ ಮಕಕೆಳ್ದ ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ 
ಯೇಹ್ನರೂ ಆಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿರು. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಿೇಮೊೇನನ ರ್ಲುಗ್ರ 

ರ್ಗಿದ್ದರು.)
ಯೇಸು ಸಿೇಮೊೇನನಿಗೆ, “ಭಯಪಡ ಬೆೇಡ. ಇಯಂದ್ ನಿಯಂದ ನಿೇನು ಮಿೇನನುನು 

ಹಿಡಿಯದೆ, ಮನುರ್ರನುನು ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿಸಲು ದುಡಿಯುವೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊೇಣಿಗಳನುನು ದಡಕೆಕೆ ಸ್ಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲಲೆವನುನು ಬಿಟುಟಿ 

ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು.41

3.2 ದುರಾತ್ಮದಂದ ಪ್ೇಡಿತ ನಾಗದ್ದವ ನಿಗ� ಬಿಡುಗಡ�
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಕರೆನೌಪಾಮಿಗೆ ಹೊೇದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು 
ಯೇಸು ಸಭ್ ಮಯಂದ್ರಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡಿದನು. ಯೇಸುವಿನ 
ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಕೆೇಳಿ ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಜನರು ಆಶಚುಯಪಾ ಗೊಯಂಡರು. ಆತನು ಅವರ 
ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕ ರಯಂತೆ ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡದೆ, ಅಧಿಕ್ರ ವುಳಳುವ ನಯಂತೆ ಉಪದೆೇಶ 
ಮ್ಡಿದನು. ಯೇಸು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆದ ್್ದಗ, ದೆವ್ದ್ಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ನ್ಗಿದ್ದ 
ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನು ಅಲ್ಲೆದ್ದನು. ಅವನು, “ನಜರೆೇತಿನ ಯೇಸುವೆೇ! ನಮಿ್ಮಯಂದ 
ನಿನಗೆ ಏನ್ಗ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ? ನಮ್ಮನುನು ನ್ಶ ಗೊಳಿಸಲು ಬಯಂದ್ರುವೆಯ್? ನಿೇನು 
ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದ ಪರಿಶುದಧೆ ನಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಯಂದು ಕೂಗಿ ಕೊಯಂಡನು.
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ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನೊಳ ಗಿಯಂದ ಹೊರಗ ೆಬ್!” ಎಯಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. 
ದೆವ್ವು ಅವನನುನು ಒದ ್್ದಡಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಅರಚುತ ್್ತ ಅವನೂೆಳ ಗಿಯಂದ ಹೊರ 

ಬಯಂದ್ತು.
ಜನರೆಲಲೆರೂ ದ್ಗಭು್ರಮ ಗೊಯಂಡು, “ಇದೆೇನು? ಹೊಸ ದೊಯಂದನುನು ಈತನು 

ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದ ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದನೆ! ಈತನ ಆಜೆಞೆಗೆ ದೆವ್ಗಳೂ ವಿಧೆೇಯ 

ವ್ಗುತಿ್ತವ”ೆ ಎಯಂದು ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್್ದಯು 
ಗಲ್ಲ್ಯ ಪರಿದೆೇಶದ ಎಲೆಲೆಡ ೆಯಲ್ಲೆಯೂ  ಹರಡಿತು.42

3.3 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದ್ಯಂದ ಹೊರಟು ಯ್ಕೊೇಬ 
ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನರ ಸಯಂಗಡ ಸಿೇಮೊೇನ ಮತು್ತ ಅಯಂದೆರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೊೇದರು. 
ಸಿೇಮೊೇನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ರದ್ಯಂದ ಹ್ಸಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲೆನ ಜನರು ಅವಳ 
ಬಗೆಗೆ ಯೇಸುವಿಗ ೆಹೆೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವಳ ಹ್ಸಿಗಯೆ ಬಳಿ ಹೊೇಗಿ 
ಆಕೆಯ ಕೆೈಗಳನುನು ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡು, ಮೇಲೆೇಳಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿದನು. 
ಕೂಡಲೆೇ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣವ್ಯತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚ್ರ ಮ್ಡಿದಳು.

ಅಯಂದು ಸೂಯಪಾನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು ಕ್ಯಲ ೆಯವರನೂನು ದೆವ್ 

ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ರ್ಗಿದ್ದವ ರನೂನು ಆತನ ಬಳಿಗ ೆಕರತೆಯಂದರು. ಊರಿನ ಜನರಲೆಲೆರೂ 
ಆ ಮನೆಯ ಮುಯಂದೆ ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿದರು. ಯೇಸು ನ್ನ್ ಬಗೆಯ ರೊೇಗ ಗಳಿಯಂದ 
ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು; ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ರ್ಗಿದ್ದ 
ಅನೆೇಕರನುನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೆವ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ತನ್ಡಲು ಆತನು ಅವಕ್ಶ 
ಕೊಡಲ್ಲಲೆ; ಏಕಯೆಂದರೆ ಯೇಸು ಯ್ರೆಯಂಬುದು ದೆವ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.43

3.4 ಏಕಾಂತದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
ಮರುದ್ನ ಮುಯಂಜ್ನೆ, ಇನೂನು ಕತ್ತಲೆ ಇರುವ್ಗಲೆೇ ಯೇಸು ಎದು್ದ ರ್ರಿರ್ಪಾಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಏಕ್ಯಂತ ವ್ದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ತರುವ್ಯ, ಸಿೇಮೊೇನ ಮತು್ತ ಅವನ 
ಗಳೆಯೆರು ಯೇಸುವನುನು ಹುಡುಕುತ್್ತ ಹೊೇದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನುನು ಕಯಂಡು 

ಕೂೆಯಂಡು, “ಜನರಲೆಲೆರೂ ನಿನನುನೆನುೇ ಎದುರು ನೊೇಡುತಿ್ತದ್್ದರ!ೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ಇಲ್ಲೆಗ ೆಸಮಿೇಪ ದಲ್ಲೆರುವ ಊರುಗಳಿಗ ೆನ್ವು ಹೊೇಗೊೇಣ. ಆ ಸ್ಥಳ 
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ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ನ್ನು ಉಪದೆೇಶಿಸ ಬೆೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಗಿಯೇ ನ್ನು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದೆನು” 
ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.44

3.5 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ ಮತುತು ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸು ಗಲ್ಲ್ಯ ರ್ರಿಯಂತ  ್ದಲೆಲೆಲ್ಲೆ ಸಯಂಚ ರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಬೊೇಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ದ ವಿರಯವ್ದ ಶುಭವ್ತೆಪಾ ಯನುನು 
ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಎಲ್ಲೆ ಜನರ ಕ್ಯಲೆ ಗಳನುನು ಮತು್ತ ರೊೇಗಗಳನುನು 
ವ್ಸಿ ಮ್ಡಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ವಿರಯವ್ದ ಸುದ್್ದಯು ಸಿರಿಯ ದೆೇಶದಲೆಲೆಲ್ಲೆ 
ಹರಡಿತು. ಜನರು ಕ್ಯಲೆ ಯವರನೆನುಲಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಯಂದರು. ಅವರು 
ನ್ನ್ ವಿಧವ್ದ ವ್್ಧಿ ಗಳಿಯಂದ ಮತು್ತ ನೊೇವಿನಿಯಂದ ಬ್ಧೆಪಡು ತಿ್ತದ್ದರು. 
ಕಲೆವರು ತಿೇವರಿವ್ದ ನೊೇವಿನಿಯಂದ ನರಳು ತಿ್ತದ್ದರು. ಕಲೆವರು ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ 

ರ್ಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಪಾರೊೇಗಿ ಗಳ್ಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ರ್ಶ್ಪಾವ್ಯು 
ರೊೇಗಿ ಗಳ್ಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನೆನುಲ್ಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು. ಅನೆೇಕ್ ನೆೇಕ ಜನರು 
ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು. ಈ ಜನರು ಗಲ್ಲ್ಯ ದ್ಯಂದಲೂ ದೆಕಪಲ್ 
ಎಯಂಬ ಹತು್ತ ಊರು ಗಳಿಯಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಿಯಂದಲೂ ಜುದೆೇಯ ದ್ಯಂದಲೂ 
ಮತು್ತ ಜೊೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯ ಆಚೆಕಡೆಯ ಪರಿದೆೇಶ ದ್ಯಂದಲೂ ಬಯಂದ್ದ್ದರು.45

3.6 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ರ�ೊೇಗಯಬ್ಬನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಒಬ್ಬ ಕುರ್ಠ ರೊೇಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಮೊಣಕ್ಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ, 
“ನಿೇನು ಇರಟಿಪಟಟಿರೆ, ನನನುನುನು ಗುಣಪಡಿಸ ಬಲೆಲೆ” ಎಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗ್ಗಿ ದುಃಖಪಟುಟಿ ಅವನನುನು ಮುಟ್ಟಿ, “ನಿನನುನುನು ಗುಣಪಡಿಸಲು 
ನನಗ ೆಇರಟಿವಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗುಣವ್ಗಲ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೆೇ ಅವನಿಗೆ 
ಗುಣವ್ಯತು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನ್ನು ನಿನನುನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ನಯೆಂದು ಯ್ರಿಗೂ ಹೆೇಳದೆ, 
ನೆೇರವ್ಗಿ ಯ್ಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಮೈ ತೊೇರಿಸು. ನಿೇನು ಗುಣಹೊಯಂದ್ರು 

ವುದರಿಯಂದ ಮೊೇಶೆಯ ಆಜ್ಞೆನು ಸ್ರವ್ಗಿ ದೆೇವರಿಗೆ ಕ್ಣಿಕೆಯನುನು ಅಪ್ಪಾಸು. 
ನಿನಗ ೆಗುಣವ್ಯತು ಎಯಂಬುದಕೆಕೆ ಇದು ಜನರಿಗ ೆಸ್ಕ್್ಷಯ್ಗಿರು ವುದು” ಎಯಂದು 
ಎಚಚುರಿಕೆ ನಿೇಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟಟಿನು. ಅವನು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊೇಗಿ ಯೇಸುವೆೇ ತನನುನುನು 
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ಗುಣಪಡಿಸಿದ ನೆಯಂದು ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದ್್ದಯು ಎಲೆಲೆಡೆ ಹರಡಿದ್ದ 
ರಿಯಂದ ಆತನು ಬಹಿರಯಂಗ ವ್ಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೊೇಗಲು ಸ್ಧ್ವ್ಗದೆ ಏಕ್ಯಂತ 

ವ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸ ಬೆೇಕ್ಯತು. ಆದರೂ ಎಲ ಲ್ೆ ಕಡೆಗಳಿಯಂದ ಜನರು 
ಯೇಸು ವಿದ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.46

3.7 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ರಾಶವಾಪಾವಾಯು ರ�ೊೇಗಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಕೆಲವು ದ್ನಗಳ ತರುವ್ಯ, ಯೇಸು ಕರೆನೌಪಾಮಿಗೆ ಹಿಯಂದ್ರುಗಿ ಬಯಂದನು. 
ಯೇಸು ಮನೆ ಯಲ್ಲೆ ದ ್್ದನೆಯಂಬ ಸುದ್್ದಯು ಹಬಿ್ಬತು. ಜನರು ಗುಯಂಪು ಗುಯಂರ್ಗಿ 
ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಕೆೇಳಲು ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು ತುಯಂಬಿ 

ಹೊೇಯತು. ಅಲ್ಲೆ ನಿಲಲೆಲು ಹೊರಗಡೆ ಯಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ಥಳವಿರ ಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸು 
ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬ ರ್ಶ್ಪಾವ್ಯು ರೊೇಗಿಯನುನು ಆತನ 
ಬಳಿಗೆ ತಯಂದರು. ಅವನನುನು ನ್ಲುಕೆ ಮಯಂದ್ ಹೂೆತು್ತ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯು 
ಜನರಿಯಂದ ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಗಿದು್ದದ ರಿಯಂದ ಅವರು ಅವನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ 
ತರಲ್ಗ ಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆಯ 
ಮೇಲಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಯಂಚು ಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಹ್ಕ್ದರು. 
ಹಿೇಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ದ್್ರವನುನು ಮ್ಡಿ ರೊೇಗಿಯನುನು ಹ್ಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ 
ಕೆಳ ಗಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಜನರ ದೂೆಡ್ಡ ನಯಂಬಿಕೆ ಯನುನು ಕಯಂಡ ಯೇಸು ರೊೇಗಿಗೆ, 
“ಯುವಕನೆೇ, ನಿನನು ರ್ಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಕೆಲವು ಮಯಂದ್ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಅಲ್ಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು 
ಕೆೇಳಿದ ಅವರು, “ಇವನು ಹಿೇಗೆೇಕೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದ ್್ದನೆ? ಇದು ದೆೇವದೂರಣೆ! 
ದೆೇವರೊಬ್ಬನೆೇ ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸ್ಧ್” ಎಯಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ನಲ್ಲೆ 
ಅಯಂದು ಕೊಯಂಡರು.

ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರ ಆಲೊೇಚನೆ ಯನುನು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಗರಿಹಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ಯೇಸು 
ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಹಿೇಗೆೇಕೆ ಆಲೊೇಚಸು ತಿ್ತೇರಿ? ಯ್ವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನನು 
ರ್ಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವುದೊೇ? ಇಲಲೆವೆೇ, ‘ಎದು್ದ ನಿನನು 
ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವುದೂೆೇ? ಆದರೆ 
ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನಿಗೆ ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕ್ರ ವಿದೆ 
ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ರೊೇಗಿಗೆ, 
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“ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ, ಎದು್ದ, ನಿನನು ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಮನೆಗೆ 
ಹೊೇಗು” ಎಯಂದನು.

ಆ ಕೂಡಲೆೇ ರೊೇಗಿಯು ಎದು್ದನಿಯಂತು, ತನನು ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಗೆ ಹೂೆೇದನು. ಇದನುನು ಕಯಂಡ ಆ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಆಶಚುಯಪಾ 

ಚಕ್ತರ್ಗಿ, “ನ್ವು ಹಿಯಂದೆಯಂದೂ ಇಯಂಥ ಸಯಂಗತಿ ಯನುನು ನೊೇಡಿಯೇ ಇಲಲೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ದೆೇವರನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡಿ ದರು.47

3.8 ಯೇಸುವನುನ ಹಂಬಾಲಿಸಿದ ಲ�ೇವಿ
ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಸರೊೇವರಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ 
ಅಲ್ಲೆಗ ೆಹೊೇದದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಅವರಿಗ ೆಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಸರೊೇವರದ 
ತಿೇರದಲ್ಲೆ ನಡೆದು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ ್್ದಗ ಸುಯಂಕ ವಸೂಲ್ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಲ್ಫಾಯನ 
ಮಗನ್ದ ಲೆೇವಿಯನುನು ಕಯಂಡನು. ಲೆೇವಿಯು ಸುಯಂಕದ ಕಟೆಟಿಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 
ಯೇಸು ಅವನಿಗ,ೆ “ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ 
ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದನು.

ಅಯಂದು ಸ್ಲ್ಪ ಹೊತ ್್ತದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಲೆೇವಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಊಟ 

ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಸುಯಂಕದ ಅಧಿಕ್ರಿ ಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟಟಿ 
ಜನರು ಸಹ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರ ಸಯಂಗಡ ಊಟ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. 
(ಈ ಜನರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ರ್ಗಿದ್ದರು.) ಈ ಸುಯಂಕದ 
ಅಧಿಕ್ರಿ ಗಳೊಯಂದ್ಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟಟಿ ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಯೇಸು ಊಟ ಮ್ಡು 

ತಿ್ತರುವುದನುನು ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು ನೊೇಡಿ ಆತನ ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ 
“ಯೇಸು ರ್ಪ್ಗಳೂೆಯಂದ್ಗೆ ಮತು್ತ ಸುಯಂಕದ ಅಧಿಕ್ರಿ ಗಳೂೆಯಂದ್ಗೆ ಏಕೆ ಊಟ 
ಮ್ಡುತ್್ತನೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೊೇಗ್ ವಯಂತರಿಗೆ ವೆೈದ್ನ ಅಗತ್ವಿಲಲೆ, ಆರೊೇಗ್ 

ವಿಲಲೆದವರಿಗೆ ವೆೈದ್ನ ಅಗತ್ವಿದೆ. ನ್ನು ನಿೇತಿವಯಂತ ರನುನು ಕರೆಯಲು ಬರಲ್ಲಲೆ, 
ರ್ಪ್ಗಳನುನು ಕರೆಯಲು ಬಯಂದೆನು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.48

3.9 ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಪರೆಶ�ನಗ� ಯೇಸುವಿನ ಉತತುರ
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಫರಿಸ್ಯರ ಹಿಯಂಬ್ಲಕರು ಉಪವ್ಸ ವಿದು್ದ ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತ್್ತರ.ೆ 
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ಯೇಹ್ನನ ಶಿರ್ರು ಆಗ್ಗೆಗೆ ಉಪವ್ಸ ವಿದು್ದ ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತ್್ತರ.ೆ ನಿನನು ಶಿರ್ರ್ದರೊೇ 
ಯ್ವ್ಗಲೂ ತಿಯಂದು ಕುಡಿಯುವುದ ರಲೆಲೆೇ ಇದ್್ದರ”ೆ ಎಯಂದು ಟ್ೇಕ್ಸಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದುವೆಯಲ್ಲೆ ಮದುಮಗನ ಸಯಂಗಡ ಇರುವ ಅವನ 
ಸೆನುೇಹಿತರಿಗೆ ನಿೇವು ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡಿ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಮದುಮಗನು ಅವರ ಬಳಿಯಯಂದ ಹೊರಟು ಹೊೇಗುವ ಕ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ 
ಅವನ ಸೆನುೇಹಿತರು ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡುವರು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗ ೆಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: “ಹಳ ೆಅಯಂಗಿಗ ೆತೆೇರ ೆಹಚುಚು 
ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಹೂೆಸ ಅಯಂಗಿಯಯಂದ ಬಟಟೆಿಯನುನು ಯ್ರೂ ಹರಿದು ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. 
ಹ್ಗ ೆಮ್ಡಿದೆ್ದೇ ಯ್ದರೆ, ಹೊಸ ಅಯಂಗಿಯನುನು ಕಡೆಿಸಿ ಕೊಯಂಡಯಂತ್ಗುತ್ತದೆ. ಅಲಲೆದೆ 
ಹೂೆಸ ಅಯಂಗಿಯ ಬಟೆಟಿಯು ಹಳ ೆಅಯಂಗಿಗ ೆಹೊೇಲುವುದೂ ಇಲಲೆ. ಅಯಂತೆಯೇ ಹೊಸ 
ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಹಳೆಯ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸದ ಚೇಲಗಳಲ್ಲೆ ಯ್ರೂ ತುಯಂಬಿಡುವು 

ದ್ಲಲೆ. ಒಯಂದುವೆೇಳೆ ತುಯಂಬಿದರೆ, ಹೂೆಸ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸವು ಚೇಲಗಳನುನು ಒಡೆದು 

ಹ್ಕುವುದರಿಯಂದ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸವೂ ಚೆಲ್ಲೆ ಹೊೇಗುತ್ತದೆ, ಚೇಲಗಳೂ ಹ್ಳ್ಗುತ್ತವೆ. 
ಜನರು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಹೊಸ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಹೊಸ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸದ ಚೇಲಗಳಲ್ಲೆ 
ತುಯಂಬಿಡು ತ ್್ತರೆ. ಹಳೆಯ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಕುಡಿದವ ನಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸವು 
ರುಚಸುವು ದ್ಲಲೆ. ಅವನು ಹಳೆಯ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನೆನುೇ ಇರಟಿಪಡು ತ ್್ತನೆ.” 49

3.10 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಕ�ೊಳದ ಬಳಿ ಒಬ್ಬನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ತರುವ್ಯ ಯೇಸು ಯಹೂದ್ರ ಒಯಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಗಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಹೊೇದನು. ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ಐದು ಮಯಂಟಪ ಗಳಿಯಂದ ಕೂಡಿದ ಒಯಂದು 
ಕೊಳವಿದೆ. ಯಹೂದ್ರ ಭ್ಷೆಯಲ್ಲೆ ಅದಕೆಕೆ ಬೆತ್ಥ ಎಯಂದು ಕರೆಯುತ ್್ತರೆ. 
ಈ ಕೊಳವು ಕುರಿಬ್ಗಿಲು ಎಯಂಬ ಸ್ಥಳದ ಸಮಿೇಪ ದಲ್ಲೆದೆ. ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲೆದ್ದ 
ಮಯಂಟಪ ಗಳಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ರೊೇಗಿಗಳು ಬಿದು್ದ ಕೊಯಂಡಿರು ತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು 
ಕುರುಡ ರ್ಗಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಕುಯಂಟ ರ್ಗಿದ್ದರು, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ರ್ಶ್ಪಾವ್ಯು 
ರೊೇಗಿ ಗಳ್ಗಿದ್ದರು. ಮೂವತೆ್ತಯಂಟು ವರಪಾ ಗಳಿಯಂದ ರೊೇಗಿಯ್ಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲೆ 
ಬಿದು್ದ ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವನನುನು ನೊೇಡಿದನು. ಅವನು ಬಹುಕ್ಲ ದ್ಯಂದ 
ರೊೇಗಿ ಯ್ಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಗುಣ 

ಹೊಯಂದಲು ನಿನಗೆ ಅರೆೇಕೆ್ಷ ಇದೆಯ್?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
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ಆ ರೊೇಗಿಯು, “ಅಯ್್, ನಿೇರು ಉಕುಕೆವ್ಗ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿದು 

ಹೊೇಗಲು ನನಗೆ ಯ್ರೂ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಎಲಲೆರಿ ಗಿಯಂತ 
ಮೊದಲೆೇ ನಿೇರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪರಿಯತಿನುಸುವೆ. ಆದರೆ ಪರಿತಿಸಲವೂ ನನಗಿಯಂತ 
ಮೊದಲೆೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು, “ಎದು್ದನಿಲುಲೆ! ನಿನನು ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು ಎತಿ್ತಕೊಯಂಡು ನಡ”ೆ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೆೇ ಆ ಮನುರ್ನು ಗುಣಹೊಯಂದ್, ತನನು ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು 
ಎತಿ್ತಕೊಯಂಡು ನಡೆದನು.

ಇದೆಲ್ಲೆ ನಡದೆದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯಹೂದ್ರು ಗುಣ ಹೊಯಂದ್ದ 
ಆ ವ್ಕ್್ತಗೆ, “ಇಯಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನ. ನಿೇನು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು 
ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ ವಿರುದಧೆ ವ್ದದು್ದ” ಎಯಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಅವನು, “ನನನುನುನು ಗುಣ ಪಡಿಸಿದವನೆೇ, ‘ನಿನನು ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು 
ಎತಿ್ತಕೊಯಂಡು ನಡ’ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು” ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, “ನಿನನು ಹ್ಸಿಗೆಯನುನು ಎತಿ್ತಕೊಯಂಡು ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ 
ಹೆೇಳಿದವನು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಗುಣ ಹೊಯಂದ್ದ್ದ ವ್ಕ್್ತಗೆ ತನನುನುನು ಗುಣ ಪಡಿಸಿದವನು ಯ್ರೆಯಂಬುದು 
ಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದ್ಯಂದ ನುಸುಳಿ 

ಕೊಯಂಡು ಹೊರಟು ಹೊೇದನು.
ಅನಯಂತರ ಯೇಸು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಕಯಂಡು ಅವನಿಗೆ, 

“ನೊೇಡು, ಈಗ ನಿೇನು ಗುಣ ಹೂೆಯಂದ್ರುವೆ. ಆದರೆ ರ್ಪ ಮ್ಡುವುದನುನು 
ಬಿಟುಟಿಬಿಡು. ಇಲಲೆದ್ದ್ದರೆ ಹೆಚಚುನ ಕೆೇಡು ನಿನಗೆ ಸಯಂಭವಿಸ ಬಹುದು!” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಆ ಮನುರ್ನು ಆ ಯಹೂದ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ತನನುನುನು ಗುಣ 

ಪಡಿಸಿದವನು ಯೇಸುವೆೇ ಎಯಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಈ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಕ್ರಣ 

ದ್ಯಂದ್ಗಿ ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಸಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು 
ಅವರಿಗೆ, “ನನನು ತಯಂದೆಯು ತನನು ಕ್ಯಪಾವನುನು ಎಯಂದ್ಗೂ ನಿಲ್ಲೆಸುವು ದ್ಲಲೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ಸಹ ಕ್ಯಪಾನಿರತ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ” ಎಯಂದು ತನನುನುನು ಪರಿತಿರ್ದ್ಸಿ 

ಕೊಯಂಡನು.
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ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ತನುನು ಉಲಲೆಯಂಘಿಸಿ ದ್ದಲಲೆದೆ ದೆೇವರನುನು ತನನು ತಯಂದೆ ಯಯಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೊಯಂಡು ತನನುನುನು ದೆೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮ್ನ ನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ ್್ದನಯೆಂದು 
ಯಹೂದ್ರು ಆತನನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಮತ್ತರುಟಿ ಪರಿಯತಿನುಸಿದರು.50

3.11 ಜೇವದಾಯಕ ನಾದ ಮಗ
ಅದಕೆಕೆ ಉತ್ತರವ್ಗಿ ಯೇಸು ಹಿೇಗಯೆಂದನು: “ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ 
ಮಗನು ತನನುರಟಿಕೆಕೆ ತ್ನೆೇ ಏನೂ ಮ್ಡಲ್ರನು; ತಯಂದೆಯು ಮ್ಡುವುದನುನು 
ಕಯಂಡು ತ್ನೂ ಹ್ಗೆಯೇ ಮ್ಡುತ್್ತನೆ. ತಯಂದೆಯು ಮ್ಡುವ ಕ್ಯಪಾಗಳನೆನುೇ 
ಮಗನೂ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ. ತಯಂದೆಯು ಮಗನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವನು ಮತು್ತ ತ್ನು 
ಮ್ಡುವ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮಗನಿಗ ೆತೊೇರಿಸುವನು. ಆದರ ೆಇದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ 
ಹಚೆಚುನ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ತಯಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ತೊೇರಿಸುವನು. ಆಗ ನಿೇವೆಲಲೆರೂ 
ಆಶಚುಯಪಾಚಕ್ತ ರ್ಗುವಿರಿ. ತಯಂದೆಯು ಸತ್ತವರನುನು ಎಬಿ್ಬಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೇವ 
ಕೊಡುತ ್್ತನೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮಗನು ತ್ನು ಬಯಸಿ ದವರಿಗೆ ಜೇವವನುನು 
ಕೊಡುತ್್ತನೆ.
“ಇದಲಲೆದೆ ತಯಂದೆಯು ಯ್ರಿಗೂ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ತಯಂದೆಯು 

ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವ ಅಧಿಕ್ರ ವನೆನುಲ್ಲೆ ಮಗನಿಗ ೆಕೊಟ್ಟಿದ್್ದನ.ೆ ಜನರು ತಯಂದೆಯನುನು 
ಗೌರವಿಸು ವಯಂತೆ ಮಗನನುನು ಗೌರವಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದು ದೆೇವರು ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಿದನು. 
ಮಗನನುನು ಸನ್್ಮನಿಸ ದವನು ಆತನನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ರುವ ತಯಂದೆಯನೂನು ಸನ್್ಮನಿಸ 

ದವನ್ಗಿದ ್್ದನೆ.
“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನನನು ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ 

ದ್ತನನುನು ನಯಂಬು ವವನು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪರ್ಧಿ 

ಯಯಂಬ ತಿೇರ್ಪಾಗುವು ದ್ಲಲೆ. ಅವನು ಈಗ್ಗಲೆೇ ಮರಣವನುನು ದ್ಟ್ ಜೇವಕೆಕೆ 
ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ದ್್ದನ.ೆ ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ಸತು್ತ ಹೊೇದವರು ದೆೇವರ 
ಮಗನ ಸ್ರವನುನು ಕೆೇಳುವ ಕ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಲೆೇ ಬಯಂದ್ದೆ. ಕೆೇಳಿ 
ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳು ವವರು ಜೇವವನುನು ಹೊಯಂದುವರು. ತಯಂದೆಯು ಜೇವಕೊಡುವ 
ಶಕ್್ತಯನುನು ತ್ನು ಹೊಯಂದ್ರು ವಯಂತ ೆಮಗನಿಗೂ ಜೇವಕೊಡುವ ಶಕ್್ತಯನುನು ಅನು 

ಗರಿಹಿಸಿದನು, ಮತು್ತ ಎಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವ ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ತಯಂದೆಯು 
ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್್ದನೆ. ಏಕಯೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು ಮನುರ್ ಕುಮ್ರ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ.
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“ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಆಶಚುಯಪಾ ಪಡಬೆೇಡಿರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಸಮ್ಧಿ ಗಳಲ್ಲೆರುವ ಜನರಲೆಲೆರೂ 
ಆತನ ಸ್ರವನುನು ಕೆೇಳುವ ಕ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಧಿ ಗಳಿಯಂದ 
ಎದು್ದ ಬರುವರು. ಜೇವನದಲ್ಲೆ ಒಳೆಳುಯದನುನು ಮ್ಡಿದ ಜನರು ಪುನರುತ ್್ಥನ 

ಗೊಯಂಡು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ ಕೊಳುಳುವರು. ಆದರ ೆಕಟೆಟಿದ್ದನುನು ಮ್ಡಿದವ ರಿಗೆ 
ತಿೇಪ್ಪಾಗ್ಗಿ ಪುನರುತ್್ಥನ ವ್ಗುವುದು.
“ನ್ನು ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನ್ಗಿ ಏನೂ ಮ್ಡಲ್ರೆನು. ನ್ನು ಕೆೇಳಿದ್ದಕಕೆನು ಸ್ರವ್ಗಿ 

ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುತೆ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನನನು ತಿೇಪುಪಾ ಸರಿಯ್ದದು್ದ. ಏಕೆಯಂದರೆ, ನ್ನು 
ನನನುನುನು ಮಚಚುಸಲು ಪರಿಯತಿನುಸದೆ ನನನು ತಯಂದೆಯನುನು ಮಚಚುಸಲು ಪರಿಯತಿನುಸು 

ತೆ್ತೇನೆ.51

3.12 ತನನ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಪುರಾವ�ಗಳನುನ ನಿೇಡಿದ ಯೇಸು
“ನನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ನ್ನೆೇ ಹೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರ,ೆ ನನನು ಸ್ಕ್್ಷಯು ಸತ  ್ವ್ದದ್ದಲಲೆ. ಆದರೆ 
ನನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ಜನರಿಗ ೆಹೆೇಳುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತ ಯದ್್ದನ.ೆ ನನನು ಬಗೆಗೆ ಅವನು 
ಹೆೇಳುವ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಸತ್ವ್ಗಿವೆ ಯಯಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
“ನಿೇವು ಯೇಹ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್್ದರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ದ 

ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನನನು ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ನನಗೆ ಮನುರ್ 

ನೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ವಿಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ್ಗ ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ಈ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನುನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಯೇಹ್ನನು ಉರಿಯುವ ದ್ೇಪದಯಂತೆ ಬೆಳಕನುನು 
ಕೊಟಟಿನು ಮತು್ತ ನಿೇವು ಅವನ ಬೆಳಕನುನು ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ ಅನು 

ಭವಿಸಿದ್ರಿ.
“ಆದರೆ ನನನು ಬಗೆಗೆ ನನನುಲ್ಲೆ ಯೇಹ್ನ ನಿಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚಚುನ ಸ್ಕ್್ಷಗಳಿವೆ. ನ್ನು 

ಮ್ಡುವ ಕ್ಯಪಾಗಳೆೇ ನನನು ಸ್ಕ್್ಷ ಗಳ್ಗಿವೆ. ತಯಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 
ಈ ಕ್ಯಪಾಗಳೆೇ, ತಯಂದೆಯು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ್್ದನೆ ಎಯಂಬುದನುನು 
ತೊೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲಲೆದೆ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಯಂದೆಯು ನನನು ಬಗೆಗೆ ತ್ನೆೇ ಸ್ಕ್್ಷ 
ಕೂೆಟ್ಟಿದ್್ದನ.ೆ ಆದರ ೆನಿೇವು ಆತನ ಧ್ನಿಯನುನು ಎಯಂದೂ ಕೆೇಳಿಲಲೆ. ಆತನು ಹೆೇಗಿದ್್ದನೆ 
ಎಯಂಬುದನುನು ನಿೇವು ಎಯಂದೂ ಕಯಂಡಿಲಲೆ. ತಯಂದೆಯ ಉಪದೆೇಶವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ನೆಲೆಸಿಲಲೆ. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ತಯಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿರು ವ್ತನನುನು ನಿೇವು ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ. ನಿೇವು ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥವನುನು ಜ್ಗರಿತೆ ಯಯಂದ ಅಧ್ಯನ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವು 
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ನಿಮಗ ೆನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೊೇಚನ.ೆ ಅದೆೇ ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥವು ನನನು ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! ಆದರೆ ನಿೇವು ಬಯಸುವ ಆ ಜೇವವನುನು ನನನು 
ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಹೊಯಂದ್ ಕೊಳಳುಲು ನಿಮಗೆ ಇರಟಿವಿಲಲೆ.
“ಮನುರ್ ರಿಯಂದ ಬರುವ ಹೂೆಗಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು 

ನಿಮ್ಮನುನು ಬಲೆಲೆನು. ದೆೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿೇತಿ ಯಲಲೆವೆಯಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 
ನ್ನು ನನನು ತಯಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಬಯಂದ್ದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಆತನಿ ಗೊೇಸಕೆರ 
ಮ್ತ್ಡುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು 
ಬಯಂದು ತನಗೊೇಸಕೆರ ವ್ಗಿ ಮ್ತ್ಡಿದರೆ ನಿೇವು ಅವನನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುತಿ್ತೇರಿ. 
ನಿೇವು ಪರಸ್ಪರ ಸನ್್ಮನವನುನು ಬಯಸುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೆೇ ದೆೇವರಿಯಂದ ಬರುವ 
ಸನ್್ಮನವನುನು ಪಡೆದು ಕೊಳಳುಲು ನಿೇವೆಯಂದೂ ಪರಿಯತಿನುಸುವು ದ್ಲಲೆ. ಹಿೇಗಿರಲು 
ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ನಯಂಬಬಲ್ಲೆರಿ? ನ್ನು ತಯಂದೆಯ ಮುಯಂದೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ನಿಮ್ಮನುನು 
ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ರೆಯಂಬುದ್ಗಿ ಹೆೇಳು ತೆ್ತೇನೆಯಂದು ಯೇಚಸ ಬೆೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನುನು ರಕ್್ಷಸು 

ತ ್್ತನೆಯಂದು ನಿೇವು ನಿರಿೇಕ್್ಷಸಿ ಕೊಯಂಡಿರುವ ಮೊೇಶೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು 
ಹೆೇಳುವನು. ನಿೇವು ಮೊೇಶೆಯನುನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಯಂಬಿದ್ದರೆ, ನನನುನೂನು ನಯಂಬು 

ತಿ್ತದ್್ದರಿ. ಯ್ಕೆಯಂದರೆ ಅವನು ನನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ಬರೆದ್ದ ್್ದನೆ. ಆದರೆ ಮೊೇಶೆ 
ಬರೆದದ್ದನುನು ನಿೇವು ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ. ಹಿೇಗಿರಲು ನ್ನು ಹೆೇಳುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ನಯಂಬಬಲ್ಲೆರಿ?” 52

3.13 ಸಬ್ಬತ್ ದನಕೊ್ಕ ಯೇಸುವ�ೇ ಪರೆಭು
ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು, ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹೂೆಲಗಳ ಮೂಲಕ 
ಹ್ದುಹೊೇಗು ತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿರ್ರು ತಿನನುಲು ಕೆಲವು ಕ್ಳಿನ ತೆನೆಗಳನುನು ಕ್ತು್ತ 
ಕೊಯಂಡರು. ಫರಿಸ್ಯರು ಇದನುನು ಕಯಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನನು ಶಿರ್ರು ಹಿೇಗೆೇಕೆ 
ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ? ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡುವುದು ಯಹೂದ್ರ ನಿಯಮ 

ಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧೆ ವಲಲೆವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದ್ವಿೇದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹಸಿದು ಆಹ್ರವನುನು 

ಬಯಸಿದ್ಗ ಅವನೆೇನು ಮ್ಡಿದ ನೆಯಂಬುದನುನು ನಿೇವು ಓದ್ದ್್ದೇರಿ. ಅದು 
ಮಹ್ ಯ್ಜಕನ್ದ ಅಬಿಯ್ತರನ ಕ್ಲ. ದ್ವಿೇದನು ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ 
ಹೊೇಗಿ, ದೆೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಿಯಂದನು. ಯ್ಜಕರು ಮ್ತರಿ ಆ 
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ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಿನನುತಕಕೆ ದೆ್ದಯಂದು ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ಹೆೇಳುತ್ತದೆ. ದ್ವಿೇದನು 
ತನೊನುಯಂದ್ಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು  ನಿೇಡಿದನು.53

“ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಯ್ಜಕರು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದ 
ನಿಯಮ ಗಳನುನು ಮಿೇರಿದರೂ ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ರ್ಗುವು ದ್ಲಲೆವೆಯಂದು ನಿೇವು ಮೊೇಶೆಯ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಓದಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಆದರೆ ದೆೇವ್ಲಯ ಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ಹೆಚಚುನವನು 
ಇಲ್ಲೆದ ್್ದ ನೆಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ‘ಪಶು ಯಜಞೆಗಳು ನನಗೆ ಬೆೇಡ, 
ಕರುಣಯೆೇ ನನಗ ೆಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವು ಹೆೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಥಪಾವನುನು 
ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಅರಿತಿಲಲೆ. ನಿೇವು ಅದರ ಅಥಪಾವನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡರೆ 
ತಪ್ಪನೆನುೇನೂ ಮ್ಡದ ಇವರಿಗೆ ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ರೆಯಂದು ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.54

ನಯಂತರ ಯೇಸು ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗ,ೆ “ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನವನುನು ನಿಮ್ಪಾಣ ಮ್ಡಿರುವುದು 
ಜನರ ಸಹ್ಯಕ್ಕೆಗಿ. ಆದರೆ ಜನರನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರು ವುದು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನಕೆಕೆ ಅವರು 
ಅಧಿೇನ ರ್ಗಿರಲ್ ಎಯಂದಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನಕೂಕೆ 
ಉಳಿದೆಲಲೆ ದ್ನಗಳಿಗೂ ಪರಿಭು ವ್ಗಿದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.55

ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಅವರ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದೊಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. 
ಆ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನ ಕೆೈ ಊನವ್ಗಿತು್ತ. ಯಹೂದ್ರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು 
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಕ್ರಣ ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್ದರು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಗುಣಪಡಿಸು ವುದು ಸರಿಯೇ?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯ್ರ ಬಳಿಯ್ದರೂ ಒಯಂದು ಕುರಿಯದು್ದ, ಆ ಕುರಿಯು 
ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಕುಣಿಯಳಕೆಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನಿೇವು ಆ ಕುರಿಯನುನು ಕುಣಿಯಯಂದ 
ಮೇಲಕೆಕೆ ಎತು್ತವಿರಿ. ಮನುರ್ನು ಕುರಿಗಿಯಂತ ಎಷೊಟಿೇ ಬೆಲೆಯುಳಳುವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡುವುದು ಮೊೇಶೆಯ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ ಅನುಸ್ರ ವ್ದದು್ದ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ನಯಂತರ ಯೇಸು ಕೆೈ ಊನವ್ಗಿದ್ದ ಮನುರ್ನಿಗೆ, “ನಿನನು ಕೆೈ ತೊೇರಿಸು” 
ಎಯಂದನು. ಅವನು ತನನು ಕೆೈಯನುನು ಆತನ ಕಡಗೆ ೆಚ್ಚದನು. ಕೂಡಲೆೇ, ಅವನ ಕೆೈ 
ಮತೊ್ತಯಂದು ಕೆೈಯಯಂತೆ ಸರಿಯ್ಯತು. ಆದರೆ ಫರಿಸ್ಯರು ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ, 
ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಉರ್ಯ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.56
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3.14 ಯೇಸುವನುನ ಹಂಬಾಲಿಸಿದ ಮಹಾಸಮೊಹ
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಸರೊೇವರಕೆಕೆ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಗಲ್ಲ್ಯದ 
ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು. ಅನೆೇಕ  ್ನೆೇಕ ಜನರು ಜುದೆೇಯದ್ಯಂದ, 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಿಯಂದ, ಇದೂಮ್ಯ ದ್ಯಂದ, ಜೊೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯ ಆಚೆಗಿರುವ 
ಪರಿದೆೇಶ ದ್ಯಂದ ಮತು್ತ ಟೆೈರ್, ಸಿೇದೊೇನ್ ಗಳ ಸುತ್ತಲ್ನ ಪರಿದೆೇಶ ಗಳಿಯಂದ ಬಯಂದರು. 
ಯೇಸುವು ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದ ಕ್ಯಪಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಕೆೇಳಿ ಬಯಂದ್ದ್ದರು.

ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹ ವನುನು ನೊೇಡಿ ಅವರು ತನನು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕ 

ಬಹುದೆಯಂದು ತನಗ್ಗಿ ಒಯಂದು ಚಕಕೆ ದೊೇಣಿಯನುನು ತಯಂದು ಅದನುನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸು 

ವಯಂತೆ ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಕ್ಯಲೆ ಯ್ಗಿದ್ದ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಆತನನುನು ಮುಟುಟಿ ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಆತನ 
ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ರ್ಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲ್ಲೆದ್ದರು. 
ದೆವ್ಗಳು ಯೇಸುವನುನು ನೂೆೇಡಿ, ಆತನ ಮುಯಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸಕೆರಿಸಿ, 
“ನಿೇನು ದೆೇವಕುಮ್ರ” ಎಯಂದು ಜೊೇರ್ಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಆದರೆ ಯೇಸು 
ತ್ನು ಯ್ರೆಯಂಬು ದನುನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಬ್ರದೆಯಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ 
ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು.57

ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯಶ್ಯನು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ನೆರವೆೇರಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಯೇಸು 
ಇವುಗಳನುನು ಮ್ಡಿದನು. ಯಶ್ಯನು ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ:

“ಇಗೊೇ, ನನನು ಸೆೇವಕನು.
ನ್ನು ಆತನನುನು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ.

ಆತನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತೆ್ತೇನೆ,
ಆತನನುನು ಮಚಚುದೆ್ದೇನೆ.

ಆತನ ಮೇಲೆ ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ಇರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜನ್ಯಂಗ ಗಳಿಗೆ ನ್್ಯವ್ದ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವನು.

ಆತನು ಜಗಳ ವ್ಡುವುದ್ಲಲೆ, ಕೂಗ್ಡುವು ದ್ಲಲೆ.
ಬಿೇದ್ಗಳಲ್ಲೆ ಆತನ ಶಬ್ದ ಕೆೇಳಿಸುವು ದ್ಲಲೆ.

ಬ್ಗಿಹೊೇದ ದಯಂಟನುನು ಆತನು ಮುರಿಯುವು ದ್ಲಲೆ;
ಆರಿಹೊೇಗು ತಿ್ತರುವ ದ್ೇಪವನುನು ಆತನು ನಯಂದ್ಸುವು ದ್ಲಲೆ.
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ನ್್ಯವ್ದ ತಿೇಪುಪಾ ಜಯಗಳಿಸು ವಯಂತೆ ಆತನು ಮ್ಡುವನು.
ಎಲ್ಲೆ ಜನರು ಆತನಲ್ಲೆ ಭರವಸೆ  ಇಡುವರು.” 58

3.15 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಹನ�ನರಡು ಅಪೊಸತುಲರ ಆಯ್ಕ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಬೆಟಟಿಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. 
ದೆೇವರಲ್ಲೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸುತ್್ತ ರ್ತಿರಿಯಲ್ಲೆ ಅಲಲೆೆೇ ಇದ್ದನು. ಮರುದ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ, ಯೇಸು 
ತನನು ಶಿರ್ರನುನು ಕರೆದನು. ಅವರಲ್ಲೆ ಹನನೆುರಡು ಮಯಂದ್ಯನುನು ಆತನು ಆರಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡನು. ಯೇಸು ಈ ಹನನೆುರಡು ಜನರಿಗ,ೆ ಅಪಸ್ತಲರು ಎಯಂದು ಹಸೆರಿಟಟಿನು.59 
ಈ ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ ತನೊನುಯಂದ್ಗಿರ ಬೆೇಕಯೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡುವುದ 

ಕ್ಕೆಗಿ ಅವರನುನು ಬೆೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದು ಅಲಲೆದೆ ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ 
ಪ್ೇಡಿತ ರ್ಗಿರುವ ಜನರನುನು ಅವು ಗಳಿಯಂದ ಬಿಡಿಸುವು ದಕೆಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ್ರ ಕೊಡ 

ಬೆೇಕಯೆಂಬುದು ಆತನ ಅರೆೇಕೆ್ಷ ಯ್ಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವು ಈ ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ಯನುನು 
ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡನು: ಸಿೇಮೊೇನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ರೆೇತರಿನೆಯಂದು ಹೆಸರನಿನುತ್ತನು), 
ಜೆಬದೆ್ಯನ ಮಕಕೆಳ್ದ ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನ (ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ 
ಬೊವನಗೆೆಪಾಸ್ ಎಯಂಬ ಹಸೆರನಿನುತ್ತನು. ಈ ಹಸೆರಿಗ ೆ“ಸಿಡಿಲ್ನ ಜನರು” ಎಯಂದಥಪಾ.) 
ಅಯಂದೆರಿಯ, ಫಿಲ್ಪ್ಪ, ಬ್ತೊಪಾಲೂೆಮ್ಯ, ಮತ ್್ತಯ, ತೂೆೇಮ, ಅಲ್ಫಾಯನ 
ಮಗನ್ದ ಯ್ಕೊೇಬ, ತದ ್್ದಯ, ದೆೇಶ್ಭಿ ಮ್ನಿಯ್ದ ಸಿೇಮೊೇನ ಮತು್ತ 
ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದ. ಯೇಸುವನುನು ಆತನ ವೆೈರಿಗಳಿಗ ೆಒಪ್್ಪಸಿ ದವನೆೇ  ಯೂದ.60

ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ (3.16–34)

3.16 ದ�ೇವರಾಶಿೇವಾಪಾದಗಳನುನ ಹ�ೊಂದ ಕ�ೊಳುಳುವ ಜನರು
ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹ ವನುನು ನೊೇಡಿ, ಬೆಟಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೊೇಗಿ ಕುಳಿತು 

ಕೊಯಂಡನು. ಆತನ ಶಿರ್ರು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ 
ಈ ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡಿದನು:

“ಆತಿ್ಮಕತೆ ಯಲ್ಲೆ ಬಡವ ರ್ಗಿರು ವವರು ಧನ್ರು.
ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ ಅವರದು.
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ಈಗ ದುಃಖದ್ಯಂದ್ರು ವವರು ಧನ್ರು.
ದೆೇವರು ಅವರನುನು ಸಯಂತೆೈಸು ವನು.

ದ್ೇನರು ಧನ್ರು.
ದೆೇವರು ವ್ಗ್್ದನ ಮ್ಡಿದ ಭೂಮಿಯನುನು ಅವರು ಹೊಯಂದ್ ಕೊಳುಳುವರು.

ನಿೇತಿಗ್ಗಿ ತವಕ ಪಡುವವರು ಧನ್ರು.
ದೆೇವರು ಅವರನುನು ಸಯಂತೃಪ್್ತ ಪಡಿಸುವನು.

ಕರುಣೆ ತೊೇರುವವರು ಧನ್ರು.
ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಯಂದುವರು.

ಪರಿಶುದಧೆ ಹೃದಯ ವುಳಳುವರು ಧನ್ರು.
ಅವರು ದೆೇವರನುನು ನೊೇಡುವರು.

ಸಮ್ಧ್ನ ಪಡಿಸು ವವರು ಧನ್ರು.
ಅವರು ದೆೇವರ ಮಕಕೆಳು ಎನಿಸಿ ಕೊಳುಳುವರು.

ನಿೇತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಯಂಸೆಪಡು ವವರು ಧನ್ರು.
ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ ಅವರದು.

“ನಿೇವು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವುದರಿಯಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು ಅಪಹ್ಸ್ 
ಮ್ಡಿದರೆ, ಹಿಯಂಸೆ ಪಡಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟಟಿಕೆಟಟಿ ವಿರಯ ಗಳನುನು 
ಸುಳ್ಳುಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನಿೇವು ಧನ್ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ಸಯಂತೊೇರ ಪಡಿರಿ, ಆನಯಂದ್ಸಿರಿ. 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ನಿಮಗ್ಗಿ ಕ್ದ್ರುವ ಹೆಚಚುನ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ನಿೇವು ಹೊಯಂದುವಿರಿ. 
ನಿಮಗಿಯಂತ ಮುಯಂಚ ೆಜೇವಿಸಿದ್ದ ಪರಿವ್ದ್ ಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹಿೇಗಯೆೇ  ಮ್ಡಿದರು.61

3.17 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು – ಉಪು್ಪ ಮತುತು ಬ�ಳಕು
“ನಿೇವು ಭೂಮಿಗ ೆಉರ್್ಪಗಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರ ೆಉರೆ್ಪೇ ತನನು ರುಚಯನುನು ಕಳದೆು ಕೊಯಂಡರೆ 
ಅದನುನು ಮತೆ್ತ ಉಪ್ಪನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ; ಅಯಂಥ ಉಪ್್ಪನಿಯಂದ ಪರಿಯೇಜನ 

ವೆೇನೂ ಇಲಲೆ. ಜನರು ಅದನುನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸ್ಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ಡು ವರು.
“ನಿೇವು ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬಳೆಕ್ಗಿ ದ್್ದೇರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲ ೆಕಟ್ಟಿದ ಪಟಟಿಣ ಮರಯೆ್ಗಿರ 

ಲ್ರದು. ಜನರು ದ್ೇಪವನುನು ರ್ತೆರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮುಚಚುಡುವು ದ್ಲಲೆ. ಜನರು 
ದ್ೇಪವನುನು ದ್ೇಪ ಸ್ತಯಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ ್್ತರೆ. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆರು ವವರಿಗೆಲ ಲ್ೆ 
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ಬೆಳಕು ಪರಿಕ್ಶಿಸು ವುದು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಿೇವು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕ್ಗಿರ ಬೆೇಕು. 
ಹಿೇಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕೆಯಪಾ ಗಳನುನು ಕಯಂಡು ಪರಲೂೆೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಯನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡಲ್.62

3.18 ಯೇಸು ಮತುತು ಮೇಶ�ಯ ಧಮಪಾಶಾಸತು್
“ನ್ನು ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ವನ್ನುಗಲ್ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಉಪದೆೇಶ ಗಳನ್ನುಗಲ್ 
ತಗೆದೆು ಹ್ಕುವುದಕೆಕೆ ಬಯಂದೆ ನಯೆಂದು ನನೆಸೆ ಬೆೇಡಿರಿ. ನ್ನು ಅವುಗಳನುನು ನ್ಶಮ್ಡು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಬರದೆ ಅವುಗಳನುನು ನೆರವೆೇರಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಬಯಂದೆನು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೊೇಗುವ ವರೆಗೂ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದ್ಯಂದ ಏನೂ ಅಳಿದು ಹೂೆೇಗುವುದ್ಲಲೆ. ಎಲ ಲ್ೆ ನೆರವೆೇರುವ ತನಕ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ ಒಯಂದು ಅಕ್ಷರ ವ್ಗಲ್ ಅಥವ್ ಅದರ ಒಯಂದು ಚುಕೆಕೆಯ್ಗಲ್ 
ಅಳಿದು ಹೊೇಗುವುದ್ಲಲೆ.
“ಮನುರ್ನು ಪರಿತಿ ಆಜೆಞೆಗೂ, ಅಯಂದರೆ ಸಣಣಾಸಣಣಾ ಆಜೆಞೆಗೂ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗಿರ 

ಬೆೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಯ್ವ ಆಜೆಞೆಗ್ದರೂ ಅವಿಧೆೇಯ ನ್ಗಿ ಜೇವಿಸುತ್್ತ ಆ ಆಜೆಞೆಗೆ 
ಬೆೇರೆಯವರೂ ಅವಿಧೆೇಯ ರ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಬೊೇಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪರಲೊೇಕ 

ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಅತ್ಲ್ಪ ನ್ಗಿರುವನು. ಆದರ ೆಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯನ್ಗಿ ಜೇವಿಸುತ್್ತ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯರ್ಗ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಬೆೇರೆ ಯವರಿಗೂ ಬೊೇಧಿಸು ವವನು 
ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಪರಿಮುಖ ನ್ಗಿರುವನು. ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರಿ ಗಿಯಂತಲೂ 
ಫರಿಸ್ಯರಿ ಗಿಯಂತಲೂ ನಿೇವು ಉತ್ತಮ ವ್ದದ್ದನುನು ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಇಲಲೆವ್ದರೆ 
ನಿೇವು ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸ ಲ್ರಿರಿ.63

3.19 ಕ�ೊೇಪದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ ‘ಯ್ರನೂನು ಕೊಲೆ ಮ್ಡಬ್ರದು. ಕೊಲೆ ಮ್ಡುವವನು ನ್್ಯತಿೇಪ್ಪಾಗೆ 
ಒಳಗ್ಗು ವನು’ ಎಯಂದು ಬಹುಕ್ಲದ ಹಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು 
ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ ಯ್ರ ಮೇಲೂ 
ಕೊೇಪಗೊಳಳು ಬೆೇಡಿ. ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೊೇದರ. ನಿೇವು ಬೆೇರೆಯವರ 
ಮೇಲೆ ಕೊೇಪ ಗೊಯಂಡರೆ ನ್್ಯತಿೇಪ್ಪಾಗೆ ಗುರಿಯ್ಗು ವಿರಿ. ನಿೇವು 
ಯ್ರಿಗ್ದರೂ ಕೆಟಟಿ ಮ್ತುಗಳ ನ್ನುಡಿದರೆ, ಯಹೂದ್ರ ನ್್ಯಸಭೆಯ 
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ವಿಚ್ರಣಗೆ ೆಗುರಿಯ್ಗು ವಿರಿ. ನಿೇವು ಯ್ರನ್ನುದರೂ ಮೂಖಪಾ ಎಯಂದು ಕರದೆರ,ೆ 
ಅಗಿನು ನರಕಕೆಕೆ ಸೆೇರುವ ಅರ್ಯ ದಲ್ಲೆದ್್ದೇರಿ.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಣಿಕೆಯನುನು ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕೆಯ ಮುಯಂದೆ ದೆೇವರಿಗೆ 

ಅಪ್ಪಾಸುವ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೊೇದರ ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೊೇ ಮನಸ ್್ತಪ ವಿದೆ 
ಎಯಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನನೆಪ್ಗ ೆಬಯಂದರ,ೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಣಿಕಯೆನುನು ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕಯೆ 
ಬಳಿಯಲೆಲೆೇ ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗಿ, ಮೊದಲು ಅವ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಸಮ್ಧ್ನ ಮ್ಡಿಕೊಳಿಳುರಿ. 
ಆಮೇಲೆ ಬಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಣಿಕೆಯನುನು ಸಲ್ಲೆಸಿ.
“ನಿಮ್ಮ ವಿರೊೇಧಿಯು ನಿಮ್ಮನುನು ನ್್ಯ್ಲಯಕೆಕೆ ಎಳದೆೊಯು  ್ವ್ಗ ಬೆೇಗನೆ 

ಅವ ನೊಯಂದ್ಗ ೆಸೆನುೇಹಿತರ್ಗಿ. ನಿೇವು ನ್್ಯ್ಲಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗುವ ಮೊದಲೆೇ ಇದನುನು 
ಮ್ಡಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಅವನ ಸನೆುೇಹಿತ ರ್ಗದ್ದ್ದರ,ೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನುನು ನ್್ಯ್ಧಿ 

ಪತಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸ ಬಹುದು. ನ್್ಯ್ಧಿ ಪತಿಯು ನಿಮ್ಮನುನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹ್ಕಲು 
ಕ್ವಲು ಗ್ರನಿಗ ೆಒಪ್್ಪಸ ಬಹುದು. ಆಗ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲವನೆನುಲಲೆ ತಿೇರಿಸುವ ತನಕ 
ಸೆರೆಯಯಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದ್ಲಲೆ ವಯೆಂದು ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.64

3.20 ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ ‘ವ್ಭಿಚ್ರ ಮ್ಡಬೆೇಡಿರಿ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು 
ಪರಸಿ್ತ್ರೇಯನುನು ನೊೇಡಿ ಅವ ಳೂೆಯಂದ್ಗ ೆಲೆೈಯಂಗಿಕ ಸಯಂಪಕಪಾ ಹೂೆಯಂದಲು ಬಯಸಿದರ,ೆ 
ಅವನು ಆಗಲೆೇ ತನನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲೆ ಅವ ಳೊಯಂದ್ಗ ೆವ್ಭಿಚ್ರ ವನುನು ಮ್ಡಿದ್್ದ ನಯೆಂದು 
ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿನನು ಬಲಗಣುಣಾ ನಿನನುನುನು ರ್ಪಕೊಕೆಳ ಗ್ಗುವಯಂತೆ 
ಮ್ಡಿದರೆ, ಅದನುನು ಕ್ತು್ತ ಬಿಸ್ಡು. ನಿನನು ಪೂಣಪಾ ಶರಿೇರವು ನರಕಕೆಕೆ ಬಿೇಳುವುದ 

ಕ್ಕೆಯಂತ ನಿನನು ಶರಿೇರದ ಒಯಂದು ಭ್ಗವನುನು ಕಳೆದು ಕೊಳುಳುವುದೆೇ ಮೇಲು. ನಿನನು 
ಬಲಗೆೈ ನಿನನುನುನು ರ್ಪಕೊಕೆಳ ಗ್ಗುವಯಂತೆ ಮ್ಡಿದರೆ, ಅದನುನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸ್ಡು. 
ನಿನನು ಪೂಣಪಾ ಶರಿೇರವು ನರಕಕೆಕೆ ಹೊೇಗುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ನಿನನು ಶರಿೇರದ ಒಯಂದು 
ಭ್ಗವನುನು ಕಳೆದು ಕೊಳುಳುವುದೆೇ  ಮೇಲು.65

3.21 ವಿವಾಹ ವಿಚ�ಛೇಧನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ ‘ತನನು ಹಯೆಂಡತಿ ಯನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ರುವವನು, ಅವಳಿಗೆ ವಿವ್ಹ ವಿಚೆಛಾೇದನ 
ಪತರಿವನುನು ಕೊಡಲ್’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, 
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ತನನು ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡು ವವನೆೇ ಅವಳು ವ್ಭಿಚ್ರಿಣಿ ಯ್ಗುವುದಕೆಕೆ 
ಕ್ರಣ ನ್ಗುತ್್ತನ.ೆ ಹಯೆಂಡತಿಯು ಬೆೇರೊಬ್ಬ ಪುರುರ ನೂೆಯಂದ್ಗ ೆಲೆೈಯಂಗಿಕ ಸಯಂಬಯಂಧ 

ವಿಟುಟಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರೆ ಮ್ತರಿ ಅವಳನುನು ಗಯಂಡನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡ ಬಹುದು. ವಿವ್ಹ 
ವಿಚಛೆಾೇದನ ಹೊಯಂದ್ದವ ಳನುನು ಮದುವ ೆಯ್ಗು ವವನು ಸಹ ವ್ಭಿಚ್ರ ಮ್ಡಿದವ 

ನ್ಗುತ ್್ತನೆ.66

3.22 ಆಣ� ಇಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ ‘ನಿೇವಿಟಟಿ ಆಣೆಯನುನು ಮಿೇರ ಬೆೇಡಿರಿ. ಪರಿಭುವಿಗೆ ನಿೇವಿಟಟಿ ಆಣೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳಳುಲೆೇ 

ಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿಪಾಕರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ 
ನ್ನು ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ಆಣೆ ಇಡಲೆೇಬೆೇಡಿ. ಪರಲೊೇಕದ ಮೇಲೂ ಆಣೆ 
ಇಡಬೆೇಡಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಪರಲೊೇಕವು ದೆೇವರ ಸಿಯಂಹ್ಸನ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ 
ಆಣೆ ಇಡಬೆೇಡಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ದೆೇವರ ರ್ದಪ್ೇಠ. ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ 
ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೆೇಡಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಅದು ಆ ಮಹ್ರ್ಜನ ಪಟಟಿಣ. ನಿಮ್ಮ 
ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೆೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಯಂದು ಕೂದಲ ನ್ನುದರೂ 
ಬೆಳಳುಗೆ ಅಥವ್ ಕಪ್ಪಗೆ ಮ್ಡಲು ನಿಮಿ್ಮಯಂದ್ಗದು. ಹೌದ್ದರೆ ‘ಹೌದು’ ಎನಿನುರಿ. 
ಇಲಲೆವ್ದರೆ ‘ಇಲಲೆ’ ಎನಿನುರಿ. ನಿೇವು ಇದಕ್ಕೆಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಹೆೇಳು ವಯಂಥದು್ದ ಸೆೈತ್ನ 

ನಿಯಂದ ರೆರಿೇರಿತ ವ್ದದು್ದ.67

3.23 ಸ�ೇಡಿನ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ ‘ಕಣಿಣಾಗೆ ಕಣುಣಾ, ಹಲ್ಲೆಗೆ ಹಲುಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರುವು ದನುನು ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ 
ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ದುರಟಿನಿಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ನಿಯಂತುಕೊಳಳು 
ಬೆೇಡಿ. ಯ್ವನ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೆನೆನುಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಯಂದು 
ಕೆನೆನುಯನೂನು ಒಡಿ್ಡರಿ. ಯ್ವನ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಯಂಗಿ ಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಮನುನು 
ನ್್ಯ್ಲಯಕೆಕೆ ಎಳದೆೊಯ  ್ಬೆೇಕಯೆಂದ್ದ್ದರ,ೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಯಂಗಿ ಯನುನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ 
ಕೊಟುಟಿಬಿಡಿರಿ. ಯ್ವ ಸೆೈನಿಕ ನ್ದರೂ ತನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಒಯಂದು ಮೈಲ್ ದೂರ 
ಬರಬೆೇಕೆಯಂದು ನಿಮ್ಮನುನು ಒತ ್್ತಯಸಿ ದರೆ, ಅವ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಎರಡು ಮೈಲ್ ದೂರ 
ಹೊೇಗಿ. ಯ್ವನ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ ಯ್ವುದ ನ್ನುದರೂ ಕೆೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ 
ಕೊಡಿ. ನಿಮಿ್ಮಯಂದ ಸ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಬೆೇಕೆಯಂದು ಬಯಂದವ ನಿಗೆ ಕೊಡದ್ರ ಬೆೇಡಿ.68
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3.24 ವ�ೈರಿಗಳನುನ ಪ್ರೆೇತಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ ‘ನಿನನು ಸೆನುೇಹಿತರನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ಮತು್ತ ನಿನನು ಶತುರಿಗಳನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರುವು 

ದನುನು ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ 
ಶತುರಿಗಳನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗ ೆಕಟೆಟಿದ್ದನುನು ಮ್ಡುವ ಜನರಿಗ್ಗಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿರಿ. ಆಗ 
ನಿೇವು ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯ ನಿಜವ್ದ ಮಕಕೆಳ್ಗು ವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಯು ಒಳೆಳುಯವರಿ ಗ್ಗಿ ಮತು್ತ ಕೆಟಟಿವ ರಿಗ್ಗಿ ಸೂಯಪಾನನುನು ಉದಯಸು 

ತ ್್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಳೆಯನುನು ಸುರಿಸುತ್್ತನೆ. ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವ ಜನರನೆನುೇ ನಿೇವು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಯಂದ ನಿಮಗೆೇನು ಪರಿತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು? ಸುಯಂಕ ದವರು 
ಸಹ ಹ್ಗೆ ಮ್ಡುತ್್ತರೆ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸೆನುೇಹಿತರಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಒಳೆಳುಯವ ರ್ಗಿದ್ದರೆ, 
ನಿೇವು ಬೆೇರ ೆಯವರಿ ಗಿಯಂತ ಉತ್ತಮರೆೇನೂ ಅಲಲೆ. ದೆೇವರ ನನುರಿಯದ ಜನರು ಸಹ 
ತಮ್ಮ ಸೆನುೇಹಿತರಿಗ ೆಒಳೆಳುಯವ ರ್ಗಿರುತ್್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಪರಲೂೆೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಯು ಪರಿಪೂಣಪಾ ನ್ಗಿರು ವಯಂತೆಯೇ ನಿೇವೂ ಪರಿಪೂಣಪಾ ರ್ಗಿರ ಬೆೇಕು.69

3.25 ದಾನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ಎಚಚುರ ವ್ಗಿರಿ! ನಿೇವು ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಜನರ ಮುಯಂದೆ ಮ್ಡಬೆೇಡಿ. 
ಜನರು ನೊೇಡಲೆಯಂದು ನಿೇವು ಅವುಗಳನುನು ಮ್ಡಿದರೆ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಯಯಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿತಿಫಲ ದೊರೆಯುವು ದ್ಲಲೆ.
“ನಿೇವು ಬಡ ಜನರಿಗ ೆಮ್ಡುವ ದ್ನವನುನು ಪರಿಕಟ್ಸ ಬೆೇಡಿ. ನಿೇವು ಕಪಟ್ ಗಳಯಂತೆ 

ಮ್ಡಕೂಡದು. ತ್ವು ಮ್ಡುವ ದ್ನವನುನು ಜನರಿಗ ೆತೊೇರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಕಪಟ್ಗಳು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಮತು್ತ ಬಿೇದ್ಗಳಲ್ಲೆ ತುತೂ್ತರಿ ಊದ್ಸುತ ್್ತರೆ. 
ಜನರಿಯಂದ ಗೌರವ ಪಡಯೆ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದೆೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಬಡ 

ಜನರಿಗ ೆಕೊಡುವ್ಗ ಬಹಳ ಗುಟ್ಟಿಗಿ ಕೂೆಡಿ. ನಿೇವು ಮ್ಡು ವಯಂಥದು್ದ ಯ್ರಿಗೂ 
ತಿಳಿಯ ದ್ರಲ್. ನಿೇವು ದ್ನವನುನು ರಹಸ್ವ್ಗಿ ಕೂೆಡಬೆೇಕು. ರಹಸ್ದಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ 
ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನೂೆೇಡಬಲಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆ ನಿಮಗ ೆಪರಿತಿಫಲ  ಕೊಡುವನು.70

3.26 ರಾರೆಥಪಾನ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ನಿೇವು ರ್ರಿರ್ಪಾಸುವ್ಗ ಕಪಟ್ಗಳ ಹ್ಗ ೆರ್ರಿರ್ಪಾಸಬೆೇಡಿ. ಕಪಟ್ಗಳು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ 

ಗಳಲ್ಲೆ ಮತು್ತ ಬಿೇದ್ಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಲು 
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ಇರಟಿಪಡು ತ ್್ತರೆ. ತ್ವು ರ್ರಿರ್ಪಾಸುವು ದನುನು ಜನರು ನೊೇಡ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದೆೇ ಅವರ 
ಬಯಕೆ. ಅವರು ಆಗಲೆೇ ಅದರ ಪೂಣಪಾ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ ಕೊಯಂಡ್ಯ 

ತಯೆಂದು ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ನಿೇವು ರ್ರಿಥಪಾನ ೆಮ್ಡ ಬೆೇಕ್ದರ,ೆ 
ನಿಮ್ಮ ಕೊೇಣಯೆಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬ್ಗಿಲನುನು ಮುಚಚುಕೊಯಂಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ಣದ್ರುವ 
ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಗೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿ. ರಹಸ್ದಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನೊೇಡಬಲಲೆ 
ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಕೊಡುವನು.
“ನಿೇವು ರ್ರಿರ್ಪಾಸುವ್ಗ ದೆೇವರನುನು ತಿಳಿದ್ಲಲೆದ ಜನರಯಂತೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಬೆೇಡಿ. 

ಅವರು ಅಥಪಾವಿಲಲೆದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳುತ್ತಲೆೇ ಇರುತ ್್ತರೆ. ಆ ರಿೇತಿ 
ರ್ರಿರ್ಪಾಸಬೆೇಡಿ. ತ್ವು ಅನೆೇಕ ವಿರಯ ಗಳನುನು ಹೆೇಳುವುದ ರಿಯಂದ ದೆೇವರು ತಮ್ಮ 
ರ್ರಿಥಪಾನೆಯನುನು ಕೆೇಳುತ ್್ತ ನೆಯಂಬುದು ಅವರ ಆಲೊೇಚನೆ. ನಿೇವು ಅವರಯಂತ್ಗ 

ಬೆೇಡಿ. ನಿೇವು ಕೆೇಳುವುದಕೆಕೆ ಮೊದಲೆೇ ನಿಮಗೆ ಏನೆೇನು ಬೆೇಕು ಎಯಂಬುದು ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಹಿೇಗೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿರಿ:

‘ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಮ್ಮ ತಯಂದೆಯೇ,
ನಿನನು ಹೆಸರು ಪರಿಶುದಧೆ ವ್ಗಿರಲ್.

ನಿನನು ರ್ಜ್ ಬರಲ್.
ನಿನನು ಚತ್ತ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ನೆರವೆೇರು ವಯಂತೆ ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆಯೂ 

ನೆರವೆೇರಲ್.
ನಮ್ಮ ಅನುದ್ನದ ಆಹ್ರವನುನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ದಯರ್ಲ್ಸು.
ನಮಗೆ ತಪು್ಪ ಮ್ಡಿದವ ರನುನು ನ್ವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದಯಂತೆಯೇ

ನಮ್ಮ ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನುನು ಶೊೇಧನೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸದೆ

ಕೆಡುಕ ನಿಯಂದ (ಸೆೈತ್ನ ನಿಯಂದ) ನಮ್ಮನುನು ರಕ್್ಷಸು.’

ಹೌದು, ಬೆೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಮ್ಡಿದ ತಪು್ಪಗಳನುನು ನಿೇವು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್್ತನ.ೆ ಆದರೆ 
ಜನರು ನಿಮಗ ೆಮ್ಡಿದ ತಪು್ಪಗಳನುನು ನಿೇವು ಕ್ಷಮಿಸ ದ್ದ್ದರ,ೆ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ 
ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವು ದ್ಲಲೆ.71

KAN LOJ Pocket (final).indd   56 9/28/2015   3:03:35 PM



ಪರೆಖಾ್ಯತಿಯ ವಷಪಾ 57

3.27 ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ನಿೇವು ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡುವ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನುನು ಸಪ್ಪಗೆ ಮ್ಡಿಕೊಳಳು ಬೆೇಡಿ. 
ಕಪಟ್ಗಳು ಹ್ಗೆ ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಕಪಟ್ ಗಳಯಂತಿರಬೆೇಡಿ. ತ್ವು 
ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡುತಿ್ತರುವು ದ್ಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊೇಪಪಾಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಮುಖಗಳನುನು ವಿಕ್ರ ಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುತ ್್ತರೆ. ಆ ಕಪಟ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬರತಕಕೆ 
ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಸಯಂಪೂಣಪಾ ವ್ಗಿ ಹೊಯಂದ್ಯ ತೆಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವ್ಗಿ 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡುವ್ಗ, ಮುಖವನುನು ತೊಳೆದು 

ಕೊಳಿಳುರಿ; ತಲೆಗೆ ಎಣೆಣಾಯನುನು ಹಚಚುಕೊಳಿಳುರಿ. ಆಗ ನಿೇವು ಉಪವ್ಸ ಮ್ಡು 

ತಿ್ತದ್್ದೇರೆಯಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ ್್ತಗುವು ದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೊೇಚರ ವ್ಗಿರುವ 
ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನುನು ನೂೆೇಡುತ್್ತನೆ. ರಹಸ್ದಲ್ಲೆ ನಡಯೆುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ನೊೇಡಬಲಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಕೊಡುತ ್್ತನೆ.72

3.28 ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ನಿಮಗೂೆೇಸಕೆರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಯಂಡ್ರ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿಕೊಳಳು ಬೆೇಡಿ. 
ಅವು ಕ್ಲುಬುಹತಿ್ತ ಹ್ಳ್ಗುತ್ತವೆ. ಕಳಳುರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಳಗೆ ಕನನುಕೊರೆದು 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವು ದನುನು ಕದ್ಯ ಬಲಲೆರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಯಂಡ್ರ ಗಳನುನು 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ಮ್ಡಿಟುಟಿಕೊಳಿಳು. ಅಲ್ಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವು ದ್ಲಲೆ. 
ಕ್ಲುಬು ಹತು್ತವುದ್ಲಲೆ, ಕಳಳುರು ಕನನುಕೊರೆದು ಕದ್ಯುವು ದ್ಲಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಯಂಡ್ರ 
ಎಲ್ಲೆರುವುದೊೇ ಅಲೆಲೆೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ ರುವುದು.
“ಕಣುಣಾ ಶರಿೇರಕೆಕೆ ಬೆಳಕ್ಗಿದೆ. ನಿನನು ಕಣುಣಾ ಸರಿಯದ್ದರೆ, ನಿನನು ದೆೇಹವೆಲ್ಲೆ ಬೆಳಕ್ 

ನಿಯಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಆದರ ೆನಿನನು ಕಣುಣಾ ಕಟೆ್ಟಿದ್ದರ,ೆ ನಿನನು ಶರಿೇರವೆಲಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಯಯಂದ 
(ರ್ಪದ್ಯಂದ) ತುಯಂಬಿರು ವುದು. ನಿನನುಲ್ಲೆರುವ ಒಯಂದೆೇ ಬೆಳಕು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ಕತ್ತಲ್ದರೆ, ಆಗ ನಿೇನು ಕಗಗೆತ್ತ ಲಲ್ಲೆರುವೆ.
“ಯ್ವನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮ್ನ ರಿಗೆ ಒಯಂದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸೆೇವೆ 

ಮ್ಡಲ್ರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯಜಮ್ನ ನನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನುನು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುತ ್್ತನೆ ಅಥವ್ ಒಬ್ಬ ಯಜಮ್ನ ನನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನುನು 
ತ್ತ ್್ರ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇನು ದೆೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹಣಕೆಕೆ ಒಯಂದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸೆೇವೆ  ಮ್ಡಲ್ರೆ.73
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3.29 ಚಂತ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿಮ್ಮ ರ್ರಿಣ ಧ್ರಣೆಗೆ ಬೆೇಕ್ದ ಆಹ್ರ ಕ್ಕೆಗಲ್ ದೆೇಹಕೆಕೆ ಬೆೇಕ್ದ 
ಬಟೆಟಿಗ್ಗಲ್ ನಿೇವು ಚಯಂತಿಸ ಬ್ರದು. ರ್ರಿಣವು ಆಹ್ರ ಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ದೆೇಹವು ಬಟೆಟಿ 
ಗಿಯಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ವ್ದ ದೆ್ದಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ಪಕ್್ಷಗಳ ಕಡಗೆೆ 
ನೊೇಡಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದ್ಲಲೆ, ಕೂೆಯು್ವುದ್ಲಲೆ ಇಲಲೆವೆೇ ಕಣಜ ಗಳಲ್ಲೆ ತುಯಂಬಿಟುಟಿ 
ಕೂೆಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಆಹ್ರವನುನು ನಿೇಡುತ ್್ತನ.ೆ ನಿೇವು ಆ ಪಕ್್ಷಗಳಿ ಗಿಯಂತ ಎಷೊಟಿೇ ಅಮೂಲ  ್ರಯೆಂಬುದು 
ನಿಮಗ ೆಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿೇವು ಚಯಂತಿಸು ವುದರಿಯಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುರು್ ಹೆಚೆಚುೇನೂ ಆಗುವುದ್ಲಲೆ.
“ಬಟೆಟಿಗ್ಗಿ ಚಯಂತಿಸುವು ದೆೇಕೆ? ಹೊಲ ದಲ್ಲೆರುವ ಹೂವುಗಳನುನು ನೊೇಡಿ. ಅವು 

ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನುನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವು ದ್ಲಲೆ ಅಥವ್ ತಮಗ್ಗಿ 
ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ನೆೇಯುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, 
ಸೊಲೊಮೊೇನನು ತನನು ವೆೈಭವ ದ್ಯಂದ ಇದ ್್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲ್ಲೆ ಒಯಂದಕ್ಕೆರು 

ವರುಟಿ ಸೌಯಂದಯಪಾವುಳಳು ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಧರಿಸಲ್ಲಲೆ. ಬಯಲ್ ನಲ್ಲೆರುವ ಹುಲ್ಲೆಗೂ 
ದೆೇವರು ಹ್ಗ ೆಹೊದ್ಸುತ್್ತನ.ೆ ಹುಲ್ಲೆದರೊೇ ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ನ್ಳ ೆಬೆಯಂಕ್ಯ 
ರ್ಲ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ದೆೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊಟಿೇ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ತೊಡಿಸುತ ್್ತ ನಯೆಂದು 
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಪವಿಶ್್ಸಿ ಗಳ್ಗಿರ ಬೆೇಡಿ!
“ ‘ನ್ವು ಏನು ತಿನನುಬೆೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯ ಬೆೇಕು? ಏನನುನು ಧರಿಸಬೆೇಕು?’ 

ಎಯಂದು ಚಯಂತಿಸ ಬೆೇಡಿ. ದೆೇವರನುನು ತಿಳಿಯದ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಇವುಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ತ ್್ತರೆ. ಚಯಂತಿಸ ಬೆೇಡಿರಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಈ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಗೆ 
ಅಗತ್ ವೆಯಂದು ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು 
ದೆೇವರ ರ್ಜ್ಕ್ಕೆಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಚತ್ತಕಕೆನು ಸ್ರವ್ಗಿ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಲು 
ಬಹಳ ತವಕ ಪಡಬೆೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗ ೆಅಗತ್ವ್ದ ಉಳಿದವು ಗಳನುನು ಸಹ ಕೊಡ 

ಲ್ಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ಳೆಗ್ಗಿ ಚಯಂತಿಸ ಬೆೇಡಿ. ಪರಿತಿದ್ನವು ತನನುದೆೇ ಆದ 
ಎಷೊಟಿೇ ಕರಟಿಗಳನುನು ಹೊಯಂದ್ರು ತ್ತದೆ. ನ್ಳೆಯು ಸಹ ತನನುದೆೇ ಆದ ಚಯಂತ ೆಗಳನುನು 
 ಹೊಯಂದ್ದೆ.74

3.30 ಬ�ೇರ� ಯವರಿಗ� ತಿೇಪುಪಾಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
“ಬೆೇರೆ  ಯವರಿಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ನಿೇಡಬೆೇಡಿ. ಆಗ ದೆೇವರೂ ನಿಮಗೆ ತಿೇಪುಪಾ 

KAN LOJ Pocket (final).indd   58 9/28/2015   3:03:36 PM



ಪರೆಖಾ್ಯತಿಯ ವಷಪಾ 59

ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ. ನಿೇವು ಬೆೇರೆ ಯವರಿಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡಿದರೆ, ಅದೆೇ ಪರಿಕ್ರ 
ನಿಮಗೂ ತಿೇರ್ಪಾಗು ವುದು. ನಿೇವು ಬೆೇರೆಯವ ರನುನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮ 
ದೊರೆಯುವುದು.
“ನಿನನು ಸ್ಯಂತ ಕಣಿಣಾನಲ್ಲೆ ಇರುವ ತೊಲೆಯನುನು ನಿೇನು ನೊೇಡದೆ ನಿನನು 

ಸಹೊೇದರನ ಕಣಿಣಾನಲ್ಲೆರುವ ಅಣುವನುನು ಏಕೆ ನೊೇಡುವೆ? ‘ನಿನನು ಕಣಿಣಾನಲ್ಲೆರುವ 
ಅಣುವನುನು ನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆನು’ ಎಯಂದು ನಿನನು ಸಹೂೆೇದರ ನಿಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದೆೇಕೆ? ಮೊದಲು ನಿನನು ಕಣಣಾನುನು ನೊೇಡಿಕೊ! ನಿನನು ಕಣಿಣಾನಲ್ಲೆ ತೊಲೆ 
ಇನೂನು ಇದೆ. ನಿೇನು ಕಪಟ್! ನಿನನು ಕಣಿಣಾನಲ್ಲೆರುವ ತೂೆಲೆಯನುನು ಹೊರಗೆ 
ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಆಗ ನಿನನು ಸಹೊೇದರನ ಕಣಿಣಾನಲ್ಲೆರುವ ಅಣುವನುನು ಹೊರ 

ತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ಕ್ಣುವುದು.
“ಪರಿಶುದಧೆ ವ್ದ ವಸು್ತಗಳನುನು ನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹ್ಕಬೆೇಡಿ. ಅವು ಹಿಯಂದಕೆಕೆ ತಿರುಗಿ 

ನಿಮ್ಮನುನು ಕಚುಚುತ್ತವೆ. ಹಯಂದ್ಗಳ ಮುಯಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುತು್ತಗಳನುನು ಎಸೆಯಬೆೇಡಿ. 
ಅವು ಮುತು್ತಗಳನುನು ತುಳಿದು ಹ್ಕುತ್ತವೆ.75

3.31 ನಿಮಗ� ಅಗತ್ಯ ವಾದವು ಗಳಿಗಾಗ ದ�ೇವರಲಿ್ಲ ರಾರೆರ್ಪಾಸಿ
“ಬೆೇಡಿಕೊಳಿಳುರಿ, ಆಗ ದೆೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ ್್ತನೆ. ಹುಡುಕ್ರಿ, ಆಗ ನಿೇವು 
ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ಬ್ಗಿಲು ತಟ್ಟಿರಿ, ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. 
ಹೌದು, ಕೆೇಳುತ್ತಲೆೇ ಇರುವವನು ಪಡೆದು ಕೊಳುಳುತ ್್ತನೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೆೇ 
ಇರುವವನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುತ ್್ತನೆ, ತಟುಟಿತ್ತಲೆೇ ಇರು ವವನಿಗೆ ಬ್ಗಿಲು 
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
“ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಕೆೇಳಿದರೆ ಕಲಲೆನುನು ಕೊಡುವಿರೊೇ? ಮಿೇನನುನು 

ಕೆೇಳಿದರೆ, ಹ್ವನುನು ಕೊಡುವಿರೊೇ? ನಿೇವು ದೆೇವರಯಂತೆ ಒಳೆಳುಯವ ರಲಲೆ, 
ಕೆಟಟಿವರು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಒಳೆಳುಯ ವಸು್ತಗಳನುನು ಕೊಡ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದು 
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಹಿೇಗಿರಲ್ಗಿ ಪರಲೊೇಕದ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ಸಹ ತನನುನುನು 
ಕೆೇಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆಳುಯ ವಸು್ತಗಳನುನು ನಿಶಚುಯ ವ್ಗಿಯೂ ಕೊಡುತ್್ತನೆ.
“ನಿಮಗೆ ಬೆೇರೆಯವರು ಏನನುನು ಮ್ಡಬೆೇಕೆಯಂದು ನಿೇವು ಆಶಿಸುತಿ್ತೇರೊೇ 

ಅಯಂಥವು ಗಳನನೆುೇ ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಡಿರಿ. ಇದು ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ 
ಮತು್ತ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಬೊೇಧನೆಯ  ಸ್ರ್ಯಂಶ.76
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3.32 ಇಕ್ಕಟಾಟಿದ ಬಾಗಲು ಮತುತು ಅಗಲವಾದ ಬಾಗಲು
“ಇಕಕೆಟ್ಟಿದ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕೆಕೆ 
ಹೊೇಗುವ ದ್ರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಬ್ಗಿಲು ಬಹಳ ವಿಶ್ಲ. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆ 
ಬ್ಗಿಲಲ್ಲೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸು ತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಜೇವ ಕ್ಕೆರುವ ಬ್ಗಿಲು ಬಹಳ ಚಕಕೆದು, 
ದ್ರಿ ಕರಟಿಕರ. ಕೆಲವರು ಮ್ತರಿ ಆ ಮ್ಗಪಾವನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವರು.77

3.33 ಜನರ ಕ್ರೆಯಗಳ�ೇ ಅವರು ಯಾರ�ಂಬು ದನುನ ತ�ೊೇರಿಸುತತುವ�
“ಸುಳುಳುಪರಿವ್ದ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚಚುರ ವ್ಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿಗಳ ಹ್ಗೆ ಕ್ಣಿಸಿ ಕೊಯಂಡು 
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೂೆೇಳ ಗಳಯಂತೆ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ಅರ್ಯಕ್ರಿ ಗಳ್ಗಿದ ್್ದರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಯ ಗಳಿಯಂದ ನಿೇವು ಅವರನುನು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ಮುಳಿಳುನ ಪದೆಗಳಲ್ಲೆ ದ್ರಿಕ್್ಷಯು ಹೆೇಗ ೆದೊರಯೆುವು ದ್ಲಲೆವೇ ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಒಳೆಳುಯವು ಗಳು ಕೆಟಟಿ ಜನಗಳಿಯಂದ ಬರುವುದ್ಲಲೆ. ಅಯಂಜೂರವು ಮುಳುಳುಗಿಡ 

ಗಳಲ್ಲೆ ದೊರೆಯುವು ದ್ಲಲೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಒಳೆಳುಯ ಮರವು ಒಳೆಳುಯ 
ಫಲವನುನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟಟಿ ಮರವು ಕೆಟಟಿ ಫಲವನುನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಳೆಳುಯ 
ಮರವು ಕೆಟಟಿ ಫಲವನುನು ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ ಮತು್ತ ಕೆಟಟಿ ಮರವು ಒಳೆಳುಯ ಫಲವನುನು 
ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ. ಒಳೆಳುಯ ಫಲವನುನು ಕೊಡದ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಮರವನುನು ಕಡಿದು 
ಬಯೆಂಕ್ಯಲ್ಲೆ ಎಸೆಯ ಲ್ಗುವುದು. ಈ ಸುಳುಳು ಬೊೇಧಕರನುನು ಅವರು ಕೊಡುವ 
ಫಲ ದ್ಯಂದಲೆೇ (ಕ್ಯಪಾ ಗಳಿಯಂದಲೆೇ) ನಿೇವು ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುವಿರಿ.
“ನ್ನು ಪರಿಭುವಿ ನವನು ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತರಿಕೆಕೆ ಮನುರ್ನು ಪರಲೊೇಕ 

ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು ತಯಂದೆಯ ಇರಟಿದಯಂತೆ 
ಮ್ಡುವವರೆೇ ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವರು. ಕೂೆನೆಯ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು 
ನನಗೆ, ‘ನಿೇನೆೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಭು! ನಿನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ನ್ವು ಬೊೇಧಿಸಿದೆವು. ನಿನನು 
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ ಅನೆೇಕ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು 
ಮ್ಡಿದವೆು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವರು. ಆದರ ೆನ್ನು ಅವರಿಗ,ೆ ‘ಅಧಮಿಪಾಗಳೆೇ, ನನಿನುಯಂದ 
ತೊಲಗಿರಿ. ನಿೇವು ಯ್ರೊೇ ನನಗ ೆತಿಳಿಯದು’ ಎಯಂದು ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ಹೆೇಳಿ ಬಿಡುವನೆು.78

3.34 ಎರಡು ವಿಧದ ಜನರು
“ನನನು ಈ ಮ್ತುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗಿರುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ 
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ತನನು ಮನಯೆನುನು ಬಯಂಡಯೆ ಮೇಲ ೆಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧೆವಯಂತ ನಿಗ ೆಹೊೇಲ್ಕ ೆಯ್ಗಿದ್್ದನ.ೆ 
ಬಿರುಸ್ದ ಮಳೆಯು ಸುರಿದು ನಿೇರು ಮೇಲಕೆಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಗ್ಳಿ ಬಿೇಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ 
ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯನುನು ಬಯಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಯಂದ ಅದು 
ಬಿೇಳಲ್ಲಲೆ.
“ಆದರೆ ನನನು ಮ್ತುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗದವನು 

ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆ ಬುದ್ಧೆಹಿೇನನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ತನನು ಮನೆಯನುನು 
ಕಟ್ಟಿದನು. ಬಿರುಸ್ದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ನಿೇರು ಮೇಲಕೆಕೆ ಏರಿತು, ಗ್ಳಿ ಬಿೇಸಿ ಆ 
ಮನೆಗೆ ಬಡಿಯತು. ಆಗ ಆ ಮನೆಯು ಕುಸಿದು  ಬಿತು್ತ.” 79

3.35 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ�ೇವಕ ನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸುವು ಜನರಿಗ ೆಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳೆಲಲೆವನುನು ಹೆೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಯಂತರ ಕರನೆೌಪಾಮಿಗೆ 
ಹೂೆೇದನು. ಅಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಸೆೇನ್ಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪ್ರಿಯ ಸೆೇವಕ ನೊಬ್ಬನು 
ಕ್ಯಲ ೆಯಯಂದ ಸ್ಯುವ ಸಿ್ಥತಿ ಯಲ್ಲೆದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್್ದಯನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ, 
ಅವನು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರನುನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತನನು 
ಸೆೇವಕನ ರ್ರಿಣವನುನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು. ಆ ಜನರು 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಈ ಸೆೇನ್ಧಿಪತಿ ನಿನನು ಸಹ್ಯ ಹೊಯಂದುವು ದಕೆಕೆ 
ಯೇಗ  ್ನ್ಗಿದ್್ದನ.ೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತ್್ತನ ೆಮತು್ತ ನಮಗೊೇಸಕೆರ 
ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ವನುನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಬಹಳವ್ಗಿ ಬೆೇಡಿ 

ಕೊಯಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊರಟನು. ಯೇಸು ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ 

ಬರುತಿ್ತರು ವ್ಗ, ಆ ಅಧಿಕ್ರಿಯು ಸನೆುೇಹಿತರನುನು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ನನನು ಮನಗೆೆ 
ಬರುವರುಟಿ ನ್ನು ಯೇಗ್ನಲಲೆ. ನಿನನು ಬಳಿಗ ೆಬರುವುದಕೂಕೆ ನನಗ ೆಯೇಗ್ತ ೆಇಲಲೆ. 
ನಿೇನು ಕೆೇವಲ ಒಯಂದು ಆಜೆಞೆ ಕೊಟಟಿರ ೆಸ್ಕು, ನನನು ಆಳು ಗುಣಹೊಯಂದು ವನು. ನಿನನು 
ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನ.ೆ ನ್ನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಅಧಿೇನ ದಲ್ಲೆದೆ್ದೇನ.ೆ 
ನನನು ಅಧಿೇನ ದಲ್ಲೆಯೂ ಸೆೈನಿಕ ರಿದ್್ದರ.ೆ ನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆೈನಿಕನಿಗ,ೆ ‘ಹೊೇಗು’ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವನು ಹೊೇಗುತ್್ತನ.ೆ ಇನೊನುಬ್ಬ ಸೆೈನಿಕನಿಗ,ೆ ‘ಬ್’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರ,ೆ 
ಅವನು ಬರುತ ್್ತನ.ೆ ನನನು ಆಳಿಗೆ, ‘ಇದನುನು ಮ್ಡು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ, ಅವನು 
ನನಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು ಯೇಸುವಿಗ ೆಹೆೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.
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ಯೇಸು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ ಆಶಚುಯಪಾಪಟುಟಿ ತನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಕಡಗೆೆ 
ನೊೇಡಿ, “ಇರುಟಿ ದೊಡ್ಡ ನಯಂಬಿಕೆ ಯರುವ ವ್ಕ್್ತಯನುನು ನ್ನು ಇಸೆರಿೇಲ್ ನಲ್ಲೆಯೂ 
ನೊೇಡಲ್ಲಲೆ ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ”ೆ ಎಯಂದನು.

ಆ ಅಧಿಕ್ರಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಯಂದ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಹೊೇದ್ಗ, ಆ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ ಆಗಲೆೇ ಗುಣವ್ಗಿರುವು ದನುನು  ಕಯಂಡರು.80

3.36 ಸತುತು ಹ�ೊೇಗದ್ದವ ನಿಗ� ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಜೇವದಾನ
ಮರುದ್ನ ಯೇಸು ನ್ಯನ್ ಎಯಂಬ ಊರಿಗ ೆಹೊೇದನು. ಯೇಸುವಿ ನೂೆಡನೆ ಆತನ 
ಶಿರ್ರೂ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೊಡನ ೆಅನೆೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವ್ಗಿ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಊರ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದ್ಗ, ಸತು್ತಹೂೆೇಗಿದ್ದ 
ಒಬ್ಬನನುನು ಸಮ್ಧಿ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ 
ಗುಯಂಪನುನು ಕಯಂಡನು. ವಿಧವ ೆಯಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನೆೇ ಮಗನು ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ್ದನು. ಅವನ 
ಶವವನುನು ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್್ದಗ ಊರಿನ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆಕಯೆಡನೆ 
ಇದ್ದರು. ಪರಿಭುವು (ಯೇಸು) ಆಕೆಯನುನು ಕಯಂಡು ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಮರುಕ 

ಗೊಯಂಡು, “ಅಳಬೆೇಡ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಶವದ ರೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಳಿಹೊೇಗಿ ಅದನುನು 
ಮುಟ್ಟಿದನು. ಆ ರೆಟ್ಟಿಗಯೆನುನು ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವವರು ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡರು. 
ಯೇಸು ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ್ದವ ನಿಗೆ, “ಯೌವನಸ್ಥನೆೇ, ಎದೆ್ದೇಳು! ಎಯಂದು ನ್ನು 
ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ”ೆ ಎಯಂದನು. ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಮ್ತ್ಡ 

ತೂೆಡಗಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನುನು ಅವನ ತ್ಯಗ ೆಒಪ್್ಪಸಿದನು.
ಜನರೆಲಲೆರೂ ವಿಸ್ಮಯ ಪಟಟಿರು. ಅವರು ದೆೇವರನುನು ಸು್ತತಿಸುತ ್್ತ, “ಒಬ್ಬ 

ಮಹ್ಪರಿವ್ದ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದ್ದ ್್ದನೆ! ದೆೇವರು ತನನು ಜನರಿಗೆ ಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡಲು ಬಯಂದ್ದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತ್ದ ಈ ಸುದ್್ದಯು ಜುದೆೇಯ ದಲ್ಲೆಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 
ಲ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳ ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಹಬಿ್ಬ ಕೊಯಂಡಿತು.81

3.37 ಯೇಸು ಮತುತು ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ
ಯೇಹ್ನನ ಶಿರ್ರು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲ ಲ್ೆ ಯೇಹ್ನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 
ಯೇಹ್ನನು ತನನು ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರನುನು ಕರೆದು, “ಬರ ಬೆೇಕ್ದವನು ನಿೇನೊೇ 
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ಅಥವ್ ಬೆೇರೊಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಗ್ಗಿ ನ್ವು ಕ್ಯಬೆೇಕೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ 
ಅವರನುನು ಪರಿಭುವಿನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಸ್ನುನಿಕ ಯೇಹ್ನನು ‘ಬರ 

ಬೆೇಕ್ದವನು ನಿೇನೊೇ ಅಥವ್ ಬೆೇರೊಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಗ್ಗಿ ನ್ವು ಕ್ಯಬೆೇಕೊೇ?’ 
ಎಯಂದು ನಿನನುನುನು ಕೆೇಳುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ನಮ್ಮನುನು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕಳು ಹಿಸಿದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ, ಯೇಸು ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ಅವರವರ ಕ್ಯಲ ೆಗಳಿಯಂದ, 
ರೊೇಗ ಗಳಿಯಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು. ದೆವ  ್ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ರ್ಗಿದ್ದವ ರನುನು ಬಿಡಿಸಿದನು. 
ಅನೆೇಕ ಕುರುಡರಿಗ ೆದೃಷ್ಟಿಯನುನು ಕೂೆಟಟಿನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಯೇಹ್ನನ ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ 
“ನಿೇವು ಇಲ್ಲೆ ಕಯಂಡು ಕೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೊೇಗಿ ಯೇಹ್ನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 
ಕುರುಡರಿಗ ೆದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಕುಯಂಟರು ಕ್ಲನುನು ಪಡದೆು ನಡಯೆುತ್್ತರ.ೆ ಕುರ್ಠರೊೇಗಿ 

ಗಳು ಗುಣಹೊಯಂದು ತ್್ತರ.ೆ ಕ್ವುಡರು ಕೆೇಳುತ ್್ತರ,ೆ ಸತ್ತವರಿಗ ೆಜೇವ ಬರುತ್ತದ ೆಮತು್ತ 
ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದ ಸುವ್ತೆಪಾಯು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡು ತ್ತದೆ. ಸಯಂಶಯ ಪಡದೆ 
ನನನುನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೂೆಳುಳುವವನೆೇ ಧನ್ನು!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.

ಯೇಹ್ನನ ಶಿರ್ರು ಹೊರಟು ಹೊೇದ್ಗ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಯೇಹ್ನನ 
ಕುರಿತು ಹೆೇಳತೊಡಗಿ, “ಏನನುನು ನೂೆೇಡುವುದಕೆಕೆ ನಿೇವು ಮರಳು ಗ್ಡಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿದ್್ದರಿ? ಗ್ಳಿಯಯಂದ ಅಲ್ಲೆಡುವ ದಯಂಟನೊನುೇ? ನಿೇವು ಏನನುನು ನೊೇಡಲು 
ಹೊರಗೆ ಹೊೇದ್ರಿ? ನಯವ್ದ ಉಡುಪನುನು ಧರಿಸಿರುವ ಮನುರ್ನನೂೆನುೇ? 
ಇಲಲೆ. ನಯವ್ದ ಮತು್ತ ಚಯಂದವ್ದ ಉಡುಪನುನು ಧರಿಸಿ ದವರು ಅರಮನೆ 
ಗಳಲ್ಲೆ ವ್ಸ ಮ್ಡುತ್್ತರೆ. ನಿಜವ್ಗಿಯೂ, ನಿೇವು ಏನನುನು ನೊೇಡಲು ಹೊರಗೆ 
ಹೊೇದ್ರಿ? ಪರಿವ್ದ್ಯನೊನುೇ? ಹೌದು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, 
ಯೇಹ್ನನು ಪರಿವ್ದ್ ಗಿಯಂತಲೂ ಶೆರಿೇರ್ಠ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ.

‘ಇಗೊೇ! ನ್ನು (ದೆೇವರು) ನನನು ದೂತನನುನು ನಿನನು ಮುಯಂದೆ ಕಳುಹಿಸು ತೆ್ತೇನೆ.
ಅವನು ನಿನಗೊೇಸಕೆರ ದ್ರಿಯನುನು ಸಿದಧೆಮ್ಡು ವನು’

ಎಯಂದು ಯೇಹ್ನನ ಕುರಿತು ಬರೆದ್ದೆ. ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ ಲ್ೆ 
ಮನುರ್ರಲ್ಲೆ ಯೇಹ್ನನೆೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. 
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ಆದರೂ ದೆೇವರ ರ್ಜ್ ದಲ್ಲೆರುವ ಕನಿರ್ಠನು ಸಹ ಅವನಿ ಗಿಯಂತ ಶೆರಿೇರ್ಠನೆೇ ಸರಿ” 
ಎಯಂದನು.

(ಯೇಹ್ನನು ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದ ದೆೇವರ ವ್ಕ್ವನುನು ಜನರೆಲಲೆರೂ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡರು. ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರರೂ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು. ಇವರೆಲಲೆರೂ 
ಯೇಹ್ನ ನಿಯಂದ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು. ಆದರೆ ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ 
ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ದೆೇವರ ಯೇಜನೆಯನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿ ಯೇಹ್ನ ನಿಯಂದ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ.)
“ಈ ಕ್ಲದ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ನ್ನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್? ನ್ನು ಅವರನುನು ಯ್ವುದಕೆಕೆ 

ಹೊೇಲ್ಸಲ್? ಅವರು ಯ್ರನುನು ಹೊೇಲುತ್್ತರ?ೆ ಈ ಕ್ಲದ ಜನರು ಮ್ರುಕಟೆಟಿ 
ಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿರುವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಹೊೇಲುತ್್ತರೆ. ಒಯಂದು ಗುಯಂಪ್ನ ಮಕಕೆಳು 
ಇನೊನುಯಂದು ಗುಯಂಪ್ನ ಮಕಕೆಳನುನು ಕರೆದು,

‘ನ್ವು ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ ವ್ದ್ ಬ್ರಿಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ನಿೇವು ಕುಣಿಯಲ್ಲಲೆ;

ನ್ವು ದುಃಖದ ಹ್ಡನುನು ಹ್ಡಿದೆವು,
ಆದರೆ ನಿೇವು ಅಳಲ್ಲಲೆ’

ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತ ್್ತರೆ. ಸ್ನುನಿಕ ಯೇಹ್ನನು ಬಯಂದನು. ಅವನು ಇತರ ರಯಂತೆ 
ತಿನನುಲ್ಲಲೆ ಅಥವ್ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಕುಡಿಯಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ 
ಹಿಡಿದ್ದೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬಯಂದನು. ಅವನು ಇತರ 
ಜನರಯಂತೆ ಊಟ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ ಮತು್ತ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಕುಡಿಯುತ ್್ತನೆ. ಆದರೆ 
ನಿೇವು, ‘ನೊೇಡಿರಿ! ಅವನೊಬ್ಬ ಹೊಟೆಟಿಬ್ಕ, ಕುಡುಕ! ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರರು 
ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟಟಿಜನರೆೇ ಅವನ ಸೆನುೇಹಿತರು!’ ಎನುನುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞೆನವು ತನನು 
ಕ್ಯಪಾ ಗಳಿಯಂದಲೆೇ ತನನುನುನು ಸಮರ್ಪಾಸಿ ಕೊಳುಳುವುದು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.82

3.38 ಯೇಸು ತನನ ಜನರಿಗ� ವಿಶಾರೆಂತಿ  ದಾಯಕ
ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಪರಲೊೇಕ ಭೂಲೊೇಕಗಳ ಪರಿಭುವ್ದ ತಯಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ 
ನ್ನು ವಯಂದನ ೆಸಲ್ಲೆಸುತೆ್ತೇನ.ೆ ನ್ನು ನಿನನುನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡು ತೆ್ತೇನ.ೆ ಏಕಯೆಂದರ,ೆ ನಿೇನು 
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ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಜ್ಞೆನಿಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್್ದ ಯುಳಳುವರಿಗೂ ಮರೆ ಮ್ಡಿರುವೆ. 
ಆದರೆ ಚಕಕೆ ಮಕಕೆ ಳಯಂತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ನಿೇನು ಗೊೇಚರ ಪಡಿಸಿರುವೆ. ಹೌದು 
ತಯಂದೆಯೇ, ಇದು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿನನು ಚತ್ತವ್ಗಿದು್ದ ದರಿಯಂದ ನಿೇನು ಹಿೇಗೆ 
ಮ್ಡಿರುವೆ.
“ನನನು ತಯಂದೆ ನನಗೆ ಎಲಲೆವನುನು ಕೂೆಟ್ಟಿದ್್ದನೆ. ಯ್ವನೂ ಮಗನನುನು ಅರಿತಿಲಲೆ. 

ತಯಂದ ೆಮ್ತರಿ ಮಗನನುನು ಅರಿತಿದ್್ದನ.ೆ ಯ್ವನೂ ತಯಂದಯೆನುನು ಅರಿತಿಲಲೆ. ಮಗನು 
ಮ್ತರಿ ತಯಂದೆಯನುನು ಅರಿತಿದ ್್ದನೆ. ಮಗನು ತಯಂದೆಯನುನು ಯ್ರಿಗೆ ಪರಿಕಟ್ಸ 

ಬೆೇಕೆಯಂದು ಇರಟಿಪಡು ತ ್್ತನೊೇ ಅವರು ತಯಂದೆಯನುನು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುತ ್್ತರೆ.
“ಕರಟಿಪಡು ವವರೆೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೆೇ, ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ನನನು ಬಳಿಗೆ ಬನಿನುರಿ. 

ನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಿಯಂತಿ ಯನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನು ನೊಗಕೆಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟುಟಿ 
ನನಿನುಯಂದ ಕಲ್ತು ಕೊಳಿಳುರಿ. ನ್ನು ಸ್ತಿ್ಕನೂ ದ್ೇನನೂ ಆಗಿರುವುದ ರಿಯಂದ 
ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಿಯಂತಿ ಯನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ 
ನನನು ನೊಗವು ಮೃದುವ್ಗಿದೆ; ನನನು ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ವ್ಗಿದೆ” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದನು.83

3.39 ಯೇಸು ಮತುತು ರಾಪ್ಷಠೆ ಸಿತು್ೇ
ಫರಿಸ್ಯ ರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನುನು ಊಟಕೆಕೆ ಬರಬೆೇಕಯೆಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡನು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು.

ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆ ರ್ಪ್ರ್ಠಳ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು ಫರಿಸ್ಯನ 
ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಊಟ ಮ್ಡು ತಿ್ತದ ್್ದನೆಯಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆಕೆ 
ಭರಣಿಯಲ್ಲೆ ಸ್ಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ತೆೈಲವನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದಳು. ಆಕೆ 
ಯೇಸುವಿನ ರ್ದಗಳ ಬಳಿ ಅಳುತ್್ತ, ತನನು ಕಣಿಣಾೇರಿನಿಯಂದ ಆತನ ರ್ದಗಳನುನು 
ತೆೇವ ಮ್ಡಿ ತನನು ತಲೆಯ ಕೂದಲ್ ನಿಯಂದ ಯೇಸುವಿನ ರ್ದಗಳನುನು 
ಒರೆಸಿದಳು. ಆಕೆ ಅನೆೇಕಸಲ ಆತನ ರ್ದಗಳಿಗೆ ಮುದ್್ದಟುಟಿ ಪರಿಮಳ ತೆೈಲವನು 
ಹಚಚುದಳು.

ಯೇಸುವನುನು ತನನು ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಕರದೆ್ದ್ದ ಫರಿಸ್ಯನು ಇದನುನು ಕಯಂಡು 
ತನೂೆನುಳಗೆ, “ಯೇಸು ಪರಿವ್ದ್ಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತನನುನುನು ಮುಟುಟಿತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ್ರೇಯು 
ರ್ಪ್ರ್ಠ ಳೆಯಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಯಂದು ಕೊಯಂಡನು.
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ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು ಫರಿಸ್ಯ ನಿಗೆ, “ಸಿಮೊೇನನೆೇ, ನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಯಂದು 
ವಿರಯವನುನು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ಗಿದೆ” ಎಯಂದನು.

ಸಿಮೊೇನನು, “ಗುರುವೆೇ, ಹೆೇಳು!” ಎಯಂದನು.
ಯೇಸು, “ಇಬ್ಬರು ಮನುರ್ ರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೆೇ ಸ್ಹುಕ್ರ ನಿಯಂದ 

ಹಣವನುನು ಬಡಿ್ಡಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಬೆಳಿಳು ನ್ಣ್ಗಳನುನು 
ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಇನೊನುಬ್ಬನು ಐವತು್ತ ಬೆಳಿಳು ನ್ಣ್ಗಳನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಅವರಲ್ಲೆ ಹಣವಿರ ಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಸ್ಲ ತಿೇರಿಸಲು 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಸ್ಹುಕ್ರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿೇವು ಸ್ಲ ತಿೇರಿಸ ಬೆೇಕ್ಗಿಲಲೆ’ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೆ ಯ್ರು ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಸ್ಹುಕ್ರ ನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವರು?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಸಿಮೊೇನನು, “ಹೆಚುಚು ಸ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದವನೆೇ ಎಯಂದು ತೊೇರುತ್ತದೆ” 
ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಸಿಮೊೇನನಿಗೆ, “ನಿೇನು ಸರಿಯ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದೆ” ಎಯಂದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು 
ಸಿ್ತ್ರೇಯ ಕಡಗೆ ೆನೊೇಡಿ ಸಿಮೊೇನನಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ನಿನಗ ೆಕ್ಣುತಿ್ತರು ವಳೆೇ? ನ್ನು 
ನಿನನು ಮನಯೆಳಗ ೆಬಯಂದ್ಗ ನಿೇನು ನನನು ರ್ದಗಳಿಗ ೆನಿೇರು ಕೂೆಡಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಈಕ ೆತನನು ಕಣಿಣಾೇರಿನಿಯಂದ ನನನು ರ್ದಗಳನುನು ತೆೇವ ಮ್ಡಿ ತನನು ತಲಯೆ ಕೂದಲ್ಯಂದ 
ಒರಸೆಿದಳು. ನಿೇನು ನನಗೆ ಮುದ್್ದಡಲ್ಲಲೆ. ಈಕಯೆ್ದರೊೇ ನ್ನು ಒಳಗ ೆಬಯಂದ್ಗಿ 

ನಿಯಂದ ನನನು ರ್ದಗಳಿಗೆ ಮುದ್್ದಡು ತಿ್ತದ್್ದಳ!ೆ ನಿೇನು ನನನು ತಲಗೆ ೆಎಣೆಣಾಯನುನು ಹಚಚುಲ್ಲಲೆ. 
ಈಕೆಯ್ದರೂೆೇ ನನನು ರ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ ತೆೈಲವನುನು ಹಚಚುದಳು. ಈಕೆಯ 
ಅನೆೇಕ ರ್ಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿವ ೆಎಯಂದು ನ್ನು ನಿನಗ ೆಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ಏಕಯೆಂದರೆ 
ಈಕ ೆಅಧಿಕವ್ದ ಪ್ರಿೇತಿಯನುನು ತೊೇರಿದಳು. ಆದರ ೆಸ್ಲ್ಪ ಕ್ಷಮ ಹೊಯಂದು ವವನು 
ಕೆೇವಲ ಸ್ಲ್ಪ ಪ್ರಿೇತಿಯನೆನುೇ ತೊೇರುವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನನು ರ್ಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದವರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ತನನುನುನು ಯ್ರೆಯಂದು 

ಕೊಯಂಡಿದ ್್ದನೆ? ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸ್ಧ್?” ಎಯಂದು 
ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಯಂದು ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಗೆ, “ನಿನನು ನಯಂಬಿಕೆ ಯಯಂದಲೆೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯತು. 
ಸಮ್ಧ್ನ ದ್ಯಂದ ಹೊೇಗು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.84
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3.40 ಗಲಿಲಾಯ ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಮರುದ್ನ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಮತು್ತ ಊರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಯ್ಣ 
ಮ್ಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೊೇಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದ ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು 
ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನನೆುರಡು ಮಯಂದ್ ಅಪಸ್ತಲರು ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವು 
ಸಿ್ತ್ರೇಯರೂ ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಆತನಿಯಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಲೆ 
ಗಳಿಯಂದ ಗುಣಹೊಯಂದ್ ದವರೂ ದೆವ್ಗಳ ಕ್ಟದ್ಯಂದ ಬಿಡುಗಡ ೆಹೊಯಂದ್ ದವರೂ 
ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಆಕೆ ಮಗ್ದಲ ಎಯಂಬ 
ಊರಿನವಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಯನುನು ಏಳು ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಇದಲಲೆದೆ 
ಕೂಜನ (ಹೆರೊೇದನ ಸಹ್ಯಕ) ಹೆಯಂಡತಿ ಯ್ದ ಯೇಹ್ನಳು, ಸುಸನನುಳು 
ಮತು್ತ ಬೆೇರೆ ಅನೆೇಕ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಯೇಸುವಿಗೂ ಆತನ 
ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ಹಣದ್ಯಂದ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು.85

3.41 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದದ�
ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಯಂದರು. ಅವನಲ್ಲೆ ದೆವ  ್

ವಿದು್ದದರಿಯಂದ ಅವನು ಕುರುಡ ನ್ಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಮೂಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ 
ಮನುರ್ನನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಮ್ತನ್ಡು ವುದಕೂಕೆ ನೊೇಡುವುದಕೂಕೆ 
ಸ್ಧ್ವ್ಯತು. ಜನರೆಲಲೆರೂ ಬೆರಗ್ದರು. “ದೆೇವರು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದ್ಗಿ 
ನಮಗೆ ವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡಿದ್ದ ದ್ವಿೇದನ ಕುಮ್ರನು ಈತನೆೇ (ಯೇಸು) ಆಗಿರ 

ಬಹುದು” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.
ಜನರು ಹಿೇಗೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದು್ದದನುನು ಕೆೇಳಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ಫರಿಸ್ಯರು, 

“ಯೇಸು ಬೆಲೆಜೆಬೂಲನ ಶಕ್್ತಯ ಮೂಲಕ ಜನರನುನು ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಬಿಡಿಸುತ ್್ತನೆ. 
ಬೆಲೆಜೆಬೂಲನು ದೆವ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿ” ಎಯಂದರು.

ಫರಿಸ್ಯರು ಆಲೊೇಚಸು ತಿ್ತದ್ದ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದ್ದ್ದವು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ತನಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ತ್ನೆೇ ಹೊೇರ್ಡುವ 
ರ್ಜ್ವು ನ್ಶವ್ಗು ವುದು. ಅಯಂತಃ  ಕಲಹ ದ್ಯಂದ ಒಡೆದು ಹೊೇಗಿರುವ 
ಪರಿತಿಯಯಂದು ರ್ಜ್ವು ಸಿ್ಥರ ವ್ಗಿರುವುದ್ಲಲೆ. ಭೆೇದಭ್ವ ಹೊಯಂದ್ರುವ 
ಪರಿತಿಯಯಂದು ಕುಟುಯಂಬವು ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಯ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ಹಿೇಗಿರಲು ಸೆೈತ್ನನು ತನನು 
ಸ್ಯಂತ ದೆವ್ಗಳನೆನುೇ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನನುಲ್ಲೆಯೇ ಒಡಕನುನು ಮ್ಡಿ 
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ದಯಂತ್ಯತು. ಆಗ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ರ್ಜ್ವು ಸಿ್ಥರ ವ್ಗಿರಲು ಹೆೇಗ ೆಸ್ಧ್? 
ನ್ನು ಸೆೈತ್ನನ ಶಕ್್ತಯಯಂದ ದೆವ್ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೇನ ೆಎಯಂದು ನಿೇವು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. 
ಅದು ನಿಜವ್ದರ,ೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯ್ವ ಶಕ್್ತಯಯಂದ ದೆವ್ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುತ್್ತರ?ೆ 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ಜನರೆೇ ನಿಮ್ಮನುನು ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ರಯೆಂದು ನಿರೂಪ್ಸು ತ್್ತರ.ೆ ಆದರೆ 
ನ್ನು ದೆೇವರ್ತ್ಮನ ಶಕ್್ತಯ ಮೂಲಕ ದೆವ್ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ದೆೇವರ 
ರ್ಜ್ವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದ್ದೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಇದು ತೊೇಪಪಾಡಿಸು ತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ 
ವ್ಕ್್ತಯು ಬಲ್ರ್ಠ ನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿಗೆ ಅವನ ಸ್ತ್ತನುನು ಕದ್ಯ ಬೆೇಕ್ದ್ದರೆ, 
ಮೊದಲು ಅವನು ಆ ಬಲ್ರ್ಠನನುನು ಕಟ್ಟಿ ಹ್ಕಬೆೇಕು. ಆಗ ಆ ಬಲ್ರ್ಠನ ಮನೆಯ 
ಸ್ತ್ತನುನು ಕದ್ಯಲು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗು ವುದು. ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಇಲಲೆದವನು ನನಗೆ 
ವಿರೊೇಧಿ ಯ್ಗಿದ್್ದನೆ. ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಶೆೇಖರಿಸ ದವನು ಚದರಿಸು ವವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ಜನರು ಮ್ಡುವ 

ಪರಿತಿಯಯಂದು ರ್ಪಕೂಕೆ ಹೆೇಳುವ ಪರಿತಿಯಯಂದು ದೂರಣ ೆಮ್ತಿಗೂ ಕ್ಷಮ್ಪಣೆ 
ಉಯಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ದೂರಣೆಗೆ ಕ್ಷಮ್ಪಣೆ ಇಲಲೆವೆೇ ಇಲಲೆ. ಮನುರ  ್

ಕುಮ್ರನಿಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿ ದರೂ ಅದಕೆಕೆ ಕ್ಷಮ್ಪಣೆ ಉಯಂಟು. 
ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿ ದರೆ ಅದಕೆಕೆ ಕ್ಷಮ್ಪಣೆಯು 
ಇಹದಲ್ಲೆಗಲ್ ಪರ ದಲ್ಲೆಗಲ್ ಇಲಲೆವೆೇ ಇಲಲೆ.
“ನಿಮಗೆ ಒಳೆಳುಯ ಫಲ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದರೆ ನಿೇವು ಒಳಳೆುಯ ಮರ ಹೂೆಯಂದ್ರ 

ಬೆೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮರ ಒಳೆಳುಯ ದ್ಗಿಲಲೆದ್ದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟಟಿ ಫಲವನೆನುೇ ಬಿಡುವುದು. 
ಮರವನುನು ಅದರಲ್ಲೆ ಬಿಡುವ ಫಲ ದ್ಯಂದಲೆೇ ತಿಳಿದು ಕೊಳಳು ಬಹುದು. ನಿೇವು 
ಹ್ವುಗಳು! ನಿೇವು ದುರಟಿರು! ಒಳಳೆುಯದನುನು ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ 
ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ತುಯಂಬಿರುವು ದನೆನುೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯ ಮ್ತ್ಡುತ್ತದೆ. ಒಳೆಳುಯವನು 
ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಒಳೆಳುಯವು ಗಳನುನು ಇಟುಟಿ ಕೊಯಂಡಿರುತ ್್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು 
ತನನು ಹೃದಯ ದ್ಯಂದ ಬರುವ ಒಳೆಳುಯವು ಗಳನೆನುೇ ಮ್ತ್ಡುತ್್ತನ.ೆ ಆದರ ೆದುರಟಿನು 
ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಕೆಟಟಿವು ಗಳನುನು ಶೆೇಖರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿರುತ ್್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು 
ತನನು ಹೃದಯ ದ್ಯಂದ ಬರುವ ಕೆಟಟಿವು ಗಳನೆನುೇ ಮ್ತ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಜನರು ನಿಲಪಾಕ್ಷ್ಯ 

ಭ್ವದ್ಯಂದ ಆಡಿದ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಮ್ತಿಗೂ ನ್್ಯ ವಿಚ್ರಣೆಯ ದ್ನದಲ್ಲೆ 
ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಬೆೇಕ್ಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮ್ತು ಗಳಿಯಂದಲೆೇ ನಿಮಗೆ ನಿೇತಿವಯಂತ 

ರೆಯಂದ್ಗಲ್ ಅಪರ್ಧಿ ಗಳಯೆಂದ್ಗಲ್ ತಿೇಪುಪಾ ನಿೇಡ ಲ್ಗುವುದು”  ಎಯಂದನು.86
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3.42 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ವನುನ ಸಂಶಯಿಸಿದ ಕ�ಲವರು
ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, 
“ಬೊೇಧಕನೆೇ, ನಿೇನು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ನಿರೂಪ್ಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಒಯಂದು ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ 

ವನುನು ಮ್ಡು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ದುರಟಿರು ಮತು್ತ ರ್ಪ್ಗಳು ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಅರೇೆಕ್್ಷಸು 

ತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಯಂದು ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವನೂನು ಗುರುತಿಗ್ಗಿ ತೊೇರಿಸ 

ಲ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯೇನನು ಮೂರು ದ್ವಸ ಹಗಲ್ರುಳು 
ಒಯಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿೇನಿನ ಹೊಟೆಟಿಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಗಿದ್ದನೊೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನುರ್ 

ಕುಮ್ರನು ಸಮ್ಧಿಯಲ್ಲೆ ಮೂರು ದ್ನ ಹಗಲ್ರುಳು ಇರುವನು. ಇದಲಲೆದೆ 
ಬೆೇರೆ ಯ್ವ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಅವರಿಗೆ ತೊೇರಿಸ ಲ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ನ್್ಯ 

ವಿಚ್ರಣೆಯ ದ್ನದಯಂದು ನಿನೆವೆ ಪಟಟಿಣದ ಜನರು ಇಯಂದು ಜೇವಿಸು ತಿ್ತರುವ 
ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ನಿಮ್ಮನುನು ಅಪರ್ಧಿ ಗಳೆಯಂದು ಘೊೇಷ್ಸುವರು. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಯೇನನು ಬೊೇಧಿಸಿದ್ಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇವಿತವನುನು ಬದಲ್ವಣೆ 
ಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ ನ್ನು ಯೇನನಿ 

ಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚಚುನವ ನ್ಗಿರುತೆ್ತೇನೆ.
“ನ್್ಯತಿೇಪ್ಪಾನ ದ್ನದಯಂದು ದಕ್್ಷಣ ದೆೇಶದ ರ್ಣಿಯು ಇಯಂದು ಜೇವಿಸು 

ತಿ್ತರುವ ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಎದು್ದನಿಯಂತು ನಿಮ್ಮನುನು ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ರೆಯಂದು (ಅಪರ್ಧಿ 

ಗಳು) ನಿರೂಪ್ಸು ವಳು. ಏಕೆಯಂದರೆ, ಆ ರ್ಣಿಯು ಸೊಲೊಮೊೇನನ ಜ್ಞೆನದ 
ಬೊೇಧನೆಯನುನು ಕೆೇಳಲು ಬಹಳ ದೂರದ್ಯಂದ ಬಯಂದಳು. ನ್ನ್ದರೊೇ 
ಸೊಲೊಮೊೇನನಿ ಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚಚುನವ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.
“ದುರ್ತ್ಮವು ಮನುರ್ ನಿಯಂದ ಹೊರಗೆ ಬಯಂದ್ಗ ವಿಶ್ರಿಯಂತಿ ಗ್ಗಿ ಸ್ಥಳವನುನು 

ಹುಡುಕುತ್್ತ ನಿೇರಿಲಲೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದುರ್ತ್ಮಕೆಕೆ 
ಬೆೇಕ್ದ ವಿಶ್ರಿಯಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕುಕೆವುದ್ಲಲೆ. ಆಗ ಅದು, ‘ನ್ನು ಬಿಟುಟಿಬಯಂದ ಮನೆಗೆೇ 
ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇಗುತೆ್ತೇನೆ’ ಎಯಂದು ಅಯಂದು ಕೊಳುಳುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಅವನ 
ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಯಂದ್ಗ ಆ ಮನೆಯು ಇನೂನು ಬರಿದ್ಗಿರು ತ್ತದೆ. ಚೊಕಕೆಟವ್ಗಿ 
ಗುಡಿಸಿ ಅಲಯಂಕರಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಿ ತನಗಿಯಂತಲೂ 
ಹಚೆುಚು ದುರಟಿರ್ದ ಏಳು ದುರ್ತ್ಮ ಗಳನುನು ಕರದೆು ಕೊಯಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದುರ್ತ್ಮ 

ಗಳೆಲ್ಲೆ ಆ ಮನುರ್ ನೊಳಗೆ ಸೆೇರಿಕೊಯಂಡು ವ್ಸಮ್ಡ ಲ್ರಯಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ 
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ಮನುರ್ನಿಗ ೆಮೊದಲ್ ಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚಚುನ ಕರಟಿಗಳು ಉಯಂಟ್ಗು ತ್ತವೆ. ಈ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ 
ಜೇವಿಸುವ ದುರಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆಗುವುದು”  ಎಯಂದನು.87

3.43 ಯೇಸುವಿನ ಹಂಬಾಲಕರ�ೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬ ದವರು
ಯೇಸು ಜನ ರೊಯಂದ್ಗ ೆಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವ್ಗ, ಆತನ ತ್ಯ ಮತು್ತ ಸಹೂೆೇದರರು 
ಬಯಂದು ಹೂೆರಗ ೆನಿಯಂತು ಕೂೆಯಂಡರು. ಅವರು ಆತ ನೊಯಂದ್ಗ ೆಮ್ತ್ಡ ಬೆೇಕಯೆಂದ್ದ್ದರು. 
ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನನು ತ್ಯ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು ನಿನಗ್ಗಿ ಹೊರಗಡೆ 
ಕ್ದ್ದ್್ದರೆ, ಅವರು ನಿನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್್ದರೆ” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ನನನು ತ್ಯ ಯ್ರು? ನನನು ಸಹೊೇದರರು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟುಟಿ, ತನನು ಶಿರ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈ ತೊೇರಿಸಿ, “ನೊೇಡಿ! ಇವರೆೇ ನನನು 
ತ್ಯ ಮತು್ತ ನನನು ಸಹೊೇದರರು. ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು ತಯಂದೆ ಇಚಛಾಸು 

ವಯಂಥವುಗಳನುನು ಮ್ಡುವವನೆೇ ನನನು ನಿಜವ್ದ ಸಹೊೇದರ, ಸಹೊೇದರಿ ಮತು್ತ 
ತ್ಯ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.88

ಒಯಂದು ದ್ನ ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ್ಗ, ಅಲ್ಲೆ, ಜನರೊಯಂದ್ ಗಿದ್ದ 
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನನುನುನು ಹೆತು್ತ ಪೇಷ್ಸಿದ ತ್ಯ ಭ್ಗ್ ವಯಂತಳೆೇ ಸರಿ!” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಆದರೆ ಯೇಸು, “ದೆೇವರ ವ್ಕ್ವನುನು ಕೆೇಳಿ ಅದಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ಗುವ ಜನರೆೇ 
ಭ್ಗ್ ವಯಂತರು!”  ಎಯಂದನು.89

3.44 ರ�ೈತನ ಬಿತತುನ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
ಅದೆೇ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ಮನೆಯಯಂದ ಹೊರಟು ಸರೊೇವರದ ತಿೇರದಲ್ಲೆ 
ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗ 
ಯೇಸು ದೊೇಣಿಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು. ಜನರೆಲಲೆರೂ ದಡದಲ್ಲೆ 
ನಿಯಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೆೇಕ ವಿರಯ ಗಳನುನು ಅವರಿಗೆ 
ಬೊೇಧಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು:
“ಒಬ್ಬ ರೆೈತನು ಬಿೇಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಅವನು ಬಿೇಜ ಬಿತು್ತವ್ಗ 

ಕೆಲವು ಬಿೇಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗುಗೆಲಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಹಕ್ಕೆಗಳು ಬಯಂದು ಬಿೇಜ 

ಗಳನನೆುಲಲೆ ತಿಯಂದು ಬಿಟಟಿವು. ಕೆಲವು ಬಿೇಜಗಳು ಬಯಂಡೆಯ ನೆಲದಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದವು. 
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ಅಲ್ಲೆಯ ನೆಲದಲ್ಲೆ ಸ್ಕರುಟಿ ಮಣಿಣಾಲಲೆ ದ್ದು್ದದರಿಯಂದ ಬಿೇಜಗಳು ಬೆೇಗ ಮೊಳೆತವು. 
ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೆೇರಿ ದ್ಗ ಆ ಮೊಳಕೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೊೇದವು. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಆಳವ್ದ ಬೆೇರಿರಲ್ಲಲೆ. ಬೆೇರೆ ಕೆಲವು ಬಿೇಜಗಳು ಮುಳುಳುಗಿಡ ಗಳಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದವು. 
ಮುಳುಳುಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಒಳೆಳುಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವು ದನುನು ತಡೆದು ಬಿಟಟಿವು. 
ಬೆೇರೆ ಕೆಲವು ಬಿೇಜಗಳು ಒಳೆಳುಯ ನೆಲದಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳೆದು ಕ್ಳುಬಿಟಟಿವು. 
ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರರುಟಿ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅರವತ್ತ ರರುಟಿ, ಇನುನು ಕೆಲವು 
ಮೂವತ್ತರರುಟಿ ಕ್ಳುಬಿಟಟಿವು. ನನಗೆ ಕ್ವಿಗೊಡುವ ಜನರೆೇ, ಲ್ಲ್ಸಿರಿ!”

ಆಗ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದು, “ನಿೇನು ಸ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ 
ಉಪದೆೇಶಿಸುವು ದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ದ ರಹಸ್ವ್ದ ಸತ್ಗಳನುನು ನಿೇವು ಮ್ತರಿ 
ತಿಳಿದುಕೊಳಳು ಬಲ್ಲೆರಿ. ಈ ಸತ್ಗಳ ರಹಸ್ವು ಬೆೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಲ್ರದು. 
ಸ್ಲ್ಪ ಜ್ಞೆನವನುನು ಹೊಯಂದ್ರು ವವನು ಇನೂನು ಹೆಚುಚು ಜ್ಞೆನವನುನು ಪಡದೆು ಕೊಯಂಡು 
ಸ್ಕರುಟಿ ಜ್ಞೆನವಯಂತ ನ್ಗುವನು. ಆದರ ೆಜ್ಞೆನವನುನು ಹೊಯಂದ್ಲಲೆ ದವನು ತನಗಿರುವ 
ಸ್ಲ್ಪ ಜ್ಞೆನವನೂನು ಕಳದೆು ಕೂೆಳುಳುವನು. ಈ ಕ್ರಣ ದ್ಯಂದಲೆೇ ನ್ನು ಈ ಸ್ಮ್ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಬೊೇಧಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಈ ಜನರು ನೊೇಡಿದರೂ ಕ್ಣುವುದ್ಲಲೆ, 
ಕೆೇಳಿದರೂ ಗರಿಹಿಸುವು ದ್ಲಲೆ. ಇಯಂಥವರ ಬಗೆಗೆ ಯಶ್ಯನು ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನಯೆಂದರ:ೆ

‘ನಿೇವು ಆಲ್ಸುತಿ್ತೇರಿ, ಕೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥಪಾವ್ಗು ವುದ್ಲಲೆ.

ನಿೇವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡುತಿ್ತೇರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಣುವುದನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ.

ಹೌದು, ಇವರ ಮನಸು್ಗಳು ಕಠಿಣವ್ಗಿವೆ.
ಕ್ವಿ ಮಯಂದವ್ಗಿವೆ, ಕಣುಣಾ ಮಬ್್ಬಗಿವೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣುಣಾಗಳಿಯಂದ ನೊೇಡ ದಯಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಕ್ವಿ ಗಳಿಯಂದ ಕೆೇಳ ದಯಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ ಗಳಿಯಂದ ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಳುದಯಂತೆಯೂ

ನನನು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಳು ದಯಂತೆಯೂ
ನನಿನುಯಂದ ಗುಣಹೊಯಂದ ದಯಂತೆಯೂ ಹಿೇಗ್ಯತು.’
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ನಿೇವ್ದರೊೇ ಧನ್ರು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಣುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೂನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವ 
ವಿರಯ ಗಳನೂನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಳುಬಲ್ಲೆರಿ. ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ,ೆ 
ನಿೇವು ಈಗ ನೊೇಡುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ನೊೇಡಲು ಮತು್ತ ಈಗ ನಿೇವು ಕೆೇಳುವ 
ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಕೆೇಳಲು ಅನೆೇಕ ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಮತು್ತ ಒಳೆಳುಯ ಜನರು ಅರೇೆಕ್್ಷ 

ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ.
“ಹಿೇಗಿರಲು ಒಕಕೆಲ್ಗನ ಕುರಿತ್ದ ಸ್ಮ್ದ ಅಥಪಾವನುನು ಲ್ಲ್ಸಿರಿ.
“ಮಗುಗೆಲಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಿೇಜ ಅಯಂದ ರೆೇನು? ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವನುನು ಕುರಿತು 

ಬೊೇಧಿಸಿದ್ದನುನು ಕೆೇಳಿ ಅದನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಳುದೆ ಇರುವ ಮನುರ್ನೆೇ ಬಿೇಜ 
ಬಿದ್ದ ದ್ರಿ ಮಗುಗೆಲ್ಗಿರು ವನು. ಕೆಡುಕನು (ಸೆೈತ್ನನು) ಬಯಂದು ಆ ಮನುರ್ನ 
ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಬಿೇಜಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಹ್ಕುತ ್್ತನೆ.
“ಬಯಂಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಿೇಜ ಅಯಂದ ರೆೇನು? ಬೊೇಧನೆಯನುನು ಕೆೇಳಿದ 

ಕೂಡಲೆೇ ಅದನುನು ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ ಅಯಂಗಿೇ ಕರಿಸುವ ಮನುರ್ನೆೇ ಬಿೇಜ ಬಿದ್ದ 
ಬಯಂಡನೆಲೆ ವ್ಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಆ ಮನುರ್ನು ಬೊೇಧನಯೆನುನು ತನನು ಜೇವಿತದಲ್ಲೆ 
ಬೆೇರೂರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ಅವನು ಆ ಬೊೇಧನೆಯನುನು ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ಮ್ತರಿ 
ಅನುಸರಿಸು ವನು. ಆ ಬೂೆೇಧನೆಯನುನು ಅಯಂಗಿೇ ಕರಿಸಿದ್ದರಿಯಂದ ತನಗೆ ಕರಟಿವ್ಗಲ್ 
ಹಿಯಂಸೆ ಯ್ಗಲ್ ಬಯಂದ್ಗ ಅದನುನು ಬೆೇಗನೆ ಬಿಟುಟಿಬಿಡು ವನು.
“ಮುಳುಳುಗಿಡ ಗಳ ನಡುವ ೆಬಿದ್ದ ಬಿೇಜ ಅಯಂದ ರೆೇನು? ಬೊೇಧನಯೆನುನು ಕೆೇಳಿದರೂ 

ಜೇವನದ ಚಯಂತೆ ಗಳಿಯಂದ ಮತು್ತ ಹಣದ ಮೇಲ್ನ ಪ್ರಿೇತಿಯಯಂದ ಬೊೇಧನೆಯನುನು 
ತನನುಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯ ದಯಂತೆ ಮ್ಡುವವನೆೇ ಬಿೇಜ ಬಿದ್ದ ಮುಳುಳುಗಿಡ ಗಳ ನೆಲವ್ಗಿರು 

ವನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಬೊೇಧನೆಯು ಆ ಮನುರ್ನ ಜೇವಿತದಲ್ಲೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ.
“ಒಳೆಳುಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಿೇಜ ಅಯಂದ ರೆೇನು? ಬೊೇಧನೆಯನುನು ಕೆೇಳಿ 

ಅದನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡ ವ್ಕ್್ತಯೇ ಬಿೇಜ ಬಿದ್ದ ಒಳೆಳುಯ ನೆಲವ್ಗಿರು ವನು. 
ಆ ಮನುರ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು ಸ್ರಿ ನೂರರರುಟಿ ಕೆಲವು ಸ್ರಿ ಅರವತ್ತ ರರುಟಿ 
ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸ್ರಿ ಮೂವತ್ತರರುಟಿ ಫಲ ಕೊಡುವನು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.90

3.45 ನಿಮಗರುವ ವಿವ�ೇಕವನುನ ಉಪಯೇಗಸಿಕ�ೊಳಿಳು
ನಯಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಉರಿಯು ತಿ್ತರುವ ದ್ೇಪವನುನು ರ್ತೆರಿಯ 
ಒಳಗ್ಗಲ್ ಮಯಂಚದ ಕೆಳಗ್ಗಲ್ ಇಡುತಿ್ತೇರ್? ಇಲಲೆ! ದ್ೇಪವನುನು ದ್ೇಪ ಸ್ತಯಂಭದ 
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ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. ಆಗ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ಗೂೆೇಚರ ವ್ಗುವುದು. 
ರಹಸ್ವ್ದ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ಬಟಟಿ ಬಯಲ್ಗುವುದು. ನನನು ಮ್ತುಗಳನುನು 
ಕೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಜನರೆೇ, ಆಲ್ಸಿರಿ! ನಿೇವು ಕೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದು ವಿರಯವನುನು 
ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ ಆಲೂೆೇಚಸಿರಿ. ನಿೇವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆ ಯಯಂದಲೆೇ ನಿಮಗೂ 
ಅಳೆಯುವರು; ನಿೇವು ಕೊಟಟಿದ್ದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಕೊಡುವರು. ಯ್ವನಲ್ಲೆ 
ಹೆಚ್ಚುಗಿರು ತ್ತದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಇನೂನು ಕೊಡ ಲ್ಗುವುದು. ಯ್ವನಲ್ಲೆ ಇರುವು 

ದ್ಲಲೆವೇ ಅವನಿಯಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂನು ತಗೆದೆುಕೊಳಳು ಲ್ಗುವುದು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.91

3.46 ಬ�ಳ�ಯುವ ಬಿೇಜದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
ನಯಂತರ ಯೇಸು, “ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಬಿೇಜ ಬಿತಿ್ತದ ಮನುರ  ್ನಯಂತಿದೆ. 
ಬಿೇಜವು ಹಗಲ್ರುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರೆೈತನು ಮಲಗಿರು ವ್ಗಲೂ ಎಚಚುರ ದ್ಯಂದ್ರು 

ವ್ಗಲೂ ಬಿೇಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೆೇ ಇರುವುದು. ಬಿೇಜ ಹೆೇಗೆ ಬೆಳ ೆಯುತ್ತದೆಯಂಬುದು 
ರೆೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವು ದ್ಲಲೆ. ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲು ಸಸಿಯನೂನು ಅನಯಂತರ 
ಹೊಡೆಯನೂನು ತರುವ್ಯ ತೆನೆತುಯಂಬ ಕ್ಳನೂನು ತನನುರಟಿಕೆಕೆೇ ತ್ನೆೇ ಉತ್ಪತಿ್ತ 
ಮ್ಡುತ್ತದೆ. ತೆನೆಯು ಬಲ್ತ್ಗ ರೆೈತನು ಗಿಡವನುನು ಕೊಯು್ವನು. ಇದನೆನುೇ 
ಸುಗಿಗೆಕ್ಲ ಎನುನುವರು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.92

3.47 ಗ�ೊೇಧಿ ಮತುತು ಹಣಜ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನೊನುಯಂದು ಸ್ಮ್ದ ಮೂಲಕ ಬೊೇಧಿಸಿದನು. 
ಅದೆೇನೆಯಂದರೆ: “ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ ಒಳೆಳುಯ ಬಿೇಜವನುನು ತನನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಬಿತಿ್ತದ 
ಒಬ್ಬ ರೆೈತನಯಂತಿದೆ. ಆ ರ್ತಿರಿ ಜನರೆಲಲೆರೂ ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ ಅವನ ವೆೈರಿ ಬಯಂದು 
ಗೊೇಧಿಯ ನಡುವೆ ಹಣಜಯನುನು ಬಿತಿ್ತ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಬಳಿಕ ಗೊೇಧಿ 
ಬೆಳೆದು ತೆನೆಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದರೊಡನೆ ಹಣಜ ಸಹ ಬೆಳೆಯತು. ಆಗ ಆ ರೆೈತನ 
ಸೆೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, ‘ನಿನನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ನಿೇನು ಒಳೆಳುಯ ಬಿೇಜ ಬಿತಿ್ತದೆ. 
ಹಣಜ ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂತು?’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
“ಆ ಮನುರ್ನು, ‘ಒಬ್ಬ ವೆೈರಿ ಹಣಜಯನುನು ಬಿತಿ್ತದ್್ದನ’ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
“ಆ ಸೆೇವಕರು, ‘ನ್ವು ಹೊೇಗಿ ಹಣಜ ಗಳನುನು ಕ್ೇಳಬೆೇಕೆ?’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
“ಆ ಮನುರ್ನು, ‘ಬೆೇಡ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿೇವು ಹಣಜ ಗಳನುನು ಕ್ೇಳುವ್ಗ 
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ಗೊೇಧಿಯನುನು ಸಹ ಕ್ೇಳಬಹುದು. ಸುಗಿಗೆಕ್ಲದ ವರೆಗೆ ಹಣಜಯೂ 
ಗೊೇಧಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್. ಸುಗಿಗೆಕ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನ್ನು ಕೆಲಸ 

ದವರಿಗೆ, ಮೊದಲು ಹಣಜ ಗಳನುನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನುನು ಸುಡುವು ದಕ್ಕೆಗಿ ಹೊರೆ 
ಕಟ್ಟಿ, ನಯಂತರ ಗೊೇಧಿಯನುನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನುನು ನನನು ಕಣಜಕೆಕೆ ತನಿನುರಿ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳುವೆನು’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.” 93

3.48 ಸಾಸಿವ� ಮತುತು ಹುಳಿ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯಗಳು
ನಯಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗ ೆಮತೊ್ತಯಂದು ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: “ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ 
ಸ್ಸಿವೆ ಕ್ಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ ಯ್ಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನುನು ತನನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಬಿತಿ್ತದನು. 
ಅದು ಎಲ ಲ್ೆ ಬಿೇಜಗಳಿ ಗಿಯಂತಲೂ ಸಣಣಾ ಬಿೇಜವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದ್ಗ 
ತೂೆೇಟದ ಗಿಡಗಳಿ ಗಿಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ದ್ಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರವ್ದ್ಗ ಪಕ್್ಷಗಳು 
ಬಯಂದು ಅದರ ಕೊಯಂಬೆ ಗಳಲ್ಲೆ ಗೂಡು ಮ್ಡಿಕೊಳುಳು ವರುಟಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ಗಿರುತ್ತದೆ.”

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನೊನುಯಂದು ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: “ಪರಲೊೇಕ 

ರ್ಜ್ವು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ರೊಟ್ಟಿ ಮ್ಡುವುದಕೆಕೆ ಒಯಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೊೇಗುಣಿಯ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 
ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ ಯ್ಗಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ನ್ದ್ದ ಹಿಟಟಿನೆನುಲ್ಲೆ ಉಬಿ್ಬಸಿತು.”

ಯೇಸು ಇವು ಗಳನೆನುಲಲೆ ಸ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳಿದನು. ಆತನು ಉಪದೆೇಶಿಸು 

ವ್ಗಲೆಲ್ಲೆ ಸ್ಮ್ಗಳನುನು ಉಪಯೇಗಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಪರಿವ್ದ್ ಹೆೇಳಿದ್ದ ಈ ಮ್ತು 
ಇದರಿಯಂದ ನೆರವೆೇರಿತು:
“ನ್ನು ಸ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೆೇಶಿಸು ತೆ್ತೇನೆ.

ಲೊೇಕ ಉಯಂಟ್ ದಯಂದ್ ನಿಯಂದ ಮರೆಯ್ಗಿದ್ದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ನ್ನು 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.” 94

3.49 ಹಣಜ ಸಾಮ್ಯಕ�್ಕ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣ�
ನಯಂತರ ಯೇಸು ಜನರನುನು ಬಿಟುಟಿ ಮನೆಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಆತನ ಶಿರ್ರು 
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಹೊಲ ದಲ್ಲೆರುವ ಹಣಜಯನುನು ಕುರಿತ್ದ ಸ್ಮ್ದ 
ಅಥಪಾವನುನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು” ಅಯಂದರು.

ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಒಳೆಳುಯ ಬಿೇಜವನುನು ಬಿತು್ತವವನೆೇ 
ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು. ಆ ಹೊಲ ಈ ಲೊೇಕವ್ಗಿದೆ. ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಳುಗಳೆೇ 
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ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದ ದೆೇವರ ಮಕಕೆಳು. ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧ ಪಟಟಿವರೆೇ 
ಹಣಜಗಳು. ಹಣಜಯನುನು ಬಿತಿ್ತದ ವೆೈರಿಯೇ ಸೆೈತ್ನ. ಸುಗಿಗೆಕ್ಲ ಅಯಂದರೆ 
ಲೊೇಕದ ಅಯಂತ್ಕ್ಲ. ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಗ್ರರೆೇ ದೆೇವದೂತರು.
“ಹಣಜ ಗಳನುನು ಕ್ತು್ತ ಬೆಯಂಕ್ಯಲ್ಲೆ ಸುಟುಟಿ ಬಿಡುತ್್ತರೆ. ಈ ಲೊೇಕದ ಅಯಂತ್ದಲ್ಲೆ 

ಆಗುವಯಂಥದು್ದ ಇದೆೇ. ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತನನು ದೂತರನುನು ಕಳುಹಿಸು ವನು. 
ಆತನ ದೂತರು ರ್ಪಕೆಕೆ ಕ್ರಣರ್ದ ಮತು್ತ ಕೆೇಡುಮ್ಡುವ ಜನರನೆನುಲಲೆ 
ಕೂಡಿಸುವರು; ಅವರನುನು ಆತನ ರ್ಜ್ದ್ಯಂದ ಹೊರಗೆ ಹ್ಕ್ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ 
ಎಸದೆು ಬಿಡುವರು. ಅಲ್ಲೆ ಅವರು ಗೊೇಳ್ಡುತ್್ತ ನೊೇವಿನಿಯಂದ ತಮ್ಮ ಹಲುಲೆಗಳನುನು 
ಕಡಿಯುವರು. ಒಳೆಳುಯವ ರ್ದರೊೇ ಸೂಯಪಾನಯಂತೆ ಪರಿಕ್ಶಿಸುತ ್್ತ ತಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಯ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆರು ವರು. ನನಗೆ ಕ್ವಿಗೊಡುವ ಜನರೆೇ,  ಆಲ್ಸಿರಿ! 95

3.50 ನಿಧಿ ಮತುತು ಮುತಿತುನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯಗಳು
“ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಹೂಳಿಟಟಿ ನಿಧಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ ಯ್ಗಿದೆ. ಒಯಂದು ದ್ನ 
ಒಬ್ಬನು ಆ ನಿಧಿಯನುನು ಕಯಂಡು ಬಹಳ ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ ಅದನುನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಅಡಗಿ 

ಸಿಟಟಿನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನನು ಆಸಿ್ತಯನನೆುಲ್ಲೆ ಮ್ರಿ ಆ ಹೂೆಲವನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಯಂಡನು.
“ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ಶೆರಿೇರ್ಠವ್ದ ಮುತು್ತಗಳನುನು ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ವ್್ರ್ರಿ 

ಯಯಂತಿದೆ. ಒಯಂದು ದ್ನ ಆ ವ್್ರ್ರಿಗ ೆಬಹು ಅಮೂಲ್ವ್ದ ಒಯಂದು ಮುತು್ತ ಸಿಕ್ಕೆತು. 
ಆಗ ಅವನು ತನನು ಆಸಿ್ತಯನೆನುಲ್ಲೆ ಮ್ರಿ ಆ ಮುತ್ತನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಯಂಡನು.96

3.51 ಮಿೇನಿನ ಬಲ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
“ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ಸರೊೇವರ ದೊಳಗ ೆಬಿೇಸಿದ ಬಲ ೆಯಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲಗೆ ೆಅನೆೇಕ 
ಜ್ತಿಯ ಮಿೇನುಗಳು ಸಿಕ್ಕೆ ಕೊಯಂಡವು. ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಯತು. 
ಬೆಸ್ತರು ಆ ಬಲಯೆನುನು ದಡಕೆಕೆ ಎಳದೆು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು ಒಳೆಳುಯ ಮಿೇನುಗಳ ನೆನುಲ್ಲೆ 
ಪುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೆ ತುಯಂಬಿ ಕೊಯಂಡು ಕೆಟಟಿ ಮಿೇನು ಗಳನುನು ಬಿಸ್ಡಿದರು. ಈ ಪರಿಪಯಂಚದ 
ಅಯಂತ್ದಲ್ಲೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆಗುವುದು. ದೆೇವದೂತರು ಬಯಂದು ಒಳೆಳುಯ ಜನರಿಯಂದ 
ಕೆಟಟಿ ಜನರನುನು ಬೆೇರೆ ಮ್ಡುವರು. ದೆೇವದೂತರು ಕೆಟಟಿ ಜನರನುನು ಬೆಯಂಕ್ಯ 
ಸ್ಥಳದೊಳಕೆಕೆ ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಜನರು ಗೊೇಳ್ಡುತ ್್ತ ನೊೇವಿನಿಯಂದ 
ತಮ್ಮ ಹಲುಲೆಗಳನುನು ಕಡಿಯುವರು.”
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ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಈ ವಿರಯ ಗಳನೆನುಲ ಲ್ೆ ಅಥಪಾಮ್ಡಿ 

ಕೊಯಂಡಿರೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಅದಕೆಕೆ ಶಿರ್ರು, “ನ್ವು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡೆವು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಆಗ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಹಿೇಗಿರಲ್ಗಿ ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ದ ವಿರಯವ್ಗಿ 

ಬೊೇಧಿಸಿ ದಯಂಥ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕನು ಒಯಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮ್ನ 

ನಯಂತಿದ ್್ದನೆ. ಆ ಮನುರ್ನು ಹೂೆಸ ವಸು್ತಗಳನೂನು ಹಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನೂನು ಆ 
ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಶೆೇಖರಿಸಿ ಕೊಯಂಡು ಅವುಗಳನುನು ಹೊರಗೆ ತರುವನು” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಈ ಸ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೊೇಧಿಸಿದ ನಯಂತರ ಅಲ್ಲೆಯಂದ ತನನು ಸ್ಯಂತ 
ಊರಿಗೆ  ಹೊೇದನು.97

3.52 ಬಿರುಗಾಳಿ ಯನುನ ಶಾಂತಗ�ೊಳಿಸಿದ ಯೇಸು
ಆ ದ್ನ ಸಯಂಜೆ, ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಬನಿನು, ಸರೊೇವರದ 
ಆಚೆದಡಕೆಕೆ ಹೊೇಗೊೇಣ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು 
ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಜನರನುನು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಬಿಟುಟಿಹೊೇದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು 
ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ್ದ ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಅವರು ಹೊೇದರು. ಅವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಬೆೇರೆ 
ದೊೇಣಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಹೊೇಗುತಿ್ತರಲು ಸರೊೇವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗ್ಳಿ 
ಬಿೇಸಿತು. ಎತ್ತರವ್ದ ಅಲಗೆಳು ದೊೇಣಿಗ ೆಅಪ್ಪಳಿಸ ತೊಡಗಿದ್ದ ರಿಯಂದ ದೊೇಣಿಯು 
ನಿೇರಿನಿಯಂದ ತುಯಂಬಿ ಹೂೆೇಯತು. ಯೇಸುವು ದೊೇಣಿಯ ಹಿಯಂಭ್ಗದಲ್ಲೆ ತಲೆ 
ದ್ಯಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನಿನುಟುಟಿ ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿರ್ರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ, 
ಆತನನುನು ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೆೇ, ನಿೇನು ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಚಯಂತಿಸುವು ದ್ಲಲೆವೆ? ನ್ವು 
ಮುಳುಗಿ ಹೊೇಗು ತಿ್ತದೆ್ದೇವೆ!” ಎಯಂದರು.

ಯೇಸು ಎಚೆಚುತು್ತ ಬಿರುಗ್ಳಿ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳಿಗೆ, “ಪರಿಶ್ಯಂತ ವ್ಗಿರಿ! 
ಮೊರೆಯದ್ರಿ!” ಎಯಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. ಆಗ ಬಿರುಗ್ಳಿ ನಿಯಂತು ಹೊೇಯತು 
ಮತು್ತ ಸರೊೇವರವು ಪರಿಶ್ಯಂತ ವ್ಯತು.

ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನಿೇವೆೇಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೇರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಇನೂನು ನಯಂಬಿಕೆ 
ಯಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು ಬಹಳ ಭಯಪಟುಟಿ, “ಈತನು ಯ್ರಿರ ಬಹುದು? ಗ್ಳಿ ಮತು್ತ ನಿೇರು ಸಹ 
ಈತನ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳುತ್ತವೆ ಯಲ್ಲೆ?” ಎಯಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗ ೆಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.98
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3.53 ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ೇಡಿತ ನಾಗದ್ದವ ನಿಗ� ಬಿಡುಗಡ�
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಗಲ್ಲ್ಯ ದ್ಯಂದ ಸರೊೇವರ ವನುನು ದ್ಟ್, 
ಗರೆಸೆೆೇನರ ನ್ಡಿಗ ೆಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದರು. ಯೇಸು ದೊೇಣಿಯಯಂದ ಇಳಿದ್ಗ, 
ಆ ಪಟಟಿಣದ ಮನುರ  ್ನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದನು. ಈ ಮನುರ್ನಿಗೆ 
ದೆವ್ ಹಿಡಿದ್ತು್ತ. ಬಹಳ ಕ್ಲದ್ಯಂದ ಅವನು ಬಟೆಟಿಯನೆನುೇ ಹ್ಕ್ ಕೊಯಂಡಿರಲ್ಲಲೆ. 
ಅವನು ಸಮ್ಧಿಯ ಗವಿಗಳಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು.99

ಅವನನುನು ಕಟ್ಟಿಹ್ಕಲು ಯ್ರಿಗೂ ಸ್ಧ್ವಿರ ಲ್ಲಲೆ. ಅವನನುನು ಸರಪಣಿ 

ಗಳಿಯಂದ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಪರಿಯೇಜನ ವ್ಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಜನರು ಅನೆೇಕ ಸ್ರಿ ಅವನ 
ಕೆೈ ಕ್ಲುಗಳನುನು ಸರಪಣಿ ಗಳಿಯಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹ್ಕ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳ ನೆನುಲಲೆ 
ಕ್ತೊ್ತಗೆದು ಬಿಟಟಿನು. ಅವನನುನು ಹತೊೇಟ್ಗೆ ತರುವ ಬಲ್ರ್ಠನು ಅಲ್ಲೆ ಯ್ರೂ 
ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅವನು ಹಗಲ್ರುಳು ಸಮ್ಧಿಯ ಗವಿಗಳ ಸುತ್ತಲು ಮತು್ತ ಬೆಟಟಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ನಡದೆ್ಡು ತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕ್ರುಚುತ್್ತ ತನನುನುನು ಕಲುಲೆ ಗಳಿಯಂದ ಜಜಜೆಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರ ದಲ್ಲೆದ್್ದಗಲೆೇ, ಅವನು ಆತನನುನು ಕಯಂಡು, ಆತನ ಬಳಿಗೆ 
ಓಡಿಹೊೇಗಿ ಆತನ ಮುಯಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸಕೆರಿಸಿ ದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, 
“ಎಲೆೈ ದೆವ್ವೆೇ, ಅವನೊಳ ಗಿಯಂದ ಹೊರಗೆ ಬ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು 
ಗಟ್ಟಿಯ್ದ ಧ್ನಿಯಯಂದ ಅರಚುತ ್್ತ, “ಯೇಸುವೆೇ, ಪರ್ತ್ಪರ ನ್ದ ದೆೇವ 

ಕುಮ್ರನೆೇ, ನನಿನುಯಂದ ನಿನಗ ೆಏನ್ಗ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ? ದೆೇವರ್ಣ ೆಯಟುಟಿ ಬೆೇಡಿಕೊಳುಳು 
ತೆ್ತೇನೆ, ನನನುನುನು ಹಿಯಂಸಿಸ ಬೆೇಡ” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನನು ಹೆಸರೆೇನು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಅವನು “ನನನು ಹೆಸರು ದಯಂಡು, ಏಕೆಯಂದರೆ ನನನುಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ದೆವ್ಗಳಿವೆ” ಎಯಂದು 

ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು. ಆ ಮನುರ್ನ ಒಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ಗಳು ಆ ಪರಿದೆೇಶ ದ್ಯಂದ ತಮ್ಮನುನು 
ಹೊರಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸ ದಯಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡವು.

ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಬೆಟಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಯಂದ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಯಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 
ದೆವ್ಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮನುನು ಹಯಂದ್ ಗಳೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡು” ಎಯಂದು 
ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡವು. ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವು ಅವನನುನು ಬಿಟುಟಿ, 
ಹಯಂದ್ ಗಳೊಳಗೆ ಹೊಕಕೆವು. ಆಗ ಹಯಂದ್ ಗಳೆಲ್ಲೆ ಬೆಟಟಿದ್ಯಂದ ಇಳಿದು, ಸರೊೇವರ 

ದೊಳಕೆಕೆ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿ ಹೊೇದವು. ಆ ಹಿಯಂಡಿನಲ್ಲೆ ಸುಮ್ರು ಎರಡು ಸ್ವಿರ 
ಹಯಂದ್ ಗಳಿದ್ದವು.

KAN LOJ Pocket (final).indd   77 9/28/2015   3:03:45 PM



ಪರೆಖಾ್ಯತಿಯ ವಷಪಾ78

ಹಯಂದ್ ಗಳನುನು ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಪಟಟಿಣ ದೊಳಕೆಕೆ ಮತು್ತ ತೊೇಟಗಳಿಗೆ 
ಓಡಿಹೂೆೇಗಿ ಜನರಿಗಲೆಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ನಡದೆ ಸಯಂಗತಿ ಯನುನು ನೊೇಡಲು 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದರು. ಅನೆೇಕ ದೆವ  ್ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ನ್ಗಿದ್ದ ಮನುರ್ನು 
ಬಟೆಟಿ ಹ್ಕ್ಕೊಯಂಡು ಅಲ್ಲೆ ಕುಳಿತಿರುವು ದನುನು ಅವರು ಕಯಂಡರು. ಅವನು ಮತೆ್ತ ಸ್ಸ್ಥ 
ಬುದ್ಧೆಯುಳಳುವ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ಅವನನುನು ನೂೆೇಡಿ ಹದೆರಿದರು. ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಕಲೆವು 
ಜನರು, ಯೇಸು ಮ್ಡಿದ ಈ ಕ್ಯಪಾವನುನು ನೊೇಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರೆೇ ಉಳಿದ 
ಜನರಿ ಗೆಲಲೆರಿಗೂ ನಡದೆ ಸಯಂಗತಿ ಯನುನು ಅಯಂದರ ೆದೆವ್ದ್ಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ನ್ಗಿದ್ದವ ನಿಗೂ 
ದೆವ್ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಹಯಂದ್ ಗಳಿಗೂ ಸಯಂಭವಿಸಿ ದ್ದನುನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ 
ರ್ರಿಯಂತ್ವನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗ ಬೆೇಕಯೆಂದು ಯೇಸುವನುನು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊೇಗಲು ದೊೇಣಿ ಹತು್ತವುದಕೆಕೆ ಸಿದಧೆನ್ದ್ಗ ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ 
ಬಿಡುಗಡ ೆಹೊಯಂದ್ದ್ದ ಮನುರ್ನು, “ನ್ನೂ ನಿನನು ಜೊತಯೆಲ್ಲೆ ಬರುತೆ್ತೇನ”ೆ ಎಯಂದು 
ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಲು ಒಪ್ಪದೆ, 
“ನಿನನು ಮನೆಗೂ ನಿನನು ಸೆನುೇಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹೊೇಗು. ಪರಿಭುವು ನಿನಗೆ ಮ್ಡಿದ 
ಒಳೆಳುಯದನೂನು ಆತನು ನಿನಗೆ ತೊೇರಿದ ಕರುಣೆಯನೂನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ತನಗೆ ಮ್ಡಿದ 
ಉಪಕ್ರ ವನುನು ಹತು್ತ ಪಟಟಿಣಗಳ ಪರಿದೆೇಶದ ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಜನರಲೆಲೆರೂ 
ಅತ್್ಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿರು.100

3.54 ಸತುತುಹ�ೊೇಗದ್ದ ಬಾಲಕ್ಗ� ಜೇವದಾನ; ಕಾಯಿಲ� ಸಿತು್ೇಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸು ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ ಸರೊೇವರದ ಆಚೆ ದಡಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಸರೊೇವರದ 
ತಿೇರದಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆೇರಿದರು. ಸಭ್ ಮಯಂದ್ರದ ಅಧಿಕ್ರಿ 

ಯಬ್ಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಅವನ ಹಸೆರು ಯ್ಯರ. ಅವನು ಯೇಸುವನುನು 
ಕಯಂಡು, ಆತನ ಮುಯಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸಕೆರಿಸಿ, “ನನನು ಚಕಕೆಮಗಳು ಸ್ಯುತಿ್ತದ್್ದಳೆ. 
ದಯವಿಟುಟಿ ನಿೇನು ಬಯಂದು, ನಿನನು ಕೆೈಗಳಿಯಂದ ಅವಳನುನು ಸ್ಪಶಿಪಾಸು. ಆಗ ಅವಳು 
ಗುಣವ್ಗಿ ಬದುಕ್ ಕೊಳುಳುತ್್ತಳ”ೆ ಎಯಂದು ಬಹಳವ್ಗಿ ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಯೇಸು ಅಧಿಕ್ರಿ ಯಯಂದ್ಗೆ ಹೂೆೇದನು. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನುನು 
ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು. ಅವರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕುತ ್್ತ ಹೊೇದರು.
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ಆ ಜನರ ನಡುವ ೆಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ಇದ್ದಳು. ಆಕಗೆ ೆಹನೆನುರಡು ವರಪಾ ಗಳಿಯಂದ ರಕ್ತಸ್ರಿವ 

ವ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಸಯಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು 
ಅನೆೇಕ ವೆೈದ್ರು ಪರಿಯತಿನು ಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲ್ಲೆದ್ದ ಹಣವೆಲಲೆವೂ ವೆಚಚುವ್ಯತು. 
ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ವ್ಸಿ ಯ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಅವಳ ಕ್ಯಲೆಯು ಇನೂನು ಹೆಚ್ಚುಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಆಕೆಗೆ ಯೇಸುವನುನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದು ಬಯಂತು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆಕೆಯು ಜನರ 
ಗುಯಂಪ್ನಲ್ಲೆ ಹಿಯಂದ್ ನಿಯಂದ ಬಯಂದು ಆತನ ಮೇಲಯಂಗಿ ಯನುನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಆ 
ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಆತನ ಉಡುಪನುನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸ್ಕು ನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಳ್ಗುತೆ್ತೇನೆ” 
ಎಯಂದು ಕೂೆಯಂಡದ್ದರಿಯಂದ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲ,ೆ ಆಕಯೆ ರಕ್ತಸ್ರಿವ ನಿಯಂತು ಹೊೇಯತು. 
ತನಗ ೆಗುಣವ್ಯ ತಯೆಂಬುದು ಆಕಗೆ ೆಅರಿವ್ಯತು. ತನಿನುಯಂದ ಶಕ್್ತಯು ಹೊರಟದು್ದ 
ಸಹ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಆತನು ಅಲೆಲೆೇ ನಿಯಂತು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ನೊೇಡಿ, “ನನನು 
ಉಡುಪನುನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅನೆೇಕ ಜನರು ನಿನನು ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುತಿ್ತದ್್ದರೆ. ಹಿೇಗಿರಲು 
‘ನನನುನುನು ಸ್ಪಶಿಪಾಸಿ ದವರು ಯ್ರು?’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಯಲ್ಲೆ” ಎಯಂದರು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ತನನುನುನು ಸ್ಪಶಿಪಾಸಿ ದವರು ಯ್ರೆಯಂದು ಇನೂನು ನೊೇಡುತ್ತಲೆೇ 
ಇದ್ದನು. ತನಗ ೆಗುಣವ್ಯ ತಯೆಂಬುದು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆಕ ೆಬಯಂದು, 
ಯೇಸುವಿನ ರ್ದಗಳ ಮುಯಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಯಂಗತಿ ಯನೆನುಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದಳು. 
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೆೇ, ನಿನನು ನಯಂಬಿಕೆ ಯಯಂದಲೆೇ ನಿನಗೆ ವ್ಸಿಯ್ಯತು. 
ಸಮ್ಧ್ನ ದ್ಯಂದ ಹೊೇಗು. ನಿನಗೆ ಇನುನು ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಲೆಯ ಬ್ಧೆ 
ಇರುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆ ಇನೂನು ಮ್ತನ್ಡು ತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಟಿರಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಭ  ್

ಮಯಂದ್ರದ ಅಧಿಕ್ರಿ ಯ್ದ ಯ್ಯರನ ಮನೆಯಯಂದ ಬಯಂದು ಯ್ಯರನಿಗೆ, 
“ನಿನನು ಮಗಳು ಸತು್ತಹೊೇದಳು. ಈಗ ಬೂೆೇಧಕನಿಗೆ ತೂೆಯಂದರೆ ಕೊಡುವ 
ಅಗತ್ವಿಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮ್ತನುನು ಗಣನೆಗೆ ತಯಂದು ಕೊಳಳುದೆ, ಸಭ್ ಮಯಂದ್ರದ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೆೇಡ, ನಯಂಬಿಕೆ ಮ್ತರಿ ಇರಲ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ರೆೇತರಿನನುನು, ಯ್ಕೊೇಬನನುನು ಮತು್ತ ಯ್ಕೊೇಬನ ತಮ್ಮನ್ದ 
ಯೇಹ್ನನನುನು ಮ್ತರಿ ತನನು ಜೊತಯೆಲ್ಲೆ ಕರದೆೊಯ್ದನು. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಈ 
ಶಿರ್ರು ಸಭ್ ಮಯಂದ್ರದ ಅಧಿಕ್ರಿ ಯ್ದ ಯ್ಯರನ ಮನೆಗೆ ಹೊೇದರು. 
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ಅಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಜೊೇರ್ಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವು ದನುನು ಯೇಸು ನೊೇಡಿದನು. 
ಅಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಮನೆಯನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ, 
“ನಿೇವು ಅಳುತಿ್ತರುವು ದೆೇಕೆ? ಇಷೊಟಿಯಂದು ಗದ್ದಲ ಮ್ಡುತಿ್ತರುವು ದೆೇಕೆ? ಈ 
ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲಲೆ, ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದಳ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರೆಲಲೆರೂ 
ಯೇಸುವನುನು ಗೆೇಲ್ ಮ್ಡಿದರು.

ಯೇಸು ಆ ಜನರೆಲಲೆ ರನುನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಬ್ಲಕ್ಯ ತಯಂದೆ 

ತ್ಯಗಳನುನು ಮತು್ತ ತನನು ಮೂವರು ಶಿರ್ರನುನು ಮ್ತರಿ ತನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಆ ಬ್ಲಕ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಯೇಸು ಆ ಬ್ಲಕ್ಯ 
ಕೆೈ ಹಿಡಿದು, ಅವಳಿಗ,ೆ “ತಲಿಥಾ ಕೂಮ್!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. (ಅಯಂದರ ೆ“ಚಕಕೆ 
ಹುಡುಗಿಯೇ, ಎದೆ್ದೇಳು ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದಥಪಾ.) ಕೂಡಲೆೇ ಆ 
ಬ್ಲಕ್ ಎದು್ದನಿಯಂತು ನಡಯೆ ಲ್ರಯಂಭಿಸಿದಳು. (ಆ ಬ್ಲಕ್ಗ ೆಹನೆನುರಡು ವರಪಾ 
ವಯಸ್್ಗಿತು್ತ.) ಅವಳ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಶಿರ್ರು ಅತ್್ಶಚುಯಪಾ ಗೊಯಂಡರು. 
ಈ ವಿರಯವನುನು ಯ್ರಿಗೂ ಹೆೇಳಕೂಡ ದೆಯಂದು ಯೇಸು ಆಕೆಯ ತಯಂದೆ 

ತ್ಯಗಳಿಗ ೆಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ಹೆೇಳಿ, “ಆ ಬ್ಲಕ್ಗ ೆಊಟ ಮ್ಡಿಸಿರಿ”  ಎಯಂದನು.101

3.55 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಮೊವರು ಗಂಡಸ ರಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಡು ತಿ್ತರುವ್ಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಆತನನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ 

ದರು. ಅವರು, “ದ್ವಿೇದನ ಕುಮ್ರನೆೇ, ನಮಗೆ ದಯ ತೊೇರು” ಎಯಂದು 
ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಕೂಗಿದರು.

ಯೇಸು ಮನೆಯಳಗೆ ಹೂೆೇದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ ಸಯಂಗಡ ಹೊೇದರು. 
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಗುಣಪಡಿಸ ಬಲೆಲೆನೆಯಂದು ನಿೇವು ನಯಂಬು 

ತಿ್ತೇರೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಕುರುಡರು, “ಹೌದು ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ವು 
ನಯಂಬುತೆ್ತೇವೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣುಣಾಗಳನುನು ಮುಟ್ಟಿ, “ನಿೇವು ನಯಂಬಿ ದಯಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ 
ಗುಣವ್ಗಲ್” ಅಯಂದನು. ಕೂಡಲೆೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಯಂದ್ತು. “ಈ ವಿರಯವನುನು 
ಯ್ರಿಗೂ ಹೆೇಳಬ್ರದು” ಎಯಂದು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚಚುರಿಕೆ ನಿೇಡಿದನು. ಆದರೆ 
ಆ ಕುರುಡರು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್್ದಯನುನು ಆ ಪರಿದೆೇಶದ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲೆಲ್ಲೆ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.
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ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊೇಗುತಿ್ತರು ವ್ಗ ಕೆಲವರು ಬೆೇರೊಬ್ಬನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ 
ತಯಂದರು. ಅವನಲ್ಲೆ ದೆವ್ ವಿದು್ದದರಿಯಂದ ಅವನು ಮೂಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ 
ದೆವ್ಕೆಕೆ ಅವನನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗು ವಯಂತೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. ಅವನು ಮ್ತನ್ಡ 

ತೊಡಗಿದನು. ಇದನುನು ಕಯಂಡ ಜನರು ಆಶಚುಯಪಾ ಚಕ್ತರ್ಗಿ, “ಇಸೆರಿೇಲ್ನಲ್ಲೆ ಇಯಂಥ 
ಕ್ಯಪಾವನುನು ನೊೇಡಿಯೇ ಇಲಲೆ” ಅಯಂದರು.

ಆದರ ೆಫರಿಸ್ಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ಗಳ ಒಡಯೆನ ಶಕ್್ತ ಯಯಂದಲೆೇ ದೆವ್ಗಳನುನು 
ಬಿಡಿಸುತ್್ತನೆ”  ಎಯಂದರು.102

3.56 ತನನ ಸವಾಂತ ಊರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸಾ್ಕರ
ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟು, ತನನು ಸ್ಯಂತ ಊರಿಗೆ ಹೊೇದನು. ಆತನ ಶಿರ್ರು 
ಆತ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಹೊೇದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಯೇಸು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆ ಉಪ 

ದೆೇಶಿಸಿದನು. ಆತನ ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಕೆೇಳಿ ಆಶಚುಯಪಾ ಗೊಯಂಡ ಅನೆೇಕ ಜನರು, 
“ಈ ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಮತು್ತ ಈ ಜ್ಞೆನವನುನು ಇವನು ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಪಡೆದನು? 
ಇವನಿಗೆ ಕೂೆಟಟಿವರು ಯ್ರು? ಇವನಿಗೆ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡುವ 
ಶಕ್್ತಯು ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂತು? ಇವನು ಕೆೇವಲ ಬಡಗಿ ಯಲಲೆವೇ? ಇವನ ತ್ಯ 
ಮರಿಯಳು. ಇವನು ಯ್ಕೊೇಬ, ಯೇಸೆ, ಯೂದ ಮತು್ತ ಸಿಮೊೇನರ ಅಣಣಾ. 
ಇವನ ತಯಂಗಿಯರು ಇಲ್ಲೆ ನಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿದ್್ದರೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಆತನನುನು ತ್ತ್್ರ 
ಮ್ಡಿದರು.

ಯೇಸು, “ಪರಿವ್ದ್ಯನುನು ಬೆೇರೆ ಜನರು ಗೌರವಿಸು ತ ್್ತರೆ, ಆದರೆ ಪರಿವ್ದ್ಗೆ 
ಸ್ಯಂತ ಊರಿನಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ಯಂತ ಜನರಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ಯಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಗೌರವ 
ದೊರೆಯುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ 
ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ. ಆತನು ತನನು ಕೆೈಗಳನುನು 
ಕೆಲವು ಮಯಂದ್ ಕ್ಯಲೆ ಯವರ ಮೇಲ್ಟುಟಿ ಅವರ ಕ್ಯಲೆ ಗಳನುನು ವ್ಸಿ 

ಮ್ಡಿದನು. ಇವು ಗಳಲಲೆದೆ ಬೆೇರೆ ಯ್ವ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನೂನು ಆತನು 
ಮ್ಡಲ್ಲಲೆ. ಆ ಜನರಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆಯಲಲೆ ದ್ರುವುದನುನು ಕಯಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ 
ಆಶಚುಯಪಾ ವ್ಯತು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಪರಿದೆೇಶದ ಇತರ ಹಳಿಳುಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು.103
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4.1 ಹ�ಚುಚು ಕ�ಲಸಗಾರ ರನುನ ಕಳುಹಸು ವಂತ� ದ�ೇವರಲಿ್ಲ ರಾರೆಥಪಾನ�
ಯೇಸು ಊರು ಗಳಲೆಲೆಲ್ಲೆ ಮತು್ತ ಹಳಿಳು ಗಳಲೆಲೆಲ್ಲೆ ಸಯಂಚ್ರ ಮ್ಡಿದನು. ಯೇಸು 
ಅವರ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಉಪದೆೇಶಿಸಿ ಪರಲೂೆೇಕ ರ್ಜ್ದ ವಿರಯವ್ಗಿ 
ಶುಭವ್ತೆಪಾ ಯನುನು ಹೆೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲೆ ತರದ ರೊೇಗಗಳನುನು ಬೆೇನೆಗಳನುನು ವ್ಸಿ 

ಮ್ಡಿದನು. ನೂೆೇವಿನಿಯಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕ ರ್ಗಿದ್ದ ಅನೆೇಕ 
ಜನರನುನು ಯೇಸು ನೊೇಡಿ ದುಃಖ ಪಟಟಿನು. ಕುರುಬ ನಿಲಲೆದ ಕುರಿ ಗಳಯಂತ ೆಅವರಿದ್ದರು. 
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಗ್ರರು ಸ್ಲ್ಪ. ಬೆಳೆಯ 
ಯಜಮ್ನ ದೆೇವರೆೇ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಹೆಚುಚು ಕೆಲಸಗ್ರ ರನುನು ಸುಗಿಗೆಗ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕೊಡುವಯಂತೆ ಆತನಿಗೆ ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಮ್ಡಿರಿ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.104

4.2 ಸ�ೇವ�ಗಾಗ ಹ�ೊರಟ ಹನ�ನರಡು ಮಂದ ಅಪೊಸತುಲರು
ಯೇಸು ತನನು ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರನುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ದುರ್ತ್ಮ 

ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವು ದಕೂಕೆ ಎಲ ಲ್ೆ ತರದ ವ್್ಧಿ ಮತು್ತ ಕ್ಯಲೆ ಗಳನುನು ವ್ಸಿ 

ಮ್ಡುವು ದಕೂಕೆ ಅಧಿಕ್ರ  ಕೊಟಟಿನು.105

ಯೇಸು ಈ ಹನೆನುರಡು ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಜೆಞೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿ ಪರಲೊೇಕ 

ರ್ಜ್ವನುನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಅವರನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ: “ಯಹೂದ್ ರಲಲೆದ ಜನರ ಬಳಿಗ್ಗಲ್ ಸಮ್ಯಪಾ ದವರು 
ವ್ಸಿಸುವ ಯ್ವ ಊರಿಗ್ಗಲ್ ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ. ಆದರೆ ತಪ್್ಪಸಿ ಕೊಯಂಡ ಕುರಿ 

ಗಳಯಂತಿರುವ ಇಸರೆಿೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ‘ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ಬೆೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ’ 
ಎಯಂದು ಬೂೆೇಧಿಸಿ. ರೂೆೇಗಿಗಳನುನು ವ್ಸಿಮ್ಡಿರಿ. ಸತ್ತವರನುನು ಬದುಕ್ಸಿರಿ. 
ಕುರ್ಠರೊೇಗಿ ಗಳನುನು ವ್ಸಿಮ್ಡಿರಿ. ಜನರನುನು ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿಕ್ರ ಗಳನುನು ಉಚತವ್ಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಬೆೇರೆ 
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ಯವರಿಗೆ ಉಚತವ್ಗಿ ಸಹ್ಯಮ್ಡಿ. ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಹಣ ವನ್ನುಗಲ್ ತ್ಮರಿ, 
ಬೆಳಿಳುಬಯಂಗ್ರ ಗಳನ್ನುಗಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ. ಚೇಲ ವನ್ನುಗಲ್ 
ಹೆಚಚುನ ಬಟೆಟಿಗಳ ನ್ನುಗಲ್ ರ್ದರಕೆ್ಷ ಗಳನ್ನುಗಲ್ ಊರುಗೊೇಲು ಗಳನ್ನುಗಲ್ 
ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಗ್ರನಿಗೆ ಅಗತ್ವ್ದವು ಗಳನುನು ಒದಗಿಸ 

ಲ್ಗುವುದು.
“ನಿೇವು ಯ್ವುದೆೇ ಊರಿನೂೆಳಕೆಕೆ ಅಥವ್ ನಗರಕೆಕೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ದ್ಗ ಅಲ್ಲೆರುವ 

ಉತ್ತಮ ವ್ಕ್್ತಯನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಿೇವು ಆ ಊರನುನು ಬಿಡುವ ತನಕ ಅವನ 
ಮನೆಯಲೆಲೆೇ ತಯಂಗಿರಿ. ಆ ಮನೆಗೆ ನಿೇವು ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ದ್ಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವ್ಗಲ್’ 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರಿ. ಆ ಮನೆ ಯಲ್ಲೆರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು ಸ್್ಗತಿಸಿ ದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಆಶಿೇವ್ಪಾದಕೆಕೆ ಅವರು ಯೇಗ್ರ್ಗಿರು ವುದರಿಯಂದ ಆ ಆಶಿೇವ್ಪಾದವು ಅವರಿಗೆ 
ದೂೆರೆಯಲ್. ಅವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಸ್್ಗತಿಸ ದ್ದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶಿೇವ್ಪಾದವು 
ನಿಮಗೆೇ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬರಲ್. ಒಯಂದು ಮನೆಯವರು ಅಥವ್ ಒಯಂದು ಊರಿನವರು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಸ್್ಗತಿಸ ದ್ದ್ದರೆ ಇಲಲೆವೆೇ ನಿಮ್ಮ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳದ್ದ್ದರೆ ನಿೇವು ಆ 
ಸ್ಥಳವನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗು ವ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲ್ಗೆ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನುನು ಝ್ಡಿಸಿ 

ಬಿಡಿರಿ. ನ್್ಯ ವಿಚ್ರಣೆಯ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಈ ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೊೇಮ್ 
ಮತು್ತ ಗೊಮೊೇರ ಗಳಿಗಿಯಂತ ಬಹಳ ಕೆಟಟಿ ದ ್್ದಗಿರುವುದು ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಸತ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.
“ಕೆೇಳಿರಿ! ತೊೇಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನುನು ಬಿಟಟಿಯಂತೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಕಳುಹಿಸು 

ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಹ್ವು ಗಳಯಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್್ದಯುಳಳುವ ರ್ಗಿರಿ, 
ರ್ರಿವ್ಳ ಗಳಯಂತೆ ಯ್ವ ಹ್ನಿಯನೂನು ಮ್ಡದ್ರಿ. ಜನರ ವಿರಯದಲ್ಲೆ 
ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನುನು ಅವರು ಬಯಂಧಿಸಿ ನ್್ಯ್ಲಯಕೆಕೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಹೊೇಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಕೊರಡೆ ಗಳಿಯಂದ 
ಹೊಡಯೆುವರು. ನಿಮ್ಮನುನು ಅಧಿಕ್ರಿ ಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂಕೆ ಅರಸುಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂಕೆ 
ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವರು. ನನನು ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡುವರು. 
ಆದರೆ ನಿೇವು ಆ ಅರಸು ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ್ರಿ ಗಳಿಗೂ ಯಹೂದ್ ರಲಲೆದ ಜನರಿಗೂ 
ನನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ಹೆೇಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನುನು ಬಯಂಧಿಸಿದ್ಗ ನಿೇವು ಏನು ಮ್ತ್ಡ 

ಬೆೇಕು, ಹೆೇಗೆ ಮ್ತ್ಡ ಬೆೇಕು ಎಯಂದು ಚಯಂತಿಸ ಬೆೇಡಿ. ನಿೇವು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ದುವು 

ಗಳನುನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಗರಿಹಿಸ ಲ್ಗುವುದು. ಮ್ತ್ಡು ವವರು 
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ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿೇವಲಲೆ. ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯ ಆತ್ಮನೆೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮ್ತನ್ಡು 

ತ ್್ತನೆ.
“ಸಹೊೇದರರು ಸ್ಯಂತ ಸಹೊೇದರ ರಿಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನುನು 

ಮರಣ ದಯಂಡನೆಗೆ ಒಪ್್ಪಸುವರು. ತಯಂದೆ ಯಯಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ವಿರೂೆೇಧವ್ಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನುನು ಮರಣ ದಯಂಡನೆಗೆ ಒಪ್್ಪಸುವರು. ನಿೇವು 
ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವುದರಿಯಂದ ಜನರೆಲಲೆರೂ ನಿಮ್ಮನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸುತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ 
ಕಡೆಯ ವರೆಗೂ ತ್ಳಿಕೊಳುಳು ವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೂೆಯಂದುವನು. ಒಯಂದು ಊರಿನಲ್ಲೆ 
ನಿಮ್ಮನುನು ಹಿಯಂಸಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಯಂದು ಊರಿಗೆ ಹೊೇಗಿ. ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಪುನಃ 
ಬರುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ ನಿೇವು ಇಸರೆಿೇಲರ ಊರು ಗಳಿಗೆಲ ಲ್ೆ ಹೊೇಗುವುದನುನು 
ಮುಗಿಸಿರುವು ದ್ಲಲೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.
“ಶಿರ್ನು ಗುರುವಿ ಗಿಯಂತ ಉತ್ತಮನಲಲೆ. ಆಳು ತನನು ದಣಿಗಿಯಂತ ಉತ್ತಮನಲಲೆ. 

ಶಿರ್ನು ತನನು ಗುರುವಿ ನಯಂತ್ದರೆ ಸ್ಕು. ಆಳು ತನನು ದಣಿ ಯಯಂತ್ದರೆ ಸ್ಕು. 
ಕುಟುಯಂಬದ ಹಿರಿಯನನೆನುೇ ‘ಬೆಲೆಜೆಬೂಲ’ (ದೆವ್) ಎಯಂದು ಕರೆದರೆ, ಆ ಕುಟುಯಂಬದ 
ಇತರರನುನು ಮತ್ತರುಟಿ ಕೆಟಟಿ ಹೆಸರಿ ನಿಯಂದ ಕರೆಯುವು ದ್ಲಲೆವೆೇ?
“ಆದಕ್ರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೆೇಡಿ. ಮರೆ ಯ್ಗಿರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ 

ಬಹಿರಯಂಗ ವ್ಗುವುದು. ಗುಪ್ತ ವ್ಗಿರುವ ಪರಿತಿ ಸಯಂಗತಿಯು ಬಯಲ್ಗು ವುದು. 
ನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ (ರಹಸ್ವ್ಗಿ) ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. 
ಆದರ ೆನಿೇವು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳ ಬೆೇಕಯೆಂಬುದು ನನನು ಇರಟಿ. ನ್ನು 
ಈ ವಿರಯ ಗಳನುನು ನಿಮಗೆ ಮಲಲೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಈ ವಿರಯ 

ಗಳನುನು ಜನರಿಗೆಲಲೆ ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಹೆೇಳಿರಿ.
“ಜನರಿಗ ೆಹದೆರಬೆೇಡಿ. ಅವರು ಶರಿೇರವನುನು ಮ್ತರಿ ಕೊಲಲೆಬಹುದು. ಆತ್ಮವನುನು 

ಅವರು ಕೊಲಲೆಲ್ರರು. ಶರಿೇರವನೂನು ಆತ್ಮವನೂನು ನರಕಕೆಕೆ ಹ್ಕಬಲಲೆ ದೆೇವರಿಗೆ 
ಭಯಪಡಿರಿ. ಮ್ರುಕಟಟೆಿ ಯಲ್ಲೆ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಚಚು ಗಳನುನು ಒಯಂದು ನ್ಣ್ಕೆಕೆ 
ಮ್ರುತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಅವುಗಳಲ್ಲೆ 
ಒಯಂದ್ದರೂ ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೆ ಎರುಟಿ ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ 
ಎಯಂಬುದು ಸಹ ದೆೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆದಕ್ರಣ ಹೆದರಬೆೇಡಿ. ನಿೇವು ಅನೆೇಕ 
ಗುಬ್ಬಚಚು ಗಳಿಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚುಚು ಬೆಲೆಯುಳಳುವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ.
“ಒಬ್ಬನು ಬೆೇರೆಯವರ ಮುಯಂದೆ, ತ್ನು ನನನುವ ನಯೆಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ, ನ್ನು ಸಹ 
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ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ನನನು ತಯಂದೆಯ ಮುಯಂದೆ ಅವನನುನು ನನನುವ ನೆಯಂದು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. 
ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ ಮುಯಂದೆ, ತ್ನು ನನನುವ ನಲಲೆವಯೆಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ, ನ್ನು ಸಹ 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ನನನು ತಯಂದೆಯ ಮುಯಂದೆ ಅವನು ನನನುವ ನಲಲೆವಯೆಂದು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.
“ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ಶ್ಯಂತಿಯನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡಲು ನ್ನು ಬಯಂದ್ ದೆ್ದೇನೆಯಂದು 

ಯೇಚಸಬೆೇಡಿ. ನ್ನು ಶ್ಯಂತಿಯನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡಲು ಬರಲ್ಲಲೆ, ಖಡಗೆ ಹ್ಕಲು 
ಬಯಂದ್ದೆ್ದೇನೆ. ಈ ಪರಿವ್ದನೆ ನೆರವೆೇರು ವಯಂತೆ ಮ್ಡಲು ನ್ನು ಬಯಂದ್ದೆ್ದೇನೆ:

‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೆೇ ವೆೈರಿ ಗಳ್ಗುವರು.
ಮಗನು ತಯಂದೆಗೆ,
ಮಗಳು ತ್ಯಗೆ,
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವೆೈರಿ ಗಳ್ಗುವರು.’

“ಯ್ರ್ದರೂ ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ತನನು ತಯಂದೆ ಅಥವ್ 
ತ್ಯಯನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ನ್ಗಲು ಯೇಗ್ನಲಲೆ. 
ಯ್ವನ್ದರೂ ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ತನನು ಮಗನನುನು ಇಲಲೆವೆ 
ಮಗಳನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ನ್ಗಲು ಯೇಗ್ನಲಲೆ. 
ಯ್ವನ್ದರೂ ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವ್ಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಯಂಥ 
ಶಿಲುಬೆಯನುನು (ಸಯಂಕಟ ವನುನು) ಅಯಂಗಿೇಕರಿಸ ದ್ದ್ದರೆ, ಅವನು ನನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕ 

ನ್ಗಲು ಯೇಗ್ನಲಲೆ. ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು 
ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವನು ಅದನುನು ಕಳೆದು ಕೊಳುಳುತ್್ತನೆ. ನನಗ್ಗಿ ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಕಳೆದು 

ಕೊಳುಳುವವನು ಅದನುನು ಪಡೆದು ಕೊಳುಳುವನು.
“ನಿಮ್ಮನುನು ಅಯಂಗಿೇಕರಿಸು ವವನು ನನನುನುನು ಸಹ ಅಯಂಗಿೇ ಕರಿಸುವನು. ನನನುನುನು 

ಅಯಂಗಿೇಕರಿಸು ವವನು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನನುನು (ದೆೇವರನುನು) ಸಹ ಅಯಂಗಿೇ 

ಕರಿಸುವನು. ಪರಿವ್ದ್ಯನುನು ಪರಿವ್ದ್ ಯಯಂದು ಸಯಂಧಿಸಿ ಸ್್ಗತಿಸು ವವನು ಆ 
ಪರಿವ್ದ್ಗೆ ಬರತಕಕೆ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಪಡೆಯುವನು. ಸತು್ಪರುರ ನನುನು ಸತು್ಪರುರ 

ನಯೆಂದು ಸ್್ಗತಿಸು ವವನು ಆ ಸತು್ಪರುರ ನಿಗ ೆಬರತಕಕೆ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಪಡಯೆುವನು. 
ದ್ೇನರ್ದ ಇವರಿಗೆ ನನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ರೆಯಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವವನು 
ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿಯೂ ಪರಿತಿಫಲ ವನುನು ಪಡೆಯುವನು. ನನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ರಿಗೆ ಕೆೇವಲ 
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ಒಯಂದು ಬಟಟಿಲು ತಣಿಣಾೇರನುನು ಕೊಟಟಿರೂ ಸಹ ಅದಕೆಕೆ ಬರತಕಕೆ ಪರಿತಿಫಲವು 
ತಪು್ಪವುದೆೇ  ಇಲಲೆ.” 106

ಯೇಸು ತನನು ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರಿಗೆ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ನಯಂತರ 
ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟು ಬೊೇಧಿಸುವು ದಕೆಕೆ ಮತು್ತ ಉಪದೆೇಶಿಸು ವುದಕೆಕೆ ಗಲ್ಲ್ಯ 
ಪಟಟಿಣಕೆಕೆ  ಹೊೇದನು.107

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅಪಸ್ತಲರು ಹೂೆರಟು ಊರೂರು ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಎಲೆಲೆಲೂಲೆ 
ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಸ್ರಿದರು ಮತು್ತ ರೊೇಗಿಗಳನುನು ವ್ಸಿ ಮ್ಡಿದರು.108 ಶಿರ್ರು 
ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮರ್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ ಪಟುಟಿ ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಳಿಳುರಿ” 
ಎಯಂದು ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದರು. ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಪ್ೇಡಿತ ರ್ಗಿದ್ದ ಅನೆೇಕರನುನು ಶಿರ್ರು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರು ಮತು್ತ ಕ್ಯಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎಣೆಣಾಯನುನು ಹಚಚು ಗುಣ 

ಪಡಿಸಿದರು.109

4.3 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟಟಿ ಬಗ�
ಯೇಸು ಪರಿಸಿದಧೆ ನ್ಗಿದು್ದದರಿಯಂದ ರ್ಜನ್ದ ಹೆರೊೇದ ನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿರಯ 
ತಿಳಿಯತು. ಕೆಲವು ಜನರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ಸ್ನುನಿಕನ್ದ ಯೇಹ್ನ. 
ಇವನು ಮತೆ್ತ ಬದುಕ್ ಬಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ಆದಕ್ರಣವೆೇ ಈ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು 
ಮ್ಡಲು ಶಕ್ತ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇನುನು ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಎಲ್ೇಯ”ನಯೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಇತರ ಜನರು, “ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪರಿವ್ದ್. ಬಹುಕ್ಲದ ಹಿಯಂದೆ ಜೇವಿಸಿದ್ದ 

ಪರಿವ್ದ್ ಗಳಯಂತೆ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಮ್ತುಗಳ ನೆನುಲ ಲ್ೆ ಕೆೇಳಿದ 

ಹರೆೊೇದನು, “ನ್ನು ಶಿರಚೆಛಾೇದನ ಮ್ಡಿಸಿದ ಯೇಹ್ನನು ಈಗ ಮತೆ್ತ ಬದುಕ್ 

ಬಯಂದ್ದ್್ದನೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಹ್ನನನುನು ಬಯಂಧಿಸಲು ತನನು ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆರೊೇದನೆೇ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ಸಿದ್ದನು. 

ಅಯಂತೆಯೇ ಅವರು ಯೇಹ್ನನನುನು ಸೆರೆಯಲ್ಲೆ ಹ್ಕ್ದ್ದರು. ಹೆರೊೇದನು 
ತನನು ಪತಿನುಯ್ಗಿ ಇಟುಟಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಹೆರೊೇದ್ಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಿದ್ದನು. 
ಹೆರೊೇದ್ಳು ಹೆರೊೇದನ ಸಹೊೇದರ ನ್ದ ಫಿಲ್ಪ್ಪನ ಪತಿನು. ಯೇಹ್ನನು 
ಹರೆೊೇದ ನಿಗ,ೆ “ನಿೇನು ನಿನನು ಅಣಣಾನ ಪತಿನುಯನುನು ಇಟುಟಿ ಕೊಯಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲಲೆ” 
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ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಹೆರೊೇದ್ಳು ಯೇಹ್ನನನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸ 

ಲ್ರಯಂಭಿಸಿ ಅವನನುನು ಕೊಲ್ಲೆಸ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ. 
ಹೆರೊೇದನು ಯೇಹ್ನನನುನು ಕೊಲ್ಲೆಸಲು ಭಯಪಟಟಿನು. ಯೇಹ್ನನನುನು 
ಒಳೆಳುಯವ ನಯೆಂದೂ ಪವಿತರಿ ನಯೆಂದೂ ಜನರೆಲಲೆರು ನಯಂಬಿ ದ್್ದರೆಯಂಬುದು ಹೆರೊೇದ ನಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಹೆರೊೇದನು ಯೇಹ್ನನನುನು ರಕ್್ಷಸಿದನು. ಹೆರೊೇದನು 
ಯೇಹ್ನನ ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ ಲಲೆ್ಲೆ ಗಲ್ಬಿಲ್ ಗೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ 
ಅವನ ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಒಮ್ಮ ಯೇಹ್ನನನುನು ಮರಣಕೆಕೆ ಈಡುಮ್ಡುವ ಸುಸಮಯ ಹೆರೊೇದ್ಳಿಗೆ 
ದೊರೆಯತು. ಅಯಂದು ಹೆರೊೇದನ ಹುಟುಟಿಹಬ್ಬದ ದ್ನವ್ಗಿತು್ತ. ಹೆರೊೇದನು 
ರ್ಜ್ಧಿಕ್ರಿ ಗಳಿಗೂ ಸೆೇನ್ಧಿಪತಿ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಲ್ಲ್ಯದ ಪರಿಮುಖರಿಗೂ 
ಒಯಂದು ಔತಣಕೂಟ ವನುನು ಏಪಪಾಡಿಸಿದನು. ಹೆರೊೇದ್ಳ ಮಗಳು ಈ ಔತಣ 

ಕೂಟಕೆಕೆ ಬಯಂದು ನತಿಪಾಸಿದಳು. ಹೆರೂೆೇದ ನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಊಟ 

ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಯತು.
ಆಗ ರ್ಜ ಹೆರೊೇದನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೆೇಕ್ದರೂ ಕೆೇಳಿಕೊ, 

ನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನು ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಅಧಪಾವನುನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರೂ 
ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು ಪರಿಮ್ಣ ಮ್ಡಿದನು.

ಆ ಹುಡುಗಿಯು ತನನು ತ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ, “ನ್ನು ಏನನುನುನು 
ಕೆೇಳಿಕೊಳಳುಲ್?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದಳು.

ಅವಳ ತ್ಯ, “ಸ್ನುನಿಕ ಯೇಹ್ನನ ತಲೆಯನುನು ಕೆೇಳಿಕೊ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೊಟಟಿಳು.

ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೆೇಗನೆ ರ್ಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಸ್ನುನಿಕ ಯೇಹ್ನನ 
ತಲೆಯನುನು ಒಯಂದು ತಟೆಟಿಯಲ್ಲೆ ಈಗಲೆೇ ತರಿಸಿಕೂೆಡಿ, ಇದೆೇ ನನನು ಬೆೇಡಿಕೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ರ್ಜ ಹೆರೊೇದನು ಬಹಳ ವ್ಸನ ಗೊಯಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 
ಏನು ಬೆೇಕ್ದರೂ ಕೊಡುವೆ ನೆಯಂದು ಪರಿಮ್ಣ ಮ್ಡಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲೆ ಹೆರೊೇದನ 
ಸಯಂಗಡ ಊಟ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಆ ಪರಿಮ್ಣವನುನು ಕೆೇಳಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವಳು ಕೆೇಳಿದ್ದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಲು ಹರೆೊೇದನು ಇಚಛಾಸಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ರ್ಜನು ಯೇಹ್ನನ ತಲೆಯನುನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಲು ಒಬ್ಬ ಸೆೈನಿಕನನುನು ಕಳುಹಿಸಿ 
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ದನು. ಸೆೈನಿಕನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಯೇಹ್ನನ ತಲೆಯನುನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನುನು 
ಒಯಂದು ತಟೆಟಿಯ ಮೇಲ್ಟುಟಿ ತಯಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟಟಿನು. ಅವಳು ಆ 
ತಲೆಯನುನು ತನನು ತ್ಯಗೆ ಕೊಟಟಿಳು. ನಡೆದ ಈ ಸಯಂಗತಿಯು ಯೇಹ್ನನ 
ಶಿರ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಅವರು ಬಯಂದು, ಯೇಹ್ನನ ದೆೇಹವನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಹೊೇಗಿ ಒಯಂದು ಸಮ್ಧಿ ಯಲ್ಲೆಟಟಿರು.110

4.4 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್್ಕಂತ ಹ�ಚುಚು ಜನರಿಗ� ಅನನದಾನ
ಯೇಸು ಉಪ ದೆೇಶಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅಪಸ್ತಲರು ಮರಳಿ ಬಯಂದು ತ್ವು ಮ್ಡಿದ 
ಮತು್ತ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲಲೆ ಆತನಿಗ ೆತಿಳಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ 
ಶಿರ್ರು ಜನರಿಯಂದ ತುಯಂಬಿದ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲೆದ್ದರು. ಅಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ್ ನೆೇಕ ಜನರಿದು್ದ ದರಿಯಂದ 
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರಿಗ ೆಊಟಮ್ಡಲು ಸಹ ಸಮಯ ವಿರಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸು 
ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಬನಿನು. ನ್ವು ಪರಿಶ್ಯಂತ ವ್ಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ 
ಸ್ಲ್ಪ ವಿಶರಿಮಿಸಿ ಕೊಳೊಳುೇಣ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಜನರಿಲಲೆದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ 
ಪರಿತೆ್ೇಕವ್ಗಿ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೊೇಗುತಿ್ತರುವು ದನುನು ಅನೆೇಕ ಜನರು 
ನೊೇಡಿದರು. ಆತನು ಯೇಸು ವಯೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು 
ಹೊೇಗುತಿ್ತರುವ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಊರುಗಳಿಯಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೊೇಗಿ, ಆತನು ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ಬರುವುದಕೆಕೆ ಮುಯಂಚೆಯೇ ಅಲ್ಲೆದ್ದರು. ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದ್ಗ, ಅನೆೇಕ ಜನರು 
ತನಗ್ಗಿ ಕ್ಯು ತಿ್ತರುವುದನುನು ನೊೇಡಿದನು. ಅವರು ಕುರುಬ ನಿಲಲೆದ ಕುರಿ ಗಳಯಂತೆ 
ಇರುವುದನುನು ಕಯಂಡು ದುಃಖಗೊಯಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೆೇಕ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಉಪ 

ದೆೇಶಿಸಿದನು.
ಅಯಂದು ಬಹಳ ಹೊತ ್್ತಯತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, 

“ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಯ್ರೂ ವ್ಸಿಸುತಿ್ತಲಲೆ. ಈಗ್ಗಲೆೇ ಬಹಳ ಹೊತ್್ತಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಜನರನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲ್ರುವ ತೂೆೇಟಗಳಿಗೂ ಪಟಟಿಣ 

ಗಳಿಗೂ ಹೊೇಗಿ ಆಹ್ರವನುನು ಕೊಯಂಡುಕೊಳಳುಲ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನಿೇವೆೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆಲಲೆ ಬೆೇಕ್ಗುವರುಟಿ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ನ್ವು 

ಎಲ್ಲೆಯಂದ ತರೊೇಣ! ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ಗುವರುಟಿ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಯಂಡು 
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ಬರ ಬೆೇಕ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇನೂನುರು ದ್ನ್ರಿ ನ್ಣ್ ಗಳ್ದರೂ ಬೆೇಕು!” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದರು.111

ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನ ಸಹೊೇದರ ನ್ದ ಅಯಂದೆರಿಯನು, “ಇಲ್ಲೆರುವ ಒಬ್ಬ 
ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವೆಗೂೆೇಧಿಯ ಐದು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಎರಡು ಚಕಕೆ 
ಮಿೇನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಈ ಜನ ಸಮೂಹಕೆಕೆ ಸ್ಕ್ಗುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳಳುಲು ಹೆೇಳಿರಿ” ಎಯಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಹುಲುಲೆ ಹುಲುಸ್ಗಿ ಬೆಳೆದ್ತು್ತ. ಅಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡವರಲ್ಲೆ ಸುಮ್ರು 
ಐದುಸ್ವಿರ ಮಯಂದ್ ಗಯಂಡಸ ರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ರೂೆಟ್ಟಿಗಳನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಅವುಗಳಿ ಗ್ಗಿ ದೆೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೇತರಿಸಲ್ಲೆಸಿ, ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ 
ಕೊಟಟಿನು. ಆತನು ಮಿೇನು ಗಳನುನು ಕೊಡುವ್ಗಲೂ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮ್ಡಿದನು. 
ಎಲಲೆರೂ ತಮಗೆ ಬೆೇಕ್ದರುಟಿ ತಿಯಂದರು.

ಅವರೆಲಲೆರೂ ಊಟ ಮ್ಡಿ ತೃಪ್ತರ್ದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, 
“ಉಳಿದು ಹೊೇದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತು್ತ ಮಿೇನುಗಳ ತುಯಂಡು ಗಳನುನು ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿಸಿರಿ. 
ಯ್ವುದನೂನು ಹ್ಳು ಮ್ಡಬೆೇಡಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಶಿರ್ರು 
ಉಳಿದು ಹೊೇಗಿದ್ದ ತುಯಂಡು ಗಳನುನು ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತಿನನುಲು ಆರಯಂಭಿಸಿ 

ದ್ಗ ಕೆೇವಲ ಐದು ಜವೆಗೊೇಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿ ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಿರ್ರು ಉಳಿದು 

ಹೊೇದ ಆಹ್ರದ ತುಯಂಡು ಗಳನುನು ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿಸಿದ್ಗ ಹನೆನುರಡು ದೊಡ್ಡ 
ಬುಟ್ಟಿಗಳು ತುಯಂಬಿ ಹೊೇದವು.

ಯೇಸು ಮ್ಡಿದ ಈ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಕಯಂಡ ಜನರು, “ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ಬರಲ್ರುವ ಪರಿವ್ದ್ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಈತನೆೇ ಇರಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳ 

ತೊಡಗಿದರು.
ತನನುನುನು ಬಲವಯಂತ ದ್ಯಂದ ರ್ಜನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲು ಜನರು ಯೇಚಸು 

ತಿ್ತದ್್ದರಯೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ.112

ಆಗ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ ದೊೇಣಿಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಲು ತಿಳಿಸಿದನು. 
ಸರೊೇವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲೆದ್ದ ಬೆತ ್್ಯದಕೆಕೆ ಹೂೆೇಗ ಬೆೇಕೆಯಂತಲೂ ಸ್ಲ್ಪ 
ಸಮಯದ ನಯಂತರ ತ್ನು ಬರುವು ದ್ಗಿಯೂ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಅವರನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗುವಯಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ 
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ಕ್ಕೆಗಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆ ಉಳಿದು ಕೊಯಂಡನು.113 ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನುನು ಕೊೇರಿ 
ಕಳುಹಿಸಿದ ನಯಂತರ ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ತ್ನೊಬ್ಬನೆೇ ಬೆಟಟಿದ ಮೇಲಕೆಕೆ 
 ಹೊೇದನು.114

4.5 ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ� ನಡ�ದ ಯೇಸು
ಆಗಲೆೇ ರ್ತಿರಿಯ್ಗಿತು್ತ. ಅಲ್ಲೆ ಆತನೊಬ್ಬನೆೇ ಇದ್ದನು. ಅರಟಿರಲ್ಲೆ ದೊೇಣಿಯು 
ಸರೊೇವರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೊೇಗಿತು್ತ. ಎದುರು ಗ್ಳಿಯಯಂದ ಅಲೆಗಳ 
ಬಡಿತಕೆಕೆ ಸಿಕ್ಕೆಹ್ಕ್ ಕೊಯಂಡಿತು್ತ.

ಆ ರ್ತಿರಿಯ ಕಡೆೇ ಜ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆತನ ಶಿರ್ರು ದೂೆೇಣಿಯಲೆಲೆೇ 
ಇದ್ದರು. ಆತನು ಸರೂೆೇವರದ ನಿೇರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ ್್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ 

ತೊಡಗಿದನು. ನಿೇರಿನ ಮೇಲ ೆನಡದೆು ಕೊಯಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನುನು ಕಯಂಡ ಶಿರ್ರು 
ಭೂತವೆಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಭಯದ್ಯಂದ ಕೂಗಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಕೂಡಲೆೇ ಯೇಸು, “ಚಯಂತಿಸ ಬೆೇಡಿ! ನ್ನೆೇ! ಭಯಪಡ ಬೆೇಡಿ” ಎಯಂದು ಅವ 

ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದನು.
ರೇೆತರಿನು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿೇನೆೇ ಆಗಿದ್ದರ,ೆ ನಿೇರಿನ ಮೇಲ ೆನಡದೆು 

ಕೊಯಂಡು ನಿನನು ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು” ಎಯಂದನು.
ಯೇಸು, “ರೆೇತರಿನೆೇ, ಬ್” ಅಯಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ರೆೇತರಿನು ದೊೇಣಿಯಯಂದ ಇಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಿೇರಿನ ಮೇಲೆ 

ನಡದೆನು. ಆದರ ೆಅವನು ಗ್ಳಿಯನುನು ಮತು್ತ ಅಲಗೆಳನುನು ನೂೆೇಡಿ ಭಯಪಟಟಿದ್ದ ರಿಯಂದ 
ನಿೇರಿನಲ್ಲೆ ಮುಳುಗ ತೊಡಗಿ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನನನುನುನು ರಕ್್ಷಸು” ಎಯಂದು ಕೂಗಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಯೇಸು ತನನು ಕೆೈ ಚ್ಚ ರೇೆತರಿನನುನು ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡನು. ಯೇಸು, “ಅಲ್ಪ 

ವಿಶ್್ಸಿಯೇ, ಏಕೆ ಸಯಂದೆೇಹ ಪಟೆಟಿ?” ಎಯಂದನು.
ರೇೆತರಿನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ದೊೇಣಿ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಗ್ಳಿ ಶ್ಯಂತ ವ್ಯತು. 

ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆದ್ದ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವನುನು ಆರ್ಧಿಸಿ, “ನಿೇನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ದೆೇವರ ಮಗನು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.115

4.6 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಅನ�ೇಕ ರ�ೊೇಗಗಳಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಸರೊೇವರ ವನುನು ದ್ಟ್ ಗೆನಸರೆೇತ್ ಊರಿಗೆ ಬಯಂದು 
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ದೊೇಣಿಯನುನು ತಿೇರದಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ದೊೇಣಿಯಯಂದ ಹೊರಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ಗ 
ಜನರು ಯೇಸುವನುನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಯೇಸು ಬಯಂದ್ರುವ ಸುದ್್ದಯನುನು ಆ 
ಪರಿದೆೇಶ ದಲ್ಲೆರುವ ಜನರಿಗಲೆ್ಲೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಅವರು ಓಡಿ ಹೊೇದರು. ಯೇಸು 
ಹೊೇದ ಸ್ಥಳಗಳಿ ಗಲೆಲೆ ಜನರು ಕ್ಯಲಯೆ ಜನರನುನು ಹ್ಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲ ೆತಯಂದರು. 
ಯೇಸು ಆ ಪರಿದೆೇಶ ದಲ್ಲೆದ್ದ ಪಟಟಿಣ ಗಳಿಗೆ, ನಗರ ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತೊೇಟಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇದನು. ಆತನು ಹೊೇದ ಕಡೆ ಗಳಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಜನರು ಮ್ರುಕಟೆಟಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 
ಕ್ಯಲೆಯ ಜನರನುನು ಕರೆತಯಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನನು ಮೇಲಯಂಗಿಯ 
ಅಯಂಚ ನ್ನುದರೂ ಮುಟಟಿಲು ತಮಗೆ ಅವಕ್ಶ ಕೊಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರು. 
ಆತನನುನು ಸ್ಪಶಿಪಾಸಿದ ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ಗುಣವ್ಯತು.116

4.7 ಯೇಸುವ�ೇ ಜೇವದ ರ�ೊಟ್ಟಿ
ಕೆಲವು ಜನರು ಸರೊೇವರದ ಮತೊ್ತಯಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೆ ಉಳಿದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. 
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲೆ ಎಯಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಮ್ತರಿ ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ ಹೊೇದರೆಯಂಬುದೂ 
ಮತು್ತ ಅದೊಯಂದು ದೊೇಣಿ ಮ್ತರಿ ಅಲ್ಲೆತೆ್ತಯಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ 
ಅರಟಿರಲ್ಲೆಯೇ, ಕೆಲವು ದೊೇಣಿಗಳು ತಿಬೆೇರಿಯ್ ದ್ಯಂದ ಬಯಂದವು. ಅವರು ಊಟ 
ಮ್ಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಸಮಿೇಪದ ದಡದಲ್ಲೆಯೇ ಆ ದೂೆೇಣಿಗಳು ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡವು. 
ಪರಿಭುವು ಸೊ್ತೇತರಿ ಮ್ಡಿದ ಮೇಲ ೆಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಆ ಸ್ಥಳದಲೆಲೆೇ ತಿಯಂದ್ದ್ದರು. 
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಅಲ್ಲೆಲಲೆ ದ್ರುವುದನುನು ಜನರು ಕಯಂಡು ದೂೆೇಣಿಗಳನುನು 
ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನುನು ಹುಡುಕುತ್್ತ ಕರೆನೌಪಾಮಿಗ ೆಹೊೇದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನುನು 
ಕಯಂಡುಕೊಳಳು ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು.

ಜನರು ಯೇಸುವನುನು ಸರೂೆೇವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲೆ ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡರು. 
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೆೇ, ನಿೇನು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಯ್ವ್ಗ ಬಯಂದೆ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ನನನುನುನು ಏಕೆ ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ? ನನನು ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು 
ನಿರೂಪ್ಸುವ ನನನು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಕಯಂಡು ನಿೇವು ನನನುನುನು ಹುಡುಕು 

ತಿ್ತದ್್ದೇರೊೇ? ಇಲಲೆ! ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ರೊಟ್ಟಿಯನುನು 
ತೃಪ್್ತಯ್ಗು ವರುಟಿ ತಿಯಂದಕ್ರಣ ನನನುನುನು ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ. ಈ ಲೊೇಕದ 
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ಆಹ್ರವು ಕೆಟುಟಿ  ಹೂೆೇಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಹ್ಳ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅಯಂಥ 
ಆಹ್ರವನುನು ಪಡೆದು ಕೊಳಳುಲು ದುಡಿಯ ಬೆೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ಎಯಂದ್ಗೂ ಕೆಟುಟಿ 
ಹೊೇಗದಯಂಥ ಮತು್ತ ನಿಮಗ ೆನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಕೂೆಡುವಯಂಥ ಆಹ್ರವನುನು ಪಡೆದು 

ಕೊಳಳುಲು ದುಡಿಯರಿ. ಮನುರ  ್ಕುಮ್ರನು ಆ ಆಹ್ರವನುನು ನಿಮಗ ೆಕೊಡುವನು. 
ತಯಂದೆಯ್ದ ದೆೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತನನು ಅಧಿಕ್ರದ ಮುದೆರಿಯನುನು ಒತಿ್ತದ ್್ದನೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನ್ವು ಯ್ವ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಬೆೇಕೆಯಂದು 
ದೆೇವರು ಬಯಸುತ್್ತನೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ದೆೇವರು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನನುನು ನಿೇವು ನಯಂಬಬೆೇಕು. ಈ ಕ್ಯಪಾವನೆನುೇ 
ದೆೇವರು ನಿಮಿ್ಮಯಂದ ಅರೆೇಕ್್ಷಸು ತ ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಜನರು, “ದೆೇವರಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತನು ನಿೇನೆೇ ಎಯಂಬುದನುನು 
ನಿರೂಪ್ಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ನಿೇನು ಯ್ವ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಮ್ಡುವೆ? ನಮ್ಮ 
ಪ್ತೃಗಳು ತಮಗ ೆದೆೇವರು ಮರುಭೂಮಿ ಯಲ್ಲೆ ಕೊಟಟಿ ಮನನುವನುನು (ಆಹ್ರವನುನು) 
ತಿಯಂದರು. ‘ದೆೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನನುಲು ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಕೊಟಟಿನು’ 
ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಲೊೇಕ 

ದ್ಯಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಕೊಟಟಿವನು ಮೊೇಶೆಯಲಲೆ. ಆದರೆ ನನನು ತಯಂದೆಯು ನಿಮಗೆ 
ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ನಿಜವ್ದ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಕೊಡುವನು. ದೆೇವರ ರೊಟ್ಟಿ 
ಯ್ವುದು? ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು ಬಯಂದು ಈ ಲೊೇಕಕ್ಕೆಗಿ ಜೇವವನುನು 
ಕೊಡುವ್ತನೆೇ ದೆೇವರು ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ಅಯ್್, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ನಮಗೆ ಯ್ವ್ಗಲೂ ಕೊಡು” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನ್ನೆೇ ಜೇವಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ. ನನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುವವ ನಿಗೆ 
ಎಯಂದ್ಗೂ ಹಸಿವ ೆಯ್ಗದು. ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಇಡುವವ ನಿಗ ೆಎಯಂದ್ಗೂ ಬ್ಯ್ರಿಕೆ 

ಯ್ಗದು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಯಂತೆ, ನಿೇವು ನನನುನುನು ನೊೇಡಿದ್ದರೂ 
ಇನೂನು ನನನುನುನು ನಯಂಬುತಿ್ತಲಲೆ. ತಯಂದೆಯು ನನನು ಜನರನುನು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್್ತನೆ. ಆ 
ಜನರಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಯಬ್ಬರೂ ನನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತ ್್ತರೆ. ನನನುಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ 

ರನೂನು ನ್ನು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವೆನು, ಅವರನುನು ಎಯಂದ್ಗೂ 
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ತಳಿಳುಬಿಡುವು ದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು ಬಯಂದದು್ದ ದೆೇವರ ಚತ್ತಕಕೆನು 

ಸ್ರವ್ಗಿ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿಯೇ ಹೊರತು ನನನು ಚತ್ತಕಕೆನುಸ್ರ ವ್ಗಿಯಲಲೆ. 
ದೆೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯ್ವ ವ್ಕ್್ತಯನೂನು ನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳಳುಕೂಡದು. 
ಅಲಲೆದೆ ಅಯಂತಿಮ ದ್ನದಯಂದು ನ್ನು ಆ ಜನರನುನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎಬಿ್ಬಸ ಬೆೇಕು. 
ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನು ಆ ಕ್ಯಪಾವನೆನುೇ ನನಿನುಯಂದ ಅರೇೆಕ್್ಷಸು ತ್್ತನ.ೆ ಮಗನನುನು 
ನೊೇಡಿ ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಇಡುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ದ್್ದನ.ೆ 
ಅಯಂತಿಮ ದ್ನದಯಂದು ನ್ನು ಆ ವ್ಕ್್ತಯನುನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ನನನು 
ತಯಂದೆಯು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆನುೇ” ಎಯಂದನು.

ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟಿ ದರು. “ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು 

ಬರುವ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ನ್ನು” ಎಯಂದು ಆತನು ಹೆೇಳಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಅವರು ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಸಿ ದರು. 
ಯಹೂದ್ರು, “ಇವನು ಯೇಸು. ಇವನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳನುನು ನ್ವು ಬಲೆಲೆವು. 
ಇವನು ಕೆೇವಲ ಯೇಸೆೇಫನ ಮಗನು. ‘ನ್ನು ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು 

ಬಯಂದೆನು’ ಎಯಂದು ಇವನು ಹೆೇಳುವುದಕೆಕೆ ಹೆೇಗೆ ಸ್ಧ್?” ಎಯಂದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಗುಣುಗುಟುಟಿ ತಿ್ತರುವುದನುನು ನಿಲ್ಲೆಸಿರಿ. ತಯಂದೆಯೇ ನನನುನುನು 

ಕಳುಹಿಸಿ ದನು ಮತು್ತ ತಯಂದೆಯೇ ನನನು ಬಳಿಗೆ ಜನರನುನು ಕರೆ ತರುವನು. ಅಯಂತಿಮ 
ದ್ನದಯಂದು ನ್ನು ಆ ಜನರನುನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ತಯಂದೆಯು ನನನು 
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬರದ ಹೊರತು ಯ್ವನೂ ನನನು ಬಳಿಗೆ ಬರಲ್ರನು. 
‘ದೆೇವರು ಎಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸುವನು’ ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ. 
ಜನರು ತಯಂದೆಗ ೆಕ್ವಿಗೊಟುಟಿ ಆತನಿಯಂದ ಕಲ್ತು ಕೂೆಳುಳುವರು. ಆ ಜನರು ನನನು ಬಳಿಗೆ 
ಬರುವರು. ತಯಂದೆಯಯಂದ ಬಯಂದ್ರು ವ್ತನು ಮ್ತರಿ ತಯಂದೆಯನುನು ನೊೇಡಿದವ 

ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಬೆೇರೆ ಯ್ವ ವ್ಕ್್ತಯೂ ತಯಂದೆಯನುನು ಎಯಂದೂ ನೊೇಡಿಲಲೆ.
“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನನನುನುನು ನಯಂಬಿರು ವವನು ನಿತ್ಜೇವ 

ವನುನು ಹೊಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ನ್ನೆೇ ಜೇವಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳು ತಮಗೆ 
ದೆೇವರು ಮರುಭೂಮಿ ಯಲ್ಲೆ ಕೊಟಟಿ ಮನನುವನುನು ತಿಯಂದರು. ಆದರ ೆಎಲ್ಲೆ ಜನರಯಂತೆ 
ಅವರೂ ಸತು್ತಹೊೇದರು. ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ರೊಟ್ಟಿ ನ್ನೆೇ. ಈ 
ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಿನುನುವವನು ಎಯಂದ್ಗೂ ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ. ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು 

ಬಯಂದ ಜೇವವುಳಳು ರೊಟ್ಟಿ ನ್ನೆೇ. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಿನುನುವವನು ಶ್ಶ್ತವ್ಗಿ 
ಜೇವಿಸುವನು. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ನನನು ದೆೇಹ. ಈ ಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ಜನರು 
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ಜೇವವನುನು ಹೊಯಂದ್ಕೊಳಳು ಲೆಯಂದು ನ್ನು ನನನು ದೆೇಹವನೆನುೇ ಕೊಡುತೆ್ತೇನ”ೆ ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಆಗ ಯಹೂದ್ರು, “ಈ ಮನುರ್ನು ತನನು ದೆೇಹವನುನು ನಮಗೆ ತಿನನುಲು ಹೆೇಗೆ 
ಕೊಡಲ್ದ್ೇತು?” ಎಯಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ವ್ಗ್್ದ ಮ್ಡ ತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನ 
ದೆೇಹವನುನು ತಿನನುಲೆೇ ಬೆೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತವನುನು ಕುಡಿಯಲೆೇ ಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಹಿೇಗೆ 
ಮ್ಡದ್ದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ನಿಜವ್ದ ಜೇವ ಇರುವುದ್ಲಲೆ. ನನನು ದೆೇಹವನುನು ತಿಯಂದು 
ನನನು ರಕ್ತವನುನು ಕುಡಿಯು ವವನು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೂೆಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ಅಯಂತಿಮ 
ದ್ನದಯಂದು ನ್ನು ಆ ವ್ಕ್್ತಯನುನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ನನನು ದೆೇಹವು 
ನಿಜವ್ದ ಆಹ್ರ ವ್ಗಿದೆ. ನನನು ರಕ್ತವು ನಿಜವ್ದ ರ್ನಿೇಯ ವ್ಗಿದೆ. ನನನು 
ದೆೇಹವನುನು ತಿಯಂದು ನನನು ರಕ್ತವನುನು ಕುಡಿಯು ವವನು ನನನುಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸುತ್್ತನ.ೆ ನ್ನು 
ಅವನಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಸುತೆ್ತೇನೆ.
“ತಯಂದೆಯೇ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ತಯಂದೆಯು ಜೇವಸ್ರೂಪ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. 

ನ್ನು ತಯಂದೆ ಯಯಂದಲೆೇ ಜೇವಿಸುತೆ್ತೇನ.ೆ ಆದ್ದರಿಯಂದ ನನನುನುನು ತಿನುನುವವನು ನನಿನುಯಂದಲೆೇ 
ಜೇವಿಸುವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳು ತಿಯಂದ ರೂೆಟ್ಟಿಯಯಂತಲಲೆ ನ್ನು. ಅವರು ಆ 
ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಿಯಂದರೂ ಎಲ ಲ್ೆ ಜನರಯಂತೆ ಸತು್ತಹೊೇದರು. ನ್ನು ಪರಲೊೇಕ 

ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು ಬಯಂದ ರೊಟ್ಟಿ. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಿನುನುವವನು ಸದ್ಕ್ಲ 
ಜೇವಿಸುವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಕರೆನೌಪಾಮಿನ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆ ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ ಈ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ  ಹೆೇಳಿದನು.117

4.8 ಯೇಸುವನುನ ಬಿಟುಟಿಹ�ೊೇದ ಅನ�ೇಕ ಶಿಷ್ಯರು
ಇದನುನು ಕೆೇಳಿದ ಆತನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು, “ಈ ಉಪದೆೇಶವು ಕಠಿಣವ್ಗಿದೆ. 
ಇದನುನು ಯ್ರು ಗರಿಹಿಸಿಕೊಳಳು ಬಲಲೆರು?” ಎಯಂದರು.

ತನನು ಶಿರ್ರು ಆಕೆ್ಷೇಪ್ಸು ತಿ್ತರುವುದನುನು ತಿಳಿದ್ದ್ದ ಯೇಸು, “ಈ ಉಪದೆೇಶ ದ್ಯಂದ 
ನಿಮಗೆ ಬೆೇಸರ ವ್ಯತೆೇ? ಹ್ಗ್ದರೆ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತ್ನು ಬಿಟುಟಿಬಯಂದ 
ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಮರಳಿ ಹೊೇಗುವುದನುನು ನಿೇವು ನೊೇಡುವ್ಗ ಬೆೇಸರ ಪಡುವಿರ್? ಒಬ್ಬನಿಗೆ 
ಜೇವವನುನು ಕೊಡು ವಯಂಥದು್ದ ದೆೈಹಿಕ ಸಯಂಗತಿ ಗಳಲಲೆ. ಜೇವವನುನು ಕೊಡು ವಯಂಥದು್ದ 
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ದೆೇವರ್ತ್ಮ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಸಯಂಗತಿ ಗಳ್ಗಿವೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳೆೇ ಜೇವವನುನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು 
ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. (ತನನುನುನು ನಯಂಬಿಲಲೆ ದವರು ಯ್ರಯೆಂದೂ ತನಗೆ 
ದೊರಿೇಹ ಮ್ಡುವವನು ಯ್ರೆಯಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೊದ ಲ್ಯಂದಲೂ ತಿಳಿದ್ತು್ತ.) 
ಇದಲಲೆದೆ ಯೇಸು, “ ‘ತಯಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲಲೆದೆ ಯ್ವನೂ ನನನು ಬಳಿಗೆ 
ಬರಲ್ರನು’ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ದಕೆಕೆ ಅದೆೇ ಕ್ರಣ” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು 
ಆತನನುನು ತೊರೆದು ಬಿಟಟಿರು. ಅವರು ಆತನನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸ ಲ್ಲಲೆ.

ಯೇಸು ತನನು ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಸಹ ನನನುನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗ 

ಬೆೇಕೆಯಂದ್ರುವಿರ್?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ವೆಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗೊೇಣ? 

ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಕೊಡುವ ಸಯಂಗತಿಗಳು ನಿನನುಲ್ಲೆವೆ. ನ್ವು ನಿನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ 
ಇಡುತೆ್ತೇವೆ. ನಿೇನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದ ಪರಿಶುದಧೆ ನಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ ನಿೇವೆೇ. ಆದರೆ 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ ಒಬ್ಬನು ಸೆೈತ್ನನ ಮಗ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು. 
ಯೇಸು ಸಿಮೊೇನನ ಮಗನ್ದ ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದನ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ್ದನು. 
ಯೂದನು ಹನನೆುರಡು ಮಯಂದ್ ಅಪಸ್ತಲ ರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಯಂದೆ 
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊರಿೇಹ ಮ್ಡಿದ ವ್ಕ್್ತ ಇವನೆೇ.

ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲ್ಲ್ಯ ರ್ರಿಯಂತ್ ದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಸಯಂಚ ರಿಸಿದನು. 
ಜುದೆೇಯದಲ್ಲೆ ಸಯಂಚರಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇರಟಿ ವಿರಲ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅಲ್ಲೆನ 
ಯಹೂದ್ರು ಆತನನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಅವಕ್ಶ ಕ್ಕೆಗಿ ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದರು.118

4.9 ದ�ೇವರ ಧಮಪಾಶಾಸತು್ ಮತುತು ಮಾನವ ಸಂಪರೆದಾಯ
ಕಲೆವು ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಿಯಂದ ಬಯಂದರು. 
ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟಿಗ ೆಸೆೇರಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಕಲೆವರು 
ಕೆೈಗಳನುನು ತೊಳೆಯದೆ ಅಶುದಧೆವ್ದ ಕೆೈಗಳಿಯಂದ ಊಟ ಮ್ಡುತಿ್ತರುವು ದನುನು 
ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ನೊೇಡಿದರು. ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ 
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ಇತರ ಯಹೂದ್ ರೆಲಲೆರೂ ಸಯಂಪರಿದ್ಯ ದಯಂತೆ ಕೆೈಗಳನುನು ತೊಳೆಯದೆ ಊಟ 

ಮ್ಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ತೃಗ ಳಿಯಂದ ಬಯಂದ ಆಚ್ರ ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಏನನ್ನುದರೂ ಮ್ರುಕಟೆಟಿ ಯಲ್ಲೆ ಕೊಯಂಡು 

ಕೊಯಂಡರೆ, ವಿಶೆೇರವ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅದನುನು ತೊಳಯೆದೆ ತಿನುನುತಿ್ತರ ಲ್ಲಲೆ. ತಮ್ಮ 
ಪ್ತೃಗ ಳಿಯಂದ ಬಯಂದ ಇತರ ಆಚ್ರ ಗಳನುನು ಅಯಂದರ ೆಲೊೇಟ, ಬಟಟಿಲು, ತಪ್ಪಲ ೆಮತು್ತ 
ದೊೇಲ್ಗಳನುನು ತೊಳಯೆು ವ್ಗಲೂ ಈ ನಿಯಮ ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು.

ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳ 
ಸಯಂಪರಿದ್ಯ ವನುನು ನಿನನು ಶಿರ್ರು ಅನು ಸರಿಸದೆ ಅಶುದಧೆವ್ದ ಕೆೈಗಳಿಯಂದ 
ಆಹ್ರವನುನು ತಿನುನುವುದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವೆಲಲೆ ಕಪಟ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಯಶ್ಯನು ಸರಿಯ್ಗಿ 
ಹೆೇಳಿದ್್ದನೆ:

‘ನನನುನುನು ಗೌರವಿಸು ವುದ್ಗಿ ಈ ಜನರು ಹೆೇಳುತ ್್ತರೆ,
ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿನುಯಂದ ಬಹುದೂರ ವ್ಗಿವೆ.

ಇವರು ನನನುನುನು ಆರ್ಧಿಸು ವುದು ಕೆೇವಲ ವ್ಥಪಾ.
ಏಕೆಯಂದರೆ ಮ್ನವ ನಿಯಮ ಗಳನೆನುೇ ಇವರು ಬೊೇಧಿಸುತ್್ತರೆ.’

ನಿೇವು ದೆೇವರ ಆಜೆಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ಗದೆ ಜನರ ಸಯಂಪರಿದ್ಯ ಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸು ತಿ್ತರುವಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ನಯಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸಯಂಪರಿದ್ಯ ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ದೆೇವರ ಆಜೆಞೆಗಳನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸು ವುದರಲ್ಲೆ ನಿಪುಣ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ! ‘ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳನುನು ಗೌರವಿಸಿರಿ’ ಎಯಂತಲೂ ‘ಯ್ವ ವ್ಕ್್ತಯ್ದರೂ ತನನು ತಯಂದೆ 

ತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಟೆಟಿದ್ದನುನು ನುಡಿದರ ೆಅವನಿಗ ೆಮರಣ ದಯಂಡನ ೆಆಗಬೆೇಕು’ ಎಯಂತಲೂ 
ಮೊೇಶೆಯು ಹೆೇಳಿದ ್್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನನು 
ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹ್ಯಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನು ಕೊಡತಕಕೆ ದ್ದನೆನುಲಲೆ ದೆೇವರಿಗೆ 
ಅಪ್ಪಾಸಿ ದೆ್ದೇನೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು’ ಎಯಂದು ಬೊೇಧಿಸಿ, ತನನು ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸಹ್ಯ ಮ್ಡದಯಂತೆ ಅವನನುನು ತಡೆಗಟುಟಿ ತಿ್ತೇರಿ. ಹಿೇಗಿರಲು ದೆೇವರ ಆಜೆಞೆಯನುನು 
ಅನುಸರಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಯಂಪರಿದ್ಯ ಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸು ವುದೆೇ ಬಹಳ 
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ಮುಖ್ವೆಯಂದು ನಿೇವು ಬೊೇಧಿಸಿ ದಯಂತ್ಯತು. ಇಯಂಥ ಅನೆೇಕ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು 
ನಿೇವು ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಜನರನುನು ಮತೆ್ತ ತನನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನ್ನು ಹೆೇಳುವುದನುನು 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬರು ಕೆೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಿಳುರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ ಅಯಂತರಯಂಗ 

ದೊಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಅವನನುನು ಅಶುದಧೆ ನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡು ವಯಂಥದು್ದ ಯ್ವುದೂ 
ಇಲಲೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ ಒಳಗಿಯಂದ ಬಯಂದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳೆೇ ಅವನನುನು ಅಶುದಧೆ ನನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಡುತ್ತವ”ೆ ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.119

ಆಗ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ನಿೇನು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಕೆೇಳಿ 
ಫರಿಸ್ಯರು ಬೆೇಸರ ಗೊಯಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯತೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು ತಯಂದೆ ನೆಡದ್ರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದು 
ಗಿಡವನುನು ಬೆೇರಿ ನೂೆಯಂದ್ಗೆ ಕ್ತು್ತಹ್ಕ ಲ್ಗುವುದು. ಫರಿಸ್ಯ ರಿಯಂದ ದೂರವ್ಗಿರಿ. 
ಅವರೆೇ ಕುರುಡರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ರಿ ತೊೇರಿಸಲು ಹೊೇಗುತ್್ತರೆ. ಕುರುಡನು 
ಕುರುಡನಿಗೆ ದ್ರಿ ತೂೆೇರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳಳುದಲ್ಲೆ ಬಿೇಳುವರು” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.120

ನಯಂತರ ಯೇಸು ಜನರನುನು ಅಲೆಲೆೇ ಬಿಟುಟಿ ಮನೆಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಶಿರ್ರು 
ಈ ಕಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಯೇಸುವನುನು ಕೆೇಳಿದರು. ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ ಅಥಪಾವ್ಗುವು 

ದ್ಲಲೆವೆೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ ಒಳಗೆ ಹೊೇಗುವ ಯ್ವ ಪದ್ಥಪಾವೂ ಅವನನುನು 
ಅಶುದಧೆ ನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೆೇ ಇದೆ. ಆಹ್ರವು ಒಬ್ಬ 
ಮನುರ್ನ ಹೃದಯ ದೊಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗದ ೆಹೊಟೆಟಿಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗುತ್ತದ.ೆ ಅನಯಂತರ 
ಅದು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಬರು ತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. (ಹಿೇಗೆ ತಿನನುತಕಕೆ ಯ್ವ 
ಆಹ್ರವೂ ಅಶುದಧೆ ವಲಲೆವೆಯಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಸಿದನು.)

ಇದಲಲೆದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ ನಿಯಂದ ಹೂೆರಬರುವ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳೆೇ ಅವನನುನು ಅಶುದಧೆ ನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ ಅಯಂತರಯಂಗ ದಲ್ಲೆ ಈ 
ಕೆಟಟಿ ಆಲೊೇಚನೆ ಗಳೆಲಲೆವೂ ಆರಯಂಭ ವ್ಗುತ್ತವೆ: ದುರ್ಲೊೇಚನೆ, ಲೆೈಯಂಗಿಕ ರ್ಪ, 
ಕಳಳುತನ, ಕೂೆಲೆ, ವ್ಭಿಚ್ರ, ಹಣದ್ಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಭಯಂಡತನ, ಅಸೂಯ, 
ಚ್ಡಿ ಕೂೆೇರತನ, ಅಹಯಂಕ್ರ ಮತು್ತ ಬುದ್ಧೆ ಗೆೇಡಿತನ. ಈ ಕೆಟಟಿ ವಿರಯ ಗಳೆಲ ಲ್ೆ 
ಮನುರ್ನ ಅಯಂತರಯಂಗ ದ್ಯಂದ ಬಯಂದು ಅವನನುನು ಅಶುದಧೆ ನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುತ್ತವೆ” 
ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.121

KAN LOJ Pocket (final).indd   97 9/28/2015   3:03:53 PM



ವ�ೈರತವಾ ಬ�ಳ�ಯತ�ೊಡಗದ ವಷಪಾ98

4.10 ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿತು್ೇಗ� ಯೇಸುವಿನ ಸಹಾಯ
ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನುನು ಬಿಟುಟಿ, ಟೆೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿೇದೊೇನ್ ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲ್ನ 
ಪರಿದೆೇಶಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಆ ಸ್ಥಳದ್ಯಂದ ಕ್ನ್ನ್ಳ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ 
ಬಯಂದು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ದ್ವಿೇದನ ಮಗನೆೇ, ದಯವಿಟುಟಿ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೊೇರು! 
ನನನು ಮಗಳಲ್ಲೆ ದೆವ್ ಸೆೇರಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಬಹಳ ಸಯಂಕಟ ಪಡುತಿ್ತದ ್್ದಳೆ” 
ಎಯಂದು ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಕೂಗಿ ಕೊಯಂಡಳು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿನ 
ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಗೆ ಹೊರಟು ಹೊೇಗುವುದಕೆಕೆ ಹೆೇಳು. ಆಕೆಯು 
ಕೂಗಿಕೊಯಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಯಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತದ್್ದಳೆ” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು, “ತಪ್್ಪಸಿ ಕೊಯಂಡ ಕುರಿ ಗಳಯಂತಿರುವ ಇಸೆರಿೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಮ್ತರಿ ದೆೇವರು 
ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು” ಎಯಂದನು.

ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಆತನ ಮುಯಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 
“ಪರಿಭುವೆೇ, ನನಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡು” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು, “ಮಕಕೆಳು ತಿನುನುವ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ನ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಹೌದು ಪರಿಭುವೆೇ, ಆದರೂ ನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮ್ನರ 
ಮೇಜನಿಯಂದ ಬಿೇಳುವ ಆಹ್ರದ ತುಯಂಡು ಗಳನುನು ತಿನುನುತ್ತವ ೆಯಲ್ಲೆ” ಎಯಂದಳು.

ಆಗ ಯೇಸು, “ಅಮ್್ಮ, ನಿನನು ನಯಂಬಿಕ ೆದೊಡ್ಡದು. ನಿನನು ಕೊೇರಿಕಯೆನುನು ನ್ನು 
ಈಡೆೇರಿಸು ತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲೆಲೆೇ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಗುಣವ್ದಳು.122

4.11 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಕ್ವುಡನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ನಯಂತರ ಯೇಸು ಟೆೈರ್ ಪಟಟಿಣದ ಆ ಪರಿದೆೇಶವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಸಿದೊೇನ್ ಪಟಟಿಣದ 
ಮ್ಗಪಾವ್ಗಿ ದೆಕಪಲ್ ಪರಿದೆೇಶವನುನು ಹ್ದು ಗಲ್ಲ್ಯ ಸರೊೇವರಕೆಕೆ 
 ಹೊೇದನು.123

ಜನರು ಗುಯಂಪು ಗುಯಂರ್ಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಅವರು ಅನೆೇಕ 
ಬಗೆಯ ಕ್ಯಲೆ ಯವರನುನು ಕರೆದುತಯಂದು, ಯೇಸುವಿನ ರ್ದಸನಿನುಧಿ ಯಲ್ಲೆ 
ಬಿಟಟಿರು. ಅಲ್ಲೆ ಅಯಂಗ ವಿಕಲರು, ಕುರುಡರು, ಕುಯಂಟರು, ಕ್ವುಡರು ಮತು್ತ ಇತರ 
ಅನೆೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಆತನು ಇವರ ನೆನುಲಲೆರನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು.124
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ಆತನು ಅಲ್ಲೆದ ್್ದಗ, ಕೆಲವರು ಕ್ವುಡನೂ ತೊದಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನುನು 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಯಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೆೈಯಟುಟಿ ಗುಣಪಡಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಅವನನುನು ಜನರಿಯಂದ ಸ್ಲ್ಪ ದೂರ ತನೂೆನುಯಂದ್ಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ತನನು 
ಬೆರಳು ಗಳನುನು ಅವನ ಕ್ವಿ ಗಳಲ್ಲೆಟುಟಿ ಉಗುಳಿ, ಅವನ ನ್ಲ್ಗೆಯನುನು ಮುಟ್ಟಿದನು. 
ಬಳಿಕ ಆಕ್ಶದ ಕಡೆಗ ೆನೊೇಡಿ, ನಿಟುಟಿಸಿರು ಬಿಟುಟಿ, “ಎಪ್ಫಥಾ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
(ಎಪಫಾಥ್ ಎಯಂದರೆ “ತೆರೆಯಲ್”) ಆಗ ಅವನ ಕ್ವಿಗಳು ತೆರೆದವು. ನ್ಲ್ಗೆ ಸಡಿಲ 

ಗೊಯಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ಮ್ತ್ಡಿದನು.
ಈ ಸಯಂಗತಿ ಯನುನು ತಿಳಿಸಕೂಡ ದೆಯಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. ತನನು 

ಬಗೆಗೆ ಇತರ ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಸ ಕೂಡದಯಂತ ೆಯೇಸು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು ತಿ್ತದ್ದನು. 
ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ ಬಗೆಗೆ ಇನೂನು ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.125

ಮೂಕರು ಮತೆ್ತ ಮ್ತ್ಡುವು ದನೂನು ಕುಯಂಟರು ನಡೆದ್ಡುವು ದನೂನು ಅಯಂಗ 

ವಿಕಲರು ಸ್ಸ್ಥ ರ್ದದ್ದನೂನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಬಯಂದದ್ದನೂನು ಕಯಂಡು 
ಜನರೆಲಲೆರೂ ಅತ್ಶಾಶಚುಯಪಾ ಪಟುಟಿ ಇಸೆರಿೇಲರ ದೆೇವರನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡಿ ದರು.126 
ಜನರು, “ಯೇಸು ಎಲಲೆವನೂನು ಒಳೆಳುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಆತನು 
ಕ್ವುಡರಿಗೆ ಕ್ವಿ ಕೆೇಳಿಸು ವಯಂತೆ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಮೂಕರು ಮ್ತ್ಡು ವಯಂತೆ 
ಮ್ಡುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.127

4.12 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಕ್್ಕಂತ ಹ�ಚುಚು ಜನರಿಗ� ಅನನದಾನ
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರನುನು ಕರೆದು, “ನ್ನು ಈ ಜನರಿಗ್ಗಿ ದುಃಖಪಡು 

ತೆ್ತೇನೆ. ಇವರು ಮೂರು ದ್ನಗಳಿಯಂದ ನನನು ಜೊತೆ ಯಲ್ಲೆದ್್ದರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ 
ಊಟಕೆಕೆ ಏನೂ ಇಲಲೆ. ಇವರನುನು ಹಸಿವಿ ನಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕೆಕೆ ನನಗೆ 
ಮನಸಿ್ಲಲೆ. ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತರು ವ್ಗ ಬಳಲ್ ಹೊೇಗಬಹುದು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ಊಟಕೆಕೆ ಬೆೇಕ್ಗುವರುಟಿ ರೊಟ್ಟಿ 
ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಸಿಕುಕೆತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೆಗೆ ಯ್ವ ಊರೂ ಸಮಿೇಪವ್ಗಿಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಎರುಟಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
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ಶಿರ್ರು, “ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವ ೆಮತು್ತ ಕಲೆವು ಸಣಣಾ ಮಿೇನುಗಳಿವ”ೆ ಎಯಂದರು.
ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ ಆತನು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿ, 

ಆ ಏಳು ರೂೆಟ್ಟಿಗಳನುನು ಮತು್ತ ಮಿೇನು ಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೂೆಯಂಡು ಅವುಗಳಿ 

ಗ್ಗಿ ದೆೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೇತರಿ ಸಲ್ಲೆಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನುನು ಮುರಿದು ಶಿರ್ರಿಗೆ 
ಕೂೆಟಟಿನು. ಶಿರ್ರು ಅವುಗಳನುನು ಜನರಿಗೆ ಹಯಂಚದರು. ಜನರೆಲಲೆರೂ ತಿಯಂದು 
ತೃಪ್ತರ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಿನನುಲ್ರದೆ ಉಳಿದು ಹೊೇದ ಆಹ್ರದ ಚೂರುಗಳನುನು 
ಶಿರ್ರು ಶೆೇಖರಿಸಿ ದ್ಗ ಏಳು ಬುಟ್ಟಿಗಳು ತುಯಂಬಿ ಹೊೇದವು. ಅಯಂದು ಊಟ 
ಮ್ಡಿದ್ದವ ರಲ್ಲೆ ಗಯಂಡಸರೆೇ ಸುಮ್ರು ನ್ಲುಕೆಸ್ವಿರ ಮಯಂದ್ ಯದ್ದರು. 
ಇವರಲಲೆದೆ ಹೆಯಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳು ಸಹ ಊಟ ಮ್ಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು 
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನಗೆಳಿಗ ೆಹೊೇಗುವಯಂತ ೆಅವರಿಗ ೆಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಅನಯಂತರ 
ದೊೇಣಿಯನುನು ಹತಿ್ತ ಮಗದ್ನ್ ಎಯಂಬ ರ್ರಿಯಂತ್ಕೆಕೆ  ಹೊೇದನು.128

4.13 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ವನುನ ಸಂಶಯಿಸಿದ ಕ�ಲವರು
ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಅವರು 
ಯೇಸುವನುನು ಪರಿೇಕ್್ಷಸಲು, “ನಿೇನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದವ ನೆಯಂಬುದನುನು ನಿರೂಪ್ಸಲು 
ಒಯಂದು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಮ್ಡಿ ತೊೇರಿಸು” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಸೂಯಪಾನು ಮುಳುಗುವ್ಗ ಹವ್ಮ್ನ ಹೆೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು 
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಶವು ಕೆಯಂರ್ ಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಒಳಳೆುಯ ಹವ್ಮ್ನ 

ವಿರುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಸೂಯೇಪಾದಯ ವನುನು ಗಮನಿಸು ತಿ್ತೇರಿ. 
ಆಕ್ಶವು ಕರ್್ಪಗಿದ್ದರೆ ಅಥವ್ ಕಯೆಂರ್ ಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದ್ನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. ಇವುಗಳು ಹವ್ಮ್ನದ ಗುರುತು ಗಳ್ಗಿವೆ. ನಿೇವು ಈ ಗುರುತು 

ಗಳನುನು ಕಯಂಡು ಅವುಗಳ ಅಥಪಾವನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುತಿ್ತೇರಿ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಈಗ ನಿೇವು ನೂೆೇಡುತಿ್ತರುವ ಇಯಂದ್ನ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಗುರುತು ಗಳ್ಗಿವೆ. ಆದರೆ 
ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರುತುಗಳ ಅಥಪಾವು ಗೂೆತಿ್ತಲಲೆ. ಕೆಟಟಿವರ್ದ ಮತು್ತ ರ್ಪ್ಗಳ್ದ 
ಜನರು ಸೂಚನೆಗ್ಗಿ ಒಯಂದು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಅರೆೇಕ್್ಷಸು ತ ್್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಯೇನನಲ ಲ್ೆದ ಸೂಚಕ ಕ್ಯಪಾ ವಯಂದೆೇ ಹೊರತು ಬೆೇರೆ ಯ್ವ ಸೂಚಕ 

ಕ್ಯಪಾವೂ ದೊರೆಯುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ 
ಸ್ಥಳವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು.129
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4.14 ಯೇಸುವನುನ ತರಾ್ಪಗ ಅಥಪಾಮಾಡಿ ಕ�ೊಂಡ ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಸರೊೇವರ ವನುನು ದ್ಟ್ಹೊೇದರು. ಆದರ ೆಶಿರ್ರು 
ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತರಲು ಮರೆತು ಬಿಟಟಿರು. ಯೇಸು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ್ರಿ! 
ಫರಿಸ್ಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದಕ್ಯರ ಹುಳಿಗೆ ಒಳಗ್ಗ ಬೆೇಡಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು ಇದರ ಅಥಪಾವನುನು ಚಚಪಾಸಿದರು. ಅವರು, “ನ್ವು ರೊಟ್ಟಿ ತರಲು 
ಮರೆತು ಬಿಟಟಿದ್ದಕ್ಕೆಗಿ ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿರ ಬಹುದೆ?” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ 

ಕೊಯಂಡರು.
ಶಿರ್ರು ಈ ವಿರಯವನುನು ಚಚಪಾಸು ತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. 

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟ್ಟಿ ಇಲಲೆವಲ ಲ್ೆ ಎಯಂಬ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ನಿೇವು 
ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಳುಳು ತಿ್ತರುವುದೆೇಕೆ? ಅಲ್ಪ ವಿಶ್್ಸಿಗಳೆೇ, ನಿೇವಿನೂನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ 

ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಗಳಿಯಂದ ಐದು ಸ್ವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮ್ಡಿಸಿದು್ದ 
ನಿಮಗ ೆನನೆಪ್ಲಲೆವೆೇ? ಜನರು ಊಟ ಮ್ಡಿದ ಮೇಲ ೆನಿೇವು ಅನೆೇಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೆ 
ರೊಟ್ಟಿಗಳನುನು ತುಯಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪ್ಲಲೆವೆೇ? ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳ ತುಯಂಡು ಗಳನುನು 
ನ್ಲುಕೆ ಸ್ವಿರ ಜನರಿಗ ೆಊಟ ಮ್ಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗ ೆನನೆಪ್ಲಲೆವೆೇ? ಜನರು ತಿಯಂದು 
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿೇವು ಅನೆೇಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನುನು ತುಯಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ 
ನೆನಪ್ಲಲೆವೆೇ? ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದು್ದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತಲಲೆ. ನಿೇವು 
ಇದನುನು ಅಥಪಾ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳುವು ದ್ಲಲೆವೆೇಕೆ? ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕ್ಯರ 
ಹುಳಿಗೆ (ಕೆಟಟಿ ಪರಿಭ್ವಕೆಕೆ) ಒಳಗ್ಗ ದಯಂತೆ ನಿೇವು ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ್ರ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಎಚಚುರಿಸಿ ದೆನು” ಅಯಂದನು.

ಆಗ ಶಿರ್ರು ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ 
ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಬೆರೆಸಿದ್ದ ಹುಳಿಯನುನು ಕುರಿತು ಎಚಚುರಿಕೆ ಯ್ಗಿರಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕ್ಯರ ಬೊೇಧನೆಯ ಪರಿಭ್ವಕೆಕೆ 
ಒಳಗ್ಗ ದಯಂತೆ ಎಚಚುರಿಕೆ ಯ್ಗಿರಬೆೇಕಯೆಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದನು.130

4.15 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಬ�ತಾ್ಯಿದಲಿ್ಲ ಸವಾಸ್ಥಗ�ೊಂಡ ಕುರುಡ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಬೆತ ್್ಯದಕೆಕೆ ಬಯಂದರು. ಕೆಲವು ಜನರು 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನುನು ತಯಂದು ಅವನನುನು ಮುಟಟಿ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಯೇಸುವನುನು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಕುರುಡನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡು, 
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ಅವನನುನು ಊರಿನಿಯಂದ ಹೊರಕೆಕೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇದನು. ನಯಂತರ ಯೇಸು 
ಅವನ ಕಣುಣಾಗಳಲ್ಲೆ ಉಗುಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನನು ಕೆೈಗಳನಿನುಟುಟಿ, “ಈಗ ನಿನಗ ೆಕ್ಣು 

ತ್ತದೆಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯತಿ್ತ ನೊೇಡಿ, “ಹೌದು, ನನಗೆ ಜನರು ಕ್ಣುತ ್್ತರೆ. 

ಅವರು ಮರ ಗಳಯಂತೆ ಕಯಂಡರೂ ನಡೆದ್ಡು ತಿ್ತದ್್ದರೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನನು ಕೆೈಗಳನುನು ಮತೆ್ತ ಕುರುಡನ ಕಣುಣಾಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟಟಿನು. ಆಗ 

ಅವನು ತನನು ಕಣುಣಾಗಳನುನು ಅಗಲವ್ಗಿ ತೆರೆದನು. ಅವನ ಕಣುಣಾಗಳು ಗುಣ 

ಹೂೆಯಂದ್ದ್ದವು. ಅವನಿಗ ೆಎಲಲೆವೂ ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ಕ್ಣಿಸಿತು. ಯೇಸು ಅವನಿಗ,ೆ “ನಿೇನು 
ನೆೇರವ್ಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗು, ಊರೊಳಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಡ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ 

ದನು.131

4.16 ಯೇಸುವ�ೇ ಮೆಸಿ್ೇಯ
ಯೇಸು ಫಿಲ್ಪ್ಪನ ಸೆಜರೆೇಯ ಎಯಂಬ ರ್ರಿಯಂತ್ಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಯೇಸು ತನನು 
ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನ್ದ ನನನುನುನು ಜನರು ಯ್ರೆಯಂದು ಹೆೇಳುತ ್್ತರೆ?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು, “ಕೆಲವರು ಸ್ನುನಿಕ ಯೇಹ್ನ ನಯೆಂದು ಹೆೇಳುತ ್್ತರೆ. ಇನುನು ಕೆಲವರು 
ಎಲ್ೇಯ ನೆಯಂದು ಹೆೇಳುತ ್್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಯರೆಮಿೇಯ ನೆಯಂದು ಇಲಲೆವೆ 
ಪರಿವ್ದ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನೆಯಂದು ಹೆೇಳುತ ್್ತರೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಅದಕೆಕೆ ಆತನು, “ನಿೇವು ನನನುನುನು ಯ್ರಯೆಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನು, “ನಿೇನೆೇ ಬರ ಬೆೇಕ್ಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು. ನಿೇನೆೇ ಜೇವಸ್ರೂಪ 

ನ್ದ ದೆೇವರ ಮಗನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಯೇಸು, “ಯೇನನ ಮಗನ್ದ ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ ನಿೇನು ಧನ್ನು. ಅದನುನು 

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟಟಿವನು ಯ್ವ ಮನುರ್ನೂ ಅಲಲೆ. ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು 
ತಯಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟಟಿನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, 
ನಿೇನೆೇ ರೇೆತರಿ. ನ್ನು ಈ ಬಯಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನನು ಸಭೆಯನುನು ಕಟುಟಿತೆ್ತೇನೆ. 
ರ್ತ್ಳ ಲೊೇಕದ ಬಲವು ನನನು ಸಭೆಯನುನು ಸೊೇಲ್ಸ ಲ್ರದು. ಪರಲೊೇಕ 

ರ್ಜ್ದ ಬಿೇಗದ ಕೆೈಗಳನುನು ನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇನು ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ 
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ನಿೇಡುವ ನ್್ಯತಿೇಪುಪಾ ದೆೇವರ ನ್್ಯ ತಿೇರ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿೇನು ಭೂಲೊೇಕ 

ದಲ್ಲೆ ನಿೇಡುವ ಕ್ಷಮಯು ದೆೇವರ ಕ್ಷಮ ಯ್ಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ ತ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಯೆಂಬುದನುನು ಯ್ರಿಗೂ ಹೆೇಳಕೂಡ 

ದೆಯಂದು ಎಚಚುರಿಕೆ  ಕೊಟಟಿನು.132

4.17 ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಪರೆಕಟಣ�
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ತ್ನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಮತು್ತ ಅಲ್ಲೆ 
ಯಹೂದ್ರ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಕ ರಿಯಂದಲೂ ಮಹ್ ಯ್ಜಕ ರಿಯಂದಲೂ ಮತು್ತ 
ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕ ರಿಯಂದಲೂ ತ್ನು ಅನೆೇಕ ಕರಟಿಗಳನುನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊಲಲೆಲ್ಪಟುಟಿ 
ಮೂರನೆಯ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದಬರ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ 
ಎಯಂದು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ರೆೇತರಿನು ಯೇಸುವನುನು ಸ್ಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೆ ಕರದೆೊಯು್ದ, “ದೆೇವರು ನಿನನುನುನು 
ಕ್ರ್ಡಲ್, ನಿನ ಗೆಯಂದ್ಗೂ ಹ್ಗೆ ಸಯಂಭವಿಸ ದ್ರಲ್!” ಎಯಂದು ಪರಿತಿ ಭಟ್ಸಿ ದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ಸೆೈತ್ನನೆೇ, ಇಲ್ಲೆಯಂದ ತೊಲಗು! ನಿೇನು ನನಗೆ ಅಡಿ್ಡ 
ಯ್ಗಿರುವೆ! ನಿನನು ಯೇಚನೆ ಮನುರ್ರ ಯೇಚನೆಯೇ ಹೊರತು ದೆೇವರದಲಲೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ “ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಲು ಅರೆೇಕ್್ಷಸು ವವನು ತನಗೆ 
ಇರಟಿ ವ್ದದ್ದನುನು ತ್ಜಸಬೆೇಕು. ಅವನು ತನಗ ೆಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಿಲುಬೆಯನುನು (ಸಯಂಕಟ) 
ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸ ಬೆೇಕು. ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಉಳಿಸಿಕೊಳಳು 
ಬೆೇಕೆಯಂದ್ರು ವವನು ಅದನುನು ಕಳೆದು ಕೂೆಳುಳುವನು. ನನಗ್ಗಿ ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು 
ಕೊಡುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ಅದನುನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳು ವನು. ಒಬ್ಬನು ಪರಿಪಯಂಚ 

ವನೆನುಲ್ಲೆ ಗಳಿಸಿ ಕೊಯಂಡು ತನನು ಆತ್ಮವನೆನುೇ ಕಳೆದು ಕೊಯಂಡರೆ ಅದರಿಯಂದ ಅವನಿಗೆೇನು 
ಪರಿಯೇಜನ? ಮನುರ್ನು ತನನು ಆತ್ಮವನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಳಳುಲು ಏನನುನು ತ್ನೆೇ 
ಕೊಡಬಲಲೆನು? ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತನನು ತಯಂದೆಯ ಮಹಿಮ ಯಡನೆ ಮತು್ತ 
ತನನು ದೂತರೊಡನೆ ಮರಳಿ ಬಯಂದು ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ ಕ್ಯಪಾಗಳಿಗೆ 
ತಕಕೆಯಂತೆ ಪರಿತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನೆನುೇ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆ 
ನಿಯಂತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತನನು ರ್ಜ್ದೊಡನೆ ಬರುವುದನುನು 
ನೊೇಡುವ ತನಕ ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.133
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4.18 ಮೇಶ� ಮತುತು ಎಲಿೇಯ ರ�ೊಡನ� ಕಾಣಿಸಿ ಕ�ೊಂಡ ಯೇಸು
ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿ ಸುಮ್ರು ಎಯಂಟು ದ್ನಗಳ್ದ ನಯಂತರ, ರೆೇತರಿ, 
ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನರನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಮ್ಡುವುದಕೆಕೆ 
ಬೆಟಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೊೇದನು. ಯೇಸು ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ, ಆತನ ಮುಖವು 
ರೂರ್ಯಂತರ ವ್ಯತು. ಆತನ ಬಟೆಟಿಗಳು ಬೆಳಳುಗೆ ಹೊಳೆಯ ತೂೆಡಗಿದವು. ಆಗ 
ಇಬ್ಬರು ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಯೇಸುವಿ ನೊಡನೆ ಮ್ತನ್ಡು ತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಮೊೇಶೆ 
ಮತು್ತ ಎಲ್ೇಯ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪರಿಕ್ಶ ಮ್ನವ್ಗಿ ಹೊಳೆಯು ತಿ್ತದ್ದರು. 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ಸಯಂಭವಿಸ ಲ್ಕ್ಕೆದ್ದ ಆತನ ಮರಣದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಮ್ತ್ಡು 

ತಿ್ತದ್ದರು. ಗ್ಢನಿದೆರಿ ಯಲ್ಲೆದ್ದ ರೇೆತರಿ ಮತು್ತ ಇತರರು ಎಚೆಚುತ ್್ತಗ ಯೇಸುವಿನ 
ಮಹಿಮಯನೂನು ಯೇಸುವಿ ನೊಡನೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಅವ ರಿಬ್ಬರನೂನು ಕಯಂಡರು. ಮೊೇಶೆ 
ಮತು್ತ ಎಲ್ೇಯ ಆತನನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗು ತಿ್ತರುವ್ಗ, ರೇೆತರಿನು, “ಗುರುವೆೇ, ನ್ವು 
ಇಲೆಲೆೇ ಇರುವುದು ಒಳೆಳುಯದು. ಇಲ್ಲೆ ನ್ವು ಮೂರು ಗುಡ್ರ ಗಳನುನು ಹ್ಕುತೆ್ತೇವ.ೆ 
ನಿನಗೊಯಂದು, ಮೊೇಶೆಗೊಯಂದು ಮತು್ತ ಎಲ್ೇಯನಿ ಗೊಯಂದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
(ರೆೇತರಿನಿಗೆ ತ್ನು ಏನು ಹೆೇಳು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆಯಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲೆ.) 134

ರೇೆತರಿನು ಮ್ತ್ಡುತಿ್ತರು ವ್ಗಲೆೇ ಪರಿಕ್ಶ ಮ್ನವ್ದ ಒಯಂದು ಮೊೇಡವು 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯತು ಮತು್ತ ಆ ಮೊೇಡದೊಳ ಗಿಯಂದ ಒಯಂದು ಧ್ನಿಯು, 
“ಈತನು ನನನು ಪ್ರಿಯ ಮಗನು. ನ್ನು ಈತನನುನು ಬಹಳ ಮಚಚುಕೊಯಂಡಿ ದೆ್ದೇನೆ. 
ಈತನಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ಗಿರಿ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿತು.

ಯೇಸುವಿನ ಸಯಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿರ್ರಿಗೂ ಈ ಧ್ನಿ ಕೆೇಳಿಸಿತು. ಅವರು ಬಹಳ 
ಭಯದ್ಯಂದ ಬೂೆೇರಲ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತನು ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಅವರನುನು 
ಮುಟ್ಟಿ, “ಏಳಿ, ಹೆದರಬೆೇಡಿ” ಎಯಂದನು. ಅವರು ಕಣೆಣಾತಿ್ತ ನೊೇಡಿದ್ಗ ಯೇಸು 
ಒಬ್ಬನೆೇ ಅಲ್ಲೆದ್ದನು.

ಬೆಟಟಿದ್ಯಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ವ್ಗ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಬೆಟಟಿದ 
ಮೇಲೆ ಕಯಂಡ ದಶಪಾನವನುನು ಈಗ ಯ್ರಿಗೂ ಹೆೇಳದೆ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಸತು್ತ 
ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದಬಯಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಯಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು.

ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ ಎಲ್ೇಯನು ಬರ 

ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ ಎಯಂದು ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಹೆೇಳುವುದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಎಲ್ೇಯನು ಬರುತ ್್ತನೆಯಂದು ಅವರು ಹೆೇಳುವುದು ಸರಿ. 
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ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಎಲ್ೇಯನು ಬಯಂದು ಎಲ ಲ್ೆ ವಿರಯ ಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸು ವನು. 
ಆದರ ೆನ್ನು ನಿಮಗ ೆಹೆೇಳುವು ದೆೇನಯೆಂದರ,ೆ ಎಲ್ೇಯನು ಈಗ್ಗಲೆೇ ಬಯಂದ್ದ್್ದನ.ೆ 
ಆದರೆ ಆತನು ಯ್ರೆಯಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲೆ. ಜನರು ತಮಗಿರಟಿ ಬಯಂದಯಂತೆ 
ಅವನನುನು ಹಿಯಂಸಿಸಿದರು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಅವರು ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನನುನು ಹಿಯಂಸೆ 
ಪಡಿಸುವರು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು. ಯೇಸು ಹೆೇಳುತಿ್ತರು ವುದು ಸ್ನುನಿಕನ್ದ 
ಯೇಹ್ನನನೆನುೇ ಕುರಿತು ಎಯಂದು ಶಿರ್ರು ಗರಿಹಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು.135

4.19 ದುರಾತ್ಮದಂದ ಪ್ೇಡಿತ ನಾಗದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗ� ಬಿಡುಗಡ�
ನಯಂತರ ಯೇಸು, ರೇೆತರಿ, ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನ ಇತರ ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗೆ 
ಹೂೆೇದರು. ಆ ಶಿರ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೆೇಕ ಜನರು ನರೆದೆ್ದ್ದರು. ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು 
ಅವರೊಡನೆ ವ್ದ ಮ್ಡುತ್್ತ ಇದ್ದರು. ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಿದ್ಗ 
ಬಹಳ ಆಶಚುಯಪಾಪಟುಟಿ ಆತನನುನು ಸ್್ಗತಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಯ್ವುದರ ಬಗೆಗೆ ವ್ದ್ಸು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಒಬ್ಬನು, “ಗುರುವೆೇ, ನನನು ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ ಹಿಡಿದ್ದ್ದ ಕ್ರಣ ನ್ನು ಅವನನುನು 

ನಿನನು ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗೆ ತಯಂದೆನು. ಅವನು ಮ್ತ್ಡಲ್ರ. ಆ ದೆವ್ವು ಅವನ ಮೇಲೆ 
ಆಕರಿಮಣ ಮ್ಡಿದ್ಗ ಲೆಲ ಲ್ೆ ಅವನನುನು ನೆಲಕೆಕೆ ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ನನನು ಮಗನು 
ಬ್ಯಯಂದ ನೊರೆ ಸುರಿಸುತ ್್ತ ಹಲುಲೆಗಳನುನು ಕಟಕಟನೆ ಕಡಿಯುತ ್್ತನೆ ಮತು್ತ 
ಬಹಳ ಬಿರುಸ್ಗು ತ ್್ತನೆ. ಅವನನುನು ಆ ದೆವ್ದ್ಯಂದ ಬಿಡಿಸು ವಯಂತೆ ನ್ನು ನಿನನು 
ಶಿರ್ರನುನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ವಿಶ್್ಸ ವಿಲಲೆದ ಸಯಂತ್ನವೆೇ, ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇನೆನುರುಟಿ ಕ್ಲ 
ಇರಲ್? ಇನೆನುರುಟಿ ಕ್ಲ ಸಹಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್? ಆ ಹುಡುಗನನುನು ನನನು ಬಳಿಗೆ ತನಿನುರಿ!” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಶಿರ್ರು ಆ ಹುಡುಗನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಯಂದರು. ಆ ದೆವ್ವು 
ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಿದ ಕೂಡಲೆೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆಕರಿಮಣ ಮ್ಡಿತು. 
ಆ ಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ, ಬ್ಯಯಂದ ನೂೆರೆಯನುನು ಸುರಿಸುತ ್್ತ ಒದ ್್ದಡ 

ತೊಡಗಿದನು.
ಯೇಸು, “ಎರುಟಿ ಕ್ಲದ್ಯಂದ ಹಿೇಗ್ಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಯಂದು ಆ ಹುಡುಗನ 

ತಯಂದೆಯನುನು ಕೆೇಳಿದನು.
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ಅದಕೆಕೆ ತಯಂದೆಯು, “ಬ್ಲ್ದ್ಯಂದಲೆೇ ಹಿೇಗ್ಗುತಿ್ತದೆ. ಆಗಿಯಂದ್ಗೆಗೆ ದೆವ್ವು 
ಅವನನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಬೆಯಂಕ್ ಯಳಗೆ ಅಥವ್ ನಿೇರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ 
ಸ್ಧ್ವಿರುವು ದ್ದರ,ೆ ದಯವಿಟುಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ ೆಕರುಣಯೆಟುಟಿ ಸಹ್ಯಮ್ಡು” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ ‘ನಿನಗ ೆಸ್ಧ್ವಿರುವು ದ್ದರ’ೆ ಎಯಂದು ನಿೇನು ಹೆೇಳುವುದೆೇಕ?ೆ 
ನಯಂಬಿಕ ೆಯಡುವ ವ್ಕ್್ತಗೆ ಎಲಲೆವೂ ಸ್ಧ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆ ಹುಡುಗನ ತಯಂದೆಯು ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ, “ನ್ನು ನಯಂಬುತೆ್ತೇನೆ. ಇನೂನು 
ಹೆಚ್ಚುಗಿ ನಯಂಬಲು ನನಗೆ ಸಹ್ಯಮ್ಡು” ಎಯಂದನು.

ಅಲ್ಲೆ ನಡೆಯು ತಿ್ತರು ವುದನುನು ನೊೇಡಲು ಜನರೆಲಲೆರೂ ಓಡಿ ಬರುತಿ್ತರುವುದನುನು 
ಕಯಂಡ ಯೇಸು, ಆ ದೆವ್ಕೆಕೆ, “ಎಲೆೈ ಕ್ವುಡು ಮೂಕ ದೆವ್ವೆೇ, ಈ ಹುಡುಗ ನಿಯಂದ 
ಹೊರಗ ೆಬರು ವಯಂತಯೊ ಇವನೊಳಗ ೆಇನೆನುಯಂದ್ಗೂ ಪರಿವೆೇಶಿಸ ದಯಂತಯೊ ನ್ನು 
ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು ತೆ್ತೇನೆ!” ಎಯಂದನು.

ಆ ದೆವ್ವು ಅರಚತು. ಅದು ಆ ಹುಡುಗನನುನು ಮತೆ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿೇಳಿಸಿ, 
ಒದ್್ದಡಿಸಿ ಹೊರ ಬಯಂದ್ತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತವ ನಯಂತ ೆಬಿದ್್ದದ್ದನು. ಅನೆೇಕ ಜನರು, 
“ಅವನು ಸತು್ತಹೊೇದನು” ಎಯಂದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದೆತಿ್ತ, 
ಎದು್ದನಿಲಲೆಲು ಅವನಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿದನು.

ಯೇಸು ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೇದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಪರಿತೆ್ೇಕವ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ 
ಆತನಿಗೆ, “ಆ ದೆವ್ವನುನು ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವನುನು ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಯಯಂದ ಮ್ತರಿ ಬಿಡಿಸಲು ಸ್ಧ್” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.136

4.20 ತನನ ಮರಣ ಮತುತು ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
ನಯಂತರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಆ ಸ್ಥಳದ್ಯಂದ ಹೂೆರಟು ಗಲ್ಲ್ಯದ 
ಮೂಲಕ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದರು. ತ್ವು ಎಲ್ಲೆ ದೆ್ದೇವೆಯಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ 

ಬ್ರದಯೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿನ ಉದೆ್ದೇಶ ವ್ಗಿತು್ತ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಆತನು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ 
ಏಕ್ಯಂತ ವ್ಗಿ ಉಪದೆೇಶಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುರ  ್

ಕುಮ್ರನನುನು ಜನರ ವಶಕೆಕೆ ಕೊಡುವರು. ಜನರು ಆತನನುನು ಕೊಲುಲೆವರು. 
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ಕೊಲಲೆಲ್ಪಟಟಿ ಮೂರನೆಯ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಆತನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದು್ದ ಶಿರ್ರಿಗೆ ಅಥಪಾ ವ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಮತು್ತ 
ಅದರ ಅಥಪಾವನುನು ಕೆೇಳುವುದಕೂಕೆ ಅವರು ಭಯಪಟಟಿರು.137

4.21 ತ�ರಿಗ� ಕ�ೊಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಕರೆನೌಪಾಮಿಗೆ ಹೊೇದರು. ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ 
ಯಹೂದ್ ರಿಯಂದ ವ್ಷ್ಪಾಕ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ ಮ್ಡುವ ಕೆಲವರು ರೇೆತರಿನ ಬಳಿಗೆ 
ಬಯಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಬೊೇಧಕನು ದೆೇವ್ಲಯದ ವ್ಷ್ಪಾಕ ತೆರಿಗೆಯನುನು ಸಲ್ಲೆಸುವು 

ದ್ಲಲೆವೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಅದಕೆಕೆ ರೇೆತರಿನು, “ಹೌದು, ಸಲ್ಲೆಸುತ್್ತನೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಬಳಿಕ ರೇೆತರಿನು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಅವನು ಈ 

ವಿರಯವನುನು ಹೆೇಳುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಭೂಲೊೇಕದ 
ರ್ಜರುಗಳು ಜನರಿಯಂದ ಅನೆೇಕ ಬಗಯೆ ತರೆಿಗ ೆಗಳನುನು ತಗೆದೆುಕೊಳುಳು ತ್್ತರ.ೆ ಆದರೆ 
ತರೆಿಗ ೆಕೊಡುವ ಜನರು ಯ್ರು? ರ್ಜನ ಮಕಕೆಳೆೇ ಅಥವ್ ಬೆೇರ ೆಜನರೆೇ? ನಿನನು 
ಅಭಿರ್ರಿಯ ವೆೇನು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ರೆೇತರಿನು, “ಬೆೇರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಗಳನುನು ಸಲ್ಲೆಸುತ್್ತರೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗ,ೆ “ಹ್ಗ್ದರ ೆರ್ಜನ ಮಕಕೆಳು ತರೆಿಗ ೆಕೊಡಬೆೇಕ್ಲಲೆ. ಆದರೆ 

ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ ಗ್ರರನುನು ನ್ವೆೇಕೆ ಕೊೇಪಗೊಳಿಸ ಬೆೇಕು? ನಿೇನು ತೆರಿಗೆಯನುನು 
ಕೊಡು. ಸರೂೆೇವರಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಮಿೇನನುನು ಹಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕೆದ ಮೊದಲನೆೇ 
ಮಿೇನಿನ ಬ್ಯನುನು ತರೆ,ೆ ಅದರ ಬ್ಯಳಗ ೆವ್ಷ್ಪಾಕ ತರೆಿಗಗೆ ೆಬೆೇಕ್ದ ಒಯಂದು 
ನ್ಣ್ವನುನು ಕ್ಣುವೆ. ಅದನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ ಮ್ಡು 

ವವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಅದರಿಯಂದ ನನನು ಮತು್ತ ನಿನನು ತೆರಿಗೆಯನುನು ಕೊಟಟಿಯಂತ್ಗು ವುದು” 
ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.138

4.22 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯನನತ ಸಾ್ಥನ ಯಾರಿಗ� ಸಿಕು್ಕವುದು?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ 
ಯ್ರಿಗೆ ಅತು್ತ್ತಮ ಸ್್ಥನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಚಕಕೆ ಮಗುವನುನು ತನನು ಹತಿ್ತರಕೆಕೆ ಕರೆದು ತನನು ಶಿರ್ರ ಮುಯಂದೆ ಆ 
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ಮಗುವನುನು ನಿಲ್ಲೆಸಿ ಹಿೇಗಯೆಂದನು: “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ, ನಿೇವು 
ಬದಲ್ವಣೆ ಹೊಯಂದ್ ಕೊಯಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಚಕಕೆ ಮಕಕೆಳಯಂತೆ ಆಗಬೆೇಕು. 
ಇಲಲೆವ್ದರೆ, ನಿೇವು ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಸೆೇರುವುದೆೇ ಇಲಲೆ. ಈ ಚಕಕೆ ಮಗುವಿ 

ನಯಂತೆ ತನನುನುನು ತಗಿಗೆಸಿ ಕೊಳುಳುವವನೆೇ ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಅತು್ತ್ತಮ ಸ ್್ಥನ 
ಪಡೆಯುತ ್್ತನೆ.
“ಯ್ವನ್ದರೂ ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ಚಕಕೆ ಮಗುವನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡರೆ 

ಅವನು ನನನುನೆನುೇ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಯಂತ್ಯತು.” 139

ಆಗ ಯೇಹ್ನನು, “ಗುರುವೆೇ, ಯ್ರೊೇ ಒಬ್ಬನು ನಿನನು ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ 
ದೆವ್ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸು ತಿ್ತರುವುದನುನು ನ್ವು ನೊೇಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲಲೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿನನು ಹೆಸರನುನು ಹೆೇಳಕೂಡ ದೆಯಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆವು” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನುನು ತಡೆಯಬೆೇಡಿ. ನನನು ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ 
ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡುವವನು ಆ ಕೂಡಲೆೇ ನನನು ಬಗೆಗೆ ಕೆಟಟಿ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನುನು ಹೆೇಳಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ನಮ್ಮ ವೆೈರಿಯಲಲೆ ದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತರಿನೆೇ ಸರಿ. 
ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ಕ್ರಿಸ್ತನವ ರೆಯಂದು ಯ್ವನ್ದರೂ 
ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನಿೇರು ಕೊಟಟಿರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪರಿತಿಫಲ ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ 
ಸಿಕುಕೆವುದು.140

4.23 ಎಲ್ಲರಿಗಾಗ ಚಂತಿಸುವ ತಂದ�
“ದ್ೇನತ ೆಯಯಂದ ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವವರಲ್ಲೆ ಯ್ರನ್ನುದರೂ ರ್ಪಕೆಕೆ ನಡೆಸು 

ವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆೇಡ್ಗುವುದು. ಅವನು ತನನು ಕೂೆರಳಿಗೆ ಬಿೇಸುವ ಕಲಲೆನುನು 
ಕಟ್ಟಿಕೊಯಂಡು, ಆಳವ್ದ ಸಮುದರಿದಲ್ಲೆ ಮುಳುಗುವುದೆೇ ಉತ್ತಮ. ಜನರನುನು 
ರ್ಪಕೆಕೆ ನಡೆಸುವ ಸಯಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕದ ವಿರಯದಲ್ಲೆ 
ದುಃಖಪಡು ತೆ್ತೇನೆ. ಅವು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಣ 

ವ್ಗುವ ವ್ಕ್್ತಗೆ ಬಹಳ ಕೆೇಡ್ಗುವುದು.
“ನಿನನು ಕೆೈಯ್ಗಲ್, ನಿನನು ಕ್ಲ್ಗಲ್ ನಿನನು ರ್ಪಕೆಕೆ ಕ್ರಣ ವ್ದರೆ ಅದನುನು 

ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಕೆೈಯನ್ನುಗಲ್ ಕ್ಲನ್ನುಗಲ್ ಕಳೆದು ಕೊಯಂಡು ನಿತ್ಜೇವ 
ಹೊಯಂದುವುದೆೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. ಎರಡು ಕೆೈ ಮತು್ತ ಎರಡು ಕ್ಲುಳಳುವ ನ್ಗಿದು್ದ 
ಶ್ಶ್ತವ್ದ ಬೆಯಂಕ್ಯ ನರಕದಲ್ಲೆ ಹ್ಕ್ಸಿ ಕೊಳುಳುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಅದು ಎಷೊಟಿೇ 
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ಉತ್ತಮ. ನಿನನು ಕಣುಣಾ ನಿನನುನುನು ರ್ಪಕೆಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದನುನು ಕ್ತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು. 
ಎರಡು ಕಣುಣಾಳಳುವ ನ್ಗಿದು್ದ ಬೆಯಂಕ್ಯ ನರಕದಲ್ಲೆ ಹ್ಕ್ಸಿ ಕೊಳುಳುವದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಒಯಂದೆೇ 
ಕಣುಣಾಳಳುವ ನ್ಗಿದು್ದ ನಿತ್ಜೇವ ಹೊಯಂದುವುದೆೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ.
“ಎಚಚುರ ವ್ಗಿರಿ! ಈ ಚಕಕೆ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲಲೆವೆಯಂದು ನೆನೆಸಬೆೇಡಿ. 

ಇವರಿಗ್ಗಿ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ದೂತರನುನು ನೆೇಮಿಸ ಲ್ಗಿದೆ. ಆ ದೂತರು 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು ತಯಂದೆಯ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲೆ ಇರುತ್್ತರೆ.
“ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿದು್ದ ಅದರಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ಕುರಿಯು ತಪ್್ಪಸಿ 

ಕೊಯಂಡರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಯಂಭ ತೊ್ತಯಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನುನು ಬೆಟಟಿದ ಮೇಲೆಯೇ 
ಬಿಟುಟಿ ತಪ್್ಪಸಿ ಕೊಯಂಡ ಕುರಿಯನುನು ಹುಡುಕಲು ಹೊೇಗುತ ್್ತ ನಲಲೆವೆೇ? ತಪ್್ಪಸಿ 

ಕೊಯಂಡ ಕುರಿಯು ಸಿಕ್ಕೆದರೆ, ತಪ್್ಪಸ ಕೊಳಳುದ್ದ್ದ ತೊಯಂಭ ತೊ್ತಯಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳಿ 

ಗಿಯಂತ ಆ ಒಯಂದು ಕುರಿಯ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸಯಂತೂೆೇರ ಪಡುವನು 
ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವ್ಗಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಈ ಚಕಕೆ ಮಕಕೆಳಲ್ಲೆ 
ಒಬ್ಬರ್ದರೂ ತಪ್್ಪಸಿಕೊಳಳು ಬ್ರದೆಯಂಬುದೆೇ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದಯೆ 
ಚತ್ತವ್ಗಿದೆ.141

4.24 ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನಿಗ� ಅಗತ್ಯವಾದ ತಿದು್ದಪಡಿ
“ನಿನನು ಸಹೊೇದರ ನ್ಗಲ್ ಸಹೊೇದರಿ ಯ್ಗಲ್ ನಿನಗೆ ಯ್ವುದ್ದರೂ ತಪು್ಪ 
ಮ್ಡಿದರೆ, ನಿೇನು ಹೊೇಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೆೇ ಇರುವ್ಗ ಅವನ ತಪ್ಪನುನು ತಿಳಿಸು. 
ಅವನು ನಿನನು ಮ್ತಿಗೆ ಕ್ವಿಗೂೆಟಟಿರೆ, ಮತೆ್ತ ನಿನನು ಸಹೊೇದರ ನ್ಗಿರಲು ನಿೇನೆೇ 
ಅವನಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿ ದಯಂತ್ಗುವುದು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿನನು ಮ್ತನುನು 
ಕೆೇಳದ್ದ್ದರೆ, ನಿನೂೆನುಯಂದ್ಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಮತೆ್ತ ಅವನ ಬಳಿಗೆ 
ಹೂೆೇಗು. ಆಗ ಪರಿತಿಯಯಂದು ದೂರಿನ ವಿರಯದಲೂಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವ್ 
ಮೂವರು ಸ್ಕ್್ಷ ಗಳಿರುವರು. ಅವನು ಅವರ ಮ್ತನೂನು ಕೆೇಳದ್ದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ 
ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಮ್ತನೂನು ಕೆೇಳದ್ದ್ದರೆ ಅವನನುನು ದೆೇವರಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ 
ಇಡದ ಮನುರ್ ನಯಂತ್ಗಲ್ ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರನಯಂತ್ಗಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.
“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ನಿೇಡುವ 

ನಿಷ್ದ್ಧೆಜೆಞೆಯು ದೆೇವರೆೇ ನಿೇಡಿದ ನಿಷ್ದ್ಧೆಜೆಞೆ ಯ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿೇವು ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ 
ನಿೇಡುವ ಅನುಮತಿಯು ದೆೇವರೆೇ ನಿೇಡಿದ ಅನುಮತಿ ಯ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲಲೆದೆ 
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ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ಒಮ್ಮನಸಿ್ ನಿಯಂದ ಏನನೆನುೇ ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರೂ 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು ತಯಂದೆ ಅದನುನು ನರೆವೆೇರಿಸು ತ್್ತನ.ೆ ಇದು ಸತ್. ಏಕಯೆಂದರೆ 
ಎಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರ್ಗಲ್ ಮೂವರ್ಗಲ್ ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಯನಿನುಟುಟಿ ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿಬಯಂದ್ರು 

ತ ್್ತರೊೇ ಅವರ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ ನ್ನಿರುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.142

4.25 ಕಷಾಮಾಪಣ� ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
ಆಗ ರೆೇತರಿನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನನನು ಸಹೊೇದರನು 
ನನಗೆ ಯ್ವುದ್ದರೂ ತಪು್ಪ ಮ್ಡುತ್ತಲೆೇ ಇದ್ದರೆ ನ್ನು ಎರುಟಿ ಸಲ ಅವನನುನು 
ಕ್ಷಮಿಸಬೆೇಕು? ನ್ನು ಅವನನುನು ಏಳು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸ ಬೆೇಕೊೇ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಏಳು ಸಲ ಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೇಕು. ಅವನು ನಿನಗೆ 
ಎಪ್ಪತೆ್ತೇಳು ಸಲ ತಪು್ಪ ಮ್ಡಿದರೂ ನಿೇನು ಅವನನುನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಲೆೇ ಇರಬೆೇಕಯೆಂದು 
ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.
“ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ತನನು ಸೆೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೆೇಕ್ದ್ದ ಸ್ಲದ ಹಣವನುನು 

ವಸೂಲ್ ಮ್ಡಲು ತಿೇಮ್ಪಾನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರ್ಜನಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ ಯ್ಗಿದೆ. ರ್ಜನು 
ತನನು ಹಣವನುನು ವಸೂಲ್ ಮ್ಡುವುದಕೆಕೆ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೆೇವಕನು ಹತು್ತ 
ಸ್ವಿರ ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ಗಳನುನು ರ್ಜನಿಗೆ ಸ್ಲ ಕೊಡಬೆೇಕ್ತು್ತ. ಆ ಸೆೇವಕನು 
ತನನು ಯಜಮ್ನ ನ್ದ ರ್ಜನಿಗೆ ಹಣವನುನು ಕೊಡಲು ಸಮಥಪಾ ನ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆ ಸೆೇವಕನನುನು ಮತು್ತ ಅವನಲ್ಲೆದ್ದ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ಅವನ ಹೆಯಂಡತಿ 
ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳ ಸಮೇತವ್ಗಿ ಮ್ರಿ, ಬಯಂದ ಹಣವನೆನುಲ್ಲೆ ಕೊಡಬೆೇಕ್ದ ಸ್ಲಕೆಕೆ 
ವಜ್ ಮ್ಡಬೆೇಕಯೆಂದು ರ್ಜನು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು.
“ಆಗ ಸೆೇವಕನು ರ್ಜನ ಕ್ಲ್ಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ಲ್ಪ ತ್ಳೆ್ಮ ತಯಂದುಕೊಳಿಳು. ನ್ನು 

ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೆೇಕ್ದ ಸ್ಲವನೆನುಲ ಲ್ೆ ತಿೇರಿಸು ತೆ್ತೇನೆ.’ ಎಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು. 
ರ್ಜನು ತನನು ಸೆೇವಕನ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ದುಃಖಪಟುಟಿ ಅವನು ಕೂೆಡಬೆೇಕ್ದ 
ಸ್ಲವನುನು ಮನಿನುಸಿ ಅವನನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದನು.
“ತರುವ್ಯ, ಅದೆೇ ಸೆೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ಗಳನುನು ಕೊಡ 

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದ ಬೆೇರೊಬ್ಬ ಸೆೇವಕನನುನು ಕಯಂಡು ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಡಿದು, ‘ನಿೇನು ನನಗೆ 
ಕೊಡ ಬೆೇಕ್ಗಿರುವ ಹಣವನುನು ಕೊಡು’ ಎಯಂದನು.
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“ಆ ಸೆೇವಕನು ಅವನ ಕ್ಲ್ಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ಲ್ಪ ತ್ಳೆ್ಮ ಯಯಂದ್ರು. ನ್ನು ನಿನಗೆ 
ಕೊಡಬೆೇಕ್ದ ಸ್ಲವನೆನುಲ್ಲೆ ತಿೇರಿಸು ತೆ್ತೇನೆ’ ಎಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು.
“ಆದರೆ ಮೊದಲನೆೇ ಸೆೇವಕನು ತ್ಳಿಕೊಳಳು ಲ್ಲಲೆ. ತನಗೆ ಸ್ಲ ಕೊಡ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದ 

ಸೆೇವಕನ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ನ್್ಯ್ಧಿ ಪತಿಗೆ ದೂರುಕೊಟುಟಿ ಅವನನುನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ 
ಹ್ಕ್ಸಿದನು. ಆ ಸೆೇವಕನು ಸ್ಲ ತಿೇರಿಸು ವವರೆಗೂ ಸೆರೆಮನೆ ಯಲ್ಲೆ ಇರ 

ಬೆೇಕ್ಯತು. ಇದನುನು ಕಯಂಡ ಇತರ ಸೆೇವಕ ರೆಲಲೆರೂ ಬಹಳವ್ಗಿ ದುಃಖಪಟುಟಿ 
ನಡೆದ ಸಯಂಗತಿ ಯನೆನುಲ್ಲೆ ಯಜಮ್ನ ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.”
“ಆಗ ಯಜಮ್ನನು ತನನು ಸೆೇವಕನನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ‘ನಿೇನು ದುರಟಿ 

ಸೆೇವಕನು. ನಿೇನು ನನಗೆ ಹೆಚುಚು ಹಣ ಕೊಡ ಬೆೇಕ್ಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಿೇನು ನನನುನುನು 
ಬೆೇಡಿಕೊಯಂಡದ್ದ ರಿಯಂದ ನಿನನು ಸ್ಲವನೆನುಲಲೆ ನ್ನು ಮನಿನುಸಿಬಿಟೆಟಿ. ಹಿೇಗಿರಲು ನ್ನು 
ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೊೇರಿದಯಂತೆ ನಿನನು ಜೊತೆ ಸೆೇವಕನಿಗೂ ನಿೇನು ಕರುಣೆ ತೊೇರಿಸ 

ಬೆೇಕ್ತು್ತ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಬಹುಕೊೇಪ ಗೊಯಂಡು ಅವನನುನು ಶಿಕ್್ಷಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹ್ಕ್ಸಿದನು. ಆ ಸೆೇವಕನು ತನನು ಸ್ಲವನೆನುಲ ಲ್ೆ ತಿೇರಿಸುವ ತನಕ 
ಸೆರೆಮನ ೆಯಲ್ಲೆ ಇರ ಬೆೇಕ್ಯತು.
“ಪರಲೊೇಕದ ನನನು ತಯಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಮ್ಡು ವಯಂತೆಯೇ ಈ ರ್ಜನು 

ಮ್ಡಿದನು. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೊೇದರ ನನ್ನುಗಲ್ ಸಹೊೇದರಿ ಯನ್ನುಗಲ್ 
ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೇಕು. ಇಲಲೆದ್ದ್ದರೆ ಪರಲೊೇಕದ ನನನು ತಯಂದೆಯೂ 
ನಿಮ್ಮನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.143

4.26 ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
ಆಗ ಯಹೂದ್ರ ಪಣಪಾಕುಟ್ೇರ ಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ವ್ಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಯೇಸುವಿನ ಸಹೊೇದರರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿೇನು ಇಲ್ಲೆಯಂದ ಜುದೆೇಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗು. 
ಆಗ ಅಲ್ಲೆರುವ ನಿನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕರು ನಿೇನು ಮ್ಡುವ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು 
ನೂೆೇಡುವರು. ತನನು ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಅರೇೆಕ್್ಷಸು ವವನು ತ್ನು 
ಮ್ಡುವ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮರೆಮ್ಡ ಕೂಡದು. ನಿನನುನುನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ತೊೇರಿಸಿಕೊ. ನಿೇನು ಮ್ಡುವ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಅವರು ನೊೇಡಲ್” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. (ಯೇಸುವಿನ ಸಹೊೇದರರು ಸಹ ಆತನನುನು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ.)

ಯೇಸು ತನನು ಸಹೊೇದರ ರಿಗ,ೆ “ನನಗ ೆಸರಿಯ್ದ ಸಮಯವು ಇನೂನು ಬಯಂದ್ಲಲೆ. 
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ನಿಮಗ್ದರೊೇ ಹೂೆೇಗಲು ಎಲ್ಲೆ ಸಮಯವೂ ಸರಿಯ್ಗಿರು ತ್ತದೆ. ಈ ಲೊೇಕವು 
ನಿಮ್ಮನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸ ಲ್ರದು. ಆದರೆ ಈ ಲೊೇಕವು ನನನುನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸುತ್ತದೆ. 
ಏಕಯೆಂದರ ೆನ್ನು ಈ ಲೊೇಕದ ಜನರಿಗ,ೆ ಅವರು ಮ್ಡುತಿ್ತರು ವುದು ಕಟೆಟಿಕ್ಯಪಾ 

ಗಳಯೆಂದು ಹೆೇಳುವೆನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿರಿ. ನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬಕೆಕೆ 
ಹೂೆೇಗುವುದ್ಲಲೆ. ನನಗೆ ಸರಿಯ್ದ ಸಮಯವು ಇನೂನು ಬಯಂದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿ ಗಲ್ಲ್ಯ ದಲೆಲೆೇ ಉಳಿದು ಕೊಯಂಡನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೊೇದರರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರು 
ಹೂೆೇದನಯಂತರ ಆತನು ಸಹ ಗುಟ್ಟಿಗಿ ಹೊೇದನು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆ ಯಹೂದ್ರು, 
“ಆತನು ಎಲ್ಲೆದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಕೆೇಳುತ್್ತ ಆತನಿಗ್ಗಿ ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಲ್ಲೆ ಜನರ ದೂೆಡ್ಡ ಗುಯಂಪಯಂದು ನೆರೆದ್ದ್್ದತು. ಆ ಜನರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು 
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದರು. “ಆತನು 
ಒಳೆಳುಯವನು” ಎಯಂದು ಕೆಲವರು ಹೆೇಳಿದರು. ಇತರರು, “ಇಲಲೆ, ಆತನು ಜನರನುನು 
ಮೊೇಸಗೊಳಿಸು ತಿ್ತದ್್ದನ”ೆ ಎಯಂದು ಟ್ೇಕ್ಸಿದರು. ಆದರ ೆಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಬಹಿರಯಂಗ 

ವ್ಗಿ ಮ್ತ್ಡಲು ಆ ಜನರಲ್ಲೆ ಯ್ರಿಗೂ ಸ್ಕರುಟಿ ಧೆೈಯಪಾ ವಿರಲ್ಲಲೆ. ಜನರು 
ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು.144

4.27 ಪಣಪಾಕುಟ್ೇರ ಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆ ಸುಮ್ರು ಅಧಪಾಭ್ಗ ಮುಗಿದು ಹೊೇಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು 
ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಲು ಆರಯಂಭಿಸಿ ದನು. ಯಹೂದ್ರಿಗ ೆಆಶಚುಯಪಾ 

ವ್ಯತು. “ಈ ಮನುರ್ನು ಎಯಂದೂ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ವಿದ್್ಭ್್ಸ ಮ್ಡಲ್ಲಲೆ. 
ಇವನು ಇಷೆಟಿಲಲೆವನೂನು ಹೆೇಗೆ ಕಲ್ತನು?” ಎಯಂದು ವಿಚ್ರಿಸ ತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ಉಪ ದೆೇಶಿಸುವ ಸಯಂಗತಿಗಳು ನನನು ಸ್ಯಂತವ್ದವು 

ಗಳಲಲೆ. ನನನು ಉಪದೆೇಶವು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನಿಯಂದ (ದೆೇವರು) ಬರುತ್ತದೆ. 
ದೆೇವರು ಅರೆೇಕ್್ಷಸು ವುದನುನು ಮ್ಡ ಬಯಸು ವವನಿಗೆ ನನನು ಉಪದೆೇಶವು 
ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದದೆ್ದೇ ಹೊರತು ನನನು ಸ್ಯಂತದ್ದಲಲೆ ವೆಯಂದು ಗೊತ ್್ತಗುವುದು. 
ತನನು ಸ್ಯಂತ ಆಲೊೇಚನೆ ಗಳನುನು ಉಪದೆೇಶಿಸು ವವನು, ತನಗೆೇ ಘನತೆಯನುನು 
ಉಯಂಟು ಮ್ಡಿಕೊಳಳುಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ತ ್್ತನೆ. ಆದರೆ ತನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನಿಗೆ 
ಘನತೆಯನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ವವನು ಸತ್ವನೆನುೇ ಹೆೇಳುತ ್್ತನೆ. 
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ಆತನಲ್ಲೆ ಯ್ವ ಸುಳೂಳು ಇಲಲೆ. ಮೊೇಶಯೆು ನಿಮಗ ೆಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ವನುನು ಕೊಟಟಿನು. 
ಹೌದಲಲೆವೆೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರೂ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ಗುತಿ್ತಲಲೆ. 
ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಏಕೆ ಪರಿಯತಿನುಸು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಜನರು, “ದೆವ್ವು ನಿನೊನುಳಗೆ ಸೆೇರಿಕೊಯಂಡು ನಿನನುನುನು ಹುಚಚುನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದೆ! 
ನ್ವು ನಿನನುನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಪರಿಯತಿನುಸುತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು ಮ್ಡಿದ ಒಯಂದು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಕಯಂಡು 
ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ಆಶಚುಯಪಾ ಗೊಯಂಡಿದ್್ದೇರಿ. ಮೊೇಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನನುತಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ಕಟಟಿಳೆಯನುನು ಕೊಟಟಿನು. (ಆದರೆ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಸುನನುತಿ ಎಯಂಬ ಸಯಂಸ್ಕೆರ 

ವನುನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಟಿವನು ಮೊೇಶೆಯಲಲೆ. ಅವನಿ ಗಿಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ಜೇವಿಸಿದ್ದ 
ನಮ್ಮ ಜನರಿಯಂದ ಈ ಸಯಂಸ್ಕೆರವು ಬಯಂದ್ದೆ.) ಆದ್ದರಿಯಂದ ಕೆಲವಮ್ಮ ನಿೇವು 
ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನನುತಿ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯು ಮೊೇಶೆಯ 
ಕಟಟಿಳೆಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಸುನನುತಿ ಮ್ಡಬಹುದು 
ಎಯಂಬುದನುನು ಇದು ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಿರುವಲ್ಲೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಒಬ್ಬನ 
ಇಡಿೇ ದೆೇಹವನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊಕೆೇಸಕೆರ ನಿೇವು ಏಕೆ ಕೊೇಪ ಗೊಯಂಡಿದ್್ದೇರಿ? 
ಹೊರ ತೊೇರಿಕೆಯ ಆಧ್ರದ ಮೇಲೆ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡದೆ ನ್್ಯ್ನು ಸ್ರವ್ಗಿ 
ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡಿರಿ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.145

4.28 ಯೇಸುವ�ೇ ಕ್ರೆಸತುನ�ೊೇ?
ಬಳಿಕ, ಜರೆುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ವ್ಸವ್ಗಿದ್ದ ಕಲೆವರು, “ಅವರು ಕೊಲಲೆಲು ಪರಿಯತಿನುಸು 

ತಿ್ತರುವುದು ಈ ವ್ಕ್್ತಯನೆನುೇ ಆದರೆ ಇವನು ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ರಿಗೂ ಕ್ಣುವ ಮತು್ತ 
ಕೆೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ್್ದನ.ೆ ಅಲಲೆದೆ ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡದಯಂತ ೆಯ್ರೂ 
ಅವನನುನು ತಡೆಯುತಿ್ತಲಲೆ. ಒಯಂದುವೆೇಳೆ ಈತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಯಂಬ ನಿಧ್ಪಾರಕೆಕೆ 
ನ್ಯಕರು ಗಳು ಬಯಂದ್ರ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮನುರ್ನ ಮನೆಯು ಎಲ್ಲೆದೆ 
ಎಯಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲಲೆದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಯಂದ್ಗ, ಆತನು ಎಲ್ಲೆಯಂದ 
ಬಯಂದನಯೆಂದು ಯ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸುವು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಇನೂನು ಉಪ ದೆೇಶಿಸುತ ್್ತ, “ಹೌದು, ನಿಮಗೆ 
ನನನು ಬಗೆಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ, ನ್ನು ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂದೆ ನಯೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 
ನ್ನು ಬಯಂದ್ರು ವುದು ನನನು ಸ್ಯಂತ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದಲಲೆ. ಸತ್ ಸ್ರೂಪನು ನನನುನುನು 
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ಕಳು ಹಿಸಿದ ್್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತನು ಗೂೆತಿ್ತಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಆತನನುನು ಬಲೆಲೆನು. 
ನ್ನು ಆತನಿಯಂದಲೆೇ ಬಯಂದೆನು ಮತು್ತ ಆತನೆೇ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು” ಎಯಂದು 
ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೇಳಿದನು.

ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ ಜನರು ಆತನನುನು ಬಯಂಧಿಸಲು ಪರಿಯತಿನುಸಿದರು. ಆದರೆ 
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆೈಹ್ಕಲು ಯ್ರಿಗೂ ಸ್ಧ್ವಿರ ಲ್ಲಲೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಇನೂನು ಸರಿಯ್ದ ಸಮಯ ಬಯಂದ್ರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಅನೆೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟಟಿರು. ಅವರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ ್್ತನೆಯಂದು 
ನ್ವು ಎದುರು ನೊೇಡುತಿ್ತದೆ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಯಂದ್ಗ, ಈ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) 
ಮ್ಡಿರುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ಹೆಚುಚು ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡುವನೆೇ? ಇಲಲೆ! 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಈತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿರ ಬೆೇಕು” ಎಯಂದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಜನರು ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಫರಿಸ್ಯರು 
ಕೆೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು ಯೇಸುವನುನು 
ಬಯಂಧಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ದೆೇವ್ಲಯದ ಸಿರ್ಯ ಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಲವರನುನು ಕಳುಹಿಸಿ 

ದರು. ಆಗ ಯೇಸು, “ಇನುನು ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರುತೆ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ, 
ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನ್ನು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇಗುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ ಮತು್ತ ನ್ನಿರು ವಲ್ಲೆಗೆ 
ನಿೇವು ಬರಲ್ರಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಇವನನುನು ನ್ವು ಕಯಂಡುಕೊಳಳು ಲ್ಗದಯಂತೆ ಇವನು ಎಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗುವನು? ನಮ್ಮವರು ವ್ಸ ವ್ಗಿರುವ ಗಿರಿೇಕ್ ಜನರ ಪಟಟಿಣ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಗಿರಿೇಕರಿಗೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸುವನೆೇ? ಇವನು (ಯೇಸು), ‘ನಿೇವು ನನನುನುನು ಹುಡುಕುವಿರಿ, 
ಆದರೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ’ ಎನುನುತ್್ತನೆ. ಅಲಲೆದೆ ಇವನು, ‘ನ್ನು 
ಇರುವಲ್ಲೆಗೆ ನಿೇವು ಬರಲ್ರಿರಿ’ ಎನುನುತ್್ತನೆ. ಇದರಥಪಾ ವೆೇನು?” ಎಯಂದು ಒಬ್ಬರಿ 

ಗೊಬ್ಬರು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.
ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದ್ನ ಬಯಂದ್ತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ವ್ದ ದ್ನವ್ಗಿತು್ತ. 

ಅಯಂದು ಯೇಸು ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು, “ಯ್ವನಿ ಗ್ದರೂ ಬ್ಯ್ರಿಕೆ ಯ್ಗಿದ್ದರೆ 
ಅವನು ನನನು ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಕುಡಿಯಲ್. ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನ 
ಹೊಟೆಟಿಯಳ ಗಿಯಂದ ಜೇವಕರ ವ್ದ ನಿೇರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥವು ತಿಳಿಸುವುದು ಇದನನೆುೇ” ಎಯಂದು ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ತನನುನುನು 
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ನಯಂಬಿ ದವರು ಹೊಯಂದ ಲ್ರುವ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನನುನು ಕುರಿತು ಹೆೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನೂನು 
ತನನು ಮಹಿಮಯನುನು ಹೊಯಂದ್ಲಲೆ ದ್ದ್ದ ಕ್ರಣ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು ಇನೂನು ಬಯಂದ್ರಲ್ಲಲೆ.

ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಕೆೇಳಿದ ಜನರಲ್ಲೆ ಕಲೆವರು, “ಈ ಮನುರ್ನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ಪರಿವ್ದ್” ಎಯಂದರು.
“ಆತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಯಂದು ಇನುನು ಕೆಲವರು ಹೆೇಳಿದರು.
ಮತೆ್ತ ಕಲೆವರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಲ್ಲ್ಯ ದ್ಯಂದ ಬರುವುದ್ಲಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ದ್ವಿೇದನ 

ಕುಟುಯಂಬ ದವನೆಯಂತಲೂ ದ್ವಿೇದನು ವ್ಸಿಸಿದ ಬೆತೆಲೆಹೆೇಮ್ ಊರಿನಿಯಂದ 
ಆತನು ಬರುತ ್್ತ ನೆಯಂತಲೂ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಯಂದರು. ಹಿೇಗೆ 
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲೆ ಭೆೇದ ಉಯಂಟ್ಯತು. ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನುನು 
ಬಯಂಧಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಯಂಧಿಸಲು ಯ್ರೂ ಪರಿಯತಿನುಸ ಲ್ಲಲೆ.146

4.29 ವಿಶಾವಾಸ ವಿಲ್ಲದ ಕ�ಲವು ಯಹೊದ್ಯ ನಾಯಕರು
ದೆೇವ್ಲಯದ ಸಿರ್ಯಗಳು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ದ್ಗ, ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ 
ಫರಿಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಅವನನುನು ಏಕೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡು ಬರಲ್ಲಲೆ?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ದೆೇವ್ಲಯದ ಸಿರ್ಯಗಳು, “ಈತನಯಂತ ೆಆಶಚುಯಪಾಕರ ವ್ದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ಬೆೇರೆ ಯ್ರೂ ಹೆೇಳಿಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಫರಿಸ್ಯರು, “ಹ್ಗ್ದರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನುನು ಸಹ ಮರುಳು ಗೊಳಿಸು 

ತಿ್ತದ ್್ದನೆ! ನ್ಯಕರಲ್ಲೆ ಯ್ರ್ದರೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ ್್ದರೊೇ? 
ಇಲಲೆ! ಫರಿಸ್ಯ ರ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯ್ರ್ದರೂ ಆತನನುನು ನಯಂಬಿದ್್ದರೊೇ? ಇಲಲೆ! 
ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ಅವರು ದೆೇವರ 
ಶ್ಪಕೆಕೆ ಒಳಗ್ಗಿ ದ್್ದರೆ!” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಆದರೆ ಆ ಗುಯಂಪ್ನಲ್ಲೆ ನಿಕೊದೆೇಮನು ಇದ್ದನು. ಮೊದಲೊಮ್ಮ ಯೇಸುವನುನು 
ನೊೇಡಲು ಹೊೇಗಿದ್ದವನು ಇವನೆೇ. ನಿಕೊದೆೇಮನು, “ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನುನು ಕೆೇಳದೆ ತಿೇಪುಪಾ ನಿೇಡಲು ನಮ್ಮ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವು 

ದ್ಲಲೆ. ಆತನು ಮ್ಡಿರುವು ದನುನು ನ್ವು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುವ ವರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತಿೇಪುಪಾ 
ಮ್ಡಲ್ಗದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, “ನಿೇನೂ ಗಲ್ಲ್ಯ ದವನೊೇ? ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವನುನು 
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ಅಧ್ಯನ ಮ್ಡು. ಗಲ್ಲ್ಯ ದ್ಯಂದ ಯ್ವ ಪರಿವ್ದ್ಯೂ ಬರುವು ದ್ಲಲೆ 
ವೆಯಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.147

4.30 ಸಿಕ್್ಕಕ�ೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
ಬಳಿಕ ಅವರೆಲಲೆರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೊೇದರು.

ಯೇಸು ಆಲ್ವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಮರುದ್ನ ನಸುಕ್ನಲಲೆೆೇ 
ಯೇಸು ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ಮರಳಿ ಹೊೇದನು. ಎಲ್ಲೆ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ 
ನೆರೆದು ಬಯಂದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು.

ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇಯನುನು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದರು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ವ್ಭಿಚ್ರ ಮ್ಡುವ್ಗಲೆೇ ಸಿಕ್ಕೆ ಕೊಯಂಡಿದ್ದಳು. 
ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯನುನು ಜನರ ಮುಯಂದೆ ಬಲವಯಂತ ವ್ಗಿ ನಿಲ್ಲೆಸಿ, ಯೇಸುವಿಗ,ೆ “ಉಪ 

ದೆೇಶಕನೆೇ, ಈ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ವ್ಭಿಚ್ರ ಮ್ಡು ತಿ್ತದ್್ದಗಲೆೇ ಸಿಕ್ಕೆ ಕೊಯಂಡಳು. ಇಯಂಥ 
ಕ್ಯಪಾವನುನು ಮ್ಡುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇಯನುನು ಕಲೆಲೆಸೆದು ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು ತ್ತದೆ. ಈಗ ನ್ವೆೇನು ಮ್ಡಬೆೇಕು? 
ನಿೇನೆೇ ಹೆೇಳು” ಎಯಂದರು.

ಯೇಸುವನುನು ಮ್ತಿನಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೆಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪವ್ದ ಹೊರಿಸಲು 
ಸ್ಧ  ್ವ್ಗುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಈ ಪರಿಶೆನುಯನುನು ಕೆೇಳಿದರು. ಆದರ ೆಯೇಸು ತಲ ೆಬ್ಗಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡು ತನನು ಬೆರಳಿ ನಿಯಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ತೊಡಗಿದನು. ಯಹೂದ್ 
ನ್ಯಕರು ಅದೆೇ ಪರಿಶೆನುಯನುನು ಮತೆ್ತ ಕೆೇಳಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ನೆಟಟಿಗೆ ಕುಳಿತು 

ಕೊಯಂಡು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ರ್ಪ ಮ್ಡಿಲಲೆ ದವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೆಯ 
ಕಲಲೆನುನು ಎಸೆಯಲ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ, ಮತೆ್ತ ಬಗಿಗೆಕೊಯಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ 

ತೊಡಗಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ್ಗಿ ಅಲ್ಲೆಯಂದ 

ಹೊರಟು ಹೂೆೇದರು. ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರು, ನಯಂತರ ಇತರರು ಹೊರಟು 

ಹೊೇದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಉಳಿದವ ರೆಯಂದರೆ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇ. ಆಕೆಯು 
ಆತನ ಮುಯಂದೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದಳು. ಯೇಸು ನೆಟಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು, “ಅಮ್್ಮ, 
ನಿನನು ಮೇಲ ೆತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಿ ದವರು ಎಲ್ಲೆದ್್ದರ?ೆ ಅವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರ್ದರೂ ನಿನಗ ೆಶಿಕ್ೆಷ 
ವಿಧಿಸ ಲ್ಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
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ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯು, “ಸ್್ಮಿೇ, ಅವರಲ್ಲೆ ಯ್ರೂ ನನಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ಸಹ ನಿನಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ನಿೇಡುವುದ್ಲಲೆ. ಈಗ 
ನಿೇನು ಹೊೇಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನುನು ಮುಯಂದೆ ರ್ಪ ಮ್ಡಬೆೇಡ” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದನು.148

4.31 ಯೇಸುವ�ೇ ಲ�ೊೇಕಕ�್ಕ ಬ�ಳಕು
ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮತೆ್ತ ಮ್ತ್ಡುತ ್್ತ, “ನ್ನೆೇ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ಬೆಳಕ್ಗಿ ದೆ್ದೇನೆ. ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ ಎಯಂದ್ಗೂ ಜೇವಿಸುವು 

ದ್ಲಲೆ. ಅವನು ಜೇವಕೊಡುವ ಬೆಳಕನುನು ಹೊಯಂದ್ದವ ನ್ಗಿರುವನು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಫರಿಸ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿೇನು ನಿನನು ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡುವ ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು 
ಸತ್ವಯೆಂದು ಹೆೇಳುವವನು ನಿೇನೊಬ್ಬನು ಮ್ತರಿ. ಆದ್ದರಿಯಂದ, ನಿೇನು ಹೆೇಳುವ ಈ 
ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ನ್ವು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ರೆವು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನ್ನೆೇ ನನನು ಬಗೆಗೆ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಈ 
ಸಯಂಗತಿಗಳು ಜನರ ನಯಂಬಿಕಗೆ ೆಯೇಗ್ವ್ಗಿವೆ. ಏಕಯೆಂದರ,ೆ ನ್ನು ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂದೆ 

ನಯೆಂಬುದೂ ನ್ನು ಎಲ್ಲೆಗ ೆಹೊೇಗು ತೆ್ತೇನಯೆಂಬುದೂ ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ದೆ. ನ್ನು ನಿಮ್ಮಯಂಥ 
ವ್ಕ್್ತಯಲಲೆ. ನ್ನು ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂದೆ ನಯೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲೆಗ ೆಹೊೇಗು ತೆ್ತೇನಯೆಂಬುದು 
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ನಿೇವು ಹೊರ ತೊೇರಿಕೆಯ ಪರಿಕ್ರ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್್ದೇರಿ. 
ಆದರೆ ನ್ನು ಯ್ರಿಗೂ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಮ್ಡುವ ತಿೇಪುಪಾ 
ನ್್ಯಬದಧೆ ವ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನು ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವ್ಗ ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ 

ನ್ಗಿರುವುದ್ಲಲೆ. ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಯಂದೆಯೂ ನನೊನುಯಂದ್ ಗಿರುತ ್್ತನೆ. ಇಬ್ಬರ 
ಸ್ಕ್್ಷ ಒಯಂದೆೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಬೆೇಕೆಯಂದು ನಿಮ್ಮ 
ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವೆೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನನನು ಪರವ್ದ ಸ್ಕ್್ಷಗಳಲ್ಲೆ ನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನ,ೆ 
ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಯಂದೆಯು ನನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸ್ಕ್್ಷ ಯ್ಗಿದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಜನರು, “ನಿನನು ತಯಂದೆ ಎಲ್ಲೆದ್್ದನೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ನ್ನ್ಗಲ್, ನನನು ತಯಂದೆ ಯ್ಗಲ್ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ನಿೇವು ನನನುನುನು 
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ತಿಳಿದ್ದ್ದರ,ೆ ನನನು ತಯಂದೆಯನುನು ಸಹ ತಿಳಿದ್ರು ವಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸುವು 
ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಉಪದೆೇಶಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ ಈ ಮ್ತುಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದನು. ಜನರು 
ಕೊಡುವ ಕ್ಣಿಕೆಯನುನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ ಆತನಿದ್ದನು. ಆದರೆ 
ಆತನನುನು ಯ್ರೂ ಬಯಂಧಿಸಲ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಆತನನುನು ಬಯಂಧಿಸ ತಕಕೆ ಸಮಯ 
ಇನೂನು ಬಯಂದ್ರಲ್ಲಲೆ.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗು ತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ರ್ಪದಲೆಲೆೇ ಸ್ಯುವಿರಿ. ನ್ನು 
ಹೊೇಗುವಲ್ಲೆಗೆ ನಿೇವು ಬರಲ್ರಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯಹೂದ್ರು, “ಯೇಸು ತನನುನುನು ತ್ನೆೇ ಕೊಯಂದು ಕೊಳುಳುವನೆೇ? 
ಅದಕ್ಕೆಗಿಯೇ, ನ್ನು ಹೊೇಗುವಲ್ಲೆಗೆ ನಿೇವು ಬರಲ್ರಿರಿ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನೆೇ?” 
ಎಯಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಕೆಳಗಿನವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ನ್ನ್ದರೊೇ ಮೇಲ್ನವನು. 
ನಿೇವು ಈ ಲೂೆೇಕದವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕ ದವನಲಲೆ. ನಿೇವು 
ನಿಮ್ಮ ರ್ಪಗಳಲೆಲೆೇ ಸ್ಯುವಿರಿ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ನ್ನೆೇ 
ಆತ ನಯೆಂಬುದನುನು ನಿೇವು ನಯಂಬ ದ್ದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಪ ಗಳಲ್ಲೆಯೇ ನಿೇವು ಸ್ಯುವಿರಿ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಹ್ಗ್ದರೆ, ನಿೇನು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನ್ನು ಯ್ರೆಯಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ್ಯಂದ ತಿಳಿಸುತ ್್ತ ಬಯಂದೆನೊೇ, 

ಆತನೆೇ ನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಲು ನನನುಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಸಯಂಗತಿ ಗಳಿವ.ೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡಬಲೆಲೆನು. ಆದರೆ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನಿಯಂದ ನ್ನು ಕೆೇಳಿದ 
ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಮ್ತರಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆತನು ಸತ್ವನೆನುೇ ತಿಳಿಸುತ ್್ತನೆ” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯೇಸು ಯ್ರ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ ್್ದನೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಜನರು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ 

ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ತಯಂದೆಯ (ದೆೇವರ) ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನನುನು ಮೇಲಕೆಕೆೇರಿಸು ವಿರಿ 
(ಕೊಲುಲೆವಿರಿ). ನ್ನೆೇ ಆತನೆಯಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನ್ನು ಈ 
ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನನನು ಸ್ಯಂತ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದ ಮ್ಡುತಿ್ತಲಲೆ ಎಯಂಬುದನುನು ನಿೇವು 
ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ಅಲಲೆದೆ, ತಯಂದೆಯು ನನಗೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
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ಮ್ತರಿ ನ್ನು ಹೆೇಳು ತೆ್ತೇನಯೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ಅರಿವ್ಗು ವುದು. ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ 

ದ್ತನು (ದೆೇವರು) ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಇದ್್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಚಚುಕ ೆಯ್ದದ್ದನೆನುೇ ನ್ನು 
ಯ್ವ್ಗಲೂ ಮ್ಡುತೆ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ನನನುನುನು ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನ್ಗಿ 
ಬಿಟುಟಿಬಿಟ್ಟಿಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದ ್್ದಗ, 
ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಯಟಟಿರು.149

4.32 ಅಬರೆಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ತನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, “ನಿೇವು ನನನು 
ಉಪದೆೇಶಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ಗಿದ್ದರೆ, ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನನನು ಹಿಯಂಬ್ಲಕ 

ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ನಿೇವು ಸತ್ವನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ಆ ಸತ್ವು ನಿಮ್ಮನುನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮ್ಡುವುದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ನ್ವು ಅಬರಿಹ್ಮನ ಮಕಕೆಳು. ನ್ವೆಯಂದೂ ಯ್ರ 
ಗುಲ್ಮರೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಹಿೇಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವು ದೆಯಂದು ನಿೇನು 
ಹೆೇಳುವುದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ರ್ಪಮ್ಡುವ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ರ್ಪಕೆಕೆ ಗುಲ್ಮ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ರ್ಪವು ಅವನ ಯಜಮ್ನ 

ನ್ಗಿದೆ. ಗುಲ್ಮನು ಒಯಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ಶ್ತವ್ಗಿ ಇರುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಮಗನು ಕುಟುಯಂಬಕೆಕೆ ಶ್ಶ್ತವ್ಗಿ ಸೆೇರಿದವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮಗನು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರೆ, ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡ ೆಯ್ಗಿರುವಿರಿ. 
ನಿೇವು ಅಬರಿಹ್ಮನ ಮಕಕೆಳೆಯಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್್ದೇರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನನನು ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು 
ನಿಮಗೆ ಇರಟಿವಿಲಲೆ. ನನನು ತಯಂದೆಯು ನನಗೆ ತೊೇರಿಸಿರುವು ದನೆನುೇ ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ನಿೇವ್ದರೂೆೇ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುೇ 
ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಅಬರಿಹ್ಮನೆೇ ನಮ್ಮ ತಯಂದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಅಬರಿಹ್ಮನ ಮಕಕೆಳ್ಗಿ ದ್ದರ,ೆ ಅಬರಿಹ್ಮನು 

ಮ್ಡಿದ ಕ್ಯಪಾಗಳನೆನುೇ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್್ದರಿ. ನ್ನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಕೆೇಳಿದ ಸತ್ವನುನು 
ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದವ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಪರಿಯತಿನುಸು 
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ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ. ಅಬರಿಹ್ಮನು ಅಯಂಥ ದೆ್ದೇನನೂನು ಮ್ಡಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ 
ತಯಂದೆ ಮ್ಡಿದ್ದನೆನುೇ ನಿೇವು ಮ್ಡುತಿ್ತದ್್ದೇರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯಹೂದ್ರು, “ನ್ವು ಹ್ದರಕೆಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ರಲಲೆ. ದೆೇವರೆೇ ನಮ್ಮ 
ತಯಂದೆ. ನಮಗಿರುವ ತಯಂದೆ ಆತನೊಬ್ಬನೆೇ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.150

4.33 ಸ�ೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು
ಯೇಸು ಆ ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, “ದೆೇವರು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆ ಯ್ಗಿದ್ದರೆ, 
ನಿೇವು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತಿ್ತದ್್ದರಿ. ನ್ನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲೆದೆ್ದೇನೆ. 
ನ್ನು ಬಯಂದದು್ದ ನನನು ಸ್ಯಂತ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದಲಲೆ. ದೆೇವರೆೇ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. 
ನ್ನು ಹೆೇಳುವ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ನಿೇವು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ನನನು ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ನಿೇವು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ರಿರಿ. ಸೆೈತ್ನನೆೇ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆ. 
ನಿೇವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ಅವನ ದುರಿಚೆಛಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡ ಬಯಸು 

ತಿ್ತೇರಿ. ಅವನು ಆರಯಂಭ ದ್ಯಂದಲೂ ಕೊಲಗೆ್ರ ನ್ಗಿದು್ದ ಸತ್ಕೆಕೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗಿದ್ದನು. 
ಅವನಲ್ಲೆ ಸತ್ವು ಇಲಲೆವೆೇ ಇಲಲೆ. ಅವನು ಸ್ಭ್ವ್ನು ಸ್ರವ್ಗಿ ಸುಳ್ಳುಡುತ ್್ತನೆ. 
ಅವನು ಸುಳುಳುಗ್ರನೂ ಸುಳಿಳುಗೆ ತಯಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್್ದನೆ.
“ನ್ನು ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ. ನನನುಲ್ಲೆ 

ರ್ಪವನುನು ತೊೇರಿಸಿ ಕೊಡುವವನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯ್ವನ್ದರೂ ಇರುವನೆೇ? 
ನ್ನು ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದರೂ ನಿೇವೆೇಕ ೆನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ? ದೆೇವರಿಯಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು 
ದೆೇವರು ಹೆೇಳುವ ಮ್ತುಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವನು. ಆದರ ೆನಿೇವು ದೆೇವರಿಯಂದ 
ಹುಟ್ಟಿಲಲೆದ ಕ್ರಣ ಆತನ ಮ್ತುಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ”  ಎಯಂದನು.151

4.34 ತನನ ಬಗ�ಗೆ ಮತುತು ಅಬರೆಹಾಮನ ಬಗ�ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹ�ೇಳಿಕ�
ಯಹೂದ್ರು, “ನ್ವು ನಿನನುನುನು ಸಮ್ಯಪಾ ದವನೆಯಂದು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇವೆ! ನಿನೊನುಳಗೆ 
ದೆವ್ವು ಸೆೇರಿಕೊಯಂಡು ನಿನನುನುನು ಹುಚಚುನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಯೇಸು, “ನನೊನುಳಗೆ ದೆವ್ವಿಲಲೆ. ನನನು ತಯಂದೆಗೆ ನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ, 
ಆದರೆ ನಿೇವು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ. ನನಗ್ಗಿ ಗೌರವವನುನು ಪಡೆದು 

ಕೊಳಳುಲು ನ್ನು ಪರಿಯತಿನುಸುತಿ್ತಲಲೆ. ನನಗ ೆಗೌರವ ದೊರಯೆ ಬೆೇಕಯೆಂದು ಬಯಸುವ 
ಒಬ್್ಬತ ನಿದ ್್ದನೆ. ಆತನೆೇ ನ್್ಯ್ಧಿಪತಿ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. 

KAN LOJ Pocket (final).indd   120 9/28/2015   3:04:03 PM



ವ�ೈರತವಾ ಬ�ಳ�ಯತ�ೊಡಗದ ವಷಪಾ 121

ನನನು ವ್ಕ್ಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುವವನು ಎಯಂದ್ಗೂ ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನು.
ಯಹೂದ್ರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನೂೆನುಳಗೆ ದೆವ್ವಿದೆ ಎಯಂದು ಈಗ ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಯತು! ಅಬರಿಹ್ಮನು ಮತು್ತ ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೊೇದರು. ಆದರೆ 
‘ನನನು ಉಪದೆೇಶಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುವವನು ಎಯಂದ್ಗೂ ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ’ ಎಯಂದು 
ನಿೇನು ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ನಮ್ಮ ತಯಂದೆಯ್ದ ಅಬರಿಹ್ಮನಿ ಗಿಯಂತಲೂ ನಿೇನು 
ದೊಡ್ಡವ ನಯೆಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿರು ವಯೆ್? ಅಬರಿಹ್ಮನು ಸತು್ತಹೊೇದನು ಮತು್ತ 
ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೊೇದರು. ಹಿೇಗಿರಲು, ನಿೇನು ನಿನನುನುನು ಯ್ರೆಯಂದು 
ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿರುವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನನನುನುನು ನ್ನೆೇ ಮಹಿಮ ಪಡಿಸಿ ಕೊಯಂಡರೆ, ಆ ಮಹಿಮಗೆ ಯ್ವ 
ಬೆಲೆಯೂ ಇಲಲೆ. ನನನು ತಯಂದೆಯೇ ನನನುನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸುವನು. ನಿೇವು 
ಆತನನೆನುೇ ನಿಮ್ಮ ದೆೇವರೆಯಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಆತನನುನು 
ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ತಿಳಿದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಆತನನುನು ಬಲೆಲೆನು. ನ್ನು ಆತನನುನು ತಿಳಿದ್ಲಲೆ 
ವೆಯಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಯಂತೆ ನ್ನು ಸಹ ಸುಳುಳುಗ್ರ ನ್ಗುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನು ಆತನನುನು 
ಬಲೆಲೆನು. ನ್ನು ಆತನ ವ್ಕ್ಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯನ್ಗು ತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನು ಬರುವ ದ್ನವನುನು 
ತ್ನು ನೊೇಡುವುದ್ಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯ್ದ ಅಬರಿಹ್ಮನು ಬಹು ಸಯಂತೊೇರ 

ಪಟಟಿನು. ಅವನು ಆ ದ್ನವನುನು ಕಯಂಡು ಬಹು ಸಯಂತೂೆೇರ ಗೊಯಂಡನು” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಏನು? ನಿೇನು ಅಬರಿಹ್ಮ ನನುನು ನೊೇಡಿರು 

ವಿಯೇ? ನಿನಗೆ ಐವತು್ತ ವರಪಾವೂ ಆಗಿಲಲೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಅಬರಿಹ್ಮನು ಹುಟುಟಿವುದ 

ಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದ ಲ್ಯಂದಲೂ ನ್ನು ಇದೆ್ದೇನ!ೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಇದನುನು ಕೆೇಳಿದ 
ಕೂಡಲೆೇ ಜನರು ಆತನತ್ತ ಬಿೇರಲು ಕಲುಲೆಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡರು. ಆದರೆ 
ಯೇಸು ಅಡಗಿ ಕೊಯಂಡು ದೆೇವ್ಲಯ ದ್ಯಂದ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು.152

4.35 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಹುಟುಟಿ ಕುರುಡನಿಗ� ದೃಷ್ಟಿದಾನ
ಯೇಸು ನಡೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್್ದಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟುಟಿ ಕುರುಡನನುನು ಕಯಂಡನು. 
ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೆೇ, ಈ ಮನುರ್ನು ಹುಟುಟಿ ಕುರುಡ 
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ನ್ಗಲು ಯ್ರ ರ್ಪ ಕ್ರಣ? ಅವನ ಸ್ಯಂತ ರ್ಪವೆೇ ಅಥವ್ ಅವನ ತಯಂದೆ 

ತ್ಯಗಳ ರ್ಪವೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ಅವನ ರ್ಪವ್ಗಲ್ ಅವನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳ ರ್ಪವ್ಗಲ್ ಇದಕೆಕೆ 

ಕ್ರಣವಲಲೆ. ದೆೇವರ ಕ್ಯಪಾವು ಅವನಲ್ಲೆ ತೊೇರಿ ಬಲೆಯಂದು ಹಿೇಗ್ಗಿದ ್್ದನೆ. 
ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನ ಕ್ಯಪಾವನುನು ಹಗಲ್ರು ವ್ಗಲೆೇ ನ್ವು ಮ್ಡಬೆೇಕು. 
ರ್ತಿರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಯ್ವನೂ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲ್ರನು. ನ್ನು ಈ 
ಲೊೇಕದಲ್ಲೆರು ವ್ಗ, ನ್ನೆೇ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬೆಳಕ್ಗಿ ದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಈ ಮ್ತನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಅದರಿಯಂದ 
ಕೆಸರನುನು ಮ್ಡಿಕೊಯಂಡು ಆ ಮನುರ್ನ ಕಣುಣಾಗಳಿಗೆ ಹಚಚುದನು. ಯೇಸು ಆ 
ಮನುರ್ನಿಗೆ, “ಹೊೇಗಿ ಸಿಲೊೇವ ಕೊಳದಲ್ಲೆ ತೊಳೆದುಕೊ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
(ಸಿಲೊೇವ ಅಯಂದರ ೆ“ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟಟಿವನು.”) ಅಯಂತಯೆೇ ಅವನು ಹೊೇಗಿ ತೊಳದೆು 

ಕೊಯಂಡನು. ಆ ಕೂಡಲೆೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಯಂದ್ತು.
ಈ ಮನುರ್ನು ಮೊದಲು ಭಿಕೆ್ಷ ಬೆೇಡು ತಿ್ತದು್ದದನುನು ನೊೇಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು 

ಮತು್ತ ಅವನ ನೆರೆಯವರು, “ನೊೇಡಿ! ಯ್ವ್ಗಲೂ ಭಿಕೆ್ಷ ಬೆೇಡುತ್್ತ ಕುಳಿತು 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೆೇ ಅಲಲೆವೆೇ” ಎಯಂದು ವಿಚ್ರಿಸಿ ದರು.
ಕಲೆವು ಜನರು, “ಹೌದು ಅವನೆೇ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಇನುನು ಕಲೆವರು, “ಇಲಲೆ, 

ಇವನು ಆ ಮನುರ್ನಲಲೆ. ಇವನು ಅವ ನಯಂತಿದ್್ದನಷೆಟಿೇ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಅದಕೆಕೆ ಆ ಮನುರ್ನು, “ನ್ನೆೇ ಅವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಜನರು, “ನಿೇನು ದೃಷ್ಟಿಯನುನು ಹೆೇಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಯಂಡೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಆ ಮನುರ್ನು, “ಯೇಸು ಎಯಂಬವನು ಸ್ಲ್ಪ ಕೆಸರನುನು ಮ್ಡಿ ನನನು ಕಣುಣಾಗಳಿಗೆ 

ಹಚಚು, ಸಿಲೊೇವ ಕೊಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ತೊಳೆದು ಕೊಳಳುಲು ಹೆೇಳಿದನು. ಅಯಂತೆಯೇ 
ನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಯಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನು.
ಜನರು ಆ ಮನುರ್ನಿಗೆ, “ಆ ವ್ಕ್್ತ ಎಲ್ಲೆದ್್ದನೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಆ ಮನುರ್ನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.153

4.36 ಕ�ಲವು ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರ ಪರೆಶ�ನಗಳು
ಬಳಿಕ ಜನರು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಫರಿಸ್ಯರ ಬಳಿಗ ೆಕರದೆು ತಯಂದರು. ಮೊದಲು 
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ಕುರುಡ ನ್ಗಿದ್ದವನು ಅವನೆೇ. ಯೇಸು ಕೆಸರು ಮ್ಡಿ ಅವನ ಕಣುಣಾಗಳನುನು ಗುಣ 

ಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ ಕ್ಯಪಾವನುನು ಮ್ಡಿದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಅವರು ಆ ಮನುರ್ನಿಗೆ, “ನಿೇನು ದೃಷ್ಟಿಯನುನು ಹೆೇಗೆ ಪಡೆದು ಕೊಯಂಡೆ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುರ್ನು, “ಆತನು ನನನು ಕಣುಣಾಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನುನು ಹಚಚುದನು. ನ್ನು 
ತೊಳೆದು ಕೊಯಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಫರಿಸ್ಯ ರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದ 
ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಇವನು 
ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇತರರು, “ಇವನು ರ್ಪ್ ಯ್ಗಿದ್ದರೆ ಇಯಂಥ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು 
ಹೆೇಗೆ ಮ್ಡ ಲ್ದ್ೇತು?” ಎಯಂದರು. ಹಿೇಗೆ ಯಹೂದ್ರಲೆಲೆೇ ಭಿನ್ನುಭಿರ್ರಿಯ 
ಉಯಂಟ್ಯತು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಗುಣಹೊಯಂದ್ ದವನಿಗೆ, “ಆ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) 
ನಿನನುನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗೆಗೆ 
ನಿನಗೆೇನು ಅನಿನುಸುತ್ತದೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಅವನು, “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪರಿವ್ದ್” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
ಈ ಮನುರ್ನು ಮೊದಲು ಕುರುಡ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ 

ಗುಣವ್ಗಿದೆ ಎಯಂದು ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಗಳು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು 
ಅವನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳನುನು ಕರೆ ಯಸಿದರು. ಅವರು ಅವನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳಿಗೆ, 
“ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೊೇ? ಇವನು ಹುಟುಟಿಕುರುಡ ನೆಯಂದು ನಿೇವು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. 
ಹ್ಗ್ದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಹೆೇಗೆ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಯಂದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಇವನು 
ಹುಟುಟಿಕುರುಡ ನೆಯಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಕಣುಣಾ 
ಕ್ಣಿಸು ತ್ತದೆಯೇ ಯ್ರು ಗುಣ ಪಡಿಸಿದರೂೆೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವನನನೆುೇ 
ಕೆೇಳಿ. ಇವನು ತನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ಹೆೇಳುವರುಟಿ ರ್ರಿಯಸ್ಥ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು. ಅವನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳು ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರಿಗೆ ಹೆದರಿ 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಹ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದರು. ಯೇಸುವನುನು ಕ್ರಿಸ್ತನಯೆಂದು ಹೆೇಳುವ ಯ್ರನೆನುೇ 
ಆಗಲ್ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದ್ಯಂದ ಬಹಿರಕೆರಿಸುವು ದ್ಗಿ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಗಳು 
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ಪರಿಕಟ್ಸಿದ್ದರು. ಆದಕ್ರಣವೆೇ ಅವನ ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳು, “ಅವನು ರ್ರಿಯಸ್ಥ 
ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಅವನನೆನುೇ ಕೆೇಳಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಕುರುಡ ನ್ಗಿದ್ದ ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು, 
“ನಿೇನು ದೆೇವರನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) 
ರ್ಪ್ಯಯಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಯಂದರು.

ಆ ಮನುರ್ನು, “ಅವನು ರ್ಪ್ಯೇ ಅಲಲೆವೇ ನನಗ ೆಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ಆದರ ೆನ್ನು 
ಕುರುಡ ನ್ಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಯಂದ್ದೆ ಎಯಂಬುದಯಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು) ನಿನಗೆೇನು ಮ್ಡಿದನು? ಅವನು 
ನಿನನು ಕಣುಣಾಗಳನುನು ಹೆೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುರ್ನು, “ಆಗಲೆೇ ನಿಮಗೆ ಅದನುನು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ನನಗೆ 
ಕ್ವಿಗೂೆಡ ಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಅದನುನು ಮತೆ್ತ ಏಕ ೆಕೆೇಳ ಬೆೇಕಯೆಂದ್ದ್್ದೇರಿ? ನಿೇವು ಸಹ ಆತನ 
ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ರ್ಗ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್್ದೇರೊೇ?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಅಪಹ್ಸ್ ಮ್ಡಿ, 
“ನಿೇನು ಅವನ (ಯೇಸು) ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ನ್ಗಿರುವೆ. ನ್ವು ಮೊೇಶೆಯ ಹಿಯಂಬ್ಲಕ 

ರ್ಗಿದೆ್ದೇವೆ. ದೆೇವರು ಮೊೇಶೆ ಯಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದ ನಯೆಂಬುದನುನು ನ್ವು ಬಲೆಲೆವು. 
ಆದರೆ ಆ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂದ ನಯೆಂಬುದು ಸಹ ನಮಗ ೆಗೊತಿ್ತಲಲೆ!” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುರ್ನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶಚುಯಪಾಕರ ವ್ದ ಸಯಂಗತಿ. ಯೇಸು 
ಎಲ್ಲೆಯಂದ ಬಯಂದ ನೆಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೂೆತಿ್ತಲಲೆ. ಆದರೆ ಆತನು ನನನು ಕಣುಣಾಗಳನುನು 
ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು. ದೆೇವರು ರ್ಪ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿಗೂೆಡುವುದ್ಲಲೆ  ವೆಯಂಬುದು 
ನಮ್ಮಲಲೆರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೆೇವರು ತನನುನುನು ಆರ್ಧಿಸು ವವನಿಗೂ ಮತು್ತ 
ತನಗೆ ವಿಧೆೇಯನ್ಗು ವವನಿಗೂ ಕ್ವಿಗೊಡು ತ್್ತನೆ. ಹುಟುಟಿಕುರುಡ ನೊಬ್ಬನನುನು 
ಯ್ರ್ದರೂ ಎಯಂದ್ದರೂ ಗುಣ ಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೆೇ ಮೊದಲನೆ ಸಲ. ಆ 
ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) ದೆೇವ ರಿಯಂದಲೆೇ ಬಯಂದ್ರ ಬೆೇಕು. ಆತನು ದೆೇವರಿಯಂದ 
ಬಯಂದ್ಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ, ಇಯಂಥ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಲ್ಗು ತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನು.
ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, “ರ್ಪದಲೆಲೆೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ನಿೇನು! ನಮಗೆೇ 
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ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡುವಿಯ್?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು. ಅಲಲೆದೆ ಅವರು ಅವನನುನು 
ಬಲವಯಂತ ವ್ಗಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ದರು.154

4.37 ಆತಿ್ಮಕ ಕುರುಡುತನ
ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಹೊರಗಟ್ಟಿದು್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. 
ಯೇಸು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಕಯಂಡು, “ನಿೇನು ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ 

ಯಡುವಿಯ್?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಆ ಮನುರ್ನು, “ಸ್್ಮಿೇ, ಆ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಯ್ರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. 

ನ್ನು ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನಿೇನು ಆತನನುನು ಈಗ್ಗಲೆೇ ನೊೇಡಿರುವೆ. ಈಗ ನಿನೊನುಯಂದ್ಗೆ 

ಮ್ತ್ಡುತಿ್ತರು ವ್ತನೆೇ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಆ ಮನುರ್ನು, “ಹೌದು ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ನು ನಯಂಬುತೆ್ತೇನೆ!” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆರ್ಧಿಸಿ ದನು.
ಯೇಸು, “ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ತಿೇರ್ಪಾಗ ಲೆಯಂದು ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬಯಂದೆನು. 

ಕುರುಡರು ಕ್ಣುವಯಂತ್ಗ ಲೆಯಂದೂ ಕಣುಣಾಳಳುವರು ಕುರುಡ ರ್ಗಲೆಯಂದೂ ನ್ನು 
ಬಯಂದೆನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಫರಿಸ್ಯರು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ, “ಏನು? ನಮ್ಮನುನು ಸಹ ಕುರುಡ ರೆಯಂದು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತರು ವೆಯ್?” ಎಯಂದು ಪರಿಶಿನುಸಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಕುರುಡ ರ್ಗಿದ್ದರೆ ರ್ಪವೆಯಂಬ ಅಪರ್ಧಕೆಕೆ 
ಗುರಿಯ್ಗು ತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು, ‘ನಮಗೆ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣುತ್ತದೆ’ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ರ್ಪ್ಗಳೆೇ ಆಗಿದ್್ದೇರಿ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.155

4.38 ಕುರುಬ ಮತುತು ಅವನ ಕುರಿಗಳು
ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ಯಳಗೆ 
ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವ್ಗ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿವೆೇಶಿಸ ಬೆೇಕು. ಮತೆ್ತ ಲ್ಲೆಯಂದ್ದರೂ ಹತಿ್ತ 
ಬರುವವನು ಸುಲ್ಗೆಗ್ರ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ; ಕುರಿಗಳನುನು ಕದು್ದಕೊಳಳುಲು ಪರಿಯತಿನುಸು 

ವವನ್ಗಿದ್್ದನೆ. ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಬ್ಗಿಲ ಮೂಲಕ ಪರಿವೆೇಶಿಸು ತ ್್ತನೆ. ಕ್ವಲು 

ಗ್ರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಬ್ಗಿಲನುನು ತೆರೆಯುತ ್್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ರಕೆಕೆ 
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ಕ್ವಿಗೊಡು ತ್ತವೆ. ಕುರುಬನು ತನನು ಸ್ಯಂತ ಕುರಿಗಳನುನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು 
ಹೂೆರಗ ೆಬಿಡುತ್್ತನ.ೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮುಯಂದೆ ಹೊೇಗುತ್್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮ್ಗಪಾ 

ದಶಪಾನ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ತ್ತವೆ; ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವು 
ಅವನ ಸ್ರವನುನು ತಿಳಿದ್ವೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆದ ವ್ಕ್್ತಯನುನು 
ಎಯಂದ್ಗೂ ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸುವು ದ್ಲಲೆ. ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಕ್್ತಯ ಬಳಿಯಯಂದ ಓಡಿ 

ಹೊೇಗುತ್ತವ.ೆ ಏಕಯೆಂದರ ೆಅವುಗಳು ಅವನ ಸ್ರವನುನು ತಿಳಿದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ ಈ ಸ್ಮ್ದ ಅಥಪಾವನುನು ಜನರು ಗರಿಹಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ.
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನೆೇ 

ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಗಿಲ್ಗಿ ದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಬರುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲು ಬಯಂದವ ರೆಲಲೆರೂ 
ಕಳಳು ರ್ಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಸುಲ್ಗೆಗ್ರ ರ್ಗಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಿಗೂೆಡ 

ಲ್ಲಲೆ. ನ್ನೆೇ ಬ್ಗಿಲ್ಗಿ ದೆ್ದೇನೆ. ನನನು ಮೂಲಕವ್ಗಿ ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವವರು ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೂೆಯಂದುವರು. ಅವರು ಒಳಗ ೆಬರಬಲಲೆರು. ಹೊರಗ ೆಹೂೆೇಗಬಲಲೆರು ಮತು್ತ ಹುಲುಲೆ 
ಗ್ವಲನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವರು. ಕಳಳುನು ಕದ್ಯುವು ದಕೂಕೆ ಕೊಲುಲೆವುದಕೂಕೆ 
ನ್ಶಮ್ಡು ವುದಕೂಕೆ ಬರುತ ್್ತನೆ. ನ್ನ್ದರೂೆೇ ಸಮೃದ್ಧೆಕರ ವ್ದ ಜೇವವನುನು 
ಕೊಡಲು ಬಯಂದೆನು.
“ನ್ನೆೇ ಒಳೆಳುಯ ಕುರುಬ. ಒಳೆಳುಯ ಕುರುಬನು ಕುರಿ ಗಳಿಗ್ಗಿ ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು 

ಕೊಡುತ ್್ತನೆ. ಕುರಿಗಳನುನು ನೊೇಡಿಕೊಳುಳು  ವುದಕ್ಕೆಗಿ ನೆೇಮಿತ ನ್ಗಿರುವ 
ಕೂಲ್ಯ್ಳು ಕುರುಬನಿ ಗಿಯಂತ ಭಿನನುವ್ಗಿ ದ ್್ದನೆ. ಕೂಲ್ಯ್ಳು ಕುರಿಗಳ 
ಒಡೆಯನಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಕೂಲ್ಯ್ಳು ತೂೆೇಳ ಬರುವುದನುನು ಕ್ಣುವ್ಗ 
ಕುರಿಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ಓಡಿಹೊೇಗು ತ ್್ತನೆ. ಆಗ ತೊೇಳವು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ 
ಅವುಗಳನುನು ಚದರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಕ್್ತಯು ಓಡಿಹೊೇಗು ತ ್್ತನೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಅವನು ಕೆೇವಲ ಕೂಲ್ಗ್ರ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಅವನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ಚಯಂತಿಸುವು ದ್ಲಲೆ.
“ನ್ನು ಕುರಿ ಗಳಿಗ್ಗಿ (ಜನರಿಗ್ಗಿ) ಚಯಂತಿಸುವ ಕುರುಬ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ. ನನನು 

ತಯಂದೆಯು ನನನುನುನು ತಿಳಿದ್ರು ವಯಂತೆ ನನನು ಕುರಿಗಳನುನು ನ್ನು ತಿಳಿದ್ದೆ್ದೇನೆ. ಮತು್ತ 
ನ್ನು ನನನು ತಯಂದೆಯನುನು ತಿಳಿದ್ರು ವಯಂತೆ ನನನು ಕುರಿಗಳು ನನನುನುನು ತಿಳಿದ್ವೆ. ಈ 
ಕುರಿಗಳಿ ಗೊೇಸಕೆರ ನನನು ಜೇವವನೆನುೇ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬೆೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಸಹ 
ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲೆರುವ ಈ ಮಯಂದೆ ಯಲ್ಲೆಲಲೆ. ನ್ನು ಅವುಗಳನುನು ಸಹ ಒಳಗೆ 
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ನಡಸೆಬೆೇಕು. ಅವುಗಳು ನನನು ಸ್ರಕೆಕೆ ಕ್ವಿಗೊಡು ತ್ತವ.ೆ ಮುಯಂದ್ನ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಒಯಂದೆೇ 
ಮಯಂದೆ ಯರುವುದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೆೇ ಕುರುಬ ನಿರುವನು. ತಯಂದೆಯು ನನನುನುನು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುತ್್ತನ.ೆ ಏಕಯೆಂದರ ೆನ್ನು ನನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಮತೆ್ತ ಪಡದೆುಕೊಳುಳು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಯ್ರೂ ನನಿನುಯಂದ ಕಸಿದುಕೊಳಳು ಲ್ರರು; ನ್ನೆೇ 
ಅದನುನು ಇಚ್ಛಾ ಪೂವಪಾಕವ್ಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಕೊಡುವುದಕೂಕೆ 
ಅದನುನು ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳುಳು ವುದಕೂಕೆ ನನಗೆ ಹಕ್ಕೆದೆ. ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಬೆೇಕೆಯಂದು 
ತಯಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ಸಿದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಯಹೂದ್ರಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ಭೆೇದ 
ಉಯಂಟ್ಯತು. ಅವರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು, “ಅವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವು ಸೆೇರಿಕೊಯಂಡು 
ಅವನನುನು ಹುಚಚುನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಕ್ವಿಗೊಡು ತಿ್ತೇರಿ?” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೆವ್ದ್ಯಂದ ಹುಚುಚು ಹಿಡಿದ್ರುವ ಮನುರ್ನು ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳುವುದ್ಲಲೆ. ಕುರುಡರ ಕಣುಣಾಗಳನುನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೆವ್ಕೆಕೆ 
ಸ್ಧ್ವೆೇ? ಇಲಲೆ!” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.156

4.39 ಯೇಸುವಿ ನ�ೊಡನ� ಪರೆಯಾಣ
ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಪರಲೂೆೇಕಕೆಕೆ ಹಿಯಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಹತಿ್ತರ ವ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೂೆೇಗಲು ತಿೇಮ್ಪಾನಿಸಿ ದನು. ಯೇಸು 
ಕೆಲವರನುನು ತನನು ಮುಯಂದ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಯೇಸುವಿಗ್ಗಿ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನುನು 
ಸಿದಧೆ ಪಡಿಸಲು ಅವರು ಸಮ್ಯಪಾ ಪಟಟಿಣಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ಆದರೆ ಆತನು 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದ ಕ್ರಣ ಸಮ್ಯಪಾದ ಜನರು ಆತನನುನು ಸ್್ಗತಿಸ 

ಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರ್ದ ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನ ಇದನುನು ಕಯಂಡು, 
“ಸ್್ಮಿೇ, ಆಕ್ಶ ದ್ಯಂದ ಬೆಯಂಕ್ ಬಿದು್ದ ಇವರನುನು ನ್ಶಮ್ಡಲ್ ಎಯಂದು ನ್ವು 
ಆಜ್ಞೆಪ್ಸ ಬೆೇಕೆನುನುವಿಯೇ!” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಗದರಿಸಿ ದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತು್ತ 
ಆತನ ಶಿರ್ರು ಇನೊನುಯಂದು ಪಟಟಿಣಕೆಕೆ ಹೊೇದರು.

ಅವರಲೆಲೆರೂ ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್್ದಗ, ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗ,ೆ “ನಿೇನು ಎಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇದರೂ ನ್ನು ನಿನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದನು.
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ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪಕ್್ಷಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುರ್ 

ಕುಮ್ರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವರುಟಿ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಇನೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು!” ಎಯಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು, “ಸ್್ಮಿೇ, ನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊೇಗಿ ನನನು ತಯಂದೆಯ 

ಅಯಂತ್ಕ್ರಿಯ ಯನುನು ಮ್ಡಲು ಅವಕ್ಶ ನಿೇಡು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರೆೇ ತಮ್ಮವರಲ್ಲೆ ಸತು್ತ ಹೊೇದವರ ಅಯಂತ್ಕ್ರಿಯ 

ಮ್ಡಲ್! ನಿೇನು ಹೊೇಗಿ ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ಸ್್ಮಿೇ, ನ್ನು ನಿನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವೆನು. ಆದರೆ ಮೊದಲು 

ನನನು ಕುಟುಯಂಬ ದವರ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗಿಬರಲು ಅವಕ್ಶ ನಿೇಡು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೆೇಗಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆೈಯನುನು ಹ್ಕ್ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ನೊೇಡುವವನು 

ದೆೇವರ ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ತಕಕೆವನಲಲೆ”  ಅಯಂದನು.157

4.40 ಸ�ೇವ�ಗಾಗ ಹ�ೊರಟ ಎಪ್ಪತ�ತುರಡು ಮಂದ ಶಿಷ್ಯರು
ಇದ್ದ ನಯಂತರ, ಯೇಸು ಇನೂನು ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಯಂದ್ಯನುನು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡು 
ತ್ನು ಹೊೇಗ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಯೇಚಸಿದ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಪಟಟಿಣಕೂಕೆ ಸ್ಥಳಕೂಕೆ 
ಅವರನುನು ಇಬಿ್ಬಬ್ಬ ರನ್ನುಗಿ ಮುಯಂಚತ ವ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 
“ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಗ್ರರು ಕೆಲವರೆೇ. ದೆೇವರೆೇ ಬೆಳೆಗೆ (ಜನರ) 
ಯಜಮ್ನನು. ಬೆಳೆಯನುನು ಒಟುಟಿಗೂಡಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಹೆಚುಚು ಕೆಲಸಗ್ರ ರನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಯಂತೆ ಯಜಮ್ನ ನನುನು ಬೆೇಡಿಕೊಳಿಳುರಿ.
“ಈಗ ನಿೇವು ಹೊೇಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನನು ಈ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿರಿ! ತೊೇಳಗಳ 

ಮಧೆ್ ಕುರಿಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸು ವಯಂತೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಕೆೈಚೇಲ 

ವನ್ನುಗಲ್ ಹಣ ವನ್ನುಗಲ್ ಅಥವ್ ರ್ದರಕೆ್ಷ ಗಳನ್ನುಗಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಹೂೆೇಗಬೆೇಡಿರಿ. ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ಜನರೊಡನೆ ಮ್ತನ್ಡ ಬೆೇಡಿ. 
ನಿೇವು ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೇಗುವ ಮೊದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವ್ಗಲ್’ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿರಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಶ್ಯಂತ ಸ್ಭ್ವದ ಮನುರ್ ನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶಿೇವ್ಪಾದ 
ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಅವನು ಶ್ಯಂತ ಸ್ಭ್ವದವ ನ್ಗಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಆಶಿೇವ್ಪಾದ ನಿಮಗೆೇ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇಳಿದು ಕೊಯಂಡು 
ಅವರು ಕೊಡುವುದನುನು ತಿನಿನುರಿ, ಕುಡಿಯರಿ. ಕೆಲಸ ಗ್ರನು ಸಯಂಬಳಕೆಕೆ ಯೇಗ್ 
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ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಇಳಿದು ಕೊಳುಳುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಆ ಮನೆಯನುನು ಬಿಟುಟಿ 
ಇನೊನುಯಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಡಿರಿ.
“ನಿೇವು ಒಯಂದು ಊರಿಗೆ ಹೊೇದ್ಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು ಸ್್ಗತಿಸಿ 

ದರೆ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಆಹ್ರವನುನು ಊಟಮ್ಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಯ ರೊೇಗಿಗಳನುನು 
ವ್ಸಿಮ್ಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ಸಮಿೇಪ್ಸು ತಿ್ತದೆ!’ ಎಯಂದು 
ತಿಳಿಸಿರಿ.
“ಆದರೆ ನಿೇವು ಒಯಂದು ಊರಿಗೆ ಹೊೇದ್ಗ, ಅಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು 

ಸ್್ಗತಿಸ ದ್ದ್ದರೆ, ನಿೇವು ಆ ಊರಿನ ಬಿೇದ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ‘ನಮ್ಮ ಕ್ಲುಗಳಿಗೆ 
ಹತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನುನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದಧೆವ್ಗಿ ಝ್ಡಿಸಿ ಬಿಡುತೆ್ತೇವೆ. 
ದೆೇವರ ರ್ಜ್ ಸಮಿೇಪ್ಸು ತಿ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರಲ್’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರಿ. 
ನ್್ಯತಿೇಪ್ಪಾನ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಆ ಜನರ ಗತಿಯು ಸೂೆದೂೆೇಮಿನ ಜನರ ಗತಿ ಗಿಯಂತಲೂ 
ಕಠಿಣ ವ್ಗಿರುವುದು.
“ಕೊರ್ಜನೆೇ, ಬೆತ ್್ಯದವೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನುನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ 

ನ್ನು ಅನೆೇಕ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿದೆನು. ಅದೆೇ ಸೂಚಕ ಕ್ಯಪಾಗಳು 
ಟೆೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೊೇನ್ ಪಟಟಿಣ ಗಳಲ್ಲೆ ನಡೆದ್ದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ 
ಹಿಯಂದೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಜೇವಿತ ಗಳನುನು ಮ್ಪಪಾಡಿಸಿ ಕೊಯಂಡು, ತಮ್ಮ ರ್ಪಗಳಿ 

ಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ ಪಟುಟಿ, ಗೊೇಣಿತಟಟಿನುನು ಧರಿಸಿಕೊಯಂಡು, ಬೂದ್ಯನುನು ಬಳಿದು 

ಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್್ಯತಿೇಪ್ಪಾನ ದ್ನದಲ್ಲೆ ನಿನನು ಸಿ್ಥತಿಯು ಟೆೈರ್ ಮತು್ತ 
ಸಿದೂೆೇನ್ ಗಳ ಸಿ್ಥತಿ ಗಿಯಂತಲೂ ಕಠಿಣ ವ್ಗಿರುವುದು. ಕರೆನೌಪಾಮೇ, ನಿೇನು 
ಪರಲೊೇಕಕೆಕೆ ಏರಿಸ ಲ್ಪಡುವಿಯೇ? ಇಲಲೆ! ನಿೇನು ರ್ತ್ಳಕೆಕೆ ಇಳಿಯುವೆ!
“ನಿಮ್ಮ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳುವವನು ನನನು ಮ್ತನೆನುೇ ಕೆೇಳುವವ ನ್ಗಿದ್್ದನ.ೆ ನಿಮ್ಮನುನು 

ಅಯಂಗಿೇಕರಿಸ ದವನು ನನನುನನೆುೇ ಅಯಂಗಿಕರಿಸ ದವನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ನನನುನುನು ನಿರ್ಕರಿಸು 

ವವನು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನನೆನುೇ (ದೆೇವರು) ನಿರ್ಕರಿಸು ವವನ್ಗಿದ ್್ದನೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರು ತಮ್ಮ ಪರಿವ್ಸ ದ್ಯಂದ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬಯಂದ್ಗ ಬಹಳ 
ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ವು ನಿನನು ಹೆಸರನುನು 
ಹೆೇಳಿದ್ಗ ದೆವ್ಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ವಿಧೆೇಯ ವ್ದವು!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೆೈತ್ನನು ಮಿಯಂಚನೊೇರ್ದ್ ಯಲ್ಲೆ ಆಕ್ಶ ದ್ಯಂದ ಕೆಳಗೆ 
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ಬಿೇಳುವುದನುನು ನ್ನು ನೊೇಡಿದೆನು. ಕೆೇಳಿರಿ! ಹ್ವುಗಳ ಮತು್ತ ಚೆೇಳುಗಳ 
ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವು ದಕೆಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ. ವೆೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿಕ್ರ 

ಕ್ಕೆಯಂತಲೂ (ಸೆೈತ್ನ) ಹೆಚಚುನ ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ. ಯ್ವುದೂ 
ನಿಮಗೆ ಕೆೇಡು ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ. ಹೌದು, ದೆವ್ಗಳೂ ನಿಮಗೆ ವಿಧೆೇಯ 

ವ್ಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧಿಕ್ರ ನಿಮಗಿದೆ ಎಯಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಸಯಂತೊೇರ ಪಡದೆ 
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಯಂಬುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಸಯಂತೊೇರ 

ಪಡಿರಿ” ಅಯಂದನು.
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಯಂತೂೆೇರ ಗೊಯಂಡು ಹಿೇಗೆ 

ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು: “ಪರಲೊೇಕ ಭೂಲೊೇಕಗಳ ಪರಿಭುವ್ದ ತಯಂದೆಯೇ, ನ್ನು 
ನಿನನುನುನು ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇನು ಜ್ಞೆನಿಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧೆವಯಂತ ರಿಗೂ ಈ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನುನು ಮರೆಮ್ಡಿದ್ದ ಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನು ನಿನನುನುನು ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇನು ಚಕಕೆ 

ಮಕಕೆಳಯಂತಿರುವ ಜನರಿಗ ೆಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಪರಿಕಟ ಮ್ಡಿದೆ. ಹೌದು, ತಯಂದೆಯೇ, 
ಅದೆೇ ನಿನನು ಅರೇೆಕೆ್ಷ ಯ್ಗಿತು್ತ.
“ನನನು ತಯಂದೆಯು ಎಲಲೆವನೂನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ್್ದನೆ. ಮಗನು ಯ್ರೆಯಂಬುದು 

ಯ್ರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ತಯಂದೆ ಯಬ್ಬನಿಗೆೇ ಗೊತಿ್ತದೆ. ತಯಂದೆಯು ಯ್ರೆಯಂಬುದು 
ಮಗನಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಗೂೆತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತಯಂದೆಯ ಬಗೆಗೆ ಯ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ತ ್್ತನೊೇ 
ಅವರು ಮ್ತರಿ ತಯಂದೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳುಳು ವರು.”

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೊೇಡಿದನು. ಅಲ್ಲೆ ಆತನ 
ಶಿರ್ರು ಮ್ತರಿವಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ನೊೇಡುತಿ್ತರುವ ನಿೇವು ಧನ್ರು! ಅನೆೇಕ ಪರಿವ್ದ್ಗಳೂ ಅರಸರೂ ಈಗ ನಿೇವು 
ನೊೇಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ನೊೇಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಮತು್ತ ಈಗ ನಿೇವು 
ಕೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಕೆೇಳ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಅರೆೇಕ್್ಷ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ”  ಎಯಂದನು.158

4.41 ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ�ಞಾ ಮತುತು ಒಳ�ಳುಯ ಸಮಾಯಪಾ ದವನ ಸಾಮ್ಯ
ಆಗ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕ ನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನುನು ಪರಿೇಕ್್ಷಸಲು ಎದು್ದನಿಯಂತು, 
“ಬೊೇಧಕನೆೇ, ನ್ನು ನಿತ್ಜೇವ ಹೊಯಂದಲು ಏನು ಮ್ಡಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.
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ಯೇಸು ಅವನಿಗ,ೆ “ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು ಬರದೆ್ದ?ೆ” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಅವನು, “ ‘ನಿೇನು ನಿನನು ಪರಿಭುವ್ದ ದೆೇವರನುನು ಪೂಣಪಾಹೃದಯ 

ದ್ಯಂದ, ಪೂಣಪಾ ರ್ರಿಣದ್ಯಂದ, ಪೂಣಪಾಶಕ್್ತ ಯಯಂದ ಮತು್ತ ಪೂಣಪಾ ಮನಸಿ್ ನಿಯಂದ 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು’ ಮತು್ತ ‘ನಿೇನು ನಿನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವಯಂತೆ ನಿನನು ನೆರೆಯವ ರನುನು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ಬರದೆ್ದೆ” ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಿನನು ಉತ್ತರ ಸರಿಯ್ಗಿದೆ. ನಿೇನು ಹ್ಗೆಯೇ ಮ್ಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ 
ನಿತ್ಜೇವ ದೊರೆಯುವುದು” ಅಯಂದನು.

ಆದರೆ ಆ ಮನುರ್ನು ತನನುನುನು ನಿೇತಿವಯಂತ ನಯೆಂದು ತೊೇರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಬಯಸಿ, 
ಯೇಸುವಿಗ,ೆ “ನ್ನು ಪ್ರಿೇತಿಸ ಬೆೇಕ್ದ ನರೆಯೆವರು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ: “ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ 

ನಿಯಂದ ಇಳಿದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಮ್ಗಪಾವ್ಗಿ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವು ದರೊೇಡ ೆ

ಗ್ರರು ಅವನನುನು ಸುತು್ತ ಗಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಅವನ ಬಟಟೆಿಯನುನು ಹರಿದುಹ್ಕ್ 
ಅವನನುನು ಹೊಡೆದರು. ಅವನು ಮೇಲೆೇಳ ಲ್ರದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಕೊಯಂಡನು. 
ದರೊೇಡೆ ಗ್ರರು ಅವನನುನು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟುಟಿಹೂೆೇದರು. ಅವನು 
ಸ್ಯುವ ಸಿ್ಥತಿ ಯಲ್ಲೆದ್ದನು.
“ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಯಹೂದ್ ಯ್ಜಕನು ಆ ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದನು. 

ಯ್ಜಕನು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ನೊೇಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡದೆ, ತನನು 
ಪರಿಯ್ಣವನುನು ಮುಯಂದುವರಿಸಿ ದನು. ನಯಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲೆೇವಿಯು ಅದೆೇ ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ 
ಹೊೇಗುತ್್ತ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಬಯಂದನು. ಲೆೇವಿಯು ಗ್ಯ ಗೊಯಂಡಿದ್ದ ಮನುರ್ನನುನು 
ನೊೇಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡದೆ ತನನು ಪರಿಯ್ಣವನುನು ಮುಯಂದುವರಿಸಿ 

ದನು.
“ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸಮ್ಯಪಾ ದವನು ಆ ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡುತ ್್ತ ಆ 

ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಅವನು ಗ್ಯ ಗೂೆಯಂಡಿದ್ದ ಮತು್ತ ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಬಿದು್ದ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ 
ಮನುರ್ನನುನು ನೊೇಡಿ ಬಹಳ ಮರುಕ ಗೊಯಂಡನು. ಸಮ್ಯಪಾ ದವನು ಅವನ 
ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅವನ ಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಲ್ವ್ ಎಣೆಣಾಯನೂನು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನೂನು ಹಚಚು 
ಬಟೆಟಿಯಯಂದ ಕಟ್ಟಿದನು. ಸಮ್ಯಪಾ ದವನು ಒಯಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಯ್ಣ 
ಮ್ಡುತ್್ತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದ್ದ್ದನು. ಗ್ಯ ಗೊಯಂಡಿದ್ದ ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಅವನು ತನನು 
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ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಳುರಿಸಿ, ಛತರಿಕೆಕೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, ಅವನನುನು ಆರೆೈಕೆ 
ಮ್ಡಿದನು. ಮರುದ್ನ, ಸಮ್ಯಪಾ ದವನು ಎರಡು ಬೆಳಿಳು ನ್ಣ್ಗಳನುನು ಆ ಛತರಿ 

ದವನಿಗೆ ಕೊಟುಟಿ, ‘ಗ್ಯಗೊಯಂಡ ಇವನನುನು ಆರೆೈಕೆ ಮ್ಡು. ಇದಕ್ಕೆಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಿ 
ಖಚ್ಪಾದರೆ ನ್ನು ಮತೆ್ತ ಬಯಂದ್ಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೇನ’ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.”

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲ್ಲೆ (ಯ್ಜಕ, ಲೆೇವಿ ಮತು್ತ ಸಮ್ಯಪಾ 

ದವನು) ಯ್ವನು ದರೊೇಡೆ ಗ್ರರಿಯಂದ ಗ್ಯ ಗೊಯಂಡಿದ್ದ ಮನುರ್ನಿಗೆ ಪ್ರಿೇತಿ 
ತೊೇರಿಸಿದನು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿದವನೆೇ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹ್ಗ್ದರೆ, ನಿೇನು ಹೊೇಗಿ ನೆರೆಯವ ರಿಗೆ ಹ್ಗೆಯೇ 
ಮ್ಡು!”  ಎಯಂದನು.159

4.42 ಮಾಥಪಾ ಮತುತು ಮರಿಯ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡುತ್್ತ ಒಯಂದು ಊರಿಗೆ ಬಯಂದರು. 
ಮ್ಥಪಾಳೆಯಂಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ಯೇಸುವನುನು ತನನು ಮನೆಗೆ ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯ 

ಳೆಯಂಬ ತಯಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ರ್ದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು 
ಆತನ ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಸಹೊೇದರಿ ಯ್ದ 
ಮ್ಥಪಾಳು ಅತಿರ್ ಸತ್ಕೆರ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಮನಯೆಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಕಲೆಸ ವಿದು್ದದರಿಯಂದ 
ಮ್ಥಪಾಳು ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನನನು 
ತಯಂಗಿಯು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ವನೆನುಲ್ಲೆ ನನಗೆೇ ಬಿಟುಟಿ ಬಯಂದ್ದ್್ದಳೆ. ಇದರ ಬಗೆಗೆ ನಿನಗೆ 
ಚಯಂತೆ ಯಲಲೆವೇ? ನನಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಆಕೆಗೆ ಹೆೇಳು?” ಎಯಂದಳು.

ಆದರ ೆಪರಿಭುವು ಅವಳಿಗ,ೆ “ಮ್ಥ್ಪಾ, ಮ್ಥ್ಪಾ, ನಿೇನು ಅನೆೇಕ ಕಲೆಸಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಚಯಂತಿಸುತ ್್ತ ಗಲ್ಬಿಲ್ ಯ್ಗಿರುವೆ. ಒಯಂದೆೇ ಒಯಂದು ಮುಖ್ವ್ದದು್ದ. ಮರಿಯಳು 
ಮ್ಡಿದ ಆಯಕೆ ಸರಿಯ್ದದು್ದ. ಆಕೆಯಯಂದ ಅದು ಎಯಂದ್ಗೂ ತೆಗೆಯ ಲ್ಪಡುವು 

ದ್ಲಲೆ”  ಎಯಂದನು.160

4.43 ರಾರೆಥಪಾನ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
ಒಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಯಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸು ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಮ್ಡಿ 
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ಮುಗಿಸಿದ್ಗ, ಆತನ ಶಿರ್ರ ಲೊಲೆಬ್ಬನು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಯೇಹ್ನನು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ 
ರ್ರಿರ್ಪಾಸುವ ವಿಧ್ನವನುನು ಕಲ್ಸಿದಯಂತೆ, ದಯಮ್ಡಿ ನಮಗೂ ರ್ರಿರ್ಪಾಸುವ 
ವಿಧ್ನವನುನು ಹೆೇಳಿಕೊಡು” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ನಿೇವು ಹಿೇಗೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿರಿ:

‘ತಯಂದೆಯೇ, ನಿನನು ನ್ಮವು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಪರಿಶುದಧೆ ವ್ಗಿರಲ್.
ನಿನನು ರ್ಜ್ವು ಬರಲ್.
ನಮ್ಮ ಅನುದ್ನದ ಆಹ್ರವನುನು ನಮಗೆ ದಯರ್ಲ್ಸು.
ನಮಗೆ ತಪು್ಪ ಮ್ಡಿದ ವರನುನು ನ್ವು ಕ್ಷಮಿಸು ವಯಂತೆ

ನಮ್ಮ ರ್ಪ ಗಳನೂನು ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನುನು ಶೊೇಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ ಬೆೇಡ.’ ”

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ತನನು ಸೆನುೇಹಿತ ನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ 
ರ್ತಿರಿ ಬಹಳ ತಡವ್ಗಿ ಹೊೇಗಿದ ್್ದನೆ ಎಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಳೊಳುೇಣ. ಅವನು 
ತನನು ಸೆನುೇಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನನು ಗೆಳೆಯ ನೊಬ್ಬನು ನನನುನುನು ನೊೇಡಲು ದೂರದ್ಯಂದ 
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಕೊಡಲು ನನಲ್ಲೆ ಏನೂ 
ಇಲಲೆ. ದಯಮ್ಡಿ ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನುನು ಕೊಡು’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳುತ ್್ತನೆ. 
ಮನಯೆಳ ಗಿರುವ ಸೆನುೇಹಿತನು, ‘ಹೊರಟುಹೊೇಗು! ನನಗ ೆತೊಯಂದರ ೆಕೊಡಬೆೇಡ! 
ಬ್ಗಿಲು ಮುಚಚುದೆ! ನ್ನು ಮತು್ತ ನನನು ಮಕಕೆಳು ಮಲಗಿದೆ್ದೇವ.ೆ ಈಗ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ 
ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ರ’ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್್ತನ.ೆ ಕೆೇವಲ ಸೆನುೇಹವಯಂದೆೇ ಅವನನುನು 
ಏಳಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಯಂತೆ ಮ್ಡಲ್ರ ದೆಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. 
ಆದರೆ ಅವನು ಎಡಬಿಡದ ೆಕೆೇಳುತ್ತಲೆೇ ಇದ್ದರ,ೆ ಅವನು ಎದು್ದ ತನನು ಸೆನುೇಹಿತನಿಗೆ 
ಬೆೇಕ್ಗಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ಕೊಡುವನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುವು ದೆೇನಯೆಂದರ,ೆ ಬೆೇಡಿಕೊಳಿಳುರಿ, ನಿಮಗ ೆದೊರಯೆುವುದು. ಹುಡುಕ್ರಿ, ಆಗ 
ನಿೇವು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ತಟ್ಟಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗ ೆಬ್ಗಿಲು ತರೆಯೆುವುದು. ಹೌದು, 
ಎಡಬಿಡದೆ ಬೆೇಡಿಕೊಳುಳು ವವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಎಡಬಿಡದೆ ಹುಡುಕು 

ವವನು ಕಯಂಡು ಕೊಳುಳುವನು. ಒಬ್ಬನು ಎಡಬಿಡದೆ ತಟುಟಿತಿ್ತದ್ದರ,ೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಗಿಲು 
ತರೆೆಯಲ್ಪಡು ವುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಎರುಟಿ ಜನರು ತಯಂದೆ ಗಳ್ಗಿದ್್ದೇರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನು 
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ಮಿೇನನುನು ಕೆೇಳಿದರೆ, ನಿೇವು ಅವನಿಗೆ ಹ್ವನುನು ಕೊಡುವಿರೊೇ? ಇಲಲೆ! ನಿೇವು 
ಮಿೇನನೆನುೇ ಕೂೆಡುತಿ್ತೇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಮೊಟಟೆಿಯನುನು ಕೆೇಳಿದರ,ೆ ನಿೇವು ಅವನಿಗೆ 
ಚೆೇಳನುನು ಕೊಡುವಿರೊೇ? ಇಲಲೆ! ನಿೇವು ಇತರ ಜನರಯಂತ ೆಕಟೆಟಿವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಒಳೆಳುಯ ಪದ್ಥಪಾ ಗಳನುನು ಕೊಡುತಿ್ತೇರಿ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯು ಸಹ ತನನುನುನು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಳು ವವರಿಗೆ 
ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನನುನು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ಕೊಡುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.161

4.44 ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರನುನ ಖಂಡಿಸಿದ ಯೇಸು
ಯೇಸು ಮ್ತ್ಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫರಿಸ್ಯ ನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನುನು 
ತನನು ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಬರಬೆೇಕೆಯಂದು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವನ 
ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನನು 
ಕೆೈಗಳನುನು ತೊಳದೆು ಕೊಳಳುದೆ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತಿರುವು ದನುನು ಕಯಂಡ್ಗ ಫರಿಸ್ಯ ನಿಗೆ 
ಆಶಚುಯಪಾ ವ್ಯತು. ಪರಿಭುವು (ಯೇಸು) ಅವನಿಗ ೆಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನಯೆಂದರ:ೆ “ಫರಿಸ್ಯ 

ರ್ದ ನಿೇವು ರ್ತೆರಿಯ ಮತು್ತ ಬಟಟಿಲ್ನ ಹೊರಭ್ಗ ವನುನು ಶುಚ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. 
ಆದರ ೆನಿಮ್ಮ ಒಳಭ್ಗವು ಮೊೇಸ ದ್ಯಂದಲೂ ಕಟೆಟಿತನ ದ್ಯಂದಲೂ ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಗಿದೆ. 
ನಿೇವು ಬುದ್ಧೆಹಿೇನರು! ಹೊರಭ್ಗ ವನುನು ಮ್ಡಿದ್ತನೆೇ (ದೆೇವರು) ಒಳಭ್ಗ 

ವನೂನು ಮ್ಡಿದ ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ರ್ತರೆಿ ಮತು್ತ ಬಟಟಿಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವು ದನುನು 
ಬಡವರಿಗೆ ದ್ನಮ್ಡಿರಿ. ಆಗ ನಿೇವು ಪೂಣಪಾ ಶುದಧೆರ್ಗುತಿ್ತೇರಿ.
“ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನುನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು ದೆೇವರಿಗ ೆನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ 

ಪರಿತಿಯಯಂದ ರಲ್ಲೆಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಯಂದು ಭ್ಗವನುನು ಕೊಡುತಿ್ತೇರಿ. ನಿಮ್ಮ 
ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರುಗ, ಸದ್ಪು ಮುಯಂತ್ದ ಚಕಕೆ ಸಸಿ ಗಳಲ್ಲೆಯೂ 
ಹತ್ತನೆಯ ಒಯಂದು ಭ್ಗವನುನು ಕೊಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಬೆೇರೆ ಯವರಿಗೆ ನ್್ಯ 

ತೊೇರಿಸುವುದನೂನು ದೆೇವರನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವು ದನೂನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್್ದೇರಿ. ನಿೇವು 
ಮೊದಲು ಇವುಗಳನುನು ಮ್ಡಬೆೇಕು ಮತು್ತ ಉಳಿದವು ಗಳನುನು ಕಡಗೆಣಿಸ ಬ್ರದು.
“ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನುನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ 

ಉನನುತ ಪ್ೇಠಗಳನೂನು ಮ್ರುಕಟೆಟಿ ಗಳಲ್ಲೆ ಜನರಿಯಂದ ಗೌರವವನೂನು ಆಶಿಸುತಿ್ತೇರಿ. 
ನಿೇವು ಮರ ೆಯ್ಗಿರುವ ಸಮ್ಧಿ ಗಳಯಂತಿದ್್ದೇರಿ. ಜನರು ಸಮ್ಧಿ ಗಳೆಯಂದು ತಿಳಿಯದೆ 
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ ್್ತರೆ.”
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ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕ ನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೊೇಧಕನೆೇ, ನಿೇನು ಫರಿಸ್ಯರ 
ಕುರಿತ್ಗಿ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ್ಗ ನಮ್ಮನುನು ಸಹ ಖಯಂಡಿಸಿ ದಯಂತ್ಯತು” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನುನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್! 
ಜನರು ಅನುಸರಿಸ ಲ್ಗದ ನಿಯಮ ಗಳನುನು ನಿೇವು ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆ ನಿಯಮ 

ಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯರ್ಗು ವಯಂತೆ ಬೆೇರೆ ಯವರಿಗೆ ಬಲವಯಂತ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಆ 
ನಿಯಮ ಗಳಲ್ಲೆ ಒಯಂದ ನ್ನುದರೂ ರ್ಲ್ಸಲು ನಿೇವು ಪರಿಯತಿನುಸುವು ದ್ಲಲೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಗತಿಯನುನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು ಪರಿವ್ದ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊೇರಿಗಳನುನು ಕಟುಟಿತಿ್ತೇರಿ. 
ಆದರೆ ಆ ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನುನು ಕೊಯಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳೆೇ! ಇದರಿಯಂದ್ಗಿ, ನಿಮ್ಮ 
ಪ್ತೃಗಳು ಮ್ಡಿದ ಕೃತ್ಗಳನುನು ನಿೇವು ಒಪ್್ಪ ಕೊಯಂಡಿದ್್ದೇ ರಯೆಂಬುದನುನು ಎಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ 
ತೊೇರಿಸುತಿ್ತೇರಿ. ಅವರು ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನುನು ಕೊಯಂದರು. ನಿೇವು ಆ ಪರಿವ್ದ್ ಗಳಿಗ್ಗಿ 
ಗೊೇರಿಗಳನುನು ಕಟುಟಿತಿ್ತೇರಿ! ಆದಕ್ರಣ ದೆೇವರ ಜ್ಞೆನವು ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ, 
‘ನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನೂನು ಅಪಸ್ತಲ ರನೂನು ಕಳುಹಿಸು ವೆನು. ನನನು 
ಕೆಲವು ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅಪಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕ ರಿಯಂದ ಹತರ್ಗು ವರು. ಬೆೇರೆ 
ಕೆಲವರು ಸಯಂಕಟಕೆಕೆ ಗುರಿಯ್ಗು ವರು.’
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ಲೊೇಕ್ದ್ ಯಯಂದ ಹತರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಸ್ವಿಗೆ ಈ ಕ್ಲದ 

ಜನರ್ದ ನಿೇವು ದಯಂಡನೆ ಹೊಯಂದುವಿರಿ. ಹೆೇಬೆಲನನುನು ಕೊಯಂದದ್ದ ಕ್ಕೆಗಿಯೂ 
ಜಕರಿೇಯ ನನುನು ಕೊಯಂದದ್ದ ಕ್ಕೆಗಿಯೂ ನಿಮಗ ೆದಯಂಡನ ೆಯ್ಗುವುದು. ಜಕರಿೇಯ 

ನನುನು ಯಜಞೆವೆೇದ್ ಮತು್ತ ದೆೇವ್ಲಯದ ನಡುವೆ ಕೊಲಲೆಲ್ಯತು. ಹೌದು, 
ಅವರಲೆಲೆರ ಕೊಲ ೆಗಳಿಗ್ಗಿ ಈಗ ಜೇವಿಸು ತಿ್ತರುವ ನಿಮಗ ೆದಯಂಡನ ೆಆಗುವುದು.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನುನು ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ದೆೇವರ ಕುರಿತ್ಗಿ 

ಕಲ್ಯಲು ಸ್ಧನ ವ್ಗಿರುವ ಬಿೇಗದ ಕೆೈಯನುನು ನಿೇವು ಬಚಚುಟ್ಟಿದ್್ದೇರಿ. ನಿೇವೂ 
ಕಲ್ಯುವು ದ್ಲಲೆ, ಬೆೇರ ೆಯವರಿಗೂ ಕಲ್ಯಲು ಬಿಡುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟ್ಗ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು 
ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತರುಟಿ ತೊಯಂದರೆ ಕೊಡಲು ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೆೇಕ 
ಸಯಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶನೆುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ, ಆತನಿಯಂದ ಉತ್ತರ ಹೆೇಳಿಸುವು ದಕೆಕೆ 
ಪರಿಯತಿನುಸಿದರು. ಯೇಸುವನುನು ಮ್ತಿನಲ್ಲೆ ಹಿಡಿಯ ಬೆೇಕಯೆಂದು ಯೇಚಸಿ, ಆತನು 
ಏನ್ದರೂ ತಪು್ಪ ಹೆೇಳುವಯಂತೆ ಮ್ಡಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ತಿ್ತದ್ದರು.162
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4.45 ಎಚಚುರಿಕ� ಮತುತು ಪೊರೆೇತಾ್ಹ
ಸ್ವಿರ್ರು ಜನರು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ನೂಕುತ್್ತ ಕ್ಕ್ಕೆರಿದು ನೆರದೆ್ದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ 
ಉಪ ದೆೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ “ಫರಿಸ್ಯರ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗೆಗೆ 
ಅಯಂದರ ೆಅವರ ಕಪಟ ತನದ ಬಗೆಗೆ ಎಚಚುರಿಕೆ ಯ್ಗಿರಿ. ಮರಯೆ್ದ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ 
ಬಯಲ್ಗು ವುದು. ಗುಪ್ತ ವ್ಗಿರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ಪರಿಕಟ್ಸ ಲ್ಪಡುವುದು. 
ಕತ್ತಲ್ನಲ್ಲೆ (ಗುಪ್ತವ್ಗಿ) ನಿೇವು ಹೆೇಳುವ ವಿರಯಗಳು ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲೆ (ಬಹಿರಯಂಗ 

ವ್ಗಿ) ತಿಳಿಸ ಲ್ಪಡುವವು. ಗುಪ್ತವ್ಗಿ ಕೊೇಣೆಯಲ್ಲೆ ನಿೇವು ಪ್ಸುಗುಟುಟಿವ 
ವಿರಯಗಳು, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ನಿಯಂದ ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಪರಿಕಟ್ಸ ಲ್ಪಡುವವು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹಿೇಗಯೆಂದನು: “ಗೆಳೆಯರೆೇ, ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು 

ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ಮನುರ್ರಿಗೆ ಭಯಪಡ ಬೆೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಕೊಲಲೆ ಬಹುದಷೆಟಿೇ. 
ಆ ಬಳಿಕ ಬೆೇರೆೇನೂ ಮ್ಡಲು ಅವ ರಿಯಂದ್ಗದು. ನಿೇವು ಯ್ರಿಗೆ ಭಯಪಡ 

ಬೆೇಕೆಯಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನುನು ಕೊಯಂದು ನರಕಕೆಕೆ ಹ್ಕಲು ಅಧಿಕ್ರ ವುಳ್ಳುತನಿಗಷೆಟಿೇ 
(ದೆೇವರಿಗೆ). ಹೌದು, ಆತನೊಬ್ಬ ನಿಗೆೇ ನಿೇವು ಭಯಪಡ ಬೆೇಕು.
“ಐದು ಗುಬಿ್ಬಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆೇವಲ ಎರಡು ರೆೈಸೆಗಳು. ಆದರೆ ದೆೇವರು ಅವುಗಳಲ್ಲೆ 

ಒಯಂದನೂನು ಮರತೆು ಬಿಡುವುದ್ಲಲೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ತಲಯೆಲ್ಲೆ ಎರುಟಿ ಕೂದಲು ಗಳಿವೆ 
ಎಯಂಬುದು ಸಹ ದೆೇವರಿಗ ೆಗೊತಿ್ತದೆ. ಹೆದರ ಬೆೇಡಿರಿ. ನಿೇವು ಅನೆೇಕ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿ ಗಿಯಂತ 
ಹೆಚುಚು ಬೆಲೆಯುಳಳುವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ.
“ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಹೆೇಳುವು ದೆೇನಯೆಂದರ,ೆ ಯ್ವನ್ದರೂ ಬೆೇರಯೆವರ ಎದುರಿನಲ್ಲೆ 

ತ್ನು ನನನುವ ನಯೆಂದು ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ನ್ನು ಸಹ ಅವನನುನು ನನನುವ ನಯೆಂದು ದೆೇವದೂತರ 
ಮುಯಂದೆ ಹೆೇಳುವೆನು. ಆದರೆ ಯ್ವನ್ದರೂ ಬೆೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲ್ಲೆ ತ್ನು 
ನನನುವ ನಲಲೆವೆಯಂದು ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ನ್ನು ಸಹ ದೆೇವದೂತರ ಮುಯಂದೆ ಅವನನುನು ನನನುವ 

ನಲಲೆವಯೆಂದು ಹೆೇಳುವೆನು.
“ಯ್ವನ್ದರೂ ಮನುರ  ್ಕುಮ್ರನಿಗ ೆವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ಮ್ತ್ಡಿದರ ೆಅವನಿಗೆ 

ಕ್ಷಮ ದೊರಕ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನನುನು ದೂಷ್ಸು ವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಯೇ 
ಇಲಲೆ.
“ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಿಗೂ ನ್್ಯ್ಧಿ ಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ದೆೇಶ್ಧಿ 

ಕ್ರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಎಳೆದೊಯು್ ವ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೆೇಳ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಚಯಂತೆ 
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ಮ್ಡಬೆೇಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನಿೇವು ಹೆೇಳ ಬೆೇಕ್ದುದನುನು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನೆೇ ನಿಮಗೆ 
ತಿಳಿಸುವನು.” 163

4.46 ಶಿರೆೇಮಂತ ಮೊಖಪಾನ ಸಾಮ್ಯ
ಸಮಿೇಪ ದಲ್ಲೆದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೊೇಧಕನೆೇ, ನಮ್ಮ ತಯಂದೆ ಇದ್ೇಗ 
ಸತು್ತಹೊೇದನು. ನಮ್ಮ ತಯಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯಲ್ಲೆ ನನಗೆ ರ್ಲುಕೊಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ನನನು ಅಣಣಾನಿಗೆ ಹೆೇಳು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನ್್ಯ್ಧಿಪತಿ ಎಯಂದ್ಗಲ್ ನಿಮ್ಮ 
ತಯಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನುನು ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ ಹಯಂಚಕೊಡು ವವನು ಎಯಂದ್ಗಲ್ ನಿನಗೆ 
ಯ್ರು ಹೆೇಳಿದರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದ್ದ್ದ ಜನರಿಗೆ, 
“ಎಚಚುರಿಕೆ, ಯ್ವ ವಿಧವ್ದ ಸ್್ಥಪಾಕೂಕೆ ಒಳಗ್ಗ ದಯಂತೆ ಜ್ಗರೂಕ ರ್ಗಿರಿ. 
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷಟೆಿೇ ಆಸಿ್ತಯದ್ದರೂ ಅದರಿಯಂದ ಅವನು ಜೇವವನುನು ಪಡೆದುಕೊಳಳು 
ಲ್ರನು” ಎಯಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತ ನಿದ್ದನು. 
ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಮಿೇನಿತು್ತ. ಒಮ್ಮ ಅವನ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆಯ್ದ ಬೆಳೆ 
ಆಯತು. ಆಗ ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನು, ‘ನ್ನೆೇನು ಮ್ಡಲ್? ನನನು ಬೆಳೆಯನೆನುಲ ಲ್ೆ 
ತುಯಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲಲೆ ವಲ್ಲೆ!’ ಎಯಂದು ಕೊಯಂಡನು.
“ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ನ್ನೆೇನು ಮ್ಡ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನನನು ಕಣಜ 

ಗಳನುನು ಕೆಡವಿ, ದೂೆಡ್ಡ ಕಣಜ ಗಳನುನು ಕಟುಟಿವೆನು! ನನನು ಹೊಸ ಕಣಜ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಗೊೇಧಿಯನೂನು ಒಳೆಳುಯ ಪದ್ಥಪಾ ಗಳನೂನು ತುಯಂಬಿಸಿಡು ವೆನು.’ ಆ ಬಳಿಕ 
ನ್ನು ‘ನನಗೆ ಅನೆೇಕ ವರಪಾಗಳ ವರೆಗೆ ಬೆೇಕ್ದರುಟಿ ಸರಕನುನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿ ದೆ್ದೇನೆ. 
ವಿಶರಿಮಿಸಿಕೊ, ತಿನುನು, ಕುಡಿ, ಸಯಂತೊೇರ ಪಡು! ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳು ವೆನು’ 
ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಆಲೊೇಚಸಿ ಕೊಯಂಡನು.
“ಆದರೆ ದೆೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿೇನು ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ! ಈ ರ್ತಿರಿ ನಿೇನು ಸ್ಯುವೆ! 

ಈಗ ಹೆೇಳು, ನಿೇನು ಕೂಡಿಟಟಿ ಪದ್ಥಪಾಗಳ ಗತಿ ಏನ್ಗುವುದು? ಅವು ಯ್ರ 
ರ್ಲ್ಗುತ್ತವೆ?’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
“ತನಗೊೇಸಕೆರ ಮ್ತರಿ ಸಯಂಪತ್ತನುನು ಕೂಡಿಸಿಟುಟಿ ಕೊಳುಳುವವನ ಗತಿ ಇದೆೇ. ದೆೇವರ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಅವನು ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನಲಲೆ.” 164
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4.47 ಯೇಸುವನುನ ಅನುಸರಿಸು ವುದ ರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ವಿರ�ೊೇಧ
ಯೇಸು ತನನು ಮ್ತನುನು ಮುಯಂದು ವರೆಸಿ ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ಬಯೆಂಕ್ಹ್ಕಲು ಬಯಂದೆನು! ಅದು ಇರಟಿರೊಳಗೆ ಉರಿಯು ತಿ್ತದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಯಂತೊೇರ! 
ನ್ನು ಬೆೇರೊಯಂದು ರಿೇತಿಯ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಹೊಯಂದಬೆೇಕು. ಅದನುನು ಹೊಯಂದುವ 
ತನಕ ನ್ನು ಬಹಳ ತೊಯಂದರೆ ಯಲ್ಲೆದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸಮ್ಧ್ನ ವನುನು 
ಕೊಡುವುದಕೆಕೆ ಬಯಂದೆ ನಯೆಂದು ನಿೇವು ಭ್ವಿಸು ತಿ್ತೇರೊೇ? ಇಲಲೆ! ನ್ನು ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ 
ಭೆೇದವನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡಲು ಬಯಂದೆನು! ಇಯಂದ್ ನಿಯಂದ, ಐದು ಜನರಿರುವ 
ಕುಟುಯಂಬ ದಲ್ಲೆ ಭೆೇದ ಉಯಂಟ್ಗು ವುದು. ಅವರಲ್ಲೆ ಮೂವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೊೇಧ 

ವ್ಗುವರು ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವರು.

ತಯಂದೆಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಭೆೇದ ಉಯಂಟ್ಗು ವುದು.
ಮಗನು ತನನು ತಯಂದೆಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವನು.
ತಯಂದೆಯು ತನನು ಮಗನಿಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವನು,

ತ್ಯಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಭೆೇದ ಉಯಂಟ್ಗು ವುದು.
ಮಗಳು ತನನು ತ್ಯಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವಳು,
ತ್ಯ ತನನು ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವಳು.

ಅತೆ್ತಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಭೆೇದ ವಿರುವುದು.
ಸೊಸೆಯು ತನನು ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವಳು,
ಅತೆ್ತಯು ತನನು ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗುವಳು.” 165

4.48 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗಳನುನ ಪರಿವತಿಪಾಸಿಕ�ೊಳಿಳುರಿ
ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಗಲ್ಲ್ಯ 

ದಲ್ಲೆ ಯಜಞೆ ಅಪ್ಪಾಸು ತಿ್ತದ್ದವರನುನು ಪ್ಲ್ತನು ಕೊಲ್ಲೆಸಿದ್ದನೂನು ಅವರು ಯಜಞೆವ್ಗಿ 
ಅಪ್ಪಾಸಿದ್ದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಅವರ ರಕ್ತವನುನು ಬೆರಸಿದ್ದನೂನು ಯೇಸುವಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೊಲೆ ಗಿೇಡ್ದವರು ಗಲ್ಲ್ಯದ ಇತರರೆಲಲೆರಿ 

ಗಿಯಂತ ಹೆಚುಚು ರ್ಪ್ ಗಳ್ಗಿದ್ದ ರೆಯಂದು ಭ್ವಿಸು ತಿ್ತೇರೂೆೇ? ಇಲಲೆ! ಅವರು ಅಯಂತಹ 
ರ್ಪ್ ಗಳ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ! ಆದರ ೆನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ರ್ಪಗಳಿ ಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ್್ತಪ ಪಟುಟಿ ದೆೇವರ 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಳು ದ್ದ್ದರೆ ಅವರಯಂತೆಯೇ ನ್ಶವ್ಗು ವಿರಿ! ಸಿಲೊವ್ ಎಯಂಬಲ್ಲೆ 
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ಗೊೇಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್್ದಗ, ಸತು್ತಹೊೇದ ಹದ್ನೆಯಂಟು ಮಯಂದ್ಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ 
ಅಭಿರ್ರಿಯ ವೆೇನು? ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ವ್ಸವ್ಗಿದ್ದ ಇತರರೆಲಲೆರಿ ಗಿಯಂತಲೂ 
ಅವರು ಹೆಚುಚು ರ್ಪ್ ಗಳ್ಗಿದ್ದ ರೆಯಂದು ಭ್ವಿಸು ತಿ್ತೇರೊೇ? ಅವರು ಅಯಂತಹ ರ್ಪ್ 

ಗಳ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ! ಆದರೆ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ರ್ಪಗಳಿ ಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ ಪಟುಟಿ ದೆೇವರ 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಳು ದ್ದ್ದರೆ ಅವರಯಂತೆಯೇ ನ್ಶವ್ಗು ವಿರಿ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ!” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನನು ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಒಯಂದು 
ಅಯಂಜೂರದ ಮರವನುನು ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮ ಅವನು ಆ ಮರ ಹಣುಣಾ ಫಲ್ಸಿರ 

ಬಹುದೆಯಂದು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ಹಣಣಾನೂನು 
ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ. ಅವನು ತನನು ತೊೇಟವನುನು ನೊೇಡಿಕೊಳುಳು  ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಒಬ್ಬ 
ತೊೇಟಗ್ರ ನನೂನು ನೆೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನನು ಆ ಸೆೇವಕ ನಿಗ,ೆ ‘ಈ ಮರವು ಹಣುಣಾ 
ಬಿಡಬಹು ದೆಯಂದು ನ್ನು ಮೂರು ವರಪಾದ್ಯಂದ ಕ್ಯುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು 
ಹಣಣಾನುನು ಬಿಡಲೆೇ ಇಲಲೆ. ಇದನುನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹ್ಕು! ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸ್ರವನೆನುೇಕೆ 
ವ್ಥಪಾಗೊಳಿಸ ಬೆೇಕು?’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದರ ೆಆ ಸೆೇವಕನು, ‘ಯಜಮ್ನನೆೇ, 
ಇನೊನುಯಂದು ವರಪಾ ತ್ಳಿಕೊ. ಅದು ಫಲವನುನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ 
ಅಗೆದು ಸ್ಲ್ಪ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವನುನು ಹ್ಕುತೆ್ತೇನೆ. ಆಗ ಮುಯಂದ್ನ ವರಪಾ ಈ ಮರ 
ಫಲವನುನು ಕೊಡಬಹುದು. ಒಯಂದುವೆೇಳೆ ಇದು ಫಲವನುನು ಕೊಡದ್ದ್ದರೆ ನಿೇನು 
ಇದನುನು ಕಡಿದುಹ್ಕು’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.” 166

4.49 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದನದಲಿ್ಲ ಸಿತು್ೇಯಬ್ಬಳಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಒಯಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನ ಯೇಸು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದಲ್ಲೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು. ದೆವ್ದ್ಯಂದ 
ಪ್ೇಡಿತ ಳ್ಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇ ಅಲ್ಲೆದ್ದಳು. ಆ ದೆವ್ ದ್ಯಂದ್ಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹದ್ನಯೆಂಟು ವರಪಾ 

ಗಳಿಯಂದ ನಡು ಬಗಿಗೆ ಕೂೆಯಂಡಿತು್ತ. ನೆಟಟಿಗೆ ನಿಯಂತು ಕೊಳಳುಲು ಆಕೆಗೆ ಸ್ಧ್ವಿರ ಲ್ಲಲೆ. 
ಯೇಸು ಆಕೆಯನುನು ಕಯಂಡು, ತನನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅಮ್್ಮ, ನಿನನು ಕ್ಯಲೆ 
ನಿನನುನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗಿದೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನನು 
ಕೆೈಗಳ ನಿನುಟ್ಟಿಗ ಆಕ ೆನೆಟಟಿಗ ೆನಿಲಲೆಲು ಶಕ್ತಳ್ದಳು. ಆಕ ೆದೆೇವರನುನು ಕೂೆಯಂಡ್ಡಿ ದಳು.

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಮ್ಡಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಸಭ್ ಮಯಂದ್ರದ ಅಧಿಕ್ರಿ 
ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು ಜನರಿಗ,ೆ “ಕಲೆಸಕ್ಕೆಗಿ ವ್ರದಲ್ಲೆ ಆರು ದ್ನಗಳಿವ.ೆ ಆ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ 
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ಬಯಂದು ವ್ಸಿಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಿಳುರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ವ್ಸಿಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಬ್ರದು” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಪರಿಭುವು (ಯೇಸು), “ನಿೇವು ಕಪಟ್ಗಳು! ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ನಿಮ್ಮ 
ದುಡಿಮಯ ಪಶುಗಳನುನು ಪರಿತಿದ್ನ ಬಿಚಚು ನಿೇರು ಕುಡಿಸಲು ಕರೆದೂೆಯು್ ತಿೇರಿ. 
ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆಯೂ ನಿೇವು ಹ್ಗೆಯೇ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ! ನ್ನು ವ್ಸಿಮ್ಡಿದ ಈ 
ಸಿ್ತ್ರೇಯ್ದರೊೇ ಯಹೂದ್ಳು. ಸೆೈತ್ನನು ಆಕಯೆನುನು ಹದ್ನಯೆಂಟು ವರಪಾ ಗಳಿಯಂದ 
ಕಟ್ಟಿ ಹ್ಕ್ದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆಕೆಯನುನು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಕ್ಯಲೆ ಯಯಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡುವುದು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲಲೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಈ 
ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ, ಆತನನುನು ಟ್ೇಕ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ನ್ಚಕೆ 
ಯ್ಯತು. ಯೇಸು ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳಿಗ್ಗಿ ಜನರೆಲಲೆರೂ 
ಸಯಂತೊೇರ ಪಟಟಿರು.167

4.50 ಯೇಸುವಿಗ� ವಿರ�ೊೇಧವಾದ ಯಹೊದ್ಯ ನಾಯಕರು
ಜರೆುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ಆಚರಿಸುವ ಪರಿತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು ನಡಯೆುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಚಳಿಗ್ಲ 

ದಲ್ಲೆ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಯೇಸು ದೆೇವ್ಲಯ ದೊಳಗ ೆಸೊಲೊಮೊೇನನ ಆಲಯ 

ದಲ್ಲೆದ್ದನು. ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ, 
“ಇನೆನುರುಟಿಕ್ಲ ನಿೇನು ನಿನನು ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮನುನು ಆಶಚುಯಪಾ ಗೊಳಿಸುವೆ? ನಿೇನು ಕ್ರಿಸ್ತ 
ನ್ಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ಆಗಲೆೇ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನಿೇವು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ. 
ನನನು ತಯಂದೆಯ ಹಸೆರಿನಲ್ಲೆ ನ್ನು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡುತೆ್ತೇನ.ೆ ನ್ನು 
ಯ್ರಯೆಂಬು ದನುನು ಆ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳು ತೊೇರಿಸುತ್ತವ.ೆ ಆದರ ೆನಿೇವು ನಯಂಬುವು 

ದ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿೇವು ನನನು ಕುರಿಗಳಲಲೆ (ಜನರಲಲೆ). ನನನು ಕುರಿಗಳು ನನನು ಸ್ರಕೆಕೆ 
ಕ್ವಿಗೊಡು ತ್ತವ.ೆ ನ್ನು ಅವುಗಳನುನು ಬಲೆಲೆನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು 

ತ್ತವೆ. ನನನು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನ್ನು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ಅವು ಎಯಂದ್ಗೂ 
ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ, ಮತು್ತ ಅವುಗಳನುನು ಯ್ರೂ ನನಿನುಯಂದ ಕಸಿದುಕೊಳಳು ಲ್ರರು. ನನನು 
ಕುರಿಗಳನುನು ನನನು ತಯಂದೆಯೇ ನನಗ ೆಕೂೆಟಟಿನು. ಆತನು ಎಲಲೆರಿ ಗಿಯಂತಲೂ ದೂೆಡ್ಡವ 

ನ್ಗಿದ ್್ದನ.ೆ ನನನು ಕುರಿಗಳನುನು ನನನು ತಯಂದೆಯ ಕೆೈಯಯಂದ ಯ್ರೂ ಕದು್ದಕೊಳಳು 
ಲ್ರರು. ತಯಂದೆಯು ಮತು್ತ ನ್ನು ಒಯಂದೆೇ ಆಗಿದೆ್ದೇವೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
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ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಮತೆ್ತ ಕಲುಲೆಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡರು. 
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು ತಯಂದೆಯಯಂದ ಅನೆೇಕ ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು 
ಮ್ಡಿದೆ್ದೇನ.ೆ ನಿೇವು ಆ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನೊೇಡಿದ್್ದೇರಿ. ಆ ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಯಪಾಗಳಲ್ಲೆ 
ಯ್ವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ನ್ವು ನಿನನುನುನು ಕೊಲುಲೆ ತಿ್ತರುವುದು ನಿೇನು ಮ್ಡಿದ ಯ್ವುದೆೇ 
ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಯಪಾದ ನಿಮಿತ್ತ ದ್ಯಂದಲಲೆ. ನಿೇನು ಮ್ಡುತಿ್ತರುವ ದೆೇವದೂರಣ ೆಗ್ಗಿ. 
ನಿೇನು ಕೆೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುರ್. ನಿೇನು ನಿನನುನೆನುೇ ದೆೇವರೆಯಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತರುವ!ೆ 
ಆದಕ್ರಣ ಕಲುಲೆ ಗಳಿಯಂದ ನಿನನುನುನು ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕಯೆಂದ್ದೆ್ದೇವ!ೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ, ‘ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ದೆೇವರು 

ಗಳೆಯಂದು ಹೆೇಳಿದೆನು’ ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಬರೆದ್ದೆ. ದೆೇವರ ಸಯಂದೆೇಶ ವನುನು ಹೊಯಂದ್ದ್ದ 
ಜನರನುನು ಈ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವು ದೆೇವರು ಗಳೆಯಂದು ಕರೆದ್ದೆ. ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವು 
ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸತ್ವ್ದದು್ದ. ತಯಂದೆಯೇ ನನನುನುನು ಪರಿತಿಷ್್ಠಸಿ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಯಂದ ‘ನ್ನು ದೆೇವರ ಮಗನು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದಕೆಕೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ದೆೇವದೂರಣ ೆಮ್ಡುವವ ನಯೆಂದು ಹೆೇಳುವುದೆೇಕ?ೆ ನನನು ತಯಂದೆಯು ಮ್ಡುವುದನುನು 
ನ್ನು ಮ್ಡದ್ದ್ದರ,ೆ ನ್ನು ಹೆೇಳುವುದನುನು ನಯಂಬಬೆೇಡಿ. ಆದರ ೆನನನು ತಯಂದಯೆು 
ಮ್ಡುವ ಕ್ಯಪಾಗಳನೆನುೇ ನ್ನು ಮ್ಡಿದರ,ೆ ಆ ಕ್ಯಪಾಗಳಲ್ಲೆ ನಿೇವು ನಯಂಬಿಕೆ 
ಇಡಬೆೇಕು. ನಿೇವು ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಇಡದ್ದ್ದರೂ ನನನು ಕ್ಯಪಾಗಳ ಲ್ಲೆದರೂ ನಯಂಬಿಕೆ 
ಇಡಿರಿ. ತಯಂದೆಯು ನನನುಲ್ಲೆದ ್್ದನ ೆಮತು್ತ ನ್ನು ತಯಂದ ೆಯಲ್ಲೆದೆ್ದೇನೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಆಗ 
ನಿೇವು ತಿಳಿದು ಕೂೆಳುಳುವಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೂೆಳುಳುವಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿಸಲು ಯಹೂದ್ರು ಮತೆ್ತ ಪರಿಯತಿನುಸಿದರು. ಆದರೆ 
ಯೇಸು ಅವರಿಯಂದ ತಪ್್ಪಸಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜೂೆೇಡಪಾನ್ ನದ್ಯ ಆಚೆಯ ದಡಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. 
ಯೇಹ್ನನು ಮೊದಲು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಯೇಸು ಹೊೇಗಿ 
ಅಲ್ಲೆ ತಯಂಗಿದನು. ಆಗ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು. “ಯೇಹ್ನನು 
ಎಯಂದೂ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ವನುನು ಮ್ಡಲ್ಲಲೆ. ಆದರ ೆಯೇಹ್ನನು ಈ ಮನುರ್ನ 
(ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ಸತ್ವ್ದದು್ದ” ಎಯಂದು ಅವರು 
ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಮತು್ತ ಅಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ 
 ಇಟಟಿರು.168
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4.51 ಇಕ್ಕಟಾಟಿದ ಬಾಗಲು
ಯೇಸು ಪರಿತಿಯಯಂದು ಊರಿನಲ್ಲೆಯೂ ಹಳಿಳುಯಲ್ಲೆಯೂ ಉಪ ದೆೇಶಿಸುತ ್್ತ 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದನು. ಯ್ರೊೇ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, 
“ಸ್್ಮಿೇ, ಎರುಟಿ ಜನರು ರಕ್್ಷಸಲ್ಪಡು ವರು? ಕೆೇವಲ ಸ್ಲ್ಪ ಜನರೊೇ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಸ್ಗಪಾಕೆಕೆ ನಡಸೆುವ ಕ್ರಿದ್ದ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗಲು 
ಪರಿಯ್ಸ ಪಡಿರಿ! ಅನೆೇಕ ಜನರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ತ ್್ತರೆ. 
ಆದರೆ ಅವರಿಯಂದ ಆಗುವುದ್ಲಲೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮ್ನನು ಎದು್ದ ಬ್ಗಿಲನುನು 
ಮುಚಚುದ ಮೇಲೆ ನಿೇವು ಹೊರಗೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ಬ್ಗಿಲು ತಟಟಿಬೆೇಕಷೆಟಿೇ, 
ಆದರೂ ಅವನು ತೆರೆಯುವು ದ್ಲಲೆ. ‘ಸ್್ಮಿೇ, ನಮಗೆ ಬ್ಗಿಲು ತೆರೆ!’ ಎಯಂದು 
ನಿೇವು ಕೆೇಳುವಿರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನಿೇವು ಯ್ರೊೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಿೇವು 
ಎಲ್ಲೆಯವರು?’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸು ವನು. ಆಗ ನಿೇವು, ‘ನ್ವು ನಿನೊನುಡನೆ ಊಟ 

ಮ್ಡಿದೆವು, ರ್ನ ಮ್ಡಿದೆವು. ನಿೇನು ನಮ್ಮ ಬಿೇದ್ಗಳಲ್ಲೆ ನಮಗ ೆಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದೆ’ 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನಿೇವು ಯ್ರೊೇ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ! 
ನಿೇವು ಎಲ್ಲೆಯವರು? ಇಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ! ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ರ್ಪಕೃತ್ ಗಳನುನು 
ಮ್ಡುವ ಜನರು!’ ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವನು.
“ಅಬರಿಹ್ಮ, ಇಸ್ಕ, ಯ್ಕೊೇಬ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲೆ ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ 

ದಲ್ಲೆರುವುದನುನು ನಿೇವು ನೊೇಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಹೊರಗೆ ಹ್ಕಲ್ಗು 

ವುದು. ಆಗ ನಿೇವು ಭಯದ್ಯಂದಲೂ ಕೊೇಪ ದ್ಯಂದಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳುಳು ವಿರಿ. ಜನರು 
ಪೂವಪಾ, ಪಶಿಚುಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್್ಷಣ ದ್ಕುಕೆಗಳಿಯಂದ ಬರುವರು. ಅವರು ದೆೇವರ 
ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳುಳುವರು. ಇಗೊೇ, ಕಡಯೆವ ರ್ಗಿರುವ ಕಲೆವರು 
ಮೊದಲ್ನವ ರ್ಗುವರು, ಮೊದಲ್ನವ ರ್ಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವ ರ್ಗುವರು” 
ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.169

4.52 ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿ ನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನ�ಂದು ಪರೆಕಟಣ�
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಫರಿಸ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಇಲ್ಲೆಯಂದ 
ಹೊೇಗಿ ಅಡಗಿಕೊ! ಹೆರೊೇದನು ನಿನನುನುನು ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ ್್ದನೆ!” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಹೊೇಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರೊೇದ ನಿಗೆ), ‘ಈ ದ್ನ ಮತು್ತ 
ನ್ಳೆ ನ್ನು ಜನರನುನು ದೆವ್ ಗಳಿಯಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೇನೆ ಮತು್ತ ರೂೆೇಗಿಗಳನುನು ಗುಣ 

ಪಡಿಸುವ ಕ್ಯಪಾವನುನು ಪೂಣಪಾ ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ಳಿದು್ದ, ನನನು ಕ್ಯಪಾವೆಲ ಲ್ೆ 
ಸಯಂಪೂಣಪಾ ಮುಕ ್್ತಯ ವ್ಗುವುದು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರಿ. ಅನಯಂತರ ನ್ನು 
ಜರೆುಸಲೆೇಮಿಗ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕು. ಏಕಯೆಂದರ ೆಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಅಲೆಲೆೇ ಕೊಲಲೆಲ್ಪಡ ತಕಕೆದು್ದ.
“ಜೆರುಸಲೆೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೆೇಮೇ! ನಿೇನು ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನುನು ಕೂೆಲುಲೆವವಳು. 

ದೆೇವರು ನಿನನು ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನುನು ನಿೇನು ಕಲೆಲೆಸೆದು ಕೊಲುಲೆವೆ. ಕೊೇಳಿ 
ತನನು ಮರಿಗಳನುನು ತನನು ರೆಕೆಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಳುಳುವಯಂತೆ ನ್ನು ನಿನನು 
ಜನರಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಎಷೂೆಟಿೇ ಸಲ ಅರೇೆಕ್್ಷಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿೇನು ನನಗೆ 
ಆಸ್ಪದವನುನು ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ನಿನನು ಆಲಯವು ಬರಿದ್ಗು ವುದು. ‘ಪರಿಭುವಿನ ಹಸೆರಿನಲ್ಲೆ 
ಬರುವ್ತ ನಿಗೆ ಆಶಿೇವ್ಪಾದ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವ ಸಮಯದ ತನಕ ನಿೇನು ನನನುನುನು 
ನೊೇಡುವುದೆೇ ಇಲಲೆವೆಯಂದು ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ”ೆ  ಎಯಂದನು.170

4.53 ಫರಿಸಾಯನ ಮನ�ಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಒಯಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪರಿಮುಖ ಫರಿಸ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆಕೆ 
ಹೊೇದನು. ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಯೇಸುವನೆನುೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 
ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿ ನಲ್ಲೆಯೇ ಜಲೊೇದರ ರೊೇಗವುಳಳು ಒಬ್ಬನನುನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. 
ಯೇಸು ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೂ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ವ್ಸಿ 

ಮ್ಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ತಪ್ಪೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಅವರು ಉತ್ತರ 

ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮನುರ್ನ ಕೆೈಮುಟ್ಟಿ ವ್ಸಿಮ್ಡಿ ಅವನನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟಟಿನು. ಯೇಸು ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೂ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ 
ದ್ನದಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ಗಲ್ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಪಶುವ್ಗಲ್ ಬ್ವಿಗ ೆಬಿದ್ದರ,ೆ ಆ 
ಕೂಡಲೆೇ ನಿೇವು ಬ್ವಿಯಯಂದ ಮೇಲಕೆಕೆ ಎತಿ್ತ ಬದುಕ್ಸು ತಿ್ತೇರಿ ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ 
ಗೊತೆ್ತೇ ಇದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಫರಿಸ್ಯ ರ್ಗಲ್ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರ್ಗಲ್ 
ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಗ ಲ್ಲಲೆ.

ಅತಿರ್ ಗಳ್ಗಿ ಬಯಂದ್ದ್ದ ಕೆಲವರು ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳಳುಲು ಉತ್ತಮವ್ದ 
ಸ್ಥಳಗಳನುನು ಆರಿಸಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತರುವುದನುನು ಕಯಂಡ ಯೇಸು ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: 
“ಒಬ್ಬನು ನಿನನುನುನು ಮದುವೆಗೆ ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದರೆ, ಉನನುತವ್ದ ಆಸನದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು 
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ಕೊಳಳುಬೆೇಡ. ಅವನು ನಿನ ಗಿಯಂತಲೂ ಪರಿಮುಖ ನ್ದವನನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದ್್ದರ 

ಬಹುದು. ನಿೇನು ಉನನುತವ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಆಮಯಂತರಿಣ 
ನಿೇಡಿರು ವವನು ಬಯಂದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳವನುನು ಇವನಿಗೆ ಬಿಟುಟಿಕೂೆಡು’ ಎಯಂದು ನಿನಗೆ 
ಹೆೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನಿೇನು ನ್ಚಕೆ ಯಯಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಳು 
ಬೆೇಕ್ಗುವುದು.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ಒಬ್ಬನು ನಿನನುನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸು ವ್ಗ, ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ 

ಕುಳಿತುಕೊ. ಆಗ ನಿನನುನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದ ವ್ಕ್್ತಯು ಬಯಂದು, ‘ಸೆನುೇಹಿತನೆೇ, 
ಉನನುತವ್ದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!’ ಎಯಂದು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುವನು. ಆಗ 
ನೆರೆದು ಬಯಂದ ಅತಿರ್ ಗಳೆಲ್ಲೆ ನಿನನುನುನು ಗೌರವಿಸು ವರು. ತನನುನುನು ಹೆಚಚುಸಿ ಕೊಳುಳುವ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ತಗಿಗೆಸ ಲ್ಪಡುವನು. ತನನುನುನು ತಗಿಗೆಸಿ ಕೊಳುಳುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ 
ಹಚೆಚುಸ ಲ್ಪಡುವನು.”

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನುನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದ ಫರಿಸ್ಯ ನಿಗೆ, “ನಿೇನು ಮಧ್್ಹನುದ 
ಊಟಕೆಕೆ ಅಥವ್ ರ್ತಿರಿಯ ಊಟಕೆಕೆ ನಿನನು ಸನೆುೇಹಿತರನುನು, ಸಹೊೇದರ ರನುನು, 
ಸಯಂಬಯಂಧಿಕ ರನುನು ಮತು್ತ ಶಿರಿೇಮಯಂತ ರ್ದ ನರೆಯೆವ ರನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದರ,ೆ ಅವರೂ 
ನಿನನುನುನು ಮತೊ್ತಮ್ಮ ಊಟಕೆಕೆ ಆಮಯಂತಿರಿಸು ವರು. ಆಗ ಅದೆೇ ನಿನಗೆ ಪರಿತಿಫಲ 

ವ್ಗುವುದು. ಅದರ ಬದಲು, ನಿೇನು ಔತಣ ಮ್ಡಿಸುವ್ಗ ಬಡ ಜನರನುನು, 
ಕುಯಂಟರನುನು ಮತು್ತ ಕುರುಡರನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಆಶಿೇವ್ಪಾದ 
ದೊರೆಯುವುದು. ಏಕೆಯಂದರೆ, ಈ ಜನರು ನಿನನುನುನು ಔತಣಕೆಕೆ ಆಮಯಂತಿರಿಸ ಲ್ರರು. 
ಅವರಲ್ಲೆ ಏನೂ ಇಲಲೆ. ಆದರ ೆನಿೇತಿ ವಯಂತರು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವ್ಗ, ನಿನಗೆ 
ಪರಿತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.171

4.54 ಔತಣಕ�್ಕ ಆಹಾವಾನಿಸಲ್ಪಟಟಿವರ ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯ
ಯೇಸುವಿ ನೊಡನೆ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿರಯ ಗಳನುನು ಕೆೇಳಿ 
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಊಟ ಮ್ಡುವವರೆೇ ಧನ್ರು!” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಯಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನುನು 
ಮ್ಡಿಸಿ ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದನು. ಊಟದ ಸಮಯ ಬಯಂದ್ಗ, 
ಅವನು ತನನು ಸೆೇವಕನನುನು ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಬನಿನುರಿ! ಊಟ ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ’ ಎಯಂದು ಅತಿರ್ 

ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಎಲ ಲ್ೆ ಅತಿರ್ಗಳು ತ್ವು ಬರಲ್ಗುವು ದ್ಲಲೆವೆಯಂದು 
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ಹೆೇಳಿದರು. ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ಒಯಂದೊಯಂದು ನೆವ ಹೆೇಳಿದನು. ಮೊದಲನೆ ಯವನು, 
‘ನ್ನು ಇದ್ೇಗ ಒಯಂದು ಹೊಲವನುನು ಕರಿಯಕೆಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ನ್ನು ಹೊೇಗಿ ಅದನುನು ನೊೇಡಬೆೇಕು. ದಯಮ್ಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಎರಡನೆ ಯವನು, ‘ನ್ನು ಇದ್ೇಗ ಐದು ಜೊತೆ ಎತು್ತಗಳನುನು ಕರಿಯಕೆಕೆ ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಹೊೇಗಿ ಅವುಗಳನುನು ಪರಿೇಕ್್ಷಸ ಬೆೇಕು. ದಯಮ್ಡಿ 
ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಮೂರನೆ ಯವನು, ‘ನ್ನು ಇದ್ೇಗ ಮದುವೆ 
ಯ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ, ನ್ನು ಬರಲ್ರೆ’ ಎಯಂದನು.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆ ಸೆೇವಕನು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇಗಿ ಅವರು ಹೆೇಳಿದ್ದ ನೆನುಲಲೆ ತನನು 

ಯಜಮ್ನ ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಜಮ್ನನು ಬಹಳ ಕೂೆೇಪಗೊಯಂಡು 
ಆ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ, ‘ಈ ಊರಿನ ಬಿೇದ್ಗಳಿಗೂ ಸಯಂದ್ ಗಳಿಗೂ ಬೆೇಗನೆ ಹೊೇಗಿ 
ಬಡವರನೂನು ಅಯಂಗವಿಕಲ ರನೂನು ಕುರುಡರನೂನು ಕುಯಂಟರನೂನು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಬ್’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ತರುವ್ಯ ಆ ಸೆೇವಕನು ಬಯಂದು, ‘ಸ್್ಮಿೇ, ನಿೇನು ಹೆೇಳಿ ದಯಂತೆಯೇ 

ಮ್ಡಿದೆನು. ಆದರ ೆನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಇನೂನು ಹಚೆುಚು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ.’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಆಗ ಯಜಮ್ನನು ಆ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ, ‘ಹೆದ ್್ದರಿ ಗಳಿಗೂ ರಸೆ್ತಗಳಿಗೂ ಹೊೇಗಿ, 
ಅಲ್ಲೆರುವ ಜನರನೆನುಲ ಲ್ೆ ಆಮಯಂತಿರಿಸು. ನನನು ಮನೆಯು ಜನರಿಯಂದ ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಗ 

ಬೆೇಕೆಯಂಬುದೆೇ ನನನು ಅರೆೇಕೆ್ಷ. ನ್ನು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಆಮಯಂತಿರಿಸಿದ ಆ ಜನರಲ್ಲೆ 
ಒಬ್ಬರ್ದರೂ ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಊಟಮ್ಡ ಕೂಡದು!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.” 172

4.55 ನನನನುನ ಅನು ಸರಿಸಲು ನಿಮಗ� ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರ� ನಿೇವ�ೇ ನಿಧಪಾರಿಸಿ
ಅನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಗುಯಂಪು ಗುಯಂರ್ಗಿ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ ್್ದಗ ಆತನು 
ಅವರಿಗ ೆಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ನನನು ಬಳಿಗ ೆಬರುವವನು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚುಗಿ ತನನು ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳನುನು, ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು, ಮಕಕೆಳನುನು, ಸಹೊೇದರ 
ಸಹೂೆೇದರಿಯ ರನುನು ಮತು್ತ ತನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವು ದ್ದರೆ, ಅವನು ನನನು ಶಿರ  ್

ನ್ಗಿರಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವವನು ತನಗೆ ಕೊಡ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 
ಶಿಲುಬೆಯನುನು (ಶರಿಮ) ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗದ್ದ್ದರೆ, ಅವನು ನನನು ಶಿರ  ್

ನ್ಗಿರಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ.
“ನಿೇನು ಒಯಂದು ಕಟಟಿಡವನುನು ಕಟಟಿ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನಿೇನು ಕುಳಿತು 
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ಕೊಯಂಡು ಅದಕೆಕೆ ಎರುಟಿ ಖಚ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಆಲೊೇಚಸು. ಆ 
ಕಟಟಿಡವನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ನಿನನುಲ್ಲೆ ಸ್ಕರುಟಿ ಹಣವಿದೆಯೇ ಎಯಂದು ಲೆಕಕೆಹ್ಕ್ 
ನೊೇಡು. ಇಲಲೆವ್ದರೆ, ನಿೇನು ಕಟಟಿಡದ ಕೆಲಸವನುನು ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನುನು 
ಪೂರೆೈಸಲು ಸ್ಧ್ವ್ಗುವು ದ್ಲಲೆ. ಜನರು ನಿನನುನುನು ನೊೇಡಿ, ‘ಇವನು ಈ ಕಟಟಿಡದ 
ಕಲೆಸವನುನು ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದನು. ಆದರ ೆಪೂರೆೈಸಲು ಅವನಿಯಂದ್ಗ ಲ್ಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಗೆೇಲ್ 
ಮ್ಡುವರು.
“ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಇನೊನುಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದಧೆ ಯುದಧೆಕೆಕೆ ಹೊೇಗುವ್ಗ, ಮೊದಲು 

ಅವನು ಕುಳಿತು ಕೂೆಯಂಡು ಯೇಜನೆ ಮ್ಡುವನು. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲೆ ಕೆೇವಲ 
ಹತು್ತಸ್ವಿರ ಮಯಂದ್ ಸೆೈನಿಕ ರಿದ್ದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸ್ವಿರ ಮಯಂದ್ ಸೆೈನಿಕ ರಿರುವ ಇನೊನುಬ್ಬ 
ಅರಸನನುನು ಸೊೇಲ್ಸಲು ತನಗೆ ಸ್ಧ್ವೆೇ ಎಯಂದು ಆಲೊೇಚಸು ವನು. ಅವನು 
ಇನೊನುಬ್ಬ ಅರಸನನುನು ಸೊೇಲ್ಸ ಲ್ಗದ್ದ್ದರೆ, ತನನು ರ್ಯಭ್ರಿ ಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿ, 
ಶ್ಯಂತಿ ಒಪ್ಪಯಂದಕ್ಕೆಗಿ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳು ವನು.
“ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ಮೊದಲು ಯೇಜನೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ನಿೇವು 

ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ತ್ಜಸಿ 

ಬಿಡಬೆೇಕು. ಇಲಲೆವ್ದರೆ, ನನನು ಶಿರ್ರ್ಗಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ!
“ಉಪು್ಪ ಒಳೆಳುಯ ಪದ್ಥಪಾ. ಆದರೆ ಉಪು್ಪ ತನನು ರುಚ ಕಳೆದು ಕೊಯಂಡರೆ ಅದಕೆಕೆ 

ಯ್ವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲಲೆ. ನಿೇವು ಅದಕೆಕೆ ಮತೆ್ತ ಉಪ್್ಪನ ರುಚಯನುನು ಕೂೆಡಲು 
ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಅದರಿಯಂದ ಮಣಿಣಾಗ್ಗಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಕೆಗಲ್ ಪರಿಯೇಜನ ವಿಲಲೆ. ಜನರು 
ಅದನುನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸ್ಡುತ್್ತರೆ.
“ನನನು ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳುವ ಜನರೆೇ, ಆಲ್ಸಿರಿ!” 173

4.56 ತಪ್್ಪಸಿ ಕ�ೊಂಡ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ
ಅನೆೇಕ ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರರು ಮತು್ತ ರ್ಪ್ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೆೇಶ 

ವನುನು ಕೆೇಳಲು ಬಯಂದ್ದ್ದರು. ಆಗ ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು, 
“ನೂೆೇಡಿರಿ! ಈ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) ರ್ಪ್ಗಳನುನು ಬರಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುತ ್್ತನೆ; 
ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಊಟ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ!” ಎಯಂದು ದೂರು ಹೆೇಳ ತೊಡಗಿದರು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗ ೆಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದನು: “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನಿಗ ೆನೂರು 
ಕುರಿಗಳಿವೆ ಎಯಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳೊಳುೇಣ. ಆ ಕುರಿಗಳಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ಕಳೆದು ಹೊೇದರೆ, 
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ಅವನು ಉಳಿದ ತೂೆಯಂಭ ತೊ್ತಯಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನುನು ಅಲೆಲೆೇ ಬಿಟುಟಿ ಕಳೆದುಹೊೇದ 
ಒಯಂದು ಕುರಿ ಗೊೇಸಕೆರ ಹುಡುಕುತ ್್ತ ಹೊೇಗುವನು. ಆ ಕುರಿಯು ಸಿಕುಕೆವ ತನಕ 
ಅವನು ಅದಕ್ಕೆಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೆೇ ಇರುವನು. ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನುನು ಕಯಂಡು 

ಕೊಯಂಡ್ಗ ಬಹು ಸಯಂತೊೇರ ಪಡುವನು. ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನುನು ತನನು ಮನೆಗೆ 
ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವನು. ಅವನು ತನನು ಸೆನುೇಹಿತರ ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆ 
ಯವರ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗಿ, ‘ನನೊನುಡನ ೆಸಯಂತೊೇರ ಪಡಿರಿ, ಕಳದೆುಹೊೇದ ನನನು ಕುರಿ 
ಸಿಕ್ಕೆತು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವನು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ, ಒಬ್ಬ ರ್ಪ್ ತನನು ಹೃದಯವನುನು 
ಪರಿವತಿಪಾಸಿ ಕೊಯಂಡ್ಗ ಸ್ಗಪಾದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಗುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗಳನುನು ಪರಿವತಿಪಾಸಲು ಅವಶ್ ವಿಲಲೆದ 
ತೊಯಂಭ ತೊ್ತಯಂಭತು್ತ ಒಳೆಳುಯ ಜನರಿ ಗಿಯಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ರ್ಪ್ಯ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಹೆಚುಚು 
ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಗುತ್ತದೆ.174

4.57 ಕಳ�ದುಹ�ೊೇದ ನಾಣ್ಯದ ಸಾಮ್ಯ
“ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೇಯ ಬಳಿ ಹತು್ತ ಬೆಳಿಳುನ್ಣ  ್ಗಳು ಇವಯೆಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಳಿಳುರಿ. ಆಕಯೆು 
ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಒಯಂದನುನು ಕಳೆದು ಕೊಳುಳುತ್್ತಳೆ. ಆಕೆ ದ್ೇಪವನುನು ತಯಂದು ಮನೆಯನುನು 
ಗುಡಿಸುತ್್ತಳೆ. ಆ ನ್ಣ್ವು ಸಿಕುಕೆವ ತನಕ ಆಕೆ ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ ಹುಡುಕುತ ್್ತಳೆ. 
ಕಳೆದುಹೊೇದ ಆ ನ್ಣ್ ಸಿಕ್ಕೆದ್ಗ ಆಕೆ ತನನು ಸೆನುೇಹಿತರನೂನು ನೆರೆಹೊರೆ 
ಯವರನೂನು ಕರೆದು, ‘ನನೊನುಡನೆ ಸಯಂತೊೇರ ಪಡಿರಿ ಕಳೆದು ಹೊೇಗಿದ್ದ ನನನು ನ್ಣ್ 
ಸಿಕ್ಕೆತು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವಳು. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಒಬ್ಬ ರ್ಪ್ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ ಪಟುಟಿ ದೆೇವರ 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳುಳು ವ್ಗ ದೆೇವದೂತರ ಮುಯಂದೆ ಸಯಂತೊೇರ ವ್ಗುವುದು.” 175

4.58 ಮನ�ಬಿಟುಟಿಹ�ೊೇದ ಮಗನ ಸಾಮ್ಯ
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳಿದ್ದರು. 
ಕ್ರಿಯ ಮಗನು ತಯಂದೆಗೆ, ‘ನಿನನು ಆಸಿ್ತಯಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ದ ರ್ಲನುನು ಕೊಡು’ 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ತಯಂದೆಯು ತನನು ಆಸಿ್ತಯನುನು ಹಯಂಚ ಕೊಟಟಿನು.
“ಆಗ ಕ್ರಿಮಗನು ತನಗ ೆದೊರತೆ ರ್ಲನೆನುಲ್ಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಯಂಡು ದೂರದೆೇಶಕೆಕೆ 

ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದನು. ಅಲ್ಲೆ ಅವನು ಪಟ್ಯಂಗ ನ್ಗಿ ಬದುಕ್ ತನನು ಹಣವನೆನುಲ ಲ್ೆ 
ಹ್ಳುಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡನು. ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲದ ನಯಂತರ, ಆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕ್್ಷಮ 
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ಉಯಂಟ್ಯತು. ಆ ದೆೇಶದ ಯ್ವ ಭ್ಗದಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ಕರುಟಿ ಆಹ್ರ ವಿರಲ್ಲಲೆ. 
ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆ ಗೂೆಯಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗ ೆಹಣದ ಅಗತ್ತೆ ಯತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಅವನು ಆ ದೆೇಶದ ನಿವ್ಸಿ ಯಬ್ಬನ ಬಳಿ ಕೂಲ್ ಕಲೆಸಕೆಕೆ ಸೆೇರಿ ಕೊಯಂಡನು. ಆ 
ಮನುರ್ನು ಹಯಂದ್ ಮೇಯಸು ವುದಕೆಕ್ಗಿ ಅವನನುನು ಹೊಲಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಆಗ 
ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆ ಗೂೆಯಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಹಯಂದ್ಗಳು ತಿನುನುತಿ್ತದ್ದ ಕ್ಯಗಳನೆನುೇ 
ತಿನನುಲು ಹಯಂಬಲ್ಸಿ ದನು. ಆದರ ೆಅದನೂನು ಅವನಿಗ ೆಯ್ರೂ ಕೊಡಲ್ಲಲೆ.
“ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತ್ನು ಮ್ಡಿದ ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ಕ್ಯಪಾದ ಅರಿವ್ಯತು. ಅವನು 

ತನೊನುಳಗೆ, ‘ನನನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಯ ಲ್ಲೆರುವ ಸೆೇವಕರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ದರುಟಿ ಆಹ್ರವಿದ.ೆ 
ನ್ನ್ದರೊೇ ಇಲ್ಲೆ ಊಟವಿಲಲೆದೆ ಸ್ಯುತಿ್ತದೆ್ದೇನ.ೆ ನ್ನು ಇಲ್ಲೆಯಂದ ನನನು ತಯಂದೆಯ 
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೊೇಗುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನು ನನನು ತಯಂದೆಗೆ, ಅರ್್ಪ, ನ್ನು ದೆೇವರಿಗೆ 
ವಿರೊೇಧ ವ್ಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗಿಯೂ ರ್ಪ ಮ್ಡಿದೆ್ದೇನೆ. ನಿನನು 
ಮಗನೆಯಂದು ಕರೆಸಿ ಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ ನ್ನು ಯೇಗ್ನಲಲೆ. ನಿೇನು ನನನುನುನು ನಿನನು 
ಸೆೇವಕರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನನ್ನುಗಿ ಸೆೇರಿಸಿಕೊ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವೆನು’ ಅಯಂದು ಕೊಯಂಡನು. 
ಅಯಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೊರಟು ತನನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇದನು.
“ಮಗನು ಇನೂನು ಬಹು ದೂರದಲ್ಲೆ ಬರುತಿ್ತರು ವ್ಗಲೆೇ ತಯಂದೆಯು ಅವನನುನು 

ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರ ದ್ಯಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಯಂದು ಅವನನುನು ಅಪ್್ಪಕೂೆಯಂಡು 
ಮುದ್್ದಟಟಿನು. ಮಗನು ತನನು ತಯಂದೆಗೆ, ‘ಅರ್್ಪ, ನ್ನು ದೆೇವರಿಗೆ ವಿರೊೇಧ 

ವ್ಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗಿಯೂ ರ್ಪ ಮ್ಡಿದೆ್ದೇನೆ. ನಿನನು ಮಗನೆಯಂದು 
ಕರೆಸಿ ಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ ನ್ನು ಯೇಗ್ನಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಆದರೆ ತಯಂದೆಯು ತನನು ಸೆೇವಕರಿಗೆ, ‘ತ್ರೆಮ್ಡಿರಿ! ಉತ್ತಮವ್ದ ಉಡುಪು 

ಗಳನುನು ತಯಂದು ಇವನಿಗೆ ತೂೆಡಿಸಿರಿ. ಇವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಯಂಗುರ ವನುನು ಹ್ಕ್ರಿ. 
ರ್ದಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳುಯ ರ್ದರಕೆ್ಷ ಗಳನುನು ತೊಡಿಸಿರಿ. ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನುನು ಕೊಯು್ದ 
ಉಲ ಲ್ೆಸ ಪಡೊೇಣ. ನನನು ಮಗನು ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ್ದನು, ಈಗಲ್ದರೊೇ ಮತೆ್ತ 
ಜೇವಯಂತ ನ್ಗಿ ಬಯಂದ್ದ ್್ದನೆ! ಇವನು ತಪ್್ಪ ಹೊೇಗಿದ್ದನು. ಈಗಲ್ದರೊೇ ಮತೆ್ತ 
ಸಿಕ್ಕೆದ ್್ದನೆ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಉಲ ಲ್ೆಸ ಪಡುವುದಕೆಕೆ 
ತೊಡಗಿದರು.
“ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲ ದಲ್ಲೆದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ ್್ದಗ 

ವ್ದ್ಗೂೆೇಷ್್ಠಯ ಮತು್ತ ನೃತ್ದ ಶಬ್ದವನುನು ಕೆೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು 
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ತನನು ಸೆೇವಕರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನನುನು ಕರೆದು, ‘ಇದೆೇನು?’ ಎಯಂದು ವಿಚ್ರಿಸಿ ದನು. ಆ 
ಸೆೇವಕನು, ‘ನಿನನು ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬಯಂದ್ದ್್ದನ.ೆ ನಿನನು ತಯಂದೆಯು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನುನು 
ಕೊಯ್ದ ್್ದನೆ. ನಿನನು ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್್ಷತ ವ್ಗಿ ಬಯಂದದ್ದ ಕ್ಕೆಗಿ ನಿನನು 
ತಯಂದೆಯು ಸಯಂತೊೇರ ಗೊಯಂಡಿದ್್ದನೆ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೊೇಪಗೂೆಯಂಡು ಔತಣ ಕೂಟಕೆಕೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲೆ. ಆಗ 

ಅವನ ತಯಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಯಂದು ಅವನನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದನು. ಹಿರಿಮಗನು ತಯಂದೆಗೆ, 
‘ನ್ನು ಗುಲ್ಮ ನಯಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನೆೇಕ ವರಪಾಗಳ ವರೆಗೆ ಸೆೇವೆ ಮ್ಡಿದೆನು! ನ್ನು 
ಯ್ವ್ಗಲೂ ನಿನನು ಅಪ್ಪಣೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ದೆನು. ಆದರೆ ನಿೇನು ನನಗೊೇಸಕೆರ 
ಎಯಂದೂ ಒಯಂದು ಆಡನ್ನುಗಲ್ ಕೂೆಯ್ಲ್ಲಲೆ. ನನಗ್ಗಿ ಮತು್ತ ನನನು ಸೆನುೇಹಿತರಿ 

ಗ್ಗಿ ನಿೇನಯೆಂದೂ ಒಯಂದು ಔತಣಕೂಟ ವನುನು ಏಪಪಾಡಿಸ ಲ್ಲಲೆ. ಆದರ ೆನಿನನು ಕ್ರಿಯ 
ಮಗನು ನಿನನು ಎಲಲೆ ಹಣವನುನು ಸೂಳೆಯರಿಗೆ ಖಚುಪಾಮ್ಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಬಯಂದ್ಗ ನಿೇನು ಅವನಿಗ್ಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನುನು ಕೊಯ್ದ್್ದ!’ ಅಯಂದನು.
“ಆದರೆ ತಯಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮಗನೆೇ, ನಿೇನು ಯ್ವ್ಗಲೂ ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ 

ಇರುತಿ್ತೇ. ನನಗಿರುವು ದೆಲ ಲ್ೆ ನಿನನುದೆೇ. ನ್ವು ಸಯಂತೊೇರ ಪಡಬೆೇಕು. ಉಲ ಲ್ೆಸ 

ಪಡಬೆೇಕು, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿನನು ತಮ್ಮನು ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ್ದನು, ಈಗಲ್ದರೊೇ ಮತೆ್ತ 
ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಬಯಂದ್ದ್್ದನೆ. ಅವನು ಕಳೆದು ಹೊೇಗಿದ್ದನು, ಈಗಲ್ದರೊೇ ಮತೆ್ತ 
ಸಿಕ್ಕೆದ್್ದನೆ’  ಅಯಂದನು.” 176

4.59 ಅನಾ್ಯಯಗಾರ ನಾದ ಮೆೇಲಿವಾಚಾರಕನ ಸಾಮ್ಯ
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗ ೆಹಿೇಗಯೆಂದನು: “ಒಯಂದ್ ನೊಯಂದು ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ಯಪಾ 

ವಯಂತ ನಿದ್ದನು. ಈ ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನು ತನನು ವ್್ರ್ರವನುನು ನೊೇಡಿಕೊಳಳುಲು ಒಬ್ಬ 
ಮೇಲ್್ಚ್ರಕ ನನುನು ನೆೇಮಿಸಿದನು. ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲದ ನಯಂತರ, ಆ ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು 
ತನಗೆ ಮೊೇಸ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್್ದ ನಯೆಂಬುದು ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಅವನು ಆ ಮೇಲ್್ಚ್ರಕ ನನುನು ಕರೆದು, ‘ನಿನನು ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಯಂದ್ವೆ. 
ನನನು ಹಣವನುನು ನಿೇನು ಯ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಖಚುಪಾ ಮ್ಡಿರುವೆ? ನನಗೆ ವರದ್ 
ಒಪ್್ಪಸು. ಇನುನು ಮೇಲೆ ನನನು ವ್್ರ್ರಕೆಕೆ ನಿೇನು ಮೇಲ್್ಚ್ರಕ ನ್ಗಿರಲು 
ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಆಗ, ಆ ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು ತನೂೆನುಳಗೆ, ‘ಈಗ ನ್ನೆೇನು ಮ್ಡಲ್? ನನನು 
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ಯಜಮ್ನನು ನನನುನುನು ಈ ಕೆಲಸ ದ್ಯಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ ್್ತನೆ! ಗುಯಂಡಿ ಗಳನುನು 
ಅಗಿಯುವು ದಕೂಕೆ ನನಗೆ ಬಲವಿಲಲೆ. ಭಿಕೆ್ಷ ಬೆೇಡುವು ದಕೂಕೆ ನನಗೆ ನ್ಚಕೆ. ಈಗ 
ನ್ನೆೇನು ಮ್ಡ ಬೆೇಕಯೆಂಬುದು ನನಗ ೆಗೊತಿ್ತದೆ! ನ್ನು ಕಲೆಸವನುನು ಕಳದೆು ಕೊಯಂಡ 
ಮೇಲೆ ಬೆೇರೆ ಜನರು ನನನುನುನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವಯಂಥ ಕ್ಯಪಾ 

ವಯಂದನುನು ನ್ನು ಈಗ ಮ್ಡುವೆ’ ಅಯಂದು ಕೊಯಂಡನು.
“ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು, ಯಜಮ್ನನ ಸ್ಲಗ್ರ ರಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ 

ನನುನು ಕರದೆನು. ಅವನು ಮೊದಲನ ೆಯವನಿಗ,ೆ ‘ನಿೇನು ನನನು ಯಜಮ್ನ ನಿಗ ೆಎರುಟಿ 
ಸ್ಲ ಕೊಡಬೆೇಕು?’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಅದಕೆಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಕ್್ತ, ‘ನ್ನು 
ಎಯಂಟು ಸ್ವಿರ ಕ್ಲೊೇಗ್ರಿಯಂ ಆಲ್ವ್ ಎಣೆಣಾ ಕೊಡಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 
ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನನು ಲೆಕಕೆಪತರಿ ಇಲ್ಲೆದೆ. ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಬೆೇಗನೆ 
ಅದನುನು ಕಡಿಮಮ್ಡಿ ನ್ಲುಕೆಸ್ವಿರ ಎಯಂದು ಬರೆ’ ಅಯಂದನು.
“ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು ಎರಡನೆ ಯವನಿಗೆ, ‘ನಿೇನು ನನನು ಯಜಮ್ನ ನಿಗೆ 

ಎರುಟಿ ಕೊಡ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಎರಡನೆ ಯವನು, ‘ನ್ನು ಅವನಿಗೆ 
ಅರವತು್ತ ಸ್ವಿರ ಕ್ಲೊೇಗ್ರಿಯಂ ಗೊೇಧಿ ಕೊಡಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ 
ಆ ಮೇಲ್್ ಚ್ರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನನು ಲೆಕಕೆಪತರಿ ಇಲ್ಲೆದೆ. ನಿೇನು ಅದನುನು ಕಡಿಮ 
ಮ್ಡು. ಐವತು್ತ ಸ್ವಿರ ಎಯಂದು ಬರೆ’ ಅಯಂದನು.
“ಬಳಿಕ ಯಜಮ್ನನು ಮೊೇಸಗ್ರ ನ್ದ ಮೇಲ್್ಚ್ರಕ ನಿಗ,ೆ ‘ನಿೇನು ಜ್ಣತನ 

ಮ್ಡಿದೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಹೌದು, ಲೌಕ್ಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ 
ವ್್ರ್ರದಲ್ಲೆ ದೆೈವಿಕ ಜನರಿ ಗಿಯಂತಲೂ ಜ್ಣ ರ್ಗಿದ್್ದರೆ.
“ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ನಿೇವು ಹೊಯಂದ್ರು ವಯಂಥವು ಗಳಿಯಂದ ದೆೇವರಿಗೆ ಸೆನುೇಹಿತರನುನು 

ಮ್ಡಿಕೊಡಿರಿ. ನಿೇವು ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಿದರೆ, ಈ ಲೊೇಕದವು ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಬಿಟುಟಿ 
ಹೊೇದ್ಗ ನಿಮ್ಮನುನು ಶ್ಶ್ತವ್ದ ಮನೆಗೆ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ಗುವುದು. ಸ್ಲ್ಪ 

ವ್ದದ್ದರಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಗಸ್ತ ನ್ಗಿರು ವವನು ಬಹಳ ವ್ದದ್ದ ರಲ್ಲೆಯೂ ನಯಂಬಿಗಸ್ತ 
ನ್ಗಿರುವನು. ಸ್ಲ್ಪ ವ್ದದ್ದರಲ್ಲೆ ಅನ್್ಯಗ್ರ ನ್ಗಿರುವವನು ಬಹಳ ವ್ದದ್ದ 
ರಲ್ಲೆಯೂ ಅನ್್ಯಗ್ರ ನ್ಗಿರುವನು. ಲೌಕ್ಕ ಐಶ್ಯಪಾ ಗಳಲ್ಲೆ ನಿೇವು 
ನಯಂಬಿಗಸ್ತ ರ್ಗಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ ಪರಲೊೇಕದ ಐಶ್ಯಪಾ ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ನಿೇವು ನಯಂಬಿಗಸ್ತ 
ರ್ಗಿರುವುದ್ಲಲೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸ್ತು್ತಗಳಲ್ಲೆ ನಿೇವು ನಯಂಬಿಗಸ್ತ ರ್ಗಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಸ್ಯಂತ ಸ್ತು್ತಗಳನೆನುೇ ನಿಮಗೆ ಯ್ರೂ ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ.
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“ಯ್ವ ಸೆೇವಕನೂ ಒಯಂದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮ್ನ ರಿಗೆ ಸೆೇವೆ 
ಮ್ಡಲ್ರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬನನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸಿ ಇನೊನುಬ್ಬನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವನು 
ಅಥವ್ ಒಬ್ಬನಿಗ ೆಹೊಯಂದ್ ಕೊಯಂಡು ಇನೊನುಬ್ಬನನುನು ತ್ತ್್ರ ಮ್ಡುವನು. ನಿೇವು 
ಒಯಂದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ದೆೇವರ ಮತು್ತ ಹಣದ ಸೆೇವೆಮ್ಡ ಲ್ರಿರಿ.”

ಫರಿಸ್ಯರು ಈ ಎಲ ಲ್ೆ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಫರಿಸ್ಯ ರೆಲಲೆರು 
ಹಣದ್ಸೆ ಉಳಳುವ ರ್ಗಿದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನುನು ಟ್ೇಕ್ಸಿದರು. ಯೇಸು 
ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೆ ಹಿೇಗಯೆಂದನು, “ನಿೇವು ಜನರ ಮುಯಂದೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಒಳೆಳುಯವ ರೆಯಂದು 
ತೊೇರಿಸಿ ಕೊಳುಳುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದಲ್ಲೆರುವುದು 
ದೆೇವರಿಗ ೆಗೊತು್ತ. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಅಮೂಲ್ವ್ದವುಗಳು ದೆೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ 
ಅಸಹ್ ವ್ಗಿವೆ.” 177

4.60 ಶಿರೆೇಮಂತ ಮತುತು ಬಡವ
ಯೇಸು ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯ್ವ್ಗಲೂ 
ಉತ್ತಮವ್ದ ಉಡುಪು ಗಳನುನು ಧರಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತ 

ನ್ಗಿದು್ದದರಿಯಂದ ಪರಿತಿದ್ನವೂ ವೆೈಭವ ದೊಡನೆ ಊಟಮ್ಡುತ ್್ತ ಸಯಂತೊೇರ 

ಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲೆ ಲ್ಜರ ನೆಯಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುರ್ನೂ ಇದ್ದನು. ಅವನ 
ಮೈತುಯಂಬ ಹುಣುಣಾ ಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನ ಮನೆಯ ಹೊರಬ್ಗಿಲ 
ಬಳಿ ಬಿದು್ದ ಕೊಯಂಡಿರು ತಿ್ತದ್ದನು. ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನು ಊಟ ಮ್ಡಿದ ಮೇಲೆ 
ಹೂೆರಗೆಸೆದ ಎಯಂಜಲನುನು ತಿನುನುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದು್ದ  ಕೊಯಂಡಿರು ತಿ್ತದ್ದನು. 
ನ್ಯಗಳು ಬಯಂದು ಅವನ ಹುಣುಣಾಗಳನುನು ನೆಕುಕೆತಿ್ತದ್ದವು.
“ಸ್ಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಯಂತರ ಲ್ಜರನು ಸತ್ತನು. ದೆೇವದೂತರು ಲ್ಜರನನುನು 

ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ ಅಬರಿಹ್ಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಒಯಂದು ದ್ನ 
ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನೂ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮ್ಧಿ ಮ್ಡ ಲ್ಯತು. ಆದರೆ ಅವನು 
ರ್ತ್ಳದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಯ್ತನ ೆಪಡುತ್್ತ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲೆ ಅಬರಿಹ್ಮನ ಎದೆಗೆ 
ಒರಗಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಲ್ಜರನನುನು ನೊೇಡಿ, ‘ತಯಂದೆಯ್ದ ಅಬರಿಹ್ಮನೆೇ, ನನನು ಮೇಲೆ 
ಕರುಣೆತೂೆೇರು! ಲ್ಜರನನುನು ನನನು ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನನು ಬೆರಳನುನು 
ನಿೇರಿನಲ್ಲೆ ಅದ್್ದ ನನನು ನ್ಲ್ಗೆಯನುನು ತಣಣಾಗೆ ಮ್ಡಲ್, ನ್ನು ಈ ಬೆಯಂಕ್ಯಲ್ಲೆ 
ಯ್ತನ ೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ!’ ಎಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡನು.

KAN LOJ Pocket (final).indd   151 9/28/2015   3:04:17 PM



ವ�ೈರತವಾ ಬ�ಳ�ಯತ�ೊಡಗದ ವಷಪಾ152

“ಅದಕೆಕೆ ಅಬರಿಹ್ಮನು, ‘ಕಯಂದ್, ನಿನನು ಜೇವಮ್ನದ ದ್ನಗಳು ನಿನಗೆ 
ನೆನಪ್ಲಲೆವೆೇ? ಅಲ್ಲೆ ನಿನಗೆ ಎಲಲೆ ಬಗೆಯ ಸುಖವಿತು್ತ. ಆದರೆ ಲ್ಜರಿನಿ ಗ್ದರೊೇ 
ಕರಟಿಗಳೆೇ ತುಯಂಬಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಈಗ ಅವನು ಸುಖಪಡು ತಿ್ತದ್್ದನ,ೆ ನಿೇನು 
ಸಯಂಕಟಪಡು ತಿ್ತರುವೆ. ಮ್ತರಿವಲಲೆದೆ ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಮಧೆ್ ದೊಡ್ಡ ಡೊಯಂಗುರ 

ವಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದು ನಿನಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಯ್ರಿಗೂ ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಅಲಲೆದೆ 
ಯ್ರು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನು, ‘ಹ್ಗ್ದರೆ, ದಯಮ್ಡಿ ಲ್ಜರನನುನು ಭೂಲೊೇಕ 

ದಲ್ಲೆರುವ ನನನು ತಯಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! ನನಗೆ ಐದು ಮಯಂದ್ ಸಹೊೇದರ 

ರಿದ ್್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಯ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬ್ರದಯಂತೆ ಲ್ಜರನು ಅವರನುನು 
ಎಚಚುರಿಸಲ್’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಅದಕೆಕೆ ಅಬರಿಹ್ಮನು, ‘ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ 

ಗರಿಯಂಥಗಳು ಅವರಲ್ಲೆ ಇವೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನುನು ಓದ್ ಕಲ್ತು ಕೊಳಳುಲ್’ ಅಯಂದನು.
“ಅದಕೆಕೆ ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನು, ‘ತಯಂದೆಯ್ದ ಅಬರಿಹ್ಮನೆೇ, ಹ್ಗೆನನುಬೆೇಡ! 

ಯ್ರ್ದ ರೊಬ್ಬರು ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ಎದು್ದ ಹೊೇದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ 

ಗಳನೂನು ಜೇವಿತ ಗಳನೂನು ಮ್ಪಪಾಡಿಸಿ ಕೊಳುಳುವರು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಅದಕೆಕೆ ಅಬರಿಹ್ಮನು ಅವನಿಗ,ೆ ‘ಇಲಲೆ! ನಿನನು ಸಹೊೇದರರು ಮೊೇಶಯೆ ಮತು್ತ 

ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ನುಡಿಗಳನುನು ಕೆೇಳುವುದ್ಲಲೆ ವ್ದರೆ, ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ಜೇವಿತನ್ಗಿ 
ಎದು್ದ ಬಯಂದವನ ಮ್ತನೂನು ಅವರು ಕೆೇಳುವುದ್ಲಲೆ’ ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.178

4.61 ಕಷಾಮಾಪಣ�, ನಂಬಿಕ� ಮತುತು ಕತಪಾವ್ಯ
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಜನರನುನು ರ್ಪಕೆಕೆ ನಡೆಸು ವಯಂಥ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಖಯಂಡಿತ 

ವ್ಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನುನು ಬರಮ್ಡು ವವನ ಗತಿಯನುನು ಏನು 
ಹೆೇಳಲ್! ಬಲಹಿೇನ ರ್ದ ಇವರನುನು ರ್ಪಕೆಕೆ ನಡಸೆು ವವನು ತನನು ಕುತಿ್ತಗಗೆ ೆಒಯಂದು 
ದೂೆಡ್ಡ ಕಲಲೆನುನು ಕಟ್ಟಿಕೊಯಂಡು ನಿೇರಿನಲ್ಲೆ ಮುಳುಗುವುದೆೇ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಎಚಚುರಿಕೆ ಯ್ಗಿರಿ!
“ನಿನನು ಸಹೊೇದರನು ರ್ಪ ಮ್ಡಿದರೆ, ಅವನನುನು ಖಯಂಡಿಸು. ಒಯಂದುವೆೇಳೆ 

ಅವ ನೆೇನ್ದರೂ ತನನು ತಪ್್ಪಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ ಪಟಟಿರೆ ಅವನನುನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಿನನು 
ಸಹೊೇದರನು ನಿನಗೆ ಒಯಂದು ದ್ನದಲ್ಲೆ ಏಳು ಸಲ ತಪು್ಪಮ್ಡಿ, ಪರಿತಿಸಲವೂ, 
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ನನನುನುನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರ,ೆ ನಿೇನು ಅವನನುನು ಕ್ಷಮಿಸಬೆೇಕು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಅಪಸ್ತಲರು ಪರಿಭುವಿಗೆ (ಯೇಸು), “ನಮ್ಮ ನಯಂಬಿಕೆ ಯನುನು ಹೆಚಚುಸು!” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಪರಿಭುವು ಅವರಿಗೆ ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ನಿಮ್ಮ ನಯಂಬಿಕೆ ಸ್ಸಿವೆ ಕ್ಳರುಟಿ ದೊಡ್ಡ 
ದ್ಗಿದ್ದರೆ, ನಿೇವು ಈ ಅತಿ್ತಮರಕೆಕೆ, ‘ಇಲ್ಲೆಯಂದ ಕ್ತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ ಸಮುದರಿದಲ್ಲೆ 
ಬಿೇಳು!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಧೆೇಯ ವ್ಗುತ್ತದೆ.
“ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುವಯಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೆೇವಕ ನಿದ ್್ದನೆಯಂದು 

ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಳೊಳುೇಣ. ಆ ಸೆೇವಕನು ಭೂಮಿಯನುನು ಉಳುತಿ್ತರು ತ ್್ತನೆ ಅಥವ್ 
ಕುರಿಗಳನುನು ಮೇಯಸು ತಿ್ತರುತ ್್ತನೆ. ಆ ಸೆೇವಕನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ 
ಮನೆಗೆ ಬಯಂದ್ಗ ನಿೇನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೆೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ ಬ್! ಊಟಕೆಕೆ 
ಕುಳಿತುಕೊ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವಿಯೇ? ಇಲಲೆ! ನಿೇನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೊೇಸಕೆರ 
ಅಡಿಗೆ ಮ್ಡು. ಬಳಿಕ ಶುಭರಿವ್ದ ಬಟೆಟಿಯನುನು ಧರಿಸಿಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು ನನಗೆ 
ಊಟಬಡಿಸು. ನ್ನು ತಿಯಂದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿೇನು ಊಟಮ್ಡು’ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳುವೆಯಷೆಟಿೇ. ಆ ಸೆೇವಕನು ತನನು ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿದ್ದಕ್ಕೆಗಿ ನಿೇನೆೇನೂ ಅವನಿಗೆ 
ವಿಶೆೇರ ಕೃತಜಞೆತೆ ಗಳನುನು ಸಲ್ಲೆಸ ಬೆೇಕ್ಗಿಲಲೆ. ಸೆೇವಕ ನಿರುವುದು ಯಜಮ್ನನು 
ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿಯಷಟೆಿೇ. ಇದೆೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಯಸು ತ್ತದೆ. 
ನಿಮಗೆ ನೆೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಗಳನುನು ನಿೇವು ಮ್ಡಿ ಪೂರೆೈಸಿದ್ಗ, ‘ನ್ವು ಆಳುಗಳು, 
ನಮ್ಮ ಕತಪಾವ್ವನುನು ನ್ವು ಮ್ಡಿದೆ್ದೇವೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಬೆೇಕು.” 179

4.62 ಲಾಜರನ ಮರಣ
ಲ್ಜರ ನಯೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ಸ್ಥ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆಥ್ನಿ ಎಯಂಬ ಊರಿನಲ್ಲೆ ವ್ಸ 

ವ್ಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೊೇದರಿ ಯ್ದ ಮ್ಥಪಾಳು ಈ 
ಊರಿನಲೆಲೆೇ ವ್ಸ ವ್ಗಿದ್ದರು. (ಪರಿಭುವಿಗ ೆ(ಯೇಸುವಿಗ)ೆ ಪರಿಮಳ ತೆೈಲವನುನು ಹಚಚು 
ಆತನ ರ್ದಗಳನುನು ತನನು ತಲಕೊದಲ್ ನಿಯಂದ ಒರಸಿ ದವಳೆೇ ಈ ಮರಿಯಳು.) ಅಸ್ಸ್ಥ 
ನ್ಗಿದ್ದ ಲ್ಜರನು ಮರಿಯಳ ಸಹೊೇದರ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮರಿಯಳು 
ಮತು್ತ ಮ್ಥಪಾಳು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿನನು ಪ್ರಿಯ ಸೆನುೇಹಿತನ್ದ ಲ್ಜರನು ಅಸ್ಸ್ಥ 
ನ್ಗಿದ್್ದನ”ೆ ಎಯಂಬ ಸಯಂದೆೇಶ ವನುನು ಆತನಿಗ ೆತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬನನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಟಿರು.
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ಯೇಸು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ, “ಈ ಕ್ಯಲೆಯು ದೆೇವರ ಮತು್ತ ದೆೇವ 

ಕುಮ್ರನ ಮಹಿಮಗ್ಗಿ ಬಯಂದ್ದೆಯೇ ಹೊರತು ಮರಣ ಕ್ಕೆಗಿಯಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಮ್ಥಪಾಳನುನು, ಆಕೆಯ ಸಹೊೇದರಿ ಯನುನು ಮತು್ತ 
ಲ್ಜರನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಲ್ಜರನು ಅಸ್ಸ್ಥ ನ್ಗಿದ್್ದನೆ ಎಯಂಬ ವ್ತೆಪಾಯನುನು 
ಆತನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ ತ್ನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಯೇ ಇನೂನು ಎರಡು ದ್ನಗಳ ವರೆಗೆ 
ತಯಂಗಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನ್ವು ಜುದೆೇಯಕೆಕೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಹೊೇಗಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು, “ಗುರುವೆೇ, ಜುದೆೇಯದ ಯಹೂದ್ರು ನಿನನುನುನು ಕಲುಲೆ ಗಳಿಯಂದ 
ಕೊಲಲೆಲು ಪರಿಯತಿನುಸಿದರು. ಅದ್ದದು್ದ ಕೆೇವಲ ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲದ ಹಿಯಂದೆಯಷೆಟಿೇ. ಈಗ 
ನಿೇನು ಮತೆ್ತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗ ಬೆೇಕೆನುನುವಿಯ್?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಯೇಸು, “ಹಗಲ್ಗೆ ಹನೆನುರಡು ತ್ಸುಗಳಿರು ತ್ತವೆ. ಹೌದಲಲೆವೆೇ? ಹಗಲ್ನಲ್ಲೆ 
ನಡೆಯು ವವನು ಎಡವಿ ಬಿೇಳುವುದ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಈ ಲೂೆೇಕದ ಬೆಳಕ್ ನಿಯಂದ 
ಅವನು ನೂೆೇಡಬಲಲೆನು. ಆದರೆ ರ್ತಿರಿಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯು ವವನು ಎಡವುತ ್್ತನೆ. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ನೊೇಡಿಕೊಯಂಡು ನಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಯ್ವ ಬೆಳಕೂ ಇರುವುದ್ಲಲೆ” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ನಮ್ಮ ಸೆನುೇಹಿತನ್ದ ಲ್ಜರನು 
ಈಗ ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತದ್್ದನ.ೆ ಅವನನುನು ಎಬಿ್ಬಸಲು ನ್ನು ಅಲ್ಲೆಗ ೆಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಅವನು ನಿದೆರಿ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಆರೊೇಗ್ ಹೊಯಂದುವನು” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು. ಲ್ಜರನು ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ್್ದನೆ. ಎಯಂಬಥಪಾ ದಲ್ಲೆ ಯೇಸು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಲ್ಜರನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದನೆ ಎಯಂಬಥಪಾ ದಲ್ಲೆ 
ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ ನಯೆಂಬುದ್ಗಿ ಶಿರ್ರು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು, “ಲ್ಜರನು ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ ್್ದನೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಅಲ್ಲೆ 
ಇಲಲೆದ್ದ್ದ ಕ್ರಣ ಸಯಂತೊೇಷ್ಸು ತೆ್ತೇನ.ೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರಯ ದಲ್ಲೆಯೂ ನ್ನು ಸಯಂತೊೇರ 

ಪಡುತೆ್ತೇನ.ೆ ಏಕಯೆಂದರೆ, ಆಗ ನಿೇವು ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಇಡುವಿರಿ. ಬನಿನು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗೊೇಣ” ಎಯಂದು ಸ್ರಟಿವ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ “ದ್ದುಮ”ನೆಯಂಬ ತೊೇಮನು ತನನು ಜೊತೆ ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ನ್ವು ಸಹ 
ಯೇಸುವಿ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಜುದೆೇಯದಲ್ಲೆ ಸ್ಯೇಣ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.180
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4.63 ಲಾಜರನ ಸಹ�ೊೇದರಿಯ ರನುನ ಸಂತ�ೈಸಿದ ಯೇಸು
ಯೇಸು ಬೆಥ್ನಿಯಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಈಗ್ಗಲೆೇ ಲ್ಜರನು ಸತು್ತ ಸಮ್ಧಿಯ್ಗಿ 
ನ್ಲುಕೆ ದ್ನಗಳ್ಯ ತೆಯಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಬೆಥ್ನಿಯು 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಿಯಂದ ಸುಮ್ರು ಎರಡು ಮೈಲ್ಗಳರುಟಿ ದೂರದಲ್ಲೆತು್ತ. ಅನೆೇಕ 
ಯಹೂದ್ರು ಮ್ಥಪಾ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದ್ದ್ದರು. ಮ್ಥಪಾ 
ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನುನು ಅವರ ತಮ್ಮನ್ದ ಲ್ಜರನ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಸಯಂತೆೈಸಲು 
ಯಹೂದ್ರು ಬಯಂದ್ದ್ದರು.

ಯೇಸು ಬರುತಿ್ತದ ್್ದನೆ ಎಯಂಬ ಸುದ್್ದಯನುನು ಕೆೇಳಿ ಮ್ಥಪಾಳು ಆತನನುನು 
ವಯಂದ್ಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೊೇದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲಲೆೆೇ ಇದ್ದಳು. 
ಮ್ಥಪಾಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ಇಲ್ಲೆ ಇದ್್ದದ್ದರೆ, ನನನು ಸಹೊೇದರನು 
ಸ್ಯುತಿ್ತರ ಲ್ಲಲೆ. ಆದರ ೆಈಗಲೂ ಸಹ ನಿೇನು ಏನನೆನುೇ ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರೂ ದೆೇವರು 
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್್ತನೆ ಎಯಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು, “ನಿನನು ಸಹೊೇದರನು ಮತೆ್ತ ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಮ್ಥಪಾಳು, “ಅಯಂತಿಮ ದ್ನದಯಂದು ಪುನರುತ ್್ಥನ ವ್ಗುವ್ಗ ಅವನು ಮತೆ್ತ 
ಎದು್ದಬರುವ ನಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನ್ನೆೇ ಪುನರುತ ್್ಥನ. ನ್ನೆೇ ಜೇವ. ನನನುನುನು ನಯಂಬು ವವನು 
ತ್ನು ಸತ್ತ ನಯಂತರವೂ ಮತೆ್ತ ಜೇವವನುನು ಹೂೆಯಂದುವನು. ಮತು್ತ ಬದುಕುತ ್್ತ 
ನನನುನುನು ನಯಂಬು ವವನು ಎಯಂದ್ಗೂ ಸ್ಯುವುದ್ಲಲೆ. ಮ್ಥಪಾಳೆೇ, ನಿೇನು ಇದನುನು 
ನಯಂಬುವಿಯ್?” ಎಯಂದನು.

ಮ್ಥಪಾಳು, “ಹೌದು ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ದೆೇವರ ಮಗನ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂದು ನ್ನು 
ನಯಂಬುವೆ. ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬರಬೆೇಕ್ ಗಿದ್ದವನು ನಿೇನೆೇ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿಳು.

ಮ್ಥಪಾಳು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನನು ಸಹೊೇದರಿ ಯ್ದ ಮರಿಯಳ 
ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇದಳು. ಮ್ಥಪಾಳು ಮರಿಯ ಳೊಯಂದ್ಗೆ ಪರಿತೆ್ೇಕವ್ಗಿ 
ಮ್ತ್ಡಿ, “ಗುರುವು (ಯೇಸು) ನಿನನುನುನು ಕರೆಯು ತಿ್ತದ ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 
ಇದನುನು ಕೆೇಳಿದ ಕೂಡಲೆೇ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬೆೇಗಬೆೇಗನೆ 
ಹೂೆೇದಳು. ಯೇಸು ಇನೂನು ಊರೊಳಗೆ ಬಯಂದ್ರಲ್ಲಲೆ. ಮ್ಥಪಾಳು ತನನುನುನು 
ಸಯಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆಲೆೇ ಆತನಿದ್ದನು. ಯಹೂದ್ರು ಮರಿಯ ಳೊಯಂದ್ಗೆ ಮನ ೆ
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ಯಲ್ಲೆದ್ದರು. ಅವರು ಆಕೆಯನುನು ಸಯಂತೆೈಸು ತಿ್ತದ್ದರು. ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಬೆೇಗನೆ 
ಹೂೆೇಗುವುದನುನು ಅವರು ಕಯಂಡರು. ಆಕೆಯು ಅಳು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಸಮ್ಧಿಯ 
ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗು ತಿ್ತದ ್್ದಳೆಯಂದು ಅವರು ಭ್ವಿಸಿ ಕೂೆಯಂಡು ಆಕೆಯನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ 

ದರು. ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಮರಿಯಳು ಹೊೇದಳು. ಆಕೆಯು ಯೇಸುವನುನು 
ಕಯಂಡ್ಗ ಆತನ ರ್ದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ಇಲ್ಲೆ ಇದ್್ದದ್ದರೆ, ನನನು 
ಸಹೊೇದರನು ಸ್ಯುತಿ್ತರ ಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಮರಿಯಳ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಯಯಂದ್ಗೆ ಬಯಂದ್ದ್ದ ಯಹೂದ್ರ ಗೊೇಳ್ಟವನುನು 
ಯೇಸು ನೊೇಡಿದ್ಗ, ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳವ್ಗಿ ದುಃಖಗೊಯಂಡು ತತ್ತರಿಸಿ 

ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನುನು ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, “ಸ್್ಮಿೇ, ಬಯಂದು ನೊೇಡು” ಎಯಂದರು.
ಯೇಸು ಕಣಿಣಾೇರಿಟಟಿನು.
ಆಗ ಯಹೂದ್ರು, “ನೊೇಡಿ! ಯೇಸು ಅವನನುನು ಬಹಳವ್ಗಿ ಪ್ರಿೇತಿಸು 

ತಿ್ತದ್ದನು!” ಎಯಂದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯಹೂದ್ರು, “ಯೇಸು ಕುರುಡನ ಕಣುಣಾಗಳನುನು ಗುಣ 

ಪಡಿಸಿದನಲ ಲ್ೆ; ಲ್ಜರನಿಗೂ ಸಹ್ಯಮ್ಡಿ ಅವನನುನು ಸ್ವಿನಿಯಂದ ತಪ್್ಪಸ 

ಬ್ರದ್ಗಿತೆ್ತೇ?”  ಎಯಂದರು.181

4.64 ಲಾಜರನನುನ ಸಮಾಧಿ ಯಿಂದ ಜೇವಂತ ವಾಗ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಯೇಸು
ಯೇಸು ತನನು ಹೃದಯದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ಬಹಳವ್ಗಿ ದುಃಖಗೂೆಯಂಡು, ಲ್ಜರನಿದ್ದ 
ಸಮ್ಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದನು. ಆ ಸಮ್ಧಿಯು ಒಯಂದು ಗವಿಯ್ಗಿತು್ತ. ಅದರ 
ಬ್ಯಗೆ ದೊಡ್ಡಕಲಲೆನುನು ಮುಚಚುದ್ದರು. “ಆ ಕಲಲೆನುನು ತೆಗೆದು ಹ್ಕ್ರಿ” ಎಯಂದು 
ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದನು.

ಲ್ಜರನ ಅಕಕೆಳ್ದ ಮ್ಥಪಾಳು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಲ್ಜರನು ಸತು್ತ ನ್ಲುಕೆ ದ್ನ 

ಗಳ್ಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅಲ್ಲೆ ದುವ್ಪಾಸನೆ ಯರುತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.
ಯೇಸು ಮ್ಥಪಾಳಿಗೆ, “ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಳುಳುವಿಯ್? 

ನಿೇನು ನಯಂಬಿದರೆ ದೆೇವರ ಮಹಿಮಯನುನು ಕ್ಣುವೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿನಗೆ 
ಹೆೇಳಿದೆನು” ಎಯಂದನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಸಮ್ಧಿಯ ಬ್ಯಯಂದ ಕಲಲೆನುನು ತೆಗೆದು ಹ್ಕ್ದರು. ಆಗ 
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ಯೇಸು ಕಣೆಣಾತಿ್ತ ಮೇಲಕೆಕೆ ನೊೇಡಿ, “ತಯಂದೆಯೇ, ನನನು ರ್ರಿಥಪಾನೆಯನುನು ಕೆೇಳಿದ 

ರಿಯಂದ ನಿನನುನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡು ತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇನು ಯ್ವ್ಗಲೂ ನನಗೆ ಕ್ವಿಗೊಡುವೆ 
ಎಯಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆ ನನನು ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದ್ರುವ ಜನರಿ 

ಗೊೇಸಕೆರವ್ಗಿ ನ್ನು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದೆನು. ನಿೇನೆೇ ನನನುನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿರುವು ದ್ಗಿ ಅವರು ನಯಂಬ ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ಬಯಸುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದನು. 
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟ್ಟಿಯ್ದ ಧ್ನಿಯಯಂದ, “ಲ್ಜರನೆೇ, ಹೊರಗೆ ಬ್!” ಎಯಂದು 
ಕರೆದನು. ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿದ್ದವನು (ಲ್ಜರನು) ಹೊರಗೆ ಬಯಂದನು. ಅವನ ಕೆೈಕ್ಲು 

ಗಳನುನು ಬಟೆಟಿ  ಗಳಿಯಂದ ಸುತ್ತಲ್ಗಿತು್ತ. ಅವನ ಮುಖವನುನು ಕರವಸ್ತ್ರ ದ್ಯಂದ 
ಮುಚಚುಲ್ಗಿತು್ತ.

ಆಗ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಸುತಿ್ತರುವ ಬಟಟೆಿಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಹ್ಕ್ರಿ, ಅವನು 
ಹೊೇಗಲ್” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.182

4.65 ಯೇಸುವನುನ ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರ ಯೇಜನ�
ಮರಿಯಳನುನು ಸಯಂದಶಿಪಾಸಲು ಬಯಂದ್ದ್ದ ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ರು ಅಲ್ಲೆದ್ದರು. 
ಯೇಸು ಮ್ಡಿದ ಈ ಕ್ಯಪಾವನುನು ಕಯಂಡ ಇವರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು 
ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟಟಿರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯಹೂದ್ರು ಫರಿಸ್ಯರ 
ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಯೇಸು ಮ್ಡಿದ್ದನುನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು 
ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು ಯಹೂದ್ರ ಆಲೊೇಚನ್ ಸಭೆಯನುನು ಕರೆದು, “ನ್ವು 
ಏನು ಮ್ಡಬೆೇಕು? ಈ ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) ಅನೆೇಕ ಸೂಚಕಕ್ಯಪಾ 

ಗಳನುನು ಮ್ಡುತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ಈ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಲು ನ್ವು ಅವನಿಗೆ 
ಅವಕ್ಶ ಕೂೆಟಟಿರೆ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಇವನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು. ಆಗ ರೊೇಮ್ 
ರ್ಜ್ದವರು ಬಯಂದು ನಮ್ಮ ದೆೇವ್ಲಯ ವನೂನು ನಮ್ಮ ದೆೇಶವನೂನು 
ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಳುಳುವರು” ಅಯಂದರು.

ಅವರಲ್ಲೆ ಕ್ಯಫ ನೆಯಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ವರಪಾ ಮಹ್ ಯ್ಜಕ 

ನ್ಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ! ಇಡಿೇ ಜನ್ಯಂಗವು ನ್ಶವ್ಗು 

ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿ ಗೊೇಸಕೆರವ್ಗಿ ಸ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನಿೇವು 
ಇದನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಇದು ಕ್ಯಫನ ಸ್ಯಂತ ಆಲೊೇಚನೆ ಯ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಅವನು ಆ ವರಪಾ ಮಹ್ 
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ಯ್ಜಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯಹೂದ್ರಿ ಗೊೇಸಕೆರವ್ಗಿ ಯೇಸು ಸ್ಯುತ ್್ತ 
ನಯೆಂದು ಅವನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಪರಿವ್ದ್ಸಿ ದನು. ಹೌದು, ಯಹೂದ್ರಿ ಗ್ಗಿಯೂ 
ಲೊೇಕದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಚದರಿ ಹೊೇಗಿರುವ ದೆೇವರ ಮಕಕೆಳನೆನುಲಲೆ ಒಯಂದುಗೂಡಿಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿಯೂ ಆತನು ಸ್ಯಲ್ದ್ದನು.
ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಸಯಂಚು ಮ್ಡ 

ಲ್ರಯಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸುವು ಯಹೂದ್ರ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ ಬಹಿರಯಂಗ 

ವ್ಗಿ ಸಯಂಚ ರಿಸುವುದನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಟಟಿನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೆೇಮನುನು ಬಿಟುಟಿ 
ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಮಿೇಪ ದಲ್ಲೆದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಎಫ್ರಿಯಮ್ ಎಯಂಬ ಊರಿನಲ್ಲೆ 
ತನನು ಶಿರ್ರ ಸಯಂಗಡ ಇಳಿದು ಕೊಯಂಡನು.183

4.66 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಹತುತು ಮಂದ ಕುಷಠೆರ�ೊೇಗಗಳಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ಯೇಸುವು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡುತ ್್ತ ಗಲ್ಲ್ಯ ದ್ಯಂದ 
ಸಮ್ಯಪಾಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. ಅಲ್ಲೆ ಆತನು ಒಯಂದು ಗ್ರಿಮಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಅಲ್ಲೆ 
ಹತು್ತ ಜನರು ಆತನನುನು ಭೆೇಟ್ಯ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ 
ಬರಲ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವರೆಲಲೆರೂ ಕುರ್ಠರೂೆೇಗಿ ಗಳ್ಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು, 
“ಯೇಸುವೆೇ! ಗುರುವೆೇ! ದಯಮ್ಡಿ ನಮಗೆ ಸಹ್ಯಮ್ಡು!” ಎಯಂದು 
ಕೂಗಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಅವರನುನು ನೊೇಡಿ, “ಹೊೇಗಿ, ನಿಮ್ಮನುನು ಯ್ಜಕರಿಗೆ ತೊೇರಿಸಿ 

ಕೊಳಿಳುರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಅವರು ಯ್ಜಕರ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗುತಿ್ತದ್್ದಗ ಅವರಿಗ ೆವ್ಸಿಯ್ಯತು. ಅವರಲ್ಲೆ 

ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಗುಣ ವ್ದುದ್ದನುನು ಕಯಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬಯಂದು 
ಗಟ್ಟಿಯ್ದ ಧ್ನಿಯಯಂದ ದೆೇವರನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡಿ ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ 
ರ್ದಗಳಿಗ ೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗ ೆವಯಂದನ ೆಸಲ್ಲೆಸಿದನು. (ಅವನು ಸಮ್ಯಪಾ ದವನು, 
ಯಹೂದ್ನಲಲೆ.) ಯೇಸು, “ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ವ್ಸಿಯ್ಯ ತಲ ಲ್ೆ! ಇನುನುಳಿದ 
ಒಯಂಭತು್ತ ಮಯಂದ್ ಎಲ್ಲೆ? ದೆೇವರಿಗೆ ಕೃತಜಞೆತೆ ಸಲ್ಲೆಸಲು ಈ ಸಮ್ಯಪಾ ದವನನುನು 
ಬಿಟುಟಿ ಬೆೇರೆ ಯ್ರೂ ಬರಲ್ಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು 
ಅವನಿಗ,ೆ “ಎದೆ್ದೇಳು! ಈಗ ನಿೇನು ಮನಗೆ ೆಹೊೇಗು! ನಿೇನು ನಯಂಬಿದ್ದ ರಿಯಂದಲೆೇ ನಿನಗೆ 
ವ್ಸಿಯ್ಯತು”  ಅಯಂದನು.184
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4.67 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಮನ
ಫರಿಸ್ಯ ರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನುನು, “ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ಯ್ವ್ಗ 
ಬರುವುದು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣುಣಾಗಳಿಗೆ 
ಕ್ಣಿಸು ವಯಂತೆ ಅದು ಬರುವುದ್ಲಲೆ. ‘ಇಗೊೇ, ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ಇಲ್ಲೆದೆ!’ ‘ಅಗೊೇ 
ಅಲ್ಲೆದೆ!’ ಎಯಂದು ಜನರು ಹೆೇಳು ವಯಂತಿಲಲೆ. ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆೇ ಇದೆ” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ “ಮನುರ  ್ಕುಮ್ರನ ದ್ನಗಳ ಲೊಲೆಯಂದನುನು ನಿೇವು 
ನೊೇಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಬಹಳವ್ಗಿ ಆಶಿಸುವ ಕ್ಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನಿೇವು 
ಅದನುನು ನೊೇಡ ಲ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೊೇ, ಅಲ್ಲೆದ ್್ದನೆ, ಇಗೊೇ, 
ಇಲ್ಲೆದ ್್ದನೆ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವರು. ನಿೇವು ಇದ್ದಲ್ಲೆಯೇ ಇರಿ. ಅವರನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ 
ಹೊೇಗಿ ಹುಡುಕಬೆೇಡಿ.
“ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬಯಂದ್ಗ ನಿಮಗೆೇ ಗೊತ ್್ತಗುವುದು. ಆಕ್ಶದ ಒಯಂದು 

ಕಡೆಯಯಂದ ಇನೂೆನುಯಂದು ಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಿಯಂಚ ನಯಂತೆ ಆತನು 
ಬರುವನು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ಮೊದಲು, ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಅನೆೇಕ 
ಸಯಂಕಟ ಗಳನುನು ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಕ್ಲದ ಜನರಿಯಂದ ತಿರಸಕೆರಿಸ ಲ್ಪಡುವನು.
“ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ದ್ವಸ ಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಲೂೆೇಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು 

ನೂೆೇಹನ ಕ್ಲದ ಸಿ್ಥತಿ ಯಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. ನೊೇಹನ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಜನರು 
ತಿನುನುತ ್್ತ, ಕುಡಿಯುತ ್್ತ, ಮದುವೆ ಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುತ ್್ತ ಮ್ಡಿಕೊಡುತ ್್ತ ಇದ್ದರು. 
ನೊೇಹನು ನ್ವೆಯನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸಿದ ದ್ನದಲ್ಲೆಯೂ ಅವರು ಹ್ಗೆಯೇ 
ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪರಿಳಯ ಬಯಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜನರನುನು ನ್ಶಮ್ಡಿತು.
“ಲೊೇಟನ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ದೆೇವರು ಸೊದೊೇಮನುನು ನ್ಶ ಮ್ಡಿದ್ಗ ಲೊೇಕದ 

ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೆೇಗಿತೊ್ತೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮುಯಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಜನರು 
ತಿನುನುತ ್್ತ, ಕುಡಿಯುತ ್್ತ, ಕೊಯಂಡು ಕೊಳುಳುತ ್್ತ, ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡುತ ್್ತ, ಬಿೇಜ 
ಬಿತು್ತತ ್್ತ ಮತು್ತ ತಮಗ್ಗಿ ಮನಗೆಳನುನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಳುಳುತ್್ತ ಇದ್ದರು. ಲೊೇಟನು ಆ 
ಪಟಟಿಣವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಹೊರಟ ದ್ನದಲ್ಲೆಯೂ ಜನರು ಹ್ಗಯೆೇ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. 
ಆಗ ಆಕ್ಶ ದ್ಯಂದ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಸುರಿಮಳೆ ಯ್ಗಿ ಅವರೆಲಲೆ ರನೂನು ನ್ಶಮ್ಡಿತು. 
ಮನುರ  ್ಕುಮ್ರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ್ಗ ಲೊೇಕದ ಸಿ್ಥತಿ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆರು ವುದು.
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“ಆ ದ್ನದಲ್ಲೆ, ಮ್ಳಿಗೆಯ ಮೇಲ್ರು ವವನು ಮನೆಯಳ ಗಿರುವ ತನನು 
ವಸು್ತಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಳಳುಲು ಹೊೇಗದ್ರಲ್. ಹೊಲದಲ್ಲೆರು ವವನು ತನನು ಮನೆಗೆ 
ಮರಳಿ ಹೊೇಗದ್ರಲ್. ಲೊೇಟನ ಹೆಯಂಡತಿಗೆ ಸಯಂಭವಿಸಿದು್ದ ಜ್ಞೆಪಕ ವಿದೆಯೇ?
“ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಉಳಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಪರಿಯತಿನುಸು ವವನು ಅದನುನು ಕಳೆದು 

ಕೊಳುಳುವನು. ಆದರೆ ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು ಕೂೆಡುವವನು ಅದನುನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳು 
ವನು. ನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ್ಗ ಒಯಂದೆೇ ಕೊೇಣೆಯಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದರೂ 
ಅವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಲ್ಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನುನು ಬಿಡಲ್ಗು 

ವುದು. ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಲ್ಗುವುದು, ಇನೊನುಬ್ಬಳನುನು ಬಿಡಲ್ಗು ವುದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಇದೆಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಸಯಂಭವಿಸು ವುದು?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗ,ೆ “ಹದು್ದಗಳು ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡಿಬಯಂದ್ರು ತ್ತವಯೆೇ ಅಲ್ಲೆ ಹೆಣ ಇದೆ್ದೇ 
ಇರುತ್ತದೆ ಯಯಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುತ್್ತರೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.185

4.68 ಬಿಟುಟಿಕ�ೊಡದ ವಿಧವ�ಯ ಸಾಮ್ಯ
ನಿರ್ಶ ರ್ಗದೆ ಯ್ವ್ಗಲೂ ರ್ರಿರ್ಪಾಸ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ ಈ 
ಸ್ಮ್ದ ಮೂಲಕ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು: “ಒಯಂದು ಊರಿನಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ನ್್ಯ್ಧಿೇಶ ನಿದ್ದನು. 
ಅವನಿಗ ೆದೆೇವರಲ್ಲೆ ಭಯಭಕ್್ತ ಯರಲ್ಲಲೆ. ಜನರು ತನನು ಬಗೆಗೆ ಏನು ಯೇಚಸುತ ್್ತರೆ 
ಎಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಅವನು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ಅದೆೇ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಯದ್ದಳು. 
ಆಕಯೆು ಅನೆೇಕ ಸಲ ನ್್ಯ್ಧಿೇಶನ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದು, ‘ಇಲ್ಲೆ ನನಗೊಬ್ಬನು ತೊಯಂದರೆ 
ಕೊಡುತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ದಯವಿಟುಟಿ ನನಗೆ ನ್್ಯವನುನು ದೊರಕ್ಸಿ ಕೊಡಿ!’ ಎಯಂದು ಬೆೇಡಿ 

ಕೂೆಯಂಡಳು. ಆದರೆ ನ್್ಯ್ಧಿೇಶನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಬಯಸಲ್ಲಲೆ. 
ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಯಂತರ ಆ ನ್್ಯ್ಧಿೇಶನು ತನೊನುಳಗ,ೆ ‘ನನಗಯಂತೂ ದೆೇವರಲ್ಲೆ 
ಭಯಭಕ್್ತ ಯಲಲೆ. ಜನರು ನನನು ಬಗೆಗೆ ಏನು ಯೇಚಸು ತ ್್ತರೆಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆಯೂ 
ಗಮನವಿಲಲೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿ್ತ್ರೇ ಬಯಂದುಬಯಂದು ನನನುನುನು ಕುಗಿಗೆಸಿ ಬಿಡುತ ್್ತಳೆ. ಈಕೆಗೆ 
ನ್ನು ನ್್ಯವನುನು ದೊರಕ್ಸಿ ಕೊಟಟಿರ,ೆ ಈಕ ೆನನನುನುನು ಕ್ಡಿಸುವು ದ್ಲಲೆ. ಇಲಲೆವ್ದರೆ, 
ಈಕಯೆು ನನನುನುನು ಕ್ಡಿಸುತ್ತಲೆೇ ಇರುವಳು’ ಎಯಂದು ಕೊಯಂಡನು.”

ಪರಿಭುವು ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಕೆೇಳಿರಿ! ಆ 
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ಅನ್್ಯಗ್ರ ನ್ದ ನ್್ಯ್ಧಿೇಶನು ಹೆೇಳಿದ್ದರಲ್ಲೆ ಅಥಪಾವಿದೆ. ದೆೇವಜನರು 
ದೆೇವರಿಗೆ ಹಗಲ್ರುಳು ಮೊರೆಯಡ ಬೆೇಕು. ದೆೇವರು ತನನು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯ್ದ 

ದ್ದನೆನುೇ ಯ್ವ್ಗಲೂ ಕೊಡುತ ್್ತನೆ. ತನನು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದ 

ರಲ್ಲೆ ದೆೇವರು ತಡಮ್ಡುವು ದ್ಲಲೆ! ದೆೇವರು ತನನು ಜನರಿಗೆ ಬೆೇಗನೆ ಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು 
ಮತೆ್ತ ಬಯಂದ್ಗ, ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಯನುನು ಕ್ಣುವನೊೇ?”  ಎಯಂದನು.186

4.69 ಫರಿಸಾಯನ ಮತುತು ತ�ರಿಗ� ವಸೊಲಿಗಾರನ ಸಾಮ್ಯ
ಅಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ತ್ವೆೇ ಬಹಳ ಒಳಳೆುಯವ ರೆಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು 
ತ್ವು ಬೆೇರ ೆಯವರಿ ಗಿಯಂತ ಉತ್ತಮರೂೆೇ ಎಯಂಬಯಂತೆ ವತಿಪಾಸು ತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ 
ಈ ಸ್ಮ್ದ ಮೂಲಕ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು: “ಒಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸ್ಯನು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ 
ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರನು ರ್ರಿರ್ಪಾಸಲು ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ಫರಿಸ್ಯನು 
ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರನನುನು ಕಯಂಡು ದೂರದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ಹಿೇಗೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು: 
‘ದೆೇವರೆೇ, ನ್ನು ಬೆೇರೆಯವ ರಯಂತೆ ಸುಲ್ಗೆಗ್ರ ನಲಲೆ, ಮೊೇಸಗ್ರ ನಲಲೆ, ಅಥವ್ 
ವ್ಭಿಚ್ರಿಯಲಲೆ. ನ್ನು ಈ ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರನಯಂತೆಯೂ ಅಲಲೆ. ಇದಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನು 
ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೇತರಿ ಸಲ್ಲೆಸುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನ್ದರೊೇ ವ್ರದಲ್ಲೆ ಎರಡ್ವತಿಪಾ ಉಪವ್ಸ 
ಮ್ಡುತೆ್ತೇನೆ. ಸಯಂರ್ದ್ಸುವ ಪರಿತಿಯಯಂದ ರಲ್ಲೆಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಯಂದು ಭ್ಗವನುನು 
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ!’ ಅಯಂದನು.
“ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರನು ಅಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನ್ಗಿಯೇ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು 

ಆಕ್ಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆಣಾತಿ್ತ ನೊೇಡದೆೇ, ದೆೇವರ ಮುಯಂದೆ ತನನುನುನು ಬಹಳವ್ಗಿ ತಗಿಗೆಸಿ 

ಕೊಯಂಡು, ‘ದೆೇವರೆೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೊೇರು; ನ್ನು ರ್ಪ್ ಯ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ’ ಎಯಂದು 
ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು. ಅವನು ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿೇತಿವಯಂತ ನೆಯಂದು ನಿಣಪಾಯಸ ಲ್ಪಟಟಿವನ್ಗಿ 
ಮನೆಗೆ ಹೊೇದನು ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಫರಿಸ್ಯನು 
ನಿೇತಿವಯಂತ ನೆಯಂದು ನಿಣಪಾಯಸ ಲ್ಪಡಲ್ಲಲೆ. ತನನುನುನು ಹೆಚಚುಸಿ ಕೊಳುಳುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ 
ತಗಿಗೆಸ ಲ್ಪಡುವನು; ತನನುನುನು ತಗಿಗೆಸಿ ಕೊಳುಳುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ಹೆಚಚುಸ ಲ್ಪಡುವನು.” 187

4.70 ವಿವಾಹ ವಿಚ�ಛೇಧನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
ಕೆಲವು ಫರಿಸ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಆತನನುನು ತಪ್್ಪನಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೆಸು 
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ವುದಕ್ಕೆಗಿ, “ತನನುದೆೇ ಆದ ಯ್ವ ಕ್ರಣ ಕ್ಕೆಗಲ್ ಒಬ್ಬನು ತನನು ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು 
ಬಿಟುಟಿಬಿಡು ವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಇದನುನು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಓದ್ದ್್ದೇರಿ. 
ದೆೇವರು ಪರಿಪಯಂಚ ವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಗ, ‘ಮನುರ್ರನುನು ಗಯಂಡ ನ್ನುಗಿಯೂ 
ಹೆಣಣಾನ್ನುಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆದಕ್ರಣ ದೆೇವರು, ‘ಪುರುರನು ತನನು ತಯಂದ ೆ

ತ್ಯಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ತನನು ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು ಸೆೇರಿಕೊಳುಳು ವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಯಂದೆೇ 
ಶರಿೇರ ವ್ಗುವರು.’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನುನು ಮೇಲೆ 
ಇಬ್ಬರಲಲೆ, ಒಬ್ಬರೆೇ. ಅವ ರಿಬ್ಬರನುನು ದೆೇವರೆೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಯ್ವ ಮನುರ್ನೂ ಅವರನುನು ಪರಿತೆ್ೇಕ್ಸ ಬ್ರದು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಫರಿಸ್ಯರು, “ಹ್ಗ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುರನು ವಿವ್ಹ ವಿಚೆಛಾೇದನ ಪತರಿವನುನು 
ಬರದೆುಕೊಟುಟಿ ಬಿಟುಟಿಬಿಡ ಬಹುದೆಯಂದು ಮೊೇಶಯೆು ಹೆೇಳಿದೆ್ದೇಕ?ೆ” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ದೆೇವರ ಬೊೇಧನೆಯನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸ ದ್ದ್ದ ಕ್ರಣ ನಿಮ್ಮ 
ಹೆಯಂಡತಿಯ ರನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡುವು ದಕೆಕೆ ಮೊೇಶೆ ಅವಕ್ಶ ಕೊಟಟಿನು. ಆದರೆ 
ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡುವು ದಕೆಕೆ ಆರಯಂಭ ದಲ್ಲೆ ಅವಕ್ಶ ಇರಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.188

ಶಿರ್ರು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಒಯಂದು ಮನೆ ಯಲ್ಲೆದ ್್ದಗ, ವಿವ್ಹ ವಿಚೆಛಾೇದನ ಪರಿಶೆನುಯ 
ಬಗೆಗೆ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವನುನು ಮತೆ್ತ ಕೆೇಳಿದರು. ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ತನನು ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು 
ಬಿಟುಟಿ, ಬೆೇರೆ ಸಿ್ತ್ರೇಯನುನು ಮದುವೆ ಯ್ಗು ವವನು ತನನು ಹಯೆಂಡತಿಗೆ ದೊರಿೇಹ ಮ್ಡಿದ 
ವ್ಭಿಚ್ರಿ ಯ್ಗಿದ್್ದನೆ. ತನನು ಗಯಂಡನಿಗೆ ವಿಚೆಛಾೇದನ ಪತರಿ ಕೊಟುಟಿ ಬೆೇರೆ ಪುರುರನನುನು 
ಮದುವೆ ಯ್ಗುವ ಸಿ್ತ್ರೇಯೂ ವ್ಭಿಚ್ರಿಣಿ ಯ್ಗಿದ್್ದಳ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.189

ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗ,ೆ “ಒಬ್ಬನು ತನನು ಹಯೆಂಡತಿ ಯನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡಲು ಇದೊಯಂದೆೇ 
ಕ್ರಣ ವ್ಗಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಆಗದ್ರು ವುದೆೇ ಉತ್ತಮ” ಎಯಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯ ವಿರಯವ್ದ ಈ ಸತ್ವನುನು ಪರಿತಿಯಬ್ಬರೂ 
ಸಿ್ೇಕರಿಸಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಇದನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಲು ದೆೇವರು ಯ್ರನುನು ಸಮಥಪಾ 

ರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದ ್್ದನೊೇ ಅವರಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಸ್ಧ್. ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದ್ರಲು 
ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಕ್ರಣ ಗಳಿವೆ. ಹುಟ್ಟಿದಯಂದ್ ನಿಯಂದಲೆೇ ಕೆಲವರು ನಪುಯಂಸಕ ರ್ಗಿರುತ ್್ತರೆ. 
ಇನುನು ಕಲೆವರು ಬೆೇರಯೆವ ರಿಯಂದ ನಪುಯಂಸಕ ರ್ಗಿ ಮ್ಡಲ್ಪಡು ತ್್ತರ.ೆ ಬೆೇರ ೆಕಲೆವರು 
ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ಕೊಕೆೇಸಕೆರ ಮದುವೆಯನುನು ತೊರೆದು ಬಿಡುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ 
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ಆಗು ವಯಂಥವನು ಮದುವೆ ವಿರಯವ್ದ ಈ ಬೊೇಧನೆಯನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸ ಬೆೇಕು” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.190

4.71 ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನುನ ಸಾವಾಗತಿಸಿದ ಯೇಸು
ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚಕಕೆ ಮಕಕೆಳನುನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸ ಲಯೆಂದು ಅವರನುನು ಯೇಸುವಿನ 
ಬಳಿಗ ೆತಯಂದರು. ಆದರ ೆಮಕಕೆಳನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ ೆತರಕೂಡ ದೆಯಂದು ಶಿರ್ರು 
ಜನರನುನು ಗದರಿಸಿ ದರು. ಇದನುನು ಕಯಂಡ ಯೇಸು ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು ಅವರಿಗ,ೆ “ಚಕಕೆ 

ಮಕಕೆಳನುನು ನನನು ಬಳಿಗ ೆಬರ ಗೂೆಡಿಸಿರಿ. ಅವರನುನು ತಡಯೆಬೆೇಡಿ, ಏಕಯೆಂದರ ೆದೆೇವರ 
ರ್ಜ್ವು ಇಯಂಥವ ರದೆೇ. ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ನಿೇವು ದೆೇವರ 
ರ್ಜ್ವನುನು ಮಕಕೆಳ ಮನೊೇಭ್ವ ದ್ಯಂದ ಸಿ್ೇಕರಿಸ ದ್ದ್ದರೆ ನಿೇವು ಅದರೊಳಗೆ 
ಸೆೇರುವುದೆೇ ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ನಯಂತರ ಯೇಸು ಮಕಕೆಳನುನು ತನನು ಕೆೈಗಳಿಯಂದ 
ಅಪ್್ಪಕೂೆಯಂಡು ಅವರ ಮೇಲ ೆತನನು ಕೆೈಗಳನಿನುಟುಟಿ ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಿ ದನು.191

4.72 ಯೇಸುವನುನ ಹಂಬಾಲಿಸಲು ಹಂಜರಿದ ಶಿರೆೇಮಂತ
ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಡ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ ್್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಯಂದು, ಆತನ ಮುಯಂದೆ 
ತನನು ಮೊಣಕ್ಲೂರಿ, “ಒಳೆಳುಯ ಉಪ ದೆೇಶಕನೆೇ, ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ನ್ನು ಏನು ಮ್ಡಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅದಕೆಕೆ, “ನಿೇನು ನನನುನುನು ಒಳೆಳುಯವ ನೆಯಂದು ಕರೆಯುವು ದೆೇಕೆ? ಯ್ವ 
ಮನುರ್ನೂ ಒಳೆಳುಯವ ನಲಲೆ. ದೆೇವರು ಮ್ತರಿ ಒಳೆಳುಯವನು. ನಿೇನು ನಿತ್ಜೇವ 
ಹೊಯಂದ ಬೆೇಕ್ದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೆೇ ಇರುವ ಈ ಆಜೆಞೆಗಳನುನು ರ್ಲ್ಸು: ‘ಕೊಲೆ 
ಮ್ಡಬೆೇಡ, ವ್ಭಿಚ್ರ ಮ್ಡಬೆೇಡ, ಕದ್ಯ ಬೆೇಡ, ಸುಳುಳು ಹೆೇಳಬೆೇಡ, ಮೊೇಸ 
ಮ್ಡಬೆೇಡ, ಅಲಲೆದ ೆನಿನನು ತಯಂದೆ ತ್ಯಯರನುನು ಸನ್್ಮನಿಸು’ ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅವನು, “ಉಪ ದೆೇಶಕನೆೇ, ನ್ನು ಬ್ಲ್ದ್ಯಂದಲೂ ಈ ಆಜೆಞೆ ಗಳಿಗೆಲ ಲ್ೆ 
ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗಿದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ಆ ಮನುರ್ನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಯಯಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಿನೊೇಡಿ, “ನಿೇನು 
ಮ್ಡಬೆೇಕ್ದ ಕ್ಯಪಾ ವಯಂದ್ದೆ. ಹೊೇಗಿ, ನಿನನು ಆಸಿ್ತಯನೆನುಲ್ಲೆ ಮ್ರಿ, ಬಯಂದ 
ಹಣವನುನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಫಲ ಇರುವುದು. 
ನಯಂತರ ಬಯಂದು, ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ಅವನು ನಿರ್ಶೆ ಯಯಂದ ದುಃಖಗೊಯಂಡು 
ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಬಹಳ ಧನವಯಂತ ನ್ಗಿದ್ದ ಅವನು ತನನು ಅರ್ರ ಆಸಿ್ತಯನುನು 
ಮ್ರಲು ಇರಟಿ ಪಡಲ್ಲಲೆ.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರ ಕಡಗೆ ೆನೊೇಡಿ, “ಧನವಯಂತನು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವನುನು 
ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವುದು ಬಹಳ ಕರಟಿ” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳಿ ಶಿರ್ರು ಬೆರಗ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, 
“ನನನು ಮಕಕೆಳೆೇ, ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವುದು ಬಹಳ ಕರಟಿ! ಶಿರಿೇಮಯಂತರು 
ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಒಯಂಟೆಯು ಸೂಜಯ ಕಣಿಣಾನ ಮೂಲಕ 
ನುಸುಳಿ ಹೊೇಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಯಂದನು.

ಶಿರ್ರು ಇನೂನು ಬೆರಗ್ಗಿ, ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು, “ಹ್ಗ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದಲು 
ಯ್ರಿಗೆ ಸ್ಧ್?” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಶಿರ್ರ ಕಡಗೆ ೆನೊೇಡಿ, “ಇದು ಮನುರ್ರಿ ಗಷೆಟಿೇ ಅಸ್ಧ್, ದೆೇವರಿಗಲಲೆ” 
ಎಯಂದನು.

ರೇೆತರಿನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಲು ನ್ವು ಎಲಲೆವನೂನು 
ತ್ಜಸಿದೆವು!” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ನನಗ್ಗಿ ಮತು್ತ ಸುವ್ತೆಪಾಗ್ಗಿ 
ತನನು ಮನೆ ಯನ್ನುಗಲ್ ಸಹೂೆೇದರ ರನ್ನುಗಲ್ ಸಹೂೆೇದರಿಯ ರನ್ನುಗಲ್ ತ್ಯ 

ಯನ್ನುಗಲ್ ತಯಂದೆ ಯನ್ನುಗಲ್ ಮಕಕೆಳ ನ್ನುಗಲ್ ಭೂಮಿಯ ನ್ನುಗಲ್ ತ್ಜಸಿದ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯೂ ನೂರರರುಟಿ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಪಡೆಯುತ ್್ತನೆ. ಈ ಪರಿಪಯಂಚ 

ದಲ್ಲೆ ಅವನು ಅನೆೇಕ ಮನೆಗಳನುನು, ಸಹೊೇದರ ರನುನು, ಸಹೊೇದರಿಯ ರನುನು, 
ತ್ಯಯಂದ್ರನುನು, ಮಕಕೆಳನುನು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನುನು ಹಿಯಂಸೆ ಗಳೂೆಯಂದ್ಗೆ ಪಡೆದು 

ಕೊಳುಳುವನು. ಅಲಲೆದೆ ಬರಲ್ರುವ ಲೂೆೇಕದಲ್ಲೆ ಅವನು ನಿತ್ಜೇವ ವನೂನು ಹೊಯಂದ್ 

ಕೊಳುಳುವನು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೆ ಯವರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು ಕಡೆಯವ ರ್ಗುವರು; 
ಕಡಯೆವ ರಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕರು ಮೊದಲ್ನವ ರ್ಗುವರು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.192

4.73 ಕೊಲಿ ಯಾಳುಗಳ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
“ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ಒಬ್ಬ ದ್ರಿಕ್್ಷತೊೇಟದ ಯಜಮ್ನ ನಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ 
ಯ್ಗಿದೆ. ಒಯಂದು ಮುಯಂಜ್ನೆ ಅವನು ತನನು ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಬೆೇರೆ 
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ಕೂಲ್ಯ್ಳು ಗಳನುನು ಕರೆಯುವು ದಕೆಕೆ ಹೊರಟನು. ಒಯಂದು ದ್ನಕೆಕೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ 

ಗ್ರನಿಗೆ ಒಯಂದು ಬೆಳಿಳುನ್ಣ್ ವನುನು ಕೊಡುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸಗ್ರ ರನುನು 
ಅವನು ತೊೇಟಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.
“ಸುಮ್ರು ಒಯಂಭತು್ತ ಗಯಂಟೆಗೆ ಯಜಮ್ನನು ರೆೇಟೆಯ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು. 

ಏನೂ ಕೆಲಸ ವಿಲಲೆದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನುನು ಅವನು ಅಲ್ಲೆ ಕಯಂಡನು. 
ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿೇವು ಹೊೇಗಿ ನನನು ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುವು ದ್ದರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಯೇಗ್ವ್ದ ಕೂಲ್ಯನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಆ ಕೂಲ್ಯ್ಳು ಗಳು ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಅವನ ತೊೇಟಕೆಕೆ ಹೊೇದರು.
“ಆ ಯಜಮ್ನನು ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸುಮ್ರು ಹನೆನುರಡು ಗಯಂಟೆಗೊಮ್ಮ ಮತೆ್ತ 

ಮೂರು ಗಯಂಟೆಗೊಮ್ಮ ರೇೆಟಗೆ ೆಹೊೇದನು. ಆ ಎರಡು ಸಲವೂ ತನನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ 
ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಬೆೇರೆ ಕೆಲವು ಕೂಲ್ಯವ ರನುನು ಅವನು ಗೊತು್ತ ಮ್ಡಿದನು. 
ಸುಮ್ರು ಐದು ಗಯಂಟೆಗ ೆಆ ಯಜಮ್ನನು ಮತೊ್ತಮ್ಮ ರೇೆಟೆಗ ೆಹೊೇದನು. ಅಲ್ಲೆ 
ನಿಯಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನುನು ಅವನು ಕಯಂಡು, ‘ನಿೇವು ದ್ನವಿಡಿೇ ಕೆಲಸ ಮ್ಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ 
ಏಕೆ ನಿಯಂತಿದ್್ದೇರಿ?’ ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
“ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, ‘ನಮಗ ೆಯ್ರೂ ಕಲೆಸ ಕೂೆಡಲ್ಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
“ಆ ಯಜಮ್ನನು, ‘ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿೇವು ಹೊೇಗಿ ನನನು ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 

ಮ್ಡಿರಿ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಅಯಂದು ಸ್ಯಯಂಕ್ಲ, ತೊೇಟದ ಯಜಮ್ನನು ಕೆಲಸಗ್ರ ರನುನು 

ನೊೇಡಿಕೊಳುಳು ವವನಿಗೆ, ‘ಕೂಲ್ಯ್ಳು ಗಳನುನು ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಬಯಂದವ ರಿಯಂದ 
ಆರಯಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಯಂದವರ ತನಕ ಕೂಲ್ ಕೊಡು’ ಎಯಂದನು.
“ಐದು ಗಯಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಗೊತು್ತ ಮ್ಡಲ್ಪಟಟಿ ಕೂಲ್ಯ್ಳು ಗಳು ತಮ್ಮ 

ಕೂಲ್ಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಳಳುಲು ಬಯಂದರು. ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಯಂದೊಯಂದು 
ಬೆಳಿಳುನ್ಣ್ ಸಿಕ್ಕೆತು. ನಯಂತರ ಮೊಟಟಿಮೊದಲು ಗೊತು್ತ ಮ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವರು ತಮ್ಮ 
ಕೂಲ್ಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೂೆಳಳುಲು ಬಯಂದರು. ಬೆೇರೆ ಆಳುಗಳಿ ಗಿಯಂತ ತಮಗೆ ಹೆಚುಚು 
ಸಿಕುಕೆವು ದೆಯಂದು ಅವರು ಆಲೊೇಚಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ 
ಒಯಂದೊಯಂದು ಬೆಳಿಳುನ್ಣ್ ಸಿಕ್ಕೆತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿಳುನ್ಣ್ ವನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡ್ಗ ತೊೇಟದ ಯಜಮ್ನನ ಬಗೆಗೆ ಗೊಣಗುಟುಟಿತ ್್ತ, ‘ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತ 
ಮ್ಡಲ್ಪಟಟಿ ಆಳುಗಳು ಒಯಂದು ಗಯಂಟೆ ಮ್ತರಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿದ್್ದರೆ. ಆದರೆ ಇವನು 
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ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮಷಟೆಿೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್್ದನ.ೆ ನ್ವ್ದರೂೆೇ ದ್ನವಲೆ್ಲೆ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲೆ ಕರಟಿಪಟುಟಿ 
ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿದೆ್ದೇವೆ’ ಎಯಂದರು.
“ತೊೇಟದ ಯಜಮ್ನನು ಆ ಆಳುಗಳಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ‘ಸೆನುೇಹಿತನೆೇ, ನ್ನು 

ನಿನಗೆ ಅನ್್ಯ ಮ್ಡಲ್ಲಲೆ. ನಿೇನು ಒಯಂದು ಬೆಳಿಳುನ್ಣ್ ಕ್ಕೆಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 
ಒಪ್್ಪಕೊಯಂಡೆ ಯಲಲೆವೆೇ? ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇನು ನಿನನು ಕೂಲ್ಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಹೊೇಗು. ನ್ನು ನಿನಗೆ ಎರುಟಿ ಕೂಲ್ ಕೊಟೆಟಿನೊೇ ಅಷೆಟಿೇ ಕೂಲ್ಯನುನು ಕೊನೆಗೆ 
ಗೊತು್ತ ಮ್ಡಲ್ಪಟಟಿವ ನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಇರಟಿಪಡು ತೆ್ತೇನ.ೆ ನನನು ಸ್ಯಂತ ಹಣವನುನು ನನಗೆ 
ಇರಟಿಬಯಂದ ಹ್ಗೆ ನ್ನು ಕೊಡ ಬಹುದಲಲೆವೆೇ? ನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಳಳೆುಯದನುನು 
ಮ್ಡಿದ್ದಕ್ಕೆಗಿ ನಿೇನು ಹೊಟೆಟಿಕ್ಚುಚು ಪಡುವೆಯ್?’ ಎಯಂದನು.
“ಇದೆೇಪರಿಕ್ರ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲ್ನವ ರ್ಗುವರು, ಮೊದಲ್ ನವರು 

ಕಡೆಯವ ರ್ಗುವರು.” 193

4.74 ತನನ ಮರಣ ಮತುತು ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳ  
ಕುರಿತು ಮತ�ತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಹನೆನುರಡು ಮಯಂದ್ ಅಪಸ್ತಲ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಪರಿತೆ್ೇಕವ್ಗಿ 
ಮ್ತ್ಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ, “ಕೆೇಳಿರಿ! ನ್ವು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇವೆ. 
ದೆೇವರು ತನನು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಸಿರುವ 
ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಯಂಗತಿಯೂ ಸಯಂಭವಿಸು ವುದು! ಆತನ ಜನರೆೇ ಆತನಿಗೆ 
ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ಎದು್ದ ಯಹೂದ್ ರಲಲೆದ ಜನರಿಗೆ ಆತನನುನು ಒಪ್್ಪಸಿ ಕೊಡುವರು. 
ಅವರು ಆತನನುನು ಗೆೇಲ್ಮ್ಡಿ ಆತನ ಮುಖಕೆಕೆ ಉಗುಳುವರು. ಆತನಿಗೆ 
ಅವಮ್ನ ಮ್ಡುವರು ಮತು್ತ ನ್ಚಕೆ ಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊರಡ ೆ

ಗಳಿಯಂದ ಹೂೆಡೆಯುವರು ಮತು್ತ ಆತನನುನು ಕೊಲುಲೆವರು! ಆದರೆ ಆತನು 
ತನನು ಮೂರನೆೇ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಅಯಂದನು. 
ಅಪಸ್ತಲರು ಇದನುನು ಗರಿಹಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಪರಿಯತಿನುಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗ 

ಲ್ಲಲೆ, ಏಕಯೆಂದರೆ ಅದರ ಅಥಪಾವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯ್ಗಿತು್ತ.194

4.75 ತಾಯಿಯಬ್ಬಳ ವಿಶ�ೇಷ ಕ�ೊೇರಿಕ�
ಆಗ ಜೆಬೆದ್ಯನ ಹೆಯಂಡತಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದಳು. ಅವಳ ಗಯಂಡು 
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ಮಕಕೆಳು ಅವಳೊಯಂದ್ ಗಿದ್ದರು. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಮುಯಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನನು 
ಕೊೇರಿಕೆಯನುನು ಈಡೆೇರಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡಳು.

ಯೇಸು, “ನಿನನು ಕೊೇರಿಕೆ ಏನು?” ಎಯಂದನು.
ಅವಳು, “ನಿನನು ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ, ನನನು ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ನಿನನು ಬಲಗಡೆ 

ಯಲ್ಲೆಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನನು ಎಡಗಡೆ ಯಲ್ಲೆಯೂ ಕುಳಿತು ಕೊಳುಳುವಯಂತೆ 
ವ್ಗ್್ದನಮ್ಡು” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡಳು.

ಯೇಸು ಅವಳ ಮಕಕೆಳಿಗೆ, “ನಿೇವು ಏನು ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ್್ದೇರೆಯಂಬುದೆೇ ನಿಮಗೆ 
ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೆೇಕ್ಗಿರುವ ಸಯಂಕಟ ವನುನು ಅನು ಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ 
ಸ್ಧ್ವೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, “ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸ್ಧ್” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗ,ೆ “ನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಲ್ರುವ ಸಯಂಕಟ ಗಳನುನು ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 

ಅನುಭವಿಸು ವಿರಿ. ಆದರೆ ನನನು ಬಲಗಡೆ ಯಲ ಲ್ೆಗಲ್ ಎಡಗಡೆ ಯಲ ಲ್ೆಗಲ್ ಕುಳಿತು 

ಕೊಳುಳುವವನನುನು ಆಯಕೆ ಮ್ಡುವವನು ನ್ನಲಲೆ. ನನನು ತಯಂದೆಯು ಆ ಸ್ಥಳಗಳನುನು 
ಯ್ರಿಗ್ಗಿ ಕ್ಯ್ದರಿಸಿ ದ್್ದನೊೇ ಅವರಿಗೆೇ ಆ ಅವಕ್ಶ ವನುನು ಕೊಡುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದನು.

ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿರ್ರ 
ಮೇಲೆ ಕೊೇಪ ಗೊಯಂಡರು. ಯೇಸು ಶಿರ್ರನೆನುಲಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು, “ಯಹೂದ  ್

ರಲಲೆದ ಅಧಿಪತಿ ಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ್ರ ತೊೇರಿಸಲು ಇರಟಿಪಡು 

ತ ್್ತರೆ ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಅವರ ಪರಿಮುಖ ನ್ಯಕರು ಜನರ 
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ್ರ ವನನೆುಲ ಲ್ೆ ಚಲ್ಯಸಲು ಇರಟಿಪಡು ತ ್್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು 
ಹ್ಗೆ ಮ್ಡಬ್ರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡವ ನ್ಗಲು ಇಚಫಾಸು ವವನು ಸೆೇವಕ ನಯಂತೆ 
ಸೆೇವೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಮೊದಲನಯೆವ ನ್ಗಲು ಇಚಛಾಸು ವವನು ಗುಲ್ಮ 

ನಯಂತೆ ಸೆೇವೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಇದೆೇ ನಿಯಮ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನಿಗೂ ಅನ್ಯಸು 

ತ್ತದೆ. ಮನುರ  ್ಕುಮ್ರನು ಬೆೇರಯೆವ ರಿಯಂದ ಸೆೇವ ೆಮ್ಡಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ಬರದ ೆಬೆೇರೆ 
ಯವರಿಗೆ ಸೆೇವೆ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಮತು್ತ ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ರಕ್್ಷಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ತನನು ರ್ರಿಣವನೆನುೇ ಈಡುಕೊಡಲು ಬಯಂದನು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.195

4.76 ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಬಾತಿಪಾಮಾಯ ಎಂಬ ಕುರುಡನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
ನಯಂತರ ಅವರು ಜೆರಿಕೊ ಎಯಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ 
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ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೆೇಕ ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಆ ಊರನುನು ಬಿಟುಟಿ ಹೊರಟ್ದ್ದನು. 
ತಿಮ್ಯನ ಮಗನ್ದ ಬ್ತಿಪಾಮ್ಯ ಎಯಂಬ ಕುರುಡನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕಕೆದಲ್ಲೆ 
ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಭಿಕೆ್ಷ ಬೆೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. ನಜರೆೇತಿನ ಯೇಸು ಆ ಮ್ಗಪಾವ್ಗಿ 
ಹೊೇಗು ತಿ್ತದ ್್ದನೆಯಂದು ಅವನು ಕೆೇಳಿ, “ಯೇಸುವೆೇ, ದ್ವಿೇದನ ಕುಮ್ರನೆೇ, 
ದಯವಿಟುಟಿ ನನನುನುನು ಕರುಣಿಸು!” ಎಯಂದು ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಕೂಗಿದನು.

ಅನೆೇಕ ಜನರು ಆ ಕುರುಡನನುನು ಗದರಿಸಿ ಕೂಗ ಕೂಡದೆಯಂದು ಅವನಿಗೆ 
ಹೆೇಳಿದರು. ಆದರ ೆಆ ಕುರುಡನು, “ದ್ವಿೇದನ ಕುಮ್ರನೆೇ, ನನನುನುನು ಕರುಣಿಸು!” 
ಎಯಂದು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಕೂಗಿದನು.

ಯೇಸು ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು, “ಅವನನುನು ಕರಯೆರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನುನು ಕರೆದು, “ಸಯಂತೊೇರ ಪಡು! ಎದು್ದನಿಲುಲೆ! 

ಯೇಸು ನಿನನುನುನು ಕರಯೆು ತಿ್ತದ್್ದನ”ೆ ಎಯಂದರು. ಆ ಕುರುಡನು ಕೂಡಲೆೇ ಎದು್ದನಿಯಂತು 
ತನನು ಹೊದ್ಕೆಯನುನು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಬಿಟುಟಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇದನು.

ಯೇಸು, “ನನಿನುಯಂದ ನಿನಗೆ ಏನ್ಗಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು ಅವನನುನು ಕೆೇಳಿದನು.
ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೆೇ, ನನಗೆ ಕಣುಣಾ ಕ್ಣುವಯಂತೆ ಮ್ಡು” ಎಯಂದು 

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು, “ಹೊೇಗು, ನಿೇನು ನಯಂಬಿದ್ದ ರಿಯಂದ ನಿನಗ ೆಗುಣವ್ಯತು” ಎಯಂದನು. ಆಗ 

ಅವನಿಗ ೆದೃಷ್ಟಿ ಬಯಂದ್ತು. ಅವನು ಯೇಸುವನುನು ಆ ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದನು.196

4.77 ತ�ರಿಗ� ವಸೊಲಿಗಾರನಾದ ಜಕಾ್ಕಯ
ಒಮ್ಮ ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟಟಿಣದ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪಟಟಿಣದಲ್ಲೆ 
ಜಕ್ಕೆಯ ನೆಯಂಬ ಮನುರ್ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಐಶ್ಯಪಾ ವಯಂತನೂ ಪರಿಧ್ನ 
ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಲು 
ಬಯಸಿದನು. ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಇತರ ಅನೆೇಕ ಜನರೂ 
ಅಲ್ಲೆದ್ದರು. ಜಕ್ಕೆಯನು ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ನ್ಗಿದು್ದ ದರಿಯಂದ ಆ ಜನರ ಗುಯಂಪ್ನ 
ದೆಸೆಯಯಂದ ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಲ್ಗ ಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು ಬೆೇರೊಯಂದು 
ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಓಡಿಹೊೇಗಿ ಒಯಂದು ಆಲದ ಮರವನುನು ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು. ಯೇಸು 
ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗುವ ನೆಯಂದು ಜಕ್ಕೆಯನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಕ್ಕೆಯನನುನು ಕಣೆಣಾತಿ್ತ 
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ನೊೇಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಜಕ್ಕೆಯನೆೇ ಬೆೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬ್! ಈ ದ್ನ ನ್ನು ನಿನನು 
ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇಳಿದುಕೊಳಳು ಬೆೇಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಜಕ್ಕೆಯನು ಬೆೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಯಂದು ಯೇಸುವನುನು ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ 
ಸ್್ಗತಿಸಿ ದನು. ಜನರೆಲಲೆರೂ ಇದನುನು ನೊೇಡಿ, “ಯೇಸು ಎಯಂಥವನ ಮನೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಳಿದು ಕೊಳುಳುತ್್ತನ.ೆ ಜಕ್ಕೆಯನು ರ್ಪ್!” ಎಯಂದು ಆಕ್ೆಷೇಪಣ ೆಮ್ಡ ತೂೆಡಗಿದರು.

ಜಕ್ಕೆಯನು ಪರಿಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕ್ರ ಮ್ಡ 

ಬೆೇಕೆಯಂದ್ ದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ನನನು ಹಣದಲ್ಲೆ ಅಧಪಾವನುನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 
ನ್ನು ಯ್ರಿಗ್ದರೂ ಮೊೇಸ ಮ್ಡಿದ್ದರ,ೆ ಆ ವ್ಕ್್ತಗ ೆಅದರ ನ್ಲಕೆರರುಟಿ ಹೆಚ್ಚುಗಿ 
ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಈ ಮನುರ್ನು ಒಳೆಳುಯವನೆೇ ಸರಿ. ಇವನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ಅಬರಿಹ್ಮನ ಕುಟುಯಂಬಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದ ್್ದನೆ. ಇಯಂದೆೇ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯತು. 
ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬಯಂದದು್ದ ತಪ್್ಪಹೊೇದ ಜನರನುನು ಹುಡುಕ್ ರಕ್್ಷಸು ವುದ 

ಕ್ಕೆಗಿಯಷೆಟಿೇ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.197

4.78 ಹತುತು ಮಂದ ಸ�ೇವಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
ಯೇಸು ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡುತ ್್ತ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಕೆಲವು 
ಜನರು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ಬೆೇಗನೆ ಬರಲ್ದೆ ಎಯಂದು ಕೊಯಂಡರು. ಜನರ ಈ 
ಭ್ವನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು 
ಹೆೇಳಿದನು: “ಬಹಳ ರ್ರಿಮುಖ್ನ್ದ ಒಬ್ಬನು ರ್ಜ್್ಧಿ ಕ್ರವನುನು ಪಡೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಬರುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ದೂರದೆೇಶಕೆಕೆ ಹೊರಟನು. ರ್ಜ್್ಧಿ ಕ್ರವನುನು ಪಡೆದು 

ಕೊಯಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬಯಂದು ತನನು ಜನರನುನು ಆಳಬೆೇಕೆಯಂಬುದು ಅವನ 
ಬಯಕೆ ಯ್ಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು ತನನು ಸೆೇವಕರಲ್ಲೆ ಹತು್ತ ಮಯಂದ್ಯನುನು 
ಒಟ್ಟಿಗಿ ಕರೆದು ಅವರಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ರಿಗೂ ಒಯಂದೊಯಂದು ಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ 
ಕೊಟುಟಿ, ‘ನ್ನು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಈ ಹಣದ್ಯಂದ ವ್್ರ್ರ ಮ್ಡಿರಿ’ 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ದೆೇಶದ ಜನರು ಅವನನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸಿ, ಜನರ 
ಒಯಂದು ಗುಯಂಪನುನು ಅವನ ಹಿಯಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದರು. ಆ ಗುಯಂಪ್ನ ಜನರು ದೂರದೆೇಶ 

ದಲ್ಲೆ, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ ರ್ಜನ್ಗು ವುದು ನಮಗೆ ಇರಟಿವಿಲಲೆ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
“ಆದರೂ ಅವನು ಅರಸ ನ್ದನು. ಅವನು ತನನು ದೆೇಶಕೆಕೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ದ್ಗ, ‘ನನನು 
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ಹಣ ಹೊಯಂದ್ರುವ ಸೆೇವಕರನುನು ಕರಯೆರಿ. ಅವರು ಅದರಿಯಂದ ಎರುಟಿ ಹೆಚುಚು ಹಣ 
ಸಯಂರ್ದ್ಸಿ ದ ್್ದರೆಯಂದು ನ್ನು ನೊೇಡಬೆೇಕು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಮೊದಲನೆಯ 
ಸೆೇವಕನು ಬಯಂದು, ‘ಸ್್ಮಿೇ, ನಿನನು ಒಯಂದು ಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ ಯಯಂದ ಹತು್ತ 
ಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ ಸಯಂರ್ದ್ಸಿ ದೆ್ದೇನೆ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಅರಸನು ಆ ಸೆೇವಕ 

ನಿಗೆ, ‘ಭಲೆೇ! ನಿೇನು ಒಳೆಳುಯ ಆಳು. ಚಕಕೆ ವಿರಯಗಳಲ್ಲೆ ನ್ನು ನಿನನು ಮೇಲೆ 
ಭರವಸೆ ಇಡಬಹು ದೆಯಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯತು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನನನು ಹತು್ತ ಪಟಟಿಣ 

ಗಳನುನು ಆಳುವುದಕೆಕೆ ನಿನನುನುನು ನೆೇಮಿಸುವೆನು!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಎರಡನೆಯ ಸೆೇವಕನು ಬಯಂದು, ‘ಸ್್ಮಿೇ, ನಿನನು ಒಯಂದು ಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ 

ಯಯಂದ ಐದು ಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ ಸಯಂರ್ದ್ಸಿ ದೆ್ದೇನೆ’ ಅಯಂದನು. ಅರಸನು ಆ 
ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ, ‘ನಿೇನು ನನನು ಐದು ಪಟಟಿಣ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ರಿ ಯ್ಗಿರು’ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.
“ಆ ಬಳಿಕ ಇನೊನುಬ್ಬ ಆಳು ಬಯಂದು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ಸ್್ಮಿೇ, ನಿನನು ಒಯಂದು ಸ್ವಿರ 

ರೂರ್ಯ ಇಲ್ಲೆದೆ. ನಿೇನು ಬಲ್ರ್ಠನೂ ಕಠಿಣ ಮನುರ್ನೂ ಸ್ತಃ ಸಯಂರ್ದನೆ 
ಮ್ಡದ ಹಣವನುನು ದೊೇಚ ಕೊಳುಳುವವನೂ ಸ್ತಃ ನಿೇನೆೇ ಬಳೆಯೆದ ದವಸಧ್ನ್ 

ಗಳನುನು ಒಟುಟಿಗೂಡಿಸು ವವನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ನಿನನು 
ಹಣವನುನು ಬಟೆಟಿಯಲ್ಲೆ ಸುತಿ್ತ ಬಚಚುಟ್ಟಿದೆ್ದ’ ಎಯಂದನು.
“ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ, ‘ನಿೇನು ಕೆಟಟಿ ಆಳು! ನಿನನು ಸ್ಯಂತ ಮ್ತು 

ಗಳಿಯಂದಲೆೇ ನಿನಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನುನುನು ಕಠಿಣ ಮನುರ್ ನಯೆಂದು ನಿೇನು 
ಹೆೇಳಿದೆ. ಸ್ತಃ ನ್ನೆೇ ಸಯಂರ್ದನೆ ಮ್ಡದ ಹಣವನುನು ನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳುವು 

ದ್ಗಿಯೂ ಸ್ತಃ ನ್ನೆೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸಧ್ನ್ ಗಳನುನು ನ್ನು ಸಯಂಗರಿಹಿಸು 

ವುದ್ಗಿಯೂ ನಿೇನು ಹೆೇಳಿದೆ. ಅದು ನಿಜ ವ್ಗಿದ್ದರೆ, ನಿೇನು ನನನು ಹಣವನುನು 
ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೂೆಡಬೆೇಕ್ತು್ತ. ನ್ನು ಮರಳಿ ಬಯಂದ್ಗ, ನನಗೆ ಸ್ಲ್ಪ ಬಡಿ್ಡಯ್ದರೂ 
ಸಿಕುಕೆತಿ್ತತು್ತ’ ಎಯಂದನು. ಬಳಿಕ ಅರಸನು ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಈ ಸೆೇವಕನ ಒಯಂದು 

ಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ ತಗೆದೆು ಕೂೆಯಂಡು ಹತು್ತಸ್ವಿರ ರೂರ್ಯ ಸಯಂರ್ದ್ಸಿ ದವನಿಗೆ 
ಕೊಡಿರಿ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಆ ಜನರು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ಸ್್ಮಿೇ, ಆ ಸೆೇವಕನ ಬಳಿ ಈಗ್ಗಲೆೇ ಹತು್ತಸ್ವಿರ 

ರೂರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲೆ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
“ಅರಸನು, ‘ತನನುಲ್ಲೆರುವು ದನುನು ಉಪಯೇಗಿಸು ವವನು ಹೆಚುಚು ಪಡೆಯುವನು. 
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ಆದರೆ ತನನುಲ್ಲೆರುವು ದನುನು ಉಪಯೇಗಿಸ ದವನಿಯಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳು 
ಲ್ಗುವುದು. ಈಗ ನನನು ವೆೈರಿಗಳೆಲ್ಲೆ? ನ್ನು ಅರಸ ನ್ಗುವುದನುನು ವಿರೊೇಧಿಸಿದ 
ಜನರೆಲ್ಲೆ? ನನನು ವೆೈರಿಗಳನುನು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು ನನನು ಕಣೆಣಾದುರಿ 

ನಲ್ಲೆಯೇ ಕೊಲ್ಲೆರಿ!’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.”

ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ನಯಂತರ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಯ್ಣ 
ಮುಯಂದುವರಿಸಿ ದನು.198

4.79 ಲಾಜರನನುನ ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಮಹಾ  ಯಾಜಕರ ಯೇಜನ�
ಆಗ ಯಹೂದ್ರ ಪಸಕೆಹಬ್ಬವು ಸಮಿೇಪ ವ್ಗಿತು್ತ. ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ 
ತಮ್ಮ ಗ್ರಿಮಗಳಿಯಂದ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗ ೆಹೊೇಗಿದ್ದರು. ವಿಶೆೇರವ್ದ 
ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಿ ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕೆಗಿ ತಮ್ಮನುನು ಶುದ್ಧೆೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಅವರು ಹೊೇಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲೆ ಯೇಸುವನುನು ಹುಡುಕ ತೊಡಗಿದರು. 
ಅವರು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು, “ಆತನು ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಬರುವನೆೇ? ನಿಮ್ಮ 
ಆಲೊೇಚನೆ ಏನು?” ಎಯಂದು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹ  ್

ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು, ಯೇಸು ಎಲ್ಲೆದ್್ದ ನಯೆಂಬುದು ಯ್ರಿಗ್ದರೂ 
ತಿಳಿದು ಬಯಂದರೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದು ವಿಶೆೇರ ಆಜೆಞೆಯನುನು ಪರಿಕಟ್ಸಿದ್ದರು. 
ಅವರು ಆತನನುನು ಬಯಂಧಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು.

ಪಸಕೆಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಇನೂನು ಆರು ದ್ನ ಗಳಿದ ್್ದಗ ಯೇಸು ಬೆಥ್ನಿಗೆ ಹೊೇದನು. 
ಲ್ಜರನು ವ್ಸವ್ಗಿದ್ದ ಊರೆೇ ಬೆಥ್ನಿ. (ಯೇಸು ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ 
ಮನುರ್ನೆೇ ಲ್ಜರನು.)

ಯೇಸು ಬೆಥ್ನಿಯ ಲ್ಲೆದ್್ದನೆ ಎಯಂಬ ಸುದ್್ದಯನುನು ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ರು ಕೆೇಳಿ 
ಆತನನೂನು ಲ್ಜರನನೂನು ನೂೆೇಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇದರು. ಯೇಸುವಿ 

ನಿಯಂದ ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎಬಿ್ಬಸ ಲ್ಪಟಟಿವನೆೇ ಲ್ಜರನು. ಆದರೆ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು 
ಲ್ಜರನನುನು ಸಹ ಕೊಲಲೆಲು ಯೇಜನೆ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿದರು. ಲ್ಜರನ ನಿಮಿತ್ತ 
ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಕರನುನು ತೊರೆದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ 
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದಕ್ರಣವೆೇ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಲ್ಜರನನುನು ಸಹ ಕೊಲಲೆ 
ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು.199 
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5.1 ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
ಮರುದ್ನ, ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್್ದನೆ ಎಯಂಬ ಸುದ್್ದ ಅಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ 
ತಿಳಿಯತು. ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ಕ್ಕೆಗಿ ಬಯಂದ್ದ್ದ ಅನೆೇಕರು ಅಲ್ಲೆದ್ದರು. ಜನರು ಖಜೂಪಾರದ 
ಗರಿಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಯೇಸುವನುನು ಎದುರು ಗೊಳಳುಲು  ಹೊೇದರು.200

ಯೇಸು ಬೆೇತಛಾಗೆ ಮತು್ತ ಬೆಥ್ನಿಯ ಎಯಂಬ ಊರುಗಳ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. 
ಈ ಊರುಗಳು ಆಲ್ವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟಟಿ ಎಯಂದು ಕರಯೆಲ್ಪಟಟಿ ಗುಡ್ಡದ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. 
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿರ್ರನುನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅಲ್ಲೆ ಕ್ಣುವ ಊರಿಗೆ ಹೊೇಗಿರಿ. 
ನಿೇವು ಆ ಊರನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ದ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಹ್ಕ್ರುವ ಒಯಂದು ರ್ರಿಯದ ಕತೆ್ತಯನುನು 
ಕ್ಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಯ್ರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸವ್ರಿ ಮ್ಡಿಲಲೆ. 
ಆ ಕತೆ್ತಯನುನು ಬಿಚಚುಕೊಯಂಡು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕರೆತನಿನುರಿ. ನಿೇವು ಏಕೆ ಈ ಕತೆ್ತಯನುನು 
ಬಿಚಚುಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್್ದೇ ರಯೆಂದು ಯ್ರ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನುನು ಕೆೇಳಿದರ,ೆ ‘ಗುರುವಿಗೆ 
ಈ ಕತೆ್ತ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರಿ” ಎಯಂದನು.

ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿರ್ರು ಪಟಟಿಣ ದೊಳಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ 
ಪರಿಕ್ರವೆೇ ಅವರು ಕತೆ್ತಯನುನು ಕಯಂಡು ಅದನುನು ಬಿಚಚುದರು. ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯ 
ಯಜಮ್ನ ಹೊರಗ ೆಬಯಂದು ಶಿರ್ರಿಗ,ೆ “ಆ ಕತೆ್ತಯನುನು ನಿೇವು ಏಕ ೆಬಿಚುಚುತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು, “ಪರಿಭುವಿಗ ೆಇದು ಬೆೇಕ್ಗಿದ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ದರು. ಹಿೇಗ,ೆ ಶಿರ್ರು 
ಆ ಕತೆ್ತಯನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಯಂದರು. ಶಿರ್ರು ತಮ್ಮ ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಕತೆ್ತಯ 
ಬೆನಿನುನ ಮೇಲೆ ಹ್ಕ್ ಯೇಸುವನುನು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಳುರಿಸಿ ದರು. ಯೇಸು 
ಜರೆುಸಲೆೇಮಿನ ಕಡಗೆ ೆಪರಿಯ್ಣ  ಮ್ಡಿದನು.201 ಅನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿಗ್ಗಿ 
ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೊದ್ಕೆ ಗಳನುನು ಹ್ಸಿದರು. ಬೆೇರೆ ಕೆಲವರು ತೊೇಟ 

ಗಳಿಯಂದ ಎಲೆಗಳನುನು ಕೂೆಯು್ದತಯಂದು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. ಕೆಲವು 
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ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಯಂದೆ ಹೂೆೇಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತರ ಜನರು ಆತನ ಹಿಯಂದೆ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲಲೆರೂ,

“ ‘ಆತನನುನು ಕೊಯಂಡ್ಡಿರಿ!
ಪರಿಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಬರುವ್ತ ನಿಗೆ ಆಶಿೇವ್ಪಾದ ವ್ಗಲ್.’

“ನಮ್ಮ ಪ್ತೃವ್ದ ದ್ವಿೇದನ ರ್ಜ್ವು ಬರಲ್!
ಮೇಲೊೇಕ ಗಳಲ್ಲೆ ದೆೇವರಿಗೆ ಜಯವ್ಗಲ್” ಎಯಂದು  ಕೂಗಿದರು.202

ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಜೆಕಯಪಾನು ಹೆೇಳಿದ ಪರಿವ್ದನೆಯು ಇದರಿಯಂದ ನೆರವೆೇರಿತು. 
ಅದೆೇನೆಯಂದರೆ:

“ಸಿೇಯೇನ್ ನಗರಿಗೆ ಹೆೇಳಿರಿ,
‘ನಿನನು ರ್ಜನು ಈಗ ನಿನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್್ದನೆ.

ದ್ೇನತ ೆಯಯಂದ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದ್್ದನೆ.
ಹೌದು, ರ್ರಿಯದ ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದ್್ದನೆ.’ ” 203

ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇದನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ. 
ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಿಮ್ ಪದವಿಗೆ ಏರಿಹೊೇದ ನಯಂತರ, ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಆತನ 
ವಿರಯವ್ಗಿ ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಶಿರ್ರು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು; 
ಮತು್ತ ತ್ವು ಆತನಿಗ್ಗಿ ಮ್ಡಿದ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡರು.204

ಫರಿಸ್ಯ ರಲ್ಲೆ ಕಲೆವರು, “ಬೊೇಧಕನೆೇ, ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಕೂಡ ದೆಯಂದು 
ನಿನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ ಹೆೇಳು!” ಅಯಂದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಲೆೇಬೆೇಕು. ಒಯಂದುವೆೇಳೆ ಅವರು 
ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳದ್ದ್ದರೆ, ಈ ಕಲುಲೆಗಳೆೇ ಅವರ ಬದಲ್ಗಿ ಹೆೇಳುತ್ತವೆ ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ಗ ಆ ಪಟಟಿಣವನುನು ನೊೇಡಿ 
ಅದರ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಕಣಿಣಾೇರಿಟುಟಿ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಯ್ವುದ ರಿಯಂದ 
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ಸಮ್ಧ್ನ ವ್ಗುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದನುನು ನಿೇನು ಇಯಂದೆೇ ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊಟಿೇ 
ಒಳೆಳುಯ ದ್ಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ನಿೇನು ಅದನುನು ತಿಳಿಯಲ್ರೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ 
ಮರೆಯ್ಗಿದೆ. ನಿನನು ವೆೈರಿಗಳು ನಿನನು ಸುತ್ತಲೂ ಗೊೇಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿನನುನುನು ಎಲ್ಲೆ ಕಡೆ 
ಗಳಿಯಂದಲೂ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹ್ಕ್, ನಿನನುನೂನು ನಿನನು ಜನರೆಲಲೆ ರನೂನು ನ್ಶ ಮ್ಡುವರು. 
ನಿನನು ಕಟಟಿಡ ಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆನ ಮೇಲೆ ಕಲುಲೆ ನಿಲಲೆದಯಂತೆ ಮ್ಡುವರು. ದೆೇವರು ನಿನನುನುನು 
ರಕ್್ಷಸುವು ದಕೆಕೆ ಬಯಂದ ಸಮಯವನುನು ನಿೇನು ತಿಳಿದು ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ ವ್ದ್ದರಿಯಂದ ಇದಲೆ್ಲೆ 
ನಿನಗೆ ಸಯಂಭವಿಸು ವುದು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.205

ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೆೇಮನುನು ತಲುಪ್ದ್ಗ, ದೆೇವ್ಲಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಪರಿತಿ 

ಯಯಂದನೂನು ನೊೇಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲೆೇ ತಡವ್ಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು 
ಹನೆನುರಡು ಜನ ಅಪಸ್ತಲ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಬೆಥ್ನಿಯಕೆಕೆ  ಹೊೇದನು.206

5.2 ಒಣಗಹ�ೊೇದ ಅಂಜೊರ ಮರ
ಮರುದ್ನ, ಯೇಸು ಬೆಥ್ನಿಯ ದ್ಯಂದ ಹೂೆೇಗುತಿ್ತರಲು ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವ್ಗಿತು್ತ. 
ಆತನು ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಯಂದು ಅಯಂಜೂರದ ಮರವನುನು ನೊೇಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆ 
ಮರದಲ್ಲೆ ಅಯಂಜೂರದ ಹಣೆಣಾೇನ್ದರೂ ಸಿಕಕೆ ಬಹುದಯೆಂದು ಅದರ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇದನು. 
ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಮರದಲ್ಲೆ ಅಯಂಜೂರದ ಹಣುಣಾಗಳನುನು ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಎಲಗೆಳು 
ಮ್ತರಿ ಇದ್ದವು. ಏಕಯೆಂದರೆ ಅದು ಅಯಂಜೂರ ಹಣಿಣಾನ ಕ್ಲ ವ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆಕೆ, “ಇನುನು ಮೇಲೆ ನಿನನು ಹಣಣಾನುನು ಯ್ರೂ ತಿನನು ದಯಂತ್ಗಲ್” 
ಎಯಂದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರಿಗೂ ಈ ಮ್ತು ಕೆೇಳಿಸಿತು.207

5.3 ವಾ್ಯರಾರಿ ಗಳನುನ ದ�ೇವಾಲಯ ದಂದ ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದ ಯೇಸು
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಜೆರುಸಲೆೇಮನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ದರು. ಅವರು 
ದೆೇವ್ಲಯ ದೊಳಗೆ ಬಯಂದ್ಗ ಅಲ್ಲೆ ವಸು್ತಗಳನುನು ಮ್ರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದ 
ಜನರನುನು ಆತನು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೂೆರಡಿಸ ತೊಡಗಿದನು; ಹಣ ವಿನಿಮಯ 

ಮ್ಡಿಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದ ವ್್ರ್ರಿಗಳ ಮತು್ತ ರ್ರಿವ್ಳ ಗಳನುನು ಮ್ರು ತಿ್ತದ್ದವರ 
ಮೇಜುಗಳನುನು ಕೆಡವಿದನು. ಹೊರೆಹೊತು್ತ ಕೊಯಂಡು ದೆೇವ್ಲಯದ ಮೂಲಕ 
ಹ್ದುಹೊೇಗು ತಿ್ತದ್ದವರನುನು ಆತನು ತಡೆದನು. ನಯಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ 
ಉಪದೆೇಶಿಸಿ, “ ‘ನನನು ಆಲಯವು ಎಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೂ ರ್ರಿಥಪಾನೆಯ ಆಲಯವೆನಿಸಿ 
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ಕೊಳುಳುವುದು’ ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ದೆೇವರ 
ಆಲಯವನುನು ‘ಕಳಳುರು ಅಡಗಿ ಕೊಳುಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದ್್ದೇರಿ’ ” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದನು.208

ಕೆಲವು ಮಯಂದ್ ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಯಂಟರು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಯೇಸುವಿನ 
ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು. ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ 
ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಇದನುನು ನೊೇಡಿದರು. ಯೇಸು ಮಹತ್ಕೆಯಪಾ ಗಳನುನು 
ಮ್ಡುತಿ್ತರುವು ದನುನು ಮತು್ತ ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಚಕಕೆಮಕಕೆಳು ಯೇಸುವನುನು 
ಕೊಯಂಡ್ಡು ತಿ್ತರುವುದನುನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ದರು. ಚಕಕೆ ಮಕಕೆಳು, “ದ್ವಿೇದನ 
ಕುಮ್ರನಿಗೆ ಸೊ್ತೇತರಿವ್ಗಲ್” ಎಯಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವು ಗಳಿಯಂದ್ಗಿ 
ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಕೊೇಪ ಗೊಯಂಡರು.

ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ 
ಚಕಕೆಮಕಕೆಳು ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಮ್ತುಗಳನುನು ನಿೇನು ಕೆೇಳಿಸಿ ಕೊಯಂಡಯೆೇ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ‘ನಿೇನು ಚಕಕೆ ಮಕಕೆಳಿಗೂ ಎಳೆಯ ಕೂಸುಗಳಿಗೂ 
ಸೊ್ತೇತರಿಮ್ಡಲು ಕಲ್ಸಿರುವೆ’ ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ನಿೇವು ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥವನುನು ಓದ್ಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.209

ಯೇಸು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಪರಿತಿದ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದನು. ಮಹ  ್

ಯ್ಜಕರು, ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ನ್ಯಕರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು 
ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಬಯಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಯೇಸುವಿನ 
ಮ್ತುಗಳನುನು ಗಮನವಿಟುಟಿ ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ ವಿರಯ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತ ರ್ಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರಿಗೆ, ಧಮೊೇಪಾಪ 

ದೆೇಶಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನ ನ್ಯಕರಿಗೆ ಯೇಸುವನುನು ಹೆೇಗೆ ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದೆೇ 
ತಿಳಿಯಲ್ಲಲೆ.210

ಆ ರ್ತಿರಿ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಪಟಟಿಣವನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇದರು.211

5.4 ಒಣಗಹ�ೊೇದ ಅಂಜೊರ ಮರ, ನಂಬಿಕ� ಮತುತು ರಾರೆಥಪಾನ�
ಮರುದ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ, ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಹಿಯಂದ್ನ ದ್ನ 
ಯೇಸು ಶಪ್ಸಿದ ಅಯಂಜೂರದ ಮರವನುನು ಶಿರ್ರು ನೊೇಡಿದರು. ಅಯಂಜೂರದ 
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ಮರವು ಬೆೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿ ಹೊೇಗಿತು್ತ. ರೆೇತರಿನು ಆ ಮರವನುನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡು, 
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೆೇ, ನೊೇಡು! ನಿನೆನು ನಿೇನು ಶಪ್ಸಿದ ಅಯಂಜೂರದ ಮರ 
ಒಣಗಿ ಹೊೇಗಿದೆ!” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ದೆೇವರಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. 
ನಿೇವು ಈ ಬೆಟಟಿಕೆಕೆ, ‘ನಿೇನು ಹೊೇಗಿ ಸಮುದರಿ ದೊಳಗೆ ಬಿೇಳು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ, 
ಸಯಂಶಯವನೆನುೇ ಪಡದೆ, ನಿೇವು ಹೆೇಳಿದು್ದ ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ನೆರವೆೇರು ತ್ತದೆ ಎಯಂದು 
ನಯಂಬಿದರೆ, ದೆೇವರು ಅದನುನು ನಿಮಗ್ಗಿ ಮ್ಡುತ ್್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು 
ರ್ರಿಥಪಾನೆಯಲ್ಲೆ ಬೆೇಡಿಕೊಯಂಡು, ಅದನೆನುಲ ಲ್ೆ ಹೊಯಂದ್ ಕೊಯಂಡ್ಯ ತೆಯಂದು 
ನಯಂಬಿದರೆ, ಅದೆಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮದ್ಗು ತ್ತವೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು 
ರ್ರಿರ್ಪಾಸಲು ಸಿದಧೆರ್ಗಿರು ವ್ಗ, ನಿೇವು ಇನೊನುಬ್ಬನ ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಯ್ವುದೆೇ 
ಕ್ರಣ ದ್ಯಂದ್ಗಲ್ ಕೂೆೇಪ ದ್ಯಂದ್ರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪ್ಗೆ ಬಯಂದರೆ, ಅವನನುನು 
ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಪರಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ರ್ಪಗಳನುನು 
ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.212

5.5 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ವನುನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರು
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿರ್ರು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೊೇದರು. ಯೇಸು 
ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ತಿರುಗ್ಡು ತಿ್ತದ ್್ದಗ, ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ 
ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಇವು ಗಳನೆನುಲಲೆ ಮ್ಡಲು ನಿನಗೆ 
ಯ್ವ ಅಧಿಕ್ರ ವಿದೆ? ಈ ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ನಿನಗೆ ಯ್ರು ಕೊಟಟಿರು? ನಮಗೆ 
ತಿಳಿಸು!” ಎಯಂದರು.

ಯೇಸು, “ನ್ನೂ ನಿಮಗೊಯಂದು ಪರಿಶೆನುಯನುನು ಕೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ನನನು 
ಪರಿಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ದರೆ ನ್ನು ಯ್ವ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದ ಇದನೆನುಲ್ಲೆ ಮ್ಡುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ 
ಎಯಂಬುದನುನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಯೇಹ್ನನು ಜನರಿಗೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ 
ಮ್ಡಿಸಿದು್ದ ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದಲೂೆೇ ಅಥವ್ ಮನುರ್ ರಿಯಂದ 
ಬಯಂದ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದಲೊೇ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಎಯಂದನು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು ಈ ಪರಿಶೆನುಯ ಬಗೆಗೆ ಚಚಪಾಸಿ ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು, 
“ ‘ಯೇಹ್ನನು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಕೊಟಟಿದು್ದ ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದ ಅಧಿಕ್ರ 

ದ್ಯಂದ’ ಎಯಂದು ನ್ವು ಉತ್ತರಿಸಿ ದರೆ, ಆಗ ‘ಮತೆ್ತ ನಿೇವು ಏಕೆ ಯೇಹ್ನನನುನು 
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ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ?’ ಎಯಂದು ಯೇಸು ಕೆೇಳುತ್್ತನೆ. ಆದರೆ ‘ಯೇಹ್ನನು ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ 
ಮ್ಡಿಸಿದು್ದ ಮನುರ್ ನಿಯಂದ ಬಯಂದ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ, ಆಗ 
ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊೇಪ ಗೊಳುಳುತ ್್ತರೆ” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. 
(ಜನರೆಲಲೆರೂ ಯೇಹ್ನನನುನು ಒಬ್ಬ ಪರಿವ್ದ್ ಯಯಂದು ನಯಂಬಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಅವರು 
ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟಟಿರು.)

ಆದಕ್ರಣ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗ,ೆ “ಹ್ಗ್ದರೆ ನ್ನು ಸಹ ಯ್ವ ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದ ಇವುಗಳನುನು 

ಮ್ಡು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆಯಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವುದ್ಲಲೆ”  ಎಯಂದನು.213

5.6 ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ಯ
“ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳಿದ್ದರು. ಆ ಮನುರ್ನು ಮೊದಲನೆಯ 
ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ‘ಮಗನೆೇ ಈ ದ್ನ ನಿೇನು ಹೊೇಗಿ, ನನನು ದ್ರಿಕ್್ಷತೊೇಟ 

ದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
“ಅದಕೆಕೆ ಮಗನು, ‘ನ್ನು ಹೊೇಗುವುದ್ಲಲೆ’ ಎಯಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ತನನು 

ಮನಸ್ನುನು ಬದಲ್ಯಸಿ ಕೊಯಂಡು ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹೊೇದನು.
“ತಯಂದೆಯು ಇನೊನುಬ್ಬ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ‘ಮಗನೆೇ, ಈ ದ್ನ ನಿೇನು 

ದ್ರಿಕ್್ಷತೊೇಟಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡು’ ಎಯಂದನು. ಮಗನು, ‘ಆಗಲ್ಯರ್್ಪ, 
ನ್ನು ಹೊೇಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುತೆ್ತೇನೆ’ ಎಯಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಮಗನು ಹೊೇಗಲೆೇ 
ಇಲಲೆ.
“ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳಲ್ಲೆ ತಯಂದೆಗೆ ಯ್ರು ವಿಧೆೇಯ ರ್ದರು?”

ಆಗ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, “ಮೊದಲನಯೆ ಮಗ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ 

ಗ್ರರನುನು ಮತು್ತ ವೆೇಶೆ್ಯರನುನು ಕೆಟಟಿ ಜನರೆಯಂದು ನಿೇವು ಅಯಂದು ಕೊಯಂಡಿದ್್ದೇರಿ. 
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಯಂತ ಮುಯಂಚೆಯೇ ದೆೇವರ ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸು ತ್್ತರೆ. ನಿೇವು 
ಜೇವಿಸತಕಕೆ ಸರಿಯ್ದ ಮ್ಗಪಾವನುನು ತೊೇರಿಸಲು ಯೇಹ್ನನು ಬಯಂದನು. 
ನಿೇವು ಯೇಹ್ನನನುನು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ, ಆದರೆ ಸುಯಂಕವಸೂಲ್ ಗ್ರರು ಮತು್ತ 
ವೆೇಶೆ್ಯರು ನಯಂಬಿದ್ದನುನು ನಿೇವು ನೊೇಡಿದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವಿನೂನು ಬದಲ್ವಣೆ 
ಹೊಯಂದಲು ಮತು್ತ ಅವನನುನು ನಯಂಬಲು ಇರಟಿಪಡು ತಿ್ತಲಲೆ.214
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5.7 ದುಷಟಿ ರ�ೈತರ ಸಾಮ್ಯ
“ಈ ಸ್ಮ್ವನುನು ಕೆೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನಿಗ ೆಒಯಂದು ಸ್ಯಂತ ತೂೆೇಟವಿತು್ತ. ಅವನು 
ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ದ್ರಿಕ್್ಷಯನುನು ಬೆಳೆಸಿದನು; ತೊೇಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೊೇಡೆ ಕಟ್ಟಿ 
ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ತಯ್ರಿಸಲು ಆಲಯೆನುನು ಹೂಡಿಸಿದನು. ಕ್ವಲ್ಗ್ಗಿ ಅಟಟಿಣಯೆನೂನು 
ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಆ ತೊೇಟವನುನು ಕಲೆವು ರೆೈತರಿಗ ೆಗುತಿ್ತಗಗೆ ೆಕೊಟುಟಿ ವಿದೆೇಶಕೆಕೆ 
ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ದ್ರಿಕ್್ಷಹಣಣಾನುನು ಕ್ೇಳುವ ಸಮಯ ಬಯಂದ್ಗ ತನನು ರ್ಲನುನು 
ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ಬರಲು ಸೆೇವಕರನುನು ರೆೈತರ ಬಳಿಗ ೆಕಳುಹಿಸಿ ದನು.
“ಆದರೆ ರೆೈತರು ಆ ಸೆೇವಕರನುನು ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡು ಒಬ್ಬನನುನು ಹೊಡೆದರು; 

ಬೆೇರೊಬ್ಬನನುನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹ್ಕ್ದರು; ಮೂರನೆೇ ಸೆೇವಕನನುನು ಕಲೆಲೆಸದೆು ಕೊಯಂದರು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೆೇವಕರಿ ಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚುಚು 
ಸೆೇವಕರನುನು ರೆೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಆದರೆ ರೆೈತರು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಮ್ಡಿ 

ದಯಂತೆಯೇ ಈ ಸೆೇವಕರಿಗೂ ಮ್ಡಿದರು. ಆಗ ಅವನು, ‘ರೆೈತರು ನನನು ಮಗನನುನು 
ಗೌರವಿಸು ವರು’ ಎಯಂದು ಕೊಯಂಡು ತನನು ಮಗನನೆನುೇ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.
“ಆದರೆ ರೆೈತರು ಮಗನನುನು ನೂೆೇಡಿದ್ಗ, ‘ಇವನು ತೂೆೇಟದ ಒಡೆಯನ 

ಮಗನು. ಈ ತೊೇಟ ಇವನ ದ್ಗುವುದು. ನ್ವು ಇವನನುನು ಕೊಯಂದರೆ, ಈ 
ತೊೇಟ ನಮ್ಮದ್ಗು ವುದು’ ಎಯಂದು ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ರೆೈತರು ಮಗನನುನು ಹಿಡಿದು ತೊೇಟದ್ಯಂದ ಹೂೆರಕೆಕೆಸೆದು ಅವನನುನು 
ಕೊಯಂದು ಹ್ಕ್ದರು.
“ಹಿೇಗಿರಲು ತೊೇಟದ ಯಜಮ್ನನು ತ್ನೆೇ ಬಯಂದ್ಗ ಈ ರೆೈತರಿಗೆ ಏನು 

ಮ್ಡುತ್್ತನೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಯಹೂದ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ನ್ಯಕರು, “ಅವನು ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ಆ ದುರಟಿ 

ಜನರನುನು ಕೊಯಂದು ಸುಗಿಗೆಕ್ಲ ದಲ್ಲೆ ತನನು ರ್ಲನುನು ತನಗೆ ಕೊಡುವ ರೆೈತರಿಗೆ 
ಅದನುನು ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಡುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿಯೂ ನಿೇವು ಇದನುನು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ 
ಓದ್ದ್್ದೇರಿ:
‘ಮನೆ ಕಟುಟಿವವರು ಬೆೇಡವಯೆಂದು ಬಿಟಟಿ ಕಲೆಲೆೇ ಮೂಲ ೆಗಲ್ಲೆಯತು.
ಪರಿಭುವು ಇದನುನು ಮ್ಡಿದನು.

ಇದು ನಮಗೆ ಆಶಚುಯಪಾಕರ ವ್ಗಿದೆ.’
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“ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ದೆೇವರ ರ್ಜ್ವು ನಿಮಿ್ಮಯಂದ 
ತೆಗೆದುಹ್ಕ ಲ್ಪಟುಟಿ ಆ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ದೆೇವರ ಇರಟಿಕಕೆನು ಸ್ರವ್ದ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು 
ಮ್ಡು ವವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡು ವುದು. ಈ ಕಲ್ಲೆನ ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುವ ಮನುರ್ನು 
ತುಯಂಡು ತುಯಂಡ್ಗು ತ ್್ತನೆ. ಈ ಕಲುಲೆ ಮನುರ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಜಜಜೆ 
ಹೊೇಗುವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ ಈ ಸ್ಮ್ಗಳನುನು 
ಕೆೇಳಿ, ತಮ್ಮನೆನುೇ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ನಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡರು. ಅವರು 
ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿಸಲು ಉರ್ಯ ಹುಡುಕ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟುಟಿ 
ಬಯಂಧಿಸಲ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪರಿವ್ದ್ ಎಯಂದು ಜನರು ನಯಂಬಿದ್ದರು.215

5.8 ಮದುವ� ಔತಣ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
ಯೇಸು ಬೆೇರೆ ಕೆಲವು ವಿರಯ ಗಳನುನು ಸ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕವ್ಗಿ ಜನರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದನು: “ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು ತನನು ಮಗನ ಮದುವೆಯನುನು ಸಿದಧೆ ಪಡಿಸಿದ 
ಒಬ್ಬ ರ್ಜನಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ ಯ್ಗಿದೆ. ಆ ರ್ಜನು ಕೆಲವು ಜನರನುನು ಔತಣಕೆಕೆ 
ಆಹ್್ನಿಸಿ ದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದಧೆವ್ದ ಬಳಿಕ ರ್ಜನು ತನನು ಸೆೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆ 
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕೆಕೆ ಬರಲ್ಲಲೆ.
“ಆಮೇಲೆ ರ್ಜನು ಇನೂನು ಕೆಲವು ಸೆೇವಕರನುನು ಕರೆದು, ‘ಈ ಜನರನುನು ನ್ನು 

ಆಗಲೆೇ ಆಹ್್ನಿಸಿ ದೆ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆಗ್ಗಿ 
ಕೊಬಿ್ಬದ ಎತು್ತಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕರು ಗಳನುನು ಕೊಯ್ದೆ್ದೇನೆ. ಎಲಲೆವೂ ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ. 
ಮದುವೆ ಔತಣಕೆಕೆ ಬನಿನು ಎಯಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.
“ಅಯಂತೆಯೇ ಸೆೇವಕರು ಹೂೆೇಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು 

ಸೆೇವಕರ ಮ್ತಿಗೆ ಕ್ವಿಗೊಡ ಲ್ಲಲೆ. ಒಬ್ಬನು ತನನು ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 
ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಬೆೇರೊಬ್ಬನು ತನನು ವ್್ರ್ರಕ್ಕೆಗಿ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. 
ಇನುನು ಕೆಲವರು ಆ ಸೆೇವಕರನುನು ಹಿಡಿದು, ಹೊಡೆದು ಕೊಯಂದು ಹ್ಕ್ದರು. ಆಗ 
ರ್ಜನು ಬಹು ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು ತನನು ಸೆೈನ್ವನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆಗ್ರ ರನುನು 
ಕೊಲ್ಲೆಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟಟಿಣವನುನು ಸುಟುಟಿ ಹ್ಕ್ಸಿದನು.
“ಬಳಿಕ ರ್ಜನು ತನನು ಸೆೇವಕರಿಗೆ, ‘ಮದುವೆ ಊಟ ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ. ನ್ನು 

ಆಹ್್ನಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಊಟಕೆಕೆ ಬರುವರುಟಿ ಒಳಳೆುಯವ ರ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
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ಬಿೇದ್ಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ನಿೇವು ಕಯಂಡ ಜನರನೆನುಲಲೆ ಔತಣಕೆಕೆ 
ಆಹ್್ನಿಸಿರಿ’ ಎಯಂದನು. ಅಯಂತೆಯೇ ಸೆೇವಕರು ಬಿೇದ್ಬಿೇದ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ವು 
ಕಯಂಡ ಜನರನನೆುಲ ಲ್ೆ ಒಳಳೆುಯವರು, ಕೆಟಟಿವರು ಎನನುದೆ ಒಟುಟಿಗೂಡಿಸಿ ಊಟ 
ಸಿದಧೆವ್ಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಕರೆತಯಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಯಂದ ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಯತು.
“ಆಗ ರ್ಜನು ಜನರನನೆುಲಲೆ ನೂೆೇಡಲು ಒಳಗ ೆಬಯಂದನು. ಮದುವಗೆ ೆಯೇಗ್ವ್ದ 

ಬಟೆಟಿಯನುನು ಧರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿಲಲೆದ ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನನುನು ರ್ಜನು ಕಯಂಡು, ‘ಸೆನುೇಹಿತನೆೇ, 
ನಿೇನು ಒಳಗೆ ಹೆೇಗೆ ಬಯಂದೆ? ನಿೇನು ಮದುವೆಗೆ ಯೇಗ್ವ್ದ ಬಟೆಟಿಯನುನು ಧರಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡಿಲಲೆ ವಲ ಲ್ೆ’ ಅಯಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ರ್ಜನು 
ಕೆಲವು ಸೆೇವಕರಿಗೆ, ‘ಇವನ ಕೆೈಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಯಳಕೆಕೆ ಎಸೆಯರಿ’ 
ಅಯಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಜನರು ಗೊೇಳ್ಡುತ್್ತ ಬ್ಧೆಯಯಂದ ತಮ್ಮ ಹಲುಲೆಗಳನುನು 
ಕಡಿಯು ತಿ್ತರುವರು.
“ಹೌದು, ಆಹ್್ನಿಸ ಲ್ಪಟಟಿವರು ಅನೆೇಕ ರ್ದರೂ ಆರಿಸ ಲ್ಪಟಟಿವರು ಕೆಲವರು 

 ಮ್ತರಿ.” 216

5.9 ಸಿೇಸರನಿಗ� ತ�ರಿಗ� ಕ�ೊಡುವುದು ಸರಿಯೇ ತಪೊ್ಪೇ?
ಆಗ ಫರಿಸ್ಯರು, ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೊರಟುಹೂೆೇಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮ್ತಿನಲ್ಲೆ ತಪು್ಪ 
ಕಯಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಉರ್ಯ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಫರಿಸ್ಯರು 
ಯೇಸುವನುನು ವಯಂಚಸುವು ದಕೆಕೆ ಕೆಲವರನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದರು. ಅವರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು 
ಫರಿಸ್ಯರ ಹಿಯಂಬ್ಲಕ ರ್ಗಿದ್ದರು. ಇನುನು ಕೆಲವರು ಯಹೂದ್ರ ರ್ಜಕ್ೇಯ 
ಪಯಂಗಡಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವ ರ್ಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು, “ಬೊೇಧಕನೆೇ, ನಿೇನು ಯಥ್ಥಪಾ 

ವಯಂತ ನೆಯಂದು ನ್ವು ಬಲೆಲೆವು. ನಿೇನು ದೆೇವರ ಮ್ಗಪಾದ ಕುರಿತು ಸತ್ವನೆನುೇ 
ಬೂೆೇಧಿಸುವ ೆಎಯಂಬುದು ನಮಗ ೆಗೊತಿ್ತದ.ೆ ಬೆೇರಯೆವರು ನಿನನು ವಿರಯವ್ಗಿ ಏನೆೇ 
ಯೇಚಸಿದರೂ ನಿೇನು ಹೆದರುವು ದ್ಲಲೆ. ನಿೇನು ಮುಖದ್ಕ್್ಷಣ್ ಮ್ಡುವುದ್ಲಲೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿನನು ಅಭಿರ್ರಿಯ ವನುನು ತಿಳಿಸು. ಸಿೇಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು 
ಸರಿಯೇ ಅಥವ್ ತಪ್ಪೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಈ ಜನರ ಕುತಯಂತರಿವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು, “ನಿೇವು 
ಕಪಟ್ಗಳು! ನನನುನುನು ತಪ್್ಪನಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೆಸಲು ಏಕೆ ಪರಿಯತಿನುಸು ತಿ್ತೇರಿ? ತೆರಿಗೆಗ್ಗಿ 
ಕೊಡುವ ಒಯಂದು ನ್ಣ್ವನುನು ನನಗೆ ತೊೇರಿಸಿರಿ” ಎಯಂದನು. ಜನರು ಒಯಂದು 
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ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ವನುನು ಆತನಿಗೆ ತೊೇರಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು, “ನ್ಣ್ದ ಮೇಲೆ 
ಯ್ರ ಮುಖಚತರಿ ವಿದೆ ಮತು್ತ ಯ್ರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ಅದು ಸಿೇಸರನ ಮುಖಚತರಿ ಮತು್ತ ಹೆಸರು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸಿೇಸರನ ದನುನು ಸಿೇಸರನಿಗೆ ಕೂೆಡಿರಿ; ದೆೇವರದನುನು 

ದೆೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಅಯಂದನು.
ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಕೆೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಆಶಚುಯಪಾ ಚಕ್ತರ್ಗಿ ಅಲ್ಲೆಯಂದ 

ಹೊರಟು ಹೊೇದರು.217

5.10 ಮದುವ� ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಏಳು ಮಂದ ಸಹ�ೊೇದರರು
ಅದೆೇ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸದು್ದಕ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, (ಯ್ರಿಗೂ 
ಪುನರುತ ್್ಥನ ವಿಲಲೆ ಎಯಂಬುದು ಸದು್ದಕ್ಯರ ನಯಂಬಿಕೆ.) “ಬೊೇಧಕನೆೇ, ವಿವ್ಹಿತ 

ನೊಬ್ಬನು ಮಕಕೆಳನುನು ಪಡೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು ಅವನ ತಮ್ಮನು 
ಮದುವೆ ಮ್ಡಿಕೊಯಂಡು ಅಣಣಾನಿಗ್ಗಿ ಸಯಂತ್ನ ಪಡೆಯ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಮೊೇಶೆ 
ಹೆೇಳಿದ ್್ದನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಏಳು ಮಯಂದ್ ಸಹೊೇದರ ರಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆ ಯವನು 
ಮದುವಯೆ್ಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗ ೆಮಕಕೆಳಿರ ಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನ ಸಹೊೇದರನು 
ಅವನ ಹೆಯಂಡತಿ ಯನುನು ಮದುವೆ ಯ್ದನು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಸಹೊೇದರನೂ 
ಸತ್ತನು. ಹಿೇಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಸಹೊೇದರ ನಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲಲೆ ಸಹೊೇದರ 

ರಿಗೂ ಆಯತು. ಕಡೆಯಲ್ಲೆ ಆ ಹೆಯಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. ಆದರೆ ಏಳು ಮಯಂದ್ಯೂ 
ಅವಳನುನು ಮದುವ ೆಆಗಿದ್ದರು. ಹಿೇಗಿರಲ್ಗಿ ಅವರು ಮರಣ ದ್ಯಂದ ಮೇಲೆೇಳುವ್ಗ 
ಅವಳು ಯ್ರ ಹೆಯಂಡತಿ ಯ್ಗಿರುವಳು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ತರ್್ಪಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡಿರಲು ಕ್ರಣ ವೆೇನೆಯಂದರೆ, ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥವು ಏನು ಹೆೇಳುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಲಲೆ ಮತು್ತ ದೆೇವರ ಶಕ್್ತಯ 
ಬಗೆಗೆಯೂ ನಿಮಗ ೆಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಮತು್ತ ಪುರುರರು ಪುನರುತ್್ಥನ ಹೊಯಂದ್ದ 
ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳುವು ದ್ಲಲೆ. ಅವರೆಲಲೆರೂ ಪರಲೊೇಕದ ದೆೇವದೂತ 

ರಯಂತ ೆಇರುತ್್ತರ.ೆ ಸತ್ತವರ ಪುನರು ತ್್ಥನದ ಕುರಿತು ದೆೇವರು, ‘ನ್ನು ಅಬರಿಹ್ಮನ 
ದೆೇವರು, ಇಸ್ಕನ ದೆೇವರು ಮತು್ತ ಯ್ಕೊೇಬನ ದೆೇವರು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರುವು 

ದನುನು ನಿೇವು ಓದ್ಲಲೆವೆೇ? ಹಿೇಗಿರುವಲ್ಲೆ, ದೆೇವರು ಜೇವಿತರಿಗೆ ಮ್ತರಿ ದೆೇವರೆೇ 
ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿ ಗಲ್ಲೆ” ಅಯಂದನು.
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ಜನರೆಲಲೆರೂ ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ ಆತನ ಬೊೇಧನೆಗೆ ಅತ್್ಶಚುಯಪಾ ಪಟಟಿರು.218

5.11 ಅತ್ಯಂತ ಪರೆಮುಖ ಆಜ�ಞಾ
ಸದು್ದಕ್ಯರು ಪರಿತಿವ್ದ ಮ್ಡಲ್ಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರ 

ಕೊಟಟಿನೆಯಂಬುದು ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ 
ಬಯಂದರು. ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಪರಿವಿೇಣ ನ್ಗಿದ್ದ ಫರಿಸ್ಯ ನೊಬ್ಬನು 
ಯೇಸುವನುನು ಪರಿೇಕ್್ಷಸಲು, “ಬೊೇಧಕನೆೇ, ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಮುಖ 
ಆಜೆಞೆ ಯ್ವುದು?” ಎಯಂದು  ಕೆೇಳಿದನು.219

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಇಸರೆಿೇಲ್ನ ಜನರೆೇ ಕೆೇಳಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ದೆೇವರ್ದ ಪರಿಭುವಬ್ಬನೆೇ 
ದೆೇವರು. ನಿಮ್ಮ ದೆೇವರ್ದ ಪರಿಭುವನುನು ನಿೇವು ಪೂಣಪಾಹೃದಯ ದ್ಯಂದಲೂ 
ಪೂಣಪಾ ರ್ರಿಣದ್ಯಂದಲೂ ಪೂಣಪಾ ಬುದ್ಧೆಯಯಂದಲೂ ಪೂಣಪಾಶಕ್್ತ ಯಯಂದಲೂ 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು.’ ಇದೆೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ವ್ದ ಆಜೆಞೆ. ‘ನಿೇವು ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು 

ವಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವ ರನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು’ ಎಯಂಬುದೆೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ವ್ದ 
ಎರಡನೆೇ ಆಜೆಞೆ. ಇವುಗಳೆೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ವ್ದವು.220 ಇಡಿೇ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು 
ಮತು್ತ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಎಲ ಲ್ೆ ಗರಿಯಂಥಗಳು ಈ ಎರಡು ಆಜೆಞೆಗಳ ಅಥಪಾವನೆನುೇ ಒಳ 

ಗೊಯಂಡಿವ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.221

ಆಗ ಅವನು, “ಉಪ ದೆೇಶಕನೆೇ, ಅದು ಒಳೆಳುಯ ಉತ್ತರ. ನಿೇನು ಸರಿಯ್ಗಿ 
ಹೆೇಳಿದೆ. ದೆೇವರೊಬ್ಬನೆೇ ಪರಿಭು. ಆತನಲಲೆದೆ ಬೆೇರೆ ದೆೇವರಿಲಲೆ. ದೆೇವರನುನು 
ಪೂಣಪಾಹೃದಯ ದ್ಯಂದ, ಪೂಣಪಾ ಬುದ್ಧೆಯಯಂದ ಹ್ಗೂ ಪೂಣಪಾಶಕ್್ತ ಯಯಂದ 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯು ತನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವಯಂತೆಯೇ ಇತರರನೂನು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು. ನ್ವು ದೆೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಸುವ ಪಶುಯಜಞೆ ಗಳಿಗಿಯಂತಲೂ ಈ 
ಆಜೆಞೆಗಳು ಹೆಚುಚು ಮುಖ್ವ್ಗಿವೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅವನ ಬುದ್ಧೆ ವಯಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನುನು ಕೆೇಳಿದ ಯೇಸು, “ನಿೇನು ದೆೇವರ 
ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಹತಿ್ತರ ವ್ಗಿರುವೆ”  ಎಯಂದನು.222

5.12 ಮೆಸಿ್ೇಯನು ದಾವಿೇದನ ಮಗನ�ೊೇ ದಾವಿೇದನ ಪರೆಭುವೇ?
ಫರಿಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗ ೆಬಯಂದ್ದ್್ದಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗ,ೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿರಯವ್ಗಿ ನಿಮ್ಮ 
ಆಲೊೇಚನೆ ಯೇನು? ಆತನು ಯ್ರ ಮಗನು?” ಎಯಂದು ಅವರನುನು ಕೆೇಳಿದನು.
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ಫರಿಸ್ಯರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ದ್ವಿೇದನ ಮಗ ನ್ಗಿದ್್ದನ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಆಗ ಯೇಸುವು ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೆ, “ಹ್ಗ್ದರೆ ದ್ವಿೇದನು ಆತನನುನು ‘ಪರಿಭು’ 

ಎಯಂದು ಏಕೆ ಕರೆದನು? ದ್ವಿೇದನು ಪರಿಶುದ ಧ್ೆತ್ಮನ ಶಕ್್ತಯಯಂದ ಮ್ತ 

ನ್ಡಿದ್ದನು. ದ್ವಿೇದನು ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ:

‘ಪರಿಭು (ದೆೇವರು) ನನನು ಪರಿಭುವಿಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ),
ನ್ನು ನಿನನು ವಿರೊೇಧಿ ಗಳನುನು ನಿನಗೆ ರ್ದಪ್ೇಠ ವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುವ ತನಕ

ನನನು ಬಲಗಡೆ ಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿರು’

ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ ್್ದನೆ. ದ್ವಿೇದನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನು ‘ಪರಿಭು’ ಎಯಂದು ಕರೆದ್ದ ್್ದನೆ. 
ಹಿೇಗಿರಲು ಆತನು ದ್ವಿೇದನಿಗೆ ಮಗನ್ಗಲು ಹೆೇಗೆ ಸ್ಧ್?” ಅಯಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಫರಿಸ್ಯ ರಲ್ಲೆ ಯ್ರಿಗೂ ಸ್ಧ್ವ್ಗ 

ಲ್ಲಲೆ. ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ ಯೇಸುವನುನು ವಯಂಚಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಪರಿಶೆನು ಕೆೇಳಲು ಯ್ರೂ 
ಧೆೈಯಪಾ ಪಡಲ್ಲಲೆ.223

5.13 ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರನುನ ಖಂಡಿಸಿದ ಯೇಸು
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದ್ದ್ದ ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೂ ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೂ ಮ್ತ್ಡಿ 
ಹೆೇಳಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂದರೆ: “ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ಹೆೇಳುವುದನುನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು 
ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರಿಗೂ ಫರಿಸ್ಯ ರಿಗೂ ಅಧಿಕ್ರ ವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು 
ಅವರಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ಗಿರ ಬೆೇಕು ಮತು್ತ ಅವರು ಹೆೇಳಿದ್ದ ನೆನುಲಲೆ ಕೆೈಕೊಯಂಡು 
ನಡೆಯಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೇವಿತಗಳು ಅನುಸರಿಸ ತಕಕೆ ಒಳೆಳುಯ ಮ್ದರಿ 
ಜೇವಿತ ಗಳಲಲೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ವಯಂಥ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ತ್ವೆೇ ಅನುಸರಿಸು 

ವುದ್ಲಲೆ. ಅವರು ಬೆೇರೆ ಯವರಿಗ ೆಕರಟಿಕರ ವ್ದ ನಿಯಮ ಗಳನುನು ಕೊಟುಟಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ವಿಧೆೇಯರ್ಗ ಬೆೇಕಯೆಂದು ಒತ್್ತಯ ಮ್ಡುತ್್ತರ.ೆ ತ್ವ್ದರೊೇ ಆ ನಿಯಮ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಯ್ವದ ನ್ನುದರೂ ಅನು ಸರಿಸಲು ಪರಿಯತಿನುಸುವು ದ್ಲಲೆ.
“ತಮ್ಮನುನು ಬೆೇರೆ ಜನರು ನೊೇಡಲ್ ಎಯಂಬ ಒಯಂದೆೇ ಉದೆ್ದೇಶ ದ್ಯಂದ ಅವರು 

ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ. ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥಗಳು ತುಯಂಬಿರುವ 
ವಿಶೆೇರವ್ದ ಚಮಪಾದ ಚೇಲಗಳನುನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಯಂಡಿರು ತ ್್ತರೆ. ಅವರು ಈ 
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ಚೇಲಗಳನುನು ಇನೂನು ಹಚೆುಚುಹಚೆುಚು ದೊಡ್ಡದನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುತ್್ತರ.ೆ ಜನರು ನೊೇಡಲ್ 
ಎಯಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೆೇರ ರ್ರಿಥಪಾನೆಯ ಉಡುಪು ಗಳನುನು ಮತ್ತರುಟಿ ಉದ್ದ 
ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ. ಆ ಫರಿಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಔತಣ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಹ್ಗೂ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಅತಿ ರ್ರಿಮುಖ್ವ್ದ ಸ್್ಥನಗಳನುನು ಅರೆೇಕ್್ಷಸು ತ್್ತರ.ೆ 
ಮ್ರುಕಟೆಟಿ ಗಳಲ್ಲೆ ಜನರು ತಮಗೆ ಮಯ್ಪಾದೆ ತೊೇರಿಸ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಆಶಿಸುತ್್ತರೆ; 
ಜನರಿಯಂದ ಉಪದೆೇಶಕ ರೆನಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಇರಟಿಪಡು ತ ್್ತರೆ.
“ಆದರೆ ನಿೇವು ಉಪದೆೇಶಕ ರೆನಿಸಿ ಕೊಳಳುಬೆೇಡಿ. ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ಸಹೊೇದರ 

ಸಹೊೇದರಿಯರು. ನಿಮಗ ೆಒಬ್ಬನೆೇ ಉಪ ದೆೇಶಕನು. ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ಯ್ರನೂನು 
‘ತಯಂದೆ’ ಎಯಂದು ಕರೆಯ ಬೆೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೆೇ ತಯಂದೆ. ಆತನು ಪರಲೂೆೇಕ 

ದಲ್ಲೆದ ್್ದನೆ. ‘ಗುರು’ವೆಯಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಳಳು ಬೆೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೆೇ ಗುರು. 
ಸೆೇವಕ ನಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆೇವೆ ಮ್ಡುವವನೆೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವ ನ್ಗಿದ್್ದನೆ. 
ತ್ನು ಬೆೇರ ೆಯವರಿ ಗಿಯಂತ ಉತ್ತಮ ನೆಯಂದು ತನನುನುನು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಳುಳು ವವನು ತಗಿಗೆಸ 

ಲ್ಪಡುವನು, ತನನುನುನು ತಗಿಗೆಸಿ ಕೊಳುಳುವವನು ಉನನುತಿ ಗೆೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಕಪಟ್ಗಳು. ಜನರು ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸುವ ದ್ರಿಯನುನು ನಿೇವು ಮುಚಚು 
ಬಿಡುತಿ್ತೇರಿ. ನಿೇವೂ ಪರಿವೆೇಶಿಸುವು ದ್ಲಲೆ ಮತು್ತ ಪರಿವೆೇಶಿಸು ವುದಕೆಕೆ ಪರಿಯತಿನುಸುವ 
ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುವುದ್ಲಲೆ.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಕಪಟ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗಪಾಗಳನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸುವ ಒಬ್ಬನನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಳಳುಲು 
ನಿೇವು ಸಮುದರಿ ಗಳನುನು ದ್ಟ್ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. 
ಅವನನುನು ಕಯಂಡು ಕೊಯಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಯಂತಲೂ ಹೆಚುಚು ಕೆಟಟಿವ ನನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ನಿೇವು ನರಕ ರ್ತರಿ ರ್ಗುವರುಟಿ ಕೆಟಟಿವ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಜನರಿಗೆ ಮ್ಗಪಾ ದಶಪಾನ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವೆೇ ಕುರುಡರು. ‘ಒಬ್ಬನು 
ದೆೇವ್ಲಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡಿದರೆ ಅದಕೆಕೆೇನೂ ಬೆಲೆಯಲಲೆ’ 
ಎನುನುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆರುವ ಚನನುದ ಮೇಲೆ ವ್ಗ ್್ದನ 
ಮ್ಡಿದರೆ, ಅವನು ಅದನುನು ಈಡೆೇರಿಸ ಬೆೇಕು ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ! ನಿೇವು 
ಕುರುಡರ್ದ ಮೂಖಪಾರು! ಯ್ವುದು ಹೆಚಚುನದು? ಚನನುವೇ ಅಥವ್ 
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ದೆೇವ್ಲಯವೇ? ಆ ಚನನುವು ಪರಿಶುದಧೆ ಗೊಯಂಡದು್ದ ದೆೇವ್ಲಯ ದ್ಯಂದಲೆೇ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ದೆೇವ್ಲಯವೆೇ ಹೆಚಚುನದು.
“ ‘ಒಬ್ಬನು ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಟುಟಿ ಕೊಯಂಡರೆ ಅದಕೆಕೆೇನೂ 

ಬೆಲೆಯಲಲೆ’ ಎನುನುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕಯೆ ಮೇಲ್ರುವ ಕ್ಣಿಕಯೆ 
ಮೇಲೆ ವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡಿದರೆ ಅವನು ಅದನುನು ಈಡೆೇರಿಸಲೆೇ ಬೆೇಕು ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. ನಿೇವು ಕುರುಡರು. ನಿಮಗೆೇನೂ ಅಥಪಾವ್ಗು ವುದ್ಲಲೆ. ಯ್ವುದು 
ಹೆಚಚುನದು? ಕ್ಣಿಕೆಯೇ ಅಥವ್ ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕೆಯೇ? ಕ್ಣಿಕೆ ಪರಿಶುದಧೆ 
ಗೊಯಂಡದು್ದ ಯಜಞೆವೆೇದ್ಕೆ ಯಯಂದಲೆೇ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯಜಞೆವೆೇದ್ಕಯೆೇ ಹೆಚಚುನದು. 
ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕಯೆ ಮೇಲ ೆವ್ಗ್್ದನ ಮ್ಡುವವನು ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕಯೆ ಮತು್ತ ಅದರ 
ಮೇಲ್ರುವ ಕ್ಣಿಕಯೆ ಮೇಲ ೆವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡಿ ದಯಂತ್ಯತು. ದೆೇವ್ಲಯದ 
ಮೇಲ ೆವ್ಗ್್ದನ ಮ್ಡುವವನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ದೆೇವ್ಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗೆ 
ವ್ಸವ್ಗಿರು ವ್ತನ ಮೇಲ ೆವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡಿ ದಯಂತ್ಯತು. ಪರಲೊೇಕದ ಮೇಲೆ 
ವ್ಗ ್್ದನ ಮ್ಡುವವನು ದೆೇವರ ಸಿಯಂಹ್ಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಸಿಯಂಹ್ಸನದ 
ಮೇಲ ೆಕುಳಿತಿರು ವ್ತನ ಮೇಲಯೊ ವ್ಗ್್ದನ ಮ್ಡಿ ದಯಂತ್ಯತು.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಕಪಟ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದ ರಲೂಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪುದ್ೇನ, ಸಬ್ಬಸಿ್ಗೆ ಸೊಪು್ಪ, 
ಜೇರಿಗೆ ಗಿಡ ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಹತ್ತರ ಲೊಲೆಯಂದು ರ್ಲನುನು ದೆೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತೇರಿ. 
ಆದರೆ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ ಬೊೇಧನೆ ಗಳಲ್ಲೆ ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ರ್ರಿಮುಖ್ವ್ದ 
ಆಜೆಞೆಗಳನುನು ಅಯಂದರೆ ನ್್ಯವನೂನು ಕರುಣೆಯನೂನು ಯಥ್ಥಪಾತೆ ಯನೂನು ನಿೇವು 
ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್್ದೇರಿ. ಈ ಆಜೆಞೆಗಳಿಗೆ ನಿೇವು ಮೊದಲು ವಿಧೆೇಯರ್ಗಿ, ಈಗ 
ಮ್ಡುತಿ್ತರು ವಯಂಥ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಬೆೇಕ್ತು್ತ. ನಿೇವು ಜನರಿಗೆ ಮ್ಗಪಾ 

ದಶಪಾನ ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವೆೇ ಕುರುಡರು! ಒಬ್ಬನು ತ್ನು ಕುಡಿಯುವ 
ರ್ನಿೇಯ ದೊಳಗಿಯಂದ ಸಣಣಾ ಸೊಳೆಳುಯನುನು ತೆಗೆದುಹ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಒಯಂಟೆಯನುನು 
ನುಯಂಗು ವವನಯಂತೆ ನಿೇವಿದ್್ದೇರಿ.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಕಪಟ್ಗಳು. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ರ್ತೆರಿ ಬಟಟಿಲುಗಳ ಹೊರಭ್ಗ ವನುನು ತೊಳೆದು ಸ್ಚಛಾ 

ಮ್ಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳಭ್ಗವು ಮೊೇಸ ದ್ಯಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್್ತ 
ನಿೇಡುವ ಪದ್ಥಪಾ ಗಳಿಯಂದಲೂ ತುಯಂಬಿವೆ. ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿೇವು ಕುರುಡರು! 
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ಮೊದಲು ಬಟಟಿಲ್ನ ಒಳಭ್ಗ ವನುನು ಚೆನ್ನುಗಿ ಶುಚಮ್ಡಿರಿ. ಆಗ ಬಟಟಿಲ್ನ 
ಹೊರಭ್ಗವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಶುಚ ಯ್ಗಿರುವುದು.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಕಪಟ್ಗಳು. ನಿೇವು ಸುಣಣಾ ಹಚಚುದ ಸಮ್ಧಿ ಗಳಯಂತಿದ್್ದೇರಿ. ಆ ಸಮ್ಧಿಗಳ 
ಹೂೆರಭ್ಗ ಚಯಂದವ್ಗಿ ಕ್ಣುತ್ತದೆ. ಆದರ ೆಒಳಭ್ಗ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬು ಗಳಿಯಂದಲೂ 
ಎಲ್ಲೆ ಬಗೆಯ ಹೊಲಸು ಗಳಿಯಂದಲೂ ತುಯಂಬಿರು ತ್ತದೆ. ನಿೇವು ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದ್್ದೇರಿ. 
ನಿಮ್ಮನುನು ನೊೇಡಿದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು ಒಳೆಳುಯವ ರೆಯಂದು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಳುಳುತ್್ತರ.ೆ ಆದರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಅಯಂತ ರಯಂಗವು ಕಪಟ ದ್ಯಂದಲೂ ದುರಟಿತನ ದ್ಯಂದಲೂ ತುಯಂಬಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ.
“ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೆೇ, ಫರಿಸ್ಯರೆೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೆೇಳಲ್! ನಿೇವು 

ಕಪಟ್ಗಳು. ನಿೇವು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಸಮ್ಧಿ ಗಳನುನು ಕಟುಟಿತಿ್ತೇರಿ. ಒಳೆಳುಯವ ರ್ಗಿ 
ಜೇವಿಸ ದವರ ಗೂೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಗೌರವ ತೂೆೇರಿಸುತಿ್ತೇರಿ. ‘ನಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳ 
ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ನ್ವು ಇದ್್ದದ್ದರ ೆಈ ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನುನು ಕೊಲುಲೆವುದಕೆಕೆ ಅವರಿಗ ೆಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡು ತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ. ಆ ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನುನು ಕೊಯಂದವರ ಮಕಕೆಳು 
(ಸಯಂತತಿ ಯವರು) ನಿೇವೆೇ ಎಯಂಬುದಕೆಕೆ ಇದೆೇ ಆಧ್ರ ವ್ಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ತೃಗಳು 
ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದ ಆ ರ್ಪವನುನು ನಿೇವು ಪೂತಿಪಾ ಮ್ಡುವಿರಿ!
“ನಿೇವು ಸಪಪಾಗಳು! ನಿೇವು ವಿರಕರ ವ್ದ ಹ್ವುಗಳ ಕುಟುಯಂಬ ದವರು! ನಿೇವು 

ದೆೇವರಿಯಂದ ತಪ್್ಪಸಿಕೊಳಳು ಲ್ರಿರಿ. ನಿೇವೆಲಲೆರು ಅಪರ್ಧಿ ಗಳೆಯಂಬ ತಿೇಪುಪಾಹೊಯಂದ್ 
ನರಕಕೆಕೆ ಹೊೇಗುವಿರಿ! ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ 
ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನೂನು ಜ್ಞೆನಿಗಳನೂನು ಉಪದೆೇಶಕ ರನೂನು ಕಳುಹಿಸು ತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು 
ಅವರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರನುನು ಕೊಲುಲೆವಿರಿ; ಇನುನು ಕೆಲವರನುನು ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸುವಿರಿ; 
ಇತರ ಕೆಲವರನುನು ನಿಮ್ಮ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಹೊಡೆಯುವಿರಿ; ನಿೇವು ಅವರನುನು 
ಊರಿಯಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಿಡುವಿರಿ.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲಲೆಲ್ಪಟಟಿ ಎಲ ಲ್ೆ ಸತು್ಪರುರರ ಕೊಲೆಯ 

ಅಪರ್ಧಕೆಕೆ ನಿೇವು ಗುರಿಯ್ಗು ವಿರಿ. ಸತು್ಪರುರ ನ್ದ ಹೆೇಬೆಲನನುನು ಮೊದಲು 

ಗೊಯಂಡು ಬರಕ್ೇಯನ ಮಗನ್ದ ಜಕರಿೇಯ ನನುನು ಕೊಯಂದದ್ದಕೆಕೆ ನಿೇವು ಅಪರ್ಧಿ 

ಗಳ್ಗುವಿರಿ. ಜಕರಿೇಯನು ದೆೇವ್ಲಯಕೂಕೆ ಯಜಞೆ ವೆೇದ್ಕೆಗೂ ನಡುವೆ 
ಕೊಲಲೆಲ್ಪಟಟಿನು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಜೇವಿಸು 

ತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಅಪರ್ಧ ಗಳೆಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತವೆ.
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“ಜೆರುಸಲೆೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೆೇಮೇ! ಪರಿವ್ದ್ ಗಳನುನು ಕೊಲುಲೆವವಳೆೇ, ದೆೇವರು 
ನಿನನು ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನುನು ಕಲುಲೆ ಗಳಿಯಂದ ಕೂೆಲುಲೆವವಳೆೇ, ಅನೆೇಕ ಸಲ 
ನಿನನು ಜನರಿಗೆ ನ್ನು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದೆ್ದನು. ಕೊೇಳಿ ತನನು ಮರಿಗಳನುನು 
ರೆಕೆಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೆೇರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವ ಹ್ಗೆ ನಿನನು ಜನರನುನು ಸೆೇರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ನನಗೆ 
ಮನಸಿ್ತು್ತ. ಆದರೆ ನಿೇನು ಒಪ್ಪಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ನಿನನು ಮನೆಯು ಸಯಂಪೂಪಾಣ ವ್ಗಿ 
ಬರಿದ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ‘ಪರಿಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ 
ಬರುವ್ತ ನನುನು ದೆೇವರು ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಲ್’ ಎಯಂದು ನಿೇನು ಹೆೇಳುವ ತನಕ ನನನುನುನು 
ನೊೇಡುವುದೆೇ  ಇಲಲೆ.” 224

5.14 ತನನಲಿ್ಲದ್ದದ್ದನ�ನಲ್ಲ ಕ�ೊಟುಟಿಬಿಟಟಿ ಬಡವಿಧವ�
ಯೇಸು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಕ್ಣಿಕೆ ರೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲೆ ಕುಳಿತಿದ ್್ದಗ, ಜನರು 
ರೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಹಣ ಹ್ಕುವುದನುನು ಗಮನಿಸಿ ದನು. ಅನೆೇಕ ಶಿರಿೇಮಯಂತ ಜನರು 
ಹೆಚುಚು ಹಣವನುನು ಕೊಟಟಿರು. ನಯಂತರ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆ ಬಯಂದು, ಎರಡು ತ್ಮರಿದ 
ನ್ಣ್ಗಳನುನು ಅಯಂದರೆ ಒಯಂದು ರೈೆಸೆಯನುನು ಹ್ಕ್ದಳು.

ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರನುನು ಬಳಿಗ ೆಕರದೆು, “ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ 
ಕ್ಣಿಕ ೆಹ್ಕ್ದವ ರಲೆಲೆರಲ್ಲೆ ಈ ಬಡವಿಧವ ೆಹಚೆುಚು ಹ್ಕ್ದ್್ದಳ.ೆ ಉಳಿದವ ರ್ದರೊ 
ತಮಗೆ ಸ್ಕ್ಗಿ ಉಳಿದದ್ದರಲ್ಲೆ ಸ್ಲ್ಪ ಹ್ಕ್ದರು. ಈಕೆಯ್ದರೊ ತನನು ಬಡತನ 

ದಲ್ಲೆಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದ ನೆನುಲಲೆ ಕೊಟುಟಿಬಿಟಟಿಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅಗತ್ವಿತು್ತ” 
 ಎಯಂದನು.225

5.15 ಮುಂದ� ಸಂಭವಿಸುವು ದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಎಚಚುರಿಕ�
ಯೇಸು ದೆೇವ್ಲಯ ದ್ಯಂದ ಹೊರಡು ತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, 
“ಗುರುವೆೇ, ನೊೇಡು! ಈ ದೆೇವ್ಲಯ ಎಯಂಥ್ ದೊಡ್ಡ ಕಲುಲೆ ಗಳಿಯಂದ ಮ್ಡಿದ 
ಎಯಂಥ್ ಸುಯಂದರ ಕಟಟಿಡ ಗಳನುನು ಹೊಯಂದ್ದೆ” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟಟಿಡ ಗಳನುನು ನೊೇಡುತಿ್ತರು ವಿರ್? ಇವು ಗಳನೆನುಲಲೆ 
ನ್ಶಪಡಿಸ ಲ್ಗುವುದು. ಪರಿತಿಯಯಂದು ಕಲಲೆನೂನು ನೆಲಕೆಕೆ ಕೆಡವ ಲ್ಗುವುದು. 
ಒಯಂದು ಕಲ್ಲೆನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಯಂದು ಕಲುಲೆ ಉಳಿಯುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದನು.

ನಯಂತರ ಯೇಸು ಆಲ್ವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ, ರೆೇತರಿ, ಯ್ಕೊೇಬ, 
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ಯೇಹ್ನ ಮತು್ತ ಅಯಂದೆರಿಯರ ಸಯಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ಅಲ್ಲೆಯಂದ 
ದೆೇವ್ಲಯ ಕ್ಣುತಿತು್ತ. ಆ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳೆಲ ಲ್ೆ 
ಯ್ವ್ಗ ಸಯಂಭವಿಸು ತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವ ಕ್ಲಕೆಕೆ ಸೂಚನೆಯೇನು?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ್ರಿ! ನಿಮಗೆ ಮೊೇಸ ಮ್ಡಲು ಯ್ರಿಗೂ 
ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೆೇಡಿ. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಬಯಂದು, ‘ನ್ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು; ನ್ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು’ 
ಎನುನುತ ್್ತ ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ಮೊೇಸಗೊಳಿಸು ತ ್್ತರೆ. ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ ನಡೆಯು 

ತಿ್ತರುವ ಯುದಧೆಗಳ ಶಬಧೆವನೂನು ಬಹು ದೂರದಲ್ಲೆ ನಡೆಯು ತಿ್ತರುವ ಯುದಧೆಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಸುದ್್ದಯನೂನು ನಿೇವು ಕೆೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಭಯಪಡ ಬೆೇಡಿ. ಅಯಂತ್ಕ್ಲ 
ಬರುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲೆೇ ಬೆೇಕು. ಜನ್ಯಂಗ ಗಳು 
ಇತರ ಜನ್ಯಂಗ ಗಳ ವಿರುದಧೆ ಹೊೇರ್ಡುತ್ತವೆ. ರ್ಜ್ಗಳು ಇತರ ರ್ಜ್ಗಳ 
ವಿರುದಧೆ ಹೊೇರ್ಡುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ತಿನನುಲು ಏನೂ ಆಹ್ರ ವಿಲಲೆದಯಂಥ ಕ್ಲ 
ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೆೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆ ಭೂಕಯಂಪ ಗಳ್ಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಪರಿಸವ 

ವೆೇದನ ೆಯಯಂತಿರುತ್ತವೆ.
“ಎಚಚುರಿಕ ೆಯಯಂದ್ರಿ! ನಿೇವು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು ವುದರಿಯಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು 

ಬಯಂಧಿಸಿ, ನ್್ಯ ವಿಚ್ರಣೆಗೆ ಕೊಯಂಡೊಯು  ್ವರು. ತಮ್ಮ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ 
ನಿಮ್ಮನುನು ಹೊಡೆಯುವರು. ರ್ಜರ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿ ಗಳ ಮುಯಂದೆ ನಿಮ್ಮನುನು 
ನಿಲ್ಲೆಸಿ ನನನು ವಿರಯದಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್್ಷಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮನುನು ಬಲವಯಂತ ಪಡಿಸುವರು. ಈ 
ಸಯಂಗತಿಗಳು ಸಯಂಭವಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲು ನಿೇವು ಜನರಿಗಲೆಲೆ ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು 
ತಿಳಿಸ ಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಬಯಂಧಿಸ ಲ್ಪಟುಟಿ ನ್್ಯ ವಿಚ್ರಣೆಗ ೆಒಳಗ್ಗು ವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವು 
ಏನು ಹೆೇಳಬೆೇಕಯೆಂಬು ದರ ಬಗೆಗೆ ಯೇಚಸಬೆೇಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ದೆೇವರು ನಿಮಗೆ 
ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವುದನೆನುೇ ಹೆೇಳಿರಿ. ಆಗ ಮ್ತ್ಡು ವವರು ನಿೇವಲಲೆ, ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನೆೇ.
“ಸಹೊೇದರರು ಸಹೊೇದರ ರನೆನುೇ, ತಯಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ಮಕಕೆಳನೆನುೇ 

ಮರಣಕೆಕೆ ಗುರಿಮ್ಡು ವರು. ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ತಯಂದೆ ತ್ಯಯಂದ್ರ ವಿರುದಧೆ 
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನುನು ಕೊಲ್ಲೆಸುವರು. ನಿೇವು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸುವ ಕ್ರಣ 
ಜನರಲೆಲೆರೂ ನಿಮ್ಮನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸುವರು. ಆದರ ೆಕೊನಯೆ ವರಗೆ ೆತ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದುವನು.226 ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದ ಶುಭವ್ತೆಪಾ ಯನುನು ಲೊೇಕದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಪರಿತಿ 
ಜನ್ಯಂಗಕೂಕೆ ಸ್ರ ಲ್ಗುವುದು. ಆಗ ಅಯಂತ್ವು ಬರುತ್ತದೆ.227
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“ ‘ವಿನ್ಶವನುನು ಉಯಂಟು ಮ್ಡುವ ಭಯಯಂಕರ ವಸು್ತವನುನು’ ನಿೇವು ನೊೇಡುತಿ್ತೇರಿ. 
ಇದು ನಿಯಂತುಕೊಳಳು ಬ್ರದಯಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತಿರುವು ದನುನು ನಿೇವು ನೊೇಡುವಿರಿ.” 
(ಇದನುನು ಓದುವವನು ಇದರ ಅಥಪಾವನುನು ತಿಳಿದುಕೂೆಳಳು  ಬೆೇಕು.) “ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಜುದೆೇಯ ದಲ್ಲೆರುವ ಜನರು ಬೆಟಟಿಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೊೇಗ ಬೆೇಕು. 
ಮ್ಳಿಗೆಯ ಮೇಲ್ರು ವವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮನೆ ಯಳ ಗಿಯಂದ ಏನನೂನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳಳುದೆ ಓಡಿ ಹೊೇಗಲ್. ಹೊಲದಲ್ಲೆರು ವವನು ತನನು ಹೊದ್ಕೆಯನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳಳುಲು ಹಿಯಂತಿರುಗ ದ್ರಲ್.
“ಆ ಸಮಯವು ಗಭಿಪಾಣಿ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿಗೆ ಹ್ಗೂ ಎಳೆಕೂಸು ಗಳನುನು ಹೊಯಂದ್ರುವ 

ತ್ಯಯಂದ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಯಂಕಟಕರ ವ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಚಳಿಗ್ಲ ದಲ್ಲೆ 
ನಡೆಯ ದಯಂತೆ ರ್ರಿಥಪಾನೆ ಮ್ಡಿರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಆ ದ್ನಗಳು ಬಹಳ ಸಯಂಕಟ 

ದ್ಯಂದ ತುಯಂಬಿರು ತ್ತವೆ. ದೆೇವರು ಈ ಲೊೇಕವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಮ್ಡಿ ದಯಂದ್ನಿಯಂದ ಅಯಂಥ 
ಸಯಂಕಟ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲಲೆ, ಇನುನು ಮುಯಂದೆಯೂ ಆಗುವುದ್ಲಲೆ. ದೆೇವರು 
ಆ ಭಯಯಂಕರ ಕ್ಲವನುನು ಕಡಿಮ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಧಪಾರಿಸಿ ದ ್್ದನೆ. ಇಲಲೆ ವ್ಗಿದ್ದರೆ, 
ಯ್ವ ಮನುರ್ನೂ ಬದುಕ್ ಉಳಿಯಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಆದರೆ ದೆೇವರು ತ್ನು 
ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ವಿಶೆೇರ ಜನರಿಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲು ಆ ಸಮಯವನುನು ಕಡಿಮ 
ಮ್ಡುವನು.
“ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ, ಯ್ರ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲೆದ ್್ದನೆ, ನೊೇಡು’ 

ಎನನುಬಹುದು. ಅಥವ್ ಇನೊನುಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲ್ಲೆದ್್ದನೆ’ ಎನನುಬಹುದು. ಆದರೆ 
ಅವರನುನು ನಯಂಬಬೆೇಡಿ. ದೆೇವರು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ಜನರನುನು ಮೊೇಸಗೊಳಿಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಸುಳುಳುಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳುಳುಪರಿವ್ದ್ ಗಳು ಬಯಂದು ಮಹ್ಕ್ಯಪಾ 

ಗಳನೂನು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನೂನು ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಎಚಚುರಿಕೆ ಯಯಂದ್ರಿ, 
ಇದು ನಡೆಯುವ ಮುಯಂಚೆ ಇದೆಲಲೆದರ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಎಚಚುರಿಸಿ ದೆ್ದೇನೆ.
“ಈ ಸಯಂಕಟವು ತಿೇರಿದ ಮೇಲೆ,

‘ಸೂಯಪಾನು ಕತ್ತಲ್ಗು ತ ್್ತನೆ.
ಚಯಂದರಿನು ಬೆಳಕನುನು ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ.

ನಕ್ಷತರಿಗಳು ಆಕ್ಶ ದ್ಯಂದ ಬಿೇಳುವವು
ಮತು್ತ ಆಕ್ಶ ದಲ್ಲೆರುವ ಶಕ್್ತಗಳು ನಡುಗುವವು.’
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“ಆಗ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಅಧಿಕ್ರ ದ್ಯಂದಲೂ ಮಹ್ಮಹಿಮ ಯಡನಯೊ 
ಮೇಘಗಳಲ್ಲೆ ಬರುವುದನುನು ಜನರು ನೂೆೇಡುತ ್್ತರೆ. ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತನನು 
ದೂತರನುನು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡ ಜನರನುನು 
ಭೂಮಿಯ ಕಟಟಿಕಡೆ ಗಳಿಯಂದ ಒಟುಟಿ ಗೂಡಿಸುವರು.
“ಅಯಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಯಂದು ರ್ಠವನುನು ಕಲ್ಸುತ್ತದೆ. ಅಯಂಜೂರದ 

ಮರದ ಕೂೆಯಂಬೆಗಳು ಹಸಿರ್ಗಿ ಮೃದುವ್ದ್ಗ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು 
ಬೆಳೆಯಲು ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ ದ್ಗ, ಬೆೇಸಿಗೆಕ್ಲ ಹತಿ್ತರ ವ್ಯ ತೆಯಂದು ನಿೇವು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳುಳುತಿ್ತೇರಿ. ಅಯಂತೆಯೇ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ನೆರವೆೇರುವು 

ದನುನು ನಿೇವು ನೂೆೇಡುವ್ಗ, ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ವ್ಗಿದೆ ಯಯಂದೂ ಬರಲು 
ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ ಯಯಂದೂ ತಿಳಿದು ಕೊಳಿಳುರಿ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಈ 
ಕ್ಲದ ಜನರು ಇನೂನು ಬದುಕ್ರು ವ್ಗಲೆೇ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಸಯಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 
ಭೂಮ್್ಕ್ಶ ಗಳು ನ್ಶವ್ಗು ತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತುಗಳು 
ಎಯಂದೆಯಂದ್ಗೂ ನ್ಶವ್ಗುವು ದ್ಲಲೆ.228

5.16 ಆ ಸಮಯ ದ�ೇವರಿಗ�ೊಬ್ಬನಿಗ� ಗ�ೊತಿತುದ�
“ಆ ದ್ನವು ಇಲಲೆವೆ ಆ ಸಮಯವು ಯ್ವ್ಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು ಯ್ರಿಗೂ 
ತಿಳಿಯದು. ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಲೂೆೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ದೆೇವ ದೂತರಿಗೂ ಆ ದ್ನವು 
ಅಥವ್ ಆ ಸಮಯವು ಯ್ವ್ಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ತಯಂದೆಗೆ 
ಮ್ತರಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.
“ನೊೇಹನ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಸಯಂಭವಿಸಿ ದಯಂತಯೆೇ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬರುವ್ಗಲೂ 

ಸಯಂಭವಿಸು ತ್ತದೆ. ಜಲಪರಿಳಯ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ ಜನರು ತಿನುನುತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯು 

ತಿ್ತದ್ದರು, ಮದುವೆ  ಯ್ಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗೂ ಮದುವೆ 
ಮ್ಡಿಕೊಡುತ್್ತ ಇದ್ದರು. ನೊೇಹನು ನ್ವಯೆಳಗೆ ಹೊೇಗುವ ತನಕ ಜನರು 
ಅವುಗಳನುನು ಮ್ಡುತ್ತಲೆೇ ಇದ್ದರು. ಏನು ಸಯಂಭವಿಸು ತಿ್ತದೆ ಎಯಂಬುದು ಅವರಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ರ ಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ಜಲ ಪರಿಳಯವು ಬಯಂದು ಆ ಜನರನೆನುಲ್ಲೆ ನ್ಶಮ್ಡಿತು.
“ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬರುವ್ಗಲೂ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ್ಗು ವುದು. ಹೊಲದಲ್ಲೆ 

ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಲ್ಗುವುದು, 
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನುನು ಬಿಡಲ್ಗು ವುದು. ಇಬ್ಬರು ಹೆಯಂಗಸರು ಬಿೇಸುವ ಕಲ್ಲೆನಲ್ಲೆ ಧ್ನ್ 
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ಬಿೇಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಲ್ಗುವುದು ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನುನು 
ಬಿಡಲ್ಗು ವುದು.229

“ಎಚಚುರಿಕೆ! ತಿನುನುವುದ ರಲ್ಲೆಯೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತರ್ಗುವು ದರಲ್ಲೆಯೂ ರ್ರಿಪಯಂಚಕ 
ಚಯಂತೆ ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಮಗನುರ್ಗಿರ ಬೆೇಡಿರಿ. ಇಲಲೆವ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು 
ಭ್ರವ್ಗಿರು ವ್ಗಲೆೇ ಅಯಂತ್ವು ಫಕಕೆನೆ ಬಯಂದ್ೇತು. ಆ ದ್ವಸವು ಭೂನಿವ್ಸಿ 

ಗಳೆಲಲೆರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕರ ವ್ಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಎಲ ಲ್ೆ ಸಮಯ ದಲ್ಲೆಯೂ 
ಸಿದಧೆರ್ಗಿರಿ. ನಡೆಯ ಲ್ರುವ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ ಸುರಕ್್ಷತ ವ್ಗಿ 
ಮುಯಂದುವರಿ ಯಲು ಮತು್ತ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನ ಮುಯಂದೆ ನಿಲಲೆಲು ಬೆೇಕ್ದ 
ಶಕ್್ತಗ್ಗಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿರಿ.230

“ತನನು ಮನೆಯನುನು ಬಿಟುಟಿ ಪರಿವ್ಸಕ್ಕೆಗಿ ಹೊೇದ ಮನುರ್ನಿಗೆ ಇದು ಹೊೇಲ್ಕೆ 
ಯ್ಗಿದೆ. ಅವನು ತನನು ಮನಯೆನುನು ನೊೇಡಿಕೊಳುಳು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಸೆೇವಕರಿಗ ೆಒಪ್್ಪಸಿ 

ಕೊಟಟಿನು. ಅವನು ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ಸೆೇವಕನಿಗೂ ಒಯಂದೊಯಂದು ವಿಶೆೇರ ಕೆಲಸವನುನು 
ಕೊಟುಟಿ ದ್್ರರ್ಲಕ ನಿಗ,ೆ ‘ನಿೇನು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸಿದಧೆವ್ಗಿರು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಅಯಂತೆಯೇ ನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸಿದಧೆವ್ಗಿರಿ. 
ಮನೆಯ ಯಜಮ್ನನು ಯ್ವ್ಗ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬರುವನೊೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಲಲೆ. 
ಅವನು ಮಧ್್ಹನು ದಲ ಲ್ೆಗಲ್ ಮಧ್ರ್ತಿರಿ ಯಲ ಲ್ೆಗಲ್ ಮುಯಂಜ್ನೆ ಯಲ ಲ್ೆಗಲ್ 
ಸೂಯೇಪಾದಯ ದಲ ಲ್ೆಗಲ್ ಬರಬಹುದು. ಯಜಮ್ನನು ಬೆೇಗನೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಬರಬಹುದು. ನಿೇವು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸಿದಧೆವ್ಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಯಂದ್ಗ ನಿೇವು 
ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತರುವುದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೂ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ರಿಗೂ ಹೆೇಳುವು ದೆೇನೆಯಂದರೆ, 
‘ಸಿದಧೆರ್ಗಿರಿ!’ 231

“ನಿಮ್ಮ ಪರಿಭು ಬರುವ ದ್ನ ನಿಮಗ ೆತಿಳಿಯದು. ಇದನುನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿಕೂೆಳಿಳು. ಕಳಳುನು 
ಯ್ವ್ಗ ಬರುತ್್ತನಯೆಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮ್ನ ನಿಗೆ ತಿಳಿದ್ದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಚಚುರ 

ವ್ಗಿದು್ದ ಕಳಳುನನುನು ಮನೆಯಳಗೆ ಬರಗೊಡಿಸು ತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಸಹ 
ಸಿದಧೆವ್ಗಿರಿ. ನಿೇವು ನೆನಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬರುತ ್್ತನೆ.
“ವಿವೆೇಕ್ಯೂ ನಯಂಬಿ ಗಸ್ತನೂ ಆದ ಸೆೇವಕನು ಯ್ರು? ಇತರ ಸೆೇವಕರಿಗೆ 

ಆಹ್ರವನುನು ತಕಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕೊಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿ ಯಜಮ್ನನು ಯ್ವ 
ಸೆೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಯಡುತ ್್ತನೊೇ ಅವನೆೇ. ತನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಕೆಲಸವನುನು 
ಮ್ಡುತಿ್ತರು ವ್ಗ ಯಜಮ್ನನು ಬಯಂದರೆ ಆ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಯಂತೂೆೇರ 
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ವ್ಗುತ್ತದೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನೆನುೇ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಆ ಯಜಮ್ನನು ತನನು 
ಆಸಿ್ತಗೆಲ್ಲೆ ಆ ಸೆೇವಕನನುನು ಮೇಲ್್ಚ್ರಕ ನನ್ನುಗಿ ನೆೇಮಿಸುವನು.
“ಆದರೆ ಸೆೇವಕನು ದುರಟಿ ನ್ಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನನು ಯಜಮ್ನನು ಬೆೇಗನೆ 

ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದ್ಲಲೆ ಎಯಂದು ನೆನಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಯಂಭವಿಸು 

ತ್ತದೆ? ಆ ಸೆೇವಕನು ಇತರ ಸೆೇವಕರನುನು ಹೊಡೆಯುತ ್್ತ ತನನುಯಂಥ ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ 
ಸೆೇರಿಕೊಯಂಡು ತಿನುನುತ್್ತ ಕುಡಿಯುತ್್ತ ಇರುವನು. ಹಿೇಗೆ ಅವನಿನೂನು ಸಿದಧೆನ್ಗಿಲಲೆ 
ದ್ರುವ್ಗ ಯಜಮ್ನನು ಅನಿರಿೇಕ್್ಷತ ವ್ಗಿ ಬಯಂದು ಅವನನುನು ಶಿಕ್್ಷಸಿ ಕಪಟ್ 

ಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ನೂಕ್ಸುವನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಜನರು ಬ್ಧೆಯಯಂದ ಗೊೇಳ್ಡುತ್್ತ 
ತಮ್ಮ ಹಲುಲೆಗಳನುನು ಕಡಿಯುತ ್್ತ  ಇರುವರು.232

5.17 ಹತುತು ಮಂದ ಕನಿನಕ�ಯರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
“ಆ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಪರಲೂೆೇಕ ರ್ಜ್ವು ಹೆೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನುನುವುದಕೆಕೆ ಈ ಸ್ಮ್ವು 
ಉದ್ಹರಣೆ ಯ್ಗಿದೆ. ಹತು್ತ ಮಯಂದ್ ಕನಿನುಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದ್ೇಪಗಳನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಮದುಮಗ ನನುನು ಎದುರು ಗೊಳಳುಲು ಹೊರಟರು. ಅವರಲ್ಲೆ ಐದು 
ಮಯಂದ್ ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ರ್ಗಿದ್ದರು. ಇನುನುಳಿದ ಐದು ಮಯಂದ್ ಬುದ್ಧೆವಯಂತೆಯ 

ರ್ಗಿದ್ದರು. ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ಕನಿನುಕಯೆರು ತಮ್ಮ ದ್ೇರ್ರತಿ ಗಳನುನು ತಯಂದರೆೇ ಹೊರತು 
ಬೆೇಕ್ಗುವರುಟಿ ಎಣೆಣಾಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ. ಬುದ್ಧೆವಯಂತೆ ಯರು ತಮ್ಮ ದ್ೇಪ 

ಗಳೊಯಂದ್ಗ ೆಬೆೇಕ್ದರುಟಿ ಎಣೆಣಾಯನೂನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡರು. ಮದುಮಗನ ಆಗಮನ 
ತಡವ್ಯತು. ಅವರೆಲಲೆರೂ ಆಯ್ಸ ದ್ಯಂದ ತೂಕಡಿಸುತ ್್ತ ನಿದೆರಿ ಹೊೇದರು.
“ಮಧ್ರ್ತಿರಿ ಯಲ್ಲೆ, ‘ಮದುಮಗನು ಬರುತಿ್ತದ್್ದನೆ! ಬನಿನುರಿ, ಆತನನುನು ಸಯಂಧಿಸಿರಿ!’ 

ಎಯಂದು ಯ್ರೊೇ ಒಬ್ಬನು ಪರಿಕಟ್ಸಿದನು.
“ಆಗ ಕನಿನುಕೆಯ ರೆಲಲೆ ಎಚಚುರ ಗೊಯಂಡು ತಮ್ಮ ದ್ೇರ್ರತಿ ಗಳನುನು ಸಿದಧೆಮ್ಡಿ 

ಕೂೆಯಂಡರು. ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ಕನಿನುಕಯೆರು ಬುದ್ಧೆವಯಂತ ಕನಿನುಕಯೆ ರಿಗ,ೆ ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆಣಾಯಲ್ಲೆ 
ನಮಗೆ ಸ್ಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ದ್ೇರ್ರತಿ ಗಳಲ್ಲೆದ್ದ ಎಣೆಣಾಯಲ ಲ್ೆ ಮುಗಿಯತು’ 
ಎಯಂದರು.
“ಬುದ್ಧೆವಯಂತ ೆಯರು, ‘ಇಲಲೆ! ನಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ ಎಣೆಣಾ ನಮಗೆೇ ಸ್ಕ್ಗದ್ರ ಬಹುದು. 

ಅಯಂಗಡಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕೊಯಂಡು ಕೊಳಿಳುರಿ’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ಐದು ಮಯಂದ್ ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ಕನಿನುಕೆಯರು ಎಣೆಣಾ ಕೂೆಯಂಡು ಕೊಳುಳುವುದಕೆಕೆ 
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ಹೊೇದರು. ಅವರು ಹೊೇಗುತಿ್ತರು ವ್ಗ, ಮದುಮಗನು ಬಯಂದನು. ಸಿದಧೆವ್ಗಿದ್ದ 
ಕನಿನುಕೆಯರು ಮದುಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಔತಣಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ನಯಂತರ ಬ್ಗಿಲು 
ಮುಚಚುಲ್ಯತು.
“ತರುವ್ಯ ಬುದ್ಧೆಹಿೇನ ಕನಿನುಕೆಯರು ಬಯಂದು, ‘ಸ್್ಮಿೇ, ಸ್್ಮಿೇ, ಒಳಗೆ 

ಬರಲು ನಮಗೆ ಬ್ಗಿಲು ತೆರೆ’ ಅಯಂದರು.
“ಆದರ ೆಮದುಮಗನು, ‘ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನೆನುೇ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ನಿೇವು ಯ್ರೊೇ 

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
“ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸಿದಧೆವ್ಗಿರಿ. ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಬರುವ 

ದ್ನವ್ಗಲ್ ಸಮಯ ವ್ಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ.233

5.18 ಮೊರು ಮಂದ ಸ�ೇವಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
“ಪರಲೊೇಕ ರ್ಜ್ವು, ತನನು ಮನೆಯನುನು ಬಿಟುಟಿ ಬೆೇರೆ ಸ್ಥಳವನುನು ಸಯಂದಶಿಪಾಸುವು 

ದಕೆಕೆ ಪರಿಯ್ಣ ಮ್ಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನಿಗ ೆಹೊೇಲ್ಕ ೆಯ್ಗಿದ.ೆ ಆ ಮನುರ್ನು 
ತ್ನು ಹೊರಡುವು ದಕೆಕೆ ಮುಯಂಚೆ ತನನು ಸೆೇವಕ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತನ್ಡಿ, ತನನು 
ಆಸಿ್ತಯನುನು ನೊೇಡಿಕೊಳಳುಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದನು. ಅವನು ಆ ಸೆೇವಕರ 
ಸ್ಮಥ್ಪಾ ಕಕೆನುಸ್ರವ್ಗಿ ಎಷೆಟಿರುಟಿ ಜವ್ಬ ್್ದರಿಕೆ ಯನುನು ಕೊಡ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದನುನು 
ನಿಧಪಾರಿಸಿ ದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ ಐದು ತಲ್ಯಂತು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು 
ತಲ್ಯಂತು ಕೊಟಟಿನು. ಮೂರನೆೇ ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ ಒಯಂದು ತಲ್ಯಂತು ಕೊಟಟಿನು. ಬಳಿಕ 
ಅವನು ಬೆೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಐದು ತಲ್ಯಂತು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡ 
ಸೆೇವಕನು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಹೊೇಗಿ ಆ ಹಣವನುನು ವ್್ರ್ರಕೆಕೆ ಹ್ಕ್ ಇನೂನು ಐದು 
ತಲ್ಯಂತು ಸಯಂರ್ದ್ಸಿದನು. ಎರಡು ತಲ್ಯಂತು ಹೊಯಂದ್ದ ಸೆೇವಕನೂ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಆ ಹಣವನುನು ವ್್ರ್ರಕೆಕೆ ಹ್ಕ್ ಇನೂನು ಎರಡು ತಲ್ಯಂತು ಸಯಂರ್ದ್ಸಿದನು. 
ಆದರೆ ಒಯಂದು ತಲ್ಯಂತು ಹೊಯಂದ್ ದವನು ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ ನೆಲದಲ್ಲೆ ಒಯಂದು 
ಗುಯಂಡಿ ತೊೇಡಿ ಆ ಹಣವನುನು ಅಡಗಿ ಸಿಟಟಿನು.
“ಬಹುಕ್ಲದ ನಯಂತರ ಯಜಮ್ನನು ಮನೆಗೆ ಬಯಂದನು. ತ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 

ಹಣದ ಕುರಿತ್ಗಿ ಅವನು ಸೆೇವಕರನುನು ವಿಚ್ರಿಸಿ ಲೆಕಕೆ ಕೆೇಳಿದನು. ಐದು 
ತಲ್ಯಂತು ಪಡೆದ ಸೆೇವಕನು ಇನೂನು ಐದು ತಲ್ಯಂತನುನು ತನನು ಯಜಮ್ನನ 
ಬಳಿಗೆ ತಯಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನಿೇನು ನನನುಲ್ಲೆ ಭರವಸೆ ಯಟುಟಿ ಐದು ತಲ್ಯಂತನುನು 
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ಕೊಟೆಟಿ. ನ್ನು ಅದನುನು ವಿನಿಯೇಗಿಸಿ ಇನೂನು ಐದು ತಲ್ಯಂತು ಸಯಂರ್ದ್ಸಿ ದೆ್ದೇನ’ೆ 
ಎಯಂದನು.
“ಯಜಮ್ನನು, ‘ನಿೇನು ನಯಂಬಿಗಸ್ತ ನ್ದ ಒಳೆಳುಯ ಸೆೇವಕ. ಆ ಸ್ಲ್ಪ ಹಣವನುನು 

ಒಳೆಳುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಉಪ ಯೇಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ 
ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ಬಯಂದು ನನನು ಸೌಭ್ಗ್ದಲ್ಲೆ ಸೆೇರು’ ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
“ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಲ್ಯಂತು ಹೊಯಂದ್ದ್ದ ಸೆೇವಕನು ಯಜಮ್ನನ ಬಳಿಗೆ 

ಬಯಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನಿೇನು ನನಗ ೆಎರಡು ತಲ್ಯಂತು ಕೊಟೆಟಿ. ನ್ನು ಆ ಹಣವನುನು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಇನೂನು ಎರಡು ತಲ್ಯಂತು ಸಯಂರ್ದ್ಸಿ ರುವೆ’ ಅಯಂದನು.
“ಯಜಮ್ನನು, ‘ನಿೇನು ನಯಂಬಿಗಸ್ತ ನ್ದ ಒಳೆಳುಯ ಸೆೇವಕ. ನಿೇನು ಆ ಸ್ಲ್ಪ 

ಹಣವನುನು ಒಳಳೆುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಉಪ ಯೇಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ನಿನಗೆ 
ಇದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ಬಯಂದು, ನನನು ಸೌಭ್ಗ್ದಲ್ಲೆ 
ಸೆೇರು’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
“ಬಳಿಕ ಒಯಂದು ತಲ್ಯಂತು ಹೂೆಯಂದ್ದ್ದ ಸೆೇವಕನು ಯಜಮ್ನನ ಬಳಿಗೆ 

ಬಯಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನಿೇನು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮನುರ್ನು ಎಯಂದು ನ್ನು ಬಲೆಲೆ. 
ನಿೇನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆ ರ್ಶಿ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳು ವವನು ಮತು್ತ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತದ 
ಕಡೆಯಲ್ಲೆ ಕೊಯು್ವವನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ನು ಹೆದರಿಕೊಯಂಡು ನಿನನು ಹಣವನುನು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಅಡಗಿ ಸಿಟೆಟಿನು. ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಹಣ ಇಲ್ಲೆದೆ, ತೆಗೆದುಕೊ’ 
ಅಯಂದನು.
“ಅದಕೆಕೆ ಯಜಮ್ನನು, ‘ನಿೇನು ಸೊೇಮ್ರಿಯ್ದ ಕೆಟಟಿ ಸೆೇವಕ! ನ್ನು 

ನೆಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆ ರ್ಶಿ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳು ವವನೆಯಂದು ಮತು್ತ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆ 
ಕೊಯು್ ವವನೆಯಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತತೆ್ತೇ? ಹ್ಗಿದ್ದರೆ ನಿೇನು ನನನು ಹಣವನುನು ಬಡಿ್ಡಗೆ 
ಕೊಡಬೆೇಕ್ತು್ತ. ಆಗ ನ್ನು ಅಸಲ್ ನೊಡನೆ ಬಡಿ್ಡಯನೂನು ಪಡೆದು ಕೊಳುಳುತಿ್ತದೆ್ದನು’ 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
“ಬಳಿಕ ಯಜಮ್ನನು ತನನು ಬೆೇರೆ ಸೆೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಒಯಂದು ತಲ್ಯಂತನುನು 

ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ಐದು ತಲ್ಯಂತು ಹೊಯಂದ್ರುವ ಸೆೇವಕ ನಿಗ ೆಕೂೆಡಿರಿ. ತನನುಲ್ಲೆರುವು 

ದನುನು ವಿನಿ ಯೇಗಿಸುವ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡು ವುದು, ಆದರೆ 
ತನನುಲ್ಲೆರುವು ದನುನು ವಿನಿಯೇಗಿಸ ದ್ರುವ ವ್ಕ್್ತಯಯಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂನು ಕಸಿದುಕೊಳಳು 
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ಲ್ಗುವುದು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ಯಜಮ್ನನು, ‘ಕಲೆಸಕೆಕೆ ಬ್ರದ ಆ 
ಸೆೇವಕನನುನು, ಜನರು ಗೊೇಳ್ಡುತ್್ತ ಬ್ಧೆಯಯಂದ ತಮ್ಮ ಹಲುಲೆಗಳನುನು ಕಡಿಯು 

ತಿ್ತರುವ ಕಗಗೆತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ದಬಿ್ಬರಿ’ ಎಯಂದು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು.234

5.19 ಎಲ್ಲರಿಗೊ ನಾ್ಯಯ ತಿೇರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ
“ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತನನು ಮಹಿಮಯಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ದೆೇವದೂತರ ಸಮೇತ 
ಮತೆ್ತ ಬರುವ್ಗ ರ್ಜನ್ಗಿ ಮಹ್ ಸಿಯಂಹ್ಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳುಳುತ ್್ತನೆ. 
ಭೂಲೊೇಕದ ಜನರೆಲಲೆರೂ ಆತನ ಮುಯಂದೆ ಒಟುಟಿಗೂಡು ತ ್್ತರೆ. ಕುರುಬನು 
ಕುರಿಗಳನುನು ಆಡುಗಳಿಯಂದ ಪರಿತೆ್ೇಕ್ಸಿ ದಯಂತೆ ಆತನು ಅವರನುನು ಬೆೇಪಪಾಡಿಸು ವನು; 
ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಕುರಿಗಳನುನು ತನನು ಬಲಗಡೆ ಯಲ್ಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನುನು 
ತನನು ಎಡಗಡ ೆಯಲ್ಲೆಯೂ ನಿಲ್ಲೆಸುವನು.
“ಆಗ ರ್ಜನು ತನನು ಬಲಗಡೆ ಯಲ್ಲೆರುವ ಜನರಿಗೆ, ‘ಬನಿನುರಿ, ನನನು ತಯಂದೆ ನಿಮಗೆ 

ಮಹ್ ಆಶಿೇವ್ಪಾದ ಗಳನುನು ಕೊಟ್ಟಿದ ್್ದನೆ. ಬನಿನುರಿ, ದೆೇವರು ನಿಮಗೆ ವ್ಗ ್್ದನ 
ಮ್ಡಿದ ರ್ಜ್ವನುನು ಪಡೆದು ಕೊಳಿಳುರಿ. ಆ ರ್ಜ್ವು ಲೊೇಕ ಉಯಂಟ್ ದಯಂದ್ ನಿಯಂದ 
ನಿಮಗ್ಗಿ ಸಿದಧೆಮ್ಡ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿೇವು ಈ ರ್ಜ್ವನುನು ಪಡೆದು ಕೊಳಿಳುರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ನ್ನು ಹಸಿದ್ದೆ್ದನು. ನಿೇವು ನನಗ ೆಊಟ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನ್ನು ಬ್ಯ್ರಿದೆ್ದನು, ನಿೇವು 
ನನಗ ೆಕುಡಿಯುವು ದಕೆಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನ್ನು ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನ್ಗಿ ಮನಯೆಯಂದ ದೂರದಲ್ಲೆ 
ಇದ್್ದಗ, ನಿೇವು ನನನುನುನು ನಿಮ್ಮ ಮನಯೆಳಗ ೆಸೆೇರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿರಿ. ನ್ನು ಬಟೆಟಿಯಲಲೆ 
ದವ ನ್ಗಿದೆ್ದನು. ನಿೇವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನ್ನು ಕ್ಯಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಬಿದ್್ದದೆ್ದನು, ನಿೇವು ನನಗ ೆಆರೆೈಕ ೆಮ್ಡಿದ್ರಿ. ನ್ನು ಸರೆಯೆ ಲ್ಲೆದೆ್ದನು, ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ನೊೇಡುವುದಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ರಿ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುತ ್್ತನೆ.
“ಆಗ ಒಳಳೆುಯ ಜನರು, ‘ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ಹಸಿದ್ದ್ದನುನು ನೊೇಡಿ ಯ್ವ್ಗ ನಿನಗೆ 

ಆಹ್ರ ಕೊಟೆಟಿವು? ನಿೇನು ಬ್ಯ್ರಿದ್ದನುನು ನೊೇಡಿ ಯ್ವ್ಗ ಕುಡಿಯುವು ದಕೆಕೆ 
ಕೊಟೆಟಿವು? ನಿೇನು ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನ್ಗಿ ಮನೆಯಯಂದ ದೂರವ್ಗಿ ಇದ್ದದ್ದನುನು ನೊೇಡಿ 
ಯ್ವ್ಗ ನಿನನುನುನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಳೊಳಗೆ ಸೆೇರಿಸಿ ಕೊಯಂಡೆವು? ನಿನಗೆ ಬಟೆಟಿಯಲಲೆ 
ದ್ರುವುದನುನು ನೊೇಡಿ ಯ್ವ್ಗ ಉಡುವುದಕೆಕೆ ಕೊಟೆಟಿವು? ನಿೇನು ಕ್ಯಲೆ 
ಬಿದ್್ದದ್ದನುನು ಅಥವ್ ಸೆರೆಯಲ್ಲೆ ಇದ್ದದ್ದನುನು ನೊೇಡಿ ಯ್ವ್ಗ ನಿನನುನುನು ಆರೆೈಕೆ 
ಮ್ಡಿದೆವು?’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವರು.
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“ಆಗ ರ್ಜನು, ‘ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ಇಲ್ಲೆ ನನನು 
ಜನರಿಗ್ಗಿ ಏನೆೇನು ಮ್ಡುತಿ್ತೇರೊೇ ಅದೆಲಲೆವನುನು ನನಗೂ ಮ್ಡಿ ದಯಂತ್ಯತು’ 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
“ಆಮೇಲೆ ರ್ಜನು ತನನು ಎಡಗಡೆ ಯದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನನಿನುಯಂದ ತೊಲಗಿ ಹೊೇಗಿರಿ, 

ನಿಮಗೆ ಶಿಕೆ್ಷಯ್ಗ ಬೆೇಕೆಯಂದು ದೆೇವರು ತಿೇಮ್ಪಾನಿಸಿ ದ ್್ದನೆ. ಸೆೈತ್ನನಿಗೂ 
ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದಧೆ ಮ್ಡಿರುವ ಆರದ ಬೆಯಂಕ್ಗೆ ಬಿೇಳಿರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನು 
ಹಸಿದ್ದೆ್ದನು, ನಿೇವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಬ್ಯ್ರಿದೆ್ದನು, ನಿೇವು 
ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಪರದೆೇಶಿ ಯ್ಗಿದೆ್ದನು, ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಳಕೆಕೆ ಸೆೇರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಬಟೆಟಿಯಲಲೆ ದವ ನ್ಗಿದೆ್ದನು. ನಿೇವು 
ನನಗ ೆಉಡುವುದಕೆಕೆ ಕೊಡಲ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಕ್ಯಲಯೆಲ್ಲೆ ಬಿದ್್ದದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸರೆಯೆ 

ಲ್ಲೆದೆ್ದನು, ನಿೇವು ನನನುನುನು ನೊೇಡಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳುವನು.
“ಅವರು, ‘ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ಯ್ವ್ಗ ಹಸಿದ್ದೆ್ದ ಮತು್ತ ಬ್ಯ್ರಿದೆ್ದ? ನಿೇನು 

ಯ್ವ್ಗ ಆಶರಿಯ ವಿಲಲೆದವ ನ್ಗಿದೆ್ದ? ನಿನಗೆ ಯ್ವ್ಗ ಬಟೆಟಿ ಯರಲ್ಲಲೆ? ನಿೇನು 
ಯ್ವ್ಗ ಕ್ಯಲೆ ಬಿದ್್ದದೆ್ದ ಮತು್ತ ಸೆರೆವ್ಸ ದಲ್ಲೆದೆ್ದ? ಇವೆಲಲೆವನುನು ನ್ವು 
ನೊೇಡಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡದೆ ಹೊೇದದು್ದ ಯ್ವ್ಗ?’ ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರಿಸು ವರು.
“ಆಗ ರ್ಜನು, ‘ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ನಿೇವು ಇಲ್ಲೆ ನನನು ಜನರಿಗೆ 

ಏನೆೇನು ಮ್ಡಲ್ಲಲೆವೇ ಅದನುನು ನನಗೂ ಮ್ಡ ದಯಂತ್ಯತು’ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ 

ಕೊಡುವನು.
“ಆಗ ಕೆಟಟಿಜನರು ಅಲ್ಲೆಯಂದ ಹೂೆರಟು ಹೂೆೇಗುವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ದಯಂಡನ ೆ

ಯ್ಗುವುದು. ಒಳೆಳುಯ ಜನರ್ದರೊೇ ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದುವರು” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದನು.235

5.20 ತನನ ಮರಣ ಕುರಿತು ಮತ�ತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
ಅಲ್ಲೆ ಗಿರಿೇಕ್ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಪಸಕೆಹಬ್ಬ ದಲ್ಲೆ ಆರ್ಧಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ದವ ರಲ್ಲೆ ಇವರೂ ಸೆೇರಿದ್ದರು. ಈ ಗಿರಿೇಕ್ ಜನರು 
ಫಿಲ್ಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇದರು. (ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ಗಲ್ಲ್ಯದ ಬೆತ ್್ಯ ಎಯಂಬ 
ಊರಿನವ ನ್ಗಿದ್ದವನು.) ಅವರು, “ಸ್್ಮಿೇ, ನ್ವು ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಬೆೇಕು” 
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ಎಯಂದು ಅವನನುನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರು. ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ಅಯಂದರೆಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಈ ವಿರಯವನುನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಯಂದೆರಿಯನು ಮತು್ತ ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ಒಟ್ಟಿಗಿ 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಈ ವಿರಯವನುನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ತನನು ಮಹಿಮಯನುನು ಹೊಯಂದುವ 
ಸಮಯ ಇದೆೇ ಆಗಿದೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಗೊೇಧಿಯ 
ಕ್ಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದು್ದ ಸ್ಯಲೆೇಬೆೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅನೆೇಕ 
ಕ್ಳುಗಳನುನು ಫಲ್ಸು ವುದು. ಸ್ಯದ್ದ್ದರೆ, ಅದು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಕೆೇವಲ 
ಒಯಂದೆೇ ಕ್ಳ್ಗಿರು ವುದು. ತನನು ಸ್ಯಂತ ರ್ರಿಣವನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವನು ಅದನುನು 
ಕಳೆದು ಕೊಳುಳುವನು. ಆದರೆ ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ತನನು ರ್ರಿಣವನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸು ವವನು 
ಅದನುನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳು ವನು. ಅವನು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಹೊಯಂದುವನು. ನನನು ಸೆೇವೆ 
ಮ್ಡುವವನು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸ ಬೆೇಕು. ಆಗ ನ್ನು ಇರುವಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ನನನು 
ಸೆೇವಕನು ಇರುವನು. ನನನು ಸೆೇವೆಮ್ಡುವ ಜನರನುನು ನನನು ತಯಂದೆಯು ಸನ್್ಮನಿಸು 

ವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಮ್ತನುನು ಮುಯಂದು ವರಿಸಿ, “ನನನು ರ್ರಿಣವು ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ನ್ನೆೇನು 

ಹೆೇಳಲ್? ‘ತಯಂದೆಯೇ, ನನನುನುನು ಈ ಸಯಂಕಟ ಕ್ಲದ್ಯಂದ ರಕ್್ಷಸು ಎನನುಬೆೇಕೆೇ?’ 
ಇಲಲೆ! ಸಯಂಕಟ ಪಡುವುದ ಕೊಕೆೇಸಕೆರವೆೇ ನ್ನು ಬಯಂದ್ದೆ್ದೇನೆ. ತಯಂದೆಯೇ, ನಿನನು 
ಹೆಸರನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸಿಕೊ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ, “ನನನು ಹೆಸರನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು 
ಮತೆ್ತ ಮಹಿಮ ಪಡಿಸಿ ಕೊಳುಳುವೆನು” ಎಯಂಬ ವ್ಣಿ ಆಯತು.

ಅಲ್ಲೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ವ್ಣಿಯನುನು ಕೆೇಳಿ “ಅದು ಗುಡುಗು” ಎಯಂದರು.
ಆದರ ೆಇತರರು, “ದೆೇವದೂತ ನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿ ನೊಯಂದ್ಗ ೆಮ್ತ್ಡಿದನು!” 

ಎಯಂದರು.
ಯೇಸು ಜನರಿಗ,ೆ “ಆ ವ್ಣಿಯ್ದದು್ದ ನನಗೊೇಸಕೆರ ವಲಲೆ, ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ. ಈ 

ಲೊೇಕಕೆಕೆ ತಿೇರ್ಪಾಗುವ ಕ್ಲ ಇದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೊೇಕದ ಅಧಿಪತಿ ಯನುನು 
(ಸೆೈತ್ನ) ಹೊರಗ ೆದಬ್ಬ ಲ್ಗುವುದು. ನ್ನು ಭೂಮಿಯಯಂದ ಮೇಲತೆ್ತಲ್ಪಡು ವನೆು. 
ಆಗ ನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಜನರನುನು ನನನು ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದು ಕೊಳುಳುವೆನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ತ್ನು ಸ್ಯುವ ರಿೇತಿಯನುನು ಯೇಸು ಈ ಮ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಸೂಚಸಿದನು.

ಜನರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸದ್ಕ್ಲ ಜೇವಿಸುತ ್್ತನೆ ಎಯಂದು ನಮ್ಮ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರವು 
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ಹೆೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಿರಲ್ಗಿ, ‘ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡು ವನು’ ಎಯಂದು 
ನಿೇನು ಹೆೇಳುವುದೆೇಕೆ? ಈ ಮನುರ  ್ಕುಮ್ರನು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಇನುನು ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ಮ್ತರಿ ಬೆಳಕು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಬೆಳಕು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಇರುವ್ಗಲೆೇ ನಡೆಯರಿ. ಆಗ ಕತ್ತಲೆಯು 
(ರ್ಪ) ನಿಮ್ಮನುನು ಕವಿದು ಕೊಳುಳುವುದ್ಲಲೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯು ವವನಿಗೆ ತ್ನು 
ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇ ನಯೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಬೆಳಕನುನು ಇನೂನು 
ಹೊಯಂದ್ರು ವ್ಗಲೆೇ ಅದರಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆಗ ನಿೇವು ಬೆಳಕ್ನವ ರ್ಗುವಿರಿ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೆಯಂದ 
ಹೊರಟು, ತನನುನುನು ಜನರು ಕಯಂಡುಕೊಳಳು ಲ್ಗದ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊೇದನು.

ಯೇಸು ಅನೆೇಕ ಮಹತ್ಕೆಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿದನು. ಜನರು ಆ ಕ್ಯಪಾಗಳ 

ನೆನುಲ್ಲೆ ನೊೇಡಿದರೂ ಆತನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲಲೆ. ಇದರಿಯಂದ್ಗಿ, ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ 
ಯಶ್ಯನು ಹೆೇಳಿದ್ದ ಮ್ತುಗಳು ನೆರವೆೇರಿ ದವು. ಅದೆೇನೆಯಂದರೆ:

“ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ವು ಹೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಯ್ರು ನಯಂಬಿದರು?
ಪರಿಭುವಿನ ಬ್ಹುಬಲವು ಯ್ರಿಗೆ ಗೊೇಚರ ವ್ಯತು?”

ಆದಕ್ರಣವೆೇ ಜನರು ನಯಂಬ ಲ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಯಶ್ಯನು ಮತೊ್ತಯಂದು 
ಕಡೆಯಲ್ಲೆ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದ್್ದನೆ:

“ತಮ್ಮ ಕಣುಣಾಗಳಿಯಂದ ಕ್ಣದಯಂತೆ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ ಗಳಿಯಂದ ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಳುದಯಂತೆ

ಪರಿವತಪಾನ ೆಗೊಯಂಡು ಗುಣಹೊಯಂದ ದಯಂತೆ ಆತನು ಅವರನುನು ಕುರುಡ ರನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಡಿದ್್ದನೆ,

ಅವರ ಮನಸು್ ಗಳನುನು ಕಲ್ಲೆ ಗಿಸಿದ ್್ದನೆ.”

ಯಶ್ಯನು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮಹಿಮಯನುನು ನೊೇಡಿದ್ದ ರಿಯಂದಲೆೇ ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಅನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಟಟಿರು. ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ 
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ನ್ಯಕರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಯಟಟಿರು. ಆದರೆ ಅವರು ಫರಿಸ್ಯ 

ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಯಂಡು ತಮ್ಮ ನಯಂಬಿಕೆ ಯನುನು ಬಹಿರಯಂಗ ಪಡಿಸಲ್ಲಲೆ. ತಮ್ಮನುನು 
ಫರಿಸ್ಯರು ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ದ್ಯಂದ ಬಹಿರಕೆರಿಸು ತ ್್ತರೆ ಎಯಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತು್ತ. 
ಈ ಜನರು ದೆೇವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಗಿಯಂತಲೂ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಯನೆನುೇ ಹೆಚ್ಚುಗಿ 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟ್ಟಿಯ್ಗಿ ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು 
ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನಲ್ಲೆ (ದೆೇವರು) ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವವ 

ನ್ಗಿದ್್ದನ.ೆ ನನನುನುನು ನೊೇಡುವವನು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನನುನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ 
ನೊೇಡುವವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ನ್ನೆೇ ಬೆಳಕ್ಗಿ ದೆ್ದೇನೆ. ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು 
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ ಇರಬ್ರ ದೆಯಂದು ನ್ನೆೇ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ದೆ್ದೇನೆ.
“ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬಯಂದದು್ದ ಜನರಿಗ ೆತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಿಯಲಲೆ. ಈ 

ಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ ಜನರನುನು ರಕ್್ಷಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನು ಬಯಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನನನು 
ಮ್ತುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿಯೂ ನಯಂಬ ದ್ರುವ ಜನರಿಗ ೆತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವವನು ನ್ನಲಲೆ. 
ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕ ೆಇಡ ದ್ರುವವನಿಗ ೆಮತು್ತ ನ್ನು ಹೆೇಳುವುದನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸು ವವನಿಗೆ 
ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುವಯಂಥದು್ದ ನ್ನು ಆಡಿದ ಮ್ತುಗಳೆೇ. ಅಯಂತಿಮ ದ್ನದಯಂದು 
ಅವೆೇ ಅವನಿಗೆ ತಿೇಪುಪಾ ಮ್ಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ, ನನನು ಮ್ತುಗಳು ನನಿನುಯಂದ 
ಬಯಂದವು ಗಳಲಲೆ. ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಯಂದೆಯೇ ನ್ನು ಏನು ಹೆೇಳಬೆೇಕು, 
ಏನು ಮ್ತ್ಡ ಬೆೇಕು ಎಯಂದು ನನಗೆ ಹೆೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ್್ದನೆ. ತಯಂದೆಯ ಆಜೆಞೆಯು 
ನಿತ್ಜೇವಕೆಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ಬಲೆಲೆನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ತಯಂದೆಯು ನನಗೆ 
ಹೆೇಳಿಕೊಟಟಿ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುೇ ನ್ನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೇನೆ.” 236

5.21 ಬ�ಥಾನಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗ� ಮರಿಯ ಳಿಂದ ಅಭಿಷ�ೇಕ
ಪಸಕೆ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಲಲೆದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಕೆೇವಲ ಎರಡು ದ್ನ ಗಳಿದ್ದವು. 
ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಹ್ಗೂ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಯ್ವುದ್ದ ರೊಯಂದು 
ಸುಳುಳು ಅಪವ್ದ ವನುನು ಕಯಂಡು ಹಿಡಿದು ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿಸಿ ಆತನನುನು ಕೊಲಲೆ 
ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು. “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನ್ವು ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿಸಲು 
ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ. ಜನರು ಕೊೇಪಗೊಯಂಡು, ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಸ್ಧ್ತೆಯದೆ” ಎಯಂದು 
ಅವರು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು.
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ಬೆಥ್ನಿಯ ದಲ್ಲೆ ಯೇಸು ಕುರ್ಠರೊೇಗಿ ಸಿಮೊೇನನ ಮನೆ ಯಲ್ಲೆದ್ದನು.  ಅಲ್ಲೆ 237 
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ರ್ತಿರಿಭೊೇಜನ ವನುನು ಏಪಪಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಥಪಾಳು 
ಊಟವನುನು ಬಡಿಸು ತಿ್ತದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಊಟ ಮ್ಡು ತಿ್ತದ್ದವರಲ್ಲೆ 
ಲ್ಜರನೂ ಒಬ್ಬ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಮರಿಯಳು, ಬಹು ಬೆಲೆಬ್ಳುವ ಸುಗಯಂಧ 

ತೆೈಲವನುನು ಅಧಪಾ ಲ್ೇಟರಿನರುಟಿ ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು, ಯೇಸುವಿನ ರ್ದಗಳಿಗೆ 
ಹಚಚುದಳು. ಬಳಿಕ ತನನು ತಲೆಕೂದಲ್ ನಿಯಂದ ಆತನ ರ್ದಗಳನುನು ಒರೆಸಿದಳು. ಆ 
ಪರಿಮಳ ದರಿವ್ದ ಸುವ್ಸನೆಯು ಇಡಿೇ ಮನೆಯನೆನುೇ ತುಯಂಬಿಕೊಯಂಡಿತು.

ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದನು ಅಲ್ಲೆದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ 

ನ್ಗಿದ್ದನು. (ಮುಯಂದೆ, ಯೇಸುವಿಗ ೆದೊರಿೇಹ ಮ್ಡಿದವನು ಇವನೆೇ.) ಮರಿಯಳು 
ಮ್ಡಿದ ಈ ಕ್ಯಪಾವನುನು ಯೂದನು ಇರಟಿ ಪಡಲ್ಲಲೆ. ಅವನು, “ಆ ಪರಿಮಳದ 
ದರಿವ್ದ ಬೆಲೆ ಮುನೂನುರು ಬೆಳಿಳುನ್ಣ್ ಗಳು. ಅದನುನು ಮ್ರಿ ಆ ಹಣವನುನು 
ಬಡವರಿಗ ೆಕೂೆಡಬೆೇಕ್ತು್ತ” ಎಯಂದು ಟ್ೇಕ್ಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೂದನಿಗ ೆಬಡವರ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಚಯಂತ ೆಯರಲ್ಲಲೆ. ಅವನು ಕಳಳು ನ್ಗಿದು್ದದರಿಯಂದ ಹ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದನು. 
ಶಿರ್ಸಮುದ್ಯ ಕೊಕೆೇಸಕೆರವಿದ್ದ ಹಣದ ರೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಅವನ ವಶದಲ್ಲೆತು್ತ. ಅವನು 
ಆಗ್ಗೆಗೆ ಆ ರೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಯಂದ ಹಣವನುನು ಕದು್ದಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕೆಯನುನು ತಡೆಯಬೆೇಡ. ನನನುನುನು ಶವ ಸಯಂಸ್ಕೆರಕೆಕೆ ಸಿದಧೆ 
ಪಡಿಸುವ ಈ ದ್ನಕೊಕೆೇಸಕೆರ ಆಕೆ ಸುಗಯಂಧ ದರಿವ್ವನುನು ಶೆೇಖರಿಸಿದು್ದ ಒಳೆಳುಯದೆೇ 
ಸರಿ. ಬಡವರು ಯ್ವ್ಗಲೂ ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರುತ ್್ತರೆ ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ 
ಯ್ವ್ಗಲೂ ಇರುವುದ್ಲಲೆ.238 ಈಕೆ ನನಗ್ಗಿ ತನಿನುಯಂದ ಸ್ಧ್ವ್ದ ಒಯಂದು 
ಕ್ಯಪಾವನುನು ಮ್ಡಿದಳು. ನ್ನು ಸ್ಯುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ ನನನುನುನು 
ಸಮ್ಧಿಗೆ ಸಿದಧೆಮ್ಡಲು ಆಕೆ ನನನು ದೆೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ತೆೈಲ ಸುರಿದಳು. 
ನ್ನು ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಪರಿಪಯಂಚ ದಲ್ಲೆ ಸುವ್ತೆಪಾ ಸ್ರಲ್ಪಡುವ ಲೆಲೆಲ್ಲೆ ಈಕೆ 
ಮ್ಡಿದ ಈ ಕ್ಯಪಾವನುನು ತಿಳಿಸುವು ದರಿಯಂದ ಜನರು ಈಕೆಯನುನು ನೆನಪು 

ಮ್ಡಿಕೊಳುಳುವರು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.239

5.22 ಯೇಸುವಿನ ವ�ೈರಿಗಳಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯೊದನ ಒಪ್್ಪಗ�
ಯೇಸುವಿನ ಹನೆನುರಡು ಅಪಸ್ತಲ ರಲ್ಲೆ ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದನು ಒಬ್ಬ ನ್ಗಿದ್ದನು. 
ಸೆೈತ್ನನು ಇವನೊಳಗೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ಕೆಟಟಿಕ್ಯಪಾ ವಯಂದನುನು ಮ್ಡುವಯಂತೆ 
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ರೆರಿೇರೆೇಪ್ಸಿ ದನು. ಯೂದನು ಮಹ್ ಯ್ಜಕರ ಮತು್ತ ದೆೇವ್ಲಯ ವನುನು 
ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದ ಕಲೆವು ಸೆೈನಿಕರ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗಿ, ಯೇಸುವನುನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವುದರ 
ಬಗೆಗೆ ಅವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದನು.240

ಅವನು, “ಯೇಸುವನುನು ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟಟಿರೆ ನಿೇವು ನನಗೆ ಎರುಟಿ ಹಣ 
ಕೊಡುವಿರಿ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿಳುಯ 
ನ್ಣ್ಗಳನುನು ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟಟಿರು. ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ ಯೇಸುವನುನು ಹಿಡಿದು 

ಕೊಡಲು ಯೂದನು ಸಮಯ ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದನು.241

5.23 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟಕ�್ಕ ಸಿದ್ಧತ�
ಹುಳಿಯಲಲೆದ ರೂೆಟ್ಟಿಯನುನು ತಿನುನುವ ದ್ನ ಬಯಂತು. ಯಹೂದ್ರು ಪಸಕೆದ 
ಕುರಿಮರಿ ಗಳನುನು ಕೊಯು್ವ ದ್ನ ಅದ್ಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವು ರೆೇತರಿ ಮತು್ತ 
ಯೇಹ್ನರಿಗೆ, “ಹೊೇಗಿ, ಪಸಕೆದ ಊಟವನುನು ನಮಗ್ಗಿ ಸಿದಧೆಮ್ಡಿರಿ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ರೆೇತರಿ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನರು, “ಊಟವನುನು ಎಲ್ಲೆ ಸಿದಧೆಮ್ಡ ಬೆೇಕು?” ಎಯಂದು 
ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೆೇಳಿರಿ! ನಿೇವು ಪಟಟಿಣ ದೊಳಗೆ (ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ) 
ಹೊೇದನಯಂತರ, ನಿೇರಿನ ಕೊಡವನುನು ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವ ಒಬ್ಬ 
ಮನುರ್ನನುನು ನೂೆೇಡುವಿರಿ. ಅವನನನೆುೇ ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿರಿ. ಅವನು ಒಯಂದು 
ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೇಗುವನು. ನಿೇವು ಅವ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಹೊೇಗಿರಿ. ಆ ಮನೆಯ 
ಯಜಮ್ನ ನಿಗೆ, ‘ಗುರುವು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಯ್ವ ಕೊೇಣೆಯಲ್ಲೆ ಪಸಕೆದ 
ಊಟವನುನು ಮ್ಡಬೆೇಕೆಯಂಬು ದನುನು ದಯಮ್ಡಿ ತೊೇರಿಸು’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರಿ. 
ಆಗ ಮನೆಯ ಯಜಮ್ನನು ಮೇಲಯಂತಸಿ್ತ ನಲ್ಲೆ ಒಯಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊೇಣೆಯನುನು 
ತೊೇರಿಸುವನು. ಈ ಕೊೇಣೆಯು ನಿಮಗ್ಗಿ ಸಿದಧೆವ್ಗಿರು ವುದು. ಪಸಕೆದ 
ಊಟವನುನು ಅಲ್ಲೆ ಸಿದಧೆಮ್ಡಿರಿ” ಅಯಂದನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ರೇೆತರಿ ಮತು್ತ ಯೇಹ್ನ ಹೊರಟರು. ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ ಹ್ಗೆ 
ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ನಡೆಯತು. ಅವರು ಪಸಕೆದ ಊಟವನುನು ಅಲ್ಲೆ ಸಿದಧೆ ಮ್ಡಿದರು.

ಪಸಕೆದ ಊಟಮ್ಡುವ ಸಮಯ ಬಯಂತು. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅಪಸ್ತಲರು 
ಮೇಜನ ಸುತ್ತಲೂ ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡರು.242
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ಯೋಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೂಡನ� ಮಾಡಿದ ಕ�ೂನ�ಯ  
ರಾತ್್ರ ಭ�ೂೋಜನ (5.24–40)

5.24 ಯೇಸು ಮತುತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ರಾತಿರೆ ಭ�ೊೇಜನ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು ಸ್ಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಸಕೆದ ಊಟ ಮ್ಡಲು 
ಬಹಳವ್ಗಿ ಅರೆೇಕ್್ಷಸಿ ದೆ್ದೇನ.ೆ ಇದರ ನಿಜವ್ದ ಅಥಪಾವು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ನರೆವೆೇರುವ 
ತನಕ, ನ್ನಯೆಂದ್ಗೂ ಇನೊನುಯಂದು ಪಸಕೆದ ಊಟವನುನು ಮ್ಡುವುದೆೇ ಇಲಲೆ” ಅಯಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸದ ರ್ತೆರಿಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಅದಕ್ಕೆಗಿ 
ದೆೇವರಿಗ ೆಸೊ್ತೇತರಿ ಮ್ಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು, “ಈ ರ್ತೆರಿ ಯಲ್ಲೆರುವ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ 

ವನುನು ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ಹಯಂಚ ಕೊಳಿಳುರಿ. ದೆೇವರ ರ್ಜ್ ಬರುವ ತನಕ, ನ್ನೆಯಂದ್ಗೂ 
ತಿರುಗಿ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ಕುಡಿಯುವು ದ್ಲಲೆ”  ಅಯಂದನು.243

5.25 ತನನ ಶಿಷ್ಯರ ರಾದಗಳನುನ ತ�ೊಳ�ದ ಯೇಸು
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊರಿೇಹ ಮ್ಡುವಯಂತೆ ಸೆೈತ್ನನು ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದನನುನು 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ರೆರಿೇರೆೇಪ್ ಸಿದ್ದನು. (ಯೂದನು ಸಿಮೊೇನನ ಮಗ.) ತಯಂದೆಯು 
ಪರಿತಿ ಯಯಂದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ಕೊಟ್ಟಿದ ್್ದ ನೆಯಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಅಲಲೆದೆ ತ್ನು ದೆೇವರ ಬಳಿಯಯಂದ ಬಯಂದ್ರುವು ದ್ಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಈಗ 
ದೆೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೊೇಗುತಿ್ತರುವು ದ್ಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅವರು 
ಊಟ ಮ್ಡುತಿ್ತದ ್್ದಗ ಯೇಸು ಎದು್ದ ತನನು ಮೇಲಯಂಗಿ ಯನುನು ತೆಗೆದ್ಟಟಿನು; 
ಅಯಂಗವಸ್ತ್ರ ವನುನು ಸೊಯಂಟಕೆಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಯಂಡನು. ಅನಯಂತರ ಒಯಂದು ಬೊೇಗುಣಿಗೆ 
ನಿೇರು ಸುರಿದು ಕೊಯಂಡು ಶಿರ್ರ ಕ್ಲುಗಳನುನು ತೊಳೆದು ತ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ 
ಅಯಂಗವಸ್ತ್ರ ದ್ಯಂದ ಅವರ ರ್ದಗಳನುನು ಒರಸಿದನು.

ಯೇಸು ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದ್ಗ ರೆೇತರಿನು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನನನು 
ರ್ದಗಳನುನು ನಿೇನು ತೊಳೆಯ ಕೂಡದು” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ಈಗ ನ್ನು ಏನು ಮ್ಡುತಿ್ತರುವೆ ನೆಯಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಮುಯಂದೆ ನಿೇನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುವೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ರೇೆತರಿನು, “ಇಲಲೆ! ನನನು ರ್ದಗಳನುನು ನಿೇನು ಎಯಂದ್ಗೂ ತೊಳೆಯ ಕೂಡದು” 
ಎಯಂದು ಪರಿತಿ ಭಟ್ಸಿ ದನು.
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ಯೇಸು, “ನಿನನು ರ್ದಗಳನುನು ನ್ನು ತೊಳೆಯ ದ್ದ್ದರೆ, ನನನುಲ್ಲೆ ನಿನಗೆ ರ್ಲು 
ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೆೇತರಿನು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನನನು ರ್ದಗಳನುನು ಮ್ತರಿವಲಲೆದೆ ನನನು 
ಕೆೈಗಳನುನು ಮತು್ತ ತಲೆಯನೂನು ತೊಳೆ!” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡನು.

ಯೇಸು, “ಸ್ನುನಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡವನ ದೆೇಹವೆಲ ಲ್ೆ ಶುದಧೆ ವ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು 
ತನನು ರ್ದಗಳನುನು ತೊಳೆದು ಕೊಯಂಡರೆ ಸ್ಕು. ನಿೇವು ಸಹ ಶುದಧೆ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ, 
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ಶುದಧೆನಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ತನಗೆ ದೊರಿೇಹ 
ಮ್ಡುವ ವ್ಕ್್ತ ಯ್ರಯೆಂದು ಯೇಸುವಿಗ ೆತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದಕ್ರಣ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ 
ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ಶುದಧೆನಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅವರ ರ್ದಗಳನುನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನನು ಮೇಲಯಂಗಿ ಯನುನು 
ಧರಿಸಿಕೊಯಂಡು ಮತೆ್ತ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಹಿೇಗೆಯಂದನು: “ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಡಿದು್ದ 
ಏನೆಯಂದು ಅಥಪಾವ್ಯತೆೇ? ನಿೇವು ನನನುನುನು, ‘ಗುರುವೆೇ, ಪರಿಭುವೆೇ’ ಎಯಂದು 
ಕರೆಯುತಿ್ತೇರಿ. ನಿೇವು ಹ್ಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನು ಗುರುವೂ 
ಹೌದು, ಪರಿಭುವೂ ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಭುವೂ ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ನ್ನು 
ನಿಮ್ಮ ರ್ದಗಳನುನು ಸೆೇವಕ ನಯಂತೆ ತೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ 
ರ್ದಗಳನುನು ಇನೊನುಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೆೇಕು. ಈ ಕ್ಯಪಾಕೆಕೆ ನ್ನೆೇ ನಿಮಗೆ 
ಮ್ದರಿ ಯ್ಗಿದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಡಿದಯಂತೆ ನಿೇವೂ ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು 
ಮ್ಡಬೆೇಕು. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಸೆೇವಕನು ಒಡೆಯನಿ ಗಿಯಂತ 
ದೂೆಡ್ಡವನಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಗಿ ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟಟಿವನು ಕಳುಹಿಸಿ ದವನಿ ಗಿಯಂತ 
ದೊಡ್ಡವನಲಲೆ. ನಿೇವು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡು ಇವುಗಳನುನು ಕೆೈಕೊಯಂಡು 
ನಡೆದರೆ ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ್ರುವಿರಿ.244

5.26 ತನಗ� ದ�ೊರೆೇಹ ಮಾಡುವವರು  
ಯಾರ�ಂಬು ದನುನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು

“ನ್ನು ನಿಮ್ಮಲಲೆರ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡುತಿ್ತಲಲೆ. ನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗೆಗೆ 
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಊಟ ಮ್ಡುವವನೆೇ ನನಗೆ ದೊರಿೇಹ 
ಬಗೆದನು.’ ಎಯಂಬ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದ ಮ್ತು ನೆರವೆೇರ ಬೆೇಕು. ಅದು ನೆರವೆೇರು 

ವ್ಗ ನ್ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂದು ನಿೇವು ನಯಂಬ ಬೆೇಕೆಯಂದು, ಅದು ನೆರವೆೇರುವುದಕ್ಕೆಯಂತ 
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ಮೊದಲೆೇ ಅದನುನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. 
ನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯ್ರನ್ನುದರೂ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವವನು ನನನುನೆನುೇ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ 

ಕೊಳುಳುವವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ನನನುನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವವನು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ 

ದ್ತನನೆನುೇ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳುಳುವವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ.”

ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲೆ ತತ್ತರ ಗೊಯಂಡು, “ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊರಿೇಹ ಮ್ಡುವನು” 
ಎಯಂದು ಬಹಿರಯಂಗ ವ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರೆಲ ಲ್ೆ ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ನೊೇಡ ತೊಡಗಿದರು. ಆತನು 
ಯ್ರ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ್್ದನಯೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥಪಾ ವ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು 
ಯೇಸುವಿನ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ ಒರಗಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಪ್ರಿೇತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿರ್ನೆೇ 
ಅವನು. ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನು ಈ ಶಿರ್ನಿಗೆ, ಯ್ರನುನು ಕುರಿತು ಯೇಸು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತದ ್್ದ ನಯೆಂದು ಕೆೇಳಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳಳುಲು ಸನೆನು ಮ್ಡಿದನು.

ಆ ಶಿರ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಬ್ಗಿಕೊಯಂಡು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಅವನು 
ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ಬಟಟಿಲಲ್ಲೆ ಅದ್್ದ ಅದನುನು ಯ್ರಿಗೆ 
ಕೊಡುತೆ್ತೇನೊೇ ಅವನೆೇ ನನಗೆ ದೊರಿೇಹ  ಮ್ಡುವನು.245 ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವ ಪರಿಕ್ರ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ 
ಮರಣಹೊಯಂದುತ ್್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಒಪ್್ಪಸು ವವನಿಗೆ ಬಹಳ 
ಕೆೇಡ್ಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟಟಿದೆ ಇದ್್ದದ್ದರೆ ಎಷೊಟಿೇ ಚೆನ್ನುಗಿತು್ತ!” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ, ಯೇಸುವನುನು ಆತನ ಶತುರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿ ಕೊಡಲ್ದ್ದ ಯೂದನು, 
“ಗುರುವೆೇ, ನಿನಗೆ ವಿರೊೇಧ ವ್ಗಿರುವವನು ನ್ನಲಲೆ ತ್ನೆೇ?” ಎಯಂದನು.

ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ಹೌದು, ಅವನು ನಿೇನೆೇ?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.246

ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಯಂಡೊಯಂದನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಅದನುನು ಬಟಟಿಲಲ್ಲೆ ಅದ್್ದ 
ಸಿಮೊೇನನ ಮಗನ್ದ ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟಟಿನು. ಯೂದನು 
ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡ್ಗ ಸೆೈತ್ನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪರಿವೆೇಶಿಸಿ ದನು. 
ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ, “ನಿೇನು ಮ್ಡುವ ಕೆಲಸವನುನು ಬೆೇಗನೆ ಮ್ಡು!” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ ಹ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದ ನಯೆಂದು ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 
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ವರಲ್ಲೆ ಯ್ರಿಗೂ ಅಥಪಾ ವ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಶಿರ್ ಸಮುದ್ಯದ ಹಣದ ರೆಟ್ಟಿಗೆಯು 
ಯೂದನ ವಶದಲ್ಲೆತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಅಗತ್ವ್ದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನುನು 
ತಗೆೆದು ಕೊಯಂಡು ಬರುವುದ ಕ್ಕೆಗಲ್ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ದರೂ ಕೊಡುವುದ ಕ್ಕೆಗಲ್ 
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಕೆಲವು ಶಿರ್ರು ಭ್ವಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು.

ಯೇಸು ಕೊಟಟಿ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡ ನಯಂತರ ಯೂದನು ಅಲ್ಲೆಯಂದ 
ಹೊರಟು ಹೊೇದನು. ಆಗ ರ್ತಿರಿಯ್ಗಿತು್ತ.247

5.27 ದ�ೇವರ�ೊಡನ� ಹ�ೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕ�
ಅವರು ಊಟ ಮ್ಡುತಿ್ತದ್್ದಗ, ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ಅದಕ್ಕೆಗಿ 
ದೆೇವರಿಗ ೆಸೊ್ತೇತರಿ ಸಲ್ಲೆಸಿ, ಅದನುನು ಮುರಿದು, “ತಗೆದೆು ಕೊಳಿಳುರಿ, ತಿನಿನುರಿ, ಇದು ನನನು 
 ದೆೇಹ.248 ನ್ನು ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ನನನು ದೆೇಹವಿದು. ನನನುನುನು ನೆನಸಿ 

ಕೊಳುಳುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಿರಿ” ಅಯಂದನು.
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ್ಗಿ, ಊಟವ್ದ ನಯಂತರ, ಯೇಸು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸದ ರ್ತೆರಿಯನುನು 

ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು,249 ಅದಕ್ಕೆಗಿ ದೆೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೇತರಿಸಲ್ಲೆಸಿ, “ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ಇದನುನು 
ಕುಡಿಯರಿ.250 ದೆೇವರು ತನನು ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ಡಿಕೊಯಂಡ ಹೊಸ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆ 
ಯನುನು ಇದು ಸೂಚಸುತ್ತದೆ. ನ್ನು ನಿಮಗ್ಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ರಕ್ತದ್ಯಂದ ಈ 
ಹೂೆಸ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆ ರ್ರಿರಯಂಭ ವ್ಗುತ್ತದೆ.251 ಇದು ಅನೆೇಕ ಜನರ ರ್ಪಗಳ 
ಕ್ಷಮಗ್ಗಿ ಸುರಿಸ ಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. ನ್ನು ನನನು ತಯಂದೆಯ ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ಮತೆ್ತ 
ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ ವನುನು ಹೊಸದ್ಗಿ ಕುಡಿಯುವ ತನಕ ಅದನುನು ಇನುನು 
ಕುಡಿಯುವುದೆೇ ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು  ಕೊಟಟಿನು.252

5.28 ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ�ರೆೇಷಠೆ?
ಬಳಿಕ ಅಪಸ್ತಲರು ತಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯ್ರು ಅತಿ ಶೆರಿೇರ್ಠರೆಯಂದು ವ್ದ ಮ್ಡ 

ತೂೆಡಗಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲೂೆೇಕದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರ 
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ್ರ ಹೂೆಯಂದ್ರು ವವರನುನು 
‘ಧಮಿಪಾರ್ಠ’ರೆಯಂದು ಕರೆಯುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಹ್ಗ್ಗ ಬ್ರದು. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ 
ವ್ಕ್್ತಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಕಕೆ ವ್ಕ್್ತಯ್ಗ ಬೆೇಕು. ನ್ಯಕರು ಸೆೇವಕ ರಯಂತಿರ ಬೆೇಕು. 
ಶೆರಿೇರ್ಠ ನ್ದವನು ಯ್ರು? ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿ ತವನೂೆೇ? ಅಥವ್ ಅವನಿಗೆ ಸೆೇವೆ 
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ಮ್ಡುವವನೊೇ? ಊಟಕೆಕೆ ಕುಳಿತಿರು ವವನೆೇ ಶೆರಿೇರ್ಠನೆಯಂದು ನಿೇವು ಭ್ವಿಸು 

ತಿ್ತೇರೊೇ? ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಸೆೇವಕ ನಯಂತಿದೆ್ದೇನೆ!
“ನಿೇವು ನನನು ಅನೆೇಕ ಕರಟಿಗಳಲ್ಲೆ ನನನು ಸಯಂಗಡ ಇದ್ದವರು. ನನನು ತಯಂದೆ ನನಗೆ 

ರ್ಜ್ವನುನು ಕೂೆಟ್ಟಿದ್್ದನ.ೆ ನನನು ಸಯಂಗಡ ಆಳುವುದಕೆಕೆ ನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗ ೆಅಧಿಕ್ರ 
ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನು ರ್ಜ್ದಲ್ಲೆ ನಿೇವು ನನನು ಸಯಂಗಡ ಊಟ ಮ್ಡುವಿರಿ ಮತು್ತ 
ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನಿೇವು ಸಿಯಂಹ್ಸನ ಗಳಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಇಸೆರಿೇಲ್ನ ಹನೆನುರಡು 
ಕುಲಗಳಿಗೆ ನ್್ಯತಿೇರಿಸು ವಿರಿ”  ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.253

5.29 ಯೇಸು ಕ�ೊಟಟಿ ಹ�ೊಸ ಆಜ�ಞಾ
ಯೂದನು ಹೊರಟುಹೊೇದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ಈಗ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನಿಗೆ 
ಮಹಿಮ ಯ್ಗುವುದು. ಅಲಲೆದೆ, ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನ ಮೂಲಕ ದೆೇವರಿಗೂ 
ಮಹಿಮ ಯ್ಗುವುದು. ಆತನ ಮೂಲಕವ್ಗಿ ದೆೇವರಿಗ ೆಮಹಿಮಯ್ಗು ವು ದರಿಯಂದ 
ತಕ್ಷಣವೆೇ ದೆೇವರ ಮೂಲಕ ವ್ಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಯ್ಗುವುದು” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ನನನು ಮಕಕೆಳೆೇ, ಇನುನು ಸ್ಲ್ಪ ಸಮಯ ಮ್ತರಿ ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ 
ಇರುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ನನಗ್ಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನ್ನು ಯಹೂದ್ರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು 
ನಿಮಗೂ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನು ಹೊೇಗುವಲ್ಲೆಗೆ ನಿೇವು ಬರಲ್ರಿರಿ.
“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಜೆಞೆಯನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು 

ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು. ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ದಯಂತೆಯೇ ನಿೇವು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದರ,ೆ ನಿೇವೂ ನನನು ಶಿರ  ್ರಯೆಂಬುದನುನು 
ಎಲ್ಲೆ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳು ವರು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.254

5.30 ರ�ೇತರೆನ ವಿಶಾವಾಸ ದ�ೊರೆೇಹದ ಬಗ�ಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
ಆಗ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, “ಇಯಂದು ರ್ತಿರಿ ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ನನನು ದೆಸೆಯಯಂದ ನಿಮ್ಮ 
ವಿಶ್್ಸವನುನು ಕಳೆದು ಕೊಳುಳುವಿರಿ.

‘ನ್ನು ಕುರುಬನನುನು ಕೊಲುಲೆವೆನು, ಆಗ ಕುರಿ ಗಳೆಲ್ಲೆ ಚದರಿ ಹೊೇಗುತ್ತವೆ’

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೇವಯಂತ ನ್ಗಿ 
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ಎದು್ದ ಬರುವೆನು. ನಯಂತರ ನ್ನು ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗುವೆನು. ನಿೇವು ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆಯೇ ನ್ನು ಅಲ್ಲೆರುವೆನು.255

“ಒಬ್ಬ ರೆೈತನು ತನನು ಗೊೇಧಿಯನುನು ತೂರುವಯಂತೆ ಸೆೈತ್ನನು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಶೊೇಧಿಸಲು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡನು. ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ, ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ (ರೆೇತರಿ) ನಿನನು 
ನಯಂಬಿಕಯೆು ಕುಯಂದ್ಹೊೇಗ ಬ್ರದೆಯಂದು ನ್ನು ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದೆನು! ನಿೇನು ಪರಿವತಪಾನ ೆ

ಗೊಯಂಡ ನಯಂತರ ನಿನನು ಸಹೊೇದರ ರನುನು ಬಲಪಡಿಸು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.256

ರೆೇತರಿನು, “ಉಳಿದ ಶಿರ್ರೆಲಲೆರು ಭಯಗೊಯಂಡು ಹಿಯಂಜರಿದರೂ ನ್ನು ಹಿಯಂಜರಿ 

ಯುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು, “ನ್ನು ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಈ ರ್ತಿರಿ ಕೊೇಳಿ ಎರಡು ಸ್ರಿ 

ಕೂಗುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ ನಿೇನು ಮೂರು ಸ್ರಿ, ನನನುನುನು ನಿೇನು ತಿಳಿದೆೇ 
ಇಲಲೆವೆಯಂದು ಹೆೇಳುವ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆದರೆ ರೆೇತರಿನು ಖಚತವ್ಗಿ, “ನ್ನು ನಿನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಸ್ಯ ಬೆೇಕ್ದರೂ 
ಸರಿಯೇ, ನಿನನುನುನು ತಿಳಿದೆೇ ಇಲಲೆವೆಯಂದು ನ್ನೆಯಂದ್ಗೂ ಹೆೇಳುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಶಿರ್ರು ಸಹ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ  ಹೆೇಳಿದರು.257

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಬೊೇಧಿಸುವು ದಕೆಕೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಹಣವಿಲಲೆದ,ೆ ಚೇಲವಿಲಲೆದೆ ಮತು್ತ ರ್ದರಕ್ೆಷ ಗಳಿಲಲೆದ ೆಕಳುಹಿಸಿ ದೆನು. ಆದರ ೆನಿಮಗೆ 
ಏನ್ದರೂ ಕೊರತೆ ಆಯತೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಅಪಸ್ತಲರು, “ಇಲಲೆ” ಅಯಂದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಹಣವ್ಗಲ್ ಚೇಲವ್ಗಲ್ ಇದ್ದರೆ 

ಅದನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಖಡಗೆವಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಯಂಗಿ 

ಯನುನು ಮ್ರಿ ಒಯಂದು ಖಡಗೆವನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಳಿಳುರಿ.

‘ಆತನು ಅಪರ್ಧಿ ಗಳಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನಯಂತೆ ಎಣಿಸ ಲ್ಪಟಟಿನು’

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ದೆ. ನನನು ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮ್ತು 
ನೆರವೆೇರ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ ಮತು್ತ ಈಗ ನೆರವೆೇರು ತಿ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಇಲ್ಲೆ ನೊೇಡು, ಎರಡು ಖಡಗೆಗಳಿವ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ಅರುಟಿ ಸ್ಕು”  ಅಯಂದನು.258
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5.31 ಶಿಷ್ಯರನುನ ಸಂತ�ೈಸಿದ ಯೇಸು
ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳ ಗೊಳಳುದ್ರಲ್. ದೆೇವರಲ್ಲೆ ವಿಶ್್ಸ ವಿಡಿರಿ. 
ನನನುಲ್ಲೆಯೂ ವಿಶ್್ಸ ವಿಡಿರಿ. ನನನು ತಯಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಅನೆೇಕ ಕೊೇಣೆಗಳಿವೆ. 
ಅದು ಸತ್ವಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ, ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತರ ಲ್ಲಲೆ. ನ್ನು ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ 
ಸ್ಥಳವನುನು ಸಿದಧೆ ಪಡಿಸಲು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಹೊೇಗಿ ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ 
ಸ್ಥಳವನುನು ಸಿದಧೆ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ ೆಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬಯಂದು, ನಿಮ್ಮನುನು ನನೊನುಯಂದ್ಗ ೆಕರದೆು 

ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವೆನು. ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನಿರುವಲ್ಲೆ ನಿೇವೂ ಇರಬೆೇಕು. ನ್ನು 
ಹೊೇಗಲ್ರುವ ಸ್ಥಳದ ದ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.259

5.32 ತಂದ�ಯ ಬಳಿಗ� ಹ�ೊೇಗಲು ಯೇಸುವ�ೇ ಏಕ�ೈಕ ಮಾಗಪಾ
ತೊೇಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ಹೊೇಗುತಿ್ತರು ವುದು ಎಲ್ಲೆಗಯೆಂಬುದೆೇ 
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ. ಹಿೇಗಿರಲು, ಆ ದ್ರಿಯನುನು ನ್ವು ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳಳು 
ಲ್ದ್ೇತು?” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ನ್ನೆೇ ಮ್ಗಪಾವೂ ಸತ್ವೂ ಜೇವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೇನೆ. ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗಲು ನ್ನೆೇ ಏಕೆೈಕ ಮ್ಗಪಾ. ನಿೇವು ನನನುನುನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ತಿಳಿದ್ದ್ದರೆ, 
ನನನು ತಯಂದೆಯನುನು ಸಹ ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿೇವು ತಯಂದೆಯನುನು 
ತಿಳಿದ್ದ್್ದೇರಿ. ನಿೇವು ಆತನನುನು ನೊೇಡಿದ್್ದೇರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಫಿಲ್ಪ್ಪನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಮಗೆ ತಯಂದೆಯನುನು ತೊೇರಿಸು. ನಮಗೆ 
ಅಷೆಟಿೇ ಸ್ಕು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಫಿಲ್ಪ್ಪನೆೇ, ನ್ನು ಇರುಟಿ ಕ್ಲದ್ಯಂದ ನಿನೂೆನುಯಂದ್ ಗಿದ್ದರೂ ನಿೇನು 
ನನನುನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆವೆೇ? ನನನುನುನು ನೊೇಡಿದವನು ತಯಂದೆಯನುನು ಸಹ 
ನೊೇಡಿದವ ನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ, ‘ತಯಂದೆಯನುನು ನಮಗೆ ತೊೇರಿಸು’ ಎಯಂದು 
ಏಕೆ ಕೆೇಳುವಿರಿ? ನ್ನು ತಯಂದೆ ಯಲ್ಲೆದೆ್ದೇನೆ ಮತು್ತ ತಯಂದೆಯು ನನನುಲ್ಲೆದ್್ದನೆ ಎಯಂದು 
ನಿೇವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಯಂಬುವಿರ್? ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳುವ ಸಯಂಗತಿಗಳು 
ನನಿನುಯಂದಲೆೇ ಬಯಂದಯಂಥವು ಗಳಲಲೆ. ತಯಂದಯೆು ನನನುಲ್ಲೆ ವ್ಸ ವ್ಗಿದ್್ದನ ೆಮತು್ತ ಆತನು 
ತನನು ಕ್ಯಪಾವನುನು ಮ್ಡುತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ನ್ನು ತಯಂದ ೆಯಲ್ಲೆದೆ್ದೇನೆ ಮತು್ತ ತಯಂದೆಯು 
ನನನುಲ್ಲೆದ ್್ದನೆ ಎಯಂಬ ನನನು ಮ್ತನುನು ನಯಂಬಿರಿ. ಇಲಲೆದ್ದ್ದರೆ ನ್ನು ಮ್ಡಿದ 
ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ವ್ದರೂ ನಯಂಬಿರಿ.
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“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಕ್್ತಯು 
ನ್ನು ಮ್ಡಿದ ಕ್ಯಪಾಗಳನೆನುೇ ಮ್ಡುವನು. ಹೌದು ನ್ನು ಮ್ಡುವ 
ಕ್ಯಪಾಗಳಿ ಗಿಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಅವನು ಮ್ಡುವನು. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ನ್ನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಮತು್ತ ನಿೇವು ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ 
ಏನ್ದರೂ ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರೆ, ನ್ನು ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ ಅದನುನು ನೆರವೆೇರಿಸು ವೆನು. 
ಆಗ ಮಗನ ಮೂಲಕವ್ಗಿ ತಯಂದೆಗ ೆಮಹಿಮ ಆಗುವುದು. ನಿೇವು ನನನು ಹಸೆರಿನಲ್ಲೆ 
ಏನ್ದರೂ ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರೆ, ನ್ನು ಅದನುನು ನೆರವೆೇರಿಸು ವೆನು.260

5.33 ಪವಿತಾರೆತ್ಮ ನನುನ ಕಳುಹಸುವುದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ವಾಗಾ್ದನ
“ನಿೇವು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವರ್ಗಿದ್ದರ,ೆ ನ್ನು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸು ವವುಗಳನುನು ಮ್ಡುವಿರಿ. 
ನ್ನು ತಯಂದೆಯನುನು ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳು ವನೆು. ಆಗ ಆತನು ಬೆೇರೊಬ್ಬ ಸಹ್ಯಕ ನನುನು ನಿಮಗೆ 
ಕೊಡುವನು. ಆ ಸಹ್ಯಕನು ಸದ್ಕ್ಲ ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರುವನು. ಸತ್ದ ಆತ್ಮನೆೇ ಈ 
ಸಹ್ಯಕನು. ಈ ಲೂೆೇಕವು ಆತನನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ರದು. ಏಕಯೆಂದರ ೆಲೊೇಕವು 
ಆತನನುನು ಕ್ಣುವುದೂ ಇಲಲೆ, ತಿಳಿದು ಕೂೆಳುಳುವುದೂ ಇಲಲೆ. ಆದರ ೆನಿೇವು ಆತನನುನು 
ಬಲ್ಲೆರಿ. ಆತನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮೊ್ಮಳಗ ೆವ್ಸಿಸುವವ ನ್ಗಿದ್್ದನ.ೆ
“ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ತಯಂದೆ ತ್ಯಗಳಿಲಲೆದ ಮಕಕೆಳಯಂತೆ ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ರನ್ನುಗಿ ಬಿಟುಟಿ 

ಹೊೇಗುವು ದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೇನೆ. ಇನುನು ಸ್ಲ್ಪ ಕ್ಲವ್ದ 
ಮೇಲೆ ಈ ಲೊೇಕದ ಜನರು ನನನುನುನು ಇನೆನುಯಂದ್ಗೂ ಕ್ಣುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು 
ನನನುನುನು ನೊೇಡುವಿರಿ. ನ್ನು ಜೇವಿಸು ವುದರಿಯಂದ ನಿೇವೂ ಜೇವಿಸುವಿರಿ. ನ್ನು 
ನನನು ತಯಂದೆ ಯಲ್ಲೆರುವುದನುನು ನಿೇವು ಆ ದ್ನದಯಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ನಿೇವು 
ನನನುಲ್ಲೆರು ವುದನೂನು ನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರುವು ದನೂನು ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುವಿರಿ. ಒಬ್ಬನು ನನನು 
ಆಜೆಞೆಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ದರೆ ಅವನು ನನನುನುನು 
ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವನ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಅಲಲೆದೆ ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವನನುನು 
ನನನು ತಯಂದೆಯೂ ಪ್ರಿೇತಿಸುವನು ಮತು್ತ ನ್ನೂ ಅವನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವೆನು. ನ್ನು 
ಅವನಿಗೆ ನನನುನೆನುೇ ತೊೇಪಪಾಡಿಸಿ ಕೊಳುಳುವೆನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸಕೆರಿಯೇತ ಯೂದನಲಲೆ), “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು ನಿನನುನುನು ಈ 
ಲೊೇಕಕೆಕೆ ತೊೇಪಪಾಡಿಸಿ ಕೊಳಳುದೆ ನಮಗ ೆಮ್ತರಿ ತೊೇಪಪಾಡಿಸಿ ಕೊಳಳು ಬೆೇಕಯೆಂದ್ರುವು 

ದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

KAN LOJ Pocket (final).indd   209 9/28/2015   3:04:41 PM



ಯೇಸು ಶಿಲುಬ�ಗ�ೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾರ210

ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು: “ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವನು ನನನು ಉಪದೆೇಶಕೆಕೆ 
ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುವನು. ನನನು ತಯಂದೆಯು ಅವನನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುವನು. ನನನು ತಯಂದ ೆಮತು್ತ 
ನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದು ಅವ ನೂೆಯಂದ್ಗ ೆವ್ಸಿಸುವವೆು. ಆದರ ೆನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸ 

ದವನು, ನನನು ಉಪದೆೇಶಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ನಿೇವು ಕೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ 
ಉಪದೆೇಶವು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನನನುದಲಲೆ, ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ರುವ ನನನು ತಯಂದೆಯದು.
“ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಇರುವ್ಗಲೆೇ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ್ದೇನೆ. 

ಆದರೆ ಆ ಸಹ್ಯಕನು ನಿಮಗೆ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ಉಪ ದೆೇಶಿಸುವನು. ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನನೆುಲ ಲ್ೆ ಆ ಸಹ್ಯಕನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪ್ಗೆ ತರುವನು. 
ತಯಂದೆಯು ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನೆೇ ಆ ಸಹ್ಯಕನು.
“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶ್ಯಂತಿಯನುನು ನಿೇಡುತೆ್ತೇನೆ. ಈ ಲೊೇಕವು ಕೊಡುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ 

ಭಿನನುವ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶ್ಯಂತಿಯನುನು ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳ ಗೊಳಳುದ್ರಲ್. ಭಯಪಡ ಬೆೇಡಿರಿ. ‘ನ್ನು ಹೊರಟು 

ಹೊೇಗುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೇನೆ’ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ನಿೇವು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವವರ್ಗಿದ್ದರೆ, ನ್ನು 
ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೊೇಗುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಸಯಂತೊೇರ ಪಡುತಿ್ತದ್್ದರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ತಯಂದೆಯು ನನಗಿಯಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. ಇದು ಸಯಂಭವಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ 
ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದನುನು ಈಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಹಿೇಗಿರಲು, ಇದು ಸಯಂಭವಿಸು ವ್ಗ 
ನಿೇವು ನಯಂಬುವಿರಿ.
“ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಇನುನು ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಮ್ತ್ಡುವು ದ್ಲಲೆ. ಈ ಲೊೇಕದ 

ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೆೈತ್ನನು) ಬರುತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ನನನು ಮೇಲೆ ಯ್ವ 
ಅಧಿಕ್ರವೂ ಇಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ತಯಂದೆಯನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತೆ್ತೇನೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಈ 
ಲೊೇಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳಳು ಬೆೇಕು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ತಯಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೆೇಳಿರುವು ದನೆನುೇ 
ನ್ನು ಮ್ಡುತೆ್ತೇನೆ.
“ಬನಿನು, ನ್ವು ಇಲ್ಲೆಯಂದ  ಹೊೇಗೊೇಣ.” 261

5.34 ದಾರೆಕ್ಷಾಬಳಿಳು ಯಂತಿದಾ್ದನ� ಯೇಸು
ಯೇಸು, “ನ್ನು ನಿಜವ್ದ ದ್ರಿಕ್್ಷಬಳಿಳು. ನನನು ತಯಂದೆ ತೂೆೇಟಗ್ರನು. ಫಲ 

ಕೂೆಡದ್ರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಕವಲನುನು ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹ್ಕುವನು. ಫಲಕೊಡುವ 
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ಕವಲು ಇನೂನು ಹೆಚುಚು ಫಲಕೊಡು ವಯಂತೆ ಅದನುನು ಶುದಧೆ ಗೊಳಿಸು ವನು. ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಉಪದೆೇಶ ದ್ಯಂದ ನಿೇವು ಈಗ್ಗಲೆೇ ಶುದಧೆ ರ್ಗಿದ್್ದೇರಿ. ನಿೇವು 
ನನನುಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ಗೊಯಂಡಿರಿ, ಆಗ ನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ಗೊಯಂಡಿರುವೆನು. ಯ್ವ 
ಕವಲೂ ತನನುರಟಿಕೆಕೆ ತ್ನೆೇ ಫಲಕೊಡ ಲ್ರದು. ಅದು ದ್ರಿಕ್್ಷಬಳಿಳು ಯಲ್ಲೆ ನೆಲೆ 
ಗೊಯಂಡಿರ ಬೆೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ಯಸು ತ್ತದೆ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮರಟಿಕೆಕೆೇ ಫಲಕೊಡ 

ಲ್ರಿರಿ. ನಿೇವು ನನನುಲ್ಲೆ ನೆಲ ೆಗೊಯಂಡಿರ ಬೆೇಕು.
“ನ್ನೆೇ ದ್ರಿಕ್್ಷಬಳಿಳು; ನಿೇವೆೇ ಕವಲುಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನನುಲ್ಲೆ ನಲೆೆ ಗೊಯಂಡಿದ್ದರ ೆಮತು್ತ 

ನ್ನು ಅವನಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ಗೂೆಯಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಹೆಚುಚು ಫಲಕೊಡು ವನು. ಆದರೆ 
ಅವನು ನನನುನುನು ಬಿಟುಟಿ ಏನೂ ಮ್ಡಲ್ರನು. ನನನುಲ್ಲೆ ನಲೆೆ ಗೊಯಂಡಿಲಲೆ ದವನು ಹೊರಗೆ 
ಬಿಸ್ಡಲ್ಪಟಟಿ ಕವಲ್ ನಯಂತಿರುವನು. ಆ ಕವಲು ಸತು್ತಹೂೆೇಗು ವುದು. ಸತ್ತ ಕವಲು 

ಗಳನುನು ಜನರು ಒಟುಟಿಗೂಡಿಸಿ ಬಯೆಂಕ್ ಯಳಕೆಕೆ ಎಸದೆು ಸುಟುಟಿ ಹ್ಕುವರು. ನಿೇವು 
ನನನುಲ್ಲೆಯೂ ನನನು ವ್ಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಯೂ ನಲೆ ೆಗೊಯಂಡಿದ್ದರ ೆಏನು ಬೆೇಕ್ದರೂ 
ಕೆೇಳಿಕೊಳಿಳುರಿ, ಅದು ನಿಮಗ ೆದೂೆರೆಯುವುದು. ನಿೇವು ಬಹಳ ಫಲಕೂೆಟುಟಿ, ನಿೇವೆೇ 
ನನನು ಶಿರ  ್ರಯೆಂಬುದನುನು ತೊೇರಿಸ ಬೆೇಕು. ಇದರಿಯಂದ ನನನು ತಯಂದೆಗ ೆಮಹಿಮ ಆಗುವುದು.
“ತಯಂದೆಯು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ದಯಂತೆ ನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನನು 

ಪ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ಗೊಯಂಡಿರಿ. ನ್ನು ನನನು ತಯಂದೆಯ ಆಜೆಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ನ್ಗಿದು್ದ 
ಆತನ ಪ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ಗೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ, ನಿೇವು ನನನು ಆಜೆಞೆಗಳಿಗೆ 
ವಿಧೆೇಯರ್ದರೆ, ನಿೇವು ನನನು ಪ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ಗೊಯಂಡಿರುವಿರಿ. ನನಗಿರುವ 
ಆನಯಂದ ವನುನು ನಿೇವೂ ಹೊಯಂದ್ಕೊಳಳು ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ಹೆೇಳಿದೆ್ದೇನ.ೆ ನಿಮ್ಮ ಆನಯಂದವು ಪರಿಪೂಣಪಾ ವ್ದ ಆನಯಂದ ವ್ಗಿರ ಬೆೇಕಯೆಂದು ನ್ನು 
ಬಯಸುತೆ್ತೇನೆ. ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ದಯಂತೆ ನಿೇವೂ ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ಪ್ರಿೇತಿಸ 

ಬೆೇಕೆಯಂಬುದೆೇ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜೆಞೆಯ್ಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರಿ ಗ್ಗಿ ಸ್ಯಂತ 
ರ್ರಿಣವನೆನುೇ ಕೊಡುವ ಪ್ರಿೇತಿಗಿಯಂತ ಮಿಗಿಲ್ದ ಪ್ರಿೇತಿ ಯ್ರಲೂಲೆ ಇಲಲೆ. ನ್ನು 
ಹೆೇಳುವ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ನಿೇವು ಮ್ಡಿದರ,ೆ ನಿೇವು ನನನು ಸೆನುೇಹಿತರು. ಈಗ ನ್ನು 
ನಿಮ್ಮನುನು ನನನು ಸೆೇವಕರು ಗಳಯೆಂದು ಕರಯೆುವು ದ್ಲಲೆ. ಯಜಮ್ನನ ಕಲೆಸಕ್ಯಪಾ 

ಗಳು ಸೆೇವಕ ನಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರುವು ದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ನನನು ಗೆಳೆಯ 

ರೆಯಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೇನೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನನನು ತಯಂದೆಯಯಂದ ಕೆೇಳಿದ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು 
ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ್ದೇನೆ.
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“ನಿೇವು ನನನುನುನು ಆರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ; ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡೆನು. ನಿೇವು 
ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ ಫಲಕೊಡ ಬೆೇಕು. ಇದೆೇ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ. 
ಈ ಫಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೇವನದಲ್ಲೆ ಶ್ಶ್ತ ವ್ಗಿರಲ್ ಎಯಂಬುದೆೇ ನನನು ಬಯಕೆ. 
ಹಿೇಗಿರಲ್ಗಿ, ನಿೇವು ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಏನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರೂ ತಯಂದೆಯು ಅದನುನು 
ನಿಮಗ ೆಕೊಡುವನು. ನಿೇವು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ಪ್ರಿೇತಿಸ ಬೆೇಕಯೆಂಬುದೆೇ ನನನು  ಆಜೆಞೆ.262

5.35 ಯೇಸು ತನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಕ�ೊಟಟಿ ಎಚಚುರಿಕ�
“ಈ ಲೊೇಕವು ನಿಮ್ಮನುನು ದೆ್ೇರ ಮ್ಡಿದರೆ, ಅದು ಮೊದಲು ನನನುನೆನುೇ ದೆ್ೇರ 
ಮ್ಡಿದ್ದನುನು ನೆನಪ್ಗೆ ತಯಂದು ಕೊಳಿಳುರಿ. ನಿೇವು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವ ರ್ಗಿದ್ದರೆ, 
ಈ ಲೂೆೇಕವು ತನನು ಸ್ಯಂತ ಜನರನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವಯಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 
ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಈ ಲೊೇಕದೊಳ ಗಿಯಂದ ಆರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ನಿೇವು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವ ರಲಲೆ. ಆದಕ್ರಣ ಈ ಲೊೇಕವು ನಿಮ್ಮನುನು 
ದೆ್ೇಷ್ಸುತ್ತದೆ.
“ಸೆೇವಕನು ತನನು ಒಡೆಯನಿ ಗಿಯಂತ ದೊಡ್ಡವನಲಲೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದ 

ಮ್ತನುನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿಕೊಳಿಳು. ಜನರು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಸಿಸಿ ದಯಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂನು ಹಿಯಂಸಿಸು 

ವರು ಮತು್ತ ನನನು ಉಪದೆೇಶಕೆಕೆ ವಿಧೆೇಯರ್ದರ ೆನಿಮ್ಮ ಉಪದೆೇಶಕೂಕೆ ವಿಧೆೇಯ 

ರ್ಗುವರು. ಜನರು ನನನು ದೆಸೆಯಯಂದ ಇದನೆನುಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಡುವರು. ನನನುನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನನುನು ಅವರು ತಿಳಿದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ಬಯಂದು ಈ ಲೊೇಕದ ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ 
ಮ್ತ್ಡಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ, ಅವರನುನು ರ್ಪದೊೇಷ್ ಗಳಯೆಂದು ಹೆೇಳಲ್ಗು ತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಈಗ ನ್ನು ಅವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ತಮ್ಮ ರ್ಪಕೆಕೆ ಅವರಿಗೆ 
ಯ್ವ ನೆವವೂ ಇಲಲೆ.
“ನನನುನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸು ವವನು ನನನು ತಯಂದೆಯನೂನು ದೆ್ೇಷ್ಸು ವವನ್ಗಿದ್್ದನೆ. ಬೆೇರೆ 

ಯ್ವ ವ್ಕ್್ತಯೂ ಹಿಯಂದೆಯಂದೂ ಮ್ಡಿಲಲೆದ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಿಲಲೆ ದ್ದ್ದರೆ, 
ಅವರನುನು ರ್ಪದೊೇಷ್ ಗಳೆಯಂದು ಹೆೇಳಲ್ಗು ತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಮ್ಡಿದ 
ಆ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಅವರು ನೊೇಡಿದ ್್ದರೆ. ಹಿೇಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನನುನೂನು ನನನು 
ತಯಂದೆಯನೂನು ದೆ್ೇಷ್ಸುತ ್್ತರೆ. ‘ಅವರು ನನನುನುನು ನಿಷ್ಕೆರಣ ವ್ಗಿ ದೆ್ೇಷ್ಸಿದರು’ 
ಎಯಂದು ಅವರ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ  ದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವ ಮ್ತು ನಿಜವ್ಗ ಲೆಯಂದು 
ಹಿೇಗ್ಯತು.
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“ನ್ನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಯಯಂದ ಸಹ್ಯಕ ನನುನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. 
ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಯಯಂದ ಬರುವ ಆ ಸಹ್ಯಕನು ಸತ್ದ ಆತ್ಮ ನ್ಗಿದ್್ದನೆ. ಆತನು 
ಬಯಂದ್ಗ ನನನು ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗ ೆತಿಳಿಸುವನು. ಮತು್ತ ನಿೇವು ಮೊದ ಲ್ಯಂದಲೂ ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ 
ಇದ್ದಕ್ರಣ ನಿೇವು ಸಹ ನನನು ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ.
“ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಯಂಬಿಕೆ ಯನುನು ನ್ಶಮ್ಡ ಲ್ಗದಯಂತ ೆನ್ನು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ 

ನಿಮಗ ೆಹೆೇಳಿದೆ್ದೇನ.ೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನುನು ತಮ್ಮ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಿಯಂದ ಬಹಿರಕೆರಿಸು 

ವರು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮನುನು ಕೊಯಂದರೆ ದೆೇವರ ಸೆೇವೆ ಮ್ಡಿ ದಯಂತ್ಗುವುದು ಎಯಂದು 
ಜನರು ಯೇಚಸುವ ಕ್ಲ ಬರಲ್ದೆ. ಜನರು ತಯಂದೆಯನುನು ಮತು್ತ ನನನುನುನು 
ತಿಳಿದ್ಲಲೆದ ಕ್ರಣ ಇವುಗಳನುನು ಮ್ಡುವರು. ಈಗ ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಈ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನನೆುಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ್ದೇನ.ೆ ಹಿೇಗಿರಲು, ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳಲೆ್ಲೆ ನರೆವೆೇರುವ ಕ್ಲ ಬಯಂದ್ಗ 
ನನನು ಎಚಚುರಿಕಯೆ ಮ್ತುಗಳನುನು ನಿೇವು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಳುಳುವಿರಿ.263

5.36 ಪವಿತಾರೆತ್ಮನ ಕಾಯಪಾ
“ನ್ನು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲ ಲ್ೆ ನಿಮಗೆ ಆರಯಂಭ ದಲೆಲೆೇ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ, 
ಆಗ ನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಯಂಗಡ ವಿದೆ್ದನು. ಈಗಲ್ದರೊೇ, ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ದ್ತನ 
ಬಳಿಗೆ ನ್ನು ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರ್ದರೂ, ‘ನಿೇನು ಎಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತರುವ?ೆ’ ಎಯಂದು ನನನುನುನು ಕೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಿದ್ದ ರಿಯಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದುಃಖದ್ಯಂದ ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಗಿವೆ. ಆದರೆ ನ್ನು 
ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನೆನುೇ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ ನ್ನು ಹೊೇಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆಳುಯದ ಕ್ಕೆಗಿಯೇ 
ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನು ಹೊೇಗಿ ಸಹ್ಯಕ ನನುನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ವೆನು. ನ್ನು 
ಹೊೇಗದ್ದ್ದರೆ, ಸಹ್ಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದ್ಲಲೆ.
“ಸಹ್ಯಕನು ಬಯಂದು ರ್ಪ, ನಿೇತಿ, ನ್್ಯತಿೇಪುಪಾ ಈ ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಲೊೇಕಕೆಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವನು. ನನನುನುನು ನಯಂಬದ್ರು ವುದರಿಯಂದ ಜನರಲ್ಲೆ ರ್ಪವಿದೆ 
ಯಯಂದು ಆ ಸಹ್ಯಕನು ನಿರೂಪ್ಸು ವನು. ನ್ನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುವು 

ದರಿಯಂದ ನಿೇತಿಯ ವಿರಯ ವ್ಗಿಯೂ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿರೂಪ್ಸು ವನು. ಇನುನು 
ಮೇಲೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ನೊೇಡುವುದ್ಲಲೆ. ನ್್ಯತಿೇಪ್ಪಾನ ಕುರಿತ್ದ ಸತ್ವನುನು 
ಆ ಸಹ್ಯಕನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸ್ಧರ ಪಡಿಸುವನು, ಏಕಯೆಂದರೆ ಈ ಲೊೇಕದ 
ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈಗ್ಗಲೆೇ ನ್್ಯ ತಿೇರ್ಪಾಗಿದೆ.
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“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೆೇಕ್ದ ಇನೂನು ಅನೆೇಕ ಸಯಂಗತಿ ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ 
ಆ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಕರಟಿವ್ಗ ಬಹುದು. ಆದರೆ 
ಸತ್ದ ಆತ್ಮನು ಬಯಂದ್ಗ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನುನು ಸಕಲ ವಿರಯ ದಲ್ಲೆಯೂ ಸತ್ಕೆಕೆ 
ನಡೆಸುವನು. ಸತ್ದ ಆತ್ಮನು ಹೆೇಳುವುದು ಆತನ ಸ್ಯಂತ ಮ್ತುಗಳಲಲೆ. ತ್ನು 
ಕೆೇಳಿದ್ದನುನು ಮ್ತರಿ ಆತನು ಹೆೇಳುತ ್್ತನೆ. ಸಯಂಭವಿಸ ಲ್ರುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಆತನು 
ನಿಮಗ ೆತಿಳಿಸುತ್್ತನ.ೆ ಸತ್ದ ಆತ್ಮನು ನನಿನುಯಂದಲೆೇ ವಿರಯ ಗಳನುನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು 
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವು ದರ ಮೂಲಕ ನನನುನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸುವನು. ನನನು ತಯಂದೆಗೆ 
ಇರುವುದೆಲ್ಲೆ ನನನುದೆೇ. ಆದಕ್ರಣ, ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು ನನಿನುಯಂದಲೆೇ ವಿರಯ ಗಳನುನು 
ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್್ತನೆ ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳಿದೆನು.264

5.37 ದುಃಖವು ಸಂತ�ೊೇಷ ವಾಗುವುದು
“ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ವ್ದ ಬಳಿಕ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕ್ಣುವುದ್ಲಲೆ. ಅನಯಂತರ ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ವ್ದ 
ಮೇಲೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಮತೆ್ತ ನೊೇಡುವಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಕಲೆವರು, “ ‘ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲದ ಬಳಿಕ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಕ್ಣುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ 
ಅನಯಂತರ ಸ್ಪಲ್ಪಕ್ಲ ವ್ದ ಬಳಿಕ ನನನುನುನು ಮತೆ್ತ ನೊೇಡುವಿರಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನು 
ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ’ ಎಯಂದು ಆತನು ಹೆೇಳಿದ್ದರ ಅಥಪಾವೆೇನು?” 
ಎಯಂದು ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು. ಶಿರ್ರು, “ ‘ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ’ 
ಎಯಂದರೆೇನು? ಆತನ ಮ್ತೆೇ ನಮಗೆ ಅಥಪಾ ವ್ಗುತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು 
ಕೆೇಳ ತೊಡಗಿದರು.

ಶಿರ್ರು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ತನನುನುನು ಕೆೇಳ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ ್್ದರೆ ಎಯಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು, “ ‘ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ವ್ದ ಬಳಿಕ ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ಕ್ಣುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಅನಯಂತರ ಸ್ಲ್ಪಕ್ಲ ವ್ದ ಬಳಿಕ ನನನುನುನು ನೊೇಡುವಿರಿ’ 
ಎಯಂದು ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ದರ ಅಥಪಾ ವೆೇನೆಯಂದು ನಿೇವು ಒಬ್ಬರ ನೊನುಬ್ಬರು ಕೆೇಳು 

ತಿ್ತದ್್ದೇರ್? ನಿಮಗೆ ಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇವು ಅಳುವಿರಿ, ದುಃಖ ಪಡುವಿರಿ. 
ಆದರೆ ಲೊೇಕವು ಸಯಂತೊೇರ ಪಡುವುದು. ನಿೇವು ದುಃಖ ಪಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ದುಃಖವು ಆನಯಂದ ವ್ಗುವುದು.
“ಗಭಿಪಾಣಿ ಸಿ್ತ್ರೇಯು ಪರಿಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಯಂದ್ಗ ವೆೇದನೆ ಪಡುತ್್ತಳೆ. ಮಗುವು 

ಜನಿಸಿದ್ಗ, ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ಮಗುವಯಂದು ಜನಿಸಿ ತೆಯಂಬ ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದ ಆಕೆ ಆ 
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ವೆೇದನೆಯನುನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್್ತಳೆ. ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ಯಸು ತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿೇವು 
ದುಃಖದ್ಯಂದ್ದ್್ದೇರಿ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಮತೆ್ತ ನೊೇಡಿದ್ಗ ಹಷ್ಪಾಸುವಿರಿ. 
ಆ ಹರಪಾವನುನು ಯ್ರೂ ನಿಮಿ್ಮಯಂದ ಕಸಿದುಕೊಳಳು ಲ್ರರು. ಆ ದ್ನದಲ್ಲೆ ನಿೇವು 
ನನಗ ೆಯ್ವ ಪರಿಶೆನುಯನೂನು ಕೆೇಳುವುದ್ಲಲೆ. ನ್ನು ನಿಮಗ ೆಸತ್ವನುನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ.ೆ 
ನಿೇವು ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಏನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರೂ ತಯಂದೆಯು ಅದನುನು ನಿಮಗೆ 
ಕೊಡುವನು. ನಿೇವು ನನನು ಹಸೆರಿನಲ್ಲೆ ಏನೂ ಕೆೇಳಿಕೊಳಳು ಲ್ಲಲೆ. ಕೆೇಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ 
ದೊರೆಯುವುದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆನಯಂದವು ಪರಿಪೂಣಪಾ ವ್ಗುವುದು.
“ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಸ್ಮ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ 

ಸಮಯವು ಬರಲ್ದೆ. ಆಗ ನ್ನು ಸ್ಮ್ಗಳನುನು ಬಳಸದೆ ನನನು ತಯಂದೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ಸರಳವ್ದ ಮ್ತುಗಳಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿೇವು ನನನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ತಯಂದೆಯನುನು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುಳು ವಿರಿ. ನ್ನು ನಿಮಗೊೇಸಕೆರ ತಯಂದೆಯನುನು ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳುವ ಅಗತ  ್

ವಿರುವುದ್ಲಲೆ. ಹೌದು, ತಯಂದೆಯು ತ್ನೆೇ ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತ್್ತನ.ೆ ನಿೇವು ನನನುನುನು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿದರಿಯಂದ ಮತು್ತ ನ್ನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದೆ ನಯೆಂದು ನಿೇವು ನಯಂಬು ವುದರಿಯಂದ 
ಆತನು ನಿಮ್ಮನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸುತ ್್ತನೆ. ನ್ನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಯಯಂದ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ಬಯಂದೆನು. ಈಗ ನ್ನು ಈ ಲೂೆೇಕವನುನು ಬಿಟುಟಿ ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಶಿರ್ರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಗ ನಿೇನು ನಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಸ್ಪರಟಿವ್ಗಿ ಮ್ತ್ಡು 

ತಿ್ತರುವ.ೆ ಅಥಪಾವ್ಗ ದಯಂಥ ಕಠಿಣ ಮ್ತುಗಳನುನು ನಿೇನು ಬಳಸುತಿ್ತಲಲೆ. ನಿನಗ ೆಎಲ್ಲೆ 
ಸಯಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದ್ವೆ ಯಯಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯತು. ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶೆನುಯನುನು 
ಕೆೇಳುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ನಿೇನು ಅವನ ಪರಿಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲೆಲೆ. 
ಇದರಿಯಂದ್ಗಿ, ನಿೇನು ದೆೇವರಿಯಂದ ಬಯಂದವ ನೆಯಂದು ನ್ವು ನಯಂಬುತೆ್ತೇವೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಹ್ಗ್ದರೆ ಈಗ ನಿೇವು ನಯಂಬುತಿ್ತೇರ್? ನನಗೆ ಕ್ವಿಗೊಡಿರಿ. ನಿೇವು 
ಚದರಿ ಹೊೇಗುವ ಕ್ಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ತನನು ಸ್ಯಂತ ಮನೆಗೆ 
ಚದರಿ ಹೂೆೇಗುವನು. ಆ ಸಮಯ ಈಗಲೆೇ ಬಯಂದ್ದೆ. ನಿೇವು ನನನುನುನು ಬಿಟುಟಿ 
ಹೊೇಗುವಿರಿ. ನ್ನು ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನ್ಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಜವ್ಗಿ ನ್ನೆಯಂದ್ಗೂ 
ಒಬ್ಬಯಂಟ್ಗ ನಲಲೆ. ಏಕಯೆಂದರೆ ತಯಂದೆಯು ನನೊನುಯಂದ್ ಗಿದ ್್ದನೆ.
“ನಿೇವು ನನನುಲ್ಲೆ ಶ್ಯಂತಿಯನುನು ಹೊಯಂದ್ದವ ರ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ 
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ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನೆನುಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ್ದೇನೆ. ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಯಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆ 
ಧೆೈಯಪಾ ದ್ಯಂದ್ರಿ! ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕವನುನು ಸೊೇಲ್ಸಿದೆ್ದೇನ!ೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.265

5.38 ತನನ ಪರಲ�ೊೇಕದ ತಂದ� ಯಡನ� ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣ�
ಯೇಸು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೊೇಕದ ಕಡೆಗೆ ನೊೇಡಿ 
ಹಿೇಗೆ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು: “ತಯಂದೆಯೇ, ಸಮಯವು ಬಯಂದ್ದೆ. ನಿನನು ಮಗನನುನು 
ಮಹಿಮಪಡಿಸು. ಆಗ ಮಗನು ನಿನನುನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸ ಬಲಲೆನು. ನಿೇನು ಮಗನಿಗೆ 
ಯ್ಯ್ಪಾರನುನು ಕೊಟೆಟಿಯೇ ಅವರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ಮಗನು ನಿತ್ಜೇವ ವನುನು ಕೊಡ 

ಬೆೇಕೆಯಂದು ನಿೇನು ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕ್ರ ವನುನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಒಬ್ಬನೆೇ ಸತ  ್

ದೆೇವರ್ಗಿರುವ ನಿನನುನುನು ಮತು್ತ ನಿೇನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳುಳುವುದೆೇ ನಿತ್ಜೇವ. ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಕೆಲಸವನುನು ನ್ನು ಮ್ಡಿ 
ಪೂರೆೈಸಿದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಭೂಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆ ನಿನನುನುನು ಮಹಿಮಪಡಿಸಿದೆನು. ಈಗ, 
ತಯಂದೆಯೇ, ನಿೇನು ನಿನನು ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲೆ ನನನುನುನು ಮಹಿಮಪಡಿಸು. ಈ ಲೊೇಕವು 
ಸೃಷ್ಟಿಯ್ಗು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲು ನ್ನು ನಿನೂೆನುಯಂದ್ಗ ೆಹೊಯಂದ್ದ್ದ ಮಹಿಮಯನುನು 
ನನಗೆ  ಕೊಡು.266

5.39 ತನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
“ನಿೇನು ಈ ಲೊೇಕದೊಳ ಗಿಯಂದ ಕಲೆವು ಜನರನುನು ನನಗ ೆಕೊಟೆಟಿ. ನಿನನು ಸ್ರೂಪವನುನು 
ನ್ನು ಇವರಿಗ ೆತೊೇರಿಸಿದೆನು. ಇವರು ನಿನನುವ ರ್ಗಿದ್್ದರ ೆಮತು್ತ ನಿೇನೆೇ ಇವರನುನು 
ನನಗೆ ಕೊಟೆಟಿ. ಇವರು ನಿನನು ಆಜೆಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೇಯ ರ್ದರು. ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ 
ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ನಿನಿನುಯಂದಲೆೇ ಬಯಂದ್ದೆ ಎಯಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದ್ದೆ. 
ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಮ್ತುಗಳನುನು ನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ. ಇವರು ಆ 
ಮ್ತುಗಳನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್್ದರೆ. ನ್ನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ನಿನನು ಬಳಿಯಯಂದ 
ಬಯಂದ್ರುವು ದ್ಗಿಯೂ ನಿೇನೆೇ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿರುವು ದ್ಗಿಯೂ ಇವರು 
ನಯಂಬಿದ ್್ದರೆ. ಈಗ ನ್ನು ಇವರಿಗ್ಗಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸುವೆನು. ಈ ಲೂೆೇಕ ದಲ್ಲೆರುವ 
ಜನರಿ ಗೊೇಸಕೆರ ನ್ನು ರ್ರಿರ್ಪಾಸುತಿ್ತಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಇವರಿಗ್ಗಿ 
ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇನ,ೆ ಏಕಯೆಂದರೆ ಇವರು ನಿನನುವ ರ್ಗಿದ್್ದರ.ೆ ನನನುಲ್ಲೆರು ವುದೆಲ್ಲೆ ನಿನನುದೆೇ 
ಮತು್ತ ನಿನನುಲ್ಲೆರುವು ದೆಲ್ಲೆ ನನನುದೆೇ. ಇವರಿಯಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮ ಉಯಂಟ್ಗಿದೆ.
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“ಈಗ ನ್ನು ನಿನನು ಬಳಿಗ ೆಬರುತಿ್ತದೆ್ದೇನ.ೆ ಇನುನು ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕ ದಲ್ಲೆರುವುದ್ಲಲೆ. 
ಆದರೆ ಇವರು ಇನೂನು ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆರು ತ ್್ತರೆ. ಪವಿತರಿನ್ದ ತಯಂದೆಯೇ, 
(ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ) ನಿನನು ಹೆಸರಿನ ಶಕ್್ತಯಯಂದ ಇವರನುನು ಕ್ಯು್ದ ಕ್ರ್ಡು. 
ನಿೇನೂ ನ್ನೂ ಒಯಂದ್ಗಿರು ವಯಂತೆ ಇವರೂ ಒಯಂದ್ ಗಿರಲು ಆಗ ಸ್ಧ್ವ್ಗು 

ವುದು. ನ್ನು ಇವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಇದ ್್ದಗ, ನಿನನು ಹೆಸರಿನ ಶಕ್್ತಯಯಂದ ಇವರನುನು 
ಕ್ಯು್ದ ಕ್ರ್ಡಿದೆನು. ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದ ಹೆೇಳಿಕೆಯು ನೆರವೆೇರು ವಯಂತೆ ಕಳೆದು 

ಹೊೇಗುವುದಕ್ಕೆಗಿಯೇ ಆರಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ (ಯೂದನಯೆಂಬ) ಒಬ್ಬನೆೇ ಒಬ್ಬನು ಇವರಲ್ಲೆ 
ನ್ಶವ್ದನು.
“ಈಗ ನ್ನು ನಿನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲೆ ಇನೂನು 

ಇರುವ್ಗಲೆೇ ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳಿಗ್ಗಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ಈ ಜನರು ನನನು ಆನಯಂದ 

ವನುನು ಹೊಯಂದ್ದವ ರ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಮತು್ತ ನನನು ಆನಯಂದವು ಇವರಲ್ಲೆ ಪರಿಪೂಣಪಾ 

ವ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಈ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನಿನನು 
ವ್ಕ್ಗಳನುನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ. ಈ ಲೊೇಕವು ಇವರನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸುತ್ತದೆ. ನ್ನು ಈ 
ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಯ್ವ ರಿೇತಿ ಸೆೇರಿದವ ನ್ಗಿಲಲೆವೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ಸೆೇರಿದವ ರ್ಗಿಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಈ ಲೊೇಕವು ಇವರನುನು ದೆ್ೇಷ್ಸಿದೆ.
“ನಿೇನು ಇವರನುನು ಈ ಲೊೇಕದ್ಯಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ಕೆೇಳುತಿ್ತಲಲೆ. 

ಆದರೆ ಇವರನುನು ಕೆಡುಕ ನಿಯಂದ (ಸೆೈತ್ನ ನಿಯಂದ) ತಪ್್ಪಸಿ ಸುರಕ್್ಷತ ವ್ಗಿರಿಸ 

ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ನ್ನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಯ್ವ ರಿೇತಿ 
ಸೆೇರಿದವ ನ್ಗಿಲಲೆವೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವ ರ್ಗಿಲಲೆ. ನಿನನು 
ಸತ್ದ ಮೂಲಕ ನಿೇನು ಇವರನುನು ನಿನನು ಸೆೇವೆಗೆ ಸಿದಧೆಪಡಿಸು. ನಿನನು ವ್ಕ್ವು 
ಸತ್ವ್ದದು್ದ. ನಿೇನು ನನನುನುನು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದಯಂತೆ ನ್ನೂ ಇವರನುನು 
ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದೆ್ದೇನೆ. ಇವರು ನಿಜವ್ಗಿ ನಿನನು ಸೆೇವೆಗೆ ಪರಿತಿಷ್್ಠತ ರ್ಗ 

ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ನನನುನೆನುೇ ಪರಿತಿಷ್್ಠಸಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದೇನೆ.267

5.40 ತನನನುನ ನಂಬಿದವರ�ಲ್ಲರಿಗಾಗ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
“ನ್ನು ಇವರಿ ಗ್ಗಿಯೂ ಇವರ ವ್ಕ್ದ್ಯಂದ ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲಲೆರಿ 

ಗ್ಗಿಯೂ ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ತಯಂದೆಯೇ, ನನನುಲ್ಲೆ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲ ಲ್ೆ 
ಜನರು ಒಯಂದ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇನು ನನನುಲ್ಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವೆ 
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ಮತು್ತ ನ್ನು ನಿನನುಲ್ಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ನಿೇನು ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಯಯಂದು ಈ 
ಲೊೇಕವು ನಯಂಬಿಕೊಳುಳು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ನಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಒಯಂದ್ಗಿರ 

ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ರ್ರಿರ್ಪಾಸು ತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಮಹಿಮಯನುನು ನ್ನು 
ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ. ನಿೇನು ಮತು್ತ ನ್ನು ಒಯಂದ್ಗಿರು ವಯಂತೆ ಇವರೂ 
ಒಯಂದ್ಗಿರ ಬೆೇಕೆಯಂದು ನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮಯನುನು ಕೊಟೆಟಿನು. ನ್ನು 
ಅವರಲ್ಲೆ ಇರುವೆನು ಮತು್ತ ನಿೇನು ನನನುಲ್ಲೆರುವೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಸಯಂಪೂಣಪಾ 

ವ್ಗಿ ಒಯಂದ್ಗಿರು ವರು. ನಿೇನೆೇ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿರುವು ದ್ಗಿ ಮತು್ತ ನಿೇನು 
ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ದಯಂತೆಯೇ ಈ ಜನರನೂನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರುವು ದ್ಗಿ ಈ ಲೊೇಕವು 
ಆಗ ತಿಳಿದು ಕೊಳುಳುವುದು.
“ತಯಂದೆಯೇ, ನಿೇನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇವರು, ನ್ನು ಇರುವಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ 

ನನೂೆನುಯಂದ್ಗೆ ಇರಬೆೇಕೆಯಂದು ಮತು್ತ ನನನು ಮಹಿಮಯನುನು ನೊೇಡ ಬೆೇಕೆಯಂದು 
ಅರೆೇಕ್್ಷಸು ತೆ್ತೇನೆ. ಈ ಲೊೇಕವು ಸೃಷ್ಟಿಯ್ಗು ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲೆೇ ನಿೇನು 
ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದ್ದ ರಿಯಂದ ನಿೇನೆೇ ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಮಯನುನು ಕೊಟೆಟಿ. ನಿೇತಿಯುಳಳು 
ತಯಂದೆಯೇ, ಈ ಲೊೇಕವು ನಿನನುನುನು ತಿಳಿದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿನನುನುನು ತಿಳಿದ್ರುವೆ 
ಮತು್ತ ನಿೇನೆೇ ನನನುನುನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ೆಎಯಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿದ್ದೆ. ನ್ನು ನಿನನು 
ನಿಜಸ್ಭ್ವ ವನುನು ಇವರಿಗ ೆಗೊತು್ತ ಪಡಿಸಿದೆನು. ನ್ನು ನಿನನು ಸ್ರೂಪವನುನು ಇವರಿಗೆ 
ಮತೆ್ತ ತೊೇರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನನು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯ್ವ ಪ್ರಿೇತಿ ಯದೆಯೇ, ಅದೆೇ 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ಇವರಲ್ಲೆಯೂ ಇರುವುದು ಮತು್ತ ನ್ನು ಇವರಲ್ಲೆ ಇರುವೆನು.” 268

5.41 ಏಕಾಂತದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
ಆಗ ಶಿರ್ರೆಲಲೆರೂ ಪಸಕೆಹಬ್ಬದ ಹ್ಡನುನು ಹ್ಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಲ್ವ್ 
ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೆರುವ 269 ಗೆತೆ್ಮನೆ ಎಯಂಬ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, 
“ನ್ನು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ, ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಲ್ಲೆಯೇ ಇರಿ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸುವು ರೇೆತರಿನನುನು ಮತು್ತ ಜೆಬೆದ್ಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕಕೆಳನುನು 
ತನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಕರೆದು ಕೂೆಯಂಡು ಹೂೆೇದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಹಳ ದುಃಖದ್ಯಂದ 
ಮನಗುಯಂದ್ ದವನ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನನನು ಆತ್ಮವು ದುಃಖದ್ಯಂದ ತುಯಂಬಿ ಹೊೇಗಿದೆ. 
ನನನು ಹೃದಯವು ದುಃಖದ್ಯಂದ ಒಡೆದು ಹೊೇಗುವಯಂತಿದೆ. ನಿೇವು ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ 
ಎಚಚುರ ವ್ಗಿದು್ದ ಇಲೆಲೆೇ ಇರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
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ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಯಂದ ಸ್ಲ್ಪದೂರ ಹೊೇಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೊೇರಲಬಿದು್ದ, 
“ನನನು ತಯಂದೆಯೇ, ಸ್ಧ್ವಿದ್ದರೆ, ಸಯಂಕಟದ ಈ ರ್ತೆರಿಯನುನು ನನಗೆ 
ಕೊಡಬೆೇಡ. ಆದರೆ ನನನು ಇರಟಿದಯಂತಲಲೆ, ನಿನನು ಇರಟಿದಯಂತೆಯೇ ಮ್ಡು” ಎಯಂದು 
ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು.270

ಆಗ ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಒಬ್ಬ ದೆೇವದೂತನು ಕ್ಣಿಸಿ ಕೊಯಂಡನು. ಯೇಸುವನುನು 
ಬಲಪಡಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಈ ದೆೇವದೂತ ನನುನು ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿಗೆ 
ತುಯಂಬ್ ವೆೇದನೆಯತು್ತ. ಆತನು ರ್ರಿಥಪಾನೆಯಲ್ಲೆ ಕರಟಿಪಟುಟಿ ಹೊೇರ್ಡಿದನು. 
ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲೆ ಬೆವರು ರಕ್ತದೊೇರ್ದ್ ಯಲ್ಲೆ ತೊಟ್ಟಿಕಕೆ ತೊಡಗಿತು.271

ನಯಂತರ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ದನು. ಅವರು ನಿದ್ರಿಸು 

ತಿ್ತರುವುದನುನು ಕಯಂಡು ಆತನು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ನಿೇವು ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಒಯಂದು ಗಯಂಟೆಯ 
ಕ್ಲ ಎಚಚುರ ವ್ಗಿರಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆವೆೇ? ನಿೇವು ಶೊೇಧನಗೆ ೆಒಳಗ್ಗ ದಯಂತ ೆಎಚಚುರ 

ವ್ಗಿದು್ದ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿರಿ. ಮನಸೆ್ೇನೊೇ ಸಿದಧೆವ್ಗಿದೆ ಆದರೆ ದೆೇಹಕೆಕೆ ಬಲಸ್ಲದು” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಸ್ರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರ ಹೊೇಗಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸುತ ್್ತ, “ನನನು 
ತಯಂದೆಯೇ, ಸಯಂಕಟದ ಈ ರ್ತೆರಿಯನುನು ನನಿನುಯಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಳಳುಲು ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ 
ದ್ದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನ್ನು ಅದನುನು ನೆರವೆೇರಿಸಲೆೇ ಬೆೇಕ್ದ್ದರೆ, ನಿನನು ಇರಟಿದಯಂತೆಯೇ 
ಆಗಲ್” ಎಯಂದನು.

ನಯಂತರ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ದ್ಗ ಅವರು ಮತೆ್ತ ನಿದೆರಿ 
ಮ್ಡುತಿ್ತರುವು ದನುನು ಕಯಂಡನು. ಅವರ ಕಣುಣಾಗಳು ಬಹಳ ಆಯ್ಸ ಗೊಯಂಡಿದ್ದವು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಮತೊ್ತಮ್ಮ ಅವರನುನು ಬಿಟುಟಿ ಸ್ಲ್ಪದೂರ ಹೊೇಗಿ ಮೂರನಯೆ 
ಸ್ರಿ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗ ೆಹಿಯಂದ್ರುಗಿ, “ನಿೇವು ಇನೂನು ನಿದೆರಿ ಮ್ಡುತ್್ತ 
ವಿಶ್ರಿಯಂತಿ ತಗೆದೆುಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ್್ದೇರ್? ರ್ಪ್ರ್ಠರ್ದ ಜನರಿಗ ೆಮನುರ್ ಕುಮ್ರನನುನು 
ಒಪ್್ಪಸುವ ಕ್ಲ ಸಮಿೇಪ್ಸಿದೆ. ನ್ವು ಹೊೇಗಬೆೇಕು. ಎದೆ್ದೇಳಿ! ನನನುನುನು ವೆೈರಿಗಳಿಗೆ 
ಒಪ್್ಪಸುವ ಮನುರ್ನು ಇಲ್ಲೆಯೇ ಬರುತಿ್ತದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.272

5.42 ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೂೆರಿೇಹ ಬಗೆದ ಯೂದನಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಏಕೆಯಂದರೆ 
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ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಆಗ್ಗೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೂದನು ಸೆೈನಿಕರ 
ಗುಯಂಪಯಂದನೂನು ಮಹ್ ಯ್ಜಕರ ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರ ಕ್ವಲು ಗ್ರರಲ್ಲೆ 
ಕೆಲವರನೂನು ಕರೆದು ಕೂೆಯಂಡು ತೂೆೇಟಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಅವರು ದ್ೇವಟ್ಗೆ, ಪಯಂಜು 
ಮತು್ತ ಆಯುಧ ಗಳಿಯಂದ ಸುಸಜಜೆತ ರ್ಗಿದ್ದರು.273

ಯೇಸು ಯ್ರೆಯಂಬು ದನುನು ತಿಳಿದು ಕೊಳಳುಲು ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ ಒಯಂದು 
ಗುರುತು ಹೆೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಯಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, 
“ಗುರುವೆೇ, ನಮಸ್ಕೆರ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದ್್ದಟಟಿನು.274

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೆೇ, ಮುದ್್ದಟುಟಿ ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನನುನು ಹಿಡಿದು 

ಕೊಡುವಿಯೇ?” ಎಯಂದು  ಕೆೇಳಿದನು.275

ತನಗೆ ಸಯಂಭವಿಸ ಲ್ದ್ದ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಆತನು ಹೊರಗೆ 
ಹೊೇಗಿ, “ನಿೇವು ಯ್ರನುನು ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಅವರು, “ನಜರೆೇತಿನ ಯೇಸುವನುನು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಆತನು, “ನ್ನೆೇ ಯೇಸು” ಎಯಂದ್ಗ ಅವರು ಹಿಯಂದೆ ಸರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 

ಬಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ, “ನಿೇವು ಯ್ರನುನು ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು 

ಕೆೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ನಜರೆೇತಿನ ಯೇಸುವನುನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಆತನು, “ನ್ನೆೇ ಯೇಸು ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದೆನಲ ಲ್ೆ. ನಿೇವು ನನನುನುನು 

ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಇವರನುನು ಹೊೇಗಬಿಡಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. “ನಿೇನು 
ನನಗೆ ಕೊಟಟಿ ಜನರಲ್ಲೆ ಯ್ರನೂನು ನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳಳುಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಯೇಸು 
ಮೊದಲು ಹೆೇಳಿದ್ದ ಮ್ತು ಹಿೇಗೆ ನಿಜವ್ಯತು.276

ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿಸಿದರು.277

ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೆೇತರಿನ ಬಳಿ ಒಯಂದು ಖಡಗೆವಿತು್ತ. ಅವನು ಆ ಖಡಗೆವನುನು 
ಹೊರತೆಗೆದು ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ ಸೆೇವಕ ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಬಲಗಿವಿ 

ಯನುನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. (ಆ ಸೆೇವಕನ ಹೆಸರು  ಮ್ಲಕೆ.) 278

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿಲ್ಲೆಸು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ, ಆ ಸೆೇವಕನ ಕ್ವಿಯನುನು ಮುಟ್ಟಿ 
ಸ್ಸ್ಥ ಗೊಳಿಸಿದನು.279

ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ನಿನನು ಖಡಗೆವನುನು ಒರೆಯಲ್ಲೆ  ಹ್ಕು! 280 ಕತಿ್ತಯನುನು 
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ಬಳಸುವ ಜನರು ಕತಿ್ತ ಯಯಂದಲೆೇ ಸ್ಯುತ ್್ತರೆ.281 ತಯಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 
ಸಯಂಕಟದ ರ್ತೆರಿಯನುನು ನ್ನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಳುಬೆೇಕು.282

“ನ್ನು ನನನು ತಯಂದೆಯನುನು ಕೆೇಳಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ದೆೇವದೂತರ ಹನೆನುರಡು 
ಸೆೇನ್ದಳ ಗಳನುನು ನಿೇಡುತಿ್ತದ್ದ ನೆಯಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರು ವಯಂತೆ ಇದು ಈ ರಿೇತಿಯಲೆಲೆೇ ಆಗ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು.

ನಯಂತರ ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಅಪರ್ಧಿ ಯನುನು ಬಯಂಧಿಸು ವವರಯಂತೆ ಕತಿ್ತ 
ಮತು್ತ ದೊಣೆಣಾಗಳನುನು ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದ್ದ್್ದೇರಿ. ನ್ನು ಪರಿತಿದ್ನವೂ 
ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಬೊೇಧಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ ನಿೇವು ನನನುನುನು ಅಲ್ಲೆ 
ಬಯಂಧಿಸಲೆೇ ಇಲಲೆ. ಆದರೆ ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಬರೆದ್ರುವು ದೆಲ ಲ್ೆ ನೆರವೆೇರು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಇದೆಲ್ಲೆ ಆಯತು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿರ್ರೆಲಲೆರೂ ಆತನನುನು ಬಿಟುಟಿ ಓಡಿ 

ಹೊೇದರು.283

ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ನ್ಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲ್ಲೆದ್ದನು. ಅವನು ನ್ರುಬಟೆಟಿ 
ಯನುನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನುನು ಸಹ ಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡರು. ಅವನು ತ್ನು 
ಧರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ನ್ರುಬಟೆಟಿ ಯನುನು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಬಿಟುಟಿ ಬರಿೇಮೈಯಲ್ಲೆ ಓಡಿ 

ಹೊೇದನು.284

5.43 ಅನನನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಬಳಿಕ ಆ ಸೆೈನಿಕರು, ಅವರ ಸೆೇನ್ಧಿಪತಿ ಹ್ಗೂ ಯಹೂದ್ ಕ್ವಲು ಗ್ರರು 
ಯೇಸುವನುನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ, ಅನನುನ ಬಳಿಗೆ ತಯಂದರು. ಅನನುನು ಕ್ಯಫನ ಮ್ವ. 
ಆ ವರಪಾ ಕ್ಯಫನು ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಎಲ ಲ್ೆ ಜನರಿಗ್ಗಿ ಒಬ್ಬನು 
ಸ್ಯುವುದೆೇ ಮೇಲು ಎಯಂಬ ಸಲಹೆಯನುನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು  ಇವನೆೇ.285

5.44 ರ�ೇತರೆನು ಯೇಸುವಿಗ� ಮಾಡಿದ ಮದಲನ� ವಿಶಾವಾಸದ�ೊರೆೇಹ
ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೆೇತರಿ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿ 

ನೊಯಂದ್ಗ ೆಹೊೇದರು. ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿರ್ನಿಗ ೆಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ ಪರಿಚಯ ವಿತು್ತ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವನು ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ ಮನೆಯ ಅಯಂಗಳ ದೊಳಗೆ ಹೊೇದನು. 
ಆದರೆ ರೇೆತರಿನು ಹೊರಗೆ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ ಕ್ದು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಪರಿಧ್ನ 
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ಯ್ಜಕನ ಪರಿಚಯ ವಿದ್ದ ಶಿರ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಯಂದು ದ್್ರರ್ಲಕ್ ಯಯಂದ್ಗೆ 
ಮ್ತ್ಡಿ ರೇೆತರಿನನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು  ಹೊೇದನು.286

ಆಗ ಚಳಿಯದು್ದ ದರಿಯಂದ ಕ್ವಲು ಗ್ರರು ಬೆಯಂಕ್ ಹ್ಕ್ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯಂತು 

ಕೊಯಂಡು ತಮ್ಮನುನು ಬೆಚಚುಗೆ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳು ತಿ್ತದ್ದರು. ರೆೇತರಿನು ಅವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ನಿಯಂತು 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು.287

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರೆೇತರಿನು ಇನೂನು ಅಯಂಗಳ ದಲ್ಲೆದ್ದನು. ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ 
ದ್ಸಿಯ್ಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಯಬ್ಬಳು ರೇೆತರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದಳು. ರೆೇತರಿನು ಬೆಯಂಕ್ಯ 
ಹತಿ್ತರ ಚಳಿ ಕ್ಯಸಿ ಕೊಳುಳುತಿ್ತರುವುದನುನು ಅವಳು ಕಯಂಡು, ರೆೇತರಿನನುನು ಹತಿ್ತರ 

ದ್ಯಂದ ದ್ಟ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡಿ, “ನಿೇನು ನಜರೆೇತಿ ನವನ್ದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ 

ನಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದಳು.
ಆದರೆ ರೆೇತರಿನು ಆಕೆಯ ಮ್ತನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿ, “ನಿೇನು ಏನು ಹೆೇಳುತಿ್ತರು 

ವೆಯೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ ಎದು್ದ, ಅಯಂಗಳದ ಪರಿವೆೇಶ ದ್್ರದ 
ಬಳಿಗೆ  ಹೊೇದನು.288

5.45 ಯೇಸುವನುನ ಪರೆಶಿನಸಿದ ಅನನನು
ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನು ಯೇಸುವಿಗ ೆಆತನ ಶಿರ್ರ ಬಗೆಗೆಯೂ ಆತನು ಉಪ ದೆೇಶಿಸಿದ 
ಸಯಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆಯೂ ಪರಿಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿದನು. ಅದಕೆಕೆ ಯೇಸು, “ನ್ನು ಬಹಿರಯಂಗ 

ವ್ಗಿ ಜನ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದೆ್ದೇನೆ; ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸಭ್ಮಯಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ ಮತು್ತ 
ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ಬೊೇಧಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಯಹೂದ್ ರೆಲಲೆರೂ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿ 

ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ನ್ನು ಯ್ವುದನೂನು ರಹಸ್ವ್ಗಿ ಎಯಂದೂ ಹೆೇಳಿಲಲೆ. ಹಿೇಗಿರಲು, 
ನಿೇನು ನನನುನುನು ಪರಿಶಿನುಸುವು ದೆೇಕೆ? ನನನು ಉಪದೆೇಶ ವನುನು ಕೆೇಳಿದ ಜನರನುನು ಕೆೇಳು. 
ನ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಅವರು ಬಲಲೆರು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಕೂಡಲೆೇ, ಅಲ್ಲೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಕ್ವಲು ಗ್ರರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು 
ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನಿೇನು ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಆ ರಿೇತಿ ಮ್ತ್ಡ 

ಕೂಡದು” ಎಯಂದನು.
ಯೇಸು, “ನ್ನು ತರ್್ಪಗಿ ಮ್ತ್ಡಿದ್ದರೆ, ನ್ನು ಹೆೇಳಿದು್ದ ತರೆ್ಪಯಂದು ಎಲಲೆರಿಗೂ 

ತೊೇರಿಸಿಕೊಡು. ಆದರೆ ನ್ನು ಹೆೇಳಿದು್ದ ಸರಿ ಯ್ಗಿದ್ದರೆ ನಿೇನು ನನನುನುನು 
ಹೊಡೆಯುವು ದೆೇಕೆ?” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.
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ಆಗ ಅನನುನು ಯೇಸುವನುನು ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ್ದ ಕ್ಯಫನ 
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.289

5.46 ರ�ೇತರೆನ ಎರಡನ� ಮತುತು ಮೊರನ� ವಿಶಾವಾಸದ�ೊರೆೇಹ
ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನು ತನನುನುನು ಬೆಚಚುಗೆ ಮ್ಡಿ ಕೊಳುಳುತ್್ತ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲೆ 
ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು.290

ರೆೇತರಿನು ಅಲ್ಲೆರುವು ದನುನು ಆ ದ್ಸಿಯು ನೊೇಡಿ, ಅಲ್ಲೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ 
ಮನುರ್ನು ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿದ ಜನರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು. 
ಪುನಃ ರೆೇತರಿನು ಆಕೆಯ ಮ್ತನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿ ದನು.

ಸ್ಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಯಂತರ, ರೆೇತರಿನ ಬಳಿ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವನಿಗೆ, 
“ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿದ ಜನರಲ್ಲೆ ನಿೇನೂ ಒಬ್ಬನು ಎಯಂಬುದು ನಮಗ ೆತಿಳಿದ್ದೆ. 
ನಿೇನು ಯೇಸುವಿ ನಯಂತೆ ಗಲ್ಲ್ಯ ದವನು”  ಎಯಂದರು.291

ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ ಸೆೇವಕರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ರೇೆತರಿನಿಯಂದ ಕ್ವಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹ್ಕಲ್ಪಟಟಿ 
ಸೆೇವಕನ ಸಯಂಬಯಂಧಿಕ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೆೇವಕನು, “ನಿೇನು ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಅವ ನೊಯಂದ್ಗೆ 
(ಯೇಸುವಿ ನೊಯಂದ್ಗ)ೆ ಇದು್ದದನುನು ನ್ನು ನೊೇಡಿ ದಯಂತಿದೆ!” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.292

ಆಗ ರೆೇತರಿನು ತನಗೆ ಶ್ಪ ಹ್ಕ್ಕೊಳುಳುತ ್್ತ, “ದೆೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಟುಟಿ 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ, ನಿೇವು ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುರ್ನನುನು ನ್ನು ತಿಳಿದ್ಲಲೆ!” ಎಯಂದು 
ಬಲವ್ಗಿ  ಹೆೇಳಿದನು.293

ರೇೆತರಿನು ಇನೂನು ಮ್ತ್ಡುತಿ್ತದ ್್ದಗಲೆೇ ಕೊೇಳಿ ಕೂಗಿತು. ಆಗ ಪರಿಭುವು 
(ಯೇಸು) ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ರೆೇತರಿನನುನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡಿದನು. “ಮುಯಂಜ್ನೆ ಕೊೇಳಿ 
ಕೂಗುವುದ ಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲು ನಿೇನು ನನನುನುನು ಅರಿಯ ನೆಯಂಬುದ್ಗಿ ಮೂರು ಸಲ 
ಹೆೇಳುವೆ” ಎಯಂದು ಪರಿಭುವು ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತನುನು ರೇೆತರಿನು ಆಗ ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡನು. 
ಬಳಿಕ ರೆೇತರಿನು ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಹು ದುಃಖದ್ಯಂದ  ಅತ್ತನು.294

5.47 ಯಹೊದ್ಯರ ಮಹಾಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿ ಸಿದ್ದವರು ಆತನನುನು ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನ್ದ ಕ್ಯಫನ 
ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲೆ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯಹೂದ್ರ ಹಿರಿಯ 
ನ್ಯಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆೇರಿದ್ದರು.295
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ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಹ್ಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವ ರೆಲಲೆರು ಆತನನುನು ಕೊಲಲೆಲು 
ಬೆೇಕ್ದ ಒಯಂದು ತಪ್ಪನುನು ಆತನಲ್ಲೆ ಕಯಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕೆಕೆ ಪರಿಯತಿನುಸಿದರು. 
ಆದರೆ ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಸರಿಯ್ದ ಯ್ವುದೆೇ ಆಧ್ರವನುನು ಕಯಂಡು 

ಹಿಡಿಯಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಗ ಲ್ಲಲೆ. ಅನೆೇಕ ಜನರು ಬಯಂದು, ಯೇಸುವಿನ 
ವಿರುದಧೆ ಸುಳುಳು ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲಲೆರು ಒಯಂದ ಕೊಕೆಯಂದು 
ಹೊಯಂದ್ಣಿಕೆ ಯ್ಗದಯಂತಹ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದರು.

ನಯಂತರ ಕಲೆವು ಜನರು ನಿಯಂತು ಕೂೆಯಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದಧೆ ಕಲೆವು ಅಪವ್ದ 

ಗಳನುನು ಹೊರಿಸುತ್್ತ, “ಈ ಮನುರ್ನು, ‘ಕೆೈಯಯಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ದೆೇವ್ಲಯ ವನುನು 
ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ಕೆೈಯಯಂದ ಕಟ್ಟಿಲಲೆದ ಇನೊನುಯಂದು ದೆೇವ್ಲಯ ವನುನು 
ಕಟುಟಿತೆ್ತೇನೆ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ನ್ವು ಕೆೇಳಿದೆವು” ಎಯಂದರು. ಆದರೂ ಜನರು 
ಹೆೇಳಿದ ಈ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಹೊಯಂದ್ಕೆ ಯ್ಗಲ್ಲಲೆ.

ಆಗ ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನು ಎಲ ಲ್ೆ ಜನರೆದು ರಿಗೆ ಎದು್ದನಿಯಂತು, ಯೇಸುವಿಗೆ, 
“ಈ ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದಧೆವ್ಗಿ ಹೊರಿಸು ತಿ್ತರುವ ಈ ಆರೊೇಪಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿೇನು 
ಏನ್ದರೂ ಹೆೇಳ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ರುವೆಯೇ? ಜನರು ಹೆೇಳುತಿ್ತರು ವುದು ನಿಜವೆೇ?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನ ವ್ಗಿದ್ದನು. ಯ್ವ ಉತ್ತರವನೂನು 
ಕೊಡಲ್ಲಲೆ.

ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಮಹ್ದೆೇವರ ಮಗನ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ನಿೇನೊೇ?” ಎಯಂಬ ಇನೊನುಯಂದು ಪರಿಶೆನುಯನುನು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನ್ನೆೇ ದೆೇವರ ಮಗನು. ಮನುರ್ ಕುಮ್ರನು ದೆೇವರ 
ಬಲಗಡ ೆಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತಿರುವು ದನೂನು ಆಕ್ಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನೂನು 
ನಿೇನು ಕ್ಣುವೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಪರಿಧ್ನ ಯ್ಜಕನು ಬಹಳ ಕೊೇಪದ್ಯಂದ ತನನು ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಹರಿದು ಕೊಯಂಡು, 
“ನಮಗ ೆಇನೂನು ಹಚೆಚುನ ಸ್ಕ್್ಷಗಳ ಅವಶ್ಕತ ೆಯಲಲೆ. ಇವನು ದೆೇವರ ವಿರುದಧೆವ್ಗಿ 
ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತನುನು ನಿೇವೆಲಲೆರೂ ಕೆೇಳಿದ್್ದೇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರ್ರಿಯ ವೆೇನು?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಪರ್ಧಿ ಯಯಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಯಂಡನೆ ಆಗ ಬೆೇಕೆಯಂತಲೂ 
ಜನರೆಲಲೆರು ಹೆೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ 
ಮುಖವನುನು ಮುಚಚು, ಮುಷ್್ಠಯಯಂದ ಗುದ್್ದ, “ನಮಗ ೆಪರಿವ್ದನ ೆಹೆೇಳು” ಎಯಂದರು. 
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ನಯಂತರ ಕ್ವಲು ಗ್ರರು ಯೇಸುವನುನು ದೂರ ಕರದೆು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, ಆತನನುನು 
 ಹೊಡೆದರು.296

5.48 ಯೊದನ ಆತ್ಮಹತ�್ಯ
ಮರುದ್ನ ಮುಯಂಜ್ನೆ, ಮಹ್ ಯ್ಜಕ ರೆಲಲೆರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಕ 

ರಲೆಲೆರೂ ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ತಿೇಮ್ಪಾನಿಸಿ ದರು. ಅವರು ಆತನನುನು ಸರಪಣಿ 

ಗಳಿಯಂದ ಬಯಂಧಿಸಿ ರ್ಜ್ರ್ಲ ನ್ದ ಪ್ಲ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನಿಗೆ 
ಒಪ್್ಪಸಿದರು.

ಯೇಸುವನುನು ಆತನ ವೆೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿಕೊಟಟಿ ಯೂದನು, ಯೇಸುವಿಗೆ 
ಸಯಂಭವಿಸಿ ದ್ದನುನು ಕಯಂಡು, ತ್ನು ಮ್ಡಿದ ದೊರಿೇಹಕ್ಕೆಗಿ ಬಹಳ ಪಶ್ಚುತ್್ತಪ ಪಟಟಿನು. 
ಅವನು ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ಗಳನುನು ಮಹ್ ಯ್ಜಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಕರ ಬಳಿಗೆ 
ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, “ನ್ನು ರ್ಪ ಮ್ಡಿದೆ, ನಿರಪರ್ಧಿ ಯನುನು ಕೊಲಲೆಲು 
ನಿಮಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿಬಿಟೆಟಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, “ಅದಕೆಕೆ ನ್ವೆೇನು ಮ್ಡೊೇಣ! ಅದು ನಿನನು ಸಮಸೆ್, 
ನಮ್ಮದಲಲೆ!” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಆಗ ಯೂದನು ಆ ಹಣವನುನು ದೆೇವ್ಲಯ ದೊಳಗ ೆಬಿಸ್ಡಿ ಹೊರಟುಹೊೇಗಿ 
ನೆೇಣು ಹ್ಕ್ ಕೊಯಂಡನು.

ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆದ್ದ ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ಗಳನುನು 
ಆಯು್ದಕೊಯಂಡು, “ಈ ಹಣವನುನು ಒಬ್ಬ ಮನುರ್ನ ಹತೆ್ಗ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಣ 
ಇದನುನು ದೆೇವ್ಲಯದ ಹಣ ದೊಯಂದ್ಗೆ ಸೆೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರಕೆಕೆ 
ವಿರುದಧೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದ್ಯಂದ ಕುಯಂಬ್ರನ 
ಹೊಲ ಎಯಂಬ ಜಮಿೇನನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಳಳುಲು ತಿೇಮ್ಪಾನಿಸಿ ದರು. ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಪರಿವ್ಸ ಬಯಂದವರು ಸತ್ತರ,ೆ ಅವರನುನು ಈ ಹೊಲದಲ್ಲೆ ಸಮ್ಧಿ ಮ್ಡಬೆೇಕಯೆಂದು 
ನಿಧಪಾರಿಸ ಲ್ಯತು. ಆದಕ್ರಣವೆೇ ಆ ಹೊಲವನುನು ಇಯಂದ್ಗೂ ಜೇವಹತೆ್ಯ 
ಹೊಲವೆಯಂದು ಕರೆಯುತ್್ತರೆ. ಹಿೇಗೆ ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ಯರೆಮಿೇಯನು ಹೆೇಳಿದ 
ಮ್ತು ನೆರವೆೇರಿತು. ಅದೆೇನೆಯಂದರೆ:
“ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡರು. 
ಯಹೂದ್ರು ಆತನ ಜೇವಕೆಕೆ ನಿಧಪಾರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅರುಟಿ. ಪರಿಭುವು 
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ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ದಯಂತೆ, ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿಳುಯ ನ್ಣ್ಗಳಿಯಂದ 
ಕುಯಂಬ್ರನ ಹೊಲವನುನು ಕೊಯಂಡು ಕೊಯಂಡರು.” 297

5.49 ಪ್ಲಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಮುಯಂಜ್ನೆ ನಸುಕ್ನಲೆಲೆೇ, ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು, ಹಿರಿಯ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, 
ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯಹೂದ್ ಸಮಿತಿ ಯವರು ಸಭೆಸೆೇರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ 
ಮ್ಡ ಬೆೇಕ್ದದ್ದನುನು ನಿಧಪಾರಿಸಿ ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನುನು ಬಯಂಧಿಸಿ, ರ್ಜ್ರ್ಲ 

ನ್ದ ಪ್ಲ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿದರು.298

ಬಳಿಕ ಯಹೂದ್ರು ಯೇಸುವನುನು ಕ್ಯಫನ ಮನೆಯಯಂದ ರೊೇಮ್ 
ರ್ಜ್ರ್ಲನ ಭವನಕೆಕೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದರು. ಆಗ ಮುಯಂಜ್ನೆ 
ಯ್ಗಿತು್ತ. ಯಹೂದ್ರು ಭವನ ದೊಳಗೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲೆ. ಅವರು ಪಸಕೆಹಬ್ಬದ 
ಊಟಮ್ಡಬೆೇಕಯೆಂದ್ದ್ದ ಕ್ರಣ ತಮ್ಮನುನು ಅಶುದಧೆ ರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕೊಳಳುಲು ಇರಟಿ 
ಪಡಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಪ್ಲ್ತನು ಆ ಯಹೂದ್ರ ಬಳಿಗ ೆಬಯಂದು, “ಈ ಮನುರ್ನ 
ಮೇಲೆ ನಿೇವು ಹೊರಿಸು ತಿ್ತರುವ ಅಪರ್ಧ ಗಳೆೇನು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟಟಿ ಮನುರ್. ಆದಕ್ರಣ, ನ್ವು ಇವನನುನು 
ನಿನನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದೆವು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಪ್ಲ್ತನು ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, “ಯಹೂದ್ರ್ದ ನಿೇವೆೇ ಇವನನುನು ಕರದೆು ಕೊಯಂಡು 
ಹೊೇಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕ್ರ ತಿೇಪುಪಾಮ್ಡಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣ ದಯಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿನನು ಕ್ನೂನು 
ನಮಗೆ ಅವಕ್ಶ ಕೊಡುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು. (ತ್ನು ಸ್ಯುವ 
ರಿೇತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ್ದ ಮ್ತು ಹಿೇಗೆ ನಿಜವ್ಯತು.) 299

ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೊೇಷ್ರೊೇಪಣೆ ಮ್ಡ ತೊಡಗಿದರು. ಅವರು 
ಪ್ಲ್ತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುರ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರನುನು ತಪು್ಪದ್ರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನುನು ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ನ್ವು ಸಿೇಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ ಬ್ರದೆಯಂದೂ ಇವನು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಲೆದೆ ಇವನು ತನನುನುನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂಬ ಅರಸ ನಯೆಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳು ತ್್ತನ.ೆ 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ನ್ವು ಇವನನುನು ಬಯಂಧಿಸಿದೆವು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.300

ಬಳಿಕ ಪ್ಲ್ತನು, ಭವನ ದೊಳಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇಗಿ, ಯೇಸುವನುನು ಕರೆದು, 
“ನಿೇನು ಯಹೂದ್ರ ರ್ಜನೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
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ಯೇಸು, “ಇದು ನಿನನು ಪರಿಶೆನುಯೇ? ಅಥವ್ ನನನು ಬಗೆಗೆ ಬೆೇರೆ ಜನರು ನಿನಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದರೊೇ?” ಎಯಂದನು.

ಪ್ಲ್ತನು, “ನ್ನು ಯಹೂದ್ನಲಲೆ! ನಿನನು ಸ್ಯಂತ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರ ಮಹ್ 

ಯ್ಜಕರು ನಿನನುನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದು ನನನು ಮುಯಂದೆ ನಿಲ್ಲೆಸಿದ ್್ದರೆ. ನಿೇನು 
ಏನು ಮ್ಡಿದೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನನನು ರ್ಜ್ವು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದ್ದಲಲೆ. ಅದು ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಸೆೇರಿ 

ದ ್್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯಹೂದ್ರ ಕೆೈಗೆ ನ್ನು ಸಿಗದಯಂತೆ ನನನು ಸೆೇವಕರು ಹೊೇರ್ಡು 

ತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ನನನು ರ್ಜ್ವು ಮತೊ್ತಯಂದು ಸ್ಥಳದು್ದ” ಎಯಂದನು.
ಪ್ಲ್ತನು, “ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿೇನು ರ್ಜ!” ಎಯಂದನು.
ಯೇಸು, “ನಿೇನೆೇ ನನನುನುನು ರ್ಜನೆಯಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಅದು ಸತ್. ನ್ನು 

ಜನರಿಗೆ ಸತ್ದ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದ ಕ್ಕೆಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದೆನು. ಆದಕ್ರಣವೆೇ ನ್ನು 
ಈ ಲೊೇಕಕೆಕೆ ಬಯಂದೆನು. ಸತ್ಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದ ಪರಿತಿಯಬ್ಬನೂ ನನಗ ೆಕ್ವಿಗೊಡು ತ್್ತನ”ೆ 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಪ್ಲ್ತನು, “ಸತ್ವೆಯಂದ ರೆೇನು? 301 ಈ ಜನರು ನಿನನು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವ 
ಈ ದೂರು ಗಳನೆನುಲಲೆ ನಿೇನು ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲಲೆ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಪ್ಲ್ತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂೆಡಲೆೇ ಇಲಲೆ. ಪ್ಲ್ತನಿಗೆ ಬಹಳ 
ಆಶಚುಯಪಾ ವ್ಯತು.302

ಪ್ಲ್ತನು ಮತೆ್ತ ಯಹೂದ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆಕೆ ಬಯಂದನು. ಅವನು 
ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, “ಈ ಮನುರ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವ್ದ ಹೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ 
ಕ್ಣುತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.303

ಅದಕೆಕೆ ಅವರು, “ಇವನು ಜುದೆೇಯ ರ್ರಿಯಂತ್ ದಲೆಲೆಲ ಲ್ೆ ಉಪದೆೇಶಿಸಿ ಕ್ರಿಯಂತಿ 
ಎಬಿ್ಬಸಿದ ್್ದನೆ. ಗಲ್ಲ್ಯ ದಲ್ಲೆ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದ ಇವನು ಈಗ ಇಲ್ಲೆಗೂ ಬಯಂದ್ದ್್ದನೆ” 
ಎಯಂದು ಪದೆೇಪದೆೇ ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್ಲ್ತನು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲ್ಲ್ಯ ದವನೂೆೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. 
ಯೇಸು ಹೆರೊೇದನ ಅಧಿಕ್ರ ಕೊಕೆಳಪಟಟಿವನೆಯಂದು ಪ್ಲ್ತನಿಗೆ ತಿಳಿಯತು. 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹೆರೂೆೇದನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಪ್ಲ್ತನು 
ಯೇಸುವನುನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದನು.304
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5.50 ಹ�ರ�ೊೇದನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಹೆರೊೇದನು ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಿದ್ಗ ಬಹಳ ಸಯಂತೊೇರ ಪಟಟಿನು. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಎಲಲೆವನೂನು ಕೆೇಳಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕ್ಲದ್ಯಂದ 
ಆತನಿಯಂದ ಒಯಂದು ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ವನುನು ನೊೇಡ ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದನು. ಹೆರೊೇದನು 
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನೆೇಕ ಪರಿಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಒಯಂದಕೂಕೆ ಉತ್ತರ 
ನಿೇಡಲ್ಲಲೆ. ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರು ಅಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗ ೆವಿರುದಧೆವ್ಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಹರೆೊೇದನು 
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಸುವನುನು ನೊೇಡಿ ಗೆೇಲ್ ಮ್ಡಿದರು. ಅವರು 
ಯೇಸುವಿಗೆ ರ್ಜನ ಬಟೆಟಿ ಉಡಿಸಿ ಹ್ಸ್ ಮ್ಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೆರೊೇದನು 
ಯೇಸುವನುನು ಪ್ಲ್ತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಟಿನು. ಮೊದಲು ಪ್ಲ್ತನು 
ಮತು್ತ ಹೆರೊೇದನು ವೆೈರಿ ಗಳ್ಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಯಂದು ಹೆರೊೇದನು ಮತು್ತ 
ಪ್ಲ್ತನು ಮತೆ್ತ ಸೆನುೇಹಿತ ರ್ದರು.305

5.51 ಯೇಸುವನುನ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ಲಾತನ ಪರೆಯತನ
ಪ್ಲ್ತನು ಮಹ್ ಯ್ಜಕರನೂನು ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರನೂನು ಇತರ ಜನರನೂನು 
ಒಟ್ಟಿಗಿ ಕರೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಈ ಮನುರ್ನನುನು (ಯೇಸುವನುನು) ನನನು ಬಳಿಗೆ 
ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದ್ರಿ. ಇವನು ಜನರನುನು ತಪು್ಪದ್ರಿಗೆ ನಡೆಸು ತಿ್ತದ್್ದನೆ ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನ್ನು ನಿಮ್ಮಲಲೆರ ಮುಯಂದೆ ಇವನನುನು ವಿಚ್ರಣೆ ಮ್ಡಿದೆನು. 
ಆದರೆ ನ್ನು ಇವನಲ್ಲೆ ಯ್ವ ತಪ್ಪನೂನು ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ. ನಿಮ್ಮ ದೊೇಷ  ್

ರೂೆೇಪಣಗೆಳು ಇವನಿಗ ೆಅನ್ಯಸು ವುದ್ಲಲೆ. ಇದಲಲೆದೆ ಹೆರೊೇದನು ಸಹ ಇವನಲ್ಲೆ 
ಯ್ವ ತಪ್ಪನೂನು ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ. ಹೆರೊೇದನು ಯೇಸುವನುನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ 
ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ನೊೇಡಿರಿ, ಯೇಸು ಯ್ವ ತಪ್ಪನೂನು ಮ್ಡಿಲಲೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ 

ದಯಂಡನೆ ಆಗಬ್ರದು”  ಅಯಂದನು.306

ಪರಿತಿವರಪಾವೂ ಪಸಕೆಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಜನರು ಬಯಸುವ ಕೆೈದ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಒಬ್ಬನನುನು ರ್ಜ್ರ್ಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದು ಅಯಂದ್ನ ಪದಧೆತಿ 

ಯ್ಗಿತು್ತ. ಆ ಕ್ಲದಲ್ಲೆ ಪರಿಸಿದಧೆನ್ದ ಕೆೈದ್ಯಬ್ಬನು ಸರೆಮೆನೆ ಯ ಲ್ಲೆದ್ದನು. ಅವನ 
ಹೆಸರು ಬರಬ್ಬ.

ಜನರೆಲಲೆರೂ ಪ್ಲ್ತನ ಭವನದ ಬಳಿ ನೆರೆದ್ದ್ದರು. ಪ್ಲ್ತನು ಅವರಿಗೆ, 
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“ನ್ನು ನಿಮಗ್ಗಿ ಯ್ವ ಕೆೈದ್ಯನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಲ್, ಬರಬ್ಬನನೊನುೇ 
ಅಥವ್ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂದು ಕರೆಸಿ ಕೊಳುಳುವ ಯೇಸುವನೊನುೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. 
ಜನರು ಹೊಟೆಟಿಕ್ಚಚು ನಿಯಂದ ಯೇಸುವನುನು ತನಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿದ್್ದ ರೆಯಂಬುದು ಪ್ಲ್ತನಿಗೆ 
ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಪ್ಲ್ತನು ನ್್ಯಸ ್್ಥನ ದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿದ ್್ದಗ ಅವನ ಪತಿನುಯು ಒಯಂದು 
ಸಯಂದೆೇಶ ವನುನು ಕಳು ಹಿಸಿದ್ದಳು. “ಆ ಮನುರ್ನಿಗೆ ಏನನೂನು ಮ್ಡಬೆೇಡ. ಅವನು 
ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ನಲಲೆ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ರ್ತಿರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಯಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದೆ್ದೇನೆ” 
ಎಯಂಬುದೆೇ ಆ ಸಯಂದೆೇಶ.

ಆದರೆ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯಹೂದ್ ನ್ಯಕರು, 
ಬರಬ್ಬನನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡ ಬೆೇಕೆಯಂದೂ ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲ್ಲೆಸ ಬೆೇಕೆಯಂದೂ 
ಕೆೇಳಿಕೊಳಳುಲು ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳಿಕೊಟಟಿರು.

ಪ್ಲ್ತನು, “ನಿಮಗ್ಗಿ ನ್ನು ಯ್ರನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಲ್? 
ಬರಬ್ಬನನೊನುೇ? ಯೇಸುವನೊನುೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ಬರಬ್ಬನನುನು!” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.307

5.52 ಯೇಸುವಿಗ� ಮರಣ ದಂಡನ�
ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, ಕೊರಡೆ ಯಯಂದ ಹೊಡೆಯ 

ಬೆೇಕೆಯಂದು ಪ್ಲ್ತನು ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿದನು. ಸೆೈನಿಕರು ಮುಳುಳುಬಳಿಳು ಗಳಿಯಂದ ಒಯಂದು 
ಕ್ರಿೇಟವನುನು ಮ್ಡಿ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟಟಿರು. ಬಳಿಕ ಸೆೈನಿಕರು 
ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡು ಕೆಯಂರ್ದ ಅಯಂಗಿಯನುನು ತೂೆಡಿಸಿದರು. ಸೆೈನಿಕರು ಪದೆೇಪದೆೇ 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಯಹೂದ್ರ ರ್ಜನೆೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕೆರ!” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳುತ್್ತ ಆತನ ಕೆನೆನುಗೆ ಹೊಡೆದರು.

ಪ್ಲ್ತನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಯಂದು, ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, “ನೊೇಡಿ! ನ್ನು 
ಯೇಸುವನುನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತದೆ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆತನಲ್ಲೆ ಯ್ವ ಅಪರ್ಧವೂ 
ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ ಎಯಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರಲ್” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು 
ಹೂೆರಗೆ ಬಯಂದನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳಿಳುನ ಕ್ರಿೇಟವನುನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು 
ಮತು್ತ ಕೆಯಂಪು ಅಯಂಗಿಯನುನು ಆತನಿಗೆ ತೂೆಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ಲ್ತನು ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, 
“ಇಗೊೇ, ಈ ಮನುರ್ನು!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

KAN LOJ Pocket (final).indd   229 9/28/2015   3:04:50 PM



ಯೇಸು ಶಿಲುಬ�ಗ�ೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾರ230

ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಯಹೂದ್ ಕ್ವಲು ಗ್ರರು ಯೇಸುವನುನು 
ಕಯಂಡು, “ಅವನನುನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹ್ಕ್ಸು! ಅವನನುನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹ್ಕ್ಸು!” ಎಯಂದು 
ಕೂಗಿದರು.

ಆದರೆ ಪ್ಲ್ತನು, “ನಿೇವೆೇ ಆತನನುನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹ್ಕ್ರಿ. ನನಗೆ ಆತನಲ್ಲೆ 
ಯ್ವ ಅಪರ್ಧವೂ ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ನಮಗೊಯಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಕ್ರ ಇವನಿಗ ೆಮರಣ 

ದಯಂಡನೆ ಆಗಲೆೇ ಬೆೇಕು. ಯ್ಕೆಯಂದರೆ ಇವನು ತನನುನುನು ದೆೇವರ ಮಗನೆಯಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೊಯಂಡಿ ದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.

ಪ್ಲ್ತನು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ ಬಹು ಭಯಗೊಯಂಡು, ಮತೆ್ತ ಭವನ ದೊಳಗ ೆಹೊೇಗಿ, 
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿೇನು ಎಲ್ಲೆಯವನು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನ 

ವ್ಗಿದ್ದನು. ಪ್ಲ್ತನು, “ನಿೇನು ನನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡುವು ದ್ಲಲೆವೆೇ? ನಿನನುನುನು 
ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕ್ರವೂ ನಿನನುನುನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹ್ಕ್ಸುವ ಅಧಿಕ್ರವೂ ನನಗಿದೆ 
ಎಯಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ?” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು, “ನನನು ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಅಧಿಕ್ರ ವೆಯಂದರೆ ದೆೇವರು ನಿನಗೆ 
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕ್ರ ವಯಂದೆೇ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನನನುನುನು ನಿನನು ಕೆೈಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿ ದವನಿಗೆ 
ಹಚೆಚುನ ರ್ಪದೊೇರ ವಿರುವುದು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುವನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಲು ಪ್ಲ್ತನು 
ಪರಿಯತಿನುಸಿದನು. ಆದರೆ ಯಹೂದ್ರು, “ತನನುನುನು ರ್ಜನೆಯಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಳುವ 
ಯ್ವ ವ್ಕ್್ತಯ್ಗಲ್ ಸಿೇಸರನ ವಿರೊೇಧಿ ಯ್ಗಿದ ್್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇನು ಈ 
ಮನುರ್ನನುನು (ಯೇಸುವನುನು) ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರೆ, ನಿೇನು ಸಿೇಸರನ ಮಿತರಿನಲಲೆ 
ವೆಯಂದೆೇ ಅದರ ಅಥಪಾ” ಎಯಂದು ಕೂಗಿದರು.

ಯಹೂದ್ರು ಹೆೇಳಿದ್ದನುನು ಕೆೇಳಿ ಪ್ಲ್ತನು ಯೇಸುವನುನು ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಸಿ, 
“ಹ್ಸುಗಲುಲೆ” ಎಯಂಬ ಕಟೆಟಿಯ (ಯಹೂದ್ರ ಭ್ಷೆಯಲ್ಲೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬಥ.) 
ಮೇಲ್ದ್ದ ನ್್ಯ ಪ್ೇಠದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡನು. ಅಯಂದು ಪಸಕೆಹಬ್ಬದ ಸಿದಧೆತೆಯ 
ದ್ನ ಮತು್ತ ಆಗಲೆೇ ಮಧ್್ಹನು ವ್ಗಿತು್ತ. ಪ್ಲ್ತನು ಯಹೂದ್ರಿಗೆ, “ಇಗೊೇ, 
ನಿಮ್ಮ ರ್ಜನು!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಯಹೂದ್ರು, “ಕೊಲ್ಲೆರಿ, ಕೂೆಲ್ಲೆರಿ; ಅವನನುನು ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸಿರಿ!” ಎಯಂದು 
ಕ್ರುಚದರು.
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ಪ್ಲ್ತನು ಯಹೂದ್ರಿಗ,ೆ “ನಿಮ್ಮ ರ್ಜನನುನು ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸ ಬೆೇಕೆೇ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು, “ನಮಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೆೇ ರ್ಜನೆಯಂದರೆ ಸಿೇಸರ್!” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.308

ಜನರ ಮನಸ್ನುನು ಬದ ಲ್ಯಸಲು ತನಗೆ ಸ್ಧ್ವಿಲಲೆ ವೆಯಂದೂ ಜನರು ಗಲಭೆ 
ಆರಯಂಭಿಸ ಲ್ದ್್ದರಯೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡ ಪ್ಲ್ತನು ಸ್ಲ್ಪ ನಿೇರನುನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು 
ಜನರೆಲಲೆರ ಎದುರಿನಲ್ಲೆ ತನನು ಕೆೈಗಳನುನು ತೂೆಳೆದು ಕೊಳುಳುತ ್್ತ, “ಈ ಮನುರ್ನ 
ಸ್ವಿಗೆ ನ್ನು ಜವ್ಬ ್್ದರ ನಲಲೆ. ಆತನನುನು ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸು ತಿ್ತರುವವರು ನಿೇವೆೇ!” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಜನರೆಲಲೆರೂ, “ಅವನ ಸ್ವಿಗೆ ನ್ವೆೇ ಜವ್ಬ ್್ದರರು. ಅವನ ಸ್ವಿಗೆ 
ಏನ್ದರೂ ದಯಂಡನ ೆಯದ್ದರೆ ಅದನುನು ನ್ವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳು ಅನುಭವಿಸು 

ತೆ್ತೇವ”ೆ ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.309

ಪ್ಲ್ತನು ಅವರ ಬಯಕೆಯನುನು ಈಡೆೇರಿಸಲು ನಿಧಪಾರಿಸಿ ದನು. ಬರಬ್ಬನನುನು 
ಬಿಡುಗಡ ೆಮ್ಡಬೆೇಕಯೆಂದು ಜನರು ಕೆೇಳಿ ಕೂೆಯಂಡರು. ದಯಂಗ ೆಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಮತು್ತ 
ಕೊಲೆ ಮ್ಡಿದ್ದರಿಯಂದ ಬರಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆ ಯ ಲ್ಲೆದ್ದನು. ಪ್ಲ್ತನು ಬರಬ್ಬನನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿ, ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲ್ಲೆಸುವು ದಕೆಕೆ ಜನರಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸಿದನು. ಜನರ 
ಬಯಕೆಯೂ ಇದೆೇ  ಆಗಿತು್ತ.310

5.53 ಪ್ಲಾತನ ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗ� ಮಾಡಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಪ್ಲ್ತನ ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಸುವನುನು ರ್ಜ ಭವನದ ಒಳಕೆಕೆ ಕರದೊೆಯ್ದರು. ಸೆೈನಿಕ 

ರಲೆಲೆರೂ ಯೇಸುವನುನು ಸುತು್ತ ಗಟ್ಟಿದರು. ಸೆೈನಿಕರು ಆತನ ಬಟಟೆಿಗಳನುನು ತಗೆದೆುಹ್ಕ್ 
ಆತನಿಗ ೆಒಯಂದು ಕಯೆಂಪು ನಿಲುವಯಂಗಿ ಯನುನು ತೊಡಿಸಿದರು. ಮುಳಿಳುನ ಬಳಿಳುಯಯಂದ 
ಒಯಂದು ಕ್ರಿೇಟವನುನು ಹೆಣದೆು ಆತನ ತಲಯೆ ಮೇಲ್ಟಟಿರು. ಆತನ ಬಲಗೆೈಗ ೆಒಯಂದು 
ಕೊೇಲನುನು ಕೊಟಟಿರು. ಬಳಿಕ ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಯಂದೆ ಬ್ಗಿ, “ಯಹೂದ್ರ 
ರ್ಜನೆೇ, ನಮಸ್ಕೆರ” ಎಯಂದು ಅಪಹ್ಸ್ ಮ್ಡಿದರು. ಆತನ ಮೇಲ ೆಉಗುಳಿದರು. 
ಆತನ ಕೆೈಯಯಂದ ಕೂೆೇಲನುನು ತಗೆದೆು ಕೊಯಂಡು ತಲಯೆ ಮೇಲ ೆಹೊಡದೆರು. ಹಿೇಗೆ 
ಅಪಹ್ಸ್ ಮ್ಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನ ನಿಲುವಯಂಗಿ ಯನುನು ತೆಗೆದುಹ್ಕ್ ಆತನ 
ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಮತೆ್ತ ಆತನಿಗ ೆತೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸಲು ಕರೆದೂೆಯ್ದರು.311
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5.54 ಶಿಲುಬ�ಗ� ಮಳ� ಗಳಿಂದ ಜಡಿಯಲ್ಪಟಟಿ ಯೇಸು
ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಸುವನುನು ಕೊಲಲೆಲು ಕರೆದೊಯು್ ವ್ಗ ಹೊಲದ್ಯಂದ ಪಟಟಿಣ 

ದೂೆಳಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಿೇಮೊೇನ ಎಯಂಬವ ನನುನು ಕಯಂಡರು. ಸಿೇಮೊೇನನು ಸಿರೆೇನ್ 
ಪಟಟಿಣ ದವನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನುನು ಹೊತು್ತಕೊಯಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಯಂದೆ 
ಬರುವಯಂತೆ ಸೆೈನಿಕರು ಸಿೇಮೊೇನನನುನು ಬಲವಯಂತ ಮ್ಡಿದರು.

ಅನೆೇಕ್ ನೆೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸಿ ದರು. ದೊಡ್ಡ ಗುಯಂರ್ಗಿ ಸೆೇರಿದ್ದ 
ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಯೇಸುವಿಗ್ಗಿ ದುಃಖಪಟುಟಿ ಎದೆ ಬಡಿದು ಕೊಯಂಡು ಗೊೇಳ್ಡು 

ತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು, ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೇಯರೆೇ, ನನಗ್ಗಿ 
ಅಳಬೆೇಡಿರಿ. ನಿಮಗ್ಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿ ಗ್ಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ! ‘ಬಯಂಜೆಯರೆೇ 
ಭ್ಗ್ ವಯಂತರು! ಹೆರದವಳೆೇ ಹ್ಲುಕುಡಿಸ ದವಳೆೇ ಭ್ಗ್ ವಯಂತಳು’ ಎಯಂದು 
ಜನರು ಹೆೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದ.ೆ ಆಗ ಜನರು ಬೆಟಟಿಕೆಕೆ, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲ ೆಬಿೇಳು!’ 
ಎಯಂತಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನುನು ಮುಚಚುಕೊಳಿಳುರಿ!’ ಎಯಂತಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳುಳು ವರು. 
ಜೇವನ ಸುಖಕರ ವ್ಗಿರು ವ್ಗ ಜನರು ಈ ರಿೇತಿ ವತಿಪಾಸಿದರೆ, ಜೇವನ ಕರಟಿಕರ 

ವ್ದ್ಗ ಏನು ಮ್ಡುವರು?” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಸಯಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ದುರಕೆಮಿಪಾ ಗಳನುನು ಕೊಲಲೆ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಅವರು 

ನಿಧಪಾರಿಸಿ ದರು.312

ಅವರು ಗೊಲೊಗೆಥ್ ಎಯಂಬ ಸ್ಥಳಕೆಕೆ ಬಯಂದರು. (ಗೊಲೊಗೆಥ್ ಎಯಂದರೆ “ಕರ್ಲ 
ಸ್ಥಳ” ಎಯಂದಥಪಾ.) ಗೊಲೊಗೆಥ್ದಲ್ಲೆ ಸೆೈನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸ 

ವನುನು ಕೊಟಟಿರು. ಈ ದ್ರಿಕ್್ಷರಸಕೆಕೆ ನೊೇವುನಿವ್ರಕ ಔರಧಿಯನುನು ಬೆರೆಸಿದ್ದರು. 
ಆತನು ದ್ರಿಕ್್ಷರಸದ ರುಚ ನೊೇಡಿ ಅದನುನು ಕುಡಿಯಲ್ಲಲೆ.313

ಅಲ್ಲೆ ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಸುವನೂನು ಆ ದುರಕೆಮಿಪಾ ಗಳನೂನು ಶಿಲುಬೆ ಗಳಿಗೆ ಜಡಿದರು. 
ಒಬ್ಬನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡ ೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಇನೊನುಬ್ಬನನುನು ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆ 

ಯಲ್ಲೆಯೂ ಹ್ಕ್ದರು.
ಯೇಸು, “ತಯಂದೆಯೇ, ಇವರನುನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಇವರಿಗ ೆತ್ವು ಮ್ಡುತಿ್ತರು ವುದು 

ತಿಳಿದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು ರ್ರಿರ್ಪಾಸಿದನು.314

ಸೆೈನಿಕರು ಯೇಸುವನುನು ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಟಟೆಿಗಳನುನು ನ್ಲುಕೆ 
ಭ್ಗ ಮ್ಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರು ಒಯಂದೊಯಂದು ಭ್ಗವನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡರು. 
ಅಲಲೆದೆ ಆತನ ಒಳಯಂಗಿ ಯನುನು ಸಹ ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡರು. ಅದು ಹೊಲ್ಗೆ ಯಲಲೆದೆ 
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ಮೇಲ್ನಿಯಂದ ಕಳೆಗಿನ ವರಗೆ ೆಹಣೆೆ ದದ್್ದಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಸೆೈನಿಕರು, “ನ್ವು ಇದನುನು 
ಹರಿದು ರ್ಲುಮ್ಡ ಬ್ರದು. ನ್ವು ಚೇಟ್ಹ್ಕ್ ಇದು ಯ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೊೇ 
ನೊೇಡೊೇಣ” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ ಕೊಯಂಡು ಹ್ಗೆಯೇ ಮ್ಡಿದರು.

“ಅವರು ನನನು ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆ ರ್ಲು ಮ್ಡಿ ಕೊಯಂಡರು; ನನನು 
ಅಯಂಗಿಗ್ಗಿ ಚೇಟ್ ಹ್ಕ್ದರು”

ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವ ಮ್ತು ಹಿೇಗೆ ನೆರವೆೇರಿತು.315

ಪ್ಲ್ತನು ಒಯಂದು ಫಲಕವನುನು ಬರೆದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚಚುದನು. ಆ 
ಫಲಕದಲ್ಲೆ, “ನಜರೆೇತಿನ ಯೇಸು, ಯಹೂದ್ರ ರ್ಜನು” ಎಯಂದು ಬರೆದ್ತು್ತ. 
ಆ ಫಲಕವನುನು ಯಹೂದ್ರ ಭ್ಷೆಯಲ್ಲೆ, ಲ್್ಟ್ನ್ ಮತು್ತ ಗಿರಿೇಕ್ ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಬರೆಯ ಲ್ಗಿತು್ತ.

ಫಲಕದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವು ದನುನು ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ರು ಓದ್ದರು. ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಯೇಸುವನುನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಯಂದ ಸ್ಥಳವು ಪಟಟಿಣದ ಸಮಿೇಪ ದಲ್ಲೆತು್ತ. 
ಯಹೂದ್ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಪ್ಲ್ತನಿಗೆ, “ ‘ಯಹೂದ್ರ ರ್ಜನು’ ಎಯಂದು 
ಬರೆಯಬೆೇಡ. ಆದರೆ, ‘ಇವನು ತನನುನುನು ಯಹೂದ್ರ ರ್ಜ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿ 

ಕೊಯಂಡನು’ ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಬರೆ” ಎಯಂದರು.
ಪ್ಲ್ತನು, “ನ್ನು ಬರೆದ್ರುವು ದನುನು ಬದಲ್ಯಸ ಲ್ಗುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು 

ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.316

ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ತಲ ೆಯ್ಡಿಸುತ್್ತ, “ನಿೇನು ದೆೇವ್ಲಯ ವನುನು 
ಕಡೆವಿ, ಅದನುನು ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ನಿಮಿಪಾಸು ತೆ್ತೇನಯೆಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ 
ಈಗ ನಿನನುನುನು ನಿೇನೆೇ ರಕ್್ಷಸಿಕೊ! ನಿೇನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ದೆೇವರ ಮಗ ನ್ಗಿದ್ದರೆ, 
ಶಿಲುಬೆ ಯಯಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬ್!” ಎಯಂದು ಹ್ಸ್ ಮ್ಡಿದರು.

ಮಹ್ ಯ್ಜಕರೂ ಧಮೊೇಪಾಪ ದೆೇಶಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯಹೂದ್ 
ನ್ಯಕರೂ ಅಲ್ಲೆದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಇತರ ಜನರಯಂತೆ ಯೇಸುವನುನು ಗೆೇಲ್ 
ಮ್ಡಿದರು. “ಇವನು ಬೆೇರೆಯವ ರನುನು ರಕ್್ಷಸಿದನು. ಆದರೆ ತನನುನುನು ರಕ್್ಷಸಿಕೊಳಳು 
ಲ್ರ! ಇಸೆರಿೇಲರ ರ್ಜ ಎಯಂದು ಜನ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ. ಇವನು ರ್ಜ ನ್ಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆ 

ಯಯಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲ್. ಆಗ ನ್ವು ಇವನನುನು ನಯಂಬುತೆ್ತೇವೆ. ಇವನು ದೆೇವರನುನು 
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ನಯಂಬಿದ್ದನು. ಈಗ ದೆೇವರಿಗ ೆನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಇವನು ಬೆೇಕ್ದ್ದರ,ೆ ದೆೇವರೆೇ ಇವನನುನು 
ಕ್ರ್ಡಲ್. ‘ನ್ನು ದೆೇವರ ಮಗನು’ ಎಯಂದು ಇವನೆೇ ಹೆೇಳಿಕೊಯಂಡ ನಲ್ಲೆ” ಎಯಂದು 
ಅವರು  ಹೆೇಳಿದರು.317

ದುರಕೆಮಿಪಾ ಗಳಲೊಲೆಬ್ಬನು ಯೇಸುವನುನು ದೂಷ್ಸಿ, “ನಿೇನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲಲೆವೇ? 
ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿನನುನುನು ರಕ್್ಷಸಿಕೊ! ನಮ್ಮನೂನು ರಕ್್ಷಸು!” ಅಯಂದನು.

ಆದರೆ ಇನೂೆನುಬ್ಬ ದುರಕೆಮಿಪಾಯು ಅವನನುನು ಗದರಿಸಿ, “ನಿೇನು ದೆೇವರಿಗೆ 
ಹೆದರಬೆೇಕು! ನ್ವೆಲಲೆರೂ ಬೆೇಗನೆ ಸ್ಯುವೆವು! ನಿೇನೂ ನ್ನೂ ಅಪರ್ಧಿ 

ಗಳ್ಗಿದೆ್ದೇವೆ. ನ್ವು ತಪು್ಪ ಮ್ಡಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಶಿಕ್್ಷಸಲ್ಪಡ ಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಈ 
ಮನುರ್ನು (ಯೇಸು) ಯ್ವ ತಪ್ಪನೂನು ಮ್ಡಲ್ಲಲೆ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ 
ಆ ದುರಕೆಮಿಪಾಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವೆೇ ನಿೇನು ನಿನನು ರ್ಜ್ವನುನು ಸ್್ಥಪ್ಸುವ್ಗ 
ನನನುನುನು ನೆನಸಿಕೊ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕೆೇಳು! ನ್ನು ಸತ್ವನೆನುೇ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ಈ ದ್ನವೆೇ 
ನಿೇನು ನನನು ಸಯಂಗಡ ಪರದೆೈಸಿ ನಲ್ಲೆರುವಿ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.318

ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯ, ತ್ಯಯ ಸಹೊೇದರಿ, ಕೊಲೆೇಪನ ಹೆಯಂಡತಿ ಯ್ದ 
ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನನು ತ್ಯಯನೂನು ಅಲೆಲೆೇ ನಿಯಂತಿದ್ದ ತನನು ಪ್ರಿೇತಿಯ 
ಶಿರ್ನನೂನು ನೊೇಡಿ ತನನು ತ್ಯಗೆ, “ಅಮ್್ಮ, ಇಗೊೇ, ನಿನನು ಮಗನು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶಿರ್ನಿಗೆ, “ಇಗೊೇ, ನಿನನು ತ್ಯ” ಎಯಂದನು. 
ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ ಆ ಶಿರ್ನು ಆಕೆಯನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ ತನನು ಮನೆಯಲೆಲೆೇ 
ಇರಿಸಿ ಕೊಯಂಡನು.319

5.55 ರಾರೆಣಬಿಟಟಿ ಯೇಸು
ಅಯಂದು ಮಧ್್ಹನು ಹನನೆುರಡು ಗಯಂಟೆಯಯಂದ ಮೂರು ಗಯಂಟೆಯ ವರಗೆ ೆದೆೇಶದಲೆಲೆಲ್ಲೆ 
ಕತ್ತಲ ೆಕವಿಯತು. ಸುಮ್ರು ಮೂರು ಗಯಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಯೇಸು, “ಏಲಿೋ, 
ಏಲಿೋ, ಲಮಾ ಸಬಕಾತಾನಿ?” ಎಯಂದು ಗಟ್ಟಿಯ್ದ ಧ್ನಿಯಲ್ಲೆ ಕೂಗಿದನು. ಹಿೇಗೆಯಂದರ,ೆ 
“ನನನು ದೆೇವರೆೇ, ನನನು ದೆೇವರೆೇ, ಯ್ಕ ೆನನನುನುನು ಕೆೈ ಬಿಟುಟಿಬಿಟಟೆಿ?” ಎಯಂದಥಪಾ.

ಅಲ್ಲೆ ನಿಯಂತಿದ್ದ ಕಲೆವು ಜನರು ಇದನುನು ಕೆೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲ್ೇಯನನುನು ಕರಯೆು 

ತಿ್ತದ್್ದನೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.320
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ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲಲೆವೂ ನೆರವೆೇರಿ ತೆಯಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಯಂಡು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದ 
ಮ್ತನುನು ನೆರವೆೇರಿಸು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಆತನು, “ನನಗೆ ದ್ಹವ್ಗಿದೆ” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲೆ ಹುಳಿರಸ ತುಯಂಬಿದ ರ್ತೆರಿ ಯಯಂದ್ತು್ತ. ಸೆೈನಿಕರು ಸ್ಪಯಂಜನುನು 
ಹುಳಿರಸ ದಲ್ಲೆ ತೊೇಯಸಿ ಹಿಸೊ್ೇಪ್ ಗಿಡದ ಕೊೇಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೆಸಿ ಅದನುನು ಮೇಲತೆಿ್ತ 
ಯೇಸುವಿನ ಬ್ಯಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಹುಳಿರಸ ವನುನು ರುಚನೊೇಡಿ, 
“ತಿೇರಿತು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.321

ಆಮೇಲೆ ಆತನು, “ತಯಂದೆಯೇ, ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ನಿನಗೆ ಒಪ್್ಪಸುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು 
ಮಹ್ ಧ್ನಿ ಯಯಂದ ಕೂಗಿ ರ್ರಿಣಬಿಟಟಿನು.322

ಆಗ ದೆೇವ್ಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಗೆಡೆ ಯಯಂದ ತಳಭ್ಗದ ವರೆಗೂ ಹರಿದು 
ಎರಡು ಭ್ಗವ್ಯತು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು. ಬಯಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೊೇದವು. 
ಸಮ್ಧಿಗಳು ತೆರೆದವು, ಸತು್ತಹೊೇಗಿದ್ದ ಅನೆೇಕ ದೆೇವಜನರು ಸಮ್ಧಿ ಗಳೊಳ 

ಗಿಯಂದ ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. ಯೇಸು ಪುನರುತ ್್ಥನ ಹೊಯಂದ್ದ ಬಳಿಕ, 
ಅವರು ಪವಿತರಿ ನಗರವ್ದ ಜರೆುಸಲೆೇಮಿಗ ೆಹೊೇದರು. ಜನರು ಅವರನುನು ಕಣ್ಣಾರೆ 
ಕಯಂಡರು.

ಯೇಸುವನುನು ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೆೇನ್ಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಸೆೈನಿಕರು ಭೂಕಯಂಪವನುನು 
ಮತು್ತ ನಡದೆದ್ದನುನು ಕಯಂಡು ಬಹಳವ್ಗಿ ಹದೆರಿ, “ಈತನು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ದೆೇವರ 
ಮಗ ನ್ಗಿದ್ದನು!” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.323

ಆ ದ್ನವು ಸಿದಧೆತಯೆ ದ್ನವ್ಗಿತು್ತ. ಮರುದ್ನ ವಿಶೆೇರವ್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನವ್ಗಿತು್ತ. 
ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ದೆೇಹಗಳು ಶಿಲುಬಯೆ ಮೇಲ್ರುವುದು ಯಹೂದ್ರಿಗೆ ಇರಟಿ 
ವಿರಲ್ಲಲೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಅವರ ಕ್ಲುಗಳನುನು ಮುರಿದು ಬೆೇಗನೆ ಸ್ಯಸಲು 
ಆಜ್ಞೆಪ್ಸ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದ್ಗಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ತನನುನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಸೆೈನಿಕರು ಬಯಂದು ಯೇಸುವಿ ನೊಯಂದ್ಗ ೆಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಕ್ಲುಗಳನುನು 
ಮುರಿದು ಹ್ಕ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ಗ ಆತನು 
ಆಗಲೆೇ ಸತು್ತ ಹೊೇಗಿರುವು ದನುನು ಕಯಂಡು ಆತನ ಕ್ಲುಗಳನುನು ಮುರಿಯಲ್ಲಲೆ.

ಆದರೆ ಸೆೈನಿಕರಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬನು ತನನು ಈಟ್ಯಯಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಕೆಕೆಗೆ ತಿವಿದನು. 
ಪಕೆಕೆಯಯಂದ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ನಿೇರು ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಬಯಂದವು. (ಇದನುನು ಕಯಂಡವನೆೇ 
ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿದ್್ದನೆ. ನಿೇವು ಸಹ ನಯಂಬ ಬೆೇಕೆಯಂದು ಅವನು ಇದನುನು ತಿಳಿಸಿದ್್ದನೆ. 
ಅವನು ಹೆೇಳುವ ಸಯಂಗತಿಗಳು ಸತ್ವ್ಗಿವೆ. ತ್ನು ಹೆೇಳುತಿ್ತರು ವುದು ಸತ್ವೆಯಂದು 
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ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.) ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವ, “ಆತನ ಎಲುಬು ಗಳಲ್ಲೆ 
ಒಯಂದ್ದರೂ ಮುರಿಯ ಲ್ಪಡುವುದ್ಲಲೆ” ಎಯಂಬ ಮ್ತು ಹಿೇಗೆ ನೆರವೆೇರಿತು. ಪವಿತರಿ 
ಗರಿಯಂಥದ ಮತೂೆ್ತಯಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೆ, “ಜನರು ತ್ವು ಈಟ್ಯಯಂದ ಇರಿದವ ನನೆನುೇ 
ದ್ಟ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡುವರು” ಎಯಂತಲೂ  ಬರದೆ್ದೆ.324

5.56 ಯೇಸುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ರೆಯ
ತರುವ್ಯ, ಅರಿಮಥ್ಯ ಊರಿನ ಯೇಸೆೇಫ ಎಯಂಬವನು ಯೇಸುವಿನ 
ದೆೇಹವನುನು ತನಗ ೆಕೊಡ ಬೆೇಕಯೆಂದು ಪ್ಲ್ತನನುನು ಕೆೇಳಿ ಕೊಯಂಡನು. (ಯೇಸೆೇಫನು 
ಯೇಸುವಿನ ಒಬ್ಬ ಅನುಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರ ೆಅವನು ಯಹೂದ್ರಿಗೆ ಹದೆರಿ 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ರಿಯಂದ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳಿಕೊಳಳು ಲ್ಲಲೆ.) ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುನು 
ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಲು ಪ್ಲ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಟಿನು. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ಅವನು ಬಯಂದು ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇದನು.

ನಿಕೊದೆೇಮನೂ ಯೇಸೆೇಫ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಹೊೇದನು. ಹಿಯಂದೊಮ್ಮ, ರ್ತಿರಿಯಲ್ಲೆ 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು ಆತ ನೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದ್ದ ವನೆೇ ನಿಕೊದೆೇಮನು. 
ಅವನು ಸುಮ್ರು ಐವತು್ತ ಕ್ಲೊೇಗ್ರಿಮಿ ನರುಟಿ ಸುಗಯಂಧ ದರಿವ್ಗಳನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದನು. ಆ ಸುಗಯಂಧ ದರಿವ್ವು ರಕ್ತಬೊೇಳ ಮತು್ತ ಅಗರುಗಳ ಮಿಶರಿಣ 

ವ್ಗಿತು್ತ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಅದಕೆಕೆ ಸುಗಯಂಧ 

ದರಿವ್ವನುನು ಹ್ಕ್ ನ್ರುಬಟೆಟಿ ಗಳಿಯಂದ ಸುತಿ್ತದರು. (ಯಹೂದ್ರು ಸತ್ತವರನುನು 
ಇದೆೇರಿೇತಿ ಸಮ್ಧಿ ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ.) 325

ಯೇಸೆೇಫನು ಬಯಂಡಯೆಲ್ಲೆ ತ್ನು ತೊೇಡಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಸಮ್ಧಿಯಲ್ಲೆ ಇಟಟಿನು. 
ಸಮ್ಧಿಯ ಬ್ಗಿಲ್ಗೆ ಒಯಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಯಂಡೆಯನುನು ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟು 

ಹೊೇದನು.326

ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಹ್ಗೂ ಯೇಸೆಯನ ತ್ಯಯ್ದ ಮರಿಯಳು 
ಸಮ್ಧಿ ಮ್ಡಿದ ಸ್ಥಳವನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು.327 ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು 
ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹಕೆಕೆ ಹಚಚುಲು ಪರಿಮಳ ದರಿವ್ಗಳನುನು ಸಿದಧೆಮ್ಡು ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಹೊರಟು ಹೊೇದರು.

ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಅವರು ವಿಶರಿಮಿಸಿ ಕೊಯಂಡರು. ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರದ 
ಪರಿಕ್ರ ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದಯಂದು ಜನರೆಲಲೆರೂ ವಿಶ್ರಿಯಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳು ಬೆೇಕ್ತು್ತ.328
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5.57 ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಗ� ಕಾವಲು
ಶುಕರಿವ್ರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸ್ಯರು ಪ್ಲ್ತನ 
ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, “ಸ್್ಮಿೇ, ಆ ಸುಳುಳುಗ್ರನು ಬದುಕ್ದ ್್ದಗ, ‘ಮೂರು ದ್ನಗಳ 
ಬಳಿಕ ನ್ನು ಪುನರುತ್್ಥನ ಹೊಯಂದುತೆ್ತೇನ’ೆ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದು್ದ ನಮಗಿನೂನು ನನೆಪ್ದೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಮೂರು ದ್ನಗಳ ವರೆಗೆ ಆ ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಭದರಿವ್ಗಿ ಕ್ಯಲು 
ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿರಿ. ಅವನ ಶಿರ್ರು ಬಯಂದು, ಅವನ ದೆೇಹವನುನು ಕದು್ದಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, 
ಅವನು ಸಮ್ಧಿ ಯಯಂದ ಮೇಲೆದ್್ದದ ್್ದನೆ ಎಯಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಆಗ 
ಮೊದಲನೆಯ ಮೊೇಸಕ್ಕೆಯಂತ ಕಡೆಯದೆೇ ಕಡು ಮೊೇಸವ್ದ್ೇತು” ಎಯಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್ಲ್ತನು, “ಕೆಲವು ಸೆೈನಿಕರನುನು ಕರೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆೇಕ್ದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಭದರಿ ಪಡಿಸಿರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಅವರು ಹೊೇಗಿ, 
ಸಮ್ಧಿಗೆ ಮುದೆರಿ ಹ್ಕ್, ಸೆೈನಿಕರನುನು ಕ್ವಲ್ರಿಸಿ, ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಸುಭದರಿ 

ಪಡಿಸಿದರು.329
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6.1 ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
ಸಬ್ಬತ್ ದ್ನದ ಮರುದ್ನ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲೊೇಮ, ಯ್ಕೂೆೇಬನ 
ತ್ಯಯ್ದ  ಮರಿಯಳು,330 ಯೇಹ್ನಳು ಮತು್ತ ಬೆೇರ ೆಕಲೆವು ಸಿ್ತ್ರೇಯರು 331 
ಕೆಲವು ಸುಗಯಂಧ ದರಿವ್ಗಳನುನು ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹಕೆಕೆ ಹಚಚು ಬೆೇಕೆಯಂದ್ದ್ದರು. ವ್ರದ 
ಮೊದಲನಯೆ ದ್ನ, ಮುಯಂಜ್ನ ೆಯಲ್ಲೆಯೇ, ಅವರು ಸಮ್ಧಿಗ ೆಹೊರಟರು. ಆಗ 
ಸೂಯೇಪಾದಯ ವ್ಗಿದ್ದರೂ ಇನೂನು ನಸುಕ್ಗಿತು್ತ.332

ಆಗ ಭಿೇಕರ ಭೂಕಯಂಪ ವ್ಯತು. ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಯಂತೆ, ಪರಿಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು 
ಆಕ್ಶ ದ್ಯಂದ ಇಳಿದು ಬಯಂದನು. ಆ ದೆೇವದೂತನು ಸಮ್ಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, 
ಸಮ್ಧಿಯ ಬ್ಗಿಲ್ ನಿಯಂದ ಬಯಂಡಯೆನುನು ಉರುಳಿಸಿ ಆ ಬಯಂಡಯೆ ಮೇಲ ೆಕುಳಿತು 

ಕೊಯಂಡನು. ದೆೇವದೂತನು ಮಿಯಂಚ ನಯಂತೆ ಪರಿಕ್ಶಿಸು ತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಟೆಟಿಗಳು 
ಮಯಂಜನಯಂತ ೆಬಿಳು ರ್ಗಿದ್ದವು. ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೆೈನಿಕರು ದೆೇವದೂತ 

ನನುನು ಕಯಂಡು ಬಹಳವ್ಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯದ್ಯಂದ ನಡುಗುತ್್ತ ಸತ್ತಯಂತ್ದರು.
ದೆೇವದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿಗ,ೆ “ಹೆದರಬೆೇಡಿ, ಶಿಲುಬೆ ಗೆೇರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಯೇಸುವನುನು 

ನಿೇವು ಹುಡುಕು ತಿ್ತದ್್ದೇರಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲೆಲಲೆ. ಆತನು 
ತ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದ್ದಯಂತೆಯೇ ಪುನರುತ ್್ಥನ ಹೊಯಂದ್ದ ್್ದನೆ. ಬನಿನು, ಆತನ ದೆೇಹವಿದ್ದ 
ಸ್ಥಳವನುನು ನೊೇಡಿ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.333

ಬಯಂಡ ೆಉರಳಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನುನು ಕಯಂಡ ಅವರು ಒಳಗ ೆಹೊೇದರು. ಆದರ ೆಪರಿಭು 
ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುನು ಅವರು ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ. ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿಗೆ ಇದು ಅಥಪಾವ್ಗದೆ 
ಆಶಚುಯಪಾ ಪಡುತಿ್ತರಲು, ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪು ಗಳನುನು ಧರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು 
(ದೆೇವದೂತರು) ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲೆ ನಿಯಂತರು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಬಹಳವ್ಗಿ ಹೆದರಿ 
ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನುನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗಿಗೆಸಿ ಕೊಯಂಡು ನಿಯಂತರು.

ಆ ಮನುರ್ರು, “ಬದುಕ್ರುವ ವ್ಕ್್ತಯನುನು ಇಲ್ಲೆ ಹುಡುಕುವು ದೆೇಕೆ? ಇದು 
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ಸತ್ತ ಜನರನುನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ! ಯೇಸು ಇಲ್ಲೆಲಲೆ. ಆತನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದ್್ದದ ್್ದನೆ! 
ಆತನು ಗಲ್ಲ್ಯ ದಲ್ಲೆದ ್್ದಗ ಹೆೇಳಿದ ವಿರಯ ಜ್ಞೆಪಕ ವಿಲಲೆವೇ? ಮನುರ  ್

ಕುಮ್ರನು ಕೆಡುಕರ ವಶಕೆಕೆ ಒಪ್್ಪಸಲ್ಪಟುಟಿ; ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲಲೆಲ್ಪಟುಟಿ 
ಮೂರನೆಯ ದ್ನದಲ್ಲೆ ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು ಎಯಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸ 

ಲ್ಲಲೆವೆೇ! 334

“ಈಗ ಹೊೇಗಿ ಆತನ ಶಿರ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ರೇೆತರಿನಿ ಗಯಂತೂ ಖಯಂಡಿತ ವ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. 
ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೇಸು ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಹೊೇಗು ತಿ್ತದ ್್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗಿಯಂತ 
ಮುಯಂಚೆ ಅಲ್ಲೆರುತ ್್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಯಂತೆ ನಿೇವು ಆತನನುನು 
ಅಲ್ಲೆ ನೊೇಡುವಿರಿ’ ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿರಿ”  ಎಯಂದರು.335

ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಯೇಸುವಿನ ಮ್ತುಗಳನುನು ಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ಕೊಯಂಡರು.336

ಕೂಡಲೆೇ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಭಯದ್ಯಂದಲೂ ಸಯಂತೊೇರ ದ್ಯಂದಲೂ ಸಮ್ಧಿ ಯಯಂದ 
 ಹೊರಟರು.337 ನಡದೆ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ಈ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗ ೆತಿಳಿಸಿದರು. 
ಆದರೆ ಅಪಸ್ತಲರು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ. ಅವರಿಗ ೆಅದು ಹರಟೆ ಮ್ತ್ಗಿ  ತೊೇರಿತು.338

ಆದ್ದರಿಯಂದ ರೆೇತರಿನು ಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿರ್ನು ಸಮ್ಧಿಯ ಬಳಿಗ ೆಹೊರಟರು. 
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡುತ್್ತ ಹೊೇದರು. ಆದರ ೆಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿರ್ನು ರೆೇತರಿನಿ ಗಿಯಂತಲೂ 
ವೆೇಗವ್ಗಿ ಓಡುತ್್ತ ಹೊೇಗಿ ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಮೊದಲು ತಲುಪ್ದನು. ಆ ಶಿರ್ನು 
ಬಗಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೊೇಡಿದನು.

ನ್ರುಬಟೆಟಿಯ ತುಯಂಡುಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್್ದರುವು ದನುನು ಅವನು ಕಯಂಡನು. ಅಲಲೆದೆ 
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಗೆ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟಟೆಿಯನೂನು ಅವನು ಕಯಂಡನು. ಆ ಬಟೆಟಿಯು 
ಸುತ್ತಲ್ಪಟುಟಿ, ಇತರ ನ್ರುಬಟೆಟಿ ಗಳಿಯಂದ ಪರಿತೆ್ೇಕವ್ಗಿ ಬಿದ್್ದತು್ತ. ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ 
ಶಿರ್ನು ಒಳಗೆ ಹೊೇದನು. ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಮೊದಲು ತಲುಪ್ದ ವನೆೇ ಆ ಶಿರ್ನು. 
ಅವನು ಸಯಂಭವಿಸಿರುವು ದನುನು ಕಯಂಡು ನಯಂಬಿ ಕೊಯಂಡನು. (ಯೇಸು ಸತು್ತ ಜೇವಯಂತ 

ವ್ಗಿ ಎದು್ದಬರ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದ್ಗಿ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರು ವುದು ಈ ಶಿರ್ರಿಗೆ 
ಇನೂನು ಅಥಪಾ ವ್ಗಿರಲ್ಲಲೆ.)

ಬಳಿಕ ಶಿರ್ರು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ  ಹೊೇದರು.339

6.2 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಅಳುತ ್್ತ ಸಮ್ಧಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ 
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ಅಳುತ ್್ತ ಸಮ್ಧಿ ಯಳಗೆ ಬಗಿಗೆ ನೂೆೇಡಿದ್ಗ, ಬಿಳುರ್ದ ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಧರಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೆೇವದೂತ ರನುನು ಕಯಂಡಳು. ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಅವರ ಲೊಲೆಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು 
ರ್ದವಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು.

ದೆೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗ,ೆ “ಅಮ್್ಮ, ಏಕ ೆಅಳುತಿ್ತರುವ?ೆ” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಮರಿಯಳು, “ನನನು ಪರಿಭುವಿನ ದೆೇಹವನುನು ಕೆಲವು ಜನರು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು 

ಹೊೇಗಿದ ್್ದರೆ. ಅವರು ಆತನನುನು ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ್್ದರೂೆೇ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲಲೆ” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿಳು. ಮರಿಯಳು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿ ಹಿಯಂದಕೆಕೆ ತಿರುಗಿದ್ಗ ಅಲೆಲೆೇ ಯೇಸು 
ನಿಯಂತಿರುವು ದನುನು ಕಯಂಡಳು. ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸು ಎಯಂಬುದು ಆಕಗೆ ೆಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ.

ಯೇಸು ಆಕೆಯನುನು “ಅಮ್್ಮ ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ನಿೇನು ಯ್ರನುನು ಹುಡುಕು 

ತಿ್ತರುವೆ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ಇವನು ತೊೇಟವನುನು ನೊೇಡಿಕೊಳುಳು  ವವನಿರ ಬಹುದೆಯಂದು ಮರಿಯಳು 

ಯೇಚಸಿ ಕೊಯಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಅಯ್್, ನಿೇನು ಯೇಸುವನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು 
ಹೊೇದೆಯ್? ಆತನನುನು ಎಲ್ಲೆಟ್ಟಿರುವೆ, ನನಗೆ ಹೆೇಳು. ನ್ನು ಹೊೇಗಿ ಆತನನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳು ತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೆೇ” ಎಯಂದನು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಯಹೂದ್ರ ಭ್ಷೆಯಲ್ಲೆ “ರಬೂ್ಬನಿ” 

ಎಯಂದಳು. (ರಬೂ್ಬನಿ ಎಯಂದರೆ “ಗುರು”)
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನನುನುನು ಮುಟಟಿಬೆೇಡ. ನ್ನು ತಯಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಇನೂನು 

ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇಗಿಲಲೆ. ಆದರೆ ನಿೇನು ನನನು ಸಹೊೇದರರ (ಶಿರ್ರ) ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, 
‘ನನನು ತಯಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಯಂದೆಯೂ ನನನು ದೆೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೆೇವರೂ ಆಗಿರು 

ವ್ತನ ಬಳಿಗ ೆನ್ನು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನ’ೆ ಎಯಂಬುದ್ಗಿ ಹೆೇಳು” ಎಯಂದನು.
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, “ನ್ನು ಪರಿಭುವನುನು ಕಯಂಡೆನು!” 

ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದಳು. ಮತು್ತ ಯೇಸು ಹೆೇಳಿದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದಳು.340

6.3 ಕ�ಲವು ಸಿತು್ೇಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
ಯೇಸು ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಯಂತೆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರ ಮುಯಂದೆ ಪರಿತ್ಕ್ಷನ್ಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭವ್ಗಲ್” 
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ಎಯಂದನು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ ೆಹೂೆೇಗಿ, ಆತನ ರ್ದಗಳನುನು ಹಿಡಿದು 

ಕೊಯಂಡು ಆತನನುನು ಆರ್ಧಿಸಿ ದರು. ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೆೇಡಿ, ನನನು 
ಸಹೂೆೇದರರ ಬಳಿಗ ೆಹೂೆೇಗಿ ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ನನನುನುನು ಅಲ್ಲೆ 
ಕ್ಣುವರು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.341

6.4 ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರಿಗ� ಕಾವಲು ಗಾರರು ನಿೇಡಿದ ವರದ
ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಶಿರ್ರಿಗ ೆತಿಳಿಸಲು ಹೊೇದರು. ಇತ್ತ ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಕ್ಯುತಿ್ತದ್ದ 
ಕಲೆವು ಸೆೈನಿಕರು ನಗರ ದೂೆಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ನಡೆದ ಸಯಂಗತಿ ಯನೆನುಲ್ಲೆ ಮಹ  ್ಯ್ಜಕರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಹಿರಿಯ ಯಹೂದ್ರನುನು ಭೆೇಟ್ಮ್ಡಿ 
ಚಚಪಾಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೆೈನಿಕರಿಗ ೆಹಚೆುಚು ಹಣಕೊಟುಟಿ ಅವರಿಯಂದ ಸುಳುಳು ಹೆೇಳಿಸುವ 
ಉರ್ಯವನುನು ಮ್ಡಿದರು. ಅವರು ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ, “ರ್ತಿರಿ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ನ್ವು 
ನಿದ್ರಿಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಬಯಂದು ಅವನ ದೆೇಹವನುನು ಕದೊ್ದಯ್ದ ರೆಯಂದು 
ಜನರಿಗ ೆತಿಳಿಸಿರಿ. ಇದು ರ್ಜ್ರ್ಲ ನಿಗ ೆಗೊತ್್ತದರೂ ನ್ವು ಅವನನುನು ಸಮ್ಧ್ನ 

ಪಡಿಸುತೆ್ತೇವೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆೇನೂ ತೊಯಂದರೆ ಯ್ಗದಯಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳು ತೆ್ತೇವೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಸೆೈನಿಕರು ಹಣವನುನು ತಗೆದೆು ಕೂೆಯಂಡು, ಅವರು ಹೆೇಳಿ ದಯಂತಯೆೇ 
ಮ್ಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಇಯಂದ್ನ ವರಗೊ ಯಹೂದ್ರಲ್ಲೆ ಹಬಿ್ಬ ಕೂೆಯಂಡಿದೆ.342

6.5 ಎಮಾ್ಮಹುವಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅದೆೇ ದ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು ಎಮ್್ಮಹು ಎಯಂಬ ಪಟಟಿಣಕೆಕೆ 
ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಿಯಂದ ಏಳು ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲೆತು್ತ. ನಡೆದ 
ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಯಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು 
ತ್ನೆೇ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆಕೆ ಬಯಂದು, ಅವರ ಜೊತಯೆಲ್ಲೆ ಹೊೇದನು. (ಆದರ ೆಅವರಿಗೆ 
ಆತನ ಗುರುತು ಸಿಕಕೆಲ್ಲಲೆ.) ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಯ್ವ ಸಯಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲೆಲೆೇ ನಿಯಂತರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖದ್ಯಂದ ತುಯಂಬಿ 

ಹೂೆೇಗಿದ್ದವು. ಅವರಲ್ಲೆ ಕೆಲೆಯೇಫ ನೆಯಂಬುವನು, “ಇತಿ್ತೇಚೆಗೆ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ 
ನಡೆದ ಸಯಂಗತಿ ಯನುನು ತಿಳಿಯ ದ್ರುವ ವ್ಕ್್ತ ಎಯಂದರೆ ನಿೇನೊಬ್ಬನೆೇ ಇರಬೆೇಕು” 
ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿೇವು ಯ್ವುದರ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತದ್್ದೇರಿ?” ಎಯಂದು 
ಕೆೇಳಿದನು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರೆೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ. ಆತನು ದೆೇವರ ಮತು್ತ 
ಮನುರ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಮಹ್ಪರಿವ್ದ್ ಯ್ಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಅನೆೇಕ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು 
ಹೆೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಅದುಭುತಕ್ಯಪಾ ಗಳನುನು ಮ್ಡಿದನು. ನಮ್ಮ ನ್ಯಕರು ಮತು್ತ 
ಮಹ್ ಯ್ಜಕರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಯಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಒಪ್್ಪಸಿಕೊಟುಟಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ 
ಜಡಿಸಿದರು. ಯೇಸುವೆೇ ಇಸೆರಿೇಲ್ ಜನರನುನು (ಯಹೂದ್ರನುನು) ಬಿಡಿಸು ತ್್ತನಯೆಂದು 
ನ್ವು ನಿರಿೇಕ್್ಷಸಿ ಕೊಯಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲೆ ನಡೆದು ಹೊೇಯತು.
“ಈಗ ಮತೂೆ್ತಯಂದು ಸಯಂಗತಿ ಯ್ಗಿದೆ. ಈಗ್ಗಲೆೇ ಆತನು ಸತು್ತ ಮೂರು 

ದ್ನಗಳ್ದವು. ಇಯಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಆಶಚುಯಪಾಕರ ವ್ದ ಸಯಂಗತಿ 

ಗಳನುನು ಹೆೇಳಿದರು. ಮುಯಂಜ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗು ವ್ಗ, ಯೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುನು 
ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮ್ಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಹೂೆೇಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು 
ಆತನ ದೆೇಹವನುನು ಅಲ್ಲೆ ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ. ಆ ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಬಯಂದು ತಮಗೆ 
ದೆೇವದೂತ ರಿಬ್ಬರ ದಶಪಾನ ವ್ಯತೆಯಂದೂ ಯೇಸು ಬದುಕ್ ದ್್ದನೆಯಂದೂ ತಮಗೆ 
ಇದನುನು ದೆೇವದೂತರೆೇ ತಿಳಿಸಿದ ರೆಯಂದೂ ನಮಗೆ ಹೆೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಯಂದ 
ನಮ್ಮ ಗುಯಂಪ್ ನಲ್ಲೆದ್ದ ಕೆಲವರು ಸಹ ಸಮ್ಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇದರು. 
ಸಿ್ತ್ರೇಯರು ಹೆೇಳಿದ ಹ್ಗೆಯೇ ಸಮ್ಧಿಯು ಬರಿದ್ಗಿತು್ತ. ನ್ವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ 
ನೂೆೇಡಿದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯ್ರಿಗೂ ಆತನು (ಯೇಸು) ಕ್ಣಲ್ಲಲೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗ,ೆ “ನಿೇವು ಬುದ್ಧೆಹಿೇನರು ಮತು್ತ ಸತ್ವನುನು ಗರಿಹಿಸು ವುದರಲ್ಲೆ 
ಮಯಂದ ಗತಿಗಳು! ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಹೆೇಳಿದ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ನಿೇವು ನಯಂಬಬೆೇಕು. 
ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನನು ಮಹಿಮಯನುನು ಪರಿವೆೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಯಂಥ ಶರಿಮಗಳನುನು 
ಅನುಭವಿಸ ಬೆೇಕು ಎಯಂದು ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ಹೆೇಳಿದ ್್ದರೆ” ಅಯಂದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು 
ತನನು ಬಗೆಗೆ ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದಲ್ಲೆ ಬರೆದ್ರುವ ಪರಿತಿ ಯಯಂದನೂನು ವಿವರಿಸ ತೊಡಗಿದನು. 
ಯೇಸುವು ಮೊೇಶಯೆ ಗರಿಯಂಥ ಗಳಿಯಂದ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ ಪರಿವ್ದ್ಗಳು ತನನು ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿದ 
ವಿರಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನು.

ಅವರು ಎಮ್್ಮಹು ಊರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆಕೆ ಬಯಂದ್ಗ ಆತನು ತ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಇಳಿದು 

ಕೊಳಳುದವ ನಯಂತೆ ನಟ್ಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಈಗ ಹೊತ ್್ತಯತು, 
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ರ್ತಿರಿಯ್ಗುತ ್್ತ ಬಯಂದ್ದೆ. ನಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಇರು” ಎಯಂದು ಬೆೇಡಿ ಕೊಯಂಡರು. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಆತನು ಅವರೊಯಂದ್ ಗಿರಲು ಊರೊಳಗೆ ಹೊೇದನು.

ಯೇಸು ಅವರ ಸಯಂಗಡ ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡು ಸ್ಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಯನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡನು. ಆತನು ಆಹ್ರಕ್ಕೆಗಿ ದೆೇವರಿಗೆ ಸೊೇತರಿಮ್ಡಿ ಅದನುನು ಮುರಿದು 
ಅವರಿಗೆ ಕೂೆಟಟಿನು. ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನುನು ಗುರುತಿಸಿ ದರು. ಆದರೆ ಆತನೆೇ 
ಯೇಸುವೆಯಂದು ಅವರು ತಿಳಿದ್ ಕ್ಷಣವೆೇ ಆತನು ಅವರ ಕಣಿಣಾಗೆ ಮ್ಯವ್ದನು. 
ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಯಂಗಡ ಮ್ತ್ಡಿದ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ 
ಬೆಯಂಕ್ ಉರಿ ದಯಂತ್ಯ ತಲಲೆವೆೇ? ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥದ ನಿಜ ಅಥಪಾವನುನು ಆತನು 
ವಿವರಿಸಿ ದ್ಗ, ಬಹಳ ರೊೇಮ್ಯಂಚಕ್ರಿ ಯ್ಗಿರಲ್ಲಲೆವೆೇ?” ಎಯಂದು ಮ್ತ್ಡಿ 

ಕೊಯಂಡರು.
ಆ ಕೂಡಲೆೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದು್ದ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ಹೊೇದರು. 

ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನಲ್ಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿರ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿ ಬಯಂದ್ದ್ದರು. ಹನೊನುಯಂದು 
ಮಯಂದ್ ಅಪಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಯಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ ಜನರು, “ಪರಿಭುವು (ಯೇಸು) 
ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ನಿಜವ್ಗಿ ಎದ್್ದದ ್್ದನೆ! ಆತನು ಸಿೇಮೊೇನನಿಗೆ (ರೆೇತರಿ) ಕ್ಣಿಸಿ 

ಕೊಯಂಡನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ನಡದೆ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ರೊಟ್ಟಿ 

ಮುರಿದ್ಗ ತ್ವು ಆತನನುನು ಗುರುತಿಸಿ ದ್್ದಗಿ ಅವರು  ಹೆೇಳಿದರು.343

6.6 ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
ಅಯಂದು ಭ್ನುವ್ರ, ಅದೆೇ ಸ್ಯಯಂಕ್ಲ ಶಿರ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿದ್ದರು. ಅವರು 
ಯಹೂದ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬ್ಗಿಲು ಗಳನುನು ಮುಚಚುಕೊಯಂಡು ಒಳಗೆೇ  ಇದ್ದರು.344

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಡೆದ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಉಳಿದ ಶಿರ್ರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದ ್್ದಗ, 
ಯೇಸುವು ಶಿರ್ರ ಗುಯಂಪ್ನ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಶ್ಯಂತಿ 

ಯ್ಗಲ್” ಅಯಂದನು.
ಆಗ ಶಿರ್ರು ಬೆರಗ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯವ್ಯತು. ಅದು ಭೂತವೆೇ 

ಇರಬೆೇಕೆಯಂದು ಅವರು ಭ್ವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಏಕೆ ಗಲ್ಬಿಲ್ 

ಗೊಯಂಡಿದ್್ದೇರಿ? ನಿೇವು ಕಣ ಣ್ಾರೆಕಯಂಡರೂ ಏಕೆ ಸಯಂಶಯ ಪಡುತಿ್ತೇರಿ? ನನನು 
ಕೆೈಗಳನುನು ಮತು್ತ ರ್ದಗಳನುನು ನೊೇಡಿರಿ. ನ್ನೆೇ ಅಲಲೆವೆೇ! ನನನುನುನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. 
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ನನನು ಈ ಜೇವಯಂತ ದೆೇಹವನುನು ನಿೇವೆೇ ನೊೇಡಿರಿ. ಭೂತಕೆಕೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ದೆೇಹ 

ವಿರುವುದ್ಲಲೆ” ಅಯಂದನು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನುನು ಹೆೇಳಿದ ನಯಂತರ, ತನನು ಕೆೈಗಳಲ್ಲೆ ಮತು್ತ ರ್ದ 

ಗಳಲ್ಲೆರುವ ಗ್ಯದ ಗುರುತು ಗಳನುನು ತೊೇರಿಸಿದನು. ಶಿರ್ರು ಅತ್್ಶಚುಯಪಾ 

ಗೊಯಂಡರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವನುನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಕಯಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಯಂತೊೇರ 

ಪಟಟಿರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿನೂನು ನಯಂಬ ಲ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆ 
ಆಹ್ರ ವೆೇನ್ದರೂ ಇದೆಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಅವರು ಸುಟಟಿ ಮಿೇನಿನ 
ತುಯಂಡನುನು ಕೊಟಟಿರು. ಶಿರ್ರ ಕಣೆಣಾದುರಿ ನಲ್ಲೆಯೇ, ಯೇಸು ಆ ಮಿೇನನುನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಯಂಡು  ತಿಯಂದನು.345

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ಶ್ಯಂತಿಯು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರಲ್! ತಯಂದೆಯು ನನನುನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿ ದನು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ, ಈಗ ನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನುನು ಕಳುಹಿಸು ತೆ್ತೇನೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದ ನಯಂತರ ಶಿರ್ರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದ್, 
“ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ ಕೊಳಿಳು. ನಿೇವು ಯ್ರ ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸು ತಿ್ತೇರೊೇ, 
ಅವರ ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸ ಲ್ಗುವುದು. ನಿೇವು ಯ್ರ ರ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವು 

ದ್ಲಲೆವೇ, ಅವರ ರ್ಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮ ದೊರೆಯುವು ದ್ಲಲೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.346

6.7 ತ�ೊೇಮನಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
ಯೇಸು ಬಯಂದ್ಗ ದ್ದುಮ ನಯೆಂಬ ತೊೇಮನು ಶಿರ್ ರೊಯಂದ್ಗ ೆಇರಲ್ಲಲೆ. ಹನೆನುರಡು 
ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ ತೊೇಮನೂ ಒಬ್ಬ ನ್ಗಿದ್ದನು. ಉಳಿದ ಶಿರ್ರು ತೊೇಮನಿಗೆ, 
“ನ್ವು ಪರಿಭುವನುನು ನೊೇಡಿದೆವು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಆದರೆ ತೊೇಮನು, 
“ಆತನ ಕೆೈಗಳ ಲ್ಲೆರುವ ಮೊಳೆಯ ಗ್ಯದ ಗುರುತು ಗಳನುನು ನ್ನು ನೊೇಡುವ 

ವರೆಗೆ, ಮೊಳೆಗಳನುನು ಜಡಿದ್ದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ನನನು ಬೆರಳನಿನುಡುವ ವರೆಗೆ ಮತು್ತ ಆತನ 
ಪಕೆಕೆಯಲ್ಲೆ ನನನು ಕೆೈಯನುನು ಇಟುಟಿ ನೊೇಡುವವರೆಗೆ ನ್ನು ಅದನುನು ನಯಂಬುವು ದ್ಲಲೆ” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಒಯಂದು ವ್ರದ ನಯಂತರ ಶಿರ್ರು ಮನೆ ಯಯಂದ ರಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿದ್ದರು. 
ತೊೇಮನು ಅವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಇದ್ದನು. ಬ್ಗಿಲು ಗಳನುನು ಮುಚಚುಲ್ಗಿತು್ತ. ಆಗ 
ಯೇಸು ಬಯಂದು ಅವರ ಮಧ್ದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಶ್ಯಂತಿಯು 
ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರಲ್!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತೊೇಮನಿಗೆ, “ನಿನನು 
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ಬೆರಳನುನು ಇಲ್ಲೆಡು. ನನನು ಕೆೈಗಳನುನು ನೊೇಡು. ನಿನನು ಕೆೈಯನುನು ನನನು ಪಕೆಕೆಯಲ್ಲೆ 
ಹ್ಕು. ಸಯಂಶಯ ಪಡದೆ ನಯಂಬುವವ ನ್ಗು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ತೊೇಮನು ಯೇಸುವಿಗ,ೆ “ನನನು ಪರಿಭುವೆೇ, ನನನು ದೆೇವರೆೇ!” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತೊೇಮನಿಗೆ, “ನಿೇನು ನನನುನುನು ನೊೇಡಿದ್ದ ರಿಯಂದ ನಯಂಬಿದೆ. ನನನುನುನು 

ನೊೇಡದೆ ನಯಂಬು ವವರು ನಿಜವ್ಗಿಯೂ ಧನ್ರು” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದನು.347

6.8 ಏಳುಮಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
ತರುವ್ಯ, ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ ತಿಬೆೇರಿಯ (ಗಲ್ಲ್ಯ) ಸರೊೇವರದ 
ಬಳಿ ಕ್ಣಿಸಿ ಕೊಯಂಡನು. ಅದು ಹಿೇಗೆ ನಡೆಯತು: ಕೆಲವು ಶಿರ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿ 
ಸೆೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯ್ರೆಯಂದರೆ, ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೆೇತರಿ, ದ್ದುಮ ನೆಯಂಬ ತೊೇಮ, 
ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದ ಕ್ನ್ ಊರಿನವ ನ್ದ ನತ್ನಿಯೇಲ, ಜೆಬೆದ್ಯನ 
ಇಬ್ಬರು ಗಯಂಡು ಮಕಕೆಳು ಮತು್ತ ಇನಿನುಬ್ಬರು ಶಿರ್ರು. ರೆೇತರಿನು ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು 
ಮಿೇನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊೇಗುತಿ್ತದೆ್ದೇನ”ೆ ಎಯಂದನು.

ಉಳಿದ ಶಿರ್ರು, “ನ್ವೂ ನಿನೊನುಯಂದ್ಗೆ ಬರುತೆ್ತೇವೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 
ಅಯಂತೆಯೇ ಶಿರ್ರೆಲ್ಲೆ ಹೊರಟು ದೊೇಣಿಯನುನು ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ರ್ತಿರಿಯಲ್ಲೆ 
ಬಲೆ ಬಿೇಸಿದರೂ ಒಯಂದು ಮಿೇನೂ ಸಿಗಲ್ಲಲೆ.

ಅಯಂದು ಮುಯಂಜ್ನ ೆಯ್ದ್ಗ, ಯೇಸು ತಿೇರದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ 
ಆತನೆೇ ಯೇಸು ಎಯಂಬುದು ಶಿರ್ರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ಆತನು ತನನು ಶಿರ್ರಿಗೆ, 
“ಮಕಕೆಳೆೇ, ನಿಮಗೆ ಮಿೇನು ಸಿಕ್ಕೆತೊೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಶಿರ್ರು, “ಇಲಲೆ” ಎಯಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿರು.
ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ದೊೇಣಿಯ ಬಲಭ್ಗ ದಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ೆಬಿೇಸಿರಿ. ಅಲ್ಲೆ ಕಲೆವು 

ಮಿೇನುಗಳು ಸಿಕುಕೆತ್ತವೆ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಶಿರ್ರು ಹ್ಗೆಯೇ ಮ್ಡಿದರು. 
ಬಹಳ ಮಿೇನುಗಳು ಸಿಕ್ಕೆಕೊಯಂಡದ್ದ ರಿಯಂದ ಅವರು ಬಲೆಯನುನು ದೊೇಣಿಯಳಗೆ 
ಎಳೆದುಕೊಳಳು ಲ್ಗಲ್ಲಲೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಿೇತಿಯ ಶಿರ್ನು ರೇೆತರಿನಿಗೆ, “ಆ ಮನುರ್ನು ಪರಿಭುವೆೇ!” 
ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆೇ ರೆೇತರಿನು ತನನು ಅಯಂಗಿಯನುನು ಹ್ಕ್ಕೊಯಂಡು, 
ನಿೇರಿಗ ೆಧುಮುಕ್ದನು. (ರೆೇತರಿನು ಮಿೇನು ಹಿಡಿಯು ವುದಕ್ಕೆಗಿ ತನನು ಅಯಂಗಿಯನುನು 
ಬಿಚಚುಟ್ಟಿದ್ದನು.) ಉಳಿದ ಶಿರ್ರು ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ ತಿೇರಕೆಕೆ ಹೊೇದರು. ಅವರು 
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ಬಲೆತುಯಂಬ ಮಿೇನು ಗಳನುನು ದಡಕೆಕೆ ಎಳೆದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇದರು. ಅವರು 
ದಡದ್ಯಂದ ಬಹುದೂರ ದಲೆಲೆೇನೂ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಕೆೇವಲ ಮುನೂನುರು ಅಡಿಗಳರುಟಿ 
ದೂರ ದಲ್ಲೆದ್ದರು. ಶಿರ್ರು ದೊೇಣಿಯಯಂದ ಇಳಿದು ದಡಕೆಕೆ ಹೊೇದ್ಗ, ಬೆಯಂಕ್ಯ 
ಕೆಯಂಡ ಗಳನುನು ಕಯಂಡರು. ಬೆಯಂಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಿೇನು ಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕೆಲವು 
ರೊಟ್ಟಿಗಳೂ ಅಲ್ಲೆದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಹಿಡಿದ ಮಿೇನುಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಲವನುನು 
ತನಿನುರಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.

ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೆೇತರಿನು ದೊೇಣಿಯಳಕೆಕೆ ಹೊೇಗಿ ಬಲೆಯನುನು ದಡಕೆಕೆ ಎಳೆದು 

ಕೊಯಂಡು ಬಯಂದನು. ಬಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮಿೇನು ಗಳಿಯಂದ ತುಯಂಬಿತು್ತ. ಅದರಲ್ಲೆ 153 
ಮಿೇನು ಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹಳ ಭ್ರ ವ್ಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೊೇಗಲ್ಲಲೆ. 
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಯಂದು ಊಟ ಮ್ಡಿ” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಶಿರ್ರಲ್ಲೆ 
ಒಬ್ಬರ್ದರೂ, “ನಿೇನು ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಆತನನುನು ಕೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ಆತನು 
ಪರಿಭುವೆಯಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ. ಯೇಸುವು ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಬಯಂದು ರೂೆಟ್ಟಿಯನುನು 
ಮತು್ತ ಮಿೇನು ಗಳನುನು ತೆಗೆದು ಕೊಯಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಟಿನು.

ಯೇಸು ಪುನರುತ್್ಥನ ಹೊಯಂದ್ದ ಮೇಲ ೆತನನು ಶಿರ್ರಿಗ ೆಕ್ಣಿಸಿ ಕೊಯಂಡದು್ದ ಇದು 
ಮೂರನೆಯ  ಸಲ.348

6.9 ರ�ೇತರೆ ನ�ೊಂದಗ� ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣ�
ಅವರು ಊಟಮ್ಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಸಿೇಮೊೇನ್ ರೇೆತರಿನಿಗೆ, “ಯೇಹ್ನನ 
ಮಗನ್ದ ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ, ಇಲ್ಲೆರುವ ಇವರು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವುದಕ್ಕೆಯಂತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚುಗಿ ನಿೇನು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವೆಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ರೆೇತರಿನು, “ಹೌದು ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ನು ನಿನನು ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂಬುದು 
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ನನನು ಕುರಿಮರಿ ಗಳನುನು ಮೇಯಸು” ಎಯಂದನು.
ಎರಡನೆಯ ಸ್ರಿ ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ಯೇಹ್ನನ ಮಗನ್ದ ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ, 

ನಿೇನು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವೆಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
ರೆೇತರಿನು, “ಹೌದು, ಪರಿಭುವೆೇ, ನ್ನು ನಿನನು ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂಬುದು 

ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದ”ೆ ಎಯಂದನು.
ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ನನನು ಕುರಿಗಳನುನು ಕ್ಯ” ಎಯಂದನು.
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ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಸ್ರಿ, “ಯೇಹ್ನನ ಮಗನ್ದ ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ, ನಿೇನು 
ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವೆಯೇ?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಿೇನು ನನನುನುನು ಪ್ರಿೇತಿಸು ವೆಯೇ?” ಎಯಂದು ಮೂರು ಸ್ರಿ ಕೆೇಳಿದ್ದ 
ರಿಯಂದ ರೆೇತರಿನಿಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯತು. ರೆೇತರಿನು, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿನಗೆ ಪರಿತಿಯಯಂದೂ 
ತಿಳಿದ್ದೆ. ನ್ನು ನಿನನು ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿ ದೆ್ದೇನೆಯಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” 
ಎಯಂದನು.

ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ನನನು ಕುರಿಗಳನುನು ಮೇಯಸು. ನ್ನು ನಿನಗೆ ಸತ್ವನುನು 
ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ. ನಿೇನು ಯೌವನಸ್ಥ ನ್ಗಿದ್್ದಗ, ನಡುಕಟ್ಟಿ ಕೊಯಂಡು ನಿನಗೆ ಇರಟಿವ್ದ 
ಕಡೆಗೆಲ್ಲೆ ಹೂೆೇದೆ. ಆದರೆ ನಿೇನು ಮುದುಕ ನ್ದ್ಗ, ನಿನನು ಕೆೈಗಳನುನು ಚ್ಚುವೆ 
ಮತು್ತ ಬೆೇರೊಬ್ಬನು ನಿನನು ನಡುಕಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಇರಟಿವಿಲಲೆದ ಕಡೆಗೆ ನಿನನುನುನು ನಡೆಸಿ 

ಕೊಯಂಡು ಹೊೇಗುವನು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. (ದೆೇವರನುನು ಮಹಿಮ ಪಡಿಸು 

ವುದಕ್ಕೆಗಿ ರೇೆತರಿನು ಯ್ವ ರಿೇತಿ ಸ್ಯುತ ್್ತನೆ ಎಯಂಬುದನುನು ಸೂಚಸಲು 
ಯೇಸು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕ ಯೇಸು ರೆೇತರಿನಿಗೆ, “ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು!” 
ಎಯಂದನು.

ರೇೆತರಿನು ಹಿಯಂತಿರುಗಿ ನೊೇಡಿದ್ಗ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಿೇತಿಯ ಶಿರ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಯಂದೆ 
ನಡೆದು ಕೊಯಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವು ದನುನು ಕಯಂಡನು. (ರ್ತಿರಿ ಭೊೇಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬ್ಗಿ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿನಗೆ ದೊರಿೇಹ ಮ್ಡುವವನು 
ಯ್ರು?” ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದ ಶಿರ್ನೆೇ ಇವನು.) ರೇೆತರಿನು ತಮ್ಮ ಹಿಯಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ 
ಈ ಶಿರ್ನನುನು ಕಯಂಡ್ಗ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ಇವನ ವಿರಯವೆೇನು?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನ್ನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಜೇವದ್ಯಂದ ಇರ ಬೆೇಕೆಯಂಬುದು ನನನು 
ಇರಟಿವ್ಗಿ ದ್ದರೆ ಅದರಿಯಂದ ನಿನಗೆೇನು? ನಿೇನು ನನನುನುನು ಹಿಯಂಬ್ಲ್ಸು!” ಎಯಂದು 
ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಿನು.

ಆದ್ದರಿಯಂದ ಸಹೊೇದರರ (ಶಿರ್ರ) ಮಧೆ್ ಒಯಂದು ಕಥೆಯೇ ಹರಡಿ ಕೊಯಂಡಿತು. 
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಿೇತಿಯ ಈ ಶಿರ್ನು ಸ್ಯುವು ದ್ಲಲೆವೆಯಂದು ಅವರು ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 
ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ಯುವು ದ್ಲಲೆವೆಯಂದು ಯೇಸು ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ. “ನ್ನು ಬರುವ ತನಕ 
ಅವನು ಜೇವದ್ಯಂದ ಇರ ಬೆೇಕಯೆಂಬುದು ನನನು ಇರಟಿವ್ಗಿ ದ್ದರ ೆಅದರಿಯಂದ ನಿನಗೆೇನು?” 
ಎಯಂದಷೆಟಿೇ ಆತನು ಹೆೇಳಿದ್ದನು.349
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6.10 ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿ ನಿಂದ ಸ�ೇವಾ ಜವಾಬಾ್ದರಿ
ಹನೊನುಯಂದು ಮಯಂದ್ ಶಿರ್ರು ಗಲ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಹೊರಟು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಟಟಿಕೆಕೆ 
ಬಯಂದರು. ಶಿರ್ರು ಬೆಟಟಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನುನು ಕಯಂಡು ಆತನನುನು ಆರ್ಧಿಸಿ 

ದರು. ಆದರ ೆಕಲೆವು ಶಿರ್ರು ಆತನೆೇ ನಿಜವ್ದ ಯೇಸು ಎಯಂಬುದನುನು ನಯಂಬಲ್ಲಲೆ. 
ಆದ್ದರಿಯಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದು, “ಪರಲೊೇಕದ ಮತು್ತ ಈ ಲೊೇಕದ 
ಅಧಿಕ್ರ ವೆಲಲೆವನುನು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಯಂದ ನಿೇವು ಹೊೇಗಿ, ಲೊೇಕ 

ದಲ್ಲೆರುವ ಜನರೆಲಲೆ ರನುನು ನನನು ಶಿರ್ರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿರಿ. ತಯಂದೆಯ, ಮಗನ 
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆಲಲೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿ. ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಪ್ಸಿ ದವುಗಳಿಗೆಲ ಲ್ೆ ವಿಧೆೇಯರ್ಗು ವಯಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೆೇಶಿಸಿ, 
ಲೊೇಕ್ಯಂತ್ದ ವರೆಗೂ ಸದ್ಕ್ಲ ನ್ನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ ಗಿರುತೆ್ತೇನೆ” ಎಯಂದು 
 ಹೆೇಳಿದನು.350

6.11 ಯೇಸುವಿನ ಅಂತಿಮ ಉಪದ�ೇಶ ಗಳು
ಯೇಸು ತನನು ಮರಣ್ ನಯಂತರ ತ್ನು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿರುವುದನುನು ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗೆ 
ತೊೇಪಪಾಡಿಸಿ ದನು ಮತು್ತ ಶಕ್್ತಯುತ ವ್ದ ಅನೆೇಕ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡುವುದರ 
ಮೂಲಕ ಅದನುನು ನಿರೂಪ್ಸಿ ದನು. ಯೇಸು ಜೇವಯಂತ ವ್ಗಿ ಎದು್ದಬಯಂದ ನಯಂತರದ 
ನಲವತು್ತ ದ್ನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಅಪಸ್ತಲರು ಆತನನುನು ಅನೆೇಕ ಸಲ ನೊೇಡಿದರು. 
ಯೇಸು ದೆೇವರ ರ್ಜ್ದ ಕುರಿತು ಅಪಸ್ತಲ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಮ್ತ್ಡಿದನು.

ಒಮ್ಮ, ಯೇಸು ಅವ ರೊಯಂದ್ಗೆ ಊಟ ಮ್ಡುತಿ್ತದ ್್ದಗ 351 ಅವರಿಗೆ, “ನ್ನು 
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಯಂಗಡ ಇದು್ದದನುನು ಜ್ಞೆಪಕಮ್ಡಿ ಕೊಳಿಳುರಿ. ನನನು ವಿರಯವ್ಗಿ 
ಮೊೇಶೆಯ ಧಮಪಾಶ್ಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಗರಿಯಂಥ ಗಳಲ್ಲೆ, ಕ್ೇತಪಾನೆ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಬರೆದ್ರುವ ಪರಿತಿಯಯಂದು ಸಯಂಗತಿಯೂ ನೆರವೆೇರ ಬೆೇಕ್ಗಿದೆ ಎಯಂದು ನ್ನು 
ಹೆೇಳಿದೆನು” ಅಯಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತರಿ ಗರಿಯಂಥವನುನು ತನನು ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ತನನು 
ಬಗೆಗೆ ಬರೆದ್ರುವ ಸಯಂಗತಿ ಗಳನುನು ಅಥಪಾಮ್ಡಿ ಕೊಳಳುಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಲಲೆಲ್ಪಟುಟಿ ಮೂರನೆಯ 
ದ್ನದಲ್ಲೆ ಸತ್ತವ ರೊಳಗಿಯಂದ ಎದು್ದ ಬರುವನು ಎಯಂದು ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ 
ಸಯಂಗತಿಗಳು ನೆರವೆೇರುವು ದನುನು ನಿೇವು ನೊೇಡಿದ್ರಿ. ನಿೇವೆೇ ಇದಕೆಕೆ ಸ್ಕ್್ಷಗಳು. 
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ನಿೇವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ತಮ್ಮ ರ್ಪಗಳಿ ಗ್ಗಿ ಪಶ್ಚುತ ್್ತಪ ಪಟುಟಿ ದೆೇವರ 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳುಳು ವವರಿಗೆ ರ್ಪಕ್ಷಮ ಯ್ಗುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ. ನಿೇವು ಈ 
ಸುವ್ತೆಪಾಯನುನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ ಲೂೆೇಕದ ಜನರೆಲಲೆ ರಿಗೂ ನನನು 
ಹಸೆರಿನಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸ ಬೆೇಕು. ಕೆೇಳಿರಿ! ನನನು ತಯಂದೆ ನಿಮಗ ೆವ್ಗ್್ದನ ಮ್ಡಿದ್ದನುನು ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಪರಲೊೇಕ ದ್ಯಂದ ಆ ಶಕ್್ತಯನುನು 
ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲೆಲೆೇ ಕ್ದು ಕೊಯಂಡಿರಿ”  ಅಯಂದನು.352

ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಜೆರುಸಲೆೇಮನುನು ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗ ಬ್ರದೆಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 
ಆತನು, “ತಯಂದೆಯು ನಿಮಗೊಯಂದು ವ್ಗ ್್ದನವನುನು ಮ್ಡಿದ ್್ದನೆ. ನ್ನು 
ಮೊದಲೆೇ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಈ ವ್ಗ ್್ದನವನುನು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿ 

ಕೊಳಳುಲು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆ ಕ್ದು ಕೊಯಂಡಿರಿ. ಯೇಹ್ನನು ಜನರಿಗೆ ನಿೇರಿನಲ್ಲೆ 
ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಇನುನು ಕೆಲವೆೇ ದ್ನಗಳಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ 

ನಲ್ಲೆ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ ವ್ಗುವುದು” ಎಯಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಅಪಸ್ತಲರು ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸೆೇರಿದ ್್ದಗ, ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೇ, ನಿೇನು 

ಯಹೂದ್ರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಅವರ ರ್ಜ್ವನುನು ಕೊಡು ವಯಂಥದು್ದ ಈ ಕ್ಲದಲೊಲೆೇ?” 
ಎಯಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದ್ನಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕ್ಲಗಳನುನು ನಿಧಪಾರಿಸುವ 
ಅಧಿಕ್ರ ವಿರುವುದು ತಯಂದೆ ಯಬ್ಬನಿಗಷಟೆಿೇ. ನಿೇವು ಅವುಗಳನುನು ತಿಳಿದುಕೊಳಳು 
ಲ್ಗುವುದ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಯಂದ್ಗ ನಿೇವು 
ಬಲಹೊಯಂದ್ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ ನಲ್ಲೆಯೂ ಇಡಿೇ ಜುದೆೇಯ ದಲ್ಲೆಯೂ ಸಮ್ಯಪಾ 

ದಲ್ಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಭೂಲೊೇಕದ ಕಟಟಿಕಡೆಯ ವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ್ಕ್್ಷಗಳ್ಗಿರು 

ವಿರಿ”  ಎಯಂದನು.353

6.12 ಯೇಸುವಿನ ಪರಲ�ೊೇಕಾ  ರ�ೊೇಹಣ
ಯೇಸು ತನನು ಶಿರ್ರನುನು ಜೆರುಸಲೆೇಮಿನ ಹೊರಗ ೆಬೆಥ್ನಿಯದ ಸಮಿೇಪಕೆಕೆ ಕರದೆು 

ಕೊಯಂಡು ಹೊೇದನು. ಯೇಸು ತನನು ಕೆೈಗಳನುನು ಎತಿ್ತ ಶಿರ್ರನುನು ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸಿ ದನು. 
ಯೇಸು ಅವರನುನು ಆಶಿೇವಪಾದ್ಸು ತಿ್ತದ ್್ದಗ ಅವರಿಯಂದ ಬೆೇಪಪಾಟುಟಿ ಪರಲೊೇಕಕೆಕೆ 
ಎತ್ತಲ್ಪಟಟಿನು.354

ಶಿರ್ರು ನೊೇಡುತಿ್ತರು ವ್ಗಲೆೇ ಯೇಸು ಆಕ್ಶಕೆಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟಟಿನು. ಮೊೇಡವು 
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ಆತನನುನು ಕವಿದು ಕೂೆಯಂಡದ್ದರಿಯಂದ ಅವರು ಆತನನುನು ಕ್ಣಲ್ಗ ಲ್ಲಲೆ. ಯೇಸು 
ಹೊೇಗುತಿ್ತರಲು ಶಿರ್ರು ಆಕ್ಶವನೆನುೇ ನೊೇಡುತ ್್ತ ನಿಯಂತಿದ್ದರು.

ಆಗ, ಬಿಳುರ್ದ ಬಟಟೆಿಗಳನುನು ಧರಿಸಿ ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುರರು 
(ದೆೇವದೂತರು) ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಯಂತೆ ಅವರ ಪಕಕೆದಲ್ಲೆ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡು, “ಗಲ್ಲ್ಯ 

ದವರೆೇ, ಏಕೆ ಆಕ್ಶವನೆನುೇ ನೊೇಡುತ ್್ತ ನಿಯಂತು ಕೊಯಂಡಿದ್್ದೇರಿ? ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ 
ಕಣೆಣಾದುರಿ ನಲ್ಲೆ ಪರಲೊೇಕಕೆಕೆ ಹೆೇಗ ೆಏರಿಹೊೇದನೊೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಬರುತ್್ತನ”ೆ ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.355

ಶಿರ್ರು ಅಲ್ಲೆ ಆತನನುನು ಆರ್ಧಿಸಿ ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಟಟಿಣಕೆಕೆ ಹಿಯಂತಿರುಗಿ 
ಹೂೆೇದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಯಂತೂೆೇರ ಗೊಯಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯ್ವ್ಗಲೂ 
ದೆೇವ್ಲಯ ದಲ್ಲೆ ದೆೇವರನುನು ಸು್ತತಿಸು ತಿ್ತದ್ದರು.356

6.13 ಪವಿತಾರೆತ್ಮನ ಆಗಮನ
ಪಯಂಚ್ಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ ದ್ನ ಬಯಂದ್ಗ ಅವರೆಲಲೆರು ಒಯಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗಿ 
ಸೆೇರಿದ್ದರು. ಆಗ, ಆಕ್ಶ ದ್ಯಂದ ಒಯಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಯಂತೆ ಬಯಂದ್ತು. ಬಿರುಗ್ಳಿ 
ಬಿೇಸುತಿ್ತದೆಯೇ ಎಯಂಬಯಂತಿತು್ತ ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರು ಕುಳಿತು ಕೊಯಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಲೆಲೆಲ್ಲೆ 
ಆ ಶಬ್ದ ತುಯಂಬಿಕೊಯಂಡಿತು. ಬೆಯಂಕ್ಯ ಜ್್ಲೆ ಗಳಯಂತಿದ್ದ ಏನನೊನು ಅವರು ಕಯಂಡರು. 
ಜ್್ಲೆಗಳು ವಿಯಂಗಡ ವ್ಗಿ ಅಲ್ಲೆದ್ದ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ವ್ಕ್್ತಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದವು. 
ಅವರೆಲಲೆರೂ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ಭರಿತ ರ್ದರು ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆ ಮ್ತ್ಡ 

ತೊಡಗಿದರು. ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನೆೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್್ತಯನುನು ಕೊಟಟಿನು.
ಬಹು ಧ್ಮಿಪಾಕರ್ದ ಅನೆೇಕ ಯಹೂದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಜೆರುಸಲೆೇಮಿ 

ನಲ್ಲೆದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲೆ ಪರಿಪಯಂಚದ ಪರಿತಿಯಯಂದು ದೆೇಶದ್ಯಂದ ಬಯಂದ ಜನರಿದ್ದರು. 
ಈ ಶಬ್ದವನುನು ಕೆೇಳಿ ಈ ಜನರ ಒಯಂದು ದೂೆಡ್ಡ ಸಮೂಹವೆೇ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬಯಂದ್ತು. 
ಅಪಸ್ತಲರು ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವುದು ಪರಿತಿಯಬ್ಬ ರಿಗೂ ಅವರವರ ಸ್ಯಂತ 
ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿಸು ತಿ್ತರುವುದನುನು ಕಯಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶಚುಯಪಾ ವ್ಯತು.

ಇದನುನು ನೊೇಡಿದ ಯಹೂದ್ ರೆಲಲೆರೂ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊಯಂಡರು. ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಲು 
ಅಪಸ್ತಲ ರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ಯ ತೆಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥಪಾ ವ್ಗಲ್ಲಲೆ. ಅವರು, 
“ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವ ಈ ಜನರು (ಅಪಸ್ತಲರು) ಗಲ್ಲ್ಯ ದವರು! ಆದರ ೆಇವರು 
ನಮ್ಮ ಸ್ಯಂತ ಭ್ಷಗೆಳಲ್ಲೆ ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವಯಂತ ೆಕೆೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ಇದು ಹೆೇಗ ೆಸ್ಧ್? 
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ನ್ವು ಬೆೇರಬೆೆೇರ ೆಸ್ಥಳ ಗಳವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ರ್ಥ್ಪಾರು, ಮೇದ್ರು, ಏಲ್ಮಿ ನವರು, 
ಮಸೊಪಟೆೇಮ ದವರು, ಯೂದ್ಯ ದವರು, ಕಪ್ಪದೊೇಕ್ ಯದವರು, ಪಯಂತ 

ದವರು, ಏಷ್್ದವರು, ಫಿರಿಜಯ ದವರು, ರ್ಯಂಫಿಲ್ಯ ದವರು, ಈಜಪ್ಟಿ ನವರು 
ಮತು್ತ ಸಿರೆೇನಿನ ಬಳಿಯ ಲ್ಲೆರುವ ಲ್ಬಿಯ ರ್ರಿಯಂತ್ ದವರು, ರೂೆೇಮ್ ನವರು, 
ಕರೆಿೇಟ್ ನವರು ಮತು್ತ ಅರೆೇಬಿಯವರು ಇದ ್್ದರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆರುವ ಕೆಲವು ಜನರು 
ಹುಟುಟಿ ಯಹೂದ್ರು. ಉಳಿದವರು ಮತ್ಯಂತರ ಹೊಯಂದ್ ದವರು. ನ್ವು 
ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ದೆೇಶ ಗಳವರು. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಮ್ತ್ಡು ತಿ್ತರುವುದು ನಮ್ಮ 
ಸ್ಯಂತ ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಕೆೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ! ಅವರು ದೆೇವರ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತರುವ 
ಮಹ್ಸಯಂಗತಿ ಗಳು ನಮಗೆಲಲೆ ರಿಗೂ ಅಥಪಾ ವ್ಗುತಿ್ತವೆ” ಎಯಂದು  ಹೆೇಳಿದರು.357

6.14 ಅಂತಿಮ ನುಡಿಗಳು
ಯೇಸು ಇತರ ಅನೆೇಕ ಕ್ಯಪಾಗಳನುನು ಮ್ಡಿದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಪರಿತಿ 

ಯಯಂದನೂನು ಬರೆಯುವು ದ್ದರೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತಕ ಗಳನುನು ಇಡಿೇ 
ಪರಿಪಯಂಚವೆೇ ಹಿಡಿಸಲ್ರ ದೆಯಂದು ನ್ನು ನನೆಸುತೆ್ತೇನ.ೆ358 ಆದರ ೆಆತನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಯೆಂದು 
ಮತು್ತ ದೆೇವರ ಮಗನೆಯಂದು ನಿೇವು ನಯಂಬು ವಯಂತೆಯೂ ನಯಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ 
ಮೂಲಕವ್ಗಿ ಜೇವವನುನು ಪಡೆದುಕೊಳುಳು ವಯಂತೆಯೂ ಇಷೆಟಿಲ ಲ್ೆ ಬರೆಯ 

ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.359

ಮತಾತುಯನ ಪರೆಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರೆಸತುನ ವಂಶಾವಳಿ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಯಂಶ್ವಳಿ ಯದು. ಆತನು ದ್ವಿೇದನ ವಯಂಶ ದವನು. ದ್ವಿೇದನು 
ಅಬರಿಹ್ಮನ ವಯಂಶ ದವನು.

ಅಬರಿಹ್ಮನು ಇಸ್ಕನ ತಯಂದೆ. ಇಸ್ಕನು ಯ್ಕೊೇಬನ ತಯಂದೆ. 
ಯ್ಕೂೆೇಬನು ಯಹೂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೊೇದರರ ತಯಂದೆ. ಯಹೂದನು 
ರೆರೆಚನ ಮತು್ತ ಜೆರಹನ ತಯಂದೆ. (ಅವರ ತ್ಯ ತ್ಮರಳು.) ರೆರೆಚನು 
ಹಚೊೆರಿೇನನ ತಯಂದ.ೆ ಹೆಚೂೆರಿೇನನು ಅರ್ಮನ ತಯಂದ.ೆ ಅರ್ಮನು ಅಮಿ್ಮನ್ದ್ಬನ 
ತಯಂದೆ. ಅಮಿ್ಮನ್ದ್ಬನು ನಹಶೊೇನನ ತಯಂದೆ. ನಹಶೊೇನನು ಸಲೂೆ್ಮೇನನ ತಯಂದೆ. 
ಸಲೊ್ಮೇನನು ಬೊೇವಜನ ತಯಂದೆ. (ಬೂೆೇವಜನ ತ್ಯ ರಹ್ಬಳು.) ಬೊೇವಜನು 
ಓಬೆೇದನ ತಯಂದೆ. (ಓಬೆೇದನ ತ್ಯ ರೂತಳು.) ಓಬೆೇದನು ಇರಯನ ತಯಂದೆ. 
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ಇರಯನು ಅರಸನ್ದ ದ್ವಿೇದನ ತಯಂದೆ. ದ್ವಿೇದನು ಸೊಲೊಮೊೇನನ ತಯಂದೆ. 
(ಸೊಲೊಮೊೇನನ ತ್ಯ ಊರಿೇಯನ ಹೆಯಂಡತಿ ಯ್ಗಿದ್ದಳು.)

ಸೊಲೊಮೊೇನನು ರೆಹಬ್್ಬಮನ ತಯಂದೆ. ರೆಹಬ್್ಬಮನು ಅಬಿೇಯನ 
ತಯಂದೆ. ಅಬಿೇಯನು ಆಸನ ತಯಂದೆ. ಆಸನು ಯಹೊೇಷ್ಫ್ಟನ ತಯಂದೆ. 
ಯಹೊೇಷ್ಫ್ಟನು ಯಹೊೇರ್ಮನ ತಯಂದೆ. ಯಹೊೇರ್ಮನು ಉಜಜೆೇಯನ 
ತಯಂದೆ. ಉಜಜೆೇಯನು ಯೇತ್ಮನ ತಯಂದೆ. ಯೇತ್ಮನು ಆಹ್ಜನ ತಯಂದೆ. 
ಆಹ್ಜನು ಹಿಜಕೆೇಯನ ತಯಂದೆ. ಹಿಜಕೆೇಯನು ಮನಸೆ್ಯ ತಯಂದೆ. ಮನಸೆ್ಯು 
ಆಮೊೇನನ ತಯಂದೆ. ಆಮೊೇನನು ಯೇಷ್ೇಯನ ತಯಂದೆ. ಯೇಷ್ೇಯನು 
ಯಕೂೆನ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೊೇದರರ ತಯಂದೆ. (ಈ ಸಮಯ ದಲ್ಲೆಯೇ ಯಹೂದ್ 
ಜನರನುನು ಗುಲ್ಮ ಗಿರಿಗ್ಗಿ ಬ್ಬಿಲೊೇನಿಗೆ ಕೊಯಂಡೊಯ್ದದು್ದ.)

ಯಹೂದ್ರನುನು ಬ್ಬಿಲೊೇನಿಗ ೆಕೊಯಂಡೊಯ್ದ ನಯಂತರದ ಕುಟುಯಂಬದ ಚರಿತೆರಿ: 
ಯಕೊನ್ನು ಶೆಯಲ್್ತಯೇಲನ ತಯಂದೆ. ಶೆಯಲ್್ತಯೇಲನು ಜೆರುಬ್್ಬಬೆಲನ 
ತಯಂದೆ. ಜೆರುಬ್್ಬಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಯಂದೆ. ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಕ್ೇಮನ 
ತಯಂದೆ. ಎಲ್ಕ್ೇಮನು ಅಜೊೇರನ ತಯಂದೆ. ಅಜೊೇರನು ಸದೂೆೇಕನ ತಯಂದೆ. 
ಸದೊೇಕನು ಅಖೇಮನ ತಯಂದೆ. ಅಖೇಮನು ಎಲ್ಹೂದನ ತಯಂದೆ. ಎಲ್ಹೂದನು 
ಎಲ್ಯ್ಜರನ ತಯಂದೆ. ಎಲ್ಯ್ಜರನು ಮತ ್್ತನನ ತಯಂದೆ. ಮತ ್್ತನನು 
ಯ್ಕೊೇಬನ ತಯಂದೆ. ಯ್ಕೊೇಬನು ಯೇಸೆೇಫನ ತಯಂದೆ. ಯೇಸೆೇಫನು 
ಮರಿಯಳ ಗಯಂಡ. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯ. ಯೇಸುವನುನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂದು 
ಕರೆಯು ತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಬರಿಹ್ಮ ನಿಯಂದ್ಡಿದು ದ್ವಿೇದನ ವರೆಗೆ ಹದ್ನ್ಲುಕೆ ತಲೆಮ್ರು ಗಳು. 
ದ್ವಿೇದ ನಿಯಂದ್ಡಿದು ಬ್ಬಿಲೊೇನಿಗೆ ಸೆರೆಯಯ್ದ ಸಮಯದ ವರೆಗೆ ಹದ್ನ್ಲುಕೆ 
ತಲೆಮ್ರು ಗಳು. ಬ್ಬಿಲೊೇನಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಯಂಡು ಹೊೇದಯಂದ್ ನಿಯಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಹುಟುಟಿವ ವರೆಗೆ ಹದ್ನ್ಲುಕೆ ತಲೆಮ್ರು ಗಳು.360

ಲೊಕನ ಪರೆಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರೆಸತುನ ವಂಶಾವಳಿ
ಯೇಸು ಬೊೇಧಿಸುವು ದಕೆಕೆ ರ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ ದ್ಗ ಸುಮ್ರು ಮೂವತು್ತ ವರಪಾದವ 

ನ್ಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಯೇಸೆೇಫನ ಮಗನೆಯಂದು ಜನರು ಭ್ವಿಸಿದ್ದರು.
ಯೇಸೆೇಫನು ಹೆೇಲ್ಯ ಮಗನು. ಹೆೇಲ್ಯು ಮತ್್ತತನ ಮಗನು. ಮತ್್ತತನು 
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ಲೆೇವಿಯ ಮಗನು. ಲೆೇವಿಯು ಮಲ್ಕೆಯ ಮಗನು. ಮಲ್ಕೆಯು ಯನ್ನುಯನ 
ಮಗನು. ಯನ್ನುಯನು ಯೇಸೆೇಫನ ಮಗನು. ಯೇಸೆೇಫನು ಮತ್ತರ್ೇಯನ 
ಮಗನು. ಮತ್ತರ್ೇಯನು ಆಮೊೇಸನ ಮಗನು. ಆಮೊೇಸನು ನಹೂಮನ ಮಗನು. 
ನಹೂಮನು ಎಸಿಲೆಯ ಮಗನು. ಎಸಿಲೆಯು ನಗ ಗ್ೆಯನ ಮಗನು. ನಗ ಗ್ೆಯನು 
ಮಹ್ಥತನ ಮಗನು. ಮಹ್ಥತನು ಮತ್ತರ್ೇಯನ ಮಗನು. ಮತ್ತರ್ೇಯನು 
ಶಿಮಿೇಯನ ಮಗನು. ಶಿಮಿೇಯನು ಯೇಸೆೇಖನ ಮಗನು. ಯೇಸೆೇಖನು 
ಯೂದನ ಮಗನು.

ಯೂದನು ಯೇಹ್ನನ ಮಗನು. ಯೇಹ್ನನು ರೆೇಸನ ಮಗನು. 
ರೆೇಸನು ಜೆರುಬ್ಬೆಲನ ಮಗನು. ಜೆರುಬ್ಬೆಲನು ಸಲರ್ಯೇಲನ ಮಗನು. 
ಸಲರ್ಯೇಲನು ಸೆೇರಿಯ ಮಗನು. ಸೆೇರಿಯು ಮಲ್ಕೆಯ ಮಗನು. ಮಲ್ಕೆಯು 
ಅದ್್ದಯ ಮಗನು. ಅದ್್ದಯು ಕೊೇಸ್ಮನ ಮಗನು. ಕೊೇಸ್ಮನು ಎಲ್ಮದ್ಮನ 
ಮಗನು. ಎಲ್ಮದ್ಮನು ಏರನ ಮಗನು. ಏರನು ಯಹೊೇರುವನ ಮಗನು. 
ಯಹೊೇರುವನು ಎಲ್ಯೇಜರನ ಮಗನು. ಎಲ್ಯೇಜರನು ಯೇರೆೈವುನ 
ಮಗನು. ಯೇರೆೈವುನು ಮತ ್್ತತನ ಮಗನು. ಮತ್್ತತನು ಲೆೇವಿಯ ಮಗನು.

ಲೆೇವಿಯು ಸಿಮಯೇನನ ಮಗನು. ಸಿಮಯೇನನು ಯೂದನ ಮಗನು. 
ಯೂದನು ಯೇಸೆೇಫನ ಮಗನು. ಯೇಸೆೇಫನು ಯನ್ವುನ ಮಗನು. 
ಯನ್ವುನು ಎಲ್ಯಕ್ೇಮನ ಮಗನು. ಎಲ್ಯಕ್ೇಮನು ಮಲೆಯನ ಮಗನು. 
ಮಲೆಯನು ಮನನುನ ಮಗನು. ಮನನುನು ಮತ ್್ತಥನ ಮಗನು. ಮತ ್್ತಥನು 
ನ್ತ್ನನ ಮಗನು. ನ್ತ್ನನು ದ್ವಿೇದನ ಮಗನು. ದ್ವಿೇದನು ಇರಯನ 
ಮಗನು. ಇರಯನು ಓಬೆೇದನ ಮಗನು. ಓಬೆೇದನು ಬೊೇವಜನ ಮಗನು. 
ಬೊೇವಜನು ಸಲೊ್ಮೇನನ ಮಗನು. ಸಲೊ್ಮೇನನು ನಹಸೂೆ್ೇನನ ಮಗನು. 
ನಹಸೊ್ೇನನು ಅಮಿ್ಮನ್ದ್್ನ ಮಗನು. ಅಮಿ್ಮನ್ದ್್ನು ಅದ್್ಮನನ ಮಗನು. 
ಅದ್್ಮನನು ಅನೆೈಪಾಯನ ಮಗನು. ಅನೆೈಪಾಯನು ಹಸೆೊರಿೇನನ ಮಗನು. ಹೆಸೊರಿೇನನು 
ರೆರೆಸನ ಮಗನು. ರೆರೆಸನು ಯೂದನ ಮಗನು. ಯೂದನು ಯ್ಕೊೇಬನ 
ಮಗನು. ಯ್ಕೊೇಬನು ಇಸ್ಕನ ಮಗನು. ಇಸ್ಕನು ಅಬರಿಹ್ಮನ ಮಗನು. 
ಅಬರಿಹ್ಮನು ತೆೇರಹನ ಮಗನು. ತೆೇರಹನು ನಹೊೇರನ ಮಗನು. ನಹೊೇರನು 
ಸರೊಗನ ಮಗನು. ಸರೊಗನು ರಗೊವನ ಮಗನು. ರೆಗೂವನು ರೆಲಗೆನ ಮಗನು. 
ರೆಲೆಗನು ಎಬರನ ಮಗನು. ಎಬರನು ಸ್ಲನ ಮಗನು.
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ಸ್ಲನು ಕಯನನ ಮಗನು. ಕಯನನು ಅಪಪಾಕ್ಷದನ ಮಗನು. ಅಪಪಾಕ್ಷದನು 
ಶೆೇಮನ ಮಗನು. ಶೆೇಮನು ನೊೇಹನ ಮಗನು. ನೊೇಹನು ಲ್ಮಕನ 
ಮಗನು. ಲ್ಮಕನು ಮತೂರಲನ ಮಗನು. ಮತೂರಲನು ಹನೊೇಕನ 
ಮಗನು. ಹನೊೇಕನು ಯರೆದನ ಮಗನು. ಯರೆದನು ಮಹಲಲೆೇಲನ ಮಗನು. 
ಮಹಲಲೆೇಲನು ಕಯನ್ನನ ಮಗನು. ಕಯನ್ನನು ಎನೂೆೇರನ ಮಗನು. 
ಎನೊೇರನು ಸೆೇಥನ ಮಗನು. ಸೆೇಥನು ಆದ್ಮನ ಮಗನು. ಆದ್ಮನು ದೆೇವರ 
 ಮಗನು.361
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ಈ ಕೆಳಕಯಂಡ ಕ್ಲ್ಪಟ್ಟಿಯು ಇಯಂದ್ನ ಪರಿರಕೆಕೃತ ಕ್್ಲೆಯಂಡಿರಿನ ಪರಿಕ್ರ 
ಯೇಸುವಿನ ಜೇವಿತದ ಕ್ಲ್ವಧಿಯನುನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬೆೈಬಲ್ 
ವಿದ್್ಯಂಸ ರಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ಲ್ವಧಿಯನುನು ಒಪ್್ಪಕೊಳುಳುವು ದ್ಲಲೆ.

ವಷಪಾ  ಘಟನಾವಳಿ
6/5 ಕ್ರಿ.ಪೂ ಯೇಸುವಿನ ಜನನ

4 ಕ್ರಿ.ಪೂ ಮಹ್ರ್ಜ ಹೆರೊೇದನ ಮರಣ

12 ಕ್ರಿ.ಶ  ರೊೇಮಿನಲ್ಲೆ ತಿಬೆೇರಿಯಸ್ ಸಿೇಸರನ ಆಢಳಿತ್ರಯಂಭ.

26 ಕ್ರಿ.ಶ  ಸ್ನುನಿಕ ಯೇಹ್ನನ ಪರಿಭ್ವದ ಆರಯಂಭ.
 ಯೇಸುವಿನ ದ್ೇಕ್್ಷಸ್ನುನ
 ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಪಾಜನಿಕ ಸೆೇವ್ರಯಂಭ

27 ಕ್ರಿ.ಶ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಪಾಜನಿಕ ಸೆೇವ್ವಧಿಯಲ್ಲೆ ಮೊದಲನೆ ಪಸಕೆಹಬ್ಬ.

28 ಕ್ರಿ.ಶ  ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಪಾಜನಿಕ ಸೆೇವ್ವಧಿಯಲ್ಲೆ ಎರಡನೆ ಪಸಕೆಹಬ್ಬ.

29 ಕ್ರಿ.ಶ  ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಪಾಜನಿಕ ಸೆೇವ್ವಧಿಯಲ್ಲೆ ಮೂರನೆ ಪಸಕೆಹಬ್ಬ.

30 ಕ್ರಿ.ಶ  ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ (ನಿಶ್ನ್/ಏಫಿರಿಲ್ 14)
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ಮತ ್್ತಯ, ಮ್ಕಪಾ, ಲೂಕ, ಯೇಹ್ನ ಮತು್ತ ಅಪಸ್ತಲರ ಕ್ಯಪಾಗಳು 
ಎಯಂಬ ಐದು ಆಧ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಗಳಿಯಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ವೆೇದಭ್ಗಗಳನುನು ಈ 
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆ ಕೊರಿೇಢಕರಿಸಲ್ಗಿದು್ದ, ಈ ವೆೇದಭ್ಗಗಳ ಅಧ್್ಯ ಮತು್ತ ವಚನ 

ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಅನುಕರಿಮಣಿಯನುನು ಕೊಡಲ್ಗಿದೆ. ಓದುಗರು 
ತಮಗಿರಟಿವ್ದ ಭ್ಗಗಳನುನು ಆಧ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಗಳಿಯಂದ ನೆೇರವ್ಗಿ ಓದ್ ತಿಳಿದು 

ಕೊಳಳುಲು ಈ ಅನುಕರಿಮಣಿ ಸಹ್ಯಕವ್ಗಿದೆ. ಅನುಕರಿಮಣಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿತಿಯಯಂದು 
ಅಧ್್ಯ ಮತು್ತ ವಚನಗಳ ಆರಯಂಭ ದಲೆಲೆೇ ಒಯಂದು ಸಯಂರೆ್ಯನುನು ಕೊಡಲ್ಗಿದು್ದ, 
ಈ ಸಯಂರೆ್ಯು ಆಯ್ ವೆೇದಭ್ಗದ ಅಯಂತ್ದಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಯಂರೆ್ಯನುನು 
ಸೂಚಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆ ಶಿೇಷ್ಪಾಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಯಂರೆ್ಯನೆನುೇ ಈ 
ಅನುಕರಿಮಣಿಯಲೂಲೆ ಕೊಡಲ್ಗಿದೆ.

1 ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತುತು ಬಾಲ್ಯಜೇವನ

1.1 ಆರಂಭ
1 ಯೇಹ್ನ 1:1–18

1.2 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪರೆಕಟನ�
2 ಲೂಕ 1:5–25

1.3 ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪರೆಕಟನ�
3 ಲೂಕ 1:26–38

1.4 ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬ�ೇತಳಿಗ� ನಿೇಡಿದ ಸಂದಶಪಾನ
4 ಲೂಕ 1:39–45
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1.5 ದ�ೇವರಿಗ� ಮರಿಯಳಿಂದ ಸುತುತಿಗೇತ�
5 ಲೂಕ 1:46–55

1.6 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನ ಜನನ
6 ಲೂಕ 1:57–66

1.7 ದ�ೇವರಿಗ� ಜಕರಿೇಯನಿಂದ ಸುತುತಿಗೇತ�
7 ಲೂಕ 1:67–80

1.8 ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
8 ಲೂಕ 2:1–7

1.9 ಯೇಸುವಿನ ಬಗ�ಗೆ ಕುರುಬರಿಗ� ದ�ೊರ�ತ ಸಂದ�ೇಶ
9 ಲೂಕ 2:8–21

1.10 ದ�ೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತಿಷ�ಠೆ
10 ಲೂಕ 2:22–38

1.11 ಯೇಸುವನುನ ಸಂಧಿಸಲು ಜಾಞಾನಿಗಳ ಆಗಮನ
11 ಮತ ್್ತಯ 2:1–12

1.12 ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಈಜಪ್ಟಿಗ� ಪಲಾಯನ
12 ಮತ ್್ತಯ 2:13–15

1.13 ಬ�ತ�್ಲಹ�ೇಮಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ
13 ಮತ ್್ತಯ 2:16–18

1.14 ಈಜಪ್ಟಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮರು ಪರೆಯಾಣ
14 ಮತ ್್ತಯ 2:19–23
15 ಲೂಕ 2:40
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1.15 ದ�ೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಾಲಕ ಯೇಸು
16 ಲೂಕ 2:41–52

2 ಯೇಸುವಿನ ಸಾವಪಾಜನಿಕ ಸ�ೇವ�ಯ ಆರಂಭ

2.1 ಮಾಗಪಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ
17 ಲೂಕ 3:1–6
18 ಮತ ್್ತಯ 3:4–10
19 ಲೂಕ 3:10–18

2.2 ಯೇಸುವಿಗ� ದೇಕಾಷಾಸಾನನ
20 ಮತ ್್ತಯ 3:13–17
21 ಲೂಕ 3:23a

2.3 ಯೇಸುವಿಗಾದ ಶ�ೊೇಧನ�
22 ಮತ ್್ತಯ 4:1–11

2.4 ಮೆಸಿ್ೇಯನ ಕುರಿತು ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನ ಸಂದ�ೇಶ
23 ಯೇಹ್ನ 1:19–28

2.5 ಯೇಸುವ�ೇ ದ�ೇವರ ಕುರಿಮರಿ
24 ಯೇಹ್ನ 1:29–34

2.6 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗ� ಶಿಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ
25 ಯೇಹ್ನ 1:35–42

2.7 ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೊ ನತಾನಿಯೇಲನಿಗೊ ಯೇಸುವಿನ ಆಹಾವಾನ
26 ಯೇಹ್ನ 1:43–51
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2.8 ಯೇಸುವಿನ ಪರೆಥಮ ಮಹತಾ್ಕಯಪಾ
27 ಯೇಹ್ನ 2:1–12

2.9 ದ�ೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
28 ಯೇಹ್ನ 2:13–25

2.10 ಯೇಸು ಮತುತು ನಿಕ�ೊದ�ೇಮ
29 ಯೇಹ್ನ 3:1–21

2.11 ಯೇಸು ಮತುತು ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ
30 ಯೇಹ್ನ 3:22–4:3

2.12 ಸಮಾಯಪಾ ಸಿತು್ೇಯಡನ� ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣ�
31 ಯೇಹ್ನ 4:4–26

2.13 ಮರಳಿಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
32 ಯೇಹ್ನ 4:27–38

2.14 ಸಮಾಯಪಾದವರಲಿ್ಲ ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಮೆೇಲ� ವಿಶಾವಾಸ
33 ಯೇಹ್ನ 4:39–42

2.15 ಗಲಿಲಾಯಕ�್ಕ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
34 ಯೇಹ್ನ 4:43–45

2.16 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
35 ಯೇಹ್ನ 4:46–54

2.17 ಸುವಾತಾಪಾ ಪರೆಚಾರದ ಆರಂಭ
36 ಮತ ್್ತಯ 4:13b–17a
37 ಮ್ಕಪಾ 1:15
38 ಲೂಕ 4:14b–15
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2.18 ತನನ ಸವಾಂತ ಊರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸಾ್ಕರ
39 ಲೂಕ 4:16–30

3 ಪರೆಖಾ್ಯತಿಯ ವಷಪಾ

3.1 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕ�ಲವು ಶಿಷ್ಯರ ಆಯ್ಕ
40 ಮತ ್್ತಯ 4:18–22
41 ಲೂಕ 5:1–11

3.2 ದುರಾತ್ಮದಂದ ಪ್ೇಡಿತನಾಗದ್ದವನಿಗ� ಬಿಡುಗಡ�
42 ಮ್ಕಪಾ 1:21–28

3.3 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
43 ಮ್ಕಪಾ 1:29–34

3.4 ಏಕಾಂತದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
44 ಮ್ಕಪಾ 1:35–38

3.5 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ ಮತುತು ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
45 ಮತ ್್ತಯ 4:23–25

3.6 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರ�ೊೇಗಯಬ್ಬನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
46 ಮ್ಕಪಾ 1:40–45

3.7 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರಾಶವಾಪಾವಾಯುು ರ�ೊೇಗಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
47 ಮ್ಕಪಾ 2:1–12

3.8 ಯೇಸುವನುನ ಹಂಬಾಲಿಸಿದ ಲ�ೇವಿ
48 ಮ್ಕಪಾ 2:13–17
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3.9 ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಪರೆಶ�ನಗ� ಯೇಸುವಿನ ಉತತುರ
49 ಲೂಕ 5:33–39

3.10 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕ�ೊಳದ ಬಳಿ ಒಬ್ಬನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
50 ಯೇಹ್ನ 5:1–18

3.11 ಜೇವದಾಯಕನಾದ ಮಗ
51 ಯೇಹ್ನ 5:19–30

3.12 ತನನ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಪುರಾವ�ಗಳನುನ ನಿೇಡಿದ ಯೇಸು
52 ಯೇಹ್ನ 5:31–47

3.13 ಸಬ್ಬತ್ ದನಕೊ್ಕ ಯೇಸುವ�ೇ ಪರೆಭು
53 ಮ್ಕಪಾ 2:23–26
54 ಮತ ್್ತಯ 12:5–7
55 ಮ್ಕಪಾ 2:27–28
56 ಮತ ್್ತಯ 12:9–14

3.14 ಯೇಸುವನುನ ಹಂಬಾಲಿಸಿದ ಮಹಾಸಮೊಹ
57 ಮ್ಕಪಾ 3:7–12
58 ಮತ ್್ತಯ 12:17–21

3.15 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹನ�ನರಡು ಅಪೊಸತುಲರ ಆಯ್ಕ
59 ಲೂಕ 6:12–13
60 ಮ್ಕಪಾ 3:14b–19

ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ (3.16–34)

3.16 ದ�ೇವರಾಶಿೇವಾಪಾದಗಳನುನ ಹ�ೊಂದಕ�ೊಳುಳುವ ಜನರು
61 ಮತ ್್ತಯ 5:1–12
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3.17 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು – ಉಪು್ಪ ಮತುತು ಬ�ಳಕು
62 ಮತ ್್ತಯ 5:13–16

3.18 ಯೇಸು ಮತುತು ಮೇಶ�ಯ ಧಮಪಾಶಾಸತು್
63 ಮತ ್್ತಯ 5:17–20

3.19 ಕ�ೊೇಪದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
64 ಮತ ್್ತಯ 5:21–26

3.20 ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
65 ಮತ ್್ತಯ 5:27–30

3.21 ವಿವಾಹ ವಿಚ�ಛೇಧನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
66 ಮತ ್್ತಯ 5:31–32

3.22 ಆಣ� ಇಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
67 ಮತ ್್ತಯ 5:33–37

3.23 ಸ�ೇಡಿನ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
68 ಮತ ್್ತಯ 5:38–42

3.24 ವ�ೈರಿಗಳನುನ ಪ್ರೆೇತಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
69 ಮತ ್್ತಯ 5:43–48

3.25 ದಾನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
70 ಮತ ್್ತಯ 6:1–4

3.26 ರಾರೆಥಪಾನ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
71 ಮತ ್್ತಯ 6:5–15

3.27 ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
72 ಮತ ್್ತಯ 6:16–18

KAN LOJ Pocket (final).indd   262 9/28/2015   3:05:02 PM



ಅನುಕರೆಮಣಿ 263

3.28 ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
73 ಮತ ್್ತಯ 6:19–24

3.29 ಚಂತ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
74 ಮತ ್್ತಯ 6:25–34

3.30 ಬ�ೇರ�ಯವರಿಗ� ತಿೇಪುಪಾಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
75 ಮತ ್್ತಯ 7:1–6

3.31 ನಿಮಗ� ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳಿಗಾಗ ದ�ೇವರಲಿ್ಲ ರಾರೆರ್ಪಾಸಿ
76 ಮತ ್್ತಯ 7:7–12

3.32 ಇಕ್ಕಟಾಟಿದ ಬಾಗಲು ಮತುತು ಅಗಲವಾದ ಬಾಗಲು
77 ಮತ ್್ತಯ 7:13–14

3.33 ಜನರ ಕ್ರೆಯಗಳ�ೇ ಅವರು ಯಾರ�ಂಬುದನುನ ತ�ೊೇರಿಸುತತುವ�
78 ಮತ ್್ತಯ 7:15–23

3.34 ಎರಡು ವಿಧದ ಜನರು
79 ಮತ ್್ತಯ 7:24–27

3.35 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ�ೇವಕನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
80 ಲೂಕ 7:1–10

3.36 ಸತುತುಹ�ೊೇಗದ್ದವನಿಗ� ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಜೇವದಾನ
81 ಲೂಕ 7:11–17

3.37 ಯೇಸು ಮತುತು ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನ
82 ಲೂಕ 7:18–35

3.38 ಯೇಸು ತನನ ಜನರಿಗ� ವಿಶಾರೆಂತಿದಾಯಕ
83 ಮತ ್್ತಯ 11:25–30
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3.39 ಯೇಸು ಮತುತು ರಾಪ್ಷಠೆ ಸಿತು್ೇ
84 ಲೂಕ 7:36–50

3.40 ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
85 ಲೂಕ 8:1–3

3.41 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದದ�
86 ಮತ ್್ತಯ 12:22–37

3.42 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಸಂಶಯಿಸಿದ ಕ�ಲವರು
87 ಮತ ್್ತಯ 12:38–45

3.43 ಯೇಸುವಿನ ಹಂಬಾಲಕರ�ೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದವರು
88 ಮತ ್್ತಯ 12:46–50
89 ಲೂಕ 11:27–28

3.44 ರ�ೈತನ ಬಿತತುನ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
90 ಮತ ್್ತಯ 13:1–23

3.45 ನಿಮಗರುವ ವಿವ�ೇಕವನುನ ಉಪಯೇಗಸಿಕ�ೊಳಿಳು
91 ಮ್ಕಪಾ 4:21–25

3.46 ಬ�ಳ�ಯುವ ಬಿೇಜದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
92 ಮ್ಕಪಾ 4:26–29

3.47 ಗ�ೊೇಧಿ ಮತುತು ಹಣಜ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
93 ಮತ ್್ತಯ 13:24–30

3.48 ಸಾಸಿವ� ಮತುತು ಹುಳಿ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯಗಳು
94 ಮತ ್್ತಯ 13:31–35
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3.49 ಹಣಜ ಸಾಮ್ಯಕ�್ಕ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣ�
95 ಮತ ್್ತಯ 13:36–43

3.50 ನಿಧಿ ಮತುತು ಮುತಿತುನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯಗಳು
96 ಮತ ್್ತಯ 13:44–46

3.51 ಮಿೇನಿನ ಬಲ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
97 ಮತ ್್ತಯ 13:47–53

3.52 ಬಿರುಗಾಳಿಯನುನ ಶಾಂತಗ�ೊಳಿಸಿದ ಯೇಸು
98 ಮ್ಕಪಾ 4:35–41

3.53 ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ೇಡಿತನಾಗದ್ದವನಿಗ� ಬಿಡುಗಡ�
99 ಲೂಕ 8:26–27
100 ಮ್ಕಪಾ 5:3b–20

3.54 ಸತುತುಹ�ೊೇಗದ್ದ ಬಾಲಕ್ಗ� ಜೇವದಾನ;  

ಕಾಯಿಲ� ಸಿತು್ೇಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
101 ಮ್ಕಪಾ 5:21–43

3.55 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮೊವರು ಗಂಡಸರಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
102 ಮತ ್್ತಯ 9:27–34

3.56 ತನನ ಸವಾಂತ ಊರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸಾ್ಕರ
103 ಮ್ಕಪಾ 6:1–6

4 ವ�ೈರತವಾ ಬ�ಳ�ಯತ�ೊಡಗದ ವಷಪಾ

4.1 ಹ�ಚುಚು ಕ�ಲಸಗಾರರನುನ ಕಳುಹಸುವಂತ� ದ�ೇವರಲಿ್ಲ ರಾರೆಥಪಾನ�
104 ಮತ ್್ತಯ 9:35–38
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4.2 ಸ�ೇವ�ಗಾಗ ಹ�ೊರಟ ಹನ�ನರಡು ಮಂದ ಅಪೊಸತುಲರು
105 ಮತ ್್ತಯ 10:1
106 ಮತ ್್ತಯ 10:5–42
107 ಮತ ್್ತಯ 11:1
108 ಲೂಕ 9:6
109 ಮ್ಕಪಾ 6:12b–13

4.3 ಸಾನನಿಕ ಯೇಹಾನನು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟಟಿ ಬಗ�
110 ಮ್ಕಪಾ 6:14–29

4.4 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರಕ್್ಕಂತ ಹ�ಚುಚು ಜನರಿಗ� ಅನನದಾನ
111 ಮ್ಕಪಾ 6:30–37
112 ಯೇಹ್ನ 6:8–15a
113 ಮ್ಕಪಾ 6:45
114 ಮತ ್್ತಯ 14:23a

4.5 ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ� ನಡ�ದ ಯೇಸು
115 ಮತ ್್ತಯ 14:23b–33

4.6 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನ�ೇಕ ರ�ೊೇಗಗಳಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
116 ಮ್ಕಪಾ 6:53–56

4.7 ಯೇಸುವ�ೇ ಜೇವದ ರ�ೊಟ್ಟಿ
117 ಯೇಹ್ನ 6:22b–59

4.8 ಯೇಸುವನುನ ಬಿಟುಟಿಹ�ೊೇದ ಅನ�ೇಕ ಶಿಷ್ಯರು
118 ಯೇಹ್ನ 6:60–7:1

4.9 ದ�ೇವರ ಧಮಪಾಶಾಸತು್ ಮತುತು ಮಾನವ ಸಂಪರೆದಾಯ
119 ಮ್ಕಪಾ 7:1–15
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120 ಮತ ್್ತಯ 15:12–14
121 ಮ್ಕಪಾ 7:17–23

4.10 ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿತು್ೇಗ� ಯೇಸುವಿನ ಸಹಾಯ

122 ಮತ ್್ತಯ 15:21–28

4.11 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕ್ವುಡನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
123 ಮ್ಕಪಾ 7:31
124 ಮತ ್್ತಯ 15:30
125 ಮ್ಕಪಾ 7:32–36
126 ಮತ ್್ತಯ 15:31a
127 ಮ್ಕಪಾ 7:37b

4.12 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರಕ್್ಕಂತ ಹ�ಚುಚು ಜನರಿಗ� ಅನನದಾನ
128 ಮತ ್್ತಯ 15:32–39

4.13 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಸಂಶಯಿಸಿದ ಕ�ಲವರು
129 ಮತ ್್ತಯ 16:1–4

4.14 ಯೇಸುವನುನ ತರಾ್ಪಗ ಅಥಪಾಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಶಿಷ್ಯರು
130 ಮತ ್್ತಯ 16:5–12

4.15 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬ�ತಾ್ಯಿದಲಿ್ಲ ಸವಾಸ್ಥಗ�ೊಂಡ ಕುರುಡ
131 ಮ್ಕಪಾ 8:22–26

4.16 ಯೇಸುವ�ೇ ಮೆಸಿ್ೇಯ
132 ಮತ ್್ತಯ 16:13–20

4.17 ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಪರೆಕಟಣ�
133 ಮತ ್್ತಯ 16:21–28

KAN LOJ Pocket (final).indd   267 9/28/2015   3:05:03 PM



ಅನುಕರೆಮಣಿ268

4.18 ಮೇಶ� ಮತುತು ಎಲಿೇಯರ�ೊಡನ� ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಯೇಸು
134 ಲೂಕ 9:28–33
135 ಮತ ್್ತಯ 17:5–13

4.19 ದುರಾತ್ಮದಂದ ಪ್ೇಡಿತನಾಗದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗ� ಬಿಡುಗಡ�
136 ಮ್ಕಪಾ 9:14–29

4.20 ತನನ ಮರಣ ಮತುತು ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
137 ಮ್ಕಪಾ 9:30–32

4.21 ತ�ರಿಗ� ಕ�ೊಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
138 ಮತ ್್ತಯ 17:24–27

4.22 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯನನತ ಸಾ್ಥನ ಯಾರಿಗ� ಸಿಕು್ಕವುದು?
139 ಮತ ್್ತಯ 18:1–5
140 ಮ್ಕಪಾ 9:38–41

4.23 ಎಲ್ಲರಿಗಾಗ ಚಂತಿಸುವ ತಂದ�
141 ಮತ ್್ತಯ 18:6–14

4.24 ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನಿಗ� ಅಗತ್ಯವಾದ ತಿದು್ದಪಡಿ
142 ಮತ ್್ತಯ 18:15–20

4.25 ಕಷಾಮಾಪಣ� ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
143 ಮತ ್್ತಯ 18:21–35

4.26 ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
144 ಯೇಹ್ನ 7:2–13

4.27 ಪಣಪಾಕುಟ್ೇರಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
145 ಯೇಹ್ನ 7:14–24
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4.28 ಯೇಸುವ�ೇ ಕ್ರೆಸತುನ�ೊೇ?
146 ಯೇಹ್ನ 7:25–44

4.29 ವಿಶಾವಾಸವಿಲ್ಲದ ಕ�ಲವು ಯಹೊದ್ಯನಾಯಕರು
147 ಯೇಹ್ನ 7:45–52

4.30 ಸಿಕ್್ಕಕ�ೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
148 ಯೇಹ್ನ 7:53–8:11

4.31 ಯೇಸುವ�ೇ ಲ�ೊೇಕಕ�್ಕ ಬ�ಳಕು
149 ಯೇಹ್ನ 8:12–30

4.32 ಅಬರೆಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು
150 ಯೇಹ್ನ 8:31–41

4.33 ಸ�ೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು
151 ಯೇಹ್ನ 8:42–47

4.34 ತನನ ಬಗ�ಗೆ ಮತುತು ಅಬರೆಹಾಮನ ಬಗ�ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹ�ೇಳಿಕ�
152 ಯೇಹ್ನ 8:48–59

4.35 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹುಟುಟಿ ಕುರುಡನಿಗ� ದೃಷ್ಟಿದಾನ
153 ಯೇಹ್ನ 9:1–12

4.36 ಕ�ಲವು ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರ ಪರೆಶ�ನಗಳು
154 ಯೇಹ್ನ 9:13–34

4.37 ಆತಿ್ಮಕ ಕುರುಡುತನ
155 ಯೇಹ್ನ 9:35–41

4.38 ಕುರುಬ ಮತುತು ಅವನ ಕುರಿಗಳು
156 ಯೇಹ್ನ 10:1–21
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4.39 ಯೇಸುವಿನ�ೊಡನ� ಪರೆಯಾಣ
157 ಲೂಕ 9:51–62

4.40 ಸ�ೇವ�ಗಾಗ ಹ�ೊರಟ ಎಪ್ಪತ�ತುರಡು ಮಂದ ಶಿಷ್ಯರು
158 ಲೂಕ 10:1–24

4.41 ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ�ಞಾ ಮತುತು ಒಳ�ಳುಯ ಸಮಾಯಪಾದವನ ಸಾಮ್ಯ
159 ಲೂಕ 10:25–37

4.42 ಮಾಥಪಾ ಮತುತು ಮರಿಯ
160 ಲೂಕ 10:38–42

4.43 ರಾರೆಥಪಾನ�ಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
161 ಲೂಕ 11:1–13

4.44 ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರನುನ ಖಂಡಿಸಿದ ಯೇಸು
162 ಲೂಕ 11:37–54

4.45 ಎಚಚುರಿಕ� ಮತುತು ಪೊರೆೇತಾ್ಹ
163 ಲೂಕ 12:1–12

4.46 ಶಿರೆೇಮಂತ ಮೊಖಪಾನ ಸಾಮ್ಯ
164 ಲೂಕ 12:13–21

4.47 ಯೇಸುವನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ವಿರ�ೊೇಧ
165 ಲೂಕ 12:49–53

4.48 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನುನ ಪರಿವತಿಪಾಸಿಕ�ೊಳಿಳುರಿ
166 ಲೂಕ 13:1–9

4.49 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದನದಲಿ್ಲ ಸಿತು್ೇಯಬ್ಬಳಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�

167 ಲೂಕ 13:10–17
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4.50 ಯೇಸುವಿಗ� ವಿರ�ೊೇಧವಾದ ಯಹೊದ್ಯನಾಯಕರು
168 ಯೇಹ್ನ 10:22–42

4.51 ಇಕ್ಕಟಾಟಿದ ಬಾಗಲು
169 ಲೂಕ 13:22–30

4.52 ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನ�ಂದು ಪರೆಕಟಣ�
170 ಲೂಕ 13:31–35

4.53 ಫರಿಸಾಯನ ಮನ�ಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
171 ಲೂಕ 14:1–14

4.54 ಔತಣಕ�್ಕ ಆಹಾವಾನಿಸಲ್ಪಟಟಿವರ ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯ
172 ಲೂಕ 14:15–24

4.55 ನನನನುನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗ� ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರ� ನಿೇವ�ೇ ನಿಧಪಾರಿಸಿ
173 ಲೂಕ 14:25–35

4.56 ತಪ್್ಪಸಿಕ�ೊಂಡ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ
174 ಲೂಕ 15:1–7

4.57 ಕಳ�ದುಹ�ೊೇದ ನಾಣ್ಯದ ಸಾಮ್ಯ
175 ಲೂಕ 15:8–10

4.58 ಮನ�ಬಿಟುಟಿಹ�ೊೇದ ಮಗನ ಸಾಮ್ಯ

176 ಲೂಕ 15:11–32

4.59 ಅನಾ್ಯಯಗಾರನಾದ ಮೆೇಲಿವಾಚಾರಕನ ಸಾಮ್ಯ
177 ಲೂಕ 16:1–15

4.60 ಶಿರೆೇಮಂತ ಮತುತು ಬಡವ
178 ಲೂಕ 16:19–31
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4.61 ಕಷಾಮಾಪಣ�, ನಂಬಿಕ� ಮತುತು ಕತಪಾವ್ಯ
179 ಲೂಕ 17:1–10

4.62 ಲಾಜರನ ಮರಣ
180 ಯೇಹ್ನ 11:1–16

4.63 ಲಾಜರನ ಸಹ�ೊೇದರಿಯರನುನ ಸಂತ�ೈಸಿದ ಯೇಸು
181 ಯೇಹ್ನ 11:17–37

4.64 ಲಾಜರನನುನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಜೇವಂತವಾಗ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಯೇಸು
182 ಯೇಹ್ನ 11:38–44

4.65 ಯೇಸುವನುನ ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರ ಯೇಜನ�
183 ಯೇಹ್ನ 11:45–54

4.66 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹತುತು ಮಂದ ಕುಷಠೆರ�ೊೇಗಗಳಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
184 ಲೂಕ 17:11–19

4.67 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಮನ
185 ಲೂಕ 17:20–37

4.68 ಬಿಟುಟಿಕ�ೊಡದ ವಿಧವ�ಯ ಸಾಮ್ಯ
186 ಲೂಕ 18:1–8

4.69 ಫರಿಸಾಯನ ಮತುತು ತ�ರಿಗ� ವಸೊಲಿಗಾರನ ಸಾಮ್ಯ
187 ಲೂಕ 18:9–14

4.70 ವಿವಾಹ ವಿಚ�ಛೇಧನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ
188 ಮತ ್್ತಯ 19:3–8
189 ಮ್ಕಪಾ 10:10–12
190 ಮತ ್್ತಯ 19:10–12
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4.71 ಚಕ್ಕಮಕ್ಕಳನುನ ಸಾವಾಗತಿಸಿದ ಯೇಸು
191 ಮ್ಕಪಾ 10:13–16

4.72 ಯೇಸುವನುನ ಹಂಬಾಲಿಸಲು ಹಂಜರಿದ ಶಿರೆೇಮಂತ
192 ಮ್ಕಪಾ 10:17–31

4.73 ಕೊಲಿಯಾಳುಗಳ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
193 ಮತ ್್ತಯ 20:1–16

4.74 ತನನ ಮರಣ ಮತುತು ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳ ಕುರಿತು ಮತ�ತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
194 ಲೂಕ 18:31–34

4.75 ತಾಯಿಯಬ್ಬಳ ವಿಶ�ೇಷ ಕ�ೊೇರಿಕ�
195 ಮತ ್್ತಯ 20:20–28

4.76 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಾತಿಪಾಮಾಯ ಎಂಬ ಕುರುಡನಿಗ� ಸವಾಸ್ಥತ�
196 ಮ್ಕಪಾ 10:46–52

4.77 ತ�ರಿಗ� ವಸೊಲಿಗಾರನಾದ ಜಕಾ್ಕಯ
197 ಲೂಕ 19:1–10

4.78 ಹತುತು ಮಂದ ಸ�ೇವಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
198 ಲೂಕ 19:11–28

4.79 ಲಾಜರನನುನ ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಯೇಜನ�
199 ಯೇಹ್ನ 11:55–12:1, 9–11

5 ಯೇಸು ಶಿಲುಬ�ಗ�ೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾರ

5.1 ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
200 ಯೇಹ್ನ 12:12–13a
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201 ಲೂಕ 19:29–36a

202 ಮ್ಕಪಾ 11:8–10
203 ಮತ ್್ತಯ 21:4–5
204 ಯೇಹ್ನ 12:16
205 ಲೂಕ 19:39–44
206 ಮ್ಕಪಾ 11:11

5.2 ಒಣಗಹ�ೊೇದ ಅಂಜೊರ ಮರ
207 ಮ್ಕಪಾ 11:12–14

5.3 ವಾ್ಯರಾರಿಗಳನುನ ದ�ೇವಾಲಯದಂದ ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದ ಯೇಸು

208 ಮ್ಕಪಾ 11:15–17

209 ಮತ ್್ತಯ 21:14–16
210 ಲೂಕ 19:47–48
211 ಮ್ಕಪಾ 11:19

5.4 ಒಣಗಹ�ೊೇದ ಅಂಜೊರ ಮರ, ನಂಬಿಕ� ಮತುತು ರಾರೆಥಪಾನ�
212 ಮ್ಕಪಾ 11:20–25

5.5 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನುನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರು
213 ಮ್ಕಪಾ 11:27–33

5.6 ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ಯ
214 ಮತ ್್ತಯ 21:28–32

5.7 ದುಷಟಿ ರ�ೈತರ ಸಾಮ್ಯ
215 ಮತ ್್ತಯ 21:33–46

5.8 ಮದುವ� ಔತಣ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
216 ಮತ ್್ತಯ 22:1–14
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5.9 ಸಿೇಸರನಿಗ� ತ�ರಿಗ� ಕ�ೊಡುವುದು ಸರಿಯೇ ತಪೊ್ಪೇ?
217 ಮತ ್್ತಯ 22:15–22

5.10 ಮದುವ� ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಏಳು ಮಂದ ಸಹ�ೊೇದರರು
218 ಮತ ್್ತಯ 22:23–33

5.11 ಅತ್ಯಂತ ಪರೆಮುಖ ಆಜ�ಞಾ
219 ಮತ ್್ತಯ 22:34–36
220 ಮ್ಕಪಾ 12:29–31
221 ಮತ ್್ತಯ 22:40
222 ಮ್ಕಪಾ 12:32–34ab

5.12 ಮೆಸಿ್ೇಯನು ದಾವಿೇದನ ಮಗನ�ೊೇ ದಾವಿೇದನ ಪರೆಭುವೇ?
223 ಮತ ್್ತಯ 22:41–46

5.13 ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರನುನ ಖಂಡಿಸಿದ ಯೇಸು
224 ಮತ ್್ತಯ 23:1–39

5.14 ತನನಲಿ್ಲದ್ದದ್ದನ�ನಲ್ಲ ಕ�ೊಟುಟಿಬಿಟಟಿ ಬಡವಿಧವ�
225 ಮ್ಕಪಾ 12:41–44

5.15 ಮುಂದ� ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಎಚಚುರಿಕ�
226 ಮ್ಕಪಾ 13:1–13
227 ಮತ ್್ತಯ 24:14
228 ಮ್ಕಪಾ 13:14–31

5.16 ಆ ಸಮಯ ದ�ೇವರಿಗ�ೊಬ್ಬನಿಗ� ಗ�ೊತಿತುದ�
229 ಮತ ್್ತಯ 24:36–41
230 ಲೂಕ 21:34–36

KAN LOJ Pocket (final).indd   275 9/28/2015   3:05:04 PM



ಅನುಕರೆಮಣಿ276
231 ಮ್ಕಪಾ 13:34–37
232 ಮತ ್್ತಯ 24:42b–51

5.17 ಹತುತು ಮಂದ ಕನಿನಕ�ಯರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
233 ಮತ ್್ತಯ 25:1–13

5.18 ಮೊರು ಮಂದ ಸ�ೇವಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
234 ಮತ ್್ತಯ 25:14–30

5.19 ಎಲ್ಲರಿಗೊ ನಾ್ಯಯ ತಿೇರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ
235 ಮತ ್್ತಯ 25:31–46

5.20 ತನನ ಮರಣ ಕುರಿತು ಮತ�ತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
236 ಯೇಹ್ನ 12:20–50

5.21 ಬ�ಥಾನಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗ� ಮರಿಯಳಿಂದ ಅಭಿಷ�ೇಕ
237 ಮ್ಕಪಾ 14:1–3a
238 ಯೇಹ್ನ 12:2–8
239 ಮ್ಕಪಾ 14:8–9

5.22 ಯೇಸುವಿನ ವ�ೈರಿಗಳಿಗ� ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯೊದನ ಒಪ್್ಪಗ�
240 ಲೂಕ 22:3–4
241 ಮತ ್್ತಯ 26:15–16

5.23 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟಕ�್ಕ ಸಿದ್ಧತ�
242 ಲೂಕ 22:7–14

ಯೋಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೂಡನ� ಮಾಡಿದ  

ಕ�ೂನ�ಯ ರಾತ್್ರ ಭ�ೂೋಜನ (5.25–40)

5.24 ಯೇಸು ಮತುತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ರಾತಿರೆ ಭ�ೊೇಜನ
243 ಲೂಕ 22:15–18
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5.25 ತನನ ಶಿಷ್ಯರ ರಾದಗಳನುನ ತ�ೊಳ�ದ ಯೇಸು
244 ಯೇಹ್ನ 13:2b–17

5.26 ತನಗ� ದ�ೊರೆೇಹ ಮಾಡುವವರು ಯಾರ�ಂಬುದನುನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
245 ಯೇಹ್ನ 13:18–26ab
246 ಮತ ್್ತಯ 26:24–25
247 ಯೇಹ್ನ 13:26c–30

5.27 ದ�ೇವರ�ೊಡನ� ಹ�ೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕ�
248 ಮತ ್್ತಯ 26:26
249 ಲೂಕ 22:19b–20a
250 ಮತ ್್ತಯ 26:27b
251 ಲೂಕ 22:20b
252 ಮತ ್್ತಯ 26:28b–29

5.28 ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ�ರೆೇಷಠೆ?
253 ಲೂಕ 22:24–30

5.29 ಯೇಸು ಕ�ೊಟಟಿ ಹ�ೊಸ ಆಜ�ಞಾ
254 ಯೇಹ್ನ 13:31–35

5.30 ರ�ೇತರೆನ ವಿಶಾವಾಸದ�ೊರೆೇಹದ ಬಗ�ಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು
255 ಮತ ್್ತಯ 26:31–32
256 ಲೂಕ 22:31–32
257 ಮ್ಕಪಾ 14:29–31
258 ಲೂಕ 22:35–38

5.31 ಶಿಷ್ಯರನುನ ಸಂತ�ೈಸಿದ ಯೇಸು
259 ಯೇಹ್ನ 14:1–4
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5.32 ತಂದ�ಯ ಬಳಿಗ� ಹ�ೊೇಗಲು ಯೇಸುವ�ೇ ಏಕ�ೈಕ ಮಾಗಪಾ
260 ಯೇಹ್ನ 14:5–14

5.33 ಪವಿತಾರೆತ್ಮನನುನ ಕಳುಹಸುವುದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ವಾಗಾ್ದನ
261 ಯೇಹ್ನ 14:15–31

5.34 ದಾರೆಕ್ಷಾಬಳಿಳುಯಂತಿದಾ್ದನ� ಯೇಸು
262 ಯೇಹ್ನ 15:1–17

5.35 ಯೇಸು ತನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಕ�ೊಟಟಿ ಎಚಚುರಿಕ�
263 ಯೇಹ್ನ 15:18–16:4b

5.36 ಪವಿತಾರೆತ್ಮನ ಕಾಯಪಾ
264 ಯೇಹ್ನ 16:4c–15

5.37 ದುಃಖವು ಸಂತ�ೊೇಷವಾಗುವುದು
265 ಯೇಹ್ನ 16:16–33

5.38 ತನನ ಪರಲ�ೊೇಕದ ತಂದ�ಯಡನ� ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣ�
266 ಯೇಹ್ನ 17:1–5

5.39 ತನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
267 ಯೇಹ್ನ 17:6–19

5.40 ತನನನುನ ನಂಬಿದವರ�ಲ್ಲರಿಗಾಗ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
268 ಯೇಹ್ನ 17:20–26

5.41 ಏಕಾಂತದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಾರೆಥಪಾನ�
269 ಮತ ್್ತಯ 26:30
270 ಮತ ್್ತಯ 26:36b–39
271 ಲೂಕ 22:43–44

KAN LOJ Pocket (final).indd   278 9/28/2015   3:05:05 PM



ಅನುಕರೆಮಣಿ 279
272 ಮತ ್್ತಯ 26:40–46

5.42 ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
273 ಯೇಹ್ನ 18:2–3
274 ಮತ ್್ತಯ 26:48–49
275 ಲೂಕ 22:48
276 ಯೇಹ್ನ 18:4–5a, 6–9
277 ಮ್ಕಪಾ 14:46
278 ಯೇಹ್ನ 18:10
279 ಲೂಕ 22:51
280 ಯೇಹ್ನ 18:11a
281 ಮತ ್್ತಯ 26:52b
282 ಯೇಹ್ನ 18:11b
283 ಮತ ್್ತಯ 26:53–56
284 ಮ್ಕಪಾ 14:51–52

5.43 ಅನನನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
285 ಯೇಹ್ನ 18:12–14

5.44 ರ�ೇತರೆನು ಯೇಸುವಿಗ� ಮಾಡಿದ ಮದಲನ� ವಿಶಾವಾಸದ�ೊರೆೇಹ
286 ಯೇಹ್ನ 18:15–16
287 ಯೇಹ್ನ 18:18
288 ಮ್ಕಪಾ 14:66–68

5.45 ಯೇಸುವನುನ ಪರೆಶಿನಸಿದ ಅನನನು
289 ಯೇಹ್ನ 18:19–24

5.46 ರ�ೇತರೆನ ಎರಡನ� ಮತುತು ಮೊರನ� ವಿಶಾವಾಸದ�ೊರೆೇಹ
290 ಯೇಹ್ನ 18:25a

KAN LOJ Pocket (final).indd   279 9/28/2015   3:05:05 PM



ಅನುಕರೆಮಣಿ280
291 ಮ್ಕಪಾ 14:69–70
292 ಯೇಹ್ನ 18:26
293 ಮ್ಕಪಾ 14:71
294 ಲೂಕ 22:60b–62

5.47 ಯಹೊದ್ಯರ ಮಹಾಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
295 ಮತ ್್ತಯ 26:57
296 ಮ್ಕಪಾ 14:55–65

5.48 ಯೊದನ ಆತ್ಮಹತ�್ಯ
297 ಮತ ್್ತಯ 27:1–10

5.49 ಪ್ಲಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
298 ಮ್ಕಪಾ 15:1
299 ಯೇಹ್ನ 18:28–32
300 ಲೂಕ 23:2
301 ಯೇಹ್ನ 18:33–38a
302 ಮತ ್್ತಯ 27:13–14
303 ಯೇಹ್ನ 18:38b
304 ಲೂಕ 23:5–7

5.50 ಹ�ರ�ೊೇದನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
305 ಲೂಕ 23:8–12

5.51 ಯೇಸುವನುನ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ಲಾತನ ಪರೆಯತನ
306 ಲೂಕ 23:13–15
307 ಮತ ್್ತಯ 27:15–21
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5.52 ಯೇಸುವಿಗ� ಮರಣದಂಡನ�
308 ಯೇಹ್ನ 19:1–15
309 ಮತ ್್ತಯ 27:24–25
310 ಲೂಕ 23:24–25

5.53 ಪ್ಲಾತನ ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗ� ಮಾಡಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ
311 ಮತ ್್ತಯ 27:27–31

5.54 ಶಿಲುಬ�ಗ� ಮಳ�ಗಳಿಂದ ಜಡಿಯಲ್ಪಟಟಿ ಯೇಸು
312 ಲೂಕ 23:26–32
313 ಮತ ್್ತಯ 27:33–34
314 ಲೂಕ 23:33b–34a
315 ಯೇಹ್ನ 19:23–24
316 ಯೇಹ್ನ 19:19–22
317 ಮತ ್್ತಯ 27:39–43
318 ಲೂಕ 23:39–43
319 ಯೇಹ್ನ 19:25–27

5.55 ರಾರೆಣಬಿಟಟಿ ಯೇಸು
320 ಮತ ್್ತಯ 27:45–47
321 ಯೇಹ್ನ 19:28–30a
322 ಲೂಕ 23:46
323 ಮತ ್್ತಯ 27:51–54
324 ಯೇಹ್ನ 19:31–37

5.56 ಯೇಸುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ರೆಯ
325 ಯೇಹ್ನ 19:38–40
326 ಮತ ್್ತಯ 27:60
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327 ಮ್ಕಪಾ 15:47
328 ಲೂಕ 23:56

5.57 ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಗ� ಕಾವಲು
329 ಮತ ್್ತಯ 27:62–66

6 ಕ�ೊನ�ಯ ನಲವತುತು ದನಗಳು

6.1 ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
330 ಮ್ಕಪಾ 16:1a
331 ಲೂಕ 24:10b, d
332 ಮ್ಕಪಾ 16:1b–2
333 ಮತ ್್ತಯ 28:2–6
334 ಲೂಕ 24:2–7
335 ಮ್ಕಪಾ 16:7
336 ಲೂಕ 24:8
337 ಮತ ್್ತಯ 28:8ab
338 ಲೂಕ 24:10b–11
339 ಯೇಹ್ನ 20:3–10

6.2 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
340 ಯೇಹ್ನ 20:11–18

6.3 ಕ�ಲವು ಸಿತು್ೇಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ

341 ಮತ ್್ತಯ 28:9–10

6.4 ಧಾಮಿಪಾಕ ನಾಯಕರಿಗ� ಕಾವಲುಗಾರರು ನಿೇಡಿದ ವರದ
342 ಮತ ್್ತಯ 28:11–15

KAN LOJ Pocket (final).indd   282 9/28/2015   3:05:06 PM



ಅನುಕರೆಮಣಿ 283

6.5 ಎಮಾ್ಮಹುವಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
343 ಲೂಕ 24:13–35

6.6 ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
344 ಯೇಹ್ನ 20:19ab
345 ಲೂಕ 24:36–43
346 ಯೇಹ್ನ 20:21–23

6.7 ತ�ೊೇಮನಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
347 ಯೇಹ್ನ 20:24–29

6.8 ಏಳುಮಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನ ಪರೆತ್ಯಕಷಾ್ಯ
348 ಯೇಹ್ನ 21:1–14

6.9 ರ�ೇತರೆನ�ೊಂದಗ� ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣ�
349 ಯೇಹ್ನ 21:15–23

6.10 ಶಿಷ್ಯರಿಗ� ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ�ೇವಾ ಜವಾಬಾ್ದರಿ
350 ಮತ ್್ತಯ 28:16–20

6.11 ಯೇಸುವಿನ ಅಂತಿಮ ಉಪದ�ೇಶಗಳು
351 ಅಪಸ್ತಲರ ಕ್ಯಪಾಗಳು 1:3–4a
352 ಲೂಕ 24:44–49
353 ಅಪಸ್ತಲರ ಕ್ಯಪಾಗಳು 1:4b–8

6.12 ಯೇಸುವಿನ ಪರಲ�ೊೇಕಾರ�ೊೇಹಣ
354 ಲೂಕ 24:50–51
355 ಅಪಸ್ತಲರ ಕ್ಯಪಾಗಳು 1:9b–11
356 ಲೂಕ 24:52–53
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6.13 ಪವಿತಾರೆತ್ಮನ ಆಗಮನ
357 ಅಪಸ್ತಲರ ಕ್ಯಪಾಗಳು 2:1–11

6.14 ಅಂತಿಮ ನುಡಿಗಳು
358 ಯೇಹ್ನ 21:25
359 ಯೇಹ್ನ 20:31

ಮತಾತುಯನ ಪರೆಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರೆಸತುನ ವಂಶಾವಳಿ
360 ಮತ ್್ತಯ 1:1–17

ಲೊಕನ ಪರೆಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರೆಸತುನ ವಂಶಾವಳಿ
361 ಲೂಕ 3:23–38
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