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ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
ಭೂಮಿಯ

ಮೇಲೆ

ಜೀವಿಸಿದವರಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ

ಅತ್ಯಂತ

ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದ

ಕೆಲವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಆತನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುತ್ತಾನೆಂದು

ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಿ ರ ಬ�ೇ ಕು. ಆತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದ ವ ರು ಆತನ

ಅಮೂಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನಂ
ೆ ಬುದು


ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆತನು ದ�ೇವರಿಂದಲ�ೇ ಬಂದಿದ್ನ
ದಾ ಂ
ೆ ಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ


ಸಾಕ್ಷ್ಯದಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕ�ೊಂಡರು.


ನಾಲ್ಕು ಬರಹಗಾರರಾದ ಮತ್ಯ
ತಾ
, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಎಂಬವರು

ಯೇಸುವಿನ ಭೂಲ�ೋ�ಕ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು “ಸುವಾರ್ತೆಗಳು” ಎಂದು


ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರ.ೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ




ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಲ�ೇಖಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು

ಆತನ ಜನನ ಮತ್ತು ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಆತನ ಕ�ೊನೆಯ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ

ಆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಆತನು ಮಹಾ ಉಪದ�ೇಶಕನಾದನು; ಸಾಮಾಜಿಕ
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ವೀರಾದನು; ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರ�ೋ�ಗರುಜಿನಗಳನ್ನು


ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಾದನು.




ದ�ೇವರು ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಮೊದಲ�ೇ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ

ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಯೇಸು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾ

ಮಾರ್ಕನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ಭೂಲ�ೋ�ಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು
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ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಜೀವನ

ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬ�ೇಕೆಂಬುದು ದ�ೇವರ

ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನ್ನು




(“ಮೆಸ್ಸೀಯ” ಅಥವಾ “ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ”) ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ದ�ೇವರು ವಾಗ್ದಾನ

ಮಾಡಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಕನ (“ಕ್ರಿಸ್ತನ”) ಬಗ್ಗೆ

ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಭೂಲ�ೋ�ಕವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ದ�ೇವರ�ೊಂದಿಗಿದ್ದ


“ವಾಕ್ಯ” ಆತನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ

ಬರೆದಿರುವ ಲೂಕನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
“ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವು



ದಕ್ಕೆ ಅನ�ೇಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು






ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡಿರುವ ಅವರು ದ�ೇವರ ಸಂದ�ೇಶಕರಿಂದ ನಾವು ಕ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿ




ಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಾನ�ೇ




ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಮ




ಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿರುವ


ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದುವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.”


ಈ ಪುಸ್ತ ಕ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದ ಘಟನೆ ಗ ಳು ಮತ್ತು ಉಪದ�ೇ ಶ




ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ�್ರೋಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ.ೆ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ


ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆದನ�ೋ� ಅದ�ೇ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ


ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ; ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಅಂತರಾಳದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ.




“ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ

ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ


ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಮತ್ತು ದ�ೇವರ ಮಗನೆಂದು

ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ


ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.”
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ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಜೀವನ
1.1 ಆರಂಭ

ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನಿದ್ದನು. ಆ ವಾಕ್ಯ




ಎಂಬಾತನು ದ�ೇವರ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನ�ೇ ಸ್ವತಃ ದ�ೇವರಾಗಿ




ದ್ದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ದ�ೇವರ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಆತನ




ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಗ�ೊಂಡವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ.




ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.


ಯೋಹಾನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ�ೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೋಹಾನನು


ಬೆಳಕಿನ (ಕ್ರಿಸನ
್ತ ) ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ


ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ�ೇಳಿ ನಂಬಿಕ�ೊಳ್ಳಲೆಂದು ಅವನು ಬಂದನು. ಯೋಹಾನನ�ೇ


ಆ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು


ಬಂದನು. ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿತ್ತು. ಈ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕ�ೇ


ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಆಗಲ�ೇ ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ವಾಕ್ಯ


ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಗ�ೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕದವರು ಆತನನ್ನು


ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು


ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾಯರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡರ�ೋ�




ಅಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರ�ೋ� ಅವರಿಗೆ ಆತನು ದ�ೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ

ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಇವರು ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪ






ದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ. ಇವರು ದ�ೇವರಿಂದಲ�ೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು.




ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದನು. ನಾವು ಆತನ

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನಿ
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ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಜ

ಗಿರುವ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ








ನಾಗಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನನು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, “ ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ
ಒಬ್ಬನು ನನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ಜೀವಿಸು




ತ್ತಿದ್ದನು’ ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳಿದಾಗ ಈತನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು” ಎಂದು


ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು.

ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು.


ಆತನಿಂದಲ�ೇ



ನಾವೆ ಲ್ಲ ರೂ

ಕೃಪೆ ಯ



ಮೇಲೆ

ಕೃಪೆ ಯ ನ್ನು

ಹ�ೊಂದಿದೆ ವು .

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕ�ೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂ

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಂದವು. ದ�ೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನು (ಯೇಸು) ದ�ೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ತಂದೆಯ


(ದ�ೇವರ) ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ�ೇ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.1




1.2 ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟನೆ

ಹೆರ�ೋ�ದನು ಜುದ�ೇಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಕರೀಯನಂ
ೆ ಬ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ




ನಿದ್ದನು. ಜಕರೀಯನು ಅಬೀಯನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವನು. ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ

ಆರ�ೋ�ನನ ಕುಟುಂಬದವಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಜಬ�ೇತ್. ಜಕರೀಯನು


ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ�ೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು.


ಪ್ರಭುವಿನ (ದ�ೇವರ) ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ�ೈಕ�ೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅದ�ೇರೀತಿ


ಬಾಳಲು ಇತರರಿಗೂ ಉಪದ�ೇಶಿಸು ತ್ತಿದ್ದ ರು. ಅವರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ದ ವ ರಾಗಿದ್ದ ರು.




ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು; ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ




ಬಹಳ ಮುಪ್ಪಿನವರಾಗಿದ್ದರು.


ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವರ್ಗದ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ, ಜಕರೀಯನು ದ�ೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾಜಕಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾಜಕರು ಧೂಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ




ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚೀಟಿಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ


ಅದು ಜಕರೀಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಕರೀಯನು ಧೂಪ ಅರ್ಪಿಸು



ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಲಯದ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಹ�ೊರಗಡೆ ಬಹು ಜನರಿದ್ದರು.


ಧೂಪವನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.




ಆಗ, ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನ�ೊಬ್ಬನು ಬಂದು
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ಜಕರೀಯನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವನು ದ�ೇವದೂತನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಗಲಿಬಿಲಿ




ಗ�ೊಂಡು ಬಹು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ದ�ೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರೀಯನ�ೇ,

ಹೆ ದ ರಬ�ೇ ಡ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದ�ೇ ವರಿಗೆ ಕ�ೇ ಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಹೆ ಂ ಡತಿ ಯಾದ


ಎಲಿಜಬ�ೇ ತಳು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆ ರುವಳು.


ನೀನು ಅವನಿಗೆ

ಯೋಹಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬ�ೇಕು. ಅವನ ಜನನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹರ್ಷಾನಂದ






ವಾಗುವುದು. ಬಹುಜನರು ಸಂತ�ೋ�ಷ ಪಡುವರು. ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯ ಲ್ಲಿ


ಯೋಹಾನನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಲಿ ಮದ್ಯ








ವನ್ನಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲ�ೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ




ಭರಿತನಾಗಿರುವನು.





“ ಅನ�ೇ ಕ

ಯೆಹೂದ್ಯರು

ತಮ್ಮ

ದ�ೇ ವರಾದ

ಪ್ರಭುವಿನ

ಕಡೆ ಗೆ

ತಿರುಗಿ



ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮುಂದೂತನಾಗಿ
ಹ�ೋ�ಗುವನು. ಅವನು ಎಲೀಯನ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರುವನು;




ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವನು; ಅವಿಧ�ೇಯ






ರಾದ ಅನ�ೇಕರನ್ನು ನೀತಿವಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು; ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ


ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಜಕರೀಯನು ದ�ೇವದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ






ಆಧಾರವ�ೇನು? ನಾನು ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಮುಪ್ಪಿನವ




ಳಾಗಿದ್ದಾಳ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ದ�ೇವದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಬ್ರಿಯೇಲ. ನಾನು ದ�ೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು



ಕ�ೊಂಡಿರುವವನು. ನಿನಗೆ ಈ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದ�ೇವರು ನನ್ನನ್ನು






ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕ�ೇಳು! ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವ�ೇರುವ ತನಕ ನೀನು ಮೂಕ




ನಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವ�ೇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಜನರು ಜಕರೀಯನಿಗಾಗಿ ಎದುರುನ�ೋ�ಡುತ್ತಾ ದ�ೇವಾಲಯದ�ೊಳಗೆ ಅವನು






ಇಷ್ಟುಹ�ೊತ್ತು ಇರಲು ಕಾರಣವ�ೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಬಳಿಕ




ಜಕರೀಯನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅವರ�ೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.


ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು








ಕ�ೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಮಾತಾಡಲಾಗದೆ ಕ�ೇವಲ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ
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ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಯಾಜಕಸ�ೇವೆಯ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಕರೀಯನು




ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ದನು.

ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ.


ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು, “ನ�ೋ�ಡಿ, ಪ್ರಭುವು ನನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಎಂಥಾ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದ್ದಾನೆ!


ನನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಭುವು ತ�ೊಲಗಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದಳು.2

1.3 ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟನೆ

ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ದ�ೇವರು ತನ್ನ ದೂತನಾದ


ಗಬ್ರಿಯೇಲನನ್ನು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಜರ�ೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ


ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಗೆ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದ ಯೋಸ�ೇಫ




ನ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ದ�ೇವದೂತನು


ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ದ�ೇವರಾಶೀರ್ವಾದ ಹ�ೊಂದಿದವಳ�ೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ!




ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾನ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ದ�ೇವದೂತನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗ�ೊಂಡ ಮರಿಯಳು, “ಇದರ


ಅರ್ಥವ�ೇನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಳು.




ದ�ೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳ�ೇ, ಭಯಪಡಬ�ೇಡ. ದ�ೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು


ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ�ೇಳು! ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು




ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವೆ. ಆತನಿಗೆ, ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬ�ೇಕು. ಆತನು ಮಹಾ




ಪುರುಷನಾಗುವನು. ಜನರು ಆತನನ್ನು ಮಹ�ೋ�ನ್ನತನ (ದ�ೇವರ) ಮಗನೆಂದು


ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಭುವಾದ ದ�ೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ದಾವೀದನ
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕ�ೊಡುವನು. ಯೇಸುವು ಯಾಕ�ೋ�ಬನ ಜನರನ್ನು ಸದಾಕಾಲ


ಆಳುವನು. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಮರಿಯಳು ದ�ೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹ�ೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಾನು ಮದುವೆ






ಯಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.


ದ�ೇ ವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ , “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು;

ಮಹ�ೋ�ನ್ನತನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
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ಹುಟ್ಟುವ ಈ ಪವಿತ್ರಮಗುವು ‘ದ�ೇವರ ಮಗ’ ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ




ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಪ್ಪಿನವ




ಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಗ�ೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವನು. ಜನರಿಂದ ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ


ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದ�ೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ!”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಮರಿಯಳು, “ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ದಾಸಿ. ನೀನು ಹ�ೇಳಿದಂತೆಯೇ ನನಗಾಗಲಿ!”


ಅಂದಳು. ಬಳಿಕ ದ�ೇವದೂತನು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು.3


1.4 ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬ�ೇತಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ


ಆಗ ಮರಿಯಳು ಎದ್ದು ಜುದ�ೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ


ಬ�ೇಗಬ�ೇಗನೆ ಹ�ೋ�ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಜಕರೀಯನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಎಲಿಜಬ�ೇತ



ಳನ್ನು ವಂದಿಸಿದಳು. ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ,




ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ನಲಿದಾಡಿತು. ಆಗ ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ


ಭರಿತಳಾಗಿ ಹರ�್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು:


“ದ�ೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು (ಮರಿಯ) ಬ�ೇರೆಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ




ದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ದ�ೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ




ಪ್ರಭುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ನೀನ�ೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆಷ�್ಟೋ ಭಾಗ್ಯ! ನಿನ್ನ

ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಕೂಸು ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿತು.


ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದು ಸಂಭವಿಸ�ೇತೀರುವುದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿ ಧನ್ಯಳಾದೆ”

ಎಂದಳು.4

1.5 ದ�ೇವರಿಗೆ ಮರಿಯಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ


ಆಗ ಮರಿಯಳು,

“ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ.

ದ�ೇವರ�ೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಂತ�ೋ�ಷ






ಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ದ�ೇವರು ತನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.
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ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು (ದ�ೇವರು) ನನಗೆ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು


ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು.


ದ�ೇವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರುಣೆ


ತ�ೋ�ರುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿ


ಗರ್ವಿಷ್ಠರನ್ನು ಚದರಿಸುತ್ತಾನೆ.


ದ�ೇವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ




ದೀನರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗ�ೇರಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಆತನು ಹಸಿದವರನ್ನು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಿ




ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು ಬರಿಗ�ೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ.




ದ�ೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ


ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ




ಕರುಣೆ ತ�ೋ�ರಬ�ೇಕೆಂದುಕ�ೊಂಡು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕನಾದ ಇಸ್ರೇಲನನ್ನು ಕ�ೈ




ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದಳು.5

1.6 ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಜನನ

ಎಲಿಜಬ�ೇತಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಿತು. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನು.


ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಗೆ ತ�ೋ�ರಿದ ಮಹಾಕರುಣೆಯು ಆಕೆಯ ನೆರಹ
ೆ �ೊರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು


ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಟ್ಟರು.




ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನವಾದಾಗ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು.


ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಕರೀಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ


ಅದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ, “ಇಲ್ಲ!

ಆತನಿಗೆ ಯೋಹಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.


ಜನರು ಎಲಿಜಬ�ೇತ ಳಿಗೆ , “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಹೆ ಸ ರು




ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಸನ್ನೆಮಾಡಿ,

“ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಆಗ ಜಕರೀಯನು ಸನ್ನೆಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹಲಗೆ ಯ ನ್ನು ತರಿಸಿ ಕ�ೊಂಡು,
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“ಈತನ ಹೆ ಸ ರು ಯೋಹಾನ ” ಎಂದು ಬರೆ ದ ನು. ಜನರೆ ಲ್ಲ ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ




ವಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ಜಕರೀಯನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿ ದ�ೇವರನ್ನು


ಸ್ತುತಿಸತ�ೊಡಗಿದನು. ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ನೆರೆಹ�ೊರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಭಯವಾಯಿತು.




ಜುದ�ೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡ




ತ�ೊಡಗಿದರು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು “ಈ ಮಗು


(ಯೋಹಾನ) ಬೆಳೆದು ದ�ೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವನ�ೋ�?”


ಎಂದು ಯೋಚಿಸತ�ೊಡಗಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ಈ ಮಗುವಿನ ಸಂಗಡ




ವಿದ್ದನು.6

1.7 ದ�ೇವರಿಗೆ ಜಕರೀಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ

ಬಳಿಕ ಯೋಹಾನನ ತಂದೆ ಯಾದ ಜಕರೀಯನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತ ನಾಗಿ




ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು:


“ಇಸ್ರೇಲರ ಪ್ರಭುವಾದ ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ.

ಆತನು ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ತನ್ನ ಸ�ೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದಿಂದ


ದ�ೇವರು ವೀರರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಮಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.


ಇದನ್ನು ಆತನು ಪೂರ್ವಕಾಲದ

ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ದ�ೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ವ�ೈರಿಗಳಿಂದಲೂ


ದ್ವೇಷಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.


ಕರುಣೆ ತ�ೋ�ರುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ

ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.


ನಮ್ಮ ವ�ೈರಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿ




ದ�ೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.


ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರೂ
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“ಮಗುವ�ೇ, ನೀನು ಮಹ�ೋ�ನ್ನತನ ಪ್ರವಾದಿ ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವೆ.


ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು


ಸಿದ್ಧಮಾಡುವೆ.

ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು




ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವೆ.

ನಮ್ಮ ದ�ೇವರ ಮಹಾಕರುಣೆಯಿಂದ


ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಹ�ೊಸ ದಿನವೊಂದು ನಮಗಾಗಿ ಉದಯಿಸುವುದು.




ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಮರಣಭಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ದ�ೇವರು




ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.

ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನು.”
ಆ ಮಗುವು (ಯೋಹಾನನು) ಬೆಳೆದು ದ�ೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವ



ನಾದನು. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ ಯೋಹಾನನು


ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.7


1.8 ಯೇಸುವಿನ ಜನನ

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರನು ರ�ೋ�ಮನ್ನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ

ಎಲ್ಲಾ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗಬ�ೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಇದು ಮೊಟ್ಟ




ಮೊದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕುರ�ೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯ ದ�ೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ




ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನ�ೊಂದಾಯಿಸಿ



ಕ�ೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸ�ೇಫನು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿನ ನಜರ�ೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ


ಹ�ೊರಟು

ಜುದ�ೇ ಯ ದಲ್ಲಿ ನ

ಬೆ ತ್ಲೆ ಹ�ೇ ಮ್



ಎಂಬ

ಊರಿಗೆ

ಹ�ೋ�ದನು.

ಯೋಸ�ೇಫನು ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ದಾವೀದನ ಊರಾದ




ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅವನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಿಯಳನ್ನೂ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು


ಹ�ೋ�ದನು. ಆಕೆಗೆ ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. (ಮರಿಯಳು ಆಗ ಗರ್ಭಿಣಿ






ಯಾಗಿದ್ದಳು.) ಅವರು ಬೆತಹ
್ಲೆ �ೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ಗ
ದಾ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಕಾಲ ಬಂತು. ಆಕೆ


ತನ್ನ ಚ�ೊಚ್ಚಲಮಗುವನ್ನು (ಯೇಸು) ಹೆತಳ
್ತ ು. ಅವರಿಗೆ ಇಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ
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ಸ್ಥಳ ದ�ೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳು ಮಗುವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ದನದ

ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ತ�ೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು.8


1.9 ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಬರಿಗೆ ದ�ೊರೆತ ಸಂದ�ೇಶ

ಆ ರಾತ್ರಿ, ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹ�ೊಲಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನ�ೊಬ್ಬನು ಕುರುಬರ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವರ

ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭಯ
ೆ
ು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಕುರುಬರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು.

ದ�ೇವದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬ�ೇಡಿರಿ, ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಹಾಸಂತ�ೋ�ಷವನ್ನು






ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶುಭಸಂದ�ೇಶ ವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ . ಅದ�ೇನೆ ಂ ದರೆ :




ಈ ದಿನ ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ದಾವೀದನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ�ೇ

ಪ್ರಭುವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಗು ದನದ ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ

ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಗ�ೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು




ಅದ�ೇ ಗುರುತಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ದ�ೇವದೂತರು ಬಹು ದ�ೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು


ಮೊದಲನೆಯ ದ�ೇವದೂತನ�ೊಡನೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,




“ಮೇಲಿನಲ�ೋ�ಕಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ;


ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ದ�ೇವರ�ೊಲಿದವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ದ�ೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು.

ದ�ೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ

ಕುರುಬರು, “ನಾವು ಈಗಲ�ೇ ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡ�ೋ�ಣ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರು ಬ�ೇಗನೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಮರಿಯಳನ್ನೂ ಯೋಸ�ೇಫನನ್ನೂ

ದನದ ಕ�ೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನೂ ಕಂಡುಕ�ೊಂಡರು. ಕುರುಬರು


ಮಗುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ದ�ೇ ವದೂತರು

ತಿಳಿಸಿದ್ದ ನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದರು. ಕುರುಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ


ಅವರೆ ಲ್ಲ ರೂ
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ಹೃ ದ ಯ ದ ಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಕ�ೊಂ ಡು ,


ಅ ವು ಗ ಳ



ಬ ಗ್ಗೆ

ಯೋಚಿ ಸ ತ�ೊಡ ಗಿ ದ ಳ ು .


ಕುರುಬರು ತಾವು ಕಂಡು ಕ�ೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿ ಗಾಗಿ ದ�ೇವರನ್ನು


ಕ�ೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಿಹ�ೋ�ದರು.


ದ�ೇ ವದೂತರು

ಅವರಿಗೆ

ನಡೆದಿತ್ತು.

ತಿಳಿಸಿ ದಂತೆ ಯೇ



ಪ್ರತಿಯೊಂದು



ಸಂಗತಿಯೂ

ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನವಾದಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು

ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ




ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ�ೇ ದ�ೇ ವದೂತನು ಈ ಹೆ ಸ ರನ್ನೇ ಕ�ೊಡ ಬ�ೇ ಕೆ ಂ ದು


ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.9

1.10 ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ


ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಯೋಸ�ೇಫನು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸುವನ್ನು

ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ದ�ೇವರಿಗೆ) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲು ಯೋಸ�ೇಫನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಆತನನ್ನು

ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದರು. ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ,




‘ಚ�ೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಬ�ೇಕು’ ” ಎಂದು ಪ್ರಭುವಿನ




ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. “ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳವಕ್ಕಿ






ಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು


ಹ�ೇಳುತ್ತ ದೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಯೋಸ�ೇಫನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ
ಹ�ೋ�ದರು.

ಸಿಮೆಯೋನ ನೆಂ ಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.






ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವ ನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಗಿದ್ದನು. ದ�ೇವರು


ಇಸ್ರೇ ಲರಿಗೆ

ಸಹಾಯ



ಮಾಡುವ

ಕಾಲವನ್ನೇ ಸಿಮೆಯೋನನು ಎದುರು

ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಭುವು ಕಳುಹಿಸುವ




ಕ್ರಿಸ್ತ ನ ನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವ ತನಕ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು

ಸಿಮೆಯೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಸಿಮೆಯೋನನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ




ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು
ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಯೋಸ�ೇಫನು ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು ಮಗು
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ಯೇಸುವನ್ನು ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಸಿಮೆಯೋನನು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ

ಕ�ೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡು ದ�ೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸ�್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು:

“ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯಲು ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ




ಅಪ್ಪಣಯ
ೆ
ಾಗಲಿ.


ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡೆನು.


ನೀನು ಆತನನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವೆ.


ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುವ ಬೆಳಕಾಗಿ




ದ್ದಾನೆ.

ಆತನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯಾಗುವುದು.”


ಸಿಮೆಯೋನನು ಮಗುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ತಂದೆ



ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಿಮೆಯೋನನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ


ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಬೀಳುವರು.

ಅನ�ೇಕರು ಏಳುವರು. ಕೆಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈತನು ದ�ೇವರಿಂದ


ಬಂದ ಗುರುತಾ ಗಿರುವನು. ಜನರು ಗುಟ್ಟಾ ಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು


ಬಯಲಾಗುವವು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಲಗು




ನಾಟಿದಂತಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅಸ�ೇರನ


ವಂಶದ ಫನುವ�ೇಲನ ಕುಟುಂಬದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅನ್ನಳು ಬಹಳ ಮುಪ್ಪಿನವ




ಳಾಗಿದ್ದ ಳ ು. ಆಕೆ ಯು ಮದುವೆ ಯಾದ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆ ದು


ಕ�ೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವಮಾನವಲ
ೆ ್ಲಾ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಎಂಭತ್ತ






ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ನಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ


ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬ�ೇರೆಲ್ಲಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು
ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ದ�ೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.


ಅವಳು ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದ�ೇವರು

ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಎದುರುನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ






ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.10
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1.11 ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಗಮನ

ಹೆ ರ�ೋ�ದನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜುದ�ೇ ಯದ ಬೆ ತ್ಲೆ ಹ�ೇ ಮ್

ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಪೂರ್ವದ�ೇಶದ ಕೆಲವು
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ

ರಾಜನು ಹುಟ್ಟಿ ದ್ದಾ ನಲ್ಲ ವ�ೇ? ಆತನೆ ಲ್ಲಿ ? ಆತನು ಹುಟ್ಟಿ ದ ನೆ ಂ ದು ಸೂಚಿಸುವ




ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದೆವು”

ಅಂದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಹ�ೊಸ ರಾಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಮತ್ತು

ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿನ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗ�ೊಂಡರು. ಕೂಡಲ�ೇ, ಹೆ ರ�ೋ�ದನು


ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಯಾಜಕರನ್ನೂ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರನ್ನೂ ಸಭೆ ಸ�ೇರಿಸಿ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು




ಹುಟ್ಟಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಜುದ�ೇಯದ


ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ:

‘ಯೆಹೂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮೇ,


ಯೆಹೂದವನ್ನು ಆಳುವವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವೆ.




ಹೌದು, ಅಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ಬರುವನು.




ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಆತನ�ೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರ




ಕ�ೊಟ್ಟರು.

ಆಗ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಪೂರ್ವ ದ�ೇಶದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ,

ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದು


ಕ�ೊಂಡನು. ಹೆರ�ೋ�ದನು ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ

ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ


ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಗ ನಾನೂ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವನ
ೆ ು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಅವರನ್ನು


ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರಸನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟಾಗ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ

ಉದಯಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡರು. ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
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ದರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ಗಿ ಮಗುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ

ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿತು. ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಟ್ಟರು.




ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಕಂಡು,

ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ




ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.




ಆದರೆ ದ�ೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, “ನೀವು ಹೆರ�ೋ�ದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹ�ೋ�ಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚ ರಿ ಸಿದನು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಅವರು ಬ�ೇರ�ೊಂದು

ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದರು.11


1.12 ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಪಲಾಯನ

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನಂತರ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ಯೋಸ�ೇ ಫನಿಗೆ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡು, “ಎದ್ದೇಳು! ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನು


ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಓಡಿಹ�ೋ�ಗು. ಹೆರ�ೋ�ದನು ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು


ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನು. ಅವನು ಮಗುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ. ‘ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ’




ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುವ ತನಕ ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇರು” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದನು.

ಕೂಡಲ�ೇ, ಯೋಸ�ೇಫನು ಎದ್ದು ಮಗು ಮತ್ತು ಅದರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ


ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಹೆರ�ೋ�ದನು ಸಾಯುವ


ತನಕ ಯೋಸ�ೇಫನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. “ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿ



ನ�ೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆ” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ಮಾತು

ಇದರಿಂದ ನೆರವ�ೇರಿತು.12

1.13 ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ


ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತನಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಬಹಳ




ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡನು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆರ�ೋ�ದನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ




ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ




ಹೆರ�ೋ�ದನು ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ






ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ�ೊಲ್ಲ
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ಬ�ೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ

ಮೂಲಕ ಹ�ೇಳಿದ ಈ ಮಾತು ನೆರವ�ೇರಿತು:
“ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ�ೊಬ್ಬೆಯು ಕ�ೇಳಿಸಿತು.

ಅದು ಬಹು ಗ�ೋ�ಳಾಟದ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಬ�ೊಬ್ಬೆಯಾಗಿತ್ತು.

ರಾಹ�ೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಳುವಳು;

ಅವರು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹ�ೊಂದಲ�ೊಲ್ಲಳು.” 13




1.14 ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮರು ಪ್ರಯಾಣ


ಹೆರ�ೋ�ದನು ಸತ್ತನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ಯೋಸ�ೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ




ಕ�ೊಂಡನು. ಯೋಸ�ೇಫನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲ�ೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ದ�ೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎದ್ದೇಳು! ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನು

ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗು. ಮಗುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು




ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಯೋಸ�ೇಫನು ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯನ್ನು

ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಆದರೆ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಸತ್ತನಂತರ ಅವನ




ಮಗನಾದ ಅರ್ಖೆಲಾಯನು ಜುದ�ೇಯದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ


ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ


ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ನಜರ�ೇತ್ ಎಂಬ

ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದನು. “ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ‘ನಜರ�ೇತಿ ನವನು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ”


ಎಂದು ದ�ೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹ�ೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ನೆರವ�ೇರಿತು.14

ಬಾಲಕ ಯೇಸು ಬೆಳೆದು ಬಲಗ�ೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. ದ�ೇವರ

ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆತನ�ೊಡನೆ ಇತ್ತು.15

1.15 ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಯೇಸು


ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಕ್ಕಾಗಿ ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ




ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರು




ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ
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ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಕನಾದ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ


ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡನು. ಆತನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವು






ಯಾತ್ರಿಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರ ಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕ�ೊಂಡ ಯೋಸ�ೇಫನು ಮತ್ತು






ಮರಿಯಳು ಒಂದು ದಿನವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣದೆ

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ಆಪ್ತಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ






ತ�ೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ
ಲೆ ್ಲೂ ಕಾಣದೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ
ಮರಳಿಹ�ೋ�ದರು.


ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಕ�ೊಂಡರು. ಯೇಸುವು


ದ�ೇವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪದ�ೇಶಕ ರ�ೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಅವರ






ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶೆಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು.


ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಆತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರ






ಗಳಿಗೂ ಅವರೆಲರ
್ಲ ೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು




ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳು ಆತನಿಗೆ, “ಮಗನ�ೇ, ನೀನು ನಮಗೆ


ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.


ನಿನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ , “ನೀವು ನನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಏಕೆ ಹುಡುಕ ಬ�ೇಕಿತ್ತು? ನನ್ನ


ತಂದೆಯ (ದ�ೇವರ) ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದ�ೋ� ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬ�ೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು

ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ


ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.


ಯೇಸು ಅವರ�ೊಡನೆ ನಜರ�ೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯ ನಾಗಿದ್ದ ನು.


ಆತನ ತಾಯಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯೇಸುವು




ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದ�ೇಹಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದನು. ದ�ೇವರಿಗೂ




ಜನರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದನು.16
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ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವೆಯ ಆರಂಭ
2.1 ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ


ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ತಿಬ�ೇರಿಯಸ್ ಸೀಸರನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯ ಹದಿನ�ೈ ದನ�ೇ ವರ್ಷ


ಅದಾಗಿತ್ತು.

ಆಗ, ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಜುದ�ೇಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ
ಹೆರ�ೋ�ದನು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೂ

ಹೆರ�ೋ�ದನ ಸಹ�ೋ�ದರನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರೆಯ ಮತ್ತು ತ್ರಕ�ೋ�ನಿತಿ


ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೂ


ಲೂಸನ್ಯನು ಅಬಿಲ�ೇನೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು.


ಅನ್ನನು ಮತ್ತು ಕಾಯಫನು ಮಹಾ ಯಾಜಕ ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ




ಜಕರೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದ�ೇವರಿಂದ ಆಜ್ಞೆಯೊಂದು ಬಂತು.

ಯೋಹಾನನು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನನು ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್




ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ




ಅವರು ದ�ೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು




ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆ ದಿ ರು



ವಂತೆಯೇ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಅದ�ೇನೆಂದರೆ:

“ ‘ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಿವೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು.


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.
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ಡ�ೊಂಕಾದ ದಾರಿಗಳು ನೀಟಾಗುವವು.

ಕ�ೊರಕಲಾದ ದಾರಿಗಳು ಸಮವಾಗುವವು.


ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದ�ೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು!’

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.” 17
ಯೋಹಾನನ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂಟೆ ಯ ಕೂದಲಿ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ದ್ದ ವು .




ಅವನಿಗೆ ಸ�ೊಂಟದಲ್ಲಿ ತ�ೊಗಲಿನ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ಮಿಡತೆ ಮತ್ತು

ಕಾಡುಜ�ೇನನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಜನರು ಯೋಹಾನನ ಉಪದ�ೇಶ



ವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಜುದ�ೇಯ ಮತ್ತು ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಯ


ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು


ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ

ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಅನ�ೇಕ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ


ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಯೋಹಾನನು ಅವರನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರು


ಸರ್ಪಗಳು! ಬರಲಿರುವ ದ�ೇವರ ಕ�ೋ�ಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ




ದವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ�ೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಂಡಿದೆ


ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತ�ೋ�ರಿಸಿ. ‘ಅಬ್ರಹಾಮನು

ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಜಂಬಪಡುವುದ�ೇಕೆ? ದ�ೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಾಗಿ




ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ


ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ . ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಲು ಕ�ೊಡಲಿ ಈಗಲ�ೇ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ .


ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಬಿಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗು



ವುದು.” 18

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ಈಗ ನಾವ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನನು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು




ಕ�ೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಹಂಚಿಕ�ೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಯೋಹಾನನ




ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೋಹಾನನಿಗೆ , “ ಉಪ ದ�ೇ ಶಕನ�ೇ , ನಾವ�ೇ ನು


ಮಾಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.
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ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ನ�ೇಮಕವಾದ ತೆರಿಗೆ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಂದ


ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಸ�ೈನಿಕರು ಯೋಹಾನನಿಗೆ, “ನಾವ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ, ಸುಳ್ಳುದೂರು ಹ�ೇಳ




ಬ�ೇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ

ಕ್ರಿಸ್ತ ನ



ಆಗಮನ ವನ್ನು


ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ

ಅವರು



ಯೋಹಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, “ಒಂದುವ�ೇಳೆ ಈತನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರಬಹುದು”


ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.


ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನನು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸು



ತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆ




ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ


ನಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಆತನು ರಾಶಿಯನ್ನು


ಶುದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರುವನು. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಳನ್ನು ಹ�ೊಟ್ಟಿನಿಂದ


ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವನು. ನಂತರ ಹ�ೊಟ್ಟನ್ನು ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ

ಸುಟ್ಟುಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು. ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ




ಅನ�ೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬ�ೋ�ಧಿಸು




ತ್ತಿದ್ದನು.19

2.2 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು




ಗಲಿಲಾಯ ದಿಂದ ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು,


“ನಾನ�ೇ ನಿನ್ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನಿಂದ


ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬರುವುದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಆತನನ್ನು


ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದನು.


ಯೇಸು, “ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ

ಮಾಡಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತ ರ ಕ�ೊಟ್ಟ ನು. ಆಗ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ


ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡನು.


ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕ�ೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದನು.
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ಕೂಡಲ�ೇ ಆಕಾಶವು ತೆ ರೆ ಯಿ ತು. ದ�ೇವರಾತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಕೆಳಗಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಕಂಡನು. ಆಗ ಪರಲ�ೋ�ಕ




ದಿಂದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಹ�ೊರಟು, “ಈತನ�ೇ (ಯೇಸು) ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು.

ಈತನನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿತು.20

ಯೇಸು ಬ�ೋ�ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವ






ನಾಗಿದ್ದನು.21

2.3 ಯೇಸುವಿಗಾದ ಶ�ೋ�ಧನೆ

ಆಗ ದ�ೇವರಾತ್ಮನು ಸ�ೈ ತಾನ ನಿಂದ ಶ�ೋ�ಧಿಸ ಲ್ಪಡಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಡವಿಗೆ




ನಡೆಸಿದನು. ಯೇಸು ನಲವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಸಿವಾಯಿತು. ಆಗ ಆತನನ್ನು ಶ�ೋ�ಧಿಸಲು ಸ�ೈತಾನನು ಬಂದು, “ನೀನು

ದ�ೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಅಂದನು.




ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ ‘ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವುದು ಕ�ೇವಲ ರ�ೊಟ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ,


ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವು ದ�ೇವರು ಹ�ೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ’


ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಆಗ ಸ�ೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಕರೆದು



ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ, ದ�ೇವಾಲಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, “ನೀನು
ದ�ೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ದುಮುಕು.


‘ದ�ೇವರು ನಿನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.


ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ


ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು’


ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ದ�ೇವರಾದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಕೂಡದು’


ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಬಳಿಕ ಸ�ೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು


ಹ�ೋ�ಗಿ ಲ�ೋ�ಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ�ೈಭವವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿ,

“ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಸ�ೈತಾನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲಿಂದ ತ�ೊಲಗು!

‘ನಿನ್ನ ದ�ೇವರಾದ ಪ್ರಭುವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬ�ೇಕು,


ಆತನ�ೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸ�ೇವಿಸಬ�ೇಕು’


ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಆದ್ದ ರಿಂ ದ

ಸ�ೈ ತಾನನು

ಯೇಸುವನ್ನು

ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದನು.

ಆಗ

ದ�ೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದರು.22

ಕೆ ಲ ವು



2.4 ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಕುರಿತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಸಂದ�ೇಶ

“ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕ�ೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ


ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಯಾಜಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಲ�ೇವಿಯರನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಿ ದರು. ಯೋಹಾನನು ಮರೆ ಮಾಚದೆ , “ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನ ಲ್ಲ ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೋಹಾನನಿಗೆ , “ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಯಾರು? ನೀನು

ಎಲೀಯನ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಅವನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.
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ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೆ ಹ�ೇಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ




ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ಹ�ೇಳುವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನನು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ನ�ೇರವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಿರಿ’


ಎಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವವನ ಸ್ವರವ�ೇ ನಾನು”

ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವ ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಲ ವು ಮಂದಿ ಫರಿಸಾಯರೂ ಇದ್ದ ರು. ಅವರು


ಅವನಿಗೆ , “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ , ‘ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೂ ಅಲ್ಲ , ಎಲೀಯನೂ ಅಲ್ಲ ,
ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನನು, “ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವೆನು.

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು ಆತನ�ೇ.

ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಥಾನಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿ




ಗಳೆ ಲ್ಲಾ ನಡೆ ದ ವು. ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ದು


ಇಲ್ಲಿಯೇ.23

2.5 ಯೇಸುವ�ೇ ದ�ೇವರ ಕುರಿಮರಿ

ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು,

“ಇಗ�ೋ�, ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ದ�ೇವರು ನ�ೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ. ಆತನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ

ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವನು. ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬರುವನು. ಆತನು


ನನಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲ�ೇ ಇದ್ದವನು
ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು’ ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಈತನ ವಿಷಯ



ವಾಗಿಯೇ. ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು

ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಕ�್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ


ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದೆನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಕ�ೊಟ್ಟು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, “ಆತನು ಯಾರೆಂದು
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ನನಗೂ ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕ�ೊಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ದಾತನು ನನಗೆ, ‘ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದುಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವು






ದನ್ನು ನೀನು ನ�ೋ�ಡುವೆ . ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕ�ೊಡುವವನು


ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದನು. ಇದು ನೆರವ�ೇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ


ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು




ಬಂದು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವು ದನ್ನು ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿದೆನು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ�ೇ (ಯೇಸುವ�ೇ) ದ�ೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು”

ಎಂದನು.24

2.6 ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ


ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ


ನಡೆ ದು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು, “ಇಗ�ೋ�, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದ�ೇ ವರು


ನ�ೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡಿ, “ನಿಮಗ�ೇನು ಬ�ೇಕು?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಆ ಇಬ್ಬರು, “ರಬ್ಬಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕ�ೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


(“ರಬ್ಬಿ” ಅಂದರೆ “ಗುರು” ಎಂದರ್ಥ.)

ಯೇಸು, “ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನೀವ�ೇ ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹ�ೋ�ಗಿ ಯೇಸು ಇಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರು.


ಆ ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು


ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು.


ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೋಹಾನನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ



ದರು. ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದ್ರೆಯನು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.


ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೀಮೋನನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹ�ೋ�ಗಿ


ಅವನಿಗೆ , “ನಾವು ಮೆಸ್ಸೀ ಯನನ್ನು ಕಂಡು ಕ�ೊಂಡೆ ವು ” ಎಂದು ಹ�ೇ ಳಿದನು.


(“ಮೆಸ್ಸೀಯ” ಅಂದರೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂದರ್ಥ.)

ಅವನು ಸೀಮೋನನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆ ದು ಕ�ೊಂಡು ಬಂದನು.
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ಯೇಸು ಸೀಮೋನನ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿ, “ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು

ಸೀಮೋನ. ನೀನು ಕ�ೇಫನೆಂದು ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. (“ಕ�ೇಫ”


ಅಂದರೆ “ಪ�ೇತ್ರ” ಎಂದರ್ಥ).25

2.7 ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೂ ನತಾನಿಯೇಲನಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ಆಹ್ವಾನ

ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು


ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಅಂದ್ರೆಯ ಮತ್ತು

ಪ�ೇತ್ರರಂತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಹ ಬೆತ್ಸಾಯಿದ ಎಂಬ ಊರಿನವನಾಗಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು


ನತಾನಿಯೇಲ ನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ , “ಯಾವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಯು


ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದನ�ೋ� ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದರ�ೋ�, ಆತನನ್ನು ನಾವು


ಕಂಡುಕ�ೊಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. ಆತನು ಯೋಸ�ೇಫನ ಮಗನು. ಆತನು


ನಜರ�ೇತಿನವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆದರೆ ನತಾನಿಯೇಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರ�ೇತಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದ�ೇನಾದರೂ




ಬರುವುದ�ೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಬಂದು ನ�ೋ�ಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನತಾನಿಯೇಲ ನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ,


“ಇವನು ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರೇಲ. ಇವನಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ನತಾನಿಯೇಲನು, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ನೀನು


ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗಿದ್ಗ
ದಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಆಗ ನತಾನಿಯೇಲನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವ�ೇ, ನೀನ�ೇ ದ�ೇವರ ಮಗನು. ನೀನ�ೇ

ಇಸ್ರೇಲರ ರಾಜ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ನತಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನ�ೋ�ಡಿದೆ




ನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ


ಹೆಚ್ಚು ದ�ೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ನ�ೋ�ಡುವೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಅದಲ್ಲದೆ

ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪರಲ�ೋ�ಕವು ತೆರದಿ
ೆ ರುವುದನ್ನೂ


ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ‘ದ�ೇವದೂತರುಗಳು ಏರಿಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ






ಇಳಿದುಬರುವುದನ್ನೂ’ ನೀವು ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.26
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2.8 ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು.

ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ

ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಿರಲಿಲ್ಲ.




ಇದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದುಹ�ೋ�ದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ,




“ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವ�ೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಯೇಸು, “ಅಮ್ಮಾ, ನನ್ನ ಗ�ೊಡವೆ ನಿನಗ�ೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ”

ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನ�ೋ�

ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆರು ದ�ೊಡ್ಡ ಬಾನೆ ಗ ಳು ಅಲ್ಲಿ ದ್ದ ವು . ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಶುದ್ಧಾ ಚಾರ ಗಳಿಗಾಗಿ

ಈ



ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಬಾನೆ ಯೂ

ಕಲ್ಲಿ ನ

ಬಾನೆ ಗ ಳನ್ನು

ಸುಮಾರು

ನೂರು

ಉಪಯೋಗಿಸು ತ್ತಿದ್ದ ರು.


ಲೀಟರ್ಗ ಳಷ್ಟು

ನೀರು

ಯೇಸು ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಬಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಸ�ೇವಕರು ಆ ಬಾನೆಗಳ ಕಂಠದವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದರು.


ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ


ಔತಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಿಗೆ ಕ�ೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದರು. ಮದುವೆಯ ಮೇಲ್ವಿ




ಚಾರಕನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ರುಚಿ ನ�ೋ�ಡಿದನು. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು


ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನ್ನು ಕರೆದು, “ಜನರು ಉತ್ತಮವಾದ




ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಕುಡಿದು


ಮತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತಾರ.ೆ ಆದರೆ


ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಇಟ್ಟಿರುವೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವಿದು. ಯೇಸು ಇದನ್ನು


ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿದನು. ಆತನ

ಶಿಷ್ಯರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
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ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಕಪೆ ರ್ನೌಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಯೇಸುವಿನ

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ�ೊಡನೆ ಹ�ೋ�ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪೆರ್ನೌಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಿದ್ದರು.27
2.9 ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು


ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬಹು ಸಮೀಪ ವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಯೇಸು


ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ದ�ೇವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಜನರು ದನ, ಕುರಿ ಮತ್ತು


ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಕಂಡನು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು




ಮೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು


ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹಗ್ಗದ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು




ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ದನಕುರಿಗಳನ್ನು




ಬಲವಂತವಾಗಿ ದ�ೇವಾಲಯದಿಂದ ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದನು. ಯೇಸು ಮೇಜುಗಳನ್ನು






ಕೆಡವಿ, ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದನು. ಪಾರಿವಾಳ



ಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿರಿ! ನನ್ನ




ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬ�ೇಡಿ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
“ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ”


ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.


ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು


ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆ ? ” ಎಂದು




ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಈ ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ


ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಜನರು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ


ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರ!ೆ ನೀನು ಮೂರ�ೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಯ
ಲೆ
ಾ?” ಎಂದು
ಕ�ೇಳಿದರು.

KAN LOJ Pocket (final).indd 25

9/28/2015 3:03:22 PM

26

ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಆರ

(ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ದ�ೇಹವ�ೇ ದ�ೇವಾಲಯವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದನು.


ಯೇಸು ಸತ್ತವರ�ೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದುಬಂದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಈ ಮಾತನ್ನು




ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ಹ�ೇ ಳಿದ


ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರು.)
ಯೇಸು

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಕ್ಕಾಗಿ

ಜೆ ರುಸಲ�ೇ ಮಿ ನಲ್ಲಿ ದ್ದ ನು.



ಆತನು



ಮಾಡಿದ

ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರು.


ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ

ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು. ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.




ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು.28
2.10 ಯೇಸು ಮತ್ತು ನಿಕ�ೊದ�ೇಮ

ನಿಕ�ೊದ�ೇಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ






ನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ


ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು, “ಗುರುವ�ೇ,
ನೀನು ದ�ೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದ�ೇಶಕನೆಂದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ನೀನು




ಮಾಡುವ ಈ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದ�ೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ




ಮಾಡಲಾರರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇ ಳುತ್ತೇ ನೆ . ಒಬ್ಬನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ

ಹುಟ್ಟಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲದಿ
್ಲ ದ್ದರೆ ಅವನು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು


ಕಾಣಲಾರನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು, “ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹ�ೇಗೆ?

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ�ೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ?” ಎಂದು

ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ


ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಇಲ್ಲ ವಾದರೆ ಅವನು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು


ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲಾರನು. ದ�ೇಹವು ಮಾನುಷ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ


ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ‘ನೀನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲ�ೇಬ�ೇಕು’

ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬ�ೇಡ. ಗಾಳಿಯು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ
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ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀನು ಕ�ೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ
ಬರುತ್ತದ�ೋ� ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದ�ೋ� ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಂದ

ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರಂತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು, “ಇದೆಲ್ಲಾ ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನೀನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಉಪದ�ೇಶಕ ನಾಗಿರುವೆ . ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಈ


ಸಂಗತಿಗಳು

ಇನ್ನೂ

ಅರ್ಥವಾಗುವು ದಿಲ್ಲ ವ�ೇ ?


ನಾನು

ನಿನಗೆ

ಸತ್ಯವನ್ನು

ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು

ಕಂಡದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕ�ೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹ�ೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು

ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೂಲ�ೋ�ಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆ,


ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪರಲ�ೋ�ಕದ ಸಂಗತಿಗಳ


ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳಿದರೂ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ






ಇಳಿದುಬಂದ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಹ�ೋ�ದ ಏಕ�ೈಕ






ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.


“ಮೋಶೆಯು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತರವಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟನು.


ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತರವಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಡಬ�ೇಕು.


ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಹೌದು, ದ�ೇವರು ಲ�ೋ�ಕವನ್ನು ಎಷ�್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನನ್ನು

ಕ�ೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವ



ವನ್ನು ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟನು. ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ


ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಜನರನ್ನು

ಅಪರಾಧಿ ಗಳೆ ಂ ದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದ ಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲ . ಈ ಲ�ೋ�ಕದವರು




ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳಲೆಂದು ದ�ೇವರು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟನು. ದ�ೇವರ




ಮಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲ�ೇ






ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದ�ೇವರ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಆ ತೀರ್ಪು ಏನೆಂದರೆ: ಬೆಳಕು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಬೆಳಕನ್ನು
ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸದೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಬಯಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು


ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ�ೇಡನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವನು.
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ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟಕಾರ್ಯ


ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು




ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನ.ೆ ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ದ�ೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ

ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದು ಬೆಳಕು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.29


2.11 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ

ಇದಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜುದ�ೇಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು.

ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಡನೆ ತಂಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಯೋಹಾನನು ಸಹ ಐನ�ೋ�ನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.


ಐನ�ೋ�ನ್ ಎಂಬ ಊರು ಸಲೀಮ್ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ�ೇಕಾದಷ್ಟು


ನೀರಿದ್ದುದರಿಂದ ಯೋಹಾನನು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.




ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. (ಆಗ ಯೋಹಾನನನ್ನು


ಇನ್ನೂ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.)

ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ

ಬಗ್ಗೆ ವಾದವಾಯಿತು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಶಿಷ್ಯರು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

“ಗುರುವ�ೇ, ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು


ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊ. ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ�ೇಳಲಿಲ್ಲವ�ೇ? ಆತನು ಜನರಿಗೆ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನನು, “ದ�ೇವರು ಏನು ಕ�ೊಡುತ್ತಾನ�ೋ� ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನು

ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ‘ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನಿಗಾಗಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು






ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿ ದ್ದೇನೆ ’ ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ಕ್ಕೆ ನೀವ�ೇ


ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮದುಮಗಳು ಮದುಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ�ೇರಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.






ಮದುಮಗನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತನು ಮದುಮಗನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ






ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕರೆಗಾಗಿ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮದುಮಗನ




ಸ್ವರ ವನ್ನು ಕ�ೇಳುವಾಗ ಈ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬಹು ಸಂತ�ೋ�ಷ ಪಡುವನು. ಅದ�ೇ


ಸಂತ�ೋ�ಷ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನಂದದ ಸಮಯವು ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಆತನು


(ಯೇಸು) ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬ�ೇಕು.
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“ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು (ಯೇಸು) ಬ�ೇರೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡವ




ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು


ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ


ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ಬ�ೇರೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತಾನು




ಕಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ�ೇಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತ್ತಾನ.ೆ ಆದರೆ ಆತನ




ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ




ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ದ�ೇವರ�ೇ ಸತ್ಯವಂತ ನೆ ಂ ದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾ ನೆ . ದ�ೇವರು




ಆತನನ್ನು (ಯೇಸುವನ್ನು) ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದ�ೇವರು ಹ�ೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು




ಆತನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದ�ೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಮಿತವಾಗಿ

ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿ



ಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಯೂ ಅಧಿಕಾರ ವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾ ನೆ . ಮಗನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ


ಇಡುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವ ವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾ ನೆ . ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧ�ೇ ಯ




ನಾಗದವನು ಆ ಜೀವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದ�ೇವರ ಕ�ೋ�ಪವು


ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲಗ
ೆ �ೊಂಡಿರುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ತಾನು ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಅವರಿಗೆ


ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯು ಫರಿಸಾಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿ ತೆಂಬುದು






ಯೇಸುವಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಾಯಿತು. (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕ�ೊಟ್ಟದ್ದು

ಯೇಸುವಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ�ೇ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು.) ಆಗ, ಆತನು
ಜುದ�ೇಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.30

2.12 ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಸಮಾರ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೂಲಕವ�ೇ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಿತ್ತು.
ಯೇಸು

ಸಮಾರ್ಯದ

ಪಟ್ಟ ಣ ವಾದ

ಸಿಖಾರ್

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೆ

ಬಂದನು.

ಯಾಕ�ೋ�ಬನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಸ�ೇಫನಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ

ಆ ಊರಿದೆ . ಯಾಕ�ೋ�ಬನ ಬಾವಿಯು ಅಲ್ಲಿ ತ್ತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ದೀರ್ಘ

ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸ ಗ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬಾವಿಯ ಬಳಿ


ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾರ್ಯದ




ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು ನೀರನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಳು.
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ಯೇಸು ಆಕೆ ಗೆ , “ದಯವಿಟ್ಟು, ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವ ಲ್ಪ ನೀರು ಕ�ೊಡು” ಎಂದು

ಕ�ೇಳಿದನು. (ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಂಡು




ಬರಲು ಪಟ್ಟಣದ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)


ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತಿರು



ವುದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ! ನೀನಾದರ�ೋ� ಯೆಹೂದ್ಯನು.


ನಾನಾದರ�ೋ� ಸಮಾರ್ಯ ದವಳು! ” ಎಂದು ಹ�ೇ ಳಿದಳು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು


ಸಮಾರ್ಯದವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.)




ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದ�ೇವರು ಏನು ಕ�ೊಡುತ್ತಾನಂ
ೆ ಬುದು ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು


ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಗ�ೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ


ಜೀವಜಲವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ” ಎಂದನು.


ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಅಯ್ಯಾ, ಆ ಜೀವಜಲ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು? ಬಾವಿಯು ಬಹು

ಆಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸ�ೇದುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ
ಯಾಕ�ೋ�ಬನಿ ಗಿಂತಲೂ ನೀನು ದ�ೊಡ್ಡ ವ ನ�ೋ�? ನಮಗೆ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು


ಯಾಕ�ೋ�ಬನ�ೇ ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಸ್ವತಃ ಅವನ�ೇ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಪಶುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ
ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು, “ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದಾಹವಾಗು




ವುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಕ�ೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ದಾಹವಾಗುವುದ�ೇ




ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕ�ೊಡುವ ನೀರು ಅವನ�ೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ ನೀರಿನ


ಬುಗ್ಯ
ಗೆ
ಾಗುವುದು. ಆ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ತರುತ್ತದ”ೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ






ಕ�ೊಟ್ಟನು.

ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅಯ್ಯಾ, ಆ ನೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕ�ೊಡು. ಆಗ ನನಗೆ

ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ದಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ






ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಹ�ೋ�ಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದನು.


ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗ,ೆ “ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ
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ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಯಾರ�ೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸು




ತ್ತಿರುವಿಯೋ ಅವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು


ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಆರಾಧಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸ್ಥಳ




ಜೆರುಸಲ�ೇಮ್ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನೀವು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲಾ” ಎಂದಳು.

ಯೇಸು, “ಅಮ್ಮಾ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು! ನೀವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ತಂದೆ ಯ ನ್ನು

(ದ�ೇವರನ್ನು) ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆರಾಧಿಸಬ�ೇಕಿಲ್ಲ.




ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಯಾವುದನ�್ನೋ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಮಗಾದರ�ೋ� ನಾವು


ಯಾರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ




ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕರು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು


ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲ ಈಗಲ�ೇ




ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಜನರ�ೇ ತನ್ನ ಆರಾಧಕ ರಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ತಂದೆಯು


ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದ�ೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ�ೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು


ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.






ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಬರುತ್ತಾನಂ
ೆ ದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತು. ಆತನು ಬಂದಾಗ

ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು. (“ಮೆಸ್ಸೀಯನು”




ಅಂದರೆ “ಕ್ರಿಸ್ತನು”)

ಆಗ ಯೇಸು, “ಆತನ�ೇ ಈಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು ತ್ತಿದ್ದಾ ನೆ . ನಾನ�ೇ


ಮೆಸ್ಸೀಯ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.31

2.13 ಮರಳಿಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು


ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಂಡರು. ಆದರೆ, “ನಿನಗ�ೇನು




ಬ�ೇ ಕು? ” ಎಂದಾಗಲಿ “ನೀನು ಆಕೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಮಾತಾಡು ತ್ತಿರುವೆ ? ”




ಎಂದಾಗಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಕ�ೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಬಳಿಕ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, ತನ್ನ ಕ�ೊಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಹ�ೋ�ಗಿ ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
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ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು ಅವನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿರಿ. ಆತನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿರ ಬಹುದು”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹ�ೊರ




ಬಂದರು.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು, “ಗುರುವ�ೇ, ಊಟಮಾಡು” ಎಂದು ಆತನನ್ನು

ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿದೆ. ಆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ�ೇನೂ

ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು, “ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು



ಕ�ೊಟ್ಟರ�ೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ ಕ�ೇಳತ�ೊಡಗಿದರು.




ಯೇಸು, “ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು (ದ�ೇವರು) ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು


ಬಯಸುವನ�ೋ� ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದ�ೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ


ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವುದ�ೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ‘ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ


ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ನೀವು ಹ�ೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ

ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಹ�ೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಾ ನ�ೋ�ಡಿರಿ,

ಅವು ಕ�ೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕ�ೊಯ್ಯುವವನಿಗೆ ಕೂಲಿ


ದ�ೊರೆಯುತ್ತದ.ೆ ಅವನು ಬೆಳಗ
ೆ ಳನ್ನು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ನ
ದಾ .ೆ ಆದ್ದರಿಂದ




ಈಗ ಬಿತ್ತುವವರೂ ಮತ್ತು ಕ�ೊಯ್ಯುವವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿರುವರು.


‘ಒಬ್ಬನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕ�ೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು

ನಾವು ಹ�ೇಳುವ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀವು ದುಡಿದಿಲ್ಲ ದ ಬೆ ಳೆ ಯ ನ್ನು

ಕ�ೊಯ್ಯು ವುದಕ್ಕಾಗಿ


ನಾನು

ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಕಳುಹಿಸು ತ್ತಿದ್ದೇ ನೆ .


ಬ�ೇ ರೆ ಯ ವರು

ದುಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.32

2.14 ಸಮಾರ್ಯದವರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ

ಆ ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ


ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಳು. ಸಮಾರ್ಯದವರು ಯೇಸುವಿನ


ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬ�ೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
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ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಹ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಇನ್ನೂ


ಅನ�ೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದರು.

ಅವರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ, “ನಾವು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಯೇಸುವನ್ನು

ನಂಬಿದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ನಾವ�ೇ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬುತ್ತೇವೆ.


ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನ�ೇ ಲ�ೋ�ಕರಕ್ಷಕನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದರು.33

2.15 ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ

ಎರಡು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.
(ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವ�ೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.)


ಆತನು ಗಲಿಲಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.




ಈ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ


ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನ�ೋ�ಡಿದ್ದರು.34


2.16 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದನು. ಆತನು
ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಆ ಊರಿನಲ್ಲೇ. ರಾಜನ ಒಬ್ಬ


ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಪೆರ್ನೌಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ




ಯಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಜುದ�ೇಯದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ನ
ದಾ ೆ ಎಂಬ


ಸುದ್ಯ
ದಿ
ನ್ನು ಅವನು ಕ�ೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ತನ್ನ

ಮಗನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಪೆರ್ನೌಮ್ಗೆ ಬರಬ�ೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬ�ೇಡಿ




ಕ�ೊಂಡನು. ಅವನ ಮಗನು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದನ
್ದ ು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀವು


ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡದ




ಹ�ೊರತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿ, “ಸ್ವಾಮೀ, ನನ್ನ ಮಗನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲ�ೇ ನೀನು

ಬರಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡನು.


ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹ�ೋ�ಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ



ಕ�ೊಟ್ಟನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ನಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ


ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಸ�ೇವಕರುಗಳು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿ, “ನಿನ್ನ




ಮಗನು ಗುಣಹ�ೊಂದಿದನು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗುಣವಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಸ�ೇವಕರುಗಳು, “ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ


ಜ್ವರವು ಬಿಟ್ಟಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


“ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ್ದು ಇದ�ೇ ಹ�ೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಎಂಬುದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ
ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರು.

ಯೇಸು ಜುದ�ೇಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ

ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವಿದು.35


2.17 ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರದ ಆರಂಭ

ಯೇಸು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸರ�ೋ�ವರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಕಪೆರ್ನೌಮ್

ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದನು. ಈ ಊರು ಜೆ ಬುಲ�ೋ�ನ್ ಮತ್ತು ನಫ್ತಾಲಿ

ಸೀಮೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ನುಡಿದಿದ್ದ ಮಾತು ಹೀಗೆ
ನೆರವ�ೇರಿತು. ಅದ�ೇನೆಂದರೆ:

“ಜೆಬುಲ�ೋ�ನ್ ಸೀಮೆಯ, ನಫ್ತಾಲಿ ಸೀಮೆಯ,

ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ನಿನ ಆಚೆ ಸೀಮೆಯ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆಯ,

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ


ಜನರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.


ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಬೆಳಕ�ೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು.

ಸಮಾಧಿಯಂತಿರುವ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆ ಜನರಿಗೆ


ಬೆಳಕು ದ�ೊರೆಯಿತು.”

ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಬ�ೋ�ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ,36 “ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ




ವಾಯಿತು. ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ
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ಪಟ್ಟು ದ�ೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಂಡು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ” ಎಂಬ ದ�ೇವರ


ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು.37


ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯು ಗಲಿಲಾಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ




ಹಬ್ಬಿತು. ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ದ�ೇ ಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.




ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಹ�ೊಗಳಿದರು.38

2.18 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ

ಯೇಸು ತಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರ�ೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು.
ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಯೇಸು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದುನಿಂತನು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು




ಆತನಿಗೆ ಓದಲು ಕ�ೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರದ
ೆ ು ಈ ಭಾಗವನ್ನು
ಓದಿದನು:

“ಪ್ರಭುವಿನ (ದ�ೇವರ) ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದ�ೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷ�ೇಕಿಸಿದ್ದಾನ.ೆ






ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ‘ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ’




ಎಂತಲೂ

ಕುರುಡರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದು’ ಎಂತಲೂ

ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದ�ೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.




ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ




ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದ�ೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳು






ಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.”

ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತ ಕ ವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಭಾ


ಮಂದಿರದ ಸ�ೇವಕನ ಕ�ೈಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ




ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ,

“ನಾನು ಇದೀಗ ಓದಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲ�ೇ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ


ನೆರವ�ೇರಿದವು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಹ�ೊಗಳತ�ೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಇಂಪಾದ


ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, “ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಇವನು ಯೋಸ�ೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವ�ೇ?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವಂತೂ ‘ವ�ೈದ್ಯನ�ೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ವಾಸಿಮಾಡಿಕ�ೊ’ ಎಂಬ

ಗಾದೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತು. ‘ನೀನು ಕಪೆರ್ನೌಮಿನಲ್ಲಿ


ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದ�ೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡು!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು


ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


“ನಾನು ಹ�ೇಳುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲೀಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ



ವರೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ದ�ೇಶದ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ

ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದರು.


ಆದರೆ ಎಲೀಯನನ್ನು ಬ�ೇರೆ ಯಾವ ವಿಧವೆಯರ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿದ�ೋ�ನ್
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸ



ಲಾಯಿತು.

“ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ


ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದ�ೇಶದ


ನಾಮಾನನ�ೊಬ್ಬನಿಗ�ೇ ವಾಸಿಯಾಯಿತು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ


ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು




ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದು


ಕ�ೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ


ಹಾದು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು.39
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3.1 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ


ಗಲಿಲಾಯ ಸರ�ೋ�ವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆತನು

ಸೀಮೋನ (ಈತನನ್ನೇ ಪ�ೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.) ಮತ್ತು ಸೀಮೋನನ


ಸಹ�ೋ�ದರನಾದ ಅಂದ್ರೆಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನು ಕಂಡನು. ಬೆಸರ
್ತ ಾಗಿದ್ದ




ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದು ಸರ�ೋ�ವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.


ಯೇಸು, “ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ�ೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಮೀನನ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು” ಎಂದನು.


ಕೂಡಲ�ೇ ಸೀಮೋನ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆಯ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.


ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸರ�ೋ�ವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ


ಜೆ ಬೆ ದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ರೆ ಂ ಬ ಇಬ್ಬರು


ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಜೆಬದ
ೆ ಾಯನ ಸಂಗಡ


ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ




ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನ್ನು ಕರೆದನು. ಆಗ ಅವರು ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.40


ಯೇಸು ಗೆನೆಸರ�ೇತ್ (ಗಲಿಲಾಯ) ಸರ�ೋ�ವರದ ಬಳಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾಗ,


ದ�ೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಅನ�ೇಕ ಜನರು ನೂಕಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ

ಸ�ೇರಿಬಂದರು. ಸರ�ೋ�ವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಎರಡು ದ�ೋ�ಣಿಗಳನ್ನು ಯೇಸು


ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಬೆಸರ
್ತ ು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಸೀಮೋನನ


ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರಕ್ಕೆ


ನೂಕಬ�ೇಕೆಂದು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದನು.
ಉಪದ�ೇ ಶ
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ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿ, ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ


ಹಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಸೀಮೋನನು, “ಗುರುವ�ೇ, ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಒಂದು


ಮೀನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ . ಆದರೆ , ನೀನು ಹ�ೇ ಳಿದ್ದ ರಿಂದ ಬೀಸುತ್ತೇ ವೆ ” ಎಂದನು.


ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನ�ೊಳಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದು



ಹ�ೋ�ಗುವಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿ ಯಾಗಿ ಬಲೆ ಗ ಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕ�ೊಂಡವು.




ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸನ್ನೆಮಾಡಿ
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು




ದ�ೋ�ಣಿಗಳೆರಡೂ ಮುಳುಗುವಂತಾದವು.




ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಬೆಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು. ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನಂತೂ


ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ “ಪ್ರಭುವ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗು, ನಾನು
ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ!” ಎಂದನು. ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು


ಯೋಹಾನರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೀಮೋನನ ಪಾಲುಗಾರ




ರಾಗಿದ್ದರು.)

ಯೇಸು ಸೀಮೋನನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬ�ೇಡ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮೀನನ್ನು




ಹಿಡಿಯದೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ದುಡಿಯುವೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಅವರು ತಮ್ಮ ದ�ೋ�ಣಿಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.41


3.2 ದುರಾತ್ಮದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ




ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು

ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶಮಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿನ




ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರ




ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಂತೆ ಉಪದ�ೇಶಮಾಡದೆ, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಂತೆ ಉಪದ�ೇಶ










ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರ ದಲ್ಲಿ ದ್ದಾಗ , ದೆ ವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ನಾಗಿದ್ದ




ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವನು, “ನಜರ�ೇತಿನ ಯೇಸುವ�ೇ! ನಮ್ಮಿಂದ

ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬ�ೇಕಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಗ�ೊಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆಯಾ? ನೀನು




ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಂ
ೆ ದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕ�ೊಂಡನು.
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ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನ�ೊಳಗಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಬಾ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.


ದೆವ್ವವು ಅವನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಚುತ್ತಾ ಅವನ�ೊಳಗಿಂದ ಹ�ೊರ




ಬಂದಿತು.

ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ದಿಗ್ಭ್ರ ಮೆ ಗ�ೊಂಡು, “ಇದ�ೇನು? ಹ�ೊಸ ದ�ೊಂದನ್ನು ಈತನು




ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ಈತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ದೆವ್ವಗಳೂ ವಿಧ�ೇಯ






ವಾಗುತ್ತಿವೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗ�ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯು




ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡಯ
ೆ
ಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿತು.42


3.3 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನ�ೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹ�ೊರಟು ಯಾಕ�ೋ�ಬ


ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀಮೋನ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆಯರ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ದರು.

ಸೀಮೋನನ ಅತ್ತೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅವಳ
ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಹ�ೋ�ಗಿ

ಆಕೆ ಯ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡು, ಮೇಲ�ೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.


ಕೂಡಲ�ೇ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಳು.
ಅಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯವರನ್ನೂ ದೆವ್ವ




ಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನ್ನೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ




ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಯೇಸು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ




ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ






ಅನ�ೇಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆತನು ಅವಕಾಶ

ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು.43
3.4 ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲ�ೇ ಯೇಸು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು



ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ತರುವಾಯ, ಸೀಮೋನ ಮತ್ತು ಅವನ


ಗೆಳಯ
ೆ
ರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು



ಕ�ೊಂಡು, “ಜನರೆಲರ
್ಲ ೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎದುರು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದಾರ!ೆ ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹ�ೋ�ಗ�ೋ�ಣ. ಆ ಸ್ಥಳ
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ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಉಪದ�ೇಶಿಸಬ�ೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.44

3.5 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಲ
್ಲೆ ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ






ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾದ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು




ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು




ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸುದ್ದಿಯು ಸಿರಿಯ ದ�ೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ


ಹರಡಿತು. ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು


ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ಬಾಧೆ ಪ ಡು ತ್ತಿದ್ದ ರು.




ಕೆಲವರು ತೀವ್ರವಾದ ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ






ರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಛಾರ�ೋ�ಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು


ರ�ೋ�ಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಅನ�ೇಕಾನ�ೇಕ ಜನರು






ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದಲೂ ದೆಕಪೊಲಿ




ಎಂಬ ಹತ್ತು ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಿಂದಲೂ ಜುದ�ೇಯದಿಂದಲೂ






ಮತ್ತು ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯ ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.45


3.6 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರ�ೋ�ಗಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ,


“ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲೆ” ಎಂದು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು.




ಯೇಸು ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, “ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು

ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ಅವನಿಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತು.

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನಂ
ೆ ದು ಯಾರಿಗೂ ಹ�ೇಳದೆ,


ನ�ೇರವಾಗಿ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಮೈ ತ�ೋ�ರಿಸು. ನೀನು ಗುಣಹ�ೊಂದಿರು



ವುದರಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು.


ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು


ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೋ�ಗಿ ಯೇಸುವ�ೇ ತನ್ನನ್ನು
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ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದ್ದ






ರಿಂದ ಆತನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಊರ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಏಕಾಂತ




ವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರು


ಯೇಸುವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.46


3.7 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರ�ೋ�ಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ, ಯೇಸು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು.
ಯೇಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯು ಹಬ್ಬಿತು. ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ






ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು ತುಂಬಿ






ಹ�ೋ�ಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಲು ಹ�ೊರಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಸ್ಥ ಳ ವಿರ ಲಿಲ್ಲ . ಯೇಸು




ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರ�ೋ�ಗಿಯನ್ನು ಆತನ


ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯು


ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದುದ ರಿಂದ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ




ತರಲಾಗ ಲಿಲ್ಲ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಅವರು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆ ಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆ ಯ


ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.




ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ರ�ೋ�ಗಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ

ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಜನರ ದ�ೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಯೇಸು ರ�ೋ�ಗಿಗೆ,




“ಯುವಕನ�ೇ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು


ಕ�ೇಳಿದ ಅವರು, “ಇವನು ಹೀಗ�ೇಕೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಇದು ದ�ೇವದೂಷಣೆ!
ದ�ೇವರ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ

ಅಂದುಕ�ೊಂಡರು.


ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಯೇಸು






ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗ�ೇಕೆ ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುತ್ತೀರಿ? ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ


ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದ�ೋ�? ಇಲ್ಲವ�ೇ, ‘ಎದ್ದು ನಿನ್ನ


ಹಾಸಿಗೆ ಯ ನ್ನು ತೆ ಗೆ ದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದ�ೋ�? ಆದರೆ


ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ






ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ರ�ೋ�ಗಿಗೆ,

KAN LOJ Pocket (final).indd 41

9/28/2015 3:03:29 PM

42

ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ 

“ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎದ್ದು, ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಮನೆಗೆ


ಹ�ೋ�ಗು” ಎಂದನು.

ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ರ�ೋ�ಗಿಯು ಎದ್ದುನಿಂತು, ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು


ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಆ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ


ಚಕಿತರಾಗಿ, “ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ದ�ೇವರನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿದರು.47


3.8 ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಲ�ೇವಿ

ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಸರ�ೋ�ವರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಸರ�ೋ�ವರದ


ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಫಾಯನ


ಮಗನಾದ ಲ�ೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಲ�ೇವಿಯು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.


ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಎದ್ದು
ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.


ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ�ೊತ್ತಾ ದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಲ�ೇವಿಯ ಮನೆ ಯ ಲ್ಲಿ ಊಟ



ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಅಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆ ಟ್ಟ


ಜನರು ಸಹ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.


(ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು.) ಈ ಸುಂಕದ


ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಊಟಮಾಡು








ತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ನ�ೋ�ಡಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,


“ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಊಟ


ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ವ�ೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ




ವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವ�ೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ,


ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.48

3.9 ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರ

ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಫರಿಸಾಯರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರ.ೆ
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ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರ.ೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದರ�ೋ�




ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂದುಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರ”ೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.




ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಅವನ

ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ಆದರೆ


ಮದುಮಗನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ


ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು: “ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ತ�ೇಪೆ ಹಚ್ಚು



ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಅಂಗಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಹರಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.


ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಯಾದರೆ, ಹ�ೊಸ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದ.ೆ ಅಲ್ಲದೆ




ಹ�ೊಸ ಅಂಗಿಯ ಬಟ್ಟೆಯು ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಹ�ೊಸ

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತುಂಬಿಡುವು




ದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವ�ೇಳೆ ತುಂಬಿದರೆ, ಹ�ೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಡೆದು


ಹಾಕುವುದರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವೂ ಚೆಲ್ಲಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ, ಚೀಲಗಳೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.


ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ�ೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹ�ೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ


ತುಂಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಹ�ೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು






ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ.” 49






3.10 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕ�ೊಳದ ಬಳಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ತರುವಾಯ

ಯೇಸು

ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಒಂದು

ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ

ಜೆ ರುಸಲ�ೇ ಮಿಗೆ

ಹ�ೋ�ದನು. ಜೆ ರುಸಲ�ೇ ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂಟಪ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು




ಕ�ೊಳವಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆತ್ಸಥ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕ�ೊಳವು ಕುರಿಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಕ�ೊಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ


ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಬಿದ್ದುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು






ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಕುಂಟರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು




ರ�ೋ�ಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರ�ೋ�ಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ




ಬಿದ್ದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಅವನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ




ರ�ೋ�ಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಗುಣ




ಹ�ೊಂದಲು ನಿನಗೆ ಅಪ�ೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಆ ರ�ೋ�ಗಿಯು, “ಅಯ್ಯಾ, ನೀರು ಉಕ್ಕುವಾಗ ಕ�ೊಳದ�ೊಳಗೆ ಇಳಿದು


ಹ�ೋ�ಗಲು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿ ಗಿಂತ


ಮೊದಲ�ೇ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ನನಗಿಂತ
ಮೊದಲ�ೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆಗ ಯೇಸು, “ಎದ್ದುನಿಲ್ಲು! ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವ�ೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣಹ�ೊಂದಿ, ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು

ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡು ನಡೆದನು.

ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದದ್ದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಣಹ�ೊಂದಿದ


ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆ , “ಇಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನ. ನೀನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಯ ನ್ನು

ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು” ಎಂದರು.


ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, “ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಪಡಿಸಿದವನ�ೇ , ‘ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಯ ನ್ನು


ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಯ ನ್ನು ಎತ್ತಿಕ�ೊಂಡು ನಡೆ ಯ ಲು ನಿನಗೆ

ಹ�ೇಳಿದವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಗುಣಹ�ೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು ಯಾರೆಂಬುದು




ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನುಸುಳಿ



ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು.


ಅನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,


“ನ�ೋ�ಡು, ಈಗ ನೀನು ಗುಣ ಹ�ೊಂದಿರುವೆ . ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು


ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ�ೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುಣ



ಪಡಿಸಿದವನು ಯೇಸುವ�ೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರಣ



ದಿಂದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸತ�ೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು


ಅವರಿಗೆ , “ನನ್ನ ತಂದೆ ಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿ ಸುವು ದಿಲ್ಲ .


ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ




ಕ�ೊಂಡನು.
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ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ತ ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದ್ದ ಲ್ಲ ದೆ ದ�ೇ ವರನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಯೆಂದು




ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ದ�ೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನಂ
ೆ ದು




ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.50
3.11 ಜೀವದಾಯಕನಾದ ಮಗ


ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಮಗನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ�ೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನು; ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಕಂಡು ತಾನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ
ಮಗನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಮತ್ತು ತಾನು

ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸುವನು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ

ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ರಾಗುವಿರಿ. ತಂದೆ ಯು ಸತ್ತ ವ ರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ


ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನು ತಾನು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು


ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ.

“ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆಯು

ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಗನಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ.ೆ ಜನರು ತಂದೆಯನ್ನು


ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ದ�ೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.




ಮಗನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸದವನು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸ






ದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ದಾತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ








ಯೆಂಬ ತೀರ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಮರಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ


ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದ್ದಾನ.ೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದವರು ದ�ೇವರ




ಮಗನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕ�ೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಲ�ೇ ಬಂದಿದೆ. ಕ�ೇಳಿ

ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರು ಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದುವರು. ತಂದೆಯು ಜೀವಕ�ೊಡುವ




ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಹ�ೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಗನಿಗೂ ಜೀವಕ�ೊಡುವ ಶಕ್ಯ
ತಿ
ನ್ನು ಅನು




ಗ್ರಹಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದೆಯು




ಮಗನಿಗೂ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
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“ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬ�ೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲರ
್ಲ ೂ




ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕ�ೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ


ಎದ್ದುಬರುವರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜನರು ಪುನರುತ್ಥಾನ




ಗ�ೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದನ
್ದ ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ






ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು.


“ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರೆನು. ನಾನು ಕ�ೇಳಿದ್ದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ




ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು
ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು


ತ್ತೇನೆ.51

3.12 ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಯೇಸು

“ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನ�ೇ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ.್ಲ ಆದರೆ




ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ಯಿ
ತಿ
ದ್ನ
ದಾ .ೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು


ಹ�ೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ.


“ನೀವು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದ


ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ




ನ�ೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿ




ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ಯೋಹಾನನು ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಬೆ ಳ ಕನ್ನು

ಕ�ೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ ಅನು




ಭವಿಸಿದಿರಿ.

“ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ನಾನು


ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ�ೇ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ


ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ�ೇ, ತಂದೆ ಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕ�ೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾ ನೆ ಎಂಬುದನ್ನು


ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ನ
ದಾ .ೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಕ�ೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹ�ೇಗಿದ್ದಾನೆ

ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಉಪದ�ೇಶವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿರುವಾತನನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪವಿತ್ರ




ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
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ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆಲ�ೋ�ಚನೆ. ಅದ�ೇ ಪವಿತ್ರ


ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಆ ಜೀವವನ್ನು ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.


“ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಹ�ೊಗಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು


ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ದ�ೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ.


ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯ ಹೆ ಸ ರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ನೆ . ನಾನು ಆತನಿ ಗ�ೋ�ಸ್ಕರ


ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು


ಬಂದು ತನಗ�ೋ�ಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.




ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ�ೇ ದ�ೇವರಿಂದ ಬರುವ
ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ನೀವೆಂದೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವು ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು




ನೀವು ಹ�ೇಗೆ ನಂಬಬಲ್ಲಿರಿ? ನಾನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು


ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ರೆ ಂ ಬುದಾಗಿ ಹ�ೇಳು ತ್ತೇನೆಂ ದು ಯೋಚಿಸ ಬ�ೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು








ತ್ತಾನೆಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಮೋಶೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು


ಹ�ೇಳುವನು. ನೀವು ಮೋಶೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ನಂಬು



ತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮೋಶೆ
ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಹ�ೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು




ನೀವು ಹ�ೇಗೆ ನಂಬಬಲ್ಲಿರಿ?” 52

3.13 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಯೇಸುವ�ೇ ಪ್ರಭು

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹ�ೊಲಗಳ ಮೂಲಕ


ಹಾದುಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಶಿಷ್ಯರು ತಿನ್ನಲು ಕೆ ಲ ವು ಕಾಳಿನ ತೆ ನೆ ಗ ಳನ್ನು ಕಿತ್ತು




ಕ�ೊಂಡರು. ಫರಿಸಾಯರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೀಗ�ೇಕೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಿಯಮ



ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದಾವೀದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರು ಹಸಿದು ಆಹಾರವನ್ನು

ಬಯಸಿದಾಗ ಅವನ�ೇ ನು ಮಾಡಿದ ನೆ ಂ ಬುದನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು


ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾದ ಅಬಿಯಾತರನ ಕಾಲ. ದಾವೀದನು ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ


ಹ�ೋ�ಗಿ, ದ�ೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದನು. ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಆ
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ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ. ದಾವೀದನು


ತನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಆ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು.53

“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ


ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಮೋಶೆಯ






ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ಲವ�ೇ? ಆದರೆ ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನು




ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ‘ಪಶುಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಬ�ೇಡ,




ಕರುಣೆಯೇ ನನಗೆ ಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹ�ೇಳುತ್ತದ.ೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು


ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರೆ


ತಪ್ಪನ್ನೇನೂ ಮಾಡದ ಇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.54


ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು


ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು


ಅಧೀನರಾಗಿರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನಕ್ಕೂ




ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.55


ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರ ದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕ�ೈ ಊನವಾಗಿತ್ತು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು


ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹ�ೊರಿಸುವುದ ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣ ಹುಡುಕು ತ್ತಿದ್ದ ರು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?”


ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಕುರಿಯಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿಯು

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಕುಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕುಣಿಯಿಂದ

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಕುರಿಗಿಂತ ಎಷ�್ಟೋ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.


ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮೋಶೆಯ
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದದ್ದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ನಂತರ ಯೇಸು ಕ�ೈ ಊನವಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ , “ನಿನ್ನ ಕ�ೈ ತ�ೋ�ರಿಸು”

ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕ�ೈಯನ್ನು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲ�ೇ, ಅವನ ಕ�ೈ

ಮತ್ತೊಂದು ಕ�ೈಯಂತೆ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ,

ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.56
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3.14 ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಮಹಾಸಮೂಹ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಸರ�ೋ�ವರಕ್ಕೆ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಗಲಿಲಾಯದ




ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅನ�ೇಕಾನ�ೇಕ ಜನರು ಜುದ�ೇಯದಿಂದ,




ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಿಂದ, ಇದೂಮಾಯದಿಂದ, ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ




ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಟ�ೈರ್, ಸೀದ�ೋ�ನ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು.




ಯೇಸುವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕ�ೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನೂಕ


ಬಹುದೆಂದು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸು





ವಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ




ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.




ದೆ ವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿ ದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,

“ನೀನು ದ�ೇವಕುಮಾರ” ಎಂದು ಜ�ೋ�ರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯೇಸು

ತಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ






ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.57

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು


ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಯೆಶಾಯನು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:


“ಇಗ�ೋ�, ನನ್ನ ಸ�ೇವಕನು.

ನಾನು ಆತನನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.


ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ,

ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ.

ಆತನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸುವೆನು.

ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವನು.


ಆತನು ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ.




ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಬ್ದ ಕ�ೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಬಾಗಿಹ�ೋ�ದ ದಂಟನ್ನು ಆತನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ;


ಆರಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ಆತನು ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡುವನು.


ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.” 58

3.15 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಆಯ್ಕೆ


ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ,್ಗೆ ಯೇಸು

ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿ



ಕ�ೊಂಡನು. ಯೇಸು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.59

ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ತನ್ನೊಂದಿಗಿರಬ�ೇಕೆಂಬುದು ಮತ್ತು ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡುವುದ




ಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬ�ೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲದೆ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ




ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೊಡ








ಬ�ೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪ�ೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು


ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡನು: ಸೀಮೋನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ�ೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತನು),


ಜೆಬದ
ೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ (ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ

ಬ�ೊವನೆರ್ಗೆಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತನು. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ “ಸಿಡಿಲಿನ ಜನರು” ಎಂದರ್ಥ.)

ಅಂದ್ರೆಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಬಾರ್ತೊಲ�ೊಮಾಯ, ಮತ್ತಾಯ, ತ�ೋ�ಮ, ಅಲ್ಫಾಯನ
ಮಗನಾದ ಯಾಕ�ೋ�ಬ, ತದ್ದಾಯ, ದ�ೇಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೀಮೋನ ಮತ್ತು


ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ. ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ವ�ೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದವನ�ೇ ಯೂದ.60


ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ (3.16–34)
3.16 ದ�ೇವರಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಜನರು


ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹ ವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಕುಳಿತು




ಕ�ೊಂಡನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ

ಈ ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡಿದನು:

“ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.






ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯ ಅವರದು.
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ಈಗ ದುಃಖದಿಂದಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.


ದ�ೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಂತ�ೈಸುವನು.


ದೀನರು ಧನ್ಯರು.

ದ�ೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು.


ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.


ದ�ೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವನು.


ಕರುಣೆ ತ�ೋ�ರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ಕರುಣೆ ಹ�ೊಂದುವರು.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು.


ಅವರು ದ�ೇವರನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವರು.

ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.




ಅವರು ದ�ೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು.


ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.


ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯ ಅವರದು.


“ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ


ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು




ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹ�ೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ.




ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಹ�ೊಂದುವಿರಿ.




ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.61


3.17 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು – ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳಕು

“ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪೇ ತನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡರೆ


ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಂಥ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ



ವ�ೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವರು.


“ನೀವು ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟಣ ಮರೆಯಾಗಿರ




ಲಾರದು. ಜನರು ದೀಪವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆ ಳ ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವು ದಿಲ್ಲ . ಜನರು


ದೀಪವನ್ನು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ
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ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಬ�ೇಕು.




ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ




ತಂದೆಯನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಲಿ.62

3.18 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

“ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಉಪದ�ೇಶಗಳನ್ನಾಗಲಿ




ತೆಗದ
ೆ ುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆನಂ
ೆ ದು ನೆನಸ
ೆ ಬ�ೇಡಿರಿ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡು








ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ


ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ . ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಳಿದುಹ�ೋ�ಗುವ ವರೆ ಗೂ




ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನೂ ಅಳಿದುಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನೆರವ�ೇರುವ ತನಕ




ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಲಿ


ಅಳಿದುಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ.


“ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಆಜ್ಞೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗೂ ವಿಧ�ೇಯನಾಗಿರ




ಬ�ೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಾದರೂ ಅವಿಧ�ೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಆ ಆಜ್ಞೆಗೆ


ಬ�ೇರೆಯವರೂ ಅವಿಧ�ೇಯರಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪರಲ�ೋ�ಕ






ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ


ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯರಾಗಬ�ೇಕೆಂದು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೂ ಬ�ೋ�ಧಿಸುವವನು






ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರುವನು. ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಿಗಿಂತಲೂ








ಫರಿಸಾಯರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ




ನೀವು ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲಾರಿರಿ.63




3.19 ಕ�ೋ�ಪದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ ‘ಯಾರನ್ನೂ ಕ�ೊಲೆಮಾಡಬಾರದು. ಕ�ೊಲೆ ಮಾಡುವವನು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ


ಒಳಗಾಗು ವನು’ ಎಂದು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದ ನ್ನು


ನೀವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ


ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರ. ನೀವು ಬ�ೇರೆಯವರ


ಮೇಲೆ

ಕ�ೋ�ಪ ಗ�ೊಂಡರೆ


ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ

ಗುರಿಯಾಗು ವಿರಿ.


ನೀವು

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆ ಟ್ಟ ಮಾತುಗಳ ನ್ನಾಡಿದರೆ , ಯೆಹೂದ್ಯರ ನ್ಯಾಯಸಭೆ ಯ
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ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಕರೆದರೆ,


ಅಗ್ನಿನರಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.




“ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ದ�ೇವರಿಗೆ


ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ�ೋ� ಮನಸ್ತಾಪವಿದೆ




ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯ


ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಿ, ಮೊದಲು ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ.


ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

“ನಿಮ್ಮ ವಿರ�ೋ�ಧಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದ�ೊಯ್ಯುವಾಗ ಬ�ೇಗನೆ


ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಮೊದಲ�ೇ ಇದನ್ನು


ಮಾಡಬೇ
� ಕು. ನೀವು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗದಿದ್ದರ,ೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿ




ಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲು




ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ




ಸೆರಯ
ೆ
ಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಂ
ೆ ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.64


3.20 ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬ�ೇಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು

ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಅವಳ�ೊಂದಿಗೆ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ,


ಅವನು ಆಗಲ�ೇ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ�ೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂ
ೆ ದು






ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತೆ


ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡು. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣಶರೀರವು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದ




ಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದ�ೇ ಮೇಲು. ನಿನ್ನ


ಬಲಗ�ೈ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡು.


ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು


ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದ�ೇ ಮೇಲು.65


3.21 ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇಧನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ ‘ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬ�ೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಅವಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ




ಪತ್ರವನ್ನು ಕ�ೊಡಲಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
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ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವನ�ೇ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ






ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನ.ೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ�ೊಂದಿಗೆ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ






ವಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಗಂಡನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು. ವಿವಾಹ




ವಿಚ್ಛೇದನ ಹ�ೊಂದಿದವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವ








ನಾಗುತ್ತಾನೆ.66

3.22 ಆಣೆ ಇಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ ‘ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಯನ್ನು ಮೀರಬ�ೇಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲ�ೇ




ಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ

ನಾನು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಆಣೆ ಇಡಲ�ೇಬ�ೇಡಿ. ಪರಲ�ೋ�ಕದ ಮೇಲೂ ಆಣೆ


ಇಡಬ�ೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕವು ದ�ೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ
ಆಣೆ ಇಡಬ�ೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ದ�ೇವರ ಪಾದಪೀಠ. ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ

ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬ�ೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಮಹಾರಾಜನ ಪಟ್ಟಣ. ನಿಮ್ಮ

ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬ�ೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನಾದರೂ


ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದು. ಹೌದಾದರೆ ‘ಹೌದು’ ಎನ್ನಿರಿ.

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನ್ನಿರಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ�ೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ�ೈತಾನ




ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು.67


3.23 ಸ�ೇಡಿನ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ ‘ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ


ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ದುಷ್ಟನಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕ�ೊಳ್ಳ




ಬ�ೇಡಿ. ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೆನ್ನೆಗೆ ಹ�ೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು

ಕೆ ನ್ನೆಯನ್ನೂ ಒಡ್ಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿ ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು


ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದ�ೊಯ್ಯಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರ,ೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ




ಕ�ೊಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. ಯಾವ ಸ�ೈನಿಕ ನಾದರೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರ


ಬರಬ�ೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ




ಹ�ೋ�ಗಿ. ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕ�ೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ


ಕ�ೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ಬಂದವನಿಗೆ ಕ�ೊಡದಿರಬ�ೇಡಿ.68
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3.24 ವ�ೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ ‘ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುವು



ದನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ


ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ
್ದ ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಗ

ನೀವು ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ




ತಂದೆಯು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉದಯಿಸು






ತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರನ್ನೇ ನೀವು

ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗ�ೇನು ಪ್ರತಿಫಲ ದ�ೊರೆಯುವುದು? ಸುಂಕದವರು


ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ,


ನೀವು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರ�ೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದ�ೇವರನ್ನರಿಯದ ಜನರು ಸಹ






ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರ.ೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ




ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಬ�ೇಕು.69








3.25 ದಾನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ! ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬ�ೇಡಿ.


ಜನರು ನ�ೋ�ಡಲೆಂದು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ


ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದ�ೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.


“ನೀವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬ�ೇಡಿ. ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತೆ






ಮಾಡಕೂಡದು. ತಾವು ಮಾಡುವ ದಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ


ಕಪಟಿಗಳು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಜನರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆಯಬ�ೇಕೆಂಬುದ�ೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಡ




ಜನರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕ�ೊಡಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ


ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. ನೀವು ದಾನವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ


ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕ�ೊಡುವನು.70
3.26 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬ�ೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು ಸಭಾಮಂದಿರ



ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು
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ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಜನರು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕೆಂಬುದ�ೇ ಅವರ






ಬಯಕೆ. ಅವರು ಆಗಲ�ೇ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡಾಯಿ






ತೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬ�ೇಕಾದರೆ,


ನಿಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಣೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವ

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಬಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡುವನು.


“ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದ�ೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬ�ೇಡಿ.

ಅವರು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ದ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಹ�ೇ ಳುತ್ತ ಲ�ೇ ಇರುತ್ತಾ ರೆ . ಆ ರೀತಿ


ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬ�ೇಡಿ. ತಾವು ಅನ�ೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುವುದರಿಂದ ದ�ೇವರು ತಮ್ಮ




ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲ�ೋ�ಚನೆ. ನೀವು ಅವರಂತಾಗ




ಬ�ೇಡಿ. ನೀವು ಕ�ೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ�ೇ ನಿಮಗೆ ಏನ�ೇನು ಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ

ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ:
‘ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,


ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ.


ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರುವಂತೆ ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿಯೂ






ನೆರವ�ೇರಲಿ.

ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹ�ೊತ್ತು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು.
ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ




ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಶ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ


ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸ�ೈತಾನನಿಂದ) ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.’




ಹೌದು, ಬ�ೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ,
ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ಆದರೆ


ಜನರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರ,ೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ




ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.71
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3.27 ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ.


ಕಪಟಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತಿರಬ�ೇಡಿ. ತಾವು


ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ




ಮುಖಗಳನ್ನು ವಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಆ ಕಪಟಿಗಳು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ




ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ�ೊಂದಾಯಿತೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ






ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಖವನ್ನು ತ�ೊಳೆದು



ಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ; ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡು


ತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗ�ೋ�ಚರವಾಗಿರುವ




ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾನ.ೆ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು


ನ�ೋ�ಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ.72


3.28 ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ.




ಅವು ಕಿಲುಬುಹತ್ತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕನ್ನಕ�ೊರೆದು

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರುವು ದನ್ನು


ಕದಿಯ ಬಲ್ಲ ರು.

ಆದ್ದ ರಿಂ ದ



ನಿಮ್ಮ

ಭಂಡಾರ ಗಳನ್ನು


ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.




ಕಿಲುಬುಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನಕ�ೊರೆದು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರ




ಎಲ್ಲಿರುವುದ�ೋ� ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರುವುದು.


“ಕಣ್ಣು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದ�ೇಹವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿ



ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟಿದರ
್ದ ,ೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಯ
ೆ
ಿಂದ


(ಪಾಪದಿಂದ) ತುಂಬಿರುವುದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದ�ೇ ಬೆಳಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ


ಕತ್ತಲಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಕಗ್ಗತಲ
್ತ ಲ್ಲಿರುವೆ.


“ಯಾವನೂ

ಇಬ್ಬರು

ಯಜಮಾನ ರಿಗೆ

ಒಂದ�ೇ



ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸ�ೇ ವೆ

ಮಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು


ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು


ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದ�ೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದ�ೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಲಾರೆ.73
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3.29 ಚಿಂತೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

“ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಗೆ ಬ�ೇಕಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾದ




ಬಟ್ಟೆಗಾಗಲಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಣವು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದ�ೇಹವು ಬಟ್ಟೆ






ಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಡೆಗೆ


ನ�ೋ�ಡಿ. ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕ�ೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು




ಕ�ೊಳ್ಳು ವು ದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಲ್ಲಿ ರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯು ಅವುಗಳಿಗೆ


ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ನ
ತಾ .ೆ ನೀವು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ�್ಟೋ ಅಮೂಲ್ಯರೆಂಬುದು




ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.


“ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದ�ೇಕೆ? ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ. ಅವು




ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಮಗಾಗಿ


ಬಟ್ಟೆ ಗ ಳನ್ನು ನ�ೇ ಯುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇ ಳುವು ದ�ೇ ನೆ ಂ ದರೆ ,


ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನು ತನ್ನ ವ�ೈಭವದಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿರು




ವಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲಿಗೂ


ದ�ೇವರು ಹಾಗೆ ಹ�ೊದಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ಹುಲ್ಲಾದರ�ೋ� ಈ ಹ�ೊತ್ತು ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ
ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ�ೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ�್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ�ೊಡಿಸುತ್ತಾನಂ
ೆ ದು


ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬ�ೇಡಿ!




“ ‘ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬ�ೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬ�ೇಕು? ಏನನ್ನು ಧರಿಸಬ�ೇಕು?’


ಎಂದು ಚಿಂತಿಸ ಬ�ೇ ಡಿ. ದ�ೇ ವರನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಇವುಗಳನ್ನು


ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂತಿಸಬ�ೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ




ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು




ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು


ಬಹಳ ತವಕಪಡಬ�ೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕ�ೊಡ






ಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬ�ೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನವು ತನ್ನದ�ೇ ಆದ


ಎಷ�್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯು ಸಹ ತನ್ನದ�ೇ ಆದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು




ಹ�ೊಂದಿದೆ.74

3.30 ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ


“ ಬ�ೇ ರೆ ಯವರಿಗೆ
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ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ�ೇ ಪ್ರಕಾರ


ನಿಮಗೂ ತೀರ್ಪಾಗುವುದು. ನೀವು ಬ�ೇರೆಯವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮೆ




ದ�ೊರೆಯುವುದು.

“ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ�ೊಲೆ ಯ ನ್ನು ನೀನು ನ�ೋ�ಡದೆ ನಿನ್ನ

ಸಹ�ೋ�ದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣುವನ್ನು ಏಕೆ ನ�ೋ�ಡುವೆ? ‘ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ

ಅಣುವನ್ನು ನಾನು ಹ�ೊರಗೆ ತೆ ಗೆ ಯುವೆ ನು’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರ ನಿಗೆ


ಹ�ೇಳುವುದ�ೇಕೆ? ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊ! ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತ�ೊಲೆ

ಇನ್ನೂ ಇದೆ . ನೀನು ಕಪಟಿ! ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರುವ ತ�ೊಲೆ ಯನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ

ತೆ ಗೆ ದುಬಿಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಅಣುವನ್ನು ಹ�ೊರ



ತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.

“ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬ�ೇಡಿ. ಅವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ


ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬ�ೇಡಿ.
ಅವು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತುಳಿದುಹಾಕುತ್ತವೆ.75


3.31 ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ




“ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ, ಆಗ ದ�ೇವರು ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ನೀವು

ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿರಿ, ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು.


ಹೌದು, ಕ�ೇಳುತ್ತ ಲ�ೇ ಇರುವವನು ಪಡೆ ದು ಕ�ೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ನೆ , ಹುಡುಕುತ್ತ ಲ�ೇ


ಇರುವವನು

ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಂಡು ಕ�ೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ನೆ ,


ತಟ್ಟುತ್ತ ಲ�ೇ

ಇರು ವವನಿಗೆ


ಬಾಗಿಲು

“ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕ�ೊಡುವಿರ�ೋ�? ಮೀನನ್ನು

ಕ�ೇ ಳಿದರೆ , ಹಾವನ್ನು ಕ�ೊಡುವಿರ�ೋ�? ನೀವು ದ�ೇ ವರಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಯ ವ ರಲ್ಲ ,


ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂಬುದು


ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪರಲ�ೋ�ಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನ್ನು

ಕ�ೇಳುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ.


“ನಿಮಗೆ ಬ�ೇರೆ ಯ ವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆ ಂ ದು ನೀವು ಆಶಿಸುತ್ತೀರ�ೋ�

ಅಂಥವುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ


ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬ�ೋ�ಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶ.76
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3.32 ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಬಾಗಿಲು

“ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕ್ಕೆ


ಹ�ೋ�ಗುವ ದಾರಿ ದ�ೊಡ್ಡದು, ಬಾಗಿಲು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆ

ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಿರುವ ಬಾಗಿಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು,




ದಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವರು.77


3.33 ಜನರ ಕ್ರಿಯಗಳ�ೇ ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತವೆ


“ಸುಳ್ಳುಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡು






ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ರೆ . ಆದರೆ ಅವರು ತ�ೋ�ಳ ಗಳಂತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ


ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದು






ಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಹ�ೇಗೆ ದ�ೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದ�ೇ


ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರವು ಮುಳ್ಳುಗಿಡ




ಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮರವು ಒಳ್ಳೆಯ


ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ

ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು

ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಸುಳ್ಳು ಬ�ೋ�ಧಕರನ್ನು ಅವರು ಕ�ೊಡುವ


ಫಲದಿಂದಲ�ೇ (ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ�ೇ) ನೀವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ.






“ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನವನು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲ�ೋ�ಕ




ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ


ಮಾಡುವವರ�ೇ ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವರು. ಕ�ೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು




ನನಗೆ, ‘ನೀನ�ೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ

ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು


ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಅಧರ್ಮಿಗಳ�ೇ, ನನ್ನಿಂದ

ತ�ೊಲಗಿರಿ. ನೀವು ಯಾರ�ೋ� ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿಬಿಡುವೆನು.78


3.34 ಎರಡು ವಿಧದ ಜನರು

“ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
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ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನ.ೆ




ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆಯು ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ
ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು
ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

“ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗದವನು


ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು


ಕಟ್ಟಿದನು. ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ
ಮನೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮನೆಯು ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು.” 79

3.35 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ




ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲವ
್ಲ ನ್ನು ಹ�ೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ


ಹ�ೋ�ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ�ೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪ್ರಿಯ ಸ�ೇವಕನ�ೊಬ್ಬನು


ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದನ
್ದ ು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ,




ಅವನು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ


ಸ�ೇವಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು. ಆ ಜನರು




ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ�ೇನಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಹ�ೊಂದುವುದಕ್ಕೆ


ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನ.ೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ


ಸಭಾಮಂದಿರ ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿ ಕ�ೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾ ನೆ ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬ�ೇಡಿ






ಕ�ೊಂಡರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಜ�ೊತೆ ಹ�ೊರಟನು. ಯೇಸು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ

ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ


ಬರುವಷ್ಟು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕ�ೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಳು ಗುಣಹ�ೊಂದುವನು. ನಿನ್ನ


ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.






ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ�ೈನಿಕರಿದ್ದಾರ.ೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ�ೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಹ�ೋ�ಗು’ ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾನ.ೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ�ೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಬಾ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರೆ,

ಅವನು ಬರುತ್ನ
ತಾ .ೆ ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ, ‘ಇದನ್ನು ಮಾಡು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರೆ, ಅವನು
ನನಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹ�ೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ


ನ�ೋ�ಡಿ, “ಇಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿಯೂ




ನ�ೋ�ಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು.

ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಹ�ೋ�ದಾಗ, ಆ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ಆಗಲ�ೇ ಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು.80




3.36 ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಜೀವದಾನ






ಮರುದಿನ ಯೇಸು ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಯೇಸುವಿನ�ೊಡನೆ ಆತನ


ಶಿಷ್ಯರೂ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ�ೊಡನೆ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ದ�ೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವಾಗಿ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ


ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ


ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡನು. ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದನು. ಅವನ




ಶವವನ್ನು ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಊರಿನ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆಕೆಯೊಡನೆ

ಇದ್ದರು. ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರುಕ



ಗ�ೊಂಡು, “ಅಳಬ�ೇಡ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಳಿಹ�ೋ�ಗಿ ಅದನ್ನು

ಮುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗಯ
ೆ
ನ್ನು ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವವರು ನಿಂತುಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು ಸತ್ತು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ವ ನಿಗೆ , “ಯೌವನಸ್ಥ ನ�ೇ, ಎದ್ದೇಳು! ಎಂದು ನಾನು




ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಮಾತಾಡ




ತ�ೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು.

ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ವಿಸ್ಮಯ ಪಟ್ಟ ರು. ಅವರು ದ�ೇ ವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ , “ ಒಬ್ಬ


ಮಹಾಪ್ರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ! ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಜುದ�ೇಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ




ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿಕ�ೊಂಡಿತು.81




3.37 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ

ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.


ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು, “ಬರಬ�ೇಕಾದವನು ನೀನ�ೋ�
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ಅಥವಾ ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬ�ೇಕ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ


ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನು ‘ಬರ



ಬ�ೇಕಾದವನು ನೀನ�ೋ� ಅಥವಾ ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬ�ೇಕ�ೋ�?’

ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದರು.

ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ಅವರವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ,


ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು.










ಅನ�ೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,

“ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.


ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದ,ೆ ಕುಂಟರು ಕಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ನಡೆಯುತ್ತಾರ.ೆ ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿ



ಗಳು ಗುಣಹ�ೊಂದುತ್ರ
ತಾ .ೆ ಕಿವುಡರು ಕ�ೇಳುತ್ರ
ತಾ ,ೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು


ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಬಡವರಿಗೆ ಕ�ೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶಯಪಡದೆ




ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನ�ೇ ಧನ್ಯನು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.




ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದಾಗ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಯೋಹಾನನ


ಕುರಿತು ಹ�ೇ ಳತ�ೊಡಗಿ, “ಏನನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರಳು ಗಾಡಿಗೆ


ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಿರಿ? ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡುವ ದಂಟನ�್ನೋ? ನೀವು ಏನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು
ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ದಿರಿ? ನಯವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ�್ನೋ?

ಇಲ್ಲ. ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಚಂದವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು ಅರಮನೆ




ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಏನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಹ�ೊರಗೆ


ಹ�ೋ�ದಿರಿ? ಪ್ರವಾದಿಯನ�್ನೋ? ಹೌದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,


ಯೋಹಾನನು ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ.




‘ಇಗ�ೋ�! ನಾನು (ದ�ೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಅವನು ನಿನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು’


ಎಂದು ಯೋಹಾನನ ಕುರಿತು ಬರೆ ದಿ ದೆ . ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಎಲ್ಲಾ

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ�ೇ ದ�ೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.
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ಆದರೂ ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠನು ಸಹ ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನ�ೇ ಸರಿ”




ಎಂದನು.

(ಯೋಹಾನನು ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದ ದ�ೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ


ಕ�ೊಂಡರು.

ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಗಾರರೂ

ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ�ೊಂಡರು.







ಇವರೆ ಲ್ಲ ರೂ

ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು




ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ದ�ೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಯೋಹಾನನಿಂದ




ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.)


“ಈ ಕಾಲದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ? ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ಲಿಸಲಿ? ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಹ�ೋ�ಲುತ್ತಾರ?
ೆ ಈ ಕಾಲದ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ



ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು


ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು,

‘ನಾವು ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ವಾದ್ಯಬಾರಿಸಿದೆವು,


ಆದರೆ ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ನಾವು ದುಃಖದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರರಂತೆ


ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ


ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರ


ಜನರಂತೆ ಊಟಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ




ನೀವು, ‘ನ�ೋ�ಡಿರಿ! ಅವನ�ೊಬ್ಬ ಹ�ೊಟ್ಟೆಬಾಕ, ಕುಡುಕ! ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು


ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಟ್ಟಜನರ�ೇ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು!’ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ

ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ�ೇ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.82




3.38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕ


ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಪರಲ�ೋ�ಕ ಭೂಲ�ೋ�ಕಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ

ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನು
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ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ದಿಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಿರುವೆ.






ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಗ�ೋ�ಚರಪಡಿಸಿರುವೆ. ಹೌದು




ತಂದೆಯೇ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ


ಮಾಡಿರುವೆ.

“ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವನೂ ಮಗನನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ.

ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮಗನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನ.ೆ ಯಾವನೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಮಗನು
ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ



ಬ�ೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನ�ೋ� ಅವರು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.


“ಕಷ್ಟಪಡು ವವರ�ೇ, ಹ�ೊರೆ ಹ�ೊತ್ತ ವ ರ�ೇ, ನೀವೆ ಲ್ಲ ರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ.




ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನ�ೊಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕ�ೊಟ್ಟು


ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತು ಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನೂ ದೀನನೂ ಆಗಿರುವುದ ರಿಂದ




ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ




ನನ್ನ ನ�ೊಗವು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ; ನನ್ನ ಹ�ೊರೆ ಯು ಹಗುರ ವಾಗಿದೆ ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.83

3.39 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಷ್ಠ ಸ್ತ್ರೀ

ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬ�ೇಕೆಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡನು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು.


ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಷ್ಠಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು ಫರಿಸಾಯನ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ




ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ತ�ೈ ಲವನ್ನು ತೆ ಗೆ ದು ಕ�ೊಂಡು ಬಂದಳು. ಆಕೆ




ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಅಳುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು
ತ�ೇ ವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಯ ಕೂದಲಿ ನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು


ಒರೆಸಿದಳು. ಆಕೆ ಅನ�ೇಕಸಲ ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಪರಿಮಳತ�ೈಲವನು


ಹಚ್ಚಿದಳು.

ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು

ತನ್ನೊಳಗೆ, “ಯೇಸು ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯು
ಪಾಪಿಷ್ಠಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು” ಎಂದುಕ�ೊಂಡನು.
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ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯ ನಿಗೆ , “ಸಿಮೋನನ�ೇ , ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು


ವಿಷಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

ಸಿಮೋನನು, “ಗುರುವ�ೇ, ಹ�ೇಳು!” ಎಂದನು.

ಯೇಸು, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಸಾಹುಕಾರನಿಂದ




ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು


ತೆ ಗೆ ದು ಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ನು.


ಇನ್ನೊಬ್ಬನು

ಐವತ್ತು

ಬೆ ಳ್ಳಿ

ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು

ತೆ ಗೆ ದು



ಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು


ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹುಕಾರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು?”


ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಸಿಮೋನನು, “ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದವನ�ೇ ಎಂದು ತ�ೋ�ರುತ್ತದೆ”


ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಸಿಮೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದೆ” ಎಂದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು

ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿ ಸಿಮೋನನಿಗೆ, “ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು ನಿನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಳ�ೇ? ನಾನು


ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಈಕೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ�ೇವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿಂದ
ಒರೆಸಿದಳು. ನೀನು ನನಗೆ ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆಯಾದರ�ೋ� ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿ



ನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದ್ಡ
ದಿ ುತ್ತಿದ್ಳ
ದಾ !ೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.


ಈಕೆಯಾದರ�ೋ� ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳತ�ೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಳು. ಈಕೆಯ


ಅನ�ೇಕ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ


ಈಕೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿದಳು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಹ�ೊಂದುವವನು


ಕ�ೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ತ�ೋ�ರುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದವರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದು




ಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದುಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ , “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯಿಂದಲ�ೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು.


ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹ�ೋ�ಗು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.84
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3.40 ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು


ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಮತ್ತು ಊರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದನು ಮತ್ತು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು

ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆತನ�ೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವು

ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಆತನ�ೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ



ಗಳಿಂದ ಗುಣಹ�ೊಂದಿದವರೂ ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹ�ೊಂದಿದವರೂ




ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಆಕೆ ಮಗ್ದಲ ಎಂಬ

ಊರಿನವಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ


ಕೂಜನ (ಹೆರ�ೋ�ದನ ಸಹಾಯಕ) ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯೋಹಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು


ಮತ್ತು ಬ�ೇರೆ ಅನ�ೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೇಸುವಿಗೂ ಆತನ

ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.85


3.41 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ

ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ



ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ




ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನ�ೋ�ಡುವುದಕ್ಕೂ




ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾದರು. “ದ�ೇವರು ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡುವುದಾಗಿ


ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನು ಈತನ�ೇ (ಯೇಸು) ಆಗಿರ


ಬಹುದು” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.





ಜನರು

ಹೀಗೆ

ಮಾತಾಡು ತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು


ಕ�ೇ ಳಿಸಿ ಕ�ೊಂಡ


ಫರಿಸಾಯರು,

“ಯೇಸು ಬೆಲ್ಜೆಬೂಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಬೆಲ್ಜೆಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ” ಎಂದರು.

ಫರಿಸಾಯರು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸು ತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ವು .


ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ತನಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ತಾನ�ೇ ಹ�ೋ�ರಾಡುವ
ರಾಜ್ಯವು

ನಾಶವಾಗು ವುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಅಂತಃ ಕಲಹ ದಿಂದ



ರಾಜ್ಯವು





ಸ್ಥಿರ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ .


ಒಡೆ ದು ಹ�ೋ�ಗಿರುವ

ಭ�ೇ ದಭಾವ



ಹ�ೊಂದಿರುವ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಸ�ೈತಾನನು ತನ್ನ


ಸ್ವಂತ ದೆವ್ವಗಳನ್ನೇ ಹ�ೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಡಕನ್ನು ಮಾಡಿ
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ದಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?


ನಾನು ಸ�ೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ.

ಅದು ನಿಜವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯಾವ ಶಕ್ಯ
ತಿ
ಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ರ
ತಾ ?
ೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರ�ೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಂ
ೆ ದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ರ
ತಾ .ೆ ಆದರೆ




ನಾನು ದ�ೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ದ�ೇವರ

ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ


ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಲಿಷ್ಠ ನ�ೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕದಿಯ ಬ�ೇಕಿದ್ದರೆ,




ಮೊದಲು ಅವನು ಆ ಬಲಿಷ್ಠನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬ�ೇಕು. ಆಗ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯ


ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕದಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು ನನಗೆ


ವಿರ�ೋ�ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ�ೇಖರಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.




“ ಆದ್ದ ರಿಂ ದ

ನಾನು

ನಿಮಗೆ



ಹ�ೇ ಳುವು ದ�ೇ ನೆ ಂ ದರೆ ,




ಜನರು

ಮಾಡುವ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಹ�ೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂಷಣೆ ಮಾತಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ

ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ



ಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟು.


ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು




ಇಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಇಲ್ಲ.


“ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಫಲ ಬ�ೇ ಕಾಗಿದ್ದ ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಯ ಮರ ಹ�ೊಂದಿರ



ಬ�ೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನೇ ಬಿಡುವುದು.


ಮರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಫಲ ದಿಂದಲ�ೇ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ನೀವು






ಹಾವುಗಳು! ನೀವು ದುಷ್ಟರು! ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀವು ಹ�ೇಗೆ ಹ�ೇಳುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವನು


ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು




ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನ.ೆ ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು




ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ಶ�ೇಖರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು




ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ






ಭಾವದಿಂದ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ


ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದಲ�ೇ ನಿಮಗೆ ನೀತಿವಂತ






ರೆಂದಾಗಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದಾಗಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದನು.86

KAN LOJ Pocket (final).indd 68





9/28/2015 3:03:41 PM

69

ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ 
3.42 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಶಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು


ಆಗ

ಕೆ ಲ ವು

ಫರಿಸಾಯರು

ಮತ್ತು

ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇ ಶಕರು


ಯೇಸುವಿಗೆ ,

“ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ನೀನು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾರ್ಯ




ವನ್ನು ಮಾಡು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ದುಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳು ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸು




ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ತ�ೋ�ರಿಸ




ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೋನನು ಮೂರು ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು

ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹ�ೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗಿದ್ದನ�ೋ� ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ



ಕುಮಾರನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಇರುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ

ಬ�ೇರೆ ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ






ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ


ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಗಳೆಂದು ಘ�ೋ�ಷಿಸುವರು.




ಏಕೆಂದರೆ ಯೋನನು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಯೋನನಿ






ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.


“ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದ�ೇಶದ ರಾಣಿಯು ಇಂದು ಜೀವಿಸು



ತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದುನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ರೆ ಂ ದು (ಅಪರಾಧಿ




ಗಳು) ನಿರೂಪಿಸುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ರಾಣಿಯು ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನದ


ಬ�ೋ�ಧನೆ ಯ ನ್ನು ಕ�ೇ ಳಲು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಳು. ನಾನಾದರ�ೋ�

ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.




“ದುರಾತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು




ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದುರಾತ್ಮಕ್ಕೆ
ಬ�ೇಕಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದು, ‘ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಂದ ಮನೆಗ�ೇ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅಂದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಅವನ


ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನೆಯು ಇನ್ನೂ ಬರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚ�ೊಕ್ಕಟವಾಗಿ


ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ


ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಟರಾದ ಏಳು ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬರುತ್ತದ.ೆ ಆ ದುರಾತ್ಮ






ಗಳೆಲ್ಲಾ ಆ ಮನುಷ್ಯನ�ೊಳಗೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು ವಾಸಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ
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ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತವ
್ತ .ೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ




ಜೀವಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು” ಎಂದನು.87

3.43 ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರ�ೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದವರು


ಯೇಸು ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರು




ಬಂದು ಹ�ೊರಗೆ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು.






ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರು ನಿನಗಾಗಿ ಹ�ೊರಗಡೆ

ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದನು.


ಯೇಸು, “ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರು? ನನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಯಾರು?” ಎಂದು

ಉತ್ತರ ಕ�ೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕ�ೈ ತ�ೋ�ರಿಸಿ, “ನ�ೋ�ಡಿ! ಇವರ�ೇ ನನ್ನ


ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರರು. ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಚ್ಛಿಸು




ವಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನ�ೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಹ�ೋ�ದರ, ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಮತ್ತು

ತಾಯಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.88

ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ, ಜನರ�ೊಂದಿಗಿದ್ದ




ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಪೋಷಿಸಿದ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯವಂತಳ�ೇ ಸರಿ!”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ಆದರೆ ಯೇಸು, “ದ�ೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯರಾಗುವ ಜನರ�ೇ


ಭಾಗ್ಯವಂತರು!” ಎಂದನು.89


3.44 ರ�ೈತನ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ

ಅದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮನೆ ಯ ಿಂದ ಹ�ೊರಟು ಸರ�ೋ�ವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ

ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗ


ಯೇಸು ದ�ೋ�ಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲ್ಲಿ


ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ�ೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ


ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು:

“ಒಬ್ಬ ರ�ೈತನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅವನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಾಗ

ಕೆ ಲ ವು ಬೀಜಗಳು ರಸ್ತೆ ಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ವು . ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಬೀಜ



ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ವು . ಕೆ ಲ ವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆ ಯ ನೆ ಲ ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ವು .
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ಅಲ್ಲಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬ�ೇಗ ಮೊಳೆತವು.


ಆದರೆ ಬಿಸಿಲ�ೇರಿದಾಗ ಆ ಮೊಳಕೆಗಳು ಒಣಗಿಹ�ೋ�ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ




ಆಳವಾದ ಬ�ೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು.


ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆದುಬಿಟ್ಟವು.




ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳೆದು ಕಾಳುಬಿಟ್ಟವು.

ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷ್ಟು, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು


ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಕಾಳುಬಿಟ್ಟವು. ನನಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡುವ ಜನರ�ೇ, ಲಾಲಿಸಿರಿ!”

ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ

ಉಪದ�ೇಶಿಸುವುದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ಪರಲ�ೋ�ಕ ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ


ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಈ ಸತ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಬ�ೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು.




ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡು




ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲದವನು ತನಗಿರುವ




ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲ�ೇ ನಾನು ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳ




ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಬ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜನರು ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ,

ಕ�ೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಶಾಯನು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:




‘ನೀವು ಆಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಕ�ೇಳುತ್ತೀರಿ,

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನ�ೋ�ಡುತ್ತೀರಿ,

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.


ಹೌದು, ಇವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ.
ಕಿವಿ ಮಂದವಾಗಿವೆ, ಕಣ್ಣು ಮಬ್ಬಾಗಿವೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನ�ೋ�ಡದಂತೆಯೂ


ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕ�ೇಳದಂತೆಯೂ




ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ




ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ


ನನ್ನಿಂದ ಗುಣಹ�ೊಂದದಂತೆಯೂ ಹೀಗಾಯಿತು.’
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ನೀವಾದರ�ೋ� ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವ


ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ,




ನೀವು ಈಗ ನ�ೋ�ಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಕ�ೇಳುವ


ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಅನ�ೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿ




ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.


“ಹೀಗಿರಲು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿರಿ.

“ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದ ರ�ೇ ನು? ಪರಲ�ೋ�ಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು




ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನ�ೇ ಬೀಜ


ಬಿದ್ದ ದಾರಿ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿರುವನು. ಕೆಡುಕನು (ಸ�ೈತಾನನು) ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ


ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ.


“ಬಂಡೆನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರ�ೇನು? ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ




ಕೂಡಲ�ೇ ಅದನ್ನು ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ�ೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ




ಬಂಡೆನಲ
ೆ ವಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ


ಬ�ೇರೂರಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳು ವು ದಿಲ್ಲ . ಅವನು ಆ ಬ�ೋ�ಧನೆ ಯ ನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ


ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆ ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ




ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ�ೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವನು.




“ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರ�ೇನು? ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರೂ




ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು


ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಮಾಡುವವನ�ೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳ ನೆಲವಾಗಿರು






ವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ�ೋ�ಧನೆಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
“ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರ�ೇನು? ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿ


ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲವಾಗಿರುವನು.




ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೂರರಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು


ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಫಲ ಕ�ೊಡುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.90
3.45 ನಿಮಗಿರುವ ವಿವ�ೇಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ

ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ


ಒಳಗಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ! ದೀಪವನ್ನು ದೀಪಸ್ತಂಭದ
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ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ�ೋ�ಚರ ವಾಗುವುದು.


ರಹಸ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗುವುದು. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು


ಕ�ೇಳುತ್ತಿರುವ ಜನರ�ೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! ನೀವು ಕ�ೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲ�ೋ�ಚಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲ�ೇ ನಿಮಗೂ




ಅಳೆ ಯುವರು; ನೀವು ಕ�ೊಟ್ಟ ದ್ದ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆ ಚ್ಚಾ ಗಿ ಕ�ೊಡುವರು. ಯಾವನಲ್ಲಿ


ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು. ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇರುವು






ದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಂದ ಇದ್ದದನ
್ದ ್ನೂ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.91


3.46 ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ

ನಂತರ ಯೇಸು, “ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದೆ.


ಬೀಜವು ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರ�ೈತನು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು






ವಾಗಲೂ ಬೀಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ�ೇ ಇರುವುದು. ಬೀಜ ಹ�ೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು


ರ�ೈ ತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವು ದಿಲ್ಲ . ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲು ಸಸಿಯನ್ನೂ ಅನಂತರ


ಹ�ೊಡೆಯನ್ನೂ ತರುವಾಯ ತೆನೆತುಂಬ ಕಾಳನ್ನೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಾನ�ೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ



ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆನೆಯು ಬಲಿತಾಗ ರ�ೈತನು ಗಿಡವನ್ನು ಕ�ೊಯ್ಯುವನು. ಇದನ್ನೇ
ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಎನ್ನುವರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.92

3.47 ಗ�ೋ�ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಜಿ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದನು.

ಅದ�ೇನೆಂದರೆ: “ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ತನ್ನ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ


ಒಬ್ಬ ರ�ೈತನಂತಿದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ವ�ೈರಿ ಬಂದು


ಗ�ೋ�ಧಿಯ ನಡುವೆ ಹಣಜಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಬಳಿಕ ಗ�ೋ�ಧಿ


ಬೆಳೆದು ತೆನೆಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದರ�ೊಡನೆ ಹಣಜಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ಆ ರ�ೈತನ

ಸ�ೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೆ.
ಹಣಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

“ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ಒಬ್ಬ ವ�ೈರಿ ಹಣಜಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನ’ೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


“ಆ ಸ�ೇವಕರು, ‘ನಾವು ಹ�ೋ�ಗಿ ಹಣಜಿಗಳನ್ನು ಕೀಳಬ�ೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


“ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ ಬ�ೇಡ, ಏಕೆ ಂ ದರೆ ನೀವು ಹಣಜಿ ಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ
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ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನು

ಸಹ

ಕೀಳಬಹುದು.

ಸುಗ್ಗಿಕಾಲದ ವರೆ ಗೆ

ಹಣಜಿಯೂ



ಗ�ೋ�ಧಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗ್ಗಿಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ



ದವರಿಗೆ, ಮೊದಲು ಹಣಜಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊರೆ




ಕಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣಜಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿ ಎಂದು
ಹ�ೇಳುವೆನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.” 93


3.48 ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯಗಳು

ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು: “ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯ


ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು.


ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ


ತ�ೋ�ಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರವಾದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು




ಬಂದು ಅದರ ಕ�ೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.”






ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು: “ಪರಲ�ೋ�ಕ



ರಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಬ�ೋ�ಗುಣಿಯ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ

ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಬ್ಬಿಸಿತು.”


ಯೇಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹ�ೇಳಿದನು. ಆತನು ಉಪದ�ೇಶಿಸು




ವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರವಾದಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದ ಈ ಮಾತು


ಇದರಿಂದ ನೆರವ�ೇರಿತು:

“ನಾನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲ�ೋ�ಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು






ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.” 94

3.49 ಹಣಜಿ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ

ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು

ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯದ


ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು” ಅಂದರು.

ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವವನ�ೇ

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು. ಆ ಹ�ೊಲ ಈ ಲ�ೋ�ಕವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಳುಗಳ�ೇ
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ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ದ�ೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ�ೇ




ಹಣಜಿಗಳು. ಹಣಜಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ವ�ೈರಿಯೇ ಸ�ೈತಾನ. ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಅಂದರೆ

ಲ�ೋ�ಕದ ಅಂತ್ಯಕಾಲ. ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಾರರ�ೇ ದ�ೇವದೂತರು.


“ಹಣಜಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ




ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದ�ೇ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವನು.




ಆತನ ದೂತರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮತ್ತು ಕ�ೇಡುಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ

ಕೂಡಿಸುವರು; ಅವರನ್ನು ಆತನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ

ಎಸೆದುಬಿಡುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ�ೋ�ಳಾಡುತ್ತಾ ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು


ಕಡಿಯುವರು. ಒಳ್ಳೆ ಯ ವ ರಾದರ�ೋ� ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ


ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವರು. ನನಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡುವ ಜನರ�ೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! 95


3.50 ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯಗಳು

“ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ




ಒಬ್ಬನು ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ




ಸಿಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಆ ಹ�ೊಲವನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಂಡನು.


“ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ




ಯಂತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಆ ಮುತ್ತನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಂಡನು.96


3.51 ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ

“ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ಸರ�ೋ�ವರದ�ೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಅನ�ೇಕ






ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕ�ೊಂಡವು. ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಯಿತು.




ಬೆಸರ
್ತ ು ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ




ಪುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕ�ೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ




ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು. ದ�ೇವದೂತರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಂದ

ಕೆಟ್ಟಜನರನ್ನು ಬ�ೇರೆ ಮಾಡುವರು. ದ�ೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟಜನರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ




ಸ್ಥಳದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ�ೋ�ಳಾಡುತ್ತಾ ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ

ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವರು.”
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ , “ನೀವು ಈ ವಿಷಯ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿ




ಕ�ೊಂಡಿರ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ


ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ






ನಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹ�ೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇಖರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ತರುವನು” ಎಂದನು.


ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ

ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.97

3.52 ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗ�ೊಳಿಸಿದ ಯೇಸು


ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸರ�ೋ�ವರದ

ಆಚೆದಡಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗ�ೋ�ಣ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ಅಲ್ಲಿ ದ್ದ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೇ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತು ಕ�ೊಂಡು


ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಬ�ೇರೆ




ದ�ೋ�ಣಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರಲು ಸರ�ೋ�ವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಬೀಸಿತು. ಎತ್ತರವಾದ ಅಲೆಗಳು ದ�ೋ�ಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸತ�ೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದ�ೋ�ಣಿಯು




ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಯಿತು. ಯೇಸುವು ದ�ೋ�ಣಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ




ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ,


ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, “ಗುರುವ�ೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ನಾವು


ಮುಳುಗಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!” ಎಂದರು.


ಯೇಸು



ಎಚ್ಚೆತ್ತು

ಬಿರುಗಾಳಿ

ಮತ್ತು

ಅಲೆ ಗ ಳಿಗೆ ,

“ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾಗಿರಿ!


ಮೊರೆಯದಿರಿ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಂತುಹ�ೋ�ಯಿತು


ಮತ್ತು ಸರ�ೋ�ವರವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿತು.


ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವ�ೇಕೆ ಹೆದರುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ



ಯಿಲ್ಲವ�ೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟು, “ಈತನು ಯಾರಿರಬಹುದು? ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಹ


ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತವಯ
ೆ
ಲ್ಲಾ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.98
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3.53 ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ




ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಸರ�ೋ�ವರವನ್ನು ದಾಟಿ,




ಗೆರಸ
ೆ �ೇನರ ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಯೇಸು ದ�ೋ�ಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದಾಗ,

ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮನುಷ್ಯನ�ೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ


ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.


ಅವನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.99


ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರ ಲಿಲ್ಲ . ಅವನನ್ನು ಸರಪಣಿ




ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅನ�ೇಕ ಸಾರಿ ಅವನ


ಕ�ೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ






ಕಿತ್ತೊಗೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನನ್ನು ಹತ�ೋ�ಟಿಗೆ ತರುವ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ


ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಗಲಿರುಳು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳ ಸುತ್ತಲು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.






ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲ�ೇ, ಅವನು ಆತನನ್ನು ಕಂಡು, ಆತನ ಬಳಿಗೆ


ಓಡಿಹ�ೋ�ಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,


“ಎಲ�ೈ ದೆವ್ವವ�ೇ, ಅವನ�ೊಳಗಿಂದ ಹ�ೊರಗೆ ಬಾ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು


ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅರಚುತ್ತಾ , “ಯೇಸುವ�ೇ, ಪರಾತ್ಪರ ನಾದ ದ�ೇವ




ಕುಮಾರನ�ೇ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬ�ೇಕಾಗಿದೆ? ದ�ೇವರಾಣೆಯಿಟ್ಟು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳು






ತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬ�ೇಡ” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡನು.




ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರ�ೇನು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅವನು “ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿವೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು




ಹ�ೊರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡವು.




ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ದ�ೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು.

ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂದಿಗಳ�ೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡು” ಎಂದು




ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡವು. ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕ�ೊಡಲು ಅವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು,


ಹಂದಿಗಳ�ೊಳಗೆ ಹ�ೊಕ್ಕವು. ಆಗ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು, ಸರ�ೋ�ವರ






ದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿಹ�ೋ�ದವು. ಆ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ


ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು.
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ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತ�ೋ�ಟಗಳಿಗೆ




ಓಡಿಹ�ೋ�ಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು


ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅನ�ೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು




ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥ


ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ಅವನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಹೆದರಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು


ಜನರು, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರ�ೇ ಉಳಿದ
ಜನರಿಗಲ
ೆ ರಿ
್ಲ ಗೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೂ








ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದನ
್ದ ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ




ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರು.




ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೋ�ಗಲು ದ�ೋ�ಣಿ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ


ಬಿಡುಗಡೆ ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು, “ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು

ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು ಒಪ್ಪದೆ,




“ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗು. ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ

ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೂ ಆತನು ನಿನಗೆ ತ�ೋ�ರಿದ ಕರುಣೆಯನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ


ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲರ
್ಲ ೂ


ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.100


3.54 ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಜೀವದಾನ; ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

ಯೇಸು ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ�ೋ�ವರದ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಸರ�ೋ�ವರದ

ತೀರದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸ�ೇರಿದರು. ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ




ಯೊಬ್ಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾಯಿರ. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು

ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ಳ
ದಾ .ೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಕ�ೈಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. ಆಗ ಅವಳು
ಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾಳ”ೆ ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು.




ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು


ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದರು.
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ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ




ವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು


ಅನ�ೇಕ ವ�ೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು.


ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಾಯಿಲೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.


ಆಕೆಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಜನರ


ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿ ಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಳು. ಆ




ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಗುಣಮುಖಳಾಗುತ್ತೇನೆ”


ಎಂದುಕ�ೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ, ಆಕೆಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಂತುಹ�ೋ�ಯಿತು.




ತನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತಂ
ೆ ಬುದು ಆಕೆಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ತನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಹ�ೊರಟದ್ದು


ಸಹ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡಿ, “ನನ್ನ

ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅನ�ೇಕ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರಲು

‘ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವರು ಯಾರು?’ ಎಂದು ಕ�ೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲಾ” ಎಂದರು.




ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವರು ಯಾರೆಂದು ಇನ್ನೂ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಲ�ೇ


ಇದ್ದನು. ತನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತಂ
ೆ ಬುದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಬಂದು,


ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹ�ೇಳಿದಳು.


ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳ�ೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲ�ೇ ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತು.


ಸಮಾಧಾನ ದಿಂದ ಹ�ೋ�ಗು. ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಯ ಬಾಧೆ


ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಭಾ




ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾಯಿರನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಯಾಯಿರನಿಗೆ,


“ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದಳು. ಈಗ ಬ�ೋ�ಧಕನಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ಕ�ೊಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ, ಸಭಾಮಂದಿರದ




ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, “ಹೆದರಬ�ೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನನ್ನು, ಯಾಕ�ೋ�ಬನನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾಕ�ೋ�ಬನ ತಮ್ಮನಾದ

ಯೋಹಾನನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ�ೊಯ್ದನು. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಈ

ಶಿಷ್ಯರು ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ದರು.
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ಅಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಜ�ೋ�ರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ನ�ೋ�ಡಿದನು.


ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಿತ್ತು. ಯೇಸು ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ,

“ನೀವು ಅಳುತ್ತಿರುವುದ�ೇಕೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದ�ೇಕೆ? ಈ




ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ


ಯೇಸುವನ್ನು ಗ�ೇಲಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸು ಆ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ




ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದು



ಕ�ೊಂಡು ಆ ಬಾಲಕಿಯ ಕ�ೊಠಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಯೇಸು ಆ ಬಾಲಕಿಯ


ಕ�ೈ ಹಿಡಿದು, ಅವಳಿಗೆ, “ತಲಿಥಾ ಕೂಮ್!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. (ಅಂದರೆ “ಚಿಕ್ಕ
ಹುಡುಗಿಯೇ, ಎದ್ದೇಳು ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದರ್ಥ.) ಕೂಡಲ�ೇ ಆ
ಬಾಲಕಿ ಎದ್ದುನಿಂತು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. (ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ


ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.) ಅವಳ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಂಡರು.




ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹ�ೇಳಕೂಡ ದೆ ಂ ದು ಯೇಸು ಆಕೆ ಯ ತಂದೆ




ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿ, “ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.101


3.55 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮೂವರು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ




ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ




ದರು. ಅವರು, “ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನ�ೇ, ನಮಗೆ ದಯೆ ತ�ೋ�ರು” ಎಂದು
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.

ಯೇಸು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹ�ೋ�ದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ ಬಲ್ಲೆನೆಂದು ನೀವು ನಂಬು




ತ್ತೀರ�ೋ�? ” ಎಂದು ಕ�ೇ ಳಿದನು. ಕುರುಡರು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವ�ೇ , ನಾವು
ನಂಬುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, “ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ


ಗುಣವಾಗಲಿ” ಅಂದನು. ಕೂಡಲ�ೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿತು. “ಈ ವಿಷಯವನ್ನು

ಯಾರಿಗೂ ಹ�ೇಳಬಾರದು” ಎಂದು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು. ಆದರೆ

ಆ ಕುರುಡರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಿಸಿದರು.
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ಅವರಿಬ್ಬರು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ


ತಂದರು. ಅವನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ




ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಮಾತನಾಡ




ತ�ೊಡಗಿದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ, “ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ


ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದರು.

ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ�ೇ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು


ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದರು.102

3.56 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ

ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು

ಆತನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಪ






ದ�ೇಶಿಸಿದನು. ಆತನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಂಡ ಅನ�ೇಕ ಜನರು,




“ಈ ಉಪದ�ೇಶ ವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದನು?


ಇವನಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ


ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವನು ಕ�ೇವಲ ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೋ? ಇವನ ತಾಯಿ


ಮರಿಯಳು. ಇವನು ಯಾಕ�ೋ�ಬ, ಯೋಸೆ, ಯೂದ ಮತ್ತು ಸಿಮೋನರ ಅಣ್ಣ.

ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಆತನನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ


ಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸು, “ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಬ�ೇರೆ ಜನರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ


ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಂತ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರವ

ದ�ೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ


ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನು




ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕಾಯಿಲೆಯವರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ






ಮಾಡಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬ�ೇರೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆತನು




ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ


ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ


ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು.103
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4.1 ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ




ಯೇಸು ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸು




ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿ ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ




ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ಬ�ೇನೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ




ಮಾಡಿದನು. ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ


ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ನ�ೋ�ಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅವರಿದ್ದರು.






ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೆಳೆಯ


ಯಜಮಾನ ದ�ೇವರ�ೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ




ಕ�ೊಡುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.104

4.2 ಸ�ೇವೆಗಾಗಿ ಹ�ೊರಟ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ದುರಾತ್ಮ



ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ






ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೊಟ್ಟನು.105


ಯೇಸು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಲ�ೋ�ಕ




ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ




ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗಾಗಲಿ ಸಮಾರ್ಯದವರು






ವಾಸಿಸುವ ಯಾವ ಊರಿಗಾಗಲಿ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಡಿ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕುರಿ




ಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ‘ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ಬ�ೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ’


ಎಂದು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿ. ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿರಿ. ಸತ್ತ ವ ರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿರಿ.

ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿರಿ. ಜನರನ್ನು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ನಾನು




ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಬ�ೇರೆ
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ಯವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನಾಗಲಿ ತಾಮ್ರ,


ಬೆ ಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆ ಗೆ ದು ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇ ಡಿ. ಚೀಲ ವನ್ನಾಗಲಿ






ಹೆ ಚ್ಚಿ ನ ಬಟ್ಟೆ ಗ ಳ ನ್ನಾಗಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಊರುಗ�ೋ�ಲು ಗಳನ್ನಾಗಲಿ






ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಡಿ. ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ








ಲಾಗುವುದು.

“ನೀವು ಯಾವುದ�ೇ ಊರಿನ�ೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ


ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನೀವು ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಡುವ ತನಕ ಅವನ

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಂಗಿರಿ. ಆ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದಾಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ’


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ




ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವರಿಗೆ


ದ�ೊರೆ ಯ ಲಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ ದಿದ್ದ ರೆ , ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು


ನಿಮಗ�ೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ. ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನವರು


ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾ ಗ ತಿಸ ದಿದ್ದ ರೆ ಇಲ್ಲ ವ�ೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳದಿದ್ದ ರೆ ನೀವು ಆ


ಸ್ಥ ಳ ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗು ವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳನ್ನು ಝಾಡಿಸಿ




ಬಿಡಿರಿ. ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸ�ೊದ�ೋ�ಮ್


ಮತ್ತು ಗ�ೊಮೋರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ




ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.

“ಕ�ೇಳಿರಿ! ತ�ೋ�ಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸು



ತ್ತಿದ್ದೇ ನೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ನೀವು ಹಾವು ಗಳಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ದಿ ಯುಳ್ಳ ವ ರಾಗಿರಿ,




ಪಾರಿವಾಳ ಗಳಂತೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಮಾಡದಿರಿ. ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ


ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು




ಹ�ೋ�ಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೊರಡೆಗಳಿಂದ




ಹ�ೊಡೆಯುವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೂ ಅರಸುಗಳ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೂ


ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವರು. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವರು.


ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ






ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ



ಬ�ೇಕು, ಹ�ೇಗೆ ಮಾತಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬ�ೇಡಿ. ನೀವು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾದುವು






ಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾತಾಡುವವರು
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ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನ�ೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡು



ತ್ತಾನೆ.

“ಸಹ�ೋ�ದರರು ಸ್ವಂತ ಸಹ�ೋ�ದರರಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು


ಮರಣ ದಂಡನೆ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು. ತಂದೆ ಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ




ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು. ನೀವು


ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ


ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ೊಂದುವನು. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ




ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪುನಃ


ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲರ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು




ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.


“ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ.


ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂತಾದರೆ ಸಾಕು. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಯಂತಾದರೆ ಸಾಕು.




ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನನ್ನೇ ‘ಬೆಲ್ಜೆಬೂಲ’ (ದೆವ್ವ) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ

ಇತರರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲವ�ೇ?




“ಆದಕಾರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬ�ೇಡಿ. ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ


ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಯು ಬಯಲಾಗುವುದು.






ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ (ರಹಸ್ಯವಾಗಿ) ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ನಾನು




ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯ




ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಿರಿ.

“ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬ�ೇಡಿ. ಅವರು ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ�ೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆತ್ಮವನ್ನು

ಅವರು ಕ�ೊಲ್ಲಲಾರರು. ಶರೀರವನ್ನೂ ಆತ್ಮವನ್ನೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಲ್ಲ ದ�ೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಿರಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ




ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕ�ೊಡದ ಹ�ೊರತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ

ಎಂಬುದು ಸಹ ದ�ೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಹೆದರಬ�ೇಡಿ. ನೀವು ಅನ�ೇಕ
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.




“ಒಬ್ಬನು ಬ�ೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ, ತಾನು ನನ್ನವನಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ
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ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.




ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ ಮುಂದೆ, ತಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ


ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನು ನನ್ನವನಲ್ಲವಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.




“ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು






ಯೋಚಿಸಬ�ೇಡಿ. ನಾನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ ಹಾಕಲು


ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವ�ೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ:


‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರ�ೇ ವ�ೈರಿಗಳಾಗುವರು.


ಮಗನು ತಂದೆಗೆ,

ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ,

ಸ�ೊಸೆಯು ಅತ್ತೆಗೆ ವ�ೈರಿಗಳಾಗುವರು.’


“ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ


ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.


ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ


ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ , ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕ ನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ .


ಯಾವನಾದರೂ

ನನ್ನನ್ನು

ಹಿಂಬಾಲಿಸು ವಾಗ


ಅವನಿಗೆ

ಕ�ೊಡುವಂಥ

ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು (ಸಂಕಟವನ್ನು) ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕ






ನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು


ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದು






ಕ�ೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವನು.


“ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. ನನ್ನನ್ನು




ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನು (ದ�ೇವರನ್ನು) ಸಹ ಅಂಗೀ






ಕರಿಸುವನು. ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಸಂಧಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವವನು ಆ




ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಸತ್ಪುರುಷನನ್ನು ಸತ್ಪುರುಷ






ನೆಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸುವವನು ಆ ಸತ್ಪುರುಷನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು.






ದೀನರಾದ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು


ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಕ�ೇವಲ
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ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು

ತಪ್ಪುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ.” 106

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ನಂತರ


ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟು ಬ�ೋ�ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪದ�ೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಲಿಲಾಯ




ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.107

ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಅಪೊಸ್ತ ಲ ರು ಹ�ೊರಟು ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಎಲ್ಲೆ ಲ್ಲೂ


ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿದರು.108 ಶಿಷ್ಯರು


ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದ�ೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ”




ಎಂದು ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅನ�ೇಕರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು






ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಗುಣ



ಪಡಿಸಿದರು.109

4.3 ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಬಗೆ

ಯೇಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜನಾದ ಹೆರ�ೋ�ದನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ




ತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ.

ಇವನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದಕಾರಣವ�ೇ ಈ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು




ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.


ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಎಲೀಯ”ನೆಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಇತರ ಜನರು, “ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ

ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.


ಜನರು ಯೇಸುವಿನ

ಬಗ್ಗೆ

ಹ�ೇ ಳುತ್ತಿದ್ದ

ಈ

ಮಾತುಗಳ ನ್ನೆಲ್ಲಾ

ಕ�ೇ ಳಿದ



ಹೆರ�ೋ�ದನು, “ನಾನು ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿಸಿದ ಯೋಹಾನನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ



ಬಂದಿದ್ದಾನೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ಸ�ೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆರ�ೋ�ದನ�ೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.


ಅಂತೆ ಯೇ ಅವರು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಸೆ ರೆ ಯ ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರು. ಹೆ ರ�ೋ�ದನು

ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಹೆರ�ೋ�ದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.


ಹೆರ�ೋ�ದ್ಯಳು ಹೆರ�ೋ�ದನ ಸಹ�ೋ�ದರನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ. ಯೋಹಾನನು


ಹೆರ�ೋ�ದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ”


KAN LOJ Pocket (final).indd 86



9/28/2015 3:03:49 PM

87

ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದ ವರ್

ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಹೆ ರ�ೋ�ದ್ಯಳು ಯೋಹಾನನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ



ಲಾರಂಭಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.




ಹೆರ�ೋ�ದನು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಿಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಯೋಹಾನನನ್ನು

ಒಳ್ಳೆಯವನಂ
ೆ ದೂ ಪವಿತ್ರನಂ
ೆ ದೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಹೆರ�ೋ�ದನಿಗೆ








ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಯೋಹಾನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಹೆರ�ೋ�ದನು

ಯೋಹಾನನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗಲಲ
ೆ ್ಲಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೂ






ಅವನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.




ಒಮ್ಮೆ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡುವ ಸುಸಮಯ ಹೆರ�ೋ�ದ್ಯಳಿಗೆ

ದ�ೊರೆಯಿತು. ಅಂದು ಹೆರ�ೋ�ದನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಹೆರ�ೋ�ದನು

ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸ�ೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಗಲಿಲಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ




ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಹೆರ�ೋ�ದ್ಯಳ ಮಗಳು ಈ ಔತಣ




ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರ್ತಿಸಿದಳು. ಹೆರ�ೋ�ದನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವನ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ




ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಯಿತು.


ಆಗ ರಾಜ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಕ�ೇಳಿಕ�ೊ,

ನಾನು ನಿನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ . ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಕ�ೊಂಡರೂ


ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು.


ಆ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, “ನಾನು ಏನ್ನನ್ನು

ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದಳು.

ಅವಳ ತಾಯಿ, “ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ತಲೆ ಯ ನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊ” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟಳು.

ಆ ಹುಡುಗಿ ಬ�ೇ ಗನೆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ

ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲ�ೇ ತರಿಸಿಕ�ೊಡಿ, ಇದ�ೇ ನನ್ನ ಬ�ೇಡಿಕೆ”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ರಾಜ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗ�ೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ


ಏನು ಬ�ೇಕಾದರೂ ಕ�ೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆರ�ೋ�ದನ


ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಿಸಿ ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೆರ�ೋ�ದನು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ರಾಜನು ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಲು ಒಬ್ಬ ಸ�ೈನಿಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
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ದನು. ಸ�ೈನಿಕನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು
ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ನು. ಅವಳು ಆ

ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಳು. ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಯೋಹಾನನ

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಬಂದು, ಯೋಹಾನನ ದ�ೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು


ಹ�ೋ�ಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು.110


4.4 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ




ಯೇಸು ಉಪದ�ೇಶಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮರಳಿಬಂದು ತಾವು ಮಾಡಿದ




ಮತ್ತು ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ




ಶಿಷ್ಯರು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕಾನ�ೇಕ ಜನರಿದ್ದುದರಿಂದ






ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಲು ಸಹ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು


ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ


ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹ�ೊರಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನ�ೇಕ ಜನರು


ನ�ೋ�ಡಿದರು. ಆತನು ಯೇಸುವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು


ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹ�ೋ�ಗಿ, ಆತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅನ�ೇಕ ಜನರು

ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ






ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಗ�ೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನ�ೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಪ




ದ�ೇಶಿಸಿದನು.

ಅಂದು ಬಹಳ ಹ�ೊತ್ತಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

“ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಬಹಳ ಹ�ೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ತ�ೋ�ಟಗಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣ






ಗಳಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನೀವ�ೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕ�ೊಡಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬ�ೇಕಾಗುವಷ್ಟು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು

ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ�ೋ�ಣ! ಅವರಿಗೆ ಬ�ೇಕಾಗುವಷ್ಟು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಂಡು
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ಬರಬ�ೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ದಿನಾರಿ ನಾಣ್ಯಗಳಾದರೂ ಬ�ೇಕು!” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದರು.111

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನ ಸಹ�ೋ�ದರ ನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯ ನು, “ಇಲ್ಲಿ ರುವ ಒಬ್ಬ


ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವೆ ಗ�ೋ�ಧಿಯ ಐದು ರ�ೊಟ್ಟಿ ಗ ಳಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ

ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಈ ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕ�ೊಳ್ಳ ಲು ಹ�ೇಳಿರಿ ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ


ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು


ಐದುಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು




ಕ�ೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ




ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡುವಾಗಲೂ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು.


ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಬ�ೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಂದರು.

ಅವರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತ ರಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ,

“ಉಳಿದುಹ�ೋ�ದ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರಿ.






ಯಾವುದನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಬ�ೇಡಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು


ಉಳಿದುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿ








ದಾಗ ಕ�ೇವಲ ಐದು ಜವೆಗ�ೋ�ಧಿಯ ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಉಳಿದು




ಹ�ೋ�ದ ಆಹಾರದ ತುಂಡು ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ದ�ೊಡ್ಡ




ಬುಟ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಿಹ�ೋ�ದವು.


ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು, “ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ


ಬರಲಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನ�ೇ ಇರಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳ



ತ�ೊಡಗಿದರು.

ತನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ದಿಂದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜನರು ಯೋಚಿಸು




ತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.112

ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದ�ೋ�ಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಸರ�ೋ�ವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆತ್ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕೆಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ


ಸಮಯದ ನಂತರ ತಾನು ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿ ಅವರನ್ನು


ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ
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ಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡನು.113 ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕ�ೋ�ರಿ


ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ


ಹ�ೋ�ದನು.114

4.5 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಯೇಸು

ಆಗಲ�ೇ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಇದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ�ೋ�ಣಿಯು

ಸರ�ೋ�ವರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹ�ೋ�ಗಿತ್ತು. ಎದುರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲೆಗಳ


ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿತ್ತು.


ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಕಡ�ೇ ಜಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲೇ

ಇದ್ದರು. ಆತನು ಸರ�ೋ�ವರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ



ತ�ೊಡಗಿದನು. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕ�ೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಕಂಡ ಶಿಷ್ಯರು


ಭೂತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕ�ೊಂಡರು.


ಕೂಡಲ�ೇ ಯೇಸು, “ಚಿಂತಿಸಬ�ೇಡಿ! ನಾನ�ೇ! ಭಯಪಡಬ�ೇಡಿ” ಎಂದು ಅವ






ರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.

ಪ�ೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನ�ೇ ಆಗಿದ್ದರ,ೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು



ಕ�ೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಎಂದನು.
ಯೇಸು, “ಪ�ೇತ್ರನ�ೇ, ಬಾ” ಅಂದನು.

ಕೂಡಲೆ ಪ�ೇತ್ರನು ದ�ೋ�ಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ

ನಡೆದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಭಯಪಟ್ಟದರಿಂ
್ದ ದ


ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗತ�ೊಡಗಿ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕ�ೊಂಡನು.




ಯೇಸು ತನ್ನ ಕ�ೈ ಚಾಚಿ ಪ�ೇತ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡನು. ಯೇಸು, “ಅಲ್ಪ




ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ, ಏಕೆ ಸಂದ�ೇಹಪಟ್ಟೆ?” ಎಂದನು.


ಪ�ೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ದ�ೋ�ಣಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು.


ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, “ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ದ�ೇವರ ಮಗನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.115

4.6 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನ�ೇಕ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸರ�ೋ�ವರ ವನ್ನು ದಾಟಿ ಗೆನಸರ�ೇತ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು
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ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ದ�ೋ�ಣಿಯಿಂದ ಹ�ೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ

ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಯೇಸು ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆ

ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಓಡಿಹ�ೋ�ದರು. ಯೇಸು






ಹ�ೋ�ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಲ
ೆ ್ಲ ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದರು.


ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತ�ೋ�ಟಗಳಿಗೆ






ಹ�ೋ�ದನು. ಆತನು ಹ�ೋ�ದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ


ಕಾಯಿಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ

ಅಂಚನ್ನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರು.






ಆತನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣವಾಯಿತು.116


4.7 ಯೇಸುವ�ೇ ಜೀವದ ರ�ೊಟ್ಟಿ

ಕೆಲವು ಜನರು ಸರ�ೋ�ವರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.


ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ


ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ದರೆ ಂ ಬುದೂ

ಮತ್ತು ಅದ�ೊಂದು ದ�ೋ�ಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, ಕೆಲವು ದ�ೋ�ಣಿಗಳು ತಿಬ�ೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವು. ಅವರು ಊಟ


ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ದಡದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ದ�ೋ�ಣಿಗಳು ನಿಂತುಕ�ೊಂಡವು.


ಪ್ರಭುವು ಸ�್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಿಂದಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಲದಿ
್ಲ ರುವುದನ್ನು ಜನರು ಕಂಡು ದ�ೋ�ಣಿಗಳನ್ನು


ಹತ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು

ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು.


ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸರ�ೋ�ವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕ�ೊಂಡರು.


ಅವರು ಆತನಿಗೆ , “ಗುರುವ�ೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ? ” ಎಂದು

ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವನ್ನು




ನಿರೂಪಿಸುವ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕು




ತ್ತಿದ್ದೀರ�ೋ�? ಇಲ್ಲ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು
ತೃಪ್ತಿ ಯಾಗು ವಷ್ಟು ತಿಂದಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕು ತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಲ�ೋ�ಕದ
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ಆಹಾರವು

ಕೆ ಟ್ಟು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತ ದೆ


ಮತ್ತು

ಹಾಳಾಗುತ್ತ ದೆ .

ಆದ್ದ ರಿಂ ದ

ಅಂಥ

ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆ ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯ ಬ�ೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆ ಟ್ಟು






ಹ�ೋ�ಗದಂಥ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು




ಕ�ೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಿರಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಡುವನು.


ತಂದೆಯಾದ ದ�ೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಾನೆ”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ , “ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆ ಂ ದು

ದ�ೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ದ�ೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬ�ೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ


ದ�ೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ದ�ೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾತನು ನೀನ�ೇ ಎಂಬುದನ್ನು


ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆ? ನಮ್ಮ




ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ದ�ೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನ್ನು (ಆಹಾರವನ್ನು)


ತಿಂದರು. ‘ದ�ೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟನು’


ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಲ�ೋ�ಕ



ದಿಂದ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟವನು ಮೋಶೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ
ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಿಂದ ನಿಜವಾದ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಯ ನ್ನು ಕ�ೊಡುವನು. ದ�ೇ ವರ ರ�ೊಟ್ಟಿ


ಯಾವುದು? ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು




ಕ�ೊಡುವಾತನ�ೇ ದ�ೇವರು ಕ�ೊಡುವ ರ�ೊಟ್ಟಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ಅಯ್ಯಾ, ಆ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ�ೊಡು” ಎಂದು

ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರು.


ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನಾನ�ೇ ಜೀವಕ�ೊಡುವ ರ�ೊಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ


ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಾಗದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ






ಯಾಗದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಹ�ೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದರೂ

ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ
ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ



ರನ್ನೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳು ವೆ ನು, ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
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ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದು ದ�ೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನು






ಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹ�ೊರತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯಲ್ಲ.




ದ�ೇವರು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನಾನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಕೂಡದು.


ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ಜನರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಬ�ೇಕು.




ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನನ್ನಿಂದ ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ಮಗನನ್ನು




ನ�ೋ�ಡಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾನ.ೆ


ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ನನ್ನ


ತಂದೆಯು ಬಯಸುವುದು ಇದನ್ನೇ” ಎಂದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟಿದರು. “ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಇಳಿದು






ಬರುವ ರ�ೊಟ್ಟಿಯೇ ನಾನು” ಎಂದು ಆತನು ಹ�ೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.




ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಯೇಸು. ಇವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು.


ಇವನು ಕ�ೇವಲ ಯೋಸ�ೇಫನ ಮಗನು. ‘ನಾನು ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಿಂದ ಇಳಿದು




ಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಇವನು ಹ�ೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು


ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುವನು. ಅಂತಿಮ




ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ಜನರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನ


ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬರದ ಹ�ೊರತು ಯಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರನು.


‘ದ�ೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸುವನು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.


ಜನರು ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಟ್ಟು ಆತನಿಂದ ಕಲಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವರು. ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ


ಬರುವರು. ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಾತನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದವ




ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ�ೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ನ�ೋ�ಡಿಲ್ಲ.

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವ




ವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನ�ೇ ಜೀವಕ�ೊಡುವ ರ�ೊಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ

ದ�ೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಂತೆ


ಅವರೂ ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದರು. ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ರ�ೊಟ್ಟಿ ನಾನ�ೇ. ಈ




ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಇಳಿದು




ಬಂದ ಜೀವವುಳ್ಳ ರ�ೊಟ್ಟಿ ನಾನ�ೇ. ಈ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು. ಈ ರ�ೊಟ್ಟಿಯೇ ನನ್ನ ದ�ೇಹ. ಈ ಲ�ೋ�ಕ ದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು
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ಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳಲೆಂದು ನಾನು ನನ್ನ ದ�ೇಹವನ್ನೇ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದ�ೇಹವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹ�ೇಗೆ

ಕ�ೊಡಲಾದೀತು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡತ�ೊಡಗಿದರು.




ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ


ದ�ೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲ�ೇಬ�ೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ




ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದ�ೇಹವನ್ನು ತಿಂದು
ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವ ವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ




ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ದ�ೇಹವು


ನಿಜವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿಜವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ




ದ�ೇಹವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ನಾನು


ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ.

“ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.




ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದಲ�ೇ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ನನ್ನಿಂದಲ�ೇ


ಜೀವಿಸುವನು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದ ರ�ೊಟ್ಟಿಯಂತಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರು ಆ

ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಂತೆ ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದರು. ನಾನು ಪರಲ�ೋ�ಕ



ದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರ�ೊಟ್ಟಿ . ಈ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಯ ನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಸದಾಕಾಲ


ಜೀವಿಸುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಕಪೆರ್ನೌಮಿನ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಂಗತಿ






ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹ�ೇಳಿದನು.117

4.8 ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದ ಅನ�ೇಕ ಶಿಷ್ಯರು

ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು, “ಈ ಉಪದ�ೇಶವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?” ಎಂದರು.


ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು, “ಈ ಉಪದ�ೇಶದಿಂದ




ನಿಮಗೆ ಬ�ೇಸರವಾಯಿತ�ೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಂದ




ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡುವಾಗ ಬ�ೇಸರಪಡುವಿರಾ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ




ಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡುವಂಥದ್ದು ದ�ೈಹಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡುವಂಥದ್ದು
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ದ�ೇವರಾತ್ಮ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ.


ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ�ೇ ಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು


ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. (ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೆಂದೂ ತನಗೆ




ದ�್ರೋಹ ಮಾಡುವವನು ಯಾರೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು.)


ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು, “ ‘ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲಾರನು’ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ�ೇ ಕಾರಣ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು




ಆತನನ್ನು ತ�ೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.




ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗ



ಬ�ೇಕೆಂದಿರುವಿರಾ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗ�ೋ�ಣ?

ನಿತ್ಯಜೀವ ವನ್ನು ಕ�ೊಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವೆ . ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ


ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಂ
ೆ ದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ನೀವ�ೇ. ಆದರೆ


ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಸ�ೈತಾನನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಯೇಸು ಸಿಮೋನನ ಮಗನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.


ಯೂದನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ




ಯೇಸುವಿಗೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ�ೇ.

ಇದಾದ ಮೇಲೆ , ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ದಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ ಸಂಚ ರಿಸಿದನು.




ಜುದ�ೇಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿರಲಿಲ್ಲ . ಏಕೆ ಂ ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ


ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.118


4.9 ದ�ೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಿಂದ ಬಂದರು.




ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು

ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯದೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕ�ೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು


ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ನ�ೋ�ಡಿದರು. ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು
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ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯದೆ ಊಟ






ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ






ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಂಡು




ಕ�ೊಂಡರೆ, ವಿಶ�ೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತ�ೊಳೆಯದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ


ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಇತರ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಲ�ೋ�ಟ, ಬಟ್ಟಲು, ತಪ್ಪಲೆ ಮತ್ತು




ದ�ೋ�ಲಿಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆಯುವಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.






ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ


ಸಂಪ್ರದಾಯ ವನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅನು ಸರಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧ ವಾದ ಕ�ೈ ಗಳಿಂದ




ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನೀವೆ ಲ್ಲ ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಶಾಯನು ಸರಿಯಾಗಿ

ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ:

‘ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಜನರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ,


ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬಹುದೂರವಾಗಿವೆ.


ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಕ�ೇವಲ ವ್ಯರ್ಥ.


ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಬ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.’


ನೀವು ದ�ೇ ವರ ಆಜ್ಞೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇ ಯ ರಾಗದೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಳನ್ನು




ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು




ವುದಕ್ಕಾಗಿ ದ�ೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ! ‘ನಿಮ್ಮ




ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರಿ’ ಎಂತಲೂ ‘ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆ




ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ
್ದ ್ನು ನುಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬ�ೇಕು’ ಎಂತಲೂ


ಮೋಶೆಯು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ


ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ�ೊಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದ�ೇವರಿಗೆ




ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ




ಸಹಾಯಮಾಡದಂತೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಿರಲು ದ�ೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು




ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದ�ೇ ಬಹಳ
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ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇಂಥ ಅನ�ೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು


ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆ ದು, “ನಾನು ಹ�ೇಳುವುದನ್ನು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ�ೇಳಿರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗ




ದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ




ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳ�ೇ ಅವನನ್ನು ಅಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ




ಮಾಡುತ್ತವ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.119

ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಹ�ೇ ಳಿದ್ದ ನ್ನು ಕ�ೇ ಳಿ

ಫರಿಸಾಯರು ಬ�ೇಸರಗ�ೊಂಡದ್ದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಲ್ಲಿ ರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೆ ಡ ದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು


ಗಿಡವನ್ನು ಬ�ೇರಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಫರಿಸಾಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ.






ಅವರ�ೇ ಕುರುಡರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾರಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾರೆ. ಕುರುಡನು

ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತ�ೋ�ರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.120


ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಶಿಷ್ಯರು

ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರು. ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವು



ದಿಲ್ಲವ�ೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಅವನನ್ನು

ಅಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ�ೇ ಇದೆ. ಆಹಾರವು ಒಬ್ಬ


ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗದೆ ಹ�ೊಟ್ಟೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದ.ೆ ಅನಂತರ


ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. (ಹೀಗೆ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಯಾವ


ಆಹಾರವೂ ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು.)


ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹ�ೊರಬರುವ ಸಂಗತಿ




ಗಳ�ೇ ಅವನನ್ನು ಅಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ




ಕೆಟ್ಟ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ: ದುರಾಲ�ೋ�ಚನೆ, ಲ�ೈಂಗಿಕಪಾಪ,






ಕಳ್ಳತನ, ಕ�ೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಣದಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಭಂಡತನ, ಅಸೂಯೆ,
ಚಾಡಿಕ�ೋ�ರತನ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗ�ೇಡಿತನ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲಾ






ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಅಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.121
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4.10 ಕಾನಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಹಾಯ

ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಟ�ೈರ್ ಮತ್ತು ಸೀದ�ೋ�ನ್ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ


ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ದಾವೀದನ ಮಗನ�ೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತ�ೋ�ರು!

ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ”




ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕ�ೊಂಡಳು.


ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಗೆ ಹ�ೊರಟು ಹ�ೋ�ಗುವುದಕ್ಕೆ ಹ�ೇ ಳು. ಆಕೆ ಯು


ಕೂಗಿಕ�ೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು, “ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದ�ೇವರು




ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.


ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು,

“ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ


ಕ�ೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಆದರೂ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ

ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವಯ
ೆ
ಲ್ಲಾ” ಎಂದಳು.




ಆಗ ಯೇಸು, “ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದ�ೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು

ಈಡ�ೇರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಗುಣವಾದಳು.122


4.11 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಿವುಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ನಂತರ ಯೇಸು ಟ�ೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ�ೋ�ನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೆ ಕ ಪೊಲಿ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಹಾದು ಗಲಿಲಾಯ ಸರ�ೋ�ವರಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ದನು.123

ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅನ�ೇಕ


ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯವರನ್ನು ಕರೆದುತಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ




ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವುಡರು ಮತ್ತು ಇತರ


ಅನ�ೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಆತನು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.124
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ಆತನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಕಿವುಡನೂ ತ�ೊದಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನು

ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ�ೈಯಿಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಬ�ೇಕೆಂದು


ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ದು ತನ್ನ

ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಗುಳಿ, ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು.




ಬಳಿಕ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು, “ಎಪ್ಫಥಾ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
(ಎಪ್ಫಥಾ ಎಂದರೆ “ತೆರೆಯಲಿ”) ಆಗ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು. ನಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲ



ಗ�ೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದನು.

ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ




ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕೂಡದಂತೆ ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.




ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದರು.125

ಮೂಕರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನೂ ಕುಂಟರು ನಡೆದಾಡುವುದನ್ನೂ ಅಂಗ






ವಿಕಲರು ಸ್ವಸ್ಥ ರಾದದ್ದ ನ್ನೂ ಕುರುಡರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದದ್ದ ನ್ನೂ ಕಂಡು


ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಶಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲರ ದ�ೇವರನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿದರು.126




ಜನರು, “ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ವ ನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ . ಆತನು

ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕ�ೇಳಿಸು ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ . ಮೂಕರು ಮಾತಾಡು ವಂತೆ




ಮಾಡುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.127

4.12 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ




ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ದು, “ನಾನು ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಡು


ತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ


ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ




ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಳಲಿಹ�ೋ�ಗಬಹುದು” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗುವಷ್ಟು ರ�ೊಟ್ಟಿ


ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಊರೂ ಸಮೀಪವಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಶಿಷ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದರು.

ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ,


ಆ ಏಳು ರ�ೊಟ್ಟಿಗ ಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆ ಗೆ ದುಕ�ೊಂಡು ಅವುಗಳಿ






ಗಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ

ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು

ತೃಪ್ತರಾದರು. ಬಳಿಕ ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಉಳಿದುಹ�ೋ�ದ ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳನ್ನು


ಶಿಷ್ಯರು ಶ�ೇಖರಿಸಿದಾಗ ಏಳು ಬುಟ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಿಹ�ೋ�ದವು. ಅಂದು ಊಟ




ಮಾಡಿದ್ದ ವ ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ�ೇ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯಿದ್ದ ರು.




ಇವರಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಊಟಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು


ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ


ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮಗದಾನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಹ�ೋ�ದನು.128

4.13 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಶಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು


ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು

ಯೇಸುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, “ನೀನು ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದವನಂ
ೆ ಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು


ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತ�ೋ�ರಿಸು” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವಾಗ ಹವಾಮಾನ ಹ�ೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ . ಆಕಾಶವು ಕೆ ಂಪಾಗಿದ್ದ ರೆ , ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಹವಾಮಾನ




ವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ.




ಆಕಾಶವು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು


ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳು ಹವಾಮಾನದ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಗುರುತು




ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ


ಈಗ ನೀವು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ


ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರುತುಗಳ ಅರ್ಥವು ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವರಾದ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳಾದ
ಜನರು ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ




ಯೋನನಲ್ಲಾದ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವೊಂದ�ೇ ಹ�ೊರತು ಬ�ೇರೆ ಯಾವ ಸೂಚಕ






ಕಾರ್ಯವೂ ದ�ೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ




ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು.129
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4.14 ಯೇಸುವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಶಿಷ್ಯರು


ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸರ�ೋ�ವರವನ್ನು ದಾಟಿಹ�ೋ�ದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು


ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!




ಫರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಹುಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬ�ೇಡಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು, “ನಾವು ರ�ೊಟ್ಟಿ ತರಲು

ಮರೆ ತು ಬಿಟ್ಟ ದ್ದ ಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿರ ಬಹುದೆ ? ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿ






ಕ�ೊಂಡರು.

ಶಿಷ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸು ತ್ತಿರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ರ�ೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು
ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದ�ೇಕೆ? ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ�ೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿ






ಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವ�ೇ? ಐದು ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು


ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವ�ೇ? ಜನರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ�ೇಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ
ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವ�ೇ? ಏಳು ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು


ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವ�ೇ? ಜನರು ತಿಂದು
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ�ೇಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವ�ೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದು ರ�ೊಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತಲ್ಲ. ನೀವು

ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವ�ೇಕೆ? ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ


ಹುಳಿಗೆ (ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ) ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬ�ೇಕೆಂದು






ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು” ಅಂದನು.


ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ


ರ�ೊಟ್ಟಿ ಯ ಲ್ಲಿ ಬೆ ರೆ ಸಿ ದ್ದ ಹುಳಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚ ರಿ ಕೆ ಯಾಗಿರಬ�ೇಕೆ ಂ ದು


ಹ�ೇಳಲಿಲ್ಲ. ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಬ�ೋ�ಧನೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದನು.130




4.15 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬೆತ್ಸಾಯಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಗ�ೊಂಡ ಕುರುಡ


ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆ ತ್ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೆ ಲ ವು ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನ್ನು ತಂದು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬ�ೇಕೆಂದು


ಯೇಸುವನ್ನು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರು. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಕುರುಡನ ಕ�ೈ ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡು,
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ಅವನನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹ�ೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದನು. ನಂತರ ಯೇಸು


ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, “ಈಗ ನಿನಗೆ ಕಾಣು



ತ್ತದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನ�ೋ�ಡಿ, “ಹೌದು, ನನಗೆ ಜನರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಮರಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಯೇಸು ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಆಗ

ಅವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಗುಣ



ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು

ನ�ೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗು, ಊರ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಡ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ



ದನು.131

4.16 ಯೇಸುವ�ೇ ಮೆಸ್ಸೀಯ

ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರ�ೇಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಜನರು ಯಾರೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ?”


ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು


ಎಲೀಯ ನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯೆರೆಮೀಯ ನೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ




ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು, “ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನು, “ನೀನ�ೇ ಬರಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸನ
್ತ ು. ನೀನ�ೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ




ನಾದ ದ�ೇವರ ಮಗನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೇಸು, “ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನ�ೇ ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಅದನ್ನು

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟವನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ




ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,




ನೀನ�ೇ ಪ�ೇತ್ರ. ನಾನು ಈ ಬಂಡೆ ಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆ ಯ ನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ .
ಪಾತಾಳಲ�ೋ�ಕದ ಬಲವು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಲಾರದು. ಪರಲ�ೋ�ಕ






ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ
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ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ದ�ೇವರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಭೂಲ�ೋ�ಕ




ದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಕ್ಷಮೆಯು ದ�ೇವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.


ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ತಾನು ಕ್ರಿಸನ
್ತ ಂ
ೆ ಬುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹ�ೇಳಕೂಡ




ದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ�ೊಟ್ಟನು.132

4.17 ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಾನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ


ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು






ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಿಂದಲೂ ತಾನು ಅನ�ೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು




ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ�ೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರಬ�ೇಕಾಗಿದೆ






ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಪ�ೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರೆದ�ೊಯ್ದು, “ದ�ೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು

ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.








ಆಗ ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸ�ೈತಾನನ�ೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತ�ೊಲಗು! ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ



ಯಾಗಿರುವೆ! ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಚನೆಯೇ ಹ�ೊರತು ದ�ೇವರದಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುವವನು ತನಗೆ


ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬ�ೇಕು. ಅವನು ತನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು (ಸಂಕಟ)


ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬ�ೇಕು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳ






ಬ�ೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು




ಕ�ೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳು ವನು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚ




ವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಳಿಸಿಕ�ೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗ�ೇನು




ಪ್ರಯೋಜನ? ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಏನನ್ನು ತಾನ�ೇ


ಕ�ೊಡಬಲ್ಲನು? ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಮತ್ತು




ತನ್ನ ದೂತರ�ೊಡನೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ


ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕ�ೊಡುವನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ

ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ�ೊಡನೆ ಬರುವುದನ್ನು


ನ�ೋ�ಡುವ ತನಕ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.133
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4.18 ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಎಲೀಯರ�ೊಡನೆ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಯೇಸು




ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ, ಪ�ೇತ್ರ,


ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ


ಬೆ ಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ , ಆತನ ಮುಖವು


ರೂಪಾಂತರವಾಯಿತು. ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹ�ೊಳೆಯತ�ೊಡಗಿದವು. ಆಗ




ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ�ೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೋಶೆ




ಮತ್ತು ಎಲೀಯ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹ�ೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.




ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆತನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡು






ತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ�ೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ ಯೇಸುವಿನ


ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಯೇಸುವಿನ�ೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಂಡರು. ಮೋಶೆ




ಮತ್ತು ಎಲೀಯ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ�ೇತ್ರನು, “ಗುರುವ�ೇ, ನಾವು


ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ.


ನಿನಗ�ೊಂದು, ಮೋಶೆಗ�ೊಂದು ಮತ್ತು ಎಲೀಯನಿಗ�ೊಂದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


(ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.) 134


ಪ�ೇತ್ರನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲ�ೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಂದು ಮೋಡವು




ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮೋಡದ�ೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು,


“ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು. ನಾನು ಈತನನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.


ಈತನಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯರಾಗಿರಿ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿತು.


ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಈ ಧ್ವನಿ ಕ�ೇಳಿಸಿತು. ಅವರು ಬಹಳ

ಭಯದಿಂದ ಬ�ೋ�ರಲಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತನು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು


ಮುಟ್ಟಿ, “ಏಳಿ, ಹೆದರಬ�ೇಡಿ” ಎಂದನು. ಅವರು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ಯೇಸು
ಒಬ್ಬನ�ೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದನು.

ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ


ಮೇಲೆ ಕಂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಹ�ೇಳದೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸತ್ತು


ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.


ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೀಯನು ಬರ




ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಎಲೀಯನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳುವುದು ಸರಿ.
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ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವನು.




ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಎಲೀಯನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಬಂದಿದ್ದಾನ.ೆ


ಆದರೆ ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ


ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಂಸೆ




ಪಡಿಸುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ




ಯೋಹಾನನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.135


4.19 ದುರಾತ್ಮದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ


ನಂತರ ಯೇಸು, ಪ�ೇತ್ರ, ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ

ಹ�ೋ�ದರು. ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ನೆರದಿ
ೆ ದ್ದರು. ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು


ಅವರ�ೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಯೇಸು, “ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಒಬ್ಬನು, “ಗುರುವ�ೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವನನ್ನು

ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಅವನು ಮಾತಾಡಲಾರ. ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನ ಮೇಲೆ

ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಲ್ಲಾ ಅವನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನು


ಬಾಯಿಂದ ನ�ೊರೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟಕಟನೆ ಕಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು

ಬಹಳ ಬಿರುಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ




ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಯೇಸು, “ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಸಂತಾನವ�ೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ


ಇರಲಿ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ!”


ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆ ದೆವ್ವವು

ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ಕೂಡಲ�ೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿತು.

ಆ ಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬಾಯಿಂದ ನ�ೊರೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಒದ್ದಾಡ



ತ�ೊಡಗಿದನು.

ಯೇಸು, “ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ ? ” ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗನ

ತಂದೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯು, “ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲ�ೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ದೆವ್ವವು

ಅವನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ�ೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ


ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಮಾಡು”


ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ ‘ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇಕೆ?


ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ, “ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ


ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು” ಎಂದನು.

ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು






ಕಂಡ ಯೇಸು, ಆ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ, “ಎಲ�ೈ ಕಿವುಡು ಮೂಕ ದೆವ್ವವ�ೇ, ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ


ಹ�ೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ ಇವನ�ೊಳಗೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸದಂತೆಯೂ ನಾನು




ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ!” ಎಂದನು.


ಆ ದೆವ್ವವು ಅರಚಿತು. ಅದು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ,

ಒದ್ಡಿ
ದಾ ಸಿ ಹ�ೊರಬಂದಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದ್ದಿದನ
್ದ ು. ಅನ�ೇಕ ಜನರು,




“ಅವನು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದನು” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನ ಕ�ೈ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ,
ಎದ್ದುನಿಲ್ಲಲು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು.


ಯೇಸು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ಆತನಿಗೆ, “ಆ ದೆವ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ”


ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.136

4.20 ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು

ನಂತರ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹ�ೊರಟು ಗಲಿಲಾಯದ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ




ಬಾರದೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ


ಏಕಾಂತ ವಾಗಿ ಉಪದ�ೇ ಶಿಸ ಬ�ೇ ಕೆ ಂದಿ ದ್ದ ನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ , “ಮನುಷ್ಯ






ಕುಮಾರನನ್ನು ಜನರ ವಶಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುವರು. ಜನರು ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವರು.
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ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಂತ ವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವನು”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು


ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕ�ೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.137

4.21 ತೆರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವರು ಪ�ೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ


ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಬ�ೋ�ಧಕನು ದ�ೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವು



ದಿಲ್ಲವೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಪ�ೇತ್ರನು, “ಹೌದು, ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಬಳಿಕ ಪ�ೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆ ಯೊ ಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅವನು ಈ

ವಿಷಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಭೂಲ�ೋ�ಕದ


ರಾಜರುಗಳು ಜನರಿಂದ ಅನ�ೇಕ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ರ
ತಾ .ೆ ಆದರೆ




ತೆರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವ ಜನರು ಯಾರು? ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ ಅಥವಾ ಬ�ೇರೆ ಜನರ�ೇ? ನಿನ್ನ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವ�ೇನು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಪ�ೇತ್ರನು, “ಬ�ೇರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಿಗೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರರನ್ನು ನಾವ�ೇಕೆ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು? ನೀನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು




ಕ�ೊಡು. ಸರ�ೋ�ವರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊದಲನ�ೇ

ಮೀನಿನ ಬಾಯನ್ನು ತೆರ,ೆ ಅದರ ಬಾಯೊಳಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬ�ೇಕಾದ ಒಂದು

ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡು




ವವರಿಗೆ ಕ�ೊಡು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಂತಾಗುವುದು”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.138

4.22 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು?

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ


ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದ”ೆ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆ
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ಮಗುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು

ಬದಲಾವಣೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬ�ೇಕು.


ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀವು ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿ




ನಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನ�ೇ ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ




ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

“ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ


ಅವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡಂತಾಯಿತು.” 139


ಆಗ ಯೋಹಾನನು, “ಗುರುವ�ೇ, ಯಾರ�ೋ� ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ

ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋ�ಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ.


ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹ�ೇಳಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆವು” ಎಂದನು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ , “ಅವನನ್ನು ತಡೆ ಯ ಬ�ೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆ ಸ ರಿನ ಮೂಲಕ

ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ




ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ�ೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನ�ೇ ಸರಿ.


ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರೆಂದು ಯಾವನಾದರೂ


ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕ�ೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ


ಸಿಕ್ಕುವುದು.140

4.23 ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ತಂದೆ

“ದೀನತೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸು






ವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕ�ೇಡಾಗುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಕ�ೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು

ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡು, ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದ�ೇ ಉತ್ತಮ. ಜನರನ್ನು

ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ದುಃಖಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ




ವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಕ�ೇಡಾಗುವುದು.

“ನಿನ್ನ ಕ�ೈಯಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಅದನ್ನು


ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಕ�ೈಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಲನ್ನಾಗಲಿ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವ


ಹ�ೊಂದುವುದ�ೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. ಎರಡು ಕ�ೈ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು


ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಎಷ�್ಟೋ
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ಉತ್ತಮ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆದುಬಿಡು.

ಎರಡು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ�ೇ






ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹ�ೊಂದುವುದ�ೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ.


“ಎಚ್ಚ ರ ವಾಗಿರಿ! ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆ ಲೆ ಯೇ ಇಲ್ಲ ವೆ ಂ ದು ನೆ ನೆ ಸ ಬ�ೇಡಿ.


ಇವರಿಗಾಗಿ ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಲ್ಲಿ ದೂತರನ್ನು ನ�ೇ ಮಿಸ ಲಾಗಿದೆ . ಆ ದೂತರು




ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.


“ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿ



ಕ�ೊಂಡರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ ತ�ೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ


ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾನಲ್ಲವ�ೇ? ತಪ್ಪಿಸಿ






ಕ�ೊಂಡ ಕುರಿಯು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ತಪ್ಪಿಸಕ�ೊಳ್ಳದಿದ್ದ ತ�ೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ಕುರಿಗಳಿ






ಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡುವನು


ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ . ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ

ಒಬ್ಬರಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದ�ೇ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ




ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ.141

4.24 ತಪ್ಪುಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ

“ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನಾಗಲಿ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪು




ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಇರುವಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿಸು.

ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನಾಗಿರಲು ನೀನ�ೇ


ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದಂತಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು


ಕ�ೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ


ಹ�ೋ�ಗು. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ

ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರುವರು. ಅವನು ಅವರ ಮಾತನ್ನೂ ಕ�ೇಳದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ


ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಮಾತನ್ನೂ ಕ�ೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ

ಇಡದ ಮನುಷ್ಯನಂತಾಗಲಿ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನಂತಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.




“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ

ನಿಷಿದ್ಧಾಜ್ಞೆಯು ದ�ೇವರ�ೇ ನೀಡಿದ ನಿಷಿದ್ಧಾಜ್ಞೆಯಾಗಿರುತ್ತದ.ೆ ನೀವು ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ




ನೀಡುವ ಅನುಮತಿಯು ದ�ೇವರ�ೇ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ
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ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನನ್ನೇ ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರೂ




ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸುತ್ನ
ತಾ .ೆ ಇದು ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ




ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿಬಂದಿರು




ತ್ತಾರ�ೋ� ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.142
4.25 ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ

ಆಗ ಪ�ೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನು

ನನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವನನ್ನು

ಕ್ಷಮಿಸಬ�ೇಕು? ನಾನು ಅವನನ್ನು ಏಳು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸ ಬ�ೇಕ�ೋ�? ” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಏಳು ಸಲ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆ ಚ್ಚಾ ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬ�ೇಕು. ಅವನು ನಿನಗೆ


ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇರಬ�ೇಕೆಂದು
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.

“ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರು ತನಗೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು


ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜನು


ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸ�ೇವಕನು ಹತ್ತು
ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಲ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸ�ೇವಕನು

ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕ�ೊಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.




ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ�ೇವಕನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ


ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ವಜಾ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

“ಆಗ ಸ�ೇವಕನು ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಂದುಕ�ೊಳ್ಳಿ. ನಾನು

ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ.’ ಎಂದು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು.




ರಾಜನು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅವನು ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾದ
ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು.

“ತರುವಾಯ, ಅದ�ೇ ಸ�ೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡ



ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದ ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬ ಸ�ೇವಕನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ‘ನೀನು ನನಗೆ

ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕ�ೊಡು’ ಎಂದನು.


KAN LOJ Pocket (final).indd 110

9/28/2015 3:03:59 PM

111

ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದ ವರ್

“ಆ ಸ�ೇವಕನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು. ನಾನು ನಿನಗೆ


ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು.




“ಆದರೆ ಮೊದಲನ�ೇ ಸ�ೇವಕನು ತಾಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಸಾಲ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದ




ಸ�ೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರುಕ�ೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ


ಹಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸ�ೇವಕನು ಸಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆ ಗೂ ಸೆ ರೆ ಮ ನೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರ






ಬ�ೇಕಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಇತರ ಸ�ೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು


ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.”




“ಆಗ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆ ದು, ‘ನೀನು ದುಷ್ಟ

ಸ�ೇವಕನು. ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು


ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗಿರಲು ನಾನು


ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತ�ೋ�ರಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಜ�ೊತೆ ಸ�ೇವಕನಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ ತ�ೋ�ರಿಸ



ಬ�ೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಬಹುಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ




ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸ�ೇವಕನು ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬ�ೇಕಾಯಿತು.




“ಪರಲ�ೋ�ಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಈ ರಾಜನು


ಮಾಡಿದನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರ ನನ್ನಾಗಲಿ ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಯನ್ನಾಗಲಿ




ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬ�ೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.143


4.26 ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ

ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪರ್ಣಕುಟೀರಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ




ಯೇಸುವಿನ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜುದ�ೇಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗು.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನೀನು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು


ನ�ೋ�ಡುವರು. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬ�ೇಕೆಂದು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುವವನು ತಾನು




ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡ ಕೂಡದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ


ತ�ೋ�ರಿಸಿಕ�ೊ. ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನ�ೋ�ಡಲಿ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು. (ಯೇಸುವಿನ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.)

ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
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ನಿಮಗಾದರ�ೋ� ಹ�ೋ�ಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತದ
್ತ .ೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕವು


ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ ಲಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತ ದೆ .


ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟಕಾರ್ಯ




ಗಳೆಂದು ಹ�ೇಳುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿರಿ. ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡನು.




ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊರಟರು. ಅವರು

ಹ�ೋ�ದನಂತರ ಆತನು ಸಹ ಗುಟ್ಟಾಗಿಹ�ೋ�ದನು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು,


“ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಕ�ೇಳುತ್ತಾ ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.


ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ದ�ೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ನೆ ರೆ ದಿ ದ್ದಿ ತು. ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು

ಯೇಸುವಿನ

ಬಗ್ಗೆ

ಒಬ್ಬರಿ ಗ�ೊಬ್ಬರು

“ ಆತನು

ಮಾತಾಡಿ ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರು.





ಒಳ್ಳೆಯವನು” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇತರರು, “ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಜನರನ್ನು

ಮೋಸಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನ”ೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ




ವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ�ೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು


ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.144




4.27 ಪರ್ಣಕುಟೀರಗಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ


ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ

ಸುಮಾರು

ಅರ್ಧಭಾಗ

ಮುಗಿದು ಹ�ೋ�ಗಿತ್ತು.


ಆಗ

ಯೇಸು

ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಉಪದ�ೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ






ವಾಯಿತು. “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹ�ೇಗೆ ಕಲಿತನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸತ�ೊಡಗಿದರು.


ಯೇಸು,

“ನಾನು

ಉಪ ದ�ೇ ಶಿಸುವ


ಸಂಗತಿಗಳು

ನನ್ನ

ಸ್ವಂತವಾದವು



ಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಿಂದ (ದ�ೇವರು) ಬರುತ್ತದೆ.


ದ�ೇ ವರು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸು ವುದನ್ನು ಮಾಡ ಬಯಸು ವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪದ�ೇ ಶವು






ದ�ೇ ವರಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಹ�ೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದ ಲ್ಲ ವೆ ಂ ದು ಗ�ೊತ್ತಾ ಗುವುದು.


ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ಉಪದ�ೇಶಿಸುವವನು, ತನಗ�ೇ ಘನತೆಯನ್ನು




ಉಂಟುಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಿಗೆ






ಘನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ.
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ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಹೌದಲ್ಲವ�ೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.


ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಜನರು, “ದೆವ್ವವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ!

ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು


ನೀವೆ ಲ್ಲ ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೋಶೆ ಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ


ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟನು. (ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರ



ವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟವನು ಮೋಶೆಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ಜೀವಿಸಿದ್ದ


ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಬಂದಿದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೋಶೆಯ


ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬಹುದು


ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಒಬ್ಬನ

ಇಡೀ ದ�ೇಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕ�್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏಕೆ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?




ಹ�ೊರತ�ೋ�ರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ






ತೀರ್ಪುಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.145


4.28 ಯೇಸುವ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ�ೋ�?

ಬಳಿಕ, ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು, “ಅವರು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು




ತ್ತಿರುವುದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು


ಕ�ೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ನ
ದಾ .ೆ ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾರೂ


ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದುವ�ೇಳೆ ಈತನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ

ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯು ಎಲ್ಲಿದೆ




ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ . ಅಲ್ಲ ದೆ , ಕ್ರಿಸ್ತ ನು ಬಂದಾಗ, ಆತನು ಎಲ್ಲಿಂದ
ಬಂದನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.




ಯೇಸುವು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಾ, “ಹೌದು, ನಿಮಗೆ




ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆನಂ
ೆ ಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ


ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನನ್ನು
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ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತನು ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು.


ನಾನು ಆತನಿಂದಲ�ೇ ಬಂದೆನು ಮತ್ತು ಆತನ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು


ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು.

ಇದನ್ನು ಕ�ೇ ಳಿ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ

ಯೇಸುವಿನ

ಮೇಲೆ

ಕ�ೈ ಹಾಕಲು

ಯಾರಿಗೂ

ಸಾಧ್ಯವಿರ ಲಿಲ್ಲ ,

ಏಕೆ ಂ ದರೆ



ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅನ�ೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು

ನಾವು ಎದುರು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು)
ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನ�ೇ? ಇಲ್ಲ!




ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿರಬ�ೇಕು” ಎಂದರು.


ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಫರಿಸಾಯರು


ಕ�ೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವನ್ನು


ಬಂಧಿಸು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ದ�ೇವಾಲಯದ ಸಿಪಾಯಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಲ ವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ






ದರು. ಆಗ ಯೇಸು, “ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ,


ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು


ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ




ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ ಇವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ


ಹ�ೋ�ಗುವನು? ನಮ್ಮವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಜನರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ




ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸುವನ�ೇ? ಇವನು (ಯೇಸು), ‘ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಿರಿ,


ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು, ‘ನಾನು


ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥವ�ೇನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿ




ಗ�ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.


ಹಬ್ಬದ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

ಅಂದು ಯೇಸು ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು, “ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ






ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನ

ಹ�ೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹ�ೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ




ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುವುದು ಇದನ್ನೇ” ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು
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ನಂಬಿದವರು ಹ�ೊಂದಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನ್ನೂ






ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.


ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ


ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದರು.

“ಆತನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, “ಕ್ರಿಸನ
್ತ ು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸನ
್ತ ು ದಾವೀದನ


ಕುಟುಂಬ ದವನೆ ಂ ತಲೂ ದಾವೀದನು ವಾಸಿಸಿದ ಬೆ ತ್ಲೆ ಹ�ೇಮ್ ಊರಿನಿಂದ


ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆಂತಲೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ


ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಭ�ೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನ್ನು
ಬಂಧಿಸಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.146




4.29 ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು




ದ�ೇವಾಲಯದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ದಾಗ, ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು




ಫರಿಸಾಯರು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ?”


ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ದ�ೇವಾಲಯದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು, “ಈತನಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು




ಬ�ೇರೆ ಯಾರೂ ಹ�ೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಫರಿಸಾಯರು, “ಹಾಗಾದರೆ , ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮರುಳು ಗ�ೊಳಿಸು




ತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ�ೋ�?

ಇಲ್ಲ! ಫರಿಸಾಯರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರ�ೋ�? ಇಲ್ಲ!


ಆದರೆ ಹ�ೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ದ�ೇವರ
ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು ಇದ್ದನು. ಮೊದಲ�ೊಮ್ಮೆ ಯೇಸುವನ್ನು

ನ�ೋ�ಡಲು

ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ವ ನು

ಇವನ�ೇ .

ನಿಕ�ೊದ�ೇ ಮನು,

“ ಒಬ್ಬ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ

ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳದೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವು



ದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತೀರ್ಪು




ಮಾಡಲಾಗದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, “ನೀನೂ ಗಲಿಲಾಯದವನ�ೋ�? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು
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ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು. ಗಲಿಲಾಯ ದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಬರುವು ದಿಲ್ಲ








ವೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.147


4.30 ಸಿಕ್ಕಿಕ�ೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ

ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದರು.


ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಮರುದಿನ ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ

ಯೇಸು ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹ�ೋ�ದನು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ನೆರೆದುಬಂದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು.






ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು




ಕ�ೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗಲ�ೇ ಸಿಕ್ಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಳು.


ಅವರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪ




ದ�ೇಶಕನ�ೇ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲ�ೇ ಸಿಕ್ಕಿಕ�ೊಂಡಳು. ಇಂಥ




ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕ�ೊಲ್ಲಬ�ೇಕೆಂದು


ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?


ನೀನ�ೇ ಹ�ೇಳು” ಎಂದರು.

ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹ�ೊರಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ




ಕ�ೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯತ�ೊಡಗಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ




ನಾಯಕರು ಅದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ�ೇಳಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತು



ಕ�ೊಂಡು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲದವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೆಯ


ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆಯಲಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗಿಕ�ೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ



ತ�ೊಡಗಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ

ಹ�ೊರಟು ಹ�ೋ�ದರು. ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರು, ನಂತರ ಇತರರು ಹ�ೊರಟು




ಹ�ೋ�ದರು. ಕ�ೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ತ್ರೀ. ಆಕೆಯು


ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಳು. ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು, “ಅಮ್ಮಾ,




ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹ�ೊರಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರ
ದಾ ?
ೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ


ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲವ�ೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, “ಸ್ವಾಮೀ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟಳು.


ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ನಿನಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ

ನೀನು ಹ�ೋ�ಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬ�ೇಡ” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು.148

4.31 ಯೇಸುವ�ೇ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು

ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, “ನಾನ�ೇ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ


ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವು






ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಕ�ೊಡುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದವನಾಗಿರುವನು” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸತ್ಯವೆಂದು ಹ�ೇಳುವವನು ನೀನ�ೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ಹ�ೇಳುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾರೆವು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.




ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನಾನ�ೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ


ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ



ನೆಂಬುದೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ


ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆನಂ
ೆ ಬುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆಂಬುದು




ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹ�ೊರತ�ೋ�ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.


ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪು
ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ




ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರ


ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದ�ೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ


ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವ�ೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದ.ೆ ನನ್ನ ಪರವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೇನೆ,


ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಜನರು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ನಾನಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಲಿ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು
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ತಿಳಿದಿದ್ದರ,ೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸುವು


ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪದ�ೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು. ಜನರು




ಕ�ೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದನು. ಆದರೆ

ಆತನನ್ನು ಯಾರೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸತಕ್ಕ ಸಮಯ


ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು


ಹುಡುಕುವಿರಿ.

ಆದರೆ

ನೀವು

ನಿಮ್ಮ

ಪಾಪದಲ್ಲೇ

ಹ�ೋ�ಗುವಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಸಾಯುವಿರಿ.

ನಾನು

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನ�ೇ ಕ�ೊಂದುಕ�ೊಳ್ಳುವನ�ೇ?


ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಾನು ಹ�ೋ�ಗುವಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನ�ೇ?”

ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.




ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನಾದರ�ೋ� ಮೇಲಿನವನು.


ನೀವು ಈ ಲ�ೋ�ಕದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದವನಲ್ಲ. ನೀವು




ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನ�ೇ

ಆತನಂ
ೆ ಬುದನ್ನು ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ”






ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಹಾಗಾದರೆ, ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆನ�ೋ�,

ಆತನ�ೇ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ


ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಿಂದ ನಾನು ಕ�ೇಳಿದ


ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ”


ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೇಸು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿ




ಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ . ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಯ (ದ�ೇ ವರ) ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇ ಳುತ್ತಿದ್ದ ನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸುವಿರಿ




(ಕ�ೊಲ್ಲುವಿರಿ). ನಾನ�ೇ ಆತನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾನು ಈ

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು


ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು
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ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು. ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ






ದಾತನು (ದ�ೇವರು) ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದದ್ದನ್ನೇ ನಾನು


ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ನಾಗಿ


ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ,


ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.149


4.32 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು

ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಯೇಸು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿ ದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ , “ನೀವು ನನ್ನ
ಉಪದ�ೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯ ರಾಗಿದ್ದ ರೆ , ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕ




ರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ


ಮಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
“ನಾವು

ಯೆಹೂದ್ಯರು,

ಅಬ್ರಹಾಮನ

ಮಕ್ಕಳು.

ನಾವೆ ಂ ದೂ ಯಾರ

ಗುಲಾಮರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನೀನು


ಹ�ೇಳುವುದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಯೇಸು,

“ನಾನು

ನಿಮಗೆ

ಸತ್ಯವನ್ನು

ಹ�ೇ ಳುತ್ತೇ ನೆ .

ಪಾಪಮಾಡುವ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪವು ಅವನ ಯಜಮಾನ




ನಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಮನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಮಗನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ�ೇರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು


ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಿರಿ.


ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆ ಂ ದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ . ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು

ಕ�ೊಲ್ಲ ಬ�ೇ ಕೆ ಂದಿದ್ದೀ ರಿ. ಏಕೆ ಂ ದರೆ ನನ್ನ ಉಪದ�ೇ ಶ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳ ಲು






ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಿರುವುದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ


ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಾದರ�ೋ� ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ


ಮಾಡುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಅಬ್ರಹಾಮನ�ೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದರ
್ದ ,ೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು


ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ನಾನು ದ�ೇವರಿಂದ ಕ�ೇಳಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು

ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು
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ತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಂಥದ್ದೇನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ


ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ. ದ�ೇವರ�ೇ ನಮ್ಮ


ತಂದೆ. ನಮಗಿರುವ ತಂದೆ ಆತನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.150
4.33 ಸ�ೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು

ಯೇಸು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ದ�ೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ,


ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ನಾನು ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ದ�ೇವರ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.




ನಾನು ಹ�ೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ




ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. ಸ�ೈತಾನನ�ೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ.




ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅವನ ದುರಿಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಯಸು








ತ್ತೀರಿ. ಅವನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕ�ೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿದ್ದನು.






ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡುತ್ತಾನೆ.


ಅವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನೂ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

“ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ


ಪಾಪವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿ ಕ�ೊಡುವವನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಇರುವನ�ೇ?


ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದರೂ ನೀವ�ೇಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? ದ�ೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು


ದ�ೇವರು ಹ�ೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ನೀವು ದ�ೇವರಿಂದ


ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.151


4.34 ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹ�ೇಳಿಕೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾರ್ಯದವನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೇವೆ! ನಿನ್ನೊಳಗೆ


ದೆವ್ವವು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಯೇಸು, “ನನ್ನೊಳಗೆ ದೆವ್ವವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ,

ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದು



ಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೌರವ ದ�ೊರೆಯಬ�ೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ


ಒಬ್ಬಾತನಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ�ೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.
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ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ




ಕ�ೊಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ , “ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದೆ ವ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು! ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದರು. ಆದರೆ

‘ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು


ನೀನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವೆ . ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿ ಗಿಂತಲೂ ನೀನು


ದ�ೊಡ್ಡವನಂ
ೆ ದು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವಯ
ೆ
ಾ? ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದನು ಮತ್ತು






ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದರು. ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ನನ್ನನ್ನು ನಾನ�ೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರೆ, ಆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯಾವ




ಬೆ ಲೆ ಯೂ ಇಲ್ಲ . ನನ್ನ ತಂದೆ ಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು. ನೀವು


ಆತನನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ದ�ೇವರೆ ಂ ದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳು ತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು


ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ನಾನು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ



ವೆಂದು ಹ�ೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾನು ಸಹ ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆತನನ್ನು


ಬಲ್ಲೆನು. ನಾನು ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರುವ ದಿನವನ್ನು


ತಾನು ನ�ೋ�ಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹು ಸಂತ�ೋ�ಷ



ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಆ ದಿನವನ್ನು ಕಂಡು ಬಹು ಸಂತ�ೋ�ಷಗ�ೊಂಡನು” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಏನು? ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿರು




ವಿಯೋ? ನಿನಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷವೂ ಆಗಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟ್ಟುವುದ



ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ


ಕೂಡಲ�ೇ ಜನರು ಆತನತ್ತ ಬೀರಲು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು. ಆದರೆ


ಯೇಸು ಅಡಗಿಕ�ೊಂಡು ದ�ೇವಾಲಯದಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು.152






4.35 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದಾನ


ಯೇಸು ನಡೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನನ್ನು ಕಂಡನು.


ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವ�ೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ
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ನಾಗಲು ಯಾರ ಪಾಪ ಕಾರಣ? ಅವನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪವ�ೇ ಅಥವಾ ಅವನ ತಂದೆ



ತಾಯಿಗಳ ಪಾಪವ�ೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಅವನ ಪಾಪವಾಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಪಾಪವಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ


ಕಾರಣವಲ್ಲ. ದ�ೇವರ ಕಾರ್ಯವು ಅವನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಬಲೆಂದು ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾನೆ.


ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಗಲಿರುವಾಗಲ�ೇ ನಾವು ಮಾಡಬ�ೇಕು.


ರಾತ್ರಿ

ಬರುತ್ತ ದೆ .



ಆಗ

ಯಾವನೂ ಕೆ ಲ ಸ

ಮಾಡಲಾರನು.

ನಾನು ಈ

ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾನ�ೇ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಯೇಸು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಅದರಿಂದ

ಕೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದನು. ಯೇಸು ಆ

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಹ�ೋ�ಗಿ ಸಿಲ�ೋ�ವ ಕ�ೊಳದಲ್ಲಿ ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
(ಸಿಲ�ೋ�ವ ಅಂದರೆ “ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.”) ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹ�ೋ�ಗಿ ತ�ೊಳೆದು




ಕ�ೊಂಡನು. ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಬಂದಿತು.


ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬ�ೇಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು


ಮತ್ತು ಅವನ ನೆರೆಯವರು, “ನ�ೋ�ಡಿ! ಯಾವಾಗಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬ�ೇಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತು



ಕ�ೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನ�ೇ ಅಲ್ಲವ�ೇ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.


ಕೆಲವು ಜನರು, “ಹೌದು ಅವನ�ೇ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, “ಇಲ್ಲ,

ಇವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಅವನಂತಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.


ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ನಾನ�ೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ನೀನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಯೇಸು ಎಂಬವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ

ಹಚ್ಚಿ, ಸಿಲ�ೋ�ವ ಕ�ೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹ�ೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ


ನಾನು ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ




ಕ�ೊಟ್ಟನು.

ಜನರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.153


4.36 ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಬಳಿಕ ಜನರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದರು. ಮೊದಲು
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ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದವನು ಅವನ�ೇ. ಯೇಸು ಕೆಸರು ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುಣ




ಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಅವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡೆ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಆತನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನ್ನು ಹಚ್ಚಿದನು. ನಾನು

ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಫರಿಸಾಯ ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಲ ವರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಸಬ್ಬತ್ದಿನದ


ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇ ಯ ನಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಇವನು


ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
“ ಇವನು

ಇತರರು,

ಪಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ

ಇಂಥ



ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು


ಹ�ೇಗೆ ಮಾಡಲಾದೀತು?” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ


ಉಂಟಾಯಿತು.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಗುಣಹ�ೊಂದಿದವನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು)




ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ


ನಿನಗ�ೇನು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಕುರುಡ ನಾಗಿದ್ದ ನು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ


ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರುಗಳು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು




ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ,






“ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ�ೋ�? ಇವನು ಹುಟ್ಟುಕುರುಡನೆಂದು ನೀವು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ.


ಹಾಗಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಹ�ೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತು. ಇವನು


ಹುಟ್ಟುಕುರುಡನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ ಕಣ್ಣು


ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಯಾರು ಗುಣಪಡಿಸಿದರ�ೋ� ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವನನ್ನೇ




ಕ�ೇಳಿ. ಇವನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹ�ೇಳುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು. ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೆದರಿ






ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ಯೇಸುವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಹ�ೇಳುವ ಯಾರನ್ನೇ


ಆಗಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರುಗಳು
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ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದಕಾರಣವ�ೇ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, “ಅವನು ಪ್ರಾಯಸ್ಥ




ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಕ�ೇಳಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು,


“ನೀನು



ದ�ೇ ವರನ್ನು

ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬ�ೇ ಕು.

ಈ



ಪಾಪಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ” ಎಂದರು.

ಮನುಷ್ಯನು

(ಯೇಸು)

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಅವನು ಪಾಪಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು

ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೆನು; ಈಗ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ”


ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು) ನಿನಗ�ೇನು ಮಾಡಿದನು? ಅವನು


ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಆಗಲ�ೇ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ

ಕಿವಿಗ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಕ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ




ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೀರ�ೋ�?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.






ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ,




“ನೀನು ಅವನ (ಯೇಸು) ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿರುವೆ. ನಾವು ಮೋಶೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕ




ರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದ�ೇವರು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನಂ
ೆ ಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು.




ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದನಂ
ೆ ಬುದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ!”


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಾದ ಸಂಗತಿ. ಯೇಸು


ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು


ಗುಣಪಡಿಸಿ ದನು.


ದ�ೇ ವರು

ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ

ಕಿವಿಗ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ ವೆ ಂ ಬುದು


ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದ�ೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವನಿಗೂ ಮತ್ತು


ತನಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುವವನಿಗೂ ಕಿವಿಗ�ೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟುಕುರುಡನ�ೊಬ್ಬನನ್ನು






ಯಾರಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ ಗುಣಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದ�ೇ ಮೊದಲನೆ ಸಲ. ಆ


ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ದ�ೇವರಿಂದಲ�ೇ ಬಂದಿರಬ�ೇಕು. ಆತನು ದ�ೇವರಿಂದ




ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ






ಕ�ೊಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, “ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ನೀನು! ನಮಗ�ೇ
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ಉಪದ�ೇಶಮಾಡುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು




ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದರು.154




4.37 ಆತ್ಮಿಕ ಕುರುಡುತನ

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದ್ದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.


ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು, “ನೀನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ




ಯಿಡುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಸ್ವಾಮೀ, ಆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.


ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನೀನು ಆತನನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ನ�ೋ�ಡಿರುವೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ

ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾತನ�ೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರ



ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಆರಾಧಿಸಿದನು.


ಯೇಸು, “ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು.


ಕುರುಡರು ಕಾಣುವಂತಾಗಲೆಂದೂ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವರು ಕುರುಡರಾಗಲೆಂದೂ ನಾನು




ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯರು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ, “ಏನು? ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕುರುಡರಂ
ೆ ದು


ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.


ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪವೆಂಬ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ


ಗುರಿಯಾಗು ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತ ದೆ ’ ಎಂದು


ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಪಿಗಳ�ೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.155
4.38 ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುರಿಗಳು

ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ


ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬ�ೇಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಹತ್ತಿ






ಬರುವವನು ಸುಲಿಗೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು




ವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾವಲು




ಗಾರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆ ರೆ ಯುತ್ತಾನೆ . ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವ ರ ಕ್ಕೆ
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ಕಿವಿಗ�ೊಡುತ್ತವೆ. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು


ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾನ.ೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ



ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು


ಅವನ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು

ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವು ದಿಲ್ಲ . ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ




ಹ�ೋ�ಗುತ್ತವ.ೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅವನ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜನರು ಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.


ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನ�ೇ

ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ






ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡ






ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ�ೇ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವವರು ರಕ್ಷಣೆ




ಹ�ೊಂದುವರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರಬಲ್ಲರು. ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು



ಗಾವಲನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವರು. ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಕ�ೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ




ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಾನಾದರ�ೋ� ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದ ಜೀವವನ್ನು




ಕ�ೊಡಲು ಬಂದೆನು.

“ನಾನ�ೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು


ಕ�ೊಡುತ್ತಾ ನೆ .

ಕುರಿಗಳನ್ನು

ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಾಗಿ


ನ�ೇ ಮಿತ ನಾಗಿರುವ


ಕೂಲಿಯಾಳು ಕುರುಬನಿ ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ದ್ದಾ ನೆ . ಕೂಲಿಯಾಳು ಕುರಿಗಳ




ಒಡೆಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಲಿಯಾಳು ತ�ೋ�ಳ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ

ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ತ�ೋ�ಳವು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು


ಅವುಗಳನ್ನು ಚದರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಓಡಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ




ಅವನು ಕ�ೇವಲ ಕೂಲಿಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ


ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


“ನಾನು ಕುರಿ ಗಳಿಗಾಗಿ (ಜನರಿಗಾಗಿ) ಚಿಂತಿಸುವ ಕುರುಬ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ




ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು


ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿವೆ. ಈ


ಕುರಿಗಳಿಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬ�ೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಸಹ


ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೆ
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ನಡೆಸಬ�ೇಕು. ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡುತವ
್ತ .ೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ


ಮಂದೆಯಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನ�ೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು




ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ


ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾರೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾರರು; ನಾನ�ೇ


ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕ�ೊಡುವುದಕ್ಕೂ


ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು


ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭ�ೇದ




ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು, “ಅವನ�ೊಳಗೆ ದೆ ವ್ವವು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು

ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ರೀತಿಯ

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುಡರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ


ಸಾಧ್ಯವ�ೇ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.156

4.39 ಯೇಸುವಿನ�ೊಡನೆ ಪ್ರಯಾಣ


ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ದನು. ಯೇಸು


ಕೆಲವರನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು




ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲು ಅವರು ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟ ಣ ಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಆದರೆ ಆತನು


ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಮಾರ್ಯದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ



ಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಇದನ್ನು ಕಂಡು,

“ಸ್ವಾಮೀ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು


ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬ�ೇಕೆನ್ನುವಿಯೋ!” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಗದರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತ್ತು


ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು.

ಅವರೆಲರ
್ಲ ೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ಗ
ದಾ , ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ

ಹ�ೋ�ದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು.
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ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ



ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಇನ�ೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.

ಆದರೆ ಅವನು, “ಸ್ವಾಮೀ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹ�ೋ�ಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯ

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರ�ೇ ತಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ


ಮಾಡಲಿ! ನೀನು ಹ�ೋ�ಗಿ ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬನು, “ಸ್ವಾಮೀ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ಮೊದಲು


ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸು, “ನ�ೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕ�ೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡುವವನು

ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ” ಅಂದನು.157

4.40 ಸ�ೇವೆಗಾಗಿ ಹ�ೊರಟ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು

ಇದಾದನಂತರ, ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡು




ತಾನು ಹ�ೋ�ಗ ಬ�ೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ


ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,






“ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲವರ�ೇ. ದ�ೇವರ�ೇ ಬೆಳೆಗೆ (ಜನರ)


ಯಜಮಾನನು. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು




ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡುವಂತೆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ.




“ಈಗ ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿರಿ! ತ�ೋ�ಳಗಳ

ಮಧ್ಯೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ�ೈಚೀಲ






ವನ್ನಾಗಲಿ ಹಣ ವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆ ಗೆ ದು ಕ�ೊಂಡು






ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಡಿರಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ಜನರ�ೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಬ�ೇಡಿ.




ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಮೊದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ’ ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿರಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ




ಅವನಿಗೆ ದ�ೊರೆಯುವುದು. ಅವನು ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದವ ನಾಗಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ






ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗ�ೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕ�ೊಂಡು


ಅವರು ಕ�ೊಡುವುದನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸಗಾರನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ
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ನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಇಳಿದು ಕ�ೊಳ್ಳು ವು ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಯ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು


ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಡಿರಿ.

“ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ



ದರೆ, ಅವರು ಕ�ೊಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಊಟಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು
ವಾಸಿಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ!’ ಎಂದು


ತಿಳಿಸಿರಿ.

“ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಸ್ವಾಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ‘ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ


ಹತ್ತಿದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ.


ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರಿ.


ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಜನರ ಗತಿಯು ಸ�ೊದ�ೋ�ಮಿನ ಜನರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ


ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು.


“ಕ�ೊರಾಜಿನ�ೇ, ಬೆತ್ಸಾಯಿದವ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ

ನಾನು ಅನ�ೇಕ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು. ಅದ�ೇ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು


ಟ�ೈರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ�ೋ�ನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ


ಹಿಂದೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕ�ೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿ






ಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು, ಗ�ೋ�ಣಿತಟ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡು, ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಿದು




ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಟ�ೈರ್ ಮತ್ತು
ಸಿದ�ೋ�ನ್ಗ ಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ವಾಗಿರುವುದು. ಕಪೆ ರ್ನೌ ಮೇ, ನೀನು




ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿಯೋ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವೆ!


“ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳುವವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಕ�ೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನ.ೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು


ಅಂಗೀಕರಿಸದವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಅಂಗಿಕರಿಸದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸು






ವವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನೇ (ದ�ೇವರು) ನಿರಾಕರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ


ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು


ಹ�ೇಳಿದಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ವಿಧ�ೇಯವಾದವು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸ�ೈತಾನನು ಮಿಂಚಿನ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ
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ಬೀಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿದೆನು. ಕ�ೇಳಿರಿ! ಹಾವುಗಳ ಮತ್ತು ಚ�ೇಳುಗಳ

ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವ�ೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ




ಕ್ಕಿಂತಲೂ (ಸ�ೈತಾನ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೂ


ನಿಮಗೆ ಕ�ೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ . ಹೌದು, ದೆ ವ್ವಗಳೂ ನಿಮಗೆ ವಿಧ�ೇಯ



ವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡದೆ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ�ೋ�ಷ








ಪಡಿರಿ” ಅಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷಗ�ೊಂಡು ಹೀಗೆ


ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು: “ಪರಲ�ೋ�ಕ ಭೂಲ�ೋ�ಕಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು

ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ವ ಂತ ರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿ




ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ




ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ತಂದೆಯೇ,




ಅದ�ೇ ನಿನ್ನ ಅಪ�ೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು.


“ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನು ಯಾರೆಂಬುದು

ಯಾರಿಗೂ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗ�ೇ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯು ಯಾರೆಂಬುದು


ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಮಗನು ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನ�ೋ�


ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವರು.”


ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆ ಗೆ ತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ

ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು


ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು! ಅನ�ೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಅರಸರೂ ಈಗ ನೀವು
ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡ ಬ�ೇಕೆ ಂ ದು ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು




ಕ�ೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ






ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.158


4.41 ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಸಾಮ್ಯ


ಆಗ ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇಶಕ ನ�ೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಎದ್ದುನಿಂತು,




“ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹ�ೊಂದಲು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು
ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆದಿದೆ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, “ ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ದ�ೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಹೃದಯ



ದಿಂದ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಾಣದಿಂದ, ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಮನಸ್ಸಿನಿಂದ








ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು’ ಮತ್ತು ‘ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆ ರೆ ಯ ವ ರನ್ನು




ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ

ನಿತ್ಯಜೀವ ದ�ೊರೆಯುವುದು” ಅಂದನು.

ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನಂ
ೆ ದು ತ�ೋ�ರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿ,




ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕಾದ ನೆರಯ
ೆ
ವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿ




ನಿಂದ ಇಳಿದು ಜೆರಿಕ�ೊವಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವು ದರ�ೋ�ಡೆ



ಗಾರರು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕಿ


ಅವನನ್ನು ಹ�ೊಡೆದರು. ಅವನು ಮೇಲ�ೇಳಲಾರದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕ�ೊಂಡನು.




ದರ�ೋ�ಡೆ ಗಾರರು ಅವನನ್ನು ನೆ ಲ ದ ಮೇಲೆ ಯೇ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದರು. ಅವನು


ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು.


“ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಯಾಜಕನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದನು.

ಯಾಜಕನು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದೆ, ತನ್ನ


ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲ�ೇವಿಯು ಅದ�ೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ


ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದನು. ಲ�ೇವಿಯು ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು


ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ



ದನು.

“ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ


ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದ




ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಬಹಳ ಮರುಕಗ�ೊಂಡನು. ಸಮಾರ್ಯದವನು ಅವನ




ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿ


ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದನು. ಸಮಾರ್ಯದವನು ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ


ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ
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ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ, ಅವನನ್ನು ಆರ�ೈಕೆ


ಮಾಡಿದನು. ಮರುದಿನ, ಸಮಾರ್ಯದವನು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಛತ್ರ




ದವನಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟು, ‘ಗಾಯಗ�ೊಂಡ ಇವನನ್ನು ಆರ�ೈಕೆ ಮಾಡು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ

ಖರ್ಚಾದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.”

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ (ಯಾಜಕ, ಲ�ೇವಿ ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ಯ


ದವನು) ಯಾವನು ದರ�ೋ�ಡೆಗಾರರಿಂದ ಗಾಯಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ


ತ�ೋ�ರಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

“ ಅವನಿಗೆ

ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇ ಶಕನು,


ಉತ್ತರಿಸಿದನು.



ಸಹಾಯ

ಮಾಡಿದವನ�ೇ ”

ಎಂದು

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ, ನೀನು ಹ�ೋ�ಗಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ


ಮಾಡು!” ಎಂದನು.159

4.42 ಮಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮರಿಯ

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದರು.
ಮಾರ್ಥಳೆಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯ



ಳೆಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು


ಆತನ ಉಪದ�ೇಶ ವನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಳ ು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಯ ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಯಾದ




ಮಾರ್ಥಳು ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸವಿದ್ದುದರಿಂದ




ಮಾರ್ಥಳು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನ್ನ

ತಂಗಿಯು ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನಗ�ೇ ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ




ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ಹ�ೇಳು?” ಎಂದಳು.


ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವಳಿಗೆ, “ಮಾರ್ಥಾ, ಮಾರ್ಥಾ, ನೀನು ಅನ�ೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿರುವೆ. ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮರಿಯಳು


ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಆಕೆಯಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವು




ದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.160

4.43 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
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ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬನು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ


ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ

ವಿಧಾನವನ್ನು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಡು” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ:

‘ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ.


ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.

ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು.
ನಮಗೆ ತಪ್ಪುಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ






ನಮ್ಮಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸು.




ನಮ್ಮನ್ನು ಶ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬ�ೇಡ.’ ”


ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ�ೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ


ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ. ಅವನು


ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ�ೊಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ದೂರದಿಂದ


ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡಲು ನನಲ್ಲಿ ಏನೂ

ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೂರು ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡು’ ಎಂದು ಕ�ೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನು, ‘ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗು! ನನಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಡ!


ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ! ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎದ್ದು ನಿನಗೆ

ರ�ೊಟ್ಟಿ ಕ�ೊಡಲಾರೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಡುತ್ತಾನ.ೆ ಕ�ೇವಲ ಸ್ನೇಹವೊಂದ�ೇ ಅವನನ್ನು


ಏಳಿಸಿ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಕ�ೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.


ಆದರೆ ಅವನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕ�ೇಳುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದರ,ೆ ಅವನು ಎದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ�ೊಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ


ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ದ�ೊರೆಯುವುದು. ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ


ನೀವು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ತಟ್ಟಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರಯ
ೆ
ುವುದು. ಹೌದು,


ಎಡಬಿಡದೆ ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳು ವವನಿಗೆ ದ�ೊರೆ ಯುವುದು. ಎಡಬಿಡದೆ ಹುಡುಕು




ವವನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಒಬ್ಬನು ಎಡಬಿಡದೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರ,ೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು


ತೆರಯ
ೆ
ಲ್ಪಡುವುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನು
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ಮೀನನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ಕ�ೊಡುವಿರ�ೋ�? ಇಲ್ಲ! ನೀವು

ಮೀನನ್ನೇ ಕ�ೊಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ

ಚ�ೇಳನ್ನು ಕ�ೊಡುವಿರ�ೋ�? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಇತರ ಜನರಂತೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ


ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೀರಿ. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ


ಪರಲ�ೋ�ಕ ದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನ್ನು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ




ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.161




4.44 ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಯೇಸು

ಯೇಸು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫರಿಸಾಯ ನ�ೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನ್ನು


ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬ�ೇಕೆಂದು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ
ಮನೆ ಯೊ ಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ


ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಫರಿಸಾಯನಿಗೆ






ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಅವನಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: “ಫರಿಸಾಯ






ರಾದ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲಿನ ಹ�ೊರಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುತ್ತೀರಿ.




ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಭಾಗವು ಮೋಸದಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಗಿದೆ.






ನೀವು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು! ಹ�ೊರಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನ�ೇ (ದ�ೇವರು) ಒಳಭಾಗ




ವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವುದನ್ನು


ಬಡವರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಪೂರ್ಣಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ.


“ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು ದ�ೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ

ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ


ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರುಗ, ಸದಾಪು ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ


ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ




ತ�ೋ�ರಿಸುವುದನ್ನೂ ದ�ೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು




ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು.




“ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ


ಉನ್ನತಪೀಠಗಳನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನೂ ಆಶಿಸುತ್ತೀರಿ.




ನೀವು ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಿಗಳಂತಿದ್ದೀರಿ. ಜನರು ಸಮಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ






ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.”
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ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕನ�ೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ನೀನು ಫರಿಸಾಯರ




ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಖಂಡಿಸಿದಂತಾಯಿತು”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ!


ಜನರು ಅನುಸರಿಸಲಾಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ನಿಯಮ






ಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯರಾಗುವಂತೆ ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಆ




ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಪಾಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ






ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಗ�ೋ�ರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ.


ಆದರೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ�ೇ! ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ


ಪಿತೃಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೀರಂ
ೆ ಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ




ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಂದರು. ನೀವು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ




ಗ�ೋ�ರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ! ಆದಕಾರಣ ದ�ೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ,


‘ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನನ್ನ






ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕರಿಂದ ಹತರಾಗುವರು. ಬ�ೇರೆ




ಕೆಲವರು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು.’


“ಆದ್ದರಿಂದ ಲ�ೋ�ಕಾದಿಯಿಂದ ಹತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಕಾಲದ


ಜನರಾದ ನೀವು ದಂಡನೆ ಹ�ೊಂದುವಿರಿ. ಹ�ೇಬೆಲನನ್ನು ಕ�ೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ


ಜಕರೀಯನನ್ನು ಕ�ೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದು. ಜಕರೀಯ








ನನ್ನು ಯಜ್ಞವ�ೇದಿ ಮತ್ತು ದ�ೇವಾಲಯದ ನಡುವೆ ಕ�ೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಹೌದು,

ಅವರೆಲರ
್ಲ ಕ�ೊಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು.




“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ದ�ೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ


ಕಲಿಯಲು ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಬೀಗದ ಕ�ೈಯನ್ನು ನೀವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೂ


ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಲಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟಾಗ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು


ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತ ಷ್ಟು ತ�ೊಂದರೆ ಕ�ೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ�ೇಕ

ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ, ಆತನಿಂದ ಉತ್ತರ ಹ�ೇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ


ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬ�ೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಆತನು


ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹ�ೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.162
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4.45 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೂಕುತ್ತಾ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ


ಉಪದ�ೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಫರಿಸಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ


ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಪಟತನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಮರೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ




ಬಯಲಾಗು ವುದು. ಗುಪ್ತ ವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಪ್ರಕಟಿಸ ಲ್ಪಡುವುದು.






ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ (ಗುಪ್ತವಾಗಿ) ನೀವು ಹ�ೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ (ಬಹಿರಂಗ



ವಾಗಿ) ತಿಳಿಸ ಲ್ಪಡುವವು. ಗುಪ್ತ ವಾಗಿ ಕ�ೋ�ಣೆ ಯ ಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ


ವಿಷಯಗಳು, ಮನೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಗೆಳೆಯರ�ೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವು



ದ�ೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡಬ�ೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಬಹುದಷ್ಟೇ.




ಆ ಬಳಿಕ ಬ�ೇರ�ೇನೂ ಮಾಡಲು ಅವರಿಂದಾಗದು. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡ




ಬ�ೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೊಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳಾತನಿಗಷ್ಟೇ


(ದ�ೇವರಿಗೆ). ಹೌದು, ಆತನ�ೊಬ್ಬನಿಗ�ೇ ನೀವು ಭಯಪಡಬ�ೇಕು.




“ಐದು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ಪ�ೈಸೆಗಳು. ಆದರೆ ದ�ೇವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲುಗಳಿವೆ




ಎಂಬುದು ಸಹ ದ�ೇವರಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಹೆದರಬ�ೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅನ�ೇಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗಿಂತ




ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.


“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಬ�ೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ


ತಾನು ನನ್ನವನಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ ಅವನನ್ನು ನನ್ನವನಂ
ೆ ದು ದ�ೇವದೂತರ




ಮುಂದೆ ಹ�ೇಳುವೆನು. ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಬ�ೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತಾನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ ದ�ೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ನನ್ನವ




ನಲ್ಲವಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳುವೆನು.

“ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ


ಕ್ಷಮೆ ದ�ೊರಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ






ಇಲ್ಲ.

“ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮತ್ತು ದ�ೇಶಾಧಿ






ಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಎಳೆದ�ೊಯ್ಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆ
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ಮಾಡಬ�ೇಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾದುದನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ�ೇ ನಿಮಗೆ


ತಿಳಿಸುವನು.” 163

4.46 ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂರ್ಖನ ಸಾಮ್ಯ

ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದೀಗ


ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಲುಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದು


ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹ�ೇಳು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಎಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ

ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಡುವವನು ಎಂದಾಗಲಿ ನಿನಗೆ


ಯಾರು ಹ�ೇಳಿದರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ,

“ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.




ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳ



ಲಾರನು” ಎಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿದ್ದನು.




ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಬೆಳೆ

ಆಯಿತು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ‘ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ


ತುಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!’ ಎಂದುಕ�ೊಂಡನು.




“ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನನ್ನ ಕಣಜ




ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ, ದ�ೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು! ನನ್ನ ಹ�ೊಸ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ




ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಪದಾರ್ಥ ಗಳನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಿಡು ವೆ ನು. ’ ಆ ಬಳಿಕ




ನಾನು ‘ನನಗೆ ಅನ�ೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ�ೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಕನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.




ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕ�ೊ, ತಿನ್ನು, ಕುಡಿ, ಸಂತ�ೋ�ಷ ಪಡು! ಎಂದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳು ವೆ ನು’




ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲ�ೋ�ಚಿಸಿಕ�ೊಂಡನು.


“ಆದರೆ ದ�ೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ! ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಸಾಯುವೆ!

ಈಗ ಹ�ೇಳು, ನೀನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದು? ಅವು ಯಾರ
ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

“ತನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವವನ ಗತಿ ಇದ�ೇ. ದ�ೇವರ


ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಲ್ಲ.” 164

KAN LOJ Pocket (final).indd 137



9/28/2015 3:04:10 PM

138

ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದ ವರ್

4.47 ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ವಿರ�ೋ�ಧ




ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ


ಬೆಂಕಿಹಾಕಲು ಬಂದೆನು! ಅದು ಇಷ್ಟರ�ೊಳಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷ!


ನಾನು ಬ�ೇರ�ೊಂದು ರೀತಿಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು. ಅದನ್ನು ಹ�ೊಂದುವ

ತನಕ ನಾನು ಬಹಳ ತ�ೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು




ಕ�ೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆನಂ
ೆ ದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರ�ೋ�? ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ




ಭ�ೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಬಂದೆ ನು! ಇಂದಿ ನಿಂದ, ಐದು ಜನರಿರುವ




ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭ�ೇದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧ






ವಾಗುವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವರು.


ತಂದೆಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಭ�ೇದ ಉಂಟಾಗುವುದು.


ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವನು.


ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವನು,


ತಾಯಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಭ�ೇದ ಉಂಟಾಗುವುದು.


ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವಳು,


ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವಳು.


ಅತ್ತೆಗೂ ಸ�ೊಸೆಗೂ ಭ�ೇದವಿರುವುದು.


ಸ�ೊಸೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವಳು,


ಅತ್ತೆಯು ತನ್ನ ಸ�ೊಸೆಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗುವಳು.” 165


4.48 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ


ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಿಲಾಯ



ದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಪಿಲಾತನು ಕ�ೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಅವರು ಯಜ್ಞವಾಗಿ


ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತದ�ೊಡನೆ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೆರಸಿದ್ದನ್ನೂ ಯೇಸುವಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ�ೊಲೆಗೀಡಾದವರು ಗಲಿಲಾಯದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿ




ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರ�ೋ�? ಇಲ್ಲ! ಅವರು ಅಂತಹ






ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದ�ೇವರ






ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ! ಸಿಲ�ೊವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ
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ಗ�ೋ�ಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ, ಸತ್ತುಹ�ೋ�ದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ�ೇನು? ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇತರರೆ ಲ್ಲ ರಿ ಗಿಂತಲೂ






ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರ�ೋ�? ಅವರು ಅಂತಹ ಪಾಪಿ








ಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದ�ೇವರ




ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ




ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಆ ಮರ ಹಣ್ಣು ಫಲಿಸಿರ



ಬಹುದೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನೂ

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ .

ಅವನು

ತನ್ನ

ತ�ೋ�ಟವನ್ನು

ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕಾಗಿ


ಒಬ್ಬ

ತ�ೋ�ಟಗಾರನನ್ನೂ ನ�ೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಮರವು ಹಣ್ಣು




ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು


ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಲ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕು! ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸಾರವನ್ನೇಕೆ


ವ್ಯರ್ಥಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು?’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಸ�ೇವಕನು, ‘ಯಜಮಾನನ�ೇ,


ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ತಾಳಿಕ�ೊ. ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಮರ


ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡಬಹುದು. ಒಂದುವ�ೇಳೆ ಇದು ಫಲವನ್ನು ಕ�ೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು

ಇದನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.” 166

4.49 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನ ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು. ದೆವ್ವದಿಂದ




ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಆ ದೆವ್ವದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ






ಗಳಿಂದ ನಡು ಬಗ್ಗಿಕ�ೊಂಡಿತ್ತು. ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.






ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ

ಕ�ೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತಳಾದಳು. ಆಕೆ ದ�ೇವರನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿದಳು.




ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ




ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, “ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
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ಬಂದು ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು), “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನೀವೆ ಲ್ಲ ರೂ ನಿಮ್ಮ

ದುಡಿಮೆಯ ಪಶುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುತೀರಿ.


ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ! ನಾನು ವಾಸಿಮಾಡಿದ ಈ

ಸ್ತ್ರೀಯಾದರ�ೋ� ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಸ�ೈತಾನನು ಆಕೆಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ


ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ




ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಈ


ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ




ಯಾಯಿತು. ಯೇಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ


ಸಂತ�ೋ�ಷಪಟ್ಟರು.167


4.50 ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾದ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು


ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಷಯ
್ಠೆ
ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಚಳಿಗಾಲ


ದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಯೇಸು ದ�ೇವಾಲಯದ�ೊಳಗೆ ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನ ಆಲಯ






ದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,

“ಇನ್ನೆಷ್ಟುಕಾಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗ�ೊಳಿಸುವೆ? ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ




ನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಆಗಲ�ೇ ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು


ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತವ.ೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವು






ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ (ಜನರಲ್ಲ). ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ

ಕಿವಿಗ�ೊಡುತವ
್ತ .ೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲನ
್ಲೆ ು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು




ತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವು ಎಂದಿಗೂ


ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾರರು. ನನ್ನ


ಕುರಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡವ




ನಾಗಿದ್ನ
ದಾ .ೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕ�ೈಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕದ್ದುಕ�ೊಳ್ಳ



ಲಾರರು. ತಂದೆಯು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದ�ೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು.


ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಅನ�ೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ�ೇ


ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದ�ೇವದೂಷಣೆಗಾಗಿ.




ನೀನು ಕ�ೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ದ�ೇವರೆಂದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ!


ಆದಕಾರಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.






ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ , ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ�ೇ ವರು




ಗಳೆಂದು ಹ�ೇಳಿದೆನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ದ�ೇವರ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ


ಜನರನ್ನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ದ�ೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು


ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ



ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ‘ನಾನು ದ�ೇವರ ಮಗನು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು

ದ�ೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡುವವನಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇಕೆ? ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು


ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರ,ೆ ನಾನು ಹ�ೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬಬ�ೇಡಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು

ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ

ಇಡಬ�ೇಕು. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ನಂಬಿಕೆ


ಇಡಿರಿ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ನ
ದಾ ೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗ


ನೀವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ

ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡನು.


ಬಳಿಕ

ಯೇಸು

ಜ�ೋ�ರ್ಡನ್

ನದಿಯ

ಆಚೆ ಯ

ದಡಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ದನು.

ಯೋಹಾನನು ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹ�ೋ�ಗಿ

ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದನು. ಆಗ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ಯೋಹಾನನು

ಎಂದೂ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಈ ಮನುಷ್ಯನ


(ಯೇಸುವಿನ) ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು” ಎಂದು ಅವರು

ಮಾತಾಡಿ ಕ�ೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ


ಇಟ್ಟರು.168
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4.51 ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲು

ಯೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಉಪ ದ�ೇಶಿಸುತ್ತಾ


ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಯಾರ�ೋ� ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ,

“ಸ್ವಾಮೀ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು? ಕ�ೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ�ೋ�?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿದಾದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹ�ೋ�ಗಲು

ಪ್ರಯಾಸಪಡಿರಿ! ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹ�ೋ�ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.




ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲನ್ನು

ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹ�ೊರಗೆ ನಿಂತು ಕ�ೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟ ಬ�ೇಕಷ್ಟೇ,


ಆದರೂ ಅವನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಸ್ವಾಮೀ, ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ!’ ಎಂದು


ನೀವು ಕ�ೇಳುವಿರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಯಾರ�ೋ� ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀವು

ಎಲ್ಲಿಯವರು?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು, ‘ನಾವು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಊಟ




ಮಾಡಿದೆವು, ಪಾನಮಾಡಿದೆವು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದೆ’




ಎಂದು ಹ�ೇಳುವಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಯಾರ�ೋ� ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು


ಮಾಡುವ ಜನರು!’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವನು.

“ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕ�ೋ�ಬ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯ



ದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗು


ವುದು. ಆಗ ನೀವು ಭಯದಿಂದಲೂ ಕ�ೋ�ಪದಿಂದಲೂ ಕೂಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಜನರು




ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುವರು. ಅವರು ದ�ೇವರ


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವರು. ಇಗ�ೋ�, ಕಡೆಯವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು




ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು, ಮೊದಲಿನವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು”






ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.169

4.52 ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ


ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇಲ್ಲಿಂದ
ಹ�ೋ�ಗಿ ಅಡಗಿಕ�ೊ! ಹೆ ರ�ೋ�ದನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲ ಬ�ೇಕೆ ಂದಿ ದ್ದಾ ನೆ ! ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದರು.
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರ�ೋ�ದನಿಗೆ), ‘ಈ ದಿನ ಮತ್ತು


ನಾಳೆ ನಾನು ಜನರನ್ನು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣ




ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲಾ


ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾ ಯ ವಾಗುವುದು ’ ಎಂದು ಹ�ೇ ಳಿರಿ. ಅನಂತರ ನಾನು


ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.


“ ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮೇ, ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮೇ! ನೀನು ಪ್ರವಾದಿ ಗಳನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವವಳು.


ದ�ೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕ�ೊಲ್ಲುವೆ. ಕ�ೋ�ಳಿ

ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರೆ ಕ್ಕೆಗಳ ಕೆ ಳ ಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ


ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಷ�್ಟೋ ಸಲ ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ

ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಬರಿದಾಗುವುದು. ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ


ಬರುವಾತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವ ಸಮಯದ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು


ನ�ೋ�ಡುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲವಂ
ೆ ದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು.170
4.53 ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು

ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ದನು. ಅಲ್ಲಿ ದ್ದ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಯೇಸುವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದ ರು.

ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಲ�ೋ�ದರ ರ�ೋ�ಗವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು.


ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ






ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ? ತಪ್ಪೋ? ” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಅವರು ಉತ್ತ ರ



ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕ�ೈಮುಟ್ಟಿ ವಾಸಿಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್






ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಪಶುವಾಗಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರ,ೆ ಆ

ಕೂಡಲ�ೇ ನೀವು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ


ಗ�ೊತ್ತೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಫರಿಸಾಯರಾಗಲಿ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಾಗಲಿ




ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.


ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮವಾದ




ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು:


“ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಉನ್ನತವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
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ಕ�ೊಳ್ಳ ಬ�ೇಡ. ಅವನು ನಿನ ಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ನಾದವನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಿ ರ






ಬಹುದು. ನೀನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ


ನೀಡಿರುವವನು ಬಂದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ


ಹ�ೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕ�ೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳ




ಬ�ೇಕಾಗುವುದು.

“ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವಾಗ, ಕ�ೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಗಿ


ಕುಳಿತುಕ�ೊ. ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ಬಂದು, ‘ಸ್ನೇಹಿತನ�ೇ,
ಉನ್ನತವಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊ!’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುವನು. ಆಗ

ನೆರೆದು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರು. ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ






ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವನು. ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ




ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವನು.”


ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ಫರಿಸಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ


ಊಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನು,


ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ನೆರಯ
ೆ
ವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಅವರೂ






ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವರು. ಆಗ ಅದ�ೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ




ವಾಗುವುದು. ಅದರ ಬದಲು, ನೀನು ಔತಣ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬಡಜನರನ್ನು,


ಕುಂಟರನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರುಡರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ

ದ�ೊರೆಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾರರು.


ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರುವಾಗ, ನಿನಗೆ






ಪ್ರತಿಫಲ ದ�ೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.171

4.54 ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಕುರಿತು ಸಾಮ್ಯ

ಯೇಸುವಿನ�ೊಡನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ






ಯೇಸುವಿಗೆ, “ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡುವವರ�ೇ ಧನ್ಯರು!” ಎಂದನು.


ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನು


ಮಾಡಿಸಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದನು. ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ,

ಅವನು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಬನ್ನಿರಿ! ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅತಿಥಿ



ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳು ತಾವು ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
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ಹ�ೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಂದ�ೊಂದು ನೆವ ಹ�ೇಳಿದನು. ಮೊದಲನೆಯವನು,


‘ನಾನು ಇದೀಗ ಒಂದು ಹ�ೊಲವನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ


ನಾನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಅದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಎರಡನೆಯವನು, ‘ನಾನು ಇದೀಗ ಐದು ಜ�ೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು




ಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ . ನಾನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಬ�ೇಕು. ದಯಮಾಡಿ


ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಮೂರನೆಯವನು, ‘ನಾನು ಇದೀಗ ಮದುವೆ




ಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬರಲಾರೆ’ ಎಂದನು.

“ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ�ೇವಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ


ಯಜಮಾನ ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಜಮಾನನು ಬಹಳ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು


ಆ ಸ�ೇವಕ ನಿಗೆ, ‘ಈ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಸಂದಿಗಳಿಗೂ ಬ�ೇಗನೆ ಹ�ೋ�ಗಿ




ಬಡವರನ್ನೂ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನೂ ಕುರುಡರನ್ನೂ ಕುಂಟರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು




ಕ�ೊಂಡು ಬಾ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ತರುವಾಯ ಆ ಸ�ೇವಕನು ಬಂದು, ‘ಸ್ವಾಮೀ, ನೀನು ಹ�ೇಳಿ ದಂತೆ ಯೇ


ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ.’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯಜಮಾನನು ಆ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ, ‘ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗಿ,




ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಮಂತ್ರಿಸು. ನನ್ನ ಮನೆಯು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಗ




ಬ�ೇಕೆಂಬುದ�ೇ ನನ್ನ ಅಪ�ೇಕ್ಷೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡಕೂಡದು!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.” 172


4.55 ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವ�ೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ


ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನು




ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ


ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಹ�ೋ�ದರ




ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ






ನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು ತನಗೆ ಕ�ೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ




ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು (ಶ್ರಮೆ) ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ



ನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

“ನೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಕುಳಿತು
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ಕ�ೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸು. ಆ

ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆಯೋ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ

ನ�ೋ�ಡು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀನು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು

ಪೂರ�ೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, ‘ಇವನು ಈ ಕಟ್ಟಡದ


ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಪೂರ�ೈಸಲು ಅವನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ�ೇಲಿ


ಮಾಡುವರು.

“ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವಾಗ, ಮೊದಲು

ಅವನು ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವನು. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ


ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸ�ೈನಿಕರಿದ್ದರ,ೆ ಇಪ್ಪತ್ತುಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸ�ೈನಿಕರಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ






ಅರಸನನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಎಂದು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುವನು. ಅವನು


ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ,




ಶಾಂತಿಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುವನು.




“ಅದ�ೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ನೀವು


ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ ಬ�ೇ ಕೆ ಂದಿ ದ್ದ ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ






ಬಿಡಬ�ೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

“ಉಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪು ತನ್ನ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ


ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕ�ೊಡಲು

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಗ�ೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಜನರು




ಅದನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ.

“ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳುವ ಜನರ�ೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!” 173
4.56 ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ


ಅನ�ೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ




ವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು,


“ನ�ೋ�ಡಿರಿ! ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ;


ಅವರ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡುತ್ತಾನೆ!” ಎಂದು ದೂರು ಹ�ೇಳತ�ೊಡಗಿದರು.




ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನು: “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೂರು

ಕುರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ. ಆ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದುಹ�ೋ�ದರೆ,
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ಅವನು ಉಳಿದ ತ�ೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಹ�ೋ�ದ


ಒಂದು ಕುರಿಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ಗುವನು. ಆ ಕುರಿಯು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ


ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲ�ೇ ಇರುವನು. ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕಂಡು



ಕ�ೊಂಡಾಗ ಬಹು ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡುವನು. ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ


ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮತ್ತು ನೆ ರೆ ಹ�ೊರೆ



ಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ‘ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡಿರಿ, ಕಳೆದುಹ�ೋ�ದ ನನ್ನ ಕುರಿ


ಸಿಕ್ಕಿತು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವನು. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು
ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು




ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ . ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ ದ




ತ�ೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು




ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುತ್ತದೆ.174


4.57 ಕಳೆದುಹ�ೋ�ದ ನಾಣ್ಯದ ಸಾಮ್ಯ

“ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿನಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಕೆಯು




ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ದೀಪವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯನ್ನು


ಗುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ನಾಣ್ಯವು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ಆಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾಳೆ.


ಕಳೆ ದುಹ�ೋ�ದ ಆ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ನೆ ರೆ ಹ�ೊರೆ



ಯವರನ್ನೂ ಕರೆದು, ‘ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡಿರಿ ಕಳೆದುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನಾಣ್ಯ




ಸಿಕ್ಕಿತು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವಳು. ಅದ�ೇರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದ�ೇವರ


ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವಾಗ ದ�ೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುವುದು.” 175




4.58 ಮನೆಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದ ಮಗನ ಸಾಮ್ಯ

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.


ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಬ�ೇಕಾದ ಪಾಲನ್ನು ಕ�ೊಡು’
ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಟ್ಟನು.


“ಆಗ ಕಿರಿಮಗನು ತನಗೆ ದ�ೊರೆತ ಪಾಲನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ದೂರದ�ೇಶಕ್ಕೆ


ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಟಿಂಗನಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ




ಹಾಳುಮಾಡಿ ಕ�ೊಂಡನು.
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ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದ�ೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.


ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ




ಅವನು ಆ ದ�ೇಶದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬನ ಬಳಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡನು. ಆ






ಮನುಷ್ಯನು ಹಂದಿ ಮೇಯಿಸುವುದ್ಕಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹ�ೊಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಗ




ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೇ


ತಿನ್ನಲು ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ.


“ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವನು

ತನ್ನೊಳಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ ಬ�ೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರವಿದೆ.


ನಾನಾದರ�ೋ� ಇಲ್ಲಿ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ದ�ೇವರಿಗೆ


ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ




ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ


ಸ�ೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವೆನು’ ಅಂದುಕ�ೊಂಡನು.


ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹ�ೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.

“ಮಗನು ಇನ್ನೂ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲ�ೇ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು




ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡು


ಮುದ್ದಿ ಟ್ಟ ನು. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಗೆ , ‘ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ದ�ೇವರಿಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧ



ವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು




ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


“ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, ‘ತ್ವರೆಮಾಡಿರಿ! ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಪು



ಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತ�ೊಡಿಸಿರಿ. ಇವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.


ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ�ೊಡಿಸಿರಿ. ಕ�ೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು ಕ�ೊಯ್ದು


ಉಲ್ಲಾಸಪಡ�ೋ�ಣ. ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದನು, ಈಗಲಾದರ�ೋ� ಮತ್ತೆ




ಜೀವಂತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ! ಇವನು ತಪ್ಪಿಹ�ೋ�ಗಿದ್ದನು. ಈಗಲಾದರ�ೋ� ಮತ್ತೆ




ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾ ನೆ ! ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಅವರು ಉಲ್ಲಾ ಸ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ


ತ�ೊಡಗಿದರು.
“ಹಿರಿಯ

ಮಗನು

ಹ�ೊಲ ದಲ್ಲಿ ದ್ದ ನು.


ಅವನು

ಮನೆ ಗೆ

ಬರುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ

ವಾದ್ಯಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
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ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು, ‘ಇದ�ೇನು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಆ


ಸ�ೇವಕನು, ‘ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ.ೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕ�ೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು

ಕ�ೊಯ್ಸಿದ್ದಾ ನೆ . ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮನೆ ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಗಿ ಬಂದದ್ದ ಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ




ತಂದೆಯು ಸಂತ�ೋ�ಷಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾನೆ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


“ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ


ಅವನ ತಂದೆ ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದನು. ಹಿರಿಮಗನು ತಂದೆಗೆ,

‘ನಾನು ಗುಲಾಮನಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನ�ೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ�ೇವೆಮಾಡಿದೆನು! ನಾನು






ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ




ಎಂದೂ ಒಂದು ಆಡನ್ನಾಗಲಿ ಕ�ೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿ



ಗಾಗಿ ನೀನೆಂದೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಯ




ಮಗನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಸೂಳೆಯರಿಗೆ ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕ�ೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು ಕ�ೊಯ್ಸಿದ್ದಿ!’ ಅಂದನು.

“ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮಗನ�ೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ

ಇರುತ್ತೀ. ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದ�ೇ. ನಾವು ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡಬ�ೇಕು. ಉಲ್ಲಾಸ






ಪಡಬ�ೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದನು, ಈಗಲಾದರ�ೋ� ಮತ್ತೆ


ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಳೆದುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದನು, ಈಗಲಾದರ�ೋ� ಮತ್ತೆ




ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ’ ಅಂದನು.” 176

4.59 ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಸಾಮ್ಯ


ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಂದಾನ�ೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯ




ವಂತನಿದ್ದನು. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ




ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ, ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು




ತನಗೆ ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂ
ೆ ಬುದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ






ಅವನು ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ಕರೆದು, ‘ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.


ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವೆ? ನನಗೆ ವರದಿ
ಒಪ್ಪಿಸು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನಾಗಿರಲು


ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಆಗ, ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ತನ್ನೊಳಗೆ, ‘ಈಗ ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ
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ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ! ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು




ಅಗಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬ�ೇಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ. ಈಗ




ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ! ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ




ಮೇಲೆ ಬ�ೇರೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ




ವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುವೆ’ ಅಂದುಕ�ೊಂಡನು.


“ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು, ಯಜಮಾನನ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ






ನನ್ನು ಕರೆದನು. ಅವನು ಮೊದಲನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಎಷ್ಟು




ಸಾಲ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು?’ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ‘ನಾನು

ಎಂಟುಸಾವಿರ ಕಿಲ�ೋ�ಗ್ರಾಂ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.


ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಬ�ೇಗನೆ




ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ ಅಂದನು.

“ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಎರಡನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ






ಎಷ್ಟು ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಎರಡನೆಯವನು, ‘ನಾನು ಅವನಿಗೆ




ಅರವತ್ತುಸಾವಿರ ಕಿಲ�ೋ�ಗ್ರಾಂ ಗ�ೋ�ಧಿ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ


ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ


ಮಾಡು. ಐವತ್ತುಸಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ ಅಂದನು.


“ಬಳಿಕ ಯಜಮಾನನು ಮೋಸಗಾರನಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜಾಣತನ




ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಹೌದು, ಲೌಕಿಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರ�ೊಡನೆ
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದ�ೈವಿಕ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.




“ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ�ೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳಿಂದ ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು




ಮಾಡಿಕ�ೊಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಲ�ೋ�ಕದವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈಬಿಟ್ಟು


ಹ�ೋ�ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮನೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಲ್ಪ




ವಾದದ್ದ ರ ಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ನಾಗಿರು ವವನು ಬಹಳ ವಾದದ್ದ ರಲ್ಲಿ ಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ










ನಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾಗಿರುವವನು ಬಹಳವಾದದ್ದ




ರಲ್ಲಿ ಯೂ ಅನ್ಯಾಯಗಾರ ನಾಗಿರುವನು.




ಲೌಕಿಕ

ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ




ನೀವು

ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ








ರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ




ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
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“ಯಾವ ಸ�ೇವಕನೂ ಒಂದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ�ೇವೆ


ಮಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು

ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವನು. ನೀವು


ಒಂದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇವರ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸ�ೇವೆಮಾಡಲಾರಿರಿ.”


ಫರಿಸಾಯರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಫರಿಸಾಯರೆಲ್ಲರು




ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಯೇಸು


ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಂ
ೆ ದು




ತ�ೋ�ರಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದಲ್ಲಿ ರುವುದು




ದ�ೇವರಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತು. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳು ದ�ೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ.” 177


4.60 ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡವ

ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ




ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ








ನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ�ೈಭವದ�ೊಡನೆ ಊಟಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂತ�ೋ�ಷ




ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜರ ನೆ ಂ ಬ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇದ್ದ ನು. ಅವನ




ಮೈತುಂಬ ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಮನೆಯ ಹ�ೊರಬಾಗಿಲ




ಬಳಿ ಬಿದ್ದು ಕ�ೊಂಡಿರು ತ್ತಿದ್ದ ನು. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ


ಹ�ೊರಗೆ ಸೆ ದ



ಎಂಜಲನ್ನು



ತಿನ್ನುವುದ ಕ್ಕಾಗಿ


ಅಲ್ಲಿ

ಬಿದ್ದು ಕ�ೊಂಡಿರು ತ್ತಿದ್ದ ನು.




ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು.

“ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಲಾಜರನು ಸತ್ತನು. ದ�ೇವದೂತರು ಲಾಜರನನ್ನು

ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ


ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೂ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನು




ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಾತನೆಪಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ


ಒರಗಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಜರನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, ‘ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ�ೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ


ಕರುಣೆತ�ೋ�ರು! ಲಾಜರನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾತನೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!’ ಎಂದು ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡನು.
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“ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ‘ಕಂದಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳು ನಿನಗೆ

ನೆನಪಿಲ್ಲವ�ೇ? ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸುಖವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಜರಿನಿಗಾದರ�ೋ�


ಕಷ್ಟಗಳ�ೇ ತುಂಬಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಸುಖಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನ,ೆ ನೀನು




ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಡ�ೊಂಗುರ




ವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ‘ಹಾಗಾದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಲಾಜರನನ್ನು ಭೂಲ�ೋ�ಕ




ದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಸಹ�ೋ�ದರ



ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಲಾಜರನು ಅವರನ್ನು

ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ‘ಮೋಶೆ ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ

ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕಲಿತುಕ�ೊಳ್ಳಲಿ’ ಅಂದನು.


“ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ‘ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ�ೇ, ಹಾಗೆನ್ನಬ�ೇಡ!


ಯಾರಾದರ�ೊಬ್ಬರು ಸತ್ತವರ�ೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದುಹ�ೋ�ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ








ಗಳನ್ನೂ ಜೀವಿತಗಳನ್ನೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




“ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರರು ಮೋಶೆಯ ಮತ್ತು

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಸತ್ತವರ�ೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ




ಎದ್ದುಬಂದವನ ಮಾತನ್ನೂ ಅವರು ಕ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.178


4.61 ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಜನರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತ




ವಾಗಿ ಬರುತ್ತ ವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡುವವನ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು


ಹ�ೇಳಲಿ! ಬಲಹೀನರಾದ ಇವರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವವನು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು




ದ�ೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದ�ೇ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ!


“ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನು ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸು. ಒಂದುವ�ೇಳೆ


ಅವನ�ೇನಾದರೂ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟರೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಿನ್ನ




ಸಹ�ೋ�ದರನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಲ ತಪ್ಪುಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಸಲವೂ,

KAN LOJ Pocket (final).indd 152

9/28/2015 3:04:18 PM

153

ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದ ವರ್

ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರೆ, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬ�ೇಕು” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸು), “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು!” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರು.


ಪ್ರಭುವು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ



ದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಅತ್ತಿಮರಕ್ಕೆ, ‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ
ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಧ�ೇಯವಾಗುತ್ತದೆ.


“ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ�ೇವಕನಿದ್ದಾನೆಂದು


ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ. ಆ ಸ�ೇವಕನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ




ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸ�ೇವಕನು ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ


ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹ�ೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ ಬಾ! ಊಟಕ್ಕೆ

ಕುಳಿತುಕ�ೊ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವಿಯೋ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗ�ೋ�ಸ್ಕರ

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಬಳಿಕ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ
ಊಟಬಡಿಸು. ನಾನು ತಿಂದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟಮಾಡು’ ಎಂದು

ಹ�ೇಳುವೆಯಷ್ಟೇ. ಆ ಸ�ೇವಕನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ�ೇನೂ ಅವನಿಗೆ

ವಿಶ�ೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ�ೇವಕನಿರುವುದು ಯಜಮಾನನು






ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಷ್ಟೇ. ಇದ�ೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತದ
್ತ .ೆ




ನಿಮಗೆ ನ�ೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಪೂರ�ೈಸಿದಾಗ, ‘ನಾವು ಆಳುಗಳು,


ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕು.” 179
4.62 ಲಾಜರನ ಮರಣ

ಲಾಜರನಂ
ೆ ಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸನ
್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆಥಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ






ವಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯಾದ ಮಾರ್ಥಳು ಈ


ಊರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. (ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ) ಪರಿಮಳತ�ೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ




ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳ�ೇ ಈ ಮರಿಯಳು.) ಅಸ್ವಸ್ಥ






ನಾಗಿದ್ದ ಲಾಜರನು ಮರಿಯಳ ಸಹ�ೋ�ದರನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳು


ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಳು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ



ನಾಗಿದ್ದಾನ”ೆ ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
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ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ, “ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ದ�ೇವರ ಮತ್ತು ದ�ೇವ



ಕುಮಾರನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹ�ೊರತು ಮರಣಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು


ಹ�ೇ ಳಿದನು. ಯೇಸು ಮಾರ್ಥಳನ್ನು, ಆಕೆ ಯ ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಯನ್ನು ಮತ್ತು


ಲಾಜರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು




ಆತನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥ ಳ ದಲ್ಲಿ ಯೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವರೆ ಗೆ


ತಂಗಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾವು ಜುದ�ೇಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು, “ಗುರುವ�ೇ, ಜುದ�ೇಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಗಳಿಂದ


ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದಾದದ್ದು ಕ�ೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ. ಈಗ
ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕೆನ್ನುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೌದಲ್ಲವ�ೇ? ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ


ನಡೆಯುವವನು ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ






ಅವನು ನ�ೋ�ಡಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಎಡವುತ್ತಾನೆ.


ಏಕೆಂದರೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಲಾಜರನು


ಈಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನ.ೆ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಹ�ೊಂದುವನು”

ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು. ಲಾಜರನು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೇಸು






ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಲಾಜರನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ




ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದನಂ
ೆ ಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು, “ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ


ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂತ�ೋ�ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಸಂತ�ೋ�ಷ






ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಿರಿ. ಬನ್ನಿ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ

ಹ�ೋ�ಗ�ೋ�ಣ” ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ “ದಿದುಮ ”ನೆ ಂ ಬ ತ�ೋ�ಮನು ತನ್ನ ಜ�ೊತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ , “ನಾವು ಸಹ

ಯೇಸುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಜುದ�ೇಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋಣ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.180
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4.63 ಲಾಜರನ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರನ್ನು ಸಂತ�ೈಸಿದ ಯೇಸು


ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ
ನಾಲ್ಕು

ದಿನಗಳಾಯಿ ತೆ ಂ ಬುದು

ಯೇಸುವಿಗೆ



ತಿಳಿಯಿತು.

ಬೆ ಥಾನಿಯು

ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅನ�ೇಕ


ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರು. ಮಾರ್ಥ

ಮತ್ತು ಮರಿಯಳನ್ನು ಅವರ ತಮ್ಮನಾದ ಲಾಜರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ�ೈಸಲು

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾ ನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಯ ನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಮಾರ್ಥಳು ಆತನನ್ನು

ವಂದಿಸಲು ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು.
ಮಾರ್ಥಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನು

ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರೂ ದ�ೇವರು




ನಿನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.

ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರುವನು” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದನು.

ಮಾರ್ಥಳು, “ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ


ಎದ್ದುಬರುವನಂ
ೆ ದು ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟಳು.




ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಾನ�ೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ. ನಾನ�ೇ ಜೀವ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು


ತಾನು ಸತ್ತನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದುವನು. ಮತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಾ


ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಥಳ�ೇ, ನೀನು ಇದನ್ನು


ನಂಬುವಿಯಾ?” ಎಂದನು.

ಮಾರ್ಥಳು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ದ�ೇವರ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ನಾನು

ನಂಬುವೆ. ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬರಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದವನು ನೀನ�ೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟಳು.




ಮಾರ್ಥಳು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಯಾದ ಮರಿಯಳ


ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ದಳು. ಮಾರ್ಥಳು ಮರಿಯಳ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ


ಮಾತಾಡಿ, “ಗುರುವು (ಯೇಸು) ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.


ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಕೂಡಲ�ೇ ಮರಿಯಳು ಎದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬ�ೇಗಬ�ೇಗನೆ
ಹ�ೋ�ದಳು. ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಊರ�ೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಥಳು ತನ್ನನ್ನು

ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥ ಳ ದಲ್ಲೇ ಆತನಿದ್ದ ನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಿಯ ಳ�ೊಂದಿಗೆ ಮನೆ
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ಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂತ�ೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮರಿಯಳು ಎದ್ದು ಬ�ೇಗನೆ


ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಆಕೆಯು ಅಳು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ


ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ






ದರು. ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಿಯಳು ಹ�ೋ�ದಳು. ಆಕೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು

ಕಂಡಾಗ ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಸಹ�ೋ�ದರನು ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.


ಮರಿಯಳ ಮತ್ತು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗ�ೋ�ಳಾಟವನ್ನು


ಯೇಸು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಗ�ೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿ



ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, “ಸ್ವಾಮೀ, ಬಂದು ನ�ೋ�ಡು” ಎಂದರು.

ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು.

ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನ�ೋ�ಡಿ! ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸು


ತ್ತಿದ್ದನು!” ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಕೆ ಲ ವು ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುಣ



ಪಡಿಸಿದನಲ್ಲಾ; ಲಾಜರನಿಗೂ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ



ಬಾರದಾಗಿತ್ತೇ?” ಎಂದರು.181

4.64 ಲಾಜರನನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಯೇಸು




ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಗ�ೊಂಡು, ಲಾಜರನಿದ್ದ

ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಸಮಾಧಿಯು ಒಂದು ಗವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ
ಬಾಯಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು. “ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ” ಎಂದು


ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಲಾಜರನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಮಾರ್ಥಳು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನ



ಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.


ಯೇಸು ಮಾರ್ಥಳಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಯಾ?


ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದ�ೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹ�ೇಳಿದೆನು” ಎಂದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆಗ
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ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನ�ೋ�ಡಿ, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ



ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡುವೆ


ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿರುವ ಜನರಿ
ಗ�ೋ�ಸ್ಕರವಾಗಿ

ನಾನು

ಈ

ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು

ಹ�ೇ ಳಿದೆ ನು.



ನೀನ�ೇ



ನನ್ನನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ನಂಬಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು.




ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, “ಲಾಜರನ�ೇ, ಹ�ೊರಗೆ ಬಾ!” ಎಂದು

ಕರೆದನು. ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದವನು (ಲಾಜರನು) ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಕ�ೈಕಾಲು




ಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತ ಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರ ದಿಂದ




ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.

ಆಗ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ, ಅವನು


ಹ�ೋ�ಗಲಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.182

4.65 ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಯೋಜನೆ

ಮರಿಯಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಯೇಸು

ಮಾಡಿದ

ಈ

ಕಾರ್ಯವನ್ನು

ಕಂಡ

ಇವರಲ್ಲಿ

ಅನ�ೇ ಕರು

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫರಿಸಾಯರ
ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು


ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆಲ�ೋ�ಚನಾಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು, “ನಾವು


ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು? ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಅನ�ೇಕ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯ



ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವನಿಗೆ

ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಟ್ಟರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು. ಆಗ ರ�ೋ�ಮ್

ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದ�ೇ ವಾಲಯ ವನ್ನೂ


ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು” ಅಂದರು.

ನಮ್ಮ ದ�ೇ ಶವನ್ನೂ



ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಯಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ವರ್ಷ ಮಹಾಯಾಜಕ






ನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಇಡೀ ಜನಾಂಗವು ನಾಶವಾಗು



ವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗ�ೋ�ಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನೀವು


ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಇದು ಕಾಯಫನ ಸ್ವಂತ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವರ್ಷ ಮಹಾ
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ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗ�ೋ�ಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸಾಯುತ್ತಾ






ನೆಂದು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಹೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿಯೂ




ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ ಚದರಿ ಹ�ೋ�ಗಿರುವ ದ�ೇ ವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸು




ವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆತನು ಸಾಯಲಿದ್ದನು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಮಾಡ




ಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ



ವಾಗಿ ಸಂಚ ರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ನು. ಆತನು ಜೆ ರುಸಲ�ೇ ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು


ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಎಫ್ರಾಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ


ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದುಕ�ೊಂಡನು.183


4.66 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ಯೇಸುವು

ಜೆ ರುಸಲ�ೇ ಮಿಗೆ

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ


ಗಲಿಲಾಯ ದಿಂದ


ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ
ಹತ್ತು ಜನರು ಆತನನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ

ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು,


“ಯೇಸುವ�ೇ! ಗುರುವ�ೇ! ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, “ಹ�ೋ�ಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಜಕರಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಿ



ಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಅವರು ಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ

ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಗುಣವಾದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು


ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದ�ೇವರನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ


ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. (ಅವನು ಸಮಾರ್ಯದವನು,


ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ.) ಯೇಸು, “ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತಲ್ಲಾ! ಇನ್ನುಳಿದ


ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿ? ದ�ೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಸಮಾರ್ಯದವನನ್ನು


ಬಿಟ್ಟು ಬ�ೇರೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ವ�ೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು

ಅವನಿಗೆ, “ಎದ್ದೇಳು! ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗು! ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ನಿನಗೆ


ವಾಸಿಯಾಯಿತು” ಅಂದನು.184
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4.67 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಮನ

ಫರಿಸಾಯ ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಲ ವರು ಯೇಸುವನ್ನು, “ದ�ೇ ವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವಾಗ


ಬರುವುದು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ

ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಇಗ�ೋ�, ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ!’ ‘ಅಗ�ೋ�


ಅಲ್ಲಿದೆ!’ ಎಂದು ಜನರು ಹ�ೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗ�ೇ ಇದೆ”


ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ದಿನಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ನೀವು




ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕೆಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶಿಸುವ ಕಾಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನೀವು


ಅದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗ�ೋ�, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಗ�ೋ�,


ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವರು. ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಹ�ೋ�ಗಿ ಹುಡುಕಬ�ೇಡಿ.

“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗ�ೇ ಗ�ೊತ್ತಾಗುವುದು. ಆಕಾಶದ ಒಂದು


ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ಹ�ೊಳೆಯುವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆತನು




ಬರುವನು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅನ�ೇಕ


ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಕಾಲದ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.




“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಸ್ಥಿತಿಯು




ನ�ೋ�ಹನ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. ನ�ೋ�ಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು


ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು.


ನ�ೋ�ಹನು ನಾವೆ ಯ ನ್ನು ಪ್ರವ�ೇ ಶಿಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಯೇ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿತು.

“ಲ�ೋ�ಟನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ�ೇವರು ಸ�ೊದ�ೋ�ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದಾಗ ಲ�ೋ�ಕದ


ಸ್ಥಿತಿಯು ಹ�ೇಗಿತ�್ತೋ ಅದ�ೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಜನರು


ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬೀಜ


ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಮತ್ತು ತಮಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಲ�ೋ�ಟನು ಆ


ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೊರಟ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿತು.






ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಲ�ೋ�ಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.
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“ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ , ಮಾಳಿಗೆ ಯ ಮೇಲಿರು ವವನು ಮನೆ ಯೊ ಳ ಗಿರುವ ತನ್ನ




ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹ�ೋ�ಗದಿರಲಿ. ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ




ಮರಳಿ ಹ�ೋ�ಗದಿರಲಿ. ಲ�ೋ�ಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆಯೇ?


“ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳ ಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆ ದು






ಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕ�ೊಡುವವನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳು



ವನು. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದ�ೇ ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದರೂ

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ತೆ ಗೆ ದುಕ�ೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗು




ವುದು. ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು


ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹದ್ದುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬಂದಿರುತವ
್ತ ಯ
ೆ
ೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಇದ್ದೇ


ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.185


4.68 ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡದ ವಿಧವೆಯ ಸಾಮ್ಯ

ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ




ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು: “ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿದ್ದನು.




ಅವನಿಗೆ ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ರ
ತಾ ೆ


ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಗಮನ ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ�ೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಿದ್ದಳು.


ಆಕೆಯು ಅನ�ೇಕ ಸಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇಲ್ಲಿ ನನಗ�ೊಬ್ಬನು ತ�ೊಂದರೆ

ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಡಿ!’ ಎಂದು ಬ�ೇಡಿ




ಕ�ೊಂಡಳು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.


ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ತನ್ನೊಳಗೆ, ‘ನನಗಂತೂ ದ�ೇವರಲ್ಲಿ
ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ




ಗಮನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದುಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಈಕೆಗೆ


ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟರ,ೆ ಈಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ,




ಈಕೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇರುವಳು’ ಎಂದುಕ�ೊಂಡನು.”


ಪ್ರಭುವು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಕ�ೇಳಿರಿ! ಆ
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ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಹ�ೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ದ�ೇವಜನರು


ದ�ೇವರಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಮೊರೆಯಿಡಬ�ೇಕು. ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ




ದ್ದ ನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ�ೊಡುತ್ತಾ ನೆ . ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತ ರ ಕ�ೊಡುವುದ



ರಲ್ಲಿ ದ�ೇವರು ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ! ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬ�ೇಗನೆ ಸಹಾಯ


ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು


ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನ�ೋ�?” ಎಂದನು.186


4.69 ಫರಿಸಾಯನ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರನ ಸಾಮ್ಯ

ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಾವ�ೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು




ತಾವು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರ�ೋ� ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ






ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದನು: “ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ


ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಫರಿಸಾಯನು


ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನನ್ನು ಕಂಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು:




‘ದ�ೇವರ�ೇ, ನಾನು ಬ�ೇರೆಯವರಂತೆ ಸುಲಿಗೆಗಾರನಲ್ಲ, ಮೋಸಗಾರನಲ್ಲ, ಅಥವಾ






ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು


ನಿನಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನಾದರ�ೋ� ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡಾವರ್ತಿ ಉಪವಾಸ

ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು


ನಿನಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ!’ ಅಂದನು.

“ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು






ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನ�ೋ�ಡದ�ೇ, ದ�ೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿ



ಕ�ೊಂಡು, ‘ದ�ೇವರ�ೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತ�ೋ�ರು; ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು


ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿವಂತನಂ
ೆ ದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ




ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ದನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಫರಿಸಾಯನು

ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ






ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವನು; ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವನು.” 187






4.70 ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇಧನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ

ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸು
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ವುದಕ್ಕಾಗಿ, “ತನ್ನದ�ೇ ಆದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು




ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ.


ದ�ೇ ವರು

ಪ್ರಪಂಚ ವನ್ನು

‘ಮನುಷ್ಯರನ್ನು

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿ ದಾಗ,



ಗಂಡ ನ್ನಾಗಿಯೂ


ಹೆಣ್ಣನ್ನಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆದಕಾರಣ ದ�ೇವರು, ‘ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ



ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದ�ೇ




ಶರೀರವಾಗುವರು.’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ


ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ�ೇ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ದ�ೇವರ�ೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ


ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಫರಿಸಾಯರು, “ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರವನ್ನು

ಬರೆದುಕ�ೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ನೀವು ದ�ೇವರ ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ


ಹೆ ಂ ಡತಿಯ ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವು ದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ






ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು






ಉತ್ತರಿಸಿದನು.188

ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿವಾಹವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ




ಬಗ್ಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ�ೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು


ಬಿಟ್ಟು, ಬ�ೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದ�್ರೋಹಮಾಡಿದ






ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನಪತ್ರ ಕ�ೊಟ್ಟು ಬ�ೇರೆ ಪುರುಷನನ್ನು




ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳ”ೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.189




ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಇದ�ೊಂದ�ೇ


ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವುದ�ೇ ಉತ್ತಮ” ಎಂದರು.




ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ

ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದ�ೇವರು ಯಾರನ್ನು ಸಮರ್ಥ


ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನ�ೋ� ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು

ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲ�ೇ ಕೆಲವರು ನಪುಂಸಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.






ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ�ೇರೆಯವರಿಂದ ನಪುಂಸಕರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರ.ೆ ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವರು






ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯಕ�್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆಯನ್ನು ತ�ೊರೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ
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ಆಗುವಂಥವನು ಮದುವೆ ವಿಷಯವಾದ ಈ ಬ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬ�ೇಕು”




ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.190


4.71 ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಯೇಸು


ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಂ
ೆ ದು ಅವರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ




ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದಂ
ೆ ದು ಶಿಷ್ಯರು


ಜನರನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯೇಸು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕ




ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗ�ೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಬ�ೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದ�ೇವರ


ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದ�ೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದ�ೇವರ


ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರ�ೊಳಗೆ




ಸ�ೇರುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳಿಂದ

ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.191


4.72 ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದ ಶ್ರೀಮಂತ

ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಂದು, ಆತನ ಮುಂದೆ


ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, “ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದ�ೇಶಕನ�ೇ, ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು




ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅದಕ್ಕೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಕರೆಯುವುದ�ೇಕೆ? ಯಾವ




ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ. ದ�ೇವರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವ


ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ�ೇ ಇರುವ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸು: ‘ಕ�ೊಲೆ


ಮಾಡಬ�ೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬ�ೇಡ, ಕದಿಯಬ�ೇಡ, ಸುಳ್ಳು ಹ�ೇಳಬ�ೇಡ, ಮೋಸ


ಮಾಡಬ�ೇಡ, ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.


ಅವನು, “ಉಪ ದ�ೇಶಕನ�ೇ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಆಜ್ಞೆ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಾ




ವಿಧ�ೇಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದನು.


ಯೇಸು

ಆ

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ದೃಷ್ಟಿಸಿನ�ೋ�ಡಿ,

“ ನೀನು

ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೊಂದಿದೆ. ಹ�ೋ�ಗಿ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ, ಬಂದ


ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕ�ೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುವುದು.


ನಂತರ ಬಂದು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಅವನು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ದುಃಖಗ�ೊಂಡು


ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಬಹಳ ಧನವಂತನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು




ಮಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.


ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿ, “ಧನವಂತನು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು

ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ” ಎಂದನು.


ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆರಗಾದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ,

“ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ, ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತರು


ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ


ನುಸುಳಿ ಹ�ೋ�ಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಬೆರಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗ�ೊಬ್ಬರು, “ಹಾಗಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆಹ�ೊಂದಲು




ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.


ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿ, “ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಸಾಧ್ಯ, ದ�ೇವರಿಗಲ್ಲ”


ಎಂದನು.

ಪ�ೇತ್ರನು

ಯೇಸುವಿಗೆ ,

ತ್ಯಜಿಸಿದೆವು!” ಎಂದನು.

“ನಿನ್ನನ್ನು

ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು

ನಾವು

ಎಲ್ಲ ವ ನ್ನೂ

ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ

ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನಾಗಲಿ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿ








ಯನ್ನಾಗಲಿ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ






ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ



ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನ�ೇಕ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನು, ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರನ್ನು,




ತಾಯಂದಿರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಸೆಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದು




ಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರಲಿರುವ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನೂ ಹ�ೊಂದಿ




ಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯವರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು;




ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.192




4.73 ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ


“ಪರಲ�ೋ�ಕ ರಾಜ್ಯವು


ಒಬ್ಬ

ದ್ರಾಕ್ಷಿತ�ೋ�ಟದ

ಯಜಮಾನ ನಿಗೆ


ಹ�ೋ�ಲಿಕೆ



ಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬ�ೇರೆ
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ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹ�ೊರಟನು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ






ಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕ�ೊಡುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು




ಅವನು ತ�ೋ�ಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.


“ಸುಮಾರು ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಯಜಮಾನನು ಪ�ೇಟೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.

ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡನು.


ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಿ ನನ್ನ ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ


ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವನ ತ�ೋ�ಟಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು.


“ಆ ಯಜಮಾನನು ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗ�ೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ

ಮೂರು ಗಂಟೆಗ�ೊಮ್ಮೆ ಪ�ೇಟೆಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಆ ಎರಡು ಸಲವೂ ತನ್ನ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವು ಕೂಲಿಯವರನ್ನು ಅವನು ಗ�ೊತ್ತುಮಾಡಿದನು.




ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಯಜಮಾನನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ�ೇಟೆಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಅಲ್ಲಿ

ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವನು ಕಂಡು, ‘ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ

ಏಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ?’ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

“ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


“ಆ ಯಜಮಾನನು, ‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಿ ನನ್ನ ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

ಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
“ ಅಂದು

ಸಾಯಂಕಾಲ,

ತ�ೋ�ಟದ

ಯಜಮಾನನು

ಕೆ ಲ ಸಗಾರ ರನ್ನು


ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ, ‘ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕ�ೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ






ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ ಕ�ೊಡು’ ಎಂದನು.

“ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ�ೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ




ಕೂಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಂದ�ೊಂದು


ಬೆಳ್ಳಿನಾಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಗ�ೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ




ಕೂಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಬ�ೇರೆ ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು




ಸಿಕ್ಕುವು ದೆ ಂ ದು ಅವರು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸಿ ಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ




ಒಂದ�ೊಂದು ಬೆ ಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆ ಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೆ ಗೆ ದು




ಕ�ೊಂಡಾಗ ತ�ೋ�ಟದ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಗ�ೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ, ‘ಕ�ೊನೆಗೆ ಗ�ೊತ್ತು



ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಳುಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನು
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ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ನ
ದಾ .ೆ ನಾವಾದರ�ೋ� ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.

“ತ�ೋ�ಟದ ಯಜಮಾನನು ಆ ಆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ‘ಸ್ನೇಹಿತನ�ೇ, ನಾನು

ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿನಾಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು


ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡೆಯಲ್ಲವ�ೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು




ಹ�ೋ�ಗು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕ�ೊಟ್ಟೆನ�ೋ� ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗೆ

ಗ�ೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಕ�ೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ






ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕ�ೊಡಬಹುದಲ್ಲವ�ೇ? ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು


ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹ�ೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಪಡುವೆಯಾ?’ ಎಂದನು.


“ ಇದ�ೇ ಪ್ರಕಾರ

ಕಡೆ ಯ ವರು

ಮೊದಲಿನವ ರಾಗುವರು,


ಕಡೆಯವರಾಗುವರು.” 193

ಮೊದಲಿ ನವರು




4.74 ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ
ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ರ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ


ಮಾತಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ, “ಕ�ೇಳಿರಿ! ನಾವು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಸಿರುವ


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸು ವುದು! ಆತನ ಜನರ�ೇ ಆತನಿಗೆ


ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಡುವರು.




ಅವರು ಆತನನ್ನು ಗ�ೇಲಿಮಾಡಿ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳುವರು. ಆತನಿಗೆ

ಅವಮಾನ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕ�ೊರಡೆ




ಗಳಿಂದ ಹ�ೊಡೆ ಯುವರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವರು! ಆದರೆ ಆತನು

ತನ್ನ ಮೂರನ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರುವನು” ಅಂದನು.




ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ




ಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು.194
4.75 ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿಶ�ೇಷ ಕ�ೋ�ರಿಕೆ

ಆಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳ ಗಂಡು
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ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ�ೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ತನ್ನ


ಕ�ೋ�ರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡಳು.




ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಕ�ೋ�ರಿಕೆ ಏನು?” ಎಂದನು.

ಅವಳು, “ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆ




ಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಕುಳಿತು ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ಂತೆ




ವಾಗ್ದಾನಮಾಡು” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡಳು.


ಯೇಸು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನೀವು ಏನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂಬುದ�ೇ ನಿಮಗೆ


ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ






ಸಾಧ್ಯವೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, “ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ




ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕುಳಿತು








ಕ�ೊಳ್ಳುವವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವವನು ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು


ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾನ�ೋ� ಅವರಿಗ�ೇ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದನು.




ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರ

ಮೇಲೆ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡರು. ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯ




ರಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು




ತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಜನರ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು




ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡವನಾಗಲು ಇಚ್ಫಿಸುವವನು ಸ�ೇವಕನಂತೆ






ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು ಗುಲಾಮ






ನಂತೆ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಇದ�ೇ ನಿಯಮ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸು




ತ್ತದ.ೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬ�ೇರೆಯವರಿಂದ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ ಬ�ೇರೆ








ಯವರಿಗೆ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ




ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಈಡುಕ�ೊಡಲು ಬಂದನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.195

4.76 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಾರ್ತಿಮಾಯ ಎಂಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ


ನಂತರ ಅವರು ಜೆರಿಕ�ೊ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ
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ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಜನ ರ�ೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೊರಟಿದ್ದ ನು.


ತಿಮಾಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರ್ತಿಮಾಯ ಎಂಬ ಕುರುಡನು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬ�ೇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಜರ�ೇತಿನ ಯೇಸು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ


ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವನು ಕ�ೇಳಿ, “ಯೇಸುವ�ೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನ�ೇ,


ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.

ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಆ ಕುರುಡನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಕೂಗ ಕೂಡದೆ ಂ ದು ಅವನಿಗೆ


ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು, “ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನ�ೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು!”

ಎಂದು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಕೂಗಿದನು.

ಯೇಸು ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು, “ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನ್ನು ಕರೆದು, “ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡು! ಎದ್ದುನಿಲ್ಲು!


ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನ”ೆ ಎಂದರು. ಆ ಕುರುಡನು ಕೂಡಲ�ೇ ಎದ್ದುನಿಂತು


ತನ್ನ ಹ�ೊದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.

ಯೇಸು, “ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬ�ೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವ�ೇ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು, “ಹ�ೋ�ಗು, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು” ಎಂದನು. ಆಗ


ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.196


4.77 ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರನಾದ ಜಕ್ಕಾಯ

ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಜೆರಿಕ�ೊ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ಜಕ್ಕಾಯ ನೆ ಂ ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿದ್ದ ನು. ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯ ವಂತನೂ ಪ್ರಧಾನ




ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಗಾರನೂ




ಆಗಿದ್ದ ನು.

ಅವನು

ಯೇಸುವನ್ನು

ನ�ೋ�ಡಲು

ಬಯಸಿದನು. ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಜನರೂ


ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಕ್ಕಾಯನು ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ನಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ




ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬ�ೇರ�ೊಂದು


ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಹ�ೋ�ಗಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಯೇಸು


ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಹ�ೋ�ಗುವನೆಂದು ಜಕ್ಕಾಯನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು.


ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಕ್ಕಾಯನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ
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ನ�ೋ�ಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಜಕ್ಕಾಯನ�ೇ ಬ�ೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ! ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆಗ ಜಕ್ಕಾಯನು ಬ�ೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ


ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ, “ಯೇಸು ಎಂಥವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ


ಇಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾನ.ೆ ಜಕ್ಕಾಯನು ಪಾಪಿ!” ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡತ�ೊಡಗಿದರು.




ಜಕ್ಕಾಯನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ



ಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವೆನು.


ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸಮಾಡಿದ್ದರ,ೆ ಆ ವ್ಯಕ್ಗ
ತಿ ೆ ಅದರ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ


ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯವನ�ೇ ಸರಿ. ಇವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ�ೇ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು.
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದದ್ದು ತಪ್ಪಿಹ�ೋ�ದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದ






ಕ್ಕಾಗಿಯಷ್ಟೇ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.197

4.78 ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಸ�ೇವಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ

ಯೇಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಕೆಲವು
ಜನರು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬ�ೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದುಕ�ೊಂಡರು. ಜನರ ಈ


ಭಾವನೆ ಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಆತನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು

ಹ�ೇಳಿದನು: “ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬನು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು




ಕ�ೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೊರಟನು. ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು






ಕ�ೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಳಬ�ೇಕೆಂಬುದು ಅವನ

ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು


ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದ�ೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ


ಕ�ೊಟ್ಟು, ‘ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಹಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿರಿ’


ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ದ�ೇಶದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಜನರ

ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ದೂರದ�ೇಶ




ದಲ್ಲಿ, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.


“ಆದರೂ ಅವನು ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ‘ನನ್ನ
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ಹಣ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸ�ೇವಕರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ

ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಮೊದಲನೆಯ


ಸ�ೇವಕನು ಬಂದು, ‘ಸ್ವಾಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹತ್ತು


ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಅರಸನು ಆ ಸ�ೇವಕ




ನಿಗೆ, ‘ಭಲ�ೇ! ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಳು. ಚಿಕ್ಕವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ


ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಣ




ಗಳನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನ�ೇಮಿಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಎರಡನೆಯ ಸ�ೇವಕನು ಬಂದು, ‘ಸ್ವಾಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ



ಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಅಂದನು. ಅರಸನು ಆ


ಸ�ೇವಕ ನಿಗೆ , ‘ನೀನು ನನ್ನ ಐದು ಪಟ್ಟ ಣ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಗಿರು’ ಎಂದು






ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಳು ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ಸ್ವಾಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದನೆ

ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ದ�ೋ�ಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನೂ ಸ್ವತಃ ನೀನ�ೇ ಬೆಳಯ
ೆ
ದ ದವಸಧಾನ್ಯ




ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು ವವನೂ ಆಗಿರುವೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ನಿನಗೆ ಹೆ ದ ರಿ ನಿನ್ನ


ಹಣವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ’್ದೆ ಎಂದನು.

“ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾತು




ಗಳಿಂದಲ�ೇ ನಿನಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನಂ
ೆ ದು ನೀನು


ಹ�ೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನ�ೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವು




ದಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ನಾನ�ೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸು




ವುದಾಗಿಯೂ ನೀನು ಹ�ೇಳಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು


ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿಯಾದರೂ

ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದನು. ಬಳಿಕ ಅರಸನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಈ ಸ�ೇವಕನ ಒಂದು



ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಹತ್ತುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದವನಿಗೆ




ಕ�ೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಆ ಜನರು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ಸ್ವಾಮೀ, ಆ ಸ�ೇವಕನ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಹತ್ತುಸಾವಿರ

ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

“ಅರಸನು, ‘ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುವನು.
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ಆದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳ






ಲಾಗುವುದು. ಈಗ ನನ್ನ ವ�ೈರಿಗಳೆಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅರಸನಾಗುವುದನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದ


ಜನರೆಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ವ�ೈರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿ




ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ�ೊಲ್ಲಿರಿ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.”

ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ನಂತರ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ


ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.198


4.79 ಲಾಜರನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಯೋಜನೆ


ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪವಾಗಿತ್ತು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ




ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದರು. ವಿಶ�ೇಷವಾದ

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು




ಅವರು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕ ತ�ೊಡಗಿದರು.


ಅವರು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು, “ಆತನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವನ�ೇ? ನಿಮ್ಮ




ಆಲ�ೋ�ಚನೆ ಏನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಾ




ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು, ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ


ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ವಿಶ�ೇಷ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.


ಅವರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು.


ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಲಾಜರನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಊರ�ೇ ಬೆಥಾನಿ. (ಯೇಸು ಸತ್ತವರ�ೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ


ಮನುಷ್ಯನ�ೇ ಲಾಜರನು.)

ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅನ�ೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕ�ೇಳಿ


ಆತನನ್ನೂ ಲಾಜರನನ್ನೂ ನ�ೋ�ಡ ಬ�ೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಯೇಸುವಿ




ನಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ�ೇ ಲಾಜರನು. ಆದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು






ಲಾಜರನನ್ನು ಸಹ ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಲಾಜರನ ನಿಮಿತ್ತ


ಅನ�ೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ತ�ೊರೆದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ

ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಕಾರಣವ�ೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ಲಾಜರನನ್ನು ಸಹ ಕ�ೊಲ್ಲ



ಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು.199
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5.1 ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ

ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ�ೇಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜನರು ಖರ್ಜೂರದ


ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರುಗ�ೊಳ್ಳಲು ಹ�ೋ�ದರು.200




ಯೇಸು ಬ�ೇತ್ಛಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಥಾನಿಯ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಈ ಊರುಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರವಿತ್ತು.
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಊರಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿರಿ.
ನೀವು ಆ ಊರನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದಾಗ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆಯನ್ನು




ಕಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತ್ತೆ ಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇದುವರೆ ಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ .


ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿರಿ. ನೀವು ಏಕೆ ಈ ಕತ್ತೆಯನ್ನು

ಬಿಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೀರಂ
ೆ ದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರೆ, ‘ಗುರುವಿಗೆ


ಈ ಕತ್ತೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ


ಪ್ರಕಾರವ�ೇ ಅವರು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದರು. ಆದರೆ ಕತ್ತೆಯ

ಯಜಮಾನ ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಆ ಕತಯ
್ತೆ
ನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?”

ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇದು ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ, ಶಿಷ್ಯರು


ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತೆಯ
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದರು. ಯೇಸು


ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು.201 ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ

ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹ�ೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿದರು. ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವರು ತ�ೋ�ಟ




ಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕ�ೊಯ್ದುತಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. ಕೆಲವು
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ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರ ಜನರು ಆತನ ಹಿಂದೆ

ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
“ ‘ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿರಿ!

ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ.’




“ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ!

ಮೇಲ�ೋ�ಕಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.202


ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಜೆಕರ್ಯನು ಹ�ೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಇದರಿಂದ ನೆರವ�ೇರಿತು.

ಅದ�ೇನೆಂದರೆ:

“ಸೀಯೋನ್ ನಗರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿರಿ,

‘ನಿನ್ನ ರಾಜನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ದೀನತೆಯಿಂದ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.


ಹೌದು, ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.’ ” 203

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ .


ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಿಮಾಪದವಿಗೆ ಏರಿಹ�ೋ�ದ ನಂತರ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ


ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು;




ಮತ್ತು ತಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.204


ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, “ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲಾ ಹ�ೇಳಕೂಡದಂ
ೆ ದು




ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹ�ೇಳು!” ಅಂದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಒಂದುವ�ೇಳೆ ಅವರು

ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ�ೇ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ

ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ , “ನಿನಗೆ ಯಾವುದ ರಿಂದ
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ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಇಂದ�ೇ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷ�್ಟೋ




ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು! ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ


ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವ�ೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗ�ೋ�ಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ



ಗಳಿಂದಲೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುವರು.




ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವರು. ದ�ೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು


ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾ






ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.205


ಯೇಸು ಜೆರುಸಲ�ೇಮನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ



ಯೊಂದನ್ನೂ ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲ�ೇ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಬೆಥಾನಿಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.206


5.2 ಒಣಗಿಹ�ೋ�ದ ಅಂಜೂರ ಮರ

ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯದಿಂದ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರಲು ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು.


ಆತನು ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ

ಮರದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬಹುದೆಂದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು
ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ


ಯೇಸು ಆ ಮರಕ್ಕೆ, “ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೂ ತಿನ್ನದಂತಾಗಲಿ”


ಎಂದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಕ�ೇಳಿಸಿತು.207

5.3 ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ದ�ೇವಾಲಯದಿಂದ ಹ�ೊರಗಟ್ಟಿದ ಯೇಸು




ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿ ದರು. ಅವರು


ದ�ೇವಾಲಯದ�ೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ


ಜನರನ್ನು

ಆತನು

ಅಲ್ಲಿಂದ

ಹ�ೊರಡಿಸ ತ�ೊಡಗಿದನು;


ಹಣ

ವಿನಿಮಯ



ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳು ತ್ತಿ ದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ ಗಳನ್ನು ಮಾರು ತ್ತಿದ್ದ ವ ರ




ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದನು. ಹ�ೊರೆಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ದ�ೇವಾಲಯದ ಮೂಲಕ


ಹಾದುಹ�ೋ�ಗು ತ್ತಿದ್ದ ವ ರನ್ನು ಆತನು ತಡೆ ದ ನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ


ಉಪದ�ೇಶಿಸಿ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಯವೆನಿಸಿ
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ಕ�ೊಳ್ಳು ವು ದು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆ ದಿ ದೆ . ಆದರೆ ನೀವು ದ�ೇವರ


ಆಲಯವನ್ನು ‘ಕಳ್ಳ ರು ಅಡಗಿ ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ಸ್ಥ ಳ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ’ ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.208

ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುರುಡರು ಮತ್ತು ಕುಂಟರು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ


ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು




ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಇದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರು. ಯೇಸು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು




ಮಾಡುತ್ತಿರುವು ದನ್ನು ಮತ್ತು ದ�ೇವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಯೇಸುವನ್ನು




ಕ�ೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, “ದಾವೀದನ




ಸ�್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ”

ಕುಮಾರನಿಗೆ

ಎಂದು

ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ರು.

ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡರು.


ಮಹಾ ಯಾಜಕರು

ಮತ್ತು



ಇವು ಗಳಿಂದಾಗಿ




ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇ ಶಕರು

“ಈ

ಯೇಸುವಿಗೆ ,



ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ�ೇಳಿಸಿಕ�ೊಂಡೆಯೋ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು,

“ಹೌದು,

‘ನೀನು

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಳೆ ಯ


ಕೂಸುಗಳಿಗೂ

ಸ�್ತೋತ್ರಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿರುವೆ’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲವ�ೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.209


ಯೇಸು ದ�ೇವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಪ ದ�ೇಶಿಸಿದನು. ಮಹಾ






ಯಾಜಕರು, ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಜನರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೆ ಲ ವರು


ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲ ಲು ಬಯಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಯೇಸುವಿನ

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ


ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ, ಧರ್ಮೋಪ






ದ�ೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಕ�ೊಲ್ಲ ಬ�ೇಕೆ ಂ ದ�ೇ




ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.210

ಆ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ದರು.211
5.4 ಒಣಗಿಹ�ೋ�ದ ಅಂಜೂರ ಮರ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ


ಯೇಸು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ನ�ೋ�ಡಿದರು. ಅಂಜೂರದ
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ಮರವು ಬ�ೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹ�ೋ�ಗಿತ್ತು. ಪ�ೇತ್ರನು ಆ ಮರವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು,




ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವ�ೇ, ನ�ೋ�ಡು! ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ಮರ
ಒಣಗಿಹ�ೋ�ಗಿದೆ!” ಎಂದನು.


ಯೇಸು, “ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ‘ನೀನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಸಮುದ್ರದ�ೊಳಗೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ,


ಸಂಶಯವನ್ನೇಪಡದೆ, ನೀವು ಹ�ೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವ�ೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು






ನಂಬಿದರೆ , ದ�ೇವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆ . ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ನೀವು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯ ಲ್ಲಿ

ಬ�ೇ ಡಿಕ�ೊಂಡು,

ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ

ಹ�ೊಂದಿ ಕ�ೊಂಡಾಯಿ ತೆ ಂ ದು




ನಂಬಿದರೆ, ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು


ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ


ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ ಕ�ೋ�ಪದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನನ್ನು




ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು


ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.212

5.5 ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು


ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಯೇಸು

ದ�ೇ ವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡು ತ್ತಿದ್ದಾ ಗ , ಮಹಾ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ






ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ




ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ? ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕ�ೊಟ್ಟರು? ನಮಗೆ




ತಿಳಿಸು!” ಎಂದರು.

ಯೇಸು, “ನಾನೂ ನಿಮಗ�ೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ನನ್ನ

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ




ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇ ನೆ . ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ

ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ�ೋ� ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ




ಬಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ�ೋ�? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಎಂದನು.


ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು


“ ‘ಯೋಹಾನನು

ಈ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ

ಪ್ರಶ್ನೆಯ

ಕ�ೊಟ್ಟದ್ದು

ಬಗ್ಗೆ

ಚರ್ಚಿಸಿ

ದ�ೇ ವರಿಂದ

ಒಬ್ಬರಿ ಗ�ೊಬ್ಬರು,


ಬಂದ

ಅಧಿಕಾರ



ದಿಂದ’ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ‘ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏಕೆ ಯೋಹಾನನನ್ನು
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ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ�ೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ‘ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ
ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರೆ, ಆಗ




ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ�ೋ�ಪ ಗ�ೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ರೆ ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿ ಕ�ೊಂಡರು.




(ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು




ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.)

ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸಹ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು


ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.213


5.6 ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಸಾಮ್ಯ


“ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲನೆಯ


ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ‘ಮಗನ�ೇ ಈ ದಿನ ನೀನು ಹ�ೋ�ಗಿ, ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿತ�ೋ�ಟ



ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

“ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನು, ‘ನಾನು ಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.


“ತಂದೆಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ‘ಮಗನ�ೇ, ಈ ದಿನ ನೀನು

ದ್ರಾಕ್ಷಿತ�ೋ�ಟಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು’ ಎಂದನು. ಮಗನು, ‘ಆಗಲಿಯಪ್ಪಾ,
ನಾನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಮಗನು ಹ�ೋ�ಗಲ�ೇ

ಇಲ್ಲ.

“ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಯಾರು ವಿಧ�ೇಯರಾದರು?”




ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು, “ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸುಂಕವಸೂಲಿ



ಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ವ�ೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು ಕೆಟ್ಟಜನರೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.




ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು


ಜೀವಿಸತಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು.

ನೀವು ಯೋಹಾನನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ , ಆದರೆ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಗಾರರು ಮತ್ತು


ವ�ೇಶ್ಯೆಯರು ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ
ಹ�ೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ.214
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5.7 ದುಷ್ಟ ರ�ೈತರ ಸಾಮ್ಯ

“ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕ�ೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ತ�ೋ�ಟವಿತ್ತು. ಅವನು
ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು; ತ�ೋ�ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗ�ೋ�ಡೆ ಕಟ್ಟಿ

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರಿಸಲು ಆಲೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಸಿದನು. ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಅಟ್ಟಣಯ
ೆ
ನ್ನೂ

ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಆ ತ�ೋ�ಟವನ್ನು ಕೆಲವು ರ�ೈತರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟು ವಿದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು


ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಬರಲು ಸ�ೇವಕರನ್ನು ರ�ೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.




“ಆದರೆ ರ�ೈತರು ಆ ಸ�ೇವಕರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹ�ೊಡೆದರು;


ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರು; ಮೂರನ�ೇ ಸ�ೇವಕನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸದ
ೆ ು ಕ�ೊಂದರು.


ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಅವನು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ�ೇವಕರಿ ಗಿಂತಲೂ ಹೆ ಚ್ಚು


ಸ�ೇವಕರನ್ನು ರ�ೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರ�ೈತರು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಮಾಡಿ




ದಂತೆಯೇ ಈ ಸ�ೇವಕರಿಗೂ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವನು, ‘ರ�ೈತರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು
ಗೌರವಿಸುವರು’ ಎಂದುಕ�ೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು.






“ಆದರೆ ರ�ೈತರು ಮಗನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ, ‘ಇವನು ತ�ೋ�ಟದ ಒಡೆಯನ

ಮಗನು. ಈ ತ�ೋ�ಟ ಇವನದಾಗುವುದು. ನಾವು ಇವನನ್ನು ಕ�ೊಂದರೆ, ಈ


ತ�ೋ�ಟ ನಮ್ಮದಾಗು ವುದು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿ ಗ�ೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ಕ�ೊಂಡರು.






ಆದ್ದರಿಂದ ರ�ೈತರು ಮಗನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತ�ೋ�ಟದಿಂದ ಹ�ೊರಕ್ಕೆಸೆದು ಅವನನ್ನು

ಕ�ೊಂದುಹಾಕಿದರು.


“ಹೀಗಿರಲು ತ�ೋ�ಟದ ಯಜಮಾನನು ತಾನ�ೇ ಬಂದಾಗ ಈ ರ�ೈತರಿಗೆ ಏನು

ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು, “ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟ




ಜನರನ್ನು ಕ�ೊಂದು ಸುಗ್ಗಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ತನಗೆ ಕ�ೊಡುವ ರ�ೈತರಿಗೆ


ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ


ಓದಿದ್ದೀರಿ:

‘ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬ�ೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು.


ಪ್ರಭುವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.’
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“ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದ


ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು




ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕ�ೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯನು




ತುಂಡುತುಂಡಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಜಜ್ಜಿ






ಹ�ೋ�ಗುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು


ಕ�ೇಳಿ, ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದನಂ
ೆ ದು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು




ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು
ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.215
5.8 ಮದುವೆ ಔತಣ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ

ಯೇಸು ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ


ತಿಳಿಸಿದನು: “ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ




ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಔತಣಕ್ಕೆ


ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆ


ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

“ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ�ೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು, ‘ಈ ಜನರನ್ನು ನಾನು

ಆಗಲ�ೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆಗಾಗಿ


ಕ�ೊಬ್ಬಿದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರುಗಳನ್ನು ಕ�ೊಯ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.


ಮದುವೆ ಔತಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.


“ಅಂತೆ ಯೇ ಸ�ೇವಕರು ಹ�ೋ�ಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು

ಸ�ೇವಕರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು


ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು.




ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಸ�ೇವಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಹ�ೊಡೆದು ಕ�ೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಆಗ


ರಾಜನು ಬಹು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು ತನ್ನ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕ�ೊಲೆಗಾರರನ್ನು


ಕ�ೊಲ್ಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿಸಿದನು.


“ಬಳಿಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, ‘ಮದುವೆ ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು

ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
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ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಔತಣಕ್ಕೆ


ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ’ ಎಂದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸ�ೇವಕರು ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ತಾವು


ಕಂಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವರು, ಕೆ ಟ್ಟವ ರು ಎನ್ನದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಊಟ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಯಿತು.


“ಆಗ ರಾಜನು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ನ�ೋ�ಡಲು ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಾಜನು ಕಂಡು, ‘ಸ್ನೇಹಿತನ�ೇ,


ನೀನು ಒಳಗೆ ಹ�ೇಗೆ ಬಂದೆ? ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ



ಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ’ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಜನು


ಕೆಲವು ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, ‘ಇವನ ಕ�ೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹ�ೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಿರಿ’


ಅಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ�ೋ�ಳಾಡುತ್ತಾ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು

ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವರು.


“ಹೌದು, ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನ�ೇಕರಾದರೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು






ಮಾತ್ರ.” 216

5.9 ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ?

ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು

ಉಪಾಯ ಗಳನ್ನು





ಮಾಡಿ ಕ�ೊಂಡರು.


ಫರಿಸಾಯರು

ಯೇಸುವನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು




ಫರಿಸಾಯರ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜಕೀಯ


ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು, “ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ನೀನು ಯಥಾರ್ಥ




ವಂತನೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ನೀನು ದ�ೇವರ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನ್ನೇ


ಬ�ೋ�ಧಿಸುವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಬ�ೇರೆಯವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ�ೇ

ಯೋಚಿಸಿದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.


ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕ�ೊಡುವುದು


ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಈ ಜನರ ಕುತಂತ್ರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು, “ನೀವು

ಕಪಟಿಗಳು! ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ? ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ


ಕ�ೊಡುವ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಜನರು ಒಂದು
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ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು, “ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ

ಯಾರ ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಜನರು, “ಅದು ಸೀಸರನ ಮುಖಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಸರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನ್ನು ಸೀಸರನಿಗೆ ಕ�ೊಡಿರಿ; ದ�ೇವರದನ್ನು


ದ�ೇವರಿಗೆ ಕ�ೊಡಿರಿ” ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ


ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದರು.217


5.10 ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹ�ೋ�ದರರು

ಅದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, (ಯಾರಿಗೂ

ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದ್ದುಕಾಯರ ನಂಬಿಕೆ.) “ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ವಿವಾಹಿತ




ನ�ೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನು


ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಂತಾನ ಪಡೆಯಬ�ೇಕೆಂದು ಮೋಶೆ


ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹ�ೋ�ದರರಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯವನು




ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹ�ೋ�ದರನು


ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಸಹ�ೋ�ದರನೂ




ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಸಹ�ೋ�ದರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಹ�ೋ�ದರ




ರಿಗೂ ಆಯಿತು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. ಆದರೆ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ
ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ ಮೇಲ�ೇಳುವಾಗ


ಅವಳು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಯೇಸು, “ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿರಲು ಕಾರಣವ�ೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ




ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದ�ೇವರ ಶಕ್ತಿಯ

ಬಗ್ಯ
ಗೆ
ೂ ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಪುನರುತ್ನ
ಥಾ ಹ�ೊಂದಿದ

ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲ�ೋ�ಕದ ದ�ೇವದೂತ




ರಂತೆ ಇರುತ್ರ
ತಾ .ೆ ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ದ�ೇವರು, ‘ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ


ದ�ೇವರು, ಇಸಾಕನ ದ�ೇವರು ಮತ್ತು ಯಾಕ�ೋ�ಬನ ದ�ೇವರು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುವು



ದನ್ನು ನೀವು ಓದಿಲ್ಲವ�ೇ? ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ, ದ�ೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದ�ೇವರ�ೇ
ಹ�ೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲ್ಲಾ” ಅಂದನು.
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಆತನ ಬ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.218


5.11 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಜ್ಞೆ

ಸದ್ದುಕಾಯರು

ಪ್ರತಿವಾದ

ಮಾಡಲಾಗದ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಯೇಸು

ಉತ್ತ ರ



ಕ�ೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ


ಬಂದರು. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯನ�ೊಬ್ಬನು






ಯೇಸುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, “ಬ�ೋ�ಧಕನ�ೇ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ


ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.219

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಇಸ್ರೇಲಿನ ಜನರ�ೇ ಕ�ೇಳಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ದ�ೇವರಾದ ಪ್ರಭುವೊಬ್ಬನ�ೇ

ದ�ೇವರು. ನಿಮ್ಮ ದ�ೇವರಾದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಹೃದಯದಿಂದಲೂ


ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಯ ಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೂ






ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು.’ ಇದ�ೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ. ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು



ವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು’ ಎಂಬುದ�ೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ


ಎರಡನ�ೇ ಆಜ್ಞೆ. ಇವುಗಳ�ೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು.220 ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು

ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಒಳ



ಗ�ೊಂಡಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.221


ಆಗ ಅವನು, “ಉಪದ�ೇಶಕನ�ೇ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತರ. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ


ಹ�ೇಳಿದೆ . ದ�ೇವರ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಪ್ರಭು. ಆತನಲ್ಲ ದೆ ಬ�ೇರೆ ದ�ೇವರಿಲ್ಲ . ದ�ೇವರನ್ನು

ಪೂರ್ಣಹೃದಯ ದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಯ ಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ






ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆಯೇ ಇತರರನ್ನೂ


ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು. ನಾವು ದ�ೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪಶುಯಜ್ಞ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ


ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಯೇಸು, “ನೀನು ದ�ೇವರ


ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು.222


5.12 ಮೆಸ್ಸೀಯನು ದಾವೀದನ ಮಗನ�ೋ� ದಾವೀದನ ಪ್ರಭುವೋ

?

ಫರಿಸಾಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಗ
ದಾ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ್ರಿಸನ
್ತ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ

ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯೇನು? ಆತನು ಯಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಫರಿಸಾಯರು, “ಕ್ರಿಸನ
್ತ ು ದಾವೀದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನ”ೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಆಗ ಯೇಸುವು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ದಾವೀದನು ಆತನನ್ನು ‘ಪ್ರಭು’


ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆ ದ ನು? ದಾವೀದನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಯ ಿಂದ ಮಾತ



ನಾಡಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:


‘ಪ್ರಭು (ದ�ೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ),

ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರ�ೋ�ಧಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ತನಕ




ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿರು’




ಎಂದು ಹ�ೇ ಳಿದ್ದಾ ನೆ . ದಾವೀದನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನ ನ್ನು ‘ಪ್ರಭು ’ ಎಂದು ಕರೆ ದಿ ದ್ದಾ ನೆ .
ಹೀಗಿರಲು ಆತನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಗನಾಗಲು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಅಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕ�ೊಡಲು ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ






ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ�ೇಳಲು ಯಾರೂ


ಧ�ೈರ್ಯಪಡಲಿಲ್ಲ.223


5.13 ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಯೇಸು

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ರ�ೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡಿ




ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: “ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹ�ೇಳುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು


ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರಿಗೂ ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು






ಅವರಿಗೆ ವಿಧ�ೇ ಯ ರಾಗಿರ ಬ�ೇ ಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಹ�ೇ ಳಿದ್ದ ನ್ನೆಲ್ಲ ಕ�ೈ ಕ�ೊಂಡು






ನಡೆಯಬ�ೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ


ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಾವ�ೇ ಅನುಸರಿಸು








ವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ






ವಿಧ�ೇಯರಾಗಬ�ೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರ.ೆ ತಾವಾದರ�ೋ� ಆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ




ಯಾವದನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.






“ತಮ್ಮನ್ನು ಬ�ೇರೆ ಜನರು ನ�ೋ�ಡಲಿ ಎಂಬ ಒಂದ�ೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು


ಒಳ್ಳೆ ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ . ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಂಬಿರುವ

ವಿಶ�ೇಷವಾದ ಚರ್ಮದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ
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ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುಹಚ
ೆ ್ಚು ದ�ೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರ.ೆ ಜನರು ನ�ೋ�ಡಲಿ

ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ದ


ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇಶಕರು ಔತಣ ಗಳಲ್ಲಿ




ಹಾಗೂ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರ.ೆ




ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತ�ೋ�ರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ;




ಜನರಿಂದ ಉಪದ�ೇಶಕರೆನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.




“ಆದರೆ ನೀವು ಉಪದ�ೇ ಶಕ ರೆ ನಿ ಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳ ಬ�ೇ ಡಿ. ನೀವೆ ಲ್ಲ ರೂ ಸಹ�ೋ�ದರ






ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಉಪದ�ೇಶಕನು. ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ


‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬ�ೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನ�ೇ ತಂದೆ. ಆತನು ಪರಲ�ೋ�ಕ




ದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ‘ಗುರು’ವೆಂದೂ ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಗುರು.


ಸ�ೇವಕನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುವವನ�ೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ�ೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.




ತಾನು ಬ�ೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನು ತಗ್ಗಿಸ












ಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನು ಉನ್ನತಿಗ�ೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.




“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಕಪಟಿಗಳು. ಜನರು ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಿ




ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವೂ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ




ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು


ನೀವು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.


ಅವನನ್ನು

ಕಂಡು ಕ�ೊಂಡ


ಮೇಲೆ

ನಿಮಗಿಂತಲೂ

ಹೆ ಚ್ಚು

ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನರಕಪಾತ್ರರಾಗುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.




ಕೆ ಟ್ಟ ವ ನನ್ನಾಗಿ




“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವ�ೇ ಕುರುಡರು. ‘ಒಬ್ಬನು


ದ�ೇವಾಲಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ’

ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನ


ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸ ಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ! ನೀವು


ಕುರುಡರಾದ ಮೂರ್ಖರು! ಯಾವುದು ಹೆ ಚ್ಚಿ ನದು? ಚಿನ್ನವೋ ಅಥವಾ
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ದ�ೇವಾಲಯವೋ? ಆ ಚಿನ್ನವು ಪರಿಶುದ್ಧಗ�ೊಂಡದ್ದು ದ�ೇವಾಲಯದಿಂದಲ�ೇ.




ಆದ್ದರಿಂದ ದ�ೇವಾಲಯವ�ೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

“ ‘ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞ ವ�ೇದಿಕೆ ಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಯಿ ಟ್ಟು ಕ�ೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೇನೂ




ಬೆಲಯಿ
ೆ
ಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯ


ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು ಎಂದು


ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕುರುಡರು. ನಿಮಗ�ೇನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು


ಹೆಚ್ಚಿನದು? ಕಾಣಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯೋ? ಕಾಣಿಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ




ಗ�ೊಂಡದ್ದು ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದಲ�ೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು.


ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವವನು ಯಜ್ಞವ�ೇದಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅದರ




ಮೇಲಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ದ�ೇವಾಲಯದ


ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ�ೇವಾಲಯದ ಮತ್ತು ಅದರ�ೊಳಗೆ
ವಾಸವಾಗಿರುವಾತನ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ನ
ದಾ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಪರಲ�ೋ�ಕದ ಮೇಲೆ




ವಾಗ್ನ
ದಾ ಮಾಡುವವನು ದ�ೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ವಾಗ್ನ
ದಾ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು.




“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸ�ೊಪ್ಪು,


ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹತ್ತರಲ್ಲೊಂದು ಪಾಲನ್ನು ದ�ೇವರಿಗೆ ಕ�ೊಡುತ್ತೀರಿ.




ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಬ�ೋ�ಧನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ


ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ಕರುಣೆಯನ್ನೂ ಯಥಾರ್ಥತೆಯನ್ನೂ ನೀವು


ತ�ೊರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ವಿಧ�ೇಯರಾಗಿ, ಈಗ


ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ




ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವ�ೇ ಕುರುಡರು! ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಕುಡಿಯುವ

ಪಾನೀಯದ�ೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ�ೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಟೆಯನ್ನು


ನುಂಗುವವನಂತೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ.


“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಹ�ೊರಭಾಗವನ್ನು ತ�ೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ




ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳಭಾಗವು ಮೋಸದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ


ನೀಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿವೆ. ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನೀವು ಕುರುಡರು!

KAN LOJ Pocket (final).indd 185



9/28/2015 3:04:32 PM

186

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ

ಮೊದಲು ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಚಿಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ಬಟ್ಟಲಿನ


ಹ�ೊರಭಾಗವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು.


“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಸಮಾಧಿ ಗಳಂತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಮಾಧಿಗಳ


ಹ�ೊರಭಾಗ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದ.ೆ ಆದರೆ ಒಳಭಾಗ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ


ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಹ�ೊಲಸುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತದ
್ತ .ೆ ನೀವು ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ.




ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಂ
ೆ ದು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರ.ೆ ಆದರೆ




ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಕಪಟದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.








“ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರ�ೇ, ಫರಿಸಾಯರ�ೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹ�ೇಳಲಿ! ನೀವು


ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ




ಜೀವಿಸದವರ ಗ�ೋ�ರಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಗೌರವ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತೀರಿ. ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ


ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಿದರ
್ದ ೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ


ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳು




(ಸಂತತಿಯವರು) ನೀವ�ೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದ�ೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು




ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಮಾಡುವಿರಿ!


“ನೀವು ಸರ್ಪಗಳು! ನೀವು ವಿಷಕರವಾದ ಹಾವುಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು! ನೀವು




ದ�ೇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀರ್ಪುಹ�ೊಂದಿ




ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವಿರಿ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವು ದ�ೇನೆ ಂ ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ


ಪ್ರವಾದಿ ಗಳನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿ ಗಳನ್ನೂ ಉಪದ�ೇಶಕ ರನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು






ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆ ಲ ವರನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವಿರಿ; ಇನ್ನು ಕೆ ಲ ವರನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಗ�ೇರಿಸುವಿರಿ;


ಇತರ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಡೆಯುವಿರಿ; ನೀವು ಅವರನ್ನು


ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಬಿಡುವಿರಿ.


“ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಪುರುಷರ ಕ�ೊಲೆಯ

ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ. ಸತ್ಪುರುಷನಾದ ಹ�ೇಬೆಲನನ್ನು ಮೊದಲು






ಗ�ೊಂಡು ಬರಕೀಯನ ಮಗನಾದ ಜಕರೀಯನನ್ನು ಕ�ೊಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪರಾಧಿ




ಗಳಾಗುವಿರಿ. ಜಕರೀಯನು ದ�ೇ ವಾಲಯಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞ ವ�ೇ ದಿಕೆ ಗೂ ನಡುವೆ


ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು



ತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಅಪರಾಧಗಳೆಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತವೆ.
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“ಜೆರುಸಲ�ೇಮೇ, ಜೆರುಸಲ�ೇಮೇ! ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವವಳ�ೇ, ದ�ೇವರು


ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕ�ೊಲ್ಲುವವಳ�ೇ, ಅನ�ೇಕ ಸಲ


ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದೆನು. ಕ�ೋ�ಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು


ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ




ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಸಂರ್ಪೂಣವಾಗಿ


ಬರಿದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ




ಬರುವಾತನನ್ನು ದ�ೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ’ ಎಂದು ನೀನು ಹ�ೇಳುವ ತನಕ ನನ್ನನ್ನು


ನ�ೋ�ಡುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ.” 224

5.14 ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ�ೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಬಡವಿಧವೆ

ಯೇಸು ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಜನರು


ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು. ಅನ�ೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು


ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆ ಬಂದು, ಎರಡು ತಾಮ್ರದ

ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ�ೈಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದವರಲ
ೆ ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವಿಧವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳ.ೆ ಉಳಿದವರಾದರ�ೊ




ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರು. ಈಕೆಯಾದರ�ೊ ತನ್ನ ಬಡತನ



ದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ�ೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು”


ಎಂದನು.225

5.15 ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ


ಯೇಸು ದ�ೇವಾಲಯದಿಂದ ಹ�ೊರಡುತ್ತಿರಲು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ,




“ಗುರುವ�ೇ, ನ�ೋ�ಡು! ಈ ದ�ೇವಾಲಯ ಎಂಥಾ ದ�ೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ


ಎಂಥಾ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ” ಎಂದನು.


ಯೇಸು, “ನೀವು ಈ ದ�ೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ






ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಲಾಗುವುದು.




ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.


ನಂತರ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ, ಪ�ೇತ್ರ, ಯಾಕ�ೋ�ಬ,
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ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ


ದ�ೇ ವಾಲಯ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ , “ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳೆ ಲ್ಲಾ


ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯೇನು?”


ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ


ಆಸ್ಪದ ಕ�ೊಡಬ�ೇಡಿ. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ‘ನಾನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು; ನಾನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು’

ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗ�ೊಳಿಸು ತ್ತಾರೆ . ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಯು




ತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ಧವನ್ನೂ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳ




ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ನೀವು ಕ�ೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬ�ೇಡಿ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ


ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಜನಾಂಗಗಳು






ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ


ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಂಥ ಕಾಲ


ಬರುತ್ತದೆ. ಅನ�ೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಸವ




ವ�ೇದನೆಯಂತಿರುತ್ತವೆ.


“ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು




ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವರು. ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ






ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹ�ೊಡೆಯುವರು. ರಾಜರ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು


ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಕ�ೊಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸುವರು. ಈ


ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು


ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ನೀವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು








ಏನು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬ�ೇಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇವರು ನಿಮಗೆ


ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡುವುದನ್ನೇ ಹ�ೇಳಿರಿ. ಆಗ ಮಾತಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ�ೇ.




“ಸಹ�ೋ�ದರರು ಸಹ�ೋ�ದರ ರನ್ನೇ, ತಂದೆ ಗ ಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ


ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುವರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆತಾಯಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ




ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಿಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕಾರಣ

ಜನರೆಲರ
್ಲ ೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕ�ೊನೆಯವರೆಗೆ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ


ಹ�ೊಂದುವನು.226 ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ


ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಾರಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.227
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“ ‘ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭಯಂಕರ ವಸ್ತುವನ್ನು’ ನೀವು ನ�ೋ�ಡುತ್ತೀರಿ.


ಇದು ನಿಂತುಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ.”


(ಇದನ್ನು



ಓದುವವನು

ಇದರ

ಅರ್ಥವನ್ನು

“ಆ

ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳ ಬ�ೇ ಕು.)


ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುದ�ೇ ಯ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಜನರು ಬೆ ಟ್ಟ ಗ ಳಿಗೆ ಓಡಿಹ�ೋ�ಗ ಬ�ೇ ಕು.




ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದು








ಕ�ೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿಹ�ೋ�ಗಲಿ. ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಹ�ೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು






ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.


“ಆ ಸಮಯವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಳೆಕೂಸುಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ


ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ




ನಡೆಯದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಟ




ದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದ�ೇವರು ಈ ಲ�ೋ�ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ




ಸಂಕಟ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ�ೇವರು

ಆ ಭಯಂಕರ ಕಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗ�ೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ,






ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ�ೇವರು ತಾನು

ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ವಿಶ�ೇಷ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ


ಮಾಡುವನು.

“ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ ನು ಅಲ್ಲಿ ದ್ದಾ ನೆ , ನ�ೋ�ಡು’

ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅವರನ್ನು ನಂಬಬ�ೇಡಿ. ದ�ೇವರು ಆರಿಸಿ ಕ�ೊಂಡ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗ�ೊಳಿಸು




ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯ




ಗಳನ್ನೂ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ,




ಇದು ನಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ.


“ಈ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ,
‘ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾನೆ.


ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು


ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡುಗುವವು.’
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“ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯೊಡನೆಯೂ






ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಜನರು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ


ದೂತರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಜನರನ್ನು


ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವರು.




“ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ

ಮರದ ಕ�ೊಂಬೆ ಗ ಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಮೃದುವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಎಲೆ ಗ ಳು

ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬ�ೇಸಿಗೆಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದು








ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವ�ೇರುವು



ದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡುವಾಗ, ಸಮಯವು ಹತ್ತಿರ ವಾಗಿದೆ ಯೆಂದೂ ಬರಲು




ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ




ಕಾಲದ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವಾಗಲ�ೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.


ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶ ಗಳು ನಾಶವಾಗು ತ್ತ ವೆ . ಆದರೆ ನಾನು ಹ�ೇ ಳಿದ ಮಾತುಗಳು




ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.228


5.16 ಆ ಸಮಯ ದ�ೇವರಿಗ�ೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ

“ಆ ದಿನವು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ

ತಿಳಿಯದು. ಮಗನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ದ�ೇವದೂತರಿಗೂ ಆ ದಿನವು




ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ತಂದೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ.

“ನ�ೋ�ಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗಲೂ




ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ಕುಡಿಯು


ತ್ತಿದ್ದ ರು,



ಮದುವೆ ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರು




ಮತ್ತು

ತಮ್ಮ

ಮಕ್ಕಳಿಗೂ

ಮದುವೆ

ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನ�ೋ�ಹನು ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ತನಕ ಜನರು

ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದರು. ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ


ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶಮಾಡಿತು.




“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗಲೂ ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಾಗುವುದು. ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ




ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು,


ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ
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ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ತೆ ಗೆ ದುಕ�ೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳನ್ನು


ಬಿಡಲಾಗುವುದು.229


“ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ




ಚಿಂತೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಮಗ್ನರಾಗಿರ ಬ�ೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ವಾದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು




ಭಾರವಾಗಿರುವಾಗಲ�ೇ ಅಂತ್ಯವು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು. ಆ ದಿವಸವು ಭೂನಿವಾಸಿ




ಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕರವಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ




ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ






ಮುಂದುವರಿ ಯಲು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬ�ೇಕಾದ




ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.230

“ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಹ�ೋ�ಲಿಕೆ

ಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ






ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ�ೇವಕನಿಗೂ ಒಂದ�ೊಂದು ವಿಶ�ೇಷ ಕೆಲಸವನ್ನು

ಕ�ೊಟ್ಟು ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಅಂತೆಯೇ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ.


ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನ�ೋ� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಲ್ಲಾ ಗ ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಾ ಗ ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಯಲ್ಲಾ ಗ ಲಿ






ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರಬಹುದು. ಯಜಮಾನನು ಬ�ೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ


ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ನೀವು

ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,






‘ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ!’ 231

“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬರುವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಕಳ್ಳನು

ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನಂ
ೆ ದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಚ್ಚರ




ವಾಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಗ�ೊಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ


ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ನೀವು ನೆನಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ.


“ವಿವ�ೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಸ�ೇವಕನು ಯಾರು? ಇತರ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ


ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ಯಾವ


ಸ�ೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುತ್ತಾನ�ೋ� ಅವನ�ೇ. ತನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು


ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಬಂದರೆ ಆ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷ
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ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ

ಆಸ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಆ ಸ�ೇವಕನನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸುವನು.


“ಆದರೆ ಸ�ೇವಕನು ದುಷ್ಟ ನಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಬ�ೇಗನೆ


ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸು




ತ್ತದೆ? ಆ ಸ�ೇವಕನು ಇತರ ಸ�ೇವಕರನ್ನು ಹ�ೊಡೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನಂಥ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ


ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವನು. ಹೀಗೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ

ದಿರುವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಕಪಟಿ






ಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೂಕಿಸುವನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಾಧೆಯಿಂದ ಗ�ೋ�ಳಾಡುತ್ತಾ

ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವರು.232

5.17 ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ನಿಕೆಯರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ

“ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು ಹ�ೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವು


ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು




ಕ�ೊಂಡು ಮದುಮಗ ನನ್ನು ಎದುರುಗ�ೊಳ್ಳ ಲು ಹ�ೊರಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಐದು




ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ವ ಂತೆ ಯ




ರಾಗಿದ್ದರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನ್ನು ತಂದರ�ೇ ಹ�ೊರತು


ಬ�ೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪ






ಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಬ�ೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡರು. ಮದುಮಗನ ಆಗಮನ


ತಡವಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯಾಸದಿಂದ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಹ�ೋ�ದರು.




“ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಮದುಮಗನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ಬನ್ನಿರಿ, ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿರಿ!’


ಎಂದು ಯಾರ�ೋ� ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

“ಆಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗ�ೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ








ಕ�ೊಂಡರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬುದ್ವ
ಧಿ ಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ


ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ�ೊಡಿ. ನಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿ ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಯಿತು’


ಎಂದರು.

“ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು, ‘ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ನಮಗ�ೇ ಸಾಕಾಗದಿರಬಹುದು.




ಅಂಗಡಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




“ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಎಣ್ಣೆ ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ
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ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮದುಮಗನು ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ


ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಮದುಮಗನ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಔತಣಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ನಂತರ ಬಾಗಿಲು
ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.

“ತರುವಾಯ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬಂದು, ‘ಸ್ವಾಮೀ, ಸ್ವಾಮೀ, ಒಳಗೆ

ಬರಲು ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ’ ಅಂದರು.

“ಆದರೆ ಮದುಮಗನು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾರ�ೋ�

ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


“ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುವ


ದಿನವಾಗಲಿ ಸಮಯವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ.233


5.18 ಮೂರು ಮಂದಿ ಸ�ೇವಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ

“ಪರಲ�ೋ�ಕರಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ�ೇರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವು




ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು


ತಾನು ಹ�ೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸ�ೇವಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತನ್ನ




ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳ ಲು ಅವರಿಗೆ ಹ�ೇ ಳಿದನು. ಅವನು ಆ ಸ�ೇ ವಕರ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂಬುದನ್ನು






ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ಐದು ತಲಾಂತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು




ತಲಾಂತು ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಮೂರನ�ೇ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ


ಅವನು ಬ�ೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಐದು ತಲಾಂತು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ




ಸ�ೇವಕನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಐದು

ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. ಎರಡು ತಲಾಂತು ಹ�ೊಂದಿದ ಸ�ೇವಕನೂ ಅದ�ೇ ರೀತಿ

ಆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಹ�ೊಂದಿದವನು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು


ಗುಂಡಿ ತ�ೋ�ಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.


“ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಯಜಮಾನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ತಾನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದ

ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನು ಸ�ೇವಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ�ೇಳಿದನು. ಐದು

ತಲಾಂತು ಪಡೆದ ಸ�ೇವಕನು ಇನ್ನೂ ಐದು ತಲಾಂತನ್ನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ

ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟು ಐದು ತಲಾಂತನ್ನು
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ಕ�ೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ’


ಎಂದನು.

“ಯಜಮಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ�ೇವಕ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು


ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ


ದ�ೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರು’ ಎಂದು

ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


“ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಸ�ೇವಕನು ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಕ�ೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವೆ’ ಅಂದನು.


“ಯಜಮಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ�ೇವಕ. ನೀನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ


ಹಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ


ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂದು, ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


“ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಸ�ೇವಕನು ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ.

ನೀನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ


ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಯ್ಯುವವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆದರಿಕ�ೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟೆನು. ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತೆಗೆದುಕ�ೊ’


ಅಂದನು.

“ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನನು, ‘ನೀನು ಸ�ೋ�ಮಾರಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸ�ೇವಕ! ನಾನು

ನೆಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನೆಂದು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ


ಕ�ೊಯ್ಯುವವನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಗೆ


ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಅಸಲಿನ�ೊಡನೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನು’




ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


“ಬಳಿಕ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಬ�ೇರೆ ಸ�ೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಒಂದು ತಲಾಂತನ್ನು

ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಐದು ತಲಾಂತು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ಕ�ೊಡಿರಿ. ತನ್ನಲ್ರ
ಲಿ ುವು






ದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ�ೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಆದರೆ






ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೂ ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳ
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ಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ಯಜಮಾನನು, ‘ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಆ

ಸ�ೇವಕನನ್ನು, ಜನರು ಗ�ೋ�ಳಾಡುತ್ತಾ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯು



ತ್ತಿರುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿರಿ’ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.234

5.19 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ


“ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದ�ೇವದೂತರ ಸಮೇತ


ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ರಾಜನಾಗಿ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.




ಭೂಲ�ೋ�ಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಕುರುಬನು


ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಂತೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸುವನು;




ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಆಡುಗಳನ್ನು




ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವನು.


“ಆಗ ರಾಜನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ‘ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ


ಮಹಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ದ�ೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ


ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಆ ರಾಜ್ಯವು ಲ�ೋ�ಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ






ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ




ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆನು. ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕ�ೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು, ನೀವು

ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ




ಇದ್ಗ
ದಾ , ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರಿ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ




ದವನಾಗಿದ್ದೆನು. ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾನು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ


ಬಿದ್ದಿದನ
್ದೆ ು, ನೀವು ನನಗೆ ಆರ�ೈಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾನು ಸೆರಯ
ೆ
ಲ್ದ
ಲಿ ನ
್ದೆ ು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು


ನ�ೋ�ಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು, ‘ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ

ಆಹಾರ ಕ�ೊಟ್ಟೆವು? ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ


ಕ�ೊಟ್ಟೆವು? ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ


ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ�ೊಳಗೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡೆವು? ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ






ದಿರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಯಾವಾಗ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ�ೊಟ್ಟೆವು? ನೀನು ಕಾಯಿಲೆ
ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರ�ೈಕೆ

ಮಾಡಿದೆವು?’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವರು.
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“ಆಗ ರಾಜನು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ

ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನ�ೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರ�ೋ� ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು’


ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಡುವನು.


“ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನನ್ನಿಂದ ತ�ೊಲಗಿಹ�ೋ�ಗಿರಿ,




ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗ ಬ�ೇ ಕೆ ಂ ದು ದ�ೇ ವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ದ್ದಾ ನೆ . ಸ�ೈ ತಾನನಿಗೂ




ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ಆರದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು


ಹಸಿದಿದ್ದೆನು, ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು, ನೀವು

ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪರದ�ೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು


ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆನು. ನೀವು






ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದನ
್ದೆ ು ಮತ್ತು ಸೆರಯ
ೆ



ಲ್ಲಿದ್ದೆನು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವನು.


“ಅವರು, ‘ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹಸಿದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆ? ನೀನು

ಯಾವಾಗ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆ? ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಿರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು






ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸೆರೆವಾಸ ದಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು


ನ�ೋ�ಡಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹ�ೋ�ದದ್ದು ಯಾವಾಗ?’ ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸುವರು.


“ಆಗ ರಾಜನು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ

ಏನ�ೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡದಂತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರ




ಕ�ೊಡುವನು.

“ಆಗ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗುವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯದಂಡನೆ




ಯಾಗುವುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಾದರ�ೋ� ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದುವರು” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು.235

5.20 ತನ್ನ ಮರಣ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು

ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ದ ರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸು ವುದಕ್ಕಾಗಿ




ಜೆ ರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ವ ರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಸ�ೇರಿದ್ದ ರು. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಜನರು


ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. (ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗಲಿಲಾಯದ ಬೆ ತ್ಸಾಯಿ ಎಂಬ

ಊರಿನವನಾಗಿದ್ದವನು.) ಅವರು, “ಸ್ವಾಮೀ, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು”
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ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಂದ್ರೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ


ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆಯನು ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಒಟ್ಟಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದುವ


ಸಮಯ ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಗ�ೋ�ಧಿಯ

ಕಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲ�ೇ ಬ�ೇ ಕು. ಬಳಿಕ ಅದು ಬೆ ಳೆ ದು ಅನ�ೇ ಕ
ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಫಲಿಸು ವುದು. ಸಾಯದಿದ್ದ ರೆ , ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ�ೇವಲ


ಒಂದ�ೇ ಕಾಳಾಗಿರುವುದು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅದನ್ನು




ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು




ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವನು. ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹ�ೊಂದುವನು. ನನ್ನ ಸ�ೇವೆ




ಮಾಡುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ ಬ�ೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ ನನ್ನ


ಸ�ೇವಕನು ಇರುವನು. ನನ್ನ ಸ�ೇವೆಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸನ್ಮಾನಿಸು



ವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನ�ೇನು


ಹ�ೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನಬ�ೇಕ�ೇ?’

ಇಲ್ಲ! ಸಂಕಟಪಡುವುದಕ�್ಕೋಸ್ಕರವ�ೇ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ




ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕ�ೊ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆಗ ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು






ಮತ್ತೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವೆನು” ಎಂಬ ವಾಣಿ ಆಯಿತು.




ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿ “ಅದು ಗುಡುಗು” ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಇತರರು, “ದ�ೇವದೂತನ�ೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು!”




ಎಂದರು.

ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಆ ವಾಣಿಯಾದದ್ದು ನನಗ�ೋ�ಸ್ಕರವಲ್ಲ, ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ. ಈ


ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪಾಗುವ ಕಾಲ ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು


(ಸ�ೈತಾನ) ಹ�ೊರಗೆ ದಬ್ಬಲಾಗುವುದು. ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತಲ
್ತ ್ಪಡುವನ
ೆ ು.




ಆಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವೆನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ತಾನು ಸಾಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದನು.

ಜನರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು

KAN LOJ Pocket (final).indd 197

9/28/2015 3:04:37 PM

198

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ

ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ‘ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು




ನೀನು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇಕೆ? ಈ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.


ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ.


ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗಲ�ೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕತ್ತಲೆಯು

(ಪಾಪ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕವಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ತಾನು




ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನಂ
ೆ ಬುದು ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೆಳಕನ್ನು ಇನ್ನೂ


ಹ�ೊಂದಿರುವಾಗಲ�ೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಬೆಳಕಿನವರಾಗುವಿರಿ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ


ಹ�ೊರಟು, ತನ್ನನ್ನು ಜನರು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಯೇಸು ಅನ�ೇಕ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ




ನ್ನೆಲ್ಲಾ ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ

ಯೆಶಾಯನು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ನೆರವ�ೇರಿದವು. ಅದ�ೇನೆಂದರೆ:


“ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಾವು ಹ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿದರು?


ಪ್ರಭುವಿನ ಬಾಹುಬಲವು ಯಾರಿಗೆ ಗ�ೋ�ಚರವಾಯಿತು?”


ಆದಕಾರಣವ�ೇ ಜನರು ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಶಾಯನು ಮತ್ತೊಂದು


ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ:

“ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಣದಂತೆ

ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದಂತೆ




ಪರಿವರ್ತನೆಗ�ೊಂಡು ಗುಣಹ�ೊಂದದಂತೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿ






ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ,

ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.”




ಯೆಶಾಯನು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಹೀಗೆ


ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನ�ೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯ
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ನಾಯಕರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಫರಿಸಾಯ




ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕ�ೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು




ಫರಿಸಾಯರು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು.




ಈ ಜನರು ದ�ೇವರ ಹ�ೊಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಜನರ ಹ�ೊಗಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ




ಪ್ರೀತಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು

ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಲ್ಲಿ (ದ�ೇವರು) ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವ




ನಾಗಿದ್ದಾನ.ೆ ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ


ನ�ೋ�ಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನ�ೇ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು




ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದೆಂದು ನಾನ�ೇ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.


“ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲ. ಈ


ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ




ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿಯೂ ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವವನು ನಾನಲ್ಲ.


ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿರುವವನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹ�ೇಳುವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಿಗೆ




ತೀರ್ಪುಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ�ೇ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು


ಅವ�ೇ ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನಿಂದ


ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೇ ನಾನು ಏನು ಹ�ೇಳಬ�ೇಕು,


ಏನು ಮಾತಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು




ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.” 236


5.21 ಬೆಥಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಿಯಳಿಂದ ಅಭಿಷ�ೇಕ


ಪಸ್ಕ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ�ೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಿದ್ದವು.


ಮಹಾ ಯಾಜಕರು


ಹಾಗೂ ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇ ಶಕರು


ಯಾವುದಾದ ರ�ೊಂದು


ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲ






ಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು. “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡು, ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ” ಎಂದು

ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.
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ಬೆಥಾನಿಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗಿ ಸಿಮೋನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ 237


ಅವರು



ಯೇಸುವಿಗೆ

ರಾತ್ರಿಭ�ೋ�ಜನ ವನ್ನು


ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರು.

ಮಾರ್ಥಳು

ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ






ಲಾಜರನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಮರಿಯಳು, ಬಹು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸುಗಂಧ




ತ�ೈಲವನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ


ಹಚ್ಚಿದಳು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿದಳು. ಆ


ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಸುವಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ತುಂಬಿಕ�ೊಂಡಿತು.


ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ



ನಾಗಿದ್ದನು. (ಮುಂದೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನು ಇವನ�ೇ.) ಮರಿಯಳು
ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೂದನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು, “ಆ ಪರಿಮಳದ


ದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಬೆ ಳ್ಳಿನಾಣ್ಯಗಳು. ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ಹಣವನ್ನು


ಬಡವರಿಗೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಿತ್ತು” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೂದನಿಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹ�ೇಳಿದನು.




ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯಕ�್ಕೋಸ್ಕರವಿದ್ದ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವನು


ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.




ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬ�ೇಡ. ನನ್ನನ್ನು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ




ಪಡಿಸುವ ಈ ದಿನಕ�್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಶ�ೇಖರಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದ�ೇ

ಸರಿ. ಬಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ


ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.238 ಈಕೆ ನನಗಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ನಾನು ಸಾಯುವುದ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನು


ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಆಕೆ ನನ್ನ ದ�ೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳತ�ೈಲ ಸುರಿದಳು.


ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈಕೆ




ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈಕೆಯನ್ನು ನೆನಪು




ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.239

5.22 ಯೇಸುವಿನ ವ�ೈರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯೂದನ ಒಪ್ಪಿಗೆ


ಯೇಸುವಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.




ಸ�ೈ ತಾನನು ಇವನ�ೊಳಗೆ ಪ್ರವ�ೇ ಶಿಸಿ ಕೆ ಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ
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ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿ ದನು. ಯೂದನು ಮಹಾ ಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ದ�ೇವಾಲಯ ವನ್ನು






ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸ�ೈನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕ�ೊಡುವುದರ


ಬಗ್ಗೆ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.240


ಅವನು, “ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕ�ೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ


ಕ�ೊಡುವಿರಿ? ” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮೂವತ್ತು ಬೆ ಳ್ಳಿಯ


ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂದನಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದು


ಕ�ೊಡಲು ಯೂದನು ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು.241

5.23 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲ ದ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಯ ನ್ನು ತಿನ್ನುವ ದಿನ ಬಂತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ್ಕದ

ಕುರಿಮರಿ ಗಳನ್ನು ಕ�ೊಯ್ಯುವ ದಿನ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವು ಪ�ೇತ್ರ ಮತ್ತು


ಯೋಹಾನರಿಗೆ, “ಹ�ೋ�ಗಿ, ಪಸ್ಕದ ಊಟವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದನು.

ಪ�ೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರು, “ಊಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬ�ೇಕು?” ಎಂದು


ಯೇಸುವಿಗೆ ಕ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ , “ಕ�ೇ ಳಿರಿ! ನೀವು ಪಟ್ಟ ಣ ದ�ೊಳಗೆ (ಜೆ ರುಸಲ�ೇ ಮಿಗೆ )


ಹ�ೋ�ದನಂತರ, ನೀರಿನ ಕ�ೊಡವನ್ನು ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವ ಒಬ್ಬ

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ. ಅವನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. ಅವನು ಒಂದು
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವನು. ನೀವು ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿರಿ. ಆ ಮನೆಯ


ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ‘ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕದ




ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬುದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತ�ೋ�ರಿಸು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರಿ.


ಆಗ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೋ�ಣೆಯನ್ನು


ತ�ೋ�ರಿಸುವನು. ಈ ಕ�ೋ�ಣೆ ಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರು ವುದು. ಪಸ್ಕದ


ಊಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ�ೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಹ�ೊರಟರು. ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಹಾಗೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಪಸ್ಕದ ಊಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು.


ಪಸ್ಕದ ಊಟಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು

ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡರು.242
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಕ�ೊನೆಯ
ರಾತ್ರಿ ಭ�ೋ�ಜನ (5.24–40)

5.24 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ರಾತ್ರಿ ಭ�ೋ�ಜನ

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡಲು

ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರುವ


ತನಕ, ನಾನೆಂದಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಸ್ಕದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತ್ರೆ ಯ ನ್ನು ತೆ ಗೆ ದು ಕ�ೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ


ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು, “ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ




ವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರುವ ತನಕ, ನಾನೆಂದಿಗೂ


ತಿರುಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.243


5.25 ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆದ ಯೇಸು

ಯೇಸುವಿಗೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ�ೈತಾನನು ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನನ್ನು

ಈಗಾಗಲ�ೇ ಪ್ರೇರ�ೇಪಿ ಸಿದ್ದ ನು. (ಯೂದನು ಸಿಮೋನನ ಮಗ.) ತಂದೆ ಯು


ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ






ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ದ�ೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಈಗ


ದ�ೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು




ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಯೇಸು ಎದ್ದು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿ ಯನ್ನು ತೆ ಗೆ ದಿ ಟ್ಟ ನು;




ಅಂಗವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ�ೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಒಂದು ಬ�ೋ�ಗುಣಿಗೆ




ನೀರು ಸುರಿದುಕ�ೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆದು ತಾನು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ




ಅಂಗವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒರಸಿದನು.


ಯೇಸು ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ�ೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನ್ನ

ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ತ�ೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದನು.


ಯೇಸು, “ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ


ಮುಂದೆ ನೀನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಪ�ೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ತ�ೊಳೆಯಕೂಡದು”


ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ತ�ೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪಾಲು


ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ

ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನೂ ತ�ೊಳೆ!” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡನು.


ಯೇಸು, “ಸ್ನಾನಮಾಡಿಕ�ೊಂಡವನ ದ�ೇಹವೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು




ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ,




ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ತನಗೆ ದ�್ರೋಹ

ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದಕಾರಣ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆ ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿ ಯನ್ನು


ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು


ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತ�ೇ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು, ‘ಗುರುವ�ೇ, ಪ್ರಭುವ�ೇ’ ಎಂದು

ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗುರುವೂ
ಹೌದು, ಪ್ರಭುವೂ ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ನಾನು

ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ�ೇವಕನಂತೆ ತ�ೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ


ಪಾದಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತ�ೊಳೆಯಬ�ೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನ�ೇ ನಿಮಗೆ

ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಿಗ�ೊಬ್ಬರು




ಮಾಡಬ�ೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ�ೇವಕನು ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ


ದ�ೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ






ದ�ೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಕ�ೈಕ�ೊಂಡು




ನಡೆದರೆ ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದಿರುವಿರಿ.244


5.26 ತನಗೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡುವವರು

ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು


“ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ


ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ‘ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವವನ�ೇ ನನಗೆ ದ�್ರೋಹ

ಬಗೆದನು.’ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಮಾತು ನೆರವ�ೇರಬ�ೇಕು. ಅದು ನೆರವ�ೇರು




ವಾಗ ನಾನ�ೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬ�ೇಕೆಂದು, ಅದು ನೆರವ�ೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ
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ಮೊದಲ�ೇ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.


ನಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ




ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ವ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ . ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ






ದಾತನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”




ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಗ�ೊಂಡು, “ನಾನು




ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡುವನು”

ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೆ ಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರ ನ್ನೊಬ್ಬರು ನ�ೋ�ಡ ತ�ೊಡಗಿದರು. ಆತನು




ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂ
ೆ ದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು




ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನ�ೇ


ಅವನು. ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನು ಈ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ , ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸು
ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನಂ
ೆ ದು ಕ�ೇಳಿ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದನು.




ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಕ�ೊಂಡು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಅವನು

ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಈ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಯ ನ್ನು ಬಟ್ಟ ಲ ಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ

ಕ�ೊಡುತ್ತೇ ನ�ೋ�
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ

ಅ ವ ನ�ೇ

ಬರೆ ದಿ ರುವ

ನ ನ ಗೆ

ಪ್ರಕಾರ

ದ�್ರೋಹ

ಮಾಡುವ ನು. 2 4 5

ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು


ಪ ವಿ ತ್ರ

ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ

ಮರಣಹ�ೊಂದುತ್ತಾ ನೆ . ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲ ಲು ಒಪ್ಪಿಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ


ಕ�ೇ ಡಾಗುತ್ತ ದೆ . ಅವನು ಹುಟ್ಟ ದೆ ಇದ್ದಿ ದ್ದ ರೆ ಎಷ�್ಟೋ ಚೆ ನ್ನಾಗಿತ್ತು! ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ, ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕ�ೊಡಲಿದ್ದ ಯೂದನು,


“ಗುರುವ�ೇ, ನಿನಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿರುವವನು ನಾನಲ್ಲ ತಾನ�ೇ?” ಎಂದನು.


ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ಹೌದು, ಅವನು ನೀನ�ೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.246

ಯೇಸು ರ�ೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡ�ೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ


ಸಿಮೋನನ ಮಗನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಯೂದನು

ಆ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಾಗ ಸ�ೈತಾನನು ಅವನ�ೊಳಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದನು.




ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ, “ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ�ೇಗನೆ ಮಾಡು!” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹ�ೇಳಿದನಂ
ೆ ದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ
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ವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯದ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು




ಯೂದನ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಡಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ�ೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ








ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹ�ೇಳಿರಬ�ೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಭಾವಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.




ಯೇಸು ಕ�ೊಟ್ಟ ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ಯೂದನು ಅಲ್ಲಿಂದ


ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದನು. ಆಗ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು.247


5.27 ದ�ೇವರ�ೊಡನೆ ಹ�ೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಅವರು ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯೇಸು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ




ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ
ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮುರಿದು, “ತೆಗದ


ದ�ೇಹ.248 ನಾನು ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಕ�ೊಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ದ�ೇಹವಿದು. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಸಿ



ಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.

ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಊಟವಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು

ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು,249 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�್ತೋತ್ರಸಲ್ಲಿಸಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು


ಕುಡಿಯಿರಿ.250 ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಹ�ೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ




ಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕ�ೊಡುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ

ಹ�ೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.251 ಇದು ಅನ�ೇಕ ಜನರ ಪಾಪಗಳ


ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಸುರಿಸ ಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ . ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ


ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ತನಕ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು


ಕುಡಿಯುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕ�ೊಟ್ಟನು.252
5.28 ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

ಬಳಿಕ ಅಪೊಸ್ತ ಲ ರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಶ್ರೇ ಷ್ಠ ರೆ ಂ ದು ವಾದ ಮಾಡ



ತ�ೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರ

ಮೇಲೆ ದ�ೊರೆತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹ�ೊಂದಿರುವವರನ್ನು


‘ಧರ್ಮಿಷ್ಠ’ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಅತ್ಯಂತ ದ�ೊಡ್ಡ


ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬ�ೇಕು. ನಾಯಕರು ಸ�ೇವಕರಂತಿರಬ�ೇಕು.






ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಯಾರು? ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತವನ�ೋ�? ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸ�ೇವೆ
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ಮಾಡುವವನ�ೋ�? ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವವನ�ೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸು




ತ್ತೀರ�ೋ�? ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ�ೇವಕನಂತಿದ್ದೇನೆ!


“ನೀವು ನನ್ನ ಅನ�ೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ನ
ದಾ .ೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ

ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುವಿರಿ ಮತ್ತು


ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು




ಕುಲಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.253


5.29 ಯೇಸು ಕ�ೊಟ್ಟ ಹ�ೊಸ ಆಜ್ಞೆ

ಯೂದನು ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ


ಮಹಿಮೆ ಯಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲ ದೆ , ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ದ�ೇ ವರಿಗೂ




ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ






ತಕ್ಷಣವ�ೇ ದ�ೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದು” ಎಂದನು.




ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

ಇರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು
ನಿಮಗೂ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹ�ೋ�ಗುವಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ.

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು


ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು




ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಂ
ೆ ಬುದನ್ನು




ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.254


5.30 ಪ�ೇತ್ರನ ವಿಶ್ವಾಸದ�್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೇಸು


ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ.


‘ನಾನು ಕುರುಬನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವೆನು, ಆಗ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಚದರಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತವೆ’




ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಂತನಾಗಿ
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ಎದ್ದುಬರುವೆನು. ನಂತರ ನಾನು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುವೆನು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ


ಹ�ೋ�ಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರುವೆನು.255


“ ಒಬ್ಬ ರ�ೈ ತನು ತನ್ನ ಗ�ೋ�ಧಿಯನ್ನು ತೂರುವಂತೆ ಸ�ೈ ತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಶ�ೋ�ಧಿಸಲು ಕ�ೇಳಿ ಕ�ೊಂಡನು. ಸೀಮೋನನ�ೇ, ಸೀಮೋನನ�ೇ (ಪ�ೇತ್ರ) ನಿನ್ನ


ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಿಹ�ೋ�ಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆನು! ನೀನು ಪರಿವರ್ತನೆ




ಗ�ೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.256


ಪ�ೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರು ಭಯಗ�ೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದರೂ ನಾನು ಹಿಂಜರಿ



ಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕ�ೋ�ಳಿ ಎರಡು ಸಾರಿ

ಕೂಗುವುದ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಸಾರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದ�ೇ


ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹ�ೇಳುವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆದರೆ ಪ�ೇತ್ರನು ಖಚಿತವಾಗಿ, “ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯ ಬ�ೇಕಾದರೂ


ಸರಿಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದ�ೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಇದ�ೇ ರೀತಿ ಹ�ೇಳಿದರು.257

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಬ�ೋ�ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು




ಹಣವಿಲ್ಲದ,ೆ ಚೀಲವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ
ೆ ು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ




ಏನಾದರೂ ಕ�ೊರತೆ ಆಯಿತ�ೇ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
ಅಪೊಸ್ತಲರು, “ಇಲ್ಲ” ಅಂದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಾಗಲಿ ಚೀಲವಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ

ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿ






ಯನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ.


‘ಆತನು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’




ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮಾತು


ನೆರವ�ೇರಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೆರವ�ೇರುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ಶಿಷ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಇಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡು, ಎರಡು ಖಡ್ಗಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಅಷ್ಟು ಸಾಕು” ಅಂದನು.258
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5.31 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಂತ�ೈಸಿದ ಯೇಸು

ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗ�ೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ದ�ೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ.




ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಕ�ೋ�ಣೆಗಳಿವೆ.


ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ




ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹ�ೋ�ಗಿ ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ


ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದಪ
್ಧ ಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದು




ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಇರಬ�ೇಕು. ನಾನು
ಹ�ೋ�ಗಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ದಾರಿಯು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.259
5.32 ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲು ಯೇಸುವ�ೇ ಏಕ�ೈಕ ಮಾರ್ಗ

ತ�ೋ�ಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಗಂ
ೆ ಬುದ�ೇ


ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹ�ೇಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳ



ಲಾದೀತು?” ಎಂದನು.

ಯೇಸು, “ನಾನ�ೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ

ಹ�ೋ�ಗಲು ನಾನ�ೇ ಏಕ�ೈಕ ಮಾರ್ಗ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,

ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು


ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಆತನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸು. ನಮಗೆ

ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನ�ೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದರೂ ನೀನು


ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವ�ೇ? ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದವನು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ


ನ�ೋ�ಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ‘ತಂದೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸು’ ಎಂದು


ಏಕೆ ಕ�ೇಳುವಿರಿ? ನಾನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು


ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವಿರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು

ನನ್ನಿಂದಲ�ೇ ಬಂದಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು




ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯು


ನನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ದಾ ನೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ

ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾದರೂ ನಂಬಿರಿ.
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“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು

ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವನು. ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡುವ

ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ




ನಾನು ತಂದೆ ಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಹೆ ಸ ರಿನಲ್ಲಿ

ಏನಾದರೂ ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರೆ, ನಾನು ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸುವೆನು.




ಆಗ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಏನಾದರೂ ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಂಡರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸುವೆನು.260




5.33 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನ


“ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರ,ೆ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ.




ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುವನ
ೆ ು. ಆಗ ಆತನು ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ನಿಮಗೆ




ಕ�ೊಡುವನು. ಆ ಸಹಾಯಕನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನ�ೇ ಈ


ಸಹಾಯಕನು. ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಲ�ೋ�ಕವು


ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು


ಬಲ್ಲಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನ.ೆ


“ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು






ಹ�ೋ�ಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ


ಮೇಲೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ. ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಾನು


ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಆ ದಿನದಂದು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು




ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ






ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು




ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನನ್ನು




ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಮತ್ತು ನಾನೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು. ನಾನು

ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನಲ್ಲ), “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ

ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದಿರುವು








ದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು: “ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶಕ್ಕೆ




ವಿಧ�ೇಯನಾಗುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು


ನಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವೆವು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ




ದವನು, ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ�ೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ


ಉಪದ�ೇಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯದು.


“ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗಲ�ೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ.


ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಉಪದ�ೇಶಿಸುವನು. ನಾನು




ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು.


ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ�ೇ ಆ ಸಹಾಯಕನು.


“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ಕ�ೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ


ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗ�ೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ಭಯಪಡಬ�ೇಡಿರಿ. ‘ನಾನು ಹ�ೊರಟು






ಹ�ೋ�ಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು


ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹ�ೋ�ಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ




ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದ�ೊಡ್ಡವನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ


ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಈಗಲ�ೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಇದು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ


ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ.

“ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಹ�ೊತ್ತು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲ�ೋ�ಕದ


ಅಧಿಪತಿಯು (ಸ�ೈ ತಾನನು) ಬರುತ್ತಿದ್ದಾ ನೆ . ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ

ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ

ಲ�ೋ�ಕವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹ�ೇಳಿರುವುದನ್ನೇ




ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

“ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೋ�ಗ�ೋ�ಣ.” 261
5.34 ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿಯಂತಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು


ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತ�ೋ�ಟಗಾರನು. ಫಲ



ಕ�ೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವಲನ್ನು ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುವನು. ಫಲಕ�ೊಡುವ
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ಕವಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕ�ೊಡುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವನು. ನಾನು






ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಉಪದ�ೇಶದಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು




ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿರಿ, ಆಗ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿರುವೆನು. ಯಾವ




ಕವಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ�ೇ ಫಲಕ�ೊಡಲಾರದು. ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ






ಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತದ
್ತ .ೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೇ ಫಲಕ�ೊಡ






ಲಾರಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಗ
ೆ �ೊಂಡಿರಬ�ೇಕು.




“ನಾನ�ೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ; ನೀವ�ೇ ಕವಲುಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಗ
ೆ �ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು


ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕ�ೊಡುವನು. ಆದರೆ




ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಗ
ೆ �ೊಂಡಿಲ್ಲದವನು ಹ�ೊರಗೆ




ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಲಿನಂತಿರುವನು. ಆ ಕವಲು ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗುವುದು. ಸತ್ತ ಕವಲು






ಗಳನ್ನು ಜನರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವರು. ನೀವು




ನನ್ನಲ್ಯ
ಲಿ
ೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲಗ�ೊಂಡಿದ್ದ
ೆ
ರೆ ಏನು ಬ�ೇಕಾದರೂ


ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ದ�ೊರೆಯುವುದು. ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕ�ೊಟ್ಟು, ನೀವ�ೇ

ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಂ
ೆ ಬುದನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು.




“ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ


ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯನಾಗಿದ್ದು




ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ


ವಿಧ�ೇಯರಾದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಗ�ೊಂಡಿರುವಿರಿ. ನನಗಿರುವ


ಆನಂದವನ್ನು ನೀವೂ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು






ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು






ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸ






ಬ�ೇಕೆಂಬುದ�ೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ


ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕ�ೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು

ಹ�ೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈಗ ನಾನು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಸ�ೇವಕರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜಮಾನನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ






ಗಳು ಸ�ೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ






ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕ�ೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ


ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ.
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“ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡೆನು. ನೀವು




ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ ಫಲಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ಇದ�ೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ.


ಈ ಫಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದ�ೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ.


ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನ್ನು


ನಿಮಗೆ ಕ�ೊಡುವನು. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕೆಂಬುದ�ೇ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ.262




5.35 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

“ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನೇ ದ್ವೇಷ

ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ,




ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿತ್ತು.


ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ�ೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ




ನೀವು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವ ರಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು


ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

“ಸ�ೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದ�ೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ


ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸು




ವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧ�ೇಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದ�ೇಶಕ್ಕೂ ವಿಧ�ೇಯ



ರಾಗುವರು. ಜನರು ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವರು. ನನ್ನನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ




ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರ,ೆ ಅವರನ್ನು ಪಾಪದ�ೋ�ಷಿಗಳೆಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ






ಈಗ ನಾನು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ


ಯಾವ ನೆವವೂ ಇಲ್ಲ.

“ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ�ೇರೆ




ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,


ಅವರನ್ನು ಪಾಪದ�ೋ�ಷಿಗಳೆಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ




ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೂ ನನ್ನ

ತಂದೆಯನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸಿದರು’


ಎಂದು

ಅವರ

ಹೀಗಾಯಿತು.
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“ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡುವೆನು.




ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆ ಸಹಾಯಕನು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು


ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ


ಇದ್ದಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳುವಿರಿ.

“ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ






ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸು




ವರು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೊಂದರೆ ದ�ೇವರ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂದು


ಜನರು ಯೋಚಿಸುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಜನರು ತಂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು

ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ



ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನೆರವ�ೇರುವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ


ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ.263


5.36 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ

“ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭ ದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ . ಏಕೆ ಂ ದರೆ ,




ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದೆನು. ಈಗಲಾದರ�ೋ�, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ




ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ, ‘ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ

ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವೆ?’ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ


ಹ�ೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಾನು




ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹ�ೋ�ಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ


ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಾನು




ಹ�ೋ�ಗದಿದ್ದರೆ, ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಸಹಾಯಕನು ಬಂದು ಪಾಪ, ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡುವನು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ






ಯೆಂದು ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿರೂಪಿಸುವನು. ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವು




ದರಿಂದ ನೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವನು. ಇನ್ನು




ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು

ಆ ಸಹಾಯಕನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧರಪಡಿಸುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲ�ೋ�ಕದ


ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈಗಾಗಲ�ೇ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಾಗಿದೆ.
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“ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕಾದ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ




ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ






ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ


ನಡೆಸುವನು. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಹ�ೇಳುವುದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ತಾನು

ಕ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು




ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ನನ್ನಿಂದಲ�ೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು




ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ




ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದ�ೇ. ಆದಕಾರಣ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನ್ನಿಂದಲ�ೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು


ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳಿದೆನು.264


5.37 ದುಃಖವು ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗುವುದು


“ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ




ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಅನಂತರ ಸ್ಪಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು


ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಆತನು ಹ�ೇಳಿದ್ದರ ಅರ್ಥವ�ೇನು?”

ಎಂದು

ಒಬ್ಬರಿ ಗ�ೊಬ್ಬರು

ಮಾತಾಡಿ ಕ�ೊಂಡರು.





“ ‘ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ’

ಶಿಷ್ಯರು,

ಎಂದರ�ೇನು? ಆತನ ಮಾತ�ೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು




ಕ�ೇಳತ�ೊಡಗಿದರು.


ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ


ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ ಆತನು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ವಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು


ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ’


ಎಂದು ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ರ ಅರ್ಥವ�ೇನೆ ಂ ದು ನೀವು ಒಬ್ಬರ ನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ�ೇಳು






ತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಳುವಿರಿ, ದುಃಖಪಡುವಿರಿ.


ಆದರೆ ಲ�ೋ�ಕವು ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡುವುದು. ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ




ದುಃಖವು ಆನಂದವಾಗುವುದು.


“ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪ್ರಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವ�ೇದನೆಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಗುವು


ಜನಿಸಿದಾಗ, ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿತೆಂಬ ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದ ಆಕೆ ಆ
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ವ�ೇದನೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು




ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ಹರ್ಷಿಸುವಿರಿ.

ಆ ಹರ್ಷವನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾರರು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು


ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ


ಕ�ೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕ�ೇಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ


ದ�ೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು.


“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ


ಸಮಯವು ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು
ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ




ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ತಂದೆಯು ತಾನ�ೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನ.ೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸಿದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದೆನಂ
ೆ ದು ನೀವು ನಂಬುವುದರಿಂದ




ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ
ಬಂದೆನು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡು



ತ್ತಿರುವೆ. ಅರ್ಥವಾಗದಂಥ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ


ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು


ಕ�ೇ ಳುವುದ ಕ್ಕಿಂತ


ಮೊದಲ�ೇ ನೀನು ಅವನ

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ

ಉತ್ತ ರ

ಕ�ೊಡಬಲ್ಲೆ .

ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀನು ದ�ೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡಿರಿ. ನೀವು

ಚದರಿಹ�ೋ�ಗುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ


ಚದರಿಹ�ೋ�ಗುವನು. ಆ ಸಮಯ ಈಗಲ�ೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು


ಹ�ೋ�ಗುವಿರಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನೆಂದಿಗೂ


ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ.




“ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದವರಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
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ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆ


ಧ�ೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ! ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.265


5.38 ತನ್ನ ಪರಲ�ೋ�ಕದ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ


ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲ�ೋ�ಕದ ಕಡೆಗೆ ನ�ೋ�ಡಿ


ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು: “ತಂದೆಯೇ, ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಆಗ ಮಗನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಲ್ಲನು. ನೀನು ಮಗನಿಗೆ




ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕ�ೊಡ






ಬ�ೇ ಕೆ ಂ ದು ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿ ರುವೆ . ಒಬ್ಬನ�ೇ ಸತ್ಯ




ದ�ೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದು



ಕ�ೊಳ್ಳುವುದ�ೇ ನಿತ್ಯಜೀವ. ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ

ಪೂರ�ೈಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭೂಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆನು. ಈಗ,


ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಈ ಲ�ೋ�ಕವು

ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು


ನನಗೆ ಕ�ೊಡು.266

5.39 ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

“ನೀನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ�ೊಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು


ನಾನು ಇವರಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆನು. ಇವರು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೀನ�ೇ ಇವರನ್ನು


ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟೆ. ಇವರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯರಾದರು. ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ


ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿನ್ನಿಂದಲ�ೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ .

ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಆ

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ


ಬಂದಿರುವು ದಾಗಿಯೂ ನೀನ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವು ದಾಗಿಯೂ ಇವರು




ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವ


ಜನರಿಗ�ೋ�ಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಇವರಿಗಾಗಿ


ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರ.ೆ ನನ್ನಲ್ರ
ಲಿ ುವುದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದ�ೇ






ಮತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದ�ೇ. ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

KAN LOJ Pocket (final).indd 216



9/28/2015 3:04:45 PM

217

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ

“ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಆದರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ರುತ್ತಾ ರೆ . ಪವಿತ್ರನಾದ ತಂದೆ ಯೇ,


(ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ) ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು.

ನೀನೂ ನಾನೂ ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಲು ಆಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗು






ವುದು. ನಾನು ಇವರ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರನ್ನು


ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿದೆನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಹ�ೇಳಿಕೆಯು ನೆರವ�ೇರುವಂತೆ ಕಳೆದು




ಹ�ೋ�ಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ (ಯೂದನೆಂಬ) ಒಬ್ಬನ�ೇ ಒಬ್ಬನು ಇವರಲ್ಲಿ


ನಾಶವಾದನು.

“ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ

ಇರುವಾಗಲ�ೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಆನಂದ






ವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದವರಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ






ವಾಗಿರ ಬ�ೇಕೆ ಂ ದು ಈ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ




ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ಇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ

ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ�ೇರಿದವನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ


ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ಇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ.


“ನೀನು ಇವರನ್ನು ಈ ಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಕ�ೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.


ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಕೆ ಡುಕ ನಿಂದ (ಸ�ೈ ತಾನ ನಿಂದ) ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಗಿರಿಸ








ಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ


ಸ�ೇರಿದವನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ




ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಇವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ�ೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು

ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ನಾನೂ ಇವರನ್ನು


ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ�ೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗ






ಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.267


5.40 ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

“ನಾನು ಇವರಿಗಾಗಿಯೂ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲ್ಲರಿ




ಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲ್ಲಾ


ಜನರು ಒಂದಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ
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ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವೆಯೆಂದು ಈ


ಲ�ೋ�ಕವು ನಂಬಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರ




ಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು


ಈ ಜನರಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ


ಒಂದಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟೆನು. ನಾನು


ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ



ವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವರು. ನೀನ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀನು




ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಜನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಲ�ೋ�ಕವು




ಆಗ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು.


“ತಂದೆ ಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿ ರುವ ಇವರು, ನಾನು ಇರುವಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ

ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬ�ೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕೆಂದು


ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ . ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ�ೇ ನೀನು




ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನ�ೇ ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟೆ. ನೀತಿಯುಳ್ಳ


ತಂದೆಯೇ, ಈ ಲ�ೋ�ಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ

ಮತ್ತು ನೀನ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ

ನಿಜಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇವರಿಗೆ




ಮತ್ತೆ ತ�ೋ�ರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆಯೋ, ಅದ�ೇ


ಪ್ರೀತಿಯು ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು.” 268
5.41 ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಲಿವ್

ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ 269 ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,

“ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸುವು ಪ�ೇತ್ರನನ್ನು ಮತ್ತು ಜೆಬೆದಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ


ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹ�ೋ�ಗಿದೆ.




ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುಃಖದಿಂದ ಒಡೆದುಹ�ೋ�ಗುವಂತಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ


ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
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ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹ�ೋ�ಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬ�ೋ�ರಲಬಿದ್ದು,

“ ನನ್ನ

ತಂದೆ ಯೇ,

ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ರೆ ,

ಸಂಕಟದ

ಈ

ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು

ನನಗೆ

ಕ�ೊಡಬ�ೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಮಾಡು” ಎಂದು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.270

ಆಗ ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದ�ೇವದೂತನು ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡನು. ಯೇಸುವನ್ನು




ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದ�ೇವದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವಿಗೆ






ತುಂಬಾ ವ�ೇದನೆಯಿತ್ತು. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹ�ೋ�ರಾಡಿದನು.

ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ರಕ್ತದ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಟ್ಟಿಕ್ಕತ�ೊಡಗಿತು.271




ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದನು. ಅವರು ನಿದ್ರಿಸು




ತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ

ಕಾಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವ�ೇ? ನೀವು ಶ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ






ವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಮನಸ್ಸೇನ�ೋ� ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಸಾಲದು”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಎರಡನೆ ಯ ಸಾರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರ ಹ�ೋ�ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ , “ನನ್ನ

ತಂದೆಯೇ, ಸಂಕಟದ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ




ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ


ಆಗಲಿ” ಎಂದನು.

ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ


ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಆಯಾಸಗ�ೊಂಡಿದ್ದವು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹ�ೋ�ಗಿ ಮೂರನೆಯ
ಸಾರಿ ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು




ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ನಾವು ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು. ಎದ್ದೇಳಿ! ನನ್ನನ್ನು ವ�ೈರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.272
5.42 ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ

ಯೇಸುವಿಗೆ ದ�್ರೋಹ ಬಗೆದ ಯೂದನಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಯೂದನು ಸ�ೈನಿಕರ


ಗುಂಪೊಂದನ್ನೂ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರ ಕಾವಲು ಗಾರರಲ್ಲಿ




ಕೆಲವರನ್ನೂ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ತ�ೋ�ಟಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವರು ದೀವಟಿಗೆ, ಪಂಜು


ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದರು.273




ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು




ಗುರುತು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ,


“ಗುರುವ�ೇ, ನಮಸ್ಕಾರ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು.274

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನ�ೇ, ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಡಿದು




ಕ�ೊಡುವಿಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.275

ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆತನು ಹ�ೊರಗೆ


ಹ�ೋ�ಗಿ, “ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಅವರು, “ನಜರ�ೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಆತನು, “ನಾನ�ೇ ಯೇಸು” ಎಂದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಬಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ, “ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅವರು, “ನಜರ�ೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆತನು, “ನಾನ�ೇ ಯೇಸು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದೆನಲ್ಲಾ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು

ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಇವರನ್ನು ಹ�ೋ�ಗಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. “ನೀನು


ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೇಸು


ಮೊದಲು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜವಾಯಿತು.276
ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.277

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನ ಬಳಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ವಿ ತ್ತು. ಅವನು ಆ ಖಡ್ಗ ವ ನ್ನು

ಹ�ೊರತೆಗೆದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಸ�ೇವಕನ�ೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹ�ೊಡೆದು, ಅವನ ಬಲಗಿವಿ




ಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. (ಆ ಸ�ೇವಕನ ಹೆಸರು ಮಾಲ್ಕ.) 278

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿಲ್ಲಿಸು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ, ಆ ಸ�ೇವಕನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ

ಸ್ವಸ್ಥಗ�ೊಳಿಸಿದನು.279


ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು! 280 ಕತ್ತಿಯನ್ನು
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ಬಳಸುವ ಜನರು ಕತ್ತಿಯಿಂದಲ�ೇ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.281 ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ


ಸಂಕಟದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.282


“ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ದ�ೇವದೂತರ ಹನ್ನೆರಡು

ಸ�ೇನಾದಳಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ




ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಬ�ೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದನು.

ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರಂತೆ ಕತ್ತಿ




ಮತ್ತು ದ�ೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ


ದ�ೇ ವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕ�ೊಂಡು ಬ�ೋ�ಧಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ






ಬಂಧಿಸಲ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನೆರವ�ೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ




ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ



ಹ�ೋ�ದರು.283

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವನು ನಾರುಬಟ್ಟೆ



ಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನ್ನು ಸಹ ಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡರು. ಅವನು ತಾನು


ಧರಿಸಿ ಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ನಾರುಬಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಮೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ






ಹ�ೋ�ದನು.284

5.43 ಅನ್ನನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು

ಬಳಿಕ ಆ ಸ�ೈನಿಕರು, ಅವರ ಸ�ೇನಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯ ಕಾವಲುಗಾರರು


ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ, ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅನ್ನನು ಕಾಯಫನ ಮಾವ.

ಆ ವರ್ಷ ಕಾಯಫನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು




ಸಾಯುವುದ�ೇ ಮೇಲು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ಇವನ�ೇ.285

5.44 ಪ�ೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆ ವಿಶ್ವಾಸದ�್ರೋಹ

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿ



ನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು.




ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಆದರೆ ಪ�ೇತ್ರನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರಧಾನ
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ಯಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನು ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದು ದ್ವಾರಪಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ




ಮಾತಾಡಿ ಪ�ೇತ್ರನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದನು.286


ಆಗ ಚಳಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾವಲುಗಾರರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು






ಕ�ೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ�ೇತ್ರನು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು






ಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು.287

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ�ೇತ್ರನು ಇನ್ನೂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ




ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ�ೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಪ�ೇತ್ರನು ಬೆಂಕಿಯ


ಹತ್ತಿರ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವಳು ಕಂಡು, ಪ�ೇತ್ರನನ್ನು ಹತ್ತಿರ




ದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ�ೋ�ಡಿ, “ನೀನು ನಜರ�ೇತಿನವನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಜ�ೊತೆ ಇದ್ದವ




ನಲ್ಲವ�ೇ?” ಎಂದಳು.

ಆದರೆ ಪ�ೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರು



ವೆಯೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ಎದ್ದು, ಅಂಗಳದ ಪ್ರವ�ೇಶದ್ವಾರದ


ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.288

5.45 ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅನ್ನನು

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಯ
ಗೆ
ೂ ಆತನು ಉಪದ�ೇಶಿಸಿದ




ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಯ
ಗೆ
ೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನಾನು ಬಹಿರಂಗ



ವಾಗಿ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು




ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿ






ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎಂದೂ ಹ�ೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು,

ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದ�ೇಕೆ? ನನ್ನ ಉಪದ�ೇಶವನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಜನರನ್ನು ಕ�ೇಳು.




ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಬಲ್ಲರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ಕೂಡಲ�ೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾವಲುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು


ಯೇಸುವಿಗೆ ಹ�ೊಡೆದು, “ನೀನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ�ೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ






ಕೂಡದು” ಎಂದನು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ತ�ೋ�ರಿಸಿಕ�ೊಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಹ�ೇ ಳಿದ್ದು ಸರಿ ಯಾಗಿದ್ದ ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು


ಹ�ೊಡೆಯುವುದ�ೇಕೆ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.
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ಆಗ ಅನ್ನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ


ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.289


5.46 ಪ�ೇತ್ರನ ಎರಡನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆ ವಿಶ್ವಾಸದ�್ರೋಹ

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನು ತನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ


ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು.290


ಪ�ೇತ್ರನು ಅಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಆ ದಾಸಿಯು ನ�ೋ�ಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ


ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.
ಪುನಃ ಪ�ೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.


ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪ�ೇತ್ರನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವನಿಗೆ,

“ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಗಲಿಲಾಯದವನು” ಎಂದರು.291




ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಸ�ೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಪ�ೇತ್ರನಿಂದ ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ




ಸ�ೇವಕನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸ�ೇವಕನು, “ನೀನು ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ಅವನ�ೊಂದಿಗೆ




(ಯೇಸುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ) ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿದಂತಿದೆ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.292




ಆಗ ಪ�ೇತ್ರನು ತನಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ, “ದ�ೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು

ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಬಲವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದನು.293

ಪ�ೇತ್ರನು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲ�ೇ ಕ�ೋ�ಳಿ ಕೂಗಿತು. ಆಗ ಪ್ರಭುವು

(ಯೇಸು) ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ�ೇತ್ರನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನ�ೋ�ಡಿದನು. “ಮುಂಜಾನೆ ಕ�ೋ�ಳಿ

ಕೂಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ




ಹ�ೇಳುವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹ�ೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಪ�ೇತ್ರನು ಆಗ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಂಡನು.


ಬಳಿಕ ಪ�ೇತ್ರನು ಹ�ೊರಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.294
5.47 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಹಾಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು

ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದವರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ


ಮನೆಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ


ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ್ದರು.295
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ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು ಆತನನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು




ಬ�ೇಕಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.


ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಸರಿಯಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಂಡು


ಹಿಡಿಯಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ


ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು




ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಂತಹ ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದರು.




ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಅಪವಾದ




ಗಳನ್ನು ಹ�ೊರಿಸುತ್ತಾ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ಕೈ� ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು


ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಂದು ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು


ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ�ೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು. ಆದರೂ ಜನರು
ಹ�ೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹ�ೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.


ಆಗ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಯೇಸುವಿಗೆ,




“ಈ ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹ�ೊರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಆರ�ೋ�ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು


ಏನಾದರೂ ಹ�ೇಳಬ�ೇಕೆಂದಿರುವೆಯೋ? ಜನರು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವ�ೇ?”




ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂ


ಕ�ೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ , “ಮಹಾದ�ೇ ವರ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನು


ನೀನ�ೋ�?” ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನಾನ�ೇ ದ�ೇವರ ಮಗನು. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ದ�ೇವರ


ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನೂ




ನೀನು ಕಾಣುವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಬಹಳ ಕ�ೋ�ಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕ�ೊಂಡು,




“ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇವನು ದ�ೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ


ಹ�ೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ�ೇನು?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಪರಾಧಿಯೆಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬ�ೇಕೆಂತಲೂ






ಜನರೆಲ್ಲರು ಹ�ೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ

ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ, “ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹ�ೇಳು” ಎಂದರು.
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ನಂತರ ಕಾವಲುಗಾರರು ಯೇಸುವನ್ನು ದೂರ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ, ಆತನನ್ನು




ಹ�ೊಡೆದರು.296

5.48 ಯೂದನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಹಾಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ






ರೆಲರ
್ಲ ೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನನ್ನು ಸರಪಣಿ




ಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ದು ಅವನಿಗೆ


ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವನ್ನು ಆತನ ವ�ೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟ ಯೂದನು, ಯೇಸುವಿಗೆ

ಸಂಭವಿಸಿದನ
್ದ ್ನು ಕಂಡು, ತಾನು ಮಾಡಿದ ದ�್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟನು.




ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯನಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ




ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ, “ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು




ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು, “ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ�ೇನು ಮಾಡ�ೋ�ಣ! ಅದು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ,

ನಮ್ಮದಲ್ಲ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಆಗ ಯೂದನು ಆ ಹಣವನ್ನು ದ�ೇವಾಲಯದ�ೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ಗಿ


ನ�ೇಣು ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡನು.


ಮ ಹಾ ಯಾ ಜ ಕ ರು


ದ�ೇ ವಾ ಲ ಯ ದ ಲ್ಲಿ ದ್ದ


ಬೆ ಳ್ಳಿ ಯ

ನಾ ಣ್ಯ ಗ ಳ ನ್ನು

ಆಯ್ದುಕ�ೊಂಡು, “ಈ ಹಣವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ಯೆಗಾಗಿ ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ

ಇದನ್ನು ದ�ೇವಾಲಯದ ಹಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ


ವಿರುದ್ಧ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ ಕುಂಬಾರನ

ಹ�ೊಲ ಎಂಬ ಜಮೀನನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ




ಪ್ರವಾಸ ಬಂದವರು ಸತ್ತರ,ೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು

ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣವ�ೇ ಆ ಹ�ೊಲವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಹತ್ಯೆಯ


ಹ�ೊಲವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹ�ೇಳಿದ

ಮಾತು ನೆರವ�ೇರಿತು. ಅದ�ೇನೆಂದರೆ:

“ಅವರು ಮೂವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು.


ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅಷ್ಟು. ಪ್ರಭುವು
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ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಮೂವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ


ಕುಂಬಾರನ ಹ�ೊಲವನ್ನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಂಡರು.” 297


5.49 ಪಿಲಾತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು

ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ, ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು,




ಧರ್ಮೋಪದ�ೇಶಕರು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಭೆಸ�ೇರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ




ಮಾಡಬ�ೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ






ನಾದ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.298


ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಯಫನ ಮನೆ ಯ ಿಂದ ರ�ೋ�ಮ್

ರಾಜ್ಯಪಾಲನ

ಭವನಕ್ಕೆ

ಕರೆ ದು ಕ�ೊಂಡು


ಬಂದರು.

ಆಗ

ಮುಂಜಾನೆ



ಯಾಗಿತ್ತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭವನದ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ


ಊಟಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ




ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಲಾತನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನ

ಮೇಲೆ ನೀವು ಹ�ೊರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳ�ೇನು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.




ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಆದಕಾರಣ, ನಾವು ಇವನನ್ನು

ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನೀವ�ೇ ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು


ಹ�ೋ�ಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪುಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕಾನೂನು


ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು. (ತಾನು ಸಾಯುವ


ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜವಾಯಿತು.) 299

ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದ�ೋ�ಷಾರ�ೋ�ಪಣೆ ಮಾಡತ�ೊಡಗಿದರು. ಅವರು


ಪಿಲಾತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿ



ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕ�ೊಡಬಾರದೆಂದೂ ಇವನು


ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಸನ
್ತ ಂ
ೆ ಬ ಅರಸನಂ
ೆ ದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾನ.ೆ




ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.300

ಬಳಿಕ ಪಿಲಾತನು, ಭವನದ�ೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆದು,


“ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
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ಯೇಸು, “ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೋ? ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬ�ೇರೆ ಜನರು ನಿನಗೆ

ತಿಳಿಸಿದರ�ೋ�?” ಎಂದನು.

ಪಿಲಾತನು, “ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹಾ



ಯಾಜಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು


ಏನು ಮಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿ



ದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕ�ೈಗೆ ನಾನು ಸಿಗದಂತೆ ನನ್ನ ಸ�ೇವಕರು ಹ�ೋ�ರಾಡು


ತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದ್ದು” ಎಂದನು.
ಪಿಲಾತನು, “ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ರಾಜ!” ಎಂದನು.

ಯೇಸು, “ನೀನ�ೇ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ. ನಾನು

ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದೆನು. ಆದಕಾರಣವ�ೇ ನಾನು


ಈ ಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗ�ೊಡುತ್ತಾನ”ೆ


ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಪಿಲಾತನು, “ಸತ್ಯವೆಂದರ�ೇನು? 301 ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವ


ಈ ದೂರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡಲ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಬಹಳ

ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು.302


ಪಿಲಾತನು

ಮತ್ತೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಬಳಿಗೆ

ಹ�ೊರಕ್ಕೆ

ಬಂದನು.

ಅವನು

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹ�ೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ

ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.303

ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, “ಇವನು ಜುದ�ೇಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿ


ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ”


ಎಂದು ಪದ�ೇಪದ�ೇ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪಿಲಾತನು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲಿಲಾಯದವನ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸು ಹೆ ರ�ೋ�ದನ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವ ನೆ ಂ ದು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.


ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಲಾತನು


ಯೇಸುವನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.304
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5.50 ಹೆರ�ೋ�ದನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು

ಹೆರ�ೋ�ದನು ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ


ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ�ೇಳಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ

ಆತನಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಹೆರ�ೋ�ದನು




ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಒಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ
ನೀಡಲಿಲ್ಲ . ಮಹಾ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇ ಶಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು






ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೆರ�ೋ�ದನು
ಮತ್ತು ಅವನ ಸ�ೈ ನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಗ�ೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು


ಯೇಸುವಿಗೆ ರಾಜನ ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೆರ�ೋ�ದನು

ಯೇಸುವನ್ನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟನು. ಮೊದಲು ಪಿಲಾತನು


ಮತ್ತು ಹೆರ�ೋ�ದನು ವ�ೈರಿ ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಹೆರ�ೋ�ದನು ಮತ್ತು


ಪಿಲಾತನು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.305


5.51 ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪಿಲಾತನ ಪ್ರಯತ್ನ

ಪಿಲಾತನು ಮಹಾಯಾಜಕರನ್ನೂ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರನ್ನೂ ಇತರ ಜನರನ್ನೂ




ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು (ಯೇಸುವನ್ನು) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಇವನು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ಆದರೆ ನಾನು ಇವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ . ನಿಮ್ಮ ದ�ೋ�ಷಾ


ರ�ೋ�ಪಣೆಗಳು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆರ�ೋ�ದನು ಸಹ ಇವನಲ್ಲಿ


ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೆರ�ೋ�ದನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನ�ೋ�ಡಿರಿ, ಯೇಸು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ




ದಂಡನೆ ಆಗಬಾರದು” ಅಂದನು.306

ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಯಸುವ ಕ�ೈದಿಗಳಲ್ಲಿ

ಒಬ್ಬನನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಬ�ೇಕೆ ಂ ಬುದು ಅಂದಿನ ಪದ್ಧ ತಿ




ಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದನ
್ಧ ಾದ ಕ�ೈದಿಯೊಬ್ಬನು ಸೆರಮ
ೆ ನೆಯಲ್ದ
ಲಿ ನ
್ದ ು. ಅವನ




ಹೆಸರು ಬರಬ್ಬ.

ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ ಪಿಲಾತನ ಭವನದ ಬಳಿ ನೆ ರೆ ದಿ ದ್ದ ರು. ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ ,
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“ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ�ೈದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ, ಬರಬ್ಬನನ�್ನೋ

ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ನೆ ಂ ದು ಕರೆ ಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳು ವ ಯೇಸುವನ�್ನೋ? ” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಜನರು ಹ�ೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಪಿಲಾತನಿಗೆ




ಗ�ೊತ್ತಿತ್ತು.

ಪಿಲಾತನು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಪತ್ನಿಯು ಒಂದು




ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. “ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬ�ೇಡ. ಅವನು




ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ”




ಎಂಬುದ�ೇ ಆ ಸಂದ�ೇಶ.
ಆದರೆ

ಮಹಾ ಯಾಜಕರು

ಮತ್ತು



ಹಿರಿಯ

ಯೆಹೂದ್ಯ

ನಾಯಕರು,

ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕೆಂದೂ




ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
ಪಿಲಾತನು,

“ ನಿಮಗಾಗಿ

ನಾನು

ಯಾರನ್ನು

ಬರಬ್ಬನನ�್ನೋ? ಯೇಸುವನ�್ನೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಲಿ?

ಜನರು, “ಬರಬ್ಬನನ್ನು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.307


5.52 ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ


ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ, ಕ�ೊರಡೆಯಿಂದ ಹ�ೊಡೆಯ






ಬ�ೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸ�ೈನಿಕರು ಮುಳ್ಳುಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಒಂದು


ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸ�ೈನಿಕರು

ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡುಕೆಂಪಾದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತ�ೊಡಿಸಿದರು. ಸ�ೈನಿಕರು ಪದ�ೇಪದ�ೇ


ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನ�ೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ!” ಎಂದು
ಹ�ೇಳುತ್ತಾ ಆತನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹ�ೊಡೆದರು.

ಪಿಲಾತನು ಮತ್ತೆ ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ , “ನ�ೋ�ಡಿ! ನಾನು

ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು

ಹ�ೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು

ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತ�ೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,

“ಇಗ�ೋ�, ಈ ಮನುಷ್ಯನು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
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ಮಹಾ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯ ಕಾವಲು ಗಾರರು ಯೇಸುವನ್ನು




ಕಂಡು, “ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು! ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು.

ಆದರೆ ಪಿಲಾತನು, “ನೀವ�ೇ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ನನಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ

ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗ�ೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಮರಣ



ದಂಡನೆ ಆಗಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ದ�ೇವರ ಮಗನೆಂದು


ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.




ಪಿಲಾತನು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಬಹು ಭಯಗ�ೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಭವನದ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ,


ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯವನು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನ



ವಾಗಿದ್ದನು. ಪಿಲಾತನು, “ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲವ�ೇ? ನಿನ್ನನ್ನು


ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನನಗಿದೆ

ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ�ೋ�?” ಎಂದನು.

ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವೆ ಂ ದರೆ ದ�ೇ ವರು ನಿನಗೆ


ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರವೊಂದ�ೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕ�ೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದವನಿಗೆ




ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪದ�ೋ�ಷವಿರುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಇದಾದ

ಮೇಲೆ ,



ಯೇಸುವನ್ನು

ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಲು

ಪಿಲಾತನು

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ತನ್ನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುವ

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸೀಸರನ ವಿರ�ೋ�ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ


ಮನುಷ್ಯನನ್ನು (ಯೇಸುವನ್ನು) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಸೀಸರನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ



ವೆಂದ�ೇ ಅದರ ಅರ್ಥ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹ�ೊರಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ,

“ಹಾಸುಗಲ್ಲು” ಎಂಬ ಕಟ್ಟೆಯ (ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬಥ.)

ಮೇಲಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡನು. ಅಂದು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯ




ದಿನ ಮತ್ತು ಆಗಲ�ೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗ�ೋ�,


ನಿಮ್ಮ ರಾಜನು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಕ�ೊಲ್ಲಿರಿ, ಕ�ೊಲ್ಲಿರಿ; ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸಿರಿ!” ಎಂದು


ಕಿರುಚಿದರು.
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ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸಬ�ೇಕ�ೇ?” ಎಂದು




ಕ�ೇಳಿದನು.

ಮಹಾಯಾಜಕರು, “ನಮಗಿರುವ ಒಬ್ಬನ�ೇ ರಾಜನೆಂದರೆ ಸೀಸರ್!” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.308


ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಜನರು ಗಲಭೆ




ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ರ
ದಾ ಂ
ೆ ದೂ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡ ಪಿಲಾತನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು






ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನ


ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನೀವ�ೇ!”






ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಜನರೆ ಲ್ಲ ರೂ, “ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ನಾವ�ೇ ಜವಾಬ್ದಾ ರ ರು. ಅವನ ಸಾವಿಗೆ

ಏನಾದರೂ ದಂಡನೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸು




ತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.309


ಪಿಲಾತನು ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಬರಬ್ಬನನ್ನು


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಜನರು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರು. ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು




ಕ�ೊಲೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಪಿಲಾತನು ಬರಬ್ಬನನ್ನು






ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಜನರ


ಬಯಕೆಯೂ ಇದ�ೇ ಆಗಿತ್ತು.310

5.53 ಪಿಲಾತನ ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ

ಪಿಲಾತನ ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ರಾಜಭವನದ ಒಳಕ್ಕೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ದರು. ಸ�ೈನಿಕ




ರೆಲರ
್ಲ ೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರು. ಸ�ೈನಿಕರು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಹಾಕಿ


ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತ�ೊಡಿಸಿದರು. ಮುಳ್ಳಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ


ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೆಣದ
ೆ ು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಆತನ ಬಲಗ�ೈಗೆ ಒಂದು

ಕ�ೋ�ಲನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ

ರಾಜನ�ೇ, ನಮಸ್ಕಾರ” ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು.

ಆತನ ಕ�ೈಯಿಂದ ಕ�ೋ�ಲನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹ�ೊಡೆದರು. ಹೀಗೆ


ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆತನ


ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ತ�ೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸಲು ಕರೆದ�ೊಯ್ದರು.311
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5.54 ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು


ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವಾಗ ಹ�ೊಲದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ




ದ�ೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಮೋನ ಎಂಬವನನ್ನು ಕಂಡರು. ಸೀಮೋನನು ಸಿರ�ೇನ್


ಪಟ್ಟಣದವನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ


ಬರುವಂತೆ ಸ�ೈನಿಕರು ಸೀಮೋನನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು.

ಅನ�ೇಕಾನ�ೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ದ�ೊಡ್ಡಗುಂಪಾಗಿ ಸ�ೇರಿದ್ದ






ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಎದೆ ಬಡಿದುಕ�ೊಂಡು ಗ�ೋ�ಳಾಡು




ತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ�ೇ, ನನಗಾಗಿ
ಅಳಬ�ೇಡಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ! ‘ಬಂಜೆಯರ�ೇ


ಭಾಗ್ಯ ವಂತರು! ಹೆ ರ ದವಳ�ೇ ಹಾಲುಕುಡಿಸ ದವಳ�ೇ ಭಾಗ್ಯ ವಂತಳು ’ ಎಂದು






ಜನರು ಹ�ೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದ.ೆ ಆಗ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳು!’

ಎಂತಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ!’ ಎಂತಲೂ ಕೂಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವರು.


ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಾಗ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರ






ವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವರು?” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು




ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.312


ಅವರು ಗ�ೊಲ್ಗೊಥಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. (ಗ�ೊಲ್ಗೊಥಾ ಎಂದರೆ “ಕಪಾಲ

ಸ್ಥಳ” ಎಂದರ್ಥ.) ಗ�ೊಲ್ಗೊಥಾದಲ್ಲಿ ಸ�ೈನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ



ವನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರು. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೆ ನ�ೋ�ವುನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ದರು.

ಆತನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ರುಚಿ ನ�ೋ�ಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.313

ಅಲ್ಲಿ ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನೂ ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನೂ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಜಡಿದರು.




ಒಬ್ಬನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆ




ಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿದರು.

ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಇವರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು


ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.314

ಸ�ೈನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು


ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದ�ೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆ ಗೆ ದು ಕ�ೊಂಡರು.


ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡರು. ಅದು ಹ�ೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ

KAN LOJ Pocket (final).indd 232







9/28/2015 3:04:51 PM

233

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ

ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣದ
ೆ ದ್ಗಿ
ದಾ ತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ�ೈನಿಕರು, “ನಾವು ಇದನ್ನು




ಹರಿದು ಪಾಲುಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಚೀಟಿಹಾಕಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದ�ೋ�


ನ�ೋ�ಡ�ೋ�ಣ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.


“ಅವರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು; ನನ್ನ


ಅಂಗಿಗಾಗಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದರು”

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವ�ೇರಿತು.315

ಪಿಲಾತನು ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಬರೆದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದನು. ಆ

ಫಲಕದಲ್ಲಿ, “ನಜರ�ೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು” ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು.

ಆ ಫಲಕವನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.


ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಅನ�ೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಓದಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ


ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕ�ೊಂದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿತ್ತು.


ಯೆಹೂದ್ಯ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪಿಲಾತನಿಗೆ, “ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು’ ಎಂದು


ಬರೆಯಬ�ೇಡ. ಆದರೆ, ‘ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ



ಕ�ೊಂಡನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದರು.

ಪಿಲಾತನು, “ನಾನು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು




ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.316


ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್,ತಾ “ನೀನು ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು




ಕೆಡವಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ


ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನ�ೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊ! ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ�ೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ,


ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ!” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು.




ಮಹಾ ಯಾಜಕರೂ ಧರ್ಮೋಪ ದ�ೇ ಶಕರೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ




ನಾಯಕರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಇತರ ಜನರಂತೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಗ�ೇಲಿ

ಮಾಡಿದರು. “ಇವನು ಬ�ೇರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳ


ಲಾರ! ಇಸ್ರೇಲರ ರಾಜ ಎಂದು ಜನ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆ






ಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿ. ಆಗ ನಾವು ಇವನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇವನು ದ�ೇವರನ್ನು
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ನಂಬಿದ್ದನು. ಈಗ ದ�ೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವನು ಬ�ೇಕಿದ್ದರ,ೆ ದ�ೇವರ�ೇ ಇವನನ್ನು

ಕಾಪಾಡಲಿ. ‘ನಾನು ದ�ೇವರ ಮಗನು’ ಎಂದು ಇವನ�ೇ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡನಲ್ಲಾ” ಎಂದು


ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.317

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನ್ನು ದೂಷಿಸಿ, “ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೋ?


ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊ! ನಮ್ಮನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸು!” ಅಂದನು.

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು ದ�ೇವರಿಗೆ

ಹೆದರಬ�ೇಕು! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ�ೇಗನೆ ಸಾಯುವೆವು! ನೀನೂ ನಾನೂ ಅಪರಾಧಿ



ಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ . ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ ಬ�ೇಕು. ಆದರೆ ಈ




ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ

ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವ�ೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ
ನನ್ನನ್ನು ನೆನಸಿಕ�ೊ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕ�ೇಳು! ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನವ�ೇ

ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದ�ೈಸಿನಲ್ಲಿರುವಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.318


ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ತಾಯಿಯ ಸಹ�ೋ�ದರಿ, ಕ�್ಲೋಪನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ


ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಮಗ್ದ ಲ ದ ಮರಿಯಳು ಶಿಲುಬೆ ಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು


ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ

ಶಿಷ್ಯನನ್ನೂ ನ�ೋ�ಡಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, “ಅಮ್ಮಾ, ಇಗ�ೋ�, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗ�ೋ�, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ” ಎಂದನು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ


ಇರಿಸಿಕ�ೊಂಡನು.319


5.55 ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಯೇಸು

ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲ
ಲೆ ್ಲಾ


ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು, “ಏಲೀ,

ಏಲೀ, ಲಮಾ ಸಬಕ್ತಾನಿ?” ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದನು. ಹೀಗೆಂದರೆ,

“ನನ್ನ ದ�ೇವರ�ೇ, ನನ್ನ ದ�ೇವರ�ೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ�ೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ?” ಎಂದರ್ಥ.

ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಕ�ೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನ್ನು ಕರೆಯು



ತ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.320
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ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವ�ೇರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ




ಮಾತನ್ನು ನೆ ರ ವ�ೇರಿಸು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು, “ನನಗೆ ದಾಹವಾಗಿದೆ ” ಎಂದು


ಹ�ೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದಿತ್ತು. ಸ�ೈನಿಕರು ಸ್ಪಂಜನ್ನು


ಹುಳಿರಸದಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ಯಿಸಿ ಹಿಸ�್ಸೋಪ್ ಗಿಡದ ಕ�ೋ�ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ


ಯೇಸುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಹುಳಿರಸವನ್ನು ರುಚಿನ�ೋ�ಡಿ,


“ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.321

ಆಮೇಲೆ ಆತನು, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು

ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟನು.322




ಆಗ ದ�ೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಳಭಾಗದವರೆಗೂ ಹರಿದು




ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು. ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದುಹ�ೋ�ದವು.


ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು, ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇವಜನರು ಸಮಾಧಿಗಳ�ೊಳ




ಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹ�ೊಂದಿದ ಬಳಿಕ,


ಅವರು ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ

ಕಂಡರು.

ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ�ೇನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸ�ೈನಿಕರು ಭೂಕಂಪವನ್ನು

ಮತ್ತು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ, “ಈತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ�ೇವರ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.323


ಆ ದಿನವು ಸಿದತ
್ಧ ಯ
ೆ
ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ವಿಶ�ೇಷವಾದ ಸಬ್ಬತ್ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ದ�ೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ



ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬ�ೇಗನೆ ಸಾಯಿಸಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬ�ೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪಿಲಾತನನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ




ಸ�ೈನಿಕರು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು






ಮುರಿದುಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು


ಆಗಲ�ೇ ಸತ್ತುಹ�ೋ�ಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.




ಆದರೆ ಸ�ೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಈಟಿಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತಿವಿದನು.

ಪಕ್ಕೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಹ�ೊರಗೆ ಹರಿದುಬಂದವು. (ಇದನ್ನು ಕಂಡವನ�ೇ


ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬ�ೇಕೆಂದು ಅವನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.


ಅವನು ಹ�ೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ತಾನು ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು
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ಅವನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ . ) ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆ ದಿ ರುವ, “ಆತನ ಎಲುಬು ಗಳಲ್ಲಿ


ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವ�ೇರಿತು. ಪವಿತ್ರ


ಗ್ರಂಥದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, “ಜನರು ತಾವು ಈಟಿಯಿಂದ ಇರಿದವನನ್ನೇ


ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ�ೋ�ಡುವರು” ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ.324

5.56 ಯೇಸುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ತರುವಾಯ, ಅರಿಮಥಾಯ ಊರಿನ ಯೋಸ�ೇಫ ಎಂಬವನು ಯೇಸುವಿನ

ದ�ೇಹವನ್ನು ತನಗೆ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡನು. (ಯೋಸ�ೇಫನು




ಯೇಸುವಿನ ಒಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ



ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು




ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು ಪಿಲಾತನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕ�ೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ




ಅವನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದನು.


ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನೂ ಯೋಸ�ೇಫನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಹಿಂದ�ೊಮ್ಮೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ


ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದವನ�ೇ ನಿಕ�ೊದ�ೇಮನು.




ಅವನು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕಿಲ�ೋ�ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು






ಕ�ೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವು ರಕ್ತಬ�ೋ�ಳ ಮತ್ತು ಅಗರುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ




ವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ




ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾರುಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿದರು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತವರನ್ನು


ಇದ�ೇರೀತಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.) 325

ಯೋಸ�ೇಫನು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತ�ೋ�ಡಿಸಿದ್ದ ಹ�ೊಸ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು.

ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹ�ೊರಟು


ಹ�ೋ�ದನು.326

ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಹಾಗೂ ಯೋಸೆಯನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು

ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.327 ಬಳಿಕ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು


ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ




ಹ�ೊರಟುಹ�ೋ�ದರು.


ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ


ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿತ್ತು.328

KAN LOJ Pocket (final).indd 236



9/28/2015 3:04:53 PM

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ
5.57 ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಾವಲು

237

ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಪಿಲಾತನ


ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, “ಸ್ವಾಮೀ, ಆ ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ‘ಮೂರು ದಿನಗಳ

ಬಳಿಕ ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹ�ೊಂದುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದು ನಮಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಲು


ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು, ಅವನ ದ�ೇಹವನ್ನು ಕದ್ದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ,
ಅವನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹ�ೇಳಬಹುದು. ಆಗ


ಮೊದಲನೆ ಯ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಯ ದ�ೇ ಕಡು ಮೋಸವಾದೀತು” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪಿಲಾತನು, “ಕೆಲವು ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ, ನಿಮಗೆ ಬ�ೇಕಾದ


ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಅವರು ಹ�ೋ�ಗಿ,


ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಕಾವಲಿರಿಸಿ, ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸುಭದ್ರ



ಪಡಿಸಿದರು.329
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6.1 ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲ�ೋ�ಮೆ, ಯಾಕ�ೋ�ಬನ

ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು,330 ಯೋಹಾನಳು ಮತ್ತು ಬ�ೇರೆ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು 331

ಕೆಲವು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬ�ೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ವಾರದ




ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹ�ೊರಟರು. ಆಗ


ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ನಸುಕಾಗಿತ್ತು.332


ಆಗ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನ�ೊಬ್ಬನು


ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದನು. ಆ ದ�ೇವದೂತನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ,




ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು




ಕ�ೊಂಡನು. ದ�ೇವದೂತನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗಳು




ಮಂಜಿನಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿದ್ದವು. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ�ೈನಿಕರು ದ�ೇವದೂತ




ನನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಸತ್ತಂತಾದರು.

ದ�ೇವದೂತನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬ�ೇಡಿ, ಶಿಲುಬೆಗ�ೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನು


ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತನು


ತಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಆತನ ದ�ೇಹವಿದ್ದ


ಸ್ಥಳವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.333

ಬಂಡೆ ಉರಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು


ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ

ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿರಲು, ಹ�ೊಳೆಯುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು






(ದ�ೇವದೂತರು) ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ

ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನಿಂತರು.


ಆ ಮನುಷ್ಯರು, “ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದ�ೇಕೆ? ಇದು
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ಸತ್ತ ಜನರನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ! ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ!


ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹ�ೇಳಿದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲವೋ? ಮನುಷ್ಯ






ಕುಮಾರನು ಕೆಡುಕರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು; ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರುವನು ಎಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸ






ಲಿಲ್ಲವ�ೇ! 334

“ಈಗ ಹ�ೋ�ಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪ�ೇತ್ರನಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ.




ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿಮಗಿಂತ


ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಹ�ೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು

ಅಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರಿ” ಎಂದರು.335

ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.336


ಕೂಡಲ�ೇ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಂತ�ೋ�ಷದಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ




ಹ�ೊರಟರು.337 ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.




ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹರಟೆಮಾತಾಗಿ ತ�ೋ�ರಿತು.338


ಆದ್ದರಿಂದ ಪ�ೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೊರಟರು.

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಪ�ೇತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ


ವ�ೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಲುಪಿದನು. ಆ ಶಿಷ್ಯನು
ಬಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ ನ�ೋ�ಡಿದನು.

ನಾರುಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ


ಯೇಸುವಿನ ತಲೆ ಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಯ ನ್ನೂ ಅವನು ಕಂಡನು. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಯು

ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ಇತರ ನಾರುಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ


ಶಿಷ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹ�ೋ�ದನು. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಲುಪಿದವನ�ೇ ಆ ಶಿಷ್ಯನು.


ಅವನು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಂಬಿಕ�ೊಂಡನು. (ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಂತ






ವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರಬ�ೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ




ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.)


ಬಳಿಕ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ದರು.339
6.2 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ

ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಅಳುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿಯ ಹ�ೊರಗೆ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ
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ಅಳುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ, ಬಿಳುಪಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ




ಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದ�ೇವದೂತರನ್ನು ಕಂಡಳು. ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ


ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು


ಪಾದವಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು.


ದ�ೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಅಮ್ಮಾ, ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.
ಮರಿಯಳು, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು


ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ�ೋ� ನನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟಳು. ಮರಿಯಳು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಯೇಸು


ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.


ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು “ಅಮ್ಮಾ ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ? ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕು



ತ್ತಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಇವನು ತ�ೋ�ಟವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳು ವವನಿರ ಬಹುದೆ ಂ ದು ಮರಿಯಳು




ಯೋಚಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು




ಹ�ೋ�ದೆಯಾ? ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವೆ, ನನಗೆ ಹ�ೇಳು. ನಾನು ಹ�ೋ�ಗಿ ಆತನನ್ನು

ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು.


ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳ�ೇ” ಎಂದನು.

ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ರಬ್ಬೂನಿ”

ಎಂದಳು. (ರಬ್ಬೂನಿ ಎಂದರೆ “ಗುರು”)

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬ�ೇಡ. ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹ�ೋ�ದರರ (ಶಿಷ್ಯರ) ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ,

‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ದ�ೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದ�ೇವರೂ ಆಗಿರು



ವಾತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹ�ೇಳು” ಎಂದನು.

ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, “ನಾನು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕಂಡೆನು!”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದಳು. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ


ತಿಳಿಸಿದಳು.340

6.3 ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ

ಯೇಸು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ”
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ಎಂದನು. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು



ಕ�ೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬ�ೇಡಿ, ನನ್ನ


ಸಹ�ೋ�ದರರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ

ಕಾಣುವರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.341

6.4 ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೀಡಿದ ವರದಿ


ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹ�ೋ�ದರು. ಇತ್ತ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ

ಕೆಲವು ಸ�ೈನಿಕರು ನಗರದ�ೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ






ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಮಾಡಿ


ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ�ೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕ�ೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹ�ೇಳಿಸುವ

ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ�ೈನಿಕರಿಗೆ, “ರಾತ್ರಿ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು

ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ಗ
ದಾ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದ�ೇಹವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದರೆಂದು




ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಗ�ೊತ್ದ
ತಾ ರೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ




ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗ�ೇನೂ ತ�ೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಸ�ೈನಿಕರು ಹಣವನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡು, ಅವರು ಹ�ೇಳಿದಂತೆಯೇ




ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.342




6.5 ಎಮ್ಮಾಹುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಅದ�ೇ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಮ್ಮಾಹು ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಣ ಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಿಂದ ಏಳು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಡೆದ


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು


ತಾನ�ೇ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅವರ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ದನು. (ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ

ಆತನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.) ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿ



ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಯೋಫನೆಂಬುವನು, “ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ




ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನೀನ�ೊಬ್ಬನ�ೇ ಇರಬ�ೇಕು”




ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು


ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರ�ೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಆತನು ದ�ೇವರ ಮತ್ತು

ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಅನ�ೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು




ಹ�ೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು


ಮಹಾಯಾಜಕರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆಗೆ




ಜಡಿಸಿದರು. ಯೇಸುವ�ೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು (ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು) ಬಿಡಿಸುತ್ನ
ತಾ ಂ
ೆ ದು


ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದುಹ�ೋ�ಯಿತು.




“ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಆತನು ಸತ್ತು ಮೂರು


ದಿನಗಳಾದವು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ




ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಳಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ದ�ೇಹವನ್ನು


ಇಟ್ಟಿ ದ್ದ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ರು. ಆದರೆ ಅವರು

ಆತನ ದ�ೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮಗೆ

ದ�ೇವದೂತರಿಬ್ಬರ ದರ್ಶನವಾಯಿತೆಂದೂ ಯೇಸು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆಂದೂ ತಮಗೆ






ಇದನ್ನು ದ�ೇವದೂತರ�ೇ ತಿಳಿಸಿದ ರೆ ಂ ದೂ ನಮಗೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದ್ದ ರಿಂ ದ


ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿ ನಲ್ಲಿ ದ್ದ


ಕೆ ಲ ವರು ಸಹ

ಸಮಾಧಿಯ

ಬಳಿಗೆ

ಹ�ೋ�ದರು.

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹ�ೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಧಿಯು ಬರಿದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ನ�ೋ�ಡಿದೆ ವು . ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆತನು (ಯೇಸು) ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ


ಮಂದಗತಿಗಳು! ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನೀವು ನಂಬಬ�ೇಕು.




ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು

ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ” ಅಂದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು


ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸತ�ೊಡಗಿದನು.




ಯೇಸುವು ಮೋಶೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದ


ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನು.

ಅವರು ಎಮ್ಮಾಹು ಊರಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು



ಕ�ೊಳ್ಳದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಈಗ ಹ�ೊತ್ತಾಯಿತು,
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ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ . ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರು ” ಎಂದು ಬ�ೇಡಿ ಕ�ೊಂಡರು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ�ೊಂದಿಗಿರಲು ಊರ�ೊಳಗೆ ಹ�ೋ�ದನು.


ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತು ಕ�ೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರ�ೊಟ್ಟಿ ಯ ನ್ನು ತೆ ಗೆ ದು




ಕ�ೊಂಡನು. ಆತನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗೆ ಸ�ೋ�ತ್ರಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು

ಅವರಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನ�ೇ


ಯೇಸುವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಾಕ್ಷಣವ�ೇ ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯವಾದನು.


ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ

ಬೆ ಂಕಿ ಉರಿ ದಂತಾಯಿ ತಲ್ಲ ವ�ೇ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ನಿಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆತನು




ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಬಹಳ ರ�ೋ�ಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವ�ೇ?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿ






ಕ�ೊಂಡರು.

ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹ�ೋ�ದರು.

ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಹನ್ನೊಂದು


ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ ಜನರು, “ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು)

ಸತ್ತವರ�ೊಳಗಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ! ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ (ಪ�ೇತ್ರ) ಕಾಣಿಸಿ




ಕ�ೊಂಡನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ರ�ೊಟ್ಟಿ


ಮುರಿದಾಗ ತಾವು ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.343


6.6 ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ

ಅಂದು ಭಾನುವಾರ, ಅದ�ೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿದ್ದರು. ಅವರು

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡು ಒಳಗ�ೇ ಇದ್ದರು.344


ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಡೆ ದ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹ�ೇ ಳುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ,


ಯೇಸುವು ಶಿಷ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ




ಯಾಗಲಿ” ಅಂದನು.

ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆರ ಗಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಅದು ಭೂತವ�ೇ

ಇರಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನೀವು ಏಕೆ ಗಲಿಬಿಲಿ



ಗ�ೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಕಣ್ಣಾ ರೆ ಕ ಂಡರೂ ಏಕೆ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ? ನನ್ನ


ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿರಿ. ನಾನ�ೇ ಅಲ್ಲವ�ೇ! ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ.
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ನನ್ನ ಈ ಜೀವಂತ ದ�ೇಹವನ್ನು ನೀವ�ೇ ನ�ೋ�ಡಿರಿ. ಭೂತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ದ�ೇಹ



ವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹ�ೇಳಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾದ



ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ




ಗ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತ�ೋ�ಷ




ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ


ಆಹಾರವ�ೇನಾದರೂ ಇದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ


ತುಂಡನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟರು. ಶಿಷ್ಯರ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ, ಯೇಸು ಆ ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದು




ಕ�ೊಂಡು ತಿಂದನು.345

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ, “ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ! ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು


ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ,

“ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀರ�ೋ�,






ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಯಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವು




ದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದ�ೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.346


6.7 ತ�ೋ�ಮನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ

ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ದಿದುಮನಂ
ೆ ಬ ತ�ೋ�ಮನು ಶಿಷ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹನ್ನೆರಡು




ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ಮನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ತ�ೋ�ಮನಿಗೆ,


“ನಾವು ಪ್ರಭುವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದೆ ವು ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ ತ�ೋ�ಮನು,

“ಆತನ ಕ�ೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೊಳೆಯ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನ�ೋ�ಡುವ






ವರೆಗೆ, ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಜಡಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನಿಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ


ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ�ೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುನ�ೋ�ಡುವವರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ”




ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಮನೆ ಯೊಂದ ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿದ್ದರು.




ತ�ೋ�ಮನು ಅವ ರ�ೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ನು. ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ




ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಶಾಂತಿಯು


ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತ�ೋ�ಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
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ಬೆರಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಡು. ನನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡು. ನಿನ್ನ ಕ�ೈಯನ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಕು. ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬುವವನಾಗು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.




ತ�ೋ�ಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನನ್ನ ದ�ೇವರ�ೇ!” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತ�ೋ�ಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು


ನ�ೋ�ಡದೆ ನಂಬುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.347


6.8 ಏಳುಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ

ತರುವಾಯ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಬ�ೇರಿಯ (ಗಲಿಲಾಯ) ಸರ�ೋ�ವರದ
ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡನು. ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು: ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ


ಸ�ೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರ, ದಿದುಮನೆಂಬ ತ�ೋ�ಮ,


ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಕಾನಾ ಊರಿನವನಾದ ನತಾನಿಯೇಲ, ಜೆಬೆದಾಯನ


ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು. ಪ�ೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು


ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದನು.

ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಾವೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲಾ ಹ�ೊರಟು ದ�ೋ�ಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ
ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಾದಾಗ, ಯೇಸು ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ




ಆತನ�ೇ ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,

“ಮಕ್ಕಳ�ೇ, ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತ�ೋ�?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.
ಶಿಷ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟರು.


ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ದ�ೋ�ಣಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೀಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು


ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.
ಬಹಳ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕ�ೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಲೆಯನ್ನು ದ�ೋ�ಣಿಯೊಳಗೆ


ಎಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.


ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯನು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ , “ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಭುವ�ೇ! ”

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಕೂಡಲ�ೇ ಪ�ೇತ್ರನು ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡು,
ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. (ಪ�ೇತ್ರನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನ್ನು


ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದನು.) ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ದ�ೋ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು
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ಬಲೆ ತುಂಬ ಮೀನು ಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆ ದು ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು




ದಡದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲ್ಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ�ೇವಲ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು


ದೂರದಲ್ಲಿದರ
್ದ ು. ಶಿಷ್ಯರು ದ�ೋ�ಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ದಡಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ


ಕೆ ಂ ಡ ಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಬೆ ಂಕಿ ಯ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳಿದ್ದ ವು ಮತ್ತು ಕೆ ಲ ವು




ರ�ೊಟ್ಟಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು
ತನ್ನಿರಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನು ದ�ೋ�ಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಬಲೆಯನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದು



ಕ�ೊಂಡು ಬಂದನು. ಬಲೆಯು ದ�ೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 153


ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ.






ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ , “ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಾದರೂ, “ನೀನು ಯಾರು? ” ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕ�ೇಳಲಿಲ್ಲ . ಆತನು

ಪ್ರಭುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯೇಸುವು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ರ�ೊಟ್ಟಿಯನ್ನು

ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟನು.




ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹ�ೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡದ್ದು ಇದು


ಮೂರನೆಯ ಸಲ.348

6.9 ಪ�ೇತ್ರನ�ೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ


ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಸೀಮೋನ್ ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ಯೋಹಾನನ
ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನ�ೇ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ


ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಪ�ೇತ್ರನು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದು


ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು.


ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನ�ೇ,

ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಪ�ೇತ್ರನು, “ಹೌದು, ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದು


ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿ” ಎಂದನು.
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ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ, “ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನ�ೇ, ನೀನು

ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.


ಯೇಸು, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕ�ೇಳಿದ್ದ




ರಿಂದ ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಪ�ೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ


ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗ�ೊತ್ತಿದೆ”


ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು

ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಡುಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ




ಕಡೆಗೆಲ್ಲಾ ಹ�ೋ�ದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ, ನಿನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುವೆ


ಮತ್ತು ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿ



ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುವನು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. (ದ�ೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು




ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ�ೇತ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯುತ್ತಾ ನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು

ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪ�ೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು!”

ಎಂದನು.

ಪ�ೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ

ನಡೆದುಕ�ೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. (ರಾತ್ರಿಭ�ೋ�ಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ






ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನಿನಗೆ ದ�್ರೋಹ ಮಾಡುವವನು

ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದ ಶಿಷ್ಯನ�ೇ ಇವನು.) ಪ�ೇತ್ರನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ

ಈ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ಇವನ ವಿಷಯವ�ೇನು?”
ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬ�ೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ


ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗ�ೇನು? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದು


ಉತ್ತರಕ�ೊಟ್ಟನು.


ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹ�ೋ�ದರರ (ಶಿಷ್ಯರ) ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಹರಡಿಕ�ೊಂಡಿತು.


ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಶಿಷ್ಯನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.


ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಹ�ೇಳಲಿಲ್ಲ. “ನಾನು ಬರುವ ತನಕ


ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬ�ೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದರ
್ದ ೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗ�ೇನು?”




ಎಂದಷ್ಟೇ ಆತನು ಹ�ೇಳಿದ್ದನು.349
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6.10 ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ�ೇವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ


ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹ�ೊರಟು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಬಂದರು. ಶಿಷ್ಯರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ



ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ�ೇ ನಿಜವಾದ ಯೇಸು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲ�ೋ�ಕದ ಮತ್ತು ಈ ಲ�ೋ�ಕದ
ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕ�ೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹ�ೋ�ಗಿ, ಲ�ೋ�ಕ




ದಲ್ಲಿ ರುವ ಜನರೆ ಲ್ಲ ರನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ತಂದೆ ಯ , ಮಗನ


ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆ ಸ ರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ. ನಾನು

ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿಧ�ೇಯರಾಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದ�ೇಶಿಸಿ,




ಲ�ೋ�ಕಾಂತ್ಯದ ವರೆ ಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿ ಗಿರುತ್ತೇ ನೆ ” ಎಂದು




ಹ�ೇಳಿದನು.350

6.11 ಯೇಸುವಿನ ಅಂತಿಮ ಉಪದ�ೇಶಗಳು


ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ತಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ






ತ�ೋ�ರ್ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಶಕ್ಯ
ತಿ
ುತವಾದ ಅನ�ೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ




ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದುಬಂದ ನಂತರದ




ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆತನನ್ನು ಅನ�ೇಕ ಸಲ ನ�ೋ�ಡಿದರು.

ಯೇಸು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಪೊಸ್ತಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.


ಒಮ್ಮೆ, ಯೇಸು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 351 ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು


ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿರಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ


ಮೋಶೆ ಯ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ


ಪ್ರವಾದಿಗಳ

ಗ್ರಂಥ ಗಳಲ್ಲಿ ,


ಕೀರ್ತನೆ ಗಳಲ್ಲಿ


ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನೆರವ�ೇರಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು


ಹ�ೇಳಿದೆನು” ಅಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ತನ್ನ


ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ದಿ ರುವ ಸಂಗತಿ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕ�ೊಳ್ಳ ಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ




ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ�ೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೆಯ

ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ವ ರ�ೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವನು ಎಂದು ಬರೆ ಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿ ದೆ . ಈ






ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವ�ೇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿದಿರಿ. ನೀವ�ೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು.
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ನೀವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದ�ೇವರ




ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಈ




ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಲ�ೋ�ಕದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ




ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಕ�ೇಳಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು


ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪರಲ�ೋ�ಕದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು




ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲೇ ಕಾದುಕ�ೊಂಡಿರಿ” ಅಂದನು.352




ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಜೆರುಸಲ�ೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಬಾರದೆಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಆತನು, “ತಂದೆ ಯು ನಿಮಗ�ೊಂದು ವಾಗ್ದಾ ನ ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ . ನಾನು

ಮೊದಲ�ೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ . ಈ ವಾಗ್ದಾನ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ



ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾದುಕ�ೊಂಡಿರಿ. ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ




ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ�ೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ



ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.


ಅಪೊಸ್ತಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವ�ೇ, ನೀನು

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ�ೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ�್ಲೋ?”


ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದರು.
ಯೇಸು

“ದಿನಗಳನ್ನು

ಅವರಿಗೆ ,

ಮತ್ತು

ಕಾಲಗಳನ್ನು

ನಿರ್ಧರಿಸುವ

ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳ


ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .



ಆದರೆ



ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು

ನಿಮ್ಮ

ಮೇಲೆ

ಬಂದಾಗ

ನೀವು

ಬಲಹ�ೊಂದಿ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಡೀ ಜುದ�ೇಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾರ್ಯ






ದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಭೂಲ�ೋ�ಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರು




ವಿರಿ” ಎಂದನು.353

6.12 ಯೇಸುವಿನ ಪರಲ�ೋ�ಕಾರ�ೋ�ಹಣ


ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿನ ಹ�ೊರಗೆ ಬೆಥಾನಿಯದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದು



ಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.


ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ಬ�ೇರ್ಪಟ್ಟು ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ


ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.354

ಶಿಷ್ಯರು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿರುವಾಗಲ�ೇ ಯೇಸು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಮೋಡವು
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ಆತನನ್ನು ಕವಿದುಕ�ೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು




ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರಲು ಶಿಷ್ಯರು ಆಕಾಶವನ್ನೇ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಆಗ,

ಬಿಳುಪಾದ

ಬಟ್ಟೆ ಗ ಳನ್ನು

ಧರಿಸಿ ಕ�ೊಂಡಿದ್ದ

ಇಬ್ಬರು



ಪುರುಷರು

(ದ�ೇವದೂತರು) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡು, “ಗಲಿಲಾಯ




ದವರ�ೇ, ಏಕೆ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ


ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಪರಲ�ೋ�ಕಕ್ಕೆ ಹ�ೇಗೆ ಏರಿಹ�ೋ�ದನ�ೋ� ಅದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ


ಬರುತ್ತಾನ”ೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.355

ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ


ಹ�ೋ�ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತ�ೋ�ಷಗ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ


ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.356




6.13 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಗಮನ

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ

ಸ�ೇರಿದ್ದರು. ಆಗ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿ


ಬೀಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತಿತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರು ಕುಳಿತುಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ


ಆ ಶಬ್ದ ತುಂಬಿಕ�ೊಂಡಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳಂತಿದ್ದ ಏನನ್ನೊ ಅವರು ಕಂಡರು.


ಜ್ವಾಲೆಗಳು ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದವು.


ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಭರಿತರಾದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ






ತ�ೊಡಗಿದರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ�ೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟನು.

ಬಹು ಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ಅನ�ೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲ�ೇಮಿ



ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ�ೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿದ್ದರು.

ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ ಈ ಜನರ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವ�ೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅಪೊಸ್ತ ಲ ರು ಮಾತಾಡು ತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಿಗೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ




ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು.




ಇದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗ�ೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು




ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು,






“ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜನರು (ಅಪೊಸ್ತಲರು) ಗಲಿಲಾಯದವರು! ಆದರೆ ಇವರು




ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕ�ೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

KAN LOJ Pocket (final).indd 250



9/28/2015 3:04:59 PM

251

ಕೊನೆಯ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ

ನಾವು ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ್ಯರು, ಮೇದ್ಯರು, ಏಲಾಮಿನವರು,




ಮೆಸ�ೊಪೊಟ�ೇಮದವರು, ಯೂದಾಯದವರು, ಕಪ್ಪದ�ೋ�ಕ್ಯಯದವರು, ಪೊಂತ








ದವರು, ಏಷ್ಯಾದವರು, ಫ್ರಿಜಿಯದವರು, ಪಾಂಫಿಲಿಯದವರು, ಈಜಿಪ್ಟ್ನವರು




ಮತ್ತು ಸಿರ�ೇನಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಬಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು, ರ�ೋ�ಮ್ನವರು,




ಕ್ರೇಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಅರ�ೇಬಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು
ಹುಟ್ಟು ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಉಳಿದವರು ಮತಾಂತರ ಹ�ೊಂದಿ ದವರು. ನಾವು


ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ದ�ೇಶಗಳವರು. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ




ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ�ೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ! ಅವರು ದ�ೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುವ
ಮಹಾಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.357






6.14 ಅಂತಿಮ ನುಡಿಗಳು

ಯೇಸು ಇತರ ಅನ�ೇ ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ



ಯೊಂದನ್ನೂ ಬರೆ ಯುವು ದಾದರೆ , ಬರೆ ಯ ಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತ ಕ ಗಳನ್ನು ಇಡೀ




ಪ್ರಪಂಚವ�ೇ ಹಿಡಿಸಲಾರದಂ
ೆ ದು ನಾನು ನೆನಸುತ್ತೇನೆ.358 ಆದರೆ ಆತನ�ೇ ಕ್ರಿಸನ
್ತ ಂ
ೆ ದು


ಮತ್ತು ದ�ೇವರ ಮಗನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ


ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆ ದುಕ�ೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಯೂ ಇಷ್ಟೆ ಲ್ಲಾ ಬರೆ ಯ




ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.359

ಮತ್ತಾಯನ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸನ
್ತ ವಂಶಾವಳಿಯಿದು. ಆತನು ದಾವೀದನ ವಂಶದವನು. ದಾವೀದನು


ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವನು.





ಅಬ್ರಹಾಮನು

ಇಸಾಕನ

ತಂದೆ .

ಇಸಾಕನು

ಯಾಕ�ೋ�ಬನ

ತಂದೆ .

ಯಾಕ�ೋ�ಬನು ಯೆಹೂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹ�ೋ�ದರರ ತಂದೆ. ಯೆಹೂದನು

ಪೆ ರೆ ಚ ನ ಮತ್ತು ಜೆ ರ ಹನ ತಂದೆ . (ಅವರ ತಾಯಿ ತಾಮರಳು.) ಪೆ ರೆ ಚ ನು

ಹೆಚ�್ರೋನನ ತಂದೆ. ಹೆಚ�್ರೋನನು ಅರಾಮನ ತಂದೆ. ಅರಾಮನು ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬನ

ತಂದೆ. ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬನು ನಹಶ�ೋ�ನನ ತಂದೆ. ನಹಶ�ೋ�ನನು ಸಲ�್ಮೋನನ ತಂದೆ.
ಸಲ�್ಮೋನನು ಬ�ೋ�ವಜನ ತಂದೆ. (ಬ�ೋ�ವಜನ ತಾಯಿ ರಹಾಬಳು.) ಬ�ೋ�ವಜನು

ಓಬ�ೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬ�ೇದನ ತಾಯಿ ರೂತಳು.) ಓಬ�ೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
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ಇಷಯನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ತಂದೆ. ದಾವೀದನು ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನ ತಂದೆ.
(ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನ ತಾಯಿ ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು.)


ಸ�ೊಲ�ೊಮೋನನು

ರೆ ಹ ಬ್ಬಾಮನ

ತಂದೆ .

ರೆ ಹ ಬ್ಬಾಮನು

ಅಬೀಯನ

ತಂದೆ . ಅಬೀಯನು ಆಸನ ತಂದೆ . ಆಸನು ಯೆಹ�ೋ�ಷಾಫಾಟನ ತಂದೆ .

ಯೆಹ�ೋ�ಷಾಫಾಟನು ಯೆಹ�ೋ�ರಾಮನ ತಂದೆ. ಯೆಹ�ೋ�ರಾಮನು ಉಜ್ಜೀಯನ

ತಂದೆ. ಉಜ್ಜೀಯನು ಯೋತಾಮನ ತಂದೆ. ಯೋತಾಮನು ಆಹಾಜನ ತಂದೆ.

ಆಹಾಜನು ಹಿಜ್ಕೀಯನ ತಂದೆ. ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಮನಸ್ಸೆಯ ತಂದೆ. ಮನಸ್ಸೆಯು
ಆಮೋನನ ತಂದೆ . ಆಮೋನನು ಯೋಷೀಯನ ತಂದೆ . ಯೋಷೀಯನು

ಯೆಕ�ೊನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹ�ೋ�ದರರ ತಂದೆ. (ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ


ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗಾಗಿ ಬಾಬಿಲ�ೋ�ನಿಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ದದ್ದು.)


ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಬಾಬಿಲ�ೋ�ನಿಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ದ ನಂತರದ ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತ್ರೆ:

ಯೆಕ�ೊನ್ಯನು ಶೆ ಯ ಲ್ತಿ ಯೇಲನ ತಂದೆ . ಶೆ ಯ ಲ್ತಿ ಯೇಲನು ಜೆ ರುಬ್ಬಾಬೆ ಲ ನ
ತಂದೆ. ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಂದೆ. ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಯಕೀಮನ

ತಂದೆ. ಎಲ್ಯಕೀಮನು ಅಜ�ೋ�ರನ ತಂದೆ. ಅಜ�ೋ�ರನು ಸದ�ೋ�ಕನ ತಂದೆ.
ಸದ�ೋ�ಕನು ಅಖೀಮನ ತಂದೆ. ಅಖೀಮನು ಎಲಿಹೂದನ ತಂದೆ. ಎಲಿಹೂದನು

ಎಲಿಯಾಜರನ ತಂದೆ . ಎಲಿಯಾಜರನು ಮತ್ತಾ ನ ನ ತಂದೆ . ಮತ್ತಾ ನ ನು
ಯಾಕ�ೋ�ಬನ ತಂದೆ. ಯಾಕ�ೋ�ಬನು ಯೋಸ�ೇಫನ ತಂದೆ. ಯೋಸ�ೇಫನು

ಮರಿಯಳ ಗಂಡ. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.


ಅಬ್ರಹಾಮ ನಿಂದಿಡಿದು ದಾವೀದನ ವರೆ ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಮಾರು ಗಳು.






ದಾವೀದನಿಂದಿಡಿದು ಬಾಬಿಲ�ೋ�ನಿಗೆ ಸೆರೆಯೊಯ್ದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು




ತಲೆಮಾರುಗಳು. ಬಾಬಿಲ�ೋ�ನಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ದಂದಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು






ಹುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳು.360




ಲೂಕನ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ

ಯೇಸು ಬ�ೋ�ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವ






ನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಯೋಸ�ೇಫನ ಮಗನೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಯೋಸ�ೇಫನು ಹ�ೇಲಿಯ ಮಗನು. ಹ�ೇಲಿಯು ಮತ್ತಾತನ ಮಗನು. ಮತ್ತಾತನು
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ಲ�ೇವಿಯ ಮಗನು. ಲ�ೇವಿಯು ಮೆಲ್ಕಿಯ ಮಗನು. ಮೆಲ್ಕಿಯು ಯನ್ನಾಯನ

ಮಗನು. ಯನ್ನಾಯನು ಯೋಸ�ೇಫನ ಮಗನು. ಯೋಸ�ೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನ

ಮಗನು. ಮತ್ತಥೀಯನು ಆಮೋಸನ ಮಗನು. ಆಮೋಸನು ನಹೂಮನ ಮಗನು.
ನಹೂಮನು ಎಸ್ಲಿಯ ಮಗನು. ಎಸ್ಲಿಯು ನಗ್ಗಾಯನ ಮಗನು. ನಗ್ಗಾಯನು

ಮಹಾಥತನ ಮಗನು. ಮಹಾಥತನು ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು. ಮತ್ತಥೀಯನು

ಶಿಮೀಯನ ಮಗನು. ಶಿಮೀಯನು ಯೋಸ�ೇಖನ ಮಗನು. ಯೋಸ�ೇಖನು

ಯೂದನ ಮಗನು.

ಯೂದನು ಯೋಹಾನನ

ಮಗನು.

ಯೋಹಾನನು ರ�ೇ ಸನ

ಮಗನು.

ರ�ೇಸನು ಜೆರುಬಾಬೆಲನ ಮಗನು. ಜೆರುಬಾಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನ ಮಗನು.
ಸಲಥಿಯೇಲನು ಸ�ೇರಿಯ ಮಗನು. ಸ�ೇರಿಯು ಮೆಲ್ಕಿಯ ಮಗನು. ಮೆಲ್ಕಿಯು

ಅದ್ದಿಯ ಮಗನು. ಅದ್ದಿಯು ಕ�ೋ�ಸಾಮನ ಮಗನು. ಕ�ೋ�ಸಾಮನು ಎಲ್ಮದಾಮನ

ಮಗನು. ಎಲ್ಮದಾಮನು ಏರನ ಮಗನು. ಏರನು ಯೆಹ�ೋ�ಷುವನ ಮಗನು.

ಯೆಹ�ೋ�ಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನ ಮಗನು. ಎಲಿಯೇಜರನು ಯೋರ�ೈವುನ
ಮಗನು. ಯೋರ�ೈವುನು ಮತ್ತಾತನ ಮಗನು. ಮತ್ತಾತನು ಲ�ೇವಿಯ ಮಗನು.

ಲ�ೇವಿಯು ಸಿಮೆಯೋನನ ಮಗನು. ಸಿಮೆಯೋನನು ಯೂದನ ಮಗನು.

ಯೂದನು ಯೋಸ�ೇಫನ ಮಗನು. ಯೋಸ�ೇಫನು ಯೊನಾವುನ ಮಗನು.

ಯೊನಾವುನು ಎಲಿಯಕೀಮನ ಮಗನು. ಎಲಿಯಕೀಮನು ಮೆಲೆಯನ ಮಗನು.
ಮೆಲೆ ಯ ನು ಮೆನ್ನನ ಮಗನು. ಮೆನ್ನನು ಮತ್ತಾ ಥ ನ ಮಗನು. ಮತ್ತಾಥ ನು

ನಾತಾನನ ಮಗನು. ನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಮಗನು. ದಾವೀದನು ಇಷಯನ

ಮಗನು. ಇಷಯನು ಓಬ�ೇದನ ಮಗನು. ಓಬ�ೇದನು ಬ�ೋ�ವಜನ ಮಗನು.
ಬ�ೋ�ವಜನು ಸಲ�್ಮೋನನ ಮಗನು. ಸಲ�್ಮೋನನು ನಹಸ�್ಸೋನನ ಮಗನು.

ನಹಸ�್ಸೋನನು ಅಮ್ಮಿನಾದ್ವಾನ ಮಗನು. ಅಮ್ಮಿನಾದ್ವಾನು ಅದ್ಮಿನನ ಮಗನು.

ಅದ್ಮಿನನು ಅರ್ನೈಯನ ಮಗನು. ಅರ್ನೈಯನು ಹೆಸ�್ರೋನನ ಮಗನು. ಹೆಸ�್ರೋನನು
ಪೆರೆಸನ ಮಗನು. ಪೆರೆಸನು ಯೂದನ ಮಗನು. ಯೂದನು ಯಾಕ�ೋ�ಬನ

ಮಗನು. ಯಾಕ�ೋ�ಬನು ಇಸಾಕನ ಮಗನು. ಇಸಾಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ತ�ೇರಹನ ಮಗನು. ತ�ೇರಹನು ನಹ�ೋ�ರನ ಮಗನು. ನಹ�ೋ�ರನು

ಸೆರೂಗನ ಮಗನು. ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನ ಮಗನು. ರೆಗೂವನು ಪೆಲಗ
ೆ ನ ಮಗನು.
ಪೆಲೆಗನು ಎಬರನ ಮಗನು. ಎಬರನು ಸಾಲನ ಮಗನು.
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ಸಾಲನು ಕಯಿನನ ಮಗನು. ಕಯಿನನು ಅರ್ಪಕ್ಷದನ ಮಗನು. ಅರ್ಪಕ್ಷದನು

ಶ�ೇ ಮನ ಮಗನು. ಶ�ೇ ಮನು ನ�ೋ�ಹನ ಮಗನು. ನ�ೋ�ಹನು ಲಾಮೆಕನ

ಮಗನು. ಲಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನ ಮಗನು. ಮೆತೂಷಲನು ಹನ�ೋ�ಕನ

ಮಗನು. ಹನ�ೋ�ಕನು ಯೆರೆದನ ಮಗನು. ಯೆರೆದನು ಮಹಲಲ�ೇಲನ ಮಗನು.
ಮಹಲಲ�ೇಲನು ಕಯಿನಾನನ ಮಗನು. ಕಯಿನಾನನು ಎನ�ೋ�ಷನ ಮಗನು.

ಎನ�ೋ�ಷನು ಸ�ೇಥನ ಮಗನು. ಸ�ೇಥನು ಆದಾಮನ ಮಗನು. ಆದಾಮನು ದ�ೇವರ

ಮಗನು.361
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ಈ ಕೆ ಳ ಕಂಡ ಕಾಲಾಪಟ್ಟಿ ಯು ಇಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆ ಂ ಡಿರಿನ ಪ್ರಕಾರ

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ . ಆದರೂ ಬ�ೈ ಬಲ್

ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.




ವರ್ಷ

ಘಟನಾವಳಿ

4 ಕ್ರಿ.ಪೂ

ಮಹಾರಾಜ ಹೆರ�ೋ�ದನ ಮರಣ

12 ಕ್ರಿ.ಶ

ರ�ೋ�ಮಿನಲ್ಲಿ ತಿಬ�ೇರಿಯಸ್ ಸೀಸರನ ಆಢಳಿತಾರಂಭ.

6/5 ಕ್ರಿ.ಪೂ ಯೇಸುವಿನ ಜನನ

26 ಕ್ರಿ.ಶ

ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಪ್ರಭಾವದ ಆರಂಭ.

ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ

ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವಾರಂಭ
27 ಕ್ರಿ.ಶ

ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ.

28 ಕ್ರಿ.ಶ

ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ.

29 ಕ್ರಿ.ಶ

ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ.

30 ಕ್ರಿ.ಶ

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ (ನಿಶಾನ್/ಏಫ್ರಿಲ್ 14)
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ಅನುಕ್ರಮಣಿ
ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ, ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಎಂಬ ಐದು ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತ ಕ ಗಳಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ�ೇ ದಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ


ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ�್ರೋಢಿಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವ�ೇದಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವಚನ



ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಯನ್ನು ಕ�ೊಡಲಾಗಿದೆ . ಓದುಗರು

ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿದು




ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವಚನಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ�ೊಡಲಾಗಿದ್ದು,


ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಯಾ ವ�ೇದಭಾಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಈ

ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಕ�ೊಡಲಾಗಿದೆ.

1

ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಜೀವನ

1.1

ಆರಂಭ

1.2

ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟನೆ

1.3

ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟನೆ

1.4

ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬ�ೇತಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ

1

2

3

4

ಯೋಹಾನ 1:1–18

ಲೂಕ 1:5–25

ಲೂಕ 1:26–38

ಲೂಕ 1:39–45
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1.5

ದ�ೇವರಿಗೆ ಮರಿಯಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ

1.6

ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಜನನ

1.7

ದ�ೇವರಿಗೆ ಜಕರೀಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆ

1.8

ಯೇಸುವಿನ ಜನನ

1.9

ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಬರಿಗೆ ದ�ೊರೆತ ಸಂದ�ೇಶ

5

ಲೂಕ 1:46–55

6

ಲೂಕ 1:57–66

7

ಲೂಕ 1:67–80

8

9
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ಲೂಕ 2:1–7

ಲೂಕ 2:8–21

1.10 ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
10

ಲೂಕ 2:22–38

1.11 ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಗಮನ
11

ಮತ್ತಾಯ 2:1–12

1.12 ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಪಲಾಯನ
12

ಮತ್ತಾಯ 2:13–15

1.13 ಬೆತ್ಲೆಹ�ೇಮಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ
13

ಮತ್ತಾಯ 2:16–18

1.14 ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮರು ಪ್ರಯಾಣ
14

15
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1.15 ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಯೇಸು
16

2.1

2

ಯೇಸುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವೆಯ ಆರಂಭ

ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ
17

18
19

2.2

ಲೂಕ 2:41–52

ಲೂಕ 3:1–6

ಮತ್ತಾಯ 3:4–10
ಲೂಕ 3:10–18

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ
20
21

ಮತ್ತಾಯ 3:13–17

ಲೂಕ 3:23a

2.3

ಯೇಸುವಿಗಾದ ಶ�ೋ�ಧನೆ

2.4

ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಕುರಿತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಸಂದ�ೇಶ

2.5

ಯೇಸುವ�ೇ ದ�ೇವರ ಕುರಿಮರಿ

2.6

ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ

2.7

ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೂ ನತಾನಿಯೇಲನಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ಆಹ್ವಾನ

22

23

24

25

26

ಮತ್ತಾಯ 4:1–11

ಯೋಹಾನ 1:19–28

ಯೋಹಾನ 1:29–34

ಯೋಹಾನ 1:35–42

ಯೋಹಾನ 1:43–51
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2.8

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ

2.9

ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು

27

28
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ಯೋಹಾನ 2:1–12

ಯೋಹಾನ 2:13–25

2.10 ಯೇಸು ಮತ್ತು ನಿಕ�ೊದ�ೇಮ
29

ಯೋಹಾನ 3:1–21

2.11 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ
30

ಯೋಹಾನ 3:22–4:3

2.12 ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ
31

ಯೋಹಾನ 4:4–26

2.13 ಮರಳಿಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
32

ಯೋಹಾನ 4:27–38

2.14 ಸಮಾರ್ಯದವರಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ
33

ಯೋಹಾನ 4:39–42

2.15 ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
34

ಯೋಹಾನ 4:43–45

2.16 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
35

ಯೋಹಾನ 4:46–54

2.17 ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರದ ಆರಂಭ
36
37
38
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2.18 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ
39

3.1

ಲೂಕ 4:16–30

3
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40
41

ಮತ್ತಾಯ 4:18–22

ಲೂಕ 5:1–11

3.2
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3.3
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3.4

ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

3.5

ಯೇಸುವಿನ ಉಪದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

3.6

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರ�ೋ�ಗಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

3.7

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುು ರ�ೋ�ಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

3.8

ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಲ�ೇವಿ

42

43

44

45

46

47

48

ಮಾರ್ಕ 1:21–28

ಮಾರ್ಕ 1:29–34

ಮಾರ್ಕ 1:35–38
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