�ಾಕರ್ನು ಬ�ದ ಸು�ಾ�ರ್
ಗರ್ಂಥ ಕತರ್:
�ಾಕರ್ನು �ಾನರ್ಬನ ಸ�ೂೕದರನು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾನರ್ಬ, �ೌಲ ಮತುತ್
�ಾಂಪರ್�ಾಯಕ�ಾ�, ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾದ �ೕತರ್�ೂನ್ಂ�� ��ೕಶ�ಾ� �ೕ��ಾ�ದನು. 1
�ೕತರ್ 5:13 �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಸಂಭವ�ೕಯ�ಾ� (ಬಹುಶಃ) ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
ಬ��ರುವ ಅ�ೕಕ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ೕತರ್�ಂದ ಕ��ರಬಹುದು. �ಾಕರ್ನ ಇ�ೂನ್ಂದು
�ಸರು �ೕ�ಾನ (ಅ�� 12:12)
��ಾಂಕ:
�ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ ಆದ �ಲವ� ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ. ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯು
�ದಲು ಬ�ಯಲಪ್ಟಟ್ ಸು�ಾ�ರ್ ಎಂದು �ಲವ� ��ಾವ್ಂಸರು ನಂಬು�ಾತ್�. ಒಂದು �ೕ�
ಇದದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಆದ� �ಜ�ಾದ ಪ��ಾ�ಯು ನಮಮ್�ಲ್ಲಲ್.
�ಷಯ:
�ಾಕರ್ನು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವಕು�ಾರ�ಂದು ಪ�ಚ�ಸು�ಾತ್� (1:1) �ಾರು �ೕವರ
�ೕವಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರ�ಾ�, �ಾನವರ ಮದಯ್ದ�ಲ್ ಅ�ಶಯ�ಾದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದನು. (ಅ�� 10:38; �ೂೕ�ಾ 15:8-9 �ೂೕ���).
�ೕ�ಯವ�� �ೕ��ಾಡುವ��ೕ �ಜ�ಾದ �ರ್ೕಷಠ್� ಎಂದು ಎರಡು �ಾ� ಆತನು
�ೕ��ಾದ್� (9:35; 10:42-45), ಮತುತ್ ಆತನ ಸವ್ಂತ �ೕ�ತದ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್
�ಾದ��ಾ� �ೂೕ���ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಆತನ ಉಪ�ೕಶ�ಕ್ಂತಲೂ �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾಕರ್ನು

ಒ�ತ್

ಮಹ�ಾಕ್ಯರ್ಗಳನುನ್

�ೕ��ಾದ್�.
ಬ���ಾದ್�,

ಉ�ಾಹರ��ಾ�,
ಅದ�

ಆತನ

�ೕಸುವ�
4

�ಾ�ದ

�ಾಮಯ್ಗಳನುನ್

18
�ಾತರ್

�ಾಖ���ಾದ್�. (ಮ�ಾತ್ಯನು 14 �ಾಮಯ್ಗಳನುನ್ �ಾಖ��ಾದ್�, ಮತುತ್ ಲೂಕನು 15
�ಾಮಯ್ಗಳನುನ್), ಮತುತ್ ಪವರ್ತದ ಪರ್ಸಂಗದ �ೕ�ಯ ಉದದ್�ಾದ ಪರ್ಸಂಗಗಳನುನ್ ಅವನು
�ಾ�ಸ�ೕ ಇಲಲ್.

11
1:1 “ಸು�ಾ�ರ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ �ರ್ೕಕ್ �ಾ��ಂದ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ�� ಅದರ
ಅಥರ್ “ಶುಭ ಸಂ�ೕಶ”. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್ರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ಾ�ೕ ಇದನುನ್
ಶುಭ ಸಂ�ೕಶ�ಂದು ಕ�ದರು �ಾಕಂದ� ಅದು �ಾನವ�� ರಕಷ್�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ �ೕವರ ಸಂ�ೕಶ�ಾ��. “�ೕಸು” ಮತುತ್ “�ರ್ಸತ್ನು” –ಎಂಬ �ಸ�ನ
ಅಥರ್ವನುನ್ ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 �ೂೕ��.

“ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:18; 3:16-17; �ೕ�ಾನ 1:18; 3:16;
5:18-23. 2-3
- 1:2-3 ಮ�ಾ� 3:2; ��ಾಯ 40:3; ಮ�ಾತ್ಯ 3:3; 11:10. 4
- 1:4 ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6; 9:5-7 5-11
- 1:5-11 ಮ�ಾತ್ಯ 3:4-17 12-13
1:12-13 ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13 �ೂೕ��. �ಾಕರ್ನು ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ
�ೕಸು�ನ �ೂೕಧ�ಯ ಈ ಸಂ�ಪತ್ �ವರ�ಯ�ಲ್ �ಾವ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ಯೂ
ಉ�ಲ್ೕ�ಸದ ಒಂದು �ಷಯವನುನ್ ���ರು�ಾತ್� – �ಾಡು �ಾರ್�ಗಳ ಉಪ�ಥ್�. ಇದು
�ೂೕ�ಸುವ�ೕ�ಂ�
�ೕಸುವ�
ಒಂ��ಾ�ದದ್ನು
ಮತುತ್
ಅ�ಾಯಕರ�ಾದ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ದದ್ನು. 14
- 1:14 ಮ�ಾತ್ಯ 14:3. 15
- 1:15 ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; 4:17. 16-20
- 1:16-20 ಮ�ಾತ್ಯ 4:18-22. 21
1:21 “ಕ��ೌರ್ಮ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:13. 22
- 1:22 ಮ�ಾತ್ಯ 7:28-29. 23
1:23 “ಅಶುದಧ್ ಆತಮ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:24 24
1:24 �ೕಸು ವಯ್�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯ�ಲ್ಯೂ ಒಬಬ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ
��ಷಟ್ ವಯ್�ತ್ ಎಂದು �ವವ್ಗ�� �ೂ�ತ್ತುತ್.

“�ೕವರು ಪರ್��ಠ್�ದವನು”– ಇದನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಲೂಕ 4:34 ಮತುತ್
�ೕ�ಾನ 6:69 ಇ�ಲ್ �ಾತರ್ ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�. ಆದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ
ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಬ�ಗ್ ಎಲಲ್ ಕ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಪರ್ಮುಖ�ಾ� �ೕಳಲಪ್�ಟ್�.
ಲೂಕ 1:35; �ೕ�ಾನ 8:46; 2 �ೂ�ಂಥ 5:21; ಇ�ರ್ಯ4:15; 1 �ೕತರ್ 2:21-24
�ೂೕ��. 25
1:25 ಎ�ಾಲ್ ಅಶುದಧ್ ಆತಮ್ಗಳ �ೕ� �ೕಸು�� ಸಂಪ�ಣರ್ ಅ��ಾರ�ತುತ್ (ಮತುತ್
ಈಗಲೂ ಇ�) (5:1-10; ಲೂಕ 10:17). 27
1:27 ಜನರನುನ್ ಆಶಚ್ಯರ್�ೂ��ದುದ್ �ೂಸ �ೂೕಧ�ಯಲಲ್, ಆದ� �ಾಸತ್ವ�ಾ�
�ೕವರ ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಶ�ತ್ಯು �ೕಸು�ನ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಂಬ��ತುತ್. ಮ�ಾತ್ಯ 8:1
�ೂೕ��. 29-34
- 1:29-34 ಮ�ಾತ್ಯ 8:14-17. 34
1:34 ವಚನ 25; 3:12; 5:43; ಮ�ಾತ್ಯ 8:4; 9:30; 12:16. 35
1:35 �ೕಸು ಆ�ಾಗ್�ಗ್ �ಾರ್�ರ್�ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 14:23; 19:13; 26:36,39;
ಲೂಕ 5:16; 6:12; 9:29; 22:32; �ೕ�ಾನ 17; ಇ�ರ್ 5:7). �ಲವ� �ಾ� ಏ�ಾಂತ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾರ್�ರ್ಸಲು ಇ�ಛ್�ದನು. ಆತನು �ಾನವ�ಾ� ಮತುತ್ �ೕವರ ��ಷಠ್
ಮಗ�ಾ� �ೕವ�� �ಾರ್�ರ್�ದನು. ಅಂದ� ಆತನ �ೖವತವ್ ಮತುತ್ �ಾನವ ಗುಣಗಳು
ಆತನ �ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ ಅಡಕ�ಾ�ತುತ್. �ೕ�ಾನ 17 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 38
1:38 ��ಾಯ 61:1 �ೂೕ��. ಆತನು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಭೂ�� ಏ� ಬಂದನು
ಎಂಬ ಹಲವ� �ಾರಣಗಳ�ಲ್ ಇದು ಸಹ ಒಂ�ಾ��. �ೕ� �ಾರಣಗ�� ಮ�ಾತ್ಯ 5:17
ಉ�ಲ್ೕಖಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 39
- 1:39 ಮ�ಾತ್ಯ 4:23 40
- 1:40 ಮ�ಾತ್ಯ 8:1-4 45
1:45 �ೕಸುವ� �ೕ�ದ ಸವ್ಸಥ್�� ಕೃತಜಞ್��ಂದ ��ೕಯ�ಾಗುವ ಬದಲು, �ೕಸುವ�
�ೕ�ದ �ಾ�� ತ�ವ್ರುದದ್�ಾ� ಅವನು �ಾ�ದನು. ಈ �ೕ��ಾ� �ಾ�ದವರ�ಲ್

ಇವನು ಕ�ಯವ�ೕನಲಲ್. ಜನರ ಗುಂಪ� ಬಹಳ�ಾ� ��ಯು�ತ್ತುತ್, �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರ
��ೂೕಧತವ್ವ� ಬಹಳ ಶ�ತ್ಯುತ�ಾ�ತುತ್, ಆದದ್�ಂದ �ೕಸುವ� �ಾವ ಊ�ೂಳಕೂಕ್
ಬ�ರಂಗ�ಾ� �ೂೕಗ�ಲಲ್. �ಕಕ್�ಟ್ನ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡಲು �ೕಸುವ�
ಇ�ಛ್ಸ�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ 7:30 �ೂೕ��.

21-12
2:1-12 ಮ�ಾತ್ಯ 9:1-8

�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. �ಾಶರ್�ಾಯು �ೂೕ�ಯ

�ನ್ೕ�ತರು ದೃಢ ನಂ�� ಇದದ್� �ೕ� ಎ�ಾಲ್ ತ�ಗಳನುನ್ �ೖಸಬಹು�ಂಬು�ಾ�
�ೂೕ���ೂಟಟ್�ಂಬುದನುನ್ �ಾಕರ್ನು �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು
ನ�ಮ್ಲಲ್�� �ಾದ��ಾ��ಾದ್�. ದೃಢನಂ��ಯ �ಷಯ�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 7:7-8;
ಲೂಕ 11:5-10; 18:1-8 �ೂೕ��. 13-14
2:13-14 ಮ�ಾತ್ಯ 9:9 �ೂೕ�� ಇ�ಲ್ �ೕ�ಯನನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ�ಂಬು�ಾ�
ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಒಂದು �ೕ� �ೕ� ಎಂಬುದು ಅವನ ಮೂಲ �ಸ�ಾ��ದ್ರಬಹುದು
ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಾ� ಅವನ �ೂಸ �ಸ�ಾ�ರಬಹುದು.
ಮ�ಾತ್ಯ ಎಂಬುದು ಇ�ರ್ಯ ಮೂಲದ �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ �ಸ�ಾ�� ಅದರ ಅಥರ್ “ಕತರ್ನ
(��ೂೕವನ) ಬಹು�ಾನ”. 15-17
- 2:15-17 ಮ�ಾತ್ಯ 9:10-13. 18-22
- 2:18-22 ಮ�ಾತ್ಯ 9:14-17. 23-28
- 2:23-28 ಮ�ಾತ್ಯ 12:1-8 27
2:27 “ಸಬಬ್ತ್”– ��ೕ 20:8-11. ಸಬಬ್ತ್ �ನವನುನ್ ಪರ್� �ಾರದ�ಲ್ ಒಂದು
��ೕಶ �ನವ�ಾನ್� �ೂಡಲಪ್�ಟ್ತುತ್ ಅಂದು ಎ�ಾಲ್ �ಲಸಗ�ಂದ ��ಾರ್ಂ� ಮತುತ್ ತಮಮ್
ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನನುನ್ ಮತುತ್ �ಡುಗ� �ಾ��ಾತನನುನ್ ಆ�ಾ�ಸುವ �ನ�ಾ��. �ೕಸು�ನ
�ನಗಳ�ಲ್ದದ್ ಅ�ೕಕ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರುಗಳು ಸಬಬ್ತ್ �ನದ ಕು�ತು ತಮಮ್�ೕ ಆದ
�ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ� ಜನರ �ೕ��ಗ��ಂತಲೂ ಸಬಬ್ತ್ �ನ�ಕ್ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್
�ೂಟಟ್ರು. ಮನುಷಯ್ರ �ೕ��ಗಳು �ನ ಮತುತ್ �ಯಮಗ��ಂತಲೂ ಮುಖಯ್�ಂದು
�ೕಸು ಒ�ತ್ �ೕ�ದನು. �ೂ�ೂ 2:16 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 28

2:28 “ಮನುಷಯ್ ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 8:20

“ಕತರ್ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 12:8

31-6
- 3:1-6 ಮ�ಾತ್ಯ 12:9-14.

5

3:5 ಮನುಷಯ್ನು �ಾ�ದ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ಲ್; ಜನರನುನ್ ಮ�ಣ್�
ತು�ಯುವದಕೂಕ್ �ೕಸದ ಅವರನುನ್ �ೕಸು ಕಂಡು �ೂೕಪ�ೂಂಡನು ಮತುತ್
ದುಃ��ದನು. ಸಬಬ್ತ್ �ನದ�ಲ್ ಜನರನುನ್ �ಾ��ಾ�ದ� ಮತುತ್ �ೕವವನುನ್ ಉ��ದ�
ಕ�ನ ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ� ��ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು, ಆದ� ಸಬಬ್ತ್ �ನದ�ಲ್ ಒಬಬ್ನನುನ್
�ೂಲುಲ್ವ ಸಂಚು �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು. ಈ �ನದಲೂಲ್ �ಾ�ರ್ಕ ಜನರ ವತರ್� ಮತುತ್
�ರ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ� �ೕಸು ದುಃ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ೂೕಪ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ಾಪ ಮತುತ್
ಅ�ೕ�ಯ �ರುದಧ್�ಾ� �ೖವ �ೂೕಪವನುನ್ ಗಮ���. ಇಂಥಹ �ಾಯರ್ಗಳ �ರುದಧ್�ಾ�
�ೕವರ �ೂೕಪದ�ಲ್ �ಾ�ೂಗ್ಳುಳ್ವ�ದು (ಸಂ�ಾಯ್ 25:3). ��ೕ 32:19-20; ಎ�
4:26 �ೂೕ���. 6
- 3:6 ಮ�ಾತ್ಯ 12:14.

“��ೂೕದಯ್ರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 22:16. 8
3:8 ಇದೂ�ಾಯ ಎಂಬುದು ಯೂ�ಾಯದ �ೖರುತಯ್ದ�ಲ್ರುವ ಒಂದು ಪರ್�ೕಶ.

“ತೂರ್ �ೕ�ೂೕನ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:21. 9
- 3:9 ಮ�ಾತ್ಯ 13:2. 11-12
3:11-12 1:24-25,34 �ೂೕ��. 13-19
3:13-19 ಮ�ಾತ್ಯ 10:1-4 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. 17
3:17

“ಗುಡುಗು”– ಅವರ

ಇ�ಾಯ್ಥರ್ದ

ಉ�ದ್ೕಶವ�

�ರು�ಾ�ಯನುನ್ಂಟು�ಾಡುವಂ�ತ್ತುತ್. ಲೂಕ 9:54 �ೂೕ�� �ೂೕ��. 20
3:20 6:31 �ೂೕ��. 21

ಸವ್ಲಪ್

3:21 “�ನ್ೕ�ತರು” – ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ��ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್ “ಅವನ
ಪಕಕ್ದ�ಲ್ದದ್ವರು”, ಅಂದ� ಅವ�� ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರು. ಇದು ಒಂದು �ೕ� ಅವನ
ಕುಟುಂಬ ಅಥವ ಅವನ ಸಂಬಂ�ಕರನುನ್ ಸೂ��ರಬಹುದು.

“ಅವನ ಮನ�ಸ್�ಂದ”– �ೕ�ಾನ 10:20 �ೂೕ���. �ೕವ��ಾ� ಅವನ ಉ�ಾಸ್ಹ
ಬಹಳ�ಾ�ತುತ್, ಜನ�� �ೂೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಆತನ ಆಸ�ತ್
ಬಲ�ಾ�ತುತ್, �ೕ�ಂದ� �ಲವ� �ಾ� �ಾವ� ಎಂ�ಗೂ ಅನುಭ�ಸ�ಾರದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್
ಕಂಡ �ಾ�ಾರಣ ಜನ�� ಅವನು ಅಸಹಜ�ಾ� ಕಂಡನು. �ೕ�ಾನ 2:13-17
�ೂೕ���. ಇ�ೕ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಎ�ಾಲ್ ಶತ�ಾನಗಳ�ಲ್ಯೂ ಸಹ ಆತನ �ಲವ�
�ಂ�ಾಲಕರು ಹುಚಚ್�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅಸಹಜ�ಾದ ವಯ್�ತ್ಗ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸಲಪ್ಟಟ್ರು. ಅ��
26:24 �ೂೕ��. 22-29
- 3:22-29 ಮ�ಾತ್ಯ 12:25-32. 22
3:22 �ಹೂದಯ್ರ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರುಗಳು �ೕಸು�ನ �ೂೕಧ� ಮತುತ್ ಆತನ
ನಡವ��ಯ ಬ�ಗ್ �ೕ� �ೕ�ಯ �ವರ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ರು. ಆತನು �ೖ�ಾನನ
�ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂದು ಅವರು �ೕ�ದರು.

“��ಜ್ಬೂಲನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:25 ರ �ಪಪ್�. �ೕಸು�ನ �ಷಯ�ಾ� ಏನನುನ್
ನಂಬ�ೕ�ಂದು ಪರ್��ಬಬ್ರು �ೕ�ಾರ್�ಸ�ೕಕು. �ೕಸು ಹುಚಚ್�ಾಗ� ಅಥ�ಾ
�ವವ್ಗ�ಂದ ��ಯಲಪ್ಟಟ್ವನು ಅಥ�ಾ �ೕಸ�ಾರನು ಅಥ�ಾ �ೕ�ೕನು ಆ�ರ�ಲಲ್.
ಆತನು �ೕವ�ಂದ ಬಂದವನು ಮತುತ್ ಸತಯ್ವ�ನ್ೕ �ಾ�ಾ�ದನು ಮತುತ್ �ೕವರ
�ಲಸಗಳನುನ್ �ಾ�ದನು. ಎ�ಾಲ್ ಪ��ಾ�ಗಳು ಆತನು �ೕವ�ಂದ ಬಂದವ�ಂದು
�ೕಳುತತ್�. 30
3:30 ವಚನ 22; �ೕ�ಾನ 7:20; 8:48,52; 10:20. 31-35
- 3:31-35 ಮ�ಾತ್ಯ 12:46-50

41-20
4:1-20

ಮ�ಾತ್ಯ

13:1-23.

ಮ�ಾತ್ಯ��ಂತಲೂ

�ಾಕರ್ನು

ಅ�ೕ

ಸ�ಾಯ್ಂಶವನುನ್ ��ಸಲು ಸವ್ಲಪ್ �ನನ್�ಾ� �ಾಖ���ಾದ್�. ವ.11 ಅವನು “�ೕವರ
�ಾಜಯ್” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ಾದ್� ಆದ� ಮ�ಾತ್ಯನು “ಪರ�ೂೕಕ �ಾಜಯ್”
ಎಂಬು�ಾ� ಉಪ�ೕ���ಾದ್�. ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಡುವ��ಾದ� ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು
ಒಂ�ೕ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. ಈ �ಾಜಯ್ದ �ಷಯ�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 4:17
�ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. “ಇಲಲ್�ದದ್�, ಅವರು �ರು��ೂಂಡು ಕಷ್�ಸಲಪ್ಡುವರು”
ಎಂಬು�ಾ� �ಾಕರ್ನು ಮ�ಾತ್ಯನ �ಾಖ� ಮ�ಾತ್ಯ 13:13 �ೕ�ಸು�ಾತ್� ಆದ�
14,15 ವಚನಗಳನುನ್ �ಟುಟ್��ಟ್�ಾದ್�. ಮತುತ್ �ಾಕರ್ 4:13 ಮ�ಾತ್ಯನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ಾಣುವ�ಲಲ್. ವ.19 “ಇತರ �ಷಯಗಳ �ೕಲಣ ಆ�” ಎಂಬ �ಾಕರ್ನ
�ಾತುಗಳನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 13:22 �ಾಣುವ�ಲಲ್. ಪರ್ಪಂಚದ ವಸುತ್ಗಳ �ೕಲಣ ಆ�ಗಳು,
ಒ�ಳ್ಯ�ೂೕ

ಅಥ�ಾ

�ಟಟ್�ೂದ್ೕ,

ಅವ�

ನಮಮ್

�ೕ�ತದ�ಲ್

�ಂ�ಗಳೂ

ಐಶವ್ಯರ್�ಂದುಂ�ಾಗುವ �ೕಸದಂ� �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಅಡ�ಸುವ
ಶ�ತ್�ಾಗಬಹುದು. 1 �ೕ�ಾನ 2:16; �ೂ�ೂ 3:1-2 �ೂೕ���. ಈ �ಾಮಯ್ದ
�ಷಯ�ಾ� ಲೂಕನು ಸವ್ಲಪ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� �ಾಖ���ಾದ್� (ಲೂಕ 8:4-15 �ೂೕ��).
ಪದ ಉಪ�ೕಗಗಳ�ಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ ಕಂಡುಬಂ�ರು�ಾಗ �ಾವ �ೕಖಕನು �ಖರ�ಾ�
�ಾಖ���ಾದ್�? ಇದ�ಕ್ ಉತತ್ರ, ಈ ಮೂವರು. ಒಂದು �ೕ� �ೕಸು ಇವ�ಲಲ್ರೂ
�ಾಖ��ದದ್�ಕ್ಂತಲೂ, �ೕ�ರುವ�ದ�ಕ್ಂತಲೂ ಇನುನ್ ಅ�ೕಕ �ಾತುಗಳ�ಾನ್�ರಬಹುದು.
ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಮಹತವ್ಗ�� ದ�ಕ್ ಬರದಂ� �ಾವ ಪದಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ
�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು, ಈ ಮೂರು ಜನರನುನ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು ನ��ದನು.
ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ೕಸು�ನ �ಾತುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಲಸಗಳನುನ್ �ಾಖ�ಸಲು �ೕಖಕರು
ಉಪ�ೕ��ದ �ಾ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳು �ಜ�ಾ��. 21-22
4:21-22 ಈ ವಚನಗಳು ಮ�ಾತ್ಯ 13�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ಾ�ಸುವ��ಲಲ್, ಆದ�
ಇದ�ಕ್ �ೂೕಲುವ ಪದಗಳನುನ್ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಅ�ೕಕ ಕ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಣಬಹು�ಾ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 5:15; 10:26. 23
- 4:23 ಮ�ಾತ್ಯ 13:9.
- 4:24 ಮ�ಾತ್ಯ 7:2. 25

24

- 4:25 ಮ�ಾತ್ಯ 13:12; 25:29. 26-29
4:26-29 ಈ �ಾಮಯ್ವನುನ್ �ಾಕರ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ಾತರ್ �ಾಣಬಹುದು. ಅಕಷ್ರಶಃ
�ೕಳ�ೕ�ಂದ�, ಒಂದು ಒ�ಳ್ಯ �ೕಜವನುನ್ ಒ�ಳ್ಯ ಭೂ�ಯ�ಲ್ �ಡಲಪ್�ಾಟ್ಗ
ಖಂ�ತ�ಾ� ಅದು ��ತು ಒ�ಳ್ಯ �ಡ�ಾ� ��ಯುತತ್�. �ತುತ್ವವ�� ಅದರ
ಪರ್�ರ್ಯು ಅಥರ್�ಾಗ�ದದ್ರೂ ಅದರ �ಳವ��� ಕುಂದು ಬರುವ�ಲಲ್. �ಳವ��ಯು
��ಾನ�ಾ�ರಬಹುದು, ಆದ� ಅದು �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾದದುದ್, ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾದದುದ್.
�ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಸಹ ಇದು �ಜ�ಾ��, ವಯ�ತ್ಕ�ಾದ �ೕ�ತಗಳ�ಲ್
ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ ಭೂಮಂಡಲದ�ಲ್ ಆರಂಭ�ಂದ ಸು�ಗ್ಯವ�ಗೂ. ಮನುಷಯ್ರ ಮನಸುಸ್
ಮತುತ್ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ತತ್ಲಪ್ಡುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ವ� �ೕ�ಸುವ ಶ�ತ್ಯುತ�ಾದ
�ೕಜ�ಾ��. ಇದು �ೕ� ಎಂದು ಮನುಷಯ್ರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಾಗ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ
�ೂೕಡ�ಾಗ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಆದ� ಅದು
��ತು �ಳವ�� �ೂಂ� ಫಲವನುನ್ �ೂಡುತತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 3:6-7; 1 �ೕತರ್
1:23-25

�ೂೕ���.

�ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್
�ೂೕ�ಸುವವ�� ಇದು ಉ�ಾಸ್ಹವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುವಂಥ�ಾದ್��. �ೕವರ �ಾಕಯ್ದ
ಶ�ತ್ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕವರ �ಲಸದ ಬ�ಗ್ ಅ��ಾದ ಭರವ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು.
ಆದ�,

�ಾವ್�ಾ�ಕ

ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್

�ಾರುವವ��,

�ಳವ���ಾಗುತತ್�ಂದು

���

�ೕವರ

�ಾಕಯ್ವನುನ್

�ೕಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ� �ೕ���ೂಳಳ್�ರಲು �ಾರಣ�ಾಗ�ಾರದು. ವ. 23,24 �ೂೕ��.
29

4:29 “ಸು�ಗ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:12; 13:30; ಪರ್ಕ 14:14-16 �ೂೕ���. 30-32
- 4:30-32 ಮ�ಾತ್ಯ 13:31-32. 33
4:33 �ಲವ� ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ �ಷಯ್ರು ಗರ್�ಸ�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ 16:12 ನುನ್ �ೂೕ���.
�ೕಸು

ತನನ್

ಎ�ಾಲ್ �ೂೕಧ�ಗಳ�ಲ್, �ಾಮಯ್ ಮತುತ್ ದೃ�ಾಟ್ಂತಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ��ದನು. ಆತನು ಇನುನ್ ಅ�ೕಕ ��ಾನಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ��ರಬಹುದು ಆದ�
ಅವ�ಗಳನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ಾಖ��ಲಲ್. �ೕ�ಾನ 20:30; 21:25 �ೂೕ��. 34
4:34 ಉ�ಾಹರ��ಾ� 13-20 ವಚನಗಳ�ಲ್ �ೕಸುವ� �ೂಟಟ್ �ವರ�ಗಳ�ಲ್

ಒಂದನುನ್ �ಾಣಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ 13:36-43 ಮ�ೂತ್ಂದು ಉ�ಾಹರ�. 35-41
- 4:35-41 ಮ�ಾತ್ಯ 8:23-27.

51-20
5:1-20 ಇದು ಮ�ಾತ್ಯ 8:28-34 ರ�ಲ್ �ಾಖ��ರುವ ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾಖ��ಾ��.
ಅ�ಲ್ �ವವ್�ಂದ ��ಯಲಪ್ಟಟ್ ಇಬಬ್ರು ವಯ್�ತ್ಗ�ದದ್ರು ಎಂದು ಮ�ಾತ್ಯನು
�ೕಳು�ಾತ್�. �ಾಕರ್ನು ಒಂದು ��ೕಶ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಒಬಬ್ನನ್ನುನ್ �ಾತರ್ �ೂೕ��
ಇ�ೂನ್ಬಬ್ನ �ಷಯ�ಾ� ಉ�ಲ್ೕ��ಲಲ್. 2
5:2 �ವವ್ಗ�ಂದ ��ಯಲಪ್ಟಟ್ವನ �ಷಯ�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 4:24 ರ �ಪಪ್�. 3-5
5:3-5 �ವವ್ಗಳ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರುವವ�� �ವವ್ಗಳು ಏ��ಾಲ್ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ
�ಷಯ�ಾ� ಎದುದ್�ಾಣುವ �ವರ��ಾ��. ಈ ಮನುಷಯ್ನ �ಂ�ಾತಮ್ಕ ನಡವ��
ಮತುತ್ ಬಲವ� �ೂೕ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಅವನು ಅ�ೕಕ �ವವ್ಗ�ಂದ ��ಯಲಪ್�ಟ್ದದ್ನು
(ವ.9). 7
5:7 �ವವ್ಗ�� �ೕಸು �ಾ�ಂದು �ೂ�ತ್� ಎಂದು ��ಯುತತ್� – 1:24,34. 9
5:9 ದಂಡು ಎಂಬುವದು �ೂೕ�ಾಯ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮೂರು �ಾ�ರ�ಂದ ಆರು �ಾ�ರ
�ೖ�ಕರು. ಆದರೂ ವಚನಗಳು 2 ಮತುತ್ 8ರ�ಲ್ ಒಂ�ೕ ಒಂದು ದು�ಾತಮ್�ರುವದನುನ್
�ಾಣು�ತ್ೕ�. ಒಂದು �ೕ� ಇದು ಆ ಮನುಷಯ್ನ�ಲ್ದದ್ ದಂ�ನ �ಾಯಕ�ಾ�ರಬಹುದು,
“�ೖ�ಾಯ್�ಪ�”

(�ೖ�ಾಯ್��ಾ�),

ಮತುತ್

�ೕಸು

ಪರ್�ಾನ�ಾ�

ಅದ�ೂಂ��

ವಯ್ವಹ��ದನು. 10
5:10 ಲೂಕ 8:31 �ೂೕ���. 15
5:15

�ೕಸುವ�

ಅದುಭ್ತ�ಾದ

ಶ�ತ್ಯನುನ್

ಪರ್ದ�ರ್�ದನು

ಎಂದು

ಅವ��

ಅ��ಾ�ತು, ಆದ� ಅವ�� ಆತನು �ಾ�ಂದು ಮತುತ್ ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶ�ೕ�ಂದು
ಅಥರ್�ಾಗ�ಲಲ್

-

ಮತುತ್

ದುಃಖದ ಸಂಗ�
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಇ�ಛ್ಸ�ಲಲ್ (ವ.17). 19

ಏ�ಂದ�

ಅವರು

ಆತನನುನ್

5:19 “ಅವ�� �ೕಳು”– �ೕಸು�ನ ಈ ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ �ೕ�ಯವ�ೂಂ�� �ೂೕ���
(1:44;

3:12).

ಆದ�

�ರ�ೕನ

�ೕ�ಯ

ಸ�ನ್�ೕಶ

(ವ.1)

ಇ�ಾರ್�ೕಲ್

ಪರ್�ೕಶದವ��ಂತಲೂ �ೕ��ೕ ಆ�ತುತ್. �ರ�ೕನದವರು �ಹೂದಯ್�ಾ�ರ�ಲಲ್, ಅವರು
��ಸ್ೕಯನ ��ೕ�ಯ�ಲ್ರ�ಲಲ್, ಮತುತ್ �ೕಸು ಅಪರೂಪ�ಾ� ಅ�ಲ್� ಬರು�ತ್ದದ್ನು.
ಅ�ಲ್ಯ ಜನರ ಗುಂ��ಂದ ಆತನ �ೕ�� �ಾವ ಅ�ಡ್�ರ�ಲಲ್. ಈಗ �ೕಸುವ� ಆ
ಮನುಷಯ್�� ನು�ದ ಈ �ಾತುಗಳು ಕತರ್ನು ತಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾ�ರುವ
ಎಲಲ್�ಗೂ ಅನವ್�ಸುತತ್�. 20
5:20 �ಕ��� ಇದು �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ �ಸರು ಅದರ ಅಥರ್ ಹತುತ್ ಪಟಟ್ಣಗಳು.
���ೕನದ ಒಂದು ಪರ್�ೕಶವ� �ಕ���� �ೕ�ದ ಒಂದು �ೕ��ಾ�ತುತ್. 21
5:21 ಆತನು ಗ��ಾಯ ಸಮುದರ್ದ ಪ�ಚ್ಮ �ಾಗ�ಕ್ �ಂ�ರು�ದನು. 22-43
5:22-43 ಮ�ಾತ್ಯ 9:18-25
ಸ��ಾತ್ರ�ಾದ �ಾಖ�. 25

ರ�ಲ್ ಸಂ�ಪತ್�ಾ� �ಾಖ��ರುವ ಘಟ�ಗಳ

5:25 ವಚನ 42. �ಾ�ೕರನ ಮಗಳ �ೕ�ತ �ಾಲದವ�ಗೂ ಆ� ಬಳಲು�ತ್ದದ್ಳು. 26
5:26 ಆ�ಯ �ಾ��ಯು ಆ �ಾಲದ �ೖದಯ್�ಗೂ ಮತುತ್ ಔಷದಗಳ �ಾಮಥಯ್ರ್ಕೂಕ್
�ೕ�ದ �ಾ���ಾ�ತುತ್. ಆದ� ಆ�ಯ ನಂ��ಯು �ೖದಯ್��ಂತಲೂ ��ಚ್ನವನು
ಮತುತ್ �ಾನವ ಪ��ಾರಕನ ಬ�� ಕ�ತಂ�ತುತ್. ��ೕ 15:26; �ೕತರ್� 103:3
�ೂೕ��. 30
5:30 ಲೂಕ 8:46.

ಆತನ�ಲ್ ನಂ����ಟ್ರುವವರ �ೂರ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ಸಲು
�ೕವರ ಶ�ತ್ಯು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು�ನ ಮೂಲಕ ಹ�ಯುತತ್�. ಆ �ಂಗಸು ತನನ್
ನಂ��ಯನುನ್ ಬ�ಚ್ಡುವ�ದು ಆತ�� ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್, ಆದ� ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಆ�ಯು
ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಇ�ಚ್�ದನು ಮತುತ್ ಆ�ಯನುನ್ ಆ�ೕವರ್��ದನು (ವ.34) 34
5:34 ಮ�ಾತ್ಯ 9:22.

�ೕಸುವ� ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬಂದ ಒಂದು �ಾರಣ �ೂಂದ

ಹೃದಯಗ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ೂಡುವ��ಾ�� – ಲೂಕ 2:14; �ೕ�ಾನ 14:1,27;
20:19. 35

5:35 ಅವರು ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ �ೖ�ಡ�ೕ�ಂ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ಾ�ೕರನನೂನ್
�ಾ� �ಾಡಲು �ರ್ೕ�ೕ��ದರು. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾ�ನ �ೕಲೂ �ೕಸು�ರ್ಸತ್��
ಅ��ಾರ���ಂಬುದು ಅವ�� ���ರ�ಲಲ್. ಆತ�� ಮರಣ�ಂದ ಎ�ಬ್ಸುವ�ದು,
ಅಸವ್ಸಥ್ರನುನ್ ಮತುತ್
�ಾಯರ್�ಾ�ತುತ್. 36

�ಾಯು�ತ್ರುವವರನುನ್

ಸವ್ಸಥ್ಪ�ಸುವ�ಟ್ೕ

ಸುಲಭದ

5:36 ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ �ೕವನದ ಎ�ಾಲ್ ಅನುಭವಗಳನುನ್ ಬ��ಡ�ೕ�ಾದ
�ಾತುಗಳು ಇ�ಲ್�. ಭಯವನುನ್ ��ೂೕ�ಸ�ದದ್� ಅದು ನಂ��ಯನುನ್
ಬಲ�ೕನ�ೂ�ಸುತತ್� ಅಥ�ಾ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಶ�ಾ��ಡುತತ್�; ನಂ��ಯನುನ್
ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾ��ೂಂಡ� ಅದು ಭಯವನುನ್ �ೕ�ಸುತತ್�. 39-40
- 5:39-40 ಮ�ಾತ್ಯ 9:24. 41
5:41 �ೕಸು ಅ�ಾ�ಕ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು, ಇದು ಇ�ರ್ಯ �ಾ��
�ೂೕಲುವ ಮತುತ್ ಆ�ಾಲದ�ಲ್ ಅ�ಲ್ನ ಜನರು �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್
�ಾ��ಾ�ತುತ್. 43
- 5:43 1:44; 7:36; ಮ�ಾತ್ಯ 8:4 �ೂೕ��.

61-5
6:1-5 ಮ�ಾತ್ಯ 13:54-58.

�ೕಸು�ನ ಸವ್ಂತ ಊರು ನಜ�ೕತ್. 5

6:5 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ಾಡ�ೕ�ಂ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಒ�ಳ್�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮನುಷಯ್ನ
ಅಪನಂ��ಯು ಅ�ಾದಯ್�ಾ�ಸುತತ್�. �ೂರ�ಯು ಆತನ�ಲಲ್ ಆದ� ಅವರ�ಲ್�.
�ೕವರು ತನನ್ ��ೕಶ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗಳನುನ್ �ೂಂ��ೂಳಳ್ಲು ನಂ��ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್
ಒದ���ಾದ್�. (9:23; ಮ�ಾತ್ಯ 9:22,29; 21:21-22; �ೕ�ಾನ 11:40).
�ೕತರ್� 78:41 ರ �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. 6
6:6 “ಆಶಚ್ಯರ್ಪಟಟ್ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 8:10 �ೂೕ�� � – ಇದು �ೕಸು
ಆಶಚ್ಯರ್ಪಟಟ್ ಒಂ�ೕ ಒಂದು ಸಮಯ�ಾ��. 7-11
- 6:7-11 ಮ�ಾತ್ಯ 10:1,9-14. 12

6:12 ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವ� ಅವರ ಪರ್ಸಂಗದ ಪರ್�ಾನ ಸಂ�ೕಶ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ��.
ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; 4:17 �ಪಪ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��. 13
- 6:13 �ಾ�ೂೕಬ 5:14. 14-29
- 6:14-29 ಮ�ಾತ್ಯ 14:1-12. 15
6:15 “ಎ�ೕಯ”– ಮ�ಾ� 4:5; ಮ�ಾತ್ಯ 11:14; 17:10; �ೕ�ಾನ 1:19-23.
20

6:20 ��ೂೕದನು ಬಲ�ೕನ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು, ಭಯ ಮತುತ್ �ಸಮ್ಯ�ಂದ
ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ ಈ ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ ಏನು �ಾಡ�ೕ�ಂದು ಅವ�� �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್. 30-34
- 6:30-34 ಮ�ಾತ್ಯ 14:13-21. 30
6:30 ಇದು 7-13 ವಚನಗಳನುನ್ �ಂ�ರು� �ೂೕಡುತತ್�. 31
6:31 3:20 �ೂೕ��. 34
- 6:34 ಮ�ಾತ್ಯ 9:36. 37
6:37 “ಇನೂನ್ರು ��ಳ್ �ಾಣಯ್”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಇನೂನ್ರು ��ಾ�ಯ”. ಒಂದು
��ಾ�ಯ ಒಬಬ್ನ ಒಂದು �ನದ ಕೂ��ಾ�ತುತ್. (�ೕ�ಾನ 6:7). 45-56
- 6:45-56 ಮ�ಾತ್ಯ 14:22-36.

71-23
- 7:1-23 ಮ�ಾತ್ಯ 15:1-20 19
7:19 “�ನುನ್ವ ಪ�ಾಥರ್ಗ��ಾಲ್ ಶುದಧ್”– ಅ�� 10:9-16 �ೂೕ��. ಶುದಧ್ ಮತುತ್
ಅಶುದಧ್ ಪ�ಾಥರ್ಗಳ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಯಮವ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಠಗಳನುನ್
ಕ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾಡ�ಾ�ತುತ್. ಈಗ �ಾಲವ� ಬದ�ಾ� ��ತ �ಮಗಳನುನ್ ಬ��ಟುಟ್
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಠಗಳನುನ್ ಕ�ಯ�ೕ�ಾ��. �ಾಜಕ�ಾಂಡ 11�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಪಪ್�. 24
7:24 ಮ�ಾತ್ಯ 15:21-28 �ೂೕ��. ���ಾದ ������ಾ ಭೂ ಪರ್�ೕಶವ�
ಮ�ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್ದ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಸವ್ಲಪ್ ಉತತ್ರ �ಾಗದ�ಲ್ತುತ್. ಆ �ಾಲದ�ಲ್

ಅದು ��ಯರ ಅ�ೕನದ�ಲ್ತುತ್. �ಹೂದಯ್ರು ಅ�ಲ್ಯ ಜನರನುನ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಂದು
ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. 29
7:29 –

ಆ�ಯ ಉತತ್ರವ� �ೕಸು�ನ �ೕ�ರುವ ನಂ��ಯನುನ್ ಆದ��ತುತ್

(ಮ�ಾತ್ಯ 15:28). 31
7:31 �ೕ�ೂೕನ್ ಪಟಟ್ಣವ� ತೂರ್ ಪಟಟ್ಣದ ಉತತ್ರ ��ಕ್ನ�ಲ್ದದ್ ಒಂದು
ಮುಖಯ್�ಾದ ಪಟಟ್ಣ. �ೕಸು �ದಲು ಉತತ್ರ ��ಕ್� �ೂೕ� ನಂತರ ಆ�ನ್ೕಯ ��ಕ್ನ
�ಕ���ಯ�ಕ್ �ೂೕದ �ಾರಣವನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಲಲ್, ಆದ� ಆತನು �ಾ�ಂದು ��ದ
ನಮ�, ಆತನು ಅ�ಲ್ �ಾ�ೂೕ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್� ಅಥ�ಾ �ಲವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು
ಮತುತ್ ಆ�ೕವರ್�ಸಲು ಅ�ಲ್ �ೂೕ�ರಬಹು�ಂದು ನಮ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕರುತತ್�.

“�ಕ���”– 5:20. 33
- 7:33 8:23; �ೕ�ಾನ 9:6 �ೂೕ��. 34
7:34 ಮನುಷಯ್ನ ದುಬರ್ಲ�ಗಳು �ೕಸು�� ಸಂಕಟ�ಾ�ತುತ್. (ಮ�ಾತ್ಯ 8:17;
��ಾಯ 63:9. �ೂೕ�ಾ 8:26 �ೂೕ��). ಎಪಫ್�ಾ ಎಂಬುದು ಅ�ಾಮಯ್ �ಾ�ಯ
ಪದ�ಾ�ತುತ್ (5:41). 36
- 7:36 1:44; 5:43; ಮ�ಾತ್ಯ 8:4 �ೂೕ��.

81-10
- 8:1-10 ಮ�ಾತ್ಯ 15:32-39. 10
8:10 ಮಗ�ಾನ (ಮ�ಾತ್ಯ 15:39) ಈ ಪರ್�ೕಶದ�ಲ್ತುತ್. 11-21
- 8:11-21 ಮ�ಾತ್ಯ 16:1-12. 22
8:22 �ೕ�ಾಸ್�ದ ಪಟಟ್ಣವ� ಗ��ಾಯ ಸಮುದರ್ದ ಉತತ್ರ ��ಕ್ನ�ಲ್ತುತ್. 24-25
8:24-25 �ದಲ�ಯ �ಾ� ಅವ�� ಸ��ಾ� �ಾಣ�ಲಲ್. ಇದು �ೕಸು ಒಬಬ್ನನುನ್
ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� ಸವ್ಸಥ್�ಾ�ದ ಏ�ೖಕ �ಾಖ��ಾ��. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್
�ೂ�ಟ್ಲಲ್. ಒಂದು �ೕ� ಆ ಮನುಷಯ್ನ ನಂ��ಯ �ೂರ�ಯು ನಂತರದ�ಲ್ �ೕಸುವ�

ಉಪ�ೕ��ದ

��ಾನ�ಂದ

ಅವನ

ನಂ��ಯು

���ರಬಹುದು.

ಸವ್ಸಥ್�ಯ

ಅಗತಯ್�ರುವವರು ಇದನುನ್ ಓದು�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕ���ೂಳಳ್�ಾಗ, ಒಂದು �ೕ� ತಕಷ್ಣ�ೕ
ಸವ್ಸಥ್�ಾಗ�ದದ್� ಅವ�� ��ಾ��ಾಗ�ಾರ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. �ೕಸುವ�
ಅವರನುನ್ ಕರ್�ೕಣ�ಾ� �ಾ��ಾಡಲು ಬಯ�ರಬಹುದು. ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕತರ್ದ�ಲ್ಯೂ ಸಹ
ಅ�ೕಕ �ೕ� ಮನುಷಯ್ರ�ಲ್ ಹಂತಹಂತ�ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳವ��ಯನುನ್ �ಾಣಬಹು�ಾ��.
24

8:24 ಉಗು�ನ�ಲ್ ಕುರುಡುತನವನುನ್ �ಾ��ಾಡುವ �ಾವ ಶ�ತ್ಯೂ ಇಲಲ್, ಅಥ�ಾ
ಆ ಮನುಷಯ್ನನುನ್ �ಾ��ಾಡಲು �ೕಸು ಅವನನುನ್ ಮುಟುಟ್ವ ಅಗತಯ್ವ� ಇರ�ಲಲ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 8:8,13). ಒಂದು �ೕ� ಈ �ೕ�ಯ �ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ (7:33 ರ�ಲ್ಯೂ
ಸಹ) �ೕಸುವ� ನಂ��ಯನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸು�ತ್ದದ್ನು. 27-38
- 8:27-38 ಮ�ಾತ್ಯ 16:13-27. 38
8:38 ಮ�ಾತ್ಯ 10:32-33; �ೂೕ�ಾ 1:16 �ೂೕ��. ��ಮ್ ಅಥ�ಾ ಮನುಷಯ್ರ
ಭಯ ಅಥ�ಾ ಇತರರ ��ಚ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯುವ�ದು ಇ�ಲಲ್ವ� �ರ್ಸತ್��ಾ�ಯೂ
ಮತುತ್ ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್�ಾ�ಯೂ ಅವರನುನ್ �ಾ��ಪ�ಸುತತ್�.

91
- 9:1 ಮ�ಾತ್ಯ 16:28. 2-13
- 9:2-13 ಮ�ಾತ್ಯ 17:1-13. 6
9:6 ಲೂಕ 9:33.

ನಮ� ಏನು �ೕಳ�ೕ�ಂದು �ೂ�ಾತ್ಗ�ದದ್�, ಆ ಸಮಯದ�ಲ್
ಏನು �ೕಳ�ರುವ��ೕ ಒ�ಳ್ಯದು. ಇನುನ್ �ೕತರ್ನ ಅ�ಾನದ �ೕ��ಯ ಮು�ಾಂತರ
�ಷಯ್ರು �ೕ� ಮತುತ್ ಎ�ೕಯನನುನ್ ಗುರು��ದರು ಎಂಬು�ಾ� ನಮ� ��ಯುತತ್�.
(ಅ�ೕಕ ಶತ�ಾನಗಳ �ಂ��ೕ ಮರ��ದದ್�ಂದ ಅವರನುನ್ ಕಂ�ರ�ಲಲ್). 12
9:12 ಕತರ್ನು ಅವ�� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ�ಯನುನ್ ಸೂ��ದನು. �ೕತರ್� 22; ಮತುತ್
��ಾಯ 53 �ೂೕ��. 14-32
9:14-32 ಇದು ಮ�ಾತ್ಯ 17:14-23 ರ�ಲ್ನ ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾಖ��ಾ��.
ಮ�ಾತ್ಯನು ಈ �ಾ�ಾವ್ದವನುನ್ ���ಲಲ್. �ವವ್�ಂದ �ಾ�ತ�ಾದ ಹುಡುಗನನುನ್

�ಷಯ್ರು ಗುಣಪ�ಸ�ಾಗ��ಾದ್ಗ, �ಾ�ಾವ್ದವ� ಇದನುನ್ ಕು�ತ�ಾದ್�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
ಅದುಭ್ತಗಳನುನ್ �ಾಡಲು �ೕಸು�ನ ಶ�ತ್ಯ ಕು�ತ�ಾದ್�ರ�ೕಕು (3:22 �ೂೕ��).
15

9:15 “ಆಶಚ್ಯರ್ ಪಟಟ್ರು”– ಒಂದು �ೕ� ಆತನು ಇದದ್�ಕ್ದದ್ �ಾ� ಆತನು
ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾದದ್�ಂದ ಆಶಚ್ಯರ್ ಪ�ಟ್ರಬಹುದು. 16
9:16 �ಾ�ಾವ್ದದ �ಷಯ�ಾ� �ೕಸು ��ಯದವ�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 9:4;
�ೕ�ಾನ 1:47-49; 12:24-25; 21:17), ಆದ� ಆ ಹುಡುಗನ ತಂ�ಯು
�ೖಯರ್�ಂದ �ಾ�ಾಡುವಂ� ಅವನನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸು�ತ್ದದ್ನು. 17-18
9:17-18 �ವವ್ಗ�ಂದ �ಾ�ತ�ಾದವರ �ಲವ� �ೂೕಗ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಗಮ��.
ವಚನಗಳು 20,22,26 ಸಹ �ೂೕ��. 22
9:22 ಆ ಮನುಷಯ್ನು �ೕಸು�ನ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಅನು�ಾ��ದನು. �ೕಸು�ನ
ಪರ್���ಗ�ಂದ (ಆತನ �ಷಯ್ರು) ಆಗದ �ಾಯರ್ �ೕಸು��ಂದಲೂ �ಾಧಯ್�ಲಲ್�ಂದು
�ೕ��ರಬಹುದು. �ರ್ೖಸತ್ರ ಬಲ�ೕನ�ಯನುನ್ �ೂೕ� ಜನರು �ೕಸು�ನ ಅ��ಾರ
ಮತುತ್ ಶ�ತ್ಯ ಬ�ಗ್ ತ�ಾಪ್ದ �ೕ�ಾರ್ನ �ಾಡಬಹುದು. 23
9:23 ನಂ��ಯು �ೕವರ �ಲಸಗ�� �ಾಗರ್ವನುನ್ �ಾಡುತತ್�ಂಬ ಸತಯ್�ೕದದ
�ೂೕಧ�ಯನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ �ೂೕ�� ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಯು ಆತನು �ಾಡುವ
�ಲಸಗ�� ಅ�ಡ್�ಾ�� (6-5). ನಂ��ಯು �ೕವರ ಶ�ತ್ಯ �ಾಲು��ಾ��. ಅದು
ಸವರ್ಶಕತ್ನನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ೖ�ಾ��. 24
9:24 ಆ ಮನುಷಯ್�� ಅವನ ನಂ��ಯ �ೂರ�ಯ ಬ�ಗ್ ���ತುತ್, ತನನ್
ಹೃದಯದ�ಲ್ ನಂ�� ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಯ �ಶರ್ಣ. ಮತುತ್ ಇಲಲ್ಯೂ ಸಹ ಅವನು
�ೕಸುವನುನ್
�ಾರ್ಥರ್�ಗ�ಗೂ

ಕೂಗು�ಾತ್� (ವ.21). �ೕಸು ಅವನ ಎರಡು
�ೂಟಟ್ನು. ಅ�ೕಕ ��ಾವ್�ಗಳು ಸಹ ಇವನಂ��ೕ

ಸ�ಾಯ�ಾಕ್�
ಉತತ್ರ

ಅಪನಂ���ಂದ �ೂೕ�ಾಡು�ತ್ರುವರಲಲ್�ೕ? ಆ ಮನುಷಯ್�� ಸ�ಾಯ �ಾ�ದ ಅ�ೕ
ವಯ್�ತ್�ಂದ�ೕ �ಮ� ಸ�ಾಯ ಬರುತತ್�. (ಇ�ರ್ 12:2). 25
9:25 ಈ ಅಶುದಧ್ ಆತಮ್ವ� ಆ ಹುಡಗ�ಂದ �ಾ�ಾಡುವ ಮತುತ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವ

�ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ �ತುತ್�ೂಂ�ತುತ್. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ರು� ಪರ್�ೕ�ಸ�ಾರ�ಂದು
�ೕಸುವ� ಆ�ಾ��ದ ಒಂ�ೕ ಒಂದು ಸಂದಭರ್�ಾ��, ಆದರೂ, ನಮ� �ೂ�ತ್ರುವ
ಪರ್�ಾರ, ಆತನು �ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೕ� �ಾ�ರಬಹುದು. ಆ ಅಶುದಧ್ ಆತಮ್ವ�
�ಾ� �ಾಡುತತ್�ಂದು ಇದ�ಂದ ನಮ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ಯುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ
12:43-45). 29
9:29

�ಲವ�

�ವವ್ಗಳು

�ೕ�

�ವವ್ಗ��ಂತಲೂ

ಬಹು

ದೃಢಮನಸುಸ್ಳಳ್ವ�ಗ�ಾ�ರುತತ್� ಆದದ್�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೂರ�ಸಲು ��ಚ್ನ ಶರ್�ಧ್
ಮತುತ್ �ರಂತರ ಪರ್ಯತನ್ದ ಅಗತಯ್��. 30-31
9:30-31 ಈ �ೂೕಧ�ಯು ಆತನ �ಷಯ್�� �ಾತರ್�ಾ�� ಇ�ೕ �ೂೕಕಕಕ್ಲಲ್. ಈಗ
ಇದು ಸಂ�ೕಶದ ಮುಖಯ್ �ಾಗ�ಾ�� ಇದನುನ್ ಆತನ �ಷಯ್ರು ಇ�ೕ �ೂೕಕ�ಕ್
ಪರ್ಕ��ದರು. (ಲೂಕ 24:45; 1 �ೂ�ಂಥ 15:3-4). 32
9:32 ವಚನ 10; 8:31-33. ಅವರು �ಷಯ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಸಹ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್
ಇನೂನ್

ಮಂದಬು�ದ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು-ಈ �ನಗ��ಲ್ರುವ �ೕಸು�ನ ಅ�ೕಕ
�ಷಯ್ರಂ�. ಎ� 1:17-19 ರ�ಲ್ರುವ �ೌಲನ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��.

34

- 9:34 ಲೂಕ 22:24. �� 45:5 �ೂೕ��. 35
- 9:35 ಮ�ಾತ್ಯ 18:4; 20:26-28. 37
- 9:37 ಮ�ಾತ್ಯ 18:5; 10:40 38
9:38 �ೕಸು�ನ �ಷಯ್ರ ಮದಯ್ದ�ಲ್ ಸಂಕು�ತ ಮ�ೂೕ�ಾವ ಮತುತ್ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಯ
ಅ�ಾಯ�ತುತ್, �ಲವರು �ೕ� �ೕ��ದರು, ತಮಮ್ ಗುಂಪ� �ಜ�ಾದ ಗುಂಪ� ಮತುತ್
�ೕವರ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡಲು ತಮ� �ಾತರ್ ಹ�ಕ್� ಎಂದು. ಇ�ೂನ್ಬಬ್ರನುನ್
ಪರ್�ಯ್ೕ�ಸುವ ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ �ೕವರ �ಲಸ �ಾಡಲು ಅನಹರ್ರು ಎನುನ್ವ ಮತುತ್
ತಮಮ್ನುನ್ ಅನಹರ್ರು ಎಂದು�ೂಳುಳ್ವ ಈ �ೕ�ಯ ನಡವ��ಯು �ಾವ
��ಾವ್�ಯ�ಲ್ಯೂ ಇರ�ಾರದು. ಸಂ�ಾಯ್ 11:25-29; 1 �ೂ�ಂಥ 1:10-13
�ೂೕ��. 40

9:40 ಇದು ಮ�ಾತ್ಯ 12:30 ರ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾಗ. 41
- 9:41 ಮ�ಾತ್ಯ 10:40-42. 42-47
- 9:42-47 ಮ�ಾತ್ಯ 18:6; 5:29-30. 48
9:48

ಇದು

��ಾಯ

66:24ರ

ಉ�ಲ್ೕಖನ.

ನರಕವನುನ್

�ಾ�ಾಗಲೂ

ಉ�ಯು�ತ್ರುವ �ಂ� ಮತುತ್ �ಾಯ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಕ�ಯು�ತ್ರುವ ಹುಳಗ�ರುವ
ಬಹು�ೂಡಡ್ ಕಸದ ಗು�ಡ್� �ೂೕ�ಸಬಹುದು. �ರೂಸ�ೕ�ನ �ೂೕ�ಯ �ೂರ�
��ನನ್ ಕ��ಯ�ಲ್ ಆ �ೕ�ಯ ಕಸದ �ೂಡಡ್ ಗು�ಡ್ ಇತುತ್. �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ 12
ಕ�ಗಳ�ಲ್, ಮ�ಾತ್ಯ ಮತುತ್ �ಾಕರ್ನ ಸು�ಾತರ್ಗಳ�ಲ್, ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬನ ಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಒಂದು �ಾ� ಈ ��ನನ್ ಎಂಬ ಪದವನುನ್ “ನರಕ”
ಎಂದು �ಾ�ಾಂತ�ಸ�ಾ��. �ಾ�ಗ�� �ದದ್�ಾಡಲಪ್�ಟ್ರುವ ಭಯಂಕರ ಸಥ್ಳದ ಬ�ಗ್
�ೕಸುವ�
ಒಂದು
�ತರ್ಣವನುನ್
�ೂಡು�ಾತ್�.
ಅದನುನ್
�ಲರ್�ಸುವ�ದು
ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 5:22; ಲೂಕ 16:23-24; ಪರ್ಕ 20:14-15. ಈ
�ೂೕಕದ ಕಸ ಮತುತ್ �ೂಲಸನುನ್ ಆ���ೂಳುಳ್ವವರು (���ಪ್ 3:8) ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ
ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವವರು, ತಮಮ್ನುನ್ ದುಷಟ್ ಮತುತ್ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದ
�ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ೂಡ���ೂಳುಳ್ವವ�ಲಲ್ರೂ ಈ ಜಗ�ತ್ನ ಕಸದ ಗು�ಡ್� �ೂೕಗುವರು.
ಇದು ಪ�ಪ�ಣರ್ �ಾಯ್ಯದ �ೖ�ಕ �ಲಸ�ಾ�ರುತತ್�. �ಾ�ಾದ� �ಾನವ�ಾದ
�ಾ�ಲಲ್ರೂ ಎಷುಟ್ ಶರ್�ಧ್�ಂದ �ಾಪ ಮತುತ್ �ಾಪವನುನ್ �ಾಡಲು �ರ್ೕ�ಸುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ “ಕ�ದು �ಾಕ” �ೕ�ಾ��! 49
9:49 ಈ ವಚನದ ಅಥರ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಇದರ �ಂ�ನ ಮತುತ್ ಮುಂ�ನ ವಚನಗಳ
�ೂೕಡ�ಯನುನ್ ��ೕ�ಸುವ�ದು ಕಷಟ್ಕರ�ಾ��. ಉಪ�ಪ್ ಮತುತ್ �ಂ� ಇ�ರಡು �ೕ�
ಮನುಷಯ್ನು ಅನುಭ�ಸ��ಕ್ರುವ �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು �ಾಯರ್ವನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�.
ಉಪ�ಪ್ ಸಂರ�ಸುತತ್�, �ಂ� ದ�ಸುತತ್�. �ಲವ� ಪಂ�ತರು ಇದರ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೕ�
�ೕ�ಸು�ಾತ್�, �ತಯ್ಕೂಕ್ ಉ�ಯುವ ನರಕದ �ಂ�ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ದ�ಸ�ಾರದಂ�
ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಸಂರ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�. “ಎಲಲ್ರು” ಎಂಬುದು ಅಕಷ್ರಶಃ ಎ�ಾಲ್
ಮನುಷಯ್ರು, ಒಂದು �ೕ� ಕ�ದು�ೂೕದವರು ನರಕದ �ಂ��ಂದ ಸಂರ�ಸಲಪ್ಡುವರು

ಎಂದು

ಈ

ವಚನವ�

��ಸುತತ್�,

ರ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು

�ಂ��ಂದ

ಈಗ

ಪ�ಶುದಧ್�ೂ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್� (�ೕತರ್� 66:12; ಮ�ಾ� 3:2; 1 �ೕತರ್ 1:7). 50
9:50 ಮ�ಾತ್ಯ 5:13.
ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�.

ಈ

ಇ�ಲ್ ಉಪ�ಪ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್ತವ್ದ ಗುರು�ಾ�
ಲೂಕ

14:34ರ

ಸ�ನ್�ೕಶ�ೂಂ��

�ೂೕ���.

ಸ�ಾ�ಾನವ� ಒಬಬ್ �ಜ�ಾದ �ಷಯ್��ರ�ೕ�ಾದ ಗುರು�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 5:9
�ೂೕ���.

101-16
- 10:1-16 ಮ�ಾತ್ಯ 19:1-15. 1
10:1 �ೂೕ�� 2:13; 4:2; 6:6,34; ಮ�ಾತ್ಯ 4:23; �ೕತರ್� 24:4-5. ಜನ��
ಸತಯ್ವನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� ಈಗಲೂ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. 15
- 10:15 ಮ�ಾತ್ಯ 18:3.

17-31

10:17-31 �ೂೕ�� ಮ�ಾತ್ಯ 19:16-30 �ಪಪ್�. 17
10:17 ಅವನು ಬಹು ಆಸ�ತ್�ಂದಲೂ ಮತುತ್ ಭಯಭ�ತ್�ಂದಲೂ ಬಂದನು, ಆದ�
�ೂೕಗು�ಾಗ ದುಃಖ�ಂದ �ೂೕದನು (ವ.22) 21
10:21 ಈಗ �ೕಸು ಈ �ೌವನಸಥ್ನನುನ್ ಕ�ಣ�ಾದ ಪ�ೕ�� ಒಳಪ��ದನು, ಆದ�
ಆತನು �ಾ� �ಾ�ದ �ಾರಣ�ೕನಂದ� ಆತನ �ೖ�ಕ �ರ್ೕ�ಯು ಆತನ ಹೃದಯವನುನ್
ತುಂ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಆತನು ಅವ�� ��ಚ್ನ ಒ�ಳ್ಯದನುನ್ ಬಯ�ದನು. ಕತರ್ನು ನಮ�
ಏ�ಾದರು �ಾಡಲು �ೕ��ಾಗ ಅದು ಕಷಟ್ಕರ�ಾ�ದದ್ರೂ ಮತುತ್ ನಮ�
�ೂೕವ�ತರುವಂತ�ಾದ್�ದದ್ರೂ, ಆತನು ನಮಮ್ನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆದದ್�ಂದ
ನಮಮ್ ಒ�ಳ್ಯದ�ಾಕ್� ಆತನು �ೕ�ದದ್ನುನ್ �ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು. 22
10:22 ಈ ಮನುಷಯ್ನು �ರ್ಸತ್��ಂತಲೂ ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವ�ಕ್ಂತಲೂ ತನ�ದದ್ ಆ�ತ್�
��ಚ್ನ ಮಹತವ್ವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. �ೕವರು ಒಬಬ್�� �ೂ�ಟ್ದದ್ನುನ್ ಅವನು
ಕ���ಂದು �ಾ��ದ� ಅಂಥವ�� �ಾ� �ೂಡ�ೕಕು? �ಾ�ೂೕ 4:7; ಲೂಕ 14:33

�ೂೕ���. 24
10:24 “ಮಕಕ್ಳು”– �ೕಸು ಅವರನುನ್ ಮಕಕ್�ಂದು ಕ�ಯು�ಾತ್� �ಾಕಂದ�
ಅ�ಾಯ್ತಮ್ಕ�ಾ� ಆತನ �ಷಯ್ರು �ೕಹದ�ಲ್ �ಳದವ�ಾ�ದದ್ರೂ, ಅವರು ಆತ�� �ಕಕ್
ಮಕಕ್ಳಂ�ದದ್ರು. �ೂೕ�� ಮ�ಾತ್ಯ 10:42 �ೂೕ��. 30
10:30 �ೕಸುವನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವವ�� �ಂ�ಯು ಸಹ ಅವರನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುತತ್� –
ಮ�ಾತ್ಯ 24:9; ಲೂಕ 11:29; 21:12; �ೕ�ಾನ 15:20; ಅ�� 7:52; 1 �ಸ
3:4; 2 �� 3:12. ಆದ� ಅವರು �ವ್ೕಕ�ಸ��ಕ್ರುವ ಮ��� ಅದನುನ್
�ೂೕ�ಸುವ�ದು �ೕಗಯ್ವಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 8:18; 2 �ೂ�ಂಥ 4:17. 32-45
- 10:32-45 ಮ�ಾತ್ಯ 20:17-28. 32
10:32 ಆತನ ನಡವ��ಯ�ಲ್ ಏ�ೂೕ ಇತುತ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಮುಖವ� �ಷಯ್��
�ದ�ಯನುನ್ಂಟು �ಾ�ತು. 34
10:34 ಲೂಕ 9:51; ��ಾಯ 50:7 �ೂೕ���. 35
10:35 ಅವರ �ಾ� ಅವ�ೂಂ��ದದ್ಳು ಮತುತ್ ಆ�ಯು ಮತುತ್ ಅವರು ಈ
�ನನ್ಹವನುನ್ �ಾ�ದರು (ಮ�ಾತ್ಯ 20:20-21). 38
10:38 “�ಾ�ರ್”– ಎಂಬ ಪದದಂ� ಇ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ ಒಂದು ��ಹ್�ಾ�
�ತರ್ಣ�ಾಡ�ಾ��. �ೕಸು ಇ�ಲ್ �ೕ�ನ�ಲ್ ಮುಳುಗುವ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಬ�ಗ್
�ೕಳು�ತ್ಲಲ್, ಆದ� ಕಷಟ್ ಮತುತ್ ಸಂಕಟಗಳ�ಲ್ ಮುಳು�ರುವ�ದನುನ್ ಸೂ��ದನು. ಲೂಕ
12:50 �ೂೕ���. 46-52
10:46-52 ಮ�ಾತ್ಯ 20:29-34.

ಇಬಬ್ರು ಕುರುಡರು ಈ ಸಮಯದ�ಲ್
ಸವ್ಸಥ್�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದರು ಎಂದು ಮ�ಾತ್ಯನು �ೕಳು�ಾತ್�. �ಾಕರ್ನು ��ೕಷ
ಸೂಚ��ಾ� ಒಬಬ್ನನುನ್ �ಟುಟ್�ಟಟ್ನು (5:1-2 �ೂೕ���). 51
10:51 “ರ�ಬ್ೕ” ಎಂಬ ಇ�ರ್ಯ ಪದ�ಕ್ ಅಥರ್ “ನನನ್ �ೂೕಧಕ” ಅಥ�ಾ “ನನನ್ ಗುರು”.
52

10:52 ನಂ��ಯ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾಣು�ತ್ೕ�. (9:23;

ಮ�ಾತ್ಯ 8:13; 9:22,29).

111-11
- 11:1-11 ಮ�ಾತ್ಯ 21:1-9. 10
11:10 �ಾ�ೕದನು ಮತುತ್ ಅವನ ಸಂತ�� �ೕವರು �ಾಜಯ್ವನುನ್ �ತಯ್ಕೂಕ್ �ಾ�ಾದ್ನ
�ಾ�ದದ್ನು. �ೂೕ�� 2 ಸಮು 7:11-14; ಮ�ಾತ್ಯ 1:1; ಲೂಕ 1:32,69. 11
11:11 “ಹ�ನ್ರಡು ಜನ”– ಹ�ನ್ರಡು ಅ��ೕಸತ್ಲರು (3:16-19) 12-25
11:12-25 ಮ�ಾತ್ಯ 21:12-22. 18
11:18 ಈ �ಾಜಕರು ತಮಮ್ ಪದ�, ಅ��ಾರ ಮತುತ್ �ೌರವವನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ �ೕಸು ಇವ�� ಸ�ಾಲಗುವ�ಂಬ �ದ�� ಅವ��ತುತ್. 20
11:20

ಅಂಜೂರದ

ಮರವ� �ಂ�ನ�ನ�ೕ ಸವ್ಲಪ್ಮ�ಟ್� ಒಣ��ತ್ಂದು
ಮ�ಾತ್ಯನುಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸು�ಾತ್�. ಆದ� ಈಗ ಅದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಒಣ��ೂೕ�ತುತ್ –
“ಬುಡ�ಂದ”. 24
11:24 ಮ�ತ್ �ೕಸು ನಂ��ಯ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಒ�ತ್ �ೕಳು�ಾತ್� (2:5; 5:34; 6:5;
10:52; ಮ�ಾತ್ಯ 9:22) �ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರು ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರ
�ೂಡು�ಾತ್�ಂದು ನಂ�ದ� ಆತನು ಅಭಯ್ಂತರ�ಲಲ್� �ಾವ� �ೕ��ೂಳುಳ್ವದನುನ್ ನಮ�
�ೂಡು�ಾತ್�. ಈ �ೕ�ಯ ನಂ�� ಬರಲು �ೕ� �ಾದಯ್? �ಾವ� ನಂ��ಾಗ �ೕವರು
�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಈಗ �ೕ���ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್ ಎಂದು ನಮಮ್ಷಟ್�ಕ್ �ಾ�ೕ
�ೕ�ಸುವ�ದು. �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯು �ಾವ� �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಕ್ ನಮಮ್ ಪರ್��ರ್�, ಮತುತ್
ನಮಮ್ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ �ಾಯರ್�ಾಡುವ�ದು. �ೂೕ��� �ೂೕ�ಾ. 8:26;
1 �ೕ�ಾನ 5:14-15. �ೂೕ�� ಮ�ಾತ್ಯ 9:22. 25
11:25 ಈ ಪದಗಳನುನ್ ಗಮ�� “�ಂತು�ೂಂಡು �ಾರ್�ರ್ಸುವ�ದು”. �ಾರ್ಥರ್��ಾಡಲು
�ಾವ ಒಂದು �ಲವ� ಸ��ಾದು�ಂದು ಸತಯ್�ೕದವ� �ೕಳುವ��ಲಲ್. 26
11:26 “�ಮಮ್ ತಂ�ಯು ಸಹ �ಮಮ್ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಕಷ್���ಡುವನು”– �ೂೕ���

ಮ�ಾತ್ಯ 6:14-15. 27-33
- 11:27-33 ಮ�ಾತ್ಯ 21:23-27

121-12
- 12:1-12 ಮ�ಾತ್ಯ 21:33-46. 13-17
- 12:13-17 ಮ�ಾತ್ಯ 22:15-22. 15
12:15 ಕಪಟತನ ಬ�ಗ್ �ೕ� �ಾಕಯ್�ೂಂ��ಗಳನುನ್ �ೂೕ�� ಮ�ಾತ್ಯ 6:2,5,16;
7:5; 23:13,28; ಲೂಕ 12:1; 19:15; 1 �� 4:2; 1 �ೕತರ್ 2:1. 18-27
- 12:18-27 ಮ�ಾತ್ಯ 22:23-33.

28-37

- 12:28-37 ಮ�ಾತ್ಯ 22:34-46.

29

- 12:29 ಧ�ೕರ್ 6:4.

“ಕತರ್ನು”– ಇ�ಲ್ ಇದು ��ೂೕವನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� – ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
�ೕವರ �ಸರು. 33
12:33 �ೂೕ�� 1 ಸಮು 15:22; �ೂೕ�ೕಯ 6:6; �ೕಕ 6:6-8. 34
12:34 �ೕಸು ಉತತ್ರವನುನ್ ಸ� ಎಂದು ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್�ಾಗ ಈ ಮನುಷಯ್ನು ಸವ್ಲಪ್
ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ�� ಮತುತ್ ಸವ್ಲಪ್ ನಮರ್�ಯನುನ್ �ೂೕ��ದನು. ಅವನು �ೕವರ �ಾಜಯ್�ಕ್
ಹ�ತ್ರ�ಾ�ದದ್ನು, ಆದ� ಇನೂನ್ ಅದ�ೂಳ�ರ�ಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ �ೕ��ಯ�ಲ್ಯೂ ಈ
�ೕ�ಯ ಸಥ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಅ�ೕಕ ಜನರು ಇರುವ�ದರ�ಲ್ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್. �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ
�ೕ�ನ �ಪಪ್�ಯನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. 35
12:35 “�ಾ�ೕದನ ಮಗ”– �ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 �ೂೕ��. 36
12:36 “ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ”– ಎಂಬ �ಾತನುನ್ ಗಮ��� ಮ�ಾತ್ಯ 22:43
�ೂೕ��. 38-39
12:38-39 ಮ�ಾತ್ಯ 23:5-7 �ೂೕ���. 40
12:40 ಅವರು �ೂರ �ೂೕಟ�ಕ್ �ಾ�ರ್ಕ�ಾ� �ಾಣು�ಾತ್�, ಆದ� ರಹಸಯ್�ಾ�

ಅವರ�ಲ್ ದು�ಾ� ಮತುತ್ ದ��ಲಲ್ದವರು, ಬಲ�ೕನರನುನ್ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯಕರನುನ್
�ೂಂಚು�ಾಕುವ�ದು. ಮ�ಾತ್ಯ 23:25-28 �ೂೕ���. (ಮ�ಾತ್ಯ 23�ೕ ಪ�ಣರ್
ಅ�ಾಯ್ಯವ� ಮನಸಸ್ನುನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ಕ ಕಪಟ�ಯ ��ಾನಗಳನುನ್ ಭಯ�ಲಲ್�
ಬ�ರಂಗ�ಾಡುವ�ದು). 41-44
12:41-44 �ೕವ�� �ೂಡುವ�ದರ ಬ�ಗ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� �ೕ�ಾದ �ಲವ�
�ಾಠಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. �ಾವ� �ೂಡುವ�ದನುನ್ ಈಗಲೂ ಆತನು �ೂೕಡು�ತ್�ಾದ್�.
ಇ�ರ್ 4:12-13 �ೂೕ���. ತಮ�ಾ� ಬಹು ��ಚ್ನದನುನ್ ಇಟಟ್�ೂಂಡು �ಕಕ್ದದ್ರ�ಲ್
�ಾ��ಯನುನ್ �ೂಡುವ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ ಬ�ಗ್ ಆತನು ಪರ್�ಾ�ತ�ಾಗ�ಲಲ್. �ೕವರ
ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಕ���ಾದರೂ �ಾದಯ್�ಾದದದ್ನುನ್ �ೂಡುವ�ದು ಅ��ೂಡಡ್
�ತತ್�ಕ್ಂತಲೂ �ರ್ೕಷಠ್�ಾ��. ಆತನು �ೂಡುವವನ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂೕಡು�ಾತ್�
ಮತುತ್ ಒಬಬ್ನು ಎಷುಟ್ �ೂಡು�ಾತ್�ಂದು �ಾತರ್ �ೂೕಡುವ��ಲಲ್ ಆದ� ಎಷಟ್ನುನ್
ತನ�ಾ� ಇಟುಟ್�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ಂದು �ೂೕಡು�ಾತ್�. ಬಡ ��ಾವ್�ಗಳು ತಮ�ರುವ�ದನುನ್
�ೂಡು�ಾಗಲೂ ಸಹ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸುವ� ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�. 2 �ೂ�ಂಥ 8:1-5,12
�ೂೕ��. 2 �ೂ�ಂಥ 9:15 �ಪಪ್� ಮತುತ್ �ೂಂ�ಾ��ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 41
12:41 ಖ�ಾ�ಯು �ೕ�ಾಲಯದ ಅಂಗಳದ�ಲ್ತುತ್. 42
12:42 ಇ�ಲ್ �ರ್ೕಕ್ ಪದದ �ಾಣಯ್ಗಳು ಆ �ೕಶದ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅ� ಸಣಣ್
�ತತ್ದ �ಾಣಯ್ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆ�ಯು ತನ�ಾ� ಒಂದು �ಾಸನೂನ್
ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್� ತನನ್�ಲ್ದದ್ ಎರಡು �ಾಸುಗಳನುನ್ �ೂಟಟ್ಳು. �ೕವ�� �ೂಡು�ಾಗ
ತನ�ರುವ�ದರ�ಲ್ ಅಧರ್ �ಾಗವನುನ್ �ೂಟಟ್� �ಾ�ಂದು ಆ�ಯು �ನಸ�ಲಲ್.

131-37
- 13:1-37 ಮ�ಾತ್ಯ 24:1-51. 1-2
13:1-2 �ೕಸು�ನ �ಷಯ್ರು ಸಹ ಮನುಷಯ್ರ �ಲಸಗಳನುನ್ ಒಂದು �ೕ� ತುಂ�ಾ
��ಚ್�ೂಂ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅವರ ಅಂದವನುನ್ ಕಂಡು ಅವರು ���ಾಳುವವರು
ಎಂದು �ೕ��ರಬಹುದು. ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಮನುಷಯ್ನ ಎ�ಾಲ್ �ಲಸಗಳು �ಳ�
ಉರುಳುತತ್�. �ೂೕ�� ��ಾಯ 2:6; ಪರ್ಕ 18:9-24. 11

- 13:11 ಮ�ಾತ್ಯ 10:19-20.

“ಪ�ಶುದಧ್ ಆತಮ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:16; �ೕ�ಾನ 14:16-17. 12-13
- 13:12-13 ಮ�ಾತ್ಯ 10:21-22. 14
- 13:14 ಮ�ಾತ್ಯ 24:15.

“�ಲಲ್�ಾರದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್”– ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ಾಲಯ. 2 �ಸ 2:4 �ೂೕ���. 29
13:29 “ಆತನು ಹ�ತ್ರ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು �ಳು�ೂ�ಳ್�”– ಇದನುನ್ �ೕ�ಯೂ
ತಜುರ್� �ಾಡಬಹುದು “ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂದು �ಳು�ೂ�ಳ್�”. 30
13:30 “ಈ ಸಂತ�ಯು”– ಅಥ�ಾ “ ಈ ಜ�ಾಂಗ”. 32-37
13:32-37 ಇದು ಮ�ಾತ್ಯ 24:36-51ರ ಸಂ�ಪತ್ ವರ��ಾ��. ಕತರ್ನ ಎರಡ�ಯ
ಬ�ೂೕಣ�ಾಕ್�

ಎದುರು

�ೂೕಡು�ತ್ರುವದ�ಕ್

ಒತುತ್

�ೕಡ�ಾ��

(ವಚನಗಳು

33,35,37).

141-72
- 14:1-72 ಮ�ಾತ್ಯ 26:1-75.

“ಪಸಕ್ದ ಹಬಬ್”– ��ೕ 12:11; �ಾಜಕ 23:5-6. 4
14:4 �ಷಯ್�ಲಲ್ರು ಇದನುನ್ ಒ�ಾಟ್� �ೕ�ದುದ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 26:8), ಮತುತ್ ಇದನುನ್
�ಾಡುವ�ದರ�ಲ್ ಯೂದನು ಪರ್ಮುಖ�ಾ�ದದ್ನು (�ೕ�ಾನ 12:4-5 ಸಹ �ೂೕ��.
ಇದು ಒಂದು �ೕ� �ೕ� ಸಮಯದ�ಲ್�ದ್ರಬಹುದು. �ಪಪ್� �ೕ�ಾನ 12:2
�ೂೕ��). 5
14:5 “ಮುನೂನ್ರು ��ಳ್ �ಾಣಯ್ಗಳು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ “ಮುನೂನ್ರು ��ಾ�ಯ”,
ಅಂದ� 300 �ನಗಳ ಕೂ�. 11
14:11 ನಂ�� �ೂರ್ೕಹ ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದವನನುನ್ �ೂಲಲ್ಲು ಸಂದಭರ್ ಮತುತ್
ಅವರನುನ್ ಸಂ�ೂೕಷಪ��ದ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ೕ��ದ ವಯ್�ತ್. ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಯ ಅವರ
ಗುಣದ ಬ�ಗ್ �ೕ��ಾವ��ಾದರು ಪದ �ವ�ಸಬಹು�ೕ? ಇಷಟ್�ಲಲ್�ದದ್ರೂ �ೕಡನುನ್

�ಾಡುವ�ದು ಒಂದು �ೕ�, ಅದನುನ್ �ಾಡುವ�ದರ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷಪಡುವ�ದು ಇ�ೂನ್ಂದು
�ೕ� ಮತುತ್ ಇದು ಬಹಳ �ಟಟ್�ಾದ್��. 12
14:12 “ಪಸಕ್ದ ಕು�ಮ�ಯನುನ್ �ೂಯದ್ನು”– ಕು�ಮ� – ��ೕ 12:3-11.
�ೕ�ಾನ 1:29 �ೂೕ��. 13-15
14:13-15

ಇನೂನ್ �ರ�ೕರದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ �ವರ�ಾ�
��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ೕಸು�ನ �ಾಮಥಯ್ರ್. 24
14:24 ಮ�ಾತ್ಯ 26:28 �ರ್ಸತ್ನು ರಕತ್ವನುನ್ ಸು�ಸಲು �ಾರಣವನುನ್ �ೂಡುತತ್�.
27

- 14:27 �ಕಯರ್ 13:7. 36
14:36 “ಅ�ಾಬ್”– ಅ�ಾ�ಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಈ ಪದ�ಕ್ “ಅ�ಾಪ್” ಎಂದು ಅಥರ್.
ತಂ��ಾದ �ೕವ�� �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕದ� ಮತುತ್ ಮರಣ�ಂದ ರ�ಸಲು �ಾದಯ್�ತುತ್,
ಆದ� ಅದು ಆತನ �ತತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್. �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ರ�ಸುವ�ದು, �ಾನವರನುನ್ ರ�ಸಲು
ಆತನು �ಾ�ದ ರಕಷ್�ಯ �ೕಜ�ಯನುನ್ ತ���ಯುವದು ಮತುತ್ �ಾನವರನುನ್
ಅವರ ��ಾಶ�ಕ್ �ಟುಟ್�ಡುವ��ಾ��. 51-52
14:51-52 �ಾಕರ್ನು �ಾತರ್ ಇದನುನ್ �ಾಖ���ಾದ್�. ಒಂದು �ೕ� ಆ �ೌನಸಥ್ನು
�ಾಕರ್�ೕ ಆ��ದ್ರಬಹುದು. ಇಲಲ್�ದದ್� �ಾ� ಈ ಘಟ�ಯನುನ್ �ಾಖ��ದ�ಂದು
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಕಷಟ್�ಾಗುತತ್�. 54
14:54 ಮ�ಾತ್ಯ 26:58 �ೕತರ್ನು �ಾ� ಮಠದ ಅಂಗಳ�ೂಳ� �ೂೕದ�ಂಬುದನುನ್
�ೕಳುತತ್�. 55
14:55 “��ೕಸ�”– “ಉಚಚ್�ಾಯ್�ಾಲಯ” – ಮ�ಾತ್ಯ 5:22. 58
14:58 �ೕ�ಾನ 2:19 ರ�ಲ್ನ �ೕಸು�ನ �ಾತುಗಳನುನ್ �ರು� �ಾಕುವದು.
�ಾನವ-��ರ್ತ �ೕ�ಾಲಯವನುನ್ �ಾಶ�ಾಡು�ತ್ೕ�ಂದು �ೕಸು �ೕಳ�ಲಲ್. 69
14:69 ಅಂಗಳದ�ಲ್ದದ್ ಗಂ�ನವ�ಲಲ್ರೂ �ೕತರ್ನ ಬ�ಗ್ ಅನು�ಾ��ದರು, ಮತುತ್
�ಲವರು ಅವನನುನ್ ಪರ್�ನ್�ದರು ಅಥ�ಾ ಅವನ ಬ�ಗ್ ಅ�ಲ್ದದ್ ಮ�ೂತ್ಬಬ್�ೂಂ��
�ಾ�ಾ�ದರು – �ಾ�ಯು (ಎರಡು �ಾ�), ಮ�ೂತ್ಬಬ್ ಹುಡು� (ಮ�ಾತ್ಯ 26:71),

ಅ�ಲ್ದದ್ �ಲವರು (ಲೂಕ 22:58), ಅವ�ೂನ್ಂ�� �ಂ��ಾ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ವರು
ಮತುತ್ ಮುಖಯ್�ಾ� ಮ�ಾ�ಾಜಕನ ಆಳುಗಳ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು (�ೕ�ಾನ 18:25-26).
ಸು�ಾ�ರ್ಯ �ೕಖಕರು ಇವರ�ಲ್ �ಲವರನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ���ಾದ್� ಆದ� ಎಲಲ್ರನುನ್
�ಾವ �ೕಖಕರು ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಲಲ್ �ಪಪ್� 4:1-20 �ೂೕ��.

151
15:1

ಮ�ಾತ್ಯ

27:1-2.

ಮ�ಾತ್ಯನು

ಯೂದನ

ಆತಮ್ಹ�ಯ್ಯನುನ್

�ಾಖ�ಸು�ಾತ್�, ಆದ� �ಾಕರ್ನು ಅದನುನ್ ಅಲ�ಸು�ಾತ್�. 2-47
- 15:2-47 ಮ�ಾತ್ಯ 27:11-61. 14
15:14 ಮ�ಾತ್ಯ 27:25 ರ�ಲ್ �ೂೕ�� �ಹೂದಯ್ರು ಈಗ �ೕ�ದ ಭ�ಾನಕ
�ಷಯವನುನ್ �ೂೕ��. 21
15:21 ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೂೕಡುವ��ಾದ� ಅ��ಾಸ್ಂದರ್ ಮತುತ್ ರೂಫ ಇವರು ಇಬಬ್ರು
ವಯ್�ತ್ಗ�ಾ�ದದ್ರು, ಆ �ಾಲದ�ಲ್ ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಓದು�ತ್ದದ್ ಅ�ೕಕ�� ಇವರು
�ಾ�ಂದು �ೂ�ತ್ತುತ್. ನಮ� ಇವರ �ಷಯ�ಾ� ಏನೂ �ೂ�ತ್ಲಲ್. ರೂಫ (ಒಂದು �ೕ�
ಇ�ೕ ವಯ್�ತ್) ಯನುನ್ �ೂೕ�ಾ. 16:13ರ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾ��. 25
15:25 ಮೂರ�ಯ �ಾವ ಎಂದ� ಒಂಬತುತ್ ಗಂ� – �ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ ಮೂರ� �ಾವ,
ಅಂದ� ಸೂಯರ್ ಹು�ಟ್ದ ಮೂರು ಗಂ�ಯ ನಂತರ. 28
15:28

“�ೂರ್ೕ�ಗ�ೂಂ�� ತನನ್ನುನ್ ಎ���ೂಂಡನು”– ��ಾಯ 53:12.

ಪ�ಶುದಧ್ನು, �ಾವ �ೂೕಷ�ಲಲ್ದ �ೕವಕು�ಾರನು �ಾ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸಲಪ್ಟಟ್ನು.
37

15:37 “ಮ��ತು”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ ಒಂದು ಒ�ಳ್ಯ �ಾ�ಾಂತರ. ಮ�ಾತ್ಯನು
ಉಪ�ೕ��ದ “ನನನ್ ಆತಮ್ವನುನ್ �ನ� ಒ�ಪ್ಸು�ತ್ೕ�” –ಎಂಬ ಶಬದ್ ಪರ್�ೕಗ �ರ್ೕಕ್
�ಾ�ಯ�ಲ್ ಅದು �ೕ��ಾ��. 38
- 15:38 ಮ�ಾತ್ಯ 27:51. 42

15:42 ಸೂ�ಾರ್ಸತ್�ಾನ�ಕ್ �ಹೂದಯ್ರ ಸಬಬ್ತ್ �ನ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್
ಮರು�ನದ ಸೂ�ಾರ್ಸತ್�ಾನದವ�ಗೂ ಮುಂದುವ�ಯುತತ್�. ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ
�ಲಸವನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು (��ೕ 20:8-11 �ೂೕ��). ಆದದ್�ಂದ �ೕ�ೕಫನು
�ೕಸು�ನ �ೕಹವನುನ್ ಸೂ�ಾರ್ಸತ್�ಾನ�ಕ್ ಮುಂ��ೕ �ಲು��ಂದ ಇ��
ಸ�ಾ��ಾಡ�ೕ�ಂ�ದದ್ನು. ಇ�ಲ್ �ೕಳಲಪ್�ಟ್ರುವ ಸಬಬ್ತ್ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್� ಏಳು
�ನದ ಹು��ಲಲ್ದ �ೂ�ಟ್ಯ ಹಬಬ್ವನುನ್ �ಾರ್ರಂಭ�ಾಡುವ ಒಂದು ��ೕಶ�ಾದ
ಸಬಬ್ತ್ ಆ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಾ� ಶ��ಾರದ�ಲ್ ಬರುವ ಸಬಬ್ತ್ ಆ�ತುತ್. �ಲವ�
ಪ�ತರು �ೕಸು ಬುಧ�ಾರ ಸತತ್�ಂದು ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. �ೕ� �ಲವರು ಗುರು�ಾರ�ಂದು
ಸೂ�ಸು�ಾತ್�, ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಒಂದು �ೕ� ಅದು �ಾಂಪರ್�ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ರೂ ಆ �ನವ�
ಶುಕರ್�ಾರ�ಾ�ರ�ಲಲ್. ಅದು ��ಚ್ನ ಮಹತವ್ದ ಸಂಗ�ಯಲಲ್ ಮತುತ್ ಅದರ�ಷಯ�ಾ�
�ಾವ� ತ�ಾವ್ತಮ್ಕ�ಾಗ�ಾರದು. 43
15:43 “��ೕ ಸ�”– ಇದರ ಅಥರ್ �ಾಯ್�ಾಲಯ – ಮ�ಾತ್ಯ 5:22 ರ �ಪಪ್�
�ೂೕ��. �ೕಸು�� ಮರಣದಂಡ��ಾಗ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾತ್ಯ �ಾ�ದವರ�ಲ್
�ೕ�ೕಫನು ಇರ�ಲಲ್ (ಲೂಕ 23:51).

“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. 45
15:45 �ಲ��ೕ��ದ ಆರು ಗಂ�ಗಳ�ಲ್ �ೕಸು ಸತತ್ನು. �ಲು��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವರು
�ಲ���ಮ್
ಎರಡು
ಅಥ�ಾ
ಮೂರು
�ನಗಳು
�ೕಲು�ಯ
�ೕ�
�ೕವಂತ�ಾ�ರು�ತ್ದದ್ರು. ಆದದ್�ಂದ �ೕಸು�ನ �ೕಹವನುನ್ ಸ�ಾ��ಾಡಲು
�ೂಡು�ಾಗ ಆತನು ಸ�ತ್ರುವದನುನ್ ಅವರು �ಾತ��ಾ��ೂಂಡು ನಂತರ ಆತನ
�ೕಹವನುನ್ �ೂಟಟ್ರು. ಆತನು ಸ�ತ್�ಾದ್�ಂದು �ಹೂದಯ್ �ಾಯಕ�ಗೂ ಖ�ತ�ಾ�ತುತ್
– ಮ�ಾತ್ಯ 27:62-66 �ೂೕ��.

161-8
- 16:1-8 ಮ�ಾತ್ಯ 28:1-8. 1
16:1 ಸ�ಾ��ಾಡಲು �ೕಹವನುನ್ �ದದ್ಪ�ಸುವ�ದು �ಾ�ಾರಣ ಪದಧ್��ಾ�ತುತ್.
�ೕಸು ಮರಣ�ಂದ ಎದುದ್ ಬರುವ�ಂದು ಈ �ಂಗಸರು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ನಂ�ರ�ಲಲ್. 5

16:5 ಇವನು ಮನುಷಯ್ನಂ� ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾದ �ೕವದೂತನು (ಮ�ಾತ್ಯ 28:2).
�ೕವದೂತರ �ಷಯ�ಾ� ಆ� 16:7 �ೂೕ��. 7
16:7 ಆತನನುನ್ ಅಲಲ್ಗ�ದ �ೕತರ್�� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು��ಂದ ಒಂದು ��ೕಷ�ಾದ
ಸಂ�ೕಶ�ತುತ್. ಅವನು ��ಾಶ�ಾಗ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಇನುನ್ ಮುಂ� ಆತನ �ಷಯ್ನಲಲ್
ಎಂದು ಅವನು ��ದು�ೂಳಳ್�ಾರ�ಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು. ಕತರ್ನು ಬಹಳ
�ರ್ೕ�ಯುಳಳ್ವನು ಮತುತ್ ಬಹಳ�ಾ� �ಾಪ�ಾ�ದವರನುನ್ ಪ�ಗ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
8

16:8 ಇದರ ಅಥರ್ ಅವರು �ಷಯ್ರಬ�� ಬರುವವ�ಗೂ �ಾ�ೂಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡ�ಲಲ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 28:8; ಲೂಕ 24:9,19). 9-20
16:9-20 ಈ ವಚನಗಳು �ಾಕರ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಮೂಲ ಪರ್�ಯ�ಲ್ರ�ಲಲ್�ಂದು
ಆದ� ನಂತರದ�ಲ್ �ಾ�ಂದ�ೂೕ �ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಂದು �ಲವ� ಪಂ�ತರು �ೕಳು�ಾತ್�.
ಇದು �ಜ�ಾ�ರಬಹುದು �ಾಕಂದ� ಪ��ಾತನ ಹಸತ್ಪರ್�ಗಳ�ಲ್ ಈ ವಚನಗಳು ಇಲಲ್.
ಆದರೂ, �ೕ� �ಲ��ಂದರ�ಲ್ ಇ�, ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ ಮೂಲಪರ್�ಗಳ�ಲ್ ಈ
ವಚನಗಳು ಇರ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೕಳುವದಕ್�ಕ್ �ಾವ ಪ��ಾ�ಗಳು ಇಲಲ್. ಈ ಮು�ಾತ್ಯದ
ವಚನಗಳನುನ್ �ಾಕರ್ನು ಬ�ದ�ೂೕ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯವರು ಬ�ದ�ೂೕ, ಇದನುನ್
ಬ�ಯುವದ�ಕ್ �ೕವ�ಾತಮ್ನು �ರ್ೕ��ದ�ಂದು ಈ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೕವರ�ಾಕಯ್ದ
�ಾಗ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ೕ�ಂದು ಈ �ಪಪ್�ಗಳ �ೕಖಕನು ನಂಬು�ಾತ್�. 9
- 16:9 �ೕ�ಾನ 20:11; ಲೂಕ 8:2.. 11
16:11 ಈ �ಾ�ಗ�ಲಲ್�ದದ್ರೂ �ರ್ಸತ್ನು ಪ�ನುರು�ಾಥ್ನ �ೂಂ�ದ�ಂದು ಅವರು
ನಂಬ�ೕಕು. �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕ �ಾನು ಮರಣ�ಂದ ಎ�ದ್ೕಳು��ಂದು �ೕ�ದದ್ನು (9:31;
ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 17:22-23). �ೕ� �ಾ�ಗಳು ಅವ�ೂಂ�� �ಾ�ಾ��ಾಗೂಯ್,
ಅವರು ತಮಮ್ ಅಪನಂ��ಯ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ದರು (ವ. 12,13. ಲೂಕ 24:13-32
�ೂೕ��). ಅವರು ಸುಲಭ�ಾ�ನಂಬುವ, ಮೂಡನಂ��ಯ �ಾವ ಪ��ಾ�ಗ�ಲಲ್�ದದ್ರು
ನಂಬುವ ಜನರಲಲ್�ಂದು �ೂೕಚ�ಸುತತ್�. 14
16:14 “ಹ�ೂನ್ಂದು”– ಇವರು 12 ಮಂ� �ಷಯ್ರ�ಲ್ ಪರ್�ಾನ�ಾದವರು ಇಸಕ್��ೕತ

ಯೂದನನುನ್ �ಟುಟ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 27:5). ಗಮ�� ಈ �ಷಯ್ರು ನಮಮ್�ಾ��ೕ ರಕತ್
�ಾಂಸವ�ಳಳ್ವರು ಮತುತ್ ಅವರ ತಪ�ಪ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವರ�ಲ್ದದ್ ಅಪನಂ��ಯ ಸವ್�ಾವ
ನ�ಮ್ಲಲ್ರ�ಲ್ಯೂ ಇ�. ಮತುತ್ ಕತರ್ನ ಗದ��ಯು ನಮ� �ೕ� �ೕ�ಾ���ೕ
�ಾ��ೕ ಅವ�ಗೂ �ೕ�ಾ�ತುತ್. 15
16:15 ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ 1 �ೂ�ಂಥ 15:1-8 ರ�ಲ್ ವ�ರ್ಸ�ಾ��. ಆತನ �ಷಯ್ರು
ಈ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವ��ಲಲ್�ಗೂ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ಾರ�ೕ�ಂದು (ಆಗಲೂ ಮತುತ್
ಈಗಲೂ) �ರ್ಸತ್ನು ಆ�ಾ�ಸು�ಾತ್�-ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20; ಲೂಕ 24:47-48;
�ೕ�ಾನ 20:21; ಅ�� 1:8. �ೕಸು ಎಲಲ್��ಾ� ಸತತ್ದದ್�ಂದ, ಆತನು �ಾ�ದ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಎಲಲ್ರೂ ��ಯ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಅ�ೕ�ಸು�ಾತ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:14-15;
1 �� 2:6; 1 �ೕ�ಾನ 2:2). ಪರ್ಪಂಚದ�ಲ್ರುವವ�ಲಲ್ರೂ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಾಕ್� ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಯೂ ಅವನ ಅಥ�ಾ ಅವಳ �ೖ�ಾದದದ್ನುನ್
�ಾಡ�ೕಕು. 16
16:16 �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಬ�ಗ್ �ಪಪ್� ಮ�ಾತ್ಯ 3:6. ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�
(�ೕ�ಾನ 3:16; 5:24; 6:47; ಅ�� 16:31; �ೂೕ�ಾ 1:17; 3:22,25; ಗ�ಾ
2:16; ಎ� 2:8-9), ರಕಷ್� �ೂಂದಲು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನದ ಅವಶಯ್�ಲಲ್, ಆದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ರುವವರು �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ
�ೂಂದ�ೕಕು ಮತುತ್ ಬ�ರಂಗ�ಾ� ತಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಒಬಬ್
ವಯ್�ತ್ಯು �ಾನು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ��ದ್ೕ�ಂದು �ೕ� ಮತುತ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
��ಾಕ��ದ� ಅವನ ನಂ��ಯು �ಜ�ಾದದದ್ಲಲ್�ಂದು ನಂಬಲು �ಾರಣ��. ಗಮ��
“�ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನುನ್ �ೂಂದದವ��” �ೕ�ಾರ್ಗುವ�ದು ಎಂದು �ೕಸು �ೕಳ�ಲಲ್, ಆದ�
�ೂೕ��.
“�ೕ�ಾರ್ಗುವ�ದು” ಇ�ಲ್ ಇದರ ಅಥರ್ ನರಕ�ಕ್ �ೂೕಗಲು �ೕ�ಾರ್ಗುವ��ಂದಥರ್. 17-18

“ನಂಬದವ��”

�ೕ�ಾರ್ಗುವ�ದು

ಎಂದನು.

�ೕ�ಾನ

3:17-18

16:17-18 ಇ�ಲ್ �ೕಳಲಪ್�ಟ್ರುವ ಪರ್��ಂದು ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು ಈ
ಕೃ�ಯ �ಾಲದ�ಲ್ ಪರ್��ಬಬ್ ��ಾವ್�ಗ�ದಲು �ಾದಯ್ ಎಂದು ಇದರ ಅಥರ್ವಲಲ್.
ಅ�ೕಕ
�ಜ
��ಾವ್�ಗಳು
ಈ
�ೕ�ಯ
ಒಂದು
ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ವನುನ್
ಅನುಭ��ಲಲ್�ಂಬುದು ಸವರ್�ಾ�ಾರಣ�ಾ�� ಮತುತ್ ಈ �ಾಕಯ್ �ಾಗವ�

�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅ�ಾ�ಾರಣ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಇತರ ��ಾವ್�ಗ��ಂತಲೂ
�ಚುಚ್ ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ�ವವ�ಂದ ಎಂದು �ೕಳ� “ನಂಬುವವ�ಂದ” ಎಂದು �ೕಳುತತ್�.
ಆದದ್�ಂದ ಈ ವಚನಗಳು �ೕಳುವ�ೕನಂದ�: ಒ�ಾಟ್��ಾ� ��ಾವ್�ಗ�ಂದ ಆಗುವದು
ಅಥ�ಾ �ೕಸು�ನ ಅ��ೕಸತ್ಲ�ಂದ ಅವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಈ ಸೂಚಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ವವ್ವನುನ್ ಓ�ಸುವ�ದರ ಬ�ಗ್ ಅ�� 5:16; 8:7; 16:18;
19:13-16 �ೂೕ��. ಅನಯ್�ಾ�ಯ ಬ�ಗ್ ಅ�� 2:4; 10:46; 19:6; 1 �ೂ�ಂಥ
12:10,28,30; 13:1; 14:2-39 �ೂೕ��. �ಾವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಲೂಕ 10:19; ಅ��
28:3-5 (ತಮ�ರುವ ನಂ��ಯನುನ್ �ೂೕ���ೂಳಳ್ಲು �ಾರು �ೕ�ಾದರು �ೕ�ಂದು
�ಾವ�ಗಳನುನ್ ಎ�ತ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು�ಂದು ಇದು �ೕಳುವ��ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 4:6-7
�ೂೕ��). �ಷಪ��ತ�ಾದವರ ಬ�ಗ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾವ �ಾಖ�ಯು
ಇಲಲ್. ಆ �ಾಲದ�ಲ್ �ಷಪ��ತ�ಾದ ಸಂಗ� ನ�ಯ�ಲಲ್ ಎಂದಲಲ್ ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್
�ಾಖ��ಲಲ್. �ಾ��ಯನುನ್ ಸವ್ಸಥ್ �ಾಡುವ�ದರ ಬ�ಗ್ ಅ�� 28:8-9; �ಾ�ೂೕಬ
5:14-15 �ೂೕ��. ಮನುಷಯ್ರು ತಮಮ್ ಪರ್ಬಲ�ಯನುನ್ �ೂೕ��ೂಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ ತಮಮ್
�ೖವಭ�ತ್ಯನುನ್ ಇತರ�� �ೂೕ���ೂಳಳ್ಲು ಸೂಚಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಶ�ತ್ಯು
�ೂಡಲಪ್ಡ�ಲಲ್�ಂದು �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. ಇವ�ಗಳು �ೕವರ �ೖ�ಂದ
ನ�ಯುತತ್�ಂದು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಆತನು ಆ���ೂಳಳ್ವ
�ಾವ ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರು, �ಾವ ಸಥ್ಳದ�ಲ್�ಾದರು �ೂಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್
�ಂ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಂಬುದನುನ್ ಸಹ �ಾವ� ಅಥರ್ �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾಕರ್ನ
ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಪ�ಟ್�ಾ�ರುವ �ಲವ� �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಾ 12:6-8 ಮತುತ್ 1
�ೂ�ಂಥ 12�ೕ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ ಪ�ಟ್�ಾ�ರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ ಫಲಗಳ�ಲ್ �ಾಣುವ��ಲಲ್. ಈ
�ಾಗಗಳ�ಲ್ರುವ �ಪಪ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ��. 19
16:19 ಲೂಕ 24:50-51; ಅ�� 1:9-11; �ೕತರ್� 110:1.

ಬಲಗ�ಯ�ಲ್

ಎಂಬುದು �ೌರವ ಮತುತ್ ಅ��ಾರದ ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 28:18;
���ಪ್ 2:9 �ೂೕ��. 20
16:20 ವಚನಗಳು 17,18; ಇ�ರ್ 2:4.

