ಲೂಕನು ಬ�ದ ಸು�ಾ�ರ್
ಬರಹ�ಾರನು:
ಲೂಕನು

�ೖದಯ್�ಾ�ದುದ್,

�ೂ�ಯವ�ಾ�ದದ್ನು,

�ಾಗೂ

ಅ��ಸತ್ಲ�ಾದ
ಸಹಜ�ಾ�

�ೌಲನ

ಆತನ

�ನ್ೕ�ತನು

ಸು�ಾ�ಾರ್

ಮತುತ್

ಪರ್�ಾಣಗಳ�ಲ್

ಪರ್�ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. �ೂ�ೂ 4:14; 2 �� 4:11; �� 24; ಅ�� 16:10-12;
20:5-6; 27:1.
��ಾಂಕ:
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾದ �ಲವ� ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
ಮತುತ್ �ರ್ಶ 70ರ�ಲ್ �ರೂಸ�ೕಮ್ �ಾಶ�ಾಗುವ �ದಲು ಅಂದ� �ದಲ�ಯ
ಶತ�ಾನದ�ಲ್�ೕ ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�.
�ಯ್ೕಯ:
ರಕಷ್ಕ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೕವರು �ಾನವ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್ ದಯ�ಾ�ಸಲು
�ೕ���ಾದ್�. ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ರುವ �ಲವ� ಪರ್ಮುಖ�ಾದ ಪದಗಳು �ಾವ��ಂದ�
ರಕಷ್� (1:69,77; 2:30; 3:6; 19:9), ಮತುತ್ ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರುವದು (4:18-19,43;
7:22; 8:1; 9:2,6,60; 20:1). ಆತನು ��ಾಯ 61:1-2 �ಾಕಯ್�ೂಂ��
�ೕ�ಯನುನ್ �ಾರ್ರಂ��ದನು ಮತುತ್ �ಾಶನದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವವರನುನ್ ಹುಡು�
ರ�ಸುವ�ೕ ತನನ್ �ಲಸ ಎಂಬ�ಾ� ಪರ್ಕ��ದನು (19:10). ಲೂಕನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್
ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರ�ಾ� �ೂೕಪರ್���ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ ಮತುತ್ �ೕ�ತದ ಬ�ಗ್
ಆತನು �ಚುಚ್ �ವರ�ಾ� ಬ���ಾದ್� �ಾಗೂ ಇತ� ಸು�ಾ�ಾರ್ ಬರಹ�ಾರ��ಂತ
�ಚುಚ್ �ವರ�ಾ� ಆತನ �ಜ�ಾದ �ಾನವ ಸವ್�ಾವದ ಕು�ತು �ೕ��ಾದ್�.
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1:1 “ಅ�ೕಕರು”– ಮ�ಾತ್ಯ, �ಾಕರ್, ಲೂಕ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನಲಲ್� ಇನೂನ್
ಅ�ೕಕರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವನ ಚ��ರ್ಯನುನ್ ಬ���ಾದ್�. ಆದ� ಅವ�ಗಳನುನ್

ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕ���ೂಳುಳ್ವ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ �ೕವರು �ಾಡ�ಲಲ್. 2
1:2 “ಕ�ಾಣ್� ಕಂಡವರು”– ಅಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಆ���ೂಂಡ ಹ�ನ್�ಡು ಮಂ�
�ಷಯ್ರು. �ೕ�ಾನ 15:27; ಇ�ರ್ 2:3-4; 2 �ೕತರ್ 1:16; 1 �ೕ�ಾನ 1:1; ಅ��
4:20�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಸು�ಾ�ಾರ್ �ಾಕಯ್”– �ೕವರ �ಾಕಯ್. �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗ�� ��ೕಯ�ಾ� ಅದನುನ್
ಪರ್ಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಷಯ್ರ ಅದರ �ೕವಕ�ಾದರು. �ೕ�ಾನ 1:1,14ರ�ಲ್ �ೕಸು
�ರ್ಸನನುನ್ “�ಾಕಯ್�ಂಬವನು” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. 3
1:3 ಲೂಕನು �ಾ���ಲಲ್ದ ಕ�ಗಳು, �ೕ�ಕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಅ�ಜ್ೕ ಕ�ಗಳನುನ್
ಬ��ಲಲ್. ಈ ಘಟ�ಗಳು ಸಂಭ��ದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತನು �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್
ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಕೂಲಂಕುಷ�ಾ� ಪ�ೕ��ದನು. ���ಲನ ಬ�ಗ್ ನಮ� ಏನೂ
�ೂ�ತ್ಲಲ್. “�ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವವನು” ಎಂಬದು ಅವನ �ಸ�ನ ಅಥರ್. 4
1:4 “ಯ�ಾಥರ್�ಾದವ�ಗಳು”– ಲೂಕನು ಬ��ರುವ ಉ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಅವನು ಇದನುನ್
ಬ�ಯುವಂ� �ಾ�ರುವ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶ ಇದು�ೕ ಆ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವನ,
ಮರಣ ಮತುತ್ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಸಂಗ�ಗಳು, ಆತನ �ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾತುಗಳನುನ್
ನಮ�
�ೕವ�ಾತಮ್ನ
�ರ್ೕರ��
ಒಳ�ಾದ
�ಾರ್�ಾ�ಕ
ಚ��ರ್�ಾರ�ಂದ
��ಯಪ�ಸ�ಾ��. ಈ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು ಜನರು ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ಅಥ�ಾ
ದೃಢ��ಲಲ್ದವ�ಾ� ಇರುವದು �ೕವ�� ಇಷಟ್�ಲಲ್. �ೕ�ಾನ 20:31; 21:24; 2
�ೕತರ್ 1:16�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 5
1:5 “��ೂೕದನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 2:1.

“�ಾಜಕ ವಗರ್”– ಜಕ�ೕಯನು ಹುಟುಟ್ವದ�ಕ್ಂತ �ಾ�ರ ವಷರ್ಗಳ ಮುಂ�,
ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಅರಸ�ಾದ �ಾ�ೕದನು, �ಾಜಕರನುನ್ 24 ವಗರ್ಗ�ಾ� �ಂಗ��ದನು.
ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದ�ಕ್ ಅ�ೕಯನು �ೕ�ವ್�ಾರಕ�ಾ�ದದ್ನು (1 ಪ�ವರ್ 24:10; ��
12:12). ಆ�ೂೕನನು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ದಲ�ಯ ಮ�ಾ�ಾಜಕನು (��ೕ 28:1-3).
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1:6 “ತ�ಪ್ಲಲ್ದವರು”– ಇದರ ಅಥರ್ �ಜ�ಾ�ಯೂ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ದದ್ರು. ಇದರ
ಅಥರ್ ಅವರು �ಾಪಸವ್�ಾವ�ಲಲ್ದವರು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 7:11ರ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��). 7
1:7 ವಚನ 25; ಆ� 16:2; 25:21; 30:23; 1 ಸಮು 1:2,5. 8-9
1:8-9 �ಾಜಕ�ಲಲ್ರೂ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ತಮಮ್ ಉ�ೂಯ್ೕಗವನುನ್
ನ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ತಮಮ್ ಮ�ಯ�ಲ್ದುದ್ ಮ�ಯ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಗಳನೂನ್
�ೂೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು. 9
1:9 “ಧೂಪ ಅ�ರ್ಸುವದು”– ��ೕ 30:1,34-36. 11
1:11 “ಕತರ್ನ ದುತನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:20; ಆ� 16:7ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 12
1:12 �ಾಯ್ಯ 6:22-23; 13:22 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 13
1:13 “ಭಯ”– �ೕ�ವಂತರು ಭಯಪಡುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್, ದುಷಟ್ರು ಎಲಲ್ವ�ಗ��
ಭಯಪಡು�ಾತ್�. “�ೕ�ಾನ” ಎಂಬ �ಸರು ಇ�ರ್ಯ ಪದ�ಂದ ಬಂದ�ಾದ್��
“��ೂೕವನು ಕೃ�ಯುಳಳ್ವನು” –ಎಂಬದು ಅದರ ಅಥರ್. 15
1:15 �ೕ�ಾನನ �ರ್ೕಷಠ್�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 11:7-14 �ೂೕ��.
ಆತನು �ಾರ್�ಾರಸವನುನ್ ಮುಟಟ್�ಾರ�ಂಬ ಸಂಗ�ಯು ಆತನು �ೕವನ ಪಯರ್ಂತರ
�ಾ�ೕರ�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಸಂ�ಾಯ್ 6:1-4 �ೂೕ��. ಹು�ಟ್�ಂದ�ೕ
ಪ��ಾರ್ತಮ್ಭ�ತ�ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬ�ಾ� ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ �ೕ�ಾನನ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್
�ೕಳ�ಾ��. �ೕವರು �ೕ�ಾನ�� ��ೕಷ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ೕ��ದದ್ನು ಮತುತ್
ಹು�ಟ್�ಂದ�ೕ ಅದನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು ಆತನನುನ್ �ದಧ್�ಾಡು�ತ್ದದ್ನು. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ಅ�� 2:4; ಎ� 5:18ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 16
- 1:16 3:4-6; ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6 �ೂೕ��.

“ಎ�ೕಯ”– ಮ�ಾತ್ಯ 11:14; 17:10-13. ಮ�ಾ� 4:5-6 �ೂೕ��. 18
1:18 ಈ �ಾತುಗಳು ಅಪನಂ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ವ 20). ಉತತ್ಮರು ಮತುತ್
ಅತಯ್ಂತ �ೕ�ವಂತರು ಸಹ �ಲ���ಮ್ ಸಂ�ೕಹಗಳು ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಗ��
ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್�
ಎಂಬ
ಸತಯ್ವನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ�ಸುವ
ಇದು
ಮ�ೂತ್ಂದು

ಉದ�ಾರ��ಾ��. ಆ� 17:17-18; 18:9-12; ಸಂ�ಾಯ್ 20:12; 1 ಸಮು 27:1;
ಮ�ಾತ್ಯ 14:31; 17:17; �ೕ�ಾನ 20:25 �ೂೕ��. �ೕವರು ಏ�ಾದರೂ
�ೕಳು�ಾಗ, �ಾನವ�� ಸಂ�ೕಶವನುನ್ ಕಳು�ಸು�ಾಗ, ಅದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಸತಯ್�ಾ�ರುತತ್�
ಸ�ಯಲಲ್. 19

ಮತುತ್

ಅದರ

�ಷಯದ�ಲ್

ಸಂ�ೕಹಪಡುವದು

ಮನುಷಯ್��

1:19 �ಕ�ೕಯ�� “ಗ�ರ್�ೕಲನು” ಎಂಬ �ಸರು �ೂ�ತ್ದದ್ರಬಹುದು – �ಾ� 8:16;
9:21. 20
1:20 ಇದು ಅಪನಂ��� �� ಮತುತ್ ಗ�ರ್�ೕಲನು ���ದ �ಾತು ಸತಯ್
(ನಂ��ಯನುನ್ ��ಚ್ಸುತತ್�) ಎಂಬ ಎರಡೂ �ಷಯಗ�� ಗುರು�ಾ��. 21
1:21 ಧೂಪ ಅ�ರ್ಸಲು ಕುಲ್ಪತ್ ಸಮಯ�ಾದ� �ಾಕು. ಅ�ಾದ ನಂತರ �ಾಜಕನು
�ೂರ� ಬರುವನು ಮತುತ್ ಜನರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸುವನು (ಸಂ�ಾಯ್ 6:24-26). 25
1:25 ಬಂ�ತನವನುನ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ�ಲ್ ಅಪ�ಾನ ಎಂಬ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು�ತ್ತುತ್ –
ಆ� 30:23; ��ಾಯ 4:1. ಎ�ೕಜ�ೕತಳು ಬಂ��ಾ�ದದ್ಳು (ವ 7). ಆದ� �ಾವ
��ೕಯ �ಷಯದ�ಲ್ ಆ� ಅವ�ಾನ �ೂಂದ�ೕ�ಂಬದು �ೕವರ �ತತ್ವಲಲ್. �ಲವ�
�ರ್ೕಷಠ್ ��ೕಯರೂ ಬಂ�ಯ�ಾ�ದದ್ರು – ಆ� 16:2; 25:21; 30:23; 1 ಸಮು
1:2,5. 26
1:26 “ಆರ�ೕ �ಂಗಳು”– ಎ�ೕಜ�ೕತಳ ಬಸುರು �ಾರ್ರಂಭ�ಾ�ಾ��ಂದ. 27
1:27 ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ಗಳು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕ�ಯ್ಯ�ಲ್
ಜ�ಸುವನು. ಇದು ��ಾಯ 7:14ರ �ೕರ�ೕರು���ಾ��. ಅ�ಲ್ ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ
1:18-23ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ಾ�ೕದನ ಮ�ತನ”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:1. 28
1:28 �ೂೕಕ ರಕಷ್ಕ�ಾದ ��ಸ್ೕಯ�� �ಾ��ಾಗುವ ಉನನ್ತ�ಾದ �ೌರವ�ಕ್
�ೕವರು ಮ�ಯಳನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾ�ದನು – ಇದು �ೕವರ ದ�ಯ ಮ�ಾಗುರು�ಾ��.
ಆ� 6:8; ಅ�� 7:46�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ನ� ಶುಭ�ಾಗ�”– ಇದು �ರ್ೕಕ್ ಪದದ ಅಥರ್�ಾ��. ಜನರನುನ್ ವಂ�ಸು�ಾಗ �ೕ�
�ೕಳ�ಾಗು�ತ್ತುತ್. ಆದ� ಈಗ ಈ �ೕ��ಾ� �ಾರೂ ವಂ�ಸುವ�ಲಲ್. 29
1:29 ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳ ಅಥರ್ ಮತುತ್ �ೕವರು ತ�ನ್ಂದ ಏನು ಬಯಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದು
ಮ�ಯ�� �ೂ�ಾತ್ಗ�ಲಲ್. �ೕವರು ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾಗ �ೕವಜನರು
ಸಂ�ೂೕ�ಸುವ ಬದಲು �ಲ���ಮ್ ಕಳವಳ�ೂಕ್ಳಪಡು�ಾತ್�. 31
- 1:31 ಮ�ಾತ್ಯ 1:1,21. 32
1:32 “ಪ�ಾತಪ್ರನ ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:18; 3:17; �ೕ�ಾನ 3:16;
5:18-23.

“ಪ�ಾತಪ್ರನು”– ಇದು ಒಬಬ್�ೕ �ಜ �ೕವರ �ಸ�ಾ�ದುದ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
ಹಲವ� ಸಲ ಉಪ�ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್� – ಆ� 14:19; 2 ಸಮು 22:14; �ೕತರ್� 7:10.

“�ಾ�ೕದನ �ಂ�ಾಸನ”– 2 ಸಮು 7:11-16; �ೕತರ್� 89:3-4; ಮ�ಾತ್ಯ 1:1. 33
- 1:33 �ೕತರ್� 45:6; 89:3-4; ��ಾಯ 9:6-7; �� 33:14-18; �ಾ� 2:44;
7:14,27; �ೕಕ 4:7.

“�ಾ�ೂೕಬನ ವಂಶ”– �ಾ�ೂೕಬನ ಮೂಲಕ ಉಂ�ಾದ ಜ�ಾಂಗ – ಇ�ಾರ್�ೕಲ್
(ಆ��ಾಂಡ 25-50 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು). 34
1:34 “ಅ�ತವಳಲಲ್ವ�ಾಲ್”– �ಹೂದಯ್ರು �ಲ���ಮ್ �ಕಟ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ್
ಸೂ�ಸಲು ಈ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಮ�ಯಳು �ಾನು ಕ�ಯ್ ಎಂದು
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್�. 35
1:35 ಮ�ಾತ್ಯ 1:18 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಇದು (ಅ�ೕಕ �ೕಶಗಳ ಕಟುಟ್ಕ�ಗಳು
ಮತುತ್ ದಂತಕ�ಗಳ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾ�) �ೕವರು ಮತುತ್ ಮತಯ್ರ್ ��ೕಯ
ನಡು�ಯ “ಮದು�ಯಲಲ್.” ಕ�ಣ್� �ಾಣದ �ೕವರ ಆತಮ್ನು ಆ��ಳ� ಆ�ಯ ಮಗನ
�ೕಹ ಮತುತ್ �ಾನವ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ದನು. 37
1:37 ಬಂ��ಾ�ರುವ ವೃದಧ್ ��ೕ (ವ 7) ಅಥ�ಾ ಕ�ಾಯ್ ��ೕ ಗಭರ್ಧ�� ಮಕಕ್ಳನುನ್
�ರುವಂ� �ಾಡುವದು �ೕವ�� ಕಷಟ್ದ �ಲಸವಲಲ್. �ಾನವರು ಅದುಭ್ತ ಎಂದು
�ೕಳುವ �ಾಯರ್ಗಳು �ೕವರ ಸುಲಭ ಮತುತ್ ಉ�ದವ�ಗಳಂ� ಸಹಜ�ಾದವ�ಗ�ಾ�� (ಆ�

18:14; �ೕಬ 42:2; ��ಾಯ 40:29; 50:2; 51:9; �� 32:17,27;
ಮ�ಾತ್ಯ 19:26; �ೂೕ�ಾ 4:21). 38
1:38

ಮ�ಯಳು

ತನನ್

�ಷಯ�ಾದ

�ೕವರ

�ತತ್ವನುನ್

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�

ಅಂ�ೕಕ���ೂಂಡಳು, ಅದು ಆ�� �ತ�ಾದ�ದ್ಂಬ ಭರವ� ಅವ��ತುತ್. ಈ �ಷಯದ�ಲ್
ಆ� ನಮ� �ಾದ��ಾ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 12:1-2�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 41
1:41

ಈ

ಎ�ಾಲ್

�ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್

�ೕವರ

ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು

ಎಂಬ

�ಕಟ�ಾ�

�ಾ��ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� (ವ 15,35,67). �ೕವರು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಗೂ�ಾಥರ್�ಾದ, ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ�ಾಯಕ�ಾದ �ಾಯರ್ �ಾಡು�ಾತ್�
ಎಂಬದ�ಕ್ ನ�ದ ಘಟ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅವ�� �ೕಳ�ಾದ �ಾತುಗಳು ಸಂ�ೕತಗ�ಾ�ದದ್ವ�.
42

1:42 ವಚನ 28. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ಾ��ಾ� ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ೕವಲ ಒಬಬ್
��ೕಯನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಆ�ಕ್�ಾಡ�ೕ�ಾ�ತುತ್, ಮ�ಯಳು ಆ�ಕ್�ಾದಳು. �ಾ��ೕ
11:27-28 ಮತುತ್ ಆ� 12:3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; �ೕತರ್� 1:1ರ�ಲ್ ಧನಯ್�ಯ ಬ�ಗ್
�ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅಬರ್�ಾಮ�� �ೕವರು �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದ
�ಷಯಗಳನುನ್ ಈಗ ಅಬರ್�ಾಮನ ಸಂತ�ಯವ�� ಮತುತ್ ಇ�ೕ �ೂೕಕದವ�� �ೕವರು
ಒದ�ಸುವನು. 43
1:43

“�ಾ�”–

�ೕವಕು�ಾರನನುನ್

ತನನ್

�ಾ�ೕ�ಕ

�ೕಹದ�ಲ್

�ೂತುತ್�ೂಂಡದದ್�ಂದ ಮ�ಯಳು ಆತ�� �ಾ��ಾದಳು. �ತಯ್�ಾದ ತಂ��ಾ�ರುವ
�ೕವರು, ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸೃ�ಟ್�ದ ಆತನು ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಡದವ�ಾ��ಾದ್�,
ಆದದ್�ಂದ ಆತ�� �ಾ��ೕ ಇಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ ಮ�ಯಳನುನ್ “�ೕವರ �ಾ�”
– ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯುವದು ಸ��ಾದ �ಾ��ೕ ಅಲಲ್.
“ನನನ್ ಕತರ್ನು”– ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೕ ಗಭರ್ದ�ಲ್ದದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್
ಎ�ೕಜ�ೕತಳು ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ಾ�ತು. �ೕತರ್� 2:11; 110:1;
ಮ�ಾತ್ಯ 22:41-45; ಅ�� 2:36; ���ಪ್ 2:10-11�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
45

1:45 ವಚನ 38,42. 46-55
1:46-55 ಸುಂದರ�ಾದ ಪದಯ್ದ �ಾ�ಯ�ಲ್, ಮ�ಯಳ �ಾತುಗಳು �ೕವರ ಕು��ಾದ
�ಳುವ�� ಮತುತ್ ಆತನ �ೕ�ನ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� �ಾಗೂ ಆ�ಯನುನ್
��ಸ್ೕಯ�� ತಕಕ್ �ಾ�ಯ�ಾನ್� �ಾ�ದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಸತಯ್ವನುನ್ ಗರ್���ೂಳಳ್ಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. ಆ�ಯ �ಾತುಗಳನುನ್ 1 ಸಮು 2:1-10ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ
ಹನನ್ಳ �ಾತುಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 46
1:46 ಇತ� ಸು�ಾ�ರ್ಗ�� �ೂೕ��ದ� ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಸುತ್� ಮತುತ್
�ಾರ್ಥರ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಚುಚ್ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ೕತರ್� 33:1-3ರ�ಲ್
ಸುತ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 47
1:47 ಮ�ಯಳು �ೕವರನುನ್ ತನನ್ “ರಕಷ್ಕ” ಎಂದು ಕ�ಯುವದನುನ್ ಗಮ���.
��ಸ್ೕಯ�� �ಾ��ಾಗುವ ��ೕಷ �ೌರವ ಆ�� �ೂ���ಾದರೂ, ಎ�ಾಲ್
�ಾನವರ �ಾ� ತನಗೂ ರಕಷ್ಕನು �ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಆ� ಮನವ�� �ಾ��ೂಂ�ದದ್ಳು.
�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “ರಕಷ್ಕ” ಎಂಬ�ಾ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇ�ೕ �ದಲು.
ಇದರ ಅಥರ್ “�ಡುಗ��ಾಯಕನು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಡು�ಾತನು” – ಅಂದ� ಜನರನುನ್ ಅವರ
�ಾಪಗ�ಂದ ��� ಅವರನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾ�ಾಡು�ಾತನು. 48
1:48 28,30,42 ವಚನಗಳು. 49
1:49 �ೕತರ್� 71:19.

�ೕವರ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು �ಾಜಕ 20:7;

��ಾಯ 6:3 �ೂೕ��. 50
1:50 �ೕವರ ಭಯದ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ಆ� 20:11; �ೕತರ್� 34:11-14; 111:10;
�ಾ�ೂೕ 1:7ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 51
1:51 �ೕತರ್� 98:1; ��ಾಯ 40:10.

�ೕವರು ಆತಮ್ಸವ್ರೂಪನು (�ೕ�ಾನ

4:24) ಆತ�� �ಾ�ೕ�ಕ ಹಸತ್�ಲಲ್. ಇದು ಪದಯ್�ಾ��ಾ�ದುದ್ �ೕವರ ಶ�ತ್ಯನುನ್
�ವ�ಸುತತ್�. �ೕವರು ಗ�ರ್ಷಠ್ರನುನ್ �ೕ� �ಳ�ಕ್ �ಾಕು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ��� –
��ೕ 18:11; 2 ಸಮು 22:28; �ೕತರ್� 31:23; 94:2; 138:6; �ಾ�ೂೕ 16:5;
��ಾಯ 2:12-18; �� 13:9; 49:16; �ಾ�ೂೕಬ 4:6. 52

- 1:52 1 ಸಮು 2:7-8; ಮ�ಾತ್ಯ 23:12. 53
- 1:53 1 ಸಮು 2:5; �ೕತರ್� 107:9; 81:10,16; ಮ�ಾತ್ಯ 5:6. 55
1:55 ಪ�ವತರ್�, �ಾರ್ಥರ್� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ ಅಧಯ್ಯನದ�ಲ್ ಅವರು ಒ�ಾಟ್�
ಅತುಯ್ತತ್ಮ�ಾದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಯ�ಲ್ದದ್ರು! 59
1:59 ಆ� 17:9-14 ರ�ಲ್ ಸುನನ್�ಯ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 60
1:60 ವಚನ 13. 64
1:64

ನಂ��

ಮತುತ್

��ೕಯ�ಯು

ಅಪನಂ���ಂದ

ಮುಚಚ್ಲಪ್�ಟ್ದದ್

�ಾ�ಯನುನ್ ��ದವ� (ವ 20). 66
1:66 ವಚನ 51; ಆ� 39:2; ಅ�� 11:21. 67
1:67 ವಚನಗಳು 15,35,41. ಮ�ಾತ್ಯ ಮತುತ್ �ಾಕರ್ನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಒಟುಟ್
�ೕ�ಸು�ಾಗ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಬ�ಗ್ �ೂ�ಯುವಷುಟ್ ವಚನಗಳನುನ್ ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್
ಒಂದರ�ಲ್�ೕ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�
ಜಕ�ೕಯನು ಭ�ಷಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಪರ್�ಾ��ದನು ಮತುತ್ ಇನೂನ್ �ರ�ೕ�ರದ ಸತಯ್ವನುನ್
ಮುಂ�ಾ� ���ದನು. ಆ� 20:7; ಸಂ�ಾಯ್ 11:25ರ�ಲ್ ಪರ್�ಾದ�ಯ ಕು��ಾದ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 68
1:68 “�ಡುಗ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೕತರ್� 78:35ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
�ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ 9:24; 1 �ೂ�ಂಥ 1:30; ಗ�ಾ 4:5; ಎ� 1:7; �ೂ�ೂ 1:14;
�ೕತ 2:14; ಇ�ರ್ 9:12; 1 �ೕತರ್ 1:18; ಪರ್ಕ 5:9 ಸಹ �ೂೕ��. 69
1:69 1 ಸಮು 2:1ರ�ಲ್ �ೂಂ�ನ ಕು�ತು; ವ 32 ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ 1:1ರ�ಲ್
�ಾ�ೕದನ ಮ�ತನದ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“ರಕಷ್�”– 19:9; ಅ�� 4:12; �ೂೕ�ಾ 1:16. 70
1:70 ಉ�ಾಹರ��, ��ಾಯ 9:6-7; �� 23:5. 71
1:71 ಇದು ಹ� ಒಡಂಬ��ಯ �ಾ�� ಸ�ಾನ�ಾದ�ಾದ್��. �ೕತರ್� 3:7ರ�ಲ್
�ೖ�ಗಳ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಇತ� �ಾನವ��ರುವದ�ಕ್ಂತ �ೕವಜನ��

�ಪ�ೕತ

�ೖ�ಗ�ರು�ಾತ್�.

ಎ�

6:10-12;

1

�ೕತರ್
ಅಂಥವ�ಲಲ್�ಂದಲೂ ಕತರ್ನು ತನನ್ ಜನರನುನ್ �ಾ�ಾಡು�ಾತ್�. 72

5:8

�ೂೕ��.

- 1:72 ಆ� 22:16-18; �ೕತರ್� 105:8-9; 106:45; ���ಕ್ೕಲ 16:60; �ೕಕ
7:20. 74-75
1:74-75 ಇದು �ಡುಗ�ಯನುನ್ಂಟು�ಾಡುವ �ೕವರ �ರ�ಾಲದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��.
ಮನಃಪ�ವರ್ಕ�ಾ�, �ರ್ೕ��ಂದ ಎ�ಾಲ್ �ವಸಗಳು ಆತನ �ೕ� �ಾಡುವ ಪ�ಶುದಧ್
ಜನರು ಆತ�� �ೕ�ಾ��ಾದ್�. �ೕ� �ೕ�ಸಲು ನಮ� �ೕ�ಾ�ರುವವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಆತನು
�ರ್ಸತ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ� ಒದ���ಾದ್�. 2 �ೕತರ್ 1:3-4�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 76
1:76 “ಪರ್�ಾ�”– ಪದವನುನ್ 32�ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಾ�ರುವ
�ಷಯ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕ�ಾನನ �ೕ� ಏ�ಾ�ತುತ್ ಎಂಬದನುನ್
��ದು�ೂ�ಳ್� – ವ 14-17; ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6. 77
1:77 �ಾಪಕಷ್�ಾಪ� ಇಲಲ್� ರಕಷ್��ಲಲ್ ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯ ಕು��ಾದ �ಜ�ಾದ
�ಳುವ��ಯೂ ಇರುವ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 9:5-7; 12:31; 18:23-25ರ�ಲ್
�ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್ ಮತುತ್ �ಫ�ನ್ಸ್ �ೂಡ�ಾ��. 78
1:78 �ಾಪಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ �ಾನವರು ಎಂ�ಗೂ ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್�ಾರರು. ಅದು
�ೕವರ ಕೃ��ಂದ �ೂ�ಯುತತ್� �ಾಕಂದ� ಆತನು ಕರು�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�.
ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ ಸೂಯರ್�� �ೂೕ�ಸ�ಾ��. �ೕ�
ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಆತನನುನ್ ನಕಷ್ತರ್ ಅಥ�ಾ �ಳ�� �ೂೕ�ಸ�ಾ�� – ಸಂ�ಾಯ್ 24:17;
��ಾಯ 9:2; 60:1-3; ಮ�ಾ� 4:2; �ೕ�ಾನ 8:12; 2 �ೕತರ್ 1:19; ಪರ್ಕ
22:16. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವರನುನ್ ರ�ಸಲು ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಬಂದನು
(�ೕ�ಾನ 3:13; 6:38; 8:23). 79
1:79 ��ಾಯ 9:2; 59:9-10; ಮ�ಾತ್ಯ 4:16.
ಇಲಲ್�ರು�ಾಗ,
�ೂ�ತ್ಲಲ್�ರು�ಾಗ,

ಕತತ್�
�ೕಸು

ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್ನು

ಮರಣ�ಂದ
ಬಂದು

�ಾನವ�� �ಳಕು, ��ೕ�
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವ

�ಳಕು

ಮತುತ್

�ಾಗರ್
ಸ�ಾ�ಾನ

ಉಂಟು�ಾ�ದನು. ಸ�ಾ�ಾನ ಸು�ಾ�ಾರ್ ಸಂ�ೕತದ ಸುಮಧುರ�ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಆ�� –
2:14; �ೕ�ಾನ 14:27; 16:33; ಅ�� 10:36; �ೂೕ�ಾ 5:1; 14:17;
15:13,33; ಎ� 2:14. �ೕವ�ಾತಮ್ನ �ರ್ೕರ��ಂದ ಜಕ�ೕಯನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ೕ�ತ ಮತುತ್ �ಾಯರ್ದ ಎರಡು ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ���ದನು – ಆ�ಮ್ೕಕ
�ಳಕು ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಾನ. 80
1:80

30

ವಷರ್ದ

ತನಕ

�ೕ�ಾನನು,

�ಾ�ಾರಣ

ಮನುಷಯ್ರ

�ಾ�

�ೕ�ಸದವ�ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:4). ಅವನಷುಟ್ �ರ್ೕಷಠ್ರು �ಾರೂ ಇರ�ಲಲ್
(ಮ�ಾತ್ಯ 11:11). ಆದ� ಅವನು ಆತಮ್ದ�ಲ್ ಬಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ �ಾ��ೕ
��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ವ� ಆತಮ್ದ�ಲ್ ಬಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರಬಹುದು (ಎ� 3:16).

21
2:1 ಆ �ಾಲದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಬ�ಷಠ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಾ�ದದ್ – �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್�ಕ್
ಔಗುಸತ್ನು ಚಕರ್ವ�ರ್�ಾ�ದದ್ನು. ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ “�ಾಜಯ್��ಾಲ್ (ಇ�ೕ
�ೂೕಕ��ಾಲ್)” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯುವದು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�ತುತ್.

“ಬ���ೂಳುಳ್ವದು”– ಇದು �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಂದ ಬಂ�ರುವ ಪದ�ಾ�ದುದ್ ಇದರ ಅಥರ್
�ಾ�ೕಷು�ಾ� ಬ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ��. 4
2:4 ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-6

�ೂೕ��. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ��ಸ್ೕಯನು ��ಲ್�ೕ�ನ�ಲ್

ಜ�ಸುವನು (�ೕಕ 5:2). ಮ�ಯಳು ಮತುತ್ �ೕ�ೕಫನನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಜ�ಸ�ೕ�ಾ�ದದ್ ��ಲ್�ೕ�� ಕ�ತರಲು �ೕವರು �ೂೕಮನ್ ಚಕರ್ವ�ರ್ಯ ಆ�ಯನುನ್
ಬಳ��ೂಂಡನು. ತನನ್ ಉ�ದ್ೕಶಗಳನುನ್ �ರ�ೕ�ಸಲು �ೕವರು �ೕ�ತದ ಎ�ಾಲ್
ಪ��ಥ್�ಗಳನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.
“��ಲ್�ೕಮ್”– ಇದು ಇ�ರ್ಯ ಪದ�ಾ�ದುದ್ ಇದರ ಅಥರ್ “�ೂ�ಟ್ಯ ಮ�.”
ಅ�ಲ್ಂದ�ೕ

“�ೕವದ

�ೂ�ಟ್�ಾ�ರು�ಾತನು”

ಬಂದನು

(�ೕ�ಾನ

6:35).

�ಾ�ೕದ�� �ಾರ್ಮುಖಯ್� �ೂಡ�ಾ�ರುವದನುನ್ ಗಮ��� – 1:27,32,69; 2:4-11.
ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 5

- 2:5 1:27,35; ಮ�ಾತ್ಯ 1:18 �ೂೕ��. 7
2:7 ಪರ�ೂೕಕದ ಮ�ಾ ಅರಸ�ಾ�ರುವ, �ೕವಕು�ಾರನ �ದಲ�ಯ ��ಾರ್ಂ� ಸಥ್ಳ
ಇ�ಾ�ತುತ್. ಅದು ಆತನ ಸವ್ಂತ ಆ�ಕ್�ಾ�ದುದ್ ಮತುತ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರೂ ಅದ�ನ್ೕ
ಬಯ�ದನು. ಮ�ಾತ್ಯ 11:29;

���ಪ್ 2:5-8ರ�ಲ್ ಆತನ ಸವ್�ಾವವನುನ್

ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ��. (ಆತನು ನಮಮ್ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�, ಆತನ�ಲ್ದದ್ ಮನ�ಥ್��ೕ
ನಮಮ್�ಲ್ಯೂ ಇರ�ೕಕು). ��ಲ್�ೕಮ್ �ಕಕ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್. ಉ�ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಅ�ೂಟ್ಂದು ಸಥ್ಳ�ರ�ಲಲ್, �ಾ�ೕಷು�ಾ� ಬ���ೂಳಳ್ಲು ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗ�ಂದ
ಬಹಳಷುಟ್ ಜನ �ೕ� ಬಂ�ದದ್ರು. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕವನ ಪಯರ್ಂತರ ಆತ��
ಎ�ಲ್ಯೂ ಸಥ್ಳ�ೕ ಇರ�ಲಲ್ – ಲೂಕ 4:29; ಮ�ಾತ್ಯ 2:13; 8:20; �ೕ�ಾನ
1:11; 19:15. 8
2:8 �ೕವರು ಭೂ�ೂೕಕದ �ೕ� ತನನ್ ಮಗನ ಜನನವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸು�ಾಗ (ಆ
ಸಮಯ�ಕ್ ಅದು �ೂೕಕದ�ಲ್�ೕ ಅತಯ್ಂತ �ರ್ೕಷಠ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ� ಚ��ರ್ಯ�ಲ್
ಉ�ದು�ೂಂ��) ಆ�ನ ಸಮಯದ�ಲ್ದದ್ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು,

ಪರ್�ಾ�ಗಳು,

��ಾಯ್ವಂತರು ಅಥ�ಾ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಕ�ಗ��,

�ೂೕಕವನುನ್

ಬದ�ಾ�ಸುವ

�ೕನ�ಾ�ದದ್

ಕುರುಬರನುನ್

ಘಟ�ಯನುನ್
ಆ���ೂಂಡನು.

ಪರ್ಕಟಪ�ಸಲು
1

�ೂ�ಂಥ

ಬಡವರು
1:26-29;

ಮತುತ್

��ಾಯ

57:15;

66:2�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರ �ಾಗರ್ಗಳು ನಮಮ್ �ಾಗರ್ಗಳಂತಲಲ್
(��ಾಯ

55:8-9), ಅವ�ಗಳು ನಮಮ್ �ಾಗರ್ಗಳಂತಲಲ್�ಾದದ್�ಂದ �ಾವ�
ಸಂ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು. �ಾವ� ಆತ�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾದ�ಯನುನ್
ಅನುಸ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕು�ಗ�� ��ಕುರುಬ�ಾ�ರಲು
ಜ��ದನು (�ೕ�ಾನ 10:11; ಇ�ರ್ 13:20). ಆತನ ಜನನವನುನ್ �ದಲು ಕುರುಬ��
ಪರ್ಕ�ಸುವದು ಯುಕತ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�. 9
2:9 “ಕತರ್ನ ದೂತನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:20ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.

“ಮ��”– �ೕವರ ಪರ್�ಾವವ� ಬಹು�ೕಗ�ೕ �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ�ಾ�ತುತ್
(�ೕವರ ಪರ್�ಾವ �ಾರು – ಇ�ರ್ 1:3; �ೕ�ಾನ 1:14), ಮತುತ್ ಆತನ ಕೃ�ಯ

ಕೃ�ಾಥರ್�ಾದ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ಾಗುವ�ಾ�ತುತ್ (1 �� 1:11). ಆತನ ಜನನದ
ಪರ್ಕಟ�� ಕತರ್ನ ಪರ್�ಾವ ಪರ್ಕಟ�ೂಳಳ್�ರುವದು �ೕ�? ಉಜವ್ಲ�ಾದ ಮತುತ್
ಪರ್�ಾ�ಸುವ ಘಟ�ಯನುನ್ ಯುಕತ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್. 10
2:10 “ಶುಭಸ�ಾ�ಾರ”– �ೂೕಕವ� ಎಂದೂ �ೕಳ�ಯದ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಸಂ�ೕಶವನುನ್
��ಸಲು �ೕವದೂತನು ಬಂದನು. �ಾ��ಾರು ವಷರ್ಗಳ �ಾಪ ಮತುತ್ ಶರ್�ಗಳು,
ಎದುರು�ೂೕಡು�� ಮತುತ್ �ಾಯು��ಯ ನಂತರ, �ಾನವ ಕುಲದ ರಕಷ್ಕನು ಜ��ದನು.
�ಜ�ಾದ ಸಂ�ೂೕಷದ �ಾಗರ್, �ಜ�ಾದ ಮತುತ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಾದ ಸಂ�ೂೕಷದ ಮೂಲ,
�ಾಶವ್ತ�ಾದ ಸಂ�ೂೕಷ ಕ�ಗೂ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾ�ತು. ಆತನ�ಲ್ ನಂ����ಟ್ರುವವರು ಆ
ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ ಈಗ ತಕಕ್ ಮ�ಟ್� ��ದವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ತಯ್ತವ್ದ�ಲ್ ಪ�ಣರ್�ಾ�
ಅದರ�ಲ್ �ಾ��ಾಗು�ಾತ್� (�ೕ�ಾನ 15:11; 17:13; �ೂೕ�ಾ 14:17; 15:13;
���ಪ್ 4:4; 1 �ೕತರ್ 1:8). 11
2:11 ಮ�ಾತ್ಯ 1:21;

ಅ�� 4:12;

1 �ೕ�ಾನ 4:14.

�ೂಸ

ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ 16 �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ರಕಷ್ಕನು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� (1:47
�ೂೕ��). ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.

“ಕತರ್ನು”– �ೕವದೂತನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಏ�ಂದು ಕ�ದ�ಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
�ಾ��ೕ 1:43; ಮ�ಾತ್ಯ 22:41-45; ಅ�� 2:36; 1 �ೂ�ಂಥ 8:6; ���ಪ್
2:10-11; ಎ� 4:5 �ೂೕ��. “ಕು��ೕಸ್” ಎಂಬದು ಇದರ �ರ್ೕಕ್ ಪದ�ಾ��.
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ೕವ�� ಅತಯ್ಂತ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ
��ೂೕವ ಎಂಬ �ಸರನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡು�ಾಗ ಈ
ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ��ೕ 3:14-15ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೂಸ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ನೂ�ಾರು �ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಕತರ್ನು (ಕು��ೕಸ್) ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ��. ಆತನು ಕತರ್ರ ಕತರ್�ಾ��ಾದ್� (ಪರ್ಕ 19:16), ಮತುತ್ ಇ�ೕ ಸತಯ್�ೕದವ�
ಆತನ �ಾಮದ�ಲ್ ಆ�ೕವರ್�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೂ��ೂಳುಳ್ತತ್� (ಪರ್ಕ 22:21).
��ೂೕವ �ೕವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ� ನಮಮ್ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ಜ�� ಬಂದನು ಎಂಬ�ಾ� ಈ

ವಚನಗಳು ��ಸುತತ್�: ಮ�ಾತ್ಯ 3:3; 23:37; �ೕ�ಾನ 8:24-25,58; 10:11;
12:41; ಅ�� 2:21; �ೂೕ�ಾ 10:9-10,13; 1 �ೂ�ಂಥ 1:31; 2:8; 10:4; ಎ�
4:10; ���ಪ್ 2:10-11; �ೕತ 2:13; ಇ�ರ್ 1:10-12; ಯೂದ 5; ಪರ್ಕ 19:16.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವ�ಾ��ಾದ್�ಂದು ಸೂ�ಸುವ ಇತ� ವಚನಗಳು ���ಪ್ 2:6. ಹ�ಯ
ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಆ� 16:7; ��ೕ 3:14; �ೕತರ್� 23:1; 24:7-10; 96:10-13;
��ಾಯ 6:1; 9:6; �ಕಯರ್ 12:10ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 13
2:13 ಪರ�ೂೕಕದ ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ �ರ��ದ ಘಟ�, ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನಮಮ್ ಆಸ�ತ್
ಮತುತ್ ಸುತ್�ಯನುನ್ �ರ�ಸ�ೕ�ಾ��. 14
2:14 �ೕವರ ಪರ್�ಾವವ� ಎಲಲ್ವ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ಉನನ್ತ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶಗಳನುನ್
�ೂಂ�ರುತತ್� (�ೕತರ್� 19:1; 29:1-2; ��ಾಯ 42:8; 43:7; 1 �ೂ�ಂಥ
10:31; ಪರ್ಕ 4:11), ಇದರ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬಂದ ಉ�ದ್ೕಶವನೂನ್ �ಾವ�
�ೂೕಡಬಹು�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 17:4). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನನ �ೕವ�� ಮಹ�ಾದ
ಪರ್�ಾವವನುನ್ಂಟು �ಾ�ತು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಗುರು���ೂಳಳ್�ೕಕು. ಇ�ಲ್ ಕರ್ಮವನುನ್
ಗಮ��� – �ೕವರು �ದಲು, ನಂತರ ಜನರು. �ಾನವ�� ಸ�ಾ�ಾನವನುನ್ಂಟು
�ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವ�� ಪರ್�ಾವವನುನ್ಂಟು �ಾ�ದನು.

“�ೕವರು ಅವ�� ಒ�ಯು�ಾತ್�”– �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ ಇ�ಲ್ ��ಧ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾ��, ಅಂದ� “ಆತನು �ಚುಚ್ವ ಜನರ ನಡು�” ಸ�ಾ�ಾನ, “ಆತನ
ದ� �ೂ�ಯುವ ಜನ�� ಸ�ಾ�ಾನ.” �ೕವಕು�ಾರನನುನ್ ಕತರ್ನು �ಾಗೂ
ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವವ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ೂ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಆತನ
ದ� �ಾಗೂ ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ� �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ೕಳುತತ್� (1:79). 17
2:17 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಜನನ ಶುಭ�ಾ�ರ್ಯನುನ್ �ದಲು �ೕವದೂತನು �ಾ�ದನು
ನಂತರ �ೕನ�ಾದ ಕುರುಬರು �ಾ�ದರು. 20
2:20

ಲೂಕನ

ಸು�ಾ�ರ್ಯು

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�

�ೕವ�ೂತ್ೕತರ್ದ

�ಷಯಗಳನುನ್

��ಸುತತ್� – 1:46,64; 2:13,28; 5:25-26; 7:16; 13:13; 17:15,18; 18:43;
19:37; 23:47; 24:53. �ೕತರ್� 33:1-3ರ�ಲ್ ಸುತ್�ಯ ಕು�ತು �ೂ�ಟ್ರುವ
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಕುರುಬರು �ಾ� �ೕವರನುನ್ ಸುತ್��ದರು ಎಂಬದ�ಕ್ ಒಂದು
�ಾರಣವನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್�. �ೕವರು ನಮ� �ೕಳುವ �ಾಯರ್ಗ�ಲಲ್ವ� �ಾ��ೕ
ಆಗುವವ� ಎಂಬ ದೃಢ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ರಬಹುದು (�ೕತರ್� 31:5; �ೕತ 1:2). 21
2:21 “ಸುನನ್�”– ಆ� 17:9-14 �ೂೕ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅಬರ್�ಾಮನ
ಸಂತ�ಯವಳೂ,

ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ಳೂ

ಆ��ಾದ್�ಯ�ಲ್

ಜ��ದನು,

ಆದದ್�ಂದ
ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಎ�ಾಲ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ �ಾ� ಆತ�ಗೂ ಸುನನ್� �ಾ�ಸ�ಾ�ತು. 22
- 2:22 �ಾಜಕ 12:2-8. 23
- 2:23 ��ೕ 13:2,12,15; ಸಂ�ಾಯ್ 3:13. 24
2:24

ಈ

2:25

ಆತನು

�ಾ��ಯನುನ್

�ೕಸು �ರ್ಸತ್��ಾ� �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ�
ಮ�ಯ��ಾ�ಯೂ ಅ�ರ್ಸ�ಾ�ತು. ಆ� ಮತುತ್ �ೕ�ೕಫನು ಬಡವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್
ಅ�ಕ ��ಯುಳಳ್ �ಾ�� �ೂಡಲು ಅವರು ಶಕತ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಇದು
ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. �ಾಜಕ 12:8 �ೂೕ��. 25
�ಾ�ಾದ್ನ

�ಾಡಲಪ್�ಟ್ದದ್

��ಸ್ೕಯನ

ಬ�ೂೕಣವನುನ್

ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ದದ್ನು. ��ಾಯ 40:1-2�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು”–

ವಚನ

26,27;

1:15,35,41,67.

ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು

ಬಂದು

ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನದಂದು ��ಾವ್�ಗಳನುನ್ ತುಂ�ಸುವ �ದಲು �ಾ�ದ ಈ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಗಮ���. 27
2:27 ವಚನಗಳು 22-24. 29
2:29 ವಚನ 26. 30
2:30 ತನನ್ ಜನ�� ರಕಷ್�ಯನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ�ಂದು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್
�ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡಲಪ್�ಟ್ರುವ ರಕಷ್ಕ�ಾದ ��ಸ್ೕಯ�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎಂಬದನುನ್
ಅವನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು. 32
2:32 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂೕಕದ ಎ�ಾಲ್ ಜ�ಾಂಗಗ�� ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನ��

�ಳ�ಾ� ಬಂ��ಾದ್� ಎಂಬದು ���ೕನ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. ��ಾಯ 42:6; 49:6
�ೂೕ��. 33
2:33 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವರ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಕ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಜ��ದನು (1:34-35).
�ೕ�ೕಫನು ಇದರ�ಲ್ �ಾ��ಾ�ರ�ಲಲ್, ಅದರೂ �ಾಸನಬದದ್�ಾ� ಅವನನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ತಂ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� (3:23). 34
2:34 ���ೕನನು ಇ�ಲ್ �ೕ�ದ ಪರ್�ಾದ� ನಂತರದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
�ರ�ೕ�ತು.

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

�ಾ�ಾಗಲೂ

ಗ�ರ್ಷಠ್��,

ಕಪ�ಗ��

ಮತುತ್

ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ ಜನ�� ಅಡಚ��ಾ�ದದ್ನು (ಮ�ಾತ್ಯ 21:42-44; �ೂೕ�ಾ
9:32-33; 1 �ೕತರ್ 2:7-8). ಅವ�ಲಲ್ರೂ �ದುದ್�ೂೕದರು ಮತುತ್ ಅವರ �ೕ�ವ್�
ಭ�ಾನಕ�ಾ�ತುತ್ – ಅವರು �ೕವಕು�ಾರನನುನ್ �ೂಂದರು ಮತುತ್ �ೕವರ �ೂೕಪ ಅವರ
�ೕ� ಬಂ�ತು (1 �ಸ 2:14-16). ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕನರನುನ್, ಯ�ಾಥರ್ರನುನ್
ಮತುತ್ ನಂಬುವ ಜನರನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು �ಾಗೂ ಅವರನುನ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯದ�ಲ್
��ಾಚ್� ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ��ದನು ಮತುತ್ ಪರ�ೂೕಕ ಅಹರ್ರ�ಾನ್��ದನು. ಈಗಲೂ
ಪರ್��ಂದು �ೕಶದ ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ಾವ �ೕ� ಪರ್��ರ್�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದರ
�ೕ��ೕ ಅವರ ಅಂತಯ್ �ಥ್� ��ಾರ್ರ�ಾಗುತತ್�. ಆದ� ಆತನು ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್�ಾದ್ಗ
“ಆತ�� �ರುದಧ್�ಾ� �ಾತ�ಾ�ದವ�ೕ �ಚುಚ್” – ಮ�ಾತ್ಯ 9:3,11,34; 12:24;
13:54-57; 26:65-66; 27:63; �ೕ�ಾನ 8:48. 35
2:35 ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೂಂ�� ನ�ದು�ೂಂಡ �ೕ�, ಆತನ �ಾತುಗಳು ಮತುತ್
�ಾಯರ್ಗಳು

ಅವರು

�ಲ��ಂದು

�ಾಯರ್ಗಳನುನ್

�ಾಡುವಂ�

�ಾಗೂ

ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವಂ� ಅವರನುನ್ �ರ��ದ �ೕ�, ಅವರ ಆಂತಯರ್ದ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್
ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಶರ್�ಯನನ್ನುಭ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ���ೕನ��
ಪರ್ಕಟಪ�ಸ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಇದರ ಅಥರ್ ಮ�ಯಳೂ ಶರ್�ಯನನ್ನುಭ�ಸ�ೕಕು
ಎಂಬ�ಾ��. ತನನ್ ಮಗನು �ರಸಕ್�ಸಲಪ್ಡುವದು, ಅವ�ಾ�ಸಲಪ್ಡುವದು ಮತುತ್
ಅಪ�ಾ�ಯಂ� �ಲು�� �ಾಕಲಪ್ಡುವದನುನ್ ಆ� �ೂೕಡುವಳು. 36
2:36 ಪರ್�ಾ��ದ ಇತ� ��ೕಯರ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ��ೕ 15:20; �ಾಯ್ಯ 4:4; 2

ಅರಸು 22:14; ಅ�� 21:9. 37
2:37 ಇ�ಲ್ ವೃದಧ್ ��ೕಯ�� (ಮತುತ್ ವೃದಧ್ ಪ�ರಷ�ಗೂ) ಒಂದು �ಾದ�ಯನುನ್
�ೂಡ�ಾ��. �ೕವರ �ೕ� �ಾಡಲು ಅವಶಯ್�ಾ� ಬ�ಷಠ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
ಉ�ಾಸ್ಹವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಖು
ಅಥ�ಾ
ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಗಳ�ಲ್ಯೂ
ಸು�ಾ�ರ್
�ಾರುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು ಎಂಬ �ಯಮ�ೕನೂ ಇಲಲ್.

“ಉಪ�ಾಸಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:16. 38
2:38 ಅನನ್ಳು ನ�ಮ್ಲಲ್�� ಈ ಎರಡು �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾದ��ಾ��ಾದ್�.

“ಉಪ�ಾರ ����ೂಳುಳ್ವದು”– �ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 50:14-15;
56:12; ಎ� 5:20; 1 �ಸ 5:18ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“ಆತನ �ಷಯ�ಾ� �ಾ�ಾಡುವವ�ಾ�ದದ್ಳು”– ��ಾಯ 40:2.
“�ರೂಸ�ೕ�ನ �ಡುಗ�”– ��ಾಯ 40:2; 52:9; 59:20-21 �ೂೕ��. 39
2:39 ವಚನಗಳು 22-24. ಲೂಕನು ಐಗುಪತ್�ಕ್ ಪರ್�ಾ��ದದ್ರ �ಾ��ಯನುನ್
�ೂ�ಟ್ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 2:13-23). �ಾಲೂಕ್ ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ ಬರಹ�ಾರರು ತಮ�
�ೂ�ತ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ಬ��ಲಲ್ (�ಾಕರ್ 4:1-20ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��).
ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಜ�ೕ�� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕ�ದ ನಂತರ �ರೂಸ�ೕ��
�ೂೕಗುವ �ದ�ೕ ��ಲ್�ೕ�� ಬಂ�ರುವ �ಾಧಯ್�ಯೂ ಇ�. 40
2:40 ವಚನ 52. ಎ�ಾಲ್ �ಾನವರ �ಾ��ೕ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ದು
�ೂಡಡ್ವ�ಾ�ದನು, ಆದ� ಆತನು �ಾಪವನುನ್ �ಾತರ್ �ಾಡ�ಲಲ್ (ಇ�ರ್ 4:15; 1
�ೕತರ್ 2:22), ಆತನು ��ೕಷ�ಾದ �ಾನ �ೂಂ�ದದ್ನು - ಈ ಸತಯ್ವ� 46,47
ವಚನಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ��ಯಬಹುದು. ಆತನ �ೕ�ದದ್ �ೕವರ ಕೃ� ಆತನನುನ್
ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನ�ಾನ್�

�ಾಡ�ಲಲ್,

ಅದು

ಆತನನುನ್

ಒ�ಳ್ೕತನ

ಮತುತ್

ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಲ್ ಬಲಪ��ತು �ಾಗೂ ಆತನನುನ್ �ಾ� ಮತುತ್ ದುಷಟ್ತನ�ಂದ
�ಾ�ಾ�ತು – ಸಹಜ�ಾ� ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಬಯಸುವ �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗ��ಂತ ಇದು
ಅತಯ್ಂತ ಅಮೂಲಯ್�ಾದ�ಾದ್��. 41
2:41 “ಪಸಕ್ ಹಬಬ್”– ��ೕ 23:14-17; �ಾಜಕ 23:4. 42

- 2:42 ಧ�ೕರ್ 16:16. 46
2:46 ಇ�ಲ್ �ೂೕಧಕ�ಂದ�, �ಾ�ರ್ಕ �ೂೕಧಕರು, ಗುರುಗಳು. 47
2:47 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳು ಮತುತ್ �ರ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ� ಸಹಜ�ಾ�
ಜನರು ಆಶಚ್ಯರ್ಪಡು�ತ್ದದ್ರು – ಮ�ಾತ್ಯ 8:28; 12:23; �ಾಕರ್ 1:27; 2:12;
9:15; 10:32. 48
2:48 “�ನನ್ ತಂ�”– ಅಂದ� ಮ�ಯಳು ಇ�ಲ್ �ೕ�ೕಫನು �ಾಸ�ಾನುಸರ�ಾ�
�ೕಸು�ನ ತಂ� ಎಂದು �ೕಳು�ತ್�ಾದ್� (ವ 33). 49
2:49 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ನ ಅಥರ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರು. ಆತ�� �ೕವಲ ಹ�ನ್��
ವಷರ್ ವಯ�ಾಸ್�ದದ್ರೂ �ೕವಕು�ಾರ�ಾ� ತಂ��ಾದ �ೕವ�ೂಂ�� ಆತ��ದದ್
��ೕಷ�ಾ� ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ನು. ಆತನು ಮ�ಯ�� �ೂಟಟ್ ಉತತ್ರ
ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಆ�� ಇದು �ೂ�ತ್ರ�ೕ�ತುತ್ ಮತುತ್ ಅವರು ಆತನನುನ್ ಹುಡುಕುವ
ಅವಶಯ್ಕ� ಇರ�ಲಲ್ – �ಾಕಂದ� ಆತನು �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್�ಾದ್�ಂದ�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್�ೕ ಇರು�ಾತ್�. 50
2:50

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ

�ಾಯರ್ಗಳನುನ್

�ೂೕಡು�ಾಗ

ಮತುತ್

�ಾತುಗಳನುನ್

�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾಗ ಮ�ಯಳು �ಲ���ಮ್ �ೂಂದಲ�ೂಕ್ಳಪಟಟ್ಳು �ಾಗೂ ಇತರರು
ಆತನ ಬ�ಗ್ ಏನು �ೕ�ದರು ಎಂದು ಆಳ�ಾ� �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ಳು (ವ 19,33,51). 51
2:51 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ತ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ೕವರ
�ಯಮವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ರ�ೕ��ದನು. ಆತನು ತನನ್ ತಂ��ಾ�ಗಳ ಅ��ಾರ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ� ಎಂ�ಗೂ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಅವ�� ಅ�ೌರವ ತರುವ �ಾವ
�ಾಯರ್ವನೂನ್ �ಾಡ�ಲಲ್ (��ೕ 20:12). 52
2:52 ವಚನ 40; 1 ಸಮು 2:26. ಆತನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾ�ದದ್ರೂ �ಾನದ�ಲ್ಯೂ
�ೕಹಬಲದ�ಲ್ಯೂ ��ದನು. ಆತನು �ೕವರ ದ�ಯ�ಲ್ ��ದನು ಎಂಬದು �ೕವರು
ಆತನ �ಷಯದ�ಲ್ ��ಚ್ಚುಚ್ ��ಚ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ನು �ಾಗೂ ಸಂ�ೂೕ��ದನು
ಎಂಬ�ಾ� ಸೂ�ಸುತತ್� – ಈ �ೂೕಕದ ತಂ��ಾ�ಗಳು ಸಹ ತಮಮ್ ಮಕಕ್ಳು
ಪ�ಪಕವ್�ಾಗು�ಾಗ ಸಂ�ೂೕ�ಸು�ಾತ್�.
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3:1 ��ೕ�ಯನು �ೂೕಮನ್ �ಾ�ಾರ್ಜಯ್ದ ಚಕರ್ವ�ರ್�ಾ�ದದ್ನು. ಈ ಸಮಯದ�ಲ್
�ೕ�ಾನನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು 30 ವಷರ್ದವ�ಾ�ದದ್ರು (ವ 23). 2
3:2 �ಾಯಫನು ಅನನ್�� ಅ�ಯ�ಾ�ದದ್ನು. �ೂೕಮನನ್ರು ಅವನನುನ್ �ಹೂದಯ್��
ಮ�ಾ�ಾಜಕನ�ಾನ್� �ೕ��ದದ್ರು. �ಹೂದಯ್ರು �ಾಯಫ�ೂಂ�� ಅನನ್ನನುನ್ ಸಹ
ಮ�ಾ�ಾಜಕ�ಂದು �ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಸಹಜ�ಾ� ಮ�ಾ�ಾಜಕನು ಒಬಬ್ನು �ಾತರ್�ೕ
ಇರು�ತ್ದದ್ನು.

“�ೕವರ �ಾಕಯ್ವ�ಂ�ಾ�ತು”– ಸಹಜ�ಾ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಈ �ಾ�ಯನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. �� 1:2; ���ಕ್ೕಲ 1:3; �ೂೕ�ೕಯ 1:1�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 3-18
- 3:3-18 ಮ�ಾತ್ಯ 3:1-12. 3
3:3 ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ�ಂದ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ ಅಥ�ಾ �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�
�ೂ�ಯು�ತ್ತುತ್ ಎಂಬದಲಲ್. ಅವರು ಪಶಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ತಮಮ್ �ಾಪಗಳನುನ್
ಅ���ಾ��ೂಂಡರು �ಾಗೂ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ಕಷ್�ಾಪ�
�ೂಂ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:6,11). �ಾಕಂದ� �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ� ಮತುತ್
ನಂ�� ಎರಡೂ ಅವಶಯ್�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; �ಾಕರ್ 16:15-16). �ೕ�ಾನನ
�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ ಇದನುನ್ ಸೂ�ಸುವ�ಾ�ತುತ್. 5-6
- 3:5-6 ��ಾಯ 40:4-5. 10-14
3:10-14 “ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಕ್ �ೕಗಯ್�ಾದ ಫಲಗಳ” – (ವ 8) �ವರ�ಯನುನ್ ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��, ಅವ� �ಾವ��ಂದ� – ಕರು�, �ರ್ೕ�, �ಾರ್�ಾ�ಕ�, ಸತಯ್ಸಂಧ�,
ಸ�ಾ�ಾನ, ದು�ಾ��ಲಲ್�ರುವದು. ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ ತ�ೂನ್ಂ�� ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್�ಾ�
�ೕ�ಸುವವರ�ಲ್ �ೕವರು ಎದುರು�ೂೕಡುವ �ಾಯರ್ಗಳು ಇವ�ಗ�ಾ�� – ಆದ� �ೕವರ
�ೕವಕ�ಂದು �ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಅ�ೕಕರು ಇವ�ಗಳನುನ್ �ಲರ್�ಸು�ಾತ್�. 15
- 3:15 �ೕ�ಾನ 1:19-20.

“�ರ್ಸತ್ನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:1. 18
3:18 ಉ�ಾಹರ��, �ೕ�ಾನ 1:29-35 �ೂೕ��. 19-20
- 3:19-20 ಮ�ಾತ್ಯ 3:13-17; �ಾಕರ್ 1:11. 21
3:21 “ಆತನು �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ತ್ರುವ�ಲ್”– 5:16; 11:1. 23
3:23

“ಜನರ

ಎ��ಯ�ಲ್”–

2:23;

1:34-35.

ಲೂಕನು

ಮ�ೂತ್�ಮ್

ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ೕ�ೕಫನು ಜನರ ಎ��ಯ�ಲ್ �ಾತರ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ತಂ��ಾ��ಾದ್�. 23-38
3:23-38 �ಾ�ೕದ�ಂದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ತನಕ ��ಸ�ಾ�ರುವ ಈ ವಂ�ಾವ�ಯು
ಮ�ಾತ್ಯ 1:1-17ರ�ಲ್ ���ರುವ ವಂ�ಾವ��ಂತ �ೂಂಚ �ನನ್�ಾ��. �ಾ�?
ಬಹು�ೕಕ �ೕದ ಪಂ�ತರು ನಂಬುವ�ೕ�ಂದ� ಮ�ಾತ್ಯನು �ೕ�ೕಫನ
ವಂ�ಾವ�ಯನುನ್ ����ಾದ್� ಮತುತ್ ಲೂಕನು ಮ�ಯಳ ವಂ�ಾವ�ಯನುನ್ ����ಾದ್�.
�ೕ� �ೂೕಡುವ�ಾದ� �ೕ�ೕಫನು �ೕ�ೕಯ ಅ�ಯ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ�
ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ “ಮಗ” ಎಂಬ ಪದ ಹಲ�ಾರು ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
(ವಂ�ಾವ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ�ಲ್ರುವ ಸಂಬಂಧಗ��ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 1:1,8; ಆ�
5:5-32ರ

�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��), ಮತುತ್ ಇದು�ೕ ಅತಯ್ಂತ ಯುಕತ್�ಾದ
�ಾಯ್�ಾಯ್ನ��ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ವಂ�ಾವ�ಯನುನ್ ಅಬರ್�ಾಮ�ಂದ
����ಾದ್�. ಲೂಕನು ಆ�ಾಮ�ಂದ ����ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಅರಸನು
ಎಂಬ�ಾ� �ೂೕ�ಸುವದು ಮ�ಾತ್ಯನ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾ��. ಲೂಕನು ಇ�ೕ �ಾನವ
ಕುಲ�ೂಂ�� ಆತ��ರುವ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂೕ���ಾದ್�. 38
3:38 �ದಲ �ಾನವ�ಾದ ಆ�ಾಮ��, �ಾನು�ಕ�ಾ� ತಂ� ಇಲಲ್. ಅವನು
�ೕರ�ಾ� �ೕವ�ಂದ ಸೃ�ಟ್ಸಲಪ್ಟಟ್ನು ಮತುತ್ ಈ ಅಥರ್ದ�ಲ್ �ೕವರು ಅವನ
ತಂ��ಾ��ಾದ್�. ಆ� 1:26-27; 2:7 �ೂೕ��. ಆ�ಾಮನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�
�ೕವರ ��ಷಠ್�ಾದ ಕು�ಾರನಲಲ್ (1:35; �ೕ�ಾನ 1:1,14; 3:16; 17:5).

41-13

- 4:1-13 ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-11. 2
4:2 ಲೂಕನು �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� �ೖ�ಾನನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ 40 �ವಸಗಳು
�ೂೕ��ದನು. 40 �ವಸಗಳ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಎದು�ಾದ ಮೂರು �ೂೕಧ�ಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾತರ್�ೕ ಮ�ಾತ್ಯನು ಬ���ಾದ್�. 6
4:6 �ೖ�ಾನನು ಇ�ಲ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕಳು�ತ್�ಾದ್��ೕ? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇದನುನ್
��ಾಕ�ಸ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಸತಯ್�ೕದದ ಇತ� ವಚನಗಳು ಅವ� ಸತಯ್ ಎಂದು �ೕಳುತತ್�
(�ೕ�ಾನ 12:31; 14:30; 1 �ೕ�ಾನ 5:19; 2 �ೂ�ಂಥ 4:4; ಎ� 6:12).
�ೖ�ಾನನು �ೂೕಕದ ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕ� ಪ�ದು�ೂಂಡನು? ಮ�ಾತ್ಯ
4:9 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 13
4:13 �ೖ�ಾನನು �ೂೕಲು ಒ�ಪ್�ೂಳಳ್�ಲಲ್, ಆದ� �ೕ�ೂಂದು ಸಮಯದ �ೕ�
��ೕ� ಇಟಟ್ನು ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ�ಾದ ಫ��ಾಂಶಗಳನುನ್ ಬಯ�ದನು. ಆದದ್�ಂದ ಈಗ
��ಾವ್�ಗಳು ಅವನನುನ್ ಎದು�ಸು�ಾಗ ಅವನು ಓ��ೂೕಗು�ಾತ್� (�ಾ�ೂೕಬ 4:7),
ಆದ� ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ಂ�ರು� ಬರು�ಾತ್�. 14
4:14 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಯೂ�ಾಯದ �ಾವ��ೂೕ ಅರಣಯ್ದ�ಲ್ದದ್ನು. ಈಗ ಆತನು
ತನನ್ ಮುಂ�ದದ್ �ಲಸ�ಾಕ್� �ೕವ�ಾತಮ್�ಂದ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸಜುಜ್�ೂಂಡವ�ಾ�
ಗ��ಾಯ�ಕ್ �ಂ�ರು� ಬಂದನು. 15
- 4:15 ಮ�ಾತ್ಯ 4:23-25.

“ಸ�ಾಮಂ�ರಗಳು”– ಮ�ಾತ್ – 4:23. 16
4:16 “ಸಬಬ್ತ್ �ನ”– ��ೕ 20:8-11. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪದದ್�ಯನುನ್ ಗಮ���.
ಇ�ರ್ 10:25�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಆತನು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ���ಂದ
ಓ�ದನು-�ಹೂದಯ್ರ ಕೂಟಗ�� �ಾ�ರ್ಕ �ೂೕಧಕರು ಬಂದ� ಸಹಜ�ಾ� ಓದುವಂ�
ಅಥ�ಾ �ಾತ�ಾಡುವಂ� �ೕಳು�ತ್ದದ್ರು. 17
4:17 “ಸುರು�”– ಬರವ���ದದ್ �ಾಮ�ರ್ಗಳ �ಾಲುಕ್ ಮೂ�ಗಳನುನ್ �ೂ�ದು
ಸು�ತ್ಡ�ಾಗು�ತುತ್. �ಹೂದಯ್ರು ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಈ �ೕ��ಾ�
ಬ�ದು ತಮಮ್ ಸ�ಾಮಂ�ರಗಳ�ಲ್ ಇಡು�ತ್ದದ್ರು. 18-19

4:18-19 ��ಾಯ 61:1-2 ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ರುವ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು
ಮುಂಬರುವ ��ಸ್ೕಯನ ಬ�ಗ್ ��ಸುತತ್� ಎಂಬದು �ಹೂದಯ್ರ �ೕಚ��ಾ�ತುತ್.
ಇ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾಡಲು ಬಂದ ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಗಮ���. 21
4:21 ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್�� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾಡಲಪ್�ಟ್ರುವ ��ಸ್ೕಯ �ಾ�ೕ ಎಂಬದನುನ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ����ಾದ್�. �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ಸಹ �ೂೕ��.
22

- 4:22 ಮ�ಾತ್ಯ 13:53-58 23
4:23 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಗ��ಾಯದ ಕ��ೌರ್ಮ್ ಪಟಟ್ಣವನುನ್ ತನನ್ �ೕ�ಯ �ೕಂದರ್
�ಾಥ್ನವ�ಾನ್�

�ಾ��ೂಂ�ದದ್ನು

ಮತುತ್

ಅ�ಲ್

�ಲವ�

ಅಗಮಯ್�ಾದ

ಅಧುಬ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದನು – ಮ�ಾತ್ಯ 4:13,24,25; 8:1-17. 24
- 4:24 ಮ�ಾತ್ಯ 13:57; �ೕ�ಾನ 4:44. 25-26
- 4:25-26 1 ಅರಸು 17:1,8-16 �ೂೕ��. 27
4:27 2 ಅರಸು 5:1-14 �ೂೕ��. ಎ�ೕಯ ಮತುತ್ ಎ�ೕಷ ಎಂಬ ಈ ಇಬಬ್ರು
ಪರ್�ಾ�ಗಳು, �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜನರ �ೖಗಳ�ಲ್ �ಪ�ೕತ �ಂ�ಗಳನುನ್
ಅನುಭ��ದರು ಆದ� �ೕವರು ಅವರನುನ್ �ೂರ�ನವ�� �ೂಡಡ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ
��ಗಳ�ಾನ್� ಉಪ�ೕ��ದನು. ಅವರ �ಾಲದ�ಲ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೕವರನುನ್
�ಲರ್��ದರು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಸುತತ್ಮುತತ್�ನ�ಲ್ದದ್ �ಗರ್�ಾ�ಾಧಕ ಜನ��ಂತ
ಕಳ��ಾ�
�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.
�ಹೂದಯ್ರು
ತನನ್
ಸಮಯದ�ಲ್
ಎದುರು�ೕಳುವವ�ಾ�ರುವರು ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರುವರು �ಾಗೂ ತನನ್
ಸು�ಾ�ರ್ಯು �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದ ಅನಯ್ರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ ಪರ್ಚುರ�ೂಳುಳ್ವದು ಎಂದು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್. 28
4:28

ಈ

�ಹೂದಯ್ರು

ಇತ�

ಜನರನುನ್

ಕ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು

ಮತುತ್

�ೂೕಪವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು �ಾಕಂದ� ಚ��ರ್ಯ�ಲ್ �ೂೕಡುವ ಪರ್�ಾರ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅವರ ತಪ�ಪ್ಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಇತರರನುನ್ ಅವ��ಂತ ��ಾಚ್�
ಘನಪ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. 29
4:29 �ೕವಕು�ಾರನನುನ್ �ೂಲಲ್ಲು �ಹೂದಯ್ರು ನ��ದ �ದಲ�ಯ ಪರ್ಯತನ್

(ಆದ� ಇದು�ೕ ಕ�ಯದಲಲ್). ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ? ಆತನು ಅವ�� ಸತಯ್ವನುನ್ �ೕ�ದನು
ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ �ಳಕು �ಾಪ�ಂದ ತುಂಬ ಅವರ
ಹೃದಯಗಳ �ೕ� ಪರ್�ಾಶ �ೕ�ತು. �ೕ�ಾನ 3:19; 7:7; 8:40 �ೂೕ��. 30
4:30 ಆತನು �ಾರ್ಣ�ಡುವ ಸಮಯ ಇನೂನ್ ಬಂ�ರ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಆತನು ಆ�ಕ್
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ ತನಕ �ಾ�ೂಬಬ್�ಗೂ ಆತನ �ಾರ್ಣ ��ಯಲು ಆಗು�ತ್ರ�ಲಲ್.
�ೕ�ಾನ 7:30; 10:17-18 �ೂೕ��. 31-37
- 4:31-37 �ಾಕರ್ 1:21-28. 38-41
- 4:38-41 ಮ�ಾತ್ಯ 8:14-17. 38
4:38 “��ೕನ”– �ೕತರ್. 41
- 4:41 ಮ�ಾತ್ಯ 8:4; 9:30; 12:16; �ಾಕರ್ 1:34. 42-44
- 4:42-44 �ಾಕರ್ 1:35-39. 43
4:43 “�ೕವರ�ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17.

51
5:1 ��ೕಜ�ೕತ್ ಗ��ಾಯದ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸ�ಾ��. ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಾತುಗಳನುನ್

�ೕವರ

�ಾತುಗ�ಂದು

ಕ�ಯ�ಾ��.

�ೕ�ಾನ

7:16-17;

12:49-50; 14:24; 17:8 �ೂೕ��. 4
5:4 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಉ���ಾಲ್ �ಷಯಗಳು �ೂ�ತ್ರುವ �ಾ� �ೕ��ೂಳ�
�ೕನುಗಳು ಎ�ಲ್� ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ತುತ್. �ೕ�ಾನ 21:4-7 ಸಹ �ೂೕ��. ಈ ಎರಡೂ
ಉ�ಾಹರ�ಗಳು ಪರ್ಮುಖ �ಾಠಗ�ಾ�ದುದ್ ನಮ� ಪರ್ಮುಖ�ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�
– ಆತನ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ಸುವ �ಾಯರ್ಗಳು ಫಲ�ಾ��ಾ�ರುತತ್� ಆದ�
�ಾ�ಾ��ೕ ನಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ��ಂದ �ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳು �ಷಫ್ಲ�ಾ�ರುತತ್�. 5
5:5 “ಗುರು�ೕ”– ಅ��ಾರವ�ಳಳ್ವನು ಎಂಬದನುನ್ �ರ್ೕಕ್ ಪದ ಸೂ�ಸುತತ್�. 8
5:8 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾರಣ ಮನುಷಯ್ನಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೕತರ್ನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು

ಮತುತ್ ಆತನ ಪರ್ಸನನ್�ಯ�ಲ್ರುವ �ೕಗಯ್� ತನ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ��ದು�ೂಂಡನು.
��ಾಯ 6:5; �ೕಬ 40:4; 42:6; ಪರ್ಕ 1:17�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ �ಳ�ನ�ಲ್ ಮನುಷಯ್ನು ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾಪಗಳನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಇ�ಾದ ನಂತರ �ೕತರ್ನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ�ಾ��ದನು ಮತುತ್
�ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ನುನ್ �ಟುಟ್ �ೂೕಗ�ಾರ�ಂದು ಬಯ�ದನು. 9
5:9 �ೕನು ��ಯುವದು ಅವರ ಕಸು�ಾ�ತುತ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 4:18), ಆದ� ನಜ�ೕ�ನ
ಬಡ�ಯ ಮ�ಯ�ಲ್ ಜ��ದ ಈತನು �ೕನುಗಳು ಎ�ಲ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವ��
�ೂೕ��ದನು. 10
5:10 �ೕತರ್ನು ತನನ್ �ಾಪ ಮತುತ್ ಅ�ೕಗಯ್�ಯನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂಡನು, ಆದ� ಅವನು
ಆತನ ��ತತ್ ಭಯಪಡುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. �ಜ�ಾ� �ೕಳುವ�ಾದ� ಅವ��ಾಗುವ
ಅ�ವ� ಅವನನುನ್ ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ��ಯುವ ಉತತ್ಮ �ಸತ್ರನ�ಾನ್� �ಾ�ತು.
“ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ��ಯುವ �ಸತ್ರು” �ಷಯ�ಾ� ಮ�ಾತ್ಯ 4:19 �ೂೕ��. 11
- 5:11 ಮ�ಾತ್ಯ 4:18-22. 12-14
- 5:12-14 ಮ�ಾತ್ಯ 8:2-4. 16
5:16 “�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡು�ತ್ದದ್ನು”– 3:21; 6:12; 9:28; ಮ�ಾತ್ಯ 14:23;
26:36; �ಾಕರ್ 1:35; 6:46; ಇ�ರ್ 5:7; 7:25. 17-26
- 5:17-26 ಮ�ಾತ್ಯ 9:2-8. 17
5:17 “ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. ಒಂದು�ೕ� ಕತರ್ನು �ಾವ��ಾದರು
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಇರುವ�ಾದ�, ಗುಣಪ�ಸುವ ಶ�ತ್ಯು ಸಹ ಅ�ಲ್ರು�ತುತ್, ಒಂದಥರ್ದ�ಲ್
ಇದು ಸತಯ್ವ� ಆ��. ಆದ� �ಾಕರ್ 6:5 �ೂೕ��. 19
- 5:19 �ಾಕರ್ 2:4. 27-32
5:27-32 9:9-13 �ೂೕ��. �ೕ� ಮ�ಾತ್ಯನ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸ�ಾ��. 33-39
- 5:33-39 ಮ�ಾತ್ಯ 9:14-17. 39
5:39 �ಾಪ ಕಷ್�ಾಪ�, �ೕವ�ೂಂ�� ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಂ�ೂೕಷ, ರಕಷ್� ಮತುತ್
�ತಯ್�ೕವವನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸು�ಾ�ರ್�ಂಬ �ೂಸ �ಾರ್�ಾರಸವನುನ್

ಪರ್ಯ�ನ್ಸಲು �ಲವ� ಬಹಳ ��ಾನ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರ ಪ��ಾರ್ಪರಗಳು, �ೂಸದನುನ್
ಸ���ೂಳಳ್�ಾಗದ ಮನ�ಥ್�, ಹ�ಯ �ಾಗರ್ಗಳ ಗವರ್ ಇ�ಾಯ್�ಗಳು, �ಾ�ಂ�ಗೂ
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ರುವವ�ಗಳನುನ್

�ರಸಕ್�ಸುವಂ�

�ಾಡುತತ್�.

�ೕತರ್�

34:8ರ�ಲ್

�ಾ�ೕದನು �ೕ�ರುವ �ಾ� �ಾಡುವದು ಬು�ದ್ವಂ���ಾ��.

61-11
- 6:1-11 ಮ�ಾತ್ಯ 12:1-14. 8
- 6:8 ಮ�ಾತ್ಯ 9:4; �ೕ�ಾನ 2:24-25. 9
- 6:9 �ಾಕರ್ 3:4. 11
6:11 4:28 �ೂೕ��. �ಲವ� �ಾ�ರ್ಕ ಜನರು ತಮಮ್ ಗವರ್ದ ��ತತ್ ಅವರನುನ್
�ಾ�ಾದರು ಎದು��ದ� ಮತುತ್ ಅವರ ಬಣಣ್ ಬಯಲು �ಾ�ದ� ಸ���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.
12-16

- 6:12-16 ಮ�ಾತ್ಯ 10:2-4.

12

6:12 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬಹಳ ಎಚಚ್���ಂದ ತನನ್ ಅ��ಸತ್ಲರನುನ್
ಆ���ೂಂಡನು. ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ತನನ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರ
�ತತ್ದ ಪರ್�ಾರ ಆ�ಕ್ ನ�ಯ� ಎಂದು ಆತನು ಬಯ�ದನು. 15
6:15 “ಮ�ಾ��ಾ�ಗಳು”– “ಮ�ಾ��ಾ�” – ಮ�ಾತ್ಯ 10:4ರ �ೂೕಟ್ಸ್
�ೂೕ��. 16
6:16 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ೕ �ಾ�ರ್ �ಾರ್ಥರ್� �ಾ� ಇಸಕ್��ೕತ ಯೂದನ
ಸವ್�ಾವದ ಕು�ತು ಪ�ಣರ್ �ಳುವ��ಯ ನಂತರ ಅವನನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು (�ೕ�ಾನ
6:64,70).

“�ಾ�ೂೕಬನ ತಮಮ್”– ತಮಮ್ ಎಂಬ ಪದ ಇ�ಾ�ಕ್ಸ್ ನ�ಲ್ರುವದ�ಂದ �ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್
�ೕ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. “�ಾ�ೂೕಬನ ಮಗ�ಾದ ಯೂದ” ಇದು �ರ್ೕಕ್ ನ
ಯುಕತ್�ಾದ �ಾ�ಾಂತರ�ಾ��. ಇದರ ಅಥರ್ ಯೂದನು �ಾ�ೂೕಬನ ಮಗ�ಾ��ಾದ್�.
ಆದ� ಈ �ಾ�ೂೕಬನು ಯೂದ�� ತಮಮ್�ಾ�ದದ್�ೂೕ ಅಥ�ಾ ತಂ��ಾ�ದದ್�ೂೕ

ನಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್. 17-19
6:17-19 ಮ�ಾತ್ಯ 4:23-25 ರಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 19
6:19 5:17; 8:46 �ೂೕ��. 20-49
6:20-49 ಇದನುನ್ ಸಮಭೂ�ಯ �ೕ� �ಾ�ದ ಪರ್ಸಂಗ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��
�ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸಮಭೂ�ಯ �ೕ� ಪರ್ಸಂಗ �ಾ�ದನು (ವ 17). ಪವರ್ತ
ಪರ್ಸಂಗದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ನ್ೕ ಇದರ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��
(ಮ�ಾತ್ಯ 5-7 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು), ಆದ� ಪದಗಳನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸ�ಾ��. �ಾ��ೕ
ಆತನು �ೕ� ಸಮಯಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಕ��ರುವ �ಷಯಗಳನೂನ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನು ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಷಯಗಳನುನ್ �ೕ�
�ೕ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ಯೂ ಕ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. 11:2-4 ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ 6:9-13 �ಾಗೂ
11:9-13 ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ 7:7-11 �ಾಗೂ 12:22-31 ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯ 6:25-33
ಈ �ಾಕಯ್�ಾಗಗಳನುನ್ �ೂೕ�� �ೂೕ��. 20
6:20

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್

ಬಡವರು

ಅಥ�ಾ

ಬಡವರಲಲ್ದವ�ಗಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಎಲಲ್ವನೂನ್
��ಟ್ದದ್ ಆತನ �ಷಯ್�� (5:11,28; 14:33; 18:28) ಈ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕಳ�ಾ��.
ಅವರ �ಾಭ (�ೕವರ �ಾಜಯ್) �ಾವ��ೕ �ಧ�ಾದ ನಷಟ್�ಕ್ಂತಲೂ ಅತಯ್ಂತ
ಅಮೂಲಯ್�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್. ಮ�ಾತ್ಯ 19:27-30; ���ಪ್ 3:7-9; 1 �� 6:6-10;
�ಾ�ೂೕ 19:22�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 21-23
6:21-23

ಈ

�ಾಕಯ್ಗಳು

ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ�

�ಷಯ್ತವ್ದ

�ೕ�ತ

ಬಹಳ

ಕಷಟ್ಕರ�ಾದ�ಾದ್�� ಮತುತ್ �ಲ���ಮ್ ಹ�ವ�, ದುಃಖ ಅಲಲ್� �ಾ�ಗ�ಾದ ಜನ�ಂದ
ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಂ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�. ಆದ� �ಜ�ಾದ �ಾಗೂ �ತಯ್�ಾದ ಧನಯ್�ಯು
ಅವರ�ಾದ್�ರುವದು. ಮ�ಾತ್ಯ 5:6,10-12�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 22
6:22 “ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 8:20. 24-26
6:24-26 ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪವರ್ತದ �ೕ� �ಾ�ದ ಪರ್ಸಂಗದ�ಲ್
ಇಲಲ್. ಈ ಪ��ಥ್�ಗಳು �ರ್ಸತ್��ಾ� ಏನೂ �ಾಯ್ಗ �ಾಡದವ�� ಮತುತ್ �ೕವ�ಂದ

�ೂಗ�� ಬಯ�ದ ಮನುಷಯ್�ಂದ �ೂಗ�� ಬಯಸುವವ�� ಎದು�ಾಗುವ �ೂೕವ�,
ನಷಟ್ ಮತುತ್ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕ�ಾನ 5:44; 12:43; 1 �� 6:9-10;
�ೂೕ��.
�ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪ��ಥ್�ಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 26
�ಾ�ೂೕಬ

5:1-4�ೂಂ��

�ೂೕ��

��ಾಯ

5:8-25ರ�ಲ್

6:26 “ಸುಳುಳ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಮ�ಾತ್ಯ 7:15. 27-28
- 6:27-28 ಮ�ಾತ್ಯ 5:44. 29-30
- 6:29-30 ಮ�ಾತ್ಯ 5:39-42. 31
- 6:31 ಮ�ಾತ್ಯ 7:12. 32-36
- 6:32-36 ಮ�ಾತ್ಯ 5:46-47. 36
- 6:36 ಮ�ಾತ್ಯ 5:48; ಎ� 4:32; �ಾ�ೂೕಬ 2:13. 37
- 6:37 ಮ�ಾತ್ಯ 7:1; 6:14. 38
6:38 �ಾವ� ಸಮೃ�ಧ್ಯನುನ್ �ಾವ �ೕ� �ೂಂ��ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಗಮ��� – �ಾವ� ಅದನುನ್ �ಾ�ಂದಲೂ
�ೕಳ�ಾರದು ಮತುತ್ ಇತರ�� �ೂಡುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾವ� �ೂಡುವದು ಎಷಟ್ರ
ಮ�ಟ್� ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್��ೕ ಅಷುಟ್ ಜನರು ನಮ� �ೂಡುವ �ಾ� �ೕವರು �ೕ�ೂೕ
ಅಳ� �ಾಡುವನು. ��ಾವ್�ಗಳು ತಮ�ರುವದರ�ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್�ಾ� �ೂಡು�ಾಗ ಅವ��
�ೂಡಡ್ �ಾ�ಾದ್ನ �ೂಡ�ಾ��. 2 �ೂ�ಂಥ 9:6-8; �ೕತರ್� 18:25-26; �ಾ�ೂೕ
11:24-25;

22:29;

ಪರ್ಸಂ�

11:1�ೂಂ��

�ೂೕ��

�ೂೕ��.

ಆದ�

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಹಣ ಅಥ�ಾ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ �ೂಡುವದ�ಕ್ಂತಲೂ
��ಚ್ನವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ೕ��ಾದ್�. ��ಾವ್�ಗಳು ತಮಮ್ ಸಮಯ, ಶರ್ಮ, ಸಲ�, ಮತುತ್
�ರ್ೕ�ಪ�ವರ್ಕ�ಾದ �ೕ�ಯನುನ್ ಇತರ�� �ೂಡಬಹುದು. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಈ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾ�ದ� ಒಂದ�ಾಲ್ ಒಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವ�� ಒಂದ�ಾಲ್ ಒಂದು
ಸಮಯದ�ಲ್ ಪರ್�ಫಲ �ೂ�ಯುವದು. 39
- 6:39 ಮ�ಾತ್ಯ 15:14. 40
- 6:40 ಮ�ಾತ್ಯ 10:24-25; �ೕ�ಾನ 13:16. 41-44

- 6:41-44 ಮ�ಾತ್ಯ 7:3-5,16-18. 45
- 6:45 ಮ�ಾತ್ಯ 12:34-35. 46
6:46 ಮ�ಾತ್ಯ 7:21; �ೕ�ಾನ 13:13; ಮ�ಾ� 1:6.
�ಷಯ್ನ ಗುರು�ಾ��. 47-49

��ೕಯ� �ಜ�ಾದ

- 6:47-49 ಮ�ಾತ್ಯ 7:24-27.

71-10
- 7:1-10 ಮ�ಾತ್ಯ 8:5-13. 3
7:3 ಮ�ಾತ್ಯನ �ಾಖ�ಯ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಂದ �ೂೕ�ದ� ಶ�ಾ�ಪ��ೕ ತಡ�ಾ�
ಬಂದನು ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 4
7:4 ಇದನುನ್ ತನನ್ ಬ�ಗ್�ೕ �ೕ���ೂಂಡ ಮನುಷಯ್�ೂಂ�� (ವ 6,7) �ೂೕ���.
�ಹೂದಯ್ರು �ೂೕಮನನ್ರು ಅಥ�ಾ �ೕ� ಜ�ಾಂಗಗಳ ಬ�ಗ್ ಈ �ೕ��ಾ�
�ಾತ�ಾಡುವದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. 5
7:5 “ಸ�ಾಮಂ�ರ”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:23. 11
7:11 �ಾ��ಂಬ ಊರು ನಜ�ೕ��ಂದ ಹತುತ್ ��ೂ �ೕಟರ್ ದೂರದ�ಲ್ತುತ್. 13
- 7:13 19:41; ಮ�ಾತ್ಯ 9:36; 14:14; 15:32; �ೕ�ಾನ 11:35,38; ಇ�ರ್
4:15 �ೂೕ��. 15
7:15 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸತತ್ವರನುನ್ ಬದು��ದನು ಎಂಬ�ಾ� ಮೂರು ಸಲ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್� – ಇ�ಲ್, 8:53-55ರ�ಲ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನ 11:43-44ರ�ಲ್. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 8:3 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 16
7:16 1:64-65; 2:13,20,28; 5:25; 13:13; 17:15; 18:43; 23:47;
24:53 �ೂೕ��. ಇದು ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಗುಣಲಕಷ್ಣದ �ೂೕಟ್ ಆ��. �ೕತರ್�
31:1-3ರ�ಲ್ ಸುತ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಪರ್�ಾ�
ಎಂದು ಕ�ದರು (ಮ�ಾತ್ಯ 16:13-14;

21:11).

ಆತನು ಪರ್�ಾ��ಂತಲೂ

��ಚ್ನವ�ಾ��ಾದ್�

ಎಂಬದನುನ್

ಅವರು

ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್

(ಮ�ಾತ್ಯ

16:15-17). 18-35
7:18-35 ಮ�ಾತ್ಯ 11:2-19. ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ಾನನು ತನನ್ ಉಪ�ೕಶಗಳ
��ತತ್ ��ಮ�ಯ�ಲ್ದದ್ನು. 29-30
7:29-30 ಈ �ಾಕಯ್ಗಳು ಮ�ಾತ್ಯನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಇಲಲ್. ಬಹು�ೕಕ �ಾ�ಾನಯ್
ಜನರು

ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ಾನನ ಬ��
ಬಂ�ದದ್ರು. ಮ�ಾತ್ಯ 3:5-6 �ೂೕ��. ಆದ� �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು �ೕ�ಾನನ

ಉಪ�ೕಶವನುನ್ �ರಸಕ್��ದರು – ಮ�ಾತ್ಯ 3:7-10. �ಾ� �ಾಡುವದ�ಂದ ಅವರು
ತಮಮ್ �ಷಯ�ಾ�ದದ್ �ೕವರ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ರಸಕ್��ದರು. 30
7:30 “ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶಕರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 22:35ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 36-50
7:36-50 ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಈ ಘಟ�ಯನುನ್ ����ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ, �ಾಕರ್
ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ತ�� �ೖಲವನುನ್ �ಾ�ದ �ೕ�ೂಂದು
ಸಂದಭರ್ವನುನ್ ����ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 26:6-13; �ಾಕರ್ 14:3-9; �ೕ�ಾನ
12:1-8). 36
7:36 “ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. 37
7:37

“ದು�ಾ�ಾ�”–

ಇದರ

ಅಥರ್

ಬಹು�ೕಕ

ಆ�

�ಾ��

ಅಥ�ಾ

�ೕ�ಯ್�ಾ��ದ್ರಬಹುದು. ಆದ� ಆ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ದದ್ಳು,
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪ�ಟ್ದದ್ಳು ಮತುತ್ ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್�ಟ್ದದ್ಳು ಎಂಬದು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ��
(ವ 50). 38
7:38 ಈ �ೕ��ಾ� ಆ� ತನನ್ ಪಶಚ್�ಾತ್ಪ ಮತುತ್ ನಂ�� �ಾಗೂ ಪರ್�ಾವವ�ಳಳ್ ಕತರ್ನ
�ೕ� ತನ�ರುವ ಶುದಧ್�ಾದ �ರ್ೕ�ಯನುನ್ �ೂೕಪರ್��ದಳು (ವ 47). 39
7:39 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್�ಾ��ಂತಲೂ ��ಚ್ನವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು ಫ��ಾಯರು
ಒ�ಮ್ಯೂ �ೕ�ಸ�ಲಲ್. ಅ�ೕಕ ಫ��ಾಯರು ಇತರರು �ೕ� ಕ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇವನು ಆ ��ೕಯ ಬ�ಗ್ �ೕ��ದುದ್ ಉತತ್ಮ ಉ�ಾಹರ��ಾ��.

18:9-12 �ೂೕ��. 41
7:41 “��ಳ್ �ಾಣಯ್”– “��ಾ�ಯಸ್” – ಆ�ನ ಒಂದು �ನದ ಸಂಬಳ (ಮ�ಾತ್ಯ
20:2). 44-46
7:44-46 ಸಹಜ�ಾ� ಅ��ಗ�� �ಾಡ�ೕ�ಾದ ಸ�ಾಕ್ರವನುನ್ ಈ ಫ��ಾಯನು
�ಾಡ�ಲಲ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ಲ್ ತನ� ಸ�ಾಕ್ರ �ೂ�ಯ�ಲಲ್ ಎಂದು
�ಾತ�ಾಡು�ತ್ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಸ�ಾರಣ ಅ�� ಸ�ಾಕ್ರ�ಕ್ಂತಲೂ ��ಚ್ನ�ಾ�ರುವ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ �ಾಠವನುನ್ ಫ��ಾಯ�� ಕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾವ� ಆತನ �ಷಯದ�ಲ್ �ೕ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�, ನಮಮ್
ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಏ�ಾ�ರುತತ್�
ಮ�ಯ�ಾರದು. 47

ಎಂಬದನುನ್

ಗಮ�ಸು�ಾತ್�

ಎಂಬದನುನ್

�ಾವ�

7:47 �ೕವರ �ೕ� ಆ�� �ರ್ೕ� ಇದದ್ದದ್�ಂದ ಆ�ಯನುನ್ ಕಷ್�ಸ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆ�
ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂ�ದದ್�ಂದ�ೕ ಆತನನುನ್ ಬಹಳ�ಾ� �ರ್ೕ��ದಳು. 41-43 ವಚನಗಳ
ಅಥರ್ ಇದು�ೕ ಆ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯದ�ಲ್ ಆ� ನ�ದು�ೂಂಡ �ೕ��ಂದ �ಾನು
ಕಷ್�ಾಪ� �ೂಂ��ದ್ೕ� ಮತುತ್ �ೕವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ೕ� ಎಂಬದನುನ್
�ೂೕಪರ್��ದಳು. ಮ�ಾತ್ಯ 25:32-46�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ
6:12; 9:5-7; 12:31; 18:23-25ರ�ಲ್ ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
48-49

7:48-49 ಮ�ಾತ್ಯ 9:2-6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 50
7:50 �ೕವರ �ೕ� ಆ��ದದ್ �ರ್ೕ� ಆ�ಯನುನ್ ರ��, ಸ�ಾ�ಾನ ಉಂಟು�ಾಡ�ಲಲ್,
�ಾ��ೕ �ರ್ಸತ್ನ �ಾದಗಳ ಬ�ಯ�ಲ್ ಕ�ಣ್ೕ�ಟಟ್ದುದ್ ಇದ�ಕ್ �ಾರಣವಲಲ್. ಆ�ಯ
ನಂ�� ಆ�ಯನುನ್ ರ��ತು. ಇ�ಲ್ ರಕಷ್� ಎಂದ� ಕಷ್�ಾಪ�, �ಾಪದ �ೕ�ತ�ಂದ
�ಡುಗ� ಮತುತ್ �ೕವರ ಸಂಗಡ ಸ��ಾದ ಅ�ೂಯ್ೕನಯ್��ಾ��. �ೂೕ�ಾ 3:22-24;
5:1; ಗ�ಾ 2:16; 3:26; ಎ� 2:8-9 �ೂೕ��.
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8:1 “�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. 2
8:2 ಆ�ಯನುನ್ ಮಗದ್ಲದ ಮ�ಯಳು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಆ�
ಗ��ಾಯ ಸಮುದರ್ದ ಪ�ಚ್ಮ �ಾಗದ�ಲ್ದದ್ ಮಗದ್ಲ ಪಟಟ್ಣ ಈ�ಯ ಊ�ಾ�ತುತ್. 3
8:3 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಹ�ತ್ರ ಈ �ೂೕಕದ �ಾಮ�ರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದೂ ಇರ�ಲಲ್
(ಮ�ಾತ್ಯ

8:20),

ಮತುತ್

ಆತನ

�ಷಯ್ರು

ಆತನನುನ್

�ಂ�ಾ�ಸುವದ�ಾಕ್�

ತಮ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ ತಯ್��ದದ್ರು (5:11,18; 18:28). ತಮಮ್ ಹ��ಯನುನ್
�ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಅವ�ಂ�ಗೂ ಅದುಭ್ತಗಳನುನ್ �ಾ��ೂಳಳ್�ಲಲ್, ಅವರು ಹಣ ಸಂಗರ್ಹ
�ಾಡ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂದಲೂ ಹಣ �ೕಡ�ಲಲ್. �ಾ��ಾಲ್ ಅವ�� �ೂಡಲು
ಬಯ�ದ�ೂೕ ಅವ�ಂದ�ೕ ಅವರು ಧನಸ�ಾಯ ಪ�ಯು�ತ್ದದ್ರು – 10:4-7;
ಮ�ಾತ್ಯ 10:9-11. 1 �ೂ�ಂಥ 9:6-14; �ಾಜಕ 7:14�ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 4-15
8:4-15 ಮ�ಾತ್ಯ 13:2-23.

ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಈ �ಾಮಯ್ವನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ

13 ರ�ಲ್ ಬ��ರುವ ಪರ್�ಾರ �ೕಳ� �ೕ� ಪದಗಳ ಮೂಲಕ �ೕ� ಸಮಯದ�ಲ್
ನ��ರುವ �ಾ� �ೕಳ�ಾ��. 5
8:5 “�ಾ�ಯ ಮಗುಗ್ಲ�ಲ್ �ದುದ್ ತು�ಯಲಪ್ಟಟ್ವ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:4ರ�ಲ್ ಈ
ಪದಗಳು ಇಲಲ್. �ೕವರ �ಾಕಯ್ ಒ�ಳ್ಯ �ೕಜದ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಗಂ�ೕರ�
ಇಲಲ್�ರುವದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. 6
8:6 ಮ�ಾತ್ಯ 13:6 ರ�ಲ್ ಆಳ�ಲಲ್ದ �ಲದ ಬ�ಗ್ �ೕಳ�ಾ��. ಆಳ�ಲಲ್ದ
�ಲದ�ಲ್ �ೕ�ಾಂಶ ಇರುವ�ಲಲ್ �ಾ��ೕ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಆಳ�ಲಲ್�ಂದ� �ೕವ�ಂದ
ಬರುವ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಸಂಗರ್���ೂಳಳ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 14
8:14 “�ೂೕಗಗಳು”– ಈ ಪದವನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯ 13:22ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು.
ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ �ತತ್ಲಪ್ಡುವ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ��ದು�ಾಕುವ�ಲ್ �ಂ�ಗಳು ಮತುತ್
ಐಶವ್ಯರ್ಗಳನುನ್ ಯಶವ್��ಾಗುವ �ಾ��ೕ �ೂೕಗಗಳು ಸಹ ಯಶ�ವ್�ಾಗುತತ್�. 15
8:15 ಇ�ಲ್ �ೕವ��ಾ� ಉತತ್ಮ ಫಲವನುನ್ �ೂಡುವ ವಯ್�ತ್ಯ ಗುಣಗ�� ��ಚ್ನ
ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 15:18-20; �� 17:9 �ೂೕ��).

ಒಂದು�ೕ� �ಾವ��ಾದರೂ ಯುಕತ್�ಾದ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ ಹೃದಯ�� ಎಂದ� ಅದ�ಕ್
�ಾರಣ �ೕವರು ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್ ಆಳ�ಾ� �ಾಯರ್�ಾ��ಾದ್�, ಅವ�� �ೂಸ
ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಅನುಗರ್���ಾದ್� ಮತುತ್ �ೂಸ ವಯ್�ತ್ಯ�ಾನ್� �ಾಪರ್���ಾದ್�. 2
�ೂ�ಂಥ

5:17;

ಎ�

2:1-10

�ೂೕ��.

�ೕವರ

�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್

ಹೃದಯದ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂಡು ಆತನ �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯು�ಾಗ �ಾತರ್�ೕ
ಒ�ಳ್ಯ ಫಲವನುನ್ �ೂಡಲು �ಾಧಯ್ ಎಂಬದನುನ್ ಮ�ಯ�ೕ��. 1 �ೂ�ಂಥ 15:58
�ೂೕ��. 16
8:16

ಮ�ಾತ್ಯ 5:14-15.
�ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 17

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

ತನನ್

�ಷಯ್ರ

ಬ�ಗ್

- 8:17 ಮ�ಾತ್ಯ 10:26. 18
- 8:18 ಮ�ಾತ್ಯ 13:12. 19-21
- 8:19-21 ಮ�ಾತ್ಯ 12:46-50. 21
8:21 6:47; 11:28; �ೕ�ಾನ 14:21 �ೂೕ��. �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕವರು �ೕಳುವ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ಗ�� ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಾಗಲೂ ಆದಯ್� �ೂಡು�ಾತ್�. 22-25
- 8:22-25 ಮ�ಾತ್ಯ 8:23-27. 26-37
- 8:26-37 ಮ�ಾತ್ಯ 8:28-34; �ಾಕರ್ 5:1-20. 31
8:31

�ಾ�ಾಳವ�

ದು�ಾತಮ್ಗಳು

ಮತುತ್

�ೖ�ಾನ��ಾ�

�ದಧ್�ಾಡ�ಾ�ರುವ

ಸಥ್ಳ�ಾ�� – ಪರ್ಕ 9:1-2; 20:1-3. �ೕವರು ಆ��ಂದ�ೕ ದು�ಾತಮ್ಗಳನುನ್ �ಾ�
�ಾ�ಾಳ�ೂಳ� �ಾಕ�ಲಲ್? 1 ಪ�ವರ್ 21:1ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 40-56
- 8:40-56 ಮ�ಾತ್ಯ 9:18-26; �ಾಕರ್ 5:22-43. 43
8:43 “ಆ� ತನನ್ �ೖಯ�ಲ್ದದ್�ದ್ಲಲ್ವನೂನ್ ಖಚುರ್�ಾ�ದದ್ಳು”– ಈ �ಾಯರ್ಗಳು
ಇಂ�ಗೂ ನ�ಯು�ತ್ರುವದು ದುಃಖದ �ಷಯ�ಾ��.

91-6
- 9:1-6 ಮ�ಾತ್ಯ 10:1. 7-9
- 9:7-9 ಮ�ಾತ್ಯ 14:1-2. 8
- 9:8 �ಾಕರ್ 6:15. 10-17
- 9:10-17 ಮ�ಾತ್ಯ 14:13-21. 11
9:11 “�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. 18-20
- 9:18-20 ಮ�ಾತ್ಯ 16:13-16. 21
- 9:21 ಮ�ಾತ್ಯ 8:4; 16:20; �ಾಕರ್ 8:20. 22-27
- 9:22-27 ಮ�ಾತ್ಯ 16:21-28. 22
9:22 ಮ�ಾತ್ಯ 8:20 ರ�ಲ್ ಮನುಷಯ್ ಕು�ಾರನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 23
9:23

“�ಲು�”– �ಲು� ಮರಣವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 10:38;

16:24ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). “��ಾಲೂ” –ಪದ ಬಹಳ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ��. ನಮಮ್
ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯದ�ಲ್ ನಮ�ರ�ೕ�ಾದ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯನುನ್ �ನ�ನವ�
ನೂತನಪ���ೂಳುಳ್�ತ್ರ�ೕಕು. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಒ�ಮ್ �ಾತರ್�ೕ �ಾ� ನಂತರ
ಅದನುನ್ �ಟುಟ್�ಡುವ�ಾದ� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಬ�ಗ್ ಮ�ತು�ೂೕಗುವ�ಾದ�, �ಾವ�
�ಾಗರ್ತಪ�ಪ್ವವ�ಾಗು�ತ್ೕ�. ಸ��ಾದ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಏ�ಂದ�: ನಮಮ್ನುನ್
��ಾಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಅಂದ� ನಮಮ್ �ಾ�� �ಾವ� �ಾಯ�ೕಕು �ಾಕಂದ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಗೂ ನಮಮ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�.
ಇ�ಲ್ (ಅಥ�ಾ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ �ಾವ �ಾಗದ�ಲ್ಯೂ ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ
ಬರಹ�ಾರ��) ತನನ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳುಳ್ವ ಅಥ�ಾ ತನನ್ ಕು��ಾದ ಒ�ಳ್ಯ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಏನೂ ��ಕ್ಲಲ್. ಇದು ತ�ವ್ರುದಧ್�ಾದ �ಾಯರ್�ಾ��. �ಾವ�
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಘನಪ��ಸ�ೕ�ೕ �ೂರತು ನಮಮ್ನುನ್ ��ಚ್��ೂಳಳ್�ಾರದು; ಆತನ ಬ�ಗ್
ಒ�ಳ್ಯ �ೕಚ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಇದು �ಾವ� ನಮಮ್ ಆಧು�ಕ ಮನಃ�ಾಸ�ದ ಬ�ಗ್
�ೕ���ೂಳುಳ್ವ �ಷಯ�ಕ್ಂತ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾದ�ಾದ್�� ಮತುತ್ ಸಹಜ�ಾ� ನಮಮ್ ಸ�ಗಳ
ಪ��ಪ್ೕಟ್ ಗ�ಂದಲೂ ಇಂಥ �ಾತುಗಳು ಅಪರೂಪ�ಾ��. 24

9:24 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ರುವ ಅ�ೕಕ ಸತಯ್ ಸಂಗ�ಗಳ�ಲ್ ಇದ�ಕ್ಂತ �ಚುಚ್ ಸಲ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಸಂಗ� �ೕ� �ಾವ��ಾದರು ಇ��ೕ? ಮ�ಾತ್ಯ 10:38-39;
16:24-25; �ಾಕರ್ 8:34-35; ಲೂಕ 14:26-27; 17:33; �ೕ�ಾನ 12:25. ಈ
�ಷಯ ಅ�ೕಕ ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವದು ಇದರ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯನುನ್ ��ಸುತತ್�. 26
- 9:26 ಮ�ಾತ್ಯ 10:33; �ಾಕರ್ 8:38. 28-36
- 9:28-36 ಮ�ಾತ್ಯ 17:1-8. 28
9:28 ಎಂಟು �ವಸಗ�ಾದ ನಂತರ ಈ ಘಟ� ಸಂಭ��ತು ಎಂಬ�ಾ� ಲೂಕನು
�ೕಳು�ಾತ್�: ಮ�ಾತ್ಯ ಮತುತ್ �ಾಕರ್ನು ಆರು �ವಸಗಳ ನಂತರ ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�.
ಇ�ಲ್

ಅವರು

18-27

ವಚನಗಳ

ಘಟ�ಗಳು

ಮತುತ್

ರೂ�ಾಂತರ

�ಾಯರ್ದ

ನಡು��ರುವ �ವಸಗಳು �ಾತರ್ ಎ���ಾದ್�, ಆದ� ಲೂಕು ಎರಡೂ �ಾಯರ್ಗಳ
�ವಸಗಳನುನ್ �ೕ���ಾದ್�. 31
9:31

ಲೂಕನು

�ಾತರ್�ೕ

�ೕ�

ಮತುತ್

ಎ�ೕಯನು

�ೂ�ಯುವವ�ಾ�

�ಾ���ೂಂಡರು �ಾಗೂ ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್
�ಾರ್ಣ �ೂಡುವನು ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ�ದರು ಎಂದು ����ಾದ್�. 32
9:32 ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ �ಷಯ್ರ ��ಾರ್ವ�ಥ್ಯ ಬ�ಗ್ ��ಯಪ���ಾದ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
26:40,43�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾನವ ಚ��ರ್ಯ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ
ಘಟ�ಗಳ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಷಯ್ರು ಬಹು�ೕಕ �ಲರ್ಕಷ್ಯ್ತನವನುನ್ �ೂೕ��ಾದ್�! ಮತುತ್
ನಮಮ್�ಲ್ �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ �ಾವ� ಅವ��ಂತ ಉತತ್ಮರು ಅಥವ ಬು�ದ್ವಂತರು
ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. 36
- 9:36 �ಾಕರ್ 9:9-10. 37-42
9:37-42

ಮ�ಾತ್ಯ

17:14-18.

ದು�ಾತಮ್�ೕಡ��
�ಲ���ಮ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಗಮ���. 44-45
- 9:44-45 ಮ�ಾತ್ಯ 17:22-23. 46-48
- 9:46-48 ಮ�ಾತ್ಯ 18:1-5; 10:40; 20:25-28. 49-50
- 9:49-50 �ಾಕರ್ 9:38-40. 51-56

ಒಳ�ಾ�ರುವವರ�ಲ್

9:51-56 ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಈ ಘಟ�ಯನುನ್ �ಾಖ���ಾದ್�. 51
9:51 24:51; �ಾಕರ್ 16:19; ಅ�� 1:9

�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್��

�ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಏ�ಾಗುತತ್� ಎಂಬ�ಾ� �ೂ�ತ್ದದ್ರೂ ಆತನು ಅ�ಲ್� �ೂೕದದುದ್
�ೕವರ �ೕ� ಆತ��ದದ್ ಭರವ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ವ 22,44). 52-53
9:52-53 ಸ�ಾಯರ್ದವರು ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ರ ನಡು� �ೖರತವ್ ಇತುತ್. �ೕ�ಾನ
4:9 �ೂೕ��. �ಹೂದಯ್�ಾ�ದದ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವರ ಪರ್�ೕಶದ �ೕ�
�ಾದು�ೂೕಗು�ತ್ರು�ಾಗ ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು ಅವರು ಬಯಸ�ಲಲ್. 54
- 9:54 �ಾಕರ್ 3:17.

“ಅವರನುನ್ ದ���ಡ�”– �ಾ�ೂೕಬ ಮತುತ್ �ೕ�ಾನನು 2 ಅರಸು 1:9-12
�ಾಕಯ್�ಾಗಗಳನುನ್ ��ಾನ್� ಬಲಲ್ವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�ಾನ�ಾ��
ಎಂಬ�ಾ� ��� ಅವರು ಈ �ೕ��ಾ� �ಾತ�ಾ�ದರು. ಎ�ೕಯನ �ಾಲದ ಪ��ಥ್�
ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಪ��ಥ್� �ನನ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ಲಲ್. 55
9:55 ಅವರು ಪವರ್ತ ಪರ್ಸಂಗ �ೕ���ೂಂ�ದದ್ರು ಆದ� ಅವರ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಅದ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾ�ದದ್ವ� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:1-10). 56
9:56 “ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರನು �ಾನವರ �ೕ�ತವನುನ್ �ಾಳು�ಾಡಲು ಬಂ�ಲಲ್

ಬದ�ಾ� ರ�ಸಲು ಬಂ��ಾದ್�”– ಲೂಕ 19:10; �ೕ�ಾನ 3:17. 57-62
9:57-62 ಮ�ಾತ್ಯ 8:19-22 �ೂೕ�� (ವ 61,62 ಮ�ಾತ್ಯನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
ಇಲಲ್). 61
9:61 “ಆದ� �ದಲು”– 59 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾ�
ಈತ�ಗೂ �ದಲು �ೕ� �ಾವ�ದ�ೂನ್ೕ �ಾಡ�ೕ�ಾ�ತುತ್. ಇದ�ಂದ ಮತುತ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ೕ�ದದ್�ಂದ, ಆ ವಯ್�ತ್ಯ ಆದಯ್�ಗಳು ಸ��ಾ�ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
�ಾವ� ��ಯಬಹುದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಉತತ್ರ ಸಮಂಜಸವಲಲ್ದಂ� ಅ�ನ್ಸುತತ್��ೕ?
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವರು ಮತುತ್ ಆತನ �ೕ� �ಾಡಲು ಬಯಸುವವ��
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಳುವದು �ಾವ�ದೂ ಅಯುಕತ್��ಸುವ�ಲಲ್; ಆತನ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾರು ಆಸ�ತ್�ಲಲ್ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೂೕ ಅವ�� �ಾತರ್�ೕ ಅಯುಕತ್��ಸುತತ್�. ಈ

ವಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ �ಂ�ರು� �ೂೕಡುವ ಸವ್�ಾವ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ೕ��
��ದು�ೂಂಡ �ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. �ೂಲ ಉತುತ್�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕವರ �ಲಸ �ಾಡು�ಾಗ
�ಂ�ರು� �ೂೕಡುವದು ��ಾಶ�ಾ��ಾದ ಸಂಗ��ಾ��. ���ಪ್ 3:13-14; ಇ�ರ್
12:1-2�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾವ� ನಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ಗು�ಯ �ೕ�
ಇಡ�ೕಕು.

101
10:1 ಪರ್ಮುಖ ಹ�ನ್�ಡು ಮಂ� �ಷಯ್ರನುನ್ �ೂರತುಪ�� ಇತರ �ಷಯ್ರನುನ್
ಸು�ಾ�ರ್ �ಾರಲು ಕಳು�ಸಲಪ್ಟಟ್ದದ್ರ ಬ�ಗ್ ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಬ���ಾದ್�. �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ೂಟಟ್ ಸೂಚ�ಗಳು ಆತನು ಇತ� ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಷಯಗ��
ಸ�ಾನ�ಾ��. 2
- 10:2 ಮ�ಾತ್ಯ 9:37-38. 3
- 10:3 ಮ�ಾತ್ಯ 10:16. 4
10:4 ಮ�ಾತ್ಯ 10:9-10.

ಕತರ್ನು �ರೂಸ�ೕ�� ಪರ್�ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ನು

(9:51), ಮತುತ್ ತನನ್ ಪರ್�ಾಣವನುನ್ ಆತನು ಆದಷುಟ್ �ೕಗ ಮು�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್. 5-12
- 10:5-12 ಮ�ಾತ್ಯ 10:10-15. 9
10:9 ಮ�ಾತ್ಯ 4:17 ರ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 12
10:12 “ಆ �ವಸದ�ಲ್”– �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ �ವಸದ�ಲ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 10:15.
13-15

- 10:13-15 ಮ�ಾತ್ಯ 11:20-24. 15
10:15 “�ಾ�ಾಳ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅ�ೂೕ�ೂೕಕ ಎಂದು �ೕಳ�ಾ��.
16:23ರ�ಲ್ ��ಚ್ನ �ಾ�� �ೂ�ಯುತತ್�. 16
- 10:16 9:48; ಮ�ಾತ್ಯ 10:40; 18:5; �ೕ�ಾನ 12:44; 13:20 �ೂೕ��.
17

10:17

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ

�ಾಮದ�ಲ್ರುವ

ಅ��ಾರವನುನ್

��ದು�ೂಳಳ್ಲು,

�ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�� – ಮ�ಾತ್ಯ 10:1; �ಾಕರ್ 16:17; ಅ��
5:16; 8:7; 16:18. 18
10:18 ದು�ಾ�ಾಮ್ಗಳ ಓ�ಸು��ಯು �ೕವರ �ಾಜಯ್ ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೖ�ಾನನ
ಕ�ಯ �ೂೕಲು ದೃಢಪ�ಟ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 12:22-29;
�ೕ�ಾನ 12:31�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-11; 1 ಪ�ವರ್
21:1ರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನ ಕು�ತು �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 19
10:19 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ�� �ಜ�ಾದ �ಾವ�ಗಳು ಮತುತ್ �ೕಳುಗಳು �ಾಗೂ �ಾವ�
ಮತುತ್ �ೕ�ನಂಥ ದು�ಾತಮ್ಗಳ �ೕ� ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು. �ೖ�ಾನ�ೕ ಪರ್ಮುಖ
�ೖ��ಾ��ಾದ್�. �ಾಕರ್ 16:17-18; �ೕತರ್� 91:13; ಎ� 6:12; �ಾ�ೂೕಬ 4:7;
1 �ೕತರ್ 5:8-9; ಪರ್ಕ 12:10-11 �ೂೕ��. 20
10:20 ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವ ಪ���ಾದ್� ಎಂಬ ಸಂಗ��ೕ
ಅವರ ಸಂ�ೂೕಷ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾ���ೕ �ೂರತು ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಶ�ತ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸಲು
�ಾಧಯ್�ಾ�ತು ಎಂಬದಲಲ್�ಾ��.

“ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�”– ��ೕ 32:32; ಇ�ರ್ 12:23; ಪರ್ಕ 3:5;
20:12. 21-22
10:21-22 ಮ�ಾತ್ಯ 11:25-26.

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ ಸು�ಾ�ಾರ್

ಪ�ಸತ್ಕಗಳ ಉ���ಡು ಕ�ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ��ಸ�ಾ�� – �ೕ�ಾನ 15:11; 17:13.
ಆತ�� ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ಂಟು �ಾ�ದ �ಾಯರ್ �ಾವ�ದು ಎಂದು �ೂೕ�� – �ೕವರು
ತನನ್ ಸತಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾರಣ �ಾಗೂ �ೕನ�� ಪರ್ಕಟಪ��ದ�ೕ �ೂರತು ಉನನ್ತರು
ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ�ಗ�ಗಲಲ್. 23-24
- 10:23-24 ಮ�ಾತ್ಯ 13:16-17.
10:25

25

“ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶಕನು”– ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ

�ೕ�ಯ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್ ಪಂ�ತನು. ಮ�ಾತ್ಯ 19:16ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಪರ್�ನ್�
ಈತನು �ೕ�ದ ಪರ್�ನ್ ಸ�ಾನ�ಾ��. ಇದು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ ಪರ್�ನ್�ಾ��,

ಆದ� ಈ ಪರ್�ನ್ �ೕಳುವವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಟಟ್ ಉತತ್ರವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು
�ದಧ್�ಲಲ್. 26
10:26 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�� �ೕ�ದದ್�ಂದ ಈ ಪರ್�ನ್ �ೕಳ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅವನು
ಏನಂದು�ೂಂ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ೕ�ದನು. 27
10:27 ಇದು ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಉತತ್ರ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 22:36-40 �ೂೕ��. ಧ�ೕರ್
6:5 ಮತುತ್ �ಾಜಕ 19:18ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ಆತನು ಇ�ಲ್
�ೕ�ದನು. 28
10:28 �ೕವರ ಕು��ಾದ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸುಮಮ್� ��ದು�ೂಂಡ� ಅಥ�ಾ �ೕ�ದ�
�ತಯ್�ೕವ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್. �ೂೕ�ಾ 2:13; �ಾ�ೂೕಬ 1:22-25�ೂಂ��
�ೂೕ��
�ೂೕ��.
ಆ
ವಯ್�ತ್
ತನ�
���ದದ್
ಸತಯ್ದನು�ಾರ�ಾ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ರ�ಲಲ್. ನಮ� ಇದು �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್� �ಾಕಂದ� ಅವನು ತನನ್ನುನ್
ಸಮ�ರ್��ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್�ಾದ್� (ವ 29), ಮತುತ್ ಇತರರ �ಾ� ಅವನು
�ಾಪ�ಾ��ಾದ್� (�ೂೕ�ಾ 3:23). ಒಂದು�ೕ� �ಾನವರು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಎರಡು
�ಯಮಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾ�ದ�, ಅವರು ಬದುಕು�ಾತ್�, ಅದ� ಅವರು
ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡುವ�ಲಲ್. (�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಟಟ್�) �ಾ�ೂಬಬ್ರೂ ತಮಮ್
�ೕವನಪಯರ್ಂತರ ಪ�ಣರ್ ಬಲ�ಂದ �ೕವರನುನ್ �ಾಗೂ ತಮಮ್ಂ��ೕ ತಮಮ್
���ೂ�ಯವರನುನ್ �ರ್ೕ��ಲಲ್. 29
10:29 “ತನನ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು �ೂೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್”– ಇದು ಬಹು�ೕಕ ಜನರ
ಅತಯ್ಂತ �ೂಡಡ್ ತ�ಾಪ್��. 16:15; 18:9-12 �ೂೕ��. ತಮಮ್ �ಜ �ಥ್�ಯನುನ್
ಮ�ತು ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ಉತತ್ಮ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�

ಮತುತ್ ತಮಮ್

�ಾಪಗಳನುನ್

ಅ���ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುವ�ಲಲ್, �ೕವರ �ಯಮಗಳಂ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.
ತನನ್ನುನ್
�ೕ�ವಂತ�ಂದು
�ೂೕ���ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್
ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವನು ತನನ್ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕವರ ಎದು�ನ�ಲ್ ತನನ್ ತಪಪ್ನುನ್
ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ ತನಕ ಅವ�� �ಾವ��ೕ ��ೕ� ಇರುವ�ಲಲ್ (�ೂೕ�ಾ 3:19-20).
30-37

10:30-37 ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಈ �ಾಮಯ್ವನುನ್ ಬ���ಾದ್�. �ೕ�ೂನ್ೕಟ�ಕ್
“��ಯವನು” ಮತುತ್ “�ರ್ೕ�” ಎಂದ� ಏನು ಎಂಬ�ಾ� �ೂೕರುತತ್� ಮತುತ್
ಧ�ೕಪ�ೕಶಕನ ಎರಡ�ೕ ಪರ್�ನ್� ಉತತ್�ಸುತತ್� (ವ 29). ಆದರೂ �ದಲ� ಪರ್�ನ್�
ಉತತ್�ಸುವ ಆಳ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಳವ�ಸು�� ಇರುವ�ಾ�ಯೂ �ೂೕರುತತ್� (ವ 25).
ಒಂದು�ೕ� ಆ ಪರ್�ನ್� ಉತತ್ರ ಈ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್ �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್�ಾದ�, �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ಆ ವಯ್�ತ್� ಉತತ್ರ �ೂಡ�ರುವದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆಶಚ್ಯರ್ದ ಸಂಗ��ಾ��.
ಆದ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಅಳವ�ಸು��ಯ �ಷಯಗಳು ಬರುವ �ಾ��ಗಳನುನ್ ಬಲ�ಾ�
ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವದು ಬು�ಧ್ವಂ�� ಅ�ನ್ಸುವ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 13:18-23ರ�ಲ್
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 30
10:30 �ರೂಸ�ೕಮ್ ಸಮುದರ್ ಮಟಟ್�ಕ್ಂತ 800 ಅ� �ೕ� ಮತುತ್ ���ೂೕ
ಸು�ಾರು 27 ��ೂ�ೕಟರ್ ದೂರ �ಾಗೂ ಸಮುದರ್ ಮಟಟ್�ಕ್ಂತಲೂ 250 ಅ�
�ಳ�ತುತ್. �ರೂಸ�ೕಮ್ ಮ�ಾಅರಸ�ಾ�ರುವ �ೕವರ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ
5:35). ���ೂೕ �ಾಪ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ದದ್ ಪಟಟ್ಣ�ಾ�ತುತ್ (��ೂೕ 6:26). ���ೂೕದ
ಇ��ಾರು ಮತುತ್ ಕಲುಲ್ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ �ಾ� ಕಳಳ್�� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ�ತುತ್. ಈ
�ೂೕಕವ� ಕಲುಲ್ಗ�ಂದ ಕೂ�ರುವ ಸಥ್ಳ�ಾ��, �ೖ�ಾನನು ಮತುತ್ ಅವನ �ೕವಕರು
ಮನುಷಯ್��ರುವವ�ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ
8:44; 1 �ೕತರ್ 5:8). �ೕವರ �ೂ�ಟ್ರುವ �ೕ�ವಂ��ಯನುನ್ �ಾನವ�ಂದ
��ದು�ಾ��ಾದ್�,

ಬಹಳ�ಾ�

�ಾಯಪ���ಾದ್�

ಮತುತ್

ಅವನನುನ್

ಅ��ೕವ

�ಾ��ಾದ್� – �ಾ�ೕ�ಕ�ಾ� �ಾತರ್�ೕ ಅವನು ಉ���ಾದ್��ೕ �ೂರತು ಅವನ�ಲ್
ಆ�ಮ್ೕಕ� ಇಲಲ್�ಾ�� (ಆ� 2:17; 3:1-5; ಎ� 2:1-3). 31-32
10:31-32 ��ೕ 28:1ರ�ಲ್ �ಾಜಕರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೕ�ಯರ
�ೂೕ��. ಇವ�ಬಬ್ರೂ ತಮಮ್ಂ� ತಮಮ್
���ೂ�ಯವರನುನ್ �ರ್ೕ�ಸು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾ�ನ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ�
(ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಯಜಞ್ಗಳನುನ್ ಪರ್���ಸು�ತ್ದದ್) �ಾಜಕರು
ಮತುತ್ �ೕ�ಯರು �ೖ�ಾನ�ಂದ ಸುಲು�ೂಳಳ್ಲಪ್ಟುಟ್ �ಾಯ�ೂಂ�ರುವ �ಾ��ಾದ

ಕು��ಾದ

ಸಂ�ಾಯ್

1:47-50

ಮನುಷಯ್�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಅಶಕತ್�ಾ�ದದ್ರು. ಅ�� 13:38-39; �ೂೕ�ಾ 8:3;
ಗ�ಾ 2:16; ಇ�ರ್ 8:7-8; 9:9-10; 10:1-4,11 �ೂೕ��. 33-35
10:33-35 �ೕ�ಾನ 4:4-9 ರ�ಲ್ ಸ�ಾಯರ್ರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.
�ಹೂದಯ್ರು

ಅವರನುನ್

ಕ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವ�ೂಂ�� �ಾವ
�ಾಯರ್ದ�ಲ್ಯೂ ��ಯು�ತ್ರ�ಲಲ್. ಆದ� �ರ್ೕ� ಎಂದ� ಏನು, ��ಯವನು ಎಂದ�
ಏನು ಎಂಬದನುನ್ ಇದು �ೂೕಪರ್��ತು. �ಾ��ಾ� ��ಯವನು ಎಂದ� �ಾವ� ಸಂ�ಸುವ
�ಾರು �ೕ�ಾದರೂ ಆ�ರಬಹುದು, ಅಪ��ತ�ಾ�ರಬಹುದು, ಆತನು �ಾವ �ಾ�,
ಜ�ಾಂಗ,

ಧಮರ್ದವನು

�ೕ�ಾದರೂ

ಆ�ರಬಹುದು.

ಈ

ವಚನಗಳ

ಆ�ಮ್ೕಕ

ಅಳವ�ಸು��ಯು 25 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ರುವ ಪರ್�ನ್� ಉತತ್�ಸುತತ್�. ಈ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್ �ಾಯುವ �ಥ್�ಯ�ಲ್ದದ್ನು ಆದದ್�ಂದ ತನನ್ �ಾರ್ಣವನುನ್
ಉ���ೂಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ �ೂಸ �ೕವವನುನ್ ಪ�ಯಲು ಅವ�� �ಾಧಯ್�ೕ ಇರ�ಲಲ್.
ಅವನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಸ�ಾಯಕ�ಾ�ದದ್ನು. �ೂೕ�ಾ 5:6; 8:7; ಎ� 2:4-5
�ೂಂ��

�ೂೕ��

�ೂೕ��.

ಸ�ಾಯರ್ದವನು

ನಮ�

ತಳಳ್ಲಪ್ಟಟ್

�ಾಗೂ

��ಾಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್ ��ಸಬಹುದು (��ಾಯ 53:3), ಆತನನುನ್
ಸ�ಾಯರ್ದವನು

ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ

ಕ�ಯ�ಾ��

(�ೕ�ಾನ

8:48-49).

ಅಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಗ�ಾದ ಜನರು ತಮ� �ಾವ� �ಾ��ೂಳಳ್�ಾಗದ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ��ಾ� �ಾಡು�ಾತ್� – ಅವರನುನ್
�ಾ�ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ತಯ್�ೕವ �ೂಡು�ಾತ್� (19:10; �ೕ�ಾನ 3:16-17;
10:27-28). 36-37
10:36-37 ಈ ಕ�ಯ�ಲ್ ಆಳ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ ರಹಸಯ್ವನುನ್ ಕಂಡು��ಯುವ
ಪರ್ಯತನ್ದ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶಕ�� �ೕ�ದ �ಾತುಗಳನುನ್
ಮ�ಯ��ೂೕಣ. ಆತನು �ೕ�ದ �ಾತುಗಳು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್�ೕ�ಕ�ಾದವ�ಗ�ಾ��.
�ಾ�ಮ್ಲಲ್�ಗೂ �ರ್ೕ� �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂಬದು �ೕವರ �ೕ���ಾ��. ಜನರು �ಾವ��ೕ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ದದ್ರೂ �ಾವ� ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮಯ್ಗಳ ಅಥರ್ಗಳನುನ್ ಚ�ರ್ಸುವವರು �ಾತರ್�ೕ ಆ�ರ�ಾರದು
(ಮ�ಾತ್ಯ 5:43-48; �ೕ�ಾನ 13:34; �ೂೕ�ಾ 13:8-10; ಗ�ಾ 6:10; 1

�ೕ�ಾನ 3:16-18). 38
10:38 ಈ ಹ�ಳ್ಯ �ಸರು ��ಾನಯ್, ಇದು �ರೂಸ�ೕ��ಂದ 3 ��ೂ�ೕಟರ್
ದೂರದ�ಲ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 21:17; �ೕ�ಾನ 11:1 �ೂೕ��. 40
10:40

�ಾಕರ್

4:38.

ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

ಇ�ೕ

�ೂೕಕ�ಾಕ್�

�ಂ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ಎಲಲ್ರ �ತ ಬಯಸುವವ�ಾ��ಾದ್�
ಎಂಬದನುನ್ ��ಯ� ಆ� ಆತನನುನ್ ಗದ�ಸು�ತ್ದದ್ಳು. ಆ� �ೕವಲ ಮ��ಲಸ ಮತುತ್
ಅದರ �ಾನು �ಾ��ಾಗುವದರ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ಳು. ಆ�ಯ �ಾತುಗಳ
ಅಥರ್�ೕ�ಂದ� “ನನನ್ �ೕ� ದ� ಇರ�. �ಾನು ಕಷಟ್ಪಟುಟ್ �ಲಸ �ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ�,
ಆದ� �ೕ�ಯವರು ನನ� ಸ�ಾಯ �ಾಡದಂ� �ೕನು ಅ�ಡ್ಪ�ಸು�ತ್ರು�.” 41-42
10:41-42

ಆ�

�ಾಡು�ತ್ದದ್

�ಲಸ

ಅಂದ�

ಅಡು�

�ಾಡುವದು

ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಅ�ಾವಶಯ್ಕ�ಾದದುದ್ ಎಂಬ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕಳ�ಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಆತನು �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದವ�ಗ�� ಆದಯ್� �ೂಡುವಂ�
�ೕಳು�ತ್�ಾದ್� – �ಾಕಂದ� ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇನೂನ್ �ಲವ� �ವಸಗಳು �ಾತರ್�ೕ
ಇರುವವ�ಾ�ದದ್ನು ಆದದ್�ಂದ ಅವ�� ಅ�ೕಕ ಸತಯ್ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಸ�ೕ�ಾ�ತುತ್.
ಮ�ಯಳು ಆ ಅವ�ಾಶವನುನ್ ಸದುಪ�ೕಗಪ���ೂಂಡಳು ಆದ� �ಾಥರ್ಳು ತನನ್ನುನ್
�ೕ� �ಾಯರ್ಗಳ�ಲ್ �ೂಡ���ೂಂ�ದದ್ಳು.

111
11:1 �ಾರ್ಥರ್�ಯ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ನ�ತಯ್ದ ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾ�ತುತ್, ಈ �ಷಯವನುನ್
ಇತ� ಸು�ಾ�ಾರ್ ಬರಹ�ಾರ��ಂತ ಲೂಕನು �ಚುಚ್ �ಾ� ����ಾದ್� (5:16ರ�ಲ್
�ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಫ�ನಸ್ಸ್ �ೂೕ��). �ಷಯ್ರ ಮನ� ಅವ�� �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಬ�ಗ್
ಅ�ೂಟ್ಂದು �ಾ�� ಇರ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ��ಸುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾರ್ಥರ್�ಾ
�ೕ�ತವನುನ್ ಗಮ��ದ ನಂತರ ಅವ�� ಇದರ ಅ��ಾ�ರಬಹುದು. ಈಗಲೂ �ಷಯ್��
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದನುನ್ ಕ�ಯ�ೕ�ಂಬ ತವಕ ಇ�ದ್ೕ ಇರುತತ್�. �ೂೕ�ಾ
8:26�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದನುನ್
ಕ�ತು�ೂಂಡ�, �ಾವ� ಅತಯ್ಂತ ಆ�ಮ್ೕಕ, ಪರ್�ದಧ್ ಮತುತ್ �ಾನವರು �ಾಡಬಹು�ಾದ

ಆ�ೕವರ್�ಸಲಪ್ಡುವ ಚಟುವ��ಯನುನ್ �ಾಡುವವ�ಾ��ದ್ೕ�. 18:1-7; ಆ� 18:32;
ಮ�ಾತ್ಯ 6:5-13; �ೂೕ�ಾ 8:26-27; ಎ� 1:17; 6:16; ���ಪ್ 4:6-7; �ೂ�ೂ
1:9; 1 �ಸ 5:17; ಇ�ರ್ 4:16; 10:19-22; 11:6; �ಾ�ೂೕಬ 1:5-8; 5:16-18;
1 �ೕ�ಾನ 5:14-15 ರ�ಲ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 2-4
11:2-4 ಮ�ಾತ್ಯ 6:9-13 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 4
11:4

“ನಮ�

ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ

ತಪ�ಪ್�ಾ�ರುವ

ಪರ್��ಬಬ್ನನುನ್”–

ಅಂದ�

�ೕ�ಯ�ಲ್

ನ�ಮ್ಂ��

ನ�ದು�ೂಳಳ್�ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ನು,
�ರುದಧ್�ಾ� �ಾಪ �ಾಡುವ ಪರ್��ಬಬ್ನು ಎಂಬ�ಾ��. 5-8

ನಮ�

11:5-8 ಈ ಕ� ನಮ� �ಾರ್ಥರ್� ಅವಶಯ್ಕ� ಮತುತ್ ಯಶ�ವ್ಕರ�ಾದ �ಾರ್ಥರ್�
�ೕ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಮ್ಯ ಬ�ಗ್ ಕ�ಸುತತ್�. �ಾವ� ನಮಮ್�ಲ್�ೕ “ಏನೂ ಇಲಲ್ದವರ �ಾ�”
ಇ�ದ್ೕ� – ಇತರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವಂಥ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೌಲಯ್�ರುವ �ಾವ �ಾಯರ್ವ�
ಇಲಲ್ದವ�ಾ��ದ್ೕ�. ಆದದ್�ಂದ ಎಲಲ್ವ� ಇರು�ಾತನ ಬ�� �ಾವ� ಬರು�ತ್ೕ�. �ೕವರು
ತನನ್ ಬ�� ಬರುವವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡ� ಕಳು�ಸುವ�ಲಲ್ (ಆದ� ಈ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್
ಬರುವ �ನ್ೕ�ತನು ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ಲಲ್), ಆದ� ಆತನು ನಮಮ್ ನಂ��ಯು
�ಜ�ಾದ�ೂದ್ೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 15:21-28;
1 �ೕತರ್ 1:7-8; ಇ�ರ್ 11:6; �� 29:13). �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾ�
ಹುಡುಕ�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಮತುತ್ �ಾವ� ಆತನನುನ್ ಯ�ಾಥರ್�ಾ�
ಹುಡುಕು�ಾಗ ಮತುತ್ �ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ �ಾ�ಮ್ಯುಳಳ್ವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ �ಾವ�
�ೕ��ೂಳುಳ್ವವ�ಗಳನುನ್ ಸ��ಾದ ಉಪ�ೕಗ�ಾಕ್� ಆತನು �ದಧ್�ಾಡು�ಾತ್�. 8
11:8 “ಆದ� . . . ಎದುದ್ ಬಂದು �ೕ�ದಷುಟ್ �ೂಡುವನು”– �ೕವರು �ೕ��ೕ
�ಾಡು�ಾತ್� 9-13 ವಚನಗಳು �ೕಳುವ �ಾ� ಸಮೃದಧ್�ಾ� ಒದ�ಸು�ಾತ್�. �ಾ��ೕ
ಮ�ಾತ್ಯ 7:7-11; �ೂೕ�ಾ 8:32; ���ಪ್ 4:19 �ೂೕ��. 11
- 11:11 ಮ�ಾತ್ಯ 7:9. 13
11:13 ಮ�ಾತ್ಯ 7:11

“ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ�
“ಒ�ಳ್ಯ ವರಗಳು” ಎಂದು �ೕಳುತತ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ೕ��ಾದ್�

ಮತುತ್ ವರಗಳ�ಲ್ ಉತತ್ಮ�ಾದ ವರ �ೂಡುವ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ��ಾದ್� – �ಾರ�ಲ್
ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಇರುವ�ಲಲ್��ೕ �ೕವರು ಅವ�� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. ಈ�ನ
�ಾ� �ೕ�ಾನ 7:39, ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್�ಗೂ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೂಡಲಪ್ಡುವ �ದಲು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ �ಾ�ಾದ್ನ �ಾ�ದನು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಮ�ಯ�ಾರದು. ಈಗ
�ರ್ಸತ್��

�ೕ�ದವ�ಲಲ್ರೂ,

ಆತನ�ಲ್

ನಂ���ಡುವ

��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರೂ,

ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ೂಂ��ಾದ್� – �ೂೕ�ಾ 8:9 �ೂೕ��. ಆದ� ಒಂದು�ೕ�
�ಾವ��ಾದರೂ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ನನನ್�ಲ್ �ಾ�ಸು�ತ್�ಾದ್��ೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ೕ ಎಂಬ
ಸಂ�ೕಹ�ರುವ�ಾದ�, ಅವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ರುವ �ಾತುಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸ�
ಮತುತ್ �ೕವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ �ೂಡಲು ಬಯಸುವದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�. ಈ �ಾ�ಾದ್ನವ�
�ಾವ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ ಪ��ರ್�ಾ� ಪ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ��ಸುತತ್� ಎಂದು
ಈ �ೂೕಟ್ಸ್ ಗಳ ಬರಹ�ಾರರ ಅ��ಾರ್ಯ�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಇದು �ೕವರ
ಹೃದಯವನುನ್ ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್�, ಆತನ ಕೃ�ಯುಳಳ್ ಸವ್�ಾವವ� ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ �ಾವ�
�ೕಡುವದನುನ್ ನಮ� �ೂಡುತತ್� (ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಪ�ಪ�ಣರ್�ಯ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ�
�ೕ�ಾನ 7:37-39; ಅ�� 1:5; ಎ� 5:18 �ೂೕ��). ಇದು �ೕವರು �ೂಡುವ
ವರಗಳ�ಲ್�ೕ ಅತಯ್ಂತ “ಒ�ಳ್ಯ ವರ�ಾ��.” ತಂ��ಾದ �ೕವರ ಬ�� �ಕಕ್
ಮಕಕ್�ನಂ� ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ೂೕ� �ೕ��ೂಳುಳ್�ಾಗ �ೕರ�ಾ� ಆತ�ಂದ
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಪ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� (1 �ೕ�ಾನ 5:14-15). 14-23
- 11:14-23 ಮ�ಾತ್ಯ 12:22-30. 16
11:16 ವಚನ 29; ಮ�ಾತ್ಯ 12:28. 24-26
- 11:24-26 ಮ�ಾತ್ಯ 12:43-45. 27-28
11:27-28 ಜನ�� �ಾವ�ದ�ಂದ ಆ�ೕ�ಾರ್ದ �ೂ�ಯುವ�ಂದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. ಅದು �ಾ�ೕ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೌಟುಂ�ಕ
ಸಂಬಂಧ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗುವ�ಲಲ್. ಆ�ೕ�ಾರ್ದವ� �ೕವ�ೂಂ�� �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾದ
ಸಂಬಂಧ�ರು�ಾಗ ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಕಯ್ಗ�� ��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾಗ
�ೂ�ಯುತತ್�. 28
11:28 “ಧನಯ್�”– ಆ� 12:1-3; ಸಂ�ಾಯ್ 6:22-27; ಧ�ೕರ್ 28:3-14; �ೕತರ್�

1:1; 119:1; ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-10; ಅ�� 3:26; ಗ�ಾ 3:14; ಎ� 1:3. 29-32
- 11:29-32 ಮ�ಾತ್ಯ 12:38-42. 34-36
- 11:34-36 ಮ�ಾತ್ಯ 5:15; 6:22-23. 35
11:35 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾನವ�� ತಕಕ್�ಾ�ರುವ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಯನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�.
ಇ�ಲ್ �ಳಕು ಸತಯ್ವನುನ್, ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕವರು ಎಲಲ್�ಗೂ
�ಳಕು �ೂಡು�ಾತ್�, ಆದ� ಜನರು �ಳ�� ಬದ�ಾ� ಕತತ್�ಯನುನ್ �ರ್ೕ�ಸಬಹು�ಾ��
ಮತುತ್

ಅವರು

�ಳ�ನ

�ಾಗರ್ವನುನ್

�ಟುಟ್

ಕತತ್�ಯ

�ಾಗರ್ವನುನ್

ಆ���ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��, ತಮಮ್ ಮನಸುಸ್ಗಳ �ೕ� ಪರ್�ಾವ �ೕ�ರುವ �ಳಕನುನ್
�ರಸಕ್�ಸಬಹು�ಾ�� (�ೕ�ಾನ 1:9; 3:19-21; 8:12; 12:46. �ೂೕ�ಾ
1:18-23,25 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 37
11:37

7:36;

14:1.

ಫ��ಾಯರು

ಗುಂ�ಾ�

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನನುನ್

��ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು, ಆದ� ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� �ಲವರು ಆತನ ಬ�ಗ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ
ಕುತೂಹಲವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು ಮತುತ್ ಆತನ ಸಂ�ೕಶವನುನ್
ಅಂ�ೕಕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕ�ಾನ 3:1-2 �ೂೕ��. 38

ಮುಕತ್

ಮನ�ಸ್�ಂದ

- 11:38 ಮ�ಾತ್ಯ 15:2. 39-40
- 11:39-40 ಮ�ಾತ್ಯ 23:25-26. 41
11:41

ಅವರು

ದು�ಾ��ಂದ

ಮತುತ್

ತ�ಮ್ಳ�ನ

ದುಷಟ್ತನ�ಂದ
ಶುದಧ್�ಾಗ�ೕ�ಾ�ತುತ್. �ೕ�ಾದ� ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ತ್ಯನುನ್ ಬಡವ�� ಹಂಚು�ತ್ದದ್ರು.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾದ ಅ��ಾ��ಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಆತನ ಉ�ದ್ೕಶ
ಇದು�ೕ ಆ�ತುತ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 19:21-24). ಹೃದಯ ಪ�ವತರ್��ೂಂ�ರುವ ಜನರು
ಆ�ಾರದನು�ಾರ�ಾ� �ೖ�ಾಲುಗಳನುನ್ �ೂ�ದು�ೂಳುಳ್ವದರ ಬ�ಗ್ �ೕ�ಸುವ�ಲಲ್.
42

- 11:42 ಮ�ಾತ್ಯ 23:23. 43
- 11:43 ಮ�ಾತ್ಯ 23:6-7. 44

11:44 ಮ�ಾತ್ಯ 23:27-28.
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗು�ತ್ತುತ್

(ಸಂ�ಾಯ್

ಸ�ಾ�ಯ �ೕ� ನ�ಯುವ ಅಶುದಧ್ ಎಂಬ�ಾ�
19:16).

ಆದದ್�ಂದ

ಸ�ಾ�� ಸ�ಾನ�ಾದ
ಫ��ಾಯರ ಸಹ�ಾಸವ� ಜನರನುನ್ ಅಶುದಧ್ರ�ಾನ್� �ಾಡು�ತ್ತುತ್. ಉ�ದವ��ಂತ �ಾ�ೕ
�ರ್ೕಷಠ್ರು ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರ ಅಹಂ�ಾರ�ಕ್ ಇದ�ಂದ
�ೂಡಡ್ ಮುಖಭಂಗ�ಾ�ತು! 45
11:45 “ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶಕರು”– 10:25 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಇವರ �ಷಯ
ಫ��ಾಯರ �ಷಯ ಒಂ�ೕ ಎಂಬ�ಾ� ಆತನ ಮನಃ�ಾ� ಆತ�� ����ೕ? 46
- 11:46 ಮ�ಾತ್ಯ 23:4. 47-48
- 11:47-48 ಮ�ಾತ್ಯ 23:29-32. 49
11:49 ಮ�ಾತ್ಯ 23:34 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 50-51
- 11:50-51 ಮ�ಾತ್ಯ 23:35-36. 52
11:52 ಅವರು �ೂೕಧಕ�ಾ�ದದ್ರು, ತಮಮ್ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ವ��
ಗುರುಗ�ಾ�ದದ್ರು. �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳ �ಜ�ಾದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯನುನ್ ��ಸುವ
ಬದಲು,

ಅವರು �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ��ಸು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಸತಯ್ವನುನ್
�ರುಚು�ತ್ದದ್ರು. �ೕ� �ಾ�ದವರ�ಲ್ ಇವರು �ದ�ಗರೂ ಅಲಲ್ ಕ�ಯವರೂ ಅಲಲ್.
ಇದಲಲ್� ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬರುವದನುನ್ ಅವರು ತ�ಯು�ತ್ದದ್ರು –
ಮ�ಾತ್ಯ 23:13. 53-54
11:53-54

ಅವರು
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್
ಆತನ
�ಾದಗಳ
ಕ�ಣ್ೕ�ಡ�ೕ�ಾ�ತುತ್.
ಆದ�
ಅವರು
ತಮಮ್
ಗವರ್�ಂದ
�ೕ�ವಂತ�ಂದು�ೂಂಡು ತಮಮ್ ಹೃದಯವನುನ್ ಕ�ಣ�ಾ��ೂಂಡರು.

ಬ�ಯ�ಲ್
ತಮಮ್ನುನ್

121
- 12:1 ಮ�ಾತ್ಯ 16:6,12. 2-3
- 12:2-3 ಮ�ಾತ್ಯ 10:26; �ಾಕರ್ 4:22; ಇ�ರ್ 4:13; �ೕತರ್� 33:13-15;
139:11-12; �ಾ�ೂೕ 5:21. 4-5

- 12:4-5 ಮ�ಾತ್ಯ 10:28; ಇ�ರ್ 10:31. 6-7
- 12:6-7 ಮ�ಾತ್ಯ 10:29-31. 8-9
12:8-9 9:26; ಮ�ಾತ್ಯ 10:33; �ಾಕರ್ 8:38; �ೂೕ�ಾ 10:9-10 �ೂೕ��.
ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮವನುನ್ ಅ�� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ ರಕಷ್� �ೂಂದುವ�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ ಕೃ��ಂದ�ೕ ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್� (ಎ� 2:8-9). ಆದ�
ರಕಷ್� �ೂಂ�ದವರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಮವನುನ್ ಅ���ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�; ಅವರು
ಆತನ�ಲ್ ಭರವ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ ಆತನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ��ಾದ್�
ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು ಒಂದು ಪ��ಾ��ಾ��. 10
- 12:10 ಮ�ಾತ್ಯ 12:31-32. 11-12
- 12:11-12 ಮ�ಾತ್ಯ 10:17,19. 14
12:14 “�ಾಯ್�ಾ�ಪ�”– ಆತನು ಈ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್ ಬರ�ಲಲ್ – �ೕ�ಾನ 3:17;
12:47. ಆತನು ಮ�ತ್ ಬರು�ಾಗ �ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಯ್ಯ�ೕ�ಸು�ಾತ್� – ಅ�� 10:42;
17:31; 2 �� 4:1. 15
12:15 ದು�ಾ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ ಈ ಎಚಚ್�� ಈ�ನ �ವಸಗ�ಗೂ
ಬಹಳ�ಾ� ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್� – 6:20; ಮ�ಾತ್ಯ 19:23-24; 1 �ೂ�ಂಥ 6:10;
ಎ� 5:3,5; �ೂ�ೂ 3:5; 1 �� 6:9-11.

“�ಾಮಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 13:3,18-23. ಇದನುನ್ ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��.
ಇ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 17-19

ಕ�ಸ�ಾ�ರುವ

ಸತಯ್ವನುನ್

ಸತಯ್�ೕದ�ಾದಯ್ಂತ

12:17-19 ಈ ವಯ್�ತ್ಯ ಸವ್�ಾವ ಇವನ �ಾತುಗ�ಂದ�ೕ ವಯ್ಕತ್�ಾ��. ಇ�ಲ್
�ೕವ��

ಕೃತಜಞ್��ಾಗ�

ಅಥ�ಾ

�ೕವರ

�ೕ��

�ೂಡುವ�ಾಗ�,
ಅವಶಯ್ಕ�ಯ�ಲ್ರುವವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ಷಯ�ಾಗ� ಏನೂ �ೕ�ಲಲ್. ಈ ವಯ್�ತ್
�ಾವ್�ರ್�ಾ�ದದ್ನು, ತನನ್ ಕು��ಾ� �ಾತರ್�ೕ ಆ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ತನನ್
ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಬಯಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. 20

12:20 �ಾ�ೕ ಬು�ದ್ವಂತನು ಎಂಬ�ಾ� ಅವನು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು-�ೕವರು ಅವನು
ಮೂಖರ್ನು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ನು (��ಾಯ 55:8-9). �ಾನವರು �ಾವ�ದನುನ್ �ರ್ೕಷಠ್
ಎಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ �ೕವರು ಅದನುನ್ ಅಸಹಯ್ ಎಂದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� (ಲೂಕ 16:15).
�ಾವ್ಥರ್ವ� ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��, ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಮತುತ್ �ೕಚ�ಗ�ಂದ
�ೕವರನುನ್ ತಯ್�ಸುವದು ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��, �ಾವ� ಅ�ೕಕ ವಷರ್ ಬದುಕು�ತ್ೕ� ಮತುತ್
ನಮ�

ಇಷಟ್�ರುವ

�ಾ��ೕ

ಬದುಕು�ತ್ೕ�

ಎಂಬ�ಾ�

ಅಂದು�ೂಳುಳ್ವದು

ಮೂಖರ್ತನ�ಾ�� (�ಾ�ೂೕಬ 4:13-17). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21
ರ�ಲ್ �ೕ�ರುವ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ೕ ಬು�ದ್ವಂ���ಾ��. ನಮಮ್ �ೕ�ತವ�
�ೕವರ ಹಸತ್ಗಳ�ಲ್�, ಆತನು ತನ� �ೕ�ಾ�ಾಗ ಅದನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. 21
12:21

ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್

ಇ�ೂಂ�ೕ

ಸಥ್ಳದ�ಲ್

“�ೕವರ

�ಷಯಗಳ�ಲ್

ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ರ�ೕಕು” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��. ವ 33,34; �ಾ�ೂೕ
19:17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. “�ೕವರ �ಷಯದ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾಗುವದು”
ಎಂಬದು ನಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾಗುವದ�ಕ್ �ರುದಧ್�ಾದದದ್�� (ವ
17-19). 22-31
- 12:22-31 ಮ�ಾತ್ಯ 6:25-33. 29
12:29 ��ಾವ್�ಗಳ ಹೃದಯ �ೕವರು ಮತುತ್ ಆತನ �ಾಜಯ್ದ �ೕ� �ಾತರ್�ೕ
ಇರ�ೕಕು. �ೂ�ೂ 3:1-2 �ೂೕ��. ���ಪ್ 3:19-20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
31

- 12:31 ಮ�ಾತ್ಯ 6:33 �ೂೕ��. 32
12:32 ಇದರ ಅಥರ್ “ಬಡವ�ಾ�ರಲು, ಏನೂ ಇಲಲ್ದವ�ಾ�ರಲು �ದರ�ೕ��,
�ೕ�ತದ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ ಪ��ೖ��ಾ� �ೕವರನುನ್ ಆತು�ೂ�ಳ್�. �ೕವರು ತನನ್ ಜನರನುನ್
ಎಂ�ಗೂ �ೖ �ಡುವ�ಲಲ್. ಆತನು ಅವ�� ತನನ್ �ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
ಆತನು ಅವ�� ಅಗತಯ್�ರುವ ಉ��ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ �ೂಡುವನು” (�ೂೕ�ಾ 8:32;
���ಪ್ 4:19). 33

12:33 3:11; 6:30; 11:41; 14:33; 18:22,28 �ೂೕ��. ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್
ಕೂ�ಡುವ ಗಂಟು �ಾಶವ್ತ�ಾ�ರುವದು. 34
- 12:34 ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21. 35
12:35 ಮ�ಾತ್ಯ 25:1-13 ರ�ಲ್ರುವ �ಾಮಯ್ವನುನ್ �ೂೕ��. 37
- 12:37 ಮ�ಾತ್ಯ 24:42,46; 25:13. 38
12:38 ಇದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ�ಾದ ನಂತರದ ಸಮಯವನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. �ಾ�ಾ��ಾಜನು, ಕತರ್ರ ಕತರ್ನು ಪರ್�ಾವ�ೂಡ� �ಾ���ೂಂಡ ನಂತರ,
ತನನ್ �ಷಯ್ರು ಕು�ತು�ೂಳುಳ್ವ �ೕ�ನ ಬ� �ಾಯುವದನುನ್ ಊ���ೂ�ಳ್�! ಆದ�
ಕತರ್ನ
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು
�ಾ�ಾಗಲೂ
�ೕನ�ಯುಳಳ್
�ೕ�ಯ�ಲ್
ಸಂ�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� – 22:27; ಮ�ಾತ್ಯ 20:8; �ೕ�ಾನ 13:4-5,12-16,
ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ವದ�ಂದ ಆತನು ಬದ�ಾಗುವ�ಲಲ್. �ಾ��ೕ,
ಆತನ �ಂ�ಾಲಕರು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಳುಳ್ವವರ�ಲ್ಯೂ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಗಳು
ಇರ�ಾರದು. 39-46
- 12:39-46 ಮ�ಾತ್ಯ 24:43-51. 47-48
12:47-48 �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ �ನದ�ಲ್ ಜನ�� �ೂಡ�ಾ�ದದ್ ��ಧ ಬ�ಯ
�ಳುವ�� ಮತುತ್ ಅವ�ಾಶಗಳ �ಕಕ್ವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವನು. 49
12:49 �ಂ�ಯನುನ್ ಸತಯ್�ೕದದ�ಲ್ ಸಹಜ�ಾ� ಸಂ�ೕತ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�� –
��ೕ 3:2; 13:21; 19:18; ಧ�ೕರ್ 32:32; �ೕತರ್� 18:8; ಮ�ಾತ್ಯ 3:11.
�ೂೕಕ�ೂಳ� ಆತನ ಸು�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ಪರ್ಚುರಪ�ಸು�ಾಗ ಎದು�ಾಗುವ �ಂ�ಗಳು
ಮತುತ್ ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. “�ಂ�” ಬಹುಶಃ ಇಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� – �ೕತರ್� 66:12; ��ಾಯ 43:2; ಪರ್�ಾ 1:13. ಆದ� ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ� ಇಂಥ �ಂ� ಬರ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ತ್�ಾದ್�? �ಾಕಂದ� ಆತನ
�ಾಜಯ್ ��ಾತ್ರ�ಾಗು�ಾಗ ಮತುತ್ ಆತನ ಸತಯ್ ಪರ್ಕಟ�ಾಗು�ಾಗ ಇ��ಾಲ್ ಸಂಭ�ಸುವವ�
ಎಂಬದು ಆತ�� �ೂ�ತ್�. 50
12:50 ಇ�ಲ್ “�ೕ�ಾ�ಾನ್ನ” ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು �ೕ�ರುವದು ಬಹು�ೕಗ ಆತ��

ಎದು�ಾಗುವ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಮರಣವನುನ್ ಸೂ���ಾದ್�.

“�ಕಕ್�ಟ್ನ�ಲ್�ದ್ೕ�”– �ಾನವ�� �ೂ�ಯುವ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ದೃಢಪ�ಸುವ �ೖ�ೕಕ
�ರ್ೕ�ಯ ಒ�ಾತ್ಯವನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅನುಭ��ದನು. ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ
ಶರ್�ಗಳನುನ್, �ಾ�ಗ�� ಬದ�ಾ� �ಲು�ಯ �ೕ� �ಾರ್ಣ �ೂಡುವಂ� ಅದು ಆತನನುನ್
ಒ�ಾತ್ಯಪ��ತು. 51-53
- 12:51-53 ಮ�ಾತ್ಯ 10:34-36. 54
12:54 “ಪ�ಚ್ಮ �ಕುಕ್”– ಅಂದ� ��ಟ�ೕ�ಯನ್ ಸಮುದರ್�ಂದ �ೕ�ಾಂಶವನುನ್
ತರುವ �ೕಡ. 55
12:55 ದ�ಣ �ಾ� ಅರಣಯ್ದ ಕ��ಂದ �ೕಸು�ತುತ್. 56
12:56 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಳು�ತ್ರುವ�ೕ�ಂದ� ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾ�ಾವರಣದ�ಾಲ್ಗುವ
ಬದ�ಾವ�ಯು �ಾ�ೕ�ಕ �ಾ�ಾವರಣದ�ಾಲ್ಗುವ ಬದ�ಾವ�� ಸ�ಾನ�ಾದ�ಾದ್��.
7:18-23 �ೂೕ��. 57
12:57 ಇತರರು ತಮ� ಏನು ಆ�ೂೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ನಂಬ�ೕಕು ಎಂದು �ೕಳಲು
ಜನರು (ವ 54) �ಾ�ಗೂ ಅವ�ಾಶ �ೂಡ�ಾರದು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವಕು�ಾರ�ಾದ
��ಸ್ೕಯ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಪ��ಾ�ಯು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ತುತ್, ಅವರು ಅದನುನ್
ಅ�ತು�ೂಂಡು ಅದಕಕ್ನು�ಾರ ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತುತ್. ಆದ� ಇಂದು ದುಃಖದ
�ಷಯ�ೕ�ಂದ� ಬಹು�ೕಕ ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೂಡುವ ಪ��ಾ�ಗಳ ಬ�ಗ್
�ಾ�ಾ��ೕ �ೕ�ಸ� �ಾವ��ೂೕ ಗುರು ಅಥ�ಾ ಇ�ಾನ್ಯ್�ಂದಲೂ �ಾಗರ್ದಶರ್ನದ
�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾ� ತಪ�ಪ್�ಾತ್�. 58-59
12:58-59 ಇ�ೕ �ಾಕಯ್ಗಳು ಮ�ಾತ್ಯ 5:25-26 ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್��ಾದರೂ
ಇವ�ಗಳ ಅಥರ್ ಅವ�ಗ��ಂತ �ೕ��ಾ�ರಬಹುದು. ಇ�ಲ್ನ ಪ��ಥ್� (ವ 49-57) �ಾವ�
ಆ�ೂೕ�ಸುವಂ� �ಾಡುತತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕ�ರಬಹುದು – “�ಾಯ್�ಾ�ಪ�” �ೕವರ
ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ�� �ಾಯ್�ಾ�ಪ��ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�; “�ಾ�”
�ಾನವರನುನ್ ಅಪ�ಾ�ಗ�ಂದು �ಣರ್�ಸುವ �ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
(ಎ� 2:13-17; �ೂ�ೂ 2:13-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��) – ಅಥ�ಾ

�ಹೂದಯ್ರು ಸತತ�ಾ� �ಾ�ಾದ್ದ ನ�ಸು�ತ್ದದ್ ಮತುತ್ �ಾ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ –
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. “��ಮ�” ನರಕವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (2 �ೕತರ್ 2:4;
ಯೂದ 6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಠ�ೕ�ಂದ� – ಅವ�ಾಶ
�ೂ�ಯು�ಾಗ �ೕವ�ೂಂ��, ಆತನ ಧಮರ್�ಾಸ��ೂಂ�� ಮತುತ್ ಆತನ ಮಗ�ೂಂ��
ಸ�ಾ�ಾನ �ಾ��ೂ�ಳ್� (2 �ೂ�ಂಥ 5:18-21).

131
13:1 “��ಾತನು”– 3:1; ಮ�ಾತ್ಯ 27:2. ಈ ಘಟ� �ೕ� ಎ�ಲ್ಯೂ
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. ಇದು ��ಾತನ ನಡ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಲವ� �ಷಯಗಳನುನ್ ��ಸುತತ್�.
ಜನರು �ೕ�ಾಲಯದ�ಲ್ ಆ�ಾಧ�� �ಾಡು�ಾಗ ಅವನು ಅವರನುನ್ �ೂ�ಲ್�ದದ್ನು.
ಅದ�ಕ್ �ಾರಣ ಏ�ಂದು �ೂಡ�ಾ�ಲಲ್. 2-3
13:2-3 ಜನ�� �ೂಡಡ್ �ಪತುತ್ಗಳು ಸಂಭ�ಸು�ಾಗ, ಅವರು ಇತರ��ಂತ �ಚುಚ್
�ೕನ �ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವವರು ಆದದ್�ಂದ ಅವ�� �ಾ��ೕ ಆಗ�ೕಕು ಎಂದು �ಾವ�
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. �ೕಬ 4:7-9; 8:3 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ಲವ� ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್
ಇದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಜ�ಾ�ರುತತ್� (2 �ೕತರ್ 2:5-7). ಆದ� ಗ��ಾಯದವರ
ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ ಇದು �ಜ�ಾ�ರ�ಲಲ್ �ಾ��ೕ ಅ�ೕಕರ �ಷಯದ�ಲ್ ಇದು
�ಜ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್. �ಪತುತ್ಗ�ಂದ �ಾವ� �ಾಠ ಕ�ಯ�ೕ�ಂದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಬಯಸು�ಾತ್� – ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಶರ್� ಅನುಭ�ಸು�ತ್ರುವವ��ಂತ �ಾವ�
ಉತತ್ಮ�ಂದು ಅಂದು�ೂಳಳ್�ಾರದು. ಅವ�� ಎದು�ಾದಂ� �ಪತುತ್ಗಳು ನಮಗೂ
ಎದು�ಾಗಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯ 3:2 ರ�ಲ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 4
13:4 ��ೂೕವ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್� (�� 3:15; �ೕ�ಾನ 9:7). ಈ ಘಟ� �ೕ�
ಎ�ಲ್ಯೂ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. 6-9
13:6-9 ಈ �ಾಮಯ್ವ� ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ದುದ್, �ೕ�ನ
�ಾಕಯ್ಗ��
ಸಂಬಂ���ಾದ್��
ಮತುತ್
�ೕವರು
�ಾನವರ
�ಾಯರ್ಗ��
�ೕ�ವ್�ಾರ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ತನನ್ �ಾನದ ಮೂಲಕ ಅವ�� �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್
�ಾಡು�ಾತ್� ಎಂದು ��ಸುತತ್�. ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡಲು ಆತನು ��ಾತನಂಥವರನುನ್

ಅಥ�ಾ ಧ�ಗುರುಳುವ �ೂೕಪ�ರಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ��ಾದರು �ಾಧನವನುನ್
ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. �ಾಜಕ 26:14-33; ಧ�ೕರ್ 28:20-29; �ಾಯ್ಯ
2:14-15; ��ಾಯ 10:5-6; �� 14:11-12 �ೂೕ��. 6
13:6 ಇ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ಜ�ಾಂಗ ಮತು ಅದರ ಜನರನುನ್
ವಯ್�ತ್ಗತ�ಾ� ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ಟುಟ್�ೂಂಡು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್�.
ಮ�ಾತ್ಯ 21:18-22 ಮತುತ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅಂಜೂರದ ಮರ�ದದ್ ವಯ್�ತ್
�ೕವರನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್�. �ಾರ್�ೕಯ �ೂೕಟವನುನ್ �ೂೕ��ೂಳುಳ್ವವರು ಆತನ
�ೕವಕ�ಾ��ಾದ್� ಅಥ�ಾ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ��ಾದ್�. �ಾನವರು �ಾಡುವ
ಮತುತ್ �ಾಡ�ರುವ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ೕವರು ಗಮ�ಸು�ತ್ರು�ಾತ್� �ಾಗೂ ಆತನು
�ಾ�ಾಗಲೂ �ೂೕಕ�ಂದ ��ಯು�ತ್ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಇತರರ �ಷಯಗಳ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್
ಸಮಯಗಳ ತನಕ �ಾ�ಮ್�ಂದ �ಾಯು�ತ್ರು�ಾತ್� ಎಂಬದು �ಶಚ್ಯ�ಾ��. ಒ�ಳ್ಯ
ಫಲ�ಲಲ್�ರುವ ಪರ್��ಂದು �ೕವವ� ಅ�ಾಯದ�ಲ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 3:10; 7:19;
��ಾಯ 51:1-7; �ೕ�ಾನ 15:2,6. 7
13:7 �ೕವ��ಾ� ಫಲ �ೂಡ�ರುವ �ಾನವರು �ಾವ��ೕ ಉ�ದ್ೕಶ�ಲಲ್ದವ�ಾ�
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಅವರು �ಾವ��ೕ ಉ�ದ್ೕಶ�ಲಲ್�
ಮುಂದುವ�ಯಲು ಆತನು ಅವ�� ಅನುಮ�ಸ�ೕ�ೕ? 8-9
13:8-9 �ಾರ್�ೕ �ೂೕಟವನುನ್ �ೂೕ��ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ವನು ಅಂಜೂರದ ಮರ�ಾಕ್�
ಮಧಯ್�ಥ್� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಯ�ೕಪರ್ನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ �ಾಲ ಮುಂದೂ�ದನು,
ಒಂದು�ೕ� ಅಂಜೂರದ ಮರ ಫಲ �ೂಟಟ್� ಅದು �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಾಯ್ಯ�ೕ�ರ್�ಂದ
ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ತತ್�. ಆ� 18:22-23; ��ೕ 32:7-14,31,32; ���ಕ್ೕಲ
22:30-31 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು “ಅಂಜೂರದ
ಮರಗ�ಾ�ರುವ” ನಮ�ಾ� ಆಸ�ತ್�ಂದ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡ� �ೂೕ�ದದ್� �ಾ�ಲಲ್ರೂ
ಎ�ಲ್ರು�ತ್�ದ್ವ�? (�ೂೕ�ಾ 8:34; ಇ�ರ್ 7:25). 10
13:10 “ಸ�ಾಮಂ�ರ”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:23.

“ಸಬಬ್ತ್”– ��ೕ 20:8-11. 11

13:11

ದು�ಾತಮ್

(�ವವ್)

��ಧ

�ೕ�ಯ

�ಾ�ೕ�ಕ

ಬಲ�ೕನ�ಗಳನುನ್

ಉಂಟು�ಾಡುತತ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 9:32-33; 12:22; �ಾಕರ್ 9:25. ಆದ�
ಪರ್��ಂದು �ೕ�ಯ �ಾ�ೕ�ಕ �ಾ��ಗ�� ದು�ಾತಮ್ಗ�ೕ �ಾರಣ ಎಂದು �ಾವ�
�ೕ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 13
- 13:13 ಮ�ಾತ್ಯ 19:13; �ಾಕರ್ 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18. 14
- 13:14 ಮ�ಾತ್ಯ 12:2,9-14. 15
13:15 ಇ�ಲ್ ಆತನು ಅವರನುನ್ ಕಪ�ಗ�ೕ ಎಂದು ಕ���ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು
ಎರಡು ಅ��ಾರ್ಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು, ಒಂದು ತಮಮ್ �ಷಯ�ಾ� ಇ�ೂನ್ಂದು ಇತರರ
�ಷಯ�ಾ�. �ಮಮ್ ��ಯವರನುನ್ �ರ್ೕ��� ಎಂದು ಧಮರ್�ಾಸ�ದ�ಲ್
ಬ�ಯ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅವರು ��ಯವ��ಂತ ತಮಮ್ ಪಶುಗಳ ಬ�ಗ್ �ಚುಚ್
�ಾಳ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು – �ಾಜಕ 19:18. 16
13:16

ಈ�

�ಹೂದಯ್

ಜ�ಾಂಗದ

ಮೂಲ�ತೃ�ಾದ

ಅಬರ್�ಾಮನ

ಸಂತ��ಾ�ದದ್ಳು.

“�ೖ�ಾನ”– 1 ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44; 12:31. 17
13:17 “�ಾ��ೂಂಡರು”– �ೕತರ್� 25:3; 44:7; 78:66; 83:16; 132:18.
18-21

- 13:18-21 ಮ�ಾತ್ಯ 13:31-33. 23
13:23 ಇ�ೕ ಜನಸಂ�ಯ್� �ೂೕ��ದ� �ಲವರು �ಾವ��ಾದ�ೂಂದು ಸಮಯದ�ಲ್
ರಕಷ್� �ೂಂದು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 7:14), ಆದ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳ�ಲ್ �ಾಗೂ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್
ರಕಷ್� �ೂಂ�ದವರನುನ್ ಒ�ಾಟ್� �ೕ�ಸು�ಾಗ ಸಂ�ಯ್ ಅ�ಕ�ಾ�ರುವದು. ಪರ್ಕ 7:9
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 24
13:24 �ೕವರು ಎಷುಟ್ ಜನರನುನ್ ರ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ �ಾರೂ ��ಕ್ಸಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು ಬದ�ಾ� ರಕಷ್� �ೂಂದುವವರ�ಲ್ ತಮಮ್ �ಸರು ಇ��ೕ ಅಥ�ಾ
ಇಲಲ್��ೕ ಎಂಬದರ ಬ�ಗ್ �ಾತರ್�ೕ �ೕ�ಸ�ೕಕು.
“�ಣ�ಾ��”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಇದು ಒಂ�ೕ ಪದ�ಾ��. �ೕವರ ಆ�ಮ್ೕಕ

�ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕ�ಸಲು ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಆಸ�ತ್�ಂದ ಮತುತ್ ಉ�ಾಸ್ಹ�ಂದ
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ೕಕು. ಇದರ ಅಥರ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಕ�ಣ ಪ�ಶರ್ಮ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಒ�ಳ್ಯ
ಪರ್��ಧ್�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾವ�ದ�ಂದ�ೂೕ �ೕವರ �ಾಜಯ್�ೂಳ� ಪರ್�ೕಶವನುನ್
ಪ�ಯಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಇಕಕ್�ಾಟ್ದ �ಾ���ಂದ ಅದ�ೂಳ�
�ೂೕಗುವವ�� ಕಷಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ತ�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�, ��ೂೕ�ಸುವ ಅ�ೕಕ
ಶ�ತ್ಗಳು ಪರ್ಬಲ�ಾ�ರುತತ್� ಎಂಬ�ಾ��. �ಾ��ೕ �ಾ��ಾಲ್ ಇದರ ಮೂಲಕ
ಪರ್�ೕ�ಸುವ�ಲಲ್��ೕ ಅವ�� �ೂಡಡ್ ಅ�ಾಯ ಎದು�ಾಗುವದು ಎಂಬದನೂನ್ ಇದು
ಸೂ�ಸುತತ್�. �ಾ��ೕ �ಾ��ಾಲ್ ಪರ್�ೕ�ಸು�ಾತ್�ೂೕ ಅವರು ಮಹ�ಾದ �ಾಗೂ
ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂದುವರು ಮತುತ್ ಅನುಭ�ಸುವರು, ಅವ� ಅವರ
ಶರ್�ಗ�� ಪರ್�ಫಲ�ಾ�ರುವವ� ಎಂಬದನೂನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 7:13-14;
11:12 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ 5:29-30 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
25

13:25 ಅವ�ಾಶದ �ಾ�ಲು ಸ�ಾ�ಾಲವ� ���ರುವ�ಲಲ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 25:10-11;
�ಾ�ೂೕ 1:20-33.

26

13:26 ಆತನ �ಾಕಯ್ವನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು ತಮ� �ೂ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳು ತಮಮ್
ಅಪ�ಾಧಗಳನುನ್ ��ಚ್ಸು�ತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತುತ್
�ಾಕಂದ� ಅವರು ಅವ�ಗ�� ��ೕಯ�ಾಗ�ಲಲ್. 27
- 13:27 ಮ�ಾತ್ಯ 7:23; 25:12. 28-30
- 13:28-30 ಮ�ಾತ್ಯ 8:11-12; 19:30. 31
13:31 ಮ�ಾತ್ಯ 14:1.

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ದ�ಸುವವರು ಆತ�ಂದ

ತ�ಪ್��ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ� ಅವರು ವಯ್ಥರ್�ಾ� ಊ���ೂಂಡ�ೕ? 32
13:32 ನ�� �ೕಸದ �ಾರ್� ಎಂಬ �ಸ��. ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ��ೂೕದ��ಾಗ�
ಅಥ�ಾ �ೕ� �ಾ��ಾಗ� �ದರ� ತನನ್ ಗು� �ಾ�ಸಲು ಮುಂ�ಾದನು. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ೕನು �ಾಡು�ತ್�ದ್ೕ� ಮತುತ್ ತನ�ೕ�ಾಗುವದು �ಾಗೂ �ಾನು �ೕ�
ಮತುತ್ �ಾ�ಾಗ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾಯರ್ವನುನ್ ಮು�ಸುವನು ಎಂಬದು ��ಾನ್�
�ೂ�ತ್ತುತ್ – ವ 33; ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 17:22-23; �ೕ�ಾನ 7:30. 33

13:33 ಇದನುನ್ ವಯ್ಂಗಯ್�ಾ� �ೕಳ�ಾ��. ��ಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಅ�ೕಕ ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್
�ೂಲಲ್�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಗೂ �ಾನು ��ೂೕದನ �ೖ�ಂ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ
�ೕ� ಸಥ್ಳದ�ಾಲ್ಗ� �ಾಯುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅ�ಲ್ೕ �ಾಯ�ೕಕು ಎಂಬದು �ೂ�ತ್ತುತ್.
34-35

- 13:34-35 ಮ�ಾತ್ಯ 23:37-38.

141
14:1 “ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. 13:10-17 ರ ��ತತ್�ಾ� ಅವರು �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಗಮ�ಸು�ತ್ದದ್ರು.

“ಸಬಬ್ತ್”– ��ೕ 20:8-11. 2
14:2 ಜ�ೂೕದರ ಎಂಬದು ಒಂದು ಬ�ಯ �ಾ���ಾ�ದುದ್, ಅದ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವವರ
�ಾಲುಗಳ�ಲ್ ಊತ �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�. 3
14:3 �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಉತತ್ರ �ೂ�ತ್ತುತ್ – 13:15-16; ಮ�ಾತ್ಯ 12:11-12.
ಅವರು ಬು�ದ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ� �ೕಚ� �ಾಡುವಂ� �ಾಡಲು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಪರ್ಯ�ನ್�ದನು.

“ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶಕರು”– 10:25 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 7
- 14:7 ಮ�ಾತ್ಯ 23:6-7. 11
14:11

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

ಇ�ಲ್

�ೕ�

��ಸ�ಾ�ರುವ

�ಷಯದ

ಆ�ಮ್ೕಕ

ಅಳವ�ಸು��ಯ ಬ�ಗ್ ��ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ೕವರು �ಾನವರನುನ್ ತ�ಗ್ಸುವವನು ಅಥ�ಾ
��ಚ್ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�, ಅವರ ಸವ್�ಾವ ಮತುತ್ ಮನ�ಥ್�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�� ಈ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಆತನು �ಾಡು�ಾತ್� – 11:43; 18:14; 20:46; �ಾ�ೂೕ 3:34;
25:6-7; ಮ�ಾತ್ಯ 18:4; 23:12; �ಾ�ೂೕಬ 4:10; 1 �ೕತರ್ 5:6. 12-14
14:12-14 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇ�ಲ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಒ�ಳ್ಯ �ಾದ�ಯನುನ್ ����ಾದ್�,
ಆದ� ಎಷುಟ್ ಜನ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅದನುನ್ ಅನುಸ���ಾದ್�? ಬಹು�ೕಕ ಜನರು
�ೕ���ೂಳುಳ್ವವ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅದರಂ� ನ�ಯದವ�ಾ��ಾದ್�. 14

14:14 “ಮು�ಯ್�ಮು�ಯ್ �ೕ�ಸುವದು”– �ೕವರು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್� –
�ಾ�ೂೕ 19:17; 14:21; ಮ�ಾತ್ಯ 10:42.

“�ೕ�ವಂತರು �ೕ�ತ�ಾ� ಎದುದ್ಬರುವರು”– �ೕ�ಾನ 5:28-29; 1 �ೂ�ಂಥ
15:22-23,51,52; 1 �ಸ 4:16; ಪರ್ಕ 20:4-6. 15
14:15

“ಊಟ �ಾಡುವವನು”– ಅಂದ� ಊಟದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಔತಣದ�ಲ್

�ಾ��ಾಗುವದು. ��ಾಯ 25:6; ಮ�ಾತ್ಯ 8:11; 25:1-10; 26:29; ಪರ್ಕ 19:9
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. ಇದರ�ಲ್ ಔತಣ �ಾಡುವವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ
ಧನಯ್�ಾ��ಾದ್�. ಆದ� ಮುಂ�ನ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ಅ�ೕಕ ಜನರು ಇದನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ಆ ಔತಣ�ಕ್
�ೂೕಗಲು �ೂಡ�ಾಗುವ ಪರ್��ಂದು ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸು�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ
22:1-14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 16
14:16 “ಒ�ಾಬ್�ೂಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನು”– �ೕವರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ದಲ�ಯ�ಾ�
ಆತನು �ಹೂದಯ್�� ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ ಕಳು��ದನು, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅವ��ಾ��ೕ
ಬಂದನು

–

ಮ�ಾತ್ಯ

10:6;

15:24;

�ೂೕ�ಾ

1:16.

ಈಗ

ಆತನು

�ೂೕಕ�ಾದಯ್ಂತ�ರುವ ಜನ�� ಆ�ಾವ್ನ �ೂಡು�ತ್�ಾದ್� – ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20;
�ಾಕರ್ 16:15; ಲೂಕ 24:46-47. 17
14:17 ರಕಷ್� ಮತುತ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ೕವರು �ಾ�ೕ
�ದಧ್�ಾ��ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ �ೕವರು �ದಧ್�ಾ�ರುವ ಔತಣ. �ೕ�ಾನ
6:27,33,35,56-58 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಜನರು �ಾಡ�ೕ�ಾ�ರುವ��ಾಲ್
�ೕವರ ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ನಂ���ಂದ ಆತನ ಬ��
ಬರ�ೕಕು. 18
14:18 ಇ�ೂಲ್ಂದು ಅದುಭ್ತ�ಾದ ಸಂಗ�ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��! ಔತಣದ
ಊಟದ�ಲ್ �ಾ��ಾಗಲು �ಾ�� ಇಷಟ್�ರುವ�ಲಲ್? �ಾವ��ೂೕ �ೕಡ�ಾದ
�ಾಯರ್�ಕ್ ತಮಮ್ನುನ್ ಆ�ಾವ್�ಸ�ಾ�� ಆದದ್�ಂದ �ೕ�ಾದರೂ �ಾ� ಅದನುನ್

ತ�ಪ್ಸ�ೕಕು ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಈ ಜನರು ನ�ದು�ೂಂಡದದ್ನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು.
ಅವರ ನಡ�� �ಾರಣಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೕ�ಾನ 3:19-20; 7:7; 15:18; �ೂೕ�ಾ
8:6-7; 2 �ೂ�ಂಥ 4:3-4; ಎ� 4:18 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ರಲು ಜನರು �ೂಡುವ �ಾರಣಗಳು ಇ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ
�ಾರಣಗಳಂ��ೕ ಬು�ದ್�ಲಲ್ದವ�ಗ�ಾ��. �ೂಲವನುನ್ �ೂೕಡ� ಅದನುನ್
�ೂಂಡು�ೂಳುಳ್ವವನು ಎಂ�ಾ ಬು�ದ್ವಂತನು? ಅಥ�ಾ ಎತುತ್ಗಳನುನ್ �ೂೕಡ� ಮತುತ್
ಪ�ೕ�ಸ� �ೂಳುಳ್ವವರು �ಾರು (ವ 19)? ತನನ್ �ಂಡ� ತ�ೂನ್ಂ�� ಔತಣ�ಕ್ ಬರಲು
ಇಷಟ್ಪಡು�ಾತ್�ೂೕ ಇಲಲ್��ೕ ಎಂದು �ೕ�ಸದವನು ಎಂ�ಾ ಬು�ದ್ವಂತನು (ವ 20)?
ಸತಯ್�ೕ�ಂದ� ಅವ�� ಊಟ�ಕ್ �ೂೕಗಲು ಇಷಟ್�ರ�ಲಲ್, ಇದನುನ್ ಅವರು �ೂಟಟ್
�ಾರಣ�ಂದ�ೕ �ಾವ� ��ಯಬಹುದು. 21
14:21 ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆ ವಯ್�ತ್� �ೂೕಪ ಬಂ�ತು. ತನನ್ ಆ�ಾವ್ನವನುನ್
��ಾಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಕ�ಯಲಪ್ಟಟ್ವರು ಆತನನುನ್ ಅವ�ಾ��ದರು. ರಕಷ್� ಮತುತ್
ಆ�ೕ�ಾರ್ದ �ೂಂದಲು �ಾಗೂ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಧಯ್�ಾಗಲು �ೕವರು �ೂಡುವ
ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವವರು ಆತನನುನ್ ಅವ�ಾ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದದ್�ಂದ
ಆತನ �ೂೕಪ �ಾಯ್ಯ�ಾ��. ಆದ� ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ ಆತನ ಮ� ಜನ�ಂದ ತುಂ�ರುವರು
ಅ�ಲ್ �ಾವ� ಬಡವರು ಮತುತ್ ಅಂಗ�ಕಲರನುನ್ ಸಹ �ೂೕಡಬಹುದು. 1 �ೂ�ಂಥ
1:26-29 �ೂೕ��. 23
14:23 ಜನರು ರಕಷ್� �ೂಂದ�ೕ�ಂದು �ೕವರು ಬಯಸುವದನುನ್ ಇದು �ೂೕ�ಸುತತ್�.
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಆತನು �ದಧ್�ಾ�ರುವಂಥವ�ಗಳು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕರ ಮೂಲಕ ಎ�ಾಲ್
ಕ�ಗ�ಗೂ ಆತನು ಕಳು�ಸುವ ಆ�ಾವ್ನಗಳೂ �ಾ�ಾಗುವ�ಲಲ್. ರಕಷ್� �ೂಂದದಂ�
ಜನರ�ಲ್ರುವ ಹಠದ ಸವ್�ಾವವನುನ್ ಜ�ಸಲು ಆತನು ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಧನಗಳನುನ್
ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಸೃ�ಟ್ಕತರ್ನು ತನನ್ ಸೃ�ಟ್ಗ�� ಆ�ೕ�ಾರ್ದ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವಂ�
ಮನ� �ಾ��ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್�, ಆದದ್�ಂದ ಅವರು ಅ�ಮ್ೕಕ �ಳುವ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�,
ಆಸ�ತ್�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಬಯಸ�ೕಕು (��ಾಯ 55:1-3; ���ಕ್ೕಲ 18:30-32;
2 �ೂ�ಂಥ 5:18-21). 24

14:24 ಆತನನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ತ್ದದ್ �ಹೂದಯ್�� ಇದು ಎಚಚ್���ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ
21:43 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��), �ಾ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�� ಬರಲು �ೕವರು
�ೂಡುವ ಆ�ಾವ್ನವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ ಜನ�ಗೂ ಇದು ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�. 25
14:25 ಜನರ ಗುಂ�ನ�ಲ್ದದ್ ಬಹು�ೕಕರು ಆತನ �ಜ�ಾದ �ಂ�ಾಲಕರಲಲ್ ಎಂಬದು
ಆತ�� �ೂ�ತ್ತುತ್. ಮತುತ್ ಅ�ೕಕರು �ಸಸ್ಂ�ೕಹ�ಾ� 16-23 ವಚನಗಳ �ಾ� ತ�ಾಪ್�
�ಾಯ್�ಾಯ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಷಯ್ತವ್ದ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್ವಲಲ್ ಎಂದು
��ಸು�ಾತ್�. ತನನ್ನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವವರು ಮತುತ್ ತ�ನ್ಂದ ಕ�ತು�ೂಳುಳ್ವವ�� ಆತನು
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ ಮೂರು ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ����ಾದ್�. ಅವ� �ಾವ��ಂದ�:
ಇತರರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಷಯ್ನ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಸ��ಾ�ರ�ೕಕು (ವ 26) ತನನ್
�ಷಯದ�ಲ್ ಅವನ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಸ��ಾ�ರ�ೕಕು (ವ 26,27) ಮತುತ್ ಇತ�
�ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ಯೂ ಅವನ ಮ�ೂೕ�ಾವ� ಸ��ಾ�ರ�ೕಕು (ವ 33). ಈ
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು ಹೃದಯದ ಆಂತ�ಕ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಗ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೕವರು ಅ�ಲ್
�ಾಡುವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಸವ್�ಾವ �ದಧ್�ಾ� ಇವ�ಗಳು ನಮಮ್�ಲ್
�ಾರ�ಲ್ಯೂ ಇಲಲ್, ಆದ� ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು ಜನರ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್ ಅವರನುನ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ನ �ಜ�ಾದ ನಂ��� ನ�ಸು�ಾಗ ಇವ�ಗಳು ಉಂ�ಾಗುತತ್�. �ಷಯ್ತವ್�ಕ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎದುರು�ೂೕಡುವ ಅಹರ್�ಗಳ �ೕ��ಯು ಮನುಷಯ್ರು ಬಯಸುವ
ಬು�ದ್ವಂ��, ��ಾಯ್�ಾಯ್ಸ, ಸ�ಾಜದ�ಲ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಥ್ನ�ಾನ, �ಾ��ೕಯ� ಅಥ�ಾ
ಇತ� �ಷಯಗಳಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. 26
14:26 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ಷಯ್ರ ಹೃದಯದ�ಲ್ ತನ� ಪರ್ಥಮ
�ಾಥ್ನ�ರ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�ಾತ್�. ಮ�ಾತ್ಯ 10:37 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ದಲು, ಇತರರು ನಂತರ ಮತುತ್ ಕ�ಯ�ಾ� �ಾನು (ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ೕ ಇಲಲ್ – ವ 27)
ಕರ್ಮ �ೕ�ರ�ೕಕು. ಆದ� �ರ್ೖಸತ್�ಂಬ�ಾ� �ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಅ�ೕಕ ��ಾವ್�ಗಳ�ಲ್ ಇಂದು
ಈ ಕರ್ಮ ಬುಡ�ೕ�ಾ�� – �ದಲು �ಾನು, ನಂತರ ಇತರರು, ಕ�ಯ�ಾ� �ರ್ಸತ್ನು
(ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ೕ ಇಲಲ್).

“ಹ�”– ಇದನುನ್ �ಾವ� ಮ�ಾತ್ಯ 10:37 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕಡ�ೕಕು. ಇ�ಲ್

“ಹ�” ಎಂದ� “�ರ್ೕ� ಕ���ಾ�ರ�ೕಕು” ಅ�ನ್ಸುತತ್�. �ಷಯ್ರು �ಜ�ಾ� �ಾರನೂನ್
ಹ� �ಾಡ�ಾರದು (ಮ�ಾತ್ಯ 5:43-48; 22:37-38). �ಲ���ಮ್ ನಮಮ್ ಕುಟುಂಬದ
ಸದಸಯ್ರ �ೕ� ನಮ�ರುವ �ರ್ೕ� �ರ್ಸತ್ನ �ೕ�ರುವ �ರ್ೕ�� �ೂೕ��ದ� ಹ��ಾ�
�ೂೕರ�ೕಕು. ಆತನ �ೕ�ರುವ �ರ್ೕ� ಅವರನುನ್ �ಡುವಂ� �ಾಡುತತ್�, ಒಂದು�ೕ�
ಅವಶಯ್�ದದ್�, ಆತನನುನ್ �ಂ�ಾ�ಸುವ ��ತತ್ ಆತ�� �ಾರ್ಣವನುನ್ �ೂಡುವಂ�
�ಾಡುತತ್�.

“ತನನ್

�ಾರ್ಣವನುನ್

�ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ಾರದು.

ಹ�

�ಾಡ�ದದ್�”–

�ರ್ಸತ್ನ

�ೕ�

�ಷಯ್ನು

ಅವ��ರುವ

ತನ�ಾ�
�ರ್ೕ�,

�ಾತರ್�ೕ

ತನನ್ನುನ್

ಹ�

�ಾ��ೂಳುಳ್ವಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ತನನ್�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾವ್ಥರ್ವನುನ್ �ಾ�ಸಲು
��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಪ�ಸುವಂ�ರ�ೕಕು. ಲೂಕ 9:23 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.

“�ಷಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. �ಜ�ಾದ ��ಾವ್��ಾ�ರುವ�ಂದ�
�ಷಯ್�ಾ�ರುವ�ಾ��. ಜನರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳಳ್� �ೂೕದ� ಆತನ
��ಾವ್�ಗ�ಾಗು�ಾತ್� ಎಂದು �ಾವ� �ೕ�ಸುವದು �ೕ� (�ಷಯ್ ಎಂದ� ��ಾಯ್�ರ್,
ಸೂಚ�ಗಳನುನ್

�ಾ�ಸುವವನು)?

�ಷಯ್�ಾಗ�

��ಾವ್�ಗ�ಾಗಲು

ಬಯಸುವವರು

ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅಥ�ಾ ಆತನ �ೂೕಧ�ಗಳ �ೕ� ತಮ� �ರ್ೕ��ಲಲ್ ಎಂದು
�ೂೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಒಂದು�ೕ� ಅವರು ಆತನನುನ್ ಅಥ�ಾ ಆತನ �ೂೕಧ�ಯನುನ್
�ರ್ೕ�ಸ� �ೂೕದ� ತಮಮ್ನುನ್ ��ಾವ್�ಗ�ಂದು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವದು ವಯ್ಥರ್ವಲಲ್�ೕ? 1
�ೂ�ಂಥ 16:22. 27
- 14:27 ಮ�ಾತ್ಯ 10:38; ಲೂಕ 9:23. 28-29
14:28-29 �ಷಯ್ತವ್ ಎಂದ� �ೕವವನುನ್ ಕಟುಟ್ವ�ಾ�� – �ೕವ��ಾ� ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೕ�ತವನುನ್ ಕಟುಟ್ವ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 7:24). �ೕ��ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸಲು ಆಗದ ವಯ್�ತ್
ಕಟಟ್ಲು ಮತುತ್ ಮು�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಅ�ೕಕರ �ಾರ್ರಂಭ ಉತತ್ಮ�ಾ�ರುತತ್� ಆದ�
ಅದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಇದ�ಕ್ �ಾರಣ �ಾರ್ರಂಭ�ಂದ�ೕ ಅವರ
ಆಂತಯರ್ದ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಸ��ಲಲ್. 31-32
14:31-32 �ಷಯ್ತವ್ ಎಂದ� �ೂೕ�ಾಟ-ಆ�ಮ್ೕಕ �ೂೕ�ಾಟ (ಎ� 6:10-18). �ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸಲು ಆಗದವರು �ಲಲ್ಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ಎಲಲ್ದ�ಕ್ಂತ
��ಾಚ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ�ೂಂ�ೕ �ೖ�ಾನನನುನ್ �ೂೕ�ಸಲು ನಮಮ್
ಮುಂ�ರುವ �ಾಗರ್�ಾ��. ಪರ್ಕ 12:11 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
�ಷಯ್�ಾಗಲು ಬಯಸುವವರು �ೂೕ�ಾಟವನುನ್ ಮು�ಸಲು ಮತುತ್ ಜ�ಸಲು ಏನು
�ೕ�ೂೕ ಅದನುನ್ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು (ವ 28,31). 33
14:33 �ಷಯ್ರ ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯು �ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಸ��ಾ�ರ�ೕಕು
(6:20-24; 12:15; ಮ�ಾತ್ಯ 6:19; 1 �� 6:6-11). �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ ನಮಮ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ�ನ್�ಾಲ್ �ಟುಟ್�ೂಡಲು ಮುಂ�ಾಗ� �ೂೕದ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ಮು�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಯುದಧ್ವನುನ್ ಜ�ಸಲು ನಮ� �ೕ�ಾಗುವ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ�ನ್�ಾಲ್
�ೕವರು �ೂಡುವ�ಲಲ್. ���ಪ್ 3:7-8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇದು
�ೂೕ�ಾ�ೕತ�ಾದ ತತವ್�ಾ�� – �ಟುಟ್�ಡುವವರು �ೂಂದುವರು, ದು�ಾ��ಂದ
ಕೂ���ೂಳುಳ್ವವರು ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವರು (9:24; 17:33; ಮ�ಾತ್ಯ 10:39;
�ೕ�ಾನ 12:25 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). ಇ�ಲ್ ಇ�ೂನ್ಂದು ಸಂಗ�ಯನುನ್
�ೂೕಡಬಹುದು – ನಮ�ರುವದ�ನ್�ಾಲ್ �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ ��ತತ್ �ಡಲು ಬಯಸ�ದದ್�,
ಆತ��ಂತ ಮತುತ್ ಆತನ ಆ�ೕ�ಾರ್ದಗ��ಂತ �ಾವ� ನಮ�ರುವವ�ಗ�� �� �ೂಡು�ತ್ೕ�
ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� �� �ೂಡ�ರುವವ�ಗಳನುನ್ �ೕವರು
ನಮ� �ಾ� �ೂಡ�ೕಕು? �ಾ�ೂೕ 4:7; �ಾಕರ್ 10:21-22. 34-35
14:34-35 ಮ�ಾತ್ಯ 5:13; �ಾಕರ್ 9:50.

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಂ�ಾಲಕ�ಂದು

�ೕ��ೂಂಡು �ಷಯ್ತವ್�ಕ್ �ೕ�ಾದ ಅಹರ್�ಗಳು ನಮಮ್�ಲ್ ಇಲಲ್�ಂದ� ಅಥರ್ ಉಪ�ಪ್ ತನನ್
ರು�ಯನುನ್
ಕ�ದು�ೂಂ��
ಎಂಬ�ಾ��.
ಅದು
�ಾವ�ದಕೂಕ್
ಉಪ�ೕಗ�ಾಗುವ�ಲಲ್, ಅದನುನ್ ��ಾಡ�ಾಗುತತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 25:30 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಷಯ್ತವ್, �ಾಯ್ಗ�ಲಲ್ದ �ರ್ೖಸತ್ತವ್ವ� ಉಪ�ೕಗ�ಲಲ್ದುದ್
�ಾತರ್ವಲಲ್, ಬದ�ಾ� �ೖ�ಾನನು ನಮಮ್ನುನ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್ಲು ಸೂಕತ್�ಾದ
�ಾಧನ�ಾ�ರುತತ್�. ಇದನುನ್ ಓದು�ತ್ರುವ ಪರ್��ಬಬ್ ವಯ್�ತ್ “�ಾನು �ಜ�ಾ� �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್�ಾ��ದ್ೕ��ೕ? ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ �ಳ�ನ�ಲ್, �ಾನು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಆತನ

�ಷಯ್�ಾಗಲು ಬಯಸು�ತ್ೕ��ೕ” ಎಂದು ಪರ್�ನ್��ೂಳಳ್�ೕಕು? ಈ ಪರ್�ನ್ಗ�� �ಾವ�
�ೂಡುವ ಉತತ್ರ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ �ತಯ್�ಾದ ಪ��ಾಮಗಳನುನ್
�ೂಂ�ರುತತ್�.

151
15:1 ಮ�ಾತ್ಯ 5:46 ರ�ಲ್ ಸುಂಕದವರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. “�ಾ�ಗಳು”
ಎಂದ�
ಫ��ಾಯರ
�ಾ�
�ೂೕಪರ್���ೂಳುಳ್ವವರಲಲ್. 2

�ೕ�ವಂತರು

ಮತುತ್

ಪ�ಶುದಧ್�ಂದು

15:2 ಮ�ಾತ್ಯ 9:11-13 �ೂೕ��. �ಾವ� �ಾಡ�ೕ�ಾದ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ಾ��ಾಗ ಅವರು ಆ�ೂೕಪ �ಾ�ದರು – ���ಕ್ೕಲ 34:2-4; �ಕಯರ್
11:16.

“ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7. 3
15:3 ಮ�ಾತ್ಯ 13:1,18-23 ರ�ಲ್ �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ಾಮಯ್ದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
4-7

15:4-7 ಮ�ಾತ್ಯ 18:12-14 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 7
15:7 ಮ�ಾತ್ಯ 3:2 ರ�ಲ್ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ ಕು�ತು �ೂಡ�ಾ�ರುವ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
�ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 9:13 �ೂೕ��. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕ�ದು�ೂೕ�ರುವ
ಕು�ಯನುನ್ ಹುಡು��ೂಂಡು �ೂೕದದದ್ರ ಬ�ಗ್ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು ಆ�ೂೕ��ದರು
(�ಾ�ಗಳು – ವ 2). ಅವರ ಗುಣಗುಟುಟ್�� ಮತುತ್ �ೕ�� ಗು��ಾದ �ಷಯ ಇ�ೕ
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ಂಟು �ಾ�ತು.

“�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ ಅವಶಯ್�ಲಲ್ದವರು”– ಅಂಥವರು �ಾ�ಾದರೂ
ಇ�ಾದ್��ೕ? �ೌದು, ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವವರು �ರು��ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್.
ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ಯೂ ಅ�ೕಕರು ತಮಮ್ ಅ��ಾಟಗಳನುನ್ �ಟುಟ್ �ೕವರ ಕ��
�ರು��ೂಂ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ ಕ�� ಬಂ��ಾದ್�. ಇನೂನ್ �ಲವರು ಫ��ಾಯರ
�ಾ� (18:9), �ಾವ� �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�

�ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್�,
ಆದ�
�ರು��ೂಳಳ್�ೕ�ಾ��. 8-10

ಅಂಥವ�ೕ

�ದಲು

�ೕವರ

ಕ��

15:8-10 ಕು�ಮ�ಯು ಮಂ�ಯನುನ್ �ಟುಟ್ ಅರಣಯ್ದ�ಲ್ ತ�ಪ್��ೂಂ�ತುತ್ (ವ 4).
�ಾಣಯ್ವ� ��ೕಯ ಮ��ಳ� ಕ�ದು�ೂೕ�ತುತ್. ಅ��ಾಡುವ ತನನ್ ಬು�ದ್�ೕನ
�ಾಯರ್ದ ��ತತ್ ಕು� ತ�ಪ್��ೂಂ�ತುತ್. ��ೕಯ ಅ�ಾಗರೂಕ��ಂದ �ಾಣಯ್
ಕ�ದು�ೂೕ�ತುತ್. ��ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಎಷುಟ್ �ಾತರ್ವ� ಸೂಚ�ಯಲಲ್ (�ಾಕಂದ�
ಆತನು ಎಂ�ಗೂ ಅ�ಾಗರೂಕನಲಲ್) ಆದ� ಆ� �ರ್ಸತ್ನ ಸ�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾತ್�.
ಕ�ದು�ೂೕದ ಕು�ಮ� ಮತುತ್ ಕ�ದು�ೂೕದ �ಾಣಯ್ ಇಬಬ್ರೂ �ಾಶನದ
�ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾ�ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ ಬಹುಶಃ �ಂ�ಾರು�ತ್ರುವ �ರ್ೖಸತ್ರನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್�. ಇವ�ಗಳು �ೂ�ಯು�ಾಗ ಆಗುವ ಫ��ಾಂಶ ಒಂ�ೕ – ಸಂ�ೂೕಷ. 11-32
15:11-32 ಕು� ತನನ್ ಬು�ಧ್�ಲಲ್ದ ಅ��ಾಟ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಂ�ತು ಮತುತ್ �ಾಣಯ್
ಅ�ಾಗರೂಕ��ಂದ ಕ�ದು�ೂೕ�ತುತ್. ಮಗನು �ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ�ೕ ತಂ�ಯ ಮ�ಯನುನ್
�ಟುಟ್ ತನನ್ ಮನ ಬಂದ �ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ ಆ�ಕ್�ಾ��ೂಂಡನು. ��ಾಯ 53:6
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 12
15:12 ಇ�ಲ್ ಮಗನು �ತಯ್ತವ್ದ ಆ�ೂೕಚ��ಲಲ್�, ಈ �ೂೕಕದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಕೂಡ�ೕ ಬಯಸುವ ಮನ�ಥ್�ಯನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�. 13
15:13 �ಾನು ಬಯಸುವ �ಾಯರ್ಗ�� ತಂ� ಅ�ಡ್ಪ�ಸ�ಾರದು ಎಂಬ�ಾ� ಇವನು
ಬಯ�ದನು. �ೕವ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಅಡಚ��ಾಗದಂ� ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ �ಾ�
�ೕ�ಸಲು ಬಯಸುವವರ �ಾ� ಇವ��ಾದ್�. ಆ�ಮ್ೕಕ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೕವರನುನ್
ಕ�ಗ�ಸುವವರು �ೕ�ರು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನ �ೕವನ �ೖ� �ೂೕ�ಸುತತ್�-ಅವರು
ತಮಮ್

�ಾಮಥಯ್ರ್,

ಸಮಯ,

ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು,

ತ�ಾಂತುಗಳನುನ್

�ೕವ��ಾ�

ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಬದಲು ವಯ್ಥರ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್� (��ಾಯ
55:1-2; ಪರ್ಸಂ� 2:4-11). 15
15:15 �ಹೂದಯ್ರು ಹಂ�ಗಳನುನ್ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದವ�ಗಳು ಮತುತ್ ಅಶುದಧ್
�ಾರ್�ಗಳು ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (�ಾಜಕ 11:7). ಈ ವಯ್�ತ್ ಬಹಳ �ೕ�ಾದ �ಥ್��
ಬಂದನು. �ಾ�ಯ ಪ��ಥ್�ಯೂ �ೕ��ೕ ಇರುತತ್� – ಅವನು ತನನ್

ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದ, ಅಶುದಧ್�ಾದ �ಾಯರ್ಗ�ಂದ ತುಂ���ೂಳುಳ್�ಾತ್� (��ಾಯ
64:6; ಮ�ಾತ್ಯ 15:18-20; 23:27; �ೂೕ�ಾ 1:24; 6:19; ಎ� 4:17-19; 1
�ೕತರ್ 1:18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 16
15:16 ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ಗ�� �ಗುವಂಥದುದ್ ಹಂ�ಗಳ ಆ�ಾರ �ಾತರ್�ೕ ಆ��.
�ೌಲನು ಕ��ರುವದನುನ್ �ೂೕ�� – ���ಪ್ 3:8. ಮತುತ್ ಒಂದಥರ್ದ�ಲ್ ಇದು ಬಹಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�� �ಾಕಂದ� ಅವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು
ಶಕತ್�ಾ�ರುವವರು �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾರೂ ಇಲಲ್. �ಾಪ�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ ಬಡತನ ಮತುತ್
�ೕನ�ಾದ ಪ��ಥ್� ಎದು�ಾಗುತತ್�, �ೕವರಲಲ್� �ೕ� �ಾ�ಂದಲೂ �ಾ�ಗ��
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ – �ೂೕ�ಾ 5:6; 7:18. 17
15:17 �ೕವರನುನ್ ತಯ್�� ತಮಮ್ ಮನ�ಸ್� ಬಂದ �ಾ� �ೕ�ಸುವ ಜನರು
ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� �ಳುವ���ಲಲ್ದವ�ಾ��ಾದ್� (ಪರ್ಸಂ� 9:3), ಆದದ್�ಂದ ಅವರು
�ಳುವ�� �ೂಂದ�ೕ�ಾ�ರುವದು ಬಹಳ ಅವಶಯ್�ಾ��. ತನನ್ ತಂ�ಯ ಮ�ಯನುನ್
�ನ���ೂಂ�ದುದ್ ಈ ವಯ್�ತ್ �ಲವ� ಒ�ಳ್ಯ �ೕ�ಾರ್ನಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು
ಸಹಕ��ತು. 18-19
15:18-19 ಇದು�ೕ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ �ಾ��ಾ�� – ಮ�ಾತ್ಯ 3:6; 1 �ೕ�ಾನ
1:9. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ �ಾರ್ರಂಭ�ಂದಲೂ ಇದ�ನ್ೕ ಕ�ಸು�ಾತ್ ಇ�ಾದ್� –
ವ 1,2,7. 20
15:20 �ೕವರು ಎಂಥವನು ಮತುತ್ ತನನ್ ಬ�� ಬರುವ �ಾ�ಗ�ೂಂ�� �ೕ�
ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್�. ಆತನು ಗದ�ಸುವ�ಲಲ್, ಆ�ೂೕಪ
�ಾಡುವ�ಲಲ್, ��ಸುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ರ್ೕ��ಂದ �ಾವ್ಗ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�.

“ಮು�ದ್ಟಟ್ನು”– ಅವನು ಒ�ಯ�ಾನ್ಗ� ಅಥ�ಾ �ಾಪಗಳ�ಾನ್ಗ� �ೕಳ� ಮುತುತ್
ಪ�ದು�ೂಂಡನು (��ಾಯ 55:7; �ೕ�ಾನ 3:16; 6:37; ಎ� 2:4-5; �ೕತ
3:4-5; �ಾ�ೂೕಬ 4:8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 21
15:21 �ೕವರ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ೕ�ಯ ಕು��ಾದ ಈ �ಷಯ

ಸತಯ್�ಾ��.

�ಾ�ಲಲ್ರೂ

�ೕವರ

ಮಕಕ್�ಾ�ರಲು

ಅ�ೕಗಯ್ರು

ಎಂಬದನುನ್

�ರೂ���ದ್ೕ� (�ೕತರ್� 51:4-5; ��ಾಯ 64:6; �ೂೕ�ಾ 3:9-19). �ಾವ�
ಇದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕನ��ಂದ ಅ�� �ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು. 22
15:22 �ೕವರು ತನನ್ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವ �ಾ�� ತನನ್�ಲ್ರುವ ಉತತ್ಮ�ಾದ
ವಸ�ಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್� – ��ಾಯ 6:10; �ಕಯರ್ 3:4; �ೂೕ�ಾ 3:21-24.
ಉಂಗುರ ಅಂ�ೕ�ಾರ ಮತುತ್ ಉನನ್ತ �ಾಥ್ನ�ಕ್ ಏ�ಸಲಪ್ಡು��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� (ಆ�
41:42; ಎ�ತ್ೕರ 3:10,12 �ೂೕ��. ಎ� 1:13-14; 2:4-7 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಡುವ �ಾ�ಯು ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್�ಟ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
��ಯಲು �ೕವರು ಅವ�� ಗುರುತುಗಳನುನ್ �ೂಡು�ಾತ್�. �ೂಸ �ಾದರ�ಗಳು ಎ�
6:15ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 23
15:23

�ಹೂದಯ್ರು

�ಾಂಸ�ಾ�ಗ�ಾ�ದದ್ರು

ಮತುತ್

ಅವ��

ಹಬಬ್ವನುನ್

ಆಚ�ಸಲು
ಕರು
ಉತತ್ಮ�ಾದ
ಸಂ�ೕತ�ಾ�ದದ್�ಂದ
ಅದು�ೕ
ಅವ��
�ೂ�ಯುವಂಥ�ಾದ್�ತುತ್. ಸಂ�ೂೕಷಪಡುವ ��ೕಷ�ಾದ ಸಂದಭರ್ವನುನ್ ಅವ��
ಅಥರ್�ಾಗುವಂ� ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸಲು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಉತತ್ಮ�ಾದ ಪದವನುನ್ ಬಳ�ದನು.
ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಈಗ �ಾಮಯ್ವನುನ್ �ೕಳು�ತ್ರುವ�ಾದ�, ಬಹುಶಃ �ಾರತದ�ಲ್ ಒಂ�ೕ
�ಷಯವನುನ್ ಕ�ಸಲು �ಾವ� ��ಧ ಪದಗಳನುನ್ ಬಳಸುವವ�ಾ�ರು�ತ್ೕ�. 24
15:24 ತಂ� �ೕಳುವ�ೕ�ಂದ� ನನನ್ ಮಗ “ಸತತ್ವ�ಾ�ದದ್ನು.” ಆ� 2:17; ಎ�
2:1,5; �ೂ�ೂ 2:13; 1 �� 5:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ಾಪದ ��ತತ್
�ಾವ� ಆ�ಮ್ೕಕ�ಾ� ಮೃತಪಡುವದ�ಂದ �ೂಸ�ಾ� ಹುಟುಟ್ವದು ಖಂ�ತ�ಾದ
ಅ��ಾಯರ್��ಾ��

(�ೕ�ಾನ

3:3,5,7).

ಪ�ಾವ್�ಾತ್ಪಪಡುವ

�ಾ�ಗಳ

�ಷಯದ�ಲ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಾಲ್ಗುವ ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಸಂಭರ್ಮದ ಬ�ಗ್ ಈ ಇ�ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯ ಕ�ಸುತತ್� – ವ 7,10; �ಫ 3:17 �ೂೕ��. ಪರ್�ಸಲ ಒಬಬ್ �ಾ�ಯು
�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್�ಾಗ ಅದು ಆತ�� ��ೕಷ�ಾದ ಸಂದಭರ್�ಾ�ರುತತ್�. 28
15:28 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕವರ ಬ�� ನ���ಾಗ ಆತನ �ೕ�
ಗುಣಗು�ಟ್ದ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ಾಯಕರನುನ್ �ೂಡಡ್ ಮಗನು ಸೂ�ಸು�ಾತ್� (ವ 2).
ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ರುವ �ಾಮಯ್ಗಳ�ನ್�ಾಲ್ ಅವ�� �ೕ�ದನು

(ವ 3,8,11). ಅಂಥ ಜನರು ಭೂ��ಂದ ಕಣಮ್��ಾ�ಲಲ್. 28-30 ವಚನಗಳ�ಲ್
ಇಂಥವರ �ಲವ� �ಾಪಗಳನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡು�ತ್ೕ� – ಕರು� �ೂೕ�ಸು�ಾಗ
�ೂೕ���ೂಳುಳ್ವದು, �ಚಚ್ಳಪಡುವದು, ಇತರರನುನ್ ಆ�ೕವರ್�ಸು�ಾಗ �ೂ�ಟ್�ಚುಚ್
ಪಡುವದು, �ವ್ೕಷ (ಅವನು ��ೕಮಗನನುನ್ “ತಮಮ್” ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ ಕ�ಯ�ಲಲ್ – ವ
30) ಮತುತ್ ಔತಣದ�ಲ್ �ಾ��ಾಗಲು ಅವನು ��ಾಕ��ದನು. 14:18; ಮ�ಾತ್ಯ
23:13 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕವರ ದೃ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಈ �ಾಪಗಳು ��ೕಮಗನ
�ಾಪದಂ��ೕ �ಟಟ್�ಾದ್�� (ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ಂತಲೂ �ೂೕರ�ಾದ�ಾದ್��). 31
15:31 ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕವರ ��ೕಷ�ಾದ ಜ�ಾಂಗ�ಾ�ತುತ್ (ಧ�ೕರ್ 7:6). �ೕವರ
�ಾಜಯ್ವ� �ಹೂದಯ್�� �ೖಗಳ�ಲ್�ೕ ಇತುತ್ – ಮ�ಾತ್ಯ 21:43. �ಾ��ೕ �ೂೕ�ಾ
3:1-2; 9:3,5 �ೂೕ��. ��ೕಮಗನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಲದ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ ಅವರ
�ಾಯಕರನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�. 1 �ೂ�ಂಥ 3:21-23 ರ�ಲ್ ಈ�ನ ��ಾವ್�ಗಳ ಬ�ಗ್
ಏನು �ೕಳ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. �ೕವರ ಬ� ಇರುವ�ಲಲ್ವ� ಅವರ�ಾದ್��.
32

15:32 ವಚನ 24.

161
16:1 �ಟಟ್ �ವರ್ಹ�ಯ ��ತತ್ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�� ನಷಟ್�ಾ�� ಎಂಬದು
ಆ�ೂೕಪ�ಾ��.

“�ಾಳು�ಾಡು�ಾತ್�”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇ�ೕ ಪದವನುನ್ 15:13,30 ರ�ಲ್
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ತ�ಪ್ �ೂೕದ ಮಗನ �ಷಯದ�ಲ್ ಬ�ಯ�ಾ��. 4
16:4 ಇವನು ತನನ್ ಉ�ೂಯ್ೕಗವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಂಡ ನಂತರ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ತನ� ಸ�ಾಯ
�ಾಡುವ ಸಲು�ಾ� �ನ್ೕ�ತರನುನ್ �ಾ��ೂಂಡನು. 8
16:8 ಯಜ�ಾನನು ಮ��ಾ�ರ್ಯವನ ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಯನುನ್ �ೂಗಳು�ತ್ಲಲ್ –
ಅವನು ಅದನುನ್ ಹ��ಾಡುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಮ��ಾ�ರ್ಯವನು ಭ�ಷಯ್�ಾಕ್�
�ಾ�ರುವ ಏ�ಾರ್ಡುಗಳನುನ್ �ೂೕ� ಆತನು �ಾವ��ೕ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ಲಲ್. ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇದರ �ಷಯದ�ಲ್ ತನನ್ ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್ �ೕ� ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್�.

“�ೌ�ಕರು”– ಈ �ೂೕಕದ ಜನರು – ಅ��ೕಯ�� ಒಳ�ಾ�ರುವ �ೂೕಕ�ಕ್
ಬಂ��ಾ�ರುವವರು, �ೕವರ ಬ�ಗ್ �ಳುವ���ಲಲ್ದವರು. “�ಳ�ನ �ಾಜಯ್ದವರು” –
ಅಂದ� �ೂೕಕ�ಕ್ �ಳ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೕ�ದವರು – ಮ�ಾತ್ಯ 5:14;
�ೕ�ಾನ 12:36; ಎ� 5:8; 1 �ಸ 5:5. �ೕವಜನರು ಪರ�ೂೕಕದ �ಷಯದ�ಲ್
�ಾಣ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್ವದ�ಕ್ಂತ ��ಾಚ್� �ೌ�ಕ ಜನರು �ೂೕಕದ �ಷಯಗಳ�ಲ್
�ಚುಚ್ �ಾಣ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಅವರು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ತಮಮ್ ಭ�ಷಯ್ದ ಬ�ಗ್
�ೕ�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಈ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್ ಬರುವ ಮ��ಾ�ರ್ಯವನ
�ಾ�, �ನ್ೕ�ತರನುನ್ �ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಹಣವನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾತ್�. 9
16:9

ಈ

�ಾಮಯ್�ಂದ

�ಾವ�

ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕ�ಂದು ಆತನು ಬಯಸುವ
�ಾಠ�ೕ�ಂಬದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ��ಾದ್�. �ಳ�ನ �ಾಜಯ್ದವರು ಈ �ೂೕಕದ
�ಾವ��ೕ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು ತಮಮ್ ಬ� ಇದದ್ರೂ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಜನ�� ಸ�ಾಯ�ಾಗುವ
�ಾ� �ಾಣತನ�ಂದ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್�ೕಕು. ನಂತರ ಅಂಥ
ಜನರು ಅವರನುನ್ ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾವ್ಗ�ಸು�ಾತ್�. ಇದರ ಅಥರ್ ಜನ�� ಆ�ರ್ಕ
ಸ�ಾಯ
�ಾಡುವ
ಮೂಲಕ
ರಕಷ್�
ಮತುತ್
ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ಾಥ್ನ
ಸಂ�ಾ���ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂಬದಲಲ್ (ಎ� 2:8-9; �ೕತ 3:5-6 �ೂೕ��). �ಾ��ೕ
�ಾವ� ಪರ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಗಂಟು �ಾ�ಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ಾ�� ಸ�ಾಯ �ಾ�ರು�ತ್ೕ��ೕ ಅವರನುನ್ ಅ�ಲ್ ಸಂ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
ಅಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21; 25:34-40; �ೕತರ್� 112:5-6,9; ಇ�ರ್ 6:10 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��).

“ಅ�ಾಯ್ಯದ ಧನದ ಮೂಲಕ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ಯೂ “ಅ�ಾಯ್ಯದ ಧನ” ಎಂಬ�ಾ�
ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ ಅ�ಾಯ್ಯ ಅಥ�ಾ ವಂಚ�ಯ ಮೂಲಕ ಸಂ�ಾ��ರುವ
ಹಣ ಎಂಬದಲಲ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಂದ ತುಂ�ರುವ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಸಂ�ಾ��ರುವ
ಹಣ ಎಂಬ�ಾ��. ಅ�ಾಯ್ಯ�ಂದ ತುಂ�ರುವ ಈ �ೂೕಕ�ೂಂ�� �ೕ�ರುವ
�ಷಯಗ�ಲಲ್ವ� �ಲವ� ಹಂತದ ಮ�ಟ್� �ೌ�ಕ ಅ�ಾಯ್ಯ�ಕ್ ಒಳಪ�ಟ್�. 10
16:10 �ೕ�ನ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್ ಆತನು ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಯನುನ್ �ಾಲ್�ಸು�ತ್�ಾದ್�

ಎಂಬ�ಾ� �ಾ�ಾದರೂ �ೕ�ಸುವ�ಾದ�, ಆತನು ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ
ತತವ್ವನುನ್ ಇದರ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಮ�ಯ�ಾರದು. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ
ಸವ್�ಾವವನುನ್ �ಾವ� ಸಣಣ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ಾ��ೕ �ೂಡಡ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಕತರ್ನು ಇದನುನ್ 19:11-26; ಮ�ಾತ್ಯ 25:21-23 ರ�ಲ್ �ಾವ
�ೕ� ಅಳವ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ��. ಹಣವನುನ್ �ಾವ �ೕ� ಉಪ�ೕಗ
�ಾಡು�ತ್ೕ� ಎಂಬ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾ�ಲಲ್ರೂ ಪ�ೕ�ಸಲಪ್ಡು�ತ್ೕ� �ಾಗೂ ಅದ�ಂದ
ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳು ಪರ್ಕಟ�ೂಳುಳ್ತತ್�. �ಲವ� �ರ್ೖಸತ್ರಂತೂ ಒಂದು�ೕ� �ಾವ� ಸ��ಾದ
��ಾದ್ಂತಗಳ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್� �ೕಸ �ಾಡಬಹುದು, ಸುಳುಳ್ �ೕಳಬಹುದು
�ಾಗೂ ಇತರರನುನ್ ವಂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾತ್�. ಇದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ತಪ�ಪ್
�ಾಗೂ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಆ�ೂೕಚ��ಾ��. ಒಂದು�ೕ� ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ
�ೕ�ತದ�ಲ್ ಆ�ವ್� �ಾಡು�ತ್ರುವ�ಾದ�, ಸತಯ್�ಾ�ರುವ (�ೕ�ಾನ 14:6) ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅವನು ಬಲಲ್ವ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ �ರ್ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು
�ೕಳಲು �ಾಧಯ್�ೕ? �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ�ಂದ� ಸತಯ್ವನೂನ್ �ರ್ೕ�ಸುವ�ಾ��.
ಕತರ್ನು ನಮ� ಏನ�ನ್ೕ ಒ�ಪ್�ದರೂ ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾರ್�ಾ�ಕ�
ಮತುತ್ ನಂ�ಗ�ತ್�ಯನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (1 �ೂ�ಂಥ 4:1-2). �ೕವರ
�ಾಜಯ್ದ�ಲ್ ��ಾವ್�ಗಳ ಭ�ಷಯ್ದ �ಾಥ್ನವ� ಈ �ಷಯದ �ೕ��ೕ
ಆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�. ಈಗ ಹಣದ �ಷಯದ�ಲ್ ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕರು ಮತುತ್ ಅಪನಂ�ಗಸತ್ರು
ಆ�ರುವವ�� ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಪ��ಥ್�ಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�. 11
16:11 �ಜ�ಾದ ಧನವ� ಆ�ಮ್ೕಕ ಧನ�ಾ�ದುದ್, �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ �ತಯ್�ಾದ
ಧನ�ಾ��. ಅದನುನ್ ನಮ� �ೂಡುವವನು ಅಥ�ಾ �ೂಡ�ರುವವನು �ೕವರು �ಾತರ್�ೕ
ಆ��ಾದ್�. 12
16:12 “ಮ�ೂತ್ಬಬ್ನ �ೂತುತ್”– ಅಂದ� ನಮ� ಒ�ಪ್ಸ�ಾ�ರುವ �ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳು.

“�ಮಮ್ದು”– ಎಂದ� ಪರ�ೂೕಕ ಸಂಬಂಧದ �ಾಯರ್ಗಳು, �ಾವ� �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ದದ್�
ನಮಮ್�ಾಗುತತ್� (1 �ೂ�ಂಥ 3:21-23; �ೂ�ೂ 1:12; 3:23-25). 13
16:13 ಮ�ಾತ್ಯ 6:24

ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಮುಖಯ್

�ಷಯ�ೕ�ಂದ� �ೌ�ಕ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಬು�ಧ್ವಂ���ಂದ ಉಪ�ೕ���ೂಳುಳ್ವದು

ಮತುತ್ ನಂ�ಗ�ತ್��ಾ��. ನಂ�ಗಸತ್ರು ಮತುತ್ ಬು�ದ್ವಂತ�ಾಗಲು ಒಂ�ೕ ಒಂದು
�ಾಗರ್��,

ಅದು

�ಾವ��ಂದ�

ಯಜ�ಾನನ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್ವದು
�ರಸಕ್�ಸುವ�ಾ��. 14

ಒಬಬ್ನು
ಮತುತ್

�ೕವರನುನ್
ಹಣದ

ತನನ್

�ೕ�ತದ

ಯಜ�ಾ��ಯನುನ್

16:14 ಈ ಫ��ಾಯರು, ಇಂ�ನ ಅ�ೕಕರ �ಾ�, �ೕವಕು�ಾರ�ಂದ ಕ�ತು�ೂಳುಳ್ವ
ಬದಲು, ಆತನನುನ್ �ಾಸಯ್�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಹಣ ಅವರ ಯಜ�ಾನ�ಾ�ತುತ್ ಮತುತ್
ಅದು ಒ�ಳ್ೕ�ಂದು �ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಂಚ�� ಒಳ�ಾ�ದದ್ರು. ಹಣ ಒ�ಳ್ಯ
�ೕವಕ�ಾ�� ಆದ� �ಟಟ್ ಯಜ�ಾನ�ಾ��. ಅದರ �ೕ�ನ �ರ್ೕ� ನಮಮ್ನುನ್ �ಾಶನ�ಕ್
ನ�ಸುತತ್� �ಾಗೂ �ಾಳು �ಾಡುತತ್� – 1 �� 6:6-10. 15
16:15 10:29; 18:9; ಮ�ಾತ್ಯ 6:1-2,5,16 �ೂೕ��. �ಾವ� ಏನು �ೕ�ಾದರೂ
�ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ನಮ� �ೕ�ಾದದ್ನುನ್ ಆ�ೂೕ�ಸಬಹುದು �ಾಗೂ ಇವ�ಗಳು
�ಾವ�ವ� �ೕವ�� �ೂ�ಾತ್ಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� �ಾನವರು �ೕ�ಸುವದು
ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ�ಾದ ಸಂಗ��ಾ�� (�ೕತರ್� 10:11; 64:5; 73:11; 94:7-11). ಈ
�ಾಕಯ್ದ ಕ�ಯ �ಾತುಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸುವ�ಾದ�, �ೂೕಕದ�ಲ್ �ಾ�ಗಳು ಇರುವ ತನಕ
ಸತಯ್�ಾ�ರುವ ಮ�ೂತ್ಂದು ತತವ್ವನುನ್ �ಾವ� ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ��. ಇ�ಲ್ ಮುಖಯ್
�ಷಯ ಹಣ�ಾ��ಾ�� – �ೕವರು ಈ ಮನ�ಥ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕ�ಸು�ಾತ್� – ಈ ತತವ್ವ�
�ಾನವರು ಹುದು�ಾ� ��ಚ್ನ ಅದಯ್� �ೂಡುವ ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗ�� ಅನವ್�ಸುತತ್�.
16

- 16:16 ಮ�ಾತ್ಯ 11:12-13. 17
16:17 ಮ�ಾತ್ಯ 5:17-18 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
16:18 ಮ�ಾತ್ಯ 5:31-32.

�ೕವರ ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಮುಂದುವ�ಯು�ತ್ರುವ
�ಾಯರ್ಗಳ ಕು�ತು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�. ಬಹು�ೕಕ
ಫ��ಾಯರು ತಮಮ್ �ಂಡ�ಯರನುನ್ �ಟುಟ್ ಅ�ೕಕರನುನ್ ಮದು� �ಾ��ೂಂ�ದದ್ರು
ಎಂಬ �ಾಧಯ್� ಬಹಳ�ಟ್�. ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೕ��ಾದ್�
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 19
16:19 ಮುಂ�ನ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ�ಾಗ�ೕ ಕ��ರುವ

�ಷಯ�ಕ್ ಆದಯ್�ಯನುನ್ �ೂಡಲು ಪರ್ಬಲ�ಾದ ಉ�ಾಹರ�ಯನುನ್ �ೂ�ಟ್�ಾದ್�.
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೂೕಧ�ಯು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ಮತುತ್ ಬಡವರ ಕು�ತು �ೕ�ರುವದನುನ್
�ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. “ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾದ ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನು” �ೕವರು ತನ�
�ೂ�ಟ್ರುವವ�ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರದ (ವ 13), ಹಣವನುನ್ �ರ್ೕ��ದ (ವ
14) ಮತುತ್ �ೕವರ ದೃ�ಟ್� ಅಸಹಯ್�ಾ�ರುವದನುನ್ ��ಾಚ್� ಬಯ�ದ (ವ 15)
ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಪರ್���ಸು�ಾತ್�. �ೕವರು ತನ� ಒ�ಪ್�ದ ಧನವನುನ್ “ಅನು�ನ” ತನ�ಾ�
ಉಪ�ೕಗ �ಾಡುವ ಅಪ�ಾಧ�ಕ್ ಒಳ�ಾ�ದದ್ನು. ಅಂದ� ಅವನು ಅದನುನ್
ದುರುಪ�ೕಗಪ�ಸು�ತ್ದದ್ನು. ಬಡವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಬಯ� ಅವ��ರ�ಲಲ್ (ವ
21). 20
16:20 �ಾಜರನು ಅತಯ್ಂತ �ೕನ �ಥ್�ಯ�ಲ್ದದ್ನು ಆದ� ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು ಅವ��
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ತನನ್ �ರು�ರಳನುನ್ ಸಹ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಲಲ್. ಈ �ೕ��ಾ� ಅವನು
ತನನ್ �ಾವ್ಥರ್ �ಾಗೂ ಕ�ಣ ಹೃದಯವನುನ್ �ೂೕ��ದನು ಮತುತ್ ಬಡವ�� ಸ�ಾಯ
�ಾಡ�ೕ�ಂದು �ೕಳುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್ವನುನ್ (�ಾಜಕ 19:10; ಧ�ೕರ್ 15:7-8;
�ೕತರ್� 41:1; 82:3; 112:9; �ಾ�ೂೕ 19:17; �ಾಕರ್ 10:21) ಕ�ಗ��ದನು. 21
16:21 ಇವನು �ೕ�ಾನ 11:1-44 ರ�ಲ್ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾಜರನಲಲ್. 22
16:22 “�ೕವದೂತರು”– ಆ� 16:7.

“ಅಬರ್�ಾಮನು”–

ಆ��ಾಂಡ

12-25

ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು.

�ೕವರ�ಲ್

ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವವ�ಲಲ್�� ಅಬರ್�ಾಮನನುನ್ ತಂ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ�� – �ೂೕ�ಾ
4:11-12.

“ಅಬರ್�ಾಮನ

ಎ��

ಒರ��ೂಂ�ದದ್ನು”

ಎಂಬದು

�ಕಷ್ು�ಾರನು

ಅಬರ್�ಾಮನ �ಾ� ��ಾವ್��ಾ�ದದ್ನು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. �ೕವಜನರು
ಮರಣದ ನಂತರ ಎ�ಲ್� �ೂೕಗು�ಾತ್� ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಾತುಗಳು ಸೂ�ಸುತತ್�.
ಅದನುನ್ 23:43 ರ�ಲ್ “ಪರ�ೖಸು” ಎಂಬ�ಾ� ಕ�ಯ�ಾ��. ಬಡವ�ಲಲ್ರೂ
ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕಗುವ�ಲಲ್ – �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಭರವ�ಯ�ನ್ಡುವವರು,
ಅಬರ್�ಾಮನ �ಾ� ನಂ��ಯುಳಳ್ವರು �ಾತರ್�ೕ �ೂೕಗು�ಾತ್� (�ೂೕ�ಾ 4:16; 5:1).
23

16:23 “�ಾ�ಾಳ”– �ರ್ೕಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ಯೂ �ಾ�ಾಳ ಎಂಬ�ಾ� ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�.
�ರ್ೕಕ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ “�ಾ�ಾಳ” ಎಂಬ�ಾ� 11 ಸಲ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�
(ಮ�ಾತ್ಯ 11:23; 16:18; ಲೂಕ 10:15; 16:23; ಅ�� 2:27,31; 1 �ೂ�ಂಥ
15:55; ಪರ್ಕ 1:18; 6:8; 20:13-14). ಇ�ರ್ಯ ಪದ ಸಹ “�ಾ�ಾಳ” ಎಂಬ�ಾ��ೕ
ಇ� – ಆ� 37:35 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಆದ� �ಾ��ಾಲ್ �ಾಪದ�ಲ್�ೕ
�ಾಯು�ಾತ್�

ಅವ��

ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಲಲ್ರೂ

ಅದು
ಅ�ಲ್�

�ಾತ�ಯ

ಸಥ್ಳ�ಾ�ರುತತ್� (ವ
�ೂೕಗುವ�ಲಲ್.
ಅಬರ್�ಾಮನು

25).
ಸಹ

ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ನು (ಆ� 13:2). ಆದ� ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರು ರಕಷ್� �ೂಂದುವದು
ಬಹಳ ಕಷಟ್�ಾ�� – 18:24-25. ಈ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು �ಾತ�ಯ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೂೕದನು
�ಾಕಂದ� ಅವನು ಅ��ಾವ್��ಾ�ದುದ್ ತನನ್ �ೕವನ �ೖ�ಯ ಮೂಲಕ ತನನ್�ಲ್ರುವ
ಅ��ಾವ್ಸವನುನ್ �ೂೕ��ದನು (ವ 19,21). ಇವನು 12:16-21 ರ�ಲ್ರುವ ಮನುಷಯ್ನು
ಮತುತ್ �ಾ�ೂೕಬ 5:1-5 ರ�ಲ್ರುವ ಜನರ �ಾ��ಾದ್�. ಆತನು ಮ�ಾತ್ಯ 25:41-46
ಮತುತ್ 1 �� 6:9-10 �ದಶರ್ನ�ಾ� ����ಾದ್�. ಈ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು
ಅಬರ್�ಾಮ�ರುವ ಸಥ್ಳ�ಕ್ಂತ “ಬಹಳ ದೂರದ�ಲ್ದದ್ನು” –ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���.
ಪರ�ೖಸು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಳದ ನಡು� �ೂಡಡ್ �ೂಂಗರ �ಾಥ್ಪ��ಾ�ದುದ್ ಅ��ಡನುನ್
�ೕ�

�ಾಡು�ತ್ತುತ್,

ಆದ�

ಒಂದು

ಸಥ್ಳದ�ಲ್ರುವವರು

ಇ�ೂನ್ಂದು

ಸಥ್ಳದ�ಲ್ರುವವರನುನ್ �ೂೕಡಲು ಮತುತ್ ಅವರ �ಾತುಗಳನುನ್ �ೕ���ೂಳಳ್ಲು
ಆಗು�ತ್ತುತ್. 24
16:24 ದ�ಯ�ನ್ೕ �ೂೕ�ಸದವನು ಈಗ ದ� �ೕ��ೂಳುಳ್�ತ್�ಾದ್�. ಆದ� ಅವ��
ಕರು��ೕ �ೂ�ಯ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 5:7; 7:2; �ೕತರ್� 18:25-26; ಗ�ಾ 6:7).
ಮರಣದ ನಂತರವ� ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು (�ಾಜರನು �ಾಗೂ ಅಬರ್�ಾಮನು ಸಹ)
ಪರ್�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ದದ್ರು. ಮರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕಹ ಮಲಗುತತ್��ೕ �ೂರತು
ಆತಮ್ ಮಲಗುವ�ಲಲ್.

“ಉ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:10; 5:22; 7:19; 13:40,42; 18:8; 25:41; �ಾಕರ್
8:34-37; ಪರ್ಕ 20:15; 21:8. 25

16:25 ಮರಣದ ನಂತರ ಮತುತ್ �ೕವರು �ೂೕಕ�ಕ್ �ಾಯ್ಯ��ಾರ� �ಾ�ದ ನಂತರ
�ಾಯರ್ಗಳು ಪರ್ಬಲ�ಾ� ಬದ�ಾಗುತತ್�. 26
16:26 ಮರಣದ ನಂತರದ �ಥ್�ಯನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್ ಮತುತ್ ��ಯ
ಸಥ್ಳ�ಂದ �ೂರ� ಬರಲೂ ಆಗುವ�ಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 25:46 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈ ಕ�ಯ�ಲ್ �ೂ�ಟ್ರುವ ಉಪ�ೕಶವ� ಪ�ನಜರ್ನಮ್ದ
�ೕಚ�� �ರುದಧ್�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ಗಮ���. �ಾ��ೕ �ೕಬ 11:12;
�ೕ�ಾನ 3:3; 9:3; ಇ�ರ್ 9:27 ಸಹ �ೂೕ��. ಜನರು ಮರಣದ ರಂಗ ಪರ್�ೕ��ದ
ನಂತರ, ಅವರು ಮ�ತ್ ಈ �ೂೕಕದ�ಲ್ ಹುಟುಟ್ ಬರುವ�ಲಲ್ – ಅವರ �ೕಹಗಳು
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವ ತನಕ ಅವರ ಆತಮ್ಗಳು ಅ�ಲ್�ೕ ಉ�ಯುತತ್� (�ೕ�ಾನ
5:28-29). 27-28
16:27-28 �ಾ�ಾಳದ�ಲ್ರುವವರು ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ ತಮಮ್ ಸಂಬಂ�ಕರು ರಕಷ್�
�ೂಂದ� ಎಂದು ಬಯಸು�ಾತ್� ಆದ� ಅವ��ಾ� ಅವರು �ಾಡುವ ಮನ�ಗ��
ಸದುತತ್ರಗಳು �ೂ�ಯುವ�ಲಲ್. 29
16:29 “�ೕ� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು”– ಈಗ �ಾವ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ�� ಎಂದು
ಕ�ಯುವ �ೕವರ �ಾಕಯ್�ಾಗವನುನ್ ಇದು ಸೂ�ಸುತತ್�. ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ೕವಂತ�ಾ�ರುವ ಜನರು �ೕವರು ಪರ್ಕಟಪ��ರುವ ಸತಯ್ವನುನ್ ನಂಬ�ೕಕು ಮತುತ್
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ �ಾಗೂ ನಂ���ಂದ �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್�ೕಕು. 30
16:30 ಇದು ವಯ್ಥರ್�ಾದ ��ೕ��ಾ��, ಅಬರ್�ಾಮನು ಮುಂ�ನ ವಚನದ�ಲ್
ಇದ�ನ್ೕ �ೕ��ಾದ್�. ಜನರ �ಾಪಮಯ ಹೃದಯಗಳು ಮತುತ್ ಅಪನಂ��ಗಳನುನ್
ಸುಲಭ�ಾ� ಜ�ಸಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. 31
16:31 �ೕವರ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ನಂಬಲು ��ಾಕ�ಸುವ ಜನರು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�ೕ
ಮೂರ� �ನದ�ಲ್ ಎದುದ್ ಬಂ�ಾಗಲೂ ತಮಮ್ ಅಪನಂ��ಯನುನ್ �ಡ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ
28:11-15). �ಾನವ�� ಸೂಚಕ�ಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು �ೕ�ಾ�ಲಲ್,
ಬದ�ಾ� ಅವರ ಹೃದಯಗಳು �ೕನ�ಯುಳಳ್ವ�ಗಳು, ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಗಳು ಮತುತ್
��ೕಯ�ಯುಳಳ್ವ�ಗ�ಾಗ�ೕ�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 5:3-8).

171-2
- 17:1-2 ಮ�ಾತ್ಯ 18:6-7. 3
- 17:3 ಮ�ಾತ್ಯ 18:15. 4
17:4

ಮ�ಾತ್ಯ

18:21-22

�ೂಂ��
ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಾ�ತು” ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಗಮ���. 5

�ೂೕ��

�ೂೕ��.

“ನನ�

17:5 “ಅ��ಸತ್ಲರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:2.

“ನಮಮ್ ನಂ��ಯನುನ್ ��ಚ್ಸು”– �ಾಲುಕ್ ��ಧ ಪ��ಥ್�ಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಒಬಬ್�� ಅಥ�ಾ ಎಲಲ್�ಗೂ “ಅಲಪ್ ��ಾವ್ಸದ” ಬ�ಗ್ �ೕ��ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 6:30;
8:26; 14:31; 16:8. �ಲವ� �ಾರ್�ೕನ ಹಸ�ಪರ್�ಗಳನುನ್ �ೂೕ�ದ� 17:20ರ�ಲ್ಯೂ
“ಅಲಪ್ ��ಾವ್ಸ” ಎಂದು ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್�. ನಂ��ಯ �ಾರ್ಮುಖಯ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ
ನಂ�� ಕ���ಾ�ರುವದನುನ್ ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತಮ� �ೂ�ಟ್ರುವ
�ೂೕಧ�ಗನು�ಾರ �ೕ�ಸಲು ನಂ�� ಅವಶಯ್�ಾ�� ಎಂದು ಅ�ತು, ಅವರು ಈ ಮನ�
�ಾ��ೂಂಡರು. 6
17:6 ಮ�ಾತ್ಯ 17:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 7-10
17:7-10 ಈ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಷಯವನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸು�ತ್ರುವಂ�
ಅ�ನ್ಸುತತ್�, ಆದ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ನಂ�� �ೕ� ��ಾಚ್ಗುತತ್� ಎಂದು ಆತನು
�ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. �ೕ�ಂದ� �ಾವ� ನಮಮ್ ಕು�ತು ��ಾಚ್� ��ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು
ಅಥ�ಾ
ನಮಮ್
��ಚ್��ೂಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು
ಮತುತ್
ಅ��ಾದ
ಆತಮ್��ಾವ್ಸವ�ಳಳ್ವ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಾಡು�ತ್ರುವ �ೕ��
�ೕವ�ೕ ನಮ� ಕೃತಜಞ್� �ೕಳ�ೕಕು ಎಂಬ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನಮಮ್ �ಷಯ�ಾ� �ಾ�ೕ
��ಮ್ಪಡ�ಾರದು. ನಮಮ್ ನಂ�� ��ಾಚ್ಗ�ೕ�ಾದ� �ಾವ� ನಮಮ್ ಕು�ತು �ೕನ�ಯ
ಆ�ೂೕಚ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರ�ೕಕು, �ಾವ �ೕ� ಆ�ೂೕ���ೂಳಳ್�ೕ�ಂದ� (1 �ೂ�ಂಥ
3:6-7; 2 �ೂ�ಂಥ 3:5; ಎ� 3:8 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೂೕ�ಾ 7:14-25
ಮತುತ್ 2 �ೂ�ಂಥ 12:7-10 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��). ಇದಲಲ್� �ಾವ� ಅ�ೕಗಯ್ರು

ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ತು�ೂಳುಳ್ವದು �ಾತರ್ವಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾ�ೕನು �ಾಡ�ೕ�ಂಬದನುನ್
ನಮ� �ೕಳುವ ಅ��ಾರ �ೕಸು �ರ್ಸತ್��� ಮತುತ್ �ಾವ� ನಮಮ್ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಆತನ
�ಾಯರ್ಗ�� ಪರ್ಥಮ �ಾಥ್ನವನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು �ಾಗೂ ಮರು ಪರ್�ನ್�ಲಲ್� ಆತ��
��ೕಯ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬದನೂನ್ ಅ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾವ� ನಮಮ್ನುನ್
��ಾಕ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ �ೕಂದರ್�ಂದುವ�ಾನ್� �ಾ��ೂಳುಳ್�ಾಗ
ಮತುತ್ �ೕನ��ಂ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಆತನ ಅ��ಾರ�ಕ್ ಒ�ಪ್��ೂಡು�ಾಗ, ಆತನ�ಲ್ನ
ನಮಮ್ ನಂ�� ದೃಢ�ಾ� ��ಾಚ್ಗುವದನುನ್ �ಾಗೂ ಆತನ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ
�ಾಯರ್ಗಳ �ಾಡುವದನುನ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ��ಾವ್�ಯ
ನಂ���ಂದ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯುವ�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ಅವನು ಅಥ�ಾ ಅವಳು
�ಾರ�ಲ್
ನಂ���ಟುಟ್
�ಾರ
ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ಾತ್�. 10

�ೕ�

�ಾಡು�ತ್ರು�ಾತ್�ೂೕ

ಆತನು

17:10 “ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ದವರು”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಈ �ರ್ೕಕ್
ಪದವನುನ್ �ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಇ�ೂನ್ಂದು ಸಲ �ಾತರ್�ೕ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ��.
ಅದನುನ್ �ಾವ� ಮ�ಾತ್ಯ 25:30 ರ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು. ಇದನುನ್ “ಅ�ೕಗಯ್ರು”
ಅಥ�ಾ “ಅನಹರ್ರು” ಅಥ�ಾ “ಉಪ�ೕಗ�ಲಲ್ದವರು” –ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಾಂತರ
�ಾಡಬಹುದು. ��ಾವ್�ಗ�� ತಮಮ್ �ಷಯದ�ಲ್ ಸ��ಾದ ಮನ�ಥ್� ಇರು�ಾಗ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ರುವ ಅವರ ನಂ�� ��ಾಚ್ಗುತತ್�. ��ೕಯ�ಯ ಹೃದಯವ�ಳಳ್ವ�ಾ�
ಸತಯ್�ೕದವನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ �ಾ�ದರೂ ನಮಮ್ ನಂ�� ��ಾಚ್ಗುತತ್� ಎಂಬದನುನ್
�ೕಳುವ ಅವಶಯ್ಕ� ಇ��ೕ? �ೂೕ�ಾ 10:17 �ೂೕ��. 11
17:11 9:51 �ೂೕ��. 12
17:12 “ಕುಷಠ್�ೂೕ�ಗಳು”– �ಾಜಕ 13:1 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಅವರು �ಾ�
ದೂರದ�ಲ್ �ಂತು�ೂಂಡರು ಎಂಬದ�ಕ್ �ಾರಣವನುನ್ �ಾಜಕ 13:45-46 ರ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 13
17:13 �ಾ��ಾಲ್ ಇಂಥ �ಾತುಗಳನುನ್ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ವಯ್ಥರ್�ಾ�
�ೕ��ಾದ್�? ಮ�ಾತ್ಯ 8:2-3. 14
- 17:14 ಮ�ಾತ್ಯ 8:4. 16

17:16 “ಸ�ಾಯರ್ದವನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 10:5; �ೕ�ಾನ 4:9. 17-18
17:17-18 ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್ಸ�ರುವದು �ೂೕರ�ಾದ �ಾಪ�ಾ�� ಮತುತ್ ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ��ಚ್��ಾಗದ �ಾಯರ್�ಾ��. �ೂೕ�ಾ 1:21 ಸಹ �ೂೕ��.
ಕೃತಜಞ್� ಸ�ಲ್ಸುವದರ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾಜಕ 7:12-13; �ೕತರ್� 7:17; 1 �ಸ
5:18 ರ�ಲ್ �ೂೕ��. 19
- 17:19 7:50; 8:48; ಮ�ಾತ್ಯ 9:22; 15:28 �ೂೕ��. 20
17:20 “ಫ��ಾಯರು”– ಮ�ಾತ್ಯ 3:7.

“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. ಫ��ಾಯರು �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಬ�ಗ್ ಬ�ರಂಗ�ಾ�
ಏ�ಾದರೂ ಪರ್ಕಟ��ಾಗ� ಎಂದು ಬಯಸು�ತ್ದದ್ರು ಅಂದ� ��ಾಯ 11 �ೕ
ಅ�ಾಯ್ಯದ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ�ರುವಂಥ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಬಯಸು�ತ್ದದ್ರು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ
ಉತತ್ರ ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ� ಈ�ಾಗ�ೕ ಬಂ��, ಆದ� ಅವರು
ಅಂದು�ೂಳುಳ್�ತ್ರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅಲಲ್. ಮ�ಾತ್ಯ 3:2; 4:17; 5:3; 11:12;
12:28 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. ಇ�ಲ್ ಆತನು ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಗೂ �ಾನವ
ಹೃದಯ�ಲ್ರುವ �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಅಂಶದ ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. 21
17:21 “ಇ�ಲ್ ಇ�”– ಇ�ಲ್ ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ �ರ್ೕಕ್ ಪದವನುನ್ �ಲವ�
ಆವೃ�ತ್ಗಳು “��ಮ್ಳ��” –ಎಂದು �ಾ�ಾಂತರ �ಾ��. ಆದ� �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ� ಆ
ಫ��ಾಯರ�ಲ್, ಅವರ ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ ಇರ�ಲಲ್. ಅವರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ತುತ್ �ಾಕಂದ�
ಅರಸನು ಅವರ ಮಧಯ್ದ�ಲ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಆತನ ಜನರ�ಲ್ �ಲವರು ಆತನನುನ್ ಮತುತ್
ಆತನ �ಾಜಯ್ವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್ರು. �ೕವರ �ಾಜಯ್ದ ಕ�ಣ್� �ಾಣ�ರುವ
ಅಂಶವನುನ್ ಗಮನ�ಕ್ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂ� ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ವ� ಕ�ಣ್�
�ಾಣುವ �ಾ� ಪರ್ಕಟ�ೂಳುಳ್ತತ್� ಎಂಬ ಅಂಶವನುನ್ ��ಾಕ�ಸು�ತ್ಲಲ್ (ವ 24,30). 22
17:22 ಮ�ಾತ್ಯ 8:20 ರ�ಲ್ ಮನುಷಯ್ ಕು�ಾರನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��.
ಆತನು ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕಗು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಆತನ �ಷಯ್ರು ಮಹ�ಾದ ಕಷಟ್ಗಳು �ಾಗೂ
ಸಮ�ಯ್ಗಳು ಎದು�ಸುವರು ಮತುತ್ ಆತನ ಬ�ೂೕಣವನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ರುವರು. 23

- 17:23 ಮ�ಾತ್ಯ 24:23. 24
- 17:24 ಮ�ಾತ್ಯ 24:27. 25
- 17:25 5:35; 9:22,43-45; 12:50; 13:32-33; ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; ��ಾಯ
53:3 �ೂೕ��. 26-27
- 17:26-27 ಮ�ಾತ್ಯ 24:37-39. 28-29
- 17:28-29 ಆ� 19:1-28. 31
- 17:31 ಮ�ಾತ್ಯ 24:17-18. 32
17:32 ಆ� 19:17,26.

�ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ವಯ್ಕತ್�ಾಗಲು �ಾರ್ರಂ�ಸು�ಾಗ
�ೌ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಬಯಸುವದು ಮೂಖರ್ತನ�ಾ��. ಆದ� �ೂೕಟನ �ಂಡ��
�ಾವ� �ಟುಟ್ ಬರು�ತ್ದದ್ ವಸುತ್ಗಳ �ೕ��ೕ ಮನ�ಸ್ತುತ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�.
ನಮಮ್ ಗಂಟು ಸ��ಾದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್��ೕ ಎಂಬದನುನ್ ದೃಢಪ���ೂ�ೂಳ್ೕಣ
(ಮ�ಾತ್ಯ 6:19-21). 33
- 17:33 ಮ�ಾತ್ಯ 10:39. 34-35
17:34-35 ಮ�ಾತ್ಯ 24:40-41 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 37
- 17:37 ಮ�ಾತ್ಯ 24:48.

181
18:1 “�ೕಸರ�ೂಳಳ್� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾರ್ಥರ್� �ಾ��”– 11:3,5-10; 1 �ಸ
5:17; ಎ� 6:18 �ೂೕ��. ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ನಮ� ಕೂಡ�ೕ ಉತತ್ರ
�ಗ�ರು�ಾಗ, ಅಥ�ಾ �ಾವಂದು�ೂಳುಳ್ವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಉತತ್ರಗಳು �ಗ�ರು�ಾಗ,
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದ�ನ್ೕ ��ಲ್��ಡುವಂ� ಮನ�ಾಸ್ಗುತತ್�. ಒಂದು�ೕ� ಇಂಥ
�ೂೕಧ�ಗಳು ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಮನಸುಸ್ ಮತುತ್ ಹೃದಯಗ�ಂದ �ಾರ� �ೂೕದ�,
�ೖ�ಾನನು ಅವ�ಗಳನುನ್ ನ�ಮ್ಳ� �ೕ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ಾತ್�. ಅಂಥ �ೂೕಧ�ಗ��
ಅವ�ಾಶ �ೂಡ��ೂೕಣ. �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದನುನ್ ��ಲ್�ದ� �ೕ�ತದ�ಲ್

�ೂೕಲುಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ೕವರ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� �ಾವ��ೕ ಫಲಗಳನುನ್
�ಾಣಲು ಆಗುವ�ಲಲ್. ನಮಮ್ ��ಾ�ಗಳು ಏ�ೕ ಆ�ದದ್ರೂ, ಎಂ�ಾ �ೂೕಲುಗಳ�ನ್ೕ
ಅನುಭ��ದದ್ರೂ, ನಮಮ್ �ಂ�ನ �ಾಪಗಳು ಎ�ಟ್ೕ �ೂೕರ�ಾ�ದದ್ರೂ, ನಮಮ್ ಸದಯ್ದ
�ಾಪ �ಾಯರ್ಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ನಮಮ್ ಮನ�ಥ್� �ೕ�ೕ ಇದದ್ರೂ, �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದ�
�ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ�ಲಲ್ ಎಂಬ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳು ಎ�ಟ್ೕ ಬಂದರೂ, �ೕವರು
ಹ�ತ್ರದ�ಲ್ಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್�ದರೂ, ನಮಮ್ �ಾರ್ಥರ್�ಗ�� ಉತತ್ರ�ೕ �ಗುವ�ಲಲ್
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್�ದರೂ, ಅಪನಂ��ಯನುನ್ ಹು�ಟ್ಸುವಂಥ ಎ�ಟ್ೕ �ೂೕಧ�ಗಳು
ಎದು�ಾದರೂ, ನಮಮ್ ಪ��ಥ್�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾನ�ಕ �ಥ್�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ೂೕ�ಾಟಗಳು ಏ�ೕ ಇದದ್ರೂ �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದನುನ್ �ಾತರ್ ��ಲ್ಸ� ಇ�ೂೕಣ.
�ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದನುನ್ ��ಲ್ಸುವದು �ಾಪ�ಾ�� (1 ಸಮು 12:23 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��) ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ �ಾಪ�ಕ್ ನ�ಸುತತ್�. �ಾರ್ಥರ್�
�ಾಡ�ರುವದು ಹ�ಾ� ಮತುತ್ ಆ�ಮ್ೕಕ �ೕ�ತದ�ಲ್ �ಾಶನ �ೂಂದುವಂ� �ಾಡುತತ್�.
ಆದದ್�ಂದ �ಾವ� ಏ�ೕ �ಾ�ದರೂ ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ದದ್ರೂ, �ಾಡ�ಾದರೂ ಅಥ�ಾ
�ಾಡ�ಾಗ�ದದ್ರೂ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ತಂ�ಯೂ ಮತುತ್ �ೕವರೂ ಆ�ರುವ
ಒಬಬ್�ೕ �ೕವ�� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವದನುನ್ ಮುಂದುವ��ೂೕಣ. 2
18:2 �ೕತರ್ 82. 7
18:7 �ೕವರು ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾರ�ಾದ ಈ �ಾಯ್�ಾ�ಪ�� ಸ�ಾನ�ಾ��ಾದ್� ಎಂದು
ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಳು�ತ್ಲಲ್. ಆತನು �ೕಳು�ತ್ರುವ�ೕ�ಂದ�
ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ಾಯ್�ಾ�ಪ��ೕ ಮ�ತ್ಮ�ತ್ �ಾಯ್ಯ�ಾಕ್� ಮನ�
�ಾಡು�ಾಗ ಅದನುನ್ ಪ��ೖಸುವ�ಾದ�, ನಂ�ಗಸತ್ನು ಮತುತ್ �ೕ�ವಂತನು ಆ�ರುವ
�ೂೕಕದ �ಾಯ್�ಾ�ಪ�ಯು ಸತತ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾಡುವ ತನನ್ ಜನ�� ಇ�ನ್ಷಟ್ರ
ಮ�ಟ್� �ಾಯ್ಯವನುನ್ ಒದ�ಸುವನು (ಇದಲಲ್� �ೕ�ಯುಳಳ್ ಈ �ಾಯ್�ಾ�ಪ�ಯು
�ರ್ೕ� ಕರು�ಯುಳಳ್ ತಂ��ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನೂನ್ ಮ�ಯ�ೕ��.) ಇದರ ಅಥರ್ ಆತನ
ಜನರು ತಮ� ಒ�ಳ್ಯ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ಟಟ್�ಾಗ� ಸತತ�ಾ� �ಾರ್ಥರ್� �ಾ�ದ�
�ಾವ �ೕ��ಯ�ಾನ್ದಲೂ �ೂಂದಬಹುದು ಎಂಬ�ಾ�ಯಲಲ್. ಬದ�ಾ� ಒಂದು�ೕ�
ಅವರು ಒ�ಳ್ಯ�ಾ�ರುವ, �ತ�ಾದ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೕ��ೂಂಡ� ಅಥ�ಾ ಆತನ

�ತತ್ದನು�ಾರ�ಾ� ಏ�ೕ �ೕ��ೂಂಡರೂ �ೂಂದುವರು ಎಂಬ�ಾ��. 1 �ೕ�ಾನ
5:14-15 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 8
18:8 “ಮನುಷಯ್ ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 8:20. ಆತನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ಕು�ತು
ಮ�ಾತ್ಯ 16:27 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣದ ಸಮಯವ�
ಹ�ತ್ರ�ಾಗು�ಾಗ �ಚುಚ್ ಕಷಟ್ ಸಂಕಟಗಳು ಎದು�ಾಗುತತ್�, ಆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಲವರು
�ಾತರ್�ೕ ಅ�ಕ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ�ರು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 24:9-12; 2 �ಸ 2:3; 1
�� 4:1; 2 �� 4:3-4). 9
18:9 16:15; 7:39; 5:30; �ಾ�ೂೕ 30:12-13; ��ಾಯ 65:5; �� 2:35
�ೂೕ��. ಅಂಥ ಜನರು ಆಗಲು ಮತುತ್ ಈಗಲು ��ಾಯ 64:6; �� 17:9 ರ ಸತಯ್ದ
�ಷಯದ�ಲ್ ಅ�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾತ್�. 10-12 ವಚನಗಳ�ಲ್ ಫ��ಾಯನು �ಾ�ದ
�ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್ ಆ ಅ�ಾನವನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು. �ಾನವರ ಮ�ೂೕ�ೕತರ್ಗಳು
��ಯು�ಾಗ �ಾವ� �ೕ��ದ್ೕ�ಂಬದನುನ್ ಮತುತ್ �ೕವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೕ��ಾದ್�ಂದು
�ೂೕಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್� ಆದರೂ ಪ�ಶುದಧ್ನು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾನವ��ಂತಲೂ
ಉನನ್ತ�ಾ��ಾದ್�. 10
18:10 “ಸುಂಕದವನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:46. 12
18:12 “ಉಪ�ಾಸ”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:16.

“ದಶಮ�ಾಗ”– ಒಬಬ್ನು ತನನ್ ಆ�ಾಯದ ಹತತ್ರ�ೂಲ್ಂದು �ಾಗ �ೂಡುವದನುನ್
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಕ�ಸ�ಾ�� – ಆ� 28:22; �ಾಜಕ 27:30; ಸಂ�ಾಯ್
18:21. ಫ��ಾಯರು ಇದನುನ್ �ಾಡು�ತ್ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 6:16; 23:23), ಆದ�
ಇದ�ಕ್ಂತಲೂ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾ�ರುವ �ಾಯ್ಯ, ಕರು� ಮತುತ್ ನಂ�ಗ�ತ್� �ಾಗೂ
ಧಮರ್�ಾಸ�ದ ಎರಡು ಮ�ಾ ಆ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಗ�ಸು�ತ್ದದ್ರು (ಮ�ಾತ್ಯ 22:37-40).
13

18:13 ಇ�ಲ್ ಕುಲ್ಪತ್�ಾದ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��, ಆದ� �ಾ�ಯ
ಹೃದಯ�ಂದ ಬಂದ ಈ �ಾರ್ಥರ್�ಯು �ೕರ�ಾ� �ೕವರ ಹೃದಯವನುನ್ ಮು�ಟ್ತು.

ಜನ�� �ಾವ �ೕ�ಯ �ಳುವ�� �ೕಕು ಎಂಬದನುನ್ ಇದು ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� – ಅವರು
ತಮಮ್ �ಾಪವನುನ್ ಮತುತ್ �ೕವರು ಕರು�ಯುಳಳ್ವನು ಎಂಬದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ನಮಮ್
�ಾ�ತನ
ಮತುತ್
ಅ�ೕಗಯ್ತನ
�ಾರ್ಥರ್�ಯ�ಲ್
ನಮಮ್ನುನ್
ಅಹರ್ರ�ಾನ್�ಸುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಕ�ತು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಬದ�ಾ� ಇದ�ಕ್
�ರುದಧ್�ಾದದುದ್ ಮುಖಯ್�ಾ��. ಇದು ನಮಮ್�ಲ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ಾಡುವ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ೕವ�� ��ಚ್��ಾದ�ಾದ್��. �ೕತರ್� 51:17;
��ಾಯ 6:5; 57:15; 66:2; ಮ�ಾತ್ಯ 5:3; 6:12 �ೂೕ��. �ೕವರ ಕರು�ಯ
ಕು��ಾ� ��ಯಲು �ೕತರ್� 51:1; ಎ� 2:4; �ೕತ 3:5; 1 �ೕತರ್ 1:3 �ೂೕ��. 14
18:14 ಇದರ ಅಥರ್ ಫ��ಾಯನು ತನನ್ನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಮತುತ್ ಸುಂಕದವನು ತನನ್
�ಾ� ಎಂದು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು �ೕವರು ಸುಂಕದವನುನ್ �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಮತುತ್
ಫ��ಾಯನನುನ್ �ಾ� ಎಂದು ಎ��ದನು ಎಂಬ�ಾ��.
“�ೕ�ವಂತ�ಂದು �ಣರ್�ಸಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ�”– ಎಂದ� �ೕ�ವಂತ�ಂದು ಎ�ಸಲಪ್ಟಟ್ನು.
�ೂೕ�ಾ 1:17; 3:21-28; 4:7-8 �ೂೕ��. ಕ�ಣ್ೕ�ಟುಟ್ ತನನ್ �ಾಪಗಳನುನ್ ಅ��
�ಾ��ೂಂಡವನು ಎ�ಟ್ೕ �ಾಪ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅ�ಲಲ್ವ� ಪ�ಹ�ಸಲಪ್ಟಟ್ವ�ಾ� ಮ��
�ೂೕದನು. �ೕವರು �ಾನವ�ೂಂ�� �ಾವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�
ಎಂಬದನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾತುಗಳು ಪರ್ಕಟಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� ಅವ�ಗಳನುನ್
ಕ�ಯುವದು ಉತತ್ಮ�ಾ�� (14:11; ಮ�ಾತ್ಯ 23:12; �ಾ�ೂೕಬ 4:6). 15-17
- 18:15-17 ಮ�ಾತ್ಯ 19:13-15; ಮ�ಾತ್ಯ 18:3. 18-30
18:18-30 ಮ�ಾತ್ಯ 19:16-29; �ಾಕರ್ 10:17-30
�ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 31-33

ರ�ಲ್ ಇದರ ಕು��ಾದ

- 18:31-33 ಮ�ಾತ್ಯ 20:17-19; �ಾಕರ್ 10:32-34. 31
18:31

ಹ�ಯ

ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್

ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ

ಪರ್�ಾದ�

ಪ�ಸತ್ಕಗಳ

ಪರ್�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸೂ�ಸು�ತ್�ಾದ್�. ಉ�ಾಹರ�� �ೕತರ್� 22;
��ಾಯ 53; �ಕಯರ್ 13:7 �ೂೕ��. 32
18:32 “ಅನಯ್ರು”– �ಹೂದಯ್ರಲಲ್ದವರು. 34

- 18:34 9:45; �ಾಕರ್ 9:32; ಮ�ಾತ್ಯ 16:22 �ೂೕ��. 35-43
- 18:35-43 ಮ�ಾತ್ಯ 20:29-34; �ಾಕರ್ 10:46-52. 35
18:35 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ���ೂೕ�� �ೂೕಗು�ಾಗ ಈ ಘಟ� ಸಂಭ��ತು ಎಂಬ�ಾ�
ಮ�ಾತ್ಯ ಮತುತ್ �ಾಕರ್ �ೕ��ಾದ್�. �ಾ�ಾದ� ಇದರ�ಲ್ ಏ�ಾದರೂ ವಯ್�ಾಯ್ಸ
ಇ��ೕ? ಇಲಲ್. ಹ�ಯ ���ೂೕ ಪಟಟ್ಣ �ಾ��ೕ ಇದುದ್, ಅದರ�ಲ್ �ಲವ� ಜನರು
�ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಅದರ ದ�ಣ �ಾಗದ�ಲ್ �ೂಸ ���ೂೕ ಪಟಟ್ಣವನುನ್
ಕಟಟ್�ಾ�ತುತ್. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಹ�ಯ ���ೂೕ ಪಟಟ್ಣ�ಂದ �ೂರಡು�ತ್ದದ್ನು
ಎಂದು ಮ�ಾತ್ಯ ಮತುತ್ �ಾಕರ್ನು �ೕಳು�ಾತ್�, ಆತನು �ೂಸದರ ಸ�ೕಪ�ಕ್
ಬರುವದನುನ್ ಲೂಕನು �ೕ��ಾದ್�. �ಾಕರ್ 4:1 ರ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 38
18:38 “�ಾ�ೕದ ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:1. 42
18:42

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್

ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವದರ

ಶ�ತ್ಯನುನ್

ಮ�ೂತ್�ಮ್

�ೂೕಡಬಹು�ಾ�� (ಮ�ಾತ್ಯ 9:22; �ಾಕರ್ 10:52). 43
18:43 �ೕವ�� �ೂತ್ೕತರ್ ಸ�ಲ್ಸುವದು ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ ಪರ್ಮುಖ �ಯ್ೕಯ�ಾ��
– 1:64; 2:13,20; 18:43; 19:37; 24:53.

191
19:1 18:35 �ೂೕ��. ಇದು �ೂಸ ���ೂೕ. 2
19:2 “ಸುಂಕದವನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 5:46. 4
19:4 ಇದು ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�� ತಕಕ್�ಾದ ಮತುತ್ ಅಹರ್�ಾದ ಸವ್�ಾವವಲಲ್ ಎಂಬ�ಾ�
ಅ�ೕಕರು �ೕ�ಸು�ಾತ್�, ಆದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ೂೕಡಲು ಅವನು ಎಷುಟ್
ಉತುಸ್ಕ�ಾ�ದದ್ನು �ಾಗೂ ಇತರರು ಏನಂದು�ೂಳುಳ್ವರು ಎಂಬ�ಾ� �ೕ�ಸ�ಲಲ್
ಎಂಬದನುನ್ ಇದು �ೂೕ�ಸುತತ್�. 5
19:5 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಜ�ಾಕ್ಯನನುನ್ �ೕ��ೕ �ಾ�ರ�ಲಲ್, ಆದರೂ
ಅವನು ಎ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬದು ಮತುತ್ ಅವನ ಕು��ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳು ಆತ��

�ೂ�ತ್ದದ್ವ� (�ೕ�ಾನ 1:48-50; 2:24-25 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ�ರು).
ಜ�ಾಕ್ಯನು �ಾಪದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�ಾ��ಾದ್� ಆದ� ಸತಯ್ವನುನ್ ��ಯ�ೕ�ಂಬ
ಬಯ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದು ಆತ�� �ೂ�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ಆತನ �ಜ�ಾದ �ೕ�
ಏನು ಎಂಬದೂ ಆತ�� �ೂ�ತ್ತುತ್ (ವ 10). ಅವನ ಮ�� �ೂೕಗ�ೕ�ಂಬ ಆಂತ�ಕ
ಬಯ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್��ತುತ್. ಅದು �ೖ�ೕಕ �ರ್ೕ�ಯ ಬಯ��ಾ�ತುತ್. �ೕ�ಾನ 4:4
�ೂೕ��. 2 �ೂ�ಂಥ 5:14 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 6
19:6 ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ �ಾ�ರ್ಕ �ಾಯಕರು ಮತುತ್ ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಈ �ಾಯರ್ವನುನ್
�ಾಡದವ�ಾ�ದದ್ರು (�ೕ�ಾನ 1:11). 7
19:7 18:9; 15:1-2; ಮ�ಾತ್ಯ 9:10-13; 11:19 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
8

19:8 ಜ�ಾಕ್ಯನು ಆ �ನ �ೂಸ ಯಜ�ಾನನನುನ್ ಆ���ೂಂಡನು ಮತುತ್ ಆತನನುನ್
“ಕತರ್�ೕ” ಎಂದು ಕ�ದನು. ಆ �ನದ ತನಕ ಹಣ ಅವನ ಯಜ�ಾನ�ಾ�ತುತ್ (16:13).
�ೕವರ

�ಾಜಯ್�ೂಳ�

�ೕ�ದ

�ಲ�ೕ

�ಲವ�

ಐಶವ್ಯರ್ವಂತರ�ಲ್

ಇವನೂ

ಒಬಬ್�ಾ��ಾದ್� (18:24-25), ಅಲಲ್� 12:16 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಬು�ದ್�ಲಲ್ದ
ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು, 16:19 ರ�ಲ್ �ೕಳ�ಾ�ರುವ ಐಶವ್ಯರ್ವಂತನು ಮತುತ್ 18:23 ರ
ಐಶವ್ಯರ್ವಂತ�ಾ�ದದ್ �ೌವನಸಥ್ ಅ��ಾ��ಂತ �ಚುಚ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸವ�ಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್�.
ಆದ� ಇವನು �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� ಕತರ್�ೕ ಎಂದು ಕ�ದ �ಾತರ್�ಕ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್�ಕ್
�ಾಧಯ್ಸಥ್�ಾಗ�ಲಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ 7:21). ತನನ್ �ರ್�ಯ ಮೂಲಕ ಆತನ�ಲ್ ತನ�
�ಜ�ಾದ ನಂ�� ಇ� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಪರ್ಕಟಪ��ದನು. ಅ�ೕಕ �ಾಡಲು ಬಯಸದ
�ಾಯರ್ವನುನ್ ಜ�ಾಕ್ಯನು �ಾ�ದನು (16:14; ಮ�ಾತ್ಯ 19:21-24). ಅವನ
ಹೃದಯದ�ಲ್ �ೕವರು �ಾಯರ್ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್� ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು�ೕ �ಾ��ಾ��.

“�ಾನು ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾ� �ಾ�ಂದ ಏ�ಾದರೂ ಎಳ�ೂಂಡ�ದ್ೕ�ಾದ� �ಾಲಕ್ರಷುಟ್
�ಂದ�ಕ್ �ೂಡು�ತ್ೕ�”– �ಾಜಕ 6:1-5; ಸಂ�ಾಯ್ 5:5-7 �ೂೕ��. ಧಮರ್�ಾಸ�
�ೕಡುವದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನದನುನ್ �ೂಡಲು ಜ�ಾಕ್ಯನು ಬಯಸುವವ�ಾ�ದದ್ನು. ಇದರ
ಮೂಲಕ ಅವನು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪದ ಫಲಗಳನುನ್ �ೂೕ��ದನು (ಮ�ಾತ್ಯ 3:8 ರ �ೂೕಟ್

�ೂೕ��). ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವ� �ಷಯಗಳ ಕು�ತು ನಮಮ್�ಾಲ್ಗುವ ಮಹತವ್ದ
ಬದ�ಾವ��ಾ��. ಇಂದು ಸ�ಯ�ಲ್ಯೂ ಅ�ೕಕರು ಅ�ಾಯ್ಯ �ಾಗೂ ವಕರ್
�ಾಗರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಹಣ ಸಂ�ಾದ� �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್�. ಆದ�
��ಕ್�ೂಳುಳ್�ಾಗ �ಾವ� ��ದು�ೂಂ�ರುವದನುನ್ �ಂ�ರು�ಸ� ಎಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ನುನ್
ಕಷ್�ಸ�ೕಕು �ಾಗೂ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಎಂಬ�ಾ� ಬಯಸು�ಾತ್�. ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್
�ೕವಜನ�ಂದು ಗುರು�ಸ�ೕ�ಾ� ಬಯಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅ�ೕ ಸಮಯದ�ಲ್
ವಕರ್�ಾಗರ್�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ೌ�ಕ �ಾಭಗಳನುನ್ ಅನುಭ�ಸಲು ಬಯಸು�ಾತ್�! ಇಂಥ
ಮ�ೂೕ�ಾವ�ಯು �ಜ�ಾದ ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ಲಲ್, ಅದರ �ಷಯದ�ಲ್
ಜನರ ಅ��ಾರ್ಯ ಏ�ೕ ಇದದ್ರೂ �ೕವರು ಅದನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್.
��ಾವ್�ಗಳು ತ�ಮ್ಂದ ಇತರ�� ಅ�ಾಯ್ಯ�ಾ�ದದ್� ಅದ�ಕ್ ತಕಕ್ ಪ��ಾರ
�ೂಡ�ೕ�ಾದದುದ್ ಅತಯ್ಂತ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ಾದ�ಾದ್��. 9
19:9 ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ�ಾಲ್ಗುವ �ೂಡಡ್ ಬದ�ಾವ� ಅಂದ� ಅವನನುನ್ �ಾಪ�ಂದ
ರಕಷ್�� ನ�ಸುವದು ಮತುತ್ ಮರಣ�ಂದ �ೕವ�ಕ್ ನ�ಸುವದು, ಕೂಡ�ೕ ಸಂಭ�ಸುತತ್�
(�ೕ�ಾನ 5:24). ರಕಷ್�ಯ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ ಅ�� 4:12; �ೂೕ�ಾ 1:16ರ�ಲ್
�ೂೕ��. ಜ�ಾಕ್ಯನು “ಅಬರ್�ಾಮನ ವಂ�ಕನು” ಎಂಬ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕ�ರುವ
�ಾ�ನ ಅಥರ್, ಜ�ಾಕ್ಯನು �ೕವಲ ವಂ�ಕನಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ�ಲ್
ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವವ�ಲಲ್�� “ತಂ��ಾ�ರುವ” ಅಬರ್�ಾಮನ �ಜ�ಾದ ಮಗನು ಎಂದು
�ೕ�ದನು (ಆ� 15:6; �ೂೕ�ಾ 4:11,16). ಮತುತ್ ಜ�ಾಕ್ಯನು ತನನ್ �ೕ�ತದ
ಫಲಗಳ ಮೂಲಕ, �ಾನು ನಂ�ದವನು ಎಂಬದನುನ್ �ರೂ��ದನು. ಒಂದು�ೕ� ಈ
ಫ��ಾಂಶಗಳು ಇಲಲ್�ರುವವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ನಂ��ಾದ್��ೕ ಎಂದು
�ಾವ� ಪರ್�ನ್ಸಬಹುದು. 10
19:10 “ಮನುಷಯ್ಕು�ಾರನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 8:20 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಆತನು ಈ
�ೂೕಕ�ಕ್ �ಾ� ಬಂದನು ಎಂಬ ಪರ್ಮುಖ �ಾರಣವನುನ್ ಇ�ಲ್ ����ಾದ್� (�ೕ�ಾನ
3:16-17 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). �ಾ��ೕ ಮ�ಾತ್ಯ 5:17 ರ�ಲ್ರುವ
�ಫ�ನಸ್ಸ್ �ೂೕ��.

“�ಟುಟ್�ೂೕ�ರುವದು”– 15:4-10,32; �ೕ�ಾನ 3:16. �ಟುಟ್�ೂೕ�ರುವ�ಂದ�

�ೕವ�ಂದ ದೂರ�ಾ�ರುವದು, �ಾಶನ�ಕ್ ನ�ಸುವ ಅಗಲ�ಾದ �ಾಗರ್ದ�ಲ್ರುವ�ಾ��
(��ಾಯ 53:6; ಮ�ಾತ್ಯ 7:13; ಎ� 4:18). ಒಂದು�ೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಟುಟ್�ೂೕ�ರುವ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ಹುಡು� ರ�ಸ� �ೂೕದ� ಅವರು ರಕಷ್� �ೂಂದುವ
�ಾಧಯ್��ೕ ಇಲಲ್. ಅವರು �ಾ�ಾ��ೕ �ಜ�ಾದ �ೕವರನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಹುಡುಕ�ಾರರು
(�ೂೕ�ಾ 3:11). 11-27
19:11-27 ಈ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್ �ಲವ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮ�ಾತ್ಯ 25:14-30 ರ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ರುವ �ಾಮಯ್�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾ�� ಆದ� �ೕ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ವಯ್ತಯ್ಸಥ್�ಾ��.
��ಧ ಸಮಯ �ಾಗೂ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೕಳ�ಾ��. 11
19:11 “�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ನುನ್
ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಅರಸ�ಾದ ��ಸ್ೕಯ�ಂದು ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಪರ್ಕಟಪ���ೂಳುಳ್ವನು,
ನಂತರ �ೂೕಮನ್ ಸ�ಾರ್ರದ �ೂಗವನುನ್ ��ಾಡುವನು ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ಅ��ಾರ
�ಾಗೂ ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಪ�ನರ್ �ಾಥ್�ಸುವನು ಎಂಬ�ಾ� ಜನರು ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು.
ಆದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕಳು�ತ್ರುವದು ಅಂಥ �ಾಯರ್ ಆಗುವ�ೕ ಇಲಲ್. ಬದ�ಾ� �ಾನು
�ೂರಟು�ೂೕಗು�ತ್ೕ� (ವ 12), ಮತುತ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ ನನನ್ನುನ್ ಅರಸನ�ಾನ್� �ೂಂದಲು
��ಾಕ�ಸುವದು (ವ 14). ಆದರೂ �ಾನು �ಂ�ರು� ಬರು�ತ್ೕ� (ವ 15). ಆ
ಸಮಯದ�ಲ್ ನನನ್ �ೕವಕರು �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು (ವ 13) ಎಂದು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ೕ��ಾದ್�. 12
19:12 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಗಣಯ್�ಾದ ಜನನ �ೂಂ�ದನು! 1:35; ಮ�ಾತ್ಯ
1:1 �ೂೕ��. ಆ�ನ ಯೂ�ಾಯದ�ಲ್ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ಅರಸ�ಾ� �ೕಮಕ�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ�
ಅ�ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳು ನ�ಯ�ೕ�ಾ�ತುತ್. ��ೂೕದರು �ೂೕಮ್ � �ೂೕಗು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್
ತಮಮ್ ಅ��ಾರವನುನ್ ಅ�ಲ್ ಪ�ಯು�ತ್ದದ್ರು. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್�� �ೂೕಮ್
�ಂದ ಅಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಪರ�ೂೕಕ�ಂದ ಅ��ಾರವ� �ೂ��ತು (ಮ�ಾತ್ಯ 28:18;
�ೕ�ಾನ 17:2; ಅ�� 2:33-36; ���ಪ್ 2:9-11; 1 �ೕತರ್ 3:22). ಆತನು
�ಂ�ರು� ಬರುವನು ಆದ� ಅದು ಆತನ ಸಮಯದ�ಾಲ್ಗುವದು (ಮ�ಾತ್ಯ 16:27;
ಅ�� 1:22). 13

19:13 “�ೕವಕರು”– �ರ್ಸತ್ನ �ೕವಕ�ಂಬ ಕ�ಯಲಪ್ಡುವವ�ಲಲ್ರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�
(�ೂೕ�ಾ 6:16-22), ಆತನ�ಲ್ ನಂ��ಯುಳಳ್ವ�ಾ� �ೕ�ಸುವವರನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�.
“�ರ್ೕಮಂತ�ಾದ ಮನುಷಯ್ನು” ಪರ್��ಬಬ್�ಗೂ “ಒಂದು �ಹ�” ಹಣವನುನ್ �ೂಟಟ್ನು.
�ರ್ೕಕ್ ನ�ಲ್ �ಹ�ಯನುನ್ “�ನ” –ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. ಇದು ಒಬಬ್ �ಲಸದವನ
ಮೂರು �ಂಗಳ ಸಂಬಳ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾದ�ಾದ್��. ಮ�ಾತ್ಯ 25:14-30 ರ�ಲ್
�ೕಳ�ಾ�ರುವ �ಾಮಯ್ದ�ಲ್, �ೕವಕ�� ಇದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ�ಾ� ಮತುತ್ ಒ�ೂಬ್ಬಬ್��
ಒಂ�ೂಂದು �ೕ�ಯ �ತತ್ವನುನ್ �ೂಡ�ಾ��. �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ಲ್ �ೕವರ
�ೕವಕ�ಲಲ್ರೂ ��ನನ್�ಾ�ರು�ಾತ್�, �ಲವ� �ಷಯಗಳ�ಲ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅವರ
ನಂ�ಗ�ತ್�ಯನುನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳ�ಲ್ಯೂ ಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್� – 16:10; 1
�ೂ�ಂಥ 4:2.

“�ಾಯ್�ಾರ”–

“�ೂಡ���ೂಳುಳ್��”

–

ಅಂದ�

�ಮಮ್ನುನ್

�ಾಯ್�ಾರದ�ಲ್

�ೂಡ���ೂ�ಳ್�. 14
19:14 ಈ ಘಟ�ಯು ಅ�ರ್�ಾಯನು ಎಂಬ ವಯ್�ತ್ಯ �ೕ�ತದ�ಲ್ ಮೂವರು ವಷರ್ಗಳ
�ಂ� ನ��ತುತ್. ಆದ� �ಾಮಯ್ವ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್� – ಅವನು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅರಸ�ಾಗುವದು �ೕಡ ಎಂದು �ಹೂದಯ್ರು �ೂೕಮನನ್�� �ೕ�ದರು
(�ೕ�ಾನ 19:13-16) ಮತುತ್ ಇ�ಾದ ನಂತರ ಬಹು�ೕಕರು ತಮಮ್ ಮನಸಸ್ನುನ್
ಬದ�ಾ���ೂಳಳ್�ೕ ಇಲಲ್ (1 �ಸ 2:14-16). 15
19:15 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಬ�ರಂಗ�ಾ� ಅರಸ�ಂದು ಪರ್ಕ�ಸಲಪ್ಡುವನು
ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ �ಂ�ರುಗುವನು ಮತುತ್ �ೂೕಕದ�ಲ್ರುವ �ಾವ ಶ�ತ್ಯೂ
ಅದನುನ್ ತ�ಯ�ಾರದು (ಪರ್ಕ 11:15; 19:11-16). ನಂತರ �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೕವಕರನುನ್
�ಾಯ್ಯ��ಾ�ಸುವನು – 1 �ೂ�ಂಥ 3:12-15; 2 �ೂ�ಂಥ 5:10; ಪರ್ಕ 11:18. 16
19:16 ಆತನು �ೕನ��ಂದ ತನನ್ ಯಶಸಸ್ನುನ್ “�ಹ��” ಸ�ಲ್�ದ� �ೂರತು ತನ�
��ದು�ೂಳಳ್�ಲಲ್. 17:10 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 17
�ೂೕ��. ಅತಯ್ಂತ ಸಣಣ್ �ಷಯದ�ಲ್ ಅವನು ತನನ್ನುನ್
�ಾ�ೕತುಪ���ೂಂಡನು. ಅವನು ಸಣಣ್ �ಷಯದ�ಲ್ �ೂೕ�ದ ಆಸ�ತ್ಯ ��ತತ್ ಅವ��
19:17 16:10

�ೂ�ತ

ಬಹು�ಾನವ�

ಅತಯ್ಂತ

��ೕಷ�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್.

�ೕವರು

ತನ�

ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ದದ್ವರನುನ್ ಸ�ಾಮ್�ಸು�ಾಗ, ಅವರು ಸಣಣ್ �ಾಯರ್ಗಳ�ನ್ೕ �ಾ�ದದ್ರೂ
�ೂಡಡ್ ಬಹು�ಾನಗಳನುನ್ �ೂಂದು�ಾತ್� (ಮ�ಾತ್ಯ 10:42 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��). “�ಾರ್ಮಗಳು” �ೕವರ �ಾಜಯ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್ ಪರ್ಕಟ�ೂಳುಳ್�ಾಗ
�ೂ�ಯುವ ಘನ� ಮತುತ್ ಅ��ಾರದ �ಾಥ್ನವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. 22:30; ಮ�ಾತ್ಯ
19:28; ಪರ್ಕ 3:21; 20:6 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 18
19:18

ಪರ್��ಬಬ್

�ೕವಕ��

�ೂಡ�ಾ�ದುದ್,
ಅವ�ಲಲ್ರನುನ್ ಸ�ಾನ�ಾ� ಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಈ ವಯ್�ತ್
ಮತುತ್ �ದಲ�ಯ �ೕವಕನು �ಾ��ದ ಫ��ಾಂಶದ�ಲ್ �ಾತರ್ �ಾವ� �ಾ�
ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ೂೕಡು�ತ್ೕ�?

ಸ�ಾನ�ಾ�

ಹಣವನುನ್

�ದಲ�ಯದವನು ಕ�ಣ ಪ�ಶರ್ಮ �ಾ�ರುವ

�ಾಧಯ್�ಗಳು ಬಹಳ ಇ�. 1 �ೂ�ಂಥ 15:10; �ೂ�ೂ 1:29; 3:23; 4:13 �ೂಂ��
�ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೂೕ�ಾ 16:3-12 ರ�ಲ್ �ಲಸ �ಾ�ದ, ಕ�ಣ�ಾ� �ಲಸ �ಾ�ದ
ಮತುತ್ ಪ�ಶರ್ಮ�ಂದ ಕ�ಣ�ಾ� �ಲಸ �ಾ�ದ ��ಾವ್�ಗಳ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ �ೂೕ��. 19
19:19 ಇವನ ಪ�ಶರ್ಮ ಮತುತ್ �ಾಧ�ಗಳು �ದಲ�ಯವನಷುಟ್ ಮಹತವ್�ಾ�ರ�ಲಲ್
ಆದದ್�ಂದ�ೕ ಇವನ ಬಹು�ಾನವ� ಮಹತವ್�ಾ�ರ�ಲಲ್ (ಪರ್ಕ 22:12 �ೂೕ��).
ಆದರೂ ಅಂಥ ಸಣಣ್ �ಾಯರ್�ಕ್ ಅವ�� �ೂ�ತ ಬಹು�ಾನ �ೂಡಡ್�ಾ�ತುತ್. 20-26
- 19:20-26 ಮ�ಾತ್ಯ 25:24-30. 22
19:22

ಮ�ಾತ್ಯ

25:26

�ೕಳುವ�ೕ�ಂದ�

ಅ�ಲ್ನ

�ೕವಕನು

�ೂೕ�ಾ��ಾ�ದದ್ನು ಮತುತ್ ದುಷಟ್�ಾ�ದದ್ನು, ಇ�ಲ್ಯೂ ಇದು ಸತಯ್�ಾ��. ಈ
�ೕವಕನು

�ೂೕ�ಾ��ಾ�ರಬಹುದು

ಆದದ್�ಂದ�ೕ

ತನನ್

ಯಜ�ಾನನ

ಆ��

ಅ��ೕಯ�ಾದನು (ವ 13) ಅಥ�ಾ ಅವ�� ದು�ಯುವ ಅಸ�ತ್�ದದ್ರೂ ತನ�ಾ�
ದು�ಯ�ೕ�ಂದು �ಾತರ್�ೕ ಬಯ�ರಬಹುದು. �ೕವರು ��ಾವ್�ಗ�ಲಲ್ರನೂನ್ ತನನ್
�ೕ��ಾ� ಕ���ಾದ್�. ಆದ� ಕ�ಯಲಪ್�ಟ್ರುವ ಅ�ೕಕ �ರ್ೖಸತ್ರು ತಮಮ್ ಎ�ಾಲ್
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (���ಪ್ 2:21). �ೂೕ�ಾ�ಗಳು �ೕವರ ಆ�ಯ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾ� ನ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಮಮ್ �ಾಯರ್ಗ�� �ಾತರ್�ೕ

��ಚ್ನ

ಆದಯ್�ಯನುನ್

�ೂಡು�ಾತ್�-ಇವರು

ಅ��ೕಯ�ಯುಳಳ್ವ�ಾ��ಾದ್� (1 ಸಮು 15:22-23).

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ
ಈ ವಯ್�ತ್ �ಾ�ದ

�ಾಯರ್�ಾಕ್�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� �ಾಡ�ರುವ �ಾಯರ್�ಾಕ್� ಈತನನುನ್ ��ಾ�ಸ�ಾ�ತು
ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ� ಗಮ�ಸ�ೕಕು. ಮ�ಾತ್ಯ 25:41-46 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��.
27

19:27 ಆತನನುನ್ ಅರಸನ�ಾನ್� ��ಾಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಆತನ �ೖ�ಗ�ಂದು
�ೂೕಪರ್���ೂಂಡರು. ಈಗಲೂ ಅ�ೕಕರು �ಾ��ೕ �ಾಡು�ತ್�ಾದ್�. ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತಮಮ್ �ೕ�ತಗಳ ರಕಷ್ಕನು �ಾಗೂ ಅರಸನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು
��ಾಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾನವರು ಆತನ �ೕ� ತಮ�ರುವ ಹ�ಯನುನ್
�ೂೕ�ಸು�ತ್�ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 1:11; 3:19-20; 15:18; �ೂೕ�ಾ 8:7). ಈ �ಾಕಯ್ದ
ಕ�ಯ �ಾಗ �ೕಳುವದನುನ್ ಗಮ��ದ� �ಾಯ್ಯ��ಾರ�ಯ �ನದ�ಲ್ ಅವರ �ಥ್�
ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾ�ರುತತ್�. 2 �ಸ 1:7-10; ಪರ್ಕ 19:11-16 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 28-38
- 19:28-38 ಮ�ಾತ್ಯ 21:1-9. 32-34
- 19:32-34 �ಾಕರ್ 11:4-6. 38
19:38 2:14 �ೂೕ��. 39
19:39 ಮ�ಾತ್ಯ 21:15-16 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 40
19:40 ಸಂದಭರ್ವ� ಎಷುಟ್ ಮಹತತ್ರ�ಾ�ರುತತ್� ಎಂದ� �ಾವ��ಾದರು ಮೂಲ�ಂದ
ಉ�ಾಸ್ಹದ ಸುತ್�ಯು �ೂೕಷವ� �ೕ�ಸುವಂ� �ೕವರು �ಾಡು�ಾತ್�. 41
19:41 �ಲು�ಯ ಮರಣ ಮತುತ್ ಶರ್�ಗಳು ಆತ��ಾ� ಅ�ಲ್ �ಾಯು�ತ್ದದ್ವ�, ಆದ�
ಆತನು ತನ�ಾ� ಕ�ಣ್ೕ�ಡ�ಲಲ್. ಆತನನುನ್ “ಕ�ಣ್ೕ�ನ ಮನುಷಯ್ನು” (��ಾಯ 53:3)
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��, ಆದ� ಆತನು ಇತರರ ದು�ಥ್��ಾ� ಕ�ಣ್ೕ�ಡು�ತ್ದದ್ನು. 42
19:42 ಅವರು ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪಪಟುಟ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ತಮಮ್ ��ಸ್ೕಯ �ಾಗೂ
ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್� ಅಂ�ೕಕ���ೂಂ�ದದ್� ಅವ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ೂ�ಯು�ತ್ತುತ್ ಆದ� �ೕವರು
ಅವರ ದುಷಟ್ತನ�ಾಕ್� ಅವರನುನ್ ��ಸು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ಮಂಕುತನದ�ಲ್

ಇ�ಸುವಂಥದುದ್ ��ಯ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ�ತುತ್. ಮ�ಾತ್ಯ 11:25; 13:11-16;
�ೕ�ಾನ 9:41 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 43-44
19:43-44 24:2; 21:6,20,24; ಮ�ಾತ್ಯ 24:2 �ೂೕ��. ಇದು �ರ್.ಶ 70 ರ�ಲ್
ಸಂಭ��ತು. �ೂೕಮನ್ �ೖನಯ್ ಬಂದು �ರೂಸ�ೕಮನುನ್ �ಾಳು�ಾ�ತು. �ೕವರು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್�ಾ� ಈ �ೂೕಕ�ಕ್ ಬಂದನು ಆದ� �ರೂಸ�ೕ�ನ ಜನರು ಆತನನುನ್
�ೂೕರ ಅಪ�ಾ�ಯಂ� ಕಂಡರು. �ೕವರ �ಾಯ್ಯ�ೕಪ�ರ್ ಅವರ �ೕ�
�ಾವ್ಗ�ಾಹರ್�ಾ�ತುತ್. 45-46
- 19:45-46 ಮ�ಾತ್ಯ 21:12-16. 47
- 19:47 22:2; ಮ�ಾತ್ಯ 12:14; 26:4; �ೕ�ಾನ 5:18; 7:1 �ೂೕ��. 48
19:48 20:19 �ೂೕ��.

201-8
- 20:1-8 ಮ�ಾತ್ಯ 21:23-27. 1
20:1 “ಸು�ಾ�ರ್”– 2:10; 4:18; 8:1; 9:6; ಮ�ಾತ್ಯ 4:23; 9:35; �ಾಕರ್ 1:1.
9-19

- 20:9-19 ಮ�ಾತ್ಯ 21:33-46. 9
- 20:9 ಮ�ಾತ್ಯ 25:19. 13
- 20:13 ಮ�ಾತ್ಯ 3:17. 20-26
- 20:20-26 ಮ�ಾತ್ಯ 22:15-22. 27-40
- 20:27-40 ಮ�ಾತ್ಯ 22:23-33. 35
20:35 “ಆ �ೂೕಕ”– ಅಥ�ಾ “ಆ ಯುಗ” – ಮುಂಬರುವ ಯುಗ.

“ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ

ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ

ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವರು” ಎಂಬ�ಾ�

�ೂಂದುವವರು”–
�ೕಳುವದ�ಕ್ಂತ ಇದು

“ಸತತ್ವರು
ಸೂಕತ್�ಾ�ರುತತ್�.

“ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ” ಸೂ�ಸುವ�ೕ�ಂದ� ಈ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ಸಮಯದ�ಲ್, ಸತತ್ರವ�ಲ್

�ಲವರು

ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್ವ�ಲಲ್

(ಅವರು

ನಂತರದ�ಲ್

ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಳುಳ್�ಾತ್�-ಪರ್ಕ 20:5). �ಾ��ೕ ಲೂಕ 14:14; ���ಪ್ 3:11 ಸಹ
�ೂೕ��. 36
20:36 �ೕವರ ಮಕಕ್ಳು (�ೕ�ಾನ 1:12-13; 1 �ೕ�ಾನ 3:1-2) ಎಂ�ಗೂ
�ಾಯುವ�ಲಲ್ – �ೕ�ಾನ 5:24,29; 6:50-51; 11:25-26; ಪರ್ಕ 20:6. 37
- 20:37 ��ೕ 3:2,6. 39
20:39 ಫ��ಾಯರು ಇದನುನ್ �ೕ��ಾದ್� �ಾಕಂದ� ಅವರು ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವನುನ್
ನಂಬು�ತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಸದುದ್�ಾಯರನುನ್ ��ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. ಅ�� 23:6-9
�ೂೕ��. 40
- 20:40 ಮ�ಾತ್ಯ 22:46. 41-44
- 20:41-44 ಮ�ಾತ್ಯ 22:41-45. 41
20:41 “�ಾ�ೕದನ ಮಗನು”– ಮ�ಾತ್ಯ 1:1 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. 46
- 20:46 ಮ�ಾತ್ಯ 23:5-7. 47
- 20:47 �ಾಕರ್ 12:40.

211-4
- 21:1-4 �ಾಕರ್ 12:41-44. 5-36
21:5-36 ಮ�ಾತ್ಯ 24:1-44;

�ಾಕರ್ 13:1-27

�ೂೕ��. ಮೂರು

ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ�ಲ್ (ಮ�ಾತ್ಯ ಅ�ಾಯ್ಯ 24; �ಾಕರ್ ಅ�ಾಯ್ಯ 13; ಲೂಕ ಅ�ಾಯ್ಯ
21) �ಷಯ್ರ ಪರ್�ನ್� ಉತತ್ರ�ಾ� �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸುವ ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು ���ದನು. ಮ�ಾತ್ಯ 24:3 ರ�ಲ್ ಮೂರು �ೕ�ಯ ಪರ್�ನ್ಗ��, ಆದ� �ಾಕರ್
13:4

ಮತುತ್

ಲೂಕ

21:17ರ�ಲ್

ಪರ್�ನ್ಗಳು

�ರೂಸ�ೕ�ನ

�ಾಶನ�ಕ್

ಸಂಬಂ��ದವ�ಗ�ಾ�� ಎಂಬದನುನ್ ��ಯಬಹುದು. ಲೂಕನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ರ್.ಶ 70
ರ�ಲ್ ಸಂಭ��ದ ಘಟ�ಯ ಬ�ಗ್ ��ಾಚ್� ��ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ಮ�ಾತ್ಯನ

ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ �ಾಗೂ ಈ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ
ಬ�ಗ್ ��ಾಚ್� ��ಸ�ಾ��. 5
- 21:5 �ಾಕರ್ 13:1. 7
- 21:7 ಮ�ಾತ್ಯ 24:3. 8
21:8 ಅವರು �ಾ�ೕ �ರ್ಸತ್ನು ಎಂಬ�ಾ� �ೕಳುವರು ಮತುತ್ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯು
ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂದು ��ಯಬಹುದು. 12-15
- 21:12-15 ಮ�ಾತ್ಯ 10:17-20; ಅ�� 6:9-10. 16-19
- 21:16-19 ಮ�ಾತ್ಯ 10:21-22,30,31. 20-24
21:20-24 ಮ�ಾತ್ಯ 24:15-21 ಒಂ�ೕ ಆ��. ಆದ� ಮ�ಾತ್ಯ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
“�ಾಳು�ಾಡುವ ಅಸಹಯ್ ವಸುತ್��ೂಂ��” �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಮುಖಯ್
�ಷಯವ� “ಮ�ಾಸಂಕಟ�ಾಲ�ಾ�� (ವ 21). ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಭೂ�ೂೕಕ�ಕ್
�ಂ�ರು�ದ ಕೂಡ�ೕ (ಮ�ಾತ್ಯ 24:29-30)

ಇ�ಾಗುತತ್�. ಆದ� ಲೂಕನ

ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್
�ೖನಯ್ಗಳು
�ರೂಸ�ೕಮನುನ್
ಸುತುತ್ವ�ಯುವದ�ೂಂ��
�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಹೂದಯ್ರು ಬಂಧನದ�ಲ್ರುವದು �ಾಗೂ “ಅನಯ್�ೕಶದವರ
ಸಮಯಗಳು” ಮುಖಯ್ �ಷಯ�ಾ��. ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾ�ನ�ಲ್ �ೕಳುವ�ಾದ� ಯುಗದ
ಸ�ಾ�ತ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸುವ ಘಟ�ಗಳನುನ್ ಮ�ಾತ್ಯನು ಬ���ಾದ್� ಆದ�
ಲೂಕನು �ರ್.ಶ 70 ರ�ಲ್ �ರೂಸ�ೕ�ನ�ಲ್ ಸಂಭ��ದ �ಾಶನ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಬ���ಾದ್� (19:41-44) �ೂೕ��. ಒಂದು ಮ�ೂತ್ಂದರ ಸಣಣ್
�ತರ್ಣ�ಾ��. 22
21:22 “ಬ��ರುವ��ಾಲ್”– ಎಂದ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಬ��ರುವಂಥದುದ್.
24

21:24 ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ಅಬರ್�ಾಮನ �ವಸಗ�ಂದ ಮತುತ್ ಭೂ�ೂೕಕದ�ಲ್
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಸಮಯದ�ಲ್, ಇ�ಾರ್�ೕಲ್ �ೕವರ ��ೕಷ�ಾದ ಜ�ಾಂಗ�ಾ�ತುತ್, ಆತನ
�ಾಕಯ್ದ �ಾಧನ�ಾ�ತುತ್, ಆತನ ಆ�ಮ್ೕಕ �ಾಯರ್ಗಳ �ವರ್ಹ�ಯ ಮುಖಯ್ �ಾಧನ,
�ೂೕಧ� ಮತುತ್ ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ ಪರ್ಕಟ��ಾ�ತುತ್. ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರು �ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ರಸಕ್��ದ ನಂತರ �ೕವರು ಭೂ�ೂೕಕದ ಇತ� ಜ�ಾಂಗಗಳ ಕ��
�ರು��ೂಂಡನು (ಅನಯ್ರು) – ಮ�ಾತ್ಯ 21:43; 28:18-20; ಅ�� 28:28; �ೂೕ�ಾ
11:11-14. “ಅನಯ್�ೕಶದವರ ಸಮಯಗಳು” (ಈಗ ಸು�ಾರು 1900 ವಷರ್ಗಳು
ಕ���). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಎರಡ�ೕ ಬ�ೂೕಣ�ೂಂ�� ಇವ� �ೂ��ೂಳುಳ್ತತ್�. 1999
�ಂ�ೕ�� �ರೂಸ�ೕಮ್ ಇ�ಾರ್�ೕ�ನ ��ತದ�ಲ್� ಆದ� ಮ�ೂತ್�ಮ್ ಅನಯ್ರ
ಶ�ತ್ಯು ಅದನುನ್ ವಶಪ���ೂಳುಳ್ವದು ಮತುತ್ ತನನ್ �ಾಲ �ಳ� ಅದನುನ್
ತು�ದು�ಡುವದು – ಪರ್ಕ 11:2; �ಕಯರ್ 14:2-4. 25
21:25 ಈ �ಾಕಯ್�ೂಂ�� “ಅನಯ್�ೕಶದವರ ಸಮಯಗಳು” ಮು�ಯುತತ್� ಮತುತ್ ಈ
ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯು ನ�ಮ್ದು�� �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�. 27 �ೕ ವಚನದ�ಲ್ ಇದು
ಸಪ್ಷಟ್�ಾಗುತತ್� �ಾಕಂದ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್�ಾವ�ೂಡ� ಬರುವ ಸಮಯ�ೂಂ��
ಆ ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ೕ�ಸ�ಾ��. ಮ�ಾತ್ಯ 24:29 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 26
- 21:26 ಪರ್ಕ 6:15-17. 27
- 21:27 ಮ�ಾತ್ಯ 24:30. 28
21:28 ಮ�ಾತ್ಯ 24:33.

ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವ
��ಾವ್�ಗ�� ಸಮಯವ� ಹ�ತ್ರ�ಾ�� ಎಂಬದು �ೂ�ಾತ್ಗುತತ್�.

“�ಡುಗ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 20:28 ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. �ೌಲನು �ೂೕ�ಾ 8:23
ಮತುತ್ ���ಪ್ 3:20-21 ರ�ಲ್ �ೕ�ರುವ ಅಂ�ಮ �ಡುಗ�ಯ�ನ್ೕ ಇದು
ಸೂ�ಸುತತ್�. 29-33
- 21:29-33 ಮ�ಾತ್ಯ 24:32-35. 31
21:31 “�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. ಇದರ ಅಥರ್ �ೕವರ �ಾಜಯ್ �ಾಹಯ್ದ
ಪರ್ಕಟ�, ಅರಸನು ಪರ್�ಾವದ�ಲ್ �ಂ�ರುಗುವದು. 32
21:32 “ಸಂತ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 24:34ರ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 34-36
21:34-36

ಈ

ಸೂಚ�ಗಳು

�ರ್.ಶ

70ರ�ಲ್

�ರೂಸ�ೕ�ನ

�ಾಶನ

ಸಂಭ�ಸುವದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ� ಅ�ಲ್ �ೕ�ಸು�ತ್ದದ್ವ�� ಮತುತ್ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ
ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ಸುವವ�� ಅನವ್�ಸುತತ್�. ಆದ� ಆತನು “ಭೂ��ಾ�ಗ�ಲಲ್ರೂ”

ಎಂಬ�ಾ�

�ೕ�ರುವದ�ಂದ (ವ 35) ಬಹು�ೕಕ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ�ನ್ೕ
ಸೂ�ಸು�ತ್ರಬಹುದು. ಮ�ಾತ್ಯನ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಆತನು ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ
ಸಮಯದ �ವಸಗಳನುನ್ �ೂೕಹನ �ವಸಗ�ೂಂ�� �ೂೕ���ಾದ್� (ಮ�ಾತ್ಯ

24:37-39). 36
21:36 �ರೂಸ�ೕ�ನ �ಾಶನ ಮತುತ್ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್
ಭೂ�ೂೕಕದ ಜನರ �ೕ� ಬರುವ �ೕವರ �ೂೕಪದ ಸಮಯ ಎರಡಕೂಕ್ ಈ �ಾತುಗಳು
ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್� (ಪರ್ಕಟ� 15,16 ಅ�ಾಯ್ಯಗಳು). ಅದ�ಂದ ತ�ಪ್��ೂಳುಳ್ವವರು
ಅ�ಾಯಕರು,

�ಂ��ಲಲ್ದವರು

ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�

ಮತುತ್

ಆತನ ಎದು�ನ�ಲ್

�ಾರ್ಥರ್��ಲಲ್ದವ�ಾ�ರುವ�ಲಲ್.

�ಾ���ಲಲ್�,

�ೂೕ�ಾ�ೂೕಪ�ಲಲ್�

�ಲಲ್�ೕ�ಂದು ಬಯಸುವ�ಾದ� ಆತ�� ಅ�ೕನ�ಾ� �ೕ�ಸುವವ�ಾ�ರ�ೕಕು (1
�ೕ�ಾನ 2:28). 37-38
21:37-38 ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನನ್ �ೕ�ತದ ಕ�ಯ �ವಸಗಳನುನ್ ಈ
�ೕ��ಾ��ೕ �ೕ��ದನು.
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- 22:1 ��ೕ 12:1-20; �ಾಜಕ 23:4-8. 2
22:2 “�ಾಜಕರು”– ��ೕ 28:1. 3
22:3 �ೕ�ಾನ 13:27.

�ೂಸ ಒಡಂಬ��ಯ�ಲ್ ದು�ಾತಮ್ �ೕಡ�� ಒಳ�ಾ�ದದ್

ಅ�ೕಕರ ಬ�ಗ್ ಬ�ಯ�ಾ��, ಆದ� ಇಸಕ್��ೕತ ಯೂದನ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೕ,
ದು�ಾತಮ್ಗಳ ಮುಖಯ್ಸಥ್�ಾದ, �ೖ�ಾನ�ೕ ಅವ�ೂಳ� �ೂ�ಕ್ದನು ಎಂದು �ೕಳ�ಾ��.
ಇದರ ಅಥರ್ �ೖ�ಾನನು ಯೂದನನುನ್ ತನನ್ ಉ�ದ್ೕಶಗ�� ಉಪ�ೕ���ೂಳಳ್ಲು
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅವ�ೂಳ� �ೕ��ೂಂಡನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಸವ್ಂತ ರಕಷ್ಕನ�ಾನ್�
ಅಂ�ೕಕ���ೂಳಳ್ಲು ��ಾಕ�ಸುವವರ�ಲ್ �ೖ�ಾನನು ತಕಕ್ಮ�ಟ್� �ಾಯರ್�ಾಡು�ಾತ್�
ಎಂಬದು ಸತಯ್ ಸಂಗ��ಾ��. ಎ� 2:2 �ೂೕ��, ಅ�ಲ್ �ೖ�ಾನನನುನ್

“�ಾಯುಮಂಡಲದ ಅ�ಪ�” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��. �ೖ�ಾನನ ಕು��ಾದ �ೂೕಟ್ಸ್ �ಾ� 1
ಪ�ವರ್ 21:1; ಮ�ಾತ್ಯ 4:1-10; �ೕ�ಾನ 8:44; 12:31 �ೂೕ��. 4-6
- 22:4-6 ಮ�ಾತ್ಯ 26:14-16; �ಾಕರ್ 14:10-11; �ಕಯರ್ 11:12. 7
22:7 “ಹು��ಲಲ್ದ �ೂ�ಟ್ಯನುನ್ �ನುನ್ವ �ವಸ”– ಪಂ�ಾಶತತ್ಮ �ನ�ೂಂ��
�ಾರ್ರಂಭ�ಾದ, ಎಂಟು �ವಸಗಳ ಅವ�ಯ �ದಲ�ಯ �ನ. 8-13
- 22:8-13 �ಾಕರ್ 14:12-16; ಮ�ಾತ್ಯ 26:17-19. 15
22:15 ಪಸಕ್ಹಬಬ್ವ� ಅವರ �ಡುಗ� ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಅವರು
�ೕವಜನ�ಾದದ್�ಂದ �ರ್ಸತ್ನು ಅವರ ��ತತ್ ಯಜಞ್�ಾ� ಅ�ರ್ತ�ಾಗುವವ�ಾ�ದದ್ರೂ,
ಆತನು ಅವ��ಾ� ಶರ್� ಅನುಭ�� �ಾಯುವ ಸಮಯ ಹ�ತ್ರದ�ಲ್ದದ್ರೂ ಆತನು
ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ��ೕ ಅವ�ೂಂ�� ಅದನುನ್ �ಂದನು. ಅವರ �ೕ� ಆತ��ದದ್
ಅ�ಾರ�ಾದ �ರ್ೕ� ಅಂಥ ಸಮಯದ�ಲ್ ಆತ�� ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ಂಟು �ಾಡುವ�ಾ�ತುತ್.
ಇ�ರ್ 12:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 16
22:16 “�ೕವರ ಕು�ಮ��ಾ�ರುವ” �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾಯ್ಗ ಪಸಕ್ ಹಬಬ್ದ ಆ�ಮ್ೕಕ
�ರ�ೕರು���ಾ�� (1 �ೂ�ಂಥ 5:7). ಮನುಷಯ್ರ�ಲ್ ಮತುತ್ ಮನುಷಯ್�ೂಂ�� ಇದು
�ೕವರ �ಾಜಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾರ�ೂ��ತು. ಈಗ ಯುಕತ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ “ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನವನುನ್” –ಆಚ�ಸುವವರ (1 �ೂ�ಂಥ 11:23-26) ಅದೃಶಯ್�ಾದ ಆತನ
ಪರ್ಸನನ್�ಯು ���ಾ��. ಆತನ ಜನ�� ಪರ್ಕಟ�ಾ�ರುವ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಪರ್ಸನನ್�ಯು
ಈ ಯುಗದ ಸ�ಾ�ತ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ರ�ೕರುತತ್� (ಪರ್ಕಟ� 19 �ೕ ಅ�ಾಯ್ಯ).

“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. 17-20
- 22:17-20 ಮ�ಾತ್ಯ 26:26-29. 21
22:21 ಇದ�ಂದ ನಮ� ದೃಢಪಡುವ�ೕ�ಂದ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಕತರ್ನ
�ೂೕಜನವನುನ್ �ಾಥ್�ಸು�ಾಗ ಯೂದನು ಅವರ �ೂ�ಯ�ಲ್�ೕ ಇದದ್ನು ಮತುತ್
ಅದನುನ್ �ೕ��ದನು. 22
- 22:22 ಮ�ಾತ್ಯ 26:24. 23

22:23 ಯೂದನು ಅತಯ್ಂತ ಬು�ಧ್ಯುಳಳ್ ಕಪ��ಾ�ದದ್ನು, ಅದದ್�ಂದ �ಾ�ಗೂ
ಅವನ �ೕ� ಸಂ�ೕಹ�ೕ ಬರ�ಲಲ್ (�ೕ�ಾನ 13:26-29). 24
22:24 ಇದು ಅವ�� �ೂಸ ಜಗಳ�ೕನೂ ಆ�ರ�ಲಲ್ (9:46; ಮ�ಾತ್ಯ 18:1;
�ಾಕರ್ 9:33-34 �ೂೕ��). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲು�ಯ ಮರಣ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ ಸಮಯ
ಹ�ತ್ರ�ಾ�ರು�ಾಗಲೂ
��ಾತ್ಡು�ತ್ದದ್ರು

ಅವರು

ಎಂಬದು

ಆ�ಮ್ೕಕ��ಲಲ್�,

�ಜ�ಾ�ಯೂ

ಅ�ಾತ�ಾ�

ಪರ್ಬುದಧ್��ಲಲ್�
ಪರ್ಕಟ��ಾ��

(ಈ

�ಷಯದ�ಲ್ �ಾ�ೕ ಅವ��ಂತ ಉತತ್ಮರು ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಳಳ್ಬಹು�ೕ?). 25-26
22:25-26 ಮ�ಾತ್ಯ 20:25-27 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 27
- 22:27 ಮ�ಾತ್ಯ 20:28; �ೕ�ಾನ 13:3-5; ���ಪ್ 2:5-7 �ೂೕ��. 28-29
22:28-29 �ೂೕ�ಾ 8:17; 2 �� 2:12; 1 �ೕತರ್ 4:13 �ೂಂ�� �ೂೕ��
�ೂೕ��. 30
- 22:30 ಮ�ಾತ್ಯ 19:28. 31
22:31 �ೕ�ೕನ �ೕತರ್ನ ಇ�ೂನ್ಂದು �ಸರು. �ೖ�ಾನನ ಉ�ದ್ೕಶ �ೕತರ್ನನುನ್ ಮತುತ್
ಇತ�

�ಷಯ್ರನುನ್

�ಾಳು�ಾಡುವ�ಾ�ತುತ್

ಅಲು�ಾ�ಸುವದು,
(“�ೕನು”

ಪದ�ಕ್

�ೂಂದ�ಲ್
�ರ್ೕಕ್

ಒಳಪ�ಸುವದು
�ಾ�ಯ�ಲ್

ಮತುತ್

ಬಹುವಚನ

ಉಪ�ೕ��ರುವದು, ಇತ� �ಷಯ್ರೂ ಇದದ್ರು ಎಂಬದನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಒಬಬ್ �ಷಯ್ನ
ಸಂಗಡ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸವರ್�ಾಮದ ಏಕವಚನವನುನ್
ಉಪ�ೕ���ಾದ್�). ಆದ� �ೕತರ್ನು �ೖ�ಾನನ ಆಕರ್ಮಣದ ��ೕಷ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್ನು.
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22:32

ಕತರ್�ಾದ

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

ಈಗ

ಎಲಲ್��ಾ�ಯೂ

�ಾರ್ಥರ್�

�ಾಡುವವ�ಾ��ಾದ್� (�ೕ�ಾನ 17:9,15; ಇ�ರ್ 7:25; 1 �ೕ�ಾನ 2:1). ಈ
�ಾರಣ�ಂದ�ೕ ಅವರು ಕ�ಯ ತನಕ ನಂ�ಗಸತ್�ಾ�ರುವರು. ಇದರ ಅಥರ್ವನುನ್
ಗರ್���ೂಳುಳ್ವವ�� ಇದ�ಂದ �ೂಡಡ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ �ೂ�ಯುತತ್�. �ೕ�ಾನ
6:39-40; 10:28; ���ಪ್ 1:6; ಇ�ರ್ 10:39; 1 �ೕತರ್ 1:5 �ೂಂ�� �ೂೕ��
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��ಾನ್� �ೂ�ತ್ತುತ್ – �ೕ�ಾನ 11:41-42. ಅವರು �ಾಶನ�ಾಗುವ�ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಕ್
ಇದು ಒಂದು ಒ�ಳ್ಯ �ಾರಣ�ಾ��. 33-34
- 22:33-34 ಮ�ಾತ್ಯ 26:33-35. 35
- 22:35 9:3; 10:4; ಮ�ಾತ್ಯ 10:9-10 �ೂೕ��. 36
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“ಕ�ತ್”

ಪದವನುನ್

ರೂಪ�ಾಲಂ�ಾರ�ಾ�

ಉಪ�ೕ��, ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�ಲ್
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- 22:37 ��ಾಯ 53:12; ಮ�ಾತ್ಯ 5:17; ಲೂಕ 24:44-45. 38
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ಆ �ಷಯ ಅವ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ತು. 39-46
- 22:39-46 ಮ�ಾತ್ಯ 26:36-46. 39
22:39 ಅವರು ಎ�ಣ್ೕ ಮರಗಳ ಗುಡಡ್ದ ಪ�ಚ್ಮದ�ಲ್ದದ್ ��ಸ್ಮ� �ೂೕಟ�ಕ್

�ೂೕದರು. 43
22:43 ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್ ಬ���ಾದ್�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಅತಯ್ಂತ
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ಅನುಭವ�ಕ್

ಒಳ�ಾ�ದದ್ನು,
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�ೂಡಡ್

ಕಷಟ್ವನುನ್

ಸ���ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ತುತ್ ಆದದ್�ಂದ ಆತನ �ಾನವನ ಸವ್�ಾವ, �ೕಹ ಮತುತ್ �ಾರ್ಣ ಆ
�ೕದ��ಂದ ಕು�ಗ್�ೂೕ�ತುತ್. ತನ� ಸಂಭ�ಸ��ಕ್ರುವ �ೂೕರ�ಾದ ಶರ್�ಗಳನುನ್
ಸ���ೂಳಳ್ಲು ಆತ�� ಬಲ �ೕ�ಾ�ತುತ್.

“�ೕವದೂತರು”– ಆ� 16:7. 44
22:44 “ಮ�ೂೕವಯ್�”– ಮ�ೂೕವಯ್�ಯುಳಳ್ ಆಂತ�ಕ �ೂೕ�ಾಟವ� ಆತನನುನ್
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- 22:47-53 ಮ�ಾತ್ಯ 26:47-56. 48
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ಆ ಪರ್�ನ್ಯನುನ್ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. 49
22:49 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಶಚ್ಯ�ಾ�ಯೂ “�ೌದು” ಎಂದು ಉತತ್�ಸ�ಲಲ್ – 36 �ೕ
ವಚನದ �ೂೕಟ್ �ೂೕ��. ಮ�ಾತ್ಯ 26:52-53 �ೂೕ��. 54
- 22:54 ಮ�ಾತ್ಯ 26:57-58. 55-62
- 22:55-62 ಮ�ಾತ್ಯ 26:69-75; �ಾಕರ್ 14:69. 61
22:61 ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್ ಬ���ಾದ್�. �ೕತರ್ನ ಹೃದಯವನುನ್ ಮು�ಯಲು
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಒಂದು �ೂೕಟ �ಾ�ಾ�ತುತ್. 63-65
22:63-65 ಮ�ಾತ್ಯ 26:67-68.

��ೂೕದನು ಮತುತ್ ಅವನ ��ಾ�ಗಳು ಸಹ

�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಾಸಯ್ �ಾ�ದರು (23:11),

ಮತುತ್ ಆತನು �ಲು�ಯ

�ೕ�ರು�ಾಗಲೂ ಅ�ೕಕರು ಆತನನುನ್ �ಾಸಯ್ �ಾ�ದರು (23:35-36). 66-71
- 22:66-71 ಮ�ಾತ್ಯ 26:63-66. 69
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1:3,13; 8:1.
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ಕ�ತು�ೂಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯ್ಸ �ಾಡಲು ಅವ�� ಬಯ� ಇರ�ಲಲ್. ಈ
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ಇನೂನ್
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ಕಷ್�ಾಪ�ಯನುನ್ �ೂರ�ಸಲು ಬಂದನು (24:46-47), ಆತನನುನ್ �ಲು�� �ಾ��ಾಗ
ಆತನ �ಾ�ಂದ �ೂರಟ �ದಲ�ಯ �ಾತು ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಕು��ಾದ�ಾದ್��. ಆತನು
ಈ �ಾರ್ಥರ್�ಯನುನ್ �ೂೕಮನ್ ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾ�ದನು �ಾಕಂದ� ಅವ�ೕ
ಆತನನುನ್ �ಲು�� �ಾ�ದವರು. ಅವರು ತಮ� �ೂ�ತ್ಲಲ್� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅಪ�ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಒಬಬ್ನು ಎಂಬ�ಾ� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು. ಆ ಗುಡಡ್ದ �ೕ�
ಏ�ಾಗು�ತ್� ಎಂಬದರ ಸಪ್ಷಟ್ ಅ��ಲಲ್�ದದ್ರೂ, �ಾಜಕ�ೂಂ�� �ೕ��ೂಂಡು ಅತನ
ಮರಣವನುನ್ ಬಯ�ದ ಜನ��ಾ�ಯೂ ಆತನು �ಾರ್�ರ್�ದನು. ಆತನನುನ್ �ಲು��
�ಾ�ದದ್�ಾಕ್� ಅವರನುನ್ ಕಷ್�ಸು ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು �ಾರ್�ರ್�ದ��ೕ �ೂರತು ಅವರು

�ಾ�ದ �ಾಪಗಳ ಕಷ್�ಾಪ��ಾ� �ಾರ್�ರ್ಸ�ಲಲ್. ಸಂಪ�ಣರ್�ಾದ ಕಷ್�ಾಪ� �ೕ�ಂದ�
�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವದು ಅವಶಯ್�ಾ�� (24:47; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2). 35
- 23:35 ಮ�ಾತ್ಯ 27:41-43.

“�ೕವ�ಾ���ೂಂಡವನು”– ��ಾಯ 42:1; 1 �ೕತರ್ 2:4. 36
- 23:36 �ೕತರ್� 69:21; ಮ�ಾತ್ಯ 27:48. 38
- 23:38 ಮ�ಾತ್ಯ 27:37. 39
23:39 �ಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ಕಳಳ್�ಬಬ್ರೂ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ �ಂ��ದರು (ಮ�ಾತ್ಯ
27:44). ಆದ� ಒಬಬ್ನು �ಾತರ್ ಆತನ �ಷಯದ�ಲ್ ತನನ್ ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್
ಬದ�ಾ���ೂಂಡನು. 40-41
23:40-41 ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪವ� ಅವನ ಹೃದಯದ�ಲ್ �ಾಯರ್�ಾ�ತು ಎಂಬದ�ಕ್ ಇದು�ೕ
ಪ��ಾ��ಾ��. ಅವನು ತನನ್ನುನ್ ಸಮ�ರ್��ೂಳಳ್�ಲಲ್, ಬದ�ಾ� ತನನ್ �ಾಪಗ��
�ಲು�ಯ ಮರಣ ತಕಕ್�ಾ�� ಎಂದು ಒ�ಪ್�ೂಂಡನು. ಅಲಲ್� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನು �ರಪ�ಾ� ಮತುತ್ ತಮಮ್ಂ� �ಾವ �ಾಪವನೂನ್ �ಾಡ�ಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್
ಅವನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು. 42
23:42 ಆ ಕಳಳ್ನ ಹೃದಯ�ೂಳ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ೕ� ನಂ�� ಹು�ಟ್�ೂಂ�ತು,
ಅವನ ನಂ�� ಅ�ೕಘ�ಾದ�ಾದ್�ತುತ್. ಅವ�ಾ�ಸಲಪ್ಟುಟ್ �ಲು�� �ಾಕಲಪ್�ಟ್ರುವ
ಈ ವಯ್�ತ್ ಇ�ಾರ್�ೕಲಯ್ರ ��ಸ್ೕಯ�ಾ�ದುದ್ ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಈತ�� �ಾಜಯ್ವನುನ್
�ೂ�ಟ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ಅ�ತು�ೂಂಡನು. ಮರಣ�ೂಂ�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕ�
ಮು�ಯುವ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಆತನು ತನನ್ �ಾಜಯ್�ಕ್ ಬರುವನು ಎಂಬದು ಅವ��
�ೂ�ಾತ್�ತು. �ಾನು ಅಪ�ಾಧ �ಾ�ರುವ ಕಳಳ್�ಾ�ದದ್ರೂ, �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ತನ�
ಕರು� �ೂೕ�ಸುವನು ಎಂಬದನುನ್ ಅವನು ನಂ�ದನು. 43
23:43 “ಪರ�ೖಸು”– 16:22 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. ಈ ಪದವ� �ತಯ್�ಾದ
ಸಂ�ೂೕಷ ಮತುತ್ ಆ�ೕ�ಾರ್ದದ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ ರಕಷ್�
�ೂಂದ�ೕ�ಾದ� ಅದ�ಕ್ ಏ�ೕನು �ೕ�ೂೕ ಅ�ಲಲ್ವನುನ್ �ಾವ� ಆ ಕಳಳ್ನ�ಲ್
�ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಅವನು ಸ�ಯ �ಾವ ಸಂ�ಾಕ್ರಗಳ�ಲ್ಯೂ �ಾ��ಾಗ�ಲಲ್
ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನೂನ್ �ಾಡ�ಲಲ್, �ೕ�ಾ�ಾನ್ನವನೂನ್

�ಾ���ೂಳಳ್�ಲಲ್ ಆದರೂ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದನು. ಅವನು ಕೂಡ�ೕ ರಕಷ್� �ೂಂ�ದನು
ಮತುತ್ ತನನ್ ಮರಣದ �ನ�ೕ ಪರ�ೂೕಕ�ಕ್ �ೂೕದನು – �ಾಯು���ಾಗ�, �ಾವ��ೕ
ಅಡಚ��ಾಗ� ಅವ�� ಎದು�ಾಗ�ೕ ಇಲಲ್. ಒಂದು�ೕ� ಅವ�ೕ�ಾದರೂ ಬದು�ದದ್�
ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ೕ�ಾ�ಾನ್ನ �ಾ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ ಮತುತ್ ಒ�ಳ್ಯ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್
�ಾ�ರು�ತ್ದದ್. ಇವ�ಗಳು ಇಲಲ್��ೕ ಅವನು ರಕಷ್� �ೂಂ�ದುದ್, ರಕಷ್� �ೂಂದಲು
ಇವ�ಗಳು ಅವಶಯ್ವಲಲ್ ಎಂಬದನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. ಇ�ಲಲ್ವ� ಪ�ಾಚ್�ಾತ್ಪ�ಂದ,
ನಂ��ಯ ಮೂಲಕ �ೕವರ ಕೃ��ಂದ�ೕ ಉಂ�ಾದವ�. ಎ� 2:8-9; �ೕತ 3:3-7
�ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಮತುತ್ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾತರ್�ೕ �ೕವರ ಕೃ�ಯ
�ಾಧನ�ಾ��ಾದ್� �ಾಗೂ ಪರ್��ಬಬ್�ಗೂ ಏ�ೖಕ ��ೕ��ಾ��ಾದ್�. 45
23:45 ಇದು �ೕವ�ಂದ ಉಂ�ಾದ ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಕತತ್��ಾ���ೕ �ೂರತು
�ೕಡಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಮುಖವನುನ್ ಮ��ಾಡ�ಲಲ್. ಪರ�ಯು ಹ�ಯುವ
�ಷಯವನುನ್ ��ಯಲು ಮ�ಾತ್ಯ 27:51 �ೂೕ��. 46
23:46 �ೕತರ್� 31:5; �ೕ�ಾನ 10:17-18 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��. 47
23:47 ಮ�ಾತ್ಯ 27:54 �ೂೕ��. ಈ ಸು�ಾ�ರ್ಯ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಬಬ್ �ೕವರನುನ್
�ೂಂ�ಾಡು�ತ್ರುವದನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಡಬಹುದು – 1:46,64; 2:13. �ೂೕಮನನ್ರ
�ೖನಯ್ದ ಈ ಅ��ಾ�ಯು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ಾಯು�ತ್�ಾದ್� ಮತುತ್
�ೕವರು ಪರ�ೂೕಕದ ಸೂಚ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತನನುನ್ ಘನಪ���ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್
ಅ�ತು�ೂಂಡನು. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಇವನು �ಜ�ಾದ ನಂ��ಯ�ನ್ಡುವಂ� �ೕವರು
ಇವನನುನ್ ಅನುಗರ್��ದನು ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ನ್ಸುತತ್�. 48
23:48 18:13 �ೂೕ��. 49
- 23:49 ಮ�ಾತ್ಯ 27:55-56; �ಾಕರ್ 15:40-41. 50-56
- 23:50-56 ಮ�ಾತ್ಯ 27:57-61; �ಾಕರ್ 15:42-47. 51
- 23:51 ಲೂಕ 2:25-38.

“�ೕವರ �ಾಜಯ್”– ಮ�ಾತ್ಯ 4:17. 56
23:56 �ಾಕರ್ 16:1 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ್ಸ್ �ೂೕ��.

“ಸಬಬ್ತ್ . . . ಆ�”– ��ೕ 12:16; 20:10.

241-10
- 24:1-10 ಮ�ಾತ್ಯ 28:1-8; �ಾಕರ್ 16:1-10. 4
24:4 �ೕವದೂತರು �ಲ���ಮ್ �ಾನವರ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾ���ೂಳುಳ್�ತ್ದದ್ರು.
ಮ�ಾತ್ಯನು ಒಬಬ್ �ೕವದೂತನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾ��ಾದ್� ಮತುತ್ �ಾಕರ್ನು ಒಬಬ್ನು
��ೕ ವಸ� ಧ��ದದ್ನು ಎಂದು �ೕ��ಾದ್�. ಇದರ�ಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್�ೕ�ಲಲ್ �ಾಕಂದ�
�ಲ���ಮ್ �ೕವಲ ಸಂ�ೕಶಕನನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಗುರು�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅವನ
�ೂ�ಯ�ಲ್ರುವವನ ಬ�ಗ್ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಾತ್ಪ ಇರುವ�ಲಲ್. �ಾಕರ್ 4:1 ರ �ೂೕಟ್
�ೂೕ��. 7
24:7 “�ನ�� ತಂದು�ೂ�ಳ್�”– ಮ�ಾತ್ಯ 16:21; 17:22-23; ಲೂಕ 9:22.
ಅವ�ನೂನ್ ಗ��ಾಯದ�ಲ್ರು�ಾಗ�ೕ ಆತನು ತನನ್ �ಷಯ್�� ಇದರ ಬ�ಗ್ ಅ�ೕಕ ಸಲ
�ೕ�ದದ್ನು, ಅದ�ಕ್ ತಕಕ್ಂ� ��ೕಯರು ಒ�ಮ್�ಾದರೂ ಅ�ಲ್� ಬಂದರು. 9
- 24:9 �ಾಕರ್ 16:14. 11
- 24:11 �ಾಕರ್ 16:11. 12
24:12

�ೕಸು

�ರ್ಸತ್ನು

ಎ�ದ್ರುವ

�ಾಧಯ್�ಯನುನ್

�ೕತರ್ನು

ತ�ೂನ್ಳ�

ದೃಢಪ���ೂಂಡನು. �ೕ�ಾನನು �ೕತರ್�ೂಂ�� �ೂೕದನು ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಯ
�ಥ್�ಯನುನ್ �ೂೕ� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಎ�ದ್�ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ನಂ�ದನು. �ೕ�ಾನ
20:3-9 �ೂೕ��. 13-35
24:13-35 �ಾಕರ್ನು ಇದನುನ್ ಸಂ�ಪತ್�ಾ� �ವ���ಾದ್� (�ಾಕರ್ 16:12-13),
ಆದ� ಲೂಕನು �ಾತರ್�ೕ ಇದನುನ್ �ವರ�ಾ� �ೕ��ಾದ್�. 16
24:16 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅವರು ಗುರು�ಸದಂ� �ೕವ�ೕ �ಾ�ದನು ಆದ� ಆತನು
ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ೂಂಡ ನಂತರ ಆತನ �ಾರೂಪಯ್ವ� �ೕ��ತ್ಂದ� �ಲವ�� ಆತನನುನ್
ಸುಲಭ�ಾ� ಗುರು�ಸಲು ಆಗ�ಲಲ್ (ವ 31,36,37; ಮ�ಾತ್ಯ 28:17; �ೕ�ಾನ
20:14-16,19). 17

24:17 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಲ���ಮ್ ಇಂಥ ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ �ೕಳು�ತ್ದದ್ನು – ಆತ��
ಉತತ್ರ �ೂ�ತ್ರ�ಲಲ್ ಎಂಬದ�ಾಕ್�ಯಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಅವರು ತಮಮ್ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನುನ್
�ೕಳ� ಎಂದು ಬಯ�ದನು. 19
24:19 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಪರ್�ಾ� ಎಂಬದನುನ್ �ಾತರ್�ೕ ಅವರು ನಂ�ದದ್�ೕ? 21
24:21 “��ೕ���ೂಂ��ದ್ವ�”– ಪದದ �ರ್�ಾಪದವನುನ್ ಗಮ���. ಕತರ್�ಾದ
�ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಮರಣ�ೂಂ�� ಅವರ ��ೕ�ಗಳು �ಾ�ಾದವ�. 24
24:24 �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ೕವಂತ�ಾ��ಾದ್� ಎಂಬದನುನ್ ಈ �ಷಯ್�� �ರೂ�ಸಲು
�ಾ��ಾ�ರುವ ಸ�ಾ�ಯ �ಷಯ�ಂದ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ಲಲ್. �ೂೕಮನ �ಾ� ಅವರು
ಆತನನುನ್ �ೂೕಡ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದರು (�ೕ�ಾನ 20:25). 25-26
24:25-26 ಅವ�� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳ ಪರ್�ಾದ�ಗಳು �ೂ�ತ್ದದ್ವ�,
ಅವರು ತಮ� ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ನಂ���� ಅಂದು�ೂಂ�ದದ್ರು, ಅವರು ಮೂಖರ್�ಾ�ದದ್ರು
ಮತುತ್
ಆ
ಪರ್�ಾದ�ಗಳು
�ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ
ಕು��ಾದದುದ್
ಎಂಬದನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ಲ್ �ಫಲ�ಾದರು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಪರ್�ಾ�ಗಳು ಬರುವ
��ಸ್ೕಯನ ಶರ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾವಗಳು ಎರಡರ ಬ�ಗ್ಯೂ ಬ��ದದ್ರು (�ೕತರ್�
22; ��ಾಯ 53; 9:6-7; 11:1-16). ಆ�ನ �ಾಲದ�ಲ್ದದ್ �ಹೂದಯ್ರು
ಶರ್��ಲಲ್� ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಎದುರು�ೂೕಡು�ತ್ದದ್ರು. 27
24:27 ವಚನ 44. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈಗ ಅವರ �ಳುವ��ಯ�ಲ್ದದ್ �ೂೕಪವನುನ್
ಸ�ಪ��ದನು. ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯು �ೕ��ಂದ (ಸತಯ್�ೕದದ �ಾರ್ರಂಭದ
ಪ�ಸತ್ಕಗ�ಂದ) �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಬ�ಗ್�ೕ �ೕಳುವದನುನ್ ಗಮ���. ಒಂದು�ೕ� �ಾವ�
ನಂಬುವವರು ಮತುತ್ ��ೕಯ�ಯುಳಳ್ವರೂ ಆ�ದದ್� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ನಮ�
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನೂನ್ �ವ�ಸು�ಾತ್�. ಪ��ಾರ್ತಮ್ನ ಮೂಲಕ ಆತನು ಈ
�ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುವನು (�ೕ�ಾನ 14:26; 15:26; 16:13-15). 28
24:28 ಅವರು ತನನ್ನುನ್ ತಮಮ್ ಮ�� ಆ�ಾವ್�ಸ�ಲ್ ಎಂಬ�ಾ� ಆತನು ಬಯ�ದನು;
ಇಲಲ್�ಾದ� ಆತನು ಬರುವ�ಲಲ್ (ಪರ್ಕ 3:20 �ೂಂ�� �ೂೕ���). ಆತನು �ಾರು
ಎಂಬ�ಾ� ಅ�ಯ� ಅವರು ಆತನನುನ್ ತನನ್ ಮ��ಳ� ಆ�ಾವ್��ದರು (ಮ�ಾತ್ಯ
25:34-40; ಇ�ರ್ 13:2 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 30

24:30 9:16; 22:19 �ೂೕ��. 31
24:31 ಪ�ನರು�ಾಥ್ನದ ನಂತರ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ�ಲು �ಾ�ದದ್ರೂ, ಆ�ಾಗ
ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾಗು�ತ್ದದ್ನು ಮತುತ್ ಮ��ಾಗು�ತ್ದದ್ನು (ವ 36; �ೕ�ಾನ 20:19). ಆತನ
�ೕಹವ� ಶರ್� ಅನುಭ�� ಮರಣ �ೂಂ�ದ ಅ�ೕ �ೕಹ�ಾ�ತುತ್ (ವ 38-43), ಆದ�
ಅದುಭ್ತ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾ�ತುತ್. 1 �ೂ�ಂಥ 15:35-44; ���ಪ್ 3:21
�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 32
24:32 ಹೃದಯಗಳ�ಲ್ �ಂ��ೂ�ತ್ಸಲು ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು ಈಗಲೂ
ಶಕತ್�ಾ��ಾದ್�. 33
24:33 ವಚನ 9. 34
24:34 �ೕ�ೕನ, �ೕತರ್ನ �ಜ�ಾದ �ಸರು. ಅವನನುನ್ �ೕಫ ಎಂಬ�ಾ�ಯೂ
ಕ�ಯು�ತ್ದದ್ರು (1 �ೂ�ಂಥ 15:5). �ೕತರ್�� �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು �ಾ���ೂಂಡದದ್ನುನ್
�ೕ� �ಾವ��ೕ ಸು�ಾ�ರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಬ�ಯಲಪ್�ಟ್ಲಲ್. 36
24:36 �ೕ�ಾನ 20:19.

�ಾ��� �ೕಗ �ಾಕ�ಾ�ತುತ್. 39

24:39 ಆತನನುನ್ �ಲು�� �ಾಕು�ಾಗ ಆತನ �ೖ �ಾಲುಗ�� �� ಜ�ದ
�ಾಯಗ�ದದ್ವ�. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಈ �ಾತುಗಳು ಆತನ �ೕಹವ� ಸ�ಾ��ಂದ ಎದುದ್
ಬಂ�� ಎಂಬದನುನ್ �ರೂ�ಸುತತ್�. ಆತನ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನವ� �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು �ೕ�ಯ
ಆ�ಮ್ೕಕ ಪ�ನರು�ಾಥ್ನ�ಾ�ರ�ಲಲ್. �ಲು��ೕ�ಸಲಪ್ಟುಟ್ ಹೂಣಲಪ್ಟಟ್ �ೕಹ�ೕ ಈಗ
�ೕವಂತ�ಾ�ತುತ್. ಅದನುನ್ �ೂೕಡಲು ಮತುತ್ ಮುಟಟ್ಲು ಆಗು�ತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ಆತನು
ಆ�ಾರವನುನ್ �ೕ��ದನು (ವ 42,43). 40-42
24:40-42 �ಷಯ್ರು ನಮಮ್ �ಾ� �ಾನವ�ಾ�ದದ್ರು. �ಜ�ಾದ ಸಂಗ�ಗಳನುನ್
ಕೂಡ�ೕ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಅವ�� �ಾಧಯ್�ಾಗು�ತ್ರ�ಲಲ್, ಬಹಳ ಕಷಟ್�ಾಗು�ಾತ್
ಇತುತ್. 43
- 24:43 �ೕ�ಾನ 21:12-15. 44
24:44 �ಹೂದಯ್ರು �ಲ���ಮ್ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್ ಎರಡು �ಾಗಗ�ಾ�

��ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ರು – ಧಮರ್�ಾಸ� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ�ಗಳು (ವ 27; ಮ�ಾತ್ಯ 5:17);
�ಲ���ಮ್ ಮೂರು �ಾಗಗ�ಾ� ��ಾ�ಸು�ತ್ದದ್ರು – ಧಮರ್�ಾಸ�, ಪರ್�ಾ�ಗಳು ಮತುತ್
�ೕತರ್�ಗಳು. ಈ�ನ ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಕರ್ಮದಂತಲಲ್� �ಧ�ಾ� ಅವರು
ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸು�ತ್ದದ್ರು. �ೕತರ್�ಗಳ ಪ�ಸತ್ಕವ� ಮೂರ�ಯ �ಾಗದ
�ದಲ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕ�ಾ�ತುತ್. �ರ್ೖಸತ್ರು ಈಗ �ಾಮನಯ್�ಾ� ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯನುನ್
�ಾಲುಕ್ �ಾಗಗ�ಾ� ��ಾ�ಸು�ಾತ್� – �ೕ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಪಂಚ ಗರ್ಂಥಗಳು ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್� (ಅಂದ� ಐದು ಪ�ಸತ್ಕಗಳು – ಆ��ಾಂಡ�ಂದ ಧ�ೕರ್ಪ�ೕಶ�ಾಂಡದ
ತನಕ), ಚ��ರ್ಯ ಪ�ಸತ್ಕಗಳು (��ೂೕಶುವ�ಂದ ಎ�ತ್ೕರಳ ತನಕ), ಪದಯ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳು
(�ೕಬ�ಂದ ಪರಮ�ೕ�ಯ ತನಕ) ಮತುತ್ ಪರ್�ಾದ�ಾ ಪ�ಸತ್ಕಗಳು (��ಾಯ�ಂದ
ಮ�ಾ�ಯ ತನಕ). �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ ಕು��ಾದ ಪರ್ಕಟ�ಗಳು ಮತುತ್ �ರ್ಸತ್ನ �ತರ್ಣಗಳನುನ್
ಹ�ಯ ಒಡಂಬ��ಯ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಗಳ�ಲ್ಯೂ �ೂೕಡಬಹು�ಾ��. ಆತನು
ಇ�ಲಲ್ವ�ಗಳನುನ್ ತನನ್ �ಷಯ್�� ಸಪ್ಷಟ್ಪ��ದನು – �ೕವಲ ಒಂದು ಕಷ್ಣದ�ಲ್ಯಲಲ್
ಬದ�ಾ� 40 �ವಸಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ (ಅ�� 1:3). 45
24:45 �ಾಸ�ವಚನಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಆತನು ಈಗಲೂ �ಾನವರ
ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ��ಯುವವ�ಾ��ಾದ್�. ��ಾಯ 54:13; �ೕ�ಾನ 16:13; ಎ�
1:17-18; �ೕ�ಾನ 2:20 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. 46-47
24:46-47 “�ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳುಳ್ವದು”– 13:3-5; ಮ�ಾತ್ಯ 3:2,8; ಅ��
17:30.

“ಕಷ್�ಾಪ�”– ಮ�ಾತ್ಯ 6:12; 9:5-7; 12:31; 18:23-35; ಎ� 1:7; 1
�ೕ�ಾನ 1:9. �ೕವರ ಕ�� �ರು��ೂಳಳ್� �ೂೕದ� �ಾಪಗಳು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�
ಕಷ್�ಸಲಪ್ಡುವ�ಲಲ್. �ಾ��ೕ ಅ�� 5:31; 26:18 �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾಪಪ��ಾರ�ಾಕ್� ಶರ್� ಅನುಭ��,

ಯಜಞ್�ಾ� �ಾರ್ಣ ಅ�ರ್�ದುದ್ ಮತುತ್

ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಬಂದದುದ್, ಕಷ್�ಾಪ�ಯ ಮೂಲ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್
ಪ�ಾರ್ಯ�ಾದದುದ್ �ಾವ�ದೂ ಇಲಲ್. ಈ ಸತಯ್ವನುನ್ ಸವರ್�ೂೕಕದ�ಲ್�ಾಲ್
�ಾರ�ೕಕು (ಮ�ಾತ್ಯ 28:18-20; �ಾಕರ್ 16:15), ಆದ� ಆತನ ಮರಣವನುನ್

ಒ�ಾತ್ಯಪ��ದ �ಹೂದಯ್�� �ದಲು �ಾರ�ೕಕು – ಅ�� 1:8; 3:26.
24:48 �ೕ�ಾನ 15:27; ಅ�� 1:8.

48

�ಷಯ್ರು �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನ �ಾ�ಗ�ಾ�

�ವ್ೕ�ಛ್�ಂದ ಶರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಭ�� ತಮಮ್ �ಾ�ಗಳ ��ತತ್ �ಾರ್ಣವ�ನ್ೕ �ೂಡುವ
ಮೂಲಕ ತಮಮ್ ಸತಯ್� �ಾಗೂ ಯ�ಾಥರ್�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದರು (ಅ�� 5:40-42;
7:57-60; 12:1-4; 14:19-20; 2 �ೂ�ಂಥ 11:23-26). 49
24:49 ಅ�� 1:4
�ಾ��ಾದ್�

�ೂೕ��. ತಂ��ಾದ �ೕವರು ಪ��ಾರ್ತಮ್ನನುನ್ �ಾ�ಾದ್ನ

(��ಾಯ

44:3;

�ೕ�ೕಲ

2:28;

�ೕ�ಾನ

7:37-39;

14:16-17). �ೕವರ ಶ�ತ್�ಲಲ್� �ಾವ� �ೕವರ �ಲಸವನುನ್ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ
ವಯ್ಥರ್�ಾದ ಆ�ೂೕಚ� �ರ್ಸತ್ನ �ಷಯ್ರ�ಲ್ ಇರ�ಲಲ್. �ೕವರ ಶ�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಆತನ
�ೕವಕರು ಏನು �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬದನುನ್ ಅ��ಸತ್ಲರ ಕೃತಯ್ಗಳ ಪ�ಸತ್ಕವ� ನಮ�
�ೂೕ�ಸುತತ್�. �ಾವ್�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾವ ಮನುಷಯ್�ಗೂ ಇರದಂಥ ಬಲ, ಶ�ತ್ ಮತುತ್
ಪರ್�ಾವವನುನ್ ಪ��ಾರ್ತಮ್ನು �ೂಡು�ಾತ್�. 50
24:50 ��ಾನಯ್ವ� �ರೂಸ�ೕ�ನ ಪ�ವರ್�ಕ್ ಎ�ಣ್ಮರಗಳ ಗುಡಡ್ದ �ೕ�ತುತ್.

“ಅವರನುನ್ ಆ�ೕವರ್��ದನು”– ಆ� 12:1-3; �ಾಜಕ 9:22-24; ಸಂ�ಾಯ್
6:22-27. 51
- 24:51 ಅ�� 1:9. 52
24:52

�ಾಸ�ವಚನಗಳನುನ್

ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು

ಅವರ

ಮನಸುಸ್ಗಳು

��ಯಲಪ್ಟಟ್ವ� ಮತುತ್ ಸತತ್ವ�ೂಳ�ಂದ ಎದುದ್ ಬಂದ ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
ಅವ�� ಮುಂ�ಾ� �ೂೕದನು. ಆತನು �ಾನವ�ಾ� ಬಂದ �ೕವರು ಮತುತ್ ಆ�ಾಧ��
�ೕಗಯ್ನು ಎಂಬದನುನ್ �ಾವ��ೕ ಸಂ�ೕಹ�ಲಲ್� ಅವರು ��ದು�ೂಂಡರು. ಮ�ಾತ್ಯ
28:17; �ೕ�ಾನ 20:28-29 �ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��. �ೕಸು �ರ್ಸತ್ನು
�ಾ�ಾ�ದದ್ನು

ಎಂಬ

ಅವರ

�ಳುವ��,

ಆತನನುನ್

ಆ�ಾ��ದುದ್ ಮತುತ್
ಸಂ�ೂೕಷಪ�ಟ್ದದ್ರ ನಡು��ರುವ �ೂಂ�ಾ��ಯನುನ್ ಗಮ���. ಅವರು
ಸಂ�ೂೕಷವನುನ್ ಹುಡು�ದದ್�ಂದ ಮ�ಾಸಂ�ೂೕಷಪಡ�ಲಲ್ ಬದ�ಾ� ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ನಂ��ಯ�ನ್ಟಟ್ದದ್�ಂದ ಬಹುಸಂ�ೂೕಷವ�ಳಳ್ವ�ಾದರು (1 �ೕತರ್ 1:8

�ೂಂ�� �ೂೕ�� �ೂೕ��). 53
24:53 ಲೂಕನು ತನನ್ ಸು�ಾ�ರ್�ಾದಯ್ಂತ ವಯ್ಕತ್ಪ��ರುವದು– �ೕವರನುನ್ ಸುತ್�ಸುವ
�ಯ್ೕಯ�ೂಂ�� ಇದನುನ್ �ೂ��ೂ���ಾದ್� (1:46,64; 2:13). ಕತರ್�ಾದ �ೕಸು
�ರ್ಸತ್ನ�ಲ್ ಮತುತ್ ಆತನ ಮೂಲಕ ಆತನು �ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಅದುಭ್ತ�ಾಯರ್ಗ��ಾ�
�ಾ�ಲಲ್ರೂ ಆತನನುನ್ ಸುತ್�ಸುವದರ�ಲ್ �ೕ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ.

