ಶುಭವಾರ್ತೆ

ಎಲಿಜಬ�ೇತಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದಾದಾಗ, ದ�ೇವರು ತನ್ನ ದೂತನಾದ ಗಬ್ರಿಯೇಲನನು್ನ

ಗಲಿಲ�ೇಯ ಪಾರಿಿಂತ್ಯದ ನಜರ�ೇತ್ ಎಿಂಬ ಊರಿನಲಿಲಿ ವಾಸಿಸುತತಿದದಾ ಒಬ್ಬ ಕನ�್ಯಯ ಬಳಿಗ� ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆಕ�ಗ� ದಾವೇದನ ಮನ�ತನದ ಯೇಸ�ೇಫನ�ೂಿಂದಿಗ� ನಿಶ್ಚಿತಾರಭಿವಾಗಿತುತಿ. ಆಕ�ಯ ಹ�ಸರು ಮರಿಯಳು.
ದ�ೇವದೂತನು ಆಕ�ಯ ಬಳಿಗ� ಬಿಂದು, “ದ�ೇವರಾಶ್ೇವಾಭಿದ ಹ�ೂಿಂದಿದವಳ�ೇ, ನಿನಗ� ಶುಭವಾಗಲಿ! ಪರಿಭುವು
ನಿನ�ೂ್ನಡನ� ಇದಾದಾನ”� ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ದ�ೇವದೂತನ ಮಾತನು್ನ ಕ�ೇಳಿ ಬಹು ಗಲಿಬ್ಲಿಗ�ೂಿಂಡ ಮರಿಯಳು, “ಇದರ ಅರಭಿವ�ೇನಿರಬಹುದು?”

ಎಿಂದು ಆಶಚಿಯಭಿಪಟ್ಟಳು.

ದ�ೇವದೂತನು ಆಕ�ಗ�, “ಮರಿಯಳ�ೇ, ಭಯಪಡಬ�ೇಡ. ದ�ೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶ್ೇವಭಿದಿಸಿದಾದಾನ�.
ಕ�ೇಳು! ನಿೇನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಿಂದು ಗಿಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹ�ರುವ�. ಆತನಿಗ�, ‘ಯೇಸು’ ಎಿಂದು
ಹ�ಸರಿಡಬ�ೇಕು. ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಮಹ�ೂೇನ್ನತನ (ದ�ೇವರ) ಮಗನ�ಿಂದು
ಕರ�ಯುವರು. ಪರಿಭುವಾದ ದ�ೇವರು ಆತನಿಗ� ಆತನ ಪೂವಭಿಕನಾದ ದಾವೇದನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ

ಕ�ೂಡುವನು. ಯೇಸುವು ಯಾಕ�ೂೇಬನ ಜನರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವನು. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಎಿಂದಿಗೂ
ಅಿಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಮರಿಯಳು, “ನಾನು ಪರಿಭುವನ ದಾಸಿ. ನಿೇನು ಹ�ೇಳಿದಿಂತ�ಯೇ ನನಗಾಗಲಿ!” ಅಿಂದಳು. ಬಳಿಕ

ದ�ೇವದೂತನು ಹ�ೂರಟುಹ�ೂೇದನು.

ಲೂಕ 1:26-33 & 38

ಆದದಾರಿಿಂದ ಯೇಸ�ೇಫನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿಲಿನ ನಜರ�ೇತ್ ಎಿಂಬ ಊರಿನಿಿಂದ ಹ�ೂರಟು

ಜುದ�ೇಯದಲಿಲಿನ ಬ�ತ�ಲಿಹ�ೇಮ್ ಎಿಂಬ ಊರಿಗ� ಹ�ೂೇದನು. ಯೇಸ�ೇಫನು ದಾವೇದನ

ಮನ�ತನದವನಾಗಿದುದಾದರಿಿಂದ ದಾವೇದನ ಊರಾದ ಬ�ತ�ಲಿಹ�ೇಮಿಗ� ಹ�ೂೇದನು. ಅವನು
ತನ�ೂ್ನಿಂದಿಗ� ಮರಿಯಳನೂ್ನ ಕರ�ದುಕ�ೂಿಂಡು ಹ�ೂೇದನು. ಆಕ�ಗ� ಅವನ�ೂಿಂದಿಗ�

ನಿಶ್ಚಿತಾರಭಿವಾಗಿತುತಿ. (ಮರಿಯಳು ಆಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದದಾಳು.) ಅವರು ಬ�ತ�ಲಿಹ�ೇಮಿನಲಿಲಿದಾದಾಗ
ಮರಿಯಳಿಗ� ಹ�ರಿಗ�ಕಾಲ ಬಿಂತು. ಆಕ� ತನ್ನ ಚ�ೂಚಚಿಲಮಗುವನು್ನ (ಯೇಸು) ಹ�ತತಿಳು.
ಅವರಿಗ� ಇಳಿದುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಛತರಿದಲಿಲಿ ಸ್ಥಳ ದ�ೂರ�ಯಲಿಲಲಿ. ಆದುದರಿಿಂದ ಮರಿಯಳು

ಮಗುವನು್ನ ಬಟ�್ಟಯಿಂದ ಸುತತಿ ದನದ ಕ�ೂಟ್್ಟಗ�ಯಲಿಲಿ ಮೇವು ಹಾಕುತತಿದದಾ ತ�ೂಟ್್ಟಯಲಿಲಿ
ಮಲಗಿಸಿದಳು.

ಲೂಕ 2:4-7

ಆ ರಾತರಿ, ಕ�ಲವು ಕುರುಬರು ಹ�ೂಲಗಳ

ಸಮಿೇಪದಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ

ಕಾಯುತತಿದದಾರು. ಪರಿಭುವನ ದೂತನ�ೂಬ್ಬನು

ಕುರುಬರ ಮುಿಂದ� ನಿಿಂತನು. ಅವರ ಸುತತಿಲೂ

ಪರಿಭುವನ ಪರಿಭ�ಯು ಪರಿಕಾಶ್ಸಿತು. ಕುರುಬರು

ಬಹಳವಾಗಿ ಹ�ದರಿದರು. ದ�ೇವದೂತನು ಅವರಿಗ�, “ಹ�ದರಬ�ೇಡಿರಿ, ಜನರ�ಲಲಿರಿಗ� ಮಹಾಸಿಂತ�ೂೇಷವನು್ನ
ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಶುಭಸಿಂದ�ೇಶವನು್ನ ನಿಮಗ� ತಳಿಸುತ�ತಿೇನ�. ಅದ�ೇನ�ಿಂದರ�: ಈ ದಿನ ನಿಮಗ�ೂೇಸ್ಕರ

ದಾವೇದನ ಊರಿನಲಿಲಿ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದಾದಾನ�. ಆತನ�ೇ ಪರಿಭುವಾದ ಕ್ರಿಸತಿನು. ಬಟ�್ಟಯಲಿಲಿ ಸುತತಿರುವ ಒಿಂದು

ಮಗು ದನದ ಕ�ೂಟ್್ಟಗ�ಯಲಿಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನಿೇವು ಕಾಣುವರಿ. ನಿೇವು ಆತನನು್ನ ಗ�ೂತುತಿಪಡಿಸಿಕ�ೂಳ್ಳಲು
ಅದ�ೇ ಗುರುತಾಗಿದ�” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಪರಲ�ೂೇಕದಿಿಂದ ದ�ೇವದೂತರು ಬಹುದ�ೂಡ್ಡ ಗುಿಂಪಾಗಿ ಬಿಂದು ಮೊದಲನ�ಯ

ದ�ೇವದೂತನ�ೂಡನ� ಸ�ೇರಿಕ�ೂಿಂಡರು. ಅವರ�ಲಲಿರೂ,
“ಮೇಲಣಲ�ೂೇಕಗಳಲಿಲಿ ದ�ೇವರಿಗ� ಮಹಿಮ;

ಭೂಲ�ೂೇಕದಲಿಲಿ ದ�ೇವರ�ೂಲಿದವರಿಗ� ಸಮಾಧಾನ”
ಎಿಂದು ಹ�ೇಳುತಾತಿ ದ�ೇವರನು್ನ ಸುತಿತಸಿದರು.

ಲೂಕ 2:8-14

ಬಾಲಕ ಯೇಸು ಬ�ಳ�ದು ಬಲಗ�ೂಿಂಡು ಸಿಂಪೂಣಭಿ ಜಾಞಾನಿಯಾದನು. ದ�ೇವರ

ಆಶ್ೇವಾಭಿದವು ಆತನ�ೂಡನ� ಇತುತಿ.

ಲೂಕ 2:40

ಅಿಂತ�ಯೇ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೇಹಾನನು ಬಿಂದು, ಅಡವಯಲಿಲಿ ಜನರಿಗ�, “ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾಚಿತಾತಿಪಪಟು್ಟ
ದ�ೇವರ ಕಡ�ಗ� ತರುಗಿಕ�ೂಿಂಡು ದಿೇಕಾ್ಷಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೂಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ನಿಮಗ� ಪಾಪಕ್ಷಮ ಆಗುವುದು” ಎಿಂದು
ಉಪದ�ೇಶ್ಸುತತಿದದಾನು ಮತುತಿ ದಿೇಕಾ್ಷಸಾ್ನನ ಕ�ೂಡುತಾತಿ ಇದದಾನು. ಜುದ�ೇಯ ಮತುತಿ ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿನ ಜನರ�ಲಲಿರೂ

ಯೇಹಾನನ ಬಳಿಗ� ಬಿಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕ�ಮಾಡಿಕ�ೂಿಂಡರು. ಆಗ ಯೇಹಾನನು ಅವರಿಗ� ಜ�ೂೇಡಭಿನ್
ನದಿಯಲಿಲಿ ದಿೇಕಾ್ಷಸಾ್ನನ ಕ�ೂಟ್ಟನು.

ಯೇಹಾನನು ಒಿಂಟ�ಯ ತುಪ್ಪಟದಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹ�ೂದಿಕ�ಯನು್ನ ಹ�ೂದುದಾಕೂ
� ಿಂಡು ಸ�ೂಿಂಟಕ�್ಕ ತ�ೂಗಲಿನ

ನಡುಪಟ್್ಟಯನು್ನ ಕಟ್್ಟಕ�ೂಳು್ಳತತಿದದಾನು. ಅವನು ಮಿಡತ�ಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ಕಾಡುಜ�ೇನನು್ನ ತನು್ನತತಿದದಾನು.
ಯೇಹಾನನು ಜನರಿಗ�, “ನನ್ನ ತರುವಾಯ ಬರುವಾತನು ನನಗಿಿಂತಲೂ ಶಕತಿನಾಗಿದಾದಾನ�. ನಾನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ,

ಆತನ ಪಾದರಕ�್ಷಗಳನು್ನ ಬ್ಚುಚಿವುದಕೂ್ಕ ಯೇಗ್ಯನಲಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗ� ನಿೇರಿನಲಿಲಿ ದಿೇಕಾ್ಷಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತ�ತಿೇನ�, ಆದರ�
ಆತನು ನಿಮಗ� ಪವತಾರಿತ್ಮನಲಿಲಿ ದಿೇಕಾ್ಷಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಾತಿನ�” ಎಿಂದು ಬ�ೂೇಧಿಸಿದನು.

ಆ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರ�ೇತನಿಿಂದ ಯೇಹಾನನಿದದಾ ಸ್ಥಳಕ�್ಕ ಬಿಂದನು. ಯೇಹಾನನು ಯೇಸುವಗ�

ಜ�ೂೇಡಭಿನ್ ನದಿಯಲಿಲಿ ದಿೇಕಾ್ಷಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಯೇಸು ನಿೇರಿನಿಿಂದ ಮೇಲಕ�್ಕ ಬರುತತಿದಾದಾಗ, ಆಕಾಶವು ತ�ರ�ಯಿಂತ�
ಹರಿದುಹ�ೂೇಯತು; ಮತುತಿ ಪವತಾರಿತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೇಲ� ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲಿಲಿ ಇಳಿದುಬರುತತಿರುವುದನು್ನ ಕಿಂಡನು.
ಆಗ ಪರಲ�ೂೇಕದಿಿಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದು ಹ�ೂರಟು, “ನಿೇನ�ೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಚ್ಚಿಕ�ೂಿಂಡಿದ�ದಾೇನ�”
ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿತು.

ಮಾಕ್ಕ 1:4-11

ನಿಂತರ ಯೇಸು ಒಿಂದು ಬ�ಟ್ಟದ ಮೇಲಕ�್ಕ ಹ�ೂೇದನು. ಯೇಸು ಕ�ಲವು ಜನರಿಗ�

ತನ�ೂ್ನಿಂದಿಗ� ಬರಲು ಹ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅಪ�ೇಕ್್ಷಸಿದ ಜನರು ಇವರ�ೇ. ಈ ಜನರು

ಯೇಸುವನ�ೂಿಂದಿಗ� ಮೇಲಕ�್ಕ ಹ�ೂೇದರು. ಆತನು ಅವರಲಿಲಿ ಹನ�್ನರಡು ಮಿಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಅಪೊಸತಿಲರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕ�ೂಿಂಡನು. ಈ ಹನ�್ನರಡು ಮಿಂದಿ ತನ�ೂ್ನಿಂದಿಗಿರಬ�ೇಕ�ಿಂಬುದು

ಮತುತಿ ಉಪದ�ೇಶ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬ�ೇರ� ಸ್ಥಳಗಳಿಗ� ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕ�ಿಂಬುದು
ಅಲಲಿದ� ದ�ವ್ವಗಳಿಿಂದ ಪ್ೇಡಿತರಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಅವುಗಳಿಿಂದ ಬ್ಡಿಸುವುದಕ�್ಕ ಅವರಿಗ�
ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೂಡಬ�ೇಕ�ಿಂಬುದು ಆತನ ಅಪ�ೇಕ�್ಷಯಾಗಿತುತಿ.

ಮಾಕ್ಕ 3:13-15

ನಿಕ�ೂದ�ೇಮ ಎಿಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದದಾನು. ನಿಕ�ೂದ�ೇಮನು ಫರಿಸಾಯರಲಿಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದದಾನು.

ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಯಹೂದ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿದದಾನು. ಒಿಂದು ರಾತರಿ ನಿಕ�ೂದ�ೇಮನು ಯೇಸುವನ
ಬಳಿಗ� ಬಿಂದನು. ನಿಕ�ೂದ�ೇಮನು, “ಗುರುವ�ೇ, ನಿೇನು ದ�ೇವರಿಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದ�ೇಶಕನ�ಿಂದು
ನಮಗ� ಗ�ೂತತಿದ�. ನಿೇನು ಮಾಡುವ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಭಿಗಳನು್ನ ದ�ೇವರ ಸಹಾಯದಿಿಂದಲಲಿದ�
ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರರು” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೇಸು “ನಾನು ನಿನಗ� ಸತ್ಯವನು್ನ ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�. ಒಬ್ಬನು ಹ�ೂಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಒಬ್ಬನು
ಹ�ೂಸದಾಗಿ ಹುಟ್್ಟಲಲಿದಿದದಾರ� ಅವನು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕಾಣಲಾರನು” ಎಿಂದು ಉತತಿರಿಸಿದನು.
ನಿಕ�ೂದ�ೇಮನು, “ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲ� ಹುಟು್ಟವುದು ಹ�ೇಗ�? ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ತಾಯಯ ಗಭಭಿದ�ೂಳಗ� ಮತ�ತಿ ಪರಿವ�ೇಶ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ?” ಎಿಂದು ಕ�ೇಳಿದನು.

ಅದಕ�್ಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿನಗ� ಸತ್ಯವನು್ನ ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�. ಒಬ್ಬನು ನಿೇರಿನಿಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಿಂದಲೂ

ಹುಟ್ಟಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಇಲಲಿವಾದರ� ಅವನು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪರಿವ�ೇಶ್ಸಲಾರನು. ದ�ೇಹವು ಮಾನುಷ
ತಿಂದ�ತಾಯಗಳಿಿಂದ ಹುಟ್್ಟದುದಾ. ಆದರ� ಆತ್ಮಕ ಜೇವನವು ಆತ್ಮನಿಿಂದ ಹುಟ್್ಟದುದಾ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಯೋಹಾನ 3:1-6

ಮರುದಿನ ಯೇಸು

ನಾಯನ್ ಎಿಂಬ ಊರಿಗ� ಹ�ೂೇದನು.
ಯೇಸುವನ�ೂಡನ� ಆತನ ಶ್ಷ್ಯರೂ

ಹ�ೂೇಗುತತಿದದಾರು. ಅವರ�ೂಡನ� ಅನ�ೇಕ

ಜನರು ದ�ೂಡ್ಡ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಹ�ೂೇಗುತತಿದದಾರು. ಯೇಸು

ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗ� ಬಿಂದಾಗ, ಸತುತಿಹ�ೂೇಗಿದದಾ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹ�ೂತುತಿಕ�ೂಿಂಡು ಹ�ೂೇಗುತತಿದದಾ ಜನರ ಗುಿಂಪನು್ನ

ಕಿಂಡನು. ವಧವ�ಯಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನು ಸತುತಿಹೂ
� ೇಗಿದದಾನು. ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಹ�ೂತುತಿಕ�ೂಿಂಡು ಹ�ೂೇಗುತತಿದಾದಾಗ ಊರಿನ ಅನ�ೇಕ ಜನರು

ಆಕ�ಯಡನ� ಇದದಾರು. ಪರಿಭುವು (ಯೇಸು) ಆಕ�ಯನು್ನ ಕಿಂಡು ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿಲಿ ಮರುಕಗ�ೂಿಂಡು, “ಅಳಬ�ೇಡ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿ ಶವದ ಪ�ಟ್್ಟಗ�ಯ ಬಳಿಹ�ೂೇಗಿ ಅದನು್ನ
ಮುಟ್್ಟದನು. ಆ ಪ�ಟ್್ಟಗ�ಯನು್ನ ಹ�ೂತುತಿಕ�ೂಿಂಡು ಹ�ೂೇಗುವವರು ನಿಿಂತುಕ�ೂಿಂಡರು. ಯೇಸು
ಸತುತಿಹೂ
� ೇಗಿದದಾವನಿಗ�, “ಯೌವನಸ್ಥನ�ೇ, ಎದ�ದಾೇಳು! ಎಿಂದು ನಾನು ನಿನಗ� ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�” ಎಿಂದನು.

ಆಗ ಅವನು ಎದುದಾ ಕುಳಿತುಕ�ೂಿಂಡು ಮಾತಾಡತ�ೂಡಗಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಗ�
ಒಪ್್ಪಸಿದನು.

ಜನರ�ಲಲಿರೂ ವಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ದ�ೇವರನು್ನ ಸುತಿತಸುತಾತಿ, “ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪರಿವಾದಿ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗ� ಬಿಂದಿದಾದಾನ�! ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿಂದಿದಾದಾನ�” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಲೂಕ 7:11-16

ಯೇಸು ಕಣ�ಣೆತತಿ ನ�ೂೇಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಬಳಿಗ�

ಬರುತತಿದದಾ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕಿಂಡು
ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗ�, “ಈ ಜನರಿಗ�ಲಾಲಿ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ

ರ�ೂಟ್್ಟಯನು್ನ ನಾವು ಎಲಿಲಿ ಕ�ೂಿಂಡುಕ�ೂಳ�ೂ್ಳೇಣ?” ಎಿಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. (ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪರಿೇಕ್್ಷಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು
ಈ ಪರಿಶ�್ನಯನು್ನ ಕ�ೇಳಿದನು. ತಾನು ಮಾಡಲಿದದಾ ಕಾಯಭಿ ಯೇಸುವಗ� ಮೊದಲ�ೇ ತಳಿದಿತುತಿ.) ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಇಲಿಲಿರುವ

ಪರಿತಯಬ್ಬರಿಗ� ರ�ೂಟ್್ಟಯ ಒಿಂದು ತುಿಂಡನು್ನ ಕ�ೂಡಬ�ೇಕಾದರ�, ಇನೂ್ನರು ದಿನಾರಿ ನಾಣ್ಯಗಳಾದರೂ ಬ�ೇಕು” ಎಿಂದು

ಉತತಿರಕ�ೂಟ್ಟನು. ಅಿಂದ�ರಿಯನ�ಿಂಬ ಮತ�ೂಬ
ತಿ ್ಬ ಶ್ಷ್ಯನು ಅಲಿಲಿದದಾನು. ಅಿಂದ�ರಿಯನು ಸಿೇಮೊೇನ್ ಪ�ೇತರಿನ ಸಹ�ೂೇದರ.
“
ಅಿಂದ�ರಿಯನು, ಇಲಿಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವ�ಗೂ
� ೇಧಿಯ ಐದು ರ�ೂಟ್್ಟಗಳಿವ� ಮತುತಿ ಎರಡು ಚ್ಕ್ಕ ಮಿೇನುಗಳಿವ�.
”
ಆದರ� ಅವು ಈ ಜನಸಮೂಹಕ�್ಕ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಜನರಿಗ� ಕುಳಿತುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಹ�ೇಳಿರಿ” ಎಿಂದು ತಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿಲಿ ಹುಲುಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬ�ಳ�ದಿತುತಿ.

ಅಲಿಲಿ ಕುಳಿತುಕ�ೂಿಂಡವರಲಿಲಿ ಸುಮಾರು ಐದುಸಾವರ ಮಿಂದಿ ಗಿಂಡಸರಿದದಾರು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ರ�ೂಟ್್ಟಗಳನು್ನ

ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದ�ೇವರಿಗ� ಸ�ೂತಿೇತರಿಸಲಿಲಿಸಿ, ಕುಳಿತುಕ�ೂಿಂಡಿದದಾ ಜನರಿಗ� ಕ�ೂಟ್ಟನು. ಆತನು ಮಿೇನುಗಳನು್ನ

ಕ�ೂಡುವಾಗಲೂ ಅದ�ೇರಿೇತ ಮಾಡಿದನು. ಎಲಲಿರೂ ತಮಗ� ಬ�ೇಕಾದಷು್ಟ ತಿಂದರು. ಅವರ�ಲಲಿರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ
ತೃಪತಿರಾದ ಮೇಲ� ಯೇಸು ತನ್ನ ಶ್ಷ್ಯರಿಗ�, “ಉಳಿದುಹ�ೂೇದ ರ�ೂಟ್್ಟ ಮತುತಿ ಮಿೇನುಗಳ ತುಿಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ.
ಯಾವುದನೂ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬ�ೇಡಿ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆದದಾರಿಿಂದ ಶ್ಷ್ಯರು ಉಳಿದುಹ�ೂೇಗಿದದಾ ತುಿಂಡುಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತನ್ನಲು ಆರಿಂರ್ಸಿದಾಗ ಕ�ೇವಲ ಐದು ಜವ�ಗ�ೂೇದಿಯ ರ�ೂಟ್್ಟಗಳಿದದಾವು. ಆದರ� ಶ್ಷ್ಯರು

ಉಳಿದುಹ�ೂೇದ ಆಹಾರದ ತುಿಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಹನ�್ನರಡು ದ�ೂಡ್ಡ ಬುಟ್್ಟಗಳು ತುಿಂಬ್ಹ�ೂೇದವು.
ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಭಿವನು್ನ ಕಿಂಡ ಜನರು, “ಈ ಲ�ೂೇಕಕ�್ಕ ಬರಲಿರುವ ಪರಿವಾದಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಈತನ�ೇ ಇರಬ�ೇಕು” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳತ�ೂಡಗಿದರು.

ಯೋಹಾನ 6:5-14

ಆ ಸಾಯಿಂಕಾಲ ಯೇಸುವನ ಶ್ಷ್ಯರು ಸರ�ೂೇವರಕ�್ಕ (ಗಲಿಲಾಯ) ಹ�ೂೇದರು. ಆಗಲ�ೇ

ಕತತಿಲಾಗಿತುತಿ. ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗ� ಇನೂ್ನ ಬಿಂದಿರಲಿಲಲಿ. ಆದದಾರಿಿಂದ ಶ್ಷ್ಯರು ದ�ೂೇಣಿಯನು್ನ

ಹತತಿ ಸರ�ೂೇವರದ ಆಚ�ಯ ಕಡ�ಯದದಾ ಕಪ�ನೌಭಿಮಿಗ� ಹ�ೂರಟರು. ಗಾಳಿಯು ಬಹು ರಭಸವಾಗಿ
ಬ್ೇಸುತತಿತುತಿ. ಸರ�ೂೇವರದ ಅಲ�ಗಳು ದ�ೂಡ್ಡದಾಗುತತಿದದಾವು. ಅವರು ಹುಟು್ಟಹಾಕುತಾತಿ ಸುಮಾರು
ಮೂರು ಅರವಾ ನಾಲು್ಕ ಮೈಲಿಗಳವರ�ಗ� ದ�ೂೇಣಿಯನು್ನ ನಡ�ಸಿದ ನಿಂತರ ಯೇಸುವನು್ನ

ಕಿಂಡರು. ಆತನು ನಿೇರಿನ ಮೇಲ� ನಡ�ಯುತಾತಿ ದ�ೂೇಣಿಯ ಸಮಿೇಪಕ�್ಕ ಬರುತತಿರುವುದನು್ನ ಕಿಂಡು
ಅವರಿಗ� ಭಯವಾಯತು. ಯೇಸು ಅವರಿಗ�, “ಹ�ದರಬ�ೇಡಿರಿ, ನಾನ�ೇ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ದ�ೂೇಣಿಯಳಗ� ಬರಮಾಡಿಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಿಂದಿದದಾರು. ಅಷ್ಟರಲ�ಲಿೇ, ಅವರು
ಹ�ೂೇಗಬ�ೇಕ�ಿಂದಿದದಾ ಸ್ಥಳದ ದಡಕ�್ಕ ದ�ೂೇಣಿಯು ತಲುಪ್ತು.

ಯೋಹಾನ 6:16-21

ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚ್ಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟ್್ಟ ಆಶ್ೇವಭಿದಿಸಲ�ಿಂದು ಅವರನು್ನ ಯೇಸುವನ

ಬಳಿಗ� ತಿಂದರು. ಆದರ� ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವನ ಬಳಿಗ� ತರಕೂಡದ�ಿಂದು ಶ್ಷ್ಯರು ಜನರನು್ನ
ಗದರಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕಿಂಡ ಯೇಸು ಕ�ೂೇಪಗ�ೂಿಂಡು ಅವರಿಗ�, “ಚ್ಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗ� ಬರಗ�ೂಡಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ತಡ�ಯಬ�ೇಡಿ, ಏಕ�ಿಂದರ� ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವು

ಇಿಂರವರದ�ೇ. ನಾನು ನಿಮಗ� ಸತ್ಯವನು್ನ ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�. ನಿೇವು ದ�ೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಮನ�ೂೇಭಾವದಿಿಂದ ಸಿ್ವೇಕರಿಸದಿದದಾರ� ನಿೇವು ಅದರ�ೂಳಗ� ಸ�ೇರುವುದ�ೇ ಇಲಲಿ” ಎಿಂದು

ಹ�ೇಳಿದನು. ನಿಂತರ ಯೇಸು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳಿಿಂದ ಅಪ್್ಪಕ�ೂಿಂಡು ಅವರ ಮೇಲ� ತನ್ನ
ಕ�ೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಆಶ್ೇವಭಿದಿಸಿದನು.

ಮಾಕ್ಕ 10:13-16

“ನಾನ�ೇ ಒಳ�್ಳಯ ಕುರುಬ. ಒಳ�್ಳಯ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾರಿಣವನು್ನ

ಕ�ೂಡುತಾತಿನ�.

ಯೋಹಾನ 10:11

“ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ�್ಕ ಕ್ವಗ�ೂಡುತತಿವ�. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲ�ಲಿನು ಮತುತಿ

ಅವುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಿಂಬಾಲಿಸುತತಿವ�. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗ� ನಾನು ನಿತ್ಯಜೇವವನು್ನ

ಕ�ೂಡುತ�ತಿೇನ�. ಅವು ಎಿಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲಲಿ, ಮತುತಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ನನಿ್ನಿಂದ
ಕಸಿದುಕ�ೂಳ್ಳಲಾರರು.”

ಯೋಹಾನ 10:27-28

ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತುತಿ ಫರಿಸಾಯರು ಯಹೂದ್ಯರ ಆಲ�ೂೇಚನಾಸಭ�ಯನು್ನ ಕರ�ದು,

“ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು? ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಅನ�ೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯಭಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುತತಿದಾದಾನ�.

ಈ ಕಾಯಭಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವನಿಗ� ಅವಕಾಶಕ�ೂಟ್ಟರ� ಜನರ�ಲಲಿರೂ ಇವನಲಿಲಿ ನಿಂಬ್ಕ� ಇಡುವರು.
ಆಗ ರ�ೂೇಮ್ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ದ�ೇವಾಲಯವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೂಳು್ಳವರು”
ಅಿಂದರು.

ಅವರಲಿಲಿ ಕಾಯಫನ�ಿಂಬ ಒಬ್ಬನಿದದಾನು. ಅವನು ಆ ವಷಭಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದದಾನು. ಅವನು, “ನಿಮಗ�

ಏನೂ ಗ�ೂತತಿಲಲಿ! ಇಡಿೇ ಜನಾಿಂಗವು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗ�ೂೇಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಯುವುದು
ಉತತಿಮ. ಆದರ� ನಿೇವು ಇದನು್ನ ಅರಭಿಮಾಡಿಕ�ೂಳು್ಳತತಿಲಲಿ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.
ಇದು ಕಾಯಫನ ಸ್ವಿಂತ ಆಲ�ೂೇಚನ�ಯಾಗಿರಲಿಲಲಿ. ಅವನು ಆ ವಷಭಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದದಾನು.

ಆದದಾರಿಿಂದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗ�ೂೇಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸಾಯುತಾತಿನ�ಿಂದು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಪರಿವಾದಿಸಿದನು. ಹೌದು, ಯಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಲ�ೂೇಕದಲ�ಲಿಲಾಲಿ ಚದರಿಹ�ೂೇಗಿರುವ ದ�ೇವರ ಮಕ್ಕಳನ�್ನಲಲಿ
ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನು ಸಾಯಲಿದದಾನು.

ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಯಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕ�ೂಲಲಿಲು ಸಿಂಚು ಮಾಡಲಾರಿಂರ್ಸಿದರು.

ಯೋಹಾನ 11:47-53

ಸಾಯಿಂಕಾಲದಲಿಲಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನ�್ನರಡು ಮಿಂದಿ ಶ್ಷ್ಯರ�ೂಿಂದಿಗ� ಊಟಕ�್ಕ ಕುಳಿತದದಾನು.

ಅವರ�ಲಲಿರೂ ಊಟ ಮಾಡುತತಿದಾದಾಗ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗ� ಸತ್ಯವನು್ನ ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�.
ಇಲಿಲಿರುವ ಹನ�್ನರಡು ಮಿಂದಿಯಲಿಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ವ�ೈರಿಗಳಿಗ� ಒಪ್್ಪಸುತಾತಿನ�” ಎಿಂದು
ಹ�ೇಳಿದನು.

ಶ್ಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕ�ೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಪರಿತಯಬ್ಬ ಶ್ಷ್ಯನು ಯೇಸುವಗ�,

“ಪರಿಭುವ�ೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಲಲಿ!” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿಲಿ ನನ್ನ ಸಿಂಗಡ ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನು್ನ ಅದುದಾವವನ�ೇ ನನಗ�

ವರ�ೂೇಧವಾಗಿದಾದಾನ”� ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಮತಾತಾಯ 26:20-23

ಯೆಹೂದ್ಯರ
ರಾಜ

ದುಷ್ಕಮಿಭಿಗಳಲ�ೂಲಿಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, “ನಿೇನು ಕ್ರಿಸತಿನಲಲಿವೊ? ಹಾಗಾದರ�

ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್್ಷಸಿಕ�ೂ! ನಮ್ಮನೂ್ನ ರಕ್್ಷಸು!” ಅಿಂದನು.

ಆದರ� ಇನ�ೂ್ನಬ್ಬ ದುಷ್ಕಮಿಭಿಯು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನಿೇನು ದ�ೇವರಿಗ� ಹ�ದರಬ�ೇಕು!

ನಾವ�ಲಲಿರೂ ಬ�ೇಗನ� ಸಾಯುವ�ವು! ನಿೇನೂ ನಾನೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ�ದಾೇವ�. ನಾವು ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದದಾರಿಿಂದ ಶ್ಕ್್ಷಸಲ್ಪಡಬ�ೇಕು. ಆದರ� ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ

ಮಾಡಲಿಲಲಿ!” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ದುಷ್ಕಮಿಭಿಯು ಆತನಿಗ�, “ಯೇಸುವ�ೇ ನಿೇನು
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪ್ಸುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನ�ನಸಿಕ�ೂ!” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗ�, “ಕ�ೇಳು! ನಾನು ಸತ್ಯವನ�್ನೇ ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�. ಈ ದಿನವ�ೇ ನಿೇನು ನನ್ನ

ಸಿಂಗಡ ಪರದ�ೈಸಿನಲಿಲಿರುವ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 23:39-43

ಯೆಹೂದ್ಯರ
य"#दय%

काರಾಜ
राजा।

ಇಷ್ಟರಲಿಲಿ ಹ�ಚುಚಿಕಡಿಮ ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗಿತುತಿ. ಆದರ� ಇಡಿೇ ಪರಿದ�ೇಶವು

ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಿಂಟ�ಯ ತನಕ ಕತತಿಲಾಯತು. ಸೂಯಭಿನ ಬ�ಳಕ�ೇ

ಇರಲಿಲಲಿ! ದ�ೇವಾಲಯದ ಪರದ�ಯು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹ�ೂೇಯತು.
ಆಮೇಲ� ಯೇಸು, “ತಿಂದ�ಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನಗ� ಒಪ್್ಪಸುತ�ತಿೇನ�” ಎಿಂದು
ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಪಾರಿಣಬ್ಟ್ಟನು.

ಅಲಿಲಿದದಾ ಶತಾಧಿಪತ ನಡ�ದದದಾನು್ನ ನ�ೂೇಡಿ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ�್ಳಯವನ�ಿಂದು ನನಗ�

ಗ�ೂತತಿತುತಿ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿ ದ�ೇವರನು್ನ ಸುತಿತಸಿದನು.

ಲೂಕ 23:44-47

ಆ ಸಿಂಜ� ಯೇಸ�ೇಫ ಎಿಂಬ ಶ್ರಿೇಮಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿಗ� ಬಿಂದನು. ಅರಿಮತಾಯ

ಪಟ್ಟಣದವನಾದ ಇವನು ಯೇಸುವನ ಶ್ಷ್ಯನಾಗಿದದಾನು. ಇವನು ಪ್ಲಾತನ ಬಳಿಗ� ಹ�ೂೇಗಿ,
ಯೇಸುವನ ದ�ೇಹವನು್ನ ತನಗ� ಕ�ೂಡಬ�ೇಕ�ಿಂದು ಕ�ೇಳಿದನು. ಯೇಸುವನ ದ�ೇಹವನು್ನ

ಯೇಸ�ೇಫನಿಗ� ಕ�ೂಡುವಿಂತ� ಪ್ಲಾತನು ಸ�ೈನಿಕರಿಗ� ಅಪ್ಪಣ� ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸ�ೇಫನು
ಆತನ ದ�ೇಹವನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡು, ಅದನು್ನ ಹ�ೂಸ ನಾರುಮಡಿಯ ಬಟ�್ಟಯಿಂದ ಸುತತಿ

ಬಿಂಡ�ಯಲಿಲಿ ತಾನು ತ�ೂೇಡಿಸಿದದಾ ಹ�ೂಸ ಸಮಾಧಿಯಲಿಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗ�

ಒಿಂದು ದ�ೂಡ್ಡ ಬಿಂಡ�ಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಹ�ೂರಟುಹ�ೂೇದನು. ಮಗದಾಲದ ಮರಿಯಳು ಮತುತಿ
ಇನ�ೂ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಹತತಿರ ಕುಳಿತುಕ�ೂಿಂಡಿದದಾರು.

ಮತಾತಾಯ 27:57-61

ಭಾನುವಾರ ಮುಿಂಜಾನ� ಇನೂ್ನ ಮೊಬ್್ಬರುವಾಗ ಯೇಸುವನ ದ�ೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗ�

ಆ ಸಿತಿ್ೇಯರು ತಾವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಪರಿಮಳದರಿವ್ಯಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡು ಬಿಂದರು. ಬಿಂಡ�

ಉರಳಿಸಲ್ಪಟ್್ಟರುವುದನು್ನ ಕಿಂಡ ಅವರು ಒಳಗ� ಹ�ೂೇದರು. ಆದರ� ಪರಿಭು ಯೇಸುವನ ದ�ೇಹವನು್ನ
ಅವರು ಕಾಣಲಿಲಲಿ. ಸಿತಿ್ೇಯರಿಗ� ಇದು ಅರಭಿವಾಗದ� ಆಶಚಿಯಭಿಪಡುತತಿರಲು, ಹ�ೂಳ�ಯುವ

ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿದದಾ ಇಬ್ಬರು (ದ�ೇವದೂತರು) ಅವರ ಬಳಿಯಲಿಲಿ ನಿಿಂತರು. ಆ

ಸಿತಿ್ೇಯರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹ�ದರಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ನ�ಲದ ಕಡ�ಗ� ಬಗಿಗಿಸಿಕ�ೂಿಂಡು ನಿಿಂತರು.
ಆ ಮನುಷ್ಯರು, “ಬದುಕ್ರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನು್ನ ಇಲಿಲಿ ಹುಡುಕುವುದ�ೇಕ�? ಇದು ಸತತಿ ಜನರನು್ನ

ಇಡುವ ಸ್ಥಳ! ಯೇಸು ಇಲಿಲಿಲಲಿ. ಆತನು ಜೇವಿಂತವಾಗಿ ಎದಿದಾದಾದಾನ�! ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿಲಿದಾದಾಗ
ಹ�ೇಳಿದ ವಷಯ ಜಾಞಾಪಕವಲಲಿವೊೇ? ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಕ�ಡುಕರ ವಶಕ�್ಕ ಒಪ್್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ;

ಶ್ಲುಬ�ಯ ಮೇಲ� ಕ�ೂಲಲಿಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನ�ಯ ದಿನದಲಿಲಿ ಜೇವಿಂತವಾಗಿ ಎದುದಾಬರುವನು ಎಿಂದು
ಯೇಸು ತಳಿಸಲಿಲಲಿವ�ೇ!” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಆಗ ಆ ಸಿತಿ್ೇಯರು ಯೇಸುವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಜಾಞಾಪ್ಸಿಕ�ೂಿಂಡರು.

ಲೂಕ 24:1-8

ಆ ಕೂಡಲ�ೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದುದಾ ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿಗ�

ಹಿಿಂತರುಗಿ ಹ�ೂೇದರು. ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿನಲಿಲಿ ಯೇಸುವನ ಶ್ಷ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸ�ೇರಿಬಿಂದಿದದಾರು. ಹನ�ೂ್ನಿಂದು ಮಿಂದಿ ಅಪೊಸತಿಲರು ಮತುತಿ ಅವರ ಸಿಂಗಡ
ಇದದಾ ಆ ಜನರು, “ಪರಿಭುವು (ಯೇಸು) ಸತತಿವರ�ೂಳಗಿಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಎದಿದಾದಾದಾನ�!
ಆತನು ಸಿೇಮೊೇನನಿಗ� (ಪ�ೇತರಿ) ಕಾಣಿಸಿಕ�ೂಿಂಡನು” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ದಾರಿಯಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಸಿಂಗತಗಳನು್ನ ತಳಿಸಿದರು. ಆತನು

ರ�ೂಟ್್ಟ ಮುರಿದಾಗ ತಾವು ಆತನನು್ನ ಗುರುತಸಿದಾದಾಗಿ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಸಿಂಗತಗಳನು್ನ ಹ�ೇಳುತತಿದಾದಾಗ, ಯೇಸುವು ಶ್ಷ್ಯರ ಗುಿಂಪ್ನ
ಮಧ್ಯದಲಿಲಿ ನಿಿಂತುಕ�ೂಿಂಡು ಅವರಿಗ�, “ನಿಮಗ� ಶಾಿಂತಯಾಗಲಿ” ಅಿಂದನು.

ಆಗ ಶ್ಷ್ಯರು ಬ�ರಗಾದರು. ಅವರಿಗ� ಭಯವಾಯತು. ಅದು ಭೂತವ�ೇ ಇರಬ�ೇಕ�ಿಂದು ಅವರು
ಭಾವಸಿದರು. ಆದರ� ಯೇಸು, “ನಿೇವು ಏಕ� ಗಲಿಬ್ಲಿಗ�ೂಿಂಡಿದಿದಾೇರಿ? ನಿೇವು ಕಣಾಣೆರ� ಕಿಂಡರೂ
ಏಕ� ಸಿಂಶಯಪಡುತತಿೇರಿ? ನನ್ನ ಕ�ೈಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ಪಾದಗಳನು್ನ ನ�ೂೇಡಿರಿ. ನಾನ�ೇ ಅಲಲಿವ�ೇ!

ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್್ಟರಿ. ನನ್ನ ಈ ಜೇವಿಂತ ದ�ೇಹವನು್ನ ನಿೇವ�ೇ ನ�ೂೇಡಿರಿ. ಭೂತಕ�್ಕ ಈ ರಿೇತಯ
ದ�ೇಹವರುವುದಿಲಲಿ” ಅಿಂದನು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗ� ಇದನು್ನ ಹ�ೇಳಿದ ನಿಂತರ, ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳಲಿಲಿ ಮತುತಿ ಪಾದಗಳಲಿಲಿರುವ ಗಾಯದ

ಗುರುತುಗಳನು್ನ ತ�ೂೇರಿಸಿದನು.

ಲೂಕ 24:33-40

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗ�, “ಕ್ರಿಸತಿನು ಕ�ೂಲಲಿಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನ�ಯ ದಿನದಲಿಲಿ ಸತತಿವರ�ೂಳಗಿಿಂದ

ಎದುದಾಬರುವನು ಎಿಂದು ಬರ�ಯಲ್ಪಟ್್ಟದ�. ಈ ಸಿಂಗತಗಳು ನ�ರವ�ೇರುವುದನು್ನ ನಿೇವು ನ�ೂೇಡಿದಿರಿ.

ನಿೇವ�ೇ ಇದಕ�್ಕ ಸಾಕ್್ಷಗಳು. ನಿೇವು ಜನರ ಬಳಿಗ� ಹ�ೂೇಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾಚಿತಾತಿಪಪಟು್ಟ
ದ�ೇವರ ಕಡ�ಗ� ತರುಗಿಕ�ೂಳು್ಳವವರಿಗ� ಪಾಪಕ್ಷಮಯಾಗುತತಿದ� ಎಿಂದು ತಳಿಸಿರಿ. ನಿೇವು ಈ

ಸುವಾತ�ಭಿಯನು್ನ ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿನಲಿಲಿ ಪಾರಿರಿಂರ್ಸಿ ಲ�ೂೇಕದ ಜನರ�ಲಲಿರಿಗೂ ನನ್ನ ಹ�ಸರಿನಲಿಲಿ
ತಳಿಸಬ�ೇಕು” ಅಿಂದನು.
ಲೂಕ 24:46-48
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶ್ಷ್ಯರನು್ನ ಜ�ರುಸಲ�ೇಮಿನ ಹ�ೂರಗ� ಬ�ಥಾನಿಯದ ಸಮಿೇಪಕ�್ಕ ಕರ�ದುಕ�ೂಿಂಡು

ಹ�ೂೇದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಕ�ೈಗಳನು್ನ ಎತತಿ ಶ್ಷ್ಯರನು್ನ ಆಶ್ೇವಭಿದಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಆಶ್ೇವಭಿದಿಸುತತಿದಾದಾಗ ಅವರಿಿಂದ ಬ�ೇಪಭಿಟು್ಟ ಪರಲ�ೂೇಕಕ�್ಕ ಎತತಿಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಲೂಕ 24:50-51

ಹೌದು, ದ�ೇವರು ಲ�ೂೇಕವನು್ನ ಎಷ�ೂ್ಟೇ ಪ್ರಿೇತಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನನು್ನ

ಕ�ೂಟ್ಟನು; ಆತನನು್ನ ನಿಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದ� ಎಲಲಿರೂ ನಿತ್ಯಜೇವವನು್ನ

ಹ�ೂಿಂದಬ�ೇಕ�ಿಂದು ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕ�ೂಟ್ಟನು. ದ�ೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈ

ಲ�ೂೇಕಕ�್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದುದಾ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಲ�ೂೇಕದ ಜನರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳ�ಿಂದು

ತೇಪುಭಿ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲಲಿ. ಈ ಲ�ೂೇಕದವರು ರಕ್ಷಣ� ಹ�ೂಿಂದಿಕ�ೂಳ್ಳಲ�ಿಂದು ದ�ೇವರು
ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೂಟ್ಟನು. ದ�ೇವರ ಮಗನಲಿಲಿ ನಿಂಬ್ಕ� ಇಡುವವನಿಗ� ತೇಪಾಭಿಗುವುದಿಲಲಿ.
ಆದರ� ನಿಂಬದವನಿಗ� ಆಗಲ�ೇ ತೇಪಾಭಿಗಿದ�. ಏಕ�ಿಂದರ� ಅವನು ದ�ೇವರ ಒಬ್ಬನ�ೇ ಮಗನಲಿಲಿ
ನಿಂಬ್ಕ� ಇಡಲಿಲಲಿ.

ಯೋಹಾನ 3:16-18

ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಪಾಪವಲಲಿವ�ಿಂದು ಹ�ೇಳಿಕ�ೂಿಂಡರ�, ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವ�ೇ

ಮೊೇಸಪಡಿಸಿಕ�ೂಳು್ಳವವರಾಗಿದ�ದಾೇವ� ಮತುತಿ ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಸತ್ಯವ�ೇ ಇಲಲಿ. ಆದರ� ನಮ್ಮ

ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕ� ಮಾಡಿದರ�, ಆತನು ನಿಂಬ್ಗಸತಿನೂ ನಿೇತವಿಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ
ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೇಕರಿಸುತಾತಿನ�.

1 ಯೋಹಾನ 1:8-9

ಯೇಸು, “ನಾನ�ೇ ಮಾಗಭಿವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೇವವೂ ಆಗಿದ�ದಾೇನ�. ತಿಂದ�ಯ ಬಳಿಗ� ಹ�ೂೇಗಲು

ನಾನ�ೇ ಏಕ�ೈಕ ಮಾಗಭಿ” ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನ 14:6

“ಕಷ್ಟಪಡುವವರ�ೇ, ಹ�ೂರ�ಹ�ೂತತಿವರ�ೇ, ನಿೇವ�ಲಲಿರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗ� ಬನಿ್ನರಿ. ನಾನು ನಿಮಗ�

ವಶಾರಿಿಂತಯನು್ನ ಕ�ೂಡುತ�ತಿೇನ�. ನನ್ನ ನ�ೂಗಕ�್ಕ ಹ�ಗಲು ಕ�ೂಟು್ಟ ನನಿ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕ�ೂಳಿ್ಳರಿ.

ನಾನು ಸಾತ್ವಕನೂ ದಿೇನನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗ� ವಶಾರಿಿಂತಯನು್ನ
ಕಿಂಡುಕ�ೂಳು್ಳವರಿ. ಹೌದು, ನಿಮಗ� ನನ್ನ ನ�ೂಗವು ಮೃದುವಾಗಿದ�; ನನ್ನ ಹ�ೂರ�ಯು
ಹಗುರವಾಗಿದ�.”

ಮತಾತಾಯ 11:28-30

ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಅನ�ೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯಭಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶ್ಷ್ಯರ ಕಣು್ಮಿಂದ� ಮಾಡಿದನು.

ಆ ಅದುಭುತಕಾಯಭಿಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸತಿಕದಲಿಲಿ ಬರ�ದಿಲಲಿ. ಆದರ� ಆತನ�ೇ ಕ್ರಿಸತಿನ�ಿಂದೂ ದ�ೇವರ
ಮಗನ�ಿಂದೂ ನಿೇವು ನಿಂಬುವಿಂತ�ಯೂ ನಿಂಬ್ ಆತನ ಹ�ಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೇವವನು್ನ
ಪಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವಿಂತ�ಯೂ ಇಷ�್ಟಲಾಲಿ ಬರ�ದದ�.

ಯೋಹಾನ 20:30-31

“ನಾನ�ೇ ಆದಿಯೂ ಅಿಂತ್ಯವೂ ಮೊದಲನ�ಯವನೂ ಕಡ�ಯವನೂ ಪಾರಿರಿಂಭವೂ

ಸಮಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ�ದಾೇನ�.”

ಪ್ರಕಟನೆ 22:13

AW

ಈ ಪಾರಿರಭಿನ� ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಕ�ೂೇರಿಕ�ಯನು್ನ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸುವುದ�ೇ? ಹಾಗಿದದಾಲಿಲಿ, ಈ ಪಾರಿರಭಿನ�
ಮಾಡಿದರ� ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತಿನು ತನ್ನ ವಾಗಾದಾನದ ಪರಿಕಾರ ನಿನ್ನ ಜೇವತದ�ೂಳಗ� ಬರುವನು:

“ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಪರಿಭುವ�ೇ, ನಾನು ಪಾಪ್ಯಿಂದು ಒಪ್್ಪಕೂ
� ಳು್ಳತ�ತಿೇನ� ಮತುತಿ ನನ್ನ ಜೇವತಕ�್ಕ
ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತ� ಇದ�. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣ�ಗಾಗಿ ನಿೇನು ಶ್ಲುಬ�ಯ ಮರಣವನು್ನ
ಹ�ೂಿಂದಿದದಾಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗ� ವಿಂದನ�ಗಳು. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗ� ನಿತ್ಯಜೇವವನು್ನ
ನಿೇಡಿದದಾಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗ� ಧನ್ಯವಾದಗಳನು್ನ ಸಲಿಲಿಸುತ�ತಿೇನ�. ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿಯೂ

ಕತಭಿನನಾ್ನಗಿಯೂ ನನ್ನ ಜೇವತದ�ೂಳಗ� ಆಹಾ್ವನಿಸುತತಿದ�ದಾೇನ�. ಕೃಪ�ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೇವತವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಧಿೇನಕ�್ಕ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂ.”

ಹ�ಸರು: ____________________ ದಿನಾಿಂಕ: ______________________
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