
ಯೇಸು ಕ ರಸತ
ಯೇಸು ಅಥವಾ ಜೇಸಸ್ (ಕ ರ.ಪೂ ೬-೪ ರಿಂದ ಕ ರ.ಶ. ೨೯-೩೩) 
ಕ್ರ ೈಸತ ಧರ್ಮದರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು . ಇವರನ್ನುನು ಕ್ ರ ೈಸತರು 

'ದೇವರಕುಮಾರ 'ನೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತರ . 'ಯೇಸು ' ಅಥವಾ 'ಜೇಸಸ್ ' ಪದವು 
ಗ್ರೇಕ್ನ್ನ I-e-sousವುಯುತಪ ನ್ನನು ವಾದ ಪದವೆಂದು ತಙಞ ರು ಹೇಳುತ್ತರ . 'ದೇವರೇ 

ಮೇಕಷ ' ಎಂಬುದು ತಙಞ ರ ಅಭಿಪ್ರಯ . 'ಕ ರಸತ'ನ್ನ ಅಥರ್ಮ 'ರಕಷ ಕ '. 
ಈ ಅಥರ್ಮದಲ ಯೇಸು ಕ ರಸತ (ಜೇಸಸ್ ಕ್ರ ೈಸಟ ್) ಎಂಬ ಹಸರು 
ಉಪಯೋಗವಾಗುತತದ . ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮದರ್ಮವು ಯೇಸುವನ್ನುನು 

ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲಲಾ . ಬದಲಾಗ್ ಕ ರಸತನ್ನನ್ನು ನು ಒಬಬ  ಮದುಖಯು  
ಪರವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳುತತದ .

ಯೇಸು ಹುಟ್ಟದು ದ ಬೆತ್ಲಾಹಮನ್ನಲಾಲಾ ದರೂ, ಅವರು ಬೆಳೆದದುದ ಮಾತ ರ ಅವರ 
ತಂದ ಮದತುತ ತ್ಯಿ ವಾಸವಾಗ್ದದ  ನ್ನಜರತ್ ಎಂಬ ಊರಿನ್ನಲ . ಹಾಗಾಗ್ 
ಯೇಸುವನ್ನುನು 'ನ್ನಜರತ್ನ್ನ ಯೇಸು 'ವೆಂದು ಕರಯುವುದೇ ವಾಡಿಕ್ . 

ಇಹಲೂೇಕದಲ ಯೇಸುವಿನ್ನ ತಂದ  ಸಂತ ಜೂೇಸೆಫ ಒಬಬ  ಬಡಗ್ . ತ್ಯಿ 
ಸಂತ ಮೇರಿ . ವಾಸತವವಾಗ್ ಮೇರಿಯು ಪವಿತ್ರತಮ  

ವರದಿಂದಕತರ್ಮನಾದ ಯೇಸುಕ ರಸತನ್ನನ್ನು ನು ಗಭದರ್ಮದಲ ಹೂಂದಿ ಪರಿಶುದಧ  ಜೇವನ್ನ 
ನ್ನವೆಸುತ್ತಳೆ . ನ್ನವಮಾಸಗಳ ಗಭಿರ್ಮಣಿಯಾಗ್ದ್ದಾಗ , ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ್ ಜನ್ನಗಣತಿಗೆ 
ಹಾಜರಾಗಬೆೇಕಾಗ್ ಬಂತು . ಆಗ ಜೂೇಸೆಫ ತನ್ನನು  ಮದಡದಿಯನ್ನುನು ಬೆತ್ಲಾಹಮಗೆ 
ಕರದೂಯುಯುತ್ತನೆ . ಅಲ ಉಳಿದುಕ್ೂಳಳ ಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಕ ದು ದ ಒಂದು ದನ್ನಗಳ 

ಕ್ೂಟ್ಟಗೆ . ಅಲ್ಲೇ ಯೇಸುವಿನ್ನ ಜನ್ನನ್ನವಾಗುತತದ.
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ಯೇಸುವಿನ್ನ ಜೇವನ್ನ ವೃತ್ತಂತ ಕಂಡುಬರುವುದು ಕ್ರೈಸತರಿಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಮಗ ರಂಥವಾದ ಬೆೈಬಲ್
ನ್ನ ಹೂಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ನಾಲುಕಪರಮದುಖ ಭಾಗಗಳಾದ ಮದತ್ತಯ, ಮಾಕ್ರ್ಮ, 

ಲೂಕ್,ಮದತುತ ಜಾನ್ ಬರದ ಸುವಾತ್ರ್ಮಗಳಲ. ಹಳೆೇ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯಲ ಯೇಸುಕ ರಸತನ್ನ 
ಬರುವಿಕ್ಯ ಕುರಿತು ಅನೆೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಇಸೆರೇಲ್ನ್ನ ಬೆತ್ಲಾಹಮನ್ನಲ ಹುಟ್ಟ 
ಯೇಸು ಅನೆೇಕ ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಮಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನುನು ಜನ್ನರಿಗೆ 
ಬೊೇಧಿಸಿ, ಮದಲೇ ಮೇಶೆಯ ಧರ್ಮದರ್ಮಗ ರಂಥದಲ ಲಿಖಿಸಲಪ ಂತ್ ಲೂೇಕಪ್ಪಗಳನ್ನುನು 
ಹೂತುತಕ್ೂಂಡು ಹೂೇಗುವ ದೇವರ ಕುರಿಮದರಿ ಎಂಬ ವಾಕಯು ದ ನೆರವೆೇರಿಕ್ಗಾಗ್ 
ರೂೇಮದನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಪಪ ಣೆಯ ಮೇರಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲಪ ಡುತ್ತರ. ಮದೂರು 
ದಿನ್ನಗಳ ನ್ನಂತರ ತನ್ನನು  ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಮೇಲದದ ರು 
(ಪುನ್ನರುತ್ಥಾನ್ನ ಹೂಂದಿದರು) ಎಂಬುದನ್ನುನು ಬೆೈಬಲ್ ಹೇಳುತತದ. 

ಯೇಸು ಕ ರಸತನ್ನಉಪದೇಶಗಳು ಮದತುತ ಜೇವನ್ನ ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ ಹೂಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ (
ನ್ನೂಯು ಟೆಸಟ ಮಂಟ) ಮದುಖಯು  ವಿಷಯವಾಗ್ದುದ, ಕ್ರೈಸತ ಧರ್ಮದರ್ಮದ ಮದೂಲಭದೂತ 
ಉಪದೇಶಗಳಾಗ್ವೆ. 

http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AC%E0%B3%88%E0%B2%AC%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B2%B3%E0%B3%87_%E0%B2%92%E0%B2%A1%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B6%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%81%E0%B2%AC%E0%B3%86
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B3%82_%E0%B2%9F%E0%B3%86%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B2%AE%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%9F%E0%B3%8D




ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯು (Old Testament) ಬೆೈಬಲ್ ನ್ನ 
ಪರಥಮದ ಭಾಗವಾಗ್ದ. ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ವಷರ್ಮಗಳ 
ಐತಿಹಯು ವಿರುವ ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ ಮದೂಲ ರೂಪ ಹೇಬುರಗಳ 
ಪವಿತ ರಗ ರಂಥವಾದ ತನ್ನಕ್. ೫೦೦೦ ವಷರ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನುನು 
ಹೂಂದಿರುವ ಇದು ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ ಉಳಿದುಕ್ೂಂಡಿದ. ಯೇಸು ಕ ರಸತನ್ನು ಮದತುತ 
ಆತನ್ನ ಶಿಷಯು ರು ತಮದಮ ಭೂೇದನೆಗಳಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ 
ಅನೆೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನುನು 
ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ಭೂೇದಿಸುತಿತದದ ರು.ಹಳೆ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನುನು ಮೇಸೆಸ್ನ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಮಶ್ಸತರ,
ಪರವಾದನ್ನ ಗ ರಂಥ, ಕೇತರ್ಮನೆಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗ್ದ. 
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ಹೂಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯು (New Testament) ಬೆೈಬಲ್
 ನ್ನ ದಿವಾತಿೇಯ ಭಾಗವಾಗ್ದ. ಇದು ಕ ರಸತನ್ನ ಜನ್ನನ್ನ, ಬೊೇಧರ್ನೆ, ಶ ರಮದ, 

ಮದರಣ, ದಿವಾಯುರೂೇಹಣ ಮದತುತ ನ್ನಂತರದವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕು 
ಚೆಲುಲಾತತದ. ಹೂಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ ಮದಲಿನ್ನ 
೪ ಪುಸತಕಗಳನ್ನುನು 'ಸುವಾತ್ರ್ಮಗಳು' ಅಥವಾ 'ಸುಸಂದೇಶಗಳು' ಎಂದು 
ಕರಯಲಾಗುತತವೆ. ಇದಲಲಾ ದ ಹೂಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯು 
ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾಯರ್ಮಕಲಾಪಗಳು, ಪೌಲನ್ನ ೧೩ ಪತಿರಕ್ಗಳು ಮದತುತ 
ಇತರ ೮ ಪತಿರಕ್ಗಳೂ ಹಾಗು ದಿವಯು ದಶರ್ಮನ್ನಗಳ ಪರಕಟಣೆಯೂ 
ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ಒಟುಟ ೨೭ಪುಸತಕಗಳಿರುತತವೆ. 
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ಬೆೈಬಲ್ ಅಥವ ಸತಯು ವೆೇದ ಕ್ರೈಸತರ ಪವಿತ ರ ಗ ರಂಥವಾಗ್ದ. ಬೆೈಬಲ್ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೇಕ್ ಮದತುತ ಲಾಯು ಟ್ನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ 
ಉದಭ ವಿಸಿದ. ಇದರ ಅಥರ್ಮ, 'ಪುಸತಕಗಳು'ಅಥವಾ 'ಪುಸತಕಗಳ ಸಂಗ ರಹ'. ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ ಪರಮದುಖ ಭಾಗಗಳದ "
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್"ಯಲ ಒಟುಟ ೩೯(ಪ್ರಟೆಸಟ ಂಟ)ಅಥವಾ ೫೨(ರೂೇಮದನ್ ಕಥೂೇಲಿಕ)ಪುಸತಕಗಳೂ "
ಹೂಸ ಒಡಂಬಡಿಕ್"ಯಲ ಒಟುಟ ೨೭ ಪುಸತಕಗಳೂ ಇವೆ.ಇವು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಕಾಲಘಟಟ ಗಳಲ, 
ಬೆೇರ ಬೆೇರ ಸಥಾ ಳಗಳಲ, ಬೆೇರ ಬೆೇರ ವಯು ಕತಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ  ಪುಸತಕಗಳ ಸಂಗ ರಹವೆಂಬುದು ಕ್ರೈಸತರ ನ್ನಂಬಿಕ್. ಇಂದು 
ಪುಸತಕದ ರೂಪದಲ ನೊೇಡುತಿತರುವ ಬೆೈಬಲ್ ಮದೂಲರೂಪವಾದ ಹಳೆೇ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯು ಆರಂಭದದಲ 'ದೈವ 
ವಾಕಯು 'ವೆಂಬ ಭದಯ, ಭದಕತಯಿಂದ ಒಂದಕಷ ರವೂ ಬದಲಾಗದಂತ್ ಜನ್ನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಪರಸ್ರವಾಗುತಿತುತ. 
ಲಿಪಿಗಳು ಬಳಕ್ಗೆ ಬರುತಿದದ ಂತ್ ಅತಯು ಂತ ಶೃಧ್ಧಯಿಂದ ಈ ವಾಕಯು ಗಳನ್ನುನು ಕ ರಮದವಾಗ್ ಕಲುಲಾ, ಮೇಣ, 
ಜೇಡಿ ಮದಣಿಣಿನ್ನ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲ ಬರದಿರಿಸತ್ೂಡಗ್ದರು. ಅನ್ನಂತರ ಪ್ಪಿರಸ್ ಎಂಬ ವಸುತವಿನ್ನ ಮೇಲ ಹಾಗೂ 
ಕುರಿ, ಮೇಕ್, ಹಸುವಿನ್ನ ಚಮದರ್ಮದ ತ್ಳು ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲ ಬರಯಲು ಉಪಕ ರಮಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ೧೫೦೦-೨೦೦೦ ವಷರ್ಮಗಳ ಐತಿಹಯು ವಿರುವ ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ ಮದೂಲ ರೂಪ ಹೇಬುರಗಳ ಪವಿತ ರ ಗ ರಂಥವಾದ 
ತನ್ನಕ್. ೫೦೦೦ ವಷರ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನುನು ಹೂಂದಿರುವ ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ ಎಂಬ ಹಸರಿನ್ನಲ ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ ಉಳಿದುಕ್ೂಂಡಿದ. ಲಿಪಿಗಳು ಆರಂಭದವಾಗುವ ಮದಲು 'ದೈವ ವಾಕಯು 'ಗಳನ್ನುನು ಕಲುಲಾ, ಮೇಣ 
ಮದತುತ ಜೇಡಿ ಮದಣಿಣಿನ್ನ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲ ಸರಳ ರೂಪದ ಚಿತ ರಗಳಾಗ್ ಕ್ತುತತಿತದದ ರು. ಇದನ್ನುನು 'ಕುಯುನಿಫಾರ್ಮರ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ' 
ಎನ್ನುನುತ್ತರ. ಕ ರ.ಪೂ.೧ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಹೇಬೂರ ಭಾಷೆ ಬಳಕ್ಗೆ ಬಂದು ಅದು ಈ ಗ ರಂಥದ ಮದಲ ಲಿಪಿಯಾಯಿತು. 
ಬೆೈಬಲ್ನ್ನ ಕ್ಲವು ಪರತಿಗಳು ಅರಾಮೈಕ್ ಭಾಷೆಯಲೂಲಾ ಬರದಿರುವುದು ದೂರಕದ. ಮದುಂದ ಇವುಗಳನ್ನುನು ಗ್ರೇಕ್ಗೆ 
ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಜಗತಿತನ್ನ ಅನೆೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ 'ಬೆೈಬಲ್' ಲಭದಯು ವಿವೆಯಲಲಾ ದೇ, ಅನೆೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ 
ತಜುರ್ಮಮಗೊಂಡ ಏಕ್ೈಕ ಗ ರಂಥವೆಂಬ ಹಗಗೆ ಳಿಕ್ಗೂ ಪ್ತ ರವಾಗ್ದ. ಜಾನ್ ಹಾಯುಂಡಸ ್ ಅವರು 
ಕನ್ನನು ಡ ಭಾಷೆಗೆಬೆೈಬಲ್ ಅನ್ನುವಾದ.

http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%88%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4_%E0%B2%A7%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AE
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AA%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0_%E0%B2%97%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%82%E0%B2%A5
http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%97%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%95%E0%B3%8D&action=edit&redlink=1
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B3%8D
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B2%B3%E0%B3%86_%E0%B2%92%E0%B2%A1%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B3%8A%E0%B2%B8_%E0%B2%92%E0%B2%A1%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86
http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%AA%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B2%B8%E0%B3%8D&action=edit&redlink=1
http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A4%E0%B2%A8%E0%B2%95%E0%B3%8D&action=edit&redlink=1
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B2%B3%E0%B3%86_%E0%B2%92%E0%B2%A1%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%86
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B9%E0%B3%80%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%82
http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%AE%E0%B3%88%E0%B2%95%E0%B3%8D&action=edit&redlink=1


 ಏಸು ಕ ರಸತನ್ನು ಒಂದು ಸ್ರಿ ತನ್ನನು  ಅನ್ನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತನೆ. ದೇವರಾದ 
ಪರಮದಪಿತನ್ನು  ಮದನ್ನುಷಯು ನ್ನು ಕ್ೈಗಳಿಂದ  ಕಟ್ಟದ  ದೇವಾಲಯ ಚಚುರ್ಮಗಳಲ 

ವಾಸಿಸುವುದಿಲಲಾ  . ಅವನ್ನು ನಿಮದಮ  ಹೃದಯ ಮದಂದಿರಗಳಲ ಮಾತ ರ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತನೆ. ಆ 
ಹೃದಯ ಮದಂದಿರದಲರುವ ನಾನ್ನು ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ , ನಿಮದಗೂ ಅಂತರ ಬಹಳ 
ದೂರವಿರುತತದ . ಆ ದೂರದಿಂದ ನಿೇವು  ಹತಿತರವಾಗ್ಸ  ಬೆೇಕಾದರ ಮದಲು ಕಾಮದ , 

ಕ್ೂರೇಧರ್ , ಮದದ , ಮದತಸ ರ ಯು, ಕಳಳ ತನ್ನ , ಕ್ೂಲ , ಮೇಸ , ಮೇಲು ಕೇಳು , ಜಾತಿ ಭೇಧರ್ , 
ಅಸೂಯೇ , ದವಾೇಷ , ದೌರ್ಜರ್ಮನ್ನಯು , ಹಂಸೆ , ಅತಿಯಾಸೆ , ಅನಾಯುಯಯನ್ನುನು, ಬಿಟುಟ ಸೆ ನುೇಹ 

ಪಿರೇತಿಯಲಿ ಎಲಲಾ ರಲಿ ಸುಖ ಕಾಣುವಂತ್ಗಬೆೇಕು . ಆಗ ನಾನ್ನು ಎಂಬ ಆತನ್ನೂ ನಿಮದಮ  
ಹೃದಯ ಮದಂದಿರದಲ ನೆಲಸುತ್ತನೆ . ಇಂದು ಹೇಗೆ ಈ ಎಲಲಾ ವನ್ನೂ ಬಿಟಟ ವರು 

ಯಾರಿದ್ದಾರ ನಿೇವೆೇ ಹೇಳಿ ? ಇದನ್ನು ನು ಒಂದೂಂದಾಗ್  ಬಿಡುತ್ತಬಂದಲ ದೇವರಿಗೂ 
ನ್ನಮದಗೂ ಹತಿತರ ಹತಿ ತರವಾಗ್ ಒಂದು ದಿನ್ನ ದೇವರು ನ್ನಮದಮ  ಹೃದಯದಲ 

ಐಕಯು ವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನು ನುತ್ತನೆ . 
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