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ೕ ಾನನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾನನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯ

ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು. ಇದುಯೇಸುವಿಗೆಪಿ್ರಯ ಾದಶಿಷ ್ಯನಲೇಖನಿಯಿಂದ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ೕ ಾನ 21:20,24 ರಿಂದ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ
ಮತು್ತ ೕ ಾನನು ತನ್ನನು್ನ “ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಶಿಷ ್ಯನು”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರ
ಾಕೋಬನನು್ನ “ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ

( ಾಕರ್ 3:17), ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲಿ್ಲನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಂಥಮತು್ತ ಅದರಬಗೆ್ಗ ಾ ಯಹೇಳುವಂಥವಿಶೇಷ
ಾಗ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-90 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಎಫೆಸದಿಂದ ಬರೆದಿರಬಹುದು,

ಯೂ ಾಯದ ಾ್ರ ಾಂತರ ಸೀಮೆ, ಸ ಾಯರ್, ಗಲಿ ಾಯ,
ಬೇ ಾನ್ಯ,ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಬರವಣಿಗೆಯಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿವೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ

ಬರೆಯ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವೇ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆಯ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ನಂಬಿ
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂಅವನು
ಈ ಾಹಿತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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“ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು
ನಂಬುವಂತೆಯೂ, ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.” ೕ ಾನ 20:31
ರಲಿ್ಲ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ೕ ಾನನ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಂಥ
( ೕ ಾ 1:3)ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರೆಂದು ೕ ಾನನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ ( ೕ ಾ 1:1). ಆತನು ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ( ೕ ಾ

1:4; 8:12) ಮತು್ತ ಜೀವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ( ೕ ಾ 1:4; 5:26;
14:6). ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾಬೀತುಪಡಿಸಲು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ದೇವಕು ಾರನು

ಪರಿವಿಡಿ
1.ಯೇಸು ಜೀವ ಜನಕ— 1:1-18
2. ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯನ ಕರೆ— 1:19-51
3.ಯೇಸುವಿನ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆ— 2:1-16:33
5.ಮ ಾ ಾಜಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ— 17:1-26
6. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನ — 18:1-
20:10

7. ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ ನಂತರದ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 20:11-
21:25

ಅ ಾದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಸಂಪೂಣರ್
ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದು್ದ

1 *ಆದಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯವಿತು್ತ; ಆ ಾಕ್ಯವು ದೇವರೊಂದಿಗಿತು್ತ;
ಆ ಾಕ್ಯವು ದೇವ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆ ಾಕ್ಯವೆಂ ಾತನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ

* 1:1 1:1 ಆದಿ 1:1; 1 ೕ ಾ 1:1:
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ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 3 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು. ಸೃಷಿ್ಟ ಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂ ಾದರೂ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ. 5 †ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲು ಆ
ಬೆಳಕನು್ನ ‡ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು ಬಂದನು. ಅವನಹೆಸರು
ೕ ಾನನು. 7 ಆ ೕ ಾನನು ಾ ಾಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ

ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಕೊಡಲು ಬಂದನು. 8ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಲೆಂದೇ ಬಂದವನು.

9 ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರುವು ಾಗಿತು್ತ; ಆ ಬೆಳಕೇ ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು. 10 ಆತನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು,
ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೂ ಾ ಾರು ಆತನನು್ನ §ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೋ,
ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು
ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಿಂ ಾಗಲಿ, *ಶರೀರದ ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ, ಪುರುಷ
ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.

14 ಆ ಾಕ್ಯವೆಂಬುವವನು †ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದನು. ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು.
ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ

† 1:5 1:5 ೕ ಾ 3:19: ‡ 1:5 1:5ಅಥ ಾ, ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. § 1:12 1:12
ಅಥ ಾ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ. * 1:13 1:13 ಅಥ ಾ, ದೈಹಿಕ ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ,
ಪುರುಷನ ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ † 1:14 1:14 ದೇಹ ಾರಿ ಾಗಿ, ಾಂಸ ಾರಿ,ಅಥ ಾ,
ಆತ್ಮ ಾ್ರಣ, ಶರೀರ ಒಳಗೊಂಡ.
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ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ, ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.

15 ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ,
ಹೇಗೆಂದರೆ ‡“ ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರು ಾತನು ನನಗಿಂತ ದಲೇ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳಿ ಾತನು ಈತನೇ” ಎಂದು ೕಷಿಸಿದನು.

16 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು. 17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ಬಂದವು. 18 ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ
ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವಏಕಪುತ್ರನೂ ಸ್ವತಃ ದೇವರೂ
ಆಗಿರು ಾತನೇ, ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ಹೇಳಿದು್ದ

19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಕರನೂ್ನ,
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೀನು ಾರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 20ಅವನುಮರೆ ಾಡದೆಎಲ್ಲರಮುಂದೆ, “ ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾ ಾದರೆ
ನೀನು ಾರು? §ಎಲೀಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಅಂದನು. “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ
*ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ “ಅಲ್ಲ,” ಅಂದನು. 22ಆಗ
ಅವರು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾರು? ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ
ಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕ ಾ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು,
“ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ, † ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ
‡ 1:15 1:15 ೕ ಾ 1:30;ಮ ಾ್ತ 3:11; ಾಕರ್ 1:7; ಲೂಕ 3:16: § 1:21
1:21ಮ ಾ. 4:5: * 1:21 1:21 ಧ ೕರ್ 18:15: † 1:23 1:23ಯೆ ಾ 40.
3:
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ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಧ ್ವನಿಯೇ
ಾನು’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 24 ಅಲಿ್ಲ ಬಂದವರು
ಫರಿ ಾಯರ ಕಡೆಯವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ, ಎಲೀಯ ಾಗಲಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು. 26ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು, “ ಾನು ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಅರಿಯದೆ ಇರುವ ಒ ಾ್ಬತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
27 ಆತನೇ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕವನು. ಆತನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ” ಅಂದನು. 28 ಇದೆ ಾ್ಲ
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದರ್ನ್ ನದಿಯ

ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇ ಾನ್ಯ ಎಂಬಊರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

29ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಅಗೋ, ಲೋಕದ ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡಲು
ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ‡ಯಜ್ಞದಕುರಿಮರಿ. 30 ‘ನನ್ನ ನಂತರ
ಬರು ಾತನು ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು
ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತು ಈತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ. 31 ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆತನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಾನು
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಾಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಬಂದೆನು.”
32 ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ದೇವ ಾತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ಇಳಿಯುವುದನು್ನ
ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು.
33 ನನಗೂ ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು
‘ ಾರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದುಬಂದು ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
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ನೀನು ನೋಡುವಿ ೕ §ಆತನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡು ಾತನು’ ಎಂದು ಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 34 ಾನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆಮತು್ತ ಈತನೇ ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
35ಮರುದಿನ ಪುನಃ ೕ ಾನನೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು, 36 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, ೕ ಾನನೂ ಅಗೋ, “ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ
ಕುರಿಮರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ೕ ಾನನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 38 ಯೇಸು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ನಿಮಗೆ
ಏನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ರಬಿ್ಬಯೇ, (ಅಂದರೆ
ಗುರುವೇ) ನೀನು ಾಸಿಸುವುದು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
39 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
ಅವರು ಹೋಗಿ ಆತನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ ಆದಿನಆತನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ *ಸಂಜೆ ಾಲು ್ಕ ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ.
40 ೕ ಾನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಆ
ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಒಬ್ಬನು.
41 ಇವನು ದಲು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ “ ಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು
ಎಂದರೆ †ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಎಂದು ಹೇಳಿ, 42 ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ “ನೀನು
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ‘ಕೇಫ’
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ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಕೇಫ ಎಂದರೆ ‡ಪೇತ್ರ
ಇಲ್ಲವೆ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಅಥರ್)

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ
ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದನು.
44 ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ
ಬೆ ಾ್ಸಯಿದದವ ಾಗಿದ್ದನು. 45ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನ ಾನಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ “ ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಬರೆದರೋ
ಆತನು ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು, ಆತನು ಾರೆಂದರೆ ೕಸೇಫನ
ಮಗ ಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
46 ನ ಾನಯೇಲನು “ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ ಬರಲು
ಾಧ್ಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಫಿಲಿಪ್ಪನು “ಬಂದು ನೋಡು,”
ಅಂದನು. 47 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನ ಾನಯೇಲನನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು “ಇಗೋ,§ಇವನು ನಿಜ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲನು,*ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48 ಅದಕೆ್ಕ ನ ಾನಯೇಲನು “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?”
ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆತನು “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 49ಅದಕೆ್ಕ
ನ ಾನಯೇಲನು, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು! ನೀನೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನು” ಎಂದನು. 50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ಆ
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನಂಬುತಿ್ತೕ ೕ? ನೀನು ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ,” ಎಂದನು. 51ಯೇಸು “ ಾನು
ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.†ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ
‡ 1:42 1:42 ಪೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಗುಂಡು ಅಥ ಾ ಬಂಡೆಗಲು್ಲ. ಮ ಾ್ತ 16:18: § 1:47
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ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೇಲೆ‡ದೇವದೂತರು ಏರು ಾ್ತ ಇಳಿಯು ಾ್ತ
ಇರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಯೇಸು ಾಡಿದ ದಲನೆಯಸೂಚಕ ಾಯರ್

1 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದಳು.
2 ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನೂ್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು.
3ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು * ಾಲದೆ ಹೋ ಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯು
ಆತನಿಗೆ “ಅವರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿದಳು. 4ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ †“ಅ ಾ್ಮ, ಅದಕೆ್ಕ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?
ನನ್ನ ಸಮಯವುಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5ಆತನ
ಾಯಿಯು ಸೇವಕರಿಗೆ “ಆತನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ
ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದಳು. 6ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶು ಾ್ಧಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲ ಆರು ಕಲಿ್ಲನ ಾನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾನೆಯೂ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂರು ‡ಕೊಳಗ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ
ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ
ನೀರು ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದನು. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಠದವರೆಗೆ
ತುಂಬಿದರು. 8 ಅನಂತರ ಆತನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಇದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
9 ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ
ನೀರನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ ಾಗ, ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡು ತಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು,
‡ 1:51 1:51 ಆದಿ 28:12: * 2:3 2:3 ಅಥ ಾ, ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗ, ಕಡಿಮೆ
ಆಗಿರು ಾಗ. † 2:4 2:4ಮೂಲ: ಸಿ್ತ ್ರೕ ಎಂದು. ‡ 2:6 2:6 ಒಂದು ಅಳತೆ,
ಸು ಾರು 40 ಲೀಟರ್ ದ್ರವ ಹಿಡಿಯುವ ಾತೆ್ರ.
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10 “ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ದಲು ಕೊಟು್ಟ
ಅಮಲೇರಿದ ಮೇಲೆ ಾ ಾರಣ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
ನೀ ಾದರೋ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದನು. 11 ಯೇಸು ಈ ದಲನೆಯ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿ,
ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ

12ಇ ಾದಮೇಲೆಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ
ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ದರು.

13ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದುದರಿಂದಯೇಸು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆತನು §ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ದನ, ಕುರಿ, ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುವವರೂ, ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ
ಾಡುವವರು ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 15 ಆತನು

ಹಗ್ಗದಿಂದ ಚಾವಟಿ ಾಡಿ ಕುರಿ, ದನ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ,
ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟ, ಾಣ್ಯವಿನಿಮಯ ಾಡುವವರ
ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ಾಣ್ಯಗಳನೆಲ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 16 ಾರಿ ಾಳ
ಾರುವವರಿಗೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ “ಇವುಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರದ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು. 17 ಆಗ

*“ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ
“ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾವ
§ 2:14 2:14ಮ ಾ್ತ 21:12,13; ಾಕರ್ 11:15-17; ಲೂಕ 19:45,46: * 2:17
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ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 19ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು †“ಈದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ನಲವ ಾ್ತರು
ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನೀನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುವಿ ೕ?” ಎಂದರು. 21 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ
ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಆ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದುದರಿಂದ
ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಾತು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನೂ್ನ,ಮತು್ತಯೇಸು
ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನೂ್ನ ಅವರು ನಂಬಿದರು.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಾಸಿ್ತ ್ರಗೆ ಪುನಜರ್ನ್ಮದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಪದೇಶ
ಾಡಿದು್ದ
23 ಆತನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ

ಬಹು ಜನರು ಆತನು ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ, 25 ಆತನು ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ ್ಯನ ಆಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾದ ಾರಣ ಾರೂ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಾ ಕೊಡಬೇ ಾದ

ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

3
ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವುದು

1 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವ ಾದ
ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬೋಧಕನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು
† 2:19 2:19ಮ ಾ್ತ 26:61:
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ಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ
ಾಡುವುದು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಒಬ್ಬನು*ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಾಣ ಾರನು,” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 4 ನಿಕೊದೇಮನು
ಆತನನು್ನ, “ಮನುಷ ್ಯನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟು್ಟವುದು
ಹೇಗೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹುಟು್ಟವುದ ಾ್ಕದೀತೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು “ ಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬನು
ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರನು. 6 ದೇಹದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ದೇಹವೇ,
ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಆತ್ಮವೇ. 7 ‘ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’
ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ 8 ಾಳಿಯು
ಇಷ್ಟ ಬಂದಕಡೆಬೀಸುತ್ತದೆ. ನೀನುಅದರಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕ,ಆದರೆ
ಅದುಎಲಿ್ಲಂದಬರುತ್ತದೋಎಲಿ್ಲಗೆಹೋಗುತ್ತದೋನಿನಗೆತಿಳಿಯದು.
ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ” ಎಂದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ನಿಕೊದೇಮನು “ಇದೆ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂ ಾಗ,
10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಬೋಧಕ ಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
11 ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ

ನೀವು ನಮ್ಮ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಭೂಲೋಕದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ,
ಪರಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ
ನಂಬುವಿರಿ? 13 †ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ,
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ಅಂದರೆ,‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ§ ೕಶೆಯು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಚಿನ
ಸಪರ್ವನು್ನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸಹಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು. 15ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

16 “ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ತನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಾಶ ಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮು ಾಂತರ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಖಂಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18 ಆತನನು್ನ
ನಂಬುವವನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ
ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ
ಮಗನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ತೀಪುರ್
ಏನೆಂದರೆ*ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು
ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು. 20 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಳಕನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 21 ಆದರೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು
ಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ.”

ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪುನಃ
ಾ ಹೇಳಿದು್ದ
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22 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಡನೆ ಯೂ ಾಯ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ತೆ ಇದು್ದ, †ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾನನೂ ಸಹ ಾಲಿಮ್ ಎಂಬ
ಊರಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಐನೋನೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ನೀರಿತು್ತ. ಜನರು
ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆಗ ಇನೂ್ನ
‡ ೕ ಾನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ

ಶು ಾ್ಧಚಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಅವರು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ “ಗುರುವೇ, ದರ್ನ್

ನದಿಯ ಆಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾ ಕೊಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ, ಇಗೋ, ಆತನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಲು
27 ೕ ಾನನು “ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸದ ಹೊರತು
ಮನುಷ ್ಯನು ಏನ್ನನೂ್ನ ಹೊಂದ ಾರನು. 28 §‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ,’
ಆದರೆ ‘ಆತನಿಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಾನುಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29ಮದಲಗಿತಿ್ತಯುಳ್ಳವನೇ
ಮದಲಿಂಗನು. ಆದರೂ ಮದಲಿಂಗನ ಗೆಳೆಯನು ಅವನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಮದಲಿಂಗನ
ಧ ್ವನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ. ಆದ ಾರಣ ಈ ನನ್ನ
ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು. 30 ಆತನು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು
ಾನು ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕು, ಅಂದನು. 31 *ಮೇಲಿನಿಂದ
ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದವನು, ಭೂಲೋಕದಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವನು ಭೂಲೋಕದವ ಾಗಿದು್ದ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತನೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು
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ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದವನು. 32 ಾನು ಕಂಡು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಾರೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದವನು ದೇವರು
ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 34 ಹೇಗೆಂದರೆ
ದೇವರು ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವರವನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡದೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು
ದೇವರ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡು ಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
36 ಆತನ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಟು. ಮಗನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದೇವರ ಕೋಪವುಅವನಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.”

4
ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡಿದು್ದ

1 ಯೇಸು ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು
ಕೇಳಿದರೆಂದು ಕತರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ, 2 (ಆದರೆ ಯೇಸು ಾನೇ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು),
3 ಆತನು ಯೂ ಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದನು. 4 ಆತನು ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಾದುಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 5 ಹೋಗು ಾಗ ಸ ಾಯರ್
ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಖರೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. *ಅದು
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ

ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ. 6ಅಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನು ತೆಗೆಸಿದ ಾವಿಯಿತು್ತ. ಯೇಸು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಸಗೊಂಡು ಆ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ †ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ.

7 ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
* 4:5 4:5 ೕ ಾ 4:12; ಆದಿ 33:19; 48:22;ಯೆಹೋ. 24:32: † 4:6 4:6
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ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು,”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರುಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. 9 ಆ
ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀನು
ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಕೊಡು
ಎಂದು ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಏಕೆಂದರೆ ‡ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಸ ಾಯರ್ದವರಿಗೂ §ಹೊಕು ್ಕಬಳಕೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ದೇವರ ವರವೇನೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ
ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳು ಾತನು
ಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀನೇ ಅವನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ.

ಆತನು ನಿನಗೆ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು” ಅಂದನು.
11ಆಸಿ್ತ ್ರೕ ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲಮತು್ತ
ಾವಿ ಆಳ ಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿರು ಾಗ, ಆ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರು ನಿನಗೆ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು? 12 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗಿಂತ
ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ? ಅವನೇ ಈ ಾವಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟವನು. ಅವನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವನ ಜಾನು ಾರುಗಳೂ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಇದೇ ಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು” ಅನ್ನಲು,
13 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುನಃ
ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದು, 14 ಆದರೆ, ಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವ ನೀರು*ಅವನಲಿ್ಲ ಉಕು ್ಕವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯ
ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನನಗೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ
ಇಷು್ಟ ದೂರ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನಲು, 16 ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”
‡ 4:9 4:9 ಮ ಾ್ತ 10:5; ಲೂಕ 9:53: § 4:9 4:9 ಅಥ ಾ ವ್ಯವ ಾರಗಳು.
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ”
ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿಯೇ. 18 ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು.
ಈಗ ನಿನಗಿರುವವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ; ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಜ ಾದ
ಸಂಗತಿ” ಎಂದನು. 19 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ. 20 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ನೀವುಆ ಾಧನೆ ಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು. 21ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ನಂಬು, ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು

ತಂದೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಈ ಬೆಟ್ಟ ಾ ್ಕಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ†ನೀವು
ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂಥದನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಾವು
ಅರಿತಿರುವುದನೆ್ನೕಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ,ಬರಬೇ ಾದ
ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತದಷೆ್ಟ. 23 ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧಕರು ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಅದು
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ, ತಂದೆಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಈ ರೀತಿ ಆ ಾಧಿಸುವವರನೆ್ನೕ ಹುಡುಕು ಾ್ತನೆ. 24 ದೇವರು
ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು‡ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

25 ಆ ಹೆಂಗಸು ಆತನಿಗೆ §“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು (ಎಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು)
ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 26 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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27ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ,

“ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಾಕೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರೂ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 28 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ತನ್ನ
ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ,
29 *“ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ, ಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಬರತಕ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವನೇ
ಇರಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 30ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರುಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

31 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಿಷ ್ಯರು “ಗುರುವೇ, ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದಿರುವಆ ಾರವುನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಉಂಟು”ಎಂದುಹೇಳಲು
33ಶಿಷ ್ಯರು, “ಆತನಿಗೆ ಾ ಾದರೂಊಟಕೆ್ಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೇನೊ?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
†“ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಾಡಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆ ಾರ. 35 ‘ಇನೂ್ನ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳುಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಸುಗಿ್ಗಯು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದುಂಟಷೆ್ಟ’?
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು
ಬಲಿತು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
36 ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು
ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಬಿತು್ತವವನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.
37 ‘ಬಿತು್ತವವನೊಬ್ಬನು, ಕೊಯು್ಯವವನು ಬೇರೊಬ್ಬನು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವ ಾತು ಇದರಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 38ನೀವುಪ್ರ ಾಸಪಡದಂಥ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು,
* 4:29 4:29 ೕ ಾ 1:41, 45; ಧ ೕರ್ 18:18: † 4:34 4:34 ೕ ಾ
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ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರು, ನೀವು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಿ್ದೕರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 “ ಾನು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು”ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತಿ್ತರುವಆಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾತಿನಿಂದ,
ಆಊರಿನಸ ಾಯರ್ರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರುಆತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದರು.
40 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ ಾಯರ್ದವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು;
ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು
ಎರಡು ದಿನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು. 41 ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಆತನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದರು, 42ಜನರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾವು ಆತನನು್ನ
ನಂಬಿರುವುದು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಾವು ಸ್ವತಃ
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ ಈತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯಮಗನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
43 ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು

ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 44 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತದೇಶದಲಿ್ಲ
ೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದನು. 45 ಆತನು
ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಗಲಿ ಾಯದವರು ಆತನನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಅಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರೂ
ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು.

46 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಯೇಸು ಾನು ನೀರನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

ಆಗ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮಗನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 47 ಯೇಸು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗನು
ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀನು
ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
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ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 49 ಆ ಅರಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು “ಆ ಾ್ಯ, ನನ್ನ
ಮಗನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಅನ್ನಲು
50ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ
ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 51 ಅವನು ಇನೂ್ನ ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವನ ಆಳುಗಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನ ಮಗನು ಬದುಕಿರುವು ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 52ಅವನು
ಎಷು್ಟ ಘಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವರು, “ನಿನೆ್ನಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಒಂದುಘಂಟೆಗೆಜ್ವರವುಅವನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು”
ಎಂದರು. 53 ಆಗ “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಯೇಸು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾಸಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಆ ತಂದೆಯು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 54 ಇದು ಯೇಸು ಯೂ ಾಯದಿಂದ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯಸೂಚಕ ಾಯರ್.

5
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದು್ದ
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು *ಜಾತೆ್ರ ಇದು್ದದರಿಂದ

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2ಅಲಿ್ಲ ಕುರಿ ಾಗಿಲು ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಬೇತ್ಸ ಾ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
3-4 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥರೂ, ರೋಗಿಗಳೂ, ಕುರುಡರೂ, ಕುಂಟರೂ,
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ಪೀಡಿತರು ದ ಾದ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ

* 5:1 5:1ಅಥ ಾ,ಹಬ್ಬ. † 5:2 5:2 ಕೆಲವುಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೆಂದು,ಬೇರೆ
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಥೆಸ್ಥ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ‡(ನೀರು ಕಲಕುವುದನು್ನ ಾದುಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಬಂದು ಕೊಳದ
ನೀರನು್ನ ಕಲಕಿಹೊಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ದಲು ಾರು ಕೊಳದೊಳಗೆ
ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರೋ ಅವರ ರೋಗವು ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.) 5 ಅಲಿ್ಲ
ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು.
6 ಅವನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ
ಹೀ ಾಗಿ ಬಹು ಾಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಅವನಿಗೆ “ನಿನಗೆ
ಗುಣಹೊಂದಲು ಮನಸಿ್ಸದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ರೋಗಿಯು “ಆ ಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು ್ಕ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಳದೊಳಗೆ
ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ನನಗಿಂತ
ದಲು ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 8 ಯೇಸು

ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9ಕೂಡಲೇ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದನು. ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ,

10 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದವನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ನೀನು ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
11 ಅವನು, “ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದವನೇ ‘ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದನು. 12ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13ಆದರೆಆತನು
ಾರೆಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಆ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾದನು. 14ಇ ಾದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು, “ನಿನಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತ ಾ್ಲ;§ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
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ಕೇಡು ಬಂದೀತು” ಎಂದನು. 15 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ,
ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿ ಾತನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಾನೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ,ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡನೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಇನ್ನಷು್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು.

ದೇವಕು ಾರನಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನಿಗಿರುವ ಾ ಯನು್ನ
ಕುರಿತುಯೇಸು ಾಡಿದಉಪದೇಶ

19 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮಗನು ಾಡು ಾ್ತನೆಯೇ,
ಹೊರತು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಾವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವನೋ ಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಾನು ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹ ಾ್ತದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗುವುದು. 21 ತಂದೆಯು
ಹೇಗೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಬದುಕಿಸು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ಮಗನು
ಸಹ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಬದುಕಿಸು ಾ್ತನೆ. 22 ಇದಲ್ಲದೆ
ತಂದೆಯು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 23 ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯನು್ನ
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ೌರವಿಸುವರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನನೂ್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಮಗನನು್ನ ೌರವಿಸದವನು
ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸ ಾರನು. 24 ನಿಮಗೆ
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ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ,
ಅವನು ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣದಿಂದ ಾ ಾಗಿ
ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದನೆ. 25 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಸತ್ತವರು ದೇವಕು ಾರನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ,
ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿದವರು ಬದುಕುವರು.
26 ತಂದೆಯು ಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ,
ಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

27 ಮಗನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

28 ಅದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ,
ಆಗ*ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, 29 ಎದು್ದ
ಹೊರಗೆ ಬರುವರು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಖಂಡನೆ ಾಗಿ
ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವರು.

30 “ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರೆನು ತಂದೆಯು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ
ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸದೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತ
ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಾನು ಾಡುವ
ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. 31 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಹೇಳುವವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುವ ಾ ಯು ನಿಜವೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. 33 ನೀವು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ಅವನು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ ಹೇಳಿದನು. 34 ಾನಂತೂ
ನನಗೆ ಬೇ ಾದ ಾ ಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

* 5:28 5:28 ಾನಿ. 12:2; ಪ್ರಕ 20:4,5,12,13:
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ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
35 ೕ ಾನನು ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದನು. ಅವನು
ಕೊಡುವ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದಿರಿ. 36ನನಗಂತೂ ೕ ಾನನ ಾ ಗಿಂತದೊಡ್ಡ ಾದ ಾ

ಉಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ,ಪೂರೈಸುವುದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೆಲಸಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಾನು ಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ ತಂದೆಯು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
37 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೂ್ದ
ಇಲ್ಲ, ಆತನ ರೂಪವನು್ನ ನೋಡಿದೂ್ದ ಇಲ್ಲ. 38 ಆತನ ಾಕ್ಯವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ
ನೀವು ನಂಬದೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. 39 †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವು
ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ?
ಅವುಗಳೂನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುವವುಗ ಾಗಿವೆ. 40ಆದರೂ
ಜೀವ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.

41 “ ಾನು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, 42ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 43 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಅಪೇ ಸದೇ ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೇ ಪ್ರಶಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ನಂಬಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 45 ಾನು ತಂದೆಯಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನೇ ನೀವು
ನಿರೀ ಯಿಟಿ್ಟರುವ ೕಶೆ! 46ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದನು,
† 5:39 5:39 ಲೂಕ 24:27, 44-47;ಅ. ಕೃ. 17:11:
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ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ೕಶೆಯನೂ್ನ ನಂಬುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನೂ್ನ
ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 47ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಾನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ?”
ಎಂದನು.

6
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಕೊಟಿ್ಟದು
ಮ ಾ್ತ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17

1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ,
ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರವೆಂತಲೂ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 2 ಬಹು ಜನರು ಆತನು ರೋಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದರೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಅಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕದ
ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ
ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ “ಇವರ
ಊಟಕೆ್ಕ ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಂಡು ತರೋಣ?” ಎಂದು
ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 6 ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್ ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪರೀ ಸುವ ಸಲು ಾಗಿ, ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಿಕ ್ಕಬೇ ಾದರೂ ಇನೂ್ನರು *ದಿ ಾರಿ ೌಲ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟ ಾದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 8 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು
ಆತನಿಗೆ; 9 “ಇಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ
ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ, ಎರಡು ಮೀನುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಷೊ್ಟಂದು
ಜನರಿಗೆ ಅವು ಾತ ಾ್ಕ ಾವು?” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 10 ಯೇಸು

* 6:7 6:7ಅಂದು ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿ.
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“ಆ ಜನರನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಜನರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐದು ಾವಿರವಿತು್ತ. 11 ಆಮೇಲೆ
ಯೇಸು ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಂಚಿದನು. 12 ಅವರಿಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ,
ಇದರಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅವರು ಆ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿಂದು
ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರು.
14 ಆತನು ಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಆ ಜನರು ನೋಡಿ,
“ನಿಜ ಾಗಿಯೂ †ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈತನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 15 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು.
ನೀರಿನಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ;
ಮ ಾ್ತ 14:22-33; ಾಕರ್ 6:45-52

16 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಮುದ್ರದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು,
17 ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗಲೇ ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 18 ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಸಮುದ್ರವು ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಯಿತು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು
ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ ಸು ಾರು ‡ಒಂದು ಹರ ಾರಿ ದೂರ ಹೋದ
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
† 6:14 6:14 ಧ ೕರ್ 18:15-22: ‡ 6:19 6:19ಮೂಲ: ಇಪ್ಪತೆದು ಮೂವತು್ತ
ಾ್ತದ್ಯಗಳು. ಅಥ ಾ, ಐದು-ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರಗಳು.
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“ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಾನೇ!” ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆತನನು್ನ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೋಣಿಯು
ಅವರು ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ದಡಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು.
ಯೇಸು ಾನೇ ಜೀವಕರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಎಂದದು್ದ

22 ಮರುದಿನ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೇಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದೇದೋಣಿಲಭ್ಯವಿದೆಇದೆ,ಮತು್ತಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡಆ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ,
ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ಆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 23ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ
ತಿಬೇರಿ ಾದಿಂದ ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳು ಹೊರಟು, ಕತರ್ನು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಜನರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಊಟ ಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 24ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ಅರಿತು ಾವೇ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು. 25 ಮತು್ತ
ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕಂಡು “ಗುರುವೇ, ಾ ಾಗ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 26 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
“ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದು ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ. 27 ಾಶ ಾಗುವ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿಯಿರಿ, ಇಂ ಾ ಆ ಾರವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ
ಾಕಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
28ಅವರುಆತನಿಗೆ “ದೇವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾವು ಾಡಬೇ ಾದರೆ

ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 29 ಯೇಸುವು, “ದೇವರ
ಕಿ್ರಯೆ ಾವುದೆಂದರೆ, ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ನೀವು
ನಂಬುವುದೇ” ಎಂದನು. 30 ಅವರು ಆತನನು್ನ “ ಾ ಾದರೆ
ಾವು ನೋಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್
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ಾಡುತಿ್ತೕ? ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ? 31 ನಮ್ಮ §ಪೂವಿರ್ಕರು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ್ನ ತಿಂದರು. *‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು’ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, 32ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ
ನಿಜ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 33 ದೇವರು ಕೊಡುವ
ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಾವುದೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥದೆ್ದೕ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಆಗ ಅವರು “ಆ ಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೊಡು” ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ† ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
36 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 37 ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನು್ನ ಾನು
ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 38 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ

ಚಿತ್ತವನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವೆ.
39 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವು ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಾನು ಾರನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ‡ಅವರನು್ನ
ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. 40 ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ
ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ, ಮತು್ತ ಾನು
ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
§ 6:31 6:31 ವಿ ೕ 16:4,15: * 6:31 6:31 ನೆಹೆ 9:15; ಕೀತರ್ 78:24:
† 6:35 6:35 ಅಥ ಾ, ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‡ 6:39 6:39 ೕ ಾ
6:40,44,54; 11:25:
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41 ಆತನು, “ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ,
42 “ಈತನು ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಅಲ್ಲವೇ?
ಈತನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಾ ಾದರೆ,
‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಈತನು
ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದರು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 44 “ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯು
ಸೆಳೆಯದ ಹೊರತು, ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು, ಮತು್ತ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 45 §‘ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವರು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಲಿತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತರೆ. 46 ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ಯರು ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ;
ಆತನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದವನು. 47 ನಂಬುವವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆಂದುನಿಮಗೆನಿಜನಿಜ ಾಗಿಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
48 ಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ 49 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಮ ಾ್ನ ತಿಂದರೂ ಸತು್ತ ಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬರುವಂಥ ಆ ರೊಟಿ್ಟ, ಎಂಥದೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ತಿಂದವನು ಎಂದಿಗೂ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ
ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ
ಅವನು ಸ ಾ ಾಲವು ಬದುಕುವನು;ಮತು್ತ ಾನು ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ
ನನ್ನ ದೇಹವೇ, ಅದನು್ನ ಲೋಕದ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾ ಾ್ವದ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 53 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
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“ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನೋ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು. ಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು.
55ಏಕೆಂದರೆನನ್ನ ದೇಹವೇ ನಿಜ ಾದಆ ಾರವೂಮತು್ತ ನನ್ನ ರಕ್ತವೇ
ನಿಜ ಾದ ಾನವೂ ಆಗಿದೆ. 56 ಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು,
ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಿ ಾ್ದನೋ ಅವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ;
ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 57 ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಅಧಿ ಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾನು ತಂದೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಅದರಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿನು್ನವವನೂ ನನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ
ರೊಟಿ್ಟಯು ಇದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮ ಾ್ನವನು್ನ ತಿಂದರೂ ಸತ್ತರು,
ಆದರೆ,ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 59 ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾಗ ಹೇಳಿದನು.

60 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ “ಇದು
ಕಠಿಣ ಾದ ಾತು, ಇದನು್ನ ಾಲಿಸುವವರು ಾರು?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 61ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದಕೆ್ಕ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತರೆಂದು

ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ “ಈ ಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬೇಸರ ಾಯಿತೋ? 62 ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾನು
ದಲು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವು ಾದರೆ

ಏನನು್ನವಿರಿ? 63ಜೀವಕೊಡುವುದುಆತ್ಮವೇ. ದೇಹವು ಾವುದಕೂ್ಕ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಾತುಗಳೇ
ಆತ್ಮ ಾಗಿಯೂ, ಜೀವ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ. 64ಆದರೆ ನಂಬದ ಕೆಲವರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ನಂಬದವರು ಾರೆಂದೂ ಾಗೂ ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಾರೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲಿನಿಂದಲೂ



ೕ ಾನನು 6:65 xxx ೕ ಾನನು 7:3

ತಿಳಿದಿತು್ತ. 65 ಆತನು *“ತಂದೆಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸದ ಹೊರತು
ಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ

ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ,” ಎಂದನು.
66 ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಹೊರಟುಹೋದರು ಮತು್ತ ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ
ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 67 ಆದ ಾರಣ ಯೇಸು ಇದನು್ನ

ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯಂದಿರಿಗೆ “ನೀವು ಸಹ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇದಿ್ದೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 68 ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ “ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ?
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವದ ಾಕ್ಯಗಳಿವೆಯ ಾ್ಲ. 69 ನೀನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಾವು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದನು. 70 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬನು
ಸೈ ಾನನಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 71 ಈ ಾತು, ಆತನು ಸೀ ೕನ್
ಇಸ್ಕರಿ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಯೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು,
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದು್ದ, ಅವನೇ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು.

7
ಗು ಾರಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

1 ಈ ಸಂಗತಿಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಲು
ಮನ ಾ್ಸಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ *ಗು ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವು
ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ, 3 ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ
“ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಸಹ ನೋಡುವಂತೆ,
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ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 4 ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಾರೂ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಾವುದನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ, ಲೋಕಕೆ್ಕ

ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, †“ನನ್ನ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 7 ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು,

ಆದರೆ ಾನು ಅದರ ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಂದು ಾ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಅದು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿರಿ, ನನ್ನ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ
ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಈಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10ಆದರೆಆತನಸಹೋದರರುಹೋದಮೇಲೆಆತನುಸಹಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಹೋಗದೆ, ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಹೋದನು. 11ಆ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.
12 ಜನರು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವರು “ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನು” ಎಂದರು, ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು “ಇಲ್ಲ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದರು.
13 ಆದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಾರೂ ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

14 ಹಬ್ಬದ ಮಧ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ್ಯಸ ಾಡದಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಾಸ್ತ ್ರಗಳು
ತಿಳಿದಿರುವು ಾದರೂಹೇಗೆ?” ಎಂದರು. 16ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು ‡“ ಾನು
ಹೇಳುವ ಬೋಧನೆಯು ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನದೇ.
† 7:6 7:6 ೕ ಾ 7:8, 30. ‡ 7:16 7:16 ೕ ಾ 3:34; 8:28; 12:49;
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17 ಾರಿ ಾದರೂಆತನಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕಮನಸಿ್ಸದೆ ೕ
ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ್ದದೊ್ದೕ ಅಥ ಾ ಾನೇ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಎಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಾತ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ೌರವ ಹುಡುಕು ಾ್ತನೆ,
ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ೌರವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ ್ಯನೇ
ಸತ್ಯವಂತನು; ಆತನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವಿಲ್ಲ. 19 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ಜನರು, “ನಿನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಾರು ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದರು. 21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ

“ ಾನು§ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದೆನು, ಅದಕೆ್ಕ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22 * ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು, (ಅದು ೕಶೆಯಿಂದ ಬಂದದೆ್ದಂದು
ಾನುಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ,†ಮೂಲಪುರುಷರ ಾಲದಿಂದಬಂದದು್ದ)ಮತು್ತ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
23 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರ ಾರದೆಂದು ಒಬ್ಬನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? 24 ತೋರಿಕೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನು್ನ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದನು.

25 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು “ಅವರು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುವುದು ಈತನನೆ್ನೕ ಅಲ್ಲವೇ? 26 ನೋಡಿರಿ,
ಈತನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಏನೂ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈತನೇ ನಿಜ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
§ 7:21 7:21 ೕ ಾ 5:1-9: * 7:22 7:22 ಾಜ 12:3: † 7:22 7:22
ಆದಿ 17:10:



ೕ ಾನನು 7:27 xxxiii ೕ ಾನನು 7:35

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೋ? 27 ಆದರೆ ಇವನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರು ಾಗ
ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.” 28 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾಗ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಿ್ಲರಿ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದೂ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ, ಆದರೂ
ಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬಂದವನಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು
ಸತ್ಯವಂತನು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಾನು
ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವನು
ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
30 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಆತನ
ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ಾರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಾಕಲಿಲ್ಲ. 31 ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬಂ ಾಗ ಈತನು ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನೇನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದು್ದ

32 ಜನರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ದೇ ಾಲಯದ
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 33ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ‡“ಇನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 §ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ,
ಆದರೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು
ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದನು. 35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ಇವನು
ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಾಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ? ಗಿ್ರೕಕರ ನಡುವೆ
ಚದುರಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆ
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ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವನೋ? 36 ‘ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು
ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತಿನ ಅಥರ್ ಏ ಾಗಿರಬಹುದು?”
ಎಂದು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

37 ಜಾತೆ್ರಯ ಮ ಾದಿನ ಾದ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ನಿಂತುಕೊಂಡು *“ ಾವನಿ ಾದರೂ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. 38 ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವನೋ ಅವನೊಳಗಿನಿಂದ
ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹರಿಯುವವು” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವರು
ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವು ಇನೂ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 40 ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈತನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 41 ಕೆಲವರು, “ಈತನು ಕಿ್ರಸ್ತನು”
ಎಂದರು, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ಬರುವುದುಂಟೆ? 42 † ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಿಂದಲೂ ಾವೀದನು
ಇದ್ದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಾ್ರಮದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವನು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು. 43ಹೀಗೆ
ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಾರು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ.

45 ಬಳಿಕ ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರು, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರು, “ನೀವು ಏಕೆ ಆತನನು್ನ
ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 46 ಾವಲು ಾರರು
“ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾತ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ಎಂದೂ
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ಾತ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 47 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು
ಅವರಿಗೆ “ನೀವೂ ಸಹ ಆತನ ಾತಿಗೆ ಮರು ಾದೀ ಾ?
48 ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಾ್ಲಗಲಿ ಫರಿ ಾಯರ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ ಾದರೂ
ಅವನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? 49 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅರಿಯದ ಈ
ಹಿಂಡು ಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 50 ದಲುಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆಬಂದಿದ್ದ ‡ನಿಕೊದೇಮನುಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು, 51ಅವನು
ಅವರಿಗೆ “ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಅವನು ಾಡುವುದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಖಂಡನೆ ಾಡುವುದುಂಟೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 52 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ “ನೀನು ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ? ನೀನೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ
ನೋಡು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದರು.

53 §ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

8
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ*

1ಯೇಸು †ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2ಬೆಳಗಿನಜಾವದಲಿ್ಲ
ಆತನು ತಿರುಗಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
3 ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರ
ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ; 4 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದಳು. 5 ‡ಇಂಥವರನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?”
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ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿ
ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 7 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಶಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನು
ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲದವನು
ಾರಿ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ ದಲು ಆಕೆಯಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಎಸೆಯಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 8ತಿರುಗಿ ಆತನು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಹಿರಿಯರು
ದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು;ಆಗ

ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಳು.
10ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ,ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು? ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದನು. 11ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು “ಕತರ್ನೇ, ಾರೂ ಶಿ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ ಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೋಗು, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಲೋಕದ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

12 ಯೇಸು ಪುನಃ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, §“ ಾನೇ
ಲೋಕದ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವದ ಬೆಳಕನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಫರಿ ಾಯರು ಆತನಿಗೆ
“ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ, ನಿನ್ನ ಾ ಯು
ನಿಜವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 14ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾನು ಾ ನೀಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಾ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದೆ ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ
ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೋ ಇಲ್ಲವೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೋ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. 15 ನೀವು ಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
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ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ, ಾನು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಾನು ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ. 17 *ಇಬ್ಬರ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ ಎಂದು

ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆದಿದೆ. 18 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ನೀಡುವವನು ಾನೇ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ನೀಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 19ಅವರು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
20ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಬೋಧನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಆತನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ಾರೂ ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ,
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಾಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ”
ಎಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ
ನೀವು ಬರ ಾರಿರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರು; ಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ
ಬಂದವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರು; ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ.
24 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವಿರೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. ನೀವು†ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ನಂಬದೆ
ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಾರು?” ಎನ್ನಲೂ, ಯೇಸು
* 8:17 8:17 ಧ ೕರ್ 19:15: † 8:24 8:24 ನನ್ನನು್ನ ಎಂದರೆ, ಬರಬೇ ಾದ
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ಅವರಿಗೆ, “ ದಲಿನಿಂದಲೇ‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಥದೆ್ದೕ.
26 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗುಂಟು. ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಾ್ಟತನು ಸತ್ಯವಂತನು. ಆತನಿಂದ ಾನು
ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 27 ಆತನು
ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಅವರು
ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಾಗ, ಾನೇ ಆತನೆಂದೂ,
ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರೆನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ

ಇ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಡುವುದರಿಂದ, ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು.
30 ಆತನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಅನೇಕರು

ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 31 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ,
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ. 32 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಅದಕ್ಕವರು ಆತನಿಗೆ,

“ ಾವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು ಮತು್ತ ಾವು ಎಂದೂ
ಾರಿಗೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದೆಂದು ನೀನು

ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು. 34ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ನಿಮಗೆನಿಜನಿಜ ಾಗಿಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾಪ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಾಪಕೆ್ಕ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 35 ಾಸನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಮಗನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರು ಾ್ತನೆ. 36 ಆದುದರಿಂದ
‡ 8:25 8:25 ಅಥ ಾ, ಾನು ದಲಿಂದಲೂ § 8:28 8:28 ೕ ಾ 3:14;
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ಮಗನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. 37ನೀವುಅಬ್ರ ಾಮನಸಂ ಾನದವರೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲನು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಾರಣ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 38 ಾನು*ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ
ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಅಬ್ರ ಾಮನೇ” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಡಿದಂಥ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 40 ಆದರೂ, ನೀವು ಾಗೆ ಾಡದೇ
ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
41ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು.
ಅದಕ್ಕವರು, “ ಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ನಮಗೆ
ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ, ಆತನು ದೇವರೇ” ಎಂದರು. 42 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರಟು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 43 ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಾಕೆ ಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದೆ

ಇರುವುದರಿಂದಲೇ. 44 †ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು
ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದು ಾಶೆಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು
ಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ

ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೂ ಮತು್ತ ಸುಳಿ್ಳನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

* 8:38 8:38 ಅಥ ಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
† 8:44 8:44 ಆದಿ 3:4; 4:8; 1 ೕ ಾ 3:12, 15:
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45 ಆದರೂ, ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಸಮಥಿರ್ಸಬಲ್ಲವರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲದ ಾರಣ
ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಸ ಾಯರ್ದವನು ಮತು್ತ
ನಿನಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಾವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 49 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು; “ನನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಅವ ಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದರಿ. 50 ಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾತನು ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. 51 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು

ನಿತ್ಯಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
52 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ನೀನು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನೆಂದು ಈಗ

ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸತ್ತನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ನೀನು ‘ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು
ನಿತ್ಯಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ?
53 ಸತು್ತಹೋದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು
ದೊಡ್ಡವನೋ? ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸತು್ತಹೋದರು, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೀನು
ಾರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 54ಯೇಸು

“ನನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಏನೂ
ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು
ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, 55 ಆದರೂ ನೀವು ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿಯದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಾನಂತೂ ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು, ಆತನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವೆನು. ಆದರೆ
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ಾನು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.
56 ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನನ್ನ ದಿನವನು್ನ
ಾನು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 57 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ನಿನಗೆ ಇನೂ್ನ ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಾ?” ಅಂದರು. 58 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಾನು
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ;‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 59 ಆಗ §ಅವರು
ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಮರೆ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.

9
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಯೇಸು ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. 2 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ,
ಇವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಾರು ಾಪ ಾಡಿದರು?
ಇವನೋ ಅಥ ಾ ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. 3 ಯೇಸು, “ಇವ ಾಗಲಿ ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಾಗಲಿ
ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಇವನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀ ಾಯಿತು. 4 *ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾವು ಹಗಲಿರು ಾಗಲೇ ಾಡಬೇಕು. ಾತಿ್ರ
ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಂ ಾಗ ಾರೂ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರರು. 5 ಾನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 6 ಆತನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಲದಮೇಲೆಉಗುಳಿ ಆಉಗುಳಿನಿಂದ ಕೆಸರು ಾಡಿ,
ಆ ಕೆಸರನು್ನ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
‡ 8:58 8:58 ೕ ಾ 8:24; 17:5; ವಿ ೕ 3:14; ಕೊಲೊ 1:17; ಪ್ರಕ 1:8; 21:6;
22:13: § 8:59 8:59 ೕ ಾ 10:31; 12:36: * 9:4 9:4 ೕ ಾ 4:34;
11:9; 12:35; ರೋ ಾ. 13:12:
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“ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ (ಸಿಲೋವ ಎಂದರೆ ‘ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು’
ಎಂದಥರ್) ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೋ” ಎಂದನು. ಅವನು
ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ದೃಷಿ್ಟಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಬಂದನು. 8 ಆಗ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನು ದಲು ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದವರೂ, “ಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ
ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 9 ಕೆಲವರು, “ ೌದು ಇವನೇ”
ಎಂದರು. ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು, “ಅವನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವ ಾದರೋ, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10ಆಗಅವರು “ ಾ ಾದರೆನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಹೇಗೆ ತೆರೆದವು?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 11ಅವನು, “ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ
ಮನುಷ ್ಯನು ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಕೆಸರು ಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಚಿ್ಚ ನನಗೆ,
‘ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದರಂತೆ ಾನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ
ಬಂತು” ಎಂದನು. 12 ಅವರು, “ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,ಅವನು “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಫರಿ ಾಯರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
13ಜನರು ದಲುಆ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದವನನು್ನ ಫರಿ ಾಯರಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 14 ಯೇಸು ಕೆಸರು ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ
ದೃಷಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. 15 ಆದ ಾರಣ ಆ
ಫರಿ ಾಯರು ಸಹ ಅವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು
ಎಂದು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಕೆಸರನು್ನ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು, ಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು, ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ
ಬಂದಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 16 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,
“ಈಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಂದಬಂದವನಲ್ಲ,ಏಕೆಂದರೆಆತನು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಂ ಾ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ಾಪಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ
ಹೇ ಾದೀತು?” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಭೇದವುಂಟಾಯಿತು.
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17ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರುಪುನಃ ಆ ಕುರುಡನನು್ನ, “ಆತನು ನಿನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ
ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿ ಾಗ,ಅವನು “ಆತನುಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18 ಆದರೆ ದೃಷಿ್ಟ ಹೊಂದಿದವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು;
ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸುವವರೆಗೂ, ಅವನು
ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದು್ದ, ಈಗ ದೃಷಿ್ಟ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರು “ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಇವನೋ? ಾ ಾದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ
ಹೇಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 20 ಅವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದೂ ಕುರುಡ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲವು. 21ಈಗ ಇವನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಾರು ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೋ ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ. ಇವನು ಾ್ರಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ,
ಇವನೇ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
22ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ † ಾ ಾದರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 23 “ಇವನು
ಾ್ರಯದವನು ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದೇ ಾರಣ. 24 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕರೆದು, “ನೀನು ದೇವರಿಗೆ
ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು;ಈಮನುಷ ್ಯನು ಾಪಿಷ್ಠನೆಂದು ಾವುಬಲೆ್ಲವು”
ಎಂದರು. 25ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಾಪಿಷ್ಠನೋ ಏನೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಾತ್ರ ಬಲೆ್ಲನು ಾನು ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ
ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 26ಅವರು ಅವನನು್ನ, “ಆತನು
ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಿದನು? ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆರೆದನು?”
† 9:22 9:22 ೕ ಾ 12:42; 16:2:
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ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 27 ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ,
ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ! ನೀವು ಾಕೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು
ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದನು.
28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಅವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, “ನೀನು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯನು.
ಆದರೆ ಾವು ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯರು. 29 ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು
ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಆದರೆ ಈತನು ಎಲಿ್ಲಯವನೋ

ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದರು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು,
“ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೂ ಆತನು ಎಲಿ್ಲಯವನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದು ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲವೇ! 31 ಾಪಿಷ್ಠರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾರು ಭಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ
ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೋ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 32ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ತೆರೆದಿದ್ದನು್ನ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 33ಈತನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಏನೂ ಾಡ ಾರದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದನು. 34 ಈ ಾತಿಗೆ
ಅವರು, “ನೀನು ಕೇವಲ ಾಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ನೀನು ನಮಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಾಕಿದರು.
ಆತಿ್ಮೕಕ ಕುರುಡುತನ

35 ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿದರೆಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು, “ನೀನು‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತೕ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ ಆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂ ಾಗ, 37 ಯೇಸು, “ನೀನು ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾನೇ ಆತನು”
‡ 9:35 9:35 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ, ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಬರೆದದೆ. ೕ ಾ 10:36;
ಮ ಾ್ತ 14:33:
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ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, 38 ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು.

39 ಆಗ ಯೇಸುವು, “ ಾನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ ಕುರುಡರು ನೋಡುವರು,
ದೃಷಿ್ಟ ಇರುವವರು ಕುರುಡ ಾಗುವರು” ಎಂದನು. 40 ಇದನು್ನ
ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿ, “ ಾವು ಸಹ
ಕುರುಡರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, 41ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ನಿಮಗೆ
ಕಣು್ಣ ಾಣುತ್ತವೆ’ಎಂದು ನೀವುಹೇಳುವುದರಿಂದನಿಮ್ಮ ಾಪ ನಿಮಗೆ
ಉಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.

10
ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು

1 “ನಿಮಗೆ*ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾರದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಕಳ್ಳನೂ,
ದರೋಡೆಕೋರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನೇಆ ಕುರಿಗಳ ಕುರುಬನು. 3 ಾಗಿಲು ಾಯುವವನು
ಅವನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ; ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 4 ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು
ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ.
5 ಆದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೇ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತರ ಸ್ವರವನು್ನ
ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಆತನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ
ಅಥರ್ ಏನೆಂಬುದು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
* 10:1 10:1ಅಥ ಾ, ಸತ್ಯ ಾಗಿ.
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7 ಆಗ ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾನೇ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, 8 ನನಗಿಂತ
ದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಕಳ್ಳರೂ, ದರೋಡೆಕೋರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 9 ಾನೇ ಆ
ಾಗಿಲು. ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾವ ಾದರೂ ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು,
ಹೊರಗೆ ಬರುವನು ಮತು್ತ ಮೇವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
10 ಕಳ್ಳ ಾದರೋ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಕೊಯು್ಯವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತವುದಕೂ್ಕ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾ ಾದರೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು.

11 †“ ಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ತನ್ನ
ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 12 ಕೂಲಿ ಾಳು
ಕುರಿಗಳ ಕುರುಬನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರದೆ, ಅವನು ತೋಳ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂದೆಯನು್ನ
ಚದರಿಸುತ್ತದೆ. 13 ಅವನು ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಕುರಿಗಳ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 14 ಾನೇ
ನಿಜ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವು. 15 ತಂದೆಯು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ, ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಮತು್ತ ಾನು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
16 ಇದಲ್ಲದೆ‡ಈ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು
ನನಗಿವೆ, ಅವುಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಾನು ಕರೆ ತರಬೇಕು. ಅವು ನನ್ನ
ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಒಂದೇ§ಕುರಿಹಿಂಡು ಆಗುವುದು ಮತು್ತ
† 10:11 10:11 ೕ ಾ 10:15,17;ಯೆ ಾ 40. 11; ಇಬಿ್ರ. 13:20: ‡ 10:16
10:16 ೕ ಾ 11:5 2;ಯೆ ಾ 56:8;ಎಫೆ 2:13-18: § 10:16 10:16ಅಥ ಾ,
ಮಂದೆ.
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ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನು ಇರುವನು. 17 *ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ
ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟು. ಅದನು್ನ ಪುನಃ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

19ಈ ಾತುಗಳದೆಸೆಯಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಪುನಃ ಬೇಧ
ಉಂಟಾಯಿತು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನಿಗೆ, “ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ,
ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದರು. 21 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನ ಾತುಗಳಲ್ಲ,
ದೆವ್ವವು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದರು.

ಯೇಸು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
22 ಆನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ

ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಚಳಿ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. 23 ಯೇಸು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ
ಇರು ಾಗ, 24ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ಆತನಿಗೆ, “ಇನು್ನ
ಎಷು್ಟ ಾಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಿಗ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತ? ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡುವ ಕಿ್ರಯೆಗಳೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಾಗಿವೆ. 26ಆದರೂ,ನೀವುನಂಬದೆಇದಿ್ದೕರಿ,ಏಕೆಂದರೆನೀವು
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ. 27ನನ್ನ ಕುರಿಗಳುನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28 † ಾನು
ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
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ಾಶ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 29ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಹೋನ್ನತನು.‡ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ
ಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30 ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ

ಒಂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.
31 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗಿ

ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, 32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ ಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಅಲ್ಲ,ಆದರೆದೇವದೂಷಣೆ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ನೀನುಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದು್ದ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾವುನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, §“ ‘ನೀವು ದೇವರುಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ೕ?
35 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಿರಥರ್ಕವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ‘ದೇವರುಗಳೆಂದೂ,’ ಆತನು ಕರೆದಿರುವು ಾದರೆ
36 ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವ ಾದ ‘ ಾನು
ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು’ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ‘ನೀನು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರ ಾ್ಲ?’ 37 ಾನು

ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ
38 ಾನು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇದ್ದರೂ,
ಈ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನದರೂ ನಂಬಿರಿ. ಆಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು
ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ, ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ ನಿಮಗೆ
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ತಿಳಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು” ಎಂದನು. 39 *ಅವರು
ಪುನಃ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು, ಆದರೆ ಆತನು
ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.

40 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ,
ೕ ಾನನು ದಲು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ

ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದು ಕೊಂಡನು. 41ಆಗ ಅನೇಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ ೕ ಾನನು ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಈತನವಿಷಯ ಾಗಿ ೕ ಾನನು ಹೇಳಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ”ಎಂದು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ

ಇಟ್ಟರು.

11
ಾಜರನಮರಣ

1 ಾಥರ್ಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ,
ಮರಿಯಳ ಊ ಾದ, ಬೇ ಾನ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಜರನೆಂಬುವನೊಬ್ಬನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 2 *ಈ ಮರಿಯಳು ಕತರ್ನಿಗೆ ತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ
ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳು. ಈಕೆಯ
ಸಹೋದರ ಾದ ಾಜರನೇ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 3ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವನ
ಸಹೋದರಿಯರು, “ಕತರ್ನೇ ಇಗೋ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 4ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಈ ರೋಗವುಮರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದದ್ದಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ದೇವಕು ಾರನಿಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ ್ಕರ ಬಂದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಾಥರ್ಳನು್ನ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರನನು್ನ ಯೇಸು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ಕೇಳಿದ
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ಮೇಲೆಯೂ ಎರಡು ದಿನ ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
7 ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಪುನಃ ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ಆಗಲೇ †ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದು
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಪುನಃ ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?”
ಎಂದರು. 9ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾಸುಗಳುಉಂಟಲ್ಲವೇ?
ಒಬ್ಬನುಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ,ಈಲೋಕದಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಎಡವುದಿಲ್ಲ. 10 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಎಡವು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11 ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಾದ ಾಜರನು
ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ
ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವನು” ಎಂದರು.
13 ಯೇಸು ಅವನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತು ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದನು,
ಆದರೆ ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಮಲಗಿ ಾ್ದನೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರು. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾಜರನು

ಸತು್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ,
ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಬನಿ್ನ,
ಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 16 ಆಗ
ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ತೆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಹ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಾಥರ್ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ ಯೇಸು ಸಂತೈಸಿದು್ದ
17 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ಾಜರನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ

ಆಗಲೇ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗ ಾಯಿತೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದು
ಬಂದಿತು. 18 ಬೇ ಾನ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ.
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ಯೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಒಂದು ‡ಹರಿ ಾರಿಯಷು್ಟ
ಅಂತರವಿತು್ತ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾಥರ್ಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮರಿಯಳನು್ನ ಅವರ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಬೇಕೆಂದು
ಬಂದಿದ್ದರು. 20 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾಥರ್ಳು ಯೇಸು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು
ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ಹೋದಳು. ಆದರೆ
ಮರಿಯಳುಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 21ಆಗ ಾಥರ್ಳು
ಯೇಸುವಿಗೆ, §“ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು
ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗ ಾದರೂ ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮನು ಪುನಃ ಎದು್ದ ಬರುವನು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಾಥರ್ಳು
ಆತನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗ
ಅವನೂಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು”ಅಂದಳು. 25ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ, “ ಾನೇ ಪುನರು ಾ್ಥನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು, 26 ಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಕೆ್ಕ,

27 ಆಕೆಯು ಆತನಿಗೆ, “ ೌದು ಕತರ್ನೇ, *ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ
ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೇ ಎಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದಳು.

28 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಕರೆದು, “ಗುರುವು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದಳು. 29 ಮರಿಯಳು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
‡ 11:18 11:18 ಸು ಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಷು್ಟ ದೂರವಿತು್ತ. ಹದಿನೈದು
ಾ್ತದ್ಯಗಳು. ಎರಡು ಮೈಲಿಗಳು. § 11:21 11:21 ೕ ಾ 11:32: * 11:27
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ಇದ್ದನು. 31 ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಕೆಯು ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಯು ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು ಾವಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
32 ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 33 ಆಕೆಯು
ಅಳುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಳುವುದನು್ನಯೇಸು ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸುವುಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ
ನೊಂದುಕೊಂಡು, 34 “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದನು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ,ಬಂದು ನೋಡು”ಎಂದರು. 35ಯೇಸು
ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆ ಾ! ಈತನು ಅವನ
ಮೇಲೆಎಷೊ್ಟೕಮಮತೆಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”ಎಂದರು. 37ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,
“ಈತನು ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕೊಟ್ಟನ ಾ್ಲ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಾಯದ ಾಗೆ ಾಡಬಹುದಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದರು.
ಯೇಸು ಾಜರನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ

38ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮನದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಸ ಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದು ಒಂದು ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ, ಅದರ ಾಯಿಗೆ
ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡ ಾಗಿತು್ತ. 39ಯೇಸು, “ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಕಿರಿ” ಎನ್ನಲು, ತೀರಿಹೋದವನ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಾಥರ್ಳು
ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಅವನು ಸತು್ತ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗ ಾದವು, ಈಗ
ದು ಾರ್ಸನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು” ಎಂದಳು. 40 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
†“ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಣುವಿ ಎಂದು ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು 41 ಆಗ ಅವರು
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ,
“ತಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
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ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ
ಎಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವಈಜನರು ನಂಬುವಂತೆಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ ಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 44 ಸತಿ್ತದ್ದವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ
ಕೈ ಾಲುಗಳು ಶವ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಮುಖಕೆ್ಕ ವಸ್ತ ್ರ
ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ, ಅವನು
ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು

ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ;
45 ಆದುದರಿಂದ ‡ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ

ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
47 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ, “ ಾವು ಈಗ ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಹು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. 48 ಾವು ಅವನನು್ನ
ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬುವರು. ರೋಮನ್ನರು
ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನೂ್ನಮತು್ತ ಾಷ್ಟ ್ರವನೂ್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂ ಾರು”
ಎಂದರು. 49 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ
§ ಾಯಫನೆಂಬುವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೇನೂ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
50 ಇಡೀ * ಾಷ್ಟ ್ರವೇ ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವೆಂದು ನೀವು
ಆಲೋಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 51 ಇದನು್ನ
‡ 11:45 11:45 ೕ ಾ 11:19, 31. § 11:49 11:49 ಮ ಾ್ತ 26:3,57.
* 11:50 11:50 ೕ ಾ 18:14.
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ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಗೂ 52 ಆ ಜನತೆ ಾಗಿ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚದರಿರುವ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಹ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾಯುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು,
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು 53 ಅವರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 54 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ತಿರು ಾಡದೆ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಡವಿಯ
ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ತೆ ಇದ್ದನು.

55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರ ಾಗಿ, ಬಹು
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 56 ಅವರು

ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
“ಅವನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಾರದೇ ಇ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 57 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ೕಚಿಸಿ, ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಾರಿ ಾದರೂ ಗೊ ಾ್ತದರೆ ಅದನು್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ

ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.

12
ಮರಿಯಳುಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದು್ದ

1 *ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಇನು್ನ ಆರು ದಿನಗಳು ಇರ ಾಗಿ ಯೇಸುವು,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಾಜರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. 2 ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು.
ಾಥರ್ಳುಉಪಚಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಾಜರನು ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ
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ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ ಮರಿಯಳು
ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ †ಸ್ವಚ್ಛ ಜಟ ಾಂಸಿ ತೈಲವನು್ನ ‡ಒಂದು ಸೇರಷು್ಟ
ತಂದು ಯೇಸುವಿನ ಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದಳು. ಆ ತೈಲದ ಪರಿಮಳವು ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 4ಆಗಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅಂದರೆ,ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನೆಂಬುವನು,
5 “ಈ ತೈಲವನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ
ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದನು. 6 ಅವನು ಬಡವರ ಮೇಲಿನ
ಕನಿಕರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ
ಹಣದ ಚೀಲವನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಕಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು,
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 7ಆಗಯೇಸುವು, “ಈಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಈಕೆಯು ಇದನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದಿರಲಿ. 8 ಬಡವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದನು.

9 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪು ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದು, ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 10 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದರು. 11ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಯೇಸುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:4-9; ಾಕರ್ 11:7-10; ಲೂಕ 19:35-38
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12 ಮರುದಿನ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪು ಯೇಸು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿ 13 ಖಜೂರ್ರದ
ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, §“ಹೊಸನ್ನ! ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ; ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 14 ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯದ
ಕತೆ್ತ ಂದನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 15ಹೀಗೆ,
*“ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಅರಸನು
ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 16 ಇದು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ದಲು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ,
ಇವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಾಡಿದೆವೆಂದೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡರು.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಾಜರನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಕರೆದು
ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ
ಜನರೇ ಈ ವಿಷಯಕೆ್ಕ ಾ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಆತನು ಈ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಾರಣದಿಂದಲೂ
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದರು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಫರಿ ಾಯರು, “ನಮ್ಮ ಯತ್ನವೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ,
ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂಯೇಸುವನು್ನ ಾಣುವ ಬಯಕೆ

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಿ್ರೕಕರಿದ್ದರು. 21 ಇವರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ
ಬೇ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅ ಾ್ಯ,

§ 12:13 12:13ಮೂಲ: ಹೊಸನ್ನ, ಎಂದರೆ “ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲಿ” ಎಂದಥರ್.
ಕೀತರ್ 118:25, 26: * 12:15 12:15 ಜೆಕ. 9:9:
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ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು” ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬಂದು ಅಂದೆ್ರಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಅಂದೆ್ರಯನು ಾಗೂ ಫಿಲಿಪ್ಪನೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
23 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, †“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬಂದಿದೆ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಗೋದಿಯ ಾಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಾಯದಿದ್ದರೆ
ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ
ಫಲ ಕೊಡುವುದು 25 ‡ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹಿಂಜರಿಯದವನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
26 ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ, ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೋ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ಸಹ ಇರುವನು. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವನು.

27ಈಗನನ್ನ ಾ್ರಣವುತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ಾನೇನುಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ,
ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.’ ಆದರೆ ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ? 28 ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ, “ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ
ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂಬ ಸ್ವರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಿತು. 29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ, “ಗುಡುಗಿತು” ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು “ದೇವದೂತನು
ಈತನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು” ಎಂದರು. 30 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಶಬ್ದವು ನನ ಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ ಾಗಿಯೇ
ಆಯಿತು. 31 §ಈಗ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.*ಈಗ
ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಡುವನು 32 ಆದರೆ† ಾನು
† 12:23 12:23 ೕ ಾ 12:27; 17:1: ‡ 12:25 12:25 ಮ ಾ್ತ 10:39;
16:25; ಾಕರ್ 8:35; ಲೂಕ 9:24; 17:33: § 12:31 12:31 ೕ ಾ 16:11:
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ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಾನು ಎಂ ಾ
ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
34 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು, ‡“ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಇರು ಾ್ತನೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು?” ಎಂದರು. 35ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
§“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೇ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುಸುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಳಕು ಇರು ಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು ತಿಳಿಯನು. 36 ನಿಮಗೆ
ಬೆಳಕು ಇರು ಾಗಲೇ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ
ಮಕ್ಕ ಾ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

37 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂದ,

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ನುಡಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು,
ಅದೇನೆಂದರೆ, *“ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾರು
ನಂಬಿದರು? ಕತರ್ನ †ಭುಜ ಬಲವು ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಯಿತು?”
ಎಂಬುದೇ. 39 ಅವರು ನಂಬ ಾರದೇ ಹೋದುದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆ ಾಯನು
ಮತೊ್ತಂದು ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾರಣವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ,
40 ‡“ಅವರು ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಣದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸದೆ
ಮತು್ತ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಗೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ
ಇರುವಂತೆ, ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿ ಅವರ
‡ 12:34 12:34 ಕೀತರ್ 89:36, 37; 110:4: § 12:35 12:35 ೕ ಾ 12:46;
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ಅಥ ಾ, ತೋಳು. ‡ 12:40 12:40ಯೆ ಾ 6:9, 10:



ೕ ಾನನು 12:41 lix ೕ ಾನನು 12:50

ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದನು” ಎಂಬುದೇ. 41 §ಯೆ ಾಯನು
ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 42 ಆದರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು, ಆದರೆ ತಮಗೆ
ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರ ಾದೀತೆಂದು, ಫರಿ ಾಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
43 ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ
ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.

44 ಯೇಸು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತೇನಂದರೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬುವವನಲ್ಲದೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ಸಹ ನಂಬುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಮತು್ತ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ
ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 46 ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದೆಂದು, ಾನು ಬೆಳ ಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
47 ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ಾನು ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಲೋಕವನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ. 48 ನನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದು ಾನು ಆಡುವ
ಾತೇ, ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು.

49 ಏಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಾತ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಹೇಗೆ
ಾತ ಾಡಬೇಕು, ಎಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 50 ಆತನ

ಆ ಯು ನಿತ್ಯಜೀವ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು; ಆದುದರಿಂದ
ಾನು ಾತ ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ
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ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

13
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದದು್ದ

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು, ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದ ತನ್ನ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು. 2 ಅವರು
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ *ಸೈ ಾನನು
ಸೀ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. 3 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದೂ, ಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು, ತಿರುಗಿ
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 4ಆತನು
ಊಟದಿಂದ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಅಂಗ
ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ
ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು ಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ ್ಯರ ಾದಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯು ಾ್ತ, ಾನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಅಂಗವಸ್ತ ್ರದಿಂದ
ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 6 ಹೀಗೆ ಆತನು
ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ ಾನು ಾಡುವುದು ಏನೆಂದು ಈಗ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದನು.
8 ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ತೊಳೆಯ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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9 ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರನು, “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಕೈಗಳನೂ್ನ, ತಲೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತೊಳೆ” ಎಂದನು. 10 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಾಕು,ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವವನು ಾರೆಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

12 ಆತನು ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತೋ? 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗುರುವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಕತರ್ನೆಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ೌದು, ಾನು
ಅಂಥವನೇ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾ ಾದರೆ ಕತರ್ನೂ, ಗುರುವೂ
ಆಗಿರುವ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿರು ಾಗ, ನೀವು ಸಹ
ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನೊ್ನಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಾಗೆಯೇ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 17 ನೀವು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದರಂತೆ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು.
18 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ†ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುವವನೇ, ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನು, ಎಂಬ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಾತು ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ. 19 ಅದು ನಡೆಯು ಾಗ ಾನೇ

ಆತನು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅದನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು

ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ
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ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ; ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.”

ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದು್ದ
21 ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಯೇಸು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ,

“ ಾನು‡ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ
ಈತನು ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು
ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಆತನ
ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 24 ಅವನಿಗೆ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರನು
ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, “ಆತನು ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು ಎಂದು
ಕೇಳು” ಅಂದನು. 25 ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಅವನು ಾರು?” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ ಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿ
ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆಗೆದು, ಸೀ ೕನ್ ಇಸ್ಕರಿ ೕತನ
ಮಗ ಾದ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 27 ಅವನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡುವುದನು್ನ
ಬೇಗನೇ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆದರೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟದ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲ

ಹಣದ ಚೀಲವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ ಎಂದೋ, ಅಥ ಾ ಬಡವರಿಗೆ
ಏ ಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದೋ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 30 ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಆ
‡ 13:21 13:21ಮ ಾ್ತ 26:21-25; ಾಕರ್ 14:18-20; ಲೂಕ 22:21-23:
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ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ
ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
ಹೊಸ ಆ

31 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು, “ಈಗ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ, ಮತು್ತ§ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 32 ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ಸಹ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ*ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 33 ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೇ,†ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ ಆದರೆ ‘ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು
ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎಂದು ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ನಿಮಗೂ ಈಗ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34 ‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ
ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು, ಎಂಬುದೇ. 35 ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಪರಸ್ಪರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವು ಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದನು.

36 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರೆ. ಅನಂತರ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆ” ಎಂದನು. 37 §ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ,
“ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರೆನು? ನಿನ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಆಗ
§ 13:31 13:31 ೕ ಾ 14:13; 15:8; 17:1,4: * 13:32 13:32
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ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆ ಾ?
ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ
ನಿ ಾಕರಿಸುವ ತನಕ ಕೋಳಿಯು ಕೂಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.

14
1 “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ

ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬಿರಿ. 2 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಾನು
ನಿಮ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ! 3 ಾನು
ಹೋಗಿ ನಿಮ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪುನಃ ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ*ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನಿರುವಲಿ್ಲ
ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು. 4 ಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.

5 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ
ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಮತೆ್ತ ಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂ, ಸತ್ಯವೂ
ಮತು್ತ†ಜೀವವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಾರೂ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು. 7 ‡ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ಸಹ ತಿಳಿಯುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈಗಿನಿಂದ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ
ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ನಮಗೆ
ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು” ಎಂದನು. 9 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ,
ಾನು ಇಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ! ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವು ಾದರು ಹೇಗೆ? 10 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
* 14:3 14:3 ೕ ಾ 12:26; 17:24;ಅ. ಕೃ. 1:11; 1ಥೆಸ. 4:15,16: † 14:6
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ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ;
ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
11 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದುನೀವುನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರಿ.§ಇಲ್ಲವೇ ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂ ಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರಿ.

12 “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು
ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ಸಹ ಾಡು ಾ್ತನೆ;*ಮತು್ತ
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹ ಾ್ತದ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡುವನು, ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 13 †ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ ಅದನು್ನ ಾನು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗುವುದು. 14 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಏ ಾದರೂ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

15 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. 16 ಆಗ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನನು್ನ
ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವನು.
17 ಆ ಸ ಾಯಕನು ಾರೆಂದರೆ‡ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ. ಲೋಕವು
ಆತನನು್ನ ನೋಡದೆಯೂ, ತಿಳಿಯದೆಯೂಇರುವುದರಿಂದಆತನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇರುವನು.

18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅ ಾಥರ ಾ್ನಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
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ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20 ಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವುದನು್ನ ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು. ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವನು. ಾನೂ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೂದನು, (ಇವನು ಇಸ ್ಕರಿ ೕತನಲ್ಲ) “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಾತ್ರ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯುವನು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ
ಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವೆವು.

24 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಾತು ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯದೇ ಆಗಿದೆ.

25 “ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ ಆ ಸ ಾಯಕನು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವನು.

27 “ ಾನು ನನ್ನ§ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವುಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ,ಹೆದರದಿರಲಿ.
28 ಾನು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ
§ 14:27 14:27 ೕ ಾ 16:33; 20:19,21,26; ಲೂಕ 24:36
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ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನು. 29ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ,
ಅದು ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 30 ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತೆಹೆಚು್ಚ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ*ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಯು ಬರಲಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಅವನಿಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂಇಲ್ಲ. 31ಆದರೂ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಳಿರಿ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು.

15
ಯೇಸುವೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ

1 “ ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟ ಾರನು.
2 ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಫಲಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಆತನು
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚು್ಚ
ಫಲ ಕೊಡುವ ಾಗೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
4ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು.
ಕೊಂಬೆಯು ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಾನೇ
ಫಲಕೊಡ ಾರದೋ, ಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ
ಫಲಕೊಡ ಾರಿರಿ. 5 ಾನು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು;
ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏನೂ
ಾಡ ಾರಿರಿ. 6 ಾವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ

ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವನು.
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ಅಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. ಅವುಸುಟು್ಟ
ಹೋಗುತ್ತವೆ. 7 *ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ
ದೊರೆಯುವುದು. 8 ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗುವುದುಮತು್ತ ನೀವುನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವಿರಿ.

9 “ತಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆದರೆ, ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಆನಂದವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದೂ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ†ನನ್ನ ಆ ಾಗಿದೆ. 13 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ

ನೀವು ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. 15 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯಜ ಾನನು
ಾಡುವಂಥದು್ದ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು

ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ
ಫಲಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ, ಾಗೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ಸ ಾ ಾಲ
ನಿಲು್ಲವಂಥ ಾ್ದಗಬೇಕಂತಲೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಏನೇನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ, ಅದನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17ನೀವು
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ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂತಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 “ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಾಡುವು ಾದರೆ ಅದು
ದಲು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿತೆ್ತಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

19 ನೀವು‡ಲೋಕದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರೆಂದು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ನೀ ಾದರೋ ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರಲ್ಲ, ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡುತ್ತದೆ. 20 §ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಸಹ
ಕೈಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ
ತಿಳಿಯದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ
ಾಡುವರು. 22 ಾನು ಾರದೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅವರ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಈಗ ಾವ ನೆಪವೂ ಇಲ್ಲ. 23 ನನ್ನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. 24 ಬೇರೆ
ಾರೂ ಾಡದಿರುವ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾನು ಅವರ ನಡುವೆ
ಾಡದೆಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ

ಅವರು ನನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೂ ನನ್ನನೂ್ನ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ 25*‘ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಅವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀ ಾಯಿತು. 26 ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ†ಸ ಾಯಕನು, ಎಂದರೆ, ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನೇ ನನ್ನ
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ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುವನು. 27 ನೀವು ದಲಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16
1 “ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು
ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 2 *ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕುವರು; ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವನು ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟೆ್ಟನೆಂದು ಾವಿಸುವ
ಾಲವು ಬರಲಿದೆ. 3 ಅವರು ತಂದೆಯ ಾ್ನದರೂ ನನ್ನ ಾ್ನದರೂ
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾಡುವರು. 4 ಆದರೆ ಅವರ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ

ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದನ ಾ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದರಿಂದ ದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

5 “ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿದೆ.
7ಆದರೂ ಾನುನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾನುಹೋಗುವುದು
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ†ಆ
ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೋದರೆ
ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಆತನು
ಬಂ ಾಗ ಾಪ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿತು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 9 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಾಪದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ 10 ಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸದೆ
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ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿಯ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ, 11 ‡ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ,
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.

12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ
ಉಂಟು, ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ§ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬರು ಾಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಾತ ಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುವನು ಮತು್ತ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 14ಆತನು
ನನ್ನದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಾ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ*ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15 †ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದು.
ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನೆಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 16 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.

17 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇದೇನು ಈತನು
ಹೇಳುವ ಾತು? ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’
ಎನು್ನ ಾ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು
18 “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೆಂದು’ ಈತನು ಹೇಳುವ ಈ ಾತೇನು?
ಏನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ತನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
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ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ, ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿ ್ಮಳಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? 20 ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.‡ನೀವು ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಾಗುವುದು
ಆದರೆ§ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಹೋಗಿ ಆನಂದ ಬರುವುದು. 21 ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಹೆರು ಾಗ ತನ್ನ ಬೇನೆಯ ಾಲವು ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಗೆ
ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಕೂಸನು್ನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಮಗು ಹುಟಿ್ಟತೆಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ ಪುನಃ
ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 22 ಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೂ ಈಗ ದುಃಖವಿದ್ದರೂ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವೆನು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕೆ್ಕ
ಆನಂದ ಾಗುವುದು, ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನು್ನ ಾರು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಏನೂ
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,*ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24 ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಏನೊಂದನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.

25 “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡದೆ
ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ.
26 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಪರ ಾಗಿ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 27 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ† ಾನು ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದವನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ‡ತಂದೆಯು
ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 28 ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
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ಹೊರಟು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಪುನಃ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29ಅದಕೆ್ಕ ಆತನಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಗೋ,ನೀನು ಹೇಳುವಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಈಗ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ. 30 ನೀನು
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದವನೆಂದೂ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನ ಾಡಬೇ ಾದ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಎಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದರು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ. 32 ಇಗೋ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಚದರಿಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ೌದು, ಅದು
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ.§ಆದರೂ ಾನು ಏ ಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. 33 *ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.†ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳುಂಟು.
ಆದರೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿರಿ, ಾನು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಯೇಸು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ *ಆ ಾಶದ
ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ,†ಸಮಯ
ಬಂದಿದೆ; ಮಗನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕೊಸ್ಕರ
ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. 2 ನೀನು ಾ ಾರನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ೕ‡ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
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ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
3ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವವು. 4 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು§ನೆರವೇರಿಸಿ*ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಈಗ ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು,†ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನಗಿದ್ದ
ಮಹಿಮೆಯಂತೆಯೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.

6 “ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ. ಇವರು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ
ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ‡ ಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ತಿಳಿದು, ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿಯೇ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರಿ ಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಇವರು
ನಿನ್ನವರು. 10 ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ.
ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವ ಾದರೋ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ತಂದೆಯೇ,§ ಾವು
ಒಂ ಾಗಿರುವ ಾಗೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡು. 12 ಾನು ಇವರ ತೆ
ಇ ಾ್ದಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡಿ
§ 17:4 17:4 ೕ ಾ 19:30. * 17:4 17:4 ೕ ಾ 13:31: † 17:5
17:5 ೕ ಾ 1:1,2: ‡ 17:8 17:8 ೕ ಾ 8:42; 16:27: § 17:11 17:11
ೕ ಾ 10:30.
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ಸಂರ ಸಿದೆನು.*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವನೇ ಹೊರತು ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

13“ಆದರೆಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ†ನನ್ನ
ಆನಂದವುಇವರಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲದು್ದ
ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುತಿ್ತದೇನೆ. 14 ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಇವರೂ ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 15 ಇವರನು್ನ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 16 ಾನು
ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. 17 ನೀನು
ಸತ್ಯದಿಂದ ಇವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ. 18 ‡ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಾನು ಸಹಇವರನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠ ಾಗಬೇಕೆಂದು, ನನ್ನನು್ನ
ಾನೇ ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

20 “ಆದರೆ ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
21 ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಾಗೆಯೇ§ಅವರು ಸಹ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಲೋಕವು ನಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಲಿಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
22 ಾವು ಒಂ ಾಗಿರುವ ಾಗೆಯೇ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
* 17:12 17:12 ೕ ಾ 18:9; 6:39; 10:28; ಕೀತರ್ 109:8; ಅ. ಕೃ. 1:20:
† 17:13 17:13 ೕ ಾ 15:11: ‡ 17:18 17:18 ೕ ಾ 20:21:
§ 17:21 17:21 1 ೕ ಾ 1:3:
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23 ಾನು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ
ಐಕ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲಿ. ಹೀಗೆನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ,
ಎಂದೂ ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ, ಇವರನೂ್ನ ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ಲೋಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 24 ತಂದೆಯೇ,
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇದು್ದಕೊಂಡು,*ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೂ ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಇವರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು, ಾನು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆಮತು್ತ ಇವರು ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನೂ್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ,†ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂಥ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಮತು್ತ
ಾನೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

18
ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದನುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:45-50; ಲೂಕ 22:47-58

1 ಯೇಸು ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ತೆ
ಕೆದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದನು. ಆತನೂ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತೋಟದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2 ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಲಿದ್ದ ಯೂದನಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವು ಗೊತಿ್ತತು್ತ ಏಕೆಂದರೆ,
ಆ ಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೂದನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪನೂ್ನ, ಾವ ಾಳುಗಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೀಪಗಳನೂ್ನ, ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 4 ಆಗ
* 17:24 17:24 ಎಫೆ 1:4; 1 ಪೇತ್ರ. 1:20: † 17:26 17:26 ೕ ಾ 15:9:
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ಯೇಸು *ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ ಆತನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವ ಯೂದನು ಸಹ
ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 6ಆತನು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ ಆತನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ
ಆತನು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಅವರು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಆತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವು ಾದರೆ ಇವರನು್ನ
ಹೋಗಲುಬಿಡಿರಿ” ಎಂದನು. 9 ಹೀಗೆ †“ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನ ಾ್ನದರೂ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾನೇ ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 10 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತಿ್ತ

ಇತು್ತ; ಆಗ ಅದನು್ನ ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿರಿದು
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಆಳಿನಹೆಸರುಮಲ್ಕನು. 11ಆಗಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ಕತಿ್ತಯನು್ನ‡ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕು.§ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾನು ಕುಡಿಯ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ; ಪೇತ್ರನು

ಆತನನು್ನ ಾನರಿಯೆಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:69-75; ಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:54-62

12 ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪು ಮತು್ತ *ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯೂ,

* 18:4 18:4 ೕ ಾ 13:1: † 18:9 18:9 ೕ ಾ 17:12: ‡ 18:11
18:11 ಕತಿ್ತಯ ಕೋಶ, ಅಥ ಾ, ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಇಡಲು ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದ ಚೀಲ.
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ಯೆಹೂದ್ಯರ †ಓಲೇ ಾರರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟದರು.
13 ಆತನನು್ನ ದಲು ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಾಯಫನ
ಾವ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ‡ಆ ಾಯಫನೇ, ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬ

ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯುವುದು ಹಿತ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಕೊಟ್ಟವನು.

15 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕನ
ಪರಿಚಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ತೆ ಮ ಾ ಾಜಕನ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮ ಾ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಶಿಷ ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಒಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 17 ಆಗ ಾ್ವರ ಾಲಕಿಯು, “ನೀನು ಸಹ
ಆಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕೇಳಲು,
ಅವನು, “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. 18 ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಆಳುಗಳೂ,
ಓಲೇ ಾರರೂ ಇದ್ದಲಿನ ಬೆಂಕಿ ಾಡಿ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ನಿಂತಿರ ಾಗಿ; ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
19 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ

ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಆತನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ
ಬರುವ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾವುದನೂ್ನ ಾನು
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕ?
ಾನು ಏನೇನು ಾತ ಾಡಿದೆನೋ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರನೆ್ನೕ

† 18:12 18:12ಅಥ ಾ, ಾವ ಾಳುಗಳೂ. ‡ 18:14 18:14 ೕ ಾ 11:5 0.
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ವಿಚಾರಿಸು. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 22 ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದ ಾವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನೀನು ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ ಾನು
ಏ ಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಾತ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ತಪಿ್ಪನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಕೊಡು; ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

24 §ಆಗ ಅನ್ನನು ಆತನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 25 ಇತ್ತ, ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು
ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಅವನು ಅದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು.
26 ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿದವನ
ಬಂಧು ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ
ಪೇತ್ರನು ಪುನಃ ನಿ ಾಕರಿಸಿ “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಆಗ ಕೂಡಲೇ
ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ

ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:2,11-26; ಾಕರ್ 15:1-15; ಲೂಕ 23:1-25

28 ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಫನ ಬಳಿಯಿಂದ
*ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ತಮಗೆ
†ಮೈಲಿಗೆ ಾಗಿ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾದೀತೆಂದು
ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪಿ ಾತನು
ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನು

§ 18:24 18:24 ೕ ಾ 18:13; ಮ ಾ್ತ 26:57: * 18:28 18:28 ಅಥ ಾ,
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ದೂರು ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 30 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವನಿಗೆ, “ಈತನು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವು ಈತನನು್ನ
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ಆಗ
ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದರು. 32 ‡ಇದರಿಂದ
ಯೇಸು ಾನು ಎಂ ಾ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ
ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

33ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಅರಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿಯೇಸುವನು್ನ
ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 34ಯೇಸು, “ನಿನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತೕ ೕ?
ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೋ?”
ಎಂದನು. 35 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನೇನು ಯೆಹೂದ್ಯನೋ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜ ಾಂಗವೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀನು ಏನು ಾಡಿದಿ್ದೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 36 ಯೇಸು,
“ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಇಲಿ್ಲಯದಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 37ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು
ಅರಸನೋ?” ಎಂದನು. ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನೆಂದು ನೀನೇ
ಹೇಳುತಿ್ತೕ. ಾನು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
38 ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯ ಎಂದರೇನು?” ಎಂದನು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ
ಪಿ ಾತನುಪುನಃಯೆಹೂದ್ಯರಬಳಿಹೊರಗೆಬಂದು, “ನನಗೆಈತನಲಿ್ಲ
‡ 18:32 18:32 ೕ ಾ 12:32,33;ಮ ಾ್ತ 20:19; 26:2; ಾಕರ್ 10:33; ಲೂಕ
18:32:
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ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ಆದ ಾರಣ
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟ ೕ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 40ಅದಕೆ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ,
“ಆತನನು್ನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಪುನಃ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಈಬರಬ್ಬನು ದರೋಡೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.

19
1 ಆನಂತರ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ಆತನನು್ನ ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದನು. 2 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಮುಳಿ್ಳನ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ, ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ
ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, 3 ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು. 4 ತರು ಾಯ
ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನನಗೆ
ಅವನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ ನೋಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮತು್ತ
ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದವ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಬಂದನು. ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು”
ಎಂದನು. 6ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಾವಲು ಾರರು ಆತನನು್ನ
ಾಣುತ್ತಲೇ, “ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ಬೇ ಾದರೆ ನೀವೇ ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿರಿ, ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ
ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ,
“ನಮಗೆ ಒಂದು ನೇಮ ಉಂಟು. *ಆ ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು
ಾಯಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ

* 19:7 19:7 ಾಜ 24:16:
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ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 8 ಪಿ ಾತನು ಈ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟನು, 9 ಪುನಃ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಳಗೆ
ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು?” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೇಳಿದನು,ಆದರೆಯೇಸು ಆತನಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10ಪಿ ಾತನು,
“ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವೂಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವಅಧಿ ಾರವೂನನಗೆ
ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
11ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ಮೇಲಿನಿಂದನಿನಗೆಕೊಡಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಮೇಲೆ
ನಿನಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ನನ್ನನು್ನ
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಪವಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
12ಈ ಾತಿನಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು,
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರೆ, ನೀನು
ಕೈಸರನಿಗೆಮಿತ್ರನಲ್ಲ,ತನ್ನನು್ನ ಾನೇಅರಸ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು,
ಕೈಸರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿ”ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 13ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಪಿ ಾತನು ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಇಬಿ್ರಯ ಾತಿನಲಿ್ಲ, ಗಬ್ಬ ಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, “ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ
ಕಟೆ್ಟ”ಎಂಬಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ಯ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
14 ಅದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಆರು ಘಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ
ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಲೋ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು, “ಕೈಸರನೇ, ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ
ಅರಸನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 16ಆಗ ಅವನುಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದೂ್ದ, ಹೂಣಿಟ್ಟದೂ್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:32-50,57-61; ಾಕರ್ 15:21-37,42-47; ಲೂಕ

23:33-46,50-56
17 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

“†ಕ ಾಲಸ್ಥಳ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಇಬಿ್ರಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಗೊಲೊ್ಗ ಾ” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 18ಅಲಿ್ಲ ಆತನನೂ್ನ
ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ, ನಡುವೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಇಟ್ಟರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿ ಾತನು “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು,ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು” ಎಂದು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಆತನ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಡಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಓದಿದರು. ಅದು ಇಬಿ್ರಯ, ಾ್ಯಟಿನ್
ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು’ ಎಂದು
ಬರೆಯಬೇಡ, ‘ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೆಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 22 ಅದಕೆ್ಕ
ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಬರೆದದು್ದ ಬರೆ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 23 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ
ಅವರು ಆತನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಲು ್ಕ ಾಲು ಾಡಿ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಾಗದಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಅಂಗಿಗೆ
ಹೊಲಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದುಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
24 ಆಮೇಲೆ ಅವರು, “ ಾವು ಇದನು್ನ ಹರಿಯ ಾರದು ಚೀಟು
ಾಕಿ, ಇದು ಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ‡“ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ

† 19:17 19:17 “ತಲೆಬುರುಡೆ” ಇರುವ ಸ್ಥಳ. ‡ 19:24 19:24 ಕೀತರ್ 22:18:
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ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿದರು”
ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದರು.
25 §ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಾಯಿಯೂ,

ಆತನ ಾಯಿಯತಂಗಿಯೂ, ಕೊ್ಲೕಪನಹೆಂಡತಿ ಾದಮರಿಯಳೂ,
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 26ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ
ಾಯಿಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ತರು ಾಯ ಆ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

28 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿದೆಯೆಂದು
ತಿಳಿದು, *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ, “ನನಗೆ
ನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು. 29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ
ಾತೆ್ರಯಿತು್ತ. ಅವರು †ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್
ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನ ಾಯಿಗೆಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30ಯೇಸು ಆ
ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಮೇಲೆ, “ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ
ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.
31 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಸಬ್ಬತ್

ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೃತದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದೆಂದು,
ಪಿ ಾತನನು್ನ ಅವರ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು
ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ. 32 ಅದರಂತೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದು
ದಲನೆಯವನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದರು. 33 ಆದರೆ

§ 19:25 19:25 ಮ ಾ್ತ 27:55, 56; ಾಕರ್ 15:40, 41; ಲೂಕ 23:49:
* 19:28 19:28 ಕೀತರ್ 69:21: † 19:29 19:29 ಹೀರುವ ಪ ಾಥರ್, ರಂಧ್ರಗಳು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
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ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡು ಆತನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. 34 ಆದರೆ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಿವಿದನು.
‡ಕೂಡಲೆ ರಕ್ತವೂ ನೀರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 35ಅದನು್ನ ಕಂಡವನೇ
ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಾ ಯು ಸತ್ಯವೇ; ಾನು ಹೇಳುವುದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಅವನು ಬಲ್ಲನು. ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 36 ಏಕೆಂದರೆ “ಆತನ §ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ
ಮುರಿಯ ಾರದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು. 37 *“ಅವರು ಾವು ಇರಿದವನನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡುವರು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಾತು
ಹೇಳಿ ಅದೆ.

38 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅರಿಮ ಾಯದ ೕಸೇಫನು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಪಿ ಾತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ ಾಗಿ, ಅವನು ಬಂದು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 39 ಇದಲ್ಲದೆ ದಲು ಒಂದು ಾರಿ
ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ †ನಿಕೊದೇಮನು
ಸಹ ರಕ್ತಬೋಳ ಅಗರುಗಳನು್ನ ಕಲಸಿದ ‡ಚೂಣರ್ವನು್ನ §ನೂರು
ಸೇರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 40 ಆಗ ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡುವ
ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅದನು್ನ ಆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. 41ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ ಾಧಿ
‡ 19:34 19:34 1 ೕ ಾ 5:6, 8: § 19:36 19:36 ವಿ ೕ 12:46; ಕೀತರ್
34:20: * 19:37 19:37 ಜೆಕ. 12:10: † 19:39 19:39 ೕ ಾ 3:1, 2;
7:50. ‡ 19:39 19:39 ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ. § 19:39 19:39ಮೂವತು್ತ ಕಿಲೋ
ಾ್ರಮಿನಷು್ಟ.
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ಇತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅದುವರೆಗೂ ಾರನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 42ಆ ದಿನವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾದು್ದದರಿಂದಲೂ ಆ ಸ ಾಧಿಯು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

20
ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-11; ಲೂಕ 24:1-12

1 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಧಿಯ
ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದಉರುಳಿ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. 2ಆಗ ಆಕೆಯು
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದ್ದ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೂ ಓಡಿಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಕತರ್ನನು್ನ
ಅವರು ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದಳು
3 ಆಗ ಪೇತ್ರನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನೂ ಹೊರಟು ಸ ಾಧಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 4 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತೆ ಾಗಿ ಓಡಿದರು.
ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿ ದಲೇ
ಸ ಾಧಿಗೆ ಬಂದನು. 5 ಅವನು ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳು
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಆದರೂ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
6 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸ ಾಧಿ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಆ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ 7 ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕೈವಸ್ತ ್ರವು, ಆ ಾರು ಬಟೆ್ಟಗ ಂದಿಗೆ ಇರದೇ, ಸುತಿ್ತ
ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 8ಆಗ
ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ದಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಸಹ
ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ನಂಬಿದನು. 9 ಆತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ



ೕ ಾನನು 20:10 lxxxvii ೕ ಾನನು 20:18

ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ ಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ತರು ಾಯ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು

ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
11 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಹೊರಗೆ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ

ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ
ನೋಡಲು, 12ಯೇಸುವಿನದೇಹವುಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆತನು ಾದಗಳಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ನೀನು ಾಕೆ
ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಕತರ್ನನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 14 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ
ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು, ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸುವೇ
ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ನೀನು
ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ? ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,

ಆಕೆ ಆತನನು್ನ ತೋಟ ಾರನೆಂದು ನೆನಸಿ ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ,
ನೀನು ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಎಂದು
ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾನು ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ,” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, ಆಕೆಯು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಆತನಿಗೆ, “ರಬೂ್ಬನಿ” ಎಂದಳು. ಾಗೆಂದರೆ ಗುರುವೇ ಎಂದಥರ್.
17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಇನೂ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯೂ, ನನ್ನ ದೇವರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ
ಾನು ಏರಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು. 18ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ “ ಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,” ಆತನು
* 20:9 20:9 ಕೀತರ್ 16:10:



ೕ ಾನನು 20:19 lxxxviii ೕ ಾನನು 20:27

ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
19 ಅದೇ ದಿನ ಎಂದರೆ ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದ

ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಾವು ಇದ್ದ ಮನೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲು, ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ
ನಡುವೆ ನಿಂತು, “ನಿಮಗೆ†ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. 20ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಪಕೆ್ಕಯನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 21 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳಿ,
“ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 22 ಆತನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಅವರ
ಮೇಲೆಉಸಿರೂದಿಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
23 ನೀವು ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ
ಅವುಗಳು ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ; ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೀವು
ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಉಳಿಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ದಿದುಮನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ತೋಮನು ಅವರ
ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 25ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಕತರ್ನನು್ನ

ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಆತನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಳೆಗಳಿಂ ಾದ ಾಯವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಳೆಯ
ಾಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಾಕದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.

26 ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪುನಃ ಒಳಗಿ ಾ್ದಗ
ತೋಮನೂ ಅವರ ತೆ ಇದ್ದನು. ಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು
ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ
ಎಂದನು” 27ಆಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಈ ಕಡೆಚಾಚಿ
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ
ಾಕು. ಅಪನಂಬಿಕೆಯಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಡ, ನಂಬುವವ ಾಗು”

† 20:19 20:19ಅಥ ಾ, ಶುಭ ಾಗಲಿ.
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ
ದೇವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದಿ್ದೕ,‡ನೋಡದೆ ನಂಬಿದವರು ಧನ್ಯರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30ಯೇಸು ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದಿ ಾ್ಲ. 31 ಆದರೆ §ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ, *ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ
ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

21
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಪುನಃ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟದು್ದ

1 ತರು ಾಯಯೇಸು ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಪುನಃ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು: 2 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನೂ, ದಿದುಮನೆಂಬ
ತೋಮನೂ, ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನ ನ ಾನಯೇಲನೂ,
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ್ಬರೂ
ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು
ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
ಅವರು ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಆದರೆಆ ಾತಿ್ರ ಅವರಿಗೆ
ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಯೇಸು ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಆ ಾಗೂ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರುಆತನನು್ನಯೇಸುವೇಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. 5ಆಗ
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, *“ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೀನುಗಳುಉಂಟೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ಆತನಿಗೆ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
6 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದೋಣಿಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಲೆಯನು್ನ
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ಬೀಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. †ಅವರು
ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಾಗ ಮೀನುಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬಂದು
ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ
ಹೋಯಿತು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ಆತನು ಕತರ್ನೇ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಸೀ ೕನ್ಪೇತ್ರನು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. 8 ದಡವು ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚು್ಚ
ಕಡಿಮೆಇನೂ್ನರು ಅಡಿದೂರವಿತು್ತ. ಉಳಿದಶಿಷ ್ಯರುಮೀನು ತುಂಬಿದ್ದ
ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ಎಳೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದರು. 9ಅವರು
ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿ ಾಗ, ಕೆಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಂಡರು. 10ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಈಗ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 11 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಲೆಯನು್ನ
ದಡಕೆ್ಕ ಎಳದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅದು ನೂರೈವತೂ್ಮರು ದೊಡ್ಡ
ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅಷು್ಟ ಮೀನುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಲೆಯು
ಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ
“ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ
ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. 13ಯೇಸು ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಗೆಯೇಮೀನನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

14 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ,
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ‡ಇದು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ.
15 ಅವರ ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ,§ನೀನು ಇವರಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು
“ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು
† 21:6 21:6ಲೂಕ5:4,6,7: ‡ 21:14 21:14 ೕ ಾ20:19,26: § 21:15
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ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಅವನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವನು ೌದು
ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನೇ
ಬಲೆ್ಲ ಎಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “ ೕ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು,ಮೂರನೆಯ ಾರಿಆತನು, “ನನ್ನಮೇಲೆಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ೕ?” ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪೇತ್ರನು ದುಃಖಪಟು್ಟ,
“ಕತರ್ನೇ, *ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟೕದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು
“ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು. 18 “ ಾನು ನಿನಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀನು ಯುವಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನೇ ನಿನ್ನ
ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ.
ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚುವಿ, ಆಗ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಅವನು
ಎಂ ಾ ಮರಣದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ
ಯೇಸು ಈ ಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆತನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ
ಪೇತ್ರನಿಗೆ “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಯೇಸುವಿಗೆ †ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದ್ದ
ಶಿಷ ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ‡ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಊಟದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು, “ಕತರ್ನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದವನೇ.
21 ಇವನನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಇವನ
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ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಇವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಮನ ಾ್ಸಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯನು
ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಾತು ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. ಆದರೆ
ಅವನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ ಾನು
ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದು
ನಿನಗೇನು?” ಎಂದು ಾತ್ರ ಹೇಳಿದನು.

24 ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದ ಶಿಷ ್ಯನು
ಇವನೇ. ಇವನ ಾ ಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 25 §ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೇಸುವು ಾಡಿದ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಬರೆಯುವು ಾದರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಲೋಕವೇ ಹಿಡಿಸ ಾರದ ಾ್ಟಗುವುದು ಎಂದು ಾನು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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