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േയാഹന്നാന് 
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
െസബദിയുെട പു്രതനായ േയാഹന്നാൻ
ആണ് ഈ സുവിേശഷം എഴുതിയത.്
“േയശു താൻ സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ” എന്നാണ്
േയാഹന്നാൻ തെന്നക്കുറിച്ച് സുവിേശഷത്തിൽ
വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് േയാഹന്നാെനയും
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെനയും “ഇടിമക്കൾ”
എന്ന േപരിലാണ് വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്
േയശുവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ പല ്രപധാന
സംഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ
അവസരം ലഭിച്ചവരാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 50-90.
എഫേസാസില് വച്ചാണ് േയാഹന്നാൻ
സുവിേശഷം എഴുതുന്നത് യഹൂദയുെട
പരിസര്രപേദശങ്ങള ം ശമരിയ ഗലീല, േബഥാന്യ,
െയരുശേലം എന്നിവയാണ് പുസ്തകത്തിെല
്രപധാനസ്ഥലങ്ങൾ.
സ്വീകര ്ത്താവ്
യഹൂദന്മാർക്ക് േവണ്ടിയാണ് ഈ സുവിേശഷം
എഴുതെപ്പട്ടത.് േയശു ആണ് മിശിഹ എന്ന
സത്യം യഹൂദ ജനത്തിനു െതളിയിക്കുകയാണ.്
േയശു ്രകിസ്തുവിെന്റ മശിഹയായി
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ മുഖാന്തരം
നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും എന്ന് േയാഹന്നാൻ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
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ഉേദ്ദശം
്രകിസ്ത്യാനികെള വചനത്തില് ഉറപ്പിക്കുവാന ്.
േയാഹ 20:31” േയശു ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു
എന്നുനിങ്ങൾവിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട്
അവൻെറ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവന്
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു”
േയശു്രകിസ്തുവാണ് (േയാഹ 1. 1)
സകലത്തിെന്റയും ്രസഷ്ടാവ് എന്ന് േയാഹന്നാൻ
വ്യക്തമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നു (േയാഹന്നാന ് 1.
3). േയശു േലാകത്തിന് െറ െവളിച്ചം (േയാഹ
1. 4, 8. 12) നിത്യജീവന് (േയാഹ 1. 4, 5. 26,
14. 6). േയശു്രകിസ്തു ൈദവപു്രതനാെണന്ന്
െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ആണ് േയാഹന്നാൻ ഈ
സുവിേശഷംഎഴുതിയത.്
്രപേമയം
ൈദവപു്രതൻ
സംേക്ഷപം
1. േയശുജീവിതെത്തനിയ്രന്തിക്കുന്നത്— 1:1-18
2. ആദ്യ ശിഷ്യന്മാെര വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭം —
1:19-51

3. േയശുവിന ്െറ െപാതുശു്രശൂഷ — 2:1-16:33
4. ശിഷ്യന്മാരുെടശു്രശൂഷ — 9:51-19:27
5. മഹാപുേരാഹിതതുല്യമായ ്രപാർത്ഥന— 17:1-
26

6. ്രകൂശീകരണം, ഉയർെത്തഴുേന്നൽപ്പ.് (18:1;
20:10)

7. പുനരുത്ഥാന േശഷമുള്ള ശു്രശൂഷ — 20:11-
21:25

ആദിയിെലവചനം.
1 ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം
ൈദവേത്താടുകൂെട ആയിരുന്നു; വചനം
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ൈദവം ആയിരുന്നു. 2 അവൻ, ഈ വചനം,
ആദിയിൽ ൈദവേത്താടുകൂെട ആയിരുന്നു.
3 സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി;
ഉളവായെതാന്നുംഅവെനകൂടാെത ഉളവായതല്ല.
4 അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജീവൻ
മനുഷ്യരുെട െവളിച്ചമായിരുന്നു. 5 െവളിച്ചം
ഇരുളിൽ ്രപകാശിക്കുന്നു; ഇരുേളാ അതിെന
പിടിച്ചടക്കിയില്ല. 6ൈദവംഅയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ
വന്നു; അവെന്റ േപരു േയാഹന്നാൻ. 7 താൻ
മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറവാൻ തേന്ന
അവൻ വന്നു. 8 േയാഹന്നാൻ െവളിച്ചം
ആയിരുന്നില്ല; െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറേയണ്ടുന്നവനായിട്ടേ്രത അവൻ വന്നത.്
9 എല്ലാവെരയും ്രപകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യെവളിച്ചം
േലാകത്തിേലക്കു വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 10അവൻ
േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; േലാകം അവൻ
മുഖാന്തരം ഉളവായി; േലാകേമാ അവെന
അറിഞ്ഞില്ല. 11അവൻതെന്റസ്വന്തമായതിേലക്ക്
വന്നു; സ്വന്തജനങ്ങേളാ അവെന സ്വീകരിച്ചില്ല.
12അവെന ൈകെക്കാണ്ട് അവെന്റ നാമത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ൈദവമക്കൾ
ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം െകാടുത്തു.
13 അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡിക
ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷെന്റ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല,
ൈദവത്തിൽ നിന്നേ്രത ജനിച്ചത്. 14 വചനം
ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും
നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുെട ഇടയിൽ പാർത്തു.
ഞങ്ങൾ അവെന്റ േതജസ്സ് പിതാവിൽ നിന്നു
വന്ന ഏകജാതനായവെന്റ േതജസ്സായി കണ്ട്.
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15 േയാഹന്നാൻ അവെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ച :
എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പനായി
തീർന്നു; അവൻ എനിക്ക് മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന
എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 16 അവെന്റ നിറവിൽ
നിന്നു നമുക്കു എല്ലാവർക്കും കൃപേമൽ
കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ന്യായ്രപമാണം
േമാെശമുഖാന്തരം ലഭിച്ച ; കൃപയും സത്യവും
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു. 18ൈദവെത്ത
ആരും ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാവിെന്റ മടിയിൽ
ഇരിക്കുന്ന, ഏകജാതനായ പു്രതൻ അവെന
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റസാക്ഷ്യം.
19 നീ ആർ എന്നു േയാഹന്നാേനാടു
േചാദിേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദന്മാർ െയരൂശേലമിൽ
നിന്നു പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ
സാക്ഷ്യംഎെന്തന്നാൽ 20അവൻമറുപടിപറയാൻ
വിസമ്മതിക്കാെത, ‘ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല’ എന്ന്
വ്യക്തമായി ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 21അവർ അവേനാട്
േചാദിച്ച , എങ്കിൽ പിെന്ന ആരാണ് നീ? നീ
ഏലിയാേവാഎന്നുഅവേനാട് േചാദിച്ചതിന്:അല്ല
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. നീ ആ ്രപവാചകേനാ?
എന്നതിന:് അല്ല എന്നു അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ അവർ അവേനാട്:
നീ ആരാകുന്നു? ഞങ്ങെള അയച്ചവേരാട്
ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന് നീ നിെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന
എന്ത് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 23 അതിന്
അവൻ: െയശയ്യാ്രപവാചകൻപറഞ്ഞതുേപാെല:
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കർത്താവിെന്റ വഴി േനെര ആക്കുവിൻ എന്നു
മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ ശബ്ദം
ആകുന്നു ഞാൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അവിെട
പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അയച്ചവർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 അവർ അവേനാട് നീ
്രകിസ്തുവല്ല,ഏലിയാവല്ല,ആ്രപവാചകനുംഅല്ല
എന്നുവരികിൽനീസ്നാനംകഴിപ്പിക്കുന്നത്എന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . 26അതിന് േയാഹന്നാൻ: ഞാൻ
െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനെപ്പടുത്തുന്നു; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരുവൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ട;് 27 എെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നവൻ തേന്ന; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ്
അഴിക്കുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യൻ അല്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 ഇവ േയാർദ്ദാനക്കെര
േയാഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
െബഥാന്യയിൽസംഭവിച്ച .

േയശുൈദവത്തിെന്റകുഞ്ഞാട്.
29പിെറ്റന്നാൾേയശുതെന്റഅടുക്കൽവരുന്നത്
േയാഹന്നാൻകണ്ടിട്ട:് ഇതാ, േലാകത്തിെന്റ പാപം
ചുമന്നു നീക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട്.
30 എെന്റ പിന്നാെല ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു;
അവൻ എനിക്ക് മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന. 31ഞാേനാ അവെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും അവൻ യി്രസാേയലിന്
െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ െവള്ളംെകാണ്ട്
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞത:് ആത്മാവ് ഒരു ്രപാവുേപാെല
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സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്; അത് അവെന്റേമൽ വസിച്ച . 33ഞാേനാ
അവെന അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും െവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ എെന്ന അയച്ചവൻ
എേന്നാട:് ആരുെടേമൽആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും
വസിക്കുന്നതും നീ കാണുേമാ അവൻ
തെന്നയാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 34അങ്ങെന
ഞാൻ അത് കാണുകയും ഇവൻ തേന്ന
ൈദവപു്രതൻ എന്നു സാക്ഷ്യം പറകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േയശുവിെന്റആദ്യശിഷ്യന്മാർ.

35 പിെറ്റന്നാൾ േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും
തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപരുമായി അവിെട
നില്ക്കുേമ്പാൾ 36 േയശു നടന്നുേപാകുന്നത്
കണ്ടിട്ട്; ഇതാ, ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട് എന്നു
പറഞ്ഞു. 37 അവൻ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടു
ശിഷ്യന്മാർ േകട്ട് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച .
38 േയശു തിരിഞ്ഞു അവർ പിന്നാെല വരുന്നത്
കണ്ടിട്ട് അവേരാട:് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േവണം
എന്നു േചാദിച്ച ; അവർ: റബ്ബീ*, നീ എവിെട
താമസിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 39 അവൻ
അവേരാട്: വന്നുകാണ്മിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവൻ വസിക്കുന്ന ഇടം അവർ
വന്നുകണ്ടു; അേപ്പാൾ ഏകേദശം പത്താം†
മണിേനരം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് അന്ന്
അവേനാടുകൂെട താമസിച്ച . 40 േയാഹന്നാൻ

* 1. 38 റബ്ബീഎന്നുെവച്ചാൽഗുരുഎന്നർത്ഥം † 1. 39 ൈവകിട്ട്
4 മണി മുതൽൈവകിട്ട് 5 മണിവെര
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പറഞ്ഞത് േകട്ട് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച
രണ്ടുേപരിൽ ഒരുവൻ ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ
സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ് ആയിരുന്നു.
41 അവൻ ആദ്യം തെന്റ സേഹാദരനായ
ശിേമാെന കണ്ട് അവേനാട്: ഞങ്ങൾ
മശീഹെയ എന്നുവച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു. 42അവൻ
അവെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
േയശു അവെന േനാക്കിയിട്ട;് നീ േയാഹന്നാെന്റ
പു്രതനായ ശിേമാൻ ആകുന്നു; നീ േകഫാ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും, അതിെന്റ അർത്ഥം പെ്രതാസ്
എന്നാകുന്നു.

ഫിലിേപ്പാസും നഥനേയലും.
43 പിെറ്റന്നാൾ േയശു ഗലീലയ്ക്കു്
പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഫിലിെപ്പാസിെന
കണ്ട്: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 44 ഫിലിെപ്പാേസാ
അെ്രന്തയാസിെന്റയും പെ്രതാസിെന്റയും
പട്ടണമായ േബത്ത്സയിദയിൽ നിന്നുള്ളവൻ
ആയിരുന്നു. 45ഫിലിെപ്പാസ് നഥനേയലിെന കണ്ട്
അവേനാട്: ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േമാെശയും
്രപവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവെന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു; അവൻ േയാസഫിെന്റ
പു്രതനായ േയശു എന്ന നസെറത്ത്കാരൻ തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു. 46 നഥനേയൽ അവേനാട്:
നസെറത്തിൽനിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുേമാ? എന്നു
പറഞ്ഞു. ഫിലിെപ്പാസ്അവേനാട്: വന്നു കാൺക
എന്നു പറഞ്ഞു. 47നഥനേയൽ തെന്റഅടുക്കൽ
വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവെനക്കുറിച്ച് േയശു:
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ഇതാ, സാക്ഷാൽ യി്രസാേയല്യൻ; ഇവനിൽ
കപടം ഇല്ല എന്നു അവെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
48 നഥനേയൽ അവേനാട്: നീ എെന്ന എങ്ങെന
അറിയും എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഫിലിെപ്പാസ്
നിെന്ന വിളിക്കുംമുെമ്പ നീ അത്തിയുെട കീഴിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾഞാൻ നിെന്നകണ്ട് എന്നു േയശു
ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 49നഥനേയൽഅവേനാട്: റബ്ബീ,
നീ ൈദവപു്രതൻ ആകുന്നു, നീ യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവ് ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
50 േയശു അവേനാട്: ഞാൻ നിെന്നഅത്തിയുെട
കീഴിൽ കണ്ട് എന്നു നിേന്നാട് പറകെകാണ്ട്
നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? നീ ഇതിെനക്കാൾ
വലിയത് കാണും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
51 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു:
സ്വർഗ്ഗംതുറന്നിരിക്കുന്നതുംമനുഷ്യപു്രതെന്റേമൽ
ൈദവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും
െചയ്യന്നതും നീ കാണും എന്നും അവേനാട്
പറഞ്ഞു.

2
അടയാളങ്ങള െടആരംഭം.

1 മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിെല കാനയിൽ
ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി; േയശുവിെന്റ അമ്മ
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 േയശുവിേനയും
ശിഷ്യന്മാെരയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
3 വീഞ്ഞ് തീർന്നുേപായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ
അമ്മ അവേനാട്: അവർക്ക് വീഞ്ഞ് ഇല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന് േയശു: സ്്രതീേയ,
അതിന് ഞാനുമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എെന്റ
നാഴിക ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
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5 അവെന്റ അമ്മ േവലക്കാേരാട:് അവൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്നിങ്ങൾെചയ്യ വിൻഎന്നു
പറഞ്ഞു. 6അവിെടെയഹൂദന്മാരുെടശുദ്ധീകരണ
ആചാരം അനുസരിച്ച് രേണ്ടാ മൂേന്നാ പറ *വീതം
െകാള്ളന്നആറ് കല്പാ്രതം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 േയശു
അവേരാട്: ഈകല്പാ്രതങ്ങളിൽ െവള്ളം നിറപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവെയ വേക്കാളവും
നിറച്ച . 8 ഇേപ്പാൾ കുറച്ച് േകാരിെയടുത്ത്
കലവറക്കാരന് െകാണ്ടുേപായി െകാടുക്കുവിൻ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; അവർ അ്രപകാരം
െചയ്തു. 9അത് എവിെടനിന്ന് എന്നു െവള്ളം
േകാരിയ ശു്രശൂഷക്കാരല്ലാെത കലവറക്കാരൻ
അറിഞ്ഞില്ല. വീഞ്ഞായിത്തീർന്ന െവള്ളം
കലവറക്കാരൻ രുചിേനാക്കിയതിനുേശഷം
മണവാളെന വിളിച്ച : 10 എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല
വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ചേശഷം ഇളപ്പമായതും
െകാടുക്കാറുണ്ട;് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവെരയും
സൂക്ഷിച്ച െവച്ച വേല്ലാ എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 11 േയശു ഇതിെന അടയാളങ്ങള െട
ആരംഭമായി ഗലീലയിെലകാനയിൽവച്ച് െചയ്തു
തെന്റ മഹത്വം െവളിെപ്പടുത്തി; അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർഅവനിൽവിശ്വസിച്ച .

12 അനന്തരം അവനും അവെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും
കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് േപായി; അവിെട അവർ
ചുരുക്കംനാൾതാമസിച്ച .

േയശുൈദവാലയംശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

* 2. 6 80ലി. മുതൽ 120ലി. വെര. ഒരു പറഎന്നാൽ 40ലി.
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13 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ
സമീപിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു േയശു
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി. 14ൈദവാലയത്തിൽ
കാളകൾ, ആടുകൾ, ്രപാവുകൾ എന്നിവെയ
വില്ക്കുന്നതും, നാണയമാറ്റക്കാർ അവിെട
ഇരിക്കുന്നതുംകണ്ടിട്ട് 15കയറുെകാണ്ട്ഒരുചമ്മട്ടി
ഉണ്ടാക്കി അവെരല്ലാവെരയും, ആടുകെളയും
കാളകെളയുംകൂെട ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി; നാണയമാറ്റക്കാരുെട നാണയങ്ങൾ
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു; േമശകെള മറിച്ചിട്ട ;
16 ്രപാവുകെള വില്ക്കുന്നവേരാട:് ഇതു
ഇവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; എെന്റ
പിതാവിെന്റ ആലയെത്ത കച്ചവടസ്ഥലം
ആക്കുന്നത് നിർത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
17 അേപ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: നിെന്റ
ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള തീഷ്ണത എെന്ന
തിന്നുകളയുന്നു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
ഓർത്തു. 18എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്:
നിനക്ക് ഇങ്ങെന െചയ്യാം എന്നതിന് നീ
എന്ത് അടയാളം കാണിച്ച തരും എന്നു
േചാദിച്ച . 19 േയശു അവേരാട:് ഈ മന്ദിരം
തകർക്കുവിൻ; മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ
അതിെന ഉദ്ധരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20 െയഹൂദ അധികാരികൾ അവേനാട്:
ഈ മന്ദിരം നാല്പത്താറ് വർഷങ്ങൾെകാണ്ട്
പണിതിരിക്കുന്നു; നീ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം
അതിെന ഉദ്ധരിപ്പിക്കുേമാ എന്നു േചാദിച്ച .
21 എന്നാൽ അവേനാ തെന്റ ശരീരം എന്ന
മന്ദിരെത്തക്കുറിച്ചേ്രത പറഞ്ഞത.് 22 അവൻ
ഇതു പറഞ്ഞു എന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്



േയാഹന്നാന് 2:23 xi േയാഹന്നാന് 3:3

ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു
തിരുെവഴുത്തും േയശു പറഞ്ഞ വചനവും
വിശ്വസിച്ച .

23 െപസഹ െപരുന്നാളിൽ െയരൂശേലമിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾഅവൻെചയ്തഅത്ഭുതകരമായ
അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവെന്റ
നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . 24 േയശുേവാ
അവെര എല്ലാവെരയും അറിയുകെകാണ്ട്
തെന്നത്താൻ അവരിൽ വിശ്വസിച്ച്
ഏൽപ്പിച്ചില്ല. 25 മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത്
എന്നു സ്വതേവ അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ തനിക്കു
മനുഷ്യെനക്കുറിച്ച്യാെതാരുത്തെന്റയുംസാക്ഷ്യം
ആവശ്യമായിരുന്നില്ല.

3
േയശുവും നിേക്കാെദേമാസും

1 നിേക്കാെദേമാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു
പരീശനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ െയഹൂദന്മാരുെട
ന്യായാധിപസംഘത്തിെല അംഗമായിരുന്നു.
2 അവൻ രാ്രതിയിൽ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു അവേനാട്: റബ്ബീ, നീ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നു ഉപേദഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ൈദവം
തേന്നാടുകൂെട ഇെല്ലങ്കിൽ നീ െചയ്യന്ന
ഈ അടയാളങ്ങെള െചയ് വാൻ ആർക്കും
കഴിയുകയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു. 3േയശുഅവേനാട്:
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു;
ഒരുവൻ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവന്
ൈദവരാജ്യം കാണ്മാൻ കഴിയുകയില്ലഎന്നു
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ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4നിേക്കാെദേമാസ് അവേനാട്:
ഒരു മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായേശഷം ജനിക്കുന്നത്
എങ്ങെന? അവന് രണ്ടാമതും അമ്മയുെട
ഉദരത്തിൽ കടന്നു ജനിക്കാൻ കഴിയുേമാ
എന്നു േചാദിച്ച . 5 അതിന് േയശു: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: ഒരുവൻ
െവള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല
എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല. 6 ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡം
ആകുന്നു; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവ്
ആകുന്നു. 7 നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിേക്കണം
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നതുെകാണ്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പടരുത.് 8 കാറ്റ് ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത്
ഊതുന്നു; അതിെന്റ ശബ്ദം നീ േകൾക്കുന്നു;
എങ്കിലും അത് എവിെടനിന്ന് വരുന്നു എന്നും
എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല;
ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുേപാെല
ആകുന്നു. 9 നിേക്കാെദേമാസ് അവേനാട്: ഇതു
എങ്ങെന സംഭവിക്കും എന്നു േചാദിച്ച . 10 േയശു
അവേനാട് ഉത്തരംപറഞ്ഞത:്നീയി്രസാേയലിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നിട്ട ം ഈ കാര്യങ്ങെളാന്നും
മനസ്സിലാകുന്നില്ലേയാ? 11ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: ഞങ്ങൾഅറിയുന്നത്
്രപസ്താവിക്കുകയും കണ്ടത് സാക്ഷീകരിക്കയും
െചയ്യന്നു; എന്നിട്ട ം ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 12 ഭൂമിയിലുള്ള
കാര്യങ്ങെള കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു



േയാഹന്നാന് 3:13 xiii േയാഹന്നാന് 3:21

പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?
13 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നവനായി
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപു്രതൻ
അല്ലാെത ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല.
14 േമാെശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പെത്ത
ഉയർത്തിയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതെനയും
ഉയർേത്തണ്ടതാകുന്നു. 15 അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് തേന്ന. 16 തെന്റ
ഏകജാതനായ പു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും നശിച്ച േപാകാെത നിത്യജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം അവെന നല്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം േലാകെത്ത സ്േനഹിച്ച . 17ൈദവം
തെന്റ പു്രതെന േലാകത്തിൽ അയച്ചത്
േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല േലാകം അവൻ
മുഖാന്തരം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനേ്രത.
18 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധി
ഇല്ല; വിശ്വസിക്കാത്തവന് ൈദവത്തിെന്റ
ഏകജാതനായ പു്രതെന്റ നാമത്തിൽ
വിശ്വസിക്കായ്കയാൽന്യായവിധിവന്നുകഴിഞ്ഞു.
19 ന്യായവിധിയ്ക്ക് കാരണേമാ, െവളിച്ചം
േലാകത്തിൽ വന്നിട്ട ം മനുഷ്യരുെട
്രപവൃത്തി േദാഷമുള്ളത് ആകയാൽ അവർ
െവളിച്ചേത്തക്കാൾ ഇരുളിെന സ്േനഹിച്ചത്
തെന്നയാകുന്നു. 20 തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം െവളിച്ചെത്ത െവറുക്കുന്നു; തെന്റ
്രപവൃത്തി െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്ക് വരുന്നതുമില്ല. 21 സത്യം
്രപവർത്തിക്കുന്നവേനാ, തെന്റ ്രപവൃത്തി
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ൈദവേത്താടുള്ള അനുസരണത്തിൽ
െചയ്തിരിക്കയാൽ അത് െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്
െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്ക് വരുന്നു.

സ്നാപകേയാഹന്നാൻ േയശുവിെന
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.

22 അതിന ്െറേശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി
െയഹൂദ്യേദശത്ത് വന്നു അവേരാടുകൂെട
താമസിക്കുകയും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 23 േയാഹന്നാനും ശേലമിന്
അരികത്ത് ഐേനാനിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവിെട വളെര െവള്ളം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ആള കൾ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു സ്നാനം ഏറ്റ . 24 അന്ന്
േയാഹന്നാെന തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നില്ല.
25 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർക്കു ഒരു
െയഹൂദനുമായി ശുദ്ധീകരണെത്തക്കുറിച്ച്
തർക്കമുണ്ടായി; 26 അവർ േയാഹന്നാെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് റബ്ബീ,
േയാർദ്ദാനക്കെര നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നവൻ,
നീ സാക്ഷീകരിച്ച ട്ട ള്ളവൻ തേന്ന, ഇതാ,
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാവരും അവെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
27 അതിന് േയാഹന്നാൻ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
െകാടുത്തിട്ടല്ലാെത മനുഷ്യന് ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ
കഴിയുകയില്ല. 28ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല, അവന്
മുമ്പായി അയയ്ക്കെപ്പട്ടവനേ്രത എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾതേന്നഎനിക്ക് സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു. 29 മണവാട്ടി ഉള്ളവൻ മണവാളൻ
ആകുന്നു; മണവാളെന്റ സ്േനഹിതേനാ
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നിന്നു മണവാളെന്റ സ്വരം േകട്ടിട്ട് അത്യന്തം
സേന്താഷിക്കുന്നു; ഈ എെന്റ സേന്താഷം
പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 30 അവൻ വളരണം,
ഞാേനാകുറേയണംഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

31 ഉയരത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും
മീെതയുള്ളവനാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ
ഭൗമികൻ ആകുന്നു; ഭൗമികമായതു
സംസാരിക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ
എല്ലാവർക്കും മീെതയുള്ളവനായി താൻ
കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതു
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; 32 എങ്കിലും അവെന്റ
സാക്ഷ്യം ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. 33അവെന്റ
സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ൈദവം സത്യവാൻ
എന്നുള്ളതിന് മു്രദയിടുന്നു. 34ൈദവംഅയച്ചവൻ
ൈദവത്തിെന്റ വചനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
അവൻ ആത്മാവിെന അളവുകൂടാെതയേല്ലാ
െകാടുക്കുന്നത.് 35 പിതാവ് പു്രതെന
സ്േനഹിക്കുന്നു; സകലവും അവെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു. 36 പു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട;് എന്നാൽ
പു്രതെന അനുസരിക്കാത്തവേനാ ജീവെന
കാണുകയില്ല; ൈദവേ്രകാധം അവെന്റേമൽ
വസിക്കുന്നു.

4
േയശുവും ശമര്യക്കാരിയും

1 േയശു േയാഹന്നാേനക്കാൾ അധികം
ആള കെള ശിഷ്യന്മാരാക്കി സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ട് എന്നു
കർത്താവ്അറിഞ്ഞേപ്പാൾ 2ശിഷ്യന്മാർഅല്ലാെത
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േയശു തേന്ന സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലതാനും
3 അവൻ െയഹൂദ്യേദശം വിട്ട ഗലീലയ്ക്കു്
യാ്രതയായി. 4 അവൻ ശമര്യയിൽ കൂടി
കടന്നുേപാേകണ്ടിവന്നു. 5 അങ്ങെന അവൻ
സുഖാർ എെന്നാരു ശമര്യ പട്ടണത്തിൽ
യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതനായ േയാസഫിന്
െകാടുത്ത നിലത്തിനരിെക എത്തി. 6അവിെട
യാേക്കാബിെന്റ കിണറുണ്ടായിരുന്നു. േയശു
യാ്രതെചയ്തു ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ആ കിണറിനരിെക
ഇരുന്നു; അേപ്പാൾ ഏകേദശം ആറാം
മണിേനരം* ആയിരുന്നു. 7 ഒരു ശമര്യസ്്രതീ
െവള്ളംേകാരുവാൻ വന്നു; േയശു അവേളാട:്
എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ കുറച്ച് െവള്ളം തരിക
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാൻ പട്ടണത്തിൽ േപായിരുന്നു.
9 ശമര്യസ്്രതീ അവേനാട:് നീ െയഹൂദൻ
ആയിരിെക്ക ശമര്യക്കാരത്തിയായ എേന്നാട്
കുടിക്കുവാൻ േചാദിക്കുന്നത് എങ്ങെന?
െയഹൂദന്മാർക്കും ശമര്യർക്കും തമ്മിൽ
സമ്പർക്കമില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അതിന്
േയശു: നീ ൈദവത്തിെന്റ ദാനവും, നിേന്നാട്
കുടിക്കുവാൻ തരിക എന്നു പറഞ്ഞവൻ
ആെരന്നും അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ നീ അവേനാട്
േചാദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള െവള്ളം
നിനക്ക് തരികയും െചയ്യ മായിരുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 സ്്രതീ അവേനാട്:
യജമാനേന,നിനക്ക് േകാരുവാൻപാ്രതം ഇല്ലേല്ലാ;
കിണറ് ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിെന്ന ജീവനുള്ള
െവള്ളം നിനക്ക് എവിെട നിന്നു ലഭിക്കും?
* 4. 6 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി
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12 നമ്മുെട പിതാവായ യാേക്കാബിേനക്കാൾ
നീ വലിയവേനാ? അവൻ ആകുന്നു ഈ
കിണറ് ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു; അവനും
അവെന്റ മക്കള ം മൃഗങ്ങള ം ഇതിെല െവള്ളം
കുടിച്ച േപാന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശു
അവേളാട:് ഈ െവള്ളം കുടിക്കുന്നവെനല്ലാം
പിെന്നയും ദാഹിക്കും. 14 ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന
െവള്ളം കുടിക്കുന്നവേനാ ഒരുനാള ം
ദാഹിക്കയില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം
അവനിൽ നിത്യജീവങ്കേലക്ക് െപാങ്ങിവരുന്ന
നീരുറവായി തീരും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15 സ്്രതീ അവേനാട്: യജമാനേന, എനിക്ക്
ദാഹിക്കാെതയും ഞാൻ െവള്ളംേകാരുവാൻ
ഇവിേടക്ക് വരാെതയുമിരിേക്കണ്ടതിന് ആ
െവള്ളം എനിക്ക് തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു.
16 േയശു അവേളാട:് േപായി നിെന്റ ഭർത്താവിെന
വിളിച്ച െകാണ്ടുവരികഎന്നുപറഞ്ഞു. 17എനിക്ക്
ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നു സ്്രതീ അവേനാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞതിന:് എനിക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നു
നീ പറഞ്ഞത് ശരി. 18 അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ
നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു;ഇേപ്പാൾഉള്ളവേനാനിെന്റ
ഭർത്താവല്ല; നീ പറഞ്ഞത് ശരി തേന്ന എന്നു
േയശു പറഞ്ഞു. 19സ്്രതീഅവേനാട:് യജമാനേന,
നീഒരു ്രപവാചകൻഎന്നുഞാൻമനസ്സിലാക്കുന്നു.
20 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ
ആരാധിച്ച വന്നു; എന്നാൽ ആരാധിേക്കണ്ടുന്ന
സ്ഥലം െയരൂശേലമിൽആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േയശു അവേളാട്
പറഞ്ഞത:്സ്്രതീേയ,എെന്നവിശ്വസിക്ക;നിങ്ങൾ
പിതാവിെനആരാധിക്കുന്നത്ഈ മലയിലുംഅല്ല
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െയരൂശേലമിലും അല്ല എന്നുള്ള സമയം വരുന്നു.
22 നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിെന ആരാധിക്കുന്നു.
ഞങ്ങേളാ അറിയുന്നതിെന ആരാധിക്കുന്നു;
രക്ഷ െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ നിന്നേല്ലാ
വരുന്നത.് 23 സത്യനമസ്ക്കാരികൾ പിതാവിെന
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന
നാഴിക വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
തെന്ന ആരാധിക്കുന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരിക്കണം എന്നു പിതാവ് ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
24 ൈദവം ആത്മാവ് ആകുന്നു; അവെന
ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും
ആരാധിക്കണം. 25സ്്രതീ അവേനാട്: മശീഹ
എന്നുവച്ചാൽ ്രകിസ്തു വരുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു; അവൻ വരുേമ്പാൾ സകലവും
അറിയിച്ച തരും എന്നു പറഞ്ഞു. 26 േയശു
അവേളാട:് നിേന്നാട്സംസാരിക്കുന്നഞാൻതേന്ന
മശീഹ എന്നുപറഞ്ഞു.

27 ഇതിനിടയിൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു
അവൻ സ്്രതീേയാട് സംസാരിക്കുകയാൽ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട എങ്കിലും: നീ എന്ത് േചാദിക്കുന്നു?
അവേളാട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ആരും
േചാദിച്ചില്ല. 28അനന്തരം സ്്രതീ പാ്രതം െവച്ചിട്ട്
പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ജനങ്ങേളാട:് 29 ഞാൻ
െചയ്തതു ഒെക്കയും എേന്നാട് പറഞ്ഞ ഒരു
മനുഷ്യെന വന്നുകാണ്മിൻ; അവൻ പേക്ഷ
്രകിസ്തു ആയിരിക്കുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 31 അേതസമയം
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: റബ്ബീ, ഭക്ഷിച്ചാലും
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 32 അതിന് അവൻ:
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നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ
എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
33ആകയാൽആെരങ്കിലുംഅവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
െകാണ്ടുവന്നുേവാ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:് എെന്ന
അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്തു അവെന്റ ്രപവൃത്തി
തികയ്ക്കുന്നത് തേന്നഎെന്റആഹാരം. 35ഇനി
നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െകായ്ത്ത് വരുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങൾ
തലെപാക്കി േനാക്കിയാൽ വയലുകൾ ഇേപ്പാൾ
തേന്ന െകായ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
കാണും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
36 വിതയ്ക്കുന്നവനും െകായ്യന്നവനും ഒരുമിച്ച
സേന്താഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം െകായ്യന്നവൻ
കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്കേലക്ക് വിളവ്
കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നു. 37 വിതയ്ക്കുന്നത്
ഒരുവൻ, െകായ്യന്നത് മെറ്റാരുത്തൻ എന്നുള്ള
െചാല്ല് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു.
38 നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് െകായ്യ വാൻ
ഞാൻ നിങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റള്ളവർ
അദ്ധ്വാനിച്ച ; അവരുെട അദ്ധ്വാനഫലത്തിേലക്ക്
നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

39 ഞാൻ െചയ്തതു ഒെക്കയും അവൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു സ്്രതീ സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞതുനിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിെല
അേനകം ശമര്യക്കാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച .
40 അങ്ങെന ശമര്യർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു തങ്ങേളാടുകൂെട പാർേക്കണം എന്നു
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ രണ്ടുനാൾ
അവിെട താമസിച്ച . 41 ഏറ്റവും അധികംേപർ
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അവെന്റ വചനം േകട്ട് വിശ്വസിച്ച : 42ഇനി നിെന്റ
വാക്കുെകാണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത;്
ഞങ്ങൾ തേന്ന േകൾക്കുകയും അവൻ
സാക്ഷാൽേലാകരക്ഷിതാവ്എന്നുഅറിയുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ സ്്രതീേയാട്
പറഞ്ഞു.
രാജഭൃത്യെന്റപു്രതെനസുഖെപ്പടുത്തുന്നു

43 ആ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ
അവിടംവിട്ട് ഗലീലയ്ക്കു് േപായി. 44 ്രപവാചകന്
തെന്റ സ്വേദശത്ത് ബഹുമാനം ഇല്ല എന്ന് േയശു
തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 45 അവൻ
ഗലീലയിൽഎത്തിയേപ്പാൾ ഗലീലക്കാർഅവെന
സ്വീകരിച്ച . തങ്ങൾെപരുന്നാളിന് െയരൂശേലമിൽ
േപായിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവൻ െപരുന്നാളിൽ
െചയ്തതു ഒെക്കയും കണ്ടിരുന്നു.

46 അവൻ പിെന്നയും താൻ െവള്ളം
വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിെല കാനയിൽ വന്നു.
അന്ന് മകൻ േരാഗിയായിരുെന്നാരു രാജഭൃത്യൻ
കഫർന്നഹൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 47 േയശു
െയഹൂദ്യേദശത്തുനിന്നു ഗലീലയിൽ വന്നു എന്നു
അവൻ േകട്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്,
തെന്റ മകൻ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ വന്നുഅവെന െസൗഖ്യമാേക്കണംഎന്നു
അേപക്ഷിച്ച . 48 േയശു അവേനാട്: നിങ്ങൾ
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കണ്ടിട്ടല്ലാെത
വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 49 രാജഭൃത്യൻ
അവേനാട്: കർത്താേവ,ൈപതൽമരിക്കുംമുേമ്പ
വേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു അവേനാട്:
െപായ്െക്കാൾക; നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു പറഞ്ഞവാക്ക് വിശ്വസിച്ച
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ആ മനുഷ്യൻ േപായി. 51 അവൻ േപാകയിൽ
അവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന എതിേരറ്റ മകൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 52അവന് േഭദം
വന്ന സമയം അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ
അവേനാട്: ഇന്നെല ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയ്ക്ക് പനി
വിട്ട മാറി എന്നു പറഞ്ഞു. 53ആകയാൽ നിെന്റ
മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു പറഞ്ഞ
ആ സമയത്തുതെന്ന എന്നു അപ്പൻ ്രഗഹിച്ച
താനും കുടുംബം ഒെക്കയും വിശ്വസിച്ച . 54 േയശു
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു ഗലീലയിൽ വന്നേപ്പാൾ ഇതു
രണ്ടാമെത്തഅടയാളമായിട്ട് െചയ്തു.

5
േബെഥസ്ദായിെല േരാഗസൗഖ്യം

1അതിനുേശഷം െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു ഉത്സവം
ആയതുെകാണ്ട് േയശു െയരൂശേലമിേലക്കു
േപായി.

2 െയരൂശേലമിൽ ആട്ട വാതില്ക്കൽ
േബെഥസ്ദാ എന്നു എ്രബായേപരുള്ള ഒരു കുളം
ഉണ്ട്;അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപം ഉണ്ട്. 3അവയിൽ
വ്യാധിക്കാർ, കുരുടർ, മുടന്തർ, ക്ഷയേരാഗികൾ
ഇങ്ങെന വലിെയാരു കൂട്ടം െവള്ളത്തിെന്റ
ഇളക്കം കാത്തുെകാണ്ട് കിടന്നിരുന്നു. 4അതത്
സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻകുളത്തിൽഇറങ്ങി െവള്ളം
കലക്കും; െവള്ളം കലങ്ങിയ േശഷം ആദ്യം
ഇറങ്ങുന്നവൻഏത്വ്യാധിപിടിച്ചവനായിരുന്നാലും
അവന് െസൗഖ്യംവരും. 5 എന്നാൽ മുപ്പെത്തട്ട
വർഷമായി േരാഗംപിടിച്ച് കിടെന്നാരു മനുഷ്യൻ
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6അവൻ കിടക്കുന്നത്
േയശു കണ്ട്, ഇങ്ങെന അവൻ അവിെട വളെര
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കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ:് നിനക്ക്
െസൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സ േണ്ടാ എന്നു
അവേനാട് േചാദിച്ച . 7 േരാഗി അവേനാട്:
യജമാനേന, െവള്ളം കലങ്ങുേമ്പാൾ എെന്ന
കുളത്തിൽ ആക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല;
ഞാൻതേന്നെചല്ല േമ്പാൾമെറ്റാരുത്തൻഎനിക്ക്
മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
8 േയശു അവേനാട്: എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ കിടക്ക
എടുത്തു നടക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ഉടെന ആ
മനുഷ്യൻ െസൗഖ്യമായി തെന്റ കിടക്ക എടുത്തു
നടന്നു.

10 എന്നാൽ അന്ന് ശബ്ബത്ത് ആയിരുന്നു.
ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ െസൗഖ്യം
്രപാപിച്ചവേനാട:് ഇന്ന് ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു;
കിടക്ക ചുമക്കുവാൻ നിനക്ക് അനുവാദമില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 11അവൻ അവേരാട:് എെന്ന
െസൗഖ്യമാക്കിയവൻ കിടക്ക എടുത്ത നടക്ക
എന്നു എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 12 അവർ അവേനാട്: കിടക്ക
എടുത്തു നടക്ക എന്നു നിേന്നാട് പറഞ്ഞ
മനുഷ്യൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 13 എന്നാൽ
അവിെട പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കയാൽ േയശു
മാറിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവൻ ആെരന്ന്
െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവൻഅറിഞ്ഞില്ല. 14അനന്തരം
േയശു അവെന ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് കണ്ട്
അവേനാട്: േനാക്കു, നിനക്ക് െസൗഖ്യമായേല്ലാ;
അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ
ഇനി പാപം െചയ്യരുത് എന്നു പറഞ്ഞു. 15ആ
മനുഷ്യൻ േപായി തെന്ന െസൗഖ്യമാക്കിയത്
േയശു ആെണന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് അറിയിച്ച .
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16 േയശു ശബ്ബത്തിൽ അത് െചയ്തതുെകാണ്ടു
െയഹൂദന്മാർ അവെന ഉപ്രദവിച്ച . 17 േയശു
അവേരാട്: എെന്റ പിതാവ് ഇന്നുവെരയും
്രപവർത്തിക്കുന്നു; ഞാനും ്രപവർത്തിക്കുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 18 അങ്ങെന
അവൻ ശബ്ബത്തിെന ലംഘിച്ചതുെകാണ്ടു
മാ്രതമല്ല, ൈദവം സ്വന്തപിതാവ് എന്നു
പറഞ്ഞു തെന്നത്താൻ ൈദവേത്താടു
സമമാക്കിയതുെകാണ്ടും െയഹൂദന്മാർ അവെന
െകാല്ല വാൻഅധികമായി ്രശമിച്ച േപാന്നു.

പു്രതെന്റഅധികാരം
19 ആകയാൽ േയശു അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: പിതാവ് െചയ്തു
കാണുന്നത് അല്ലാെത പു്രതന് സ്വയമായി
ഒന്നും െചയ് വാൻ കഴിയുകയില്ല; അവൻ
െചയ്യന്നതു എല്ലാം പു്രതനും അ്രപകാരം തേന്ന
െചയ്യന്നു. 20 പിതാവ് പു്രതെന സ്േനഹിക്കയും
താൻ െചയ്യന്നതു ഒെക്കയും അവന്
കാണിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ
ആശ്ചര്യെപ്പടത്തക്കവിധം ഇവയിൽ വലിയ
്രപവൃത്തികള ം അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
21 പിതാവ് മരിച്ചവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച്
അവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതുേപാെലതെന്ന
പു്രതനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ
നൽകുന്നു. 22 എല്ലാവരും പിതാവിെന
ബഹുമാനിക്കുന്നതുേപാെല പു്രതെനയും
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന് പിതാവ് ആെരയും
ന്യായം വിധിക്കാെത ന്യായവിധി എല്ലാം
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പു്രതന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 23 പു്രതെന
ബഹുമാനിയ്ക്കാത്തവൻ അവെന അയച്ച
പിതാവിെനയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. 24ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
എെന്റ വചനം േകട്ട് എെന്ന അയച്ചവെന
വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട;് അവൻ
ന്യായവിധിയിൽ ആകാെത മരണത്തിൽനിന്നു
ജീവങ്കേലക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. 25 ആേമൻ,
ആേമൻ,ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ
ൈദവപു്രതെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും
േകൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും െചയ്യന്ന
നാഴിക വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
26 പിതാവിന് തന്നിൽതേന്ന ജീവനുള്ളതുേപാെല,
പു്രതനും തന്നിൽതേന്ന ജീവനുണ്ടാകുവാൻ
തക്കവണ്ണംഅവൻഅങ്ങെന നല്കിയിരിക്കുന്നു.
27 അവൻ മനുഷ്യപു്രതൻ ആകയാൽ
ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ പിതാവ് അവന്
അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു. 28 ഇതിങ്കൽ
ആശ്ചര്യെപ്പടരുത;് കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ
എല്ലാവരും അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുവാനുള്ള
സമയം വരുന്നു, 29 നന്മ െചയ്തിട്ട ള്ളവർ
ജീവെന്റ ഉയിർപ്പിനായും തിന്മ െചയ്തിട്ട ള്ളവർ
ശിക്ഷാവിധിയ്ക്കുള്ള ഉയിർപ്പിനായും
പുറത്തുവരും.

േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യം
30 എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും െചയ് വാൻ
കഴിയുന്നതല്ല; ഞാൻ േകൾക്കുന്നതുേപാെല
ന്യായം വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടം
അല്ല, എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടമേ്രത
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െചയ് വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എെന്റ
വിധി നീതിയുള്ളത് ആകുന്നു. 31 ഞാൻ
എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ
എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല. 32 എെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മെറ്റാരുത്തൻ ആകുന്നു;
അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം
സത്യം എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 33 നിങ്ങൾ
േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച;് അവൻ
സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34ഞാൻ
മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും
നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനേ്രത ഞാൻ
ഇതു പറയുന്നത.് 35 േയാഹന്നാൻ ജ്വലിച്ച
്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കു ആയിരുന്നു; നിങ്ങൾ
അല്പകാലേത്തക്ക് അവെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
ഉല്ലസിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച . 36 എനിേക്കാ
അവെന്റ സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യം
ഉണ്ട്; പിതാവ് എനിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ
തന്നിരിക്കുന്ന ്രപവൃത്തികൾ, ഞാൻ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തികൾ തേന്ന, പിതാവ് എെന്ന അയച്ച
എന്ന് എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു.
37എെന്ന അയച്ച പിതാവുതെന്ന എെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അവെന്റ
ശബ്ദം ഒരുനാള ം േകട്ടിട്ട മില്ല, അവെന്റ
രൂപം കണ്ടിട്ട മില്ല; 38 അവൻ അയച്ചവെന
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതുെകാണ്ട് അവെന്റ
വചനം നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നില്ല.
39നിങ്ങൾതിരുെവഴുത്തുകെളപരിേശാധിക്കുന്നു;
അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്
എന്നു നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ
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അേത തിരുെവഴുത്തുകൾ എെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 40 എങ്കിലും ജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല. 41ഞാൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. 42 എന്നാൽ
നിങ്ങളിൽ ൈദവസ്േനഹം ഇല്ല എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 ഞാൻ എെന്റ
പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; എെന്ന
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളന്നില്ല; മെറ്റാരുത്തൻ
സ്വന്തനാമത്തിൽ വന്നാൽ അവെന നിങ്ങൾ
ൈകെക്കാള്ള ം. 44 തമ്മിൽതമ്മിൽ ബഹുമാനം
വാങ്ങിെക്കാണ്ട് ഏകൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ
നിന്നുള്ള ബഹുമാനം അേന്വഷിക്കാത്ത
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും?
45 ഞാൻ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ നിങ്ങെള കുറ്റം
ചുമത്തും എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത.്
നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ഉണ്ട്; നിങ്ങൾ
്രപത്യാശെവച്ചിരിക്കുന്നേമാെശതേന്ന. 46നിങ്ങൾ
േമാെശെയ വിശ്വസിച്ച എങ്കിൽ എെന്നയും
വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 47 അവെന്റ എഴുത്തുകൾ
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എെന്റ
വാക്കുകൾനിങ്ങൾഎങ്ങെനവിശ്വസിക്കും?

6
അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനുംഅയ്യായിരംേപർക്ക്

1 അനന്തരം േയശു തിബര്യാസ് കടൽ
എന്നുകൂടി വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഗലീലക്കടലിെന്റ
അക്കരയ്ക്ക് േപായി. 2 അവൻ േരാഗികളിൽ
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െചയ്യന്ന അടയാളങ്ങെള കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ
പുരുഷാരം അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന.് 3 േയശു
മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട അവിെട
ഇരുന്നു. 4 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ
സമീപിച്ചിരുന്നു. 5 േയശു വലിെയാരു
പുരുഷാരം തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട്
ഫിലിെപ്പാസിേനാട:് ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ നാം
എവിെട നിന്നു അപ്പം വാങ്ങും എന്നു േചാദിച്ച .
6 ഇതു അവെന പരീക്ഷിപ്പാനേ്രത േചാദിച്ചത്;
താൻ എന്ത് െചയ ്വാൻ േപാകുന്നു എന്നു താൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നു. 7 ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട്:
ഓേരാരുത്തന്അല്പമല്പംലഭിേക്കണ്ടതിന് ഇരുനൂറ്
പണത്തിന് അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 8 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനും ശിേമാൻ
പെ്രതാസിെന്റ സേഹാദരനുമായ അെ്രന്തയാസ്
അവേനാട്: 9 ഇവിെട ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ട്;
അവെന്റപക്കൽഅഞ്ച്യവത്തപ്പവുംരണ്ടുമീനും
ഉണ്ട്; എങ്കിലും ഇ്രതേപർക്ക് അത് എന്തുള്ള
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ആള കെള ഇരുത്തുവിൻ
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്ത്
വളെര പുല്ല ണ്ടായിരുന്നു; അയ്യായിരേത്താളം
പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു. 11 പിെന്ന േയശു
അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി ഇരുന്നവർക്ക്
പങ്കിട്ട െകാടുത്തു; അങ്ങെന തെന്ന മീനും
േവണ്ടുന്നിടേത്താളം െകാടുത്തു. 12 അവർക്ക്
തൃപ്തിയായേശഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
േശഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാെത
േശഖരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അഞ്ച്
യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്നു േശഷിച്ച കഷണം
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അവർ േശഖരിച്ച പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു.
14അവൻ െചയ്ത അടയാളം ആള കൾ കണ്ടിട്ട:്
േലാകത്തിേലക്കു വരുവാനുള്ള ്രപവാചകൻ
ഇവൻആകുന്നുസത്യംഎന്നു പറഞ്ഞു.

േയശുകടലിന്മീെതനടന്നു വരുന്നു
15 അവർ വന്നു തെന്ന ബലമായി പിടിച്ച്
രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു േയശു
അറിഞ്ഞിട്ട് പിെന്നയും തനിച്ച മലമുകളിേലക്കു
േപായി. 16 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
കടല്പ റേത്തക്ക് ഇറങ്ങി. 17അവർ ഒരു പടകിൽ
കയറി കടലിനക്കെര കഫർന്നഹൂമിേലക്ക്
യാ്രതയായി; ഇരുട്ടായേശഷവും േയശുഅവരുെട
അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല. 18 ആ സമയത്ത്
ശക്തമായ കാറ്റ് അടിച്ച , കടൽ േക്ഷാഭിച്ച .
19 അവർ ഇരുപത്തഞ്ച-്മുപ്പത് നാഴിക*
ദൂരേത്താളം വലിച്ചേശഷം േയശു കടലിേന്മൽ
നടന്നു പടകിേനാട് സമീപിക്കുന്നത് കണ്ട്
േപടിച്ച . 20അവൻഅവേരാട:് ഞാൻആകുന്നു;
േപടിേക്കണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അേപ്പാൾ
അവർ അവെന പടകിേലക്ക് കയറ്റ വാൻ
തയ്യാറായി; ഉടെന പടക് അവർ േപാകുന്ന
േദശത്തുഎത്തിേപ്പായി.

22 പിെറ്റന്നാൾ കടലിനക്കെര നിന്നിരുന്ന
പുരുഷാരം, ഒരു പടകല്ലാെത അവിെട േവെറ
ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
പടകിൽ കയറാെത ശിഷ്യന്മാർ മാ്രതം
േപായിരുന്നു എന്നും ്രഗഹിച്ച . 23 എന്നാൽ

* 6. 19 ഒരു നാഴികഎന്നാൽ 185 മീറ്റർ, 5-6കിേലാമീറ്റർ
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കർത്താവ് വാഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ അപ്പം തിന്ന
സ്ഥലത്തിന്നരിെക തിബര്യാസിൽനിന്ന് ചില
പടകുകൾഎത്തിയിരുന്നു. 24 േയശുഅവിെട ഇല്ല
ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല എന്നു പുരുഷാരം കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങള ം പടക് കയറി േയശുവിെന തിരഞ്ഞു
കഫർന്നഹൂമിൽഎത്തി.

േയശു ജീവെന്റഅപ്പം
25 കടലിനക്കെര അവെന കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ:
റബ്ബീ, നീ എേപ്പാൾ ഇവിെട വന്നു എന്നു
േചാദിച്ച . 26 അതിന് േയശു: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുെകാണ്ടല്ല, അപ്പം
തിന്നു തൃപ്തരായതുെകാണ്ടേ്രത എെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നത.് 27 നശിച്ച േപാകുന്ന
ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല, നിത്യജീവങ്കേലക്ക്
നിലനില്ക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട തെന്ന
്രപവർത്തിപ്പിൻ; അത് മനുഷ്യപു്രതൻ
നിങ്ങൾക്ക് തരും. അവെന പിതാവായ
ൈദവം മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 28 അവർ അവേനാട്: ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത്
്രപവൃത്തികെള െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച .
29 േയശു അവേരാട:് ൈദവത്തിന് ്രപസാദമുള്ള
്രപവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നതേ്രത എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
30 അവർ അവേനാട:് ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിെന്ന
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് നീ എന്ത് അടയാളം
െചയ്യന്നു? എന്ത് ്രപവർത്തിക്കുന്നു? 31 നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മന്ന തിന്നു;
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അവർക്ക് തിന്നുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അപ്പം
െകാടുത്തു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശു അവേരാട്: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള അപ്പം േമാെശയല്ല
നിങ്ങൾക്ക് തന്നതു, എെന്റ പിതാവെ്രത
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത.് 33ൈദവത്തിെന്റഅപ്പേമാ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു േലാകത്തിനു
ജീവെന െകാടുക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 അവർ അവേനാട:് കർത്താേവ,
ഈ അപ്പം എേപ്പാഴും ഞങ്ങൾക്കു തേരണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 35 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
ഞാൻ ജീവെന്റ അപ്പം ആകുന്നു; എെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല; എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരുനാള ം ദാഹിക്കയുമില്ല.
36 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന കണ്ടിട്ട ം
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 37 പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നത്
ഒെക്കയും എെന്റ അടുക്കൽ വരും; എെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നവെന ഞാൻ ഒരുനാള ം
തള്ളിക്കളകയില്ല. 38ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല,
എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടമേ്രത െചയ് വാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നത.്
39അവൻ എനിക്ക് തന്നവരിൽ ഒരുവേനേപ്പാലും
ഞാൻ കളയാെത എല്ലാവെരയും അവസാന
നാളിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കണം എന്നാകുന്നു
എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം. 40 പു്രതെന
േനാക്കിെക്കാണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
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ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണെമന്നാകുന്നു
എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവെന
അവസാനനാളിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും.

41 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന
അപ്പം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ
െയഹൂദന്മാർ അവെനക്കുറിച്ച് പിറുപിറുത്തു:
42 ഇവൻ േയാസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു
അല്ലേയാ? അവെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു
അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 43 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിറുപിറുേക്കണ്ടാ;
44 എെന്ന അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാെത
ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
കഴിയുകയില്ല; ഞാൻ അവസാന നാളിൽ
അവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും. 45എല്ലാവരും
ൈദവത്താൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടവർആകും എന്നു
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
പിതാവിൽനിന്ന് േകട്ട പഠിച്ചവൻ എല്ലാം എെന്റ
അടുക്കൽ വരും. 46 പിതാവിെന ആെരങ്കിലും
കണ്ടിട്ട ണ്ട് എന്നല്ല, ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ
നിന്നു വന്നവൻ മാ്രതേമ പിതാവിെന കണ്ടിട്ട ള്ള.
47 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ
ഉണ്ട്. 48 ഞാൻ ജീവെന്റ അപ്പം ആകുന്നു.
49നിങ്ങള െടപിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മന്ന
തിന്നിട്ട ം മരിച്ച വേല്ലാ. 50ഇതുസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നഅപ്പം ആകുന്നു, ഇതു തിന്നുന്നവൻ
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മരിക്കുകയില്ല. 51സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ
ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും
ഈ അപ്പം തിന്നാൽ, അവൻ എേന്നക്കും
ജീവിക്കും; േലാകത്തിെന്റ ജീവനുേവണ്ടി ഞാൻ
െകാടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പേമാ എെന്റ മാംസം
ആകുന്നു.

52 ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ േദഷ്യേത്താെട:
ഇവെന്റ മാംസം നമുക്കു തിേന്നണ്ടതിന് തരുവാൻ
ഇവന് എങ്ങെന കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ
വാദിച്ച . 53 േയശുഅവേരാട് പറഞ്ഞത:്ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന്റ മാംസം തിന്നാെതയും അവെന്റ
രക്തം കുടിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 54എെന്റ
മാംസം തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം കുടിക്കുകയും
െചയ്യന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട;് അവസാന
നാളിൽ ഞാൻഅവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും.
55 എെന്റ മാംസം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണവും എെന്റ
രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവും ആകുന്നു.
56 എെന്റ മാംസം തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ
അവനിലും വസിക്കുന്നു. 57 ജീവനുള്ള
പിതാവ് എെന്ന അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻമൂലം
ജീവിക്കുന്നതുേപാെല എെന്ന തിന്നുന്നവൻ
എന്മൂലം ജീവിക്കും. 58 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
ഇറങ്ങിവന്നഅപ്പം ഇതുആകുന്നു; പിതാക്കന്മാർ
തിന്നുകയും മരിക്കയും െചയ്തതുേപാെല അല്ല;
ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എേന്നക്കും ജീവിക്കും.
59 അവൻ കഫർന്നഹൂമിെല പള്ളിയിൽെവച്ച്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ
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പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും േയശുവിെന

വിട്ട േപാകുന്നു
60 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത്
േകട്ടിട്ട:് ഇതു കഠിനമായ ഉപേദശം, ഇതു
ആർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. 61 ശിഷ്യന്മാർ അതിെനെച്ചാല്ലി
പിറുപിറുക്കുന്നത് േയശു തന്നിൽതേന്ന
അറിഞ്ഞ് അവേരാട:് ഇതു നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച
ആകുന്നുേവാ? 62 മനുഷ്യപു്രതൻ മുെമ്പ
ഇരുന്നിടേത്തക്ക് കയറിേപ്പാകുന്നത് നിങ്ങൾ
കണ്ടാേലാ? 63 ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവ്
ആകുന്നു; മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ
ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു. 64 എങ്കിലും
വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ട്
എന്നു പറഞ്ഞു, കാരണം അവർ ആെരന്നും
തെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ ആെരന്നും േയശു
ആദിമുതൽഅറിഞ്ഞിരുന്നു. 65ഇതുെകാണ്ടാണ്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു: പിതാവ് കൃപ നല്കീട്ടല്ലാെത
ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞത് എന്നും അവൻ
പറഞ്ഞു.

66 ഇതിനുേശഷം അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
പലരും പിൻമാറിേപ്പായി, പിന്നീെടാരിക്കലും
അവേനാടുകൂെട സഞ്ചരിച്ചില്ല. 67 ആകയാൽ
േയശു പന്തിരുവേരാട:് നിങ്ങള ം വിട്ട േപാകുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ? എന്നു േചാദിച്ച .
68 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട്: കർത്താേവ,
ഞങ്ങൾ ആരുെട അടുക്കൽ േപാകും?
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നിത്യജീവെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട്.
69 നീ ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ എന്നു ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ച ം അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 70 േയശു അവേരാട:് നിങ്ങെള
പ്രന്തണ്ടുേപെര ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?
എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഒരു പിശാച്
ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതു
അവൻ ശിേമാൻ ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ
മകനായ യൂദെയക്കുറിച്ച പറഞ്ഞു. 71 ഇവൻ
പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ എങ്കിലും അവെന
കാണിച്ച െകാടുക്കുവാനുള്ളവൻആയിരുന്നു.

7
േയശുകൂടാരെപ്പരുന്നാളിനുേപാകുന്നു.

1 അതിന ്െറേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ; െയഹൂദന്മാർ അവെന
െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട്
െയഹൂദ്യയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ അവന്
മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 2 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു. 3 അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ അവേനാട:് നീ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തികെളനിെന്റശിഷ്യന്മാരും കാേണണ്ടതിന്
ഇവിടം വിട്ട െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാക.
4 ്രപസിദ്ധൻ ആകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ
ആരും രഹസ്യത്തിൽ ഒന്നും െചയ്യന്നില്ലേല്ലാ;
നീ ഇതു െചയ്യന്നു എങ്കിൽ േലാകത്തിനു
നിെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 5അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചില്ല. 6 േയശു അവേരാട:് എെന്റ
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സമയം ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾേക്കാ
എല്ലായ്േപാഴും സമയം തേന്ന. 7 നിങ്ങെള
െവറുക്കാൻ േലാകത്തിനു കഴിയുന്നതല്ല;
എന്നാൽ അതിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ േദാഷമുള്ളവ
എന്നു ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നതുെകാണ്ട് അത് എെന്ന െവറുക്കുന്നു.
8 നിങ്ങൾ െപരുന്നാളിന് േപാകുവിൻ; ഞാൻ ഈ
െപരുന്നാളിന് േപാകുന്നില്ല;എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
എെന്റനാഴികഇതുവെരയുംവന്നിട്ടില്ല. 9ഇങ്ങെന
അവേരാട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗലീലയിൽതേന്നപാർത്തു.

10 എന്നിരുന്നാലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
െപരുന്നാളിന് േപായേശഷം അവനും
പരസ്യമായിട്ടല്ല രഹസ്യമായി തേന്ന േപായി.
11എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ െപരുന്നാളിൽ: അവൻ
എവിെട എന്നു േചാദിച്ച അവെന അേന്വഷിച്ച .
12 പുരുഷാരത്തിൽ അവെനക്കുറിച്ച് വളെര
വാദ്രപതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി: അവൻ നല്ലവൻ
എന്നു ചിലരും അല്ല, അവൻ പുരുഷാരെത്ത
വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു.
13 എങ്കിലും െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ട് ആരും
്രപസിദ്ധമായിഅവെനക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല.

േയശു െപരുന്നാൾദിനത്തിൽഉപേദശിക്കുന്നു.
14 െപരുന്നാൾ പകുതി കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഉപേദശിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. 15 വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യാത്ത ഇവൻ
ഇ്രതയധികം അറിയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു
െയഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 16 േയശു
അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് എെന്റ ഉപേദശം
എേന്റതല്ല, എെന്ന അയച്ചവേന്റതേ്രത.
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17 ആെരങ്കിലും അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ് വാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ അവൻ ഈ ഉപേദശം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളേതാ ഞാൻ സ്വയമായി
്രപസ്താവിക്കുന്നേതാ എന്നു അറിയും.
18 സ്വയമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നവെനല്ലാം
സ്വന്തമഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ തെന്ന
അയച്ചവെന്റ മഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നവേനാ
സത്യവാൻ ആകുന്നു; നീതിേകട് അവനിൽ
ഇല്ല. 19 േമാെശ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായ്രപമാണം
തന്നിട്ടില്ലേയാ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരും
ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ
എെന്ന െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിക്കുന്നത്
എന്ത?് 20അതിന് പുരുഷാരം: നിനക്ക് ഒരു
ഭൂതം ഉണ്ട;് ആരാണ് നിെന്ന െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാൻ
ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്തു; അതിങ്കൽ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു. 22 േമാെശ
നിങ്ങൾക്ക് പരിേച്ഛദന നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ
അത് േമാെശയുെട കാലത്തല്ല പിതാക്കന്മാരുെട
കാലത്തേ്രത തുടങ്ങിയത,് നിങ്ങൾ
ശബ്ബത്തിൽ മനുഷ്യെന പരിേച്ഛദന കഴിക്കുന്നു.
23 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിന് നീക്കം
വരാതിരിപ്പാൻ ശബ്ബത്തിലും മനുഷ്യൻ പരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു
മനുഷ്യെന പൂർണ്ണമായി െസൗഖ്യമാക്കിയതിനാൽ
എേന്നാട് ഈർഷ്യെപ്പടുന്നുേവാ? 24 പുറേമയുള്ള
കാഴ്ച്രപകാരം വിധിക്കരുത;് നീതിേയാെട
വിധിപ്പിൻ.
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ഇവൻ ്രകിസ്തുആകുന്നു.
25 െയരൂശേലമിൽനിന്നുള്ള ചിലർ:
അവർ െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിക്കുന്നവൻ
ഇവൻ അല്ലേയാ? 26 അവൻ പരസ്യമായി
സംസാരിക്കുന്നുവേല്ലാ; അവർ അവേനാട്
ഒന്നും പറയുന്നില്ല; ഇവൻ ്രകിസ്തു ആകുന്നു
എന്നു അധികാരികൾ യഥാർത്ഥമായി
്രഗഹിച്ച േവാ? 27 എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു;
്രകിസ്തു വരുേമ്പാേഴാ അവൻ എവിെടനിന്ന്
വരുന്നു എന്നു ആരും അറിയുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 േയശു ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ എെന്നഅറിയുന്നു;
ഞാൻ എവിെടനിെന്നന്നും അറിയുന്നു. എന്നാൽ
ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് വന്നവനല്ല, എെന്ന
അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവെന
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 29 ഞാൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നു വന്നതുെകാണ്ടും അവൻ
എെന്ന അയച്ചതുെകാണ്ടും ഞാൻ അവെന
അറിയുന്നു എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 30അവർ
അവെന പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ച എങ്കിലും
അവെന്റ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആരും
അവെന്റേമൽൈക െവച്ചില്ല. 31പുരുഷാരത്തിൽ
പലരും: ്രകിസ്തു വരുേമ്പാൾ ഇവൻ െചയ്തതിൽ
അധികം അടയാളങ്ങൾ െചയ്യ േമാ എന്നു
പറഞ്ഞു അവനിൽ വിശ്വസിച്ച . 32 പുരുഷാരം
അവെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന പിറുപിറുക്കുന്നു
എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ടേപ്പാൾ അവെന
പിടിേക്കണ്ടതിന് മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
പരീശന്മാരും പടയാളികെളഅയച്ച . 33അേപ്പാൾ
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േയശു:ഞാൻഇനികുറച്ച േനരംനിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുന്നു; പിെന്ന എെന്ന അയച്ചവെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുന്നു. 34 നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല;
ഞാൻ േപാകുന്നിടേത്തക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയുകയുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അത്
േകട്ടിട്ട് െയഹൂദന്മാർ: നാം കെണ്ടത്താതവണ്ണം
ഇവൻ എവിേടക്ക് േപാകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു?
യവനന്മാരുെട ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരുെട
അടുക്കൽ േപായി യവനെര ഉപേദശിക്കുവാൻ
ഭാവേമാ? 36 നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും,
എെന്ന കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ
േപാകുന്നിടത്ത് വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയുകയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞവാക്ക് എന്ത്
എന്നുതമ്മിൽതമ്മിൽപറഞ്ഞു.

ജീവജലത്തിെന്റനീരുറവകൾ.
37 ഉത്സവത്തിെന്റ മഹാദിനമായ
ഒടുവിലെത്ത നാളിൽ േയശു നിന്നുെകാണ്ട:്
ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു കുടിക്കെട്ട. 38 എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെന്റ ഉള്ളിൽനിന്ന് തിരുെവഴുത്ത്
പറയുന്നതുേപാെല ജീവജലത്തിെന്റ നദികൾ
ഒഴുകും എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 39 അവൻ
ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിെനക്കുറിച്ചാകുന്നു
പറഞ്ഞത;് അതുവെര ആത്മാവിെന
നൽകെപട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
േയശുഅന്ന് േതജസ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.
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അധികാരികള െടഅവിശ്വാസം.
40 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും ആ വാക്ക് േകട്ടിട്ട:്
ഇതു തീർച്ചയായും ആ ്രപവാചകൻ ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 41 മറ്റ ചിലർ: ഇവൻ ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുഎന്നാൽ േവെറ ചിലർ:
ഗലീലയിൽ നിന്നാേണാ ്രകിസ്തു വരുന്നത?്
എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽ
നിന്നും ദാവീദ് പാർത്ത ്രഗാമമായ േബത്ത-്
േലേഹമിൽനിന്നും ്രകിസ്തു വരുന്നു എന്നു
തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നില്ലേയാ എന്നും പറഞ്ഞു.
43 അങ്ങെന പുരുഷാരത്തിൽ അവെനെച്ചാല്ലി
ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 44 അവരിൽ ചിലർ അവെന
പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ച എങ്കിലുംആരുംഅവെന്റേമൽ
ൈകെവച്ചില്ല.

45 േചവകർ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
പരീശന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
അവർ അവേരാട്: നിങ്ങൾ അവെന
െകാണ്ടുവരാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
46 ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല
ആരും ഒരുനാള ം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു
േചവകർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 47 പരീശന്മാർ
അവേരാട്: നിങ്ങെളയും വഴിെതറ്റിച്ച േവാ?
48 അധികാരികളിൽ ആകെട്ട പരീശന്മാരിൽ
ആകെട്ട ആെരങ്കിലും അവനിൽ
വിശ്വസിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 49ന്യായ്രപമാണംഅറിയാത്ത
ഈ പുരുഷാരേമാ ശപിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 50 മുെമ്പാരിക്കൽ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരുന്നവനും പരീശന്മാരിൽ
ഒരുവനുമായ നിേക്കാെദേമാസ് അവേരാട:്
51 ഒരു മനുഷ്യെന്റ വാെമാഴി ആദ്യം േകട്ട,് അവൻ
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െചയ്യന്നതു ഇന്നത് എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത
നമ്മുെട ന്യായ്രപമാണംഅവെനവിധിക്കുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 52അവർ അവേനാട:് നീയും
ഗലീലക്കാരേനാ? പരിേശാധിച്ച േനാക്കുക; ഒരു
്രപവാചകനും ഗലീലയിൽ നിന്നു വരുന്നില്ലേല്ലാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

53 അങ്ങെന ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
വീട്ടിൽേപായി.

8
വ്യഭിചാരത്തിൽപിടിക്കെപ്പട്ടസ്്രതീ

1 േയശു ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി.
2 അതികാലത്ത് അവൻ പിെന്നയും
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്; ജനം ഒെക്കയും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ ഇരുന്നു
അവെര ഉപേദശിച്ച . 3അേപ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന
ഒരു സ്്രതീെയ െകാണ്ടുവന്നു അവരുെട
നടുവിൽ നിർത്തി അവേനാട:് 4 ഗുേരാ,
ഈ സ്്രതീെയ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ തേന്ന
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
കെല്ലറിയണംഎന്നു േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ഇവെളക്കുറിച്ച്
എന്ത് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 6 ഇതു
അവെന കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ എെന്തങ്കിലും
കാരണം കിേട്ടണ്ടതിന് അവെന പരീക്ഷിച്ച്
േചാദിച്ചതായിരുന്നു. േയശുേവാ കുനിഞ്ഞു
വിരൽെകാണ്ട് നിലത്തു എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
7 അവർ അവേനാട് ആവർത്തിച്ച
േചാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവൻ നിവർന്നു:
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‘നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആകെട്ട ആദ്യം
അവെള ഒരു കല്ല് എറിയുന്നവൻ’ എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 8വീണ്ടും അവൻ കുനിഞ്ഞു
വിരൽെകാണ്ട് നിലത്തു എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
9അവർ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി
ഓേരാരുത്തനായി വിട്ട േപായി; േയശു മാ്രതവും
അവരുെട നടുവിൽ നിന്നിരുന്ന സ്്രതീയും
േശഷിച്ച . 10 േയശു നിവർന്നു അവേളാട:്
സ്്രതീേയ, നിെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയവർ എവിെട?
നിനക്ക് ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലേയാ എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: 11 ഇല്ല കർത്താേവ, എന്നു അവൾ
പറഞ്ഞു. ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല:
േപാക, ഇനി േമൽ പാപം െചയ്യരുത് എന്നു േയശു
പറഞ്ഞു.

േയശു േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം
12 േയശു പിെന്നയും അവേരാട് സംസാരിച്ച :
ഞാൻ േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം ആകുന്നു; എെന്ന
അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാെത
ജീവെന്റ െവളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 പരീശന്മാർ അവേനാട:് നീ
നിെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നു;
നിെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
14 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാൻ
എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും
എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; ഞാൻ
എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്നും എവിേടക്ക് േപാകുന്നു
എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങേളാ, ഞാൻ
എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്നും എവിേടക്ക് േപാകുന്നു
എന്നും അറിയുന്നില്ല. 15 നിങ്ങൾ മാനുഷിക
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നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ
ആെരയും വിധിക്കുന്നില്ല. 16ഞാൻ വിധിച്ചാലും
ഞാൻ ഏകനല്ല, ഞാനും എെന്ന അയച്ച
പിതാവും കൂെടയാകയാൽ എെന്റ വിധി
സത്യമാകുന്നു. 17 രണ്ടു മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം
സത്യം എന്നു നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 18 ഞാൻ
എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നു;
എെന്ന അയച്ച പിതാവും എെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 19 അവർ അവേനാട്:
നിെന്റ പിതാവ് എവിെട എന്നു േചാദിച്ചതിന്
േയശു: നിങ്ങൾ എെന്ന ആകെട്ട എെന്റ
പിതാവിെന ആകെട്ട അറിയുന്നില്ല; എെന്ന
അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും
അറിയുമായിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20അവൻൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തിനരിെകെവച്ച് ഈ വചനം
പറഞ്ഞു; അവെന്റ നാഴിക അതുവെരയും
വന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആരും അവെന
പിടിച്ചില്ല.

േയശുഈേലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല
21 അവൻ പിെന്നയും അവേരാട്: ഞാൻ
േപാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും;
നിങ്ങള െട പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും; ഞാൻ
േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നുപറഞ്ഞു. 22ഞാൻേപാകുന്ന
ഇടേത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞത;് അവൻ തെന്നത്താൻ
െകാല്ല െമന്നാേണാ? എന്നു െയഹൂദന്മാർ
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പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ
താെഴനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ േമലിൽനിന്നുള്ളവൻ;
നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ
ഈ േലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല. 24ആകയാൽ
നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു; ‘ഞാൻ
ആകുന്നു’ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവർ അവേനാട്: നീ ആർ ആകുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന് േയശു: ആദിമുതൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നത് തേന്ന.
26 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വളെര സംസാരിപ്പാനും
വിധിപ്പാനും എനിക്ക് ഉണ്ട;് എങ്കിലും എെന്ന
അയച്ചവൻസത്യവാൻആകുന്നു;അവനിൽനിന്ന്
േകട്ടതായ ഈ കാര്യങ്ങൾ തേന്ന ഞാൻ
േലാകേത്താടു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
27 പിതാവിെനക്കുറിച്ച് ആകുന്നു അവൻ
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത് എന്നു അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.
28ആകയാൽ േയശു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന
ഉയർത്തിയേശഷം ‘ഞാൻ ആകുന്നു’ അവൻ
എന്നും ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും െചയ്യാെത
പിതാവ് എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തന്നതുേപാെല
ഇതു സംസാരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയും.
29 എെന്ന അയച്ചവൻ എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്;
ഞാൻ എല്ലായ്േപാഴും അവന് ്രപസാദമുള്ളതു
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് അവൻ എെന്ന ഏകനായി
വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുപറഞ്ഞു. 30അവൻഈകാര്യങ്ങൾ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അേനകർ
അവനിൽവിശ്വസിച്ച .
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സത്യം നിങ്ങെളസ്വത്രന്തരാക്കും
31 തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െയഹൂദന്മാേരാട്
േയശു: എെന്റ വചനത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി എെന്റ
ശിഷ്യന്മാരായി 32 സത്യം അറിയുകയും സത്യം
നിങ്ങെള സ്വത്രന്തരാക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 അവർ അവേനാട:് ഞങ്ങൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി; ആർക്കും ഒരുനാള ം
ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തന്മാർ
ആകും എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34അതിന് േയശു: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: പാപം
െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം പാപത്തിെന്റ ദാസൻ
ആകുന്നു. 35 അടിമ എേന്നക്കും വീട്ടിൽ
വസിക്കുന്നില്ല;പു്രതേനാഎേന്നക്കുംവസിക്കുന്നു.
36അതുെകാണ്ട് പു്രതൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാത്രന്ത്യം
വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വത്രന്തർ
ആകും.

അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികേളാ? പിശാചിെന്റ
സന്തതികേളാ?

37 നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; എങ്കിലും എെന്റ വചനത്തിന്
നിങ്ങളിൽ ഇടം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
എെന്ന െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു. 38പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ കണ്ടിട്ട ള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പിതാവിേനാട് േകട്ടിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 39അവർ
അവേനാട്: അ്രബാഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങള െട
പിതാവ് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് േയശു
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അവേരാട്: നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ
എങ്കിൽ അ്രബാഹാമിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
െചയ്യ മായിരുന്നു. 40എന്നാൽ ൈദവേത്താടു
േകട്ടിട്ട ള്ളസത്യംനിങ്ങേളാടുസംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യനായ എെന്ന നിങ്ങൾ െകാല്ല വാൻ
േനാക്കുന്നു; അങ്ങെന അ്രബാഹാം
െചയ്തില്ലേല്ലാ. 41 നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
്രപവൃത്തികെള നിങ്ങൾ െചയ്യന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ അവേനാട്: ഞങ്ങൾ
പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല; ഞങ്ങൾക്കു
ഒരു പിതാേവയുള്ള ; ൈദവം തേന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു. 42 േയശുഅവേരാട് പറഞ്ഞത:് ൈദവം
നിങ്ങള െട പിതാവ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു; ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു;ഞാൻസ്വയമായി
വന്നതല്ല, അവൻ എെന്ന അയച്ചതാകുന്നു.
43 എെന്റ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാത്തത്
എന്ത?് എെന്റ വചനം േകൾക്കുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലാത്തതുെകാണ്ടേ്രത.
44 നിങ്ങൾ പിശാെചന്ന പിതാവിെന്റ മക്കൾ;
നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ േമാഹങ്ങെള
െചയ് വാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദിമുതൽ
െകാലപാതകൻ ആയിരുന്നു; അവനിൽ
സത്യം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് സത്യത്തിൽ
നില്ക്കുന്നതുമില്ല. അവൻ േഭാഷ്ക് പറയുേമ്പാൾ
സ്വന്ത സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ േഭാഷ്ക്
പറയുന്നവനും അതിെന്റ അപ്പനും ആകുന്നു.
45 ഞാേനാ സത്യം സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 46 നിങ്ങളിൽ
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ആർ എെന്ന പാപെത്തക്കുറിച്ച് േബാധം
വരുത്തുന്നു? ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത?്
47 ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ൈദവവചനം
േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ
നിന്നുള്ളവരല്ലായ്കെകാണ്ട് അവ േകൾക്കുന്നില്ല.
48 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട:് നീ ഒരു ശമര്യൻ;
നിനക്ക് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്
ശരിയല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അതിന്
േയശു: എനിക്ക് ഭൂതമില്ല; ഞാൻ എെന്റ
പിതാവിെന ബഹുമാനിയ്ക്കഅേ്രത െചയ്യന്നതു;
നിങ്ങേളാ എെന്ന അപമാനിക്കുന്നു. 50 ഞാൻ
എെന്റ മഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നില്ല; അങ്ങെന
അേന്വഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ഒരുവൻ ഉണ്ട്.

അ്രബാഹാമിനുമുമ്പ്ഞാനുണ്ട് (േയശു).
51 ആേമൻ, ആേമൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ
ഒരുനാള ം മരണം കാൺകയില്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 52 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്: നിനക്ക്
ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു
മനസ്സിലായി; അ്രബാഹാമും ്രപവാചകന്മാരും
മരിച്ച ; നീേയാ എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ
ഒരുനാള ം മരണം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു
പറയുന്നു. 53 ഞങ്ങള െട പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെനക്കാൾ നീ വലിയവേനാ?
അവൻ മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ച ;
നിെന്നത്തെന്ന നീ ആർ ആക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന് 54 േയശു: ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
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മഹത്വെപ്പടുത്തിയാൽ എെന്റ മഹത്വം ഏതുമില്ല;
എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നത് എെന്റ പിതാവ്
ആകുന്നു; അവെന നിങ്ങള െട ൈദവം
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 55 നിങ്ങൾ
അവെന അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ
അവെന അറിയുന്നു; അവെന അറിയുന്നില്ല
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങെളേപ്പാെല
േഭാഷ്കുപറയുന്നവൻ ആകും; എന്നാൽ
ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു; അവെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കയും െചയ്യന്നു. 56 നിങ്ങള െട
പിതാവായ അ്രബാഹാം എെന്റ ദിവസം കാണും
എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് ഉല്ലസിച്ച ; അവൻ കണ്ട്
സേന്താഷിച്ച മിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 57 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്: നിനക്ക്
അമ്പത് വയസ്സ് ആയിട്ടില്ല; നീ അ്രബാഹാമിെന
കണ്ടിട്ട േണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 58 േയശു
അവേരാട്:ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: അ്രബാഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പ് ഞാൻ
ഉണ്ട് എന്നുപറഞ്ഞു. 59അേപ്പാൾഅവർഅവെന
എറിയുവാൻ കല്ല് എടുത്തു; േയശുേവാ മറഞ്ഞു
ൈദവാലയംവിട്ട േപായി.

9
കുരുടന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു

1 േയശു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ജന്മനാ
കുരുടനാെയാരു മനുഷ്യെന കണ്ട്. 2 അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: റബ്ബീ, ഇവൻ കുരുടനായി
പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപംെചയ്തു?
ഇവേനാ ഇവെന്റ മാതാപിതാക്കേളാ?



േയാഹന്നാന് 9:3 xlviii േയാഹന്നാന് 9:12

എന്നു േചാദിച്ച . 3 അതിന് േയശു:
അവേനാ അവെന്റ മാതാപിതാക്കേളാ പാപം
െചയ്തിട്ടല്ല, ൈദവ്രപവർത്തി അവനിൽ
െവളിെപ്പേടണ്ടതിനേ്രത. 4 എെന്ന
അയച്ചവെന്റ ്രപവൃത്തി പകൽ ഉള്ളിടേത്താളം
നാം െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു; ആർക്കും
്രപവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രാ്രതി വരുന്നു.
5 ഞാൻ േലാകത്തിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചംആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 6ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്തു
തുപ്പി തുപ്പൽെകാണ്ട് േചറുണ്ടാക്കി േചറ്അവെന്റ
കണ്ണിേന്മൽ േതച്ച : 7 നീ െചന്ന് ശിേലാഹാം
കുളത്തിൽകഴുകുക എന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു;
ശിേലാഹാം എന്നതിന് അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്നർത്ഥം. അവൻ േപായി കഴുകി, കണ്ണ്
കാണുന്നവനായി മടങ്ങിവന്നു. 8 അവെന്റ
അയൽക്കാരും അവെന മുെമ്പ യാചകനായി
കണ്ടവരും: ഇവനല്ലേയാ അവിെട ഇരുന്നു ഭിക്ഷ
യാചിച്ചവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ തേന്ന
എന്നു ചിലരും അല്ല, അവെനേപ്പാെലയുള്ളവൻ
എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അത്
ഞാൻ തേന്ന എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 10അവർ
അവേനാട്: നിെന്റകണ്ണ്തുറന്നത്എങ്ങെനഎന്നു
േചാദിച്ചതിന്അവൻ: 11േയശുഎന്നുേപരുള്ളഒരു
മനുഷ്യൻ േചറുണ്ടാക്കി എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േതച്ച:്
ശിേലാഹാം കുളത്തിൽ േപായി കഴുകുക എന്നു
എേന്നാട് പറഞ്ഞു; ഞാൻ േപായി കഴുകി കാഴ്ച
്രപാപിച്ച എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 അവൻ
എവിെട എന്നു അവർ അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്:
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എനിക്കറിയില്ലഎന്നുഅവൻപറഞ്ഞു.
13കുരുടനായിരുന്നവെനഅവർ പരീശന്മാരുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി. 14 േയശു
േചറുണ്ടാക്കി അവെന്റ കണ്ണ് തുറന്നത് ശബ്ബത്ത്
നാളിൽ ആയിരുന്നു. 15 അവൻ കാഴ്ച
്രപാപിച്ചത് എങ്ങെന എന്നു പരീശന്മാരും
അവേനാട് േചാദിച്ച . അവൻഅവേരാട:് അവൻ
എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േചറ് േതച്ച് ഞാൻ കഴുകി;
ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് കാണ്മാൻ കഴിയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 പരീശന്മാരിൽ ചിലർ: ഈ മനുഷ്യൻ
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നവനല്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ ശബ്ബത്ത്
്രപമാണിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. മറ്റ ചിലർ:
പാപിയാെയാരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങെനയുള്ള
അടയാളങ്ങൾ െചയ് വാൻ എങ്ങെന കഴിയും
എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവരുെട ഇടയിൽ
ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 17 അവർ പിെന്നയും
കുരുടേനാട:് നിെന്റ കണ്ണ് തുറന്നതുെകാണ്ട്
നീ അവെനക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: അവൻ ഒരു ്രപവാചകൻ
ആകുന്നു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18 കാഴ്ച
്രപാപിച്ചവെന്റ മാതാപിതാക്കെള വിളിച്ച
േചാദിക്കുേവാളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു
എന്നും കാഴ്ച ്രപാപിച്ച എന്നും െയഹൂദന്മാർ
വിശ്വസിച്ചില്ല. 19 കുരുടനായി ജനിച്ച എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങള െട മകൻ ഇവൻ
തെന്നേയാ? എന്നാൽ അവന് ഇേപ്പാൾ കണ്ണ്
കാണുന്നത് എങ്ങെന എന്നു അവർ അവേരാട്
േചാദിച്ച . 20അതിന് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ:
ഇവൻ ഞങ്ങള െട മകൻ എന്നും കുരുടനായി
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ജനിച്ചവൻ എന്നും ഞങ്ങൾക്കു അറിയാം.
21 എന്നാൽ അവന് ഇേപ്പാൾ കണ്ണ് കാണുന്നത്
എങ്ങെന എന്നും അവെന്റ കണ്ണ് ആർ തുറന്നു
എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; അവേനാട്
േചാദിപ്പിൻ; അവന് ്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവൻ
തേന്ന പറയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 െയഹൂദന്മാെര ഭയെപ്പടുകെകാണ്ടേ്രത
അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത;്
േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു ഏറ്റ പറയുന്നവെര
പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താേക്കണം എന്നു
െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു
23 അതുെകാണ്ടാണ് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ
അവന് ്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവേനാട് േചാദിപ്പിൻ
എന്നു പറഞ്ഞത.് 24 കുരുടനായിരുന്ന
മനുഷ്യെനഅവർ രണ്ടാമതും വിളിച്ച അവേനാട്:
ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്ക; ആ മനുഷ്യൻ
ഒരു പാപി എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 25അതിന് അവൻ: അവൻ പാപിേയാ
അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഒന്ന്
അറിയുന്നു; ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ
കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അവർ അവേനാട്: അവൻ നിനക്ക് എന്ത്
െചയ്തു? നിെന്റ കണ്ണ് എങ്ങെന തുറന്നു എന്നു
േചാദിച്ച . 27അതിന് അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുവേല്ലാ; നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ചില്ല; വീണ്ടും
േകൾക്കുവാൻഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്ത?് നിങ്ങൾക്കും
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർആകുവാൻആ്രഗഹമുേണ്ടാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അേപ്പാൾ
അവർ അവെന ശകാരിച്ച : നീ അവെന്റ
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ശിഷ്യൻ; ഞങ്ങൾ േമാെശയുെട ശിഷ്യന്മാർ.
29 േമാെശേയാടു ൈദവം സംസാരിച്ച എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ
എവിെടനിന്ന് എന്നു ഞങ്ങൾഅറിയുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 30ആ മനുഷ്യൻ അവേരാട:് എെന്റ
കണ്ണ് തുറന്നിട്ട ം അവൻ എവിെടനിന്ന് എന്നു
നിങ്ങൾഅറിയാത്തത് ആശ്ചര്യമായ കാര്യമാണ്.
31പാപികള െട ്രപാർത്ഥനൈദവം േകൾക്കുന്നില്ല
എന്നും ൈദവഭക്തനായിരുന്നു അവെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുന്നു
എന്നും നാം അറിയുന്നു. 32 കുരുടനായി
പിറന്നവെന്റ കണ്ണ് ആെരങ്കിലും തുറന്ന്രപകാരം
േലാകം ഉണ്ടായതുമുതൽ േകട്ടിട്ടില്ല. 33 ഈ
മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നവൻ അെല്ലങ്കിൽ അവന് ഒന്നും െചയ് വാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34അവർ
അവേനാട്: നീ മുഴുവനും പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ;
ഇേപ്പാൾ നീ ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന പള്ളിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.

35 അവെന പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി
എന്നു േയശു േകട്ട്; അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: നീ
ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു
േചാദിച്ച . 36 അതിന് അവൻ: യജമാനേന,
അവൻ ആരാകുന്നു? ഞാൻ അവനിൽ
വിശ്വസിക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 േയശു
അവേനാട്: നീഅവെന കണ്ടിരിക്കുന്നു; നിേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്നവൻ തേന്ന അവൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 അേപ്പാൾ അവൻ: ‘കർത്താേവ,
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ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന നമസ്കരിച്ച . 39 കാണാത്തവർ
കാണ്മാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ ആകുവാനും
ഇങ്ങെന ന്യായവിധിയ്ക്കായി ഞാൻ
ഇഹേലാകത്തിൽ വന്നു എന്നു േയശു പറഞ്ഞു.
40 അവേനാടുകൂെടയുള്ള ചില പരീശന്മാർ
ഇതു േകട്ടിട്ട:് ഞങ്ങള ം കുരുടേരാ എന്നു
േചാദിച്ച . 41 േയശു അവേരാട:് നിങ്ങൾ
കുരുടർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ: ഞങ്ങൾ
കാണുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െടപാപംനിലനില്ക്കുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു.

10
നല്ലഇടയനുംഅവെന്റആടുകള ം

1 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു:ആട്ടിൻെതാഴുത്തിേലക്ക് വാതിലിലൂെട
കടക്കാെത മറ്റ വഴിയായി കയറുന്നവൻകള്ളനും
കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു. 2 വാതിലിലൂെട
കടക്കുന്നവേനാ ആടുകള െട ഇടയൻ
ആകുന്നു. 3അവന് വാതിൽകാവല്ക്കാരൻ
തുറന്നുെകാടുക്കുന്നു; ആടുകൾ അവെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു; തെന്റ ആടുകെള അവൻ
േപർെചാല്ലി വിളിച്ച പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
4 തനിക്കുള്ളവെയ ഒെക്കയും പുറത്തു െകാണ്ട്
േപായേശഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി
നടക്കുന്നു; ആടുകൾ അവെന്റ ശബ്ദം
അറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവെന അനുഗമിക്കുന്നു.
5അന്യന്മാരുെടശബ്ദംഅറിയായ്കെകാണ്ട്അവ
ഒരു അപരിചിതെന അനുഗമിക്കുകയില്ല മറിച്ച്
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അവെന വിട്ട ഓടിേപ്പാകും. 6ഈ ഉപമ േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞു;എന്നാൽതങ്ങേളാട് പറഞ്ഞ
ഈകാര്യങ്ങൾഎെന്തന്ന്അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

7 േയശു പിെന്നയും അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: ആടുകള െട വാതിൽ ഞാൻ
ആകുന്നു. 8എനിക്ക് മുെമ്പ വന്നവർ ഒെക്കയും
കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും അേ്രത; എന്നാൽ
ആടുകൾ അവെര െചവിെക്കാണ്ടില്ല. 9 ഞാൻ
വാതിൽ ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും എന്നിലൂെട
അകത്ത് കടന്നാൽ അവൻ രക്ഷെപടും;
അവൻ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു േപാകയും
േമച്ചൽസ്ഥലം കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.
10 േമാഷ്ടിപ്പാനും െകാല്ല വാനും നശിപ്പിക്കുവാനും
അല്ലാെത കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്ക് ജീവൻ
ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട ഉണ്ടാകുവാനും
അേ്രത ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത.് 11ഞാൻ നല്ല
ഇടയൻ ആകുന്നു; നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക്
േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന െകാടുക്കുന്നു.
12 ഇടയനും ആടുകള െട ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത
കൂലിക്കാരൻെചന്നായ്വരുന്നത്കണ്ട്ആടുകെള
ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടിക്കളയുന്നു; െചന്നായ് അവെയ
പിടിക്കയും ചിന്നിച്ച കളകയും െചയ്യന്നു.
13 അവൻ കൂലിക്കാരനും ആടുകെളക്കുറിച്ച്
വിചാരമില്ലാത്തവനുമായതുെകാണ്ട് അവൻ
ഓടിേപാകുന്നു. 14 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ;
പിതാവ് എെന്നഅറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിെന
അറിയുകയും െചയ്യന്നതുേപാെല ഞാൻ
എനിക്കുള്ളവെയ അറിയുകയും എനിക്കുള്ളവ
എെന്നഅറിയുകയും െചയ്യന്നു. 15ആടുകൾക്ക്
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േവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ ജീവെന െകാടുക്കുന്നു.
16 ഈ െതാഴുത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത േവെറ
ആടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ട;് അവെയയും ഞാൻ
െകാണ്ടുവേരണ്ടതാകുന്നു; അവ എെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കും; അങ്ങെന ഒരാട്ടിൻ
കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും. 17 എെന്റ
ജീവെന വീണ്ടും ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അതിെന െകാടുക്കുന്നതുെകാണ്ട് പിതാവ്
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു. 18ആരും അതിെന
എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുന്നില്ല; ഞാൻ
തേന്ന അതിെന െകാടുക്കുന്നു; അതിെന
െകാടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്;
വീണ്ടുംഎടുക്കുവാനുംഎനിക്ക്അധികാരം ഉണ്ട്;
ഈ കല്പന എെന്റ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു എനിക്ക്
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

19 ഈ വചനംനിമിത്തം െയഹൂദന്മാരുെട
ഇടയിൽ പിെന്നയും ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 20അവരിൽ
പലരും; അവന് ഭൂതം ഉണ്ട;് അവൻ ്രഭാന്തൻ
ആകുന്നു;അവെന്റവാക്ക് േകൾക്കുന്നത്എന്തിന്
എന്നുപറഞ്ഞു. 21മറ്റ ചിലർ: ഇതുഭൂത്രഗസ്തെന്റ
വാക്കല്ല; ഭൂതത്തിന് കുരുടന്മാരുെട കണ്ണ്
തുറപ്പാൻകഴിയുേമാഎന്നു പറഞ്ഞു.

െയഹൂദന്മാർ േയശുവിെനഅവിശ്വസിക്കുന്നു
22അനന്തരം െയരൂശേലമിൽ ്രപതിഷ്േഠാത്സവം
വന്നു; അന്ന് ശീതകാലമായിരുന്നു. 23 േയശു
ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ
നടക്കുകയായിരുന്നു. 24അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
അവെന വളഞ്ഞു: നീ എ്രതേത്താളം ഞങ്ങെള
ആശിപ്പിക്കുന്നു? നീ ്രകിസ്തുഎങ്കിൽവ്യക്തമായി
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ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
25 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട;് എങ്കിലും നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല;എെന്റ പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ
ഞാൻ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾഎെന്നക്കുറിച്ച ള്ള
സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. 26 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എെന്റ
ആടുകളല്ല. 27എെന്റആടുകൾ എെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു; ഞാൻ അവെയ അറിയുകയും
അവ എെന്ന അനുഗമിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
28ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ െകാടുക്കുന്നു;
അവ ഒരുനാള ം നശിച്ച േപാകയില്ല; ആരും
അവെയ എെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ച പറിക്കയും
ഇല്ല. 29അവെയ തന്നിരിക്കുന്ന എെന്റ പിതാവ്
എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; പിതാവിെന്റ കയ്യിൽ
നിന്നു അവെയ പിടിച്ച പറിപ്പാൻ ആർക്കും
കഴിയുകയില്ല 30ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു.
31അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവെന എറിയുവാൻ
പിെന്നയും കല്ല് എടുത്തു. 32 േയശു അവേരാട:്
പിതാവിൽനിന്ന് ഞാൻ പല നല്ല ്രപവൃത്തികൾ
നിങ്ങെള കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏത്
്രപവൃത്തി നിമിത്തം നിങ്ങൾഎെന്നകെല്ലറിയുന്നു
എന്നു േചാദിച്ച . 33 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്:
ഒരു നല്ല്രപവൃത്തി നിമിത്തവുമല്ല, ൈദവദൂഷണം
നിമിത്തവുംനീമനുഷ്യനായിരിെക്കനിെന്നത്തെന്ന
ൈദവം ആക്കുന്നതുെകാണ്ടുമേ്രത ഞങ്ങൾ
നിെന്ന കെല്ലറിയുന്നത് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
34 േയശുഅവേരാട:് ‘നിങ്ങൾ േദവന്മാർആകുന്നു
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു’ എന്നു നിങ്ങള െട
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ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ?
35 ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ട ള്ളവെര
േദവന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ-
തിരുെവഴുത്തിന് നീക്കംവരികയില്ലേല്ലാ - 36ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതൻ എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട:്
നീ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു പിതാവ്
വിശുദ്ധീകരിച്ച േലാകത്തിൽ അയച്ചവേനാട്
നിങ്ങൾ പറയുന്നുേവാ? 37 ഞാൻ എെന്റ
പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തി െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ എെന്ന
വിശ്വസിക്കണ്ട; 38 ഞാൻ അവ െചയ്യന്നു
എങ്കിേലാ എെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും
പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു
നിങ്ങൾ ്രഗഹിച്ച അറിേയണ്ടതിന് ്രപവൃത്തിെയ
വിശ്വസിപ്പിൻ. 39അവർ അവെന പിെന്നയും
പിടിപ്പാൻ േനാക്കി; അവേനാ അവരുെട കയ്യിൽ
നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപായി.

40 അവൻ േയാർദ്ദാനക്കെര േയാഹന്നാൻ
ആദ്യം സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നസ്ഥലത്ത്
പിെന്നയും െചന്ന്അവിെട പാർത്തു. 41അേനകർ
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: േയാഹന്നാൻ
അടയാളം ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ
ഇവെനക്കുറിച്ച് േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ
ഒെക്കയും സത്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
42അവിെടഅേനകർ േയശുവിൽവിശ്വസിച്ച .

11
ലാസറിെന്റ മരണം

1 എന്നാൽ ലാസർ എന്നു േപരുള്ള
ഒരുവൻ ദീനമായ്ക്കിടന്നിരുന്നു. ഇവൻ
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മറിയയുെടയും അവള െട സേഹാദരിയായ
മാർത്തയുെടയും ്രഗാമമായ േബഥാന്യയിൽ
നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു. 2ഈ മറിയ ആയിരുന്നു
കർത്താവിെന പരിമളൈതലം പൂശി തെന്റ
തലമുടിെകാണ്ട് അവെന്റ കാൽ തുടച്ചത.്
അവള െട സേഹാദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു
ദീനമായ്ക്കിടന്നത.് 3 ആ സേഹാദരിമാർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:് കർത്താേവ,
നിനക്ക് ്രപിയനായവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു
എന്നു പറയിച്ച . 4 േയശു അത് േകട്ടിട്ട:് ഈ ദീനം
മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുവാനായിട്ടല്ല, മറിച്ച്
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനും അത് മുഖാന്തരം
ൈദവപു്രതൻ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിനുമായിട്ടേ്രത
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു മാർത്തെയയും
അവള െട സേഹാദരിെയയും ലാസറിെനയും
സ്േനഹിച്ച . 6അവൻദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നുഎന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ താൻ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു
ദിവസംകൂടി പാർത്തു. 7അതിന ്െറേശഷംഅവൻ
ശിഷ്യന്മാേരാട്: നാം വീണ്ടും െയഹൂദ്യയിേലക്കു
േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട്: റബ്ബീ, െയഹൂദന്മാർ ഇേപ്പാൾ
തേന്ന നിെന്ന കെല്ലറിയുവാൻ ഭാവിച്ച വേല്ലാ;
നീ പിെന്നയും അവിെട േപാകുന്നുേവാ
എന്നു േചാദിച്ച . 9 അതിന് േയശു: ഒരു
ദിവസത്തിൽ പ്രന്തണ്ട് മണിക്കൂർ െവളിച്ചം
ഇല്ലേയാ? പകൽ സമയത്ത് നടക്കുന്നവൻ
പകൽെവളിച്ചം കാണുന്നതുെകാണ്ട് ഇടറുന്നില്ല.
10 രാ്രതിയിൽ നടക്കുന്നവേനാ അവന് െവളിച്ചം
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഇടറുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 11 ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം
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അവൻ: നമ്മുെട സ്േനഹിതനായ ലാസർ
നി്രദെകാള്ളന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ അവെന
ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർത്തുവാൻ േപാകുന്നു
എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 12 ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട്: കർത്താേവ,അവൻനി്രദെകാള്ളന്നു
എങ്കിൽ അവന് െസൗഖ്യംവരും എന്നു പറഞ്ഞു.
13 േയശു അവെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ച
ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത;് എന്നാൽ വി്രശമിക്കുന്ന
ഉറക്കെത്തക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞെതന്ന് അവർ
വിചാരിച്ച . 14 അേപ്പാൾ േയശു സ്പഷ്ടമായി
അവേരാട്: ലാസർ മരിച്ച േപായി; 15 ഞാൻ
അവിെട ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
വിചാരിച്ച സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമേല്ലാ; നാം അവെന്റ
അടുക്കൽ േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ദിദിെമാസ്
എന്നു േപരുള്ള േതാമസ് സഹശിഷ്യന്മാേരാട:്
അവേനാടുകൂെട മരിേക്കണ്ടതിന് നാമും േപാക
എന്നുപറഞ്ഞു.
ലാസറിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.

17 േയശു അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവെന
കല്ലറയിൽ െവച്ചിട്ട് നാലുദിവസമായി എന്നു
അറിഞ്ഞ.് 18 േബഥാന്യ െയരൂശേലമിനരിെക
ഏകേദശം പതിനഞ്ച് നാഴിക* ദൂരത്തായിരുന്നു.
19 അേനകം െയഹൂദന്മാർ മാർത്തെയയും
മറിയെയയും അവരുെട സേഹാദരെനക്കുറിച്ച്
ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട അടുക്കൽ
വന്നിരുന്നു. 20 േയശു വരുന്നുെണ്ടന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ മാർത്ത െചന്ന് അവെന കണ്ട്;

* 11. 18 ഏകേദശം മൂന്നുകി. മി. ഒരു നാഴികഎന്നാൽ 185 മീ.
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എന്നാൽ മറിയേയാ വീട്ടിൽത്തെന്ന ഇരുന്നു.
21 മാർത്ത േയശുവിേനാടു: കർത്താേവ,
നീ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
സേഹാദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. 22 ഇേപ്പാഴും
നീ ൈദവേത്താട് എന്ത് അേപക്ഷിച്ചാലും
ൈദവം നിനക്ക് തരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേളാട:്
നിെന്റ സേഹാദരൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 മാർത്ത അവേനാട്:
ഒടുവിലെത്ത നാളിെല പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 േയശു അവേളാട:്
ഞാൻതേന്നപുനരുത്ഥാനവുംജീവനുംആകുന്നു;
എന്നിൽവിശ്വസിക്കുന്നവൻമരിച്ചാലും ജീവിക്കും.
26 ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ആരും ഒരുനാള ം മരിക്കയില്ല; ഇതു നീ
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 27അവൾ
അവേനാട്: ഉവ്വ,് കർത്താേവ, േലാകത്തിൽ
വരുവാനുള്ള ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു നീ
തേന്ന എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞിട്ട് 28 േപായി തെന്റ സേഹാദരിയായ
മറിയെയസ്വകാര്യമായി വിളിച്ച : ഗുരു വന്നിട്ട ണ്ട്;
നിെന്ന വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 29അവൾ
േകട്ടഉടെനഎഴുേന്നറ്റ്അവെന്റഅടുക്കൽെചന്ന്.
30 േയശു അതുവെര ്രഗാമത്തിൽ കടക്കാെത
മാർത്ത അവെന എതിേരറ്റ സ്ഥലത്ത് തേന്ന
ആയിരുന്നു. 31വീട്ടിൽ മറിയേയാടുകൂെട ഇരുന്നു
അവെള ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ,
മറിയ േവഗം എഴുേന്നറ്റ് േപാകുന്നത് കണ്ടിട്ട്
അവൾ കല്ലറയ്ക്കൽ കരയുവാൻ േപാകുന്നു
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എന്നു വിചാരിച്ച അവെള പിൻെചന്നു.
32 േയശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ കാല്ക്കൽ വീണു:
കർത്താേവ, നീ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ
എെന്റ സേഹാദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവൾ കരയുന്നതും
അവേളാടുകൂെട വന്ന െയഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും
േയശു കണ്ടിട്ട് ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി,
അസ്വസ്ഥനായി: 34 അവെന െവച്ചത്
എവിെട എന്നു േചാദിച്ച . കർത്താേവ, വന്നു
കാണുക എന്നു അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
35 േയശു കണ്ണ നീർ വാർത്തു. 36 അേപ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർ: കേണ്ടാ ഇവൻ ലാസറിെന
എ്രത സ്േനഹിച്ചിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
37 ചിലേരാ: കുരുടെന്റ കണ്ണ് തുറന്ന ഇവന്
ഇവെനയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേയാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 38 േയശു പിെന്നയും ഉള്ളം
െനാന്ത് കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി; അത് ഒരു ഗുഹ
ആയിരുന്നു; ഒരു കല്ല ം അതിേന്മൽ െവച്ചിരുന്നു.
39 “ആ കല്ല് എടുത്തുമാറ്റ വിൻ” എന്നു േയശു
പറഞ്ഞു. മരിച്ചവെന്റ സേഹാദരിയായ മാർത്ത:
കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ ശരീരം ജീർണ്ണിച്ചിരിക്കും;
അവൻ മരിച്ചിട്ട് നാലുദിവസമായേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 40 േയശു അവേളാട:് വിശ്വസിച്ചാൽ
നീ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം കാണും എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാട് പറഞ്ഞില്ലേയാഎന്നുപറഞ്ഞു. 41അവർ
ആകല്ല് എടുത്തുമാറ്റി. േയശു േമേലാട്ട േനാക്കി:
പിതാേവ, നീ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടതിനാൽ
ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദിപറയുന്നു. 42 നീ എേപ്പാഴും
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എെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ എെന്ന
അയച്ച എന്നു ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട നിമിത്തം ഞാൻ
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 43ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട്
അവൻ: “ലാസേറ, പുറത്തു വരിക” എന്നു
ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 44 മരിച്ചവൻ പുറത്തു
വന്നു; അവെന്റ കാലും കയ്യ ം ശീലെകാണ്ടു
െകട്ടിയും മുഖം റൂമാൽെകാണ്ടു മൂടിയുമിരുന്നു.
അവെന്റ െകട്ട് അഴിക്കുവിൻ; അവൻ േപാകെട്ട
എന്നു േയശുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

45 മറിയയുെട അടുക്കൽ വന്ന െയഹൂദന്മാരിൽ
പലരും അവൻ െചയ്തതു കണ്ടിട്ട് അവനിൽ
വിശ്വസിച്ച . 46 എന്നാൽ ചിലർ പരീശന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപായി േയശു െചയ്തതു അവേരാട്
അറിയിച്ച .
േയശുവിെന െകാല്ല വാൻആേലാചിക്കുന്നു

47 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േചർന്ന്
ആേലാചനാസംഘം വിളിച്ച കൂട്ടി: നാം എന്ത്
െചേയ്യണ്ടു? ഈമനുഷ്യൻ വളെരഅടയാളങ്ങൾ
െചയ്യന്നുവേല്ലാ. 48അവെനഇങ്ങെനവിട്ടയച്ചാൽ
എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും; േറാമക്കാരും
വന്നു നമ്മുെട സ്ഥലെത്തയും ജനെത്തയും
എടുത്തുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 49അവരിൽ
ഒരുവൻ, ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫാവ് തേന്ന, അവേരാട:് നിങ്ങൾക്ക്
ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ; 50 ജാതി മുഴുവനും
നശിച്ച േപാകുന്നതിേനക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ
ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മരിക്കുന്നതു നല്ലത് എന്നു
നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
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51 അവൻ ഇതു സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല,
താൻ ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതൻ
ആകയാൽ രാജ്യത്തിന് േവണ്ടി േയശു മരിക്കണം
എന്നു ്രപവചിച്ചതേ്രത. 52 രാജ്യത്തിന് േവണ്ടി
മാ്രതമല്ല, പലസ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിയിരിക്കുന്ന
ൈദവമക്കെള ഒന്നായിട്ട് േചർേക്കണ്ടതിനും
തേന്ന. 53 അന്നുമുതൽ അവർ േയശുവിെന
െകാല്ല വാൻആേലാചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

54 അതുെകാണ്ട് േയശു െയഹൂദന്മാരുെട
ഇടയിൽ പിെന്ന പരസ്യമായി നടക്കാെത
അവിടം വിട്ട മരുഭൂമിക്കരിെക എ്രഫയീം എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി ശിഷ്യന്മാരുമായി
അവിെട പാർത്തു. 55 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ
അടുത്തിരിക്കുകയാൽ പലരും തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ െപസഹയ്ക്ക് മുെമ്പ
നാട്ടിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
56 അവർ േയശുവിെന അേന്വഷിച്ച
ൈദവാലയത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു: എന്ത്
േതാന്നുന്നു? അവൻ െപരുന്നാൾക്ക്
വരികയില്ലേയാ എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
57എന്നാൽ മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
േയശുവിെന പിടിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
എവിെടയാെണന്ന് ആെരങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ
അറിവു തേരണെമന്ന് കല്പന െകാടുത്തിരുന്നു.

12
1 േയശു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ലാസർ
പാർത്ത േബഥാന്യയിേലക്കു െപസഹയ്ക്ക്
ആറ് ദിവസം മുെമ്പ േയശു വന്നു. 2 അവിെട
അവർ അവന് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി;
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ലാസർ േയശുവിേനാടുകൂെട പന്തിയിൽ
ഇരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ആയിരുന്നു, മാർത്ത
വിളമ്പി െകാടുക്കുകയായിരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ
മറിയ വിലേയറിയ സ്വച്ഛജടാമാംസിൈതലം
ഒരു റാത്തൽ എടുത്തു േയശുവിെന്റ കാലിൽ
പൂശി തെന്റ തലമുടിെകാണ്ട് കാൽ തുവർത്തി;
ൈതലത്തിെന്റ െസൗരഭ്യംെകാണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു.
4 എന്നാൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി
അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാനുള്ള
യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവ:് 5 ഈ ൈതലം
മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരി്രദന്മാർക്ക്
െകാടുക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞു.
6 ഇതു ദരി്രദന്മാെരക്കുറിച്ച് വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല,
അവൻ കള്ളൻ ആകെകാണ്ടും പണസഞ്ചി
തെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ അതിൽ
ഉള്ളതിൽനിന്ന്അവൻഎടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടും
അേ്രത പറഞ്ഞത.് 7 േയശു: അവെള
അസഹ്യെപ്പടുേത്തണ്ട; എെന്റ ശവസംസ്ക്കാര
ദിവസത്തിനായി അവൾ ഇതു സൂക്ഷിച്ച
എന്നിരിക്കെട്ട. 8 ദരി്രദന്മാർ നിങ്ങൾക്ക്
എല്ലായ്േപാഴും അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാൻ
എല്ലായ്േപാഴും അടുെക്ക ഇല്ലതാനും എന്നു
പറഞ്ഞു.

9 അവൻ അവിെട ഉെണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്
െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു വലിയ പുരുഷാരം
േയശുവിെന്റ നിമിത്തം മാ്രതമല്ല, അവൻ
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ലാസെറ
കാണ്മാനായിട്ട ംകൂെട വന്നു. 10അവൻ നിമിത്തം
അേനകം െയഹൂദന്മാർ െചന്ന് 11 േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കയാൽ ലാസറിേനയും െകാേല്ലണം
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എന്നു മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർആേലാചിച്ച .

േയശുവിെന്റ രാജകീയ്രപേവശനം
12 അടുത്ത ദിവസം െപരുന്നാൾക്ക് വലിയ
പുരുഷാരം വന്നു. േയശു െയരൂശേലമിേലക്കു
വരുന്നു എന്നു അവർ േകട്ടേപ്പാൾ
13 ഈന്തപ്പനയുെട ചില്ലകൾ എടുത്തുംെകാണ്ട്
അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ െചന്ന്: േഹാശന്നാ,
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ എന്നു
ആർത്തു. 14 േയശു ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ കണ്ടിട്ട്
അതിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നു. 15 “സീേയാൻപു്രതി,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതാ നിെന്റ രാജാവ്
കഴുതക്കുട്ടിപ്പ റത്ത് കയറിവരുന്നു” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന. 16 ഇതു
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ ്രഗഹിച്ചില്ല;
എന്നാൽ േയശുവിന് േതജസ്കരണം വന്നേശഷം
അവെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു
എന്നും അവർ അവന് ഇങ്ങെന െചയ്തു
എന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. 17 അവൻ
ലാസെറ കല്ലറയിൽനിന്ന് വിളിച്ച മരിച്ചവരിൽ
നിന്നു എഴുേന്നല്പിച്ചേപ്പാൾ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം മറ്റ ള്ളവേരാടു സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞു. 18 അവൻ ഈ അടയാളം െചയ്തു
എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ടുകൂടിയാണ് പുരുഷാരം
അവെന എതിേരറ്റ െചന്നത.് 19 ആകയാൽ
പരീശന്മാർ തമ്മിൽതമ്മിൽ: േനാക്കു നിങ്ങൾക്ക്
ഒന്നും െചയ്യ വാൻ സാധിക്കുന്നില്ല; ഇതാ േലാകം
അവെന്റപിന്നാെലആയിേപ്പായിഎന്നു പറഞ്ഞു.
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20െപരുന്നാളിൽആരാധിപ്പാൻവന്നവരിൽചില
യവനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 ഇവർ ഗലീലയിെല
േബത്ത്സയിദക്കാരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്: യജമാനേന,
ഞങ്ങൾക്കു േയശുവിെന കാണ്മാൻ താല്പര്യമുണ്ട്
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 22 ഫിലിെപ്പാസ് െചന്ന്
അെ്രന്തയാസിേനാട് പറഞ്ഞു. അെ്രന്തയാസും
ഫിലിെപ്പാസും കൂെട െചന്ന് േയശുവിേനാടു
പറഞ്ഞു. 23 േയശുഅവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
മനുഷ്യപു്രതൻ േതജസ്കരിക്കെപ്പടുവാനുള്ള
നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. 24 ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: േകാതമ്പുമണി
നിലത്തുവീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്
തനിേയ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിേലാ അത്
വളെര ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കും. 25തെന്റ ജീവെന
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ അതിെന കളയും; എന്നാൽ
ഇഹേലാകത്തിൽതെന്റജീവെനെവറുക്കുന്നവൻ
അതിെനനിത്യജീവനായിസൂക്ഷിക്കും. 26എനിക്ക്
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവൻ എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട;
ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരനും
ഇരിക്കും; എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവെന
പിതാവ് മാനിയ്ക്കും. 27 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഉള്ളം
കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു?
പിതാേവ, ഈ നാഴികയിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിേക്കണേമ; എങ്കിലും ഇതു നിമിത്തം ഞാൻ
ഈ നാഴികയിേലക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. 28പിതാേവ,
നിെന്റ നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ.
അേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്: “ഞാൻ
മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും
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മഹത്വെപ്പടുത്തും” എെന്നാരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി.
29അത് േകട്ടിട്ട് അരിെക നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം:
ഇടി ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു; മറ്റ ചിലർ: ഒരു
ൈദവദൂതൻ അവേനാട് സംസാരിച്ച എന്നു
പറഞ്ഞു. 30 അതിന് േയശു: ഈ ശബ്ദം
എെന്റ നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങള െട നിമിത്തം അേ്രത
ഉണ്ടായത.് 31 ഇേപ്പാൾ ഈ േലാകത്തിെന്റ
ന്യായവിധിആകുന്നു;ഇേപ്പാൾഈേലാകത്തിെന്റ
്രപഭുവിെന പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 32ഞാേനാ
ഭൂമിയിൽനിന്നു ഉയർത്തെപ്പട്ടാൽ എല്ലാവെരയും
എങ്കേലക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 33 ഇതു താൻ മരിക്കുവാനുള്ള
മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച പറഞ്ഞതേ്രത.
34 പുരുഷാരം അവേനാട:് ്രകിസ്തു എേന്നക്കും
ഇരിക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
വായിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു നീ
പറയുന്നത് എങ്ങെന? ഈ മനുഷ്യപു്രതൻ
ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 35 അതിന് േയശു
അവേരാട്: ഇനി കുറച്ച കാലം മാ്രതം െവളിച്ചം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കും; ഇരുൾ നിങ്ങെള
പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് െവളിച്ചം
ഉള്ളിടേത്താളം നടന്നുെകാൾവിൻ. ഇരുളിൽ
നടക്കുന്നവൻ താൻ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 36 നിങ്ങൾ െവളിച്ചത്തിെന്റ
മക്കൾ ആേകണ്ടതിന് െവളിച്ചം ഉള്ളിടേത്താളം
െവളിച്ചത്തിൽവിശ്വസിപ്പിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.

37 ഇതു സംസാരിച്ചിട്ട് േയശു അവെര വിട്ട
മാറിേപ്പായി. അവർ കാൺെക അവൻ ഇ്രത
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വളെര അടയാളങ്ങെള െചയ്തിട്ട ം അവർ
അവനിൽവിശ്വസിച്ചില്ല.
38 “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചത് ആർ

വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു? കർത്താവിെന്റ ഭുജം
ആർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?”

എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം
നിവൃത്തിയാവാൻ ഇടവന്നു. 39 അവർക്ക്
വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിെന്റ കാരണം
െയശയ്യാവു വീണ്ടും പറയുന്നത:്
40 “അവർ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകേയാ

ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിക്കേയാ
മനം തിരികേയാ താൻ
അവെര െസൗഖ്യമാക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം
തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.

41 െയശയ്യാവു േയശുവിെന്റ േതജസ്സ്
കണ്ട് അവെനക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്
െകാണ്ടാകുന്നു ഇതു പറഞ്ഞത.് 42 എന്നിട്ട ം
അധികാരികളിൽേപ്പാലും അേനകർ അവനിൽ
വിശ്വസിച്ച ; എന്നാൽ പള്ളിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം
ഏറ്റ പറഞ്ഞില്ലതാനും. 43അവർൈദവത്താലുള്ള
മാനേത്തക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനെത്ത
അധികംസ്േനഹിച്ച .

44 േയശു ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ മാ്രതമല്ല എെന്ന
അയച്ചവനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. 45 എെന്ന
കാണുന്നവൻ എെന്ന അയച്ചവെന കാണുന്നു.
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46 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഇരുളിൽ
വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ െവളിച്ചമായി
േലാകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 47 എെന്റ വചനം
േകട്ട് ്രപമാണിക്കാത്തവെനഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല;
േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല, േലാകെത്ത
രക്ഷിയ്ക്കുവാനേ്രത ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത.്
48എെന്റ വചനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാെത എെന്ന
തള്ളിക്കളയുന്നവെന ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ
ഉണ്ട്; ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ തേന്ന
അവസാന നാളിൽ അവെന ന്യായംവിധിക്കും.
49 ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; എെന്ന
അയച്ച പിതാവ് തേന്ന ഞാൻ ഇന്നത് പറേയണം
എന്നും എങ്ങെന സംസാരിക്കണം എന്നും
കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു. 50 അവെന്റ കല്പന
നിത്യജീവൻഎന്നുഞാൻഅറിയുന്നു;ആകയാൽ
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല തേന്ന അവേരാട്
സംസാരിക്കുന്നു.

13
േയശുശിഷ്യന്മാരുെടകാൽകഴുകുന്നു

1 താൻ ഈ േലാകം വിട്ട പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു
എന്നു െപസഹാ െപരുന്നാളിന് മുെമ്പ
േയശു അറിഞ്ഞിട്ട,് േലാകത്തിൽ തനിക്കു
സ്വന്തമായവെര സ്േനഹിച്ച ; അവസാനേത്താളം
അവെര സ്േനഹിച്ച . 2 അത്താഴം
ആയേപ്പാൾ പിശാച,് ശിേമാെന്റ മകനായ
യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
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േയശുവിെന ഒറ്റിെകാടുക്കുവാൻ േതാന്നിച്ചിരുന്നു;
3പിതാവ് സകലവും തെന്റകയ്യിൽതന്നിരിക്കുന്നു
എന്നും താൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നു ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു
എന്നും േയശു അറിഞ്ഞിരുന്നു. 4 അവൻ
അത്താഴത്തിൽ നിന്നു എഴുേന്നറ്റ് േമൽവസ്്രതം
ഊരിവച്ച് ഒരു തുവർത്ത് എടുത്തു അരയിൽ
ചുറ്റി 5 ഒരു പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം പകർന്നു
ശിഷ്യന്മാരുെട കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ
ചുറ്റിയിരുന്ന തുണിെകാണ്ട് തുവർത്തുവാനും
തുടങ്ങി. 6 അവൻ ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേനാട്:
കർത്താേവ, നീ എെന്റ കാൽ കഴുകുന്നുേവാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാട്: ഞാൻ
െചയ്യന്നെതെന്തന്ന് നീ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നില്ല;
എന്നാൽപിന്നീട്അറിയുംഎന്നുഉത്തരംപറഞ്ഞു.
8നീ ഒരുനാള ം എെന്റ കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്നു
പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. അതിന് േയശു: ഞാൻ
നിെന്ന കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എേന്നാടുകൂെട
പങ്കില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
ശിേമാൻ പെ്രതാസ:് 9കർത്താേവ, എെന്റ കാൽ
മാ്രതമല്ല കയ്യ ം തലയും കൂെട കഴുേകണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാട്:
കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന്കാൽഅല്ലാെതകഴുകുവാൻ
ആവശ്യംഇല്ല;അവൻമുഴുവനുംശുദ്ധിയുള്ളവൻ;
നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ആകുന്നു; എല്ലാവരും
അല്ലതാനും എന്നു പറഞ്ഞു. 11 തെന്ന
കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ ആരാെണന്ന് േയശു
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്നിങ്ങൾഎല്ലാവരും
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ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലഎന്നുപറഞ്ഞത.്
12അവൻഅവരുെട കാൽകഴുകിയിട്ട് വസ്്രതം
ധരിച്ച വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതു എന്താെണന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുേവാ? 13 നിങ്ങൾ എെന്ന
ഗുരുെവന്നും കർത്താെവന്നും വിളിക്കുന്നു;ഞാൻ
അങ്ങെന ആകെകാണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്
ശരി. 14 കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ
നിങ്ങള െട കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങള ം
തമ്മിൽതമ്മിൽ കാൽ കഴുേകണ്ടതാകുന്നു.
15ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം
െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക
തന്നിരിക്കുന്നു. 16 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ദാസൻയജമാനേനക്കാൾ
വലിയവൻ അല്ല; അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ തെന്ന
അയച്ചവെനക്കാൾ വലിയവനുമല്ല. 17 ഇതു
നിങ്ങൾഅറിയുന്നുഎങ്കിൽഅവെയെചയ്താൽ
ഭാഗ്യവാന്മാർ. 18ഞാൻ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല; ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവെര
ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്നാൽ “എെന്റ അപ്പം
തിന്നുന്നവൻ എെന്റ േനെര കുതികാൽ
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു”എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന്
നിവൃത്തി വേരണ്ടതിനാകുന്നു ഞാൻ ഇതു
പറയുന്നത.് 19അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ “ഞാൻ
ആകുന്നു” എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അത് സംഭവിക്കുംമുെമ്പ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 20 ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഞാൻ
അയയ്ക്കുന്നവെനൈകെക്കാള്ളന്നവൻഎെന്ന
ൈകെക്കാള്ളന്നു; എെന്ന ൈകെക്കാള്ളന്നവൻ
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എെന്നഅയച്ചവെനൈകെക്കാള്ളന്നു.

യൂദാസ് ഒറ്റിെകാടുക്കുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു.
21 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു ഉള്ളം കലങ്ങി:
ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കും എന്നു
സാക്ഷീകരിച്ച പറഞ്ഞു. 22 ഇതു ആെരക്കുറിച്ച്
പറയുന്നു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ച
തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കി. 23 ശിഷ്യന്മാരിൽ
െവച്ച് േയശു സ്േനഹിച്ച ഒരുവൻ േയശുവിെന്റ
മാർവ്വിടത്തു ചാരിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 24 ശിേമാൻ
പെ്രതാസ് അവേനാട് ആംഗ്യം കാട്ടി, അവൻ
പറഞ്ഞത് ആെരക്കുറിച്ച് എന്നു േചാദിപ്പാൻ
പറഞ്ഞു. 25 അവൻ േയശുവിെന്റ െനേഞ്ചാട്
ചാഞ്ഞു: കർത്താേവ, അത് ആർ എന്നു
േചാദിച്ച . 26 ഞാൻ അപ്പക്കഷണം മുക്കി
െകാടുക്കുന്നവൻതെന്ന എന്നു േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു; അപ്പക്കഷണം മുക്കി ശിേമാൻ
ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ മകനായ യൂദയ്ക്ക്
െകാടുത്തു. 27 അപ്പം വാങ്ങിയതിനുേശഷം
സാത്താൻ അവനിൽ കടന്നു; േയശു അവേനാട്:
നീ െചയ്യാനിരിക്കുന്നത് േവഗത്തിൽ െചയ്ക
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 എന്നാൽ ഇതു അവേനാട്
എന്തിന് പറഞ്ഞുെവന്ന് പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ
ആരും അറിഞ്ഞില്ല. 29 പണസഞ്ചി യൂദയുെട
പക്കൽ ആകയാൽ െപരുന്നാളിന് നമുക്ക്
ആവശ്യമുള്ളതു വാങ്ങുവാേനാ ദരി്രദർക്ക്
വല്ലതും െകാടുക്കുവാേനാ േയശു അവേനാട്
കല്പിക്കുന്നു എന്നു ചിലർക്കു േതാന്നി. 30അപ്പം
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വാങ്ങിയ ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ േപായി,
അേപ്പാൾ രാ്രതിആയിരുന്നു.

31 അവൻ േപായേശഷം േയശു പറഞ്ഞത:്
ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവവും അവനിൽ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
32 ൈദവം അവനിൽ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ ൈദവം അവെന തന്നിൽതേന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തും; ക്ഷണത്തിൽ അവെന
മഹത്വെപ്പടുത്തും. 33 കുഞ്ഞുങ്ങെള, ഞാൻ
ഇനി കുറച്ച സമയംകൂടി മാ്രതം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും;
ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാട്
പറഞ്ഞതുേപാെല ഇന്ന് നിങ്ങേളാടും പറയുന്നു.
34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണം
എന്നു പുതിെയാരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം തമ്മിൽതമ്മിൽസ്േനഹിേക്കണംഎന്നു
തേന്ന. 35 നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽതമ്മിൽ സ്േനഹം
ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യന്മാർ എന്നു
എല്ലാവരുംഅറിയും.

പെ്രതാസ് തള്ളിപറയുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു
36ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട്: കർത്താേവ,
നീ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിനക്ക് ഇേപ്പാൾ
എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല;
പിന്നേത്തതിൽ നീ എെന്ന അനുഗമിക്കും എന്നു
േയശു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37പെ്രതാസ്
അവേനാട്: കർത്താേവ,ഇേപ്പാൾഎനിക്ക് നിെന്ന
അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത?് ഞാൻ
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എെന്റ ജീവെന നിനക്ക് േവണ്ടി െവച്ച കളയും
എന്നു പറഞ്ഞു. 38 അതിന് േയശു: നിെന്റ
ജീവെന എനിക്കുേവണ്ടി െവച്ച കളയുേമാ?
ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: നീ
മൂന്നു്രപാവശ്യം എെന്ന തള്ളിപ്പറയുേവാളം േകാഴി
കൂകുകയില്ലഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

14
വഴിയുംസത്യവും ജീവനും േയശു

1 നിങ്ങള െട ഹൃദയം കലങ്ങിേപ്പാകരുത;്
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും
വിശ്വസിപ്പിൻ. 2എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ
അേനകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്; ഇല്ലായിരുന്നു
എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുമായിരുന്നു.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ
േപാകുന്നു. 3ഞാൻ േപായി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം
ഒരുക്കിയാൽ,ഞാൻഇരിക്കുന്നഇടത്ത് നിങ്ങള ം
ഇരിേക്കണ്ടതിന് പിെന്നയും വന്നു നിങ്ങെളഎെന്റ
അടുക്കൽ േചർത്തുെകാള്ള ം 4ഞാൻ േപാകുന്ന
ഇടേത്തക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
5 േതാമസ് അവേനാട്: കർത്താേവ, നീ എവിെട
േപാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; പിെന്ന
വഴി എങ്ങെനഅറിയും എന്നു േചാദിച്ച . 6 േയശു
അവേനാട്: ഞാൻ തേന്ന വഴിയും സത്യവും
ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാെത
ആരും പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല.
7 നിങ്ങൾ എെന്ന അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ എെന്റ
പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ
നിങ്ങൾ അവെന അറിയുന്നു; അവെന
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കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 8ഫിലിെപ്പാസ്
അവേനാട്: കർത്താേവ,പിതാവിെനഞങ്ങൾക്കു
കാണിച്ച തേരണം; ഞങ്ങൾക്കു അത് മതി
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
ഞാൻഇ്രതകാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ട ം നീ
എെന്ന അറിഞ്ഞില്ലേയാ ഫിലിെപ്പാേസ? എെന്ന
കണ്ടവൻ പിതാവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന
പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തേരണം
എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന? 10 ഞാൻ
പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്നു
നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേയാ? ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നവചനംസ്വയമായിട്ടല്ലസംസാരിക്കുന്നത;്
്രപത്യ ത പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ
്രപവൃത്തി െചയ്യന്നു. 11 ഞാൻ പിതാവിലും
പിതാവ് എന്നിലും എന്നു എെന്ന വിശ്വസിപ്പിൻ;
അെല്ലങ്കിൽ ്രപവൃത്തി നിമിത്തം എെന്ന
വിശ്വസിപ്പിൻ. 12 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; ഞാൻ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തി
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും െചയ്യ ം; ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നതുെകാണ്ട്
അതിൽ വലിയതും അവൻ െചയ്യ ം. 13 നിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽഅേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും
പിതാവ് പു്രതനിൽ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ
െചയ്തുതരും. 14 നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ അത്
െചയ്തുതരും.

പരിശുദ്ധാത്മാവിെനവാഗ്ദാനം െചയ്യന്നു
15 നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ
എെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കും. 16 എന്നാൽ
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ഞാൻ പിതാവിേനാട് േചാദിക്കും; അവൻ
സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് എന്ന മെറ്റാരു
കാര്യസ്ഥെന എേന്നക്കും നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. 17 ഈ
സത്യത്തിെന്റആത്മാവിെന േലാകംകാണുകേയാ
അറിയുകേയാ െചയ്യായ്കയാൽ അതിന്
അവെന ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല; എന്നാൽ
അവൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കുകയും
നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട്
അവെന നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 18 ഞാൻ
നിങ്ങെള അനാഥരായി വിടുകയില്ല;
ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും.
19 കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞാൽ േലാകം എെന്ന
കാണുകയില്ല; നിങ്ങേളാ എെന്ന കാണും;
ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങള ം
ജീവിക്കും. 20ഞാൻ എെന്റ പിതാവിലും നിങ്ങൾ
എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്നു നിങ്ങൾ
അന്ന് അറിയും. 21 എെന്റ കല്പനകൾ ലഭിച്ച
അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നവനാകുന്നു എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ; എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവെന
എെന്റ പിതാവ് സ്േനഹിക്കും; ഞാനും
അവെന സ്േനഹിച്ച് അവന് എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തും. 22 ഈസ്കേര്യാത്താവല്ലാത്ത
യൂദാ അവേനാട:് കർത്താേവ, എന്ത്
സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ േലാകത്തിനല്ല
ഞങ്ങൾക്കേ്രത നിെന്ന െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ
േപാകുന്നത് എന്നു േചാദിച്ച . 23 േയശു
അവേനാട്: എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കും; എെന്റ പിതാവ്
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അവെന സ്േനഹിക്കും; ഞങ്ങൾ അവെന്റ
അടുക്കൽവന്നുഅവേനാടുകൂെടവാസംെചയ്യ ം.
24 എെന്ന സ്േനഹിക്കാത്തവൻ എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന വചനം
എേന്റതല്ല എെന്ന അയച്ച പിതാവിേന്റതേ്രത
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

25ഞാൻനിങ്ങേളാടുകൂെടവസിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഈകാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
26 എങ്കിലും പിതാവ് എെന്റ നാമത്തിൽ
അയക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും
ഉപേദശിച്ച തരികയും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞത് ഒെക്കയും നിങ്ങെള
ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം. 27 സമാധാനം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട േപാകുന്നു; എെന്റ
സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു; േലാകം
തരുന്നതുേപാെല അല്ല ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്നത.് നിങ്ങള െട ഹൃദയം കലങ്ങരുത,്
്രഭമിക്കുകയും അരുത.് 28 ഞാൻ േപാകയും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയും െചയ്യ ം
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത് േകട്ട വേല്ലാ;
നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുമായിരുന്നു; പിതാവ്
എേന്നക്കാൾ വലിയവനേല്ലാ. 29 അത്
സംഭവിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അത് സംഭവിക്കുംമുെമ്പ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 30 ഞാൻ ഇനി
നിങ്ങേളാടു വളെര സംസാരിക്കുകയില്ല; ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വരുന്നു; അവന് എെന്റ
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േമൽ ഒരു അധികാരവുമില്ല. 31എങ്കിലും ഞാൻ
പിതാവിെന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവ്
എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ െചയ്യന്നു
എന്നും േലാകം അറിയെട്ട. എഴുേന്നല്പിൻ; നമുക്ക്
ഇവിെടനിന്ന് േപാകാം.

15
സാക്ഷാൽമുന്തിരിവള്ളിയും െകാമ്പുകള ം

1 ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എെന്റ
പിതാവ് േതാട്ടക്കാരനും ആകുന്നു. 2എന്നിലുള്ള
െകാമ്പുകളിൽ ഫലം കായ്ക്കാത്തതിെന
ഒെക്കയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു; ഫലം
കായ്ക്കുന്നതിെന ഒെക്കയും അധികം ഫലം
കായ്േക്കണ്ടതിന് െചത്തി െവടിപ്പാക്കുന്നു.
3ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച വചനംനിമിത്തം
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു.
4 എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളിലും
വസിക്കും; െകാമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ
വസിച്ചിട്ടല്ലാെത സ്വയമായി ഫലം കായ്പാൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാെത
നിങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ല. 5 ഞാൻ
മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ െകാമ്പുകള ം
ആകുന്നു; ഒരുവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും
വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളെര ഫലം
കായ്ക്കും; എെന്ന കൂടാെത നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും
െചയ് വാൻ കഴിയുകയില്ല. 6 ആെരങ്കിലും
എന്നിൽ വസിക്കാതിരുന്നാൽ അവെന ഒരു
െകാമ്പുേപാെല പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ
ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു; മനുഷ്യർ ആ െകാമ്പുകൾ
േചർത്ത് തീയിേലക്ക് എറിയുകയും; അത്
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െവന്തുേപാകുകയും െചയ്യന്നു. 7 നിങ്ങൾ
എന്നിലും എെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളിലും
വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എെന്തങ്കിലും
അേപക്ഷിക്കുവിൻ; അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
8 അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരാകും;
നിങ്ങൾ വളെര ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ
എെന്റ പിതാവ് മഹത്വെപ്പടുന്നു;. 9 പിതാവ്
എെന്ന സ്േനഹിച്ചതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള
സ്േനഹിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
വസിക്കുവിൻ. 10 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ
കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച അവെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
വസിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകൾ
്രപമാണിച്ചാൽ എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കും.
11 എെന്റ സേന്താഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും
നിങ്ങള െട സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ
ഈകാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
12ഞാൻനിങ്ങെളസ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം
തമ്മിൽതമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണം എന്നാകുന്നു
എെന്റകല്പന. 13തെന്റസ്േനഹിതന്മാർക്കുേവണ്ടി
ജീവെന െകാടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള
സ്േനഹം ആർക്കും ഇല്ല. 14ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കല്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ െചയ്യന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ
തേന്ന 15 യജമാനൻ െചയ്യന്നതു ദാസൻ
അറിയായ്കെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
ദാസന്മാർ എന്നു ഇനി വിളിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ എെന്റ പിതാവിൽനിന്ന് േകട്ടത് എല്ലാം
നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
സ്േനഹിതന്മാർ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
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16 നിങ്ങൾ എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു
എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുത്തു,
നിങ്ങൾ േപായി ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങള െട ഫലം നിലനിൽേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങെള നിേയാഗിച്ച മിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽ പിതാവിേനാട്
അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ
നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട തേന്ന. 17 നിങ്ങൾ
തമ്മിൽതമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ
കാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്നു.
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കും

18 േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു
എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ എെന്ന
െവറുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുവിൻ.
19 നിങ്ങൾ േലാകക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
േലാകം തനിക്കു സ്വന്തെമന്നേപാെല നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
േലാകക്കാരല്ലാത്തതുെകാണ്ടും, ഞാൻ നിങ്ങെള
േലാകത്തിൽ നിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടും
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു. 20 ഒരു ദാസൻ
അവെന്റ യജമാനേനക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞവാക്ക് ഓർക്കുവിൻ;
അവർ എെന്ന ഉപ്രദവിച്ച എങ്കിൽ നിങ്ങെളയും
ഉപ്രദവിക്കും; എെന്റ വചനം ്രപമാണിച്ച എങ്കിൽ
നിങ്ങള േടതും ്രപമാണിക്കും. 21എങ്കിലും എെന്ന
അയച്ചവെന അവർ അറിയാത്തതുെകാണ്ട്
എെന്റ നാമംനിമിത്തം ഇതു ഒെക്കയും
നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം. 22ഞാൻ വന്നു അവേരാട്
സംസാരിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവർക്ക് പാപം
ഇല്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ അവരുെട പാപത്തിന്
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ഒഴികഴിവില്ല. 23 എെന്ന െവറുക്കുന്നവൻ എെന്റ
പിതാവിെനയും െവറുക്കുന്നു. 24 മറ്റാരും
െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ്രപവൃത്തികെളഞാൻഅവരുെട
ഇടയിൽ െചയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക്
പാപം ഇല്ലായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അവർ
കാണുകയും എെന്നയും എെന്റ പിതാവിെനയും
െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
25 “അവർ ഒരു കാരണവുമില്ലാെത
എെന്ന െവറുത്തു” എന്നു അവരുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് തേന്ന. 26 ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അയക്കുവാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്ന സത്യാത്മാവ്
വരുേമ്പാൾ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറയും. 27 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ എേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കെകാണ്ട് നിങ്ങള ംസാക്ഷ്യം പറയും.

16
1 നിങ്ങൾ ഇടറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ
ഈകാര്യങ്ങൾനിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 തീർച്ചയായും അവർ നിങ്ങെള പള്ളിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കും; നിങ്ങെള െകാല്ല ന്നവൻ
എല്ലാം ൈദവത്തിനുേവണ്ടി നല്ല്രപവൃത്തി
െചയ്യന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക
വരുന്നു. 3അവർ പിതാവിെനേയാ എെന്നേയാ
അറിയാത്തതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം.
4 അത് സംഭവിക്കുന്ന നാഴിക വരുേമ്പാൾ
ഞാൻ അത് നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട െണ്ടന്ന്
നിങ്ങൾ ഓർേക്കണ്ടതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ
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നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആരംഭത്തിൽ
ഈ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാടു
പറയാതിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടേ്രത.

പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനം
5 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ എെന്ന അയച്ചവെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുന്നു: എന്നിട്ട ം നീ എവിെട
േപാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ആരും എേന്നാട്
േചാദിക്കുന്നില്ല. 6എങ്കിലുംഞാൻഈകാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
7 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സത്യം
പറയുന്നു; ഞാൻ േപാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
നല്ലത;് ഞാൻ േപാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ കാര്യസ്ഥൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ
േപായാേലാ അവെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയയ്ക്കും. 8അവൻവന്നു പാപെത്തക്കുറിച്ച ം
നീതിെയക്കുറിച്ച ം ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ം
േലാകത്തിനു േബാധംവരുത്തും; 9അവർഎന്നിൽ
വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ട് പാപെത്തക്കുറിച്ച ം
10 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകയും
നിങ്ങൾ ഇനി എെന്ന കാണാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീതിെയക്കുറിച്ച ം 11 ഈ
േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെകാണ്ട്
ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ം േലാകത്തിനു േബാധ്യം
വരുത്തും. 12 എനിക്ക് വളെര കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു പറവാൻ ഉണ്ട്; എന്നാൽ അവെയ
നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല.
13 സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് വരുേമ്പാേഴാ
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അവൻ നിങ്ങെള സകല സത്യത്തിലും
വഴിനടത്തും;അവൻസ്വയമായിസംസാരിക്കാെത
താൻ േകൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും
വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തരികയും
െചയ്യ ം. 14 അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന്
എടുത്തുനിങ്ങൾക്ക്അറിയിച്ച തരുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും. 15 പിതാവിനുള്ളത്
ഒെക്കയും എനിക്കുള്ളത;് അതുെകാണ്ടേ്രത
അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നു എടുത്തു
നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തരും എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞത.്
നിങ്ങള െട ദുഃഖംസേന്താഷമായി മാറും

16 കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറച്ച സമയം
കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന കാണും. 17അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ: കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട്
നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല; പിെന്നയും
കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണും എന്നും
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു എന്നും
അവൻ നേമ്മാടു ഈ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു
തമ്മിൽ േചാദിച്ച . 18 ‘കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട’്
എന്നു ഈ പറയുന്നത് എന്താകുന്നു? അവൻ
എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നില്ല
എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 19 അവർ തേന്നാട്
േചാദിപ്പാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ്
േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:് കുറച്ച സമയം
കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണുകയില്ല; പിെന്നയും
കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണും എന്നു
ഞാൻ പറകയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
േചാദിക്കുന്നുേവാ? 20 ആേമൻ, ആേമൻ,
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ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു
വിലപിക്കും; എന്നാൽ േലാകം സേന്താഷിക്കും;
നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങള െട ദുഃഖം
സേന്താഷമായിത്തീരും. 21 ഒരു സ്്രതീക്ക്
്രപസവേവദന വരുേമ്പാൾ തെന്റ ്രപസവസമയം
വന്നതുെകാണ്ട് അവൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ട്;
എന്നാൽ കുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചേശഷേമാ
ഒരു കുഞ്ഞ് േലാകത്തിേലക്കു പിറന്നതിെന്റ
സേന്താഷംനിമിത്തംഅവൾതെന്റ േവദന പിെന്ന
ഓർക്കുന്നില്ല. 22അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കും ഇേപ്പാൾ
ദുഃഖം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പിെന്നയും നിങ്ങെള
കാണും; നിങ്ങള െട ഹൃദയം സേന്താഷിക്കും;
നിങ്ങള െട സേന്താഷം ആരും നിങ്ങളിൽനിന്ന്
എടുത്തുകളയുകയുമില്ല. 23 അന്ന് നിങ്ങൾ
എേന്നാട് ഒരു േചാദ്യവും േചാദിക്കയില്ല. ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും
അവൻ എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും.
24 ഇന്നുവെര നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ ഒന്നും
അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; അേപക്ഷിക്കുവിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങെന നിങ്ങള െട
സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകും.

ൈധര്യെപ്പടുവിൻ ഞാൻ േലാകെത്ത
ജയിച്ചിരിക്കുന്നു

25 ഇതു ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ ഇനി
സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാെത
പിതാവിെന സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടമായി
നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു.
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26 അന്ന് നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
അേപക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നില്ല. 27നിങ്ങൾഎെന്നസ്േനഹിച്ച്,ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു വിശ്വസിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് പിതാവുതാനും
നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു. 28ഞാൻ പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട േലാകത്തിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു; പിെന്നയും േലാകെത്ത വിട്ട
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു. 29അതിന്
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: ഇേപ്പാൾ നീ സദൃശം
ഒന്നും പറയാെത സ്പഷ്ടമായി സംസാരിക്കുന്നു.
30 നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്നും ആരും
നിേന്നാട് േചാദിപ്പാൻ നിനക്ക് ആവശ്യം
ഇല്ല എന്നും ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു;
ഇതിനാൽ നീ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 31 േയശു അവേരാട:് ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? 32 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സ്വന്തത്തിേലക്ക്
ചിതറിേപ്പാകയും എെന്ന ഏകനായി വിടുകയും
െചയ്യന്ന നാഴിക വരുന്നു; വന്നുമിരിക്കുന്നു;
പിതാവ് എേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഏകനല്ലതാനും. 33 നിങ്ങൾക്ക്
എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഈ
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്;
എങ്കിലും ൈധര്യെപ്പടുവിൻ; ഞാൻ േലാകെത്ത
ജയിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.
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17
േയശുവിെന്റ ്രപാർത്ഥന

1 ഇതു സംസാരിച്ചിട്ട് േയശു സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക്
േനാക്കി പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: പിതാേവ,
നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ പു്രതൻ
നിെന്ന മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് പു്രതെന
മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. 2 നീ അവന്
നല്കീട്ട ള്ളവർെക്കല്ലാവർക്കും അവൻ
നിത്യജീവെന െകാടുക്കണ്ടതിന് നീ
സകലജഡത്തിേന്മലും അവന് അധികാരം
നല്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 3ഏകസത്യൈദവമായ
നിെന്നയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും അറിയുന്നതുതെന്ന
നിത്യജീവൻആകുന്നു. 4 നീ എനിക്ക് െചയ് വാൻ
തന്ന ്രപവൃത്തി തികച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ
നിെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 5ഇേപ്പാൾ
പിതാേവ, േലാകം ഉണ്ടാകുംമുെമ്പഎനിക്ക് നിെന്റ
അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എെന്ന
നിേന്നാടുകൂെട മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ.
േയശുശിഷ്യൻമാർക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു

6 നീ േലാകത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക്
തന്നിട്ട ള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിെന്റ
നാമം െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ
നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു; നീ അവെര
എനിക്ക് തന്നു; അവർ നിെന്റ വചനം
്രപമാണിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 നീ എനിക്ക് തന്നതു
എല്ലാം നിെന്റ പക്കൽ നിന്നു ആകുന്നു എന്നു
അവർ ഇേപ്പാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 8 നീ
എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക്
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െകാടുത്തു; അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നുസത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എെന്നഅയച്ച
എന്നു വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു. 9ഞാൻഅവർക്ക്
േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; േലാകത്തിനു േവണ്ടി
അല്ല; നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ളവർ നിനക്കുള്ളവർ
ആകെകാണ്ട് അവർക്ക് േവണ്ടിയേ്രത ഞാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നത.് 10എേന്റത് എല്ലാം നിേന്റതും
നിേന്റത് എേന്റതും ആകുന്നു; ഞാൻ അവരിൽ
മഹത്വെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു. 11 ഇനി ഞാൻ
േലാകത്തിൽഇരിക്കുന്നില്ല;ഇവേരാ േലാകത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു.
പരിശുദ്ധപിതാേവ, അവർ നെമ്മേപ്പാെല
ഒന്നാേകണ്ടതിന് നീഎനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നനിെന്റ
നാമത്തിൽ അവെര കാത്തുെകാേള്ളണേമ.
12അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻഅവെര
നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ നാമത്തിൽ
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു; ഞാൻ അവെര സൂക്ഷിച്ച;്
തിരുെവഴുത്തിന് നിവൃത്തി വേരണ്ടതിന് ആ
നാശത്തിെന്റ പു്രതനല്ലാെത അവരിൽ ആരും
നശിച്ച േപായിട്ടില്ല. 13 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നു;എെന്റസേന്താഷംഅവർക്ക്
ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാേകണ്ടതിന് ഞാൻ ഇതു
േലാകത്തിൽെവച്ച സംസാരിക്കുന്നു. 14ഞാൻ
അവർക്ക് നിെന്റ വചനം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല അവരും
ലൗകികന്മാരല്ലാത്തതുെകാണ്ട് േലാകം അവെര
െവറുത്തു. 15 അവെര േലാകത്തിൽ നിന്നു
എടുക്കണം എന്നല്ല, ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽ
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അകെപ്പടാതവണ്ണംഅവെര കാത്തുെകാേള്ളണം
എന്നേ്രത ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത.് 16 ഞാൻ
ലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല അവരും
ലൗകികന്മാരല്ല. 17 സത്യത്താൽ അവെര
വിശുദ്ധീകരിേക്കണേമ, നിെന്റ വചനം സത്യം
ആകുന്നു. 18 നീ എെന്ന േലാകത്തിേലക്കു
അയച്ച ; ഞാൻ അവെരയും േലാകത്തിേലക്കു
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 19 അവരും സത്യത്താൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവർക്ക് േവണ്ടി
ഞാൻഎെന്നത്തെന്നവിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
േയശു എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയും

്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
20 ഇവർക്ക് േവണ്ടി മാ്രതമല്ല,
ഇവരുെട വചനത്താൽ എന്നിൽ
വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടിയും
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 21 അവർ എല്ലാവരും
ഒന്നാേകണ്ടതിന,് പിതാേവ, നീ എന്നിലും ഞാൻ
നിന്നിലും ആകുന്നതുേപാെല അവരും നമ്മിൽ
ആേകണ്ടതിനും, നീ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു േലാകം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 22 നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള
മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു:
23 നീ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും
നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല
അവെരയും സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും േലാകം
അറിയുവാൻ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും
നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ
തികഞ്ഞവരായിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.
24 പിതാേവ, നീ േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുെമ്പ
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എെന്ന സ്േനഹിച്ചരിക്കെകാണ്ട് എനിക്ക്
നല്കിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ളവർ
കാേണണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത്
അവരും എേന്നാട് കൂെട ഇരിേക്കണം
എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 25 നീതിയുള്ള
പിതാേവ, േലാകം നിെന്ന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല;
ഞാേനാ നിെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഇവരും
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 ഞാൻ നിെന്റ നാമം
അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; നീ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നസ്േനഹംഅവരിൽആകുവാനും
ഞാൻഅവരിൽആകുവാനുമായി ഇനിയുംഅത്
െവളിെപ്പടുത്തും.

18
യൂദാസ് േയശുവിെന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നു

1ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി
കിേ്രദാൻ താഴ്വരയുെട അക്കരയ്ക്ക് േപായി.
അവിെട ഒരു േതാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ
അവനും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു.
2 േയശു പലേപ്പാഴും ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
അവിെട േപായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെന
ഒറ്റിെകാടുക്കാനുള്ളവനായ യൂദയും ആ
സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു. 3 അങ്ങെന യൂദാ
പടയാളികെളയും മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്നും
പരീശന്മാരിൽനിന്നും വന്ന േചവകെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വിളക്കുകള ം പന്തങ്ങള ം
ആയുധങ്ങള മായി അവിെട വന്നു. 4 തനിക്കു
േനരിടുവാനുള്ളത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്ന
േയശു മുേമ്പാട്ട െചന്ന്: നിങ്ങൾ ആെര
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തിരയുന്നു എന്നു അവേരാട് േചാദിച്ച .
5 “നസറായനായ േയശുവിെന” എന്നു അവർ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േയശു അവേരാട്: “ഞാൻ
ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന കാണിച്ച
െകാടുക്കുന്ന യൂദയും അവേരാടുകൂെട
നിന്നിരുന്നു. 6 “ഞാൻആകുന്നു”എന്നുഅവേരാട്
പറഞ്ഞേപ്പാൾഅവർപിൻവാങ്ങിനിലത്തുവീണു.
7 നിങ്ങൾ ആെര തിരയുന്നു എന്നു അവൻ
പിെന്നയും അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ
വീണ്ടും: “നസറായനായ േയശുവിെന” എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 “അവൻ ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; എെന്ന ആകുന്നു
തിരയുന്നെതങ്കിൽ ഇവർ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട
എന്നു േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 ‘നീ എനിക്ക്
തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിേപ്പായിട്ടില്ല’ എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞവാക്ക് നിവൃത്തിയാകുവാൻ
േവണ്ടിയായിരുന്നു ഇത.് 10അേപ്പാൾ ശിേമാൻ
പെ്രതാസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വാൾ ഊരി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ
വലതുകാത് അറുത്തുകളഞ്ഞു; ആ ദാസന്
മല്െക്കാസ്എന്നുേപർ. 11േയശുപെ്രതാസിേനാട:്
വാൾ തിരിെക ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവ് എനിക്ക്
തന്ന പാനപാ്രതം ഞാൻ കുടിേക്കണ്ടതല്ലേയാ
എന്ന് േചാദിച്ച .

12 പടയാളികള ം സഹ്രസാധിപനും
െയഹൂദന്മാരുെട േചവകരും േയശുവിെന
പിടിച്ച െകട്ടി 13 അവർ അവെന ആദ്യം
ഹന്നാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി;
അവൻ ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫാവിെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ ആയിരുന്നു.
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14 കയ്യഫാേവാ: ജനത്തിനുേവണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ
മരിക്കുന്നതു നല്ലത് എന്നു െയഹൂദന്മാേരാട്
ആേലാചനപറഞ്ഞവൻതേന്ന.

പെ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
15 ശിേമാൻ പെ്രതാസും മെറ്റാരു ശിഷ്യനും
േയശുവിെന്റ പിന്നാെല െചന്ന;് ആ ശിഷ്യൻ
മഹാപുേരാഹിതന് പരിചയമുള്ളവൻആകയാൽ
േയശുവിേനാടുകൂെട മഹാപുേരാഹിതെന്റ
നടുമുറ്റത്ത് കടന്നു. 16 എന്നാൽ
പെ്രതാസ് വാതില്ക്കൽ പുറത്തുതെന്ന
നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
മഹാപുേരാഹിതന് പരിചയമുള്ള മെറ്റ ശിഷ്യൻ
പുറത്തു വന്നു വാതില്കാവല്ക്കാരത്തിേയാടു
പറഞ്ഞു പെ്രതാസിെന അകത്ത് കയറ്റി.
17അേപ്പാൾ വാതിൽ കാക്കുന്ന ബാല്യക്കാരത്തി
പെ്രതാസിേനാട:് നീയും ഈ മനുഷ്യെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവേനാ എന്നു േചാദിച്ച ;
അല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18 അന്ന്
തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ ദാസന്മാരും
േചവകരും കനൽ കൂട്ടി അവിെടനിന്നു തീ
കായുകയായിരുന്നു;പെ്രതാസുംഅവേരാടുകൂെട
തീ കാഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു.

19 മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിേനാടു അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാെരയും ഉപേദശെത്തയും കുറിച്ച്
േചാദിച്ച . 20അതിന് േയശു:ഞാൻ േലാകേത്താടു
പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളികളിലും
എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും കൂടുന്ന ൈദവാലയത്തിലും
ഞാൻ എേപ്പാഴും ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
ഞാൻ രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.
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21 നീ എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത് എന്ത?് ഞാൻ
സംസാരിച്ചത് എെന്തന്ന് േകട്ടവേരാട് േചാദിക്ക;
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 അവൻ ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞേപ്പാൾ േചവകരിൽ അരിെക നിന്ന
ഒരുവൻ: മഹാപുേരാഹിതേനാട് ഇങ്ങെനേയാ
ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു തെന്റ
ൈകെകാണ്ട് േയശുവിെന അടിച്ച . 23 േയശു
അവേനാട്: ഞാൻ േമാശമായി സംസാരിച്ച
എങ്കിൽ െതളിവ് െകാടുക്ക; അല്ല ഞാൻ
ശരിയായി സംസാരിച്ച എങ്കിൽഎെന്ന തല്ല ന്നത്
എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞു. 24അേപ്പാൾ ഹന്നാവ്
അവെന ബന്ധിച്ച് മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫാവിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ച .

25ശിേമാൻപെ്രതാസ്തീകാഞ്ഞുനില്ക്കുേമ്പാൾ:
നീയും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനല്ലേയാ
എന്നു ചിലർ അവേനാട് േചാദിച്ച ; അല്ല എന്നു
അവൻ തള്ളിപറഞ്ഞു. 26 മഹാപുേരാഹിതെന്റ
ദാസന്മാരിൽ ഒരുവനും പെ്രതാസ്
കാതറുത്തവെന്റ ചാർച്ചക്കാരനുമായ ഒരുവൻ:
ഞാൻ നിെന്ന അവേനാടുകൂെട േതാട്ടത്തിൽ
കണ്ടില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പെ്രതാസ്
പിെന്നയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; ഉടെന േകാഴി കൂകി.

േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ
28 പുലർച്ചയ്ക്ക് അവർ േയശുവിെന
കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
ആസ്ഥാനത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി;
അവർക്ക് അശുദ്ധരാകാെത െപസഹ
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനാൽ അവർ ആസ്ഥാനത്തിൽ
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കടന്നില്ല. 29 പീലാേത്താസ് അവരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നു: ഈ മനുഷ്യെന്റ
േനെര എന്ത് കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ച . 30 ഇവൻ തിന്മ്രപവൃത്തിക്കുന്നവൻ
അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവെന
നിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിക്കയില്ലായിരുന്നു
എന്നു അവർ അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 പീലാേത്താസ് അവേരാട:് നിങ്ങൾ അവെന
െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
വിധിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന് െയഹൂദന്മാർ
അവേനാട്: ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ആെരയും
മരണശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള
അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
32 അവർ ഇതു പറഞ്ഞതിനാൽ േയശു താൻ
മരിക്കുവാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച പറഞ്ഞ
വാക്കിന് നിവൃത്തിവന്നു.

33 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും ആസ്ഥാനത്തിൽ
െചന്ന് േയശുവിെന വിളിച്ച : നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ച . 34 അതിന്
ഉത്തരമായി േയശു: ഇതു നീ സ്വയമായി
പറയുന്നേതാ മറ്റള്ളവർ എെന്നക്കുറിച്ച് നിേന്നാട്
പറഞ്ഞിേട്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 35 പീലാേത്താസ്
അതിന് ഉത്തരമായി: ഞാൻ െയഹൂദനല്ലേല്ലാ?
നിെന്റ ജനവും മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരുമാണ്
നിെന്ന എെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത;് നീ
എന്ത് െചയ്തു എന്നു േചാദിച്ച . 36 അതിന്
േയശു: എെന്റ രാജ്യം ഐഹികമല്ല; എെന്റ
രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്ന
െയഹൂദന്മാരുെട കയ്യിൽഏല്പിക്കാതവണ്ണംഎെന്റ
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േചവകർ േപാരാടുമായിരുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ
രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
37 പീലാേത്താസ് അവേനാട്: അേപ്പാൾ നീ
രാജാവ് തേന്നയാേണാ? എന്നു േചാദിച്ചതിന്
േയശു: നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ രാജാവ്
തേന്ന; സത്യത്തിന് സാക്ഷിനില്േക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ജനിച്ച അതിനായി േലാകത്തിൽ
വന്നുമിരിക്കുന്നു; സത്യത്തിനുള്ളവർ എല്ലാം
എെന്റ സ്വരം േകൾക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 38 പീലാേത്താസ് അവേനാട് േചാദിച്ച :
എന്താണ് സത്യം? ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻവീണ്ടും
െയഹൂദന്മാരുെട അടുക്കൽ പുറത്തുെചന്ന്
അവേരാട്: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കാണുന്നില്ല. 39 എന്നാൽ െപസഹയിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവെന വിട്ട തരിക
പതിവുണ്ടേല്ലാ; അതിനാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവിെന നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരെട്ട? എന്നു
േചാദിച്ചതിന്അവർപിെന്നയും: 40ഇവെന േവണ്ട;
ബറബ്ബാസിെന മതി എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു;
ബറബ്ബാേസാ ഒരു കവർച്ചക്കാരൻആയിരുന്നു.

19
േയശു ഉപ്രദവേമൽക്കുന്നു

1 അനന്തരം പീലാേത്താസ് േയശുവിെന
െകാണ്ടുേപായി ചാട്ടെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച .
2 പടയാളികൾ മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം
െമടഞ്ഞു അവെന്റ തലയിൽ െവച്ച് ധൂ്രമവസ്്രതം
ധരിപ്പിച്ച . 3 അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്: െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ
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എന്നു പറഞ്ഞ് അവരുെട ൈകകൾെകാണ്ട്
അവെന അടിച്ച . 4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും
പുറത്തു വന്നു: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കാണുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്
അവെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇതാ, പുറത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
േയശു മുൾക്കിരീടവും ധൂ്രമവസ്്രതവും
ധരിച്ച പുറത്തു വന്നു. പീലാേത്താസ്
അവേരാട്: ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും േചവകരും
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക,
അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക! എന്നു ആർത്തുവിളിച്ച .
പീലാേത്താസ് അവേരാട:് നിങ്ങൾ അവെന
െകാണ്ടുേപായി ്രകൂശിപ്പിൻ: ഞാേനാ അവനിൽ
കുറ്റം കാണുന്നില്ലഎന്നു പറഞ്ഞു. 7െയഹൂദന്മാർ
അവേനാട്: ഞങ്ങൾക്കു ഒരു ന്യായ്രപമാണം
ഉണ്ട്; അവൻ തെന്നത്താൻ ൈദവപു്രതൻ
ആക്കിയതുെകാണ്ട് ആ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
അവൻ മരിക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 8 ഈ ്രപസ്താവന േകട്ടേപ്പാൾ
പീലാേത്താസ് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട , 9 അവൻ
പിെന്നയും ആസ്ഥാനത്തിൽ െചന്ന്; ‘നീ എവിെട
നിന്നു ആകുന്നു’എന്നു േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച .
േയശു അവേനാട് മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല.
10 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അവേനാട:് നീ
എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേയാ? എനിക്ക്
നിെന്ന ്രകൂശിപ്പാൻ അധികാരമുെണ്ടന്നും,
നിെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ അധികാരമുെണ്ടന്നും
നീ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്
11 േയശു അവേനാട്: ഉയരത്തിൽനിന്ന്
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നൽകെപ്പട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ േമൽ
നിനക്ക് ഒരധികാരവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട് എെന്ന നിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചവന്
അധികം പാപം ഉണ്ട് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
12 ഈ വാക്കുനിമിത്തം പീലാേത്താസ് അവെന
വിട്ടയപ്പാൻ ്രശമിച്ച . െയഹൂദന്മാേരാ: നീ
ഇവെന വിട്ടയച്ചാൽ ൈകസരുെട സ്േനഹിതൻ
അല്ല; തെന്നത്താൻ രാജാവാക്കുന്നവൻ എല്ലാം
ൈകസേരാട് മത്സരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
ആർത്തുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്ഏൽപ്പിക്കുന്നു
13 ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്
േയശുവിെന പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു,
‘കല്ത്തളെമന്നും’ എ്രബായ ഭാഷയിൽ
‘ഗബ്ബഥാ’ എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള
ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. 14 അേപ്പാൾ
െപസഹയുെട ഒരുക്കനാൾ ഏകേദശം ആറാം
മണിേനരംആയിരുന്നു.അവൻെയഹൂദന്മാേരാട:്
“ഇതാ, നിങ്ങള െട രാജാവ്” എന്നു പറഞ്ഞു.
15അവേരാ: അവെന െകാണ്ടുേപാക, അവെന
െകാണ്ടുേപാക; അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക! എന്നു
നിലവിളിച്ച . നിങ്ങള െട രാജാവിെന ഞാൻ
്രകൂശിേക്കണേമാഎന്നു പീലാേത്താസ്അവേരാട്
േചാദിച്ച ; അതിന് മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ:
ഞങ്ങൾക്കു ൈകസരല്ലാെത മെറ്റാരു രാജാവില്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16അേപ്പാൾ അവൻ
േയശുവിെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.

േയശുവിെന ്രകൂശിേലറ്റ ന്നു
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17 അവർ േയശുവിെന ഏറ്റ വാങ്ങി; അവൻ
തന്നത്താൻ ്രകൂശിെന ചുമന്നുെകാണ്ടു,എ്രബായ
ഭാഷയിൽ െഗാല്േഗാഥാ എന്നു േപരുള്ള
തലേയാടിടം എന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി.
18അവിെട അവർ അവെനയും അവേനാടുകൂെട
േവെറ രണ്ടു ആള കെളയും ഒരുവെന
അപ്പ റത്തും ഒരുവെന ഇപ്പ റത്തും േയശുവിെന
നടുവിലുമായി ്രകൂശിച്ച . 19 പീലാേത്താസ് ഒരു
േമെലഴുത്തും എഴുതി ്രകൂശിേന്മൽ പതിപ്പിച്ച ;
അതിൽ: “നസറായനായ േയശു െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവ്” എന്നു എഴുതിയിരുന്നു. 20 േയശുവിെന
്രകൂശിച്ച സ്ഥലം നഗരത്തിന് സമീപം ആകയാൽ
അേനകം െയഹൂദന്മാർഈേമെലഴുത്ത് വായിച്ച .
അത് എ്രബായ, േറാമ, യവന ഭാഷകളിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 21ആകയാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ പീലാേത്താസിേനാട:്
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നല്ല, ഞാൻ
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു
എന്നേ്രതഎഴുേതണ്ടത്എന്നുപറഞ്ഞു. 22അതിന്
പീലാേത്താസ്: ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റവസ്്രതങ്ങൾപങ്കിെട്ടടുക്കുന്നു
23 പടയാളികൾ േയശുവിെന ്രകൂശിച്ചേശഷം
അവെന്റ വസ്്രതം എടുത്തു ഓേരാ പടയാളിക്ക്
ഓേരാ പങ്കായിട്ട് നാല് പങ്കാക്കി; അങ്കിയും
എടുത്തു;അങ്കിേയാതുന്നൽഇല്ലാെതേമൽെതാട്ട്
മുഴുവനും െനയ്തതായിരുന്നു. 24 ഇതു
കീറരുത;് ആർക്ക് വരും എന്നു ചീട്ടിടുക എന്നു
അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. “എെന്റ വസ്്രതം
അവർ പകുെത്തടുത്തു എെന്റ അങ്കിക്കായി
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ചീട്ടിട്ട ” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന് ഇതിനാൽ
നിവൃത്തിവന്നു. പടയാളികൾ ഇങ്ങെന ഒെക്കയും
െചയ്തു.

േയാഹന്നാനും േയശുവിെന്റഅമ്മയും
25 േയശുവിെന്റ ്രകൂശിനരിെക അവെന്റ
അമ്മയും അമ്മയുെട സേഹാദരിയും
െക്ലേയാപ്പാവിെന്റഭാര്യ മറിയയുംമഗ്ദലക്കാരത്തി
മറിയയും നിന്നിരുന്നു. 26 േയശു തെന്റ അമ്മയും
താൻ സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യനും നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട:്
സ്്രതീേയ, ഇതാ നിെന്റ മകൻ എന്നു അമ്മേയാട്
പറഞ്ഞു. 27പിെന്നശിഷ്യേനാട:് ഇതാനിെന്റഅമ്മ
എന്നും പറഞ്ഞു. ആനാഴികമുതൽആശിഷ്യൻ
അവെളതെന്റവീട്ടിൽൈകെക്കാണ്ട്.

േയശുവിെന്റ മരണം
28 അതിന ്െറേശഷം സകലവും
തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു അറിഞ്ഞിട്ട്
തിരുെവഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാകുംവണ്ണം:
“എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
29അവിെട പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറെഞ്ഞാരു പാ്രതം
െവച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഒരു സ്േപാങ്ങ്
പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഈേസാപ്പ തണ്ടിേന്മൽ
ആക്കി അവെന്റ വാേയാട് അടുപ്പിച്ച .
30 േയശു പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ചേശഷം: “ഇത്
നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു തല
ചായ ്ച്ച്ആത്മാവിെനഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.

31 അന്ന് ഒരുക്കനാള ം ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ
വലിയതും ആകെകാണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ
്രകൂശിേന്മൽ ഇരിക്കരുത് എന്നുവച്ച് അവരുെട
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കാലുകൾ ഒടിച്ച് ശരീരങ്ങൾ താെഴയിറേക്കണം
എന്നു െയഹൂദന്മാർ പീലാേത്താസിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 32 ആകയാൽ പടയാളികൾ
വന്നു ഒന്നാമത്തവെന്റയും േയശുവിേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട മറ്റവെന്റയും കാലുകൾ
ഒടിച്ച . 33 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ, അവൻ മരിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു
എന്നു കാൺകയാൽ അവെന്റ കാലുകൾ
ഒടിച്ചില്ല. 34 എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ
കുന്തംെകാണ്ട് അവെന്റ വിലാപ്പ റത്ത്
കുത്തി; ഉടെന രക്തവും െവള്ളവും പുറെപ്പട്ട .
35 ഇതു കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; നിങ്ങള ം
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്താൻസത്യംപറയുന്നുഎന്നു
അവൻഅറിയുന്നു. 36 “അവെന്റ ഒരുഅസ്ഥിയും
ഒടിഞ്ഞുേപാകയില്ല” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഇതു സംഭവിച്ച .
37 “അവർ കുത്തിയവങ്കേലക്ക് േനാക്കും” എന്നു
മെറ്റാരു തിരുെവഴുത്തും പറയുന്നു.

േയശുവിെനസംസ്കരിക്കുന്നു
38 അനന്തരം, െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ട്
രഹസ്യത്തിൽ േയശുവിെന്റ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന
അരിമത്ഥ്യയിെല േയാസഫ് േയശുവിെന്റ
ശരീരം എടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
പീലാേത്താസിേനാട് അനുവാദം േചാദിച്ച .
പീലാേത്താസ് അനുവദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ വന്നു
അവെന്റ ശരീരം എടുത്തു. 39 േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ ആദ്യം രാ്രതിയിൽ വന്ന
നിേക്കാെദേമാസും ഏകേദശം നൂറു റാത്തൽ
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മൂറും അകിലും െകാണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട്
െകാണ്ടുവന്നു. 40 അവർ േയശുവിെന്റ
ശരീരം എടുത്തു െയഹൂദന്മാർ ശവം
അടക്കുന്ന മര്യാദ്രപകാരം അതിെന
സുഗന്ധവർഗ്ഗേത്താടുകൂെട ശീലെപാതിഞ്ഞു
െകട്ടി. 41 അവെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലത്തുതെന്ന
ഒരു േതാട്ടവും ആ േതാട്ടത്തിൽ മുെമ്പ
ആെരയും െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിെയാരു കല്ലറയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 42 െയഹൂദന്മാരുെട ഒരുക്കനാൾ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടും ആ കല്ലറ സമീപം
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടും അവർ േയശുവിെന
അതിൽെവച്ച്.

20
േയശുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാം നാൾ മഗ്ദലക്കാരത്തി
മറിയ രാവിെല, ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾ തേന്ന
കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന് കല്ലറവായ്ക്കൽ നിന്ന്
കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട്. 2 അവൾ
ഓടി ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റയും േയശു
സ്േനഹിച്ച മെറ്റ ശിഷ്യെന്റയും അടുക്കൽ
വന്നു: അവർ കർത്താവിെന കല്ലറയിൽനിന്ന്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; അവെന എവിെട
െവച്ച് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ പെ്രതാസും
മെറ്റ ശിഷ്യനും പുറെപ്പട്ട കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന്.
4 ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ഓടി; മെറ്റ ശിഷ്യൻ
പെ്രതാസിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം
കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി; 5 കുനിഞ്ഞുേനാക്കി
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ശീലകൾ അവിെട കിടക്കുന്നത് കണ്ട്;
എന്നാൽ അകത്ത് കടന്നില്ലതാനും. 6 പിന്നീട്
അവെന്റ പിന്നാെല വന്ന ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
കല്ലറയിൽ കടന്നു 7 ശീലകൾ അവിെട
കിടക്കുന്നതും, അവെന്റ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന
റൂമാൽ ശീലകേളാടുകൂെട കിടക്കാെത
േവറിട്ട ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടിെവച്ചിരിക്കുന്നതും
കണ്ട്. 8 ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തിയ മെറ്റ
ശിഷ്യനും അേപ്പാൾ അകത്ത് െചന്ന് കണ്ട്
വിശ്വസിച്ച . 9 അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്ത് അവർ അതുവെര അറിഞ്ഞില്ല.
10 അങ്ങെന ശിഷ്യന്മാർ വീണ്ടും തങ്ങള െട
വീടുകളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

േയശു മറിയയ്ക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
11 എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്തു
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു;
കരയുന്നതിനിടയിൽഅവൾകല്ലറയ്ക്കുള്ളിേലക്ക്
കുനിഞ്ഞുേനാക്കി. 12 േയശുവിെന്റ ശരീരം
കിടന്നിരുന്നിടത്ത് െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ടു
ദൂതന്മാർ ഒരുവൻ തലയ്ക്കലും ഒരുവൻ
കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്. 13 അവർ
അവേളാട:് സ്്രതീേയ, നീ കരയുന്നത് എന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . അവർ എെന്റ കർത്താവിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; അവെന എവിെട
െവച്ച് എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൾ
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 14 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ
പുറേകാട്ട് തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു അവിെട
നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്; എന്നാൽ അത് േയശു
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എന്നു അറിഞ്ഞില്ലതാനും. 15 േയശു അവേളാട:്
സ്്രതീേയ, നീ കരയുന്നത് എന്ത?് നീ ആെര
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . അത്
േതാട്ടക്കാരനാകുന്നു എന്നു നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ:
യജമാനേന, നീ അവെന എടുത്തുെകാണ്ട്
േപായി എങ്കിൽ അവെന എവിെട െവച്ച് എന്നു
പറഞ്ഞുതരിക; ഞാൻ അവെന എടുത്തു
െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ളാം എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 16 േയശു അവേളാട:് മറിയേയ,
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൾ തിരിഞ്ഞു എ്രബായ
ഭാഷയിൽ: ‘റബ്ബ നി’ എന്നു പറഞ്ഞു; അതിന്
ഗുരു എന്നർത്ഥം. 17 േയശു അവേളാട:് എെന്ന
െതാടരുത;് ഞാൻ ഇതുവെര പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ കയറിേപ്പായില്ല; എങ്കിലും നീ എെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന:് എെന്റ
പിതാവും നിങ്ങള െട പിതാവും എെന്റ ൈദവവും
നിങ്ങള െടൈദവവുമായവെന്റഅടുക്കൽഞാൻ
കയറിേപ്പാകുന്നു എന്നു അവേരാട് പറകഎന്നു
പറഞ്ഞു. 18 മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ വന്നു:
“ഞാൻ കർത്താവിെന കണ്ട്” എന്നും അവൻ
ഈ കാര്യങ്ങൾ തേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നും
ശിഷ്യന്മാേരാട്അറിയിച്ച .

േയശുശിഷ്യൻമാർക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
19 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംനാളായ ആ ദിവസം,
േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന
സ്ഥലത്ത് െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ച വാതിൽ
അടച്ചിരിെക്ക േയശു വന്നു അവരുെട നടുവിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം”
എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 20 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട്
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അവൻ കയ്യ ം വിലാപ്പ റവും അവെര
കാണിച്ച ; അേപ്പാൾ കർത്താവിെന കണ്ടിട്ട്
ശിഷ്യന്മാർ സേന്താഷിച്ച . 21 േയശു പിെന്നയും
അവേരാട്: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം;” പിതാവ്
എെന്ന അയച്ചതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള
അയയ്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞേശഷം അവൻ അവരുെട േമൽ ഊതി
അവേരാട്: പരിശുദ്ധാത്മാവിെനസ്വീകരിക്കുവിൻ.
23ആരുെട പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ േമാചിക്കുന്നേവാ
അവർക്ക് േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആരുെട
പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുേവാ അവർക്ക്
നിർത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

24 എന്നാൽ േയശു വന്നേപ്പാൾ പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ ദിദിെമാസ് എന്ന േതാമസ്
അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 25 പിന്നീട്
മറ്റ ള്ള ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് “ഞങ്ങൾ
കർത്താവിെന കണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ:
ഞാൻ അവെന്റ ൈകകളിൽ ആണിപ്പഴുത്
കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ ഇടുകയും
അവെന്റ വിലാപ്പ റത്ത് ൈക ഇടുകയും
െചയ്തിട്ടല്ലാെത വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞു.

26എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും
അകത്ത് കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േതാമസും
ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ അടച്ചിരിെക്ക േയശു
വന്നു അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
“നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 പിെന്ന േതാമസിേനാട:് നിെന്റ വിരൽ ഇേങ്ങാട്ട്
നീട്ടി എെന്റ ൈകകെള കാണുക; നിെന്റ ൈക
നീട്ടി എെന്റ വിലാപ്പ റത്ത് ഇടുക; അവിശ്വാസി
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ആകാെത വിശ്വാസിയായിരിക്കഎന്നു പറഞ്ഞു.
28 േതാമസ് അവേനാട്: എെന്റ കർത്താവും
എെന്റ ൈദവവും ആയുേള്ളാേവ എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേനാട:് നീ
എെന്ന കണ്ടതുെകാണ്ട് വിശ്വസിച്ച ; കാണാെത
വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർഎന്നു പറഞ്ഞു.

30ഈപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാെത
മറ്റ അേനകം അടയാളങ്ങള ം േയശു തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്തു.
31 എന്നാൽ േയശു ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു
എന്നുനിങ്ങൾവിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട്
അവെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും ഇതുഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

21
േയശു തിബര്യാസ് കടല്ക്കരയിൽവച്ച്

്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
1 അതിന് െറേശഷം േയശു പിെന്നയും
തിബര്യാസ് കടല്ക്കരയിൽവച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക്
്രപത്യക്ഷനായി; ്രപത്യക്ഷനായത് ഈ വിധം
ആയിരുന്നു: 2 ശിേമാൻ പെ്രതാസും ദിദിെമാസ്
എന്ന േതാമസും ഗലീലയിലുള്ള കാനയിെല
നഥനേയലും െസെബദിമക്കള ം േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ േവെറ രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച
കൂടിയിരുന്നു. 3 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേരാട:്
ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു; ഞങ്ങള ം േപാരുന്നു എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. അവർ പുറെപ്പട്ട പടക് കയറി
േപായി; എന്നാൽ ആ രാ്രതിയിൽ അവർക്ക്
ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 4 പുലർച്ച ആയേപ്പാൾ േയശു
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കരയിൽ നിന്നിരുന്നു; േയശു ആകുന്നു എന്നു
ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. 5 േയശു അവേരാട:്
കുഞ്ഞുങ്ങെള, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ വല്ലതും
ഉേണ്ടാഎന്നു േചാദിച്ച ;ഇല്ലഎന്നുഅവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 6 പടകിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് വല
വീശുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ംഎന്നു
അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ വീശി,
മീനിെന്റെപരുപ്പംേഹതുവായിഅത്വലിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 7 േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ
പെ്രതാസിേനാട:് അത് കർത്താവ് ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നു
ശിേമാൻ പെ്രതാസ് േകട്ടേപ്പാൾ, താൻ അല്പം
വസ്്രതം മാ്രതം ധരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട;് തെന്റ
പുറംവസ്്രതെമടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി കടലിൽ
ചാടി. 8 മറ്റള്ള ശിഷ്യന്മാർ കരയിൽ നിന്നു
ഏകേദശം ഇരുനൂറ് മുഴത്തിൽ അധികം
ദൂരത്തല്ലായ്കയാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല
ഇഴച്ച ംെകാണ്ട് പടകിൽ വന്നു. 9 കരയ്ക്ക്
ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ തീക്കനലും അതിേന്മൽ
മീൻ െവച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ട്.
10 േയശു അവേരാട്: ഇേപ്പാൾ പിടിച്ച മീൻ
ചിലത് െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
11 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് കയറി നൂറ്റമ്പത്തി
മൂന്ന് വലിയ മീൻ നിറഞ്ഞ വല കരയ്ക്ക്
വലിച്ച കയറ്റി; അ്രതയധികം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം
വല കീറിയില്ല. 12 േയശു അവേരാട:്
വന്നു ്രപാതൽ കഴിച്ച െകാൾവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു; ഇതു കർത്താവാകുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ
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ഒരുവനും: നീ ആർ എന്നു അവേനാട്
േചാദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. 13 േയശു വന്നു
അപ്പം എടുത്തു അവർക്ക് െകാടുത്തു; മീനും
അങ്ങെന തെന്ന. 14 േയശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം ഇതു മൂന്നാമെത്ത
്രപാവശ്യമായിരുന്നു തന്നത്താൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക്
്രപത്യക്ഷനായത.്

15അവർ ്രപാതൽകഴിച്ചേശഷം േയശുശിേമാൻ
പെ്രതാസിേനാട:് േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാേന, നീ ഇവയിൽ അധികമായി എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . അതിന്
അവൻ: ഉവ്വ,് കർത്താേവ; ഞാൻ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നുഎന്നുനീഅറിയുന്നുവേല്ലാഎന്നു
പറഞ്ഞു. എെന്റ കുഞ്ഞാടുകെള േമയ്ക്കഎന്നു
അവൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 16 രണ്ടാമതും
അവേനാട്: േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന,
നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് അവൻ ഉവ്വ് കർത്താേവ, ഞാൻ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. എെന്റ ആടുകെള പാലിയ്ക്ക
എന്നുഅവൻഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 17മൂന്നാമതും
അവേനാട്: േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന,
നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാഎന്നു േചാദിച്ച .
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു മൂന്നാമതും
േചാദിക്കയാൽ പെ്രതാസ് ദുഃഖിച്ച : കർത്താേവ,
നീ സകലവും അറിയുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. േയശു അവേനാട്: എെന്റ
ആടുകെള േമയ്ക്ക. 18 ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: നീ യൗവനക്കാരൻ
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ആയിരുന്നേപ്പാൾ നീ തേന്ന അരെകട്ടി നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത് നടന്നു; വയസ്സനായേശഷേമാ
നീ ൈക നീട്ട കയും മെറ്റാരുത്തൻ നിെന്റ
അരെകട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടേത്തക്ക്
നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 േയശു ഇതു പറഞ്ഞത,് ഏത്
വിധത്തിലുള്ള മരണത്താൽ പെ്രതാസ്
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും എന്നു
സൂചിപ്പിക്കാനാണ.് ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം:
“എെന്ന അനുഗമിക്ക” എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 20 പെ്രതാസ് തിരിഞ്ഞു േയശു
സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ അവെര പിൻെചല്ല ന്നത്
കണ്ട്; അത്താഴത്തിൽ അവെന്റ െനേഞ്ചാട്
ചാഞ്ഞുെകാണ്ട:് കർത്താേവ, നിെന്ന
കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻആർഎന്നുേചാദിച്ചത്
ഇവൻ തേന്ന. 21 അവെന പെ്രതാസ് കണ്ടിട്ട:്
കർത്താേവ,ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് ഭവിക്കും എന്നു
േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച . 22 േയശു അവേനാട്:
ഞാൻ വരുേവാളം ഇവൻ കാത്തിരിേക്കണെമന്ന്
എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് നിനക്ക്
എന്ത?് നീ എെന്ന അനുഗമിക്കഎന്നു പറഞ്ഞു.
23ആകയാൽആശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല എെന്നാരു
്രശുതി സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ പരന്നു.
േയശുേവാ: അവൻ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ
വരുേവാളം ഇവൻ കാത്തിരിേക്കണം എന്നു
എനിക്ക് ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ അത് നിനക്ക് എന്ത്
എന്നേ്രതഅവേനാട് പറഞ്ഞത.്

24 ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നവനും ഇതു എഴുതിയവനും ആകുന്നു;
അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ
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അറിയുന്നു.
25 േയശു െചയ്തതു മറ്റ പലതും ഉണ്ട്;
അത് ഓേരാന്നായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ
പുസ്തകങ്ങൾ േലാകത്തിൽ തെന്നയും
ഒതുങ്ങുകയില്ലഎന്നുഞാൻനിരൂപിക്കുന്നു.
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