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ೕ ಾನನ
ಸು ಾತೆರ್

ಜಗತಿ್ತಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನ
1 ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾಕ್ಯ*

ಎಂ ಾತನಿದ್ದನು. ಆ ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು.
ಆ ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನೇ ಸ್ವತಃ ದೇವ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 3ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಆತನ ಮೂಲಕ
ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಾವುದೂ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ.
5 ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನು್ನ
ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6 ೕ ಾನ†ಎಂಬಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
7 ೕ ಾನನು ಬೆಳಕಿನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ
ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಅವನು ಬಂದನು. 8 ೕ ಾನನೇ ಆ
ಬೆಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕ ಾನನು ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಾ
ನೀಡಲು ಬಂದನು. 9ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಆಗಮಿಸಲಿತು್ತ.
ಈನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕೇ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

10 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಆಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈಲೋಕವು
ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನ ಮೂಲಕ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ
ಲೋಕದವರು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
12 ಾ ಾರ್ರು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲ
* 1:1: ಾಕ್ಯ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್ ಕಿ್ರಸ್ತನು. † 1:6: ೕ ಾನ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ.
ಇವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
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ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಮದಿಂ ಾಗಲಿ ಪುರುಷನ
ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ಇವರು ದೇವರಿಂದಲೇ
ಹುಟಿ್ಟದವರು.

14 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಿದನು.
ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು
ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗಿರುವ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ೕ ಾನನು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ, “ ‘ನನ್ನ ನಂತರ
ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಈತನ

ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
16 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ

ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನಿಂದಲೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು. 17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಬಂದವು. 18 ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು (ಯೇಸು) ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತಂದೆಯ
(ದೇವರ)ಎದೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ೕ ಾನನ ಸಂದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:15-17)

19 “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ೕ ಾನನನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು
ಾಜಕರನು್ನಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20 ೕ ಾನನು

ಮರೆ ಾಚದೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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21 ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾರು?
ನೀನು ಎಲೀಯನೋ?”‡ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅವನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ೕ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
22ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೆಹೇಳು. ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ
ಾವು ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

23ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ನೇರ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ’
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಸ್ವರವೇ ಾನು” ಯೆ ಾಯ
40:3

ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನ ಾತುಗಳಲೆ್ಲೕಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
24ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಮಂದಿಫರಿ ಾಯರೂ§ ಇದ್ದರು.

25 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ, ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಅಲ್ಲ,
ಎಲೀಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

26 ೕ ಾನನು, “ ಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 27ನನ್ನ

ನಂತರ ಬರುವವನು ಆತನೇ. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

‡ 1:21: ಎಲೀಯ ಕಿ್ರ. ಪೂ. 850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ. § 1:24: ಫರಿ ಾಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಪಂಗಡದವರು.
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28 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡೆದವು. ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಯೇಸು— ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ

29ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಂಡು, “ಇಗೋ,ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ. ಆತನು
ಈ ಲೋಕದ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು. 30 ‘ನನ್ನ ನಂತರ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರುವನು. ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ದಲೇ ಇದ್ದವನು ಮತು್ತ
ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದು ಈತನ

ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ. 31ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಜನರಿಗೆ
ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32-33 ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಆತನು ಾರೆಂದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ನನಗೆ, ‘ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಇಳಿದುಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವುದನು್ನ ನೀನು
ನೋಡುವೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುವವನು ಆವ್ಯಕಿ್ತಯೇ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಬಂದು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ (ಯೇಸುವೇ) ದೇವರ
ಮಗನೆಂದು ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು

35ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ,
36ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಗೋ,
ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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37 ೕ ಾನನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 38 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ,
“ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಇಬ್ಬರು, “ರಬಿ್ಬ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು. (“ರಬಿ್ಬ”ಅಂದರೆ “ಗುರು” ಎಂದಥರ್.)
39ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆಬನಿ್ನ,ಆಗನೀವೇ ನೋಡುವಿರಿ”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿಯೇಸು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದರು. ಆಗ ಾಯಂ ಾಲ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ.

40 ಈ ಇಬ್ಬರು ೕ ಾನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು
ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 41 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಅವನು
ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಾಣಲು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
“ ಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
(“ಮೆಸಿ್ಸೕಯ”ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದಥರ್.)

42 ಅವನು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಯೇಸು ಸೀ ೕನನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ ೕ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀ ೕನ. ನೀನು ಕೇಫನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (“ಕೇಫ” ಅಂದರೆ “ಪೇತ್ರ”
ಎಂದಥರ್).

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 44 ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರಂತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಸಹ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಎಂಬ ಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. 45 ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

ಬರೆದರೋ, ಆತನನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರು
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ಯೇಸು. ಆತನು ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ಆತನು ನಜರೇತಿನವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಆದರೆ ನ ಾನಿಯೇಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ ಬರುವುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
47ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆಬರುತಿ್ತದ್ದ ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡುಅವನ

ಬಗೆ್ಗ, “ಇವನು ನಿಜ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲ. ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

48 ನ ಾನಿಯೇಲನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ

ನೀನು ಅಂಜೂರದಮರದ ಕೆಳಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49ಆಗ ನ ಾನಿಯೇಲನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನೇ ದೇವರ
ಮಗನು. ನೀನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50 ಯೇಸು ನ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವೆ. ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು
ನೋಡುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು, “ ಾನು
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಮೇಲೆದೇವದೂತರುಗಳುಏರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ
ಕೆಳಗೆಇಳಿದುಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವುನೋಡುವಿರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

2
ಾ ಾಊರಿನಲಿ್ಲ ಮದುವೆ

1 ಾರನೆಯ ದಿನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮದುವೆ ಇತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಳು. 2ಯೇಸು
ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
3ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಾ್ರ ಾರಸವೆ ಾ್ಲ
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ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ, “ಅವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.
4ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯಇನೂ್ನ

ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು

ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಡಿದ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಾನೆಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶು ಾ್ಧಚಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಾನೆಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾನೆಯೂ ಸು ಾರು
ನೂರು ಲೀಟರ್ ಗಳಷು್ಟ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

7ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಆ ಾನೆಗಳ ಕಂಠದವರೆಗೂ
ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿದರು.

8ಬಳಿಕಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಔತಣದಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

9 ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ
ನೀರನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದನು. ಾ್ರ ಾರಸವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು, 10 “ಜನರು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ದಲು ಹಂಚು ಾ್ತರೆ.
ಅತಿಥಿಗಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಜೆರ್ಯ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಾದ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಈವರೆಗೂ ಇಟಿ್ಟರುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಯೇಸು ಾಡಿದ ದಲನೆಯ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವಿದು.

ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿ ತನ್ನ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
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12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಾಗೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ
ತಂಗಿದ್ದರು.

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-13; ಾಕರ್ 11:15-17; ಲೂಕ 19:45-

46)
13ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು
ದನ, ಕುರಿ ಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು
ಕಂಡನು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು ಮೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಯೇಸು ಹಗ್ಗದ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಾಡಿ ಆ ಜನರನು್ನ
ಮತು್ತ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸು ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಹಣ ವಿನಿಮಯ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಹಣವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 16 ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ!

ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ನಿನ್ನ ಆಲಯದಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಸುಡುತ್ತದೆ” ಕೀತರ್ನೆ 69:9

ಎಂದುಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯವನು್ನಯೇಸುವಿನಶಿಷ ್ಯರು
ಆಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಲು
ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಾವ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19ಯೇಸು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಜನರು
ನಲವ ಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ದುಡಿದಿ ಾ್ದರೆ! ನೀನು ಮೂರೇ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21 (ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇ ಾಲಯವೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದನು. 22 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬಂ ಾಗ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಈ ಾತನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದರು.)

23 ಯೇಸು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು
ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು

ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು. 24ಆದರೆಯೇಸುಅವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆಆತನುಅವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು. 25ಜನರಬಗೆ್ಗ
ಆತನಿಗೆ ಾರೂ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಏನಿದೆ ಎಂಬುದುಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

3
ಯೇಸುಮತು್ತ ನಿಕೊದೇಮ

1 ನಿಕೊದೇಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ನಿಕೊದೇಮನು
ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ನಿಕೊದೇಮನು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ನಿಕೊದೇಮನು, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶಕನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಾಡುವ
ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ಾರೂ
ಾಡ ಾರರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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3 ಯೇಸು “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಣ ಾರನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ನಿಕೊದೇಮನು, “ಮನುಷ ್ಯನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ
ಹುಟು್ಟವುದು ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರನು. 6 ದೇಹವು ಾನುಷ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವನವು ಆತ್ಮನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. 7 ‘ನೀನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. 8 ಾಳಿಯು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ. ಆದರೆ
ಾಳಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರಂತಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ನಿಕೊದೇಮನು, “ಇದೆ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
11 ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು
ಾ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! 13 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ
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ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೊಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಏಕೈಕ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

14 “ ೕಶೆಯು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ
ಕಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಸಹ
ಎತ್ತರ ಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 15 ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ೌದು, ದೇವರು ಲೋಕವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಾಶ ಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ
ಲೋಕದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ
ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
19 ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ: ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ,
ಆದರೆ ಜನರು ಬೆಳಕನು್ನ ಅಪೇ ಸದೆ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಬಯಸಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಅವನು

ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಾಡಿರುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 21 ಆದರೆ
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುಮತು್ತ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
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22 ಇ ಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜುದೇಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ,
ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 23 ೕ ಾನನು ಸಹ
ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಊರು ಸಲೀಮ್ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರಿದು್ದದರಿಂದ ೕ ಾನನು ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 (ಆಗ ೕ ಾನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.)
25 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ

ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಯಿತು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ

ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಆತನ
ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ೕ ಾನನು, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾತ್ರ
ಒಬ್ಬನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. 28 ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನಿ ಾಗಿ
ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29ಮದುಮಗಳು
ಮದುಮಗನಿಗೆ ಾತ್ರ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಮದುಮಗನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಮದುಮಗನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಕರೆ ಾಗಿ ಆಲಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.
ಮದುಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ಈ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಪೂಣಾರ್ನಂದದ ಸಮಯವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 30 ಆತನು (ಯೇಸು)
ವೃದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಮತು್ತ ಾನು ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕು.
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ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
31 “ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು (ಯೇಸು) ಬೇರೆ ಾ್ಲ

ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು
ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆತನು ಾನು
ಕಂಡಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೇಳಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
33 ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರೇ
ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 34 ದೇವರು ಆತನನು್ನ
(ಯೇಸುವನು್ನ) ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಅಮಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 36 ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆಮಗನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ಆ ಜೀವವನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

4
ಯೇಸುಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಸಂ ಾಷಣೆ

1 ಾನು ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಸುದಿ್ದಯು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 2 ( ಾಸ್ತವ ಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಯೇಸುವಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಜನರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದರು.) 3 ಆಗ, ಆತನು ಜುದೇಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4ಸ ಾಯರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಮೂಲಕವೇ
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಸಿ ಾರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆ ಊರಿದೆ. 6 ಾಕೋಬನ
ಾವಿಯು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೇಸು ತನ್ನ ದೀಘರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಾವಿಯ ಬಳಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ.
7 ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ, ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8 (ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಬರಲು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)

9 ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿ ಾಗಿ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ!
ನೀ ಾದರೋ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾ ಾದರೋ ಸ ಾಯರ್ದವಳು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.)

10 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾನು ಾರೆಂಬುದೂ
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ, ಮತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ”
ಎಂದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ಜೀವಜಲ ನಿನಗೆಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು?
ಾವಿಯು ಬಹು ಆಳ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 12 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು
ದೊಡ್ಡವನೋ? ನಮಗೆ ಈ ಾವಿಯನು್ನ ಾಕೋಬನೇ ಕೊಟ್ಟನು.
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ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಈ
ಾವಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರುಮತು್ತ ಅವನಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ ಾವಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಯೇಸು, “ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಮತೆ್ತ ಾಹ ಾಗುವುದು. 14 ಆದರೆ ಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಾಹ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ
ನೀರು ಅವನೊಳಗೆ ಉಕಿ್ಕಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗುವುದು. ಆ
ನೀರು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ನೀರನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡು. ಆಗ ನನಗೆ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಹ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವ
ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”
ಎಂದನು.

17ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

18ನಿಜ ಾಗಿಯೂನಿನಗೆಐದುಮಂದಿಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಆದರೆಈಗ
ನೀನು ಾರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿ ೕ ಅವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ.
ನೀನು ನನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಾಣುತ್ತದೆ.
20ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು
ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಎಂದುಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

21 ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು! ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
ಾವುದನೊ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನಮ ಾದರೋ ಾವು ಾರನು್ನ
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ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ಬರುತ್ತದೆ. 23 ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧಕರು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ಾಲ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಥ ಜನರೇ
ತನ್ನ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
24 ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಆತನು ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. (“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು”ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು”)

26 ಆಗ ಯೇಸು, “ಆತನೇ ಈಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾನೇ ಮೆಸಿ್ಸೕಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಯೇಸು

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂ ಾಗಲಿ
“ನೀನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂ ಾಗಲಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

28 ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 29 “ ಾನು ಈವರೆಗೆ
ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಬಂದು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. 30ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಬಂದರು.

31 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಊಟ ಾಡು”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದರು.

32 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿದೆ. ಆ ಆ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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33 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ದಲೇ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

34 ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು) ಾನು
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವನೋ ಅದನು್ನ ಾಡುವುದೇ
ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 35 ‘ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಇನೂ್ನ
ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು ಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.
ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಅವು ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿವೆ.
36 ಈಗಲೂ ಸಹ, ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೆ ಕೂಲಿ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಬಿತು್ತವವರೂ ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವವರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು. 37 ‘ಒಬ್ಬನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ,ಆದರೆಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಾವು ಹೇಳುವ ಾಣು್ಣಡಿ
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 38 ನೀವು ದುಡಿದಿಲ್ಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಬೇರೆಯವರು ದುಡಿದರು, ಆದರೆ
ಅವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39 ಆ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. 40 ಸ ಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 41 ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದರು.

42 ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾವು ದಲು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಾವೇ ಆತನ
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ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈತನೇ
ಲೋಕರಕ್ಷಕನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಣಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರಿಯಮಗ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:5-13; ಲೂಕ 7:1-10)

43 ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 44 (ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತಊರಿನಲಿ್ಲ ೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವತಃ
ಯೇಸುವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.) 45 ಆತನು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ,
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರು.
46 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಭೇಟಿ

ನೀಡಿದನು. ಆತನು ನೀರನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದು್ದ
ಆ ಊರಿನಲೆ್ಲೕ. ಾಜನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ.
47 ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಮಗನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 48ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀವು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡದ ಹೊರತು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಾಜನಅಧಿ ಾರಿ, “ ಾ್ವಮೀ,ನನ್ನಮಗನು ಾಯುವ ದಲೇ
ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

51ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳು ಬಂದು
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ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

52ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾಗ ಗುಣ ಾಯಿತು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಸೇವಕರುಗಳು, “ನಿನೆ್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಸು ಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ

ಅವನ ಜ್ವರವು ಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
53 “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದುಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದೇ

ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಂಬುದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತು್ತ
ಅವನಮನೆಯವರೆಲ್ಲಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು.

54ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಾಡಿದ
ಎರಡನೆಯಸೂಚಕ ಾಯರ್ವಿದು.

5
ಕೊಳದ ಬಳಿ ಗುಣಹೊಂದಿದ ರೋಗಿ

1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐದು
ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ “ಬೆತ್ಸಥ” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಈ
ಕೊಳವು “ಕುರಿ ಾಗಿಲು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.
3 ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮಂಟಪಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಡ ಾಗಿದ್ದರು,
ಕೆಲವರು ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದರು, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.* 4 † 5 ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಯೇಸು

* 5:3: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 3 ನೇ ವಚನದ ಕೊನೇ ಾಗ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಇವರು
ನೀರು ಉಕು ್ಕವುದನು್ನ ಾದುಕೊಂಡಿರುವರು.” † 5:4: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 4
ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಕೊಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ನೀರನು್ನ
ಉಕಿ್ಕಸುವನು; ನೀರನು್ನ ಉಕಿ್ಕಸಿದ ಮೇಲೆ ದಲು ಒಳಗೆ ಹೋದವನು ಾವ ರೋಗದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವನು.”
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ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ
ರೋಗಿ ಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ಗುಣಹೊಂದಲು ನಿನಗೆ ಅಪೇ ಇದೆ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

7 ಆ ರೋಗಿಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು ್ಕ ಾಗ ಕೊಳದೊಳಗೆ
ಇಳಿದುಹೋಗಲು ನನಗೆ ಾರೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಲೇ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿಸಲವೂ ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಯೇಸು, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಗುಣಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆದನು.
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಗುಣಹೊಂದಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ಇಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ನೀನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ‡ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನೇ, ‘ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು
ಾರೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು.
14ಅನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು

ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ
‡ 5:10: ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಯೆಹೂದ್ಯರ ಾರದಲಿ್ಲ ಶನಿ ಾರವು ಏಳನೆಯದಿನ.
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ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದವನುಯೇಸುವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

16ಯೇಸುಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ
ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು.

17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ
ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು.
18 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ

ತಂದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತಷು್ಟ

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ

19 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಮಗನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ
ಾಡ ಾರನು; ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾನೂ ಾಗೆಯೇ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ತಂದೆಯು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಗನೂ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ
ಾನು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು.
ಆದರೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ
ತೋರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗುವಿರಿ.
21 ತಂದೆಯು ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನು ಾನು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

22 “ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಗನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 23 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಗನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಮಗನನು್ನ
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ಸ ಾ್ಮನಿಸದವನು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

24 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ಾಗಲೇ ಮರಣವನು್ನ ಾಟಿ ಜೀವಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸತು್ತಹೋದವರು
ದೇವರ ಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಳಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವರು. 26 ತಂದೆಯು ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಗನಿಗೂ ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 27 ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಮಗನುಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

28 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. 29 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳಿಂದ
ಎದು್ದಬರುವರು. ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರು
ಪುನರು ಾ್ಥನಗೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು.

30 “ ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಏನೂ ಾಡ ಾರೆನು. ಾನು
ಕೇಳಿದ್ದಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೀಪುರ್
ಸರಿ ಾದದು್ದ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕ ವಿಷಯಗಳು

31 “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಾ ಯು
ಸತ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ
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ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

33 “ನೀವು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರಿ. ಅವನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದನು. 34 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
35 ೕ ಾನನುಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಮತು್ತ
ನೀವು ಅವನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

36 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾ ಗಳಿವೆ. ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿವೆ.
ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಾಯರ್ಗಳೇ, ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 37ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾನೇ ಾ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಆತನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 38 ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿರು ಾತನನು್ನ
ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 39 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
ಅಧ್ಯಯನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆಎಂಬುದುನಿಮ್ಮಆಲೋಚನೆ. ಅದೇಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! 40 ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಆ ಜೀವವನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

41 “ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
42 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 43 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಬಂದು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
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ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 44ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ನೀವೆಂದೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಹೇಗೆ
ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ? 45 ಾನು ತಂದೆಯಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ೕಶೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. 46ನೀವು ೕಶೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಂಬಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 47 ಆದರೆ ೕಶೆ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಹೇಗೆ ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ?”

6
ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17)

1 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರವನು್ನ (ತಿಬೇರಿಯ
ಸರೋವರ) ಾಟಿ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅನೇಕ ಜನರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವೂ
ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 (ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು
ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್ ಯೇಸುವಿಗೆ
ದಲೇ ತಿಳಿದಿತು್ತ.)
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7 ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾದರೆ, ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯಗ ಾದರೂ*
ಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಅಂದೆ್ರಯನೆಂಬ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಂದೆ್ರಯನು
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ. 9 ಅಂದೆ್ರಯನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಈ ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು, “ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು

ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 11ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ತಿಂದರು.
12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಉಳಿದುಹೋದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ. ಾವುದನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಉಳಿದುಹೋಗಿದ್ದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಕೇವಲ ಐದು
ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಉಳಿದುಹೋದ
ಆ ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ದೊಡ್ಡ
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.

14ಯೇಸು ಾಡಿದಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು, “ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರ ಾದಿ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈತನೇ ಇರಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.
* 6:7: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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15 ತನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಜನರು
ೕಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು

ಅಲಿ್ಲಂದ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋದನು.
ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:22-27; ಾಕರ್ 6:45-52)

16 ಆ ಾಯಂ ಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರಕೆ್ಕ
(ಗಲಿ ಾಯ) ಹೋದರು. 17 ಆಗಲೇ ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ಕಡೆಯಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೊರಟರು.
18 ಾಳಿಯು ಬಹು ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಸರೋವರದ
ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಅವರು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ
ಸು ಾರು ಮೂರು ಅಥ ಾ ಾಲು ್ಕ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ
ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡರು. ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 20 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,
ಾನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ದೋಣಿ ಳಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ, ಅವರು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ದಡಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯು ತಲುಪಿತು.
ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಟ

22ಮರುದಿನ ಾಯಿತು. ಕೆಲವುಜನರು ಸರೋವರದಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋದರೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ
ಅದೊಂದು ದೋಣಿ ಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲತೆ್ತಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
23 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು ತಿಬೇರಿ ಾದಿಂದ
ಬಂದವು. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ದಡದಲಿ್ಲಯೇ
ಆ ದೋಣಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಪ್ರಭುವು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದಮೇಲೆ
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ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿಂದಿದ್ದರು. 24ಯೇಸು ಮತು್ತ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಯೇಸುವೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ
25 ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ

ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಾ ಾಗ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
26 ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನನ್ನ

ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವ ನನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ
ತಿಂದ ಾರಣ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27ಈ ಲೋಕದ ಆ ಾರವು
ಕೆಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ
ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗದಂಥ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ
ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಆತನ
ಮೇಲೆತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

28 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
29 ಯೇಸು, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು.

ಈ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನು
ನೀನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಾವ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ? 31 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ
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ದೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ (ಆ ಾರವನು್ನ)
ತಿಂದರು. ‘ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಜ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. 33 ದೇವರ ರೊಟಿ್ಟ ಾವುದು? ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದು ಈ ಲೋಕ ಾ್ಕಗಿ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನೇ ದೇವರು
ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಜನರು, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಾಗದು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗದು. 36 ಾನು ನಿಮಗೆ
ದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ

ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. 37 ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಅವರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 38 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬಂದದು್ದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೊರತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯಲ್ಲ. 39 ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಆ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ನನಿ್ನಂದ
ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. 40 ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತಿಮದಿನದಂದು

✡ 6:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 78:24.
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ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ” ಎಂದನು.

41 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
“ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಾನು” ಎಂದು
ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. 42 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ಇವನು ಯೇಸು. ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಇವನು ಕೇವಲ ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?”
ಎಂದರು.

43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
44 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಜನರನು್ನ ಕರೆತರುವನು. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರದ ಹೊರತು ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು. 45 ‘ದೇವರು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ಜನರು ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. 46ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರು ಾತನು
ಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೇರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ

ತಂದೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.
47 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ

ನಂಬಿರುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 48 ಾನೇ
ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. 49 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ದೇವರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಂತೆ ಅವರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ
ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ. ಈರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
✡ 6:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 54:13.
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ಜೀವಿಸುವನು. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ನನ್ನ ದೇಹ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಕೊಡ ಾದೀತು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾ್ವದ
ಾಡತೊಡಗಿದರು.
53 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದೇಹವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ
ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತಿಮ
ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು.
55 ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿಜ ಾದ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವು
ನಿಜ ಾದ ಾನೀಯ ಾಗಿದೆ. 56 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ
ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
57 “ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು

ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯಂತಲ್ಲ ಾನು. ಅವರು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿಂದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಸ ಾ ಾಲ
ಜೀವಿಸುವನು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

59ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು.

ನಿತ್ಯಜೀವದ ನುಡಿಗಳು
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60ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಈಉಪದೇಶವು
ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ. ಇದನು್ನ ಾರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?” ಎಂದರು.

61 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ೕಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ
ಯೇಸು, “ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತೇ?
62 ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಮರಳಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಬೇಸರಪಡುವಿ ಾ?
63 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೈಹಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ.
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೇವ ಾತ್ಮ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 64ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಲ್ಲದವರು ಾರೆಂದೂ ತನಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು ಾರೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲಿಂದಲೂ
ತಿಳಿದಿತು್ತ.) 65 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ
ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ

ಅದೇ ಾರಣ” ಎಂದನು.
66 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ

ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

67ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

68 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೆಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗೋಣ? ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ.
69 ಾವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

70 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ನೀವೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ಸೈ ಾನನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 71 ಯೇಸು ಸಿ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೂದನು
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ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನೇ.

7
ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಅವ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪಣರ್ಕುಟೀರಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಜುದೇಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರು ನೀನು ಾಡುವ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. 4 ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದುಅಪೇ ಸುವವನು ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಕೂಡದು. ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋರಿಸಿಕೊ. ನೀನು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 (ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.)
6ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವು

ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ ಾದರೋ ಹೋಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯವೂ
ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು.
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಈ
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು
ಹೇಳುವೆನು. 8ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಾನು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟರು.
ಅವರು ಹೋದನಂತರ ಆತನು ಸಹ ಗುಟಾ್ಟಗಿಹೋದನು.
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11 ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತ
ಆತನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು ನೆರೆದಿದಿ್ದತು. ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
“ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಇತರರು,
“ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಟೀಕಿಸಿದರು. 13 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಲು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಜನರುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
14 ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಅಧರ್ ಾಗ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಆಗ

ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು.
15 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದೂ
ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಗೆ
ಕಲಿತನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸತೊಡಗಿದರು.

16 ಯೇಸು, “ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನಉಪದೇಶವುನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ
(ದೇವರು) ಬರುತ್ತದೆ. 17 ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವುದನು್ನ
ಾಡಬಯಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದೆ್ದೕ

ಹೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು, ತನಗೇ
ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ತನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ
ಸುಳೂ್ಳ ಇಲ್ಲ. 19 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ೌದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಜನರು, “ದೆವ್ವವು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ! ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಒಂದು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
22 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
(ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಈ ಸಂ ಾ್ಕರವು ಬಂದಿದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
23 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಒಬ್ಬನ ಇಡೀ
ದೇಹವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ?
24 ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ಾಡದೆ
ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ?
25 ಬಳಿಕ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು, “ಅವರು

ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ 26 ಆದರೆ
ಇವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾಣುವ ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಾಡದಂತೆ ಾರೂ
ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಂಬ
ನಿ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. 27 ಆದರೆ ಈ
ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,
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ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂದು ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28ಯೇಸುವುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ, “ ೌದು,
ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಾನುಬಂದಿರುವುದುನನ್ನ ಸ್ವಂತಅಧಿ ಾರದಿಂದಲ್ಲ.
ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತನು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
29ಆದರೆ ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನಿಂದಲೇ ಬಂದೆನು
ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

30 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ,ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಡಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದ್ದರಿಂದ
ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬೇಕು” ಎಂದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
32 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಯೇಸು,
“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಳಿಕ, ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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35 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದಂತೆ
ಇವನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವನು? ನಮ್ಮವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಗಿ್ರೕಕ್
ಜನರಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆಹೋಗಿ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವನೇ? 36ಇವನು
(ಯೇಸು), ‘ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು, ‘ ಾನು
ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಇದರಥರ್ವೇನು?”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶ

37ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ಾವನಿ ಾದರೂ
ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ.

38 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಜೀವಕರ ಾದ
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುವುದು
ಇದನೆ್ನೕ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39 ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿದವರು ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ಇನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ಾದವಿ ಾದ

40ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದರು.

41 “ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

42ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವನೆಂತಲೂ ಾವೀದನು ಾಸಿಸಿದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ಊರಿನಿಂದ ಆತನು ಬರು ಾ್ತನೆಂತಲೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. 43ಹೀಗೆಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ
ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.
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ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
45 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ,

ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

46 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು, “ಈತನಂತೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

47 ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 48 ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! ಫರಿ ಾಯ ಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! 49 ಆದರೆ
ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ದೇವರ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

50 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನಿಕೊದೇಮನು ಇದ್ದನು. ದಲೊಮೆ್ಮ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದವನು ಇವನೇ. 51ನಿಕೊದೇಮನು,
“ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡ ಾಗದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ನೀನೂ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ?
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡು. ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾವ
ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 53 ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

8
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ

1 ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಮರುದಿನ
ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋದನು.
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ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೆರೆದುಬಂದರು. ಯೇಸು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

3 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಜನರ

ಮುಂದೆ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 4 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಳು.
5 ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ
ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು? ನೀನೇ ಹೇಳು” ಎಂದರು.
6 ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ

ಹೊರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ತಲೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅದೇ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲದವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಲನೆಯ
ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯಲಿ”ಎಂದುಹೇಳಿ, 8ಮತೆ್ತ ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ನೆಲದಮೇಲೆ
ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು.

9 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ದಲು ಹಿರಿಯರು, ನಂತರ
ಇತರರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಂದರೆ,
ಯೇಸುಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ. ಆಕೆಯು ಆತನಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
10 ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ
ಹೊರಿಸಿದವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನಿನಗೆ ಶಿ
ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮೀ, ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
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ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು

12 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡು ಾ್ತ,
“ ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಕೊಡುವ
ಬೆಳಕನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನು
ಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವು

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ.
ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 15 ನೀವು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಾನು ಾಡುವ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತನೆ. 17ಇಬ್ಬರ ಾ ಒಂದೇ
ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನನ್ನ ಪರ ಾದ ಾ ಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
19ಜನರು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿ,ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20 ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಾರೂ
ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
21ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು

ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ.
ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ

ಕೊಂದುಕೊಳು್ಳವನೇ? ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ, ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ
ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾದರೋ

ಮೇಲಿನವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಈ
ಲೋಕದವನಲ್ಲ. 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ೌದು, ಾನೇ ಆತನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ದಲಿಂದ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ

ಬಂದೆನೋ, ಆತನೇ ಾನು. 26 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
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ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ಯೇಸು ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ
(ದೇವರ) ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವಿರಿ (ಕೊಲು್ಲವಿರಿ).
ಾನೇ ಆತನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ
ನಿಮಗೆ ಅರಿ ಾಗುವುದು. 29 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು)
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ

ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಯೇಸು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.

ಾಪವಿ ೕಚನೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,

“ನೀವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಾವೆಂದೂ
ಾರ ಗು ಾಮರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಆಗುವುದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
34 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಪ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಪವು ಅವನ ಯಜ ಾನ ಾಗಿದೆ. 35 ಗು ಾಮನು ಒಂದು
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ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವುನಿಜ ಾಗಿಯೂಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವಿರಿ.
37 ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀ ಾದರೋ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 40 ಾನು
ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಅಂಥದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ
ಾಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಾದರಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ದೇವರೇ

ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಮಗಿರುವ ತಂದೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
42 ಯೇಸು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಾನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 43 ಾನು
ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ.
44 ಸೈ ಾನನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅವನ ದುರಿಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನು
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೂ ಸುಳಿ್ಳಗೆ ತಂದೆಯೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

45 “ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಇರುವನೇ? ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವೇಕೆ

ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ದೇವರು ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ

ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಾರಣ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.
ತನ್ನ ಮತು್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ

48 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದವನೆಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ! ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
49ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಾನು ೌರವ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ,ಆದರೆನೀವುನನಗೆ ೌರವಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 50ನನ ಾಗಿ
ೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ
ೌರವ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಒ ಾ್ಬತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. 51 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ‘ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
53ನಮ್ಮತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ? ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ
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ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
54 ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ

ಮಹಿಮೆಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಆತನನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 55 ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಾನು ಸಹ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.
56 ಾನು ಬರುವ ದಿನವನು್ನ ಾನು ನೋಡುವು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಅವನು
ಆ ದಿನವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

57ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಏನು? ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿರುವಿ ೕ? ನಿನಗೆ ಐವತು್ತ ವಷರ್ವೂ ಆಗಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

58ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿಂದಲೂ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 59ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಕೂಡಲೇಜನರುಆತನತ್ತ ಬೀರಲು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅಡಗಿಕೊಂಡು
ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

9
ಯೇಸು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು

1 ಯೇಸು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟು್ಟ
ಕುರುಡನನು್ನ ಕಂಡನು. 2ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,
ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಲು ಾರ ಾಪ ಾರಣ?
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ಅವನ ಸ್ವಂತ ಾಪವೇ ಅಥ ಾ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾಪವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ಅವನ ಾಪ ಾಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾಪ ಾಗಲಿ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಯರ್ವು ಅವನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬಲೆಂದು ಹೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಹಗಲಿರು ಾಗಲೇ ಾವು ಾಡಬೇಕು. ಾತಿ್ರ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಾವನೂ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರನು. 5 ಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾಗ, ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ
ಅದರಿಂದ ಕೆಸರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ
ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಸಿಲೋವ
ಅಂದರೆ “ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.”) ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಬಂದಿತು.

8 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ
ಕೆಲವರು ಮತು್ತ ಅವನ ನೆರೆಯವರು, “ನೋಡಿ! ಾ ಾಗಲೂ
ಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9 ಕೆಲವು ಜನರು, “ ೌದು ಅವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು
ಅವನಂತಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಜನರು, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
11 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಯೇಸು ಎಂಬವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರನು್ನ ಾಡಿ

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನುತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗನನಗೆಕಣು್ಣ
ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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12 ಜನರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ
13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು

ತಂದರು. ದಲು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದವನು ಅವನೇ. 14 ಯೇಸು
ಕೆಸರು ಾಡಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು.
ಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು)
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರರು, “ಇವನು ಾಪಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಹೇಗೆ ಾಡ ಾದೀತು?” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲೆ್ಲೕ
ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಉಂಟಾಯಿತು.

17ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಗುಣಹೊಂದಿದವನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನು
(ಯೇಸು) ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೇನು ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ

ಇವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗಿದೆ ಎಂದುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು.
19 ಅವರು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ?
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ಇವನುಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂದುನೀವುಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಾ ಾದರೆಇವನಿಗೆ
ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

20 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತು್ತ. ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
21 ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಾರು
ಗುಣಪಡಿಸಿದರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ. ಇವನು
ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವಷು್ಟ ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22ಅವನತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
ಹೇಳುವ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. 23ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಅವನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ
ಕರೆದು, “ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
(ಯೇಸು) ಾಪಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

25 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಅವನು ಾಪಿ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು;ಈಗ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿದೆ
ಎಂಬುದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

26 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು) ನಿನಗೇನು
ಾಡಿದನು? ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
27 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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28 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, “ನೀನು ಅವನ (ಯೇಸು) ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿರುವೆ.
ಾವು ೕಶೆಯ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 29 ದೇವರು
ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ

ಆ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ಸಹ ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿ.
ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಾಪಿಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮೆ್ಮಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು
ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ. 32 ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೊಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾದರೂ
ಎಂ ಾದರೂ ಗುಣಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ದಲನೆ ಸಲ.
33 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು.
ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
34ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದವನು ನೀನು!

ನಮಗೇ ಉಪದೇಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.

ಆತಿ್ಮಕ ಅಂಧತೆ
35 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗಟಿ್ಟದು್ದ

ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

36 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು?
ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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37 ಯೇಸು, “ನೀನು ಆತನನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವೆ. ಈಗ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾತನೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ!”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು.

39ಯೇಸು, “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ಗಲೆಂದು ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು. ಕುರುಡರು ಾಣುವಂ ಾಗಲೆಂದೂ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು
ಕುರುಡ ಾಗಲೆಂದೂ ಾನು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಫರಿ ಾಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏನು? ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಕುರುಡರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

41ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಪವೆಂಬ
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ
ಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಪಿಗಳೇ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಕುರುಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುರಿಗಳು

1 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಾಗಿಲಿನ
ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮತೆ್ತಲಿ್ಲಂ ಾದರೂ ಹತಿ್ತ
ಬರುವವನು ಸುಲಿಗೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತನೆ. 3 ಾವಲು ಾರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಕುರುಬನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
4ಆಬಳಿಕಅವುಗಳಮುಂದೆಹೋಗು ಾ್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳುಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ;ಏಕೆಂದರೆಅವು
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ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. 5 ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಬಳಿಯಿಂದಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆಅವುಗಳುಅವನಸ್ವರವನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಜನರು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಾನು
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಸುಲಿಗೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
9 ಾನೇ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರಬಲ್ಲರು. ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಬರು ಾ್ತನೆ. ಾ ಾದರೋ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಬಂದೆನು.

11 “ ಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು
ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 12 ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿತ ಾಗಿರುವ ಕೂಲಿ ಾಳು
ಕುರುಬನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಕೂಲಿ ಾಳು ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಾಳು ತೋಳ ಬರುವುದನು್ನ ಾಣು ಾಗ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 13 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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14-15 “ ಾನು ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ (ಜನರಿ ಾಗಿ) ಚಿಂತಿಸುವ
ಕುರುಬ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆನನ್ನ ಕುರಿಗಳುನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಅವುಗಳು ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಹ ಒಳಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂದೆಯಿರುವುದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೇ
ಕುರುಬನಿರುವನು. 17 ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು; ಾನೇ
ಅದನು್ನ ಇಚಾ್ಛಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ.
ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಭೇದಉಂಟಾಯಿತು. 20ಅವರಲಿ್ಲಅನೇಕರು, “ಅವನೊಳಗೆದೆವ್ವವು
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ
ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನು
ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು
22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು

ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. 23ಯೇಸು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು.
24ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
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“ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆ?
ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25ಯೇಸು, “ ಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು

ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ (ಜನರಲ್ಲ). 27 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 29 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ

ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ
ಾರೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30 ತಂದೆಯು ಮತು್ತ ಾನು ಒಂದೇ

ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
31 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತೆ್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ತಂದೆಯಿಂದಅನೇಕಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವುಆ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರ
ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರುವುದು ನೀನು
ಾಡಿದ ಾವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ.

ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಗಿ. ನೀನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ. ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ!
ಆದ ಾರಣ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು’✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ.
35 ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಾ ಾಗಲೂ
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 36 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡುವವನೆಂದು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 37 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು
ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 38 ಆದರೆ

ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡಿದರೆ, ಆ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ಲದರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ತಂದೆಯು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಆದರೆಯೇಸು ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.

40 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ೕ ಾನನು ದಲು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು. 41 ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ ೕ ಾನನು ಎಂದೂ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕ ಾನನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ)

ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಅವರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 42ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

11
ಾಜರನಮರಣ

✡ 10:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 82:6.
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1 ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆ ಾನಿ
ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಸಹೋದರಿ ಾದ ಾಥರ್ಳು ಈ ಊರಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
2 ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ) ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳೇ ಈ ಮರಿಯಳು.
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಾಜರನು ಮರಿಯಳ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದನು.
3ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

4 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಈ ಾಯಿಲೆಯು ದೇವರ
ಮತು್ತ ದೇವಕು ಾರನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು
ಮರಣ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಯೇಸು ಾಥರ್ಳನು್ನ,
ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
6 ‘ ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆತನು
ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ತಂಗಿದನು. 7 ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಜುದೇಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಜುದೇಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಅ ಾದದು್ದ ಕೇವಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟೕ. ಈಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿ ಾ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

9ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ೌದಲ್ಲವೇ?
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲನು. 10ಆದರೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವನು ಎಡವು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ನಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಾವ ಬೆಳಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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11ಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ, “ನಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ
ಾಜರನು ಈಗ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಆರೋಗ ್ಯ
ಹೊಂದುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 13 ಾಜರನು
ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಾಜರನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು, “ ಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
15 ಆದರೆ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಿರಿ. ಬನಿ್ನ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ತೆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು
ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಾ ೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು

17 ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ ಾಗಲೇ ಾಜರನು
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 18 ಬೆ ಾನಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಎರಡು
ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 19 ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಥರ್
ಮತು್ತ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಅವರ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಜರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಬಂದಿದ್ದರು.

20 ಯೇಸು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಥರ್ಳು
ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದಳು. 21 ಾಥರ್ಳುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು
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ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ
ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಾಥರ್ಳು, “ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಎದು್ದಬರುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

25 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನೇ ಪುನರು ಾ್ಥನ. ಾನೇ ಜೀವ.
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಾನು ಸತ್ತನಂತರವೂ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು. 26 ಮತು್ತ ಬದುಕು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಇದನು್ನ
ನಂಬುವಿ ಾ?” ಎಂದನು.

27 ಾಥರ್ಳು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು ನಂಬುವೆ. ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವನು
ನೀನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುವನು
28 ಾಥರ್ಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಾದ

ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು. ಾಥರ್ಳು
ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ, “ಗುರುವು (ಯೇಸು)
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 29 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳು ತನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದನು.
31 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆಕೆಯು ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
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ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 32ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮರಿಯಳು
ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು
ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
33 ಮರಿಯಳ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಗೋ ಾಟವನು್ನಯೇಸು ನೋಡಿ ಾಗ, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ
ದುಃಖಗೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿದನು. 34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು.
35ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು.
36ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೋಡಿ! ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು!” ಎಂದರು.
37ಆದರೆ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸಿದನ ಾ್ಲ; ಾಜರನಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಾವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ?” ಎಂದರು.

ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಾಜರ
38ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು,
ಾಜರನಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಒಂದು
ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. 39 “ಆ
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ” ಎಂದುಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಾಜರನ ಅಕ್ಕ ಾದ ಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾಜರನು ಸತು್ತ
ಾಲು ್ಕ ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

40 ಯೇಸು ಾಥರ್ಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಾ? ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಾಣುವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನು” ಎಂದನು.
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41 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಾಯಿಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ,
“ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿರುವ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆನು.
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಅವರು ನಂಬಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 43 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, “ ಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.
44 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನು ( ಾಜರನು) ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ
ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ಮುಖವನು್ನ
ಕರವಸ್ತ ್ರದಿಂದಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ.
ಆಗ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಸುತಿ್ತರುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ,

ಅವನು ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5; ಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2)

45 ಮರಿಯಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ
ಇವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ
ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 47 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ

ಫರಿ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು,
“ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಅನೇಕ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 48 ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು. ಆಗ ರೋಮ್ ಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ
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ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು”
ಅಂದರು.

49 ಅವರಲಿ್ಲ ಾಯಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ
ವಷರ್ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಏನೂ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! 50 ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವು ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬನು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

51 ಇದು ಾಯಫನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಆ ವಷರ್ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಾಯು ಾ್ತನೆಂದು ಅವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. 52 ೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿಯೂ
ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನು ಾಯಲಿದ್ದನು.

53 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸಂಚು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 54 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

55ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರಪಸ್ಕಹಬ್ಬವುಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ತಮ್ಮ ಾ್ರಮಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು.
56 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಆತನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬರುವನೇ? ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಏನು?” ಎಂದುಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 57ಆದರೆ
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು
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ಾರಿ ಾದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ
ಆ ಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

12
ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:6-13; ಾಕರ್ 14:3-9)

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಇನೂ್ನ ಆರು ದಿನಗಳಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಗೆ
ಹೋದನು. ಾಜರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಊರೇ ಬೆ ಾನಿ.
(ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಾಜರನು.)
2 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಾತಿ್ರಭೋಜನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು.
ಾಥರ್ಳು ಊಟವನು್ನ ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ

ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾಜರನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ
ಮರಿಯಳು, ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ* ಅಧರ್
ಲೀಟರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚದಳು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ
ಒರೆಸಿದಳು. ಆ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಸು ಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಮನೆಯನೆ್ನೕ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

4 ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. (ಮುಂದೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಾಡಿದವನು ಇವನೇ.) ಮರಿಯಳು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ

ಯೂದನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 5ಅವನು, “ಆ ಪರಿಮಳದ ದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆ
ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು.† ಅದನು್ನ ಾರಿಆಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದನು. 6ಆದರೆಯೂದನಿಗೆ ಬಡವರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿದ್ದ ಹಣದ

* 12:3: ಸುಗಂಧತೈಲ ಾಡ್ರ್ ಗಿಡದಅಪ್ಪಟಬೇರಿನಿಂದ ಾಡಿದಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ತೈಲ. † 12:5: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ದಿ ಾರಿ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ
ಹಣವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕೆಯನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನನು್ನ
ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಈ ದಿನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆಕೆ ಸುಗಂಧ
ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 8ಬಡವರು ಾ ಾಗಲೂ
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾ್ತರೆ ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಾಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು
9 ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅನೇಕ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೇಳಿ ಆತನನೂ್ನ ಾಜರನನೂ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ
ಾಜರನು. 10ಆದರೆಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಜರನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲು
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 11 ಾಜರನ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರನು್ನ ತೊರೆದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಾಜರನನು್ನ
ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-40)

12ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13 ಜನರು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋದರು.

“ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ
ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:25-26
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜನಿಗೆ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!”

ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿದರು.
14 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕತೆ್ತ ಂದನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇದು
ನೆರವೇರಿತು:
15 “ಸಿ ೕನ್ ನಗರವೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!

ನೋಡು! ನಿನ್ನ ಾಜನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

ಜಕಯರ್ 9:9
16 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ
ಏರಿಹೋದ ನಂತರ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು; ಮತು್ತ
ಾವು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ
17 ಯೇಸು ಾಜರನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಬರುವಂತೆ

ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ದ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಯೇಸು ಾಡಿದ
ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರಿ ಾಯರು,
“ನೋಡಿ! ನಮ್ಮ ೕಜನೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು.
ಜನರು ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಜೀವ,ಮರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
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20 ಅಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವರೂ
ಸೇರಿದ್ದರು. 21 ಈ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
(ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗಲಿ ಾಯದ ಬೆ ಾ್ಸಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದವನು.)
ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 22ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಂದೆ್ರಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಂದೆ್ರಯನು ಮತು್ತ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಒಟಾ್ಟಗಿಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

23ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಗೋಧಿಯ ಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದು್ದ
ಾಯಲೇಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದು. ಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಾ ಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ
ಾ ಾಗಿರುವುದು. 25 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 26 ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನು
ಇರುವನು. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
27 ಯೇಸು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು

ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನನು್ನ
ಈ ಸಂಕಟ ಾಲದಿಂದ ರ ಸು ಎನ್ನಬೇಕೇ?’ ಇಲ್ಲ!
ಸಂಕಟಪಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಮತೆ್ತ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂಬ ಾಣಿ ಆಯಿತು.

29ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ “ಅದು ಗುಡುಗು”
ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದನು!” ಎಂದರು.
30 ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಆ ಾಣಿ ಾದದು್ದ ನನಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ,

ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ. 31 ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ಗುವ ಾಲ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ (ಸೈ ಾನ) ಹೊರಗೆ
ದಬ್ಬ ಾಗುವುದು. 32 ಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು.
ಆಗ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 33 ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಈ ಾತಿನ
ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದನು.

34 ಜನರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ‘ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಈ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಬೆಳಕು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರು ಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕತ್ತಲೆಯು ( ಾಪ) ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೊಂದಿರು ಾಗಲೇ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಬೆಳಕಿನವ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ತನ್ನನು್ನ ಜನರು
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
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37 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಜನರು
ಆ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
38 ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತುಗಳು
ನೆರವೇರಿದವು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಹುಬಲವು ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಯಿತು?”
ಯೆ ಾಯ 53:1

39ಆದ ಾರಣವೇ ಜನರು ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಯೆ ಾಯನು
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

40 “ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾಣದಂತೆ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಗುಣಹೊಂದದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ,

ಅವರಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕ ಾ್ಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 6:10

41 ಯೆ ಾಯನು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

42 ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
ಅನೇಕಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಸಹಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತು್ತ. 43ಈ ಜನರು ದೇವರ
ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೆ್ನೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು

44 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಲಿ್ಲ (ದೇವರು) ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
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ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 45 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
46 ಾನೇ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಇರ ಾರದೆಂದು ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

47 “ ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ

ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಬಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿಯೂ ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು
ಾನಲ್ಲ. 48 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿರುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾನು
ಆಡಿದ ಾತುಗಳೇ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಅವೇ ಅವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುತ್ತವೆ. 49 ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಾತುಗಳು ನನಿ್ನಂದ
ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೇ ಾನು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
50 ತಂದೆಯ ಆ ಯು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ
ಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

13
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು

1 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು
ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ
ಬಂದಿರುವು ಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ತನ್ನವರನು್ನ ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ
ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಅ ಾರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಾಲ
ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.

2 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರಯ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವಂತೆ
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ಸೈ ಾನನು ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.
(ಯೂದನು ಸಿ ೕನನ ಮಗ.) 3 ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ
ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಅಲ್ಲದೆ ಾನುದೇವರಬಳಿಯಿಂದಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂಮತು್ತಈಗ
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತರುವು ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
4ಅವರುಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು;ಅಂಗವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5ಅನಂತರ
ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಶಿಷ ್ಯರ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದು ಾನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗವಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ
ಒರಸಿದನು.

6 ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಪೇತ್ರನು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದನು.

7 ಯೇಸು, “ಈಗ ಾನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ
ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.
ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾನು ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಾಲು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನೂ್ನ ತೊಳೆ!” ಎಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
10 ಯೇಸು, “ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡವನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ

ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ
ಾಕು. ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಾರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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12 ಯೇಸು ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡುಮತೆ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು ಅಥರ್ ಾಯಿತೇ? 13 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ, ‘ಗುರುವೇ, ಪ್ರಭುವೇ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಾಗೆ
ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಗುರುವೂ ೌದು, ಪ್ರಭುವೂ
ೌದು. 14 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಾದಗಳನು್ನ ಸೇವಕನಂತೆ ತೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ
ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆ
ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾಡಬೇಕು. 16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸೇವಕನು ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ.
17 ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಿರಿ.

18 “ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡುವವನೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನು.’* ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದ ಾತು ನೆರವೇರಬೇಕು. 19 ಅದು ನೆರವೇರು ಾಗ ಾನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕೆಂದು, ಅದು ನೆರವೇರವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಾರ ಾ್ನದರೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”

* 13:18: ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನುಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 41:9.
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ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನ ದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:20-25; ಾಕರ್ 14:17-21; ಲೂಕ 22:21-

23)
21 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ

ತತ್ತರಗೊಂಡು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡತೊಡಗಿದರು.
ಆತನು ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
23 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನೇ ಅವನು. 24 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು
ಈ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ, ಾರನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು.

25ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾಗಿಕೊಂಡು, “ಪ್ರಭುವೇ,
ಅವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಯೇಸು, “ ಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಅದನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಸಿ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 27 ಯೂದನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ
ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ,
“ನೀನು ಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಡು!” ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
28 ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ ಾಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದ
ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಅಗತ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.
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30ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನಂತರಯೂದನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
31 ಯೂದನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು,

“ಈಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೂ
ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು. 32 ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ
ಆತನಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.

33 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾತ್ರ
ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ.
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ.

34 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 35 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-

34)
36 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ

ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ಈಗ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು

ಬರ ಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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37 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು
ಏ ಾಗದು? ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಯೇಸು, “ನೀನುನನಗೋಸ ್ಕರನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಕೊಡುವೆ ಾ? ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾಳೆ
ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

14
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಆದರಣೆ ಾತುಗಳು

1ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ದೇವರಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. 2 ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು
ನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವೂ
ಇರಬೇಕು. 4 ಾನು ಹೋಗಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಾರಿಯು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ತೋಮನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು
ಎಲಿ್ಲಗೆಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ಆ ಾರಿಯನು್ನ ಾವು
ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು?” ಎಂದನು.

6 ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾನೇ ಏಕೈಕ ಾಗರ್. 7 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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8 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸು. ನಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, ಾನು ಇಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹನೋಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
‘ತಂದೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕೇಳುವಿರಿ? 10 ಾನು
ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬುವಿ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ನನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 11 ಾನು
ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ

ನಿಮಿತ್ತ ಾದರೂ ನಂಬಿರಿ.
12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವನು. ೌದು
ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವನು ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು. 14 ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ

15 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು
ಆ ಾಪಿಸುವವುಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರಿ. 16 ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ಆತನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ಆ ಸ ಾಯಕನು ಸ ಾ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
17 ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಸ ಾಯಕನು. ಈ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ
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ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆಲೋಕವುಆತನನು್ನ ಾಣುವುದೂ
ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ.
ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಮತು್ತ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗರ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಆ ದಿನದಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ
ಾನೂ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಲ್ಲ), “ಪ್ರಭುವೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಾತ್ರ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆವು. 24 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಉಪದೇಶವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ
ತಂದೆಯದು.

25“ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗಲೇಈಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
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ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ
ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಆ ಸ ಾಯಕನು.

27 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು
ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಭಿನ್ನ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 28 ‘ ಾನು ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. 29 ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಇದು ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ.

30 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೈ ಾನನು) ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಈ ಲೋಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

“ಬನಿ್ನ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ.”

15
ಯೇಸು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿ ಾ್ದನೆ

1 “ ಾನು ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟ ಾರನು.
2 ಫಲಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕವಲನು್ನ ಆತನು
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವನು. ಫಲಕೊಡುವ ಕವಲು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಫಲಕೊಡುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. 3 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಉಪದೇಶದಿಂದನೀವುಈ ಾಗಲೇ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4ನೀವು
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ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ಆಗ ಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು.
ಾವ ಕವಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಫಲಕೊಡ ಾರದು. ಅದು
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಫಲಕೊಡ ಾರಿರಿ. ನೀವು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

5 “ ಾನೇ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ; ನೀವೇ ಕವಲುಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಏನೂ ಾಡ ಾರನು. 6 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲದವನು ಹೊರಗೆ
ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಲಿನಂತಿರುವನು. ಆ ಕವಲು ಸತು್ತಹೋಗುವುದು.
ಸತ್ತ ಕವಲುಗಳನು್ನ ಜನರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದು
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. 7 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕೊಟು್ಟ, ನೀವೇ
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಮಹಿಮೆಆಗುವುದು.

9“ತಂದೆಯುನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ಾನೂನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು.
ಈಗ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನಗಿರುವ
ಆನಂದವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ
ಆನಂದ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾಗಿದೆ. 13ಗೆಳೆಯರಿ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಾರಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು
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ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು.
15 ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಜ ಾನನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ಸೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

16 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಫಲಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸ. ಈ ಫಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. 17 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಆ .

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
18 “ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದರೆ, ಅದು ದಲು

ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ.

20 “ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.
21 ಜನರು ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಡುವರು.
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 22 ಾನು ಬಂದು
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ಈ ಲೋಕದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ
ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಾವ ನೆವವೂಇಲ್ಲ.
23 “ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಬೇರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಹಿಂದೆಂದೂ ಾಡಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ
ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಾಡಿದ
ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು
ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 25 ‘ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’* ಎಂದು ಅವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಾತು ನಿಜ ಾಗಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು.

26 “ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆ
ಸ ಾಯಕನು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27ಮತು್ತ ನೀವು ದಲಿಂದಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇದ್ದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ.

16
1 “ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗದಂತೆ ಾನು

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸುವರು. ೌದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಜನರು
ೕಚಿಸುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ. 3 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ

ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 4ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ

* 15:25: ಅವರು… ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 35:19; 69:4.
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ನೆರವೇರುವ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್
“ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದನು. 5 ಈಗ ಾದರೋ,
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 6 ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ.
7ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹೋಗುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಹೋಗಿ ಸ ಾಯಕನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಸ ಾಯಕನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಸ ಾಯಕನು ಬಂದು ಾಪ, ನೀತಿ, ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಈ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು. 9 ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಆ ಸ ಾಯಕನು
ನಿರೂಪಿಸುವನು. 10 ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ
ನೀತಿಯವಿಷಯ ಾಗಿಯೂಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವನು. ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಆ ಸ ಾಯಕನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧರಪಡಿಸುವನು,
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.

12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು
ಕಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು. 13 ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ನಡೆಸುವನು. ಸತ್ಯದ
ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವುದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಾತುಗಳಲ್ಲ. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾತ್ರ ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ



ೕ ಾನ 16:14 lxxix ೕ ಾನ 16:22

ಆತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 14 ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15 ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ
ನನ್ನದೇ. ಆದ ಾರಣ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.

ದುಃಖವು ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು
16 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ.”
17 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ಪಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಶಿಷ ್ಯರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ’ ಎಂದರೇನು?

ಆತನ ಾತೇ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

19 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ
ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆಅನಂತರಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದಬಳಿಕ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? 20 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅಳುವಿರಿ, ದುಃಖಪಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಲೋಕವು
ಸಂತೋಷಪಡುವುದು. ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದುಃಖವು ಆನಂದ ಾಗುವುದು.

21 “ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತಳೆ. ಮಗುವು ಜನಿಸಿ ಾಗ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಮಗು ಂದು ಜನಿಸಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕೆ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತಳೆ. 22 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ
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ನೀವು ದುಃಖದಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ. ಆ ಹಷರ್ವನು್ನ ಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಾವ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು
ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.
ಲೋಕದಮೇಲೆ ವಿಜಯ

25 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಸಮಯವುಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಳಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಸರಳ ಾದ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು.
26 ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

27 ೌದು, ತಂದೆಯು ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರಿಂದ ಮತು್ತ ಾನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೀವು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 28 ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಈಗ ಾನು ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ ಕಠಿಣ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು

ಬಳಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 30 ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆಯೆಂದು ನಮಗೆ
ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ನೀನು ಅವನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

31ಯೇಸು, “ ಾ ಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕ ಾ? 32 ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಚದರಿಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವನು. ಆ
ಸಮಯ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಿರಿ.
ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಾನೆಂದಿಗೂ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

33 “ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆಸಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ! ಾನುಈಲೋಕವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರಯೇಸುವಿನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ತಂದೆಯೇ, ಸಮಯವು
ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಆಗ ಮಗನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಲ್ಲನು. 2 ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾರ್ರನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ ೕ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 3 ಒಬ್ಬನೇ
ಸತ್ಯದೇವ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವ. 4 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿ ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದೆನು. 5 ಈಗ, ತಂದೆಯೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಈ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.

6 “ನೀನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು.
ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನೀನೇ ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
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ಇವರು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. 7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಈಗ
ತಿಳಿದಿದೆ. 8 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂ
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಇವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ.
9 ಈಗ ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಇವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
10 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ.
ಇವರಿಂದ ನನಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗಿದೆ.

11 “ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಇನೂ್ನ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ.
ಪವಿತ್ರ ಾದ ತಂದೆಯೇ, (ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ) ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಾಯು್ದ ಾ ಾಡು. ನೀನೂ ಾನೂ
ಒಂ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಲು ಆಗ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
12 ಾನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ
ಾಯು್ದ ಾ ಾಡಿದೆನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಕಳೆದುಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ (ಯೂದನೆಂಬ)ಒಬ್ಬನೇ
ಒಬ್ಬನು ಇವರಲಿ್ಲ ಾಶ ಾದನು.

13 “ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಆನಂದವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14 ಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು
ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ ರೀತಿ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
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ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ.
15 “ನೀನು ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ)
ತಪಿ್ಪಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
16 ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ
ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 “ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದ
ಮೂಲಕ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 18ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ಾನೂ
ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಗೆಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿಯೂ ಇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ಎಲ್ಲರಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 21 ತಂದೆಯೇ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ಮತು್ತ ಾನು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆಯೆಂದು ಈ
ಲೋಕವು ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಮತು್ತ ಾನು ಒಂ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಇವರಿಗೆಈಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 23 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು
ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಒಂ ಾಗಿರುವರು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಮತು್ತ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಜನರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಈ
ಲೋಕವು ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

24 “ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಇವರು,
ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು
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ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನೀನೇ ನನಗೆ ಈಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 25ನೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ,
ಈ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ
ಮತು್ತ ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
26 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದೆನು. ಾನು
ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ನಿನಗೆ ಾವ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ ೕ, ಅದೇ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವುದುಮತು್ತ ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು.”

18
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-

53)
1 ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು.

ಅವರು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. ಅದರ
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ತೋಟವಿತು್ತ. ಯೇಸು
ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.

2ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದಯೂದನಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಯೂದನು ಸೈನಿಕರ ಗುಂ ಂದನೂ್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರ ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತೋಟಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವರು ದೀವಟಿಗೆ, ಪಂಜು ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ
ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.

4 ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆತನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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ಆತನು, “ ಾನೇಯೇಸು”ಎಂದನು. (ಯೇಸುವಿಗೆದೊ್ರೕಹಬಗೆದ
ಯೂದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದನು.) 6 ಆತನು, “ ಾನೇ
ಯೇಸು” ಎಂ ಾಗ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು.

7ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8ಆತನು, “ ಾನೇ ಯೇಸು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀವು

ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಇವರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಾನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೇಸು ದಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ
ನಿಜ ಾಯಿತು.

10 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ. ಅವನು
ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. (ಆ ಸೇವಕನ
ಹೆಸರು ಾಲ್ಕ.) 11ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕು! ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅನ್ನನ ಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-58; ಾಕರ್ 14:53-54; ಲೂಕ 22:54)

12 ಬಳಿಕ ಆ ಸೈನಿಕರು, ಅವರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ, ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. 13 ಅನ್ನನು ಾಯಫನ ಾವ. ಆ ವಷರ್ ಾಯಫನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು
ಾಯುವುದೇಮೇಲು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದವನು ಇವನೇ.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:69-70; ಾಕರ್ 14:66-68; ಲೂಕ 22:55-

57)
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15 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ

ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಾ್ವರ ಾಲಕಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 17 ಾ್ವರ ಾಲಕಿಯುಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆಗ ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಾವಲು ಾರರು ಬೆಂಕಿ ಾಕಿ ಅದರ

ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಪೇತ್ರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64; ಲೂಕ 22:66-

71)
19 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಗೆ್ಗಯೂ

ಆತನುಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಾನು ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಎಂದೂ
ಹೇಳಿಲ್ಲ. 21 ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದೇಕೆ? ನನ್ನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಬಲ್ಲರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನೀನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಾ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂದನು.

23 ಯೇಸು, “ ಾನು ತ ಾ್ಪಗಿ ಾ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ
ತಪೆ್ಪಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ
ಸರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24ಆಗ ಅನ್ನನುಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ
ಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:71-75; ಾಕರ್ 14:69-72; ಲೂಕ 22:58-

62)
25ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬೆಂಕಿಯ

ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಪೇತ್ರನಿಂದ ಕಿವಿ

ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೇವಕನು,
“ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲಅವನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ)ಇದು್ದದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದಂತಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮತೆ್ತ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ!”

ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
ಪಿ ಾತನಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-31; ಾಕರ್ 15:1-20; ಲೂಕ 23:1-

25)
28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಫನ ಮನೆಯಿಂದ

ರೋಮ್ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಭವನಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗ
ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
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ಅವರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪಿ ಾತನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ
ನೀವು ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಅಪ ಾಧಗಳೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ ಾರಣ,
ಾವು ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

31 ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವೇ ಇವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ ಾಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿನ್ನ
ಾನೂನು ನಮಗೆಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

32 ( ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ
ನಿಜ ಾಯಿತು.)

33 ಬಳಿಕ ಪಿ ಾತನು, ಭವನದೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

34ಯೇಸು, “ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ೕ? ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ
ಜನರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೋ?” ಎಂದನು.

35 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು
ಮತು್ತ ಅವರಮ ಾ ಾಜಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಏನು ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

36ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ಾನು ಸಿಗದಂತೆ ನನ್ನ
ಸೇವಕರು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಮತೊ್ತಂದು
ಸ್ಥಳದು್ದ” ಎಂದನು.

37ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾಜ!” ಎಂದನು.
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ಯೇಸು, “ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಅದು
ಸತ್ಯ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು.
ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

38 ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಮತೆ್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
“ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ
ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು
ಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

40 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನಲ್ಲ! ಬರಬ್ಬನಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. (ಬರಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ
ದರೋಡೆಕೋರ.)

19
1 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊರಡೆಯಿಂದ

ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2 ಸೈನಿಕರು
ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 3 ಸೈನಿಕರು ಪದೇಪದೇ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು.

4 ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ!
ಾನುಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮ್ಮಬಳಿಗೆತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆಆತನಲಿ್ಲ ಾವ
ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5ಆಗಯೇಸುಹೊರಗೆಬಂದನು. ಆತನತಲೆಯಮೇಲೆ
ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ
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ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ,ಈಮನುಷ ್ಯನು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾವಲು ಾರರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು! ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
ಆದರೆ ಪಿ ಾತನು, “ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನಗೆ

ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
7ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರ ಾರ

ಇವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆಆಗಲೇಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ದೇವರಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, 9 ಮತೆ್ತ
ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 10ಪಿ ಾತನು,
“ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ನನಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?” ಎಂದನು.

11ಯೇಸು “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವೆಂದರೆ ದೇವರು
ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿ ಾರ ಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಪದೋಷವಿರುವುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಪಿ ಾತನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ತನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ಸೀಸರನ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಸೀಸರನಮಿತ್ರನಲ್ಲವೆಂದೇ ಅದರಅಥರ್”ಎಂದು

ಕೂಗಿದರು.
13 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ

ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, “ ಾಸುಗಲು್ಲ” ಎಂಬ ಕಟೆ್ಟಯ (ಯೆಹೂದ್ಯರ
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ಾಷೆ* ಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬಥ.) ಮೇಲಿದ್ದ ಾ್ಯಯಪೀಠದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 14 ಅಂದು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಮತು್ತ
ಆಗಲೇಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಪಿ ಾತನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ,ನಿಮ್ಮ
ಾಜನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ;ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿರಿ!”

ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು.
ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು, “ನಮಗಿರುವಒಬ್ಬನೇ ಾಜನೆಂದರೆಸೀಸರ್!”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
16 ಆಗ ಪಿ ಾತನು, ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-

39)
ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 17 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ

ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು, “ಕ ಾಲ”ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
(ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು “ಗೊಲೊ್ಗ ಾ.”)
18ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗ ಾದಲಿ್ಲಯೇಸವನೂ್ನ ಆತನಸಂಗಡಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿ,ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.
19 ಪಿ ಾತನು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ

ಹಚಿ್ಚದನು. ಆ ಫಲಕದಲಿ್ಲ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಜನು” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. 20 ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ಾ್ಯಟಿನ್ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಫಲಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಓದಿದರು.

* 19:13: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆ.
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ಏಕೆಂದರೆಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

21 ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಜನು’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಡ. ಆದರೆ, ‘ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ”
ಎಂದರು.

22 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಗ ಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದುಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆಮೇಲಿನಿಂದಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ
ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು, “ ಾವು ಇದನು್ನ ಹರಿದು
ಾಲು ಾಡ ಾರದು. ಾವುಚೀಟಿ ಾಕಿಇದು ಾರಿಗೆಬರುತ್ತದೋ
ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.

“ಅವರು ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು;
ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು” ಕೀತರ್ನೆ 22:18

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
25 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ, ಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಕೊ್ಲೕಪನ

ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಲುಬೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 26 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ,
“ಅ ಾ್ಮ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಆ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಿ”ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
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ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-

49)
28 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು, “ನನಗೆ
ಾಹ ಾಗಿದೆ”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ
ಾತೆ್ರ ಂದಿತು್ತ. ಸೈನಿಕರು ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ
ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30ಯೇಸು ಹುಳಿರಸವನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ,

“ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
31 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ ವಿಶೇಷ ಾದ

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಬೇಗನೆ ಾಯಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ಅವರುಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 32ಆದ್ದರಿಂದಸೈನಿಕರುಬಂದು
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿದರು. 33ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.
34ಆದರೆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಈಟಿಯಿಂದಯೇಸುವಿನ ಪಕೆ್ಕಗೆ

ತಿವಿದನು. ಪಕೆ್ಕಯಿಂದ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಬಂದವು.
35 (ಇದನು್ನ ಕಂಡವನೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹ
ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.) 36 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ಆತನ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”✡ ಎಂಬ
† 19:28: ನನಗೆ ಾಹ ಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:15; 69:21. ✡ 19:36:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 34:20.
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ಾತುಹೀಗೆನೆರವೇರಿತು. 37ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ,
“ಜನರು ಾವು ಈಟಿಯಿಂದ ಇರಿದವನನೆ್ನೕ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು”✡
ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-

56)
38 ತರು ಾಯ, ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನು

ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ( ೕಸೇಫನು ಯೇಸುವಿನ ಒಬ್ಬ ಅನು ಾಯಿ
ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಿ ಾತನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು.

39 ನಿಕೊದೇಮನೂ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.
ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದ್ದವನೇ ನಿಕೊದೇಮನು. ಅವನು ಸು ಾರು ಐವತು್ತ

ಕಿಲೋ ಾ್ರಮಿನಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವು ರಕ್ತ ಬೋಳ ಮತು್ತ ಅಗರುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಾಗಿತು್ತ.
40 ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಕಿ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದರು.
(ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಇದೇರೀತಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.)
41 ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು
ತೋಟವಿತು್ತ. ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಿತು್ತ.
ಅದರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಾರನೂ್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 42 ಅದು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ

✡ 19:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಜೆಕಯರ್ 12:10.
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ಆರಂಭ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದುದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಆ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

20
ಬರಿ ಾದ ಸ ಾಧಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12)

1 ಾನು ಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ಇನೂ್ನ
ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡಮರಿಯಳು 2ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ
ಮತು್ತ (ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ) ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು,
“ಅವರು ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,
ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3ಆದ್ದರಿಂದಪೇತ್ರನುಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆ
ಹೊರಟರು. 4 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ದಲು ತಲುಪಿದನು. 5 ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಬಗಿ್ಗ ಒಳಗೆ
ನೋಡಿದನು.

6 ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಕಂಡನು. 7ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಗೆ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನು
ಕಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ಇತರ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 8 ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಒಳಗೆ
ಹೋದನು. ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ದಲು ತಲುಪಿದವನೇ ಆ ಶಿಷ ್ಯನು.
ಅವನು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಂಬಿಕೊಂಡನು. 9 (ಯೇಸು
ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದು ಈ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.)
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ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
( ಾಕರ್ 16:9-11)

10 ಬಳಿಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 11 ಆದರೆ
ಮರಿಯಳು ಅಳು ಾ್ತ ಸ ಾಧಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆಕೆ ಅಳು ಾ್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ, 12 ಬಿಳು ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು.
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾದವಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

13 ದೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಮರಿಯಳು, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 14ಮರಿಯಳುಹೀಗೆಹೇಳಿ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು.
ಆದರೆ ಆತನುಯೇಸು ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ಅ ಾ್ಮ ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಇವನು ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿರಬಹುದೆಂದು

ಮರಿಯಳು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು
ಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಾ? ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವೆ,
ನನಗೆ ಹೇಳು. ಾನು ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

16ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ

“ರಬೂ್ಬನಿ” ಎಂದಳು. (ರಬೂ್ಬನಿ ಎಂದರೆ “ಗುರು”)
17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಾನು ತಂದೆಯ

ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ
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(ಶಿಷ ್ಯರ) ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದನು.

18 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡೆನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಮತು್ತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-

49)
19 ಅಂದು ಾನು ಾರ, ಅದೇ ಾಯಂ ಾಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಒಳಗೇ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡು
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!
ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಈಗ ಾನೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 23 ನೀವು ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ,
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಅವರ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೋಮನಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ

24 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತೋಮನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
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25ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ತೋಮನಿಗೆ, “ ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ತೋಮನು, “ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಳೆಯ ಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡುವವರೆಗೆ,
ಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಳನಿ್ನಡುವವರೆಗೆ ಮತು್ತ

ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಟು್ಟನೋಡುವವರೆಗೆ ಾನು
ಅದನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಒಂದು ಾರದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರು ಮನೆ ಂದರಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದ್ದರು. ತೋಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27ಬಳಿಕಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಡು.
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ಾಕು.
ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬುವವ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ತೋಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಂಬಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ನಂಬುವವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾನನು ಈಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಉದೆ್ದೕಶ
30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ

ಕಣು್ಮಂದೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿಲ್ಲ. 31ಆದರೆ ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದೂ ದೇವರಮಗನೆಂದೂ ನೀವು
ನಂಬುವಂತೆಯೂ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದದೆ.

21
ಏಳುಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
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1 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಬೇರಿಯ (ಗಲಿ ಾಯ)
ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು:
2 ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ,
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ, ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮ, ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಾ ಾ ಊರಿನವ ಾದ ನ ಾನಿಯೇಲ, ಜೆಬೆ ಾಯನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು. 3 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

4 ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾಗ, ಯೇಸು ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನೇ ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5ಆಗಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಮೀನು
ಸಿಕಿ್ಕತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
6ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿಯ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೀಸಿರಿ.

ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಬಲೆಯನು್ನ ದೋಣಿ ಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

7 ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಪ್ರಭುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. (ಪೇತ್ರನು
ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.)
8 ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು
ಬಲೆತುಂಬ ಮೀನುಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ದಡದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲೆ್ಲೕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ
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ಮುನೂ್ನರು ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರು. 9 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಿಂದ
ಇಳಿದು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. 10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ
ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಬಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ 153 ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹಳ
ಾರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 12 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಪ್ರಭುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 13ಯೇಸುವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

14 ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಇದು ಮೂರನೆಯಸಲ.

ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂ ಾಷಣೆ
15ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ,ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ಪೇತ್ರನಿಗೆ,

“ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ

ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ* ಮೇಯಿಸು”

ಎಂದನು.
* 21:15: ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರು.
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16ಎರಡನೆಯ ಾರಿಯೇಸುಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನಮಗ ಾದ
ಸೀ ೕನನೇ,ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು, ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ

ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಿ” ಎಂದನು.
17 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ

ಸೀ ೕನನೇ,ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಮೂರು
ಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದಪೇತ್ರನಿಗೆದುಃಖ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ,
ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು. 18 ಾನು

ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಕಡೆಗೆ ಾ್ಲ ಹೋದೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚುವೆ ಮತು್ತ
ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 (ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪೇತ್ರನು ಾವ ರೀತಿ ಾಯು ಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲುಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕಯೇಸು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಶಿಷ ್ಯನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
( ಾತಿ್ರಭೋಜನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ,
“ಪ್ರಭುವೇ,ನಿನಗೆದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ
ಶಿಷ ್ಯನೇ ಇವನು.) 21 ಪೇತ್ರನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಶಿಷ ್ಯನನು್ನ
ಕಂ ಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇವನ ವಿಷಯವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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22 ಯೇಸು, “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಜೀವದಿಂದ
ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು? ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ ್ಯರ) ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು
ಕಥೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಈ ಶಿಷ ್ಯನು
ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ
ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ
ನಿನಗೇನು?” ಎಂದಷೆ್ಟೕ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ಬರೆದಿರುವವನು ಮತು್ತ ಇವುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈಗ ಾ ಹೇಳಿರುವ ಶಿಷ ್ಯನು ಅವನೇ. ಅವನು
ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

25ಯೇಸುಇತರಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬರೆಯುವು ಾದರೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಿಡಿಸ ಾರದೆಂದು ಾನು ನೆನಸುತೆ್ತೕನೆ.



ciii
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