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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
സുവിേശഷം

വചനംശരീരമായിത്തീർന്നു
1 ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വചനം
ൈദവേത്താെടാപ്പം ആയിരുന്നു; വചനം ൈദവം
ആയിരുന്നു. 2 അവിടന്ന് ആരംഭത്തിൽ
ൈദവേത്താെടാപ്പംസ്ഥിതിെചയ്യന്നുണ്ടായിരുന്നു.
3 അവിടന്നാണ് സർവത്തിെന്റയും
അസ്തിത്വകാരണം; സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയിൽ,
അവിടെത്തക്കൂടാെത യാെതാന്നും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടില്ല. 4 അവിടന്നായിരുന്നു
ജീവെന്റ ഉറവിടം; ഈ ജീവൻ ആയിരുന്നു
മനുഷ്യകുലത്തിെന്റ ്രപകാശം. 5 ്രപകാശം
അന്ധകാരത്തിൽ ്രപേശാഭിക്കുന്നു; അന്ധകാരം
അതിേന്മൽ ്രപബലമായതുമില്ല.

6 േയാഹന്നാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യെന ൈദവം അയച്ച . 7 അേദ്ദഹം
വന്നത,് ്രപകാശെത്തക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറയാനും സർവരും ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനുമാണ.് 8അേദ്ദഹം ്രപകാശം
ആയിരുന്നില്ല; പിെന്നേയാ ്രപകാശെത്തക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകമാ്രതമായിരുന്നു.

9ഏതു മനുഷ്യെനയും ്രപകാശപൂരിതമാക്കുന്ന
യഥാർഥ ്രപകാശം േലാകത്തിേലക്കു
വരികയായിരുന്നു. 10 അവിടന്നു േലാകത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. േലാകം അസ്തിത്വത്തിൽ
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വന്നത് അവിടന്ന് മുഖാന്തിരമായിരുന്നു;
എങ്കിലും േലാകം അവിടെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.
11 അവിടന്നു സ്വജനത്തിെന്റ അടുേത്തക്ക്
വന്നു; എന്നാൽ സ്വജനേമാ അവിടെത്ത
അംഗീകരിച്ചില്ല. 12 എന്നാൽ അവിടെത്ത
സ്വീകരിച്ച് അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ൈദവത്തിെന്റ
മക്കളാകാൻ അവിടന്ന് അധികാരംനൽകി.
13 അവർ സ്വാഭാവികരീതിയിേലാ ശാരീരിക
അഭിലാഷത്താേലാ പുരുഷെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരേമാ
അല്ല,ൈദവത്തിൽനിന്നേ്രതജനിച്ചത്.

14 വചനം മനുഷ്യനായി* നമ്മുെട മേധ്യ
വസിച്ച . അവിടെത്ത േതജസ്സ,് പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് കൃപയും സത്യവും
നിറഞ്ഞവനായി വന്ന നിസ്തുലപു്രതെന്റ
േതജസ്സ തെന്ന,ഞങ്ങൾദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 േയാഹന്നാൻ അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംവഹിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം ്രപേഘാഷിച്ച :
“ ‘എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നയാൾ എനിക്കുമുേമ്പ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്നക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠൻ,’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു.” 16 അവിടെത്ത
പരിപൂർണതയിൽനിന്ന് നമുെക്കല്ലാവർക്കും
കൃപേമൽകൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 17ന്യായ്രപമാണം
േമാശമുേഖന നൽകെപ്പെട്ടങ്കിൽ കൃപയും
സത്യവും േയശു്രകിസ്തുമുേഖനയാണ്
ലഭ്യമായത്. 18 ൈദവെത്ത ആരും ഒരിക്കലും
കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാവുമായി അേഭദ്യബന്ധം

* 1:14 മൂ.ഭാ. ജഡമായിത്തീർന്നു
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പുലർത്തുന്ന†നിസ്തുലപു്രതനായൈദവംതെന്ന‡
അവിടെത്തെവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
താൻ ്രകിസ്തു അല്ല എന്നു

േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
19 േയാഹന്നാൻ ആരാകുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹേത്താടുതെന്ന േചാദിക്കാൻ,
െജറുശേലമിൽനിന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും,§
അയച്ച . അേപ്പാൾ േയാഹന്നാെന്റ സാക്ഷ്യം
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 20 “ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല.”
ഒട്ട ം മടിക്കാെതയാണ് അേദ്ദഹം അക്കാര്യം
ഏറ്റ പറഞ്ഞത.്

21 “പിെന്ന താങ്കൾ ആരാണ?് ഏലിയാേവാ?”
അവർ േചാദിച്ച .

“ഞാനല്ല.”അേദ്ദഹം ്രപതിവചിച്ച .
“താങ്കൾആ ്രപവാചകനാേണാ?”
“അല്ല,”അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി.
22 “എങ്കിൽ താങ്കൾ ആരാണ?് ഞങ്ങെള
അയച്ചവെര അറിയിേക്കണ്ടതിന,് ഞങ്ങൾക്ക്
ഒരു മറുപടി തരിക. താങ്കൾക്ക്
താങ്കെളക്കുറിച്ച തെന്ന എന്താണ്
പറയാനുള്ളത?്”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

23െയശയ്യാ്രപവാചകൻേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെല,
“ ‘കർത്താവിനുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക,’
എന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളംബരംെചയ്യന്ന ശബ്ദം
ഞാൻ ആകുന്നു”* എന്ന് േയാഹന്നാൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.
† 1:18 മൂ.ഭാ. പിതാവിെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ‡ 1:18
ചി.ൈക.്രപ. ൈദവം എന്ന പദം ഇല്ല. § 1:19
ൈദവാലയശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവരാണ് േലവ്യർ.
* 1:23 െയശ. 40:3
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24അയയ്ക്കെപ്പട്ടവരിൽപരീശപക്ഷത്തുനിന്നുള്ളവർ
25 േയാഹന്നാേനാട,് “താങ്കൾ ്രകിസ്തുേവാ
ഏലിയാേവാ ആ ്രപവാചകേനാ അെല്ലങ്കിൽ
പിെന്ന സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

26 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലസ്നാനം
നൽകുന്നു; എന്നാൽ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത
ഒരാൾ നിങ്ങള െട മേധ്യ നിൽക്കുന്നുണ്ട.്
27 അേദ്ദഹം എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറഴിക്കുന്ന ഒരു
അടിമയാകാൻേപാലും എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല”
എന്ന് േയാഹന്നാൻഅവേരാടു മറുപടി പറഞ്ഞു.

28 ഈ സംഭാഷണെമല്ലാം, േയാർദാെന്റ
മറുകരയിലുള്ള െബഥാന്യയിലാണു സംഭവിച്ചത,്
അവിെടയായിരുന്നു േയാഹന്നാൻ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത.്

േയശുൈദവത്തിെന്റകുഞ്ഞാട്
29 അടുത്തദിവസം തെന്റ അടുക്കേലക്കു
വരുന്ന േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് േയാഹന്നാൻ
പറഞ്ഞു: “ഇതാ, േലാകത്തിെന്റ പാപം
പരിഹരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട!്†
30 ‘എെന്റ പിന്നാെല വരുന്ന മനുഷ്യൻ
എനിക്കുമുേമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ,’എന്നുഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു. 31 ഇേദ്ദഹെത്ത
ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിനു െവളിെപ്പേടണ്ടതിനാണ് ഞാൻ

† 1:29 അഥവാ,യാഗമൃഗം
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െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനായി
വന്നത.്”

32 േയാഹന്നാൻ തെന്റ സാക്ഷ്യം തുടർന്നു:
“പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെല
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതും
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ആവസിക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു. 33 അേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; എന്നാൽ, െവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ ൈദവം എെന്ന അയച്ചിട്ട്,
‘ആരുെടേമൽ ആത്മാവ് അവേരാഹണം
െചയ്യ കയും നിവസിക്കുകയും െചയ്യന്നത് നീ
കാണുേന്നാഅേദ്ദഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത,്’ എന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. 34അതുഞാൻ േയശുവിൽ
കാണുകയും അേദ്ദഹം ൈദവപു്രതനാെണന്നു
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

േയശുവിെന്റആദ്യശിഷ്യന്മാർ
35 പിേറ്റദിവസം േയാഹന്നാൻ തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപരുമായി വീണ്ടും
അവിെട നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 36 അേപ്പാൾ,
േയശു േപാകുന്നതു േനാക്കിെക്കാണ്ട്, “ഇതാ,
ൈദവത്തിെന്റകുഞ്ഞാട്!”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

37 േയാഹന്നാൻ ഇതു പറയുന്നതു േകട്ട ആ
രണ്ടുശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന അനുഗമിച്ച .
38 േയശു പിറേകാട്ട തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്ന
അനുഗമിക്കുന്നവെര കണ്ടു. അവിടന്ന്
അവേരാടു േചാദിച്ച , “എന്താണ് നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നത?്”
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അവർ, “ഗുേരാ,” എന്ന് അർഥമുള്ള “റബ്ബീ,”
എന്ന് അഭിസംേബാധന െചയ്തുെകാണ്ട,് “അങ്ങ്
എവിെട താമസിക്കുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

39 “വന്നു കാണുക,” അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവർ അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരുന്ന
സ്ഥലംവന്നുകണ്ടു.
അവർ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്
ഏകേദശം നാലുമണിയായിരുന്നു.‡ അന്ന് അവർ
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട താമസിച്ച .

40 േയാഹന്നാെന്റ സാക്ഷ്യംേകട്ട് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച രണ്ടുേപരിൽ ഒരാൾ ശിേമാൻ
പേ്രതാസിെന്റ സേഹാദരനായ അ്രന്തേയാസ്
ആയിരുന്നു. 41 അ്രന്തേയാസ് ആദ്യംതെന്ന
തെന്റ സേഹാദരനായ ശിേമാെന കണ്ട്,
“ഞങ്ങൾ മശിഹാെയ,അതായത,് ്രകിസ്തുവിെന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
42 അയാൾ ശിേമാെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു.
േയശു അയാെള േനാക്കി, “നീ േയാഹന്നാെന്റ
മകനായ ശിേമാൻ ആകുന്നു. നിനക്കു േകഫാ
എന്നു േപരാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. (ഇതിെന്റ
പരിഭാഷപേ്രതാസ§്എന്നാകുന്നു.)

േയശുഫിലിെപ്പാസിെനയും നഥനേയലിെനയും
വിളിക്കുന്നു

43 പിേറ്റദിവസം േയശു ഗലീലയ്ക്കു േപാകാൻ
തീരുമാനിച്ച . അേദ്ദഹം ഫിലിെപ്പാസിെന കണ്ട്,
“എെന്നഅനുഗമിക്കുക,”എന്നുപറഞ്ഞു.

‡ 1:39 മൂ.ഭാ. പത്താംമണി േനരമായിരുന്നു. § 1:42 േകഫാ
(അരാമ്യ),പേ്രതാസ് (്രഗീക്ക)്എന്നിവയുെടഅർഥം പാറ
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44 ഫിലിെപ്പാസ്, അ്രന്തേയാസിെനയും
പേ്രതാസിെനയുംേപാെലതെന്ന േബത്ത്സയിദ
പട്ടണത്തിൽനിന്നുള്ളവൻതെന്ന ആയിരുന്നു.
45ഫിലിെപ്പാസ് നഥനേയലിെന കണ്ട് അയാേളാട,്
“േമാശ ന്യായ്രപമാണത്തിലും ്രപവാചകന്മാർ
അവരുെട ലിഖിതങ്ങളിലും ആെരക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുേന്നാ അേദ്ദഹെത്ത
ഞങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു—അത്
നസെറത്തുകാരനായ* േയാേസഫിെന്റ പു്രതൻ
േയശുതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞു.

46 അേപ്പാൾ നഥനേയൽ േചാദിച്ച ,
“നസെറത്തുകാരേനാ! അവിെടനിന്നു വല്ല
നന്മയും വരുേമാ.”

“വന്നുകാണുക,”ഫിലിെപ്പാസ് പറഞ്ഞു.
47 തെന്റ അടുേത്തക്കു വരുന്ന നഥനേയലിെന
കണ്ടിട്ട് േയശു പറഞ്ഞു, “ഇതാ, ഒരു യഥാർഥ
ഇ്രസാേയല്യൻ; ഇയാളിൽ യാെതാരു കാപട്യവും
ഇല്ല.”

48 “അവിടേത്തക്ക്എെന്നഎങ്ങെനഅറിയാം?”
നഥനേയൽേചാദിച്ച .

“ഫിലിെപ്പാസ് നിെന്ന വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ,് നീ
അത്തിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻനിെന്നകണ്ടു,” േയശു പറഞ്ഞു.

49 “റബ്ബീ, അങ്ങു ൈദവപു്രതൻ; അങ്ങാണ്
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവ്,” നഥനേയൽ
്രപതിവചിച്ച .

50 “നീഅത്തിമരത്തിെന്റചുവട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻനിെന്നകണ്ടുഎന്നുപറഞ്ഞതുെകാണ്ടുനീ

* 1:45 മത്താ. 2:23
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വിശ്വസിക്കുന്നു.† അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ
കാണും”എന്ന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു. 51തുടർന്ന്
േയശു, “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി
പറയെട്ട:‡ ‘സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും’
മനുഷ്യപു്രതെന്റ§ അടുക്കൽ ‘ൈദവദൂതന്മാർ
കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും’* നിങ്ങൾ കാണും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

2
േയശു െവള്ളംവീഞ്ഞാക്കുന്നു

1 മൂന്നാംദിവസം ഗലീലയിെല കാനാ എന്നു
േപരുള്ള ്രഗാമത്തിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നു.
േയശുവിെന്റ അമ്മ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 േയശുവിെനയും ശിഷ്യന്മാെരയും ആ
വിവാഹത്തിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 3 വീഞ്ഞു
തികയാെതവന്നേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ അമ്മ,
“അവർക്കു വീഞ്ഞു തീർന്നുേപായി” എന്ന്
േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു.

4 അതിന് േയശു, “സ്്രതീേയ,* നമുക്ക്
ഇതിെലന്തു കാര്യം? എെന്റസമയം ഇതുവെരയും
വന്നിട്ടില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.

5 േയശുവിെന്റഅമ്മ േവലക്കാേരാട,് “അേദ്ദഹം
നിങ്ങേളാട് എന്തു കൽപ്പിച്ചാലും അതു െചയ്യ ക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അവിെട െയഹൂദർ, ആചാരപരമായ
ശുദ്ധീകരണത്തിനു െവള്ളം നിറയ്ക്കാൻ
† 1:50 അഥവാ, എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടാേണാ നീ

വിശ്വസിക്കുന്നത?് ‡ 1:51 മൂ.ഭാ. ആേമൻആേമൻ § 1:51
േയശു തെന്നക്കുറിച്ചാണ് ഈ പദത്തിലൂെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
* 1:51 ഉൽ. 28:12 * 2:4 മൂ.ഭാ. സ്്രതീേയ, എന്ന
അഭിസംേബാധനയാെതാരുഅനാദരവും ്രപകടമാക്കുന്നില്ല.
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ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതും നൂറ് ലിറ്റേറാളം െവള്ളം
െകാള്ളന്നതുമായ ആറ് കൽഭരണികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

7 “ഈഭരണികളിൽെവള്ളംനിറയ്ക്കുക” േയശു
േവലക്കാേരാടു കൽപ്പിച്ച ; അവർ ഭരണികള െട
വക്കുവെര െവള്ളംനിറച്ച .

8 തുടർന്ന് “ഇനി ഇതിൽനിന്ന് കുറച്ച പകർന്ന്
കലവറക്കാരന് െകാടുക്കുക,” എന്ന് അേദ്ദഹം
കൽപ്പിച്ച .
അവർ അങ്ങെന െചയ്തു. 9 കലവറക്കാരൻ,
വീഞ്ഞായിത്തീർന്ന െവള്ളം രുചിച്ച േനാക്കി.
അത് എവിെടനിെന്നന്ന് േവലക്കാർക്ക്
അറിയാമായിരുെന്നങ്കിലും കലവറക്കാരന്
അറിയില്ലായിരുന്നു. അയാൾ മണവാളെന
അരികിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു, 10 “എല്ലാവരും
അതിഥികൾക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ലതരം
വീഞ്ഞും,പിന്നീട്,അതിഥികൾആവശ്യത്തിേലെറ
കുടിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം, സാധാരണതരത്തിലുള്ള
വീഞ്ഞും വിളമ്പുന്നു; എന്നാൽ, താങ്കൾ ഏറ്റവും
നല്ലത് ഇതുവെരയുംസൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്നേല്ലാ!”

11 േയശു ഗലീലയിെല കാനായിൽെവച്ച്
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള െടആരംഭമായിഇതുെചയ്ത്
തെന്റ മഹത്ത്വം െവളിെപ്പടുത്തി; അങ്ങെന
ശിഷ്യന്മാർഅേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ച .

12 ഇതിനുേശഷം േയശു തെന്റ അമ്മേയാടും
സേഹാദരന്മാേരാടും ശിഷ്യന്മാേരാടുംകൂെട,
തടാകതീരത്തുള്ള കഫാർനഹൂം എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്ക് യാ്രതയായി. എന്നാൽ, അവർ
അവിെടഅധികനാൾതാമസിച്ചില്ല.
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േയശുൈദവാലയാങ്കണംശുദ്ധീകരിക്കുന്നു
13െയഹൂദരുെടെപസഹ†സമീപിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്
േയശു െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി.
14 ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ആടുമാടുകൾ,
്രപാവുകൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നവെരയും
നാണയവിനിമയം‡െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവെരയും
കണ്ടു. 15അേപ്പാൾ േയശു കയറുെകാണ്ട് ഒരു
ചാട്ടവാർ ഉണ്ടാക്കി, ആടുമാടുകള ൾെപ്പെട
എല്ലാവെരയും ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി;നാണയവിനിമയക്കാരുെട േമശകൾ
മറിച്ചിട്ട് നാണയങ്ങൾ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.
16 ്രപാവുകെള വിൽക്കുന്നവേരാട് പറഞ്ഞു,
“ഇവെയ ഇവിെടനിന്നു െകാണ്ടുേപാകുക,
എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനെത്ത ഒരു
ചന്തസ്ഥലമാക്കരുത.്” 17 അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ, “അങ്ങയുെട
ആലയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തീക്ഷ്ണത
എെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളയുന്നു”§ എന്നു
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുെവഴുത്ത്
ഓർത്തു.

18 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,്
“ഇെതല്ലാം െചയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് അധികാരം
ഉെണ്ടന്നതിന് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നം കാണിക്കുക.”
എന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .
† 2:13 അതായത്, വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം:
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം
അനുസ്മരിക്കുന്നു. ‡ 2:14 ൈകസറുെട മുഖമു്രദയുള്ള
േറാമൻ നാണയം ൈദവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്
നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽഅവമാറ്റിൈദവാലയത്തിെലനാണയം

െകാടുക്കുന്നവർ. § 2:17 സങ്കീ. 69:9
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19 “ഈ മന്ദിരം െപാളിക്കുക;
മൂന്നുദിവസത്തിനകം ഞാൻ ഇതു
പണിതുയർത്തും,”* എന്ന് േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞു.

20 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട്
േചാദിച്ച , “ഈ മന്ദിരം പണിയുന്നതിനു
നാൽപ്പത്താറുവർഷംേവണ്ടിവന്നു;താങ്കൾഅതു
േകവലം മൂന്നുദിവസംെകാണ്ടു പണിയുെമേന്നാ?”
21 എന്നാൽ, േയശു സ്വന്തം ശരീരം എന്ന
മന്ദിരെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത.് 22 േയശു
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം,
അവിടന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ കാര്യം ശിഷ്യന്മാർ
ഓർത്തു. അങ്ങെന അവർ തിരുെവഴുത്തും
േയശുവിെന്റവചനവും വിശ്വസിച്ച .

23 േയശു െപസഹാെപ്പരുന്നാളിൽ
െജറുശേലമിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവിടന്ന്
്രപവർത്തിച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ട പലരും
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച .†
24 എന്നാൽ, േയശുവിന് മനുഷ്യ്രപകൃതി
നന്നായി അറിയാമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെര
വിശ്വസിച്ചില്ല.‡ 25 മനുഷ്യനിലുള്ളത് എെന്തന്നു
്രഗഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ മനുഷ്യെനക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിന് ആരുെടയും സാക്ഷ്യം
ആവശ്യമായിരുന്നില്ല.

3
േയശു നിേക്കാേദെമാസിെന ഉപേദശിക്കുന്നു

* 2:19 പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും എന്നും ഈ വാക്കിന് അർഥമുണ്ട്.
† 2:23 അഥവാ,പലരുംഅേദ്ദഹെത്തവിശ്വസിച്ച . ‡ 2:24 മൂ.ഭാ.
സ്വയംഅവരുെടപക്കൽവിശ്വസിേച്ചൽപ്പിച്ചില്ല.
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1 െയഹൂദരുെട ഭരണസമിതിയിൽ
നിേക്കാേദെമാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു പരീശൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അേദ്ദഹം രാ്രതിയിൽ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു പറഞ്ഞു, “റബ്ബീ,
അങ്ങു ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്ന ഒരു
ആചാര്യനാണ് എന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ൈദവം കൂെടയിെല്ലങ്കിൽ അങ്ങു െചയ്യന്ന ഈ
ചിഹ്നങ്ങൾെചയ്യാൻആർക്കുംസാധ്യമല്ല.”

3 “ഞാൻതാങ്കേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട:
വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല*എങ്കിൽൈദവരാജ്യം കാണാൻ
ആർക്കുംകഴിയുകയില്ല” േയശു ്രപതിവചിച്ച .

4 “്രപായമായേശഷം ഒരു മനുഷ്യൻജനിക്കുന്നത്
എങ്ങെന? രണ്ടാമതും മാതാവിെന്റ ഉദരത്തിൽ
്രപേവശിച്ച ജനിക്കുക സാധ്യമല്ലേല്ലാ!”
നിേക്കാേദെമാസ് േചാദിച്ച .

5 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട,
െവള്ളത്തിൽനിന്നും ആത്മാവിൽനിന്നും
ജനിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല.
6 ഭൗതികജനനം ശാരീരികമായി സംഭവിക്കുന്നു;
ആത്മികജനനം ആത്മാവിലൂെട സംഭവിക്കുന്നു.
7 ‘നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം,’ എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞതിൽ നീ ആശ്ചര്യെപ്പേടണ്ടതില്ല.
8 കാറ്റ് ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തക്കു വീശുന്നു.
അതിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
അത് എവിെടനിന്നു വരുെന്നേന്നാ എവിേടക്കു

* 3:3 അഥവാ, ഉയരത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചില്ല. വാ. 7കാണുക.
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േപാകുെന്നേന്നാഅറിയുന്നില്ല.ആത്മാവിൽനിന്നു
ജനിച്ചഏെതാരു വ്യക്തിയുംഅങ്ങെനതെന്ന.”

9 “ഇത് എങ്ങെന സാധ്യമാകും?”
നിേക്കാേദെമാസ് േചാദിച്ച .

10 അതിന് േയശു, “നീ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നിട്ട ം ഈ കാര്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? 11 സത്യം സത്യമായി
ഞാൻ താങ്കേളാട് പറയെട്ട: ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നതിെനപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും,
കണ്ടിരിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുകയും
െചയ്യന്നു, എന്നിട്ട ം ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. 12 ലൗകികകാര്യങ്ങൾ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വർഗീയകാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?
13സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന† മനുഷ്യപു്രതൻ
ഒഴിെക മറ്റാരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിേപ്പായിട്ടില്ല.
14 േമാശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പെത്ത
ഉയർത്തിയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതനും
ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടതാണ;്‡ 15 അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും നിത്യജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിനു േവണ്ടിയാണിത്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 ൈദവത്തിെന്റ നിസ്തുലപു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നഒരു വ്യക്തിയും നശിച്ച േപാകാെത
നിത്യജീവൻ അവകാശമാേക്കണ്ടതിന്
അവിടെത്ത പു്രതെന യാഗമായി
അർപ്പിക്കുന്ന്രത§ ൈദവം േലാകെത്ത

† 3:13 ചി.ൈക.്രപ.സ്വർഗത്തിലുള്ള ‡ 3:14 സംഖ്യ. 21:9 § 3:16
മൂ.ഭാ. നൽകുക
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സ്േനഹിച്ച . 17 ൈദവം അവിടെത്ത
പു്രതെന േലാകത്തിേലക്കയച്ചത്
േലാകെത്ത കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല, തന്നിലൂെട
േലാകെത്ത രക്ഷിക്കാനാണ.് 18 അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ശിക്ഷാവിധി
ഇല്ല; എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർേക്കാ,
ൈദവത്തിെന്റ നിസ്തുലപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ
വിശ്വസിക്കാത്തതുെകാണ്ട,് ശിക്ഷാവിധി
വന്നുകഴിഞ്ഞു. 19 ്രപകാശം േലാകത്തിേലക്കു
വന്നിട്ട ം മനുഷ്യരുെട ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ ്രപവൃത്തി
കാരണം അവർ ്രപകാശത്തിനു പകരം
അന്ധകാരെത്ത സ്േനഹിച്ച എന്നതാണ്
ശിക്ഷാവിധിക്ക് അടിസ്ഥാനം. 20 തിന്മെചയ്യന്ന
ഏെതാരാള ം ്രപകാശെത്ത െവറുക്കുന്നു; തെന്റ
്രപവൃത്തികൾ പരസ്യമാകും എന്ന ഭയംനിമിത്തം
്രപകാശത്തിേലക്കു വരുന്നതുമില്ല. 21 എന്നാൽ
സത്യമനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നവർ, തങ്ങള െട
്രപവൃത്തി ൈദവംമുേഖനയാണ് െചയ്തെതന്നു
െവളിെപ്പടാൻ ്രപകാശത്തിേലക്കുവരുന്നു.

േയശുവിെനപ്പറ്റി േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ
സാക്ഷ്യം

22 പിന്നീട് േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി
െയഹൂദ്യേദശെത്തത്തി, അവേരാടുകൂെട
അവിെടതാമസിച്ച സ്നാനംകഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
23 േയാഹന്നാൻശേലമിനടുത്തുള്ളഐേനാനിലും
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച േപാന്നു; കാരണം അവിെട
െവള്ളം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ
സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
24 േയാഹന്നാൻ തടവിലാകുന്നതിനുമുമ്പാണ്
ഇതു നടന്നത.് 25 ആചാരപരമായ
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ശുദ്ധീകരണെത്തപ്പറ്റി േയാഹന്നാെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർക്ക് ഒരു െയഹൂദനുമായി*
തർക്കം ഉണ്ടായി. 26 അവർ േയാഹന്നാെന്റ
അരികിൽ വന്ന് അേദ്ദഹേത്താട് “റബ്ബീ,
േയാർദാെന്റ അക്കെര അങ്ങേയാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ—അങ്ങു
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ ആൾ—സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു: എല്ലാവരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കു േപാകുന്നു.”
എന്നുപറഞ്ഞു.

27 അതിനു മറുപടിയായി േയാഹന്നാൻ:
“സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് നൽകാെത
യാെതാന്നും മനുഷ്യനു സ്വീകരിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല. 28 ‘ഞാൻ ്രകിസ്തു
അെല്ലന്നും അേദ്ദഹത്തിനു മുൻഗാമിയായി
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻമാ്രതമാെണന്നും,’ ഞാൻ
പറഞ്ഞിട്ട ള്ളതിനു നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണേല്ലാ.
29 മണവാട്ടിയുള്ളവനാണ് മണവാളൻ.
മണവാളെന്റേതാഴേനാ,മണവാളെന്റകൂെടനിന്ന്,
അവെന്റസ്വരം േകട്ട്അത്യധികംആഹ്ലാദിക്കുന്നു.
ആ ആനന്ദമാണ് എനിക്കുള്ളത;് ഇേപ്പാൾ
അതു പൂർണമായിരിക്കുന്നു. 30 അവിടെത്ത
്രപാമുഖ്യം വർധിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കണം; എെന്റ
്രപാമുഖ്യേമാ കുറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കണം.

31 “ഉന്നതത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവരിലും
ഉന്നതനാകുന്നു; ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളവേനാ
ഭൗമികനാകുന്നു; അയാൾ ഭൗമികമായതു
സംസാരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ

* 3:25 ചി.ൈക.്രപ. ചില െയഹൂദരുമായി
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എല്ലാവരിലും ഉന്നതനാകുന്നു. 32 താൻ
കണ്ടതും േകട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അയാള െട
സാക്ഷ്യം ആരും സ്വീകരിക്കുന്നതുമില്ല. 33 ആ
സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവേനാൈദവം സത്യവാൻ
എന്നതു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 34 കാരണം, ൈദവം
അയച്ചിരിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിെന്റ വചനം
്രപസ്താവിക്കുന്നു; അവിടന്ന് ആത്മാവിെന
അളവില്ലാെത നൽകുന്നേല്ലാ. 35 പിതാവു
പു്രതെന സ്േനഹിക്കുന്നു; സകലതും അവെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു. 36 പു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട;്
പു്രതെന അനുസരിക്കാത്തവേരാ ജീവെന
കാണുകയിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല; ൈദവേ്രകാധം
അവരുെടേമൽനിലനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നു.”

4
േയശുശമര്യസ്്രതീേയാടുസംസാരിക്കുന്നു

1 േയശു േയാഹന്നാെനക്കാൾ അധികം
ശിഷ്യന്മാെര േചർത്തു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു
എന്ന്പരീശന്മാർ േകട്ട — 2വാസ്തവത്തിൽേയശു
അല്ല, അവിടെത്ത ശിഷ്യന്മാരാണു സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത—് 3 ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യ വിട്ട വീണ്ടും ഗലീലയിേലക്കു
യാ്രതയായി.

4 ഇ്രപാവശ്യം അേദ്ദഹത്തിനു ശമര്യയിലൂെട
കടന്നുേപാേകണ്ടിവന്നു. 5അങ്ങെന അവിടന്നു
ശമര്യയിൽ, യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതനായ
േയാേസഫിനു നൽകിയസ്ഥലത്തിനുസമീപമുള്ള
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സുഖാർ പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 6 അവിെട
യാേക്കാബിെന്റ കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
യാ്രതാക്ഷീണത്താൽ േയശു കിണറ്റിനരിെക
ഇരുന്നു.അേപ്പാൾഏകേദശംമധ്യാഹ്നമായിരുന്നു.

7 ഒരു ശമര്യസ്്രതീ െവള്ളം േകാരാൻ അവിെട
എത്തി; േയശു അവേളാട,് “എനിക്കു കുടിക്കാൻ
തരുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 8 (ശിഷ്യന്മാർ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പട്ടണത്തിൽ
േപായിരുന്നു.)

9ശമര്യസ്്രതീ േചാദിച്ച , “അങ്ങ് ഒരു െയഹൂദനും
ഞാൻ ഒരു ശമര്യസ്്രതീയുമായിരിെക്ക, അങ്ങ്
എേന്നാടു കുടിക്കാൻ േചാദിക്കുന്നത് എങ്ങെന?”
(കാരണം, െയഹൂദർക്കു ശമര്യരുമായി
സമ്പർക്കമില്ല.*)

10 “ൈദവത്തിെന്റ ദാനം എെന്തന്നും നിേന്നാടു
കുടിക്കാൻ േചാദിക്കുന്നത് ആെരന്നും
അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ നീ അയാേളാടു
േചാദിക്കുകയും അയാൾ ജീവനുള്ള െവള്ളം
നിനക്കു തരികയും െചയ്യ മായിരുന്നു” എന്ന്
േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു.

11 ആ സ്്രതീ പറഞ്ഞു, “യജമാനേന,
േകാരിെയടുക്കാൻഅങ്ങയുെടൈകവശംപാ്രതം
ഇല്ലേല്ലാ, കിണറ് ആഴമുള്ളതുമാണ.് പിെന്ന
ജീവനുള്ള െവള്ളം അേങ്ങക്ക് എവിെടനിന്നു
ലഭിക്കും? 12 അങ്ങ് ഞങ്ങള െട പിതാവായ
യാേക്കാബിെനക്കാൾ വലിയവനാേണാ?
അേദ്ദഹമാണ് ഈ കിണറു ഞങ്ങൾക്കു തന്നത്.
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരും ആടുമാടുകള ം എല്ലാം
ഇതിൽനിന്നാണ് െവള്ളംകുടിച്ചിരുന്നത.്”
* 4:9 ശമര്യർ ഉപേയാഗിച്ച പാ്രതങ്ങൾ െയഹൂദർ
ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല.
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13 “ഈ െവള്ളം കുടിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം
പിെന്നയും ദാഹിക്കും; 14 എന്നാൽ, ഞാൻ
െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്കു
പിന്നീെടാരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം അവരിൽ
നിത്യജീവനിേലക്കു നിറഞ്ഞുവരുന്ന
നീരുറവയായിത്തീരും” എന്ന് േയശു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

15അേപ്പാൾസ്്രതീ, “്രപേഭാ,എങ്കിൽഎനിക്കിനി
ദാഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്ന്ആെവള്ളംതന്നാലും;
െവള്ളം േകാരാൻ ഞാൻ ഇവിെട വേരണ്ട
ആവശ്യവും ഇല്ലാതാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 േയശു അവേളാട:് “േപായി നിെന്റ
ഭർത്താവിെനവിളിച്ച െകാണ്ടുവരിക.”

17 “എനിക്കു ഭർത്താവില്ല,” അവൾ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

“നിനക്കു ഭർത്താവില്ല എന്നു നീ പറയുന്നതു
ശരി. 18 വാസ്തവത്തിൽ, നിനക്ക് അഞ്ചു
ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഉള്ള
പുരുഷൻ നിെന്റ ഭർത്താവല്ല; അതിനാൽ നീ
പറഞ്ഞതു ശരിതെന്ന.” എന്ന് േയശു അവേളാടു
പറഞ്ഞു.

19 “്രപേഭാ, അങ്ങ് ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു,” സ്്രതീ പറഞ്ഞു.
20 “ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിലാണ്
ആരാധിച്ച വന്നത.് എന്നാൽ,ആരാധനയ്ക്കുള്ള
സ്ഥലം െജറുശേലംആെണന്ന് നിങ്ങൾ െയഹൂദർ
അവകാശെപ്പടുന്നേല്ലാ?”

21അതിനുമറുപടിയായി േയശുആസ്്രതീേയാടു
പറഞ്ഞത,് “സ്്രതീേയ, എെന്ന വിശ്വസിക്കുക;
നിങ്ങൾ പിതാവിെന ആരാധിക്കുന്നത്
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ഈ മലയിേലാ െജറുശേലമിേലാ അല്ല
എന്നുള്ള സമയം വരുന്നു. 22 ശമര്യരായ
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായതിെന
ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങേളാ, അറിയുന്നതിെന
ആരാധിക്കുന്നു. രക്ഷ െയഹൂദരിൽനിന്നേല്ലാ
വരുന്നത.് 23എന്നാൽ,സത്യാരാധകർൈദവെത്ത
സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന
സമയം വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെനയുള്ള ആരാധകെരയാണ് പിതാവ്
അേന്വഷിക്കുന്നത.് 24ൈദവം ആത്മാവാകുന്നു.
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും
സത്യത്തിലുംആരാധിക്കണം,”എന്നായിരുന്നു.

25 അേപ്പാൾ ആ സ്്രതീ, “മശിഹാ അഥവാ,
്രകിസ്തു വരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
അവിടന്നു വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു സകലതും
വിശദീകരിച്ച തരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ഇേതത്തുടർന്ന് േയശു, “നിേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻതെന്ന മശിഹാ”† എന്നു
പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങിഎത്തുന്നു

27 ഈ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങിെയത്തി.
അേദ്ദഹം ഒരു സ്്രതീേയാടു സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
എങ്കിലും “അങ്ങ് എന്തു േചാദിക്കുന്നുെവേന്നാ,
അവേളാട് എന്തിനു സംസാരിക്കുന്നുെവേന്നാ?”
ആരും േചാദിച്ചില്ല.

28 ആ സ്്രതീ െവള്ളപ്പാ്രതം അവിെട െവച്ചിട്ട
പട്ടണത്തിൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവിെടയുള്ള
ജനങ്ങേളാട,് 29 “ഞാൻ െചയ്തിട്ട ള്ള
† 4:26 മൂ. ഭാ. “ഞാൻആകുന്നു”
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എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം എേന്നാടു പറഞ്ഞ ഒരു
മനുഷ്യെന വന്നു കാണുക. ഒരുപേക്ഷഅേദ്ദഹം
്രകിസ്തു ആയിരിക്കുേമാ?” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു.

31 ഇതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ, “റബ്ബീ, ആഹാരം
കഴിച്ചാലും”എന്ന്അേദ്ദഹെത്തനിർബന്ധിച്ച .

32 എന്നാൽ, “നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം
എനിക്കുണ്ട!്”എന്ന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു.

33 “ആെരങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിന് ആഹാരം
െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്തിരിക്കുേമാ,” എന്നു
ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

34 അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞത:് “എെന്ന
അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്ത് അവിടെത്ത
്രപവൃത്തി നിറേവറ്റ ന്നതാണ് എെന്റ
ആഹാരം. 35 ‘ഇനി നാലുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ
െകായ്ത്തിനു സമയമാകും,’ എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നിേല്ല? എന്നാൽ, നിങ്ങൾ
കണ്ണ തുറന്നു വയലുകളിേലക്കു േനാക്കുക.
അവ വിളഞ്ഞു പാകമായിരിക്കുന്നു.
36 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന െകായ്ത്തുകാരൻ കൂലി
വാങ്ങുകയും നിത്യജീവനിേലക്കു വിളവു
േശഖരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. അങ്ങെന
വിതയ്ക്കുന്നവനും െകായ്യന്നവനും ഒരുേപാെല
ആനന്ദിക്കും. 37 ‘ഒരുവൻ വിതയ്ക്കുന്നു,
മെറ്റാരുവൻ െകായ്യന്നു,’ എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ല്
ഇക്കാര്യത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാകുന്നു: 38 നിങ്ങൾ
അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുെകായ്യാൻഞാൻനിങ്ങെള
അയച്ച . മറ്റള്ളവർ കഠിനാധ്വാനംെചയ്തു,



േയാഹന്നാൻ 4:39 xxi േയാഹന്നാൻ 4:45

അവരുെട അധ്വാനത്തിെന്റ ഫലം നിങ്ങൾ
അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ശമര്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു
39 “ഞാൻ െചയ്തിട്ട ള്ള എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം
അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു,” എന്ന്
ആ സ്്രതീയുെട സാക്ഷ്യംനിമിത്തം ആ
പട്ടണത്തിലുള്ളശമര്യരിൽപലരുംഅേദ്ദഹത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച . 40 തങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു
താമസിക്കണെമന്ന് ആ ശമര്യർ അേദ്ദഹേത്താട്
അേപക്ഷിച്ച . രണ്ട് ദിവസം േയശു
അവേരാടുകൂെട താമസിച്ച . 41അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വചനം േകട്ട് പിെന്നയും ധാരാളംേപർ
വിശ്വാസികളായിത്തീർന്നു.

42 അവർ അേപ്പാൾ ആ സ്്രതീേയാട,് “നീ
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നത;്ഞങ്ങൾതെന്ന േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇേദ്ദഹമാണ്
സാക്ഷാൽ േലാകരക്ഷിതാവ്.”

േയശു രാജഭൃത്യെന്റ മകെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു
43 രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് േയശു ഗലീലയ്ക്കു
യാ്രതയായി. 44 —ഒരു ്രപവാചകനും
സ്വേദശത്തു മാനിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലന്ന്
േയശുതെന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു— 45 ഗലീലയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾആേദശവാസികൾഅേദ്ദഹെത്ത
സ്വാഗതംെചയ്തു. െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന്
അവരും േപായിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശു
െജറുശേലമിൽ െചയ്തെതല്ലാം അവർ
കണ്ടിരുന്നു.
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46 താൻ െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിെല
കാനാവിൽ അേദ്ദഹം വീണ്ടും വന്നു.
കഫാർനഹൂമിെല ഒരു രാജഭൃത്യെന്റ
മകൻ േരാഗിയായി കിടപ്പിലായിരുന്നു.
47 േയശു െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഗലീലയിൽ
വന്നിട്ട െണ്ടന്നു േകട്ട് ആ മനുഷ്യൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന,് അേദ്ദഹം
വന്ന് തെന്റ മരിക്കാറായിക്കിടക്കുന്ന മകെന
സൗഖ്യമാക്കണെമന്ന്അേപക്ഷിച്ച .

48 േയശു അേപ്പാൾ, “അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം കണ്ടിട്ടല്ലാെത നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
വിശ്വസിക്കുകയില്ല.”എന്നുപറഞ്ഞു.

49 രാജേസവകൻ അേദ്ദഹേത്താട,് “്രപേഭാ,
എെന്റ കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു വരണേമ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

50 േയശു അയാേളാട,് “െപായ്െക്കാള്ള , നിെന്റ
മകൻജീവിക്കും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ആ മനുഷ്യൻ േയശുവിെന്റ വാക്കു
വിശ്വസിച്ച് അവിെടനിന്ന് േപായി. 51 അയാൾ
െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, മകൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയുമായി
ദാസന്മാർഅയാെളഎതിേരറ്റ . 52മകനു സൗഖ്യം
ലഭിച്ചത് എേപ്പാെഴന്നു േചാദിച്ചതിന്, “ഇന്നെല
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്ഒരുമണിക്ക്‡പനിഅവെനവിട്ട മാറി”
എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

53 “നിെന്റ മകൻ ജീവിക്കും,” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞ സമയം അതുതെന്ന ആയിരുെന്നന്ന്
ആ പിതാവ് ഓർമിച്ച . അങ്ങെന അയാള ം
ഭവനത്തിലുള്ളവെരല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച .
‡ 4:52 മൂ.ഭാ.ഏഴാംയാമം
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54 െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഗലീലയിൽ
വന്നതിനുേശഷം േയശു െചയ്ത രണ്ടാമെത്ത
അത്ഭുതചിഹ്നമായിരുന്നുഅത്.

5
േബെഥസ്ദാ കുളക്കരയിെല േരാഗസൗഖ്യം

1 പിന്നീെടാരിക്കൽ െയഹൂദരുെട ഒരു
െപരുന്നാളിന് േയശു െജറുശേലമിേലക്കു േപായി.
2 െജറുശേലമിൽ ആട്ടിൻകവാടത്തിനു സമീപം
അരാമ്യഭാഷയിൽ േബെഥസ്ദാ* എന്ന് േപരുള്ള
ഒരു കുളം ഉണ്ട.് അതിന് അഞ്ചു മണ്ഡപമുണ്ട്.
3 അവയിൽ അന്ധർ, മുടന്തർ, തളർവാതം
പിടിെപട്ടവർ എന്നിങ്ങെന അവശരായ പലരും
െവള്ളം ഇളകുന്നതു കാത്തു കിടന്നിരുന്നു.
4 ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിവന്നു
െവള്ളം കലക്കും. െവള്ളം കലങ്ങിയേശഷം
ആദ്യം കുളത്തിലിറങ്ങുന്ന ആൾ ഏതു
േരാഗംബാധിച്ച ആളായാലും സൗഖ്യം്രപാപിക്കും.†
5 മുപ്പത്തിെയട്ട വർഷമായി േരാഗിയായിരുന്ന
ഒരാൾഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 േയശുഅയാെള
കണ്ട്, അയാൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആയിട്ട
വളെരക്കാലമാെയന്നു മനസ്സിലാക്കി,അയാേളാട,്
“സൗഖ്യമാകാൻ നിനക്ക്ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

7 “യജമാനേന, െവള്ളം ഇളകുന്ന സമയത്ത്
എെന്ന കുളത്തിൽ ഇറക്കാൻ എനിക്ക്
ആരുമില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ െചല്ല േമ്പാേഴക്ക്

* 5:2 ചി.ൈക.്രപ. േബഥ്സദാ, മറ്റ ചിലതിൽ േബഥ്െസയിദാ
† 5:4 ചി.ൈക.്രപ. െവള്ളം ഇളകുന്നതു കാത്ത,് എന്ന
വാക്യഭാഗവുംഈവാക്യവും കാണുന്നില്ല.
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എനിക്കുമുേമ്പ മറ്റാെരങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നു,”
േരാഗിയായആൾമറുപടി പറഞ്ഞു.

8 അേപ്പാൾ േയശു അയാേളാടു പറഞ്ഞു,
“എഴുേന്നൽക്കുക! കിടക്കെയടുത്തു നടക്കുക!”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ഉടൻതെന്ന ആ മനുഷ്യൻ
സൗഖ്യം്രപാപിച്ച ;കിടക്കെയടുത്തുനടന്നു.
ഇതുസംഭവിച്ചത്ഒരുശബ്ബത്തുദിവസമായിരുന്നു.‡

10 അതുെകാണ്ട് സൗഖ്യമായ മനുഷ്യേനാടു
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു, “ഇന്നു
ശബ്ബത്തുദിനമാണ;് ഇന്നു കിടക്ക ചുമക്കുന്നതു
നിയമവിരുദ്ധമാണ.്”

11 എന്നാൽ അയാൾ, “എെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയ
അേദ്ദഹം എേന്നാടു ‘കിടക്കെയടുത്തു നടക്കുക
എന്നുപറഞ്ഞു’ ”എന്നു മറുപടി നൽകി.

12 അേപ്പാൾ അവർ അയാേളാട് േചാദിച്ച ,
“കിടക്കെയടുത്തു നടക്കാൻ നിേന്നാടു പറഞ്ഞ
ആമനുഷ്യൻആര?്”

13 േയശു അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിേലക്കുമാറിേപ്പായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അത് ആരായിരുെന്നന്ന് സൗഖ്യമായ മനുഷ്യൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

14 പിന്നീട് അയാെള േയശു ൈദവാലയത്തിൽ
കണ്ടേപ്പാൾ പറഞ്ഞു, “േനാക്കൂ, നിനക്കു
സൗഖ്യം ലഭിച്ചേല്ലാ. ഇതിലും വഷളായത്
വരാതിരിക്കാൻ ഇനി പാപംെചയ്യരുത.്” 15തെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയത് േയശുവാെണന്ന് ആ മനുഷ്യൻ
െചന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാട് പറഞ്ഞു.
‡ 5:9 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും
ആചരിച്ച വന്നആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
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ജീവൻപു്രതനിലൂെട
16 േയശു ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ ്രപവൃത്തി
െചയ്തതുെകാണ്ടു െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. 17 േയശു
അവേരാട്: “എെന്റ പിതാവ് ഇന്നുവെരയും
സദാ ്രപവർത്തനനിരതനായിരിക്കുന്നു,
അതിനാൽ ഞാനും ്രപവർത്തിക്കുന്നു,”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അങ്ങെന, ശബ്ബത്തു
ലംഘിച്ചതുെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല, ൈദവെത്ത
സ്വപിതാവ് എന്നു പറഞ്ഞു സ്വയം
ൈദവേത്താടു സമനാക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ േയശുവിെന വധിക്കാൻ
അധികംയത്നിച്ച .

19 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട, പു്രതനു
തെന്റ പിതാവ് െചയ്തുകാണുന്നതല്ലാെത
സ്വയം ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിവില്ല; കാരണം
പിതാവു െചയ്യന്നെതല്ലാം പു്രതനും െചയ്യന്നു.
20 പിതാവു പു്രതെന സ്േനഹിക്കുന്നു;
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം അവനു
കാണിച്ച െകാടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
നിങ്ങൾ അത്ഭുതപരത്രന്തരാകുംവിധം
ഇതിലും വലിയ ്രപവൃത്തികള ം അവിടന്ന്
കാണിച്ച െകാടുക്കും. 21 മരിച്ചവെര പിതാവ്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച് അവർക്കു ജീവൻ
നൽകുന്നതുേപാെലതെന്ന പു്രതനും തനിക്കു
്രപസാദമുള്ളവർക്കു ജീവൻ നൽകുന്നു.
22 അ്രതയുമല്ല, എല്ലാവരും പിതാവിെന
ബഹുമാനിക്കുന്നതുേപാെല പു്രതെനയും
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതുണ്ട.് അതിനുേവണ്ടി പിതാവ്
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ആെരയും ന്യായംവിധിക്കാെത ന്യായവിധിെയല്ലാം
പു്രതെന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 23 പു്രതെന
ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ, അവെന അയച്ച
പിതാവിെനയുംബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.

24 “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി
പറയെട്ട,എെന്റവചനം േകട്ട് എെന്നഅയച്ചവെന
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട;്
അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുകയില്ല;
അവർ മരണത്തിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കു
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു. 25ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം
സത്യമായി പറയെട്ട, മരിച്ചവർ ൈദവപു്രതെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുകയും േകൾക്കുന്നവർ
ജീവിക്കുകയുംെചയ്യന്ന സമയം വരുന്നു,
ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. 26 പിതാവിനു
തന്നിൽത്തെന്ന ജീവൻ ഉള്ളതുേപാെല പു്രതനും
തന്നിൽത്തെന്ന ജീവൻ ഉള്ളവനായിരിക്കാൻ
അവിടന്ന് പു്രതനും വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
27 അയാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ആകയാൽ
ന്യായവിധിക്കുള്ള അധികാരവും അവിടന്ന്
അവനു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

28 “നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടരുത;്
ശവക്കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട പുറത്തുവരുന്ന സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; 29 നന്മ െചയ്തവർ ജീവെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിേലക്കും തിന്മ െചയ്തവർ
ശിക്ഷാവിധിയുെട പുനരുത്ഥാനത്തിേലക്കും.
30എനിക്കു സ്വയമായി ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിവില്ല;
ഞാൻ േകൾക്കുന്ന്രപകാരം ന്യായംവിധിക്കുന്നു.
എെന്റ വിധി നീതിയുള്ളതാണ,് കാരണം ഞാൻ
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എെന്റഇഷ്ടമല്ല,എെന്നഅയച്ചവെന്റഇഷ്ടമാണ്
നിറേവറ്റാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത.്
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളസാക്ഷ്യങ്ങൾ

31 “ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച തെന്ന സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാകുകയില്ല.
32എനിക്കുേവണ്ടിസാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നമെറ്റാരാൾ
ഉണ്ട്; എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള അവിടെത്ത സാക്ഷ്യം
സത്യമാെണന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.

33 “നിങ്ങൾ േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച ; േയാഹന്നാൻ സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34 മനുഷ്യെന്റ സാക്ഷ്യം
ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഞാൻ ഇതു
പറയുന്നത് നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ.്
35 േയാഹന്നാൻ ജ്വലിച്ച ്രപകാശിച്ച
വിളക്ക് ആയിരുന്നു; അൽപ്പസമയേത്തക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപകാശത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ
നിങ്ങൾഇഷ്ടെപ്പട്ട .

36 “എന്നാൽ, േയാഹന്നാെന്റ
സാക്ഷ്യെത്തക്കാൾ വലിയ സാക്ഷ്യം എനിക്കുണ്ട.്
പൂർത്തീകരിക്കാനായി പിതാവ് എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച
്രപവൃത്തികൾ—ഞാൻ െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
്രപവൃത്തികൾതെന്ന—പിതാവാണ് എെന്ന
അയച്ചത് എന്നതിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.
37എെന്ന അയച്ച പിതാവുതെന്ന എെന്നക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
അവിടെത്ത ശബ്ദം േകൾക്കുകേയാ രൂപം
കാണുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല; 38 അവിടെത്ത
വചനം നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നതുമില്ല; പിതാവ്
അയച്ചവെന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
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39 നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകൾ ്രശദ്ധേയാെട
പഠിക്കുന്നു;§ അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ
ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു; അവയാണ്
എെന്നക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത.്
40 എങ്കിലും ജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
അടുക്കൽവരാൻനിങ്ങൾക്കു മനസ്സില്ല.

41 “ഞാൻ മനുഷ്യരുെട ബഹുമാനം
സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. 42 എന്നാൽ, എനിക്കു
നിങ്ങെള അറിയാം. നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽ ൈദവസ്േനഹമിെല്ലന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 ഞാൻ എെന്റ
പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും
നിങ്ങൾ എെന്ന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ
മറ്റാെരങ്കിലും സ്വന്തം നാമത്തിൽവന്നാൽേപാലും
നിങ്ങൾ അവെന അംഗീകരിക്കും.
44 ഏകൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള മഹത്ത്വം
അേന്വഷിക്കാെത, പരസ്പരം ബഹുമാനം
ഏറ്റ വാങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കാൻകഴിയും?

45 “ഞാൻ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ നിങ്ങെള
കുറ്റം ചുമത്തും എന്നു വിചാരിേക്കണ്ടതില്ല.
നിങ്ങൾ േമാശയിലാണേല്ലാ ്രപത്യാശ
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത;് ആ േമാശയാണു
നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തുന്നത.് 46 നിങ്ങൾ
േമാശെയ വിശ്വസിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എെന്നയും
വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അേദ്ദഹം എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 47 എന്നാൽ, അേദ്ദഹം
എഴുതിയതു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ

§ 5:39 അഥവാ, ഉപേദശിക്കുന്നു
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എെന്റ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന
വിശ്വസിക്കും?”

6
േയശു അയ്യായിരംേപർക്ക് ആഹാരം

നൽകുന്നു
1 കുെറ നാള കൾക്കുേശഷം
േയശു തിെബര്യാസ് എന്നും േപരുള്ള
ഗലീലാതടാകത്തിെന്റഅക്കരയ്ക്കു യാ്രതയായി.
2 േരാഗികളിൽ അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഒരു
വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച .
3 േയശു ഒരു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരുെമാത്ത്
അവിെട ഇരുന്നു. 4 െയഹൂദരുെട
െപസഹാെപ്പരുന്നാൾഅടുത്തിരുന്നു.

5 േയശു തല ഉയർത്തിേനാക്കി; ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടം തെന്റ അടുേത്തക്കു വരുന്നതുകണ്ടിട്ട്
ഫിലിെപ്പാസിേനാട,് “ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നാം
എവിെടനിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും?” എന്നു േചാദിച്ച .
6 അയാെള പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്
േചാദിച്ചത്; കാരണം, താൻ െചയ്യാൻേപാകുന്നത്
എെന്തന്ന് അേദ്ദഹത്തിനു േനരേത്ത
അറിയാമായിരുന്നു.

7 “ഓേരാരുത്തനും ഒരു െചറിയ
കഷണെമങ്കിലും കിട്ടണെമങ്കിൽ ഇരുനൂറു
ദിനാറിന*് അപ്പം മതിയാകുകയില്ല,” എന്നും
ഫിലിെപ്പാസ് പറഞ്ഞു.

* 6:7 അതായത്,ആറ് മാസെത്തദിവസേവതനത്തിലുംഅധികം
വരുന്നഒരു തുക.
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8 മെറ്റാരു ശിഷ്യൻ, ശിേമാൻ പേ്രതാസിെന്റ
സേഹാദരനായഅ്രന്തേയാസ്,പറഞ്ഞു, 9 “ഇവിെട
ഒരു ബാലെന്റ ൈകവശം യവംെകാണ്ടുള്ള†

അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും ഉണ്ട;് എന്നാൽ
ഇ്രതയധികംആള കൾക്ക്അത്എന്തുള്ള ?”

10 “ജനെത്ത ഇരുത്തുക,” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞു. അവിെട ധാരാളം പുല്ല ണ്ടായിരുന്നു;
അവരിൽ പുരുഷന്മാർമാ്രതം അയ്യായിരേത്താളം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 തുടർന്ന് േയശു,
അപ്പെമടുത്തു ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത്
പന്തിയിലിരുന്നവർക്കു വിളമ്പിെക്കാടുത്തു,
അതുേപാെലതെന്ന മീനും േവണ്ടുേവാളം
െകാടുത്തു.

12എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായേപ്പാൾ േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു, “േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
േശഖരിക്കുക, ഒന്നും നഷ്ടെപ്പടുത്തരുത.്”
13 അവർ അവ േശഖരിച്ച ; അഞ്ചു
യവത്തപ്പത്തിൽനിന്ന് േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
പ്രന്തണ്ട്കുട്ട നിറെച്ചടുത്തു.

14 േയശു െചയ്ത അത്ഭുതചിഹ്നം കണ്ടിട്ട
ജനങ്ങൾ, “വാസ്തവമായി, േലാകത്തിേലക്കു
വരാനുള്ള ്രപവാചകൻ ഇേദ്ദഹം ആകുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 15അവർ വന്നു തെന്ന പിടിച്ച
രാജാവാക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നുഎന്നറിഞ്ഞ് േയശു
ഏകനായി വീണ്ടും മലയിേലക്കു മടങ്ങി.

േയശു െവള്ളത്തിനുമീേതനടക്കുന്നു
16 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
തടാകത്തിെന്റ തീരേത്തക്കിറങ്ങി. 17 അവർ

† 6:9 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി തടാകത്തിനക്കെരയുള്ള
കഫാർനഹൂമിേലക്കു യാ്രതതിരിച്ച ; അേപ്പാൾ
േനരം ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േയശു
അവരുെടയടുക്കൽ എത്തിയിരുന്നതുമില്ല.
18 െപെട്ടന്ന് െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച തടാകം വളെര
േക്ഷാഭിച്ച . 19അവർ ഇരുപത്തേഞ്ചാ മുപ്പേതാ
േസ്റ്റഡിയ‡ തുഴഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു
െവള്ളത്തിനുമീേത നടന്ന് വള്ളത്തിനടുേത്തക്കു
വരുന്നത്കണ്ടു;അവർവളെരഭയെപ്പട്ട . 20േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു, “ഇത് ഞാൻ ആകുന്നു,
ഭയെപ്പേടണ്ട.” 21 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
വള്ളത്തിൽ കയറ്റാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി;
വള്ളം െപെട്ടന്ന് അവർക്ക് എേത്തണ്ട തീരത്ത്
എത്തിേച്ചർന്നു.

22ഒരുവള്ളംമാ്രതേമഅവിെടഉണ്ടായിരുന്നുള്ള
എന്നും േയശു അതിൽ കയറിയിരുന്നില്ല,
ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചാണു േപായെതന്നും
തടാകത്തിെന്റഅക്കെര ഉണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം
പിേറ്റന്നാൾമനസ്സിലാക്കി. 23തിെബര്യാസിൽനിന്ന,്
ചില വള്ളങ്ങൾ കർത്താവ് സ്േതാ്രതംെചയ്തു
നൽകിയഅപ്പം ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചസ്ഥലേത്തക്കു
വന്നുേചർന്നു. 24 േയശുേവാ ശിഷ്യന്മാേരാ
അവിെട ഇെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ജനസമൂഹം
േയശുവിെന അേന്വഷിച്ച വള്ളങ്ങളിൽ കയറി
കഫാർനഹൂമിേലക്കുയാ്രതയായി.

േയശു ജീവെന്റഅപ്പം

‡ 6:19 ഏക.അേഞ്ചാആേറാകി.മീ.



േയാഹന്നാൻ 6:25 xxxii േയാഹന്നാൻ 6:31

25 തടാകത്തിെന്റ അക്കെര േയശുവിെന
കണ്ടേപ്പാൾഅവർഅേദ്ദഹേത്താട,് “റബ്ബീ,അങ്ങ്
എേപ്പാൾഇവിെടഎത്തി?”എന്നു േചാദിച്ച .

26 േയശു ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“സത്യം, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട: നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നത്
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല, അപ്പം തിന്നു
തൃപ്തരായതുെകാണ്ടാണ.് 27 നശിച്ച േപാകുന്ന
ആഹാരത്തിനുേവണ്ടിയല്ല, നിത്യജീവനിേലക്കു
നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനുേവണ്ടിത്തെന്ന
്രപവർത്തിക്കുക; അതു മനുഷ്യപു്രതൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകും. അവെന്റേമൽ
പിതാവായ ൈദവം അവിടെത്ത അംഗീകാരമു്രദ
പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

28 അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹേത്താടു
േചാദിച്ച , “ൈദവത്തിനു ഹിതകരമായി ഞങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടുന്ന ്രപവൃത്തികൾഎെന്തല്ലാമാണ്?”

29 “ൈദവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക;
ഇതാണ് ൈദവത്തിനു ്രപസാദമുള്ള ്രപവൃത്തി,”
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

30 അേപ്പാൾ അവർ േചാദിച്ച : “ഞങ്ങൾ
കണ്ട് അങ്ങയിൽ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് എന്ത്
അത്ഭുതചിഹ്നമാണ് അങ്ങു െചയ്യന്നത?്
31ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ
ഭക്ഷിച്ച ; ‘അവിടന്ന് അവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അപ്പം നൽകി,’§ എന്നു
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.”

§ 6:31 പുറ. 16:4;െനഹ. 9:15;സങ്കീ. 78:24,25
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32 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു, “സത്യം,
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
േമാശയല്ല നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അപ്പം
തന്നത്; സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള യഥാർഥ അപ്പം
നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത് എെന്റ പിതാവാണ്.
33 ൈദവത്തിന്റ അപ്പേമാ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നു േലാകത്തിനു ജീവൻ നൽകുന്നവൻ
ആകുന്നു.”

34 “കർത്താേവ, ഈ അപ്പം എേപ്പാഴും
ഞങ്ങൾക്കു തരണേമ,” അവർ
അേദ്ദഹേത്താടേപക്ഷിച്ച .

35 അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
ആകുന്നു* ജീവെന്റ അപ്പം. എെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നവന് ഒരുനാള ം വിശക്കുകയില്ല;
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും
ദാഹിക്കുകയുമില്ല. 36 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ
എെന്ന കണ്ടിട്ട ം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞേല്ലാ. 37 പിതാവ്
എനിക്കുതരുന്നവെരല്ലാംഎെന്റഅടുക്കൽവരും;
എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവെര ഞാൻ
ഒരുനാള ം തള്ളിക്കളയുകയില്ല. 38 ഞാൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നത്
എെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യാനല്ല, എെന്ന അയച്ചവെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്യാനാണ.് 39 എെന്ന അയച്ചവെന്റ
ഇഷ്ടേമാ, അവിടന്ന് എനിക്കു തന്നിട്ട ള്ളവരിൽ

* 6:35 ഞാൻആകുന്നവൻഞാൻആകുന്നു, എന്ന് േമാശയ്ക്ക്
മുൾപ്പടർപ്പിൽെവച്ച് െവളിെപ്പടുത്തിയ അേത യേഹാവയായ
ൈദവം താനാെണന്നാണ് േയശു അവകാശെപ്പടുന്നത.് ഈ
പുസ്തകത്തിൽപലആവൃത്തിഈ ്രപേയാഗംകാണുന്നു.
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ആരും നഷ്ടമാകാെത എല്ലാവെരയും ഞാൻ
അന്ത്യനാളിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിക്കണം
എന്നാകുന്നു. 40 പു്രതെന കണ്ട്, അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ
ഉണ്ടാകണെമന്നാണ് എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഇഷ്ടം; അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ അവെര
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിക്കും.”

41 “ഞാൻ ആകുന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം,” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച പിറുപിറുത്ത,് 42 “ഇയാൾ
േയാേസഫിെന്റ മകനായ േയശു അേല്ല?
ഇയാള െട പിതാവിെനയും മാതാവിെനയും
നമുക്കറിയാമേല്ലാ. പിെന്ന, ‘ഞാൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു,’ എന്ന്
ഇയാൾപറയുന്നെതന്ത?്”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

43 േയശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ പരസ്പരം
പിറുപിറുേക്കണ്ടാ. 44 എെന്ന അയച്ച പിതാവ്
ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാെതആർക്കുംഎെന്റഅടുക്കൽ
വരാൻ കഴിയുകയില്ല; അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ
അവെര ഉയിർപ്പിക്കും. 45 ‘എല്ലാവരും
ൈദവത്താൽ പഠിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരായിത്തീരും,’ ”†
എന്നു ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിെന്റ വാക്കുകൾ
േകട്ട പഠിച്ചവെരല്ലാം എെന്റ അടുക്കൽവരും.
46 ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ലാെത മറ്റാരും
പിതാവിെന കണ്ടിട്ടില്ല; അയാൾമാ്രതം
പിതാവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു. 47 “സത്യം,
† 6:45 െയശ. 54:13



േയാഹന്നാൻ 6:48 xxxv േയാഹന്നാൻ 6:57

സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവനു നിത്യജീവനുണ്ട.് 48 ഞാൻ
ആകുന്നു ജീവെന്റ അപ്പം. 49 നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച മന്നാ
ഭക്ഷിച്ചിട്ട ം മരിച്ച . 50എന്നാൽ, ഭക്ഷിക്കുന്നവർ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്ന അപ്പം ഇതാ! 51ഞാൻ ആകുന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ളഅപ്പം;
ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവർ എേന്നക്കും ജീവിക്കും.
േലാകത്തിെന്റജീവനുേവണ്ടിഞാൻെകാടുക്കുന്ന
അപ്പേമാ,എെന്റമാംസംആകുന്നു.”

52അേപ്പാൾ െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പരസ്പരം
രൂക്ഷമായി തർക്കിച്ച തുടങ്ങി: “നമുക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ തെന്റ മാംസം തരാൻ ഇേദ്ദഹത്തിന്
എങ്ങെനകഴിയും?”

53 േയശു അവേരാട,് “സത്യം, സത്യമായി
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: നിങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന്റ മാംസം ഭക്ഷിക്കാെതയും
അവെന്റ രക്തം പാനംെചയ്യാെതയുമിരുന്നാൽ
നിങ്ങളിൽ ജീവനില്ല. 54 എെന്റ മാംസം
ഭക്ഷിക്കുകയും എെന്റ രക്തം പാനംെചയ്യ കയും
െചയ്യന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട.് ഞാൻ
അന്ത്യനാളിൽ അവെര ഉയിർപ്പിക്കും. 55എെന്റ
മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എെന്റ രക്തം
സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു. 56 എെന്റ
മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എെന്റ രക്തം
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ എന്നിലും ഞാൻ
അവരിലും വസിക്കും. 57 ജീവിക്കുന്ന പിതാവ്
എെന്ന അയച്ചിട്ട ഞാൻ പിതാവിനാൽ
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ജീവിക്കുന്നതുേപാെല, എെന്ന ഭക്ഷിക്കുന്നവർ
ഞാൻമൂലം ജീവിക്കും. 58 ഇതാകുന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം.
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ മന്നാ ഭക്ഷിക്കുകയും
മരിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ, ഈ
അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ എേന്നക്കും ജീവിക്കും.”
59 കഫാർനഹൂമിെല െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണ് േയശു ഈ
്രപസ്താവന െചയ്തത്.

പലശിഷ്യന്മാരും േയശുവിെനവിട്ട േപാകുന്നു
60ഇതു േകട്ട് തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും, “ഇത്
കഠിനമായ ഉപേദശം; ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ
ആർക്കുകഴിയും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

61 ശിഷ്യന്മാർ ഇെതക്കുറിച്ച
പിറുപിറുക്കുെന്നന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “ഇതു നിങ്ങൾക്ക്
ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുേന്നാ? 62 മനുഷ്യപു്രതൻ
മുമ്പ് ആയിരുേന്നടേത്തക്കു കയറിേപ്പാകുന്നത്
നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിേലാ?
63 ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു;
മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ
സംസാരിച്ചിട്ട ള്ള വചനങ്ങൾ ആത്മാവും
ജീവനും ആകുന്നു. 64എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്ത
ചിലർ നിങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട.്” അവരിൽ
ആരാണു വിശ്വസിക്കാത്തെതന്നും തെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻ ആെരന്നും ആദ്യംമുതൽ
േയശു അറിഞ്ഞിരുന്നു. 65 അവിടന്ന്
തുടർന്നു: “ഇതുെകാണ്ടാണ് പിതാവ് വരം
നൽകിയിട്ടല്ലാെത ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ
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വരാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞത.്”

66 അേപ്പാൾമുതൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും
അേദ്ദഹെത്ത വിട്ട േപായി. അവർ പിെന്ന
ഒരിക്കലുംഅേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ചില്ല.

67 “നിങ്ങള ം വിട്ട േപാകാൻആ്രഗഹിക്കുേന്നാ?”
േയശുതെന്റപ്രന്തണ്ട്ശിഷ്യന്മാേരാട് േചാദിച്ച .

68അതിനു ശിേമാൻ പേ്രതാസ് അേദ്ദഹേത്താട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ
ആരുെട അടുേത്തക്കു േപാകും? നിത്യജീവെന്റ
വചനങ്ങൾ അങ്ങയുെടപക്കൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
69 അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ
എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും
അറിയുകയുംെചയ്യന്നു.”

70അേപ്പാൾ േയശു, “നിങ്ങെള പ്രന്തണ്ടുേപെര
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ? എങ്കിലും
നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പിശാചാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 71 (ശിേമാൻ ഈസ്കേര്യാത്തിെന്റ
മകനായ യൂദാെയ ഉേദ്ദശിച്ചാണ് അേദ്ദഹമിതു
പറഞ്ഞത.് അയാൾ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരുവെനങ്കിലും പിന്നീട് അേദ്ദഹെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുക്കാനുള്ളവനായിരുന്നു.)

7
േയശുകൂടാരെപ്പരുന്നാളിനു േപാകുന്നു

1 ഇതുകഴിഞ്ഞ,് േയശു ഗലീലയിൽ
എല്ലായിടത്തുംസഞ്ചരിച്ച ;െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
തെന്ന വധിക്കാൻ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട്
അവിടന്ന് േബാധപൂർവം െയഹൂദ്യയിൽക്കൂടി
സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി. 2 എന്നാൽ
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െയഹൂദരുെട കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ സമീപിച്ചേപ്പാൾ,
3 േയശുവിെന്റ സേഹാദരന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,്
“താങ്കൾ ്രപവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ
െയഹൂദ്യയിലുള്ള അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ
കാേണണ്ടതിന് ഇവിെടനിന്ന് െയഹൂദ്യയിേലക്കു
േപാകുക. 4 െപാതുജനസമ്മതി
ആ്രഗഹിക്കുന്ന ആരും രഹസ്യമായി ഒന്നും
്രപവർത്തിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. ഈ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് താങ്കൾ േലാകത്തിനു സ്വയം
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
5 സ്വന്തം സേഹാദരന്മാർേപാലും അേദ്ദഹത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

6 േയശു അവേരാട്, “എെന്റ സമയം
ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾേക്കാ, എേപ്പാഴും
സമയംതെന്ന. 7 േലാകത്തിനു നിങ്ങെള
െവറുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല; എന്നാൽ, േലാകം
െചയ്യന്നതു േദാഷമുള്ളെതന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യം
പറയുന്നതുെകാണ്ട് േലാകം എെന്ന െവറുക്കുന്നു.
8 നിങ്ങൾ െപരുന്നാളിനു െപായ്െക്കാള്ള , എെന്റ
സമയം ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ െപരുന്നാളിനു
ഞാൻഇേപ്പാൾേപാകുന്നില്ല” 9ഇങ്ങെനപറഞ്ഞിട്ട്
േയശു ഗലീലയിൽത്തെന്നതാമസിച്ച .

10 എങ്കിലും, തെന്റ സേഹാദരന്മാർ
െപരുന്നാളിനു േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േയശുവും പരസ്യമായല്ല, രഹസ്യമായിട്ട േപായി.
11 െപരുന്നാളിൽ െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ, “ആ
മനുഷ്യൻ എവിെട?” എന്നു േചാദിച്ച െകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്തഅേന്വഷിച്ച .

12 ജനസമൂഹത്തിൽ അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച
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വലിയേതാതിൽ രഹസ്യചർച്ചകൾ
നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു: “അേദ്ദഹം നല്ലവൻ” എന്നു
ചിലർ പറഞ്ഞു.

“അല്ല, അയാൾ ജനക്കൂട്ടെത്ത
കബളിപ്പിക്കുകയാണ”് എന്നു മറ്റ ചിലരും
പറഞ്ഞു. 13 എന്നാൽ, െയഹൂദേനതാക്കന്മാെര
ഭയന്നതിനാൽ ആരും അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച്
പരസ്യമായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

േയശു െപരുന്നാളിൽ ഉപേദശിക്കുന്നു
14 െപരുന്നാൾ പകുതി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു
ൈദവാലയത്തിെലത്തി; അങ്കണത്തിലിരുന്ന്
ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. 15 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട,് “വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യാത്ത ഈ
മനുഷ്യന് ഇ്രതയും അറിവു ലഭിച്ചത് എങ്ങെന?”
എന്നു േചാദിച്ച .

16 േയശു അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“എെന്റ ഉപേദശം എെന്റ സ്വന്തമല്ല; എെന്ന
അയച്ചവേന്റതാണ.് 17 ഒരാൾ ൈദവത്തിെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ, അയാൾ
എെന്റ ഉപേദശം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളേതാ
ഞാൻ സ്വയമായി പറയുന്നേതാ എന്നു
മനസ്സിലാക്കും. 18 സ്വന്തം നിലയിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ ബഹുമതിേനടാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, തെന്ന അയച്ചവെന്റ
മഹത്ത്വത്തിനായി ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ
സത്യസന്ധൻ; അവനിൽ കാപട്യമില്ല. 19 േമാശ
നിങ്ങൾക്കുന്യായ്രപമാണംതന്നില്ലേയാ?എന്നാൽ
നിങ്ങളിൽആരും അതനുസരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ
എെന്നെകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നെതന്തിന?്”



േയാഹന്നാൻ 7:20 xl േയാഹന്നാൻ 7:27

20 “നിെന്ന ഭൂതം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ,്”
ജനക്കൂട്ടം മറുപടി പറഞ്ഞു, “ആരാണു നിെന്ന
െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നത?്”

21 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒരു
അത്ഭുത്രപവൃത്തിെചയ്തു; നിങ്ങെളല്ലാവരും
അതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 22 േമാശ നിങ്ങൾക്കു
പരിേച്ഛദനം* ഏർെപ്പടുത്തി. എന്നാൽ, അതു
േമാശയിൽനിന്നല്ല, പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നാണ്
ഉണ്ടായത.് 23 നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
പരിേച്ഛദനം നടത്തുന്നതുെകാണ്ട് േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒരു മനുഷ്യനു പരിപൂർണമായ
സൗഖ്യം നൽകിയതിനു നിങ്ങൾ എേന്നാടു
േകാപിക്കുന്നെതന്തിന?് 24 ബാഹ്യമായി
കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാെത നീതിപൂർവം
വിധി നിർണയിക്കുക.”

േയശുതെന്നേയാ ്രകിസ്തു?
25 അേപ്പാൾ, െജറുശേലമിൽനിന്നുള്ള
ചിലർ പറഞ്ഞു: “ഈ മനുഷ്യെനയാണേല്ലാ
അവർ െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നത?് 26 ഇതാ,
ഇേദ്ദഹം പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു,
അവർ ഒരു വാക്കുേപാലും ഇേദ്ദഹേത്താടു
പറയുന്നുമില്ല! യഥാർഥമായി ഇത്
്രകിസ്തുതെന്നയാെണന്ന് അധികാരികൾ
ധരിച്ച േവാ? 27ഇേദ്ദഹംഎവിെടനിന്നു വന്നുെവന്ന്
നാംഅറിയുന്നു. ്രകിസ്തു വരുേമ്പാേഴാ,അേദ്ദഹം
എവിെടനിെന്നന്ന്ആരുംഅറിയുകയുമില്ല.”

* 7:22 അതായത്,സുന്നത്ത്
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28 ഇതിനു ്രപതികരണമായി,
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
േയശു ഇങ്ങെന ശബ്ദമുയർത്തിപ്പറഞ്ഞു:
“അേത, നിങ്ങൾക്ക് എെന്ന അറിയാം.
ഞാൻ എവിെടനിന്നു വരുെന്നന്നും അറിയാം.
ഞാൻ സ്വന്തം അധികാരത്താൽ വന്നതല്ല;
എെന്ന അയച്ചവൻ സത്യസന്ധൻ ആകുന്നു;
അവിടെത്ത നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 29എന്നാൽ,
ഞാൻ എെന്ന അയച്ചവെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
വരുന്നതുെകാണ്ടും അവിടന്ന് എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ അവിടെത്ത
അറിയുന്നു.”

30 അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധിക്കാൻ ്രശമിച്ച . എന്നാൽ, തെന്റ
സമയം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ൈകെവക്കാൻ ആർക്കും
സാധിച്ചില്ല. 31 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ പലരും
അേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ച . “്രകിസ്തുവരുേമ്പാൾ,
ഈ മനുഷ്യൻ െചയ്യന്നതിലും അധികം
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ െചയ്യ േമാ?” എന്ന് അവർ
േചാദിച്ച .

32 േയശുവിെനപ്പറ്റി ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങെന
രഹസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ
േകട്ട . അേപ്പാൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിക്കാൻ
ൈദവാലയത്തിെലകാവൽഭടന്മാെരനിേയാഗിച്ച .

33 േയശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഇനി
അൽപ്പകാലംമാ്രതേമ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള , പിന്നീട് എെന്ന
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അയച്ചവെന്റ അടുേത്തക്കു േപാകും.
34 നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും, എന്നാൽ
കെണ്ടത്തുകയില്ല, ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത്
നിങ്ങൾക്കുവെന്നത്താൻസാധ്യവുമല്ല.”

35 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു:
“നമുക്കു കെണ്ടത്താൻ സാധിക്കാത്തവിധം
എവിേടക്കാണ് ഇേദ്ദഹം േപാകാനുേദ്ദശിക്കുന്നത?്
്രഗീക്കുകാരുെട ഇടയിൽ നമ്മുെട ആള കൾ
ചിതറിപ്പാർക്കുന്നിടത്തു െചന്ന് ്രഗീക്കുകാെര
ഉപേദശിക്കുെമേന്നാ? 36 ‘നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും, എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല’
എന്നും ‘ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത്
നിങ്ങൾക്കു വെന്നത്താൻ സാധ്യവുമല്ല’ എന്നും
പറയുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം എന്താണ്
അർഥമാക്കുന്നത?്”

37 ഉത്സവത്തിെന്റ ്രപധാനദിനമായ
ഒടുവിലെത്ത ദിവസം േയശു നിന്നുെകാണ്ട്
ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “ദാഹിക്കുന്ന
ഏെതാരാള ം എെന്റ അടുക്കൽവന്നു കുടിക്കെട്ട.
38 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുെട ഉള്ളിൽനിന്ന്,
തിരുെവഴുത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെല,
ജീവജലത്തിെന്റ നദികൾ ഒഴുകും.”
39 തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു പിന്നീടു
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയാണ്
േയശു ഇവിെട സംസാരിച്ചത.് േയശു
േതജസ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അതുവെരയുംആത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല.

40 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടിട്ട്
ജനങ്ങളിൽ ചിലർ, “തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ
ആ ്രപവാചകൻതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞു.
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41 “ഇേദ്ദഹം ്രകിസ്തു ആകുന്നു,” എന്നു
മറ്റ ചിലർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ േവെറ ചിലരാകെട്ട, “്രകിസ്തു
ഗലീലയിൽനിേന്നാ വരുന്നത?് 42 ദാവീദിെന്റ
വംശത്തിൽനിന്നും, ദാവീദിെന്റ പട്ടണമായ
േബത്ലേഹമിൽനിന്നും ്രകിസ്തു വരുെമന്നേല്ല
തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 43 അങ്ങെന േയശുവിെനെച്ചാല്ലി
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭി്രപായഭിന്നതയുണ്ടായി.
44ചിലർ അേദ്ദഹെത്തബന്ധിക്കാൻആ്രഗഹിച്ച .
എന്നാൽ ആരും അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
ൈകെവച്ചില്ല.

െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുെടഅവിശ്വാസം
45ഒടുവിൽകാവൽഭടന്മാർപുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
പരീശന്മാരുെടയുംഅടുക്കൽമടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ
“നിങ്ങൾഅയാെളപിടിച്ച െകാണ്ടുവരാതിരുന്നെതന്ത?്”
എന്ന്അവർഅവേരാടു േചാദിച്ച .

46 “ആ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല
ആരും ഒരുനാള ം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല,”എന്നു ഭടന്മാർ
േബാധിപ്പിച്ച .

47 “അയാൾനിങ്ങെളയുംകബളിപ്പിച്ചിരിക്കുേന്നാ?”
പരീശന്മാർ തിരിച്ച േചാദിച്ച .
48 “ഭരണാധികാരികളിേലാ പരീശന്മാരിേലാ
ആെരങ്കിലും അയാളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
49 ഇല്ല! എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം അറിയാത്ത
ഈജനക്കൂട്ടം ശപിക്കെപ്പട്ടവരാണ.്”

50 േനരേത്ത േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നിരുന്നയാള ംഅവരുെടകൂട്ടത്തിലുൾെപ്പട്ടയാള മായ
നിേക്കാേദെമാസ,് 51 “ഒരു മനുഷ്യെന്റ
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െമാഴിേകട്ട് അയാൾ െചയ്യന്നെതെന്തന്നു
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുേമ്പ, അയാൾക്കു
ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ നമ്മുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുവദിക്കുന്നുേണ്ടാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

52 അവർ അതിനു മറുപടിയായി, “താങ്കള ം
ഗലീലക്കാരേനാ? പരിേശാധിച്ച േനാക്കുക;
ഗലീലയിൽനിന്ന് ഒരു ്രപവാചകൻ
എഴുേന്നൽക്കുന്നിെല്ലന്ന് അേപ്പാൾ വ്യക്തമാകും.”
എന്നുപറഞ്ഞു.†

53 പിന്നീട് ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

8
1 േയശുേവാ, ഒലിവുമലയിേലക്കു
യാ്രതയായി. അതിരാവിെല േയശു വീണ്ടും
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽഎത്തി.

2 ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റ ം വന്നുകൂടി.
അവിടന്ന് അവെര ഉപേദശിക്കാനായി ഇരുന്നു.
3 വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കെപ്പട്ട ഒരു സ്്രതീെയ
േവദജ്ഞരും പരീശന്മാരും െകാണ്ടുവന്നു.
അവർ അവെള ജനമധ്യത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട്
4 േയശുവിേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഗുേരാ, ഈ
സ്്രതീ വ്യഭിചാരം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയുള്ള
സ്്രതീകെള കെല്ലറിയണെമന്നു േമാശ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് എന്തുപറയുന്നു?”
6 അേദ്ദഹെത്ത കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിന്

† 7:52 മിക്ക പു.ൈക.്രപ. േയാഹ. 7:53 മുതൽ 8:11 വെരയുള്ള
വാക്യങ്ങൾകാണുന്നില്ല.
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എെന്തങ്കിലും തക്ക കാരണം കിട്ട ന്നതിന് അവർ
്രപേയാഗിച്ച ഒരു െകണിയായിരുന്നുഈേചാദ്യം.
എന്നാൽ േയശു കുനിഞ്ഞ് വിരൽെകാണ്ടു
നിലത്ത് എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 7 േചാദ്യം
തുടർന്നേപ്പാൾ േയശു നിവർന്ന് അവേരാട്,
“നിങ്ങളിൽ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ ഇവെള ആദ്യം
കെല്ലറിയെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. 8അേദ്ദഹം വീണ്ടും
കുനിഞ്ഞു മണ്ണിെലഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

9 അവർ അതു േകട്ടിട്ട,് കുറ്റേബാധത്താൽ
ഏറ്റവും മുതിർന്നവർമുതൽ ഇളയവർവെര
ഓേരാരുത്തരായി സ്ഥലംവിട്ട േപായി. ഒടുവിൽ
േയശുവും ജനമധ്യത്തിൽനിന്നിരുന്ന സ്്രതീയും
േശഷിച്ച . 10 േയശു നിവർന്ന് അവേളാട,്
“സ്്രതീേയ, അവർ എവിെട? ആരും നിനക്കു
ശിക്ഷവിധിച്ചിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

11 “ഇല്ല ്രപേഭാ,”അവൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
അതിന് േയശു, “ഞാനും നിനക്കു ശിക്ഷ
വിധിക്കുന്നില്ല; േപാകുക, ഇനി പാപംെചയ്യരുത.്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യം
12 േയശു വീണ്ടും ജനങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച :

“ഞാൻ ആകുന്നു േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശം.
എെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും
ഇരുളിൽ നടക്കുന്നില്ല; അവർ ജീവെന്റ
്രപകാശമുള്ളവരാകും.”

13 പരീശന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,് “താങ്കൾ
താങ്കെളക്കുറിച്ച തെന്നസാക്ഷ്യം പറയുന്നു,അത്
സത്യമല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.
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14 മറുപടിയായി േയശു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച തെന്ന സാക്ഷ്യം
പറയുെന്നങ്കിലും എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ്.
കാരണം, ഞാൻ എവിെടനിന്നു വന്നു
എന്നും എവിേടക്കു േപാകുന്നു എന്നും
എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ, ഞാൻ എവിെടനിന്നു
വരുെന്നേന്നാ എവിേടക്കു േപാകുെന്നേന്നാ
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 15 നിങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ
മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ
ആെരയും വിധിക്കുന്നില്ല. 16 ഞാൻ
വിധിക്കുെന്നങ്കിേലാ, ഞാൻ ഏകനായല്ല,
എെന്ന അയച്ച പിതാവിേനാടുേചർന്ന്
ആകയാൽ എെന്റ വിധി സത്യമാകുന്നു.
17 രണ്ടുേപരുെട സാക്ഷ്യം സത്യെമന്നു നിങ്ങള െട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
18 ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച തെന്ന സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു; എെന്ന അയച്ച പിതാവും എെന്നപ്പറ്റി
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.”

19 “താങ്കള െട പിതാവ് എവിെട?” അവർ
േചാദിച്ച . േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾക്ക്എെന്നേയാഎെന്റപിതാവിെനേയാ
അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ എെന്ന
അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും
അറിയുമായിരുന്നു.” 20ൈദവാലയാങ്കണത്തിെല
ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തുെവച്ച്ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണ്
േയശു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത.്
എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമയം
വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട്ആരുംഅേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധിച്ചില്ല.
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േയശുആര്എന്നതിെനപ്പറ്റി വാഗ്വാദം
21 േയശു വീണ്ടും അവേരാട് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ േപാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും. നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
മരിക്കും. ഞാൻ േപാകുേന്നടത്തു നിങ്ങൾക്കു
വെന്നത്താൻസാധ്യവുമല്ല.”

22 അതിന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
േചാദിച്ച , “ഇയാൾ ആത്മഹത്യെചയ്യ േമാ?
അതുെകാണ്ടായിരിക്കുേമാ ‘ഞാൻ
േപാകുേന്നടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരാൻ
കഴിയുകയില്ല,’എന്നിയാൾപറയുന്നത?്”

23 േയശു ഇങ്ങെന തുടർന്നു,
“നിങ്ങൾ താെഴനിന്നുള്ളവരാണ;് ഞാൻ
ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ളവനും. നിങ്ങൾ
ഇഹേലാകത്തിനുള്ളവരാണ,് ഞാേനാ
ഐഹികനല്ല. 24നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
മരിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ; ഞാൻ
ഉന്നതങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന ‘ഞാൻ ആകുന്നു’
എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും.”

25 “താങ്കൾആരാണ?്”അവർ േചാദിച്ച .
േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ എെന്നപ്പറ്റി
ആദ്യംമുതേല പറഞ്ഞുേപാരുന്നതുതെന്ന.
26 എനിക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ
പറയാനും ന്യായംവിധിക്കാനുമുണ്ട.് എെന്ന
അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു. അവിടന്ന്
എേന്നാടു സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ
േലാകെത്തഅറിയിക്കുന്നു.”

27 അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവിെനക്കുറിച്ചാണു
സംസാരിച്ചെതന്ന് അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.
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28 അതുെകാണ്ട് േയശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന ഉയർത്തിക്കഴിയുേമ്പാൾ
‘ഞാൻ ആകുന്നു’ എന്നത് ആെരന്നും ഞാൻ
സ്വയമായി ഒന്നും െചയ്യാെത എെന്റ പിതാവ്
ഉപേദശിച്ച തന്നതുമാ്രതം സംസാരിക്കുെന്നന്നും
നിങ്ങൾ അറിയും. 29എെന്ന അയച്ചവൻ എെന്റ
കൂെടയുണ്ട.്അവിടന്ന്എെന്നഏകനായിവിട്ടിട്ടില്ല;
ഞാൻ എേപ്പാഴും അവിടേത്തക്ക് ്രപസാദമുള്ളതു
്രപവർത്തിക്കുന്നു.” 30 േയശു ഈ സംസാരിച്ചതു
േകട്ടേപ്പാൾപലരുംഅേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ച .

അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ
31 തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െയഹൂദേരാട്
േയശു പറഞ്ഞു: “എെന്റ വചനത്തിൽ
നിലനിന്നാൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ
എെന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും. 32 അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങെള
സ്വത്രന്തരാക്കുകയും െചയ്യ ം.”

33അവർ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികളാണ്, ഞങ്ങൾ
ഒരിക്കലും ആരുെടയും അടിമകളായിരുന്നിട്ടില്ല.
പിെന്ന, ഞങ്ങെള സ്വത്രന്തരാക്കുെമന്നു താങ്കൾ
പറയുന്നെതങ്ങെന?”

34 അതിനു മറുപടിയായി േയശു ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം
സത്യമായി പറയെട്ട: പാപംെചയ്യന്നവെരല്ലാം
പാപത്തിെന്റ അടിമകളാണ.് 35 ഒരു അടിമയ്ക്ക്
വീട്ടിൽ സുസ്ഥിരമായ സ്ഥാനമില്ല; പു്രതേനാ
എേപ്പാഴും നിവസിക്കുന്നു. 36 അതുെകാണ്ട്
പു്രതൻ സ്വത്രന്തരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ
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യഥാർഥത്തിൽ സ്വത്രന്തരാകും. 37 നിങ്ങൾ
അ്രബാഹാംവംശജെരന്ന് എനിക്കറിയാം.
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ലാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
എെന്റ വചനത്തിനു നിങ്ങളിൽ സ്ഥാനമില്ലേല്ലാ.
38 പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട ള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നത;്
നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട പിതാവിൽനിന്നു
േകട്ടിട്ട ള്ളതു െചയ്യന്നു.”

39 “അ്രബാഹാമാണ് ഞങ്ങള െട പിതാവ്,”
അവർപറഞ്ഞു.
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കളായിരുെന്നങ്കിൽ,
അ്രബാഹാം െചയ്ത കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യ മായിരുന്നു. 40എന്നാൽ,ൈദവത്തിൽനിന്ന്
േകട്ട സത്യം നിങ്ങെള അറിയിച്ച മനുഷ്യനായ
എെന്ന വധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നു.
അ്രബാഹാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ െചയ്തില്ലേല്ലാ!
41 നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തികൾതെന്ന
നിങ്ങള ം െചയ്യന്നു.”

“ഞങ്ങൾ ജാരസന്തതികളല്ല,” അവർ
്രപതിേഷധിച്ച . “ഞങ്ങൾെക്കാരു പിതാേവയുള്ള ;
ൈദവംതെന്ന.”

42 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “ൈദവം
നിങ്ങള െട പിതാവായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ സ്വയേമവ വന്നതല്ല; അവിടന്ന് എെന്ന
അയച്ചതാണ്. 43 എെന്റ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്തുെകാണ്ടാണ?്
ഞാൻ പറയുന്നതു ്രഗഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു
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കഴിവില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ.് 44 നിങ്ങൾ
പിശാെചന്ന പിതാവിെന്റ മക്കളാണ്.
അവെന്റ ഇഷ്ടം നിറേവറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത.് അവൻ ആരംഭംമുതേല
െകാലപാതകിയായിരുന്നു. അവനിൽ സത്യം
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവൻ സത്യത്തിെന്റ
ഭാഗത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. വ്യാജം പറയുേമ്പാൾ
അവൻ സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു.
അവൻ വ്യാജം പറയുന്നവനും അതിെന്റ
അപ്പനും ആകുന്നു. 45 ഞാൻ സത്യം
പറയുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ എെന്ന
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 46 എന്നിൽ പാപമുെണ്ടന്നു
െതളിയിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
കഴിയുേമാ?ഞാൻസത്യമാണു പറയുന്നെതങ്കിൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കാത്തത്
എന്ത?് 47 ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ
ൈദവത്തിെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ
അല്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് അവിടെത്ത വാക്കു
േകൾക്കാത്തത്.”

േയശുവിെന്റഅവകാശവാദങ്ങൾ
48 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ
ഒരു ശമര്യാക്കാരെനന്നും ഭൂതം ബാധിച്ചവെനന്നും
ഞങ്ങൾപറയുന്നതുശരിയേല്ല?”

49 േയശു പറഞ്ഞു: “എെന്ന ഭൂതം ബാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന ബഹുമാനിക്കുന്നു.
നിങ്ങളാകെട്ട, എെന്ന അപമാനിക്കുന്നു.
50ഞാൻ സ്വന്തം ബഹുമാനം ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
എന്നാൽ അത് അേന്വഷിക്കുന്ന ഒരാള ണ്ട;്
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വിധികർത്താവായ എെന്റ പിതാവുതെന്ന.
51സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നവർ ഒരുനാള ം
മരണംകാണുകയില്ല.”

52 ഇതു േകട്ട് െയഹൂദർ പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ
ഭൂതബാധിതെനന്ന് ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു
മനസ്സിലായി.അ്രബാഹാം മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും
മരിച്ച . എന്നിട്ട ം താങ്കള െട വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവർ ഒരുനാള ം മരിക്കുകയിെല്ലന്ന്
താങ്കൾ പറയുന്നു! 53 ഞങ്ങള െട പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെനക്കാൾ താങ്കൾ വലിയവേനാ?
അേദ്ദഹം മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ച . താങ്കൾ
ആെരന്നാണ് താങ്കള െട വിചാരം?”

54 അതിന് േയശു ഇങ്ങെന മറുപടി നൽകി:
“ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയാൽ
ആ മഹത്ത്വം നിരർഥകമാണ.് നിങ്ങള െട
ൈദവെമന്നു നിങ്ങൾ അവകാശെപ്പടുന്ന എെന്റ
പിതാവാണ് എെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നത.്
55 നിങ്ങൾ അവിടെത്ത അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും
ഞാൻ അറിയുന്നു. ഞാൻ അറിയുന്നില്ല
എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങെളേപ്പാെല
അസത്യവാദിയാകും; എന്നാൽ ഞാൻ
അവിടെത്ത അറിയുകയും അവിടെത്ത വചനം
്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 56 നിങ്ങള െട
പിതാവായ അ്രബാഹാം എെന്റ ദിവസം കാണും
എേന്നാർത്ത് ആനന്ദിച്ച ; അേദ്ദഹം അതുകണ്ട്
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്തു.”

57 െയഹൂദർ പറഞ്ഞു, “താങ്കൾക്ക്
അൻപതു വയസ്സ േപാലും ആയിട്ടില്ല, എന്നിട്ട ം
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അ്രബാഹാമിെനകണ്ടിട്ട െണ്ടേന്നാ?”
58 േയശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട: അ്രബാഹാം
ജനിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ,ഞാൻആകുന്നു.” 59ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹെത്ത എറിയാൻ
കെല്ലടുത്തു. എന്നാൽ േയശു ൈദവാലയംവിട്ട
മാറിേപ്പായി.

9
േയശു ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരുവന്

കാഴ്ചനൽകുന്നു
1 േയശു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ജന്മനാ
അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ടു. 2 ശിഷ്യന്മാർ
േചാദിച്ച : “റബ്ബീ, ആർ പാപംെചയ്തിട്ടാണ്
ഇവൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത്? ഇവേനാ ഇവെന്റ
മാതാപിതാക്കേളാ?”

3 മറുപടിയായി േയശു പറഞ്ഞു.
“ഇവേനാ ഇവെന്റ മാതാപിതാക്കേളാ
പാപംെചയ്തിട്ടല്ല; ഇവനിലൂെട ൈദവത്തിെന്റ
്രപവൃത്തി ്രപത്യക്ഷമാകാനാണ.് 4 പകൽ
ആയിരിക്കുന്നിടേത്താളം എെന്ന അയച്ചവെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങൾ നാം തുടേരണ്ടതാകുന്നു.
ആർക്കും ്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത രാ്രതി
വരുന്നു. 5ഞാൻേലാകത്തിൽആയിരിക്കുേമ്പാൾ
േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശംആകുന്നു.”

6ഇങ്ങെനപറഞ്ഞേശഷംേയശുനിലത്തുതുപ്പി,
ഉമിനീരുെകാണ്ടു േചറുണ്ടാക്കി ആ മനുഷ്യെന്റ
കണ്ണ കളിൽ പുരട്ടി. 7 “നീ െചന്നു ശീേലാഹാം
കുളത്തിൽകഴുകുക,”എന്ന്അവേനാടുപറഞ്ഞു.
(ശീേലാഹാം എന്ന വാക്കിന് അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ
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എന്നർഥം.)അങ്ങെനആമനുഷ്യൻേപായി,കണ്ണ
കഴുകി,കാഴ്ചയുള്ളവനായി മടങ്ങിെയത്തി.

8 അയാള െട അയൽക്കാരും അയാൾ
ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട ള്ളവരും
േചാദിച്ച . “ഇയാൾതെന്നയേല്ല അവിെട ഭിക്ഷ
യാചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത?്” 9 “അയാൾതെന്ന,”
എന്നുചിലർ പറഞ്ഞു.

“അല്ല, അവെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരാൾ.” എന്നു
മറ്റ ചിലർവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

“ഞാൻതെന്നയാണ് ആ മനുഷ്യൻ,” അയാൾ
തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു.

10 “എങ്ങെനയാണ്നിെന്റകണ്ണ കൾതുറന്നത?്”
ജനംഅയാേളാടു േചാദിച്ച .

11 അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “േയശു
എന്നു േപരുള്ള മനുഷ്യൻ േചറുണ്ടാക്കി എെന്റ
കണ്ണ കളിൽ പുരട്ടി, എേന്നാട് ശീേലാഹാം
കുളത്തിൽ െചന്നു കഴുകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ
േപായി കഴുകി; അങ്ങെനയാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച
ലഭിച്ചത്.”

12 “ആമനുഷ്യൻഎവിെട?”അവർ േചാദിച്ച .
“എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ,” അയാൾ മറുപടി
പറഞ്ഞു.
പരീശന്മാരുെടഅേന്വഷണം

13 അന്ധനായിരുന്ന മനുഷ്യെന അവർ
പരീശന്മാരുെട അടുത്തു െകാണ്ടുേപായി.
14 േയശു േചറുണ്ടാക്കി അയാള െട കണ്ണ കൾ
തുറന്നത് ഒരു ശബ്ബത്തുദിവസത്തിലായിരുന്നു.
15അതുെകാണ്ട് പരീശന്മാരുംഅയാൾക്കുകാഴ്ച
ലഭിച്ചത് എങ്ങെനെയന്ന് േചാദിച്ച . അയാൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു: “േയശു എെന്റ കണ്ണ കളിൽ
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േചറു പുരട്ടി, ഞാൻ േപായി കഴുകി; ഇേപ്പാൾ
ഞാൻകാണുന്നു.”

16 പരീശന്മാരിൽ ചിലർ, “ശബ്ബത്ത്
ആചരിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻഅല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.
മറ്റ ചിലർ േചാദിച്ച : “പാപിയായ ഒരാൾക്ക്
ഇങ്ങെനയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ െചയ്യാൻ കഴിയുേമാ?”
അവരുെടതെന്ന ഇടയിൽ ഇങ്ങെന ഒരു
ഭിന്നതയുണ്ടായി.

17 അന്ധനായിരുന്നവേനാട് അവർ വീണ്ടും
േചാദിച്ച : “നിനക്ക് അയാെളക്കുറിച്ച് എന്താണു
പറയാനുള്ളത?്അയാളാണേല്ലാനിെന്റകണ്ണ കൾ
തുറന്നത!്”

“അേദ്ദഹം ഒരു ്രപവാചകനാണ,്” ആ മനുഷ്യൻ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

18 അയാള െട മാതാപിതാക്കെള വരുത്തി
അവേരാടു േചാദിക്കുന്നതുവെരയും,
അന്ധനായിരുന്നിട്ട് കാഴ്ച ലഭിച്ചത് ഈ
മനുഷ്യനുതെന്നെയന്ന് െയഹൂദന്മാർക്ക്
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 19അവേരാട്, “ഇതു
നിങ്ങള െട മകൻതെന്നയാേണാ? ഇവൻ ജന്മനാ
അന്ധനായിരുേന്നാ? ഇേപ്പാൾ എങ്ങെനയാണ്
ഇവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചത്?”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

20അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഇവൻ ഞങ്ങള െട മകനാണ,് ഇവൻ ജനിച്ചേത
അന്ധനായിട്ടായിരുന്നു. 21 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
ഇവനുകാഴ്ചലഭിച്ചത്എങ്ങെനെയേന്നാ,ഇവെന്റ
കണ്ണ കൾ തുറന്നത് ആെരേന്നാ ഞങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവേനാടു േചാദിക്കുക.
അവനു ്രപായമുണ്ടേല്ലാ; അവൻതെന്ന പറയെട്ട.”
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22 െയഹൂദേനതാക്കന്മാെര ഭയന്നിട്ടാണ്
മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞത;്
േയശുവിെന ്രകിസ്തുവായി ആെരങ്കിലും
അംഗീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പള്ളിയിൽനിന്ന്
്രഭഷ്ട് കൽപ്പിക്കണെമന്ന് െയഹൂദർ മുൻകൂട്ടി
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 23അതുെകാണ്ടാണ്, “അവനു
്രപായമുണ്ടേല്ലാ, അവേനാടുതെന്ന േചാദിക്കുക”
എന്ന്അവെന്റമാതാപിതാക്കൾപറഞ്ഞത.്

24 അന്ധനായിരുന്ന മനുഷ്യെന െയഹൂദർ
രണ്ടാമതും വിളിപ്പിച്ച ; “സത്യം പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിനുമാ്രതം മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക, ഈ
മനുഷ്യൻ പാപിയാെണന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

25 “അേദ്ദഹം പാപിയാേണാ അല്ലേയാ എന്ന്
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ,” അയാൾ പറഞ്ഞു.
“ഒെന്നനിക്കറിയാം; ഞാൻ അന്ധനായിരുന്നു,
എന്നാൽഇേപ്പാൾഎനിക്കുകാഴ്ചയുണ്ട.്”

26അവർ അയാേളാട,് “ഈ മനുഷ്യൻ നിനക്ക്
എന്താണ് െചയ്തത്? എങ്ങെനയാണ് അയാൾ
നിെന്റ കണ്ണ തുറന്നത?്” എന്നു പിെന്നയും
േചാദിച്ച .

27 അതിനു മറുപടിയായി അയാൾ, “ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേല്ലാ, നിങ്ങൾ
്രശദ്ധിച്ചില്ല; എന്തിനാണ് അതുതെന്ന വീണ്ടും
േകൾക്കുന്നത?് നിങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ആകാൻ ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

28അേപ്പാൾഅവർഅവെനശകാരിച്ച െകാണ്ടു
പറഞ്ഞു, “നീയാണ്അയാള െട ശിഷ്യൻ!ഞങ്ങൾ
േമാശയുെട ശിഷ്യന്മാർ! 29 േമാശേയാടു ൈദവം
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സംസാരിെച്ചന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ
ഇയാൾ, എവിെടനിന്നു വരുന്നു എന്നുേപാലും
ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.”

30 അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ഇത്
അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു! അേദ്ദഹം എെന്റ
കണ്ണ കൾ തുറന്നിട്ട േപാലും, അേദ്ദഹം
എവിെടനിന്നു വന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാൻ
കഴിയുന്നില്ല! 31 പാപികള െട ്രപാർഥന ൈദവം
േകൾക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ
അവിടെത്ത ഇഷ്ടം െചയ്യന്ന ഭക്തന്മാരുെട
അേപക്ഷ അവിടന്നു േകൾക്കുന്നു. 32 ജന്മനാ
അന്ധനായിരുന്ന ഒരുവെന്റ കണ്ണ കൾ
ആെരങ്കിലും തുറന്നതായി ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല.
33 ഈ മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ
അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഇേദ്ദഹത്തിന്
അത്ഭുതങ്ങെളാന്നും ്രപവർത്തിക്കാൻ
സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.”

34അതിനു മറുപടിയായി, “ജന്മനാ പാപത്തിൽ
മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നീ ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കാൻ
ഭാവിക്കുേന്നാ?” എന്നു േചാദിച്ച െകാണ്ട് അവർ
അയാെള െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി.

ആത്മികഅന്ധത
35അയാെള പുറത്താക്കിെയന്ന് േയശു േകട്ട .
പിന്നീട് േയശുഅയാെളകണ്ടേപ്പാൾ േചാദിച്ച , “നീ
മനുഷ്യപു്രതനിൽവിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ?”

36 “അേദ്ദഹം ആരാണു, ്രപേഭാ?” അയാൾ
േചാദിച്ച . “എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാൽ ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിക്കാം.”
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37 േയശു അവേനാട്, “നീ അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ നിേന്നാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്
അേദ്ദഹംതെന്നയാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

38 “കർത്താേവ,ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു,” എന്നു
പറഞ്ഞ്ആമനുഷ്യൻ േയശുവിെനനമസ്കരിച്ച .

39 േയശു പറഞ്ഞു: “ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ
ഈേലാകത്തിേലക്കുവന്നിരിക്കുന്നു;അന്ധർക്കു
കാഴ്ച ലഭിേക്കണ്ടതിനും കാഴ്ചയുള്ളവർ
അന്ധരായിത്തീേരണ്ടതിനുംതെന്ന.”

40സമീപത്തുനിന്നിരുന്ന ചില പരീശന്മാർ ഇതു
േകട്ടിട്ട,് “എന്ത്,ഞങ്ങള ം അന്ധരാേണാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

41 േയശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
അന്ധരായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം
ഇല്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ
കാഴ്ചയുെണ്ടന്നു സ്വയം പറയുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങള െട പാപം നിലനിൽക്കുന്നു.”

10
ഇടയനുംആട്ടിൻപറ്റവും

1 “പരീശന്മാരായ നിങ്ങേളാട,് ഞാൻ സത്യം
സത്യമായി പറയെട്ട: വാതിലിലൂെടയല്ലാെത
േവെറ വഴിയായി ആട്ടിൻ െതാഴുത്തിൽ
കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും െകാള്ളക്കാരനും
ആകുന്നു. 2 വാതിലിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്നവൻ
ആടുകള െട ഇടയനാണ്. 3 കാവൽക്കാരൻ
അയാൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നുെകാടുക്കുന്നു.
ആടുകൾഅവെന്റശബ്ദം േകൾക്കുന്നു.അവൻ
സ്വന്തം ആടുകെള അവയുെട േപരുവിളിച്ച
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പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 4അയാള െടസ്വന്തം
ആടുകെളെയല്ലാം പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നേശഷം
അയാൾഅവയ്ക്കുമുേമ്പ നടക്കുന്നു. ആടുകൾ
അവെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവെന
അനുഗമിക്കുന്നു. 5എന്നാൽ, ഒരുഅപരിചിതെന
അവ ഒരിക്കലും അനുഗമിക്കുകയില്ല.
ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാത്തതുെകാണ്ട് അവ
അയാെള വിട്ട് ഓടിേപ്പാകും.” 6 േയശു ഇത്
ആലങ്കാരികമായിട്ടാണു പറഞ്ഞത;് എങ്കിലും
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിെന്റഅർഥെമെന്തന്ന് അവർ
്രഗഹിച്ചില്ല.

7 േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
ഞാൻ ആകുന്നു ആടുകള െട വാതിൽ.
8 എനിക്കുമുമ്പ് വന്നവെരല്ലാം കള്ളന്മാരും
െകാള്ളക്കാരും ആയിരുന്നു; ആടുകൾ
അവെര ്രശദ്ധിച്ച മില്ല. 9 ഞാൻ ആകുന്നു
വാതിൽ. എന്നിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്ന
ആടുകൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും* അവ
അകത്തുവരികയും പുറത്തുേപാകുകയും
േമച്ചിൽ കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.
10േമാഷ്ടിക്കാനും െകാല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ്
കള്ളൻ വരുന്നത.് എന്നാൽ, ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്കു ജീവൻ ലഭിക്കാൻ;
സമൃദ്ധമായജീവൻലഭിക്കാനാണ.്

11 “ഞാൻആകുന്നു നല്ല ഇടയൻ; നല്ല ഇടയൻ
ആടുകൾക്കുേവണ്ടിതെന്റജീവൻഅർപ്പിക്കുന്നു.
12 എന്നാൽ, ആടുകള െട ഉടമസ്ഥനല്ലാത്ത
കൂലിക്കാരൻ, െചന്നായ് വരുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
* 10:9 മൂ.ഭാ. രക്ഷിക്കെപ്പടും
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ആടുകെള വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുന്നു. അേപ്പാൾ
െചന്നായ് ആട്ടിൻപറ്റെത്ത ആ്രകമിച്ച
ചിതറിച്ച കളയുന്നു. 13 അയാൾ െവറും
കൂലിക്കാരനും ആടുകെളക്കുറിച്ച കരുതൽ
ഇല്ലാത്തവനുമാണേല്ലാ.

14-15 “ഞാൻ ആകുന്നു നല്ല ഇടയൻ;
പിതാവ് എെന്നയും ഞാൻ പിതാവിെനയും
അറിയുന്നതുേപാെല, ഞാൻ എെന്റ
ആടുകെളയും എെന്റ ആടുകൾ എെന്നയും
അറിയുന്നു. ആടുകൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
എെന്റ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. 16 ഈ
കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത േവെറയും ആടുകൾ
എനിക്കുണ്ട.് അവെയയും ഞാൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വേരണ്ടതാണ്. അവയും എെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കും. അങ്ങെന ഒരു ആട്ടിൻപറ്റവും ഒരു
ഇടയനും ആകും. 17 ഞാൻ ആടുകൾക്കായി
എെന്റ ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും അതു തിരിെക
എടുക്കുകയും െചയ്യന്നതിനാൽ പിതാവ് എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നു. 18അത് എന്നിൽനിന്ന് ആരും
എടുത്തുകളയുന്നില്ല, ഞാൻ അത് സ്വേമധയാ
അർപ്പിക്കുകയും തിരിെച്ചടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
അത് അർപ്പിക്കാനും തിരിെച്ചടുക്കാനും എനിക്ക്
അധികാരമുണ്ട.് എെന്റ പിതാവിൽനിന്നാണ്
എനിക്ക്ഈഅധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത.്”

19 േയശുവിെന്റ ഈ വാക്കുകൾനിമിത്തം
െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ വീണ്ടും
ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 20അവരിൽ പലരും പറഞ്ഞു:
“അയാൾ ഭൂതബാധിതനാണ,് അയാൾക്കു
സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ല; അയാൾ പറയുന്നത് എന്തിനു
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േകൾക്കണം?”
21 എന്നാൽ മറ്റ ചിലർ: “ഇത് ഒരു
ഭൂതബാധിതെന്റ വാക്കുകളല്ല; അന്ധനു കാഴ്ച
നൽകാൻ ഭൂതത്തിനു കഴിയുേമാ?” എന്നാണു
േചാദിച്ചത്.

െയഹൂദരുെടഅവിശ്വാസം
22 െജറുശേലമിൽ ്രപതിഷ്േഠാത്സവത്തിെന്റ†

സമയമായി. അത് ശീതകാലമായിരുന്നു.
23 േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ
മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു.
24 െയഹൂദേനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റ ം വന്നു പറഞ്ഞു, “താങ്കൾ
എ്രതനാൾ ഞങ്ങെള സംശയത്തിെന്റ മുനയിൽ
നിർത്തും? താങ്കൾ ്രകിസ്തുവാെണങ്കിൽ
ഞങ്ങേളാടു തുറന്നുപറയുക.”

25 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എെന്റപിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ
ഞാൻ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾ എനിക്കു
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 26എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
ആടുകൾഅല്ലാത്തതുെകാണ്ടുവിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
27എെന്റ ആടുകൾ എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു;
ഞാൻ അവെയ അറിയുന്നു; അവ എെന്ന
അനുഗമിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 28 ഞാൻ എെന്റ
ആടുകൾക്കു നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു, അവ
ഒരിക്കലും നശിച്ച േപാകുകയില്ല; എെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് അവെയ അപഹരിക്കാൻ
ആർക്കും സാധ്യമല്ല. 29 അവെയ എനിക്കു

† 10:22 അതായത്,ഹാനുക്കാ



േയാഹന്നാൻ 10:30 lxi േയാഹന്നാൻ 10:37

തന്നിരിക്കുന്ന എെന്റ പിതാവ് പരേമാന്നതനാണ്;
എെന്റ പിതാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് അവെയ
അപഹരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. 30ഞാനും
പിതാവും ഒന്നാകുന്നു.”

31 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ വീണ്ടും അേദ്ദഹെത്ത
എറിയാൻ കെല്ലടുത്തു. 32 എന്നാൽ, േയശു
അവേരാടു േചാദിച്ച : “പിതാവിൽനിന്നുള്ള
അേനകം നല്ല ്രപവൃത്തികൾ ഞാൻ നിങ്ങെള
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏതു
നിമിത്തമാണു നിങ്ങൾഎെന്നകെല്ലറിയുന്നത?്”

33 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“സൽ്രപവൃത്തികെളാന്നും നിമിത്തമല്ല,
പിെന്നേയാ െവറും മനുഷ്യനായ നീ
ൈദവമാെണന്നവകാശെപ്പട്ട ൈദവദൂഷണം
പറയുന്നതുെകാണ്ടാണു ഞങ്ങൾ നിെന്ന
കെല്ലറിയുന്നത.്”

34 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ ‘നിങ്ങൾ
“േദവന്മാർ”‡ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു’ എന്നു
നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടിേല്ല?
35 ൈദവത്തിൽനിന്ന് വചനം ലഭിച്ചവർ
‘േദവന്മാർ,’ എന്നു വിളിക്കെപ്പെട്ടങ്കിൽ—
തിരുെവഴുത്ത്നിരർഥകമാകരുതേല്ലാ— 36പിതാവ്
സ്വന്തമായി േവർതിരിച്ച േലാകത്തിേലക്ക്
അയച്ചവെനപ്പറ്റി എന്താണു പറേയണ്ടത്? ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതൻഎന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ എെന്റേമൽ എന്തിനു ൈദവദൂഷണം
ആേരാപിക്കുന്നു? 37 ഞാൻ പിതാവിെന്റ
്രപവൃത്തികൾെചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽനിങ്ങൾഎന്നിൽ

‡ 10:34 സങ്കീ. 82:6
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വിശ്വസിേക്കണ്ടതില്ലായിരുന്നു. 38 എന്നാൽ,
ഞാൻ അവ ്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
എെന്ന വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽേപാലും, എെന്റ
്രപവൃത്തികൾ വിശ്വസിക്കുക; അങ്ങെന പിതാവ്
എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും ആകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാനും ്രഗഹിക്കാനും കഴിയും.”
39 അവർ വീണ്ടും േയശുവിെന ബന്ധിക്കാൻ
്രശമിച്ച , എന്നാൽ, അേദ്ദഹം അവരുെട
പിടിയിൽെപ്പടാെത മാറിേപ്പായി.

40 അതിനുേശഷം േയശു േയാർദാൻനദിയുെട
അക്കെര, േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ ആദ്യം
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു
തിരിെച്ചത്തിഅവിെട താമസിച്ച . 41ധാരാളംേപർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്നു, “േയാഹന്നാൻ
അത്ഭുതചിഹ്നം ഒന്നും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച േയാഹന്നാൻ
പറഞ്ഞിട്ട ള്ളെതല്ലാം സത്യംതെന്ന” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 42അവിെടയുള്ള പലരും േയശുവിൽ
വിശ്വാസമർപ്പിച്ച .

11
ലാസറിെന്റ മരണം

1 മറിയയുെടയും അവള െട സേഹാദരി
മാർത്തയുെടയും ്രഗാമമായ െബഥാന്യയിൽ
ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
േരാഗിയായിക്കിടന്നിരുന്നു. 2 ഈ മറിയ
ആയിരുന്നുകർത്താവിെന്റേമൽസുഗന്ധൈതലം
പകരുകയും പാദങ്ങൾ തെന്റ തലമുടിെകാണ്ടു
തുടയ്ക്കുകയും െചയ്തത്. അവള െട
സേഹാദരനായിരുന്നു േരാഗിയായിരുന്ന ലാസർ.
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3 ആ സേഹാദരിമാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച്, “കർത്താേവ,അങ്ങയുെടസ്േനഹിതൻ
േരാഗിയായിക്കിടക്കുന്നു”എന്നറിയിച്ച .

4 ഇതു േകട്ട് േയശു, “ഈ േരാഗം
മരണകാരണമല്ല; പിെന്നേയാ,
ൈദവമഹത്ത്വത്തിനും അതിലൂെട ൈദവപു്രതൻ
മഹത്ത്വെപ്പേടണ്ടതിനും േവണ്ടിയുള്ളതാണ”്
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു മാർത്തെയയും
അവള െട സേഹാദരിെയയും ലാസറിെനയും
സ്േനഹിച്ചിരുന്നു. 6 എന്നിട്ട ം ലാസർ
േരാഗിയായിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ട് താൻ
ആയിരുന്നസ്ഥലത്ത്അേദ്ദഹം രണ്ടുദിവസംകൂടി
താമസിച്ച . 7 അതിനുേശഷം േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നമുക്കു െയഹൂദ്യയിേലക്കു
തിരിച്ച േപാകാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

8 അേപ്പാൾ അവർ േചാദിച്ച : “റബ്ബീ,
അൽപ്പകാലം മുമ്പേല്ല െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
അങ്ങെയ കെല്ലറിയാൻ ഭാവിച്ചത്? എന്നിട്ട ം
അങ്ങ്അവിേടക്കുതിരിച്ച േപാകുേന്നാ?”

9േയശുമറുപടിപറഞ്ഞു: “പ്രന്തണ്ടുമണിക്കൂറേല്ല
പകലിനുള്ളത?് ഈ േലാകത്തിെന്റ
്രപകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നതുെകാണ്ട്
പകലിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തട്ടിവീഴുന്നില്ല.
10 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ നടക്കുന്നയാൾ
്രപകാശമില്ലാത്തതുെകാണ്ടുകാലിടറിവീഴുന്നു.”

11 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തുടർന്നു: “നമ്മുെട
സ്േനഹിതനായ ലാസർ നി്രദെകാണ്ടിരിക്കുന്നു,
അവെന ഉണർത്താൻ ഞാൻ അവിേടക്കു
േപാകുന്നു.”
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12 ശിഷ്യന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
“കർത്താേവ, അയാൾ ഉറങ്ങുകയാെണങ്കിൽ
സുഖം്രപാപിക്കുമേല്ലാ?” 13 േയശു അയാള െട
മരണെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചത;്
എന്നാൽ, സാധാരണ ഉറക്കെത്തക്കുറിച്ചാണ്
േയശു പറഞ്ഞെതന്ന് ശിഷ്യന്മാർ െതറ്റിദ്ധരിച്ച .

14 അേപ്പാൾ േയശു സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു.
“ലാസർ മരിച്ച േപായി. 15നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ
ഇതു കാരണമാകുമേല്ലാ എന്നതിനാൽ ഞാൻ
അവിെട ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ നിങ്ങെള ഓർത്ത്
ആനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവെന്റ അടുേത്തക്കു
േപാകാം.”

16അേപ്പാൾദിദിെമാസ്എന്നുേപരുള്ളേതാമസ,്
“നമുക്കും േപാകാം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
മരിക്കാം”എന്നു മറ്റള്ളശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു.
േയശു ആ സേഹാദരിമാെര

ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു
17 േയശു അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ ലാസറിെന
കല്ലറയിൽ െവച്ചിട്ട നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു
എന്ന് അറിഞ്ഞു. 18 െജറുശേലമിൽനിന്ന്
െബഥാന്യയിേലക്കു മൂന്ന് കിേലാമീറ്ററിൽ*
താെഴമാ്രതേമ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നുള്ള .
19 സേഹാദരെന്റ േവർപാടിൽ മാർത്തെയയും
മറിയെയയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അേനകം
െയഹൂദർ എത്തിയിരുന്നു. 20 േയശു വരുന്നു
എന്നു േകട്ടേപ്പാൾഅേദ്ദഹെത്തഎതിേരൽക്കാൻ
മാർത്ത ഇറങ്ങിെച്ചന്നു; എന്നാൽ, മറിയ
വീട്ടിൽത്തെന്നഇരുന്നു.
* 11:18 മൂ.ഭാ. പതിനഞ്ച് േസ്റ്റഡിയ
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21 മാർത്ത േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു:
“കർത്താേവ,അങ്ങ് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
എെന്റ സേഹാദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
22എങ്കിലുംഅങ്ങ് േചാദിക്കുന്നെതന്തും ഇേപ്പാഴും
ൈദവംഅേങ്ങക്കുതരുെമന്ന്എനിക്കറിയാം.”

23 “നിെന്റ സേഹാദരൻ ഇനിയും ജീവിക്കും,”
േയശുഅവേളാടു പറഞ്ഞു.

24 “അവസാനനാളിെല പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അയാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുെമന്ന്
എനിക്കറിയാം,” മാർത്തപറഞ്ഞു.

25 േയശു അവേളാടു േചാദിച്ച , “ഞാൻ
ആകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും;
26 എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന
ആരും ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. ഇതു നീ
വിശ്വസിക്കുേന്നാ?”

27 അവൾ പറഞ്ഞു: “ഉവ്വ് കർത്താേവ,
േലാകത്തിേലക്കു വരാനുള്ള ൈദവപു്രതനായ
്രകിസ്തു അങ്ങുതെന്ന എന്നു ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു.”

28ഇതു പറഞ്ഞേശഷം അവൾ തിരിെകേപ്പായി
സേഹാദരിയായ മറിയെയ അടുക്കൽ വിളിച്ച്,
“ഗുരു വന്നിട്ട ണ്ട്, നിെന്നഅേന്വഷിക്കുന്നു”എന്നു
രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു. 29ഇതു േകട്ട മറിയ േവഗം
എഴുേന്നറ്റ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്കുേപായി.
30േയശുആസമയംവെര ്രഗാമത്തിൽകടക്കാെത,
മാർത്ത തെന്ന എതിേരറ്റ ആ സ്ഥലത്തുതെന്ന
ആയിരുന്നു. 31 മറിയയ്ക്ക് ആശ്വാസം
പകർന്നുെകാണ്ട് അവേളാെടാപ്പം ഭവനത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന െയഹൂദർ, അവൾ േവഗത്തിൽ
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എഴുേന്നറ്റ പുറേത്തക്കു േപാകുന്നതുകണ്ട,്
കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്നു കരയാൻ േപാകുന്നു
എന്നുകരുതിഅവള െട പിന്നാെല െചന്നു.

32 േയശു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തു മറിയ
എത്തി അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു കാൽക്കൽവീണു,
“കർത്താേവ,അങ്ങ് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
എെന്റ സേഹാദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

33അവള ംഅവേളാെടാപ്പംവന്നമറ്റ് െയഹൂദരും
കരയുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ േയശു ആത്മാവിൽ
അതിദുഃഖിതനായി അസ്വസ്ഥനായിത്തീർന്നു.
34 “നിങ്ങൾ അവെന എവിെടയാണു
സംസ്കരിച്ചത?്”എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

“കർത്താേവ,വന്നുകണ്ടാലും,”അവർപറഞ്ഞു.
35 േയശുകരഞ്ഞു.
36 അേപ്പാൾ െയഹൂദർ പറഞ്ഞു, “േനാക്കൂ,
േയശുഅവെനഎ്രതമാ്രതംസ്േനഹിച്ചിരുന്നു!”

37 എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ േചാദിച്ച ,
“അന്ധെന്റ കണ്ണ തുറന്ന ഇേദ്ദഹത്തിന്
ഇവെന മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നിേല്ല?”

േയശു ലാസറിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു
38 േയശു വീണ്ടും ദുഃഖാർത്തനായി കല്ലറയുെട
അടുെത്തത്തി. അത് ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു.
ഗുഹാമുഖം ഒരു കല്ല െവച്ച് അടച്ചിരുന്നു. 39 “കല്ല്
ഉരുട്ടിമാറ്റ ക,” േയശു പറഞ്ഞു.
മരിച്ചയാള െട സേഹാദരിയായ മാർത്ത
അേപ്പാൾ, “കർത്താേവ, നാറ്റംെവച്ച തുടങ്ങി;
ഇേപ്പാൾനാലു ദിവസമായേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
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40 “നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വം
കാണുെമന്ന് ഞാൻ നിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ,”
എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

41 അവർ കല്ല നീക്കി. അേപ്പാൾ േയശു
സ്വർഗത്തിേലക്കു കണ്ണ കള യർത്തി ഇ്രപകാരം
്രപാർഥിച്ച : “പിതാേവ, അവിടന്ന് എെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടതുെകാണ്ടു ഞാൻ അങ്ങെയ
വാഴ്ത്തുന്നു. 42അങ്ങ്എേപ്പാഴുംഎെന്റഅേപക്ഷ
േകൾക്കുെന്നന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും
അവിടന്നാണ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന്
ഈ നിൽക്കുന്ന ജനം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
ഇവർ നിമിത്തം എല്ലാവരും േകൾെക്ക ഞാനിതു
പറയുന്നു.”

43 തുടർന്ന് േയശു ഉച്ചസ്വരത്തിൽ, “ലാസേറ,
പുറത്തുവരിക” എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
44 മരിച്ച േപായിരുന്നയാൾ ജീവനുള്ളയാളായി
പുറത്തുവന്നു; അവെന്റ ൈകകാലുകൾ
ശവക്കച്ചെകാണ്ടുചുറ്റിയും മുഖംതൂവാലെകാണ്ടു
മൂടിയുമിരുന്നു.

“അവെന്റ െകട്ട കൾ അഴിക്കുക, അവൻ
േപാകെട്ട,”എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.

േയശുവിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചന
45 മറിയെയ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന െയഹൂദരിൽ
പലരും േയശു െചയ്ത ഈ അത്ഭുത്രപവൃത്തി
കണ്ട് അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . 46അവരിൽ
ചിലേരാ പരീശന്മാരുെട അടുത്തുെചന്ന്
േയശു െചയ്തത് അറിയിച്ച . 47 അേപ്പാൾ
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പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും പരീശന്മാരുംകൂടി
ന്യായാധിപസമിതിയുെട†ഒരുേയാഗംവിളിച്ച കൂട്ടി.

“ഇനി നാം എന്തുെചയ്യ ം?” അവർ േചാദിച്ച .
“ഈ മനുഷ്യൻ അേനകം അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുന്നേല്ലാ! 48 ഇങ്ങെന തുടരാൻ
അനുവദിച്ചാൽ ജനെമല്ലാം അയാളിൽ
വിശ്വസിക്കും; അേപ്പാൾ േറാമാക്കാർ വന്നു
നമ്മുെട ൈദവാലയവും‡ രാഷ്്രടവും പൂർണമായി
ൈകവശെപ്പടുത്തും.”

49 അവിെട കൂടിയിരുന്നവരിൽ ഒരാള ം
ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതനുമായ
കയ്യഫാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക്
ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 50 ഒരു ജനത
മുഴുവൻ നശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു
മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മരിക്കുന്നതാണ്
യുക്തെമന്നു നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.”

51 ഇത് അയാൾ സ്വേമധയാ
പറഞ്ഞതല്ല, പിെന്നേയാ, ആ വർഷെത്ത
മഹാപുേരാഹിതൻ എന്നനിലയിൽ
ജനത്തിനുേവണ്ടി േയശു മരിക്കുെമന്നുള്ളതു
്രപവചിക്കുകയായിരുന്നു. 52 ആ മരണം
ഇ്രസാേയൽജനതയ്ക്കുേവണ്ടിമാ്രതമല്ല,
േലാകംമുഴുവനും ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
ൈദവമക്കെളെയല്ലാം ഒരുമിച്ച
േചർക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുംകൂടിയാണ.്
53അന്നുമുതൽ അവർ േയശുവിെന വധിക്കാൻ
ഗൂഢാേലാചനനടത്തി.
† 11:47 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ. മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർ
അടങ്ങുന്നഒരുസംഘമാണിത്. ‡ 11:48 മൂ.ഭാ.സ്ഥാനവും
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54അതുെകാണ്ട്േയശുെയഹൂദ്യനാട്ട കാർക്കിടയിൽ
പരസ്യമായി സഞ്ചരിക്കാെത, അവിടെത്ത
ശിഷ്യന്മാരുമായി മരുഭൂമിക്കടുത്ത്എ്രഫയീംഎന്ന
്രഗാമത്തിേലക്കുപിൻവാങ്ങിഅവിെടതാമസിച്ച .

55െയഹൂദരുെട െപസഹഅടുത്തിരുന്നതിനാൽ
െപസഹയ്ക്കുമുമ്പുള്ള ആചാരപരമായ
ശുദ്ധീകരണം നടേത്തണ്ടതിന് അേനകർ
സ്വന്തം ്രഗാമ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്ന്
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി. 56 അവർ
േയശുവിെന അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച് അവർ പരസ്പരം
േചാദിച്ച , “നിങ്ങൾക്ക് എന്തുേതാന്നുന്നു?
അേദ്ദഹം െപരുന്നാളിന് ഇനി വരാതിരിക്കുേമാ?”
57 േയശു എവിെടയാെണന്ന് ആർെക്കങ്കിലും
അറിവു കിട്ടിയാൽ അേദ്ദഹെത്ത
പിടികൂടുന്നതിനുേവണ്ടി വിവരം തങ്ങെള
അറിയിക്കണെമന്നു പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും കൽപ്പനപുറെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.

12
േയശുവിന്ൈതലാഭിേഷകം നടത്തുന്നു

1 െപസഹയ്ക്ക് ആറുദിവസം മുമ്പ് േയശു
െബഥാന്യയിൽ എത്തി. അവിെടയാണ്
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് േയശു ഉയിർപ്പിച്ച ലാസർ
താമസിച്ചിരുന്നത.് 2അവിെട േയശുവിനുേവണ്ടി
ഒരു അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരുന്നു. മാർത്ത
ആതിഥ്യശു്രശൂഷ െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
ലാസറും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം പന്തിയിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ മറിയ
വിലേയറിയ സ്വച്ഛജടാമാഞ്ചിൈതലം
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അരലിറ്റേറാളം* എടുത്ത് േയശുവിെന്റ
പാദങ്ങളിൽ പകർന്നിട്ട് അവള െട
തലമുടിെകാണ്ടു തുടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
ൈതലത്തിെന്റസൗരഭ്യം വീടുമുഴുവൻനിറഞ്ഞു.

4 േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാള ം പിന്നീട് അേദ്ദഹെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുത്തവനുമായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്ത്
ഇതിൽ നീരസം ്രപകടിപ്പിച്ച െകാണ്ട,്
5 “മുന്നൂറുദിനാർ വിലമതിക്കുന്ന ഈ
സുഗന്ധൈതലം വിറ്റ് ആ പണം ദരി്രദർക്കു
െകാടുക്കാമായിരുന്നിേല്ല?” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 ദരി്രദെരക്കുറിച്ച ള്ളകരുതൽെകാണ്ടല്ല,അവൻ
കള്ളനായിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് അതു പറഞ്ഞത;്
പണസഞ്ചിസൂക്ഷിപ്പ കാരനായിരുന്ന അവൻ
അതിൽനിന്ന് പണം സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിന്
എടുത്തുവന്നിരുന്നു.

7 അതിനു മറുപടിയായി േയശു പറഞ്ഞു:
“അവെള െവറുേതവിടുക, എെന്റ
ശവസംസ്കാരദിവസത്തിനായി അവൾ
ഈ സുഗന്ധൈതലം സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്നു
എന്നു കരുതിയാൽമതി. 8 ദരി്രദർ എേപ്പാഴും
നിങ്ങള െട കൂെടത്തെന്ന ഉണ്ടേല്ലാ;†
ഞാേനാ നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.”

9 േയശു ഉെണ്ടന്നറിഞ്ഞ് െയഹൂദരുെട
ഒരു വലിയകൂട്ടം അവിെട എത്തി.
േയശുവിെനമാ്രതമല്ല, അേദ്ദഹം
മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച ലാസറിെനയുംകൂടി

* 12:3 മൂ.ഭാ. ഒരുറാത്തൽ † 12:8 ആവ. 15:11
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കാണുന്നതിനാണ് അവർ വന്നത.്
10 അതുെകാണ്ട് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ
േയശുവിേനാെടാപ്പം ലാസറിെനയും വധിക്കാൻ
ആേലാചിച്ച . 11 കാരണം, അയാൾനിമിത്തം
അേനകം െയഹൂദർ അവെര ഉേപക്ഷിച്ച്
േയശുവിെന്റ അനുയായികളാകുകയും
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
രാജകീയ ്രപേവശനം

12 പിേറ്റദിവസം, െപരുന്നാളിനു വന്നിരുന്ന
വലിയ ജനക്കൂട്ടം, േയശു െജറുശേലമിേലക്കു
വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത േകട്ട .
13 അവർ ഈന്തപ്പനയുെട കുരുേത്താലകൾ
എടുത്തുെകാണ്ട:്
“േഹാശന്നാ!”‡

“കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”

“ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവു വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”§
എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ച െകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
എതിേരൽക്കാൻ പുറെപ്പട്ട . 14 േയശു ഒരു
കഴുതക്കുട്ടിെയ കണ്ട് അതിെന്റ പുറത്തുകയറി
ഇരുന്നു.
15 “സീേയാൻപു്രതീ,* ഭയെപ്പേടണ്ട,
ഇതാനിെന്റ രാജാവ്
കഴുതക്കുട്ടിേമൽകയറിവരുന്നു,”†

‡ 12:13 എ്രബായപദം: രക്ഷിക്കുക എന്നർഥം; ഒരു

സ്േതാ്രതേഘാഷണമായി ഇത് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു. § 12:13
സങ്കീ. 118:25,26 * 12:15 അതായത്, െജറുശേലംനിവാസികൾ
† 12:15 െസഖ. 9:9
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എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല‡തെന്ന.
16 ഈ സംഭവിച്ചെതല്ലാറ്റിെന്റയും അർഥം
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല.
ഈ ്രപവചനം അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചാണ്
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നെതന്നുംഅതിനനുസൃതമായിട്ടാണ്
അവർ ഈ െചയ്തെതല്ലാെമന്നും േയശുവിെന്റ
മഹത്ത്വീകരണത്തിനു േശഷംമാ്രതേമ അവർ
്രഗഹിച്ച ള്ള .

17 മരിച്ചവനായിരുന്ന ലാസറിെന,
േയശുകർത്താവ് തെന്റ വാക്കാൽ,
മരണത്തിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച,് കല്ലറയ്ക്കു പുറത്തു
വരുത്തിയതിന് സാക്ഷികളായിരുന്ന ജനം
ആ വാർത്ത ്രപചരിപ്പിച്ച െകാേണ്ടയിരുന്നു.
18അേദ്ദഹം െചയ്തഈമഹാത്ഭുതെത്തക്കുറിച്ച
േകട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു വലിയ ജനാവലിതെന്ന
അേദ്ദഹെത്ത എതിേരൽക്കാൻ വന്നുേചർന്നു.
19അേപ്പാൾ, “േനാക്കൂ,നമ്മുെടപരി്രശമങ്ങെളല്ലാം
വിഫലമാകുകയാണേല്ലാ; േലാകം മുഴുവൻ
അയാള െട അനുഗാമികളായിരിക്കുന്നു!” എന്നു
പരീശന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

േയശു തെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ച
്രപവചിക്കുന്നു

20 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് ആരാധനയ്ക്കായി
െജറുശേലമിൽ വന്നവരിൽ ചില ്രഗീക്കുകാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 21അവർ ഒരു അഭ്യർഥനയുമായി
ഗലീലയിെല േബത്ത്സയിദക്കാരനായ
ഫിലിെപ്പാസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു പറഞ്ഞു,
‡ 12:15 ഈ ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള
ഉദ്ധരണിെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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“യജമാനേന, ഞങ്ങൾക്ക് േയശുവിെന
കാണണെമന്ന് ആ്രഗഹമുണ്ട.്” 22 ഫിലിെപ്പാസ്
െചന്ന് ഇക്കാര്യം അ്രന്തേയാസിേനാടു പറഞ്ഞു.
അ്രന്തേയാസും ഫിലിെപ്പാസുംകൂടി േയശുവിെന
വിവരംഅറിയിച്ച .

23അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപു്രതൻ
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടാനുള്ള സമയം
വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു. 24 സത്യം സത്യമായി
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: േഗാതമ്പുമണി
നിലത്തുവീണു ചാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ അത് ഒരു
േഗാതമ്പുമണിയായിത്തെന്ന ഇരിക്കും; അത്
ചാകുെന്നങ്കിേലാ, ധാരാളം വിളവുണ്ടാകും.
25സ്വന്തം ജീവെന സ്േനഹിക്കുന്നയാൾഅതിെന
നഷ്ടെപ്പടുത്തും; ഈ േലാകത്തിൽ സ്വന്തം
ജീവെന െവറുക്കുന്നയാൾ നിത്യജീവനുേവണ്ടി
അതിെന സംരക്ഷിക്കുന്നു. 26 എെന്ന
േസവിക്കുന്നയാൾ എെന്ന അനുഗമിക്കണം.
ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തുതെന്ന എെന്ന
േസവിക്കുന്നയാള ം ആയിരിക്കും. എെന്ന
േസവിക്കുന്നയാളിെന എെന്റ പിതാവും
ആദരിക്കും.

27 “ഇേപ്പാൾഎെന്റഹൃദയംകലങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എന്താണു പറേയണ്ടത്? ‘പിതാേവ, ഈ
മണിക്കൂറുകളിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ചാലും’
എേന്നാ? അല്ല, ഇതിനുേവണ്ടിത്തെന്നയാണേല്ലാ
ഞാൻ ഈ മണിക്കൂറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത.്
28 പിതാേവ, അവിടെത്ത നാമം
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തണേമ!”
അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്,

“ഞാൻ മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
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ഇനിയും മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും” എെന്നാരു
അശരീരിയുണ്ടായി. 29 അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ജനസമൂഹത്തിൽ ചിലർ ആ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട്
“ഒരു ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി,” എന്നും മറ്റ ചിലർ
“ഒരു ൈദവദൂതൻഅേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിച്ച ,”
എന്നും പറഞ്ഞു.

30 എന്നാൽ, േയശു പറഞ്ഞു: “ഈ
ശബ്ദമുണ്ടായത് എനിക്കുേവണ്ടിയല്ല,
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണ.് 31 ഇേപ്പാൾ ഈ
േലാകത്തിേന്മൽ ന്യായവിധിനടത്താനുള്ള
സമയമായിരിക്കുന്നു; ഈ േലാകത്തിെന്റ
അധിപതി നിഷ്കാസിതനാകും. 32 ഞാൻ
ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തെപ്പടുേമ്പാൾ
സകലമനുഷ്യെരയും എന്നിേലക്ക്
ആകർഷിക്കും.” 33തെന്റ മരണവിധെത്തക്കുറിച്ച്
സൂചന നൽകുന്നതിനായിരുന്നു േയശു ഇതു
പറഞ്ഞത.്

34 ഇതു േകട്ട ജനക്കൂട്ടം, “്രകിസ്തു എേന്നക്കും
ജീവിക്കുെമന്നാണേല്ലാ ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു
േകട്ടിട്ട ള്ളത്. അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ‘മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടതാെണന്ന് അങ്ങു
പറയുന്നെതങ്ങെന?’ ആരാണ് ഈ
മനുഷ്യപു്രതൻ?”എന്നു േചാദിച്ച .

35അേപ്പാൾ േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഇനി
അൽപ്പകാലംകൂടിമാ്രതേമ ്രപകാശം നിങ്ങള െട
മേധ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള . ്രപകാശം
ഉേള്ളടേത്താളംകാലം, അന്ധകാരം നിങ്ങെള
കീഴടക്കുന്നതിനുമുമ്പ,് ്രപകാശത്തിൽത്തെന്ന
നടക്കുക; അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നയാൾക്ക്
ഒരു ദിശാേബാധവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
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36 ്രപകാശം നിങ്ങൾക്കു സമീപം ഉള്ളേപ്പാൾ
അതിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക്
്രപകാശത്തിെന്റ മക്കളായിത്തീരാൻ കഴിയും.”
ഇതു പറഞ്ഞേശഷം േയശുഅവെരവിട്ട േപായി.
െയഹൂദരുെടഅവിശ്വാസം

37 െയഹൂദരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ േയശു
ഇ്രതേയെറ അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ െചയ്തിട്ട ം
അവർഅേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ചില്ല;
38 “കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട സേന്ദശം ആർ

വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?
കർത്താവിെന്റ ഭുജം ആർക്കു
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?”§

എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ്രപവചിച്ചത്
നിവൃത്തിയായി.

39 അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ
കഴിയാതിരുന്നതിെനക്കുറിച്ച് െയശയ്യാവ്
മെറ്റാരിടത്ത് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
40 “കണ്ണ െകാണ്ടുകാണുകേയാ
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കുകേയാ

എന്നിേലക്കുതിരിഞ്ഞ് സൗഖ്യം്രപാപിക്കാൻ
ഇടവരികേയാ െചയ്യാത്തവിധം
അവിടന്ന് അവരുെട കണ്ണ കൾ
അന്ധമാക്കുകയും
ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.”*

41 േയശുവിെന്റ മഹത്ത്വം കണ്ട് അവിടെത്തപ്പറ്റി
വർണിച്ച െകാണ്ടാണ് െയശയ്യാവ് ഇങ്ങെന
്രപസ്താവിച്ചത.്
§ 12:38 െയശ. 53:1 * 12:40 െയശ. 6:10
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42 അേതസമയം, ഉേദ്യാഗസ്ഥഗണത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ടപലരുംഅേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിെച്ചങ്കിലും
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് പരീശന്മാർ തങ്ങൾക്കു
്രഭഷ്ട് കൽപ്പിക്കും എന്നു ഭയന്ന് അവർ
പരസ്യമായി തങ്ങള െടവിശ്വാസംഏറ്റ പറഞ്ഞില്ല.
43 കാരണം, അവർ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ആദരവിെനക്കാൾ മനുഷ്യരിൽനിന്നുള്ളആദരവ്
ഇഷ്ടെപ്പട്ട .

44 േയശു വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ എന്നിൽമാ്രതമല്ല, എെന്ന
അയച്ച പിതാവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. 45 എെന്ന
കാണുന്നയാൾ എെന്ന അയച്ച പിതാവിെനയും
കാണുന്നു. 46 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും
അന്ധകാരത്തിൽ വസിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ ്രപകാശമായി േലാകത്തിൽവന്നിരിക്കുന്നു.

47 “എെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട ം അത്
അനുസരിക്കാത്തയാെള ഞാനല്ല ന്യായം
വിധിക്കുന്നത;് േലാകെത്ത വിധിക്കാനല്ല,
രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത.് 48 എെന്ന
തിരസ്കരിക്കുകയും എെന്റ വാക്കുകൾ
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നവെന
വിധിക്കുന്ന ഒരു വിധികർത്താവുണ്ട്;
ഞാൻ സംസാരിച്ച എെന്റ വചനംതെന്ന
അന്തിമന്യായവിധിനാളിൽ അയാെള വിധിക്കും.
49 ഞാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ട്രപകാരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല;
ഞാൻ എന്തു പറയണെമന്നും എങ്ങെന
പറയണെമന്നും എെന്ന അയച്ച പിതാവു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 50 അവിടെത്ത കൽപ്പന
നിത്യജീവനിേലക്ക് എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
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അതുെകാണ്ടു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ്
എേന്നാട്ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ള്ളതുമാ്രതമാണ.്”

13

േയശുശിഷ്യന്മാരുെട പാദങ്ങൾകഴുകുന്നു
1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിനു െതാട്ട മുമ്പുള്ള
സമയം: ഈ േലാകംവിട്ട പിതാവിെന്റ
അടുേത്തക്കു തനിക്ക് േപാകാനുള്ള സമയം
വെന്നത്തിെയന്ന് േയശു മനസ്സിലാക്കി. ഈ
േലാകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവെര എേപ്പാഴും
സ്േനഹിച്ച കർത്താവ് അവസാനംവെരയും
അവെരസ്േനഹിച്ച .

2അേപ്പാൾഅത്താഴത്തിെന്റസമയമായിരുന്നു.
േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാൻ, ശിേമാെന്റ
മകനായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്തിന്
േനരേത്തതെന്ന ഹൃദയത്തിൽ പിശാച് േ്രപരണ
െചലുത്തിയിരുന്നു. 3പിതാവു സകലകാര്യങ്ങള ം
തെന്റ അധികാരത്തിൽ തന്നിരിക്കുെന്നന്നും
താൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു
വന്ന് ൈദവത്തിെന്റ അടുേത്തക്കുതെന്ന
മടങ്ങുകയാെണന്നും േയശു അറിഞ്ഞിരുന്നു.
4 േയശു ഭക്ഷണേമശയിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്,
പുറങ്കുപ്പായം ഊരിമാറ്റിയിട്ട് ഒരു തൂവാല
അവിടെത്ത അരയിൽ ചുറ്റി. 5 പിന്നീട് ഒരു
പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം എടുത്തു ശിഷ്യന്മാരുെട
പാദങ്ങൾ കഴുകാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന
തൂവാലെകാണ്ടുതുവർത്താനും തുടങ്ങി.
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6ശിേമാൻപേ്രതാസിെന്റഅടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ
അയാൾ, “കർത്താേവ, എെന്റ പാദങ്ങൾ അങ്ങ്
കഴുകുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

7 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
െചയ്യന്നതിെന്റ സാരം ഇേപ്പാൾ നീ അറിയുന്നില്ല;
എന്നാൽ,പിന്നീടു ്രഗഹിക്കും.”

8 “അരുത് കർത്താേവ,അങ്ങ്ഒരിക്കലുംഎെന്റ
പാദങ്ങൾകഴുകാൻപാടില്ല,”പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ നിെന്ന കഴുകുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിനക്ക്
എേന്നാടുകൂെട പങ്കില്ല,” േയശു പറഞ്ഞു.

9 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസ്,
“അങ്ങെനെയങ്കിൽ കർത്താേവ, എെന്റ
പാദങ്ങൾമാ്രതമല്ല, ൈകകള ം തലയുംകൂെട
കഴുകിയാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 അതിന് േയശു, “കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന്
പാദങ്ങൾമാ്രതം കഴുകിയാൽമതി; അവെന്റ
േശഷം ശരീരം ശുദ്ധമാണ.് നിങ്ങൾ
ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ;് എന്നാൽ എല്ലാവരും
അല്ലതാനും” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. 11 തെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കാൻ േപാകുന്നത് ആെരന്ന്
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാവരും
ശുദ്ധരല്ലഎന്ന് േയശു പറഞ്ഞത.്

12അവരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകിത്തീർന്നേശഷം
പുറങ്കുപ്പായം ധരിച്ച വീണ്ടും അേദ്ദഹം
സ്വസ്ഥാനത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി. “ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു െചയ്തെതന്താെണന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലാേയാ?” േയശു േചാദിച്ച . 13 “നിങ്ങൾ
എെന്ന ‘ഗുരു’ എന്നും ‘കർത്താവ’് എന്നും
വിളിക്കുന്നു. അത് ശരിതെന്ന, കാരണം ഞാൻ
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ഗുരുവും കർത്താവുംതെന്ന. 14 നിങ്ങള െട
കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങള െട
പാദങ്ങൾ കഴുകിെയങ്കിൽ നിങ്ങള ം പരസ്പരം
പാദങ്ങൾകഴുേകണ്ടതാണ.് 15ഞാൻനിങ്ങൾക്കു
െചയ്തതുേപാെലനിങ്ങള ംെചേയ്യണ്ടതിന്ഞാൻ
നിങ്ങൾെക്കാരു മാതൃക കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
16സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
ദാസൻ യജമാനെനക്കാൾ വലിയവനല്ല; ദൂതൻ
തെന്ന അയച്ചവെനക്കാൾ വലിയവനുമല്ല.
17 ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം.
അതനുസരിച്ച ്രപവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
അനുഗൃഹീതരായിരിക്കും.
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി േയശു

്രപവചിക്കുന്നു
18 “ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങെള
എല്ലാവെരയുംകുറിച്ചല്ല. െതരെഞ്ഞടുത്തവെര
എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ‘എേന്നാടുകൂെട
അപ്പം പങ്കിടുന്നവൻ എനിെക്കതിേര കുതികാൽ
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു’* എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിറേവേറണ്ടതാണ.്

19 “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന, കാര്യങ്ങൾ
സംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന, ഞാൻ ഇതു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത,്അതു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനാണ.് 20 സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഞാൻ
അയയ്ക്കുന്നവെന സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ
എെന്നഅയച്ചവെനസ്വീകരിക്കുന്നു.”
* 13:18 സങ്കീ. 41:9
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21ഇതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ട് േയശുആത്മാവിൽ
അതിദുഃഖേത്താെട ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “സത്യം
സത്യമായിഞാൻനിങ്ങേളാടുപറയെട്ട: നിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻഎെന്നഒറ്റിെക്കാടുക്കും.”

22 േയശു ഇത് ആെരക്കുറിച്ചാണു
പറഞ്ഞെതന്നറിയാെത ശിഷ്യന്മാർ പരി്രഭമിച്ച്
പരസ്പരം േനാക്കി. 23 േയശു സ്േനഹിച്ച
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവിടെത്ത
മാേറാടുേചർന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 24 “ആെര
ഉേദ്ദശിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത?്” എന്നു
േചാദിക്കാൻ, ശിേമാൻ പേ്രതാസ് ആ ശിഷ്യേനാട്
ആംഗ്യഭാഷയിൽപറഞ്ഞു.

25അയാൾ േയശുവിെന്റ മാറിൽ ചാരിെക്കാണ്ട്,
“കർത്താേവ,ആരാണത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

26 അതിനുത്തരമായി, “ഈ അപ്പക്കഷണം
മുക്കി ഞാൻ ആർക്കു നൽകുേന്നാ,
അയാൾതെന്ന” േയശു പറഞ്ഞു. പിന്നീട്
അേദ്ദഹം അപ്പം മുക്കി ശിേമാെന്റ മകനായ
യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്തിന് െകാടുത്തു.
27 േയശുവിൽനിന്ന് അപ്പം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച .
അതിനുേശഷം സാത്താൻ അയാളിൽ
്രപേവശിച്ച .

“നീ െചയ്യാനിരിക്കുന്നതു േവഗത്തിൽത്തെന്ന
െചയ്യ ക,” േയശു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 28 േയശു
ഇതു പറഞ്ഞത് എന്തിെനക്കുറിെച്ചന്ന,് ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവരിൽ ആർക്കുംതെന്ന
മനസ്സിലായില്ല. 29 യൂദായ്ക്കു പണത്തിെന്റ
ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട,് േയശു
അയാേളാട് െപരുന്നാളിനു േവണ്ടുന്ന വല്ലതും
വാങ്ങണെമേന്നാ സാധുക്കൾക്കു വല്ലതും
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െകാടുക്കണെമേന്നാ പറയുകയായിരിക്കും
എന്നു ചിലർ ചിന്തിച്ച . 30അപ്പം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച
ഉടെനതെന്ന യൂദാ പുറത്തുേപായി. അേപ്പാൾ
രാ്രതിയായിരുന്നു.
പുതിയകൽപ്പന—പരസ്പരസ്േനഹം

31 യൂദാ േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു
പറഞ്ഞു: “ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ
മഹത്ത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ൈദവവും പു്രതനിൽ
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 32 ൈദവം
പു്രതനിൽമഹത്ത്വെപ്പട്ടിരിക്കുെന്നങ്കിൽഅവിടന്ന്
പു്രതെന തന്നിൽത്തെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും;
അേത, ഉടെനതെന്നഅവെനമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

33 “എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഇനി ഞാൻ
അൽപ്പസമയംകൂടിമാ്രതേമ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള . നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും. ഞാൻ േപാകുേന്നടത്തു
നിങ്ങൾക്കു വെന്നത്താൻ സാധ്യവുമല്ല എന്ന്
െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞതുേപാെല
ഇേപ്പാൾനിങ്ങേളാടും പറയുന്നു.

34 “നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം
എന്നുള്ളഒരു പുതിയകൽപ്പനഞാൻനിങ്ങൾക്കു
തരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം.
35 നിങ്ങൾക്കു പരസ്പരസ്േനഹം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിലൂെടയാണ് നിങ്ങൾ
എെന്റശിഷ്യർഎന്ന്എല്ലാവരുംഅറിയുന്നത.്”

36 “കർത്താേവ, അങ്ങ് എവിേടക്കാണു
േപാകുന്നത?്”എന്നുശിേമാൻപേ്രതാസ് േചാദിച്ച .
േയശു മറുപടി നൽകി: “ഞാൻ
േപാകുന്നിടേത്തക്ക് എെന്ന അനുഗമിക്കാൻ
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ഇേപ്പാൾ നിനക്കു സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പിന്നീടു
നീഎെന്നഅനുഗമിക്കും.”

37 “കർത്താേവ, എന്തുെകാണ്ടാണ്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന എനിക്ക് അങ്ങെയ
അനുഗമിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത?്” പേ്രതാസ്
േചാദിച്ച . “അേങ്ങക്കുേവണ്ടി മരിക്കാനും ഞാൻ
ഒരുക്കമാണ,്”പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു.

38 അതിനു മറുപടിയായി േയശു, “നീ
എനിക്കുേവണ്ടി മരിക്കുെമേന്നാ? സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിേന്നാടു പറയെട്ട: േകാഴി
കൂവുന്നതിനുമുമ്പ് നീ മൂന്നു്രപാവശ്യം എെന്ന
തിരസ്കരിക്കും.”

14
േയശുശിഷ്യന്മാെരആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു

1 “നിങ്ങള െട ഹൃദയം അതിദുഃഖിതമാകരുത;്
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നിലും
വിശ്വസിക്കുക. 2 എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഭവനത്തിൽ നിവാസേയാഗ്യമായ സ്ഥലം
വളെരയുണ്ട.് അങ്ങെന അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സ്ഥലെമാരുക്കാൻ
േപാകുെന്നന്നു പറയുമായിരുേന്നാ? 3 ഞാൻ
േപായി സ്ഥലെമാരുക്കിക്കഴിയുേമ്പാൾ, നിങ്ങള ം
എേന്നാെടാപ്പം ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത്
ആേകണ്ടതിന,് മടങ്ങിവന്നു നിങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽ േചർക്കും. 4 ഞാൻ േപാകുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കുള്ളവഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം.”

േയശു പിതാവിേലക്കുള്ളവഴി



േയാഹന്നാൻ 14:5 lxxxiii േയാഹന്നാൻ 14:11

5 “കർത്താേവ, അങ്ങ് എവിേടക്കു
േപാകുെന്നന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
പിെന്ന അവിേടക്കുള്ള വഴി എങ്ങെന അറിയും?”
എന്ന് േതാമസ്അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച .

6 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഞാൻതെന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും
ആകുന്നു. എന്നിലൂെടയല്ലാെത ആരും
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. 7 നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായി എെന്ന അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
എെന്റ പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾമുതൽ നിങ്ങൾ പിതാവിെന അറിയുന്നു;
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു.”

8 അേപ്പാൾ ഫിലിെപ്പാസ്, “കർത്താേവ,
പിതാവിെനഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നു കാണിച്ച തന്നാലും,
ഞങ്ങൾക്ക്അതുമാ്രതം മതി”എന്നുപറഞ്ഞു.

9അതിനുത്തരമായി േയശു, “ഇ്രതേയെറക്കാലം
ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നിട്ട ം
ഫിലിെപ്പാേസ, നിനക്ക് എെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിേല്ല? എെന്ന കണ്ടയാൾ പിതാവിെന
കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന ‘പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു
കാണിച്ച തരണം’ എന്നു നീ പറയുന്നെതങ്ങെന?
10 ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും
ആകുന്നു എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നിേല്ല?
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്ന വാക്കുകൾ
എെന്റ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽനിന്നുള്ളവയല്ല;
എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവ് അവിടെത്ത
്രപവൃത്തികൾ എന്നിലൂെട നിറേവറ്റ കമാ്രതമാണു
െചയ്യന്നത.് 11 ‘പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ
പിതാവിലും ആകുന്നു’ എന്നു ഞാൻ പറയുന്നതു
വിശ്വസിക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ െചയ്യന്ന
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്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം വിശ്വസിക്കുക. 12സത്യം,
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: ഞാൻ
െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തിഎന്നിൽവിശ്വസിക്കുന്നയാള ം
െചയ്യ ം; ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നതുെകാണ്ട് അതിലും മഹത്തായ
്രപവൃത്തികൾ അയാൾ െചയ്യ ം. 13 പിതാവ്
പു്രതനിൽ മഹത്ത്വെപ്പേടണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എെന്റ
നാമത്തിൽഅേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ
െചയ്തുതരും. 14 എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ
എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തും ഞാൻ
െചയ്തുതരും.

േയശു പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
വാഗ്ദാനംെചയ്യന്നു

15 “നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു
എങ്കിൽ എെന്റ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കും.
16 ഞാൻ പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുകയും
നിങ്ങേളാടുകൂെട എേന്നക്കും ഇരിേക്കണ്ടതിന്
അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കു സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ്
എന്നമെറ്റാരു കാര്യസ്ഥെനനൽകുകയും െചയ്യ ം.
17 ലൗകികർക്ക് ഈആത്മാവിെന, സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവിെനത്തെന്ന, സ്വീകരിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല. േലാകം ഈ ആത്മാവിെന
കാണുകേയാ അറിയുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവിെന
അറിയുന്നു. കാരണംഅവിടന്നുനിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 18 ഞാൻ നിങ്ങെള അനാഥരായി
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല; ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവരും. 19 അൽപ്പകാലത്തിനുേശഷം
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േലാകത്തിന് എെന്ന കാണാൻ കഴിയുകയില്ല,
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഞാൻ
ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങള ം ജീവിക്കും.
20 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിലും നിങ്ങൾ
എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലുെമന്ന് അന്നാളിൽ
നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കും. 21 എെന്റ കൽപ്പനകൾ
സ്വീകരിച്ച് അനുസരിക്കുന്നവർ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നു; എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവെര
എെന്റ പിതാവു സ്േനഹിക്കും. ഞാനും അവെര
സ്േനഹിക്കുകയും എെന്നത്തെന്ന അവർക്കു
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.”

22അേപ്പാൾ ഈസ്കേര്യാത്ത് അല്ലാത്ത യൂദാ
േചാദിച്ച : “കർത്താേവ,അവിടന്നു േലാകത്തിനല്ല,
ഞങ്ങൾക്കുതെന്ന സ്വയം െവളിെപ്പടുത്താൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്”

23 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർ എെന്റ ഉപേദശം
അനുസരിക്കും. എെന്റ പിതാവ് അവെര
സ്േനഹിക്കും; ഞങ്ങൾ അവരുെട
അടുക്കൽവന്ന് അവേരാടുകൂെട വസിക്കും.
24 എെന്ന സ്േനഹിക്കാത്തവർ എെന്റ ഉപേദശം
അനുസരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന ഈ
വചനങ്ങൾ എെന്റ സ്വന്തമല്ല; എെന്ന അയച്ച
പിതാവിേന്റതാണ.്

25 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന
ഇെതല്ലാം നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
26 എന്നാൽ, പിതാവ് എെന്റ നാമത്തിൽ
അയയ്ക്കാനിരിക്കുന്ന ആശ്വാസ്രപദനായ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം നിങ്ങൾക്ക്
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ഉപേദശിച്ച തരികയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ള
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങെള ഓർമിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 27 സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തന്നിട്ട േപാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തരുന്നത് എെന്റ സമാധാനമാണ്, അത്
േലാകം തരുന്നതുേപാെല അല്ല. നിങ്ങള െട
ഹൃദയം അതിദുഃഖിതമാകരുത;് നിങ്ങൾ
ഭയന്നുേപാകുകയുമരുത.്

28 “ ‘ഞാൻ േപാകുന്നു എന്നും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും’ എന്നും പറഞ്ഞതു
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ചേല്ലാ. നിങ്ങൾെക്കേന്നാടു
സ്േനഹമുെണ്ടങ്കിൽ, എെന്റ പിതാവിെന്റ
അടുേത്തക്കു ഞാൻ േപാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ
ആനന്ദിക്കുമായിരുന്നു; പിതാവ് എെന്നക്കാൾ
വലിയവനേല്ലാ. 29 ഇെതല്ലാം സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുണ്ടാേകണ്ടതിനാണ,്
സംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന സൂചന
നൽകുന്നത.് 30 ഇനിയും ഞാൻ അധികെമാന്നും
നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുകയില്ല. ഈ
േലാകത്തിെന്റ അധിപതി വരുന്നു. അവന്
എെന്റേമൽ ഒരധികാരവുമില്ല. 31 എങ്കിലും
ഞാൻ പിതാവിെന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും
പിതാവ് എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുമാ്രതം
ഞാൻ െചയ്യന്നു എന്നും േലാകം മനസ്സിലാക്കാൻ
ഇടയാേകണ്ടതിനാണ്അവൻവരുന്നത.്

“വരിക;നമുക്ക് ഇവിെടനിന്നു േപാകാം.

15
മുന്തിരിെച്ചടിയും ശാഖകള ം
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1 “ഞാൻ ആകുന്നു യഥാർഥ
മുന്തിരിവള്ളി, എെന്റ പിതാവ് കർഷകനും!
2 ഫലം കായ്ക്കാത്തതായി എന്നിലുള്ള
ശാഖകെളല്ലാം അവിടന്നു മുറിച്ച കളയുന്നു;
കായ്ക്കുന്നവയാകെട്ട, അധികം ഫലം
കായ്േക്കണ്ടതിനു െവട്ടിെയാരുക്കുന്നു. 3ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ
ശുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 4എന്നിൽ
വസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങെനെയന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. മുന്തിരിെച്ചടിയിൽ
വസിക്കാത്ത െകാമ്പിനു ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല, എന്നിൽ വസിക്കാെത
നിങ്ങൾക്കും ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല.

5 “ഞാൻ മുന്തിരിെച്ചടിയും നിങ്ങൾ അതിെന്റ
ശാഖകള ം ആകുന്നു. ഒരാൾ എന്നിലും ഞാൻ
അയാളിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ
ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കും; എെന്നക്കൂടാെത
നിങ്ങൾക്ക് യാെതാന്നും െചയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല.
6നിങ്ങൾഎന്നിൽ വസിച്ച െകാണ്ടിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
പുറെത്തറിഞ്ഞുകളയെപ്പട്ട ഒരു െകാമ്പുേപാെല
ഉണങ്ങിേപ്പാകും. അങ്ങെനയുള്ളവ മനുഷ്യർ
െപറുക്കിെയടുത്തു തീയിലിട്ട കത്തിച്ച കളയും.
7 നിങ്ങൾ എന്നിലും എെന്റ വചനം നിങ്ങളിലും
വസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നെതന്തും
അേപക്ഷിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.
8 ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ ശിഷ്യർ എന്നു വ്യക്തമാകും, അതിലൂെട
എെന്റപിതാവു മഹത്ത്വെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
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9 “പിതാവ് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാനും നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു; എെന്റ
സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുക. 10 ഞാൻ എെന്റ
പിതാവിെന്റ കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിച്ച് അവിടെത്ത
സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം
എെന്റ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ എെന്റ
സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കും. 11 എെന്റ ആനന്ദം
നിങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാനും അങ്ങെന
നിങ്ങള െട ആനന്ദം പൂർണമാകാനുമാണ്
ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചത.്
12 ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക എന്നതാണ്
എെന്റ കൽപ്പന. 13 സ്േനഹിതർക്കുേവണ്ടി
സ്വജീവെന അർപ്പിക്കുന്നതിലും വലിയ സ്േനഹം
ആർക്കും ഇല്ല. 14 ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത്
അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾഎെന്റസ്േനഹിതരാണ്.
15ഇനിേമലാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ദാസന്മാർ എന്നു
വിളിക്കുന്നില്ല. യജമാനെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികള ം
ദാസൻ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. ഞാൻ നിങ്ങെള
സ്േനഹിതന്മാർ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം
ഞാൻ എെന്റ പിതാവിൽനിന്ന് േകട്ടെതല്ലാംതെന്ന
നിങ്ങെള അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങൾ
എെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തതല്ല, ഞാനാണ്
നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തത.് നിങ്ങൾ േപായി
ഫലം കായ്ക്കുന്നതിന,് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം
കായ്േക്കണ്ടതിനു തെന്ന, ഞാൻ നിങ്ങെള
നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾഎെന്റ നാമത്തിൽ
യാചിക്കുന്നെതന്തും പിതാവ് നിങ്ങൾക്കു
നൽകും. 17 നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം
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എന്നതാണ്എെന്റകൽപ്പന.
േലാകംശിഷ്യെര െവറുക്കുന്നു

18 “ഈ േലാകജനത നിങ്ങെള
െവറുക്കുെന്നങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ
എെന്നയും െവറുക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക.
19 നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തം
ആയിരുെന്നങ്കിൽ േലാകം നിങ്ങെള സ്വന്തെമന്നു
കരുതി സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഇനിേമൽ ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തമല്ല,
കാരണം ഞാൻ നിങ്ങെള േലാകത്തിൽനിന്നു
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ്
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നത്. 20 ‘ദാസൻ
യജമാനെനക്കാൾ വലിയവനല്ല,’* എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത് ഓർത്തുെകാള്ള ക.
അവർ എെന്ന പീഡിപ്പിച്ച െവങ്കിൽ നിങ്ങെളയും
പീഡിപ്പിക്കും; അവർ എെന്റ ഉപേദശം
അനുസരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങള േടതും
അനുസരിക്കുമായിരുന്നു. 21 എെന്ന അയച്ച
പിതാവിെന അവർ അറിയാത്തതുെകാണ്ട,്
ഇങ്ങെനെയാെക്ക എെന്റ നാമംനിമിത്തം
നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും. 22 ഞാൻ വന്ന്
അവേരാടു സംസാരിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ
അവർക്കു പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ അവരുെട പാപത്തിന് ഒഴികഴിവു
പറയാനാവില്ല. 23 എെന്ന െവറുക്കുന്നയാൾ
എെന്റ പിതാവിെനയും െവറുക്കുന്നു. 24 മറ്റാരും
െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതരം അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
ഞാൻഅവരുെടമധ്യത്തിൽെചയ്തിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ

* 15:20 േയാഹ. 13:16
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അവർ കുറ്റക്കാരാകുകയില്ലായിരുന്നു.
എന്നാൽ, അവർ ഈ ്രപവൃത്തികൾ
കണ്ടിട്ട ം എെന്നയും എെന്റ പിതാവിെനയും
െവറുത്തിരിക്കുന്നു. 25 ‘കാരണംകൂടാെത
അവർ എെന്ന െവറുത്തു,’† എന്ന്
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
വചനം നിവൃത്തിയാകാനാണ് ഇതുസംഭവിച്ചത.്

പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനം
26 “പിതാവിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവ് എന്ന ആശ്വാസദായകെന
ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കും. ആ
ആത്മാവുതെന്നഎെന്നക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യംപറയും.
27 നിങ്ങള ം ആരംഭംമുതൽ എേന്നാടുകൂെട
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്നക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംവഹിേക്കണ്ടതാണ.്

16
1 “നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്യാഗം
സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ്ഞാൻഈകാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുന്നത.് 2 െയഹൂദർ
അവരുെട പള്ളികളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു ്രഭഷ്ട്
കൽപ്പിക്കും;നിങ്ങെളെകാല്ല ന്നവർ,ൈദവത്തിന്
ഒരു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്നു കരുതുന്ന കാലം
വരും. 3 അവർ പിതാവിെനേയാ എെന്നേയാ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് അങ്ങെന
്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 4 ഇതു സംഭവിക്കുന്ന
സമയത്ത്, ഇെതല്ലാം ഞാൻ േനരേത്തതെന്ന
† 15:25 സങ്കീ. 35:19; 69:4
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സൂചിപ്പിച്ചിട്ട ള്ളവയാണേല്ലാ എന്നു നിങ്ങൾ
ഓർേക്കണ്ടതിനാണ് നിങ്ങേളാട് ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ഇതുപറയുന്നത.്ഞാൻനിങ്ങേളാടുകൂെടത്തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് േനരേത്ത
ഇതു പറയാതിരുന്നത.് 5 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
എെന്ന അയച്ച പിതാവിെന്റ അടുേത്തക്കു
േപാകുകയാണ.് എങ്കിലും, ‘ഞാൻ എവിെട
േപാകുന്നുെവന്ന’് നിങ്ങളിൽ ആരും എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നില്ലേല്ലാ? 6ഞാൻഈകാര്യങ്ങെളല്ലാം
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിങ്ങള െട ഹൃദയം
ദുഃഖത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സത്യം പറയെട്ട: നിങ്ങള െട
നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയാണു ഞാൻ േപാകുന്നത.്
ഞാൻ േപാകാതിരുന്നാൽ ആശ്വാസദായകൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ
േപായാേലാ, അേദ്ദഹെത്ത നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കും. 8അവിടന്നു വരുേമ്പാൾ
പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവെയ
സംബന്ധിച്ച് മാനവരാശിക്ക് േബാധ്യം വരുത്തും.
9പാപെത്തക്കുറിച്ച േബാധ്യം വരുത്തും,കാരണം,
മാനവർ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല.
10നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നൈദവനീതിെയക്കുറിച്ച്
േബാധ്യം വരുത്തും, കാരണം പിതാവിെന്റ
സന്നിധിയിേലക്കു ഞാൻ േപാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക്
ഇനിയും എെന്ന കാണാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
11 ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വരുത്തും,
കാരണം, ഈ േലാകത്തിെന്റ അധിപതി
ന്യായംവിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

12 “ഇനി വളെര അധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്കു
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നിങ്ങേളാടു പറയാനുണ്ട.് എങ്കിലും അവ
ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ളകഴിവ് ഇേപ്പാൾനിങ്ങൾക്കില്ല.
13എന്നാൽ,സത്യത്തിെന്റആത്മാവു വരുേമ്പാൾ,
അവിടന്നു നിങ്ങെള സകലസത്യത്തിേലക്കും
നയിക്കും. അവിടന്നു സ്വയം
സംസാരിക്കാെത താൻ േകൾക്കുന്നതുമാ്രതം
പറയുകയും ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളവ
നിങ്ങൾക്കറിയിച്ച തരികയും െചയ്യ ം.
14 അവിടന്ന് എനിക്കുള്ളതിൽനിെന്നടുത്ത്
നിങ്ങൾക്കറിയിച്ച തരുന്നതിലൂെട എെന്ന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും. 15 പിതാവിനുള്ളെതല്ലാം
എെന്റ വകയാണ്; അതുെകാണ്ടാണ്
ആശ്വാസ്രപദായകൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന്
എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയിച്ച തരും എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞത.്”

ശിഷ്യന്മാരുെടസങ്കടംആനന്ദമായിമാറുന്നു
16 “അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന കാണുകയില്ല. എന്നാൽ, വീണ്ടും
അൽപ്പസമയത്തിനുേശഷം നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണും.”

17 ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ പരസ്പരം േചാദിച്ച ,
“ ‘അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
എെന്ന കാണുകയിെല്ലന്നും, എന്നാൽ
വീണ്ടും അൽപ്പസമയം കഴിയുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുെമന്നും, പിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുെന്നന്നും പറയുന്നതിെന്റ
അർഥെമന്താണ്?’ 18 ‘അൽപ്പസമയം’ എന്ന്
അേദ്ദഹം പറയുന്നതിെന്റ അർഥം നമുക്കു
മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ?”
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19 അവർ ഇേതപ്പറ്റി തേന്നാടു േചാദിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ ‘അൽപ്പസമയം
കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല,
എന്നാൽപിെന്നയുംഅൽപ്പസമയംകഴിയുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ എെന്ന കാണും,’ എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞതിെന്റ അർഥെമന്താെണന്നാേണാ
നിങ്ങൾ പരസ്പരം േചാദിക്കുന്നത?് 20 സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
േലാകജനത ആനന്ദിക്കും; നിങ്ങേളാ
കരയുകയും വിലപിക്കുകയും െചയ്യ ം. നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങള െട ദുഃഖം
ആനന്ദമായി മാറും. 21 ഒരു കുഞ്ഞിെന
്രപസവിക്കുന്ന സ്്രതീ, തെന്റ ്രപസവസമയം
വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േവദനെപ്പടുന്നു.
എന്നാൽകുഞ്ഞു പിറന്നതിനുേശഷം, ഒരു വ്യക്തി
േലാകത്തിേലക്കു പിറന്നതിെന്റ ആനന്ദത്താൽ
അവൾ തെന്റ േവദന പിെന്ന ഓർക്കുന്നില്ല.
22നിങ്ങള െട കാര്യവുംഅങ്ങെനതെന്ന. ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു സങ്കടത്തിെന്റ സമയം. എന്നാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങെള വീണ്ടും കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. നിങ്ങള െട ആനന്ദം
ആരും എടുത്തുകളയുകയില്ല. 23 ആ ദിവസം
വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾെക്കേന്നാട് ഒന്നുംതെന്ന
യാചിേക്കണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല; പകരം,
എെന്റ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നെതന്തും
പിതാവ് നിങ്ങൾക്കു നൽകും എന്ന് സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
24ഇതുവെരയും നിങ്ങൾഎെന്റനാമത്തിൽഒന്നും
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അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അേപക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക്
അതു ലഭിക്കും; അങ്ങെന നിങ്ങള െട ആനന്ദം
പരിപൂർണമായിത്തീരും.

25 “ഞാൻ ആലങ്കാരികഭാഷയിലാണ്
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത.്
എന്നാൽ, ആലങ്കാരികഭാഷയിൽ അല്ലാെത
ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെനക്കുറിച്ച സ്പഷ്ടമായി
സംസാരിക്കുന്നസമയംവരുന്നു. 26അന്നുനിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കും. ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കും
എന്നു പറയുന്നില്ല. 27 കാരണം, പിതാവും
നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുകയും ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ*
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ.
28 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ഈ
േലാകത്തിേലക്കുവന്നു;ഇേപ്പാൾഈേലാകംവിട്ട
പിതാവിെന്റഅടുക്കേലക്കു മടങ്ങുന്നു.”

29 “ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് ആലങ്കാരികമായിട്ടല്ല;
സ്പഷ്ടമായിത്തെന്ന സംസാരിക്കുന്നു,”
എന്നു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു. 30 “അങ്ങ്
സർവജ്ഞാനിയാെണന്നും അങ്ങേയാട് ആരും
ഒന്നും േചാദിേക്കണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നും ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നു.”

31 “ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുേന്നാ?”
എന്ന് േയശു േചാദിച്ച . 32 “എന്നാൽ, നിങ്ങളിൽ

* 16:27 ചി.ൈക.്രപ. പിതാവിെന്റ
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ഓേരാരുത്തനും അവരവരുെടസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു
ചിതറിേപ്പാകുകയും എെന്ന ഏകനായി
വിടുകയുംെചയ്യന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു;
അേത,വന്നുകഴിഞ്ഞു.എന്നാൽഞാൻഏകനല്ല,
കാരണംപിതാവ്എേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടേല്ലാ.

33 “നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ േലാകത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കു വലിയ കഷ്ടത േനരിേടണ്ടിവരും.
എങ്കിലും ൈധര്യെപ്പടുക; ഞാൻ േലാകെത്ത
ജയിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു.”

17
േയശുേതജസ്കരണത്തിനായി ്രപാർഥിക്കുന്നു

1 ഇങ്ങെന, ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള സംഭാഷണം
അവസാനിപ്പിച്ചേശഷം േയശു സ്വർഗത്തിേലക്കു
കണ്ണ കൾ ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് ഇ്രപകാരം
്രപാർഥിച്ച :

“പിതാേവ, സമയം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു.
അങ്ങയുെട പു്രതൻ അങ്ങെയ
മഹത്ത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അങ്ങ് പു്രതെന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തണേമ. 2 അങ്ങ് അവെന
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ
നൽേകണ്ടതിന് സകലമനുഷ്യരുെടേമലും
അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.
3 ഏകസത്യൈദവമായ അങ്ങെയയും അങ്ങ്
അയച്ചിരിക്കുന്ന േയശു്രകിസ്തുവിെനയും
അറിയുന്നതുതെന്ന നിത്യജീവൻ. 4അവിടന്ന്
എനിക്കു െചയ്യാൻ തന്ന ്രപവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ
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അങ്ങെയ മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
5 ഇേപ്പാൾ, പിതാേവ, േലാകാരംഭത്തിനുമുേമ്പ
അങ്ങേയാെടാപ്പം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന
മഹത്ത്വത്താൽ അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
എെന്നമഹത്ത്വെപ്പടുത്തണേമ.
േയശുശിഷ്യന്മാർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുന്നു
6 “േലാകത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് എനിക്കു
നൽകിയിട്ട ള്ളവർക്കു ഞാൻ അവിടെത്ത
നാമം െവളിെപ്പടുത്തി. അവർ അങ്ങയുെട
സ്വന്തമായിരുന്നു. അവെര അങ്ങ്
എനിക്കു തന്നു; അവർ അങ്ങയുെട
വചനം അനുസരിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 അങ്ങ്
എനിക്കു നൽകിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം അങ്ങയുെട
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിട്ട ള്ളതാെണന്ന്
അവർക്കിേപ്പാൾ അറിയാം. 8 അവിടന്ന്
എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച വചനം ഞാൻ അവർക്കു
െകാടുത്തു. അവർ അതു സ്വീകരിക്കുകയും
ഞാൻ അങ്ങയുെട പക്കൽനിന്നു വന്നു
എന്നു സത്യമായും ്രഗഹിക്കുകയും അവിടന്ന്
എെന്ന അയെച്ചന്നു വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 9ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കുന്നു; േലാകത്തിനുേവണ്ടിയല്ല,
അങ്ങ് എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളവർ
അേങ്ങക്കുള്ളവരാകുകയാൽ
അവർക്കുേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
്രപാർഥിക്കുന്നത.് 10 എനിക്കുള്ളെതല്ലാം
അങ്ങയുേടതും അേങ്ങക്കുള്ളെതല്ലാം
എേന്റതുമാകുന്നു; അവരിലൂെട എനിക്കു
മഹത്ത്വം ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. 11 ഇനി
ഞാൻ േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;
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അവേരാ േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഞാൻ അങ്ങയുെട അടുേത്തക്കു വരുന്നു.
അതിനാൽ പരിശുദ്ധപിതാേവ, നാം
ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരും
ഒന്നാേകണ്ടതിന,് തിരുനാമശക്തിയാൽ—
അവിടന്ന് എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന അേത
നാമത്തിെന്റ ശക്തിയാൽത്തെന്ന—അവെര
കാത്തുരക്ഷിക്കണേമ. 12 അവേരാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവിടന്ന് എനിക്കു
നൽകിയ നാമത്താൽ ഞാൻ അവെര
സംരക്ഷിക്കുകയും ഭ്രദമായി സൂക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. തിരുെവഴുത്തു നിറേവേറണ്ടതിന,്
ആ വിനാശപു്രതനല്ലാെത* ആരും
നഷ്ടെപ്പട്ട േപായിട്ടില്ല.

13 “ഇേപ്പാൾഞാൻഅങ്ങയുെടഅടുേത്തക്കു
വരുന്നു; എെന്റ ആനന്ദം അവരുെട
ഉള്ളിൽ പരിപൂർണമാേകണ്ടതിന,് ഞാൻ
േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഇതു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 അവിടെത്ത
വചനം ഞാൻ അവർക്കു െകാടുത്തു;
ഞാൻ ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തം
അല്ലാത്തതുേപാെലതെന്ന അവരും ഈ
േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തം അല്ല. അതിനാൽ
ഈ േലാകം അവെര െവറുക്കുന്നു.
15 അവിടന്ന് അവെര േലാകത്തിൽനിന്ന്
എടുക്കണം എന്നല്ല, പിെന്നേയാ
പിശാചിൽനിന്ന് സംരക്ഷിച്ച െകാള്ളണം
എന്നാണ് എെന്റ ്രപാർഥന. 16 ഞാൻ
ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ
അല്ലാത്തതുേപാെലതെന്ന അവരും ഈ

* 17:12 സങ്കീ. 41:9കാണുക.
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േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവരല്ല. 17 സത്യത്താൽ
അവെര വിശുദ്ധീകരിക്കണേമ; അവിടെത്ത
വചനം സത്യംതെന്ന. 18 അവിടന്ന്
എെന്ന േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചതുേപാെല
ഞാനും അവെര േലാകത്തിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 19 അവരും
വാസ്തവമായി വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
അവർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

േയശു എല്ലാവിശ്വാസികൾക്കുംേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കുന്നു

20 “അവർക്കുേവണ്ടിമാ്രതമല്ല,
അവർ അറിയിക്കുന്ന വചനത്താൽ
എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുേവണ്ടിയുംകൂടിയാണ് ഞാൻ
്രപാർഥിക്കുന്നത.് 21 പിതാേവ,അങ്ങ് എന്നിലും
ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവരും നമ്മിൽ ഒന്നായിത്തീർന്നിട്ട്,
അങ്ങാണ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന്
േലാകം വിശ്വസിക്കാനിടയാേകണം എന്നാണ്
ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നത.് 22 അവർ
നെമ്മേപ്പാെല ഒന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്
അവിടന്ന് തന്ന മഹത്ത്വം ഞാൻ അവർക്കു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 23 ഞാൻ അവരിലും
അങ്ങ് എന്നിലും ആകുന്നു. അവെര പൂർണ
ഐക്യത്തിേലക്കു നയിക്കണേമ. അേപ്പാൾ
അങ്ങ്എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും,എെന്ന
സ്േനഹിച്ചതുേപാെല അങ്ങ് അവെരയും
സ്േനഹിക്കുന്നുഎന്നും േലാകംഅറിയും.
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24 “പിതാേവ, അവിടന്ന് എനിക്കു
നൽകിയിട്ട ള്ളവർ എേന്നാടുകൂെട,
ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത്
ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നും അവർ എെന്റ
മഹത്ത്വം—േലാകസൃഷ്ടിക്കുമുേമ്പ അങ്ങ്
എെന്ന സ്േനഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവിടന്ന്
എനിക്കു നൽകിയ അേത മഹത്ത്വംതെന്ന—
കാണണെമന്നുംഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

25 “നീതിമാനായ പിതാേവ, േലാകം അങ്ങെയ
അറിയുന്നില്ല; എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
അറിയുന്നു;അങ്ങ്എെന്നഅയച്ചിരിക്കുെന്നന്ന്
ഇവരും അറിയുന്നു. 26അേങ്ങക്ക് എേന്നാടുള്ള
സ്േനഹം അവരിൽ ആകാനും ഞാൻ
അവരിൽആകാനും†ഞാൻഅങ്ങയുെട നാമം
അവർക്കുെവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു,ഇനിയും
െവളിെപ്പടുത്തും.”

18
േയശുവിെനബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നു

1 ്രപാർഥനയ്ക്കുേശഷം േയശു അവിടംവിട്ട
ശിഷ്യന്മാരുമായി െകേ്രദാൻ താഴ്വരയുെട
മറുവശേത്തക്കുേപായി. അവിെട ഒരു
ഒലിവുേതാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. േയശു
ശിഷ്യന്മാരുെമാത്ത്അതിൽ ്രപേവശിച്ച .

2 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും പലേപ്പാഴും
അവിെട ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നതിനാൽ

† 17:26 പിതാവ് പു്രതെന സ്േനഹിച്ചതുേപാലുള്ള സ്േനഹമാണ്
വിശ്വാസികൾ മറ്റള്ളവെര സ്േനഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാനണ്ഡം.
അേപ്പാൾ കർത്താവായ േയശുവിെന മറ്റള്ളവർക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുംഎന്നുവിവക്ഷ.
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അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന യൂദാ ആ
സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു. 3 യൂദാ ഒരുസംഘം
ൈസനികെരയും പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും അയച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േതാട്ടത്തിെലത്തി. അവർ
തീപ്പന്തങ്ങള ം റാന്തലുകള ം ആയുധങ്ങള ം
വഹിച്ചിരുന്നു.

4 തനിക്കു േനരിടാനുള്ളെതല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട്
േയശു പുറത്തുെചന്ന,് “നിങ്ങൾ ആെരയാണ്
അേന്വഷിക്കുന്നത?്”എന്ന്അവേരാടു േചാദിച്ച .

5 “നസറായനായേയശുവിെന,”അവർപറഞ്ഞു.
“അത് ഞാൻ ആകുന്നു,” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാ
അവേരാടുകൂെട നിന്നിരുന്നു. 6 “അത് ഞാൻ
ആകുന്നു,” എന്ന് േയശു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ
പിറേകാട്ട മാറി നിലത്തുവീണു.

7 “ആെരയാണ് നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നത?്”
േയശു വീണ്ടും േചാദിച്ച .

“നസറായനായ േയശുവിെന,”അവർപറഞ്ഞു.
8 “ഞാൻ ആകുന്നു അെതന്നു
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞേല്ലാ! നിങ്ങൾ
എെന്നയാണ് അേന്വഷിക്കുന്നെതങ്കിൽ ഇവർ
െപായ്െക്കാള്ളെട്ട,” എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.
9 “അങ്ങ് എനിക്കു തന്നവരിൽ ആരും
നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല,”* എന്ന് േയശു പറഞ്ഞിരുന്ന
വാക്കുകൾനിറേവറാൻഇതുസംഭവിച്ച .

10 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസ്,
ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന വാൾ ഊരി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി, അയാള െട

* 18:9 േയാഹ. 6:39
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വലതുകാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.ആദാസെന്റേപര്
മൽെക്കാസ്എന്നായിരുന്നു.

11 “നിെന്റ വാൾ ഉറയിലിടുക,” േയശു
പേ്രതാസിേനാട് ആജ്ഞാപിച്ച . “പിതാവ്
എനിക്കു തന്ന പാനപാ്രതം† ഞാൻ
കുടിേക്കണ്ടതേല്ല?”എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

12 അതിനുേശഷം ൈസന്യാധിപനും
ൈസന്യത്തിെന്റ ഒരുവിഭാഗവും
െയഹൂദയുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുംകൂടി േയശുവിെന
പിടിച്ച . 13അവർ േയശുവിെന ബന്ധിച്ച് ആദ്യം
ഹന്നാവിെന്റഅടുത്തു െകാണ്ടുേപായി. അയാൾ
ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതനായിരുന്ന
കയ്യഫാവിെന്റ ഭാര്യാപിതാവ് ആയിരുന്നു. 14ഈ
കയ്യഫാവ് ആയിരുന്നു “ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് ഉചിതം,” എന്ന്
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർക്ക് ഉപേദശം നൽകിയത.്

പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
15 ശിേമാൻ പേ്രതാസും മെറ്റാരു ശിഷ്യനും
േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
ശിഷ്യൻ മഹാപുേരാഹിതനു പരിചയമുള്ളവൻ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശുവിേനാടുകൂെട
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനാങ്കണത്തിൽ
്രപേവശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ,
പേ്രതാസിന് വാതിലിനു പുറത്തുതെന്ന
നിൽേക്കണ്ടിവന്നു. മഹാപുേരാഹിതനു
പരിചയമുള്ള മേറ്റ ശിഷ്യൻ തിരിെകവന്നു
വാതിൽ കാവൽ െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന

† 18:11 അതായത്,കഷ്ടതയാകുന്നപാനപാ്രതം



േയാഹന്നാൻ 18:17 cii േയാഹന്നാൻ 18:22

െപൺകുട്ടിേയാടു സംസാരിച്ച് പേ്രതാസിെനയും
ഉള്ളിൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.

17 അേപ്പാൾ ആ വാതിൽകാവൽക്കാരി
പേ്രതാസിേനാടു േചാദിച്ച , “താങ്കൾ ഈ
മനുഷ്യെന്റശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾഅേല്ല?”

“ഞാൻഅല്ല,”അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
18 തണുപ്പ ണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ദാസന്മാരും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും കനൽകൂട്ടി
തീകായുകയായിരുന്നു. പേ്രതാസും
തീകാഞ്ഞുെകാണ്ട്അവരുെടകൂെട നിന്നു.

മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിെന
േചാദ്യംെചയ്യന്നു

19 ഈ സമയത്ത് മഹാപുേരാഹിതൻ
േയശുവിെന്റശിഷ്യന്മാെരയുംഉപേദശെത്തയുംപറ്റി
അേദ്ദഹെത്തേചാദ്യംെചയ്തു.

20 “ഞാൻ േലാകേത്താടു പരസ്യമായിട്ടാണ്
സംസാരിച്ചിട്ട ള്ളത്. എല്ലാ െയഹൂദരും
ഒരുമിച്ച കൂടുന്നപള്ളികളിലുംൈദവാലയത്തിലും
ഞാൻ എേപ്പാഴും ഉപേദശിച്ച േപാന്നു;
രഹസ്യമായി ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
21 എെന്ന എന്തിനു േചാദ്യംെചയ്യന്നു? എെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ടിട്ട ള്ളവേരാടു േചാദിക്കുക.
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത് അവർക്കറിയാം,” േയശു
മറുപടി നൽകി.

22 േയശു ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തടിച്ച െകാണ്ട്,
“മഹാപുേരാഹിതേനാട് ഇങ്ങെനേയാ ഉത്തരം
പറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .
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23 “ഞാൻ െതറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചെതങ്കിൽ
അതു െതളിയിക്കുക; ഞാൻ പറഞ്ഞതു
സത്യെമങ്കിൽ പിെന്ന നിങ്ങൾ എെന്ന
അടിച്ചെതന്തിന?്” എന്ന് േയശു
േചാദിച്ച . 24 പിന്നീട് ഹന്നാവ് േയശുവിെന
ബന്ധിതനായിത്തെന്ന മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫാവിെന്റഅടുേത്തക്ക്അയച്ച .
പേ്രതാസ് വീണ്ടും തള്ളിപ്പറയുന്നു

25 ശിേമാൻ പേ്രതാസ് അേപ്പാഴും
തീകാഞ്ഞുെകാണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ ചിലർ, “നിങ്ങൾ അയാള െട
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനേല്ല?” എന്നു ചിലർ
അയാേളാടു േചാദിച്ച .

“ഞാൻഅല്ല,”അയാൾപിെന്നയും നിേഷധിച്ച .
26 മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസന്മാരിൽ ഒരാള ം
പേ്രതാസ് കാത് അറത്തവെന്റ ബന്ധുവുമായ
ഒരാൾ പേ്രതാസിേനാട,് “ഞാൻ നിങ്ങെള
അയാള െടകൂെട േതാട്ടത്തിൽെവച്ച കണ്ടേല്ലാ?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പേ്രതാസ് പിെന്നയും അതു
നിേഷധിച്ച ;അേപ്പാൾത്തെന്നേകാഴി കൂവി.
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ

28അതിരാവിെലതെന്ന െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
േയശുവിെന കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
േറാമൻ ഭരണാധികാരിയുെട ആസ്ഥാനേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായി. തങ്ങൾക്കു െപസഹ
ഭക്ഷിേക്കണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ആചാരപരമായ
അശുദ്ധി ഒഴിവാക്കാൻ അവർ അരമനയിേലക്കു
കടന്നില്ല. 29 അതിനാൽ പീലാേത്താസ്
പുറേത്തക്കു വന്ന് അവേരാട്, “ഈ
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മനുഷ്യെന്റേമൽ നിങ്ങൾ ആേരാപിക്കുന്ന കുറ്റം
എന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

30 “കുറ്റവാളി അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ ഇയാെള അങ്ങയുെടപക്കൽ
ഏൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.” അവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

31 അതിനു പീലാേത്താസ്, “നിങ്ങൾതെന്ന
അയാെള െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട
ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിച്ച ന്യായവിധിനടത്തുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

“മരണശിക്ഷ നൽകാനുള്ള അധികാരം
ഞങ്ങൾക്കില്ലേല്ലാ!” അവർ പറഞ്ഞു. 32 താൻ
മരിക്കുന്നത് ഏതുവിധത്തിലായിരിക്കും എന്ന്
േയശു മുൻകൂട്ടി അരുളിെച്ചയ്ത വാക്കുകൾ
നിറേവറുന്നതിന് ഇതുസംഭവിച്ച .‡

33 പീലാേത്താസ് അരമനയ്ക്കുള്ളിേലക്കു
തിരിെകേപ്പായി, േയശുവിെന വിളിപ്പിച്ച്
അേദ്ദഹേത്താട,് “നീയാേണാ െയഹൂദരുെട
രാജാവ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

34 “ഇത് താങ്കള െടതെന്ന േചാദ്യേമാ? അേതാ
മറ്റള്ളവർ താങ്കെളെക്കാണ്ട് േചാദിപ്പിച്ചേതാ?”
േയശു മറുേചാദ്യം േചാദിച്ച .

35 “ഞാൻ ഒരു െയഹൂദേനാ?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച . “നിെന്റ ജനങ്ങള ം
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുമാണ് നിെന്നഎെന്റപക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ചത്. നീഎന്തുകുറ്റമാണു െചയ്തത്?”

36 അതിനുത്തരമായി േയശു പറഞ്ഞു,
“എെന്റ രാജ്യം ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല.
എെന്റ രാജ്യം ഈ േലാകത്തിൽനിന്ന്

‡ 18:32 േയാഹ. 12:32-33കാണുക.
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ഉള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
എെന്ന പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എെന്റ ൈസന്യം
േപാരാടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ എെന്റ
രാജ്യംഈേലാകത്തിൽനിന്നുള്ളേതഅല്ല.”

37 “അേപ്പാൾ നീ ഒരു രാജാവുതെന്നേയാ?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .

“ഞാൻ ഒരു ‘രാജാവ് ആകുന്നു’ എന്ന്
താങ്കളാണു പറയുന്നത.് വാസ്തവത്തിൽ,
സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കാനാണു ഞാൻ
ജനിച്ചതും േലാകത്തിേലക്കു വന്നതും.
സത്യത്തിെന്റ പക്ഷത്തുള്ളവർ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുന്നു,” േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു.

38 “എന്താണ് സത്യം?” പീലാേത്താസ്
ആരാഞ്ഞു. അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുെട അടുത്തുെചന്ന,്
“അയാളിൽ കുറ്റംചുമത്താൻ ഞാൻ
ഒരു അടിസ്ഥാനവും കാണുന്നില്ല.
39 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിൽ ഒരു തടവുകാരെന
സ്വത്രന്തനാക്കി വിട്ട തരുന്ന പതിവുണ്ടേല്ലാ.
‘െയഹൂദരുെട രാജാവിെന’ ഞാൻ
േമാചിപ്പിച്ച തരേട്ട?”എന്നു േചാദിച്ച .

40 “േവണ്ടാ, ഇയാെള േവണ്ടാ, ബറബ്ബാസിെന
ഞങ്ങൾക്കു േമാചിച്ച തരിക,” എന്ന് അവർ
ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തുവിളിച്ച . ബറബ്ബാസ് ഒരു
വിപ്ളവകാരിആയിരുന്നു.

19
േയശുവിെന ്രകൂശിക്കാൻവിധിക്കുന്നു
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1 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േയശുവിെന
അരമനയ്ക്കുള്ളിൽ െകാണ്ടുേപായി
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച . 2 ൈസനികർ ഒരു
മുൾക്കിരീടം െമടഞ്ഞുണ്ടാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിരസ്സിൽ െവച്ച . പിന്നീട് ഊതനിറമുള്ള
ഒരു പുറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച . 3 “െയഹൂദരുെട
രാജാവ്, നീണാൾ വാഴെട്ട!” എന്നു (പരിഹസിച്ച )
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േയശുവിെന്റകരണത്തടിച്ച .

4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും പുറത്തുവന്നു,
“ഞാൻ അയാളിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല!”
എന്നും, തുടർന്ന് “അത് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്
ഇതാ ഞാൻ അയാെള നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
പുറത്തുെകാണ്ടുവരുന്നു.” എന്നും
െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 5 േയശു
മുൾക്കിരീടവും ഊതനിറമുള്ള പുറങ്കുപ്പായവും
ധരിച്ച പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്
അവേരാട്, “ഇതാആമനുഷ്യൻ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

6പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും അവരുെട േസവകരും
േയശുവിെന കണ്ടേപ്പാൾ “്രകൂശിക്ക, ്രകൂശിക്ക,”
എന്ന് ഉച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
പീലാേത്താസ്, “നിങ്ങൾതെന്ന ഇയാെള
െകാണ്ടുേപായി ്രകൂശിക്കുക. ഞാൻ ഇയാളിൽ
ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല,”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അതിനു
മറുപടിയായി, “ഞങ്ങൾെക്കാരു
ന്യായ്രപമാണമുണ്ട.് ൈദവപു്രതൻ എന്നു സ്വയം
അവകാശെപ്പടുകയാൽ ആ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച് ഇയാൾ മരണേയാഗ്യനാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.
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8 ഈ ്രപസ്താവം േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്
വളെരയധികം ഭയെപ്പട്ട . 9 അയാൾ
വീണ്ടും അരമനയ്ക്കുള്ളിേലക്കു െചന്ന്, “നീ
എവിെടനിന്നുള്ളവൻ?” എന്ന് േയശുവിേനാടു
േചാദിച്ച . എന്നാൽ, േയശു അതിനു
മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല. 10 പീലാേത്താസ്
വീണ്ടും േചാദിച്ച : “നീ എേന്നാെടാന്നും
സംസാരിക്കാത്തെതന്ത?് നിെന്ന േമാചിപ്പിക്കാനും
്രകൂശിൽ തറപ്പിക്കാനും എനിക്കധികാരമുെണ്ടന്ന്
നീഅറിയുന്നിേല്ല?”

11 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു,
“മുകളിൽനിന്ന് നൽകെപ്പട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
താങ്കൾക്ക് എെന്റേമൽ ഒരധികാരവും
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് എെന്ന
താങ്കള െടപക്കൽ ഏൽപ്പിച്ച തന്നവനാണ്
കൂടുതൽപാപമുള്ളത.്”

12അേപ്പാൾമുതൽ േയശുവിെന വിട്ടയയ്ക്കാൻ
പീലാേത്താസ് പരി്രശമിച്ച . എന്നാൽ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ, “ഈ മനുഷ്യെന
വിട്ടയച്ചാൽ, അങ്ങ് ൈകസറുെട സ്േനഹിതനല്ല.
സ്വയം രാജാെവന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നവൻ
ൈകസേറാടു മത്സരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

13 ഈ വാക്കുകൾ പീലാേത്താസ്
േകട്ടേപ്പാൾ, േയശുവിെന പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു;
എ്രബായഭാഷയിൽ ഗബ്ബഥാ, അതായത,്
കൽത്തളം എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്തുവന്ന്
ന്യായാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. 14 ഇതു
സംഭവിച്ചത് െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെന്റ
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തേലദിവസമായ ഒരുക്കനാളിെന്റ
മധ്യാഹ്നസമയത്ത*്ആയിരുന്നു.
പീലാേത്താസ് െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാട,്

“ഇതാനിങ്ങള െട രാജാവ്”എന്നുപറഞ്ഞു.
15 എന്നാൽ അവർ, “അവെന െകാന്നുകളക,
െകാന്നുകളക, അവെന ്രകൂശിക്ക” എന്നിങ്ങെന
ഉറെക്കവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങള െട രാജാവിെന ഞാൻ
്രകൂശിേലറ്റണേമാ?” പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾക്കു ൈകസറല്ലാെത മെറ്റാരു
രാജാവില്ല,” പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

16 ഒടുവിൽ പീലാേത്താസ് േയശുവിെന
്രകൂശിക്കാനായിഅവർക്കുവിട്ട െകാടുത്തു.
േയശുവിെന്റ ്രകൂശീകരണം
പടയാളികൾ േയശുവിെന ഏറ്റ വാങ്ങി.

17 േയശു തെന്റ ്രകൂശു സ്വയം ചുമന്നുെകാണ്ട,്
അരാമ്യഭാഷയിൽ തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം
എന്നർഥം വരുന്ന െഗാൽേഗാഥാ എന്ന
സ്ഥലേത്തക്കുേപായി. 18 അവിെട അവർ,
േയശുവിെന മധ്യത്തിലും േവെറ രണ്ടുേപെര
ഇരുവശത്തുമായി ്രകൂശിച്ച .

19പീലാേത്താസ്ഒരുകുറ്റപ്രതംഎഴുതി ്രകൂശിൽ
പതിപ്പിച്ച .
നസറായനായ േയശു, െയഹൂദരുെട രാജാവ്,
എന്നായിരുന്നു അത.് 20 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച
സ്ഥലം നഗരത്തിനു സമീപമായിരുന്നതുെകാണ്ടും
ആ േമെലഴുത്ത് എ്രബായ, ലത്തീൻ, ്രഗീക്ക്

* 19:14 മൂ.ഭാ.ആറാംമണി
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എന്നീ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരുന്നതുെകാണ്ടും
െയഹൂദരിൽ പലരും അതു വായിച്ച .
21 െയഹൂദരുെട പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട,് “ ‘െയഹൂദരുെട രാജാവ’്
എന്നല്ല, ‘െയഹൂദരുെട രാജാവ് ഞാനാണ് എന്ന്
ഈ മനുഷ്യൻ അവകാശെപ്പട്ട ,’ എന്നാണ്
എഴുേതണ്ടത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

22അതിന് “ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി,” എന്നു
പീലാേത്താസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

23 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ചതിനുേശഷം
പടയാളികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ,
ഓേരാരുത്തനും ലഭിക്കത്തക്കവിധം നാലായി
ഭാഗിച്ച ; പുറങ്കുപ്പായം അവർ ഭാഗിച്ചില്ല; അതു
തുന്നൽഇല്ലാെതേമൽെതാട്ട്അടിവെരമുഴുവനും
െനയ്െതടുത്തതായിരുന്നു.

24 “ഇത് നാം കീറരുത,് ആർക്കു കിട്ട െമന്ന്
നറുക്കിട്ട തീരുമാനിക്കാം,” എന്ന് അവർ
പരസ്പരം പറഞ്ഞു.
“എെന്റവസ്്രതങ്ങൾഅവർപകുെത്തടുത്തു.
എെന്റപുറങ്കുപ്പായത്തിനായവർനറുക്കിട്ട ,”†

എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു നിറേവറുന്നതിനാണ്
ൈസനികർഇങ്ങെനെയല്ലാം െചയ്തത്.

25 ്രകൂശിനരിെക േയശുവിെന്റ അമ്മയും
അമ്മയുെട സേഹാദരിയും െക്ലേയാപ്പാവിെന്റ
ഭാര്യ മറിയയും മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും
നിന്നിരുന്നു. 26 അമ്മയും താൻ സ്േനഹിച്ച
ശിഷ്യനും സമീപത്തുനിൽക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് േയശു
അമ്മേയാട്, “സ്്രതീേയ, ഇതാ നിെന്റ മകൻ!”
എന്നും 27 ശിഷ്യേനാട്, “ഇതാ നിെന്റ അമ്മ!”
† 19:24 സങ്കീ. 22:18
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എന്നും പറഞ്ഞു. ആസമയംമുതൽആശിഷ്യൻ
േയശുവിെന്റ അമ്മെയ സ്വന്തംഭവനത്തിൽ‡

സ്വീകരിച്ച .
േയശുവിെന്റ മരണം

28 അതിനുേശഷം, സകലതും
പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ,്
തിരുെവഴുത്തു പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി
േയശു, “എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അവിെട പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ച് ഒരു പാ്രതം
െവച്ചിരുന്നു. അവർ ഒരു സ്േപാഞ്ച് അതിൽ
മുക്കി ഈേസാപ്പ െചടിയുെട തണ്ടിേന്മലാക്കി
േയശുവിെന്റ വാേയാടടുപ്പിച്ച . 30 അതു
കുടിച്ചേശഷം േയശു “സകലതും നിവൃത്തിയായി!”
എന്നു പറഞ്ഞു തല ചായ്ച്ച തെന്റആത്മാവിെന
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

31 അന്ന് െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെന്റ
തേലദിവസമായ ഒരുക്കത്തിെന്റ ദിവസവും
പിേറ്റന്ന് വളെര സവിേശഷതകളള്ള ഒരു
ശബ്ബത്തും§ ആയിരുന്നു. ശബ്ബത്തുനാളിൽ
ശവശരീരങ്ങൾ ്രകൂശിൽ കിടക്കുന്നത്
ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അവരുെട കാലുകൾ ഒടിപ്പിച്ച
താെഴയിറക്കണെമന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
32 അതുെകാണ്ടു പടയാളികൾ വന്ന്,
േയശുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട
രണ്ടുേപരുെടയും കാലുകൾ ആദ്യം

‡ 19:27 അമ്മെയേപ്പാെല എന്നു വിവക്ഷ § 19:31
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിേനാടു േചർന്നു വരുന്ന ശബ്ബത്ത് എന്നതാണ്
ഈശബ്ബത്തിെന്റസവിേശഷത.
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ഒടിച്ച . 33 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മരിച്ച കഴിഞ്ഞു എന്നു
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട കാലുകൾ ഒടിച്ചില്ല. 34എങ്കിലും
പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ കുന്തംെകാണ്ട്
േയശുവിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ കുത്തി. ഉടെന
രക്തവും െവള്ളവും പുറേത്തെക്കാഴുകി.
35 ഇതു കണ്ടയാൾതെന്നയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത;് അവെന്റ സാക്ഷ്യം
സത്യംതെന്ന; താൻ പറയുന്നതു സത്യം
എന്ന് അയാൾ അറിയുന്നു; നിങ്ങള ം
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനാണ് അയാൾ ഇതു
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നത.് 36 “അവെന്റ
അസ്ഥികളിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല,”*
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു നിറേവറുന്നതിന് ഇതു
സംഭവിച്ച . 37 “തങ്ങൾ കുത്തിയവങ്കേലക്കു
േനാക്കും,”† എന്നു േവെറാരു തിരുെവഴുത്തും
പറയുന്നു.
േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം

38അതിനുേശഷം,െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാടുള്ള
ഭയംനിമിത്തം രഹസ്യശിഷ്യനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന
അരിമഥ്യക്കാരൻേയാേസഫ,്പീലാേത്താസിേനാട്
േയശുവിെന്റമൃതേദഹംവിട്ട തരണെമന്നേപക്ഷിച്ച .
പീലാേത്താസിെന്റ അനുവാദേത്താെട
അയാൾ വന്നു മൃതശരീരം എടുത്തു.
39 മുെമ്പാരിക്കൽ രാ്രതിയിൽ േയശുവിെന
സന്ദർശിച്ച നിേക്കാേദെമാസും അയാള െടകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. മീറയും‡ ചന്ദനവുംെകാണ്ടുള്ള

* 19:36 പുറ. 12:46;സംഖ്യ. 9:12;സങ്കീ. 34:20 † 19:37 െസഖ.
12:10 ‡ 19:39 അതായത,്നറുമ്പശ
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മി്രശിതം ഏകേദശം മുപ്പത്തിനാല് കിേലാ്രഗാം§
നിേക്കാേദെമാസ് െകാണ്ടുവന്നു. 40ഇരുവരുംകൂടി
േയശുവിെന്റ ശരീരം എടുത്തു, െയഹൂദരുെട
ശവസംസ്കാര ആചാരമനുസരിച്ച് ആ
സുഗന്ധമി്രശിതം പുരട്ടി ശവക്കച്ചയിൽ
െപാതിഞ്ഞു. 41 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലത്ത്
ഒരു േതാട്ടവും ആ േതാട്ടത്തിൽ, ആെരയും
ഒരിക്കലും അടക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കല്ലറയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 42 അന്ന് െയഹൂദരുെട
െപരുന്നാളിെന്റ ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നതിനാലും
ആ കല്ലറ സമീപത്തായിരുന്നതിനാലും അവർ
േയശുവിെനഅവിെടസംസ്കരിച്ച .

20
ഒഴിഞ്ഞകല്ലറ

1 ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം അതിരാവിെല,
ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന, മഗ്ദലക്കാരി
മറിയ കല്ലറയുെട സമീപം വന്നേപ്പാൾ,
വാതിൽക്കൽനിന്ന് കല്ല നീക്കിയിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 2 അവൾ ഓടി, ശിേമാൻ
പേ്രതാസിെന്റയും േയശു സ്േനഹിച്ച മേറ്റ
ശിഷ്യെന്റയും അടുെത്തത്തി, അവേരാട്,
“അവർ കല്ലറയുെട ഉള്ളിൽനിന്ന് കർത്താവിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി, എവിെട െവച്ച എന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 പേ്രതാസും മേറ്റ ശിഷ്യനും കല്ലറയുെട
അടുേത്തക്കു പുറെപ്പട്ട ; 4 രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച്
ഓടി. മേറ്റ ശിഷ്യൻ പേ്രതാസിെനക്കാൾ

§ 19:39 മൂ.ഭാ. നൂറുറാത്തൽ
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േവഗത്തിൽ ഓടി കല്ലറയുെട അടുത്ത് ആദ്യം
എത്തി. 5 അയാൾ കുനിഞ്ഞ് അകേത്തക്കു
േനാക്കിയേപ്പാൾ മൃതേദഹം െപാതിഞ്ഞിരുന്ന
മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾമാ്രതം* കിടക്കുന്നതു
കണ്ടു; എന്നാൽ അയാൾ ഉള്ളിൽ കടന്നില്ല.
6 പിന്നാെല വന്ന ശിേമാൻ പേ്രതാസ് കല്ലറയുെട
അകത്തുകടന്നു. ശവക്കച്ചയും േയശുവിെന്റ
ശിരസ്സിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന വസ്്രതവും കണ്ടു.
7 ശിേരാവസ്്രതം മടക്കി കച്ചകളിൽനിന്നു
മാറ്റി ഒരിടത്തുെവച്ചിരുന്നു. 8 കല്ലറയുെട
അടുത്ത് ആദ്യം എത്തിയ മേറ്റ ശിഷ്യനും
അേപ്പാൾ അകത്തുെചന്നു. അയാൾ കണ്ടു
വിശ്വസിച്ച . 9 േയശു മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്ന
തിരുെവഴുത്ത് അേപ്പാഴും അവർ ്രഗഹിച്ചിരുന്നില്ല.
10 പിെന്ന, ശിഷ്യന്മാർ അവരുെട വീടുകളിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.
േയശു മഗ്ദലക്കാരി മറിയയ്ക്കു

്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
11 എന്നാൽ, മറിയ കല്ലറയ്ക്കു പുറത്തു
കരഞ്ഞുെകാണ്ടുനിന്നു. കരയുന്നതിനിടയിൽ
അവൾ കുനിഞ്ഞു കല്ലറയുെട ഉള്ളിേലക്കു
േനാക്കി. 12 േയശുവിെന്റ ശരീരം െവച്ചിരുന്ന
സ്ഥലത്തു െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ട് ദൂതന്മാർ,
ഒരാൾ തലയ്ക്കലും മേറ്റയാൾ കാൽക്കലുമായി
ഇരിക്കുന്നതുകണ്ടു.

13അവർ അവേളാട,് “സ്്രതീേയ, നീ എന്തിനു
കരയുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .
* 20:5 അതായത്,ശവക്കച്ചമാ്രതം
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“അവർ എെന്റ കർത്താവിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി, എവിെടയാണു
െവച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന്എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ,”എന്ന്
അവൾ പറഞ്ഞു. 14 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ േയശു നിൽക്കുന്നതു
കണ്ടു; എന്നാൽ േയശുവാെണന്ന് അവൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

15 “സ്്രതീേയ, നീ എന്തിനു കരയുന്നു?
ആെരയാണ് അേന്വഷിക്കുന്നത?്” േയശു
േചാദിച്ച .
അതു േതാട്ടക്കാരനായിരിക്കും എന്നുകരുതി
അവൾ പറഞ്ഞു: “യജമാനേന, അങ്ങ്
അേദ്ദഹെത്ത എടുത്തുെകാണ്ടുേപാെയങ്കിൽ
എവിെട െവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുതരിക,
ഞാൻ െചന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടു
െപായ്െക്കാള്ളാം.”

16 േയശുഅവെള, “മറിേയ”എന്നുവിളിച്ച .
അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനർക്കു തിരിഞ്ഞ്
അരാമ്യഭാഷയിൽ, “റബ്ബ നീ,” എന്ന് ഉറെക്ക
വിളിച്ച . “ഗുേരാ,”എന്നാണ്അതിനർഥം.

17 േയശുഅവേളാടു പറഞ്ഞു: “എെന്ന മുറുെക
പിടിച്ച െകാണ്ടിരിേക്കണ്ട;† എെന്റ പിതാവിെന്റ
അടുേത്തക്കുഞാൻഇതുവെര കയറിേപ്പായിട്ടില്ല.
എെന്റസേഹാദരന്മാരുെടഅടുത്തുെചന്ന,് ‘എെന്റ
പിതാവും നിങ്ങള െട പിതാവും എെന്റ ൈദവവും
നിങ്ങള െട ൈദവവും ആയവെന്റ അടുേത്തക്കു
ഞാൻകയറിേപ്പാകുന്നു’എന്നുപറയുക.”

18 അേപ്പാൾ മഗ്ദലക്കാരി മറിയ, താൻ
കർത്താവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന
† 20:17 മത്താ. 28:9
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വാർത്തയുമായി ശിഷ്യന്മാരുെട അടുെത്തത്തി.
അവിടന്നു തേന്നാടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവൾ
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

േയശുശിഷ്യന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
19 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംദിവസമായ
അന്നുതെന്ന ൈവകുേന്നരം, ശിഷ്യന്മാർ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാെര ഭയന്ന് വാതിലടച്ച്
അകത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, േയശു വന്ന്
അവരുെട നടുവിൽനിന്നുെകാണ്ട,് “നിങ്ങൾക്കു
സമാധാനം” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ഇതു
പറഞ്ഞതിനുേശഷം അവിടന്നു തെന്റ ൈകകള ം
പാർശ്വവും അവെര കാണിച്ച . കർത്താവിെന
കണ്ടേപ്പാൾശിഷ്യന്മാർഅത്യധികംആനന്ദിച്ച .

21 േയശു പിെന്നയും അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം!
പിതാവ് എെന്ന അയച്ചതുേപാെല ഞാനും
നിങ്ങെള അയയ്ക്കുന്നു.” 22 ഇതു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട്അവിടന്ന്അവരുെടേമൽഊതി;
“പരിശുദ്ധാത്മാവിെന സ്വീകരിക്കുക. 23 നിങ്ങൾ
ആരുെടെയങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ
അവർക്ക് ആ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവ
ക്ഷമിക്കെപ്പടാതിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശു േതാമസിനും ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
24 േയശു വന്നേപ്പാൾ, പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാള ം ദിദിെമാസ് എന്നും േപരുള്ളവനുമായ
േതാമസ് ശിഷ്യന്മാരുെട കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
25 മേറ്റ ശിഷ്യന്മാർ അയാേളാട,് “ഞങ്ങൾ
കർത്താവിെനകണ്ടു”എന്നുപറഞ്ഞു.
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അേപ്പാൾ േതാമസ,് “അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകകളിെല ആണിപ്പാടുകൾ കാണുകയും
അവയിൽ എെന്റ വിരൽെകാണ്ട്
സ്പർശിക്കുകയും പാർശ്വത്തിൽ
ൈകെവക്കുകയും െചയ്തിട്ടല്ലാെത ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുകയില്ല!”എന്നുപറഞ്ഞു.

26എട്ട ദിവസത്തിനുേശഷം, ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിൽ
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േതാമസും അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു വന്ന് അവരുെടമധ്യത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം.” 27 പിെന്ന
അവിടന്ന് േതാമസിേനാടു പറഞ്ഞു, “നിെന്റവിരൽ
നീട്ടി ഇവിെട എെന്റ ൈകകെള സ്പർശിക്കുക,
നിെന്റ ൈകനീട്ടി എെന്റ പാർശ്വത്തിൽ െവക്കുക.
അവിശ്വാസിയാകാെതവിശ്വാസിയായിരിക്കുക.”

28 േതാമസ് അേദ്ദഹേത്താട,് “എെന്റ
കർത്താവുംഎെന്റൈദവവും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29അേപ്പാൾേയശു, “നീഎെന്നകണ്ടതുെകാണ്ടു
വിശ്വസിച്ച , കാണാെത വിശ്വസിച്ചവർ
അനുഗൃഹീതർ”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയാഹന്നാെന്റസുവിേശഷത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
30ഈപുസ്തകത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത
മറ്റേനകം അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ േയശു
്രപവർത്തിച്ച . 31 എന്നാൽ, േയശു
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ച് അവിടെത്ത
നാമത്തിൽ ജീവൻ ലഭിേക്കണ്ടതിനുമായി ഇവ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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21
േയശുഏഴു ശിഷ്യന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനാകുന്നു

1അതിനുേശഷം തിെബര്യാസ് തടാകത്തിെന്റ*
തീരത്തുെവച്ച് േയശു ശിഷ്യന്മാർക്കു വീണ്ടും
്രപത്യക്ഷനായി. അത് ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു:
2ശിേമാൻ പേ്രതാസും ദിദിെമാസ് എന്നു േപരുള്ള
േതാമസും ഗലീലയിെല കാനായിൽനിന്നുള്ള
നഥനേയലും െസെബദിയുെട മക്കളായ
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും േവെറ രണ്ട്
ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
3 “ഞാൻ മീൻപിടിക്കാൻ േപാകുന്നു,” ശിേമാൻ
പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങള ം േപാരുന്നു,” എന്ന്
കൂെടയുള്ളവരും പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ,
വള്ളത്തിൽ കയറി അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട .
എന്നാൽആരാ്രതിയിൽഅവർഒന്നും പിടിച്ചില്ല.

4 ഉഷസ്സായേപ്പാൾ, േയശു തടാകതീരത്ത്
നിന്നു. അത് േയശുവാെണന്ന് ശിഷ്യന്മാർ
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

5 േയശു അവേരാട്, “കുഞ്ഞുങ്ങേള,
മീെനാന്നുമിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഇല്ല,”എന്ന്അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.
6 “വള്ളത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു വല ഇറക്കുക,
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു കിട്ട ം,” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞു. അവർ അങ്ങെന െചയ്തു. അേപ്പാൾ
അവർക്കു വല വലിച്ച കയറ്റാൻേപാലും
കഴിയാത്ത്രത മീൻലഭിച്ച .

7 േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ പേ്രതാസിേനാട,്
“അതു കർത്താവാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.

* 21:1 തിെബര്യാസ്,ഗലീലാതടാകത്തിെന്റ മെറ്റാരുേപര്
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“അതു കർത്താവാകുന്നു” എന്നു േകട്ട ഉടെന
ശിേമാൻ പേ്രതാസ,്താൻനഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ
പുറംവസ്്രതം അരയിൽ ചുറ്റി െവള്ളത്തിൽ
ചാടി. 8 മേറ്റ ശിഷ്യന്മാർ മീൻ നിറഞ്ഞ വല
വലിച്ച െകാണ്ട് വള്ളത്തിൽ പിന്നാെല െചന്നു.
അവർകരയിൽനിന്ന്ഏകേദശംെതാണ്ണ റുമീറ്റർ†
ദൂരത്തിലായിരുന്നു. 9 കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ
അവിെട തീക്കനലുകൾകൂട്ടി അതിേന്മൽ മീൻ
െവച്ചിരിക്കുന്നതുംഅപ്പവും കണ്ടു.

10 േയശു അവേരാട,് “ഇേപ്പാൾ പിടിച്ച
കുെറ മീൻ െകാണ്ടുവരിക.” എന്നു പറഞ്ഞു.
11 ശിേമാൻ പേ്രതാസ് വള്ളത്തിൽ കയറി വല
കരയ്ക്കു വലിച്ച കയറ്റി. നൂറ്റിയമ്പത്തിമൂന്ന്
വലിയ മീൻെകാണ്ട് ആ വല നിറഞ്ഞിരുന്നു.
അ്രതേയെറ മത്സ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം വല
കീറിേപ്പായില്ല! 12 േയശു അവേരാട,് “വന്നു
്രപഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുക.” എന്നു പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരും അേദ്ദഹേത്താട,്
“അങ്ങ് ആരാണ?്” എന്നു േചാദിക്കാൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല; അതു കർത്താവാെണന്ന്
അവർക്കു മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 13 േയശു
വന്ന് അപ്പം എടുത്ത് അവർക്കു െകാടുത്തു;
അതുേപാെലതെന്ന മീനും. 14 മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
പുനരുത്ഥാനംെചയ്തേശഷം ഇേപ്പാൾ ഇത്
മൂന്നാം്രപാവശ്യമാണ് േയശു ശിഷ്യന്മാർക്കു
്രപത്യക്ഷനാകുന്നത.്

പേ്രതാസിെന്റപുനഃസ്ഥാപനം

† 21:8 മൂ.ഭാ.ഏക. ഇരുനൂറുക്യ ബിറ്റ്
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15 ്രപഭാതഭക്ഷണത്തിനുേശഷം േയശു ശിേമാൻ
പേ്രതാസിേനാട,് “േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാേന, ഇവെരക്കാൾ അധികം നീ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഉവ്വ,് കർത്താേവ, എനിക്ക് അങ്ങേയാട്
ഇഷ്ടമുെണ്ടന്ന്അങ്ങ്അറിയുന്നേല്ലാ?” പേ്രതാസ്
പറഞ്ഞു.

“എെന്റ കുഞ്ഞാടുകെള േമയിക്കുക,” േയശു
പറഞ്ഞു.

16 േയശു വീണ്ടും, “േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാേന, നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുേന്നാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
അതിന് അയാൾ, “ഉവ്വ്, കർത്താേവ,
എനിക്ക് അങ്ങേയാട് ഇഷ്ടമുെണ്ടന്ന് അവിടന്ന്
അറിയുന്നേല്ലാ?”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“എെന്റ ആടുകെള പരിപാലിക്കുക,” േയശു
പറഞ്ഞു.

17 മൂന്നാംതവണയും േയശു, “േയാഹന്നാെന്റ
മകനായ ശിേമാെന, നിനക്ക് എേന്നാട്
ഇഷ്ടമുേണ്ടാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“നിനക്ക് എേന്നാട് ഇഷ്ടമുേണ്ടാ?” എന്ന്
േയശു മൂന്നാമതും േചാദിക്കയാൽ പേ്രതാസ്
ദുഃഖിതനായി ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു:
“കർത്താേവ, അവിടന്ന് എല്ലാം അറിയുന്നു;
എനിക്ക് അങ്ങേയാട് ഇഷ്ടമുെണ്ടന്നും അങ്ങ്
അറിയുന്നു.”
അേപ്പാൾ േയശു പേ്രതാസിേനാട,്

“എെന്റ ആടുകെള േമയിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞേശഷം ഇങ്ങെന തുടർന്നു, 18 “സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിേന്നാട് പറയെട്ട: നീ
യുവാവായിരുന്നേപ്പാൾ സ്വയം വസ്്രതംധരിച്ച്
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ഒരുങ്ങി ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തക്കു നടന്നു.
വൃദ്ധനാകുേമ്പാൾ നീ ൈക നീട്ട കയും
മറ്റാെരങ്കിലും നിെന്ന വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച നിനക്കു
േപാകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലേത്തക്കു
നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം.”
19 ഏതു വിധത്തിലുള്ള മരണത്താൽ
പേ്രതാസ് ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും
എന്നു സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു േയശു ഇതു
പറഞ്ഞത.് പിെന്ന േയശു അയാേളാട,് “എെന്ന
അനുഗമിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 പേ്രതാസ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ
േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ പിന്നാെല വരുന്നതു
കണ്ടു. അത്താഴസമയത്ത് േയശുവിെന്റ
മാറിൽ ചാരിെക്കാണ്ട്, “കർത്താേവ, അങ്ങെയ
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നത്ആരാണ?്” എന്നു േചാദിച്ചത്
ഇയാൾതെന്ന. 21അയാെള കണ്ടിട്ട പേ്രതാസ്
േയശുവിേനാട,് “കർത്താേവ, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാര്യംഎന്താകും?”എന്നു േചാദിച്ച .

22അതിന് േയശു, “ഞാൻമടങ്ങിവരുന്നതുവെരയും
ഇവൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് എെന്റ
ഇഷ്ടെമങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുകാര്യം? നീ
എെന്ന അനുഗമിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
23 ഇതുനിമിത്തം, ആ ശിഷ്യൻ മരിക്കുകയില്ല
എെന്നാരു സംസാരം സേഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ
്രപചരിച്ച .എന്നാൽ,അയാൾമരിക്കുകയില്ലഎന്ന്
േയശു പറഞ്ഞില്ല; അവിടന്നു പറഞ്ഞത,് “ഞാൻ
മടങ്ങിവരുന്നതുവെര അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം
എന്നാണ് എെന്റ ഇഷ്ടെമങ്കിൽ നിനക്ക്
എന്തുകാര്യം?”എന്നുമാ്രതംആയിരുന്നു.
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24ഈശിഷ്യൻതെന്നയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നതും ഇവ എഴുതിയതും.
അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യെമന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു.

25 ഇവകൂടാെത മറ്റ് അേനകകാര്യങ്ങള ം
േയശു െചയ്തു. അവ ഓേരാന്നും
എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ
േലാകത്തിൽത്തെന്നയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു
ഞാൻകരുതുന്നു.
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