
 

 

John 3.14-21 

  

ദൈവത്തിന് ലലോകലത്തോടുള്ള വലിയ സ്ലേഹപ്രകടേത്തിന്റെ വിവരണമോണ് 

ഇന്നറത്ത സുവിലേഷത്തിന്റെ കോതല്. എറെന്നോല് തന്നില് വിേവസിക്കുന്ന 

ഏവേുും േേിച്ചു ലരോകോറത േിതയജീവന് പ്രോരിക്കുന്നതിേുലവണ്ടി, തന്റെ 

ഏകജോതറേ േല്കോന് തക്കവിധും ദൈവും ലലോകറത്ത അപ്തമോപ്തും സ്ലേഹിച്ചു(3:16). 

ഇതോണ് ലയോഹന്നോന്റെ സുവിലേഷത്തിന്റെ കോതല് എന്നു രെയോും. 

സുവിലേഷങ്ങള് േോലിന്റെയുും, രുതിയേിയമത്തിന്റെയുും, കോതല് ഇതുതറന്നയോണ്. 

റരോതുവോയി വിേുദ്ധപ്രന്ഥും മുഴുവന്റെയുും സുംപ്രഹവുും ഇതുതറന്നറയന്നു 

രെയോേോവുും. കോരണും ലയേുവിലൂറട േല്കറട്ട  ര്ഷയയുറട രരിപ്തവുും, 

ലയേുവിന്റെ ര്ഷയോകര രഹസയങ്ങളുറട ആറക തുകയുമോണ് വി.ദൈൈിള്. ഈ 

രഹസയറമന്നത് ലയേു രഹസയമോണ്. അത് തന്റെ രുപ്തറേ ലലോകത്തിേു 

േല്കുവോന് രിതോവോയ ദൈവറത്ത ലപ്രരിടിച്ച മഹേീയ രഹസയമോണ്. അത് 

രുപ്തന് തറന്നത്തറന്ന ലലോകത്തിന് രോരടരിഹോരമോയി, ര്ഷയയോയി േല്കിയ 

രഹസയമോണ്. അത് ലയേുവിന്റെ കുരിേിറല ൈലിയോണ്. അതുതറന്നയോണ് 

മേുഷയരുപ്തന്റെ ഉയര്ത്ത്തറടടലോയി 15-ാോാും തിരുവരേത്തില് രെഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

ദൈവും മേുഷയലേോടുള്ള വലിയ സ്ലേഹും തന്ലെതറന്ന ജീവന് േല്കിറക്കോണ്ട് 

പ്രകടിടിച്ചു. അതു വലിയ തയോരമോണ്. കുരിേിലുയര്ത്ത്തറടടുക അറലകിില് 

കുരിേില് മരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവുും വലിയ തയോരമോണ്. ഈ കുരിേുമരണറത്ത 

അറലകിില് ഉയര്ത്ത്തറടടലിറേ രഴയേിയമത്തില് ലമോേ മരുഭൂമിയില് വച്ച് 

(സുംഖ്യ 21:4-9) സര്ത്ടറത്ത ഉയര്ത്ത്തിയതിലേോ് തോരതമയറടടുത്തുന്നു. തന്നില് 

വിേവസിക്കുന്നവന് േിതയജീവന് ഉണ്ടോകുവോേോയി മേുഷയരുപ്തേുും 

ഉയര്ത്ത്തറടലടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുരിേില് ഉയര്ത്ത്തറടടുക എന്നോല് കുരിേില് 

മരിക്കുക എന്നോണ് അര്ത്ഥമോക്കുക. 

മരുഭൂമിയില് സര്ത്ടമലക ജീവന് േല്കിയത്. ലമോേലയോ് അപ്രകോരും 

പ്രവര്ത്ത്തിക്കോന് േിര്ത്ലേേിച്ച ഇപ്സോലയലിന്റെ ദൈവമോയ കര്ത്ത്തോവോണ് ജീവന് 

േല്കുന്നത്. രിച്ചള സര്ത്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമോണ്. സര്ത്ടറത്ത കോണുലളോള് 

അവര്ത് ദൈവറത്ത ഓര്ത്ത്തു. എലടോള് അവര്ത് ദൈവറത്ത ഓര്ത്ത്തുലവോ 

അലടോഴോറക്ക അവര്ത് സുഖ്മോക്കറട്ട ു, ര്ഷയിക്കറട്ട ു. ഇതുലരോറല ലയേു 

കുരിേില് ഉയര്ത്ത്തറടടുന്നു; എലകോവരുും അവരുറട രിെകള് ലയേുവിന്റെ 

കുരിേിലലക്ക് ഉയര്ത്ത്തണും. ലയേുവില് വിേവസിക്കണും; അതിലൂറട േിതയജീവന് 

ലേടുവോന് സോധിക്കുും. 15-ാോാും വോകയത്തില് 'തന്നില് വിേവസിക്കുന്ന'വറേക്കുെിച്ച് 

രെയുലളോള് 16-ാോാും തിരുവരേത്തില് വിേവസിക്കുന്നവറേ സ്ലേഹിക്കുന്ന 



ദൈവത്തിന്റെ കോരുണയറത്തക്കുെിച്ച് വളറര ആഴത്തില് വിേൈീകരിക്കുന്നു. 

ദൈവും ലലോകറത്ത അപ്തമോപ്തും സ്ലേഹിച്ചു (ലയോഹ 3:16). 

ദൈവും ലലോകറത്ത സ്ലേഹിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സ്ലേഹും, അഥവോ രുപ്തന്റെ 

ലലോകത്തിലലക്കുള്ള വരവ് ലലോകത്തിേു ര്ഷയ പ്രൈോേും റരയ്യുവോേോണ്. ലയേു 

ലലോകത്തിലലക്ക് വന്നത് എലകോവറരയുും ര്ഷയിക്കുവോേോണ്. സര്ത്ടറത്ത ലേോക്കിയ 

എലകോവരുും ര്ഷയിക്കറട്ട തുലരോറല, മേുഷയരുപ്തേില് വിേവസിക്കുന്ന ഏവേുും 

ര്ഷയിക്കറടടുന്ന സമയും സമോരതമോയിരിക്കുന്നു. ലയേുവിന്റെ വരവിലൂറട 

സുംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ വയതയോസമോണിവിറട കോണുവോന് കഴിയുക. 

ലയേുവിറേ വിേവോസലത്തോറട ലേോക്കുന്നവേുും, വിേവസിക്കുന്നവേുും 

ര്ഷയിക്കറടടുന്നു. അവന് േി്ഷയോവിധിയുണ്ടോവുകയിലക. രുപ്തറേ കോണുകയുും, 

അവേില് വിേവസിക്കുകയുും റരയ്യുന്നവേോലരോ അവേു േിതയജീവന് 

ഉണ്ടോകണറമന്നതോണ് എന്റെ രിതോവിന്റെ ഇഷ്ടും, അെയൈിേത്തില് അവറേ 

ഞോന് ഉയര്ത്ടിക്കുും(6:40). /ലയേുവിലൂറട സകലവുും ര്ഷയിക്കറടടുന്നു. ര്ഷയയുറട 

അടയോളവുും, ലകപ്രവുും ലയേുവോണ്. 

രരിേുദ്ധ രിതോവ് റൈേഡിക്് 16-ാോമന് മോര്ത്രോട തന്റെ േപ്സത്തിറല ലയേു 

എന്ന രുസ്തകത്തില് രെയുന്നതുലരോറല, ലയേുവിന്റെ ര്ഷയോകരൈൗതയത്തിറല 

സോര്ത്വപ്തിക രപ്കവോളും വി.ലയോഹന്നോന്റെ സുവിലേഷത്തിറല രണ്ട് പ്രധോേ 

ഭോരങ്ങളില് കോണോും. ദൈവും ലലോകറത്ത അപ്തമോപ്തും സ്ലേഹിച്ചു(3:16), 

ലലോകത്തിന്റെ, ജീവേുലവണ്ടി ഞോന് േല്കുന്ന അടും, എന്റെ േരീരമോണ് (6:51). 

എന്നോല് ലയോഹന്നോന് ലലോകറമന്ന രൈും രണ്ടര്ത്ഥത്തില് ഉരലയോരിക്കുന്നുറണ്ടന്നുും 

അവയ്ക്കു തമ്മില് വയതയോസമുറണ്ടന്നുും േോും പ്രഹിലക്കണ്ടതുണ്ട് (3:16; 17:9). 

ലലോകും എന്ന രൈത്തിന്റെ ഒരര്ത്ഥും സോതവികരുണമുള്ള ദൈവിക സ ഷ്ടി 

മുഴുവേുമോണ്. േന്മയുള്ള മേുഷയരുും േലകതോയ എലകോ സ ഷ്ടി ജോലങ്ങളുും 

ഉള്റക്കോള്ളുന്ന ലലോകും. രരിപ്തത്തിലൂറട രരിണമിച്ച മോേുഷിക ലലോകറമന്നോണ് 

ഈ രണ്ടോമറത്ത അര്ത്ഥും. അഴിമതിയുും േുണവകളുേകളുും അപ്കമവുും ഹിുംസയുും 

അതിന്റെ സഹജരുണമോയി തീര്ത്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സുംേയിക്കത്തക്കവിധും 

മലീമസമോയ ലലോകും. മലീമസമോയ ഈ ലലോകും അപ്രതയ്ഷയമോകണും. അതു 

ദൈവത്തിന്റെ ലലോകമോയി രൂരോെരറടടണും. അതോണ് ലയേുവിന്റെ 

ജീവിതൈൗതയും മേുഷയറര അവരുറട ലലോകത്തില് േിന്നുും ഉയര്ത്ത്തുക 

ദൈവത്തിന്റെ ലലോകത്തിലലക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ൈൗതയും. അങ്ങറേ 

ദൈവവുമോയി ഒന്നോയിലച്ചര്ത്ന്ന് അവന്റെ സ്ലേഹസോന്നിധയത്തില് മേുഷയന് 

വീണ്ടുും യഥോര്ത്ഥ മേുഷയേോയി തീരുും. എന്നോല്, ഈ രൂരോെരീകരണത്തിന് ഒരു 

വലിയ വില റകോടുക്കണും. ലയേുവിന് കുരിേോണത്. പ്കിസ്തുവിന്റെ 

സോ്ഷയികള്ലക്കോ,രക്തസോ്ഷയിതവും വരിക്കോേുള്ള സന്നദ്ധതയോണ് അതിന്റെ വില 

(േപ്സത്തിറല ലയേു 185 - 187). 

ര്ഷയയുും േി്ഷയയുും 

വിേവസിക്കുന്നവന് ര്ഷയേല്കുലളോള്, വിേവസിക്കോത്തവന് േി്ഷയയുും േല്കുന്നു. 



േി്ഷയോവിധി അവര്ത് പ്രകോേറത്തക്കോള് അധികമോയി അന്ധകോരറത്ത 

സ്ലേഹിച്ചതോയിരുന്നു (3:19). തിന്മ റരയ്യുന്ന വയക്തി എലടോഴുും ലയേുവിറേ 

റവെുക്കുന്നു. അവന് എലടോഴുും ദൈവത്തിേുും ദൈവീക കോരയങ്ങള്ക്കുും 

എതിരോണ്. ഇങ്ങറേ ഉള്ള രില ആളുകറള േമുക്ക് സമൂഹത്തില് കോണോേോവുും. 

ഇവര്ത് തിന്മയുറട സോത്തോന്റെ വക്തോക്കളോണ്. അവര്ത് എലടോഴുും തിന്മ റരയ്യുന്നു. 

േന്മ രിെിക്കോലേോ റരയ്യുവോലേോ സോധയമലക. പ്രകോേമോയ ലയേുവിറേ 

എതിര്ത്ക്കുകയുും റവെുക്കുകയുും റരയ്യുന്നവരോണ് തിന്മ പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നവര്ത്. 

റവളിച്ചവുും അന്ധകോരവുും 

അവര്ത് അന്ധകോരത്തിലോണ് എന്ന് ലയോഹന്നോന് രഠിടിക്കുന്നു. തിന്മ റരയ്യുന്നവന് 

എലടോഴുും അന്ധകോരത്തില് മെഞ്ഞിരിക്കുും. കളവ് േടത്തുന്നവര്ത്, വയഭോരോരും 

റരയ്യുന്നവര്ത്, അപ്കമും േടത്തുന്നവര്ത് എലകോും എലടോഴുും അന്ധകോരമുള്ളലടോഴോണഅ 

റരയ്യുവോേോപ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രകോേും അവന് പ്രതിൈന്ധമോണ്. ലമോഷ്ടോവ്, 

ലമോഷ്ടിക്കോന് കയെുന്നതിന് മുള് വീ്ട ിലലക്കു പ്രകോേും േല്കുന്ന കെന്െിന്റെ 

ഫ്യൂസ് ഊരിക്കളയുന്നു. കോരണും അവന് അന്ധകോരത്തിലോണ്. 

അന്ധകോരത്തിലോയിരിക്കോന് ഇഷ്ടറടടുന്നു. അവന്റെ ഉള്ളില് രൂര്ത്ണ അന്ധകോരും 

േിെഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്ധകോരും രുെറമയുും ആക്കുവോന് അവന് ആപ്രഹിക്കുന്നു. 

അന്ധകോരത്തിന്റെ പ്രവര്ത്ത്തി റരയ്യുന്നവന് തിന്മയിലോണ്. തിന്മ 

പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നവന് പ്രകോേറത്ത റവെുക്കുന്നു. അവന്റെ പ്രവര്ത്ത്തികള് 

റവളിറടടോതിരിക്കുന്നതിന് അവന് റവളിച്ചത്തു വരുന്നുമിലക (3:20). തിന്മയ്ക്കുും 

അന്ധകോരത്തിേുും തമ്മില് അലഭൈയമോയ ൈന്ധമുണ്ട് . വി.ലയോഹന്നോന് എഴുതുന്നു: 

ആ അടക്കഷണും സവീകരിച്ച ഉടറേ അയോള് രുെലത്തക്കു ലരോയി. അലടോള് 

രോപ്തിയോയിരുന്നു (13:30). യൂൈോസ് രുെലത്തക്ക് ലരോകുന്നു. അവന് രോപ്തിയുറട 

േൂേയതയിലലക്കോണ് ലരോകുന്നത് അയോള് റവളിച്ചമുലര്ഷയിച്ച് തമസ്സിറേ 

ആലേഷിക്കുന്നു. അന്ധകോരത്തിന്റെ േക്തി അവറേ വലയും റരയ്യുന്നു. 

അന്ധകോരത്തിന്റെയുും തിന്മയുറട േക്തിയുറടയുും അടിമയോയി അയോള് 

രൂര്ത്ണമോയുും മോെിക്കഴിഞ്ഞു(ലയോഹ 3:19 ; 22:53). (േപ്സത്തിറല ലയേു 142). അവന് 

തിന്മ റരയ്യോേോയി അന്ധകോരത്തിലലക്ക് ലരോയി. തിന്മയ്ക്കുും അന്ധകോരത്തിേുമുള്ള 

ൈന്ധും ഇവിറട സ്രഷ്ടമോണ്. 

സതയവുും റവളിച്ചവുും 

സതയവുും റവളിച്ചവുും ൈന്ധറട്ട ിരിക്കുന്നു. സതയും പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നവന് 

എലടോഴുും റവളിച്ചത്തിലുും തുെവിയിലുും ആയിരിക്കുവോന് ആപ്രഹിക്കുന്നു (3:21). 

റവളിച്ചത്തില് ജീവിക്കുന്നവന് എലടോഴുും സതയും പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. സതയവുും, 

റവളിച്ചവുും, േന്മയുും, ജീവേുും, സ്ലേഹവുും, ദൈവവുും ഒലര രോതയില് േീങ്ങുന്നു. 

കോരണും ദൈവും സ്ലേഹമോണ്, ദൈവും സതയമോണ്, ദൈവും ജീവേോണ്, ദൈവും 

പ്രകോേമോണ് (12:46; 1 ലയോഹ 1:5; ലയോഹ 4:8). ലയേുവിലൂറട േല്കറട്ട ിരിക്കുന്ന 

ജീവേുും, ര്ഷയയുും, സ്ലേഹവുും അേുഭവിച്ചുറകോണ്ട് ജീവിക്കുവോന് സോധിക്കറ്ട . 

ലയേു േല്കുന്ന േിതയജീവന് സവെമോക്കോന് േമുക്ക് സോധിക്കറ്ട . കോരണും ലയേു 

വന്നിരിക്കുന്നത് േമുക്ക് ജീവേുണ്ടോകുവോേുും അത് സമ ദ്ധമോയി 



ഉണ്ടോകുവോേുമോണ് (10:10). 

ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്ലേഹറത്തക്കുെിച്ച് രിെിക്കുലളോള്, എലകോത്തിന്റെയുും 

തുടക്കും ദൈവത്തിലോണ് എന്നു കോണുവോന് സോധിക്കുും. സതയത്തില് സ്ലേഹും 

(രമ േലമ റാേി ാ്ല േലമലല) എന്ന രോപ്കിക ലലഖ്േത്തില് ൈേഡിക്് 

രതിേോെോമന് രോട രെയുന്നതുലരോറല, എലകോറ്റിന്ലെയുും ഉത്ഭവും ദൈവത്തിന്റെ 

സ്ലേഹത്തിലോണ്; എലകോും അതിേോല് രൂരറട്ട ു; എലകോും അതിലലയ്ക്കു 

േയിക്കറടടുകയുും റരയ്യുന്നു (രീ.2). ഇക്കോരണത്തോല് സഭറയ സുംൈന്ധിച്ചുും, 

സഭോമക്കറള സുംൈന്ധിച്ചിടലത്തോളവുും സ്ലേഹമോണ് സര്ത്വസവും. 

സതയും പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നവന്, റവളിച്ചത്തില് ദൈവലത്തോ് ലരര്ത്ന്ന് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു 

(3:21). ൈേഡിക്് രോടോ രെയുന്നു, സതയത്തില് മോപ്തലമ സ്ലേഹും 

റവ്ട ിത്തിളങ്ങുന്നുള്ളൂ. സതയത്തില് മോപ്തലമ സ്ലേഹും ആധികോരികമോയി 

ജീവിക്കറടടുന്നുള്ളൂ(രീ.3). സതയവുും സ്ലേഹവുും ഐകയറട്ട ിരിക്കുന്നു. 

മേുഷയരോേിറയ സതയത്തിലലക്കുും സ്ലേഹത്തിലലക്കുും, ജീവേിലലക്കുും 

േയിക്കുവോേോണ് ദൈവും തന്റെ ഏകജോതറേ ലലോകത്തിേു േല്കിയത് (3:16). 

ദൈവമോണ് മേുഷയറേ സ്ലേഹത്തിലലക്ക് ലപ്രരിടിക്കുന്നത്. എലകോ േന്മയുലടയുും 

രിന്നില് ദൈവസ്ലേഹമോണ്. കൂടോറത ദൈവറത്തക്കുെിച്ച് രെയുലളോള് 

ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിതവും തറന്ന സ്ലേഹത്തിലോണ്. പ്തിലയക ദൈവത്തിന്റെ 

സ്ലേഹും. കൂടോറത ഇത് ദൈവസ്ലേഹത്തിന്റെ വിേോലത കോണിച്ചുതരുന്നു. 

ലലോകറത്ത മുഴുവേോയുും ദൈവും സ്ലേഹിക്കുന്നു. ഒരു ജേതലയലയോ, ഒരു 

രോഷ്പ്ടലത്തലയോ മോപ്തമലക സ്ലേഹിക്കുക. സകലലരയുും ദൈവും സ്ലേഹിക്കുന്നു. 

ആലരയുും ഒഴിവോക്കുന്നിലക, ഒന്നിലേയുും ഒഴിവോക്കുന്നിലക. ആഗ്സ്തിലേോസ് 

രെയുന്നതുലരോറല, ദൈവും ഓലരോരുത്തലരയുും സ്ലേഹിക്കുന്നത് ആറക ഒരോറള 

മോപ്തും ഈ ലലോകത്തില് ദൈവത്തിന് സ്ലേഹിക്കോേുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലോണ്. 

ദൈവത്തിന്ലെത് രരിരൂര്ത്ണ സ്ലേഹമോണ്, അളവിലകോത്ത സ്ലേഹമോണ്. 
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