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l¶ Hcp D¯a kv{Xobmbncp¶p. Fev¡m\ F¶ \Ã 

a\pjy\mbncp¶p Ahsf hnhmlw sNbvXXv. Ccphcpw

ssZhs¯ Bcm[n¡pIbpw aäpÅhtcmSv Zb Im«pIbpw

sNbvXp. F¶mÂ l¶bpsS PohnX¯nÂ Hcp 

Imcy¯nsâ Ipdhpmbncp¶p.

AhÄs¡mcp Ipªns\

thWambncp¶p.

Hcp Ipªn¡mep

ImWphm³ AhÄ

Im¯ncp¶p,

{]mÀ°n¨p, {]Xo£n¨p,

hopw Im¯ncp¶p. Hcp

^ehpapmbnÃ.



FÃm hÀjhpw ssZh¯nsâ

Beb¯nÂ Bcm[n¡m\mbn AhÄ

t]mIpambncp¶p. Hcp hÀjw AhÄ

{]mÀ°n¨p, ssZhw AhÄ¡v Hcp 

aIs\ sImSp¡pIbmsW¦nÂ B 

aIs\ Ft¶¡pw ssZh¯nsâ

tkhI\mbn XncnsI sImSp¡pw.



l¶ {]mÀ°n¡p¶Xv

htbm[nI\mb Gen 

]ptcmlnX³ Ip. AhfpsS

Nndn A\§p¶psh¦nepw

i_vZw ]pd¯phcmªXn\mÂ

AhÄ aZy]n¨ncn¡p¶psh¶v

At±lw

sXän²cn¨p.

Gen Ahsf

iImcn¨p.



l¶ Xm³ Ign¨

{]mÀ°\bpw

ssZhap¼msI sNbvX 

hmKvZm\hpw GentbmSp

]dªp. Gen D¯cw

]dªp: “kam[m\t¯msS 

s]mbvs¡mÄI; 

bn{kmtbensâ ssZht¯mSv 

\o Ign¨ At]£ Ah³ 

\n\¡v \ÂIpamdmIs«”
GenbpsS hm¡pIÄ

l¶mbv¡v {]Xymi \evIn.



thKw Xs¶ l¶bpsS lrZbw kt´mjwsImv \ndªp. 

“btlmh Ahsf HmÀ¯p,” AhfpsS {]mÀ°\bv¡v 

D¯cw sImSp¯p. Fev¡m\bv¡pw l¶bv¡pw Hcp 

]p{X³ P\n¨p. AhÀ Ah\v iaqthÂ F¶p t]cn«p 

(AXnsâbÀ°w “ssZhw tI«p”). ]t£, l¶ 

btlmhsbbpw Aht\mSv Xm³ sNbvX hmKvZm\s¯bpw 

HmÀ¡ptam?



FÃm hÀjhpw

ssZhmeb¯nÂ

t]mIp¶ ]Xnhv l¶

\nÀ¯n. Mvlm, Axp

sImÅmatÃm! 

AhÄ ssZht¯mSp 

sNbvX hmKvZm\w 

ewLn¨pthm? CÃ,

GentbmsSm¸w 

iaqthÂ ssZh¯nsâ 

ip{iqj sN¿phm\pÅ 

{]mbamIp¶Xn\mbn l¶

Im¯ncn¡pIbmbncp¶p. 

F¶n«v Ahfhs\ kamKa\

IqSmc¯nÂ sImph¶p.



ssZhw l¶bpsS hnizkvXXsb am\n¨p.     

iaqthen\ptijw 

ssZhw AhÄ¡v 

aq¶v ]p{X·mscbpw 

cv ]p{Xnamscbpw 

sImSp¯p.

BptXmdpw l¶m

Bcm[n¸m³ kamKa\

IqSmc¯nÂ 

t]mIpIbpw Hmtcm

XhWbpw Hcp sNdnb

A¦n Dm¡n 

iaqthen\v 

sImSp¡pIbpw

sNbvXp.



Gensb klmbn¸m³ iaqthÂ am{Xambncp¶nÃ D

mbncp¶Xv. GenbpsS ]p{X·mcmb

tlm^v\nbpw ^ns\lmkpwIqsS AhnsS

{]hÀ¯n¨ncp¶p. F¶mÂ AhÀ

X§fpsS Zpjv{]hr¯nIfmÂ ssZhs¯ 

A]am\n¨p. AhcpsS kz`mhw

amäphm³ Gen 

At]£n¨n«pw

AhÀ tI«nÃ. 

kamKa\IqSmc¯nse

{]hÀ¯\¯nÂ\n¶p

Gen Ahsc \o¡w

sNt¿Xmbncp¶p. 

F¶mÂ At±laXp

sNbvXnÃ.



Hcp cm{XnbnÂ  

iaqthens\ Btcm 

hnfn¡p¶ i_vZw 

Ah³ tI«p. 

Genbmbncn¡pw 

hnfn¨sX¶p IcpXn, 

“ASnb³ CXm” F¶p 

]dªp. Gen ]dªp: 

“Rm³ hnfn¨nÃ.” CXv 

aq¶v XhW kw`hn¨p. 

At¸mÄ Gen¡v 

a\Ênembn ssZh¯n\v 

iaqthent\mSv Ft´m 

kwkmcn¡phm\pv.



Gen iaqthent\mSv 

]dªp: “C\nbpw 

\ns¶ hnfn¨mÂ 

‘btlmth 

Acpfns¨tbWta; 

ASnb³ tIÄ¡p¶p’
F¶v ]dbWw.”
ssZhw hopw 

iaqthense hnfn¨n«v 

hfsc {][m\s¸« 

Hcp ktµiw 

sImSp¯p.



t\cw shfp¯t¸mÄ Gen iaqthens\ hnfn¨p. “ssZhw 

\n\¡v \ÂInb Acpf¸msS´v ” F¶p tNmZn¨p. _me\mb 

iaqthÂ FÃmw Xpd¶p ]dªp. AXv t]Sn¸n¡p¶ Hcp 

ktµiambncp¶p þ tlm^v\nbpw ^ns\lmkpw alm 

ZpjvS·mcmbncp¶Xn\mÂ GenbpsS apgp IpSpw_s¯bpw 

ssZhw \in¸n¡phm³ t]mIp¶p.



ssZh¯nsâ ap¶dnbn¸pt]mse `hn¨p. 

s^enkvXycpambpÅ bp²¯nÂ GenbpsS 

ZpjvS]p{X·mcmÂ ssZh¯nsâ s]«IhpsaSp¯v 

ssk\y¯nsâ ap¼msI \S¶p. i{Xp¡Ä 

s]«Iw ]nSns¨Sp¯n«v slm^v\nsbbpw 

^ns\lmkns\bpw A\h[n 

C{ktbeyscbpw sIm¶pIfªp. 

Cu hmÀ¯ tI«bpSs\ Gen 

ItkcbnÂ\n¶v adnªphoWp 

Igps¯mSnªp 

A¶pXs¶ acn¨p.



ssZh¯nsâ s]«Iw s^enkvXyÀ¡v Hcp {]iv\ambn amdn. 

AhcpsS hymP tZh\mb ZmtKmdnsâ t£{X¯nÂ AXv 

sImpsh¨p. cmhnse ZmtKm³ Ihn®phoWv InS¡p¶Xv Ip. 

ZmtKms\ s^enkvXyÀ t\sc \nÀ¯n. ]t£, ]nsä Znhkw 

cmhnse adnªphoWv InS¡p¶Xv Ip. C¯hW ZmtKm³ 

]e IjW§fmbnt¸mbn.



tcmKhpw acWpw 

s^enkvXycpsSbnSbnÂ

]SÀ¶p. CXv ssZh¯nsâ 

in£tbmtWm F¶dnbm³

Hcp hnbnÂ s]«Iw sh¨n«v

IdhbpÅ cv ]ip¡sf

hn¡v sI«n. AhbpsS

InSm¡sf amän\nÀ¯n.

“]ip¡Ä bn{kmtbente¡v 

Xs¶bmWv 

t]mIp¶sX¦nÂ CXv

ssZhw hcp¯nbXmsW¶dnbmw”
F¶v AhÀ ]dªp. ]ip¡Ä 

t\sc bn{kmtbente¡v t]mbn.



iaqthÂ Ct¸mÄ

{]mb]qÀ¯nbmb Hcp 

]pcpj\mWv. At±lw FÃm

bn{kmtbÂ Krlt¯mSpw

]dªp: “\n§Ä ]qÀ® 

lrZbt¯msS

btlmhbn¦te¡v

Xncnbp¶psh¦nÂ ... Ah³ 

\n§sf s^enkvXycpsS

I¿nÂ\n¶v hnSphn¡pw.”
ssZh¯nsâ hnizkvX

{]hmNIs\AhÀ A\pkcn¨p. 

iaqthensâ Imes¯ms¡bpw

btlmhbpsS ssI

s^enkvXyÀ¡v

hntcm[ambncp¶p.



iaqthÂ, ssZh¯nsâ _me\mb tkhI³ 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

1 iaqthÂ 1þ7 

"നിങ്ങളുെട പര്േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സങ്കിര്ത്തനം 119:130
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അവസാനം



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടിച്ചുെവന്നും 
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമന്നും ൈബബിൾ പറയുന്നു.

നാം െതറ്റുകാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളിക്കുന്നു 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന നമ്മുെട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി ക്രകര്ുശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചു േയശു മരണത്തില്നിന്നും ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റു 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സിക്കുകയും. നമ്മുെട പാപങ്ങൾ  

ഏറ്റുപറയുകയും െചയ്താൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു നമ്മുെട ഹൃദയത്തിൽ 
വസിക്കുകയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസിക്കുകയും െചയയ്ും.

ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈപര്കാരം പറയുക

പര്ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണന്നു ഞാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വന്നു. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവിക്കുന്നു എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വന്നു എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരിക്കും നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ.

എലല്ാദിവസവും ൈബബിൾ വായിക്കുകയും ൈദവേത്താട്  സംസാരിക്കുകയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16
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