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tbiphpw injy·mcpw iacybnÂIqSn

IS¶pt]mhpIbmbncp¶p. A§s\ AhÀ

kpJmÀ Fs¶mcp ]«W¯nse¯n.
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AhÄ tbiphnt\mSv 

]dªp; “bPam\t\, 

tImcphm³ H¶panÃ. 

InWdv BgapÅXpw 

BIp¶p. ]ns¶ \n\¡v 

FhnsS \n¶p Poh\pÅ 

shÅw In«pw? R§Ä¡v Cu 

InWÀ \evInb R§fpsS ]nXmhmb 

bmt¡m_ns\¡mfpw \o henbh\mtWm....?”

kv{Xo BÝcys¸«p. 

“blqZ\mb \o Hcp 

iacy kv{Xobmb 

Ft¶mSv IpSn¸m³ 

tNmZn¡p¶sX´v?”
AhÄ tNmZn¨p. 

A¡me¯v blqZ·mÀ 

iacycpambn bmsXmcp 

k¼À¡hpw 

]peÀ¯nbncp¶nÃ!

D¨bv¡p ap¼pÅ B kabw shbnÂ DÅXpw NqSpÅXpw 

Bbncp¶p. Xsâ injy·mÀ `£Wkm[\§Ä 

hm§n¡phm³ ]«W¯nÂ t]mbt¸mÄ tbip 

£oWnX\mbn AhnsSbncp¶p.

“Rm³ BcmsW¶v \o 

Adnªncps¶¦nÂ \o 

Ft¶mSv PohPew 

tNmZn¡pambncp¶p”
F¶v tbip ]dªt¸mÄ 

kXy¯nÂ B kv{Xo 

A[nIw BÝcys¸«p. 

tbip AhnsS 

X\n¨mbncp¶p. ]t£ 

Aev]t\ct¯¡p am{Xw. 

kpJmÀhmknbmb Hcp 

kv{Xo shÅw tImcphm³ 

AhnsS h¶p. “F\n¡v 

IpSn¸m³ XcnI” tbip 

AhtfmSv ]dªp. 

AhnsS Hcp InWÀ Dmbncp¶p. kpJmdnse P\§Ä 

AXnse shÅamWp IpSn¨ncp¶Xv. bn{kmtbÂ

a¡fpsS ]nXmhmb bmt¡m_v hÀj§Ä¡pap¼p 

Ipgn¨XmWv Cu InWÀ. 
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CXn\nSbnÂ injy·mÀ tbiphnt\mSp `£n¡phm³ 

Bhiys¸«p. AXn\v tbip “Fs¶ Ab¨hsâ CjvSw

sNbvXv Ahsâ {]hr¯n XnIbv¡p¶Xp Xs¶ Fsâ

Blmcw” F¶p ]dªp. ssZh¯n¦te¡v BfpIsf sImp

hcp¶XmWv Ahsâ {]hr¯n.

tbiphnt\mSv AhÄ “ainlm hcp¶p F¶v Rm³ 

Adnbp¶p, Ah³ hcpt¼mÄ \ap¡v kIeXpw 

Adnbn¨pXcpw” F¶v ]dªt¸mÄ “\nt¶mSv 

kwkmcn¡p¶ Rm³ Xs¶ ainl” F¶v tbip D¯cw 

]dªp, At¸mtg¡pw injy·mÀ h¶ncp¶p.  B 

kv{XobmIs«, Xsâ hnetbdnb shÅ¸m{Xw AhnsS 

InWän³ IcbnÂ sh¨n«p ]«W¯nte¡v Xncn¨pt]mbn.

t]mbn `À¯mhns\ hnfn¨psImphcnI F¶p tbip 

AhtfmSv ]dªt¸mÄ, “F\n¡v `À¯mhnÃ” F¶v 

AhÄ adp]Sn ]dªp. tbip AhtfmSp “\n\¡v 

A©v `À¯m¡·mÀ Dmbncp¶p. Ct¸mÄ 

DÅht\m `À¯mhÃ” F¶v D¯cw ]dªp.

“Rm³ sNbvXXv Hs¡bpw 

Ft¶mSv ]dª Hcp 

a\pjys\ h¶pIm¬an³, 

Ah³ ]t£ {InkvXp 

Bbncn¡ptam” F¶v 

AhÄ kpJmdnse 

P\§tfmSv

]dªt¸mÄ

tbiphns\ t\cn«p 

ImtWXn\v 

AhÀ ]pds¸«p 

Ahsâ ASp¡Â 

h¶p.

tbip Hcp {]hmNI\mbncp¶p F¶p kv{Xo Xncn¨dnªp. 

FhnsS ssZhs¯ Bcm[n¡Ww F¶Xns\¡pdn¨v 

Ah\nÂ\n¶v tIÄ¡phm³ kv{Xo {ian¨p. AXv 

sbcqiteanemtWm AtXm iacycpsS hnip² 

aeIfnemtWm? AhÄ tNmZn¨p. kXy\akvImcnIÄ 

]nXmhns\ kXy¯nepw Bßmhnepw Bcm[nt¡Ww 

F¶p tbip AhtfmSv ]dªp.

“Cu shÅw 

IpSn¡p¶hs\ms¡bpw 

]ns¶bpw Zmln¡pw.” tbip 

AhtfmSv ]dªp. tbip 

XpSÀ¶p, “Rm³ sImSp¡p¶ 

shÅw IpSn¡p¶h\v 

Hcp\mfpw Zmln¡pIbnÃ. Rm³ 

sImSp¡p¶ shÅw ... Ah\nÂ 

\nXyPoh¦te¡p s]m§n 

hcp¶ \ocpdhbmbn¯ocpw.”
kv{Xo Aht\mSv

“B shÅw F\n¡v

XtcWw”
F¶p]dªp.
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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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ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

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

B kv{XobpsS hm¡p aqew [mcmfw iacym¡mÀ tbiphnÂ

hnizkn¨p. X§tfmSp IqsS ]mÀt¡Wsa¶v AhÀ

Bhiys¸«{]Imcw tbip AhnsS cpZnhkw Xmakn¨p.

tbiphnsâ hm¡p tI«v ]ns¶bpw [mcmfw t]À hnizkn¨p. 

AhÀ ]dªp, 

“...R§Ä Xt¶ 

tIÄ¡bpw Ah³ 

km£mÂ temI

c£nXmhv F¶p

AdnIbpw

sNbvXncn¡p¶p.”
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