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ഒരിക്കലും വില്ക്കരുത്. DÊnbmhv

tbmYmw

Blmkv

sblnkvIobmhv

sbi¿mhv Hcp {]hmNI\mbncp¶p. ssZhw Acpfns¨bvXXv

P\§sf Adnbn¡pIbmbncp¶p At±l¯nsâ tPmen. 

P\§Ä FÃmbvt¸mgpw ssZhhN\w tIÄ¡phm³ 

XmXv]cys¸«ncp¶nÃ. 
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ASp¯ cmPmhv sblnkvIobmhns\

ssZhw A\p{Kln¨p. ImcWw

At±lw kIe aqÀ¯nIsfbpw

A\yssZh§sfbpw \o¡w sN¿pIbpw

kXyssZht¯mSv {]mÀ°n¡pIbpw

sNbvXp. Hcp i{Xp ssk\yw sblqZsb

B{Ian¡m³ h¶t¸mÄ AhtcmSv

s]mcpXn Pbn¡phm³ Xsâ ssk\yw

iàasÃ¶p sblnkvIobmhn\p 

a\Ênembn. ssZhw X§sf

klmbnt¡Xn\mbn {]mÀ°n¡phm³ 

At±lw sbi¿mhnt\mSv ]dªp.

tbmYmwcmPmhnsâ aI\mbncp¶p Blmkv. Blmkv

hmgvN XpS§nbt¸mÄ Ah\v Ccp]Xv hbkmbncp¶p. 

Ah³ sbcqiteanÂ ]Xn\mdp hÀjw hmWp. Blmkv

ssZh¯n¦te¡v t\m¡nbncp¶nÃ. 

Ah³ aqÀ¯n]qP \S¯pIbpw

A\y ssZh§sf

hW§pIbpw sNbvXp.

DÊnbmcmPmhv sbcqitew ]«W¯nÂ\n¶v 

sblqZy\mSv hmWp. Bcw`¯nÂ ssZhw 

DÊobmhns\ A\p{Kln¨p. ImcWw ssZhk¶n[nbnÂ 

\nÀ½eambXv Xm³ sNbvXncp¶p. F¶mÂ DÊobmhv 

Al¦mcapÅh\mbn ssZhs¯ A\pkcn¡p¶Xv 

aXnbm¡n. Ahs\mcp IpjvTtcmKnbmbn¯oÀ¶p. 

acWwhsc GI\mbn Igntbnh¶p.

am{XaÃ, AXp sN¿phm³ ssZhP\s¯ \bn¡pIbpw

sNbvXp. sbi¿mhv ap¶dnbn¸v \ÂInsb¦nepw Blmkv

ssZh¯nsâ ap¶dnbn¸pIÄ {i²n¨nÃ. ap¸¯nb©p

hbÊpam{XapÅt¸mÄ Ah³ acn¨p.

DÊobmcmPmhv Adp]Xne[nIw hÀjw `cn¨p. 

At±l¯nsâ acWtijw, Xsâ aI\mb tbmYmw 

`cWm[nImcnbmhpIbpw ]Xnt\gp hÀjw `cn¡pIbpw 

sNbvXp. ssZhw tbmYmans\ A\p{Kln¨p. 

ImcWw sbi¿mhneqsSbpw aäp 

{]hmNI·mcneqsSbpw ssZh¯n\v 

Xt¶mSp ]dbm\pmbncp¶ 

hN\w Xm³ {i²tbmsS 

tI«ncp¶p.

DÊnbmhv

tbmYmw

Blmkv

sblnkvIobmhv

F¶mÂ sbi¿mhv ssZhs¯ Hcn¡epw Dt]£n¡phm³ 

X¿mdmbnÃ. hyXykvXcmb \mep cmPm¡·mcpsS 

Ime¯mWv sbi¿mhv {]kwKn¨ncp¶Xv.
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Xsâ kz´ tZi¯pÅ kzP\§tfmSv 

kwkmcn¡phm\mWv ssZhw sbi¿mhnt\mSp 

]dªXv. X§fpsS ]m]w \nan¯w ssZhw AhtcmSv 

tIm]n¨ncn¡p¶psh¶v sbi¿mhv AhtcmSp 

]dbWambncp¶p.

B ZÀi\¯nÂ ssZhw tNmZn¨p: 

“Rm³ Bsc Abt¡p?”
sbi¿mhv adp]Sn ]dªp: 

“ASnb³ CXm, Fs¶ 

Abt¡Wta.” ssZhw 

Acpfns¨¿p¶sXms¡bpw 

sN¿phm\pw ssZhw 

Ab¡p¶nSs¯ms¡bpw 

t]mIphm\pw sbi¿mhv 

Hcp¡apÅh\mbncp¶p.

X\n¡p Npäpw

]mÀ¡p¶ 

P\§Ä 

ssZhs¯¡pdn¨v

Nn´n¡t]mepw

sNbvXncp¶nsÃ¦nep

w sbi¿mhv hfsc

ssZhhnNmcw

DÅh\mbncp¶p.

A§v Zqsc, Hcn¡epw ssZhs¯ 

tI«n«nÃm¯ P\§fpsS ASpt¯¡v ssZhw Xs¶ 

Ab¡psa¶v sbi¿mhv Nn´n¨pImWpw. F¶mÂ 

A§\Ãmbncp¶p, ssZhw AXÃ sNbvXXv.

HcpZnhkw

sbi¿mhns\mcp

ZÀi\w Dmbn.

AXv \mw  

Dd§mXncn¡pt¼mÄ 

ImWp¶ Hcp

kz]v\wt]mse

Bbncp¶p. B   

ZÀi\¯nÂ

btlmhbmb

ssZhw F{X 

alXzapÅh\pw  

]cnip²\pw 

BIp¶p

F¶mWv

sbi¿mhv

IXv.

sbi¿mhv cmPmhn\v C{]Imcw Hcp ZqXv Ab¨p: “ssZhw 

C{]Imcw Acpfns¨¿p¶p: Cu i{Xp¡sf¡pdn¨v \n§Ä 

`bs¸ScpXv... Rm³ Ahsc \in¸n¡pw...” A[nIw 

Xmakn¡msX, B ssk\yw sblnkvIobmhnt\mSv bp²w 

sN¿m³ \nev¡msX XncnsI 

t]mIphm³ ssZhw 

{]hÀ¯n¨p.
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\ap¡v Hcp inip 

P\n¨ncn¡p¶p, \ap¡v Hcp aI³ 

\ÂIs¸«ncn¡p¶p; B[n]Xyw 

Ahsâ tXmfnÂ Ccn¡pw. Ah³ 

AÛpXa{´n, hoc\mw ssZhw, 

\nXy]nXmhv, kam[m\{]`p F¶p 

t]À hnfn¡s¸Spw. ssZh¯nsâ 

hmKvZ¯w bmYmÀYyamIpsa¶v 

sbi¿mhn\v Dd¸pmbncp¶p, 

Ct¸mÄ Xs¶ kw`hn¨pIgnªp 

F¶ {]XoXntbmsSbmWv Xm³ 

kwkmcn¡p¶Xpw. CXns\

{]hN\w F¶mWp ]dbp¶Xv. 

ssZhw kzbw Hcp ASbmfw 

\evIpsa¶v sbi¿mhv ]dªp. 

“I\yI KÀ`nWnbmbn 

Hcp aIs\

{]khn¡pw. Ah\v ssZhw 

\t½mSpIqsS F¶À°apÅ 

C½m\pthÂ F¶p 

t]Àhnfn¡pw” F¶mWv 

sbi¿mhv {]hNn¨Xv. 

sbi¿mhv 

kwkmcn¡p¶Xv

ssZh¯nsâ

ainlmsb¡pdn¨msW¶v 

P\§Ä¡p a\knembn.

sblqZP\X B hyànsb “ainl” F¶mWp hnfn¨Xv. 

ssZhw ainlsb Ab¡pw F¶v AhÀ {]Xo£ns¨¦nepw

Ah³ Hcn¡epw hcnIbnsÃ¶ hnNmcs¯msSbmWv

[mcmfamfpIÄ Pohn¨Xv. 

ImcWw Hcp kv{Xo¡v 

I\yIbmbncn¡pIbpw 

AtXkabw 

KÀ`nWnbmbncn¡pIbpw 

sNbvhm³ IgnIbnÃ, 

C½m\pthÂ F¶Xnsâ 

AÀYw ssZhw 

\t½mSpIqsS 

F¶mWv.

ainlmsb¡pdn¨v

sbi¿mhv ]dªXp

apgph\pw Xsâ

]pkvXI¯nÂ

FgpXnbn«pv. AXv

kw`hn¡p¶Xn\v  

\qdp hÀj§Ä

ap¼mWv 

At±lw AXv

FgpXnbsX¦nepw

ainlmsb¡pdn¨v

Xm³ ]dªXp

apgph\pw 

bmYmÀ°yamIpw. 

sbi¿mhn\v P\§tfmSp ]dbphm³ thsdbpw 

Imcy§Ä Dmbncp¶p. Ahsc X§fpsS ]m]§fnÂ\n¶v 

c£n¡pIbpw i{Xp¡fnÂ\n¶v hnSphn¡pIbpw sN¿p¶ 

Hcp ià\mb hntamNI³ hcp¶Xns\¡pdn¨mbncp¶p AXv.
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27 60

അവസാനം

ainl hcp¶Xv blqZP\§Ä¡pthn am{XaÃ. 

ainl “PmXnIÄ¡v Hcp shfn¨ambn¯ocpw” F¶v 

ssZhw sbi¿mhnt\mSv Acpfns¨bvXp. temI¯nÂ 

blqZ·mcÃm¯ kIecpw PmXnIfmWv. ssZhw 

FÃmhtcbpw kvt\ln¡p¶p. Ahsâ ainl h¶v 

FÃmhtcbpw A\p{Kln¡pIbpw `qanbpsS 

Aät¯mfw c£ F¯n¡pIbpw sN¿pw. 

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.

sbi¿mhv 1, 6, 7, 9, 53 

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

ainl alm\pw alm Imcy§Ä sN¿p¶h\pamsW¶v 

sbi¿mhv {]hNn¨p. ainl IjvSw A\p`hn¡pIbpw 

acW¯n\v Gev]n¨psImSp¡bpw sN¿psa¶pw P\§tfmSv 

{]hNn¡m³ ssZhw sbi¿mhnt\mSv Acpfns¨bvXp. ainl 

alm\pw ià\pw Bbncns¡ _elo\\pw 

apdnthäh\pambncn¡p¶sX§s\sb¶v 

sbi¿mhv BÝcys¸«pImWpw. 

F¶mÂ sbi¿mhv ssZht¯mSv 

hmZn¨nÃþ]Icw ssZhw ]dbm³ 

Bhiys¸«sXms¡bpw Xm³ 

BhÀ¯n¨p. ssZhw sNbvX 

hmKvZ¯w bmYmÀYyam¡phm³ 

ssZhw {]hÀ¯n¡pw.
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