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Zm\ntbepw Xsâ aq¶p kplr¯pIfpw bn{kmtbenÂ

Pohn¨ncp¶p. Hcp Znhkw ià\mb Hcp cmPmhv X§fpsS

\m«nÂ h¶n«v anSp¡·mcmb sNdp¸¡mscsbÃmw ]nSn¨v

Xsâ \m«nÂ sImpt]mbn. cmPmhn\v C½nWn henb

\ofapÅ Hcp t]cmWpmbncp¶Xv þ s\_qJZvt\kÀ þ 

Ah³ Pohn¨ncp¶Xv A§v ZqscbpÅ _m_ntem¬ 

F¶ cmPy¯mWv.



B sNdp¸¡mÀ¡v _m_ntemWnÂ \Ã kwc£Ww e`n¨p. 

temI¯nepÅ kIe cmPy§fnsebpw anSp¡·mcmb 

sNdp¸¡msc cmPmhv XncsªSp¯ncp¶p. Ahsc 

Xsâ tkhI³amcm¡phm\pw `cWImcy§fnÂ Xsâ 

klmbnIfm¡phm\pw cmPmhv XmXv]cys¸«Xn\mÂ 

_m_ntemWy `mj Ahsc ]Tn¸n¡phm³ GÀ¸mSm¡n. 



`£Whpw taev¯cambncp¶p. cmPmhv 

`£n¨ncp¶XpXs¶bmWv B sNdp¸¡mcpw `£n¨ncp¶Xv. 

B `£Ww A\yssZh§Ä¡v AÀ¸n¨ncp¶XpImcWw 

Zm\ntbepw Iq«pImcpw AXv Ign¨nÃ. Xsâ ssZh¯n\v 

FXncmbn«v bmsXm¶pw sN¿pIbnsÃ¶v Zm\ntbÂ i]Yw 

sNbvXp. A\yssZh§fpambnt«m anYym_nw_§fpambnt«m 

bmsXm¶pw sN¿cpsX¶v bn{kmtbensâ ssZhw Xsâ 

P\¯n\v Iev]\ sImSp¯n«pv.



cmPmhnsâ `£Ww Ign¡mXncn¡phm³ Zm\ntbÂ Xsâ 

tae[nImcntbmSv A\phmZw tNmZn¨ncp¶p. cmPmhv AXv I

p]nSn¨mÂ tIm]n¡pw. F¶mÂ Xsâ tae[nImcn¡v 

Zm\ntbent\mSv IcpW ImWn¡phm³ thn ssZhw 

AbmfpsS lrZb¯nÂ {]hÀ¯n¨p. 



Zm\ntbens\bpw Iq«pImscbpw Hcp ]co£W¯n\v 

hnt[bam¡phm³ tame[nImcn k½Xn¨p. ]¯p 

Znhkt¯¡v AhÀ ]¨¡dnIfpw ]¨shÅhpw

am{Xta IpSn¡bpÅq. 



Cu sNdp¸¡mÀ ssZhs¯ _lpam\n¨p. ssZhw 

Ahscbpw am\n¨p. AhÀ ]Tn¨ Imcy§fnÂ Úm\hpw 

kmaÀYyhpw ssZhw AhÀ¡v \ÂIn. kIe ZÀi\§fpw 

kz]v\§fpw a\knem¡m\pÅ Úm\w Zm\ntben\p

mbncp¶p. 



_m_ntemWy ]mTimebnse aq¶p

hÀj ]cnioe\¯n\ptijw FÃm

sNdp¸¡mscbpw s\_qJZv t\kdnsâ

ap¼nÂ lmPcm¡n. Zm\ntbens\bpw

Ahsâ aq¶p kplr¯p¡sfbpw

AhcnÂ Gähpw D¯a·mcmbn cmPmhv

XncsªSp¯p. hmkvXh¯nÂ Xsâ

cmPy¯pÅ kIe Úm\nIfnepw h¨v

Zm\ntbÂ A[nIw Úm\apÅh\mbn

cmPmhv Is¯n.



Hcp cm{XnbnÂ cmPmhv Hcp Zpkz]v\w Ip. Ah³ 

Xsâ a{´hmZnIsfbpw tPymXnimkv{XÚ·mscbpw 

IqtSm{X¡mscbpw FÃmw Xsâ ap¼nÂ hcp¯n. cmPmhv 

]dªp, “Rm³ Hcp kz]v\w Ip, B kz]v\w 

F´msW¶dnbm³ thn Fsâ 

Bßmhv hmRvOn¡p¶p.”
Úm\nIÄ ]dªp, 

“cmPmhv \oWmÄ 

hmgs«! \nsâ 

Zmk·mtcmSv 

kz]v\w 

F´msW¶p 

]dbpI, F¶mÂ 

R§Ä ]dbmw 

AXnsâ AÀYw.”



cmPmhv {]XnIcn¨p; “CÃ! Rm³ I kz]v\w F´msW¶pw

AXnsâ AÀYw F´msW¶pw \n§Ä Xs¶ Ft¶mSp

]dbWw. CsÃ¦nÂ \n§sf IjW§fmbn

tOZn¨pIfIbpw \n§fpsS

hoSpIÄ Xosh¨v \in¸n¡bpw sN¿pw.”
cmPmhv XpSÀ¶p, “\n§Ä Fsâ

kz]v\hpw AÀYhpw ]dªmtem

\n§Ä¡v {]Xn^ehpw henb

_lpam\hpw \ÂIpw.”

\nÝbambpw

B 

Úm\nIfnemcpw

cmPmhnt\mSv kz]v\w 

]dhm³ IgnhpÅhcmbnÃ.



cmPmhnsâ Úm\nIÄ cmPmhnt\mSv ]dªp, “\o 

]dªXpsN¿phm³ IgnhpÅ Hcp a\pjy\pw `qanbnÂ 

Pohn¨ncp¸nÃ. tZh³amÀ¡v am{Xta AXv sNbvhm³ 

IgnbpIbpÅq. AhÀ Cu `qanbnÂ Pohn¡p¶nÃtÃm.”
cmPmhn\v D{KtIm]w Dmbn. Ah³ D¯chn«p, 

“_m_ntemWnse kIe Úm\nIsfbpw

sIm¶pIfI.”



]«mf¡mÀ Zm\ntbensâ ASp¯ph¶t¸mÄ, 

cmPmhnsâ Iym]vä\mb Acntbm¡nt\mSv

tNmZn¨p; “cmPmhv F´n\mWv kIe

Úm\nIsfbpw \in¸n¡p¶Xv?”
kw`hn¨sXms¡bpw Acntbm¡v

Zm\ntbent\mSv ]dªp. Zm\ntbÂ

cmPmhns\ ImWm³ sN¶p. 

Zm\ntbÂ cmPmhnt\mSv

Aev]kabwIqsS Bhiys¸«p. 

X\n¡v kz]v\¯nsâ AÀYw

]dbm³ Ignbpsa¶pw ]dªp. 



]ns¶ Zm\ntbÂ Xsâ ho«nÂ t]mbn, kw`hn¨sXÃmw

Xsâ kplr¯p¡fmb i{Z¡nt\mSpw tai¡nt\mSpw

At_Zvs\tKmhnt\mSpw ]dªp. kz]v\w 

F´msWt¶m AXnsâ AÀ°w

F´msWt¶m Zm\ntben\v 

AdnbnÃmbncp¶p, F¶mÂ kIeXpw

Adnbp¶ Hcmsf Ah\dnbmambncp¶p. 

B HcmÄ ssZhw BWv. AXpsImv

Zm\ntbepw Iq«pImcpw {]mÀ°n¨p.



kz]v\hpw AXnsâ AÀ°hpw ssZhw Zm\ntben\v 

shfns¸Sp¯ns¡mSp¯p. “ssZh¯nsâ \maw F¶pw 

Ft¶¡pw A\p{Kln¡s¸Ss«, alXzhpw Úm\hpw 

btlmhbv¡pÅXv” F¶p ]dªpsImv Zm\ntbÂ 

ssZhs¯ alXzs¸Sp¯n.



Zm\ntbÂ cmPmhnsâ ASp¡Â HmSnsb¯nbn«p 

]dªp: “clky§sf shfns¸Sp¯p¶ Hcp ssZhw 

kzÀK¯nepv.” cmPmhv I kz]v\hpw AXnsâ AÀ°hpw 

Zm\ntbÂ ]dªptIÄ¸n¨p. 



kz]v\hpw AÀYhpw tI«t¸mÄ s\_pJZvt\kÀ cmPmhv 

Zm\ntbensâ ap¼nÂ hoWn«v C§s\ ]dªp, 

“kXyambpw \nsâ ssZhw ssZh§fpsS 

ssZhamWv, cmPm¡·mcpsS cmPmhmWv, 

clkyw shfns¸Sp¯p¶h\mWv, 

\n\¡v clkyw shfns¸Sp¯m³ 

IgnªtÃm.”



]ns¶ cmPmhv Zm\ntbens\ Hcp henb a\pjy\m¡n, 

Ah\v [mcmfw Zm\§fpw sImSp¯p. Ah³ 

Zm\ntbens\ _m_ntemWnse

apgph³ {]hniyIfpsSbpw

`cWm[nImcnbm¡pIbpw

_m_ntemWnse kIe

Úm\nIfpsSbpw apJy\m¡n

DbÀ¯pIbpw sNbvXp. 



{]hmknbmb Zm\ntbÂ 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

Zm\ntbÂ 1þ2 

"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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