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s\_pJZvt\kÀ cmPmhv Hcp henb kzÀW 

_nw_w Dm¡n. XeapXÂ ]mZw hsc 

apgph³ kzÀWw. Xsâ kzÀW cmPXzw 

Ft¶¡pw \nÂ¡pIbnÃ F¶p 

]dbphm³ ssZhw \ÂInb 

kz]v\w cmPmhv ad¶ncn¡mw. 

AÃ, Xm³ Hcp _nw_w 

kzÀWwsImv Dm¡nbmÂ 

kz]v\¯nÂ ]dª ssZhhN\w  

km£mXvIcn¡s¸SmsX 

t]mIpambncn¡pw F¶v 

cmPmhv Nn´n¨ncn¡mw.



cmPmhnsâ tkhIcnÂ 

HcmÄ s]mXpP\§Ä¡pÅ 

HmÀUÀ hmbn¨ptIÄ¸n¨p. 

“... kzÀ® _nw_¯nsâ 

ap¼nÂ hoWv \n§Ä 

AXns\ \akvIcn¡Ww. 

Bsc¦nepw hoWv 

\akvIcn¡mXncp¶mÂ 

Ahsc Fcnbp¶ Xo¨qfbpsS 

\Sphnte¡v FdnªpIfbpw.”



cmPmhnsâ HmÀUÀ FÃmhcpw A\pkcn¨pþaq¶v 

a\pjyscmgnsI. B a\pjyÀ blqZ·mcmbncp¶p. 

AhÀ Zm\ntbensâ kplr¯p¡fmb i{Z¡pw tai¡pw 

At_Zvs\tKmhpw Bbncp¶p. Zm\ntbÂ 

C¡q«¯nÂ CsÃ¶p tXm¶p¶p. 

a\pjy³ Dm¡nb 

Cu _nw_s¯ 

Bcm[n¡phm³ 

\nÝbambpw 

Zm\ntbepw 

Iq«m¡pIbnÃ. 



Zm\ntbens\bpw Iq«pImscbpw cmPmhv 

CjvSs¸«ncp¶Xn\mÂ cmPmhnsâ Úm\nIÄ¡v 

AhtcmSv Akqb Dmbncp¶p. AXpsImv AhÀ ]dªp, 

“_m_ntemWnse {]hniyIÄ¡v A[nImcnIfmbn \o 

\nban¨n«pÅ aq¶v t]cpv i{Z¡v, tai¡v, At_Zvs\tKm. 

cmPmth, ChÀ Xm¦sf 

A\pkcn¡p¶nÃ. AhÀ \nsâ 

tZh³amsc tkhn¡p¶nÃ, 

\o \nÀ¯nbncn¡p¶ 

kzÀW_nw_s¯ 

Bcm[n¡p¶panÃ.”



s\_pJZvt\kÀ cmPmhv

tIm]wsImv \ndªp. Ah³ 

AhÀ¡v ap¶dnbn¸p \ÂIn, 

“\n§Ä hoWp

\akvIcn¡p¶nsÃ¦nÂ, 

Fcnbp¶ Xo¨qfbpsS

\Sphnte¡v \n§sf Fdnbpw. 

Fsâ ssIbnÂ\n¶v \n§sf

hnSphn¡phm³ GXp

tZh\mWpÅXv?”



cmPmhv Hcp henb A]cm[amWp Im«nbXv. 

Ah³ hmkvXh¯nÂ Poh\pÅ ssZhs¯ 

shÃphnfn¡pIbmbncp¶p. Hcp _nw_s¯ 

\akvIcn¡p¶Xv ssZh¯nsâ \nba¯n\v 

hntcm[amsW¶v blqZcmb B aq¶p 

sNdp¸¡mÀ¡v Adnbmambncp¶p. AhÀ 

\akvIcn¨nÃ. ImcWw 

AhÀ ssZh¯nÂ 

B{ibn¨ncp¶XpsImv 

cmPmhns\

`bs¸«nÃ. 



[oc·mcmb Cu aq¶p sNdp¸¡mÀ¡v cmPmhnt\mSv

]dbm³ Hcp D¯cw Dmbncp¶p. AhÀ ]dªp; “Fcnbp¶ 

Xo¨qfbnÂ\n¶v R§sf hnSphn¡phm³ IgnhpÅh\mWv

R§Ä tkhn¡p¶ R§fpsS ssZhw. F¶mÂ

hnSphn¨nsÃ¦nepw R§Ä \nsâ tZh·msc tkhn¡pItbm

\o Dm¡nb kzÀ® _nw_s¯ \akvIcn¡pItbm

sNbvIbnsÃ¶dnªmepw

cmPmth.”



s\_pJZvt\kÀ 

cmPmhv Acniw]qp! 

Xo¨qfbpsS iàn 

Ct¸mÄ DÅXns\¡mÄ 

Ggp aS§v hÀ[n¸n¡m³ 

cmPmhv Iev]n¨p. 

F¶n«pw B a\pjyÀ 

ap«p aS¡nbnÃ.



i{Z¡v, tai¡v, At_Zvs\tKm 

F¶nhsc sI«n 

Fcnbp¶ 

Xo¨qfbnte¡v 

Fdnbphm³ 

Xsâ 

ssk\y¯nse 

ià·mtcmSv 

cmPmhv Iev]n¨p.



AXn`b¦c Xo¨qf Bbncp¶Xn\mÂ 

i{Z¡ns\bpw tai¡ns\bpw 

At_Zvs\tKmhns\bpw 

Xo¨qfbnÂ Fdnª 

]pcpj·mÀ NqSpsImv 

N¯pt]mbn. 



kpc£nXamb Zqc¯p\n¶psImv cmPmhv ho£n¨p. 

Fcnbp¶ Xo¨qfbpsS \Sphnte¡v FdnªpIfª 

aq¶v a\pjysc Xm³ Ip. F¶mÂ AXp

am{XaÃmbncp¶p cmPmhv IXv.



s\_pJZvt\kÀ cmPmhv BÝcys¸«p! “aq¶v

]pcpj·mscbtÃ sI«s¸«hcmbn \mw XobpsS \Sphnte¡v

C«Xv?” Xsâ klmbnItfmSv

cmPmhv tNmZn¨p. “AtX,”
AhÀ adp]Sn ]dªp. 

cmPmhv ]dªp, “t\m¡q! 

sI«gnªhcmbn

Rm³ \mept]sc

ImWp¶p, AhÀ

XobpsS \SphneqsS

\S¡p¶p, AhÀ¡v

lm\nsbm¶pw

kw`hn¨n«nÃ. 

\memas¯bmÄ

ssZh]p{Xs\t¸msebncn¡p¶p!”



Fcnbp¶ Xo¨qfbpsS hmXntemfw 

sN¶n«v cmPmhv Dds¡ hnfn¨p]dªp; 

“AXyp¶X\mb ssZh¯nsâ 

Zmk·mcmb i{ZIv, taiIv, 

At_Zvs\tKm, ]pd¯phcnI!”
i{Z¡pw tai¡pw 

At_Zv\tKmhpw 

Fcnbp¶ 

Xo¨qfbnÂ\n¶v 

]pd¯ph¶p.



FÃmhcpw HmSn¡qSn Cu aq¶v F{_bscbpw ]cntim[n¨p. 

Ahsc Np«pIfbphm³ X¡ iàn B Xo¨qfbv¡v CsÃ¶v 

AhÀ Ip. AhcpsS XeapSn \in¨pt]mbnÃ, AhcpsS 

hkv{Xw sh´pt]mbnÃ. AhcpsS tZl¯v XobpsS 

aWwt]mepanÃmbncp¶p.



F´mWp kw`hn¨sX¶v Xncn¨dnª s\_pJZvt\kÀ

cmPmhv hfsc _p²n]camb Hcp Imcyw sNbvXp. 

Ah³ {]mÀ°n¨p, F¶n«v ]dªp, “i{Z¡v, tai¡v, 

At_Zvs\tKm F¶nhcpsS ssZhw A\p{Kln¡s¸«h³, 

Ah³ Xsâ ZqXs\ Ab¨v X¶nÂ B{ibn¨ Xsâ

Zmk·msc hnSphn¨phtÃm.”



hW§m¯ a\pjy³ 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

Zm\ntbÂ aq¶ 

"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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