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tbip Hcp 

t{ijvT\mb Kpcp Bbncp¶p þ 

CXphsc Dmbn«pÅXnÂ sh¨v

Gähpw t{ijvT\mb A[ym]I³. 

P\¡q«w Ahs\ {i²n¨p tI«p.
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{]mÀ°\sb¡pdn¨pw tbip C§s\Xs¶bmWv ]Tn¸n¨Xv. 

FÃmhcpw X§sf tIÄt¡Xn\pw ImtWXn\pw thn hfsc 

Xnc¡pÅ sXcphpIfnÂ \n¶v {]mÀ°n¡p¶hcpmbncp¶p.

tbiphnsâ kab¯v X§Ä hfsc

hnip²cmsW¶v A`nam\n¡p¶

BfpIÄ Dmbncp¶p. Hcp `n£¡mc\v 

ss]k sImSp¡pt¼mÄ t]mepw

FÃmhcpw X§sf ImtWXn\v Hcp

a\pjys\s¡mv X§fpsS ap¼nÂ 

AhÀ Imlfw

DuXn¡pambncp¶p.

tbip \nch[n 

Imcy§Ä ]Tn¸n¨p. 

Hcp sagpIpXncn 

hoSn\pÅnÂ 

{]Imin¡p¶Xpt]mse 

ssZh¯nsâ P\w 

temI¯n\v 

shfn¨ambn¯otcWw 

F¶v tbip ]dªp. 

Ccp«pÅ apdnbnÂ 

sagpIpXncn 

I¯n¨psh¨mÂ D

mIp¶Xv henb 

hyXymkamWtÃm!

F¶mÂ tbip ]dªXv 

“ssZhw \n§Ä¡v 

{]Xn^ew XtcXn\v \n§Ä 

sImSp¡p¶Xv 

clky¯nÂ sImSp¡pI”
F¶mWv. 

{]XnImc¯nÂ hnizkn¨ncp¶htcmSmWv tbip

kwkmcn¨psImncp¶Xv. I®n\p]Icw I®v, ]Ãn\p]Icw

]Ãv. F¶mÂ tbip ]Tn¸n¨Xv IcpW ImWn¡m\pw 

£an¡m\pw kvt\ln¡m\pamWv, 

i{Xp¡sft¸mepw

kvt\ln¡phm³!

IcpWbpÅhcpw

\Ãhcpw ZbbpÅhcpw

Bbncn¡phm³ tbip AhtcmSv ]dªp. 

aäpÅhÀ Ahsc shdp¡pIbpw

apdnthÂ]n¡bpw sN¿mw. F¶mÂ

ssZhw AhÀ¡pthn IcpXpw.
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IÅ D]tZiI·msc¡pdn¨v \Ã Kpcphmb tbip

ap¶dnbn¸v \ÂInbncp¶p. “BSpIsft¸mse AhÀ

thjw [cn¡pw. F¶mÂ AIsa AhÀ

sN¶mbv¡sft¸msebmWv” F¶v tbip

]dªp. IÅ D]tZjvSm¡·msc AhcpsS

PohnXw sImv Xncn¨dnbm\mIpsa¶pw

tbip ]dªp. 

]ns¶bpw tbip ]dªXv “\n§Ä \n§fpsS 

ktlmZcs\ hn[n¡pIbmsW¦nÂ, \nsâ I®nÂ Hcp 

henb tImÂ Ccn¡pt¼mÄ 

Ahsâ I®nse 

Hcp sNdnb IcSv 

FSp¯pIfbphm³ 

{ian¡p¶Xn\v 

XpeyamWXv.”
P\§Ä ]cnlkn¨v 

Nncn¨pImWpw. 

F¶mÂ tbip 

]dªXnsâ 

AÀ°w AhÀ 

Nn´nt¡nbncn¡p¶p.

Xsâ D]tZi§sf hniZoIcn¨psImSp¡phm³ 

tbip an¡t¸mgpw {]IrXnsb D]tbmKn¨ncp¶p. 

DZmlcW¯n\v tbip ]£nIsf Nqn¸dªp. “Ahsb 

t]män¸peÀ¯p¶Xv \n§fpsS kzÀ¤ob ]nXmhmWv. 

\n§Ä Nn´mIpecmtI, ssZhw \n§sfbpw 

]peÀ¯pw” F¶v 

tbip ]dªp.

X§sf klmbnt¡Xn\v a\pjyÀ

ssZht¯mSv tNmZnt¡Wsa¶v tbip

Acpfns¨bvXp. hni¶ncn¡p¶ Ipªp§Ä

A¸w tNmZn¡pt¼mÄ AhcpsS Cu 

temI¯nse ]nXm¡·mÀ IÃpIÄ

sImSp¡ptam? CÃ! AhÀ \Ã km[\§Ä 

am{Xta

sImSp¡pIbpÅp.

Xt¶mSv

tNmZn¡p¶hÀ¡v

ssZhhpw \Ã

km[\§Ä am{Xta

sImSp¡pIbpÅp. 

tbip XpSÀ¶p ]dªp, “[\hm\mb itemtam³ 

cmPmhpt]mepw Cu XmacIfpsS A{Xbpw at\mlc\mbncp¶nÃ. 

hbense ]pÃpIsf C{X at\mlcambn Nabns¨mcp¡p¶ 

ssZhw \n§sf F{Xb[nIambn IcpXpw?” \½psS kIe

Bhiy§sfbpw \nhÀ n̄¡p¶ssZh¯nÂ B{ibn¡phm³ 

Ah³ P\§sf ]Tn¸n¡pIbmbncp¶p.

ssZhs¯¡pdn¨v AhÀ Nn´n¨tXbnÃ. X§sf¡pdn¨v 

aäpÅhÀ F´v Nn´n¡p¶p F¶p am{Xta AhÀ 

t\m¡nbpÅp. I]S`àn¡mÀ AYhm sXämbn 

A`n\bn¡p¶hÀ F¶mWv 

tbip Ahsc hnfn¨Xv.
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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.

a¯mbn 5þ7, eqs¡mkv 6 

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

F¶mÂ _p²nlo\\mb a\pjy³ aWÂ¸pd¯v Xsâ

hoSv ]WnXp. sImSp¦mäv hoinbt¸mÄ B hoSv hoWp

XIÀ¶pt]mbn. ImcWw AXnsâ ASnØm\w _elo\w 

Bbncp¶p. ssZh¯nsâ hN\w tI«\pkcn¡m¯hs\Ãmw

B a\pjys\t¸msebmsW¶mWv tbip ]dªXv.

42 60

അവസാനം

tbiphnsâ hm¡pIfnÂ ]pcpjmcsaÃmw 

BÝcys¸«p. CXn\pap¼v AhÀ 

C§s\bpÅ D]tZiw tI«nt«bnÃ. 

ssZhhN\w tIÄ¡am{Xw t]mcm 

X§Ä AXv A\pkcn¡pIbpw 

thWsa¶v Ct¸mÄ AhÀ 

a\Ênem¡n.

ssZh¯nsâ hN\§sf A\pkcn¡p¶ a\pjy³ 

]mdtaÂ hoSv ]WnX a\pjys\t¸msebmsW¶v

tbip Hcp IYbneqsS

ImWn¨psImSp¯p.

`bm\Iamb sImSp¦mäp

h¶p. sImSp¦mäv

kam]n¨t¸mÄ, B hoSv

Dd¨p\nÂ¡p¶p. 
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