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ssZhs¯ Bcm[n¡pIbpw ssZhhN\w aäpÅhsc

]Tn¸n¡pIbpw sNbvX Hcp blqZ aXt\Xmhmbncp¶p

bmbotdmkv. Hcp Znhkw bmbotdmknsâ `h\¯nÂ

hensbmcp IjvSXbpmbn.

]{´p hbÊpÅ Xsâ

{]nb aIÄ tcmK

_m[nXbmbn. BÀ¡pahsf

klmbn¡m\mhnsÃ¶p

tXm¶n. AsXmcp

KpcpXcamb

tcmKambncp¶p.

AhÄ acn¡mdmsb¶v

bmbotdmkn\v 

a\Ênembn.



Hcp hyàn¡pam{Xsa bmbotdmknsâ aIsf 

klmbn¡m\mhpIbpÅp. tbiphns\ Iv Ahs\

Xsâ ho«nte¡v Iq«ns¡mphcm\mbn 

bmbotdmkv ]pds¸«p.



bmbotdmkn\v Adnbmambncp¶p Xsâ aX¡mcmb 

kplr¯p¡Ä tbiphns\ AwKoIcn¨n«nsÃ¶v. F¶mÂ 

bmbotdmkv AXv Imcyam¡nbnÃ. Xsâ aIÄ 

acn¡pw apt¼ Ah\v klmbw e`ns¨¦nte 

aXnbmIbpÅq. 



bmbotdmkv

tbiphns\

It¸mÄ

Ah\pNpäpw

[mcmfw

BfpIfp

mbncp¶p.

Tbiphnsâ

Imev]mZ§fn

Â Ah³ 

ap«pIp¯n.



\nÊlmb\mb B 

a\pjy³ bmNn¨p:

“Fsâ {]nbs¸«

aIÄ

acn¡mdmbncn¡p¶p. 

A§v h¶v

AhfpsStaÂ

ssIsh¨v

Ahsf

kuJyam¡Ww. 

F¶mÂ AhÄ

Pohn¡pw.”



tbip bmbotdmknt\msSm¸w 

t]mbn. P\¯nc¡paqew 

AhÀ¡v thKw 

\o§phm\mbnÃ. Hcp kv{Xo 

\o ]{´v hÀj§Ä 

tcmK¯mÂ At§bäw 

]oUnXbmbncp¶p. AhÄ 

FÃm tUmIvSÀamcpsSbpw 

ASp¯pt]mbn (]WsaÃmw 

sNehgn¨n«pw)Hcp 

{]tbmP\hpapmbnÃ. AhÄ 

tbiphns\ H¶pImWphm³ 

F{Xam{Xw 

B{Kln¨psht¶m!



B kv{Xo¡v F´psN¿m\mhpw? 

“Ahsâ hkv{X§fnÂ H¶v sXm«mÂ am{Xw 

aXn, Rm³ kuJyamIpw,” AhÄ kzbw 

]dªp. Xnc¡n\nSbneqsS \pgªv\pgªv 

AhÄ tbiphn\Spt¯¡v \o§n. Hcp 

\nanjw AhÄ Xsâ ssIIÄ \o«n 

tbiphnsâ hkv{X¯nÂ sXm«p.



AÛpXw! AÛpXw! B 

kv{Xo kuJyambn. DS\Sn! 

k¼qÀWambn kuJyambn! 

X\n¡v _ew In«nsb¶pw 

kuJyamsb¶pw AhÄ 

a\Ênem¡n. DSs\ Hcp 

i_vZaqbÀ¶p. tbip 

tNmZn¨p: “Fs¶ sXm«Xv 

BcmWv?” P\¡q«w Ahs\

Xn¡n¯nc¡nbncp¶p. 

kuJyamb kv{Xo¡v a\Ênembn 

Xm³ Xs¶ AXv IÀ¯mhnt\mSv 

]dbWsa¶v. hnsd¨pwsImv 

B kv{Xo kw`hsaÃmw 

Aht\mSv ]dªp.



At¸mÄXs¶ bmbotdmknsâ ho«nÂ\n¶v tkhIÀ h¶p. 

AhÀ Fs´¦nepw ]dbpw ap¼p Xs¶ AhcpsS apJ`mhw

ZpxJhmÀ¯ hnfn¨dnbn¨p. AhÀ ]dªp: “\nsâ aIÄ

acn¨pt]mbn.” acns¨t¶m! hfsc

Xmakn¨pt]mbncn¡p¶p.

B kv{Xo CSbv¡ph¶v

Xmakn¸n¨nÃmbncp¶psh¦nÂ

Hcp]t£, F¦nÂ....

]t£, ... acn¨tÃm!

bmbotdmknsâ

s]m¶ptamÄ

s]mbv¡gnªncp¶p. 



tbip AXptI«t¸mÄ D¯cw ]dªp: “`bs¸tS, 

hnizkn¡am{Xw sNbvI; F¶mÂ AhÄ c£s¸Spw.”
tbip Cu ]dªXv hnizkn¡m³ bmbotdmkv Gsd

_p²nap«n¡mWpw. ImcWw

Xsâ aIÄ acn¨pIgnªtÃm.



ho«nÂ FÃmhcpw IcbpIbpw apdbnSpIbpw

sN¿pIbmbncp¶p. tbip ]dªp “AhÄ acn¨nÃ, 

Dd§p¶tXbpÅp.” AhÀ Ahs\ ]cnlkn¨p. 

s]¬Ip«n acn¨pt]msb¶v AhÀ¡dnbmambncp¶p. 



tbip AhscsbÃmw ]pd¯m¡n, AhfpsS ssI¡p]nSn¨v, 

“_mte, Fgpt¶ev¡” F¶p ]dªp. bmbotdmkv

AhnsSbpmbncp¶p. Ahsâ `mcybpw AhnsSbpmbncp¶p.

tbiphnsâ aq¶v injy·mcpw

Dmbncp¶p. tbip ]dª 

hm¡pIÄ AhÀ tI«p. 

acn¨pt]mb B

s]¬Ip«nbpw B 

hm¡pIÄ tIÄ¡ptam?



acn¨pt]mb 

B s]¬Ip«n 

tbiphnsâ 

Iev]\ tI«p! 

AhfpsS 

Bßmhv 

aS§nh¶p. 

AhÄ DSs\ Fgpt¶äp. tbip

Ahsf acn¨hcnÂ\n¶v 

DbnÀs¯gpt¶ev]n¨p. 



s]¬Ip«nbpsS amXm]nXm¡Ä AÛpXkvX_vZcmbnt¸mbn. 

Ip«n¡v `£Ww sImSp¸m³ tbip Iev]n¨p. AhcpsS 

kt´mj¯n\v AXncnÃmbncp¶p. tbiphnt\mSv AhÀ¡v 

Gsd IS¸mSp tXm¶n. Ahsâ AÛpXIcamb kvt\lhpw 

iànbpw AhcpsS aIsf acW¯nÂ\n¶v XncnsI 

sImph¶phtÃm. 



cv XhW Pohn¨ s]¬Ip«n 

ൈദവവചന�ില് നി�ും ഒരു
കഥ. 

ൈബബിളില് നി�ുംഎടു�ത്.

aÀs¡mkv 5, eqs¡mkv 8 

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



49 60

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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