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hÀj§Ä¡pap¼v, ià³amcmb ssk\y§Ä sblqZsb 

B{Ian¡pIbpw ssZhP\§fnÂ [mcmfw t]sc 

{]hmknIfmbn _m_ntemWnte¡v sImpt]mIbpw sNbvXp. 

ho«nÂ\n¶v hfsc Zqsc, Cu sblqZ·mÀ 

tI_mÀ \ZoXoc¯v ]mÀ¯p. AhcnÂ 

Hcmfmbncp¶p ssZh¯nsâ Zmk\pw 

{]hmNI\pamb  

sbslkvtIÂ.
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sbslkvtIÂ XnI¨pw Hcp hnNn{X 

a\pjy\msW¶v P\§Ä Nn´n¡phm³  

XpS§nbncn¶p. ssZhw Xt¶mSv sN¿m³ 

]dªsXms¡bpw Xm³ sNbvXp. Hcp 

Znhkw Xsâ apSn apgph\pw £ucw 

sN¿pIbpw AXnÂ aq¶nsem¶v 

I¯n¨pIfbpIbpw sNbvXp. 

_m_ntemWyssk\yw ]«Ws¯ 

B{Ian¨p Ignbpt¼mÄ tcmK¯mepw  

£ma¯mepw sbcqitew hmknIfnÂ 

aq¶nÂ H¶v acn¨pt]mIpsa¶v 

ImWn¡phm\mbncp¶p AXv.

ssZhhN\w P\§Ä¡v  a\knem¡ns¡mSp¡phm³

sbslkvtIÂ A]cnNnXamb [mcmfw Imcy§Ä sNbvXp. 

Hcp CjvSnIbnÂ Ah³ sbcqiteansâ Nn{Xw hc¨p. 

sbcqitean\v Npäpw iàamb ssk\yw \nev¡p¶ 

Nn{Xw hc¨psImp\n¶ sbslkvtIensâ tXmft¯¡v 

P\§Ä t\m¡n\n¶n«pmhpw. ssZh¯nsâ hnip²\Kcw 

Xmakwhn\ XIÀ¡s¸«psh¶v ImWn¡pIbmbncp¶p Xm³.

ssZhw sbslkvtIent\mSv Acpfns¨bvXp: “Rm³ \ns¶ 

bn{kmtbÂa¡fpsS ASpt¯¡v Ab¡p¶p. AhÀ 

A\pkcWwsI«hÀ BbXn\mÂ Fsâ 

hm¡pIÄ AhtcmSv kwkmcn¡pI.”
NpcpfpIÄ ]nSn¨ncn¡p¶ Hcp 

ssI {]Xy£s¸«p. ssZhw 

]dªp; “Cu Npcpfv 

Xn¶pI, 

F¶n«v t]mbn bn{kmtbÂ P\t¯mSv kwkmcn¡pI.”
Fs´mcp hnNn{Xamb Iev]\! ]t£, sbslkvtIÂ 

A\pkcn¨p, NpcpÄ Xn¶pIbpw t]mhpIbpw sNbvXp.

hSt¡cmÖyamb bn{kmtbÂ ap¶qän sXm®qdv hÀjhpw 

Z£nWcmPXzamb sblqZ \mev]Xp hÀjhpw ssZht¯mSv 

A\pkcWt¡Sp Im«n. AXpsImmWv bn{kmtbÂ 

XIÀ¡s¸SpIbpw sblqZ A[nIw Xmakn¡msX 

IogS¡s¸SpIbpw sN¿p¶Xv. ap¶qän sXm®qdp Znhkw 

CSXphiw Ncnªpw \mev]Xp Znhkw heXphiw  

Ncnªpw InS¡phm³ ssZhw  

sbslkvtIent\mSv ]dªp. 

Ime§fmbn X§Ä 

sNbvXpsImncn¡p¶ 

]m]s¯¡pdn¨v 

P\§sf  

HmÀ¸n¡phm\mWv 

CXp sNbvXXv.

ssZh¯nsâ Bßmhv sbslkvtIens\ FSp¯v tI_mÀ 

\ZoXoc¯v sblqZ·mÀ {]hmknIfmbncn¡p¶ 

Øet¯¡p sImpt]mbn. 

AhnsS AhÀ Ccp¶ 

CS¯pXs¶ Xm³ I

ImgvN Däpt\m¡ns¡mv 

Ah³ GgpZnhkw 

Ccp¶p. AhnsS ssZhw 

sbslkvtIens\ Hcp 

Imhev¡mc\m¡n. ZpjvSX 

{]hÀ¯n¡p¶hÀ 

ssZht¯mSv 

A\pkcWt¡Sp 

Im«cpsX¶v Ah³ 

ap¶dnbn¸p \ÂIn.

Hcp Znhkw ssZhw sbslkvtIen\v Hcp 

ZÀi\w \evIn. ssZh¯nsâ alXzw Hcp 

Aánt]mse, \mepAKv\nab PohnIfpsS 

kmZriy¯nÂ {]Xy£s¸«p. Hmtcm Pohn¡pw 

\mep apJhpw \mep NndIpw Dmbncp¶p. AhbpsS 

Xebv¡paosX \oe¡ÃpsImpÅ at\mlcamb 

knwlmk\apmbncp¶p. AXnsâ NpäpapÅ 

{]Imiw aghnÃntâXpt]mse 

Bbncp¶p.
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F¶mÂ ssZhw Xsâ {]hmNI\v asämcp 

ktµiw \ÂIn. DW§nb AØnIÄþa\pjy 

AØnIÄ \ndª Hcp Xmgvhcbnte¡v 

ssZhw sbslkvtIens\ \bn¨p.

ssZhs¯ Bcm[n¡p¶Xn\p]Icw t\Xm¡·mÀ Chsb 

BWv Bcm[n¨ncp¶Xv. ssZh¯nsâ alXzw Cu 

Beb¯nÂ\n¶v hn«pt]mhpIbpw Bebw 

\in¸n¡s¸SpIbpw sN¿psa¶pw ssZhw sbslkvtIent\mSv 

Acpfns¨bvXp. ZÀi\w Ahkm\n¨t¸mÄ, 

sbslkvtIÂ 

sblqZ·mtcmSv 

CtX¡pdn¨v ]dªp. 

X§Ä B{Kln¡p¶Xpt]mse Hcp ip`Imeambncn¡bnÃ, 

kwKXnIÄ A[nIw hjfmIm\mWp 

t]mIp¶sX¶v {]hmknIfmb 

sblqZ·mtcmSv [oc\mb Cu

{]hmNI³ ]dªp. P\§Ä 

sbslkvtIent\mSv tIm]n¨p. 

]t£, Xm³ ssZh¯nsâ 

hN\w kwkmcn¨psImncp¶p. 

Hcp Znhkw Ah³ 

bn{kmtbÂ aq¸·mtcmsSm¸w 

Ccn¡pt¼mÄ, ssZhw 

sbslkvtIens\mcp ZÀi\w 

\evIn. B ZÀi\¯nÂ ssZhw 

sbslkvtIens\ Xsâ apSnbnÂ 

]nSn¨v s]m¡n FSp¯psImv 

sbcqitew ssZhmeb¯nte¡v sImpt]mbn.

ssZhw Acpfns¨bvXsXÃmw bmYmÀYyambn. sbcqitew 

\in¸n¡s¸«p. At\IamfpIÄ ]«pt]mbn. {]hmknIfmbn 

_m_ntemWnÂ Ignbp¶ sblqZ·mÀ CtX¡pdn¨v 

tI«t¸mÄ, ssZhw X§sf kZmImet¯¡pw 

Dt]£n¨pthm F¶v AhÀ `bs¸«p. 

ssZhmeb¯nÂ ssZhw sbslkvtIen\v 

ImWn¨psImSp¯Xv Cgbp¶ PohnIÄ, Aip² arK§Ä, 

_nw_§Ä XpS§nbhbmWv. Chsbm¶pw Hcn¡epw 

ssZh¯nsâ aµnc¯nÂ Dmbncn¡m³ ]mSnÃ. 

sbslkvtIÂ asämcp aq¶nsem¶p `mKw apSn FSp¯v 

hmÄsImv tOZn¨pIfªp. i{Xphnsâ hmfmÂ P\¯nÂ 

aq¶nsem¶v sImÃs¸Spsa¶v ImWn¡phm\mbncp¶p 

A§s\ sNbvXXv. Ahkm\s¯ aq¶nsem¶p `mKw apSn  

sbslkvtIÂ FSp¯v ImänÂ ]d¸n¨pIfªp. F¶mÂ 

Ah³ AhbnÂ NneXv FSp¯v Xsâ hkv{X¯nsâ  

tIm´ebv¡Â sI«n. ssZhw Xsâ P\¯nÂ\n¶v Hcp 

Awis¯ 

kwc£n¡bpw 

hmKvZ¯ tZit¯¡v 

aS¡nhcp¯pIbpw 

sN¿pw F¶Xnsâ 

ASbmfambncp¶p AXv.
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ssZhw ]dªp, “{]hNn¡pI a\pjy]p{Xm, F¶n«p ]dbpI, 

izmkta, \o \mev ImäpIfnÂ\n¶v hcnI. Pohnt¡Xn\v 

CXnt·Â DuXpI.” AhÀ Pohn¨p, AhcpsS ImenÂ 

\nhÀ¶p\n¶p. Ct¸mÄ B Xmgvhc Hcp henb 

ssk\y¯mÂ \ndªncn¡p¶p. bcqitew XIÀ¶t¸mÄ 

_m_ntemWnÂ Ignbp¶ sblqZ·mcpsS 

Bi \jvSs¸«psh¶v ssZhw Adnªp. 

]ns¶ AXnt·Â amwkw h¶p. 

ssZhw Acpfns¨bvXp, “Cu AØnItfmSv {]hNn¡, 

C§s\ ]dbpI, ‘AÃtbm AØnIsf, ssZh¯nsâ 

hN\w tIÄ¡pI! \o Poh³ {]m]n¡pw.’” Ah³ 

A\pkcn¨t¸mÄ, sbslkvtIÂ CfIp¶Hcp i_vZw 

tI«p. AXn\p ImcWw F´msW¶mWv 

\n§Ä Nn´n¡p¶Xv?

AXnt·Â Xz¡v BhcWw sNbvXp, F¶mÂ Ahbn³taÂ 

izmkw CÃmbncp¶p.

{]hmNI³ BÝcy`cnX\mbn t\m¡n\nÂ¡pt¼mÄ 

AØnIÄ AØnItfmSp tNÀ¶v icocw H¶mbn tNÀ¶p. 

“a\pjy]p{Xm, Cu AØnIÄ Pohn¡ptam?” ssZhw 

sbslkvtIent\mSv tNmZn¨p. sbslkvtIensâ adp]Sn 

“btlmhbmb ssZhta, \o Adnbp¶p” F¶mbncp¶p. 

DW§nb AØnIÄ¡v XoÀ¨bmbpw Pohn¡phm³ 

IgnbpIbnÃ. 
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29 60

അവസാനം

ssZh¯nÂ\n¶v Fs´mcp {]Xymim\nÀ`camb ZqXv! 

sblqZ·mÀ AhcpsS kz´ \m«nte¡v ]n¶oSp 

aS§nh¶t¸mÄ sbslkvtIensâ Cu {]hN\w kXyambn. 

btlmhbmb ssZhw Ahsc X§fpsS ho«nte¡v aS¡nsIm

ph¶p F¶v Ahcnt¸mfdnªp. ssZh¯nsâ 

hN\w F¡me¯pw bmYmÀYyamIpw!

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.

sbslkvtIÂ 

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

sbslkvtIensâ ZÀi\¯neqsS ssZhw Hcp ktµiw 

Ab¨p. “Cu AØnIÄ bn{kmtbÂKrlw apgph\pamWv,”
ssZhw XpSÀ¶p ]dªp “Rm³ Fsâ Bßmhns\

\nsâtaÂ hbv¡pw, \nsâ kz´tZi¯pXs¶ \ns¶ 

sImphcpw.”
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