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\n§fpsS IpSpw_¯nÂ \n§Ä¡papt¼ Dmbncp¶ 

kÀham\ BfpIsfbpw \n§fpsS {]]nXmal·mscbpw

AhcpsS amXm]nXm¡·mscbpw ImWphm³ km[n¨mÂ, 

Ahscms¡ Bcmbncp¶psh¶v Adnbpt¼mÄ, \n§fmsI

AÛpXs¸«pt]mtb¡pw. thZ]pkvXI¯nÂ

]dbp¶pv, tbiphnsâ ]qÀÆnIcnÂ

Hcmfmb cq¯v hn{Kl§sf

Bcm[n¨ncp¶ Hcp tamhm_y

kv{Xo Bbncp¶p.
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\thman t_XvetlanÂ Xncns¨¯nbt¸mÄ AhfpsS ]gb

kplr¯p¡Äs¡Ãmw henb kt´mjambn. F¶mÂ

AhÄ AhtcmSp ]dªp, Fs¶

“\thman” (kt´mjw) F¶Ã

“amdm” (Ibv¸v) F¶v hnfn¸n³.

“kÀhià³ Ft¶mSv

Gähpw ssI¸mbpÅXv

{]hÀ¯n¨ncn¡p¶p.”
cq¯v HgnsI asäm¶pw

CÃm¯hfmbn \thman

Xncns¨¯n.

btlmh Xsâ P\s¯ kµÀin¨v Blmcw sImSp¯ 

hnhcw hn[hbmb \thman tI«p. amXrtZit¯¡v 

aS§nt¸mIphm³ AhÀ Xocpam\n¨p. F¶mÂ

Cu s]¬Ip«nIÄ F´psN¿pw? tamhm_nÂ

Xmakn¨psImv ]p\Àhnhmlw sN¿phm³

\thman AhÀ¡v

D]tZiw sImSp¯p. 

FeotaseIv F¶ Hcph³ Xsâ `mcytbmSpw cp 

]p{X·mtcmSpsam¸w t_Xvetlw hn«n«v `£Wat\zjn¨p 

t]mbn. AhÀ t]mbXv tamhm_nte¡mbncp¶p. Cu 

tZi¡mÀ hn{Klmcm[nIfmbncp¶p. 

HmÀ¸m AhfpsS IpSpw_¯nte¡v Xncn¨pt]mbn. ]t£ 

cq¯v t]mIphm³ hnk½Xn¨p. F¶n«v cq¯v at\mlcamb

Hcp IhnX sNmÃn. AXnsâbÀ°w Ahsfmcn¡epw Xsâ

A½mbnb½sb hn«p]ncnbpIbnÃ F¶mbncp¶p.

{]Xo£n¨ncp¶Xpt]mse 

\·bmbncp¶nÃ Feotase¡n\pw IpSpw_¯n\pw 

A\p`hnt¡nh¶Xv. At±lw acn¨pt]mbn. A[nIw 

Ignbpwapt¼ 

cv 

]p{X·mcpw acWaSªp. ]mhw \thmanbpw B¬a¡fpsS 

`mcyamcmbncp¶ cq¯pw HmÀ¸bpw tijn¨p. Cu 

cp s]¬Ip«nIfpw tamhm_ycmbncp¶p.

Inteym³ atËm³ FeotaseI 

C{kmtbenÂ inwtimsâ Ime¯n\ptijamWv cq¯nsâ

IY Bcw`n¡p¶Xv. A¶v ssZh¯nsâ P\w ssZhs¯ 

B{ibn¡pIbpw A\pkcn¡pIbpw sN¿p¶Xv

\nÀ¯nbncp¶p. At¸mÄ tZi¯v ISp¯ 

£maw Dmbn. £maw F´msW¶v \n§Ä¡v

AdnbntÃ? AXpsImÅmw! £maw 

F¶p]dªmÂ Irjntbm ^ehÀ¤tam

DmIm¯ ImeamWv. hni¶phni¶v

arK§fpw a\pjycpw acn¨phogpw.
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t_mhkpw cq¯pw 

X§fpsS BZy]p{Xs\

Ht_Zv F¶p hnfn¨p. 

Ht_Zv bn{kmtbensâ 

alm\mb cmPmhmb 

ZmhoZnsâ 

hey¸¨\mbn¯oÀ¶p. 

Znhk§Ä 

IS¶pt]mbn. 

t_mhkv cq¯ns\

hnhmlw Ign¸m\pw 

\thmansbbpw 

AhfpsS 

IpSpw_¯nsâ 

`qansbbpw hosSp¯v t\m¡n \S¯phm\pw 

B{Kln¨p. F¶mÂ Gähpw ASp¯ asämcp 

_Ôphn\mbncp¶p BZymhkcw. B 

a\pjy\p `qan thWambncp¶p, F¶mÂ 

cq¯ns\ `mcybmbn kzoIcn¸m³ 

a\ÊnÃmbncp¶p. \ymb{]amWa\pkcn¨v 

cpw kzoIcn¡Wambncp¶p.

cq¯v Xsâ

A½mbnb½sb F{X 

\¶mbn IcpXp¶psh¶p

hbensâ DSaØ\mb

t_mhkv tI«p. Ahsf I

Xn\ptijw t_mhkv Xsâ

the¡mÀ¡v Iev]\

sImSp¯p: “s]dpt¡Xn\v 

AhÄ¡mbn«v

IäIfnÂ\n¶v

hen¨nt«¡Ww. Ahsf

hg¡p]dbcpXv.”
t_mhkn\v AhtfmSv

CjvSw tXm¶n¯pS§n. 

IcmÀ Dd¸n¡phm³ ssI sImSp¡p¶Xmbncp¶nÃ

A¶s¯ coXn. t_mhkv Xsâ sNcp¸qcn asäbmÄ¡v

sImSp¯p. A§s\ ssIamäw Dd¸m¡n. cq¯v

t_mhknsâ `mcybmbn. Ct¸mÄ cq¯pw

\thmanbpw t_mhknsâ

IpSpw_mwK§fmbn amdn.

t_mhkv Xt¶mSp ImWn¨

Zbsb¡pdn¨p cq¯v 

\thmantbmSv ]dªt¸mÄ, 

B htbm[nI ssZhs¯ 

kvXpXn¨p. “BbmÄ \ap¡v 

ASp¯ NmÀ¨¡mc\pw  

\½psS hosSp¸pImcnÂ  

Hcp¯\pw BIp¶p.”

tamhm_nse aäpÅhsct¸mse cq¯v 

hn{Kl§sf tkhn¨ncp¶psh¦nepw 

AhfXv hn«p]ncnªv C{kmtbensâ 

Poh\pÅ ssZhs¯ Bcm[n¡phm³ 

XpS§n. \thman¡v hbdp\ndsb 

Ign¡phm³thn cq¯v ITn\m[zm\w 

sNbvXp. FÃm Znhkhpw AhÄ 

sImbv¯pImcpsS ]n¶mse \S¶p 

hoWpInS¶ IXnÀ aWnIÄ s]dp¡n 

AYhm Imem s]dp¡n. 
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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.

cq¯ 

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

F¶mÂ AXnepw AÛpXIcamb Imcyw, Ht_Zv 

F¶ Cu Ipªv IÀ¯mhmb tbip{InkvXphnsâ 

]qÀÆnI\mbn¯oÀ¶p. cmPm[ncmPmhpw 

temIc£nXmhpamb tbip ZmhoZnsâ 

IqSpw_hgnbneqsSbmWv h¶Xv. 

cmPm[ncmPmhv 
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