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^dthm³ Ip]nX\mbncp¶p. 

bn{kmtbey ASnaIÄ 

an{kbow hn«pt]mtIXn\v 

A\phZn¡pIsb¶v 

tamsibneqsS ssZhw 

^dthmt\mSv Iev]n¨p. 

Ah³ A\pkcn¨nÃ. 
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AXp It¸mÄ ^dthm³ 

Aedn, “Fsâ 

a{´hmZnIsf hnfn¡pI”
AhÀ X§fpsS hSnIÄ 

Xmsgbn«t¸mÄ AsXÃmw 

]m¼mbn¯oÀ¶p. F¶mÂ 

Altcmsâ hSn Ahsb 

FÃmw hngp§n¡fªp. 

F¶n«pw P\s¯ 

hn«bbv¡m³ ^dthm³ 

Iq«m¡nbnÃ.

Altcm\pw tamsibpw 

X§Ä¡p hcp¯nb 

IjvS¯nsâ t]cnÂ 

P\§Ä Ahsc 

Ipäw ]dªp. tamsi 

{]mÀ°n¡phm\mbn 

Hcp Øew Is¯n. 

“ssZhta \o \nsâ 

P\s¯ CXphscbpw 

hnSphn¨nÃtÃm,”
tamsi Icªp. ssZhw 

tamsi¡v D¯cacpfn. 

“Rm³ ssZhamIp¶p 

Rm³ \n§sf 

hnSphn¡pw.”

“\n§Ä Xs¶ I¨n kzcq]n¨psImÅWw. 

C\napXÂ R§Ä AXv XcnIbnÃ. F¶mÂ CjvSnI D

m¡p¶Xnsâ F®w Ipdbm\pw ]mSnÃ.” ^dthmsâ 

]pXnb BÚbmbncp¶p AXv. 

ssZhw tamsisbbpw 

Altcms\bpw 

^dthmsâ ASpt¯¡v 

hopw Ab¨p. 

ssZh¯nÂ\n¶p 

Hcp ASbmfw 

ImWn¡Wsa¶p 

ià\mb B 

`cWm[nImcn 

ssZh¯nsâ 

Zmk·mtcmSv 

Bhiys¸«t¸mÄ 

Altcmsâ hSn Hcp 

]m¼mbn¯oÀ¶p.

F®w IpdbmsX 

CjvSnI Dm¡n 

sImSpt¡nh¶t¸mÄ I¨n 

tiJcn¡phm³ kabw Is¯m³ 

IgnbmsX t]mbXnsâ t]cnÂ 

Nne ASnaIsf bPam\·mÀ 

XÃphm\pw XpS§n.

“Ahscs¡mv ITn\the 

sN¿n¡pI,” ^dthm³ 

ASnaIfpsS bPam\·mÀ¡v 

BÚ sImSp¯p. A§s\

bn{kmtbeyÀ¡p kIehpw 

ITn\ambn¯oÀ¶ncn¡p¶p. 
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XpSÀ¶v ssZhw Ab¨Xv 

\mbo¨IsfbmWv. 

\mbo¨IfpsS ssk\ys¯, 

X§fpsS I¶pImenIsf 

sIm¶pIfbm³ DXIp¶ 

tcmKw ssZhw 

an{kboante¡v 

Ab¨p.

“Rm³ \n§sf hn«bbv¡mw, Cu 

XhfIsf HSp¡n¡ftbXn\v  

ssZht¯mSp

{]mÀ°n¡pI”
F¶p ^dthm³

tIWt]£n¨p.

F¶mÂ Xhf

HSp§nbt¸mÄ

^dthm³ Xsâ

lrZbw ITn\am¡n.

Ah³ ASnaIsf               

kzX{´am¡nbnÃ.

F¶mÂ ^dthm³ Xsâ lrZbw ITn\am¡n. 

bn{kmtbeyÀ an{kboanÂ\n¶v hn«pt]mIphm³ 

AhÀ A\phZn¨nÃ.

]ns¶ ssZhw Zie£¡W¡n\v t]\pIsf Ab¨p. 

kIe a\pjycpw kIe arK§fpw t]\nsâ ISnsImv 

sNmdnbm³ XpS§n. F¶mÂ ^dthm³ ssZh¯n\v Xsâ 

P\s¯ hn«psImSp¯nÃ.

]ns¶bpw tamsi ^dthmt\mSp 

ssZh¯nsâ P\s¯ t]mIphm³ 

A\phZn¡Wsa¶p ]dªp, 

^dthm³ 

C¯hWbpw 

\nckn¨p. ssZhw 

asämcp _m[ Ab¨p. 

an{kbow apgph\pw 

XhfIÄsImv \ndªp. 

FÃm hoSpIfnepw

FÃm apdnIfnepw,

`£Ww D

m¡p¶nS¯pt]mepw 

XhfIÄ NmSn 

adnªpsImncp¶p!

]nsä Znhkw tamsibpw Altcm\pw \ZoXoc¯psh¨v 

^dthms\ Ip. Altcm³ Xsâ hSn \o«nbt¸mÄ ssZhw 

shÅs¯ càam¡n¯oÀ¯p. aÕy§sfÃmw N¯p. 

P\§Ä¡v IpSnshÅhpw ap«n.
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^dthm³ tamsitbmSp 

]dªp, “hn«pt]mhpI, 

t]mbn \n§fpsS ssZhs¯ 

tkhn¡pI.” ssZh¯nsâ 

P\w AXnthKw an{kboansâ 

AXncp IS¶pt]mbn.

ssZhw ap¶dnbn¸p 

\evIn; “Rm³ 

Hcp _m[IqSn 

Abbv¡pw, 

AÀ[cm{XnbnÂ 

kIe 

a\pjycpsSbpw 

arK§fpsSbpw 

BZyPmX³ acn¡pw.”
I«nf¸SntaÂ 

IpªmSnsâ càw 

]pc«nbncp¶mÂ 

X§fpsS BZyPmX³ 

acn¡bnÃ F¶v ssZhw 

bn{kmtbÂ a¡tfmSv ]dªp.

]cphnsâ _m[ 

Ignªt¸mÄ ssZhw 

sh«p¡nfnsb 

Ab¨p. `qanbnse 

kIe ]¨s¨SnIfpw 

sh«p¡nfn 

Xn¶pIfªp.

AÀ[cm{Xnbmbt¸mÄ 

an{kboanÂ\n¶p `b¦camb 

Ic¨nensâ i_vZw DbÀ¶p. 

acWw BªSn¨p. 

Ipdª]£w FÃm 

hoSpIfnepw 

Hcmsf¦nepw 

acn¨n«pv. 

]ns¶ ssZhw aq¶v 

Znhks¯ AÔImcw 

hcp¯n. F¶mÂ 

aÀ¡Skz`mh¡mc\m

b ^dthm³ 

bn{kmtbeysc 

hn«b¨nÃ.

thZ\ \ndª ]cp¡Ä 

ssZhw Ab¨p. P\saÃmw 

`b¦cambn IjvSs¸«p. 

C{Xsbms¡bmbn«pw 

^dthm³ 

ssZht¯mSv 

FXnÀ¯p\n¶p. 15 16
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^dthmsâ ssk\yw sN¦Sense¯n. B ]«mf¡mÀ 

Nn´n¨p. “R§Ä Ct¸mÄ Ahsc ]nSn¡pw.” F¶mÂ 

ssZhw shÅw AS¨p. A§s\ an{kboanse 

ià·mcmb ]«mf¡mÀ ap§nt¸mbn. 

Ct¸mÄ ^dthm³ Adnªp 

bn{kmtbensâ ssZhamWv 

kIe¯nsâbpw ssZhsa¶v.

tamsi ]dªp, “ssZhw \n§Ä¡pthn bp²w 

sN¿pw.” tamsi apt¼m«psN¶v shÅ¯nsâ 

AcnInÂ \n¶p, Xsâ ssI shÅ¯nt·Â \o«n.

\o \m\qän ap¸Xv  hÀjw an{kboanÂ 

Ignªtijw  Ct¸mÄ ssZh¯nsâ P\w kzX{´cmbn. 

cm{Xn AánkvXw`¯mepw ]IÂ taLkvXw`¯mepw 

ssZhw Ahsc \bn¨p. 

Hcp almÛpXw 

\S¶p. ssZhw 

shÅ¯neqsS 

Hcp hgn Xpd¶p. 

P\§Ä 

kpc£nXcmbn 

A¡scsb¯n. 

F¶mÂ ^dthm³ 

bn{kmtbeysc ]qÀWambpw 

hn«pIfbphm³ Iq«m¡nbnÃ. 

Ah³ ]ns¶bpw 

ssZhs¯ ad¶p. hopw 

Xsâ a\Êpamän.

Xsâ ssk\ys¯ 

Hcpan¨p Iq«ns¡mv Ah³ 

B ASnaIfpsS ]n¶mse 

h¨p]nSn¨p. ae\ncIÄ¡pw 

kap{Z¯n\panSbnÂ 

Ah³ Ahsc 

IpSp¡nem¡n.

ssZh¯nsâ ZqX³ bn{kmtbÂ 

a¡fpsS hoSpIÄ IS¶pt]mhpIbpw 

^dthms\bpw P\s¯bpw B{Ian¡pIbpw 

sNbvXXn\mÂ B s]klmcm{Xn HmÀ¯v 

BNcn¡phm³ ssZhw tamsitbmSv Iev]n¨p. 21 22
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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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അവസാനം

^dthm\v hnS! 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

]pd¸mSv 4þ15 

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

27 28

29 30

31 32


