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At\Iw aXt\Xm¡·mÀ (]coi·mÀ F¶dnbs¸Sp¶hÀ) 

tbiphns\¡pdn¨v IÅw {]Ncn¸n¨p. NneÀ Ahs\

sIm¶p Ifbphm\pw 

{ian¨p. 
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asämcp injy\mb 

As{´sbmkv (intam³ 

]t{Xmknsâ ktlmZc³) 

tbiphnt\mSp ]dªp: 

“ChnsSmcp _me\pv, 

Ahsâ ]¡Â A©v 

bh¯¸hpw cv ao\pw Dv ...”

tbip P\¡q«s¯ t\m¡n. “ChÀ¡v Xn¶phm³ \mw 

FhnsS\n¶p A¸w hm§pw?” tbiphnsâ tNmZyw 

^nens¸mknt\mSmbncp¶p. AhnsS 

ASps¯§pw ISIÄ CÃmbncp¶p. 

F´psN¿phm\mWv tbip 

]²Xnbn«ncn¡p¶Xv? 

Hcp Znhkw tbip Keoe¡SÂ IS¶p. Hcp]t£, Xsâ 

Npänepw Ft¸mgpapmbncp¶ P\¡q«¯nÂ\n¶p X\n¡v 

CSthf thWambncp¶p. F¶mÂ P\¡q«w F{Xbpw thKw 

Ahs\hnsSsb¶v Is¯n.

tbip henb AÛpX§Ä

{]hÀ¯n¨psh¶v 

AhÀ¡dnbmw.

Aht\msSm¸w 

Bbncn¸m³ Ah³ 

B{Kln¨p. 

“C{Xbpw P\¯n\v `£Ww sImSp¡phm³ `oaamsbmcp 

XpI sNehmIpw,” ^nens¸mkv tbiphnt\mSp D¯cw 

]dªp. tbiphnsâbpw injy·mcpsSbpw I¿nÂ A[nIw 

]WanÃmbncp¶p. 

tbip Xsâ injy·msc hnP\amsbmcp aeapIfnte¡v 

Iq«ns¡mpt]mbn. AhnsSbncp¶v ]Tn¸n¡phm³ 

XpS§n. AhntS¡v IqSpXÂ IqSpXÂ BfpIÄ

h¶pXpS§n. A[nIw Ignbpwapt¼

A¯mg¯n\pÅ kabambn. 

FÃmhÀ¡pw \Ã hni¸v 

Dmbncn¶ncn¡Ww.

Ah³ bYmÀ°¯nÂ ssZh¯nsâ ]p{X\msW¶v AhÀ 

hnizkn¨nÃ. Ah³ ssZh¯nsâ ]p{Xs\¶v sXfnbn¡p¶ 

AÛpX§Ä

{]hÀ¯n¨n«pw

AhÀ Ahs\

AwKoIcn¨nÃ.
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{]mÀ°n¨tijw tbip 

A¸hpw ao\pw \pdp¡n 

injy·msc GÂ¸n¨p. 

AhcXp alm]pcpjmc¯n\v 

]¦n«psImSp¯p. At¸mgmWv 

tbip sNbvX AÛpXw 

P\§Ä ImWp¶Xv. 

Hmtcmcp¯À¡pw 

Bhiywt]mse Ign¡m³ 

e`n¨p. F¶n«pw A¸hpw 

ao\pw XoÀ¶pt]mbncp¶nÃ. 

Ah³ C§s\ Nn´n¨pImWpw, 

“Rms\sâ `£Ww sImSp¯mÂ 

]ns¶ F\ns¡m¶pw 

Ign¡m\nÃtÃm.”
F´mbmepw Ah³ 

AXv tbiphn\v 

sImSp¯p. 

tbip ]dªp: “P\§sf Ccp¯pI.” ]pcpj·mscÃmw 

\ne¯ncp¶t¸mÄ A¿mbncw t]cpmbncp¶p. A¿mbncw 

t]tcm?! AhnsSbpmbncp¶ kv{XoIsfbpw Ip«nIsfbpw 

F®nbnÃ Ft¶mÀ¡Ww.

At¸mÄ tbip {]mÀ°n¨p. Ah³ 

ssZh¯n\v \µnbÀ¸n¨p. A©¸¯n\pw 

ao\n\pw thntbm? AtX! 

tbip ssZht¯mSv 

“\n\¡p \µn” F¶p 

]dªn«v Cu A¸s¯ 

A\p{Kln¡phm³ 

Aht\mSt]£n¨p.

ASp¯Xmbn tbip A¸hpw ao\pw I¿nseSp¯p. B 

_me³ XoÀ¨bmbpw tbiphnÂ hnizkn¨ncp¶ncn¡Ww. 

F´psImmtWm tbip Xsâ 

D¨`£Ww Bhiys]«sXt¶m 

tbip AXpsImv F´psN¿m³ 

t]mIp¶psht¶m Ah\v 

AdnbnÃmbncp¶p.

“... F¶mÂ C{Xbpw t]À¡v AXv F´pÅq?” Hcp sIm¨p 

]¿sâ `£Ww AXv Ah³ ]¦psh¡m³ X¿mdmbmepw 

C{X t]À¡v AsX§s\ XnIbpw F¶Xv As{´sbmkn\v 

ImWm³ IgnªnÃ. 
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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

tbip A¿mbncw t]sc t]mjn¸n¡p¶p 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

tbml¶m³ 6 

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

Hcp _mesâ `£WwsImv tbip 

5000 ¯ntesd P\§sf t]mjn¸n¨p. 

asämchkc¯nÂ Gg¸hpw Ipd¨p 

ao\pw sImp \membncw 

t]msc Ah³ 

t]mjn¸n¨p. 
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അവസാനം

km[mcW P\§Ä Cu ASbmf§Ä ImWpt¼mÄ 

]coi·msct]mse AhÀ tIm]n¡pIbnÃ. ]Icw 

AhÀ ]dªnXn§s\bmWv, “temI¯nte¡p 

hcphm\pÅ {]hmNI³ Ch\mIp¶p kXyw.”
hnip² hN\¯nÂ hmKvZ¯w 

sNbvXncp¶ hcphm\pÅ 

c£I³ tbiphmsW¶v 

P\§Ä¡v 

a\Ênembn. 

FÃmhcpw Ign¨tijhpw [mcmfw A¸hpw ao\pw 

_m¡nh¶p. tbip injy·mtcmSv ]dªp; “tijn¨

IjW§Ä H¶pw \jvSam¡msX tiJcn¸n³.” P\saÃmw 

`£n¨v Ignªv tijn¸n¨ bh¯¸¡jW§Ä ]{´v 

sIm« \nds¨Sp¯p. 
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