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tbip acn¨t¸mÄ Ahsâ A\pbmbnIÄ

`bs¸«v HmSnsbmfn¨p. tbip acn¨hcnÂ\n¶v

DbnÀs¯gpt¶ätijw Xsâ injy·mÀ¡p

Xs¶ kzbw shfns¸Sp¯n. tbip

Poh\pÅh\mbncp¶p. F¶mÂ tbip Ahsc

hn«pt]mIm\ncn¡bmbncp¶p. Ah³ 

kzÀK¯nte¡mWv t]mIp¶Xv. AhnsS Xsâ

]nXmhmb ssZht¯msSm¸w Ah³ 

FÃmbvt¸mgpw hkn¨ncp¶p.
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P\§Ä X§fpsS ]m]§fnÂ\n¶v ]n´ncnªv

tbip{InkvXphnsâ \ma¯nÂ kv\m\w GÂ¡Wsa¶v

]s{Xmkv ]dªp... “At¸mÄ \n§Ä¡v ]cnip²mßmhv 

F¶ k½m\w e`n¡pw.” GItZiw aqhmbnw t]À AXv

A\pkcn¨p. tbiphnsâ Bcm[Icmbn AhÀ injy·mtcmSv

tNÀ¶p. ]cnip²mßmhv 

h¶ Znhkw XpS§n

k`bnte¡v ssZhw

IqSpXÂ IqSpXÂ

BfpIsf

tNÀ¯psImncp¶p. 

tbiphnsâ A\pbmbnIÄ X§Ä Hcn¡epw ]Tn¨n«nÃm¯ 

`mjIÄ sXcphpIfnÂ kwkmcn¨p. ssZh¯nsâ

AÛpX{]hr¯nIsf¡pdn¨v injy·mÀ hnhn[ `mjIfnÂ

kwkmcn¡p¶Xv sbcqitew kµÀin¡pIbmbncp¶ 

hntZiobÀ tI«p. Cu kµÀiIÀ AXnibn¨pt]mbn. 

“CXnsâ AÀ°w

F´mbncn¡pw?”
AhÀ tNmZn¨p. 

“AhÀ

]pXphoªv

IpSn¨ncn¡p¶p,”
aäpNneÀ

]cnlkn¨p. 

AXv C§s\bmWp kw`hn¨Xv. tbiphnsâ 

A\pbmbnIfmb GItZiw 120 t]À Hcp ho«nÂ 

IqSnbncp¶v {]mÀ°n¡pIbmbncp¶p. s]s«¶v B 

ho«nemsI sImSp¦mäp hoip¶Xpt]mse 

i_vZapmbn.

F¶mÂ ]s{Xmkv ]dªp: “ChÀ aZyw IpSn¨n«nÃ... 

tbmthÂ{]hmNI³ ]dªn«pÅXmWv CXv..”
F¶n«v ]s{Xmkv Ahsc HmÀan¸n¨p, P\§sf 

A\p{Kln¡phm\pw klmbn¡phm\pw 

]cnip²mßmhv hcpsa¶v ssZhw

At\I hÀj§Ä¡pap¼v 

hmKvZ¯w sNbvXncp¶p.

XoPzmeIÄt]mse GtXm H¶v Hmtcmcp¯cpsSbpw taÂ 

hoWp. tbip hmKvZ¯w sNbvXXpt]mse AhscÃmhcpw 

]cnip²mßmhn\mÂ \ndbs¸«p.

Ah³

t]mIpwap¼v 

Xsâ 

A\pbmbnIÄ¡v 

Hcp hmKvZ¯w

sImSp¯p, AhÀ¡v klmbnbpw

ImcyØ\pambn ssZh¯nsâ 

Bßmhns\ Abbv¡pw (tbml¶m³ 15:26). 

kabw ASp¯pIgnªncp¶p! tbip t]mbn Ipsd 

Znhk§Ä Ignªn«v ]cnip²mßmhmw ssZhw h¶p.
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]s{Xmkv ]cnip²mßmhn\mÂ \ndªv [ocambn D¯cw 

sImSp¯p: “\n§Ä {Iqin¨ \{kmb\mb 

tbip{InkvXphnsâ \ma¯nemWv Cu a\pjy³ 

kuJyapÅh\mbn \n§fpsS ap¼nÂ \nev¡p¶Xv. ssZhw 

tbiphns\ acn¨hcnÂ\n¶v 

DbnÀs¯gpt¶Â]n¨p.”

]s{Xmkns\bpw

tbml¶ms\bpw

]nSn¨v XShnem¡n. 

F¶ncp¶mepw

GItZiw A¿mbncw

t]À tbiphnÂ

hnizkn¨p. 

At¸mÄ ]s{Xmkv ]dªp: “Fsâ

I¿nÂ shÅntbm kzÀ®tam CÃ; 

F¶mÂ F\n¡pÅXv \n\¡p Xcmw: 

\ktd¯nse tbip{InkvXphnsâ

\ma¯nÂ Fgpt¶äp \S¡.” F¶n«v

]s{Xmkv AbmfpsS heXpssI

]nSn¨v Fgpt¶Â]n¨p. AbmÄ

NmSnsbWoäv \S¡m³ XpS§n. 

AbmÄ \S¡pIbpw

NmSpIbpw ssZhs¯ 

kvXpXn¡pIbpw

sNbvXpsImv

ssZhmeb¯nte¡v

AhtcmsSm¸w sN¶p.

]ntäZnhkw ]s{Xmkpw tbml¶m\pw ssZhmeb 

t\Xm¡·mcpsS ap¼nÂ \n¶p. GXp iànbmemWv 

AsÃ¦nÂ BcpsS \ma¯nemWv \n§Ä Cu AÛpXw 

sNbvXXv. t\Xm¡·mÀ tNmZn¨p.

AÛpXkvX_vZcmb P\§Ä AhnsS XSn¨pIqSn. Cu 

apS´s\ kuJyam¡nbXv Xsâ iànbÃ, ssZh¯nsâ

iànbmsW¶v ]s{Xmkv AhtcmSv ]dªp. ssZhw

tbiphns\ acn¨hcnÂ\n¶v

DbnÀ¸n¨psh¶v IqSnh¶        

sblqZ·msc HmÀ½n¸n¨t¸mÄ

ssZhmeb¯nse

t\Xm¡·mÀ £p`nXcmbn.

ssZh¯nsâ P\¯nte¡v ]cnip²mßmhv 

Xsâ iàn ]IÀ¶psImSp¯p. Hcp Znhkw

]s{Xmkpw tbml¶m\pw {]mÀ°\bv¡pÅ

kab¯v ssZhmeb¯nte¡p

t]mbn. apS´\mb Hcp `n£¡mc³ 

ssZhmeb hmXnÂ¡Â Ccp¶ncp¶p. 

]s{Xmknt\mSpw tbml¶mt\mSpw

Ah³ ]Ww tNmZn¨p.
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k`bpsS P\\w 

ൈദവവചന�ില് നി�ും ഒരു
കഥ. 

ൈബബിളില് നി�ുംഎടു�ത്.

As¸mkvXe {]hr¯nIÄ 1þ4 

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

IqSpXÂ 

`ojWns¸Sp¯nbtijw 

t\Xm¡·mÀ 

]s{Xmkns\bpw 

tbml¶ms\bpw 

hn«b¨p. 

ssZh¯nsâ 

Cu [occmb 

Zmk·mÀ X§fpsS 

kplr¯p¡tfmSv 

PbnenÂ InS¶Xpw 

tImSXnbnÂ 

\n¶Xpw ]dªp.

tbiphn\pthn

kwkmcn¡m³  

Hcn¡Â ]s{Xmkn\v   

`bambncp¶p.  

F¶mÂ AXv

]cnip²mßmhv 

hcp¶Xn\v 

ap¼mbncp¶p.

Ct¸mÄ

BÀ¡pahs\

`ojWns¸Sp¯m\mhnÃ.

At¸mÄ 

AhscÃmwIqsS 

{]mÀ°\bpsSbpw 

kvtXm{X¯nsâbpw 

Hcp tbmKw 

\S¯n. hopw 

ssZh¯nsâ 

]cnip²mßmhv 

Xsâ P\§sf 

iànbmÂ \nd¨p. 

BZna k` hfÀ¶p 

hfÀ¶p h¶p.

]s{Xmkpw tbml¶m\pw adp]Sn ]dªp: “PUvPntb,

R§Ä ssZhs¯ A\pkcn¡p¶XmtWm Xm¦sf

A\pkcn¡p¶XmtWm

ssZhap¼msI icn. 

R§Ä IXpw

tI«Xpsams¡  

R§Ä¡v

{]kwKnt¨]äq.”

\nÀ`b\mbn ]s{Xmkv XpSÀ¶p: ...“BImi¯n\pIognÂ 

a\pjysc c£n¡m³ Htcsbmcp

\maw AhtâXmWv.”
P\§Ä tbiphnÂ 

hnizkn¡mXncn¡Wsa¶p

IcpXn Cu t\Xm¡·mÀ

]s{Xmkns\bpw 

tbml¶ms\bpw iàambn 

`ojWns¸Sp¯n. 

C\napXÂ tbiphnsâ

\ma¯nÂ Hcp

a\pjyt\mSpw 

kwkmcn¨pt]mIcpXv.
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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 3:1655 60

അവസാനം
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