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HcpZnhkw ssZh¯nsâ aµnc¯nsâ DÅnÂ 

skJcymhv F¶ hr²\mb Hcp ]ptcmlnX³ 

[q]w Im«ns¡mncn¡bmbncp¶p. ]pd¯v 

P\§Ä {]mÀ°n¨psImncp¶p. 

s]s«¶v skJcymhv 

`b¶phnd¨p. 
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adnb h¶t¸mÄ Xsâ hbänÂ Ip«n

XpÅn¨mSp¶Xv Fenkt_¯v Adnªp. 

Fenkt_¯v ]cnip²mßmhn\mÂ

\ndªp. adnbbpsS Ip«n IÀ¯mhmb

tbip{InkvXphmsW¶v

Fenkt_¯v

Adnªp. B cp

kv{XoIfpw Hcpan¨v

ssZhs¯

alXzs¸Sp¯n.

ho«nÂ sN¶t¸mÄ, ZqX³ Xt¶mSp ]dªXv 

apgph³ skJcymhv FgpXnh¨p. Xsâ `mcy 

Fenkt_¯v AÛpXs¸«pt]mbn. AhÀ 

Hcp Ip«n¡pthn Ft¸mgpw 

{]mÀ°n¡pambncp¶p. CXv 

Ct¸mÄ km[yamIptam? 

]pd¯v Im¯p\n¶hÀ BÝcys¸«p. “skJcymth, 

R§tfmSv kwkmcn¡pI.” ]p{X³ P\n¡p¶Xphsc

skJcymhn\v kwkmcn¡phm³ 

IgnbpIbnsÃ¶v ZqX³ ]dª 

hnhcw AhÀ Adnªncp¶nÃ.

s]s«¶pXs¶ 

Fenkt_¯n\p 

a\knembn, Hcp Ip«n 

P\n¡m³ t]mIp¶p. 

AhÄ ssZhs¯ 

kvXpXn¨p. Hcp Znhkw 

Fenkt_¯nsâ 

Ikn³ adnb ho«nÂ 

h¶p. adnbbpw Hcp 

A½bmIm³ 

t]mhpIbmWv. 

ssZhw \evInb ZqXv skJcymhv 

hnizkn¡mXncp¶XpsImmWv 

A§s\ kw`hn¨Xv. Xsâ `mcy 

hr²bmbXpsImv F§s\ Hcp 

aI³ P\n¡psa¶v At±lw 

Nn´n¨pt]mbn.

Hcp ZqX³ h¶v C§s\ ]dªp, “`bs¸tS, ssZhamWv

Fs¶ Ab¨Xv. \nsâ `mcy Hcp aIs\ {]khn¡pw. Ahs\

tbml¶m³ F¶p hnfn¡Ww. P·\m Ah³  

]cnip²mßmhn\mÂ \ndªncn¡pw Ah³  

At\Isc ssZh¯n¦te¡v

Xncn¡pw.”
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tbml¶m³ [mcmfw P\§sf ssZh¯n¦te¡v \bn¨p. 

F¶mÂ ZpjvS\mb `cWm[nImcnbmbncp¶ sltcmZmhv

tbml¶ms\ PbnenÂ

AS¨p. “\nsâ

ktlmZcsâ `mcybmb

sltcmZysb \nsâ

`mcybmbn FSp¡p¶Xv

]m]amsW¶v”
tbml¶m³ 

sltcmZmhnt\mSv

]dªncp¶p.

AXv kXyamsW¶v

sltcmZmhn\pw 

Adnbmambncp¶p.

X§Ä ]m]nIfmbXpsImv am\km´cs¸SpIbpw

kv\m\s¸SpIbpw thWsa¶p ]dªv tbml¶m³ Ahsc

shÅ¯nÂ ap¡nbXpsImv AhÀ Ahs\

kv\m]Itbml¶m³ F¶p hnfn¨p. 

Hcp Znhkw tbip

kv\m\s¸Sphm³thn 

tbml¶msâ ASp¡Â

h¶p. “\o Fs¶bmWv

kv\m\s¸Spt¯Xv,”
tbml¶m³ 

FXnÀ¯p. F¶mÂ

tbip ]dªp: 

“Ct¸mÄ k½Xn¡.”
A§s\ tbml¶m³ 

tbiphns\ kv\m\s¸Sp¯n.

tbml¶m³ hfÀ¶t¸mÄ, 

At±lw t{ijvT\mb 

ssZha\pjy\mbncp¶ 

Genbmhns\t¸msebmbn¯oÀ

¶p. Ahsc A\p{Kln¡phm³ 

ainlm F{Xbpw s]s«¶v 

hcp¶psh¶v tbml¶m³ 

]dªp.

tbiphnsâ 

kv\m\¯n\ptijw 

]cnip²mßmhv {]mhv 

F¶t]mse 

tbiphnsâtaÂ 

hcp¶Xv tbml¶m³ 

Ip. CXv ssZh¯nsâ 

ASbmfw Bbncp¶p. 

tbip ssZh]p{X³ 

F¶v tbml¶m\v 

Adnbmambncp¶p. 

temI¯nsâ ]m]s¯ 

Npa¡p¶ ssZh¯nsâ 

IpªmSv F¶mWv 

tbml¶m³ tbiphns\ hnfn¨Xv.

sblqZ t\Xm¡·mÀ 

tbml¶ms\ shdp¯p. 

ImcWw Ah³ AhtcmSp 

]dªncp¶p, “]m]w 

sN¿p¶Xv \nÀ¯n 

am\km´cs¸SpI”
sb¶v. AhÀ X§fpsS 

]m]s¯¡pdn¨v tIÄ¡m³ 

B{Kln¨nÃ. 

ssZhw hmKvZ¯w sNbvXncp¶Xpt]mse Fenkt_¯nsâ

aI³ P\n¨p. “Xsâ ]nXmhns\t¸mse Ahs\ skJcymhv

F¶v hnfn¡pI.” aäp ]ptcmlnX·mÀ

]dªp. skJcymhv ssZh¯nsâ

Iev]\ HmÀ¯p. “AÃ, Ip«nbpsS

t]cv tbml¶m³ F¶mWv.” Cu 

hm¡pIÄ skJcymhv

FgpXnbt¸mÄ At±l¯nsâ

kwkmctijn XncnsI

h¶p. ]ns¶

At±lw

ssZhs¯ 

alXzs¸Sp¯n.
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ssZhw Ab¨ Hcp a\pjy³ 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

aÀs¡mkv 6, eqs¡mkv 1, 3 

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

B s]¬Ip«n sltcmZmhnt\mSv 

]dªp, “tbml¶m³ kv]m\Isâ 

Xe Hcp s¹bnänÂ h¨v XtcWw.”
Xsâ hm¡pIÄ HmÀ¯v 

sltcmZmhv ]Ým¯]n¨p F¶mÂ 

AXv X\n¡v ]men¡mXncn¡m\pw 

km[yaÃ. sltcmZmhv 

D¯chn«p. “tbml¶msâ 

Xe sh«n ChnsS 

sImphcnI.” Xsâ 

]«mf¡mÀ AXv 

A\pkcn¨p.

Xsâ P·Zn\¯nÂ sltcmZmhv Hcp henb 

hncps¶mcp¡n. sltcmZybpsS aIÄ \r¯w 

sNbvXp. AXv sltcmZmhn\v {]kmZambn. 

“\n\¡v thXv F´mW¦nepw, cmPy¯nsâ 

]IpXnbmsW¦nÂt]mepw tNmZn¡pI 

Rm³ Xcmw” sltcmZmhv 

AhÄ¡v hm¡psImSp¯p.

hnizkvX\pw [oc\pamb B ssZhZmksâ 

ihicocw Xsâ injy·mÀ ZpxJt¯msS 

AS¡n. ssZh¯n\pthnbpÅ 

tbml¶msâ the ChnsS 

XoÀ¶ncn¡bmWv. 

AhcpsS ZpxJ¯nÂ 

tbip Ahsc 

Bizkn¸n¡psa¶v 

AhÀ 

Nn´n¨ncn¡Ww. 

“Rm³ F´mWv 

tNmZnt¡Xv”
F¶v AhÄ Nn´n¨p. 

tbml¶ms\

shdp¡p¶ \oN 

kv{Xobmb AhfpsS 

A½ sltcmZy 

AhtfmSv 

D]tZin¨p 

F´mWv tNmZnt¡Xv 

F¶v. AXv 

`b¦cambncp¶p! 

\oXnam\pw hnip²\pamb Cu a\pjy³ ssZh¯nsâ

Zmk\msW¶pw sltcmZmhn\v Adnbmambncp¶p. ]t£, 

]m]w sN¿p¶Xv

aXnbm¡phm³ 

sltcmZmhv

XmXv]cys¸«nÃ. 

PbnenÂ t]mtI

nh¶mÂt]mepw

]m]¯n\v FXncmbn

{]kwKn¡p¶Xv

aXnbm¡phm³ 

tbml¶m\pw 

XmXv]cys¸«nÃ.
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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

അവസാനം
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