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BZnak`bnÂ Xsâ 

P\¯neqsS ssZhw 

h³Imcy§Ä 

{]hÀ¯n¨p. 

^nent¸mkv F¶p t]cpÅ

Hcp hyàn Xnc¡pÅ Hcp  

]«W¯nÂ tbiphns\¡pdn¨v  

]dbp¶XnÂ hfsc  

hym]rX\mbncp¶p. F¶mÂ

ssZhw Ahs\

acp`qanbnte¡v Ab¨p.    

F´psImv?



Hcp acp`qanbneqsS HcmÄ 

t]mIp¶ps¶v ssZh¯n\v 

Adnbmambncp¶p. 

FtXym]ycmÚnbmb 

Iµ¡bpsS 

HcptZymKØ\mbncp¶p 

At±lw. At±lw XncnsI 

\m«nte¡v t]mIpIbmbncp¶p.  

Xm³ Hcp {]tXyI 

]pkvXIw 

hmbn¨psImncp¶p. 

B ]pkvXIw  

GXmbncp¶psh¶v  

Xm¦Ä¡v 

Duln¡mtam?



^nent¸mkv ssZhs¯ A\pkcn¨t¸mÄ, ssZhahs\

t\sc B DtZymKØsâbSpt¯¡v \bn¨p. 

hmbn¡p¶Xv 

a\Ênem¡msX At±lw 

ssZhhN\w hmbn¡pIbmbncp¶p. 

Xt¶msSm¸w tNcphm³ At±lw 

^nent¸mkns\ £Wn¨p.



“CXnsâ AÀ°sa´mWv?” Cu 

DtZymKØ³ ^nent¸mknt\mSv 

tNmZn¨p. cYw acp`qanbnse hgnbneqsS 

\o§ns¡mncp¶t¸mÄ ^nent¸mkv 

Xsâ hmbv Xpd¶p. hmbn¨psImncp¶ B 

XncphN\¯nÂ\n¶v 

XpS§n At±lt¯mSv 

tbiphns\¡pdn¨v 

{]kwKn¨p. 



tbip{InkvXp 

ssZh¯nsâ 

]p{X\msW¶ 

thZ]pkvXI¯nsâ ktµiw 

B{^n¡³ kztZinbmb B 

DtZymKØ³ DS³Xs¶ hnizkn¨p. 

Aev]w shÅw AhnsS It¸mÄ At±lw 

]dªp: “Rm³ kv\m\w Gev¡p¶Xn\v F´p XSÊw?”



At¸mÄ ^nent¸mkv ]dªp: “Xm¦Ä ]qÀWlrZbt¯msS 

hnizkn¡p¶psh¦nÂ BImw.” “tbip{InkvXp 

ssZh¯nsâ ]p{Xs\¶v Rm³ hnizkn¡p¶p”
sh¶v DtZymKØ³ ]dªt¸mÄ, 

^nent¸mkv At±ls¯ 

shÅ¯nend¡n kv\m\w Ign¸n¨p. 



AhÀ shÅ¯nÂ\n¶v Ibdnb DSs\

IÀ¯mhnsâ Bßmhv ^nent¸mkns\

FSp¯psImpt]mbn. B{^n¡³ 

DtZymKØ³ At±ls¯ ]ns¶ InÃ. 

AbmÄ kt´mjn¨psImv 

FtXym]y¡v Xncn¨pt]mbn!



F¶mÂ IpsdbmfpIÄ {InkvXym\nIsf shdp¯p. 

^nent¸mknsâ kplr¯mb kvsX^mt\mkv 

tbiphns\¡pdn¨v kwkmcn¡p¶Xv CjvSs¸Sm¯ 

tIm]mIpecmb P\§Ä At±ls¯ sIm¶p. 

XÀskmkpImc\mb iuÂ F¶p t]cpÅ hyàn 

kvsX^mt\mkns\ h[n¡p¶Xn\p

klmbn¨ncp¶p. iuÂ

{InkvXym\nIsfsbÃmw shdp¯p.



{InkvXym\nIÄs¡Xnsc h[`ojWn 

\nizkn¨psImncp¶ iuÂ 

alm]ptcmlnXsâ ASp¡Â sN¶v 

tbiphnsâ A\pbmbnIfmb 

kv{XoIsfbpw ]pcpj·mscbpw 

AdÌpsN¿phm\pÅ I¯pIÄ hm§n. 



XÀskmknse ]mhw 

iuÂ! ssZh¯nsâ 

P\s¯ ]oUn¸n¨t¸mÄ 

Ah³ IÀ¯mhmb 

tbiphns\ Xs¶bmWv 

]oUn¸n¡p¶sX¶v

Ah\v AdnbnÃmbncp¶p. 

ssZh¯n\v 

]usemkns\ XStª 

aXnbmIq, ]t£, 

F§s\? 



ssZhw ]usemkns\

“AdÌpsNbvXp!” iuÂ 

ZakvtImknte¡pÅ 

hgnbnembncp¶t¸mÄ, 

BImi¯p\n¶v Hcp 

henb {]Imiw Ah\p 

Npäpw an¶n¨p. iuÂ 

\ne¯phoWp. F¶n«v 

Abmsfmcp i_vZw tI«p.



“A§v BcmIp¶p 

IÀ¯mth?” iuÂ tNmZn¨p. “\o ]oUn¸n¡p¶ 

tbiphmWp Rm³” hnizkn¡m\mImsX 

hndbmÀ¶ i_vZ¯nÂ iuÂ tNmZn¨p; 

“IÀ¯mth, Rms\´psN¿phm\mWv \o 

B{Kln¡p¶Xv?” “Fgpt¶äv ]«W¯nÂ 

sNÃpI. F´psN¿Wsa¶v AhnsSsh¨v 

\n\¡p ]dªpXcpw,” IÀ¯mhv ]dªp.



iuent\msSm¸w D

mbncp¶hÀ i_vZw 

tI«psh¦nepw Bscbpw 

InÃ. iuÂ \ne¯p\n¶v 

Fgpt¶äp. ]t£, 

Ah\nt¸mÄ 

AÔ\mWv. 

AhÀ Ahs\

ssI¡p]nSn¨v 

ZakvtImknse¯n¨p.



iuÂ ]«W¯nÂ aq¶p 

Znhkw ImgvNbnÃmsX 

Xn¶pItbm IpSn¡pItbm 

sN¿msX Ccp¶p. Hcp]t£, 

ZakvtImknte¡pÅ 

hgnbnÂsh¨v Ahs\ I

pap«nb IÀ¯mhmb 

tbiphnt\mSv Ah³ 

{]mÀ°n¡pIbmbncp¶p. 



ssZhw FÃmw {IaoIcn¨ncp¶p. 

ZakvtImknÂ A\\ymkv F¶p 

t]cpÅ injy\pmbncp¶p. 

iuens\ klmbnt¡Xn\v 

ssZhw Ahs\ Ab¨p. 

A\\ymkv t]Sn¨pt]mbn. 

F¶mÂ At±lw ssZhs¯ 

A\pkcn¨p. At±lw 

iuensâ taÂ 

ssIsh¨t¸mÄ 

Ahsâ AÔX 

amdn. iuÂ 

]cnip²mßmhn\mÂ 

\ndbs¸«p.



iuens\ kv\m\s¸Sp¯n. 

AXn\ptijw Ah³ `£n¨p. 

`£Ww Ign¨t¸mÄ Ah\v 

iàn e`n¨p. iuen\v _ew 

Bhiyambncp¶p. 

{][m\s¸« NneXv Ah\v 

sN¿phm\pmbncp¶p.



DS³Xt¶, {InkvXp 

ssZh¯nsâ ]p{X\msW¶v Ah³ 

kn\tKmKpIfnÂ {]kwKn¨pXpS§n. 

tI«hscÃmw AÛpXs¸«p 

tNmZn¨p, “{InkvXym\nIsf 

\in¸n¨ a\pjy³ CbmftÃ?”
NneÀ iuens\

sImÃm³ 

KqVmtemN\

\S¯n.



]«WhmXnenÂIqsS iuÂ 

]pd¯pt]mIpt¼mÄ 

At±ls¯ sImÃphm³ 

thn i{Xp¡Ä Ahkcw 

Im¯ncp¶p. F¶mÂ 

At±l¯nsâ ]pXnb 

kplr¯p¡Ä cm{XnbnÂ 

At±ls¯ Hcp henb 

Ip«bnem¡n aXnen\v 

apIfneqsS Cd¡nhn«p.



{InkvXym\nIfpsS 

]oUI\mbncp¶ 

iuÂ A¶papXÂ 

]n¶t§m«v Xsâ 

]pXnb bPam\\mb 

IÀ¯mhmb 

tbip{InkvXphnsâ 

hnizkvX\mb 

A\pKmanbmbn 

Pohn¨p.



]oUI\nÂ\n¶v {]kwKI\nte¡v 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

As¸mkvXe {]hr¯nIÄ 8þ9 

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



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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