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sbcotlmhnse hgnbcnsI Ccp¶ncp¶ IpcpS\mb 

`n£¡mc\mbncp¶p _À¯nambn. AXphgnt]mIp¶ 

IcpWbpÅ NnebmfpIÄ Ah\v \mWb¯p«pItfm 

A¸¡jW§tfm sImSp¯ncp¶p. AÔ\mbncp¶Xn\mÂ 

_À¯nambn¡v tPmensN¿m³ Ignªncp¶nÃ. bmNn¡pI 

am{XamWv Ah³ sNbvXXv.  



Hcp Znhkw B s]cphgnbnÂ hfsc Xnc¡pmbn. At\Iw 

Imev]mZ§fpsS i_vZw Ah³ tI«p. Akm[mcWamb 

Ft´m \S¡pIbmWv. AsX´msW¶v s]s«¶pXs¶ B 

IpcpS³ a\Ênem¡n.  



\ktd¯pIcm\mb tbip ]«W¯nÂ h¶n«pv. tbiphns\ 

ImWphm³, tIÄ¡phm³ P\§Ä HmSn¡qSn. 



     tbipth, ZmhoZp ]p{Xm, Ft¶mSp IcpW tXmt¶Wta.  

     F´psImmWv _À¯nambn Icªv hnfn¨Xv? tbiphn\v   

                       Xs¶ klmbn¡m³ Ignbpsa¶v Ah³  

                             Nn´n¡m³ ImcWsa´mWv? tbip   

                             aäpÅhsc kuJyam¡nbXv Ah³  

                                   tI«n«pmIpw. kuJyambhcnÂ   

                                   NneÀ _[nccmbncp¶p.  

                                 “ZmhoZp]p{Xm, Ft¶mSp IcpW   

                               tXmt¶Wta,” _À¯nambn hopw  

                                    hopw Dds¡ hnfn¨p. Ahsâ 

                                i_vZ¯nÂ {]Xymibpmbncp¶p.  

 



Hcp Imcyw 

_À¯nambn¡v 

Dd¸mbncp¶p. 

Ct¸mgh\v klmbw 

e`n¨nsÃ¦nÂ, AXn\v 

]n¶oSv Hcn¡epw thsd 

Ahkcw e`n¡pIbnÃ. 

Xsâ ap¶neqsS tbip 

C\nsbmcn¡epw 

IS¶pt]msb¶p 

hcnIbnÃ.  



_À¯nambn¡v 

tbiphnsâbSp¯v 

sNt¶ aXnbmIq. 

]t£, P\§Ä 

amdpIbnÃ. “iv iv iv 

iv,” AhÀ ]dªp. 

anmXncn¡phm³ 

AhÀ Ahs\ 

Xm¡oXp sNbvXp.  



F¶mÂ _À¯nambn 

\ni_vZ\mbncp¶nÃ. AhÀ 

Gähpa[nIw \nehnfn¨p. s]s«¶v 

tbip \n¶p! i_vZw tI«p! Ahs\ 

sImphcphn³ F¶p ]dªp! 

“ss[cys¸SpI,” P\§Ä  

AhtcmSp ]dªp.  

“Fgpt¶ev¡pI.  

Ah³ \ns¶  

hnfn¡p¶p.”  



_À¯nambn Xsâ ]pX¸v C«pIfªv NmSnsbWoäv 

tbiphnsâ ASp¡Â h¶p.  



“Rm³ \n\v¡v F´p sNbvXpXtcWw?” tbip tNmZn¨p. 

Xm¦Ä F´p adp]Sn sImSp¡pambncp¶p? Xm¦Ä  

[mcmfw ]Whpw ]pXnb hkv{X§fpw  

Bhiys¸Spambncpt¶m?  

_À¯nambn¡v AXmtWm  

Bhiyambncp¶Xv?  



CÃ, IpcpS\mb _À¯nambn kzÀWtam \Ã hkv{X§tfm  

tbiphnt\mSv tNmZn¨nÃ. Ah\v  

F´mWv thsX¶v Xm¦Ä¡dnbmw.  



“IÀ¯mth, F\n¡v ImgvN {]m]nt¡Ww.” 
_À¯nambn¡v ImgvN {]m]n¡Wambncp¶p. ssZh¯nsâ 

at\mlcamb krjvSnsb, hr£§sf, ]£nIsf Ah\p 

ImWWw. Ahs\mcp `n£¡mc\mbncn¸m³ B{KlanÃ. 

ImgvNbps¦nÂ tPmensNbvXv Pohn¡mw.  



At¸mÄ tbip _À¯nambntbmSv ]dªp: “ImgvN 

{]m]n¡pI. \nsâ hnizmkw \ns¶ c£n¨ncn¡p¶p.”  



DSs\Xs¶ Ah³ ImgvN {]m]n¨p, tbiphns\  

A\pKan¨p. “ssZhw AÛpXw  

{]hÀ¯n¡p¶h³!  

Ahs\s¶  

kuJyam¡n”  
F¶pam{Xta  

Ah\v  

]dbphm³  

IgnªpÅp.  

_À¯nambnbpsS  

PohnX¯nse  

AXnat\mlcamb  

Hcp \anjambncp¶p  

AXv.  



P\w FÃmw In«v ssZhs¯ 

alXzs¸Sp¯n. Hcp ]mhs¸« 

IpcpS\mb `n£¡mc\v 

ImgvN sImSp¯XneqsS, 

AhÀ Hcn¡Â¡qsS, 

ssZh¯nsâ ]p{X\mb 

tbiphnsâ AÛpXIcamb 

iàn ZÀin¨p.  



tbip AÔs\ kuJyam¡p¶p  

 
ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത് . 

 
aÀs¡mkv 10, eqs¡mkv 18,  

tbml¶mÂ 9  

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട."  
സങ്കിര്ത്തനം 119:130 



അവസാനം 



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം  
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�. 

 
നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളി�� 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന ന�െട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി �ശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയ� േയശു മരണത്തില്നി�ം ഉയിര്െത്തഴുേന്ന� 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സി�കയും. ന�െട പാപങ്ങൾ  

ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ 
വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസി�കയും െച�ം. 

 
 ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി�� എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക 

 
�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വ� എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ. 
 

എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�കയും ൈദവേത്താട്  സംസാരി�കയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16 
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