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C{kmtbensâ \ymbm[n]\pw t\Xmhpamb 

iaqthÂ hr²\mbn. ssZhthebnÂ  

Xsâ Øm\w  

GsäSp¡phm³  

Xsâ ]p{X·msc  

Ah³  

\ymbm[n]·mcm¡n. 



F¶mÂ iaqthensâ ]p{X·mÀ  

ZpjvS·mcmbncp¶p. AhÀ 

Zpcm{KlnIfmbn  

ssI¡qen hm§n  

A\ymbw  

sNbvXp. 



Cu ]p{X·mcpsS ZpjvSX \nan¯w C{kmtbÂ 

P\w IjvS¯nembn. tImSXnbnÂ\n¶v \oXn   

               e`n¡msXbmbn.  



Fs´¦nepw klmbw thWsa¦nÂ Hmtcm 

XhWbpw iaqthensâ ]p{X·mÀ¡v  

               ssI¡qen sImSpt¡Xmbn h¶p.  



Fs´¦nepw ]cnlmcw sNbvsX¦nte 

aXnbmIbpÅmbncp¶p. Hcp Znhkw 

C{kmtbense aq¸·mscÃmhcpw iaqthensâ 

                          ASp¯ph¶v klmbw  

                          tNmZn̈ p.  



“R§sf `cnt¡Xn\v Hcp cmPmhns\ XcnI” 
F¶v aq¸·mÀ Bhiys¸«p. iaqthensâ 

ZpjvS·mcmb ]p{X·mÀ Ahsc `cn¡p¶Xn\v 

AhÀ CjvSs¸«nÃ. AhcpsS Npäp]mSpapÅ 

PmXnIÄ¡pmbncp¶Xpt]mse AhÀ¡pw Hcp 

cmPmhns\ thWsa¶v ]dªp. 



iaqthÂ tIm]n¨p. AhÀ¡v Hcp  

cmPmhv DtÃm! C{kmtbens\  

`cn¨ kÀÆià\pw \nXy\pambh³. 

hfsc¡mew ap¼v Ahsc  

an{kbnaoÂ\n¶v hnSphn¨v  

c£s¸Sphm³ sN¦SeneqsS hgn 

Xpd¶psImSp¯XmWh³. 



F¶n«v  

C{kmtben\v 

at\mlcamb  

tZiw sImSp¯XmWv.  



iaqthÂ {]mÀ°n¨t¸mÄ btlmh 

Acpfns¨bvXp, “AhcpsS At]£{]Imcw 

           AhÀ¡v Hcp cmPmhns\ sImSp¡pI. 



Ah³ \ns¶bÃ, Rm³ Ahsc 

`cn¡msXh®w Fs¶bmWv XyPn̈ ncn¡p¶Xv.” 



`qanbnse AhcpsS    

      cmPmhv    

      \nIpXnbmbn    

      AhcpsS ]Ww    

      FSp¡pw,  

      Ahsc Xsâ  

      hbepIfnepw 

                     ... 



...ap´ncnt¯m¸pIfnepw  

        the¡mcmbn    

      \nban¡pw, 

      ]p{X·msc    

            ssk\y¯nte¡v   

     FSp¡pw,  

         ]p{Xnamsc ... 



...ASp¡f¸Wn¡pthn   

       sImpt]mIpw 

       F¶n§s\ 

       AhÀ¡v 

       ap¶dnbn¸p 

       sImSp¡phm³ 

       ssZhw 

       iaqthent\mSv 

       ]dªp.  



]t£, F´mbmepw   

      P\§Ä¡v  

      Hcp cmPmhns\ 

              IqSntb 

              Xocq.  



hfsc kpµc\pw F¶mÂ 

eÖmioe\pw \Ã DbchpapÅ 

            Hcp bphmhns\ 

            ssZhw iaqthen\v  

               Im«ns¡mSp¯p. 



At±lw FÃmhsc¡mfpw 

tXmÄapXÂ s]m¡tadnbh³ 

           Bbncp¶p. btlmh 

           iaqthent\mSv 

           Acpfns¨bvXp: 

            “Ch³ Fsâ  

             P\s¯ `cn¡pw.” 



iaqthÂ ssZhs¯ 

A\pkcn¨psImv  

iuens\  

C{kmtbensâ  

cmPmhm¡n  

A`ntjIw sNbvXp. 



iaqthÂ At±ls¯ C{kmtbÂ  

               P\§fpsS ap¼msI  

               AhXcn¸n¨t¸mÄ, 

              “cmPmhv \oWmÄ 

               hmgs«” F¶v  

           P\§Ä BÀ¯phnfn¨p. 



DS³Xs¶ iuÂ cmPmhn\v shÃphnfn t\cntS-

nh¶p. C{kmtbens\ shdp¯ At½m\yÀ Hcp 

]«W¯n\pt\sc ]mfband§n. 



AhnsSbpÅ Hmtcm a\pjysâbpw he¦®v 

Nqgvs¶Sp¡psa¶v AhÀ `ojWns¸Sp¯n. 

Fs´mcp {Iqcamb ]²Xn.  



Cu `ojWnbpsS hmÀ¯ iuensâbSp¯v 

F¯n. Ah³ ssk\ys¯ X¿mdm¡n. 



Ccp ssk\yhpw X½nÂ 

Gäpap«n. iuÂ At½m\ysc  

              \in¸n¨n«v  

              ]«Ws¯  

            c£s]Sp¯n.    

            iuÂcmPmhv    

            ssZh¯n\v  

        alXzwsImSp¯psImv  

        ]dªp: “...C¶p  

       btlmh C{kmtben\v  

    c£hcp¯nbncn¡p¶p.”  



A¶v ssZhw iuen\v henb hnPbw sImSp¯p. 

F¶mÂ iuÂ Ft¸mgpw ssZh¯n\v alXzw 

sImSp¯nÃ. Hcp Znhkw s^enkvXytcmSv bp²w  

                               sN¿p¶Xn\papt¼  

                           iuÂ ssZh¯n\v  

                               bmKw AÀ¸n¨p.  



F¶mÂ bmKaÀ¸nt¡Xv iaqthensâ 

tPmenbmbncp¶psh¶v Ah\dnbmambncp¶p.  



iaqthÂ hcp¶Xphsc Ah³ 

klnjvWpXtbmsS Im¯ncn¡Wsa¶mWv  

ssZthjvSw F¶v Ah\dnbmambncp¶p. 

                               F¶mÂ iuÂ  

                               ssZht¯mSv  

                               A\pkcWt¡Sp 

                               Im«n.  



HSphnÂ iaqthÂ h¶t¸mÄ, At±lw 

iuent\mSv ]dªp: “\o sNbvXXv t`mj¯w.   
               \nsâ ssZhamb btlmhbpsS  

              Iev]\ \o         {]amWn¨nÃ.  

                                              … 



... Ct¸mtgm \nsâ cmPXzw \ne\nev¡bnÃ.”  
  iuÂ hnNmcn¨p, AsXmcp sNdnb  

               ]m]atÃsb¶v.  



F¶mÂ ssZht¯mSpÅ A\pkcWt¡Sv   

Ft¸mgpw KpcpXcamWv.  



asämchkc¯nÂ ZpjvScmb  

AamteIysc 

\iņ n̈ pIfbm³ ssZhw  

iuent\mSv Iev]n¨p.     

                                        F¶mÂ  

                                        iuÂ 

                                       Aamte¡nsâ  

                                       cmPmhmb 

                                       BKmKns\  

                                       sIm¶nÃ. 



AhÀ hne]nSn¸pÅsXms¡bpw 

BSpIsfbpw 

ImfIsfbpw  

\in¸n¡msX kq£n¨p.  



iuÂ ]dªXv btlmhbv¡v bmKw  

AÀ¸n¡m\mbn Ahsb  

kq£n̈ Xms--W¶mWv.  



iaqthÂ iuent\mSv ]dªp: 

“A\pkcn¡p¶Xv bmKs¯¡mÄ    

          \ÃXv”. \o btlmhbpsS  
             hN\s¯  

             XÅn¡fªXpsImv  

             Ah³ \ns¶bpw   

             cmPØm\¯nÂ\n¶p        

             XÅn¡fªncn¡p¶p.  



iuen\v Xsâ  

]m]s¯¡pdn¨v hfsc 

ZpxJapmbn. ]t£, AXv 

hfsc sshInt¸mbn. 

btlmhsb 

A\pkcn¡m¯XpImc

Ww Ahsâ tijapÅ  

     PohnXImew Ah³     

        Ak´pjvS\mbn   

        XpSÀ¶p.  



kpµc\mb hnUvVncmPmhv  

 
 ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
1 iaqthÂ 8þ16  

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



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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