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Xsâ ap³ bPam\\mÂ 

tbmtk^v A\ymbambn  

PbnenÂ ASbv¡s¸«Xmbncp¶p.  

PbnenÂ tbmtk^v hfsc 

A\pkcWapÅh\pw  

aäpÅhsc  

klmbn¡p¶h\pw  

Bbncp¶p. 



Pbnense ImcymZnIÄ  

t\m¡n\S¯phm³ hmÀU³  

tbmtk^ns\ Gev]n¨p.  

ssZhw tbmtk^nt\mSpIqsS D-

mbncp¶XpsImv PbnÂ 

FÃmhÀ¡pw Hcp 

D¯aØeambn  

amdn. 



cmPmhnsâ ]m\]m{XhmlI\pw 

A¸¡mc\pw PbnenÂ 

ASbv¡s¸«ncp¶p. Hcn¡Â  

tbmtk^v AhtcmSv C{]Imcw  

tNmZn¨p; “\n§Ä F´mWv C{X    

 

 

 

 

 

 

 

 

    ZpxJnXcmbncn¡p¶Xv?” 



AhÀ ZpxJt¯msS ]dªp.  

“R§Ä I kv]\¯nsâ AÀYw 

BÀ¡pw ]dªp Xcphm³ 

Ignbp¶nÃ.” “ssZh¯n\p Ignbpw, 

kz]v\w Ft¶mSp ]dI” tbmtk^v  

                             adp]Sn  

                             ]dªp. 



“aq¶p Znhk¯n\pÅnÂ \o ^dthm cmPmhnsâ  

{]oXn t\Spw, At¸mÄ Fs¶ HmÀ¡pIbpw Fs¶ 

kzX{´\m¡m³ ^dthmt\mSv ]dIbpw sNt¿Ww”  
                      CXmIp¶p \nsâ  

                      kz]v\¯nsâ  

                      AÀ°w F¶v  

                      tbmtk^v ]m\]m{X  

                      hmlIt\mSv ]dªp. 



F¶mÂ A¸¡mcsâ kz]v\¯nsâ AÀ°tam 

kphmÀ¯bÃmbncp¶p. “\o aq¶p Znhk¯n\pÅnÂ 

acn¡pw” F¶v tbmtk^v Aht\mSv ]dªp. cv 

kz]v\§fpw bmYmÀ°yambn¯oÀ¶p. 



 HcpZnhkw ^dthm³ Fgpt¶ät¸mÄ  

 hÃm¯ AkzkvXXbnembn, AXphsc  

                 ]m\]m{XhmlI³  

                               

 

 

 

 

 

                                     0tbmtk^ns\ HmÀ¯nÃ.  

                                “Rms\mcp kz]v\w Ip” 
                             cmPmhv ]chi\mbn. 



Xsâ sIm«mc¯nse Úm\nIÄ¡mÀ¡pw  

AXnsâ s]mcpÄ ]dªpsImSp¡phm³  

IgnªnÃ. At¸mgmWv ]m\]m{XhmlI³  

                                       

 

 

 

 

 

                                      PbnenÂ Ignbp¶  

                                tbmtk^ns\ 

                                    HmÀ¯Xv. Ah³ 

                                         tbmtk^ns\¡pdn¨v 

 ^dthmt\mSp ]dªp. 



^dthm³ tbmtk^ns\  

sImphcphm³ AXnthKw  

Bsf Ab¨p. 



tbmtk^v cmPmhnt\mSv; “\nsâ  

kz]v\w ssZh¯nÂ\n¶pÅ Hcp ZqXmWv.  

an{kboanÂ k¼¶XbpsS GgphÀjw  

DmIpw, AXn\ptijw £ma¯nsâ  

GgphÀjambncn¡pw” F¶p ]dªp. 



“k¼¶XbpsS  

BZys¯ GgphÀjw  

`£Wkm[\§Ä  

kw`cn¨phbv¡pI,  

AÃm¯]£w  

\nsâ P\§Ä  

£mawsImpw  

]«nWnsImpw  

N¯pt]mIpw”  
F¶v tbmtk^v  

^dthms\  

D]tZin¨p. 



^dthm³ {]Jym]n¨p,  

“\o an{kboansâ apgph³  

tae[nImcnbmbncn¡pw,  

Fsâ cma\mbncn¡pw.  

ssZhw \nt¶mSpIqsS  

Dv.” 



k¼¶XbpsS GgphÀjw h¶p. AXn\ptijw £ma¯nsâ 

GgphÀjhpw. Úm\t¯msS hnimeamb `WvUmc§fnÂ 

[m\y§Ä kw`cn¨ph¨ncp¶XpImcWw an{kboanÂ HgnsI 

_m¡n FÃmbnS¯pw `£W¯n\p £maw Dmbn.  

                 A§pZqsc tbmtk^nsâ amXrcmPy¯v  

                 bmt¡m_pw IpSpw_hpw ]«nWnbnembn. 



[m\yw hm§n¡phm³ kIe cmPy§fnÂ\n¶pw 

BfpIÄ an{kboante¡v h¶p. 



bmt¡m_v Xsâ ]p{X·mtcmSv ]dªp, “\n§fpw 

t]mIphn³, AsÃ¦nÂ \mw ]«nWn sImv acn¨pt]mIpw,” 
an{kboanÂ h¶v bmt¡m_nsâ ]p{X·mÀ  

                             `£Wkm[\§Ä  

                              hm§n¡phm³  

                               XpS§n. 



an{kboanse {]`phpw A[nImcnbpambhsâ 

ap¼nÂ bmt¡m_nsâ ]p{X·mÀ 

XmWphW§n.  X§fpsS ktlmZc\mb 

tbmtk^ns\ AhÀ  Xncn¨dnªnÃ. F¶mÂ 

tbmtk^n\v Ahsc  a\knembn. 

_meyIme¯p Xm³ I kz]v\w  tbmtk^v 

HmÀ¯p. Xsâ ktlmZc·mtc¡mÄ 

D]cnbmbn ssZhw tbmtk^ns\ DbÀ¯n. 



tbmtk^v henb _p²nam\mbncp¶p.  

Ah³ AhtcmSv ]cpjambn kwkmcn¡pIbpw 

inatbms\ _Ônbmbn  

hbv¡pIbpw sNbvXp. F¶n«v  

Ah³ AhtcmSv BÚm]n¨p. 



“`£Wkm[\§Ä FSp¯psImÄI, ho«nÂ 

t]mbn \n§fpsS Cfb ktlmZcs\bpw  

Iq«ns¡mphcnI. \n§Ä  

Nmc·mcÃ F¶v Rm³  

AXn\mÂ a\knem¡pw.”  



hÀj§Ä¡pap¼v tbmtk^ns\ ASnabmbn  

hnäpIfªXn\v ssZhw X§sf 

in£n¡pIbmsW¶v Ahsâ  

ktlmZc·mÀ Nn´n¨p. 



bmt¡m_pw Xsâ ]p{X³amcpw Nn´m¡pg¸¯nembn. 

“R§fpsS ]Ww [m\y§tfmsSm¸w XncnsI  

X¶ncn¡p¶p. _\ymans\ sImpsNÃWsa¶v B 

`cWm[nImcn IÀi\ambn  

]dªncn¡p¶p.” 



s_\ymans\ sImpt]mIphm³ bmt¡m_v k½Xn¨nÃ. 

F¶mÂ X§Ä sImph¶ `£Wkm[\§Ä hfscthKw 

XoÀ¶pt]mbncp¶p. B ktlmZc·mÀ¡v hopw  

an{kboanÂ t]mtInbncn¡p¶p.  

s_\yman³ AhtcmsSm¸w t]mbn.  



_\ymans\ It¸mÄ, Hcp henb hncp¶v Hcp¡phm³ 

tbmtk^v Xsâ `rXy·mtcmSv ]dªp. ktlmZc·mÀ 

hncp¶n\v £Wn¡s¸«p. “\n§fpsS ]nXmhv Poht\msS Dtm? 

kuJyambncn¡p¶pthm?” tbmtk^v AhtcmSv tNmZn¨p. 

Xsâ IpSpw_s¯ apgph\pw F§s\ an{kboanÂ sIm-

phcphm³ Ignbpsa¶v tbmtk^v Nn´n¡bmbncp¶ncn¡Ww. 



hÀj§Ä¡pap¼v X§Ä sNbvX 

]m]¯nÂ Xsâ ktlmZc·mÀ 

Ipät_m[apÅhcmtWm  

F¶v tbmtk^n\v  

AdnbWambncp¶p.  

hncp¶n\ptijw  

Ah³ Ahsc  

tamjW¡pä¯n\p  

 

]nSn¨p. F¶n«h³  

]dªp, “\n§Ä¡pÅ  

in£bmbn Rm³  

s_\ymans\ Fsâ  

ASnabm¡p¶p.”  
sblqZ tIWt]£n¨p. 



“Fsâ bPam\s\, Fsâ 

{]mW³ FSp¯psImÄI, 

Ahs\ hn«pXcnI.” Xs¶ 

hnäpIfbphm³ \nÀt±in¨ 

sblqZbv¡pw kXy¯nÂ 

amäwh¶ncn¡p¶psh¶v  

tbmtk^v Adnªp.  



             Xsâ IpSpw_t¯mSpÅ Xsâ 

             kvt\lw C\nbpw ad¨phbv¡m³ 

             IgnbmsXh¶ tbmtk^v 

 AhnsSbpmbncp¶ 

                    kIe 

                                 an{kboayscbpw 

                                 ]pd¯m¡n. 

                          F¶n«h³ 

                           Icbphm³ 

                                 XpS§n.  



“\n§Ä an{kboante¡ hnäpIfª 

 \n§fpsS ktlmZc³ tbmtk^mWv 

 Rm³”.  BÝcy`cnXcpw 

               `b]chicpamb 

                  B  ktlmZc·mÀ 

 kvXw_vZcmbnt¸mbn. 



tbmtk^v Xsâ ktlmZc·msc 

ss[cys¸Sp¯n, ... 



... “ssZhw Fs¶ an{kboan\v {]`phm¡nsh¨XpsImv Cu  

£maIme¯v \n§fpsS Pohs\  

 

 

 

 

 

c£n¡m\mbn  

t]mbn Fsâ ]nXmhns\  

Iq«ns¡mphcnI. Rm³  

\n§Ä¡v thsXÃmw  

{IaoIcn¡pw.” 



bmt¡m_pw tbmtk^pw an{kboanÂ 

Hcpan¨p IqSn¡p.  

 

 

 

 
 

kIe  

IpSpw_hpambn  

kam[m\t¯msS  

kp`n£ambn  

AhnsS ]mÀ¯p. 



ASnabmb tbmtk^ns\ ssZhw am\n¡p¶p  

 
ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
Dev]¯n 39þ45  

"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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