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 ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
]pd¸mSv 4þ15  

"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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