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ssZhw bn{kmtbeysc an{kboanÂ\n¶v sIm

ph¶t¸mÄ tamsi P\§sf Bcm[\bv¡mbn 

\bn¨p. kvXpXnbpsS Hcp KoXw Xs¶ Xm³ D

m¡n. “Rm³ btlmhbv¡v ]m«p]mSpw, Ah³ 

atlm¶X³.”



acp`qanbnÂ aq¶p Znhkw

Ign¨tijw Zmln¨pheª AhÀ

AhnsS Hcp Ipfw Is¯n. ]t£ 

AXv Ibv]pÅ shÅambncp¶p. 

{]mÀ°n¡p¶Xn\p]Icw AhÀ

]cmXn ]dbpIbmWv sNbvXXv. 

ssZhw hfsc

ZbbpÅh\mWv. ssZhw

B shÅs¯ IpSn¡phm³ 

sImÅmhp¶Xm¡n¯oÀ¯p.



B P\§Ä  

kIe¯n\pw

]cmXn]dbp¶hÀ BsW¶v

tXm¶p¶p. “R§Ä¡v an{kboanÂ

`£Ww Dmbncp¶p. F¶mÂ Cu acp`qanbnÂ R§Ä    

]«nWn sImp acn¡tb DÅq” AhÀ ]nd]ndp¯p. A¶v

sshIpt¶cw ImS]£nsb ssZhw Ab¨p. P\§Ä¡v

Ahsb \njv{]bmkw ]nSns¨Sp¡phm³ Ignªp. 



ASp¯ Znhkw cmhnse ssZhw a¶ Ab¨p. tX³ tNÀ¯ 

tZmit]mse cpNnbpÅ Hcp  sdm«nbmbncp¶p a¶. 

AhÀ¡v s]dp¡nsbSp¡phm³

]mI¯n\v FÃm cmhnsebpw

a¶ hoWp sImncp¶p.

C§s\ acp`qanbnÂ

ssZhw Xsâ P\s¯

Xoänt¸män.



]pXnb `£W¯n\v FÃm Znhkhpw AhÀ ssZh¯nÂ 

B{ibn¡Wambncp¶p. \mft¯¡v ht¨¡phm³ 

sImÅpIbnÃ F¶v ssZhw ]dªncps¶¦nepw Nne 

BfpIÄ A[nIw a¶ s]dp¡n tiJcn¨p.



i_¯p Znhkt¯Xv HgnsI, C¶se s]dp¡n tiJcn¨p 

sh¨ncp¶ a¶ apgph\pw ]pgphmbn¯oÀ¶p. i_¯p 

Znhkamb B GgmwZnhkw P\§Ä hn{ian¡pIbpw 

Xte Znhks¯ a¶ Xn¶pIbpw sNbvXp. 



acp`qanbnÂ 

ssZhw 

bn{kmtbÂ a¡sf 

kwc£n¨p. Ah³ 

AhÀ¡v `£Whpw 

]m\obhpw \ÂIn. 

i{Xp¡fnÂ\n¶pw c£n¨p.

AamteIyÀ bn{kmtbeysc 

B{Ian¨t¸mÄ, tamsibpsS 

I¿nÂ ssZh¯nsâ hSn 

]nSn¨ncp¶nSt¯mfw

kabw AhÀ

bp²¯nÂ

hnPbn¨p.



“\n§Ä Fsâ i_vZw tI«\pkcn¨mÂ \n§Ä

Fsâ {]tXyI P\w Bbncn¡pw.” ssZhw kIe

bn{kmtbent\mSpambn Acpfns¨bvXp. “ssZhw

Acpfns¨¿p¶Xv apgph\pw R§Ä sN¿pw” P\§Ä 

tamsitbmSv ]dªp. tamsi ssZhhpambn

IqSn¡mWphm³ ko\mbn aebnÂ Ibdnbt¸mÄ

AhÀ XmgvhcbnÂ tamsisb Im¯ncp¶p.



tamsi ]ÀÆX¯nÂ

\mev]XpZnhkw

ssZht¯mSpIqsS

Bbncp¶p. cv 

Iev]eIIfnÂ

ssZhw ]¯v 

Iev]\IÄ

FgpXn. Xsâ

P\w F§s\

Pohn¡Wsa¶mWv

Xm³

B{Kln¡p¶sX¶v

ssZhw tamsitbmSv

]dªp.



H¶v. “Rm³ 

AÃmsX A\y 

ssZh§Ä \n\¡v 

DmIcpXv.”

cv. “Hcp _nw_s¯ 

Dm¡pItbm

\akv¡cn¡pItbm

AcpXv.”

aq¶v. “ssZh¯nsâ

\maw hrYm

FSp¡cpXv.”

\mev. 

“i_¯p\mfns\

ip²oIcn¡phm³ 

HmÀ¡pI.”

A©v. “\nsâ 

A¸s\bpw 

A½sbbpw 

_lpam\n¡pI.”



Bdv. 

“sImesN¿cpXv.”

Ggv. “hy`nNmcw 

sN¿cpXv.”

F«v. “tamjvSn¡cpXv.”

H¼Xv. “IÅw 

]dbcpXv.”

]¯v. 

“tamln¡cpXv.”



tamsi ssZht¯mSpIqsS 

aebnÂ Bbncp¶t¸mÄ 

bn{kmtbÂa¡Ä 

A]ISIcamb Hcp 

Imcyw sNbvXp. Hcp 

s]m³ Imf¡p«nsb D

m¡n¯cphm³ 

AhÀ Altcmt\mSv 

Bhiys¸«p. 

F¶n«hÀ ssZhs¯ 

Bcm[n¡p¶Xn\p]Icw 

AXns\ Bcm[n¨p. 

ssZhw hfsc 

tIm]n¨p, tamsibpw.



B Imf¡p«nsbbpw 

\r¯w sN¿p¶ 

P\s¯bpw It¸mÄ 

tamsi ssIbnÂ Ccp¶ 

Iev]eIIÄ Xmsgbn«v 

s]m«n¨pIfªp. 

s]m³Imf¡p«nsb 

tIm]t¯msS \in¸n¨p. 

AXns\ Bcm[n¨ ZpjvS 

a\pjysc Ah³ 

sIm¶pIfªp.



ssZhw hopw cv Iev]eIIÄ

Dm¡ns¡mSp¯p. ssZhw Xsâ

P\t¯mSpIqsS hknt¡Xn\v 

Npäpw aXnepItfmSpIqSnb Hcp 

henb IqSmcw þ kamKa\ IqSmcw þ D

m¡phm³ ssZhw tamsitbmSv Iev]n¨p.

AhÀ¡v AhnsS ssZhs¯ Bcm[n¡mw. 

ssZh¯nsâ km¶n[yw

taLkvXw`¯neqsSbpw

AánkvXw`¯neqsSbpw

ssZhw AhÀ¡v

Im«ns¡mSp¯p. 



AhÀ I\m³tZit¯mSv  ASp¯t¸mÄ, ssZhw Xsâ 

P\¯n\v hmKvZ¯w sNbvX B tZiw ImWphm³ tamsi 

]{´v Nmc·msc AhntSbv¡b¨p. B tZiw hfsc 

at\mlcamsW¶v Nmc·mÀ FÃmhcpw k½Xn¨p.



F¶mÂ A¡q«¯nÂ cpt]À am{Xta tbmiphbpw 

Imte_pw, ssZh¯nsâ klmbt¯msS X§Ä¡v B 

tZiw IogS¡\mhp sa¶v hnizkn¨pÅp.



B tZi¯nse Dd¸pÅ ]«W§sfbpw 

aÃ³amscbpw It¸mÄ aäv 

]¯pt]cpw `bs¸«pt]mbn. 

“\ap¡v B tZiw 

ssIhiam¡phm³ 

IgnbpIbnÃ,”
AhÀ 

ZpxJt¯msS 

]dªp. 

X§sf 

an{kboanÂ\n¶v 

hnSphn¡phm³ ssZhw 

sNbvX h³Imcy§sf 

AhÀ ad¶p.



P\saÃmw AhnizmknIfmb B ]¯p Nmc·mÀ 

]dªXnt\mSv H¯p. Icªphnfn¨v an{kboante¡v 

XncnsIt¸mIphm³ AhÀ X¿mdmbn F¶p am{XaÃ 

tamsisb sIm¶pIfbphm³t]mepw AhÀ {ian¨p. 



ssZhw tamsibpsS Poh³ c£n¨p. Ah³ P\t¯mSp 

]dªp, “\mev]Xp hÀjw \n§Ä acp`qanbnÂ 

AeªpXncnbpw. Imte_pw tbmiphbpw \n§fpsS 

Ip«nIfpw am{Xta \n§Ä¡v e`n¡phm\pÅ B tZi¯v 

{]thin¡pIbpÅq.”



\mev]Xp hÀjw 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

]pd¸mSv 15 apXÂ kwJy 14 hsc 

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



6012

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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