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         tbmiphbpsS 

        acWtijw, 

        bn{kmtbÂ 

        P\w ssZhs¯  

   A\pkcn¡mXncn¡p 

       Ibpw AhcpsS  

          PohnX¯nÂ 

        \n¶p 

 

      ssZhs¯  

]pd¯m¡n¡fbpIb  

pw sNbvXp.  

bn{kmtbeycpsS... 



         ... hoSpIfpw  

           IrjnIfpw 

      Xosh¨pIfbphm³ 

        ssZhw AbÂ  

            \m«pImcmb  

            anZym\ysc  

            A\phZn¨p.  

 

 

       bn{kmtbeyÀ¡p 

       KplIfnÂ 

       ]mÀt¡n h¶p.  



bn{kmtbey\mb KnZtbm³ 

Fs¶mcph\v tKmX¼p  

     IrjnsN¿phm³ Hcp 

    clkyØew Dmbncp¶p.  



Hcp henb ac¯nsâ aq«nÂ 

Hfn¨psh¨ Hcp  

     ap´ncn¨¡n\cnsI 

     sh¨v Ah³ tKmX¼v  

       saXn¡pIbmbncp¶p. 

                  anZym\yÀ¡v  

                         

 

            B Øew    

        Adnb¯nÃmbncp¶p. 



 F¶mÂ 

 ssZh¯n\dnbmambncp¶p!    

    KnZtbmt\mSpÅ Hcp  

      ZqXpambn ssZhw Hcp  

               ZqXs\ Ab¨p.  



anYym _nw_s¯ Bcm[n¡phm³ Xsâ 

]nXmhpm¡nb aqÀ¯nsb \in¸n¨n«v AhnsS 

kXy ssZh¯n\v Bcm[\ \St¯Xn\v 

bmK]oTw ]Wnbphm³ ssZhw KnZtbms\ 

D]tbmKn¨p. 



Xsâ kaql¯nse P\§Ä Xs¶ 

sIm¶pIfbpsa¶v `bs¸«n«pw ssZhw  

Iev]n¨Xpt]mse KnZtbm³ sNbvXp.  



ZpjvS·mÀs¡Xncmb anYym\yÀs¡Xncmbn 

ssZh¯nsâ ssk\ys¯ KnZtbm³ 

\bn¡phm³ ssZhw B{Kln¨p. F¶mÂ  

KnZtbm³ `bs¸«p. ssZhw Xt¶mSpIqsS  

Ds¶v Dd¸p ... 



... hcp¯phm³ thn Ah³ Hcp {]tXyI 

ASbmfw tNmZn¨p. F¶n«h³ tcmaapÅ Hcp 

B«n³ XpIÂ XdbnÂ sh¨p.  



             KnZtbm³ {]mÀ°n¨p “aªv 
            XpIent·Â am{Xw Ccn¡bpw 

      \nesams¡bpw DW§nbncn¡bpw 

sNbvXmÂ, \o cpfns¨bvXXpt]mse... 



                      ...bn{kmtbens\ Fsâ 

                     ssIbmÂ c£n¡psa¶v 

   Rm\dnbpw.” cmhnse \new DW§nbpw 
   aªp shÅwsImp \\ªpancp¶p! 



KnZtbm\p ]ns¶bpw kwibambn. 

C{]mhiyw aªv \ne¯pam{Xw D     

  mbncn¡phm³ Ah³ B{Kln¨p.     

        ASp¯ {]`mX¯nÂ \new  

        \\ªpw XpIÂ  

        DW§nbpw Ccn¡p¶Xv Ip. 



ap¸¯n cmbncw ]«mf¡mÀ DÄs¸Sp¶ Hcp 

ssk\yhpambn KnZtbm³ {]hr¯n 

Bcw`n¨p. F¶mÂ ssZhw AXp 

sh«n¡pd¨v ap¶qdv B¡n. 



“Fsâ Icw Fs¶ c£n¨p” F¶v 

bn{kmtbÂ ]dbphm³ ssZhw 

XmXv]cys¸«nÃ. bn{kmtbensâ 

c£I³ ssZhw Xs¶bmbncp¶p. 



KnZtbm\p Ct¸mgpw `bw Ds¶dnª ssZhw, 

Hcp anYym\y ]«mf¡mc³ Xm³ I 

A]cnNnXamb kz]v\w asämcpht\mSv 

]dbp¶Xv clkyambn tIÄ¡phm³  

                         KnZtbms\ Hcp¡n. 



B kz]v\¯nÂ IXv Hcp A¸¡jWw 

anYym\ycpsS ]mfb¯nte¡v Dcpp  

hcpIbpw AXv Ahsc \in¸n¨v 

IfbpIbpw sNbvXp F¶mbncp¶p.  



asä ssk\ym[n]³ `b¶p hnd¨p. 

“CXv... B KnZtbmsâ hmfp 

Xs¶bmWv...” Ah³ Aedn. B 
kz]v\hpw AXnsâ AÀYhpw   

                   tI«t¸mÄ ssZhw   

                   X\n¡v hnPbw   

                        \ÂIm³  

                        t]mIp¶psh¶v  

                        KnZtbm³  

                        Xncn¨dnªp. 



Hcp cm{XnbnÂ Ahsc B{Ian¡phm³ 

KnZtbm³ ]²Xnbn«p. Hmtcm ]«mf¡mÀ¡pw  

                             Hmtcm Imlfhpw,  

                             AI¯v Xo ]´apÅ  

                             Hmtcm IpShpw \evIn.  

                             AhÀ anYym\y  

                             ]«mfs¯ hfªp. 



KnZtbm³ ASbmfw sImSp¯t¸mÄ, ]«mf¡mÀ 

Imlfw DuXpIbpw IpSw DSbv¡pIbpw ]´w 

I¯n¡pIbpw sNbvXp. Fs´mcp i_vZw! 

hÃm¯ Bib¡pg¸w! t]Sn¨c anYym\yÀ 

Fgpt¶äv HmSphm³ XpS§n. 



Cu henb hnPb¯n\ptijw, X§fpsS 

`cW IÀ¯mhmbncn¡phm³ bn{kmtbÂ  

a¡Ä KnZtbmt\mSp ]dªp.  



“Rm³ \n§fpsS t\Xmhmbncn¡pIbnÃ... 

ssZhw Bbncn¡pw \n§fpsS t\Xmhv” F¶p 

KnZtbm³ adp]Sn ]dªp.  



P\§fpsS PohnX¯nÂ IÀXrXzw \S¯phm³ 

ssZh¯n\pam{Xta IgnbpIbpÅq F¶v 

KnZtbm\v Adnbmambncp¶p. 



KnZtbmsâ eLp ssk\yw  

 
ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
\ymbm[n]·mÀ 6þ8  

"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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