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a\sÈ¡v AsXmcp ZpxJZnhkambncp¶p. 

Ahsâ ]nXmhmb sblnkvIobmhv 

\ncymX\mbn. ]{´v  

hbÊpam{Xw  

{]mbapÅ  

a\sÈ Ct¸mÄ  

blqZbnse  

ssZh¯nsâ  

P\¯n\ptaÂ  

cmPmhmbn. 



A¶v Ah\v AXdnbnÃmbncp¶p.  

a\sÈ A¼¯nb©v hÀj§Ä  

cmPmhmbncn¡pw. Hcp  

\Ã cmPmhmbncn¡m³  

ssZh¯nsâ  

klmbw a\sÈ¡v  

thWambncp¶p. 



F¶mÂ a\sÈ ssZhs¯ 

AhKWn¨psImv Xn·bmbXv 

{]hÀ¯n¨p. Ah³ Hcp hn{Klw 

sIm¯nbpm¡n ssZh¯nsâ  

             hnip² Beb¯nÂ   

            Øm]n¡pIt]mepw 

 sNbvXp. 



ssZhw tamsibneqsS 

Acpfns¨bvXncp¶p: “\n§Ä  
Hcp hn{Klhpw Dm¡cpXv.  

\n§Ä AhbpsS ap¼nÂ  

\akvIcn¡pItbm Ahsb 

              tkhn¡pItbm 

              sN¿cpXv.”  



B`nNmchpw a{´hmZhpw a\sÈ sNbvXp. 

Ah³ P\s¯ ssZh¯nÂ\n¶v 

AIän¡fªp. Cu cmPmhv Xsâ  

]p{X·msc hn{Kl§Ä¡v  

bmK§fmbn  

Zln¸n¨p.  

a\sÈbpsS  

A\pkcWt¡Sv  

ssZhs¯ Gähpw  

A[nIw  

tIm]n¸n¨p.  



Xsâ P\w A\pkcWt¡Sv 

ImWn¡pt¼mÄ ssZhw Ahsc  

in£bv¡v hnt[bcm¡p¶p. AXmWv 

a\sÈbv¡pw Ah³ `cn¨ P\§Ä¡pw  

                            t\cntSnh¶Xv. 



btlmh Akodnb³ ssk\ys¯ 

AhÀs¡Xncmbn hcp¯n. a\sÈsb 

_Ôn¨v _m_ntemWnte¡v 

XShpImc\mbn sImpt]mbn. 



_m_ntemWnÂ 

]oU\taät¸mÄ, a\sÈ Xsâ 

ssZhamb btlmhtbmSv  

 tIWt]£n¨p. Xsâ 

  ]nXm¡·mcpsS   

     ssZhamb btlmhbpsS   

     k¶n[nbnÂ Xs¶¯m³  

 Gähpw Ffnas¸«p. 



Poh\nÃm¯ 

hn{Kl§tfmSv C\nbpw  

{]mÀ°n¡pIbnÃ!  

F¶mÂ F{Xbpw 

ZpjvSX {]hÀ¯n¨ 

a\sÈbpsS {]mÀ°\ 

Poh\pÅ ssZhw 

tIÄ¡ptam?  



AtX! ssZhw cmPmhnsâ  

{]mÀ°\ tI«p. Abmsf  

sbcqiteante¡v þAbmfpsS 

cmPXz¯nte¡pXs¶þXncnsI  

hcp¯n. btlmh Xs¶  

ssZhsa¶v At¸mÄ a\sÈ  

                  a\Ênem¡n.  



a\sÈ cmPmhv Hcp ]pXnb 

a\pjy\mbn. At±lw ssZh¯nsâ 

Beb¯nÂ\n¶v hn{Kls¯bpw 

sbcqiteanÂ\n¶v A\ytZh·mscbpw  

          \o¡w sNbvXp. 



At±lw AhsbsbÃmw 

FdnªpIfªp. At±lw 

btlmhbpsS bmK]oTw ]p\cp²cn¨v  

kvtXm{XbmK§Ä AÀ¸n¨p. 



bn{kmtbensâ ssZhamb btlmhsb 

Bcm[n¡phm³ At±lw Xsâ 

P\§tfmSv BÚm]n¨p. a\sÈbv¡v 

F´p amäamWp kw`hn¨Xv! 



a\sÈ acn¨pIgnªt¸mÄ At±l¯nsâ 

aI³ Btam³ hn{Klmcm[\bnte¡v 

Xncnªp. F¶mÂ a\sÈsbt¸mse 

Ah³ btlmhbpsS k¶n[nbnÂ 

Xs¶¯m³ Xmgv¯nbnÃ. 



AbmÄ Xsâ A]cm[w taÂ¡ptaÂ 

hÀ[n¸n¨Xn\mÂ AbmfpsS `rXy·mÀ 

kz´w Aca\bnÂsh¨v Abmsf h[n¨p. 

Ah³ cv hÀj§Ä am{Xta `cn¨pÅq. 



ASp¯ cmPmhv  

tbmiobmhn\v F«p hbtÊ 

{]mbapmbncp¶pÅq.  

At±lw ap¸¯nsbm¶v  

kwhÕc§Ä hmgpIbpw  

btlmhbpsS ZrjvSnbnÂ  

{]kmZIcambXv  

{]hÀ¯n¡pIbpw  

sNbvXp. 



At±lw ]qPmKncnIsfbpw 

hymPssZh§sfbpw 

\in¸n¨pIfªp. 

hmkvXh¯nÂ  

tbmiobmhv  

hn{Kl§sfbpw ASn¨p 

XIÀ¯ps]mSnbm¡n. 



\Ã cmPmhmb tbmiobmhv ssZh¯nsâ 

Bebw ip²nbm¡n AäIpä̧ WnIÄ sNbvXp. 

N¸pNhdpIÄ \o¡w sN¿p¶Xn\nSbnÂ 

  tamsi apJm´cw sImSp¯  

              btlmhbpsS \ymb{]amWw 

    Hcp]ptcmlnX³ Is¯n. 



cmPmhv \ymb{]amW¯nse hm¡pIÄ 

tI«n«v ZpxJ¯mÂ hkv{Xw Iodn. Xsâ  

                     ]qÀh]nXm¡·mÀ 

   {Iqcamb ZpjvSXIÄ  

                   {]hÀ¯n¨psImv  

                  ssZh¯nsâ ... 



... \ymb{]amWt¯mSv 

A\pkcWt¡Sv  

ImWn¨psh¶v 

tbmiobmhn\v 

a\Ênembn.  



lqÂZm F¶p t]cpÅ Hcp {]hmNIn  

tbmiobmhnt\mSv ssZh¯nsâ ktµiw  

Adnbn¨p. “btlmh Acpfns¨¿p¶p:  

‘Ah³ Fs¶  

Dt]£n¡pIbmÂ  

Cu ]pkvXI¯nÂ  
 

FgpXnbncn¡p¶  

kakvX im]§fpw Cu  

Øe¯nt·Â  

hcp¯pw.” 



F¶mÂ tbmiobmhv Ffnabpw  

A\pkcWhpw DÅh\mIbmÂ  

Ahsâ acW¯n\ptijw  

am{Xta CXv  

kw`hn¡pIbpÅq.  



btlmhbn¦te¡v P\§sf Xncn¨v 

\S¯phm\mbn«v ssZhw  

tbmiobmhns\  

klmbn¨p.  

Hcp Znhkw  

tbmiobmhv  

ssk\ys¯  

bp²¯nÂ ... 



... \bn¨psImncp¶t¸mÄ 

i{Xp]£¯pÅ Hcp hnÃmfn Ahs\  

FbvXp amcIambn  

apdnthev]n¨p. Xsâ  

`rXy·mÀ Ahs\  

cY¯nÂ Ibän  

sbcqiteanÂ  

sImph¶p. 



AhnsSsh¨v At±lw acn¨p.  

At±l¯nsâ P\saÃmw  

At±ls¯¡pdn¨v  

hne]n¨p. kwKoX¡mÀ  

X§fpsS \Ã cmPmhmb  

tbmiobmhns\¡pdn̈ v  

Km\§Ä FgpXn.  



Gsd¯maknbmsX 

cmPyw AkvXan¨p. 

F¶mÂ Hcp\mÄ 

C{kmtbensâtaÂ 

Hcp cmPmhv 

hmWcpfpw.  

  Ahsâ t]cv  

  “cmPm[ncmPmhv 

IÀ¯m[nIÀ¯mhv”  
F¶mWv. 



tbip{InkvXp BZyw 

h¶t¸mÄ Ahs\ 

XnckvIcn̈ v {Iqinteän.   

 tbip{InkvXp hopw   

 hcpt¼mÄ Ah³   

 bn{kmtbensâ  

   am{Xw cmPmhv    

   Bbncn¡pIbnÃ,   

   apgptemI n̄sâbpw    

   cmPmhmbncn¡pw. 



\Ã cmPm¡·mcpw ZpjvScmPm¡·mcpw  

 
 ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
2 Zn\hr¯m´§Ä 33þ36  

"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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