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adnbbpw amÀ¯bpw hyk\¯nembn. 

AhcpsS ktlmZc\mb emkdn\p tcmKw 

aqÀNn¨p. emkÀ s]s«¶v 

acn¨pt]mIpsa¶v 

Cu ktlmZcnamÀ¡v 

a\Ênembn. tbip 

hcm³ thn AhÀ 

Bsf Ab¨p. 

s_Ym\ybnepÅ 

Cu sNdnb 

IpSpw_s¯ 

Ah³ 

kvt\ln¨ncp¶p.



emkdns\¡pdn¨v tbip tI«t¸mÄ Ah³ Xsâ 

injy·mtcmSv ]dªp: “Cu tcmKw acW¯nÂ 

Ahkm\n¡pIbnÃ.” tbip At\Iw ssaepIÄ¡v 

A¸pd¯mbncp¶psh¦nepw emkdn\v F´p kw`hn¡phm³ 

t]mIp¶psh¶v Ah\v IrXyambn Adnbmambncp¶p. 



tbip s_Ym\ybnÂ t]mIp¶Xn\pap¼v cp Znhkw IqsS 

Xmakn¨p. F¶n«v Ah³ ]dª Hcp Imcyw Ahsâ 

injy·msc Bib¡pg¸¯nem¡n. “Rm³ AhnsS 

CÃm¯XpsImv kt´mjn¡p¶p. \n§Ä hnizkn¸m³ 

CSbmIpatÃm.” Cu hnNn{X hm¡pIfpsS AÀYsa´mWv? 

F´p sN¿phm\mWv 

tbip ]²Xnbn«ncn¡p¶Xv? 



tbip 

s_Ym\ybnÂ 

F¯nbt¸mÄ emkÀ 

acn¨n«v \mep Znhkw 

Ignªncp¶p. Ahsâ icocw 

ihaS¡p¶Xn\pÅ 

XpWnIÄ 

Npän 

Kplt]msebpÅ  

Hcp IÃdbnÂ 

sh¨p.



amÀ¯ tbiphns\ ImWm³ sN¶p. “\nsâ ktlmZc³ 

DbnÀs¯gpt¶Â¡pw” tbip ]dªp. “HSp¡s¯ \mfnÂ 

DbnÀs¯gpt¶Â¡psa¶v F\n¡dnbmw,” amÀ¯ adp]Sn 

]dªp. AhÄ hnNmcn¨p emkdns\ hopw ImWphm³ 

Imemhkm\w hsc Im¯ncn¡Wsa¶v. 

F¶mÂ tbip 

AÀ°am¡nbXv 

asäm¶mWv.



“Rm³ Xt¶ 

]p\cp°m\hpw 

Poh\pw BIp¶p,”
tbip amÀ¯tbmSp 

]dªp. “F¶nÂ 

hnizkn¡p¶h³ 

acn¨mepw Pohn¡pw.”



amÀ¯ tbiphns\

hnizkn¨p. 

AhÄ¡dnbmambncp¶p

Ah³ ssZh]p{X\msW¶v. 

]t£, Ahs\§s\

emkdns\

klmbn¡m\mhpw?



emkÀ acn¨pt]mbXn\mÂ FÃmhcpw ZpxJnX\mbncp¶p. 

Ahsâ ktlmZcn adnb IcªpsImncp¶p. Ahsf 

Bizkn¸n¡phm³ h¶ kplr¯p¡fpw Icªp. 

tbiphpw Icªp. 



tbip P\§tfmsSm¸w IÃdbv¡te¡p 

t]mbn. IÃdhmXnÂ¡Â 

hensbmcp IÃv 

sh¨n«pmbncp¶p. 



“IÃv \o¡phn³,” tbip Iev]n¨p. 

amÀ¯ D¯cw ]dªp: 

“IÀ¯mth, \mäw 

sh¨pXpS§n. Ah³ 

acn¨n«v \mep Znhkw 

BbtÃm.”



tbiphnsâ 

Iev]\bnÂ 

]pcpj·mÀ IÃv 

Dcp«n\o¡n. At¸mÄ 

tbip kzÀ¤Ø\mb 

Xsâ ]nXmhnt\mSv 

{]mÀ°n¨p. tbip Hcp 

henb AÛpXw 

{]hÀ¯n¡phm³ 

t]mIbmbncp¶p. 

A§s\ ssZhw Xs¶ 

Ab¨psh¶v P\§Ä 

Adnbphm\nSbmIpw. 



“emktd, 

]pd¯phcnI,”
tbip Dds¡ hnfn¨p. 

P\§Ä AÛpXt¯msS 

Kplbnte¡v 

Xpdn¨pt\m¡n¡mWpw. 

acn¨pt]mb Hcphs\

Pohn¸n¡m³ tbiphn\p 

Ignbptam? 



AtX! emkÀ

IÃdbnÂ\n¶v

]pd¯ph¶pþPo

ht\msS! 

tZlamsI

XpWnIÄ

Npänbncp¶p. 



“Ahsâ sI«pIfgn¡pI, Ah³ t]mIs«,” tbip ]dªp. 

AhnSs¯ kt´mjw F´mbncp¶psht¶m! I®p\oÀ

Nncnbmbn amdn. tbip Xsâ hm¡v ]men¨p. emkÀ hopw

Poh\pÅh\mbn¯oÀ¶p.   

ssZh¯nsâ ]p{X\v am{Xta

acn¨pt]mb a\pjy\v Poh³ 

sImSp¡m\mIbpÅq.



Cu AÛpXw I At\Iw BfpIÄ tbiphnÂ hnizkn¨p. 

F¶mÂ NneÀ tbiphns\¡pdn¨v Ahsâ i{Xp¡tfmSv

]dªp. tZhmeb¯nse ]ptcmlnX·mÀ Akqb aq¯v

AhÀ tbiphns\ sImÃphm³ 

KqVmtemN\ sNbvXp. tbip

CXdnªt¸mÄ AhnSwhn«v

Ipsd¡met¯¡v 

amdnt¸mbn.



tbiphpw emkdpw 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

tbml¶m³ 11 

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



52 60

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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