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bnkvlm¡v hfsc kt´mjhm\mbn. 

Xsâ aI³ bmt¡m_v ho«nÂ XncnsI 

h¶p. Gimhv Hcn¡Â Ahs\ 

sImÃpsa¶v ... 



... {]XnÚsbSp¯ncps¶¦nepw Ct¸mÄ 

Ahs\ kzoIcn¨p. F¶mÂ 

bmt¡m_nsâ ]p{X³amÀ 

Ak´pjvScmbncp¶p. 



ImcWw AhcpsS Cfb ktlmZc³ 

tbmtk^ns\ A¸³ Gähpw 

{]nbs¸«ncp¶p. 



tbmtk^v Xsâ kz]v\s¯¡pdn¨v 

]dªt¸mÄ Ahsâ ktlmZc·mÀ 

hfscb[nIw tIm]njvScmbn¯oÀ¶p. 



“Fsâ Iä Fgpt¶äp\n¶p. At¸mÄ 

Fsâ ktlmZc·mcpsS IäIÄ Fsâ 

Iäsb \akvIcn¨p”. tbmtk^v]dªp.  



tbmtk^v Xsâ ktlmZc·msc¡mÄ  

{]m[m\yapÅhcmbn¯ocpw F¶mWv Cu 

kz]v\¯nsâ AÀ°w. 



tbmtk^nsâ cmas¯ kz]v\¯nÂ  

                          kqcy\pw  

                          N{µ\pw  

                          \£{X§fpw  

                          Ahsâ  

                          ap¼nÂ hoWv                                            

              \akv¡cn¡p¶Xmbn«mWv  

              IXv. Cu kz]v\¯nÂ... 



... tbmtk^v Xsâ ktlmZc·msc¡mfpw  

amXm]nXm¡·msc¡mfpw  

               henbh\mbn  

           IXn\mÂ  

bmt¡m_n\pt]mepw  

                tZzjyw h¶p. 



HcpZnhkw, Xsâ ktlmZc·mÀ BSpIsf 

tabn¨psImncn¡p¶ Øet¯¡v 

tbmtk^ns\ bmt¡m_v ]dªb¨p.  

      Ah³ hcp¶Xv ktlmZc·mÀ   

            qc¯p\nt¶ Ip. 



“B kz]v\¡mcs\ sIm¶pIfbmw.” 
AhÀ Bt{Imin¨p. Xsâ ap¼nÂ 

]Xnbncn¡p¶ A]ISw tbmtk^v  

Adnªncp¶nÃ.  



AhcpsS aq¯ ktlmc³ cqt_³ 

hnk½Xw {]ISn¸n¨p. “Ahs\ sImÃcpXv,  

t\m¡q AhnsS Hcp Ipgnbpv. 



AhnsS¡nS¶v Ah³ NmIs«,” 
cm{XnbmIpt¼mÄ Ahs\ c£n¡m\pÅ 

B{Klt¯msSbmWv cqt_³ A§s\  

]dªXv. 



tbmtk^v  

h¶t¸mÄ,  

Ahsâ  

ktlmZc·mÀ  

Ahs\  

]nSnIqSnbn«v  

bmt¡m_v  

Ah\pthn  

{]tXyIw ... 



... Dm¡nb  

at\mlcamb  

\ndapÅ DSp¸v 

DucnsbSp¯p.  

]ns¶ AhÀ  

Ahs\ B  

gapÅs]m«¡nWänÂ 

C«pIfªp. 



cqt_³ AhtcmsSm¸w CÃmXncp¶ Hcp 

kab¯v an{kboante¡v  

t]mIp¶ Ipd¨p  

I¨hS¡mÀ H«I¸pd¯v  

AXphgn h¶p.  



“\ap¡v tbmtk^ns\ hnÂ¡mw” F¶v 

Ahsâ ktlmZc³  

sblqZ ]dªp. A§s\  

AhÀ I¨hS¡mcpambn  

kÔnbpm¡n. 



AhÀ tbmtk^ns\ 

Ccp]Xp  

shÅn\mWb§Ä¡v  

hnäp. 



Xsâ amXrcmPyhpw ]nXr`h\hpw hn«v 

H«I n̄sâ AI¼Snbpambn  

apt¼m«pt]mIp¶ tbmtk v̂  

Icªpw `bNInX\mbpw  

\nklmb\mbpw  

ImWs¸«p. 



“CXv tbmtk n̂sâ DSp¸mtWm? 

R§Ä¡nXv acp`qanbnÂ\n¶pw   

In«nbXmWv.” \ojvTqc·mcmb   

               Ahsâ ktlmZc·mÀ             

               Ahs\ Hcp ZpjvSarKw  

           Xn¶pIfªpsh¶v  

     bmt¡m_ns\  

                hnizkņ n̈ p. 



    bmt¡m_v Xsâ {]nbaIsâ   

    hntbmK¯nÂ hkv{Xw  

    Iodn¡fIbpw ZpxJt¯msS  

              IcbpIbpw sNbvXp.  

               Ahs\  

             Bizkn¸n¡phm³  

              BÀ¡pw IgnªnÃ.  



an{kboanÂ tbmtk^v ]cn{`at¯msS 

GIm´³ Bbncp¶ncn¡Ww. ho«nÂ  

                    Xncn¨pt]mIm³th 

                    n Ah³ B{Kln¨p.  

                    F¶mÂ Ah\v  

                    c£s]Sm³ Hcp  

                    amÀ¤hpw  

                    CÃmbncp¶p. 



an{kboanse Hcp {]apJ\mb 

s]m n̄̂ dnsâ ho«nÂ Hcp   

                   ASnabmbncp¶p Ah³.  

                    tbmtk v̂ Ft¸mgpw  

                    ITn\m[zm\w  

         sN¿p¶Xmbpw   

                 hnizmktbmKy\msW¶pw 

   s]m n̄̂ dn\p  

 t_m[yambn. 



  Rm³ \ns¶ Fsâ apJy tkhI\mbn 

\nban¡m³ B{Kln¡p¶p. Hcn¡Â  

s]m¯n^À Aht\mSp ]dªp,  

“\o sN¿p¶sXÃmw \¶mbn  

hcp¶tÃm, ssZhw  

\nt¶mSpIqsS Dv. 



Fsâ hym]mc¯nsâbpw 

aäv sXmgnemfnIfpsSbpw 

FÃmw taemfn C\napXÂ 

\o Bbncn¡pw.”  



tbmtk^p aqew ssZhw 

s]m¯n^dn\p \Ã sImbv¯pw 

hnfhpw [\hpw \ÂIn.  

Ct¸mÄ an{kboanse  

Hcp {][m\s¸«  

a\pjy\mbn¯oÀ¶  

tbmtk^v ... 



... ssZh¯nÂ B{ibn¡pIbpw  

hnizkvXambn ssZhs¯  

tkhn¡pIbpw  

sNbvXp. F¶mÂ 

tbmtk^nsâtaÂ  

IjvSw h¶p. 



s]m¯n^dnsâ `mcy Hcp ZpjvSkv{Xo 

Bbncp¶p. Xsâ `À¯mhmbncn¡phm³ 

AhÄ  

tbmtk^nt\mSv  

Bhiys¸«p.  



tbmtk^v FhnsS tIÄ¡m³? 

s]m¯n^dnt\mSp sXäp sNbvXpsImv  

ssZht¯mSp ]m]w  

sN¿p¶h\Ã  

tbmtk^v.  



B kv{Xo Ahs\ \nÀ_Ôn¡m³ 
{ian̈ t¸mÄ Ah³ HmSn. F¶mÂ AhÄ 
Ahs\ ]ń pSÀ¶p  
]nSn¡bpw Ahsâ  
DSp v̧  
  ]nSns¨Sp¡bpw  
             sNbvXp. 



F¶n«v AhÄ ]cmXns¸«p: “\nsâ ASna 

Fs¶ B{Ian¨p. t\m¡v, CXm Ahsâ  

              DSp¸v.” s]m¯ns^À  

                 Ip]nX\mbn. 



Xsâ `mcy IÅw]dbpIbmsW¶v 

X\n¡dnbmambncp¶ncn¡Ww. ]t£  

              Ah³ NneXv sNbvtX  

               aXnbmIq. Ah³  

                F´mWv  

                sNbvXXv?  



         s]m n̄s^À  

          tbmtk n̂s\  

          PbnenÂ AS¨p.  

          Xm³ \nc]cm[n  

Bbncp¶n«pw tbmtk v̂  

Ibv]pÅh\mIpItbm  

           tZjyw ... 



        ... {]ISņ n¡pItbm  

         sNbvXnÃ. C{X  

         henb IjvS§fneqsS  

IS¶pt]mtInh¶mepw, ... 



... PbnenÂ Igntbnh¶mepw  

        Xm³ ssZhs¯   

        am\n¡pIbmsW¦nÂ  

        ssZhw Xs¶  

am\n¡pw F¶v tbmtk^v  

Adnªncp¶ncn¡Ww. 



Hcp {]nb]p{X³ ASnabmIp¶p  

 
ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത് . 

 
Dev]¯n 37, Dev]¯n 39  

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട."  
സങ്കിര്ത്തനം 119:130 



അവസാനം 



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം  
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�. 

 
നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന 

പാപെമന്ന് വിളി�� പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് 
.എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് തെന്റ 
മകനായ േയശുവിെന ന�െട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി 

�ശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയ� 
േയശു മരണത്തില്നി�ം ഉയിര്െത്തഴുേന്ന� 

സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സി�കയും. 
ന�െട പാപങ്ങൾ  ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട 

പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ 
വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസി�കയും 

െച�ം. 



ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി��  
എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക 

 
�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ 

വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി മരിപ്പാൻ 
മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ 
ഹൃദയത്തിേലക്ക് വ� എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ 
എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. ഒരു ദിവസം 
നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് 

േവണ്ടി ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ 
മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, ആേമൻ. 

 
എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�കയും ൈദവേത്താട്  

സംസാരി�കയും െചയുക. േയാഹന്നാൻ 3:16 
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