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Pe{]fb¯n\ptijw, 

Gsd¡mew Ignªt¸mÄ 

`qanbnse a\pjyÀ Hcp 

]²Xn X¿mdm¡n.  



"R§Ä BImit¯mfw F¯p¶ 

tKm]pcapÅ Hcp ]«Ww ]Wnbpw' 

AhÀ ]dªp. F¡mehpw \ap¡v 

FÃmhÀ¡pw Hcpan¨v Pohn¡mw.  

FÃmhcpw Htc `mjbmbncp¶p 

A¶v kwkmcn¨ncp¶Xv. 



ssZhw krjvSn¨ `qanbnÂ apgph\pw a\pjyÀ t]mbn 

]mÀ¡Wsa¶mWv ssZhw B{Kln¨Xv. 

 AXpsImv khntijXbpÅ Nne 

 Imcy§Ä sNbvXp. s]s«¶v Hmtcm Iq«w 

 BfpIÄ Hmtcm hyXykvX `mjbnÂ 

 kwkmcn¡phm³ XpS§n. 

 ssZhw AhÀ¡v ]pXnb 

 

                                             `mj  

                                             \ÂIn.  



Htc `mj kwkmcn¡p¶hscÃmw Hcp Øet¯¡pt]mbn. 

Hcp ]t£, aäpÅhcpsS `mj a\ÊnemImsX h¶t¸mÄ 

P\§Ä `bs¸«pt]mbn¡mWpw. 



A§s\ ssZhw a\pjysc `qanbnse hnhn[ cmPy§fnÂ 

\ndbpamdm¡n. AhÀ hn«pt]mb ]«W¯nsâ t]cv 

_mt_Â F¶mWv, AXn\v Nn´m¡pg¸w F¶mWÀ°w.  



Ime§Ä Ignªt¸mÄ, ]«Wamb IevZb DuÀ F¶ 

Øe¯pÅ A{_mw  

F¶ a\pjyt\mSp  

ssZhw kwkmcn¨p.  

“Cu tZiw  

hn«pt]mhpI,”  
ssZhw Iev]n¨p.  

“Rm³ \ns¶  

ImWn¸m\ncn¡p¶  

tZit¯¡p  

t]mhpI.” 



A{_mw A\pkcn¨p. ssZhw Ahs\ \bn¨Xv 

I\m\nte¡mWv. Ahsâ `mcy kmdmbnbpw ktlmZcsâ 

aI³ tem¯pw Aht\msSm¸w Dmbncp¶p.  



I\m\nÂ A{_mapw tem¯pw  

[\hm·mÀ Bbn¯oÀ¶p.  

hfsc henb I¶pImen¡q«§Ä  

AhÀ¡pmbncp¶p. F¶mÂ C{X  

henb I¶pImen¡q«§Ä¡v aXnbmb  

]pev]pd§Ä AhnsS CÃmbncp¶p.  



tem¯nsâ I¶pImenIsf tabn¡p¶hÀ A{_mansâ 

I¶pImenIsf tabn¡p¶hcpambn hg¡pm¡n.  

A{_mw ]dªp; “ChnsS {]iv\§Ä  

H¶pw CÃmXncn¡s«, \mw X½nÂ ]ncnbmw.  

temt¯, \n\¡v CjvSapÅ `qan \o  

BZyw XncsªSp¯psImÄI.” 



{Kma§fpw ]«W§fpw ]pev]pd§fpw 

\Ã \oscmgp¡pw DÅsXms¡ tem¯v 

XncsªSp¯p. AsXms¡ ImgvNbv¡v 

hfsc at\mlcambncp¶p. F¶mÂ B 

]«WamIs« hfsc ZpjvSX 

\ndªXmbncp¶p. 



tem¯v hn«pt]mbtijw ssZhw 

A{_mant\mSv ]ns¶bpw kwkmcn¨p. 

“\n\¡pw \nsâ a¡Ä¡pw 

kZmImet¯¡pwthn I\m³tZiw 

apgph\pw Rm³ Xcp¶p.” 



A{_man\pw kmdmbn¡pw 

a¡Ä Dmbncp¶nÃ. ]ns¶ 

ssZhw Xsâ Cu henb 

hmKvZ¯w F§s\ \ndthäpw? 



ssZh¯nsâ ASp¯p\n¶v aq¶pt]À 

A{_mansâbpw kmdmbnbpsSbpw ho«nÂ h¶p.  



“A[nIw Xmakn¡msX \n§Ä¡v Hcp k´Xn 

P\n¡pw,” AhÀ ]dªp. kmdmbn Nncn¨p. 

ssZh¯nsâ ZqXv AhÄ¡v hnizkn¡m\mbnÃ. 



AhÄ¡v hbÊv sXm®qdv Dmbncp¶p. C\n 

apXÂ \ns¶ A{_lmw F¶pw kmdmbnsb 

kmd F¶pw hnfn¡psa¶v ssZhw ]dªp.  



]ns¶ ssZhw 

A{_lmant\mSv, tkmtZmw, 

tKmtamd F¶o ZpjvSX 

\ndª cp ]«W§sf 

ssZhw \in¸n¡m³ 

t]mIbmsW¶pw ]dªp. 



A{_lmansâ 

ktlmZc ]p{X³ 

tem¯pw IpSpw_hpw 

tkmtZmanemWv 

]mÀ¡p¶Xv. 



ssZh¯nsâ ap¶dnbn¸v 

e`n¨t¸mÄ tem¯v 

hnizkn¨p. ]t£, 

At±l¯nsâ a¡fpsS 

`À¯m¡·mÀ tkmtZmw 

hn«pt]mIphm³ 

XmÂ]cys¸«nÃ. 

Fs´mcp 

Zpc´ambnt¸mbn!  

AhÀ ssZhi_vZw 

hnizkn¨nÃ.  



tem¯pw Xsâ cv s]¬a¡fpw 

am{Xta c£s¸«pÅq. ZpjvSX  

\ndª B ]«Ws¯ Xobpw 

KÔIhpw I¯n¨pIfªp.  



ZpxJIcsa¶p ]dbs«,  

HmSnt¸mIpt¼mÄ ]nt¶m«v  

Xncnªp t\m¡nbXpaqew  

tem¯nsâ `mcy ... 



... ssZh¯nsâ  

ap¶dnbn¸nt\mSp  

A\pkcWt¡Sp  

Im«n. AhÄ Hcp  

D¸pXqWmbn¯oÀ¶p.  



ssZhw  

A{_lman\pw  

kmdmbv¡pw  

sImSp¯ncp¶  

hmKvZ¯w  

\ndthän. ssZhw  

]dªncp¶Xpt]mse  

Xs¶, AhcpsS  

hmÀ²Iy¯nÂ  

AhÀ¡v Hcp  

aI³ P\n¨p.  

bnkvlm¡v  

P\n¨t¸mÄ  

AhÀ F{Xb[nIw 

kt´mjns¨t¶m? 

 



I\m³tZiw  

X\n¡pw Xsâ 

a¡Ä¡pw Xeapd 

Xeapdbmbn ssZhw 

\ÂIpsa¶ hmKvZ¯w 

Hcp]t£, A{_lmw 

HmÀ¯pImWpw.  



B hmKvZ¯hpw 

ssZhw \ndthäpw. 

ssZhw FÃmbvt¸mgpw 

Xsâ hmKvZ¯w 

\ndthäp¶ 

ssZhamWv.  



A{_lmant\mSpÅ ssZh¯nsâ hmKvZ¯w  

 
 ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത് . 

 
Dev]¯n 11þ21  

"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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