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Hcp Znhkw Hcp F{_mbs\ 

an{kboay³ ASn¡p¶Xv 

tamsi Ip. 



       tamsi Hcp  

       cmPIpamcs\t¸mse   

       hfÀ¯s¸SpIbpw   

       ]Tn¸n¡s¸SpIbpw  

       sNbvsX¦nepw Ah\pw  

       Hcp F{_mb\mWv.  

 

 

 

 

 

 

 
             ASnaIsf Xm³  

    klmbnt¡nbncn¡p¶p. 



Npäpw t\m¡nbn«v Bcpw ImWp¶nsÃ¶v 

Dd¸phcp¯nbtijw, ASnaIfpsS {Iqc\mb B 

bPam\s\ tamsi B{Ian¨p. X½nepmb B ASn]nSnbnÂ 

B an{kboays\ tamsi sIm¶p.  

s]s«¶v Ah³ B ihicocw adhpsNbvXp. 



]nsä Znhkw, cv F{_mbÀ X½nÂ hg¡pm¡p¶Xv tamsi I-

p. Ahsc im´cm¡phm³ tamsi {ian¨p. At¸mÄ 

AhcnÂ Hcp¯³ tNmZn¨p, “B an{kboays\ 

sIm¶Xpt]mse \o Fs¶bpw sImÃptam?” tamsi  

`bs¸«p. C¶es¯ kw`hw FÃmhcpw Adnªncn¡p¶p.  

^dthm\pw Adnªp. tamsibv¡v c£s]t« aXnbmIq.  

     A§s\ Ah³ anYym³ F¶ cmPyt¯¡v t]mbn.  



tamsi Hcp InWän³ IcbnÂ hn{ian¡pt¼mÄ 

anYym\nse Hcp ]ptcmlnXsâ Ggv s]¬a¡Ä X§fpsS 

BSpIsf IpSn¸n¡phm³ shÅw \ndbv¡p¶Xv Ip.  



aäp Nne CSb·mÀ Ahsc {]bmks¸Sp¯p¶Xv I tamsi 

B s]¬Ip«nIsf klmbn¡pIbpw kwc£n¡pIbpw  

sNbvXp.  



“\n§Ä hfsc  

t\cs¯ F¯nbtÃm.” 
AhcpsS ]nXmhv 

sdlqthÂ BÝcys¸«p. 

F´psImmWv AhÀ 

t\cs¯ F¯nbsX¶v  

       hniZoIcn¨t¸mÄ  

       At±lw ]dªp,  

       “B a\pjys\  

 

    hnfn¨psImphcnI.” 



bnt{Xm F¶phnfn¡p¶ 

sdlqthensâ IqsS 

tamsi ]mÀ¯p. ]n¶oSv 

At±l¯nsâ aq¯ 

aIsf tamsi hnhmlw 

Ign¨p. 



CuPn]vänÂ ^dthm³ 

acn¨pIgnªncp¶p.  

ssZh¯nsâ P\amb  

F{_mbÀ Ct¸mgpw  

ASnaIÄ Xs¶bmWv.  

 

 

 

 

 

 

 

X§fpsS  

IjvS¸mSnÂ AhÀ  

sRcp§pIbmWv. 



ssZh¯nsâ klmb¯n\pthn 

AhÀ F{Xam{Xw 

{]mÀ°n¨psht¶m! ssZhw 

AhcpsS {]mÀ°\ tI«p. 



ASnaIfmb F{_mbsc hnSphn¡m³  

ssZhw tamsisb D]tbmKn¡m³  

]²Xn X¿mdm¡nbncp¶Xv tamsi 

Adnªncp¶nÃ. tamsi an{kbow  

hn«n«v Ct¸mÄ \mev]Xv hÀj§Ä 

Ignªncn¡p¶p. Ah³ Ct¸mÄ 

sdlqthensâ BSpIsf  

tabn¡pIbmWv. F¶mÂ  

 

 

 
                         an{kboanÂ  

]mÀ¡p¶ kz´ P\s¯  

Xm³ HmÀ¡p¶pmbncp¶p.  



HcpZnhkw ASp¯pÅ Ipd¨v 

apÄ]SÀ¸pIfnÂ Xo I¯p¶Xv tamsi 

Ip. F¶mÂ Xo apÄ]SÀ¸pIfnÂ 

I¯p¶nÃ. AXn\p ImcWw  

Fs´¶p Ip]nSn¡phm³  

              tamsi  

              Xocpam\n¨p.  



tamsi ASp¯psNÃpt¼mÄ, B  

apÄ]SÀ¸pIfnÂ\n¶p ssZhw tamsisb hnfn¨p.  

“tamti!” tamsi adp]Sn ]dªp, “ASnb³ CXm,” 
At¸mÄ ssZhw Acpfns¨bvXp. “ASp¯phccpXv, \o 

\nev¡p¶ Øew hnip²ØeamIbmÂ \nsâ   

              ImenÂ\n¶v sNcp¸v  

                     DucnamäpI”. 



“Fsâ P\s¯ an{ibnanÂ \n¶p ]pd¯p sIm-

phtcXn\v Rm³ \ns¶ ^dthmsâ ASp¡Â 

Ab¡pw” ssZhw Acpfns¨bvXp.                           

]s£,        t]mIphm³ tamsi `bs¸«p. 



ssZhw Xsâ almiàn tamsibv¡v 

ImWn¨psImSp¯p. tamsibpsS hSnsb ssZhw 

Hcp kÀ¸am¡n¯oÀ¯p.  



tamsi B kÀ¸s¯ hmen\v ]nSn¨v s]m¡nbt¸mÄ AXv 

hopw Xsâ hSnbmbn¯oÀ¶p. ssZhw asämcp ASbmfhpw 

ImWn¨p.  



“\nsâ ssI amdnS¯nÂ hbv¡pI” ssZhw  

Iev]n¨p. tamsi A§s\ sNbvXp. Ahsâ ssI   

                        IpjvStcmKnIfptSXpt]mse  

                        shÅbmbn¯oÀ¶p.  



Ah³ hopw A§s\ sNbvXt¸mÄ kuJyambn.  



F¶n«pw Ah³ FXnÀ¯p. “Rm³ icnbmbn 

kwkmcn¡phm³ Ignbm¯h\mWv” tamsi ssZht¯mSv 

]dªp. “\o ]dbp¶ hm¡pIÄ kwkmcn¡phm³ Rm³ 

\nsâ ktlmZc³ Altcms\ D]tbmKn¡pw” F¶p 

ssZhw D¯cw ]dªp.  



tamsi bnt{Xmhnsâ ASp¡Â 

aS§nh¶n«v Xsâ kmam\§sfms¡ 

sI«ns¸dp¡n an{kbnante¡v t]mbn. 



]ÀhX¯nÂ tamsibpambn 

IqSn¡mgvN DmtIXn\v ssZhw 

Altcms\ \bn¨p. 

an{kboanÂ\n¶v F{_mb 

P\Xsb hnSphn¡phm³  

ssZhw X¿mdm¡nbncn¡p¶ 

]²XnIsf¡pdn¨v  

tamsi  

Altcmt\mSv  

]dªp. 



AhÀ Hcpan¨v B hmÀ¯bpambn 

F{_mb t\Xm¡·mcpsS 

ASpt¯¡pt]mbn.  

tamsi ASbmf§Ä 

ImWn¨psImSp¯t¸mÄ,  

ssZhw X§sf 

klmbn¡p¶psh¶v  

F{_mb aq¸·mÀ  

hnizkn¨p. AhÀ  

FÃmhcpw Hcpan¨v  

ssZhs¯  

hW§n Bcm[n¨p.  

 



tamsibpw Altcm\pw ss[cyt¯msS 

^dthmsâ ASp¡Â t]mbn. “ssZhw 

]dbp¶p. Fsâ P\s¯ t]mIphm³  

                 A\phZn¡pI”   AhÀ  

                                     ]dªp. 



^dthm³ adp]Sn ]dªp: “bn{kmtbÂ 

t]mIphm³ Rm³ A\phZn¡pIbnÃ.” 
Ah³ ssZhs¯ A\pkcn¡pIbnÃ.  



^dthmsâ a\ÊnÂ amäw hcp¯phm³ 

ssZhw Xsâ almiàn shfns¸Spt¯-

nbncn¡p¶p. 



cmPIpamc³ B«nSb\mIp¶p  

 
ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
]pd¸mSv 2þ5  

"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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