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tbip 

kv\m\s¸«t¸mÄ 

ssZhw  

kwkmcn¨p.  

ssZhw ]dªp, 

“Ch³ Fsâ 

{]nb]p{X³.  

Ch\nÂ Rm³ 

{]km[n¨ncn¡p¶p.” 



ssZh¯nsâ 

]cnip²mßmhv  

Hcp {]mhpt]mse 

AhsâtaÂ 

Cd§nh¶p. 



AXn\p sXm«p ]n¶mse 

ssZh¯nsâ ]cnip²mßmhv 

tbiphns\ Hcp 

acp`qanbnte¡v  

\bn¨p. tbip  

 

 

 
 

AhnsS  

              X\n¨mbncp¶p. 



tbip \mev]Xp Znhkw D]hkn¨p. 

F¶p ]dªmÂ Ah³ Hcp 

`£Whpw Ign¨nÃ. Ah\v  

  hfsc hni¶p. 



h\yarK§fpw AhnsS D-

mbncp¶psh¶v thZ]pkvXIw 

]dbp¶p.  



tbiphns\  

]co£n¡phm³ km¯m³ 

h¶p. ]vssZhs¯ 

A\pkcn¡mXncn¡phm³ ... 



... GsZ³tXm«¯nÂ  
BZans\bpw lÆsbbpw  
Ah³ ]co£n¨ncp¶p.  
Ct¸mÄ tbiphpw  
]co£n¡s¸Sp¶p. 



ssZh]p{X\mb  
 

tbip{InkvXphns\t¸mepw 

]co£n¡phm³  

 

 

 
                   km¯m³  

                   {ian¡pw. 



km¯m³ ]dªp,  

“\o ssZh¯nsâ ]p{X³ 

F¦nÂ Cu IÃpIÄ  

A¸am¡n¯oÀ¡pI.” tbip 

hni¶ncn¡pIbmsW¶v  

    km¯m\v  
 

    Adnbmambncp¶p. 



ssZh]p{X\v IÃpIÄ 

A¸am¡n¯oÀ¡phm³ 

Ignbpsa¶pw Ah\dnbmw. 

tbip km¯ms\ 

A\pkcn¡ptam? 



CÃ! tbip km¯ms\ A\pkcn¨nÃ. 

]Icw ssZhhN\¯nÂ\n¶p  

adp]Sn ]dªp. 



“a\pjy³ A¸wsImv am{XaÃ, 

ssZh¯nsâ hmbnÂ\n¶v hcp¶ kIe 

hN\§ÄsImpamWv  

Pohn¡p¶Xv.” 



]ns¶ km¯m³ tbiphns\ \bn¨Xv 

sbcqitew ]«W¯nÂ P\§Ä 

ssZhs¯ Bcm[n¡p¶ hnip² 

aµnc¯nte¡mWv.  

ASp¯Xmbn 

km¯m³ 

F´mbncn¡pw 

sN¿m³ 

t]mIp¶Xv?  



“\o ssZh¯nsâ ]p{X³ F¦nÂ Xmtg¡v 

NmSpI, ssZhZqX·mÀ \ns¶ Im¡psa¶v  

ssZhhN\¯nÂ ]dªn«pv.” km¯m³ 

]dªp.  



“CÃ CXpwIqsS FgpXnbn«pv. \nsâ 

ssZhamb btlmhsb ]co£n¡cpXv..”  



km¯m³ ]ns¶bpw 

]cn{ian¨psImncp¶p.  

Ah³ tbiphns\  

]«W¯n\v shfnbnÂ Hcp henb 

aeapIfnte¡v sImpt]mbn. 



`qanbnse cmPy§fpsS kIe alXzhpw 

Im«ns¡mSp¯n«v km¯m³ ]dªp,  

                     “Rm³ CsXÃmw \n\¡v  

Xcmw, hoWv Fs¶ H¶p  

                     \akvIcn¡ am{Xw  

                     sNbvI.” 



“Fs¶ hn«pt]m km¯mt\, \nsâ 

ssZhamb btlmhsb \akvIcn¨v ... 



... Ahs\ am{Xsa Bcm[n¡mhp 

Fs¶gpXnbncn¡p¶p” tbip ]dªp.  



km¯m³  

Ipd¨pImet¯¡v  

tbiphns\  

hn«pt]mbn.  

]ns¶  

AÛpXIcamb  

NneXv  

kw`hn¨p. 



km¯ms\  

A\pkcn¡mXncp¶  

Xsâ ]p{X\mb  

tbiphns\ ... 



... ip{iqjn¡phm\pw 

Bizkn¸n¡phm\pw  

thn ssZhw  

ZqX·msc  

Ab¨p. 



tbiphnsâ {]XnkÔn  

 
 ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത് . 

 
a¯mbn 4, eqs¡mkv 4  

"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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