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“Kptcm \nXyPoh³ 

{]m]nt¡Xn\p Rm³ 

F´psNt¿Ww?”



tbiphns\ IpSp¡phm³ thn 

tbiphnt\mSp 

C§s\ tNmZn¨Xv Hcp 

\ymbm[n]³ Bbncp¶p. 

IÀ¯mhv Aht\mSv

“ssZh¯nsâ 

\ymb{]amWw 

F´p]dbp¶p”
F¶p tNmZn¨p.



B a\pjy³ 

]dªp, “ssZhs¯bpw 

AbÂ¡mcs\bpw 

kvt\ln¡pI.” ]t£, 

“BcmWv Fsâ 

AbÂ¡mc³?”

Ah³ tNmZn¨p. 



B a\pjysâ tNmZy¯n\v D¯cw sImSp¡phm³thn, 

sbcqiteanÂ \n¶p sbcotlmhnte¡v 

t]mIp¶ hgnbnÂ bm{X 

sN¿p¶ Hcp a\pjysâ 

IY ]dªp. B 

a\pjy³ IÅ·mcmÂ 

B{Ian¡s¸«p.



B IÅ·mÀ, X§Ä I kIe hkvXp¡fpw 

tamjvSns¨Sp¯p. lX`mKy\mb B bm{X¡mcsâ 

hkv{Xw IqsS AhÀ FSp¯p 

sImp t]mbn.



AhÀ Ahs\ hÃmsX apdnthev]n¨ncp¶p. 

AÀ[{]mW\mb Ahs\ hgnbcnInÂ 

Dt]£n¨n«v AhÀ IS¶p Ifªp.



At¸mÄ AXm kµÀ`himÂ Hcp 

]ptcmlnX³ AXphgn hcp¶p. 

\nÝbambpw At±lw apdnthä 

B a\pjys\

klmbnt¨¡pw.



CÃ, klmbn¨nÃ! càw hmÀ¶p 

s]mbvs¡mncn¡p¶ AhØbnÂ 

B a\pjys\ It¸mÄ 

At±lw hgnbpsS 

atä 

hi¯pIqsS 

\o§n \S¶pt]mbn.



A[nIw Xmakn¡msX Xs¶ asämcmÄ 

\S¶phcp¶Xnsâ Imsem¨ tI«p. AXv 

tZhmeb¯nÂ ]ptcmlnXs\ klmbn¡p¶ 

Hcp tehy³ Bbncp¶p.



Ah³ Ip\nªv B apdnthä a\pjys\

t\m¡n, F¶n«v Ahs\ klmbn¡msX 

\S¶pt]mbn.



HSphnembn Hcp iacym¡mc\pw h¶p. 

iacysc shdp¡p¶hcmWv blqZ·mÀ.



tbiphnsâ IY {i²n¨psImncp¶ P\w {]Xo£n¨p. B 

iacym¡mc\mbncn¡pw \mbI³ F¶v. AtX, 

Ah³ Xs¶bmbncp¶p. iacym¡mc³ 

Ahs\ IcpXpIbpw klmbn¡pIbpw 

sNbvXp.



B iacym¡mc³ 

ap«pIp¯n, A]cnNnXsâ 

apdnhpIÄ {i²tbmsS 

sh¨p sI«pIbpw sNbvXp. 

]ns¶bh³ apdnthähs\

Xsâ IgpX¸pd¯v Ibän 

sImpt]mbn. 



hgnbcnsIbpÅ Hcp k{X¯nÂ B 

iacym¡mc³ Ahs\ B¡pIbpw  

cm{Xn apgph³

ip{iqjn¡pIbpw

sNbvXp.



cmhnsebmbt¸mÄ, apdnthä a\pjy\v 

kuJyw hcp¶Xp hsc Ahs\

ip{iqjnt¡Xn\p

Bhiyamb ]Ww 

k{XapSabv¡p 

iacym¡mc³ 

sImSp¯p.



IY XoÀ¶p. tbip tNmZn¨p, “apdnthä 

a\pjysâ Abev¡mc³ Bcmbncp¶p”?



\ymbm[n]³ adp]Sn 

]dªXv Aht\mSv IcpW 

ImWn¨ B iacym¡mc³ 

Bbncp¶p F¶mWv.



“t]mbn AXpt]mse sNbvI”
F¶v tbip Aht\mSv 

]dªp.



Abev¡mc³ F¶mÂ Bhiy¯nembncn¡p¶h\mWv. 

Bhiy¯nencn¡p¶ 

a\pjys\

klmbn¨psImv 

\ap¡v Ahsc 

kvt\ln¡phm³ 

Ignbpw. AXv 

ssZh¯n\p 

{]km[hpamIpw.



\Ã iacym¡mc³ 

ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത്.

eqs¡mkv 10 

"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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