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Hcp henb 

sImSp¦mäv D

mbt¸mÄ tbiphpw 

injy·mcpw Hcp 

]SInÂ Bbncp¶p. 

Keoe¡Sens\

Cf¡nadn¨ C¯cw 

sImSp¦män\mÂ 

I¸ÂtÑXw hsc 

kw`hn¡mw.



sImSp¦män\mÂ injy·mÀ `bNInXcmbn. henb Hmfw D

mbn XncameIÄ ]SIns\ ap§pamdm¡n. F¶mÂ tbip 

Hcp XebnWsh¨v kpJambn Dd§pIbmbncp¶p.



sImSp¦mäSn¡pt¼mÄ Dd¡w. injy·mÀ tbiphns\

DWÀ¯n, F¶n«v \nehnfn¨p, “bPam\t\, bPam\t\, 

R§Ä \in¨pt]mIp¶p!”



“\n§Ä `ocp¡Ä BIp¶sX´v Aev]hnizmknItf?”
F¶v tbip injy·mtcmSv tNmZn¨p. ]ns¶ Ah³ “Imtä 

AS§pI” F¶pw “ISte im´amhpI” F¶pw Iev]n¨p.



Imäv AS§n, ISÂ im´ambn.

injy·mÀ AXnibn¨p, “Ch³ F§s\bpÅh³? Imäpw 

ISepw IqsS Ahs\ A\pkcn¡p¶phtÃm” F¶p 

]dªp. 



NneZnhkw Ignªt¸mÄ, tbiphn\p hfsc 

Xnc¡pÅ Hcp Znhkambncp¶p AXv. Hcp 

acp{]tZi¯v A¿mbnc¯nÂ A[nIw

BfpIÄ Aht\msSm¸w

Dmbncp¶p.



Hcp sIm¨p _mesâ ]¡epmbncp¶ `£Ww sImp 

tbip ssZhiànbmÂ B henb P\kaqls¯ 

apgph\pw `£Ww Ign¸n¨p Xr]vXcm¡n. 

kÔybmbn tbip FÃmhtcbpw

]dªb¨p.



injy·mÀ¡pw t]mIWambncp¶p. Keoe¡Sensâ 

adphi¯v tbiphn\papt¼ Ft¯Xn\v tbip injy·msc 

Hcp ]SInÂ Ibän Ab¨p. 



A§s\

kIetcbpw 

]dªb¨tijw 

tbip X\n¨v 

{]mÀ°nt¡Xn\v Hcp 

aeapIfnte¡v 

Ibdnt¸mbn. ]ns¶ 

sshIpt¶cambt¸m

Ä tbip X\n¨mbn.



XSmI¯nÂ injy·mÀ 

t]mbns¡mncp¶t¸mÄ 

sImSp¦mäSn¨p. 

adpIcsb¯phm³ 

IgnbmsXh®w

AhÀ Imäpaqew

{]bmks¸«p. 

aWn¡qdpItfmfw

AhÀ

{ian¨n«pw 

km[yambnÃt{X. 



injy·mÀ 

Adnªncp¶nÃ, AhÀ 

BÝcyIcamb Hcp 

kw`hw ImWm³ 

t]mhpIbmsW¶v. 



AXncmhnse 

GItZiw aq¶v aWnapXÂ 

BdpaWnhscbpÅ 

kab¯n\nsS, Imän\mÂ 

Debp¶ ISenÂ 

`bP\Iamb Ft´m H¶v 

injy·mÀ Ip. “CsXmcp 

`qXamWv,” AhÀ Aedn. 

F¶mÂ AXv 

tbiphmbncp¶p. AhcpsS 

IÀ¯mhpw bPam\\pamb 

tbip AhcpsS 

ASpt¯¡v 

hcnIbmbncp¶p, 

shÅ¯n·osX \S¶v. 



“`bs¸tS CXv Rm\mWv, 

ss[cyambncn¡” tbip 

Acpfns¨bvXp. 

“IÀ¯mth, CXp \o 

BIp¶psh¦nÂ, 

shÅ¯n·osX Rm\pw 

\St¡Xn\v Iev]n¡”
F¶p ]s{Xmkv 

At]£n¨p. “hcnI”
tbip D¯cw ]dªp. 

]s{Xmkv ss[cyw kw`cn¨v 

]SInÂ\n¶v Cd§n 

shÅ¯n³ aosX 

tbiphnsâ ASpt¯¡v 

\S¶p. 



]t£ Imäv I

t¸mÄ ]s{Xmkv 

`bs¸SpIbpw 

ap§phm³ 

XpS§pIbpw 

sNbvXp. Ah³ 

\nehnfn¨p 

“IÀ¯mth Fs¶ 

c£nt¡Wta.”



s]s«¶v IÀ¯mhv Icw \o«n ]s{Xmkns\

]nSn¨p. “Aev]hnizmknsb \o F´n\v 

`bs¸«p” F¶v tbip tNmZn¨p. tbiphpw 

]s{Xmkpw ]SInÂ Ibdnbt¸mÄ

Imäv im´ambn.



]SInÂ Dmbncp¶hÀ 

tbiphns\ Bcm[n¨psImv 

“\o kXyambpw ssZh]p{X³ 

Xs¶” F¶p ]dªp.



tbip CfInadnª ISens\ im´am¡p¶p 

ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത്.

a¯mbn 8, a¯mbn 14, aÀs¡mkv 

4, eqs¡mkv 8 

"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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