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Hcp Znhkw tbip 

sbcotlmhneqsS 

IS¶pt]mbn.  

tbmiph Cu  

]«Ww  

hfsc¡mew ap¼v 

\in¸n¨Xmbncp¶p. 

Ct¸mgXv hopw  

]WnXv  

At\IamfpIÄ  

AXnÂ  

Xmakn¡p¶pv. 

AXnsemcphsâ  

t]cmWv  

k¡mbn. 



sbcotlmhnepÅhÀ¡v an¡hmdpw k¡mbnsb 

CjvSambncp¶nÃ, F´psIms¶mÂ Ah³ 

AhcnÂ\n¶v \nIpXn (Np¦w) ]ncn¨ncp¶p. 

]ncns¨Sp¡p¶XnÂ Ipsd ]Ww k¡mbn 

kÀ¡mcn\v Ab¨psImSp¡pw AXntesd 

X\n¡pthn kq£n¨psh¡pw. 



Np¦¡mc\mbncp¶ k¡mbn alm[\nI\mbncp¶p. 

AhnSs¯ t»m¡nse Gähpw henbXpw \ÃXpamb hoSv 

AbmfptSXmbncp¶ncn¡Ww.  



F¶mÂ AbmÄ¡v Dbcw 

Ipdhmbncp¶p. ]Ww 

Ipdhmbncp¶nÃ ]t£, 

Dbcw Ipdhmbncp¶p. 

aäpÅhsct¸mse 

k¡mbn¡v \ofw  

sh¨nÃ. 



  tbip sbcotlmhneps¶v k¡mbn tI«p. ssZh¯nsâ 

]p{Xs\¶v AhImis¸« Cu \t{k¯pImcs\ ImWphm³ 

Ipdnbh\mb Cu Np¦¡mc³ B{Kln¨p. ]t£, henb 

P\¯nc¡mbncp¶p... BfpIÄs¡Ãmw henb Dbchpw.  



k¡mbn¡v Hcp Bibw 

DZn¨p! P\¡q«¯n\v apt¼m«v 

HmSpI... tdmUcnInepÅ Hcp 

ac¯nt·Â IbdpI...  

Ah\v tbiphns\  

ImWm³ Ignbpw. 



k¡mbn Hcp Im«¯ntaÂ Ibdn. 

AXnsâ inJc§fpsS Hcp 

Ihc¯nt·Â Ccp¸pd¸n¨n«v 

tbip hcp¶Xv t\m¡n.  

             “ChnSncp¶mÂ 

             \¶mbn ImWmw,” 
 Ah³ Nn´n¨pImWpw. 

 “Ahs\s¶ ImWmsX  

                    F\n¡hs\ 

                    ImWmw.”  



“k¡mbntb, thKw 

Cd§nhm.” Ipdnbh\mb  

Cu Np¦¡mc\v  

Xsâ ImXpIsf  

hnizkn¡m\mbnÃ.  

tbip ac¯nsâ  

Nph«nÂ \n¶p.  

tbip Ahs\  

t\m¡n. tbip  

Ahs\  

hnfn¨p! 



tbip Xs¶  

hnfn¡p¶Xp tI«v  

k¡mbn AÛpXs¸s«¦nÂ,  

“C¶p Rm³ \nsâ ho«nÂ 

]mÀt¡XmIp¶p”  
F¶v tbip ]dªt¸mÄ  

Ah³ hnkvabn¨pt]mbn. 

hfscs¸s«¶v Ah³ 

NmSnbnd§nbt¸mÄ  

hogm³ XpS§n. 



tbip Xsâ ho«nÂ hcpsa¶v tI« k¡mbn 

AXypÕml¯nembn. F¶mÂ P\§Ä¡v 

AXv CjvSs¸«nÃ. k¡mbnt¸mepÅ Hcp 

]m]nsb tbip kµÀin¡cpsX¶v AhÀ  

                       ]cmXn ]dªp. 



tbip k¡mbn¡v 

kaqeamb Hcp 

]pXnb Poh³ 

sImSp¯p. k¡mbn 

]dªp, “IÀ¯mth, 

Fsâ hkvXphIbnÂ 

]mXn Rm³ Zcn{ZÀ¡v 

sImSp¡p¶pv; 

Bscsb¦nepw 

NXn¨n«ps¦nÂ 

\mepaS§v 

aS¡ns¡mSp¡mw.” 



k¡mbnbpsS Cu 

]pXnb PohnX¯nÂ 

tbip k´pjvS\mbn. 

P\§Ä ]m]w hn«pamdn 

icnbmbXv sN¿p¶Xv 

tbip CjvSs¸Sp¶p. 

“ImWmsX  

t]mbXns\  

Xncªv  

c£n¸m\tÃm 

a\pjy]p{X³  

h¶Xv.” B Znhkw 

sbcotlmhnÂsh¨v 

tbip k¡mbnsb Is-

¯n.  



tbiphpw k¡mbnbpw  

 
 ൈദവവചന�ില്  നി�ും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില്  നി�ുംഎടു�ത് . 

 
eqs¡mkv 19  

"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 .എ�ാൽ ൈദവം ന�െള 
സ്േനഹി�തുെകാ�് തന്െറ മകനായ േയശുവിെന 

ന�ുെട പാപ�ള ്�്  േവ�ി �കുശിൽ മരിേ��തിന് 
ഈ േലാക�ിേല�് അയ�ു േയശു മരണ�ില് നി�ും 

ഉയിര് െ�ഴുേ��ു സ�ര് ��ിൽ േ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 
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