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tbiphns\¡pdn¨v ]dbphm³ As¸mkvXe\mb ]s{Xmkv

tZis¯ÃmShpw k©cn¨p. Hcp 

Znhkw ep± F¶ ]«W¯nÂ

F«phÀjambn XfÀhmXw

]nSn¨pInS¶ Hcmsf Ip.

“tbip{InkvXp \ns¶ 

kuJyam¡p¶p. Fgpt¶ev¡pI, 

\nsâ InS¡ icnbm¡pI”
F¶p ]s{Xmkv ]dªp. 

DS³Xs¶ AbmÄ

Fgpt¶äp. CXp I

P\saÃmw

IÀ¯mhn¦te¡p

Xncnªp.



ASp¯ ]«Wamb tbm¸bnse BfpIÄ

ZpxJnXcmbncp¶p. tUmÀ¡kv (t]Sam³) 

F¶p t]cpÅ Hcp {InkvXy³ 

h\nX acn¨pt]mbn. AhcpsS

kplr¯p¡sfÃmwIqsS AhfpsS

icocw AS¡w sN¿phm³ thn Hcp¡n

amfnIapdnbnÂ InS¯nbn«v

AhnsSbncp¶v

hne]n¨p.



]s{Xmkv B 

{]tZi¯ps¶v 

tUmÀ¡knsâ 

kplr¯p¡Ä 

tI«p. DS³Xs¶ 

tbm¸bnte¡v 

hcphm³ AhÀ 

]t{Xmknt\mSv 

At]£n¨p.



At±lw amfnIapdnbnÂ 

F¯nbt¸mÄ, 

tUmÀ¡kv AYhm 

X_oYm X§tfmSpIqsS 

Dmbncp¶t¸mÄ 

Xp¶n¯¶ DSp¸pIfpw 

aäphkv{X§fpw 

hn[hamÀ ImWn¨p. 

FÃmhcpw 

IcbpIbmbncp¶p.



]s{Xmkv

AhscsbÃmw apdn¡v

]pdt¯¡b¨tijw

ap«nt·Â\n¶v {]mÀ°n¨p. 

A\´cw icoc¯n\pt\sc

Xncnªv: “X_oYtb, 

Fgpt¶Â¡pI” F¶p

]dªp. AhÄ

I®pXpd¶p. 

]s{Xmkns\

In«v Fgpt¶äncp¶p.



At±lw Ahsf 

ssI¡p]nSn¨v 

Fgpt¶ev]n¨p. 

AXn\ptijw 

hnip²scbpw 

({InkvXym\nIÄ) 

hn[hamscbpw hnfn¨v 

Ahsf Poh\pÅhfmbn 

Ahsc Gev]n¨p. 

tbm¸bnseÃmbnS¯pw 

CXp {]kn²ambn; 

hfscbmfpIÄ 

IÀ¯mhnÂ hnizkn¨p. 



tbm¸bnÂ ISen\cnsIbpÅ Hcp `h\¯nÂ ]s{Xmkv

Ipsd\mÄ ]mÀ¯p. Hcp Znhkw ]s{Xmkv

{]mÀ°n¡phm³ thn hoSnsâ a«p¸mhnte¡v

Ibdn. ]«WaXnepIÄ¡v A¸pdt¯¡v 

At±lw F¯nt\m¡nbncp¶psh¦nÂ

aq¶p bm{X¡mÀ

Xs¶ Xnc¡n

hcp¶Xp

ImWmambncp¶p.



ssZhs¯ Bcm[n¨ncp¶ tdma³ ]Sbmfnbmb

sImÀ¶teymknsâ the¡mcmbncp¶p AhÀ. 

]t{Xmkns\ Is¯phm³ sImÀ¶teymkv Xsâ

the¡msc

Abbv¡m³ ImcWw

Hcp ZqX³ ZÀi\¯nÂ

Xt¶mSp ]dªp:



“Bfb¨p ]t{Xmkns\ hcp¯pI. AbmÄ

tXmev¸Wn¡mc\mb intamt\mSpIqsS ]mÀ¡p¶p. 

Ahsâ hoSv

ISÂ¸pd¯mWv.

\o F´p

sNt¿Wsa¶v

AbmÄ

]dªpXcpw.”



]s{Xmkv a«p¸mhnÂ {]mÀ°n¨psImncp¶t¸mÄ 

ssZhw At±l¯n\v Hcp ZÀi\w sImSp¯p. Hcp henb 

hncnt]msebpÅ H¶v `qanbnte¡v

Cd§nhcp¶Xv Ip. AXnÂ

\mev¡menIfpw

]£nIfpw

Dmbncp¶p.



AXvv “Aip²”ambhbmsW¶v ]s{Xmkv 

]dªp. AXnsâbÀ°w `àcmb blqZ·mÀ¡v 

AXv Ign¡phm\pÅ

A\paXnbnÃmbncp¶p.

s]s«¶v Hcp i_vZw

At±lt¯mSv 

]s{Xmtk,

Fgpt¶äv 

sIm¶pXn¶pI,

F¶p ]dªp.



“CÃ IÀ¯mth”
]s{Xmkv ssZht¯mSv 

]dªp: “Aip²tam aen\tam 

BbsXm¶pw Rms\mcn¡epw 

`£n¨n«nÃ.” cmaXpw 

B i_vZw At±lt¯mSv 

kwkmcn¨p. “ssZhw 

ip²oIcn¨sXm¶pw 

Aip²sa¶v ]dbcpXv.”
aq¶p {]mhiyw 

C{]Imcw kw`hn¨p. 

F¶n«v B hncn 

kzÀK¯nte¡v 

Xncn¨v 

FSp¡s¸«p. 



Cu ZÀi\¯nsâ 

AÀ°sa´msW¶v ]s{Xmkn\v 

a\ÊnembnÃ, AXns\¡pdn¨v 

Nn´n¨psImncn¡pt¼mÄ, ssZhw 

At±lt¯mSp 

]dªp aq¶pt]À 

\ns¶ At\zjn¡p¶p 

AhtcmsSm¸w 

t]mIpI. 



A§sb ho«nte¡v hcp¯Wsa¶v Hcp hnip² 

ZqX\mÂ sImÀ¶teymkn\v Acpf¸mSpmbn 

F¶v Cu aq¶v ]pcpj·mÀ ]s{Xmknt\mSv 

]dªt¸mÄ At±l¯n\v a\Ênembn CXv 

ssZh¯nsâ \S¯n¸msW¶v. 

ASp¯ Znhkw 

]s{Xmkpw Bdv 

kplr¯p¡fpw 

IqsS 

sImÀ¶teymknsâ

ho«nte¡v 

t]mbn. 



blqZ\Ãm¯ 

Hcphsâ ho«nte¡v

t]mbns¡mncp¶t¸mÄ

Hcp]t£, ]s{Xmkv

a\Ênem¡phm³ XpS§n

ssZhw FÃm P\§sfbpw

kvt\ln¡p¶p. tbiphmWv

temI¯nsâ c£nXmsh¶v

FÃm PmXnIfpw AdnbWsa¶v

ssZhw B{Kln¨p. ]s{Xmkv

F¯nbt¸mÄ, sImÀ¶teymkv

BZc]qÀÆw Imev¡Â

hoWv hµn¨p. 



“Fgpt¶ev¡pI, Rm³ tIhew Hcp a\pjy\t{X” F¶p 

]s{Xmkv sImÀ¶teymknt\mSv ]dªp, “Hcp blqZ³ 

hnPmXob\mb HcmtfmSv klIcn¡pItbm Ahs\

kµZÀin¡pItbm sN¿p¶Xv R§fpsS \ymb{]amW¯n\v 

hncp²amsW¶v        \n§Ä¡dnbmatÃm!”



“F¶mÂ Hcp a\pjys\bpw Aip²s\t¶m aen\s\t¶m 

hnfn¡cpsX¶v ssZhw F\n¡v ImWn¨pX¶ncn¡p¶p.”



ssZh¯nsâ ]p{X\mb tbip {Iqint·Â acn¡pIbpw 

DbnÀs¯gpt¶äv temIc£nXmhmIpIbpw sNbvsX¶v 

]s{Xmkv PmXnItfmSv (blqZcÃm¯hÀ) {]kwKn¨p. 

At¸mÄXs¶ FÃmhcpsStaepw ]cnip²mßmhv h¶p. 

AhÀ ssZhs¯ kvXpXn¡phm³ XpS§n.



]s{Xmknt\msSm¸w h¶ sblqZcmb 

kplr¯p¡Ä Bdpt]cpw hnkvab`cnXcmbn. AXv 

s]s´s¡mkvXpt]msebmbncp¶p. ]cnip²mßmhv 

F¶ Zm\w PmXnIfpsStaepw ]Ics¸SpIbmbncp¶p. 

A\´cw ]s{Xmkv Cu ]pXnb hnizmknIsf tbiphnsâ 

\ma¯nÂ kv\m\w Ign¸n¨p.



PmXnIsf kµÀin¨Xn\v sbcqiteanse {InkvXym\nIÄ

]s{Xmkns\ hnaÀin¨p. AXpsImv ]s{Xmkv X\n¡pw

sImÀ¶teymkn\pw {]mÀ°\bnÂ e`n¨ ZÀi\§sf¡pdn¨v

AhtcmSv ]dªp. CXp tI«pIgnªt¸mÄ sbcqiteanse

hnizmknIÄ anmXncp¶p. ssZh¯nsâ kvt\lw

GhÀ¡papÅXmsW¶v {]mÀY\bneqsS Ah³ {InkvXy³ 

k`bv¡v ImWn¨psImSp¯Xn\mÂ

AhÀ ssZhs¯ kvXpXn¨p.



]s{Xmkpw {]mÀ°\bpsS iànbpw 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

As¸mkvXe {]hr¯nIÄ 9þ12

"നിങ്ങളുെട പര്േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സങ്കിര്ത്തനം 119:130
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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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