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Hcn¡Â HcnS¯v FtØÀ F¶p t]cpÅ 

Hcp kpµcn s]¬Ip«n Dmbncp¶p. A¸\pw 

A½bpw acn¨pt]mbt¸mÄ apXÂ 

FtØdns\ hfÀ¯nbncp¶Xv  

AhfpsS Ikn\mb  

tamÀs±Jmbn  

Bbncp¶p. 



Xsâ Ikns\ A\pkcn¡pIbpw 

_lpam\n¡pIbpw sNbvXpsImv FtØÀ 

Hcp \Ã  

aIsft¸mse  

hfÀ¶p. 



FtØÀ Pohn¨ncp¶Xv  

t]ÀjybnemWv. F¶mÂ FtØÀ 

t]Àjy¡mcn AÃmbncp¶p. AhÄ 

blqZhwi¡mcnbmbncp¶p.  



AhfpsS ]qÀÆ  

]nXm¡·mÀ t]Àjybnte¡v h¶Xv  

bp²¯nÂ ]nSn¨psImph¶  

IpähmfnIfmbn«mWv. 



FtØdnsâ Ime¯v  

[mcmfw sblqZ·mÀ  

t]ÀjybnÂ ]mÀ¯ncp¶p. 



`qtemI¯pÅ kIe  

cmPm¡·mÀ¡pw  

               thn  

              cmPmhv  

Hcp henb  

hncps¶mcp¡n.  

]pcpj·msc  

IqSmsX  

hØncmÚn  

Hcp¡nb  

                                hncp¶nÂ ... 



...kv{XoIfpw ]¦psImp. IpSn¨v  

a¯\mb cmPmhv  

             Iev]n¨p,          hØncmÚn 

 Xsâ  

cmPhkv{Xw 

 [cn¨v Xsâ  

kuµcyw  

shfns¸Sp¯s«. 

  hØncmÚn  

AXv \nckn¨p. 

 



kv{XoIÄ  

X§fpsS  

`À¯m¡·msc 

A\pkcn¡Ww F¶v 

ImWn¡phm³ cmPmhv Hcp 

\nbaw ]mkm¡pIbpw, B  

\nbaw hØnbpsS IncoSw 

FSp¯pamäpIbpw  

sNbvXp. C\napXÂ  

hØn cmÚnbÃ. 



]pXnb  

cmÚn¡pthnbpÅ 

At\zjWambn.  

cmPys¯ kIe 

kpµcnamcnÂ\n¶p  

cmPmhv Xsâ `mcybmbn 

XncsªSp¯Xv  

FtØdns\  

Bbncp¶p. 



Xm³ cmPIob  

IncoSw AhfpsS  

XebnÂ sh¨p.  

Xm³ blqZ  

s]¬Ip«nbmsW¶  

Imcyw FtØÀ  

cmPmhnt\mSp  

]dªnÃ.  

]dbcpsX¶v  

AhfpsS Ikn³  

]dªncp¶p. 



FtØdnÂ\n¶pÅ  

hmÀ¯IÄ  

tIÄt¡Xn\v  

AhfpsS Ikn³  

tamÀs±Jmbn  

sIm«mchmXnÂ¡Â 

 kabw  

sNehgn¨ncp¶p. 



sIm«mc¯nse  

tkhIÀ cmPmhns\  

sIm¶pIfhm³  

]²Xn X¿mdm¡p¶Xv  

Hcp Znhkw  

tamÀs±Jmbn tI«p. 

 tamÀs±Jmbn  

ap¶dnbn¸v  

\evInbXn\mÂ  

cmPmhnsâ Poh³  

                            c£s¸«p.  



B tkhIsc  

Xq¡ns¡mÃpIbpw  

tamÀs±JmbnbpsS  

t]cv cmPmhnsâ  

hr¯m´ 

]pkvXI¯nÂ 

FgpXnhbv¡pIbpw 

sNbvXp. 



lmam³ F¶ Hcp 

[\hm\mbncp¶p  

cmPmhnsâ cma³. lmam³ 

IS¶pt]mIpt¼mÄ FÃmhcpw  

hW§n \akvIcn¨ncp¶p. 

kIecpw, Hcp a\pjys\mgnsI. 



blqZ\mb tamÀs±Jmbn 

Poh\pÅ ssZhs¯ 

am{Xta hW§n 

\akvIcn¡pIbpÅq.  



lmam³ tamÀs±Jmbnsb At§bäw 

shdp¡pIbpw Ahs\bpw blqZP\s¯ 

apgph\pw sIm¶pIfbphm³ 

Xocpam\n¡pIbpw  

sNbvXp. F{X  

`oIcw! 



ZpjvS\mb lmam³ X{´]qÀÆw 

cmPmhns\s¡mv Hcp \nba¯nÂ  

H¸phbv]n¨Xn³{]Imcw Hcp  

{]tXyI kab¯v  

Xsâ cmPy¯nse  

kIe blqZcpw  

sImÃs¸Spw.  



CsXmcp  

`b¦c \nbaw 

 Bbncp¶p. 

 blqZ·mcpw 

t]Àjy¡mcpw 

 Hcpt]mse Icªp. 

F¶mÂ HmÀ¡pI þ 

ssZhw FtØdns\ 

cmÚnbm¡n. 

AhÄ Hcp blqZ 

kv{Xobmbncp¶p. 



AhÄ  

Xsâ clkyw 

cmPmhdnbmsX 

kq£n¡ptam 

 AÃ, AhÄ 

 Xsâ Pohns\ 

]Wbwsh¨v  

Xsâ P\s¯ 

c£n¡phm³ 

{ian¡ptam? 



ssZhw FtØdn\v _p²n]camb Hcp 

Bibw \ÂIn. AhÄ cmPmhns\bpw 

lmams\bpw hncp¶n\v £Wn¨p. 

AhnsSsh¨v, F´p tNmZn¨mepw 

\ÂIn¯cmsa¶v cmPmhv AhÄ¡v 

hm¡psImSp¯p. 



“cmPmhpw lmam\pw \msfbpw hncp¶n\p 

hcWw” FtØÀ adp]Sn ]dªp. 

At¸mÄ AhÄ ]dbpw X\ns¡´mWp 

thsX¶v. 



AtXkabw,  

lmam³ tamÀs±Jmbnsb 

Xq¡ns¡mÃphm³ thn Hcp 

henb Igpacw Dm¡n.  



B cm{XnbnÂ cmPmhn\v Dd¡w  

h¶nÃ. Zn\hr¯m´w  

hmbn¨v tI«XnÂ\n¶v  

X\n¡p a\knembn, 

 Xsâ Poh³ 

 c£n¨  

 

tamÀs±Jmbn¡v  

{]Xn^ew H¶pw  

sImSp¯n«nsÃ¶v.  



]nsäZnhkw cmhnse,  

cmPmhv lmamt\mSv  

tNmZn¨p: “cmPmhv  

am\n¡m\ncn¡p¶  

]pcpj\pthn  

 

 

F´mWp  

sNt¿Xv?” 



lmam³  

Cc«nkt´mj¯nembn.  

cmPmhv Dt±in¨Xv  

Ahs\¡pdn¨msW¶v  

lmam³  

hnNmcn¨p!  



     tamÀs±Jmbnsb Xq¡nteäphm³ 

    th A\paXn e ǹ¡phm³thn  

      lmam³ cmPmhnsâ ASp¯ph¶p. 

      Igpacw X¿mdmWv. Ct¸mÄ AXv 

    Im̄ ncnt¡Ww.  



    kt´mj`cnX\mbn, lmam³ Xsâ 

      \nÀt±iw ]pd¯phn«p. “B  

      a\pjys\ cmPmhnsâ hkv{Xhpw 

      IncoShpw [cņ n¡pI.” “cmPmhnsâ 

    IpXnc¸pd v̄    Ahs\  

          

            Ccp̄ pI.  



FÃmhcpw ImtWXn\v Ahs\ 

]«W n̄eqsS sImpt]mIphm³ 

Hcp cmPmhnsâ AXnt{ijvT 

{]`p¡·mcnÂ HcmtfmSp   

  Iev]nt¡Ww.”  



cmPmhv lmamt\mSv Iev]n¨p, 

“thKamIs«; \o  

]dªsXms¡bpw blqZ\mb 

tamÀs±Jmbn¡v sNbvI.” 



tamÀs±Jmbnsb _lpam\n¨psImv  

            ]«W¯neqsS \S¶ lmam\v  

             F´ptXm¶n¡mWpsa¶mWv 

 \n§Ä Nn´n¡p¶Xv?  



ap¼s¯¡mf[nIw Ah³ 

tamÀs±Jmbnsb shdp¯p. 

lmam³ C§s\ Nń n̈ pImWpw; 

    …  



… “Aev]w Im¯ncn¡, Ah³ A[nIw  

           Xmakn¡msX sImÃs¸Spw. aäp  

            kIe blqZ³amtcmSpsam¸w.”  



cm{Xn sshIn, cmPmhpw 

lmam\pw FtØÀ cmÚn 

Hcp¡nb hncp¶n\p  

h¶p. “\nsâ At]£ 

F´mWv?” cmPmhv 

FtØdnt\mSv tNmZn¨p.  

cmPmhv Xsâ  

hmKvZ¯w  

ad¶ncp¶nÃ. 



lmams\ Nqns¡mv  

Ahsâ kIe 

ZpjvSXsb¡pdn¨pw  

FtØÀ cmPmhnt\mSv  

]dªp “Ahs\  

Xq¡nteäpI”  
cmPmhv Iev]n¨p. 



blqZ·mÀ X§fpsS c£bv¡pthn 

t]mcmSns¡mÅphm³ th Hcp \nbahpw 

cmPmhv ]mkm¡n. AhÀ c£s¸«p!  



tamÀs±Jmbn cmPmhnsâ cma\mhpIbpw 

FÃm sblqZ·mcpw kt´mjn¡pIbpw 

]ckv]cw k½m\§Ä ssIamdpIbpw  

sNbvXp. 



kpµcnbmb FtØÀ cmÚnbneqsS 

ssZhw X§sf F{]Imcw c£n¨p  

F¶Xns\¡pdn¨v blqZ·mÀ C¶pw  

HmÀ¡p¶p. 



kpµcnbmb FtØÀcmÚn  

 
 ൈദവവചന�ില്  നി�ും 

ഒരു കഥ.  
 

ൈബബിളില്  
നി�ുംഎടു�ത് . 

 
FtØÀ  

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



അവസാനം 



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടിച്ചുെവന്നും  
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമന്നും ൈബബിൾ പറയുന്നു. 

 
നാം െതറ്റുകാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളിക്കുന്നു 

പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എ�ാൽ ൈദവം ന�െള 
സ്േനഹി�തുെകാ�് തന്െറ മകനായ േയശുവിെന 

ന�ുെട പാപ�ള് �്  േവ�ി �കുശിൽ 
മരിേ��തിന് ഈ േലാക�ിേല�് അയ�ു േയശു 
മരണ�ില് നി�ും ഉയിര് െ�ഴുേ��ു സ�ര് ��ിൽ 
േ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. 
 

എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�ുകയും 
ൈദവേ�ാട്  സംസാരി�ുകയും െചയുക. 

േയാഹന്നാൻ 3:16 
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