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blqZmtZi¯v 

`ànbpsÅmcp 

IpSpw_¯nembncp¶p 

bnscaymhnsâ P\\w. 

Ahsâ ]nXmhmb 

lnevIobmhv Hcp 

]ptcmlnX\mbncp¶p.



sbcqiteanÂ\n¶v A[nIw 

Zqc¯ÃmsX A\mtYm¯v 

F¶ ]«W¯nemWv Cu 

IpSpw_w Xmakn¨ncp¶Xv. 

bnscaymhpw Hcp 

]ptcmlnX\mIpsa¶v 

Ahsâ amXm]nXm¡·mÀ 

Nn´n¨pImWpw. F¶mÂ 

ssZh¯n\v thsd Nne 

]²XnIfp−mbncp¶p. 



bnscaymhv 

P\n¨Ime¯v 

ssZh¯nsâ P\w 

ssZhhN\{]Imcw 

Pohn¨ncp¶nÃ. 

an¡hmdpw FÃmhcpw, 

cmPmhp 

apXÂ ...



... XmsgX«nepÅ 

Iqen¸Wn¡mc³ hsc 

hymP ssZh§sfbmWv 

Bcm[n¨Xv.

ssZh¯nsâ hnip² 

aμnc¯nÂ t]mepw 

A§s\bmbncp¶p 

sNbvXXv.



bnscaymhv 

Hcp _me\mbncp¶t¸mÄXs¶ 

ssZhw Aht\mSv kwkmcn¨p.



“\o 

P\n¡pw 

aps¼ 

F\n¡v \ns¶ Adnbmambncp¶p,”
ssZhw bnscaymhnt\mSv ]dªp.



“\o 

F\n¡pth−n kwkmcn¡p¶psh¶v 

Rm³ ]t− Xocpam\n¨ncp¶XmWv.”



ssZh¯nsâ hnfn bnscaymhns\

`bs¸Sp¯nsb¶p tXm¶p¶p. “Hm, 

btlmhbmb ssZhta,” bnscaymhv 

Icªphnfn¨p.

“F\n¡p 

kwkmcn¡phm³

h¿, Rms\mcp

_me\tÃm.”



Ah³ _mes\¡mÄ 

apXnÀ¶h\mbncp¶p--. Ah\v 

Ccp]Xv hbkv D−mbncp¶p.



F¶mÂ X\n¡v 

NpäpapÅ ZpjvSXbv¡v FXncmbn 

ssZh¯n\pth−n i_vZapbÀ¯phm³ 

Ignbpsa¶v

bnscaymhv 

Nn´n¨nÃ.



“`bs¸ScpXv,” ssZhw Ahs\

kam[m\n¸n¨p. 

“Rm³ 

\ns¶

Abbv¡p¶nS¯p 

t]mIpI.



Rm³ \nt¶mSp 

]dbp¶Xv 

]dbpI. 

Rm³ 

\nt¶mSpIqsSbp−v.



Rm³ \ns¶ hnSphn¡pw.”
F¶n«v ssZhw 

hfsc 

{]tXyIamb 

Hcp Imcyw sNbvXp. 

ssZhw bnscaymhnsâ 

hmsb sXm«p.



ssZhw bnscaymhn\v ss[cyhpw 

_ehpw Úm\hpw sImSp¯p. Ah³ 

[ocambn kwkmcn¨p. ssZhw Ahsc 

kvt\ln¡p¶psh¶pw

Ahsc ...



... klmbn¡m³ B{Kln¡p¶psh¶v 

Ah³ P\§sf HmÀan¸n¨p. F¶mÂ 

Bcpw Ah³ ]dªXv Iq«m¡nbnÃ. 

cmPmhpt]mepw

AXp tI«nÃ.



]ptcmlnX·mÀ¡pt]mepw tZjyambn. 

ssZhs¯¡pdn¨v kwkmcn¡p¶Xv 

\nÀ¯m³ Aht\mSv 

Bhiys¸«p.



bnscaymhv ]dbp¶Xv kXyaÃ F¶v 

AhnsSbp−mbncp¶ IÅ {]hmNI·mÀ 

]dªp.



bnscaymhv P\§sf HmÀas¸Sp¯n, 

GItZiw \qdv hÀj§Ä¡pap¼v hSt¡ 

cmPyamb bn{kmtbÂ ssZhs¯ 

Dt]£n¨pIfªp.



AhcpsS i{Xp¡fmb Akodnb¡mÀ 

h¶v Ahsc IogS¡n ASnaIfm¡n 

hnZqctZit¯¡v sIm−pt]mbn.



Ct¸mÄ

sXt¡cmPyamb

blqZmtZis¯

P\§Ä ssZhs¯

Dt]£n¨ncn¡p¶p.



i{Xpssk\y§Ä

Ct§mt«¡p amÀ¨p

XpS§n¡gnªncn¡p¶p! 

Xsâ P\w 

IogS§phm\pw

Ahsc 

{]hmknIfmbn ...



... sIm−pt]mIphm\pw 

ssZhw 

A\phZn¡ptam?



P\§Ä A\yssZh§fnÂ 

B{ibn¨p. X§fpsS 

i{Xp¡fnÂ\n¶v Cu 

A\yssZh§Ä Ahsc 

c£n¡ptam? CÃ! 



ssZh¯n\p am{Xta Ahsc

c£n¡phm³ IgnbpIbpÅq. 

P\§Ä bnscaymhnt\mSv hfsc 

tIm]n¡bpw At±ls¯ 

sIm¶pIfbphm³ ...



... ]²Xn X¿mdm¡pIbpw 

sNbvXp. F¶mÂ ssZhw 

Xsâ Zmks\ kwc£n¨p.



HSphnÂ, ssZhw HcpImcyw 

Acpfns¨bvXXv bnscaymhns\

kvXw`n¸n¨n«p−mIpw. 

ssZhw Acpfns¨bvXp: 

“Cu P\¯n\pth−n 

{]mÀ°n¡cpXv. AhÀ 

klmbn¡m\mbn 

\nehnfn¡pt¼mÄ 

Rm³ 

tIÄ¡pIbnÃ.”



_m_ntemWy 

ssk\yt¯mSpÅ 

Gäpap«enÂ Xm³ 

]cmPbs¸Spsa¶v 

cmPmhn\v bnscaymhv 

ap¶dnbn¸p \evIn.



cmPmhv tIm]n¡bpw 

bnscaymhns\

PbnenÂ 

ASbv¡pIbpw 

sNbvXp. Pbnenepw 

bnscaymhv 

ssZh¯nÂ 

B{ibn¡pIbpw 

{]kwKn¡pIbpw 

sNbvXp. 



PbnenÂ\n¶v 

]pd¯ph¶ 

tijhpw, 

cmPmhpw 

P\§fpw X§fpsS

]m]hgnIÄ hn«v 

ssZh¯n¦te¡v

Xncntb−Xn\pw ...



... ssZh¯nem{ibnt¡−Xn\pw 

th−n 

bnscaymhv 

]ns¶bpw 

{]kwKn¨p. 

C{]mhiyw

cmPmhv 

bnscaymhns\

BgapÅ 

sNfn \ndª s]m«¡nWänemWv C«Xv.



F¶mÂ ssZhw cmPmhnsâ lrZb¯nÂ 

{]hÀ¯n¨psIm−ncp¶p. Ah³ 

clky¯nÂ bnscaymhns\ ...



... AhnsS\n¶p hnSphn¡pIbpw, 

cmPmhv F´psN¿m\mWv ssZhw 

B{Kln¡p¶sX¶v tNmZn¡pIbpw 

sNbvXp.



“{]hmk¯nte¡v t]mhpI, ssZhw 

]dbp¶p \o Pohn¨ncn¡psa¶v”, 
CXmbncp¶p 

adp]Sn.



_m_ntemWy ssk\yw 

sbcqiteans\bpw sblqZy 

Hs¡bpw IogS¡n. 

aXnepIfpw 

sI«nS§fpw 

AhÀ 

XIÀ¡pIbpw 

kIeXpw 

Xosh¨v ...



... \in¸n¡pIbpw sNbvXp. 

Xsâ P\w Fgp]Xv hÀjw 

{]hmknIfmbn 

]mÀ¡pIbpw, 

]ns¶ Ah³ 

Ahsc ...



... hmKvZ¯\m«nte¡v 

aS¡nsIm−phcnIbpw 

sN¿psa¶v ssZhw 

Acpfns¨bvXncp¶p. 



bnscaymhv, I®ocnsâ a\pjy³ 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് .

bnscaymhv 

"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 

.എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് തെന്റ 
മകനായ േയശുവിെന നമ്മുെട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി 
കര്ുശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചു

േയശു മരണത്തില്നിന്നും ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റു 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സിക്കുകയും. 
നമ്മുെട പാപങ്ങൾ  ഏറ്റുപറയുകയും െച ാൽ നമ്മുെട 
പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു നമ്മുെട ഹൃദയത്തിൽ 

വസിക്കുകയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസിക്കുകയും 
െചയയ്ും.



ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു 
എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈപര്കാരം പറയുക

പര്ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണന്നു ǌാൻ
വിശവ്സിക്കുന്നു, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി മരിപ്പാൻ 

മനുഷയ്നായി നീ വന്നു. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവിക്കുന്നു എെന്റ 
ഹൃദയത്തിേലക്ക് വന്നു എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ 
എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. ഒരു ദിവസം 
നിേന്നാട് കൂെട ǌാൻ നിരന്തരം ആയിരിക്കും നിനക്ക് 

േവണ്ടി ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ 
മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, ആേമൻ.

എലല്ാദിവസവും ൈബബിൾ വായിക്കുകയും ൈദവേത്താട്  
സംസാരിക്കുകയും െചയുക. േയാഹന്നാൻ 3:16




