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[mcmfw aXKpcp¡·mÀ ssZhs¯ kvt\ln¡p¶Xns\¡mÄ 

A[nIw ]Ws¯ kvt\ln¡p¶ps¶v tbiphn\dnbmw. cp 

a\pjyÀ¡v F´p kw`hn¨psh¶pw 

ssZhs¯ IqSmsXbpÅ [\w F´psImv 

D]tbmKiq\yamsW¶pw tbip 

]dªp. kzÀK¯nÂ 

ssZht¯mSpIqsSbpÅ PohnXw 

hnebv¡phm§phm³ 

[\¯n\p 

IgnbpIbnÃ.



hfsc hnebpÅ 

at\mlcamb 

hkv{X§Ä 

Dmbncp¶ Hcp 

[\hm³ Pohn¨ncp¶p. 

Hcp cmPmhns\t¸mse 

Ah³ hkv{X[mcWw 

sN¿pambncp¶p. 



B [\hm³ taÂ¯camb `£W§fpw Ign¨ph¶p. 

Hmtcm t\cs¯ Blmchpw Hmtcm henb hncp¶pt]mse

Bbncp¶p. Ah\p [mcmfw ]Ww Dmbncp¶XpsImv {]`mX

`£W¯nt\m, D¨`£W¯nt\m, 

A¯mg¯nt\m, ]ns¶ CSt\cs¯ 

sIm¨pXoänbv¡pthntbm

F´pthWsa¦nepw

hm§n¨pIq«phm³ 

Ah\p Ignªncp¶p.



F¶mÂ B [\hmsâ ho«phmXnÂ¡Â Zcn{Z\pw 

tcmKnbpw Bbn ]«nWnInS¡p¶ Hcp `n£¡mc³ 

InS¶ncp¶p. emkÀ F¶mbncp¶p

Ahsâ t]cv. 



]mhw emkdnsâ tZls¯ms¡ 

{hW§fpmbncp¶p. Ah\v 

Fs´¦nepw tcmKw D

mbncp¶ncn¡Ww. apdnhpIfpw

NXhpIfpsams¡ aäpÅhcnÂ\n¶v

In«nbXpamImw. ]mÂ, Cd¨n, 

]¨¡dnIÄ XpS§nb \Ã 

`£W¯nsâ A`mhw

sImv DmbXmImw

Xsâ {hW§Ä. 



Aev]w `£Ww

Int«Xn\mbn emkÀ

Im¯ncn¡pambncp¶p. 

B [\hmsâ

taibnÂ\n¶p

hogp¶ 

F¨nepsImpt]mepw

Ah³ 

Xr]vX\mIpambncp¶p.

sXcphp\mbv¡Ät]mepw

Nnet¸mÄ ]mhs¸« 

B \nÊlmb\mb

`n£¡mcsâtaÂ

Iq«t¯msS

Nmcn¡nS¶n«pmhpw.



AhäIÄ Ahsâ 

Npäpw \S¡pIbpw 

apdnhpIfnt·Â 

\¡pIbpw 

sNbvXn«pv. 

emkÀ sImSpw 

]«nWnbnÂ 

Bbncn¡p¶Xv 

CXphscbpw 

BcpsSbpw I®nÂ 

s]«n«nsÃ¶v tXm¶p¶p. 

A§\ncns¡ Hcp 

Znhkw emkÀ 

DWÀ¶nÃ.



]«nWn¸mhamb, 

kplr¯p¡fnÃm¯ 

B 

`n£¡mc³ 

Xsâ 

CutemIPohnXw 

hn«pt]mbncn¡p¶p. 

emkÀ 

acn¨pt]mbn. 



Xm³ acn¨ \nanjw apXÂ 

Xsâ kt´mjImew Bcw`n¨p. 

A{_lmant\msSm¸w Bbncn¡phm³ 

thn Ahs\ sImphcphm³ ssZhw 

ZqX·mtcmSp Iev]n¨p.



B [\hm\pw acn¨p. Xsâ kIe [\w sImpw Ah\p 

Ahsâ Poh³ c£n¡m\mbnÃ. acWw hcpt¼mÄ 

AXns\ BÀ¡pw XSbphm³ IgnbpIbnÃ.



[\hms\ Ipgn¨n«p. AsXmcp henb ihkwkvImc 

NS§v Bbncp¶ncn¡Ww. hnPbnbpw _p²nam\pambncp¶p 

Xms\¶v ]dªv P\§Ä [\hms\ ]pIgv¯nbn«pmhpw. 

F¶mÂ AhcpsS ]pIgvN hm¡pIfpw 

Ahs\ c£n¨nÃ. B [\hm³ 

\cI¯nembncp¶tÃm. 



\cI¯nÂ, [\hm³ \nehnfn¨p: “A{_lmw ]nXmth, 

B emkdns\ Ct§m«v H¶v Ab¡Wta, Ah³ Xsâ

sNdphncÂ shÅ¯nÂ ap¡n Fsâ \mshm¶p

XWp¸n¡s«, Rm\nhnsS Xo¡I¯v s]mcnbpIbmWv.”



A{_lmw [\hms\ HmÀ¸n¨p: 

“Pohn¨ncp¶t¸mÄ \n\¡v 

kIeXpw Dmbncp¶p. 

emkdnt\m bmsXm¶pw 

CÃmbncp¶p. Ct¸mÄ emkÀ 

Bizkn¡pt¼mÄ \o bmX\

A\p`hn¡p¶p. R§Ä¡pw 

\n\¡pw X½nepÅ hnShv 

ISs¶¯phm³ BÀ¡pw 

IgnIbnÃ.”



[\hm³ hopw bmNn¨p: “Fsâ A©v

ktlmZc·mÀ Cu bmX\mØe¯p

hcphm³ Rm³ B{Kln¡p¶nÃ. AXpsImv

Ahsc D]tZint¡Xn\v emkdns\

AhcpsS ASpt¯¡v 

Abt¡Wta.”



“\nsâ ktlmZc·mÀ¡v AhnsS

ssZhhN\w Dv.” A{_lmw adp]Sn 

]dªp. B A©v ktlmZc·mÀ

thZ]pkvXIw hnizkn¡p¶nsÃ¦nÂ

acn¨pt]mb emkÀ

sN¶v ]dªmepw

hnizkn¡bnÃ.



tbip [\hmsâbpw emkdnsâbpw IY 

]dªpIgnªt¸mÄ, aXt\Xm¡·mÀ 

kzbw tNmZn¨pImWpw, “Rm³ ssZhs¯ 

kvt\ln¡p¶Xns\¡mÄ A[nIw [\s¯ 

kvt\ln¡p¶pthm?” X§Ä ssZh¯nsâ 

hN\s¯ ]n³]än Pohn¡p¶nsÃ¦nÂ 

F´pkw`hn¡psa¶v Ct¸mÄ AhÀ¡v 

a\knembn¡mWpw.



[\hm\pw Zcn{Z\pw 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

eqs¡mkv 16 

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



അവസാനം

44 60



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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