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_m_ntemWnse ]pXnb cmPmhmbncp¶p 

Zmcymthiv. Ah³ anSp¡\mbncp¶p. 

Xsâ cmPy¯nse Gähpw D¯a³amcmb 

\qänCcp]Xpt]sc

Ah³ Xsâ 

klmbnIfmbn 

XncsªSp¯p.



AhÀ¡v tae[nImcnIfmbn Ah³ 

AhcnÂ aq¶pt]sc XncsªSp¯p. B 

aq¶pt]cnÂ HcmÄ Zm\ntbembncp¶p.



ZmcymthivcmPmhv Zm\ntbens\ A[nIw 

_lpam\n¡bpw Ahs\ Xsâ ...



... apgpcmPy¯nsâbpw `cWm[nImcn 

B¡phm\pw Nn´n¨p. 



aäp t\Xm¡·mÀ¡v Akqbmbn. 

Zm\ntbenÂ Fs´¦nepw Ipdhv 

Is−¯phm\pw cmPmhnsâ ap¼nÂ 

Ahs\ IpSpt¡−Xn\pw 

AhÀ ]²Xn 

X¿mdm¡n. 



AhÀ F{XI−v 

]cn{ian¨n«pw Zm\ntbenÂ bmsXmcp 

Ipdhpw Is−¯m\mbnÃ. Xm³ sNbvX 

kIe Imcy¯nepw 

Zm\ntbÂ cmPmhnt\mSv 

kXykÔ\mbncp¶p.



am{XaÃ, Ah³ _p²nam\pw kq£n¨p 

Imcy§Ä sN¿p¶h\pambncp¶p. 

FÃmbvt]mgpw X\n¡p sN¿phm³ 

Ignbp¶XnÂh¨v Gähpw 

ta¯camb coXnbnÂ 

Imcy§Ä sNbvXncp¶p.



Zm\ntbens\ IpSp¡phm³ Hcp hgn 

am{Xta tijn¡p¶pÅq F¶v 

Akqbmep¡fmb 

t\Xm¡·mÀ 

Is−¯n. 

bn{kmtbensâ 

ssZhs¯ ...



... Bcm[n¡p¶XnÂ\n¶v Ahs\

]n´ncn¸n¡phm³ bmsXm¶n\pw 

IgnIbnsÃ¶v AhÀ¡dnbmambncp¶p.



Zm\ntbensâ i{Xp¡Ä Hcp 

]²Xnsb¡pdn¨v Nn´n¨p. cmPmhv 

H¸phbvt¡−Xn\mbn AhÀ Hcp ]pXnb 

\nbaw D−m¡n. B 

\nba{]Imcw kIecpw

Zmcymthiv cmPmhnt\mSp

am{Xta {]mÀ°n¡m³

]mSpÅq. 

A\pkcn¡m¯hsc

knwl¯nsâ 

KplbnÂ C«pIfbpw. 

cmPmhv Iev]\

sImSp¯p



ZmcymthivcmPmhv ]pXnb\nba¯nÂ 

H¸psh¨p. 



]pXnbXmbn 

D−m¡nb \nbaw 

Zm\ntbenÂ bmsXmcp 

hyXymkhpw hcp¯nbnÃ. 

Ah³ Øncw 

sNbvXph¶XpXs¶ 

sNbvXp.



Ah³ Znhkw aq¶p 

XhW Xsâ Xpd¶ 

P\en\cnsI ap«pIp¯n 

kzÀK¯nse ssZht¯mSv 

{]mÀ°n¨p.



Akqbmep¡fmb 

t\Xm¡·mÀ

cmPmhnt\mSXv 

]dbm³ 

HmSn... 

Zm\ntbens\

AdÌpsN¿pIbÃmsX

ZmcymthivcmPmhn\v

aäp t]mwhgn

CÃmbncp¶p.



\nbaw 

A\pkcn¡m\pÅXmWtÃm. 

Zm\ntbÂ 

acnt¡Ww. 



cmPmhv hfsc 

]cn{ian¨n«pw

\nba¯n\p

amäw 

hcp¯m³

Hcp

hgnbpw

Is−¯m\mbnÃ.



knwl¯nsâ KplbnÂ C«v sImÃpI 

F¶ in£bv¡v Zm\ntbÂ hnt[b\mbn. 

hni¶ncn¡p¶ knwl§fpsS 

Kplbnte¡v Zm\ntbens\ ...



... Fdnbp¶Xn\pap¼v ZmcymthivcmPmhv 

Aht\mSv ]dªp, “\o Øncambn 

tkhn¡p¶ \nsâ ssZhw 

\ns¶ hnSphn¡pw.”



B cm{XnbnÂ cmPmhv Dd§nbnÃ. 

]ntäZnhkw AXncmhnse Ah³ 

knwl¡pgnbpsS ASpt¯¡v HmSns¨¶p. 



ZmcymthivcmPmhv D¨¯nÂ 

hnfn¨ptNmZn¨p; “Poh\pÅ ssZh¯nsâ 

Zmk\mb Zm\ntbte, \o CShnSmsX 

tkhn¨phcp¶ \nsâ ssZhw 

knwl§fnÂ\n¶v \ns¶

c£n¸m³ {]m]vX\mtbm?”
cmPmhv Hcp adp]Sn 

{]Xo£n¨ncn¡nÃ. 

]t£, Zm\ntbÂ 

adp]Sn ]dªp.



Zm\ntbÂ 

hnfn¨p]dªp: 

“AÃtbm cmPmth, Fsâ 

ssZhw Xsâ ZqX³amsc Ab¨v 

knwl§fpsS 

hmbv 

AS¨p.



AXpsIm−v 

Ah Fs¶ 

D]{Zhn¨nÃ. AXpam{XÃ, cmPmth, 

Rm³ Xncpap¼msI Hcp sXäpw 

sNbvXn«nÃtÃm.”



ZmcymthivcmPmhn\p kt´mjambn! 

Zm\ntbens\ IpgnbnÂ\n¶v Ibäphm³ 

cmPmhv Iev]n¨p.



ssZhamWv 

Zm\ntbens\

hnSphn¨sX¶pw 

Zm\ntbensâ 

i{Xp¡Ä ...



... ssZh¯nsâbpw 

i{Xp¡fmsW¶pw 

cmPmhdnªp. Ah³ Hcp 

Iev]\ sImSp¯p. 

sXämb \nbaw 

D−m¡n ...



...cmPmhns\s¡m−v 

X{´]qÀÆw H¸nSphn¨

kIetcbpw knwl¯nsâ 

Kplbnte¡v C«pIfªp. 

knwlw Ahsc 

Xn¶pIfªp. 



kzÀK¯nse ssZhw Xsâ hnizkvX 

tkhI\mb Zm\ntbens\ kwc£n¨

hkvXpX temIw AdnbWsa¶v 

Zmcymthiv cmPmhv 

XmXv]cys¸«p. 

kIe P\hpw 

Poh\pÅ ...



... ssZhs¯ Bcm[n¡Wsa¶v Hcp 

Fgp¯v aptJ\ cmPmhv Iev]\ sImSp¯p. 

cmPmhv Zm\ntbens\ t\XrXz¯nte¡pw 

Xsâ _lpam\¯nte¡pw ho−pw 

sIm−ph¶p. 



Zm\ntbepw knwl¡pgnbpw 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് .

Zm\ntbÂ 6

"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




