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s\_pJZvt\kÀ cmPmhv Hcp kz]v\w Ip, AXv Ahs\

hÃm¯ {]bmk¯nem¡n. ssZh¯nsâ iànbmÂ 

cmPmhnsâ kz]v\¯nsâ AÀYw ]dªpsImSp¡phm³ 

Zm\ntben\v km[n¨p.



B kz]v\w hyàambn 

hniZoIcn¡pIbmWv 

Zm\ntbÂ BZyw 

sNbvXXv. “AÃtbm 

cmPmth, Xm¦Ä Hcp 

henb {]XnabpsS 

al¯camb cq]amWv 

IXv. AXv 

`b¦cambncp¶p!”



“{]XnabpsS Xe X¦wsImv Dm¡nbXmWv”
Zm\ntbÂ XpSÀ¶p.



“AXnsâ s\©pw 

ssIbpw

shÅnsImmWv D

m¡nbncn¡p¶Xv.”



“AXnsâ DSepw XpSbpw Xm{awsImmWv

Dm¡nbncn¡p¶Xv.”



“Imev Ccp¼psImpw ]mZ§Ä

]IpXn Ccp¼pw 

]IpXn Ifna®psImpw

Dm¡nbncn¡p¶p.”



{]Xnasb¡pdn¨v cmPmhnt\mSv

hniZoIcn¨tijw, Zm\ntbÂ

kz]v\¯nsâ _m¡n`mKw ]dªp. 



“cmPmhv t\m¡ns¡mp 

\nev¡pt¼mÄ ssI 

sXmSmsX Hcp IÃv 

]dnªphcp¶p” F¶v 

Zm\ntbÂ cmPmhnt\mSv 

]dªp.



“B IÃv _nw_¯nsâ 

Ccn¼pw Ifna®pw sIm

pÅ ImenÂ ASn¨p 

XIÀ¯pIfªp. AXv 

IjW§fmbn XIÀ¶p.”



“_nw_w s]mSnbmbn XIÀ¡s¸SpIbpw ]d¶pt]mIbpw 

sNbvXp”. Zm\ntbÂ H¶p \nÀ¯n. “B IÃv Hcp alm 

]ÀhXambn¯oÀ¶p `qanbnÂ Hs¡bpw \ndªp.”



cmPmhv BÝcy`cnX\mbn. Ah³ bYmÀY¯nÂ kz]v\w 

IXv CXp Xs¶bmbncp¶p! Zm\ntbÂ AXv F§s\

Adnªp. ssZhw Zm\ntbent\mSv ]dªXpsImpam{Xw. 

]ns¶ Zm\ntbÂ kz]v\¯nsâ AÀYw s\_pJZvt\kÀ

cmPmhnt\mSv ]dbphm³ XpS§n.



“kzÀK¯nse ssZhw

\n\¡v cmPXzhpw

iànbpw

A[nImchpw

alXzhpw

\ÂInbncn¡p¶p.”
Zm\ntbÂ

cmPmhnt\mSv ]dªp. 

“X¦w sImpÅ B

Xe \obmWv.”



Xsâ kzÀWcmPXzw 

Ahkm\n¡psa¶v 

Zm\ntbÂ cmPmhnt\mSv 

]dªp. 

_nw_¯nsâ 

shÅnsImpÅ 

`mKw 

AÀYam¡p¶Xv 

Hcp _elo\

cmPXzw 

\nehnÂ 

hcpsa¶mWv.

cmPXzw H¶v

cmPXzw cv

cmPXzw aq¶v

cmPXzw \mev



cmPXzw H¶v

cmPXzw cv

cmPXzw aq¶v

cmPXzw \mev

Xm{aw ImWn¡p¶Xv 

asämcp cmPXzw BWv. 

Ccn¼pw Ifna®pw 

ImWn¡p¶Xv 

\memaXv Hcp 

cmPXzs¯bmWv. 



Zm\ntbÂ cmPmhnt\mSv ]dª HSphnes¯ hkvXpX

CXmbncp¶p. “Hcn¡epw

\in¡s¸Sm¯ Hcp cmPXzw

kzÀK¯nse ssZhw

]Wnbpw.”



Xsâ kz]v\w a\knem¡phm\pw Adnbphm\pw th

Úm\w Zm\ntben\v \evIphm³ ssZh¯n\p am{Xta

IgnbpIbpÅq F¶v cmPmhv Xncn¨dnªp. 

s\_qJZvt\kÀ Zm\ntben\v 

[\w {]Xn^eambn

sImSp¡bpw Xsâ

cmPy¯nse Hcp {][m\s¸« 

hyànbm¡n¯oÀ¡bpw

sNbvXp. 



H¶pw cpw aq¶pw

cmPXz§Ä

hcnIbpw

t]mIbpw

sN¿pw.

\memas¯ cmPXz¯n\ptijam

Wv ssZh¯nsâ

cmPXzw hcp¶Xv.

ainl `qanbnÂ

hmgpw. AXv

AXnthKw

kw`hn¡pw. 



Zm\ntbepw aÀ½ kz]v\hpw 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

Zm\ntbÂ c

"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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