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bphmhmb ZmhoZv Hfn¨p \S¡pIbmbncp¶p. iuÂ cmPmhv 

Ahs\ sImÃphm³ t\m¡n. ZmhoZp acp`qanbnÂ Hcp 

henb KplbnemWv IgnªXv. Aht\msSm¸w  

\m\qdv t]cpw Dmbncp¶p. 



Nnebhkc§fnÂ iuÂcmPmhnsâ ]SbmfnIÄ AhcpsS 

hfscASp¯ph¶p. F¶mÂ ZmhoZv c£s¸«psImt-

bncp¶p. 



]ptcmlnX·mcmWv ZmhoZns\ c£s¸Sm³ klmbn¨sX¶v 

iuensâ `rXy\mb tZmthKv Aht\mSv ]dªp. Ahsc 

sIm¶pIfbphm³ iuÂ Iev]\ sImSp¯p. AXp 

A\pkcn¡phm³ tZmthKv am{Xta X¿mdmbpÅq. 

F¬]¯nb©v ]ptcmlnX·mscbpw  AhcpsS   

                        IpSpw_mwK§sfbpw  AXn{Iqcambn   

                        Ah³ hmfpsImv sh«ns¡m¶p.   

                        AsXmcp  alm]mXIambncp¶p. 



ZmhoZns\ Xncªp 

\S¶v iuÂ Hcp 

Znhkw ZmhoZpw 

Iq«cpw Hfn¨ncp¶ 

KplbnÂ sN¶p 

s]«p. iuÂ 

Häbv¡mbncp¶p! 



B KplbnÂ sh¨v  

ZmhoZn\p iuens\  

A\mbmkw  

sImÃmambncp¶p.  

AXn\p]Icw  

Ah³  

]Xp§ns¨¶v  

 

 

 

                       iuensâ Ip¸mb¯nsâ Hcp  

                       IjWw Xsâ aqÀ¨bpÅ  

                       hmfpsImv apdns¨Sp¯p. 



iuÂ  

KplbnÂ\n¶p  

t]mbt¸mÄ  

ZmhoZv  

hnfn¨p.  

 

 

 

 

 

                   “\nsâ taÂIp¸mb¯nsâ Aäw Rm³  

                   apdn¡pIbpw \ns¶ sImÃmXncn¡pIbpw  

                   sNbvXXn\mÂ Fsâ I¿nÂ  

                   tZmjhpw t{Zmlhpw CÃ...” 



ZmhoZn\p lm\nhcp¯phm³ {ian¡p¶XnÂ X\n¡v 

tJZaps¶v iuÂ ]dªp. F¶mÂ thKw Xs¶  

Ahsâ tIm]w Xncn¨phcnIbpw ZmhoZns\ sImÃphm³ th-

n 3000 t]cpÅ Hcp ssk\ys¯ {IaoIcn¡pIbpw sNbvXp. 

Hcp Znhkw cm{XnbnÂ B ssk\yw Dd§pt¼mÄ, ZmhoZpw 

Xsâ ]SbmfnIfnÂ Hcph\mb A_oimbnbpw 

]Xp§n¸Xp§n iuÂ Dd§n¡nS¶ncp¶ Øet¯¡p 

sN¶p.  



A_oimbn ZmhoZnsâ 

sNhnbnÂ ]dªp: 

“ssZhw \nsâ i{Xphns\ 

C¶p \nsâ I¿nÂ 

Gev]n¨ncn¡pIbmWv. 

Rm\hs\ Ip´wsImp 

\net¯mSp tNÀ¯v 

Hscmä Ip¯p Ip¯s«. c-

masXmcp Ip¯nsâ 

Bhiyw hcnIbnÃ.”  



ZmhoZp k½Xn¨nÃ. iuensâ 

Ip´hpw P¤pw FSp¯n«v Ah³ 

]mfbw hn«p. A¸pd¯pÅ 

aeapIfnÂ Ibdn \n¶p sImv 

iuÂ tIÄ¡¯¡ hn[¯nÂ 

Dds¡ hnfn¨p. Hcn¡Â IqsS 

iuen\v t_m[yambn ZmhoZn\p 

Xs¶ sImÃmambncps¶¦nepw 

Ah\Xp sNbvXnÃ. 



Hcn¡ÂIqsS iuÂ 

]dªp ZmhoZn\v  

lm\n hcp¯phm³ 

{ian¡p¶XnÂ X\n¡v 

tJZaps¶v. ]t£, 

ZmhoZn\dnbmambncp¶p 

iuensâ hm¡v 

hnizkn¡m³ 

sImÅpIbnsÃ¶v. 



CXnt\mSIw iaqthÂ 

acn¨pt]mbncp¶p. C{kmtbensâ 

cmPmhmbn BZyw iuens\bpw 

]n¶oSp ZmhoZns\bpw A`ntjIw 

sN¿phm³ ssZhw Bhiys¸« 

{]hmNI³ At±lambncp¶p. 

s^enkvXyÀ C{kmtbens\ 

B{Ian¨t¸mÄ iuÂ hensbmcp 

sXäpsNbvXp. ssZhw 

kln¡m¯ Hcp Imcyw.  



iaqthens\ acn¨hcpsSbnSbnÂ \n¶p hcp¯phm³ 

iuÂ Hcp shfn¨¸mS¯ntbmSv Bhiys¸«p. B cm{XnbnÂ 

iuen\p ktµiw e`n¨p.  



“...ssZhw \ns¶ hn«pamdn \n\¡v 

i{Xphmbn¯oÀ¶ncn¡p¶p... cmPXzw  

btlmh \nsâ I¿nÂ\n¶v ]dns¨Sp¯v \nsâ 

AbÂ¡mc\mb ZmhoZn\p sImSp¯ncn¡p¶p. 

\msf \obpw \nsâ ]p{X·mcpw Ft¶mSpIqsS 

BIpw. C{kmtbÂ ssk\ys¯ btlmh 

s^enkvXycpsS I¿nÂ Gev]n¡pw.” CXp 

tI«bpSs\ iuÂ `bs¸«p \ne¯p hoWp.  



s^enkvXyÀ C{kmtbent\mSv bp²w sNbvXp. 

C{kmtbey ]pcpj·mÀ HmSnt¸mbn. 

s^enkvXyÀ iuensâ  

]p{X·msc sIm¶p.  

A¡q«¯nÂ  

ZmhoZnsâ Dä  

kplr¯mbncp¶  

tbm\mYm\pw  

Dmbncp¶p.  



hnÃmfnIfmÂ iuen\v 

amcIamb apdnthäp. iuÂ 

Xsâ Bbp[hmlIt\mSv, 

“Cu ZpjvS·mÀ h¶v  

Fs¶ Ip¯n¡fIbpw  

A]am\n¡pIbpw 

sN¿mXncnt¡Xn\v  

\nsâ hmÄ Ducn Fs¶ 

Ip¯pI” F¶p ]dªp. 

Bbp[hmlI³ `bs¸«Xp 

sImv Ah\Xp sNbvXnÃ. 

AXpsImp iuÂ Hcp hmÄ 

]nSn¨v AXnt·Â hoWp.  



iuensâ ]p{X·mcpsS 

icoc§Ä I s^enkvXyÀ 

AsXSp¯v AhÀ ]nSn¨S¡nb 

Hcp C{kmtbÂ ]«W¯nsâ 

aXnent·Â Xq¡nbn«p. F¶mÂ 

[oc·mcmb Nne C{kmtbeyÀ  

    sN¶v B icoc§Ä  

    FSp¯psImph¶v 

    Zln¸n¨n«v AØnIÄ    

    C{kmtbenÂ 

    sImpsN¶v AS¡n. 



ZmhoZv iuens\bpw 

Ahsâ aI\mb 

tbm\mYms\bpw 

btlmhbpsS P\s¯bpw 

Ipdn¨pÅ ZpxJhmÀ¯ 

tI«t¸mÄ, AhÀ hmfmÂ 

hoWpt]mbXpsImv 

hne]n¨p Icªp 

kÔyhsc D]hkn¨p.  



iuÂ ZmhoZns\ sImÃphm³ 

]cn{ians¨¦nepw ssZh¯nsâ 

A`njnà\mb iuens\ ZmhoZv 

Ahkm\w hscbpw _lpam\n¨ncp¶p. 

Ct¸mÄ iuensâ Øm\¯v ZmhoZns\ 

cmPmhmbn \nban¨p sImv ssZhw  

Ahs\ am\n¨p.  



cmPmhmb ZmhoZv (`mKw 1)  

 
 ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
1 iaqthÂ 24þ31, 2 iaqthÂ 1þ2  

"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 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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