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tamsi acn¨pIgnªp. 

bn{kmtbens\ \bn¡phm³ ssZhw 

Xs¶ XncsªSp¯ncn¡p¶psh¶p 

tbmiphbv¡v Adnbmambncp¶p. 

ssk\ys¯ X¿mdm¡p¶Xn\pap¼v 

tbmiphbv¡v kzbw 

X¿mdmIWambncp¶p. 

P\w ssZh¯nsâ 

hN\w A\pkcn¨mÂ 

hmKvZ¯\m«nÂ 

X§Ä¡v 

hnPbhpw kar²nbpw 

DmIpsa¶p ssZhw 

tbmiphtbmSv hmKvZ¯w 

sNbvXncp¶p.



X§Ä tbmiphsb ]n¼äns¡mÅmsa¶pw Ft¸mgpw

ssZhs¯ A\pkcn¨psImÅmsa¶pw bn{kmtbÂ a¡Ä

hm¡p]dªncp¶p. alm\Kcamb sbcotlmhnse

{]Xntcm[

iànsb¡pdn¨v

a\Ênemt¡Xn\v 

_p²nam\mb ]pXnb

t\Xmhv Nmc·msc

I\m\nte¡v Ab¨p. 

bn{kmtbensâ

BZys¯ bp²w

AhnsSbmWv

sNt¿Xv.



]«W¯nÂ Nmc·mÀ h¶n«ps¶v sbcotlm 

cmPmhnt\mSv Btcm ]dªp. Ahsc Is¯phm³ 

Ah³ ]«mf¡msc Ab¨p. A§s\ Nmc·mÀ 

Xmakn¨ncp¶ cmlm_nsâ ho«nepw ssk\yw 

At\zjn¨p h¶p. ]«mf¡mÀ hmXnenÂ 

BªnSn¨p. s]s«¶v cmlm_v B a\pjysc 

NW¯pIfpsS CSbnÂ Hfn¸n¨ncp¯n.



]«mf¡mÀ t]mbn¡gnªt¸mÄ, 

cmlm_v InfnhmXneneqsS

Hcp IbdpsI«n

Cd¡nhnSpIbpw AhÀ

kpc£nXambn ]«WaXnen\v 

]pd¯v hcnIbpw sNbvXp. 

AhÄ Cu Nmc·msc

klmbn¡m³ 

ImcWsa´mWv? 

ssZhw AhtcmSpIqsS

Ds¶v AhÄ Adnªncp¶p. ssZhw

AhfpsS Pohs\ c£n¡Wsa¶p

AhÄ B{Kln¨p. cmlm_ns\bpw

IpSpw_s¯bpw c£n¡msa¶p

Nmc·mÀ hm¡p]dIbpw sNbvXp. 



sbcotlmhnÂ F¯p¶Xn\p ap¼v bn{kmtbÂ tbmÀ±m³ 

\Zn IS¡Wambncp¶p. AXp IS¶mÂ am{Xta hmKvZ¯ 

tZiamb I\m\nÂ F¯phm³ IgnbpIbpÅp. F¶mÂ 

AhnsS ]mew CÃ! ]ns¶§s\ P\§Ä \Zn IS¡pw? 



]¯p Iev]\IÄ AS§nb \nba s]«Iw Npa¡p¶ 

]ptcmlnX·mÀ ssk\ys¯bpw P\s¯bpw 

\bn¡Wsa¶p ssZhw tbmiphtbmSv Iev]n¨p. 

]ptcmlnX·mcpsS ]mZ§Ä shÅ¯nsâ AcnI¯v 

F¯nbt¸mÄ ssZhw Hcp AÛpXw {]hÀ¯n¨p. 

shÅ¯neqsS ssZhw Hcp DW§nb hgn Dm¡n. 



P\saÃmw kpc£nXambn C¡sc IS¶tijw AhÀ

tbmÀ±msâ \SphnÂ ]{´v IÃp\m«n. aäp ]{´v IÃv I\msâ

Xoc¯pw sh¨p. ssZh¯nsâ henb kvt\ls¯bpw alm

{]hÀ¯nsbbpw P\§Ä X§fpsS XeapdIÄ¡v

]dªpsImSpt¡Xn\v Hcp 

ASbmfambn«mWv Cu 

IÃpIÄ Øm]n¨ncn¡p¶Xv. 



henb aXntemSpIqSnb iàamb

]«Wambncp¶p sbcotlm. Xsâ

B{IaWs¯¡pdn¨v tbmiph

]²Xn X¿mdm¡nbt¸mÄ, Xsâ

P\¯n\pthn Xm³ bp²ws 

NbvXv Pbn¡psa¶v

bn{kmtbensâ

]pXnb t\Xmhns\

HmÀ¸nt¡Xn\v 

ssZhw

kzÀ¤¯nÂ\n¶v

Xsâ ssk\y¯nsâ

Iym]väs\ Ab¨p. 



sbcotlmhns\ B{Iant¡Xv F§s\sb¶v 

ssZhw tbmiphtbmSp ]dªp. hfsc A]cnNnXamb 

Hcp ]²Xnbmbncp¶p AXv. ssZh¯nsâ P\w B 

]«W¯n\p Npäpw Bdp Znhkw Hmtcm {]mhiyhpw 

Ggmw Znhkw Ggp{]mhiyhpw NpäWambncp¶p. 

]ns¶bhÀ Imlfw DuXpIbpw BÀ¸nSpIbpw 

thWw. At¸mÄ ]«W aXnÂ XIÀ¶phogpw! 



ssZhw Iev]n¨ncp¶Xpt]mse Xs¶ tbmiphbpw 

ssk\yhpw sNbvXp. sbcotlmhmknIÄ 

Ahsc¡v Nncn¨pImWpw. F¶mÂ, 

Ggmw Znhks¯ Ggmw XhWs¯ Npäepw 

Ignªt¸mÄ ]ptcmlnX³ B«n³ sIm¼v 

DuXn. DSs\ ssZhw hmKvZ¯w 

sNbvXncp¶Xpt]mseXs¶... 

sbcotlmhnsâ henb 

aXnepIÄ 

XIÀ¶phoWp!



aXnent·epÅ cmlm_nsâ hoSp 

am{Xw kwc£n¡s¸«p. AhÄ P\enÂ 

IqsS Nph¸p NcSv Xq¡nbn«ncp¶p. s]s«¶v 

tbmiphbpsS BfpIÄ cmlm_ns\bpw 

AhfpsS IpSpw_s¯bpw c£n¨p. 

]ns¶, ssZhw Iev]n¨ncp¶Xp 

t]mse sbcotlm ]«Ww \in¸n¨p. 



sbcotlmhnÂ \n¶p In«nb

s]m¶pw shÅnbpw kIe

{Zhy§fpw tbmiph btlmhbv¡mbn kaÀ¸n¨p. Cu 

]«Ww ]pXp¡n¸Wnbm³ Bsc¦nepw {ian¨mÂ Ahsâ

taÂ hcp¶ im]s¯¡pdn¨pw tbmiph i]Zw sNbvXp. 

tbmiph sbcotlm ]«Ws¯ Iogvs¸Sp¯nb hmÀ¯ 

I\m³ \nhmknIfpsSbSp¯v AXnthKw F¯n. ssZhw

Xsâ P\t¯mSpIqsS Ds¶v Ahcpw Adnªp. 



tbmiph Øm\w GsäSp¡p¶p 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

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



6013

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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