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]p]v, bn{kmtbÂtZi¯v, at\ml F¶ Hcp  

a\pjy³ Pohn¨ncp¶p. Ah\pw Ahsâ `mcybv¡pw  

a¡Ä CÃmbncp¶p. Hcp Znhkw anÊnkv  

at\mlbv¡v Hcp ssZhZqX³ {]Xy£\mbn.  

At±lw ]dªp. “\n\¡v Hcp  

hntijs¸« aI³ P\n¡pw.” 



AÛpXIcamb B hmÀ¯ AhÄ Xsâ `À¯mhnt\mSp 

]dªp. at\ml {]mÀ°n¨p, “Fsâ ssZhta, hopw 

R§fpsS ASp¡te¡p htcWta. B Ip«n¡p thn 

R§Ä F´mWv sNt¿sX¶v R§sf ]Tn¸nt¡Wta.”  



ZqX³ at\mltbmSv ]dªXv, B 

Ip«nbpsS XeapSn Hcn¡epw sh«cpXv, 

aZyw Hcn¡epw IpSn¡cpXv, Nne `£W 

km[\§Ä Hcn¡epw Xn¶cpXv. Hcp 

\ymbm[n ]\mtIXn\v ssZhw Cu 

iniphns\ XncsªSp¯ncn¡p¶p. 

Ah³ bn{kmtbens\  

\bn¡pw. 



                                          ssZh¯nsâ P\¯n\v   

                                          \nÝbambpw  klmbw  

                                          BhiyamWv.  AhÀ  

X§fpsS PohnX¯nÂ  \n¶p ssZhs¯ 

\o¡n¡fªncn¡p¶p.  i{Xp¡fmb s^enkvXysc tkhn¨p. 

F¶mÂ AhÀ {]mÀ°n¨t¸mÄ ssZhw tI«p. ssZhw Cu 

iniphns\ Abbv¡pIbpw Ah³ temI¯nse Gähpw 

ià\mb a\pjy\mbn¯ocpIbpw sN¿pw. 



“A§s\ B kv{Xo Hcp aIs\ {]khn¡pIbpw  

Ah\v inwtim³ F¶p t]À hnfn¡pIbpw sNbvXp.  

Ah³ hfÀ¶p, ssZhw Ahs\ A\p{Kln¨p. 

ssZh¯nsâ Bßmhv Ah\nÂ ]cnhÀ¯n¨psImncp¶p.” 
                            inwtim³ hfsc 

                                ià\mbn¯oÀ¶p. 

                                  Hcn¡Â Xsâ shdpw 

                          ssI sImv Hcp 

                                      knwls¯ t\cnSpIbpw 

 AXns\ sIm¶pIfIbpw 

                    sNbvXp!  



]n¶oSv B knwl¯nsâ  

AØnIqS¯nÂ tX\o¨IÄ IqSpIq«pIbpw 

inwtim³ B tX³ Xn¶pIbpw sNbvXp. 



Ah³ Hcp IS¦Y Dm¡n; 

“t`màmhnÂ\n¶p t`mP\hpw 

aÃ\nÂ\n¶p a[pchpw ]pds¸«p.”  



AXnsâ  

AÀ°w Nn´n¡phm³ BÀ¡pw  

IgnªnÃ. F¶mÂ inwtimsâ  

]pXnb `mcy s^enkvXy kv{Xo AhfpsS  

kplr¯p¡Ä¡v AÀ°w ]dªpsImSp¯p.  

AXv inwtims\ hfsc tIm]njvS\m¡n. 



inwtimsâ `mcysb Ahsâ kplr¯n\v `mcybmbn 

s^enkvXyÀ \evInbt¸mÄ inwtimsâ tIm]w Cc«n¨p. 

Ah³ {]XnImcw sN¿phm³ ]²Xn X¿mdm¡n. F¶mÂ 

F§s\? H¶maXmbn inwtim³ aq¶qdv Ipdp¡·msc 

]nSn¨p. F¶n«hsb Cucocmbn hmepIÄ X½nÂ 

Iq«ns¡«nbn«v AXn\nSbnÂ ]´w  

sh¨psI«n.  



]ns¶ inwtim³ Ipdp¡·msc s^enkvXycpsS 

hnfIfnte¡v Ab¨p!  



Ct¸mÄ s^enkvXyÀ {]XnImc¯n\p X¿mdmbn. 

inwtims\ ]nSn¨p. ]nSn¨p sI«n s^enkvXycmÂ 

Ah³ sImÃs¸tSXn\v Gev]n¨psImSp¯p. 



F¶mÂ ssZh¯nsâ Bßmhv 

inwtimsâ taÂ h¶p. Ah³ 

sI«pIÄ Agn¨pIfªp. N¯ 

IgpXbpsS Hcp XmSnsbÃp 

s]m¡nsbSp¯p i{Xp¡fnÂ 

Bbncw t]sc sIm¶pIfªp.  



s^enkvXycpsS At\zjW I½oj³ inwtims\ sXcªp 

\S¶p. AhÀ Hcp ]«W¯nÂ Ahs\ Ipcp¡n. F¶n«v 

]«WhmXnÂ¡Â ]q«nbn«p. F¶mÂ inwtim\mIs« 

]«WhmXnÂ tXmf¯p s]m¡nsbSp¯psImp \S¶pt]mbn. 



F¶mÂ inwtim³ ssZh¯nÂ\n¶v AI¶pt]mbn. Ah³ 

A\pkcn¨nSt¯mfw ssZhw Ah\p iànsImSp¯p. Hcp 

Znhkw Zeoesb¶ kpµcnbmb Hcp  

s^enkvXyNmct\mSv Ah³  

Xsâ iànbpsS clkyw  

shfns¸Sp¯n. Ah³  

Dd§nbt¸mÄ  

AhfpsS Hcp  

a\pjy³  

inwtimsâ  

apSn apgph\pw  

sh«n¡fªp.  



At¸mÄ s^enkvXy 

]«mf¡mÀ inwtims\ 

ZeoebpsS ho«nÂ sh¨v 

B{Ian¨p. inwtim³ 

iàambn FXnÀ¯p. 

]t£ Ahsâ iàn 

t]mbncp¶p. Ahsâ 

i{Xp¡Ä Ahsâ I®v 

Ip¯ns¸m«n¨p.  



AÔ\pw 

Aià\pambn¯oÀ¶ 

inwtim³ s^enkvXycpsS 

ASnabmbn. ssZh¯nsâ 

Zmks\ t\m¡n AhÀ 

Nncn¡pIbpw 

]cnlkn¡pIbpw 

sNbvXp. 



s^enkvXyÀ¡v Hcp 

DÕhw Dmbncp¶p. 

inwtims\ X§fpsS 

]¡Â F¯n¨Xn\v AhÀ 

X§fpsS aÕytZh\mb 

ZmtKms\ hmgv¯n. 

ZmtKmsâ aµnc¯nÂ 

AhÀ Xn¶pIbpw 

IpSn¡pIbpw 

B\µn¡pIbpw sNbvXp. 

F¶n«hÀ X§Ä¡p thn 

Ifn¡phm³ inwtims\ 

hnfn¨p. 



Hcp B¬Ip«n inwtims\ Iq«ns¡mph¶p. aµncw 

\nev¡p¶ XqWpIfnÂ ]nSn¨psImv \nÂ¡m³ Ahs\ 

AhÀ A\phZn¨p. 



aµnc¯nsâ AI¯pw ]pd¯pambn aqhmbncw s^enkvXyÀ 

Dmbncp¶p. FÃmhcpw Ahs\ ]cnlkn¡pIbmbncp¶p. 



PbnenÂ Bbncp¶t¸mÄ inwtimsâ apSn hfcm³ 

XpS§nbncp¶p. Ah³ {]mÀ°n¨p. “ssZhta, Ct¸mÄ Hcp 

{]mhiyw F\n¡v iàn \ÂtIWta, Fsâ I®pIÄ¡p  

]Icw Rm³ 

                                                   ChtcmSv  

                                                     {]XnImcw  

                                                    sN¿s«.” 



ssZhw inwtim\p hopw iàn \ÂIntbm? inwtim\v 

Akm[yXIÄ sN¿m³ Ignbptam? AtX, AtX, 

aknep]nSn¨v            Bªpizmkw FSp¯v inwtim³ B   

                                 iàamb XqWpIÄ sXÅnbn«p. 



ZmtKmsâ aµncw  

\in¨p Xcn¸Wambn.  

Bbnc¡W¡v  

s^enkvXyÀ  

sImÃs¸«pþinwtim\pw! 



inwtim³, ssZh¯nsâ ià\mb a\pjy³ 

 
 ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ.  

 
ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത് . 

 
\ymbm[n]·mÀ 13þ16  

"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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