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ssZh¯nsâ ]p{X\mb tbip acn¨hcnÂ\n¶v DbnÀ¯v 

A³]Xp Znhkw Ignªt¸mÄ ]cnip²mßmhv Ahsâ 

injy·mcnÂ hkn¡phm\mbn h¶p. ]nXmhmw ssZhhpw 

]p{X\mw ssZhhpw (tbip) ]cnip²mßmhmw ssZhhpw 

F§s\ Cu aqhcpw tNÀ¶v Hcp ssZhamIpw F¶Xv 

injy·mÀ¡v a\ÊnembnÃ F¶ncp¶mepw ssZhw 

X§sfmsSm¸w DÅXn\mÂ AhÀ 

kt´mjapÅhcmbncp¶p. 



aäpÅhtcmSv tbiphns\¡pdn¨v kwkmcn¡phm³ 

As¸mkvXe·msc klmbn¡p¶Xn\pthn ssZhw 

AÛpXImcy§Ä {]hÀ¯n¨p. 



tbiphnÂ  

hnizkn¨hÀ ]mhs¸«hsc 

klmbn¡p¶Xn\pthn 

X§Ä¡pÅsXÃmw ]¦psh¨p. 

F¶mÂ A\\ymkv,  

k^od F¶ Z¼XnIÄ 

kXykÔcmbncp¶nÃ.  

AhÀ Ipd¨p  

\new hnäp. 



AXnÂ\n¶v Ipsd ]Ww  

clkyambn X§Ä¡pthn 

amänsh¨n«v _m¡n ]Ww  

sam¯w XpIbmsW¶  

hymtP\ As¸mkvXe·mcpsS  

ap¼nÂ sImph¶p. 



Cu hm¡p tI«t¸mÄ 

A\\ymkv \ne¯p hoWp 

acn¨p. bphm¡Ä AbmfpsS 

icocw XpWnbnÂ s]mXnªp 

]pd¯p sImpt]mbn 

kwkvIcn¨p. 



Ipsd Ignªt¸mÄ, Xsâ `À¯mhnsâ acWhmÀ¯ 

AdnbmsX k^od AI¯ph¶p. Ahfpw ]Ws¯¡pdn¨v 

IÅw ]dªXn\mÂ AtX hn[nXs¶ AhÄ¡pmbn. Cu 

kw`hw tI« FÃmhÀ¡pw henb `bw Dmbn.  



]cnip²mßmhmw  

ssZhw 

As¸mkvXe·mcneqsS 

A\h[n AÛpX§fpw 

ASbmf§fpw sNbvXp.  

 

DZmlcW¯n\v 

]s{Xmknsâ \ngÂ 

hoWt¸mÄ P\§Ä 

kuJyw {]m]n¨p.  



ssZh¯nsâ  

km¶n[yw  

ImWn¡p¶  

henb  

AÛpX§fpsS 

kabambncp¶p  

AXv. IqSpXÂ  

IqSpXÂ BfpIÄ 

tbiphnÂ hnizkn¨p.  

 
CXv alm]ptcmlnXs\ 

AXy[nIambn 

tIm]n¸n¨p. At±lw 

As¸mkvXe·msc 

PbnenÂ CSphn¨p!  



F¶mÂ cm{XnbnÂ IÀ¯mhnsâ ZqX³ ImcmKrlhmXnÂ 

Xpd¶v Ahsc ]pd¯psImph¶p. ZqX³ AhtcmSv: 

“\n§Ä tZhmeb¯nÂ sN¶v Cu Pohsâ hN\w  

FÃmw P\s¯ Adnbn¡pI” F¶p ]dªp. 



As¸mkvXe·mÀ 

 ]pd¯psN¶v 

 tbiphns\¡pdn¨v {]kwKn¡phm³ XpS§n. cmhnse  

alm]ptcmlnXsâ BfpIÄ ImcmKrl¯nÂ 

 sN¶t¸mÄ AhnSw iq\yambn Ip.  



Ahkm\w Ahsc Ip]nSn¨t¸mÄ  

alm]ptcmlnX³ Ahsc iImcn¨p. “Cu \ma¯nÂ 

D]tZin¡cpsX¶v R§Ä \n§tfmSv IÀi\ambn 

Iev]n¨ncp¶XtÃ?” “R§Ä a\pjyscbÃ 

ssZhs¯bs{X A\pkcnt¡Xv,” ]s{Xmkpw  

aäv As¸mkvXe·mcpw  

adp]Sn ]dªp. 



CXp tI«t¸mÄ alm]ptcmlnX³ tIm]mIpe\mbn  

Ahsc sIm¶pIfbphm³ `mhn¨p. F¦nepw Ahsc 

ASn¸n¨Xn\p tijw hn«b¨p. AhcpsS thZ\ 

hIshbv¡msX As¸mkvXe·mÀ ssZhs¯ 

A\pkcn¡pIbpw tbiphns\¡pdn¨v apS§msX 

{]kwKn¡pIbpw sNbvXp. 

 



kvsX^mt\mkv F¶p t]cpÅ Hcp hyànsb HcpZnhkw 

AdÌpsNbvXp. kvsX^mt\mkv IÀ¯mhmb tbiphns\  

kvt\ln¨ncp¶p. tbiphns\¡pdn¨v aäpÅhtcmSv 

]dbphm³ ]cnip²mßmhv Ahs\ 

D]tbmKn¡pIbmbncp¶p. 



ssZh¯n\v FXncmbn kvsX^mt\mkv 

kwkmcn¡pIbmbncp¶psh¶v NneÀ IÅw ]dªp.  

tbiphnepÅ Ahsâ hnizmkw \nan¯w 

kvsX^mt\mkns\ Hcp hymP 

 hnNmcWbv¡ptijw 

 IsÃdnªp sIm¶p. 



kvsX^mt\mkv  

acn¡pwaps¼  

]cnip²mßmhv  

\ndªh\mbn  

kzÀK¯nte¡v  

t\m¡n  

ssZhtXPÊpw  

ssZh¯nsâ  

he¯p`mK¯v  

tbip  

\nev¡p¶Xpw  

Ip.  



P\¡q«w IsÃdnªpsImncp¶t¸mÄ  

kvsX^mt\mkv {]mÀ°n¨p:  

“IÀ¯mhmb tbipth,  

Fsâ Bßmhns\  

ssIs¡mtÅWta.”  
F¶n«v tbip  

{Iqint·Â  

sNbvXXpt]mse  

Cu [oc\mb  

a\pjy³ Xsâ  
 

sIme]mXInItfmSv  

£an¡Wta F¶p  

{]mÀ°n¨psImv  

A´yizmkw  

hen¨p. 



kvsX^mt\mknsâ acWs¯¯pSÀ¶v k`bv¡pt\sc 

]pXpXmbn hopw ]oU\w XpS§n. kvsX^mt\mknsâ 

sIme]mXInIsf klmbn¨ bphmhmbncp¶p iuÂ. I-

pIn«nb {InkvXym\nIsfsbÃmw AbmÄ AdÌpsNbvXp. 



AhcnÂ A\h[nbmfpIÄ X§fpsS hoSphn«v 

blqZybpsSbpw iacybpsSbpw {]tZi§fnte¡v 

HmSnt¸mbn. As¸mkvXe·mÀ am{Xw sbcqiteanÂ 

Xmakn¨p. 



AhcpsS i{Xp¡Ä Ahsc sImÃphm³ {ian¨psh¦nepw 

NnXdnt¸mbhÀ sN¶ Øe§fnseÃmw tbiphnsâ 

kphntijw {]kwKn¨p. tbiphnsâ ]n³KmanIsf 

H¶n\pw XSbm\mbnÃ,  

F´psIms¶mÂ  

]cnip²mßmhv AhcnÂ  

hkn¨psImv AhcneqsS  

{]hÀ¯n¡pIbmbncp¶p.  
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 ൈദവവചന�ില്  നി�ും ഒരു 

കഥ.  
 

ൈബബിളില്  നി�ുംഎടു�ത് . 
 

As¸mkvXe {]hr¯nIÄ 5þ7  

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട."  
സങ്കിര്ത്തനം 119:130 



അവസാനം 



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം  
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�. 

 
നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളി�� 

പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എ�ാൽ ൈദവം ന�െള 
സ്േനഹി�തുെകാ� ്തന്െറ മകനായ േയശുവിെന ന�ുെട 

പാപ�ള് �്  േവ�ി �കുശിൽ മരിേ��തിന് ഈ 
േലാക�ിേല�് അയ�ു േയശു മരണ�ില് നി�ും 
ഉയിര് െ�ഴുേ��ു സ�ര് ��ിൽ േപായി. േയശുവിൽ 

വിശവ്സി�കയും. ന�െട പാപങ്ങൾ  ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട പാപങ്ങെള 
ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം 

വസി�കയും െച�ം. 
 

 ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി�� എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക 
 

�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് വ� 

എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. ഒരു 
ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് േവണ്ടി ജീവിപ്പാനും, 

അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, ആേമൻ. 
 

എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�ുകയും ൈദവേ�ാട ് 
സംസാരി�ുകയും െചയുക. േയാഹന്നാൻ 3:16 
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