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ക്രൈസ്തവവവദസവേശം –താഴെ പറയുന്നവ വായിക്കുൈ: 

ഴപാതു 1:1 ആദിയില്  ക്ദവം ആൈാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. 

വറാമാ 3:23 എല്ലാവരും പാപം ഴെയ്ത് ക്ദവമഹതവത്തിന് 
അവയാഗ്യരായി. 

വയാഹന്നാന്  
8:34 

ക്ദവം രപതിവെിച്ചു: സതയം സതയമായി ഞാന്  
നിങ്ങവ ാട് പറയുന്നു, പാപം ഴെയ്യുന്നവന്  
പാപത്തിഴെ അമിമയാ.. 

ക്ദവം നഴെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാല്  നമുക്ക് അവഴന അറിയില്ല. 
നെുഴമ പാപരപൈൃതത്താല്  അവനില്  നിന്നും വവര്ഴപട്ടു. 
ക്ദവവത്താമു ൈൂമിയല്ലാത്ത നെുഴമ ജീവിതത്തിന് അര്ഥവും 
ല്ക്ഷ്യവുമില്ല. പാപത്തിഴെ ശപളം ം ഭിതിൈവും ആമീയീയവുമായ 
മരണമാ.. ആമീയീയ മരണഴമന്നാല്  ക്ദവത്തില്  നിന്നുള്ള 
വവര്പാമാൈുന്നു. ഭിതിൈമരണഴമന്ന് ശരീരത്തിഴെ നാശമാ.. 
നെുഴമ പാപഫല്ത്താല്  മരണഴെമുൈയാഴണങ്കില്  നാം 
ആതയന്തിൈമായി ക്ദവത്തില്  നിന്ന് വവര്ഴപട്ട് മരണത്തില്  
ഒമുങ്ങും. എങ്ങഴന നമുക്ക് നെഴ  നെുഴമ പാപത്തില്  നിന്നും 
രക്ഷ്ിച്ച് ക്ദവത്തിവല്ക്ക് തിരിച്ചുവപാൈാന്  ൈെിയും? നമുക്ക് നഴെ 
രക്ഷ്ിക്കാന്  ൈെിയില്ല എഴന്തന്നാല്  പാപിയായ മനുഷ്യന് അവനാല്  
അതില്  നിന്നും രക്ഷ്വനമാന്  ൈെിയില്ല. 
(മുങ്ങിത്താണുഴൈാണ്ടിരിക്കുന്നവന് സവയം രക്ഷ്ഴപമാന്  
ൈെിയാത്തതുവപാഴല്) എല്ലാവരും പാപിൈ ായതിനാല്  
മറ്റുള്ളവര് ക്കും രക്ഷ്ിക്കാന്  സാധിക്കില്ല. (മുങ്ങിത്താെുന്ന ഒരുവന് 
മുങ്ങിത്താെുന്ന മഴറ്റാരുവഴന രക്ഷ്ിക്കാന്  സാധിക്കില്ല, രണ്ടാള്കക്കും 
സഹായം ആവശയമാ..) നമുക്ക് നെുഴമ പാപത്തില്  നിന്നും 
രക്ഷ്വനമാന്  പാപമില്ലാത്ത ഒരുവഴന ആവശയമാ.. പാപമില്ലാത്ത 
ഒരുവനു മാരതവമ നഴെ രക്ഷ്ിക്കാന്  ൈെിയൂ. തിന്മനിറഞ്ഞ ഒരു 
വല്ാൈത്തില്  അവിഴമ എല്ലാവരും പാപിൈ ായിരിഴക്ക 
പാപമില്ലാത്ത ഒരുവഴന എങ്ങഴന ൈണ്ടുപിമിക്കാം?  

വറാമാ 6:23 ക്ദവത്തിഴെ ദാനമാൈഴട്ട, നെുഴമ ൈര്ത്താവായ 
വയശുവെിയുള്ള നിതയജീവനും. 

വയാഹന്നാന്  
3:16 

എഴന്തന്നാല്  അവനില്  വിശവസിക്കുന്ന ഏവനും 
നശിച്ചുവപാൈാഴത നിതയജീവന്  
രപാപിക്കുന്നതിനുവവണ്ടി, തഴെ ഏൈജാതഴന 
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നല്ൈാന്  തക്കവിധം ക്ദവം വല്ാൈഴത്ത അരതമാരതം 
സ്വനഹിച്ചു.  

മത്താ 1:23 ക്ദവം നവൊമുൈൂഴമ എന്നര്ഥമുള്ള എൊനുവവല്  
എന്ന് അവന്  വി ിക്കഴെമും എന്ന് ൈര്ത്താവ 
രപവാെൈന്  മുവേന അരു ിഴെയ്തത് 
പൂര്ത്തിയാൈാന്  വവണ്ടിയാ. ഇഴതല്ലാം 
സംഭവിച്ച്.  

വയാഹന്നാന്  
8:23 

അവന്  പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്ക  താഴെ നിന്നുള്ളവരാ.; 
ഞാന്  മുൈ ില്  നിന്നുള്ളവനും. നിങ്ങള്ക  ഈ 
വല്ാൈത്തിവെതാ.; ഞാന്  ഈ വല്ാൈത്തിെതല്ല.  

മാര്വക്കാസ് 
1:11 

സവര്ഗ്ത്തില്  നിന്ന് ഒരു സവരമുണ്ടായി: നീ എഴെ 
രപിയപുരതന്, നിന്നില്  ഞാന്  രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു 

വയാഹന്നാന്   

8:36 

അതുഴൈാണ്ട് പുരതന്  നിങ്ങഴ  സവതരന്തരാക്കിയാല്  
നിങ്ങള്ക  യഥാര്ഥത്തില്  സവതരന്തരാൈും. 

വയാഹന്നാന്  
3:3 

വയശു പറഞ്ഞു: സതയം സതയമായി ഞാന്  നിവന്നാട് 
പറയുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നിഴല്ലങ്കില്  ഒരുവന് 
ക്ദവരാജയം ൈാണാന്  ൈെിയുൈയില്ല.  

വയാഹന്നാന്  
1:12 

തഴന്ന സവീൈരിച്ചവര്ഴക്കല്ലാം തഴെ നാമത്തില്  
വിശവസിക്കുന്നവര്ഴക്കല്ലാം, ക്ദവമക്ക ാൈാന്  
അവന്  ൈെിവു നല്ൈി. 

ക്ദവം, നഴെ സൃഷ്ടിക്കുൈയും അതിയായി സ്വനഹിക്കുൈയും, 
അ് ഴത ിയിക്കുൈയും ഴെയ്തതു. നെുഴമ പാപത്തിനുവവണ്ടി 
മരിക്കാന്  ക്ദവം അവഴെ പുരതഴന, വയശുവിഴന, നവൊമുള്ള 
അഗ്ാധസ്വനഹത്താല്  ഇവങ്ങാട്ട് അയച്ചു. രൈിസ്തു പാപിയല്ല 
എഴന്തന്നാല്  അവന്  ആ വല്ാൈത്തില്  നിന്നും വന്നതല്ല, 
ഭൂമിയില്ായിരിക്കുവപളംാള്ക  പാപം ഴെയ്യുവാനുള്ള പിശാെിഴെ 
രപവൊദനഴത്ത മറിൈമക്കാനാൈും. ക്ദവം സവര്ഗ്ത്തില്ാൈുവപളംാള്ക  
അവഴെ ജീവിതം രപസന്നമായി. വയശു നെുഴമ പാപം 
ഏഴറ്റമുക്കുൈയും നെുഴമ പാപഴത്ത മറിൈമക്കാനായി മരിക്കുൈയും 
ഴെയ്തതു. അവന്  നെുഴമ ജീവഴെ രക്ഷ്ൈനാ..(വയശുവിന് നഴെ 
രക്ഷ്ിക്കാന്  ൈെിയും എഴന്തന്നാല്  അവന്  മുങ്ങിത്താെുന്നില്ല) 
നെുഴമ പാപങ്ങള്കക്ക് വില്ഴൈാമുക്കുൈ എന്നതാ. വയശുവിഴെ 
ൈുരിശുമരണത്തിഴെ ല്ക്ഷ്യം. അതിനാല്  നഴെ നെുഴമ പാപത്തില്  
നിന്നും മുക്തരാക്കുൈയും ഴപാട്ടിവൊയ നെുഴമ ക്ദവവുമായുള്ള 
ബന്ധഴത്ത തിരിഴൈ തരുൈയും ഴെയ്യുന്നു. ക്ദവത്തിഴെ  
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ശക്തിയില്ൂഴമ നെള്ക  ആമീയീയമരണത്തില്  നിന്നു വീണ്ടും 
ജനിക്കുന്നു.  ഈ പുതിയബന്ധഴത്ത പുനര്ജനനം എന്നു 
വി ിക്കുന്നു. ഇ് നെുഴമ സൃഷ്ടിയുഴമ ല്ക്ഷ്യവും നില്നില്പും 
നമുക്ക് തിരിഴൈ തരുൈയും ജീവിതത്തിഴെ യഥാര്ഥ അര്ഥവും 
ഉവേശവും നല്ൈുൈയും ഴെയ്യുന്നു.   

വയാഹന്നാന്  
11:25 

വയശു അവവ ാട് പറഞ്ഞു: ഞാനാ. 
പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും. എന്നില്  
വിശവസിക്കുന്നവന്  മരിച്ചാല്ും ജീവിക്കും.  

വറാമാ  6:9 മരിച്ചവരില്  നിന്ന് ഉഥാനം ഴെയ്തത രൈിസ്തു 
ഇനി ഒരിക്കല്ും മരിക്കുൈയിഴല്ലന്ന് നമുക്കറിയാം. 
മരണത്തിന് ഇനി അവഴെവമല്  അധിൈാരമില്ല.  

അെ. 
രപവര്ത്തനങ്ങള്ക   

2:24 

എന്നാല്  ക്ദവം അവഴന മൃതയുപാശത്തില്  
നിന്നും വിമുക്തനാക്കി ഉയിര്െിച്ചു. ൈാരണം, 
അവന്  മരണത്തിഴെ പിമിയില്  ൈെിയുൈ 
അസാധയമായിരുന്നു.  

വറാമാ 14:9 എഴന്തന്നാല്, മരിച്ചവരുഴമയും 
ജീവിക്കുന്നവരുഴമയും 
ൈര്ത്താവാൈുന്നതിനുവവണ്ടിയാ. രൈിസ്തു 
മരിച്ചതും പുനര് ജീവിച്ചതും.   

അെ. 
രപവര്ത്തനങ്ങള്ക   

1:11 

പറഞ്ഞു: അല്ലവയാ ഗ്ല്ീല്ിയവര, നിങ്ങള്ക  
ആൈാശത്തിവല്ക്ക് വനാക്കി നില്ക്കുന്നഴതന്ത്? 
നിങ്ങ ില്  നിന്ന് സവര്ഗ്ത്തിവല്ക്ക് 
സംവഹിക്കഴെട്ട വയശു, സവര്ഗ്ത്തിവല്ക്ക് 
വപാൈുന്നതായി നിങ്ങള്ക  ൈണ്ടതുവപാഴല് തഴന്ന 
തിരിച്ചുവരും.  

നെുഴമ പാപത്തിനാല്  മരിച്ചവയശുവിഴെ തയാഗ്ം സവര്ഗ്ത്തില്ുള്ള 
ക്ദവം സവീൈരിച്ചതിന് എന്താ. ഴത ിവ? ക്ദവത്താല്  
മരണത്തില്  നിന്നുമുള്ള വയശുവിഴെ ഉയിര്ഴത്തെുവന്നല്ൊ. 
ഴത ിവ. ഉയിര്ഴത്തെുവന്നല്െിനാല്  വയശു മരണഴത്ത തരണം 
ഴെയ്തതു എന്ന് ഴവ ിവാക്കഴെട്ടു (അഴല്ലങ്കില്, മഴറ്റാരുതരത്തില്, 
മരണം അവനു മുൈ ില്  ശക്തമായില്ല.) ഇവൊള്ക, അതിനാല്, 
എന്തുഴൈാഴണ്ടന്നാല്, വയശു ജീവിക്കുന്നു, നമുക്കും ജീവിക്കാം. 
അവഴെ ജീവിതം നെുക്ക് നെുഴമ ജീവിതം തരുന്നു. ൈൂമാഴത, 
എന്തുഴൈാഴണ്ടന്നാല്  അവന്  പുനര്ജനിച്ചു, അവന്  ഇന്നും 
ജീവിക്കുന്നു.      
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വയാഹന്നാന്  
5:24 

സതയം സതയമായി ഞാന്  നിങ്ങവ ാട് പറയുന്നു, 
എഴെ വെനം വൈള്കക്കുൈയും എഴന്ന 
അയച്ചവഴന വിശവസിക്കുൈയും ഴെയ്യുന്നവന് 
നിതയജീവനുണ്ട്. അവന് 
ശിക്ഷ്ാവിധിയുണ്ടാൈുന്നില്ല രപതയുത, അവന്  
മരണത്തില്  നിന്ന് ജീവനിവല്ക്ക് ൈമന്നിരിക്കുന്നു.  

വയാഹന്നാന്  10:9 ഞാനാ. വാതില് ; എന്നില്ൂഴമ 
രപവവശിക്കുന്നവന്  രക്ഷ് രപാപിക്കും. അവന്  
അൈത്ത് വരിൈയും പുറത്ത് വപാൈുൈയും 
വമച്ചില്  സ്ഥല്ം ൈഴണ്ടത്തുൈയും ഴെയ്യും. 

വയാഹന്നാന്  14:6 വയശു പറഞ്ഞു: വെിയും സതയവും ജീവനും 
ഞാനാ.. എന്നില്ൂഴമയല്ലാഴത ആരും പിതാവിഴെ 
അമുക്കവല്ക്ക് വരുന്നില്ല.  

വയാഹന്നാന്  8:24 നിങ്ങള്ക  നിങ്ങ ുഴമ പാപങ്ങ ില്  മരിക്കും എന്ന് 
ഞാന്  നിങ്ങവ ാട് പറഞ്ഞു. എഴന്തന്നാല്  ഞാന്  
ഞാന്തഴന്ന എന്നു വിശവസിക്കുന്നിഴല്ലങ്കില്  
നിങ്ങള്ക  നിങ്ങ ുഴമ പാപങ്ങ ില്  മരിക്കും.  

അെ. 
രപവര്ത്തനങ്ങള്ക   

4:12 

ആൈാശത്തിനു ൈീവെ മനുഷ്യരുഴമ ഇമയില്  
നമുക്കു രക്ഷ്യ്തക്കുവവണ്ടി മഴറ്റാരു നാമവും 
നല്ൈഴെട്ടിട്ടില്ല. 

വറാമാ 10:13 എഴന്തന്നാല്  ൈര്ത്താവിഴെ നാമം 
വി ിച്ചവപക്ഷ്ിക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷ് 
രപാപിക്കും. 

വറാമാ 10:11 അവനില്  വിശവസിക്കുന്ന ഒരുവനും ല്ജ്ജിവക്കണ്ടി 
വരുൈയില്ല എന്നാണവല്ലാ വിശുദ്ധരഗ്ന്ഥം 
പറയുന്ന്.  

വറാമാ 2:11 എഴന്തന്നാല്  ക്ദവസന്നിധിയില്  മുേംവനാട്ടം ഇല്ല. 

വറാമാ 3:22 ഈ ക്ദവനീതി, വിശവസിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും, 
ആഴരന്നുള്ള വയതയാസം ൈൂമാഴത വയശുരൈിസ്തു 
വെി ല്ഭിക്കുന്നതാ..  

വറാമാ 10:9 ആൈയാല്, വയശു ൈര്ത്താവാ. എന്ന് അധരം 
ഴൈാണ്ട് ഏറ്റുപറയുൈയും ക്ദവം അവഴന 
മരിച്ചവരില്  നിന്ന് ഉയിര്െിച്ചു എന്ന് 
ഹൃദയത്തില്  വിശവസിക്കുൈയും ഴെയ്തതാല്  നീ 
രക്ഷ്രപാപിക്കും.  
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നെുഴമ പാപഴത്ത മാറ്റി പുതിയ ജീവിതം നമുഴക്കങ്ങഴന 
സവീൈരിക്കാം? നെുഴമ രക്ഷ്ൈനും രപഭുവും വയശുവില്ുള്ള നെുഴമ 
വിശവാസമാ.. നഴെ രക്ഷ്ിക്കാനും ഴപാറുക്കാനും നെുഴമ പാപം 
നിറഞ്ഞ വെിൈള്കക്കായി ക്ഷ്മയാെിക്കാനും വവണ്ടി 
വി ിക്കുൈയാഴണങ്കില്, അവന്  അ് ഴെയ്യും. വയശു 
ക്ദവപുരതനാ., അവന്  വല്ാൈത്തില്  വന്ന് നെുഴമ 
പാപങ്ങള്കക്കു വവണ്ടി മരിക്കാനാ.. ഭൂമിയില്ുള്ള ഒരുവന്  
അവഴെ വിശവാസം ക്ദവത്തില്  അര്െിക്കുൈയാഴണങ്കില്  
ക്ദവത്തില്  നിന്നും ദയ ൈിട്ടും. പാപങ്ങ ില്  (നരൈം) നിന്നും രക്ഷ് 
വനമുൈയും ക്ദവത്തില്  നിന്നും പുതിയ ജീവിതം സവീൈരിക്കുൈയും 
ഴെയ്യാം. ക്ദവം പക്ഷ്പാതം ൈാണിക്കുന്നില്ല. അവഴന 
ബാധിക്കുന്നില്ല- നെള്ക  ജീവിക്കുന്ന രപവദശം, നാം സംസാരിക്കുന്ന 
ഭാഷ്, പാവഴെട്ടവവനാ പണക്കാരവനാ, ആവണാ ഴപവണാ, 
ഴെറുെക്കാരവനാ വയസ്സവനാ, അഴല്ലങ്കില്  മവറ്റഴതങ്കില്ും 
ഭിതിൈവയതയാസങ്ങവ ാ. വയശു രക്ഷ്ിക്കുഴമന്ന് എല്ലാവരും 
വിശവസിക്കുൈയും സ്മരിക്കുൈയും ഴെയ്യുന്നു. വയശുവിഴന 
പിന്തുമരാന്  നിങ്ങള്ക  തീര്ച്ചഴെമുത്തുന്നുഴവങ്കില്  നിങ്ങള്ക  
തീര്ച്ചയായും താഴെ പറയുന്ന രപാര്ഥന ഴൊല്ലണം: 

    സവര്ഗ്സ്ഥനായ ക്ദവവമ, എഴെ പാപങ്ങ ാല്  മരിക്കാനും 
ഞാന്  രക്ഷ്ഴപമാനും സവര്ഗ്ത്തില്  നിന്നും പുതിയ ജീവിതം 
ല്ഭിക്കുന്നതിനും താങ്ക ുഴമ ഏൈപുരതന്, വയശുവിഴന 
ഞങ്ങള്കക്കുവവണ്ടി അയച്ചതിന് നേിയുണ്ട.് എഴെ വെിൈ ും എഴെ 
പാപങ്ങള്ക  ഴപാറുക്കണവമഴയന്ന് വൊദിക്കുവാനും ഞാന്  ക്ഷ്മ 
പറയുന്നു. ഞാന്  ക്ദവത്തില്  വിശവസിക്കുൈയും എഴെ രപഭുവും 
രക്ഷ്ൈനുമായി വയശുവിഴന സവീൈരിക്കുൈയും ഴെയ്യുന്നു. ഈ 
പുതിയ ജീവിതം നീ തന്നതാ., നിഴെ ൈൃപയാല്ുള്ള ഈ 
ജീവിത്തില്  എഴന്ന സഹായിക്കൂ വെിനമത്തൂ. ആവമന് .  

നിങ്ങള്ക  വമല്  പറഞ്ഞ രപാര്ഥന ഴെയ്തതുഴവങ്കില്  നിങ്ങള്കക്ക് 
വപാൈാന്  ഒരു പള്ളി ൈാണിക്കൂഴവന്ന് ക്ദവവത്താട് പറയൂ. 
നിതയവും രപാര്ഥനയില്  ക്ദവവത്താട് പറഞ്ഞാല്  ക്ദവം 
നിങ്ങവ ാട്   സംസാരിക്കും. ക്ദവത്തിഴെ ശദം ം രശദ്ധിക്കൂ. 
ക്ദവം നിങ്ങഴ  വെി നമത്തും. അവന്  നിഴന്ന സ്വനഹിക്കുൈയും 
സംരക്ഷ്ിക്കുൈയും ഴെയ്യും. നിനക്ക് അവനില്  വിശവസിക്കാം. 
അവനില്  വിശവസിക്കുന്ന ആരും വതാറ്റുവപാൈുൈയില്ല. ക്ദവം 
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നല്ലവനാ.. അവനില്  വിശവസിക്കാം. നിങ്ങ ുഴമ ജീവിതത്തിന് 
നിങ്ങള്കക്ക് അവഴന ആരശയിക്കാം. നിങ്ങ ുഴമ ആവശയങ്ങള്ക  
അവനു മുന്നില്  ഴൈാണ്ടുവരിൈ. അവന്  നിങ്ങഴ  
സംരക്ഷ്ിക്കുൈയും അനുരഗ്ഹിക്കുൈയും ഴെയ്യും. ക്ദവം പറഞ്ഞു, 
ഞാന്  നിന്നില്  നിന്നും ഓമിവൊവുൈയും നിഴന്ന ഉവപക്ഷ്ിക്കുൈയും 
ഇല്ല. ക്ദവത്തില്  വിശവസിക്കൂ. വയശുവിനാല്  അനുരഗ്ഹം വനമാം.      

ക്ബബിള്ക  നിതയവും വായിക്കുൈ, വയാഹന്നാഴെ പുസ്തൈത്തിഴെ 
തുമക്കം മുതല്. ൈൂമുതല്  ഇെര്ഴനറ്റ് വസ്തുതൈള്കക്കായി, ഇവിഴമ 
ക്ലിക്ക് ഴെയ്യൂ.  
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