
യൂണിറ്റ് 1
F
f
p¸
a
pÅ

X
v

വിദയ്ാര്ത്ഥി പുസ്തകങ്ങള്
Ffp¸apÅXv

CBICBI
ചില് ര്ഡ൯ ൈബബിള്  ചില് ര്ഡ൯ ൈബബിള്  
ഇന് െവസ്റ്റിേഗഷ൯ഇന് െവസ്റ്റിേഗഷ൯



1

Thanks to the whole 
“Children are Important” team! 

Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor 
Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and 
Vickie Kangas.

Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, 
Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender 
Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul 
Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe.



"മൂര്ച്ചയിലല്ാത്ത ഭയത്തിെന്റ ശക്തി."
േകസ്

2

"ഞാ൯ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങള് ഇന്നവ എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. അവ തിന്മ ലല് 
നന്മ േര്തയുള്ള നിരൂപണങ്ങള് എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു" യിെര 29:11

ഞാ൯ െചറുതാെണങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ കാരയ്ങ്ങള് െചയയ്ാ൯ സാധിക്കും.

നിങ്ങള് സാധാരണ െച ിട്ടിലല്ാത്ത ഒരു േജാലി ഈ ആ യില് തിരെഞ്ഞടുക്കുക, ദിവസവും പാര്തങ്ങള് 
കഴുകുക അെലല്ങ്കില് പതിവായുള്ള േജാലിെചയയ്ാെത മാതാപിതാക്കള്ക്കുേവണ്ടി േവെറെയാരു േജാലി 
െചയയ്ുക. വലിയ േജാലികള് െചയയ്ുവാ൯ ൈദവം നിങ്ങെള സഹായിക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു കാണുക.

ഹേലാ, ഞാന് 
േര്ഫാഗി, 

ഈച്ചകെളക്കാള് 
ഞാ൯ 

ൈബബിളിെന 
േസ്നഹിക്കുന്നു



"നഷ്ടെപ്പട്ട ജഡത്തിെന്റ േകസ് "
േകസ്

എലല്ാം താറുമാറായി എന്നു േതാന്നുേമ്പാഴും ൈദവം വിശവ്സ്തനായി നിലെകാള്ളുന്നു.

നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശു 
ര്കിസ്തുവിെന അടക്കിയതും  
ഉയര്െത്തഴുേന്നറ്റതുമായി 

വിശവ്സിക്കെപ്പടുന്ന"േതാട്ടത്തിെല 
കലല്റ"യുെട ചിര്തങ്ങള് 

വിക്കിപീഡിയയില് തിരയുക. 

"തെന്റ പുര്തനും നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശുര്കിസ്തുവിെന്റ കൂട്ടാ യിേലക്കു നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന 
ൈദവം വിശവ്സ്ത൯" 1െകാരി 1:9

നിങ്ങളുെട ജീവിതത്തില് േമാശമായ സമയം ഉണ്ടായി എന്നു േതാന്നിയതും അതു നന്മ ായി  
തീര്ന്നതും മറ്റുള്ളവേരാടു പറയുക. ഇതു മൂലം ൈദവം ചില ര്പധാന കാരയ്ങ്ങള് നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചു.3

നമ്മുെടടടടടടടടടടടടടടടടട കകകകകകര്ത്തര്ത്തര്ത്തര്ത്തര്ര്ര്ത്തര്ത്തര്ര്ര്ത്തര്ത്തര്ര്ര്ത്തത്തര്ത്തര്ര്ര്ത്തര്ത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തര്ത്തത്തര്ത്തര്ത്തത്തത്തത്തര്ത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തര്ത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തര്ര്ര്ര് ാവായ േയശു 
ര്കര്കകകര്കര്കര്കകര്ര്കര്ര്ര്കര്കര്കകകകിസ്തുിസ്തുിസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുിസ്തുിസ്തുിസ്തുിസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുിസ്തുിസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുസ്തുിിിിിിിിിി വിെന അടക്കിയതും  
ഉയഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉഉ ര്െത്തഴുേന്നറ്റതുമായിയിയിയിയിിിിിിിിിിിിിിിി 

വിിിിിിിിശവ്ശവ്ശവ്ശവ്ശശവ്വ്ശവ്വ്ശവ്ശവ്വ്ശവ്ശശശശശശശശശശശശശശശശ സിസസസിസിസസിസസസസസസസസസസസിസിസസസിസസസസിസിക്കെക്കെക്കെക്കെക്കെക്കെക്കെക്കെക്കെക്കക്കെക്കക്കെക്കക്കെക്കെക്കെക്കക്കെക്കക്കെക്കക്കക്കെക്കക്കെെെെെെെെെെെപ്പടുപ്പടുപ്പപ്പപ്പടുപ്പടുപ്പപ്പടുപ്പടുപ്പടുപ്പപ്പപ്പപ്പപ്പടുപ്പടുപ്പടുപ്പടുപ്പപ്പപ്പപ്പപ്പടുപ്പടുപ്പപ്പപ്പടുപ്പപ്പടുന്നന്നന്നന്നന്നന്നന്നന്ന"േതേതേതേേേതേതേതേതേേതേേേതേേേതതതതതതതതതാട്ടാട്ടാാട്ടട്ടട്ടട്ടട്ടാട്ടത്തിത്തിത്തിിിിത്തിത്തിത്തിിിിിത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തിത്തിത്തിത്തിത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്തത്ത െല 
കലല്റ"" ി ള്യുെടടട ടടടടടടടടട ചിചിചചചിചിചചചിചിചചിചചചിചചചചചിചചചചചിചിചിിിര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തര്തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതങ്ങള്ങ്ങള്ള്ങ്ങള്ള്ള്ങ്ങള്ള്ള്ങ്ങള്ങ്ങള്ള്ങ്ങള്ങ്ങള്ള്ങ്ങള്ള്ള്ങ്ങള്ള്ങ്ങള്ങ്ങള്ങ്ങള്ങ്ങള്ള്ങ്ങള്ങ്ങള്ങ്ങള്ങ്ങള്ങ്ങള്ള്ങ്ങള്ങ്ങങ്ങങ്ങങ്ങ  

വിക്കിപീഡിയയില് തിരയുക. 

ഇത് എെന്റ 
േതാട്ടത്തില്  നിന്നു 
െകാണ്ടുവന്നതാണ് 



"കപ്പലില് നിന്നു കടലില് "കപ്പലില് നിന്നു കടലില് 
എറിയെപ്പട്ട മനുഷയ്െന്റ േകസ് "

േകസ്

എെന്റ പാപം ഞാ൯കാണുേമ്പാള്, ഞാ൯ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും അത് നിര്ത്തുകയും െചയയ്ുക.

"ആകയാല് നിങ്ങളുെട പാപങ്ങള് മാഞ്ഞുകിേട്ടണ്ടതിന്നു മാനസാന്തരെപ്പട്ടു തിരിഞ്ഞുെകാളവ്ി൯" അ.ര്പ. 3:19

ഈ ആ , നിങ്ങള് പറഞ്ഞേതാ െച േതാ ആയ, നിങ്ങള്ക്കു നാണം േതാന്നിക്കുന്ന, ഏെതങ്കിലും 
െതറ്റിേലക്ക് മനസ്സ് െകാണ്ടുവരികയും അതു പരസയ്മായി കാണുവാ൯ ആര്ഗഹിക്കാതിരിക്കുകയും 
െചയയ്ുക. മനം തിരിയുക. ആദയ്മായി അതിെനക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാനും അതു ഒന്നുകൂടി 
െചയയ്ുന്നതിനുമുന്പ് നിര്ത്തലാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതിനു ൈദവേത്താടു േചാദിക്കുക. 4

എ പ്പട്ട യ് ന്റഎ പ്പട്ട യ് ന്റനമുക്ക് 
നീന്താന് 
േപാകാം 



"അജ്ഞാതനായ സഹായിയുെട േകസ് "

നലല് ശമരയ്ാക്കാരെനേപ്പാെല ഞാനും എലല്ാവേരാടും ദയയുള്ളവനാകണം.

"നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നവെര േസ്നഹിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്കു എന്തു ര്പതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും അങ്ങെന 
തേന്ന െചയയ്ുന്നിലല്േയാ" മത്തായി 5:46

നിങ്ങളുെട കൂട്ടുകാരനലല്ാത്ത ഒരുവെന കെണ്ടത്തി, അവനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക. 
സ്കൂള് കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം കളിക്കുന്നതിനു അവെന ക്ഷണിക്കുക അെലല്ങ്കില് ര്പാതല് 
കഴിക്കുവാ൯അവേനക്കൂടി വിളിച്ച് നിങ്ങളുെട അടുത്തു ഇരുത്തുക.

5

േകസ്
നീ എെന്റ 

അയല്ക്കാര൯ 
ആകുേമാ?



"ആരാച്ചാരുെട കുരുക്കിെന്റ േകസ് ""ആരാച്ചാരുെട കുരുക്കിെന്റ േകസ് "

ചിലേപ്പാള് ൈദവം എേന്നാട് ൈധരയ്ം കാണിക്കുന്നവനുേവണ്ടി ചില ര്പധാനെപ്പട്ട 
തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുവാനും പറയും 

"നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും നിേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ടു ഉറപ്പും 
ൈധരയ്വുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഭയെപ്പടരുത് ര്ഭമിക്കയും അരുതു എന്നു ഞാ൯ നിേന്നാടു ക ിച്ചുവേലല്ാ" 
േയാശുവ 1:9

മറ്റുള്ളവെര രക്ഷിക്കുവാ൯ ഒരു പേക്ഷ ൈദവം എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കാം, ഒരുപേക്ഷ ഈെയാരു 
സമയത്തിനായിട്ടാണു എെന്ന ഇവിെട ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുെട അയ ക്കാരേനാട് നിങ്ങള് 
ഒരു ര്കിസ്തയ്ാനിയാെണന്നു പറയുക അടുത്ത ആ യില് സഭയില് വരുവാ൯ അവെര ക്ഷണിക്കുക. 6

േകസ്
ഞാന് േസ്ന-
ഹത്തിെന്റ 
രാജാവാണ്.



"പരിവര്ത്തനം വരുത്തുന്ന 
ആേരാഗയ് െതളിവുകള്"ആേരാഗയ് െതളിവുകള്"

ഈ കുഷ്ഠേരാഗിെയേപ്പാെല, ൈദവം എനിക്കു േവണ്ടി െച  എലല്ാറ്റിനും ഞാ൯ �'നന്ദി ൈദവേമ�' എന്നു 
പറേയണ്ടതാവശയ്മാണു.

"എലല്ാറ്റിനും േസ്താര്തം െചയയ്ുവീ൯; ഇതേലല്ാ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ര്കിസ്തുേയശുവില് ൈദേവഷ്ടം�." 
1 െതസ്സേലാനികയ്൪ 5:18 

അവ൯ നിങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി െച  കാരയ്ത്തിനു ഇതുവേരയും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടിലല്ാത്ത 3 കാരയ്ങ്ങളുെട പട്ടിക 
തയയ്ാറാക്കുക. സാധാരണ കുടുംബം, വ ര്തം, ഭക്ഷണം ഇവ  നാം നന്ദി പറയാറുണ്ട്. നന്ദി പറേയണ്ട 
എെന്തങ്കിലും പുതിയ കാരയ്െത്തക്കുറിച്ചു നിങ്ങളുെട വിദയ്ാര്ത്ഥികള് ചിന്തിക്കുന്നുേണ്ടാ? അതായത്, 
നഷ്ടെപ്പട്ട സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു. നിങ്ങള്  സ്കൂളില് എത്തുന്നതുവെര മഴ െപയയ്ാതിരുന്നതിനു ഇന്നു 
മുഴുവ൯ എെന്റ േമാേട്ടാര് ൈസക്കിള്  അപകടം കൂടാെത ഓടിക്കുവാ൯സാധിച്ചതിനു. ര്ബദറിേനാട്, 
സിസ്റ്ററിേനാട് നലല് കാരയ്ങ്ങള് മാര്തം പറയുവാ൯ സാധിച്ചതിനു തുടങ്ങിയവ.7

േകസ്

ന്നുന്ദി ൈദവേമ�' എന്നു

േഹയ്, േനാക്ക് 
എനിക്ക് നൃത്തം 
െചയയ്ാന് കഴിയും 



"പൂച്ചക്കുട്ടികള് "പൂച്ചക്കുട്ടികള് 
ര്പതയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന േകസ് "ര്പതയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന േകസ് "

ആദമിെനേപ്പാെല, എെന്റ ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടികെള പരിപാലിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട്.

8
നിങ്ങളുെട മുറ്റത്തുള്ള ഒരു െചടിയുെട അടുത്തുള്ള കളകള് പറിച്ചുകളഞ്ഞ് അതിനു 
െവള്ളെമാഴിക്കുക. അങ്ങെന അതു നന്നായി വളരും.

"ൈദവം അനുര്ഗഹിച്ചു; നിങ്ങള് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയില് നിറഞ്ഞു അതിെന 
അടക്കി സമുര്ദത്തിെല മത്സയ്ത്തിേന്മലും ആകാശത്തിെല പറവ ജാതിയിേന്മലും സകല ഭൂചര 
ജന്തുവിേന്മലും വാഴുവീ൯ എന്നു അവേരാടു ക ിച്ചു." ഉ ത്തി 1:28.

േകസ്
അടുത്ത് 
േനാക്കുക!



"ഇരയുെട സ്ഥിതിയുെട നിര്ണ്ണായക 
മാറ്റത്തിെന്റ േകസ് "മാറ്റത്തിെന്റ േകസ് "

ശതാധിപെനേപ്പാെല, എെന്റ അടുത്തിലല്ാത്തതിെനേപ്പാലും മാറ്റുവാ൯ എെന്റ    വിശവ്ാസത്തിനു കഴിയും.

"േയശു അതു േകട്ടിട്ട് അവങ്കല് ആശ്ചരയ്െപ്പട്ടു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടേത്താട്; 
യിര്സാേയലില് കൂെട ഇങ്ങെനയുള്ള വിശവ്ാസം ഞാ൯ കണ്ടിട്ടിലല് എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു 
പറഞ്ഞു" ലൂേക്കാസ്  7:9

നിങ്ങളുെട കൂട്ടുകാരേനാ ബന്ധുവിേനാ ഒരു കെത്തഴുതി അവര്ക്കു എങ്ങെനയുെണ്ടന്നു േചാദിക്കുക. 
അവര്ക്കു എെന്തങ്കിലും ര്പാര്ത്ഥനാ വിഷയമുേണ്ടാെയന്നു ആരായുക.

9

േകസ്അതിനായി 
ഏെതങ്കിലും 
ആപല്ിേക്കഷ൯ 

ഉേണ്ടാ?



"അന്ധതയുെട നിഗൂഡമായ 
ആര്കമണത്തിെന്റ േകസ് "

ഞാ൯ എെന്റ ശര്തുക്കെള േസ്നഹിക്കുന്നു.

"ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു: നിങ്ങളുെട ശര്തുക്കെള േസ്നഹിപ്പി൯, നിങ്ങെള ഉപര്ദവിക്കുന്നവര്ക്കു 
േവണ്ടി ര്പാര്ത്ഥിപ്പി൯" മത്തായി  5:44

നിങ്ങേളാടു േമാശമായി െപരുമാറിയ ഒരാള്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങി ന ക.

10

േകസ്"അന്ധതയുെട നിഗൂഡമായ "അന്ധതയുെട നിഗൂഡമായ 
ആര്കമണത്തിെന്റ േകസ് "ആര്കമണത്തിെന്റ േകസ് "

കാത്തിരിക്കുന്നു 
കാത്തിരിക്കുന്നു 
കാത്തിരിക്കുന്നു 



"അറിയെപ്പടാത്ത "അറിയെപ്പടാത്ത 
മന്ര്തിക്കുന്നവെന്റ േകസ് "മന്ര്തിക്കുന്നവെന്റ േകസ് "

ഞാ൯ അവെന ര്ശവിക്കുേമ്പാള് ൈദവം എേന്നാട് സംസാരിക്കും 

ഈ ആ യില്, മുതിര്ന്ന ചിലെര അഭിമുഖസംഭാഷണം നടത്തുക, അതില് നിന്നു ൈദവ ശബ്ദം 
േകട്ട ശമുേവലിെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവെര കെണ്ടത്തുക. പിന്നീട്, "ൈദവം എേപ്പാെഴങ്കിലും അവേരാടു 
സംസാരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ" എങ്ങെനയാണ് ൈദവം നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചത്? ആ സംസാരിച്ചത് 
ൈദവമായിരുന്നുെവന്നു നിങ്ങള്െക്കങ്ങെന അറിയാം, എെന്നാെക്ക േചാദിക്കുക.11

"ആടുകള് അവെന്റ ശബ്ദം േകള്ക്കുന്നു; തെന്റ ആടുകെള അവ൯ േപര് െചാലല്ി വിളിച്ചു പുറത്തു 
െകാണ്ടുേപാകുന്നു" േയാഹ. 10:3b

േകസ്

ഞാന്
 േകള്ക്കുന്നു 



"നടക്കുന്ന ശവ ശരീരത്തിെന്റ "നടക്കുന്ന ശവ ശരീരത്തിെന്റ 
േകസ് "േകസ് "

െദൗര്ഭാഗയ്കരമായ കാരയ്ങ്ങള് വന്നാല് േപാലും അേപ്പാഴും േയശു എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു. 

"േയശു അവേരാടു : ഞാ൯ തേന്ന പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നില് വിശവ്സിക്കുന്നവ൯ മരിച്ചാലും 
ജീവിക്കും" േയാഹന്നാ൯ 11:25

െദൗര്ഭാഗയ്കരമായ കാരയ്ങ്ങള് സംഭവിച്ച നിങ്ങളറിയുന്ന ഒരാള്ക്കു ചില നലല് കാരയ്ങ്ങള് െചയയ്ുക. 12

േകസ്
ഇവിെട

 "അടുത്തത്" 
കല്ിക്കു െചയയ്ുക... 

ൈദവം 
എെന്ന 

േസ്നഹിക്കുന്നു.



"കള്ള ഗൂഡാേലാചനയുെട േകസ് "

നാം ഇേപ്പാഴും സതയ്ം പറയണെമന്നു ൈദവമാര്ഗഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങള് പറഞ്ഞ ഒരു നുണെയക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. ഇനി ഒരിക്കലും ആ നുണ 
മറ്റുള്ളവേരാടുപറയിെലല്ന്നു തീരുമാനിക്കുക. ഒരു െചറിയ േപപ്പര് എടുത്തു ആ നുണ അതില് എഴുതുക. 
ആ നുണ ഇനി പറയാതിരിക്കുവാ൯ ൈദവം സഹായിക്കുന്നതിനായി ര്പാര്ത്ഥനയും എഴുതുക. ആ 
േപപ്പര് വീടിനു പുറത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുക.13

േകസ്

"അേനയ്ാനയ്ം േഭാഷ്ക്കു പറയരുത്; നിങ്ങള് പഴയ മനുഷയ്െന അവെന്റ ര്പവൃത്തികേളാടു കൂെട ഉരിഞ്ഞു 
കളഞ്ഞു" െകാേലാസയ്ര് 3:9

"ക"കഇത് പണ-
െത്തക്കുറി-
ച്ചുള്ള ഒരു 
കഥയേലല്?



"അസാധാരണമായ "അസാധാരണമായ 
സവ്പ്നത്തിെന്റ േകസ് "സവ്പ്നത്തിെന്റ േകസ് "

എെന്റ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും കുടുംബത്തിനും ൈദവം വയ്തയ്സ്തമായ വരങ്ങള് െകാടുക്കുന്നുെവന്നു ഞാ൯ 
മനസ്സിലാക്കുന്നു.

നിങ്ങളില് നിന്നും വയ്തയ്സ്തമായി ബലം അെലല്ങ്കില് കഴിവുകള്, താലന്തുകള് ഉള്ള, 
നിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്ന മൂന്നു േപരുെട പട്ടിക തയയ്ാറാക്കുക. ൈദവം അവെര എങ്ങെനയാണ് 
ഉപേയാഗിക്കുന്നെതന്നും േനാക്കുക. അവരുെട വരങ്ങളില് അസൂയെപ്പടാതിരിക്കുവാ൯  
സഹായത്തിനു ൈദവേത്താടു ര്പാര്ത്ഥിക്കുക. 14

"ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ടര്പകാരം അവയവങ്ങെള ശരീരത്തില് െവേവവ്െറയായി െവച്ചിരിക്കുന്നു. സകലവും 
ഒരു അവയവം എങ്കില് ശരീരം എവിെട" 1 െകാരിന്തയ്ര് 12:18,19

േകസ്
ഞാ൯ െസവ്റ്ററുകള് 

(തണുപ്പിനുള്ള വ ര്തം) 
വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി േപായി 



ഇേപ്പാള്  നാം കണ്ണാടിയില്  
കടെമാഴിയായി കാണുന്നു; 
അേപ്പാള്  മുഖാമുഖമായി 
കാണും; ഇേപ്പാള്  ഞാന്  
അംശമായി അറിയുന്നു; 
അേപ്പാേഴാ ഞാന്  
അറിയെപ്പട്ടതുേപാെല തേന്ന 
അറിയും
1 െകാരിന്തയ്ർ 13:12

www.ChildrenAreImportant.com
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We are located in Mexico.
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