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tbip ]e AÛpX {]hÀ¯nIfpw sNbvXp. tbip 

bYmÀ°ambpw ssZh¯nsâ ]p{X\mWv F¶v 

ImWn¡phm\pÅXmbncp¶p tbiphnsâ AÛpX 

{]hÀ¯nIÄ.



Gähpw BZys¯ AÛpXw \S¡p¶Xv Hcp IeymW 

hncp¶nemWv. AhnsS Hcp {]iv\w Dmbn. FÃmhÀ¡pw 

aXnbmb hoªv AhnsS  Dmbncp¶nÃ.



B {]iv\s¯¡pdn¨v tbiphnsâ A½ tbiphnt\mSv 

]dªtijw AhÄ the¡mtcmSv, tbip \n§tfmSv 

Fs´¦nepw Iev]n¨mÂ AXv sN¿phn³ F¶p ]dªp. 



“Cu ]m{X§fnÂ shÅw \ndbv¡phn³”
tbip AhtcmSv ]dªp. AhÀ 

tNmZn¨pImWpw, “shÅtam?” AtX, shÅw 

\ndbv¡m\mWv tbip Bhiys¸«Xv. 



]ns¶ tbip AhtcmSv ]dªp. henb Hcp 

]m{X¯nÂ\n¶p tImcn hncp¶nse Gähpw {][m\s¸« 

hyàn¡v cpNn¨pt\m¡phm³ 

sImSp¡pI. B shÅw 

Ct¸mÄ hoªv 

Bbn¯oÀ¶ncn¡pIbmWv. 

\Ã hoªv! Gähpw 

ta¯camb 

hoªv!



the¡mÀ BÝcy`cnXcmbn. 

tbip shÅs¯ hoªm¡n. 

ssZh¯n\pam{Xta 

C§s\bpÅ AÛpX§Ä 

sN¿phm³ IgnbpIbpÅ. 



tbip aäv AÛpX§fpw sNbvXp. 

HcpZnhkw tbiphpw injy·mcpw 

]t{Xmknsâ ho«nÂt]mbn. 

]t{Xmknsâ A½mhnb½ ISp¯ 

]\nbmbn«v InS¸nembncp¶p.



tcmKnbmb B kv{XobpsS ssIbnÂ tbip sXm«p. Hä 

\nanjwsImv AhÄ¡v kuJyambn. AhÄ Fgpt¶äv 

tbiphn\pw injy·mÀ¡pw ip{iqj sNbvXp. 



B ]«W¯nse kIe BfpIfpw B ho«nÂ sshIpt¶cw 

Hcpan¨p IqSnh¶Xpt]mse tXm¶n. tcmKnIÄ h¶p. 

AhcnÂ IpcpS·mcpw 

sNInS·mcpw _[nc·mcpw 

apS´³amcpw 

Dmbncp¶p. `qX§Ä 

_m[n¨ncp¶hcpw 

AhnsS 

tbiphn\pNpäpw 

IqSnh¶ncp¶p. 

C{Xb[nIw 

BfpIsf 

klmbn¡phm³ 

tbiphn\p 

Ignbptam.



ssZh]p{X\mb tbiphn\v klmbn¡phm³ Ignbpw. 

tbip klmbn¨p. Ahsâ ASp¡Â h¶hÀ apgph\pw 

kuJyambn. Du¶phSnIfpsS klmbt¯msS \nc§n 

\S¶ncp¶hÀ \S¡phm\pw HmSphm\pw XpÅn¨mSphm\pw 

XpS§n.



IpjvStcmK¯mÂ 

Aip²cmbhcmbncp¶p 

]ns¶ h¶ NneÀ. 



Ahsc tbip 

kuJyam¡nbt¸mÄ 

kuJyapÅhcpw 

]qÀ®cpambn¯oÀ¶p.



ZpjvSmßm¡fmÂ IjvSs¸«ncp¶ ]pcpj·mcpw kv{XoIfpw 

tbiphnsâ ap¼nÂ 

h¶p\n¶p. Ahsc 

hn«pt]mIphm³ 

tbip 

ZpjvSmßm¡tfmSp 

Iev]n¨p. 

ZpjvSmßm¡Ä 

A\pkcn¨t¸mÄ, 

...



... ]cn{`m´cpw Ak´pjvScpambncp¶ P\§Ä 

im´am\kcpw kt´mj]qÀWcpambn¯oÀ¶p.



]pcpjmc¯nsâ ]n¶nembn, \mev kplr¯p¡Ä 

X§fpsS Hcp kplr¯ns\ tbiphnsâ ASp¡Â sIm-

phtcXn\v {ian¡bmbncp¶p. F¶mÂ AhÀ¡v ]pcpjmcw 

\nan¯w ASp¯phcphm³ IgnªnÃ. AhÀ¡v 

F´psN¿phm³ Ignbpw?



tcmKnbmb B a\pjys\

FSp¯psImv \Ãhcmb  

B \mev kplr¯p¡Ä  

taÂ¡qcbnse¯n.



taÂ¡qc Xpd¶v Iq«pImcs\

Xmtg¡v Cd¡nsh¨p. Ct¸mÄ

B a\pjys\ tbiphnsâ 

ASp¡se¯n¨p.



B \mev Iq«pImcpsS 

hnizmkw tbip Ip. B 

tcmKntbmSv tbip 

]dªp. “\nsâ 

]m]§Ä 

£an¨ncn¡p¶p. 

\nsâ InS¡ 

FSp¯v \S¡.”
kuJyhpw 

BtcmKyhpw 

DÅh\mbn 

B a\pjy³ 

Fgpt¶äp\n¶p. 

tbip Ahs\

kuJyam¡n.



AXn\ptijw tbip  

injy·mtcmsSm¸w  

Hcp h©nbnÂ  

k©cn¡bmbncp¶p.  

`bm\Iamb Hcp  

sImSp¦mäv ISens\

Cf¡nadn¨p. tbip  

Dd§pIbmbncp¶p.



]cn{`m´cmb injy·mÀ 

tbiphns\ DWÀ¯n. 

“IÀ¯mth R§Ä 

\in¨pt]mIp¶p, 

R§sf c£nt¡Wta”
AhÀ apdhnfn Iq«n.



“AS§pI” tbip XncameItfmSp Iev]n¨p. s]s«¶v ISÂ 

im´ambn. “Fs´mcp a\pjy\mWv CXv ”. injy·mÀ 
X½nÂ ]dªp. Imäpw ISepwIqsS Ahs\

A\pkcn¡p¶p. Xsâ AÛpX§fmÂ 

Xsâ alXzw shfns¸Sp¯nbXpsImv 

tbip ssZh]p{X³ Xs¶bmsW¶v 

AhÀ hnizkn¨p. 

injy·mÀ AXv 

Adnªncp¶nÃ. 

F¶mÂ Ah³

a\pjycpsSbnSbnÂ 

ssZh¯nsâ ip{iqj sN¿pt¼mÄ 

tbip CXnepw henb 

AÛpX§Ä sN¿m\ncn¡p¶Xv 

AhÀ ImWm³ t]mIbmWv.



tbiphnsâ AÛpX§Ä 

ൈദവവചന ില്  നി ും ഒരു 
കഥ. 

ൈബബിളില്  നി ുംഎടു ത് .

a¯mbn 8þ9, aÀt¡mkv 1þ2, 4, eqt¡mkv 8, 

tbml¶m³ 2 

"നി ളുെട പേവശന വാ ് െവളി ം 
പകരെ ." 

സ ിര് നം 119:130



അവസാനം



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം ന െള സൃ ി ുെവ ും 
നാം ൈദവെ  അറിയണെമ ും ൈബബിൾപറയു ു.

നാം െത ുകാർ ആെണ ് ൈദവ ിനറിയാം അതിെന 
പാപെമ ് വിളി ു ു പാപ ിനു  ശി  മരണമാണ് 

.എ ാൽ ൈദവം ന െള സ്േനഹി തുെകാ ് തന്െറ 
മകനായ േയശുവിെന ന ുെട പാപ ള ് ്  േവ ി 
കുശിൽ മരിേ തിന് ഈ േലാക ിേല ് അയ ു

േയശു മരണ ില് നി ും ഉയിര് െ ഴുേ ു 
സ ര് ിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശ സി ുകയും. 
ന ുെട പാപ ൾ  ഏ ുപറയുകയും െച ാൽ ന ുെട 
പാപ െള മി ്  േയശു ന ുെട ഹൃദയ ിൽ 

വസി ുകയും നാം അവനിലും നിര രം വസി ുകയും 
െച ും.

 ഇത് നി ൾ വിശ സി ു ു എ ിൽ ൈദവേ ാട ്
ഈപകാരം പറയുക

പിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ ു ഞാൻ
വിശ സി ു ു, എന്െറ പാപ ൾ ായി മരി ാൻ 

മനുഷ നായി നീ വ ു. നീ ഇേ ാഴും ജീവി ു ു എന്െറ 
ഹൃദയ ിേല ് വ ു എന്െറ പാപ ൾ മിേ ണേമ 
എനി ് പുതിെയാരു ജീവിതംതേരണേമ. ഒരു ദിവസം


