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HcpZnhkw tbip Hcp 

XSmI¯nsâ ASp¯ncp¶v 

]Tn¸n¡p Ibmbncp¶p.



Ahs\ tIÄ¡phm³ 

[mcmfw BfpIÄ 

IS¶ph¶p, hfsc henb 

P\¡q«ambn¯oÀ¶p. 

tbip F´p 

sNbvXpImWpw?



ASps¯mcp hÅw It¸mÄ 

tbip AXnÂ Ibdn \n¶p. Ct¸mÄ 

tbiphn\v P\¡q«s¯bpw 

AhÀ¡v tbiphns\bpw 

ImWphm³ Ignbpw. 



tbip D]aIÄ þþþ km[mcW 

Imcy§sf¡pdn¨pÅ IYIÄ 

]dbphm³ XpS§n. AXneqsS 

ssZhs¯¡pdn¨v Ah³ 

P\§sf ]Tn¸n¨p. 



“Hcp Irjn¡mc³ Xsâ hbenÂ hn¯v 

hnX¨p,” tbiphnsâ IYIÄ hc¨ Hcp 

Nn{Xs¯¡mÄ hm¡pIÄ sImpÅ 

Nn{Xwt]msebmbncp¶p. 



Irjn¡mc³ ]WnsbSp¡p¶Xv P\§Ä¡v 

Nn{XoIcn¡phm³ Ignbpw. AhcXv ]eXhW 

In«pv. 



Xm³ hnXdnb Nne hn¯pIÄ 

hgnbcnsI hoWp. ivivf! 

]£nIÄ io{L¯nÂ ]ds¶¯n. 

AXp sIm¯nsbSp¯psImv 

]d¶I¶p. 



Nne hn¯pIÄ hbense 

]mdØe¯v hoWp. AXv AXnthKw 

]¨]nSn¨pw ]pjvSnsh¨pw hfcphm³ 

XpS§n. kqcysâ NqSv 

ASn¨t¸mÄ AXv 

DW§nt¸mbn, 

ImcWw A[nIw 

a®nÃm¯ ]md¸pd¯v 

FhnsS thcv HmSm³?



aäp Nne hn¯pIÄ 

apÅn\nSbnemWp 

hoWXv. AXv ^ew 

]pds¸Sphn¨nÃ. Bhiyamb 

kqcy{]Imis¯bpw 

agsbbpw ad¨psImv 

B sNdnb sNSnIÄ¡v 

Npäpw apÅpIÄ 

\ndªp \n¶p. 



_m¡nbpÅ hn¯pIÄ hoWXv \Ã 

\ne¯mWv. kabw h¶t¸mÄ, apfIsfÃmw 

\Ã BtcmKyapÅ sNSnIfmbn¯ocpIbpw [mcmfw 

]pXnb [m\y§Ä ]pds¸Sphn¡pIbpw 

sNbvXp. B IÀjI³ hfsc 

k´pjvS\mbn¡mWpw. 



IY XoÀ¶t¸mÄ injy·mÀ tbiphnsâ ASp¡Â h¶n«v 

tNmZn¨p: “\o F´psImmWv D]aIÄ ]Tn¸n¡p¶Xv?”



P\§Ä ssZhs¯ bYmÀ°ambn kvt\ln¡p¶psh¦nÂ 

AhÀ¡v ssZhs¯¡pdn¨v a\Ênem¡phm³ D]aIÄ 

klmbn¡psa¶v tbip ]dªp. ssZhs¯ 

kvt\ln¡m¯hÀ¡v D]aIÄ 

a\ÊnemhpIbnÃ. 



tbip B D]a hniZoIcn¨p. hn¯v 

ssZhhN\amIp¶psh¶v tbip ]dªp. 

hgntbmc¯p hoW hn¯v hN\w tI«psh¦nepw 

AXv a\ÊnemIm¯ 

Nnesc¡pdn¨mWv. 

ssZhw ]dªXv 

ad¡phm³ 

Ahsc 

km¯m³ 

t{]cn¸n¡p¶p. 



Nne BfpIÄ ssZhhN\w hfscthKw 

ssIs¡mÅpw. AhÀ ]md¸pds¯ hn¯pt]msebmWv. 

F¶mÂ AhÀ ssZhs¯ kvt\ln¡p¶Xpaqew NneÀ 

Bt£]n¡tbm Nne {]bmk§Ä t\cnSpItbm 

sN¿pt¼mÄ ZpxJIcambXv 

kw`hn¡p¶p. 



kt´mjt¯msS tbiphns\

A\pKan¡phm³ XpS§nb AhÀ 

ssZh¯nÂ\n¶v AI¶pt]mIbpw 

ssZhhN\w A\pkcn¡p¶Xv 

Ahkm\n¸n¡pIbpw sN¿p¶p.



ssZhs¯ A\pKan¡p¶Xn\v hne 

\ÂIphm³ AhÀ XmXv]cys¸Sp¶nÃ. 

ssZhs¯ {]km[n¸n¡p¶Xn\p]Icw 

AhÀ kplr¯p¡sf {]km[n¸n¡phm³ 

B{Kln¡p¶p F¶Xv F{Xtbm 

ZpxJIcamb AhØbmWv!



D]abnse 

apÅpIfmIs«, 

a\pjyPohnX¯nÂ 

\ndªncn¡p¶ 

temssII Nn´Ifpw 

[\tamlhpamIp¶p. 

[\hpw aäv hkvXpXIfpw 

t\Sp¶XnÂ AhÀ hfsc 

Xnct¡dnbhcmbXn\mÂ 

X§fpsS 

PohnX¯nÂ\n¶v 

AhÀ ssZhs¯ 

]pd´Ån¡fbp¶p.



F¶mÂ \Ã \ne¯p hoWv \Ã hnfhp \evInb 

hn¯v ssZhhN\w lrZb¯nÂ {]thin¨v a\pjy 

PohnX¯nÂ amäw hcp¯p¶XmWv. Cu a\pjyÀ 

ssZhs¯ am\n¡bpw tkhn¡bpw sN¿pw.



]pcpjmcw hn«p t]mIphm³ XmXv]cys¸«nÃ. 

[mcmfw BfpIÄ ssZhs¯ {]km[n¸n¡phm\pw 

A\pKan¡phm\pw B{Kln¨p. ssZhs¯ 

A\pkcn¡p¶sX§s\sb¶v tbiphnsâ 

D]aIfneqsS AhÀ ]Tn¨p. 



IÀjI\pw hn¯pw 

ൈദവവചന ില്  നി ും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില്  നി ുംഎടു ത് .

a¯mbn 13 

"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


