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Hcp Znhkw tbip ssZhmeb¯nÂ 

sN¶t¸mÄ, ssZh¯nsâ Bebs¯ 

P\§Ä BZcn¡mXncn¡p¶Xv Ip. B 

ssZhmeb¯n\pÅnÂ AhÀ I¶pImen 

I¨hSw \S¯pIbpw ]Ww adn¨v hnÂ¡bpw 

sN¿p¶Xv Ip.



“Cu kmam\§sfÃmw ChnsS\n¶p ]pd¯m¡phn³. Fsâ 

]nXmhnsâ hmkØes¯ hmWn`ime B¡cpXv,” tbip 

Iev]n¨p. Xsâ `h\s¯ tbip kvt\ln¨p. Hcp Nm« D-

m¡n Ah³ I¨hS¡msc Beb¯n\p ]pd¯m¡n. 



Cu Bebw 

ip²oIcn¡phm³ 

tbiphn\v 

A[nImcw Ds¶v 

sXfnbn¡phm³ 

Hcp ASbmfw 

ImWn¡pIsb¶v 

t\Xm¡·mÀ 

tbiphnt\mSv 

Bhiys¸«p.



“Cu aμncw 

s]mfn¸n³, Rm³ 

CXns\ aq¶p 

ZnhkwsImv 

]Wnbpw” F¶mWv 

tbip adp]Sn 

]dªXv. 

Akm²yw! 

\mev]¯nbmdv 

hÀj§ÄsImv 

]WnXXmWv Cu 

aμncw.



F¶mÂ tbip Xsâ 

icocs¯¡pdn¨mbncp¶p 

]dªXv. Cu aμncwt]mse 

Xsâ icochpw 

ssZh¯nsâ 

hmkØeamWv. 



X\n¡v {IqinÂ 

acnt¡nhcpsa¦nepw 

aq¶mw Znhkw ssZhw 

Xs¶ acW¯nÂ\n¶v 

DbnÀs¯gpt¶ev]n¡pw 

F¶v tbip 

Adnªncp¶p. 



cm{XnbnÂ,  

ssZhmeb¯nse Hcp  

t\Xmhv tbiphns\

kμÀin¡ms\¯n.  

tbip ssZh¯mÂ 

Abbv¡s¸«h\msW¶v 

AÛpX§fmÂ Xm³ 

Adnªncp¶p. 

ssZhs¯¡pdn¨v

IqSpXÂ

Adnbphm\mWv  

\ns¡msZsamkv

tbiphnsâ 

ASp¡Â

h¶Xv. 



ssZhcmPy¯nÂ 

IS¡Wsa¦nÂ P\§Ä 

hopw P\\w 

{]m]n¡Wsa¶v tbip 

\ns¡msZsamknt\mSv 

]dªp. 

\ns¡msZsamkn\v 

AXv a\ÊnembnÃ.



hfÀ¶v hepXmb 

a\pjy³ ]ns¶bpw 

F§s\bmWv Hcp 

iniphmbn¯ocp¶Xv? 

IqSmsX Ah³ 

aX`à\pambncp¶p. 

C{Xbpw [mcmfatÃ? 



tbip Aht\mSv 

hniZoIcn¨p ]dªp, 

“Bßmhn\mÂ 

P\n¨Xv Bßmhv 

BIp¶p. 

ssZh¯nsâ Bßmhv 

Imäpt]mse BIp¶p. 

a\pjyÀ Imäns\

ImWpItbm 

{Kln¡pItbm 

sN¿p¶nÃ. Imäp 

hoip¶Xv am{Xta 

AhÀ ImWp¶pÅp.”



Ime§Ä¡pap¼v bn{kmtbÂ P\X

tamsitbmSv ]cmXns¸Sp¶Xns\¡pdn¨v tbip 

\ns¡msZsamkns\ HmÀ¸n¨p. AhÀ apdhnfn Iq«n. 

“R§Ä¡v Xn·m³ H¶panÃ, shÅanÃ, ssZhw 

Xcp¶ Cu A¸w R§Ä shdp¡p¶p.”



a\pjycpsS ]m]w 

ssZh¯nsâ tIm]s¯ DWÀ¯n. 

Aán\mhpÅ kÀ¸s¯ Ah³ 

Ab¨p. kÀ¸w Ahsc ISn¨p. 

[mcmfw t]À acn¨p.



“R§Ä ]m]w sNbvXncn¡p¶p. 

Cu kÀ¸§sf Xncns¨Spt¡Xn\v 

ssZht¯mSv {]mÀ°n¡pI” F¶v 

AhÀ tamsitbmSv tIWt]£n¨p. 

A§s\ tamsi AhÀ¡pthn 

{]mÀ°n¨p. F¶mÂ ssZhw 

kÀ¸§sf Xncns¨Sp¯nÃ.



Hcp AánkÀ¸s¯ Dm¡n 

ac¯nÂ Xq¡nbnSphm³ ssZhw 

tamsitbmSv ]dªp. “kÀ¸¯nsâ 

ISntbähÀ ac¯nÂ Xq¡nb kÀ¸s¯ 

t\m¡nbmÂ Poht\mSncn¡pw.” ssZhw 

hmKvZ¯w sNbvXp. tamsi Xm{aw 

sImv Hcp kÀ¸s¯ Dm¡pIbpw 

AXns\ t\m¡nbhÀ kuJyamIbpw 

sNbvXp.



B Xm{akÀ¸s¯t¸mse 

a\pjy]p{X\pw DbÀ¯s¸tS-

XmIp¶p F¶v tbip 

\ns¡msZsamknt\mSv 

]dªp.



]m]nIÄ¡pthn 

Xm³ acn¡m³ 

t]mIp¶ 

{Iqins\¡pdn¨mWv 

tbip 

]dªXv.



“Xsâ GIPmX\mb ]p{X\nÂ 

hnizkn¡p¶ Gh\pw 

\in¨pt]mImsX \nXyPoh³ 

{]m]nt¡Xn\v ssZhw 

Ahs\ \evIphm³ 

X¡h®w temIs¯ 

kvt\ln¨p.” tbip 

]dªp.



tbiphnÂ 

hnizkn¡p¶hs\Ãmw 

ssZh¯nsâ 

IpSpw_¯nÂ 

P\n¨h\msW¶mWv 

CXnsâ 

AÀ°w. 



B cm{XnbnÂ¯s¶ \ns¡msZsamkv tbiphnsâ 

injy³ Bbn¯oÀ¶nÃmbncn¡mw. F¶mÂ Nne 

hÀj§Ä Ignªt¸mÄ {Iqin¡s¸« 

ssZh]p{Xsâ ihkwkvImc¯nÂ 

klmbn¨psImv Xm³ 

tbiphnÂ hnizkn¡pIbpw 

tbiphns\ kvt\ln¡pIbpw 

sN¿p¶psh¶v 

sXfnbn¨p.



tbiphpw Xsâ injy·mcpw AhnsS\n¶v hSt¡m«v 

bm{XsN¿phm³ X¿mdmbn. ssZh]p{X\mb \{kmb\mb 

tbiphnÂ hnizkn¡phm\pw ssZhcmPys¯¡pdn¨v 

tIÄ¡phm\pw aäpÅhÀ¡pw Ahkcw 

DmIWatÃm.



ssZhmeb¯nse Hcp t\Xmhv tbiphns\

kμÀin¡p¶p 

ൈദവവചന ില്  നി ും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില്  നി ുംഎടു ത് .

tbml¶m³ 2þ3, kwJy 21 

"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


