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വർഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ൈദവം തെന്റ  
ദൂതൻനായ ഗ�ിേയലിെന �ീ 
െയഹൂദ�ീയായ മറിയയുെട  
അടുെത്തക്ക് അയ�. 



ദൂതൻ അവേളാട് നിനക്ക് ഒരു മകന്  
ജനി�ം അവെന േയശു എന്ന് 
േപർവിളിക്കണം അത�ന്നതെന്റ  
മകന് എന്ന് വിളിക്കപ്പടും  
         അവെന്റ രാജതവ്ം  
                   എെന്ന�ം  
                           ഇരി�ം. 



ഇതു എങ്ങെന സംഭവി�ം  
അദ്ഭുതേത്താെട അവൾ െചാദി�  
ഞാൻ ഒരു പുരുഷനുമായി  
ബന്ധെപ്പട്ടിട്ടി� ദുതന് ... 



... അവേളാട്  ഇത്  
ൈദവത്താല്സംഭവി�ം മനുഷയ്  
പിതാവ് ഉണ്ടായിരി�കയി�. 



ദുതന് മറിയേയാട് നിെന്റ 
ചാർച്ചകാരത്തി എലീശെബത്ത് 
വാർധകയ്ത്തിൽ ഒരു  
മകെന ഗർഭം  
ധരിച്ചിരി��  
ഇത് ഒരു ... 



... അദ്ഭുദം തെന്ന  
ഉടെന തെന്ന മറിയ  
എലിശബത്തിെന  
സന്ദര്ശി�  
ഇരുവരും  
ൈദവെത്ത  
�തി�. 



േയാേസെഫന്ന 
പുരുഷനുമായു�ള്ള 
മറിയയുെട വിവാഹം  
ഉറപ്പിച്ചിരു� മറിയ 
ഗർഭിണിയായി  
എ�ള്ള  
വിവരം അറിഞ്ഞ  
േയാേസഫ് അതിവ 
ദു:ഖത്തിലായി മെറ്റാരു 
പുരുഷനായിരി�ം  
കുട്ടിയുെട പിതാവ് എന്ന് 
ചിന്തി�. 



കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ േയാേസഫിന് സവ്പ്നത്തിൽ 
�തയ്ക്ഷനായി േയാേസഫിെനാട് പറ� മറിയ 
ഗർഭം ധരിച്ചിരി�ന്ന. ൈപതല്  
ൈദവത്തിെന്റ പു�നാണ്.  
േയശുവിെന വളര്�വാന്  
േയാേസഫ് മറിയെയ  
സഹായി�. 



േയാേസഫ് ൈദവത്തിൽ ആ�യി�കയും 
അനുസരി�കയും െച�  
തെന്റ േദശത്തിെന്റ  
നിയമങ്ങേളയും  
പാലി�  
 
പുതിയ ... 



... നിയമമനുസരിച്ച് നികുതി അട�ന്നതിന് 
േയാേസഫും  
മറിയയും  
 
 
 
 
 
 
 
 
േബത് ലേഹമിേലക്ക് പുറെപ്പ�േപായി. 



മറിയക്ക് 
�സവത്തിനുള്ള 
സമയം അടുത്തിരു�   
       േയാേസഫ്  
       അേനവ്ഷിച്ച് ഒരു  
        മുറിയും ക� ... 



... പിടിക്കാന്   
കഴിഞ്ഞി�. സകല 
സ�ങ്ങളിലും  
      ആളുകള്  
      ഉണ്ടായിരു�. 



അവസാനം േയാേസഫ് ഒരു പശുെതാട്ടി ക�  
    മറിയ േയശുവിെന ജന്മം 
     നല്കി പശുെതാട്ടിയില് 
         കിടത്തി ... 



... അത് പശുക്കള്�ള്ള ഭക്ഷണം െകാടു�ന്ന 
     സ്ഥലമായിരു�. 



അതിെന്റ അടുത്ത് തെന്ന ആട്ടിടയന്മാർ  
ആടിെന േമ�െകാണ്ടിരു�  
               ൈദവത്തിെന്റ  
               ദൂതന്മ്മാർ  
      �തയ്ക്ഷേപ്പ�  
     
 
 
 
       ഈസുവാർത്ത  
       അവെര  
      അറിയി�. 



കർത്താവായ �ി� എന്ന രക്ഷിതാവ് ദാവീദിെന്റ 
പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങള്ക്കായി ... 



... ജനിച്ചിരി�� പശുെത്താട്ടിയില് കിട�ന്ന  
ഒരുശിശുവിെന നിങ്ങള് കാണും. 



െപട്ടന്ന്  ദൂതന്മാരുെട ഒരു സംഘം  
േചര്ന്ന് ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി  
             അത�ന്നതങ്ങളിൽ  
 
 
 
 
 
 
 
 
           ൈദവത്തിന് മഹതവ്ം ... 



... ഭുമിയില് ൈദവ�സാദമുള്ള  
മനുഷയ്നു സമാധാനം. 



ആട്ടിടയന്മാർ ഉടെന പശുെത്താട്ടിയില് 
കിട�ന്ന േയശുവിെന കണ്മാന് പുറെപ്പ� 
േയശുവിേന കണ്ടേശഷം സകല ജനത്തിെനാടും  
                             ഈ വിഷയം അറിയി�. 



നാല്പതുദിവസത്തിനു േശഷം 
േയാേസഫ് മറിയയും 
 േയശുവിെന െയരുശേലം 
  േദവാലയത്തിേലക്ക ്
  െകാ�െപായി 
   ശിെമാന്േയശുവിെന 
   കണ്ടെപ്പാള് 
   ൈദവെത്ത  
  മഹതവ്െപ്പടുത്തി. 
  രണ്ട്േപർക്ക് േയശു 
  ൈദവപു�െനന്ന് 
  അറിയമായിരു�.  



... അവർക്ക് സന്തതി 
 ജനിച്ചാൽ ൈദവത്തിെന്റ 
    സന്നിധിയിൽ െകാ� 
   വാഗ്ദത്തരക്ഷകന് 
   െയാസഫ്  
ര  �പക്ഷികേള 
   യാഗമായി അർപ്പി� 
   ദരി�രായ ആളുകള്  
   വരുേമ്പാള്െച -  
  െ�ണ്ടതായ 
   നിയമം ആയിരു�  
  ഇത്. 



കുറ�  
കഴിഞ്ഞ് കിഴ�നി�  
വിദവ്ാന്മാർ  
നക്ഷ�ം  
 
 
 
കണ്ടതുെകാണ്ട്  
െയരൂശേലമിൽ എത്തി 
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായി 
പിറന്നവൻ എവിെട? 



ഞങ്ങൾ അവെന 
നമസ്കരിപ്പാൻ  
വന്നിരി��. 



വിദവ്ാന്മാർ  
േചാദിച്ചത് േകട്ടി�  
െഹേരാദാരാജാവു  
�മി�  
രാജാവ് അവേരാടു 
േയശുവിെന നിങ്ങൾ 
കെണ്ടത്തിയാൽ  
എെന്ന  
അറിയിപ്പിൻ  
ഞാനും  
െച� ... 



... അവെന 
ആരാധിക്കണം  
എ� കള്ളം പറ� 
അവന്േയശുവിെന 
െകാ�വാന്  
�മി�കയായിരു�. 



നക്ഷ�ം വിദവ്ാന്മാർക്ക് വഴികാട്ടിയായി  
         േയാേസഫും മറിയയും താമസി�ന്ന  
              ഭവനത്തിേലക്ക് െകാ� വ�  
               െപാ�ം കു�രുക്കവും മൂരും  
                         കാ�െവ�. വീണു  
                                 അവെന  
                                നമസ്കരി�. 



ൈദവം വിദവ്ാന്മാേരാട്  
രഹസയ്മായി  
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ ക�ന  
നല്കി െഹേരാദാരാജാവു  
അടക്കാവാനാകാത്ത  
 
 
 
 
 
 
                                   േകാപത്താൽ ... 



... േയശുവിെന  
െകാ�വാന് തിരുമാനി�  
േബേത്തല്െഹമിലുള്ള  
െചറിയ കു�ങ്ങെള  
ഒേക്കയും െകാ�വാന് ക�ന  
           നല്കി. 



എന്നാൽ ൈദവപു�െന 
െകാ�വാന് കഴിഞ്ഞി� 
േയാേസഫും മറിയയും 
ദൂതൻ സവ്പ്നത്തിൽ  
       പറഞ്ഞതുെപാെല  
       ഈജിപ്തിേലക്ക്  
       െപായി  
 
 
 

േയശുവിന്സംരക്ഷണം  
   കിട്ടി. 



െഹേരാദാവ് മരിച്ച  
േശഷം േയാേസഫും  
മറിയയും  
േയശുവുമായി  
 
 
 
 
 
തിരിെകവ�  
ഗലീലസമു�ത്തിനടു�ള്ള  
നസെറത്ത് എന്ന �ാമത്തിൽ െച� പാർ�. 



േയശുവിെന്റ ജനനം 
 

ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ.  
 

ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത് . 
 

മത്തായി 1-2 ലുെക്കാസ് 1-2 

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട."  
സങ്കിര്ത്തനം 119:130 



അവസാനം 



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം  
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�. 

 
നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന 

പാപെമന്ന് വിളി�� പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് 
.എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് തെന്റ 
മകനായ േയശുവിെന ന�െട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി 

�ശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയ� 
േയശു മരണത്തില്നി�ം ഉയിര്െത്തഴുേന്ന� 

സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സി�കയും. 
ന�െട പാപങ്ങൾ  ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട 

പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ 
വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസി�കയും 

െച�ം. 



ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി��  
എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക 

 
�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ 

വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി മരിപ്പാൻ 
മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ 
ഹൃദയത്തിേലക്ക് വ� എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ 
എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. ഒരു ദിവസം 
നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് 

േവണ്ടി ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ 
മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, ആേമൻ. 

 
എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�കയും ൈദവേത്താട്  

സംസാരി�കയും െചയുക. േയാഹന്നാൻ 3:16 
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