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tbip AÛpX§Ä sNbvXp. Ah³ 

tcmKnIsf kuJyam¡pIbpw 

lrZb¯nepw a\knepw ...



... hymIpes¸Sp¶hÀ¡v kam[m\w 

\ÂIpIbpw ssZhhN\w Ahsc 

]Tn¸n¡pIbpw sNbvXp. 



kuJy¯n\pw klmb¯n\pw thn 

alm]pcpjmcw tbiphn\p 

Npäpw IqSn.



Xs¶ ]n¼änbncn¡p¶ 

[mcmfamfpIfnÂ\n¶v, ssZh¯nsâ 

{]hr¯n¡pthn Xs¶ ...



... klmbn¡p¶Xn\v ]{´pt]sc 

XncsªSp¡phm³ tbip 

Xocpam\n¨p.



\n§fpw Nne {][m\s¸« Imcy§Ä

XncsªSp¡Wsa¦nÂ

\n§Ä ssZht¯mSv 

{]mÀ°n¡ptam?

tbip {]mÀ°n¨p. 

im´amb Hcp 

aeapIfnÂ Ibdn 

tbip kzÀKob 

]nXmhnt\mSv

{]mÀ°n¨p. 



kqcy³ AkvXan¡p¶Xphscbpw tbip 

{]mÀ°n¨psImncp¶p.



tbip 

cm{Xnapgph\pw 

{]mÀ°n¨p. 



cmhnse, tbip Xsâ 

]n³KmanIsfsbÃmwþ Xs¶ 

A\pkcn¡pIbpw ...



... ip{iqjn¡pIbpw sN¿p¶ kIe 

an{X§sfbpw hnfn¨pIq«n.



AhcnÂ\n¶pw {]tXyI klmbnIfmbnþ 

At¸mkvXe·mcmbn ]{´pt]sc 

XncsªSp¯p.



tbip BZyw XncsªSp¯ cpt]À 

ktlmZc·mcmbncp¶p. intam³ 

]t{Xmkpw A{´tbmkpw.



tbiphns\ A\pKan¡phm³ BZyw 

tbip Ahsc hnfn¨t¸mÄ Xs¶ AhÀ 

X§fpsS an³]nSp¯w Dt]£n¨ncp¶p.



sks_ZnbpsS 

]p{X·mcmb 

tbml¶m\pw bmt¡m_pw 

tbiphnsâIqsS 

hcphm³ 

X§fpsS 

he Dt]£n¨p.



^nent¸mkv, _À¯temantbm, a¯mbn, 

tXmakv, FcnhpImc\mb intam³, 

Aev^mbnbpsS aI³ 

bmt¡m_v, 

bmt¡m_nsâ 

ktlmZc³ 

bqZm, ...



... HSphnÂ IÀ¯mhnsâ 

i{Xphmbn¯oÀ¶ Ckv¡cntbm¯ 

bqZm F¶nhscbpw 

tbip XncsªSp¯p.



Xm³ ]dbp¶Xv tI«v 

A\pkcn¡p¶hs\Ãmw

Bg¯nÂ 

ASnØm\an«v hoSv 

]Wnªht\mSv 

Xpey\msW¶v 

tbip ]Tn¸n¨p.



sImSp¦mäv 

h¶mÂ B hoSv 

\in¨pt]mIbnÃ.



F¶mÂ tbiphnsâ hm¡v tI«v 

A\pkcn¡m¯h³ aWen³taÂ 

ASnØm\an«v hoSv ]Wnªh\v 

Xpey\mWt{X. sImSp¦mäv h¶mÂ 

B hoSv Xcn¸Wambnt¸mIpw. 



tbiphnsâ Nne D]tZi§Ä hfsc 

kcfaÃmbncp¶p. “Hcph³ 

\nsâ hes¯ sNIn«¯v 

ASn¨mÂ CSt¯XpwIqsS 

Im«ns¡mSp¡Ww, ...



... \n§fpsS i{Xp¡sf 

kvt\ln¸n³”
F¶n§s\bmWv 

tbip ]Tn¸n¨Xv.



tbiphns\t¸mse 

Pohn¡phm³ ssZh¯nsâ 

klmbw a\jyÀ¡v 

BhiyamWv. 



{]mÀ°\sb¡pdn¨v tbip P\§sf 

]Tn¸n¨Xv Nne aXt\Xm¡·mÀ 

sN¿p¶Xpt]mse

a\pjysc ...



... {]km[n¸n¡phm\mbn«Ã clky¯nÂ 

{]mÀ°n¡phm\mWv.



ssZh¯nÂ 

B{ibn¡p¶hÀ¡v 

`£n¡phm\pw 

[cn¡phm\pw thXv 

ssZhw sImSp¡psa¶v tbip 

]dªp.



]£nIÄ¡v 

`£Ww \ÂIpIbpw 

]q¡Ä¡v hnhn[ 

\nd§Ä sImSp¡pIbpw 

sN¿p¶ ssZhw, ...



... X¶nÂ 

B{ibn¡p¶ 

a\pjyÀ¡pthn 

F{Xb[nIw IcpXÂ 

DÅh\mbncn¡pw. 



Xm³ ]pXnbXmbn XncsªSp¯ 

klmbnIsf tbip B Znhkw [mcmfw 

]pXnb Imcy§Ä ]Tn¸n¨p.

Ah³ ]dªpXoÀ¶t¸mÄ,

Xs¶ kuJyam¡Wta F¶v 

At]£n¨psImv Hcp 

IpjvStcmKn tbiphnsâ 

ASp¡Â h¶p.



“F\n¡v a\Êpv ip²amI” F¶v tbip 

Aht\mSv ]dªp. klmbnIÄ t\m¡n 

\nÂt¡ B 

IpjvStcmKn

]qÀWambpw 

kuJyambn.



ssZh]p{X\p am{Xta AXp 

sN¿phm³ IgnbpIbpÅp. X§Äs¡mcp 

AÛpXhm\mb

bPam\s\bmWv 

In«nbncn¡p¶sX¶v 

tbiphnsâ 

injy·mÀ 

Adnªp.



tbip ]{´v klmbnIsf 

XncsªSp¡p¶p 

ൈദവവചന ില്  നി ും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില്  നി ുംഎടു ത് .

a¯mbn 4þ7, aÀs¡mkv 1, eqs¡mkv 6

"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 ള് ്  േവ ി കുശിൽ 

മരിേ തിന് ഈ േലാക ിേല ് 
അയ ു േയശു മരണ ില് നി ും 
ഉയിര് െ ഴുേ ു സ ര് ിൽ 

ി ിൽ ി ി



ഇത് നി ൾ വിശ സി ു ു 
എ ിൽ ൈദവേ ാട് ഈപകാരം 

പറയുക

പിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ ു 
ഞാൻവിശ 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 

ജീവിതം തേരണേമ. ഒരു ദിവസം 
നിേ ാട് കൂെട ഞാൻ നിര രം 
ആയിരി ും നിന ് േവ ി 

ജീവി ാനും, അനുസരി ാനും നിന്െറ 
ി ി ി


