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 ദിവസം 1 - ദിനംത ോറ ം പെപെപകോസ്ത്  
(അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:1 -4) 
 
എത്ര അനുത്രഹപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇത്, ത്രത്രേകിച്ച് ഇന്ന്! 
ദദവത്തിനുത്വണ്ടി എഴുത്ന്നൽക്കുകയുും ത്രകാശിക്കുകയുും പ്പെയ്യാൻ ദദവും 
നമുക്ക് രുരിയ ശക്തി നൽകപ്പട്ട. ലജ്ജയിലലോപ  അങ്ങപയകോയി    ഞങ്ങൾ 
ആരുംഭിക്കുത്പാൾ ഈ ദിവസും ഞങ്ങൾക്ക് സവിത്ശഷര ഉള്ളരാണ്. ഇത് 31 
ത്ഹസവ ഭക്തി സത്േശും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രത്രേക സീരീസ് ആണ് ഒെും 
ഞങ്ങൾ അവപ്പയ വിവിധ ഭാഷകളിത്േക്ക് വിവർത്തനും പ്പെയുകയുും 
പ്പെയ്രു.  
 
ദദവത്തിന്പ്പെ ആത്മാവ് എന്പ്പെ ത്മൽ വന്നത്ൊൾ എന്പ്പെ മുെിയിൽ 
ദദവസാന്നിദ്ധ്േും അനുഭവപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 1996-ൽ, ഞാൻ ഇരിൻ 
പ്പമത്തഡിസ്റ്റ് െർച്ച് യുവജന കൂട്ടായ്മപ്പയ സഹായിക്കാൻ കിഴക്കൻ 
മത്േഷേയിത്േക്ക് ത്രായി. എന്തുപ്പകാണ്ടാണ് ഞാൻ അവിത്ടക്ക് 
യാത്രപ്പെയ്യാൻ ദദവും ആത്രഹിക്കുന്നപ്പരന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിോയിേല, 
അരിനാൽ ഞാൻ എന്പ്പെ യാത്രയിേുടനീളും ത്രാർത്ഥിച്ചുപ്പകാണ്ടിരുന്നു, 
ദദവും എപ്പന്ന ഏൽെിച്ച വിധത്തിൽ അവപ്പന അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ 
രയ്യാൊയിരുന്നു. 
 
രണ്ടായിരും വർഷങ്ങൾക്ക് മുപ്, ഒരു കൂട്ടും യഹൂദ വിശവാസികൾ ഒരു 
മുെിയിൽ ഐകേത്ത്താപ്പട ഒരുമിച്ചുകൂടി ദദവപ്പത്ത അനുസരിച്ചത്ൊൾ  
ദദവത്തിന്പ്പെ രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് അവരുപ്പട ഇടയിൽ എത്തി. കർത്താവായ 
ത്യശുവിപ്പന സവർഗ്ഗത്തിത്േക്ക് പ്പകാണ്ടുത്രാകുന്നരിനു പ്പരാട്ടുമുപ്, ഒരു 
മുെിയിൽ രടിച്ചുകൂടിയ വിശവാസികത്ളാട് രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനായി 
കാത്തിരിക്കാൻ അവൻ രെഞ്ഞിരുന്നു. അവരുപ്പട അനുസരണവുും 
കാത്തിരിെിപ്പേ ഐകേവുും അവർക്ക് അത്രരീക്ഷിര ഫേും നൽകി!  
ത്രവൃത്തി രുസ്രകും, 2-ാാാ ും അധോയത്തിൽ  േൂത്ക്കാസ് എഴുരി: 

1 പ്പരപ്പന്തപ്പക്കാസ്രനാൾ വന്നത്ൊൾ എേലാവരുും ഒരു സ്ഥേത്തു 
ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. 
2  പ്പരപ്പട്ടന്നു പ്പകാടിയ കാറ്റടിക്കുന്നരുത്രാപ്പേ ആകാശത്തനിന്നു 
ഒരു മുഴക്കും ഉണ്ടായി, അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീടു മുഴുവനുും 
നിപ്പെച്ചു. 
3. അഗ്നി ജവാേത്രാപ്പേ രിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്കു 
ത്രരേക്ഷമായി അവരിൽ ഓത്രാരുത്തന്പ്പെ ത്മൽ രരിഞ്ഞു. 
4. എേലാവരുുംരരിശുദ്ധ്ാത്മാവു നിെഞ്ഞവരായി ആത്മാവു 
അവർക്കു ഉച്ചരിൊൻ നല്കിയരുത്രാപ്പേ അനേഭാഷകളിൽ 
സുംസാരിച്ചു രുടങ്ങി. 
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അവരുപ്പട കാത്തിരിെ് പ്പവെുപ്പരയായിേല. രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് വന്നത്ൊൾ അത് 
അവരുപ്പട വീട് മുഴുവൻ നിെച്ചു!  ദർശനും ഇേലാപ്പര ത്നരാവിപ്പന നഷ്ടപ്പെട്ട 
ഈ കൂട്ടത്തിനു  ദദവും അവരുപ്പട ത്നരാവാപ്പണന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.  
 
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, കർത്താവായ ത്യശുവിൽ വിശവസിക്കുന്ന നാും ഒരു 
വേിയ ഉണർവ്വിന് അപ്പേലങ്കിൽ രുനരുജ്ജീവനത്തിനായി 
കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ത്ോകും മുഴുവൻ ഒരു ‘രകർച്ചവോധി’ 
അനുഭവിച്ചെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂടാപ്പര ഒരു “ത്ോക്കത്ഡാണിന്പ്പെ” 
ത്രരോഘാരങ്ങൾ നമ്മളിൽ മിക്കവരുും മനസ്സിോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരേങ്ങൾ 
ഒരിക്കേുും രഴയരടിയാകിപ്പേലന്ന് നമുക്കെിയാും, അത് നമ്മത്ളാട് രെയുകയുും 
പ്പെയ്രിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങപ്പന ത്രവർത്തിക്കുന്നു, ബന്ധപ്പെടുന്നു, രരസ്രരും 
ത്സവിക്കുന്നു എന്നരിപ്പന ത്നരിടാനുും, മാറ്റാനുും നമ്മൾ ത്കമീകരിത്ക്കണ്ടരുണ്ട്. 
ഒരു ത്രരിസന്ധി. ഉണ്ടാകുത്പാൾ, ഒരു മാറ്റും അനിവാരേമാണ്. 
 
അരുത്രാപ്പേരപ്പന്ന, ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ശിഷേന്മാർ ഒരുരരും 
ത്രരിസന്ധിയിോയിരുന്നു. കർത്താവിന്പ്പെ രുനരുത്ഥാനത്തിനുത്ശഷും അപത് 
ദിവസും അവർ ത്ോക്കഡൗണിൽ ആയിരുന്നു. രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനായി 
കാത്തിരിക്കാൻ കർത്താവായ ത്യശു അവത്രാട് കൽെിച്ചു. മാറ്റും 
അവർക്കുും അനിവാരേമാണ്, ത്രത്രേകിച്ചുും അവർ ദദവത്തിന്പ്പെ മുഖും 
അത്നവഷിക്കാൻ കൂടുരൽ സമയും പ്പെേവഴിച്ചത്ൊൾ.  
 
ത്യശുവിന്പ്പെ ശിഷേന്മാർക്ക് പ്പരപ്പന്തപ്പക്കാസ്ത് അനുഭവും സുംഭവിച്ചത്ൊൾ, 
കുെച്ച് കടുത്ത എന്നാൽ നേലരുമായ െിേ മാറ്റങ്ങൾ സുംഭവിച്ചു: 
 1. സുവിത്ശഷും ത്രസുംരിക്കാൻ അവപ്പര സന്നാഹും പ്പെയ്രു 

2. അവർ വെനത്തിനായി കാുംഷിച്ചു. 
3. ത്കിസ്രുവിനായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആയിരങ്ങപ്പള അവർ കണ്ടുരുടങ്ങി 
4. അവരുപ്പട ഔദാരേും വർദ്ധ്ിച്ചു. 
5. അവർ അടയാളങ്ങളിേുും അത്ഭുരങ്ങളിേുും നീങ്ങി. 
 

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുരൽ അെിയാനായി ത്രവൃത്തികളുപ്പട രുസ്രകത്തിന്പ്പെ 
രണ്ടാും അധോയും വായിക്കുക. 
 
കരിറ്റിപ്പേ ഇബാൻ പ്പമത്തഡിസ്റ്റ് െർച്ച് യൂത്ത് ത്രൂെിപ്പന ത്സവിക്കാനുള്ള 
എന്പ്പെ യാത്ര ഓർക്കുന്നുത്ണ്ടാ? ദദവത്തിന്പ്പെ ശബ്ദത്ത്താടുള്ള എന്പ്പെ 
അനുസരണും, 15 ഓളും പ്പെെുെക്കാത്രാപ്പടാെും ത്െരാൻ എപ്പന്ന 
അനുവദിക്കുകയുും, രാവിപ്പേ ഒൻരത് മണി മുരൽ രാത്രി രത്ത് മണി 
വപ്പര ഏഴു ദിവസങ്ങളിോയി ആയിരത്മാ അരിേധികത്മാ ആരാധകപ്പര 
ശുത്ശുഷിക്കാനുും സാധിച്ചു. 
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ഉയർെു ഞായെിന്പ്പെ സത്േശും ഞാൻ ആദേമായി ഒരു സഭത്യാട് മുഴുവൻ 
ത്രസുംരിച്ചു. രന്പ്പെ രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അവൻ നത്മ്മാട് 
രെയുത്പാൾ ദദവത്തിന് ഒരു രദ്ധ്രിയുണ്ട്, കാരണും അവൻ നപ്പമ്മ 
അയയ്ക്കുന്നരിന് മുപായി അവന്പ്പെ ശക്തി, സ്ത്നഹും, സത്ന്താഷും, 
സമാധാനും, നിർദ്ദിഷ്ട സത്േശും എന്നിവ നമുക്ക് േഭിക്കാൻ അവൻ 
ആത്രഹിക്കുന്നു. പ്പരപ്പന്തപ്പക്കാസ്ത് ഞായൊഴ്െപ്പയക്കുെിച്ചുള്ള നമ്മുപ്പട 
അനുഭവും എേലാ ദിവസവുും ആകാും! 
 
മാനസാന്തരത്ത്താപ്പട കർത്താവായ ത്യശുവിന്പ്പെ അടുക്കത്േക്കു വരിക. 
കർത്താവായ ത്യശുവിന്പ്പെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു രുരിയ പ്പരപ്പന്തപ്പക്കാസ്ത് 
അനുഭവും സവീകരിക്കുക. 
നിങ്ങളുും നിങ്ങളുപ്പട കുടുുംബവുും ഒരിക്കേുും ആയരുത്രാപ്പേ ആയിരിക്കാൻ 
കഴികയിേല എന്ന് മനസിോക്കിപ്പകാണ്ടു കർത്താവായ ത്യശുവിന്പ്പെ 
അടുക്കൽ വരുവിൻ. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ഇരുത്രാേുള്ള ഒരു സമയത്ത്തക്ക് നിങ്ങപ്പള 
അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്! ദിനുംത്രാെുും പ്പരപ്പന്തപ്പക്കാസ്ത് 
ഞായൊഴ്െ അനുഭവും േഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്പെത്യ്യണ്ടത്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
സവർഗ്ഗീയരിരാത്വ, കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പനത്ൊപ്പേ ആകുവാനുും  
അങ്ങയുപ്പട  സ്ത്നഹും, സമാധാനും, സത്ന്താഷും എന്നിവ ഉരത്യാരിച്ച് 
മറ്റുള്ളവപ്പര ത്സവിക്കുവാനുും കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
ആത്മാവിപ്പന ഞാൻ സവീകരിക്കുന്നു. അത്നകപ്പര  രാരത്തിൽ നിന്നുും 
നിരേമരണത്തിൽ നിന്നുും ത്മാെിെിക്കാൻ കഴിവുള്ള, ജീവനുള്ള 
ദദവത്തിന്പ്പെ മഹത്തായ സത്േശും സുംസാരിക്കാൻ എന്പ്പെ അധരങ്ങപ്പള 
അഭിത്ഷകും പ്പെയ്യണത്മ. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ, 
ആത്മൻ. 
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 ദിവസം 2 - െരമോധികോരിയോയ  ദദവപെ 

വിളിച്ചതെക്ഷിക ക (പയശയ്യോവ   55: 6-9) 
 
അനിശ്ചിരരവങ്ങൾക്കിടയിേുും, ഒരു കാരേും ഉെൊണ് – ദദവും 
സമീരസ്ഥനാണ്. നമ്മൾ ഇത്ൊൾ അനിശ്ചിരവുും ത്രയാസകരവുമായ െിേ 
കാേഘട്ടങ്ങളിേൂപ്പടയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദശേക്ഷക്കണക്കിന് പ്പരാഴിേുകൾ 
നഷ്ടപ്പെട്ടു; െിേ മാരാരിരാക്കൾക്ക് അവരുപ്പട കുട്ടികളുപ്പട സ്കൂൾ ഫീസ് 
രാങ്ങാൻ കഴിയുന്നിേല. ത്ോകപ്പമപാടുമുള്ള ത്രരിസന്ധികപ്പള അരിജീവിക്കാൻ 
രേ സർക്കാരുകളുും സവന്തും ആളുകപ്പളത്യാ കുടിത്യറ്റ പ്പരാഴിോളികപ്പളത്യാ 
സഹായിക്കുന്നിേല. 
 
പ്പയശയ്യാവു 55: 6-9 ൽ ത്രവാെകൻ ഇത്രകാരും രെയുന്നു, 

6.യത്ഹാവപ്പയ കത്ണ്ടത്താകുന്ന സമയത്തു അവപ്പന 
അത്നവഷിെിൻ; അവൻ അടുത്തിരിക്കുത്പാൾ അവപ്പന 
വിളിച്ചത്രക്ഷിെിൻ   
7. ദുഷ്ടൻ രപ്പെ വഴിപ്പയയുും നീരിപ്പകട്ടവൻ രപ്പെ 
വിൊരങ്ങപ്പളയുും ഉത്രക്ഷിച്ചു യത്ഹാവയിങ്കത്േക്കു രിരിയപ്പട്ട; 
അവൻ അവത്നാടു കരുണകാണിക്കുും; നമ്മുപ്പട 
ദദവത്തിങ്കത്േക്കു രിരിയപ്പട്ട; അവൻ ധാരാളും ക്ഷമിക്കുും 
8 എന്പ്പെ വിൊരങ്ങൾ നിങ്ങളുപ്പട വിൊരങ്ങൾ അേല; 
നിങ്ങളുപ്പട വഴികൾ എന്പ്പെ വഴികളുമേല എന്നു യത്ഹാവ 
അരുളിപ്പച്ചയ്യുന്നു 
9 ആകാശും ഭൂമിക്കുമീപ്പര ഉയർന്നിരിക്കുന്നരുത്രാപ്പേ എന്പ്പെ 
വഴികൾ നിങ്ങളുപ്പട വഴികളിേുും എന്പ്പെ വിൊരങ്ങൾ 
നിങ്ങളുപ്പട വിൊരങ്ങളിേുും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു 
 

ഇന്നപ്പത്ത ഭാരും രെയുന്നു ദദവും സമീരസ്ഥനാകയാൽ അവപ്പന 
വിളിച്ചത്രക്ഷിക്കാും. നമ്മൾ അേെിവിളിത്ക്കണ്ട ആവശേമിേല. ദദവും 
സമീസ്ഥനാണ്. അവൻ നിങ്ങപ്പളയുും എപ്പന്നയുും ത്കൾക്കുന്നു. എേലാവരുും 
അവരുപ്പട ദുഷിച്ച വഴികൾ ഉത്രക്ഷിച്ച് അവനിത്േക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ദദവും 
നിരന്തരും ക്ഷണിക്കുന്നു. അനീരിപ്പക്കരിപ്പര രിരിയുകയുും നീരിയിത്േക്ക് 
മടങ്ങുകയുും പ്പെയ്യുന്ന എേലാവത്രാടുും ദദവും ക്ഷമിക്കുപ്പമന്ന 
വാഗ്ദാനമുണ്ട്. ദദവത്തിനു  രന്പ്പെ ജനത്ത്താടുള്ള അനുകപ 
സമൃദ്ധ്മായരു പ്പകാണ്ട് , അവിടുന്ന് സമൃദ്ധ്മായി നമ്മത്ളാട് ക്ഷമിക്കുും. 
ദദവത്തിന്പ്പെ വഴികത്ളാ െിന്തകത്ളാ ആർക്കാണ് മനസ്സിോക്കാൻ 
കഴിയുക? 
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െിേ സമയങ്ങളിൽ, നമ്മുപ്പട ത്ശദ്ധ് സവയത്തിൽ ആകുന്നു. മാത്രമേല നമുക്ക് 
വളപ്പരയധികും അെിയാപ്പമന്ന് നമ്മൾ കരുരുന്നു, ഒരുരത്ക്ഷ മപ്പറ്റാരാത്ളക്കാൾ 
കൂടുരൽ. രന്പ്പെ വഴികളുും െിന്തകളുും അമാനുഷികമാപ്പണന്ന് പ്പയശയ്യാവു 
55:9ൽ ദദവും നപ്പമ്മ ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. അവ നമ്മുപ്പട മാനുഷിക 
ത്രാഹേത്തിന് അരീരമാണ്. 
 
ദദവത്തിന്പ്പെ വഴികളുമായുും െിന്തകളുമായുും ബന്ധപ്പെടാനുും, നേല 
ദദവിക നീരിരൂർവകമായ ജീവിരും നയിക്കാനുമുള്ള ഏക മാർരും 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നരാണ്. 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് ദദവത്തിന്പ്പെ മനസ്സിപ്പന അെിയുന്നു; നമുക്കുും അെിയാൻ 
കഴിയുും, നാും രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ സഹായപ്പത്ത ആത്ശയിക്കുകയുും 
നമ്മുപ്പട രകരക്കാരനായി ത്കൂശിൽ മരിച്ച ത്കിസ്രുവുമായുള്ള നമ്മുപ്പട 
ബന്ധപ്പത്ത അവരണിക്കാരിരിക്കുകയുും പ്പെയ്രാൽ നാും 
സവർഗ്ഗീയരിരാവുമായി അനുരഞ്ജനത്തിോകുും.  
 
നമ്മുപ്പട ദുഷ്ടവുും സവാർത്ഥവുമായ വഴികപ്പളയുും െിന്തകപ്പളയുും 
ഏറ്റുരെയുകയുും അനുരരിക്കുകയുും പ്പെയ്രാൽ ദദവും നത്മ്മാട് ധാരാളും 
ക്ഷമിക്കുന്നു. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ഈ പ്പവേലുവിളി നിെഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ, 
ദദവത്തിന്പ്പെ ഉയർന്ന െിന്തകപ്പളക്കുെിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് 
കപ്പണ്ടത്തിയത്? ഈ ത്രരിസന്ധികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിരും എങ്ങപ്പന 
പ്പമച്ചപ്പെട്ടു? നിങ്ങൾ സവയും രുരിയ എപ്പന്തങ്കിേുും രഠിത്ച്ചാ? 
 
പ്െോർത്ഥന: 
 സർവശക്തനായ ദദവത്മ, ദദവിക െിന്തകത്ളാടുും വഴികത്ളാടുും ഒെും 
എപ്പന്ന രടിരടിയായി നിർത്താൻ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങയുപ്പട 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് ആവശേമാണ്. ഞാൻ പ്പരറ്റിത്ൊകുകത്യാ ഇടെുകത്യാ 
ദദവത്ത്താപ്പടാെും ത്െർന്ന് നടക്കാരിരിക്കുകത്യാ പ്പെയ്യുത്പാൾ 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് എപ്പന്ന ത്ത്രരിെിക്കുകയുും ഉണർത്തുകയുും പ്പെയ്യപ്പട്ട. 
കർത്താവായ ത്യശുവിപ്പനക്കുെിച്ചുും, അവന്പ്പെ ആത്മാവിനാൽ എപ്പന്ന 
രഠിെിക്കാൻ അവൻ ആത്രഹിക്കുന്ന രുരിയ കാരേങ്ങപ്പളക്കുെിച്ചുും 
കൂടുരേെിയാൻ ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ ആത്മൻ. 
 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ സത്ന്താഷും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകപ്പട്ട! 
ലജ്ജയിലലോപ  അങ്ങപയകോയി ! എന്ന ഭകരി സത്േശത്തിന്പ്പെ വീഡിത്യാകൾ 
FAIM 4CHRIST Youtube ൊനേിൽ ഉണ്ട്. ഇന്നപ്പത്ത സത്േശപ്പത്ത കുെിച്ചുള്ള 
മൂന്ന് ത്ഹസവ വീഡിത്യാകളുും കാണാും. ദയവായി സേർശിക്കുക! 
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ദിവസം 3 –ദദവെിന്പറ ഉതേശയങ്ങപള ദദവവചനം 

നിറതവറ്റുന്ന  (പയശയ്യോവ  55: 10-11) 
 
രാവിപ്പേ ത്രാെുും ദദവത്തിന്പ്പെ കരുണ രുരിയരാകുന്നു! 
നിങ്ങൾ എത്ൊപ്പഴങ്കിേുും ദദവവെനത്തിന്പ്പെ സരേങ്ങപ്പള 
സുംശയിച്ചിട്ടുത്ണ്ടാ? ഞാൻ സുംശയിച്ചരായി എനിക്കെിയാും. െിേത്ൊൾ, 
ദബബിളിൽ കാണുന്ന അവന്പ്പെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശവസിക്കാൻ നമുക്ക് 
കഴിയിേല. നാപ്പമേലാവരുും രീർച്ചയായുും, ഉെൊയുും ദദവത്തിന്പ്പെ 
സരേങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നുപ്പവന്ന് രെഞ്ഞാൽ, ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ശരീരമായാ 
സഭ കൂടുരൽ പ്പമച്ചപ്പെട്ട സ്ഥേത്ത് ആയിരിക്കാും. സഭ ഈ ത്ോകത്ത് 
കുരിച്ചുകയെുകയേല, മെിച്ച് ദദവത്തിന്പ്പെ ത്വരരയുപ്പട ഭുംരി മറ്റുള്ളവർ 
ത്ശദ്ധ്ിക്കുന്ന രരത്തിൽ വളപ്പരയധികും ശക്തിത്യാപ്പട ദദവത്ത്താപ്പടാെും 
ഓടുന്നു. 
 
പ്പയശയ്യാ ത്രവാെകൻ  55-ാാാ ും അധോയത്തിൽ എഴുരി, 

10 മഴയുും ഹിമവുും ആകാശത്തുനിന്നു പ്പരയ്യുകയുും 
അവിത്ടക്കു മടങ്ങാപ്പര വിപ്പരൊൻ വിത്തുും രിന്മാൻ 
ആഹാരവുും നല്കത്തക്കവണ്ണും ഭൂമിപ്പയ നപ്പനച്ചു 
ഫേവത്താക്കി വിളയിക്കുന്നരുത്രാപ്പേ 
11 എന്പ്പെ വായിൽ നിന്നു രുെപ്പെടുന്ന എന്പ്പെ വെനും 
ആയിരിക്കുും; അരു പ്പവെുപ്പര എന്പ്പെ അടുക്കത്േക്കു 
മടങ്ങിവരാപ്പര എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളരു നിവർത്തിക്കയുും ഞാൻ 
അയച്ച കാരേും സാധിെിക്കയുും പ്പെയ്യുും 
 

മഴയ്ക്കുും മഞ്ഞുവീഴ്െയ്ക്കുും ത്രാേുും ഒരു ഉത്ദ്ദശമുണ്ട്, അവ ഭൂമിപ്പയ 
നനയ്ക്കുകയുും, വിത്തുകൾ മുളെിക്കുകയുും,  രൂക്കൾക്ക് 
വസന്തമുണ്ടാക്കുകയുും  പ്പെയുന്നു. വസന്തകാേത്ത് ഭൂമിയുപ്പട എേലാ 
നിെങ്ങത്ളാടുും കൂടി നാും ആസവദിക്കുത്പാൾ, മഴയ്ക്കുും മഞ്ഞുവീഴ്െയ്ക്കുും 
ത്രാേുും അവയുപ്പട ഉത്ദ്ദശേമുപ്പണ്ടന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തപ്പട്ട. 
മനുഷേപ്പന ദദവവുമായി അനുരഞ്ജിെിക്കുക എന്ന ഉത്ദ്ദശേും 
നിെത്വറ്റുന്നരിനായിട്ടാണ് ദദവത്തിന്പ്പെ ശവാസത്തിൽ നിന്ന് ദദവവെനും 
വരുന്നത്.  
 
ദദവത്തിന്പ്പെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കേുും ശൂനേവുമായി മടങ്ങിേല. 
ദദവവെനും, രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ സഹായത്താൽ, അവന്പ്പെ നിരേമായ 
സരേത്താൽ നമ്മുപ്പട ഹൃദയങ്ങപ്പള ജവേിെിക്കുും. ദദവവെനും അരിന്പ്പെ 
ഉത്ദ്ദശേും നിെത്വറ്റുും - അത് നപ്പമ്മ സവരത്ന്തരാക്കുും! 
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ദദവവെനമായ നസപ്പെത്തിപ്പേ ത്യശു, ദദവപ്പത്ത ത്രസാദിെിക്കുകപ്പയന്ന 
േക്ഷേത്ത്താപ്പടയായിരുന്നു.  കർത്താവായ ത്യശുവിൽ മാത്രും വിശവാസും 
അർെിച്ചുപ്പകാണ്ട് നാും അവപ്പന സവീകരിക്കുത്പാൾ, നിരേ നരകത്തിൽ  
നിന്ന് നപ്പമ്മ സവരത്ന്തരാക്കാനുള്ള ഉത്ദ്ദശേും അവൻ നിെത്വറ്റുന്നു. നിങ്ങളുപ്പട 
ജീവിരത്തിപ്പേ ദദവത്തിന്പ്പെ വിജയും നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിപ്പേ 
ദദവവെനപ്പത്ത ആത്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ശവസിക്കുക, അനുസരിക്കുക, 
ജീവിക്കുക, രങ്കിടുക. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: നിങ്ങളുപ്പട രാരത്തിന്പ്പെ അടിമരവത്തിൽ  നിന്ന് 
നിങ്ങപ്പള ത്മാെിെിക്കാൻ ദദവവെനപ്പത്ത അനുവദിക്കുത്മാ? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്മ, രാരത്തിന്പ്പെയുും ഭയത്തിന്പ്പെയുും  അടിമരവത്തിൽ നിന്ന് 
രൂർണമായുും സവരത്ന്തനാകാൻ ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുപ്പട 
നിരേമായ വെനും പ്പകാണ്ട്  എന്പ്പെ മനസ്സുും ഹൃദയവുും നിെയ്ക്കാൻ 
ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നപ്പത്ത എന്പ്പെ ജീവിരത്തിേൂപ്പട ദദവും 
മഹരവപ്പെടപ്പട്ട. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. 
ആത്മൻ. 
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ദിവസം 4 – വിനയം വിശ ദ്ധിയിപലെ ന്ന  (പയശയ്യോവ  57: 15) 
 
പ്പയശയ്യാവു 57: 15 രെയുന്നു 

 ഉന്നരനുും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനുും ശാശവരവാസിയുും 
രരിശുദ്ധ്ൻ എന്നു നാമമുള്ളവനുമായവൻ ഇത്രകാരും 
അരുളിപ്പച്ചയ്യുന്നു :“ഞാൻ ഉന്നരനുും രരിശുദ്ധ്നുമായി 
വസിക്കുന്നു; രാഴ്മയുള്ളവരുപ്പട മനസ്സിനുും 
മനസ്രാരമുള്ളവരുപ്പട ഹൃദയത്തിനുും ദെരനേും 
വരുത്തുവാൻ മനസ്രാരവുും 
മത്നാവിനയവുമുള്ളവത്രാടു കൂടിയുും വസിക്കുന്നു 

 
രത്രങ്ങൾ വായിക്കുത്പാൾ, ദദവും നമുക്ക് നൽകിയ അത്ഭുരകരമായ 
ജീവിരപ്പത്ത അരമാനിക്കുകയുും നശിെിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്ന എേലാത്തരും 
ത്രവൃത്തികളുും നാും കാണുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങപ്പള രർഭച്ഛിത്ദും പ്പെയ്യുന്നു, 
സ്ത്രീകപ്പള ബോത്സുംരും പ്പെയ്യുന്നു, പ്പകാേപ്പെടുത്തുന്നു, രീത്വവാദ 
ത്രവർത്തനങ്ങളാൽ ത്രാമങ്ങൾ രുടച്ചുനീക്കപ്പെടുന്നു…െിേ സമയങ്ങളിൽ 
നമുക്ക് െുറ്റുമുള്ള അരാജകരവവുും ദുഷിച്ച കാരേങ്ങളുും കാണുത്പാൾ, 
ഞാൻ ഉെപ്പക്ക ആശ്ചരേപ്പെടുന്നു: നാപ്പമേലാവരുും രരിശുദ്ധ് ദദവപ്പത്തക്കാൾ 

നിരളികളായി നമ്മുപ്പട ജീവിരപ്പത്തക്കുെിച്ച്  കുെച്ച് മാത്രത്മ 
കരുരുന്നുത്ള്ളാ? ദാനമായ ജീവിരും നാും രകർത്തുകളയുകയുും 
മാേിനേക്കൂപാരത്തിത്േക്ക് വേിപ്പച്ചെിയുകയുും പ്പെയ്ത്രാ? 
 
നമ്മുപ്പട രരിശുദ്ധ്നായ  ദദവും രാഴ്മയുും അനുരരിക്കുന്നവത്രാപ്പടാെും  
വസിക്കുന്നുപ്പവന്ന് പ്പയശയ്യാ ത്രവാെകൻ നപ്പമ്മ ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. 
ദദവത്തിന്പ്പെ സവിത്ശഷരകൾ വിശുദ്ധ്ും മാത്രമേല, ഇന്നപ്പത്ത ഭാരും 
രെയുന്നു അവന്പ്പെ നാമും വിശുദ്ധ്മാപ്പണന്ന്. ദദവും രന്പ്പെ മഹത്തായ 
വിശുദ്ധ്ിയിൽ രാഴ്മയുും  മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരുപ്പട  അടുത്ത്തക്കുും  
എത്തിത്ച്ചരുന്നു. 
 
ദദവും ഉന്നരവുും വിശുദ്ധ്വുമായ സ്ഥേത്ത് വസിക്കുന്നു - അരാണ് 
സ്ത്രാത്രത്തിന്പ്പെയുും സ്രുരിയുപ്പടയുും ആരാധനയുപ്പടയുും സ്ഥേും. അരാണ് 
ത്രാർത്ഥനയുപ്പടയുും കൂട്ടായ്മയുപ്പടയുും ത്സവനത്തിന്പ്പെയുും സ്ഥേും. എന്നാൽ, 
എളിയ, അനുരാരമുള്ള ഒരു ഹൃദയപ്പത്ത അവൻ കാണുത്പാൾ, ദദവും 
നപ്പമ്മ രുനരുജ്ജീവിെിക്കാൻ എത്തിത്ച്ചരുന്നു. രുനരുജ്ജീവനത്തിന്പ്പെ ഒരു 
സ്രർശനത്തിനായി രയ്യാൊയ ഹൃദയങ്ങളിത്േക്ക് ജീവശവാസും വീശപ്പെടുന്നു. 
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നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: രരിശുദ്ധ് ദദവത്ത്താട് നാും എങ്ങപ്പന രാഴ്മത്യാപ്പട 
ത്രരികരിക്കണും? നിങ്ങൾപ്പക്കങ്ങപ്പന - നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിത്േക്ക് 
ദദവത്തിന്പ്പെ വിശുദ്ധ് രുനരുജ്ജീവനത്തിന്പ്പെ സ്രർശും സവീകരിക്കാൻ 
നിങ്ങൾ രയ്യാൊത്ണാ? അങ്ങപ്പന ആപ്പണങ്കിൽ, നിങ്ങളുപ്പട രാരങ്ങപ്പളക്കുെിച്ച് 
രാഴ്മയുള്ളവരുും അനുരരിക്കുകയുമാണ് ഏക മാർരും. ഞാൻ രാരും 
പ്പെയ്രിട്ടിേല, ഞാൻ നേലവനാപ്പണന്ന് ദദവത്ത്താട് നിങ്ങൾ രെത്ഞ്ഞക്കാും.  
 
സുഹൃത്തുക്കത്ള, 1 ത്യാഹന്നാൻ 1:8 നത്മ്മാട് രെയുന്നു 

നമുക്കു രാരും ഇേല എന്നു നാും രെയുന്നു എങ്കിൽ 
നപ്പമ്മത്തത്ന്ന വഞ്ചിക്കുന്നു 
 

പ്െോർത്ഥന:  
രരിശുദ്ധ് ദദവത്മ, അങ്ങപ്പയ മാത്രും ത്രസാദിെിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ 
വിനയത്ത്താപ്പട, മറ്റ് ജീവിരങ്ങപ്പള സ്രർശിക്കാൻ എപ്പന്ന സഹായിക്കണത്മ. 
അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ ജീവിരപ്പത്ത, ത്വരത്തിൽ അഭിനേിക്കുവാന് എപ്പന്ന 
സഹായിക്കത്ണ. രകർന്ന ത്ോകത്തിൽ ദദവത്തിന്പ്പെ വിശുദ്ധ്ിയുപ്പട 
വാഹകനാകാൻ എപ്പന്ന അഭിത്ഷകും പ്പെയ്യുക. കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ, ആത്മൻ. 
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 ദിവസം 5 – െീഡനസമയെ ള്ള  ബലം (മെോയി 5:10) 
 
മത്തായി 5:10 

 നീരിനിമിത്തും ഉരത്ദവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാരേവാന്മാർ; സവർഗ്ഗരാജേും 
അവർക്കുള്ളരു. 
 

രണ്ടാും ത്ോകമഹായുദ്ധ്സമയത്ത് യഹൂദന്മാപ്പര രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ച 
ത്കാെി പ്പടൻ ബൂും, എന്ന ഡച്ച് വനിരപ്പയ, ജർമ്മൻ നാസികൾ അെസ്റ്റ് 
പ്പെയ്യുകയുും രീഡിെിക്കുകയുും പ്പെയ്രു. അവൾ ഒരു ത്ഹാത്ളാത്കാസ്റ്റ് 
അരിജീവിച്ചയാൾ ആയിരുന്നു . അവളുപ്പട വിശവാസും ദദവത്തിൽ വളപ്പര 
ശക്തമായിരുന്നു, ഈ വിധത്തിൽ അവൾ വിശവാസപ്പത്ത വിവരിക്കുന്നു: 
 മൂടൽമഞ്ഞിേൂപ്പട കാണുന്ന െഡാർ ത്രാപ്പേയാണ് വിശവാസും 

- മനുഷേന്പ്പെ കണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയാത്ത അകപ്പേയുള്ള 
കാരേങ്ങളുപ്പട യാഥാർത്ഥേും. 
 

നമ്മുപ്പട കാേഘട്ടത്തിൽ രീഡനും വളപ്പര യഥാർത്ഥമാപ്പണന്ന് നമുക്കെിയാും. 
ത്കിസ്രുവിത്നാട് ശത്രുര രുേർത്തുന്ന ഏഷേയിപ്പേ ഒരു സർക്കാർ, സവകാരേ 
ത്കിസ്രേൻ സ്കൂളുകളിൽ ത്െരുന്ന കുട്ടികപ്പള രടഞ്ഞുപ്പകാണ്ട് സവന്തും 
ആളുകപ്പള ഉരത്ദവിക്കുന്നു. രേ രള്ളികളുപ്പട  ത്രാരുരത്തിന്പ്പെ  മുകളിൽ 
നിന്ന് കുരിശുകൾ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഒരു ആത്ഫിക്കൻ രാജേത്തിപ്പേ 
ത്കിസ്രോനികപ്പള രീഡിെിക്കുകയുും രട്ടിപ്പക്കാണ്ടുത്രായി പ്പകാേലുകയുും 
പ്പെയ്യുന്നു. ദദവസ്ത്നഹും ത്രകടിെിക്കാത്ത ഒരു വിശവാസത്തിനായി 
ത്കിസ്രേൻ സ്ത്രീകൾ ത്കിസ്രുവിേുള്ള വിശവാസും ഉത്രക്ഷിക്കാൻ 
നിർബന്ധിരരാകുന്നു. 
 
ത്കിസ്രുവിനുത്വണ്ടി രീഡിെിക്കപ്പെടുന്ന എേലാവരുും സവർഗ്ഗരാജേും 
അവകാശമാക്കുപ്പമന്ന് നമുക്ക് ഉെെുണ്ടായിരിക്കാും. ദദവത്തിന്പ്പെ രാജകീയ 
സാന്നിധേും സത്ന്താഷും ഉളവാക്കുന്നു. 
 
രീഡിെിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുത്വണ്ടി നാും ത്രാർത്ഥിക്കുത്പാൾ, അവരുപ്പട 
വിശവാസും വർദ്ധ്ിക്കാനുും അവരുപ്പട ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ത്രാത്രവുും 
സത്ന്താഷവുും നിെയുവാനുും നമുക്ക് ത്രാർത്ഥിക്കാും  കാരണും അവരുപ്പട 
കഷ്ടങ്ങളിൽ ദദവും വളപ്പര സന്നിഹിരനാണ്. 
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ത്കിസ്രുവിേുള്ള നിങ്ങളുപ്പട നിേരാടിനായി നിങ്ങപ്പള ശാരീരികമാത്യാ, 
ദവകാരികമാത്യാ, ആത്മീയമാത്യാ, സാമൂഹികമാത്യാ 
ഉരത്ദവിക്കുകയാപ്പണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കപ്പേലന്ന് അെിയുക. നിങ്ങളുപ്പട 
അരികിൽ അവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നരിനാൽ ദദവത്തിന് നേി രെയുന്നത് 
രുടരുക. ത്കിസ്രു നിങ്ങളുപ്പട ത്വദന കാണുന്നു, അവൻ നിങ്ങത്ളാപ്പടാെും 
കരയുന്നു. ദധരേമായിരിക്കുകയുും ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ശക്തിയിൽ 
നിേപ്പകാള്ളുകയുും പ്പെയ്യുക. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിത്ോ, നിങ്ങളുപ്പട രാജേത്തിത്ോ 
ഉള്ള രീഢനങ്ങൾ നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിത്ോ, രാജേത്തിന്പ്പെ ജീവിരത്തിത്ോ 
ഉള്ള ദദവത്തിന്പ്പെ വാഗ്ദാനങ്ങളിത്േക്ക് ദകമാെുന്നരിനുള്ള െിേ 
കാരണങ്ങൾ എപ്പന്താപ്പക്കയാണ്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
ത്കിസ്രുവിനുത്വണ്ടി രീഡിെിക്കപ്പെടുന്ന ഏപ്പരാരാൾക്കുും ദദവും 
സുംരക്ഷണവുും സമാധാനവുും സത്ന്താഷവുും നൽകപ്പട്ട. ത്ോകപ്പമപാടുമുള്ള 
രീഡിരർക്കുത്വണ്ടി രന്പ്പെ ഹിരമനുസരിച്ച് ത്രാർത്ഥിക്കാനുും ദദവും 
എപ്പന്ന രഠിെിക്കപ്പട്ട. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമും 
ഉയർത്തപ്പെടപ്പട്ട. 
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ദിവസം 6 – ദദവെിന്പറ  മനസ്സിപന്നോെ ഇെയന്മോർ 

(യിപരമയോവ  3: 15) 
 
ഞാൻ രേ രാജേങ്ങളിേുും ത്രായിട്ടുണ്ട്. െിേത്ൊൾ ഞായൊഴ്ച്ചകളിൽ, 
ഞാൻ ത്രസുംരികനായിരിക്കിേല. ആ സമയങ്ങളിൽ, അന്നപ്പത്ത ത്രസുംരകപ്പന 
ഞാൻ ത്ശദ്ധ്ത്യാപ്പട ത്കൾക്കുന്നു. െിേ സമയങ്ങളിൽ, ഞായൊഴ്െ 
ത്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പനയുും അവന്പ്പെ 
വീപ്പണ്ടടുെിന്പ്പെ ത്രവർത്തനപ്പത്തയുും രരാമർശിക്കാത്തരിനാൽ ഞാൻ 
േജ്ജിച്ചു ത്രായിട്ടുണ്ട്.  
 

വിശവാസമിേലാത്ത ഒരു കൂട്ടും മക്കൾക്കു യിപ്പരമോവു 3: 15- ൽ ഇരാ 

ദദവത്തിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുരകരമായ ഒരു വാഗ്ദാനും : 
 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്പ്പെ  മനസ്സിപ്പന്നാത്ത ഇടയന്മാപ്പര 

നൽകുും; അവർ നിങ്ങപ്പള ജ്ഞാനത്ത്താടുും ബുദ്ധ്ിത്യാടുും 
കൂപ്പട ത്മയിക്കുും. 

 
കുടുുംബും, സഭ, സുംഘടനകൾ, രാത്ഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവപ്പയാപ്പക്കയായി അവിടുന്ന് 
നപ്പമ്മ ത്നരാക്കളാക്കിയിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിൽ, അവിടുന്ന് നപ്പമ്മ ഭരത്മല്രിച്ച 
ആളുകപ്പള ത്മയിക്കാൻ അവിടുന്ന് നപ്പമ്മ വിളിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടന്ന് ദദവും 
ഓർമ്മിെിക്കുന്നു; ദദവവെനും രഠിക്കുന്നരിേുും മനസ്സിോക്കുന്നരിേുും 
ത്രത്യാരിക്കുന്നരിേുും ഏർപ്പെത്ടണ്ട ഉത്തരവാദിത്തും നമുക്കുും ഉണ്ട്. 
ദദവത്തിന്പ്പെ ഹൃദയും ജാരികൾക്കുള്ളരാണ്, അരുപ്പകാണ്ടാണ് ത്കൂശിൽ 
മരിക്കാനുള്ള രകരക്കാരനായി രന്പ്പെ ഏകജാരനായ ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പന 
അവൻ നൽകിയത്. ദദവത്തിന്പ്പെ ഹൃദയവുും ഈ വീപ്പണ്ടടുക്കൽ 
ത്രവൃത്തി പ്പെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധ്രയുും ത്ോകത്ത്താടുള്ള അവന്പ്പെ ആഴമായ 
സ്ത്നഹപ്പത്ത പ്പവളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദദവും ക്ഷമിക്കുകയുും നപ്പമ്മ 
അഭിവൃദ്ധ്ിപ്പെടുത്താൻ വേിയ രദ്ധ്രി നമുക്കായി ഒരുക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു. 
 
ഇത്സാത്യേേപ്പരത്ൊപ്പേ നാും അവിശവസ്രരായിരിക്കുത്പാഴുും ദദവും 
കരുണയുള്ളവനാകാൻ വിശവസ്രനായി രുടരുന്നുപ്പവന്ന് നാും 
മനസ്സിോക്കുന്നു. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ദദവത്തിന്പ്പെ മനസ്സിപ്പന്നാത്ത  ഒരു രുരുഷത്നാ 
സ്ത്രീത്യാ ആപ്പണങ്കിൽ എപ്പന്താപ്പക്ക മാറ്റങ്ങൾ ജീവിരത്തിൽ വരുത്താും? 
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പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്മ, അങ്ങയുപ്പട സ്ത്നഹത്തിന്പ്പെ വഴി ഞാൻ രാേിക്കാരിരുന്നത് 
എത്ന്നാട് ക്ഷമിക്കണത്മ. ഒരു ഇടയന്പ്പെ ത്സവനഹൃദയും ഞാൻ 
ആത്രഹിക്കുന്നു. അെിവുും വിത്വകവുും േഭിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങയുപ്പട 
കാൽക്കൽ ഇരിക്കുത്പാൾ എനിക്ക് അങ്ങയുപ്പട ജ്ഞാനപ്പത്ത നൽകണത്മ. 
അങ്ങയുപ്പട ജനപ്പത്ത, ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ സവരൂരത്തിൽ 
അനുരൂരമാക്കുന്നരിത്േക്ക് നയിക്കുവാനുും  രാഴ്മത്യാപ്പടയുും 
സരേസന്ധമായുും ത്സവിക്കുവാനുും  ഞാൻ ദിവസവുും ആത്രഹിക്കുന്നു. 
എേലാ നേല ത്രവൃത്തികളുും പ്പെയ്യാനുള്ള രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ 
ത്നരൃരവത്തിനുും മാർരനിർത്ദശത്തിനുും നേി. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ ദദവും എന്പ്പെ ജീവിരത്തിൽ 
മഹരവപ്പെടപ്പട്ട. ആത്മൻ. 
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ദിവസം 7 – കർെോവിൽ ആനന്ദിച്ചു പകോൾക (സങ്കീർെനം 37:3-4) 
 
സങ്കീർെനം 37:3-4 

3. യത്ഹാവയിൽ ആത്ശയിച്ചു നന്മപ്പെയ്ക; ത്ദശത്തു രാർത്തു 
വിശവസ്രര ആെരിക്ക. 
4.  യത്ഹാവയിൽ രത്ന്ന രസിച്ചുപ്പകാൾക; അവൻ നിന്പ്പെ 
ഹൃദയത്തിപ്പേ ആത്രഹങ്ങപ്പള നിനക്കു രരുും. 
 

എന്പ്പെ ത്ഡാക്ടെൽ ത്ത്രാത്രാും രൂർത്തിയാക്കുത്പാൾ എന്പ്പെ ഫീസ്  
എങ്ങപ്പന നല്കാൻ രറ്റുമായിരുന്നു  എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്പ്പെ 
ഫണ്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാരവുും രേത്ൊഴുും ശുത്ശുഷത്വേയുപ്പട യാത്രകൾക്കായി 
ഉരത്യാരിക്കുന്നരിനാൽ, എന്പ്പെ അവസാന വർഷത്തിൽ വളപ്പര വേിയ 
രുക അടയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഫണ്ടിേലായിരുന്നു. 
 
എന്പ്പെ രഠന ആവശേങ്ങൾക്കായി എന്പ്പെ നിേവിപ്പേ ഫണ്ടുകളിൽ 
പ്പരാടരുപ്പരന്ന് ഞാൻ ഉത്ദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ദദവും എനിക്കായി രദ്ധ്രി 
ഒരുക്കിയരുത്രാപ്പേ ശുത്ശൂഷ രുടരണും. രാസ്റ്റർമാപ്പരയുും സഭാ 
ത്നരാക്കപ്പളയുും സജ്ജരാക്കുന്നരിനായി സമുത്ദും കടന്നുള്ള യാത്രകൾ ധാരാളും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 
 
ഞാൻ എന്പ്പെ ഒരു നേല സുഹൃത്തിത്നാപ്പടാെും കടൽത്തീരത്ത് 
നടക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ സുംസാരിച്ചുപ്പകാണ്ടിരിക്കുത്പാൾ, അവൾ 
പ്പരപ്പട്ടന്ന് എപ്പന്ന രടഞ്ഞു, എന്പ്പെ രഠനപ്പത്ത രിന്തുണയ്ക്കാൻ ദദവും 
രപ്പന്ന മരിെുളവാക്കി എന്ന് അവൾ രെഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസത്തിനുത്ശഷും, 
മപ്പറ്റാരു രാജേത്തുള്ള എന്പ്പെ ശിഷേന്മാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു സത്േശും 
േഭിച്ചു. എന്പ്പെ രഠന ഫീസിത്േക്ക് സുംഭാവന പ്പെയ്യാൻ അവപ്പരയുും 
ദദവാത്മാവ് മരിെുളവാക്കി. 
 
ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദദവും ഇത്രയുും വേിയ രുക നൽകിയരിൽ 
ഞാൻ അത്ഭുരപ്പെട്ടു. അരിേുരരിയായി, ദദവും എപ്പന്ന മാനിച്ചുപ്പവന്ന് 
ഞാൻ വിശവസിച്ചു, കാരണും ഞാൻ ദദവത്തിൽ രസിക്കുവാനുും, 
ആനേിക്കാനുും അവൻ ആരാപ്പണന്ന് വിശവസിക്കുന്നരിൽ സത്ന്താഷും 
കപ്പണ്ടത്താനുും രിരപ്പഞ്ഞടുത്തു. ദദവും എത്ൊഴുും നേലവനുും 
വിശവസ്രനുമാണ്. അവന്പ്പെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നരിന് ഞാൻ 
നേിയുള്ളവളാണ്.  നിങ്ങൾത്ക്കാ? 
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സങ്കീർത്തനും 37: 3 നപ്പമ്മ കർത്താവിൽ വിശവസികോന ം നമ്മുപ്പട വിശവാസും 
ത്രവൃത്തികളാക്കി മാറ്റാനുും ഉദ്ത്ബാധിെിക്കുന്നു. ദദവും നപ്പമ്മ 
സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ത്രത്ദശങ്ങളിൽ ദദവത്ത്താട് വിശവസ്രര രുേർത്തണപ്പമന്ന 
ഉത്ദ്ദശും നമുപ്പക്കേലാവർക്കുും ഉണ്ട്. ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ സവരൂരത്തിത്േക്ക് നപ്പമ്മ 
രൂരാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുും, അവൻ നപ്പമ്മ സ്ഥാനീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 
സ്ഥേങ്ങളിൽ അവിടുപ്പത്ത ഉത്ദ്ദശേങ്ങൾക്കായി ഉരത്യാരപ്പെടുത്താനുും, നന്മ 
പ്പെയ്യാൻ അവിടുപ്പത്ത രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ നപ്പമ്മ രഠിെിക്കാനുും നമുക്ക് 
ദദവത്തിൽ ആത്ശയിക്കാും. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ഇന്ന്  ദദവസന്നിധിയിൽ സമർെിക്കാൻ നിങ്ങൾ 
ആത്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്പ്പെ െിേ ആത്രഹങ്ങൾ എപ്പന്താപ്പക്കയാണ്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്മ, നേി, അങ്ങയുപ്പട  സാന്നിദ്ധ്േും എന്പ്പെ അനുത്രഹമാണ്. 
അങ്ങയുപ്പട രരിരൂർണ്ണ ഇച്ഛയിൽ ഉള്ള എന്പ്പെ ഹൃദയത്തിന്പ്പെ 
ആത്രഹങ്ങൾ അങ്ങ് എനിക്കു രരുപ്പമന്ന് വിശവസിക്കാൻ ത്വണ്ടത്ര വിശവാസും 
എനിക്കു നൽകണത്മ. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ 
ആത്മൻ. 
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ദിവസം 8 – ദദവപെ അറിയോൻ നിശ്ചലമോയിരിക ക 

(സങ്കീർെനം 46:10) 
 
ഇന്നപ്പത്ത ത്ഹസവ ഭക്തി സത്േശും, നിങ്ങളിൽ മധേസ്ഥരായവരുമായി 
ത്രരിധവനിത്ച്ചക്കാും. സങ്കീർത്തനും 46: 10 ൽ േളിരവുും എന്നാൽ ശക്തവുമായ 
ഒരു വാകേമാണ് എനിക്ക്   ഉള്ളത്. 

മിണ്ടാരിരുന്നു, ഞാൻ ദദവപ്പമന്നു അെിഞ്ഞു പ്പകാൾവിൻ ;  
ഞാൻ ജാരികളുപ്പട ഇടയിൽ ഉന്നരൻ ആകുും;  
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉന്നരൻ ആകുും. 
 

1994 മുരൽ ഒരു സഭാ ത്നരാവ് എപ്പന്ന ശിഷേനാക്കിയത്ൊൾ മുരൽ ഞാൻ 
ഒരു മദ്ധ്േസ്ഥനാണ്. അരിനുത്ശഷും, കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പന 
കണ്ടുമുട്ടാൻ ത്രഭാരത്തിനുമുപ് എഴുത്ന്നൽക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. 
അരിരാവിപ്പേ ശാന്തമായ സമയങ്ങളിൽ, നമുക്ക് നിശ്ചേമായിരിക്കാനുും 
അവൻ ദദവമാപ്പണന്ന് അെിയാനുും കഴിയുും. 
 
അവിടുപ്പത്ത സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുകയുും അവന്പ്പെ സമാധാനവുും 
സ്ത്നഹവുും സത്ന്താഷവുും പ്പകാണ്ട് നിെയുകയുും പ്പെയ്യുന്നത് ഒരു 
അമാനുഷിക നിമിഷമാണ്. അരാധമായ നിശബ്ദരയുപ്പട ആ നിമിഷത്തിൽ 
നമ്മൾ  ദദവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു, മാത്രമേല നമ്മുപ്പട ശവാസും ത്രാേുും 
ത്കൾക്കാൻ കഴിയുും! 
 
അവന്പ്പെ ശബ്ദും ത്കൾക്കുത്പാൾ നമ്മുപ്പട ആത്മാവ് സത്ന്താഷത്ത്താപ്പടാെും 
ൊടിവീഴുകയുും നാും അവപ്പന ഉയർത്തുകയുും പ്പെയ്യുന്നു! അവൻ 
അടുത്തുള്ളരിനാൽ നാും അവപ്പന ഉയർത്തുന്നു; അവന്പ്പെ സാന്നിദ്ധ്േും 
നമ്മളിേുും  നമ്മളിേൂപ്പടയുും വോരിക്കുന്നു. നമ്മുപ്പട ത്രരികരണങ്ങൾ 
വേരേസ്രമായിരിക്കാും - അവന്പ്പെ സാന്നിദ്ധ്േും രിരിച്ചെിഞ്ഞാൽ നാും 
കരയുകത്യാ െിരിക്കുകത്യാ രുഞ്ചിരിക്കുകത്യാ പ്പെയ്യാും. നിങ്ങൾ 
രിടിപ്പച്ചടുക്കാൻ ആത്രഹിക്കുന്ന ത്യശുവിത്നാപ്പടാെമുള്ള അമാനുഷിക 
നിമിഷങ്ങൾ ഇവപ്പയാപ്പക്കയാണ്. നപ്പമ്മ സ്ത്നഹിക്കുന്ന ദദവവുമായുള്ള 
വിേത്യെിയ നിമിഷങ്ങളാണിവ. 
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ഒരു ത്രാവശേും, ഞാൻ ദദവവുമായിട്ടു ആത്ോെിച്ചത്ൊൾ ഇങ്ങപ്പനയാണ് 
കൂടുരൽ എഴുരാൻ അവിടുന്ന് എപ്പന്ന നയിച്ചത്: 

“ദദവകൃരപ്പയക്കുെിച്ച് ആത്ോെിക്കുത്പാൾ –  
ദദവും നൽകിയ അർഹരയിേലാത്ത ത്രീരി. 
നിരേമരണത്തിന് അർഹര, എന്നാൽ നിരേജീവൻ എന്ന 
കൃരാവരും 
ദദവരുത്രനായ ത്യശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശവസിക്കാൻ 
രീരുമാനിച്ചത്ൊൾ 
ഇത്ൊൾ കൃരയാൽ ശുദ്ധ്മാക്കപ്പെടുകയുും 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് നിങ്ങളുപ്പട വഴികാട്ടി ആയിരിക്കപ്പട്ട. 
 
രികച്ചുും കൃരയാേുള്ള ത്രീരി  
എന്നിരുന്നാേുും, ആസവദിച്ചത് കൂടുരൽ മുത്ന്നാട്ടുള്ള 
 ഒരു പ്പെെിയ ഭാരും മാത്രമാണ് 
നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരകാേും മുഴുവൻ ഇത്ൊൾ വഴങ്ങുക 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് നിങ്ങളുപ്പട വഴികാട്ടിയാകപ്പട്ട.” 

 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി:  
ദദവമുപാപ്പക നിശ്ചേമായിരിക്കാൻ , മിണ്ടാരിരിക്കാൻ ത്രയാസമുത്ണ്ടാ? 
ദദവവുമായി നിരേമൂേേമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ആസവദിക്കാനായി നിങ്ങളുപ്പട 
ജീവിര ദശേിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുും? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്മ, ഞാൻ നിത്ന്നാടുകൂപ്പട സമയും പ്പെേവഴിക്കാത്തത്ൊൾ എത്ന്നാട് 
ക്ഷമിക്കണത്മ. നിന്പ്പെ വെനും ത്കൾക്കാൻ എന്പ്പെ കാരുകപ്പള അഭിത്ഷകും 
പ്പെയ്യുക, എന്പ്പെ ഹൃദയത്തിൽ മധേസ്ഥരയ്ക്കായി ഒരു രുരിയ 
അഭിനിത്വശും രകരുക. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. 
ആത്മൻ 
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ദിവസം 9 – ഭയമിലല! (2  ിപമോപെപയോസ്ത 1: 7) 
 
2 രിപ്പമാപ്പഥപ്പയാസ് 1: 7 

ഭീരുരവത്തിന്പ്പെ ആത്മാവിപ്പന അേല, ശക്തിയുപ്പടയുും 
സ്ത്നഹത്തിന്പ്പെയുും സുത്ബാധത്തിന്പ്പെയുും ആത്മാവിപ്പനയത്ത്ര 
ദദവും നമുക്കു രന്നരു . 
 

കഴിഞ്ഞ കുെച്ച് മാസങ്ങളിേുും വർഷങ്ങളിേുും രേരവണ ത്കിസ്രുവിൽ 
വിശവാസും അർെിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവപ്പരയുും നപ്പമ്മയുും 
ത്ത്രാത്സാഹിെിക്കുന്നരിന് നാും 2 രിത്മാത്തി 1:7 ഉരത്യാരിക്കുന്നുണ്ടാകാും. 
 

കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ യഥാർത്ഥ വിശവാസിയുും അനുയായിയുും 
ആയിരിക്കുന്നരിന്പ്പെ ഒരു നേല ഭാരും, നമ്മുപ്പട ദദവമേലാപ്പര മപ്പറ്റന്തിപ്പനയുും 
അപ്പേലങ്കിൽ മറ്റാപ്പരയുും നാും ഭയപ്പെത്ടണ്ടരിേല എന്നരാണ്. ത്കിസ്രുവിേുള്ള 
വിശവാസത്താൽ നാും ഈ സരേും വിശവസിക്കണും. അത്തരപ്പമാരു ശക്തമായ 
ആത്മവിശവാസും നമുക്ക് ത്കിസ്രുവിൽ കപ്പണ്ടത്താും. ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
വഴിയേലാപ്പര എനിക്ക് മപ്പറ്റാരു മാർരവുും രിന്തുടരാൻ കഴിയിേല. ശക്തി, 
രികഞ്ഞ സ്ത്നഹും, ആത്മനിയത്ന്തണും എന്നിവ ദദവത്തിന്പ്പെ 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ സവീകരിക്കുകയുും 
ത്രത്യാരിക്കുകയുും പ്പെയ്യണും. 
 
ദദവും നൽകിയ ശക്തിയുമായി ഒരിക്കേുും പ്പരാരുത്തപ്പെടാൻ 
കഴിയാത്തരിനാൽ നമ്മുപ്പട വേക്തിരരമായ ശക്തിയിൽ നാും ഒന്നുും 
ത്ശമിക്കരുത്.  ഇത് നമ്മൾ ദിവസവുും പ്പെയ്യുന്ന ഒരു രിരപ്പഞ്ഞടുൊണ്. 
നമുക്ക് രരിെിരമായ സ്ത്നഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രവർത്തിക്കാൻ 
കഴിയുും, ഈ സ്ത്നഹത്തിന് ശുദ്ധ്മായ ഉത്ദ്ദശേങ്ങളിേലായിരിക്കാും അപ്പേലങ്കിൽ 
ശുദ്ധ്മായ ദദവസ്ത്നഹത്തിൻപ്പെ സാരാുംശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 
ത്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണും. 
 
രേ വിധത്തിൽ ആത്മനിയത്ന്തണും നടത്താൻ ദദവസ്ത്നഹത്തിന് നമ്മപ്പള 
സഹായിക്കാൻ കഴിയുും -  ഞാൻ നിങ്ങപ്പള ദദവസ്ത്നഹത്താൽ 

സ്ത്നഹിക്കുന്നരുപ്പകാണ്ടു, രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ സഹായത്ത്താപ്പട എനിക്ക് 
ആത്മനിയത്ന്തണും നടത്താൻ കഴിയുും. ത്വദനിെിക്കുന്ന വാക്കുകൾ 
സുംസാരിക്കാരിരിക്കാത്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉരത്ദവവുും 
വരുത്താരിരിക്കാത്നാ എനിക്ക് രിരപ്പഞ്ഞടുക്കാും. 
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ആത്മനിയത്ന്തണും ഒരു ശക്തമായ സമ്മാനമാണ്, അത് കൂടാപ്പര നമ്മുപ്പട 
ജീവിരും മുഴുവൻ രാെുമാൊകുും. ത്കിസ്രുവിേുള്ള നമ്മുപ്പട വിശവാസും 
ദദവത്തിേുും, ദദവത്തിനുത്വണ്ടിയുും നിർഭയരായിരിക്കാൻ നപ്പമ്മ 
സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുപ്പട ഭയും ദദവത്ത്താട് മാത്രമായിരിക്കണും - അത് 
ആരാധനയുപ്പടയുും ഭക്തിയുപ്പടയുും സുംത്യാജനമാണ്. ദദവത്തിന്ത്െരേലാത്ത 
ഒരു കാരേപ്പത്തയുും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയിേല. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ജീവിരത്തിേുും / അപ്പേലങ്കിൽ ശുത്ശൂഷയിേുും 
ദദവവുമായി ഉയരുന്നരിൽ നിന്ന് നിങ്ങപ്പള രടയുന്ന െിേ ഭയങ്ങൾ  
എപ്പന്താപ്പക്കയാണ്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
എന്പ്പെ ഭയങ്ങപ്പളേലാും (ത്രര് ത്രകാരും രട്ടികപ്പെടുത്തുക) കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ത്കൂശിൽ സ്ഥാരിക്കുന്നു. എന്നിൽ ദദവഭയും മാത്രും 
ഉണ്ടായിരിക്കണപ്പമന്നാണ് എന്പ്പെ ആത്രഹും.ദദവത്മ അങ്ങയുപ്പട ശക്തിയുും 
സ്ത്നഹത്തിന്പ്പെ ആത്മാവുും, നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
ആത്മനിയത്രണവുും എന്പ്പെ മീപ്പര, എന്പ്പെ കുടുുംബത്തിന്പ്പെ മീപ്പര, എന്പ്പെ 
സുഹൃത്തുക്കളുപ്പട മീപ്പര എന്പ്പെ ജനങ്ങളുപ്പട മീപ്പര, രകരണത്മ. നമ്മുപ്പട 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. ആത്മൻ! 
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ദിവസം 10 –  ദദവം നമ ക് അന കൂലം (തറോമർ 8: 31-32) 
 
ഇത് ത്രയാസകരമായ ദിവസങ്ങളാണ് .ത്ോകും രേവിധത്തിൽ ത്വദനത്യാപ്പട 
പ്പനടുവീർെിടുന്നത് നാും കാണുന്നു. 
ത്ൊമർ 8: 31-32-ൽ രൗത്ോസ് അെസ്ത്രാേൻ നപ്പമ്മ പ്പവേലുവിളിക്കുന്നു: 

31 ഇരു സുംബന്ധിച്ചു നാും എന്തു രെത്യണ്ടു? ദദവും 
നമുക്കു അനുകൂേും എങ്കിൽ നമുക്കു ത്രരികൂേും ആർ? 
32 സവന്തരുത്രപ്പന ആദരിക്കാപ്പര നമുക്കു എേലാവർക്കുും 
ത്വണ്ടി ഏല്രിച്ചുരന്നവൻ അവത്നാടുകൂപ്പട സകേവുും 
നമുക്കു നല്കാരിരിക്കുത്മാ? 

ഈ വാകേങ്ങൾ അത്ങ്ങയറ്റും ശാക്തീകരിക്കുന്നരായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഇത് 

ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ അനുരാമിയാകാൻ നപ്പമ്മ അരേന്തും അനുത്രഹിക്കുകയുും 

പ്പെയ്യുന്നു. എേലാ ദദവങ്ങൾക്കുും ഉരരിയായ ഒരു ദദവപ്പത്ത നാും 
ആരാധിക്കുന്നുപ്പവന്ന് നാും മനസ്സിോക്കണും. അവപ്പനത്ൊപ്പേ ആരുമിേല.  

ഇത് സരേമാണ്. രന്പ്പെ ഏകജാരനായ രുത്രനായ നസപ്പെത്തിപ്പേ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പന ആദരിക്കാപ്പര നമുക്കു എേലാവർക്കുും ത്വണ്ടി 
ഏല്രിച്ചുരരാൻ ദദവത്തിന് കഴിയുപ്പമങ്കിൽ, അവിടുപ്പത്ത കൃര 
നമ്മുപ്പടത്മൽ പ്പൊരിയാനുും അവന്പ്പെ ഹിരമനുസരിച്ച് എേലാും നൽകാനുും 
അവനു കഴിയുും. ദദവും നമുക്കുത്വണ്ടി കരുരി പ്പവച്ചിരിക്കുന്ന 
എേലാറ്റിന്പ്പെയുും ഒരു പ്പെെിയ ത്രരിഫേനും മാത്രമാണ് ഇത്. അപ്പര, 
യഥാർത്ഥ ത്കിസ്രീയ വിശവാസും, ദദവും എത്ൊഴുും നേലവനാപ്പണന്നുും 
എേലായ്ത്ൊഴുും വിജയിയാപ്പണന്നുും, അെിയുകയുും വിശവസിക്കുകയുും 
പ്പെയ്യുന്നു. 

ദദവും നമ്മുപ്പട ശക്തിയുും ആത്മവിശവാസവുമാണ്. സൃഷ്ടിയുപ്പട കാേും 
മുരൽ ദദവും നമുക്ക് ത്വണ്ടി ഉണ്ട്. മനുഷേരാശിയുപ്പട രരനത്തിേൂപ്പടയുും 
ദദവും നമുക്ക് ത്വണ്ടി ഉണ്ട്. രേമുെകളിേൂപ്പടയുും ദദവും നമുക്കുത്വണ്ടി 
രുടരുന്നു, കാരണും ദദവും സ്ത്നഹമാണ്. 

സുഹൃത്തുക്കത്ള, നമ്മൾ ദദവത്ത്താപ്പടാെമുള്ളത്ൊൾ, നമ്മൾ വിജയിക്കുന്ന 
ഭാരത്താണ്. രീർച്ചയായുും, നമ്മൾ ദദവത്തിേുും ദദവത്തിനു ത്വണ്ടിയുും 
ൊപേന്മാരാണ്. എന്നാൽ വിജയികൾക്ക് െിേ നിയമങ്ങളുും രരിശീേന 
പ്പഷഡേൂളുകളുും രാേിത്ക്കണ്ടരുണ്ട്, അരിേൂപ്പട അവർക്ക് വിജയകരമായി 
അവസാനിെിക്കാൻ കഴിയുും. 
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നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: നിങ്ങൾ ദദവത്ത്താട് ത്ൊദിക്കുന്ന അദൃശേവുും 
സ്രഷ്ടവുമായ െിേ കാരേങ്ങൾ എപ്പന്താപ്പക്കയാണ്? അവിടുപ്പത്ത 
ഹിരമനുസരിച്ച് ദാനങ്ങൾ മാത്രും സവീകരിക്കാനുും നിങ്ങൾക്ക് 
ആവശേമിേലാത്ത മപ്പറ്റപ്പന്തങ്കിേുും ത്വപ്പണ്ടന്നു പ്പവക്കുവാനുും നിങ്ങൾ 
രയ്യാൊത്ണാ? 

പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്മ, അങ്ങ് എപ്പന്ന എത്രമാത്രും സ്ത്നഹിക്കുന്നുപ്പവന്ന് മനസ്സിോക്കാൻ 
എപ്പന്ന സഹായിക്കണത്മ. സവർരത്തിൽ നിന്നുള്ള എേലാ നേല ദാനങ്ങളുും 
എനിക്ക് നൽകിയരിന് നേി. സരേത്തിേുും നീരിയിേുും നടക്കാനുും എനിക്കു 
രന്നിരിക്കുന്ന എേലാ ദാനങ്ങളുും അനുത്രഹങ്ങളുും അങ്ങയുപ്പട 
മഹരവത്തിനായി വിശവസ്രരത്യാപ്പട ഉരത്യാരിക്കാൻ അങ്ങയുപ്പട 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ എപ്പന്ന സഹായിക്കണത്മ. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ൊപേന്മാരാകാനുള്ള 
രരീശീേത്തിനുള്ള ദധരേും എനിക്ക് നൽകണത്മ. ആത്മൻ. 
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ദിവസം 11 - കർെോവ് വോഴ ന്ന  (1 ദിനവൃെോെം 16:31) 
 
നിങ്ങൾ രുെത്തു നടക്കാൻ ത്രായിട്ടുത്ണ്ടാ? ഭൂമിയുപ്പട മത്നാഹരമായ 
നിെങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുത്ണ്ടാ? നിങ്ങളുപ്പട കണ്ണുകൾ രൂക്കളുപ്പട 
മത്നാഹരമായ നിെങ്ങളിൽ വിരുന്നു കഴിക്കുകയുും വർണ്ണാഭമായ 
രക്ഷികളുപ്പട സേർശനങ്ങൾ ആസവദിക്കുകയുും പ്പെയ്രുപ്പവന്ന് ഞാൻ 
ശരിക്കുും ത്രരീക്ഷിക്കുന്നു. ശുദ്ധ്വായു ശവസിക്കാൻ നിങ്ങൾ 
സമയപ്പമടുത്തുപ്പവന്നുും ത്രകൃരി സൗേരേത്തിൽ നിങ്ങളുപ്പട കണ്ണുകൾ 
രുഞ്ചിരിക്കപ്പട്ട എന്നുും ഞാൻ ത്രരീക്ഷിക്കുന്നു. 
 
1 ദിനവൃത്താന്തും 16:31 നാും വായിക്കുത്പാൾ അത് നമ്മുപ്പട ആത്മാവിപ്പന 
ഉയർത്തുന്നു: 

സവർഗ്ഗും ആനേിക്കപ്പട്ട; ഭൂമി ഉേലസിക്കപ്പട്ട; യത്ഹാവ വാഴുന്നു 
എന്നു ജാരികളുപ്പട മത്ദ്ധ്േ ത്ഘാഷിക്കപ്പട്ട. 
 

എത്ര ത്രയാസകരമായ സമയങ്ങളാപ്പണങ്കിേുും, നിങ്ങൾ ആകാശത്ത്തക്ക് 
ത്നാക്കുകയുും നീോകാശും കാണുകയുും പ്പെയ്യുത്പാൾ, ദദവത്തിന്പ്പെ 
കോസൃഷ്ടിയുപ്പട രൂർണ്ണ സൗേരേും നമ്മുപ്പട മുഖത്ത് രുഞ്ചിരി 
വിടർത്തുന്നുപ്പവന്ന് സങ്കൽെിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് െുറ്റുും ത്നാക്കുത്പാൾ 
യൂത്ൊെിപ്പേ രച്ച മരങ്ങളുും കുറ്റിക്കാടുകളുും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിപ്പേ മണൽ 
മരുഭൂമി, കരീബിയൻ കടേിന്പ്പെ നീേ ജേും,  ഏഷേൻ നരരങ്ങളിൽ 
സൂരേപ്പന സ്രർശിക്കാൻ ഉയരമുള്ള പ്പകട്ടിടങ്ങൾ അപ്പേലങ്കിൽ ആത്ഫിക്കയിപ്പേ 
വിശാേമായ ത്ദശങ്ങളിൽ പ്പെളിയുും ഇേയുും പ്പകാണ്ട് നിർമ്മിച്ച പ്പെെിയ 
വീട് കാണുത്പാൾ, ഒരു രരമാധികാര ദദവത്തിന്പ്പെ മുപാപ്പക നാും 
ആശ്ചരേപ്പെട്ടു നില്ക്കുും. 
 
സമയമാകുത്പാൾ ത്യശു കർത്താവാപ്പണന്ന് എേലാ ജനരകളുും 
അുംരീകരിക്കാൻ ത്രാകുന്നു. അരുവപ്പര, എത്ൊഴുും ഓർക്കുക, രരത്മാന്നര 
കമാൻഡർ, എേലാ ജനരകളുപ്പടയുും രാജാക്കന്മാരുപ്പട രാജാവ്, എന്നത് എേലാ 
ജനരകപ്പളയുും സൃഷ്ടിച്ച ഏക ദദവും ആണ്! 
 
ത്ോകും മുഴുവൻ നിരവധി ത്രരിസന്ധികളിേൂപ്പട ത്വദന 
അനുഭവിക്കുത്പാൾത്തപ്പന്ന, കർത്താവായ ത്യശുവിന്പ്പെ അനുരാമികൾ എന്ന 
നിേയിൽ  ത്ൊസാെൂവിന്പ്പെ മണും രിടിക്കാനുും രക്ഷികൾ രാടുന്നത് 
ത്കൾക്കാനുും നമുക്ക് സമയപ്പമടുക്കാും. 
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നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി : ഈ ത്ഹസവ ഭക്തി  സത്േശത്തിനു ത്ശഷും, വളപ്പര 
കഠിനമായി മഴ പ്പരയ്യുന്നിപ്പേലങ്കിൽ നിങ്ങളുപ്പട വീട്ടിൽ നിന്ന് 
രുെത്തുകടക്കുക. നിങ്ങളുപ്പട ദകകൾ ആകാശത്ത്തക്ക് ഉയർത്തി ദദവപ്പത്ത 
സ്രുരിക്കുക. ശുദ്ധ്വായു ശവസിക്കുക. നിങ്ങൾ എവിപ്പടയാത്ണാ മഴ 
പ്പരയ്യുന്നപ്പരങ്കിൽ, അവിപ്പട മഴയുപ്പട ഭുംരി ആസവദിക്കുക, അങ്ങപ്പനയാണ് 
ദദവകൃരയിൽ നമ്മൾ മുഴുകുത്പാൾ ദദവാത്മാവ് നമ്മിൽ രരിക്കുക. 
 
പ്െോർത്ഥന: 
വാഴുന്ന ദദവത്തിന്പ്പെ കാഴ്െ  നമ്മിൽ നിന്നുും  ഒരിക്കേുും 
നഷ്ടപ്പെടാരിരിക്കപ്പട്ട! നമുക്ക് െുറ്റുും ത്നാക്കുകയുും ദദവത്തിന്പ്പെ 
മത്നാഹരമായ സൃഷ്ടി കാണുകയുും പ്പെയ്യുത്പാൾ നമ്മുപ്പട ഹൃദയത്തിൽ 
സത്ന്താഷവുും മുഖത്ത് രുഞ്ചിരിയുും നിെയപ്പട്ട. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഹത്േലേൂയാ രെയുകയുും 
രാടുകയുും പ്പെയ്യുന്നു! 
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ദിവസം 12 - ദദവെിന്പറ ജനമോയി (യിപരമയോവ  30:22) 
 
ഇന്നപ്പത്ത വാകേും ദദവും നപ്പമ്മ എത്രമാത്രും സ്ത്നഹിക്കുന്നുപ്പവന്ന് 
പ്പവളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വാകേും ആദേും ഇത്സാത്യേേപ്പര അഭിസുംത്ബാധന 
പ്പെയ്രു; അവപ്പര അനുത്രഹിക്കാനുള്ള രന്പ്പെ ഉടപടിപ്പയക്കുെിച്ച് ദദവും 
അവപ്പര ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ ഇത് മിശിഹായിേൂപ്പട നടക്കുും. 
 
ഞാനടക്കും ത്കിസ്രുവിപ്പന സവീകരിച്ച നമ്മളിൽ, എത്രത്രർക്ക്, നാും 
ദദവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുത്രാപ്പയന്ന്, ഓർമിക്കാൻ കഴിയുപ്പമന്ന് ഞാൻ 
െിന്തിക്കുന്നു. െിേത്ൊൾ, ത്കിസ്രുവിപ്പന സവീകരിച്ച് 
സ്നാനത്മറ്റരിനുത്ശഷവുും, നാും രിരുപ്പവഴുത്തു സരേങ്ങപ്പള 
സുംശയിക്കുകയുും, അവിശവസിക്കുകയുും, അനുസരിക്കാരിരിക്കുകയുും 
പ്പെയ്യുന്നു. നാും അവനിൽ നിന്ന് അകന്നുത്രാകാൻ ദദവും  
ആത്രഹിക്കാത്തരിനാൽ ഇത് ദുുഃഖകരമാണ്. 
 
എന്നിരുന്നാേുും, ദദവും ഇത്സാത്യേേപ്പര ഓർമ്മിെിച്ചരുത്രാപ്പേ, 
യിപ്പരമോവു 30:22 േൂപ്പട അവൻ ഇന്ന് നപ്പമ്മ ഓർമ്മിെിക്കുന്നു: 

നിങ്ങൾ എന്പ്പെ ജനമായിരിക്കുും, ഞാൻ നിങ്ങളുപ്പട 
ദദവമായിരിക്കുും. 

 
വളപ്പര വേക്തിരരമായ ഒരു ദദവപ്പത്ത ആണ് നാും ആരാധിക്കുന്നുപ്പവന്ന് 
നമ്മുക്കെിയാത്മാ? അവൻ രെഞ്ഞു ... "എന്പ്പെ ജനര", ത്യശുവിൽ 
വേക്തിരരമായ വിശവാസും അർെിച്ചുപ്പകാണ്ട് മാത്രത്മ നമുക്ക് 
ദദവജനമാകാൻ കഴിയൂ. 
 
ത്ശദ്ധ്ിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ത്വണ്ടി ത്യശുവിപ്പന ദദവരുത്രനുും കർത്താവുും 
രക്ഷകനുമായി മറ്റാർക്കുും അുംരീകരിക്കാൻ കഴിയിേല. രീരുമാനും 
കർശനമായി നിങ്ങളുത്ടരാണ്. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിൽ 
ആത്ശയിക്കുത്പാഴാണ് നാും ദദവമക്കളാപ്പണന്ന രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ ഉെെ് 
േഭിക്കുന്നത്. ദദവും നമ്മുപ്പട അബ്ബയാപ്പണന്ന് നമുക്കെിയാും. 
 
അരിനാൽ, എേലാ ദദവജനവുും സർവശക്തനായ ദദവത്തിന് 
കീഴടത്ങ്ങണ്ടരുണ്ട്. ത്കൂശിൽ മരിച്ച് മൂന്നുദിവസും സുംസ്കരിച്ചരിന് ത്ശഷും 
ഉയിർപ്പത്തഴുത്ന്നറ്റ കർത്താവായ ത്യശുവിനു ഒരിക്കേുും നിങ്ങപ്പള രപ്പന്ന 
സമർെിച്ചിട്ടിപ്പേലങ്കിൽ, ഇതപോൾ ഒരു മഹത്തായ സമയമാണ്. 
 
 



 

27 

 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി : ദദവത്തിന്പ്പെ  “ജനമായി ”രിക്കുക എന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
(നിങ്ങൾ ആദേമായി ത്കിസ്രുവിപ്പന സവീകരിക്കുകയാപ്പണങ്കിൽ): 
സവർഗ്ഗീയരിരാത്വ, എന്പ്പെ  എേലാ രാരങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാനായിട്ടു 
എനിക്കുത്വണ്ടി ത്കൂശിൽ മരിച്ച്, രക്തും പ്പൊരിഞ്ഞ അങ്ങയുപ്പട രുത്രനായ 
ത്യശുവിനു നേി. എന്പ്പെ എേലാ പ്പരറ്റുകൾക്കുും ഞാൻ ത്ഖദിക്കുന്നു. 
ത്കിസ്രുവിേുള്ള വിശവാസത്താൽ അങ്ങയുപ്പട രാരക്ഷമ ഞാൻ 
സവീകരിക്കുന്നു. ത്യശു എന്പ്പെ ജീവിരത്തിന്പ്പെ കർത്താവുും 
രക്ഷകനുമാപ്പണന്ന് ഞാൻ ത്രഖോരിക്കുന്നു. അങ്ങയുപ്പട 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ ശക്തിയിൽ ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ജീവിരും നയിക്കാൻ 
എപ്പന്ന സഹായിക്കണത്മ. എപ്പന്ന അങ്ങയുപ്പട ദരരോക്കിയരിനുും 
അങ്ങപ്പയക്കുെിച്ച് കൂടുരേെിയുന്നരിനുും അങ്ങപ്പയ ത്സവിക്കുന്നരിനുും 
എനിക്ക് അവസരും നൽകിയരിന് നേി. അങ്ങയുപ്പട  മഹരവത്തിനുും എന്പ്പെ 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിേുും ആത്മൻ . 
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ദിവസം 13 - പ്സഷ്ടോവോയ ദദവപെ വിളിച്ചതെക്ഷിപിൻ 
(യിപരമയോവ  33: 2-3) 
 
രേരുും ആരാധിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട  കാരേങ്ങളാണ് - സവയും, രണും, 
ത്ജാേി, കാരണങ്ങൾ, സൂെർരാരങ്ങൾ, അഭിത്നരാക്കൾ, ത്രരിമകൾ 
എന്നിവത്രാേുും. ഞാൻ ഇത്ൊൾ സൂെിെിച്ചപ്പരേലാും ദദവത്തിന്പ്പെ സ്ഥാനും 
എടുക്കുകയുും വിത്രഹങ്ങളുും ആണ്. ദദവത്തിനു രകരും വിത്രഹങ്ങൾ 
ഒരു ത്കത്േമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, ത്സഷ്ടാവാണ് നമ്മുപ്പട ആരാധനയുപ്പട 
ത്കത്േും. 
 
ത്സഷ്ടാവായ ദദവപ്പത്ത ആരാധിക്കാനുള്ള വാരിൽ രുെക്കുത്പാൾ 
ആപ്പരങ്കിേുും സൃഷ്ടിച്ച വസ്രുക്കപ്പള ആരാധിക്കാൻ ആത്രഹിക്കുന്നത് 
എന്തുപ്പകാണ്ട്? വസ്രുക്കൾ പ്പെെിയ കാരേങ്ങൾ ആണ്, അവ 
ദദവത്തിന്പ്പെ സ്ഥാനത്ത്തക്ക് ഉയർത്തുന്നരിന് നാും സമയും 
രാഴാത്ക്കണ്ടരിേല. 
 
അേസിെിക്കൽ വേവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുും രങ്കാളികളുമായ 
ധാരാളും മുരിർന്നവപ്പര  ദദവും സൃഷ്ടിച്ചരാപ്പണന്ന അെിവ് എപ്പന്ന 
സങ്കടപ്പരടുത്തുന്നുണ്ട്.  ജീവൻ നല്കപ്പെട്ട ഈ മുരിർന്നവർ 
രർഭരാത്രത്തിേുും െിേത്ൊൾ  രർഭരാത്രത്തിന് രുെത്തുും ജീവൻ 
ഫേത്രദമായി പ്പകാേപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് വൃത്തിപ്പകട്ടരുും 
മനുഷേനിർമ്മിരവുമാണ്. ഈ ഭയങ്കരമായ രാരപ്പത്തക്കുെിച്ച് 
ദശേക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അനുരരിത്ക്കണ്ടരുണ്ട്. അേസിെിക്കൽ 
വേവസായത്തിന്പ്പെ കാരണും ദശേക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളുപ്പട 
ജീവിരത്തിൽ ഒരു വിത്രഹമായി മാെിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിത്രഹാരാധനയിൽ 
ഏർപ്പെടാൻ ത്രാേുും എങ്ങപ്പന കഴിയുും? 
 
ഭൂമിപ്പയയുും ത്രരഞ്ചങ്ങപ്പളയുും രാരാരഥങ്ങപ്പളയുും സ്ഥാരിച്ച ത്സഷ്ടാവായ 
ദദവും നമ്മുപ്പട ത്ൊദേങ്ങൾക്ക് രേ ഉത്തരങ്ങളുപ്പടയുും രഹസേും 
സൂക്ഷിക്കുന്നു. വാസ്രവമായിട്ടു യിപ്പരമിയാവ് 33:3 നിങ്ങപ്പളയുും എപ്പന്നയുും  
ത്കൾക്കാനായിട്ടു നമ്മുപ്പട സൃഷ്ടാവാും ദദവപ്പത്ത   വിളിച്ചത്രക്ഷിക്കാൻ 
ത്ത്രാസ്രാഹിെിക്കുന്നു. 
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യിപ്പരമോവു 33:2-3 രെയുന്നു: 

2 അരിപ്പന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യത്ഹാവ, അരിപ്പന 
നിവർത്തിൊൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന യത്ഹാവ, യത്ഹാവ എന്നു 
നാമും ഉള്ളവൻ രത്ന്ന, ഇത്രകാരും അരുളിപ്പച്ചയ്യുന്നു;  
3 എപ്പന്ന വിളിച്ചത്രക്ഷിക്ക; ഞാൻ നിനക്കുത്തരും അരുളും; നീ 
അെിയാത്ത മഹത്തായുും അത്രാെരമായുും ഉള്ള കാരേങ്ങപ്പള 
ഞാൻ നിപ്പന്ന അെിയിക്കുും. 

 
നമുക്കുള്ള ഏപ്പരാരു ത്ൊദേത്തിനുും അപ്പേലങ്കിൽ അവന്പ്പെ ഹിരമനുസരിച്ച് 
സമർെിക്കുന്ന ഏപ്പരാരു ത്രാർത്ഥനയ്ക്കുും ഉത്തരും നൽകാൻ ദദവത്തിന് 
ശക്തിയുപ്പണ്ടന്നെിയുന്നത് ഒരു അനുത്രഹമാണ്. നത്മ്മാട് ക്ഷമിക്കാനുും 
ഭൂമിയിപ്പേ രന്പ്പെ രാജേത്തിൽ നപ്പമ്മ സ്ഥാരിക്കാനുും അവനു 
അധികാരമുണ്ട്. നമ്മുപ്പട മനസ്സിപ്പനയുും ഹൃദയപ്പത്തയുും ആത്മാക്കപ്പളയുും 
രൂരാന്തരപ്പെടുത്താൻ അവനു ശക്തിയുണ്ട്, അങ്ങപ്പന നാും കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പനത്ൊപ്പേ കുെച്ചുകൂടി കാണപ്പെടുും. നമ്മൾ അവന്പ്പെ 
മക്കളാണ്. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: നിങ്ങൾക്ക്  ദദവത്ത്താട് ത്ൊദിക്കാനുള്ള 
ത്ൊദേങ്ങൾ എപ്പന്തേലാും? അവപ്പന വിളിച്ചത്രഷിക്ക  , അവൻ നിങ്ങൾക്ക് 
ഉത്തരും നൽകുും. 
 
പ്െോർത്ഥന: 
(ദദവത്തിനു നേി രെഞ്ഞ് നിങ്ങളുപ്പട സവന്തും ത്രാർത്ഥന എഴുരുക) 
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ദിവസം 14 - വിശവസ്ത നോയ ദദവം (വിലോെങ്ങൾ 3:22-23) 
 
ദദവസ്ത്നഹപ്പത്തക്കുെിച്ചുും ശക്തിപ്പയക്കുെിച്ചുും അെിയാത്ത മറ്റുള്ളവർ 
നമ്മപ്പള രരിഹസിക്കുകത്യാ വിമർശിക്കുകത്യാ ഉരത്ദവിക്കുകത്യാ 
പ്പെയ്യുത്പാൾ നമുക്ക് േജ്ജ ത്രാത്ന്നണ്ടരിേല. 
 
വർഷങ്ങൾക്കുമുപ്, ഒരു ഇത്ന്താത്നഷേൻ രള്ളിയിൽ ഒരു ത്രസുംരും 
നടത്തിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 400 ഓളും സഭാുംരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 
സാധാരണയായി, ത്രഭാഷണത്തിന്പ്പെ അവസാനത്തിൽ രക്ഷയിത്േക്കുള്ള 
വിളി നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ ദിവസും, ത്രസുംരത്തിന്പ്പെ മധേത്തിൽ 
ഞാൻ രക്ഷയിത്േക്കുള്ള വിളി രുെപ്പെടുവിക്കണപ്പമന്ന് ദദവും ആത്രഹിച്ചു. 
ഞാൻ ദദവപ്പത്ത അനുസരിച്ചത്ൊൾ, ത്രാത്യാരികമായി സഭ മുഴുവൻ 
എപ്പന്ന ത്നാക്കി െിരിച്ചു. എനിക്ക് േജ്ജ ത്രാന്നി, രത്ക്ഷ അവർ 
അവപ്പനയാണ് രരിഹസിക്കുന്നുപ്പവന്ന് ദദവും എപ്പന്ന ത്വരത്തിൽ 
ഓർമ്മിെിച്ചു. എന്നിരുന്നാേുും, ഒരു ഇത്ന്താത്നഷേൻ മനുഷേൻ ആദേമായി 
ത്കിസ്രുവിപ്പന സവീകരിക്കാൻ എഴുത്ന്നറ്റുനിന്നു! ദദവത്തിന്നു സ്ത്രാത്രും. 
 
ഇന്നപ്പത്ത വാകേങ്ങൾ വിോരങ്ങൾ 3:22-23 ൽ കാണാും: 

22 നാും മുടിഞ്ഞുത്രാകാരിരിക്കുന്നരു യത്ഹാവയുപ്പട ദയ 
ആകുന്നു; അവപ്പെ കരുണ രീർന്നു ത്രായിട്ടിേലത്േലാ; 
23. അരു രാവിപ്പേത്രാെുും രുരിയരുും നിന്പ്പെ വിശവസ്ഥര 
വേിയരുും ആകുന്നു. 

 
എേലാ ത്രഭാരത്തിേുും, നമ്മൾ  ദദവത്തിന്പ്പെ  സ്ത്നഹത്തിേുും  രുരിയ 
കാരുണേത്തിേുും  അനുകപയിേുും  ഉണരുന്നു. ദദവത്തിനു  നത്മ്മാടുള്ള 
വിശവസ്രര നിമിത്തും നമുക്ക് ആത്മവിശവാസത്ത്താപ്പട ഇത് പ്പെയ്യാൻ 
കഴിയുും; അവത്നാടുള്ള നമ്മുപ്പട വിശവസ്രരയേല. ത്നാക്കൂ, അത് 
നമ്മപ്പളക്കുെിച്ചേല, ദദവും ആരാപ്പണന്നരിപ്പനക്കുെിച്ചാണ്.   
 
ഈ ഇത്ന്താത്നഷേൻ സഭപ്പയ ദദവും എത്രമാത്രും സ്ത്നഹിക്കുന്നുപ്പവന്ന് 
ഞാൻ മനസ്സിോക്കി പ്പകാണ്ട്  ഞാൻ  ത്രസുംരും രുടർന്നു. രന്പ്പെ കരുണ 
വീണ്ടുും കാണിക്കാൻ ദദവും ആത്രഹിച്ചു.  ഞാൻ വീണ്ടുും 
നിർത്ത്തണ്ടരുപ്പണ്ടന്നുും, രക്ഷയുപ്പട വിളി സവീകരിക്കാൻ സഭപ്പയ 
ക്ഷണിക്കുകയുും  പ്പെത്യ്യണ്ടരുപ്പണ്ടന്ന് ദദവും എപ്പന്ന ത്ബാധേപ്പെടുത്തി. 
ദദവപ്പത്ത അനുസരിക്കുന്നരിനു ത്വണ്ടി  ഞാൻ നിർത്തുകയാപ്പണന്ന് 
ഇത്തവണ ഞാൻ സഭത്യാട് രെഞ്ഞു. രക്ഷയിത്േക്കുള്ള എന്പ്പെ ക്ഷണപ്പത്ത 
രുടർന്ന് സഭ വീണ്ടുും രരിഹസിച്ചു.  
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െിരി നിർത്താൻ ഞാൻ അവത്രാട് രെഞ്ഞു, ദദവവുമായി കാരേമായ 
ശുത്ശുഷ പ്പെയ്യുന്നരിപ്പനക്കുെിച്ച് െിന്തിക്കാൻ അവപ്പര ക്ഷണിച്ചു. 390 ഓളും 
ഇത്ന്താത്നഷേക്കാർ എഴുത്ന്നറ്റുനിന്ന് ത്കിസ്രുവിേുള്ള രക്ഷപ്പയക്കുെിച്ച് 
ഉെെുനൽകാൻ രീരുമാനിച്ചു. 
 
അവന്പ്പെ മഹത്തായ സ്ത്നഹും നിമിത്തും എേലാ ദിവസവുും രന്പ്പെ കരുണ 
കാണിക്കാൻ ദദവും ആത്രഹിക്കുന്നു. ദദവത്തിന്പ്പെ വേിയ സ്ത്നഹും 
കാരണും നാും നശിെിക്കപ്പെടുകയിപ്പേലന്ന് വെനും  രെയുന്നു. അപ്പര, നാും 
അവനിത്േക്കു മടങ്ങിവന്നാൽ നാും നശിെിക്കപ്പെടുകയിേല. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ദദവത്തിന്പ്പെ രുണവിത്ശഷങ്ങപ്പള   സ്രുരിക്കാൻ 
സമയപ്പമടുക്കുക: അവൻ വേിയവനുും വിശവസ്രനുും കരുണാമയനുമാണ്.  
 
പ്െോർത്ഥന:   
ദദവത്മ, അങ്ങയുപ്പട  വേിയ സ്ത്നഹത്ത്താടുും വിശവസ്രരത്യാടുും കൂപ്പട 
എപ്പന്ന അനുത്രഹിക്കുകയുും അത് ത്രാപ്പേ മറ്റുള്ളവത്രാട് കാണിക്കാൻ 
എപ്പന്ന സഹായിക്കുകയുും പ്പെയ്യുക. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ ആത്മൻ. 
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ദിവസം 15 - പയര ശതലമിന്പറ  തമൽ യത ോവ ശോതലോം 
(സങ്കീർെനം 122:6-9) 
 
പ്പഫയ്ത്ത് അത്േസ് ഇന്െർനാഷണൽ മിനിസ്ത്ടീസിപ്പേ എന്പ്പെ ടീമിനായുള്ള 
രരിവ് ത്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ത്മഖേയ്ക്കു 
ത്വണ്ടി ത്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളരാണ്. ത്രത്രേകിച്ചുും, ജെുസത്േമിന്പ്പെ 
സമാധാനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ത്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 
സങ്കീർത്തനും 122:6-9 രെയുന്നു 

6 പ്പയരൂശത്േമിപ്പെ സമാധാനത്തിന്നായി ത്രാർത്ഥിെിൻ ; നിപ്പന്ന 
സ്ത്നഹിക്കുന്നവർ ദസവരമായിരിക്കപ്പട്ട. 
7 നിന്പ്പെ  പ്പകാത്തളങ്ങളിൽ സമാധാനവുും നിന്പ്പെ 
അരമനകളിൽ ദസവരവുും ഉണ്ടാകപ്പട്ട. 
8 എന്പ്പെ സത്ഹാദരന്മാരുും കൂട്ടാളികളുും നിമിത്തും നിന്നിൽ 
സമാധാനും ഉണ്ടാകപ്പട്ട എന്നു ഞാൻ രെയുും. 
9 നമ്മുപ്പട ദദവമായ യത്ഹാവയുപ്പട ആേയും നിമിത്തും 
ഞാൻ നിന്പ്പെ നന്മ  അത്നവഷിക്കുും. 

 
നമ്മൾ ദദവവെനത്തിൽ വിശവസിക്കുന്നു, െിേത്ൊൾ നമ്മുപ്പട 
മുൻവിധികൾ കാരണും അപ്പേലങ്കിൽ നമ്മുപ്പട സൗകരേത്തിന് അനുസൃരമായി 
നമുക്ക് അവന്പ്പെ വെനും നഷ്ടപ്പെടാും. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് 
മുപ് ഈ സങ്കീർത്തനും എഴുരിപ്പയങ്കിേുും, പ്പയരുശത്േമിന്പ്പെ 
സമാധാനത്തിനായി ത്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഈ കൽെന ഇന്നുും സാധുവായി 
രുടരുന്നു. 
 
നമ്മൾ ഒരു പ്പെെിയ രത്വഷണും നടത്തിയിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിേുും 
ത്രത്രേകിച്ച് പ്പയരുശത്േമിേുും കേഹും കാണാും. നസൊയനായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സുംരക്ഷണവുും 
ഐകേവുമായി പ്പയരുശത്േമിന്പ്പെ സമാധാനും രരസ്രരും 
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമാധാനും (ശാത്ോും) എന്ന എത്ബായ സങ്കൽെത്തിന്പ്പെ 
അർത്ഥും സപൂർണ്ണര, ഊർജ്ജസവേര, ആത്രാരേും, സുരക്ഷ, സമൃദ്ധ്ി 
എന്നിവയാണ്. 
 
സമാധാനത്തിന്പ്പെ ദദവമായ യത്ഹാവ ശാത്ോമിപ്പന ജനങ്ങൾ 
അനുഭവിത്ക്കണ്ടരിന്നു, ത്കിസ്രുവിേുള്ള ഒരു വിശവാസി ജനത്തിനുത്വണ്ടി 
ത്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നേല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ത്രവർത്തനമാണ്. 
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നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി : പ്പയരൂശത്േമിന്പ്പെ സമാധാനത്തിനായി 
ത്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൽെന അനുസരിക്കുന്നരിൽ നിന്ന് നിങ്ങപ്പള 
രടയുന്നപ്പരന്താണ്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
യത്ഹാവ ശത്ോും, അങ്ങയുപ്പട സമാധാനും പ്പയരുശത്േമിത്ന്മൽ ഉള്ളരിനാൽ 
നേി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ത്മഖേയിപ്പേ എേലാ ത്നരാക്കളുും കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുപ്പട കരുണ ആസവദിക്കപ്പട്ട. ആത്മൻ 
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ദിവസം 16 - പ്കിസ്ത  വിപന തസവിക ന്ന  (പകോതലോസയർ 3: 23-24) 
 
നിങ്ങളിൽ ത്ജാേി പ്പെയ്യാൻ അനുത്രഹിക്കപ്പെട്ടവപ്പരയുും ശരിയായ പ്പരാഴിൽ 
കപ്പണ്ടത്താൻ രാടുപ്പരടുന്നവപ്പരയുും കുെിച്ച് ഞാൻ െിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ 
െിേർ നിങ്ങളുപ്പട വിദോഭോസത്തിത്നാ രരിശീേന ത്യാരേരയ്ത്ക്കാ 
അനുത്യാജേും അേലാപ്പര ത്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാും. ഇത് വളപ്പര വിനീരമാണ്. 
നിങ്ങളിൽ െിേർ നിങ്ങളുത്ടരായ പ്പരാഴിേുടമകത്ളാ ബിസിനസ്സ് ഉടമകത്ളാ 
ആണ്. അമ്മമാരുും രരിെരണും നൽകുന്നവരുും വിദോർത്ഥികളുും ത്രാേുും 
പ്പരാഴിോളികളാണ്. 
 
ത്ജാേിസ്ഥേത്ത് പ്പനരറ്റീവ് അപ്പേലങ്കിൽ ഹാനികരമായ ഒരു കാരേും പ്പെയ്യാൻ 
നിങ്ങൾ െിേത്ൊൾ പ്പവേലുവിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുത്ണ്ടാ? നിങ്ങൾ അത് പ്പെയ്യണപ്പമന്ന് 
നിങ്ങളുപ്പട ത്ബാസ് ആവശേപ്പെട്ടരിനാൽ  നിങ്ങൾ അത്   
പ്പെയ്രുത്രായിട്ടുത്ണ്ടാ ? അത്തരും കാരേങ്ങൾ ദദവപ്പത്ത 
മഹരവപ്പെടുത്തുന്നിേല. 
 
ഒരു രവണ ഞാൻ ഒരു വിത്ദശരാജേത്ത് ത്ജാേിപ്പെയ്യുത്പാൾ, ഞങ്ങളുപ്പട 
ക്ലയന്െുകളിപ്പോരാൾ ത്കിയാത്മകമായി എത്ന്നാട് ഒരു മിേലയൺ 
ത്ഡാളെിനടുത്തുള്ള ഒരു കപനി ത്ത്രാജക്റ്റിന് വേിയ ഇളവ് നൽകാൻ 
ആവശേപ്പെട്ടു. സവാഭാവികമായുും, ഞാൻ നിരസിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് 
ത്രയ്പ്പമന്െുകൾ നൽകാൻ കപനി ദവകിെിച്ചു. 
 
ഞാൻ ത്കിസ്രുവിൽ വിശവസിക്കുന്നവളാണ്.  ത്രത്രേകിച്ചുും നാും 
ത്കിസ്രുവിൽ വിശവസിക്കുന്നവരാപ്പണങ്കിൽ, പ്പകാത്ോസേർ 3: 23-24 നമ്മുപ്പട 
ഹൃദയത്ത്താട് ത്െർത്ത് നിർത്ത്തണ്ടരുണ്ട്: 

23 നിങ്ങൾ പ്പെയ്യുന്നരു ഒപ്പക്കയുും മനുഷേർപ്പക്കന്നേല 
കർത്താവിന്നു എന്നത്രാപ്പേ മനത്സ്സാപ്പട പ്പെയ് വിSൻ. 
24. അവകാശപ്പമന്ന ത്രരിഫേും കർത്താവു രരുും എന്നെിഞ്ഞു 
കർത്താവായ ത്കിസ്രുവിപ്പന ത്സവിെിൻ. 

 
ത്ത്രാജക്റ്റിനായുള്ള രണമടയ്ക്കൽ വളപ്പര ദവകിയരിനാൽ എനിക്ക് 
ക്ലയന്െിന്പ്പെ ഓഫീസിത്േക്ക് രെന്നു പ്പെേലുകയുും ഞങ്ങൾക്ക് രണും 
േഭിച്ചുപ്പവന്ന് ഉെൊക്കാനുും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുരാട് 
ത്രാർത്ഥിക്കുകയുും ഈ വേിയ വിത്ദശ കപനിയുപ്പട ത്രസിഡന്െിന്പ്പെ 
അടുക്കത്േക്കുള്ള വാരിൽ രുെക്കാൻ ദദവത്ത്താട് ആവശേപ്പെടുകയുും 
പ്പെയ്രു. 
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ദദവും എന്പ്പെ ത്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരും നൽകി. ഞാൻ കപനി 
ത്രസിഡന്െിന്പ്പെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നു. എന്പ്പെ മുഖത്ത് ശാന്തമായ 
രുഞ്ചിരിത്യാപ്പട, അത്ദ്ദഹത്തിന്പ്പെ കപനി, ബാക്കി രുക അടയ്ക്കുന്നരുവപ്പര 
ഞാൻ രാജേും വിടുന്നിപ്പേലന്ന് രെഞ്ഞു. 
 
ദദവത്തിനുത്വണ്ടി മികച്ച രീരിയിൽ ത്രവർത്തിത്ക്കണ്ടരുപ്പണ്ടന്ന് എനിക്ക് 
ത്രാന്നി. ഈ ത്രത്കിയ മുഴുവൻ ദദവപ്പത്ത മഹരവപ്പെടുത്തുന്നരിനുള്ള ഒരു 
സാക്ഷേമായിരിക്കണപ്പമന്ന് ഞാൻ ആത്രഹിച്ചു. ശരി, ദദർഘേത്മെിയ കഥ 
െുരുക്കിപ്പകാണ്ട്. അര ദിവസത്ത്താളും കാത്തിരുന്ന ത്ശഷും എന്പ്പെ കയ്യിൽ 
ഒരു പ്പെക്കുമായി ഞാൻ അവരുപ്പട ഓഫീസിൽ നിന്ന് രുെത്ത്തക്ക് നടന്നു. 
എന്പ്പെ ജീവിരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവന്പ്പെ മഹരവും കാണാനായി 
ദദവും കടന്നുത്രാകുപ്പമന്ന് ത്രഖോരിച്ചു  പ്പകാണ്ട്  ഞാൻ അര ദിവസും 
പ്പെേവഴിച്ചു. ആ കാത്തിരിെ് വിേമരിക്കുന്നരാണ്. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി:   ദദവിക ത്സവനത്തിേൂപ്പട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുപ്പട 
പ്പരാഴിൽ അന്തരീക്ഷപ്പത്ത എങ്ങപ്പന ബാധിക്കുന്നു? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
രീരുമാനപ്പമടുക്കുന്നരിനുള്ള അങ്ങയുപ്പട ജ്ഞാനും, ശാന്തമായ ഹൃദയത്തിനുള്ള 
ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ സമാധാനും, എന്പ്പെ പ്പരാഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 
ഭൗമികത്തിനെുെത്ത്തക്ക് കാണാനുള്ള രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ വിത്വകും 
എന്നിവ ആസവദിക്കാൻ എപ്പന്ന രഠിെിക്കണത്മ . അങ്ങയുപ്പട മഹരവത്തിന് 
അർത്ഥവത്തായ സവാധീനും പ്പെേുത്താൻ രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ എപ്പന്ന 
സഹായിക്കണത്മ. 
ത്യശുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. ആത്മൻ. 
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ദിവസം 17 –  യത ോവ എപെ ഇെയനോക ന്ന  (സങ്കീർെനം 23:1) 
 
അടുത്ത കുെച്ച് ദിവസത്ത്തക്ക്, വളപ്പര ജനത്രിയവുും ത്രിയങ്കരവുും 
ത്രസിദ്ധ്വുമായ ഒരു സങ്കീർത്തനപ്പത്ത ഞങ്ങൾ വിേമരിക്കാൻ ത്രാകുന്നു. 
ഒരു പ്പകാച്ചു പ്പരൺകുട്ടിയായി ഞാൻ സ്കൂളിൽ രഠിച്ച ആദേപ്പത്ത 
സങ്കീർത്തനങ്ങളിപ്പോന്നാണ് 23-ാാാ ും സങ്കീർത്തനും. ഇത് ഒരു പ്പെെിയ ആറ് 
വാകേ സങ്കീർത്തനും മാത്രമാണ്, രത്ക്ഷ അത് വളപ്പര ശക്തവുും 
അർത്ഥവത്തായരുമാണ്. 
 
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 1-ാാാ ും വാകേത്തിൽ ഒരു ത്രഖോരനും നടത്തുന്നു. 

യത്ഹാവ എന്പ്പെ ഇടയനാകുന്നു; എനിക്കു മുട്ടുണ്ടാകയിേല 
 
ഈ വാകേത്തിന്പ്പെ ആഴത്തിേുള്ള അർത്ഥും മനസിോക്കാൻ എനിക്ക് 
ഒരുരാട് സമയപ്പമടുത്തു. സ്കൂളിൽ, ഞങ്ങൾ അത് ഓർമ്മയിൽനിന്നുും  
രാരായണും പ്പെയ്യുും. ത്ജാേി ഉത്രക്ഷിച്ച് സിുംരെൂർ ദബബിൾ ത്കാത്ളജിൽ 
രഠിക്കാൻ രുടങ്ങിയത്ൊൾ ആണ്  ഈ വാകേും എനിക്ക് നന്നായി 
മനസ്സിോയത്. ദദവും എനിക്കുത്വണ്ടി കരുരിപ്പക്കാണ്ടിരുന്നു, അവൻ 
രീർച്ചയായുും എപ്പന്ന ത്രാർത്ഥനയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി. 
 
ദദവും ഒരിക്കേുും എപ്പന്ന രരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടിേല. ഒരു ആത്രാള മിഷനെി 
എന്ന നിേയിൽ, ഈ ധാരണ കൂടുരൽ ആഴത്തിോയി. ദദവും രന്പ്പെ 
ത്രിയപ്പെട്ടവരിേൂപ്പട നൽകുന്നു, ഈ സമയും അവൻ എനിക്ക് മാത്രമേല, 
മറ്റത്നകും രാസ്റ്റർമാർക്കുും ത്നരാക്കൾക്കുും ആവശേമുള്ള കുടുുംബങ്ങൾക്കുും 
നൽകുന്നു. അവനിേുള്ള നമ്മുപ്പട വിശവാസും കൂടുരൽ ആഴത്തിോക്കാനുള്ള 
ഒരു മാർഗ്ഗും നേല ഇടയൻ നമുപ്പക്കേലാവർക്കുും നൽകുന്നു.  
 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രു ഇടയനാകുന്നു, നേല ഇടയനാകുന്നു, 
അനുകപയുള്ളവൻ. അവൻ രന്പ്പെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകപ്പള രിരയുന്നു. അവൻ 
എന്പ്പെ ഇടയനാണ്, നിങ്ങളുത്ടരുും. നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകപ്പള കപ്പണ്ടത്താൻ നേല 
ഇടയൻ ഏത് പ്പകാടുങ്കാറ്റിപ്പനയുും ത്നരിടുും. നേല ഇടയൻ നിങ്ങപ്പളയുും 
എപ്പന്നയുും സുംരക്ഷിക്കുകയുും രരിരാേിക്കുകയുും പ്പെയ്യുും.  നമ്മുപ്പട 
കർത്താവ് രന്പ്പെ ആവശേങ്ങൾ നിെത്വറ്റുപ്പമന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരന് 
അെിയാും.  
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“എനിക്കു മുട്ടുണ്ടാകയിേല” എന്ന് അത്ദ്ദഹും ത്രഖോരിക്കുത്പാൾ - 
ഒന്നിന്പറയ ം കുെവിപ്പേലന്ന് അത്ദ്ദഹും ഫേത്രദമായി ത്രസ്രാവിക്കുന്നു! നേല 
ഇടയൻ നമ്മുപ്പട ദാരാവായ യത്ഹാവ യിപ്പരഹാണ്. 
 
െിേത്ൊൾ, നമുക്ക് സ്ത്നഹും, കൃര, ക്ഷമ, സത്ന്താഷും, സമാധാനും, 
സഹനശീേും, ജ്ഞാനും, സുംരക്ഷണും, മാർഗ്ഗനിർത്ദ്ദശും, ആത്മവിശവാസും, 
സുരക്ഷ, ത്രാധാനേമുള്ളവ എന്നിവയിേല. ഒര  തെോരോയ്മയ മിലല എന്നരാണ് 
സത്ന്താഷ വാർത്ത! നേല ഇടയനിൽ ഇത് കാണാും. നമ്മുപ്പട ജീവിരത്തിൽ 
ഏറ്റവുും നിർണായകമായ എപ്പന്തങ്കിേുും ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് രക്ഷയുപ്പട 
അഭാവും ആകരുത്. നമ്മുപ്പട നിരേര, നമ്മുപ്പട ജീവിരത്തിപ്പേ ഓത്രാ 
ദിവസവുും നപ്പമ്മ സവരത്ന്തമായി രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രു 
എന്ന നേല ഇടയത്നാപ്പടാെും ആയിരിക്കണും. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി:   സുഹൃത്ത്ത, നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
എന്താണ് കുെവ്? 
 
പ്െോർത്ഥന: 
അത്നകർ  രക്ഷിക്കപ്പരടുവാനായി  മറ്റുള്ളവർക്കുത്വണ്ടി മെുവിേയായി 
രന്പ്പെ ജീവൻ നൽകിയ കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നന്മയിത്േക്ക് 
എന്പ്പെ കണ്ണുകൾ രുെക്കണത്മ. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
നാമത്തിൽ ആത്മൻ. 
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ദിവസം 18 –  യത ോവ എന്പറ നോയകൻ (സങ്കീർെനം 23:2) 
 
ഓത്രാ ദിവസവുും, രാജേങ്ങൾക്കിടയിപ്പേ എേലാത്തരും കുഴെങ്ങളുും 
ദുരന്തങ്ങളുും നാും ത്കൾക്കുന്നു. വാസ്രവത്തിൽ, ത്രക്ഷുബ്ധരത്യാ 
അസവസ്ഥരകത്ളാ നമ്മുപ്പട ഹൃദയത്തിന്പ്പെത്യാ വീടിന്പ്പെത്യാ 
വാരിൽെടിയിോയിരിക്കാും. െിേ രാത്ഷ്ടങ്ങൾ രാത്ഷ്ടീയമായി അസ്ഥിരമാണ്; 
ജനങ്ങളുപ്പട സുരക്ഷ സന്തുേിരമാണ്. സാപത്തിക, പ്പമഡിക്കൽ 
ത്രരിസന്ധികൾ വർദ്ധ്ിച്ചു. അജ്ഞാരമായ ഭയമുള്ള ധാരാളും ആളുകൾ 
ഉണ്ട്. അവരുപ്പട ഹൃദയത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുും ത്ൊദേങ്ങളുും 
നിെഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളാപ്പണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിേുും 
സുരക്ഷിരരവത്തിേുും രാൽെരേമുത്ണ്ടാ? ആഴത്തിേുും ഉെെുമുള്ള  വിത്ശമും 
എങ്ങപ്പനയാണ്? 
 
ആ സമാധാനത്ബാധും നൽകാൻ നേല ഇടയന് കഴിയുന്നു എന്ന് 
സങ്കീർത്തനും 23: 2-ൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വിേമരിക്കുന്നു. അവൻ 
രെയുന്നത് ത്ശദ്ധ്ിക്കുക: 

രച്ചയായ രുല്രുെങ്ങളിൽ അവൻ എപ്പന്ന കിടത്തുന്നു; 
സവസ്ഥരയുള്ള പ്പവള്ളത്തിന്നരികത്ത്തക്കു എപ്പന്ന നടത്തുന്നു . 

 
കർത്താവ് നപ്പമ്മ രുനുഃസ്ഥാരിക്കുന്ന സ്ഥേത്ത്തക്ക് നയിക്കുന്നു; അവൻ 
നപ്പമ്മ നിർബന്ധിക്കുന്നിേല. നപ്പമ്മ നയിക്കാൻ ദദവപ്പത്ത അനുവദിക്കാനുള്ള 
രിരപ്പഞ്ഞടുെ് എത്ൊഴുും നമ്മുത്ടരാണ്. അവിടുന്ന് നപ്പമ്മ പ്പമച്ചപ്പെട്ട 
സ്ഥേത്ത്തക്ക് നയിക്കുത്പാൾ - നമ്മുപ്പട ജീവിരത്തിപ്പേ വരണ്ട സ്ഥേത്ത് 
നിന്ന് രുനുഃസ്ഥാരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥേും എേലാും വിരസവുും േക്ഷേമിേലാത്തരുമായി 
ത്രാന്നിത്യക്കാും. കർത്താവ് നപ്പമ്മ “നിശ്ചേമായ പ്പവള്ളത്തിത്േക്ക്” 
നയിക്കുന്നു, ഉത്രമായ നദിയിത്േക്കേല.  ദദവസാന്നിധേവുും  അവന്പ്പെ 
സരേങ്ങളുും  നാും ഉൾപ്പകാള്ളുത്പാൾ,ഇരാ ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥേും, 
ദദവസ്ത്നഹപ്പത്ത ത്രരിഫേിെിക്കുന്നരിനുള്ള ഒരു സ്ഥേും, ശുദ്ധ്വായു 
ശവസിക്കാനുള്ള സ്ഥേും. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി:  നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനും േഭിക്കാനായി, നസൊയനായ 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിൽ മെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാന്തമായ സ്ഥേത്ത്തക്ക് 
നയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നരിൽ നിന്ന് നിങ്ങപ്പള രടസ്സപ്പെടുത്തുന്നപ്പരന്താണ്? 
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പ്െോർത്ഥന:  
ത്രിയ ദദവത്മ, എനിക്ക് ആവശേമായ സമാധാനവുും ത്രയാസകരമായ 
സാഹെരേങ്ങളിൽ ശരിയായ രീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നരിനുള്ള ജ്ഞാനവുും 
എനിക്കു രരണത്മ. കർത്താവായ ത്യശുവിത്േക്ക് ൊയാനുും അവന്പ്പെ 
ദകകൾ മുെുപ്പക രിടിക്കാനുും ഞാൻ രിരപ്പഞ്ഞടുക്കുന്നു. എന്പ്പെ 
ആത്മാവിന് ഉത്ന്മഷും രകരാൻ ഞാൻ അവന്പ്പെ “നിശ്ചേജേത്തിത്േക്ക്” 
അനുരമിക്കുും. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. ആത്മൻ. 
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ദിവസം 19 –  യത ോവ എന്പറ വീപെെ പുകോരൻ  
(സങ്കീർെനം 23:3) 
 
കർത്താവ് നപ്പമ്മ “നിശ്ചേജേങ്ങളിത്േക്കുും വിത്ശമ സ്ഥേത്ത്തക്കുും” 
നയിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുപ്പട രുനുഃസ്ഥാരന സ്ഥേമായി മാെുന്നു. രകർന്നത്രാ 
ത്കടായത്രാ ആയ കാരേങ്ങൾ മാത്രമാണ് രുനുഃസ്ഥാരിക്കപ്പെടുന്നത് - 
ഉദാഹരണത്തിന്, അയഞ്ഞ ത്ത്ബക്കുകളുള്ള ഒരു രഴയ കാർ, കീെിത്ൊയ 
ത്സാഫ പ്പസറ്റ്, ത്കടായ അടുക്കള രെ. അരിനാൽ, ഭാരങ്ങൾ മാറ്റുകത്യാ 
രുരിയ നിെും വരയ്ക്കുകത്യാ അവയുപ്പട രൂരും നവീകരിക്കുകത്യാ 
പ്പെയ്രുപ്പകാണ്ട് രകർന്നത്രാ ത്കടായത്രാ ആയ കാരേങ്ങൾ രുരിയത് 
ത്രാപ്പേ മത്നാഹരമാക്കുന്നരിന് സമയും പ്പെേവഴിക്കുന്നു. 
 
നമ്മുപ്പട അനുസരണത്ക്കടിേൂപ്പട നാും ദദവത്തിപ്പനരിപ്പര നിേപ്പകാള്ളുത്പാൾ, 
നമ്മുപ്പട ഉള്ളിൽ ആഴത്തിേുള്ള സമാധാനും കപ്പണ്ടത്താൻ കഴിയാരിരിക്കുന്നത് 
അനിവാരേമാണ്. ശരിയായരുും ദദവികവുമായ െിന്ത, മത്നാഭാവും, 
ത്രവൃത്തി എന്നിവയിത്േക്ക് നാും 
 യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്രണ്ടരുണ്ട്. 
 
സങ്കീർത്തനും 23:3 രെയുന്നു: 

എപ്പെ ത്രാണപ്പന അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു; 
രിരുനാമുംനിമിത്തും എപ്പന്ന നീരിരാരകളിൽ നടത്തുന്നു. 

 
യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരും എന്നുള്ളത്  , ഭക്തിപ്പകട്ട െിന്തയിൽ നിന്നുും 
മത്നാഭാവത്തിൽ നിന്നുും , ത്രവർത്തനത്തിൽ അകന്നുത്രാകുക 
എന്നുള്ളരാണ്.  അരാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാനുള്ള   ആദേരടി. 
 
നീരിയുപ്പട രാരകളിൽ രുനുഃസ്ഥാരിക്കാനുും നയിക്കാനുും ആർക്കാണ് 
അധികാരമുള്ളപ്പരന്ന് സങ്കീർത്തനും 23: 3 നമുക്ക് ഒരു സൂെന നൽകുന്നു. 
അപ്പര, നേല ഇടയനായ , കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രു ആണ് നപ്പമ്മ 
നീരിയുപ്പട രാരയിത്േക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഈ രുനുഃസ്ഥാരനത്തിനു നമ്മൾ  
അനുവദിക്കുത്പാൾ, അത് നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പന 
ആദരിക്കുന്നു. 
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നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി : ദദവും നൽകുന്ന ബഹുമാനത്തിന്പ്പെയുും രുനുഃ 
സ്ഥാരനത്തിന്പ്പെയുും നീരിയുപ്പടയുും ഈ രദവിയിൽ നിങ്ങൾ 
ആയിരിക്കുന്നു എന്നത്  നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
കർത്താവായ ത്യശുത്വ , നീരിയുപ്പട ഇടുങ്ങിയ രാരയിേൂപ്പട സഞ്ചരിക്കാൻ 
അങ്ങയുപ്പട രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ എപ്പന്ന നയിക്കണത്മ. 
ഞാൻ അങ്ങപ്പയ  മാത്രും ബഹുമാനിക്കുകയുും ആരാധിക്കുകയുും 
പ്പെയ്യുത്പാൾ അങ്ങ് എന്പ്പെ ജീവിരത്തിൽ മഹരവപ്പെടണപ്പമ. ആത്മൻ. 

 
 
 

. 
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ദിവസം 20 –  യത ോവ എതന്നോെ കൂപെയ െ് (സങ്കീർെനം 23:4) 
 
സങ്കീർത്തനും 23:4 വായിക്കുത്പാൾ: 

കൂരിരുൾ രാഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാേുും ഞാൻ ഒരു 
അനർത്ഥവുും ഭയപ്പെടുകയിേല; നീ എത്ന്നാടുകൂപ്പട 
ഇരിക്കുന്നുവത്േലാ; നിന്പ്പെ  വടിയുും ത്കാേുും എപ്പന്ന 
ആശവസിെിക്കുന്നു. 

 

എന്പ്പെ ഒരു നേല സുഹൃത്തിപ്പനക്കുെിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരു നേല 
ത്രാരാട്ടത്തിന് ത്ശഷും അവർ ഈ വർഷും അന്തരിച്ചു. കോൻസെിന് 
അവർപ്പക്കരിപ്പര ഒരു വിജയവുും ഉണ്ടായിരുന്നിേല. എന്നിട്ടുും, ഈ 
ഭയാനകവുും  അരിരീത്വവുും ആയ ത്രാരത്തിേൂപ്പടയുള്ള യാത്ര 
ആദേഘട്ടത്തിൽ അവപ്പള നടുക്കി. ത്ൊദേങ്ങളുും, സുംശയങ്ങളുും, നിരാശയുും 
എേലാും മാരകമായ ത്രാരങ്ങൾ  ഉള്ള അത്നകും ആളുകൾ ത്നരിടുന്ന 
പ്പവേലുവിളികളാണ്. 
 
അരിമത്നാഹരമായ കാരേും, എന്പ്പെ സുഹൃത്തിന് ആ പ്പവേലുവിളികപ്പള 
മെികടന്ന് മരണത്തിന്പ്പെ നിഴേിന്പ്പെ രാഴ്വരയിേൂപ്പട നടക്കുത്പാഴുും 
അവൾ രിന്മപ്പയ ഭയപ്പെടുന്നിപ്പേലന്ന് സവയും ഓർമ്മിെിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു , 
കാരണും കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രു അവളുപ്പട കഠിനമായ യാത്രയിൽ 
അവത്ളാപ്പടാെമുണ്ടായിരുന്നു. ദുഷ്കരമായ യാത്രയിൽ, അവളുപ്പട 
മുൻരണനകൾ കൂടുരൽ വേക്തമായി. വിവിധ ത്രശ്നങ്ങപ്പളക്കുെിച്ചുള്ള 
അവളുപ്പട മാരൃക പ്പമച്ചപ്പെട്ടരായി മാെി, ത്കിസ്രുവിേുള്ള അവളുപ്പട ശക്തി 
എേലാവർക്കുും കാണാൻ രിളങ്ങി. ദദവും അവളുപ്പട ത്രധാന 
ആശവാസകനായിരുന്നു, ഇത്ൊൾ അവൾ രന്പ്പെ രക്ഷകൻ സവർഗ്ഗത്തിൽ 
നൽകിയ സമാധാനരരമായ വിത്ശമും ആസവദിക്കുന്നു. 
 
സങ്കീർത്തനും 23-ാാാ ും വാകേത്തിൽ ത്കത്േീകരിച്ചിരിക്കുന്ന "നിങ്ങൾ 
എത്ന്നാപ്പടാെമുണ്ട്" എന്ന വാകേും  ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 
നാും ഓത്രാരുത്തർക്കുും രിന്മപ്പയ ഭയപ്പെടാരിരിക്കാനുും നാും അവന്പ്പെ 
രരമമായ അധികാരത്തിനുും മാർരനിർത്ദശത്തിനുും സുംരക്ഷണത്തിനുും 
കീഴിോപ്പണന്ന് രിരിച്ചെിയാനുും ത്യശുവിന്പ്പെ സാന്നിദ്ധ്േും മരി. നേല 
ഇടയനായ ത്യശു രപ്പന്ന ആവശേപ്പെടുന്നവത്രാപ്പടാെും നടക്കുന്നുപ്പവന്ന് 
വേക്തിരരമായി അെിയുന്നത്  എത്ര ആശവാസമാണ് ! അവൻ നമുക്കു രന്ന 
ദദവത്തിന്പ്പെ കൃരയാണ്. 
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നിങ്ങളുപെ പവലലുവിള : നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിപ്പേ അത്ങ്ങയറ്റും ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള, 
“ത്രരീക്ഷയിേലാത്ത” സമയത്തിേൂപ്പട കടന്നുത്രാകുന്നുത്ണ്ടാ? നിങ്ങപ്പള 
ശക്തിപ്പെടുത്താനുും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള എേലാ ഭയങ്ങളുും 
നീക്കുംപ്പെയ്യാനുും കഴിവുള്ളവന്പ്പെ അടുത്ത്തക്ക് നിങ്ങൾ രിരിയുത്മാ? 
അവന്പ്പെ നാമും ത്യശു, ദദവരുത്രനുും രികഞ്ഞ വീപ്പണ്ടടുെുകാരനുമാണ്. 
 
പ്െോർത്ഥന:  
സവർഗ്ഗീയരിരാത്വ, ഒരു രിന്മപ്പയയുും മരണപ്പത്തയുും ഞാൻ ഭയപ്പെത്ടണ്ടരിേല 
എന്നരിന് നേി, കാരണും കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിൽ, അങ്ങ്  
എന്നിൽ നിത്ക്ഷരിച്ച വിശവാസത്താൽ എേലാ പ്പവേലുവിളികപ്പളയുും രരണും 
പ്പെയ്യാൻ എനിക്ക് ആത്മവിശവാസവുും ശക്തിയുും ഉണ്ട്. ത്യശു ഇരിനകും 
വിേ പ്പകാടുത്തരിനാൽ എന്പ്പെ ത്രിയപ്പെട്ടവപ്പരയുും എപ്പന്നയുും  
വിജയകരമായി നടക്കാൻ സഹായിക്കണത്മ . മരണത്തിന്പ്പെ നിഴേിന്പ്പെ 
രാഴ്വരയിേൂപ്പട നടക്കുത്പാഴുും ഞങ്ങൾ അനുത്രഹങ്ങളായി രുടരുന്നരിന് 
അങ്ങയുപ്പട  കൃര ഞങ്ങളുപ്പട ത്മൽ പ്പൊരിയണത്മ. അങ്ങയുപ്പട  
മഹരവത്തിനുും നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിനുും. 
ആത്മൻ. 
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ദിവസം 21 –  യത ോവ എന്പറ ദോ ോവോണ് (സങ്കീർെനം 23:5) 
 
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശത്രുക്കളുത്ണ്ടാ എന്ന് എനിക്കെിയിേല. 
ത്കിസ്രോനികപ്പള പ്പവെുക്കുന്ന ആർക്കുും ശത്രുക്കൾ ആകാും. 
ത്ോകപ്പമപാടുമുള്ള രീഡിെിക്കപ്പെടുന്ന ത്കിസ്രോനികളുപ്പട എണ്ണമനുസരിച്ച്, 
ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ െങ്ങാരിമാരേലാത്തവരുും ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ അനുയായികപ്പള 
അരമാനിക്കുകയുും  പ്പെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാപ്പമന്ന്  നമുക്ക് 
സുരക്ഷിരമായ ഒരു നിരമനത്തിപ്പേത്താൻ കഴിയുും  എന്ന് എനിക്ക് 
ഉെെുണ്ട്. 
 
ത്ോകപ്പമപാടുമുള്ള രീഡനത്തിനിരയായ ത്കിസ്രോനികപ്പള നിേപ്പകാള്ളുകയുും 
രിന്തുണയ്ക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്ന ഒരു ത്കിസ്രേൻ സമൂഹമായ ഓെൺ 
ത്ഡാർസിന്പ്പെ അഭിത്രായത്തിൽ, 2017 നവുംബർ മുരൽ 2018 ഒക്ത്ടാബർ 
വപ്പര കുെഞ്ഞത് 245 ദശേക്ഷും ത്കിസ്രോനികൾ രീഡിെിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് 
. നിേവിപ്പേ വാർഷിക െിത്ൊർട്ടിൽ ഈ എണ്ണും വർദ്ധ്ിത്ച്ചക്കാപ്പമന്ന് 
എനിക്ക് സങ്കൽെിക്കാവുന്നത്രയുള്ളൂ. 
 
സങ്കീർത്തനും 23:5 കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ എേലാ 
വിശവാസികൾക്കുും ഒരു ത്ത്രാത്സാഹനമാണ്. ഈ വാകേും ഇത്രകാരും 
രെയുന്നു: 

എന്പ്പെ ശത്രുക്കൾ കാൺപ്പക നീ എനിക്കു വിരുപ്പന്നാരുക്കുന്നു; 
എന്പ്പെ രേപ്പയ എണ്ണപ്പകാണ്ടു അഭിത്ഷകുംപ്പെയ്യുന്നു; എന്പ്പെ 
രാനരാത്രവുും നിെഞ്ഞു കവിയുന്നു 
 

നേല ഇടയന് സമൃദ്ധ്മായി നൽകാൻ കഴിയുും. നമ്മുപ്പട ശത്രുക്കളുപ്പട 
സാന്നിധേത്തിൽ, കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന് നമുക്ക് സുംരക്ഷണവുും 
ത്രീരിയുും നൽകാൻ കഴിയുും. ശത്രുക്കൾ നപ്പമ്മ ത്വദനിെിക്കാനുും 
അരമാനിക്കാനുും േജ്ജ വരുത്താനുും ഉത്ദ്ദശിക്കുത്പാൾ, കർത്താവ് അവന്പ്പെ 
കൃരയിേുും ബഹുമാനത്തിേുും ശക്തരായി രുടരാൻ നമ്മപ്പള ഇടയാക്കുന്നു. 
 
മുൻകാേങ്ങളിൽ, ഒരാളുപ്പട രേ എണ്ണപ്പകാണ്ട് അഭിത്ഷകും പ്പെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, 
ത്രത്രേകിച്ചുും ആത്ഘാഷത്വളകളിൽ. നമ്മുപ്പട ശത്രുക്കളുപ്പട സാന്നിധേത്തിൽ 
ആയിരിക്കുത്പാൾ കർത്താവ് നമ്മുപ്പട രേയിൽ പ്പൊരിയുന്ന 
സത്ന്താഷത്തിന്പ്പെ എണ്ണയാണ് ഇത്. 
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നപ്പമ്മ േജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയിൽ ബന്ധിെിക്കാൻ കഴിവുള്ള 
രീഡനത്തിന്ത്െത്യാ ഏറ്റുമുട്ടേിന്ത്െത്യാ സമയങ്ങളിൽ, സങ്കീർത്തനും 23:5 
നപ്പമ്മ ഓർമ്മിെിക്കുന്നത് ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ വിശവാസികപ്പളന്ന നിേയിൽ നാും 
ഒരിക്കേുും േജ്ജിക്കുകയിേല എന്നാണ്.  
 
നമ്മുപ്പട ശത്രുക്കളുപ്പട സാന്നിധേത്തിൽ ദദവും നപ്പമ്മ ബഹുമാനിക്കുപ്പമന്ന് 
നാും വിശവസിത്ക്കണ്ടരുണ്ട്. അരുപ്പകാണ്ടാണ്, നമ്മുപ്പട സാഹെരേങ്ങൾ എത്ര 
ബുദ്ധ്ിമുട്ടാപ്പണങ്കിേുും, ആരാധനയുപ്പടയുും നേിയുപ്പടയുും സ്രുരിയുപ്പടയുും 
ഒരു ഹൃദയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണും. നാും ദദവത്തിന്പ്പെ സത്ന്താഷത്തിൽ 
രുടരുകയുും അവനിൽ വിശവസിക്കുകയുും പ്പെയ്യണും. 
 
നമ്മുപ്പട െിന്തകളുും മത്നാഭാവങ്ങളുും ത്രവർത്തനങ്ങളുും ദദവത്തിന്പ്പെ 
ശുദ്ധ്മായ സരേങ്ങളിൽ മുഴുകുത്പാൾ, നമുക്ക് ഭയമിേല. വാസ്രവത്തിൽ, 
ദദവും നപ്പമ്മ സമൃദ്ധ്മായി എത്രമാത്രും സ്ത്നഹിക്കുന്നു, നൽകുന്നു, 
സുംരക്ഷിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നുപ്പവന്ന് മറ്റു രേരുും മനസ്സിോക്കാൻ 
രുടങ്ങുും. നമ്മുപ്പട രാനരാത്രവുും കവിപ്പഞ്ഞാഴുകുന്നു! ഹത്േലേൂയാ! 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: കർത്താവിന്പ്പെ സുംരക്ഷണവുും ശക്തിയുും 
സത്ന്താഷവുും സവീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സവാരത്ന്തേമുണ്ടാകാൻ നിങ്ങളുപ്പട 
ജീവിരത്തിന്പ്പെ ഏത് ത്മഖേകളിോണ് മാറ്റും വത്രണ്ടത്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
(നിങ്ങളുപ്പട സവന്തും ത്രാർത്ഥന എഴുരുക) 
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ദിവസം 22 –  ദദവവ മോയ ള്ള നി യ  (സങ്കീർെനം 23:6) 
 
ത്കിസ്രുവിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഒരാളുപ്പട ആത്മവിശവാസും വിവരിക്കാനാവിേല. 
മുപപ്പത്ത വാകേങ്ങളിൽ കർത്താവിപ്പന രന്പ്പെ ഇടയനുും ദാരാവുും 
സുംരക്ഷകനുമായി അുംരീകരിച്ചരിനുത്ശഷും സങ്കീർത്തനക്കാരന് അത്തരപ്പമാരു 
ആത്മവിശവാസും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുപ്പട ആന്തരികാവസ്ഥയിൽ, നമ്മുപ്പട 
ദദവും നമുക്ക് ഒരു ത്ദാഷവുും പ്പെയ്യിപ്പേലന്ന് നമുക്കെിയാും. അവൻ 
എത്ൊഴുും നേലവനാണ്. നമ്മുപ്പട ആന്തരികാവസ്ഥയിൽ, ദദവും നത്മ്മാട് 
വളപ്പര അനുകപയുള്ളവനാപ്പണന്നുും അവന്പ്പെ കരുണ ആവർത്തിച്ച് 
ത്രകടമാക്കുന്നുപ്പവന്നുും നമുക്കെിയാും. 
 
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 23-ാാാ ും സങ്കീർത്തനും ഇങ്ങപ്പന അവസാനിെിക്കുന്നു:  

6 നന്മയുും കരുണയുും എപ്പെ ആയുഷ്കാേപ്പമാപ്പക്കയുും എപ്പന്ന 
രിന്തുടരുും; ഞാൻ യത്ഹാവയുപ്പട ആേയത്തിൽ ദീർഘകാേും 
വസിക്കുും 
 

ദദവും നമുക്ക് എത്ര രണ്ടാും അവസരങ്ങൾ നൽകി? അവപ്പയേലാും  
ദദവത്തിന്പ്പെ കരുണയായി കണക്കാക്കുക. അവൻ എത്ര രവണ നപ്പമ്മ 
അനുത്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു? അവപ്പയേലാും ദദവകൃരയായി കണക്കാക്കുക. ഈ 
സ്ത്നഹവുും ദയയുും അവിടുന്ന് കാണിക്കുത്പാൾ, ദദവത്തിന്പ്പെ നന്മ നാും 
രിരിച്ചെിയുന്നു. 
 
ദദവും നമുക്കു നൽകുന്ന കരുരേിേൂപ്പട അവന്പ്പെ നന്മ കാണിക്കുന്നു. 
നിരുരാധികമായ സ്ത്നഹത്തിേൂപ്പട ദദവും രന്പ്പെ കരുണ കാണിക്കുന്നു. 
നാും അവിശവസ്രരായിരിക്കുത്പാൾ ത്രാേുും ദദവും വിശവസ്രനായി 
രുടരുന്നു. നമ്മുപ്പട ജീവിരസാഹെരേങ്ങളുപ്പട ഇരുണ്ടരുും 
ആഴത്തിേുള്ളരുമായ രാഴ്വരകളിേൂപ്പട, ദദവത്തിന്പ്പെ നന്മയുും കരുണയുും 
നമ്മുപ്പട അവസാന ശവാസും വപ്പരയുും അരിനുമെുെവുും എേലായ്ത്ൊഴുും 
നപ്പമ്മ രിന്തുടരുപ്പമന്ന് നമുക്ക് ആത്മവിശവാസത്ത്താപ്പട വിശവസിക്കാൻ 
കഴിയുും. 
 
ദദവും നമ്മുപ്പട നിരേ ഭവനമായി മാെുന്നു. നമ്മുപ്പട നിരേരയുപ്പട ഉെെ് 
ഇടയ-രാജാവായ ത്കിസ്രുവിോണ്. ദദവത്തിന്പ്പെ നന്മയുപ്പടയുും 
കരുണയുപ്പടയുും അവരാരത്തിപ്പേ നമ്മുപ്പട സുരക്ഷ, ഓത്രാ യഥാർത്ഥ 
വിശവാസിപ്പയയുും അടുെമുള്ള ഐകേത്തിൽ ഒത്തുത്െരാൻ അനുവദിക്കുന്നു. 
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നമ്മുപ്പട ഉള്ളിേുള്ള രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന് എഴുത്ന്നറ്റു  നിന്ന് "ഹത്േലേൂയാ! 
ആത്മൻ!" എന്ന  ശബ്ദും രുെപ്പെടുവിക്കുകയേലാപ്പര ത്വപ്പെ വഴിയിേല. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ദദവും എങ്ങപ്പന 
രന്പ്പെ നന്മയുും കരുണയുും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു?  
 
പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്തിന്പ്പെ നന്മയുും കരുണയുും എപ്പന്നയുും, ഞാൻ സ്ത്നഹിക്കുന്ന 
എേലാവപ്പരയുും എന്പ്പെ ജീവിരത്തിപ്പേ എേലാ ദിവസവുും രീർച്ചയായുും 
രിന്തുടരപ്പട്ട . കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ ഞാൻ 
എത്ന്നക്കുും കർത്താവിന്പ്പെ ആേയത്തിൽ വസിക്കുും. ദദവത്തിന്പ്പെ 
നന്മയയുും  കരുണയയുും ത്വരത്തിൽ  ഞാൻ രിരിച്ചെിഞ്ഞ്  നേി 
രെയയാൻ ഇടയാകപ്പട്ട . ആത്മൻ. 
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ദിവസം 23 –  തലോകം െരമോധികോര ദദവെിന്തറ ോണ് 
(സങ്കീർെനം 24:1-2) 
എഴുത്തുകാരി : ത്െച്ചൽ െിന്തു  (ഇന്തേ) 
 
നമ്മുപ്പട സവാഭാവിക ജീവിരത്തിൽ  നമ്മൾ ഉടമസ്ഥരാപ്പണന്നുും  നമ്മുപ്പട 
ജീവിരത്തിന്പ്പെ അധികാരരത്രും ദകവശും വയ്ക്കുന്നത് നമ്മളാണ് എന്ന  
രീരിയിോണ്  മുത്ന്നാട്ട് ത്രാകുന്നത്. നമുക്ക് െുറ്റുമുള്ളപ്പരാന്നുും 
നമ്മുത്ടരപ്പേലന്ന് സങ്കീർത്തനും 24:1-2 ശക്തമായി ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. 
ഉടമസ്ഥാവകാശും നമ്മുപ്പട നിരേ ദദവത്തിന്ത്െരാണ്. അത്ൊൾ, നമ്മൾ  
ആരുത്ടരാണ്, നമ്മുപ്പട സവന്തമായി എന്താണുള്ളത്? 
 
സങ്കീർത്തനും 24: 1-2  ത്രഖോരിക്കുന്നരു: 

ഭൂമിയുും അരിന്പ്പെ രൂർണ്ണരയുും ഭൂരേവുും അരിന്പ്പെ 
നിവാസികളുും യത്ഹാത്വക്കുള്ളരാകുന്നു. സമുത്ദങ്ങളുപ്പട ത്മൽ 
അവൻ അരിപ്പന സ്ഥാരിച്ചു; നദികളുപ്പടത്മൽ അവൻ അരിപ്പന 
ഉെെിച്ചു. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്പെെിയ ത്ോകും രരിരണിക്കുക. 

 

െുരുങ്ങിയ സമയത്ത്തക്ക് നമ്മപ്പള ഭരത്മൽെിച്ച കാരേങ്ങളുപ്പട 
രരിരാേകത്രാ കാരേസ്ഥത്രാ മാത്രമാണ് നമ്മൾ . സങ്കീർത്തനും 24:1 
രെയുന്നു ഭൂമിയുും അരിന്പ്പെ രൂർണ്ണരയുും മാത്രമേല, അരിപ്പേ 
ജനങ്ങപ്പളേലാും അവന്ത്െരാപ്പണന്ന് രെയുന്നു. 
 
അരിനാൽ, നമ്മുപ്പട ജീവിരത്തിന്പ്പെ “നിയത്ന്തണവുും” “െുമരേയുും” നമ്മളിൽ 
ആപ്പണന്ന്  നാും കരുരുന്നുപ്പവങ്കിൽ, ദദവും മാത്രമാണ് ആരേന്തിക 
അധികാരിയുും രരമാധികാരിയുും ഭൂമിയുപ്പട രാജാവുും എന്ന് ദദവും  
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അങ്ങപ്പന, നമ്മുപ്പട ജീവിരും അവനുള്ളരാണ്. 
ഉദാഹരണത്തിന്, മാരാരിരാക്കൾ അപ്പേലങ്കിൽ മറ്റ് മുരിർന്നവർ രങ്ങളുപ്പട 
കുടുുംബത്തിനു ത്മൽ, ത്രത്രേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്ത്മൽ ഒരു രരിധിവപ്പര 
അധികാരവുും നിയത്ന്തണവുും പ്പെേുത്തുന്നുപ്പവന്നാണു  കരുരുന്നരു. 
 
എത്രയായാേുും, നമ്മൾ  നമ്മുപ്പട കുട്ടികളുപ്പട ത്കവേും രരിരാേകർ 
മാത്രമാണ്. നമ്മുപ്പട കുട്ടികൾ രൂർണമായുും ദദവത്തിന്ത്െരാണ്. അവർ 
ദദവത്തിന്ത്െരാപ്പണന്ന് നമ്മൾ  ഒരു രരിധിവപ്പര 
അുംരീകരിക്കുന്നുപ്പണ്ടങ്കിേുും, നമ്മുപ്പട കുട്ടികളുപ്പട ഉടമസ്ഥാവകാശും നമ്മൾ  
യഥാർത്ഥത്തിൽ ദദവത്തിന്പ്പെ ദകയിൽ വിടുന്നുത്ണ്ടാ? 
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ത്യശുവിപ്പന നമ്മുപ്പട കർത്താവുും രക്ഷകനുമാപ്പണന്ന് ത്രഖോരിക്കുത്പാഴാണ് 
നമ്മുപ്പട ജീവിരത്തിന്പ്പെ രൂർണ നിയത്ന്തണും ഏപ്പറ്റടുക്കാൻ നാും ദദവപ്പത്ത 
ക്ഷണിക്കുന്നത്. ദദവപ്പത്ത കൂടുരൽ അെിയാനുും അവന്പ്പെ 
വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ആത്ശയിക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്. നമ്മുപ്പട 
ജീവിരത്തിന്പ്പെ എേലാ ത്മഖേകളിേുും ത്യശു നമ്മുപ്പട കർത്താവാകപ്പട്ട, 
അവിടുന്ന് നമ്മുപ്പട ആദേപ്പത്ത മുൻരണനയാകപ്പട്ട. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: രരമാധികാരിയുും അനുകപയുള്ളവനുമായ 
ദദവത്ത്താട് നാും എങ്ങപ്പന ത്രരികരിക്കണും? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
ദദവത്മ, അങ്ങയുപ്പട  കണ്ണു കാണുന്നരുത്രാപ്പേ കാണാൻ എപ്പന്ന 
സഹായിക്കണത്മ. കർത്താവായ ത്യശു എന്പ്പെ അടിസ്ഥാനും, വിശവസ്രനായ 
ഒരു രൃഹവിൊരകനായി എന്പ്പെ ജീവിരും നയിക്കാൻ ഞാൻ 
രിരപ്പഞ്ഞടുക്കുന്നു. ഓത്രാ നിമിഷത്തിേുും, ദദവും രന്പ്പെ രരമാധികാര 
നന്മയുും കരുണയുും പ്പകാണ്ട് എപ്പന്ന അനുത്രഹിച്ചരിനാൽ ഞാൻ നേി 
രെയുന്നു. കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ വിശുദ്ധ്നാമത്തിൽ, ആത്മൻ. 
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ദിവസം 24 - കർെോവിതനോെ ള്ള വിജയകരമോയ പ്െ ിബദ്ധ  
(സദൃശവോകയങ്ങൾ 16:3) 
എഴുത്തുകാരി : ത്െച്ചൽ െിന്തു  (ഇന്തേ) 
 
ജീവിരത്തിേൂപ്പട സഞ്ചരിക്കുത്പാൾ, നമ്മുപ്പട രുത്രാരരിയുപ്പടയുും 
വളർച്ചയുപ്പടയുും ഭാരമായി നാും നിരവധി രീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. 
െിേത്ൊൾ, നമ്മളുപ്പട രീരുമാനങ്ങളുും ആശയങ്ങളുും നമ്മൾ  ആത്രഹിക്കുന്ന 
ഫേങ്ങൾ നൽകിേല. നിങ്ങൾ എപ്പന്നത്ൊപ്പേയാപ്പണങ്കിൽ, നിങ്ങളുപ്പട എേലാ 
രദ്ധ്രികളുും മികച്ചരുും വിജയകരവുമായ ഫേങ്ങൾ നൽകണപ്പമന്ന് നിങ്ങൾ 
ആത്രഹിത്ച്ചക്കാും. 
 
ഒന്നര വർഷും മുപ്, മരിയായ സാപത്തിക രിന്തുണയിേലാപ്പര ഒരു വീട് 
വാങ്ങാൻ ഞാനുും എന്പ്പെ ഭർത്താവുും വിശവാസത്തിൽ മുത്ന്നൊൻ 
രീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ കുടുുംബപ്പത്ത രരിരാേിക്കുത്പാൾ എന്പ്പെ 
ഭർത്താവിൻപ്പെ ഏക വരുമാനത്തിൽ ആത്ശയിക്കുന്നരിനാൽ ഇത് വളപ്പര 
ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള രീരുമാനമായിരുന്നു. 
 
എേലാ അെിവുകളുപ്പടയുും ശക്തിയുപ്പടയുും ഉെവിടമായ കർത്താവിന് 
െിന്തയിേുും വാക്കിേുും ത്രവൃത്തിയിേുും നാും പ്പെയ്യുന്നപ്പരേലാും 
സമർെിക്കുകയുും ഏൽെിക്കുകയുും പ്പെയ്യുക എന്നരാണ് വിജയും 
ഉെൊക്കാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗപ്പമന്ന് വെനും പ്പവളിപ്പെടുത്തുന്നു. 
 
സദൃശവാകേങ്ങൾ 16:3 വായിക്കുന്നു: 

നിങ്ങൾ പ്പെയ്യുന്നപ്പരന്തുും കർത്താവിത്നാട് സമർെിക്കുക, 
നിങ്ങളുപ്പട രദ്ധ്രികൾ വിജയിക്കുും. 
 

നപ്പമ്മ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ത്കിസ്രുവിേൂപ്പട എേലാും പ്പെയ്യാൻ, നപ്പമ്മ 
സഹായിക്കുന്നരിേൂപ്പട, നമ്മുപ്പട രദ്ധ്രികൾ അഭിവൃദ്ധ്ിപ്പെടുപ്പമന്ന് ദദവും 
വാഗ്ദാനും പ്പെയ്രിട്ടുണ്ട്. എത്ര അത്ഭുരകരവുും വിശവസ്രവുമായ 
രിരാവുും വഴികാട്ടിയുും ആണ്  നമുക്കുള്ളത് ! അവൻ എത്ൊഴുും 
നത്മ്മാപ്പടാെമുണ്ട്, അവൻ എത്ൊഴുും നത്മ്മാടു കൂപ്പട ഉണ്ടായിരിക്കുും. 
നമ്മുപ്പട എേലാ ജീവിര രീരികളിേുും രപ്പന്ന അുംരീകരിക്കാൻ ദദവും രന്പ്പെ 
മക്കളിൽ നിന്നുും  ആത്രഹിക്കുന്നു. 
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മുത്ന്നാട്ട് ത്രാകാനുള്ള രീരുമാനും ഏപ്പറ്റടുക്കാൻ ദദവും ഞങ്ങപ്പള നയിച്ചു. 
ഈ വീട് വാങ്ങുന്നരിന് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങപ്പന ഫണ്ട് 
േഭിക്കുപ്പമന്നരിപ്പനക്കുെിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അെിയിേലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 
ത്വണ്ടിയ രണും നല്കാൻ കഴിയുന്ന ദദവപ്പത്ത ഞങ്ങൾ രൂർണമായുും 
വിശവസിച്ചു. ഇത്ൊൾ ഞങ്ങൾ ത്രരിഫേിെിക്കുത്പാൾ, നപ്പമ്മ  
അത്ഭുരകരവുും അരിശയകരവുമായ  നയിച്ച നമ്മുപ്പട വിശവസ്രനായ 
ദദവപ്പത്ത സ്രുരിക്കുകയുും നേി രെയുകയുും പ്പെയ്യുന്നു. ദദവും നൽകിയ 
ഈ ഭവനും ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 
 
അനുസരണും അത്നകും അനുത്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ദദവത്തിന്പ്പെ 
രരിെരണത്തിേുും , സ്ത്നഹത്തിേുും  നമ്മുപ്പട എേലാ വഴികളുും 
ഏൽെിച്ചുപ്പകാണ്ട് നാും ദദവപ്പത്ത അനുസരിക്കുത്പാൾ, അവിടുപ്പത്ത 
നന്മയിൽ നപ്പമ്മ സ്ഥാരിച്ചുപ്പകാണ്ട് അവൻ നപ്പമ്മ വിശവസ്രരത്യാപ്പട 
അനുത്രഹിക്കുും. 
 
അവിടുന്ന് നപ്പമ്മ സ്ഥാരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പന്തങ്കിേുും ത്രയാസകരമായ 
സാഹെരേങ്ങളുണ്ടായാേുും , നാും ഒട്ടുും കുേുങ്ങുകയിേല, അവിടുന്ന് നമ്മുപ്പട 
മുപിൽ പ്പവച്ചിരിക്കുന്ന എേലാ കാരേങ്ങളിേുും നാും രഴച്ചുവളരുും. ദദവും 
നമ്മുപ്പട രീരുമാനപ്പമടുക്കുന്നവനാകണപ്പമന്നാണ് എന്പ്പെ ത്രാർത്ഥന. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി:  നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിപ്പേ എപ്പന്താപ്പക്ക െിേ 
വശങ്ങൾ ആണ്  നിങ്ങൾ കർത്താവിത്നാട് സമർെിക്കുകത്യാ വീണ്ടുും 
ത്രരിജ്ഞ പ്പെയ്യുകത്യാ പ്പെത്യ്യണ്ടത്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
സവർഗ്ഗീയരിരാത്വ, എന്പ്പെ ജീവിരത്തിപ്പേ അങ്ങയുപ്പട  രരമാധികാരവുും 
ജ്ഞാനവുും ഞാൻ അുംരീകരിക്കുന്നു. എന്പ്പെ ജീവിരത്തിന്പ്പെ രദ്ധ്രികൾ 
അങ്ങയിൽ  സമർെിക്കാൻ രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിന്പ്പെ ശക്തിയാൽ എപ്പന്ന 
ത്രാപ്രനാക്കുകയുും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുും പ്പെയ്യണത്മ. എേലാ 
കരുരേുകളിേുും അങ്ങപ്പയ  വിശവസിക്കാനുും എന്പ്പെ എേലാ രദ്ധ്രികളുും 
ഞാൻ അങ്ങയിൽ  സമർെിക്കുത്പാൾ എനിക്ക് സമാധാനും നൽകാനുും 
എപ്പന്ന സഹായിക്കണത്മ. എത്ൊഴുും അങ്ങയുപ്പട  വിജയവുും മഹരവവുും 
ത്രടാൻ ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
നാമത്തിൽ ആത്മൻ. 
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ദിവസം 25 – പ്കിസ്ത  വില ള്ള പ്െ യോശ, വിശവോസവ ം 

സ്തതന വ ം ഉള്ള പ്െവർെികൾ  സൃഷ്ടിക ന്ന  (1 
പ സ്സപലോനീകയർ 1:2-3) 

എഴുത്തുകാരി : ത്െച്ചൽ െിന്തു  (ഇന്തേ) 
 
കുെച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുപ് ഒരു ത്കിസ്മസ് സീസണിൽ, എന്പ്പെ 
രാജേത്തിപ്പേ മുൻ വിശവാസികളായ എന്പ്പെ അയൽക്കാത്രാട് രന്പ്പെ 
സ്ത്നഹും രങ്കിടാൻ ദദവും എപ്പന്ന ത്ത്രരിെിച്ചു. സൂെർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 
െിേ ത്കിസ്മസ് ത്ടീറ്റുകൾ വാങ്ങാനുും വേക്തിരരമാക്കിയ ത്കിസ്മസ് 
ആശുംസകൾ വിരരണും പ്പെയ്യാനുമാണ്  ഞാൻ ആദേും കരുരിയത് . 
എന്നിരുന്നാേുും, ആദേമായി വീട്ടിൽ രപ്പന്ന പ്പബയ്ക്ക് പ്പെയ്യാൻ  
ദദവസ്ത്നഹും എപ്പന്ന ത്ത്രാത്സാഹിെിച്ചു.  
 
അഞ്ച് കുടുുംബങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ത്ടീറ്റുകളുമായി അവിടുപ്പത്ത 
സ്ത്നഹത്തിന്പ്പെ സത്േശും രങ്കിടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 
 
1 പ്പരസ്സപ്പോനീകേർ 1:2-3 ൽ അപ്പൊസ്രേനായ രൗത്ോസിേൂപ്പട ദദവും 
നപ്പമ്മ ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുപ്പട ത്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങപ്പള സ്മരിച്ചുപ്പകാണ്ടു നിങ്ങളുപ്പട 
വിശവാസത്തിന്പ്പെ ത്വേയുും സ്ത്നഹത്രയത്നവുും 3 നമ്മുപ്പട 
കർത്താവായ ത്യശിത്കിസ്രുവിപ്പനക്കുെിച്ചുള്ള ത്രരോശയുപ്പട 
സ്ഥിരരയുും ഇടവിടാപ്പര നമ്മുപ്പട ദദവവുും രിരാവുമായവന്പ്പെ 
സന്നിധിയിൽ ഓർത്തു 

 
ത്ോകത്തിന്പ്പെ ഉെുും പ്പവളിച്ചവുമാകാൻ ത്യശു നപ്പമ്മ വിളിക്കുകയുും 
കൽരിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു, അങ്ങപ്പന നമ്മുപ്പട സൽകർമ്മങ്ങൾ 
ത്രകാശിക്കുകയുും എേലാവരുും നമ്മുപ്പട സവർഗ്ഗീയരിരാവിപ്പന 
സ്രുരിക്കുകയുും പ്പെയ്യുും. നമ്മൾ  ദദവപ്പത്ത മഹരവപ്പെടുത്താൻ 
ത്ശമിക്കുന്നു, അേലാത്തരക്ഷും നമ്മുപ്പട  െുമരേകൾ നിെത്വറ്റുന്നരിനുള്ള 
എേലാ ത്ജാേിയുും രരിത്ശമവുും ഫേമിേലാത്തരുും സവാർത്ഥര 
നിെഞ്ഞരായിരിക്കുും. 
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നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ ത്രരോശയിൽ നമ്മുപ്പട 
വിശവസ്ര ത്രവർത്തനവുും സ്ത്നഹനിർഭരമായ ത്രവർത്തനങ്ങളുും 
പ്പകട്ടിെടുക്കണും. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിേുള്ള ജീവനുള്ളരുും 
നിേനിൽക്കുന്നരുമായ ത്രരോശയിൽ ക്ഷമത്യാപ്പട രുടരാൻ നാും 
ത്രത്ൊദിരരാകുന്നു. നമ്മിൽ മിക്കവർക്കുും ദദവത്തിേുള്ള വിശവാസത്ത്താടുും 
കൂടിയ ഒരു ‘മികച്ച രുടക്കും’ ഉണ്ട്, എന്നാൽ െുമരേകൾ നിെത്വറ്റുന്നരിന് 
നമ്മുപ്പട സവന്തും കഴിവുകപ്പള ആത്ശയിച്ച് ത്മാശമായി അവസാനിക്കുന്നു. നാും 
രീഡനങ്ങപ്പള അഭിമുഖീകരിക്കുത്പാൾ ത്കിസ്രുത്യശുവിേുള്ള ത്രരോശ 
നഷ്ടപ്പെടാന് സാധേരയുണ്ട്. 
 
നാും നമ്മുപ്പട ത്വേയിൽ വിശവസ്രരായിരിക്കാും, എന്നാൽ നമ്മുപ്പട ത്രവൃത്തി 
ദദവസ്ത്നഹത്താൽ ത്രത്ൊദിരമപ്പേലങ്കിൽ, നാും സവയും 
ത്സവിക്കുകത്യയുള്ളൂ. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി:   ദദവത്ത്താടുള്ള നിങ്ങളുപ്പട ത്സവനും 
സവിത്ശഷവുും അരുേേവുമാപ്പണന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങപ്പന ഉെൊക്കുും? 
ത്കിസ്രുവിത്േക്ക് മറ്റുള്ളവപ്പര ആകർഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുപ്പട ഉള്ളിേുള്ളത് 
എന്താണ്? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
ദദവും രന്പ്പെ സ്ത്നഹും  നമ്മുപ്പട ഹൃദയത്തിൽ നിെയ്ക്കപ്പട്ട. ദദവത്മ, 
അങ്ങയുപ്പട  ത്സവനത്തിനായി ഞങ്ങപ്പളത്തപ്പന്ന സമർെിക്കാൻ അങ്ങയുപ്പട  
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങപ്പള സഹായിക്കണത്മ . അരിനാൽ മറ്റു രേരുും 
രുടർച്ചയായി അങ്ങപ്പയ  സ്രുരിക്കുകയുും മഹരവും നൽകുകയുും പ്പെയ്യപ്പട്ട. 
നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ രപ്പന്ന . ആത്മൻ 
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ദിവസം 26 –  ഭയം തവെ, വിശവസിക ക മോപ് ം (മർതകോസ്ത 5:36) 
 
നിങ്ങൾ എന്തിപ്പനങ്കിേുും ത്വണ്ടി  ദദവപ്പത്ത വിശവസിച്ചിട്ടുത്ണ്ടാ? 
ത്രത്രേകിച്ചുും ത്രാരശാന്തി  അത്ഭുരങ്ങൾക്കായിട്ടു? മപ്പറ്റാരു രാജേത്ത്തക്ക് 
രുെപ്പെടുന്നരിന് ഏരാനുും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുപ് എനിക്ക് കണങ്കാേിൽ 
വീക്കും സുംഭവിച്ച ഒരു കാേും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വീട്ടുത്ജാേികപ്പളാന്നുും 
പ്പെയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധും ത്വദനാജനകമായിരുന്നു. എന്പ്പെ രള്ളിയിപ്പേ 
ത്രാരശാന്തി ശുത്ശൂഷ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആത്രഹിച്ചു. ഒന്നാമരായി, 
എനിക്ക് രള്ളിയിൽ ഒരു ടാക്സി എടുക്കാപ്പമന്നുും രണ്ടാമരായി, 
എനിക്കുത്വണ്ടി ത്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്പ്പെ സുഹൃത്തിത്നാട് 
ആവശേപ്പെടാപ്പമന്നുും ദദവും എന്പ്പെ മനസ്സിൽ ത്രാന്നൽ നല്കി. ഞാൻ 
ദദവപ്പത്ത അനുസരിച്ചു. 
 
കർത്താവായ ത്യശു സിനത്രാരിപ്പേ ഭരണാധികാരിത്യാട് മർത്ക്കാസ് 5:36 ൽ 
രെഞ്ഞു, 

 ഭയപ്പെടരുത്, വിശവസിക്കുക മാത്രും. 
 
മകൾ മരിച്ചുത്രായ ഒരു രിരാവിത്നാട് ത്യശു സുംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. 
ഭയപ്പെടാപ്പര വിശവസിക്കണപ്പമന്ന് ത്യശു രെഞ്ഞത്ൊൾ രിരാവിന്പ്പെ 
ആശ്ചരേും സങ്കൽെിക്കുക. ത്യശു ആപ്പരയാണ് ത്രരിനിധീകരിക്കുന്നപ്പരന്ന് 
വിശവസിക്കുത്മാ എന്ന് രിരാവിന് രീരുമാനിത്ക്കണ്ടി വന്നു; ത്യശുവിന് 
സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുപ്പമന്ന് വിശവസിക്കുക. എേലാത്തിനുമുരരി, ത്യശു 
സവർഗ്ഗസ്ഥനായ രിരാവിപ്പന ത്രരിനിധീകരിച്ചു. 
 
ത്യശുവിന് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുപ്പമന്ന വിശവാസത്തിൽ ഭൗമികമായ 
രിരാവ് അേയടിച്ചിേല; അവൻ ത്യശുവിപ്പന വീട്ടിത്േക്ക് ക്ഷണിച്ചു. 
പ്പരൺകുട്ടി ഉെങ്ങുകയാപ്പണന്ന് ത്യശു ജനക്കൂട്ടത്ത്താട് രെയുന്നു. 
എഴുത്ന്നൽക്കാൻ ത്യശു പ്പകാച്ചു പ്പരൺകുട്ടിത്യാട് കല്രിച്ചു. അവൾ 
അങ്ങപ്പന പ്പെയ്രു. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

 
വീർത്ത കണങ്കാേുമായി എന്പ്പെ രള്ളിയിത്േക്ക് ത്രാകാപ്പമന്ന് 
വിശവസിക്കാൻ ദദവും രീർച്ചയായുും എപ്പന്ന പ്പവേലുവിളിച്ചു.  
 
രള്ളിയിൽ ത്രത്വശിച്ചത്ൊൾ, ഞാൻ എന്പ്പെ സുഹൃത്തുക്കപ്പള കണ്ടു, 
മറ്റുള്ളവത്രാട് ത്രാരശാന്തി ശുത്ശൂഷ ആരുംഭിക്കുന്നരിനുമുപ് എനിക്ക് 
ത്രാരശാന്തി ത്രാർത്ഥന ആവശേമാപ്പണന്ന് അവരിൽ ഒരാത്ളാട് ഞാൻ 
മത്ന്തിച്ചു. ഞങ്ങളുപ്പട ആരാധനാ പ്പസഷനുത്ശഷും അവർ രീർച്ചയായുും 
ത്രാർത്ഥിക്കുപ്പമന്ന് അവർ എനിക്ക് ഉെെ് നൽകി. 
 
ശരി, ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ രുടങ്ങി, ഞങ്ങൾ ഒരു രാനും ആേരിച്ചു 
പ്പകാണ്ടിരുന്നത്ൊൾ , കർത്താവായ ത്യശുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദും ഞാൻ 
ത്കട്ടു, “ഞാൻ ഇത്ൊൾ നിങ്ങപ്പള സുഖപ്പെടുത്തുന്നു!” എന്പ്പെ ത്രരികരണും 
ഇരായിരുന്നു, “അപ്പര, കർത്താത്വ!  എനിക്കു ഇത്ൊൾ ഈ ത്രാരശാന്തി 
േഭിക്കുന്നുപ്പവന്ന് ഞാൻ വിശവസിക്കുന്നു”. ആരാധന ത്വളയിൽ ത്വദനയുും 
വീക്കവുും രൽക്ഷണും ഇേലാരായി. 
 
ത്രാരശാന്തിക്കായി എന്പ്പെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇനി ത്രാർത്ഥിത്ക്കണ്ട 
ആവശേമിേല. ഹത്േലേൂയാ! എന്പ്പെ ശരീരത്തിൽ ത്രാരശാന്തിക്കുള്ള 
ദദവത്തിന്പ്പെ ശക്തിപ്പയ ഞാൻ കണ്ടു. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ദദവത്തിന്പ്പെ ദദവിക ത്രാരശാന്തിയിേുള്ള 
വിശവാസത്തിൽ നിന്ന് ഭയും നിങ്ങപ്പള രിന്തിരിെിക്കുന്നുപ്പവങ്കിൽ, 
മാനസാന്തരപ്പെടുക. നിങ്ങളുപ്പട ഭയും ഉത്രക്ഷിച്ച്, കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിൽ നിങ്ങൾ വിശവസിക്കുകയുും പ്പരപ്പട്ടന്നുള്ള ത്രാരശാന്തി 
കാണുന്നിപ്പേലങ്കിേുും, ഇത്ൊഴപ്പത്ത കഷ്ടൊടുകൾക്കിടയിൽ സത്ന്താഷും 
രകരാൻ സുഖപ്പെടുത്തുന്നവപ്പന വിശവസിക്കുകയുും പ്പെയ്യുപ്പമന്ന് നിങ്ങൾ 
വിശവസിക്കുത്മാ? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ സാന്നിധേവുും ദദവിക ത്രാരശാന്തിയുും 
ഇന്ന് എന്പ്പെ ശരീരത്തിേുും ആത്മാവിേുും അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ 
ആത്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന എേലാ ത്വദനകളുും നീക്കും 
പ്പെയ്രരിന് ദദവത്തിന് നേി. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
നാമത്തിൽ എപ്പന്ന വീണ്ടുും സുഖപ്പെടുത്തിയരിന് നേി. ആത്മൻ. 
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ദിവസം 27 : തയശ , എന്ന ജീവ പവള്ളം (തയോ ന്നോൻ 7:38) 
 
ത്കിസ്രുവിത്നാപ്പടാെമുള്ള നമ്മുപ്പട ദദനുംദിന നടത്തത്തിൽ നപ്പമ്മ 
നയിക്കുകയുും, വഴികാട്ടുകയുും  പ്പെയ്യുന്നവനാണ് ദദവത്തിന്പ്പെ 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ്. 2019 ൽ, ത്കിസ്രോനികളിൽ വളപ്പര പ്പെെിയ ശരമാനും 
ഉള്ളരുും മരരരമായ ഘടനയുള്ള ഒരു രാജേും ഞാൻ 
സേർശിക്കുകയായിരുന്നു. എന്പ്പെ ത്കിസ്രേൻ സുഹൃത്ത് എപ്പന്ന 
വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 
 
ഞാൻ രുെത്ത്തക്കിെങ്ങിയ ഉടൻ, ഒരു യുവരി ത്ബാധരഹിരനാപ്പണന്നുും 
നിർജീവമാപ്പണന്നുും അവൾ എത്ന്നാട് രെഞ്ഞു. എന്പ്പെ ആദേപ്പത്ത 
ത്രരികരണും, “എനിക്ക് അവൾക്കുത്വണ്ടി ത്രാർത്ഥിക്കാത്മാ?” എന്നായിരുന്നു. 
എനിക്ക് െുറ്റുും മറ്റ് രണ്ട് വിശവാസ സുംഘങ്ങളുും  ത്രാേീസുകാരുും 
ഉപ്പണ്ടന്ന് ഞാൻ കാരേമാക്കിയിേല. ത്രാർത്ഥിക്കുന്നത്  എനിക്ക് 
സവീകാരേമായിരിക്കുപ്പമന്നു  എന്പ്പെ സുഹൃത്ത് രെഞ്ഞു. 
 
ശരി, മപ്പറ്റാരു വിശവാസ സുംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ യുവരിയുപ്പട ത്മൽ 
ഞാൻ ദകപ്പവച്ചു, കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ മഹത്തായ 
നാമത്തിൽ അവളിത്േക്ക് ദദവത്തിന്പ്പെ ജീവൻ രകരാൻ ഞാൻ 
ത്രാർത്ഥിച്ചു. എന്പ്പെ ദധരേത്തിൽ ഞാൻ ആശ്ചരേപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അത്തരും 
അധികാരത്ത്താടുും ശക്തിത്യാടുും കൂടി ത്രഖോരിക്കാൻ എപ്പന്ന അനുവദിച്ചത് 
എന്നിേുള്ള രരിശുദ്ധ്ാത്മാവാണ് എന്ന് എനിക്കെിയമായിരുന്നു. 
 
ത്യാഹന്നാൻ 7:38 ൽ കർത്താവായ ത്യശു രെയുന്നു : 

“എന്നിൽ വിശവസിക്കുന്നവപ്പെ ഉള്ളിൽ നിന്നു രിരുപ്പവഴുത്തു 
രെയുന്നരുത്രാപ്പേ ജീവജേത്തിപ്പെ നദികൾ ഒഴുകുും”.  
ഈ ജീവിരത്തിന്പ്പെ ഉെവിടും ത്യശുവാണ്. 

 
ജീവപ്പവള്ളും ദദവത്തിന്പ്പെ സാന്നിധേവുമായി ശക്തമായി 
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ജേത്തിന്പ്പെ ഉെവിടും ദദവമാണ്. 
പ്പവളിരാടിന്പ്പെ രുസ്രകത്തിൽ ദദവത്തിന്പ്പെ സിുംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് 
ജീവിരനദി ഒഴുകുന്നു. 
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ത്കിസ്രുവിേുള്ള വിശവാസികപ്പളന്ന നിേയിൽ, നാും ദദവത്തിന്പ്പെ 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിത്നാപ്പടാെും രടിരടിയായി നടക്കുന്നു, രരിശുദ്ധ്ാത്മാവ് 
നപ്പമ്മ എങ്ങപ്പന നയിക്കുവാൻ ആത്രഹിക്കുന്നുപ്പവന്ന് നാും 
ജാരരൂകരായിരിക്കണും. 
 
അന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ, ഈ യുവരിക്ക് ജീവൻ രകരാൻ ഞാൻ 
ദദവത്ത്താട് ആവശേപ്പെടുകയുും “ആത്മൻ” എന്ന് രെയുകയുും പ്പെയ്രരിന് 
ത്ശഷും അവളുപ്പട കണ്ണുകൾ ഉടപ്പന രുെന്നു. അവൾ ആഴത്തിൽ 
ശവസിക്കുകയുും അവളുപ്പട കുടുുംബത്തിനുും െുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കുും 
ആശവാസും േഭിക്കുകയുും പ്പെയ്രു. എന്പ്പെ പ്പരപ്പട്ടന്നുള്ള നടരടി 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന് വളപ്പര ഉച്ചത്തിൽ “ത്യശുത്വ, നേി”  
എന്ന് രെയുക  എന്നരായിരുന്നു. അന്ന് ദദവും ഒരു അത്ഭുരും പ്പെയ്രു. 
രേ മുൻ വിശവാസികളുും അരിനു സാക്ഷികളായി. ജീവനുള്ള ദദവപ്പത്ത 
അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അെിയണപ്പമന്നാണ് എന്പ്പെ ത്രാർത്ഥന. 
 
സുഹൃത്തുക്കത്ള, നാും കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിൽ യഥാർഥത്തിൽ 
വിശവസിക്കുന്നുപ്പവങ്കിൽ, ഈ ഉെെ് കർത്താവുരപ്പന്ന രെഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുപ്പട 
ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള പ്പവള്ളത്തിന്പ്പെ നദികൾ ഒഴുകുും. 
ദദവത്തിന്പ്പെ സാന്നിദ്ധ്േും മറ്റുള്ളവപ്പര ആഴത്മെിയരുും ജീവൻ 
നൽകുന്നരുമായ രീരിയിൽ സ്രർശിക്കുും. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: മറ്റുള്ളവപ്പരയുും ജീവിരപ്പത്തയുും സ്ത്നഹിക്കാൻ 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ  നയിക്കപ്പെടാൻ   നിങ്ങപ്പള എങ്ങപ്പന 
(ത്രാത്യാരികമായി) രയ്യാൊക്കാും? 
 
പ്െോർത്ഥന:   
സവർരത്തിൽ നിന്നുള്ള എേലാ നേല ദാനങ്ങളുും സവർഗ്ഗീയരിരാവിനുും 
ദദവരുത്രനുും രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനുും അവകാശപ്പെട്ടരാണ്. നമ്മുപ്പട 
കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ എനിക്കായി ഉത്ദ്ദശിച്ച 
െേനാത്മക ജീവിരും ഞാൻ സവീകരിക്കുന്നു. ആത്മൻ. 
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ദിവസം  28 : മ ൻതെ ദദവരോജയം (മെോയി 6:33) 
 
2019 നവുംബെിൽ ഒരു നേല സുഹൃത്ത് എപ്പന്ന പ്പമക്സിത്ക്കായിൽ 
സേർശിച്ചു. നരരങ്ങൾ രരേത്വക്ഷണും പ്പെയ്യാനുും നേല ഭക്ഷണും കഴിക്കാനുും 
വെനും രഠിക്കാനുും ഞങ്ങൾക്ക് നേല സമയമുണ്ടായിരുന്നു. 2020 ഏത്രിേിൽ 
അകാെുൾത്കായിത്േക്ക് ഒരു പ്പെെിയ അവധിക്കാേും ആസൂത്രണും പ്പെയ്യാൻ 
ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നുപ്പവന്ന് ഡിസുംബർ ആദേും ഒരു ദിവസും ഞാൻ 
അവത്ളാട് രെഞ്ഞു. 
 
ആറ് വേരേസ്ര രാജേങ്ങളിൽ മൂന്നുമാസപ്പത്ത രീത്വമായ 
ശുത്ശൂഷയ്ക്കുത്ശഷും അൽെും വിത്ശമും എടുക്കുന്നത് 
സമയബന്ധിരമായിരിക്കുപ്പമന്ന് ഞാൻ വിൊരിച്ചു. ശുത്ശൂഷ എനിക്ക് 
ത്രധാനമാണ്, രത്ക്ഷ എന്പ്പെ ജീവിരത്തിന്പ്പെ എേലാ ത്മഖേകളിേുും 
ദദവപ്പത്ത അനുസരിക്കാനുും അവത്നാപ്പടാെും ശരിയായിരിക്കാനുമുള്ള 
പ്പെേവിൽ അേല. 
 
മത്തായി 6:33 ൽ ത്യശു രെഞ്ഞു: 

മുപ്പപ ദദവത്തിപ്പെ രാജേവുും അവപ്പെ നീരിയുും 
അത്നവഷിെിൻ ; അത്രാടുകൂപ്പട ഇപ്പരാപ്പക്കയുും നിങ്ങൾക്കു 
കിട്ടുും. 
 

ദദവരാജേവുും അവന്പ്പെ നീരിയുും അത്നവഷിക്കുക എന്നരുപ്പകാണ്ട് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്, രിരക്കുള്ള ഒരു ശുത്ശൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുും, എന്പ്പെ 
ത്രരിബദ്ധ്രകളിപ്പോന്ന് വിത്ശമിക്കുക എന്നരാണ്. വിത്ശമും എനിക്ക് 
ത്രധാനമാണ് കാരണും അത് ദദവപ്പത്ത ത്രസാദിെിക്കുന്നു. രാഠങ്ങൾക്കായി 
ഞാൻ എന്പ്പെ കുെിെുകൾ രയ്യാൊക്കുകത്യാ സുവിത്ശഷ 
സത്േശമുരത്യാരിച്ച് വീഡിത്യാകൾ സൃഷ്ടിക്കുകത്യാ പ്പെയ്യുന്ന സമയമേല 
ഇത്. എപ്പന്ന സുംബന്ധിച്ചിടത്ത്താളും, വിത്ശമിക്കുന്നത് ദദവത്ത്താപ്പടാെും 
ശരിയായിരിക്കുന്നരിന്പ്പെ ഭാരമാണ്. 
 
ഞാൻ ദദവത്തിന്പ്പെ നീരിയിൽ ആയിരിൊൻ  ത്ശമിക്കുത്പാൾ എനിക്ക് 
എപ്പന്തേലാും  കാരേങ്ങൾ ത്െർക്കപ്പെടുന്നു ? മത്തായി 6: 33-ന് മുപുള്ള 
വാകേങ്ങൾ അെിയിക്കുന്നു നാും വിഷമിക്കുകത്യാ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകത്യാ 
പ്പെയ്യരുത് എന്നാണ്. നമുക്കായി എേലാും നൽകുന്ന ഒരു ദദവും നമുക്കുണ്ട്, 
കാരണും അവൻ നപ്പമ്മ രരിരാേിക്കുന്നു. 
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2020 ജനുവരി മുരൽ ത്ോകും രകർച്ചവോധിയുമായി മേലിടുകയാണ്, 
നിങ്ങൾ ഈ ഭക്തി സത്േശും വായിക്കുത്പാൾ രാൻപ്പഡമിക് ഇപ്പേലന്ന് ഞാൻ 
ത്രരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്പ്പെ ത്ഹസവ അവധിക്കാേും െിേവഴിക്കാൻ  ഞാൻ 
അകാരുൽത്കായിൽ എത്തുമായിരുന്നിേല! രകരും, 2019 അവസാന 
വാരാന്തേും അകാെുൾത്കായിൽ എന്പ്പെ വീട്ടുടമസ്ഥരുപ്പട കൂപ്പട  
പ്പെേവഴിക്കാൻ എപ്പന്ന ക്ഷണിക്കാൻ ദദവും  അവരുപ്പട ഹൃദയപ്പത്ത 
െേിെിച്ചു! 
 
ഇത് അരിശയകരമായിരുന്നു കാരണും ഇത്   എന്പ്പെ 
ജന്മദിനത്ത്താടനുബന്ധിച്ചു ആയിരുന്നു. ദദവും എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുരകരമായ 
സമ്മാനും സമ്മാനിച്ചുപ്പവന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കുും ത്രാന്നി. ഞാൻ രൂർണ്ണമായുും 
ആസവദിച്ചു. 
 
നമ്മുപ്പട എേലാ പ്പെെിയ ആത്രഹങ്ങളുും ആവശേങ്ങളുും ദദവും ശരിക്കുും 
കരുരുന്നു. എന്പ്പെ രിരത്ക്കെിയ ശുത്ശൂഷ യാത്രകൾക്ക് ത്ശഷും ഒരു പ്പെെിയ 
അവധിക്കാേും എടുക്കുന്നരിനുരകരും, എന്പ്പെ ശുത്ശൂഷാ യാത്രകൾക്ക് 
മുപായി ഒരു പ്പെെിയ വാരാന്തേ അവധിക്കാേും എടുക്കാൻ ദദവും 
എനിക്കായി  സുംഘടിെിച്ചു. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: സുഹൃത്തുക്കത്ള, നിങ്ങൾ എന്തിപ്പനക്കുെിച്ചാണ് 
ഉത്കണ്ഠാകുേരാകുന്നത്? അെുക്കപ്പെട്ട  കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ 
കാൽക്കൽ നിങ്ങളുപ്പട ഉത്കണ്ഠ നിമിഷങ്ങളുും സാഹെരേങ്ങളുും 
ഏൽരിച്ചുപ്പകാടുക്കാൻ  ഇന്ന് രിരപ്പഞ്ഞടുക്കുക. കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിൽ നിങ്ങളുപ്പട കണ്ണുകൾ ഉെെിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദദവരാജേ ജീവിരും നയിക്കുക. 
 
പ്െോർത്ഥന:  
സവർഗ്ഗീയരിരാത്വ, അങ്ങപ്പയ  സ്ത്നഹിക്കുന്നവരിത്േക്ക് അങ്ങയുപ്പട  
കണ്ണുകൾ എേലായ്ത്ൊഴുും ഉള്ളരിനാൽ  നേി. ഞങ്ങളുപ്പട യത്ഹാവ 
യിപ്പരയായ ,  യത്ഹാവ ൊഫയായ, നമ്മുപ്പട യത്ഹാവ നിസിയായ 
അങ്ങപ്പയ ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നു . നമ്മുപ്പട കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ നമ്മുപ്പട  ദദനുംദിന ജീവിരത്തിപ്പേ   
നിമിഷങ്ങൾ ദദവരാജേ നിമിഷങ്ങളായി  ജീവിക്കാൻ അങ്ങയുപ്പട 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങപ്പള സഹായിക്കണത്മ  ആത്മൻ. 
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ദിവസം  29: തയശ വിതലക് ചോയ ക (മെോയി 6:34) 
 
മുപപ്പത്ത ഭക്തി സത്േശത്തിൽ  ഉത്കണ്ഠത്യാ വിഷമരകത്ളാ  
ഉണ്ടാകാരിരിക്കുന്നരിപ്പനക്കുെിച്ച് ഞാൻ എഴുരി, നിങ്ങളുപ്പട ഉത്കണ്ഠ 
നിമിഷങ്ങൾ കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ കാൽക്കൽ വിടാൻ 
നിങ്ങപ്പള ത്ത്രാത്സാഹിെിച്ചു. 
 
എന്പ്പെ രുത്രാരരി, സാപത്തിക സ്ഥിരി, ജീവിരത്തിപ്പേ നിർവ്വഹണും 
എന്നിവപ്പയക്കുെിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. 
എന്നിരുന്നാേുും, കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിനു   എപ്പന്ന 
രരിരാേിക്കാൻ കഴിയുും എന്ന്  കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കർത്താവു എപ്പന്ന 
രഠിെിച്ചു. 
 
ശുത്ശുഷപ്പയക്കു ത്വണ്ടിയുള്ള  ഫണ്ടുകൾക്കായി ഹൃദയങ്ങപ്പള െേിെിക്കാൻ, 
നമ്മുപ്പട ശുത്ശൂഷ ദദവപ്പത്ത ആത്ശയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് . ദെന ഇൻോൻഡ് 
മിഷൻ (സിഐഎും) സ്ഥാരിച്ച ഹഡ്സൺ പ്പടയ്േർ എന്ന ദെനയിത്േക്കുള്ള 
മിഷനെി എപ്പന്ന വളപ്പര അധികും സവാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് . ദെന ഇൻോൻഡ് 
മിഷൻ (സിഐഎും) ഇത്ൊൾ ഓവർസീസ് മിഷനെി പ്പഫത്ോഷിെ് 
(ഒഎുംഎഫ്) എന്നെിയപ്പെടുന്നു. 
 
ഏപ്പരാരു മിഷനെിയ്ക്കുും ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള സ്ഥേമാണ് മിഷൻ ഫീൽഡ്. 
ഹഡ്സൺ പ്പടയ്േെുും കഷ്ടൊടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടിേല. ഒരു രവണ 
അത്ദ്ദഹത്തിന് ഒരു ത്ബിട്ടീഷ് രൗണ്ടിൽ രാപ്പഴ മാത്രത്മ രണും 
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു , മപ്പറ്റാരു സമയത്ത് അത്ദ്ദഹത്തിനുും സുംഘത്തിനുും ഒരു 
സഞ്ചി അരി മാത്രത്മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ എന്താണ് പ്പെയ്രത്? 
 
മത്തായി 6:34-ൽ ത്യശു രെഞ്ഞു, 

അരുപ്പകാണ്ടു നാപ്പളക്കായി വിൊരപ്പെടരുരു; നാളപ്പത്ത 
ദിവസും രനിക്കായി വിൊരപ്പെടുമത്േലാ; അരരു ദിവസത്തിന്നു 
അന്നന്നപ്പത്ത ത്ദാഷും മരി  
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ശരി, ഹഡ്സൺ പ്പടയ്േെുും സുംഘവുും വസ്രുക്കൾ ത്രടുകയേലയായിരുന്നു , 
മെിച്ച് ദെനയിപ്പേ ദദവത്തിന്പ്പെ രദ്ധ്രികളുപ്പട രൂർത്തീകരണമായിരുന്നു 
ഇച്ഛിച്ചത് . അവർ ത്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുകുത്തിയത്ൊൾ, ദദവും അവപ്പര 
ത്കൾക്കുകയുും ധാരാളമായി ഉത്തരും നൽകുകയുും പ്പെയ്രു. രപ്പത്താൻരരാും 
നൂറ്റാണ്ടിന്പ്പെ അവസാനത്തിൽ ദെനയിത്േക്കുള്ള ഈ മിഷനെി ഈ 
ശക്തമായ വാക്കുകൾ രെഞ്ഞു, അത് ഇത്ൊഴുും എന്പ്പെ ഹൃദയത്ത്താട് 
ത്െർന്നുനിൽക്കുന്നു: 

ദദവത്തിന്പ്പെ വഴികളിൽ പ്പെയ്യുന്ന ദദവ ത്രവൃത്തിക്ക് 
ഒരിക്കേുും ദദവത്തിന്പ്പെ വിരരണത്തിൽ കുെവ് വരിേല. 
 

നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: ഇന്ന് നിങ്ങളുപ്പട മനസ്സിപ്പനയുും ഹൃദയപ്പത്തയുും 
ഉൾപ്പക്കാള്ളുന്ന െിേ ഉത്കണ്ഠകളുും ആശങ്കകളുും എന്താണ്? അവപ്പയേലാും 
നിങ്ങളുപ്പട കരങ്ങൾ   രിടിക്കുന്നവന്പ്പെ കാൽക്കൽ പ്പവയ്ക്കുക. 
 
പ്െോർത്ഥന:  
സവർഗ്ഗീയരിരാത്വ, ഞങ്ങളുപ്പട എേലാ ആവശേങ്ങപ്പളയുും ശക്തമായ 
രീരിയിൽ അനുത്രഹിച്ചരിന് നേി, അരിനാൽ സ്രുരിയുും ബഹുമാനവുും 
മഹരവവുും അങ്ങപ്പയക്കു  മാത്രും രിരിപ്പക നൽകാനുള്ള രദവി എനിക്കു 
േഭിച്ചു. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. ആത്മൻ. 
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ദിവസം  30: നിങ്ങളുപെ മ മ്പിൽ ആരോണ്? (പകോതലോസയർ 1:17) 
 
1994-ൽ എന്പ്പെ സഭാ ത്നരാവ് ത്ഡാ. പ്പെയ്മണ്ട് ടിത്യാ എപ്പന്ന  
ശിഷേയാക്കി. ശിഷേരവ ക്ലാസ്സിൽ രപ്പങ്കടുക്കാനുള്ള ക്ഷണത്തിൽ നിന്നുും 
ഒഴിഞ്ഞുമാൊൻ ത്ശമിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ അന്ന് ത്ജാേി 
പ്പെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ശിഷേരവ ക്ലാസ്സിൽ ത്െരണപ്പമന്ന് ദദവും  
ശരിക്കുും ആത്രഹിക്കുന്നുപ്പവങ്കിൽ ഇത്ന്താത്നഷേയിത്േക്കുള്ള എന്പ്പെ 
യാത്രയിൽ മാറ്റും വരുത്താൻ ദദവത്ത്താട് ആവശേപ്പെട്ടു.  
 
എന്നിപ്പേല എത്ര വിഡ്ഢിത്തമായ കാരേും ആണ് ദദവപ്പത്ത 
പ്പവേലുവിളിക്കുക എന്നത്? അടുത്ത ദിവസും, ഞാൻ ത്ജാേിക്ക് ത്രായി, 
നേൂസിോന്െിൽ നിന്നുള്ള എന്പ്പെ ത്ബാസ് എത്ന്നാട് എന്പ്പെ യാത്ര 
നീട്ടിപ്പവക്കാൻ രെഞ്ഞു. ശിഷേരവ ക്ലാസ്സിൽ രപ്പങ്കടുക്കണപ്പമന്ന് 
എനിക്കെിയാും. ക്ലാസ്സിപ്പേ എന്പ്പെ ആദേ ദിവസും വളപ്പര 
സുംരൃപ്രമായിരുന്നു. ദദവപ്പത്തക്കുെിച്ചുും അവന്പ്പെ രാജേപ്പത്തക്കുെിച്ചുും 
ഒരു ത്കിസ്രോനി എന്ന നിേയിേുള്ള എന്പ്പെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പത്തക്കുെിച്ചുും 
എനിക്ക് കഴിയുന്നപ്പരേലാും രഠിക്കാൻ ഞാൻ കാുംഷിക്കുന്നുപ്പണ്ടന്ന് ഞാൻ 
മനസ്സിോക്കി. ത്ഡാ. പ്പെയ്മണ്ട് ടിത്യാ രന്പ്പെ ഓത്രാ വിദോർത്ഥികപ്പളയുും 
ഒരു ജീവിര വാകേപ്പത്തക്കുെിച്ച് ത്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്പവേലുവിളിച്ചു. ദദവും 
നമ്മിൽ ഓത്രാരുത്തർക്കുും നൽകുന്ന വാകേമാണിത്, ദദവരാജേത്തിൽ നാും 
പ്പെയ്യുവാനുും പ്പെയ്യാനുമുള്ള എേലാ കാരേങ്ങളിേുും ഈ സരേും നപ്പമ്മ 
നയിക്കുും. 
 
ഞാൻ ത്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. ദദവും എപ്പന്ന പ്പകാത്ോസേർ 1:17 
െൂണ്ടി കാട്ടി. 

അവൻ സർവ്വത്തിന്നുും മുപ്പപയുള്ളവൻ; അവൻ സകേത്തിന്നുും 
ആധാരമായിരിക്കുന്നു 
 

ഈ വാകേും കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പനയുും അവന്പ്പെ 
ത്മധാവിരവപ്പത്തയുും കുെിച്ചാണ്. അവൻ കാേത്തിനു മുപുരപ്പന്ന 
ഉണ്ടായിരുന്നു, അരാണ് അവൻ നിരേൻ. സൃഷ്ടി നിേവിൽ വരുന്നരിനു 
മുപുരപ്പന്ന അവൻ നിരേനാണ്. ത്കിസ്രുവിൽ എേലാും രൂർത്തിയാകുന്നു; 
എേലാും ത്കിസ്രുവിൽ ഐകേപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  
രാസ്റ്റർമാർക്കുും   സഭ ത്നരാക്കന്മാർക്കുും ശിക്ഷണും നൽകുവാനുും, വിവിധ 
സഭ വിഭാരങ്ങളിപ്പേ രള്ളികളിൽ ത്രസുംരിക്കാനുും സത്മ്മളനങ്ങളിൽ 
സുംസാരിക്കാനുും ഞാൻ രാജേങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുത്പാൾ, വളപ്പര 
വേക്തിരരമായ രീരിയിോണ് ഈ വാകേും എപ്പന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്.  
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ഒന്നാമരായി, കർത്താവായ ത്യശുവിപ്പനയാണ്, ഉയർത്തപ്പെത്ടണ്ടത്, 
എപ്പന്നത്തപ്പന്നയേല എന്ന്   എപ്പന്ന ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. 
 
രണ്ടാമരായി, കർത്താവായ ത്യശുവിൽ നിന്നാണ്  എന്പ്പെ സത്േശങ്ങൾ, 
സത്ന്താഷും, ശക്തി, കൃര, സമാധാനും, സ്ത്നഹും എന്നിവ 
ദകപ്പക്കാത്ള്ളണ്ടപ്പരന്നു  എപ്പന്ന ഓർമ്മിെിക്കുന്നു;  എേലാത്തിനുമുരരി 
ഞാൻ ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ  ഒരു സ്ഥാനരരി  ആണ്. 
മൂന്നാമരായി, കർത്താവായ ത്യശു രന്പ്പെ ശിഷേന്മാർക്ക് ആത്രഹിച്ച 
ഐകേത്തിന്പ്പെ വാഹകനാപ്പണന്നു  ഞാൻ ഓർമ്മിെിക്കുന്നു. 
നാോമരായി, കർത്താവായ ത്യശുവിേൂപ്പട, എന്പ്പെ അനുരഞ്ജന ശുത്ശൂഷ 
എേലാ നിയമനങ്ങളിേുും രുരുരായി ജനിക്കുന്നുപ്പവന്ന് ഞാൻ 
മനസ്സിോക്കുന്നു. 
 
അഞ്ചാമരായി, കർത്താവായ ത്യശു രരമമായ നിരേനായരിനാൽ, എേലാ 
മഹരവവുും സ്രുരിയുും ബഹുമാനവുും അവനിത്േക്ക് രിരിച്ചുനൽകാൻ 
ഞാൻ എത്ൊഴുും രിടുക്കപ്പെടണും. ത്രിയ സുഹൃത്തുക്കപ്പള, ഇന്ന്, എന്പ്പെ 
സഭാ ത്നരാവ് പ്പെയ്രരുത്രാപ്പേ നിങ്ങപ്പള ത്ത്രാത്സാഹിെിക്കാൻ ഞാൻ 
ആത്രഹിക്കുന്നു. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിര വാകേും േഭിച്ചിട്ടിപ്പേലങ്കിൽ, 
നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരത്തിപ്പേ ത്ശത്ദ്ധ്യമായ ഒരു വഴികാട്ടിയായ ഒരു വാകേും 
േഭിക്കാൻ  നിങ്ങൾ ദദവത്ത്താട് ത്രാർത്ഥിക്കുത്മാ? രുടർന്ന്, ഈ വാകേും 
നിങ്ങളുപ്പട ജീവിരപ്പത്ത എങ്ങപ്പന രൂരപ്പെടുത്തുന്നു എന്നരിപ്പനക്കുെിച്ച് 
ജാത്രര രാേിക്കുക. 
 
പ്െോർത്ഥന:  
എേലാറ്റിനുും മുപായി അങ്ങ്  ഉപ്പണ്ടന്നുും എേലാും അങ്ങയിൽ  
ഒന്നായിരിക്കുന്നരിനുും കർത്താവായ ത്യശുവിത്നാട് നേി രെയുന്നു. 
ആത്മൻ. 
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ദിവസം  31: ഇ ോണ് നമ്മ പെ ദദവം (സങ്കീർെനം 48:14) 
 
ഒന്നാമരായി, എന്പ്പെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേി രെയപ്പട്ട. ഒരു 
പ്പെെിയ രീരിയിൽ നിങ്ങപ്പള എേലാത്വരയുും ത്സവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞരു   
ഞങ്ങളുപ്പട ടീമിന്പ്പെ  അനുത്രഹും ആണ്. 
 
േജ്ജയിേലാപ്പര അങ്ങപ്പയക്കായി എന്ന യാത്ര! കുെച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുപ് 
ആരുംഭിച്ചരേല, രത്ക്ഷ കുെച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുപ് ആരുംഭിച്ചരാണ്. 
ദദവപ്പത്ത അനുസരിക്കണപ്പമന്നുും െിേ ഭക്തിസത്േശങ്ങൾ  എഴുരണപ്പമന്നുും 
എനിക്കെിയാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ശുത്ശൂഷാ യാത്രകളിൽ  ഞാൻ വളപ്പര 
രിരക്കിോയിരുന്നു! 
 
ഞാൻ ഇത് ആസവദിക്കുന്നുപ്പണ്ടങ്കിേുും മിക്കവാെുും എേലാ മാസവുും യാത്ര 
പ്പെയ്യുന്നത് വളപ്പര രിരക്കുള്ളരാക്കുന്നു. ശുത്ശൂഷാ നിയമനങ്ങൾക്ക് മുപായി 
ഞാൻ ത്രാർത്ഥനയിേുും രയ്യാപ്പെടുെിേുും ധാരാളും സമയും പ്പെേവഴിക്കുന്നു. 
പ്പകാത്ൊണ ദവെസ് രാജേങ്ങപ്പള ബാധിച്ചത്ൊൾ, നമ്മിൽ മിക്കവർക്കുും 
വീട്ടിൽ രപ്പന്ന കഴിത്യണ്ടിവന്നു, യാത്ര പ്പരപ്പട്ടന്ന് ഉെിരമേല. രണ്ടുമാസക്കാേും 
ഞാൻ ഈ ഭക്തി സത്േശങ്ങളിൽ  ത്രവർത്തിക്കാൻ രുടങ്ങി. 
 
ഈ സമയും, ഇത്ന്താത്നഷേൻ, മേയാളും, സ്രാനിഷ്, രമിഴ് സുംസാരിക്കുന്ന 
രശ്ചാത്തേങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തകപ്പരയുും ദദവും നൽകിയിരുന്നു. 
ഇത്തരത്തിേുള്ള ടീും ത്ശമും, രണ്ട് വർഷും മുപ് സാധേമാകുമായിരുന്നിേല. 
ദദവത്തിന്പ്പെ സമയത്ത്, എേലാും മത്നാഹരമാണ്, അവൻ എത്ൊഴുും നപ്പമ്മ 
നയിക്കുും. 
 
സങ്കീർത്തനും 48:14, ത്കിസ്രുവിന്പ്പെ അനുരാമികളായ നാും നമ്മുപ്പട 
അെഞ്ചേമായ വിശവാസും, രോരരൂർണമായ സ്ത്നഹും, ഉദാരമായ ദാനും, 
ദദവും നൽകിയ രകരുന്ന  സത്ന്താഷും, കൃര എന്നിവയിൽ 
േജ്ജിത്ക്കണ്ടരിേല എന്ന് മനസ്സിോക്കുന്നരിനുള്ള നമ്മുപ്പട യാത്രയുപ്പട 
ഉെിരമായ ഒരു സമാരനമാണ്. 
 
സങ്കീർത്തനും 48:14 രെയുന്നു 

ഈ ദദവും എന്നുും എത്ന്നക്കുും നമ്മുപ്പട ദദവമാകുന്നു; 
അവൻ നപ്പമ്മ ജീവരരേന്തും വഴിനടത്തുും 
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നേല ഇടയന്പ്പെ ശബ്ദും ത്കൾക്കാൻ നമ്മുപ്പട കാരുകൾ ആത്മീയമായി 
പ്പരാരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുനടത്ത്താളും കാേും, രിരാവുും രുത്രനുും 
രരിശുദ്ധ്ാത്മാവുും ആയ ദദവും എത്ൊഴുും രന്പ്പെ ത്രിയപ്പന വഴി നടത്തുും. 
ദദവും രന്പ്പെ രരിശുദ്ധ്ാത്മാവിേൂപ്പട നപ്പമ്മ നയിക്കുന്നു, അത് 
ദധരേത്ത്താപ്പടയുും ത്വരത്തിേുും ത്ശദ്ധ്ാരൂർവും അനുസരിക്കുന്നരിന് നപ്പമ്മ 
ത്ത്രരിെിക്കുന്നു. 
 
നിങ്ങളുപെ പവലലുവിളി: അന്തിമ ഭക്തി സത്േശത്തിൽ , കർത്താവായ 
ത്യശുത്കിസ്രുവിപ്പന അനുസരിക്കാനുും, അവന്പ്പെ നാമപ്പത്ത  ഉയർത്താനുും 
രയ്യാൊകുന്ന  വിശവസ്രരായ ദാസന്മാരാകുവാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക്  
ത്വണ്ടി ത്രാർത്ഥിക്കുത്മാ? 
 
പ്െോർത്ഥന:  
അഹത്രാനിന്പ്പെ അനുത്രഹും നിങ്ങളുപ്പടത്മൽ ഞാൻ ത്രാർത്ഥിക്കപ്പട്ട –  
യത്ഹാവ നിപ്പന്ന അനുത്രഹിച്ചു കാക്കുമാൊകപ്പട്ട;  യത്ഹാവ രിരുമുഖും 
നിന്പ്പെ ത്മൽ ത്രകാശിെിച്ചു നിത്ന്നാടു കൃരയുള്ളവനാകപ്പട്ട; 
യത്ഹാവ രിരുമുഖും നിന്പ്പെ ത്മൽ ഉയർത്തി നിനക്കു സമാധാനും 
നല്കുമാൊകപ്പട്ട. നമ്മുപ്പട കർത്താവായ ത്യശുത്കിസ്രുവിന്പ്പെ നാമത്തിൽ. 
ആത്മൻ. 
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