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Category
Advice for Kids
and Parents |

Verse #

English Verse

1

കുട്ടികൾക്കും

Proverbs 19:18

Discipline your son, for there is hope; but
do not be intent on his death .

മാതാപിതാക്കൾക്കമു
ള്ള ഉപദേശും

Advice for Kids
and Parents |
2

കുട്ടികൾക്കും

Ephesians 6:1-3

മാതാപിതാക്കൾക്കമു
ള്ള ഉപദേശും

Advice for Kids
and Parents |
3

കുട്ടികൾക്കും

Exodus 20:12

മാതാപിതാക്കൾക്കമു

Children, obey your parents [in the Lord],
for this is right.
“Honor your father and mother. This is the
first commandment with a promise, “that it
may go well with you and that you may
have a long life on earth .

4

കുട്ടികൾക്കും
മാതാപിതാക്കൾക്കമു
ള്ള ഉപദേശും

Proverbs 1:8-9

നന്നാകുമമന്നു പ്രതീക്ഷയുള്ളദപാൾ നിമെ മകമന
ശിക്ഷിക്കക; അവന് നശിച്ചു മപാമകാള്ളമട്ട എന്നു
കരുതരുത് .

കുട്ടികദേ, കര്ത്താവില് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാമെ
അനുസെിക്കവിന്. അതു നയായയുക്തമാണ് . നിങ്ങൾക്ക
നന്മ കകവരുന്നതിനുും ഭൂമിയില് േീര്ത്ഘകാലും
ജീവിക്കന്നതിനുുംദവണ്ടി മാതാവിമനയുും പിതാവിമനയുും
ബഹുമാനിക്കക. വാഗ്ദാനദതാടുകൂടിയ ആേയമത
കല്പന ഇതദേ .

Honor your father and your mother, that
you may have a long life in the land the
LORD your God is giving you.

നിമെ കേവമായ കര്ത്താവു തരുന്ന ൊജയത്തു നീ

Hear, my son, your father’s instruction, and
reject not your mother’s teaching . A
graceful diadem will they be for your head;
a pendant for your neck.

മകദന, നിമെ പിതാവിമെ പ്രദബാധനും

ള്ള ഉപദേശും

Advice for Kids
and Parents |

Malayalam Verse

േീര്ത്ഘകാലും ജീവിച്ചിെിദക്കണ്ടതിനു നിമെ
പിതാവിമനയുും മാതാവിമനയുും ബഹുമാനിക്കക

മെവിമക്കാള്ളുക; മാതാവിമെ ഉപദേശും നിെസിക്കരുത് .
അവ നിമെ ശിെസ്സിനു വിശിഷ്ട ഹാെവുും കഴുതിനു
പതക്കങ്ങളുമദേ.

Advice for Kids
and Parents |
5

കുട്ടികൾക്കും

Proverbs 13:1

A wise son loves correction, but the scoffer വിദവകമുള്ള മകന് പിതാവിമെ ഉപദേശും ദകൾക്കന്നു;
പെിഹാസകന് ശാസനും അവഗണിക്കന്നു.
heeds no rebuke.

James 1 :19-20

Know this, my dear brothers: everyone
should be quick to hear, slow to speak, slow
to wrath,
for the wrath of a man does not accomplish
the righteousness of God

മാതാപിതാക്കൾക്കമു
ള്ള ഉപദേശും

6

Christian
Conduct |
ക്രിസ്തീയ
ജീവിതെെയ

7

Christian
Conduct |
ക്രിസ്തീയ

Matthew 7:1-2

ജീവിതെെയ

8

Christian
Conduct |
ക്രിസ്തീയ

Leviticus 19:31

ജീവിതെെയ

9

Christian
Conduct |
ക്രിസ്തീയ
ജീവിതെെയ

എമെ പ്രിയസദഹാേെദെ, ഓര്ത്മിക്കവിന്. നിങ്ങൾ
ദകൾക്കന്നതില് സന്നദ്ധതയുള്ളവരുും
സുംസാെിക്കന്നതില് തിടുക്കും കൂട്ടാതവരുും
ദകാപിക്കന്നതില് മന്ദഗതിക്കാരുും ആയിെിക്കണും.
മനുഷ്യമെ ദകാപും കേവനീതിയുമട പ്രവര്ത്തനതിനു
ദപ്രെണ നല്കുന്നില്ല;

Stop judging, that you may not be judged.
For as you judge, so will you be judged, and
the measure with which you measure will
be measured out to you.

വിധിക്കമപടാതിെിക്കാന് നിങ്ങളുും വിധിക്കരുത് . നിങ്ങൾ

Do not turn to ghosts or consult spirits, by
which you will be defiled. I, the LORD, am
your God.

നിങ്ങൾ മന്ത്രവാേികമേയുും ശകുനക്കാമെയുും സമീപിച്ച്

വിധിക്കന്ന വിധിയാല്തമന്ന നിങ്ങളുും വിധിക്കമപടുും.
നിങ്ങൾ അേക്കന്ന അേവുമകാണ്ടു തമന്ന നിങ്ങൾക്കും
അേന്നുകിട്ടും.

അശുദ്ധൊകരുത് . ഞാനാണ് നിങ്ങളുമട കേവമായ
കര്ത്താവ്.
മറ്റുള്ളവര്ത് നിങ്ങദോട് എങ്ങമന മപരുമാറണമമന്ന്

Luke 6:31

Do to others as you would have them do to നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കന്നുദവാ, അങ്ങമന തമന്ന നിങ്ങൾ
you.
അവദൊടുും മപരുമാറുവിന്.

അവന് എല്ലാവദൊടുമായി പറഞ്ഞു: ആമെങ്കിലും എമന്ന

Discipleship |
10 ശിഷ്യതവും

Luke 9:23-24

Then he said to all “If anyone wishes to
come after me, he must deny himself and
take up his cross daily and follow me. For
whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will
save it. "

അനുഗമിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കമന്നങ്കില് അവന്
തമന്നതമന്ന പെിതയജിച്ച് അനുേിനും തമെ
കുെിശുമമടുത്തുമകാണ്ട് എമന്ന അനുഗമിക്കമട്ട. സവന്തും
ജീവന് െക്ഷിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കന്നവന് അതു
നഷ്ടമപടുത്തുും; എമന്ന പ്രതി സവജീവന്
നഷ്ടമപടുത്തുന്നവന് അതിമന െക്ഷിക്കും.
എന്നാല്, അവന് പറഞ്ഞു: ശിശുക്കമേ എമെ അടുത്തു

Discipleship |
11 ശിഷ്യതവും

Matthew 19:14

but Jesus said, Let the children come to me, വൊന് അനുവേിക്കവിന്; അവമെ തടയരുത് .
and do not prevent them; for the kingdom
എമന്തന്നാല്, സവര്ത്ഗൊജയും
of heaven belongs to such as these.
അവമെദപാമലയുള്ളവരുദടതാണ് .

God's
Providence |
12 കേവ

Acts: 16:31

Believe in the Lord Jesus and you and your
household will be saved.

കര്ത്താവായ ദയശുവില് വിശവസിക്കക; നീയുും നിമെ
കുടുുംബവുും െക്ഷപ്രാപിക്കും.

പെിപാലന
മനുഷ്യസാധാെണമല്ലാത ഒരു പ്രദലാഭനവുും

God's
Providence |
13 കേവ

1 Corinthians 10:13

പെിപാലന

No trial has come to you but what is
human. God is faithful and will not let you
be tried beyond your strength; but with the
trial he will also provide a way out, so that
you may be able to bear it.

നിങ്ങൾക്ക ദനെിട്ടിട്ടില്ല. കേവും വിശവസ്തനാണ് .
നിങ്ങളുമട ശക്തിക്കതീതമായ പ്രദലാഭനങ്ങൾ
ഉണ്ടാകാന് അവിടുന്ന് അനുവേിക്കകയില്ല.
പ്രദലാഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുദപാൾ അവമയ
അതിജീവിക്കാന് ദവണ്ട ശക്തി അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക
നല്കുും.

God's
Providence |
14 കേവ
പെിപാലന

Matthew 6:26

Look at the birds in the sky; they do not
sow or reap, they gather nothing into
barns, yet your heavenly Father feeds
them. Are not you more important than
they?

ആകാശതിമല പക്ഷികമേ ദനാക്കവിന്: അവ
വിതയ്ക്കുന്നില്ല, മകായ്യുന്നില്ല, കേപ്പുെയില്
ദശഖെിക്കന്നുമില്ല. എങ്കിലും, നിങ്ങളുമട സവര്ത്ഗസ്ഥനായ
പിതാവ് അവമയ തീറ്റിദപാറ്റുന്നു. അവമയക്കാൾ
എേദയാ വിലമപട്ടവൊണു നിങ്ങൾ.

God's
Providence |
15 കേവ

For I know well the plans I have in mind for
you—oracle of the LORD—plans for your
welfare and not for woe, so as to give you a
future of hope.

കര്ത്താവ് അരുേിമച്ചയ്യുന്നു: നിങ്ങമേക്കറിച്ചുള്ള പദ്ധതി

Philippians 4:13

I have the strength for everything through
him who empowers me.

എമന്ന ശക്തനാക്കന്നവനിലൂമട എല്ലാും മെയ്യാന്

Psalms 121:5

The LORD is your guardian; the LORD is
your shade at your right hand.

കര്ത്താവാണു നിമെ കാവല്ക്കാെന്; നിനക്ക

Psalms 136:1

Praise the LORD, for he is good; for his
mercy endures forever.

കര്ത്താവിനു നന്ദി പറയുവിന്;അവിടുന്നു നല്ലവനാണ് ;

ഹൃേയും നുറുങ്ങിയവര്ത്ക്ക കര്ത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ്;

Psalms 34:19-20

The LORD is close to the brokenhearted,
saves those whose spirit is crushed. Many
are the troubles of the righteous, but the
LORD delivers him from them all
I will instruct you and show you the way
you should walk, give you counsel with my
eye upon you.

ഞാന് നിമന്ന ഉപദേശിക്കാും , നീ നടദക്കണ്ട വഴി

Jeremiah 29:11

പെിപാലന
God's
Providence |
16 കേവ

എമെ മനസ്സിലണ്ട് . നിങ്ങളുമട നാശതിനല്ല,
ദക്ഷമതിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് - നിങ്ങൾക്ക ശുഭമായ
ഭാവിയുും പ്രതയാശയുും നല്കുന്ന പദ്ധതി.

എനിക്ക സാധിക്കും.

പെിപാലന
God's
Providence |
17 കേവ

തണദലകാന് അവിടുന്നു നിമെ വലത്തുഭാഗത്തുണ്ട് .

പെിപാലന
God's
Providence |
18 കേവ

അവിടുമത കാരുണയും അനന്തമാണ് .

പെിപാലന
God's
Providence |
19 കേവ
പെിപാലന
Guidance |
20 മാര്ത്ഗ്ഗ
നിര്ത്ദേശങ്ങൾ
Guidance |
21 മാര്ത്ഗ്ഗ
നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Psalms 32:8

Ephesians 4:26-27

Be angry but do not sin; do not let the sun
set on your anger, and do not leave room
for the devil .

മനമുരുകിയവമെ അവിടുന്നു െക്ഷിക്കന്നു. നീതിമാമെ
ക്ദേശങ്ങൾ അസുംഖയമാണ് , അവയില് നിമന്നല്ലാും
കര്ത്താവു അവമന ദമാെിപിക്കന്നു.

കാണിച്ചു തൊും; ഞാന് നിമെ ദമല് ദൃഷ്ടി ഉറപിച്ചു
നിമന്ന ഉപദേശിക്കാും .
ദകാപിക്കാും; എന്നാല്, പാപും മെയ്യരുത് . നിങ്ങളുമട
ദകാപും സൂെയന് അസ്തമിക്കന്നതുവമെ നീണ്ടു
ദപാകാതിെിക്കമട്ട. സാതാന് നിങ്ങൾ അവസെും
മകാടുക്കരുത് .

Guidance |
22 മാര്ത്ഗ്ഗ
നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Guidance |
23 മാര്ത്ഗ്ഗ
നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Proverbs 3:6

Deuteronomy 8:5-6

In all your ways be mindful of him, and he
will make straight your paths.
So you must know in your heart that, even
as a man disciplines his son, so the LORD,
your God, disciplines you.
Therefore, keep the commandments of the
LORD, your God, by walking in his ways and
fearing him.

നിമെ എല്ലാ പ്രവൃതികളുും കേവ
വിൊെദതാമടയാകമട്ട; അവിടുന്ന് നിനക്ക് വഴി
മതേിച്ചുതരുും .
പിതാവു പുേന് എന്നദപാമല നിങ്ങളുമട കേവമായ
കര്ത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷണും നല്കുമമന്ന്
ഹൃേയതില് ഗ്രഹിക്കവിന്. അതിനാല്, നിങ്ങളുമട
കേവമായ കര്ത്താവിമെ മാര്ത്ഗതിലൂമട െെിച്ചുും
അവിടുമത ഭയമപട്ടും അവിടുമത കല്പനകൾ
പാലിച്ചുമകാള്ളുവിന്

Guidance |
24 മാര്ത്ഗ്ഗ
നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Proverbs 12:1

Whoever loves discipline loves knowledge,
but whoever hates reproof is stupid.

ശിക്ഷണും ഇഷ്ടമപടുന്നവന് വിജ്ഞാനമതയാണ്

Guidance |
25 മാര്ത്ഗ്ഗ
നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Proverbs 19:9

The false witness will not go unpunished,
and whoever utters lies will perish.

കള്ളസ്സാക്ഷി ശിക്ഷിക്കമപടാതിെിക്കകയില്ല ; വയാജും

അസൂയമപടുന്നില്ല. ആത്മപ്രശുംസ മെയ്യുന്നില്ല,

1 Corinthians 13:4-6

Love is patient, love is kind. It is not jealous,
[love] is not pompous, it is not inflated, it is
not rude, it does not seek its own interests,
it is not quick-tempered, it does not brood
over injury,it does not rejoice over
wrongdoing but rejoices with the truth.

Jesus said to him, “I am the way and the
truth and the life. No one comes to the
Father except through me.

ദയശു പറഞ്ഞു: വഴിയുും സതയവുും ജീവനുും ഞാനാണ്.

ദേഹിക്കന്നത് ; ശാസനും മവറുക്കന്നവന് മൂഢനദേ.

പറയുന്നവന് നശിക്കും.
ദേഹും േീര്ത്ഘക്ഷമയുും േയയുമുള്ളതാണ് . ദേഹും

26 Love | ദേഹും

Manifestations
of Jesus |
27 ഈദശായുമട
സവയും
മവേിമപടുതല്

John 14:6

അഹങ്കെിക്കന്നില്ല. ദേഹും അനുെിതമായി
മപരുമാറുന്നില്ല, സവാര്ത്ഥും അദനവഷ്ിക്കന്നില്ല,
ദകാപിക്കന്നില്ല, വിദേവഷ്ും പുലര്ത്ത്തുന്നില്ല. അത്
അനീതിയില് സദന്താഷ്ിക്കന്നില്ല, സതയതില്
ആഹ്ോേും മകാള്ളുന്നു.

എന്നിലൂമടയല്ലാമത ആരുും പിതാവിമെ അടുക്കദലക്ക
വരുന്നില്ല.

Prayer and Faith
28 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Matthew 7:7-8
വിശവാസവുും

Ask and it will be given to you; seek and
you will find; knock and the door will be
opened to you. For everyone who asks,
receives; and the one who seeks, finds; and
to the one who knocks, the door will be
opened.

Prayer and Faith
29 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Isaiah 65:24
വിശവാസവുും

Before they call, I will answer; while they
are yet speaking, I will hear

Prayer and Faith
30 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Proverbs 3:5
വിശവാസവുും

Trust in the LORD with all your heart, on
your own intelligence do not rely;

Prayer and Faith
31 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും proverbs 15:29
വിശവാസവുും

The LORD is far from the wicked, but hears
the prayer of the just.

കര്ത്താവ് ദുഷ്ടെില് നിന്ന് അകന്നിെിക്കന്നു;

Prayer and Faith
32 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Proverbs 16:3
വിശവാസവുും

Entrust your works to the LORD, and your
plans will succeed.

നിമെ പ്രയത്നും കര്ത്താവില് അര്ത്പിക്കക; നിമെ

Prayer and Faith
33 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും John 15:7
വിശവാസവുും

If you remain in me and my words remain
in you, ask for whatever you want and it
will be done for you.

നിങ്ങൾ എന്നില് വസിക്കകയുും എമെ വാക്കകൾ

ദൊേിക്കവിന്, നിങ്ങൾക്ക ലഭിക്കും; അദനവഷ്ിക്കവിന്,
നിങ്ങൾ കമണ്ടത്തുും; മുട്ടവിന്, നിങ്ങൾക്ക തുറന്നുകിട്ടും.
ദൊേിക്കന്ന ഏവനുും ലഭിക്കന്നു; അദനവഷ്ിക്കന്നവന്
കമണ്ടത്തുന്നു; മുട്ടന്നവനു തുറന്നുകിട്ടകയുും മെയ്യുന്നു.

വിേിക്കും മുന്ദപ ഞാന് അവര്ത്ക്ക് ഉതെമരുളുും,
പ്രാര്ത്ഥിച്ചു തീരുും മുന്ദപ ഞാന് അതു ദകൾക്കും .

കര്ത്താവില് പൂര്ത്ണ ഹൃേയദതാമട
വിശവാസമര്ത്പിക്കക; സവന്തും ബുദ്ധിമയ
ആശ്രയിക്കകയുമരുത് .

നീതിമാന്മാരുമട പ്രാര്ത്ഥന മെവിമക്കാള്ളുന്നു.

പദ്ധതികൾ ഫലമണിയുും.

നിങ്ങേില് നിലനില്ക്കകയുും മെയ്യുമന്നങ്കില്
ഇഷ്ടമുള്ളതു ദൊേിച്ചുമകാള്ളുക; നിങ്ങൾക്ക ലഭിക്കും.

Prayer and Faith
34 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Matthew 18:19-20
വിശവാസവുും

Again, [amen,] I say to you, if two of you
agree on earth about anything for which
they are to pray, it shall be granted to them
by my heavenly Father. For where two or
three are gathered together in my name,
there am I in the midst of them.

വീണ്ടുും ഞാന് നിങ്ങദോടു പറയുന്നു: ഭൂമിയില് നിങ്ങേില്
െണ്ടുദപര്ത് ദയാജിച്ചു ദൊേിക്കന്ന ഏതു കാെയവുും എമെ
സവര്ത്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിറദവറ്റിതരുും.
എമന്തന്നാല്, െദണ്ടാ മൂദന്നാദപര്ത് എമെ നാമതില്
ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നിടത് അവരുമട മദധയ ഞാന്
ഉണ്ടായിെിക്കും.
തമന്ന വിേിച്ചദപക്ഷിക്കന്നവര്ത്ക്ക് , ഹൃേയ

Prayer and Faith
35 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Psalms 145:18-19
വിശവാസവുും

The LORD is near to all who call upon him, പെമാര്ത്ഥതദയാമട വിേിച്ചദപക്ഷിക്കന്നവര്ത്ക്ക് ,
to all who call upon him in truth.
കര്ത്താവു സമീപസ്ഥനാണ് . തമെ ഭക്തന്മാരുമട
He fulfills the desire of those who fear him;
ആഗ്രഹും അവിടുന്നു സഫലമാക്കന്നു; അവിടുന്ന്
he hears their cry and saves them
അവരുമട നിലവിേിദകട്ട് അവമെ െക്ഷിക്കന്നു

Verses to get rid
of anxiety and
fear | ഭയവുും

36 ഉത്കണ്ഠയുും

Isaiah 41:10

മാറ്റാനുള്ള

Do not fear: I am with you; do not be
anxious: I am your God. I will strengthen
you, I will help you, I will uphold you with
my victorious right hand.

വെനങ്ങൾ
Verses to get rid
of anxiety and
fear | ഭയവുും

37 ഉത്കണ്ഠയുും
മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ

Isaiah 41:13

For I am the LORD, your God, who grasp
your right hand; It is I who say to you, Do
not fear, I will help you.

ഭയമപദടണ്ടാ, ഞാന് നിദന്നാടുകൂമടയുണ്ട് .
സുംഭ്രമിദക്കണ്ടാ, ഞാനാണ് നിമെ കേവും. ഞാന്
നിമന്ന ശക്തിമപടുത്തുകയുും സഹായിക്കകയുും മെയ്യുും.
എമെ വിജയകെമായ വലത്തുകകമകാണ്ടു ഞാന്
നിമന്ന താങ്ങി നിര്ത്ത്തുും.

നിമെ കേവവുും കര്ത്താവുമായ ഞാന് നിമെ
വലത്തുകക പിടിച്ചിെിക്കന്നു. ഞാനാണു പറയുന്നത് ,
ഭയമപദടണ്ടാ. ഞാന് നിമന്ന സഹായിക്കും.

Verses to get rid
of anxiety and
fear | ഭയവുും

38 ഉത്കണ്ഠയുും

Deuteronomy 3:22

Do not fear them, for it is the LORD, your
God, who will fight for you .

മാറ്റാനുള്ള

അവമെ ഭയമപടരുത് ; എമന്തന്നാല്, നിങ്ങളുമട
കര്ത്താവായ കേവമായിെിക്കും നിങ്ങൾക്ക ദവണ്ടി
യുദ്ധും മെയ്യുന്നത് .

വെനങ്ങൾ
Verses to get rid
of anxiety and
fear | ഭയവുും

39 ഉത്കണ്ഠയുും

ശക്തരുും ധീെരുമായിെിക്കവിന്, ഭയമപദടണ്ടാ;

Deuteronomy 31:6

മാറ്റാനുള്ള

Be strong and steadfast; have no fear or
അവമെപ്രതി പെിഭ്രമിക്കകയുും ദവണ്ടാ. എമന്തന്നാല്,
dread of them, for it is the LORD, your God, നിങ്ങളുമട കേവമായ കര്ത്താവാണ് കൂമട വരുന്നത്.
who marches with you; he will never fail
അവിടുന്നു നിങ്ങമേ നിൊശമപടുത്തുകദയാ
you or forsake you.
പെിതയജിക്കകദയാ ഇല്ല.

വെനങ്ങൾ
Verses to get rid
of anxiety and
fear | ഭയവുും

40 ഉത്കണ്ഠയുും

ശക്തനുും ധീെനുമായിെിക്കണമമന്നുും ഭയമപടുകദയാ

Joshua 1:9

മാറ്റാനുള്ള

I command you: be strong and steadfast!
പെിഭ്രമിക്കകദയാ മെയ്യരുമതന്നുും നിദന്നാടു ഞാന്
Do not fear nor be dismayed, for the LORD,
കല്പിച്ചിട്ടില്ലദയാ? നിമെ കേവമായ കര്ത്താവ് നീ
your God, is with you wherever you go.
ദപാകുന്നിടമതല്ലാും നിദന്നാടുകൂമട ഉണ്ടായിെിക്കും.

വെനങ്ങൾ
അധവാനിക്കന്നവരുും ഭാെും വഹിക്കന്നവരുമായ

Verses to get rid
of anxiety and
fear | ഭയവുും

41 ഉത്കണ്ഠയുും
മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ

Matthew 11:28-30

Come to me, all you who labor and are
burdened, and I will give you rest. Take my
yoke upon you and learn from me, for I am
meek and humble of heart; and you will
find rest for yourselves. For my yoke is
easy, and my burden light.

നിങ്ങമേല്ലാവരുും എമെ അടുക്കല് വരുവിന്; ഞാന്
നിങ്ങമേ ആശവസിപിക്കാും. ഞാന് ശാന്തശീലനുും
വിനീതഹൃേയനുമാകയാല് എമെ നുകും വഹിക്കകയുും
എന്നില്നിന്നു പഠിക്കകയുും മെയ്യുവിന്. അദപാൾ,
നിങ്ങൾക്ക് ആശവാസും ലഭിക്കും. എമന്തന്നാല്, എമെ
നുകും വഹിക്കാമനളുപമുള്ളതുും ചുമട് ഭാെും
കുറഞ്ഞതുമാണ് .

1 Corinthians 1:25

എമന്തന്നാല്, കേവതിമെ ദഭാഷ്തും
For the foolishness of God is wiser than
human wisdom, and the weakness of God is മനുഷ്യമെക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളതുും കേവതിമെ
ബലഹീനത മനുഷ്യമെക്കാൾ ശക്തവുമാണ്.
stronger than human strength.

Wisdom |
43 ജ്ഞാനും

നിങ്ങേില് ജ്ഞാനും കുറവുള്ളവന് കേവദതാടു

James 1:5

But if any of you lacks wisdom, he should
ask God who gives to all generously and
ungrudgingly, and he will be given it.

Wisdom |
44 ജ്ഞാനും

Proverbs 3:13

Happy the one who finds wisdom, the one
who gains understanding.

ജ്ഞാനും ദനടുന്നവനുും അറിവു ലഭിക്കന്നവനുും
എമന്ന വിേിക്കക, ഞാന് മറുപടി നല്കുും. നിമെ

Jeremiah 33:3

Call to me, and I will answer you; I will tell
you great things beyond the reach of your
knowledge.
Fear of the LORD is the beginning of
knowledge; fools despise wisdom and
discipline.

കേവഭക്തിയാണ് അറിവിമെ ഉറവിടും; ദഭാഷ്ന്മാര്ത്

Proverbs 11:2

When pride comes, disgrace comes; but
with the humble is wisdom .

അഹങ്കാെതിമെ പിന്നാമല അപമാനമുണ്ട് ;

Proverbs 16:16

How much better to get wisdom than gold! ജ്ഞാനും ലഭിക്കന്നതു സവര്ത്ണും കിട്ടന്നതിമനക്കാൾ
To get understanding is preferable to silver. ദശ്രഷ്ഠമാണ് ; വിജ്ഞാനും മവള്ളിമയക്കാൾ അഭികാമയവുും.

Proverbs 2:6

For the LORD gives wisdom ,from his mouth അവിടുമത വേനതില് നിന്ന് അറിവുും വിദവകവുും
come knowledge and understanding

Wisdom |
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50 ജ്ഞാനും

Proverbs 1:7

ദൊേിക്കമട്ട. അവന് അതു ലഭിക്കും. കുറ്റമപടുതാമത
എല്ലാവര്ത്ക്കും ഉോെമായി നല്കുന്നവനാണ് അവിടുന്ന് .

ഭാഗയവാനാണ് .
ബുദ്ധിക്കതീതമായ മഹത്തുും നിഗൂഢവുമായ കാെയങ്ങൾ
ഞാന് നിനക്ക മവേിമപടുത്തുും .
ജ്ഞാനമതയുും പ്രദബാധനമതയുും പുച്ഛിക്കന്നു.
ദുഷ്ടസപര്ത്ക്കും മവടിയുക .
വിനയമുള്ളവദൊടു കൂമട ജ്ഞാനവുും.

എമന്തന്നാല്, കര്ത്താവ് ജ്ഞാനും നല്കുന്നു;
പുറമപടുന്നു.

Mathew 7:24

Everyone who listens to these words of
mine and acts on them will be like a wise
man who built his house on rock

എമെ ഈ വെനങ്ങൾ ശ്രവിക്കകയുും അവ
അനുസെിക്കകയുും മെയ്യുന്നവന് പാറദമല് ഭവനും
പണിത വിദവകമതിയായ മനുഷ്യനു തുലയനായിെിക്കും
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1 Peter 3:8-9

ജീവിതെെയ

Finally, all of you, be of one mind,
sympathetic, loving toward one another,
compassionate, humble. Do not return evil
for evil, or insult for insult; but, on the
contrary, a blessing, because to this you
were called, that you might inherit a
blessing

അവസാനമായി, നിങ്ങമേല്ലാവരുും ഹൃേകയകയവുും
അനുകപയുും സദഹാേെ ദേഹവുും കരുണയുും
വിനയവുും ഉേേവൊയിെിക്കവിന്. തിന്മയ്ക്കു തിന്മദയാ,
നിന്ദനതിനു നിന്ദനദമാ പകെും മകാടുക്കാമത,
അനുഗ്രഹിക്കവിന്. അനുഗ്രഹും
അവകാശമാക്കന്നതിനുദവണ്ടി
വിേിക്കമപട്ടിെിക്കന്നവൊണദല്ലാ നിങ്ങൾ.
അതിനാല്, കേവതിമെ മതെമഞ്ഞടുക്കമപട്ടവരുും
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Colossians 3:12-14

ജീവിതെെയ

Put on then, as God’s chosen ones, holy
and beloved, heartfelt compassion,
kindness, humility, gentleness, and
patience,bearing with one another and
forgiving one another, if one has a
grievance against another; as the Lord has
forgiven you, so must you also do.And over
all these put on love, that is, the bond of
perfection.

വാത്സലയഭാജനങ്ങളുും പെിശുദ്ധരുമമന്ന നിലയില്
നിങ്ങൾ കാരുണയും, േയ, വിനയും, സൗമയത, ക്ഷമ
എന്നിവ ധെിക്കവിന്. ഒൊൾക്ക മമറ്റാൊദോടു
പെിഭവമുണ്ടായാല് പെസ്പെും ക്ഷമിച്ചു സഹിഷ്്
ണുതദയാമട വര്ത്തിക്കവിന്. കര്ത്താവ് നിങ്ങദോടു
ക്ഷമിച്ചതുദപാമലതമന്ന നിങ്ങളുും ക്ഷമിക്കണും.
സര്ത്ദവാപെി, എല്ലാറ്റിമനയുും കൂട്ടിയിണക്കി
പെിപൂര്ത്ണമായ ഐകയതില് ബന്ധിക്കന്ന ദേഹും
പെിശീലിക്കവിന്.
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ജീവിതെെയ

Colossians 3:17

And whatever you do, in word or in deed,
do everything in the name of the Lord
Jesus, giving thanks to God the Father
through him.

നിങ്ങൾ വാക്കാദലാ പ്രവൃതിയാദലാ എന്തു മെയ്താലും
അമതല്ലാും കര്ത്താവായ ദയശുവഴി പിതാവായ
കേവതിനു കൃതജ്ഞതയര്ത്പിച്ചു മകാണ്ട് അവമെ
നാമതില് മെയ്യുവിന്.
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Galatians 5:19-21

ജീവിതെെയ

Now the works of the flesh are obvious:
immorality, impurity, licentiousness,
idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy,
outbursts of fury, acts of selfishness,
dissensions, factions, occasions of envy,
drinking bouts, orgies, and the like. I warn
you, as I warned you before, that those
who do such things will not inherit the
kingdom of God.

ജഡതിമെ വയാപാെങ്ങൾ എല്ലാവര്ത്ക്കമറിയാും. അവ
വയഭിൊെും, അശുദ്ധി, ദുര്ത്വൃതി, വിഗ്രഹാൊധന,
ആഭിൊെും, ശത്രുത, കലഹും, അസൂയ, ദകാപും,
മാത്സെയും, ഭിന്നത, വിഭാഗീയെിന്ത, വിദേവഷ്ും,
മേയപാനും, മേിദൊത്സവും ഇവയുും ഈ ദൃശമായ മറ്റു
പ്രവൃതികളുമാണ് . ഇതെും പ്രവൃതികേിദലര്ത്മപടുവര്ത്
കേവൊജയും അവകാശമപടുത്തുകയിമല്ലന്ന് മുമ്പു ഞാന്
നിങ്ങൾക്ക നല്കിയ താക്കീത് ഇദപാഴുും
ആവര്ത്തിക്കന്നു.
താന് കേവഭക്തനാമണന്ന് ഒരുവന് വിൊെിക്കകയുും
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James 1:26-27

ജീവിതെെയ

If anyone thinks he is religious and does
not bridle his tongue but deceives his heart,
his religion is vain. Religion that is pure and
undefiled before God and the Father is this:
to care for orphans and widows in their
affliction and to keep oneself unstained by
the world.

തമെ നാവിമന നിയന്ത്രിക്കാമത ഹൃേയമത
വഞ്ചിക്കകയുും മെയ്താല് അവമെ ഭക്തി വയര്ത്ഥമദേ.
പിതാവായ കേവതിമെ മുപില് പെിശുദ്ധവുും
നിഷ്കേങ്കവുമായ ഭക്തി ഇതാണ് : അനാഥരുമടയുും
വിധവകളുമടയുും മഞരുക്കങ്ങേില് അവരുമട
സഹായതിമനത്തുക; ദലാകതിമെ
കേങ്കദമല്ക്കാമത തമന്നതമന്ന കാത്തുസൂക്ഷിക്കക.
എന്നാല്, നിങ്ങൾ ശത്രുക്കമേ ദേഹിക്കവിന്. തിെിച്ചു
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Luke 6:35

ജീവിതെെയ

But rather, love your enemies and do good
to them, and lend expecting nothing back;
then your reward will be great and you will
be children of the Most High, for he himself
is kind to the ungrateful and the wicked

കിട്ടും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാമത മറ്റുള്ള വര്ത്ക്ക
നന്മമെയ്യുകയുും വായ്പ മകാടുക്കകയുും മെയ്യുവിന്.
അദപാൾ നിങ്ങളുമട പ്രതിഫലും വലതായിെിക്കും,
നിങ്ങൾ അതുന്നതമെ പുേന്മാൊയിെിക്കകയുും മെയ്യുും.
കാെണും, അവിടുന്നു നന്ദി ഹീനദൊടുും ദുഷ്ടദൊടുും കരുണ
കാണിക്കന്നു.
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ജീവിതെെയ

Matthew 5:44

But I say to you, love your enemies, and
pray for those who persecute you.

എന്നാല്, ഞാന് നിങ്ങദോടു പറയുന്നു: ശത്രുക്കമേ
ദേഹിക്കവിന്; നിങ്ങമേ പീഡിപിക്കന്നവര്ത്ക്കദവണ്ടി
പ്രാര്ത്ഥിക്കവിന്.
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Matthew 5:48

So be perfect, just as your heavenly Father
is perfect.

ജീവിതെെയ

Commandments
59 |
Mark 12:29-30
കല്പനകൾ

Commandments
60 |
Mark 12:31
കല്പനകൾ

Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O
Israel! The Lord our God is Lord alone! You
shall love the Lord your God with all your
heart, with all your soul, with all your mind,
and with all your strength.
The second is this: ‘You shall love your
neighbor as yourself.’ There is no other
commandment greater than these.

അതുമകാണ്ട് , നിങ്ങളുമട സവര്ത്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്
പെിപൂര്ത്ണനായിെിക്കന്നതുദപാമല നിങ്ങളുും
പെിപൂര്ത്ണൊയിെിക്കവിന്.
ദയശു പ്രതിവെിച്ചു: "ഇതാണ് ഒന്നാമമത കല്പന:
ഇസ്രാദയദല, ദകൾക്കക! നമ്മുമട കേവമായ
കര്ത്താവാണ് ഏക കര്ത്താവ്. നീ നിമെ കേവമായ
കര്ത്താവിമന പൂര്ത്ണ ഹൃേയദതാടുും,
പൂര്ത്ണാത്മാദവാടുും, പൂര്ത്ണമനദസ്സാടുും, പൂര്ത്ണ
ശക്തിദയാടുുംകൂമട ദേഹിക്കക. "
െണ്ടാമമത കല്പന: നിമന്നദപാമലതമന്ന നിമെ
അയല്ക്കാെമനയുും ദേഹിക്കക. ഇവമയക്കാൾ വലിയ
കല്പനമയാന്നുമില്ല.
ആകയാല്, നിങ്ങൾദപായി എല്ലാ ജനതകമേയുും
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പെിപാലന

Matthew 28:19-20

Go, therefore, and make disciples of all
nations, baptizing them in the name of the
Father, and of the Son, and of the holy
Spirit, teaching them to observe all that I
have commanded you. And behold, I am
with you always, until the end of the age.

ശിഷ്യമപടുത്തുവിന്. പിതാവിമെയുും പുേമെയുും
പെിശുദ്ധാത്മാവിമെയുും നാമതില് അവര്ത്ക്ക
ജ്ഞാനോനും നല്കുവിന്. ഞാന് നിങ്ങദോടു
കല്പിച്ചവമയല്ലാും അനുസെിക്കാന് അവമെ
പഠിപിക്കവിന്. യുഗാന്തുംവമെ എന്നുും ഞാന്
നിങ്ങദോടുകൂമട ഉണ്ടായിെിക്കും.
എനിക്ക സഹായും കര്ത്താവില് നിന്നു വരുന്നു;

Psalms 121:2-3

My help comes from the LORD, the maker ആകാശവുും ഭൂമിയുും സൃഷ്ടിച്ച കര്ത്താവില് നിന്ന്. നിമെ
of heaven and earth. He will not allow your
കാല് വഴുതാന് അവിടുന്നു സമ്മതിക്കകയില്ല; നിമന്ന
foot to slip; or your guardian to sleep
കാക്കന്നവന് ഉറക്കും തൂങ്ങുകയില്ല.
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Matthew 10:29-31

പെിപാലന
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ഒരു നാണയത്തുട്ടിനു െണ്ടു കുരുവികൾ
വില്ക്കമപടുന്നിദല്ല? നിങ്ങളുമട പിതാവിമെ
അറിവുകൂടാമത അവയിമലാന്നു ദപാലും നിലും
പതിക്കകയില്ല. നിങ്ങളുമട തലയിമല ഓദൊ മുടിയിഴയുും
എണ്ണമപട്ടിെിക്കന്നു. അതിനാല്, ഭയമപദടണ്ടാ. നിങ്ങൾ
അദനകും കുരുവികമേക്കാൾ വിലയുള്ളവൊണദല്ലാ.
കര്ത്താവിമന നിമെ സപത്തു മകാണ്ടുും, നിമെ എല്ലാ

Proverbs 3:9-10

പെിപാലന
God's
Providence |
65 കേവ

Are not two sparrows sold for a small coin?
Yet not one of them falls to the ground
without your Father’s knowledge. Even all
the hairs of your head are counted. So do
not be afraid; you are worth more than
many sparrows.

Honor the LORD with your wealth, with first ഉത്പന്നങ്ങളുമടയുും ആേയഫലങ്ങൾമകാണ്ടുും
fruits of all your produce; Then will your
ബഹുമാനിക്കക.അദപാൾ നിമെ ധാനയപ്പുെകൾ
barns be filled with plenty,
സമൃദ്ധിമകാണ്ടു നിറയുകയുും നിമെ െക്കകേില് വീഞ്ഞു
with new wine your vats will overflow
നിറഞ്ഞു കവിയുകയുും മെയ്യുും.

Proverbs 5:21

പെിപാലന

Indeed, the ways of each person are plain
to the LORD’s sight;

മനുഷ്യമെ മെയ്തികമേല്ലാും കര്ത്താവ് കാണുന്നു.
അവിടുന്ന് അവമെ പാതകമേ ദശാധനമെയ്യുന്നു.

all their paths he surveys
സതയതിമെ വെനും ഉെിതമായി കകകാെയും
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2 Timothy 2:15-16

Be eager to present yourself as acceptable
to God, a workman who causes no disgrace,
imparting the word of truth without
deviation. Avoid profane, idle talk, for such
people will become more and more godless
.

മെയ്തുമകാണ്ട് , അഭിമാനിക്കാന് അവകാശമുള്ള
ദവലക്കാെനായി കേവതിരുമുപില് അര്ത്ഹതദയാമട
പ്രതയക്ഷമപടാന് ഉത്സാഹപൂര്ത്വും പെിശ്രമിക്കക.
ലൗകികമായ വയര്ത്ത്ഥഭാഷ്ണും ഒഴിവാക്കക.
അമല്ലങ്കില്, അതു ജനങ്ങമേ ഭക്തിൊഹിതയതിദലക്ക
നയിക്കും
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Colossians 4:5-6

Conduct yourselves wisely toward
outsiders, making the most of the
opportunity. Let your speech always be
gracious, seasoned with salt, so that you
know how you should respond to each one.

പുറദമയുള്ളവദൊടു നിങ്ങൾ വിദവകപൂര്ത്വും
വര്ത്തിക്കവിന്. സമയും പൂര്ത്ണമായുും
പ്രദയാജനമപടുത്തുക. നിങ്ങളുമട സുംസാെും എദപാഴുും
കരുണാമസൃണവുും ഹൃേയവുമായിെിക്കമട്ട.
ഓദൊരുതദൊടുും എങ്ങമന മറുപടി പറയണമമന്നു
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിെിക്കണും .
നിമെ വിധികൾ നീതിവിരുദ്ധമായിെിക്കരുത് . നീ
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Deuteronomy 16:19

You must not distort justice: you shall not
പക്ഷപാതും കാട്ടകദയാ കകക്കൂലി വാങ്ങുകദയാ
show partiality;l you shall not take a bribe, അരുത്. എമന്തന്നാല്, കകക്കൂലി ജ്ഞാനിമയ
for a bribe blinds the eyes even of the wise
അന്ധനാക്കകയുും നീതി നിദഷ്ധിക്കാന്
and twists the words even of the just.
ദപ്രെിപിക്കകയുും മെയ്യുന്നു.
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Ephesians 5:6-7

Mark 7:20-23

Let no one deceive you with empty
arguments, for because of these things the
wrath of God is coming upon the
disobedient. So do not be associated with
them.
But what comes out of a person, that is
what defiles. From within people, from
their hearts, come evil thoughts,
unchastity, theft, murder, adultery, greed,
malice, deceit, licentiousness, envy,
blasphemy, arrogance, folly.
All these evils come from within and they
defile .

ആരുും അര്ത്ഥശൂനയമായ വാക്കകൾമകാണ്ട് നിങ്ങമേ
വഞ്ചിക്കാതിെിക്കമട്ട. ഇവമൂലും അനുസെണമില്ലാത
മക്കളുമടദമല് കേവതിമെ ദക്രാധും നിപതിക്കന്നു.
അതിനാല്, അവരുമായി സപര്ത്ക്കമരുത് .
ഒരുവമെ ഉള്ളില്നിന്നു പുറമപടുന്ന കാെയങ്ങോണ്
അവമന അശുദ്ധനാക്കന്നത് . എമന്തന്നാല്,
ഉള്ളില്നിന്നാണ് , മനുഷ്യമെ ഹൃേയതില്നിന്നാണ്
ദുശ്ചിന്ത, പെസുംഗും, ദമാഷ്ണും, മകാലപാതകും,
വയഭിൊെും, ദുൊഗ്രഹും, ദുഷ്ടത, വഞ്ചന, ദഭാഗാസക്തി,
അസൂയ, ദൂഷ്ണും, അഹങ്കാെും, മൂഢത എന്നിവ
പുറമപടുന്നത് . ഈ തിന്മകമേല്ലാും ഉള്ളില്നിന്നു
വരുന്നു. അവ മനുഷ്യമന അശുദ്ധനാക്കകയുും മെയ്യുന്നു.
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Matthew 6:20-21

Matthew 6:22-23

But store up treasures in heaven, where
neither moth nor decay destroys, nor
thieves break in and steal. For where your
treasure is, there also will your heart be .

John 14:10

കരുതിവയ്ക്കുക. അവിമട തുരുമ്പുും കീടങ്ങളുും അവ
നശിപിക്കകയില്ല; കള്ളന്മാര്ത് ദമാഷ്ടിക്കകയില്ല.
നിങ്ങളുമട നിദക്ഷപും എവിമടദയാ അവിമടയായിെിക്കും
നിങ്ങളുമട ഹൃേയവുും.

The lamp of the body is the eye. If your eye
is sound, your whole body will be filled with
light; but if your eye is bad, your whole
body will be in darkness. And if the light in
you is darkness, how great will the darkness
be.

കണ്ണാണു ശെീെതിന്മ റ വിേക്ക് . കണ്ണ് കുറ്റമറ്റമതങ്കില്

With all vigilance guard your heart,

നിമെ ഹൃേയമത ജാഗരൂകതദയാമട കാത്തു

ശെീെും മുഴുവന് പ്രകാശിക്കും. കണ്ണ് ദുഷ്ടമാമണങ്കിദലാ
ശെീെും മുഴുവന് ഇരുണ്ടുദപാകുും. നിന്നിമല പ്രകാശും
അന്ധകാെമാമണങ്കില് അന്ധകാെും എേദയാ
വലതായിെിക്കും .
സൂക്ഷിക്കക; ജീവമെ ഉറവകൾ അതില്

Proverbs 4:23

1 John 4 :18

എന്നാല്, സവര്ത്ഗതില് നിങ്ങൾക്കായി നിദക്ഷപങ്ങൾ

for in it are the sources of life

നിന്നാമണാഴുകുന്നത് .

There is no fear in love, but perfect love
drives out fear because fear has to do with
punishment, and so one who fears is not
yet perfect in love .

ദേഹതില് ഭയതിന് ഇടമില്ല; പൂര്ത്ണമായ ദേഹും

Do you not believe that I am in the Father
and the Father is in me? The words that I
speak to you I do not speak on my own. The
Father who dwells in me is doing his works.

ഞാന് പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആമണന്നു നീ

ഭയമത ബഹിഷ്കെിക്കന്നു. കാെണും, ഭയും
ശിക്ഷമയക്കറിച്ചാണ് . ഭയമപടുന്നവന് ദേഹതില്
പൂര്ത്ണനായിട്ടില്ല.

വിശവസിക്കന്നിദല്ല? ഞാന് നിങ്ങദോടു പറയുന്ന
വാക്കകൾ സവദമധയാ പറയുന്നതല്ല; പ്രതുത, എന്നില്
വസിക്കന്ന പിതാവ് തമെ പ്രവൃതികൾ മെയ്യുകയാണ് .
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John 3:35-36

മവേിമപടുതല്

The Father loves the Son and has given
everything over to him.Whoever believes in
the Son has eternal life, but whoever
disobeys the Son will not see life, but the
wrath of God remains upon him

പിതാവ് പുേമന ദേഹിക്കന്നു. എല്ലാും അവമെ
കകകേില് ഏല്പിക്കകയുും മെയ്തിെിക്കന്നു. പുേനില്
വിശവസിക്കന്നവനു നിതയജീവന് ലഭിക്കന്നു. എന്നാല്,
പുേമന അനുസെിക്കാതവന് ജീവന് േര്ത്ശിക്കകയില്ല.
കേവദകാപും അവമെ ദമല് ഉണ്ട്.
എമന്തന്നാല്, അവനില് വിശവസിക്കന്ന ഏവനുും
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John 3:16-17

മവേിമപടുതല്
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John 6:35

മവേിമപടുതല്
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Mark 10:45

For God so loved the world that he gave his
only Son, so that everyone who believes in
him might not perish but might have
eternal life. For God did not send his Son
into the world to condemn the world, but
that the world might be saved through him.

നശിച്ചുദപാകാമത നിതയജീവന് പ്രാപിക്കന്നതിനുദവണ്ടി,

Jesus said to them, "I am the bread of life;
whoever comes to me will never hunger,
and whoever believes in me will never
thirst ."

ദയശു അവദൊടു പറഞ്ഞു: "ഞാനാണ് ജീവമെ അപും.

For the Son of Man did not come to be
served but to serve and to give his life as a
ransom for many.

മനുഷ്യപുേന് വന്നിെിക്കന്നത് , ശുശ്രൂഷ്ിക്കമപടാനല്ല,

തമെ ഏകജാതമന നല്കാന് തക്കവിധും കേവും
ദലാകമത അേമാേും ദേഹിച്ചു. കേവും തമെ
പുേമന ദലാകതിദലക്കയച്ചത് ദലാകമത ശിക്ഷയ്ക്കു
വിധിക്കാനല്ല. പ്രതുത, അവന് വഴി ദലാകും
െക്ഷപ്രാപിക്കാനാണ് .

എമെ അടുത്തു വരുന്നവന് ഒെിക്കലും വിശക്കകയില്ല.
എന്നില് വിശവസിക്കന്നവന് ോഹിക്കകയുമില്ല. "

ശുശ്രൂഷ്ിക്കാനുും സവന്തും ജീവന് അദനകര്ത്ക്ക ദവണ്ടി
ദമാെനദ്രവയമായി നല്കാനുമദേ

Prayer and Faith
80 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Psalms 118:5-6
വിശവാസവുും

Prayer and Faith
81 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Ephesians 6:11-12
വിശവാസവുും

Prayer and Faith
82 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Hebrews 13:8
വിശവാസവുും

In danger I called on the LORD; the LORD
answered me and set me free. The LORD is
with me; I am not afraid;
what can mortals do against me?
Put on the armor of God so that you may
be able to stand firm against the tactics of
the devil. For our struggle is not with flesh
and blood but with the principalities, with
the powers, with the world rulers of this
present darkness, with the evil spirits in the
heavens.

Jesus Christ is the same yesterday, today,
and forever.

ദുെിതങ്ങേില് അകമപട്ടദപാൾ ഞാന് കര്ത്താവിമന
വിേിച്ചദപക്ഷിച്ചു; എമെ പ്രാര്ത്ഥനദകട്ട് അവിടുന്ന്
എമന്ന ദമാെിപിച്ചു. കര്ത്താവ് എമെ പക്ഷത്തുണ്ട്,
ഞാന് ഭയമപടുകയില്ല; മനുഷ്യന് എദന്നാട്
എന്തുമെയ്യാന് കഴിയുും?
സാതാമെ കുടിലതന്ത്രങ്ങമേ എതിര്ത്ത്തുനില്ക്കാന്
കേവതിമെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളുും ധെിക്കവിന്.
എമന്തന്നാല്, നമ്മൾ മാുംസതിനുും െക്തതിനുും
എതിൊയിട്ടല്ല, പ്രഭുതവങ്ങൾക്കും ആധിപതയങ്ങൾക്കും
ഈ അന്ധകാെ ദലാകതിമെ അധിപന്മാര്ത്ക്കും
സവര്ത്ഗീയ ഇടങ്ങേില് വര്ത്തിക്കന്ന തിന്മയുമട
ദുൊത്മാക്കൾക്കമമതിൊയിട്ടാണു പടമവട്ടന്നത്
ദയശുക്രിസ്തു ഇന്നമലയുും ഇന്നുും എന്നുും ഒദെ
ആൾതമന്നയാണ് .
െക്ഷിക്കാന് കഴിയാതവിധും കര്ത്താവിമെ കെും

Prayer and Faith
83 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Isaiah 59:1-2
വിശവാസവുും

No, the hand of the LORD is not too short
to save, nor his ear too dull to hear. Rather,
it is your crimes that separate you from
your God, It is your sins that make him hide
his face so that he does not hear you.

കുറുകിദപായിട്ടില്ല. ദകൾക്കാനാവാതവിധും അവിടുമത
കാതുകൾക്ക മാന്ദയും സുംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിമെ അകൃതയങ്ങൾ
നിമന്നയുും കേവമതയുും തമ്മില് അകറ്റിയിെിക്കന്നു;
നിമെ പാപങ്ങൾ അവിടുമത മുഖും നിന്നില്നിന്നു
മറച്ചിെിക്കന്നു. അതിനാല് അവിടുന്ന് നിമെ പ്രാര്ത്ഥന
ദകൾക്കന്നില്ല.

Prayer and Faith
84 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും James 2:26
വിശവാസവുും

For just as a body without a spirit is dead,
so also faith without works is dead.

ആത്മാവില്ലാത ശെീെും മൃതമായിെിക്കന്നതുദപാമല
പ്രവൃതികൂടാമതയുള്ള വിശവാസവുും മൃത മാണ് .

Prayer and Faith
85 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും James 5:16
വിശവാസവുും

Therefore, confess your sins to one another നിങ്ങൾ സൗഖയും പ്രാപിക്കാനായി പെസ്പെും പാപങ്ങൾ
and pray for one another, that you may be
ഏറ്റുപറയുകയുും പ്രാര്ത്ഥിക്കകയുും മെയ്യുവിന്. നീതിമാമെ
healed. The fervent prayer of a righteous
പ്രാര്ത്ഥന വേമെ ശക്തിയുള്ളതുും ഫല ോയകവുമാണ് .
person is very powerful

Prayer and Faith
86 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Matthew 10:32-33
വിശവാസവുും

Everyone who acknowledges me before
others I will acknowledge before my
heavenly Father. But whoever denies me
before others, I will deny before my
heavenly Father.

Prayer and Faith
87 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Matthew 7:11
വിശവാസവുും

If you then, who are wicked, know how to
give good gifts to your children, how much
more will your heavenly Father give good
things to those who ask him

Prayer and Faith
88 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Philippians 4:6-7
വിശവാസവുും

Have no anxiety at all, but in everything, by
prayer and petition, with thanksgiving,
make your requests known to God.Then
the peace of God that surpasses all
understanding will guard your hearts and
minds in Christ Jesus.

മനുഷ്യരുമട മുപില് എമന്ന ഏറ്റുപറയുന്നവമന എമെ
സവര്ത്ഗസ്ഥനായ പിതാവിമെ മുപില് ഞാനുും
ഏറ്റുപറയുും. മനുഷ്യരുമട മുപില് എമന്ന
തള്ളിപറയുന്നവമന എമെ സവര്ത്ഗസ്ഥനായ പിതാവിമെ
മുപില് ഞാനുും തള്ളിപറയുും.
മക്കൾക്ക നല്ല വസ്തുക്കൾ മകാടുക്കണമമന്നു ദുഷ്ടൊയ
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുമവങ്കില്, നിങ്ങളുമട സവര്ത്ഗസ്ഥനായ
പിതാവ് , തദന്നാടു ദൊേിക്കന്നവര്ത്ക്ക് എേദയാ കൂടുതല്
നന്മകൾ നല്കുും!
ഒന്നിമനക്കറിച്ചുും ആകുലൊദകണ്ടാ. പ്രാര്ത്ഥനയിലൂമടയുും
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1 John 1:8-9

If we say, “We are without sin,” we deceive
ourselves, and the truth is not in us. If we
acknowledge our sins, he is faithful and just
and will forgive our sins and cleanse us
from every wrongdoing.

അദപക്ഷയിലൂമടയുും കൃതജ്ഞതാ ദസ്താേങ്ങദോമട
നിങ്ങളുമട യാെന കൾ കേവസന്നിധിയില്
അര്ത്പിക്കവിന്. അദപാൾ, നമ്മുമട എല്ലാ ധാെണമയയുും
അതിലുംഘിക്കന്ന കേവതിമെ സമാധാനും നിങ്ങളുമട
ഹൃേയങ്ങമേയുും െിന്തകമേയുും ദയശുക്രിസ്തുവില്
കാത്തുമകാള്ളുും.
നമുക്ക പാപമിമല്ലന്നു നാും പറഞ്ഞാല് അത്
ആത്മവഞ്ചനയാകുും; അദപാൾ നമ്മില് സതയമിമല്ലന്നു
വരുും. എന്നാല്, നാും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമന്നങ്കില്,
അവന് വിശവസ്തനുും നീതിമാനുമാകയാല് , പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കകയുും എല്ലാ അനീതികേിലും നിന്നു നമമ്മ
ശുദ്ധീകെിക്കകയുും മെയ്യുും.
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Ephesians 4:31-32

ജീവിതെെയ
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1 Peter 3:13-14

മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ
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1 Peter 5:6

മാറ്റാനുള്ള

All bitterness, fury, anger, shouting, and
reviling must be removed from you, along
with all malice. And be kind to one another,
compassionate, forgiving one another as
God has forgiven you in Christ.

Now who is going to harm you if you are
enthusiastic for what is good? But even if
you should suffer because of righteousness,
blessed are you. Do not be afraid or
terrified with fear of them .

So humble yourselves under the mighty
hand of God, that he may exalt you in due
time.Cast all your worries upon him
because he cares for you .

വെനങ്ങൾ
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മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ

Isaiah 40:30-31

Though young men faint and grow weary,
and youths stagger and fall, They that hope
in the LORD will renew their strength, they
will soar on eagles’ wings; They will run and
not grow weary, walk and not grow faint.

സകല വിദേവഷ്വുും ദക്ഷാഭവുും ദക്രാധവുും അട്ടഹാസവുും
ദൂഷ്ണവുും എല്ലാ തിന്മകദോടുുംകൂമട നിങ്ങൾ
ഉദപക്ഷിക്കവിന്. കേവും ക്രിസ്തുവഴി നിങ്ങദോടു
ക്ഷമിച്ചതുദപാമല നിങ്ങളുും പെസ്പെും ക്ഷമിച്ചുും കരുണ
കാണിച്ചുും ഹൃേയാര്ത്ദ്രതദയാമട മപരുമാ റുവിന്.
നന്മ മെയ്യുന്നതില് നിങ്ങൾ
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവൊമണങ്കില് നിങ്ങമേ ഉപദ്രവിക്കാന്
ആര്ത്ക്ക കഴിയുും? നീതിക്കദവണ്ടി കഷ്ടതകൾ
സഹിദക്കണ്ടിവന്നാല് നിങ്ങൾ ഭാഗയവാന്മാര്ത്.
അവരുമട ഭീഷ്ണി നിങ്ങൾ ഭയമപദടണ്ടാ; നിങ്ങൾ
അസവസ്ഥൊവുകയുും ദവണ്ടാ .
കേവതിന്മ റ ശക്തമായ കെതിന്കീഴില്, നിങ്ങൾ
താഴ്മദയാമട നില്ക്കവിന്. അവിടുന്നു തക്കസമയത്തു
നിങ്ങമേ ഉയര്ത്തിമക്കാള്ളുും. നിങ്ങളുമട
ഉത്കണ്ഠകമേല്ലാും അവിടുമത ഏല്പിക്കവിന്.
അവിടുന്നു നിങ്ങളുമട കാെയതില് ശ്രദ്ധാലവാണ് .
യുവാക്കൾദപാലും തേരുകയുും ക്ഷീണിക്കകയുും
മെദയ്തക്കാും; മെറുപക്കാര്ത് ശക്തിയറ്റുവീഴാും. എന്നാല്,
കേവതില് ആശ്രയിക്കന്നവര്ത് വീണ്ടുും ശക്തി
പ്രാപിക്കും; അവര്ത് കഴുകന്മാമെദപാമല
െിറകടിച്ചുയരുും. അവര്ത് ഓടിയാലും ക്ഷീണിക്കകയില്ല;
നടന്നാല് തേരുകയുമില്ല.
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യാദക്കാദബ, നിമന്ന സൃഷ്ടിക്കകയുും ഇസ്രാദയദല,

Isaiah 43:1

മാറ്റാനുള്ള

But now, thus says the LORD, who created നിമന്ന രൂപമപടുത്തുകയുും മെയ്ത കര്ത്താവ്
you, Jacob, and formed you, Israel: Do not അരുേിമച്ചയ്യുന്നു; ഭയമപദടണ്ടാ, ഞാന് നിമന്ന
fear, for I have redeemed you; I have called
െക്ഷിച്ചിെിക്കന്നു; നിമന്ന ദപരുമൊല്ലി വിേിച്ചിെിക്കന്നു.
you by name: you are mine.
നീ എമെതാണ് .

വെനങ്ങൾ
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John 14:27

മാറ്റാനുള്ള

Peace I leave with you; my peace I give to
you. Not as the world gives do I give it to
you. Do not let your hearts be troubled or
afraid.

വെനങ്ങൾ
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Matthew 6:26-27

വെനങ്ങൾ
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മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ

സമാധാനും നിങ്ങൾക്ക ഞാന് നല്കുന്നു. ദലാകും
നല്കുന്നതുദപാമലയല്ല ഞാന് നല്കുന്നത്. നിങ്ങളുമട
ഹൃേയും അസവസ്ഥമാദകണ്ടാ. നിങ്ങൾ ഭയമപടുകയുും
ദവണ്ടാ.
ആകാശതിമല പക്ഷികമേ ദനാക്കവിന്: അവ

മാറ്റാനുള്ള
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ഞാന് നിങ്ങൾക്ക സമാധാനും തന്നിട്ട ദപാകുന്നു. എമെ

Matthew 6:31-33

Look at the birds in the sky; they do not
sow or reap, they gather nothing into
barns, yet your heavenly Father feeds
them. Are not you more important than
they? Can any of you by worrying add a
single moment to your life-span

So do not worry and say, ‘What are we to
eat?’ or ‘What are we to drink?’ or ‘What
are we to wear?’ All these things the
pagans seek. Your heavenly Father knows
that you need them all. But seek first the
kingdom [of God] and his righteousness,*
and all these things will be given you
besides

വിതയ്ക്കുന്നില്ല, മകായ്യുന്നില്ല, കേപ്പുെയില്
ദശഖെിക്കന്നുമില്ല. എങ്കിലും, നിങ്ങളുമട സവര്ത്ഗസ്ഥനായ
പിതാവ് അവമയ തീറ്റിദപാറ്റുന്നു. അവമയക്കാൾ
എേദയാ വിലമപട്ടവൊണു നിങ്ങൾ! ഉത്കണ്ഠമൂലും
ആയുസ്സിമെ കേര്ത്ഘയും ഒരു മുഴമമങ്കിലും കൂട്ടാന്
നിങ്ങേിലാര്ത്മക്കങ്കിലും സാധിക്കദമാ?
അതിനാല് എന്തു ഭക്ഷിക്കും, എന്തു പാനുംമെയ്യുും, എന്തു
ധെിക്കും എന്നു വിൊെിച്ചു നിങ്ങൾ ആകുലൊദകണ്ടാ.
വിജാതീയൊണ് ഇവമയല്ലാും അദനവഷ്ിക്കന്നത് .
നിങ്ങൾക്കിവമയല്ലാും ആവശയമാമണന്നു നിങ്ങളുമട
സവര്ത്ഗീയ പിതാവ് അറിയുന്നു.നിങ്ങൾ ആേയും
അവിടുമത ൊജയവുും അവിടുമത നീതിയുും
അദനവഷ്ിക്കക. അദതാമടാപും മറ്റുള്ളവമയല്ലാും
നിങ്ങൾക്ക ലഭിക്കും.
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Ecclesiastes 2:26

James 3:17

Proverbs 4:10-11

For to the one who pleases God, he gives
wisdom and knowledge and joy; but to the
one who displeases, God gives the task of
gathering possessions for the one who
pleases God. This also is vanity and a chase
after wind
But the wisdom from above is first of all
pure, then peaceable, gentle, compliant,
full of mercy and good fruits, without
inconstancy or insincerity.
Hear, my son, and receive my words, and
the years of your life shall be many. On the
way of wisdom I direct you, I lead you on
straight paths.

തമന്ന പ്രസാേിപിക്കന്നവനു കേവും ജ്ഞാനവുും
അറിവുും ആനന്ദവുും പ്രോനും മെയ്യുന്നു; പാപിക്കാകമട്ട,
അവിടുമത പ്രസാേിപിക്കന്നവനു ദവണ്ടി ധനും
ദശഖെിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ദജാലിമാേും മകാടുക്കന്നു. ഇതുും
മിഥയയുും പാദേലയുുംതമന്ന.
എന്നാല്, ഉന്നതതില്നിന്നുള്ള ജ്ഞാനും ഒന്നാമത്
ശുദ്ധവുും പിമന്ന സമാധാനപൂര്ത്ണവുും വിനീതവുും
വിദധയതവമുേേതുും കാരുണയവുും സത്ഫലങ്ങളുും
നിറഞ്ഞതുും ആണ്. അത് അനിശ്ചിതദമാ ആത്മാര്ത്
ഥതയില്ലാതദതാ അല്ല.
മകദന, എമെ വാക്ക് നിമെ ഹൃേയതില് പതിയമട്ട;
അദപാൾ നിനക്ക േീര്ത്ഘായുസ്സുണ്ടാകുും. ഞാന്
ജ്ഞാനതിമെ വഴി നിമന്ന പഠിപിച്ചു;
സതയസന്ധതയുമട പാതകേില്നിമന്ന നയിച്ചു.
പ്രതയാശയില് സദന്താഷ്ിക്കവിന്; ദേശങ്ങേില് സഹന
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Romans 12:12-14

Rejoice in hope, endure in affliction,
persevere in prayer. Contribute to the
needs of the holy ones, exercise hospitality.
Bless those who persecute [you], bless and
do not curse them.

ശീലൊയിെിക്കവിന്; പ്രാര്ത്ഥനയില്
സ്ഥിെതയുള്ളവൊയിെിക്കവിന്. വിശുദ്ധമെ അവരുമട
ആവശയങ്ങേില് സഹായിക്കവിന്; അതിഥി
സത്കാെതില് തത്പെൊകുവിന്. നിങ്ങമേ
പീഡിപിക്കന്നവമെ അനുഗ്രഹിക്കവിന്;
അനുഗ്രഹിക്കകയല്ലാമത ശപിക്കരുത്.
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Romans 12:15-17

ജീവിതെെയ

Rejoice with those who rejoice, weep with
those who weep.Have the same regard for
one another; do not be haughty but
associate with the lowly; do not be wise in
your own estimation.Do not repay anyone
evil for evil; be concerned for what is noble
in the sight of all.

സദന്താഷ്ിക്കന്നവദൊടു കൂമട സദന്താഷ്ിക്കവിന്;
കെയുന്നവദൊടു കൂമട കെയുവിന്. നിങ്ങൾ അദനയാനയും
ദയാജിദപാമട വര്ത്തിക്കവിന്; ഔദ്ധതയും മവടിഞ്ഞ്
എേിയവരുമട തലതിദലക്കിറങ്ങി വരുവിന്.
ബുദ്ധിമാന്മാൊമണന്നു നിങ്ങൾ നടിക്കരുത് . തിന്മയ്ക്കു
പകെും തിന്മ മെയ്യരുത്; ഏവരുമടയുും ദൃഷ്ടിയില്
ദശ്രഷ്ഠമായതു പ്രവര്ത്തിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കവിന്.
നിങ്ങളുമട ദേഹും നിഷ്കേങ്കമായിെിക്കമട്ട. തിന്മമയ
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Romans 12:9-11

ജീവിതെെയ

Let love be sincere; hate what is evil, hold
on to what is good; love one another with
mutual affection; anticipate one another in
showing honor. Do not grow slack in zeal,
be fervent in spirit, serve the Lord.

ദേവഷ്ിക്കവിന്; നന്മമയ മുറുമകപിടിക്കവിന്.നിങ്ങൾ
അദനയാനയും സദഹാേെതുലയും ദേഹിക്കവിന്; പെസ്പെും
ബഹുമാനിക്കന്നതില് ഓദൊരുതരുും
മുന്നിട്ടനില്ക്കവിന്. തീക്ഷ്ണതയില് മാന്ദയും കൂടാമത
ആത്മാവില് ജവലിക്കന്നവൊയി കര്ത്താവിമന
ശുശ്രൂഷ്ിക്കവിന്.
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Sirach 18:23

Before making a vow prepare yourself; do
not be like one who puts the Lord to the
test

ദനര്ത്ച്ച ദനരുന്നതിനു മുമ്പു നന്നായി െിന്തിക്കക;

ദുഷ്ടതയില് ആനന്ദിക്കന്നവന് ശിക്ഷിക്കമപടുും. വയര്ത്ഥ

Sirach 19:5-7

Whoever gloats over evil will be destroyed,
and whoever repeats gossip has no sense.
Never repeat gossip,
and no one will reproach you

ജീവിതെെയ
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കര്ത്താവിമന പെീക്ഷിക്കന്നവമന ദപാമല ആകരുത് .

ഭാഷ്ണമത മവറുക്കന്നവന് തിന്മയില് നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞിെിക്കും. ദകൾക്കന്നമതല്ലാും പറഞ്ഞു നടക്കരുത് ;
നിനമക്കാന്നുും നഷ്ടമപടുകയില്ല.
നീ അറിവില് കസ്ഥെയും പാലിക്കക; നിമെ വാക്കകേില്

Sirach 5:10-11

Be steadfast regarding your knowledge, and മപാരുതദക്കടുണ്ടാകരുത് ; ദകൾക്കന്നതില്
let your speech be consistent. Be swift to
ജാഗരൂകതയുും മറുപടി പറയുന്നതില് അവധാനവുും
hear, but slow to answer.
കാട്ടക.
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Tobit 4:16

Give to the hungry some of your food, and
വിശക്കന്നവനുമായി നിമെ അപും പങ്കിടുക; നഗ്നനുമായി
to the naked some of your clothing.
Whatever you have left over, give away as നിമെ വസ്ത്രവുും. മിച്ചമുള്ളതു ോനും മെയ്യുക. ോനധര്ത്മും
alms; and do not let your eye begrudge the മെയ്യുന്നതില് മടി കാണിക്കരുത് .
alms that you give.

Zechariah 7:9 - 10

Thus says the LORD of hosts: Judge with
true justice, and show kindness and
compassion toward each other. Do not
oppress the widow or the orphan, the
resident alien or the poor; do not plot evil
against one another in your hearts.

ജീവിതെെയ
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Luke 6:27-28

ജീവിതെെയ
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Luke 6:29-30

But to you who hear I say, love your
enemies, do good to those who hate you,
bless those who curse you, pray for those
who mistreat you
To the person who strikes you on one
cheek, offer the other one as well, and
from the person who takes your cloak, do
not withhold even your tunic. Give to
everyone who asks of you, and from the
one who takes what is yours do not
demand it back

കസനയങ്ങളുമട കര്ത്താവ് അരുേിമച്ചയ്യുന്നു,
സതയസന്ധമായി വിധിക്കക; സദഹാേെര്ത് പെസ്പെും
കരുണയുും അലിവുും കാണിക്കക. വിധവമയയുും
അനാഥമനയുും പെദേശിമയയുും േെിദ്രമനയുും
പീഡിപിക്കരുത് . നിങ്ങേില് ആരുും തമെ
സദഹാേെമനതിദെ തിന്മ നിരൂപിക്കരുത് .
എമെ വാക്ക ശ്രവിക്കന്ന നിങ്ങദോടു ഞാന് പറയുന്നു,
ശത്രുക്കമേ ദേഹിക്കവിന്; നിങ്ങമേ ദേവഷ്ിക്കന്നവര്ത്ക്ക
നന്മ മെയ്യുവിന്; ശപിക്കന്നവമെ അനുഗ്രഹിക്കവിന്;
അധിദക്ഷപിക്കന്നവര്ത്ക്കദവണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കവിന്.
ഒരു മെകിട്ടത് അടിക്കവന് മദറ്റ മെകിടുകൂടി കാണിച്ചു
മകാടുക്കക. ദമലങ്കി എടുക്കവമന കുപായുംകൂടി
എടുക്കന്നതില് നിന്നു തടയരുത് . നിദന്നാടു ദൊേിക്കന്ന
ഏമതാരുവനുും മകാടുക്കക. നിമെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു
മകാണ്ടു ദപാകുന്നവദനാടു തിെിമയ ദൊേിക്കരുത് .

ദലാകും നിങ്ങമേ ദേവഷ്ിക്കന്നുമവങ്കില് അതിനുമുദപ
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John 15:18-19

If the world hates you, realize that it hated
me first.If you belonged to the world, the
world would love its own; but because you
do not belong to the world, and I have
chosen you out of the world, the world
hates you.

അത് എമന്ന ദേവഷ്ിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞുമകാള്ളുവിന്.
നിങ്ങൾ ദലാകതദെതായിരുന്നുമവങ്കില് ദലാകും
സവന്തമായതിമന ദേഹിക്കമായിരുന്നു. എന്നാല്,
നിങ്ങൾ ദലാകതിദെതല്ലാതതുമകാണ്ട് , ഞാന്
നിങ്ങമേ ദലാകതില്നിന്നു മതെമഞ്ഞടുതതുമകാണ്ട് ,
ദലാകും നിങ്ങമേ ദേവഷ്ിക്കന്നു.
ദയശു ശിഷ്യന്മാദൊട് അരുേിമച്ചയ്തു: ആമെങ്കിലും
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Matthew 16:24-25

Mark 10:29-30

Then Jesus said to his disciples, Whoever
wishes to come after me must deny
himself, take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose
it, but whoever loses his life for my sake
will find it

Jesus said, Amen, I say to you, there is no
one who has given up house or brothers or
sisters or mother or father or children or
lands for my sake and for the sake of the
gospel who will not receive a hundred
times more now in this present age: houses
and brothers and sisters and mothers and
children and lands, with persecutions, and
eternal life in the age to come.

എമന്ന അനുഗമിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കമന്നങ്കില് അവന്
തമന്നതമന്ന പെിതയജിച്ച് തമെ കുെിശുമമടുത് എമന്ന
അനുഗമിക്കമട്ട. സവന്തും ജീവന് െക്ഷിക്കവാന്
ആഗ്രഹിക്കന്നവന് അതു നഷ്ടമപടുത്തുും; എന്നാല്,
ആമെങ്കിലും എനിക്കദവണ്ടി സവജീവന്
നഷ്ടമപടുതിയാല് അവന് അതു കമണ്ടത്തുും

ദയശു പ്രതിവെിച്ചു: സതയമായി ഞാന് നിങ്ങദോടു
പറയുന്നു, എമന്ന പ്രതിയുും സുവിദശഷ്മതപ്രതിയുും
ഭവനമതദയാ സദഹാേെന്മാമെദയാ
സദഹാേെിമാമെദയാ മാതാവിമനദയാ പിതാവിമനദയാ
മക്കമേദയാ വയലകമേദയാ തയജിക്കന്നവെിലാര്ത്ക്കും
ഇവിമട വച്ചുതമന്ന നൂറിെട്ടി ലഭിക്കാതിെിക്കയില്ല ഭവനങ്ങളുും സദഹാേെന്മാരുും സദഹാേെിമാരുും
മാതാക്കളുും മക്കളുും വയലകളുും അവദയാമടാപും
പീഡനങ്ങളുും; വൊനിെിക്കന്ന കാലത്തു നിതയജീവനുും.
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Mark 16:15-16

Mark 9:42-43

Psalms 145:13-14

പെിപാലന
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Psalms 145:9

പെിപാലന
God's
Providence |
118 കേവ
പെിപാലന

Go into the whole world and proclaim the
gospel to every creature. Whoever believes
and is baptized will be saved; whoever does
not believe will be condemned.

Whoever causes one of these little ones
who believe [in me] to sin, it would be
better for him if a great millstone were put
around his neck and he were thrown into
the sea. If your hand causes you to sin, cut
it off. It is better for you to enter into life
maimed than with two hands to go into
Gehenna, into the unquenchable fire.

Your reign is a reign for all ages, your
dominion for all generations. The LORD is
trustworthy in all his words, and loving in all
his works.The LORD supports all who are
falling and raises up all who are bowed
down .

The LORD is good to all, compassionate
toward all your works

നിങ്ങൾ ദലാകമമങ്ങുും ദപായി, എല്ലാ സൃഷ്ടികദോടുും
സുവിദശഷ്ും പ്രസുംഗിക്കവിന്. വിശവസിച്ച് ോനും
സവീകെിക്കന്നവന് െക്ഷിക്കമപടുും; വിശവസിക്കാതവന്
ശിക്ഷിക്കമപടുും
വിശവസിക്കന്ന ഈ മെറിയവെില് ഒരുവന് ഇടര്ത്ച്ച
വരുത്തുന്നവന് ആൊയാലും, അവനു കൂടുതല് നല്ലത്, ഒരു
വലിയ തിെികല്ലു കഴുതില് മകട്ടി കടലില്
എറിയമപടുന്നതാണ് . നിമെ കക നിനക്ക ദുദേെണയ്ക്കു
കാെണമാകുമന്നങ്കില്, അതു മവട്ടിക്കേയുക. ഇരു
കകകളുും ഉള്ളവനായി നെകതിമല മകടാത
അഗ്നിയില് നിപതിക്കന്നതിമനക്കാൾ നല്ലത്
അുംഗഹീനനായി ജീവനിദലക്ക പ്രദവശിക്കന്നതാണ് .
അവിടുമത ൊജതവും ശാശവതമാണ്; അവിടുമത
ആധിപതയും തലമുറകദോേും നിലനില്ക്കന്നു; കര്ത്താവു
വാഗ്ദാനങ്ങേില് വിശവസ്തനുും പ്രവൃതികേില്
കാരുണയവാനുമാണ് . കര്ത്താവു വീഴുന്നവമെ താങ്ങുന്നു,
നിലുംപറ്റിയവമെ എഴുദന്നല്പിക്കന്നു.
കര്ത്താവ് എല്ലാവര്ത്ക്കും നല്ലവനാണ് ; തമെ
സര്ത്വസൃഷ്ടിയുമടയുും ദമല് അവിടുന്നു കരുണ
മൊെിയുന്നു.
കര്ത്താവാണ് എമെ ഇടയന്; എനിമക്കാന്നിനുും

Psalms 23:1-2

The LORD is my shepherd; there is nothing I കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. പച്ചയായ പുല്തകിടിയില്
lack. In green pastures he makes me lie
അവിടുന്ന് എനിക്ക വിശ്രമമരുളുന്നു; പ്രശാന്തമായ
down; to still waters he leads me;

ജലാശയതിദലക്ക് അവിടുന്ന് എമന്ന നയിക്കന്നു.
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Psalms 25:8-9
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Psalms 55:23

പെിപാലന

Good and upright is the LORD, therefore he
shows sinners the way, He guides the
humble in righteousness, and teaches the
humble his way
Cast your care upon the LORD, who will
give you support. He will never allow the
righteous to stumble.

കര്ത്താവു നല്ലവനുും നീതിമാനുമാണ് . പാപികൾക്ക്
അവിടുന്നു ദനര്ത്വഴി കാട്ടന്നു. എേിയവമെ അവിടുന്നു
നീതി മാര്ത്ഗതില് നയിക്കന്നു; വിനീതമെ തമെ വഴി
പഠിപിക്കന്നു.
കേവദമ, അങ്ങ് അവമെ അതയഗാധതിദലക്ക
തള്ളിവീഴ്ത്തും; െക്തോഹികളുും വഞ്ചകരുും ആയുസ്സിമെ
പകുതി എത്തുകയില്ല; എന്നാല്, ഞാന് അങ്ങയില്
ആശ്രയിക്കും.
ആെ് എനിക്ക ദവണ്ടി ദുഷ്ടര്ത്മക്കതിൊയി
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Psalms 94:16-18
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Romans 8:28
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Zephaniah 3:17

Who will rise up for me against the wicked?
Who will stand up for me against evildoers?
If the LORD were not my help,
I would long have been silent in the
grave.When I say, “My foot is slipping,”
your mercy, LORD, holds me up.

We know that all things work for good for
those who love God, who are called
according to his purpose.

The LORD, your God, is in your midst, a
mighty savior, Who will rejoice over you
with gladness, and renew you in his love,
Who will sing joyfully because of you.

എഴുദന്നല്ക്കും? ആെ് എനിക്ക ദവണ്ടി ദുഷ്കര്ത്മികദോട്
എതിര്ത്ത്തു നില്ക്കും? കര്ത്താവ് എമന്ന
സഹായിച്ചിരുന്നിമല്ലങ്കില് എമെ പ്രാണന് പദണ്ട
മൂകതയുമട ദേശത് എത്തുമായിരുന്നു. എമെ കാല്
വഴുതുന്നു എന്നു ഞാന് വിൊെിച്ചദപാദഴക്കും കര്ത്താദവ,
അങ്ങയുമട കാരുണയും എമന്ന താങ്ങി നിര്ത്തി.
കേവമത ദേഹിക്കന്നവര്ത്ക്ക് , അവിടുമത
പദ്ധതിയനുസെിച്ചു വിേിക്കമപട്ടവര്ത്ക്ക് , അവിടുന്നു
സകലവുും നന്മകായി പെിണമിപിക്കന്നുമവന്നു
നമുക്കറിയാമദല്ലാ.
നിമെ കേവമായ കര്ത്താവ്, വിജയും നല്കുന്ന
ദയാദ്ധാവ് , നിമെ മദധയ ഉണ്ട് . നിമന്നക്കറിച്ച് അവിടുന്ന്
അതിയായി ആഹ്ലാേിക്കും. തമെ ദേഹതില് അവിടുന്ന്
നിമന്ന പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കും. ഉത്സവേിനതിമലന്നദപാമല
അവിടുന്ന് നിമന്നക്കറിച്ച് ആനന്ദഗീതമുതിര്ത്ക്കും.
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Jeremiah 1:5
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See, upon the palms of my hands I have
engraved you; your walls are ever before
me.
Before I formed you in the womb I knew
you,before you were born I dedicated you,
a prophet to the nations I appointed you.

ഇതാ, നിമന്ന ഞാന് എമെ ഉള്ളും കകയില്
ദെഖമപടുതിയിെിക്കന്നു. നിമെ മതിലകൾ എദപാഴുും
എമെ മുന്പിലണ്ട് .
മാതാവിമെ ഉേെതില് നിനക്ക രൂപും നല്കുന്നതിനു
മുന്ദപ ഞാന് നിമന്ന അറിഞ്ഞു; ജനിക്കന്നതിനു മുന്ദപ
ഞാന് നിമന്ന വിശുദ്ധീകെിച്ചു; ജനതകൾക്ക
പ്രവാെകനായി ഞാന് നിമന്ന നിദയാഗിച്ചു.
നമുക്ക് എതിെല്ലാത വന് നമ്മുമട പക്ഷതാണ് .
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നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Mark 9:40-41

For whoever is not against us is for us.
സതയമായി ഞാന് നിങ്ങദോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
Anyone who gives you a cup of water to
ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൊകയാല് അവമെ നാമതില്
drink because you belong to Christ, amen, I
ആമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാേും മവള്ളും കുടിക്കാന്
say to you, will surely not lose his reward .
തന്നാല് അവനു പ്രതിഫലും ലഭിക്കാതിെിക്കകയില്ല.
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നിര്ത്ദേശങ്ങൾ

Sirach 18:30-31

Sirach 18:21

Do not let your passions be your guide,but
keep your desires in check. If you allow
yourself to satisfy your passions, they will
make you the laughingstock of your
enemies.
Before you fall ill, humble yourself;and
when you have sinned, show repentance.
Do not delay forsaking your sins;
do not neglect to do so until you are in
distress.

അധമ വികാെങ്ങൾക്ക കീഴടങ്ങാമത തൃഷ്ണ
നിയന്ത്രിക്കക. അധമവികാെങ്ങേില് ആനന്ദിച്ചാല്, നീ
ശത്രുക്കൾക്ക പെിഹാസ പാേമായിതീരുും .

വീഴുും മുപ് വിനീതനാവുക; പാപും മെയ്തു ദപാകുും മുപ്
പിന്തിെിയുക.
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Luke 6:43-45

A good tree does not bear rotten fruit, nor
does a rotten tree bear good fruit. For
every tree is known by its own fruit. For
people do not pick figs from thornbushes,
nor do they gather grapes from brambles. A
good person out of the store of goodness in
his heart produces good, but an evil person
out of a store of evil produces evil; for from
the fullness of the heart the mouth speaks.

നല്ല വൃക്ഷും െീത ഫലങ്ങൾ പുറമപടുവിക്കന്നില്ല;
െീത വൃക്ഷും നല്ല ഫലങ്ങളുും. ഓദൊ വൃക്ഷവുും ഫലും
മകാണ്ടു തിെിച്ചറിയമപടുന്നു. മുൾമച്ചടിയില്നിന്ന്
അതിപഴദമാ മഞെിഞ്ഞിലില് നിന്നു മുന്തിെിപഴദമാ
ലഭിക്കന്നില്ലദല്ലാ. നല്ല മനുഷ്യന് തമെ ഹൃേയതിമല
നല്ല നിദക്ഷപതില്നിന്നു നന്മ പുറമപടുവിക്കന്നു.
െീത മനുഷ്യന് തിന്മയില് നിന്നു തിന്മ
പുറമപടുവിക്കന്നു. ഹൃേയതിമെ നിറവില്
നിന്നാണദല്ലാ അധെും സുംസാെിക്കന്നത് .
വരുന്ന ദുെിതങ്ങമേല്ലാും സവീകെിക്കക; മഞരുക്കന്ന
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Sirach 2:4-5

Accept whatever happens to you; in
േൗര്ത്ഭാഗയങ്ങേില് ശാന്തത മവടിയരുത് . എമന്തന്നാല്,
periods of humiliation be patient. For in fire സവര്ത്ണും അഗ്നിയില് ശുദ്ധി മെയ്യമപടുന്നു;
gold is tested, and the chosen, in the
സഹനതിമെ ചൂേയില് കര്ത്താവിനു സവീകാെയൊയ
crucible of humiliation.
മനുഷ്യരുും.
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132 Love | ദേഹും

Mark 4:24-25

Romans 8:38-39

He also told them, “Take care what you
hear. The measure with which you measure
will be measured out to you, and still more
will be given to you.
To the one who has, more will be given;
from the one who has not, even what he
has will be taken away.
For I am convinced that neither death, nor
life, nor angels, nor principalities, nor
present things, nor future things, nor
powers, nor height, nor depth, nor any
other creature will be able to separate us
from the love of God in Christ Jesus our
Lord.

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ദകൾക്കവിന്. നിങ്ങൾ അേക്കന്ന
അേവില്തമന്ന നിങ്ങൾക്കും അേന്നുകിട്ടും;
കൂടുതലും ലഭിക്കും. ഉള്ളവനു നല്കമപടുും;
ഇല്ലാതവനില്നിന്ന് ഉള്ളതുദപാലും എടുക്കമപടുും .

എമന്തന്നാല്, മെണതിദനാ ജീവദനാ ദൂതന്മാര്ത്ദക്കാ
അധികാെങ്ങൾദക്കാ ഇക്കാലത്തുള്ളവദകാ
വൊനിെിക്കന്നവദകാ ശക്തികൾദക്കാ ഉയെതിദനാ
ആഴതിദനാ മദറ്റമതങ്കിലും സൃഷ്ടിദക്കാ നമ്മുമട
കര്ത്താവായ ദയശുക്രിസ്തുവിലൂമടയുള്ള
കേവദേഹതില്നിന്നു നമമ്മ ദവര്ത്മപടുതാന്
കഴിയുകയിമല്ലന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് .

Prayer and Faith
133 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Psalms 143:10
വിശവാസവുും

Teach me to do your will, for you are my
God. May your kind spirit guide me on
ground that is level.

അങ്ങയുമട ഹിതും അനുവര്ത്തിക്കാന് എമന്ന
പഠിപിക്കണദമ! എമന്തന്നാല്, അവിടുന്നാണ് എമെ
കേവും! അങ്ങയുമട നല്ല ആത്മാവ് എമന്ന നിെപ്പുള്ള
വഴിയിലൂമട നയിക്കമട്ട!
കര്ത്താദവ, അങ്ങയുമട മാര്ത്ഗങ്ങൾ എനിക്ക

Prayer and Faith
134 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Psalms 25:4-5
വിശവാസവുും

Make known to me your ways, LORD; teach
me your paths. Guide me by your fidelity
and teach me, for you are God my savior,
for you I wait all the day long.

മനസ്സിലാക്കിതെണദമ! അങ്ങയുമട പാതകൾ എമന്ന
പഠിപിക്കണദമ. അങ്ങയുമട സതയതിദലക്ക് എമന്ന
നയിക്കണദമ! എമന്ന പഠിപിക്കണദമ! എമന്തന്നാല്,
അങ്ങാണദല്ലാ എമന്ന െക്ഷിക്കന്ന കേവും; അദങ്ങക്ക
ദവണ്ടി േിവസും മുഴുവന് ഞാന് കാതിെിക്കന്നു.

Prayer and Faith
135 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Psalms 34:5-6
വിശവാസവുും

I sought the LORD, and he answered me,
delivered me from all my fears. Look to him
and be radiant, and your faces may not
blush for shame.

അവിടുമത ദനാക്കിയവര്ത് പ്രകാശിതൊയി , അവര്ത്

Prayer and Faith
136 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Romans 10:9
വിശവാസവുും

For, if you confess with your mouth that
Jesus is Lord and believe in your heart that
God raised him from the dead, you will be
saved.

ആകയാല്, ദയശു കര്ത്താവാണ് എന്ന് അധെുംമകാണ്ട്

Prayer and Faith
137 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Sirach 7:10
വിശവാസവുും

Do not be impatient in prayer or neglect
almsgiving.

പ്രാര്ത്ഥനയില് മടുപ്പു ദതാന്നരുത് ; ോനധര്ത്മതില്

ലജ്ജിതൊവുകയില്ല. ഈ എേിയവന് നിലവിേിച്ചു,
കര്ത്താവു ദകട്ട; എല്ലാ കഷ്ടതകേിലും നിന്ന് അവമന
െക്ഷിക്കകയുും മെയ്തു.
ഏറ്റുപറയുകയുും കേവും അവമന മെിച്ചവെില് നിന്ന്
ഉയിര്ത്പിച്ചു എന്നു ഹൃേയതില് വിശവസിക്കകയുും
മെയ്താല് നീ െക്ഷപ്രാപിക്കും.

കവമുഖയും കാണിക്കരുത് .

Prayer and Faith
138 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Mark 11:24-25
വിശവാസവുും

Therefore I tell you, all that you ask for in
prayer, believe that you will receive it and it
shall be yours.
When you stand to pray, forgive anyone
against whom you have a grievance, so that
your heavenly Father may in turn forgive
you your transgressions.

Prayer and Faith
139 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Matthew 7:21
വിശവാസവുും

Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’
will enter the kingdom of heaven, but only
the one who does the will of my Father in
heaven

Prayer and Faith
140 | പ്രാര്ത്ത്ഥനയുും Matthew 16:26
വിശവാസവുും

What profit would there be for one to gain
the whole world and forfeit his life? Or
what can one give in exchange for his life?

അതിനാല്, ഞാന് പറയുന്നു: പ്രാര്ത്ഥിക്കകയുും
യാെിക്കകയുും മെയ്യുന്ന എന്തുും ലഭിക്കമമന്നു
വിശവസിക്കവിന്; നിങ്ങൾക്ക ലഭിക്കക തമന്ന മെയ്യുും.
നിങ്ങൾ പ്രാര്ത്ഥിക്കദപാൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദൊമടങ്കിലും
എമന്തങ്കിലും വിദൊധമുമണ്ടങ്കില് അതു ക്ഷമിക്കവിന്.
അദപാൾ സവര്ത്ഗ്ഗതിലള്ള നിങ്ങളുമട പിതാവ് നിങ്ങളുമട
മതറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കും.
കര്ത്താദവ, കര്ത്താദവ എന്ന്, എദന്നാടു
വിേിച്ചദപക്ഷിക്കന്നവനല്ല, എമെ സവര്ത്ഗസ്ഥനായ
പിതാവിമെ ഇഷ്ടും നിറദവറ്റുന്നവനാണ് ,
സവര്ത്ഗൊജയതില് പ്രദവശിക്കക.
ഒരുവന് ദലാകും മുഴുവന് ദനടിയാലും സവന്തും
ആത്മാവിമന നഷ്ടമപടുതിയാല് അവന് എന്തു
പ്രദയാജനും? ഒരുവന് സവന്തും ആത്മാവിനുപകെമായി
എന്തു മകാടുക്കും ?
അവന് മനുഷ്യൊല് നിന്ദിക്കമപടുകയുും
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Isaiah 53:3-4

He was spurned and avoided by men, a
man of suffering, knowing pain, Like one
from whom you turn your face,
spurned, and we held him in no esteem. Yet
it was our pain that he bore, our sufferings
he endured. We thought of him as stricken,
struck down by God and afflicted.

ഉദപക്ഷിക്കമപടുകയുും മെയ്തു. അവന് ദവേനയുും ദുഃഖവുും
നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. അവമന കണ്ടവര്ത് മുഖും
തിെിച്ചുകേഞ്ഞു. അവന് നിന്ദിക്കമപട്ട; നാും അവമെ
ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല. നമ്മുമട ദവേനകോണ്
യഥാര്ത്ഥതില് അവന് വഹിച്ചത്. നമ്മുമട ദുഃഖങ്ങോണ്
അവന് ചുമന്നത്. എന്നാല്, കേവും അവമന
പ്രഹെിക്കകയുും ശിക്ഷിക്കകയുും േണ്ഡിപിക്കകയുും
മെമയ്തന്നു നാും കരുതി .
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John 1:10-11
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Luke 1:35
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Isaiah 44:3

വുും
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He was in the world, and the world came to
be through him, but the world did not know
him.He came to what was his own, but his
own people did not accept him

അവന് ദലാകതിലായിരുന്നു. ദലാകും അവനിലൂമട

And the angel said to her in reply, The holy
Spirit will come upon you, and the power of
the Most High will overshadow you.
Therefore the child to be born will be called
holy, the Son of God.

ദൂതന് മറുപടി പറഞ്ഞു: പെിശുദ്ധാത്മാവ് നിമെദമല്

I will pour out water upon the thirsty
ground, streams upon the dry land; I will
pour out my spirit upon your offspring, my
blessing upon your descendants.

വെണ്ട ഭൂമിയില് ജലവുും ഉണങ്ങിയ നിലത്

സൃഷ്ടിക്കമപട്ട. എങ്കിലും, ദലാകും അവമന
അറിഞ്ഞില്ല.അവന് സവജനതിമെ അടുദതക്ക വന്നു;
എന്നാല്, അവര്ത് അവമന സവീകെിച്ചില്ല.

വരുും; അതുന്നതന്മെ ശക്തി നിമെദമല് ആവസിക്കും.
ആകയാല്, ജനിക്കാന് ദപാകുന്ന ശിശു പെിശുദ്ധന്,
കേവപുേന് എന്നു വിേിക്കമപടുും.

അരുവികളുും ഞാന് ഒഴുക്കും. നിമെ സന്തതികളുമട ദമല്
എമെ ആത്മാവുും നിമെ മക്കളുമടദമല് എമെ
അനുഗ്രഹവുും ഞാന് വര്ത്ഷ്ിക്കും.

Psalm 27:1

കര്ത്താവ് എമെ പ്രകാശവുും െക്ഷയുമാണ് , ഞാന്
The LORD is my light and my
salvation;whom should I fear? The LORD is ആമെ ഭയമപടണും? കര്ത്താവ് എമെ ജീവിതതിനു
my life’s refuge; of whom should I be afraid? ദകാട്ടയാണ് , ഞാന് ആമെ ദപടിക്കണും?

Psalms 23:3-4

He restores my soul. He guides me along
right paths for the sake of his name. Even
though I walk through the valley of the
shadow of death, I will fear no evil, for you
are with me; your rod and your staff
comfort me

മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ
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അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉന്ദമഷ്ും നല്കുന്നു; തമെ
നാമമതപ്രതി നീതിയുമട പാതയില് എമന്ന
നയിക്കന്നു. മെണതിമെ നിഴല് വീണ
താേെയിലൂമടയാണു ഞാന് നടക്കന്നമതങ്കിലും,
അവിടുന്നു കൂമടയുള്ളതിനാല് ഞാന്
ഭയമപടുകയില്ല;അങ്ങയുമട ഊന്നുവടിയുും േണ്ഡും
എനിക്ക് ഉറദപകുന്നു.
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Psalms 46:2-3

മാറ്റാനുള്ള
വെനങ്ങൾ
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Psalms 37:30-31

God is our refuge and our strength, an everpresent help in distress. Thus we do not
fear, though earth be shaken
and mountains quake to the depths of the
sea.

ഭൂമി ഇേകിയാലും പര്ത്വതങ്ങൾ സമുദ്രമധയതില്
അടര്ത്ന്നു പതിച്ചാലും നാും ഭയമപടുകയില്ല.ജലും
പതഞ്ഞുയര്ത്ന്നിെപിയാലും അതിമെ പ്രകപനും
മകാണ്ടു പര്ത്വതങ്ങൾ വിറ മകാണ്ടാലും നാും
ഭയമപടുകയില്ല.

The mouth of the righteous utters
wisdom;his tongue speaks what is
right.God’s teaching is in his heart; his steps
do not falter

നീതിമാമെ അധെങ്ങൾ ജ്ഞാനും സുംസാെിക്കന്നു;
അവമെ നാവില്നിന്നു, നീതി ഉതിരുന്നു.കേവതിമെ
നിയമും അവമെ ഹൃേയതില് കുടിമകാള്ളുന്നു; അവമെ
കാലടികൾ വഴുതുന്നില്ല.
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Sirach 1:1

All wisdom is from the Lord and remains
with him forever.

സര്ത്വ ജ്ഞാനവുും കര്ത്താവില് നിന്നു വരുന്നു. അത്
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Sirach 1:20

The root of wisdom is to fear the Lord; her
branches are long life.

കര്ത്താവിദനാടുള്ള ഭക്തി ജ്ഞാനതിമെ

എദന്നക്കും അവിടുദതാടു കൂമടയാണ് .
തായ്ദവൊണ് . േീര്ത്ഘായുസ്സ് അവളുമട ശാഖകളുും.

