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                  പാ�റുെട സേ�ശം … 

കർ�ാവിൽ �പിയെര, 

മനുഷ�നിർ�ിതമായ ഒരു വർഷാവസാനേ��് നാം സമീപി�ിരി�ു�ു. 

ചില സമയ�ൾ (സീസൺ) തുടർ�ുെകാേ�യിരി�ും. നാം ഇേ�ാൾ ഒരു 

ആ�ീയ കാലഘ��ിൻെറ സമാ�തിയിേല�് വ�ിരി�ു�ു.  

സഭ ന�ൾ�് ഒരി�ലും ഒേര േപാെല തെ� ആയിരി�ുകയില�; 

അ�െനയാകുവാൻ പാടില�. കർ�ാവിൻെറ സാ�ിധ�ം ഉ�ിട�് 

ൈദവ�ിൻെറ േ�ശ�ഠത വർ�ി��െകാേ�യിരി�ണം. വചനം വളരണം, 

ൈദവ �പവർ�ികൾ വർ�ി�ണം, ൈദവഹിതം ന�ിലും ന�ിൽ കൂെടയും 

നിറേവ�ണം.  

ഈ സഭേയാടു� ബ��ിൽ ൈദവികമായ ചലന�ൾ േവഗ�ിൽ തെ� 

വരുെമ�് �പതീ�ി�ുക. 

�പിയേര, മുേ�ാ��തെ� ഓടുക. വൻകാര��ൾ �പതീ�ി�ുക. വൻകാര��ൾ 

ൈദവ�ിനും, ൈദവ�ിൻെറ ഈ േലാക�ിെല മനുഷ�ർ�ും ന�ിൽ�ൂെട 

െകാടു�ുവാൻ സാധി�ുെമ�് �പതീ�ി�ുക. 

ആശംസകേളാെട, 

ഷിജു ൈനനാൻ  

പാ�ർ, ഫിലഡൽഫിയ റിൈവവൽ ചർ�്. 

 

 

 

വചന പഠനം : സീേയാൻ 
 (ഒ�േടാബർ ല�ം സ�ീർ�ന�ൾ 48:12-14 തുടർ�) 

 
�പിയേര, പഴയനിയമ സ�ീർ�നപു�തക�ിൽ നി�ും സിേയാൻ എ� 

പദെ� കുറി�് നാം പഠി�ുവാൻ �ശമി�ുകയായിരു�ുവെല�ാ. നമു�് 

നൽകെ��ിരി�ു� �കി�തുവിലു� പുതിയ മനുഷ�െനയാ� 

പഴയനിയമ�ിെല സിേയാൻ  �പതിഫലി�ി�ു�െത�് നാം മന�ിലാ�ി 

യി���്.  

ഇവിെട സ�ീർ�ന�ൾ 48:12-14 വാക��െള എെഫസ�ർ 3:18 

വചന�ള�മായി താരതമ�െ�ടു�ി തുടർ�് ചി�ി�ാം. 
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സ�ീർ�ന�ൾ 48:12-14  
12 സീേയാെന ചു�ിനട�ു �പദ�ിണം െച� വിൻ; അതി�െറ േഗാപുര�െള 

എ��വിൻ.  
13 വരുവാനു� തലമുറേയാടു അറിയിേ��തി�ു അതി�െറ െകാ�ള�െള 

സൂ�ി�� അരമനകെള നട�ു േനാ�ുവിൻ.  
14 ഈ ൈദവം എ�ും എേ��ും ന�ുെട ൈദവമാകു�ു; അവൻ നെ� 

ജീവപര��ം വഴിനട�ും. 

 

എെഫസ�ർ 3:18 നി�ൾ �േനഹ�ിൽ േവരൂ�ി അടി�ാനെ��വരായി 

വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എ�ു എ�ു സകല 

വിശു��ാേരാടുംകൂെട �ഗഹി�ാനും 

ഈ ര�ു വാക��ള�ം ന�ിെല ഉൾന� മനുഷ�െന�ുറി�് പഠി�ു�തി� 

കാരണം ആയി�ീരെ�. ൈദവസൃ�ിയുെട മേനാഹാരിതെയ 

�പതിഫലി�ി�ു�തിനേ�ത പഴയനിയമ�ിെല വചനം ഉപേയാഗി�ിരി �ു��. 

നാം െച�ണെമ�് ൈദവം ആ�ഗഹി�ു�െത�ാെണ�ാ� സ�ീർ�ന�ൾ 

48:12-14 കാണു��, എ�ാൽ ന�ിെല ഉൾന� മനുഷ�െനയും ന�ുെട 

ആ�ീയ ജീവിതെ�യും കുറി�് നാം െചേ��െത�് എെഫസ�ർ 3:16-19 

വാക��ൾ വ��മാ�ു�� �ശ�ി�ുക. 

എെഫസ�ർ 3:16 – 19 

  16അവൻ ത�െറ മഹത��ി�െറ ധന�ി�ു ഒ�വ�ം അവ�െറ 

ആ�ാവിനാൽ നി�ൾ അകെ� മനുഷ�െന സംബ�ി�� ശ�ിേയാെട 

ബലെ�േട�തി�ും 17�കി�തു വിശ�ാസ�ാൽ നി�ള�െട ഹൃദയ�ളിൽ 

വസിേ��തി�ും വരം ന�േകണം എ�ും നി�ൾ �േനഹ�ിൽ േവരൂ�ി 

അടി�ാനെ��വരായി 18വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എ�ു എ�ു 

സകല വിശു��ാേരാടുംകൂെട �ഗഹി�ാനും 19പരി�ാനെ� കവിയു� 

�കി�തുവിൻ �േനഹെ� അറിവാനും �പാ�തരാകയും ൈദവ�ി�െറ എല�ാ 

നിറവിേനാളം നിറ�ുവരികയും േവണം എ�ും �പാർ�ി�ു�ു. 

ഇതിെല ആശയം വ��മാ�െ�; 

1. തൻെറ മഹത��ി�െറ ധന�ിെനാ�വ�ം, ന�ിൽ ഉൾന� മനുഷ�െന 

തൻെറ ആ�ാവിനാൽ ശ�ീകരി�ു�ു. 

2. വിശ�ാസ�ാൽ �കി�തു ന�ുെട ഉ�ിൽ വസി�ു�ു. 

  1). �േനഹ�ിൽ േവരൂ�ി അടി�ാനെ��വരായി വീതിയും, നീളവും, 

ഉയരവും, ആഴവും എെ��് വിശു��ാേരാടുകൂെട �ഗഹി�ണം 

  2). പരി�ാനെ� കവിയു� �കി�തുവി�െറ �േനഹെ� അറിയു 

വാനും, ൈദവ�ി�െറ എല�ാ നിറവിേനാളവും നിറ�ു വരികയും 

െച� വാനും അേ�ത ൈദവം ആ�ഗഹി�ു��. 

 

ഞാൻ തുടരെ�; ൈദവം ര�ു കാര��ൾ നമു�ായി െച��വാൻ 

ആ�ഗഹി�ു�ു, 

 1. ൈദവം തൻെറ അളവ� ശ�ിയാൽ നെ� ശ�ീകരി�ു�ു. 

 2. വിശ�ാസ�ാൽ �കി�തുവിെന ന�ുെട ഹൃദയ�ിൽ വസി�ുമാറാ 

�ു�ു. 



   www.prconline.org                     4 

 

നാം ര�ു കാര��ൾ വിശ�ാസ�ാൽ െചേ��തു�്, 

1. നാം �കി�തുവിൻെറ �േനഹ�ിൽ േവരൂ�ി അടി�ാനെ��വർ 

ആയിരി�ണം. 

2 ഇ� നമു�് എല�ാ വിശു��ാേരാടും കൂെട �ഗഹി�ാനും കഴിയണം. 

 

ഈ ഉപേദശ�ാൽ സ�ീർ�ന�ൾ 48 �പകാരം, എെഫസ�ർ 3:16-19 

വചന�ള�മായി േചർ�് പഠി�ുേ�ാൾ ന�ുെട പുതിയ മനുഷ�നും, 

ൈദവവും, വിശ�സി�ു�, നമു�ായി �പവർ�ി�ും എ� വിശ�ാസ�ിൽ 

നാം ശ�രായി�ീരും. 

 

നാം ഇ�െന �പാർ�ി��� അനു�ഗഹമാകും, 

'കർ�ാേവ, നി�െറ മഹത��ിൻ ധ�ിെനാ�വ�ം എ�ിൽ ഉൾന� 

മനുഷ�െന   ശ�ീകരിേ�ണേമ. വിശ�ാസ�ാൽ �കി�തു എ�ിൽ വസി�െ�. 

ഞാൻ �േനഹ�ിൽ േവരൂ�ി അടി�ാനെ�ടെ�. എല�ാ വിശു��ാേരാടും 

കൂെട നി�െറ �േനഹ�ി�െറ അളവ� വലി�ം �ഗഹി�ാനും, നി�െറ 

സീേയാ�െറ മഹത�ം വരും തലമുറേയാ� പറയുവാനും എനി�് സാ��മായി 

തീരെ�. ’     
 

വിശ�ാസ വീര�ാർ : - േ�ാറൻ� ൈന�ിംേഗൽ 
(മുൻ ല��ിൽ നി�ും തുടർ�) 

 
ഇം��ിെല സാധുജന�ൾ�ായു� ‘വർ�് ഹൗ�’ ആശുപ�തികൾ 1850  

ഇം��ിൽ 1850 - ൽ  ര�ുതര�ിലു� ആശുപ�തികൾ മാ�തേമ 

ഉ�ായിരു�ു��. പണ�ാരുെട ആവശ��ൾ�ായി ഉപകരി�ിരു� സ�കാര� 

(ൈ�പവ�്) ആശുപ�തികൾ. മെ�ാ�്, പാവെ��വർ�ായു� വർ�് ഹൗ� 

ആശുപ�തികൾ. ഇ�പകാരമു� 2000 - ൽ പരം വർ�് ഹൗ� ആശുപ�തികൾ 

ഇം��ിൽ എല�ായിടവും ഉ�ായിരു�ു.  

പാവെ��വർ�് വർ�് ഹൗ� ആശുപ�തികൾ മാ�തേമ 

ആ�ശയി�ുവാൻ കഴിയുമായിരു�ു��, കാരണം ഇവിെട മാ�തേമ അവർ�് 

സൗജന� ചികി� ലഭ�മായിരു�ു��. ഏ�വും പാവെ��വരായ ആള�കൾ 

േപാലും ഭയെ�ടു�തുേപാെല അ�തയും േശാചനീയമായിരു�ു ഈ 

ആശുപ�തികള�െട അവ�. 

 

േന�സിം� പരിശീലന�ിനായു� േ�ാറൻസി�െറ  �പഥമ പ�തി 

അ�പമകെല അവള�െട ഭവന�ി� വളെര സമീപമായി സാലി�ബറി 

ആശുപ�തി �ിതി െച�തിരു�ു. േന�സി� പഠി�ു�തിനായി ഈ 

ആശുപ�തിയിൽ േചരുവാൻ േ�ാറൻ� താൽപര�െ���. അതി�െറ 

േമലധികാരിയായ േഡാ. ഫൗളർ അവൾ�് വളെര അറിയാമായിരു� വ��ി 

ആയിരു�തിനാൽ അേ�ഹം അവെള സഹായി�ുെമ�ും �പതീ�ി��. 

എ�ിരു�ാലും അവള�െട മുൻപിൽ വലിെയാരു �പ�നം ഉ�ായിരു�ു, ഒരു 

ഉ�ത കുടുംബ�ിെല െപൺകു�ി�് േന�� ആകണെമ�് മാതാപിതാ�േളാ� 

പറയുക എ�� അസാധ�മായിരു�ു. 
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ഒരുദിവസം േഡാ�ടർ ഫൗളറും അേ�ഹ�ിൻെറ പ�നിയും അവരുെട 

ഭവന�ിൽ വരുവാൻ ഇടയായി. സംഭാഷണമേധ� േന� സി�ിെന�ുറി��� 

വിഷയം സംസാരി��. സാലി�ബറി ആശുപ�തിയിൽ േന�സി�ി� പരിശീലനം 

േനടാ�ു� തൻെറ ആ�ഗഹം ഈ അവസരം ഉപേയാഗി�് േ�ാറൻ� 

പറയുകയു�ായി. െപ��് തെ� ൈവകാരികമായ ഒരു അ�രീ�ം 

അവിെടയു�ായി; കുടുംബെ� അപമാനി�രു� അവള�െട മാതാ� 

ആേ�കാശി��, അവള�െട സേഹാദരി നിയ��ണമില�ാെത കരയുവാൻ തുട�ി. 

�കി�തീയ �ാപന�ിൽ കൂെട പരിശീലനം േനടാം എ� മെ�ാരു പ�തി  

ഒരു േദവാലയം നട�ു� �കി�തീയ �ാപന�ി�െറ  ഒരു 

ആശുപ�തിയിൽ മാ�തേമ മാതാപിതാ�ള�െട യാെതാരു എതിർ��ം കൂടാെത 

അവൾ�് പരിശീലനം േനടുവാൻ കഴിയുകയു��െവ�് േ�ാറൻസിനു  

െപെ��് മന�ിലായി. എ�ാൽ ഇം��ിൽ അ�െന ഒരു �ാപനം 

ഉ�ായിരു�ില�.  

ജർമനിയിൽ െക�സർേവർ�്  എ� �ല�് െ�പാ��ൻ� 

സഭാശു�ശൂഷകരായ ��തീകൾ�ു� ഒരു �ാപനം ഉ�ായിരു�ു. ഇ� 

��തീകെള ന�സിംഗിനും അ��ാപന�ിനും പരിശീലി�ി�ു�തിനും, അവെര 

ശു�ശൂഷ��ായി നിയമി�ു�തിനും മാ�തമായു� ആദ�െ� െ�പാ��ൻ� 

�ാപനമായിരു�ു. 

േന�� ആകുവാനു� ഒരു�േ�ാെട അ��ാപികയായി �പവർ�ി�ു�ു  

ല�ണിൽ വാർമിനി�ർ എ� �ല�ു പാവെ�� കു�ികൾ�ായു� ഒരു 

ൈ�ക�തവ വിദ�ാലയ�ിൽ ഒരു അ��ാപികയായി അവൾ േജാലി 

ഏെ�ടു�ു. ഫീ� െകാടു�ു പഠി�ുവാൻ യാെതാരു കഴിവുമില�ാ� വളെര 

സാധു�ളായ കു�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി�ണം എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട ചില 

�കി�തീയ സംഘടനകൾ �ാപി�തായിരു�ു ഇ�രം വിദ�ാലയ�ൾ. 

ന�സിം� കഴി�ാൽ േ�ാറൻ� ഏ�വും താ�പര�െ��ിരു�� ഒരു 

അ��ാപികയായി �പവൃ�ി�ുവാനാ�. ന�സി�ും, അ��ാപനവും 

അതുല�മായ ൈദവനിേയാഗമായി അവൾ കരുതുകയും, ഈ ര�ു 

�പവർ�ന�ളിൽ കൂെടയും ഒരു വ��ി ൈദവവുമായി ഒരു 

കൂ���പവർ�കനായി തീരുെമ�ു വിശ�സി�ുകയും െച�തു. ഈ 

കാലയളവിൽ ന�സി�ിെനയും ആശു�പതികെളയും കുറി�് പരമാവധി 

വിവര�ൾ േശഖരി�ുവാനും തുട�ി. �പഭാത�ിൽ നാലുമണി�് ഉണർ�ു 

അവൾ �പ�തുത �ഗ��ൾ വായി�ുകയും, കുറി��കൾ ത�ാറാ�ുകയും 

പതിവായിരു�ു.  

ര�ാമെ� ൈദവവിളി 1850  

വർഷ�ൾ�ുേശഷം േ�ാെറൻസി�െറ 30 - താം ജ�ദിന�ിൽ ത�െറ 

ഡയറിയിൽ അവൾ ഇ�പകാരം എഴുതി, "മനുഷ��പീതി കരുതാെത 

ൈദവ�ിനായി, ൈദവ�ിനായി മാ�തം �പവർ�ി�ാേമാ എ�് ൈദവം 

�പഭാത�ിൽ എെ� വിളി�� േചാദി��. അരമണി�ൂേറാളം �പാർ�ി��  
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ൈദവവുമായി ഈ വിഷയം തീരുമാനി��. എല�ാം തെ� ൈദവ�ി�േറതായ 

വഴിയിലാകെ� എ�് ഞാൻ ആ�ഗഹി��. എേ�ാ� കാരണം േപാലും 

പറയാെതതെ� എല�ാം ൈദവഹിത�പകാരം തെ� ആയിരി�െ� എ�ാ� 

ഞാൻ ഇ�െ�ടു��." 

വിവാഹം ഇല�, ൈദവഹിതം മാ�തം 1850  

"ഇ�് എനി�് 30 വയ�് " 1850 - െല ജ�ദിന�ിൽ  ത�െറ ഡയറിയിൽ 

അവൾ എഴുതി, "�കി�തു ത�െറ ദൗത�ം ആരംഭി� �പായം; ഇനി ബാലിശവും 

വ�ർ�വുമായ കാര��ളില�, �േനഹ�പകട�ളില�, വിവാഹമില�; ഇേ�ാൾ 

കർ�ാേവ, നി�െറ ഹിതം മാ�തം ഞാൻ ചി�ി�െ�. " 

കട�ാ�:  ഇേ�ർണൽ ൈല�് ബേയാ�ഗഫി�                                (തുടരും.....) 

 

പാചക കുറി��കൾ 

ആ�ിൾ േക�്     സി�ർ. ലീല േജാർ�് 

േചരുവകൾ 

1. ൈമദ – 2 ക�് 

2. പ�സാര (ൈവ�് & �ബൗൺ) - 1½ ക�് 

3. കറുവാ�� െപാടി – 2-3 ടീ�പൂൺ 

4. ജാതി� െപാടി - ½ ടീ�പൂൺ 

5. േബ�ിം� േസാഡാ - 11 4�  ടീ�പൂൺ 

6. ഉ�് – 1  ടീ�പൂൺ 

7. മു� – 3  

8. െവജി�ബിൾ ഓയിൽ - ½ ക�് 

9. വാനില എസൻ� - 1  ടീ�പൂൺ 

10. ബ�ർ(തണു�� മാറിയ�) – 6 േടബിൾ �പൂൺ  

11. കശുവ�ി(ന��) – 1 ക�് (താ�പര�മുെ��ിൽ) 

12. ഉണ�മു�ിരി� - ½ ക�്  (താ�പര�മുെ��ിൽ) 

13. തിള� െവ�ം - 1 3� ക�് 

14. ആ�ിൾ - 3 (ഇട�രം വലി�ം) 

ത�ാറാ�ു� വിധം 

ഓവൻ 3500F ചൂടാ�ുക. ഒ�് മുതൽ ആറു വെരയു� േചരുവകൾ 

േചർ�് ഇള�ുക. അതിനുേശഷം ഏഴു മുതൽ പ�ു വെരയു� 

േചരുവകൾ േചർ�് ഇള�ുക. ഈ ര�ു മി�ശിത�ള�ം ഒ�ി��േചർ�് 

ഇള�ുക. അതിേല�ു കശുവ�ിയും ഉണ�മു�ിരി�യും 

േചർ�ുക(താ�പര�മുെ��ിൽ). ആ�ിൾ െചറിയ ക�ണ�ളായി മുറി�് 

ഒരു പാ�ത�ിൽ െവ�ുക അതിേല�് തിള� െവ�ം ഒഴി�് ഒ�ു ര�് 

മിനി�് വ��ുക, ഈ ആ�ിൾ ത�ാറാ�ിവ�ിരി�ു� മി�ശിത�ിേല�് 

േചർ�ുക ബ�ർ പുര�ി െവ�ിരി�ു� പാനിേല�് േക�് മി�ശിതം 

ഒഴി�ുക. 45 മുതൽ 50 മിനി�് വെര ഓവനിൽ േബ�് െച��ക. ആ�ിൾ 

േക�് ത�ാറായി���്. 
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Event Schedule  

Sunday Service 
10:30 AM - 12:30 PM : Worship Service 
09:15 AM - 10:15 AM : Sunday School 
Special Worship(In Church): Friday 7:00 PM - 9:00 PM  
Youth Meetings: Every other Saturdays 5:00 PM - 7:00 PM  
Bible Study(In Homes): Wednesday : 10:30 AM & 6:30 PM  
Cell Meetings: 
Northeast Philadelphia: Saturday & Sunday 6:30 PM - 8:30 PM 
Friday 10:30AM - 12:30 PM : At the residence of Ps. Shiju Ninan 

 
Cross Word Puzzle 

Bible Text : Mark 10:17-27(KJV)  
Steps  
1. Fill in the missing words from the Bible and use KJV Bible version. 
2. Solve the cross word puzzle using the filled in words. 
 
Fill in the Blanks: 
1. And he __________ and said unto him, Master, all these have I 
observed from my youth. (Mark 10:20) 
2. Thou knowest the ________, Do not commit adultery, Do not kill, Do 
not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and 
mother. (Mark 10:19) 
3. And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had 
great ___________. (Mark 10:22) 
4. And __________said unto him, Why callest thou me good? there is 
none good but one, that is, God. (Mark 10:18) 
5. And when he was gone forth into the way, there came one 
__________, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what 
shall I do that I may inherit eternal life? (Mark 10:17) 
6. And they were astonished out of measure, saying among themselves, 
Who then can be ___________? (Mark 10:26) 
7. Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing 
thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the 
poor, and thou shalt have ________in heaven: and come, take up the 
cross, and follow me. (Mark 10:21) 
8. And Jesus looked round about, and saith unto his ________, How 
hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!    
(Mark 10:23) 
9. And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not 
with God: for with God all things are ________. (Mark 10:27) 
10. It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a 
rich man to enter into the ________of God. (Mark 10:25) 
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