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നീ എെന്ന 
െചറിയവനായി 
കാണുന്നുേവാ? 

(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

"മൂര്ച്ചയിലല്ാത്ത ഭയത്തിെന്റ ശക്തി.""മൂര്ച്ചയിലല്ാത്ത ഭയത്തിെന്റ ശക്തി."
േകസ്

(ബിബിളില് നിന്നും)

"ഞാ൯ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങള് ഇന്നവ എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. അവ തിന്മ ലല് 
നന്മ േര്തയുള്ള നിരൂപണങ്ങള് എന്നു യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു" യിെര 29:11

ഞാ൯ െചറുതാെണങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ കാരയ്ങ്ങള് െചയയ്ാ൯ സാധിക്കും.

നിങ്ങള് സാധാരണ െച ിട്ടിലല്ാത്ത ഒരു േജാലി ഈ ആ യില് തിരെഞ്ഞടുക്കുക, ദിവസവും പാര്തങ്ങള് 
കഴുകുക അെലല്ങ്കില് പതിവായുള്ള േജാലിെചയയ്ാെത മാതാപിതാക്കള്ക്കുേവണ്ടി േവെറെയാരു േജാലി 
െചയയ്ുക. വലിയ േജാലികള് െചയയ്ുവാ൯ ൈദവം നിങ്ങെള സഹായിക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നു കാണുക.

ദാവീദ് 
സിംഹം 
അഞ്ച് 
മൂലയ്ം 
ഭയം  
പാറകള് 
യുദ്ധം 
പട്ടാളക്കാര്
വിശവ്ാസം
െചറിയവന് 
കലഹം  
ആണ്കുട്ടി 
ൈദവം 
െഫലിസ്തയ്ന്

ആ ണ്കു ട്ടി ള് ര് അ ഞ്ച്

െഫ ലി സ്തയ് ന് ക്കാ യു ദ്ധം

ൈദ മൂ ലയ്ം വ ള ഹ

വം ള സിം യ ട്ടാ സ

ഭ ഹം റി പ ദ്

യം സ്തയ് െച ഹം വീ

വി ശവ്ാ സം ല ദാ

ല പാ റ ക ള്

ഹേലാ, ഞാന് 
േര്ഫാഗി, 

ഈച്ചകെളക്കാള് 
ഞാ൯ 

ൈബബിളിെന 
േസ്നഹിക്കുന്നു.

‘െശൗല് രാജാവിെന്റ സ്റ്റാമ്പുകള്’ 
എന്ന പദര്പേയാഗം ഗൂഗിളില് 
തിരഞ്ഞു വിവിധ തരത്തില് തെന്റ 
േപരിലുള്ള സ്റ്റാമ്പുകള് കാണുക. 
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"നഷ്ടെപ്പട്ട ജഡത്തിെന്റ േകസ് "
േകസ്

എലല്ാം താറുമാറായി എന്നു േതാന്നുേമ്പാഴും ൈദവം വിശവ്സ്തനായി നിലെകാള്ളുന്നു.

നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശു ര്കിസ്തുവിെന 
അടക്കിയതും  ഉയര്െത്തഴുേന്നറ്റതുമായി 

വിശവ്സിക്കെപ്പടുന്ന"േതാട്ടത്തിെല 
കലല്റ"യുെട ചിര്തങ്ങള് 

വിക്കിപീഡിയയില് തിരയുക. 

"തെന്റ പുര്തനും നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശുര്കിസ്തുവിെന്റ കൂട്ടാ യിേലക്കു നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന 
ൈദവം വിശവ്സ്ത൯" 1െകാരി 1:9

നിങ്ങളുെട ജീവിതത്തില് േമാശമായ സമയം ഉണ്ടായി എന്നു േതാന്നിയതും അതു നന്മ ായി  
തീര്ന്നതും മറ്റുള്ളവേരാടു പറയുക. ഇതു മൂലം ൈദവം ചില ര്പധാന കാരയ്ങ്ങള് നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചു.

(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

വി ശവ് അ ഭ തം ണം വി
ജീ സൂ ക്ഷി പ്പു കാ ര ന്
കു രി ശ് അ റ മ ശൂ
ഭ േമ ക്ഷ ജീ ലല് ന് ഭാ
വി ശവ് സി ക്കു ക റ്റു ര്പ
നയ്ം വി തം ക്ഷ വി േന്ന ൯
ശൂ പ്പു ര ക ക്കു ഴു ഷയ്
അ തി ശ യം വി ര്െത്ത ശി
ജീ വി തം ഭ അ യി ലല്
ശവ് ക്ഷ ഭാ േമ തം ഉ ക
പ്പു ന് ര്പ േയ ശു ര്കി സ്തു

ജീവിതം 
രക്ഷകന്   
ശിഷയ്൯  
അതിശയം   
ര്പഭാതം 
േയശുര്കിസ്തു
വിശവ്സിക്കുക
സൂക്ഷിപ്പുകാരന് 
ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റു
േമരി 
ഭയം 

കലല്റ 
ശൂനയ്ം
കുരിശ് 

മരണം

ഇത് എെന്റ 
േതാട്ടത്തില്  നിന്നു 
െകാണ്ടുവന്നതാണ് 

എനിക്ക് 
സഹായം 

ആവശയ്മുണ്ട്!
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"കപ്പലില് നിന്നു കടലില് "കപ്പലില് നിന്നു കടലില് 
എറിയെപ്പട്ട മനുഷയ്െന്റ േകസ് "എറിയെപ്പട്ട മനുഷയ്െന്റ േകസ് "

േകസ്

എെന്റ പാപം ഞാ൯കാണുേമ്പാള്, ഞാ൯ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും അത് നിര്ത്തുകയും െചയയ്ുക.

േയാനാ നിനേവക്ക് കപ്പല് 
കയറിയ യിര്സാേയലിെല 
"ജാഫ തുറമുഖം" ഗൂഗിള് 
ഭൂപടത്തില് േനാക്കി 
അതിെന്റ  ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ 
എങ്ങെനെയന്ന്  കാണുക.

"ആകയാല് നിങ്ങളുെട പാപങ്ങള് മാഞ്ഞുകിേട്ടണ്ടതിന്നു മാനസാന്തരെപ്പട്ടു തിരിഞ്ഞുെകാളവ്ി൯" അ.ര്പ. 3:19

ഈ ആ , നിങ്ങള് പറഞ്ഞേതാ െച േതാ ആയ, നിങ്ങള്ക്കു നാണം േതാന്നിക്കുന്ന, ഏെതങ്കിലും 
െതറ്റിേലക്ക് മനസ്സ് െകാണ്ടുവരികയും അതു പരസയ്മായി കാണുവാ൯ ആര്ഗഹിക്കാതിരിക്കുകയും 
െചയയ്ുക. മനം തിരിയുക. ആദയ്മായി അതിെനക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാനും അതു ഒന്നുകൂടി 
െചയയ്ുന്നതിനുമുന്പ് നിര്ത്തലാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതിനു ൈദവേത്താടു േചാദിക്കുക.

(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

േയാന 
മത്സയ്ം 
തര്ശീശ് 
നിനേവ 
സാത്താന് 

മ ത്സയ്ം ക്കാ ര് അ നു സ ര ണം പ്പ

ക്ഷ ന ല് വ യ ല് പ്പ വ ക ന

ര് ക പ്പ ലയ്ാ ര്ത ക്കാ ര് ത്താ യ ക

ര്തി ലല് ക റി നു സ െകാ ടു ങ്കാ റ്റ്

രാ ക മാ ന സാ ന്ത രം മി ല് കാ

൯ സ്തു വ ഷ ക്കാ നി സാ ത്താ ന് റ

ഷയ് ര് ല് മി േയാ ന ക യ ര് ലല്

ശി ന ത ര്ശീ ശ് േവ ഷ ലയ്ാ പ്പ ക

വയറ് 
കപ്പലയ്ാര്തക്കാര് 

കപ്പല് 
കാറ്റ് 
െകാടുങ്കാറ്റ് 

രാര്തി 
മാനസാന്തരം
മിഷനറി  
അനുസരണം 
ക്ഷമ

നമ്മള്  
ഇവിെട നിന്ന് 
എേങ്ങാട്ടു 
േപാകും 

നമുക്ക് 
നീന്താന് 
േപാകാം 
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Entrada

ഇവിെട 
തുടങ്ങുക 

"അജ്ഞാതനായ സഹായിയുെട േകസ് ""അജ്ഞാതനായ സഹായിയുെട േകസ് "

നലല് ശമരയ്ാക്കാരെനേപ്പാെല ഞാനും എലല്ാവേരാടും ദയയുള്ളവനാകണം.

കള്ളന്മാരുെട ൈകയയ്ില് അകെപ്പട്ട മനുഷയ്൯ െയരുശെലമില്നിന്നു 
യരിേഹാവിേലക്ക്  സഞ്ചരിച്ച പഴയ പാതയുെട ചിര്തമാണ് ഇവിെട. 
െയരിേഹാവില് നിന്ന് െയരുശേലമിേലക്ക് എര്ത കിേലാമീറ്റ൪ ദൂരം 
നടക്കുവാ൯ ഉെണ്ടന്നു വിക്കിപീഡിയയില് തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കുക. 

"നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നവെര േസ്നഹിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്കു എന്തു ര്പതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും അങ്ങെന 
തേന്ന െചയയ്ുന്നിലല്േയാ" മത്തായി 5:46

നിങ്ങളുെട കൂട്ടുകാരനലല്ാത്ത ഒരുവെന കെണ്ടത്തി, അവനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക. 
സ്കൂള് കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം കളിക്കുന്നതിനു അവെന ക്ഷണിക്കുക അെലല്ങ്കില് ര്പാതല് 
കഴിക്കുവാ൯അവേനക്കൂടി വിളിച്ച് നിങ്ങളുെട അടുത്തു ഇരുത്തുക.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

നീ എെന്റ 
അയല്ക്കാര൯ 
ആകുേമാ?

യി വി ദ ഗ്ദ ന് ര്ത
ഹാ ത ര്ശീ ശ് രയ് അ
സ േല വയ് ന് മ ടി
െകാ ള്ള ക്കാ ര് ശ ക്കു
അ യ ല്ക്കാ ര ൯ ന്നു
വയ് േഹാ നി ദ െകാ ള്ള
െയ നാ ണ യ ങ്ങ ള്
വി രി ര്ത ള് മം േസ്ന
േദ ര േഹാ ന് ര ഹം
ശി ള് വ ര്ത ങ്ങ ള്
വിദഗ്ദന് 
നിയമം 
ശമരയ്ന് 
ദയ
സഹായി 
അയല്ക്കാര൯ 
െകാള്ളക്കാര് 

നാണയങ്ങള്  
േസ്നഹം 
വ ര്തങ്ങള് 
േലവയ്ന് 
അടിക്കുന്നു 
െയരിേഹാ 
വിേദശി 
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എെന്റ സ്ഥലം 
നഷ്ടമായി.

"ആരാച്ചാരുെട കുരുക്കിെന്റ േകസ് ""ആരാച്ചാരുെട കുരുക്കിെന്റ േകസ് "

ചിലേപ്പാള് ൈദവം എേന്നാട് ൈധരയ്ം കാണിക്കുന്നവനുേവണ്ടി ചില ര്പധാനെപ്പട്ട 
തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുവാനും പറയും 

"നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും നിേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ടു ഉറപ്പും 
ൈധരയ്വുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഭയെപ്പടരുത് ര്ഭമിക്കയും അരുതു എന്നു ഞാ൯ നിേന്നാടു ക ിച്ചുവേലല്ാ" 
േയാശുവ 1:9

ഇന്റര്െനറ്റ് തിരയല്:
അഹേശവ്േരാശ്  1 
രാജാവ് ഇറാനിെല 

ഹാദിഷ് െകാട്ടാരത്തില് 
നിന്ന് കെണ്ടടുത്ത 

ഒരു ശി മാണ് 
ഇവിെട കാണുന്നത്. 

എേസ്ഥറിെന്റ 
കാലെത്ത ഹാദിഷ് 
െകാട്ടാരം ഗൂഗിള് 
മാപ്പില് നിന്നു 

കണ്ടുപിടിച്ചു അതിെന്റ 
പുരാവസ്തു ൈസറ്റില് 

ഉള്ള ചിര്തങ്ങള് 
കാണുക.

മറ്റുള്ളവെര രക്ഷിക്കുവാ൯ ഒരു പേക്ഷ ൈദവം എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കാം, ഒരുപേക്ഷ ഈെയാരു 
സമയത്തിനായിട്ടാണു എെന്ന ഇവിെട ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുെട അയ ക്കാരേനാട് നിങ്ങള് 
ഒരു ര്കിസ്തയ്ാനിയാെണന്നു പറയുക അടുത്ത ആ യില് സഭയില് വരുവാ൯ അവെര ക്ഷണിക്കുക.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

ഞാന് േസ്ന-
ഹത്തിെന്റ 
രാജാവാണ്.

വി ധീ സു ശ രാ േമാ

േദ ര്പ ര സം ജ്ഞി ര്േദ

ശി യാ ഹാ മാ ന് അ

സു ശ ക്ത മാ യ ഹ

േചാ േശവ് േരാ ശ് അ േശവ്

ദി വി ശവ് സ്ത ത േരാ

ക്കു രു ഴു എ സം  ശ്  

ന്നു ന്ന് ൈദ വം േസ്ഥ സു

േമാ ര്േദ ഖാ യി ദി ര്

േല വയ് ന് ക ഹാ മാ

മാ ര്പ യാ സം ഴു ക്ത

അ മ്മാ വ ന് ശ് ത്ത്

എേസ്ഥര് 
വിരുന്ന്  
രാജ്ഞി 
േമാര്േദഖായി 
ഹാമാന് 
അമ്മാവന് 
വിശവ്സ്തത  
ര്പയാസം 
സുശക്തമായ 
ധീരമായ
േചാദിക്കുന്നു  
ൈദവം 
അഹേശവ്േരാശ്  

കഴുത്ത് 
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"പരിവര്ത്തനം വരുത്തുന്ന "പരിവര്ത്തനം വരുത്തുന്ന 
ആേരാഗയ് െതളിവുകള്"ആേരാഗയ് െതളിവുകള്"

ഈ കുഷ്ഠേരാഗിെയേപ്പാെല, ൈദവം എനിക്കു േവണ്ടി െച  എലല്ാറ്റിനും ഞാ൯ �'നന്ദി ൈദവേമ�' എന്നു 
പറേയണ്ടതാവശയ്മാണു.

"എലല്ാറ്റിനും േസ്താര്തം െചയയ്ുവീ൯; ഇതേലല്ാ നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ര്കിസ്തുേയശുവില് ൈദേവഷ്ടം�." 
1 െതസ്സേലാനികയ്൪ 5:18 

അവ൯ നിങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി െച  കാരയ്ത്തിനു ഇതുവേരയും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടിലല്ാത്ത 3 കാരയ്ങ്ങളുെട പട്ടിക 
തയയ്ാറാക്കുക. സാധാരണ കുടുംബം, വ ര്തം, ഭക്ഷണം ഇവ  നാം നന്ദി പറയാറുണ്ട്. നന്ദി പറേയണ്ട 
എെന്തങ്കിലും പുതിയ കാരയ്െത്തക്കുറിച്ചു നിങ്ങളുെട വിദയ്ാര്ത്ഥികള് ചിന്തിക്കുന്നുേണ്ടാ? അതായത്, 
നഷ്ടെപ്പട്ട സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു. നിങ്ങള്  സ്കൂളില് എത്തുന്നതുവെര മഴ െപയയ്ാതിരുന്നതിനു ഇന്നു 
മുഴുവ൯ എെന്റ േമാേട്ടാര് ൈസക്കിള്  അപകടം കൂടാെത ഓടിക്കുവാ൯സാധിച്ചതിനു. ര്ബദറിേനാട്, 
സിസ്റ്ററിേനാട് നലല് കാരയ്ങ്ങള് മാര്തം പറയുവാ൯ സാധിച്ചതിനു തുടങ്ങിയവ.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

േഹയ്, 
േനാക്ക് 
എനിക്ക് 
നൃത്തം 
െചയയ്ാന് 
കഴിയും 

യഥാര്ത്ഥത്തില്  
കുഷ്ഠം എങ്ങെന 
കാണെപ്പടുന്നു."കുഷ്ഠ 
േരാഗികള്ക്കിടയിലുള്ള 
ശുര്ശൂഷ"െയക്കുറിച്ച് െഫ സ് 
ബുക്കില് തിരഞ്ഞു ഇന്നു 
കുഷ്ഠേരാഗികെള സഹായിക്കുന്ന 
മിനി ര്ടികള് ഏെതാെക്കെയന്ന്  
കാണുക.  

കുഷ്ഠേരാഗി 
ആേരാഗയ്ം 
സൗഖയ്ം 
ര്കിസ്തു  
പുേരാഹിതന് 

കാണിക്കുക 
അനുസരണം 
നന്ദി 
ആരാധന 
ഒന്ന് 

പത്ത് 
വിേദശി 
ഗലീല 
െയരുശേലം 

ന ന്ദി പു േരാ ഹി ഗ െയ രു ര്കി വി

ന് അ നു സ ര ണം കു നു സ്തു േദ

രയ് ആ േരാ ലീ കാ ഗി ഷ്ഠ േലം ഗി ശി

മ രാ േരാ ഗയ്ം ണി പു േരാ ഹി ത ന്

ശ ധന ഷ്ഠ ഗയ്ം ക്കു െയ ഗി ര ഖയ്ം ഗ

െയ രു ശ േലം ക വി ക്കു സൗ ആ രു

ഒ േമാ ര്േദ ഖാ യി നു േദ ഷ്ഠ പ ത്ത്

ന്ന് ആ ഗ ലീ ല ആ രു ശി േലം ലീ

സു ശ ക്ത മാ യ ഗി അ മ്മാ വ ന്

എവിെടയാണ് 
ഞാ൯ ആ 
വാക്കുകള്  
ഉേപക്ഷിച്ചത്?
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"പൂച്ചക്കുട്ടികള് "പൂച്ചക്കുട്ടികള് 
ര്പതയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന േകസ് "ര്പതയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന േകസ് "

ആദമിെനേപ്പാെല, എെന്റ ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടികെള പരിപാലിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട്.

നിങ്ങളുെട മുറ്റത്തുള്ള ഒരു െചടിയുെട അടുത്തുള്ള കളകള് പറിച്ചുകളഞ്ഞ് അതിനു 
െവള്ളെമാഴിക്കുക. അങ്ങെന അതു നന്നായി വളരും.

"ൈദവം അനുര്ഗഹിച്ചു; നിങ്ങള് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയില് നിറഞ്ഞു അതിെന 
അടക്കി സമുര്ദത്തിെല മത്സയ്ത്തിേന്മലും ആകാശത്തിെല പറവ ജാതിയിേന്മലും സകല ഭൂചര 
ജന്തുവിേന്മലും വാഴുവീ൯ എന്നു അവേരാടു ക ിച്ചു." ഉ ത്തി 1:28.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

ഏെദന്േതാട്ടം 
സ്ഥിതിെച ിരുന്നത് 
ൈടര്ഗിസ്  യൂര്ഫട്ടീസ് എന്ന 
രണ്ടു നദികളുെട മേദ്ധയ്യാെണന്ന് 
ൈബബിള് പറയുന്നു. ഈ 
നദികള് ഏതു രാജയ്ങ്ങളിലാണ് 
ഒഴുകുന്നത് എന്ന്  ഗൂഗിള് മാപ്പിലൂെട 
തിരച്ചില് നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുക.  

പിെന്ന ൈദവം 
തവളകെള 
സൃഷ്ടിച്ചു.

സൃഷ്ടിച്ചു 
ചന്ര്ദന് 
തടാകം 
ൈദവം 
സൂരയ്ന് 
മത്സയ്ം  
പക്ഷി 
നദി 
ഹവവ് 
ആദം 
പരവ്വ്തം 
നക്ഷര്തങ്ങള് 
മരങ്ങള് 
ആറ്  
ദിവസങ്ങള്  

ത മ റ് സൃ ഷ്ടി ച്ചു ടാ
ടാ പ ക്ഷി ദം ന ദി കം
കം ഹ രവ്വ് ന് ത്സയ്ം വ ൈദ
ഗ ലീ ല തം മ സ കു
ച്ചു വം ഘൄന്ദ ച ര ങ്ങ ഷ്ഠ
ൈദ ന ക്ഷ ര്ത ങ്ങ ള് േരാ
െയ രു ശ േലം ള് ച്ചു ഗി
ഹ വവ് റ് സൂ സ ആ ദം
സൃ ഷ്ടി ദം രയ് ഹ റ് രവ്വ്
രവ്വ് ച ന്ര്ദ ന് ത്സയ്ം ൈദ ടാ
പു േരാ ഹി ത ന് മ കം

അടുത്ത് 
േനാക്കുക!
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"ഇരയുെട സ്ഥിതിയുെട നിര്ണ്ണായക "ഇരയുെട സ്ഥിതിയുെട നിര്ണ്ണായക 
മാറ്റത്തിെന്റ േകസ് "മാറ്റത്തിെന്റ േകസ് "

ശതാധിപെനേപ്പാെല, എെന്റ അടുത്തിലല്ാത്തതിെനേപ്പാലും മാറ്റുവാ൯ എെന്റ    വിശവ്ാസത്തിനു കഴിയും.

"േയശു അതു േകട്ടിട്ട് അവങ്കല് ആശ്ചരയ്െപ്പട്ടു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടേത്താട്; 
യിര്സാേയലില് കൂെട ഇങ്ങെനയുള്ള വിശവ്ാസം ഞാ൯ കണ്ടിട്ടിലല് എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു 
പറഞ്ഞു" ലൂേക്കാസ്  7:9

നിങ്ങളുെട കൂട്ടുകാരേനാ ബന്ധുവിേനാ ഒരു കെത്തഴുതി അവര്ക്കു എങ്ങെനയുെണ്ടന്നു േചാദിക്കുക. 
അവര്ക്കു എെന്തങ്കിലും ര്പാര്ത്ഥനാ വിഷയമുേണ്ടാെയന്നു ആരായുക.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

ഇന്നെത്ത 
കഫര്ന്നഹൂമിെന്റ 
ചിര്തമാണിത്. 

ഇവിെട കാണുന്ന 
തടാകം ഏെതന്നു 

ഗൂഗിള് മാപ്പ് േനാക്കി 
കണ്ടുപിടിക്കുക.

അതിനായി 
ഏെതങ്കിലും 
ആപല്ിേക്കഷ൯ 

ഉേണ്ടാ?

േസ്നഹം
കാ  
പാത 
അര്ഹതയുള്ള  
ആേരാഗയ്ം  
വീട് 
േയശു 
പട്ടാളക്കാര്
ശതാധിപന്  
അധികാരം
ആശ്ചരയ്െപ്പട്ടു  
വലിയ 
വിശവ്ാസം
സുഖെപ്പട്ടു  

ള്ള േയ ശു പ സു ഖ െപ്പ ട്ടു

ട്ടു ആ ശ്ച രയ് െപ്പ ട്ടു പാ ട് പ

രയ് േരാ േസ്ന ട്ടാ അ ര്ഹ ത യു ള്ള

കാ ഗയ്ം ള ഹം ഘൄന്തി അ ധി കാ രം

ത ശ താ ധി പ ന് ഗയ്ം വി

വി വ ലി യ ട്ടാ

യു ശവ്ാ ള്ള ഘൄ ള

ഖ െപ്പ സം ക്കു ക്കാ

േസ്ന വീ ട് ക ര്

നിങ്ങള് ക്ക് എെന്ന 
സഹായിക്കാേമാ?
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"അന്ധതയുെട നിഗൂഡമായ "അന്ധതയുെട നിഗൂഡമായ 
ആര്കമണത്തിെന്റ േകസ് "ആര്കമണത്തിെന്റ േകസ് "

ഞാ൯ എെന്റ ശര്തുക്കെള േസ്നഹിക്കുന്നു.

"ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതു: നിങ്ങളുെട ശര്തുക്കെള േസ്നഹിപ്പി൯, നിങ്ങെള ഉപര്ദവിക്കുന്നവര്ക്കു 
േവണ്ടി ര്പാര്ത്ഥിപ്പി൯" മത്തായി  5:44

ഞാന് 
കെണ്ടത്തിയത് 
എന്താെണന്ന് 
േനാക്കൂ?

നിങ്ങേളാടു േമാശമായി െപരുമാറിയ ഒരാള്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങി ന ക.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

38 എ.ഡി 
യില് നിര്മ്മിച്ച, 
െപൗേലാസിെന്റ 
കാലെത്ത 
തര്േസാസ് 
പട്ടണത്തിെന്റ 
ഔേദയ്ാഗിക 
കവാടങ്ങളില് 
ഒന്നായിരുന്നു 
കല്ിേയാപാര്ടയുെട 
േഗറ്റ്. ഗൂഗിളില് 
�തര്േസാസ് എന്ന 
വാക്കു തിരഞ്ഞു 
മറ്റുള്ള ചിര്തങ്ങള് 
കാണുക. 

െപൗേലാസ് 

െവറുക്കുക 
ര്കിസ്തയ്ാനികള് 

ആര്കമണം  

െതളിച്ചം 
െവളിച്ചം 
അന്ധത 
മര്മ്മം  

സ െവ ആ ര്ക മ ണം സ്തയ്ാ

ഹാ ളി നി െവ ര്മ്മം െവ ശ

യം െപ്പ അ ന്ധ ത റു ര്തു

മി ഷ ന റി ട്ടു ക്കു ക്ക

സു ആ ര്കി സ്തയ്ാ നി ക ള്

ഖ ര്പാ മ െപൗ െത സു ര

െപ്പ ര്ത്ഥ ശ േലാ യം ളി ക്ഷ

ട്ടു ന ന സ് െവ ളി ച്ചം

ശര്തുക്കള് 
ര്പാര്ത്ഥന 
സഹായം
രക്ഷ 
മിഷനറി 
സുഖെപ്പട്ടു   

കാത്തിരിക്കുന്നു 
കാത്തിരിക്കുന്നു 
കാത്തിരിക്കുന്നു 
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"അറിയെപ്പടാത്ത "അറിയെപ്പടാത്ത 
മന്ര്തിക്കുന്നവെന്റ േകസ് "മന്ര്തിക്കുന്നവെന്റ േകസ് "

ഞാ൯ അവെന ര്ശവിക്കുേമ്പാള് ൈദവം എേന്നാട് സംസാരിക്കും 

ഈ ആ യില്, മുതിര്ന്ന ചിലെര അഭിമുഖസംഭാഷണം നടത്തുക, അതില് നിന്നു ൈദവ ശബ്ദം 
േകട്ട ശമുേവലിെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവെര കെണ്ടത്തുക. പിന്നീട്, "ൈദവം എേപ്പാെഴങ്കിലും അവേരാടു 
സംസാരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ" എങ്ങെനയാണ് ൈദവം നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചത്? ആ സംസാരിച്ചത് 
ൈദവമായിരുന്നുെവന്നു നിങ്ങള്െക്കങ്ങെന അറിയാം, എെന്നാെക്ക േചാദിക്കുക.

"ആടുകള് അവെന്റ ശബ്ദം േകള്ക്കുന്നു; തെന്റ ആടുകെള അവ൯ േപര് െചാലല്ി വിളിച്ചു പുറത്തു 
െകാണ്ടുേപാകുന്നു" േയാഹ. 10:3b

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

ശമുേവലിെന്റ കാലെത്ത 
മഹാപുേരാഹിതെന്റ 
ഔേദയ്ാഗിക വ ര്തം. 
�ഏേഫാദ്� എന്ന വാക്കു 
ഗൂഗിള് ഇേമജസില് 
തിരഞ്ഞു അതിെന്റ മറ്റു 
ചിര്തങ്ങള് കാണുക.

അടക്കം പറയുക  
അറിയെപ്പടാത്ത 
ഓര്മ്മെപ്പടുത്തല്
സകലതും 
സംസാരിക്കുക 
ൈദവം 
ര്ശദ്ധിക്കുക 
ശമുേവല് 
കുട്ടി 
വളര്ച്ച 
ആണ്കുട്ടി 
ൈദവത്തിന്െറ 
ശബ്ദം 
കിടക്ക 
ര്പതികരിക്കുക 

ഓ ന്െറ ശ ശ മു േവ ല് ല്
ദ്ധി ല ര്തു ബ്ദം ക്കു ന്െറ ത്ത ട
ൈദ ക ക്ക അ യ ടു ടാ സം
വം വ ള ര്ച്ച െപ്പ ണ്കു തി സാ
സു റ ത്തി ര്മ്മ കി ട ക്ക രി
ഖ യ ഓ ന്െറ ള വം ല ക്കു
െപ്പ അ ട ക്കം പ റ യു ക
ട്ടു റി െവ തി മു കു ളി ക്ഷ
ആ യ റു ആ ണ്കു ട്ടി അ ര്ശ
ര്പാ െപ്പ ക്കു ള തും യ െപ്പ ദ്ധി
ര്ത്ഥ ടാ ക ശ ല ത്തി ര്മ്മ ക്കു
ന  ത്ത ര്പ തി ക രി ക്കു ക
പ ടു ന്െറ ര്ച്ച സ ട സു ര

ഞാന് േക-
ള്ക്കുന്നു 

ഇതു എെന്ന 
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി 

ള ര്ച്ച

ആ ണ്കു

കി ട ക്ക

ര്പ തി രി ക്കു

അ ട ക്കം പ റ യു

ഓ

ല്
െറ ത്ത

ടു
ച്ച െപ്പ ണ്

ര്മ്മ

ച്ച

ന്െറ

ത്തി

ദ

വ ള

ര്

സം

സാ

രി

ക്കു

കക

ര്ശ

ദ്ധി

ക്കു

കക

തും

ല

സ

ക

അ

റി

യ

െപ്പ

ടാ

ത്ത

അ

കു

ട്ടിട്ടി

മു േവ ല്ശ

ബ്ദം

ശ

ൈ

വം

ൈദ
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"നടക്കുന്ന ശവ ശരീരത്തിെന്റ "നടക്കുന്ന ശവ ശരീരത്തിെന്റ 
േകസ് "േകസ് "

െദൗര്ഭാഗയ്കരമായ കാരയ്ങ്ങള് വന്നാല് േപാലും അേപ്പാഴും േയശു എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു. 

"േയശു അവേരാടു : ഞാ൯ തേന്ന പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നില് വിശവ്സിക്കുന്നവ൯ മരിച്ചാലും 
ജീവിക്കും" േയാഹന്നാ൯ 11:25

െദൗര്ഭാഗയ്കരമായ കാരയ്ങ്ങള് സംഭവിച്ച നിങ്ങളറിയുന്ന ഒരാള്ക്കു ചില നലല് കാരയ്ങ്ങള് െചയയ്ുക.

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

ശ മു േവ നട ക്കു ക

േയ വി അ സം ദു ര്

ഉ ശു റി സാ േസ്ന ര്പാ

സി ശവ് യു രി ക്കു ഹം

വ രി ക ക്കു ര് യു

പട്ട ഉ ന ക മ ശ

ണം ദു ഖാ: ച ര ണം

ലാ അ ര്പാ പട്ട ണം േയ

സ യു അ ന്ധ ത ഉ

ര് ജീ വി ക്കു ക യി

വ ള ര്ച്ച ക്കു ദു ര്പ്പ്

ശു മ സി േയ ശ അ

പട്ട ശവ് േസ്ന ൈദ വം റി

വി ര്പാ ര്ത്ഥ ന ര് യു

േയശു 
പട്ടണം 
ലാസര് 
മരണം 
ദുഖാ:ചരണം 
അറിയുക 
ൈദവം 
വിശവ്സിക്കുക 

ര്പാര്ത്ഥന 
േസ്നഹം 
നടക്കുക 
ശവം 
ഉയിര്പ്പ് 
വരിക 
ജീവിക്കുക 

ഇവിെട
 "അടുത്തത്" 

കല്ിക്കു െചയയ്ുക... 

ൈദവം 
എെന്ന 

േസ്നഹിക്കുന്നു.

ജീവിതം 
ആശ്ചരയ്കരം!

ദു ഖാ: ച ണം

മ

ര

ച്ച ക്കു

സി

ശവ്

വി

അ

റി

യു

ജീ വി ക്കു കക

േസ്ന ര്പ

ഹം

ശ

വ രി ക

ൈദ ംവം

പട്ട ണംണം

ഉ

യി

ര്പ്പ്

ലാ

സ

ര്

ര്പാ ര്ത്ഥ ന

േയ വ

ശു

നട ക്കു ക

േബഥാനയ് പട്ടണത്തിെന്റ യഥാര്ത്ഥ േഫാേട്ടാ. 
"േബഥാനയ്യിെല ലാസറിെന്റ ശവകുടീരം" എന്ന 
േപരില് യൂടൂബില് ഒരു തിരയല് നടത്തി അതിേലക്ക് 
ഒരു സാങ്കല്പ്പിക യാര്ത നടത്തുക.
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"കള്ള ഗൂഡാേലാചനയുെട േകസ് ""കള്ള ഗൂഡാേലാചനയുെട േകസ് "

നാം ഇേപ്പാഴും സതയ്ം പറയണെമന്നു ൈദവമാര്ഗഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങള് പറഞ്ഞ ഒരു നുണെയക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. ഇനി ഒരിക്കലും ആ നുണ 
മറ്റുള്ളവേരാടുപറയിെലല്ന്നു തീരുമാനിക്കുക. ഒരു െചറിയ േപപ്പര് എടുത്തു ആ നുണ അതില് എഴുതുക. 
ആ നുണ ഇനി പറയാതിരിക്കുവാ൯ ൈദവം സഹായിക്കുന്നതിനായി ര്പാര്ത്ഥനയും എഴുതുക. ആ 
േപപ്പര് വീടിനു പുറത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുക.

േകസ്

"അേനയ്ാനയ്ം േഭാഷ്ക്കു പറയരുത്; നിങ്ങള് പഴയ മനുഷയ്െന അവെന്റ ര്പവൃത്തികേളാടു കൂെട ഉരിഞ്ഞു 
കളഞ്ഞു" െകാേലാസയ്ര് 3:9

(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനകാലമായ 
ര്ബെസസിയ കാേസ്കട്ടില്  അനനയ്ാസ്, 
സഫീറ. ഇറ്റലിയിെല െര്ബസ്സിയയിെല 
സാ൯ സാലവ്റ്റൂരിലുള്ള സാന്താ 
ഗുലിയയുെട മയ്ൂസിയത്തില് ഈ 
പാ ് കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മയ്ൂസിയം 
കെണ്ടത്തുന്നതിനായി ഗൂഗിള്മാപ്പുകള് 
േനാക്കുക, തുട൪ന്ന്  അകത്ത് േപായി 
ലഭയ്മായ വിശാല ദൃശയ്ങ്ങള് (ചിര്തങ്ങള്) 
കാണുക.

ഇത് പണ-
െത്തക്കുറി-
ച്ചുള്ള ഒരു 
കഥയേലല്?

ഗൂ ഡാ േലാ ച ന ഉ സ േന്താ ഷം ശി

പ ൈദ പ ദ യു േപ നു സം േര്താ ഷയ്

ണം റ വം ഓ ട്ടം ക്ഷി ണ ഭാ റ ന്മാ

യു തീ രു മാ നി ക്കു ക വ ഫീ  ര്

നു ണ  പ റ യു ക അ ന നയ്ാ സ്

ക ഫീ േര്താ ഫീ ഹൃ ദ യം ക േസ്ന ഹം

ശി ഷയ് സ് സ ഉ േപ ക്ഷി ള് ക ൈദ

അനനയ്ാസ് 

സഫീറ  
ശിഷയ്ന്മാര് 

ഗൂഡാേലാചന  

നുണ പറയുക  

പണം 
ഓട്ടം 
ഉേപക്ഷിക്കുക 

തീരുമാനിക്കുക 

ഹൃദയം 

േസ്നഹം 
ൈദവം 
സേന്താഷം 

പേര്താസ് 

സംഭാവനകള് 

എനിക്ക് ഗിത്താര്  
വായിക്കുന്നത് 
ഇഷ്ടമാണ്!
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"അസാധാരണമായ "അസാധാരണമായ 
സവ്പ്നത്തിെന്റ േകസ് "സവ്പ്നത്തിെന്റ േകസ് "

എെന്റ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും കുടുംബത്തിനും ൈദവം വയ്തയ്സ്തമായ വരങ്ങള് െകാടുക്കുന്നുെവന്നു ഞാ൯ 
മനസ്സിലാക്കുന്നു.

നിങ്ങളില് നിന്നും വയ്തയ്സ്തമായി ബലം അെലല്ങ്കില് കഴിവുകള്, താലന്തുകള് ഉള്ള, 
നിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്ന മൂന്നു േപരുെട പട്ടിക തയയ്ാറാക്കുക. ൈദവം അവെര എങ്ങെനയാണ് 
ഉപേയാഗിക്കുന്നെതന്നും േനാക്കുക. അവരുെട വരങ്ങളില് അസൂയെപ്പടാതിരിക്കുവാ൯  
സഹായത്തിനു ൈദവേത്താടു ര്പാര്ത്ഥിക്കുക.

"ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ടര്പകാരം അവയവങ്ങെള ശരീരത്തില് െവേവവ്െറയായി െവച്ചിരിക്കുന്നു. സകലവും 
ഒരു അവയവം എങ്കില് ശരീരം എവിെട" 1 െകാരിന്തയ്ര് 12:18,19

േകസ്(ദിവസം) (മാസം) (വര്ഷം)

(ബിബിളില് നിന്നും)

ആ സമയത്ത് കനാന് 
േദശത്ത് ഒരു വലിയ 
ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. 
എര്ത മിനി ര്ടികള് 
കനാ൯ എന്ന വാക്ക് 
ഉപേയാഗിക്കുന്നുെവന്നു 
െഫ സ് ബുക്കില് 
തിരച്ചില് നടത്തുക. 

ഞാ൯ െസവ്റ്ററുകള് 
(തണുപ്പിനുള്ള 
വ ര്തം) 

വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി 
േപായി 

േയാേസഫ് 
സവ്പ്നങ്ങള്  

അസാധാരണമായ 
എളിയ  

അഭിമാനം 
േസ്നഹം 
വയ്തയ്സ്തം 
സമ്മാനം 
കുടുംബം 

സ മ്മാ േസ്ന സ്തം കു ക്ഷാ സ മ്മാ നം അ ക്ഷാ സം

േയാ ടി ഹം വയ് യ മം ജ രാ കു ഭി മ ഭാ

ബം േസ ടും തയ് അ സാ ധാ ര ണ മാ യ വ

ജ മം ഫ് സ്തം ടും ടി രാ ല് എ നം സ ന

യി ളി രാ ജ്ഞി ജ മാ മ ബം ളി ഈ മ്മാ ക

ല് മ സവ് പ്ന ങ്ങ ള് ടും ജ യ ഫ് ജി ള്

അ സാ യ ജ്ഞി നം കു അ ന നയ്ാ സ് ക്ഷാ റ്റ് 

ക്ഷാമം 
ജയില് 
അടിമ 
രാജ്ഞി 
ഈജി റ്റ്  

എെന്ന 
േവദനിപ്പിക്കരുത്. 
ഞാന്  നിങ്ങെള 
സഹായിക്കാ൯ 
ര്ശമിക്കുന്നു 
എേന്നയുള്ളൂ 



www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Medium1 CBI 
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