
 

 
  

LUKE 14:1-14 

 

കുട്ടികള്ക്കുള്ള സന്ദേശ  ം: 

 

ഈശ ോദഏറെദഇഷ്ടറെടുന്നദകുഞ്ഞുമകറെ, ഒന്നോമനോയിദതീരോന്ദനോംദ
നശമോടുതറന്നദ മത്സരികുന്നദ കോലമോണിത്.ദ മറ്റുള്ള സന്വശരകോള്ക്ദ
മിടുകനോറണന്ന്ദ ശകള്ക്കോന്ദ ആഗ്രഹികോത്തവരോയിദ ആരുമിലല.ദ
നമുറടദഈദ േവോര്ത്ഥദ ശമോഹത്തിെ റെദ ല്യം മംദ മറ്റുള്ള സന്വശരകോള്ക്ദ
ശകമനോയിത്തീരുകദ എന്നതോണ്.ദ ഈദ അഹങ്കോരചിന്തദ ജന്മംദ
എടുകുന്നത്ദ നമുറടദഅഹംഭോവം/ഞോറനന്നദ ഭോവത്തില്ദ നിന്നോണ്.ദ
എന്നോല്ദദൈവമകെോയദനോംദതിരിച്ചെിശയണ്ടദേതയം മംദമറ്റുള്ള സന്വര്ത്ക്ദ
മുമ്പില്ദ വലിയവനോകോറതദ ദൈവത്തിെ ദ മുന്നില്ദ വലിയവനോകുകദ
എന്നതോണ്ദ കോരണംദ ഗ്രഭോഷകെ റെദ രുസ്തകംദ 1:27ദ ല്ദ നോംദ
വോയികുന്നു:ദ ദൈവംദ വി വസ്തതയിലുംദ വിനയത്തിലുംദ
ഗ്രേോൈികുന്നുദ എന്ന്ദ.ദ അങ്ങറനദ േവയംദ എെിമറെടുത്തിറകോണ്ട്ദ
ദൈവേന്നിധിയില്ദ ഒന്നോമനോകോനുള്ള സന്ദ ആഹവോനമോണ്ദ ഇന്നറത്തദ
വചനഭോരംദനശമോടോഹവോനംദറചയ്യുന്നത്.ദ 

 

ഒരുദ സ്കൂെില്ദ സ്ശരോര്ത്ട്സ്ദ ശേദ നടകുന്നു.ദ ഗ്ടോകിനുദ മുന്നില്ദ
ഓടോനോയിദ തയ്യോെോയിദ നില്കുന്നദ ഒരുദ റകോച്ചുമിടുകി.ദ അവള്ക്ദ
കണ്ണടച്ചുദ ഗ്രോര്ത്ഥികുന്നത്ദ ഒരദ്ധ്യം മോരികദ ഗ് ദ്ധ്ിച്ചു.ദ വിേിലടിച്ചു...ദ
ഓട്ടംദ തുടങ്ങി...ദ രശ്ദ അവള്ക്ദ ഏറ്റവുംദ ഒടുവിലോണ്ദ
എത്തിശച്ചര്ത്ന്നത്.ദരുഞ്ചിരിച്ചുറകോണ്ട്ദകൂട്ടുകോര്ത്കടുശത്തക്ദഓടിയദ
അവശെോട്ദ ടീച്ചര്ത്ദ ശചോൈിച്ചു.ദ ഗ്രോര്ത്ഥിച്ചിട്ടുംദ ശതോറ്റുശരോയിശലല ദ
േോരമിലല:ദ ആദ മിടുകിദ രെഞ്ഞു; ഞോന്ദ ജയികോന്ദ ശവണ്ടിയലലദ
ഗ്രോര്ത്ഥിച്ചത്.ദ ശതോറ്റോല്ദേങ്കടറെടോതിരികോനോണ്.ദ ഗ്രിയമുള്ള സന്വറരദ
രലശെോഴുംദ േവന്തംദ ശനട്ടങ്ങള്ക്കുശവണ്ടിയോണ്ദ നോംദ
ഗ്രോര്ത്ഥികുന്നത്.ദ എന്നോല്ദ വിനയവുംദ എെിമയുംദ ഉള്ള സന്ദ ഒരുദ
ഹൃൈയത്തില്ദ നിശന്നദ ഈദ റകോച്ചുദ മിടുകിയൂശടതുശരോറലയുള്ള സന്ദ
ഗ്രോര്ത്ഥനകള്ക്ദജന്മംറകോള്ള സന്ുകയുള്ള സന്ൂ.ദഅഹങ്കോരഭോവമോയിരുറന്നങ്കില്ദ
എനിക്ദ ഒന്നോംദ സ്ഥോനംദ കിട്ടിശണദ എന്നവള്ക്ദ ഗ്രോര്ത്ഥിശച്ചറന.ദ
ഗ്രഭോഷകന്ദ 10:28ദ ല്ദകോണുന്നതുശരോറലദഅവെുറടദഎെിമയോര്ത്ന്നദ



ഗ്രോര്ത്ഥനദ കൂട്ടുകോര്ത്കുംദ അദ്ധ്യം മോരകര്ത്കുമിടയില്ദ അവറെദ
മഹതവമുള്ള സന്തോകി.ദ 

ഇന്നറത്തദ വചനഭോരത്ത്ദ ദൈവരോജയം മത്തിെ റെദ ഗ്രതീകമോയദ
വിരുന്നിെ റെദ രശ്ചോത്തലത്തില്ദ ഗ്കിസ്തീയദ ജീവിതത്തിറലദ
േുകൃതങ്ങറെകുെിച്ച്ദ ഈശ ോദ രഠിെികുന്നു.ദ ഒന്നോമതോയിദ
ദൈവരോജയം മത്തില്ദ വലിയവനോകോന്ദഈദ ഭൂമിയിലോയിരികുശമ്പോള്ക്ദ
മറ്റുള്ള സന്വര്ത്കുദ മുമ്പില്ദ നോംദ റചെിയവരോകണം.ദ വി ോലമോയ, 

നന്മയുള്ള സന്ദ ഒരുദ ഹൃൈയമുള്ള സന്വര്ത്ശകദ മറ്റുള്ള സന്വരുറടദ മുമ്പില്ദ
എെിമറെടോന്ദ കഴിയൂ.ദ കോരണംദ അവിറടദ അഹങ്കോരമിലല, 
േവോര്ത്ഥതയുമിലല.ദ 

രണ്ടോമതോയി, കുട്ടികെോയദ നമുറടദ ജീവിതത്തില്ദഎെിമറെടോനുള്ള സന്ദ
ധോരോെംദഅവേരങ്ങെുണ്ട്:ദഎറന്നകോള്ക്ദരോവറെട്ടദഒരുദകുട്ടിക്ദ
േഹോയംദറചയ്യുശമ്പോള്ക്, ഭ്ണംദരങ്കുവയ്കുശമ്പോള്ക്, സ്ശനഹരൂര്ത്വംദ
ആ വേിെികുശമ്പോള്ക്, രഠികോന്ദ േഹോയികുശമ്പോള്ക്ദ
കെിയോകുന്നവശരോട്ദ ്മികുശമ്പോള്ക്, അദ്ധ്യം മോരകറരദ
അനുേരികുശമ്പോള്ക്, മോതോരിതോകറെദ ബഹുമോനികുശമ്പോള്ക്.ദ
ഇവിറടറയലലോംദഞോറനന്നദഭോവംദ മോറ്റിറവച്ച്ദ മറ്റുള്ള സന്വര്ത്കുമുമ്പില്ദ
നോംദ നറമത്തറന്നദ തോഴ്ത്തിറകോണ്ട്ദ നോംദ ദൈവതിരുമുമ്പില്ദ
ഒന്നോമതോകണം.ദ കോരണംദ ഈശ ോദ നല്കുന്നദ വോൈോനംദ ഇതോണ്:ദ
ലൂകോദ 14/11ദ തറന്നത്തറന്നദ ഉയര്ത്ത്തുന്നവന്ദ തോഴ്ത്തറെടും; 

തറന്നത്തറന്നദതോഴ്ത്തുന്നവന്ദഉയര്ത്ത്തറെടും.ദ 

 

എെിമയുറടദ മോതൃകദ േവന്തംദ ജീവിതത്തിലൂറടദ രകര്ത്ന്നുദ
നല്കിയവനോണ്ദ ഈശ ോ.ദ ദൈവരുഗ്തന്ദ ഒരുദ രുല്റത്തോഴുത്തില്ദ
മനുഷയം മനോയിദ ജനിച്ച്ദ കഷ്ടെോടുകള്ക്കിടയില്ദ ജീവിച്ച്ദ ശവൈനകശെറ്റ്ദ
മരിച്ചു.ദ ആദ ജീവിതംദ മുഴുവന്ദ എെിമയുറടദ ഉൈോഹരണമോണ്.ദ
േവോര്ത്ഥതദ മോറ്റിദ റവച്ച്ദ മറ്റുള്ള സന്വര്ത്ക്ദശവണ്ടിദ ജീവന്ദ നല്കിയദ
ഈശ ോറയദ രിതോവോയദ ദൈവംദ തെ റെദ വലതുഭോരത്തിരുത്തി.ദ
അവിടുറത്തദമഹതവറെടുത്തി.ദ 

അതുറകോണ്ട്ദ ഗ്രിയമുള്ള സന്വറര, നമുകുംദ അഹങ്കോരത്തിെ റെദ രഴയദ
മനുഷയം മറനദ ഉരിഞ്ഞുമോറ്റിദ എെിമയുറടയുംദ വിനയത്തിെ റെയുംദ
രുതിയദമനുഷയം മരോകോം.ദനമുറടദജീവിതംദമറ്റുെെവരുറടദനന്മയ്കോയിദ
വിനിശയോരിച്ച്ദ നമുറടദ ദൈവത്തിരുമുമ്പില്ദ വലിയവരോകോം.ദ
മത്സരങ്ങെുറടദ ഈദ ശലോകത്തില്ദ േവോര്ത്ഥതോല്രരയം മങ്ങള്ക്കോയിദ
റനശട്ടോട്ടശമോടോറതദ വഴിയരുകില്ദ വീണുകിടകുന്നവര്ത്ക്ദ ഒരുദ
ദകത്തോങ്ങുദ നല്കിദ അവശരയുംദ നശമോടുകൂറടകൂട്ടിദ അവര്ത്ക്ദ



ദൈവരോജയം മത്തിെ റെദസ്ശനഹവിരുറന്നോരുകോം.ദമനുഷയം മനോയിദരിെന്ന്, 
 ിഷയം മരുറടദ രോൈംദ കഴുകി, ൈിവയം മകോരുണയം മശത്തോെംദ റചെുതോയദ
ഈശ ോറയശെോറലദേവയംദഎെിമറെടുത്തിദഈശ ോയുറടദഗ്രിയറെട്ടദ
മകെോവോം.ദ ഈദ ദകത്തോകോലത്തില്ദ നമുകുംദ ഗ്രോര്ത്ഥികോം:ദ
എെിമ ോന്തവിനയമുള്ള സന്ദ തിരുഹൃൈയശമ, എെ റെദ ഹൃൈയംദ
തവഹൃൈയംദശരോറലയോകറണ. 

 

ശജകബ്ദറകോട്ടിയോനികല് 

 

ദ  

 


