Joy: The Trademark of a Christian
"Joy is the serious business of heaven". The word joy appears
about 150 times in the Bible. Add joyous and joyful and the
number swells to about 200. And the word rejoice appears
about the same number of times. Joy is a gift of God and it
stands as a mark of a Christian. Barclay says, “If the Christian
walks with Christ, he must of necessity walk with joy.” Jesus
brings joy to life. (Luke 2:10) J.B. Fowler Jr., in his book
illustrating the great words of the NT, tells a story about a
traveler who was looking for a worship place. On Saturday
morning, he left the hotel in search of a worship place in city of
St. Louis. The streets were quite deserted, but finally he saw a
policeman and asked him for directions to the nearest
Protestant Church.
The stranger thanked the policeman for the information
and was about to walk off when he turned and asked the
policeman: “Why have you recommended that particular
church? There must be several churches nearby that could have
been recommended?” The policeman smiled and replied, “I am
not a churchman myself but the people who come out of that
church are the happiest looking church people in this city. I
thought that would be the kind of church you would like to
attend.” The trademark of a church is joy, joy in Christ. Be
joyous. “Count your age by friends, not by years, Count your life
by smiles, not tears.” (John Lennon).
God Bless You.
Rev. K. M. Varughese
(Senior Pastor)

അന്നെനിക്ക് ഇരുപത്തിമൂെു വയസ്സ്. പപോട്ടയിൽ പപോയി
ധ്യോനം കൂടി പയശു ക്കിസ്തു വിവിക്കുെു ്െ ്തയം
ോൻ
മന്ിലോക്കിയ കോലം. ധ്യോനത്തിൽ നിെുമ്മുണ്ടോയ
ഉണ൪വിൽ നിെു ഒരു ക്കിസ്തുമസ്സ് ്പേശം ്ഴുതി
അടുത്തുള്ള കപത്തോലിക്ക പള്ളികളിൽ കപരോൾ പിരിവിനു
വിടുകളിൽ വിതരണം ന്നെയ്യിക്കുവോ൯
ോ൯ ആക്രഹിച്ചു.
അതിനുള്ള ഒരു ്പേശം ്ഴുതി പള്ളി വികോരി അച്ഛന്നന
കോണിച്ചു. അതിന്നല ഉള്ളടക്കം ഇതോയിരുെു "ഇെു
പുല്കൂട്ടിൽ പയശു വനിക്കുെിലല, ക്ഹദയത്തിലോണ് പയശു
വനിപക്കണ്ടത്!" "ഇെു പുല്കൂട്ടിൽ പയശു വനിക്കുെിലല",
്ന്നെഴുതിയത് അച്ചനിഷ്ടമോയിലല. അതുന്നകോണ്ട്, "പുല്കൂട്ടിൽ
മോക്തമലല, ക്ഹദയത്തിലും പയശു വനിക്കണം" ്െു
ോ൯
തിരുത്തി ്ഴുതിയപപോൾ അച്ഛനു ്പതോഷമോയി!!!
പയശുവിന്നന രക്ഷകനോയി ്വികരിക്കുപപോഴോണ് ഒരു
വ്യക്തിയുന്നട ക്ഹദയത്തിൽ പയശു വനിക്കുെത്. അങ്ങന്നന
്ങ്കിൽ പയശുക്കിസ്തു വോസ്തവമോയും ക്ഹദയത്തിൽ
വ്ിക്കുെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പയശു ക്കിസ്തുവിന്ന്നെ ്വഭോവ
രുണങ്ങൾ ന്നവളിന്നപട്ടുവരേണ്ടതോണ്. ്െോൽ ക്കിസ്തു
ക്ഹദയത്തിൽ ഇലലോത്ത ആളുകളോയി നോമ ും മോെുെ
കോഴ്െയോണ് കോണുെത്! ആരോധ്നോലയത്തിന്ന്നെ
ശുദ്ധികരണപത്തക്കോൾ ആത്മോവിന്ന്നെ വിശുദ്ധികരണത്തിനു
നോം ഊെൽ നല്കണം. നമ്മുന്നട കൂട്ടോയിമ്മകളിൽ,
സ്പനഹവും, ്ോപഹോദരയവും, ്മഭോവനയും നിെഞ്ഞു
തുളുരേണം. വ്ിനയും നമ്മ ടെ മ ഖമ ദ്ര ആകണും.
അതിരുകളിലലോത്ത പരസ്പര സ്പനഹവും ്ോപഹോദരയവും
ദദവം നമ്മിൽ നിെും ആക്രഹിക്കുെു. ക്കിസ്തു
ക്ഹദയത്തിൽ വനിക്കണം, ക്കിസ്തുന്നവെ തലപയോളം നമ്മൾ
വളരണം, ദദവരോവയവും, ദദവഹിതവും നമ്മുന്നട
ലക്ഷയമോകണം. അങ്ങന്നന ്ങ്കിൽ മോനവരക്ഷക്ക് പവണ്ടി
ഭുമിയിൽ പിെെ ക്കിസ്തു ്െ യഥാർത്ഥ ്പതോഷം
നമ്മളുന്നട ക്ഹദയങ്ങളിലും വനിക്കുെ ഒരു നലല അവധ്ി കോലം
ആയി തീരന്നട്ട ഇത് ്െ് ആശം്ിക്കുെു!
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