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1. സെയം ദൈവം കാണകന്നതക ട
സഭാക്

ാപ്പല

സംഗി 3:1-8

1 എലലാറ്റിന്നകം ഒരക സെയെകണ്ടക; ആകാശത്തിൻ കീഴകള്ള സകലകാരയത്തിന്നകം ഒരക കാലം
ഉണ്ടക.
2 ജനിൊൻ ഒരക കാലം, െരിൊൻ ഒരക കാലം; നേകവാൻ ഒരക കാലം, നട്ടതക

റിൊൻ ഒരക

കാലം; പ്പകാലലുവാൻ ഒരക കാലം, പ്പസൌഖ്യൊക്കവാൻ ഒരക കാലം;
3 ഇേിച്ചുകളവാൻ ഒരക കാലം,

ണിവാൻ ഒരകകാലം,

4 കരവാൻ ഒരക കാലം െിരിൊൻ ഒരകകാലം; വില

ിൊൻ ഒരക കാലം, നൃത്തം

പ്പെയ്വാൻ ഒരക കാലം;
5 കലലു പ്പ

റകക്ിക്ളവാൻ ഒരക കാലം, കലലു പ്പ

റകക്ിക്ൂട്ടുവാൻ ഒരക കാലം; ആലിംഗനം

പ്പെയ്വാൻ ഒരക കാലം, ആലിംഗനം പ്പെയ്യാതിരിൊൻ ഒരക കാലം;
6 സമ്പാൈിൊൻ ഒരക കാലം, നഷ്ടൊവാൻ ഒരക കാലം; സൂക്ഷിച്ചുപ്പവൊൻ ഒരക കാലം,
എറിഞ്ഞകകളവാൻ ഒരക കാലം;
7 കീറകവാൻ ഒരക കാലം, തകന്നകവാൻ ഒരക കാലം; െിണ്ടാതിരിൊൻ ഒരക കാലം,
സംസാരിൊൻ ഒരക കാലം;
8 സ്ടനഹിൊൻ ഒരക കാലം, ടൈേഷിൊൻ ഒരക കാലം; യകദ്ധത്തിന്നക ഒരക കാലവകം
സൊധാനത്തിന്നക ഒരക കാലവകം ഉണ്ടക.
സഭാക്

സംഗി 3:11

അവൻ സകലവകം അതതിന്പ്പറ സെയത്തക ഭംഗിയായി പ്പെയ്തക നിതയതയകം െനകഷയരകപ്പേ
ഹൃൈയത്തിൽ പ്പവച്ചിരിക്കന്നക. എങ്കിലകം ദൈവം ആൈിടയാേന്തം പ്പെയ്യുന്ന ക്

വൃത്തിപ്പയ

ക്ഗഹിൊൻ അവർക്ക കഴിവിലല.
ൈാനിടയൽ 2:21
അവൻ കാലങ്ങപ്പളയകം സെയങ്ങപ്പളയകം ൊറ്റുന്നക; അവൻ രാജാക്ന്മാപ്പര നീക്കകയകം
രാജാക്ന്മാപ്പര വാഴിക്യകം പ്പെയ്യുന്നക; അവൻ ജ്ഞാനികൾക്ക ജ്ഞാനവകം
വിടവകികൾക്ക ബകദ്ധിയകം പ്പകാേകക്കന്നക.

“സമയും എത്തയായി?” എന്നത് ന്മുറക്കല്ാവര്ച്ക്കുും സുപരിചിതമായ
പലവപ്പാഴുും ആവര്ച്ത്തിക്കുന്ന ഒരു വചാദ്യമാണ്. ഇന്നറത്ത അതിവവര
വലാകത്ത്, ആള കള് ഘടികാരും ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നതുവപാറല
ഓടുന്നതായി വതാന്നുന്നു. വാ്തവത്തിൽ, ന്മ്മിൽ ഭ്ൂരിഭ്ാരവുും
ന്മ്മുറട ജീവിതും മുഴുവൻ ഘടികാരത്തിന് ചുറ്റ ും ത്കമീകരിക്കാൻ
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ആത്രഹിക്കുന്നു. ഘടികാരത്തിന് -സമയത്തിന് -ന്മ്മുറട
ജീവിതത്തിവേൽ ശക്തമായ പിടിയുറണ്ടന്ന് വതാന്നുന്നു. ശരിയായ
സമയത്ത് ശരിയായ കാരയും റചയ്യ ക, ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ
സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുക, ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ കാരയും
പറയുക-ഇവറയല്ാും ന്മുക്ക് വളറരയധ്ികും അര്ച്ഥമാക്കുന്നതാണ്.
അവതസമയും തറന്ന, സമയും “ലാഭ്ിക്കുന്നതിന്ുള്ള” വഴികള ും
മാര്ച്രങ്ങള ും കറണ്ടത്തുന്നതിന് വളറരയധ്ികും പരിത്ശമും ന്ടത്തുകയുും
റചയ്യ ന്നു.
വലാകസ്ഥാപന്ും മുതൽ അറല്ങ്കിൽ ഒരുപവക്ഷ കഴിഞ്ഞ കാല ന്ിതയത
മുതൽ-അജ്ഞാതകാലും മുതൽ ഇന്നുവറര അടിച്ച റകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
ഘടികാരും ബദ്വത്തിന്ുണ്ട്

എന്ന വ്തുത പരിരണിക്കാൻ ന്ിങ്ങള്

എവപ്പാറഴങ്കിലുും ന്ിന്നീട്ട വണ്ടാ (തയ്യാറായിട്ട വണ്ടാ)? ന്മ്മുറട
ഓവരാരുത്തരുവടയുും ജീവിതത്തിന്ുും ബദ്വത്തിന് ഒരു ഘടികാരും
ഉറണ്ടന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ? ന്ിങ്ങള റട ബകത്തണ്ടയിറല
വാച്ചിന്ററവയാ ചുമരിറല ഘടികാരത്തിവന്വയാ

അന്ുസരിച്ചല്,

മറിച്ച് ബദ്വത്തിന്ററ ഘടികാരത്തിന്ന്ുസരിച്ച് ന്ിങ്ങള റട ജീവിതും
ത്കമീകരിക്കാൻ ന്ിങ്ങള് എവപ്പാറഴങ്കിലുും ത്ശമിച്ചിട്ട വണ്ടാ, അറല്ങ്കിൽ
ആത്രഹിച്ചിട്ട വണ്ടാ?

ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിറല ഏത് സമയത്തുും

ന്ിങ്ങള് റചയ്യണറമന്ന് ബദ്വും ആത്രഹിക്കുന്ന കാരയങ്ങള്
അവന്ററ സമയത്തിന്ന്ുസരിച്ച്

ന്ിങ്ങള്

റചയ്യ ന്നത് ന്ിങ്ങള്ക്ക് എത്ത

ത്പാധ്ാന്യമര്ച്ഹിക്കുന്നതാണ്? കൂടാറത, ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിന്ായി
ന്ിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവൻ ആത്രഹിക്കുന്നതുവപാറല
ന്ിങ്ങള് ആയിത്തീരുന്നത് ന്ിങ്ങള്ക്ക് എത്ത ത്പധ്ാന്മാണ്?
ഇവ റവല് വിളി ന്ിറഞ്ഞ വചാദ്യങ്ങളാണ്, ബദ്വത്തിന്ററ
ഘടികാരത്തിലൂറട ന്മ്മുറട ജീവിതറത്ത അറിയാന്ുും ത്കമറപ്പടുത്താന്ുും
പഠിവക്കണ്ടത് തീര്ച്ച്ചയായുും ത്പധ്ാന്മാണ്. വയക്തികള് എന്ന ന്ിലയിൽ
ന്മുക്കുവവണ്ടിയുള്ള ബദ്വത്തിന്ററ സമയും തിരിച്ചറിയാന്ുും
മന്സ്സിലാക്കാന്ുും ഈ പു്തകും സഹായിക്കുും.

ദൈവത്തിന്പ്പറ ഘേികാരം
അ.ക്

വൃത്തികൾ 1:6-7
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6 ഒരകെിച്ചു കൂേിയിരകന്നടൊൾ അവർ അവടനാേക: കർത്താടവ, നീ യിക്സാടയലിന്നക ഈ
കാലത്തിടലാ രാജയം യഥാസ്ഥാനത്താക്ിപ്പക്ാേകക്കന്നതക എന്നക ടൊൈിച്ചു.
7 അവൻ അവടരാേക:

ിതാവക തന്പ്പറ സേന്ത അധികാരത്തിൽ പ്പവച്ചിട്ടുള്ള

കാലങ്ങപ്പളടയാ (ക്ഗീക്ിൽ. ടക്കാടണാസ്) സെയങ്ങടളടയാ (ക്ഗീക്ിൽ. പ്പകയ്ടറാസ്)
അറിയകന്നതക നിങ്ങൾക്കള്ളതലല.

ബദ്വത്തിന് ഒരു സമയ ത്കമും ഉണ്ട്, ഒരു ന്ിര്ച്ദ്ദിഷ്ട ത്കമവുും
സമയവുും, അതിൽ അവൻ ആസൂത്തണും റചയ്ത സുംഭ്വങ്ങള്
റവളിറപ്പടുത്തുന്നു. അവൻ തന്ററ സമയത്തിന്ന്ുസരിച്ച്
ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു. അവൻ സുംസാരിക്കുകയുും അതിന്ററ സമയത്ത്
തന്ററ

വചന്ും ന്ിറവവറ്റ കയുും റചയ്യ ന്നു. ബദ്വും പറയുന്ന

വാക്കുകള് “തക്ക സമയത്തുതറന്ന ന്ിവൃത്തിവയറുും” (ലൂക്കാ 1:20).
ബദ്വും പറഞ്ഞ കാരയങ്ങള് “അവസാന്കാലും വറര

മുത്ദ്യിട്ടിരിക്കുന്നു” (ദ്ാന്ിവയൽ 12:9). ബദ്വത്തിന്ററ “ഘടികാരത്തിൽ”
“സമയത്തിന്ററ പൂര്ച്ണ്ണത” അറല്ങ്കിൽ “തക്ക സമയും” എന്ന്
വിളിക്കറപ്പടുന്നവയുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവുും ഉചിതവുും അന്ുവയാജയവുും
സൗകരയത്പദ്വുമായ സമയറത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു - അത് പാകമാകുന്ന
സമയും - ശരിയായ സമയും ആണ്. ഉദ്ാഹരണത്തിന്, രക്ഷകന്ററ
വരവ് വാഗ്ദ്ാന്ും റചയ്യ ന്ന ഏറദ്ന്ിക ഉടമ്പടി ഉല്പത്തിയുറട
മൂന്നാും അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിറയങ്കിലുും, ആയിരക്കണക്കിന്
വര്ച്ഷങ്ങള്ക്ക് വശഷമാണ് വയശു ചരിത്തത്തിവലക്ക് കാറലടുത്തുവച്ചത്.
എന്ത്ിന്ായിരുന്നു ഇത്തയുും കാത്തിരിപ്പ്? ബബബിള് വിശദ്ീകരിക്കുന്നു,
“കാലത്തിന്ററ സമ്പൂര്ച്ണത

വന്നവപ്പാള് ബദ്വും തന്ററ പുത്തറന്

അയച്ച ” (രലാതയര്ച് 4:4). ‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷത്തിൽ - ചരിത്തത്തിറല
ഏറ്റവുും അന്ുവയാജയമായ സമയും, ശരിയായ സമയും - കര്ച്ത്താവായ
വയശു ഈ വലാകത്തിവലക്ക് കാറലടുത്തുവച്ച . ബദ്വത്തിന്ററ
ശാശവതമായ ഉവദ്ദശയവുും അതുവപാറല ന്ിറവവറുും. “അവന്ിൽ താൻ

മുന്നിര്ച്ണ്ണയിച്ച തന്ററ ത്പസാദ്ത്തിന്നു തക്കവണ്ണും തന്ററ
ഹിതത്തിന്ററ മര്ച്മ്മും അവൻ ന്വമ്മാടു അറിയിച്ച . അതു
സവര്ച്ഗ്ഗത്തിലുും ഭ്ൂമിയിലുമുള്ളതു എല്ാും പിറന്നയുും ത്കി്തുവിൽ
ഒന്നായിവച്ചര്ച്ക്ക എന്നിങ്ങറന് കാലസമ്പൂര്ച്ണ്ണതയിറല
വയവറസ്ഥക്കായിറക്കാണ്ടു തവന്ന.” (എറെസയര്ച് 1:9-10). ബദ്വും
“വലാകറത്ത ന്ീതിവയാറട വിധ്ിക്കാൻ ഒരു ദ്ിവസും
ന്ിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു” (അ.ത്പവൃത്തികള് 17:31).
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അതിന്ാൽ, ബദ്വും മുൻകൂട്ടി ന്ിശ്ചയിച്ചത് തന്ററ പരമാധ്ികാരത്തിൽ
ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന് സുംഭ്വങ്ങള റട സമയത്ത് ബദ്വും ഇടറപടുന്ന ഒരു
സമയപരിധ്ി ഉറണ്ടന്ന് ന്ാും കാണുന്നു. അവൻ ഭ്ൂമിയിൽ ന്ിന്ന്
പുററപ്പടുന്നതിന് റതാട്ട മുമ്പ് (സവര്ച്ഗ്ഗാവരാഹണും), ഇത്സാവയൽ
പുന്ഃസ്ഥാപിക്കറപ്പടുകയുും ആധ്ിപതയും പുലര്ച്ത്തുന്ന വറാമൻ
സാത്മാജയത്തിൽ ന്ിന്ന് വമാചിപ്പിക്കറപ്പടുകയുും റചയ്യ ന്ന
സമയറത്തക്കുറിച്ച് ശിഷയോര്ച് കര്ച്ത്താവിവന്ാട് ആരാഞ്ഞു.
പിതാവിന് സവന്ത്ും അധ്ികാരത്തിൽ ഉള്ള കാലങ്ങള ും സമയങ്ങള ും
ഉറണ്ടന്ന് കര്ച്ത്താവിന്ററ മറുപടി ന്റമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വയശു
‘വത്കാവണാ്’, ‘റകയ്വറാ്’ എന്നിവറയക്കുറിച്ച് സുംസാരിച്ച .
ത്രീക്ക് പദ്ങ്ങളായ ‘വത്കാവണാ്’ എന്നത് സമയത്തിന്ററ
ബദ്ര്ച്ഘയറത്തവയാ വയാപ്തിറയവയാ അളവിറന്വയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നു,
അവതസമയും ‘റകയ്വറാ്’ എന്നത് രുണന്ിലവാരറത്തവയാ ഏതു
തരത്തിലുള്ള സമയമാണ് എന്നതിറന്വയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
‘വത്കാവണാ്’ എന്നത് സമയത്തിന്ററ അളവുവകാലായി
ഉപവയാരിക്കുന്നു, ഒരു കാലഘട്ടും-ഒരു ഇടും അറല്ങ്കിൽ
സമയബദ്ര്ച്ഘയും. ത്പവതയക സുംഭ്വങ്ങള്, സൗകരയത്പദ്മായ
ന്ിമിഷങ്ങള്, ന്ിര്ച്ണായക സുംഭ്വങ്ങള്, സമയത്തിറല മാറ്റങ്ങള്
എന്നിവറയ പരാമര്ച്ശിച്ച റകാണ്ടാണ് ‘റകയ്വറാ്’ ഉപവയാരിക്കുന്നത്.
അത് "സമയത്തിന്ററ പൂര്ച്ണ്ണത"റയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു-ഇന്നറത്ത
സമയത്തിന് ഏറ്റവുും അന്ുവയാജയമായ സുംഭ്വും ഏതാണ്.

“സെയം” ദബബിളിൽ
സമയത്തിന്ററ ബബബിള് വീക്ഷണങ്ങറളക്കുറിച്ച ള്ള തന്ററ
കുറിപ്പിൽ (റമര്ച്സര്ച് ഡികഷണറി ഓഫ് ബബബിള്, 1990), ബസമൺ
റജ. റഡവ്റീ് ഇങ്ങറന് ത്പ്താവിക്കുന്നു, “സമയറത്തക്കുറിച്ച ള്ള
ഹീത്ബു സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഏറ്റവുും ത്പധ്ാന്ും, ഓവരാ പുതിയ ദ്ിവസവുും
മററ്റല്ാ ദ്ിവസങ്ങളിൽ ന്ിന്നുും രുണപരമായി വയതയ്തമാകുറമന്ന്
അവര്ച് ത്പതീക്ഷിച്ച

എന്നതാണ്. ഒരുപവക്ഷ സവിവശഷവുും

ന്ിര്ച്ണ്ണായകവുമായ രീതിയിൽ ബദ്വും ദ്ിവയസവഭ്ാവും
റവളിറപ്പടുത്തിവയക്കാവുന്ന ഒരു അതുലയവുും
ആവര്ച്ത്തിക്കാന്ാവാത്തതുമായ ഒരു സുംഭ്വും ഉണ്ടാക്കിവയക്കാും.
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അതുറകാണ്ട്, ദ്ിവസങ്ങറള അവയുറട ഏറ്റവുും ത്ശവദ്ധയമായ
സുംഭ്വത്തിന്ററ അടിസ്ഥാന്ത്തിൽ സുംസാരിക്കുന്നതിന്ുള്ള ഒരു
സവഭ്ാവരീതി ബബബിള് വികസിപ്പിറച്ചടുത്തു.” ബബബിളിറല
വയക്തികള് “തങ്ങള റട ബദ്വത്തിന് തങ്ങറള എവിറടയുും എവപ്പാള്
വവണറമങ്കിലുും കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുറമന്ന് വിശവസിച്ചിരുന്നുറവന്ന്
അവദ്ദഹും തുടര്ച്ന്നുും ത്പ്താവിക്കുന്നു; എല്ാ സ്ഥലവുും എല്ാ
ചരിത്തവുും ബദ്വത്തിന്ററ മണ്ഡലമായിരുന്നു. അതുറകാണ്ട്,
ബബബിളിന് ഉവദ്ദശ ശുദ്ധിയുും പുവരാരതിയുും ഉണ്ട്, ഒരു ലക്ഷയമുണ്ട്,
ഒരു ത്പത്കിയയുണ്ട്, ഒരു വിധ്ിയുണ്ട്.
ബബബിളിൽ സമയും ഒരു ത്പധ്ാന് ഘടകമാണ്, അവിറട വയതയ്ത
തരും സമയങ്ങറള പരാമര്ച്ശിക്കുന്നു - വയതയ്ത ‘റകയ്വറാ്’
ന്ിമിഷങ്ങള്. സങ്കീര്ച്ത്തന്ങ്ങള് ബദ്വറത്ത കറണ്ടത്താവുന്ന ഒരു
സമയറത്തക്കുറിച്ച ും (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 32:6), ഒരു ദ്ുഷിച്ച
സമയറത്തക്കുറിച്ച ും (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 37:18-19) അന്ര്ച്ഥ ദ്ിവസത്തിൽ
(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 41:1) ത്പസാദ് കാലറത്തക്കുറിച്ച ും (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 69:13; 2
റകാരിന്ത്യര്ച് 6:2) കാണുന്നു. പുതിയ ന്ിയമത്തിൽ, രാത്ഷ്ടങ്ങള റട
അതിരുകള് ന്ിശ്ചയിക്കുന്നതിറന്ാപ്പും അവയുറട ഉയര്ച്ച്ചയ്ക്കുും
തകര്ച്ച്ചയ്ക്കുും ബദ്വും തറന്ന സമയും ന്ിശ്ചയിക്കുന്നതായി ന്ാും
മന്സ്സിലാക്കുന്നു (അ.ത്പവൃത്തികള് 17:26-27). ന്ാും ജീവിക്കുന്ന
കാലഘട്ടറത്ത “ഭ്ാവി കാലും” (1 തിവമാത്തി 4:1), “അന്ത്യന്ാള കള്” (2
തിവമാത്തി 3:1) തുടങ്ങിയ പദ്ങ്ങളാൽ പരാമര്ച്ശിക്കറപ്പടുന്നു.
“കാലങ്ങള ും സമയങ്ങള ും” (1 റതസ്സറലാന്ീകയര്ച് 5:1), “അന്ത്യ കാലും” (1
പവത്താ് 1:20), “വിവിധ് കാലങ്ങള്,” “കഴിഞ്ഞു വപായ കാലും”
(എത്ബായര്ച് 1:1), “സഹായത്തിന്ുള്ള

സമയും” തുടങ്ങിയ പദ്ങ്ങള്

(എത്ബായര്ച് 4:16) എന്നിവയുും കാണാും. സമയറത്തക്കുറിച്ച ള്ള
ബബബിള് വീക്ഷണും മന്സ്സിലാക്കുന്നത് വിജയകരമായ ഒരു
ത്കി്തീയ ജീവിതത്തിന്ററ അവിഭ്ാജയ ഘടകമാണ്.

‘പ്പകയ്ടറാസ്’ െനസ്സിലാക്കക
‘റകയ്വറാ്’ എന്നത് ന്ിയുക്ത സമയും, ഉചിതമായ സമയും
അറല്ങ്കിൽ ശരിയായ സമയും. റപാതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ‘റകയ്വറാ്’
കലണ്ടര്ച് വര്ച്ഷങ്ങള റട ദ്ിവസങ്ങള റട ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്. ബദ്വും ഒരു
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ത്പവതയക കാലയളവ് ന്ിയതമായി പറഞ്ഞിട്ടിറല്ങ്കിൽ, ‘റകയ്വറാ്’
ന്ിമിഷും ചില വയവസ്ഥകള്-സാഹചരയങ്ങള്, സന്ദര്ച്ഭ്ങ്ങള്, ജന്ങ്ങള്,
കാരയങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുറട ഒത്തുവചരലിറന് ആത്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ബദ്വും സുംസാരിച്ചത് ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ുള്ള ശരിയായ
സമയമാക്കി മാറ്റ ന്നു.
ഉദ്ാഹരണത്തിന്, വയക്തിപരമായ ത്പവചന്ത്തിന്ററ ന്ിവൃത്തി
‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷത്തിലാണ് ന്ടക്കുന്നത്. ബിസിന്സ്സിൽ
വിജയിക്കുറമന്ന് ഒരു ത്പവതയക വയക്തിക്ക് ഒരു ത്പവചന്ും
ലഭ്ിച്ചിട്ട റണ്ടങ്കിൽ, അവന്ററ വിജയും ഒറ്റരാത്തിറകാണ്ട് വരുറമന്ന്
അര്ച്ഥമാക്കുന്നില്. ബദ്വും അവന്വഷിക്കുന്ന ചില വയവസ്ഥകള് ഈ
വയക്തിയുറട ജീവിതത്തിൽ ഒത്തുവചരുവമ്പാള് ഈ ത്പവചന്ത്തിന്ററ
ന്ിവൃത്തി സുംഭ്വിക്കുും. ത്പവചന് വചന്ും ലഭ്ിച്ച വയക്തി ഒരു
റചറുപ്പക്കാരന്ാറണങ്കിൽ, അയാള് സവന്ത്മായി ഒരു ബിസിന്സ്സ്
ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വയക്തി എറന്ത്ങ്കിലുും
പരിശീലന്ത്തിലൂറടയുും കുറച്ച് വര്ച്ഷറത്ത വജാലിയിലൂറടയുും
കടന്നുവപാകുറമന്ന് ബദ്വും ത്പതീക്ഷിക്കുും. യുവാവ് തന്ററ ബിസിന്സ്സ്
ആരുംഭ്ിച്ചതിന് വശഷവുും അതയധ്ികും വിജയിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച
ആശയും ലഭ്ിക്കുന്നതിന് ഇന്ിയുും വര്ച്ഷങ്ങള് ആവശയമായി
വവന്നക്കാും. എല്ാ കാലത്തുും ത്പവചന്ും സതയമായിരുറന്നങ്കിലുും, ഈ
സാഹചരയങ്ങറളല്ാും സുംഭ്വിച്ച് ‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷും വരുവമ്പാള്
മാത്തവമ അത് സുംഭ്വിക്കൂ.
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2. സെയപ്പത്ത തിരിച്ചറിയകകയകം വിനിടയാഗിക്കകയകം
പ്പെയ്യുക

എപ്പെസയർ 5:15-17
15 ആകയാൽ സൂക്ഷെടത്താപ്പേ, അജ്ഞാനികളായിട്ടലല ജ്ഞാനികളായിട്ടടക്ത നേൊൻ
ടനാക്കവിൻ.
16 ഇതക ൈകഷ്കാലൊകയാൽ സെയം തക്ത്തിൽ ഉ

ടയാഗിച്ചുപ്പകാൾവിൻ.

17 ബകദ്ധിഹീനരാകാപ്പത കർത്താവിന്പ്പറ ഇഷ്ടം ഇന്നപ്പതന്നക ക്ഗഹിച്ചുപ്പകാൾവിൻ.
പ്പകാപ്പലാസ്സയർ 4:5
സെയം തക്ത്തിൽ ഉ
പ്പ

ടയാഗിച്ചുപ്പകാണ്ടക

കറത്തകള്ളവടരാേക ജ്ഞാനടത്താപ്പേ

രകൊറകവിൻ.

സമയും (റകയ്വറാ്) വിന്ിവയാരിക്കാൻ തിരുറവഴുത്ത് ന്റമ്മ
ഉപവദ്ശിക്കുന്നു. "സമയറത്ത വിന്ിവയാരിക്കുക" എന്നത് ന്മ്മുറട
ജീവിതത്തിറല അവസവരാചിതമായ ന്ിമിഷങ്ങള് തിരിച്ചറിയാന്ുും
പിടിറച്ചടുക്കാന്ുും കഴിയുന്നതിറന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വമൽപ്പറഞ്ഞ
വവദ്ഭ്ാരത്തിന്ററ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്ിന്ന്, ന്ാും ജ്ഞാന്ികള ും
കര്ച്ത്താവിന്ററ ഇഷ്ടും മന്സ്സിലാക്കി സൂക്ഷ്മതവയാറടയുും ന്ടക്കുകയുും
റചയ്താൽ മാത്തവമ ഇത് സാധ്യമാകൂ. മററ്റാരു വിധ്ത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ, ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിറല ഉചിതമായ ന്ിമിഷങ്ങള്
ബകവശറപ്പടുത്താന്ുള്ള ന്മ്മുറട കഴിവ് - ശരിയായ സമയത്ത്
ശരിയായ കാരയും റചയ്യൽ - ന്മ്മുറട വയക്തിരത
ജീവിതറത്തക്കുറിച്ച ള്ള ബദ്വഹിതറത്ത ന്ാും മന്സിലാക്കുന്നതിറന്
ആത്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്മ്മുറട വയക്തിരത ജീവിതത്തിന്ായി ബദ്വും
‘വത്കാവണാ്’, ‘റകയ്വറാ്’ എന്നിവറയ ന്ിയമിക്കുന്നു.
ന്മുവക്കാവരാരുത്തര്ച്ക്കുും ഒരു ‘വത്കാവണാ്’ അറല്ങ്കിൽ ജീവിക്കാന്ുള്ള
സമയ ബദ്ര്ച്ഘയമുണ്ട്. ബദ്വും തന്ററ ജന്വത്താട് വാഗ്ദ്ത്തും റചയ്തു,
“ന്ിന്ററ ആയുഷ്കാലും ഞാൻ പൂര്ച്ത്തിയാക്കുും.” (പുറപ്പാട് 23:26).
“ബദ്വത്തിന്ററ റപാതുഹിതും റവളിറപ്പടുത്തുന്നത് ഞങ്ങള റട

ആയുഷ്കാലും എഴുപതു സുംവത്സരും” ഏററ ആയാൽ എൺപതു
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സുംവത്സരും എന്നാണ്. (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 90:10). “ദ്ീര്ച്ഘായുസ്സ റകാണ്ട്”
ന്റമ്മ തൃപ്തിറപ്പടുത്തുറമന്ന് ബദ്വും വാഗ്ദ്ത്തും റചയ്തിട്ട ണ്ട്
(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 91:16). റപാതുവവ, ഒരു ബദ്വബപതലിന് “ഒരു കറ്റ

അതിന്ററ കാലത്ത് പാകമാകുന്നതുവപാറല” (ഇവയ്യാബ് 5:26) സമയും
പൂര്ച്ണമാകുവമ്പാള് ശവക്കുഴിയിവലക്ക് വപാകാന്ുള്ള പദ്വിയുണ്ട്.
കൂടുതൽ വയക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ബദ്വത്തിന് ന്മ്മുറട വയക്തിരത
ജീവിതത്തിന് സമയങ്ങള ും കാലങ്ങള ും ഉണ്ട്.
ഈ ത്പവതയക സമയങ്ങള ും കാലഘട്ടങ്ങള ും ആണ്, ന്മ്മുറട
ജീവിതത്തിൽ ന്മ്മള് തിരിച്ചറിയുകയുും വിന്ിവയാരിക്കുകയുും
റചവയ്യണ്ട ‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷങ്ങള്. ന്മ്മള് അവസരും മുതലാക്കണും.
ഇവപ്പാള് ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിറല ‘റകയ്വറാ്’ എന്ത്ാണ്? ന്ിങ്ങള്
ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്ററ കാലഘട്ടും ഏതാണ്? ഇത്
ത്പവര്ച്ത്തന്ത്തിവന്ാ തയ്യാററടുപ്പിവന്ാ ഉള്ള സമയമാവണാ? ഇത്
പഠിക്കാവന്ാ പഠിപ്പിക്കാവന്ാ ഉള്ള സമയമാവണാ? ത്കി്തീയ
ജീവിതത്തിന്ററ ഒരു ത്പവതയക വമഖലറയക്കുറിച്ച് ന്ിങ്ങള് പഠിവക്കണ്ട
സമയമാവണാ ഇത്? ഇത് ന്ിങ്ങള് ഒരു ന്ിശ്ചിത ബന്ധും
റകട്ടിപ്പടുക്കാന്ുള്ള സമയമാവണാ? ഇത് ന്ിങ്ങള്ക്ക് വിത്ശമിക്കാന്ുും
വരാന്ിരിക്കുന്ന ദ്ിവസങ്ങള് ആസൂത്തണും റചയ്യാന്ുമുള്ള
സമയമാവണാ? ഇത് ന്ിങ്ങള്ക്ക് താൽക്കാലികമായി ന്ിര്ച്ത്താന്ുും
ത്ദ്ുതരതിയിലുള്ള ആത്മീയ വളര്ച്ച്ചയുറട സമീപകാല സുംഭ്വങ്ങള്
ഏകീകരിക്കാന്ുള്ള സമയമാവണാ? ഇത് ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ത്പവതയക
വിഷയറത്തക്കുറിച്ച് അവന്വഷിക്കാന്ുും പഠിക്കാന്ുമുള്ള സമയമാവണാ?
ഇത് ന്ിങ്ങള്ക്ക് വസവിക്കാവന്ാ ന്യിക്കാവന്ാ ഉള്ള സമയമാവണാ?
ന്ാും ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്ററ ത്പവതയക കാലഘട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയുവമ്പാള്, ഈ ന്ിര്ച്ദ്ദിഷ്ട ഉവദ്ദശയും ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ായി ന്മ്മുറട
സമയും വീറണ്ടടുക്കാൻ ന്മുക്ക് കഴിയുും.
കര്ച്ത്താവായ വയശു ഒരിക്കൽ റയരുശവലും ന്രരറത്ത സമീപിച്ചവപ്പാള്,
അവൻ ന്രരും കണ്ടു അതിറന് വന്ാക്കി കരഞ്ഞു. റയരൂശവലമിന്ററ
വരാന്ിരിക്കുന്ന ന്ാശറത്തക്കുറിച്ച് ഉച്ചരിച്ച റകാണ്ട് അവൻ
ത്പഖയാപിച്ച , “...

ന്ിന്ററ സന്ദര്ച്ശന്കാലും ന്ീ അറിയാഞ്ഞതുറകാണ്ടു”

(ലൂക്കാ 19:41-44). റയരൂശവലമിന് വവണ്ടി ബദ്വത്തിന് ഒരു ന്ിശ്ചിത
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“സന്ദര്ച്ശന് കാലും” ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ന്രരത്തിറല ജന്ങ്ങള്ക്ക്
അത് അറിയില്ായിരുന്നു. ന്മ്മുറട വയക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്ായി
ബദ്വും ത്പവതയക സന്ദര്ച്ശന് കാലങ്ങള് ന്ിശ്ചയിച്ചിട്ട റണ്ടന്ന് ഞാൻ
വിശവസിക്കുന്നു. ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിന്ററ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ,
ബദ്വും ന്മ്മുറട ഹൃദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ത്പവതയക ത്പവൃത്തി റചയ്യ ന്നു,
ഒരുപവക്ഷ ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിന്ായി അവന്ുള്ള പദ്ധതികള ും
ഉവദ്ദശയങ്ങള ും വിശദ്മായി അന്ാവരണും റചയ്യ ന്നു, അറല്ങ്കിൽ
ന്മുക്ക് ത്പവതയക ദ്ിശാവബാധ്ും ന്ൽകുന്നു, അറല്ങ്കിൽ ന്മ്മിൽ ഒരു
ത്പവതയക കൃപാവരും പകരുകയുും പുറത്തുവിടുകയുും റചയ്യ ന്നു.
എന്നാൽ ഈ സന്ദര്ച്ശന് വവളയിൽ എന്ത്് െലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്
എന്നത് ന്മ്മുറട ത്പതികരണറത്ത ആത്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്ദര്ച്ശന്
സമയും അറിയാറത വപായാൽ ബദ്വും ന്റമ്മ കടന്നുവപാവകണ്ടിവരുും.
ന്ിങ്ങള് ബദ്വവത്താട് ത്ശദ്ധാലുവായിരിക്കുകയുും ഇവപ്പാള് ന്ിങ്ങള റട
ജീവിതത്തിൽ അവൻ തുറന്നുകാട്ട ന്ന കാരയങ്ങവളാട്
സുംവവദ്ന്ക്ഷമതയുള്ളവരുമാവണാ? അവൻ റചയ്യ ന്ന കാരയങ്ങവളാട്
ന്ിങ്ങള് എങ്ങറന്യാണ് ത്പതികരിക്കുന്നത്?

സെയത്തിന് ഒെം െകവേക വയ്ക്കക
സഭാക്

സംഗി 3:17ബി

… സകലകാരയത്തിന്നകം സകലക്
സഭാക്

വൃത്തിക്കം ഒരക കാലം ഉണ്ടടലലാ എന്നക വിൊരിച്ചു.

സംഗി 8:6എ

… സകല കാരയത്തിന്നകം കാലവകം നയായവകം ഉണ്ടടലലാ.

ഓവരാ ഉവദ്ദശത്തിന്ുും കൃതയമായ സമയമുറണ്ടന്ന് ന്ാും മന്സ്സിലാക്കണും.
ഒരു സാഹചരയവുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് ന്ാും എന്ത്ു റചയ്യാന്ാണ് ബദ്വും
ആത്രഹിക്കുന്നറതന്ന് അറിവയണ്ടത് ത്പധ്ാന്മാണ്, എന്നാൽ അവത
സമയും തറന്ന കൃതയസമയത്ത് ചുമതല ന്ിര്ച്വഹിക്കുക എന്നതുും
ത്പാധ്ാന്യമര്ച്ഹിക്കുന്നതാണ്. പലവപ്പാഴുും, ന്മുക്ക് കര്ച്ത്താവിൽ ന്ിന്ന്
ഒരു ആശയും, പദ്ധതി, തത്ന്ത്ും അറല്ങ്കിൽ ഒരു ദ്ര്ച്ശന്ും എന്നിവ
ലഭ്ിക്കുന്നു, അത് ഉടന്ടി ന്ിറവവറുന്നത് കാണാൻ ന്മ്മള്
ആത്രഹിക്കുന്നു അറല്ങ്കിൽ ഉടൻ വപായി അത് റചയ്യാൻ ന്ാും
ആത്രഹിക്കുന്നു. ബദ്വത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉറണ്ടന്ന് മാത്തമല് ആ
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പദ്ധതിയുറട റവളിറപ്പടുത്തലിന്ുും

പൂര്ച്ത്തീകരണത്തിന്ുമായി അവന്

ഒരു ത്പവതയക സമയവുും ഉറണ്ടന്ന കഠിന്മായ കാരയും ഞാൻ പഠിച്ച .
അവന്ററ പദ്ധതികള ും ഉവദ്ദശയങ്ങള ും മാത്തമല്, അവ
ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ുള്ള അവന്ററ സമയും മന്സ്സിലാവക്കണ്ടതുും ന്മ്മുറട
ഉത്തരവാദ്ിത്തമാണ്. ന്ാും ബദ്വത്തിന്ററ സമയത്തിന് ഒപ്പും
കാലടികള് റവച്ച

ന്ടവക്കണ്ടതുണ്ട് -മുന്നിവലാ പിന്നിവലാ അല്.

ദ്ാവീദ് രാജാവിന്ററ ജീവിതത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള രണ്ട് സുംഭ്വങ്ങള്
ന്മ്മള് ഇവിറട ചര്ച്ച്ച റചയ്യ ന്നതിറന് വസാദ്ാഹരണും വിവരിക്കുന്നു.
ദ്ാവീദ്ിറന് എല്ാ ഇത്സാവയലിന്ററയുും രാജാവായി ബദ്വും
ന്ിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ദ്ാവീദ് റചറുപ്പമായിരുന്നവപ്പാള്, ശാമുവവൽ
ത്പവാചകന്ാൽ അഭ്ിവഷകും റചയ്യറപ്പട്ട -ബദ്വും ദ്ാവീദ്ിറന്
രാജാവായി തിരറഞ്ഞടുത്തുറവന്ന വ്തുതറയ ത്പതിന്ിധ്ീകരിക്കുന്ന
ബതലും റകാണ്ടുള്ള അഭ്ിവഷകും. ദ്ാവീദ് വരാലിയാത്തിറന് വതാൽപ്പിച്ച്
വദ്ശീയ ന്ായകന്ായിത്തീര്ച്ന്നതിന്ുവശഷും, തന്ററ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
ശൗൽ രാജാവിൽ ന്ിന്ന് ഓടിവപ്പാവകണ്ടിവന്നു. ദ്ാവീദ് ഒരു
വന്യമൃരറത്തവപ്പാറല വവട്ടയാടറപ്പട്ട ; അവൻ രുഹകളിൽ വസിക്കുന്ന
ഒരു അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവറന്വപ്പാറല ജീവിച്ച . വര്ച്ഷങ്ങള്
കടന്നുവപായി, പവക്ഷ ഇക്കാലമത്തയുും ദ്ാവീദ് തന്ററ ബദ്വവത്താട്
വിശവ്തന്ായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ശൗൽ രാജാവ്
റകാല്റപ്പട്ട . ദ്ാവീദ് ഇതു വകട്ടവപ്പാള് ശൗലിവന്ാടുും അവന്ററ
കുടുുംബവത്താടുും മവന്ാ വവദ്ന് ന്ിറഞ്ഞു. ഇതിറന്ത്തുടര്ച്ന്ന്, “...ദ്ാവീദ്

യവഹാവവയാടു: ഞാൻ റയഹൂദ്യന്രരങ്ങളിൽ ഒന്നിവലക്കു
റചവല്ണവമാ എന്നു വചാദ്ിച്ച .. യവഹാവ അവവന്ാടു: റചല് ക എന്നു
കല്പിച്ച . ഞാൻ എവിവടക്കു റചവല്ണ്ടു എന്നു ദ്ാവീദ്
വചാദ്ിച്ചതിന്നു: റഹവത്ബാന്ിവലക്കു എന്നു അരുളപ്പാടുണ്ടായി. അങ്ങറന്
ദ്ാവീദ് ... അവിവടക്കു റചന്നു. അവപ്പാള് റയഹൂദ്ാപുരുഷോര്ച് വന്നു
അവിറടറവച്ച

ദ്ാവീദ്ിറന് റയഹൂദ്ാരൃഹത്തിന്നു രാജാവായിട്ട

അഭ്ിവഷകും റചയ്തു.” (2 സാമുവൽ 2:1-4).
ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ന്ീക്കും ന്ടത്തുന്നത് ദ്ാവീദ്ിറന്
യഹൂദ്യുറട രാജാവായി അുംരീകരിക്കുന്നതിവലക്ക് ന്യിച്ച . അധ്ികും
താമസിയാറത അവൻ മുഴുവൻ ഇത്സാവയലിന്ററ

രാജാവായി

അുംരീകരിക്കറപ്പട്ട . ബദ്വത്തിന്ററ സമയത്തിറന്ാപ്പും കാലടികള്
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റവച്ച

ന്ടക്കാൻ ആത്രഹിച്ച ഒരു മന്ുഷയന്ായിരുന്നു ദ്ാവീദ് എന്ന്

ന്ാും കാണുന്നു.

സിുംഹാസന്ത്തിവലക്കാണ് അവദ്ദഹറത്ത

വിധ്ിച്ചറതങ്കിലുും, അവിറടറയത്താന്ുള്ള ത്ശമങ്ങളിൽ അവദ്ദഹും
തിടുക്കവമാ എടുത്തു ചാട്ടവമാ കാട്ടിയില്. തന്ററ സമയത്ത്

തന്ററ

പദ്ധതികള് റവളിറപ്പടുത്താൻ അവൻ ബദ്വറത്ത അന്ുവദ്ിച്ച .
കൂടാറത, ബദ്വവത്താറടാപ്പും ഓവരാ ചുവടുും റവവക്കണ്ടതിന്ററ
ത്പാധ്ാന്യും ദ്ാവീദ് മന്സ്സിലാക്കി. റഹവത്ബാന്ിവലക്ക് മാറാൻ അവൻ
എത്ത ത്ശദ്ധിച്ച റവന്ന് ത്ശദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ കൃതയസമയത്ത് അവൻ
ശരിയായ ന്ീക്കും ന്ടത്തിയവപ്പാള്, കാരയങ്ങള് തന്ിക്ക് അന്ുകൂലമായി
സുംഭ്വിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ന്ീക്കങ്ങള്
ന്ടത്തുന്നത് ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിന്ായുള്ള ബദ്വത്തിന്ററ
പദ്ധതികള റടയുും ഉവദ്ദശയങ്ങള റടയുും പൂര്ച്ത്തീകരണും കാണുന്ന
സ്ഥാന്ത്ത് ന്ിങ്ങറള ആക്കുും.
ദ്ാവീദ്ിന്ററ ജീവിതത്തിറല രണ്ടാമറത്ത സുംഭ്വും ഏററക്കുററ
ദ്ൗര്ച്ഭ്ാരയകരമാണ്, കാരണും ബദ്വത്തിന്ററ സമയത്തിറന്ാപ്പും ചുവടു
റവയ്ക്കുന്നതിൽ

ദ്ാവീദ് എങ്ങറന് പരാജയറപ്പട്ട റവന്നുും

സമയത്കമത്തിറല ഈ വീഴ്ചയുറട രുരുതരമായ
ത്പതയാഘാതങ്ങറളക്കുറിച്ച ും ഇത് കാണിക്കുന്നു.
2 ശെകടവൽ 11:1-2
1

ിപ്പറ്റ ആണ്ടിൽ രാജാക്ന്മാർ യകദ്ധത്തിന്നക

കറപ്പെേകംകാലം ൈാവീദ് ടയാവാബിപ്പനയകം

അവടനാേകകൂപ്പേ തന്പ്പറ ടെവകപ്പരയകം എലലായിക്സാടയലിപ്പനയകം അയച്ചു; അവർ
അടമ്മാനയടൈശം ശൂനയൊക്ി രബ്ബാ

ട്ടണം നിടരാധിച്ചു. ൈാവീടൈാ പ്പയരൂശടലെിൽ തപ്പന്ന

താെസിച്ചിരകന്നക.
2 ഒരകനാൾ സന്ധയയാകാറായ സെയത്തക ൈാവീദ് പ്പെത്തയിൽ നിന്നക എഴകടന്നറ്റു
രാജധാനിയകപ്പേ ൊളികടെൽ ഉലാവിപ്പക്ാണ്ടിരിക്കടമ്പാൾ ഒരക സ്ക്തീ കകളിക്കന്നതക
ൊളികയിൽ നിന്നക കണ്ടക; ആ സ്ക്തീ അതിസകന്ദരി ആയിരകന്നക.

രാജാക്കോര്ച് തങ്ങള റട ബസന്യവുമായി യുദ്ധത്തിന് വപായ
വര്ച്ഷമായിരുന്നു അത്. എന്നിരുന്നാലുും, തന്ററ റകാട്ടാരത്തിൽ
താമസിച്ച റകാണ്ട് തന്ററ ബസന്യറത്ത യുദ്ധത്തിന് അയക്കാൻ ദ്ാവീദ്
തീരുമാന്ിച്ച . അവൻ റതറ്റായ സമയത്ത് റതറ്റായ സ്ഥലത്തായിരുന്നു.
അവൻ സുന്ദരിയായ ബത്വശബറയ കാണുകയുും അവള മായി
വയഭ്ിചാരും റചയ്യ കയുും റചയ്തു. ഈ ത്പവൃത്തി തന്ിക്ക്
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വളറരയധ്ികും വവദ്ന്ക്കുും ദ്ുഃഖത്തിന്ുും കാരണമാവുകയുും റചയ്തു.
ഈ പരാജയത്തിന്ററ കാരണും ദ്ാവീദ് തന്ററ ആള കള മായി
യുദ്ധത്തിന് വപാവകണ്ട സമയത്ത് വപാകാതിരിക്കാൻ എടുത്ത
തിരറഞ്ഞടുപ്പാറണന്ന ലളിതമായ വ്തുത മന്സിലാക്കാും. റതറ്റായ
സമയത്ത് അവറന് റതറ്റായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച ഒരു തീരുമാന്മാണ്
അവൻ എടുത്തത്.
ന്ാല് സുവിവശഷങ്ങളിൽ വരഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുവപാറല, ന്മ്മുറട
കര്ച്ത്താവായ വയശു തന്ററ ജീവിതറത്ത ത്കമീകരിച്ച രീതി
വന്ാക്കുവമ്പാള്, അവൻ തന്ററ ജീവിതത്തിന്ായുള്ള പിതാവിന്ററ
സമയറത്തക്കുറിച്ച് പൂര്ച്ണ്ണമായി വബാധ്വാന്ായിരുന്നുറവന്ന് ന്മുക്ക്
കാണാും. വയശു തന്ററ ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കാൻ 30 വര്ച്ഷവത്താളും
കാത്തിരുന്നതിന്ററ ത്പധ്ാന് കാരണും, തന്ററ ന്ാഴിക ഇതുവറര
വന്നിട്ടിറല്ന്ന് അവന്റിയാമായിരുന്നു - പിതാവ് അവന്ുവവണ്ടി
ന്ിശ്ചയിച്ച ശുത്ശൂഷയിൽ ത്പവവശിക്കാന്ുള്ള സമയും (വയാഹന്നാൻ 2:4).
റയശയ്യാവ് 61-ൽ ന്ിന്നുള്ള ശക്തമായ വചന്ങ്ങള്
വായിച്ച റകാണ്ടാണ് വയശു തന്ററ ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിച്ചത്. ആ
ത്പവചന്ഭ്ാരും വായിച്ചതിന്ുവശഷും, വയശു തന്ററ സദ്സ്സിവന്ാട്
പറഞ്ഞു, “ഇന്നു ന്ിങ്ങള് എന്ററ വചന്ും വകള്ക്കയിൽ ഈ

തിരുറവഴുത്തിന്നു ന്ിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 4:21). തന്ററ
ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിന്ുള്ള ബദ്വത്തിന്ററ സമയറത്തക്കുറിച്ച്
വയശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അവദ്ദഹത്തിന്ററ സവന്ദശവുും
സമവയാചിതമായിരുന്നു - ആ സമയറത്ത ഒരു വാക്ക്. അവൻ
പശ്ചാത്താപും ത്പസുംരിച്ച റകാണ്ട് വന്നു, “കാലും തികഞ്ഞു

ബദ്വരാജയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മാന്സാന്ത്രറപ്പട്ട

സുവിവശഷത്തിൽ

വിശവസിപ്പിൻ” (മര്ച്വക്കാ് 1:15). അവൻ ഒരു പുതിയ യുരത്തിന്ററ
ആരുംഭ്ും ത്പഖയാപിക്കുകയായിരുന്നു, അവന്ററ സവന്ദശും ആ
സമയത്ത് ബദ്വും ഭ്ൂമിയിൽ റചയ്തുറകാണ്ടിരിക്കുന്ന
കാരയങ്ങളിവലക്ക് ആള കള റട ത്ശദ്ധ ആകര്ച്ഷിച്ച . അക്കാലറത്ത
ത്പസക്തമായ ഒരു കാരയും അവദ്ദഹും ത്പസുംരിക്കുകയുും
ത്പഖയാപിക്കുകയുും റചയ്തു. പിതാവ് റചയ്യ ന്നതുും റചയ്യാൻ
വപാകുന്നതുമായ കാരയങ്ങറളക്കുറിച്ച് - ഭ്ൂമിയിറല ബദ്വത്തിന്ററ
ന്ിലവിലുള്ളതുും വരാന്ിരിക്കുന്നതുമായ ന്ീക്കങ്ങറളക്കുറിച്ച്
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അവദ്ദഹത്തിന് പൂര്ച്ണ്ണ വബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ജന്ങ്ങള്

ആത്മാവിലുും

സതയത്തിലുും ആരാധ്ിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിന്ററ തുടക്കറത്തയുും
(വയാഹന്നാൻ 4:21,23) മരിച്ചവരിൽ ന്ിന്നുള്ള തന്ററ
പുന്രുഥാന്വത്തയുും പരാമര്ച്ശിക്കുന്നതിന്
എന്ന വാചകും അവൻ ഉപവയാരിച്ച

“ന്ാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു”

(വയാഹന്നാൻ 5: 25).

മററ്റാരിടത്ത്, അവൻ ഇന്ി തന്ററ ശിഷയോവരാട് ആലങ്കാരിക
ഭ്ാഷയിൽ സുംസാരിക്കാറത, പിതാവിറന്ക്കുറിച്ച് വയക്തമായി
സുംസാരിക്കുന്ന ഒരു വരാന്ിരിക്കുന്ന സമയറത്തക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
(വയാഹന്നാൻ 16:25).
ഭ്ൂമിയിൽ ബദ്വത്തിന്ററ ത്പവതയക ന്ീക്കങ്ങള് അറല്ങ്കിൽ
ത്പവൃത്തികള് അറല്ങ്കിൽ വിതരണങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു ത്പവതയക
സമയമുറണ്ടന്ന് ഇതിൽ ന്ിന്ന് ന്ാും മന്സ്സിലാക്കുന്നു. തന്ററ
ത്കൂശീകരണത്തിന്ററ സമയറത്തക്കുറിച്ച് വയശുവിന്ുും
അറിയാമായിരുന്നു - അത് അവറന് അത്ഭുതറപ്പടുത്തിയില്. തന്ററ
ശിഷയോര്ച് ചിതറിവപ്പാവുകയുും അവറന് ഉവപക്ഷിക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന
സമയും വന്നിരിക്കുന്നുറവന്നുും (വയാഹന്നാൻ 16:32) അവൻ
ത്കൂശിക്കറപ്പടുറമന്നുും (വയാഹന്നാൻ 13:1; വയാഹന്നാൻ 17:1)
അവന്റിയാമായിരുന്നു. വാ്തവത്തിൽ, തന്ററ ത്കൂശീകരണത്തിന്ററ
സമയും വരാന്ിരിക്കുന്നു എന്നതിന്ററ റവളിച്ചത്തിൽ അവൻ തന്ററ
ജീവൻ വപാലുും ത്കമീകരിച്ച

(വയാഹന്നാൻ 16:32). ബബബിള്

പറയുന്നു, “... അവന്ററ ന്ാഴിക വന്നിട്ടില്ായ്കയാൽ ആരുും

അവന്ററ വമൽ ബക റവച്ചില്.” (വയാഹന്നാൻ 7:30; വയാഹന്നാൻ
8:20). ന്മ്മുറട യജമാന്ന്ററ ജീവിതറത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഈ ത്ദ്ുത
അവവലാകന്ത്തിൽ ന്ിന്ന്, പിതാവിന്ററ പദ്ധതികറളയുും
സമയറത്തയുും കുറിച്ച് വബാധ്വാന്ായിറക്കാണ്ടാണ് അവൻ ഭ്ൂമിയിൽ
തന്ററ ജീവിതും ന്യിച്ചറതന്ന് ന്മുക്ക് കാണാും. അവറന്
അന്ുകരിക്കുക എന്നത് ന്മുക്ക് ഒരു റവല് വിളിയാണ്.
എങ്ങറന്യാണ് ന്മ്മള് ന്മ്മുറട ജീവിതും ത്കമറപ്പടുത്തുന്നത് ? ന്മ്മുറട
പിതാവിവന്ാടുും അവിടുന്നിന് ന്മുക്കുവവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികവളാടുും
സമയവത്താടുും ഒപ്പും കാലടികള് റവച്ച

ന്ീങ്ങാൻ ന്ാും

ത്ശമിക്കുന്നുവണ്ടാ? ന്മ്മളിൽ ചിലര്ച് ബദ്വത്തിന്ു മുമ്പായി ഓടാൻ
സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. കര്ച്ത്താവിറന് കാത്തിരിക്കുക മാത്തമല്
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എന്നാൽ കര്ച്ത്താവിന്ു വവണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്ന ന്േയുും ന്ാും
വളര്ച്ത്തിറയടുവക്കണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബദ്വും തവന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവന്നു

വവണ്ടി ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു (റയശയ്യാവു 64:4) എന്ന് ബബബിള്
പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്ററ കൗമാരത്തിന്ററ തുടക്കത്തിൽ, പല
അവസരങ്ങളിലുും കര്ച്ത്താവ് എന്ററ ജീവിതത്തിലൂറട ആദ്യമായി
ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയവപ്പാള്, ഞാൻ എന്ററ ശുത്ശൂഷയുറട
വമഖലകളിവലക്കുും വഴികളിവലക്കുും ന്ിര്ച്ബന്ധിതന്ായി. തീര്ച്ച്ചയായുും,
ബദ്വും കരുണയുള്ളവന്ായിരുന്നു, കാരണും ഈ പു്തകത്തിൽ
അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങറളക്കുറിച്ച് ഞാൻ അജ്ഞന്ാറണന്ന്
അവന്റിയാമായിരുന്നു, അതിലൂറട പഠിക്കാൻ അവൻ എറന്ന
സഹായിച്ച . എന്നാൽ ആ ദ്ിവസങ്ങളിൽ വപാലുും, ത്പകടമാക്കിയ
വിശുദ്ധ ബധ്രയറത്തയുും മുൻബകറയയുും ബദ്വും അമാന്ുഷികമായി
അന്ുത്രഹിക്കുന്നത് കാണുന്നതിന്ററ സവന്ത്ാഷും എന്ിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ആ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് ന്ീണ്ടുന്ിൽക്കുന്ന െലും ഉണ്ടായിട്ട മുണ്ട്.
ന്മ്മള് ചര്ച്ച്ച റചയ്തുറകാണ്ടിരിക്കുന്ന സതയങ്ങള് മന്സ്സിലാക്കിയ
വശഷും, ബദ്വത്തിന്ററ സമയറത്തക്കുറിച്ച് പഠിവക്കണ്ടത് ഇവപ്പാള്
ഒരു ഉത്തരവാദ്ിത്തമായി മാറുന്നു. ബദ്വും ന്റമ്മ ന്യിക്കുന്ന
കാരയങ്ങളിൽ, അത് ന്മ്മുറട വയക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായാലുും,
ശുത്ശൂഷയിലായാലുും, വജാലിയിലായാലുും, അവന്ററ പദ്ധതിയുും
സമയവുും അറിയാൻ ന്ാും ത്ശമിക്കണും. ബദ്വത്തിന് പരിശീലന്ത്തിന്ുും
തയ്യാററടുപ്പിന്ുും ഉള്ള സമയമുറണ്ടന്ന് ന്ാും അറിഞ്ഞിരിക്കണും. ബദ്വും
തന്ററ “പടയാളികള്ക്ക്” “വജാലിയുറട കാലഘട്ടത്തിൽ” തറന്ന
പരിശീലന്ും ന്ൽകുന്നു. ഭ്യും ന്ിമിത്തും ചില സുംഭ്വങ്ങള്, സ്ഥലങ്ങള്,
അന്ുഭ്വങ്ങള് എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ ചിലവപ്പാള് ന്ാും ത്ശമിക്കാറുണ്ട്.
ഒന്നുകിൽ ന്മ്മള് എങ്ങറന്യാണ് ത്പതികരിവക്കണ്ടറതന്ന് ഭ്യറപ്പടുന്നു
അറല്ങ്കിൽ അജ്ഞതറയ ഭ്യറപ്പടുന്നു. എന്നാൽ ചിലവപ്പാറഴാറക്ക, ആ
അവസ്ഥകളിവലക്ക് ന്ാും ന്ീങ്ങാന്ുും, ജയിക്കാന്ുും, പഠിക്കാന്ുും, ഈ
ത്പത്കിയയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കറപ്പടാന്ുും ബദ്വും ആത്രഹിക്കുന്നു.
ജീവിതത്തിറല ഈ സാഹചരയങ്ങള് വഴിറതറ്റലുകവളാ അന്ാവശയ
കാലതാമസങ്ങവളാ ആയി വതാന്നാും. എന്നാൽ ബദ്വും ഇവറയ ന്മ്മുറട
ത്പവയാജന്ത്തിന്ായി തീര്ച്ക്കുന്നു.
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“വകാവര്ച്കഴുതറയവപ്പാറല” ഉള്ളവറര അവന്കും ആശ്ചരയങ്ങള്
കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇവര്ച് അറിയറപ്പട്ടതുും പരിചിതവുമായ
ഭ്ൂതകാലറത്ത വിട്ട കളയാൻ
പുതിയ

തയ്യാറല്ാത്തവരുും ബദ്വത്തിന്ററ

ന്ീക്കങ്ങളിവലക്ക് ചുവടുറവക്കാൻ മടിക്കുന്നവരുമാണ്.

ബദ്വത്തിന്ററ പുതുമയുള്ള ന്ീക്കങ്ങള് പുതുമയുള്ളതുും
അപരിചിതവുമാണ്, ഒപ്പും ബദ്വും ഇവപ്പാള് റചയ്യ ന്ന
കാരയത്തിവലക്ക് ചുവടുറവക്കുന്നതിന് ന്മ്മുറട ഭ്ാരത്തുന്ിന്ന്
വിശവാസവുും ബധ്രയവുും ആവശയമാണ്.
ബദ്വും ഇന്ന് ഭ്ൂമിയിൽ എന്ത്ാണ് റചയ്യ ന്നറതന്ന് ന്ാും
അറിഞ്ഞിരിക്കണും. ന്റമ്മ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവറര, ബദ്വത്തിന്ററ
സമയമന്ുസരിച്ച്, ന്മുക്കുവവണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
വമഖലകളിവലക്കുും വഴികളിവലക്കുും ന്യിക്കാന്ുള്ള ഉത്തരവാദ്ിത്തും
വന്തൃതവത്തിലുള്ള ന്മുക്കുണ്ട്.
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3. സെയങ്ങളും കാലഘട്ടങ്ങളും െനസ്സിലാക്കക
1 ൈിനവൃത്താന്തം 12:32എ
യിസ്സാഖ്ാർയ്യരിൽ യിക്സാടയൽ ഇന്നതക പ്പെടയ്യണം എന്നക അറിവാൻ തക്വണ്ണം
കാലജ്ഞന്മാരായ തലവന്മാർ ഇരകനൂറകട

ർ;

വമൽപ്പറഞ്ഞ വാകയും സമയറത്തക്കുറിച്ച് ധ്ാരണയുള്ള ഒരു ത്പവതയക
ആള കറള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവര്ച്ക്ക് ‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷങ്ങള്
അറിയാമായിരുന്നു. തങ്ങള റട സമയത്തിന് ഏറ്റവുും അന്ുവയാജയമായ
ത്പവര്ച്ത്തന്ും എന്ത്ാറണന്ന് അവര്ച്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. സമയങ്ങള ും
കാലഘട്ടങ്ങള ും മന്സ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത്ുറചയ്യണറമന്ന് അറിയാൻ
ന്റമ്മ സഹായിക്കുും. ന്മ്മുറട വയക്തിജീവിതത്തിൽ വയതയ്തമായ
സുംഭ്വങ്ങള ണ്ട്, അതിന്ായി ന്ാും ബദ്വത്തിന്ററ സമയും
വതവടണ്ടിവരുും-ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ഒരു ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കൽ,
വിവാഹും, റതാഴിലിൽ മാറ്റും വരുത്തൽ, സുവിവശഷത്തിന്ുവവണ്ടി
തത്ന്ത്പരമായി സ്ഥലുംമാറൽ, അറല്ങ്കിൽ ഒരു പുതിയ
ബിസിന്സ്സിവലക്ക് ത്പവവശിക്കൽ. തിരുറവഴുത്തുകളിൽ ത്പവതയകമായി
വരഖറപ്പടുത്തറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏതാന്ുും “കാലഘട്ടങ്ങള്” ന്ാും
പരിരണിക്കുും.
ബദ്വത്തിന്ററ ത്പവൃത്തികള്, ന്ീക്കങ്ങള്, കാലയളവുകള് എന്നിവ
ഭ്ൂമിയിൽ ത്പകാശന്ും റചയ്യറപ്പടുന്നതിന് ഒരു ത്പവതയക സമയമുറണ്ടന്ന്
ഞാൻ വന്രറത്ത ത്പ്താവിച്ച . ബദ്വും ത്കമരഹിതമായ രീതിയിൽ
ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നില്. പകരും, അവൻ ഭ്ൂമിയിൽ പൂര്ച്ത്തീകരിക്കാൻ
ആത്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആരുംഭ്ിക്കുകയുും ത്പകാശന്ും
റചയ്യ കയുും റചയ്യ ന്ന ഒരു മുൻകൂട്ടി ന്ിശ്ചയിച്ച സമയമുണ്ട്. പല
സന്ദര്ച്ഭ്ങ്ങളിലുും, “ന്ാഴിക വരുന്നു” എന്ന ത്പവയാരും
ഉപവയാരിച്ചവപ്പാള് വയശു ഈ വ്തുതറയ സൂചിപ്പിച്ച .
വയശുവിന്ററ അഭ്ിത്പായത്തിൽ, ആള കള് ബദ്വറത്ത ആത്മാവിലുും
സതയത്തിലുും ആരാധ്ിക്കുന്ന ഒരു കാലും വരാന്ിരിക്കുകയാണ്
(വയാഹന്നാൻ 4:21,23). അത്തരറമാരു മണിക്കൂറിലാണ് ന്ാും
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ജീവിക്കുന്നത്. കൂടാറത, മന്ുഷയാവതാരമായ ബദ്വപുത്തന്ിലൂറട
സാത്താന്ററ ന്ിര്ച്ണ്ണായകമായ പരാജയത്തിന് ചരിത്തത്തിൽ ഒരു
ത്പവതയക സമയും ന്ിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂട്ടി ന്ിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
സമയും വന്നിരിക്കുന്നുറവന്ന് വയശു അറിഞ്ഞവപ്പാള് അവൻ
ത്പഖയാപിച്ച , “ഇവപ്പാള് ഈ വലാകത്തിന്ററ ന്യായവിധ്ി ആകുന്നു;

ഇവപ്പാള് ഈ വലാകത്തിന്ററ ത്പഭ്ുവിറന് പുറത്തു തള്ളിക്കളയുും.”
(വയാഹന്നാൻ 12:31). വയാവവൽ 2:28 ലുും ത്പവൃത്തികള് 2:17 ലുും
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബദ്വാത്മാവിന്ററ മഹത്തായ പകര്ച്ച്ചയുറട
സമയത്താണ് ന്ാും ജീവിക്കുന്നത്, അന്ത്യകാലത്തു ഞാൻ സകല

ജഡത്തിവേലുും എന്ററ ആത്മാവിറന് പകരുും എന്ന് ബദ്വും
പറയുന്നു. ബദ്വത്തിന്ററ കലണ്ടറിറല “അന്ത്യന്ാള കള്” എന്ന്
വിളിക്കറപ്പടുന്ന, ന്ാും ജീവിക്കുന്ന ന്ാള കള റട

കാലഘട്ടത്തിന്ായുള്ള

ബദ്വത്തിന്ററ ത്പവര്ച്ത്തന്റത്ത ചിത്തീകരിക്കുന്നതിന്ായി സകല
ജഡത്തിവേലുമുള്ള ബദ്വത്തിന്ററ ആത്മാവിന്ററ ഈ പകര്ച്ച്ച
സുംവരണും റചയ്യറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഭ്ൂമിയിറല ബദ്വത്തിന്ററ ന്ീക്കങ്ങറളക്കുറിവച്ചാ
ത്പവൃത്തികറളക്കുറിവച്ചാ ന്ാും മന്സ്സിലാവക്കണ്ട ന്ിരവധ്ി
കാരയങ്ങള ണ്ട്.

നൽകപ്പെട്ട ഏത് സെയത്തകം ഭൂെിയിൽ ആത്മാവിന്പ്പറ
ഒന്നിലധികം “െലനങ്ങൾ” ക്

കാശനം പ്പെയ്യപ്പെോം

ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ന്ാും ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടും, ബദ്വറത്ത
ആത്മാവിലുും സതയത്തിലുും ആരാധ്ിക്കാന്ുള്ള കാലഘട്ടും മാത്തമല് ,
ആത്മാവിന്ററ കവിറഞ്ഞാഴുക്ക് സവീകരിക്കുന്നതിന്ുള്ള കാലഘട്ടും
കൂടിയാണ്. ഇത് ന്ാും അറിവയണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. ഈ
സതയറത്തക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായ അവന്കും ആള കള് തങ്ങറളത്തറന്ന
പരിമിതറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു-അതുവഴി അവരുറട ജീവിതത്തിൽ
ബദ്വത്തിന്ററ ത്പവൃത്തി-ബദ്വും ഭ്ൂമിയിൽ റചയ്യ ന്ന അവന്കും
ബവവിധ്യമാര്ച്ന്ന കാരയങ്ങളിൽ ഏറതങ്കിലുും ഒന്നിൽ മാത്തും
പരിമിതറപ്പടുത്തറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബദ്വും റചയ്യ ന്നത് ഒവരറയാരു
കാരയമാറണന്ന മട്ടിൽ അവര്ച് അവരുറട പരിമിതമായ ധ്ാരണയുും
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കാഴ്ചപ്പാടുും അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വയക്തമായുും
അന്ാവരാരയകരമായ ന്ിലപാടാണ്. ത്കി്തയാന്ികള് എന്ന ന്ിലയിൽ,
ബദ്വും റചയ്യ ന്ന എല്ാ കാരയങ്ങള ും ന്ാും അറിയുകയുും

തുറന്ന

മന്സുള്ളവരായിരിക്കുകയുും വവണും. ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിലൂറട
ബദ്വും ന്ിറവവറ്റാൻ ആത്രഹിക്കുന്ന എല്ാറ്റിവന്ാടുും

ന്ാും

സഹകരിക്കുകയുും റപാരുത്തറപ്പടുകയുും വവണും. ബദ്വും റചയ്യ ന്ന
കാരയങ്ങള റട വിവിധ് വശങ്ങളിൽ ചിലത് സൂചിപ്പിക്കാൻ,
വിശവാസും, ബദ്വിക വരാരശാന്ത്ി, വീറണ്ടടുപ്പ്, സമൃദ്ധി തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളിൽ വളറരയധ്ികും വിവരണങ്ങവളാറട ബദ്വവചന്ും
പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഊന്നൽ ന്ൽകുന്ന

“വചന് ത്പസ്ഥാന്ും” ന്ാും

കണ്ടു. വലാക ദ്ൗതയങ്ങള്, സഭ്ാ വളര്ച്ച്ച, ്തുതിയുും ആരാധ്ന്യുും,
കുടുുംബും, സാമൂഹിക/രാത്ഷ്ടീയ ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങള്, ആത്മീയ യുദ്ധും,
ത്പവാചകതവവുും അവപ്പാ്വതാലികവുും എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ
ന്ൽകുന്ന താരതവമയന് പുതുമയുള്ള ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങള ണ്ട്. തുറന്ന്
പറയുക, അറിയാവുന്നവയ്ക്കപ്പ റും മുവന്നറുക, ബദ്വും റചയ്യ ന്ന
വയതയ്ത കാരയങ്ങള്ക്കായി തയ്യാറാകുക. ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിൽ
ന്ിങ്ങറളത്തറന്നവയാ ബദ്വത്തിന്ററ ത്പവൃത്തിറയവയാ
പരിമിതറപ്പടുത്തരുത്. ബദ്വും റചയ്യ ന്ന വയതയ്തമായ ഒരു
വവലയിൽ ഏര്ച്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിന്ാൽ വയതയ്തമായ “രീതിയിൽ”
സുംസാരിക്കുന്ന ഒരാവളാട് സഹിഷ്ണുത പുലര്ച്ത്തുക (സഹകരിക്കുക).

ദൈവത്തിന്പ്പറ ഓടരാ നീക്വകം ഒരക ക്

ടതയക ഉടേശയം

നിറടവറ്റുന്നക
ഈ കാലഘട്ടത്തിറല ആത്മാവിന്ററ പകര്ച്ച്ചയുറട ഉവദ്ദശയങ്ങള് വയശു
വയക്തമായി ത്പ്താവിച്ച , “ന്ിങ്ങള് ഭ്ൂമിയുറട അറ്റവത്താളും എന്ററ

സാക്ഷികളാകുും” (അ.ത്പവൃത്തികള് 1:8). ബദ്വും റചയ്യ ന്ന കാരയങ്ങള്
അവൻ

എന്ത്ിന്ാണ് റചയ്യ ന്നറതന്ന് ന്ാും പരിവശാധ്ിച്ച്

മന്സ്സിലാവക്കണ്ടതുണ്ട്. അല്ാത്തപക്ഷും “ഉവദ്ദശയും” ന്ഷ്ടറപ്പട്ട
“വയവസ്ഥയിൽ” മാത്തും

തുടരാന്ുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബദ്വത്തിന്ററ

ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഉവദ്ദശയങ്ങള് ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ുള്ള ന്മ്മുറട ത്ശമങ്ങറള
വിലയിരുത്തുന്നതിന്ുും ഇത് ന്റമ്മ സഹായിക്കുും.

18

എല്ാ കാരയങ്ങള്ക്കുും ഒരു സമയും

ദൈവത്തിന്പ്പറ ഓടരാ നീക്വകം ദൈവത്തിന്പ്പറ െപ്പറ്റലലാ
നീക്ങ്ങപ്പളയകം

രി

ൂർണൊക്കന്നക

ബദ്വത്തിന്ററ വയതയ്ത ന്ീക്കങ്ങള് പര്പര വിരുദ്ധമല്, മറിച്ച്
ബദ്വും റചയ്തുറകാണ്ടിരിക്കുന്ന മററ്റല്ാ കാരയങ്ങവളയുും
കൂട്ടിവച്ചര്ച്ക്കുന്നു. ഉദ്ാഹരണത്തിന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ പകര്ച്ച്ച
സാക്ഷികളാകാൻ മാത്തമല്, ആത്മാവിലുും സതയത്തിലുും ബദ്വറത്ത
ആരാധ്ിക്കാന്ുും ന്റമ്മ ത്പാപ്തരാക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ ബദ്വറത്ത
ആരാധ്ിക്കുന്നത് പിതാവിറന് ത്പസാദ്ിപ്പിക്കുക മാത്തമല്,
ശത്തുക്കള്റക്കതിരായ ആയുധ്ും കൂടിയാണ്, കൂടാറത സുവിവശഷും മറ്റ
വമഖലകളിവലക്ക് വയാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു.
അതിന്ാൽ, മററ്റാരു ത്പവൃത്തിയിൽ ഏര്ച്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരുമായി
സഹവസിക്കുകയുും പഠിക്കുകയുും റചയ്യ ക, അതുവഴി ന്ിങ്ങള റട
ജീവിതും സമ്പുഷ്ടമാകുും.

ദൈവത്തിന്പ്പറ ഭൂതകാല ക്

വൃത്തിയിൽ തകേരകടമ്പാൾ

ആളുകൾക്് പ്പതറ്റ് സംഭവിക്ാൻ സാധയതയകണ്ട്
ബദ്വത്തിന്ററ മുൻകാല ന്ീക്കങ്ങള് അറിവയണ്ടത്
ത്പധ്ാന്മാറണങ്കിലുും, ഭ്ൂതകാലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ന്മുക്ക് സവയും
അന്ുവദ്ിക്കാന്ാവില്. വാഗ്ദ്ത്ത വദ്ശവത്തക്ക് യാത്ത റചയ്ത
ഇത്സാവയലയരുറട ദ്ൃഷ്ടാന്ത്ും വന്ാക്കുക. പല അവസരങ്ങളിലുും അവര്ച്
ന്ിരുത്സാഹിതരായിത്തീര്ച്ന്നു. അവര്ച് ബദ്വത്തിന്ുും
വമാശയ്ക്കുറമതിറര പിറുപിറുക്കുകയുും പരാതിറപ്പടുകയുും റചയ്തു.
അങ്ങറന്യുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ, അവന്കും ആള കറള
റകാറന്നാടുക്കുന്ന അഗ്നിസര്ച്പ്പങ്ങറള പാളയങ്ങളിൽ ത്പവവശിക്കാൻ
കര്ച്ത്താവ് അന്ുവദ്ിച്ച . ജന്ങ്ങള് അന്ുതപിച്ചവപ്പാള്, ബദ്വും
വമാശവയാട് ഒരു റവങ്കല സര്ച്പ്പറത്ത ഉണ്ടാക്കി അതിറന് ഒരു തണ്ടിൽ
സ്ഥാപിക്കാൻ ന്ിര്ച്വദ്ദശിച്ച , അങ്ങറന് “കടിവയറ്റവറരല്ാും അതിറന്
വന്ാക്കുവമ്പാള് ജീവിക്കുും” (സുംഖയ 21:1-9). അങ്ങറന്, അത് ആയിരുന്നു.
ചരിത്തത്തിൽ ഏതാന്ുും ന്ൂറുവര്ച്ഷങ്ങള് കടന്നുവപാകുവമ്പാള്, വമാറശ
ഉണ്ടാക്കിയ റവങ്കല സര്ച്പ്പത്തിന് ഇത്സാവയൽ ജന്ും

ആരാധ്ന്

വ്തുവായി കണ്ട് ധ്ൂപും കാട്ടിയതായി ന്ാും കാണുന്നു (2
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രാജാക്കോര്ച് 18:4). ബദ്വജന്ത്തിന്ററ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ
മാരകമായ തിേറയ ന്ശിപ്പിക്കാൻ ബദ്വും ഹി്കീയാവ് രാജാവിറന്
ഉയര്ച്ത്തി. ബദ്വത്തിന്ററ ഭ്ൂതകാല ന്ീക്കത്തിന്ററ തിരുവശഷിപ്പ കറള
വിത്രഹാരാധ്ന്റയന്നവണ്ണും മുറുറക പിടിക്കുന്നവര്ച് ഇന്നുമുണ്ട്. ഇത്
ബദ്വത്തിന് അത്പീതികരമായ റതറ്റിവലക്കുും വഞ്ചന്യിവലക്കുും
ന്യിക്കുന്നു.

ദൈവം പ്പെയ്യുന്ന

കതിയ കാരയത്തിടലക്് െകവേകപ്പവക്ാൻ

തയ്യാറാകാത്തതിന് വലിയ വില പ്പകാേകടക്ണ്ടി വരകം
പലവപ്പാഴുും, ബദ്വും ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നതുും അവന്ററ സാന്നിദ്ധയും
ത്പകടമാക്കുന്നതുമായി ന്ാും കണ്ടീട്ട ള്ള

ഒരു ത്പവതയക “മാര്ച്ഗ്ഗും”

ന്മുക്ക് വളറര ശീലമാക്കിയതിന്ാൽ, ബദ്വും ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്ന ആ
വഴിയിൽ ന്ാും മുറുറക പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വര്ച്ത്തമാന്കാലത്ത്
ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ ബദ്വും ആത്രഹിക്കുന്ന പുതിയ വഴിയിവലക്ക്
തുറക്കുന്നതിൽ ന്ാും പരാജയറപ്പടുന്നു. പഴയ ന്ിയമത്തിറല മഹാന്ായ
വന്താവായ വമാശറയ വിചിന്ത്ന്ും റചയ്യ ക. ഒരു പാറവമൽ
അടിക്കാൻ ബദ്വും അവവന്ാട് കല്പിച്ച ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു,
അവൻ അത് റചയ്തു, ദ്ാഹിച്ച ഇത്സാവയലയറര തൃപ്തിറപ്പടുത്താൻ
റവള്ളും പുററപ്പട്ട

(പുറപ്പാട് 17: 1-7). കുറച്ച് വര്ച്ഷങ്ങള്ക്ക് വശഷും,

ജന്ങ്ങള്ക്ക് റവള്ളും ആവശയമായി വന്നവപ്പാള് വമാശയ്ക്ക്
സമാന്മായ ഒരു സാഹചരയും വന്രിട്ട . എന്നിരുന്നാലുും, ഇത്തവണ
തന്ററ വടിറകാണ്ട് അടിക്കുന്നതിന് പകരും പാറവയാട് കല്പിക്കാൻ
ബദ്വും അവവന്ാട് ന്ിര്ച്വദ്ദശിച്ച . പരാതി പറയുന്നവരായ
ഇത്സാവയലയവരാട് വമാറശ വദ്ഷയറപ്പട്ട് റചന്ന് പാറവയാട്
കല്പിക്കുന്നതിന് പകരും വടിറകാണ്ട് അടിച്ച . അവൻ അതിറന്
രണ്ടുതവണ അടിച്ച

(സുംഖയ 20:1-13). തീര്ച്ച്ചയായുും, റവള്ളും

പുറവത്തക്ക് ഒഴുകി, എന്നാൽ അവിശവാസത്തിന്ുും
അന്ുസരണവക്കടിന്ുും ബദ്വമുൻപാറക വമാശ ത്പതിയാവകണ്ടി വന്നു.
ആ ന്ിമിഷത്തിൽ വമാശയ്ക്ക് താൻ മുമ്പ് റചയ്തിരുന്നതുും
െലിക്കുറമന്ന് അറിയാവുന്നതുമായ കാരയങ്ങള് റചയ്യ ന്നത് കൂടുതൽ
ന്ല്തായി വതാന്നിയതായി വതാന്നുന്നു. പാറവയാട് കല്പിക്കുന്നത്
തന്ിക്കു അത്ത സുഖത്പദ്മായിരുന്നില്. അത്ഭുതങ്ങള്ക്ക് പിന്നിൽ
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തന്ററ വടിയല്, ബദ്വമാറണന്ന് അവൻ മറന്നിരിക്കാും. തന്ററ
അവിശവാസത്തിന്ററ വപരിൽ വമാശക്ക്

വമാശമായ ത്പതയാഘാതങ്ങള്

വന്രിവടണ്ടി വന്നു. െലും സമാന്മായിരിക്കാറമങ്കിലുും ബദ്വും
ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ ആത്രഹിക്കുന്ന പുതിയ വഴികള്ക്കായി ന്ാും
തയ്യാറായിരിക്കുകയാവണാ?

ഒരക ൈർശനത്തിന്പ്പറ

ൂർത്തീകരണത്തിനകള്ള സെയം

ഹബക്ൂക്് 2:2-3
2 യടഹാവ എടന്നാേക ഉത്തരം അരകളിയതക: നീ ൈർശനം എഴകതകക; ഓേിച്ചു വായിൊൻ
തക്വണ്ണം അതക

ലകയിൽ പ്പതളിവായി വപ്പരക്കക.

3 ൈർശനത്തിന്നക ഒരക അവധിപ്പവച്ചിരിക്കന്നക; അതക സൊപ്തിയിടലക്ക ബദ്ധപ്പെേകന്നക;
സെയം പ്പതറ്റുകയകെിലല; അതക ദവകിയാലകം അതിന്നായി കാത്തിരിക്; അതക വരകം
നിശ്ചയം; താെസിക്യകെിലല.

ബദ്വും ന്ിങ്ങള റട ഹൃദ്യത്തിവലക്കുും ജീവിതത്തിവലക്കുും
സുംസാരിക്കുന്ന ഓവരാ വാക്കിന്ുും അതിന്ററ െലത്പാപ്തിക്കായി ഒരു
ന്ിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. ഒരു ്ത്തീ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജേും ന്ൽകുന്നത്
വപാറലയാണ് ഈ ത്പത്കിയ. രര്ച്ഭ്ധ്ാരണത്തിന്ററ ഒരു സുംഭ്വമുണ്ട് ബദ്വും തന്ററ സവപ്ന്ും, തന്ററ ആശയും, തന്ററ തത്ന്ത്ും, തന്ററ
പദ്ധതി എന്നിവ ന്ിങ്ങള റട ഹൃദ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു
വയക്തിറയന്ന ന്ിലയിൽ ന്ിങ്ങള ും ആവശയമായ മറ്റ് കാരയ ത്കമങ്ങള ും
പദ്ധതിക്ക് അന്ുവയാജയമായ രീതിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന വികസന്
സമയറത്ത തുടര്ച്ന്ന് പിന്ത്ുടരുന്നു. ഒടുവിൽ ജന്ന് സമയും വരുന്നുദ്ര്ച്ശന്ും യാഥാര്ച്ഥയമാകുന്നു. എന്നാൽ ന്ാും അറിവയണ്ട കാരയും
കാത്തിരിപ്പിന്ററ ഒരു സമയമുണ്ട് - സമയത്തിന്ററ ഒരു
കടന്നുവപാക്ക്- ദ്ര്ച്ശന്ും ന്ൽകിയ സമയും മുതൽ അത്
യാഥാര്ച്ഥയമാകുന്ന സമയും വറര. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദ്ര്ച്ശന്ും
പൂര്ച്ത്തീകരിക്കാന്ുള്ള അടിത്തറ പാകാൻ ബദ്വും ന്റമ്മ
ത്പാപ്തരാക്കുന്നത്. ദ്ര്ച്ശന്ും ന്ടക്കുറമന്ന് ഉറപ്പ ള്ളതിന്ാൽ, ന്മ്മുറട
ആസന്നമായ ത്പവൃത്തിയിൽ ന്ാും ഉത്സാഹും കാണിവക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ
കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവിൽ, ദ്ര്ച്ശന്ും ന്ിറവവറ്റാൻ ന്റമ്മ
ത്പാപ്തരാക്കുന്ന - ജന്ങ്ങള്, സ്ഥലങ്ങള്, വ്തുക്കള്-ആവശയമായ
എല്ാും ബദ്വും കൂട്ടിവച്ചര്ച്ക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ന്മ്മള് തയ്യാറാവുകയുും
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കാരയങ്ങള് വിന്യസിക്കുകയുും റചയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ‘ബകവറാ്’
ന്ിമിഷും വരുന്നു - ദ്ര്ച്ശന്ത്തിന്ററ പൂര്ച്ത്തീകരണത്തിന്ുള്ള സമയും.

െലം ആസേൈിക്ാനകള്ള ഒരക സെയം
സങ്കീർത്തനം 1:3എ
അവൻ, ആറ്റരികത്തക നട്ടിരിക്കന്നതകം തക്കാലത്തക െലം കായ്ക്കന്നതകം
ഇലവാോത്തതകൊയ വൃക്ഷംട

ാപ്പല ഇരിക്കം.

െലും അതാതിന്ററ കാലഘട്ടത്തിൽ കായ്ക്കുന്നു. ന്മ്മുറട
അധ്വാന്ത്തിന്ററ െലും കാണാന്ുും ആസവദ്ിക്കാന്ുും കഴിയുന്ന ഒരു
സമയമുറണ്ടന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കര്ച്ത്താവ് ന്റമ്മ
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ത്പവതയക വമഖലയിൽ ന്മ്മിൽ ചിലര്ച്
ഉത്സാഹവത്താറട അധ്വാന്ിക്കുന്നുണ്ടാകാും. പലവപ്പാഴുും, െലും ഉടന്ടി
കണ്ടിറല്ങ്കിൽ, അറല്ങ്കിൽ ത്പതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് െലും കാണാറത
വരുവമ്പാള് ന്ാും ന്ിരുത്സാഹറപ്പടുന്നു. സീസണല്ാത്തവപ്പാള് പഴങ്ങള്
തിരയുന്നത് ന്ിരുത്സാഹറപ്പടുത്താും. അതിന്ററ സീസണുകളിൽ െലും
കായ്ക്കുറമന്ന് ന്ാും മന്സ്സിലാക്കണും. ന്മ്മുറട അധ്വാന്ത്തിന്ററ െലും
മുളയ്ക്കുന്നതിന്ുും പൂക്കുന്നതിന്ുും െലും കായ്ക്കുന്നതിന്ുും ഒരു
സമയമുണ്ട്. ന്ാും അധ്വാന്ിക്കുവമ്പാള്, ന്ാും വിളറവടുപ്പിന്ററ
കര്ച്ത്താവിവലക്ക് വന്ാക്കണും, കാരണും തന്ററ സമയത്ത് അവന്ാണ്
വര്ച്ദ്ധന്വ് ന്ൽകുന്നത്.

രീക്ഷണത്തിന്പ്പറയകം ക്

ടലാഭനത്തിന്പ്പറയകം ഒരക സെയം

ലൂടക്ാസ് 4:13
അങ്ങപ്പന

ിശാെക സകല

രീക്ഷയകം തിപ്പകച്ചടശഷം കകപ്പറ കാലടത്തക്ക അവപ്പന

വിട്ടുൊറി.
എപ്പെസയർ 6:13
അതകപ്പകാണ്ടക നിങ്ങൾ ൈകർേിവസത്തിൽ എതിർൊനകം സകലവകം സൊ
നില്

ിച്ചിട്ടു ഉപ്പറച്ചു

ാനകം കഴിടയണ്ടതിന്നക ദൈവത്തിന്പ്പറ സർവ്വായകധവർഗ്ഗം എേകത്തകപ്പകാൾവിൻ.

ഒരു വിശവാസിറക്കതിറര തന്ററ ആത്കമണും അഴിച്ച വിടാൻ പിശാച്
“അന്ുവയാജയമായ സമയങ്ങള്” ആയി കാണുന്ന സമയങ്ങള ും
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കാലങ്ങള ും ഉണ്ട്. പിശാച് തന്ററ ആത്കമണും ഉചിതമായ
ന്ിമിഷങ്ങളിൽ ആസൂത്തണും റചയ്യ ന്നു. അത്തരും സമയങ്ങറള
“ദ്ുര്ച്ദ്ിവസും” എന്നുും വിളിക്കുന്നു (എറെസയര്ച് 6:13). ചില
കാരണങ്ങളാൽ, ന്മ്മള് ഏറ്റവുും ദ്ുര്ച്ബലരാവയക്കാും അറല്ങ്കിൽ
ശത്തുക്കള്ക്കായി തുറന്ന വാതിൽ അവവശഷിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്.
വയശു അതിറന് "ത്പവലാഭ്ന്ത്തിന്ററ സമയും" എന്ന് വിവശഷിപ്പിച്ച
(ലൂക്കാ 8:13). അതിന്ാൽ, “ന്ിര്ച്മ്മദ്രായിരിപ്പിൻ; ഉണര്ച്ന്നിരിപ്പിൻ” (1
പവത്താ് 5:8) എന്ന് ന്മുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ന്ൽകുന്നു. ന്മുറക്കതിറര
തിേയുറട ആത്കമണത്തിന് ത്പവതയക സമയങ്ങള ും കാലഘട്ടങ്ങള ും
ഉറണ്ടന്ന് മന്സ്സിലാവക്കണ്ടത് ത്പധ്ാന്മാണ്.
യുദ്ധും മറ്റ് അവസരങ്ങറള അവപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കഠിന്വുും
ആയാസകരവുമായ സമയങ്ങള ണ്ട്. എന്നിരുന്നാലുും, ന്മുക്ക്
ന്ിലന്ിൽക്കാന്ുും ശത്തുവിന്ററ എല്ാ ത്പവൃത്തികവളയുും
പരാജയറപ്പടുത്താന്ുും കഴിയുറമന്ന് ന്മുക്കറിയാും. സാധ്ാരണയായി,
തീത്വമായ ബപശാചിക ആത്കമണത്തിന്ററ അത്തരും സമയങ്ങള് ന്ാും
ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിറല ഒരു വലിയ വിജയത്തിന്ററയുും
മുവന്നറ്റത്തിന്ററയുും വക്കിലാണ് എന്നതിന്ററ സൂചന്യാണ്. കൂടാറത,
മറ്റ് വിശവാസികള് കടന്നുവപാകുന്ന കാലഘട്ടവത്താട്
സുംവവദ്ന്ക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് അത്തരും ഒരു സമയത്ത്
അവവരാറടാപ്പും ന്ിൽക്കാന്ുും അവര്ച്ക്ക് പിന്ത്ുണ ന്ൽകാന്ുും ന്റമ്മ
ത്പാപ്തരാക്കുും. “അന്ര്ച്ഥദ്ിവസത്തിലുും” (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 41:1)
“ദ്ുഷ്കാലത്തിലുും” (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 37:18-19) ബദ്വും തന്ററ സഹായും
വാഗ്ദ്ാന്ും റചയ്തിട്ട ണ്ട്.

വിളപ്പവേകെിനകള്ള സെയം
അ.ക്

വൃത്തികൾ 16:6-7

6 അവർ ആസയയിൽ വെനം ക്

സംഗിക്രകപ്പതന്നക

രിശകദ്ധാത്മാവക വിലക്കകയാൽ

ക്െകഗയയിലകം ഗലാതയടൈശത്തിലകം കൂേി സഞ്ചരിച്ചു,
7 െകസയയിൽ എത്തി ബിഥകപ്പനയക്ക ട

ാകകവാൻ ക്ശെിച്ചു; ടയശകവിന്പ്പറ ആത്മാടവാ

അവപ്പര സമ്മതിച്ചിലല.
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ന്മ്മുറട ബദ്വമാണ് വിളറവടുപ്പിന്ററ കര്ച്ത്താവ്. ജാതികള്
അവന്ററ റകായ്ത്തു വയലുകളാണ്. അവന്ററ ഓവരാ വിളറവടുപ്പ ും
എവപ്പാള് പാകമാകുറമന്ന് അവന്റിയാും, കാരണും അവറയല്ാും
ഒവരസമയും പാകമാകില്. സുവിവശഷും ത്പവഘാഷിക്കുന്നതിന്ായി ചില
ത്പവദ്ശങ്ങളിൽ ത്പവവശിക്കാൻ ത്ശമിച്ച പൗവലാസിന്ററയുും
സഹത്പവര്ച്ത്തകരുറടയുും അന്ുഭ്വങ്ങള് ന്മുക്കറിയാും, പവക്ഷ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവറര സമ്മതിച്ചില്. ഒരു ത്പവതയക ത്പവദ്ശും
സുവിവശഷത്തിന് തയ്യാറാകാത്തതിന് ന്ിരവധ്ി കാരണങ്ങള ണ്ടാകാും.
ഒരുപവക്ഷ, ആള കള് വചന്ും സവീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ാത്തതിന്ാൽ
ത്പാര്ച്ഥന്യിലൂറടയുും മാദ്ധയസ്ഥതയിലൂറടയുും ത്പവര്ച്ത്തിക്കണും.
ഒരുപവക്ഷ, ആ ത്പവദ്ശറത്ത ചുമതലയുറട റവല് വിളികറള വന്രിടാൻ
വവലക്കാര്ച് സജ്ജരല്ായിരിക്കാും അറല്ങ്കിൽ ഒരുപവക്ഷ, പിന്നീട്
ഇടറപട്ടാൽ കൂടുതൽ വിളറവടുപ്പ് ലഭ്ിക്കുമായിരിക്കുും.
എന്ത്ുതറന്നയായാലുും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ മാര്ച്രന്ിര്ച്വദ്ശറത്ത
പിന്ത്ുടര്ച്ന്ന്, ബദ്വത്തിന്ററ സമയത്തിറന്ാപ്പും കാലടികള് റവച്ച്
ന്ടന്ന് ബദ്വത്തിന്ററ വിളറവടുപ്പ് വയലുകളിവലക്ക് ഇറങ്ങുവമ്പാള്
ന്ാും സുംവവദ്ന്ക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കണും.

ദൈവത്തിന്പ്പറ ഭവനം

ണിയാനകള്ള സെയം

ഹഗ്ഗായി 1:1-4
1 ൈാരയാടവശ് രാജാവിന്പ്പറ രണ്ടാം ആണ്ടക, ആറാം ൊസം, ഒന്നാം തിയ്യതി യടഹാവയകപ്പേ
അരകളൊേക ഹഗ്ഗായിക്

വാെകൻ െകഖ്ാന്തരം പ്പയഹൂൈാടൈശാധി

പ്പശയല്തീടയലിന്പ്പറ െകനായ പ്പസരകബ്ബാടബലിന്നകം െഹാ

തിയായി

കടരാഹിതനായി

പ്പയടഹാസാൈാക്ിന്പ്പറ െകനായ ടയാശകപ്പവക്കം ഉണ്ടായപ്പതപ്പന്തന്നാൽ:
2 ദസനയങ്ങളുപ്പേ യടഹാവ ഇക്

കാരം അരകളിപ്പച്ചയ്യുന്നക: യടഹാവയകപ്പേ ആലയം

ണിവാനകള്ള കാലം വന്നിട്ടിപ്പലലന്നക ഈ ജനം
3 ഹഗ്ഗായി ക്

റയകന്നകവടലലാ.

വാെകൻ െകഖ്ാന്തരം യടഹാവയകപ്പേ അരകളൊേകണ്ടായപ്പതപ്പന്തന്നാൽ:

4 ഈ ആലയം ശൂനയൊയിരിപ്പക് നിങ്ങൾക്ക തട്ടിട്ട വീേകകളിൽ

ാർൊൻ കാലൊടയാ?

ഹഗ്ഗായി 1:8
നിങ്ങൾ െലയിൽ പ്പെന്നക െരം പ്പകാണ്ടകവന്നക ആലയം
ക്

സാൈിച്ചു െഹതേപ്പെേകം എന്നക യടഹാവ കല്
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എല്ാ കാരയങ്ങള്ക്കുും ഒരു സമയും

പഴയന്ിയമത്തിറല ബദ്വജന്ും ബദ്വത്തിന്ററ സമയും
ന്ഷ്ടറപ്പടുത്തുകയുും അന്ുചിതമായ കാരയങ്ങള് റചയ്യ ന്നതിൽ
കുറ്റക്കാരാകുകയുും റചയ്തു. അവര്ച് ആലയത്തിന്ററ
പുന്ര്ച്ന്ിര്ച്മ്മാണും അവരണിക്കുകയുും സവന്ത്ും വീടുകള്
പണിയുന്നതിൽ മുഴുകുകയുും റചയ്തു. ഒരു സമാന്ത്ര ചിന്ത്യിലൂറട,
ന്മ്മുറട ന്ാളിൽ ബദ്വും ആലയും പണിയുന്നത്, “ഇഷ്ടികയുും ചാന്ത്ുും”
റകാണ്ടല്, പിറന്നവയാ “ജീവന്ുള്ള കല് കള്” റകാണ്ടാണ്
പണിയുന്നറതന്ന് ന്മുക്കറിയാും. ഇതാണ് സഭ്, വയശു പറഞ്ഞു താൻ
പണിയുകയുും അതിന്ായി അവൻ കൃപാ വര ശുത്ശൂഷകറള
ന്ിയമിക്കുകയുും വിശുദ്ധോറര വിളിക്കുകയുും റചയ്തു (എറെസയര്ച്
4:7-11). സവന്ത്ും താൽക്കാലിക ഭ്വന്ങ്ങള് അല് കര്ച്ത്താവിന്ററ ഭ്വന്ും
പണിവയണ്ടതിന്ററ ആവശയകത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആള കള്ക്ക്
അന്ുഭ്വറപ്പടാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ന്മ്മള്
ആയിരിക്കുന്നത്. സവന്ത്ും വീടുകള് (സവന്ത്ും ആഡുംബരങ്ങള് അറല്ങ്കിൽ
സവകാരയ ത്കി്തയൻ സുംരുംഭ്ങ്ങള്) പണിയുന്നത് ന്ിര്ച്ത്തി സഭ്യുറട
ന്ിര്ച്മ്മാണത്തിൽ ന്ിവക്ഷപിക്കാൻ പഴയ കാലറത്തവപ്പാറല ബദ്വും
തന്ററ ജന്റത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരു സമയും വരുന്നു. ഇതിന്ര്ച്ഥും
തയാരപൂര്ച്വും ജീവിക്കുക, ഉദ്ാരമായി റകാടുക്കുക, ന്ിര്ച്ഭ്യമായി
വപാകുക എന്നിങ്ങറന്യുള്ള പുതിയ ജീവിതബശലികള മായി
റപാരുത്തറപ്പടാൻ ന്ാും തയ്യാറായിരിക്കണും എന്നാണ്.

നിശബ്ദ വർഷങ്ങൾ
ഗലാതയർ 1:15-18
15 എങ്കിലകം എന്പ്പറ ജനനം െകതൽ എപ്പന്ന ടവർതിരിച്ചു തന്പ്പറ കൃ

യാൽ

വിളിച്ചിരിക്കന്ന ദൈവം
16 തന്പ്പറ

കക്തപ്പനക്കറിച്ചുള്ള സകവിടശഷം ഞാൻ ജാതികളുപ്പേ ഇേയിൽ

അറിയിടക്ണ്ടതിന്നക അവപ്പന എന്നിൽ പ്പവളിപ്പെേകത്തകവാൻ ക്

സാൈിച്ചടൊൾ ഞാൻ

ൊംസരക്തങ്ങടളാേക ആടലാെിക്ടയാ
17 എനിക്ക െകപ്പമ്പ അപ്പൊസ്തലന്മാരായവരകപ്പേ അേകക്ൽ പ്പയരൂശടലെിടലക്ക
ട

ാകടയാ പ്പെയ്യാപ്പത ടനപ്പര അറബിയിടലക്ക ട

ാകയകം ൈെസ്പ്പകാസിടലക്ക

െേങ്ങിടൊരകകയകം പ്പെയ്തക.
18 െൂവാണ്ടക കഴിഞ്ഞിട്ടു ടകൊവകൊയി െകഖ്
പ്പയരൂശടലെിടലക്ക ട

ായി

രിെയൊടകണ്ടതിന്നക

തിനഞ്ചകൈിവസം അവടനാേകകപ്പേ
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ഗലാതയർ 2:1
തിന്നാലക ആണ്ടക കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ ബർന്നബാസകൊയി തീപ്പതാസിപ്പനയകം കൂട്ടിപ്പക്ാണ്ടക
വീണ്ടകം പ്പയരൂശടലെിടലക്ക ട

ായി.

ബദ്വിക മന്ുഷയരിൽ പലരുും-ബദ്വും ഉയര്ച്ത്തിയ വന്താക്കള്-അവന്കും
വര്ച്ഷങ്ങവളാളും

“ന്ിശബ്ദമായി” തയ്യാററടുപ്പിന്ായി റചലവഴിച്ചതായി

ന്ാും തിരുറവഴുത്തിലുടന്ീളും ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നു. ന്ാും ആ വര്ച്ഷങ്ങറള
“ന്ിശബ്ദത” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണും ആ കാലയളവിൽ അവര്ച്
റചയ്ത കാരയങ്ങറളക്കുറിച്ച് കൂടുതറലാന്നുും പറയുന്നില്. ബദ്വും
അവറര വിളിച്ചതിന് വവണ്ടി അവര്ച് പരിശീലിപ്പിക്കറപ്പടുകയുും
ഒരുങ്ങുകയുും റചയ്തു. തുടര്ച്ന്ന് ന്ിശബ്ദമായ വര്ച്ഷങ്ങള റട
അവസാന്ത്തിൽ, ബദ്വും അവറര ഒരു ത്പമുഖ ശുത്ശൂഷയിവലക്ക്
ത്പവവശിപ്പിച്ച . പൗവലാസിന്ററ ജീവിതത്തിൽ ന്ാും ഇത് വയക്തമായി
കാണുന്നു. അവൻ രക്ഷിക്കറപ്പടുകയുും ഒരു അവപ്പാ്തലന്ാകാൻ
വിളിക്കറപ്പടുകയുും റചയ്തു. എന്നാൽ വര്ച്ഷങ്ങള്ക്കുവശഷമാണ്
അവൻ ഒരു അവപ്പാ്തലന്ററ അഭ്ിവഷകത്തിന്ററ പൂര്ച്ണതയിവലക്ക്
ത്പവവശിച്ചത്. ത്കി്തീയ വിശവാസത്തിവലക്ക് വന്നതിറന്ത്തുടര്ച്ന്ന് താൻ
അവറബയയിൽ ന്ിരവധ്ി ന്ിശബ്ദ വര്ച്ഷങ്ങള് ചിലവഴിച്ച . ഒരുപവക്ഷ
10 വര്ച്ഷത്തിന്ുവശഷും, അവന്ത്യാകയയിറല സഭ്യിൽ ഒരു
അധ്യാപകന്ായി അവൻ തന്ററ പരസയ ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിച്ച .
ഏകവദ്ശും മൂന്നു വര്ച്ഷത്തിന്ു വശഷും, തന്ററ അപ്പ്വതാലിക
ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ാൽ അവൻ വിളിക്കറപ്പട്ട
(അ. ത്പവൃത്തികള് 13:1-3). തന്ററ പരസയ ശുത്ശൂഷ
ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 30 ന്ിശബ്ദ വര്ച്ഷങ്ങള് റചലവഴിച്ച ന്മ്മുറട
കര്ച്ത്താവായ വയശുവിന്ററ ജീവിതത്തിലുും ന്ാും ഇത് കാണുന്നു.
വയാസഫ് ഏകവദ്ശും 13 വര്ച്ഷും കാത്തിരുന്നു, വമാശ 40 വര്ച്ഷും
കാത്തിരുന്നു, പട്ടിക ന്ീള ന്നു. ന്ിശബ്ദമായ വര്ച്ഷങ്ങള്
ന്ിഷ്ത്കിയതവത്തിന്ററ സമയമല്, മറിച്ച് തയ്യാററടുപ്പിന്ററ
സമയമാറണന്ന് തിരിച്ചറിവയണ്ടത് ത്പധ്ാന്മാണ്, ബദ്വും അവറര
വിളിച്ചതിന്ററ ത്പധ്ാന് വശങ്ങള് അവിറട അവര്ച് പഠിക്കുന്നു.
ബദ്വും ഒരാളിൽ എടുക്കുന്ന ഒരുക്കങ്ങള് മററ്റാരാള് എടുക്കുന്ന
തയ്യാററടുപ്പിൽ ന്ിന്ന് തികച്ച ും വയതയ്തമായിരിക്കുും. ബദ്വത്തിന്ററ
“പരിശീലന് കാരയത്കമും” ഓവരാ വയക്തിക്കുും അന്ുവയാജയമായതാണ്.
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ന്മ്മിൽ പലരുും പരിശീലന് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ന്മ്മള് ഇവപ്പാള്
റചയ്യ ന്നത് വരാന്ിരിക്കുന്ന എല്ാറ്റിന്ററയുും അടിസ്ഥാന്മാണ്.
അതിന്ാൽ ത്പവൃത്തിക്കുന്നതിൽ

വിശവ്തരായിരിക്കുക,

എല്ാറ്റിന്ുമുപരിയായി, പഠിക്കാന്ുും പരിശീലിപ്പിക്കാന്ുും
തയ്യാററടുക്കാന്ുും തയ്യാറാകുക.
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4. വിടവെനടത്താപ്പേ നമ്മകപ്പേ ജീവിതപ്പത്ത
ക്കെീകരിക്കക
സഭാക്

സംഗി 8:5b-6a

5 ...ജ്ഞാനിയകപ്പേ ഹൃൈയം കാലപ്പത്തയകം നയായപ്പത്തയകം വിടവെിക്കന്നക.
6 സകല കാരയത്തിന്നകം കാലവകം നയായവകം ഉണ്ടടലലാ;...
ലൂടക്ാസ് 12:54-56
54

ിപ്പന്ന അവൻ

കാണകടമ്പാൾ പ്പ

കരകഷാരടത്താേക

റഞ്ഞതക: “

േിഞ്ഞാറകനിന്നക ടെഘം പ്പ

രകെഴ വരകന്നക എന്നക നിങ്ങൾ ഉേപ്പന

ാങ്ങകന്നതക

റയകന്നക; അങ്ങപ്പന സംഭവിക്യകം

പ്പെയ്യുന്നക.
55 പ്പതക്ൻ കാറ്റു ഊതകന്നതക കണ്ടാടലാ അതയകഷ്ണം ഉണ്ടാകകം എന്നക

റയകന്നക; അതക

സംഭവിക്യകം പ്പെയ്യുന്നക.
56 ക

േഭക്തിക്ാടര, ഭൂെിയകപ്പേയകം ആകാശത്തിന്പ്പറയകം ഭാവപ്പത്ത വിടവെിൊൻ

നിങ്ങൾക്ക അറിയാം;

ഏറതാരു വജാലിയുറടയുും ശരിയായ സമയവുും ശരിയായ
ത്പവര്ച്ത്തന്രീതിയുും തിരിച്ചറിയാൻ ജ്ഞാന്ിയായ ഒരു മന്ുഷയന്
കഴിയുും. എല്ാ കാരയത്തിന്ുും വജാലിക്കുും-ഒരു ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കൽ,
വിവാഹും, റതാഴിലിൽ മാറ്റും വരുത്തൽ, സുവിവശഷത്തിന്ുവവണ്ടി
തത്ന്ത്പരമായി സ്ഥലുംമാറ്റും, അറല്ങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിസിന്സ്സിവലക്ക്
ത്പവവശിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക്-ഒരു ശരിയായ സമയവുും ശരിയായ
ന്ടപടിയുമുണ്ട്. റചവയ്യണ്ട ശരിയായ കാരയും. ബദ്വും ന്റമ്മ
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാന്ികളാകാന്ാണ്-സമയവത്തയുും
ന്യായവിധ്ിവയയുും

വിവവചിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ആള കള് ആകാൻ

തറന്ന.
ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിന്ററ സമയവുും കാലവുും (വയക്തികളായി
അറല്ങ്കിൽ കൂട്ടമായി) തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉചിതമായ
ന്ടപടിറയടുക്കാന്ുള്ള ഉത്തരവാദ്ിത്തും റകാണ്ടുവരുന്നു. പൗവലാ്
എഴുതി, ഇതു റചവയ്യണ്ടതു ഉറക്കത്തിൽന്ിന്നു ഉണരുവാൻ ന്ാഴിക
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങറന് ന്ിങ്ങള് സമയറത്ത അറികയാൽ തവന്ന;
ന്ാും വിശവസിച്ച സമയറത്തക്കാള് രക്ഷ ഇവപ്പാള് ന്മുക്കു അധ്ികും
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അടുത്തിരിക്കുന്നു. രാത്തി കഴിവാറായി പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു
അതുറകാണ്ടു ന്ാും ഇരുട്ടിന്ററ ത്പവൃത്തികറള റവച്ച കളഞ്ഞു
റവളിച്ചത്തിന്ററ ആയുധ്വര്ച്ഗ്ഗും ധ്രിച്ച റകാള്ക. പകൽസമയത്തു
എന്നവപാറല ന്ാും മരയാദ്യായി ന്ടക്ക; ... (വറാമര്ച് 13:11-13). സമയും
എത്തയാറണന്ന് ന്മുക്കറിയാവുന്നതിന്ാൽ അതിന്ന്ുസൃതമായി
ജീവിക്കാൻ ന്റമ്മ ഉപവദ്ശിക്കുന്നു. സമയറത്തക്കുറിച്ച് വയക്തമായ
ധ്ാരണവയാറട ജീവിതും ത്കമീകരിക്കുന്നവരാണ് വിവവകമുള്ള
ആള കള്. തക്കസമയത്തു പറയുന്ന വാക്ക് (സദ്ൃശവാകയങ്ങള് 15:23),
കാരണും അവര്ച് ബദ്വത്തിന്ററ ശബ്ദും വകള്ക്കാൻ തങ്ങറളത്തറന്ന
അച്ചടക്കത്തിലാക്കുന്നു (റയശയ്യാവ് 50:4-5). ബദ്വറത്ത വസവിക്കുന്ന
കാരയും വരുവമ്പാള് അവര്ച് എവപ്പാഴുും തയ്യാറാണ്. അവര്ച്
“സമയത്തിലുും അസമയത്തിലുും ഒരുങ്ങിന്ിൽക്കുന്നവരാണ്” (2
തിവമാത്തി 4:2). അവര്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന്ററ
അടിയന്ത്ിരതറയക്കുറിച്ച് അവര്ച്ക്ക് വബാധ്യമുള്ളതിന്ാൽ ബദ്വത്തിന്
എവപ്പാള് വവണറമങ്കിലുും അവറര വിളിക്കാൻ കഴിയുും. അതിന്ാൽ,
അവര്ച് ന്ിരന്ത്രമായ സന്നദ്ധതയിൽ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതും
ന്യിക്കുന്നു. ഹൃദ്യും തളരാത്തവരുും ന്േ റചയ്യ ന്നതിൽ ഒരിക്കലുും
മടുപ്പില്ാത്തവരുമായ ആള കളാണിവര്ച്, കാരണും “തക്കസമയത്ത്”
അവര്ച് ത്പതിെലും ത്പാപിക്കുറമന്ന് അവര്ച്ക്കറിയാും (രലാതയര്ച് 6:9).
അവര്ച് ത്പശ്തി അവന്വഷിക്കുകവയാ അധ്ികാരും ദ്ുരുപവയാരും
റചയ്യ കവയാ റചയ്യാറത വിന്യവത്താറട ജീവിക്കുന്നവരുും
ന്ടക്കുന്നവരുമാണ്. “തക്കസമയത്ത്” ബദ്വും തങ്ങറള ഉയര്ച്ത്തുറമന്ന്
അവര്ച്ക്കറിയാും (1 പവത്താ് 5:5-6) അവര്ച് മന്ുഷയന്ററ ത്പശുംസ
വതടുന്നില്. എങ്ങറന്യാണ് ന്മ്മള് ന്മ്മുറട ജീവിതും ത്കമറപ്പടുത്തുന്നത്?
ബദ്വത്തിന്ററ ഘടികാര ത്പകാരും ജീവിക്കാന്ുും അവന്ററ
സമയത്തിന് ഒപ്പും കാലടികള് റവച്ച

ന്ടക്കാൻ ന്ാും ത്ശമിക്കുന്നുവണ്ടാ?

അവതാ, മറ്റ ള്ളവര്ച് റചയ്യ ന്നതു കാണുവമ്പാള് ന്ാും കാരയങ്ങള്
റചയ്തുറകാണ്ട് ത്കമരഹിതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാവണാ.
വിവവകവത്താറട ന്മുക്ക് ന്മ്മുറട ജീവിതറത്ത ത്കമീകരിക്കാും-ന്മ്മുറട
മുൻരണന്കള് പുന്ഃത്കമീകരിക്കുക, ന്മ്മുറട പദ്ധതികള് മാറ്റ ക,
ബദ്വും ന്റമ്മ റകാണ്ടുവപാകുന്ന സമയങ്ങള്ക്കുും കാലഘട്ടങ്ങള്ക്കുും
അന്ുസരിച്ച് ന്മ്മുറട ജീവിതറത്ത മാറ്റ ക.
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സമയറത്ത വിവവചിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നത് ന്ിലവിലുള്ള
സാഹചരയങ്ങള് ന്ിരീക്ഷിച്ച് കാലാവസ്ഥ പറയാൻ
കഴിയുന്നതുവപാറലയാണ്. തറന്ന അന്ുരമിച്ച ജന്ക്കൂട്ടവത്താടുള്ള
ശക്തമായ ശാസന്യിൽ വയശു ഈ താരതമയും ഉപവയാരിച്ച .
ആള കള് വമഘങ്ങള റട അവസ്ഥയുും കാറ്റിന്ററ ദ്ിശയുും കണ്ടു,
അങ്ങറന് കാലാവസ്ഥ ത്പവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലുും,
അവര്ച്ക്ക് സമയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്. ഈ ഉപവയാരത്പദ്മായ
സാമയത്തിൽ ന്ിന്ന്, ബദ്വും ന്റമ്മ ന്യിക്കുന്ന സമയങ്ങറളയുും
കാലങ്ങറളയുും വിവവചിച്ച് ശരിയായി ത്പതികരിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന ചില പരാമര്ച്ശങ്ങള് ന്മുക്ക് ന്ടത്താും. സമയവുും
കാലവുും

വിവവചിച്ചറിയുന്നതിന്ുള്ള താവക്കാലാണ്

ന്ിരീക്ഷകരായിരിക്കുക എന്നത്.

നിങ്ങളുപ്പേ ഉള്ളിലകള്ള ദൈവാത്മാവ് നയിക്കന്നത്
നിരീക്ഷിക്കക
ന്ിങ്ങളിൽ ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്ന ത്പത്കിയയിൽ, ബദ്വും തന്ററ
പദ്ധതികള ും ലക്ഷയങ്ങള ും ന്ിങ്ങള്ക്ക് റവളിറപ്പടുത്തുന്നു. അവന്ററ
ആത്മാവിലൂറടയുും അവന്ററ വചന്ത്തിലൂറടയുും അവൻ ന്ിങ്ങളിൽ
ജന്ിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ആത്രഹങ്ങള ും സവപ്ന്ങ്ങള ും ത്പതീക്ഷകള ും
ഉണ്ട്. ന്ഷ്ടറപ്പട്ടവരിവലക്ക് എത്തുക, അവന്ററ വചന്ും പഠിപ്പിക്കുക,
ഒരു ബിസിന്സുകാരന്ാകുക, അങ്ങറന് പലതുും ആകാൻ അകറത്ത
മന്ുഷയന്ിൽ ജവലിക്കുന്ന ഒരു ആവവശും ന്ിങ്ങള് കറണ്ടത്തുും. ഇതാണ്
ബദ്വും ന്ിങ്ങവളാട് ആശയവിന്ിമയും ന്ടത്തുന്നത്. ബദ്വത്തിന്ററ
അത്തരും ത്പവൃത്തികള് ന്ിരീക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങളുപ്പേ ജീവിതത്തിപ്പല സാഹെരയങ്ങളും സംഭവങ്ങളും
നിരീക്ഷിക്കക
ന്ിങ്ങള റട സമയങ്ങള്, ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിറല സുംഭ്വങ്ങള്,
ബദ്വത്തിന്ററ കരങ്ങളിലാണ് (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 31:15). കാരയങ്ങള്
റവറുറത സുംഭ്വിക്കുന്നില്. പലവപ്പാഴുും, ബദ്വും ന്ിങ്ങള്ക്കായി
ത്പവതയക സുംഭ്വങ്ങള ും സാഹചരയങ്ങള ും ത്കമീകരിക്കുന്നുറവന്ന്
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മന്സ്സിലാക്കുക. ന്ിങ്ങള റട വഴിക്ക് വരുന്ന ഈ കാരയങ്ങളിലൂറട
അവൻ ന്ിങ്ങളിവലക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാരയമുണ്ട്. ഒരുപവക്ഷ അത്
ഒരു ബദ്വപുരുഷന്ുമാവയാ ഒരു വലിയ വകാര്ച്പ്പവറഷന്ററ
ത്പസിഡന്റുമാവയാ ഉള്ള ബദ്വിക കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കാും. ഒരു
ത്പവതയക വജാലിയിൽ ഏര്ച്റപ്പടാന്ുും ഒരു ത്പവതയക സവന്ദശും
ത്പസുംരിക്കുന്നത് ത്ശദ്ധിക്കാന്ുും അറല്ങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത്
ന്ടത്തിവയക്കാവുന്ന ഒരു പരാമര്ച്ശും വകള്ക്കാന്ുും അങ്ങറന് പലതിന്ുും
ഇത് ഒരു അവസരമായിരിക്കാും. ജീവിതത്തിറല സാധ്ാരണ
സുംഭ്വങ്ങളിലൂറട ബദ്വത്തിന് ന്ിങ്ങവളാട് സുംസാരിക്കാൻ കഴിയുും.
അവൻ എവപ്പാഴാണ് സുംസാരിക്കുന്നറതന്ന് അറിയാൻ സുംവവദ്ന്
ക്ഷമതയുള്ളവന്ായിരിക്കുക (അവൻ സുംസാരിക്കാത്തവപ്പാഴുും!) അവൻ
എന്ത്ാണ് പറയുന്നറതന്ന് ന്ിരീക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങളിൽ ഉള്ള ദൈവാത്മാവിന്പ്പറ െലനപ്പത്ത പ്പ
സംഭവങ്ങളുൊയി ബന്ധപ്പെേകത്തി നേ

ട്ടന്നകള്ള

േിപ്പയേകക്കക

ന്ിങ്ങള് റതരുവിലായിരിക്കുകയുും ആകാശത്ത് ഇരുണ്ട വമഘങ്ങള്
കൂടുന്നത് കാണുകയുും ന്ിങ്ങള് മഴയുറട രന്ധും അന്ുഭ്വിക്കുകയുും
അറല്ങ്കിൽ ആദ്യറത്ത തുള്ളികള് വീഴുന്നതായി അന്ുഭ്വറപ്പടുകയുും
റചയ്യ ന്നുറവങ്കിൽ, ന്ിങ്ങള് സാധ്ാരണയായി സുരക്ഷിതന്ാകാറത
ന്ിൽക്കുകയുും ന്ന്യുകയുും റചയ്യില്. ന്ിങ്ങള റട കുട
പുററത്തടുക്കുകവയാ ഒരു അഭ്യവകത്ന്ദത്തിന്ടിയിൽ കയറുകവയാ
റചയ്യ ും. അതുവപാറല, ന്ിങ്ങള് ആത്മാവിന്ററ വന്തൃതവവത്താടുും
ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിറല സാഹചരയങ്ങവളാടുും
സുംവവദ്ന്ക്ഷമതയുള്ളവരായതിന്ാൽ, ന്ിങ്ങള് ഇത് രണ്ടുും
തുടര്ച്ച്ചയായി ബന്ധറപ്പടുത്തുകയുും ഉചിതമായ ന്ടപടി
സവീകരിക്കുകയുും വവണും.

ജീവിതത്തിപ്പല കാലഘട്ടങ്ങപ്പളക്കറിച്ച്
സംടവൈനക്ഷെതയകള്ളവരായിരിക്കക
തീത്വമായ താപന്ിലയുള്ള വലാകത്തിന്ററ വിവിധ് ഭ്ാരങ്ങളിൽ
താമസിക്കുന്നവര്ച്ക്ക്, കാലഘട്ടത്തിന് അന്ുവയാജയമായ വ്ത്തങ്ങള്
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ധ്രിവക്കണ്ടതിന്ററ ത്പാധ്ാന്യും അറിയാും. ബശതയകാലത്ത്, അവര്ച്
കട്ടിയുള്ള ചൂടുള്ള വ്ത്തങ്ങള് ധ്രിക്കുകയുും വവന്ൽക്കാലത്ത്
അവര്ച് ഭ്ാരും കുറഞ്ഞ വ്ത്തങ്ങള് ധ്രിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു. മററ്റാരു
വിധ്ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ന്ിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക്
അന്ുസൃതമായി ന്മ്മള് വ്ത്തധ്ാരണ രീതികള് ത്കമീകരിക്കുന്നു.
സമാന്മായ അര്ച്ഥത്തിൽ, വിശവാസികള് എന്ന ന്ിലയിൽ, ബദ്വും
ന്റമ്മ റകാണ്ടുവപാകുന്ന ജീവിത കാലഘട്ടത്തിന് അന്ുസൃതമായി ന്ാും
ന്മ്മുറട ജീവിതറത്ത ത്കമീകരിക്കുകയുും സവയും റപരുമാറുകയുും
വവണും.

തയ്യാപ്പറേകെിന്പ്പറ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂപ്പേ ദൈവം നിങ്ങപ്പള
പ്പകാണ്ടകട

ാകകം

ന്റമ്മ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വവലയ്ക്കായി ബദ്വും ന്റമ്മ
ഒരുക്കുന്നുറവന്ന് ന്ാറമല്ാവരുും മന്സ്സിലാക്കുന്നു. സാധ്ാരണയായി
തയ്യാററടുപ്പിന്ററ ന്ിരവധ്ി കാലഘട്ടങ്ങള്

ഉറണ്ടന്ന്

തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ന്മ്മള് പരാജയറപ്പവട്ടക്കാും. ഉദ്ാഹരണത്തിന്,
ന്ിങ്ങള് പുതിയ ബവദ്ഗ്ദ്ധയങ്ങള ും കഴിവുകള ും പഠിക്കുകയുും
വികസിപ്പിക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന തയ്യാററടുപ്പിന്ററ ഒരു
കാലഘട്ടത്തിലൂറട കടന്നുവപാകാും. ഇത് അവസാന്ിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ,
ന്ിങ്ങള റട ഹൃദ്യത്തിലുള്ള സവപ്ന്വുും പദ്ധതിയുും ന്ടപ്പിലാക്കാൻ
ബദ്വും ന്ിങ്ങറള പുറത്തു വിടുറമന്ന് ന്ിങ്ങള് ഊഹിവച്ചക്കാും. ഈ
കാലഘട്ടും അവസാന്ിക്കുവമ്പാള്, ന്ിങ്ങള റട ഹൃദ്യത്തിറല സവപ്ന്ും
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്ുപകരും, ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിന്ററ
മവറ്ററതങ്കിലുും വശങ്ങള് ബദ്വും ബകകാരയും റചയ്യ ന്ന മററ്റാരു
തയ്യാററടുപ്പിന്ററ കാലഘട്ടത്തിവലക്ക് ന്ിങ്ങള് കാറലടുത്തുവയ്ക്കുന്നത്
അതിശയകരമായിരിക്കാും. ഒരുപവക്ഷ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, അവൻ
ന്ിങ്ങള റട ഹൃദ്യത്തിന്ററ ത്പശ്ന്ങ്ങള് ബകകാരയും റചയ്യാൻ
തുടങ്ങുന്നു - സവഭ്ാവവുും അച്ചടക്കവുും വികസിപ്പിക്കുകയുും
ശക്തിറപ്പടുത്തുകയുും റചയ്യ ന്നു.

ഓടരാ കാലഘട്ടവകം നിങ്ങപ്പള അേകത്തതിനായി തയ്യാറാക്കന്നക
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ബദ്വും ന്ിങ്ങറള റകാണ്ടുവപാകുന്ന വയതയ്ത കാലഘട്ടങ്ങള്, ന്ിങ്ങള്
കടന്നുവപാകുകയുും ന്ിങ്ങറള മറക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന ജീവിതത്തിന്ററ
ഒറ്ററപ്പട്ട കാലഘട്ടങ്ങളല്. മറിച്ച്, ഓവരാ കാലഘട്ടവുും ജീവിതത്തിന്ററ
മുൻ കാലഘട്ടത്തിവേൽ റകട്ടിപ്പടുത്തറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്ററ
ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ന്ിങ്ങള് പഠിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് ജീവിതത്തിന്ററ
അടുത്ത അറല്ങ്കിൽ ഭ്ാവി കാലത്ത് വരാന്ിരിക്കുന്ന
റവല് വിളികള്ക്ക് ന്ിങ്ങറള തയ്യാറാക്കുും. അതിന്ാൽ, ജീവിതത്തിറല
ഓവരാ കാലഘട്ടവുും ത്പധ്ാന്മാണ്.

കാലഘട്ടങ്ങൾ ൊറകടമ്പാൾ ൊറാൻ തയ്യാറാവകക
കാലഘട്ടങ്ങള് മാറുകയുും ജീവിതും പരിവര്ച്ത്തന്ങ്ങളിലൂറട
കടന്നുവപാകുകയുും റചയ്യ വമ്പാള്, മാറ്റും അന്ിവാരയമാകുും.
ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ജീവിതത്തിന്ററ ഇവപ്പാഴറത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ
ന്ിങ്ങള് ഒരു ത്പവതയക സ്ഥലത്ത് ത്പവതയക സുഹൃത്തുക്കള മായി
താമസിക്കുകയുും ത്പവതയക ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങളിൽ ഏര്ച്റപ്പടുകയുും
റചയ്തിരിക്കാും. ന്ിങ്ങള് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്ററ കാലഘട്ടും
ബദ്വും മാറ്റ വമ്പാള്, ന്ിങ്ങള് ഒരു പുതിയ സ്ഥലവത്തക്ക് മാറാന്ുും
പുതിയ സുഹൃത്തുക്കറള ഉണ്ടാക്കാന്ുും തികച്ച ും പുതിയ
തരത്തിലുള്ള ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങളിൽ ഏര്ച്റപ്പടാന്ുും ബദ്വും
ആവശയറപ്പവട്ടക്കാും. എന്നിരുന്നാലുും, ന്ിങ്ങളിൽ ചിലര്ച്ക്ക് ഇത്
റചയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വതാന്നിവയക്കാും, കാരണും ന്ിങ്ങള്
പരിചിതരായവവരാറടാപ്പും

ആന്ന്ദിക്കുകയുും

അജ്ഞാതറര

ഭ്യറപ്പടുകയുും റചയ്യാും. ന്ിങ്ങള റട വര്ച്ത്തമാന്ത്തിൽ ന്ിന്ന് ബദ്വും
ന്ിങ്ങള്ക്ക് വവണ്ടി റവച്ചീട്ട ള്ള ഭ്ാവിയിവലക്ക് മാറാൻ ന്ിങ്ങള്
തയ്യാറായിരിക്കണും.

ൈീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കകയകം അേകത്ത
കാലഘട്ടത്തിനായി തയ്യാപ്പറേകക്കകയകം പ്പെയ്യുക
ചില സമയങ്ങളിൽ, ന്ിങ്ങള റട ജീവിതകാലും ഒരു ന്ിശ്ചിത സമയത്ത്
മാറുറമന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാും. ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ഏതാന്ുും
മാസങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ ന്ിങ്ങള് അവിവാഹിതന്ായിരിക്കുന്നതിൽ ന്ിന്ന്
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വിവാഹിതന്ാകുന്ന വയക്തിയായിത്തീരുും. വളറര വിദ്ൂരമല്ാത്ത
ഭ്ാവിയിലാണ് ഈ പരിവര്ച്ത്തന്ും വരുന്നറതന്ന്
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്നതിന്ാൽ, ന്ിങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നത്ത ആസൂത്തണും
റചയ്ത് തയ്യാററടുക്കുക. പരിവര്ച്ത്തന്ത്തിന്ുള്ള സമയും വരുവമ്പാള്
അറിയാറത പിടിക്കറപ്പടരുത്. ഈ പരിവര്ച്ത്തന്റത്ത ബാധ്ിക്കുന്ന
എല്ാ ത്പശ്ന്ങ്ങള ും ആവലാചിച്ച് ന്ന്നായി തയ്യാറാകുക.

നിങ്ങൾ ആയിരിക്കന്ന കാലഘട്ടം ആസേൈിക്ൂ
ജീവിതത്തിന്ററ ഓവരാ കാലഘട്ടവുും ആസവദ്ിക്കാൻ പഠിക്കണും.
ജീവിതത്തിന്ററ ചില കാലഘട്ടങ്ങള് മറ്റ ള്ളവറയവപ്പാറല സുഖകരമല്.
എന്നിരുന്നാലുും, മുവന്നാട്ട ള്ള ത്പയാണും ആസവദ്ിക്കാൻ ന്ിങ്ങള്
പഠിക്കണും, കാരണും ഓവരാ കാലഘട്ടത്തിന്ുും ഒരു മൂലയമുണ്ട്.

‘പ്പകയ്ടറാസ്’ എടൊഴാണ് സംഭവിക്കന്നത്?
വന്രറത്ത സൂചിപ്പിച്ചതുവപാറല, ‘റകയ്വറാ്’ എന്നത് ന്മ്മുറട
ജീവിതറത്ത ഉചിതമായ സമയമാക്കി മാറ്റ ന്ന ചില സുംഭ്വങ്ങള റട
ഒത്തുവചരലാണ്. വയക്തിപരമായ കാരയങ്ങളിൽ, ‘റകയ്വറാ്’
ബദ്വറത്തക്കാള് ന്റമ്മ ആത്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദ്ാഹരണത്തിന്,
ന്ിങ്ങള റട ബിസിന്സ്സ് അറല്ങ്കിൽ ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിന്ുള്ള
‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷത്തിന്ായി ന്ിങ്ങള്ക്ക് കാത്തിരിക്കാും. തന്ററ
ശുത്ശൂഷ ആരുംഭ്ിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വയക്തിക്കായി ഈ
വയക്തി ഒരുക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി ബദ്വും കാണുവമ്പാള് ‘റകയ്വറാ്’
ന്ിമിഷും വരുും. തന്ററ ജീവിതത്തിറല ബദ്വത്തിന്ററ
ഇടറപടലുകവളാട് അവൻ എങ്ങറന് ത്പതികരിക്കുന്നു എന്നതിറന്
ആത്ശയിച്ചിരിക്കുും ഈ തയ്യാററടുപ്പ്. ന്ല് സവഭ്ാവ രുണങ്ങള്, ഉവദ്ദശ
ശുദ്ധി, ശരിയായ മവന്ാഭ്ാവും, ഒരു വസവകഹൃദ്യും എന്നിവ
അവന്ിൽ വികസിക്കുന്നതുവറര ബദ്വും കാത്തിരിക്കുും. ഒരിക്കൽ
ബദ്വും അവൻ ഈ പകവത ത്പാപിക്കുന്നതായി കാണുവമ്പാള്,
അവന്ററ ശുത്ശൂഷയുറട സമാരുംഭ്ത്തിന്ുള്ള ‘റകയ്വറാ്’ ന്ിമിഷും
വരുന്നു. അതുവറര ബദ്വും ആവശയമുള്ളിടവത്താളും കാത്തിരിക്കുും.
ബദ്വും ഒരിക്കലുും തിടുക്കത്തിലല്.
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5. സെയത്തിന്പ്പറ

കനഃസ്ഥാ

നം

ടയാടവൽ 2:25
ഞാൻ നിങ്ങളുപ്പേ ഇേയിൽ അയച്ചിരിക്കന്ന എന്പ്പറ െഹാദസനയൊയ പ്പവട്ടുക്ിളിയകം
വിട്ടിലകം തകള്ളനകം
നിങ്ങൾക്ക

ച്ചെുഴകവകം തിന്നകകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക ടവണ്ടി ഞാൻ

കരം നല്കകം.

സങ്കീർത്തനം 103:5
നിന്പ്പറ പ്പയൌവനം കഴകകപ്പനടൊപ്പല

കതകകിവരത്തക്വണ്ണം അവൻ നിന്പ്പറ വായക്ക

നന്മപ്പകാണ്ടക തൃപ്തിവരകത്തകന്നക.
2

ടക്താസ് 3:8

എന്നാൽ ക്

ിയെകള്ളവടര, കർത്താവിന്നക ഒരക ൈിവസം ആയിരം സംവത്സരംട

ആയിരം സംവത്സരം ഒരക ൈിവസംട

ാപ്പലയകം

ാപ്പലയകം ഇരിക്കന്നക എന്നീ കാരയം നിങ്ങൾ

െറക്രകതക.

സമാപന്ത്തിൽ, സമയും പുന്ഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിറന്ക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച്
ത്പ്താവന്കള് ന്ടത്തുും. അ.ത്പവൃത്തികള് 3:19-21-ൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുന്ഃസ്ഥാപന്ത്തിന്ററ സമയമാറണന്ന് മിക്ക
ബബബിള് പണ്ഡിതോരുും വിശവസിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ന്ാും
ജീവിക്കുന്നത്. വലിയ ശക്തിയിവലക്കുും മഹതവത്തിവലക്കുും
പുന്ഃസ്ഥാപിക്കറപ്പടുവമ്പാള് ഇത് സഭ്യിൽ
ന്ിവൃത്തിയായിത്തീരുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലുും, ന്ാും
തിരുറവഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നതുവപാറല, ബദ്വും
പുന്ഃസ്ഥാപിക്കുവമ്പാറഴല്ാും തന്ിക്കുും കൂടി വര്ച്ദ്ധിക്കുന്നു (ഇവയ്യാബ്
42:10). ബദ്വും പുന്ഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് യാഥാര്ച്ഥയത്തിൽ ഉള്ളതിവന്ക്കാള്
വളറര വലുതുും മികച്ചതുമായിത്തീരുന്നു. ഇത് സമയത്തിന്ററ
കാരയത്തിലുും ശരിയാണ്. സമയും ബദ്വറത്ത ന്ിയത്ന്ത്ിക്കുന്നില്,
എന്നാൽ ബദ്വും സമയറത്ത ന്ിയത്ന്ത്ിക്കുന്നു. ബദ്വത്തിന്ററ
ഘടികാരത്തിൽ, സമയും ന്മ്മള് ശീലിച്ചതിൽ ന്ിന്ന് വയതയ്തമായി
ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു. ന്മ്മിൽ ചിലരുറട

ജീവിതത്തിൽ റവട്ട ക്കിളി

ബാധ്ിച്ചിരിക്കാും. ഈ സന്ദര്ച്ഭ്ത്തിൽ, റവട്ട ക്കിളികള്
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മാലിന്യത്തിന്ററയുും ന്ാശത്തിന്ററയുും െലശൂന്യതയുറടയുും
ത്പതീകമാണ്. പാഴാക്കിയ (കാരണും എന്ത്ുമാകറട്ട) വര്ച്ഷങ്ങള്
(സമയും) പുന്ഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബദ്വത്തിന് കഴിയുും. ന്മ്മുറട സവന്ത്ും
ത്പയത്ന്ത്താൽ ഒരു സഹത്സാബ്ദും റകാണ്ട് ന്മുക്ക് ഒരിക്കലുും
റചയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു വര്ച്ഷത്തിന്ുള്ളിൽ തന്ററ ആത്മാവിന്ാൽ
ന്ിറവവറ്റാൻ അവന് ന്റമ്മ ത്പാപ്തരാക്കുും. ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ
പാഴായിവപ്പാകുന്ന സമയും വീറണ്ടടുക്കാൻ ന്മുക്ക് ബദ്വത്തിവലക്ക്
വന്ാക്കാും.
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ഓൾ

ീെിൾസ് െർച്ചിന്പ്പറ

ങ്കാളി

(എ) വന്താക്കറള ശക്തിറപ്പടുത്തുക, (ബി) ശുത്ശൂഷയ്ക്കായി യുവാക്കറള
സജ്ജരാക്കുക, (സി) ത്കി്തുവിന്ററ ശരീരമാകുന്ന സഭ് റകട്ടിപ്പടുക്കുക
എന്നീ

കാരയങ്ങളിൽ

ത്പവതയകും

ത്ശദ്ധവകത്ന്ദീകരിച്ച്

ഇന്ത്യയിലുടന്ീളും

ത്പവതയകിച്ച ും വടവക്ക ഇന്ത്യയിറലമ്പാടുും എത്തിവച്ചരുന്നതിലൂറട ഒരു
ത്പാവദ്ശിക
ചര്ച്ച്ച്

സഭ്

എന്നതിന്ററ

ശുത്ശൂഷകള്

അതിരുകള ും

കടന്ന്

വര്ച്ത്തിക്കുന്നു.

ഓള്

പീപ്പിള്്

യുവജന്ങ്ങള്ക്കായുള്ള

റസമിന്ാറുകള്, ത്കി്തീയ വന്തൃതവ റസമിന്ാറുകള് തുടങ്ങിയ ഒട്ടവന്കും
റസമിന്ാറുകള്

വര്ച്ഷും

മുഴുവന്ുും

ന്ടത്തുന്നു.

അതുകൂടാറത,

വിശവാസികള് വചന്ത്തിലുും ആത്മാവിലുും ശക്തരായിത്തീരണും എന്ന
ലക്ഷയവത്താറട
ഭ്ാഷകളിലുും
അച്ചടിച്ച

ഇുംഗ്ലീഷിലുും
ആയിരക്കണക്കിന്

വയതയ്തങ്ങളായ

ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള്

സൗജന്യമായി

വിതരണും റചയ്തു.

ഞങ്ങള മായി

പങ്കാളികളാവകണ്ടതിന്

ഒറ്റത്തവണയാവയാ
രാജയത്തുടന്ീളമുള്ള

സാമ്പത്തികമായി

ത്പതിമാസമാവയാ

അയയ്വക്കണ്ടതിന്ായി
ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ഇന്ത്യയിറല

ഈ

ഞങ്ങള്

ന്ിങ്ങറള

വവലയിൽ

അയയ്ക്കുവാൻ

സുംഭ്ാവന്കള്
ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഞങ്ങറള

കഴിയുന്ന

ന്മ്മുറട

സഹായിക്കുവാന്ായി

ഏറതാരു

തുകയുും

വളറര

വിലമതിച്ചതായി ഞങ്ങള് കണക്കാക്കുും.
ന്ിങ്ങള്ക്ക് റചക്ക്/ബാങ്ക് ത്ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ വഴിയായി സുംഭ്ാവന്കള്
“All Peoples Church” എന്ന
വിലാസത്തിവലക്ക്
സുംഭ്ാവന്കള്

വപരിൽ

മാറാവുന്ന

ന്ിലയിൽ

ഞങ്ങള റട

അതുകൂടാറത

ന്ിങ്ങള റട

അക്കൗണ്ടിവലക്ക്

വന്രിട്ട ും

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
ഞങ്ങള റട

ബാങ്ക്

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
ദ്യവായി

ത്ശദ്ധിക്കുക:

അധ്ിഷ്ടിതമായ

ഓള്

ബാങ്കുകളിൽ

പീപ്പിള്്
ന്ിന്നു

ചര്ച്ച്ചിന്

മാത്തവമ

ബാങ്ക്

ഇന്ത്യയിൽ
വഴിയുള്ള

സുംഭ്ാവന്കള് സവീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ന്ിങ്ങള റട സുംഭ്ാവന് ന്ിങ്ങള്

അയയ്ക്കുവമ്പാള്,
ഉപവയാരിക്കുവാൻ
ഏരിയ

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ആവശയറമങ്കിൽ,
ആത്രഹിക്കുന്ന

ന്ിങ്ങള റട
ന്ിര്ച്ദ്ദിഷ്ട

സൂചിപ്പിക്കുവാൻ

സുംഭ്ാവന്

എപിസി

മിന്ി്ത്ടി

കഴിയുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ

വിവരങ്ങള്ക്ക് apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.
കൂടാറത

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

സാധ്ിക്കുവമ്പാറഴല്ാും

ഞങ്ങള്ക്കുും

ഞങ്ങള റട

ശുത്ശൂഷകള്ക്കുമായി ത്പാര്ച്ഥക്കുവാൻ ഓര്ച്മ്മിക്കുമവല്ാ. നന്ദി, ദൈവം
അനകക്ഗഹിക്പ്പട്ട.
മുകളിലുള്ള എല്ാും ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള റടയുും PDF പതിപ്പ കള്
ഞങ്ങള റട ചര്ച്ച്ചിന്ററ റവബ്ബസറ്റിൽ ന്ിന്ന് സൗജന്യമായി
ഡൗൺവലാ് റചയ്യാവുന്നതാണ് (apcwo.org/publications). ഇവയിൽ മിക്ക
ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള ും മറ്റ് ഭ്ാഷകളിലുും ലഭ്യമാണ്.
ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള റട സൗജന്യ പതിപ്പ കള് ലഭ്ിക്കുന്നതിന്ായി
bookrequest@apcwo.org വലക്ക് ഒരു ഇറമയിൽ അയയ്ക്കുക.
*pdf ൽ മാത്തും ലഭ്യമാണ്
സൗജന്യ ദ്ൃശയ, ത്ശാവയ സവന്ദശങ്ങള്, ത്പസുംര കുറിപ്പ കള്, ന്ിങ്ങള്ക്ക്
ഉപവയാരിക്കുവാൻ

കഴിയുന്ന

മറ്റ്

ന്ിരവധ്ി

വിഷയങ്ങള്

എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങള റട ചര്ച്ച്ചിന്ററ റവബ്ബസറ്റ് സന്ദര്ച്ശിക്കുക

പ്പസൌജനയ ക്

സിദ്ധീകരണങ്ങൾ

ഒരു സഭ് ഉണര്ച്വിൽ*

ഉണര്ച്വ കള്, ബദ്വീക സന്ദര്ച്ശന്ങ്ങള ും

സവര്ച്ഗ്ഗും എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു

ന്ീക്കങ്ങള ും

യഥാര്ച്ഥസ്ഥലും

ശ്..ശ്..! പരദ്ൂഷണും വവണ്ട!

ഓവരാ ഉവദ്ദശയത്തിന്ുും ഒരു സമയും

ന്ിങ്ങള റട വിശവാസും സുംസാരിക്കുന്നു*

പുരാതന് ന്ാഴികക്കല് കള്*

മന്സ്സിന്ററ വിജയും

ആത്മ്ന്ാന്ും

പിതാവിന്ററ ്വന്ഹും

ആത്മീയചിന്ത്ാരതിയുും ഭ്ൗമീക ജ്ഞാന്വുും

ബദ്വത്തിന്ററ ഭ്വന്ും

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിളിന്ററ

ബദ്വരാജയും

മവന്ാഭ്ാവും

വയശുവിന്ററ മഹിമയുള്ള ന്ാമും*

വയക്തിരതവുും തലമുറപരവുമായ

ജീവിതത്തിന്ററ രാത്തിയാമങ്ങള്

അടിമത്തങ്ങറള തകര്ച്ക്കുക
പരിവര്ച്ത്തന്ും*
ഉപചാരസുംഹിത
ബദ്വത്പീതി*
സിറ്റിബവ് സഭ്യിറല ദ്ിവയത്കമും
ന്ിങ്ങള റട വിളിയിൽ വിട്ട വീഴ്ചയരുത്*

ത്പതിബദ്ധതയുറട ശക്തി*
ബദ്വത്തിന്ററ സാന്നിദ്ധയും
വീറണ്ടടുക്കുന്ന ബദ്വഹൃദ്യും
ഊതിക്കഴിക്കുന്നവന്ററ അഗ്നി
ജ്ഞാന്ത്തിറെയുും റവളിപ്പാടിറെയുും
ശക്തിയുറടയുും ആത്മാവ്*

ത്പതീക്ഷ ന്ഷടറപ്പടുത്തരുത്

അന്യഭ്ാഷയുറട അത്ഭുതരുണങ്ങള്

വിശുദ്ധറര സജ്ജമാക്കുക

വജാലിസ്ഥലത്തിന്ായുള്ള കാലാതീതമായ

അടിസ്ഥാന്ങ്ങള് (ത്ടാക്ക് 1)

തതവങ്ങള്

ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിറല ബദ്വവാവദ്ദശും

ത്പവചന്ങ്ങറള അറിയുക

ന്ിറവവറ്റ ക

ജല്ന്ാന്ും

ബദ്വവാവദ്ദശയങ്ങള്ക്ക് ജേും ന്ൽകുക*

ന്ാും വയതയ്തരാണ്*

ബദ്വും ഒരു ന്ല് ബദ്വമാണ്

ത്കി്തുവിൽ ന്ാും ആരാണ്

ബദ്വത്തിന്ററ വചന്ും

്ത്തീകള ും റതാഴിലിടവുും

ന്ിങ്ങള റട ഇടയറന് എങ്ങറന്

അതിന്ററ യഥാര്ച്ഥ രൂപകൽപ്പന്യിൽ

സഹായിക്കാും
സമത്രത
രാജയന്ിര്ച്മ്മാതാക്കള്
അടിവവരുകള്ക്ക് വകാടാലി വയ്ക്കുക
കലഹമില്ാത്ത ജീവിതും*
വിവാഹവുും കുടുുംബവുും
വരാരശാന്ത്ിയുും വിടുതലിൻ ശുത്ശൂഷയുും
കുറ്റകൃതയങ്ങള്-അവറയ പുണരരുത്
തുറന്ന സവര്ച്ഗ്ഗങ്ങള്*
ന്മ്മുറട വീറണ്ടടുപ്പ്
ബദ്വീക മാര്ച്ഗ്ഗന്ിര്ച്വദ്ദശങ്ങള് സവീകരിക്കുക

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുക.

മുകളിലുള്ള എല്ാും ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള റടയുും PDF
പതിപ്പ കള് ഞങ്ങള റട ചര്ച്ച്ചിന്ററ റവബ്ബസറ്റിൽ ന്ിന്ന്
സൗജന്യമായി ഡൗൺവലാ് റചയ്യാവുന്നതാണ്
(apcwo.org/publications). ഇവയിൽ മിക്ക ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള ും
മറ്റ് ഭ്ാഷകളിലുും ലഭ്യമാണ്. ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള റട സൗജന്യ
പതിപ്പ കള് ലഭ്ിക്കുന്നതിന്ായി bookrequest@apcwo.org വലക്ക്
ഒരു ഇറമയിൽ അയയ്ക്കുക.
*pdf ൽ മാത്തും ലഭ്യമാണ്
സൗജന്യ ദ്ൃശയ, ത്ശാവയ സവന്ദശങ്ങള്, ത്പസുംര കുറിപ്പ കള്,
ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഉപവയാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ന്ിരവധ്ി
വിഷയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങള റട ചര്ച്ച്ചിന്ററ
റവബ്ബസറ്റ് സന്ദര്ച്ശിക്കുക (apcwo.org/sermon)

ഓൾ

ീെിൾസ് െർച്ചിപ്പനക്കറിച്ച്

ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ചിന്ററ (APC) ദ്ര്ച്ശന്ും എന്നത്, ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂര്ച്
പട്ടണത്തിന്ററ

ഉപ്പ ും

ഇന്ത്യയുറടയുും

റവളിച്ചവുും

ആയിരിക്കുന്നവതാറടാപ്പും

വലാകരാജയങ്ങള റടയുും

ശബ്ദവുമാകുക

എന്നുള്ളതാണ്.
ബദ്വത്തിന്ററ പരിശുദ്ധാത്മാഭ്ിവഷകത്തിലുും ത്പതയക്ഷത്പകടന്ത്തിലുും
പൂര്ച്ണ്ണതയുള്ളതുും

വിട്ട വീഴ്ചകള്

അറിയിക്കുവാൻ
സൃഷ്ടിപരമായ
സമകാലിക

എപിസി

വിദ്യകള്

തുടങ്ങിയവ,

ഏറ്റവുും
സുവിവശഷ

പരിശുദ്ധാത്മ

ഇടറപടലുകള്ക്ക്

വിശവസിക്കുന്നു

(1

ബദ്വവചന്ും
ന്ല്

സുംരീതും,

ന്യായവാദ്ികള്,

പുതിയ

സാവങ്കതിക

വഘാഷണത്തിന്

പരിശുദ്ധാത്മ

അത്ഭുതങ്ങള റടയുും,
പരിശുദ്ധാത്മ

ബുദ്ധിമാോരായ

വിദ്യകള്,

ബദ്വന്ിയമിതമായ

ഞങ്ങള്

ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

അവതരണങ്ങള്,

ശുത്ശൂഷാ

റചയ്യാറതയുും

അടയാളങ്ങള റടയുും,
വരങ്ങള റടയുും

പകരും

റകാരിന്ത്യര്ച്

മറ്റ ും

വയ്ക്കാവുന്നതല്

എന്ന്

2:4,5;

2:3,4).

എത്ബായര്ച്

ഞങ്ങള റട ത്പതിപാദ്യവിഷയും വയശു, ഞങ്ങള റട ഉള്ളടക്കും വചന്ും,
ഞങ്ങള റട

രീതി

ബദ്വാത്മാവിന്ററ

ശക്തി,

ഞങ്ങള റട

തല്പരത

മന്ുഷയര്ച്, ഞങ്ങള റട ലക്ഷയും ത്കി്തവാന്ുസൃതമായ പകവത.

ബാുംഗ്ലൂരിറല
ചര്ച്ച്ചിന്

ഞങ്ങള റട

ഇന്ത്യയിൽ

ചര്ച്ച്ചിന്ററ

മറ്റ്

സഭ്കള്

ലഭ്ിക്കുന്നതിന്

ഞങ്ങള റട

സന്ദര്ച്ശിക്കുക.

അറല്ങ്കിൽ

അയയ്ക്കുക.

വകത്ന്ദസ്ഥാപന്മായ

ഓള്

പീപ്പിള്്

ന്ിരവധ്ി

സഭ്കള ണ്ട്.

ഓള്

സ്ഥിതി

റചയ്യ ന്ന

സ്ഥലവിവരങ്ങള്

റവബ്ബസറ്റായ

പീപ്പിള്്

www.apcwo.org/locations

www.apcwo.org/locations വലക്ക്

ഇറമയിൽ

നിങ്ങപ്പള സ്ടനഹിക്കന്ന ദൈവപ്പത്ത
നിങ്ങൾക്റിയാടൊ?
ഏകവദ്ശും 2000 വര്ച്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ബദ്വും ഒരു മന്ുഷയന്ായി ഈ
വലാകത്തിവലക്ക്

വന്നു.

അവന്ററ

വപരാണ്

വയശു.

തികച്ച ും

പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതും താൻ ന്യിച്ച . ബദ്വും ജഡത്തിൽ
വയശുവായി

വന്നതുറകാണ്ട്

ബദ്വമായി

ന്മുക്ക്

ബദ്വത്തിന്ററ
വലാകത്തിൽ

പറഞ്ഞുും

റവളിറപ്പട്ട .

യഥാര്ച്ഥ

ത്പവൃത്തികറളല്ാും

അവൻ

അവൻ

പറഞ്ഞവറയല്ാും

വാക്കുകളായിരുന്നു.

ബദ്വത്തിന്ററ

അന്വധ്ി

ത്പവര്ച്ത്തിച്ച ും
അവൻ

റചയ്ത

ത്പവൃത്തികളായിരുന്നു.

അത്ഭുതങ്ങള്

റചയ്തു.

വയശു

വരാരികറളയുും

കഷ്ടതയന്ുഭ്വിക്കുന്നവറരയുും അവൻ സൗഖയമാക്കി. അവൻ കുരുടന്
കാഴ്ച ന്ൽകി, ബധ്ിരന് വകള്വി ന്ൽകി, മുടന്ത്റന് ന്ടക്കുമാറാക്കി.
കൂടാറത എല്ാ വരാരങ്ങറളയുും ബാധ്കറളയുും അവൻ സൗഖയമാക്കി.
അവൻ

അപ്പറത്ത

വിശപ്പകറ്റ കയുും,
മറ്റന്വധ്ി

അത്ഭുതകരമായി

വര്ച്ദ്ധിപ്പിച്ച്

റകാടുങ്കാറ്റിന്ററ

ശൗരയറത്ത

അടയാളങ്ങള ും

അത്ഭുതങ്ങള ും

ബഹുജന്ത്തിന്
ശമിപ്പിക്കുകയുും

ത്പവൃത്തിക്കുകയുും

റചയ്തു.
ദൈവത്തിന്പ്പറ ഇവ്വിധെകള്ള എലലാ ക്

വൃത്തികളും, െനകഷയപ്പരലലാവരകം

ആടരാഗയടത്താേകം സടന്താഷടത്താേകം സകഖ്ൊയകം ഇരിടക്ണപ്പെന്നാണ്
അവൻ ആക്ഗഹിക്കന്നപ്പതന്ന കാരയം പ്പവളിപ്പെേകത്തകകയാണ്.
അവപ്പാള്

എന്ത്റകാണ്ടാണ്

വലാകത്തിവലക്ക്

ബദ്വും

ഇറങ്ങിവവരണറമന്ന്

ഒരു

മന്ുഷയന്ായി

തീരുമാന്ിച്ചത്?

ഈ

എന്ത്ിന്ാണ്

വയശു വന്നത്?
ന്റമ്മ

സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ

സവീകാരയമല്ാത്ത
പാപത്തിന്
വപാറലയാണ്.

പാപത്പവൃത്തി

അതിന്ററ

ബദ്വത്തിന്വറയുും

ബദ്വത്തിന്ററ

ന്റമ്മ

ബദ്വത്തിന്

ന്ാറമല്ാവരുും

പരിണിതെലമുണ്ട്.

ന്മ്മുറടയുും

പാപും

മുമ്പാറക

ഇടയ്ക്കുള്ള

ബദ്വത്തിൽ

റചയ്തു.

പാപും
ഒരു

ന്ിന്ന്

വലിയ

എന്നത്
മതിൽ

വവര്ച്തിരിക്കുന്നു.

ന്റമ്മ സൃഷ്ടിച്ചവറന് അറിയുന്നതിന്ുും അവന്ുമായി അര്ച്ഥവത്തായ
ബന്ധും സ്ഥാപിക്കുന്നതുും ഇത് തടയുന്നു. അതുറകാണ്ട്, ഈ ശൂന്യത

പരിഹരിക്കുന്നതിന്

മറ്റ

പല

കാരയങ്ങള ും

റചയ്യ വാൻ

ന്മ്മിൽ

പലരുും ത്ശമിക്കുന്നു.
പാപത്തിന്ററ
ന്ിതയമായ
ശിക്ഷ

മററ്റാരു

വവര്ച്പാട്.

എന്നത്

പരിണിതെലമാണ്

ബദ്വത്തിന്ററ

മരണമാണ്.

ബദ്ത്തിൽ

വകാടതിയിൽ

ശാശവതമായി

ന്ിന്നുള്ള

പാപത്തിന്ററ

ബദ്വത്തിൽ

ന്ിന്ന്

ന്രകത്തിൽ വവര്ച്റപടുന്നതാണ് മരണും.
എന്നാൽ,

സവന്ത്ാഷവാര്ച്ത്ത

രക്ഷറപ്പടുവാന്ുും
ആകുവാന്ുും
“

ാ

ബദ്വീക

സാധ്ിക്കുും

ത്തിന്പ്പറ

എന്നത്,

ശമ്പളം

ന്മുക്ക്

ബന്ധവത്താട്
എന്നതാണ്.

െരണെടക്ത;

പാപത്തിൽ

ന്ിന്ന്

പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവലക്ക്
ബബബിള്

ദൈവത്തിന്പ്പറ

പറയുന്നത്,
കൃ

ാവരടൊ

നമ്മകപ്പേ കർത്താവായ ടയശകക്കിസ്തകവിൽ നിതയജീവൻ തപ്പന്ന” (ടറാെർ
6:23).

വയശു

ത്കൂശിൽ

മരണും

വരിച്ചവപ്പാള്ത്തറന്ന

മുഴുവലാകത്തിന്വറയുും പാപത്തിന് മറുവില ന്ൽകിക്കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന്
ദ്ിന്ങ്ങള്ക്ക് വശഷും അവൻ ഉയര്ച്റത്തഴുവന്നൽക്കുകയുും അവന്കര്ച്ക്ക്
തറന്നത്തറന്ന റവളിറപ്പടുത്തിയവശഷും സവര്ച്ഗ്ഗത്തിവലക്ക് വപാകുകയുും
റചയ്തു.
ബദ്വും

്വന്ഹത്തിന്വറയുും

കരുണയുറടയുും

ബദ്വമാണ്.

ഒരു

മന്ുഷയന്ുും ന്രകത്തിൽ ന്ഷ്ടറപ്പടണറമന്ന് അവൻ ആത്രഹിക്കുന്നില്.
ആയതിന്ാൽ

അവൻ

പാപപരിഹാരത്തിന്ുള്ള
അതിന്ററ

െലും

വന്ന്
വഴി

മാന്ുഷകുലത്തിന്
ഒരുക്കുകയുും

അന്ുഭ്വിക്കുവാൻ

മുഴുവൻ

എവന്നയ്ക്കുമുള്ള

ഇടയാക്കുകയുും

റചയ്തു.

അവൻ എറന്നയുും ന്ിങ്ങറളയുും വപാറലയുള്ള പാപികറള ന്ിതയമായ
മരണത്തിൽ ന്ിന്ന് രക്ഷിപ്പാന്ാണ് വന്നത്.
ഈ

സൗജന്യമായ

മാത്തും

പാപക്ഷമ

റചയ്യ വാന്ാണ്

സവീകരിക്കുവാൻ

ബബബിള്

ആവശയറപ്പടുന്നത്

വിശേസിക്കന്ന ഏവന്നകം അവന്പ്പറ നാെംെൂലം
എന്നക സകല ക്

ന്ാും

വാെകന്മാരകം സാക്ഷയം

ാ

ഒരു
–

കാരയും

“അവനിൽ

ടൊെനം ലഭിക്കം

റയകന്നക” (അ.ക്

വർത്തികൾ

10:43).
“ടയശകവിപ്പന കർത്താവ് എന്ന് വായ്പ്പകാണ്ട് ഏറ്റു
അവപ്പന െരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പത്തഴകടന്നല്

റയകകയകം ദൈവം

ിച്ചു എന്നക ഹൃൈയം

പ്പകാണ്ട് വിശേസിക്യകം പ്പെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്പ്പെേകം” (ടറാെർ 10:9).

കര്ച്ത്താവായ

വയശുത്കി്തുവിൽ

വിശവസിച്ചാൽ

താങ്കള്ക്കുും

പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും സവീകരിക്കുവാൻ കഴിയുും.
താറഴ

കാണുന്ന

വിധ്ും

ലളിതമായ

കര്ച്ത്താവായ

വയശുത്കി്തു

ന്ിവര്ച്ത്തിച്ചത്

എറന്ത്ന്ന്

ഒരു

ത്പാര്ച്ഥന്

കഴിച്ചാൽ

താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി

ത്കൂശിൽ

അറിയുവാന്ുും

അവന്ിൽ

വിശവസിക്കുവാന്ുള്ള തീരുമാന്വുും എടുക്കുവാൻ സഹായകമാകുും.
ഈ ത്പാര്ച്ഥന്യിലൂറട, താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി വയശു റചയ്ത കാരയങ്ങറള
അുംരീകരിപ്പാന്ുും
ശുദ്ധീകരണവുും
മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി

അതിലൂറട
ത്പാപിക്കുവാൻ

മാത്തമാണ്.

ന്ിങ്ങള്ക്ക്
സാധ്ിക്കുും.

പാപക്ഷമയുും

ഈ

ന്ിങ്ങള വടതായ

ത്പാര്ച്ഥന്

ഒരു

സവന്ത്വാക്കുകളിലുും

ന്ിങ്ങള്ക്ക് ത്പാര്ച്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

്വന്ഹവാന്ായ കര്ച്ത്താവായ വയശുവവ, അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി
ത്കൂശിൽ റചയ്തത് എറന്ത്ന്ന് ഇന്ന് എന്ിക്ക് വബാധ്യമായി. അവിടുന്ന്
എന്ിക്കുവവണ്ടിയാണ്

മരിച്ചത്,

എന്ററ

പാപങ്ങള്ക്ക്

ത്പായശ്ചിത്തമായാണ് അങ്ങയുറട വിലവയറിയ രക്തും ഒഴിക്കിയത്,
അതുറകാണ്ട്
പറയുന്നത്,

എന്ിക്ക്

പാപക്ഷമ

ലഭ്ിക്കുും.

ന്ിങ്ങളിൽ

ആറരല്ാും

അങ്ങയിൽ

ബബബിള്

എവന്നാടു

വിശവസിക്കുന്നുവവാ

അവരുറട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുറമന്നാണ്.
എന്ിക്കുവവണ്ടി

അങ്ങ്

ത്കൂശിൽ

അവിടുന്ന് ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ

മരിക്കുകയുും

മരണത്തിൽ

ന്ിന്ന്

എന്നുും ഞാൻ അുംരീകരിക്കുകുയുും

വിശവസിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാന്റമടുക്കുന്നു.
എറെ

ന്ല്ത്പവര്ച്ത്തികള്റകാണ്ട്

എന്ിക്ക്

എറന്നത്തറന്ന

രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമറല്ന്ന് ഞാൻ മന്സ്സിലാക്കുന്നു. മാത്തമല് ഒരു
മന്ുഷയന്ുും അതിന് സാധ്യമല് എന്നുും ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്ററ
പാപങ്ങള റട

ക്ഷമ

വന്ടിറയടുക്കുവാന്ുും

എന്ിക്ക്

സവതവവ

സാധ്യമല്.
അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി മരിച്ച
ത്പായശ്ചിത്തും

അവിടുന്ന്

വരുത്തി

അവിടുന്ന്

ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ

എന്നുും, എന്ററ പാപങ്ങള്ക്ക്
എന്നുും,
എന്നുും,

മരണത്തിൽ
ഇന്ന്

ന്ിന്നുും
ഞാൻ

വിശവസിക്കുകയുും വിശവാസത്താൽ എന്ററ പാപങ്ങള റട ക്ഷമയുും
വിശുദ്ധീകരണവുും ഞാൻ സവീകരിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു...

ന്ന്ദി

വയശുവവ.

അറിയുവാന്ുും,

അങ്ങറയ

അങ്ങവയാടു

്വന്ഹിക്കുവാന്ുും,

കൂടുതൽ

വിശവ്തന്ായിരിപ്പാന്ുും

അവിടുന്ന്

എറന്ന സഹായിവക്കണവമ. ആവമൻ.

ആപ്ലിടക്ഷൻ ഡൌണ്ടലാഡ് പ്പെയ്യൂ!
ആപ്ലിവക്കഷന്ു വവണ്ടി തിരയുക
ആപ്പ് വറാറിവലാ രൂരിൽ വപ്ല വറാറിവലാ
“All Peoples Church Bangalore”

ദ്ിവവസന് 5-മിന്ിറ്റ് ബദ്ര്ച്ഘയമുള്ള ഒരു ധ്യാന്സവന്ദശ വീഡിവയാ
ദ്ിവവസന്യുള്ള ബബബിള് വായന്യ്ക്കുും ത്പാര്ച്ഥന്യ്ക്കുമുള്ള
മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി
5 മിന്ിറ്റ ള്ള ത്പസുംര സുംത്രഹും
വിശവാസവര്ച്ദ്ധന്വിന്ുും സുവിവശഷീകരണത്തിന്
ത്പവയാജന്റപ്പടുന്നതുമായ അറിവുകറള സവായത്തമാക്കുവാന്ുള്ള
തിരുവചന് മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശികള്
ത്പസുംരങ്ങള്, ത്പസുംരക്കുറിപ്പ കള്, റടലിവിഷൻ വത്പാത്രാമുകള്,
പു്തകങ്ങള്, രാന്ങ്ങള് തുടങ്ങിയവ താങ്കള്ക്ക് ഇത്
ഇഷ്ടറപ്പട്ട റവങ്കിൽ, മറ്റ ള്ളവര്ച്ക്കുും ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക!

All Peoples Church
Bible College and Ministry Training Center
ഇന്ത്യയിറല ബാുംഗ്ലൂരിലുള്ള ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ച്
ബബബിള്

വകാവളജ്

റസന്ററര്ച്
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ
ശക്തി

മിന്ി്ത്ടി

അഭ്ിവഷകും

ന്ിറഞ്ഞതുമായ

അമാന്ുഷിക

ശുത്ശൂഷിക്കുവാന്ുും,

ബൗദ്ധികമായുും

റത്ടയ്ന്ിുംഗ്

ആത്മന്ിറവുും,

(APC-BC)

ഏററ്റടുത്ത്

ഉപവദ്ശപരമായുും

&

അറതാറടാപ്പും

ബദ്വവചന്ും

പഠിക്കുവാന്ുും

ഉള്ള ഉവത്തജന്ും ന്ൽകുന്നു. ബദ്വവചന്റത്തക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള
അവരാഹവുും,

ബദ്വിക

അടയാളങ്ങളാലുും

സവഭ്ാവും

അത്ഭുതങ്ങളാലുും

ത്പാപയമാകുന്നതിലൂറട

സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,

ത്പകടമാകുന്ന

ബദ്വവവലറയ

ശുത്ശൂഷയുും

വളര്ച്ത്തിറയടുക്കാറമന്നുും

ഇവറയല്ാും കര്ച്ത്താവുമായുള്ള അകമഴിഞ്ഞ ഒരു ബന്ധത്തിവലക്ക്
ന്യിക്കറപ്പടുന്നതിലൂറട സാധ്യറമന്നുും ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു.
യിൽ,

APC-BC

ത്പകടമാവകണ്ടുന്ന

സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,
അമാന്ുഷികമായ
ന്ൽകുന്ന
അവരിൽ

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ

ബദ്വത്പവൃത്തികള്ക്കുും

വിധ്ത്തിലുമുള്ള

യുവതീയുവാക്കള്

ബദ്വ്വന്ഹും

അധ്യാപന്മാണ്

ഇതിവന്ാടകും

ബദ്വവിളി

അഭ്ിവഷകത്തിന്ുും
ത്പവതയകും

ഊന്നൽ

ന്ൽകുന്നത്.

ധ്ാരാളും

പരിശീലിപ്പിക്കറപ്പടുകയുും

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ായി

അയയ്ക്കറപ്പടുകയുും

റചയ്തിട്ട ണ്ട്.
മൂന്ന് വത്പാത്രാമുകളാണ് ഞങ്ങള് ന്ൽകുന്നത്:
ഒരു വര്ച്ഷറത്ത Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
രണ്ടു വര്ച്ഷറത്ത Diploma in Theology and Christian Ministry (Dip.Th.)
മൂന്നു വര്ച്ഷറത്ത Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
ദ്ിവവസന്

വന്നുവപാകുന്നവര്ച്ക്ക്

ൈിവസങ്ങളിൽ

9:00am

-

തിങ്കൾ െകതൽ പ്പവള്ളി വപ്പരയകള്ള

1:00pm

വറരയുും,

വജാലിയുള്ളവര്ച്ക്കുും,

രൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും ഉച്ചയ്ക്കു വശഷും 1 മണിക്കുും ക്ലാസ്സ കളിൽ
പറങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.
യുവതീയുവാക്കള്ക്ക്
എല്ാ

ത്പവൃത്തി

താമസിച്ച
റവവവററ

പഠിക്കുവാൻ
താമസ

സൗകരയങ്ങള്

ദ്ിന്ങ്ങളിലുും

ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്

െീൽ്

വര്ച്ക്കിന്ുും,

സമയങ്ങളിൽ
റസമിന്ാറുകള്ക്കുും,

ത്പാര്ച്ഥന്,

ആത്രഹിക്കുന്ന

2:00-5:00

ആരാധ്ന്

ലഭ്യമാണ്.
വറരയുള്ള

ത്പവതയകമായുള്ള
സമയങ്ങളിലുും

പഠിതാക്കള്
വഹാസറ്റലിൽ

പങ്കാളികളാകുന്നു.
താമസിച്ച

ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള

പഠിക്കാത്തവര്ച്

റസഷന്ുകളിൽ

പറങ്കടുവക്കണറമന്ന്

ന്ിര്ച്ബന്ധമില്. എല്ാ വാരാന്ത്യത്തിലുും ഓവരാ പഠിതാവുും ഒവന്നാ
അതിലധ്ികവമാ സഭ്കളിൽ പറങ്കടുക്കുന്നതിറന് വത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഓൺബലന്ായി അവപക്ഷിക്കുന്നതിന്ുും വകാവളജിറെ പാഠയപദ്ധതി,
വയാരയതാ മാന്ദ്ണ്ഡങ്ങള്, പഠന്റചലവുകള്, അവപക്ഷാ വൊും
എന്നിവറയക്കുറിച്ച ള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് അറിയുന്നതിന്
ദ്യവായി സന്ദര്ച്ശിക്കുക: apcwo.org/biblecollege
APC-BC is
accredited by the Nations Association
for Theological Accreditation (NATA).

