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1. ട ാലി ദൈവത്തിന്പ്പെ ആശയൊണ്
ഉല്പത്തി 1:31
ൊൻ ഉണ്ടാക്കിയെിപ്പ

ഒപ്പക്കയും ദൈവം ട ാക്കി, അെു എത്െയും

ലലെു എന്നു കണ്ടു.

സന്ധയയായി ഉഷസ്സുൊയി, ആൊം ൈിവസം.
ഉല്പത്തി 2:1-3
1 ഇങ്ങപ്പ

ആകാശവും ഭൂെിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങപ്പളാപ്പക്കയും െികഞ്ഞു.

2 ൊൻ പ്പചയ്െ ത്പവൃത്തി ഒപ്പക്കയും ദൈവം െീർത്തടശഷം ൊൻ പ്പചയ്െ
സകലത്പവൃത്തിയിൽ ിന്നും ഏഴാം ൈിവസം

ിവൃത്ത ായി

3 ൊൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല ത്പവൃത്തിയിൽ ിന്നും അന്നു

ിവൃത്ത ായെുപ്പകാണ്ടു

ദൈവം ഏഴാം ൈിവസപ്പത്ത അ ുത്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു.

ഇവിറട

ന്മ്മള്

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്ന

ദ്ിവസും

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുകയുും

റചയ്തു.

എന്നാൽ

ന്മ്മിൽ

ബദ്വറത്ത
ഏഴാും

ന്ിന്ന്

കാണുന്നു.

ദ്ിവസും

താൻ

ആറ്

വിത്ശമിക്കുകയുും

വയതയ്തമായി,

ബദ്വും

ക്ഷീണും

കാരണും അല് വിത്ശമിച്ചത്. അവൻ റചവേണ്ടത് അവൻ പൂര്ച്ത്തിയാക്കി
- സൃഷ്ടിയുറട ത്പവൃത്തി പൂര്ച്ത്തിയാക്കി. താൻ റചയ്തറതല്ാും ന്ല്തുും
സമ്പൂര്ച്ണ്ണവുമാറണന്ന്

ബദ്വും കണ്ടു.

അതിന്ാൽ,

താൻ

കുറച്ച വന്രും

വിത്ശമിച്ച .
എന്നാൽ

ആദ്ും

ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ

പാപത്തിൽ

അകറപ്പട്ട

തുടങ്ങി.

എങ്കിലുും,

ന്ിമിഷും

ബദ്വും

ഇത്തവണ

വീണ്ടുും

അത്

ഒരു

വീറണ്ടടുപ്പിന്ററ ത്പവര്ച്ത്തിയാണ് - മന്ുഷയറന് ബദ്വത്തിവലക്ക് മടക്കി
റകാണ്ടുവരിക. അന്നുമുതൽ, ബദ്വും മന്ുഷയവര്ച്രത്തിന്ായുള്ള തന്ററ
വീറണ്ടടുക്കൽ

പദ്ധതി

റവളിറപ്പടുത്തുന്നത്

വറര

തുടര്ച്ച്ചയായി

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു. ബദ്വും ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു!
ഉല്പത്തി 2:15
യടഹാവയായ ദൈവം െ ുഷയപ്പ
പ്പചയ്വാ ും അെിപ്പ

കൂട്ടിപ്പക്കാണ്ടു ടപായി ഏപ്പൈൻ ടൊട്ടത്തിൽ ടവല

കാൊ ും അവിപ്പേ ആക്കി.

ബദ്വും ആദ്മിറന് ഏദ്ൻ വതാട്ടത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് അവവന്ാടു, “ആദ്ും,
ന്ീ

എറന്ന ആരാധ്ിച്ചാൽ മാത്തും മതി” എന്ന് പറഞ്ഞില്. വീഴ്ചയ്ക്ക്

മുമ്പ് തറന്ന ബദ്വും ആദ്മിന് ഒരു വജാലി ന്ൽകിയിരുന്നു. ആദ്ാമിന്ററ
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വജാലി “ന്ിലത്ത് വവല റചേ ക” (സവന്ദശും ബബബിള്), വതാട്ടും ന്ന്നായി
സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു.
ഇതായിരുന്നു

അവന്ററ

ത്പവൃത്തി,

അവന്ററ

വജാലി!

വീഴ്ചയ്ക്ക്

മുമ്പുതറന്ന ബദ്വും ത്പവൃത്തി എന്ന ആശയും അവതരിപ്പിച്ച .
വീഴ്ചയ്ക്കുവശഷും, ആദ്ാമിന് ന്ിലറത്ത വവല തുടവരണ്ടിവന്നു, ഇവപ്പാള്
ഭ്ൂമി

ശപിക്കറപ്പട്ടതുും

കഠിന്ാധ്വാന്ും
(ഉൽപത്തി

ആദ്ും

റചവേണ്ടി
3:17-19).

ന്ാറമല്ാവരുും

ഫലും

ഉത്പാദ്ിപ്പിക്കാൻ

വരുറമന്നത്

വിവാഹും

വിശവസിക്കുന്നു

ത്പതീക്ഷിവക്കണ്ടതുമാണ്.

ബദ്വത്തിന്ററ
-

കൂടുതൽ

അതിന്ാൽ

ആശയമാറണന്ന്

ന്മ്മള്

വിവാഹും

ആസവദ്ിക്കുന്നു. സഭ് ബദ്വത്തിന്ററ ആശയമാറണന്ന് ന്മുക്കറിയാും അതിന്ാൽ ന്ാും സഭ് ആസവദ്ിക്കുന്നു. വവല റചേ ന്നതുും ബദ്വത്തിന്ററ
ആശയമാണ്

എന്നതാണ്

സുവാര്ച്ത്ത.

ബദ്വും

അതിന്ാൽ, ന്മുക്ക് അധ്വാന്ിക്കുന്നതുും ആസവദ്ിക്കാും!

2

അത്

സ്ഥാപിച്ച !
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2. ട ാലിടയാേുള്ള പ്പെറ്റായ െട ാഭാവങ്ങൾ
ട ാലി ഒരു െേസ്സപ്പെന്ന
ന്മ്മിൽ

പലരുും

ിലയിൽ

ബദ്വത്തിന്ററ

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിൽ

പദ്ധതികള ും

ആവവശഭ്രിതരാണ്.

പവക്ഷ,

ലക്ഷയങ്ങള ും

ന്മുറക്കല്ാവര്ച്ക്കുും

ആഴ്ചയിൽ അവചാ ആവറാ ദ്ിവസും പുറത്തു വപാവകണ്ട ഒരു “വജാലി”
ഉണ്ട്.

ചില

വജാലിയിൽ

സമയങ്ങളിൽ
ന്ിന്ന്

ന്മ്മള്

മുക്തി

ചിന്ത്ിവച്ചക്കാും,

വന്ടാന്ായാൽ,

“എന്ിക്ക്

വയശുവിറന്

ഈ

വസവിക്കാൻ

എന്ിക്ക് സവാതത്ന്ത്യമുണ്ടാകുും.” ന്മ്മുറട “വജാലി” അറല്ങ്കിൽ “ത്പവൃത്തി”,
പലവപ്പാഴുും ന്മ്മുറട സവര്ച്ഗ്ഗീയ വിളികള് ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന് ഒരു വലിയ
തടസ്സമായി വതാന്നുന്നു. അത് വളറര റതറ്റായ മവന്ാഭ്ാവമാണ്. ന്മ്മള്
ഈ

ഭ്ൂമിയിൽ

ഉള്ളിടവത്താളും

ശുത്ശൂഷയിലുള്ളവര്ച്

വപാലുും

കാലും,

ന്മ്മള്

മുഴുവൻ

ത്പവര്ച്ത്തിവക്കണ്ടതുറണ്ടന്നത്

സമയ
ന്ാും

ഓര്ച്വക്കണ്ടതുണ്ട്.
എന്ിക്ക് ഏകവദ്ശും 12 വയസ്സ ള്ളവപ്പാള് ഞാൻ ബാുംഗ്ലൂരിറല ബിഷപ്പ്
വകാട്ടൺ

വബായ്്

വയശുവിന്ുവവണ്ടി

്കൂളിൽ
ഞാൻ

വയശുവിറന്ക്കുറിച്ച്
എന്ിക്ക്
ക്ലാ്

ജവലിക്കുകയുും

ത്പസുംരിക്കുകയുും

ത്പസുംരിക്കാന്ുള്ള

മുറിയിൽ

പഠിക്കുവമ്പാള്

അവസരങ്ങള്

എഴുവന്നറ്റ്

ന്ിന്ന്

“രക്ഷിക്കറപ്പട്ട ”.

ഓവരാ

അവസരത്തിലുും

റചയ്തു.

ചിലവപ്പാറഴാറക്ക

ഞാൻ

എന്ററ

സൃഷ്ടിച്ച .

മുഴുവൻ

എന്ററ

ക്ലാസ്സിവന്ാടുും

വയശുവിറന്ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓര്ച്ക്കുന്നു. ഞാൻ മറ്റ് രണ്ട്
അയൽ ്കൂള കളിവലക്കുും വപാകാൻ തുടങ്ങി - ബാള്ഡവിൻ വബായ്്
ബഹ്കൂള്,

കത്തീത്ഡൽ

്കൂള്

-എന്നിവിടങ്ങളിലുും

വയശുവിറന്ക്കുറിച്ച് ത്പസുംരിച്ച . എന്നിരുന്നാലുും, ്കൂളിൽ തുടരുന്നത്
എന്ററ
വതാന്നി,

“വളര്ച്ന്നുവരുന്ന”
“പഠന്ങ്ങള്”

ശുത്ശൂഷയ്ക്ക്
എന്ന്

ഒരു

വലിയ

വിളിക്കറപ്പടുന്ന

തടസ്സമായി

ഈ

സുംരതി

അന്ുത്രഹവത്തക്കാള് ഒരു തടസ്സമായി വതാന്നി. എന്ററ ഹൃദ്യത്തിൽ
“ബദ്വവമ

ഇതിൽ

ത്പാര്ച്ഥന്യുറണ്ടന്ന്

ന്ിന്ന്
തറന്ന

എറന്ന

വിടുവിക്കൂ

വതാന്നി.”

എന്ന

കര്ച്ത്താവവ,

ഒരു

്കൂളിൽ

രഹസയ
വപായി

പഠിക്കുന്നതിൽ ന്ിന്ന് ന്ീ എറന്ന വമാചിപ്പിക്കുകയാറണങ്കിൽ, എന്ിക്ക്
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ന്ിന്ററ

രാജയത്തിന്ായി

വയശുവിറന്ക്കുറിച്ച്

കൂടുതൽ

കൂടുതൽ

റചോൻ

ആള കവളാട്

കഴിയുും,

എന്ിക്ക്

പറയാൻ

കഴിയുും.

ബദ്വത്തിന് ന്ന്ദി, അവൻ എറന്ന അതിൽ ന്ിന്ന് വിടുവിച്ചില്! ഞാൻ
്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്ററ മുഴുവൻ ത്പത്കിയയിലൂറട കടന്നുവപായി
ഒരു

എചിന്ീയറിുംഗ്

പുവരാരമിക്കുവമ്പാള്,
എന്ിക്ക്

മന്സ്സിലായി.

വകാവളജിവലക്ക്

എന്ത്ുറകാണ്ടാണ്

മാറി,

ഞാൻ

ബദ്വത്തിന് ന്ന്ദി,

പഠന്ും

സമയും

പഠിവക്കണ്ടറതന്ന്
ന്ിര്ച്ത്താൻ

അവൻ

എവന്നാട് പറഞ്ഞിട്ടില്. പവക്ഷ, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ബദ്വവാവേശയങ്ങളിവലക്ക്
വളരുന്നതിന്
വലിയ

പഠിക്കുന്നതുും

തടസ്സമായി

്കൂളിൽ

വതാന്നിറയന്നത്

ആയിരിക്കുന്നതുും
ഞാൻ

എന്ിക്ക്

സമ്മതിക്കുന്നു.

ആ

പു്തകങ്ങറളല്ാും വായിക്കുന്നതുും എന്ററ രൃഹപാഠും റചേ ന്നതുും
ആ

പരീക്ഷകറളല്ാും

ത്പാര്ച്ഥന്,

എഴുതുന്നതുും

സാക്ഷീകരണും,

എന്ററ

ബബബിള്

ത്പസുംരും

വായന്,

എന്നിവയുമായി

താരതമയറപ്പടുത്തുവമ്പാള് അത്പധ്ാന്റമന്ന് വതാന്നി. ഇത് വവലവയാടുള്ള
റതറ്റായ മവന്ാഭ്ാവമാറണന്ന് പിന്നീട് എന്ിക്ക് മന്സ്സിലായി.

ട ാലി ഒരു അേിെത്തപ്പെന്ന

ിലയിൽ

ചില ആള കള് വവലറയ അടിമത്തമായി കണക്കാക്കുന്നു. അവര്ച് വവല
റചേ ന്ന റതാഴിലാളികവളാ അടിമകവളാ ആറണന്ന് സവയും വതാന്നുന്നു.
അവര്ച്
എന്ിക്ക്

ന്ിരന്ത്രും

ചിന്ത്ിക്കുന്നു,

രാവിറല

വജാലിസ്ഥലത്ത്,

“എന്ിക്ക്

ഇഷ്ടറപ്പട്ടാലുും

ഇറല്ങ്കിലുും

വജാലിക്ക്

വപാകണും.”

എഴുവന്നൽക്കണും,

കാരയങ്ങള്

കൂടുതൽ

വഷളാക്കുന്ന

ന്ിയമങ്ങള ണ്ട്.

ന്മ്മള് വജാലി റചേ ന്ന സ്ഥലറത്ത ആത്ശയിച്ച്, ന്ാും 9 മണിക്ക് അവിറട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുും ബവകുവന്നരും 6 മണി അറല്ങ്കിൽ 7 മണി വറര
വജാലി റചേ കയുും വവണും. വജാലിസ്ഥലത്ത്, ന്മുക്ക് ചില കാരയങ്ങള്
മാത്തും

റചോന്ുള്ള

സവാതത്ന്ത്യും

ഉണ്ടായിരിക്കാും,

മറ്റ്

കാരയങ്ങള്

റചോൻ അന്ുവദ്ിക്കില്. ഇക്കാരണത്താൽ, ചിലര്ച് അവരുറട വജാലിറയ
അടിമത്തമായി

കാണുന്നു.

ന്മ്മിൽ

അധ്ികാരങ്ങള്ക്കുും എതിരായി മത്സരിക്കാും.
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വജാലിയിറല
ന്ിയമങ്ങള്
ബന്ധന്ങ്ങളല്,
മറിച്ച്
അച്ചടക്കത്തിന്
വഴിറയാരുക്കുന്നുറവന്ന്
ന്മ്മള്
മന്സ്സിലാക്കണും.
ബന്ധന്വുും
അച്ചടക്കവുും
തമ്മിലുള്ള
വയതയാസും
ന്ാും
മന്സ്സിലാവക്കണ്ടതുണ്ട്.
ത്കി്തുവിൽ
ന്മുക്ക്
വിവശഷാധ്ികാരവുും
സവാതത്ന്ത്യവുമുണ്ട്
(രലാതയര്ച്
2:4;
രലാതയര്ച്
5:1;
2
റകാരിന്ത്യര്ച്
3:17).
എന്നാൽ
ത്കി്തുവിൽ ന്മുക്കുള്ള സവാതത്ന്ത്യത്തിന് വപാലുും അതിരുകള റണ്ടന്ന്
ന്ാും
മന്സ്സിലാക്കണും
(രലാതയര്ച്
5:13).
അതിന്ാൽ,
ന്മ്മള്
ആത്രഹിക്കുന്നറതന്ത്ുും
റചോൻ
ന്മുക്ക്
കഴിയില്.
അതിന്ാൽ,
വജാലിറയ
അടിമത്തമായി
കാണരുത്,
മറിച്ച്
ഇത്
സവയ
ശിക്ഷണത്തിന്ുള്ള അവസരമായാണ് കാവണണ്ടത്.

ട ാലി ഒരു അ ിവാരയൊയ െിന്മപ്പയന്ന

ിലയിൽ

ചില ആള കള് വജാലി ഒരു അന്ിവാരയമായ തിന്മയായി കണക്കാക്കുന്നു
- ബില് കള് അടയ്ക്കുന്നതിന് റചവേണ്ട ഒരു കാരയും. തീര്ച്ച്ചയായുും,
ന്മുക്ക്

ഭ്ക്ഷണും

ന്ൽകാന്ുും

കഴിക്കാന്ുും

കഴിയണും.

ആസവദ്ിക്കുന്നില്,

ന്മ്മുറട

എന്നിരുന്നാലുും,

പകരും

കുടുുംബങ്ങള്ക്ക്
പലരുും

പരാതിറപ്പടുകയുും

അവരുറട

ഭ്ക്ഷണും
വജാലി

പിറുപിറുക്കുകയുും

റചേ ന്നു. വിശവാസികറളന്ന ന്ിലയിൽ, ന്മ്മുറട വജാലി ആസവദ്ിക്കാന്ുും
അത്

ഒരു

തിന്മയായി

കണക്കാക്കുന്നത്

അവസാന്ിപ്പിക്കാന്ുും

ന്ാും

പഠിവക്കണ്ടതുണ്ട്.

ട ാലി ഒരു ആരാധ പ്പയന്ന
ചിലര്ച്

വജാലി

റചേ ന്നു,

ിലയിൽ
കഠിന്മായി

വജാലി

റചേ ന്നു,

വജാലി

റചേ ന്നത് ആരാധ്ന്യാണ് എന്ന റതറ്റായ ധ്ാരണവയാറടയാണ് ഇങ്ങറന്
റചേ ന്നത്.

ഈ

മവന്ാഭ്ാവും

ന്മ്മുറട

റതാഴിൽ

സും്കാരറത്ത

ഭ്രിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വജാലി ആരാധ്ന്യല്, കാരണും ആരാധ്ന്
ബദ്വവുമായുള്ള

കൂട്ടായ്മയാണ്.

ബദ്വറത്തക്കുറിച്ച്

വപാലുും ന്ിങ്ങള്ക്ക് വജാലിയിലൂറട വപാകാൻ കഴിയുും.
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3. ട ാലിടയാേുള്ള ഒരു വിശവാസിയുപ്പേ കാഴ്ചൊട്
വിശവാസികറളന്ന ന്ിലയിൽ, വജാലിറയക്കുറിച്ച ള്ള ന്മ്മുറട കാഴ്ചപ്പാട്
എന്ത്ായിരിക്കണും?

ബദ്വും

ന്മുക്ക്

ന്ൽകിയ

വജാലി,

ഉവദ്യാരും,

റതാഴിൽ എന്നിവറയ ന്ാും എങ്ങറന് കാണണും? ഓവരാ വിശവാസിക്കുും
ഞാൻ ത്പധ്ാന്റമന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകള് ഇതാ.

ട ാലി ഒരു ഉപാധിയാണ്
ന്മ്മുറട

ത്പവൃത്തി,

ബദ്വത്തിന്ററ

വജാലി

ഉവേശയങ്ങള്

ബദ്വത്തിന്ററ

മററ്റാരു

ജീവിതത്തിന്ായുള്ള
സഹായിക്കാൻ

ഭ്ൂമിയിൽ

വിധ്ത്തിൽ
ന്ൽകിയ

ഒരു

ത്പകാശന്ും

പറഞ്ഞാൽ,

ബദ്വഹിതവുും

ബദ്വും

റതാഴിൽ

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ുള്ള

ഉവേശയങ്ങള്

ഉപാധ്ിയാണിത്.

അറല്ങ്കിൽ

ഭ്ൂമിയിറല
ഉപാധ്ിയാണ്.

റചേ ന്ന

ഒരു

ഉവേശയവുും

ഉപകരണമാണ്

ഒരു

വയക്തിയുറട

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിൽ
വജാലി.

ചിലറര

മുഴുസമയ ശുത്ശൂഷയിവലക്ക് വിളിക്കുന്നുറവന്ന് ഞാൻ മന്സ്സിലാക്കുന്നു.
എന്നാൽ മുഴുസമയ ശുത്ശൂഷയുും ഒരര്ച്ഥത്തിൽ “വജാലി” ആണ്.

ട ാലി ഒരു െത്രൊണ്
ബദ്വത്തിന്ററ

ഇഷ്ടവുും

ഉവേശയവുും

ന്ിറവവറ്റാൻ

ന്റമ്മ

ത്പാപ്തരാക്കാന്ുള്ള അവന്ററ തത്ന്ത്ത്തിന്ററ ഭ്ാരമായി ന്മ്മുറട വജാലി
മന്സ്സിലാക്കാന്ുും

കാണാന്ുും

വിശവാസിറയന്ന

തുടങ്ങണും.

ന്ിലയിൽ,

ഉദ്ാഹരണത്തിന്,

ആള കറള

ഒരു

ബദ്വത്തിവലക്ക്

ആകര്ച്ഷിക്കുന്നതിൽ ന്ിങ്ങള്ക്ക് വലിയ അഭ്ിന്ിവവശമുണ്ടായിരിക്കാും.
ന്ിങ്ങള റട

വജാലിയുും

കണ്ടുമുട്ടാത്ത
ന്ിങ്ങള്

റത്പാഫഷണൽ

ആള കള മായി

ഇവപ്പാള്

ന്ിങ്ങള റട

കണക്കാക്കണും.

ന്ിങ്ങള്

ആള കള മായി

തത്ന്ത്പരമായി

കരിയറുും

സമ്പര്ച്ക്കും
വജാലി

ന്ിങ്ങറള

പുലര്ച്ത്താൻ
ഒരു

ത്കി്തുവിറന്
ന്ിങ്ങറള

ഒരിക്കലുും
ഇടയാക്കുും.

ബദ്വിക

പങ്കിടാൻ

തത്ന്ത്മായി

ആത്രഹിക്കുന്ന

ബന്ധിപ്പിക്കാൻ

ബദ്വും

ന്ിങ്ങള റട റതാഴിൽ ഉപവയാരിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങള റട വജാലി ന്ിങ്ങള റട
“ത്പസുംരവവദ്ി”

ആണ്,

ന്ിങ്ങള്

ഇടപഴകുന്ന

“ഇടവക” ആണ്.
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ആള കള്

ന്ിങ്ങള റട
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ട ാലി ഒരു െയ്യാപ്പെേുെ് ത്പത്കിയയാണ്
വജാലി ഒരാള് പണും സമ്പാദ്ിക്കുന്ന സ്ഥലും മാത്തമല്, ബദ്വും ന്മ്മുറട
സവഭ്ാവറത്ത

രൂപറപ്പടുത്തുന്ന

സ്ഥലും

കൂടിയാണ്.

ഇത്

ന്മ്മുറട

തോററടുപ്പ് ത്പത്കിയയുറട ഭ്ാരമാണ്. സൺവഡ ്കൂളിവലാ സഭ്യിവലാ
ബബബിള് ്കൂളിവലാ മാത്തമാണ് സവഭ്ാവും രൂപറപ്പടുന്നറതന്ന് ന്മ്മള്
പലവപ്പാഴുും

കരുതുന്നു,

പവക്ഷ

ബദ്വത്തിന്

ന്മ്മുറട

സവഭ്ാവറത്ത

എവിറടയുും ന്ിര്ച്മ്മിക്കാൻ കഴിയുും. അവൻ ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ 24
മണിക്കൂറുും ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു.
ന്മ്മുറട

വജാലിസ്ഥലങ്ങളിൽ,

ബന്ധറപ്പടാറമന്നുും

വയതയ്ത

ത്പതികരിക്കണറമന്നുും

ആള കള മായി

എങ്ങറന്

സാഹചരയങ്ങളിൽ

എങ്ങറന്

ബദ്വിക

ജ്ഞാന്ത്തിവലക്ക്

ആകര്ച്ഷിക്കറപ്പടണറമന്നുും ത്പശ്ന്ങ്ങള് എങ്ങറന് പരിഹരിക്കണറമന്നുും
ബദ്വത്തിന്

ന്റമ്മ

പഠിപ്പിക്കാൻ

കഴിയുും.

ന്മ്മിൽ

ചിലര്ച്

ന്മ്മുറട

വജാലിസ്ഥലറത്ത ആള കറള ന്മ്മുറട ജഡത്തിറല മുള്ള കളായുും ന്മുക്ക്
ബന്ധറപ്പടാൻ കഴിയാത്ത ആള കളായുും കവണ്ടക്കാും. എന്നാൽ ന്മ്മുറട
വജാലിസ്ഥലങ്ങളിൽ ബദ്വത്തിന് ന്മ്മുറട സവഭ്ാവറത്ത വികസിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുും.

കൂടാറത,

ന്മ്മുറട വജാലിസ്ഥലങ്ങളിൽ,

പുതിയ കഴിവുകള്

പഠിക്കാന്ുും ന്മ്മുറട കഴിവുകള് വികസിപ്പിക്കാന്ുും ന്മുക്ക് അവസരും
ലഭ്ിവച്ചക്കാും,

അത്

ഉപവയാരിക്കാന്ാകുും.

ബദ്വരാജയത്തിന്ററ
ഉദ്ാഹരണത്തിന്,

വിപുലീകരണത്തിന്ായി

ന്ിങ്ങള റട

വജാലിസ്ഥലത്ത്

ന്ിങ്ങള് വന്തൃതവപരമായ കഴിവുകള് പഠിവച്ചക്കാും, കൂടാറത ന്ിങ്ങള റട
ത്പാവദ്ശിക

സഭ്യിറല

ഒരു

ത്പവതയക

ശുത്ശൂഷയിൽ

ബദ്വത്തിന്

ആ

കഴിവുകള് ഉപവയാരിക്കാൻ കഴിയുും, അങ്ങറന് അവിറട ന്ിങ്ങള് ഒരു
അന്ുത്രഹമാകുും.
ബബബിളിറല ഏതാന്ുും വയക്തികറള ന്മുക്ക് പരിരണിക്കാും.

ടയാസഫ്
ഒരു ത്പവച

സവപ് വും പദ്ധെിയും
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വയാസഫിറന്ക്കുറിച്ച്

ചിന്ത്ിക്കുക.

വയാസഫിന്

ബദ്വും

ന്ൽകിയ

ദ്ര്ച്ശന്ും, ബദ്വും ന്ൽകിയ സവപ്ന്ും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ
എല്ാും ഉവപക്ഷിച്ച് “മുഴുസമയ ശുത്ശൂഷ” യിൽ ത്പവവശിച്ചില്.
വയാസഫ് ബദ്വത്തിന്ററ തോററടുപ്പ് ത്പത്കിയയിലൂറട കടന്നുവപായി.
ആ ത്പത്കിയയിൽ, വപാത്തിഫറിന്ററ വീട്ടിൽ വജാലിറചോന്ുും അവിറട
ഏൽപ്പിക്കറപ്പടുന്നറതല്ാും
അവിറട

ന്ിന്ന്,

റചോന്ുും

കുറ്റും

അവൻ

റചോറത

ന്ിര്ച്ബന്ധിതന്ായി.

അവേഹറത്ത

ജയിലിവലക്ക്

വലിറച്ചറിഞ്ഞു, ജയിലിൽ വപാലുും വജാലി റചവേണ്ടി വന്നു. മററ്റല്ാ
തടവുകാരുറടയുും

ചുമതല

തന്ിക്കായിരുന്നു. പിന്നീട്

ഈജിപ്തിന്ററ

ത്പധ്ാന്മത്ന്ത്ി പദ്ത്തിവലക്ക് അവൻ ഉയര്ച്ന്നു, അവിറട വീണ്ടുും വജാലി
റചവേണ്ടിവന്നു.
എന്നിട്ട ും

മുഴുസമയ

ബദ്വും

ഉവേശയങ്ങള്

ശുത്ശൂഷയിവലക്ക്

അവറന്

ന്ിറവവറ്റാൻ

അവറന്

ന്ിവയാരിക്കുകയുും

അവറന്

വിളിച്ചില്,

അവന്ററ

ചുമതലറപ്പടുത്തുകയുും

ദ്ിവയ

റചയ്തു.

വയാസഫ് ഈജിപ്തിന്ററ ത്പധ്ാന്മത്ന്ത്ിയായി ത്പവര്ച്ത്തിച്ച , സവപ്ന്ും
ന്ിറവവറ്റാൻ

ബദ്വും

അത്

ഉപവയാരിച്ച ,

ബദ്വും

കുട്ടിക്കാലത്ത്

വയാസഫിന് ദ്ര്ച്ശന്ും ന്ൽകി. വയാസഫ് ത്പധ്ാന്മത്ന്ത്ി പദ്ും ഉവപക്ഷിച്ച്
മരുഭ്ൂമിയിറല ഏറതങ്കിലുും മഠത്തിൽ ന്ിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നുറവങ്കിവലാ?
ബദ്വും

ന്ൽകിയ

തന്ററ

സവപ്ന്ത്തിന്ററ

പൂര്ച്ത്തീകരണും

അവൻ

ഒരിക്കലുും കാണുമായിരുന്നില്!
ഈ

വ്തുത

പരിരണിക്കുക.

വയാസഫിന്ുും

വര്ച്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ്,

ബദ്വും അത്ബഹാമിവന്ാട് സുംസാരിക്കുകയുും തന്ററ സന്ത്തിറയ ഒരു
സവന്ത്മല്ാത്ത

വദ്ശവത്തക്ക്

റചയ്തിരുന്നു.

“അവപ്പാള്

റകാണ്ടുവപാകുറമന്ന്

അവൻ

അത്ബാമിവന്ാടു:

പറയുകയുും

ന്ിന്ററ

സന്ത്തി

സവന്ത്മല്ാത്ത വദ്ശത്തു ന്ാന്ൂറു സുംവത്സരും ത്പവാസികളായിരുന്നു ആ
വദ്ശക്കാറര

വസവിക്കുും;

അറിഞ്ഞുറകാള്ക.
വിധ്ിക്കുും;

എന്നാൽ

അതിന്ററ

പുററപ്പട്ട വപാരുും..”

അവര്ച്

അവറര

അവര്ച്

വശഷും

വസവിക്കുന്ന

അവര്ച്

(ഉൽപത്തി

പീഡിപ്പിക്കുറമന്നു

വളറര

15:13-14).

ജാതിറയ

ന്ീ

ഞാൻ

സമ്പവത്താടുുംകൂറട

വയാസഫിന്

ന്ൽകിയ

കഴിവുകള ും “റത്പാഫഷണൽ” കരിയറുും ബദ്വത്തിന്ററ ഈ ത്പവചന്
പദ്ധതി ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ുള്ള ഒരു മുഖാന്ത്ിരമാക്കി ബദ്വും മാറ്റി.
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സമൂഹങ്ങള്,

ന്രരങ്ങള്,

ബദ്വത്തിന്ററ
അറിയില്.

ത്പവാചക

അവന്

രാത്ഷ്ടങ്ങള്

എന്നിവയ്ക്കായുള്ള

പദ്ധതികറളക്കുറിച്ച്

'ബകവറാ്'

ന്മ്മളിൽ

പലര്ച്ക്കുും

{ത്രീക്ക്}

ത്പവതയക

(ബകവറാ്

സുംഭ്വങ്ങള്, അവസരങ്ങള്, ന്ിര്ച്ണായക സുംഭ്വങ്ങള്, സമയത്തിറല
മാറ്റങ്ങള്

എന്നിവറയ

ന്ിമിഷങ്ങള ും
അവിറട

ദ്ിവയ

പരാമര്ച്ശിക്കുന്നതിന്ാണ്

ത്പവവശന്

വാതിലുകള ും

സമൂഹങ്ങള്ക്കുും

ഉപവയാരിക്കുന്നത്)

(വിജാരരികള്)

ന്രരങ്ങള്ക്കുും

ഉണ്ട്,

രാജയങ്ങള്ക്കുും

അവസരങ്ങള റട വാതിലുകള് തുറക്കറപ്പടുും. തങ്ങള റട കഴിവുകള ും
ത്പവൃത്തിപരമായ
ന്രരങ്ങള്,

കഴിവുകള ും

രാത്ഷ്ടങ്ങള്

പദ്ധതികള റട

ഉപവയാരിച്ച്

എന്നിവയ്ക്കായുള്ള

പൂര്ച്ത്തീകരണത്തിന്ായി

സമുദ്ായങ്ങള്,

തന്ററ

ത്പവൃത്തിക്കാൻ

ത്പവാചക
കഴിയുന്ന

“വയാസഫുമാറര” ബദ്വും തിരയുന്നു.

ൈാവീദ്, ൈാ ിടയൽ, പൗടലാസ്
ഭൗെികെയുപ്പേയും ആത്മീയെയുപ്പേയും സെ വയം
ഒരു

സങ്കീര്ച്ത്തന്ക്കാരന്ുും

ത്പവാചകന്ുും

രാജാവുമായിരുന്നു

ദ്ാവീദ്.

ദ്ാന്ിയൽ ഒരു ത്പവാചകൻ മാത്തമല്, ഒരു ത്പധ്ാന്മത്ന്ത്ിയുും ആയിരുന്നു,
ഭ്രണകൂടറത്ത

ന്യിക്കുകയുും

പരിപാലിക്കുകയുും
പുതിയ

റചയ്തു.

ന്ിയമത്തിന്ററ

അവപ്പാ്തലന്ായാണ്

രാജാവിന്ററ

ബിസിന്സ്സ്

പൗവലാസിറന്ക്കുറിച്ച

ഭ്ൂരിഭ്ാരവുും

അവേഹറത്ത

ന്മ്മള്

ചിന്ത്ിക്കുക.

എഴുതിയ

മഹാന്ായ

അറിയുന്നത്.

എറഫസ്,

റകാരിന്ത്്, റതസ്സവലാന്ികയ എന്നീ മൂന്ന് ന്രരങ്ങളിറലങ്കിലുും അവേഹും
തന്ററ

ആവശയങ്ങള ും

ന്ിറവവറ്റാൻ
റതളിവുകള ണ്ട്.
സവന്ത്ും

ശുത്ശൂഷാ

അധ്വാന്ിച്ച റവന്ന്
അവേഹും

ആവശയങ്ങള്

സുംഘത്തിന്ററ

ആവശയങ്ങള ും

അന്ുമാന്ിക്കാൻ

സവന്ത്ും

ബകറകാണ്ട്

ന്ിറവവറ്റ കയുും

മതിയായ

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുകയുും
റചയ്തു,

അവൻ

ശുത്ശൂഷിക്കുന്നവര്ച്ക്ക് ഒരു ഭ്ാരമായിരുന്നില്.
ദ്ാവീദ്,

ദ്ാന്ിവയൽ,

പൗവലാ്

എന്നിവരിൽ

“ഭ്ൗതികതയുറടയുും”

“ആത്മീയതയുറടയുും” സമന്വയും -ഒരു മിത്ശണും ന്ാും കാണുന്നു. വജാലി
ഒരു ഭ്ൗതിക കാരയമായി വവര്ച്തിരിക്കാത്തതുും ബദ്വവുമായി വചര്ച്ന്ന്
ന്ടക്കുന്നത് ആത്മീയമായതുും വജാലിയിൽ ന്ിന്ന് സവതത്ന്ത്വുമായതുറമന്ന്
9
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കണക്കാക്കാത്ത

ഒരു

സ്ഥലവത്തക്ക്

ന്ാും

വരണും.

ബദ്വവുമായുള്ള

ന്ിങ്ങള റട ന്ടത്തത്തിന്ററ ഭ്ാരമായി ന്ിങ്ങള റട വജാലിറയ കാണുക.
ഇത്

ന്ിങ്ങള റട

ജീവിതത്തിന്ായുള്ള

ബദ്വത്തിന്ററ

പദ്ധതിയുറട

ഭ്ാരമാണ്. ദ്ാവീദ്, ദ്ാന്ിവയൽ അറല്ങ്കിൽ പൗവലാ് എന്നിവരുറട
അഭ്ിവഷകും

വജാലി

റചയ്തതിന്ാൽ

ന്ഷ്ടറപ്പട്ടില്!

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നതിന്ാൽ ന്ിങ്ങള റട വജാലിയുും “ആത്മീയമാണ്”.
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ബദ്വും

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിള്പരമായ മവന്ാഭ്ാവും

4. വിശവാസികൾ ട ാലി പ്പചയ്യുവാൻ കല്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്
പുതിയ

ന്ിയമത്തിൽ,

വലാകറമമ്പാടുും
ന്ിവയാരും

വപായി

ന്ൽകി.

“ഭ്ൗതിക”

കര്ച്ത്താവായ
സുവിവശഷും

ആവശയറപ്പടുന്ന

ഒരു

വിശവാസികവളാട്

ഓവരാ

ഉവപക്ഷിച്ച്

സമീപന്ും

സവീകരിക്കാമായിരുന്നു.

മഹത്തായ

വയക്തിവയാടുും

സുവിവശഷും

പുതിയ

എന്നാൽ

എന്ത്ാണ്

വിശവാസികള്ക്ക്

ത്പസുംരിക്കാന്ുള്ള

രക്ഷിക്കറപ്പടുന്ന

ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങള ും

വയശു

ത്പസുംരിക്കാൻ

ന്ിയമ

സഭ്യ്ക്ക്

അവപ്പാ്തലന്ായ

റചോൻ

ന്ിര്ച്വേശിച്ചത്

എല്ാ

പൗവലാ്

എന്നത്

വളറര

രസകരമാണ്.

ിങ്ങളുപ്പേ സവരം ദകപ്പകാണ്ട് ടവല പ്പചയ്യുക
എപ്പെസയർ 4:28
കള്ളൻ ഇ ി കക്കാപ്പെ െുട്ടുള്ളവന്നു ൈാ ം പ്പചയ്വാൻ ഉണ്ടാടകണ്ടെിന്നു ദകപ്പകാണ്ടു
ലലെു ത്പവർത്തിച്ചു അദ്ധവാ ിക്കയടത്െ ടവണ്ടെു.

വമാഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഇന്ി
അവൻ

സവന്ത്

റചേ ന്നതിലൂറട,
ആവശയക്കാര്ച്ക്ക്
സവന്ത്ും

വമാഷ്ടിക്കരുത്, ബകറകാണ്ട്

ബകറകാണ്ട്
സവന്ത്ും

അധ്വാന്ിക്കണും,
ആവശയങ്ങള്ക്ക്

ന്ൽകുന്നതിന്ുമായി

ബകറകാണ്ട്

ശരിയായതുും
മതിയാകുും

തന്ിക്ക്

ത്പവര്ച്ത്തിക്കാന്ുള്ള

ത്പവര്ച്ത്തിക്കണും.
വണ്ണവുും

ഉണ്ടാകുും.

മൂലയവമാ

ന്ല്തുും
ഇവിറട,

ത്പാധ്ാന്യവമാ

പൗവലാ് വിശവാസികറള പഠിപ്പിച്ച . ന്ല്തായ വജാലി റചേ ന്നതിന്ുും
അവൻ

അവവരാട്

സതയസന്ധമല്ാത്തവതാ

ന്ിര്ച്വേശിച്ച .

അഴിമതി

ന്ിറഞ്ഞവതാ

വിശവാസികള്ക്ക്
ആയ

വജാലിയിൽ

ഏര്ച്റപ്പടാൻ കഴിയില് എന്നാണ് ഇതിന്ര്ച്ഥും.

ിങ്ങൾക്ക് ഒന്നി ും െുട്ടിലലാെിരിക്കാൻ ടവല പ്പചയ്യുക
1 പ്പെസ്സപ്പലാ ീകയർ 4:11-12
11 പുെത്തുള്ളവടരാേു െരയാൈയായി
12

ഞങ്ങൾ

ിങ്ങടളാേു

േൊ ും ഒന്നിന്നും െുട്ടിലലാെിരിൊ ും ടവണ്ടി

ആജ്ഞാപിച്ചെുടപാപ്പല

അേങ്ങിൊർൊ ും

സവരകാരയം

ട ാക്കുവാ ും സവരദകപ്പകാണ്ടു ടവല പ്പചയ്വാ ും അഭിൊ ം ടൊടന്നണം എന്നും
ിങ്ങപ്പള ത്പടബാധിെിക്കുന്നു.
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രക്ഷിക്കറപ്പടാത്തവര്ച്ക്ക്
അവസരും

അന്ുചിതമായ

ലഭ്ിക്കാതിരിക്കാൻ

സവന്ത്ും

റപരുമാറ്റും
ബകറകാണ്ട്

ആവരാപിക്കാൻ
ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ

പൗവലാ് വിശവാസികവളാട് ആവശയറപ്പട്ട . ത്ശദ്ധിക്കുക, ന്മ്മുറട സവന്ത്ും
ബകറകാണ്ട്
ന്മ്മുറട

വവല

റചേ ന്നത്

എല്ാ

ആവശയങ്ങള ും

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എല്ാ

എന്നതുും

ആവശയങ്ങള ും

കാത്തിരിക്കുന്നു”.
മഹതവവത്താറട

മുട്ടില്ാതിരിക്കുന്നവതാ
ന്ിറവവറ്റ ന്നവതാ

കാണുക.

ചില

തന്ററ

ന്ിങ്ങള റട

അവരുറട

“ബദ്വത്തിന്ായി

ബുദ്ധിമുട്ട

ധ്ന്ത്തിറന്നാത്തവണ്ണും

പൂര്ച്ണ്ണമായി തീര്ച്ത്തുതരുും എന്ന്

ആയി

ആള കള്

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ായി

ബദ്വവമാ

അറല്ങ്കിൽ

ഒറക്കയുും

ത്കി്തുവയശുവിൽ

ബദ്വും വാഗ്ദ്ാന്ും റചയ്തിട്ട ണ്ട്

എന്നത് സതയമാണ് (ഫിലിപ്പിയര്ച് 4:19). എന്നാൽ അവന്ററ വചന്ത്തിൽ,
ബദ്വും ന്വമ്മാട് വവല റചോൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങറന് അവൻ
ന്മ്മുറട

ആവശയങ്ങള്

ന്മ്മുറട

വജാലിറയ

വജാലിയിലൂറട
കാക്ക

ന്ിറവവറ്റാന്ുള്ള

ഒരു

ഉപവയാരിക്കുറമന്ന്

ബദ്വും

കറൻസി

ന്മ്മുറട

മുഖാന്ത്ിരമായി
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആവശയങ്ങള്

വന്ാട്ട കള്

അവൻ
ന്മ്മുറട

ന്ിറവവറ്റ ന്നത്

റകാണ്ടുവരുന്നതുവപാറല

ഒരു
തറന്ന

അത്ഭുതകരമായതാണ്! ഇത് അത്ത രുംഭ്ീരമല്ായിരിക്കാും, പവക്ഷ അത്
അമാന്ുഷികമാണ്, കാരണും അത് ന്മുക്ക് ന്ൽകുന്നതുും അറത ബദ്വും
തറന്നയാണ്.
ശമ്പളും

ഒരു

വജാലി

സവീകരിക്കാന്ുും

വര്ച്ദ്ധന്വിന്ുും

ഉറപ്പ വരുത്താന്ുും
ന്ിങ്ങള റട

അത്

റത്പാഫഷണൽ

ബദ്വകൃപയുും

ബദ്വിക

ന്ിലന്ിര്ച്ത്താന്ുും
കരിയറിലുടന്ീളും
കരുതലുകള ും

ആവശയമാറണന്ന് ഓര്ച്മ്മിക്കുക. “അമാന്ുഷിക” മാര്ച്ഗ്ഗങ്ങളിലൂറട ബദ്വും
അവരുറട

ആവശയങ്ങള്

കാത്തിരിക്കുന്നു,
അവരുറട

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ായി

അതായത്,

ബകകളിൽ

ആള കള്

പണും

അവരുറട

വയ്ക്കുകവയാ

ചില

ആള കള്

അടുവത്തക്ക്

റചക്കുകള്

വന്ന്

റമയിലിൽ

എത്തുകവയാ റചേ ക. ഇത് സുംഭ്വിക്കുന്നത് അവര്ച് കാണാത്തവപ്പാള്,
എന്ത്ുറകാണ്ടാണ്

ബദ്വും

ന്ൽകാത്തറതന്ന്

എന്നാലുും, അത്തരും ആള കള് ബദ്വിക

അവര്ച്

ആശ്ചരയറപ്പടുന്നു.

ഉവേശയങ്ങളിവലവക്കാ അവൻ

അവര്ച്ക്ക് ന്ൽകുന്ന മാര്ച്രങ്ങളിവലവക്കാ എത്തിവച്ചരുന്നതിന്ായി ബദ്വും
കാത്തിരിക്കുന്നു. ചില സന്ദര്ച്ഭ്ങ്ങളിൽ, അവര്ച് ഒരു വജാലി ഏററ്റടുത്ത്
കുറച്ച കാലും അതിൽ തുടരാൻ ബദ്വും കാത്തിരിക്കുന്നു. ആ വജാലി
അവരുറട ജീവിതത്തിന്ുള്ള

ബദ്വിക കരുതലിന്ററ മുഖാന്ത്ിരമാണ്.
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ിങ്ങൾ ട ാലി പ്പചയ്യുന്നിപ്പലലങ്കിൽ, പിപ്പന്ന കഴിക്കയുെരുത്!
2 പ്പെസ്സപ്പലാ ീകയർ 3:7-12
7 ഞങ്ങപ്പള അ ുകരിടക്കണ്ടിയെു എങ്ങപ്പ
ഞങ്ങൾ
8

ിങ്ങളുപ്പേ ഇേയിൽ ത്കെം പ്പകട്ടു

ആരുപ്പേയും

ആഹാരം

പ്പവെുപ്പെ

എന്നു

ിങ്ങൾ െടന്ന അെിയുന്നുവടലലാ.

േന്നിട്ടിലല,
അ ുഭവിച്ചിട്ടുെിലല;

ിങ്ങളിൽ

ആർക്കും

ഭാരൊയിത്തീരരുെു എന്നുപ്പവച്ചു ഞങ്ങൾ അദ്ധവാ ടത്താേും ത്പയാസടത്താേും കൂപ്പേ
രാെകൽ ടവലപ്പചയ്െു ടപാന്നെു
9

അധികാരെിലലാഞ്ഞിട്ടലല,

അ ുകരിൊൻ

ിങ്ങൾക്കു

ഞങ്ങപ്പള

ൊെൃകയാക്കിത്തടരണ്ടെിന്നടത്െ.
10 ടവലപ്പചയ്വാൻ െ സ്സിലലാത്തവൻ െിന്നുകയുെരുെു എന്നു ഞങ്ങൾ

ിങ്ങടളാേുകൂപ്പേ

ഇരിക്കുടമ്പാൾ െടന്ന ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടടലലാ.
11

ിങ്ങളിൽ ചിലർ ഒട്ടും ടവല പ്പചയ്യാപ്പെ പരകാരയം ട ാക്കി ത്കെംപ്പകട്ടു

േക്കുന്നു എന്നു

ടകൾക്കുന്നു.
12 ഇങ്ങപ്പ യുള്ളവടരാേു: സാവധാ ടത്താേു ടവല പ്പചയ്െു അടഹാവൃത്തി കഴിടക്കണം
എന്നു കർത്താവായ ടയശുത്കിസ്െുവിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചു ത്പടബാധിെിക്കുന്നു.

ത്കമും റകട്ട

ന്ടക്കാറത, മറ്റ ള്ളവരുറട ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്ുപകരും

ന്ിശബ്ദമായി

ത്പവര്ച്ത്തിക്കാന്ുും

സവന്ത്

ബകറകാണ്ടു

അധ്വാന്ിച്ച

ഭ്ക്ഷണും കഴിക്കാന്ുും പുതിയ ന്ിയമും ന്വമ്മാട് കൽപ്പിക്കുന്നു. വവല
വിശവാസികള്ക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ന്ിയമ കൽപ്പന്യാണ്.

ിങ്ങളുപ്പേ സവരം ഭവ ത്തി ായി കരുെുന്നു
1 െിടൊത്തി 5:8
െ ിക്കുള്ളവർക്കും

ത്പടെയകം

സവര

കുേുംബക്കാർക്കും

ടവണ്ടി

കരുൊത്തവൻ

വിശവാസം െള്ളിക്കളഞ്ഞു അവിശവാസിപ്പയക്കാൾ അധെ ായിരിക്കുന്നു.

മുഴുവൻ

സമയ

റവല് വിളിക്കാൻ
ത്ശദ്ധിവക്കണ്ട
ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ശുത്ശൂഷയിവലക്ക്

ഞാൻ

ചില

ആത്രഹിക്കുന്നു.

കാരയങ്ങള ണ്ട്;

ന്ൽകിയിട്ട ള്ള

വിളിക്കറപ്പടുന്നവറര
ശുത്ശൂഷകന്മാറര,

ബദ്വും

തന്ററ

ന്ിങ്ങള്

വചന്ത്തിൽ

ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങള്

ന്ിങ്ങള്

ന്ിറവവവറ്റണ്ടതുണ്ട്. ഇതിറലാന്ന് ന്ിങ്ങള റട സവന്ത്ും കുടുുംബത്തിന്ായി
കരുതുക
വജാലി

എന്നതാണ്.
ഉവപക്ഷിച്ച്

വളറരയധ്ികും

ബദ്വപുരുഷന്മാര്ച്

വിശവാസത്താൽ

അവരുറട

ജീവിക്കുന്നുറവന്ന്

അവകാശറപ്പടുന്നു. വിശവാസത്താൽ ജീവിക്കുക എന്നതിന്ര്ച്ഥും വജാലി
ഉവപക്ഷിക്കുക എന്നല്. ആ വജാലി ന്ിലന്ിര്ച്ത്താൻ വിശവാസും
13

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിള്പരമായ മവന്ാഭ്ാവും

ആവശയമാണ്.
ശുത്ശൂഷയിൽ
ഭ്ക്ഷണും

ചിലവപ്പാള്,

ആള കള്

ത്പവവശിക്കുന്നു,

ന്ൽകാൻ

അവരുറട

തുടര്ച്ന്ന്

വപാലുും

വജാലി

സവന്ത്ും

ഉവപക്ഷിച്ച്,

കുടുുംബാുംരങ്ങള്ക്ക്

പാടുറപടുന്നു.

ന്ാറമല്ാവരുും

കടന്നുവപാകുന്ന ചില സമയങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട കറളക്കുറിച്ചല് ഞാൻ
സുംസാരിക്കുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലുും,

ശുത്ശൂഷയിലായതിന്ാൽ,
ന്ിങ്ങള റട

-ദ്ിവസും

ന്ിങ്ങള്
വതാറുും,

കുടുുംബത്തിന്ററ

മുഴുവൻ

മാസും

വതാറുും-

അടിസ്ഥാന്

സമയ
ഉള്ള

ആവശയങ്ങള്

ന്ിറവവറ്ററപ്പടുന്നിറല്ങ്കിൽ ന്ിങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ കരുതൽ ന്ൽകാൻ
ശുത്ശൂഷക്കു

കഴിയുന്നതുവറര

ഒരു

വജാലി

വന്ടുന്നതിറന്ക്കുറിച്ച

ന്ിങ്ങള് ശരിക്കുും ആവലാചിവക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന്ാൽ ന്ിങ്ങള് മുഴുവൻ
സമയ ശുത്ശൂഷയിൽ ത്പവവശിക്കുന്നതിന്ുമുമ്പ് ആവശയങ്ങള്- ന്ിങ്ങള റട
സാമ്പത്തിക

ആവശയങ്ങള ും

ന്ിറവവറ്റാൻ

കഴിയുറമന്ന്

ന്ിങ്ങള റട

വീട്ട കാരുറട

ഉറപ്പാക്കുക.

ആവശയങ്ങള ും

ന്ിങ്ങള റട

ഭ്ാരയറയയുും

കുട്ടികറളയുും പരിപാലിക്കാൻ ന്ിങ്ങള് ഒരുങ്ങിയിട്ടിറല്ങ്കിൽ വിവാഹും
കഴിക്കരുത്.

ന്ിങ്ങള റട

കുടുുംബത്തിന്ററ

ഉത്തരവാദ്ിത്തും

ന്ിങ്ങള വടതായിരിക്കണറമന്നത് ബദ്വത്തിന്ററ ഇഷ്ടമാണ്.

എന്പ്പെ സാക്ഷ്യം
ബാുംഗ്ലൂരിറല

്കൂള്

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്ററ

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ,

ശുത്ശൂഷയിൽ എന്ിക്ക് തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പത്താും ക്ലാ്
പൂര്ച്ത്തിയാകുവമ്പാള്

തറന്ന

മുഴുസമയ

ശുത്ശൂഷയിൽ

ത്പവവശിക്കണറമന്ന് ഞാൻ ത്പാര്ച്ഥിച്ച . അങ്ങറന് റചയ്തതിന്ുവശഷും,
ഞാൻ എന്ററ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് വളറര ത്പയാസകരമായ സമയമാണ്
ന്ൽകിയത്,

എന്ററ

ആത്രഹിച്ചില്,
അങ്ങറന്,

പവക്ഷ

ഞാൻ

ഭ്ൗതിക
ഒരു

വിദ്യാഭ്യാസും

റസമിന്ാരിയിൽ

ഇന്ത്യയിറല

തുടരാൻ

വപാകാൻ

ബബബിള്

ഞാൻ

ആത്രഹിച്ച .

വകാവളജുകള്ക്കായി

തിരയുകയുും പൂറന്യിറല ഒരു ബബബിള് വകാവളജിവലക്ക് ഒരു കത്ത്
അയക്കുകയുും റചയ്തു. ഞാൻ ഇവപ്പാഴുും വളറര റചറുപ്പമാറണന്നുും
അവവരാറടാപ്പും
ക്ലാസാറണന്നുും

വചരാന്ുള്ള
കാണിച്ച്

ഏറ്റവുും

വകാവളജ്

കുറഞ്ഞ

അധ്ികൃതര്ച്

വയാരയത

പത്ന്ത്ണ്ടാും

തിരിറക

കത്തയച്ച .

എന്ിക്ക് ലഭ്ിച്ച കത്ത് എറന്ന ന്ിരാശറപ്പടുത്തി. എന്ത്ായാലുും, ഭ്ൗതിക
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്ററ രണ്ട് വര്ച്ഷങ്ങള് മാത്തമുള്ളതിന്ാൽ, ആവശയമായ
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വിദ്യാഭ്യാസും പൂര്ച്ത്തിയാക്കിയ വശഷും ഞാൻ റസമിന്ാരിയിൽ വചരാൻ
തീരുമാന്ിച്ച .
എന്നാൽ, അടുത്ത രണ്ട് വര്ച്ഷങ്ങളിൽ എന്ിക്ക് പലതുും സുംഭ്വിച്ച .
ഞാൻ ബാുംഗ്ലൂരിറല ഒരു സഭ്യിൽ പറങ്കടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അവിറട
ഞാൻ ഒരു കാരയും ത്ശദ്ധിച്ച . ഞാൻ രണ്ട് കൂട്ടും ആള കറള കണ്ടു ഒരു

കൂട്ടും

ആള കള്

വസവിക്കുകയുും

സഭ്യിൽ

റചയ്തു,

പലവിധ്ത്തിൽ

മവറ്റ

കൂട്ടും,

ഒരു

ശുത്ശൂഷിക്കുകയുും

വലിയ

ഭ്ൂരിപക്ഷും,

സഭ്യിൽ പറങ്കടുത്തിട്ട ും ഒന്നുും റചയ്തിരുന്നില്. രണ്ടാമറത്ത വിഭ്ാരും
കൂടുതലുും

വിദ്യാര്ച്ഥികള ും

തരത്തിലുള്ള
കാരണും

ശുത്ശൂഷയിൽ

അവര്ച്

റത്പാഫഷണലുകള മാണ്,
ന്ിന്ന്

തങ്ങള റട

എന്ത്ുറകാണ്ടാണ്

സവയും

വജാലിയിൽ

ഒഴിയുന്നതായി
വളറര

“സാധ്ാരണക്കാര്ച്”

അവര്ച്

എല്ാ

വതാന്നുന്നു,

തിരക്കിലായിരുന്നു.

ഒരിക്കലുും

ശുത്ശൂഷയിൽ

ഏര്ച്റപ്പടാത്തത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതറപ്പട്ട . ഈ സമയത്താണ് എന്ററ
ഹൃദ്യത്തിൽ
റതാഴിൽ,

ന്ിശ്ചയദ്ാര്ച്ഢ്യും

വജാലി,

വസവിക്കാൻ

ഒരു

എന്ററ

“സാധ്ാരണ

കഴിയുറമന്ന്

വബാധ്യറപ്പടുത്താൻ

അന്ുഭ്വറപ്പട്ടത്.

ഞാൻ

ജീവിതും”,

എന്ററ

എന്നിട്ട ും

ക്ലാ്

റചയ്തു.

ഒരു

ബദ്വറത്ത

ജീവിതത്തിലൂറട

ദ്ൃഢ്ന്ിശ്ചയും

പത്ന്ത്ണ്ടാും

ഒരാള്ക്ക്

ആള കറള

അങ്ങറന്,

ഞാൻ

പൂര്ച്ത്തിയാക്കിയവപ്പാവഴക്കുും,

റസമിന്ാരിയിൽ വപാകാന്ുള്ള എല്ാ ആത്രഹവുും എന്ിക്ക് ന്ഷ്ടറപ്പട്ട ,
പകരും എന്ിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത്ാണ് റചവേണ്ടറതന്ന ഒരു പുതിയ
ലക്ഷയവബാധ്ും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ

സമയത്ത്,

ബാുംഗ്ലൂര്ച്

സ്ഥാപിക്കാന്ുും

അവിറട

വലാകരാജയങ്ങറള
ആത്രഹും

ന്ിന്ന്

ഇന്ത്യ

സവാധ്ീന്ിക്കാന്ുും

ന്ൽകി

പൂര്ച്ത്തിയാക്കി,
മണിപ്പാലിറല

ന്രരത്തിൽ

.

അങ്ങറന്,

തുടര്ച്ന്ന്
ഒരു

ശക്തമായ
മഹാരാജയറത്ത

ബദ്വും

ഞാൻ

എന്ററ

എചിന്ീയറിുംഗ്

ഒരു

എന്ററ

എന്ററ

സഭ്

വന്ടാന്ുും

ഹൃദ്യത്തിൽ

പത്ന്ത്ണ്ടാും

മാതാപിതാക്കള്
വകാവളജിവലക്ക്

ക്ലാ്
എറന്ന

അയച്ച .

അവപ്പാവഴക്കുും ഞാൻ എന്ററ പഠന്റത്ത ഒരു ഭ്ാരമായി കാണുന്നത്
ന്ിര്ച്ത്തി,

എന്ററ

ഭ്ാരമാറണന്ന്

വിദ്യാഭ്യാസും

മന്സ്സിലാക്കാൻ

തുടര്ച്ന്നതിന്ാലാണ്

ഒരു

ബദ്വിക

തത്ന്ത്ത്തിന്ററ

തുടങ്ങി.

എന്ററ

വിദ്യാഭ്യാസും

ബദ്വരാജയത്തിന്ായി

കൂടുതൽ

ആള കളിവലക്ക്

എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാന്വത്തക്ക് ഞാൻ എത്തിവച്ചര്ച്ന്നത്.
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മണിപ്പാലിറല

യൂണിവവഴ്സിറ്റി

കാമ്പസിൽ,

വലാകത്തിന്ററ

മറ്റ

ഭ്ാരങ്ങളിൽ

വിദ്യാര്ച്ഥികറള

ഞാൻ

കണ്ടു.

ഇന്ത്യയിലുടന്ീളവുും

ന്ിന്നുമുള്ള

എന്ററ

ന്ൂറുകണക്കിന്

പഠന്ത്തിന്

പിന്നിൽ

ഒരു

ആത്മീയ ലക്ഷയമുറണ്ടന്ന് ഞാൻ വിശവസിച്ച .
ബദ്വറത്ത

വസവിക്കാന്ുും

ആത്രഹിച്ച .

ആത്മാക്കറള

എൻജിന്ീയറിുംഗ്

വന്ടാന്ുും

വകാവളജിറല

എന്ററ

ഹൃദ്യും

എന്ററ

മൂന്നാും

വര്ച്ഷത്തിൽ, 1989 ജന്ുവരിയിൽ, പിന്നീട് ഒരു ത്പാവദ്ശിക സഭ്യായി
വികസിക്കുകയുും

ഇന്നുും

തുടരുകയുും

റചേ ന്ന

ഒരു

വിദ്യാര്ച്ഥി

കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിക്കാന്ുള്ള ത്ശമത്തിന് വന്തൃതവും ന്ൽകാൻ കര്ച്ത്താവ്
എറന്ന

സഹായിച്ച .

ഭ്ാരമായി,

ഒരു

ബന്ധന്മായി

കണ്ടില്.

മന്സ്സിലാക്കി.

പഠന്ും

എന്ററ

ഉപാധ്ി,

ഞാൻ

ക്ലീവ്ലാൻഡിറല

ത്പവവശന്ും

അവമരിക്കയിറല

ആദ്യ
ഞാൻ

മൂന്ന്

എന്ററ

എന്നിവയാറണന്ന്

ഞാൻ

ബിരുദ്ും

പൂര്ച്ത്തിയാക്കിയ

ഉന്നത

പഠന്ത്തിന്ായി

മാതാപിതാക്കള്

റസമസ്റ്ററിൽ

എറന്ന

ഒഹാവയായിറല

എചിന്ീയറിുംഗ്

സ്ഥാന്ങ്ങളിൽ

രണ്ടാും

ഒരു
ഭ്ാവി

വന്ടിയ

സര്ച്വകലാശാലയിറല

ഒരു

തത്ന്ത്ും,

തീരുമാന്ിച്ച .
എന്ററ

അറല്ങ്കിൽ

ബദ്വിക

ത്പത്കിയ

വപാകാൻ

വിദ്യാഭ്യാസറത്ത

തിന്മയായി,

എചിന്ീയറിുംരിൽ

തുടരാൻ

അവമരിക്കയിവലക്ക്

ബദ്വകൃപയാൽ

ഒരു

തോററടുപ്പ്

ഞാൻ

സഹായിച്ച .

ഇന്ി

അന്ിവാരയമായ

ശുത്ശൂഷയ്ക്കുള്ള
വശഷും,

ഞാൻ

വിഭ്ാരും

ഒന്നായിരുന്നു.
മൂന്നിൽ

രണ്ട്

സാമ്പത്തിക സഹായവുും (assistantship) എന്ററ മൂന്നാും റസമസ്റ്റര്ച് മുതൽ
ഒരു മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക സഹായവുും (assistantship) വന്ടി.
സര്ച്വകലാശാലയിൽ

പഠിക്കുകയുും

രവവഷണും

ന്ടത്തുകയുും

റചേ വമ്പാള്, ഇന്ത്യ, ഇവന്ത്ാവന്ഷയ, മവലഷയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ന്ിന്നുള്ള
വിദ്യാര്ച്ഥികള ള്ള

ഒരു

റചറിയ അന്ത്ാരാത്ഷ്ട

വിദ്യാര്ച്ഥി

കൂട്ടായ്മ

ആരുംഭ്ിക്കാൻ എന്ിക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട്, ഞാൻ ന്യൂവജഴ്സിയിവലക്ക്
മാറി,

200

ഓളും

ത്കി്തയൻ

വിദ്യാര്ച്ഥികള്

അടങ്ങുന്ന

റകാറിയൻ

ത്കി്തയൻ റഫവലാഷിപ്പിൽ ഉള്റപ്പട്ട . ഈ റകാറിയൻ വിദ്യാര്ച്ഥികള്
ഇത്ത

തീത്വതവയാറട

എങ്ങറന്

അതിശയകരമായിരുന്നു.
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എന്നത്
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ഈ

സമയത്ത്,

സര്ച്വകലാശാല

കാമ്പസിന്

സമീപും

സ്ഥിതിറചേ ന്ന

ഒരു ആത്ഫിക്കൻ -അവമരിക്കൻ പള്ളിയിലുും ഞാൻ പതിവായി ശുത്ശൂഷ
റചയ്തു.

ഒരു

സഭ്യിൽ

വര്ച്ഷത്തിവലററയായി,

ഞാൻ

അവരുറട

എല്ാ

ഞായറാഴ്ച

ഈ

ആത്ഫിക്കൻ

ബുധ്ന്ാഴ്ചയുും

രാത്തി

ശുത്ശൂഷകളിലുും

കൂടാര

-അവമരിക്കൻ

പഠിപ്പിക്കുകയുും
വയാരങ്ങളിലുും

ഇടയ്ക്കിറട ത്പസുംരിക്കുകയുും റചയ്തു.
ഇന്ത്യയിൽ

ന്ിന്ന്

എവന്നാറടാപ്പും

കഴിച്ചതിന്ു

വശഷും

ഞാൻ

വചര്ച്ന്ന

ആമിറയ

സര്ച്വകലാശാല

വിട്ട്

വിവാഹും

വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച്

റത്പാഫഷണലായി വജാലി റചോൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത്, ആമിയുും
ഞാന്ുും

്റപയിൻകാരായ

മററ്റാരു

യുവ

ദ്മ്പതികള്റക്കാപ്പും

ത്പവര്ച്ത്തിച്ച , ഞങ്ങള് ന്യൂ വജഴ്സിയിറല ന്യൂ ത്ബൺസവിക്കിൽ ഒരു
ഹി്പാന്ിക സഭ് (്റപയിൻകാര്ച്ക്കായുള്ള) സ്ഥാപിച്ച . വയതയ്ത
പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ

ന്ിന്നുള്ള

ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ

കഴിഞ്ഞത്

അന്ുഭ്വമായിരുന്നു.
പരിശീലന്

ആള കള മായി
വളറര

ഭ്ാവിയിറല

വവദ്ിയായിരുന്നു

സാും്കാരികമായി

ജ്ഞാന്വര്ച്ദ്ധകമായ

ശുത്ശൂഷയ്ക്കുള്ള

ഇത്

സാധ്യമാകാന്ുള്ള

ഒരു

ഒരു

മികച്ച

കാരണും

ഞാൻ

ബിരുദ് പഠന്ത്തിന്ായി യു.എ്.എ. യിവലക്ക് വപായി എന്നതാണ്.
1998

-ൽ

ന്യൂവജഴ്സിയിൽ

1999

-ൽ

ഇന്ത്യയിവലക്കുള്ള

ഇന്ത്യയിവലക്ക്

ഞങ്ങള്

മാസമായി

ഞങ്ങള്

ഒരു

ഉള്ള

2001

സമയമായി

ജന്ുവരിയിൽ

ഈ

യാത്തയ്ക്കിറട,

ഹൃദ്യത്തിൽ

അടയാളറപ്പടുത്തി.

ബാുംഗ്ലൂരിവലക്കുള്ള

ചിക്കാവരായിവലക്ക്

ശുത്ശൂഷാ

മടങ്ങിവപ്പാകാന്ുും

ത്പാവര്ച്ത്തികമാക്കാന്ുും
അങ്ങറന്,

ന്ിന്ന്

എന്ന്

ഉള്ള
എന്ിക്ക്

ബാുംഗ്ലൂരിവലക്ക്

മാറി.

ഞങ്ങള്
ദ്ര്ച്ശന്ും
വതാന്നി.
മടങ്ങുന്ന

ചിക്കാവരായിൽ

ന്ീക്കത്തിന്

ഞങ്ങള്

ന്ിന്ന്

തോററടുക്കാൻ

തുടങ്ങിയവപ്പാള്, ഞങ്ങള റട ശുത്ശൂഷ ഇന്ത്യയിൽ ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിന്ുള്ള
മാര്ച്ഗ്ഗങ്ങള്
ആശങ്ക.

എങ്ങറന്
ഞങ്ങള്

ഭ്ാരമായിരുന്നു.
ന്ടപ്പിലാക്കാൻ
അവര്ച്ക്ക്

കറണ്ടത്തുും

എന്നതായിരുന്നു

ചിക്കാവരായിറല
ഞങ്ങള്ക്ക്

ആവശയമായ

കഴിയില്.

ഒരു

ഉണ്ടായിരുന്ന
വലിയ

ഞാൻ

തുക

ഞങ്ങള റട

റചറിയ
വലിയ
ഞങ്ങള്ക്ക്

കര്ച്ത്താവിറന്

ഒരു

സഭ്യുറട
കാഴ്ചപ്പാട്
ന്ൽകാൻ

അവന്വഷിക്കുന്നത്

തുടര്ച്ന്നവപ്പാള്, ഞാൻ തിരിറച്ചത്തിയ വശഷവുും എന്ററ വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച്
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വമഖലയിൽ വജാലി റചേ ന്നത് തുടരാൻ ബദ്വും ആത്രഹിക്കുന്നുറവന്ന്
എന്ിക്ക്

മന്സ്സിലായി.

എന്ിക്ക്

എന്ററ

കര്ച്ത്താവിന്ററ

റത്പാഫഷണൽ

ഒരു

ന്ിര്ച്വേശവുും

വര്ച്ഷങ്ങളായി,

ത്പവതയകിച്ച്

താമസത്തിന്ററ

അവസാന്ത്തിൽ,

അടിസ്ഥാന്മാക്കിയുള്ള
പണും

ബിസിന്സ്സ്

കറണ്ടത്തുകയുും

ശക്തമായ

വളറരക്കാലമായി

ഉണ്ടായിരുന്നില്.
ഞങ്ങള റട

ത്കി്തയൻ

തതവങ്ങറള

ഒരു

ബദ്വരാജയത്തിന്ായി

കമ്പന്ി

എന്ിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

എന്ററ

ന്ിര്ച്ത്താൻ

അവമരിക്കയിറല
ന്ടത്തുകയുും

റചേ ന്ന

ആത്രഹും

കരിയര്ച്

ഹൃദ്യത്തിൽ

ആരുംഭ്ിക്കാന്ുള്ള
ഈ

ആത്രഹും

വളരുകയായിരുന്നു,

പവക്ഷ

ഇത് എങ്ങറന്, എവപ്പാള് റചേണറമന്ന് എന്ിക്കറിയില്ായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ,

ഞങ്ങള്ക്ക്

ഡിസുംബറിൽ

ഇന്ത്യയിവലക്ക്

ഞങ്ങള്ക്ക്

വലിറയാരു

മടങ്ങാന്ുള്ള

യുഎ്എ

വിട്ട്,

കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു

ന്ിര്ച്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ എല്ാ
എങ്ങറന്

ലഭ്ിക്കുറമന്ന്

ഒരു

സമയമായി.

2000

രാജയറത്ത

വന്ടാന്ുള്ള

എന്നാൽ

ശുത്ശൂഷ

സാമ്പത്തികവുും

ഞങ്ങള്ക്ക്

-

ധ്ാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്.

ഞങ്ങറള

പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്ന ഏതാന്ുും സുഹൃത്തുക്കള മായി ഞങ്ങള റട ശുത്ശൂഷ
യുഎ്എയിൽ സുംവയാജിക്കറപ്പട്ടിട്ട ണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങള്ക്ക്
ലഭ്ിക്കുന്ന സുംഭ്ാവന്കള് ഞങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ കാഴ്ചപ്പാട്
ന്ിറവവറ്റാൻ പരയാപ്തമല്ായിരുന്നു!
ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയതിന്ു വശഷും, 2001 ജന്ുവരിയിൽ ഒരു
വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച്

സര്ച്വീ്

അന്ുത്രഹിച്ച .

2001

കമ്പന്ി

ആരുംഭ്ിക്കാൻ

റഫത്ബുവരിയിൽ,

വീട്ടിറല സവീകരണമുറിയിൽ

ബദ്വും

ഞങ്ങള റട

ഞങ്ങറള

പിതാവിന്ററ

റചറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള റട

സഭ് ആരുംഭ്ിച്ച . വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച് കമ്പന്ി സഭ്ക്ക് ദ്ശാുംശും ന്ൽകി, ഈ
പണും

ഉപവയാരിച്ച്

ഞങ്ങള്ക്ക്

വളറരയധ്ികും

കാരയങ്ങള്

റചോൻ

കഴിഞ്ഞു - ഒരു വാടക ഹാളിവലക്ക് മാറുക, ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ
ഉപകരണങ്ങള്
വിതരണും
ശുത്ശൂഷകറള

വാങ്ങുക,

റചേ ക,

പു്തകങ്ങള്

വകബിള്

പിന്ത്ുണക്കുക

അച്ചടിക്കുക,

ടിവിയിൽ

തുടങ്ങിയവ.

സൗജന്യമായി

ശുത്ശൂഷിക്കുക,

ഞങ്ങള്ക്ക്

ഒരു

മറ്റ
വലിയ

ദ്ര്ച്ശന്ും ഉണ്ടായിരുന്നു, പണത്തിന്ററ അഭ്ാവും കാരണും ഞങ്ങള റട
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ബകകള് ബന്ധിക്കറപ്പട്ടിരുന്നില്. കാരയങ്ങള് ആരുംഭ്ിക്കാൻ ഞങ്ങള്ക്ക്
മതിയായ കൂടുതൽ വിഭ്വങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
തിരിഞ്ഞുവന്ാക്കുവമ്പാള്,

എന്ററ

വിദ്യാഭ്യാസവുും

റതാഴിലുും

എറന്ന

ശുത്ശൂഷയ്ക്കായി ഒരുക്കുവാൻ ബദ്വും എങ്ങറന് ഉപവയാരിച്ച റവന്ന്
എന്ിക്ക് കാണാൻ കഴിയുും. എന്ററ വിദ്യാഭ്യാസവുും റതാഴിലുമായുള്ള
ദ്ൃഢ്മായ

സുംവയാജന്ും

കര്ച്ത്താവിന്ററ

അവസരങ്ങളായിരുന്നു.

ബദ്വത്തിന്ററ

വവല

ന്ിര്ച്വഹിക്കാന്ുള്ള

ഇഷ്ടവുും

ഉവേശയങ്ങള ും

ന്ിറവവറ്റ ന്നതിന്ുള്ള ഒരു ഉപാധ്ിയുും ദ്ിവയ തത്ന്ത്ത്തിന്ററ ഭ്ാരവുമാണ്
വജാലി എന്ന് എന്ിക്ക് കൂടുതൽ വബാധ്യമുണ്ട്.
ന്ിങ്ങള് റചോൻ ബദ്വും ആത്രഹിക്കുന്നറതന്ത്ുും ന്ിങ്ങള് റചേ വമ്പാള്,
ന്ിങ്ങള റട
തിന്മവയാ

വജാലി
ആകില്.

ഒരു

തടസ്സവമാ
ബദ്വും

അടിമത്തവമാ
ന്ിങ്ങറള

ആന്ിവാരയമായ

വജാലി

റചോൻ

വിളിക്കുന്നുറവങ്കിൽ, വജാലിറയ ആവശയമായ തിന്മവയാ അടിമത്തവമാ
തടസ്സവമാ

ആയി

വിപുലീകരിക്കാന്ുള്ള

കണക്കാക്കരുത്.
ന്ിങ്ങള റട

ഭ്ൂമിയിൽ

ജീവിതത്തിന്ായുള്ള

തത്ന്ത്ത്തിന്ററ ഭ്ാരമായി അതിറന് കാണാൻ തുടങ്ങുക.
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ഒരു

ബദ്വിക
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5. ഏഴ് ശരിയായ െട ാഭാവങ്ങൾ
എപ്പെസയർ 6:5-10
5

ൈാസന്മാടര,

ഡത്പകാരം

യ ൊ ന്മാരായവപ്പര

ത്കിസ്െുവിപ്പ ടൊപ്പല

െടന്ന

ഹൃൈയത്തിന്പ്പെ ഏകാത്രെയിൽ ഭയടത്താേും വിെയടലാേും കൂപ്പേ അ ുസരിെിൻ.
6 െ ുഷയപ്പര ത്പസാധിെിക്കുന്നവപ്പരടൊപ്പല ൈൃഷ്ടിടസവയാൽ അലല, ത്കിസ്െുവിന്പ്പെ
ൈാസന്മാപ്പരടൊപ്പല ദൈടവഷ്ടം െ ടസ്സാപ്പേ പ്പചയ്െും
7 െ ുഷയപ്പരയലല കർത്താവിപ്പ

െടന്ന ത്പീെിടയാപ്പേ ടസവിച്ചുംപ്പകാണ്ടു അ ുസരിെിൻ.

8 ൈാസട ാ സവെത്രട ാ ഓടരാരുത്തൻ പ്പചയ്യുന്ന
ത്പാപിക്കും എന്നു
9 യ ൊ ന്മാടര,

പ്പന്മക്കു കർത്താവിൽ

ിന്നു ത്പെിെലം

ിങ്ങൾ അെിയുന്നുവടലലാ.
അവരുപ്പേയും

ിങ്ങളുപ്പേയും യ ൊ ൻ

സവർഗ്ഗത്തിൽ ഉപ്പണ്ടന്നും

അവന്പ്പെ പക്കൽ െുഖപക്ഷ്ം ഇപ്പലലന്നും അെിഞ്ഞുപ്പകാണ്ടു അങ്ങപ്പ

െടന്ന അവടരാേു

പ്പപരുൊെുകയും ഭീഷണിവാക്കു ഒഴിക്കയും പ്പചയ്വിൻ.
10 ഒേുവിൽ കർത്താവിലും അവന്പ്പെ അെിെ ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെേുവിൻ.
പ്പകാപ്പലാസ്സയർ 3:22-25
22 ൈാസന്മാടര,

ഡത്പകാരെുള്ള യ ൊ ന്മാപ്പര സകലത്തിലും അ ുസരിെിൻ; െ ുഷയപ്പര

ത്പസാൈിെിക്കുന്നവപ്പരടൊപ്പല

ൈൃഷ്ടിടസവകളാലലല

കർത്താവിപ്പ

ഭയപ്പെട്ടുപ്പകാണ്ടു

ഹൃൈയത്തിന്പ്പെ ഏകാത്രെടയാപ്പേ അടത്െ അ ുസരിടക്കണ്ടെു.
23

ിങ്ങൾ

പ്പചയ്യുന്നെു

ഒപ്പക്കയും

െ ുഷയർപ്പക്കന്നലല

കർത്താവിന്നു

എന്നടപാപ്പല

െ ടസ്സാപ്പേ പ്പചയ്വിൻ.
24 അവകാശപ്പെന്ന ത്പെിെലം കർത്താവു െരും എന്നെിഞ്ഞു കർത്താവായ ത്കിസ്െുവിപ്പ
ടസവിെിൻ.
25 അ യായം പ്പചയ്യുന്നവൻ ൊൻ പ്പചയ്െ അ യായത്തിന്നു ഒത്തെു ത്പാപിക്കും; െുഖപക്ഷ്ം
ഇലല.

രണ്ട് തിരുറവഴുത്തുകള ും സമാന്മായ ന്ിര്ച്വേശങ്ങള് ആണ് ന്ൽകുന്നത്.
ന്മ്മുറട

കാലത്ത്

യജമാന്ൻ,

അടിമ

എന്ന

ആശയും

ന്മുക്കില്.

എന്നിരുന്നാലുും, “യജമാന്ൻ”, “അടിമ” എന്നിവറയ “റതാഴിലുടമ” എന്നുും
“ജീവന്ക്കാരൻ”

എന്നുും

ന്മുക്ക്

മന്സ്സിലാക്കാൻ

കഴിയുും,

അവപ്പാള്

അവ ന്മ്മുറട കാലഘട്ടത്തിൽ ത്പസക്തമാകുും.

ട ാലിയുൊയി

ബന്ധപ്പെട്ട

ഏഴ്

െട ാഭാവങ്ങൾ

പൗടലാസ്

അവെരിെിക്കുന്നു
റതാഴിലാളികള്

എന്ന

ന്ിലയിൽ

ന്മ്മുറട

റതാഴിലുടമകവളാട്

അന്ുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പൗവലാ് ന്ിര്ച്വേശിക്കുന്നു.
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ഇതിന്ര്ച്ഥും

ന്മ്മള്

ന്ിര്ച്വേശങ്ങള്

പാലിക്കുകയുും

ന്മ്മുറട

വജാലിസ്ഥലറത്ത ന്ിയമങ്ങള് പാലിക്കുകയുും റചേ ന്നു എന്നാണ്.
അവപ്പാള് ന്മുക്ക് റതാഴിലുടമവയാട് ബഹുമാന്വുും ആദ്രവുും (ഭ്യവുും
വിറയലുും) ഉണ്ടായിരിക്കണും. ന്മ്മുറട വമലധ്ികാരികവളക്കാള് ന്ന്നായി
അറിയാറമന്ന് ധ്ിക്കാരികളായി ചിന്ത്ിക്കുന്നതിന്ുപകരും, വജാലിസ്ഥലത്ത്
ന്മ്മുറട

ചുമതലയുള്ളവറര

ബഹുമാന്ിക്കുകയുും

ആദ്രിക്കുകയുും

വവണും.
“ഹൃദ്യത്തിന്ററ

ആത്മാര്ച്ഥതയിൽ”

ഉവേശയശുദ്ധിവയാറട”
സുംസാരിക്കുന്നു.
“ആത്മാര്ച്ഥത”

അറല്ങ്കിൽ

പൗവലാ്

ന്ിങ്ങള റട
അറല്ങ്കിൽ

“ഹൃദ്യത്തിന്ററ

ഉവേശയശുദ്ധിറയക്കുറിച്ച്

വജാലിയിൽ

ആത്മാര്ച്ഥത

“ഉവേശയശുദ്ധി”

എന്ന

പുലര്ച്ത്തുക.

വാക്ക്

കടന്നുവന്ന

ത്രീക്ക് പദ്ത്തിന്, “വയാജും ഇല്ാത്തത് അറല്ങ്കിൽ സവര്ച്ഥമാത്തപരന്ായ”
എന്നു കൂടി അര്ച്ഥും ഉണ്ട്.
മഹാമന്്ക്കതവയാറട,

അതിന്ററ അര്ച്ഥും “ഔദ്ാരയവത്താറട,

ഉദ്ാരതവയാറട,

ലാളിതയവത്താറട”

എന്ന്

കൂടിയാണ്.
പൗവലാ് അന്ത്ഃകരണവിശുദ്ധിറയക്കുറിച്ച

സുംസാരിക്കുന്നു - ആരുും

ന്റമ്മ

ന്ിരീക്ഷിക്കാത്തവപ്പാഴുും

ഉത്തരവാദ്ിത്തവബാധ്മുള്ളവരായിരിക്കുക.
“മന്ുഷയറര
ന്മ്മള്
ന്ാും

അവേഹും

ത്പസാദ്ിപ്പിക്കുന്നവറരവപ്പാറല

ത്കി്തുവിന്ററ
വജാലി

ദ്ൃഷ്ടി

വവലക്കാരാറണന്നതാണ്

റചേ ന്ന

ഏറതാരു

പറയുന്നു,

വസവയാറലയല്.”
ഇതിന്

കമ്പന്ിയിവലാ

ത്പവചാദ്ന്ും.

സ്ഥാപന്ത്തിവലാ

ജീവന്ക്കാരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ന്മ്മള് ത്കി്തുവിന്ററ ജീവന്ക്കാരാറണന്ന്
മന്സ്സിലാവക്കണ്ടത്

വളറര

ത്പധ്ാന്മാണ്.

ന്മ്മുറട

വജാലിസ്ഥലങ്ങളിൽ,

ന്ാും ത്കി്തുവിന്ററ ജീവന്ക്കാരാണ്. ന്ാും ത്കി്തുവിറന് ത്പതിന്ിധ്ാന്ും
“കര്ച്ത്താവിറന്ന്നവണ്ണമാണ്

റചേ കയുും

മന്ുഷയര്ച്റക്കന്നവണ്ണമല്,”

ന്ാും

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നത്

കര്ച്ത്താവിന്ുവവണ്ടിയാണ്

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നത്. ന്മ്മുറട ത്പധ്ാന് റതാഴിൽദ്ാതാവായ ത്കി്തു ന്റമ്മ
ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നു. ന്മ്മള്
എന്ന്

അവൻ

അറല്ങ്കിൽ

കൃതയസമയത്താവണാ വജാലിക്ക് വപാകുന്നത്

കാണുന്നു.

വജാലിയിൽ

ന്മ്മുറട

ന്ിന്ന്

ന്മ്മള് വരാരിറയന്ന് ന്ടിച്ച

കൃതയന്ിഷ്ഠ,

വിട്ട ന്ിൽക്കുന്നത്

ന്മ്മുറട
അവൻ

ഹാജര്ച്,
കാണുന്നു.

മററ്ററന്ത്ങ്കിലുും റചോൻ അവധ്ി
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എടുത്താലുും

ന്മ്മള്

വജാലി

കാരണങ്ങള്

അവന്റിയാും.

ഉപവയാരിക്കുന്നുറവന്ന്

ഒഴിവാക്കിയതിന്ററ

വജാലിയിൽ

അവൻ

ന്മ്മുറട

കാണുന്നു.

യഥാര്ച്ഥ

സമയും

ന്മ്മള്

എങ്ങറന്

യഥാര്ച്ഥത്തിൽ

വജാലി റചേ കയാവണാ അവതാ ന്മ്മുറട സമയും പാഴാക്കുകയാവണാ?
ന്മ്മള്

എടുക്കാൻ

കാണുന്നു.

ത്ശമിക്കുന്ന

ന്മ്മള്

റതറ്റായ

എല്ാ

“കുറുക്കുവഴികള ും”

ത്പ്താവന്കള ും

അവൻ

സതയസന്ധമല്ാത്ത

റിവപ്പാര്ച്ട്ട കള ും മറ്റ ും ന്ടത്തുന്നുവണ്ടാ എന്ന് അവൻ കാണുന്നു.
“ബദ്വഹിതും

ഹൃദ്യത്തിൽ

“കര്ച്ത്താവിറന്ന്നവണ്ണും
ന്ിലയിൽ

ന്മ്മള്

ഏറ്റവുും

അറല്ങ്കിൽ

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുക”

എന്ന

വജാലി

റചേ ന്നതിറന്ക്കുറിച്ച്

പൗവലാ്

ന്റമ്മ

ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന

വജാലി

പൂര്ച്ണ്ണഹൃദ്യവത്താറട
പകരും,

റചേ ക”

ഹൃദ്യപൂര്ച്വും

സുംസാരിക്കുന്നു.
ത്ശമിക്കരുത്.

ന്ിന്ന്

റചവേണ്ടതുണ്ട്.
ന്ിങ്ങള്ക്ക്

മികച്ചത്

അര്ച്ദ്ധഹൃദ്യവത്താറട

ലഭ്ിച്ചറതല്ാും

ന്ൽകുക.

ന്ൽകുക.

ന്ിങ്ങള്

ന്ിങ്ങള റട

വയശുവിന്ുവവണ്ടി

റചേ ന്നതുവപാറല റചേ ക.
“ന്ല്

മന്വസാറടയുള്ള

പൗവലാ്

പിന്നീട്

പരാതിറപ്പട്ട

റകാണ്ടുും

വസവന്

മവന്ാഭ്ാവവത്താറട”

ന്ിര്ച്വേശിക്കുന്നു.
അല്

വവല

റചോൻ

പിറുപിറുത്തുറകാണ്ടുും

സവന്ത്ാഷവത്താറട

ന്ിങ്ങള റട

വജാലി

റചേ ക. സവന്ദശ ബബബിള് ഇത്പകാരും പറയുന്നു: “ന്ിങ്ങള റട മുഖത്ത്

ഒരു

പുചിരിവയാറട

ആരായാലുും

,

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുക,

ന്ിങ്ങള്

ശരിക്കുും

ആജ്ഞകള്

ബദ്വറത്ത

ന്ൽകുന്നത്

വസവിക്കുകയാറണന്ന്

എവപ്പാഴുും മന്സ്സിൽ വയ്ക്കുക.”
അവസാന്മായി പൗവലാ് പറയുന്നു, “ന്ിങ്ങള റട ത്പതിഫലത്തിന്ായി
കര്ച്ത്താവിവലക്ക്

വന്ാക്കുക.”

റതാഴിൽദ്ാതാവായതിന്ാൽ,

ത്കി്തു

ന്ിങ്ങള്

ന്ിങ്ങള റട

പരമാവധ്ി

യഥാര്ച്ഥ

ത്ശമിക്കുവമ്പാള്,

ന്ിങ്ങള്ക്ക് ത്പതിഫലും ന്ൽകാൻ അവൻ വിശവ്തന്ാറണന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്ക്
ഉറപ്പ ണ്ടായിരിക്കണും.
കര്ച്ത്താവിവലക്ക്
റപരുമാറുന്നത്
മുവന്നറാൻ

ന്ിങ്ങള റട

വന്ാക്കുവമ്പാള്,
ന്ിര്ച്ത്തുും!

“തള്ള കയുും

ത്പതിഫലത്തിന്ായി
ന്ിങ്ങള്

വലാകത്തിറല
പിടിച്ച

വലാകറത്തവപ്പാറല

ആള കള്

മാറ്റ കയുും”

ന്ിങ്ങള്

വജാലിസ്ഥലത്ത്

റചേ ന്നു.

എന്നാൽ

വിശവാസികറളന്ന ന്ിലയിൽ, ന്മ്മള് ശാന്ത്രുും സവസ്ഥതയുള്ളവരുും ന്ല്
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ഹൃദ്യവത്താറട

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നവരുും

ന്ൽകുന്നവരാവുകയുും
ത്പതിഫലും

ന്ൽകുും.

വവണും.

ന്മ്മുറട

ഏറ്റവുും

മികച്ചത്

ബദ്വും

ന്മുക്ക്

സവര്ച്ഗ്ഗത്തിറല

വജാലിസ്ഥലത്ത്

ന്റമ്മ

അഭ്ിവൃദ്ധിറപ്പടുത്താൻ

ബദ്വും തീരുമാന്ിക്കുവമ്പാള്, ഒരു മന്ുഷയന്ുും തടസ്സമാകാൻ കഴിയില്!
ഓര്ച്ക്കുക,

ന്ിങ്ങള റട

വലാകത്താണ്.

ത്പതിഫലത്തിന്ററ
ന്ിങ്ങള്

ആ

ഭ്ാരും

വരാന്ിരിക്കുന്ന

മറുവശത്ത്

ന്ിങ്ങള റട

അന്ന്ത്രാവകാശത്തിവലക്ക് ത്പവവശിക്കുവമ്പാള് ന്ിങ്ങള്ക്ക് പൂര്ച്ണ്ണമായ
ത്പതിഫലും ലഭ്ിക്കുും!
ഒരുപവക്ഷ

സവന്ദശും

ബബബിളിൽ

ന്ിന്നുള്ള

റകാറലാസ്സയര്ച്

3:22-25

വാകയങ്ങള് കാരയങ്ങള് ലളിതവുും വയക്തവുമാക്കുന്നു.
പ്പകാപ്പലാസ്സയർ 3:22-25 (സടേശം ദബബിൾ)
ൈാസന്മാടര,

ിങ്ങളുപ്പേ ഭൗെിക യ ൊ ന്മാർ

കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പ്പചയ്യരുത്.

ിങ്ങടളാട് പെയുന്നത് പ്പചയ്യുക.
ിങ്ങളുപ്പേ പരൊവധി പ്പചയ്യുക.

ിങ്ങളുപ്പേ അ രരാവകാശത്തിടലക്ക് വരുടമ്പാൾ
ിന്ന്

ത്പവർത്തിക്കുക.

ിങ്ങൾ

ത്കിസ്െുവാപ്പണന്ന് എടൊഴും ഓർക്കുക.

ിങ്ങൾ

ിങ്ങൾക്ക് പൂർണൊയി ത്പെിെലം

ലഭിക്കുപ്പെന്ന ആത്മവിശവാസടത്താപ്പേ ദൈവത്തി ായി
ഹൃൈയത്തിൽ

ിങ്ങളാൽ

ിങ്ങളുപ്പേ യഥാർത്ഥ യ ൊ

ടസവിക്കുന്ന

ആെയരിക

ിസ്സാരൊയ ട ാലി പ്പചയ്യുന്ന

ായി

യ ൊ ൻ

ിഷ്കളങ്ക ായ

ൈാസൻ ഉത്തരവാൈിയായിരിക്കും. ടയശുവിന്പ്പെ അ ുയായിയായിരിക്കുന്നത് ടൊശൊയ
ത്പവൃത്തികപ്പള െെയ്ക്കിലല.

െുഴുവൻ സെയ ശുത്ശൂഷകടരാട് ഒരു വാക്ക്
ഒരിക്കൽ, ബാുംഗ്ലൂരിറല ഒരു പാസ്റ്റര്ച് എവന്നാട് എന്ററ ഓഫീസിൽ എത്ത
മണിക്കൂര്ച് വജാലി റചേ ന്നുറവന്ന് വചാദ്ിച്ച . 40 മുതൽ 50 മണിക്കൂര്ച്
വറര ഒരു സാധ്ാരണ ത്പവൃത്തി ആഴ്ചയിൽ വജാലി റചേ റമന്ന് ഞാൻ
അവേഹവത്താട്

പറഞ്ഞു.

ഒരു

മുഴുസമയ

പാസ്റ്റര്ച്

എന്ന

ന്ിലയിൽ

അവേഹും ചിലവപ്പാള് ദ്ിവസത്തിൽ ന്ാല് മണിക്കൂര്ച് വപാലുും വജാലി
റചയ്തിരുന്നിറല്ന്ന്
റചയ്തു.

അവേഹും

മുഴുസമയ

ആശ്ചരയറപ്പടുകയുും

ശുത്ശൂഷകര്ച്-പാസ്റ്റര്ച്മാര്ച്,

ഏറ്റ പറയുകയുും

സുവിവശഷകര്ച്,

മറ്റ്

ശുത്ശൂഷകര്ച് എന്നിവരുും ഒരു “ഭ്ൗതിക” വജാലിയിലുള്ള അവത റതാഴിൽ
ധ്ാര്ച്മ്മികതയുും റതാഴിൽ അച്ചടക്കവുും പിന്ത്ുടരണറമന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച
വിശവസിക്കുന്നു.

ദ്ിവസത്തിൽ

കുറഞ്ഞത്

എട്ട്

മണിക്കൂററങ്കിലുും,

ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂററങ്കിലുും ന്ിങ്ങള് ശുത്ശൂഷയുറട ത്പവൃത്തി
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റചേണും! ന്ല് റതാഴിൽ ശീലങ്ങള് ന്ിലന്ിര്ച്ത്താൻ ന്ിങ്ങള് അച്ചടക്കും
പാലിക്കണും.
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6.

ിങ്ങളുപ്പേ ട ാലിപ്പയ സംബന്ധിച്ച വാഗ്ൈാ ങ്ങൾ

വവദ്പു്തകത്തിൽ വജാലി സുംബന്ധമായ ന്ിരവധ്ി വാഗ്ദ്ാന്ങ്ങള ണ്ട്.
ന്മ്മള്

റചേ ന്ന

അധ്യായത്തിൽ
ഭ്ാരും

വജാലിക്ക്

ന്മ്മള്

കണ്ടിട്ട ണ്ട്.

സവര്ച്രത്തിൽ

ന്മ്മുറട

കര്ച്ത്താവ്

ന്മ്മുറട

കര്ച്ത്താവിറന്

ത്പതിഫലത്തിന്ററ

ഒരു

ത്പതിഫലും

ന്ൽകുറമന്ന്

മുൻ

ത്പതിഫലത്തിന്ററ

ഒരു

കണ്ടുമുട്ട വമ്പാള്

ഭ്ാരും

ഇവപ്പാള്

ന്ൽകറപ്പടുും,
ഈ

സമയത്ത്

ന്ൽകുന്നു. ഇതാ ഇവിറട ആയിരിക്കുവമ്പാള് ന്മുക്ക് ത്പതീക്ഷിക്കാവുന്ന
ചില വാഗ്ദ്ാന്ങ്ങള്.

ിങ്ങളുപ്പേ ദകകളുപ്പേ ത്പവർത്തിയുപ്പേ ടെലുള്ള അ ുത്രഹം
ആവർത്ത ം 28:8
യടഹാവ

ിന്പ്പെ

കല്പിക്കും;

കളെുരകളിലും

ീ

പ്പൊേുന്ന

ിന്പ്പെ ദൈവൊയ യടഹാവ

എലലാറ്റിലും

ി ക്കു

അ ുത്രഹം

ി ക്കു െരുന്ന ടൈശത്തു അവൻ

ിപ്പന്ന

അ ുത്രഹിക്കും.
ആവർത്ത ം 28:12
െക്കസെയത്തു

ിന്പ്പെ

ടൈശത്തിന്നു

അ ുത്രഹിൊ ും യടഹാവ
അട കം

െഴ

െരുവാ ും

ി ക്കു െന്പ്പെ

ഉടമ്പടിക്ക്

ടവല

ഒപ്പക്കയും

ലല ഭണ്ഡാരൊയ ആകാശം െുെക്കും;

ാെികൾക്കു വായിെ പ്പകാേുക്കും; എന്നാൽ

പഴയ

ിന്പ്പെ

കീഴിലുള്ള

ീ

ീ വായിെ വാങ്ങുകയിലല.

ബദ്വജന്ത്തിന്

ന്ൽകിയ

വാഗ്ദ്ാന്ങ്ങളാണിവ. പുതിയ ഉടമ്പടിയുറട അവത ബദ്വമാണ് പഴയ
ഉടമ്പടിയുറട ബദ്വവുും. ഉടമ്പടികള് മാറി, പവക്ഷ ഉടമ്പടിയുറട ബദ്വും,
അവന്ററ

ഹൃദ്യും,

തന്ററ

ജന്റത്ത

അന്ുത്രഹിക്കാന്ുള്ള

അവന്ററ

കഴിവ് എന്നിവ മാറിയിട്ടില്! അതിന്ാൽ, സുംശയത്തിന്ററ ന്ിഴലില്ാറത,
ന്മ്മുറട ബകകള റട എല്ാ ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങളിലുും ന്മ്മുറട ബദ്വും ന്റമ്മ
അന്ുത്രഹിക്കുറമന്ന്
ബദ്വും
ദ്ിവസവുും

ന്മുക്ക്

ന്ിങ്ങറള

അന്ുത്രഹിക്കുറമന്ന്

ന്ിങ്ങള്

കര്ച്ത്താവിന്ററ

ത്പതീക്ഷിക്കാും.

ന്ിങ്ങള റട

അന്ുത്രഹും

ന്ിങ്ങള റട

ത്പതീക്ഷിക്കുക.

വജാലിസ്ഥലവത്തക്ക്
ന്ിങ്ങള റട

വമൽ

ത്പതീക്ഷിക്കുക!

സ്ഥാ ക്കയറ്റം കർത്താവിൽ

ിന്നാണ് വരുന്നത്
25

വജാലിയിൽ
ഓവരാ

ന്ടക്കുവമ്പാള്,
ഉണ്ടാകുറമന്ന്
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ആവർത്ത ം 28:13
ഞാൻ എന്നു

ിടന്നാേു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന

ടകട്ടു ത്പൊണിച്ചു േന്നാൽ യടഹാവ

ിന്പ്പെ ദൈവൊയ യടഹാവയുപ്പേ കല്പ കൾ
ിപ്പന്ന വാലലല, െല ആക്കും;

ീ ഉയർച്ച െടന്ന

ത്പാപിക്കും; ൊഴ്ച ത്പാപിക്കയിലല.
സങ്കീർത്ത ം 75:6-7
6 കിഴക്കു ിന്നലല, പേിഞ്ഞാെു ിന്നലല, പ്പെക്കു ിന്നുെലല ഉയർച്ചവരുന്നെു.
7 ദൈവം

യായാധിപെിയാകുന്നു; അവൻ ഒരുത്തപ്പ

ൊഴ്ത്തുകയും െപ്പറ്റാരുത്തപ്പ

ഉയർത്തുകയും പ്പചയ്യുന്നു.

ബദ്വും ന്ിങ്ങള്ക്കുവവണ്ടിയാണ്. ന്ിങ്ങള്ക്ക് സ്ഥാന്ക്കയറ്റും ന്ൽകാന്ുള്ള
ഇടമുണ്ടാക്കുന്നതു

ബദ്വമാണ്.

വജാലിയിൽ

ന്ിങ്ങള റട

ഉത്സാഹും

ബദ്വും കാണുന്നു, ന്ിങ്ങള റട സ്ഥാന്ക്കയറ്റത്തിന് അവൻ ഇടും ന്ൽകുും.
ന്ിങ്ങള് “തള്ളാന്ുും പിടിച്ച
വില കുറച്ച

കാണിക്കാന്ുും” അറല്ങ്കിൽ ന്ിങ്ങള റട റതാഴിലുടമകള റട

“ത്പീതി പിടിച്ച

പറ്റാന്ുും” ന്ിങ്ങള് ത്ശമിവക്കണ്ടതില്. ന്ിങ്ങള റട മികച്ചത്

ന്ൽകിറക്കാണ്ട്

ഉത്സാഹവത്താറട

സ്ഥാന്ക്കയറ്റത്തിന്
ഞാൻ

മാറ്റാന്ുും” “ന്ിങ്ങള റട സഹത്പവര്ച്ത്തകറര

കര്ച്ത്താവ്

ഓര്ച്ക്കുന്നു,

ഞാൻ

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുക,

വഴിറയാരുക്കുറമന്ന്

ചിക്കാവരായിൽ

ഒരു

ന്ിങ്ങള റട
ത്പതീക്ഷിക്കുക.

വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച്

കമ്പന്ിയിൽ വജാലി റചേ വമ്പാള്, ഞാൻ വളറര ന്ിരാശന്ായി. ഞാൻ
ത്പാര്ച്ഥിക്കുും, “ബദ്വവമ, എറന്ന അഭ്ിവൃദ്ധിറപ്പടുത്തൂ, കാരണും ഞാൻ
എന്ററ

പൂര്ച്ണ്ണതയിൽ

വതാന്നുന്നില്.

എന്ിക്ക്

വിന്ിവയാരിക്കറപ്പടുന്നതായി
കൂടുതൽ

ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങള്

എന്ിക്ക്
ബകകാരയും

റചോന്ുും ആള കള റട ഒരു ടീമിറന് ന്യിക്കാന്ുും കഴിയുറമന്ന് ഞാൻ
വിശവസിക്കുന്നു.”

ബദ്വവചന്ും

അന്ുസരിച്ച്,

സ്ഥാന്ക്കയറ്റും

കര്ച്ത്താവിൽ ന്ിന്നാണ് വരുന്നറതന്ന് ഞാൻ വിശവസിച്ച . താമസിയാറത
എന്ററ സാഹചരയങ്ങള് മാറി, എന്ററ മാവന്ജര്ച് എറന്ന ഒരു കൂട്ടും
ആള കള റട

ചുമതല

ഏൽപ്പിക്കുകയുും

എറന്ന

ഒരു

ടീും

ലീഡര്ച്

ആക്കുകയുും റചയ്തു. സ്ഥാന്ക്കയറ്റും വന്നത് കര്ച്ത്താവിൽ ന്ിന്നാണ്!

ിങ്ങളുപ്പേ അധവാ ത്തിന്പ്പെ െലം ആസവൈിക്കൂ
സഭാത്പസംരി 3:13
ഏെു

െ ുഷയ ും

െിന്നുകുേിച്ചു

െന്പ്പെ

അ ുഭവിക്കുന്നെും ദൈവത്തിന്പ്പെ ൈാ ം ആകുന്നു.
സങ്കീർത്ത ം 128:1-2
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സുഖം
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1 യടഹാവപ്പയ ഭയപ്പെട്ടു, അവന്പ്പെ വഴികളിൽ
2

ിന്പ്പെ ദകകളുപ്പേ അദ്ധവാ െലം

ീ െിന്നും;

േക്കുന്ന ഏവ ും ഭാരയവാൻ;
ീ ഭാരയവാൻ;

ി ക്കു

ന്മ വരും.

സഭാത്പസംരി 5:18-19
18

ഞാൻ

ശുഭവും

ഭംരിയുൊയി

കണ്ടെു:

ദൈവം

ഒരുത്തന്നു

പ്പകാേുക്കുന്ന

ആയുഷ്കാലപ്പൊപ്പക്കയും അവൻ െിന്നുകുേിച്ചു സൂരയന്നു കീപ്പഴ ൊൻ ത്പയത് ിക്കുന്ന
െന്പ്പെ സകല ത്പയത് ത്തിലും സുഖം അ ുഭവിക്കുന്നെു െടന്ന; അെടലലാ അവന്പ്പെ
ഓഹരി.
19 ദൈവം ധ വും ഐശവരയവും അെു അ ുഭവിച്ചു െന്പ്പെ ഓഹരി ലഭിച്ചു െന്പ്പെ
ത്പയത് ത്തിൽ സടരാഷിൊൻ അധികാരവും പ്പകാേുത്തിരിക്കുന്ന ഏെു െ ുഷയന്നും അെു
ദൈവത്തിന്പ്പെ ൈാ ം െടന്ന.

ന്ിങ്ങള റട

അധ്വാന്ത്തിൽ

സവന്ത്ാഷിക്കാന്ുള്ള

കഴിവ്

-

ന്ിങ്ങള റട

വജാലിയുറട ഫലും ആസവദ്ിക്കാൻ - അത് ബദ്വത്തിന്ററ അന്ുത്രഹവുും
ദ്ാന്വുമാണ്. ന്ിങ്ങള റട അധ്വാന്ത്തിന്ററ ഫലും ന്ിങ്ങള് തീര്ച്ച്ചയായുും
ആസവദ്ിക്കുറമന്ന് ബദ്വത്തിൽ വിശവസിക്കുക. കഠിന്ാധ്വാന്ും റചേ ന്ന
ധ്ാരാളും വപരുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുറട അധ്വാന്ത്തിൽ ന്ിന്ന് അവര്ച്ക്ക്
ലഭ്ിക്കുന്നത് കാറ്റ് റകാണ്ടുവപാകുന്നതായി വതാന്നുന്നു. അവരുറട ശമ്പളും
ദ്വാരങ്ങള ള്ള

ഒരു

ബാരിവലക്ക്

വപാകുന്നതായി

വതാന്നുന്നു.

മറ്റ ള്ളവര്ച്ക്ക് ധ്ാരാളും പണമുറണ്ടങ്കിലുും സവന്ത്ാഷവുും സമാധ്ാന്വുും
ഇല്.

ധ്ാരാളും

അസന്ത്ുഷ്ടി

പണും

എന്നിവയുണ്ട്.

ആയിരിക്കണറമന്നില്.
ഭ്ക്ഷിക്കുകയുും

ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ും,
ഇത്

ന്ിങ്ങള റട

അസുംതൃപ്തി,
ന്ിങ്ങള റട

അധ്വാന്ത്തിന്ററ

ആസവദ്ിക്കുകയുും

കാരയത്തിൽ
ഫലും

സവന്ത്ാഷിക്കുകയുും

ബദ്വത്തിൽ വിശവസിക്കുക!

27

കലഹും,
ന്ിങ്ങള്

റചേ റമന്ന്

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിള്പരമായ മവന്ാഭ്ാവും

7. പുെിയ ടലാകത്തിൽ ട ാലി പ്പചയ്െു പ്പകാണ്ടിരിക്കുന്നത്
പ്പയശയ്യാ 65:17-25
17 ഇൊ, ഞാൻ പുെിയ ആകാശവും പുെിയ ഭൂെിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; െുമ്പിലപ്പത്തവ ആരും
ഓർക്കുകയിലല; ആരുപ്പേയും െ സ്സിൽ വരികയുെിലല.
18
ട

ഞാൻ

സൃഷ്ടിക്കുന്നെിപ്പ ക്കുെിച്ചു

ിങ്ങൾ

ാഷിച്ചുലലസിെിൻ ; ഇൊ, ഞാൻ പ്പയരൂശടലെിപ്പ

സടരാഷിച്ചു

എടന്നക്കും

ഉലലാസത്പൈൊയും അെിപ്പല

പ്പത്ത

ആ േത്പൈൊയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
19

ഞാൻ

പ്പയരൂശടലെിപ്പ ക്കുെിച്ചു

ആ േിക്കയും പ്പചയ്യും; കരച്ചലും
20 കുപ്പെ ൈിവസം ൊത്െം

സടരാഷിക്കയും

എന്പ്പെ

പ്പത്തക്കുെിച്ചു

ിലവിളിയും എ ി അെിൽ ടകൾക്കയിലല;

ീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ്സു െികയാത്ത വൃദ്ധ ും അവിപ്പേ

ഇ ി ഉണ്ടാകയിലല; ബാലൻ

ൂെു വയസ്സു ത്പായെുള്ളവ ായി െരിക്കും; പാപിടയാ

ൂെു

വയസ്സുള്ളവ ായിരുന്നാലും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എടന്ന വരൂ.
21 അവർ വീേുകപ്പള പണിെു പാർക്കും; അവർ െുരിരിടത്താട്ടങ്ങപ്പള ഉണ്ടാക്കി അവയിപ്പല
െലം അ ുഭവിക്കും.
22 അവർ പണിക, െപ്പറ്റാരുത്തൻ പാർക്ക എന്നു വരികയിലല; അവർ
െിന്നുക

എന്നും

വരികയിലല;

ആയുസ്സുടപാപ്പല

ആകും;

എന്പ്പെ

എന്പ്പെ

ത്തിന്പ്പെ

വൃെന്മാർ

െടന്ന

േുക, െപ്പറ്റാരുത്തൻ

ആയുസ്സു
െങ്ങളുപ്പേ

വൃക്ഷ്ത്തിന്പ്പെ
അദ്ധവാ െലം

അ ുഭവിക്കും.
23

അവർ

വൃഥാ

യടഹാവയാൽ

അദ്ധവാ ിക്കയിലല;

ആപത്തിന്നായിട്ടു

അ ുത്രഹിക്കപ്പെട്ടവരുപ്പേ

ത്പസവിക്കയുെിലല;

സരെിയടലലാ;

അവരുപ്പേ

അവർ
സരാ ം

അവടരാേുകൂപ്പേ ഇരിക്കും.
24

അവർ

വിളിക്കുന്നെിന്നുെുപ്പമ്പ

ഞാൻ

ഉത്തരം

അരുളും;

അവർ

സംസാരിച്ചുപ്പകാണ്ടിരിക്കുടമ്പാൾ െടന്ന ഞാൻ ടകൾക്കും.
25 പ്പചന്നായും കുഞ്ഞാേും ഒരുെിച്ചു ടെയും; സിംഹം കാള എന്നടപാപ്പല ദവടക്കാൽ
െിന്നും;

സർെത്തിന്നു

എങ്ങും ഒരു ടൈാഷടൊ

പ്പപാേി

ആഹാരൊയിരിക്കും;

എന്പ്പെ

വിശുദ്ധപർവ്വെത്തിൽ

ാശടൊ ആരും പ്പചയ്കയിലല എന്നു യടഹാവ അരുളിപ്പച്ചയ്യുന്നു.

ൈാ ിടയൽ 7:13-14,18,22,27
13 രാത്െിൈർശ ങ്ങളിൽ െ ുഷയപുത്െട ാേു സൈൃശ ായ ഒരുത്തൻ ആകാശടെ

ങ്ങടളാപ്പേ

വരുന്നെു കണ്ടു; അവൻ വടയാധികന്പ്പെ അേുക്കൽ പ്പചന്നു; അവർ അവപ്പ

അവന്പ്പെ

െുമ്പിൽ അേുത്തുവരുൊൊക്കി.
14 സകലവംശങ്ങളും

ാെികളും ഭാഷക്കാരും അവപ്പ

ടസവിടക്കണ്ടെിന്നു അവന്നു

ആധിപെയവും െഹെവവും രാ െവവും ലഭിച്ചു; അവന്പ്പെ ആധിപെയം
ിെയാധിപെയവും അവന്പ്പെ രാ െവം
18

എന്നാൽ

അെയുന്നെ ായവന്പ്പെ

ീങ്ങിടൊകാത്ത

ശിച്ചുടപാകാത്തെും ആകുന്നു.
വിശുദ്ധന്മാർ

രാ െവം

ത്പാപിച്ചു

എടന്നക്കും

സൈാകാലടത്തക്കും രാ െവം അ ുഭവിക്കും.
22 ആ പ്പകാമ്പു വിശുദ്ധന്മാടരാേു യുദ്ധം പ്പചയ്െു അവപ്പര

28

യിക്കുന്നെു ഞാൻ കണ്ടു.

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിള്പരമായ മവന്ാഭ്ാവും

27 പിപ്പന്ന രാ െവവും ആധിപെയവും ആകാശത്തിൻ കീപ്പഴലലാേവുെുള്ള രാ യങ്ങളുപ്പേ
െഹെവവും അെയുന്നെന്പ്പെ വിശുദ്ധന്മാരായ

ത്തിന്നു ലഭിക്കും; അവന്പ്പെ രാ െവം

ിെയരാ െവം ആകുന്നു; സകല ആധിപെയങ്ങളും അവപ്പ

ടസവിച്ച ുസരിക്കും.

പ്പവളിപാട് 2:25-27
25 എങ്കിലും

ിങ്ങൾക്കുള്ളെു ഞാൻ വരുംവപ്പര പിേിച്ചുപ്പകാൾവിൻ എന്നു ഞാൻ

കല്പിക്കുന്നു.
26

യിക്കയും ഞാൻ കല്പിച്ച ത്പവൃത്തികപ്പള അവസാ ടത്താളം അ ുഷ്ഠിക്കയും

പ്പചയ്യുന്നവന്നു എന്പ്പെ പിൊവു എ ിക്കു െന്നെുടപാപ്പല ഞാൻ

ാെികളുപ്പേ ടെൽ

അധികാരം പ്പകാേുക്കും.
27

അവൻ

ഇരിമ്പുടകാൽപ്പകാണ്ടു

പാത്െങ്ങൾടപാപ്പല

ന്ിതയതയുും
പലര്ച്ക്കുും

കരുതുന്നത്

ടെയിക്കും;

അവർ

കുശവന്പ്പെ

ുെുങ്ങിടൊകും.

സവര്ച്ഗ്ഗവുും
ന്മ്മളിൽ

അവപ്പര

എങ്ങറന്യായിരിക്കുറമന്നതിറന്ക്കുറിച്ച

വയതയ്ത

ന്ിതയത

ഒരു

ആശയങ്ങള ണ്ട്.

ന്ിതയ

ന്മ്മളിൽ

ചിലര്ച്

അവധ്ിക്കാലമായിരിക്കുറമന്നാണ്,

ന്മ്മള് റചവേണ്ടത് ന്മ്മുറട സവര്ച്ഗ്ഗീയ മന്ദിരങ്ങളിലുും പുറത്തുും ഒരു
വമഘത്തിൽ

റപാങ്ങുകയുും

്തുതികള്

പാടുകയുും

മാലാഖമാവരാറടാപ്പും
റചേ ക

ബദ്വത്തിന്ററ

എന്നതാണ്!

എന്നിരുന്നാലുും,

വരാന്ിരിക്കുന്ന വലാകത്ത് എന്ത്ാണ് ത്പതീക്ഷിവക്കണ്ടറതന്ന് ബബബിള്
ചില

കാരയങ്ങള്

റവളിറപ്പടുത്തുന്നു.

സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ,
മുന്ത്ിരിവത്താട്ടങ്ങള്
ന്ിന്നുള്ള

ഭ്ാരും

ബദ്വജന്ും

പുതിയ

തുടര്ച്ന്നുും

ന്ട്ട പിടിപ്പിക്കുകയുും

ന്മുക്ക്

കാണിച്ച തരുന്നു.

ആകാശവുും

ഭ്ൂമിയുും

വീടുകള്

പണിയുകയുും

റചേ റമന്ന്

റയശോവിൽ

ന്മ്മള്

അധ്വാന്ിക്കുകയുും

ന്മ്മുറട ബകകള റട ത്പവൃത്തി ആസവദ്ിക്കുകയുും റചേ ും. അതിന്ാൽ,
പുതിയ ഭ്ൂമിയിൽ വപാലുും ന്മ്മള് “ത്പവര്ച്ത്തിക്കാൻ” വപാകുന്നു!
ഭ്ൂമിയിൽ

ത്കി്തുവിന്ററ

രാജയവുും

ഭ്രണാധ്ികാരവുും

ബദ്വജന്ും സഹായിക്കുറമന്ന് ദ്ാന്ിവയലിന്ററ
റവളിപാടിന്ററ

പു്തകത്തിന്ററയുും

ന്ടത്താൻ

പു്തകത്തിന്ററയുും
ഭ്ാരങ്ങള്

ന്മുക്ക്

കാണിച്ച തരുന്നു. ത്കി്തു വന്ന് അവന്ററ രാജയും സ്ഥാപിക്കുവമ്പാള്
അവന്ററ

രവൺറമന്റിറന്

തിരക്കിലായിരിക്കുും.

ഭ്രിക്കുന്നതിൽ

അതിന്ാൽ,

ന്മ്മള്

ബദ്വജന്ും

എറന്നവന്നക്കുമായി

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുറമന്ന് കാണിക്കുന്നു! ന്മുക്ക് വജാലി ആസവദ്ിക്കാും. ഇത്
ബദ്വും രൂപകൽപ്പന് റചയ്ത, ബദ്വും ന്ിവയാരിച്ച ത്പവര്ച്ത്തന്മാണ്.

29

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിള്പരമായ മവന്ാഭ്ാവും

ഭ്ൂമിയിറല

അവന്ററ

ഉവേശയങ്ങള്ക്കായി

ഉപാധ്ിയായി മാററട്ട.

30

ന്ിങ്ങള റട

വജാലി

ഒരു

ഓൾ പീെിൾസ് ചർച്ചിന്പ്പെ പങ്കാളി
(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

ഞങ്ങള്

ഈ

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,

ആവശയറമങ്കിൽ,

ന്ിങ്ങള റട

സുംഭ്ാവന്

ഉപവയാരിക്കുവാൻ
ഏരിയ

ആത്രഹിക്കുന്ന

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ന്ിര്ച്േിഷ്ട

സൂചിപ്പിക്കുവാൻ

എപിസി

കഴിയുന്നതാണ്.

മിന്ി്ത്ടി
കൂടുതൽ

വിവരങ്ങള്ക്ക് apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.
കൂടാറത

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

സാധ്ിക്കുവമ്പാറഴല്ാും

ഞങ്ങള്ക്കുും

ശുത്ശൂഷകള്ക്കുമായി ത്പാര്ച്ഥക്കുവാൻ ഓര്ച്മ്മിക്കുമവല്ാ.

ഞങ്ങള റട
േി, ദൈവം

അ ുത്രഹിക്കപ്പട്ട.

പ്പസൗ

യ ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses-Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

മുകളിലുള്ള എല്ാും ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള റടയുും PDF പതിപ്പ കള്
ഞങ്ങള റട ചര്ച്ച്ചിന്ററ റവബ്ബസറ്റിൽ ന്ിന്ന് സൗജന്യമായി
ഡൗൺവലാ് റചോവുന്നതാണ് (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/sermons)

ഓൾ പീെിൾസ് ചർച്ചിപ്പ ക്കുെിച്ച്

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

ഉപ്പ ും

റവളിച്ചവുും

ആയിരിക്കുന്നവതാറടാപ്പും

ഇന്ത്യയുറടയുും വലാകരാജയങ്ങള റടയുും ശബ്ദവുമാകുക എന്നുള്ളതാണ്.
ബദ്വത്തിന്ററ

പരിശുദ്ധാത്മാഭ്ിവഷകത്തിലുും

പൂര്ച്ണ്ണതയുള്ളതുും

വിട്ട വീഴ്ചകള്

അറിയിക്കുവാൻ
സൃഷ്ടിപരമായ
സമകാലിക

എപിസി

റചോറതയുും

ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

അവതരണങ്ങള്,

ശുത്ശൂഷാ

ത്പതയക്ഷത്പകടന്ത്തിലുും

വിദ്യകള്,

ന്ല്

ബുദ്ധിമാന്മാരായ
ഏറ്റവുും

ബദ്വവചന്ും
സുംരീതും,

ന്യായവാദ്ികള്,

പുതിയ

സാവങ്കതിക

വിദ്യകള് തുടങ്ങിയവ, സുവിവശഷ വഘാഷണത്തിന് ബദ്വന്ിയമിതമായ
പരിശുദ്ധാത്മ അടയാളങ്ങള റടയുും, അത്ഭുതങ്ങള റടയുും, പരിശുദ്ധാത്മ
വരങ്ങള റടയുും

മറ്റ ും

പരിശുദ്ധാത്മ

ഇടറപടലുകള്ക്ക്

പകരും

വയ്ക്കാവുന്നതല് എന്ന് ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു (1 റകാരിന്ത്യര്ച് 2:4,5;
എത്ബായര്ച്

2:3,4).

ഉള്ളടക്കും

വചന്ും,

ഞങ്ങള റട

ഞങ്ങള റട

ത്പതിപാദ്യവിഷയും

ഞങ്ങള റട

തല്പരത

രീതി

വയശു,

ഞങ്ങള റട

ബദ്വാത്മാവിന്ററ

ശക്തി,

ഞങ്ങള റട

ലക്ഷയും

മന്ുഷയര്ച്,

ത്കി്തവാന്ുസൃതമായ പകവത.

ബാുംഗ്ലൂരിറല ഞങ്ങള റട വകത്ന്ദസ്ഥാപന്മായ ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ചിന്
ഇന്ത്യയിൽ

മറ്റ്

ന്ിരവധ്ി

സഭ്കള ണ്ട്.

ഓള്

പീപ്പിള്്

ചര്ച്ച്ചിന്ററ

സഭ്കള് സ്ഥിതി റചേ ന്ന സ്ഥലവിവരങ്ങള് ലഭ്ിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള റട
റവബ്ബസറ്റായ

www.apcwo.org/locations

സന്ദര്ച്ശിക്കുക.

www.apcwo.org/locations വലക്ക് ഇറമയിൽ അയയ്ക്കുക.

അറല്ങ്കിൽ

ിങ്ങപ്പള സ്ട ഹിക്കുന്ന ദൈവപ്പത്ത

ിങ്ങൾക്കെിയാടൊ?

ഏകവദ്ശും 2000 വര്ച്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ബദ്വും ഒരു മന്ുഷയന്ായി ഈ
വലാകത്തിവലക്ക്

വന്നു.

പാപരഹിതമായ

ഒരു

അവന്ററ
ജീവിതും

വയശുവായി

വന്നതുറകാണ്ട്

ബദ്വമായി

ന്മുക്ക്

ബദ്വത്തിന്ററ
വലാകത്തിൽ

തികച്ച ും

ന്യിച്ച .

ബദ്വും

ജഡത്തിൽ

പറഞ്ഞുും
അവൻ

ത്പവര്ച്ത്തിച്ച ും
പറഞ്ഞവറയല്ാും

വാക്കുകളായിരുന്നു.

ബദ്വത്തിന്ററ

അന്വധ്ി

വയശു.

അവൻ

റവളിറപ്പട്ട .

യഥാര്ച്ഥ

ത്പവൃത്തികറളല്ാും

താൻ

വപരാണ്

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,

അത്ഭുതകരമായി

വര്ച്ദ്ധിപ്പിച്ച്

റകാടുങ്കാറ്റിന്ററ

ശൗരയറത്ത

ബഹുജന്ത്തിന്
ശമിപ്പിക്കുകയുും

മറ്റന്വധ്ി അടയാളങ്ങള ും അത്ഭുതങ്ങള ും ത്പവൃത്തിക്കുകയുും റചയ്തു.
ദൈവത്തിന്പ്പെ ഇവ്വിധെുള്ള എലലാ ത്പവൃത്തികളും, െ ുഷയപ്പരലലാവരും
ആടരാരയടത്താേും സടരാഷടത്താേും സുഖൊയും ഇരിടക്കണപ്പെന്നാണ്
അവൻ ആത്രഹിക്കുന്നപ്പെന്ന കാരയം പ്പവളിപ്പെേുത്തുകയാണ്.
അവപ്പാള്

എന്ത്റകാണ്ടാണ്

വലാകത്തിവലക്ക്

ബദ്വും

ഒരു

ഇറങ്ങിവവരണറമന്ന്

മന്ുഷയന്ായി

തീരുമാന്ിച്ചത്?

ഈ

എന്ത്ിന്ാണ്

വയശു വന്നത്?
ന്റമ്മ

സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ

ബദ്വത്തിന്ററ

മുമ്പാറക

ബദ്വത്തിന്

സവീകാരയമല്ാത്ത പാപത്പവൃത്തി ന്ാറമല്ാവരുും റചയ്തു. പാപത്തിന്
അതിന്ററ
ന്മ്മുറടയുും
ന്റമ്മ

പരിണിതഫലമുണ്ട്.
ഇടയ്ക്കുള്ള

ബദ്വത്തിൽ

അറിയുന്നതിന്ുും
സ്ഥാപിക്കുന്നതുും
പരിഹരിക്കുന്നതിന്
പലരുും ത്ശമിക്കുന്നു.

ഒരു

ന്ിന്ന്

പാപും
വലിയ

മറ്റ

മതിൽ

വവര്ച്തിരിക്കുന്നു.

അവന്ുമായി
ഇത്

എന്നത്

തടയുന്നു.
പല

ബദ്വത്തിന്വറയുും

വപാറലയാണ്.
ന്റമ്മ

സൃഷ്ടിച്ചവറന്

അര്ച്ഥവത്തായ
അതുറകാണ്ട്,

കാരയങ്ങള ും

പാപും

ഈ

റചേ വാൻ

ബന്ധും
ശൂന്യത
ന്മ്മിൽ

പാപത്തിന്ററ
ന്ിതയമായ

മററ്റാരു

വവര്ച്പാട്.

പരിണിതഫലമാണ്
ബദ്വത്തിന്ററ

ബദ്ത്തിൽ

വകാടതിയിൽ

ന്ിന്നുള്ള

പാപത്തിന്ററ

ശിക്ഷ എന്നത് മരണമാണ്. ശാശവതമായി ബദ്വത്തിൽ ന്ിന്ന് ന്രകത്തിൽ
വവര്ച്റപടുന്നതാണ് മരണും.
എന്നാൽ,

സവന്ത്ാഷവാര്ച്ത്ത

രക്ഷറപ്പടുവാന്ുും
ആകുവാന്ുും

എന്നത്,

ബദ്വീക

ന്മുക്ക്

ബന്ധവത്താട്

സാധ്ിക്കുും

എന്നതാണ്.

പാപത്തിൽ

പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവലക്ക്
ബബബിള്

പറയുന്നത്,

“പാപത്തിന്പ്പെ ശമ്പളം െരണെടത്െ; ദൈവത്തിന്പ്പെ കൃപാവരടൊ
കർത്താവായ ടയശുത്കിസ്െുവിൽ
ത്കൂശിൽ

മരണും

പാപത്തിന്
അവൻ

മ്മുപ്പേ

ിെയ ീവൻ െപ്പന്ന” (ടൊെർ 6:23). വയശു

വരിച്ചവപ്പാള്ത്തറന്ന

മറുവില

ന്ിന്ന്

ന്ൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

മുഴുവലാകത്തിന്വറയുും

മൂന്ന്

ഉയര്ച്റത്തഴുവന്നൽക്കുകയുും

ദ്ിന്ങ്ങള്ക്ക്

അവന്കര്ച്ക്ക്

വശഷും

തറന്നത്തറന്ന

റവളിറപ്പടുത്തിയവശഷും സവര്ച്ഗ്ഗത്തിവലക്ക് വപാകുകയുും റചയ്തു.
ബദ്വും

്വന്ഹത്തിന്വറയുും

മന്ുഷയന്ുും

ന്രകത്തിൽ

ആയതിന്ാൽ

കരുണയുറടയുും

ന്ഷ്ടറപ്പടണറമന്ന്

അവൻ

വന്ന്

പാപപരിഹാരത്തിന്ുള്ള

അവൻ

ബദ്വമാണ്.

ആത്രഹിക്കുന്നില്.

മാന്ുഷകുലത്തിന്

വഴി

ഒരുക്കുകയുും

ഒരു

മുഴുവൻ

എവന്നയ്ക്കുമുള്ള

അതിന്ററ ഫലും അന്ുഭ്വിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയുും റചയ്തു. അവൻ
എറന്നയുും

ന്ിങ്ങറളയുും

വപാറലയുള്ള

പാപികറള

ന്ിതയമായ

മരണത്തിൽ ന്ിന്ന് രക്ഷിപ്പാന്ാണ് വന്നത്.
ഈ സൗജന്യമായ പാപക്ഷമ സവീകരിക്കുവാൻ ന്ാും ഒരു കാരയും മാത്തും
റചേ വാന്ാണ്

ബബബിള്

ആവശയറപ്പടുന്നത്

വിശവസിക്കുന്ന ഏവന്നും അവന്പ്പെ

–

“അവ ിൽ

ാെംെൂലം പാപടൊച ം ലഭിക്കും

എന്നു സകല ത്പവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പെയുന്നു” (അ.ത്പവർത്തികൾ
10:43).
“ടയശുവിപ്പ
അവപ്പ

കർത്താവ് എന്ന് വായ്പ്പകാണ്ട് ഏറ്റുപെയുകയും ദൈവം

െരിച്ചവരിൽ

ിന്ന് ഉയിർപ്പത്തഴുടന്നല്പിച്ചു എന്നു ഹൃൈയം

പ്പകാണ്ട് വിശവസിക്കയും പ്പചയ്ൊൽ
കര്ച്ത്താവായ

ീ രക്ഷ്ിക്കപ്പെേും” (ടൊെർ 10:9).

വയശുത്കി്തുവിൽ

വിശവസിച്ചാൽ

പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും സവീകരിക്കുവാൻ കഴിയുും.

താങ്കള്ക്കുും

താറഴ

കാണുന്ന

വിധ്ും

ലളിതമായ

ഒരു

ത്പാര്ച്ഥന്

കഴിച്ചാൽ

കര്ച്ത്താവായ വയശുത്കി്തു താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി ത്കൂശിൽ ന്ിവര്ച്ത്തിച്ചത്
എറന്ത്ന്ന് അറിയുവാന്ുും അവന്ിൽ വിശവസിക്കുവാന്ുള്ള തീരുമാന്വുും
എടുക്കുവാൻ

സഹായകമാകുും.

താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി

വയശു

ഈ

റചയ്ത

ത്പാര്ച്ഥന്യിലൂറട,

കാരയങ്ങറള

അുംരീകരിപ്പാന്ുും

അതിലൂറട ന്ിങ്ങള്ക്ക് പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും ത്പാപിക്കുവാൻ
സാധ്ിക്കുും. ഈ ത്പാര്ച്ഥന് ഒരു മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി മാത്തമാണ്. ന്ിങ്ങള വടതായ
സവന്ത്വാക്കുകളിലുും ന്ിങ്ങള്ക്ക് ത്പാര്ച്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

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

മരിച്ചത്,
അങ്ങയുറട

എന്ററ

വിലവയറിയ

പാപങ്ങള്ക്ക്
രക്തും

എന്ിക്ക്

പാപക്ഷമ

ലഭ്ിക്കുും.

ന്ിങ്ങളിൽ

ആറരല്ാും

അങ്ങയിൽ

ഒഴിക്കിയത്,

ബബബിള്

എവന്നാടു

വിശവസിക്കുന്നുവവാ

അവരുറട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുറമന്നാണ്.
എന്ിക്കുവവണ്ടി
അവിടുന്ന്

അങ്ങ്

ത്കൂശിൽ

ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ

മരിക്കുകയുും

എന്നുും

മരണത്തിൽ

ഞാൻ

ന്ിന്ന്

അുംരീകരിക്കുകുയുും

വിശവസിക്കുകയുും റചേ 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

ത്പായശ്ചിത്തും

അവിടുന്ന്
എന്ററ

എന്നുും,

വരുത്തി

അവിടുന്ന് ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ
വിശവാസത്താൽ

മരിച്ച

എന്നുും,

എന്ററ

പാപങ്ങള്ക്ക്

മരണത്തിൽ

ന്ിന്നുും

എന്നുും, ഇന്ന് ഞാൻ വിശവസിക്കുകയുും

പാപങ്ങള റട

ക്ഷമയുും

വിശുദ്ധീകരണവുും

ഞാൻ സവീകരിക്കുകയുും റചേ ന്നു...
ന്ന്ദി വയശുവവ. അങ്ങറയ ്വന്ഹിക്കുവാന്ുും, കൂടുതൽ അറിയുവാന്ുും,
അങ്ങവയാടു

വിശവ്തന്ായിരിപ്പാന്ുും

സഹായിവക്കണവമ. ആവമൻ.

അവിടുന്ന്

എറന്ന

ആപ്ലിടക്കഷൻ ഡൗണ്ടലാഡ് പ്പചയ്യൂ!
ആപ്ലിവക്കഷന്ു വവണ്ടി തിരയുക
ആപ്പ് വസ്റ്റാറിവലാ രൂരിൽ വപ്ല വസ്റ്റാറിവലാ
“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
ബബബിള്

വകാവളജ്

ആത്മന്ിറവുും,
അമാന്ുഷിക

&

ബാുംഗ്ലൂരിലുള്ള ഓള്

മിന്ി്ത്ടി

റത്ടയ്ന്ിുംഗ്

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ
ശക്തി

ഏററ്റടുത്ത്

പീപ്പിള്്
റസന്ററര്ച്

അഭ്ിവഷകും

ചര്ച്ച്ച്
(APC-BC)

ന്ിറഞ്ഞതുമായ

ശുത്ശൂഷിക്കുവാന്ുും,

അറതാറടാപ്പും

ഉപവദ്ശപരമായുും ബൗദ്ധികമായുും ബദ്വവചന്ും പഠിക്കുവാന്ുും ഉള്ള
ഉവത്തജന്ും

ന്ൽകുന്നു.

അവരാഹവുും,

ബദ്വവചന്റത്തക്കുറിച്ച്

ബദ്വിക

അടയാളങ്ങളാലുും

അത്ഭുതങ്ങളാലുും

ത്പാപയമാകുന്നതിലൂറട
ഇവറയല്ാും

സവഭ്ാവും

സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,

ത്പകടമാകുന്ന

ബദ്വവവലറയ

കര്ച്ത്താവുമായുള്ള

ആഴത്തിലുള്ള
ശുത്ശൂഷയുും

വളര്ച്ത്തിറയടുക്കാറമന്നുും

അകമഴിഞ്ഞ

ഒരു

ബന്ധത്തിവലക്ക്

ന്യിക്കറപ്പടുന്നതിലൂറട സാധ്യറമന്നുും ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു.
APC-BC യിൽ, ത്പകടമാവകണ്ടുന്ന ബദ്വ്വന്ഹും സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ

അഭ്ിവഷകത്തിന്ുും

അമാന്ുഷികമായ

ബദ്വത്പവൃത്തികള്ക്കുും ത്പവതയകും ഊന്നൽ ന്ൽകുന്ന വിധ്ത്തിലുമുള്ള
അധ്യാപന്മാണ് ന്ൽകുന്നത്. ധ്ാരാളും യുവതീയുവാക്കള് ഇതിവന്ാടകും
പരിശീലിപ്പിക്കറപ്പടുകയുും അവരിൽ ബദ്വവിളി 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

രൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും
പറങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.

-

െിങ്കൾ െുെൽ പ്പവള്ളി വപ്പരയുള്ള

1:00pm

വറരയുും,

ഉച്ചയ്ക്കു

വശഷും

താമസിച്ച

1

വജാലിയുള്ളവര്ച്ക്കുും,
മണിക്കുും

പഠിക്കുവാൻ

ക്ലാസ്സ കളിൽ
ആത്രഹിക്കുന്ന

യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് റവവവററ താമസ സൗകരയങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. എല്ാ
ത്പവൃത്തി ദ്ിന്ങ്ങളിലുും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:00-5:00 വറരയുള്ള സമയങ്ങളിൽ
ഫീൽ് വര്ച്ക്കിന്ുും, ത്പവതയകമായുള്ള റസമിന്ാറുകള്ക്കുും, ത്പാര്ച്ഥന്,
ആരാധ്ന്

സമയങ്ങളിലുും

ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള

പഠിതാക്കള്

റസഷന്ുകളിൽ

പങ്കാളികളാകുന്നു.

വഹാസറ്റലിൽ

താമസിച്ച

പഠിക്കാത്തവര്ച്

പറങ്കടുവക്കണറമന്ന്

ന്ിര്ച്ബന്ധമില്.

എല്ാ

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

