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ആെുഖം
വലാകത്തിൽ കാണുന്ന അഴിമതിറയക്കുറിച്ച്, ത്പവതയകിച്ച് സര്ച്ക്കാര്ച്
ഓഫീസുകളിലുും മറ്റ ും വപാകുവമ്പാള് കാണുന്ന അഴിമതിറയക്കുറിച്ച
ന്മുറക്കല്ാവര്ച്ക്കുും പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകള ണ്ട്. അഴിമതിയുും
സതയസന്ധതയില്ായ്മയുും ബകക്കൂലിയുും ന്ാും മിക്കവാറുും
എല്ായിടത്തുും വന്രിടുന്നു. അത് പതിവാറണന്ന് വതാന്നുന്നു.
സതയസന്ധതയില്ായ്മ, വഞ്ചന്, ന്ുണ പറയൽ എന്നിവ അങ്ങറന്
റചയ്യാൻ കാരണങ്ങള ള്ളിടവത്താളും സവീകാരയമാറണന്ന് വതാന്നുന്നു.
എന്നിരുന്നാലുും, സതയസന്ധതയില്ായ്മയുും അന്ീതിയുും
സതയന്ിഷ്ഠയില്ായ്മയുും ബദ്വജന്ത്തിന്ററ ഇടയിൽ - ന്മുക്കിടയിൽ
- ഉറണ്ടന്നു കാണുന്നത്

ന്മ്മള് അത് ന്ന്നായി അറിയാകുന്നവരായതു

റകാണ്ട് ശരിക്കുും സങ്കടകരമാണ്! ന്ിര്ച്മലതയിലുും സതയസന്ധതയിലുും
വിശുദ്ധിയിലുും ന്ീതിയിലുും എങ്ങറന് ന്ടക്കണറമന്ന് ന്ാും
അറിഞ്ഞിരിക്കണും, കാരണും ന്ാും ബദ്വവചന്വുും ഈ
കാരയങ്ങറളക്കുറിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നറതല്ാും വായിക്കുന്നു.
പാസ്റ്റര്ച്മാര്ച്, ത്പസുംരകര്ച്, അധ്യാപകര്ച്, വചന് ശുത്ശൂഷകര്ച്
എന്നിവര്ച്ക്കിടയിൽ അന്ീതിയുും സതയസന്ധതയില്ായ്മയുും
സതയന്ിഷ്ഠയില്ായ്മയുും കാണുവമ്പാള് അത് കൂടുതൽ വമാശമായ
കാരയമാകുന്നു. ന്മ്മിൽ പലര്ച്ക്കുും "ത്കി്തയാന്ികള റട" ബകക്കൂലി,
ന്ുണ പറയൽ, സതയസന്ധതയില്ായ്മ എന്നിവയുറട കഥകള് പങ്കിടാൻ
കഴിയുറമന്ന് എന്ിക്ക് ഉറപ്പ ണ്ട്!
ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂരിൽ ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ച് ആരുംഭ്ിച്ച

ഇടയ

ശുത്ശൂക്ഷ തുടങ്ങിയവപ്പാള്, ഓവരാ ത്കി്തയാന്ിയുും സതയും
സുംസാരിക്കുും എന്ന ചിന്ത്ാരതി ഞങ്ങള്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്ുമുമ്പ്
ഞങ്ങള് ത്പവര്ച്ത്തിച്ചിരുന്നതുും ഇടപഴകിയതുമായ റചറിയ
സമൂഹങ്ങളിൽ, മിക്ക ആള കള ും സതയും സുംസാരിക്കുകയുും
ആള കറള ഞങ്ങള് പവരാക്ഷമായി വിശവസിക്കുകയുും
റചയ്തതുറകാണ്ടാകാും ഞങ്ങള് അങ്ങറന് ചിന്ത്ിച്ചത്. അതിന്ാൽ,
ഞങ്ങള് ആ ആശയും ഞങ്ങവളാറടാപ്പും റകാണ്ടുവപായി.
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എന്നിരുന്നാലുും, ത്കി്തയാന്ികള് കള്ളും പറയുന്നത് കണ്ടവപ്പാള്
ഞങ്ങള് റഞട്ടിവപ്പായി! ഞങ്ങള്ക്ക് റപട്ടന്ന് അത് വിശവസിക്കാന്ായില്
—“ത്കി്തയാന്ികള് കള്ളും പറവയണ്ടവരുും ന്ീതിവകട്
കാണിവക്കണ്ടവരുും സതയന്ിഷ്ഠതയില്ാത്തവരായി
റപരുമാവറണ്ടവരുമല്!”
സതയസന്ധതയില്ാത്ത പാസ്റ്റര്ച്മാറരയുും ബദ്വത്തിന്ററ
ശുത്ശൂഷകറരയുും വറര ഞങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടി. "ന്ല്" റിവപ്പാര്ച്ട്ട കള്
വകള്ക്കുകയുും അവരുറട "ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങള റട" വഫാവട്ടാത്രാഫുകള്
കാണുകയുും റചയ്ത അത്തരും ന്ിരവധ്ി സുംഭ്വങ്ങള് എന്ിക്ക്
വിവരിക്കാൻ കഴിയുും. അവരുറട വാക്കുകള് വിശവസിച്ച്
ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുറട റചക്കുകള് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട ണ്ട്.
ആള കള റട വാക്കുകള് മുഖവിലയ്റക്കടുക്കാൻ ഞങ്ങള്ക്ക്
കഴിയിറല്ന്ന് ഒടുവിൽ ഞങ്ങള്ക്ക് മന്സ്സിലായി. ഞങ്ങള്ക്ക് ശരിക്കുും
വബാധ്യറപ്പട്ടിറല്ങ്കിൽ ആള കറള വിശവസിക്കില് എന്ന
അവസ്ഥയിവലക്ക് ഞങ്ങള് എത്തി! ന്മ്മുറട ചിന്ത്ാരതി
പുന്ഃത്കമീകരിവക്കണ്ടതായിരുന്നു. ആള കറള പൂര്ച്ണമായി
വിശവസിക്കുന്നതിന്ുമുമ്പ് അവറര വിലയിരുവത്തണ്ട അവസ്ഥയിവലക്ക്
ഞങ്ങള് എത്തി.
ബദ്വജന്റമന്ന ന്ിലയിൽ ന്മ്മുറട ഉള്ളിൽ ചലന്മുണ്ടാക്കുക
എന്നതാണ് ഈ പു്തകത്തിന്ററ ലക്ഷയങ്ങള്:
• സതയന്ിഷ്ഠവയാടുള്ള ത്പതിബദ്ധത.
• സതയസന്ധതവയാടുള്ള ത്പതിബദ്ധത.
• ന്മ്മുറട സുംസാരത്തിലുും, ന്മ്മുറട ബിസിന്സ്സ കള്, വജാലികള്,
കൂടാറത ന്മ്മള് റചയ്യ ന്ന മററ്റല്ാ കാരയങ്ങളിലുും സതയസന്ധതവയാടുും
ന്ീതിവയാടുും ഉള്ള ത്പതിബദ്ധത. ന്മ്മുറട മവന്ാഭ്ാവങ്ങള്
ഇതായിരിക്കണും: "ന്മുക്ക് എന്ത്് വിലറകാടുവക്കണ്ടി വന്നാലുും, ന്ാും
എവപ്പാഴുും ന്ീതിയിൽ ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുും."
• സതയന്ിഷ്ഠയിൽ ന്ടക്കുന്നതിന്ററ അന്ുത്രഹങ്ങളിവലക്കുള്ള
ഉണര്ച്ത്തറപ്പടൽ. ന്ുണകള് പറയാൻ ന്ാും തീരുമാന്ിക്കുവമ്പാള് ബദ്വും
ന്മുക്കുവവണ്ടി റവച്ചീട്ട ള്ള അന്ുത്രഹങ്ങള് ന്ഷ്ടറപ്പടുന്നതായി ന്ാും
തിരിച്ചറിയുന്നില്.
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• കര്ച്ത്താവിവന്ാടുള്ള വിവധ്യതവവുും ന്റമ്മ പിടിച്ച ന്ിര്ച്ത്തുന്ന
ബന്ധന്ങ്ങള് തകര്ച്ക്കാൻ അവറന് അന്ുവദ്ിക്കുകയുും

അങ്ങറന്

ന്മുക്ക് ഈ വമഖലകളിൽ മാറ്റും വരുത്താൻ കഴിയുകയുും റചയ്യ ും.
എന്നാൽ ന്മ്മിൽ ചിലര്ച് സവയും ബന്ധിതരാറണന്നുും ന്മുക്ക്
യഥാര്ച്ഥത്തിൽ ആത്രഹമുറണ്ടങ്കിലുും സതയും സുംസാരിക്കാൻ
കഴിയിറല്ന്നുും കറണ്ടത്തിവയക്കാും. അങ്ങറന്യാറണങ്കിൽ, ബബബിള്
റവളിറപ്പടുത്തുന്ന കള്ളും പറയുന്നതുും വഞ്ചിക്കുന്നതുമായ
ആത്മാക്കളിൽ ന്ിന്ന് ന്മുക്ക് വമാചന്ും ആവശയമായി വരാും.
ന്ുണകള് അവലുംബിച്ച് സതയറത്ത ത്പതിവരാധ്ിക്കണറമന്ന് ചിലവപ്പാള്
ന്ാും ചിന്ത്ിക്കുന്നത് രസകരമാണ്! അത് അന്ാവശയമാണ്, കാരണും
സതയും തന്ിറയ ന്ിലന്ിൽക്കുും, ന്മ്മുറട ന്ുണകള് ഉപവയാരിച്ച്
അതിറന് ത്പതിവരാധ്ിവക്കണ്ട ആവശയമില്. വജാലിസ്ഥലത്ത് പലവപ്പാഴുും
സുംഭ്വിക്കുന്ന ഈ സാഹചരയും പരിരണിക്കുക-ഒരു
സഹത്പവര്ച്ത്തകൻ ന്ിങ്ങറള വഫാണിൽ വിളിക്കുകയുും തന്ിക്കു
അസുഖമാറണന്ന് വബാസിറന് അറിയിക്കാൻ ന്ിങ്ങവളാട്
അവശയറപ്പടുന്നു എന്നാൽ യഥാര്ച്ഥത്തിൽ താൻ
സൗഖയവത്താറടയിരിക്കുകയുും തന്ിക്കു ആ അവധ്ി മററ്ററന്ത്ങ്കിലിന്ുും
വവണ്ടി ഉപവയാരിക്കാൻ ആത്രഹിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു എന്ന്
കരുതുക. ന്ിങ്ങള് അങ്ങറന് റചയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുും വബാസിവന്ാട്
കള്ളും പറയുകയുും റചയ്യ ന്നു. ന്ിങ്ങള റട സുഹൃത്തിറന്
സഹായിക്കുന്നതിലൂറട ന്ിങ്ങള് എറന്ത്ങ്കിലുും ന്ല്ത് റചയ്യ ന്നുറണ്ടന്ന്
ന്ിങ്ങള് വിചാരിവച്ചക്കാും, എന്നാൽ ന്ിങ്ങള റട സുഹൃത്തിന്
അസുഖമിറല്ന്നുും എന്നാൽ വയക്തിപരമായ ചില വജാലികള്
റചയ്യ ന്നുറണ്ടന്നുും അറിയാവുന്നതിന്ാൽ ന്ിങ്ങള് കള്ളും
പറയുകയാണ്. അവന്ററ ന്ുണയിൽ ന്ിങ്ങള് അവവന്ാറടാപ്പും
പങ്കാളിയായി എന്നതാണ് വ്തുത. പുറപ്പാട് 23:7 ന്വമ്മാട്
പറയുന്നത് റതറ്റായ കാരയങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് അകന്നു ന്ിൽക്കാന്ാണ്.
റവറുറത ഇത്തരും കാരയങ്ങളിൽ ഇടറപടരുത്. വബാസിവന്ാട് സതയും
പറയണറമന്നു ന്ിങ്ങള റട സഹത്പവര്ച്ത്തകവന്ാട് പറയാന്ുള്ള ബധ്രയും
കാണിക്കുക. ന്മ്മള് ന്മ്മുറട സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് ഒരു ഉപകാരും
റചയ്യ ന്നുറവന്ന് കരുതി ന്മ്മള് ചിലവപ്പാള് അത്തരും കാരയങ്ങളിൽ
ഏര്ച്റപ്പടുന്നു. അല്, ന്മ്മള് അതല് റചയ്യ ന്നത്!
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1. സത്യനിഷ്ഠപ്പയക്കുറിച്ചുള്ള നിർടേശങ്ങൾ

സതയന്ിഷ്ഠയിലുും വന്രിലുും സതയസന്ധതയിലുും ന്ടക്കാൻ ബബബിള്
ന്റമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 6:16-19
16 ആറു കാരയം യടഹാവ പ്പവറുക്കുന്നു; ഏഴു കാരയം അവന്നു അപ്പറൊകുന്നു:
17 രർവ്വെുള്ള കണ്ും വയാജെുള്ള നാവും കുറ്റെിലൊത്ത രക്തം പ്പൊരിയുന്ന കയ്യും
18 ൈുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന ഹൃൈയവും ടൈാഷത്തിന്നു ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓേുന്ന കാലും
19 ടഭാഷ്കു പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷിയും സടഹാൈരന്മാരുപ്പേ ഇേയിൽ
വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും ത്ടന്ന.

സദ്ൃശവാകയങ്ങള് 6:16-19 ബദ്വും റവറുക്കുന്ന കാരയങ്ങള്
പട്ടികറപ്പടുത്തുന്നു. കള്ളും പറയുക, തിന്മ ന്ിരൂപിക്കുക, തിന്മ
റചയ്യ ക, കള്ളസാക്ഷയും പറയുക, ഭ്ിന്നത വിതയ്ക്കുക എന്നിവ
ഇതിൽ ഉള്റപ്പടുന്നു. ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ഒരു കമ്പന്ിയിറല ഒരു
അക്കൗണ്ടന്്, വ്തുതകറള ത്പതിന്ിധ്ീകരിക്കാത്ത ഒരു റിവപ്പാര്ച്ട്ട്
തയ്യാറാക്കാൻ കണക്കുകള് ബകകാരയും റചയ്യ ന്നുറവങ്കിൽ, അത്
യഥാര്ച്ഥത്തിൽ തിന്മറയ ആസൂത്തണും റചയ്യ കയാണ്. ന്മ്മള്
ഒരിക്കലുും കണ്ടിട്ടില്ാത്ത ഒരു കാരയും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത്
ബദ്വത്തിന്ററ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടുും വേച്ഛമായ ഒരു കള്ളസാക്ഷയും
ന്ൽകുന്നതാകുന്നു.
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 12:22
വയാജെുള്ള അധരങ്ങൾ യടഹാപ്പവക്കു പ്പവറുെു; സത്യം ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവടരാ അവന്നു
ഗ്പസാൈം.

ബദ്വും “ന്ുണ പറയുന്ന ചുണ്ടുകറള” വകവലും സവഭ്ാവബവകലയമായി
കാണുകയുും ക്ഷമിക്കുകയുും റചയ്യില്. അത് കര്ച്ത്താവിന്ു
റവറുപ്പ ളവാക്കുന്നതുും

താൻ അത് ഒട്ട ും അന്ുവദ്ിക്കിറല്ന്നുമാണ്

റവളിവാക്കുന്നത്. വന്റരമറിച്ച്, സതയസന്ധമായി ഇടറപടുന്നവര്ച്
അവന്ററ ത്പസാദ്മാണ്. ന്മ്മുറട വജാലികളിലുും സാമ്പത്തിക
കാരയങ്ങളിലുും ജീവിതത്തിന്ററ എല്ാ വമഖലകളിലുും
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സതയസന്ധരായിരിക്കാൻ ന്ാും ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാറണങ്കിൽ, ന്ാും
അവന്ററ ത്പസാദ്മാറണന്ന് ബബബിള് പറയുന്നു. ന്ാും
സതയസന്ധമായി ഇടറപടുവമ്പാള് ബദ്വും വളറര സവന്ത്ാഷവാന്ാണ്.
സതയമല്ാത്ത എറന്ത്ങ്കിലുും റചയ്യാൻ ന്മ്മുറട യജമാന്ൻ ന്വമ്മാട്
ആവശയറപ്പടുന്നുറവന്ന് കരുതുക, ന്മ്മള് ബദ്വത്തിന്ാവണാ അവതാ
ന്മ്മുറട യജമാന്ന്ാവണാ ഇഷ്ടറപ്പറടണ്ടത്

എന്ന് തീരുമാന്ിവക്കണ്ടത്

ന്മ്മളാണ്. തിരറഞ്ഞടുപ്പ് പൂര്ച്ണ്ണമായുും ന്മ്മുവടതാണ്.
സതയന്ിഷ്ഠയിൽ ന്ാും പൂര്ച്ണ്ണമായുും ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണും.
പുറൊട് 23:6-8
6 നിങ്ങളുപ്പേ ഇേയിലുള്ള ൈരിഗ്ൈന്പ്പറ വയവഹാരത്തിൽ അവന്പ്പറ നയായം
െറിച്ചുകളയരുത്ു.
7 കള്ളക്കാരയം വിട്ടു അകന്നിരിക്ക; കുറ്റെിലൊത്തവപ്പനയും നീത്ിൊപ്പനയും പ്പകാലെരുത്ു;
ഞാൻ ൈുഷ്ടപ്പന നീത്ീകരിക്കയിലെടലൊ.
8 സമ്മാനം കാഴ്െയുള്ളവപ്പര കുരുോക്കുകയും നീത്ിൊന്മാരുപ്പേ വാക്കുകപ്പള
െറിച്ചുകളകയും പ്പെയ്യുന്നത്ുപ്പകാണ്ടു നീ സമ്മാനം വാങ്ങരുത്ു.

ന്ുണകള് അവലുംബിച്ച് സതയറത്ത ത്പതിവരാധ്ിക്കണറമന്ന് ചിലവപ്പാള്
ന്ാും ചിന്ത്ിക്കുന്നത് രസകരമാണ്! അത് അന്ാവശയമാണ്, കാരണും
സതയും തന്ിറയ ന്ിലന്ിൽക്കുും, ന്മ്മുറട ന്ുണകള് ഉപവയാരിച്ച്
അതിറന് ത്പതിവരാധ്ിവക്കണ്ട ആവശയമില്. വജാലിസ്ഥലത്ത് പലവപ്പാഴുും
സുംഭ്വിക്കുന്ന ഈ സാഹചരയും പരിരണിക്കുക-ഒരു
സഹത്പവര്ച്ത്തകൻ ന്ിങ്ങറള വഫാണിൽ വിളിക്കുകയുുംഅയാള്ക്ക്
സുഖമാറണങ്കിലുും മററ്ററന്ത്ങ്കിലുും റചയ്യാൻ അവധ്ിറയടുക്കാൻ
ആവലാചിക്കുന്നതിന്ാൽ

അയാള്ക്ക് സുഖമിറല്ന്ന് വബാസിറന്

അറിയിക്കാൻ ന്ിങ്ങവളാട് അഭ്യര്ച്ഥിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു. ന്ിങ്ങള്
അങ്ങറന് റചയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുും വബാസിവന്ാട് കള്ളും
പറയുകയുും റചയ്യ ന്നു. ന്ിങ്ങള റട സുഹൃത്തിറന്
സഹായിക്കുന്നതിലൂറട ന്ിങ്ങള് എറന്ത്ങ്കിലുും ന്ല്ത് റചയ്യ ന്നുറണ്ടന്ന്
ന്ിങ്ങള് വിചാരിവച്ചക്കാും, എന്നാൽ ന്ിങ്ങള റട സുഹൃത്തിന്
അസുഖമിറല്ന്നുും വയക്തിപരമായ ചില വജാലികള് റചയ്യാന്ുറണ്ടന്നുും
അറിയാവുന്നതിന്ാൽ ന്ിങ്ങള് കള്ളും പറയുകയാണ്. അവന്ററ
ന്ുണയിൽ ന്ിങ്ങള് അവവന്ാറടാപ്പും പങ്കാളിയായി എന്നതാണ്
വ്തുത. പുറപ്പാട് 23:7 ന്വമ്മാട് പറയുന്നത് റതറ്റായ കാരയങ്ങളിൽ
ന്ിന്ന് അകന്നു ന്ിൽക്കാന്ാണ്. റവറുറത ഇത്തരും കാരയങ്ങളിൽ
5
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ഇടറപടരുത്. വബാസിവന്ാട് സതയും പറയണറമന്നു ന്ിങ്ങള റട
സഹത്പവര്ച്ത്തകവന്ാട് പറയാന്ുള്ള ബധ്രയും കാണിക്കുക. ന്മ്മള്
ന്മ്മുറട സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് ഒരു ഉപകാരും റചയ്യ ന്നുറവന്ന് കരുതി
ന്മ്മള് ചിലവപ്പാള് അത്തരും കാരയങ്ങളിൽ ഏര്ച്റപ്പടുന്നു. അല് ,
ന്മുക്കങ്ങറന് റചയ്യാന്ാവില്!
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34:13
ടൈാഷം പ്പെയ്യാപ്പത് നിന്പ്പറ നാവിപ്പനയും വയാജം പറയാപ്പത് നിന്പ്പറ അധരപ്പത്തയും
കാത്തുപ്പകാൾക;

ന്മ്മുറട ന്ാവിറന് ന്ിയത്ന്ത്ിക്കാൻ ന്വമ്മാട് ആവശയറപ്പടുന്നു
(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 34:13). ന്മ്മുറട ന്ാവ് ന്മ്മുറട ന്ിയത്ന്ത്ണത്തിലാറണന്നുും
പിശാചിന്ററ ന്ിയത്ന്ത്ണത്തിലറല്ന്നുും ഓര്ച്ക്കുക. "പിശാച്
എറന്നറക്കാണ്ട്

കള്ളും പറയിപ്പിച്ച " എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലര്ച് സവയും

ഒഴികഴിവ് പറയുന്നു. അവര്ച് കള്ളും പറഞ്ഞു എന്നതാണ് സതയും.
ഇവപ്പാള് അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ചില ആള കള ണ്ടാകാും, അവിറട
പിശാച് അവറര അന്ിയത്ന്ത്ിതമായ ന്ുണയുറട തലത്തിവലക്ക്
സവാധ്ീന്ിക്കുന്നു, എന്നാൽ വയശുവിന്ററ ന്ാമത്തിൽ ഈ ബന്ധന്ും
തകര്ച്ക്കാൻ കഴിയുും. എന്നിരുന്നാലുും, ആതയന്ത്ികമായി ന്മ്മുറട
ന്ാവുകള് ന്മ്മുറട ന്ിയത്ന്ത്ണത്തിലാണ്. കള്ളും പറയുന്ന
ശീലമുള്ളതിന്ാൽ പിശാചിറന്വയാ മാതാപിതാക്കറളവയാ
ബന്ധുക്കറളവയാ ന്ാും വളര്ച്ത്തറപ്പട്ട ചുറ്റ പാടുകറളവയാ
കുറ്ററപ്പടുത്തരുത്. ന്മ്മുറട ന്ാവിറന് ന്ിയത്ന്ത്ിക്കാൻ ന്ാും പഠിക്കണും.
കള്ളും പറയുവമ്പാള് ന്മ്മള് ഉപവയാരിക്കുന്ന മററ്റാരു ഒഴികഴിവ്
ഇതാണ്, “ബദ്വത്തിന് എന്ററ ഹൃദ്യും അറിയാും. ഞാൻ കുറച്ച്
കള്ളും പററഞ്ഞങ്കിലുും ഞാൻ വളറര ആത്മാര്ച്ഥതയുള്ളവന്ാണ്. ”
ഇത് മറ്റ ള്ളവറര എങ്ങറന് ബാധ്ിക്കുന്നു എന്നതിറന്ക്കുറിച്ച് ന്മ്മള്
ചിന്ത്ിക്കുന്നില്. എന്നാൽ ബദ്വത്തിന്ററ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ മാത്തമല് ,
മന്ുഷയരുറട മുമ്പിലുും ന്ാും സതയസന്ധരായിരിക്കണറമന്ന് പുതിയ
ന്ിയമും ന്റമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “ബദ്വും എറന്ന കാണുന്നു, എന്ററ
ഹൃദ്യറത്ത അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്തും വപാരാ. ന്ാും
മന്ുഷയരുറട മുമ്പിൽ സതയസന്ധരായിരിക്കണറമന്നുും ബബബിള്
പറയുന്നു. "ആര്ച്ക്കുും തിറന്മക്കു പകരും തിന്മ റചയ്യാറത

സകലമന്ുഷയരുറടയുും മുമ്പിൽ വയാരയമായതു മുൻകരുതി ,” (വറാമര്ച്
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12:17,). ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ഒരു വയക്തിക്ക് വലിയ ആവശയമുറണ്ടങ്കിൽ,
അയാള്ക്ക് മററ്റാരാളിൽ ന്ിന്ന് വമാഷ്ടിക്കാന്ുും

“ബദ്വത്തിന്

എറന്നയുും എന്ററ സാഹചരയറത്തയുും അറിയാും. ഞാൻ
സാധ്ാരണയായി ഇത് റചയ്യ മായിരുന്നില്, പവക്ഷ എന്ററ വലിയ
ആവശയും റകാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റചയ്തത് എന്ന ഒഴികഴിവ്
പറയാന്ുും കഴിയില്,. ആവശയും വലുതായതുറകാണ്ട് ബദ്വും
വമാഷണറത്ത ക്ഷമിക്കില്, മന്ുഷയന്ുും അത് റചയ്യില്!
2 പ്പകാരിന്തയർ 8:21
ഞങ്ങൾ നേത്തിവരുന്ന ഈ ധർമ്മടശഖരകാരയത്തിൽ ആരും ഞങ്ങപ്പള അപവാൈം
പറയാത്ിരിൊൻ സൂക്ഷിച്ചുപ്പകാണ്ടു ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്പ്പറ െുമ്പാപ്പക ൊഗ്ത്െലെ
െനുഷയരുപ്പേ െുമ്പാപ്പകയും ടയാരയൊയത്ു െുൻകരുത്ുന്നു.

തന്ിക്ക് ന്ൽകിയ വഴിപാടുകള് വശഖരിക്കാൻ താൻ
വപായറതങ്ങറന്റയന്നുും സഭ്കള് ന്ൽകിയ സാമ്പത്തികും എങ്ങറന്യാണ്
ബകകാരയും റചയ്തറതന്നുും പൗവലാ് വിശദ്ീകരിക്കുന്നു. അവൻ
സവയും വലിയ രൗരവവത്താറട

ഇടറപടുകയായിരുന്നു. ബദ്വവത്താടുും

തറന്ന ഭ്രവമല്പിച്ച ആള കവളാടുും

കണക്കു റകാടുക്കണറമന്ന

വബാധ്വത്താറടയാണ് താൻ പണും ബകകാരയും റചയ്തത്. തന്ററ
എല്ാ ഇടപാടുകള ും ബദ്വത്തിന്ററ മുമ്പാറക മാത്തമല് , മന്ുഷയരുറട
മുമ്പിലുും സതയസന്ധമായിരിക്കണറമന്ന് പൗവലാ് ആത്രഹിച്ച .
അതുറകാണ്ടാണ് ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ചിൽ, ഞങ്ങള റട എല്ാ
അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകള ും റശരിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങള്
പരമാവധ്ി ത്ശമിക്കുന്നത്. എല്ാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള റടയുും
എല്ാ ബില് കള ും വിശദ്ാുംശങ്ങള ും സൂക്ഷിക്കണറമന്ന് ഞങ്ങള്
ന്ിര്ച്ബന്ധിക്കുന്നു, അങ്ങറന് ആറരങ്കിലുും ഞങ്ങറള വചാദ്യും
റചയ്താലുും ഞങ്ങള റട പക്കൽ എല്ാ വരഖകള ും
സുരക്ഷിതമായിരിക്കുും. ബദ്വവത്താടുും മന്ുഷയവന്ാടുും കണക്കു
വബാധ്ിപ്പിക്കാന്ുള്ള ഒരു സ്ഥാന്ത്തായിരിക്കാൻ ന്ാും ആ അധ്ിക
പരിത്ശമും ന്ടവത്തണ്ടതുണ്ട്.
എപ്പഫസയർ 4:25
ആകയാൽ ടഭാഷ്കു ഉടപക്ഷിച്ചു ഓടരാരുത്തൻ ത്ാന്താന്പ്പറ കൂട്ടുകാരടനാേു സത്യം
സംസാരിെിൻ; നാം ത്മ്മിൽ അവയവങ്ങളടലൊ.
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“കര്ച്ത്താവിറന് ്തുതിക്കുക!” എന്ന് ന്ാും പര്പരും പറയുകയുും
സഭ്യിൽ പര്പരും ന്ുണ പറയുന്നത് തുടരുകയുും റചയ്യ ന്നത്
വിചിത്തമാണ്. ബബബിള് ന്വമ്മാട് ആവശയറപ്പടുന്നത് കള്ളും റവടിഞ്ഞ്
പര്പരും സതയും സുംസാരിക്കാന്ാണ്- ന്ാറമല്ാും ത്കി്തുവിന്ററ
ശരീരത്തിലുള്ളവരാണ്, ന്മ്മള് പര്പരും സതയും സുംസാരിക്കണും.
1 പടഗ്ത്ാസ് 2:12
നിങ്ങളുപ്പേ നലെ ഗ്പവൃത്തികപ്പള കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടു സന്ദർശനൈിവസത്തിൽ ദൈവപ്പത്ത
െഹത്വപ്പെേുടത്തണ്ടത്ിന്നു അവരുപ്പേ ഇേയിൽ നിങ്ങളുപ്പേ നേെു നന്നായിരിടക്കണം എന്നു
ഞാൻ ഗ്പടബാധിെിക്കുന്നു.

വലാകജന്ത ന്മ്മറള ന്ിരീക്ഷിക്കുവമ്പാഴുും ന്മ്മള് സതയസന്ധരാറണന്ന്
തിരിച്ചറിയാൻ അവര്ച്ക്ക് കഴിയണും. അതാണ് ന്മ്മള്
കാത്തുസൂക്ഷിവക്കണ്ട സതയന്ിഷ്ഠയുറടയുും സതയസന്ധതയുറടയുും തലും,
കാരണും അവര്ച് ന്റമ്മ വന്ാക്കുവമ്പാള് ന്മുക്ക് വന്റര വിരൽ
ചൂണ്ടാൻ അവര്ച്ക്ക് ഒരു കാരണവുമുണ്ടായിരിക്കില്.
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2. ദൈവം നമ്മുപ്പേ സത്യനിഷ്ഠപ്പയ പരിടശാധിക്കുകയും
അറിയുകയും പ്പെയ്യുന്നു (അപ്പലെങ്കിൽ അത്ിന്പ്പറ
അഭാവം!)
ബദ്വും ന്മ്മുറട സതയന്ിഷ്ഠറയ പരിവശാധ്ിക്കുകയുും അറിയുകയുും
റചയ്യ ന്നു. ന്മ്മുറട പാസ്റ്റര്ച്മാര്ച്ക്ക് ഒരിക്കലുും ന്മ്മുറട
സതയന്ിഷ്ഠയുറട ന്ിലവാരും അറിയില്ായിരിക്കാും. ന്മ്മുറട
ബവയാഡാറ്റയിൽ റതറ്റായ വിവരങ്ങള് ഉള്റപ്പടുത്തുകയുും
ഞായറാഴ്ച രാവിറല സഭ്യിൽ വപായി ബദ്വറത്ത ആരാധ്ിക്കുകയുും
റചയ്താലുും

ന്മ്മുറട പാസ്റ്റര്ച്മാര്ച്ക്ക് അത് ഒരിക്കലുും

അറിയാന്ാവില്ായിരിക്കാും. എന്നാൽ ബദ്വും അറിയുന്നു. ന്മ്മുറട
സതയന്ിഷ്ഠതവയവയാ അതിന്ററ അഭ്ാവറത്തവയാ അവന്റിയാും.
ദ്ാവീദ് രാജാവ് പറയുന്നു: "യവഹാവവ, എന്ററ ന്ീതിക്കുും
പരമാര്ച്ഥറതക്കുും തക്കവണ്ണും എറന്ന വിധ്ിവക്കണവമ;" (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും
7:8b).
തിരുറവഴുത്തുകളിൽ ദ്ാവീദ് ത്പാര്ച്ഥിക്കുന്നു: “യവഹാവവ, എന്ിക്കു

ന്യായും പാലിച്ച

തവരണവമ; ഞാൻ എന്ററ ന്ിഷ്കളങ്കതയിൽ

ന്ടക്കുന്നു; ഞാൻ ഇളകാറത യവഹാവയിൽ ആത്ശയിക്കുന്നു.യവഹാവവ,
എറന്ന പരീക്ഷിച്ച

വശാധ്ന് റചവയ്യണവമ; എന്ററ അന്ത്രുംരവുും

എന്ററ ഹൃദ്യവുും പരിവശാധ്ിവക്കണവമ.” (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 26:1,2). എത്ത
ശക്തമായ ത്പാര്ച്ഥന്! ദ്ാവീദ് ന്ിഷ്കളങ്കതയിൽ ന്ടന്നതിന്ാൽ, തന്ിക്ക്
ന്യായും പാലിച്ച

തരാൻ ബദ്വവത്താട് ത്പാര്ച്ഥിക്കാൻ അവന്ു

കഴിഞ്ഞു. പലവപ്പാഴുും ന്മ്മള് പറയുും, "ഞാൻ കള്ളും പറയിറല്ന്ന്
എന്ററ വബാസിവന്ാട് പറഞ്ഞാൽ, എന്ററ വജാലി ന്ഷ്ടറപ്പടാും."
ന്ിങ്ങള് സതയസന്ധന്ായതിന്ാൽ ന്ിങ്ങള റട വജാലി ന്ഷ്ടറപ്പടുന്ന
അവസ്ഥയിലാറണങ്കിൽ ബദ്വറത്ത ്തുതിക്കുക, കാരണും ദ്ാവീദ്
ത്പാര്ച്ഥിച്ചതുവപാറല ന്ിങ്ങള്ക്ക് ത്പാര്ച്ഥിക്കാന്ുും ന്ിങ്ങറള
ന്യായീകരിക്കാൻ കര്ച്ത്താവിവന്ാട് അവപക്ഷിക്കാന്ുും കഴിയുും.

9

സതയന്ിഷ്ഠ

എന്നിരുന്നാലുും, ന്ാും സതയന്ിഷ്ഠവയാറട ന്ടക്കുന്നിറല്ങ്കിൽ, ന്റമ്മ
ന്യായീകരിക്കാൻ ന്മുക്ക് ബദ്വവത്താട് അവപക്ഷിക്കാന്ാവില്.
സങ്കീര്ച്ത്തന്ക്കാരറന്വപ്പാറല, ഞങ്ങള് വന്രായി ന്ടന്നു, സതയസന്ധമായി
ത്പവര്ച്ത്തിച്ച , ശരിയാറണന്ന് ന്മുക്കറിയാവുന്ന കാരയങ്ങള്
റചയ്തുറവന്ന് പറയാൻ ന്മുക്ക് കഴിയണും, തുടര്ച്ന്ന് ന്മുക്ക് വവണ്ടി
വപാരാടാൻ ബദ്വവത്താട് ആവശയറപ്പടുക.
യിപ്പരെയാവ് 23:23-24
23 ഞാൻ സെീപസ്ഥനായ ദൈവം ൊഗ്ത്ം ആകുന്നുടവാ? ൈൂരസ്ഥനായ ദൈവവുെലെടയാ?
എന്നു യടഹാവയുപ്പേ അരുളൊേു.
24 ഞാൻ കാണാത്വണ്ം ആർപ്പക്കങ്കിലും െറയത്തു ഒളിൊൻ കഴിയുടൊ? എന്നു
യടഹാവയുപ്പേ അരുളൊേു; ഞാൻ ആകാശവും ഭൂെിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനലെടയാ
എന്നു യടഹാവയുപ്പേ അരുളൊേു.

ബദ്വും തിരുറവഴുത്തുകളിൽ രസകരമായ ഒരു വചാദ്യും വചാദ്ിക്കുന്നു
- "ഞാൻ കാണാതവണ്ണും ആര്ച്റക്കങ്കിലുും മറയത്തു ഒളിപ്പാൻ

കഴിയുവമാ?" (യിറരമയാവ് 23:24എ). ന്മുക്ക് സവയും മറഞ്ഞിരിക്കാന്ുും
ന്മ്മുറട സതയസന്ധമല്ാത്ത ത്പവൃത്തികള് റചയ്യാന്ുും ബദ്വും ന്റമ്മ
ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നിറല്ന്ന് ഒരു ന്ിമിഷും വപാലുും ചിന്ത്ിക്കാന്ുും കഴിയില്.
തീര്ച്ച്ചയായുും, മററ്റാരു മന്ുഷയന്ുും ന്റമ്മ ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകില്,
പവക്ഷ ബദ്വും ന്റമ്മ ന്ിരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു രഹസയ സ്ഥലവുും
ഭ്ൂമിയിൽ ഇല്. കുംപയൂട്ടറിന്ു പുറകിലിരുന്ന് ത്പതിമാസ റിവപ്പാര്ച്ട്ടിൽ
പലതരും ന്ുണകള് എഴുതി ആരുും ഒന്നുും അറിയിറല്ന്ന്
കരുതിവയക്കാും. എന്നാൽ ബദ്വും ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് ഓര്ച്ക്കുക.
അവൻ ന്മ്മുറട ഹൃദ്യത്തിന്ററ ന്ിര്ച്മലത (integrity) അറിയുകയുും
പരിവശാധ്ിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു.
എഗ്ബായർ 4:13
അവന്നു െറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുെിലെ; സകലവും അവന്പ്പറ കണ്ിന്നു നഗ്നവും
െലർന്നത്ുൊയി കിേക്കുന്നു; അവനുൊയിട്ടാകുന്നു നെുക്കു കാരയെുള്ളത്ു.

ബദ്വത്തിൽ ന്ിന്ന് ന്മുക്ക് മറച്ച റവക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുും
തറന്നയില്. വന്വരാറടയുും ന്ിര്ച്മലതവയാറടയുും ജീവിക്കാൻ ന്റമ്മ
സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ബദ്വഭ്യും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലവത്തക്ക് ന്ാും
വവരണ്ടതുണ്ട്.
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3. എന്തുപ്പകാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടൊഴും നമ്മുപ്പേ സത്യനിഷ്ഠയിൽ
വിട്ടുവീഴ്െ പ്പെയ്യുന്നത്?
ന്മ്മളിൽ പലര്ച്ക്കുും ഇതുവറര വായിച്ചറതല്ാും പരിചിതമാണ്. കള്ളും
പറയുന്നത് റതറ്റാറണന്നുും സതയസന്ധരായിരിക്കണറമന്നുും വന്വരാറട
ന്ടക്കണറമന്നുും കുട്ടിക്കാലും മുതവല ന്മ്മറള പഠിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
ഇതുവറര പരാമര്ച്ശിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക തിരുറവഴുത്തുകള ും ന്മുക്ക്
പരിചിതമായിരിക്കാും. ന്മ്മുറട ബബബിള കളിൽ വപാലുും അവറയ
ബഹബലറ്റ് റചയ്തിട്ട ണ്ടാകാും!
എന്നാൽ ന്മ്മള് സവയും ഈ വചാദ്യങ്ങള് വചാദ്ിവക്കണ്ടതുണ്ട്:
✓ എന്ത്ുറകാണ്ടാണ് ന്മ്മള് ഇവപ്പാഴുും കള്ളും പറയുന്നത്?
✓ ന്മ്മള് വളറരക്കാലമായി ത്കി്തയാന്ികളാറണങ്കിലുും, ന്മ്മുറട
വജാലിയിലുും ശുത്ശൂഷയിലുും മറ്റ ും ഇവപ്പാഴുും
സതയസന്ധതയില്ാത്തത് എന്ത്ുറകാണ്ടാണ്? പലവപ്പാഴുും, ന്മ്മള്
ഒരു ത്പവതയക ആവശയത്തിന്ായി പണും സവരൂപിക്കുന്നുറവന്ന്
ആള കവളാട് പറയുകയുും

മററ്ററന്ത്ങ്കിലുും കാരയങ്ങള്ക്കായി

പണും ഉപവയാരിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു.
✓ ഇവറയല്ാും അറിയുകയുും വചന്ത്തിൽ ഇവറയക്കുറിറച്ചല്ാും
വായിക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന ബദ്വജന്ും

എന്ത്ുറകാണ്ടാണ്

ഇവപ്പാഴുും സതയസന്ധരല്ാത്തത്?
ന്മ്മള് സതയസന്ധതയില്ാറത തുടരുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങള ണ്ട്.
ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ സതയന്ിഷ്ഠയുും

സതയസന്ധതയുും വന്രുും

ന്ിലന്ിര്ച്ത്തുന്നതിൽ ന്ിന്ന് ന്റമ്മ തടയുന്ന കാരണങ്ങള് ഇവയാണ്.
സാധ്യമായ ചില കാരണങ്ങള് ഇതാ:

ദൈവപ്പത്തക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ഭയെിലൊത്ിരിക്കുക ദൈവത്തിന്പ്പറ കൃപ നിസ്സാരൊയി എേുക്കുക
ബദ്വത്തിന്ററ ക്ഷമ, കരുണ, അചഞ്ചലമായ ്വന്ഹും, ന്ന്മ
എന്നിവറയക്കുറിച്ച് സുംസാരിക്കുന്ന വാകയങ്ങള് ന്മുക്ക് ചിലവപ്പാള്
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വളറര പരിചിതമായിത്തീരുന്നു. ന്മ്മള് ന്ുണ പറയുകയുും
സതയസന്ധതയില്ാത്തവരായിരിക്കുകയുും റചയ്യ വമ്പാഴുും ബദ്വും
ന്വമ്മാട് ക്ഷമിക്കുറമന്ന് ന്മുക്ക് വതാന്നുന്നു. ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ
യഥാര്ച്ഥ ബദ്വഭ്യും ഇല്. “ദ്യയുും വിശവ്തതയുുംറകാണ്ടു

അകൃതയും പരിഹരിക്കറപ്പടുന്നു; യവഹാവാഭ്ക്തിറകാണ്ടു മന്ുഷയര്ച്
വദ്ാഷറത്ത വിട്ടകലുന്നു.” (സദ്ൃശവാകയങ്ങള് 16:6). കര്ച്ത്താവിവന്ാടുള്ള
ആത്മാര്ച്ഥമായ ഭ്യും മാത്തവമ ഒരു വയക്തിറയ തിന്മയിൽ ന്ിന്ന്
അകറ്റാൻ സഹായിക്കൂ. പാപും- സതയസന്ധതയില്ായ്മ, ന്ുണ, അന്ീതി
എന്നിവയിൽ

ന്ിന്ന് മാറി ന്ിൽക്കാൻ ന്ാും അവറന് വളറരയധ്ികും

ഭ്യറപ്പടുകയുും ബഹുമാന്ിക്കുകയുും വവണും. ബദ്വഭ്യും ഇറല്ങ്കിൽ,
ന്മുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ന്മ്മള് റചയ്യ ും. ന്ാും ബദ്വകൃപയിൽ
ആത്ശയിക്കുന്നുറവന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ അവത സമയും ന്മ്മുറട
ഹൃദ്യത്തിൽ കര്ച്ത്താവിവന്ാടുള്ള ഭ്യും ഉണ്ടായിരിക്കണും.
ചില ശുത്ശൂഷകരുും വചന് ത്പസുംരകരുും തങ്ങള റട ജീവിതത്തിൽ
ബദ്വഭ്യും ഇല്ാത്തവരുും ത്പസുംരപീഠത്തിൽ ന്ിന്ന് ഇറങ്ങുവമ്പാള്
കള്ളും പറയാന്ുും എല്ാത്തരും റതറ്റായ കാരയങ്ങള് റചയ്യാന്ുും
മടിക്കാത്തത് സങ്കടകരമാണ്. ബദ്വത്തിന്ററ ശുത്ശൂഷകരായ ന്മുക്ക്
ബദ്വഭ്യും ഇറല്ങ്കിൽ, ബദ്വഭ്യും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ന്ാും എങ്ങറന്
ആള കറള പഠിപ്പിക്കുും? കര്ച്ത്താവിറന് ഭ്യറപ്പടുന്ന ഒരു
സ്ഥലവത്തക്ക്/സ്ഥാന്വത്തക്ക് ന്ാും വവരണ്ടതുണ്ട്.

െനുഷയടനാേുള്ള ഭയം
ആള കറള ഭ്യന്ന് ചിലവപ്പാള് ന്മ്മള് കള്ളും പറയുും-സതയും
പറഞ്ഞാൽ അവര്ച് എങ്ങറന് ത്പതികരിക്കുറമന്ന് ന്മ്മള് ഭ്യറപ്പടുന്നു.
മന്ുഷയവന്ാടുള്ള ന്മ്മുറട ഭ്യറത്ത ന്ാും മറികടവക്കണ്ടതുണ്ട്! ന്മ്മള്
ആരുമായി ഇടറപട്ടാലുും സതയും സുംസാരിക്കാന്ുും ന്ീതിയിൽ
ന്ടക്കാന്ുും ബധ്രയമുള്ളവരായിരിക്കണും!

അനന്തരഫലങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം
"ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സവയും കള്ളും പറഞ്ഞിറല്ങ്കിൽ, ഞാൻ
അതിൽ കുടുങ്ങിവപ്പാകുും, അതിന്ാൽ ഞാൻ എന്ററ വഴിയിൽ
ആയിരിക്കുന്നതാണ് ന്ല്ത്" എന്നതാണ് ന്ുണ പറയുന്നതിന്
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ആള കള്ക്കുള്ള മററ്റാരു ഒഴികഴിവ്. അന്ന്ത്രഫലങ്ങള്
കണക്കിറലടുക്കാറത സതയസന്ധമായി ന്ടക്കാൻ ന്ാും
ബധ്രയമുള്ളവരായിരിക്കണും. ഓര്ച്ക്കുക, ന്ാും സതയസന്ധമായി
ന്ടക്കുവമ്പാള്, ബദ്വും ന്മ്മുറട പക്ഷത്തുണ്ട്!

ഗ്പശസ്ത്ി/അഭിൊനം
ചിലവപ്പാറഴാറക്ക ന്മ്മള് ന്ുണ പറയാറുണ്ട്, കാരണും ന്മ്മുറട
ത്പശ്തിയുും അഭ്ിമാന്വുും അപകടത്തിലാകുന്നു.
ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ന്ാും പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ചിട്ട വണ്ടാ എന്ന്
ആറരങ്കിലുും ന്വമ്മാട് വചാദ്ിക്കുവമ്പാള്, അത് ശരിയറല്ങ്കിലുും
"അറത" എന്ന് ന്മ്മള് പറവഞ്ഞക്കാും.

ൈൃഢവിശവാസത്തിന് പകരം സൗകരയം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക
ദ്ൃഢവിശവാസത്തിന് പകരും സൗകരയത്തിന്ന്ുസരിച്ച്
ജീവിക്കാന്ുള്ള

ത്പവണത ന്ാും കാണിക്കുന്നു, കാരണും

ദ്ൃഢവിശവാസവത്താറട ജീവിക്കാൻ വളറരയധ്ികും പരിത്ശമും
ആവശയമാണ്. എല്ായ്വപ്പാഴുും സതയും പറയണും എന്ന്
വബാധ്യമായാൽ എന്ത്് വിലറകാടുത്തുും സതയും പറയണും.
സൗകരയും പറയുന്നു: “എള പ്പമാറണങ്കിൽ ഞാൻ സതയും
സുംസാരിക്കുും; ബുദ്ധിമുട്ടാറണങ്കിൽ, ഞാൻ എന്ററ വഴിയിൽ
മുവന്നാട്ട

വപാകുും. ന്ിങ്ങള് ദ്ൃഢവിശവാസവത്താറട ജീവിക്കുറമന്ന്

ദ്യവായി സവയും പറയൂ! സൗകരയത്തിന്ല്,
ദ്ൃഢവിശവാസവത്താറട ജീവിക്കണും. ദ്ൃഢവിശവാസവുും സതയവുും
സതയസന്ധതയുും ഉള്ള ്ത്തീകള ും പുരുഷന്മാരുും
ആയിരിക്കണറമന്ന് ന്മുക്ക് വബാധ്യമുണ്ടായിരിക്കണും.

അത്ൃപ്ത്ിപ്പെേുത്താൻ / ടവൈനിെിക്കാൻ ഭയപ്പെേുന്നു
അവര്ച് സുംസാരിക്കുന്ന വയക്തിറയ വവദ്ന്ിപ്പിക്കാൻ
ആത്രഹിക്കാത്തതിന്ാൽ ചിലവപ്പാള് ആള കള് കള്ളും പറയുന്നു.
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ഒരു ന്ുണ ഒരു ന്ുണയാണ് - ന്ിങ്ങള് അത് ഒരു ന്ല്
ഉവേശയവത്താറട റചയ്തതാറണങ്കിൽ വപാലുും!

െൂേിപ്പവച്ച് നലെവരാകാൻ ഗ്ശെിക്കുന്നു
ഒരു സുഹൃത്തിറന് മറയ്ക്കാൻ ത്ശമിക്കുവമ്പാള് ചിലവപ്പാള്
ആള കള് കള്ളും പറയുും. ഒരു ന്ുണ ഒരു ന്ുണയാണ് - ന്ിങ്ങള്
എത്ത ആത്മാര്ച്ഥത പുലര്ച്ത്തിയാലുും! ഇത് ഓര്ച്ക്കുക:
സതയത്തിന് സവയും ന്ിൽക്കാൻ കഴിയുും. ന്ുണകള് റകാണ്ട്
സതയറത്ത ത്പതിവരാധ്ിവക്കണ്ട ആവശയമില്!
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4. സത്യസന്ധത്യിലൊയ്െയുപ്പേ അനന്തരഫലങ്ങൾ
സതയന്ിഷ്ഠയിൽ ന്ാും വിട്ട വീഴ്ച റചയ്യാന്ുള്ള മററ്റാരു കാരണും,
അതിന്ററ അന്ന്ത്രഫലങ്ങള റട രൗരവും ന്മുക്ക് ശരിക്കുും
മന്സ്സിലാകാത്തതാണ്. ബദ്വവത്താട് ക്ഷമ വചാദ്ിക്കാൻ വപായാൽ
എല്ാും ശരിയാകുറമന്ന് പലവപ്പാഴുും ന്മ്മള് കരുതുന്നു. തീര്ച്ച്ചയായുും,
ബദ്വും ന്വമ്മാട് ക്ഷമിക്കുന്നു, എന്നാൽ ന്ാും അന്ന്ത്രഫലങ്ങളിലൂറട
ജീവിക്കണും. എല്ാ അന്ന്ത്രഫലങ്ങള ും ബദ്വും മാറ്റാൻ വപാകുന്നില്.
ന്ാും വിതച്ചതിന്ററ ഫലും ന്ാും റകായ്യണും. സതയസന്ധതയില്ായ്മയുറട
അന്ന്ത്രഫലങ്ങള് ന്ാും പൂര്ച്ണ്ണമായി മന്സ്സിലാവക്കണ്ടതുണ്ട്. ന്മുക്ക്
ചില തിരുറവഴുത്തുകള് വന്ാക്കാും:
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 19:5
കള്ളസ്സാക്ഷിക്കു ശിക്ഷ വരാത്ിരിക്കയിലെ; ടഭാഷ്കു നിശവസിക്കുന്നവൻ
ഒഴിഞ്ഞുടപാകയുെിലെ.

പലതവണ, രക്ഷറപ്പടാൻ വവണ്ടി ന്മ്മള് ന്ുണകള് ഉപവയാരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ "വഭ്ാഷ്കു ന്ിശവസിക്കുന്നവൻ ഒഴിഞ്ഞുവപാകയുമില്"
(സദ്ൃശവാകയങ്ങള് 19:5 ബി) എന്ന് ബദ്വവചന്ും പറയുന്നതായി ന്ാും
തിരിച്ചറിയുന്നില്. ന്ുണ പറഞ്ഞുറകാണ്ട് ഒരു ത്പവതയക
സാഹചരയത്തിൽ ന്ിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിൽ ന്ാും സവന്ത്ാഷിവച്ചക്കാും,
എന്നാൽ ന്ാും മന്സ്സിലാകാത്തത്, പശ്ചാത്തപിച്ച് ന്മുക്ക് ചുറ്റ മുള്ള
കാരയങ്ങള് ന്ാും ത്കമീകരിക്കുന്നത് വറര അത് എത്തയുും വവരും
അറല്ങ്കിൽ പിന്നീട് ന്റമ്മ പിടികൂടുും എന്നുള്ളതാണ്.
• ന്മ്മള് പലവപ്പാഴുും വലിയ റകണികളിൽ അകറപ്പടുകയാറണന്ന്
മന്സ്സിലാക്കാറത, ബുദ്ധിമുവട്ടറിയ

സാഹചരയങ്ങളിൽ ന്ിന്ന്

രക്ഷറപ്പടാൻ കള്ളും പറയുന്നു!
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 20:17
വയാജത്താൽ ടനേിയ ആഹാരം െനുഷയന്നു െധുരം; പിന്നടത്തത്ിടലാ അവന്പ്പറ വായിൽ
െരൽ നിറയും
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വഞ്ചന്യാൽ സമ്പാദ്ിക്കുന്ന അപ്പും തുടക്കത്തിൽ
മധ്ുരമുള്ളതായിരിക്കാും, എന്നാൽ അത് വഞ്ചന്യാൽ
വന്ടിയതാറണങ്കിൽ, "വായിൽ ചരൽ ന്ിറയുും" (സദ്ൃശവാകയങ്ങള്
20:17b) എന്ന് ബബബിള് പറയുന്നു. ആ് മാസറത്ത മാത്തും ത്പവൃത്തി
പരിചയും ഉള്ളവപ്പാള് ആ് വര്ച്ഷറത്ത ത്പവൃത്തിപരിചയും ഉറണ്ടന്ന്
ആറരങ്കിലുും തന്ററ ബവയാഡാറ്റയിൽ എഴുതുന്നതാണ് ചതി!
സതയസന്ധമല്ാത്ത വഴികളിലൂറട സമ്പാദ്ിക്കുന്ന പണും, തുടക്കത്തിൽ
മധ്ുരമുള്ളതാറണങ്കിലുും, പിന്നീട് വായിൽ ചരൽ വപാറലയാകുും.
സദ്ൃശവാകയങ്ങള് 21:6-ലുും ഇവത സതയും അറിയിക്കുന്നു -

"കള്ളന്ാവുറകാണ്ടു ധ്ന്ും സമ്പാദ്ിക്കുന്നതു പാറിവപ്പാകുന്ന
ആവിയാകുന്നു; അതിറന് അവന്വഷിക്കുന്നവര്ച് മരണറത്ത
അവന്വഷിക്കുന്നു." സതയസന്ധതയില്ാറത ന്മുക്ക് ലഭ്ിക്കുന്ന സമ്പത്ത്
ന്റമ്മ മരണത്തിവലക്കുും ന്ാശത്തിവലക്കുും ന്യിക്കുന്നു, ആ സമ്പത്ത്
റപറട്ടന്ന് അത്പതയക്ഷമാകുന്നു.
• സതയസന്ധതയില്ായ്മ "വവരത്തിലുും എള പ്പത്തിലുും" ഉള്ള ഒരു
മാര്ച്രമായി വതാന്നിവയക്കാും, എന്നാൽ അതിന്ററ അന്ന്ത്രഫലങ്ങള്
ഉടൻ തറന്ന ന്റമ്മ പിടികൂടുും!
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 29:12
അധിപത്ി നുണ ടകൾൊൻ ത്ുേങ്ങിയാൽ അവന്പ്പറ ഭൃത്യന്മാപ്പരാപ്പക്കയും ൈുഷ്ടന്മാരാകും.

• വന്തൃസ്ഥാന്ത്തുള്ള ഒരാള് സതയസന്ധന്റല്ങ്കിൽ, അവന്ററ
കീഴിലുള്ളവറരല്ാും അവത പാതയിൽ തറന്ന സഞ്ചരിക്കുും!
ടഹാടശയ 10:12-13
12 നീത്ിയിൽ വിപ്പത്െിൻ; ൈപ്പയപ്പക്കാത്തവണ്ം പ്പകായ്യുവിൻ; നിങ്ങളുപ്പേ ത്രിശുനിലം
ഉഴുവിൻ; യടഹാവ വന്നു നിങ്ങളുപ്പേ ടെല നീത്ി വർഷിെിടക്കണ്ടത്ിന്നു അവപ്പന
അടനവഷിൊനുള്ള കാലം ആകുന്നുവടലൊ.
13 നിങ്ങൾ ൈുഷ്ടത് ഉഴുത്ു, നീത്ിടകേു പ്പകായ്ത്ു, ടഭാഷ്കിന്പ്പറ ഫലം ത്ിന്നിരിക്കുന്നു; നീ
നിന്പ്പറ വഴിയിലും നിന്പ്പറ വീരന്മാരുപ്പേ സംഘത്തിലും ആഗ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വഹാവശയ 10:12-13 വളറര രസകരമായ ഒരു സതയും അറിയിക്കുന്നു.
ഓവരാ തവണയുും ന്ുണ പറയുവമ്പാള്, ന്ാും അന്ീതിയുും അധ്ര്ച്മ്മവുും
വിതയ്ക്കുന്നു, താമസിയാറത അറല്ങ്കിൽ പിന്നീട് ന്മ്മുറട ന്ുണകള റട
ഫലും ന്ാും അന്ുഭ്വിക്കാൻ വപാകുന്നു. ന്ുണകള് അതിന്ററ ഫലും
പുററപ്പടുവിക്കുും, ന്ാും അത് അന്ുഭ്വിക്കുും. അതിന്ാൽ, ന്മ്മുറട
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കള്ളത്തിന്ുും സതയസന്ധതയ്ക്കുും ഒരു അന്ന്ത്രഫലമുറണ്ടന്ന് ന്ാും
മന്സ്സിലാക്കണും.
• ന്മ്മള് വിതയ്ക്കുന്ന ഓവരാ ന്ുണയ്ക്കുും ഒരു "ന്ുണയുറട ഫലും"
ഉണ്ട്!
ടയാഹന്നാൻ 8:44
നിങ്ങൾ പിശാപ്പെന്ന പിത്ാവിന്പ്പറ െക്കൾ; നിങ്ങളുപ്പേ പിത്ാവിന്പ്പറ ടൊഹങ്ങപ്പള
പ്പെയ്വാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആൈിെുത്ൽ കുലപാത്കൻ ആയിരുന്നു; അവനിൽ
സത്യം ഇലൊയ്കപ്പകാണ്ടു സത്യത്തിൽ നില്ക്ക്കുന്നത്ുെിലെ. അവൻ ടഭാഷ്കു പറയുടമ്പാൾ
സവന്തത്തിൽ നിന്നു എേുത്തു പറയുന്നു; അവൻ ടഭാഷ്കു പറയുന്നവനും അത്ിന്പ്പറ
അെനും ആകുന്നു.

• ന്മ്മള് കള്ളും പറയുവമ്പാള്, ന്മ്മള് സാത്താന്ററ ത്പവൃത്തികളിൽ
പറങ്കടുക്കുന്നു!
കള്ളും പറയുന്നവറര തീറപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിടുറമന്ന് ബബബിള്
പറയുന്നു - അതിന്ററ രുരുതരമായ അന്ന്ത്രഫലും.
പ്പവളിൊട് 21:8
എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശവാസികൾ അപ്പറക്കപ്പെട്ടവർ കുലപാത്കന്മാർ, ൈുർന്നേെുകാർ,
ക്ഷുഗ്ൈക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ടഭാഷ്കുപറയുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ള
ഓഹരി ത്ീയും രന്ധകവും കത്തുന്ന പ്പപായ്കയിലടഗ്ത്: അത്ു രണ്ടാെപ്പത്ത െരണം.

വിശവാസത്താലുള്ള കൃപയാൽ ന്ാും രക്ഷിക്കറപ്പട്ട റവന്ന് ബബബിള്
പറയുന്നു. കര്ച്ത്താവായ വയശുത്കി്തുവിറന്ക്കുറിച്ച ള്ള
അറിവിവലക്ക് വരുന്ന ഓവരാ വയക്തിയുും രക്ഷിക്കറപ്പടുും,
വയശുത്കി്തുവിൽ കൃപയുും കരുണയുും ക്ഷമയുും പാപ ക്ഷമയുും
രക്ഷയുും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലുും, ബദ്വും ത്പവതയകും പരാമര്ച്ശിച്ച ഒരു
രുരുതരമായ അന്ന്ത്രഫലമുണ്ട്-ന്മ്മള് ന്ുണയന്മാരാറണങ്കിൽ
ന്രകത്തിവലക്ക് അയക്കറപ്പടുും (റവളിപ്പാട് 21). സാത്താൻ ന്ുണകള റട
പിതാവാണ്, അവന്ിൽ സതയമില് (വയാഹന്നാൻ 8:44), അതിന്ാൽ
ബദ്വും കള്ളും പറയുന്നവവരാട് പറയുും, "ന്ിങ്ങള് കള്ളും പറയുന്നത്
തുടരുകയാറണങ്കിൽ ന്ിങ്ങള റട പിതാവിറന്ാപ്പും ജീവിക്കൂ!" കള്ളും
പറയുകയുും സതയും പറയാതിരിക്കുകയുും റചയ്തതിന്ററ
രുരുതരമായ അന്ന്ത്രഫലും! സതയസന്ധതയ്ക്ക് ഈ വലാകത്തിലുും
വരാന്ിരിക്കുന്ന വലാകത്തിലുും അതിന്ററ അന്ന്ത്രഫലങ്ങള് ഉറണ്ടന്ന്
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ന്ാും മന്സ്സിലാവക്കണ്ടതുണ്ട്. "ബദ്വവമ എന്ിക്ക് ദ്ുഷ്ടത വിതയ്ക്കാൻ
ആത്രഹമില്, എന്ററ ന്ുണകള റട ഫലും അന്ുഭ്വിക്കാൻ ഞാൻ
ആത്രഹിക്കുന്നില്" എന്ന് പറയുന്നതിന്ായി ന്റമ്മ ന്യിക്കുന്ന ഒരു
വിശുദ്ധ ഭ്യത്തിന് ഇത് ന്റമ്മ കാരണമാകണും. അകൃതയവുും
ദ്ുഷ്ടതയുും റകായ്യാൻ ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നില്.
• ആതയന്ത്ികമായ അന്ന്ത്രഫലും - ന്ുണയന്മാര്ച് ന്രകത്തിവലക്ക്
വപാകുന്നു!
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5. നീത്ിൊനായവന്പ്പറ അനുഗ്രഹങ്ങൾ
വന്രിലുും ന്ീതിയിലുും സതയന്ിഷ്ഠയിലുും ന്ടക്കുന്നവര്ച്ക്ക്
അത്ഭുതകരമായ അന്ുത്രഹങ്ങള ണ്ട്.

അനുഗ്രഹവും ഗ്പീത്ിയും
സങ്കീർത്തനം 5:12
യടഹാടവ, നീ നീത്ിൊപ്പന അനുഗ്രഹിക്കും; പരിെപ്പകാപ്പണ്ടന്നടപാപ്പല നീ ൈയപ്പകാണ്ടു
അവപ്പന െപ്പറക്കും;

ന്ിങ്ങള് ഒരു അഭ്ിമുഖത്തിന് വപാകുകയാറണന്നുും ബദ്വത്തിന്ററ
ത്പീതിക്കായി ത്പാര്ച്ഥിക്കുകയാറണന്നുും കരുതുക. ബദ്വും
ന്ീതിമാന്മാവരാട് ത്പീതിയുള്ളവന്ാറണന്ന് ബബബിള് പറയുന്നു.
ന്ിങ്ങള റട ബവയാഡാറ്റയിൽ ന്ിങ്ങള്
സതയസന്ധതയില്ാത്തവരാറണങ്കിൽ, ബദ്വത്തിന്ററ ത്പീതിറയക്കുറിച്ച്
ന്ിങ്ങള്ക്ക് മറക്കാും, കാരണും അവൻ ന്ീതിമാന്മാറര
അന്ുത്രഹിക്കുറമന്നുും ന്ീതിമാറന് ത്പീതിറകാണ്ട്

മറയ്ക്കുറമന്നുും

അവൻ പറയുന്നു-അന്ീതിയുള്ളവവരയുും സതയസന്ധതയില്ാത്തവവരയുും
അല്, വന്രുള്ളവറര തറന്ന. അതിന്ാൽ, ന്മ്മള് എന്ത്ാണ് റചവയ്യണ്ടത്?
ബവയാഡാറ്റയിൽ "ആ് വര്ച്ഷും" എന്ന് റതറ്റായി
എഴുതുന്നതിന്ുപകരും, ന്മുക്ക് ആ് മാസറത്ത അന്ുഭ്വപരിചയും
ഉറണ്ടന്ന് സതയസന്ധമായി പറയണും, തുടര്ച്ന്ന് ആ് വര്ച്ഷറത്ത
പരിചയമുള്ള ഒരാള്ക്ക് ലഭ്ിക്കുന്ന ഒരു വജാലി ലഭ്ിക്കാൻ അവന്ിൽ
ആത്ശയിച്ചിരിക്കുന്നുറവന്ന് ബധ്രയവത്താറട ബദ്വവത്താട് പറയണും.
ബവയാഡാറ്റയിൽ വയാജ വിവരങ്ങള് എഴുതുന്നതിന്ുപകരും അതാണ്
ശരിയായ കാരയും. ന്ീതിയുള്ളവപ്പാള് മാത്തവമ ബദ്വത്തിന് അവന്ററ
ത്പീതി ന്ൽകാൻ കഴിയൂ.

സംരക്ഷണവും ഉത്തരം ലഭിച്ച ഗ്പാർത്ഥനയും
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സങ്കീര്ച്ത്തന്ക്കാരൻ പറയുന്നു, "ന്ിഷ്കളങ്കതയുും വന്രുും എറന്ന

പരിപാലിക്കുമാറാകറട്ട; ഞാൻ ന്ിങ്കൽ ത്പതയാശറവച്ചിരിക്കുന്നുവവല്ാ."
(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 25:21). ന്ാും ന്ിഷ്കളങ്കതയിലുും വന്വരാറടയുും
ന്ടന്നുറവന്ന് ബദ്വവത്താട് പറയുകയുും അവപ്പാള് ന്ാും
സൂക്ഷിക്കറപ്പടുകയുും

സുംരക്ഷിക്കറപ്പടുകയുും റചയ്യ റമന്നത്

ന്മുക്കറിയാറമന്ന് പറയുകയുും റചയ്യ ന്നത് തറന്നയാണ് സുരക്ഷിത
സ്ഥാന്ത്തായിരിക്കുന്നത്!
സങ്കീർത്തനം 34:15
കർത്താവിന്പ്പറ കണ്ു നീത്ിൊന്മാരുപ്പേ ടെലും അവന്പ്പറ പ്പെവി അവരുപ്പേ നിലവിളിക്കും
ത്ുറന്നിരിക്കുന്നു.
സങ്കീർത്തനം 34:17
നീത്ിൊന്മാർ നിലവിളിച്ചു; യടഹാവ ടകട്ടു. സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവപ്പര
വിേുവിച്ചു..
സങ്കീർത്തനം 34:19
നീത്ിൊന്പ്പറ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖയൊകുന്നു; അവ എലൊറ്റിൽനിന്നും യടഹാവ അവപ്പന
വിേുവിക്കുന്നു.

ഉത്തരും ലഭ്ിക്കുന്ന ത്പാര്ച്ഥന്യുും സുംരക്ഷണവുും
ന്ീതിമാന്മാര്ച്ക്കുള്ളതാണ്. ഈ ന്ിലപാട് സവീകരിക്കുവമ്പാള് ന്മുക്ക്
ഒരുപാട് കഷ്ടതകള് വന്രിവടണ്ടി വവന്നക്കാറമങ്കിലുും, അവയിൽ
ന്ിറന്നല്ാും ബദ്വും ന്റമ്മ വിടുവിക്കുും.

സ്ഥിരൊയ സുരക്ഷ
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 12:19
സത്യം പറയുന്ന അധരം എടന്നക്കും നിലനില്ക്ക്കും; വയാജം പറയുന്ന നാടവാ
ൊഗ്ത്ടനരടത്തടക്കയുള്ളു..

സതയും ന്ിലന്ിൽക്കുന്നു! ന്ുണകള് ഇന്ന് അവരുറട ലക്ഷയും
ന്ിറവവറ്റിവയക്കാും, പവക്ഷ ന്ാറള അവ ഇല്ാതാകുും. ന്മുക്ക് അവറര
ആത്ശയിക്കാൻ കഴിയില്. ആദ്യറത്ത ന്ുണ ന്ിലന്ിര്ച്ത്താൻ ന്മ്മള്
കൂടുതൽ ന്ുണകള് സൃഷ്ടിവക്കണ്ടതുണ്ട്. ന്ുണയിൽ സുരക്ഷിതതവമില്.
എന്നിരുന്നാലുും, ന്ാും സതയും സുംസാരിക്കുവമ്പാള്, ന്മുക്ക്
സുരക്ഷിതതവും അന്ുഭ്വറപ്പടുകയുും ന്ാും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയുും
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റചയ്യ ന്നു. സവയും ത്പതിവരാധ്ിവക്കണ്ട ആവശയമില്, കാരണും സതയും
സവയും ത്പതിവരാധ്ിക്കുന്നു!

വയക്തത്/ഗ്പകാശം
സങ്കീർത്തനം 97:11
നീത്ിൊന് ഗ്പകാശവും പരൊർത്ഥഹൃൈയെുള്ളവർക്കു സടന്താഷവും ഉൈിക്കും.

ന്ാും ന്ീതിയിൽ ന്ടക്കുവമ്പാള്, ന്മ്മുറട പാതകളിൽ ബദ്വത്തിന്ററ
ത്പകാശും വീഴുറമന്ന് ന്മുക്ക് ത്പതീക്ഷിക്കാും. ന്ാും ന്ീതിയിൽ
ന്ടക്കാത്തവപ്പാള്, പാത മുഴുവൻ ഇരുണ്ടതാറണന്നുും ഭ്ാവി
ഇരുണ്ടതാറണന്നുും ന്മുക്ക് പരാതിറപ്പടാൻ കഴിയില്. ഇങ്ങറന്
ചിന്ത്ിക്കുക-ന്ാും കള്ളും പറയുവമ്പാറഴല്ാും, ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ
ബദ്വത്തിന്ററ റവളിച്ചും "അണയ്ക്കുന്നു", ന്ീതിയിൽ
ന്ടക്കുവമ്പാറഴല്ാും ന്ാും റവളിച്ചും "റകാള ത്തുന്നു" അങ്ങറന് ന്മുക്ക്
പാത വയക്തമായി കാണാൻ കഴിയുും!

ദപത്ൃകം
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 20:7
പരൊർത്ഥത്യിൽ നേക്കുന്നവൻ നീത്ിൊൻ; അവന്പ്പറ ടശഷം അവന്പ്പറ െക്കളും
ഭാരയവാന്മാർ.

ന്ാും ന്മ്മുറട സതയന്ിഷ്ഠയിൽ ന്ടക്കുവമ്പാള്, ന്മ്മുറട മക്കള്ക്ക് ന്ാും
ഒരു അന്ുത്രഹും അവവശഷിപ്പിക്കുന്നു. വന്റരമറിച്ച്, ന്ാും
സതയന്ിഷ്ഠവയാറട ന്ടക്കാത്തവപ്പാള്, ന്മ്മുറട മക്കള്ക്ക് ഒരു ശാപും
ബാക്കിറവക്കുന്നു. ന്ാും സതയന്ിഷ്ഠവയാറട ന്ടക്കുന്നുവണ്ടാ ഇല്വയാ
എന്നതിറന് ആത്ശയിച്ചാണ് ന്ാും ന്മ്മുറട മക്കള്ക്ക് റകാടുക്കുന്ന
ബപതൃകും ന്ിര്ച്ണ്ണയിക്കുന്നത്.
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6. ഗ്പത്ികരണം- വിേുത്ൽ, പശ്ചാത്താപം, പരിത്യാരം,
വിശുദ്ധീകരണം
നുണ പറയുന്ന ആത്മാവിന്പ്പറ ബന്ധനങ്ങൾ ത്കർക്കുക
സതയും അറിയാവുന്ന ഒരിടത്ത് ന്ിന്ന് അത് ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ
ത്പവയാരികമാക്കാന്ുള്ള സ്ഥാന്വത്തക്ക് ന്ാും മാറണും. ന്ിങ്ങളിൽ ചിലര്ച്
ന്ുണ പറയുന്നത് രണ്ട് സവഭ്ാവും വപാറലയുള്ള ഒരു
സാഹചരയത്തിലായിരിക്കാും, ന്ിങ്ങള് അത് എന്ത്ിന്ാണ് റചയ്യ ന്നറതന്ന്
ന്ിങ്ങള്ക്കു തറന്ന അറിയില്. ബബബിളിൽ കുറഞ്ഞത്
രണ്ടിടറത്തങ്കിലുും വയാജാത്മാക്കറള പരാമര്ച്ശിക്കുന്നു (1 രാജാക്കന്മാര്ച്
22:22-23; 2 ദ്ിന്വൃത്താന്ത്ും 18:21-22). ന്ുണകള്
വത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും ആള കള റട സവഭ്ാവങ്ങറളയുും
റപരുമാറ്റങ്ങറളയുും സവാധ്ീന്ിക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന ഭ്ൂതങ്ങള്
ഉറണ്ടന്നാണ് ഇതിന്ര്ച്ഥും. ന്ിങ്ങള് വീണ്ടുും ജന്ിച്ചവരുും ആത്മാവ്
ന്ിറഞ്ഞവരുും അന്യഭ്ാഷകളിൽ സുംസാരിക്കുന്നവരുമാകാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്, പവക്ഷ ന്ിങ്ങള് ഒരു ന്ുണയന്ററ
ന്ിയത്ന്ത്ണത്തിലായിരിക്കാും. ബദ്വറത്ത അവന്വഷിക്കുക,
അടിമത്തത്തിൽ ന്ിന്ന് വിടുതൽ വന്ടുക!

നുണ പറയാനുള്ള നിങ്ങളുപ്പേ െടനാഭാവം ൊറ്റുക
സൈൃശവാകയങ്ങൾ 13:5
നീത്ിൊൻ ടഭാഷ്കു പ്പവറുക്കുന്നു; ൈുഷ്ടടനാ ലജ്ജയും നിന്ദയും വരുത്തുന്നു.
സങ്കീർത്തനം 119:163
ഞാൻ ടഭാഷ്കു പപ്പകച്ചു പ്പവറുക്കുന്നു; നിന്പ്പറ നയായഗ്പൊണടൊ എനിക്കു
ഗ്പിയൊകുന്നു.

സതയസന്ധത ബദ്വമുമ്പാറക സവീകാരയമറല്ന്ന് ന്മ്മിൽ മിക്കവര്ച്ക്കുും
അറിയാറമങ്കിലുും, മറ്റ ള്ളവരിലുും ന്മ്മിലുും ന്ാും അതിവന്ാട്
സഹിഷ്ണുത പുലര്ച്ത്തുന്നു. കള്ളും പറയുന്നതിവന്ാട് സഹിഷ്ണുത
പുലര്ച്ത്തുന്നതിൽ ന്ിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള
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സതയസന്ധതയില്ായ്മവയാടുും ഉള്ള വിശുദ്ധമായ അസഹിഷ്ണുതയുറട
സ്ഥാന്വത്തക്ക് ന്ാും മാവറണ്ടതുണ്ട്. ന്മ്മള് ആള കവളാട്
അസഹിഷ്ണുതയുള്ളവരല്, പകരും ന്ുണയുും
സതയസന്ധതയില്ായ്മയുും കാണിക്കുന്നതിവന്ാട് ന്മ്മള്
അസഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാകണും. ന്ുണ പറയുന്നത് ന്ാും റവറുക്കണും.
ബബബിള് പറയുന്നു, "ന്ീതിമാൻ വഭ്ാഷ്കു റവറുക്കുന്നു"
(സദ്ൃശവാകയങ്ങള് 13:5 ബി). ന്ുണ പറയാന്ുള്ള ന്മ്മുറട മവന്ാഭ്ാവും
മാവറ്റണ്ടതുണ്ട്. ന്മ്മുറട ജീവിതത്തിൽ ന്ിന്ന് കള്ളും പറയുന്നത് മാറ്റാൻ
ന്മുക്ക് ബദ്വകൃപ വതടാും. വവദ്ന്ിക്കുവമ്പാഴുും സതയും സുംസാരിക്കാൻ
ന്മുക്ക് ദ്ൃഢന്ിശ്ചയും റചയ്യാും.

സത്യസന്ധത്യിലൊയ്െയുൊയി പങ്കാളിയാകാൻ
വിസമ്മത്ിക്കുക
സങ്കീർത്തനം 101:7
വഞ്ചനപ്പെയ്യുന്നവൻ എന്പ്പറ വീട്ടിൽ വസിക്കയിലെ; ടഭാഷ്കു പറയുന്നവൻ എന്പ്പറ
െുമ്പിൽ ഉപ്പറച്ചുനിൽക്കയിലെ.

മറ്റ ള്ളവരുറട സതയസന്ധതയില്ായ്മയിൽ പങ്കാളിയാകരുത്.
വജാലിസ്ഥലത്തായാലുും മററ്റവിറടയായാലുും, വിവിധ് തരത്തിലുള്ള
പങ്കാളിത്തത്തിൽ ന്മ്മള് ആള കള മായി ത്പവര്ച്ത്തിക്കുവമ്പാള് ഇത്
വളറര ശരിയാണ്. ചിലവപ്പാറഴാറക്ക മറ്റ ള്ളവര്ച് കള്ളും പറയുന്നത്
കാണുവമ്പാള്, ആ ന്ുണയ്റക്കതിറര സുംസാരിക്കാവന്ാ
വിസമ്മതിക്കാവന്ാ പകരും ന്മ്മള് അതിൽ കക്ഷിയായി തുടരുും. അത്
ആ വയക്തിയുറട ന്ുണയാറണന്നുും ന്ാും അത് പറയാത്തതിന്ാൽ ന്ാും
ശുദ്ധരാറണന്നുും ന്മ്മള് അന്ുമാന്ിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടാളി എന്ന
ന്ിലയിൽ ന്മ്മള ും ആ ന്ുണയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു എന്നതാണ്
വ്തുത.
ഞങ്ങള റട സഭ് ആരുംഭ്ിച്ചതിന്ററ ആദ്യ വര്ച്ഷും ഒരു വര്ച്ഷും
മുഴുവൻ ഞങ്ങള റട എല്ാ ശുത്ശൂഷകളിലുും ത്പാര്ച്ഥന്ാ
വയാരങ്ങളിലുും പരിപാടികളിലുും പറങ്കടുത്തിരുന്ന ഒരു
റചറുപ്പക്കാരറന് ഞാൻ ഓര്ച്ക്കുന്നു. ഞാൻ അവവന്ാട് ഒന്നുും
പറഞ്ഞിറല്ങ്കിലുും അവൻ എറന്ന ശരിക്കുും ആകര്ച്ഷിച്ച . ഒരു
ഞായറാഴ്ച രാവിറല, ഞാൻ "ത്പതിബദ്ധതയുറട ശക്തി" എന്ന
23

സതയന്ിഷ്ഠ

വിഷയത്തിൽ ത്പസുംരിക്കുകയുും മറ്റ് കാരയങ്ങള്റക്കാപ്പും
സതയന്ിഷ്ഠയിൽ ത്പതിജ്ഞാബദ്ധന്ായിരിക്കണറമന്നു പറയുകയുും
റചയ്തു. സഭ്യിറല ശുത്ശൂഷയുറട അവസാന്ും, ഈ മന്ുഷയൻ എറന്ന
സമീപിക്കുകയുും താൻ വിവദ്ശത്തുള്ള ഒരു ബബബിള് വകാവളജിവലക്ക്
അവപക്ഷിച്ചിട്ട റണ്ടന്ന് എറന്ന അറിയിക്കുകയുും റചയ്തു. വിസയ്ക്കുും
മറ്റ് ആവശയങ്ങള്ക്കുമായി, കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ച്ഷമായി താൻ ഓള്
പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ചിൽ ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് ത്പ്താവിക്കുന്ന ഒരു
കത്ത് എഴുതാൻ അവേഹും ആത്രഹിച്ച . സഭ് അവറന് ബബബിള്
വകാവളജിൽ പഠിക്കാൻ അയയ്ക്കുകയാറണന്നുും വകാഴ്്
പൂര്ച്ത്തിയാക്കിയ വശഷും തിരിറക വന്ന് സഭ്യിൽ
ത്പവര്ച്ത്തിക്കുറമന്നുും ഞാൻ പറയണറമന്ന് അവേഹും ആത്രഹിച്ച .
എന്നാൽ കത്തിൽ യുവാവ് ആവശയറപ്പട്ടറതാന്നുും ശരിയല്. ഞാൻ
റഞട്ടിവപ്പായി! മററ്റാരു ദ്ിവസും എറന്ന കാണാൻ ഞാൻ അവവന്ാട്
ആവശയറപ്പട്ട . ഞങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടിയവപ്പാള്, അവേഹും അത്തരറമാരു
അഭ്യര്ച്ഥന് ന്ടത്തുന്നത് വപാലുും റതറ്റാറണന്ന് ഞാൻ അവേഹറത്ത
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച . ആ കാലയളവിൽ സഭ്യിൽ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്നു
എന്നുള്ള ഒരു കത്ത് മാത്തവമ ഞാൻ റകാടുക്കൂ എന്ന് ഞാൻ
അവവന്ാട് പറയുകയുും ആ കത്ത് അവന്ററ കയ്യിൽ റകാടുക്കുകയുും
റചയ്തു.
ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ത്ശമിക്കുന്നത്. ന്മുക്ക് പതിവായി സഭ്യിൽ
വപാകാും, ധ്ാരാളും സവന്ദശങ്ങള് വകള്ക്കാും, പവക്ഷ ഇവപ്പാഴുും കള്ളും
പറയുകയുും അത്തരും സതയസന്ധമല്ാത്ത ന്ടപടികളിൽ
അവലുംബിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നത് തുടരുകയുും റചയ്യാും. അത്തരും
ആള കറള കണ്ടുമുട്ട വമ്പാള്, അവര്ച് ഏത് സഭ്യിലാണ്
പറങ്കടുത്തറതന്നുും സതയന്ിഷ്ഠയുറട ആവശയകതറയക്കുറിച്ച് അവറര
പഠിപ്പിക്കുന്നുവണ്ടാറയന്നുും ന്ാും ചിന്ത്ിക്കുന്നു. ത്കി്തയൻ
സവഹാദ്രീസവഹാദ്രന്മാര്ച് സതയസന്ധതയില്ാറതയുും അന്ീതിയിലുും
ന്ടന്ന പല സുംഭ്വങ്ങള ും എന്ിക്ക് ഓര്ച്ക്കാൻ കഴിയുും.
എന്നാൽ ഇവപ്പാള് അറതല്ാും മാറണും. സതയസന്ധതയില്ായ്മറയ
സഹിക്കുന്നതിൽ ന്ിന്ന് എല്ാത്തരും സതയസന്ധതയില്ായ്മവയയുും
റവറുക്കുകയുും ഇഷ്ടറപ്പടാതിരിക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന സ്ഥലവത്തക്ക് ന്ാും
മാവറണ്ടതുണ്ട്.
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സതയന്ിഷ്ഠ

സെർെണ ഗ്പാർത്ഥന
സമര്ച്പ്പണത്തിന്ററ ഒരു ത്പാര്ച്ഥന് ന്മുക്ക് ത്പാര്ച്ഥിക്കാും.
സങ്കീര്ച്ത്തന്ക്കാരൻ ഇങ്ങറന് ത്പാര്ച്ഥിച്ച : “യവഹാവവ, എന്ററ

വായക്കു ഒരു കാവൽ ന്ിര്ച്ത്തി, എന്ററ അധ്രദ്വാരും കാവക്കണവമ.”
(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 141:3), “വഭ്ാഷ്കിന്ററ വഴി എവന്നാടു അകവറ്റണവമ;

ന്ിന്ററ ന്യായത്പമാണും എന്ിക്കു കൃപവയാറട ന്ല്വകണവമ.”
(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 119:29).
ന്മുക്ക് ബദ്വമുമ്പാറക സതയന്ിഷ്ഠയുും സതയസന്ധതയുും ന്ീതിയുും
ഉള്ള ഒരു സ്ഥാന്വത്തക്ക് വരാും. ന്ാും രക്ഷിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
ന്മുക്കറിയാും. ബദ്വും കരുണയുറടയുും ്വന്ഹത്തിന്ററയുും
ദ്യയുറടയുും ബദ്വമാറണന്ന് ന്മുക്കറിയാും. എന്നിരുന്നാലുും, ന്ാും
അത് ന്ിസ്സാരമായി കാണരുത്. ബദ്വത്തിന്ററ കൃപ ദ്ുരുപവയാരും
റചയ്യരുത്. ന്ാറമല്ാവരുും വയതയ്ത തലങ്ങളിൽ
സതയസന്ധതയില്ാത്തവരായതിന്ാൽ ഈ വമഖലയിൽ ന്മുക്ക്
ബദ്വത്തിൽ ന്ിന്ന് ഒരു ്പര്ച്ശന്ും ആവശയമാണ്.
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ഓൾ പീെിൾസ് െർച്ചിന്പ്പറ 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

ഞങ്ങള റട

ശുത്ശൂഷകള്ക്കുമായി ത്പാര്ച്ഥക്കുവാൻ ഓര്ച്മ്മിക്കുമവല്ാ. നന്ദി, ദൈവം
അനുഗ്രഹിക്കപ്പട്ട.
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Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
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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/sermons)

ഓൾ പീെിൾസ് െർച്ചിപ്പനക്കുറിച്ച്

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
വ

പരിശുദ്ധാത്മ

അത്ഭുതങ്ങള റടയുും,
പരിശുദ്ധാത്മ

ബുദ്ധിമാന്മാരായ

വിദ്യകള്,

ബദ്വന്ിയമിതമായ

ഞങ്ങള്

ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

അവതരണങ്ങള്,

ശുത്ശൂഷാ

റചയ്യാറതയുും

സാവങ്കതിക
ാഷണത്തിന്

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 സ്ടനഹിക്കുന്ന ദൈവപ്പത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാടൊ?
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 ഇവ്വിധെുള്ള എലൊ ഗ്പവൃത്തികളും, െനുഷയപ്പരലൊവരും
ആടരാരയടത്താേും സടന്താഷടത്താേും സുഖൊയും ഇരിടക്കണപ്പെന്നാണ്
അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപ്പത്ന്ന കാരയം പ്പവളിപ്പെേുത്തുകയാണ്.
അവപ്പാള്

എന്ത്റകാണ്ടാണ്

വലാകത്തിവലക്ക്

ബദ്വും

ഇറങ്ങിവവരണറമന്ന്

ഒരു

മന്ുഷയന്ായി

തീരുമാന്ിച്ചത്?

ഈ

എന്ത്ിന്ാണ്

വയശു വന്നത്?
ന്റമ്മ

സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ

സവീകാരയമല്ാത്ത
പാപത്തിന്
വപാറലയാണ്.

പാപത്പവൃത്തി

അതിന്ററ

ബദ്വത്തിന്വറയുും

ബദ്വത്തിന്ററ

ന്റമ്മ

ബദ്വത്തിന്

ന്ാറമല്ാവരുും

പരിണിതഫലമുണ്ട്.

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
പലരുും ത്ശമിക്കുന്നു.

മറ്റ

പല

കാരയങ്ങള ും

റചയ്യ വാൻ

ന്മ്മിൽ

പാപത്തിന്ററ
ന്ിതയമായ
ശിക്ഷ

മററ്റാരു

വവര്ച്പാട്.

എന്നത്

പരിണിതഫലമാണ്

ബദ്വത്തിന്ററ

മരണമാണ്.

ബദ്ത്തിൽ

വകാടതിയിൽ

ശാശവതമായി

ന്ിന്നുള്ള

പാപത്തിന്ററ

ബദ്വത്തിൽ

ന്ിന്ന്

ന്രകത്തിൽ വവര്ച്റപടുന്നതാണ് മരണും.
എന്നാൽ,

സവന്ത്ാഷവാര്ച്ത്ത

രക്ഷറപ്പടുവാന്ുും
ആകുവാന്ുും

ബദ്വീക

സാധ്ിക്കുും

“പാപത്തിന്പ്പറ

എന്നത്,

ശമ്പളം

ന്മുക്ക്

ബന്ധവത്താട്
എന്നതാണ്.

െരണെടഗ്ത്;

പാപത്തിൽ

ന്ിന്ന്

പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവലക്ക്
ബബബിള്

ദൈവത്തിന്പ്പറ

പറയുന്നത്,
കൃപാവരടൊ

നമ്മുപ്പേ കർത്താവായ ടയശുഗ്കിസ്ത്ുവിൽ നിത്യജീവൻ ത്പ്പന്ന” (ടറാെർ
6:23).

വയശു

ത്കൂശിൽ

മരണും

വരിച്ചവപ്പാള്ത്തറന്ന

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

്വന്ഹത്തിന്വറയുും

കരുണയുറടയുും

ബദ്വമാണ്.

ഒരു

മന്ുഷയന്ുും ന്രകത്തിൽ ന്ഷ്ടറപ്പടണറമന്ന് അവൻ ആത്രഹിക്കുന്നില്.
ആയതിന്ാൽ

അവൻ

പാപപരിഹാരത്തിന്ുള്ള
അതിന്ററ

ഫലും

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

ന്ാും

ആവശയറപ്പടുന്നത്

ഒരു
–

കാരയും

“അവനിൽ

വിശവസിക്കുന്ന ഏവന്നും അവന്പ്പറ നാെംെൂലം പാപടൊെനം ലഭിക്കും
എന്നു സകല ഗ്പവാെകന്മാരും സാക്ഷയം പറയുന്നു” (അ.ഗ്പവർത്തികൾ
10:43).
“ടയശുവിപ്പന കർത്താവ് എന്ന് വായ്പ്പകാണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം
അവപ്പന െരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പത്തഴുടന്നല്ക്പിച്ചു എന്നു ഹൃൈയം
പ്പകാണ്ട് വിശവസിക്കയും പ്പെയ്ത്ാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെേും” (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
മാര്ച്ഗദ്ര്ച്ശി

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

അവിടുന്ന്

ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ

എന്നുും, എന്ററ പാപങ്ങള്ക്ക്

വരുത്തി

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.

ആപ്ലിടക്കഷൻ ഡൗണ്ടലാഡ് പ്പെയ്യൂ!
ആപ്ലിവക്കഷന്ു വവണ്ടി തിരയുക
ആപ്പ് വസ്റ്റാറിവലാ രൂരിൽ വപ്ല വസ്റ്റാറിവലാ
“All Peoples Church Bangalore”

ദ്ിവവസന് 5-മിന്ിറ്റ് ബദ്ര്ച്

യമുള്ള ഒരു ധ്യാന്സവന്ദശ വീഡിവയാ

ദ്ിവവസന്യുള്ള ബബബിള് വായന്യ്ക്കുും ത്പാര്ച്ഥന്യ്ക്കുമുള്ള
മാര്ച്ഗദ്ര്ച്ശി
5 മിന്ിറ്റ ള്ള ത്പസുംര സുംത്രഹും
വിശവാസവര്ച്ദ്ധന്വിന്ുും സുവിവശഷീകരണത്തിന്
ത്പവയാജന്റപ്പടുന്നതുമായ അറിവുകറള സവായത്തമാക്കുവാന്ുള്ള
തിരുവചന് മാര്ച്ഗദ്ര്ച്ശികള്
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

&

മിന്ി്ത്ടി

ആത്മന്ിറവുും,

(APC-BC)

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ

റത്ടയ്ന്ിുംഗ്

അഭ്ിവഷകും

ന്ിറഞ്ഞതുമായ

അമാന്ുഷിക ശക്തി ഏററ്റടുത്ത് ശുത്ശൂഷിക്കുവാന്ുും, അറതാറടാപ്പും
ഉപവദ്ശപരമായുും

ബൗദ്ധികമായുും

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

-

ത്ിങ്കൾ െുത്ൽ പ്പവള്ളി വപ്പരയുള്ള

1:00pm

വറരയുും,

വജാലിയുള്ളവര്ച്ക്കുും,

രൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും ഉച്ചയ്ക്കു വശഷും 1 മണിക്കുും ക്ലാസ്സ കളിൽ
പറങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.
യുവതീയുവാക്കള്ക്ക്
എല്ാ

ത്പവൃത്തി

താമസിച്ച
റവവവററ

പഠിക്കുവാൻ
താമസ

സൗകരയങ്ങള്

ദ്ിന്ങ്ങളിലുും

ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്

ഫീൽ്

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 വഫാും
എന്നിവറയക്കുറിച്ച ള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് അറിയുന്നതിന്
ദ്യവായി സന്ദര്ച്ശിക്കുക: apcwo.org/biblecollege
APC-BC is accredited by
The Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA)

