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ആമുഖം
ജീവിതത്തിൽ ന്െന്റളല്ാവരുും അവവഹളിക്കന്റപ്പടുന്നതിന്റെ/ മവന്ാവികാരങ്ങൾ
വ്രണന്റപ്പടുന്നതിന്റെ വവദ്ന് അനുഭ്വിക്കുന്നു. പൈ കാരയങ്ങൾ ഒരു ഇടർച്ചക്ക് /
അന്ിഷ്ടത്തിന്് കാരണമാവയക്കാും. ചിൈവപ്പാൾ ഏറ്റവുും ന്റചറിയ കാരയങ്ങൾ വപാൈുും
ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തുും. ന്മുക്ക് വവദ്ന് വതാന്നുും. ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തുന്ന എവന്ത്ാ
ആവരാ പറെു. ന്െൾ അർഹരാന്റണന്ന് കരുതിയ അവസരവമാ അുംഗീകാരവമാ
പ്രവമാഷവന്ാ ന്മുക്ക് ൈഭ്ിച്ചില്. ന്ാും
അസവസ്ഥരാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ന്മുക്ക്
ഇടർച്ചയുണ്ടായാൽ/അന്ിഷ്ടമുണ്ടായാൽ, അത് ന്െുന്റട ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ
തുടങ്ങുകയുും ആതയന്ത്ികമായി ന്െൾ അർഹിക്കുന്നതിൈുും കൂടുതൽ രീതിയിൽ
ന്ന്റെ ബാധ്ിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. പരിഹരിക്കന്റപ്പടാത്ത അന്ിഷ്ടത്തിൽ ന്ിന്ന്
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഒരു
വയക്തിക്ക്
ഏറ്റവുും
യുക്തിരഹിതവുും
സവിവശഷതയില്ാത്തതുമായ രീതിയിൽ ചിന്ത്ിക്കാനുും പറയാനുും ന്റപരുമാറാനുും
കഴിയുും. സഭ്ാ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സുംഭ്വിക്കുവമ്പാൾ, ലദ്വജന്ത്തിന്ിടയിൽ,
ഏറ്റവുും സങ്കടകരമായ ചിൈ കാരയങ്ങൾ സുംഭ്വിക്കുന്നു - പരദ്ൂക്ഷണും, വഗാസിപ്പ്,
വയക്തികൾ ഒരു സഭ് വിട്ട് മന്ററ്റാന്നിവൈക്ക് വപാകുക, സഭ് പിളരുക, ക്രിസ്തയൻ
വന്താക്കൾ പരസ്പരും അകന്നു ന്ിൽക്കുക, അതുന്റകാണ്ടു സഭ്യാകുന്ന ശരീരും
ദ്ുർബൈന്റപ്പടുന്നു. എന്നാൽ ഇടർച്ചകന്റള/ അന്ിഷ്ടങ്ങന്റള എങ്ങന്റന് മറികടക്കാന്റമന്ന്
ന്ാും മന്സിൈാക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ, അത്തരും കാരയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുും പ്രാവദ്ശിക
സഭ്യ്ക്ുും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിനുും കൂടുതൽ ശക്തമാകാനുും കഴിയുും.
ജീവിതത്തിന്റൈ ഈ സാധ്ാരണ സുംഭ്വന്റത്തക്കുറിച്ച് ലബബിൾ എന്ത്ാണ്
പറയുന്നത്? അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ ന്ാും എങ്ങന്റന് പ്രതികരിക്കണും? ന്ന്റെ
പ്രവകാപിപ്പിക്കുവമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ന്റന്ഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് എങ്ങന്റന്
രക്ഷന്റപ്പടാും? ഈ ൈളിതമായ ന്റചറിയ പഠന്ത്തിൽ, ഈ വചാദ്യങ്ങൾക്ക് ന്ാും ഉത്തരും
വന്ടുകയുും ന്റതറ്റുകളിൽ ന്ിന്ന് മുക്തമായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയുും ന്റചയ്യുും.
ഇടർച്ചകളുന്റട/ അന്ിഷ്ടങ്ങളുന്റട പരിധ്ിക്ക് മുകളിൽ എവപ്പാഴുും ജീവിക്കുക.
ലദ്വും അനുഗ്രഹിക്കന്റട്ട!
ആശിഷ് ലറച്ചൂർ
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1. ഒരു കെണിയും വീഴ്ചയും

ന്െൾ അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ ആന്റരങ്കിൈുും പറെവതാ ന്റചയ്തവതാ ആയ കാരയങ്ങളിൽ
ന്മുക്ക് അപമാന്വുും വവദ്ന്യുും വതാന്നുന്നു. അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ വയതയസ്ത ആളുകൾക്ക്
വയതയസ്ത പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാകുും. ചിൈർക്ക് വദ്ഷയും വന്നു പ്രതികാരും ന്റചയ്യുന്നു. ചിൈർ
സവയും പിൻവാങ്ങുന്നു, ബന്ധും ഉവപക്ഷിക്കുന്നു, സവയും അകൈും പാൈിക്കുന്നു.
അപകീർത്തിന്റപ്പടുത്തൽ,
അവമതിക്കൽ,
വമാശും
വയക്തിതവന്റത്ത
പ്രചരിപ്പിക്കുക
എന്നിവയിൈൂന്റടയുും ചിൈർ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിൈൂന്റടയുും പ്രതികാരും ന്റചയ്യുന്നു. ന്ാന്റമല്ാും ഈ
സാഹചരയത്തിൈൂന്റട കടന്നു വപായിരുന്നു, ഒവന്നാ അതിൈധ്ികവമാ വഴികളിൽ പ്രതികരിച്ചു.
ന്ന്റെ പ്രവകാപിപ്പിച്ചതിന്ാൽ അങ്ങന്റന് ന്റചയ്യാൻ ന്മുക്ക് അവകാശമുന്റണ്ടന്ന് ന്മുക്ക്
വതാന്നുകയുും ന്റചയ്തു. പ്രതികാരും ന്റചയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അന്റല്ങ്കിൽ മന്ററ്റാരു തരത്തിൽ
ന്ന്റെ മികച്ചതാക്കുന്റമന്നുും ന്മുക്ക് അനുഭ്വന്റപ്പടുന്ന വവദ്ന് ൈഘൂകരിക്കുന്റമന്നുും ന്െൾ
കരുതുന്നു.
എന്നിരുന്നാൈുും, ഇടർച്ചകന്റള/ അന്ിഷ്ടങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള ലബബിൾ വീക്ഷണും വന്ടാൻ
ശ്രമിക്കാും. ഒരുപവക്ഷ ന്മുക്ക് കാരയങ്ങൾ വയതയസ്തമായി കാണാൻ കഴിയുും.
മത്തായി 6:23
അവവന്ാ തിരിെു പന്റത്രാസിവന്ാടു; “സാത്താവന്, എന്റന്ന വിട്ടുവപാ; ന്ീ എന്ിക്കു ഇടർച്ചയാകുന്നു; ന്ീ
ലദ്വത്തിവെതല് മനുഷയരുവടതന്റത്ര കരുതുന്നതു” എന്നു പറെു.

ഗ്രീക്കിൽ “ഇടർച്ച/ അന്ിഷ്ടും”(offense) എന്ന വാക്ക് ‘സ്കാൻഡവൈാൺ’ എന്ന പദ്ും ആണ്,
ഇത് രണ്ട് കാരയങ്ങന്റള സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
1. ഒരു ന്റകണി. ഇത് ഒരു ന്റകണി വടിന്റയ (ഒരു പ്രവൈാഭ്ന്ും) സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു
ന്റകണിയുന്റട മുന്യാണ്. ന്ിങ്ങൾ ന്റകണി വടിന്റയ സ്പർശിക്കുവമ്പാൾ (അന്റല്ങ്കിൽ
പ്രവൈാഭ്ിപ്പിക്കന്റപ്പടുവമ്പാൾ), ന്റകണി ന്ിങ്ങളുന്റട വമൽ വീഴുന്നു. ന്ിങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നു
(വൈയിൽന്റപ്പടുന്നു).
2. ഒരു വീഴ്ച. തടങ്കൽ പാറ. ഇത് ഒരു വയക്തി ഇടറുന്നതിനുും വീഴുന്നതിനുും കാരണമാകുന്ന
ഒരു പാറന്റയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്ാൽ ഇടർച്ച/ൈുംഘന്ും എന്നത് ഒരു വയക്തിന്റയ
വീഴിക്കാനുും ന്റകണിയിൽ കുടുക്കാനുും ഉവേശിച്ചുള്ള ഒന്നാണ്.
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ൈുംഘന്ങ്ങളുന്റട
അന്ത്ിമഫൈും
ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ്.

ആന്റരന്റയങ്കിൈുും

ന്റതറ്റിവൈവക്കാ

പാപത്തിവൈവക്കാ

മത്തായി 16-ന്റൈ ഈ സുംഭ്വത്തിൽ, കർത്താവായ വയശുവിവന്ാടുള്ള താല്പരയവത്താടുും
ആത്മാർഥതവയാടുും കൂടി പവത്രാസ് സുംസാരിക്കുന്നതായി വതാന്നി. എന്നിരുന്നാൈുും, വയശു
വയതയസ്തമായ ഒന്ന് കണ്ടു. പിശാചാണ് ഇതിന്റെ ഉറവിടന്റമന്നുും വയശു പിന്ത്ുടരുന്ന
ലദ്വത്തിന്റെ കാരയങ്ങൾക്ക് പിശാച് ഒരു ഇടർച്ചന്റയന്നുും തടങ്കൽ പാറന്റയന്നുും കണ്ടു.
ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും സാത്താന്റെ ന്റകണി (പ്രവൈാഭ്ന്ും), സാത്താന്റെ പരാജയന്റപ്പടുത്താനുള്ള
തന്ത്രും എന്നിവയാണ്. ലദ്വത്തിന്റെ ഉവേശയങ്ങൾക്കായി ന്ാും മുവന്നാട്ട് വപാകാതിരിക്കാൻ

ന്ന്റെ കുടുക്കുകവയാ വീഴ്ത്തുകവയാ ന്റചയ്യുക എന്നത് സാത്താന്റെ ശ്രമമാണ്.
അടുത്ത തവണ ന്ിങ്ങൾക്ക് അസവസ്ഥത വതാന്നുവമ്പാൾ, ആരാണ് അന്റല്ങ്കിൽ എന്ത്്
കാരണമാണ് എന്നത് പരിഗണിക്കാന്റത, ഇതിന്റെ ആത്മീയ അർഥന്റമന്റന്ത്ന്നു ചിന്ത്ിക്കാന്റത,
അത് വയക്തിന്റയക്കുറിച്ചല്, അത് സാഹചരയന്റത്തക്കുറിച്ചല്, ന്ിങ്ങന്റള വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ
വയക്തിന്റയക്കാളുും
അന്റല്ങ്കിൽ
ന്ിങ്ങന്റള
വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ
സാഹചരയവത്തക്കാളുും
ഗുരുതരമായ കാരയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മന്സിൈാക്കണും. ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും ഒരു ന്റകണിയുും ഒരു
വീഴ്ചയുമാണ്. ന്ിങ്ങൾ അതിൽ വീഴുകയാന്റണങ്കിൽ, ന്ിങ്ങന്റള കുടുക്കാവന്ാ ലദ്വത്തിന്റെ
ഉവേശയങ്ങളിവൈക്കുള്ള യാത്രയിൽ ന്ിന്ന് ന്ിങ്ങന്റള തടയാവന്ാ സാത്താന്് അവസരും ൈഭ്ിക്കുും.
ന്ിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിൽ സാത്താന്് അത്തരന്റമാരു അവസരും ന്ൽകാൻ ന്ിങ്ങൾ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവണ്ടാ? തീർച്ചയായുും ഇല്! ഇടർച്ചയുന്റട/ അന്ിഷ്ടത്തിന്റെ
കാരണവമാ
ഉറവിടവമാ പരിഗണിക്കാന്റത, അസവസ്ഥമാകുവമ്പാൾ ന്ിങ്ങളുന്റട മവന്ാഭ്ാവും/ പ്രതികരണും,
ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടന്റത്ത
ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് അകറ്റി ന്ിർത്തുക എന്നതാണ്.
ന്റതറ്റുകൾക്ക് ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ഇടമില്.

പ്രതിഫൈന്ും
1. ന്ിങ്ങൾ അസവസ്ഥന്ാകുകവയാ പ്രവകാപിതന്ാകാൻ അവസരും ൈഭ്ിക്കുകവയാ
ന്റചയ്ത സമീപകാൈ സുംഭ്വന്റത്തക്കുറിച്ച് ചിന്ത്ിക്കുക.
എ. ന്ിങ്ങന്റള അസവസ്ഥന്ാക്കാൻ കാരണന്റമന്ത്്?
ബി. ന്ിങ്ങൾക്കു എന്ത്ു
എങ്ങന്റന് അറിയാും?

വതാന്നുന്നു? ന്ിങ്ങൾ അസവസ്ഥന്ാന്റണന്ന് ന്ിങ്ങൾക്ക്

സി. ന്ിങ്ങൾ എന്ത്ുന്റചയ്യുന്നു? ന്ിങ്ങൾ അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ ന്ിങ്ങൾ എങ്ങന്റന്
കാരയങ്ങൾ ലകകാരയും ന്റചയ്തു?

ഡി. തിരിെുവന്ാക്കുവമ്പാൾ, ന്ിങ്ങൾ അസവസ്ഥന്ായവപ്പാൾ കാരയങ്ങൾ ലകകാരയും
ന്റചയ്ത രീതിന്റയക്കുറിച്ച് ന്ിങ്ങൾക്ക് സവന്ത്ാഷമുവണ്ടാ? വയശു മഹതവന്റമടുവത്താ?
ന്ിങ്ങൾക്ക് കാരയങ്ങൾ വയതയസ്തമായി ലകകാരയും ന്റചയ്യാൻ കഴിയുമായിരുവന്നാ?
ഇ. ന്ിങ്ങന്റള വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ ഏന്റതങ്കിൈുും വയക്തിയുമായുള്ള (എന്റന്ത്ങ്കിൈുും
ഉന്റണ്ടങ്കിൽ) ന്ിങ്ങളുന്റട ബന്ധും പുന്ർന്ിർെിക്കാൻ ന്ിങ്ങൾ എന്റന്ത്ങ്കിൈുും
ന്റചവയ്യണ്ടതുവണ്ടാ?

ഇടർച്ചകൾ-അവന്റയ സവീകരിക്കരുത്

2. ഇടർച്ചകൾ കടന്നു വരുും

ഈ അധ്യായത്തിൽ, ന്ാും സാധ്ാരണയായി അഭ്ിമുഖീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് വയതയസ്ത
ഇടർച്ചകളുന്റട/ അന്ിഷ്ടങ്ങളുന്റട ഉറവിടങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. തീർച്ചയായുും ഇവ
മാത്രമല് ഉറവിടങ്ങൾ, ഇത് ഏറ്റവുും സാധ്ാരണമായവയാണ്:
• വൈാകത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള ഇടർച്ചകൾ
• അശ്രദ്ധയിൽ ന്ിന്ന് വരുന്ന ഇടർച്ചകൾ ,
• അധ്ികാരികളാൈുള്ള ഇടർച്ചകൾ.
എന്ത്ുന്റകാണ്ട് വിശവാസികൾ അവരുന്റട ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇടർച്ചകൾ
വന്രിടുന്നു എന്നതിന്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുും ഇവിന്റട ചർച്ച ന്റചയ്യുന്നു. ഇവ
വിശവാസിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്:
• ലദ്വവത്താടുള്ള മറുതൈിപ്പ് ,
• വയശുക്രിസ്തു ന്ിമിത്തും എതിർക്കന്റപ്പടുക,
• വചന്വുും ആത്മാവുും ന്ിമിത്തും എതിർക്കന്റപ്പടുക.
സാധ്ാരണയുള്ള മൂന്ന് ൈുംഘന്ങ്ങളുന്റട ഉറവിടങ്ങൾ വന്ാക്കാും:

വൈാകത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള ഇടർച്ചകൾ
മത്തായി 18:6-7
6 എന്നിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഈ ന്റചറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ആന്റരങ്കിൈുും ഇടർച്ച വരുത്തിയാവൈാ അവന്റെ
കഴുത്തിൽ വൈിവയാരു തിരിക്കല്ു ന്റകട്ടി അവന്റന് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നതു അവന്നു ന്ന്നു.
7 ഇടർച്ച വഹതുവായി വൈാകത്തിന്നു അവയ്യാ കഷ്ടും; ഇടർച്ച വരുന്നതു ആവശയും തവന്ന; എങ്കിൈുും ഇടർച്ച
വരുത്തുന്ന മനുഷയന്നു അവയ്യാ കഷ്ടും.

ഇടർച്ചകളുന്റട/ അന്ിഷ്ടങ്ങളുന്റട (offense) ഗ്രീക്ക് പദ്ും “സ്കാൻഡവൈാൺ,” മുമ്പന്റത്ത
അധ്യായത്തിൽ ന്െൾ
പഠിച്ചതാണ്. അന്ിഷ്ടങ്ങൾ/ഇടർച്ചകൾ, മത്തായി 18-ന്റൈ ഈ
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വാകയങ്ങളുന്റട അടിസ്ഥാന്ത്തിൽ “ഈ ന്റചറിയവരിൽ” (ന്ിരപരാധ്ികളായ, എളിയവരിൽ),
അതായത് വിശവാസികളിൽ പാപത്തിന്് കാരണമാകുന്നു.
വാകയും 7 ൽ മൂന്ന് കാരയങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:
1. വൈാകും ഇടർച്ചകളാൽ ന്ിറെതാണ്,
2. ഇടർച്ചകൾ കടന്നു വരുും,
3. ഇടർച്ചകൾ വയക്തികളിൈൂന്റട കടന്നു വരുന്നു.
വൈാകും ഇടർച്ചകളാൽ ന്ിറെതാണ്. അതിന്ാൽ വയശു പറെു “ഇടർച്ച ന്ിമിത്തും
വൈാകത്തിന്് അവയ്യാ കഷ്ടും”. വയശുവിൽ വിശവസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വൈാകും ന്റകണികളുും
വീഴ്ചകളുും ന്ിറെതാണ്, അവന്റര പാപും ന്റചയ്യിക്കാനുും, ന്റതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുും, വിശവാസത്തിൽ
ന്ിന്ന് അകറ്റാനുും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വൈാകും അവസാന്ിക്കുന്നതിന്റന്ക്കുറിച്ചു,
കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തു മത്തായി 24:10-ൽ മുന്നറിയിപ്പ് ന്ൽകി: “പൈരുും ഇടറി
അവന്യാന്യും ഏല്പിച്ചുന്റകാടുക്കയുും അവന്യാന്യും പന്റകക്കയുും ന്റചയ്യുും” ഈ വൈാകും ഇവപ്പാൾ
അങ്ങന്റന്യാണ് വപാകുന്നത്.
ഇടർച്ചകൾ വരുും. വിശവാസികന്റളന്ന ന്ിൈയിൽ ന്ാും ഇടർച്ചകളിൽ ന്ിന്ന് അകറ്റന്റപ്പടുന്നില്.
വൈാകും ഇടർച്ചകൾ ന്ിറെതാണ്, ന്െൾ ഈ വൈാകത്തിൈാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വൈാകും
ന്ിങ്ങൾക്ക് എതിരായ ഇടർച്ചകളുും - ന്റകണികളുും പരാജയന്റപ്പടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുും
ഒരുക്കുും. അതിന്റന് അഭ്ിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ദ്ുുഃഖകരന്റമന്നു പറയന്റട്ട, ചിൈവപ്പാൾ
ഇടർച്ചകൾ മറ്റ് വിശവാസികളിൈൂന്റടയുും വവന്നക്കാും.
ഇടർച്ചകൾ മറ്റുള്ളവരിൈൂന്റടയുും കടന്നു വരുും. “ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷയൻ” എന്ന് വയശു
പറെവപ്പാൾ, അവന്കർ ഈ ഇടർച്ചകൾ വരുത്തുന്നവരാന്റണന്നു അവൻ ന്ന്റെ
അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ന്മുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ പറയുകയുും പ്രവർത്തിക്കുകയുും
ന്റചയ്യുന്നത് ന്ന്റെ പ്രവകാപിപ്പിക്കുന്നതിന്ാൈാണ് ഇടർച്ചകൾ വരുന്നത്.
ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന വയക്തിക്ക് എന്ത്് സുംഭ്വിക്കുന്റമന്ന് വയശു ഇതിന്കും പ്രഖയാപിച്ചു. ആ
വയക്തിക്ക് അവയ്യാ കഷ്ടും. ലദ്വവത്താട് പാപും ന്റചവയ്യണ്ടതിനു ആന്റരങ്കിൈുും ന്ിങ്ങൾക്ക്
എതിന്റര ഒരു ന്റകണിയുും വീഴ്ചക്കുള്ള വഴിയുും ഒരുക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, മാറിന്ിൽക്കുക, ലദ്വും
അത് ലകകാരയും ന്റചയ്യന്റട്ട. അവർന്റക്കതിന്റര ന്ിങ്ങൾ ഒന്നുും ന്റചവയ്യണ്ടതില്.

അശ്രദ്ധമൂൈും വരുന്ന ൈുംഘന്ങ്ങൾ
സഭ്ാപ്രസുംഗി 7:21-22
21 പറെുവകൾക്കുന്ന സകൈവാക്കിന്നുും ന്ീ ശ്രദ്ധന്റകാടുക്കരുതു; ന്ിന്റെ ദ്ാസൻ ന്ിന്റന്ന ശപിക്കുന്നതു ന്ീ
വകൾക്കാതിരിവക്കണ്ടതിന്നു തവന്ന.
22 ന്ീയുും പൈ പ്രാവശയും മറ്റുള്ളവന്റര ശപിച്ചപ്രകാരും ന്ിന്ക്കു മവന്ാവബാധ്മുണ്ടവല്ാ.

ചിൈവപ്പാൾ ന്ന്റെ മന്ുഃപൂർവും വ്രണന്റപ്പടുത്താൻ ഉവേശിക്കാത്ത ആളുകൾ വപാൈുും ന്ന്റെ
അസവസ്ഥരാക്കുും. അവർ തമാശയായി അന്റല്ങ്കിൽ മന്ുഃപൂർവമല്ാന്റത കാരയങ്ങൾ
പറയുകവയാ ന്റചയ്യുകവയാ ന്റചയ്യാും, എന്നാൽ
അവർ പറെവതാ ന്റചയ്തവതാ ആയ
കാരയങ്ങളാൽ
ന്െൾ
അസവസ്ഥരാകുും.
അത്തരും
കാരയങ്ങൾ
ഹൃദ്യത്തിൽ
എടുക്കാതിരിക്കാൻ ന്ാും പഠിക്കണും. മന്ററ്റാരു വിധ്ത്തിൽ പറൊൽ, ന്ാും ഇവ ൈഘുവായി

ലകകാരയും ന്റചയ്യണും. അതിന്റന് വിട്ടു കളയുക. അതിൽ ന്ിന്ന് ഒരു വൈിയ
പ്രശ്ന്മുണ്ടാക്കരുത്. ന്ിങ്ങൾ ൈഭ്ിക്കണന്റമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപ മറ്റുള്ളവർക്കുും ന്ൽകുക.
ന്ാും ഓവരാരുത്തരുും ചിൈവപ്പാന്റഴാന്റക്ക കൂടുതൽ ആവൈാചിക്കാന്റത കാരയങ്ങൾ പറയുകവയാ
പ്രവർത്തിക്കുകവയാ
ന്റചയ്തിട്ടുണ്ട്,
ന്ാും
ഉവേശിച്ചിന്റല്ങ്കിൈുും
അത്
അവന്റര
മുറിന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുന്റണ്ടന്നു പിന്നീട് ന്മുക്ക് മന്സ്സിൈാകാറുണ്ട്

അധ്ികാരമുള്ളവരാൽ പ്രവകാപിപ്പിക്കന്റപ്പട്ടു
1 പവത്രാസ് 2:18-21
18 വവൈക്കാവര, പൂർണ്ണഭ്യവത്താന്റട യജമാന്ന്മാർക്കു, ന്ല്വർക്കുും ശാന്ത്ന്മാർക്കുും മാത്രമല്, മൂർഖന്മാർക്കുും
കൂന്റട കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
19 ഒരുത്തൻ ലദ്വന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മവന്ാവബാധ്ും ന്ിമിത്തും അന്യായമായി കഷ്ടവുും ദ്ുുഃഖവുും സഹിച്ചാൽ അതു
പ്രസാദ്ും ആകുന്നു.
20 ന്ിങ്ങൾ കുറ്റും ന്റചയ്തിട്ടു അടിന്റകാള്ളുന്നതു സഹിച്ചാൽ എന്ത്ു യശസ്സുള്ളു? അല്, ന്ന്മ ന്റചയ്തിട്ടു കഷ്ടും
സഹിച്ചാൽ അതു ലദ്വത്തിന്നു പ്രസാദ്ും.
21 അതിന്നായിട്ടവല്ാ ന്ിങ്ങന്റള വിളിച്ചിരിക്കുന്നതു. ക്രിസ്തുവുും ന്ിങ്ങൾക്കു വവണ്ടി കഷ്ടും അനുഭ്വിച്ചു, ന്ിങ്ങൾ
അവന്റെ കാൽച്ചുവടു പിന്ത്ുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക ന്റവവച്ചച്ചു വപായിരിക്കുന്നു.

1 പവത്രാസ് 2-ൽ, 13-മുതൽ, അധ്ികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് സുംബന്ധിച്ച് പവത്രാസ്
വിശവാസികൾക്ക് ഉപവദ്ശും ന്ൽകുന്നു. ഇന്നന്റത്ത സാഹചരയും പുതിയന്ിയമും എഴുതിയ
കാൈന്റത്തവപ്പാന്റൈയല്, എന്നാൽ സതയും അവതപടി ന്ിൈന്ിൽക്കുന്നു. ജീവന്ക്കാർ എന്ന
ന്ിൈയിൽ, വജാൈിസ്ഥൈത്ത് ന്മുക്ക് വമൽ അധ്ികാരമുള്ളവർക്ക് ന്ാും കീഴ്ന്റപ്പടണും.
പൗരന്മാന്റരന്ന ന്ിൈയിൽ ന്െൾ ഭ്രണാധ്ികാരികൾക്ക് കീഴ്ന്റപ്പടണും. കുടുുംബാുംഗങ്ങൾ
എന്ന ന്ിൈയിൽ ന്ാും ന്െുന്റട വമൽ അധ്ികാരമുള്ളവർക്കു കീഴ്ന്റപ്പടണും.
ന്െുന്റട വമൽ അധ്ികാരമുള്ളവർ കഠിന്രാന്റണങ്കിൽ, ന്ല്ത് ന്റചയ്യുവമ്പാൾ വപാൈുും ന്വൊട്
വമാശമായി ന്റപരുമാറുകയുും ന്ന്റെ കഷ്ടന്റപ്പടുത്തുകയുും ന്റചയ്താൽ ന്ാും എന്ത്ുന്റചയ്യണും?
ഇന്നന്റത്ത സാഹചരയത്തിൽ ഇത് യുക്തിരഹിതമായി ന്റപരുമാറുന്ന വമൈധ്ികാരികൾ, പക്ഷ
വഭ്ദ്ും കാണിക്കുന്ന വമൈധ്ികാരികൾ, ന്െുന്റട പ്രകടന്ന്റത്ത അവഗണിക്കുന്നവർ, മന്പ്പൂർവും
ന്െുന്റട ഉയർച്ചന്റയ
തടയുന്നവർ മുതൈായവ ആകാും. ഈ സാഹചരയത്തിൽ ന്െൾ
എന്ത്ുന്റചയ്യണും? പവത്രാസ് ന്മുന്റക്കാരുത്തരും ന്ൽകുന്നു:
•
•
•

വിവധ്യന്റപ്പടുക
ദ്ുുഃഖും സഹിക്കുക
അവധ്ാന്തവയാന്റട ലകകാരയും ന്റചയ്യുക.

അതിനുള്ള കൃപ ന്ൽകാൻ ലദ്വത്തിനു മാത്രവമ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ
ശാക്തീകരണത്തിൈൂന്റട ക്രിസ്തു ന്റചയ്തതുവപാന്റൈ ന്മുക്കുും ഇത് ന്റചയ്യാൻ കഴിയുും. കാരയങ്ങൾ
അവരുന്റട വീക്ഷണവകാണിൽ ന്ിന്ന് കൂടി കാണാൻ ന്മുക്ക് ശ്രമിക്കാും. വന്തൃതവത്തിൈുള്ള
ആളുകൾ എങ്ങന്റന്യാണ് കാരയങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന വൈിയ ചിത്രും മന്സിൈാക്കാൻ
ന്മുക്ക് ശ്രമിക്കാും, അത് പൈവപ്പാഴുും ന്ാും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാകാും. വന്താക്കൾ വൈിയ
സെർേത്തിൈാന്റണന്ന കാരയും ന്ാും മന്സിൈാക്കണും.

ന്െുന്റട ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള അന്ീതിയുും അപകടവുും ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, ന്ാും സവയും
ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥൈവത്തക്ക് മാറണും. ദ്ാസന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവസരും ൈഭ്ിക്കാത്ത
പുതിയന്ിയമ കാൈഘട്ടത്തിൽ ന്ിന്ന് വയതയസ്തമായി, ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥൈവത്തക്ക് സവയും
മാറുന്നതിനുും വജാൈി മാറ്റുന്നതിനുും ന്െുന്റട ആധ്ുന്ിക കാൈഘട്ടും അവസരും ന്ൽകുന്നു.
കൂടാന്റത, മിക്ക വജാൈി സാഹചരയങ്ങളിൈുും തങ്ങളുന്റട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുും,
ന്ിയമൈുംഘന്ും അനുഭ്വന്റപ്പടുന്ന വമഖൈകന്റളക്കുറിച്ച് വന്തൃതവത്തിൈുള്ളവരുമായി ചർച്ച
ന്റചയ്യാനുും ന്ിയമപരമായുും ധ്ാർെികമായുും സവീകാരയമായ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുും
ന്മുക്ക് അവസരമുണ്ട്.
ഇതിന്റൈ ഏറ്റവുും പ്രധ്ാന്ന്റപ്പട്ട കാരയും അധ്ികാരികവളാടുള്ള അന്ിഷ്ടും ന്െുന്റട ഹ്രദ്യത്തിൽ
ന്ിന്നുും അകറ്റി ന്ിർത്തുക എന്നതാണ്. ഇടർച്ചകൾ/ അന്ിഷ്ടങ്ങൾ വരുും. അധ്ികാരികൾ
ന്ന്റെ
പ്രവകാപിപ്പിക്കുും.
എന്നാൽ
പുതിയ
ന്ിയമും
അവവരാട്
അന്ിഷ്ടും
ന്റവച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കാൻ ന്ന്റെ അനുവദ്ിക്കുന്നില്.
ഒരു ആത്മീയ വന്താവ് ന്ിങ്ങന്റള അസവസ്ഥന്ാക്കിന്റയങ്കിൽ, ഉദ്ാഹരണത്തിന്്, ന്ിങ്ങളുന്റട
പ്രാവദ്ശിക സഭ്യുന്റട പാസ്റ്റർ? ഒരുപവക്ഷ അവർ ന്ിങ്ങൾക്ക് ഉൾന്റക്കാള്ളാന്ാകാത്ത ഒരു
തീരുമാന്ന്റമടുവത്തക്കാും. ഒരുപവക്ഷ, ഒരു ശുശ്രൂക്ഷാ വമഖൈയിൽ വസവിക്കാൻ ന്ിങ്ങൾ
ആകാുംക്ഷവയാന്റട കാത്തിരിക്കുവമ്പാൾ അവർ ശുശ്രൂഷയുന്റട ആ വമഖൈന്റയ ന്യിക്കാൻ
മന്ററ്റാരാന്റള തിരന്റെടുവത്തക്കാും. ഒരുപവക്ഷ ന്ിങ്ങൾ ന്ടത്തിയ ന്ിരവധ്ി വർഷന്റത്ത
വിശവസ്ത
വസവന്ന്റത്ത
അവർ
അവഗണിക്കുകയുും
മന്ററ്റാരാളുന്റട
വസവന്ന്റത്ത
ആവഘാഷിക്കുകയുും ന്റചവയ്തക്കാും. സഭ്ാ ജീവിതത്തിൽ വയതയസ്തമായ ന്ിരവധ്ി
സാഹചരയങ്ങളുണ്ടാകാും, അത് ഒരാന്റള പ്രവകാപിപ്പിക്കാും. ന്ിങ്ങൾ എന്ത്് ന്റചയ്യുും?
വന്താക്കന്റളക്കുറിച്ച് പവത്രാസ് എഴുതിയത് ഇവിന്റട ബാധ്കമാണ്. കീഴ്ന്റപട്ടിരിക്കുക, കഷ്ടും
സഹിക്കുക, അവധ്ാന്തവയാന്റട എടുക്കുക. സാധ്യമാകുന്നിടത്ത്, ന്ിങ്ങളുന്റട ആശങ്കവയാ
കാഴ്ചപ്പാവടാ സവീകാരയവുും മാന്യവുമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക. ന്ിങ്ങളുന്റട ആത്മീക
ജീവിതത്തിനു വദ്ാഷകരമാകുന്ന എന്റന്ത്ങ്കിൈുും
ഉന്റണ്ടങ്കിൽ, സുരക്ഷിതമായ മന്ററ്റാരു
സ്ഥൈവത്തക്ക് വപാകുക. ന്ിങ്ങൾ എന്ത്ുതന്റന്ന ന്റചയ്താൈുും ഒരു വയക്തിയ്ന്റക്കതിന്റരയുും
കുറ്റും/വദ്ാഷും ന്റചയ്യരുത്.
ഇവപ്പാൾ, വിശവാസികൾക്ക് അവരുന്റട ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇടർച്ചകൾ/ അന്ിഷ്ടങ്ങൾ
വന്രിടാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ന്റചയ്യാും:

ലദ്വവത്താടുള്ള അന്ിഷ്ടും
ഉല്പത്തി 4:3-7
3 കുന്ററക്കാൈും കഴിെിട്ടു കയീൻ ന്ിൈന്റത്ത അനുഭ്വത്തിൽന്ിന്നു യവഹാന്റവക്കു ഒരു വഴിപാടു ന്റകാണ്ടുവന്നു.
4 ഹാന്റബൈുും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്റൈ കടിെൂൈുകളിൽന്ിന്നു, അവയുന്റട വമദ്സ്സിൽ ന്ിന്നു തവന്ന, ഒരു വഴിപാടു
ന്റകാണ്ടുവന്നു. യവഹാവ ഹാന്റബൈിൈുും വഴിപാടിൈുും പ്രസാദ്ിച്ചു.
5 കയീന്ിൈുും അവന്റെ വഴിപാടിൈുും പ്രസാദ്ിച്ചില്. കയീന്നു ഏറ്റവുും വകാപമുണ്ടായി, അവന്റെ മുഖും വാടി.
6 എന്നാന്ററ യവഹാവ കയീവന്ാടു: ന്ീ വകാപിക്കുന്നതു എന്ത്ിന്നു? ന്ിന്റെ മുഖും വാടുന്നതുും എന്ത്ു?
7 ന്ീ ന്ന്മന്റചയ്യുന്നു എങ്കിൽ പ്രസാദ്മുണ്ടാകയില്വയാ? ന്ീ ന്ന്മ ന്റചയ്യുന്നിന്റല്ങ്കിവൈാ പാപും വാതിൽക്കൽ
കിടക്കുന്നു; അതിന്റെ ആഗ്രഹും ന്ിങ്കവൈക്കു ആകുന്നു; ന്ീവയാ അതിന്റന് കീഴടവക്കണും എന്നു കല്പിച്ചു.

കയീന്് വദ്ഷയവുും സങ്കടവുും ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. അയാളുന്റട
മുഖത്ത് ഒരു ക്രുദ്ധ ഭ്ാവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ലദ്വവത്താട് ലകപ്പുള്ളവന്ായിരുന്നു.
കയീന്റെ കണ്ണിൽ ലദ്വും ന്ീതിയില്ാത്തവനുും പക്ഷവഭ്ദ്ും ന്റചയ്യുന്നവനുും അന്യായും
ന്റചയ്യുന്നവനുമാന്റണന്നു വതാന്നി. എന്നാൽ ലദ്വും ന്ീതിമാന്ായിരുന്നു. ലദ്വമുമ്പാന്റക
ശരിയായതു ന്റചയ്യാനുും ലദ്വത്തിന്് സവീകാരയമായ ഒരു വഴിപാട് അർപ്പിക്കാനുും കയീന്്
ഹാന്റബൈിന്റന്വപ്പാന്റൈ തന്റന്ന അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലദ്വും തന്റെ ന്ിബന്ധന്കൾ
പാൈിക്കണന്റമന്ന് കയീൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് അഹങ്കാരമായിരുന്നു.
കയീൻ ലദ്വവത്താട് ലകപ്പുള്ളവന്ായിത്തീർന്നു, എന്നാൽ ലദ്വും ന്ിർവേശിച്ച രീതിയിൽ
ലദ്വത്തിന്റെ അടുക്കവൈക്കു വരാൻ തയ്യാറായില്. ൈുംഘന്വുും അഹങ്കാരവുും ഉള്ള ഈ
സമയത്ത് പാപും കയീന്റന് പിടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ന്റശരിയായതു
ന്റചയ്തുന്റകാണ്ട് പാപന്റത്ത കയീൻ ജയിക്കണന്റമന്നു ലദ്വും ആഗ്രഹിച്ചു.
ചിൈവപ്പാൾ,
വിശവാസികൾ
ലദ്വന്റത്ത
വ്രണന്റപ്പടുത്തുന്നു.
എല്ാത്തരും
ജീവിതസാഹചരയങ്ങളുും ലദ്വും തങ്ങവളാട് അന്യായവുും അന്ീതിയുും കാണിച്ചുന്റവന്ന്
അവർക്ക് വതാന്നിവയക്കാും. തങ്ങൾ കൂടുതൽ അർഹരാന്റണന്ന് അവർക്ക് വതാന്നുന്നു.
മന്ററ്റാരാൾ എന്ത്ുന്റകാണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിക്കന്റപ്പട്ടത്, അന്റല്ങ്കിൽ മന്ററ്റാരാൾ അവന്റരക്കാൾ
മികച്ചവരായത് എന്ത്ുന്റകാണ്ടാന്റണന്ന് അവർക്ക് മന്സിൈാക്കാൻ കഴിയില്. ലദ്വും
അവരുന്റട ന്ിബന്ധന്കൾക്ക് അനുസൃതമായി കാരയങ്ങൾ ന്റചയ്യണന്റമന്ന് അവർ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആത്മീയ അഹങ്കാരും. ഈ അഹങ്കാരമാണ് ലദ്വവുമായുള്ള
ന്െുന്റട ബന്ധന്റത്ത വ്രണന്റപ്പടുത്തുന്നത്. ലദ്വന്റത്ത മുറിന്റപ്പടുത്തുന്ന അത്തരന്റമാരു
അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ അപകടും, പാപും ന്െിൽ ന്ിയന്ത്രണും വന്ടാൻ
കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഈ കുറ്റും പാപത്തിനുള്ള ഒരു പ്രവവശന് വകന്ദ്രമായി (ഒരു
വാതിൽ) മാറുന്നു, അതുവഴി വിശവാസിയുന്റട ജീവിതത്തിൽ മര്ച്െസ്ഥാന്മായ ഒരു പ്രവദ്ശും
ന്ിയന്ത്രിക്കാൻ പിശാചിന്റന് അനുവദ്ിക്കുന്നു.
അനുതപിക്കുക എന്നതാണ് മറുമരുന്ന്. ലദ്വത്തിങ്കവൈക്ക് വന്ന് അവൻ എവപ്പാഴുും ന്ല്വനുും
ന്ീതിമാനുും ആന്റണന്ന് അുംഗീകരിക്കുക. അവന്റന് ന്റതറ്റിദ്ധരിച്ചവരാണ് ന്െൾ. ന്ാും
തന്റന്നയാണ് അഹങ്കാരവത്താന്റട
കാരയങ്ങൾ ന്െുന്റട ഇഷ്ടത്തിന്് വവണന്റമന്ന്
ആഗ്രഹിക്കുകയുും ന്റചയ്തത്.

പ്രവാചകനു വപാൈുും അങ്ങന്റന്യാന്റണന്ന് വതാന്നിയവപ്പാൾ
മത്തായി 11:2-6
2 വയാഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽന്റവച്ചു, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികന്റളക്കുറിച്ചു വകട്ടിട്ടു തന്റെ ശിഷയന്മാന്റര
അയച്ചു;
3 വരുവാനുള്ളവൻ ന്ീവയാ, ഞങ്ങൾ മന്ററ്റാരുവന്റന് കാത്തിരിക്കവയാ എന്നു അവർ മുഖാന്ത്രും അവവന്ാടു
വചാദ്ിച്ചു.
4 വയശു അവവരാടു: “കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്ത്ർ ന്ടക്കുന്നു; കുഷ്ഠവരാഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു; ന്റചകിടർ
വകൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നു; ദ്രിദ്രവരാടു സുവിവശഷും അറിയിക്കുന്നു
5 എന്നിങ്ങന്റന് ന്ിങ്ങൾ വകൾക്കയുും കാണുകയുും ന്റചയ്യുന്നതു വയാഹന്നാന്റന് ന്റചന്നു അറിയിപ്പിൻ.
6 എന്നാൽ എങ്കൽ ഇടറിവപ്പാകാത്തവൻ (ഗ്രീക്ക് പദ്ും ‘സ്കാൻഡവൈാൺ’) എല്ാും ഭ്ാഗയവാൻ ” എന്നുത്തരും
പറെു.

ഈ സാഹചരയും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വയശുവിന്റന് ലദ്വമായി തിരിച്ചറിെ് അവന്റന്
വൈാകത്തിന്് പരിചയന്റപ്പടുത്തിയവന്ാണ് വയാഹന്നാൻ ോപകൻ. വൈാകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ
ന്ീക്കുന്ന ലദ്വത്തിന്റെ കുൊടാന്റണന്ന് തന്റന്ന പ്രഖയാപിച്ചവന്ായിരുന്നു വയാഹന്നാൻ.
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ോന്ും കഴിപ്പിക്കുന്നവന്റന്ന്നു വയശുവിന്റന്ക്കുറിച്ചു പ്രഖയാപിച്ചത്
വയാഹന്നാന്ാണ്. എന്നാൽ ഇവപ്പാൾ വയാഹന്നാൻ ജയിൈിൈാണ്, വയശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ
തുടരുകയാണ്, എന്നാൽ വയാഹന്നാന്റന് ജയിൈിൽ ന്ിന്ന് പുറത്തുന്റകാണ്ടുവരാൻ ഒന്നുും
ന്റചയ്യുന്നില്. വയാഹന്നാന്റെ മന്സ്സിൈൂന്റട കടന്നുവപായന്റതന്ത്ാന്റണന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുകവയശു യഥാർഥത്തിൽ മിശിഹായാന്റണങ്കിൽ, അവൻ എന്റന്ന ജയിൈിൽ ന്ിന്ന്
വിടുവിക്കുന്റമന്നതിൽ സുംശയമില്. എന്നാൽ ഈ മനുഷയൻ ഒന്നുും ന്റചയ്യുന്നില്. അവൻ
യഥാർഥത്തിൽ മിശിഹയാവണാ? ” അതറിയാൻ വയാഹന്നാൻ ശിഷയന്മാന്റര അയയ്ക്ുന്നു.
വയശു
ന്ിമിത്തും
അസവസ്ഥന്ാകരുന്റതന്ന്/
ഇടറിവപ്പാകരുന്റതന്നു
വയാഹന്നാന്റന്
വപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചുന്റകാണ്ടാണ് വയശു തന്റെ പ്രതികരണും അവസാന്ിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്
വയാഹന്നാന്റെ സാഹചരയത്തിവൈക്ക് വയാഖയാന്ിക്കാൻ, വയശു പറയുകയായിരുന്നു,
“വയാഹന്നാൻ, ന്ിങ്ങൾ ന്ിരാശന്ാന്റണന്ന് എന്ിക്കറിയാും, ന്ിങ്ങൾ ജയിൈിൽ കിടക്കുന്നു.
ഇടർച്ച ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദ്ിക്കരുത്. ”
ലദ്വും “ന്ിരസിച്ചു” എന്ന് ന്മുക്ക് വതാന്നുവമ്പാൾ, അവൻ ഒരിക്കൈുും ആന്റരയുും
ന്ിരാശന്റപ്പടുത്തുന്നിന്റല്ന്ന്
അറിയുക.
അവവന്ാടുള്ള അന്ിഷ്ടും/ഇടർച്ച
ന്ിങ്ങളുന്റട
ഹൃദ്യത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദ്ിക്കരുത്. എല്ാ സാഹചരയങ്ങളിൈുും എന്ത്ുന്റചയ്യണന്റമന്ന്
അവന്റിയാും.
വയശുക്രിസ്തു ന്ിമിത്തും ഇടറിവപ്പാകുക: ഇടർച്ചക്കല്്
ന്റയശയ്യാവ് വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്ക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയുും ഇടർച്ചക്കല്ുും തടങ്കൽ പാറയുും
എന്ന് അവന്റന്ക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുകയുും ന്റചയ്തു:
ന്റയശയ്യാവ് 8:13-15
13 ലസന്യങ്ങളുന്റട യവഹാവന്റയ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ; അവൻ തവന്ന ന്ിങ്ങളുന്റട ഭ്യവുും ന്ിങ്ങളുന്റട ഭ്ീതിയുും
ആയിരിക്കന്റട്ട.
14 എന്നാൽ അവൻ ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കുും; എങ്കിൈുും യിസ്രാവയൽഗൃഹത്തിന്നു രണ്ടിന്നുും അവൻ ഒരു
ഇടർച്ചക്കല്ുും തടങ്ങൽപാറയുും ന്റയരൂശവൈും ന്ിവാസികൾക്കു ഒരു കുടുക്കുും കണിയുും ആയിരിക്കുും.
15 പൈരുും അതിവന്മൽ തട്ടിവീണു തകർന്നുവപാകയുും കണിയിൽ കുടുങ്ങി പിടിന്റപടുകയുും ന്റചയ്യുും.
ന്റയശയ്യാവ് 28:16
അതുന്റകാണ്ടു യവഹാവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരും അരുളിന്റച്ചയ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാൻ സീവയാന്ിൽ ഉറപ്പുള്ള
അടിസ്ഥാന്മായിട്ടു വശാധ്ന്ന്റചയ്ത കല്ുും വിൈവയറിയ മൂൈക്കല്ുും ആയി ഒരു അടിസ്ഥാന്ക്കല്ു ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
വിശവസിക്കുന്നവൻ ഓടിവപ്പാകയില്.

വളന്റര രസകരന്റമന്നു പറയന്റട്ട, വറാമിൽന്റവച്ചു പൗവൈാസുും 1 പവത്രാസിൽ അന്റപ്പാസ്തൈന്ായ
പവത്രാസുും വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്ക്കുറിച്ചുള്ള ന്റയശയ്യാവിന്റെ പ്രവചന്ും ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
മിശിഹാന്റയക്കുറിച്ചുള്ള അവരുന്റട പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുവയാജയമല്ാത്തതിന്ാൽ യഹൂദ്ന്മാർ
വയശുവിന്റന്
ന്ിരസിച്ചു.
വറാമർ
9:30-33-ൽ
ന്റയശയ്യാവിന്റെ
പ്രവചന്ത്തിന്റെ
ന്ിവർത്തിന്റയക്കുറിച്ച് അവപ്പാസ്തൈന്ായ പൗവൈാസ് എഴുതുന്നു. വിശവാസത്താൈുള്ള ന്ീതി

സവീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്ാൽ ഇസ്രാവയൽ വയശുക്രിസ്തുവിൽ ഇടറി. പകരും അവർ
ന്യായപ്രമാണത്തിൈൂന്റട സവന്ത്ും ന്ീതി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
പവത്രാസ് അന്റപ്പാസ്തൈൻ എഴുതിയത് എന്ത്ാന്റണന്നു വന്ാക്കാും:
1 പവത്രാസ് 2:6-8
6 “ഞാൻ വശ്രഷ്ഠവുും മാന്യവുമാവയാരു മൂൈക്കല്ു സീവയാന്ിൽ ഇടുന്നു; അവന്ിൽ വിശവസിക്കുന്നവൻ
ൈജ്ജിച്ചുവപാകയില്” എന്നു തിരുന്റവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവവല്ാ.
7 വിശവസിക്കുന്ന ന്ിങ്ങൾക്കു ആ മാന്യതയുണ്ടു; വിശവസിക്കാത്തവർവക്കാ “വീടു പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളെ
കല്ു തവന്ന മൂൈക്കല്ുും ഇടർച്ചക്കല്ുും തടങ്ങൽ പാറയുമായിത്തീർന്നു.”
8 അവർ വചന്ും അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിവപ്പാകുന്നു; അതിന്നു അവന്റര ന്റവച്ചുമിരിക്കുന്നു.

വിശവസിക്കുന്ന ന്ന്റെ സുംബന്ധിച്ചിടവത്താളും, വയശുക്രിസ്തു മൂൈക്കല്ാണ് അവൻ
വിൈവയറിയവനുമാണ്. ചിൈർന്റക്കങ്കിൈുും അവൻ ഇടർച്ചക്കല്ുും തടങ്കൽ പാറയുും ആകുന്നു.
വയശുക്രിസ്തു ചിൈർക്ക്
ഇടർച്ചയാകുന്നതുന്റകാണ്ടു, അവർ അത് അവന്റെ ജന്മായ
സഭ്യായ ന്െുന്റട വമൽ ചുമത്തുന്നു. വയശുക്രിസ്തുവിൈുള്ള ന്ിങ്ങളുന്റട വിശവാസും കാരണും
മറ്റുള്ളവർ ന്ിങ്ങന്റള വ്രണന്റപ്പടുത്തിയാൽ ആശ്ചരയന്റപ്പടരുത്. ന്ിങ്ങളിൽ ഉള്ള
ക്രിസ്തു
ന്ിമിത്തും ആളുകൾ അസവസ്ഥരാകുന്നു. അവപ്പാസ്തൈന്ായ പൗവൈാസ് പ്രസ്താവിച്ചതുവപാന്റൈ:
“രക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നവരുന്റട ഇടയിൈുും ന്ശിക്കുന്നവരുന്റട ഇടയിൈുും ഞങ്ങൾ ലദ്വത്തിന്നു
ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്റസൗരഭ്യവാസന് ആകുന്നു; ഇവർക്കു മരണത്തിൽന്ിന്നു മരണത്തിവൈക്കുള്ള
വാസന്, അവർവക്കാ ജീവന്ിൽന്ിന്നു ജീവങ്കവൈക്കുള്ള വാസന് തവന്ന. എന്നാൽ ഇതിന്നു
ആർ പ്രാപ്തൻ?” (2 ന്റകാരിന്ത്യർ 2:15-16).
മത്തായി 26:31,33-ൽ, താൻ ക്രൂശിക്കന്റപ്പടുവമ്പാൾ ശിഷയന്മാർ ഇടറുന്റമന്നു വയശു
മുൻകൂട്ടിപ്പറെു: “അവപ്പാൾ വയശു അവവരാടു പറെു,“
വയശു അവവരാടു: “ഈ
രാത്രിയിൽ ന്ിങ്ങൾ എല്ാവരുും എങ്കൽ ഇടറുും; (ഗ്രീക്ക് 'സ്കാൻഡലൈസ്) ഞാൻ ഇടയന്റന്
ന്റവട്ടുും; കൂട്ടത്തിന്റൈ ആടുകൾ ചിതറിവപ്പാകുും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവവല്ാ..' അതിന്നു
പന്റത്രാസ്; എല്ാവരുും ന്ിങ്കൽ ഇടറിയാൈുും ഞാൻ ഒരുന്ാളുും ഇടറുകയില് (ഗ്രീക്ക്
'സ്കാൻഡലൈസ്) എന്നു ഉത്തരും പറെു.” പവത്രാസ് ലധ്രയന്റപ്പടാൻ ശ്രമിന്റച്ചങ്കിൈുും അവനുും
ഇടറി.
തന്റെ ശിഷയന്മാർക്ക് വരാന്ിരിക്കുന്ന ഇടർച്ചകന്റളക്കുറിച്ചു വയശു പൈ സ്ഥൈങ്ങളിൽ
മുൻകൂട്ടിപ്പറെു. വയാഹന്നാൻ 16:1-2 വന്ാക്കുക: ന്ിങ്ങൾ ഇടറിവപ്പാകാതിരിപ്പാൻ (ഗ്രീക്ക്‘
സ്കാൻഡാൈിസ്’) ഞാൻ ഇതു ന്ിങ്ങവളാടു സുംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ന്ിങ്ങന്റള പള്ളിഭ്രഷ്ടർ
ആക്കുും; അത്രയുമല് ന്ിങ്ങന്റള ന്റകാല്ുന്നവൻ എല്ാും ലദ്വത്തിന്നു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു
എന്നു വിചാരിക്കുന്ന ന്ാഴിക വരുന്നു.
അതിന്ാൽ
വയശുക്രിസ്തുവിൈുള്ള
വന്രിവടണ്ടിവരുും.

വിശവാസും

ന്ിമിത്തും

വിശവാസികൾക്ക്

ഇടർച്ച

വചന്വുും ആത്മാവുും ന്ിമിത്തമുള്ള ഇടർച്ചകൾ
ന്റയശയ്യാവിൽ ന്ിന്നുള്ള മന്ററ്റാരു പ്രവചന്ും:
ന്റയശയ്യാവ് 28:9-13
9 “ആർക്കാകുന്നു ഇവൻ പരിജ്ഞാന്ും ഉപവദ്ശിപ്പാൻ വപാകുന്നതു? ആന്റരയാകുന്നു അവൻ പ്രസുംഗും
ഗ്രഹിപ്പിപ്പാൻ വപാകുന്നതു? പാൈുകുടി മാറിയവന്റരവയാ? മുൈകുടി വിട്ടവന്റരവയാ?
10 ചട്ടത്തിവന്മൽ ചട്ടും, ചട്ടത്തിവന്മൽ ചട്ടും; സൂത്രത്തിവന്മൽ സൂത്രും, സൂത്രത്തിവന്മൽ സൂത്രും; ഇവിന്റട അല്പും,
അവിന്റട അല്പും” എന്നു അവർ പറയുന്നു അവത,
11 വിക്കിവിക്കി പറയുന്ന അധ്രങ്ങളാൈുും അന്യഭ്ാഷയിൈുും അവൻ ഈ ജന്വത്താടു സുംസാരിക്കുും.
12 ഇതാകുന്നു സവസ്ഥത; ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു സവസ്ഥത ന്റകാടുപ്പിൻ; ഇതാകുന്നു വിശ്രാമും എന്നു അവർ
അവവരാടു അരുളിന്റച്ചയ്തു എങ്കിൈുും വകൾപ്പാൻ അവർക്കു മന്സ്സില്ായിരുന്നു.
13 ആകയാൽ അവർ ന്റചന്നു പിറവകാട്ടുവീണു തകർന്നു കുടുക്കിൽ അകന്റപ്പട്ടു പിടിന്റപവടണ്ടതിന്നു,
യവഹാവയുന്റട വചന്ും അവർക്കു “ചട്ടത്തിവന്മൽ ചട്ടും, ചട്ടത്തിവന്മൽ ചട്ടും, സൂത്രത്തിവന്മൽ സൂത്രും,
സൂത്രത്തിവന്മൽ സൂത്രും, ഇവിന്റട അല്പും അവിന്റട അല്പും” എന്നു ആയിരിക്കുും.

ചിൈവപ്പാൾ ആളുകൾ ലദ്വത്തിന്റെ സതയമായ വചന്ത്താൽ അസവസ്ഥരാകുന്നു. വചന്ും
ന്ന്റെ പണിയുന്നതിനുും അറിവുും വിവവകവുും ന്റകാണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ്. 1 ന്റകാരിന്ത്യർ 14:
21-ൽ അന്റപ്പാസ്തൈന്ായ പൗവൈാസ് ഉദ്ധരിച്ചതുവപാന്റൈ ന്റയശയ്യാവു 28: 11-12 ആത്മാവിന്റെ
പ്രവർത്തന്ന്റത്തയുും അന്യഭ്ാഷകളിൽ സുംസാരിക്കുന്നതിന്റന്യുും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടുും
ആളുകൾ ഇത് ന്ിരസിക്കുന്നു. വചന്വമാ ആത്മാവവാ സവീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്ാൽ
അവർ ഇടറുന്നു, വീഴുന്നു, കുടുങ്ങുന്നു.
ഒരു വിശവാസിയുന്റട ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഇന്ിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു:

ലദ്വും ന്ിങ്ങളുന്റട ധ്ാരണകന്റള വൈുതാക്കുവമ്പാൾ
ചിൈ സമയങ്ങളിൽ ന്ിങ്ങൾ ഒരു വിശവാസിന്റയന്ന ന്ിൈയിൽ വചന്ന്റത്തയുും ആത്മാവിന്റന്യുും
വ്രണന്റപ്പടുത്തുന്നു, കാരണും അത് ന്ിങ്ങളുന്റട റഫറൻസ് ചട്ടക്കൂടിൽ വചരുന്നില്. ചിൈവപ്പാൾ
ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത തുറക്കാൻ ലദ്വും മന്സ്സിന്റന് മുറിവവല്പിക്കുും. ന്ിങ്ങൾ എല്ാ
ലദ്വശാസ്ത്സ്തവുും ശരിയായി മന്സിൈാക്കിന്റയന്നുും ന്ിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റന്ാപ്പും
സഞ്ചരിക്കുകയാന്റണന്നുും കരുതുന്ന സമയത്ത്, ന്ിങ്ങൾ ചിന്ത്ിച്ചിട്ടില്ാത്ത വിധ്ത്തിൽ
വചന്വുും ആത്മാവുും ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്ന ഒരാൾ വരുന്നു. ഇത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ
ന്ിങ്ങളുന്റട ധ്ാരണന്റയ പിടിച്ചുകുൈുക്കുന്നു. ന്ിങ്ങൾക്ക് ഒരു വചായ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ
ന്ിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അസവസ്ഥന്ാകാനുും അത് പൂർണ്ണമായുും ന്ിരസിക്കാനുും കഴിയുും
അന്റല്ങ്കിൽ ന്ിങ്ങളുന്റട ആത്മീയ ധ്ാരണ, വശഷി, അനുഭ്വും എന്നിവ വളരാനുും
വൈുതാക്കാനുമുള്ള കൃപ ന്ൽകണന്റമന്ന് ന്ിങ്ങൾക്ക് ലദ്വവത്താട് ആവശയന്റപ്പടാും. (കുറിപ്പ്:
ഞങ്ങൾ വചന് വിരുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കൈുകന്റളക്കുറിച്ചല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വചന് വിരുദ്ധവമാ
പിശവകാ ആയ എന്റന്ത്ങ്കിൈുും ഉന്റണ്ടങ്കിൽ അവന്റയ അങ്ങന്റന് തന്റന്ന വിളിക്കണും. ഞങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലദ്വത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള ഒരു കാരയന്റത്തയാണ്, എന്നാൽ ന്ിങ്ങൾ ഇവപ്പാൾ
പിന്ത്ുടരുന്നവന്റയ മാത്രമല്.)

ന്ിങ്ങൾക്ക് മന്സ്സിൈാകാത്ത കാരയങ്ങന്റള എതിർക്കുവാൻ തുടങ്ങുക എന്നത് ന്റതറ്റായ
കാരയമാണ്. ലക്രസ്തവവൈാകത്തിൽ വിശവാസികൾ പരസ്പരും ന്റചളി വാരിന്റയറിയുന്നവരായി
ന്ാും കാണുന്നതിന്റെ
കാരണും പൈവപ്പാഴുും അവർ മന്ററ്റാരാൾ മുഖാന്ത്രമുള്ള
വചന്ത്തിവെയുും
ആത്മാവിവെയുും പ്രവർത്തന്ത്തിൽ ഇടറിവീഴുന്നു എന്നതാണ്.
വചന്ത്തിവെയുും ആത്മാവിവെയുും ന്റവളിന്റപ്പടൽ സവീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്,
അതിന്ാൽ അവർ അസവസ്ഥരാകുകയുും പിന്നീട് അവർക്ക് മന്സ്സിൈാകാത്തന്റതല്ാും
വൈിന്റച്ചറിെു കളയുകയുും ന്റചയ്യുന്നു.

ന്ിങ്ങളിൈുള്ള ലദ്വ പ്രവൃത്തിന്റയ മറ്റുള്ളവർ ന്റതറ്റിദ്ധരിക്കുവമ്പാൾ
ന്ിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിൽ ലദ്വും എന്ത്ാണ് ന്റചയ്യുന്നന്റതന്ന് മന്സ്സിൈാകാത്തവർ ന്ിങ്ങന്റള
ആക്രമിക്കുവമ്പാഴാണ് ഒരു വിശവാസിക്ക് വചന്വുും ആത്മാവുും കാരണും കുറ്റും
വന്രിവടണ്ടിവരുന്നത്. ചിൈ സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ ന്ിങ്ങന്റള ആക്രമിക്കുകയുും
കുറ്റന്റപ്പടുത്തുകയുും പരിഹസിക്കുകയുും വിമർശിക്കുകയുും ന്ിങ്ങന്റള പൈ വപരുകൾ
വിളിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു, കാരണും ലദ്വവചന്ത്തിൈൂന്റടയുും അവന്റെ ആത്മാവിൈൂന്റടയുും
ന്ിങ്ങളിൈുള്ള ലദ്വത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിന്റയ മന്സ്സിൈാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്.
വിന്റതക്കുന്നവന്റെ
ഉപമയിൽ,
പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ
വീണ
വിത്തിന്റന്ക്കുറിച്ച്
പരാമർശിച്ചവപ്പാൾ വയശു ആ കാരയും വിവരിച്ചു. ഇടർച്ചയുണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമായ
വചന്ും ന്ിമിത്തമുള്ള പീഡന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് വയശു അവിന്റട പറെു:
മത്തായി 13:28
വചന്ുംന്ിമിത്തും ന്റഞരുക്കവമാ ഉപദ്രവവമാ വന്രിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിവപ്പാകുന്നു. (ഗ്രീക്ക്
'സ്കാൻഡലൈസ്)

തന്റെ കാൈഘട്ടത്തിൽ പരിവേദ്ന്ന്റയ വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരും വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ
ക്രൂശിന്റെ സവന്ദശും പ്രസുംഗിച്ചതിന്് അവപ്പാസ്തൈന്ായ പൗവൈാസ് എതിർപ്പ് വന്രിട്ടു:
ഗൈാതയർ 5:11
ഞാവന്ാ, സവഹാദ്രന്മാവര, ഇവപ്പാഴുും പരിവേദ്ന് പ്രസുംഗിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ഇന്ിയുും ഉപദ്രവും
സഹിക്കുന്നതു എന്ത്ു? അങ്ങന്റന് എങ്കിൽ ക്രൂശിന്റെ ഇടർച്ച ന്ീങ്ങിവപ്പായവല്ാ.

വചന്ത്തിന്ായുും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായുും ന്ിൈന്റകാള്ളുന്നതിൽ ജന്പ്രിയതയില്
ഗൈാതയർ 1:9-10
9 ഞങ്ങൾ മുന്പറെതുവപാന്റൈ ഞാൻ ഇവപ്പാൾ പിന്റന്നയുും പറയുന്നു: ന്ിങ്ങൾ ലകന്റകാണ്ട
സുവിവശഷത്തിന്നു വിപരീതമായി ആന്റരങ്കിൈുും ന്ിങ്ങവളാടു സുവിവശഷും അറിയിച്ചാൽ അവൻ
ശപിക്കന്റപ്പട്ടവൻ.
10 ഇവപ്പാൾ ഞാൻ മനുഷയന്റരവയാ ലദ്വന്റത്തവയാ സവന്ത്ാഷിപ്പിക്കുന്നതു? അല്, ഞാൻ മനുഷയന്റര
പ്രസാദ്ിപ്പിപ്പാൻ വന്ാക്കുന്നുവവാ? ഇന്നുും ഞാൻ മനുഷയന്റര പ്രസാദ്ിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ
ദ്ാസന്ായിരിക്കയില്.

ജന്ങ്ങളുന്റട
ജന്കീയമായ
അഭ്ിപ്രായത്തിന്റെ
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുവപാന്റൈയായിരിക്കാും

രീതി

വറാമർ

1

ൽ

അന്ീതിയിൽ സതയും അടിച്ചമർത്തുക (വറാമർ 1:18),
അവരുന്റട ചിന്ത്കൾ ന്ിരർഥകമാണ് (വറാമർ 1:21),
വഭ്ാഷന്മാരുന്റട ഹൃദ്യങ്ങൾ ഇരുണ്ടുവപാകുന്നു (വറാമർ 1:21),
ജ്ഞാന്ികന്റളന്ന് അവകാശന്റപ്പട്ട് അവർ വഭ്ാഷന്മാരായി (വറാമർ 1:22),
ഒരു നുണയ്ക്ായി ലദ്വത്തിന്റെ സതയന്റത്ത ലകമാറ്റും ന്റചയ്തു (വറാമർ 1:25),
അവരുന്റട അറിവിൽ ലദ്വന്റത്ത ന്ിൈന്ിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചില് (വറാമർ 1:28),
വമാശമായ മന്സ്സ്, അനുവയാജയമല്ാത്ത കാരയങ്ങൾ ന്റചയ്യുന്നു (വറാമർ 1:28),
മരണത്തിന്് അർഹമായ കാരയങ്ങൾ പരിശീൈിക്കുക (വറാമർ 1:32),
മരണത്തിന്് അർഹമായ കാരയങ്ങൾ ന്റചയ്യുന്നവന്റര അുംഗീകരിക്കുക (വറാമർ 1:32).
ഇന്ന് ലദ്വും ന്വൊടു പറെ വിവാഹും, ലൈുംഗികത, കുടുുംബും, ഭ്ർത്താവിന്റെവയാ
ഭ്ാരയയുന്റടവയാ പങ്ക്, മാതാപിതാക്കവളാടുള്ള ബഹുമാന്ും, അധ്ികാരികവളാടുള്ള ബഹുമാന്ും,
വന്തൃതവത്തിന്് കീഴടങ്ങുക തുടങ്ങിയവയ്ക്് വവണ്ടി ന്ാും ന്ിൈന്റകാള്ളുവമ്പാൾ വൈാകും ന്ന്റെ
പരിഹസിക്കുന്നു. അവർ ഇതിന്റന് അസഹിഷ്ണുത, വർഗീയത എന്ന് മുദ്രകുത്തുകയുും
അതിന്റന് വിവദ്വഷും എന്ന് വിളിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. വിശവാസി എന്ത്ുന്റചയ്യണും? സഭ്
എങ്ങന്റന് പ്രതികരിക്കണും? ക്രിസ്തയൻ വന്താക്കൾ എങ്ങന്റന് പ്രതികരിക്കണും? സഭ്യ്ക്് ഒരു വഴി
മാത്രവമയുള്ളൂ. പൗവൈാസ് പഠിപ്പിച്ചതുവപാന്റൈ: “സതയത്തിന്റെ തൂണുും അടിസ്ഥാന്വുമായ
ജീവനുള്ള ലദ്വത്തിന്റെ സഭ്” (1 തിവമാത്തി 3:15). സമൂഹത്തിൽ സതയന്റത്ത
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുും ന്ിൈന്ിർത്തുന്നതിനുമാണ് സഭ്ന്റയ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടർച്ചകൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുും മനുഷയന്റര പ്രീതിന്റപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി ലദ്വത്തിന്റെ സതയത്തിൽ
വിട്ടുവീഴ്ച ന്റചയ്യാൻ ന്മുക്ക് കഴിയില്. സതയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ന്റചയ്യാന്റത ന്ാും വേഹത്തിൽ
സതയും സുംസാരിക്കണും. ന്ാും ജന്ങ്ങന്റള അവതപടി വേഹിക്കുന്നു, മാത്രമല് മനുഷയന്റന്
രൂപാന്ത്രന്റപ്പടുത്താൻ ശക്തിയുള്ള ലദ്വത്തിന്റെ സതയവുും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിൈർക്ക്
ലദ്വവചന്ത്തിന്റെ സതയവുും അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന്വുും ഇടർച്ചയുും
പ്രതികാരവുമായി
വതാന്നാും. ലദ്വവചന്വത്താട് വചർന്നുന്ിന്ന്, ന്െുന്റട ന്ിൈപാട്
സവീകരിക്കുകയല്ാന്റത ന്മുക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്.

ഇന്ിയുും ന്ിരവധ്ി അവസരങ്ങൾ
ഇടർച്ചകൾ വരുും. വിശവാസികളായ ന്മുക്ക് അസവസ്ഥരാകാൻ/പ്രവകാപിതരാകാൻ ന്ിരവധ്ി
അവസരങ്ങൾ ൈഭ്ിക്കുും. ഈ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് രൂപവരഖ ഞങ്ങൾ ന്ൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടർച്ചകൾ വരുവമ്പാൾ ന്െൾ അവ എങ്ങന്റന് ലകകാരയും ന്റചയ്യുന്നു എന്നതാണ് യഥാർഥ
പ്രശ്നും. പ്രവകാപിപ്പിക്കന്റപ്പടാനുള്ള എല്ാ അവസരങ്ങളുും ശത്രുവിന്റെ ന്റകണിയിൽ വീഴാനുും
ശത്രുവിന്റെ പിടിയിൈാകാനുമുള്ള അവസരമാന്റണന്ന് ഓർെിക്കുക. ഒരു സാഹചരയത്തിൈുും,
ഒരു അവസരത്തിൈുും, ന്െുന്റട ജീവിതത്തിൽ ഇടർച്ചകൾക്കു ഇടും ന്ൽകിന്റല്ന്ന് ന്ാും ദ്ൃഢ
ന്ിശ്ചയും ന്റചയ്യണും.

പ്രതിഫൈന്ും
1. ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ന്റചയ്ത ഏന്റതങ്കിൈുും തരത്തിൈുള്ള ഇടർച്ചകൾ ന്ിങ്ങൾ
വന്രിട്ടിട്ടുവണ്ടാ?
ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുക.
ചുവന്റട
ൈിസ്റ്റുന്റചയ്തിരിക്കുന്ന
സാഹചരയങ്ങളിൽ ന്ിങ്ങൾ എങ്ങന്റന് കാരയങ്ങൾ ലകകാരയും ന്റചയ്തു?

എ. വൈാകത്തിൽ ന്ിന്ന് വരുന്ന ഇടർച്ചകൾ
ബി. അശ്രദ്ധമായി വരുന്ന ഇടർച്ചകൾ
സി. അധ്ികാരമുള്ളവരാൽ വരുന്ന ഇടർച്ചകൾ
ഡി. ലദ്വവത്താടുള്ള ഈർഷയ
ഇ. വയശുക്രിസ്തു ന്ിമിത്തും പ്രവകാപിതന്ാകുവമ്പാൾ
എഫ്. വചന്വുും ആത്മാവുും ന്ിമിത്തും അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ

വിവിധ്

ഇടർച്ചകൾ-അവന്റയ സവീകരിക്കരുത്

3. തിരന്റെടുപ്പ് ന്ിങ്ങളുവടതാണ്

ഇടർച്ചകളുന്റട/ അന്ിഷ്ടങ്ങളുന്റട പരിധ്ിക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കുക
സദ്ൃശയവാകയങ്ങൾ 4:23
സകൈജാഗ്രതവയാടുുംകൂന്റട ന്ിന്റെ ഹൃദ്യന്റത്ത കാത്തുന്റകാൾക; ജീവന്റെ ഉത്ഭവും അതിൽന്ിന്നവല്ാ
ആകുന്നതു.
മത്തായി 12:35
ന്ല് മനുഷയൻ തന്റെ ന്ല് ന്ിവക്ഷപത്തിൽന്ിന്നു ന്ല്തു പുറന്റപ്പടുവിക്കുന്നു; ദ്ുഷ്ടമനുഷയൻ
ദ്ുർന്നിവക്ഷപത്തിൽന്ിന്നു തീയതു പുറന്റപ്പടുവിക്കുന്നു.

ന്െുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണും, ന്െുന്റട ആന്ത്രിക വയക്തിന്റയയുും , കാരണും
ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് ന്െുന്റട ജീവിതന്റത്ത രൂപന്റപ്പടുത്തുന്ന
കാരയങ്ങളാണ്.
ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ഉള്ളത് ന്െുന്റട ജീവിതത്തിൈൂന്റട പുറത്തുവരുും.
ന്െുന്റട ജീവിതത്തിൽ സുംഭ്വിക്കുന്ന
ഹൃദ്യത്തിന്റൈ ന്ിവക്ഷപും മാറ്റണും.

കാരയങ്ങൾക്ക്

മാറ്റും

വരണന്റമങ്കിൽ,

ന്െുന്റട

ന്െൾ കണ്ടതുവപാന്റൈ, ഇടർച്ചകൾ/ അന്ിഷ്ടങ്ങൾ ഒരു ന്റകണിക്കുും വീഴ്ചക്കുമുള്ള
അവസരമാണ്. ഇത് പാപത്തിവൈക്കുും ന്റതറ്റിവൈക്കുും ന്ാും വീണുവപാകാൻ കാരണമാകുന്നു.
എല്ാത്തരും സാഹചരയങ്ങളിൈുും എല്ാത്തരും ആളുകളിൈൂന്റടയുും ഇടർച്ചകൾ/ അന്ിഷ്ടങ്ങൾ
ന്െിവൈക്ക്
വരുും.
എന്നിരുന്നാൈുും,
ഇടർച്ചകൾ/
അന്ിഷ്ടങ്ങൾ
ന്റചയ്യാവന്ാ
സവീകരിക്കാതിരിക്കാവന്ാ ഉള്ള തീരുമാന്ും ന്െുവടതാണ്. ഇടർച്ചകൾ/ അന്ിഷ്ടങ്ങൾ
ന്റചയ്യാതിരിക്കാൻ ന്മുക്ക് തിരന്റെടുക്കാും അന്റല്ങ്കിൽ ഓവരാ ഇടർച്ചകൾ വരുവമ്പാഴുും
അസവസ്ഥരാകുന്നത് ന്മുക്ക് തിരന്റെടുക്കാും.
ഇടർച്ചകൾ/ അന്ിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ന്ിമിഷും ന്ിങ്ങൾക്ക് തിരന്റെടുപ്പ് ന്ടത്താൻ കഴിയുും.
ആന്റരങ്കിൈുും പറെവതാ ന്റചയ്തവതാ ആയ എന്റന്ത്ങ്കിൈുും ന്ിങ്ങന്റള വവദ്ന്ിപ്പിക്കുന്നു,
അപമാന്ിക്കുന്നു, അന്റല്ങ്കിൽ വദ്ഷയും പിടിപ്പിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങളുന്റട മന്സ്സിന്റന് എല്ാ
ജാഗ്രതവയാന്റടയുും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുും ഈ ഇടർച്ചക്കു
വാസസ്ഥാന്ന്റമാരുക്കാനുും
ന്ിങ്ങൾക്ക് തിരന്റെടുക്കാും. ഈ ഇടർച്ച ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ സവീകരിക്കാതിരിക്കാൻ
ന്ിങ്ങൾക്ക് തിരന്റെടുക്കാും. ഒരു വമാശും ന്ിവക്ഷപും ന്ിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിൈൂന്റട
വമാശമായ കാരയങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിന്് കാരണമാകുന്റമന്ന് ഇവപ്പാൾ ന്ിങ്ങൾക്കറിയാും.
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ന്ിങ്ങൾ ഒരു ഇടർച്ചന്റയ അഭ്ിമുഖീകരിക്കുവമ്പാൾ, അതിന്് മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ ന്ിങ്ങൾക്ക്
തിരന്റെടുക്കാും. ഇടർച്ചകളുന്റട പരിധ്ിക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ തിരന്റെടുക്കുക.
ഇടർച്ചകൾ ന്ിങ്ങളിവൈക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനു തക്കവണ്ണും താഴരുത്. വേഹത്തിന്റെ ഉയർന്ന
തൈത്തിൽ ജീവിക്കുക (ഇത് പിന്നീടുള്ള അധ്യായത്തിൽ ന്മുക്ക് ചർച്ച ന്റചയ്യാും).
അവപ്പാവസ്താൈന്ായ പൗവൈാസിന്റെ വാക്കുകൾ ന്മുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാും
അ.പ്രവർത്തികൾ 24:16
അതു ന്റകാണ്ടു എന്ിക്കു ലദ്വവത്താടുും മനുഷയവരാടുും കുറ്റമില്ാത്ത മന്സ്സാക്ഷി എല്ാവപാഴുും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ
ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ലദ്വവത്താടുും മനുഷയവരാടുും കുറ്റമില്ാത്ത മന്സാക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പൗവൈാസ് ശ്രമിച്ചു
ഗ്രീക്കിൽ “സ്ലൈക്ക്” എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥും പരിശീൈന്ും, വയായാമും, ബുദ്ധിമുട്ട്,
വവദ്ന്, അധ്വാന്ും എന്നിവയാണ്.
ഗ്രീക്കിൽ പൗവൈാസ് ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന “കുറ്റും” എന്ന വാക്ക് ‘അവപ്രാസ്വകാവപാ’
ആണ്, അത് ന്െൾ വന്രന്റത്ത കണ്ട ‘സ്കാൻഡവൈാൺ’ എന്നതിൽ ന്ിന്ന് വയതയസ്തമാണ്.
കുറ്റത്തിന്്
‘അവപ്രാസ്വകാവപാസ്’ എന്നതിന്് മൂന്ന് വയതയസ്ത അർഥമുണ്ട്:
1. ഇടർച്ചയ്ക്് ഇടയാക്കരുത്, അതായത് മറ്റുള്ളവന്റര പാപത്തിവൈക്ക് ന്യിക്കരുത്.
2. ഇടറരുത്, പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുക, ന്ിഷ്കളങ്കന്ായിരിക്കുക.
3. പാപന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള വബാധ്മില്ാതിരിക്കുക, പാപത്തിൽ ന്ിന്ന് മുക്തമായ ഒരു ഹൃദ്യും.
അതിന്ാൽ, പാപത്തിൽ ന്ിന്നുും ന്റതറ്റിൽ ന്ിന്നുും തന്റെ മന്സ്സാക്ഷിന്റയ അകറ്റിന്ിർത്താൻ
പൗവൈാസ് എല്ാ ശ്രമങ്ങളുും ന്ടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു രൂപത്തിൈുും പാപും ന്റചയ്യാൻ താൻ
അനുവദ്ിച്ചില് പാപും ന്റചയ്യുക, മറ്റുള്ളവന്റര പാപത്തിന്് വപ്രരിപ്പിക്കുക, അന്റല്ങ്കിൽ
പാപവബാധ്ത്തിൽ ജീവിക്കുക - തന്റെ ആന്ത്രിക വയക്തിയിവൈക്ക് പ്രവവശിക്കുക. അവൻ
തന്റെ ഹൃദ്യും (അതുവഴി അവന്റെ മന്ുഃസാക്ഷി ) ശുദ്ധവുും വയക്തവുമായി സൂക്ഷിക്കാൻ
തിരന്റെടുത്തു.
കുറ്റത്തിന്് മുകളിൽ ജീവിക്കാനുും ലദ്വവത്താടുും മനുഷയവരാടുും ന്െുന്റട ഹൃദ്യും ശുദ്ധവുും
വയക്തവുമായി സൂക്ഷിക്കാനുും ന്മുക്ക് തിരന്റെടുക്കാും. അത് എളുപ്പമാകില്. ന്ാും സവയും
പരിശീൈിപ്പിക്കണും, സവയും വയായാമും ന്റചയ്യണും, ഇത് ന്റചയ്യാൻ ശ്രമിക്കണും. എന്നാൽ അത്
വിൈവയറിയതാണ്. ഇങ്ങന്റന്യാണ് ന്ാും ഇടർച്ചകളുന്റട/ അന്ിഷ്ടങ്ങളുന്റട പരിധ്ിക്ക് മുകളിൽ
ജീവിക്കുന്നത്.
ഒരു ൈുംഘന്ും/ ഇടർച്ച
വന്രിടുവമ്പാൾ
തിരന്റെടുപ്പുകൾ ന്മുക്ക് ചർച്ച ന്റചയ്യാും.

ന്ാും

ന്റചവയ്യണ്ട

ചിൈ

പ്രധ്ാന്

ഹൃദ്യ

ഇത് അനുവദ്ിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണും
ഉല്പത്തി 50:15-21
15 അപ്പൻ മരിച്ചുവപായി എന്നു വയാവസഫിന്റെ സവഹാദ്രന്മാർ കണ്ടിട്ടു: പവക്ഷ വയാവസഫ് ന്ന്റെ വദ്വഷിച്ചു,
ന്ാും അവവന്ാടു ന്റചയ്ത സകൈവദ്ാഷത്തിന്നുും ന്വൊടു പ്രതികാരും ന്റചയ്യുന്റമന്നു പറെു.
16 അവർ വയാവസഫിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: അപ്പൻ മരിക്കുും മുന്റമ്പ: ന്ിന്റെ സവഹാദ്രന്മാർ ന്ിവന്നാടു
വദ്ാഷും ന്റചയ്തു; അവർ ന്റചയ്ത അതിക്രമവുും പാപവുും ന്ീ ക്ഷമിവക്കണും എന്നു വയാവസഫിവന്ാടു പറവിൻ എന്നു
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 ആകയാൽ അപ്പന്റെ ലദ്വത്തിന്റെ ദ്ാസന്മാരുന്റട വദ്രാഹും ക്ഷമിവക്കണവമ എന്നു പറയിച്ചു. അവർ
വയാവസഫിവന്ാടു സുംസാരിക്കുവമ്പാൾ അവൻ കരെു.
18 അവന്റെ സവഹാദ്രന്മാർ ന്റചന്നു അവന്റെ മുമ്പാന്റക വീണു: ഇതാ, ഞങ്ങൾ ന്ിന്ക്കു അടിമകൾ എന്നു
പറെു.
19 വയാവസഫ് അവവരാടു: ന്ിങ്ങൾ ഭ്യന്റപ്പവടണ്ടാ; ഞാൻ ലദ്വത്തിന്റെ സ്ഥാന്ത്തു ഇരിക്കുന്നുവവാ?
20 ന്ിങ്ങൾ എന്റെ വന്ന്റര വദ്ാഷും വിചാരിച്ചു; ലദ്വവമാ, ഇന്നുള്ളതുവപാന്റൈ ബഹുജന്ത്തിന്നു ജീവരക്ഷ
വരുവത്തണ്ടതിന്നു അതിന്റന് ഗുണമാക്കിത്തീർത്തു.
21 ആകയാൽ ന്ിങ്ങൾ ഭ്യന്റപ്പവടണ്ടാ; ഞാൻ ന്ിങ്ങന്റളയുും ന്ിങ്ങളുന്റട കുെുകുട്ടികന്റളയുും വപാറ്റി രക്ഷിക്കുും
എന്നു പറെു അവന്റര ആശവസിപ്പിച്ചു ലധ്രയന്റപ്പടുത്തി.

തന്റന്ന കഠിന്മായി വദ്രാഹിച്ച സവഹാദ്രന്മാവരാട് പ്രതികാരും ന്റചയ്യാൻ വയാവസഫിന്്
ന്ന്റല്ാരു അവസരും ൈഭ്ിച്ചു. ഏറ്റവുും വമാശമായത് സവഹാദ്രന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ന്ാും കാണുന്നതുവപാന്റൈ, വയാവസഫിന്റെ സവഹാദ്രന്മാർ തവന്നാട് ന്റചയ്ത
കാരയങ്ങവളാട് വമാശമായ തീരുമാന്വമാ
വിവദ്വഷത്തിന്റെവയാ ലകപ്പിവെവയാ
ഒരു
സൂചന്വയാ വയാവസഫിന്റെ ഹ്രദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്. വളന്റരക്കാൈും മുമ്പ് തന്റന്ന
അവേഹും കാരയങ്ങൾ വിട്ടുകളെിരുന്നു. വൈുതുും ഗുംഭ്ീരവുമായ വീക്ഷണവകാണിൽ
ന്ിന്നാണ് അവേഹും കാരയങ്ങൾ കണ്ടത്. ലദ്വും എന്ത്ാവണാ കണ്ടത് അത് തന്റന്ന അവനുും
കാണാൻ ഇടയായി.
ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ കാരയങ്ങൾ ഉവപക്ഷിക്കാൻ വയാവസഫിന്റന്വപ്പാന്റൈ ന്ാും മന്ുഃപൂർവും
തിരന്റെടുക്കണും. ന്വൊടു കുറ്റും ന്റചയ്ത വയക്തിന്റയ (അന്റല്ങ്കിൽ ആളുകന്റള)
വിട്ടുകളയണും. അവർ പറെതുും ന്റചയ്തതുും വിട്ടുകളയണും.
ലദ്വത്തിന്റെ വീക്ഷണവകാണിൽ ന്ിന്ന് കാരയങ്ങൾ കാണുക. “എന്ത്ുന്റകാണ്ടാണ് അവർ
എവന്നാട് ഇത് ന്റചയ്തത്?” എന്നതിനുള്ള എല്ാ ഉത്തരങ്ങളുും ന്ിങ്ങളുന്റട പക്കൈിന്റല്ങ്കിൈുും.
“ഇന്റതല്ാും എന്ത്ിവൈക്ക് ന്യിക്കുും?” “അവർ എവന്നാട് അന്യായും ന്റചയ്തുന്റവന്ന് അവർ
എവപ്പാഴാണ് മന്സ്സിൈാക്കുക?” അത് അനുവദ്ിക്കാൻ തിരന്റെടുക്കുക. ഇതിൈൂന്റട ലദ്വും
ന്ല്തുും മികച്ചതുമായ എന്റന്ത്ങ്കിൈുും പ്രവർത്തിക്കുന്റമന്ന് വിശവസിക്കുക, ഈ ഇടർച്ച/
അന്ിഷ്ടും ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ കടക്കാൻ ന്ിങ്ങൾ അനുവദ്ിക്കരുത്. ന്ിങ്ങളുന്റട
മുൻഗണന് ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്, അതിന്ാൽ ഇത്
മന്ുഃപൂർവും വിട്ടുകളയുക. ഇടർച്ച ഉള്ളിൽ സവീകരിക്കാതിരിക്കുക.

ലദ്വും തന്റന്ന ന്ിങ്ങന്റള ന്ീതീകരിക്കന്റട്ട
വറാമർ 12:17-21
17 ആർക്കുും തിന്റന്മക്കു പകരും തിന്മ ന്റചയ്യാന്റത സകൈമനുഷയരുന്റടയുും മുമ്പിൽ വയാഗയമായതു മുൻകരുതി,
18 കഴിയുന്റമങ്കിൽ ന്ിങ്ങളാൽ ആവവാളും സകൈമനുഷയവരാടുും സമാധ്ാന്മായിരിപ്പിൻ.
19 പ്രിയമുള്ളവവര, ന്ിങ്ങൾ തവന്ന പ്രതികാരും ന്റചയ്യാന്റത ലദ്വവകാപത്തിന്നു ഇടുംന്റകാടുപ്പിൻ; പ്രതികാരും
എന്ിക്കുള്ളതു; ഞാൻ പകരും ന്റചയ്യുും എന്നു കർത്താവു അരുളിന്റച്ചയ്യുന്നു, എന്നാൽ
20 “ന്ിന്റെ ശത്രുവിന്നു വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു തിന്മാൻ ന്റകാടുക്ക; ദ്ാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ
ന്റകാടുക്ക; അങ്ങന്റന് ന്റചയ്താൽ ന്ീ അവന്റെ തൈവമൽ തീക്കന്ൽ കുന്നിക്കുും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവവല്ാ.
21 തിന്മവയാടു വതാൽക്കാന്റത ന്ന്മയാൽ തിന്മന്റയ ജയിക്കുക.

വറാമർ 12:17-21-ൽ ന്ാും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ പാൈിച്ചാൽ, ന്ാും അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ,
ന്ാും ഇങ്ങന്റന്യാകുും ന്റചയ്യുക:
•
•
•

ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തുന്ന പ്രതിവയാഗിവയാട് ന്ാും പ്രതികാരും ന്റചയ്യുന്നില്.
ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയവരുമായി സമാധ്ാന്ും ആചരിക്കാൻ ന്ാും തിരന്റെടുക്കുന്നു.
ന്െൾ ന്ന്മ ന്റചയ്യുകയുും ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയവന്റര അനുഗ്രഹിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു.

ന്ാും ഇങ്ങന്റന് ന്റചയ്യുവമ്പാൾ, ഫൈത്തിൽ ന്ാും വഴിമാറുകയുും ന്ന്റെ ന്ീതീകരിക്കാൻ
ലദ്വന്റത്ത അനുവദ്ിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. അവൻ ന്ീതിമാന്ായ ന്യായാധ്ിപൻ, ന്െുന്റട
ഹൃദ്യങ്ങന്റള കാണുകയുും ന്െുന്റട ഉവേശയങ്ങൾ അറിയുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. ന്ാും അവന്റെ
കയ്യിൽ കാരയങ്ങൾ ഏല്പിക്കാൻ തീരുമാന്ിച്ചാൽ അവൻ ന്ന്റെ ന്യായീകരിക്കുും.
വയശു ന്മുക്ക് മുവന്നാട്ടുവച്ച മാതൃക ഇതാണ്:
1 പവത്രാസ് 2:23
തന്റന്ന ശകാരിച്ചിട്ടു പകരും ശകാരിക്കാന്റതയുും കഷ്ടും അനുഭ്വിച്ചിട്ടു ഭ്ീഷണും പറയാന്റതയുും ന്യായമായി
വിധ്ിക്കുന്നവങ്കൽ കാരയും ഭ്രവമല്പിക്കയവത്ര ന്റചയ്തതു.

അഹങ്കാരും ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത ഭ്രിക്കാൻ അനുവദ്ിക്കരുത്
ന്െുന്റട ൈുംഘന്ങ്ങന്റള/ഇടർച്ചകന്റള ന്ാും മുറുന്റക പിടിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണും അവ
ന്െുന്റട അഹങ്കാരന്റത്ത വ്രണന്റപ്പടുത്തിയതാണ്.
മത്തായി 11:28-30
28 അദ്ധവാന്ിക്കുന്നവരുും ഭ്ാരും ചുമക്കുന്നവരുും ആയുവള്ളാവര, എല്ാവരുും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ
ന്ിങ്ങന്റള ആശവസിപ്പിക്കുും.
29 ഞാൻ ന്റസൗമയതയുും താഴ്മയുും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എന്റെ നുകും ഏറ്റുന്റകാണ്ടു എവന്നാടു പഠിപ്പിൻ;
എന്നാൽ ന്ിങ്ങളുന്റട ആത്മാക്കൾക്കു ആശവാസും കണ്ടത്തുും.
30 എന്റെ നുകും മൃദ്ുവുും എന്റെ ചുമടു ൈഘുവുും ആകുന്നു.”

സൗമയതയുും വിന്യവുും താഴ്മയുും ഉള്ള ഹൃദ്യവത്താന്റടയാണ് താൻ ന്ടന്നന്റതന്ന് വയശു
പറെു. ന്ാും അവന്ിൽ ന്ിന്ന് പഠിക്കുകയുും അവന്റന് പിന്ത്ുടരുകയുും വവണും.

ന്ാും വയശുവിന്റന്വപ്പാന്റൈ ന്ടക്കുവമ്പാൾ, സൗമയതയുും താഴ്മയുും ഉള്ളവരായിരിക്കുവമ്പാൾ,
ന്മുക്ക് അസവസ്ഥരാകാൻ/ഇടർച്ചയുണ്ടാകാൻ കഴിയില്.
വയശു പങ്കുന്റവച്ച ഈ ഉപമ ശ്രദ്ധിക്കുക:
ൈൂവക്കാസ് 14:7-11
7 ക്ഷണിക്കന്റപ്പട്ടവർ മുഖയാസന്ങ്ങന്റള തിരന്റെടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവൻ അവവരാടു ഒരുപമ പറെു:
8 ഒരുത്തൻ ന്ിന്റന്ന കൈയാണത്തിന്നു വിളിച്ചാൽ മുഖയാസന്ത്തിൽ ഇരിക്കരുതു; പന്റക്ഷ ന്ിന്നിൈുും
മാന്വമറിയവന്റന് അവൻ വിളിച്ചിരിക്കാും.
9 പിന്റന്ന ന്ിന്റന്നയുും അവന്റന്യുും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്നു: ഇവന്നു ഇടും ന്റകാടുക്ക എന്നു ന്ിവന്നാടു പറയുവമ്പാൾ
ന്ീ ന്ാണവത്താന്റട ഒടുക്കന്റത്ത സ്ഥൈത്തുവപായി ഇരിവക്കണ്ടിവരുും.
10 ന്ിന്റന്ന വിളിച്ചാൽ ന്റചന്നു ഒടുക്കന്റത്ത സ്ഥൈത്തു ഇരിക്ക; ന്ിന്റന്ന ക്ഷണിച്ചവൻ വരുവമ്പാൾ ന്ിവന്നാടു:
വേഹിതാ, മുവമ്പാട്ടു വന്നു ഇരിക്ക എന്നുപറവാൻ ഇടവരന്റട്ട; അവപ്പാൾ പന്ത്ിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട മുമ്പിൽ
ന്ിന്ക്കു മാന്ും ഉണ്ടാകുും.
11 തന്റന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ാും താഴ്ത്തന്റപ്പടുും; തന്റന്നത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തന്റപ്പടുും.

മന്ുഃപൂർവും സൗമയതവയാടുും താഴ്മവയാടുും കൂന്റട ന്ടക്കാൻ കർത്താവായ വയശു ന്ന്റെ
പഠിപ്പിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങൾക്ക് അസവസ്ഥത/ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ന്ടക്കുക.
ന്ിങ്ങൾ താഴ്ന്നവരായിരിക്കുവമ്പാൾ (ഹൃദ്യത്തിൽ താഴ്മയുള്ളവർ), ന്ിങ്ങന്റള
താഴ്ത്താൻ ആർക്കുും കഴിയില്! ന്ിങ്ങന്റള വ്രണന്റപ്പടുത്താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക്
അവസരമില്. ന്ിങ്ങവളാട് സ്ഥാന്ന്റമാഴിയാൻ പറെിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ, ന്ിങ്ങളുന്റട
ഹൃദ്യും അതിവന്ക്കാൾ താഴ്ന്ന സ്ഥൈത്താണ്. ന്ിങ്ങന്റള പ്രവകാപിപ്പിക്കാന്ാവില്.
ന്െുന്റട അഹങ്കാരും വ്രണന്റപ്പടുവമ്പാൾ ലക്രസ്തവ വന്താക്കന്റളന്ന ന്ിൈയിൽ ന്ാും
അസവസ്ഥരാകാൻ വളന്റര എളുപ്പമാണ്. ന്െുന്റട സ്ഥാന്വപ്പരുകൾ ഉപവയാഗിച്ച്
ആളുകൾ ന്ന്റെ വിളിക്കുന്റമന്ന് ന്ാും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആന്റരങ്കിൈുും അങ്ങന്റന്
ന്റചയ്യാത്തവപ്പാൾ ന്ാും അസവസ്ഥരാകുും. മുന്നിവൈക്ക് ക്ഷണിക്കന്റപ്പടുകയുും മീറ്റിുംഗിൽ
മികച്ച സീറ്റ് ന്ൽകുകയുും ന്റചയ്യുന്റമന്ന് ന്െൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അത്
സുംഭ്വിച്ചിന്റല്ങ്കിൽ ന്െൾ അസവസ്ഥരാണ്.
ന്ന്റെ അവിന്റട അുംഗീകരിക്കുന്റമന്നുും ന്െുന്റട ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്റമന്നുും
ന്ാും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങന്റന് സുംഭ്വിക്കാത്തവപ്പാൾ ന്ാും അസവസ്ഥരാകുും.
അഹങ്കാരും ന്െുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത ഭ്രിക്കാൻ അനുവദ്ിക്കുന്നതിന്ാൽ ഇവ ന്െുന്റട
ഹൃദ്യത്തിൽ വരുന്ന ഇടർച്ചകളാണ്. എന്നാൽ, വയശുവിന്റന്വപ്പാന്റൈ ന്ാും
സൗമയതയുും
താഴ്മയുമുള്ള
ഹൃദ്യവത്താന്റട
ന്ടക്കുകയാന്റണങ്കിൽ,
മന്ററ്റാരു
പ്രതിവിധ്ിയുന്റട
ആവശയമില്,
അതിന്ാൽ
അസവസ്ഥരാകാനുള്ള/ഇടർച്ചക്കുള്ള
അവസരവുമില്.
ന്ാും ന്റചവയ്യണ്ട മറ്റ് രണ്ട് പ്രധ്ാന് ഹൃദ്യ തീരുമാന്ങ്ങൾ:
1. അസവസ്ഥമായ ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത്,

2. വേഹത്തിൽ ന്ടക്കാൻ തിരന്റെടുക്കുക. അടുത്ത രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ
ഞങ്ങൾ ഇവ വയക്തിഗതമായി അഭ്ിസുംവബാധ്ന് ന്റചയ്യുന്നു.

പ്രതിഫൈന്ും

1. ഇടർച്ചകളിൽ ന്ിന്ന് ന്െുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത സുംരക്ഷിവക്കണ്ടത് പ്രധ്ാന്മായിരിക്കുന്നത്
എന്ത്ുന്റകാണ്ട്?
2. ന്ിങ്ങൾ ഇടർച്ചകൾ ഉവപക്ഷിച്ചിട്ടുവണ്ടാ? ന്ിങ്ങൾ മുറുന്റകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടർച്ചകളിൽ
ന്ിന്ന് ന്ിങ്ങളുന്റട
ഹൃദ്യും ശുദ്ധീകരിക്കാനുും മായിക്കാനുും ന്ിങ്ങൾ പ്രാർഥിക്കുകയുും
ലദ്വവത്താട് ആവശയന്റപ്പടുകയുും ന്റചവയ്യണ്ടതുവണ്ടാ?
3. ന്ിങ്ങൾ അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ ഇവ ന്റചയ്യുക. വറാമർ 12:17-21-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഇടർച്ചകൾ
ന്റചയ്യുക.

അവതരിപ്പിക്കുവമ്പാൾ ഉള്ള മൂന്ന് “ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ” അവവൈാകന്ും

4. വയശുവിന്റന്വപ്പാന്റൈയുള്ള ഒരു “സൗമയതയുും താഴ്മയുും ഉള്ള മന്സ്സ്” മന്ുഃപൂർവും
ന്ിൈന്ിർത്താൻ ന്ിങ്ങൾക്ക് എങ്ങന്റന് കഴിയുും? അങ്ങന്റന് ന്ിങ്ങളുന്റട അഹങ്കാരും ഒന്നിന്റന്യുും
മുറിന്റപ്പടുത്താന്റത അതിന്ാൽ ഈ രീതിയിൽ അസവസ്ഥരാകാൻ അവസരമില്ാന്റത തന്റന്ന.

ഇടർച്ചകൾ-അവന്റയ സവീകരിക്കരുത്

4. അന്ിഷ്ടത്തിന്നുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കരുത്

മുൻ അധ്യായത്തിൽ, ഒരു ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും വന്രിടുവമ്പാൾ ന്ാും ന്റചവയ്യണ്ട മൂന്ന് പ്രധ്ാന്
ഹൃദ്യ തിരന്റെടുപ്പുകൾ ന്െൾ ചർച്ചന്റചയ്തു:
1. അത് വിട്ടു കളയുക .
2. വറാമർ 12:17-21 അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക, ലദ്വും ന്ിങ്ങന്റള ന്യായീകരിക്കന്റട്ട.
3. അഹങ്കാരും ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത ഭ്രിക്കാൻ അനുവദ്ിക്കരുത്.
ന്ാും അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ ന്മുക്ക് ന്റചയ്യാവുന്ന ന്ാൈാമന്റത്ത പ്രധ്ാന് ഹൃദ്യ
തിരന്റെടുപ്പിന്റന് ഈ അധ്യായും അഭ്ിസുംവബാധ്ന് ന്റചയ്യുന്നു. അസവസ്ഥമായ/അന്ിഷ്ടമുള്ള
ഒരു ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുന്റതന്ന് ന്ാും മന്ുഃപൂർവും തിരന്റെടുക്കുന്നു. ഇത്
ആത്മസുംയമന്ും ആവശയന്റപ്പടുന്നു.

രണ്ട് ഇടർച്ചകൾ/അന്ിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്റരണ്ണും ശരിയാക്കുന്നില്
സഭ്ാപ്രസുംഗി 10:4
അധ്ിപതിയുന്റട വകാപും ന്ിന്റെ വന്ന്റര ന്റപാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ന്ീ ന്ിന്റെ സ്ഥൈും വിട്ടുമാറരുതു; ക്ഷമ
മഹാപാതകങ്ങന്റള ന്റചയ്യാതിരിപ്പാൻ കാരണമാകുും.

ഒരു ആധ്ുന്ിക കാൈന്റത്ത സങ്കൽപ്പിക്കുക. വജാൈിസ്ഥൈത്ത് ന്ിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ ന്റപട്ടു
എന്ന് കരുതുക. ഒരുപവക്ഷ ഇത് ന്ിങ്ങൾ ന്റചയ്യാൻ പരാജയന്റപ്പട്ട ഒരു ന്റചറിയ കാരയും
മാത്രമായിരിക്കാും അന്റല്ങ്കിൽ അത് ഗുരുതരവുും പ്രധ്ാന്ന്റപ്പട്ടതുമായ ന്റതറ്റായിരിക്കാും.
ന്ിങ്ങളുന്റട വബാസ് ന്ിങ്ങവളാട് വദ്ഷയത്തിൈാണ്. വമാശും ഇന്റമയിൈുകൾ, വാക്കാൈുള്ള
പ്രതികരണങ്ങൾ, വമാശും വററ്റിുംഗുകൾ, സ്ഥാന്ക്കയറ്റും ന്ിവഷധ്ിക്കുക എന്നിവയിൈൂന്റട
അവേഹും തന്റെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അവേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ന്ിങ്ങൾ
അസവസ്ഥരാണ്. അവേഹും അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നുന്റവന്ന് ന്ിങ്ങൾക്ക് വതാന്നുന്നു.
ന്ിങ്ങൾ വജാൈി
ഉവപക്ഷിക്കാവന്ാ പ്രതിവഷധ്ിക്കാവന്ാ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവേഹും
ന്ിങ്ങവളാട് ന്റചയ്തത് ന്ിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതന്റല്ന്ന് അവേഹന്റത്ത അറിയിക്കാൻ ന്ിങ്ങൾ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, “ന്ിങ്ങളുന്റട വജാൈി ഉവപക്ഷിക്കരുത്” എന്ന് തിരുന്റവഴുത്ത്
ന്ന്റെ വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങളുന്റട അന്ിഷ്ടത്തിൽ ന്ിന്ന് പ്രതികരിക്കരുത്. ശാന്ത്ത
പാൈിക്കുക, സൗമയത പുൈർത്തുക, വഴങ്ങുക, അത്തരന്റമാരു സാഹചരയത്തിൽ
ആത്മസുംയമന്ും പുൈർത്തുന്നത് കാരയങ്ങൾ ശാന്ത്മാക്കുും.
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അന്ിഷ്ടമുള്ള/ ഇടർച്ചയുള്ള ഹൃദ്യും മുറിവവറ്റ ഹൃദ്യമാണ്
അന്ിഷ്ടമുള്ള/ഇടർച്ചയുള്ള ഹൃദ്യും മുറിവവറ്റ ഹൃദ്യമാണ്. ഉള്ളിൽ മുറിവുണ്ട്. ആത്മാവ്
“തകർന്നിരിക്കുന്നു.”
സദ്ൃശയവാകയങ്ങൾ 17:22
സന്ത്ുഷ്ടഹൃദ്യും ന്വല്ാരു ഔഷധ്മാകുന്നു; തകർന്ന മന്വസ്സാ അസ്ഥികന്റള ഉണക്കുന്നു.

തകർന്ന ഹ്രദ്യും അസ്ഥികന്റള ഉണക്കുന്നു. ഇതിന്ർഥും, തകർന്ന ഹ്രദ്യും “ന്ിങ്ങളിൽ ന്ിന്ന്
ജീവൻ എടുത്തുകളയുകയുും,” ന്ിങ്ങന്റള ഉണക്കുകയുും ന്ിങ്ങന്റള കീറിമുറിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു
എന്നാണ്.
സദ്ൃശയവാകയങ്ങൾ 18:14
പുരുഷന്റെ ധ്ീരത അവന്റെ ദ്ീന്ന്റത്ത സഹിക്കുും; തകർന്ന മന്സ്സിന്റന്വയാ ആർക്കു സഹിക്കാും?

വരാഗാവസ്ഥയുന്റട
സമയമടക്കും
ന്റവല്ുവിളി
ന്ിറെ
കാൈഘട്ടങ്ങളിൽ
ന്ന്റെ
ന്ിൈന്ിർത്തുന്നത്
ആന്ത്രിക
വയക്തിയാണ്.
എന്നാൽ
ആന്ത്രിക
വയക്തിന്റയ
മുറിവവൽപ്പിക്കുകവയാ തകർക്കുകവയാ ന്റചയ്താൽ, ന്റവല്ുവിളി ന്ിറെ സമയങ്ങളിൽ
ന്ിൈന്ിൽക്കാൻ ആ വയക്തിക്ക് കഴിയില്.
അതിന്ാൽ,
ന്ാും
ഇടർച്ചകന്റള/അന്ിഷ്ടങ്ങന്റള
ന്െുന്റട
ഹൃദ്യത്തിൽ
കടക്കാൻ
അനുവദ്ിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, ന്ാും യഥാർഥത്തിൽ ബൈഹീന്രാണ്, ശക്തരല്. ന്ാും
കാരയങ്ങളുന്റട ഏറ്റവുും താഴ്ന്ന ന്ിൈയിൈാണ്, മാത്രമല് ഏറ്റവുും മികച്ചത് ന്ൽകുന്നവരല്.
ന്െൾ ന്റതറ്റായ തീരുമാന്ങ്ങളുും വമാശും തിരന്റെടുപ്പുകളുും ന്ടത്തുന്നു. ന്െുന്റട
ഇടർച്ചകളാൽ ന്ാും പൈവപ്പാഴുും അന്ധരാകുും. ന്െുന്റട തീരുമാന്ങ്ങൾ പൈവപ്പാഴുും ന്മുക്ക്
വന്രിട്ട ഇടർച്ചകളാൽ മങ്ങിയതാകാും /ന്റതറ്റായതാകാും.
ഈ മുറിവവറ്റ സ്ഥൈത്ത് ന്ിന്ന് ന്ാും പ്രവർത്തിക്കുവമ്പാൾ, മറ്റുള്ളവന്റര വവദ്ന്ിപ്പിക്കാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്. മുറിവവറ്റവർ മറ്റുള്ളവവരയുും മുറിവവൽപ്പിക്കുന്നു. ചിൈ സമയങ്ങളിൽ ഇത്
പ്രതിവരാധ് മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ന്റചയ്യുന്നത്, എന്നാൽ തങ്ങളുന്റട ഏറ്റവുും അടുത്തവന്റരവപ്പാൈുും
അവർ വവദ്ന്ിപ്പിക്കുന്നു.
അതിന്ാൽ
അസവസ്ഥരാകാതിരിക്കുന്നതാണ്
ന്ല്ത്.
എന്നാൽ,
ന്ിങ്ങൾ
അസവസ്ഥരാന്റണങ്കിൽ, സവയും സുംയമന്ും പാൈിക്കുക, അസവസ്ഥമായ ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന്
പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. അത്
വിട്ടുകളയാനുും ക്ഷമിക്കാനുും ആ ഇടർച്ചയിൽ ന്ിന്നുും
ന്ിങ്ങളുന്റട
ഹ്രദ്യും
ശുദ്ധീകരിക്കാനുും
ലദ്വും
ന്ിങ്ങന്റള
സുഖന്റപ്പടുത്തുകയുും
സഹായിക്കുകയുും ന്റചയ്യന്റട്ട. തുടർന്ന് മുവന്നാട്ട് വപാകുക.

ഇടർച്ചകൾ ലകപ്പിനു ജന്മും ന്റകാടുക്കുന്നു
ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിന്റൈ ഇടർച്ചകന്റള/അന്ിഷ്ടങ്ങന്റള ഉടന്ടി ലകകാരയും ന്റചയ്യുന്നിന്റല്ങ്കിൽ,
അത് ലകപ്പ്, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതു, വകാപും, വിവദ്വഷും എന്നിവ ഉൾന്റപ്പന്റടയുള്ള

ന്റതറ്റായ വികാരങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുും. ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ വയക്തിവയാട് (അന്റല്ങ്കിൽ
ആളുകവളാട്) ന്ാും കപുള്ളവരായിത്തീരുും .
ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ലകപ്പ് ഉണ്ടായാൽ എങ്ങന്റന്യായിരിക്കുും?
എബ്രായർ 12:14-15
14 എല്ാവവരാടുും സമാധ്ാന്ും ആചരിച്ചു ശുദ്ധീകരണും പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ. ശുദ്ധീകരണും കൂടാന്റത
ആരുും കർത്താവിന്റന് കാണുകയില്.
15 ജാഗ്രതയായിരിപ്പീൻ; ആരുും ലദ്വകൃപ വിട്ടു പിൻമാറുവാനുും, വല് കപുമുള്ള വവരുും മുളച്ചു ന്റപാങ്ങി
കൈക്കമുണ്ടാക്കി അവന്കർ അതിന്ാൽ മൈിന്ന്റപ്പടുവാനുും ഇടയാകുമവല്ാ,

ലകപ്പ് ഒരു വവര് വപാന്റൈയാണ്, പരിവശാധ്ിക്കാതിരുന്നാൽ, അത് വളരുകയുും എല്ാത്തരും
കുഴപ്പങ്ങളുും ഉണ്ടാക്കുകയുും ന്റചയ്യുും. അത് ന്െിൈൂന്റട അതിന്റെ സവാധ്ീന്ും മറ്റുള്ളവരിവൈക്ക്
വയാപിപ്പിക്കുകയുും ന്ാും അനുഭ്വിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ അവർ ഏന്ററ്റടുക്കുകയുും ന്റചയ്യുും. ന്ാും
ശ്രദ്ധിക്കാന്റതയിരുന്നാൽ, കപ് പകർച്ചവയാധ്ിയാകുകയുും വയാപിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു.
മറ്റുള്ളവരുും ന്െന്റളവപ്പാന്റൈ ലകപ്പുള്ളവരായിത്തീരുന്നു.
എബ്രായർ 12:15-ൽ, ലദ്വകൃപയിൽ ന്ിന്ന് വയതിചൈിക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റന്ാപ്പും
ലകപ്പിന്റന്ക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് രസകരമാണ്. ലദ്വും ധ്ാരാളും കൃപ ന്ൽകുന്ന
ലദ്വമാണ്. എല്ാവർക്കുും കവിന്റൊഴുകുന്ന, അളക്കാന്ാവാത്ത കൃപ അവനു
ന്ൽകാന്ാകുും. എന്നാൽ, ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിന്റൈ കപ്, ലദ്വത്തിന്്, ന്െിൈുും,
ന്െിൈൂന്റടയുും, അവിടുന്റത്ത അത്ഭുതകരമായ കൃപയാൽ ന്റചയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാരയങ്ങൾ
സവീകരിക്കുന്നതിൽ ന്ിന്ന് ന്ന്റെ തടയുവാൻ കാരണമാകുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കാന്റതയിരുന്നാൽ, ലകപ്പ് ക്ഷമിക്കാത്തതിവൈക്ക് ന്യിക്കുകയുും അത് വിശവാസന്റത്ത
തടസ്സന്റപ്പടുത്തുകയുും ന്റചയ്യുന്നു (മർവക്കാസ് 11:22-25).
ശ്രദ്ധിക്കാന്റതയിരുന്നാൽ, ലകപ്പ് വിവദ്വഷത്തിവൈക്ക് ന്യിക്കുന്നു. വിവദ്വഷും അന്ധരാക്കുന്നു
(1 വയാഹന്നാൻ 2:9,11). ന്െൾ ഇരുട്ടിൈുള്ളവരായി, ന്ാും മുവന്നാട്ട് വപാകുന്നുന്റവന്ന് ന്മുക്ക്
വതാന്നുും, പവക്ഷ ന്െൾ എവിവടക്കാണ് വപാകുന്നന്റതന്ന് ന്ാും അറിയുന്നില്, കാരണും
വിവദ്വഷത്താൽ ന്ാും അന്ധരാണ്.
വിവദ്വഷും ന്റകാൈപാതകമാണ് (1 വയാഹന്നാൻ 3:15). ലകപ്പിൽ ന്ിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവമ്പാൾ
ന്െൾ
പൈവപ്പാഴുും ന്റകാൈപാതകത്തിവൈക്ക് തിരിയുന്നു. ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ
വയക്തിയുന്റട (അന്റല്ങ്കിൽ ആളുകളുന്റട) സവഭ്ാവും, പ്രശസ്തി, ബഹുമാന്ും എന്നിവ
ഇല്ാതാക്കാൻ ന്ാും ഇന്ി മടിക്കില്. ചിൈവപ്പാൾ ന്െൾ ഇത് എല്ാ ആളുകളിവൈക്കുും
സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നു. “എല്ാവരുും ഇതുവപാന്റൈയാണ്” എന്ന് ന്െൾ പറയുന്നു.
ഹൃദ്യത്തിൽ പ്രവവശിച്ച ഒരു ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും, എല്ാവവരാടുും സാമാന്യവൽക്കരിക്കന്റപ്പട്ട
വിവദ്വഷത്തിവൈക്ക് ന്യിക്കുന്ന ലകപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അത്തരും ന്റന്ഗറ്റീവ് വികാരങ്ങന്റളല്ാും ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് ഉന്മൂൈന്ും
ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്നിന്റല്ങ്കിൽ ന്ന്റെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാനുും കൂടുതൽ ന്ാശമുണ്ടാക്കാനുും
ഇടയാക്കുും.

ഇടർച്ച/ അന്ിഷ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്
എബ്രായർ 12:15 ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുവപാന്റൈ, ശ്രദ്ധിക്കാന്റതയിരുന്നാൽ ലകപ്പ്
ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് ന്െുന്റട ചുറ്റുമുള്ളവരുന്റട ഹൃദ്യങ്ങളിവൈക്ക് ഒഴുകുും.

ന്െുന്റട

ഇടർച്ചകളിൽ/അന്ിഷ്ടത്തിൽ
ന്ിന്ന് ന്െൾ പ്രവർത്തിക്കുവമ്പാൾ ഇടർച്ചകളുന്റട/
അന്ിഷ്ടങ്ങളുന്റട വികാരങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകളിവൈക്ക് വിതരണും ന്റചയ്യാനുും പ്രചരിപ്പിക്കാനുും ന്ാും
ആരുംഭ്ിക്കുന്നു. അവരുന്റട ചിന്ത്, യുക്തി, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയുും ന്ാും അവവരാടു പറയുന്ന
കാരയങ്ങളാൽ അവയക്തമാകുന്നു.
വറാമർ 16:17
സവഹാദ്രന്മാവര, ന്ിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപവദ്ശത്തിന്നു വിപരീതമായ ദ്വന്ദവപക്ഷങ്ങന്റളയുും ഇടർച്ചകന്റളയുും (ഗ്രീക്കിൽ
സ്കാൻഡവൈാൺ) ഉണ്ടാക്കുന്നവന്റര സൂക്ഷിച്ചുന്റകാവള്ളണന്റമന്നു ഞാൻ ന്ിങ്ങന്റള പ്രവബാധ്ിപ്പിക്കുന്നു.
അവവരാടു അകന്നു മാറുവിൻ.

തടസ്സന്റപ്പടുത്താവന്ാ കുറ്റന്റപ്പടുത്താവന്ാ പാടില്
വറാമർ 14:10,13
10 എന്നാൽ ന്ീ സവഹാദ്രന്റന് വിധ്ിക്കുന്നതു എന്ത്ു? അല് ന്ീ സവഹാദ്രന്റന് ധ്ിക്കരിക്കുന്നതു എന്ത്ു? ന്ാും
എല്ാവരുും ലദ്വത്തിന്റെ ന്യായാസന്ത്തിന്നു മുമ്പാന്റക ന്ിൽവക്കണ്ടിവരുും.
13 അതുന്റകാണ്ടു ന്ാും ഇന്ി അവന്യാന്യും വിധ്ിക്കരുതു; സവഹാദ്രന്നു ഇടർച്ചവയാ ഗ്രീക്കിൽ സ്കാൻഡവൈാൺ)
തടങ്ങവൈാ (ഗ്രീക്കിൽ വപ്രാസ്വകാമാ) ന്റവക്കാതിരിപ്പാൻ മാത്രും ഉന്ററച്ചുന്റകാൾവിൻ.

വറാമർ 14-ൽ, വിശവാസികളായ പൈരുും ഭ്ക്ഷണും, പ്രവതയക ദ്ിവസങ്ങൾ മുതൈായവന്റയ
വയതയസ്തമായി കാണാന്റമന്ന വസ്തുതന്റയ പൗവൈാസ് അഭ്ിസുംവബാധ്ന് ന്റചയ്യുന്നു. ഈ
കാരയങ്ങളിൽ വിശവാസികളായ ന്ാും പരസ്പരും വിധ്ിക്കരുന്റതന്ന് അവേഹും ഉദ്്വബാധ്ിപ്പിച്ചു.
ന്ാും ഓവരാരുത്തരുും ന്െുന്റട മന്സ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കുകയുും എല്ാ കാരയങ്ങളിൈുും കർത്താവിന്്
കണക്കു ന്ൽവകണന്റമന്നു അറിയുകയുും വവണും. എന്നിരുന്നാൈുും, ന്മുക്ക് ഈ സവാതന്ത്രയും
ഉള്ളവപ്പാൾ, ന്ാും ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കുകവയാ മന്ററ്റാരു വിശവാസിന്റയ ന്റതറ്റിക്കുകവയാ
ന്റചയ്യുന്ന എന്റന്ത്ങ്കിൈുും ന്റചയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണും.
വറാമർ 14:13-ൽ “ഇടർച്ച” എന്നത് ഗ്രീക്ക് പദ്മായ ‘വപ്രാസ്വകാമ’ എന്നാണ് അർഥും,
“ഒരാൾ തന്റെ കാൽ തട്ടി വീഴാനുള്ള ഒരു തടസ്സും.” “ഗ്രീക്ക് പദ്മായ ‘സ്കാൻഡവൈാൺ’
എന്നതിന്റെ അർഥും വീഴാൻ ഉള്ള കാരണും എന്ന് ന്ാും വന്രന്റത്ത കണ്ടു.
വിശവാസികന്റളന്ന
ന്ിൈയിൽ
ന്ാും
അപകീർത്തിന്റപ്പടുത്തുകവയാ ന്റചയ്യരുത്.

പരസ്പരും

തടസ്സന്റപ്പടുത്തുകവയാ

യാന്റതാരു അന്ന്ത്രഫൈങ്ങളില്ാത്തതുും (വറാമർ 14:4) സവയും തീരുമാന്ന്റമടുക്കാൻ ലദ്വ
വചന്ും അനുവാദ്ും ന്ൽകിയ കാരയങ്ങളിൈുും (വറാമർ 14:12) ലദ്വത്തിന്റെ സ്ഥാന്ത്ത് ന്ിന്ന്
ന്ാും വിധ്ി കൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവമ്പാൾ
ന്ാും
പരസ്പരും കുറ്റന്റപ്പടുത്തുകയുും
തടസ്സന്റപ്പടുത്തുകയുമാണ് ന്റചയ്യുന്നത്.

മറ്റുള്ളവവരാട്
അവവഹളന്ും
കാണിക്കുവമ്പാവഴാ,
അവന്റര
ന്റചറുതാക്കുവമ്പാവഴാ,
പുേിക്കുവമ്പാവഴാ, മറ്റുള്ളവന്റരക്കാൾ ന്ാും മികച്ചവന്റരന്നു കരുതുവമ്പാവഴാ ന്െൾ പരസ്പരും
തടസ്സന്റപ്പടുത്തുകയുും കുറ്റന്റപ്പടുത്തുകയുും ആണ് ന്റചയ്യുന്നത്.
ഈ പറെതിന്റെന്റയല്ാും സാരും, ന്ാും ഒരു ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും
സവീകരിക്കാന്റതയുും
ഇടർച്ചയിൽ/അന്ിഷ്ടത്തിൽ ന്ിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാന്റതയുും ഇരിക്കാനുള്ള ലധ്രയപൂർവമായ
തിരന്റെടുപ്പ് എടുക്കണന്റമന്നാണ്.

പ്രതിഫൈന്ും

1. ഇടർച്ചയുള്ള ഹൃദ്യും മുറിവവറ്റ ഹൃദ്യമാണ്. ഒരു ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും
ന്റവച്ചുന്റകാണ്ടിരിക്കുന്നതു വയക്തിപരമായി ന്െന്റള എങ്ങന്റന് ബാധ്ിക്കുും?
2. ഇടർച്ചയിൽ/അന്ിഷ്ടത്തിൽ
ന്ിന്ന് ജന്ിച്ച ചിൈ ന്റന്ഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ
ഏന്റതാന്റക്കയാണ്? ഇവ ന്ന്റെയുും ന്െുന്റട ചുറ്റുമുള്ളവന്റരയുും എങ്ങന്റന്
ബാധ്ിക്കുന്നു?
3. വറാമർ 14:10,13 അനുസരിച്ച് ന്ാും തടസ്സന്റപ്പടുത്തുകവയാ കുറ്റന്റപ്പടുത്തുകവയാ
ന്റചയ്യുന്നിന്റല്ന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ന്റചവയ്യണ്ട രണ്ട് കാരയങ്ങൾ ഏന്റതാന്റക്കയാണ്?

ഇടർച്ചകൾ-അവന്റയ സവീകരിക്കരുത്

5. സ്നേഹം േകെ സ്വതന്ത്രരായി േിർത്തുന്നു

ഒരു ഇടർച്ച/അന്ിഷ്ടും വന്രിടുവമ്പാൾ ന്ാും ന്റചവയ്യണ്ട ന്ാൈ്
തിരന്റെടുപ്പുകൾ മുമ്പന്റത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ ചർച്ചന്റചയ്തിട്ടുണ്ട്:
1.
2.
3.
4.

പ്രധ്ാന്

ഹൃദ്യ

അത് വിട്ടുകളയുക.
വറാമർ 12: 17-21 അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക, ലദ്വും ന്ിങ്ങന്റള ന്യായീകരിക്കന്റട്ട.
അഹങ്കാരും ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത ഭ്രിക്കാൻ അനുവദ്ിക്കരുത്.
ഇടർച്ചയിൽ/ അന്ിഷ്ടത്തിൽ ന്ിന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത്.

ന്ാും അസവസ്ഥരാകുവമ്പാൾ ന്ാും ന്റചയ്യുന്ന അഞ്ചാമന്റത്ത പ്രധ്ാന് ഹൃദ്യ തിരന്റെടുപ്പിന്റന്
ഈ അധ്യായും അഭ്ിസുംവബാധ്ന് ന്റചയ്യുന്നു. വേഹത്തിൽ ന്ടക്കാൻ ന്ാും മന്പൂർവും
തിരന്റെടുക്കുന്നു. വേഹും ന്െുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത ശുദ്ധവുും വയക്തവുും സവതന്ത്രവുമാക്കുന്നു.

വേഹും ന്ിങ്ങളുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു
1 വയാഹന്നാൻ 2:10
സവഹാദ്രന്റന് വേഹിക്കുന്നവൻ ന്റവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു; ഇടർന്റച്ചക്കു (ഗ്രീക്കിൽ സ്കാൻഡവൈാൺ)
അവന്ിൽ കാരണമില്.
ഇടർച്ചയുന്റട/അന്ിഷ്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവുും വൈിയ മറുമരുന്ന് ന്െിൈൂന്റട ഒഴുകുന്ന ലദ്വവേഹമാണ്.

ന്ാും അസവസ്ഥരാകുകയുും അപമാന്ിക്കന്റപ്പടുകയുും വകാപിക്കുകയുും ന്റചയ്യുവമ്പാൾ അതിന്റെ
വവദ്ന് ന്മുക്ക് അനുഭ്വന്റപ്പടുും. എന്നാൽ ആ ന്ിമിഷും, ലദ്വത്തിന്റെ ആത്മാവിന്ാൽ ന്െുന്റട
ഹൃദ്യങ്ങളിൽ പകർന്ന ലദ്വവേഹന്റത്ത (വറാമർ 5:5) ന്െിൈൂന്റട ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ
വയക്തിയിവൈക്കുും (അന്റല്ങ്കിൽ വയക്തികൾ ) ഒഴുകാൻ ന്ാും അനുവദ്ിക്കണും.
ഇത് ന്റചയ്യാൻ ന്െൾ തിരന്റെടുക്കുകയുും വേഹത്തിന്റെ ഹൃദ്യും ന്ിൈന്ിർത്തുകയുും
ന്റചയ്യുവമ്പാൾ, ന്ാും
ന്റവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ലദ്വത്തിന്റെ പ്രകാശും ന്െിവൈക്ക്
പ്രകാശിക്കുന്നു.
ന്െുന്റട
ഹൃദ്യും
ശുദ്ധവുും
വയക്തവുും
സവതന്ത്രവുമാകുന്നു.
ഇടർച്ചക്കു/അന്ിഷ്ടത്തിനു (‘സ്കാൻഡവൈാ’) ന്െിൽ സ്ഥാന്മില്. ന്ന്റെ കുടുക്കാവന്ാ
ന്റകണിയിൽ വീഴ്ത്താവന്ാ ഒന്നുും തന്റന്നയില്. വേഹും ഇടർച്ചക്കു/അന്ിഷ്ടത്തിനു ഒരു
അവസരവുും ന്ൽകുന്നില്. വേഹത്തിനുും ഇടർച്ചക്കുും/അന്ിഷ്ടത്തിനുും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ
കഴിയില്.
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ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ഉള്ള ലദ്വവേഹത്താൽ, ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയവവരാട് ന്ാും
ക്ഷമിക്കുകയുും അവന്റര അനുഗ്രഹിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു.
ന്ന്റെ വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ വയക്തിവയാട് (അന്റല്ങ്കിൽ ആളുകവളാട്) ന്മുക്ക് സുംസാരിക്കാൻ
കഴിയുും, അവവരാട് ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ വേഹമല്ാന്റത മന്ററ്റാന്നുമില്. അവർ ന്ന്റെ
വവദ്ന്ിപ്പിച്ചന്റതങ്ങന്റന്ന്റയന്നു
ന്മുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുും. വകാപും, മുറിവ്,
പ്രതികാരും അന്റല്ങ്കിൽ ന്റവറുപ്പ് എന്നിവയില്ാന്റത ന്മുക്ക് അത് ന്റചയ്യാൻ കഴിയുും.
വേഹത്തിൈുും ക്ഷമയുന്റട ആത്മാവിൈുും ന്മുക്ക് അത് ന്റചയ്യാൻ കഴിയുും.

വേഹും എല്ാവവരയുും ജയിക്കുന്നു
സദ്ൃശയവാകയങ്ങൾ 10:12
പക വഴക്കുകൾക്കു കാരണും ആകുന്നു; വേഹവമാ, സകൈ ൈുംഘന്ങ്ങന്റളയുും മൂടുന്നു.
സദ്ൃശയവാകയങ്ങൾ 17:9
വേഹും വതടുന്നവൻ ൈുംഘന്ും മന്ററച്ചുന്റവക്കുന്നു; കാരയും പാട്ടാക്കുന്നവവന്ാ മിത്രങ്ങന്റള വഭ്ദ്ിപ്പിക്കുന്നു.

ന്ാും വേഹത്തിൽ ന്ടക്കുവമ്പാൾ, ഒരു ഇടർച്ചക്ക് മറുപടിയായി, ന്െുന്റട എതിരാളിവയാട്
പ്രതികാരും ന്റചയ്യാൻ ന്ാും ആഗ്രഹിക്കില്. ന്ന്റെ അസവസ്ഥരാക്കുന്ന അവരുന്റട ന്റതറ്റ്
അന്റല്ങ്കിൽ അവർ ന്റചയ്തന്റതന്ത്ുും ക്ഷമിക്കാൻ ന്ാും ശ്രമിക്കുന്നു.
അവന്റരക്കുറിച്ചു മറ്റുള്ളവവരാട് ന്ാും പറയുന്ന വാക്കുകൾ ന്െൾ സൂക്ഷിക്കുും. അവർ
യഥാർഥത്തിൽ ആരാന്റണന്ന് വളന്റച്ചാടിച്ചു അവവഹളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരയും
ആവർത്തിക്കാൻ ന്െൾ വിസെതിക്കുും. അവരുും മറ്റുള്ളവരുും തെിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ
ന്െുന്റട വാക്കുകൾ അനുവദ്ിക്കാതിരിക്കാൻ ന്െൾ ജാഗ്രത പാൈിക്കുും.
എല്ാവവരയുും ജയിക്കുന്ന വേഹമാണിത്. ഇടർച്ചകന്റള/അന്ിഷ്ടങ്ങന്റള ജയിക്കുന്ന
വേഹമാണിത്. ഈ വേഹും ന്മുക്ക് വവണ്ടി ശത്രു ഒരുക്കുന്ന ന്റകണികവളയുും
കുടുക്കുകന്റളയുും ജയിക്കുന്നു.

വേഹും, ഏതു അവസ്ഥയിൈുും
1 വയാഹന്നാൻ 4:11
പ്രിയമുള്ളവവര, ലദ്വും ന്ന്റെ ഇങ്ങന്റന് വേഹിച്ചു എങ്കിൽ ന്ാമുും അവന്യാന്യും വേഹിവക്കണ്ടതാകുന്നു.

ഇടർച്ചയുള്ള/അന്ിഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ലദ്വവേഹത്താൽ മറ്റുള്ളവന്റര വേഹിക്കുക എന്നത്
ന്റചറിയ കാരയമല്. ന്െുന്റട എതിരാളി ന്െിൽ ന്ിന്ന് അത്തരന്റമാരു പ്രതികരണത്തിന്്
അർഹന്ന്റല്ന്ന് ന്മുക്ക് വതാന്നാൻ ന്ിരവധ്ി കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ വർണ്ണിക്കാൻ
കഴിയാത്ത വിധ്ത്തിൈുും അന്ന്ത്മായ അളവിൈുും ഉള്ള ലദ്വ വേഹത്തിൽ ന്ാും
വസിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ അവന്റര വേഹിക്കുക എന്നല്ാന്റത ന്മുക്ക് മറ്റു വഴികളില്. ന്ന്റെ
വ്രണന്റപ്പടുത്തിയ ഒരാന്റള (അന്റല്ങ്കിൽ ആളുകന്റള) അവർ ഏതു അവസ്ഥയിൈാന്റണങ്കിൈുും
ന്ാും വേഹിക്കുന്നു.

വേഹും വാക്കിന്ാൽ അല് പ്രവർത്തിയാൽ തന്റന്ന
1 വയാഹന്നാൻ 3:18
കുെുങ്ങവള, ന്ാും വാക്കിന്ാൈുും ന്ാവിന്ാൈുും അല്, പ്രവൃത്തിയിൈുും സതയത്തിൈുും തവന്ന വേഹിക്കുക.
വറാമർ 12:9
വേഹും ന്ിർവയാജും ആയിരിക്കന്റട്ട: തീയതിന്റന് ന്റവറുത്തു ന്ല്തിവന്ാടു പറ്റിന്റക്കാൾവിൻ.

ഇത് ന്ാും ബുദ്ധിപരമാവയാ ലസദ്ധാന്ത്ികമാവയാ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്, മറിച്ച് യഥാർഥ
ജീവിതത്തിൽ ന്റചയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ന്െുന്റട വേഹും യഥാർഥമാണ്. ഇത് സതയമാണ്. അത്
ന്െുന്റട ഹൃദ്യത്തിൽ ന്ിന്ന് ഒഴുകുന്നു. അത് ഭ്ൂതകാൈന്റത്ത മായ്ക്കുന്നു. ഇത്
കുറ്റവാളിന്റയ അവരുന്റട കുറ്റകൃതയത്തിൽ ന്ിന്ന് വമാചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ന്െൾ
ജീവിക്കുന്ന രീതി.
ന്െുന്റട എതിരാളിന്റയ മാത്രമല് വേഹും വമാചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ന്ന്റെ വമാചിപ്പിക്കുന്നു.
ന്ാും ശുദ്ധവുും വയക്തവുും സവതന്ത്രവുമാകുന്നു.
ഇടർച്ചകളുന്റട
ഇടർച്ചകളുന്റട
ജീവിക്കുക.

പരിധ്ിക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ വേഹും ന്ന്റെ സവതന്ത്രമാക്കുന്നു.
പരിധ്ിക്ക് മുകളിൽ എവപ്പാഴുും ജീവിക്കുക. എവപ്പാഴുും വേഹത്തിൽ

പ്രതിഫൈന്ും

1. ന്ിങ്ങന്റള പ്രവകാപിപ്പിച്ച ആന്റരന്റയങ്കിൈുും (അന്റല്ങ്കിൽ ചിൈ ആളുകന്റള) ന്ിങ്ങൾ
വേഹത്താൽ വമാചിപ്പിവക്കണ്ടതുവണ്ടാ? കുറച്ചു സമയന്റമടുത്തു ഈ അധ്യായും
പഠിക്കുകയുും ഓവരാ വേഹപ്രവൃത്തിയുും ആ വയക്തിക്ക് (അന്റല്ങ്കിൽ ആളുകൾക്ക്)
ബാധ്കമാക്കുകയുും ന്റചയ്യുക.

ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റെ പങ്കാളി
(എ) വന്താക്കന്റള ശക്തിന്റപ്പടുത്തുക, (ബി) ശുശ്രൂഷയ്ക്ായി യുവാക്കന്റള സജ്ജരാക്കുക, (സി)
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ് ന്റകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നീ കാരയങ്ങളില് പ്രവതയകും
ശ്രദ്ധവകന്ദ്രീകരിച്ച്
ഇന്ത്യയിൈുടന്ീളും
പ്രവതയകിച്ചുും
വടവക്ക
ഇന്ത്യയിന്റൈമ്പാടുും
എത്തിവച്ചരുന്നതിൈൂന്റട ഒരു പ്രാവദ്ശിക സഭ് എന്നതിന്റെ അതിരുകളുും കടന്ന് ഓള്
പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ച് ശുശ്രൂഷകള് വര്ച്ത്തിക്കുന്നു. യുവജന്ങ്ങള്ക്കായുള്ള ന്റസമിന്ാറുകള്,
ക്രിസ്തീയ വന്തൃതവ ന്റസമിന്ാറുകള് തുടങ്ങിയ ഒട്ടവന്കും ന്റസമിന്ാറുകള് വര്ച്ഷും മുഴുവനുും
ന്ടത്തുന്നു. അതുകൂടാന്റത, വിശവാസികള് വചന്ത്തിൈുും ആത്മാവിൈുും ശക്തരായിത്തീരണും
എന്ന
ൈക്ഷയവത്താന്റട
ഇുംഗ്ലീഷിൈുും
ഇന്ത്യയിന്റൈ
വയതയസ്തങ്ങളായ
ഭ്ാഷകളിൈുും
ആയിരക്കണക്കിന്് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് സൗജന്യമായി അച്ചടിച്ചു വിതരണും ന്റചയ്തു.
ഞങ്ങളുമായി
പങ്കാളികളാവകണ്ടതിന്്
സാമ്പത്തികമായി
ഒറ്റത്തവണയാവയാ
പ്രതിമാസമാവയാ സുംഭ്ാവന്കള് അയവയ്ക്ണ്ടതിന്ായി ഞങ്ങള് ന്ിങ്ങന്റള ക്ഷണിക്കുന്നു.
ന്െുന്റട രാജയത്തുടന്ീളമുള്ള ഈ വവൈയില് ഞങ്ങന്റള സഹായിക്കുവാന്ായി ന്ിങ്ങള്ക്ക്
അയയ്ക്ുവാന് കഴിയുന്ന ഏന്റതാരു തുകയുും വളന്റര വിൈമതിച്ചതായി ഞങ്ങള് കണക്കാക്കുും.
ന്ിങ്ങള്ക്ക് ന്റചക്ക്/ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ വഴിയായി സുംഭ്ാവന്കള് “All Peoples Church”
എന്ന വപരില് മാറാവുന്ന ന്ിൈയില് ഞങ്ങളുന്റട വിൈാസത്തിവൈക്ക് അയയ്ക്ാവുന്നതാണ്.
അതുകൂടാന്റത ന്ിങ്ങളുന്റട സുംഭ്ാവന്കള് ഞങ്ങളുന്റട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിവൈക്ക് വന്രിട്ടുും
അയയ്ക്ാവുന്നതാണ്.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
ദ്യവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്് ഇന്ത്യയില് അധ്ിഷ്ടിതമായ ബാങ്കുകളില്
ന്ിന്നു മാത്രവമ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള സുംഭ്ാവന്കള് സവീകരിക്കുവാന് കഴിയൂ. ന്ിങ്ങളുന്റട
സുംഭ്ാവന്
ന്ിങ്ങള്
അയയ്ക്ുവമ്പാള്,
ആവശയന്റമങ്കില്,
ന്ിങ്ങളുന്റട
സുംഭ്ാവന്
ഉപവയാഗിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ന്ിര്ച്േിഷ്ട എപിസി മിന്ിസ്ത്രി ഏരിയ ന്ിങ്ങള്ക്ക്
സൂചിപ്പിക്കുവാന് കഴിയുന്നതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.
കൂടാന്റത ന്ിങ്ങള്ക്ക് സാധ്ിക്കുവമ്പാന്റഴല്ാും ഞങ്ങള്ക്കുും ഞങ്ങളുന്റട ശുശ്രൂഷകള്ക്കുമായി
പ്രാര്ച്ഥക്കുവാന്
ഓര്ച്െിക്കുമവല്ാ.
ന്ന്ദി,
ലദ്വും
അനുഗ്രഹിക്കന്റട്ട.

ന്റസൗജന്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
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

മുകളിൈുള്ള എല്ാും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുന്റടയുും PDF പതിപ്പുകള് ഞങ്ങളുന്റട ചര്ച്ച്ചിന്റെ ന്റവബ്ലസറ്റില് ന്ിന്ന്
സൗജന്യമായി ഡൗണ്വൈാഡ് ന്റചയ്യാവുന്നതാണ് (apcwo.org/books). ഇവയില് മിക്ക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുും മറ്റ്
ഭ്ാഷകളിൈുും
ൈഭ്യമാണ്.
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുന്റട
സൗജന്യ
പതിപ്പുകള്
ൈഭ്ിക്കുന്നതിന്ായി
bookrequest@apcwo.org വൈക്ക് ഒരു ഇന്റമയില് അയയ്ക്ുക.
*pdf ല് മാത്രും ൈഭ്യമാണ്
സൗജന്യ ദ്ൃശയ, ശ്രാവയ സവന്ദശങ്ങള്, പ്രസുംഗ കുറിപ്പുകള്, ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഉപവയാഗിക്കുവാന് കഴിയുന്ന മറ്റ്
ന്ിരവധ്ി വിഷയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ായി ഞങ്ങളുന്റട ചര്ച്ച്ചിന്റെ ന്റവബ്ലസറ്റ് സന്ദര്ച്ശിക്കുക (apcwo.org/sermon.)

വാരാന്ത്യ സ്കൂളിൽ എത്തിവച്ചരുക
ബാുംഗ്ലൂരിൽ ന്ടക്കുന്ന വാരാന്ത്യ സ്കൂളുകൾ, ജീവിതത്തിൈുും ശുശ്രൂഷയിൈുും പ്രവതയക
വമഖൈകളിൽ വിശവാസികന്റള പരിശീൈിപ്പിക്കാനുും സജ്ജരാക്കാനുും സജ്ജമാണ്. ശന്ിയാഴ്ച
രാവിന്റൈ 9 മുതൽ ലവകുവന്നരും 6 വന്റരയാണ് ഇവ ന്ടക്കുന്നത്. പരിശീൈന്ും വന്ടാനുും
സജ്ജരാകാനുും താൽപ്പരയമുള്ള എല്ാ സഭ്കളിൽ ന്ിന്നുും വിവിധ് വിഭ്ാഗങ്ങളിൽ ന്ിന്നുമുള്ള
എല്ാ വിശവാസികൾക്കുും വിവിധ് വാരാന്ത്യ സ്കൂളുകൾ ൈഭ്യമാണ്. ന്ിൈവിൽ ന്ടത്തുന്ന
വാരാന്ത്യ സ്കൂളുകളുന്റട ഒരു ൈിസ്റ്റ് ചുവന്റടയുണ്ട്.
Weekend School of Prophetic Ministry- പ്രവചന് ശുശ്രൂഷ
Weekend School of Healing and Deliverance- വരാഗശാന്ത്ിയുും വിടുതൈുും
Weekend School on Gifts of the Spirit- ആത്മാവിന്ന്ററ ദ്ാന്ങ്ങൾ
Weekend School of Prayer and Intercession- പ്രാർഥന്യുും മധ്യസ്ഥതയുും
Weekend School on Inner Wholeness- ആന്ത്രിക സമ്പൂർണ്ണത
Weekend School on Lifestyle Evangelism- ജീവിതലശൈി സുവിവശഷീകരണും
Weekend School on God@Work- ലദ്വും വജാൈിയിൽ
Weekend School of Urban Missions and Church Planting- ന്ഗര ദ്ൗതയങ്ങളുും സഭ്ാ
സ്ഥാപന്വുും
Weekend School on Christian Apologetics- ക്രിസ്തയൻ ന്യായവാദ് ശാസ്ത്സ്തും
ന്ിൈവിന്റൈ ന്റഷഡയൂളിനുും ഓൺലൈന്ിൽ രജിസ്റ്റർ ന്റചയ്യുന്നതിനുും ദ്യവായി സന്ദർശിക്കുക:
apcwo.org/weekendschool

വകാൺഫറൻസിന്് ആഥിവതയതവും വഹിക്കുക
ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ വയാപ്രതരായ പാസ്റ്റർമാർ, പ്രാവദ്ശിക സഭ്ാ വന്തൃതവും, ക്രിസ്തയൻ
സുംഘടന്കളുന്റട വന്താക്കൾ, ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർന്റപ്പടുന്ന മറ്റുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് എല്ാ
ജന്ങ്ങളുന്റടയുും സഭ് അഭ്ിവഷകും, സുസജ്ജരാക്കൽ, അഭ്ിവഷകത്തിന്റെ പങ്കുന്റവക്കൽ
എന്നിവയിൽ പരിശീൈന്ും പ്രധ്ാന്ും ന്റചയ്യുന്നു. ആത്മീക അഭ്ിഷിക്ത ശുശ്രൂഷ, അഭ്ിഷിക്ത
അദ്ധയാപന്ും, ആത്മാവ് ന്യിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ, അഭ്ിവഷകത്തിന്റെ പങ്കുന്റവക്കൽ എന്നിവ
കൂടാന്റത ഞങ്ങളുന്റട ടീമുകൾ പങ്കാളികളുമായി വയക്തിപരമായ ഇടന്റപടൈിൈുും ചർച്ചകളിൈുും
ഏർന്റപ്പടുന്നു. ഓവരാ ക്രിസ്തയൻ ൈീവഡഴ്സ് വകാൺഫറൻസുും ഒരു ന്ിർേിഷ്ട തീമിന്റന്
വകന്ദ്രീകരിച്ച് 2 മുതൽ 3 ദ്ിവസും വന്റര പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പന്റങ്കടുക്കുന്നവർ പുതുക്കും
പ്രാപിച്ചവരുും
അഭ്ിവഷക
ന്ിറവുള്ളവരുും
സുസജ്ജരുമായി
തങ്ങളുന്റട
ശുശ്രൂഷ
വമഖൈകളിവൈക്ക് മടങ്ങി വപാകുന്നു. ക്രിസ്തയൻ ൈീവഡഴ്സ് വകാൺഫറൻസുകൾക്ക്
സാധ്ാരണയായി ആതിവഥയതവും വഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവദ്ശിക സഭ്, ഒരു ക്രിസ്തയൻ മിന്ിസ്ത്രി
, ഒരു മിഷൻ ഓർഗലന്വസഷൻ അന്റല്ങ്കിൽ ഒരു പ്രാവദ്ശിക സഭ്യുന്റട വകന്ദ്ര ഓഫീസ്
തുടങ്ങിയവയാണ്. വഹാസ്റ്റിുംഗ് ഓർഗലന്വസഷൻ വകാൺഫറൻസിന്റെ ന്റചൈവുകളുും
വഹിക്കുകയുും
പങ്കാളികന്റള
ക്ഷണിക്കുകയുും
ന്റചയ്യുന്നു.
ക്രിസ്തയൻ
ൈീവഡഴ്സ്
വകാൺഫറൻസിൽ പന്റങ്കടുക്കുന്നവന്റര ശുശ്രൂക്ഷിക്കാൻ എല്ാ ജന്ങ്ങളുന്റടയുും സഭ്യുും (all
peoples church) അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ ടീമുും തയ്യാറായിരിക്കുും.

ഞങ്ങളുന്റട ടീമുകൾ സാധ്ാരണയായി ശുശ്രൂക്ഷിക്കുന്ന ചിൈ തീമുകൾ:
• ഉണർവ്, ലദ്വത്തിന്റെ സന്ദർശന്വുും ഇടന്റപടൈുകളുും
• സാന്നിധ്യവുും മഹതവവുും
• രാജയ ന്ിർൊതാക്കൾ (ലദ്വരാജയവുും രാജയന്ിർൊണവുും)
• ന്റൈവൽ ഗ്രൗണ്ട്
• ലദ്വത്തിന്റെ ഭ്വന്ും
• അപ്പവസ്താൈിക, പ്രവചന് ശുശ്രൂഷ
• വരാഗശാന്ത്ിയുും വിടുതൈുും ന്ൽകൽ
• ആത്മാവിന്റെ ദ്ാന്ങ്ങൾ
• വിവാഹവുും കുടുുംബവുും
• വിശുദ്ധന്മാന്റര സജ്ജരാക്കൈുും ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്ന രൂപാന്ത്രണവുും
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുും ക്രിസ്തയൻ ൈീവഡഴ്സ് വകാൺഫറൻസിന്ായുള്ള
ന്ിൈവിന്റൈ ൈിസ്റ്റിുംഗിനുും ദ്യവായി സന്ദർശിക്കുക: apcwo.org/CLC

തീമുകളുന്റട

ഒരു ക്രിസ്തയൻ ൈീവഡഴ്സ് വകാൺഫറൻസ് ന്റഷഡയൂൾ ന്റചയ്യാനുും ആസൂത്രണും ന്റചയ്യാനുും
ദ്യവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റമയിൽ ന്റചയ്യുക: contact@apcwo.org

ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റന്ക്കുറിച്ച്
ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റെ (APC) ദ്ര്ച്ശന്ും എന്നത്, ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂര്ച് പട്ടണത്തിന്റെ ഉപ്പുും
ന്റവളിച്ചവുും
ആയിരിക്കുന്നവതാന്റടാപ്പും
ഇന്ത്യയുന്റടയുും
വൈാകരാജയങ്ങളുന്റടയുും
ശബ്ദവുമാകുക എന്നുള്ളതാണ്.
ലദ്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാഭ്ിവഷകത്തിൈുും പ്രതയക്ഷപ്രകടന്ത്തിൈുും പൂര്ച്ണ്ണതയുള്ളതുും
വിട്ടുവീഴ്ചകള് ന്റചയ്യാന്റതയുും ലദ്വവചന്ും അറിയിക്കുവാന് എപിസി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
ന്ല് സുംഗീതും, സൃഷ്ടിപരമായ അവതരണങ്ങള്, ബുദ്ധിമാന്മാരായ ന്യായവാദ്ികള്,
സമകാൈിക ശുശ്രൂഷാ വിദ്യകള്, ഏറ്റവുും പുതിയ സാവങ്കതിക വിദ്യകള് തുടങ്ങിയവ,
സുവിവശഷ വഘാഷണത്തിന്് ലദ്വന്ിയമിതമായ പരിശുദ്ധാത്മ അടയാളങ്ങളുന്റടയുും,
അത്ഭുതങ്ങളുന്റടയുും, പരിശുദ്ധാത്മ വരങ്ങളുന്റടയുും മറ്റുും പരിശുദ്ധാത്മ ഇടന്റപടൈുകള്ക്ക്
പകരും വയ്ക്ാവുന്നതല് എന്ന് ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു (1 ന്റകാരിന്ത്യര്ച് 2:4-5; എബ്രായര്ച് 2:34). ഞങ്ങളുന്റട പ്രതിപാദ്യവിഷയും വയശു, ഞങ്ങളുന്റട ഉള്ളടക്കും വചന്ും, ഞങ്ങളുന്റട രീതി
ലദ്വാത്മാവിന്റെ
ശക്തി,
ഞങ്ങളുന്റട
തല്പരത
മനുഷയര്ച്,
ഞങ്ങളുന്റട
ൈക്ഷയും
ക്രിസ്തവാനുസൃതമായ പകവത.
ബാുംഗ്ലൂരിന്റൈ ഞങ്ങളുന്റട വകന്ദ്രസ്ഥാപന്മായ ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്് ഇന്ത്യയില് മറ്റ്
ന്ിരവധ്ി സഭ്കളുണ്ട്. ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റെ സഭ്കള് സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്ന
സ്ഥൈവിവരങ്ങള് ൈഭ്ിക്കുന്നതിന്് ഞങ്ങളുന്റട ന്റവബ്ലസറ്റായ www.apcwo.org/locations
സന്ദര്ച്ശിക്കുക. അന്റല്ങ്കില് www.apcwo.org/locations വൈക്ക് ഇന്റമയില് അയയ്ക്ുക.

ന്ിങ്ങന്റള വേഹിക്കുന്ന ലദ്വന്റത്ത ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ?
ഏകവദ്ശും 2000 വര്ച്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ലദ്വും ഒരു മനുഷയന്ായി ഈ വൈാകത്തിവൈക്ക് വന്നു.
അവന്റെ വപരാണ് വയശു. തികച്ചുും പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതും താന് ന്യിച്ചു. ലദ്വും
ജഡത്തില് വയശുവായി വന്നതുന്റകാണ്ട് അവന് പറെുും പ്രവര്ച്ത്തിച്ചുും ലദ്വമായി ന്മുക്ക്
ന്റവളിന്റപ്പട്ടു. അവന് പറെവന്റയല്ാും ലദ്വത്തിന്റെ യഥാര്ച്ഥ വാക്കുകളായിരുന്നു. അവന്
ന്റചയ്ത പ്രവൃത്തികന്റളല്ാും ലദ്വത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു. വയശു വൈാകത്തില്
അന്വധ്ി അത്ഭുതങ്ങള് ന്റചയ്തു. വരാഗികന്റളയുും കഷ്ടതയനുഭ്വിക്കുന്നവന്റരയുും അവന്
സൗഖയമാക്കി. അവന് കുരുടന്് കാഴ്ച ന്ല്കി, ബധ്ിരന്് വകള്വി ന്ല്കി, മുടന്ത്ന്റന്
ന്ടക്കുമാറാക്കി. കൂടാന്റത എല്ാ വരാഗങ്ങന്റളയുും ബാധ്കന്റളയുും അവന് സൗഖയമാക്കി.
അവന് അപ്പന്റത്ത അത്ഭുതകരമായി വര്ച്ദ്ധിപ്പിച്ച് ബഹുജന്ത്തിന്് വിശപ്പകറ്റുകയുും,
ന്റകാടുങ്കാറ്റിന്റെ ശൗരയന്റത്ത ശമിപ്പിക്കുകയുും മറ്റന്വധ്ി അടയാളങ്ങളുും അത്ഭുതങ്ങളുും
പ്രവൃത്തിക്കുകയുും ന്റചയ്തു.
ലദ്വത്തിന്റെ ഇവിധ്മുള്ള എല്ാ പ്രവൃത്തികളുും, മനുഷയന്റരല്ാവരുും ആവരാഗയവത്താടുും
സവന്ത്ാഷവത്താടുും സുഖമായുും ഇരിവക്കണന്റമന്നാണ് അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നന്റതന്ന കാരയും
ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുകയാണ്.
അവപ്പാള് എന്ത്ന്റകാണ്ടാണ് ലദ്വും ഒരു മനുഷയന്ായി
ഇറങ്ങിവവരണന്റമന്ന് തീരുമാന്ിച്ചത്? എന്ത്ിന്ാണ് വയശു വന്നത്?

ഈ

വൈാകത്തിവൈക്ക്

ന്ന്റെ സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ ലദ്വത്തിന്റെ മുമ്പാന്റക ലദ്വത്തിന്് സവീകാരയമല്ാത്ത
പാപപ്രവൃത്തി ന്ാന്റമല്ാവരുും ന്റചയ്തു. പാപത്തിന്് അതിന്റെ പരിണിതഫൈമുണ്ട്. പാപും
എന്നത് ലദ്വത്തിവെയുും ന്െുന്റടയുും ഇടയ്ക്ുള്ള ഒരു വൈിയ മതില് വപാന്റൈയാണ്. പാപും
ന്ന്റെ ലദ്വത്തില് ന്ിന്ന് വവര്ച്തിരിക്കുന്നു. ന്ന്റെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റന് അറിയുന്നതിനുും
അവനുമായി അര്ച്ഥവത്തായ ബന്ധും സ്ഥാപിക്കുന്നതുും ഇത് തടയുന്നു. അതുന്റകാണ്ട്, ഈ
ശൂന്യത പരിഹരിക്കുന്നതിന്് മറ്റു പൈ കാരയങ്ങളുും ന്റചയ്യുവാന് ന്െില് പൈരുും ശ്രമിക്കുന്നു.
പാപത്തിന്റെ മന്ററ്റാരു പരിണിതഫൈമാണ് ലദ്വത്തില് ന്ിന്നുള്ള ന്ിതയമായ വവര്ച്പാട്.
ലദ്വത്തിന്റെ വകാടതിയില് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്നത് മരണമാണ്. ശാശവതമായി
ലദ്വത്തില് ന്ിന്ന് ന്രകത്തില് വവര്ച്ന്റപടുന്നതാണ് മരണും.
എന്നാല്, സവന്ത്ാഷവാര്ച്ത്ത എന്നത്, ന്മുക്ക് പാപത്തില് ന്ിന്ന് രക്ഷന്റപ്പടുവാനുും ലദ്വീക
ബന്ധവത്താട് പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവൈക്ക് ആകുവാനുും സാധ്ിക്കുും എന്നതാണ്. ലബബിള്
പറയുന്നത്, “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളും മരണമവത്ര; ലദ്വത്തിന്റെ കൃപാവരവമാ ന്െുന്റട
കര്ച്ത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവില് ന്ിതയജീവന് തന്റന്ന” (വറാമര്ച് 6:23). വയശു ക്രൂശില് മരണും
വരിച്ചവപ്പാള്ത്തന്റന്ന മുഴുവൈാകത്തിവെയുും പാപത്തിന്് മറുവിൈ ന്ല്കിക്കഴിെു. മൂന്ന്
ദ്ിന്ങ്ങള്ക്ക് വശഷും അവന് ഉയര്ച്ന്റത്തഴുവന്നല്ക്കുകയുും അവന്കര്ച്ക്ക് തന്റന്നത്തന്റന്ന
ന്റവളിന്റപ്പടുത്തിയവശഷും സവര്ച്ഗ്ഗത്തിവൈക്ക് വപാകുകയുും ന്റചയ്തു.
ലദ്വും വേഹത്തിവെയുും കരുണയുന്റടയുും ലദ്വമാണ്. ഒരു മനുഷയനുും ന്രകത്തില്
ന്ഷ്ടന്റപ്പടണന്റമന്ന് അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്. ആയതിന്ാല് അവന് വന്ന് മാനുഷകുൈത്തിന്്

മുഴുവന് പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയുും എവന്നയ്ക്ുമുള്ള അതിന്റെ ഫൈും
അനുഭ്വിക്കുവാന് ഇടയാക്കുകയുും ന്റചയ്തു. അവന് എന്റന്നയുും ന്ിങ്ങന്റളയുും വപാന്റൈയുള്ള
പാപികന്റള ന്ിതയമായ മരണത്തില് ന്ിന്ന് രക്ഷിപ്പാന്ാണ് വന്നത്.
ഈ സൗജന്യമായ പാപക്ഷമ സവീകരിക്കുവാന് ന്ാും ഒരു കാരയും മാത്രും ന്റചയ്യുവാന്ാണ്
ലബബിള് ആവശയന്റപ്പടുന്നത് – "അവന്ില് വിശവസിക്കുന്ന ഏവന്നുും അവന്റെ ന്ാമും മൂൈും
പാപവമാചന്ും ൈഭ്ിക്കുും എന്നു സകൈ പ്രവാചകന്മാരുും സാക്ഷയും പറയുന്നു”
(അ.പ്രവര്ച്ത്തികള് 10:43).
“വയശുവിന്റന് കര്ച്ത്താവ് എന്ന് വാന്റയ്കാണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയുും ലദ്വും അവന്റന് മരിച്ചവരില്
ന്ിന്ന് ഉയിര്ച്ന്റത്തഴുവന്നല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദ്യും ന്റകാണ്ട് വിശവസിക്കയുും ന്റചയ്താല് ന്ീ
രക്ഷിക്കന്റപ്പടുും” (വറാമര്ച് 10:9).
കര്ച്ത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവില് വിശവസിച്ചാല് താങ്കള്ക്കുും പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും
സവീകരിക്കുവാന് കഴിയുും.
താന്റഴ കാണുന്ന വിധ്ും ൈളിതമായ ഒരു പ്രാര്ച്ഥന് കഴിച്ചാല് കര്ച്ത്താവായ വയശുക്രിസ്തു
താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി
ക്രൂശില്
ന്ിവര്ച്ത്തിച്ചത്
എന്റന്ത്ന്ന്
അറിയുവാനുും
അവന്ില്
വിശവസിക്കുവാനുള്ള തീരുമാന്വുും എടുക്കുവാന് സഹായകമാകുും. ഈ പ്രാര്ച്ഥന്യിൈൂന്റട,
താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി വയശു ന്റചയ്ത കാരയങ്ങന്റള അുംഗീകരിപ്പാനുും അതിൈൂന്റട ന്ിങ്ങള്ക്ക്
പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും പ്രാപിക്കുവാന് സാധ്ിക്കുും. ഈ പ്രാര്ച്ഥന് ഒരു മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി
മാത്രമാണ്. ന്ിങ്ങളുവടതായ സവന്ത്വാക്കുകളിൈുും ന്ിങ്ങള്ക്ക് പ്രാര്ച്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.
വേഹവാന്ായ കര്ച്ത്താവായ വയശുവവ, അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി ക്രൂശില് ന്റചയ്തത്
എന്റന്ത്ന്ന് ഇന്ന് എന്ിക്ക് വബാധ്യമായി. അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, എന്റെ
പാപങ്ങള്ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായാണ് അങ്ങയുന്റട വിൈവയറിയ രക്തും ഒഴിക്കിയത്,
അതുന്റകാണ്ട് എന്ിക്ക് പാപക്ഷമ ൈഭ്ിക്കുും. ലബബിള് എവന്നാടു പറയുന്നത്, ന്ിങ്ങളില്
ആന്റരല്ാും അങ്ങയില് വിശവസിക്കുന്നുവവാ അവരുന്റട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുന്റമന്നാണ്.
എന്ിക്കുവവണ്ടി അങ്ങ് ക്രൂശില് മരിക്കുകയുും മരണത്തില് ന്ിന്ന് അവിടുന്ന്
ഉയിര്ച്ന്റത്തഴുവന്നറ്റു എന്നുും ഞാന് അുംഗീകരിക്കുകുയുും വിശവസിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു എന്ന്
ഞാന് ഇന്ന് തീരുമാന്ന്റമടുക്കുന്നു. എന്ന്ററ ന്ല്പ്രവര്ച്ത്തികള്ന്റകാണ്ട് എന്ിക്ക്
എന്റന്നത്തന്റന്ന രക്ഷിക്കുവാന് സാധ്യമന്റല്ന്ന് ഞാന് മന്സ്സിൈാക്കുന്നു. മാത്രമല് ഒരു
മനുഷയനുും അതിന്് സാധ്യമല് എന്നുും ഞാന് അറിയുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളുന്റട ക്ഷമ
വന്ടിന്റയടുക്കുവാനുും എന്ിക്ക് സവതവവ സാധ്യമല്.
അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി മരിച്ചു എന്നുും, എന്റെ പാപങ്ങള്ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തും അവിടുന്ന്
വരുത്തി എന്നുും, മരണത്തില് ന്ിന്നുും അവിടുന്ന് ഉയിര്ച്ന്റത്തഴുവന്നറ്റു എന്നുും, ഇന്ന് ഞാന്
വിശവസിക്കുകയുും വിശവാസത്താല് എന്റെ പാപങ്ങളുന്റട ക്ഷമയുും വിശുദ്ധീകരണവുും ഞാന്
സവീകരിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു...
ന്ന്ദി വയശുവവ. അങ്ങന്റയ വേഹിക്കുവാനുും, കൂടുതല് അറിയുവാനുും,
വിശവസ്തന്ായിരിപ്പാനുും അവിടുന്ന് എന്റന്ന സഹായിവക്കണവമ. ആവമന്.

അങ്ങവയാടു

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
ഇന്ത്യയിന്റൈ ബാുംഗ്ലൂരിൈുള്ള ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ച് ലബബിള് വകാവളജ് & മിന്ിസ്ത്രി ന്റൈയ്ിുംഗ് ന്റസന്റെര്ച് (APCBC) ആത്മന്ിറവുും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭ്ിവഷകും ന്ിറെതുമായ അമാനുഷിക ശക്തി ഏന്ററ്റടുത്ത്
ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുും, അന്റതാന്റടാപ്പും ഉപവദ്ശപരമായുും ബൗദ്ധികമായുും ലദ്വവചന്ും പഠിക്കുവാനുും ഉള്ള
ഉവത്തജന്ും ന്ല്കുന്നു. ലദ്വവചന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൈുള്ള അവഗാഹവുും, ലദ്വിക സവഭ്ാവും
സവായത്തമാക്കുവാനുും, അടയാളങ്ങളാൈുും അത്ഭുതങ്ങളാൈുും പ്രകടമാകുന്ന ശുശ്രൂഷയുും പ്രാപയമാകുന്നതിൈൂന്റട
ലദ്വവവൈന്റയ വളര്ച്ത്തിന്റയടുക്കാന്റമന്നുും ഇവന്റയല്ാും കര്ച്ത്താവുമായുള്ള അകമഴിെ ഒരു ബന്ധത്തിവൈക്ക്
ന്യിക്കന്റപ്പടുന്നതിൈൂന്റട സാധ്യന്റമന്നുും ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു.
APC-BC
യില്,
പ്രകടമാവകണ്ടുന്ന
ലദ്വവേഹും
സവായത്തമാക്കുവാനുും,
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ
അഭ്ിവഷകത്തിനുും അമാനുഷികമായ ലദ്വപ്രവൃത്തികള്ക്കുും പ്രവതയകും ഊന്നല് ന്ല്കുന്ന വിധ്ത്തിൈുമുള്ള
അധ്യാപന്മാണ് ന്ല്കുന്നത്. ധ്ാരാളും യുവതീയുവാക്കള് ഇതിവന്ാടകും പരിശീൈിപ്പിക്കന്റപ്പടുകയുും അവരില്
ലദ്വവിളി ന്ിറവവറ്റുന്നതിന്ായി അയയ്ക്ന്റപ്പടുകയുും ന്റചയ്തിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് വപ്രാഗ്രാമുകളാണ് ഞങ്ങള് ന്ല്കുന്നത്:
ഒരു വര്ച്ഷന്റത്ത Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
രണ്ടു വര്ച്ഷന്റത്ത Diploma in Theology and Christian Ministry (Dip.Th.)
മൂന്നു വര്ച്ഷന്റത്ത Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
ദ്ിവവസന് വന്നുവപാകുന്നവര്ച്ക്ക് തിങ്കള് മുതല് ന്റവള്ളി വന്റരയുള്ള ദ്ിവസങ്ങളില് 9:00am-1:00pm വന്റരയുും,
വജാൈിയുള്ളവര്ച്ക്കുും, ഗൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും ഉച്ചയ്ക്ു വശഷും 1 മണിക്കുും ക്ലാസ്സുകളില് പന്റങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.
താമസിച്ചു പഠിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് ന്റവവവന്ററ താമസ സൗകരയങ്ങള് ൈഭ്യമാണ്.
എല്ാ പ്രവൃത്തി ദ്ിന്ങ്ങളിൈുും ഉച്ചകഴിെ് 2:00-5:00 വന്റരയുള്ള സമയങ്ങളില് ഫീല്ഡ് വര്ച്ക്കിനുും,
പ്രവതയകമായുള്ള ന്റസമിന്ാറുകള്ക്കുും, പ്രാര്ച്ഥന്, ആരാധ്ന് സമയങ്ങളിൈുും പഠിതാക്കള് പങ്കാളികളാകുന്നു.
ഉച്ചകഴിെുള്ള ന്റസഷനുകളില് വഹാസറ്റൈില് താമസിച്ചു പഠിക്കാത്തവര്ച് പന്റങ്കടുവക്കണന്റമന്ന് ന്ിര്ച്ബന്ധമില്.
എല്ാ വാരാന്ത്യത്തിൈുും ഓവരാ പഠിതാവുും ഒവന്നാ അതിൈധ്ികവമാ സഭ്കളില് പന്റങ്കടുക്കുന്നതിന്റന്
വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഓണ്ലൈന്ായി
അവപക്ഷിക്കുന്നതിനുും
വകാവളജിന്ന്ററ
പാഠയപദ്ധതി,
വയാഗയതാ
മാന്ദ്ണ്ഡങ്ങള്,
പഠന്ന്റചൈവുകള്, അവപക്ഷാ വഫാും എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള് അറിയുന്നതിന്് ദ്യവായി
സന്ദര്ച്ശിക്കുക: apcbiblecollege.org
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA)

