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സ മ്പത്തിക സഹകരണാം
ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ചിറല അുംരങ്ങള റടയുും പങ്കാളികള റടയുും
അഭ്യുദ്യകാുംഷികള റടയുും സാമ്പത്തിക സഹായത്താലാണ് ഈ
ത്പസിദ്ധീകരണത്തിന്ററ സൗജന്യ വിതരണും സാധ്യമാക്കിയത്. ഈ
സൗജന്യ ത്പസിദ്ധീകരണത്തിലൂറട ന്ിങ്ങള്ക്ക് ത്പവയാജന്ും ലഭ്ിച്ച
എങ്കിൽ ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ച് സൗജന്യമായി ത്പസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
എല്ാ ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള ും അച്ചടിക്കുന്നതിന്ുും വിതരണത്തിന്ുമായി
സാമ്പത്തികമായ സുംഭ്ാവന്കള് ഞങ്ങള് ന്ിങ്ങളിൽ ന്ിന്നുും
ക്ഷണിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങള റട സുംഭ്ാവന്കള് എങ്ങറന്
ന്ൽകാറമന്നതിറന്ക്കുറിച്ച് ദ്യവായി apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.

അറല്ങ്കിൽ ഈ പു്തകത്തിന്ററ മറുവശത്തുള്ള “ഓള് പീപ്പിള്്
ചര്ച്ച്ചിന്ററ പങ്കാളി” എന്ന പുറും കാണുക. ന്ന്ദി!
പ്പെയിലിാംഗ് ലിസ്റ്റ്
ത്പസിദ്ധീകരിക്കറപ്പടുന്ന പുതിയ പു്തകങ്ങള് ന്ിങ്ങള്ക്ക്
ലഭ്ിവക്കണ്ടതിന് ന്ിങ്ങള റട വിലാസും ഞങ്ങള റട പട്ടികയിൽ
വചര്ച്ക്കുവാൻ ന്ിങ്ങള് താൽപ്പരയറപ്പടുന്നുറവങ്കിൽ, താങ്കള റട
ശരിയായ വിലാസും ഞങ്ങള്ക്ക് താറഴപറയുന്ന ഇറമയിലിൽ
അയച്ച തരിക: bookrequest@apcwo.org
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1. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അവ്ന്പ്പെ പ്രക ശത്തിടലക്ക്
വ്ിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
1 രടപ്ത് സ് 1:9
നിങ്ങടള അന്ധക രത്തിൽനിന്നു ത്ന്പ്പെ അത്ഭുത് പ്രക ശത്തിടലക്കു നിങ്ങപ്പള
വ്ിളിച്ചവ്ന്പ്പെ സൽഗുണങ്ങപ്പള ട

ഷിെ ന്തക്കവ്ണ്ണാം ത്ിരപ്പെേുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജ ത്ിയുാം

ര ജകീയരുടര ഹിത്വ്ർഗ്ഗവ്ുാം വ്ിശുദ്ധവ്ാംശവ്ുാം സവന്തജനവ്ുാം ആകുന്നു.

ഞാന്ുും ന്ിങ്ങള ും ബദ്വത്തിന്ററ "സവന്ത്ും വിവശഷ ജന്ും" ആണ്.
ന്ിങ്ങള് ഒരു ത്കി്തയാന്ി ആറണങ്കിൽ - ഒരു വിശവാസി - ന്ിങ്ങള്
വയാരയന്ാണ്! ന്ാും “തിരറെടുക്കറപ്പട്ട ഒരു ജാതിയുും, ഒരു രാജകീയ
പുവരാഹിതവര്ച്രവുും, ഒരു വിശുദ്ധ വുംശവുും, അവന്ററ സവന്ത്ും
വിവശഷ ജന്വുും” ആകാൻ കാരണും, ഇരുട്ടിൽ ന്ിന്ന് തന്ററ
അത്ഭുതകരമായ റവളിച്ചത്തിവലക്ക് ന്റെ വിളിച്ചവന്ററ ്തുതികള്,
മഹിമകള്, വി്മയങ്ങള്, രുണവിവശഷങ്ങള് എന്നിവ ന്ാും
വ

ാഷിക്കുകയുും

ത്പകാശന്ും റചയ്യ കയുും ത്പകീര്ച്ത്തിക്കുകയുും

റചയ്യ ന്നതുറകാണ്ടാറണന്ന് ബബബിള് വിശദ്ീകരിക്കുന്നു. അതുറകാണ്ട്,
ത്കി്തയാന്ികളായ ന്റെ കാണുവമ്പാള്, ന്റെ വിളിച്ച ബദ്വും എത്ത
വത്ശഷ്ഠന്ുും ന്ന്മയുള്ളവന്ുും തികെവന്ുും അത്ഭുതാകരന്ുമാറണന്ന്
ജന്ങ്ങള് കാവണണ്ടതുണ്ട്. ബദ്വറത്ത ന്ല്വന്ായി
റവളിറപ്പടുത്തുവാന്ാണ്

ഞാന്ുും ന്ിങ്ങള ും ഇവിറട

ഭ്ൂമിയിലായിരിക്കുന്നത്!
ന്ാും “അന്ധകാരത്തിൽന്ിന്നു അവന്ററ ത്പകാശത്തിവലക്കു”
വിളിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നുറവന്ന് ബബബിള് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ന്ാും
ഇരുട്ടിന്ററ ചുറ്റ പാടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. അത് ന്െുറട
ചിന്ത്ാ ത്പത്കിയകറളയുും റപരുമാറ്റങ്ങറളയുും സും്കാരങ്ങറളയുും
രൂപറപ്പടുത്തി. എന്നാൽ ബദ്വും ന്റെ അതിൽ ന്ിന്ന് പുററത്തടുത്ത്
ത്പകാശത്തിവലക്ക് റകാണ്ടുവന്നു. ഇവപ്പാള് ന്െുറട ചുറ്റ പാടുും
ത്പകാശമാണ്, അത് ന്െുറട ചിന്ത്ാ ത്പത്കിയകറളയുും
റപരുമാറ്റങ്ങറളയുും സും്കാരങ്ങറളയുും രൂപറപ്പടുത്തുന്നു. ന്െള്
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റവളിച്ചമായതിന്ാൽ ഇരുട്ടിന്ററ ഭ്ാരമല്ാത്തതിന്ാൽ, ന്െള് ശരിക്കുും
വയതയ്തരാണ്. ആവമൻ!

അന്ധക രാം-രുത്ിയ നിയെത്തിൽ
വ്ിശൈീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്ുടര പ്പല
ൈുഷ്പപ്രവ്ൃത്തികൾ പ്പചയ്യുന്നവ്ർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലാം
ടയ ഹന്ന ൻ 3:19
നയ യവ്ിധി എന്നടത് , പ്പവ്ളിച്ചാം ടല കത്തിൽ വ്ന്നിട്ടുാം െനുഷയരുപ്പേ പ്രവ്ൃത്തി
ടൈ ഷെുള്ളത്ു ആകയ ൽ അവ്ർ പ്പവ്ളിച്ചപ്പത്തക്ക ൾ ഇരുളിപ്പന സ്ടനഹിച്ചത്ു ത്ടന്ന.
െനുഷയർ പ്പവ്ളിച്ചടത്തക്ക ൾ ഇരുട്ടിപ്പന സ്ടനഹിച്ചു, ക രണാം അവ്രുപ്പേ പ്രവ്ൃത്തികൾ
ത്ിന്മയ യിരുന്നു. അത്ിന ൽ, ത്ിന്മ പ്പചയ്യുന്നവ്ർ ഒളിക്ക ൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന സ്ഥലെ ണ്
ഇരുട്ട്.

സ ത്ത ന്പ്പെ ശക്തി
അ.പ്രവ്ൃത്തികൾ 26:18
അവ്ർക്കു ര രടെ ചനവ്ുാം എന്നിലുള്ള വ്ിശവ സത്ത ൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവ്രുപ്പേ
ഇേയിൽ അവ്ക ശവ്ുാം ലഭിടക്കണ്ടത്ിന്നു അവ്രുപ്പേ കണ്ണു ത്ുെെ നുാം അവ്പ്പര
ഇരുളിൽനിന്നു പ്പവ്ളിച്ചത്തിടലക്കുാം സ ത്ത ന്പ്പെ അധിക രത്തിൽ നിന്നു
ദൈവ്ത്തിങ്കടലക്കുാം ത്ിരിെ നുാം ഞ ൻ ഇടെ ൾ നിപ്പന്ന അവ്രുപ്പേ അേുക്കൽ അയക്കുന്നു
എന്നു കല്രിച്ചു.

കര്ച്ത്താവ് പൗവലാസിവന്ാട് പറെു, “ന്ീ ജന്ങ്ങറള അന്ധകാരത്തിൽ
ന്ിന്ന് റവളിച്ചത്തിവലക്ക് റകാണ്ടുവരണറമന്ന് ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു;
സാത്താന്ററ ശക്തിയിൽ ന്ിന്ന് ബദ്വത്തിവലക്ക്. അതിന്ാൽ, "ഇരുട്ട്"
എന്ന വാക്ക് സാത്താന്ററ ശക്തിറയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മീയ അന്ധത്യുള്ളവ്ർ
ടെ െർ 2:19-20
19 ജ്ഞ നത്തിന്പ്പെയുാം സത്യത്തിന്പ്പെയുാം സവരൂരാം നയ യപ്രെ ണത്തിൽ നിന്നു നിനക്കു
ലഭിച്ചത്ുപ്പക ണ്ടു നീ കുരുേർക്കു വ്ഴി ക ട്ടുന്നവ്ൻ,
20 ഇരുട്ടിലുള്ളവ്ർക്കു പ്പവ്ളിച്ചാം, െൂഢപ്പര രഠിെിക്കുന്നവ്ൻ, ശിശുക്കൾക്കു ഉരടൈഷ്ട വ്ു
എന്നു ഉപ്പെച്ചുെിരിക്കുപ്പന്നങ്കിൽ-
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രക്ഷിക്കപ്പെേ ത്തവ്രുപ്പേ രരിസ്ഥിത്ി
2 പ്പക രിന്തയർ 6:14-15
14 നിങ്ങൾ അവ്ിശവ സികടള േു ഇണയലല െിണ കൂേരുത്ു; നീത്ിക്കുാം അധർമ്മത്തിന്നുാം
ത്മ്മിൽ എടന്ത രു ടചർച്ച? പ്പവ്ളിച്ചത്തിന്നു ഇരുടള േു എടന്ത രു കൂട്ട യ്െ?
15 പ്കിസ്ത്ുവ്ിന്നുാം പ്പബലീയ ലിന്നുാം ത്മ്മിൽ എന്തു പ്പര രുത്താം? അലല, വ്ിശവ സിക്കു
അവ്ിശവ സിയുെ യി എന്തു ഓഹരി?

2 റകാരിന്ത്യര്ച് 6:14-ലുും 15-ലുും, "അന്ധകാരും" എന്ന പദ്റത്ത
സുംരക്ഷിക്കറപ്പടാത്തവരുറട മണ്ഡലും-അന്ീതിയുറട മണ്ഡലും,
സാത്താന്ററ മണ്ഡലും എന്ന് പരാമര്ച്ശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇരുട്ടിന്പ്പെ ദരശ ചിക ഭരണ ധിക രികൾ
എപ്പെസയർ 6:12
നെുക്കു ടര ര ട്ടാം ഉള്ളത്ു ജഡരക്തങ്ങടള േലല, വ് ഴ്ചകടള േുാം അധിക രങ്ങടള േുാം ഈ
അന്ധക രത്തിന്പ്പെ ടല ക ധിരത്ികടള േുാം സവർടലല കങ്ങളിപ്പല ൈുഷ്ട ത്മടസനടയ േുാം
അടപ്ത്.

അന്ധകാരത്തിന്ററ ദ്ുരാത്മാക്കള്റക്കതിറര ന്െള് വപാരാടുന്നു ഇരുട്ടിന്ററ ഭ്രണാധ്ികാരികള്. അതുറകാണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി,
അന്ധകാരറത്ത ദ്ുരാത്മാക്കള് ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്ന മണ്ഡലും എന്ന്
വിളിക്കുന്നു. തീര്ച്ച്ചയായുും ഇത് ഒരു ന്ല് അന്ത്രീക്ഷമല്!

പ്പവ്ളിച്ചാം-രുത്ിയ നിയെത്തിൽ
വ്ിശൈീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്ുടര പ്പല
അന്ധകാരത്തിൽന്ിന്നുും റവളിച്ചത്തിവലക്കുും ന്ാും
റകാണ്ടുവരറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിശവാസികളായ
ന്മുറക്കല്ാവര്ച്ക്കുമുള്ള സുവിവശഷും.

ടയശു പ്പവ്ളിച്ചെ ണ്
വയശുവിറന് അന്ുരമിക്കുന്നവര്ച് ഇരുട്ടിൽ ന്ടക്കുകയില്.
ടയ ഹന്ന ൻ 8:12
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ടയശു രിപ്പന്നയുാം അവ്ടര േു സാംസ രിച്ചു: “ഞ ൻ ടല കത്തിന്പ്പെ പ്പവ്ളിച്ചാം ആകുന്നു;

എപ്പന്ന അനുഗെിക്കുന്നവ്ൻ ഇരുളിൽ നേക്ക പ്പത് ജീവ്ന്പ്പെ പ്പവ്ളിച്ചെുള്ളവ്ൻ ആകുാം”
എന്നു രെെു.
ടയ ഹന്ന ൻ 12:46
എന്നിൽ വ്ിശവസിക്കുന്നവ്ൻ ആരുാം ഇരുളിൽ വ്സിക്ക ത്ിരിെ ൻ ഞ ൻ പ്പവ്ളിച്ചെ യി
ടല കത്തിൽ വ്ന്നിരിക്കുന്നു..

കർത്ത വ് യ ടയശുവ്ിന്പ്പെ ര ജയാം
റവളിച്ചും കര്ച്ത്താവായ വയശുവിന്ററ രാജയറത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പ്പക പ്പല സ്സ്യർ 1:13
നപ്പമ്മ ഇരുട്ടിന്പ്പെ അധിക രത്തിൽ നിന്നു വ്ിേുവ്ിച്ചു ത്ന്പ്പെ സ്ടനഹസവരൂരന യ
രുപ്ത്ന്പ്പെ ര ജയത്തില ക്കിപ്പവ്ക്കുകയുാം പ്പചയ്ത് രിത് വ്ിന്നു സടന്ത ഷടത്ത പ്പേ
സ്ടത് പ്ത്ാം പ്പചയ്യുന്നവ്ര ടകണാം എന്നുാം അടരക്ഷിക്കുന്നു.

രകലിന്പ്പെ െക്കൾ
1 പ്പത്സ്സ്പ്പല നീകയർ 5:5
നിങ്ങൾ എലല വ്രുാം പ്പവ്ളിച്ചത്തിന്പ്പെ െക്കളുാം രകലിന്പ്പെ െക്കളുാം ആകുന്നു; ന ാം
ര പ്ത്ിക്കുാം ഇരുളിന്നുെുള്ളവ്രലല.
ദൈവ്ാം പ്പവ്ളിച്ചെ ണ്, അവ്നിൽ ഇരുട്ടിലല. അത്ുപ്പക ണ്ട് രുത്ിയ നിയെത്തിപ്പല "പ്പവ്ളിച്ചാം"
എന്ന വ് ക്ക് ദൈവ്ാം എവ്ിപ്പേയ ണ് ഉള്ളപ്പത്ന്ന് സൂചിെിക്കുന്നു.
1 ടയ ഹന്ന ൻ 1:5-6
5 ദൈവ്ാം പ്പവ്ളിച്ചാം ആകുന്നു; അവ്നിൽ ഇരുട്ടു ഒട്ടുാം ഇലല എന്നുള്ളത്ു ഞങ്ങൾ അവ്ടന േു
ടകട്ടു നിങ്ങടള േു അെിയിക്കുന്ന ൈൂത് കുന്നു.
6 അവ്ടന േു കൂട്ട യ്െ ഉണ്ടു എന്നു രെകയുാം ഇരുട്ടിൽ നേക്കയുാം പ്പചയ്ത് ൽ ന ാം
ടഭ ഷ്പകു രെയുന്നു; സത്യാം പ്രവ്ർത്തിക്കുന്നത്ുെിലല.
എപ്പെസയർ 5:8,11
8 െുപ്പമ്പ നിങ്ങൾ ഇരുള യിരുന്നു; ഇടെ ടഴ കർത്ത വ്ിൽ പ്പവ്ളിച്ചാം ആകുന്നു.
11 ഇരുട്ടിന്പ്പെ നിഷ്പെലപ്രവ്ൃത്തികളിൽ കൂട്ട ളികൾ ആകരുത്ു; അവ്പ്പയ ശ സിക്ക
അടപ്ത് ടവ്ണ്ടത്ു.
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ന്ാും ഒരുകാലത്ത് ഇരുട്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇവപ്പാള് ന്ാും
കര്ച്ത്താവിൽ റവളിച്ചമാണ്. അന്ധകാരത്തിന്ററ ഫലശൂന്യമായ
ത്പവൃത്തികളിൽ ന്ാും പറങ്കടുക്കരുത്.
ടെ െർ 12:1-2
1 സടഹ ൈരന്മ ടര, ഞ ൻ ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ െനസ്സ്ലിവ്ു ഓർെിച്ചു നിങ്ങപ്പള
പ്രടബ ധിെിക്കുന്നത്ു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആര ധനയ യി നിങ്ങളുപ്പേ ശരീരങ്ങപ്പള
ജീവ്നുാം വ്ിശുദ്ധിയുാം ദൈവ്ത്തിന്നു പ്രസ ൈവ്ുെുള്ള യ ഗെ യി സെർെിെിൻ.
2 ഈ ടല കത്തിന്നു അനുരൂരെ ക പ്പത് നന്മയുാം പ്രസ ൈവ്ുാം രൂർണ്ണത്യുെുള്ള
ദൈവ്ഹിത്ാം ഇന്നപ്പത്ന്നു ത്ിരിച്ചെിടയണ്ടത്ിന്നു െനസ്സ്ു രുത്ുക്കി രൂര ന്തരപ്പെേുവ്ിൻ.

റമവസജ് ബബബിള് അവത വാകയും വിശദ്ീകരിക്കുന്നു, " അത്

ന്ിങ്ങള റട സും്കാരവത്താടു വയാജിക്കുന്നു" എന്നതിന്ാൽ
അതിറന്ക്കുറിച്ച

ചിന്ത്ിക്കുക വപാലുും റചയ്യാറത ന്ിങ്ങള് ന്ിങ്ങള റട

സും്കാരവത്താടു റപാരുത്തറപ്പടരുത്.

(വറാമര്ച് 12:2a).

അന്ുരൂപമായത് = മററ്റാരാള റട രൂപവമാ സത്മ്പദ്ായവമാ ഭ്ാവവമാ
സവീകരിക്കുക.
വലാകും സവീകരിച്ചിട്ട ള്ള ഏറതാരു ശീലറത്തയുും രീതിറയയുും
വ്ത്തധ്ാരണറത്തയുും ജീവിതബശലിറയയുും അത് സൂചിപ്പിക്കാും.
ത്പായും (ത്രീക്ക്.) 'അവയാൺ' = ത്പായും, അറല്ങ്കിൽ ജന്ങ്ങള റട
തലമുറ.
രൂപാന്ത്രറപ്പട്ട

= മററ്റാരു രൂപത്തിൽ വയ്ക്ക്കുക.

വിശവാസികള് എന്ന ന്ിലയിൽ ന്െുറട ജീവിതരീതിയിൽ
യഥാര്ച്ഥവുും സമൂലവുമായ വയതയാസും ഉണ്ടായിരിക്കണും. ന്ാും
ഒരുകാലത്ത് ഇരുട്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇവപ്പാള് ന്ാും കര്ച്ത്താവിൽ
റവളിച്ചമാണ്, അതിന്ാൽ ന്ാും റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളായി ന്ടക്കണും.
"ന്ടക്കുക" എന്ന വാക്ക് ന്െള് ചവിട്ടി ന്ടക്കുന്നതിറന്യല്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ന്െുറട മുഴുവൻ അ്തിതവറത്തയുും
സൂചിപ്പിക്കുന്നു-ന്െുറട ജീവിതും, ന്ാും ജീവിക്കുന്ന രീതി, ന്െുറട
റപരുമാറ്റും, സാരാുംശത്തിൽ ന്െുറട ജീവിതത്തിറല എല്ാും - അത്
റവളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവറര മാതൃകയാക്കിയാകണും അല്ാറത
ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവറര

അന്ുകരിച്ചാകരുത്. റവളിച്ചത്തിൽ
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ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായി ന്ാും ജീവിക്കുവമ്പാള്, ഇരുട്ടിൽ
കഴിയുന്നവര്ച്റക്കതിറര ന്ാും മുവന്നാട്ട

വപാകുന്നു. വലാകും

അന്ധകാരവുും ന്ാും റവളിച്ചവുമാകയാൽ ന്ാും അവര്ച്ക്ക്
വിചിത്തമായി വതാന്നിവയക്കാും. ന്െള് അവര്ച്ക്ക്
അന്യത്രഹജീവികളായി വതാന്നാും, അവര്ച്ക്ക് ന്റെ മന്സ്സിലാകില്.
എന്ത്ുറകാണ്ട്? കാരണും ന്ാും ത്പകാശമാണ്! അന്ധകാരത്തിൽ
കഴിയുന്നവര്ച്ക്ക് ന്ാും തികച്ച ും വിപരീതമായിരിക്കുും.
റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളായി ന്ടക്കാൻ ബബബിള് ന്വൊട്
ന്ിര്ച്വേശിക്കുന്നു. അതിന്ാൽ ന്െള് ഇരുട്ടിന്ററ ആള കളിൽ ന്ിന്ന്
വയതയ്തമായ ഒരു ദ്ിശയിവലക്ക് വപാകുും. ന്െള് വയതയ്തരാണ്!
അന്ധകാരത്തിന്ററ ന്ിഷ്ഫലമായ ത്പവൃത്തികവളാട് കൂട്ട കൂടരുത്,
പകരും അവറയ തുറന്നുകാട്ട കയാണ് വവണ്ടത്. ന്ാും റവളിച്ചത്തിന്ററ
ആള കളായതിന്ാൽ, റവളിച്ചത്തിന്ന്ുസരിച്ച് ന്ടക്കണും.
അന്ധകാരത്തിലുള്ളവരുമായി ന്മുക്ക് യാറതാരു കൂട്ടായ്ക്മയുും
പങ്കാളിത്തവുും പാടില്. "കൂട്ടായ്ക്മ" എന്ന വാക്കിറന്ക്കുറിച്ച് ന്െള്
സുംസാരിക്കുവമ്പാള്, ഒവര കപ്പലിറല രണ്ട് കൂട്ടാളികറള ന്മുക്ക്
ചിത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുും! അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി
ന്മുക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്ക്മയുും ഇല്ാത്തതിന്ാൽ വലാകത്തിന്ററ "കപ്പലിൽ"
കയറുന്നതിറന്തിറര ബബബിള് മുന്നറിയിപ്പ് ന്ൽകുന്നു. പകരും
അവറര തുറന്നുകാട്ട കയാണ് വവണ്ടത്. ന്ാും ന്െുറട സവന്ത്ും കപ്പലിൽ
യാത്ത റചയ്യ കവയാ സവാരി റചയ്യ കവയാ റചയ്യണും റവളിച്ചത്തിന്ററ കപ്പൽ. വലാകും ഇരുട്ടിന്ററ കപ്പലിൽ
വപാകുന്നുണ്ടാകാും, പവക്ഷ ന്മുക്ക് അവവരാറടാപ്പും അവിറട യാത്ത
റചയ്യാൻ കഴിയില്. അന്ധകാരത്തിന്ററ ത്പവൃത്തികള മായി ന്മുക്ക്
സഹവാസും സാധ്യമല് - അന്ധകാരത്തിന്ററ കാരയങ്ങവളാട് തറന്ന .
അവര്ച് റചയ്യ ന്ന അവത ത്പവൃത്തികളിൽ ന്മുക്ക് അവവരാറടാപ്പും
പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയില്, കാരണും ന്െള് ത്പകാശമാണ്.
ബദ്വവചന്ും ന്വൊട് ആവശയറപ്പടുന്നത് വലാകറത്ത
മാതൃകയാക്കാറത വന്രറത്ത വിശദ്ീകരിച്ചതുവപാറല പകരും
രൂപാന്ത്രറപ്പടാന്ാണ്. “രൂപാന്ത്രറപ്പട്ട ” എന്ന വാക്ക് ത്രീക്ക് പദ്മായ
‘റമറ്റവമാര്ച്വഫാ്’ എന്നതിൽ ന്ിന്നാണ് വന്നത്. അതുവപാറല, ന്ാും
വയതയ്ത രൂപങ്ങള ും റപരുമാറ്റങ്ങള ും ചിന്ത്ാ രീതികള ും
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സവീകരിക്കണും. ന്ാും ഈ വലാകവത്താട് അന്ുരൂപറപ്പടരുത് - ഈ
വലാകത്തിന്ററ ഫാഷൻ, ഭ്ാവും, ശീലും, രീതി, ജീവിതരീതി, റപരുമാറ്റും
എന്നിവ തറന്ന.
ന്െള് രൂപാന്ത്രറപ്പടുവമ്പാള്, ന്െള് വലാകത്തിൽ ന്ിന്ന് ശരിക്കുും
വയതയ്തരാകുന്നു. അതിന്ാൽ, എന്ിക്കുും ന്ിങ്ങള്ക്കുും വലാകവത്താട്
അന്ുരൂപരായിരിക്കാൻ കഴിയില്; രൂപാന്ത്രറപ്പടാന്ുും വലാകത്തിൽ
ന്ിന്ന് വയതയ്തരാകാന്ുും ബദ്വും ന്റെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
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2. ദൈവ് വ്ചനവ്ുാം ടല ക സാംസ്ക രവ്ുാം
ന ാം ജീവ്ിക്കുന്ന സാംസ്ക രടത്തക്ക ൾ ഉയർന്ന
അധിക രെ ണ് ദൈവ്വ്ചനാം
ന്ാും ജീവിക്കുന്ന സും്കാരറത്ത റവളിച്ചവത്തക്കാള് ഇരുട്ടാണ്
സവാധ്ീന്ിക്കുന്നത് എന്ന് ന്ാും മന്സ്സിലാക്കണും! ന്ാും ജീവിക്കുന്നത്
വലാകത്തിന്ററ സും്കാരത്തിന്ന്ുസരിച്ചല്, മറിച്ച് റവളിച്ചത്തിന്ററ
സും്കാരത്തിന്ന്ുസരിച്ചാണ്-ന്ാും ഭ്ാരമായ ബദ്വ രാജയത്തിന്ററ
സും്കാരത്തിന്ന്ുസരിച്ചാണ്. ഈ “ബദ്വ രാജയ സും്കാരും”
ബദ്വവചന്ത്തിൽ ന്മുക്കുവവണ്ടി വരഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വലാക
സും്കാരത്തിൽ സവീകാരയമായത് ബദ്വവചന്ത്തിന്
വിരുദ്ധമാവയക്കാും. എന്നാൽ ന്ാും അവന്ററ വചന്ും അന്ുസരിക്കാൻ
ബദ്വും ആത്രഹിക്കുന്നു. റവളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവറരവപ്പാറല ന്ാും
ജീവിക്കുവമ്പാള് ന്െള് വയതയ്തരാകുും. ന്ാും പവിത്തരായ
ആള കളാകാൻ വപാകുന്നു. ന്ാവമാ അന്ധകാരത്തിൽ ന്ിന്ന് സവന്ത്ും
റവളിച്ചത്തിവലക്ക് ന്റെ വിളിച്ചവന്ററ ്തുതികള് വ

ാഷിക്കുന്ന

അവന്ററ സവന്ത്ും വിവശഷ വയക്തികളാകാൻ വപാകുന്നു.
വറാമര്ച് 12:2എ, (റമവസ്സജ് ബബബിള്)
അത് ന്ിങ്ങള റട സും്കാരവത്താടു വയാജിക്കുന്നു" എന്നതിന്ാൽ
അതിറന്ക്കുറിച്ച

ചിന്ത്ിക്കുക വപാലുും റചയ്യാറത ന്ിങ്ങള് ന്ിങ്ങള റട

സും്കാരവത്താടു റപാരുത്തറപ്പടരുത്.

(വറാമര്ച് 12:2 എ).

ന്െള് ജീവിക്കുന്ന സും്കാരത്തിന്ററ ഭ്ാരമായതുറകാണ്ടാകാും
ന്െളിൽ പലരുും പല കാരയങ്ങള ും റചയ്യ ന്നത്. ശരി,
അതിറന്ക്കുറിച്ച് ചിന്ത്ിക്കാറത, സും്കാരവുമായി
റപാരുത്തറപ്പടരുറതന്ന് ബബബിള് മുന്നറിയിപ്പ് ന്ൽകുന്നു. കാരണും,
ബദ്വവചന്ും പറയുന്നത് ന്െള് ജീവിക്കുന്ന സും്കാരവത്തക്കാള്
വളറര ത്പധ്ാന്മാണ്. വലാക സും്കാരത്തിൽ ബദ്വവചന്ത്തിന്
വിരുദ്ധമായ എറന്ത്ങ്കിലുും ഉറണ്ടങ്കിൽ, ബദ്വവചന്ും അന്ുസരിക്കുക
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എന്നതായിരിക്കണും ന്െുറട ഒവരറയാരു തിരറെടുപ്പ്, അത് ന്െുറട
സും്കാരറത്ത മറികടക്കുന്നു. അതുറകാണ്ടാണ് "ഈ വലാകവത്താട്
അന്ുരൂപറപ്പടരുത്" (വറാമര്ച് 12:2 എ) എന്ന് ബബബിള് ന്റെ
ഉപവദ്ശിക്കുന്നത്.
" കാല

ട്ടും " എന്നതിന്ുള്ള ത്രീക്ക് പദ്ും ഇന്നറത്ത കാലറത്ത

റപരുമാറ്ററത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന 'അവയാൺ' ആണ്. ന്ിങ്ങള്ക്ക്
ചുറ്റ മുള്ള വലാകത്തിന്ററ സും്കാരവുമായി റപാരുത്തറപ്പടരുത്,
പകരും രൂപാന്ത്രറപ്പടുക. അത് ബദ്വത്തിന്ററ കൽപ്പന്യാണ്,
വകവലും ഒരു ന്ിര്ച്വേശമല്. ആവമൻ!
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3. ന ാം വ്യത്യസ്ത്ര ണ്
ഞാന്ുും ന്ിങ്ങള ും വലാകത്തിൽ ന്ിന്ന് വയതയ്തരാകുന്ന രണ്ട്
വമഖലകറളങ്കിലുും ഉണ്ട്.

സത്യനിഷ്പഠടയ േുാം സത്യസന്ധത്ടയ േുാം ന ാം
പ്രത്ിജ്ഞ ബദ്ധര ണ്
വലാകും അന്ധകാരത്തിലായതിന്ാൽ അവര്ച് സതയന്ിഷ്ഠയുും
സതയസന്ധതയുും ത്ശദ്ധിക്കുന്നില്. എന്നാൽ ന്ാും റവളിച്ചത്തിന്ററ
ആള കളാറണന്ന് ബബബിള് പറയുന്നതിന്ാൽ, ന്ാും ത്പകാശത്തിന്ററ
മക്കളായി, സതയന്ിഷ്ഠവയാടുും സതയസന്ധതവയാടുും
ത്പതിബദ്ധതയുള്ളവരായി ന്ടക്കണും.
1 രടപ്ത് സ് 2:9-12
9 നിങ്ങടള അന്ധക രത്തിൽനിന്നു ത്ന്പ്പെ അത്ഭുത് പ്രക ശത്തിടലക്കു നിങ്ങപ്പള
വ്ിളിച്ചവ്ന്പ്പെ സൽഗുണങ്ങപ്പള ട

ഷിെ ന്തക്കവ്ണ്ണാം ത്ിരപ്പെേുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജ ത്ിയുാം

ര ജകീയരുടര ഹിത്വ്ർഗ്ഗവ്ുാം വ്ിശുദ്ധവ്ാംശവ്ുാം സവന്തജനവ്ുാം ആകുന്നു.
10 െുപ്പമ്പ നിങ്ങൾ ജനെലല ത്തവ്ർ; ഇടെ ടഴ ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ ജനാം; കരുണ
ലഭിക്ക ത്തവ്ർ; ഇടെ ടഴ കരുണ ലഭിച്ചവ്ർ ത്ടന്ന.
11 പ്രിയെുള്ളവ്ടര, പ്രവ് സികളുാം രരടൈശികളുെ യ നിങ്ങപ്പള ആത്മ വ്ിടന േു
ടര ര േുന്ന ജഡടെ ഹങ്ങപ്പള വ്ിട്ടകന്നു ജ ത്ികൾ നിങ്ങപ്പള ൈുഷ്പപ്രവ്ൃത്തിക്ക ർ എന്നു
ൈുഷിക്കുടന്ത െുാം
12 നിങ്ങളുപ്പേ നലല പ്രവ്ൃത്തികപ്പള കണ്ടെിെിട്ടു സന്ദർശനൈിവ്സത്തിൽ ദൈവ്പ്പത്ത
െഹത്വപ്പെേുടത്തണ്ടത്ിന്നു അവ്രുപ്പേ ഇേയിൽ നിങ്ങളുപ്പേ നേെു നന്ന യിരിടക്കണാം എന്നു
ഞ ൻ പ്രടബ ധിെിക്കുന്നു.

അന്ധകാരത്തിൽ ന്ിന്ന് തന്ററ അത്ഭുതകരമായ ത്പകാശത്തിവലക്ക്
ന്റെ വിളിച്ചവന്ററ ്തുതികള് ന്ാും വ

ാഷിക്കണും. വിശവാസികള്

എന്ന ന്ിലയിൽ, "വിജാതീയരുറട"-രക്ഷിക്കറപ്പടാത്ത വലാകത്തിന്
മുമ്പിൽ മാന്യമായുും സതയസന്ധമായുും ന്ടക്കാൻ ന്ാും
വിളിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്ാൽ, ത്പകാശത്തിന്ററ ആള കറളന്ന
ന്ിലയിൽ ന്ാും സതയന്ിഷ്ഠവയാടുും സതയസന്ധതവയാടുും
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ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണും. ആള കള് ന്റെ വന്ാക്കുവമ്പാള്, ന്െള്
വയതയ്തരാറണന്ന് അവര്ച് മന്സ്സിലാക്കണും, കാരണും ന്െള്
സതയന്ിഷ്ഠവയാടുും സതയസന്ധതവയാടുും ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

വ്ിൈയ ർത്ഥികപ്പളന്ന നിലയിൽ
ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ്കൂളിവലാ വകാവളജിവലാ ന്ിങ്ങള് പരീക്ഷ
എഴുതുവമ്പാള് ന്ിരീക്ഷകൻ ചായ വത്ബക്കിന് പുറത്ത് വപാകുകയുും
മററ്റല്ാവരുും വകാപ്പിയടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയുും റചയ്യ ന്നുറവന്ന്
കരുതുക. ന്ിങ്ങള റട അടുത്തിരിക്കുന്ന വയക്തി ന്ിങ്ങവളാട് അത്
റചയ്യാൻ ആവശയറപ്പടുന്നു. എന്നാൽ ന്ിങ്ങള റട പരീക്ഷകളിൽ
വകാപ്പിയടിക്കാവന്ാ ചീറ്റ് റചയ്യാവന്ാ ന്ിങ്ങള് വിസെതിക്കണും,
ന്ിരീക്ഷകൻ തിരിറക വരുറമന്ന് ന്ിങ്ങള് ഭ്യറപ്പടുന്നത് റകാണ്ടല്,
മറിച്ച് ന്ിങ്ങള് ത്പകാശത്തിന്ററ കുട്ടിയാറണന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാും.
ന്ിങ്ങള റട വഹാുംവര്ച്ക്ക് അബസൻറമന്റുകള് റചയ്യ വമ്പാള്,
ന്ിങ്ങള റട സഹപാഠി റചയ്ക്ത അബസൻറമന്റിന്ററ പകര്ച്പ്പ്
ഉണ്ടാക്കുകയുും അത് ന്ിങ്ങള വടതാറണന്ന് ന്ടിക്കുകയുും റചയ്യരുത്.
എന്ത്ുറകാണ്ട്? കാരണും ന്ിങ്ങള് സതയന്ിഷ്ഠക്കുും സതയസന്ധതയ്ക്ക്കുും
ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്!

പ്പപ്ര െഷണലുകപ്പളന്ന നിലയിൽ
റത്പാഫഷണലുകള് എന്ന ന്ിലയിൽ ന്ിങ്ങള് ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിൽ
സതയന്ിഷ്ഠ ന്ിലന്ിര്ച്ത്തണും. ന്ിങ്ങള് ഒരു റത്പാഫഷണൽ മാത്തമല് ,
ത്പകാശത്തിന്ററ വയക്തി കൂടിയാണ്, അത് ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന മറ്റ
റത്പാഫഷണലിൽ ന്ിന്ന് ന്ിങ്ങറള വയതയ്തന്ാക്കുന്നു. ഒവര ബിസിന്്
വമഖലയിൽ ന്ിങ്ങളിൽ രണ്ടുവപര്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാും, എന്നാൽ ന്ിങ്ങള്
തികച്ച ും വയതയ്തരായ രണ്ട് ആള കളായിരിക്കണും. ന്ിങ്ങള്
സതയന്ിഷ്ഠയിലുും സതയസന്ധതയിലുും ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായതിന്ാൽ,
ന്ിങ്ങള റട ബവയാഡാറ്റയിൽ കള്ളും പറയാതിരിക്കാൻ ന്ിങ്ങള്
തീരുമാന്ിക്കുന്നു.
ഞാൻ എന്ററ ആദ്യറത്ത വജാലിക്ക് അവപക്ഷിക്കുവമ്പാള്,
അതുവറരയുള്ള മുഴുവൻ സമയവുും ഞാൻ സര്ച്വകലാശാലയിൽ
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രവവഷണും റചയ്യ കയായിരുന്നു. എന്ിക്ക് യൂണിവവഴ്സിറ്റിക്ക്
പുറത്ത് വജാലി ലഭ്ിക്കാൻ സമയമായവപ്പാള്-എല്ാവരുും സാധ്ാരണ
റചയ്യ ന്നതുവപാറല ഞാൻ എന്ററ ബവയാഡാറ്റ ഒരു റെയ്ക്്റമന്്
ഏജൻസിക്ക് ന്ൽകി. ന്യൂവജഴ്സിയിൽ ഇന്ത്യക്കാര്ച് ന്ടത്തുന്ന ഒരു
വെ്റമന്് ഏജൻസിറയ എന്ററ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ിക്ക്
പരിചയറപ്പടുത്തി. അതുറകാണ്ട് അവര്ച് വാഗ്ദ്ാന്ും റചയ്ക്തതുവപാറല
ഒരു ന്ല് വജാലിയിൽ എള പ്പത്തിൽ ത്പവവശിക്കാറമന്ന ത്പതീക്ഷവയാറട
ഞാൻ എന്ററ ബവയാഡാറ്റ അവര്ച്ക്ക് ന്ൽകി. പിന്നീട് എന്ററ
ബവയാഡാറ്റയിൽ ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തണറമന്ന് പറെ് എന്ിക്ക്
അവരിൽ ന്ിന്ന് ഒരു വകാള് വന്നു. അവര്ച് എന്ററ ബവയാഡാറ്റ
പുന്ര്ച്ന്ിര്ച്െിച്ച , ഒറ്റരാത്തിറകാണ്ട് ഞാൻ വകട്ടിട്ടില്ാത്ത കമ്പന്ികളിൽ
രവണ്ടാ മൂവന്നാ വര്ച്ഷറത്ത ത്പവൃത്തി പരിചയും എന്ിക്കുണ്ടായി
വന്നു! ഇവിറട ഒരു തിരറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു - ഒന്നുകിൽ
എന്ിക്ക് റവളിച്ചത്തിന്ററ വയക്തിയാകാും, വയതയ്തന്ാകാൻ
തിരറെടുക്കാും അറല്ങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുട്ടിന്ററയുും കള്ളത്തിന്ററയുും
വയക്തിയാകാും. അവര്ച് തയ്യാറാക്കിയ ബവയാഡാറ്റ

ഉപവയാരിക്കാൻ

കഴിയിറല്ന്ന് പറെ് ഞാൻ ഏജൻസിയുമായി ഇടപഴകുന്നത്
ന്ിര്ച്ത്തി. എന്ററ ബവയാഡാറ്റ ഒരു ലളിതമായ ഒരു വപജിന്ററ
ബവയാഡാറ്റ

ആയിരുന്നു, അത്തമാത്തും! ഒരു ന്ല് കമ്പന്ിയിൽ ബദ്വും

എന്ിക്ക് ഒരു വജാലി തരുറമന്ന് വിശവസിച്ച് ഞാൻ അത് വന്രിട്ട്
അയച്ച , അവിറട ഞാൻ വയവസായത്തിറല ചില മികച്ച
പരിശീലന്ങ്ങള് പഠിച്ച . അവൻ റചയ്ക്തു! എന്ററ ബവയാഡാറ്റയിൽ
എന്ിക്ക് കള്ളവമാ വയാജവമാ ഒന്നുും പറവയണ്ടി വന്നില്.
ഞങ്ങള റട ഓര്ച്രബന്വസഷന്ു വവണ്ടി ആള കറള അഭ്ിമുഖും
ന്ടത്തുവമ്പാള്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങള റട സാവങ്കതിക പരീക്ഷയിൽ മികച്ച
വിജയും വന്ടിയ ഒരു റചറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാള്
അവസാന് റൗണ്ട് അഭ്ിമുഖത്തിൽ എവന്നാട് സുംസാരിക്കാൻ വന്നു.
എവിറടയാണ് വജാലി റചയ്ക്തിരുന്നറതന്ന്

വചാദ്ിച്ചവപ്പാള് ഏവതാ

കമ്പന്ിയുറട വപര് പറയുകയുും അവരുറട റവബ്ബസറ്റ് വിലാസും
ന്ൽകുകയുും റചയ്ക്തു. പവക്ഷ, അവേഹും ന്ൽകിയ യുആര്ച്എൽ
പരിവശാധ്ിച്ചവപ്പാള്, അത് ഒരു റസര്ച്ച്ച് എഞ്ചിൻ
കമ്പന്ിയുവടതാറണന്ന് കാണുകയുും അവേഹും പറെ വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച്
റഡവലപ്റമന്് കമ്പന്ിയുവടതല് എന്ന് മന്സ്സിലാവുകയുും റചയ്ക്തു.
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ഞാൻ അവേഹറത്ത വീണ്ടുും പരിവശാധ്ിച്ചവപ്പാള്, കമ്പന്ി അവരുറട
റവബ്ബസറ്റ് മാറ്റിയിരിക്കാറമന്ന് അവേഹും മറുപടി ന്ൽകി. അവപ്പാള്
ഞാൻ അവരുറട വഫാൺ ന്മ്പര്ച് വചാദ്ിച്ചവപ്പാള് അയാള് തന്ററ സിും
കാര്ച്് മാറ്റിറയന്നുും, അതിന്ാൽ അവരുറട ന്മ്പര്ച് ഇറല്ന്നായിരുന്നു
മറുപടി. ഞാൻ അവവന്ാട് അവരുറട ഏറതങ്കിലുും ലാൻ് വഫാൺ
ന്മ്പറുകള് വചാദ്ിച്ച , അതുും തന്ിക്കറിയിറല്ന്ന് അവേഹും പറെു.
കമ്പന്ിയുറട ലാൻ് വഫാൺ ന്മ്പര്ച് അറിയാറത ഒരു വര്ച്ഷും ആ
കമ്പന്ിയിൽ വജാലിറചയ്യാൻ അവേഹത്തിന് എങ്ങറന് കഴിെുറവന്ന്
ഞാൻ അവേഹവത്താട് വചാദ്ിച്ച . എന്നാൽ മിക്ക കമ്പന്ികളിലുും
കുറച്ച് ദ്ിവസങ്ങള് അവിറട വജാലി റചയ്ക്തതിന് വശഷും തറന്ന
ജീവന്ക്കാര്ച് അവരുറട ഓഫീ് വഫാൺ ന്മ്പര്ച് മന്സിലാക്കുും. തുടര്ച്ന്ന്
തന്ററ ബവയാഡാറ്റയിറല ത്പവൃത്തി പരിചയറത്തക്കുറിച്ച് കള്ളും
പറെതായി യുവാവ് സെതിച്ച .
സമാന്മായ ഒരു സുംഭ്വും മററ്റാരു ന്രരത്തിറല ഒരു ത്കി്തയൻ
വകാൺഫറൻസിൽ സുംഭ്വിച്ച , അവിറട ഞാൻ മൂന്നു ദ്ിവസും
ത്പസുംരിച്ച . റസഷന്ുകള്ക്കിടയിൽ, ബാുംഗ്ലൂരിവലക്ക് താമസും മാറിയ
വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച് വികസന്ത്തിന്ററ ഒരു ത്പവതയക വമഖലയിൽ വജാലി
വന്ാക്കുന്ന ഒരു റചറുപ്പക്കാരറന് എന്ിക്ക് പരിചയറപ്പടുത്തി. ഞാൻ
അവന്ററ വപരുും വയാരയതയുും പശ്ചാത്തലവുും വചാദ്ിച്ച . താൻ
മൂന്ന് മാസറത്ത വകാഴ്് റചയ്ക്തിട്ട റണ്ടന്നുും, എന്നാൽ അഞ്ച്
വര്ച്ഷറത്ത ത്പവര്ച്ത്തി പരിചയത്തിലാണ് താൻ

റചയ്യ ന്നറതന്നുും

അവേഹും മറുപടി ന്ൽകി. അവേഹും എന്ത്ാണ് ഉവേശിച്ചറതന്ന്
എന്ിക്ക് മന്സിലാവക്കണ്ടതിന്ാൽ ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂരിവലക്ക്
മടങ്ങുവമ്പാള് എറന്ന കാണാൻ അവേഹവത്താട് ആവശയറപ്പട്ട . പിന്നീട്
അവേഹും എറന്ന കാണുകയുും രണ്ടുവര്ച്ഷമായി ഒരു പാസ്റ്റവറാറടാപ്പും
മുഴുസമയ ശുത്ശൂഷയിൽ അവേഹറത്ത സഹായിക്കുകയുും
റചയ്യ ന്നുറണ്ടന്ന് വിശദ്ീകരിച്ച . കുറച്ച

കഴിെവപ്പാള് വജാലി

റചയ്യണും എന്ന് വതാന്നി, അങ്ങറന് മൂന്ന് മാസറത്ത റത്പാഫഷണൽ
വകാഴ്സിന് വചര്ച്ന്നു. ആ വകാഴ്സിന് വശഷും, തന്ിക്ക് അഞ്ച്
വര്ച്ഷറത്ത ത്പവൃത്തിപരിചയും ഉറണ്ടന്ന് ത്പ്താവിച്ച് അവേഹും
തന്ററ ബവയാഡാറ്റ എഴുതി, യഥാര്ച്ഥത്തിൽ ഇറല്ങ്കിലുും. ഞാൻ ഒരു
പാസ്റ്ററായതുറകാണ്ട് മാത്തമാണ് താൻ എവന്നാട് സതയും
പറയുന്നറതന്നുും അവേഹും കൂട്ടിവച്ചര്ച്ത്തു. എങ്ങറന്
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ത്പതികരിക്കണറമന്ന് എന്ിക്കറിയിറല്ങ്കിലുും അവൻ എവന്നാട്
സതയറമങ്കിലുും പറെതിൽ സവന്ത്ാഷിച്ച . എന്നിരുന്നാലുും, രണ്ടു
വര്ച്ഷമായി സഭ്യിൽ മുഴുസമയവുും ബദ്വറത്ത വസവിക്കുന്ന ഒരാള്
ഒരു വജാലി ലഭ്ിക്കാൻ വവണ്ടി കള്ളും പറയുന്നതിൽ എന്ിക്ക്
സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു.
ന്ാും റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളായി ന്ടക്കണറമന്ന് ബബബിള് പറയുന്നു,
അതിന്ര്ച്ഥും റത്പാഫഷണലുകള് എന്ന ന്ിലയിൽ ന്െുറട
സതയന്ിഷ്ഠയിൽ ഒരു വിട്ട വീഴ്ചയുും സാധ്യമല് എന്നാണ്. ഒരു
ത്കി്തയൻ റത്പാഫഷണൽ അറല്ങ്കിൽ വജാലിക്കാരൻ എന്ന ന്ിലയിൽ,
ന്ിങ്ങള് ഓഫീ് സൗകരയങ്ങള് ദ്ുരുപവയാരും റചയ്യ ന്നിറല്ന്ന്
ഉറപ്പാക്കുക. ബബബിള് വപാലുും അങ്ങറന് പറയുന്നുണ്ട്.
ത്ീടത്ത സ് 2:9-10
9 ൈ സന്മ ർ നമ്മുപ്പേ രക്ഷിത് വ് യ ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ ഉരടൈശപ്പത്ത സകലത്തിലുാം
അലങ്കരിടക്കണ്ടത്ിന്നു യജെ നന്മ ർക്കു കീഴേങ്ങി സകലവ്ിധത്തിലുാം പ്രസ ൈാം
വ്രുത്തുന്നവ്രുാം
10 എത്ിർരെകടയ വ്ഞ്ചിപ്പച്ചേുക്കടയ പ്പചയ്യ പ്പത് സകലത്തിലുാം നലല വ്ിശവസ്ത്ത്
ക ണിക്കുന്നവ്രുാംെ യി ഇരിെ ൻ (കല്രിക്ക).

സവന്ത്ും യജമാന്ന്മാവരാവടാ സവന്ത്ും റതാഴിലുടമകവളാവടാ
അന്ുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ ദ്ാസന്മാറര -ദ്ാസയ
വവലയിലുള്ളവറര വത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുക. ജീവന്ക്കാര്ച് എല്ാ
കാരയങ്ങളിലുും സുംതൃപ്തരായിരിക്കണും, അവരുറട
വമലധ്ികാരികവളാട് അപമരയാദ്യായി റപരുമാറരുത്. ഇത് ഒരു
ബബബിള് ഭ്രണ ന്ിര്ച്വഹണ തതവമാണ്. ജീവന്ക്കാരുും വമാഷ്ടിക്കാറത
ന്ല് വിശവ്തത ത്പകടിപ്പിച്ച റകാണ്ട് എല്ാ കാരയങ്ങളിലുും
സൂഷ്മതയുള്ളവരായി ബദ്വത്തിന്ററ സിദ്ധാന്ത്റത്ത
മവന്ാഹരമാക്കിത്തീര്ച്ക്കണും. അതുറകാണ്ട് ഒരു ത്കി്തീയ
വജാലിക്കാരൻ എന്ന ന്ിലയിൽ, ന്ിങ്ങള റട ഓഫീസിറല മററ്റല്ാവരുും
റതറ്റ് റചയ്ക്താലുും, അതിവന്ാട് റപാരുത്തറപ്പടരുത്. ന്ിങ്ങള്
വയതയ്തന്ായിരിക്കണും. ന്ൽകുന്ന ശമ്പളത്തിന് പുറവമ, ജീവന്ക്കാര്ച്
ഓഫീസിൽ ന്ിന്ന് അവര്ച് ആത്രഹിക്കുന്നറതന്ത്ുും
ത്പവയാജന്റപ്പടുത്തുന്നത് ന്ിങ്ങള റട കമ്പന്ിയുറട ത്പ്താവിക്കാത്ത
സും്കാരത്തിന്ററ ഭ്ാരമായിരിക്കാും. എന്നാൽ ന്ിങ്ങള്
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റവളിച്ചത്തിന്ററ വയക്തിയായതിന്ാലുും ആ റവളിച്ചത്തിൽ ന്ടക്കാൻ
ഇരുട്ടിൽ ന്ിന്ന് വിളിക്കറപ്പട്ടതിന്ാലുും ഒരു വജാലിക്കാരൻ എന്ന
ന്ിലയിൽ, ന്ിങ്ങള് ശമ്പളും മാത്തും സവീകരിക്കുകയുും കഠിന്ാധ്വാന്ും
റചയ്യ കയുും വവണും.
വഴിറതറ്റിയതുും ദ്ുഷ്ടവുമായ തലമുറയിൽ ന്ിങ്ങള് ബദ്വമകന്ാറണന്ന്
വലാകറത്ത എങ്ങറന് കാണിക്കാൻ വപാകുന്നു? ന്ിഷ്കളങ്കരായ
ആള കളായി ജീവിക്കാന്ുും പിറുപിറുക്കാറതയുും പരാതിറപ്പടാറതയുും
എല്ാ കാരയങ്ങള ും റചയ്യാന്ുും ബബബിള് ന്വൊട് ന്ിര്ച്വേശിക്കുന്നു,
അങ്ങറന് വഴിറതറ്റിയതുും ദ്ുഷ്ടവുമായ ഒരു തലമുറയുറട മധ്യത്തിൽ
ന്മുക്ക് സവയും ബദ്വമക്കളാറണന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുും.
െിലിെിയർ 2:14-15
14 വ്പ്കത്യുാം ടക ട്ടവ്ുെുള്ള ത്ലെുെയുപ്പേ നേുവ്ിൽ നിങ്ങൾ അനിന്ദയരുാം
രരെ ർത്ഥികളുാം ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ നിഷ്പകളങ്കെക്കളുാം ആടകണ്ടത്ിന്നു എലല ാം
രിെുരിെുെുാം വ് ൈവ്ുാം കൂേ പ്പത് പ്പചയ്വ്ിൻ.
15 അവ്രുപ്പേ ഇേയിൽ നിങ്ങൾ ജീവ്ന്പ്പെ വ്ചനാം പ്രെ ണിച്ചുപ്പക ണ്ടു ടല കത്തിൽ
ടജയ ത്ിസ്സ്ുകപ്പളടെ പ്പല പ്രക ശിക്കുന്നു.

സഹത്പവര്ച്ത്തകര്ച് പിറുപിറുക്കുകയുും ഓഫീസിൽ പരാതിറപ്പടുകയുും
റചയ്യ ന്നവരാറണങ്കിൽ ന്െള ും

അതിൽ വചരുകയാറണങ്കിൽ,

എന്ത്ാണ് അവരുും ന്െള ും തെിലുള്ള വയതയാസും? എല്ാും
മുറുമുറുപ്പ ും പരാതിയുമില്ാറത റചയ്ക്തുറകാണ്ട് ന്ാും
റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളാറണന്ന് കാണിക്കണും. ആവമൻ!
ബിസിന്സ്സ് ന്ടത്തുകയുും ജീവന്ക്കാരുറട ശമ്പളും സുംബന്ധിച്ച്
തീരുമാന്ങ്ങള് എടുക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന റതാഴിലുടമകറള
സുംബന്ധിച്ചിടവത്താളും, ആള കറള ചൂഷണും റചയ്യ കവയാ വവതന്ും
തടയുകവയാ റചയ്യരുറതന്ന് ബബബിള് ന്വൊട് പറയുന്നു.
ടലവ്യരുസ്ത്കാം 19:13
കൂട്ടുക രപ്പന രീഡിെിക്കരുത്ു; അവ്ന്പ്പെ വ്സ്ത്ു കവ്ർച്ച പ്പചയ്ക്കയുാം അരുത്ു;
കൂലിക്ക രന്പ്പെ കൂലി രിടേന്നു ര വ്ിപ്പലവ്പ്പര നിന്പ്പെ രക്കൽ ഇരിക്കരുത്ു.

ന്ിങ്ങള്ക്കായി വജാലി റചയ്യ ന്ന ആള കള് ഉറണ്ടങ്കിൽ, അവര്ച്ക്ക്
കൃതയസമയത്ത് പണും ലഭ്ിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ചിലവപ്പാള്
ശമ്പളും തടെുവയ്ക്ക്കുന്നത് "ഇന്ത്യൻ കമ്പന്ി സും്കാരും" ആറണന്ന്
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ന്ിങ്ങള് പറവെക്കാും. എന്നാൽ മന്സിലാക്കുക, ന്ാും ആ
സും്കാരത്തിൽ റപട്ടവരല്, മറിച്ച് ബദ്വരാജയത്തിന്ററ
സും്കാരത്തിൽ റപട്ടവരാണ്! കൂടാറത, ന്ാും കൂലിറക്കടുക്കുന്ന
ആള റട വവതന്ും തടെുവയ്ക്ക്കരുറതന്ന് ബദ്വും പറയുന്നു.
ന്ിങ്ങള റട ജീവന്ക്കാരൻ തന്ററ വജാലി റചയ്ക്തിട്ട റണ്ടങ്കിൽ,
അയാള്ക്ക് പണും ന്ൽകുക.
യിപ്പരെയ വ് 22:13
നീത്ിടകേുപ്പക ണ്ടു അരെനയുാം അനയ യാം പ്പക ണ്ടു െ ളികയുാം രണിത്ു,
കൂട്ടുക രപ്പനപ്പക്ക ണ്ടു ടവ്ല പ്പചയ്യിച്ചു കൂലി പ്പക േുക്ക ത്ിരിക്കയുാം

ന്ിങ്ങള റട അയൽക്കാരന്ററ വസവന്ങ്ങള് അവൻ റചയ്ക്തതിന്
എറന്ത്ങ്കിലുും ന്ൽകാറത ഉപവയാരിക്കരുത്, . വീട്ടെമാവര,
ന്ിങ്ങള്ക്കായി വജാലി റചയ്യ ന്ന വവലക്കാരികള റണ്ടങ്കിൽ, അവര്ച്ക്ക്
കൃതയസമയത്ത് പണും ന്ൽകുക. വയതയ്തരാകൂ.
ഞാൻ ആള കറള അഭ്ിമുഖും ന്ടത്തുവമ്പാള്, എന്ത്ുറകാണ്ടാണ് അവര്ച്
ഇവപ്പാഴറത്ത വജാലി ഉവപക്ഷിക്കാൻ ഉവേശിക്കുന്നറതന്ന് ഞാൻ
അവവരാട് വചാദ്ിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലര്ച് എവന്നാട് പറയുന്നു,
അവര്ച്ക്ക് ആ് മാസമായി ശമ്പളും ലഭ്ിച്ചിട്ടിറല്ന്ന്! 700 വപരുള്ള
വലിയ കമ്പന്ികളിൽ വജാലി റചയ്യ ന്ന ജീവന്ക്കാരാണ് ഇവര്ച്.
അത്തരറമാരു റതാഴിൽ സും്കാരും ബദ്വും അുംരീകരിക്കുന്നില്.
ബാുംഗ്ലൂരിറല ഒരു വൻകിട വസാഫ്റ്റ്റവയര്ച് കമ്പന്ിക്ക് കൂറ്റൻ
വമൽക്കൂര പണിത കരാറുകാരൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി പണി
പൂര്ച്ത്തിയാക്കി രണ്ട് വര്ച്ഷമായിട്ട ും പണും ലഭ്ിച്ചില്.
റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കറളന്ന ന്ിലയിലുും റതാഴിലുടമറയന്ന ന്ിലയിലുും,
ന്െുറട സുംസാരവുും റപരുമാറ്റവുും ഉള്റപ്പറട ജീവിതത്തിന്ററ എല്ാ
വമഖലകളിലുും സതയന്ിഷ്ഠയുും സതയസന്ധതയുും ന്ിലന്ിര്ച്ത്താൻ ന്ാും
പഠിക്കണും.
എപ്പെസയർ 6:9
യജെ നന്മ ടര, അവ്രുപ്പേയുാം നിങ്ങളുപ്പേയുാം യജെ നൻ സവർഗ്ഗത്തിൽ ഉപ്പണ്ടന്നുാം
അവ്ന്പ്പെ രക്കൽ െുഖരക്ഷാം ഇപ്പലലന്നുാം അെിെുപ്പക ണ്ടു അങ്ങപ്പന ത്ടന്ന അവ്ടര േു
പ്പരരുെ െുകയുാം ഭീഷണിവ് ക്കു ഒഴിക്കയുാം പ്പചയ്വ്ിൻ.
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ഒരു വയക്തിയുമായുള്ള എന്ററ മീറ്റിുംരുകളിറലാന്നിൽ, ആതിവഥയൻ
എന്ിക്ക് വകാഫി വാഗ്ദ്ാന്ും റചയ്ക്തു, ഞാൻ അത് സവീകരിച്ച .
ഞങ്ങവളാറടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മററ്റാരാള് ത്പാതൽ കഴിച്ചവതയുള്ള
എന്നു പറെു അത് ന്ിരസിച്ച . ഭ്ക്ഷണും കഴിക്കാൻ എവന്നാറടാപ്പും
വചരാൻ ഞാൻ ആതിവഥയവന്ാട് ആവശയറപ്പട്ടവപ്പാള്, അവേഹും
ഉപവാസത്തിലാറണന്ന് മറുപടി ന്ൽകി. ഉടറന് ത്പഭ്ാതഭ്ക്ഷണും
കഴിച്ചതായി പറെ മററ്റയാള് ആതിവഥയറന് ആകര്ച്ഷിക്കാൻ താന്ുും
ഉപവാസത്തിലാറണന്നു പറെു. ത്കി്തയാന്ികള്ക്കിടയിറല
“ന്ിര്ച്െലത”ക്ക് എന്ത്ാണ് സുംഭ്വിച്ചറതന്ന് ഞാൻ ആശ്ചരയറപ്പട്ട . ന്െള്
വലാകത്തിൽ ന്ിന്ന് വയതയ്തരായിരിവക്കണ്ടവരവല്? ന്ാും
റവളിച്ചത്തിന്ററ ആള കളായിരിവക്കണ്ടവരവല്? ന്ാും വലാകവത്താട്
അന്ുരൂപറപ്പടാത്തവരായിരിവക്കണ്ടവരവല്, എന്നാൽ ന്ാും
രൂപാന്ത്രറപ്പട്ടവരുും

ബദ്വത്തിന്ററ വഴികള ും ചിന്ത്കള ും

അന്ുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നവരാവണാ?

നമ്മൾ വ്ിശുദ്ധിടയ േുാം െ നയത്ടയ േുാം
പ്രത്ിജ്ഞ ബദ്ധര ണ്
1 രടപ്ത് സ് 2:11ബി
നിങ്ങളുപ്പേ ആത്മ വ്ിടന േു ടര ര േുന്ന ജഡടെ ഹങ്ങപ്പള വ്ിട്ടകന്നു

ജഡവമാഹങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് അകന്നു ന്ിൽക്കുക. അന്ധകാരത്തിൽ ന്ിന്ന്
തന്ററ അത്ഭുതകരമായ ത്പകാശത്തിവലക്ക് ന്റെ വിളിച്ചവന്ററ
്തുതികള് വ

ാഷിക്കുന്നവര്ച് എന്ന ന്ിലയിൽ, ന്ാും ജഡവമാഹങ്ങളിൽ

ന്ിന്ന് വിട്ട ന്ിൽക്കണും. വിശുദ്ധിവയാടുും വിന്യവത്താടുും ന്ാും
ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണും.

യുവ്ത്ികൾ
ബദ്വഭ്ക്തയായ ഒരു യുവതിയുറട ഉത്തമ ഉദ്ാഹരണമാണ്
അറിയറപ്പടുന്ന ത്കി്തയൻ വറാക്ക് കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ
ററവബക്ക റസന്് റജയിും്. കൗമാരക്കാരുും ഇരുപതുകാരുും
വകള്ക്കുന്ന ധ്ാരാളും ത്കി്തയൻ രാന്ങ്ങള് അവള് പാടുന്നു. ഫാമിലി
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ബലഫ് വഡാട്ട് വകാമിന് വവണ്ടി ആമി രു്മാന്ുമായുള്ള
അഭ്ിമുഖത്തിൽ അവര്ച് " മാന്യതയ്ക്ക്കുള്ള സമര്ച്പ്പണും" എന്ന
തലറക്കട്ടിൽ സുംസാരിച്ച . ആ ത്പവക്ഷപണത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള ഒരു
ഉദ്ധരണിയാണ് ഇന്ിപ്പറയുന്നത്:

ററവബക്ക പറയുന്നു, “വയതയ്ത കാരയങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്ററ സവന്ത്ും
ആകര്ച്ഷണീയത സ്ഥാപിച്ചിട്ട റണ്ടന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ, കാരണും ഞാൻ ധ്രിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
വ്ത്തങ്ങള് ഒരു ത്പവതയകതരും ആറള ആകര്ച്ഷിക്കുറമന്ന്
എന്ിക്കറിയാും. ആതയന്ത്ികമായി, ഞാൻ ഒരു ഭ്ര്ച്ത്താവായി
ആത്രഹിക്കുന്ന വയക്തി വിശുദ്ധിയിൽ ത്പതിജ്ഞാബദ്ധന്ായ ഒരു
വയക്തിയാകണും. അവൻ വമാഹും

ഉള്ളവന്ാകരുത്. ഞാൻ

ധ്രിക്കുന്നത് വശീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വ്ത്തും ആറണങ്കിൽ,
അതിൽ കുഴപ്പറമാന്നുമില്ാത്ത ഒരു വയക്തിറയ ഞാൻ
ആകര്ച്ഷിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ളവളാറണന്ന് ഏതാണ്ട്
പറയുന്നു, എന്നാൽ അയാള് അത് അുംരീകരിക്കുകയാണ്;
അവതസമയും, ഞാൻ മാന്യമായി വ്ത്തും ധ്രിക്കുകയാറണങ്കിൽ,
അതിറന് ബഹുമാന്ിക്കുകയുും അഭ്ിന്ന്ദിക്കുകയുും റചയ്യ ന്ന ഒരാറള
അത് ആകര്ച്ഷിക്കുും. അതുറകാണ്ട് ആ രീതിയിൽ വ്ത്തും
ധ്രിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടറപ്പടുന്നു. പരിഷ്കാരമുള്ളതുും മാന്യവുും
ആധ്ുന്ികവുമായ വ്ത്തങ്ങള് ധ്രിക്കാന്ുും അടക്കമുള്ളതുും അധ്ികും
ശരീര ഭ്ാരങ്ങള് കാണിക്കാത്തതുും അധ്ികും ഇറുകിയതല്ാത്തതുമായ
വ്ത്തങ്ങള് ധ്രിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടറപ്പടുന്നു. അത് കറണ്ടത്തുന്നത്
വളറര വളറര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇത് വളറര മൂലയവത്തായ
ഒരു യുദ്ധമാണ്, കാരണും അടക്കമുള്ളവരായിരിക്കാന്ുും മറ്റ്
റപൺകുട്ടികറള റതറ്റായ കാരയത്തിവലക്ക് ന്യിക്കാതിരിക്കാന്ുും ഞാൻ
ആത്രഹിക്കുന്നു, മാത്തമല് ത്കി്തുവിലുള്ള എന്ററ സവഹാദ്രങ്ങറള
ഇടറാന്ുും വമാഹിക്കാന്ുും ഇടയാക്കരുറതന്നുും ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു.
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ, ഞാൻ സാധ്ാരണയായി ധ്രിക്കുന്നതിവന്ക്കാള്
അല്പും വയതയ്തമായി എറന്ത്ങ്കിലുും ധ്രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്ററ
പിതാവിന് വതാന്നിയാൽ അവേഹും പറയുും, "ഓ, അറതാരു
ആൺകുട്ടിറയ ആകര്ച്ഷിക്കുന്ന വ്ത്തമാണ്." അതിന്ാൽ അവേഹും
അതിറന്ക്കുറിച്ച് എറന്ന കളിയാക്കുും, പവക്ഷ ഇത് ശരിക്കുും തന്ിക്ക്
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ഒരു ത്പശ്ന്മുള്ള കാരയമാറണങ്കിൽ

അവേഹും വന്രിട്ട് എറന്ന

എതിരിടുും. ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ ചിലവപ്പാറഴാറക്ക എന്ററ പിതാവിന്,
ഞാൻ ഒരു റചറിയ റപൺകുട്ടി ആയതുറകാണ്ടുും, റചറിയ മകള്
എന്ന വതാന്നൽ ഉള്ളതുറകാണ്ടുമായിരിക്കാും ഞാൻ ധ്രിക്കുന്ന ഒരു
വ്ത്തറത്ത കുറച്ച കൂടി വിമര്ച്ശിക്കുന്നത്. അെ അവേഹറത്ത ഒരു
തരത്തിൽ ബാലൻ് റചയ്യ ന്നു. അതിന്ാൽ, ഞാൻ അവര്ച്
രണ്ടുവപര്ച്ക്കുും ഇടയിലാണ് ചിന്ത്ിക്കുന്നത് ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ,
ത്പവതയകിച്ച് എന്ററ കൗമാരത്പായത്തിൽ, എന്ിക്ക് ചില ന്ല്
സന്ത്ുലിതമായ ത്പതികരണങ്ങള് ലഭ്ിച്ച . അത് എന്ററ പിതാവ്
മാത്തമായിരുറന്നങ്കിൽ, അത് ഒരു വശവത്തക്ക് മാത്തും, ത്പവതയകിച്ച്
യാഥാസ്ഥിതിക പക്ഷവത്തക്ക് മാത്തും വചര്ച്ന്ന് ന്ിൽക്കുന്നതാവയറന്.
അവര്ച് എവപ്പാഴുും എറന്ന വത്പാത്സാഹിപ്പിച്ച , ത്പവതയകിച്ച് എന്ററ
അെ എങ്ങറന് വ്ത്തും ധ്രിച്ച

എന്നതിലൂറട, അമിതമായ ശരീര

ഭ്ാരങ്ങള് കാണിക്കാത്ത വ്ത്തങ്ങള്, വളറര റചറുതല്ാത്ത പാവാട,
വഷാര്ച്ട്ട്് ഇറുകിയതല്ാത്ത വ്ത്തങ്ങള് എന്നിവ ധ്രിക്കാറമന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്ിക്ക് എവപ്പാഴുും അറിയാമായിരുന്നു,
ആഴത്തിൽ, അതാണ് ശരിയായ വഴിറയന്ന്. പിറന്ന ഞാന്ുും അങ്ങറന്
ജീവിക്കാൻ ആത്രഹിച്ച . എന്ററ മാതാപിതാക്കറള
അത്പീതിറപ്പടുത്തുന്ന എറന്ത്ങ്കിലുും റചയ്യാൻ ഞാൻ ആത്രഹിച്ചില്,
ബദ്വറത്ത അത്പീതിറപ്പടുത്തുന്നവതാ മറ്റ ള്ളവറര വവദ്ന്ിപ്പിക്കുന്നവതാ
ആയ എറന്ത്ങ്കിലുും റചയ്യാൻ ഞാൻ ആത്രഹിച്ചില്. അതിന്ാൽ, ഒരു
ത്കി്തയാന്ി എന്ന ന്ിലയിൽ, ബദ്വമുമ്പാറക, ശരിയായ കാരയും
റചയ്യാൻ ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നത് എന്ററ സവന്ത്ും
ഉത്തരവാദ്ിത്തമാറണന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
രസകരമായ കാരയും, ഞാൻ ആദ്യമായി പാട്ട
തുടങ്ങിയവപ്പാള്, വകാട്ട കള്

പാടാൻ

'പുതിയ ഫാഷന്ിൽ' ഉള്ള

ഒരുതരും

കാരയമായിരുന്നു, അതിന്ാൽ അത് ന്ല്തായിരുന്നു, കാരണും,
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ, ന്ിങ്ങള്ക്ക് വകാട്ട് ഉപവയാരിച്ച് ശരിക്കുും
അടക്കമുള്ളവരാകാും. എന്നാൽ വകാട്ട കള് ഇവപ്പാള് അത്ത ന്ല്തല്.
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ, രസകരമായ

പലവപ്പാഴുും, ന്ിങ്ങള് ടിവിയിൽ

കാണുന്ന ഈ വടാപ്പ കള് ധ്ാരാളും ശരീര ഭ്ാരങ്ങള്
പുറത്തുകാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്, ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ
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വസ്റ്റാറുകളിൽ, അടക്കമുള്ളതുും രസകരവുമായ എറന്ത്ങ്കിലുും
കറണ്ടത്താൻ ത്ശമിക്കുന്നത് ത്പയാസവമറിയതുും ബുദ്ധിമുട്ട ള്ളതുമാണ്.
വസ്റ്റജിലുും പുറത്തുും ഞാൻ ധ്രിക്കുന്ന വ്ത്തങ്ങള്ക്കായി ഞാൻ
ഉപവയാരിക്കുന്ന കുറച്ച് മാര്ച്ഗ്ഗന്ിര്ച്വേശങ്ങള് എന്ിക്കുണ്ട്. എന്ിക്ക്
ന്ന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാരയും, ഞാൻ പാന്് ധ്രിക്കണും
എന്നതാണ്, ത്പവതയകിച്ച് വസ്റ്റജിൽ, യാത്ത റചയ്യ വമ്പാള് ഒറക്ക,
ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ, പാവാട ധ്രിക്കുന്നതു വളറര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്,
ത്പവതയകിച്ച് ഞാൻ വറാക്ക് സുംരീതും പാടുന്നതിന്ാൽ. ശരീരത്തിന്ററ
ഓവരാ അളവുകള ും കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ധ്രിക്കുന്നത്
വളറര ഇറുകിയതറല്ന്ന് ഇവപ്പാഴുും ഞാൻ ഉറപ്പ വരുത്തുും.
ഇതുവപാറല, ഞാൻ ഇവപ്പാള് ധ്രിക്കുന്ന വടാപ്പ് വപാലുും, ഞാൻ അത്
അവതപടി ധ്രിച്ചാൽ, അത് വളറര ഇറുകിയതായിരിക്കുും, പവക്ഷ
ഞാൻ അതിന് താറഴ രണ്ട് ഷര്ച്ട്ട കള് ധ്രിക്കുന്നു, അതിന്ാൽ അത്
ശരീരറത്ത ത്പകടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ാതാകുന്നു. അത് ശരിക്കുും
ഒരു വയക്തിറയ വമാശമായ വഴിയിവലക്ക് ന്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന
കാരയമാണ്. അത് സുംഭ്വിക്കുന്നു, കുറച്ച് വര്ച്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ്
ഞങ്ങള റട യൂത്ത് ത്രൂപ്പിറല റപൺകുട്ടികള മായി ഞങ്ങള റട
സഭ്യിറല ഒരു ത്പഭ്ാഷക പങ്കുറവച്ചത്, അവള് പറെു,
“എവിറടയാണ് വന്ാവക്കണ്ടറതന്ന് അറിയില് എന്ന് പരാതിറപ്പടുന്ന
ആൺകുട്ടികള് ഈ യൂത്ത് ത്രൂപ്പിവലക്ക് വരുന്നു.” ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാവമാ,
അവര്ച് ബദ്വറത്ത ആരാധ്ിക്കാന്ുും അവവന്ാട് കൂടുതൽ
അടുക്കാന്ുമാണ് വരുന്നത്, എന്നാൽ അവര്ച് ഇവിറട അത്തയുും
ഇറുകിയ വ്ത്തങ്ങള് ധ്രിക്കുന്ന റപൺകുട്ടികറള കാണുന്നു, അത്
മാത്തമല് എവിറടയാണ് വന്ാവക്കണ്ടറതന്ന് വപാലുും അവര്ച്ക്കറിയാറത
വരുന്നു. അത് വളറര ത്ശദ്ധ മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ്. മാന്യത വളറര
ത്പധ്ാന്മാണ്. ഒരുപാട് റപൺകുട്ടികള ും, ന്ിങ്ങള് എങ്ങറന് വ്ത്തും
ധ്രിക്കുന്നു എന്നതിന്ററ ശക്തിയുും അത് കര്ച്ത്താവിലുള്ള ഒരു
സവഹാദ്രന്ിൽ, ആൺകുട്ടികളിൽ റചലുത്തുന്ന സവാധ്ീന്വുും
മന്സ്സിലാക്കുന്നില് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ ന്ിന്നുള്ള ഒരു ത്പധ്ാന് ത്പ്താവന് ന്മുക്ക്
വന്ാക്കാും. താൻ ധ്രിക്കുന്ന വ്ത്തങ്ങള് ഒരു "ത്പവതയക തരത്തിലുള്ള"
ആള കറള ആകര്ച്ഷിക്കുറമന്ന് ററവബക്ക പറയുന്നു. യുവതികവള,
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ന്ിങ്ങള് വശീകരിക്കുന്ന വ്ത്തും ധ്രിക്കുകയാറണങ്കിൽ, അത്തരും
ആൺകുട്ടികറള ന്ിങ്ങള് ആകര്ച്ഷിക്കാൻ വപാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള
ആറള ന്ിങ്ങള റട ഭ്ര്ച്ത്താവാകാൻ ന്ിങ്ങള് ആത്രഹിക്കുന്നുവണ്ടാ?
ന്ിങ്ങളിൽ ചിലര്ച്ക്ക് ഇവപ്പാഴുും ഉറപ്പില്ായിരിക്കാും. ററവബക്ക
പറയുന്നത് വളറര ദ്ീര്ച്

ദ്ൃഷ്ടിയുള്ളതാണ്. ആര്ച്റക്കങ്കിലുും

ലജ്ജയില്ാത്ത വ്ത്തും ധ്രിക്കാന്ുും ലജ്ജയില്ാത്തവളായി
കാണറപ്പടാന്ുും ആത്രഹമുറണ്ടങ്കിൽ അത് ററവബക്ക റസന്് റജയിും്
ആയിരിക്കണും. അവള് വസ്റ്റജിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആള കള്ക്ക്
മുന്നിൽ പാടുകയുും ന്ിരവധ്ി ആൽബങ്ങള് ന്ിര്ച്െിക്കുകയുും റചയ്ക്തു.
ലജ്ജയില്ാത്തവളായി വ്ത്തും ധ്രിക്കാന്ുും ലജ്ജയില്ാത്തവളായി
കാണറപ്പടാന്ുും ഒരു വലിയ ജന്ക്കൂട്ടറത്ത ആകര്ച്ഷിക്കാന്ുും അവള്
ഇഷ്ടറപ്പടുറമന്ന് എന്ിക്ക് ഉറപ്പ ണ്ട്. പകരും അവള് പറയുന്നു, “ഞാൻ

വ്ത്തും ധ്രിക്കുന്ന രീതി വളറര ത്പധ്ാന്മാണ്, ഞാൻ
മാന്യതയുള്ളവളായിരിക്കാൻ ആത്രഹിക്കുന്നു, കാരണും മറ്റ്
റപൺകുട്ടികറള വഴിറതറ്റിക്കാൻ ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നില്.
ത്കി്തുവിലുള്ള എന്ററ സവഹാദ്രന്മാര്ച് ഇടറിവപ്പാകാന്ുും
വമാഹിക്കാന്ുും ഞാൻ ആത്രഹിക്കുന്നില്. മാന്യതവയാട്
ത്പതിബദ്ധതയുള്ള, ഒരു ത്കി്തയാന്ിയായി തന്ററ ന്ിലപാട്
വയക്തമാക്കുന്ന ത്പശ്തയായ ഒരു റപൺകുട്ടി ഇതാ.
യുവതികവള, ന്ിങ്ങള് വിശുദ്ധിവയാടുും മാന്യതവയാടുും
ത്പതിബദ്ധതയുള്ളവരായി വലാകത്തിറല മറ്റ് ്ത്തീകളിൽ ന്ിന്ന്
വയതയ്തരാവകണ്ടതുണ്ട്. അത് ന്ിങ്ങറള ന്ിങ്ങള റട സുഹൃദ്
വലയത്തിറല "വികൃതയായ" ഒരാറളവപ്പാറല വപാറല ന്ിങ്ങള്ക്ക്
വതാന്നാൻ ഇടയാക്കിവയക്കാും, എന്നാൽ ബദ്വും അവന്വഷിക്കുന്നത്
ആന്ത്രിക ആത്മാവിന്ററ സൗന്ദരയമാറണന്ന് ബബബിള് പറയുന്നു.
1 രടപ്ത് സ് 3:3-4
3 നിങ്ങളുപ്പേ അലങ്ക രാം ത്ലെുേി രിന്നുന്നത്ുാം പ്പര ന്നണിയുന്നത്ുാം വ്സ്പ്ത്ാം ധരിക്കുന്നത്ുാം
ഇങ്ങപ്പന രുെടെയുള്ളത്ലല,
4 പ്പസൌെയത്യുാം സ വ്ധ നത്യുെുള്ള െനസ്സ്ു എന്ന അക്ഷയഭൂഷണെ യ ഹൃൈയത്തിന്പ്പെ
ഗൂഢെനുഷയൻ ത്ടന്ന ആയിരിടക്കണാം; അത്ു ദൈവ്സന്നിധിയിൽ വ്ിലടയെിയത് കുന്നു.
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ബദ്വത്തിന്ററ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ ആവണാ മന്ുഷയന്ററ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ ആവണാ
സുന്ദരിയായി കാണാൻ ന്ിങ്ങള് ആത്രഹിക്കുന്നത്? തീരുമാന്ും
ന്ിങ്ങള വടതാണ്!
1 ത്ിപ്പെ പ്പെപ്പയ സ് 2:8-10
8 ആകയ ൽ രുരുഷന്മ ർ എലല േത്തുാം ടക രവ്ുാം വ് ഗവ ൈവ്ുാം വ്ിട്ടകന്നു
വ്ിശുദ്ധദകകപ്പള ഉയർത്തി പ്ര ർത്ഥിടക്കണാം എന്നു ഞ ൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു.
9 അവ്വണ്ണാം സ്പ്ത്ീകളുാം ടയ ഗയെ യ വ്സ്പ്ത്ാം ധരിച്ചു ലജ്ജ ശീലടത്ത േുാം
സുടബ ധടത്ത േുാംകൂപ്പേ ത്ങ്ങപ്പള അലങ്കരിടക്കണാം.
10 രിന്നിയ ത്ലെുേി, പ്പര ന്നു, െുത്തു, വ്ിലടയെിയ വ്സ്പ്ത്ാം എന്നിവ്പ്പക ണ്ടലല,
ദൈവ്ഭക്തിപ്പയ സവീകരിക്കുന്ന സ്പ്ത്ീകൾക്കു ഉചിത്െ കുാംവ്ണ്ണാം
സൽപ്രവ്ൃത്തികപ്പളപ്പക്ക ണ്ടടപ്ത് അലങ്കരിടക്കണ്ടത്ു.

പുരുഷന്മാര്ച് വിശുദ്ധ കരങ്ങള് ഉയര്ച്ത്തി സവര്ച്രത്തിവലക്ക് വന്ാക്കുന്ന
ഒരു ത്പാര്ച്ഥന്ാവയാരത്തിന്ററ ത്കമീകരണും വപാള് വിവരിക്കുന്നു,
എന്നിട്ട് റപറട്ടന്ന് വിഷയും മാറ്റി, "അവണ്ണും ്ത്തീകള ും വയാരയമായ

വ്ത്തും ധ്രിച്ച

ലജ്ജാശീലവത്താടുും സുവബാധ്വത്താടുുംകൂറട തങ്ങറള

അലങ്കരിവക്കണും" എന്ന് പറയുന്നു. എന്ത്ുറകാണ്ടാണ് പൗവലാ്
്ത്തീകള റട വ്ത്തധ്ാരണത്തിന്ററ ത്പശ്ന്ും അഭ്ിസുംവബാധ്ന്
റചയ്യ ന്നത്? അന്നുും ഇന്നുും ന്െള് അന്ുഭ്വിക്കുന്ന അവത ത്പശ്ന്ും
അവര്ച്ക്കുും ഉണ്ടായിരുന്നുറവന്ന് ഞാൻ സുംശയിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ
കരങ്ങള് ഉയര്ച്ത്തി ബദ്വത്തിവലക്ക് വന്ാക്കാൻ പുരുഷന്മാര്ച്
പരമാവധ്ി ത്ശമിക്കുന്നു, എന്നാൽ മററ്റവന്ത്ാ അവരുറട ത്ശദ്ധ
തിരിക്കുകയുും അവറര താവഴക്ക് വലിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു.
അതുറകാണ്ടാണ് അവിറട ത്പാര്ച്ഥിക്കുന്ന ്ത്തീകവളാട് മാന്യമായ
വ്ത്തും ധ്രിച്ച് ഔചിതയവത്താറടയുും മിതതവവത്താറടയുും
തങ്ങറളത്തറന്ന അലങ്കരിക്കാൻ പൗവലാ് ന്ിര്ച്വേശിക്കുന്നത്. പിന്നിയ
മുടിവയാ സവര്ച്ണ്ണവമാ മുവത്താ വിലവയറിയ വ്ത്തങ്ങവളാ റകാണ്ടല്,
മറിച്ച് ബദ്വഭ്ക്തിറയ സവീകരിക്കുന്ന ്ത്തീകള്ക്കു ഉചിതമാകുുംവണ്ണും
സൽത്പവൃത്തികറളറക്കാണ്ടവത്ത അലങ്കരിവക്കണ്ടതു. യുവതികവള,
ബഹുമാന്ും ത്പകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിവവകവത്താറട
സുവബാധ്മുള്ളവരായി ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഏറതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള
ആത്മന്ിയത്ന്ത്ണും ഉറണ്ടന്ന് റവളിറപ്പടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വ്ത്തും
ധ്രിക്കുക. ത്കി്തീയ ്ത്തീകള്ക്ക് പൗവലാ് ന്ിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള
മാന്ദ്ണ്ഡും ബദ്വഭ്ക്തി ത്പഖയാപിക്കുകയുും ഊന്നിപ്പറയുകയുും
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റചയ്യ ന്ന വിധ്ത്തിലുള്ള വ്ത്തധ്ാരണമാണ്. ആവമൻ! അവപ്പാള്
ന്ിങ്ങള് എങ്ങറന് വ്ത്തങ്ങള് തിരറെടുക്കുും? ഈ
കാരയങ്ങറളക്കുറിച്ച് ചിന്ത്ിക്കുക. അത് ബദ്വഭ്ക്തിറയ
ത്പഖയാപിക്കുന്നുവണ്ടാ? അത് ബദ്വസാദ്ൃശയും ത്പഖയാപിക്കുന്നുവണ്ടാ?
അത് ഭ്ക്തി ത്പഖയാപിക്കുന്നുവണ്ടാ? അത് ബദ്വവത്താടുള്ള ഭ്ക്തി
ത്പഖയാപിക്കുന്നുവണ്ടാ? ഇതാണ് ന്ിങ്ങള റട വ്ത്തങ്ങള റട
തിരറെടുപ്പ് ന്ിര്ച്ണ്ണയിവക്കണ്ടത്.

െ ത് രിത് ക്കൾ
റവബക്കയുറട മാതാപിതാക്കള് അവള റട ജീവിതത്തിൽ റചലുത്തിയ
സവാധ്ീന്ും ത്ശദ്ധിക്കുക. അവള് ഒരു റസലിത്ബിറ്റിയാണ്. എന്നിട്ട ും,
അവള റട ന്ടപ്പ ും അവള റട ജീവിതരീതിറയയുും സവാധ്ീന്ിക്കാൻ
അവര്ച്ക്ക് കഴിെു. മാതാപിതാക്കറള! കൗമാരത്തിലുും
ഇരുപതുകളിലുും ഉള്ള ന്ിങ്ങള റട കുട്ടികവളാട് ന്ിങ്ങള്
സുംസാരിക്കണും. പാസ്റ്റര്ച് ഈ വിഷയങ്ങറളക്കുറിച്ച് ത്പസുംരവവദ്ിയിൽ
ന്ിന്ന് അവവരാട് സുംസാരിക്കുറമന്ന് ത്പതീക്ഷിച്ച

റകാണ്ട് അവറര

സഭ്യിവലക്ക് അയക്കുക മാത്തും റചയ്ക്തുറകാണ്ട് ന്ിങ്ങള റട
ഉത്തരവാദ്ിത്തത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുത്.

െുത്ിർന്ന സ്പ്ത്ീകൾ
ത്ീടത്ത സ് 2:4-5
4 ദൈവ്വ്ചനാം ൈുഷിക്കപ്പെേ ത്ിരിടക്കണ്ടത്ിന്നു പ്പയൌവ്നക്ക രത്തികപ്പള
ഭർത്തൃപ്രിയെ രുാം രുപ്ത്പ്രിയെ രുാം
5 സുടബ ധവ്ുാം ര ത്ിപ്വ്ത്യവ്ുെുള്ളവ്രുാം വ്ീട്ടുക രയാം ടന ക്കുന്നവ്രുാം ൈയയുള്ളവ്രുാം
ഭർത്ത ക്കന്മ ർക്കു കീഴ്പ്പരേുന്നവ്രുാം ആയിരിെ ൻ ശീലിെിടക്കണ്ടത്ിന്നു നന്മ
ഉരടൈശിക്കുന്നവ്ര യിരിടക്കണാം എന്നുാം പ്രടബ ധിെിക്ക.

വിവവകവുും ന്ിര്ച്െലതയുും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ റചറുപ്പക്കാവരാട്
ഉപവദ്ശിക്കാൻ മുതിര്ച്ന്ന ്ത്തീകവളാട് പൗവലാ് ആവശയറപ്പടുന്നു.
“വിവവകമുള്ളവരുും ന്ിര്ച്െലതയുള്ളവരുും” ആയിരിക്കുക എന്നതിന്ററ
അര്ച്ഥും സുവബാധ്മുള്ളവരുും സദ്രുണമുള്ളവരുും ശുദ്ധരുും
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ന്ിഷ്കളങ്കരുും ന്ിര്ച്െലരുും ആയിരിക്കുക എന്നാണ്. ഇതാണ്
ബദ്വത്തിന്ററ മാന്ദ്ണ്ഡും.
തങ്ങള റട സുഹൃത്തുക്കള് ഉള്റപ്പറട മററ്റല്ാവരുും ശരീരത്തിന്ററ
ഭ്ൂരിഭ്ാരവുും തുറന്നുകാട്ട ന്ന വ്ത്തും ധ്രിക്കുവമ്പാള് തങ്ങള് മാത്തും
എന്ത്ിന്ാണ് മാന്യമായ വ്ത്തും ധ്രിവക്കണ്ടറതന്നുും റചറുപ്പക്കാരായ
്ത്തീകള് വാദ്ിവച്ചക്കാും. ഇത്തരും വ്ത്തധ്ാരണത്തിൽ പുരുഷന്മാര്ച്ക്ക്
ത്പശ്ന്മുറണ്ടങ്കിൽ അത് അവരുറട മാത്തും ത്പശ്ന്മായിരിക്കുറമന്നുും
അവര്ച് ചിന്ത്ിവച്ചക്കാും. ശരി, ശരിക്കുും അങ്ങറന് അല്!
റചറുപ്പക്കാരായ ്ത്തീകറള അവര്ച് ധ്രിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
വ്ത്തധ്ാരണും സമാന്മായ ഒരു ആൺകുട്ടിറയ ആകര്ച്ഷിക്കുറമന്ന്
പഠിപ്പിവക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന്ാൽ, ഇത് അവരുറട ത്പശ്ന്മാകാും.
്ത്തീകള് വശീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്ത്തും ധ്രിക്കരുത്. അവര്ച്
റവളിച്ചത്തിന്ററ പുത്തിമാരായതിന്ാൽ, ബദ്വഭ്ക്തി ത്പഖയാപിക്കുന്ന
ഒതുക്കമുള്ളതുും മാന്യവുമായ വ്ത്തും ധ്രിക്കണും. ബദ്വവചന്ും
ന്വൊട് എല്ാവവരാടുും ഇടര്ച്ച്ചക്കല് കളാകരുറതന്ന് പറയുന്നതിന്ാൽ
ത്പായമായ ്ത്തീകള് അങ്ങറന്യാകാതിരിക്കാൻ റചറുപ്പക്കാരായ
്ത്തീകറള പരിശീലിപ്പിവക്കണ്ടതുണ്ട്.

യുവ് ക്കൾ
1 പ്പത്സ്സ്പ്പല നീകയർ 4:3-5
3 ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ ഇഷ്ടടെ നിങ്ങളുപ്പേ ശുദ്ധീകരണാം ത്ടന്ന. നിങ്ങൾ ൈുർന്നേെു
വ്ിപ്പട്ട ഴിെു
4 ഓടര രുത്തൻ ദൈവ്പ്പത്ത അെിയ ത്ത ജ ത്ികപ്പളടെ പ്പല ക െവ്ിക രത്തിലലല ,
5 വ്ിശുദ്ധീകരണത്തിലുാം െ നത്തിലുാം ത് ന്ത ന്പ്പെ ര പ്ത്പ്പത്ത ടനേിപ്പക്ക ള്ളപ്പട്ട.

ബദ്വും ന്റെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അധ്ാര്ച്മികതയിവലക്കല്
വിശുദ്ധിയിവലക്കാണ്. "ഇതാണ് ബദ്വത്തിന്ററ ഇഷ്ടും, ന്ിങ്ങള റട
വിശുദ്ധീകരണും"-ന്ിങ്ങള് ബദ്വത്തിന്ായി വവര്ച്തിരിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
യുവാക്കള് വന്രിടുന്ന ഏറ്റവുും വലിയ റവല് വിളികളിറലാന്നാണ്
കൺവമാഹും.
1 പ്പത്സ്സ്പ്പല നീകയർ 5:22
സകലവ്ിധടൈ ഷവ്ുാം വ്ിട്ടകലുവ്ിൻ.

24

ന്ാും വയതയ്തരാണ്

തിന്മയുറട എല്ാ ദ്ൃശയങ്ങളിൽ ന്ിന്നുും അകന്നു ന്ിൽക്കുക.
ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ബാുംഗ്ലൂരിറല റതരുവുകളിൽ വാഹന്വമാടിക്കുന്നത്
വളറര ബുദ്ധിമുട്ടാറണന്ന് ഞാൻ സെതിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങള്
വാഹന്വമാടിക്കുവമ്പാള് ബദ്വവുമായി ആശയവിന്ിമയും
ന്ടത്തുന്നതിന്ുള്ള ആത്മീയ അന്ത്രീക്ഷും ത്പദ്ാന്ും റചയ്യ ന്നതിന്ായി
കാറിൽ ്തുതിയുും ആരാധ്ന്യുും രാന്ങ്ങള് വെ റചയ്യ ന്നുണ്ടാകാും,
എന്നാൽ ന്ിങ്ങള് വറാഡുകളിലൂറട സഞ്ചരിക്കുവമ്പാള് ഒരു റചറിയ
കാറിന്ററ അരികിൽ അൽപ്പും വ്ത്തും ധ്രിച്ച ഒരു ്ത്തീ ന്ിൽക്കുന്ന
ഒരു വലിയ പരസയവബാര്ച്് ന്ിങ്ങള് കാണുന്നു. അവര്ച്
്ത്തീറയയാവണാ കാറാവണാ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് ന്ിങ്ങള്
അത്ഭുതറപ്പടുന്നു! എന്നിട്ട ും മുന്നിറല ബസ്സിൽ ഇടിക്കുവമാ എന്ന
ഭ്യത്തിൽ കണ്ണടക്കുന്നില്!
വാര്ച്ത്തകള റട തലറക്കട്ട കള് വായിക്കാൻ ന്െള് ചില ത്പഭ്ാത
പത്തങ്ങള് തുറക്കുവമ്പാള് വപാലുും, എല്ാ വപജുകളിലുും ആദ്യും
കാണുന്നത് തലറക്കട്ട കളല്, അൽപ്പും വ്ത്തും ധ്രിച്ച ്ത്തീകറളയാണ്.
അതിന്ാൽ, ന്െുറട വരിസുംഖയ മററ്റാരു പത്തത്തിവലക്ക് മാറ്റാൻ ന്ാും
തീരുമാന്ിവച്ചക്കാും, എന്നാൽ ഓവരാ പത്തവുും മറ്റ് പത്തങ്ങള്റക്കാപ്പും
തറന്ന തുടരാൻ ത്ശമിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് കറണ്ടത്താന്ാകുും എന്ന് മാത്തും!
അതിന്ാൽ ന്െള് പത്തങ്ങള റട വരിക്കാരാകുന്നത് ന്ിര്ച്ത്തി പകരും
ഇന്റര്ച്റന്റ്റിൽ വാര്ച്ത്തകള് വായിക്കാൻ തീരുമാന്ിവച്ചക്കാും. ന്ാും
ന്ിഷ്കളങ്കമായി ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് റചയ്യ ന്നു, പവക്ഷ എല്ായിടത്തുും
അശ്ലീലത ഉള്ളതിന്ാൽ ഫലും ഒന്നുതറന്നയാണ്. അതിന്ാൽ, ന്െള്
എന്ത്ാണ് റചവയ്യണ്ടത്?
സൺവഡ ്കൂളിൽ ന്െള് പാടിയിരുന്ന വകാറ് ഓര്ച്ക്കുക:
ന്ിങ്ങള് കാണുന്ന റചറിയ കണ്ണ കള് സൂക്ഷിക്കുക
ന്ിങ്ങള് കാണുന്ന റചറിയ കണ്ണ കള് സൂക്ഷിക്കുക
്വന്ഹവത്താറട താവഴക്ക് വന്ാക്കുന്ന
മുകളിറല പിതാവിന് വവണ്ടി
അതിന്ാൽ, ന്ിങ്ങള് കാണുന്ന റചറിയ കണ്ണ കള് സൂക്ഷിക്കുക
സൺവഡ ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് പലവപ്പാഴുും വളറര
രഹന്മാണ്. ആ പാഠങ്ങള് ഏതാണ്ട് ത്പാവചന്ിക സവഭ്ാവമുള്ളതായി
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വതാന്നുന്നു, കാരണും അവ 50 വര്ച്ഷും പിന്നിട്ടാൽ വപാലുും ന്െള്
അഭ്ിമുഖീകരിവക്കണ്ട കാരയങ്ങള റട സൂചകങ്ങളാണ്.
ന്ാും റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളാറണന്ന് ന്ാും സവയും
പറെുറകാവണ്ടയിരിക്കണും. ആദ്യറത്ത വന്ാട്ടും ന്മുക്ക് തടയാൻ
കഴിയില്, പവക്ഷ ന്മുക്ക് തീര്ച്ച്ചയായുും രണ്ടാമറത്ത വന്ാട്ടും
ഒഴിവാക്കാും. പരസയ വബാര്ച്് അവിറട ഉറണ്ടന്ന് ന്ാും
അറിെിരിക്കില്, അതിന്ാൽ ന്െള് വന്ാക്കിയിരിക്കാും, പവക്ഷ ന്െള്
കടന്ന് വപായവശഷും

രണ്ടാമറതാന്ന് വന്ാക്കുകയാറണങ്കിൽ, ന്മുക്ക്

ഒരു ത്പശ്ന്മുണ്ട്. ന്െുറട ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുും എളിമയുും
പാലിക്കാൻ ന്ാും ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണും, കാരണും ന്ാും
റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളാണ്, അതിന്ാൽ ന്ാും രണ്ടാമറത്ത വന്ാട്ടും
ന്ിരസിക്കുന്നു. ആവമൻ!

ടഡേിാംഗ് െ നൈണ്ഡങ്ങൾ
പ്പചെുെക്ക ർ
ന്ിങ്ങള് വഡറ്റിുംഗ് ന്ടത്തുവമ്പാള്, ശാരീരികമായി ഇടറപടുന്നതുും
മറ്റ ള്ളവര്ച് അറിയരുറതന്ന് ന്ിങ്ങള് ആത്രഹിക്കുന്ന കാരയങ്ങള്
റചയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വപാകുന്നതുും ഒഴിവാക്കുക.
ഒറ്റയ്ക്ക്കിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ന്ിങ്ങള് രണ്ടുവപരുും മാത്തും, അതുും
അടച്ച വാതിലുകള്ക്ക് പിന്നിൽ. മററ്റല്ാവരുും ശാരീരികമായി
ഇടറപടുന്നുറണ്ടന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാും, എന്നാൽ ന്ിങ്ങള്
വയതയ്തരാറണന്ന് ഓര്ച്ക്കുക. ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി
പാലിക്കാൻ ന്ിങ്ങള് ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

െ ത് രിത് ക്കൾ
മാതാപിതാക്കള് ഉണരണും. ന്ിങ്ങള റട കൗമാരക്കാവരാടുും
ഇരുപതുകളിലുള്ളവവരാടുും സുംസാരിവക്കണ്ടതുണ്ട്. ന്ിങ്ങള റട
മകറന്വയാ മകറളവയാ ഉപവദ്ശിക്കാൻ പാസ്റ്റവറാട് സഹായും
ആവശയറപ്പടാും, എന്നാൽ ബദ്വും ന്ിങ്ങറള ചുമതലറപ്പടുത്തിയത്
പാസ്റ്റവറാ സഭ്വയാ റചയ്യ റമന്ന് ത്പതീക്ഷിക്കരുത്. ന്ിങ്ങള റട കുട്ടികള്
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ന്ിങ്ങള റട വമൽക്കൂരയ്ക്ക്ക് കീഴിൽ താമസിക്കുകയുും ന്ിങ്ങള റട
വമശയിൽ ന്ിന്ന് ഭ്ക്ഷണും കഴിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നിടവത്താളും,
ന്ിങ്ങളാണ് വബാ്. സഭ് അവറര ബദ്വവചന്ും പഠിപ്പിക്കുും, അവറര
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ാൽ ന്ിറയ്ക്ക്കാന്ുും ത്കി്തുവിൽ പകവത
ത്പാപിക്കുവാന്ുും ത്ശമിക്കുും, എന്നാൽ മാതാപിതാക്കറളന്ന ന്ിലയിൽ
അവര്ച് ന്ിങ്ങള റട ഉത്തരവാദ്ിത്തമാണ്.
ഉദ്ാഹരണത്തിന്, ന്ിങ്ങള റട മകൻ വകാവളജിൽ ന്ിന്ന് ഒരു
റപൺകുട്ടിറയ വീട്ടിവലക്ക് റകാണ്ടുവന്നാൽ, ന്ിങ്ങള റട
സവീകരണമുറിയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് പകരും, അവര്ച് ന്ിങ്ങള റട
മകന്ററ മുറിയിവലക്ക് വപായി വാതിൽ അടയ്ക്ക്കാൻ
തീരുമാന്ിക്കുന്നു. ന്ിങ്ങള് റപൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന
തിരക്കിലായിരിക്കാും, പവക്ഷ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്ക് അവറര
കറണ്ടത്തുകയാറണങ്കിൽ, ദ്യവായി ആ വാതിലിൽ മുട്ട ക, അവറര
ആ മുറിയിൽ ന്ിന്ന് പുറത്താക്കുക, കാരണും അവര്ച്ക്ക് ന്ിങ്ങള റട
വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ട വാതിലുകള്ക്ക് പിന്നിൽ ഇരുന്ന് യാറതാരു
ത്പവൃത്തിയുമില്. ന്ിങ്ങള് അങ്ങറന് റചയ്ക്താൽ, അടുത്ത ദ്ിവസും
ന്ിങ്ങള റട മകൻ ന്ിങ്ങള റട വീട്ടിവലക്ക് മടങ്ങിവരിറല്ന്ന് ന്ിങ്ങള്
വിഷമിവച്ചക്കാും. അവൻ വിശവ്തതവയാറട സഭ്യിലുും എല്ാ
യുവജന് വയാരങ്ങളിലുും പറങ്കടുക്കുന്നു, വളറര ബദ്വഭ്ക്തന്ായ ഒരു
ആൺകുട്ടിയാറണന്നുും അതിന്ാൽ ഉള്ളിൽ റതററ്റാന്നുും
റചയ്യ ന്നിറല്ന്നുും പറെ് ന്ിങ്ങള് അവന്ററ റപരുമാറ്റും
ക്ഷമിവച്ചക്കാും.
മാതാപിതാക്കവള, ന്ിങ്ങള റട കുെുങ്ങള്ക്ക് വഹാര്ച്വമാണുകള റണ്ടന്ന്
ഓര്ച്ക്കുക. ന്െള് സഭ്യിൽ ആള കള റട "ബജവാവസ്ഥക്കു
വയതയാസും" വരുത്തുന്നില്! അതുറകാണ്ട് ന്ിങ്ങള റട കുട്ടികള്
വിശവ്തതവയാറട സഭ്യിൽ വപാകുന്നു എന്നത് സതയമാറണങ്കിലുും,
വീട്ടിൽ അവരുറട ഉത്തരവാദ്ിത്തും ന്ിങ്ങള്ക്കാണ്. ത്കി്തയാന്ികളായ
ന്െിൽ ന്ിന്ന് ബബബിള് ആവശയറപ്പടുന്ന വിശുദ്ധിയുറടയുും
മാന്യതയുറടയുും മാന്ദ്ണ്ഡങ്ങള് ന്ിങ്ങള് ന്ടപ്പിലാവക്കണ്ടതുണ്ട്. റതറ്റ ും
ശരിയുും പറെുറകാടുത്ത് സഭ് അതിന്ററ പങ്ക് ന്ിര്ച്വഹിക്കുും.
എന്നാൽ ന്ിങ്ങള റട കുട്ടികറള എതിര്ച്ലിുംരത്തിൽറപ്പട്ട ഒരാള മായി
അടച്ചിട്ട വാതിലിന്ു പിന്നിൽ ഇരിക്കാൻ അന്ുവദ്ിക്കുവമ്പാള്,
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ബലഹീന്തയുറട ഒരു ന്ിമിഷത്തിൽ, അവരുറട വഹാര്ച്വമാണുകള്ക്ക്
അവര്ച് സഭ്യിൽ വകട്ടിട്ട ള്ള എല്ാ ത്പസുംരങ്ങറളയുും അവരുറട
തലയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ത്പാര്ച്ഥന്ാ ന്ിര്ച്ഭ്രമായ എല്ാ ബകകറളയുും
മറികടക്കാൻ കഴിയുും. കുട്ടികള മായി ഇടപഴകുവമ്പാള് രക്ഷിതാക്കള്
കാലുറപ്പിച്ച

ന്ിൽവക്കണ്ടതുണ്ട്, അല്ാത്തപക്ഷും ന്ിങ്ങള റട സവന്ത്ും

ഭ്വന്ത്തിൽ ബദ്വിക ന്ിലവാരങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ന്ിങ്ങള്
പരാജയറപ്പട്ട റവന്ന് ഒരു ദ്ിവസും ന്ിങ്ങള് തിരിച്ചറിയുും.

വ്ിവ് ഹിത്ര യ ൈമ്പത്ികൾ
വിവാഹിതരായ ദ്മ്പതികള് എന്ന ന്ിലയിൽ ന്െുറട ജീവിതത്തിൽ
വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിവക്കണ്ടതുണ്ട്. ഭ്ാരയാഭ്ര്ച്ത്താക്കന്മാര്ച് പര്പരും
ത്പതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കണും. ന്ാും ത്കി്തയാന്ികളാണ് റവളിച്ചത്തിന്ററ ആള കള്! ന്െുറട സവന്ത്ും ദ്ാമ്പതയത്തിൽ ബലുംരിക
വിശുദ്ധിയുും മാന്യതയുും പാലിക്കാൻ ന്ാും
ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണും. ഭ്ാരയാഭ്ര്ച്ത്താക്കന്മാവര, ന്ിങ്ങള റട
ബലുംരിക ആവശയങ്ങള് ന്ിങ്ങള റട സവന്ത്ും ദ്ാമ്പതയത്തിൽ തറന്ന
ന്ിറവവറ്റ ന്നുറവന്നു കറണ്ടത്തുക. പുറവത്തക്ക് വന്ാക്കാൻ
വിസെതിക്കുക. വലാകത്തിറല മറ്റ ള്ളവര്ച് ബലുംരിക
പൂര്ച്ത്തീകരണത്തിന്ായി പുറവത്തക്ക് വന്ാക്കിവയക്കാും, പവക്ഷ ന്െള്
വയതയ്തരാണ്. ബബബിള് പറയുന്നു: "ന്ിങ്ങവളാ

അന്ധകാരത്തിൽന്ിന്നു തന്ററ അത്ഭുത ത്പകാശത്തിവലക്കു ന്ിങ്ങറള
വിളിച്ചവന്ററ സൽരുണങ്ങറള വ

ാഷിപ്പാന്ത്ക്കവണ്ണും

തിരറെടുക്കറപ്പട്ട ഒരു ജാതിയുും രാജകീയപുവരാഹിതവര്ച്ഗ്ഗവുും
വിശുദ്ധവുംശവുും സവന്ത്ജന്വുും ആകുന്നു." (1 പവത്താ് 2:9 ).
റവളിച്ചത്തിന്ററ ആള കളായി ജീവിക്കാൻ ഞാന്ുും ന്ിങ്ങള ും ഇരുട്ടിൽ
ന്ിന്ന് വിളിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ന്ാും റവളിച്ചമാറണന്നുും അതിന്ാൽ
റവളിച്ചത്തിന്ററ മക്കളായി ന്ടക്കണറമന്നുും ബബബിള് പറയുന്നു.
ന്മുക്ക് ചുറ്റ മുള്ള വലാകത്തിൽ ന്ിന്ന് സമൂലമായി
വയതയ്തരായിരിക്കണും. ന്െുറട വജാലിസ്ഥലങ്ങളിവലാ
റതാഴിലിടങ്ങളിവലാ, ഒരു വജാലിക്കാരൻ എന്ന ന്ിലയിൽ, ഒരു
റതാഴിലുടമറയന്ന ന്ിലയിൽ, ഒരു രൃഹന്ാഥൻ എന്ന ന്ിലയിൽ,
ന്മുക്ക് ചുറ്റ മുള്ളവരിൽ ന്ിന്ന് സമൂലമായി വയതയ്തരായിരിക്കണും,
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ന്ാും വയതയ്തരാണ്

കാരണും അതാണ് ബദ്വും ന്െിൽ ന്ിന്ന് ആത്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു
യുവാവ്, യുവതി, രക്ഷിതാവ്, ഭ്ര്ച്ത്താവ്, ഭ്ാരയ എന്നിങ്ങറന് ന്െള്
വയതയ്തതയുള്ളവരാണ്. ന്െുറട ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധത പാലിക്കാൻ
ന്ാും ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, ഒരു വിട്ട വീഴ്ചയുമില്. വിട്ട വീഴ്ച
എവപ്പാഴുും അടിമത്തത്തിവലക്ക് ന്യിക്കുന്നു. ന്െുറട ജീവിതത്തിൽ
ന്ാും വിട്ട വീഴ്ച റചയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ദ്ിവസും, ന്ാും ന്െുറട സവന്ത്ും
തടവറകളിവലക്ക് വീഴുറമന്ന് ന്മുക്ക് ഉറപ്പിക്കാും.
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ഓൾ രീെിൾസ് ചർച്ചിന്പ്പെ രങ്ക ളി
(എ) വന്താക്കറള ശക്തിറപ്പടുത്തുക, (ബി) ശുത്ശൂഷയ്ക്ക്കായി 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 റചയ്ക്തു.

ഞങ്ങള മായി

പങ്കാളികളാവകണ്ടതിന്

ഒറ്റത്തവണയാവയാ
രാജയത്തുടന്ീളമുള്ള

സാമ്പത്തികമായി

ത്പതിമാസമാവയാ

അയയ്ക്വക്കണ്ടതിന്ായി
ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ഇന്ത്യയിറല

ഈ

ഞങ്ങള്

ന്ിങ്ങറള

വവലയിൽ

അയയ്ക്ക്കുവാൻ

സുംഭ്ാവന്കള്
ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഞങ്ങറള

കഴിയുന്ന

ന്െുറട

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 ും

അയയ്ക്ക്കാവുന്നതാണ്.
ഞങ്ങള റട

ബാങ്ക്

അയയ്ക്ക്കാവുന്നതാണ്.
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
അയയ്ക്ക്കുവമ്പാള്,
ഉപവയാരിക്കുവാൻ
ഏരിയ

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ആവശയറമങ്കിൽ,
ആത്രഹിക്കുന്ന

ന്ിങ്ങള റട
ന്ിര്ച്േിഷ്ട

സൂചിപ്പിക്കുവാൻ

സുംഭ്ാവന്

എപിസി

മിന്ി്ത്ടി

കഴിയുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ

വിവരങ്ങള്ക്ക് apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.
കൂടാറത

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

സാധ്ിക്കുവമ്പാറഴല്ാും

ഞങ്ങള്ക്കുും

ഞങ്ങള റട

ശുത്ശൂഷകള്ക്കുമായി ത്പാര്ച്ഥക്കുവാൻ ഓര്ച്െിക്കുമവല്ാ. നന്ദി, ദൈവ്ാം
അനുപ്ഗഹിക്കപ്പട്ട.
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 അയയ്ക്ക്കുക.
*pdf ൽ മാത്തും ലഭ്യമാണ്
സൗജന്യ ദ്ൃശയ, ത്ശാവയ സവന്ദശങ്ങള്, ത്പസുംര കുറിപ്പ കള്, ന്ിങ്ങള്ക്ക്
ഉപവയാരിക്കുവാൻ

കഴിയുന്ന

മറ്റ്

ന്ിരവധ്ി

വിഷയങ്ങള്

എന്നിവയ്ക്ക്കായി ഞങ്ങള റട ചര്ച്ച്ചിന്ററ റവബ്ബസറ്റ് സന്ദര്ച്ശിക്കുക

പ്പസൌജനയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ഒരു സഭ് ഉണര്ച്വിൽ*

ഉണര്ച്വ കള്, ബദ്വീക സന്ദര്ച്ശന്ങ്ങള ും

സവര്ച്ഗ്ഗും എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു

ന്ീക്കങ്ങള ും

യഥാര്ച്ഥസ്ഥലും

ശ്..ശ്..! പരദ്ൂഷണും വവണ്ട!

ഓവരാ ഉവേശയത്തിന്ുും ഒരു സമയും

ന്ിങ്ങള റട വിശവാസും സുംസാരിക്കുന്നു*

പുരാതന് ന്ാഴികക്കല് കള്*

മന്സ്സിന്ററ വിജയും

ആത്മ്ന്ാന്ും

പിതാവിന്ററ ്വന്ഹും

ആത്മീയചിന്ത്ാരതിയുും ഭ്ൗമീക ജ്ഞാന്വുും

ബദ്വത്തിന്ററ ഭ്വന്ും

വജാലിവയാടുള്ള ബബബിളിന്ററ

ബദ്വരാജയും

മവന്ാഭ്ാവും

വയശുവിന്ററ മഹിമയുള്ള ന്ാമും*

വയക്തിരതവുും തലമുറപരവുമായ

ജീവിതത്തിന്ററ രാത്തിയാമങ്ങള്

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

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

ത്പതീക്ഷ ന്ഷടറപ്പടുത്തരുത്

അന്യഭ്ാഷയുറട അത്ഭുതരുണങ്ങള്

വിശുദ്ധറര സജ്ജമാക്കുക

വജാലിസ്ഥലത്തിന്ായുള്ള കാലാതീതമായ

അടിസ്ഥാന്ങ്ങള് (ത്ടാക്ക് 1)

തതവങ്ങള്

ന്ിങ്ങള റട ജീവിതത്തിറല ബദ്വവാവേശും

ത്പവചന്ങ്ങറള അറിയുക

ന്ിറവവറ്റ ക

ജല്ന്ാന്ും

ബദ്വവാവേശയങ്ങള്ക്ക് ജന്മും ന്ൽകുക*

ന്ാും വയതയ്തരാണ്*

ബദ്വും ഒരു ന്ല് ബദ്വമാണ്

ത്കി്തുവിൽ ന്ാും ആരാണ്

ബദ്വത്തിന്ററ വചന്ും

്ത്തീകള ും റതാഴിലിടവുും

ന്ിങ്ങള റട ഇടയറന് എങ്ങറന്

അതിന്ററ യഥാര്ച്ഥ രൂപകൽപ്പന്യിൽ

സഹായിക്കാും
സമത്രത
രാജയന്ിര്ച്ൊതാക്കള്
അടിവവരുകള്ക്ക് വകാടാലി വയ്ക്ക്കുക
കലഹമില്ാത്ത ജീവിതും*
വിവാഹവുും കുടുുംബവുും
വരാരശാന്ത്ിയുും വിടുതലിൻ ശുത്ശൂഷയുും
കുറ്റകൃതയങ്ങള്-അവറയ പുണരരുത്
തുറന്ന സവര്ച്ഗ്ഗങ്ങള്*
ന്െുറട വീറണ്ടടുപ്പ്
ബദ്വീക മാര്ച്ഗ്ഗന്ിര്ച്വേശങ്ങള് സവീകരിക്കുക

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുക.

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

ഓൾ രീെിൾസ് ചർച്ചിപ്പനക്കുെിച്ച്

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 ും

വയ്ക്ക്കാവുന്നതല്

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

അയയ്ക്ക്കുക.

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 ദൈവ്പ്പത്ത
നിങ്ങൾക്കെിയ ടെ ?
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

പറെുും

റവളിറപ്പട്ട .

യഥാര്ച്ഥ

ത്പവൃത്തികറളല്ാും

അവൻ

അവൻ

പറെവറയല്ാും

വാക്കുകളായിരുന്നു.

ബദ്വത്തിന്ററ

അന്വധ്ി

ത്പവര്ച്ത്തിച്ച ും
അവൻ

റചയ്ക്ത

ത്പവൃത്തികളായിരുന്നു.

അത്ഭുതങ്ങള്

റചയ്ക്തു.

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

റചയ്ക്തു.
ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ ഇവ്വിധെുള്ള എലല പ്രവ്ൃത്തികളുാം, െനുഷയപ്പരലല വ്രുാം
ആടര ഗയടത്ത േുാം സടന്ത ഷടത്ത േുാം സുഖെ യുാം ഇരിടക്കണപ്പെന്ന ണ്
അവ്ൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നപ്പത്ന്ന ക രയാം പ്പവ്ളിപ്പെേുത്തുകയ ണ്.
അവപ്പാള്

എന്ത്റകാണ്ടാണ്

വലാകത്തിവലക്ക്

ബദ്വും

ഇറങ്ങിവവരണറമന്ന്

ഒരു

മന്ുഷയന്ായി

തീരുമാന്ിച്ചത്?

ഈ

എന്ത്ിന്ാണ്

വയശു വന്നത്?
ന്റെ

സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ

സവീകാരയമല്ാത്ത
പാപത്തിന്
വപാറലയാണ്.

പാപത്പവൃത്തി

അതിന്ററ

ബദ്വത്തിന്വറയുും

ബദ്വത്തിന്ററ

ന്റെ

ബദ്വത്തിന്

ന്ാറമല്ാവരുും

പരിണിതഫലമുണ്ട്.

ന്െുറടയുും

പാപും

മുമ്പാറക

ഇടയ്ക്ക്കുള്ള

ബദ്വത്തിൽ

റചയ്ക്തു.

പാപും
ഒരു

ന്ിന്ന്

വലിയ

എന്നത്
മതിൽ

വവര്ച്തിരിക്കുന്നു.

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

പരിഹരിക്കുന്നതിന്

മറ്റ

പല

കാരയങ്ങള ും

റചയ്യ വാൻ

ന്െിൽ

പലരുും ത്ശമിക്കുന്നു.
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

“ര രത്തിന്പ്പെ

എന്നത്,

ശമ്പളാം

ന്മുക്ക്

ബന്ധവത്താട്
എന്നതാണ്.

െരണെടപ്ത്;

പാപത്തിൽ

ന്ിന്ന്

പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവലക്ക്
ബബബിള്

ദൈവ്ത്തിന്പ്പെ

പറയുന്നത്,
കൃര വ്രടെ

നമ്മുപ്പേ കർത്ത വ് യ ടയശുപ്കിസ്ത്ുവ്ിൽ നിത്യജീവ്ൻ ത്പ്പന്ന” (ടെ െർ
6:23).

വയശു

ത്കൂശിൽ

മരണും

വരിച്ചവപ്പാള്ത്തറന്ന

മുഴുവലാകത്തിന്വറയുും പാപത്തിന് മറുവില ന്ൽകിക്കഴിെു. മൂന്ന്
ദ്ിന്ങ്ങള്ക്ക് വശഷും അവൻ ഉയര്ച്റത്തഴുവന്നൽക്കുകയുും അവന്കര്ച്ക്ക്
തറന്നത്തറന്ന റവളിറപ്പടുത്തിയവശഷും സവര്ച്ഗ്ഗത്തിവലക്ക് വപാകുകയുും
റചയ്ക്തു.
ബദ്വും

്വന്ഹത്തിന്വറയുും

കരുണയുറടയുും

ബദ്വമാണ്.

ഒരു

മന്ുഷയന്ുും ന്രകത്തിൽ ന്ഷ്ടറപ്പടണറമന്ന് അവൻ ആത്രഹിക്കുന്നില്.
ആയതിന്ാൽ

അവൻ

പാപപരിഹാരത്തിന്ുള്ള
അതിന്ററ

ഫലും

വന്ന്
വഴി

മാന്ുഷകുലത്തിന്
ഒരുക്കുകയുും

അന്ുഭ്വിക്കുവാൻ

മുഴുവൻ

എവന്നയ്ക്ക്കുമുള്ള

ഇടയാക്കുകയുും

റചയ്ക്തു.

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

സൗജന്യമായ

മാത്തും

പാപക്ഷമ

റചയ്യ വാന്ാണ്

സവീകരിക്കുവാൻ

ബബബിള്

ന്ാും

ആവശയറപ്പടുന്നത്

ഒരു
–

കാരയും

“അവ്നിൽ

വ്ിശവസിക്കുന്ന ഏവ്ന്നുാം അവ്ന്പ്പെ ന ൊംെൂലാം ര രടെ ചനാം ലഭിക്കുാം
എന്നു സകല പ്രവ് ചകന്മ രുാം സ ക്ഷയാം രെയുന്നു” (അ.പ്രവ്ർത്തികൾ
10:43).
“ടയശുവ്ിപ്പന കർത്ത വ് എന്ന് വ് യ്പ്പക ണ്ട് ഏേുരെയുകയുാം ദൈവ്ാം
അവ്പ്പന െരിച്ചവ്രിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പത്തഴുടന്നല്രിച്ചു എന്നു ഹൃൈയാം
പ്പക ണ്ട് വ്ിശവസിക്കയുാം പ്പചയ്ത് ൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെേുാം” (ടെ െർ 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 റചയ്ക്ത കാരയങ്ങറള
അുംരീകരിപ്പാന്ുും
ശുദ്ധീകരണവുും
മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി

അതിലൂറട
ത്പാപിക്കുവാൻ

മാത്തമാണ്.

ന്ിങ്ങള്ക്ക്
സാധ്ിക്കുും.

പാപക്ഷമയുും

ഈ

ന്ിങ്ങള വടതായ

ത്പാര്ച്ഥന്

ഒരു

സവന്ത്വാക്കുകളിലുും

ന്ിങ്ങള്ക്ക് ത്പാര്ച്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

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

മരിച്ചത്,

എന്ററ

പാപങ്ങള്ക്ക്

ത്പായശ്ചിത്തമായാണ് അങ്ങയുറട വിലവയറിയ രക്തും ഒഴിക്കിയത്,
അതുറകാണ്ട്
പറയുന്നത്,

എന്ിക്ക്

പാപക്ഷമ

ലഭ്ിക്കുും.

ന്ിങ്ങളിൽ

ആറരല്ാും

അങ്ങയിൽ

ബബബിള്

എവന്നാടു

വിശവസിക്കുന്നുവവാ

അവരുറട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുറമന്നാണ്.
എന്ിക്കുവവണ്ടി

അങ്ങ്

ത്കൂശിൽ

അവിടുന്ന് ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ

മരിക്കുകയുും

മരണത്തിൽ

ന്ിന്ന്

എന്നുും ഞാൻ അുംരീകരിക്കുകുയുും

വിശവസിക്കുകയുും റചയ്യ ന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാന്റമടുക്കുന്നു.
എറെ

ന്ല്ത്പവര്ച്ത്തികള്റകാണ്ട്

എന്ിക്ക്

എറന്നത്തറന്ന

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

ക്ഷമ

വന്ടിറയടുക്കുവാന്ുും

എന്ിക്ക്

സവതവവ

സാധ്യമല്.
അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി മരിച്ച
ത്പായശ്ചിത്തും

അവിടുന്ന്

വരുത്തി

അവിടുന്ന്

ഉയിര്ച്റത്തഴുവന്നറ്റ

എന്നുും, എന്ററ പാപങ്ങള്ക്ക്
എന്നുും,
എന്നുും,

മരണത്തിൽ
ഇന്ന്

ന്ിന്നുും
ഞാൻ

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

ന്ന്ദി

വയശുവവ.

അറിയുവാന്ുും,

അങ്ങറയ

അങ്ങവയാടു

്വന്ഹിക്കുവാന്ുും,

കൂടുതൽ

വിശവ്തന്ായിരിപ്പാന്ുും

അവിടുന്ന്

എറന്ന സഹായിവക്കണവമ. ആവമൻ.

ആപ്ലിടക്കഷൻ ഡൌണ്ടല ഡ് പ്പചയ്യൂ!
ആെിവക്കഷന്ു വവണ്ടി തിരയുക
ആപ്പ് വസ്റ്റാറിവലാ രൂരിൽ വെ വസ്റ്റാറിവലാ
“All Peoples Church Bangalore”

ദ്ിവവസന് 5-മിന്ിറ്റ് ബദ്ര്ച്

യമുള്ള ഒരു ധ്യാന്സവന്ദശ വീഡിവയാ

ദ്ിവവസന്യുള്ള ബബബിള് വായന്യ്ക്ക്കുും ത്പാര്ച്ഥന്യ്ക്ക്കുമുള്ള
മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി
5 മിന്ിറ്റ ള്ള ത്പസുംര സുംത്രഹും
വിശവാസവര്ച്ദ്ധന്വിന്ുും സുവിവശഷീകരണത്തിന്
ത്പവയാജന്റപ്പടുന്നതുമായ അറിവുകറള സവായത്തമാക്കുവാന്ുള്ള
തിരുവചന് മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശികള്
ത്പസുംരങ്ങള്, ത്പസുംരക്കുറിപ്പ കള്, റടലിവിഷൻ വത്പാത്രാമുകള്,
പു്തകങ്ങള്, രാന്ങ്ങള് തുടങ്ങിയവ താങ്കള്ക്ക് ഇത്
ഇഷ്ടറപ്പട്ട റവങ്കിൽ, മറ്റ ള്ളവര്ച്ക്കുും ഇത് പങ്കുവയ്ക്ക്കുക!

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

വകാവളജ്

റസന്ററര്ച്
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ററ
ശക്തി

മിന്ി്ത്ടി

അഭ്ിവഷകും

ന്ിറെതുമായ

അമാന്ുഷിക

ശുത്ശൂഷിക്കുവാന്ുും,

ബൗദ്ധികമായുും

റത്ടയ്ക്ന്ിുംഗ്

ആത്മന്ിറവുും,

(APC-BC)

ഏററ്റടുത്ത്

ഉപവദ്ശപരമായുും

&

അറതാറടാപ്പും

ബദ്വവചന്ും

പഠിക്കുവാന്ുും

ഉള്ള ഉവത്തജന്ും ന്ൽകുന്നു. ബദ്വവചന്റത്തക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള
അവരാഹവുും,

ബദ്വിക

അടയാളങ്ങളാലുും

സവഭ്ാവും

അത്ഭുതങ്ങളാലുും

ത്പാപയമാകുന്നതിലൂറട

സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,

ത്പകടമാകുന്ന

ബദ്വവവലറയ

ശുത്ശൂഷയുും

വളര്ച്ത്തിറയടുക്കാറമന്നുും

ഇവറയല്ാും കര്ച്ത്താവുമായുള്ള അകമഴിെ 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

അയയ്ക്ക്കറപ്പടുകയുും

റചയ്ക്തിട്ട 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

ൈിവ്സങ്ങളിൽ

9:00am

-

ത്ിങ്കൾ െുത്ൽ പ്പവ്ള്ളി വ്പ്പരയുള്ള

1:00pm

വറരയുും,

വജാലിയുള്ളവര്ച്ക്കുും,

രൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും ഉച്ചയ്ക്ക്കു വശഷും 1 മണിക്കുും ക്ലാസ്സ കളിൽ
പറങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.
യുവതീയുവാക്കള്ക്ക്
എല്ാ

ത്പവൃത്തി

താമസിച്ച
റവവവററ

പഠിക്കുവാൻ
താമസ

സൗകരയങ്ങള്

ദ്ിന്ങ്ങളിലുും

ഉച്ചകഴിെ്

ഫീൽ്

വര്ച്ക്കിന്ുും,

സമയങ്ങളിൽ
റസമിന്ാറുകള്ക്കുും,

ത്പാര്ച്ഥന്,

ആത്രഹിക്കുന്ന

2:00-5:00

ആരാധ്ന്

ലഭ്യമാണ്.
വറരയുള്ള

ത്പവതയകമായുള്ള
സമയങ്ങളിലുും

പഠിതാക്കള്
വഹാസറ്റലിൽ

പങ്കാളികളാകുന്നു.
താമസിച്ച

ഉച്ചകഴിെുള്ള

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).

