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Discipleship as Witness  

ശിഷ്യത്വം എന്ന സാക്ഷ്യം  

II Kings 2: 1 – 15    Titus 2: 1 – 15 

Psalms 119: 33 – 48                        John 3: 22 – 30 

രക്ഷകനുും കർത്താവുമായ യയശുക്കിസ്തുവിൻറെ ധനയനാമത്തിൽ സ്യനഹവന്ദനും  
At last, വിശുദ്ധ യയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻറെ നാളിൽ Toronto CSI സഭയിറെ 
ദൗതയയമറെടുക്കുവാൻ കുടുുംബമായി എത്തിയേരുവാൻ സാധിേു.  

ക്പാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങറള വഹിേ, ക്ഷമയയാറട ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്ന, 
സ്യനഹപൂർവ്വും ഞങ്ങറള സവീകരിേ, പരിചരിേ എെലാ സഭാജനങ്ങയളാടുമുള്ള 
സ്യനഹവുും നന്ദിയുും അെിയിക്കുന്നു.  
This is a beginning. Continue to pray for us.  കാൊവസ്ഥ, driving, ശുക്ശൂഷയുറട വിവിധ 
യമഖെകൾ എെലാും ഓർത്ത് തുടർന്നുും ഞങ്ങൾക്കുയവണ്ടി ക്പാർത്ഥിക്കുവാൻ 
അഭയർത്ഥിക്കറെ. I would like to express my heartfelt thanks to:  Rev. George M. John and Rev. Ravi 

Calison for their timely support and ministerial leadership given to this congregation. On behalf of the 

parishioners and myself, once again a big thank you to both respected Achens. (Of course, this is not a 

send-off). Committee Members, especially Secretary, Christy Abraham & Vice-President, Daniel 

Thomas for all the works done timely  for the filing of papers for Visa, and all the arrangements done for 

our wellbeing amidst you. Bicentenary period 2012 – 2017 Missionary work - Arrival of Missionaries. 

Transformation they brought in our lives. Can we be real missionaries bearing Christ? During this term - 

One Achen from this congregation. 

Discipleship and witness (ശിഷയതവും & സാക്ഷയും): key words in Christianity. 

Not a one-time affair. Deliberate Decision Perseverant Passing way of life. 

Choosing - Taking the path - Following the path very closely without deviation. 

1. ശിഷയതവും: റതരറെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിെുള്ള തീരുമാനും - Discipleship: A decision 

before a choice.  

For a human being: there is a choice ultimately. Jesus or the world. Godward or Worldly. Basic 

choice. 

Discipleship is symbolized as yoke (നുകും) and cross (കുരിശ്) 

 Yoke: Mathew 11: 28 - 30 “അധവാനിക്കുന്നവരുും ഭാരും ചുമക്കുന്നവരുും 
ആയുയള്ളാറര, എെലാവരുും എൻറെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങറള 
ആശവസിപ്പിക്കുും. ഞാൻ റസൗമയതയുും താഴ്മയുും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എൻറെ 
നുകും ഏെുറകാണ്ട് എയന്നാട് പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുറട ആത്മാക്കൾക്ക് 
ആശവാസും കറണ്ടത്തുും. എൻറെ നുകും മൃദുവുും എൻറെ ചുമട് െഘുവുും 
ആകുന്നു.” 
Christian life is bearing the yoke with Christ. It is worthy and it is full of commitment. 

Our stoles symbolizes the YOKE with Christ. 
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 Cross: Mathew 10:38 “തൻറെ ക്കൂശ് എടുത്ത് എറന്ന അനുഗമിക്കാത്തവനുും 
എനിക്ക് യയാഗയനെല." 

Daily carrying the cross: Not in the literal sense but carrying out the work of Christ. Luke 4: 

18, 19 Nazreth Manifesto. 
2. സാക്ഷയും: യഥാർത്ഥ ശിഷയതവത്തിൻറെ ഫെും Witness: the result of true discipleship 

Witness is the natural outcome of true discipleship.  

Mathew 28:19, 20 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുെറപ്പെു പിതാവിൻറെയുും പുക്തൻറെയുും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻറെയുും നാമത്തിൽ സ്നാനും കഴിപ്പിേുും ഞാൻ നിങ്ങയളാട് 
കല്പിേറതാറക്കയുും ക്പമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണും ഉപയദശിേുുംറകാണ്ട് സകെ 
ജാതികറളയുും ശിഷയരാക്കിറകാൾവിൻ; ഞായനാ യൊകാവസാനയത്താളും എെലാനാളുും 
നിങ്ങയളാടുകൂറട ഉണ്ട് എന്ന് അരുളിറേയ്തു. 

The great commission to all believers.  വെിയ നിയയാഗും.  
Acts 1:8 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ന നിങ്ങളുറടയമൽ വരുയമ്പാൾ നിങ്ങൾ ശതി 
ക്പാപിേിെ് റയരുശയെമിെുും യഹൂദയയിൽ എെലായിടത്തുും ശമരയയിെുും ഭൂമിയുറട 
അെയത്താളവുും എൻറെ സാക്ഷികൾ ആകുും എന്ന് പെെു.  

Leaving our comfort zones, we are called to share the Gospel and witness Christ. 

Reverse of Babel: All people gathered. All people scattered. 

Power of Holy Spirit assured.  Presence of Jesus to go with us. 

John the Baptist, the best example. 

1. John 3: 28 Messenger  ദൂതുവാഹകൻ 

2. John 3: 29 Attuned to God ദദവശബ്ദയത്താട് അനുരൂപറപ്പെവൻ 
3. John 3: 30 Humility  താഴ്മ 

3. ശിഷയതവും: റതരറെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിെുള്ള തീരുമാനും - Discipleship: A decision 

before a choice. 
സാക്ഷയും: യഥാർത്ഥ ശിഷയതവത്തിൻറെ ഫെും 

Witness: the result of true discipleship 

Titus 2: 11-14  

1. രക്ഷാകരമായ ദദവകൃപ ഉദിേു 
2. യയശുക്കിസ്തുവിൻറെ യതജസ്സിൻറെ ക്പയതയകത കാക്കണും 
3. ഭതിയകടുും ക്പപഞ്ചയമാഹങ്ങറളയുും വർജ്ജിക്കണും 
4. സുയബാധയത്താടുും നീയതായയാടുും ദദവഭതിയയാടുും ജീവിക്കണും 
5. തറന്നത്താൻ യയശു നമുക്കുയവണ്ടി റകാടുത്തു 

Shall we turn our lives to God?  

Shall we take up witnessing as priority No: 1?  

 

******************** 
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