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സൗജന്യമായി

വിതരണത്തിന്ുമായി
ന്ിങ്ങളുപ്പട
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സന്ദര്ച്ശിക്കുക.

അപ്പല്ങ്കില്

എങ്ങപ്പന്
ഈ
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പു്തകത്തിപ്പെ

മറുവശത്തുള്ള

അച്ചടിക്കുന്നതിന്ുും

ന്ിന്നുും

ദയവായി
“”ഓള്

ക്ഷണിക്കുന്നു.
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പീപ്പിള്്

ചര്ച്ച്ചിപ്പെ
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വിലാസും ഞങ്ങള്ക്ക് താപ്പഴപറയുന്ന ഇപ്പമയിലില് അയച്ചുതരിക: bookrequest@apcwo.org

ദൈവം നലലവനായ
ഒരു ദൈവൊണ്!
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ദൈവം നലലവനായ ഒരു ദൈവൊണ്

1. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുത്തെ ചിത്രം

ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ച്

ന്മ്മുപ്പട

രൂപപ്പപ്പടുത്തിപ്പയടുത്തത്
അവപ്പയല്ാും
അറിവവാ,

വിവിധ്ങ്ങളായ

മറ്റുള്ളവര്ച്
ന്മ്മുപ്പട

വിശകലന്ങ്ങളുും
ചിത്തത്തിന്

അന്ുഭ്വസമ്പത്തുും,

ഒപ്പക്ക

ശരയാകണപ്പമന്നില്!

ചിത്തും

ഉറവിടങ്ങളില്

ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ച്

ഉദാഹരണത്തിന്,

ചുഴലിക്കാറ്റ്,

ന്ിന്നാണ്.

ന്ിരീക്ഷങ്ങളുും,

ന്ല്കിയത്.

ന്ാും

പറയുന്നതുവകട്ടുള്ള

അടിസ്ഥാന്പ്പപ്പടുത്തിയുും

പൂര്ച്ണത

സുംബന്ധിച്ച്

പക്കലുള്ള

വായന്യുും,

ആയിരിക്കാും

ആ

എന്നാല്

ഇവപ്പയല്ാും

ഇന്ഷുറന്്

കമ്പന്ികപ്പള

പ്പകാടുങ്കാറ്റ്,

ഭ്ൂകമ്പും

തുടങ്ങിയ

ദാരുണമായ ത്പകൃതിദുരന്ത്ങ്ങപ്പള “ബദവത്തിപ്പെ ത്പവൃത്തികള്” എന്നു
പരാമര്ച്ശിക്കുന്നുപ്പവങ്കില്
ഇത്പകാരമുള്ള

അതിപ്പന്

ന്ിരാകരിക്കുന്നവര്ച്

വാദങ്ങളിവലക്കാണ്

ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ചുള്ള

ന്ാും

പ്പതറ്റായ

അവര്ച്ക്കുണ്ട്.

ന്യിക്കപ്പപ്പടുന്നപ്പതങ്കില്
ധ്ാരണകളാണ്

ന്ാും

പടുത്തുയര്ച്ത്തുവാന് തുടങ്ങുക. ഇത്പകാരും പതിവായി ത്പകൃതിയില്
ഉണ്ടാകുന്ന

ഭ്ൂകമ്പങ്ങളുപ്പടയുും

ചുഴലിക്കാറ്റുകളുപ്പടയുും

പിന്നില്

ബദവമാണ് ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നപ്പതന്ന ചിന്ത്പ്പയ ന്ാും സൃഷ്ടിപ്പച്ചടുക്കുന്നു.
വളപ്പരക്കാലും

മുമ്പുതപ്പന്ന

ന്ാും

ത്കി്തയാന്ികളായിത്തീര്ച്ന്നിട്ടുവപാലുും

രക്ഷിക്കപ്പപ്പട്ട്

ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ചുള്ള

ന്മ്മുപ്പട

ചിത്തും പലവപ്പാഴുും വികൃതവമാ, അപൂര്ച്ണവമാ, കൃതയതയില്ാത്തവതാ
ആകാവുന്നാണ്.
യഥാര്ച്ഥ

ഒരുപവക്ഷ

ചിത്തും

അന്ുഭ്വങ്ങപ്പള

വപാലുും

ആധ്ാരമാക്കി

ന്മ്മുപ്പട

ഹൃദയത്തില്

ഇല്ായിരിക്കാും.
ബദവും

ബദവത്തിപ്പെ

ന്മ്മുപ്പട

മുന്കാല

എങ്ങപ്പന്യുള്ളവന്ാപ്പണന്നുും

അവന് എന്ത്ു പ്പചയ്യുന്നു എന്നുും എങ്ങപ്പന് പ്പചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുമായ
ന്ീതിയുക്തമല്ാത്തതുും,
ചില

ധ്ാരണകപ്പള

പ്പതറ്റിദ്ധാരണ
ന്ാും

തപ്പന്ന
1

ന്ിറഞ്ഞതുമായ

ന്മ്മുവടതായ

വച്ചുപുലര്ച്ത്തുന്നുണ്ട്.

ചില

ദൈവം നലലവനായ ഒരു ദൈവൊണ്

അവസരങ്ങളില്
ബദവപ്പത്ത

മതവകത്ന്ദങ്ങളില്

വികലമായി

രചന്കളില്ന്ിന്നുും

ന്ാും

ന്ിന്നു

വകട്ടവതാ,

വര്ച്ണിച്ചിരിക്കുന്ന
വായിപ്പച്ചടുത്തവതാ

ചില

ആയ

അപ്പല്ങ്കില്
ആത്മീക

സന്ദര്ച്ഭ്ങ്ങളില്

ന്ിന്നുും ഇതുവപാപ്പല ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ച് പ്പതറ്റായ ധ്ാരണകള് ന്മ്മില്
ഉണ്ടാകുവാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ച് ന്മ്മുപ്പട പക്കലുള്ളത്
ശരിയായ

ചിത്തമാപ്പണന്ന്

യഥാര്ച്ഥത്തില്

അത്

ന്ാും
ഒരു

2

കരുതിവയക്കാും,
വികലമായ

എന്നാല്
ചിത്തമാണ്.
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2. ദൈവെിത്തെ യഥാര്ത്ഥ ചിത്രം ത്തവളിത്തെെുന്നു

ട ാെര്ത് 1:20-23
20

അവപ്പെ

നിതയശക്തിയും

ൈിവയതവവുൊയി

അവപ്പെ

അൈൃശയലക്ഷണങ്ങള്

ടലാകസൃഷ്ടിെുതല് അവപ്പെ ക്രവൃത്തികളാല് ബുദ്ധിക്ക് പ്പതളിവായി പ്പവളിപ്പെട്ടുവരുന്നു;
അവര്ത്ക്ക് ക്രതിവാൈെിലലാതിരിടക്കണ്ടതിനു തപ്പന്ന.
21 അവര്ത് ദൈവപ്പത്ത അ ിഞ്ഞിട്ടും അവപ്പന ദൈവപ്പെന്ന് ഓര്ത്ത്തു െഹതവീകരിക്കടയാ
നന്ദി

കാണിക്കടയാ

പ്പെയ്യാപ്പത

തങ്ങളുപ്പേ

നിരൂരണങ്ങളില്

വയര്ത്ഥരായിത്തീര്ത്ന്നു,

അവരുപ്പേ വിടവകെിലലാത്ത ഹൃൈയം ഇരുണ്ടുടരായി.
22 ജ്ഞാനികള് എന്നു ര ഞ്ഞുപ്പകാണ്ട് അവര്ത് െൂഢരായിടൊയി;
23

അക്ഷയനായ

ദൈവത്തിപ്പെ

ടതജസ്സിപ്പന

അവര്ത്

ക്ഷയെുള്ള

െനുഷ്യന്,

രക്ഷി,

നാല്ക്കാലി, ഇഴജാതി എന്നിവയുപ്പേ രൂരസാൈൃശയങ്ങളായി ൊറ്റിക്കളഞ്ഞു.

തപ്പെ

സൃഷ്ടികളലൂപ്പട

തപ്പെ

സവഭ്ാവും

എന്ത്ാപ്പണന്ന്

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അദൃശയമായ

ന്ിതയശക്തി,

എന്നിവ

ബദവതവും

സൃഷ്ടികളിലൂപ്പട

ദര്ച്ശിക്കുവാന്ുും

ബദവും

അവപ്പെ

വളപ്പര

ലക്ഷണങ്ങള്,

വയക്തമായി

മന്സ്സിലാക്കുവാന്ുും

ന്മുക്ക്
തപ്പെ

സാധ്ിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടി അതിപ്പെ സൃഷ്ടാവിപ്പന് മഹതവപ്പപ്പടുത്തുന്നു (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 19:13).

എന്നാല്

ദുഖകരമായ

വ്തുത

എപ്പന്ത്ന്നാല്

“സൃഷ്ടാവിന്ു”

പകരും “സൃഷ്ടിപ്പയ” മന്ുഷയന് ആരാധ്ിക്കുവാന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്.
സൃഷ്ടാവിപ്പെ

സൃഷ്ടിപ്പയ

വന്ാക്കിപ്പക്കാണ്ട്

അവപ്പന്ക്കുറിച്ച്

ന്മുക്ക്

ത്രഹിക്കുവാന് കഴിയുും. എങ്കിലുും, അവപ്പെ സൃഷ്ടിയില് ന്ിന്ന് ഒരു
ബദവപ്പത്ത ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാന് ന്ാും ത്ശദ്ധിവക്കണും.
2 തിപ്പൊപ്പഥടയാസ് 3:16
എലലാ

തിരുപ്പവഴുത്തും

ദൈവശവാസീയൊകയാല്

ദൈവത്തിപ്പെ

െനുഷ്യന്

സകലസല്ക്രവൃത്തിക്കും വക ക്രാരിച്ചു തികഞ്ഞവന് അടകണ്ടതിന് ഉരടൈശത്തിനും
ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിപ്പല അഭ്യാസത്തിനും ക്രടയാജനെുള്ളത് ആകുന്നു.
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തപ്പെ

സൃഷ്ടിക്കു

ന്മുക്ക്
ബബബിള്.

പുറപ്പമ,

ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ചുള്ള

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുന്നതാണ്
കാരണും

അത്

ബദവത്തിപ്പെ

എഴുതിയത്

ബദവത്പവചാദിതമായിട്ടാണ്
ന്ല്കപ്പപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.

യഥാര്ച്ഥ

വചന്മാകുന്ന

ബദവും

ബദവന്ിവവശിതവുപ്പമന്ന്

തിരുപ്പവഴുത്തുും

തിരുപ്പവഴുത്തുകള്

രചിച്ചവരുപ്പട

കരമുണ്ടായിരുന്നു.

അതുപ്പകാണ്ടുതപ്പന്ന
ന്ന്മകളുും

കാരയമാണ്.

വമല്
താന്

ന്മുക്ക്

ബദവന്ിശവാസീയവുും

ന്മുക്കറിയാവുന്ന

സവഭ്ാവസവിവശഷതകളുും

തപ്പന്നയാണ്.

തിരുപ്പവഴുത്തുകള്

എല്ാ

ചിത്തും

ബദവത്തിപ്പെ

ആരാപ്പണന്നുും

എന്ത്ാപ്പണന്നുും

തപ്പെ

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുന്ന

പു്തകമാണ് വിശുദ്ധ വവദപു്തകും.
ബബബിളില് ന്ാും ബദവത്തിപ്പെ സവഭ്ാവസവിവശഷതകളുും ന്ന്മകളുും
എന്ത്ാപ്പണന്ന് വായിക്കുന്നു:
•

ബദവും സവയും ന്ിലന്ില്ക്കുന്നവന്ാണ്—തപ്പെ ന്ിലന്ില്പ്പിന്
വവണ്ടി താന് ഒന്നിപ്പന്യുും ആത്ശയിക്കുന്നില്.

•

ബദവും ന്ിതയന്ാണ്—സമയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുപ്പമ്പ അവന്
ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരിക്കുകയുും പ്പചയ്യുും.

•

ബദവും സൃഷ്ടാവാണ്—അവന് സകലതുും സൃഷ്ടിച്ചു.

•

ബദവും സര്ച്വശക്തന്ാണ്—അവന് സകലവുും സാധ്യമാണ്.

•

ബദവും സര്ച്വജ്ഞാന്ിയുും സകലവുും അറിയുന്നവന്ുമാണ് അവന് സര്ച്വവയാപിയാണ്. അവപ്പെ സാന്നിദ്ധയും
എല്ാക്കാലത്തുും എല്ായിടത്തുും ഉണ്ട്.

•

ബദവും വയക്തിതവമുള്ള ആത്മാവാകുന്നു—അവന്
വയക്തിതവമുള്ളവന്ുും വികാരവുും സുംവവദന്
ക്ഷമതയുള്ളവന്ുമാകുന്നു.

•

ബദവും അപരിമിവതയന്ാണ്—അവന് എല്ാറ്റിന്ുും അതീതന്ാണ്.

•

ബദവും മാറാത്തവന്ാണ്—അവന് മാറ്റമില്ാത്തവന്ാണ്. ന്ാും
ത്പായമാകുകയുും ചില സവഭ്ാവസവിവശഷതകള് ന്മ്മില്
രൂപപ്പപ്പടുകയുും അവ രൂപാന്ത്രപ്പപ്പടുകയുും പ്പചയ്യുും. എന്നാല്
ബദവത്തിന് അത്പകാരും ആവശയമില്.
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•

ബദവും പരമാധ്ികാരിയാണ്—അവന് എവന്നാവടാ ന്ിങ്ങവളാവടാ
അഭ്ിത്പായും ആരാവയണ്ടതില്. അവന് ത്പസാദമുള്ളത് അവന്
പ്പചയ്യുന്നു.

•

ബദവും പരിശുദ്ധന്ാണ്.

•

ബദവും ധ്ാര്ച്മ്മികന്ാണ്.

•

ബദവും ന്ീതിമാന്ാണ്.

•

ബദവും സതയത്തിപ്പെ ബദവമാണ്.

•

ബദവും ്വന്ഹത്തിപ്പെ ബദവമാണ്.

•

ബദവും ന്ന്മയുപ്പട ബദവമാണ്—ബദവും ന്ല്വന്ുും, ന്ന്മ അവപ്പെ
സവഭ്ാവ സവിവശഷതയുമാണ്. ഈ സവഭ്ാവസവിവശഷതയാണ്
തുടര്ച്ന്നുള്ള അദ്ധയായങ്ങളില് ന്ാും പരിവശാധ്ിക്കുവാന്
വപാകുന്നത്.
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3. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുത്രധാന സരയങ്ങള്

ഇതാ ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില സുത്പധ്ാന് സതയങ്ങള്:

ദൈഹിതം എടൊഴും അവന് ആരാപ്പണന്നുള്ള തപ്പെ
ക്രകൃതവുൊയി പ്പരാരുത്തപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു
ബദവും

ആപ്പരന്ന്

എപ്പന്ത്ന്നുും

ന്ാും

ന്ാും

അറിയുന്നുപ്പവങ്കില്,

അറിയുും.

ന്വമ്മാടുള്ള

അവപ്പെ

അവപ്പെ

ഹിതും

ഇഷ്ടത്തിന്

ഒരിക്കലുും അവന് ആരാപ്പണവന്നാ അവപ്പെ സവഭ്ാവും എന്ത്ാപ്പണവന്നാ
ഉള്ളതിവന്ാട്
എപ്പന്ത്ന്ന്
ന്ാും

ഒരിക്കലുും

ന്ാും

വിരുദ്ധമാകയില്.

അറിയുന്നില്

അവപ്പന്

അറിയുന്നില്

ഉദാഹരണത്തിന്,

പാപങ്ങള്

എന്നറിവയണ്ടതിന്

ന്ാും

പ്പചയ്യുന്നില്!

ബദവും

പാപപ്പത്ത

അവപ്പന്

സമീപിക്കുന്നത്.

സവഭ്ാവവത്താടു
സൗഖയമാക്കുന്നത്
യവഹാവ

റാഫാ

ബദവും

അവന്

യാഥാര്ച്ഥയും.

ബദവഹിതമാവണാ
ത്പാര്ച്ഥിക്കുകയുും

ആളുപ്പട

ഹിതവുമാണ്.

ഇഷ്ടമാണ്.
താന്

അവപ്പെ ത്പകൃതും പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുകയാണ്.
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എന്നത്

എല്ാ
അവന്

ന്ാും

കാരയത്തിലുും
വരാരിപ്പയ

അത്

ന്ില്ക്കുന്നത്,

അതിന്ാല്

ആണ്”, അതുവഴി

ക്ഷമ

സൗഖയദാകന്ാണ്.

വിരുദ്ധമായല്

പ്പപാരുത്തപ്പപ്പടുന്നതാണ്.

എന്നത്

ഒരുപവക്ഷ

അറിയുന്നതുപ്പകാണ്ടാണ്

വരാരിയായ

അവപ്പെ

എങ്കില്,

ക്ഷമിക്കുന്നവപ്പന്ന്നുും
ന്ാും

ബാധ്കും.

ബദവഹിതും

എന്നതായിരിക്കാും

ഉപവസിക്കുകയുും

സവഭ്ാവമാപ്പണന്നുും

സൗഖയമാക്കുന്നത്

പറയുന്നു

ക്ഷമിക്കുക

അവപ്പെ

ഇതുതപ്പന്നയാണ്

എന്ന്

ചിലവപ്പാള്

അവപ്പെ
മറിച്ച്

വരാരികപ്പളയുും
പറഞ്ഞു,

“ഞാന്

സൗഖയമാക്കുന്നവപ്പന്ന്നുള്ള
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ദൈവം തപ്പെ ക്രകൃതത്തിനും സവഭ്ാവത്തിനും അനുസൃതൊയി
എലലാം ക്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു
ആയതിന്ാല്,

അവന്

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു

ആപ്പരന്ന്

എന്ന്

ന്ാമറിയുന്നുപ്പവങ്കില്,

ന്മുക്ക്

അറിയാും.

അവന്

എന്ത്ു

വിവാഹിതരായവര്ച്ക്ക്

ഇത് ന്ന്നായി മന്സ്സിലാകുും. എപ്പെ ഭ്ാരയ ആമിക്ക് ഞാന് എന്ത്ാണ്
ചിന്ത്ിക്കുന്നപ്പതന്ന്
പ്പപരുമാറുും,

ഒരു

എപ്പന്നാപ്പക്ക
അറിയാും.

മുന്കൂട്ടി

പറയുവാന്ുും,

ത്പവതയക

അറിയുവാന്ുും
ചില

സവഭ്ാവവുും

ഞാന്

സാഹചരയത്തില്

കഴിയുും.

മന്സ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

എന്ത്ു

കാരണും

ന്ാളുകള്ക്കുള്ളില്

അവള്

എങ്ങപ്പന്
പ്പചയ്യുും

അവള്ക്ക്
എപ്പെ

അതുവപാപ്പല,

എപ്പന്ന

ത്പകൃതവുും

ന്ാും

ബദവപ്പത്ത

മന്സ്സിലാക്കുവമ്പാള് അവന് എന്ത്ു പ്പചയ്യുന്നു എന്ന് ന്ാും അറിയുന്നു.
അവപ്പെ ത്പവൃത്തികപ്പളല്ാും അവപ്പെ ത്പകൃതത്തിന്ുും സവഭ്ാവത്തിന്ുും
അന്ുസൃതമായിരിക്കുും.
ന്ാും

മുപ്പമ്പ

ത്പ്താവിച്ചതുവപാപ്പല,

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തിത്തരുന്നു.
ത്പകൃതവുും

ബബബിള്

അതിന്ാല്

സവഭ്ാവവുും

ബദവും

എപ്പന്ത്ന്ന്

ന്മുക്ക്
ആപ്പരന്നുും

അറിയുവാന്ുും

ബദവപ്പത്ത
അവപ്പെ
ബബബിള്

വായിക്കുന്നത് ന്മുക്ക് ത്പവയാജന്ത്പദമാണ്.

ദൈവം

തപ്പെ

ദവരുദ്ധയൊയി

സവഭ്ാവത്തിനും
ഒന്നും

ക്രകൃതത്തിനും

ര യുകടയാ

സവയം

ക്രവര്ത്ത്തിക്കുകടയാ

പ്പെയ്യുന്നിലല
“ഞാന്

സതയത്തിപ്പെ

ബദവമാണ്

എന്നാല്

ചിലവപ്പാള്

കള്ളവുും

പറയുന്നു” എന്ന് ബദവും പറയുന്നില്. അതുവപാപ്പല “ഞാന് ഒരു ന്ല്
ബദവമാണ് എന്നാല് ചില അവസരങ്ങളില് വമാശമായ കാരയങ്ങളുും
പ്പചയ്യുന്നു”
അതായത്,

എന്നുും
അവന്

അവന്
ഒരിക്കലുും

പറയുവാന്
അവപ്പെ
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ഒരിക്കലുും

സവഭ്ാവത്തിന്

കഴിയില്.

വിരുദ്ധമായി
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ഒന്നുും

പ്പചയ്യുന്നില്.

പിശാചില്

ന്ിന്നാവണാ

കപ്പണ്ടത്തുന്ന
കാരയും

ന്ാും

കാരയും

ബദവത്തിപ്പെ

അവതാ
ഇത്

അത്

ന്ിര്ച്ണയിക്കുവാന്

ന്മുക്ക്

അതുപ്പകാണ്ട്,
അവന്

ന്മ്മില്

പറയുന്നതുും

ന്ിന്ന്

വളപ്പര

അവപ്പന്

ന്ിന്ന്

ന്മ്മള്

വകള്ക്കുന്ന
വയാജിച്ചാണ്

ഇത്

ബദവത്തിപ്പെ

ബദവത്തില്

ന്ിന്നുള്ളതല്.

ത്രഹിക്കുവാന്

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നതുും

എന്ന്

തപ്പന്നയാപ്പണന്നുള്ളത്

എളുപ്പമാണ്.
അത്

ന്ിന്നാവണാ,

തപ്പന്നയാവണാ

ത്പകൃതവത്താടുും

ബദവത്തില്

വിരുദ്ധമാപ്പണങ്കില്
ന്മുക്ക്

ബദവത്തില്

എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സവഭ്ാവവത്താടുും

ന്ില്ക്കുന്നപ്പതങ്കില്
സവഭ്ാവത്തിന്

വകള്ക്കുന്നത്

കഴിയുന്നു

ന്മുക്ക്

എങ്കില്

ത്രഹിക്കുവാന്ുും

കഴിയുും.

ദൈവത്തിപ്പെ ശക്തി തികച്ചും രരിധിയിലലാത്തതാണ്, എന്നിട്ടും
താന് പ്പെയ്യുകയിലലാത്ത െില കാരയങ്ങളുണ്ട്
താന് ചില കാരയങ്ങള് പ്പചയ്യുകയില് എന്ന് ബദവും
ത്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്:
•

ബദവത്തിന് തപ്പന്നത്തപ്പന്ന ന്ിവഷധ്ിക്കുവാന് സാധ്യമല് (2
തിപ്പമാപ്പഥപ്പയാ് 2:13)

•

അവന് കള്ളും പറയുവാന് കഴിയുകയില് (തിപ്പത്താ് 1:2)

•

അവന് പാപും പ്പചയ്യുവാന് കഴിയുകയില് (യാവക്കാബ് 1:13)

ബദവത്തിപ്പെ
പ്പചയ്യുവാന്

സവഭ്ാവത്തിന്

വിരുദ്ധമായതുപ്പകാണ്ട്

കഴിയുകയില്.

അവന്

അവന്

അവ

ഒരിക്കലുും

അവിശവ്തന്ായിരിക്കുകവയാ, കള്ളും പറയുകവയാ, ്വന്ഹിക്കുന്നത്
അവസാന്ിപ്പിക്കുകവയാ പ്പചയ്യുകയില്.

ദൈവം െനുഷ്യര്ത്ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള സവതക്രൊയ ധാര്ത്മിക
ഇച്ഛയിടേല് (തിരപ്പഞ്ഞേുക്കുവാനുള്ള സവാതക്രയം)
ടെലധികാരം നേത്തുകയിലല
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ന്ന്മവയാ,

തിന്മവയാ

ആയ

സവതത്ന്ത്

ധ്ാര്ച്മ്മിക

ഏതുും

തിരപ്പഞ്ഞടുക്കുവാന്ുള്ള

ഇച്ഛയിവന്മല്

ഇടപ്പപടുവാന്

ന്മ്മുപ്പട

ബദവും

തപ്പെ

പരമാധ്ികാരത്തില് ത്ശമിക്കുന്നില്. അതുപ്പകാണ്ടാണ് ആദമുും ഹവയുും
പാപും പ്പചയ്യുന്നതില് ന്ിന്ന് ബദവും അവപ്പര തടയാതിരുന്നത്. അഥവാ
ബദവും

ന്മ്മുപ്പട

ന്ടത്തിയാല്

സവതത്ന്ത്മായ

ന്ാും

മന്ുഷയരായിരിക്കയില്,

മാത്തമായിരിക്കുും.
സൃഷ്ടിച്ചത്.

അതുവപാപ്പല

സവതത്ന്ത്

സാദൃശയത്തിലുും

ഇച്ഛ

ഉള്ള

തിരപ്പഞ്ഞടുക്കുവാന്ുള്ള
ഒരിക്കലുും

ധ്ാര്ച്മ്മിക

ബദവും

ഇച്ഛയില്
മറിച്ച്

ബദവും

തപ്പെ

മന്ുഷയപ്പന്യാണ്

സൃഷ്ടിച്ചത്.

സവതത്ന്ത്

എടുക്കുകയില്.

അല്

സവരൂപത്തിലുും

ബദവും

സവാതത്ന്ത്യും-ആ

അധ്ികാരും

യത്ന്ത്മന്ുഷയന്

യത്ന്ത്മന്ുഷയപ്പന്

ന്ല്കിപ്പക്കാണ്ട്

ന്മ്മുപ്പട

അധ്ികാരും

ഇച്ഛയില്

അവന്

ന്മ്മില്

സവാധ്ീന്ും പ്പചലുത്തുും, തിരുത്തുും, പഠിപ്പിക്കുും, വഴിന്ടത്തുും, ന്മ്മില്
ത്പവര്ച്ത്തിക്കുും, അവന് തപ്പെ വചന്ും ന്മുക്ക് ന്ല്കുകയുും അവപ്പെ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ാല് ന്പ്പമ്മ ശക്തിപ്പപ്പടുത്തുകയുും പ്പചയ്യുും. എന്നാല്
ന്മുക്ക് വവണ്ടി അവന് തിരപ്പഞ്ഞടുപ്പ് ന്ടത്തുകയില്. അതുപ്പകാണ്ടാണ്
ബദവും

മന്ുഷയപ്പന്

ന്രകത്തിവലക്ക്

വപാകുവാന്

അന്ുവദിക്കുന്നത്.

ചില ആളുകള് സവര്ച്ഗത്തിവലക്കുും ചിലര്ച് ന്രകത്തിവലക്കുും വപാകപ്പട്ട
എന്ന്

ഒരിക്കലുും

ബദവും

പക്ഷപാതപരമാകുും.
അവപ്പാള്

ബദവും

പ്പപാതുവായി
ഭ്ൂമിയില്

മന്ുഷയരാണ്

പറഞ്ഞാല്
ന്ാും

എന്നു

ന്ാും

വാ്തവമാണ്.
എടുക്കുന്ന
ആയ

തീരുമാന്പ്പമടുക്കുന്നുപ്പവങ്കില്—അത്

ന്ടത്തുന്നത്.

പറയുവമ്പാള്,

എന്നാല്

അത്

ത്പവതയകിച്ചുും,

ബദവത്തിന്ില്.

എപ്പന്ത്ങ്കിലുും

ന്മ്മുപ്പട
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അത്

ഇച്ഛാസവാതത്ന്ത്യത്തിപ്പെവയാ

ന്ിയത്ന്ത്ണും

ന്ാശകരവമാ

പറഞ്ഞിട്ടില്.

തിരപ്പഞ്ഞടുപ്പുകള്

ന്ിയത്ന്ത്ിക്കുന്നു

തിരപ്പഞ്ഞടുപ്പുകളുപ്പടവയാ
വി്ഢിത്തവമാ

ആവരാടുും

മാത്തും

ന്ാും

തികച്ചുും
പ്പചയ്യുവാന്

തിരപ്പഞ്ഞടുപ്പാണ്.
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ബദവപ്പത്തക്കുറിച്ച്

ധ്ാരാളും

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുന്നതില്,

കാരയങ്ങള്

പ്പതറ്റുപറ്റാത്ത

ബബബിള്

ഒരു

യാഥാര്ച്ഥയും

തിരുപ്പവഴുത്തില് ആവര്ച്ത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്—ബദവും ന്ല്വന്ായ ഒരു
ബദവമാണ്.
സങ്കീര്ത്ത്തനം 34:8
യടഹാവ നലലവന് എന്ന് രുെിച്ച ിവിന്; അവപ്പന ശരണം ക്രാരിക്കുന്ന െനുഷ്യന്
ഭ്ാഗയവാന്.
സങ്കീര്ത്ത്തനം 100:5
യടഹാവ

നലലവനടലലാ,

അവപ്പെ

ൈയ

എടന്നയ്ക്ക്കുെുള്ളത്;

അവപ്പെ

വിശവസ്തത

തലെു തലെു യായും ഇരിക്കുന്നു.
സങ്കീര്ത്ത്തനം 107:1,8
1

യടഹാവയ്ക്ക്ക്

സ്ടതാക്തം

പ്പെയ്യുവിന്;

അവന്

നലലവനടലലാ

അവപ്പെ

ൈയ

എടന്നയ്ക്ക്കുെുള്ളത്.
8 അവര്ത് യടഹാവപ്പയ അവപ്പെ നനെപ്പയ പ്പൊലലിയും െനുഷ്യരുക്തോരില് പ്പെയ്ക്ത
അത്ഭുതങ്ങപ്പള പ്പൊലലിയും സ്തുതിക്കപ്പട്ട.

എല്ാ
ന്ാും

കാരയങ്ങളുും

വളപ്പര

സാധ്ാരണയായി

്തുതിക്കുകയുും
കാരയങ്ങള്

വത്ശഷ്ടമല്”

ന്ല്വന്ായിരിക്കുന്നത്
മണിക്കൂറുകള്

ബദവപ്പത്തയുും

ന്ന്ദിപറയുകയുും

“അത്ത

കരുതാറുമുണ്ട്.

വത്ശഷ്ടകരമായ

ന്ാും

അവപ്പെ

എന്ന്

ദിവസത്തിപ്പെ

ത്പാര്ച്ഥന്യില്

കാണുവമ്പാള്

ന്ന്മപ്പയയുുംപറ്റി

പ്പചയ്യാറുണ്ട്.

അവസാന്ിപ്പിച്ചു

ഒരു

ന്ിലയില്

അവതസമയും,

കാണുവമ്പാള്
എന്ന്

ന്ാും

പലവപ്പാഴുും

ആരുംഭ്ത്തില്

ചിലവിട്ടവശഷും,

ബദവും

ആ

ചില
ദിവസും

ബദവും ന്മുക്ക് ന്ല്വന്ായിത്തീരുും എന്നുും ന്ാും ചിലവപ്പാള് കണക്കു
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കൂട്ടാറുണ്ട്.

എന്നാല്,

മിന്ിട്ടുകള്

മാത്തമാണ്

പ്പതാട്ടടുത്ത
ന്ാും

ദിവസും

ത്പാര്ച്ഥന്യില്

ചിലവഴിച്ചപ്പതങ്കില്,

ന്ാും

ചില

കരുതാറുണ്ട്

ബദവും ഈ ദിവസും ന്വമ്മാടു അത്ത ന്ല്വന്ായിരിക്കില് എന്ന്. ന്ാും
എത്തവന്രും ത്പാര്ച്ഥിച്ചു എന്നതിപ്പന് ആത്ശയിച്ചാണ് ന്ാും ബദവത്തിപ്പെ
ന്ന്മപ്പയ

കണക്കിടുന്നത്

എല്ാവരുും

എങ്കില്,

ആ

അപരാധ്ികളാണ്.

എന്നതുപ്പകാണ്ടുതപ്പന്ന

ന്ാും

ചിന്ത്

എന്നാല്

മുഖാന്ത്രും
ബദവും

ത്പാര്ച്ഥിച്ചാലുും

ന്ാും

ആരാണ്

ഇപ്പല്ങ്കിലുും

അവന്

ന്മുക്ക് ന്ല്വന് തപ്പന്നയാണ്.
ന്മ്മില്

പലരുും

വിചാരിക്കുന്നത്

ബദവും

ത്കി്തയാന്ികള്ക്ക്

മാത്തമാണ് ന്ല്വന് എന്നാണ്. എന്നാല് തിരുപ്പവഴുത്തു പറയുന്നത്:
സങ്കീര്ത്ത്തനം 145:8-9
8 യടഹാവ കൃരയും കരുണയും ൈീര്ത്ഘക്ഷെയും ഉള്ളവന്.
9 യടഹാവ എലലാവര്ത്ക്കും നലലവന്; തന്പ്പ

സകല ക്രവൃത്തികടളാേും അവന് കരുണ

ടതാന്നുന്നു.
ദൈവം എലലാവര്ത്ക്കും നലലവനാണ്. അത് രടക്ഷ നപ്പമ രീഢിെിക്കുന്നവടരാേുടരാലും.
രള്ളിയില് ടരാകുന്നവടരാേു ൊക്തെലല രാരിടയാേും അവന് നലലവനാണ്!
െത്തായി 5:45
സവര്ത്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുപ്പേ രിതാവിന്
ൈുഷ്ടോരുപ്പേടെലും

രുക്തോരായി

നലലവരുപ്പേടെലും

തപ്പെ

തീടരണ്ടതിനു തപ്പന്ന;
സൂരയപ്പന

അവന്

ഉൈിെിക്കുകയും

നീതിൊോരുപ്പേടെലും നീതിപ്പകട്ടവരുപ്പേടെലും െഴ പ്പരയ്യിെിക്കുയും പ്പെയ്യുന്നുവടലലാ.

അതുപ്പകാണ്ടാണ്

കുഴപ്പത്തില്

ത്പാര്ച്ഥിക്കുവാന്
ബദവത്തിപ്പെ

അകപ്പപ്പട്ടുവപായ

സാധ്ിക്കുന്നതുും

ന്ന്മപ്പയ

പകരണപ്പമന്ന്

പാപികള്ക്കുവവണ്ടി

ഇന്ിയുും

അവരുപ്പടവമല്

അവപക്ഷിക്കുവാന്ുും

ന്മുക്കു

കഴിയുന്നത്. ബദവും എല്ാവര്ച്ക്കുും ന്ല്വന്ാണ്. പാപിവയാട് അവന്
പള്ളിയില്

വരുന്നതിന്ു

പറപ്പഞ്ഞങ്കില്
ന്ല്വന്

മാത്തവമ

ആയി

ആവശയമില്.

മുമ്പ്

തപ്പന്ന

ബദവമുമ്പാപ്പക

പ്പവളിപ്പപ്പടുകയുും
“യവഹാവ

സകലത്പവൃത്തികവളാടുും

എല്ാ

വരുവാന്ുും
പ്പചയ്യൂ

എല്ാവര്ച്ക്കുും

അവന്നു

കരുണ
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കുറ്റങ്ങളുും
ബദവും

എന്ന്

തന്ിക്ക്

പറവയണ്ട

ന്ല്വന്;

വതാന്നുന്നു”

ഏറ്റു

തപ്പെ

(സങ്കീര്ച്ത്തന്ും

ദൈവം നലലവനായ ഒരു ദൈവൊണ്

145:9).

പാപിപ്പയ

അവന്

ത്പശ്ന്കലുഷിതവുും

ആയിരിക്കുന്നതുവപാപ്പല
ആയ

തപ്പന്ന—പാപവുും,

എല്ാ

അവസ്ഥയിലുും—

ബദവസന്നിധ്ിയിവലക്ക് വരുവാന് അന്ുവദിക്കുക. ബദവത്തിപ്പെ ന്ാും
അവപ്പന് മാന്സാന്ത്രത്തിവലക്ക് ന്യിക്കുും (വറാമര്ച് 2:4).
ബദവും

ന്ല്വന്ായ

ന്ന്മതപ്പന്നയാണ്
എന്നാല്

ബദവമായതിന്ാല്,

ആത്രഹിക്കുന്നത്.

ന്ിങ്ങള്ക്കുവവണ്ടി

കാരയങ്ങള്

ആണ്”

വിരുദ്ധന്ാകുവാന്

“ഞാന്

ഞാന്

എന്ന്

ഒരു

ന്ല്

പറഞ്ഞ്

അവന്

ബദവും

ബദവമാണ്,

ആത്രഹിക്കുന്നത്

ബദവും

കഴിയില്.

ന്മുക്കുവവണ്ടി

വമാശമായ

അവന്

പറയുന്നതുും

സവയും

പ്പചയ്യുന്നതുും

ഇഷ്ടപ്പപ്പടുന്നതുും എല്ായ്പവപ്പാഴുും ന്ന്മ തപ്പന്നയാണ്.

ദൈവം ഒരു നലല ദൈവൊയതുപ്പകാണ്ട് അവന് ഉൈാരെതിയായ
ൈാതാവുൊണ്
െത്തായി 7:7-11
7 യാെിെിന്, എന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് കിട്ടും; അടനവഷ്ിെിന് എന്നാല് നിങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തും;
െുട്ടുവിന് എന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് തു ക്കും.
8 യാെിക്കുന്ന ഏവനും ലഭ്ിക്കുന്നു; അടനവഷ്ിക്കുന്നവന് കപ്പണ്ടത്തുന്നു; െുട്ടുന്നവന്
തു ക്കും.
9 െകന് അെം ടൊൈിച്ചാല് അവന് കലല് പ്പകാേുക്കുന്ന െനുഷ്യന് നിങ്ങളില് ആരുള്ളൂ?
10 െീന് ടൊൈിച്ചാല് അവന് രാമ്പിപ്പന പ്പകാേുക്കുടൊ?
11 അങ്ങപ്പന ടൈാഷ്ികളായ നിങ്ങള് നിങ്ങളുപ്പേ െക്കള്ക്ക് നലല ൈാനങ്ങപ്പള പ്പകാേുൊന്
അ ിയുന്നു എങ്കില് സവര്ത്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുപ്പേ രിതാവ് തടന്നാേു യാെിക്കുന്നവര്ത്ക്ക് നേ
എക്ത അധികം പ്പകാേുക്കും!

ഭ്ൂമിയിപ്പല

പിതാക്കന്മാര്ച്

പ്പകാടുക്കുവാന്
വിലകുറച്ചു

തങ്ങളുപ്പട

കഴിയുന്നു

കാണരുത്.

ദുഷിച്ചവരായിരുന്നാലുും,

എങ്കില്

പരമമായ
ന്മ്മുപ്പട

മക്കള്ക്ക്

ന്ല്

ദാന്ങ്ങപ്പള

പിതൃഹൃയമുള്ള

ബദവപ്പത്ത

പിതാവാണ്

മക്കപ്പള

ബദവും.

ഏപ്പറ

ന്ാവമാ,

്വന്ഹവത്താടുും

കരുതവലാടുുംകൂടി പരിപാലിക്കുന്നുപ്പവങ്കില്, അപരിവമയന്ായ വലിയ
ബദവും

തപ്പെ

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു

വവണ്ടി

12

ഏറ്റവുും

വമല്ത്തരമായ

ദൈവം നലലവനായ ഒരു ദൈവൊണ്

കാരയങ്ങപ്പള

ആത്രഹിക്കുന്നു

എന്ന

കാരയത്തില്

ഞാന്

ഉറപ്പു

ന്ല്കാും.
യാടക്കാബ് 1:17
എലലാ നലല ൈാനവും തികഞ്ഞ വരം ഒപ്പക്കയും ഉയരത്തില് നിന്ന് പ്പവളിച്ചങ്ങളുപ്പേ
രിതാവിങ്കല്

നിന്നു

ഇ ങ്ങിവരുന്നു.

അവന്നു

വികാരടൊ

ഗതിടഭ്ൈത്താലുള്ള

ആഛാൈനടൊ ഇലല.
സങ്കീര്ത്ത്തനം 84:11
യടഹാവയായ ദൈവം സൂരയനും രരിെയും ആകുന്നു; യടഹാവ കൃരയും െഹതവും
നല്കുന്നു; ടനടരാപ്പേ നേക്കുന്നവര്ത്ക്ക് അവന് ഒരു നേയും െുേക്കുകയിലല.

തികവുള്ളതുും
അവന്

ന്ല്തുമായ

ഒരിക്കലുും

ന്മ്മില്

ദാന്ങ്ങപ്പള
ന്ിന്ന്
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ന്ല്കുന്നവന്ാണ്

ന്ന്മപ്പയ

ബദവും.

പിടിച്ചുവയ്പക്കുകയില്.

ദൈവം നലലവനായ ഒരു ദൈവൊണ്

5. ടയശുക്കിസ്തു—അൈൃശയനായ ദൈവത്തിപ്പെ യഥാര്ത്ഥ
ക്രാതിനിധാനം

പ്പകാപ്പലാസ്സയര്ത് 1:15a
അവന് അൈൃശയനായ ദൈവത്തിപ്പെ ക്രതിെയും;...
2 പ്പകാരിരയര്ത് 4:4
ദൈവക്രതിൊയായ ക്കിസ്തുവിപ്പെ...
എക്ബായര്ത് 1:3
അവന് അവപ്പെ ടതജസ്സിപ്പെ ക്രഭ്യും തതവത്തിപ്പെ െുക്ൈയും സകലടത്തയും തപ്പെ
ശക്തിയുള്ള വെനത്താല് വഹിക്കുന്നവനും ആകപ്പകാണ്ട് രാരങ്ങള്ക്ക് രരിഹാരം
ഉണ്ടാക്കിയടശഷ്ം ഉയരത്തില് െഹിെയുപ്പേ വലത്തുഭ്ാഗത്ത് ഇരിക്കയും...

ബദവത്തിപ്പെ വയക്തിതവും, ഹിതും, മന്സ്സ്, വികാരങ്ങള് എന്നിവയുപ്പട
യഥാര്ച്ഥമായ

ത്പാതിന്ിധ്യമാണ്

ഭ്ൂമിയിലായിരിക്കുവമ്പാള്
ദുഷ്ടതയുണ്ടായിരുന്നില്.

വയശു.

അവന്

പ്പചയ്പത

വരാരികള്

അവപ്പെ

വയശു

ത്പവൃത്തികളിപ്പലാന്നുും
അരികിവലക്ക്

വന്നാല്

ഒരിക്കലുും അവന് അവര്ച്പ്പക്കതിപ്പര മുഖും തിരിച്ചു ന്ിന്നിട്ടില്, മറിച്ച്
അവപ്പരപ്പയല്ാവപ്പരയുും സൗഖയമാക്കിയിരുന്നു. അവന് അപ്പവുും മീന്ുും
വര്ച്ദ്ധിപ്പിച്ച്

ജന്ത്തിപ്പെ

ആവശയങ്ങള്
കാണിച്ചു

ന്ടത്തിപ്പക്കാടുത്തു.

തരികയുും

കാരയങ്ങളിലുും

വിശപ്പടക്കി
അങ്ങപ്പന്

ന്മ്മുപ്പട

ബദവത്തിന്

ഭ്ൗമീക

-

അവരുപ്പട

അവന്

ജീവിതത്തിപ്പല

താല്പരയമുപ്പണ്ടന്ന്

പ്പചയ്പതു.
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ബദവും

ഭ്ൗതിക
ആപ്പരന്ന്
എല്ാ

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുകയുും

ദൈവം നലലവനായ ഒരു ദൈവൊണ്

െത്തായി 15:22
ആ ടൈശത്തുനിന്നു ഒരു കനാനയസ്ക്തീ വന്നു, അവടനാേു: കര്ത്ത്താടവ, ൈാവീദ് രുക്താ,
എടന്നാേു കരുണ ടതാടന്നണടെ; എപ്പെ െകള്ക്ക് ഭ്ൂടതാരക്ൈവം കഠിനൊയിരിക്കുന്നു
എന്നു നിലവിളിച്ചു ര ഞ്ഞു.
െത്തായി 20:30
അടൊള് വഴിയരിപ്പക ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു കുരുേോര്ത് ടയശു കേന്നുടരാകുന്നത് ടകട്ടു:
കര്ത്ത്താടവ, ൈാവീദ് രുക്താ, ഞങ്ങടളാേു കരുണ ടതാടന്നണടെ എന്നു നിലവിളിച്ചു.

കന്ാന്ിപ്പല

്ത്തീയുും

കുരുടന്മാരായ

രണ്ടുവപരുും

വയശുവിപ്പെ

കരുണയില് ആത്ശയിച്ചുപ്പകാണ്ട് തങ്ങവളാട് കരുണ കാണിവക്കണപ്പമന്നുും
ന്ന്മ

പ്പചവയ്യണപ്പമന്നുും

ന്ിറവവറ്റപ്പപ്പടുകയുും
അദൃശയന്ായ

ആവശയപ്പപ്പട്ടു.

അവര്ച്

സൗഖയമാകുകയുും

ബദവത്തിപ്പെ

ആരാപ്പണന്നുള്ളതിപ്പെ

അവരുപ്പട

ആവശയങ്ങള്

പ്പചയ്പതു.

വയശു

ത്പതിമയാണ്,

യഥാര്ച്ഥമായ

ബദവും

ത്പദര്ച്ശന്മാണ്.

ന്മുക്കുും

ബദവത്തിപ്പെ ന്ന്മയില് ആത്ശയിക്കുവാന്ുും എല്ാ ദിവസവുും അവപ്പെ
ന്ന്മ അന്ുഭ്വിക്കുവാന്ുും കഴിയുും.

ഇക്കാരയങ്ങള് നിങ്ങപ്പളത്തപ്പന്ന ഓര്ത്മിെിക്കൂ:
•

ബദവത്തിപ്പെ ഹിതും എല്ായ്പവപ്പാഴുും അവപ്പെ ത്പകൃതവുമായി
പ്പപാരുത്തപ്പപ്പട്ടിരിക്കുന്നു—അവന് ആപ്പരന്നുന്നുള്ള കാരയും.

ആയതിന്ാല്,
ഹിതവുും
ആളുകള്

അവന് ആപ്പരന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്ക്

എപ്പന്ത്ന്ന്

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ബദവഹിതും

ബദവഹിതത്തിന്

അറിയാപ്പമങ്കില്

അറിയുവാന്

എന്നതിപ്പന്

സുംഭ്വിക്കാവുന്നതില്

ഏറ്റവുും

ന്ല്

ന്ിങ്ങപ്പളക്കുറിച്ചുള്ള

ബദവഹിതും

കഴിയുും.

ഭ്യാന്കമായി

സമര്ച്പ്പിക്കുന്നതാണ്

ചില

കാണുന്നു.
ന്ിങ്ങള്ക്ക്

കാരയമായിരിക്കുന്നത്.
എവപ്പാഴുും

അവപ്പെ

കാരണും

ന്ല്തായിരിക്കുും.

സവന്ത്ാഷമുള്ളവരായിരിക്കുക!
•

തപ്പെ

സവഭ്ാവത്തിന്ുും

ത്പകൃതത്തിന്ുും

ബദവും എല്ാും പ്പചയ്യുന്നത്.
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അവന്

ആപ്പരന്ന്

പ്പചയ്യുന്നപ്പതന്ന്

ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാപ്പമങ്കില്,

ന്ിങ്ങള്ക്കറിയാും.

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നു

എന്ന്

പറയുവാന്ാകുും.

തീര്ച്ച്ചയായുും

ന്ല്കുകയുും

ബദവും

വളപ്പര

തിരുത്തുകയുും

അവന്

എന്ത്ാണ്

ന്ല്

കാരയങ്ങപ്പള

ആര്ച്ജവവത്താപ്പട
അവന്

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

പ്പചയ്യുും.

എങ്കിലുും

താക്കീതു
അവപ്പയല്ാും

ന്ിങ്ങളുപ്പട ന്ന്മപ്പയക്കരുതിയാകുും പ്പചയ്യുക.
•

ബദവും

തപ്പെ

സവഭ്ാവത്തിന്ുും

ബവരുദ്ധയമായി

ഒന്നുും

ത്പകൃതത്തിന്ുും

പറയുകവയാ

സവയും

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുകവയാ

പ്പചയ്യുന്നില്.
ബദവും

ഒരിക്കലുും

ന്ിങ്ങവളാട്

ന്രകത്തില്

വപാകുും”

അവിടുന്ന്

എല്ായ്പവപ്പാഴുും

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുകയുും

വമാശമായത്

എന്നു

പറയുകവയാ

ത്പവചിക്കുകവയാ
ന്ല്ത്

പ്പചയ്യുകയില്.

മാത്തമാണ്

പ്പചയ്യുന്നത്.

“ന്ിങ്ങള്

പറയുകയുും

ന്ിങ്ങവളാട്

തിന്മ

പ്പചയ്യാന്ാവാത്തവിധ്ും അവന് വളപ്പര ന്ല്വന്ാണ്, ന്ിങ്ങള്ക്ക് പിശക്
പറ്റാന്ാവാത്തവിധ്ും
പറയുവാന്

അവന്

ബുദ്ധിമാന്ാണ്,

കഴിയാത്തവിധ്ും

അവന്

ന്ിങ്ങവളാട്

സതയവാന്ാണ്,

കള്ളും
ന്ിങ്ങപ്പള

ന്ിരാശപ്പപ്പടുത്തുവാന് കഴിയാത്തവിധ്ും അവന് ശക്തന്ാണ്.

എന്നാല്

ദൈവം

വളപ്പര

നലലവനാപ്പണങ്കില്,

എരുപ്പകാണ്ട്

ടലാകത്തില് ടൈാഷ്ൊയ കാരയങ്ങള് സംഭ്വിക്കുന്നു?
ത്പകൃതി

ദുരന്ത്ങ്ങളായ

പ്പവള്ളപ്പപ്പാക്കും,

ചുഴലിക്കാറ്റ്,

അതുകൂടാപ്പത

ഭ്ീകരത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങള്, ന്രരങ്ങളിപ്പല കുറ്റകൃതയങ്ങള് തുടങ്ങിയവയാല്
അന്വധ്ി

ആളുകള്

ന്ിരന്ത്രും

കാണാറുണ്ട്.

എന്ത്ുപ്പകാണ്ടാണ്
അതുവപാപ്പല

മരിച്ചുവീഴുന്നതായി
ബദവും

ഇതുവപാപ്പലയുള്ള
എന്ത്ുപ്പകാണ്ടാണ്
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പത്തമാധ്യമങ്ങളില്

ന്ല്വന്ായിരുപ്പന്നങ്കില്

അന്ര്ച്ഥങ്ങള്
ന്ല്

കാരയങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്?

ന്ാും

സുംഭ്വിക്കുന്നത്?

മന്ുഷയര്ച്ക്ക്

വദാഷമായ
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ബദവും

ന്ല്വന്ാണ്,

എന്നാല്

ദുഷ്ടന്ായ

പിശാച്

(സാത്താന്)

ഭ്ൂമിയിലുണ്ട്. പിശാചാണ് തിന്മ പ്പചയ്യുന്നതിന്ായി സവാധ്ീന്ിക്കുന്നതുും,
വത്പരിപ്പിക്കുന്നതുും.
അറിയാപ്പതവയാ
സാത്താപ്പെ

ദുുഃഖകരപ്പമന്ന്

ഭ്ൂമിയില്

ന്ാശും

പിശാചിന്

സാധ്യമായിത്തീര്ച്ന്നത്.
ന്ല്കിയിരുന്നത്,

മാറുന്നു.

ആദമിപ്പെ

മൂലും

ഇത്ത

ചൂടുപിടിച്ച്

സാത്താന്ുും

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുവാന്
ഭ്ൂമിപ്പയ

ബദവവത്താടുള്ള

ഭ്ൂമിയുപ്പട

ആദമിപ്പെ

ന്ിയത്ന്ത്ണും

സാത്താപ്പെ

എന്ത്ായാലുും

മാത്തവമ

ഭ്ൂമിയില്

തപ്പെ

പാപും

ബകകളിലാണ്

ബകകളിപ്പലത്തുകയായിരുന്നു.
അല്പ്പകാലവത്തയ്പക്കു

മന്ുഷയര്ച്

ആദമിപ്പെ

വലാകത്തില്

എന്നാല്

അന്ുസരണവക്കടു

അറിവഞ്ഞാ

വിതയ്പക്കുവാന്ായി

പിണിയാളുകളായി

മുഖാന്ത്രമാണ്

പറയപ്പട്ട,

ഉളളൂ.

ഇത്

അതുപ്പകാണ്ടാണ്

ത്പവര്ച്ത്തിക്കുന്നത്

ദൂതരണത്തിന്ുും

സാത്താന്

(പ്പവളിപ്പാട്

ഭ്ൂമിയിവന്മലുള്ള

12:12).

തങ്ങളുപ്പട

ന്ിയത്ന്ത്ണും അവസാന്ിപ്പിച്ച് ഭ്ൂമിയില് ന്ിന്ന് പുറത്താക്കപ്പപ്പടുന്ന ഒരു
“സമയും”

ഉണ്ട്

(മത്തായി

ദൂതസഞ്ചയങ്ങള്ക്കുും
ന്ിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നപ്പതന്ന്

8:29).

എതിപ്പര
പ്പവളിപ്പാടു

സാത്താന്ുും
ബദവും

പു്തകും

അവപ്പെ
എന്ത്ാണ്

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുന്നു

(പ്പവളിപ്പാട് 20:10,14).
ലൂടക്കാസ് 8:22-25
22 ഒരു ൈിവസം അവന് ശിഷ്യോരുൊയി രേകില് കയ ി; “നാം തോകത്തിപ്പെ അക്കപ്പര
ടരാക” എന്ന് അവടരാട് ര ഞ്ഞു.
23 അവര്ത് നീക്കി ഓേുടമ്പാള് അവന് ഉ ങ്ങിടൊയി. തോകത്തില് ഒരു െുഴലിക്കാറ്റ്
ഉണ്ടായി.
24 രേകില് പ്പവള്ളം നി ഞ്ഞിട്ട് അവര്ത് ക്രാണഭ്യത്തിലായി അേുപ്പക്ക പ്പെന്നു: നാഥാ,
ഞങ്ങള് നശിച്ചുടരാകുന്നു എന്നു ര ഞ്ഞ് അവപ്പന ഉണര്ത്ത്തി; അവന് എഴുടന്നറ്റു
കാറ്റിപ്പനയും പ്പവള്ളത്തിപ്പെ ടകാരപ്പത്തയും ശാസിച്ചു; അവ അെര്ത്ന്നു ശാരത ഉണ്ടായി.
25 രിപ്പന്ന അവടരാട്: “നിങ്ങളുപ്പേ വിശവാസം എവിപ്പേ” എന്നു ര ഞ്ഞു; അവടരാ
ഭ്യപ്പെട്ടു: ഇവന് ആര്ത്? അവന് കാറ്റിടനാേും പ്പവള്ളടത്താേും കല്രിക്കുകയും അവ
അനുസരിക്കുകയും െയ്യുന്നു എന്ന് തമില് ര ഞ്ഞു ആശ്ചരയപ്പെട്ടു.

വയശുവുും അവപ്പെ ശിഷയന്മാരുും പ്പകാടുങ്കാറ്റിപ്പെ മദ്ധയത്തിലായിരുന്നു
(ലൂവക്കാ്

8:22-25).

സവാഭ്ാവികമായുും
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തങ്ങളാലാവുന്നത്
പ്പവള്ളമാകുന്ന
ചിന്ത്ിച്ച്

പ്പചയ്പതു.

കാരയങ്ങള്

ശവക്കുഴിയിവലക്ക്

അവര്ച്

ബകവിട്ടു

തങ്ങള്

വയശുവിപ്പന്

വപാകുന്നുപ്പവന്നുും

വപാകുപ്പമന്നുും

ഉണര്ച്ത്തി.

അവര്ച്

പ്പകാടുങ്കാറ്റില്പ്പപ്പട്ട്

ദാരുണാന്ത്യും വരിക്കുക എന്നതാണ് അവപ്പരക്കുറിച്ചുള്ള ബദവഹിതും
എന്ന്

കരുതി

ഉണര്ച്ന്നത്!

ഒരു

പകരും,

മുന്ഭ്ാരവത്തയ്പക്ക്
ശാസിച്ചു.

അന്ത്യത്പാര്ച്ഥന്
അവന്

പ്പചന്ന്

അവിപ്പട

ന്മുക്ക്

ഒരു

പ്പചാല്ാന്ല്

ബധ്രയവത്താപ്പട
കാറ്റിപ്പന്യുും

വലിയ

ആരായിരുന്നു?

അത്

എഴുവന്നറ്റ്

കടലിപ്പെ

ശാന്ത്ത

വചാദിക്കുവാന്ുണ്ട്—ഈ

വയശു

പടകിന്ു

ഓളങ്ങപ്പളയുും

ഉണ്ടായി.

ഒരു

പ്പകാടുങ്കാറ്റിപ്പെ

ബദവമായിരുവന്നാ,

അവതാ

ഉറക്കും

വചാദയും
പിന്നില്

പിശാചാവണാ,

അപ്പല്ങ്കില് ത്പകൃതിയുപ്പട ത്പവര്ച്ത്തിയായിരുന്നുവവാ?
അത്

ബദവത്തിപ്പെ

ത്പവര്ച്ത്തിയായിരിക്കില്.

അങ്ങപ്പന്പ്പയങ്കില്

പിതാവിപ്പെ ഹിതവത്താടു വയശു വപാരാടുകയായിരുന്നു എന്നു വരുും.
അവപ്പാള്

ഇത്

ത്പവര്ച്ത്തിവയാ
ആയിരിക്കുും.

പ്പകാടുങ്കാറ്റിന്
അപ്പല്ങ്കില്

ചലന്ങ്ങള്ക്ക്

കാരണമായി

ത്പകൃതിതപ്പന്ന
ചില

ന്ിയമങ്ങള്

പിശാചിപ്പെ

പ്പചയ്പത

കാരയവമാ

ബദവും

വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ആപ്പിള് മുകളിവലക്ക് എറിഞ്ഞാല് അത് താവഴക്കു പതിക്കുന്നത്
ബദവും

അതിപ്പന്

തള്ളിയിട്ടതുപ്പകാണ്ടല്,

ഭ്ൂമിയുപ്പട

രുരുതവാരര്ച്ഷണ

ബലും പ്പകാണ്ടാണ് അങ്ങപ്പന് സുംഭ്വിക്കുന്നത്. ത്പകൃതിയില് അതിപ്പെ
ത്പവര്ച്ത്തന്ങ്ങള്ക്കുവവണ്ടി
ഇവയ്യാബിപ്പെ

പു്തകത്തിപ്പല

ബദവസന്നിധ്ിയില്
തപ്പെ

ബദവും

ന്ിന്ന്

വ്തുവകകള്ക്കുും

ചില

1,

2

പുറപ്പപ്പട്ട്

ന്ിയമങ്ങള്

വച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദ്ധയായങ്ങളില്
ഇവയ്യാബിന്ുും

ദുരന്ത്ങ്ങള്

സാത്താന്

കുടുുംബത്തിന്ുും

സുംഭ്വിക്കത്തക്ക

വിധ്ത്തില്

അവപ്പര ന്ശിപ്പിച്ചതായി ന്ാും വായിക്കുന്നു. ദാരുണമായ സുംഭ്വങ്ങള്
ന്ടക്കുവമ്പാള്
ബദവും

അതു

എന്നുപ്പമന്നുും

ബദവത്തിവന്മല്
ന്ല്വന്ാണ്.

ഈ

പ്പകട്ടിവയ്പക്കരുത്.

കാരണും

ത്പശ്ന്ങ്ങള്പ്പക്കല്ാും

കാരണും

പിശാവചാ അപ്പല്ങ്കില് അവ ത്പകൃതി ന്ിയമങ്ങള്ക്ക് വിവധ്യപ്പപ്പട്ടവതാ
ആകാും.
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ദൈവം ഒരു ൈിവസം നലലവനും അേുത്ത ൈിവസം ടൈാഷ്വാനും
അലല. അവന് എലലാ നാളും നലലവന് തപ്പന്ന.
വയശു

പ്പകാടുങ്കാറ്റിപ്പന്

തിരഞ്ഞ്,
എന്നല്

ശാസിച്ചവപ്പാള്,

ന്ിങ്ങള്

എന്ത്ുപ്പകാണ്ട്

വചാദിച്ചത്.

“ന്ിങ്ങളുപ്പട

വചാദിച്ചത്.

അവന്

ജീവിതത്തില്

ഇവതവപാപ്പല

ഇവയ്പപ്പക്കതിപ്പര
പഴിചാരുന്നത്
എടുക്കാും.

അറിയാമായിരുന്നു.

ന്ിറുത്തൂ!
ന്ാും

ന്മ്മില്

വീശിയടിക്കുവമ്പാള്

പഴിപറയാറുണ്ട്.
എഴുവന്നറ്റ്

ബദവപ്പത്ത

അതിവന്മല്

അധ്ികാരും
ആഴമായ

അവപ്പയ

താപ്പഴയിറക്കുപ്പമന്ന്

പറയാും.

അതില്
ഈ

ന്മ്മുപ്പട

ന്ല്

തപ്പെ

ത്പവര്ച്ത്തികപ്പള

പിശാചിന്

അന്ുവദിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടങ്കിലുും

ന്ിസ്സഹായരായുും

ജീവിതപ്പത്ത

ബദവമല്.

അല്പ്പകാലവത്തയ്പക്ക്
ഉവപക്ഷിച്ചിട്ടില്,

ചിലരുപ്പട

ബദവത്തിലുള്ള

ന്മ്മുപ്പട

ബദവും

അവര്ച്ക്ക്

ന്ല്വന്ായ

അടിപ്പിച്ച്

മുക്കിക്കളയുന്നത്

എന്നായിരുന്നു

താണ്ഡവത്തിവന്മല്

പ്പകാടുങ്കാറ്റുകള്

ന്മുക്ക്

ന്മ്മുപ്പട

പ്പകാടുങ്കാറ്റുകള്

എവിപ്പട”

വന്പ്പര

വപായില്

ഉപവയാരിക്കുവാന്

ബദവപ്പത്ത

വിശവാസത്താല്

പള്ളിയില്

പ്പകാടുങ്കാറ്റിപ്പെ

അധ്ികാരും

കഴിയുപ്പമന്ന്

ശിഷയന്മാരുപ്പട

ദിവസും

വിശവാസും

രൗത്ദഭ്ാവമുള്ള

വിശവാസവത്താപ്പട

ആ

അവന്

വിട്ടിട്ടില്.

ഭ്ൂമിയില്

പ്പചയ്യുവാന്ായി
ബദവും

ന്പ്പമ്മ

അവന്

ന്മുക്ക്

ധ്രിക്കുവാന്ായി വിശവാസും എന്ന ആയുധ്വര്ച്ഗും ന്ല്കി, ജയകരമായ
ത്കി്തീയ

ജീവിതും

ന്യിക്കുവാന്ായി

അവപ്പെ

വചന്വുും

ന്മുക്കു

ന്ല്കി.
ബദവും

ന്ീതിമാന്ായതിന്ാല്,

ഉപ്പണ്ടന്നുള്ള

ആശയവുും

ന്ിയമപ്പത്തയുും

അവന്

ന്ീതിയുും

ഇതിലുണ്ട്.
വച്ചിരിക്കുന്ന

ന്യായമായ
എന്നാല്

വിധ്ിയുും
ബദവത്തിപ്പെ

അതിരുകള്ക്കപ്പുറവത്തയ്പക്ക്

ന്ടക്കുകയുും പ്പചയ്യുന്ന സമയങ്ങള്ക്കു വവണ്ടിയുള്ളതാണ് അവ.
ബദവപ്പത്ത

അവന്

ആരാപ്പണന്നതുപ്പകാണ്ട്

അവപ്പന്

ആരാധ്ിക്കുക

എന്നതാണ് ബദവത്തിപ്പെ ആത്രഹും (അവന് ആപ്പരന്നറിഞ്ഞ് ന്ന്ദിയുും
്വതാത്തവുും അര്ച്പ്പിക്കുക), അവന് ആരാപ്പണന്നതിന് അന്ുസൃതമായി
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ന്ാും

ജീവിക്കണും

(അവന്

വിശുദ്ധരായിരിക്കണും;
മറ്റുള്ളവര്ച്ക്ക്
ന്ല്വന്ായ

അവന്

ന്ല്വരാകണും,

ബദവത്തിന്

അതുവപാപ്പല

വിശുദ്ധന്ാണ്,
ന്ല്വന്ാണ്,
ന്മ്മുപ്പട

അന്ുസൃതമായ

അവന്

അതുവപാപ്പല

ന്ാമുും

അതുപ്പകാണ്ട്

ന്ാമുും

ജീവിതവുും
ന്ിലയില്

ആരാപ്പണന്നതിപ്പെ

സവഭ്ാവവുും

ആയിരിക്കണും).

പൂര്ച്ണത

ന്ാും

അന്ുഭ്വിക്കണും (അവപ്പെ പൂര്ച്ണത ന്ാും ബകപ്പക്കാള്ളണപ്പമന്ന് അവന്
ആത്രഹിക്കുന്നു).

“അവപ്പെ

ന്ിറവില്

ന്ിന്ന്

ന്മുക്ക്

എല്ാവര്ച്ക്കുും

കൃപവമല് കൃപ ലഭ്ിച്ചിരിക്കുന്നു” (വയാഹന്നാന് 1:16).
ന്മ്മുപ്പട ജീവിതത്തില്
കഴിയുും.

“ന്ന്മയുും

ബദവത്തിപ്പെ ന്ന്മ
കരുണയുും

എപ്പെ

എപ്പന്ന പിന്ത്ുടരുും” (സങ്കീര്ച്ത്തന്ും 23:6a).
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ന്മുക്ക് അന്ുഭ്വിക്കുവാന്
ആയുഷ്ക്ക്കാലപ്പമാപ്പക്കയുും

രീെിള്സ് െര്ത്ച്ചിപ്പെ രങ്കാളി
(എ)

വന്താക്കപ്പള

സജരാക്കുക,

ശക്തിപ്പപ്പടുത്തുക,

(സി)

ത്കി്തുവിപ്പെ

(ബി)

ശുത്ശൂഷയ്പക്കായി

ശരീരമാകുന്ന

സഭ്

യുവാക്കപ്പള

പ്പകട്ടിപ്പടുക്കുക

എന്നീ

കാരയങ്ങളില് ത്പവതയകും ത്ശദ്ധവകത്ന്ദീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലുടന്ീളും ത്പവതയകിച്ചുും വടവക്ക
ഇന്ത്യയിപ്പലമ്പാടുും
അതിരുകളുും

എത്തിവച്ചരുന്നതിലൂപ്പട

കടന്ന്

ഓള്

യുവജന്ങ്ങള്ക്കായുള്ള
തുടങ്ങിയ

ഒട്ടവന്കും

ഒരു

പീപ്പിള്്

പ്പസമിന്ാറുകള്,

പ്പസമിന്ാറുകള്

ത്പാവദശിക

ചര്ച്ച്ച്

എന്നതിപ്പെ

ശുത്ശൂഷകര്ച്

വര്ച്ത്തിക്കുന്നു.

വന്തൃതവ

പ്പസമിന്ാറുകള്

ത്കി്തീയ

വര്ച്ഷും

സഭ്

മുഴുവന്ുും

ന്ടത്തുന്നു.

അതുകൂടാപ്പത,

വിശവാസികള് വചന്ത്തിലുും ആത്മാവിലുും ശക്തരായിത്തീരണും എന്ന ലക്ഷയവത്താപ്പട
ഇുംഗ്ലീഷിലുും

ഇന്ത്യയിപ്പല

വയതയ്തങ്ങളായ

ഭ്ാഷകളിലുും

ആയിരക്കണക്കിന്

ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങള് സൗജന്യമായി അച്ചടിച്ചു വിതരണും പ്പചയ്പതു.
ഞങ്ങളുമായി

പങ്കാളികളാവകണ്ടതിന്

ത്പതിമാസമാവയാ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

സുംഭ്ാവന്കള്
ന്മ്മുപ്പട

സഹായിക്കുവാന്ായി

സാമ്പത്തികമായി

അയയ്പവക്കണ്ടതിന്ായി

രാജയത്തുടന്ീളമുള്ള

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ഒറ്റത്തവണയാവയാ

ഈ

അയയ്പക്കുവാന്

ഞങ്ങള്
വവലയില്

കഴിയുന്ന

ഏപ്പതാരു

ന്ിങ്ങപ്പള
ഞങ്ങപ്പള
തുകയുും

വളപ്പര വിലമതിച്ചതായി ഞങ്ങള് കണക്കാക്കുും.
ന്ിങ്ങള്ക്ക് പ്പചക്ക്/ബാങ്ക് ത്രാഫ്റ്റ്റ് എന്നിവ വഴിയായി സുംഭ്ാവന്ള് “All Peoples Church”
എന്ന

വപരില്

മാറാവുന്ന

അയയ്പക്കാവുന്നതാണ്.

ന്ിലയില്

അതുകൂടാപ്പത

ന്ിങ്ങളുപ്പട

ഞങ്ങളുപ്പട

വിലാസത്തിവലക്ക്

സുംഭ്ാവന്കള്

ഞങ്ങളുപ്പട

ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടിവലക്ക് വന്രിട്ടുും അയയ്പക്കാവുന്നതാണ്.

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
ദയവായി

ത്ശദ്ധിക്കുക:

ബാങ്കുകളില്
കഴിയൂ.

ന്ിന്നു

ഓള്

മാത്തവമ

ന്ിങ്ങളുപ്പട

ന്ിങ്ങളുപ്പട

സുംഭ്ാവന്

മിന്ി്ത്ടി

ഏരിയ

പീപ്പിള്്
ബാങ്ക്

സുംഭ്ാവന്

വഴിയുള്ള

ന്ിങ്ങള്

ഉപവയാരിക്കുവാന്
ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ചര്ച്ച്ചിന്

ഇന്ത്യയില്

അധ്ിഷ്ടിതമായ

സുംഭ്ാവന്കള്

സവീകരിക്കുവാന്

അയയ്പക്കുവമ്പാള്,

ആവശയപ്പമങ്കില്,

ആത്രഹിക്കുന്ന

സൂചിപ്പിക്കുവാന്

ന്ിര്ച്ദിഷ്ട

എപിസി

കഴിയുന്നതാണ്.

കൂടുതല്

വിവരങ്ങള്ക്ക് apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.
കൂടാപ്പത

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

ശുത്ശൂഷകള്ക്കുമായി
അന്ുത്രഹിക്കപ്പട്ട!

സാധ്ിക്കുവമ്പാപ്പഴല്ാും
ത്പാര്ച്ഥക്കുവാന്

ഞങ്ങള്ക്കുും

ഓര്ച്മ്മിക്കുമവല്ാ.

ന്ന്ദി,

ഞങ്ങളുപ്പട
ബദവും

പ്പസൌജനയ ക്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്
A Church in Revival*

Offenses—Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit

Revivals, Visitations and Moves of God

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Shhh! No Gossip!

Biblical Attitude Towards Work

Speak Your Faith *

Breaking Personal and Generational Bondages

The Conquest of the Mind

Change*

The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*

The Kingdom of God

Divine Order in the Citywide Church

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Compromise Your Calling*

The Night Seasons of Life

Don’t Lose Hope

The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)

The Redemptive Heart of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Refiner’s Fire

Giving Birth to the Purposes of God*

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

God Is a Good God

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God’s Word—The Miracle Seed*

Timeless Principles for the Workplace

How to Help Your Pastor

Understanding the Prophetic

Integrity

Water Baptism

Kingdom Builders

We Are Different*

Laying the Axe to the Root

Who We Are in Christ

Living Life Without Strife*

Women in the Workplace

Marriage and Family

Work Its Original Design

Ministering Healing and Deliverance

മുകളിലുള്ള
ചര്ച്ച്ചിപ്പെ

എല്ാും

ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്പടയുും

പ്പവബ്ബസറ്റില്

ന്ിന്ന്

സൗജന്യമായി

PDF

പതിപ്പുകള്

രൗണ്വലാ്

ഞങ്ങളുപ്പട

പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്

(apcwo.org/books). ഇവയില് മിക്ക ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങളുും മറ്റ് ഭ്ാഷകളിലുും ലഭ്യമാണ്.
ത്പസിദ്ധീകരണങ്ങളുപ്പട

സൗജന്യ

പതിപ്പുകള്

ലഭ്ിക്കുന്നതിന്ായി

bookrequest@apcwo.org

വലക്ക് ഒരു ഇപ്പമയില് അയയ്പക്കുക.
*pdf ല് മാത്തും ലഭ്യമാണ്
സൗജന്യ

ദൃശയ,

ഉപവയാരിക്കുവാന്
ഞങ്ങളുപ്പട

ത്ശാവയ

സവന്ദശങ്ങള്,

കഴിയുന്ന

ചര്ച്ച്ചിപ്പെ

മറ്റ്

ത്പസുംര

ന്ിരവധ്ി

പ്പവബ്ബസറ്റ്

കുറിപ്പുകള്,

വിഷയങ്ങള്

സന്ദര്ച്ശിക്കുക

ന്ിങ്ങള്ക്ക്

എന്നിവയ്പക്കായി
(apcwo.org/sermons).

ഓള് രീെിള്സ് െര്ത്ച്ചിപ്പനക്കു ിച്ച്

ഓള് പീപ്പിള്് ചര്ച്ച്ചിപ്പെ (APC) ദര്ച്ശന്ും എന്നത്, ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂര്ച് പട്ടണത്തിപ്പെ
ഉപ്പുും പ്പവളിച്ചവുും ആയിരിക്കുന്നവതാപ്പടാപ്പും ഇന്ത്യയുപ്പടയുും വലാകരാജയങ്ങളുപ്പടയുും
ശബ്ദവുമാകുക എന്നുള്ളതാണ്.
ബദവത്തിപ്പെ

പരിശുദ്ധാത്മാഭ്ിവഷകത്തിലുും

പൂര്ച്ണതയുള്ളതുും
എപിസി

ത്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

ബുദ്ധിമാന്മാരായ
പുതിയ

വിട്ടുവീഴ്ചകള്

ബദവന്ിയമിതമായ
പരിശുദ്ധാത്മ

ന്ല്

ന്യായവാദികള്,

സാവങ്കതിക

പ്പചയ്യാപ്പതയുും
സുംരീതും,
സമകാലിക

വിദയകള്

വരങ്ങളുപ്പടയുും

മറ്റുും

ബദവവചന്ും

അറിയിക്കുവാന്

സൃഷ്ടിപരമായ

അവതരണങ്ങള്,

ശുത്ശൂഷാ

തുടങ്ങിയവ,

പരിശുദ്ധാത്മ

ത്പതയക്ഷത്പകടന്ത്തിലുും

വിദയകള്,

സുവിവശഷ

അടയാളങ്ങളുപ്പടയുും,
പരിശുദ്ധാത്മ

വ

ഏറ്റവുും

ാഷണത്തിന്

അത്ഭുതങ്ങളുപ്പടയുും,

ഇടപ്പപടലുകള്ക്ക്

പകരും

വയ്പക്കാവുന്നതല് എന്ന് ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു (1 പ്പകാരിന്ത്യര്ച് 2:4-5; എത്ബായര്ച്
2:3-4).

ഞങ്ങളുപ്പട

ഞങ്ങളുപ്പട

രീതി

ത്പതിപാദയവിഷയും
ബദവാത്മാവിപ്പെ

വയശു,
ശക്തി,

ഞങ്ങളുപ്പട
ഞങ്ങളുപ്പട

ഉള്ളടക്കും

വചന്ും,

തല്പരത

മന്ുഷയര്ച്,

ചര്ച്ച്ചിന്

ഇന്ത്യയില്

ഞങ്ങളുപ്പട ലക്ഷയും ത്കി്തവാന്ുസൃതമായ പകവത.

ബാുംഗ്ലൂരിപ്പല ഞങ്ങളുപ്പട വകത്ന്ദസ്ഥാപന്മായ ഓള്
മറ്റ്

ന്ിരവധ്ി

സഭ്കളുണ്ട്.

സ്ഥലവിവരങ്ങള്

ഓള്

പീപ്പിള്്

ലഭ്ിക്കുന്നതിന്

ഞങ്ങളുപ്പട

പീപ്പിള്്

ചര്ച്ച്ചിപ്പെ

സഭ്കള്

പ്പവബ്ബസറ്റായ

സ്ഥിതി

പ്പചയ്യുന്ന

www.apcwo.org/locations

സന്ദര്ച്ശിക്കുക. അപ്പല്ങ്കില് www.apcwo.org/locations വലക്ക് ഇപ്പമയില് അയയ്പക്കുക.

നിങ്ങപ്പള സ്ടനഹിക്കുന്ന ദൈവപ്പത്ത നിങ്ങള്ക്ക ിയാടൊ?

ഏകവദശും 2000 വര്ച്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ബദവും ഒരു മന്ുഷയന്ായി ഈ വലാകത്തിവലക്ക് വന്നു. അവപ്പെ
വപരാണ്

വയശു.

തികച്ചുും

പാപരഹിതമായ

ഒരു

ജീവിതും

താന്

ന്യിച്ചു.

ബദവും

ജരത്തില്

വയശുവായി വന്നതുപ്പകാണ്ട് അവന് പറഞ്ഞുും ത്പവര്ച്ത്തിച്ചുും ബദവമായി ന്മുക്ക് പ്പവളിപ്പപ്പട്ടു. അവന്
പറഞ്ഞവപ്പയല്ാും

ബദവത്തിപ്പെ

യഥാര്ച്ഥ

വാക്കുകളായിരുന്നു.

ബദവത്തിപ്പെ

ത്പവൃത്തികളായിരുന്നു.

വരാരികപ്പളയുും

കഷ്ടതയന്ുഭ്വിക്കുന്നവപ്പരയുും

ബധ്ിരന്

വകള്വി

അവന്

ന്ല്കി,

സൗഖയമാക്കി.

വയശു

അവന്

വലാകത്തില്

അവന്

അന്വധ്ി

സൗഖയമാക്കി.

മുടന്ത്പ്പന്

ന്ടക്കുമാറാക്കി.

അവന്

അപ്പപ്പത്ത

പ്പചയ്പത

കൂടാപ്പത

അത്ഭുതങ്ങള്

അവന്

എല്ാ

അത്ഭുതകരമായി

ത്പവൃത്തികപ്പളല്ാും

കുരുടന്

പ്പചയ്പതു.

കാഴ്ച

വരാരങ്ങപ്പളയുും

ന്ല്കി,

ബാധ്കപ്പളയുും

വര്ച്ദ്ധിപ്പിച്ച്

ബഹുജന്ത്തിന്

വിശപ്പകറ്റുകയുും, പ്പകാടുങ്കാറ്റിപ്പെ ശൗരയപ്പത്ത ശമിപ്പിക്കുകയുും മറ്റന്വധ്ി അടയാളങ്ങളുും അത്ഭുതങ്ങളുും
ത്പവൃത്തിക്കുകയുും പ്പചയ്പതു.

ബദവത്തിപ്പെ

ഇവിധ്മുള്ള

സവന്ത്ാഷവത്താടുും

എല്ാ

സുഖമായുും

പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തുകയാണ്.

ത്പവൃത്തികളുും,

ഇരിവക്കണപ്പമന്നാണ്

അവപ്പാള്

എന്ത്പ്പകാണ്ടാണ്

മന്ുഷയപ്പരല്ാവരുും

അവന്

ബദവും

ഒരു

ആവരാരയവത്താടുും

ആത്രഹിക്കുന്നപ്പതന്ന
മന്ുഷയന്ായി

ഈ

കാരയും

വലാകത്തിവലക്ക്

ഇറങ്ങിവവരണപ്പമന്ന് തീരുമാന്ിച്ചത്? എന്ത്ിന്ാണ് വയശു വന്നത്?
ന്പ്പമ്മ

സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ

ന്ാപ്പമല്ാവരുും
ന്മ്മുപ്പടയുും

പ്പചയ്പതു.

ഇടയ്പക്കുള്ള

വവര്ച്തിരിക്കുന്നു.

ബദവത്തിപ്പെ

പാപത്തിന്
ഒരു

ന്പ്പമ്മ

മുമ്പാപ്പക

അതിപ്പെ

വലിയ

മതില്

സൃഷ്ടിച്ചവപ്പന്

ബദവത്തിന്

സവീകാരയമല്ാത്ത

പരിണിതഫലമുണ്ട്.
വപാപ്പലയാണ്.

അറിയുന്നതിന്ുും

പാപും

എന്നത്

പാപും

ന്പ്പമ്മ

അവന്ുമായി

പാപത്പവൃത്തി
ബദവത്തിപ്പെയുും

ബദവത്തില്

അര്ച്ഥവത്തായ

ന്ിന്ന്
ബന്ധും

സ്ഥാപിക്കുന്നതുും ഇത് തടയുന്നു. അതുപ്പകാണ്ട്, ഈ ശൂന്യത പരിഹരിക്കുന്നതിന് മറ്റു പല കാരയങ്ങളുും
പ്പചയ്യുവാന് ന്മ്മില് പലരുും ത്ശമിക്കുന്നു.
പാപത്തിപ്പെ

മപ്പറ്റാരു

പരിണിതഫലമാണ്

വകാടതിയില്

പാപത്തിപ്പെ

ശിക്ഷ

ബദത്തില്

എന്നത്

ന്ിന്നുള്ള

മരണമാണ്.

ന്ിതയമായ

ശാശവതമായി

വവര്ച്പാട്.

ബദവത്തില്

ബദവത്തിപ്പെ

ന്ിന്ന്

ന്രകത്തില്

വവര്ച്പ്പപടുന്നതാണ് മരണും.
എന്നാല്,
ബന്ധവത്താട്

സവന്ത്ാഷവാര്ച്ത്ത

എന്നത്,

പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവലക്ക്

ന്മുക്ക്

ആകുവാന്ുും

പാപത്തില്

സാധ്ിക്കുും

ന്ിന്ന്

രക്ഷപ്പപ്പടുവാന്ുും

എന്നതാണ്.

ബബബിള്

ബദവീക

പറയുന്നത്,

“പാപത്തിപ്പെ ശമ്പളും മരണമവത്ത; ബദവത്തിപ്പെ കൃപാവരവമാ ന്മ്മുപ്പട കര്ച്ത്താവായ വയശുത്കി്തുവില്
ന്ിതയജീവന്

തപ്പന്ന”

(വറാമര്ച്

പാപത്തിന്

മറുവില

6:23).

വയശു

ന്ല്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ത്കൂശില്

മൂന്ന്

മരണും

ദിന്ങ്ങള്ക്ക്

വരിച്ചവപ്പാള്ത്തപ്പന്ന
വശഷും

അവന്

മുഴുവലാകത്തിപ്പെയുും

ഉയര്ച്പ്പത്തഴുവന്നല്ക്കുകയുും

അവന്കര്ച്ക്ക് തപ്പന്നത്തപ്പന്ന പ്പവളിപ്പപ്പടുത്തിയവശഷും സവര്ച്ഗത്തിവലക്ക് വപാകുകയുും പ്പചയ്പതു.
ബദവും
ന്ഷ്ടപ്പപ്പവടണപ്പമന്ന്

്വന്ഹത്തിപ്പെയുും
അവന്

പാപപരിഹാരത്തിന്ുള്ള
ഇടയാക്കുകയുും

കരുണയുപ്പടയുും

ആത്രഹിക്കുന്നില്.
വഴി

പ്പചയ്പതു.

ഒരുക്കുകയുും

അവന്

ബദവമാണ്.

ആയതിന്ാല്

എപ്പന്നയുും

അവന്

ഒരു
വന്ന്

മന്ുഷയന്ുും

ന്രകത്തില്

മാന്ുഷകുലത്തിന്

എവന്നയ്പക്കുമുള്ള

അതിപ്പെ

ഫലും

ന്ിങ്ങപ്പളയുും

വപാപ്പലയുള്ള

പാപികപ്പള

ഒരു

മാത്തും

മുഴുവന്

അന്ുഭ്വിക്കുവാന്
ന്ിതയമായ

മരണത്തില് ന്ിന്ന് രക്ഷിപ്പാന്ാണ് വന്നത്.
ഈ
ബബബിള്

സൗജന്യമായ

പാപക്ഷമ

ആവശയപ്പപ്പടുന്നത്

–

സവീകരിക്കുവാന്

ന്ാും

കാരയും

പ്പചയ്യുവാന്ാണ്

"അവനില് വിശവസിക്കുന്ന ഏവന്നും അവപ്പെ നാെംെൂലം രാരടൊെനം

ലഭ്ിക്കും എന്നു സകല ക്രവാെകോരും സാക്ഷയം ര യുന്നു” (അ.ത്പവര്ച്ത്തികള് 10:43).

“ടയശുവിപ്പന

കര്ത്ത്താവ്

എന്ന്

വായ്ക്പ്പകാണ്ട്

ഏറ്റുര യുകയും

ദൈവം

അവപ്പന

െരിച്ചവരില്

നിന്ന്

ഉയിര്ത്പ്പത്തഴുടന്നല്രിച്ചു എന്നു ഹൃൈയം പ്പകാണ്ട് വിശവസിക്കയും പ്പെയ്ക്താല് നീ രക്ഷിക്കപ്പെേും” (വറാമര്ച് 10:9).
കര്ച്ത്താവായ

വയശുത്കി്തുവില്

വിശവസിച്ചാല്

താങ്കള്ക്കുും

പാപക്ഷമയുും

ശുദ്ധീകരണവുും

സവീകരിക്കുവാന് കഴിയുും.
താപ്പഴ

കാണുന്ന

താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി

വിധ്ും

ത്കൂശില്

ലളിതമായ

ന്ിവര്ച്ത്തിച്ചത്

ഒരു

ത്പാര്ച്ഥന്

എപ്പന്ത്ന്ന്

കഴിച്ചാല്

അറിയുവാന്ുും

കര്ച്ത്താവായ

അവന്ില്

വയശുത്കി്തു

വിശവസിക്കുവാന്ുള്ള

തീരുമാന്വുും എടുക്കുവാന് സഹായകമാകുും. ഈ ത്പാര്ച്ഥന്യിലൂപ്പട, താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി വയശു പ്പചയ്പത
കാരയങ്ങപ്പള

അുംരീകരിപ്പാന്ുും

അതിലൂപ്പട

ന്ിങ്ങള്

പാപക്ഷമയുും

ശുദ്ധീകരണവുും

ത്പാപിക്കുവാന്

സാധ്ിക്കുും. ഈ ത്പാര്ച്ഥന് ഒരു മാര്ച്ഗദര്ച്ശി മാത്തമാണ്. ന്ിങ്ങളുവടതായ സവന്ത്വാക്കുകളിലുും ന്ിങ്ങള്ക്ക്
ത്പാര്ച്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.
്വന്ഹവാന്ായ

കര്ച്ത്താവായ

വയശുവവ,

അവിടുന്ന്

എന്ിക്കുവവണ്ടി

ത്കൂശില്

പ്പചയ്പതത്

എപ്പന്ത്ന്ന് ഇന്ന് എന്ിക്ക് വബാധ്യമായി. അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, എപ്പെ പാപങ്ങള്ക്ക്
ത്പായശ്ചിത്തമായാണ്
ലഭ്ിക്കുും.

അങ്ങയുപ്പട

ബബബിള്

വിലവയറിയ

എവന്നാടു

പറയുന്നത്,

രക്തും

ഒഴിക്കിയത്,

ന്ിങ്ങളില്

അതുപ്പകാണ്ട്

ആപ്പരല്ാും

അങ്ങയില്

എന്ിക്ക്

പാപക്ഷമ

വിശവസിക്കുന്നുവവാ

അവരുപ്പട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുപ്പമന്നാണ്.
എന്ിക്കുവവണ്ടി അങ്ങ് ത്കൂശില് മരിക്കുകയുും മരണത്തില് ന്ിന്ന് അവിടുന്ന് ഉയിര്ച്പ്പത്തഴുവന്നറ്റു
എന്നുും ഞാന് അുംരീകരിക്കുകുയുും വിശവസിക്കുകയുും പ്പചയ്യുന്നു എന്ന് ഞാന് ഇന്ന് തീരുമാന്പ്പമടുക്കുന്നു.
എപ്പെ

ന്ല്ത്പവര്ച്ത്തികള്പ്പകാണ്ട്

മന്സ്സിലാക്കുന്നു.

മാത്തമല്

ഒരു

എന്ിക്ക്
മന്ുഷയന്ുും

എപ്പന്നത്തപ്പന്ന
അതിന്

രക്ഷിക്കുവാന്

സാധ്യമല്

എന്നുും

സാധ്യമപ്പല്ന്ന്

ഞാന്

അറിയുന്നു.

ഞാന്
എപ്പെ

പാപങ്ങളുപ്പട ക്ഷമ വന്ടിപ്പയടുക്കുവാന്ുും എന്ിക്ക് സവതവവ സാധ്യമല്.
അവിടുന്ന്
വരുത്തി

എന്നുും,

വിശവസിക്കുകയുും

എന്ിക്കുവവണ്ടി
മരണത്തില്

മരിച്ചു
ന്ിന്നുും

വിശവാസത്താല്

എപ്പെ

എന്നുും,
അവിടുന്ന്

എപ്പെ

പാപങ്ങള്ക്ക്

ഉയിര്ച്പ്പത്തഴുവന്നറ്റു

പാപങ്ങളുപ്പട

ക്ഷമയുും

ത്പായശ്ചിത്തും
എന്നുും,

അവിടുന്ന്

ഇന്ന്

ഞാന്

വിശുദ്ധീകരണവുും

ഞാന്

സവീകരിക്കുകയുും പ്പചയ്യുന്നു...
ന്ന്ദി

വയശുവവ.

വിശവ്തന്ായിരിപ്പാന്ുും

അങ്ങപ്പയ

്വന്ഹിക്കുവാന്ുും,

അവിടുന്ന്

എപ്പന്ന

കൂടുതല്

അറിയുവാന്ുും,

സഹായിവക്കണവമ.

അങ്ങവയാടു
ആവമന്.

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
ഇന്ത്യയിപ്പല
പ്പത്ടയ്പന്ിുംഗ്

ബാുംഗ്ലൂരിലുള്ള
പ്പസെര്ച്

അമാന്ുഷിക

(APC-BC)

ശക്തി

ബൗദ്ധികമായുും

ഓള്

പീപ്പിള്്

ആത്മന്ിറവുും,

ഏപ്പറ്റടുത്ത്

സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,

ബബബിള്

ശുത്ശൂഷിക്കുവാന്ുും,

ബദവവചന്ും

ബദവവചന്പ്പത്തക്കുറിച്ച്

ചര്ച്ച്ച്

പരിശുദ്ധാത്മാവിപ്പെ

പഠിക്കുവാന്ുും

ആഴത്തിലുള്ള

വകാവളജ്

അഭ്ിവഷകും

അപ്പതാപ്പടാപ്പും
ഉള്ള

മിന്ി്ത്ടി

ഉപവദശപരമായുും

ഉവത്തജന്ും

അവരാഹവുും,

അടയാളങ്ങളാലുും

&

ന്ിറഞ്ഞതുമായ

അത്ഭുതങ്ങളാലുും

ന്ല്കുന്നു.

ബദവിക

സവഭ്ാവും

ത്പകടമാകുന്ന

ശുത്ശൂഷയുും

ത്പാപയമാകുന്നതിലൂപ്പട ബദവവവലപ്പയ വളര്ച്ത്തിപ്പയടുക്കാപ്പമന്നുും ഇവപ്പയല്ാും കര്ച്ത്താവുമായുള്ള
അകമഴിഞ്ഞ ഒരു ബന്ധത്തിവലക്ക് ന്യിക്കപ്പപ്പടുന്നതിലൂപ്പട സാധ്യപ്പമന്നുും ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു.

APC-BC യില്,

ത്പകടമാവകണ്ടുന്ന

അഭ്ിവഷകത്തിന്ുും

ബദവ്വന്ഹും

അമാന്ുഷികമായ

വിധ്ത്തിലുമുള്ള

അധ്യാപന്മാണ്

പരിശീലിപ്പിക്കപ്പപ്പടുകയുും

സവായത്തമാക്കുവാന്ുും,

ബദവത്പവൃത്തികള്ക്കുും
ന്ല്കുന്നത്.

അവരില്

ധ്ാരാളും

ബദവവിളി

പരിശുദ്ധാത്മാവിപ്പെ

ത്പവതയകും

ഊന്നല്

യുവതീയുവാക്കള്

ന്ിറവവറ്റുന്നതിന്ായി

ന്ല്കുന്ന

ഇതിവന്ാടകും

അയയ്പക്കപ്പപ്പടുകയുും

പ്പചയ്പതിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് വത്പാത്രാമുകളാണ് ഞങ്ങള് ന്ല്കുന്നത്:
ഒരു വര്ച്ഷപ്പത്ത

Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
രണ്ടു വര്ച്ഷപ്പത്ത Diploma in Theology and Christian Ministry (Dip.Th.)
മൂന്നു വര്ച്ഷപ്പത്ത Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

ദിവവസന് വന്നുവപാകുന്നവര്ച്ക്ക് തിങ്കള് മുതല് പ്പവള്ളി വപ്പരയുള്ള ദിവസങ്ങളില് 9:00am-1:00pm
വപ്പരയുും,

വജാലിയുള്ളവര്ച്ക്കുും,

ക്ലാസ്സുകളില്

രൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും

പപ്പങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഉച്ചയ്പക്കു

താമസിച്ചു

വശഷും

1

പഠിക്കുവാന്

മണിക്കുും

ആത്രഹിക്കുന്ന

യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് പ്പവവവപ്പറ താമസ സൗകരയങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. എല്ാ ത്പവൃത്തി ദിന്ങ്ങളിലുും
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്

2:00-5:00

പ്പസമിന്ാറുകള്ക്കുും,
ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള
ന്ിര്ച്ബന്ധമില്.

വപ്പരയുള്ള

ത്പാര്ച്ഥന്,

പ്പസഷന്ുകളില്
എല്ാ

സമയങ്ങളില്

ഫീല്്

ആരാധ്ന്

സമയങ്ങളിലുും

വഹാസറ്റലില്

താമസിച്ചു

വാരാന്ത്യത്തിലുും

ഓവരാ

പഠിതാവുും

വര്ച്ക്കിന്ുും,

ത്പവതയകമായുള്ള

പഠിതാക്കള്

പങ്കാളികളാകുന്നു.

പഠിക്കാത്തവര്ച്

പപ്പങ്കടുവക്കണപ്പമന്ന്

ഒവന്നാ

അതിലധ്ികവമാ

സഭ്കളില്

പപ്പങ്കടുക്കുന്നതിപ്പന് വത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഓണ്ബലന്ായി

അവപക്ഷിക്കുന്നതിന്ുും

പഠന്പ്പചലവുകള്,

അവപക്ഷാ

വകാവളജിപ്പെ

വഫാും

പാഠയപദ്ധതി,

എന്നിവപ്പയക്കുറിച്ചുള്ള

അറിയുന്നതിന് ദയവായി സന്ദര്ച്ശിക്കുക: apcbiblecollege.org

APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA)

വയാരയതാ
കൂടുതല്

മാന്ദണ്ഡങ്ങള്,
വിവരങ്ങള്

