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ജല സ്നാന്ും

ആമുഖും

വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കുന്നവന്റരന്ന ന്ിലയിൽ ന്മ്മുന്റട ജീവിതത്തിന്റല ഒരു പ്രധ്ാന്
അനുഭ്വമാണ്
ജലസ്നാന്ും.
വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്
വിശവസിക്കാനുും
അനുഗമിക്കാനുും
തീരുമാന്ന്റമടുത്ത ന്ാന്റമല്ാവരുും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ സുപ്രധ്ാന് ന്ടപടി ബകന്റക്കാള്ളുും.
കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തു തന്റന്ന അനുഗമിക്കാൻ തിരന്റെടുക്കുന്ന ഏവർക്കുും ന്ൽകിയ
കൽപ്പന്യാണ് ജല സ്നാന്ും. അതിന്ാൽ ഈ കല്പന്
അനുസരിക്കണും. ജല സ്നാന്ും
സവീകരിക്കാൻ ന്ിങ്ങൾ തയ്യാറാകുവമ്പാൾ ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ അർഥവുും പ്രാധ്ാന്യവുും
മന്സ്സിലാക്കാൻ ബദ്വവചന്ത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള ലളിതമായ പഠന്ും സഹായിക്കുും.
ജലസ്നാന്വുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട ആറ് പ്രധ്ാന് സതയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു അടയാളും,
സകല ന്ീതിയുവടയുും ന്ിറവവറ്റൽ,
ന്ിങ്ങൾ അവന്റെ ശിഷയന്ാന്റണന്നതിന്റെ സാക്ഷയും,
വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ന്ിങ്ങളുന്റട വിശവാസത്തിന്റെ സാക്ഷയും,
ന്ിങ്ങൾ വയശുവിവന്ാന്റടാപ്പമാന്റണന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഖയാപന്ും,
ന്ല് മന്സ്സാക്ഷിയുന്റട പ്രതിഭ്ാഷണും

ജലസ്നാന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് ആളുകൾ വചാദ്ിക്കുന്ന മറ്റ് വചാദ്യങ്ങൾക്കുും ഞങ്ങൾ ഉത്തരും
ന്ൽകുന്നു.
ബദ്വും അനുഗ്രഹിക്കന്റട്ട!
ആശിഷ് ബറച്ചൂർ

1

ജല സ്നാന്ും

1. അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു അടയാളും

പുതിയന്ിയമത്തിൽ, ജലസ്നാന്ും പ്രഖയാപിക്കുകയുും ആളുകന്റള സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുകയുും ന്റചയ്ത
ആദ്യന്റത്ത വയക്തി വയാഹന്നാൻ സ്നാപകന്ായിരുന്നു. വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുവന്നാടിയായി
വയാഹന്നാൻ വന്നു. വയശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആളുകന്റള ഒരുക്കുക, വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്
വലാകത്തിന്് പരിചയന്റപ്പടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവേഹത്തിന്റെ ചുമതല.
മർവക്കാസ് 1:4-5
4 വയാഹന്നാൻ വന്നു മരുഭ്ൂമിയിൽ സ്നാന്ും (ഗ്രീക്കിൽ ബാപ്റ്റിവസാ) കഴിപ്പിച്ചുും പാപവമാചന്ത്തിന്ായുള്ള
മാന്സാന്ത്രസ്നാന്ും (ഗ്രീക്കിൽ ബാപ്റ്റിസ്വമാ) പ്രസുംഗിച്ചുുംന്റകാണ്ടിരുന്നു.
5 അവന്റെ അടുക്കൽ ന്റയഹൂദ്യവദ്ശും ഒന്റക്കയുും ന്റയരൂശവലമയർ എല്ാവരുും വന്നു തങ്ങളുന്റട പാപങ്ങന്റള
ഏറ്റുപറെ് വയാർോൻ ന്ദ്ിയിൽ അവന്ാൽ സ്നാന്ും ഏറ്റു.

വയാഹന്നാന്റെ
സ്നാന്ും
മാന്സാന്ത്രത്തിന്റെ
സ്നാന്മായിരുന്നു.
മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ടവർ വന്നു വയാഹന്നാന്ാൽ സ്നാന്വമറ്റു എന്നാണ്.

ഇതിന്ർഥും

“മാന്സാന്ത്രും,” “അനുതാപും” എന്നീ വാക്കുകൾ ഗ്രീക്ക് പദ്മായ ‘ന്റമറ്റാവന്ായ’ യിൽ
ന്ിന്നാണ് വന്നത്, അതിന്റെ അർഥും “മന്സ്സിന്റെവയാ ഉവേശയത്തിന്റെവയാ മാറ്റും” എന്നാണ്,
ഒപ്പും എല്ായ്വപ്പാഴുും ന്റമച്ചന്റപ്പട്ട ഒരു മാറ്റും ഉൾന്റപ്പടുന്നു. പുതിയന്ിയമത്തിൽ,
മാന്സാന്ത്രത്തിന്് ന്മ്മുന്റട പാപത്തിൽ ന്ിന്നുും പാപകരമായ വഴികളിൽ ന്ിന്നുമുള്ള
മന്സ്സിവെയുും ന്മ്മുന്റട ഉവേശത്തിവെയുും മാറ്റവുും ബദ്വത്തിവലക്കുള്ള തിരിവുും, അവന്റെ
വഴികൾ സവീകരിക്കാൻ തിരന്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
മാന്സാന്ത്രന്റത്ത
ന്റചയ്തവപ്പാൾ,

വയാഹന്നാൻ

ആദ്യമായി

അവതരിപ്പിക്കുകയുും

പ്രസുംഗിക്കുകയുും

✓ പാപങ്ങളുന്റട ഏറ്റുപറച്ചിൽ (മർവക്കാസ് 1:5). ഇതിന്ർഥും അവർ ബദ്വമുമ്പാന്റക
തങ്ങളുന്റട ന്റതറ്റ് തിരിച്ചറിയുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും ന്റചയ്തു.
✓ മാന്സാന്ത്രത്തിന്് അർഹമായ ഫലും കായ്ക്കുക (ലൂവക്കാസ് 3:8). ഇതിന്ർഥും അവരുന്റട
ജീവിതരീതിയിന്റല മാറ്റും അവരുന്റട മാന്സാന്ത്രത്തിന്് ന്റതളിവാകുന്നു എന്നാണ്
(ലൂവക്കാസ് 3:11−14).
അതിന്ാൽ, ആദ്യും അത് മന്സ്സിന്റല ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു
ജീവിതത്തിന്റല ഒരു മാറ്റും (ജീവിതരീതി) ആകുന്നു.

(ചിന്ത്ാ

രീതി)

പിന്നീട്

“സ്നാന്ും”അന്റല്ങ്കിൽ “സ്നാന്വമൽക്കുക” എന്നീ പദ്ങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് പദ്മായ ‘ബാപ്റ്റിവസാ’
എന്നതിൽ ന്ിന്നാണ് വന്നത്, മുങ്ങുക, ന്ിമജ്ജന്ും ന്റചയ്യുക, ആഴ്ത്തുക, ആമഗ്നന്ാക്കുക,
ന്റവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ശുദ്ധീകരിക്കുക” എന്റന്നാന്റക്കയാണ് അതിന്റെ അർഥും. സ്നാന്ും
എന്നറിയന്റപ്പടുന്ന സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുന്ന പ്രവർത്തി ഗ്രീക്ക് പദ്മായ ബാപ്റ്റിസ്വമായിൽന്ിന്നാണ്
വന്നത് “ന്ിമജ്ജന്ും, മുങ്ങൽ” എന്റന്നാന്റക്കയാണ് അർഥും. വാക്കുകളുന്റട അർഥത്തിൽ
ന്ിന്നുും, പുതിയന്ിയമത്തിന്റല സ്നാന് രീതികളിൽ ന്ിന്നുും, ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ ആത്മീയ
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പ്രാധ്ാന്യത്തിൽ ന്ിന്നുും (ഈ പഠന്ത്തിൽ ന്ാും പിന്നീട് പഠിക്കുും) ഒരു വയക്തി ജലത്തിൽ
സ്നാന്വമൽക്കുവമ്പാൾ, പൂർണ്ണമായുും ജലത്തിൽ
മുങ്ങുകവയാ ജലത്തിൽ ന്ിമജ്ജന്ും
ന്റചയ്യുകവയാ ന്റചയ്യുന്നു. പുതിയന്ിയമത്തിന്റല ജലസ്നാന്ും ഒരു വയക്തിയുന്റടവമൽ ന്റവള്ളും
തളിക്കുകയല്, മറിച്ച് വയക്തിന്റയ ജലത്തിൽ പൂർണമായുും മുക്കുക എന്നതാണ്.

മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ടു വിശവസിക്കുക
മാന്സാന്ത്രത്തിന്റെ സവന്ദശും ബദ്വ രാജയത്തിന്റെ സുവിവശഷത്തിൽ വിശവസിച്ചുന്റകാണ്ട്.
ബദ്വരാജയത്തിവലക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണവത്താന്റടാപ്പമായിരുന്നു.
മർവക്കാസ് 1:14-15
14 എന്നാൽ വയാഹന്നാൻ തടവിൽ ആയവശഷും വയശു ഗലീലയിൽ ന്റചന്നു ബദ്വരാജയത്തിന്റെ സുവിവശഷും
പ്രസുംഗിച്ചു:
15 കാലും തികെു ബദ്വരാജയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ടു സുവിവശഷത്തിൽ വിശവസിപ്പിൻ”
എന്നു പറെു.

പൗവലാസ് അന്റപ്പാസ്തലൻ പിന്നീട് എന്റഫന്റസാസിന്റല ജന്ങ്ങവളാട് വിശദ്ീകരിച്ചതുവപാന്റല:
അ.പ്രവർത്തികൾ 19:4
അതിന്നു ന്റപൗന്റലാസ്: വയാഹന്നാൻ മന്സാന്ത്രസ്നാന്മവത്ര കഴിപ്പിച്ചു തന്റെ പിന്നാന്റല വരുന്നവന്ായ
വയശുവിൽ വിശവസിവക്കണും എന്നു ജന്വത്താടു പറെു എന്നു പറെു.

അതിന്ാൽ ആദ്യും ന്മുക്ക് മാന്സാന്ത്രമുണ്ട്, അത് മന്സ്സിലുും ന്മ്മുന്റട ഉവേശത്തിലുും മാറ്റും
വരുത്തുന്നു. ന്മ്മുന്റട സവന്ത്ും വഴികൾ പരാജയന്റപ്പട്ടതായി ന്ാും മന്സ്സിലാക്കുന്നു.
പാപത്തിന്റെ വഴി, വലാകത്തിന്റെ വഴി, അന്ധകാരത്തിന്റെ വഴി, അന്റല്ങ്കിൽ ന്ാും
പിന്ത്ുടരുന്നന്റതാന്നുും ന്ന്റമ്മ ജീവിതത്തിവലക്ക് ന്റകാണ്ടുവരുന്നില്. ന്മ്മുന്റട വഴികന്റളക്കുറിച്ചു
ന്മുക്ക് ഒരു മന്ും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കാനുും അവിടുന്ന് ന്മുക്കു
ന്ൽകുന്ന
രക്ഷയുന്റട
സൗജന്യ
ദ്ാന്ും
സവീകരിക്കാനുും
അവന്റെ
മഹത്തായ
പ്രകാശരാജയത്തിൽ പ്രവവശിക്കാനുും ന്ാും തിരന്റെടുക്കുന്നു. വയശുക്രിസ്തുവിനുും അവന്റെ
രാജയത്തിനുും അനുസരിച്ച് ന്ാും ഇവപ്പാൾ ന്മ്മുന്റട ചിന്ത്കന്റള സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ന്മ്മൾ
അനുതപിക്കുകയുും വിശവസിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു.

അനുതപിക്കുക, വിശവസിക്കുക, സ്നാന്ന്റപ്പടുക
മർവക്കാസ് 16:15-16
15 പിന്റന്ന അവൻ അവവരാടു: ന്ിങ്ങൾ ഭ്ൂവലാകത്തിൽ ഒന്റക്കയുും വപായി സകല സൃഷ്ടിവയാടുും സുവിവശഷും
പ്രസുംഗിപ്പിൻ.
16 വിശവസിക്കയുും സ്നാന്ും ഏൽക്കയുും ന്റചയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കന്റപ്പടുും; വിശവസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധ്ിയിൽ
അകന്റപ്പടുും.
അ.പ്രവർത്തികൾ 2:38,41
38 പന്റത്രാസ് അവവരാടു: ന്ിങ്ങൾ മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ടു ന്ിങ്ങളുന്റട പാപങ്ങളുന്റട വമാചന്ത്തിന്നായി
ഓവരാരുത്തൻ വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്ും ഏല്പിൻ; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന ദ്ാന്ും ലഭ്ിക്കുും.
41 അവന്റെ വാക്കു ബകന്റക്കാണ്ടവർ സ്നാന്ും ഏറ്റു; അന്നു മുവായിരവത്താളും വപർ അവവരാടു വചർന്നു.
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വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിവശഷും വകട്ട് മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ട് വയശുക്രിസ്തുവിൽ
വിശവസിച്ചുകഴിൊണ് ന്ാും സ്നാന്വമൽക്കുന്നത്. പാപവമാചന്ത്തിനുും രക്ഷയ്ക്കുമായി
മാന്സാന്ത്രവുും വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസവുും ജലസ്നാന്ത്തിനുള്ള മുൻവയവസ്ഥയാണ്.
ന്ാും
മാന്സാന്ത്രന്റപ്പടുകയുും
കർത്താവായ
വയശുക്രിസ്തുവിൽ
വിശവസിക്കുകയുും
ന്റചയ്യുവമ്പാൾ ന്ാും പാപത്തിൽ ന്ിന്നുും അതിന്റെ അന്ന്ത്രഫലങ്ങളിൽ ന്ിന്നുും
രക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നു. ന്രകത്തിൽ ന്ിതയമായി ബദ്വത്തിൽ ന്ിന്ന് വവർന്റപടുന്നതിനുപകരും, ന്ാും
ബദ്വമക്കളായിത്തീർന്നു, ന്ിതയന്ാശത്തിൽ ന്ിന്ന് രക്ഷിക്കന്റപ്പട്ടു, രക്ഷ വന്ടി, അവന്റെ
രാജയത്തിന്റെ ഭ്ാഗമാകുന്നു. വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്താൽ കൃപയാൽ ന്ാും
രക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നു (എന്റഫസയർ 2:8). ന്ിതയജീവൻ ബദ്വത്തിന്റെ ദ്ാന്മാണ്, ന്ാും വന്ടിയതല്
(വറാമർ 6:23). കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കുവമ്പാൾ ന്ാും രക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നു
(പ്രവൃ. 16:31; വറാമർ 10:13).
ന്മ്മുന്റട രക്ഷയുന്റട അനുഭ്വന്റത്തതുടർന്ന് ന്ാും ന്റചയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ജലസ്നാന്ും.
മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ട് വയശുക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിശവാസത്താൽ ന്മുക്ക് ലഭ്ിച്ച രക്ഷയുന്റട
പ്രകടന്മാണിത്.
പ്രതിഫലന്ും
1. “മാന്സാന്ത്ര” ത്തിന്റെ അർഥന്റമന്ത്ാണ്?
2. സ്നാന്ും (baptize) എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥന്റമന്ത്ാണ്?
3. ഒരു വയക്തി ജല സ്നാന്ും സവീകരിക്കുന്നതിന്് മുമ്പ് ആ വയക്തിയിൽ എന്ത്്
സുംഭ്വിക്കണും?
4. ജലസ്നാന്ത്തിനുള്ള മുൻവയവസ്ഥകൾ ന്ിങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുവണ്ടാ?
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ജല സ്നാന്ും

2. സകല ന്ീതിയുന്റടയുും ന്ിറവവറ്റൽ

മാന്സാന്ത്ര സ്നാന്ും പ്രഖയാപിച്ചുന്റകാണ്ട് വയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ
ആരുംഭ്ിച്ചതിനുവശഷും, കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തു, ജല സ്നാന്ും സവീകരിക്കാൻ വയാഹന്നാൻ
സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നത് വളന്റര രസകരമാണ്. മാന്സാന്ത്രന്റപ്പടാൻ
കർത്താവായ വയശുവിന്് ഒരു പാപവുമില്. അവൻ പാപരഹിതനുും പരിപൂർണ്ണനുമായിരുന്നു,
പിതാവിവന്ാടുള്ള അനുസരണത്തിൽ ഓവരാ ന്ിമിഷവുും ജീവിച്ചു. വലാകത്തിന്റെ മുഴുവൻ
പാപങ്ങളുും ന്ീക്കാൻ വന്ന ബദ്വത്തിന്റെ കുൊടാണ് അവൻ. പിന്റന്ന എന്ത്ുന്റകാണ്ടാണ്
വയശു ജല സ്നാന്ും സവീകരിച്ചത്?
വയശു ജല സ്നാന്ും സവീകരിച്ചതിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ തിരുന്റവഴുത്തിൽ കാണാും.

ക്രിസ്തു ആരാന്റണന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ
വയാഹന്നാൻ 1:29-34
29 പിന്ററ്റന്നാൾ വയശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടിട്ടു: ഇതാ, വലാകത്തിന്റെ പാപും ചുമക്കുന്ന
ബദ്വത്തിന്റെ കുൊടു;
30 എന്റെ പിന്നാന്റല ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എന്ിക്കു മുന്റമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതുന്റകാണ്ടു എന്ിക്കു
മുമ്പന്ായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ പറെവൻ ഇവൻ തവന്ന.
31 ഞാവന്ാ അവന്റന് അറിെില്; എങ്കിലുും അവൻ യിസ്രാവയലിന്നു ന്റവളിന്റപ്പവടണ്ടതിന്നു ഞാൻ ന്റവള്ളത്തിൽ
സ്നാന്ും കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറെു.
32 വയാഹന്നാൻ പിന്റന്നയുും സാക്ഷയും പറെതു: ആത്മാവു ഒരു പ്രാവുവപാന്റല സവർഗ്ഗത്തിൽന്ിന്നു
ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അതു അവന്റെ വമൽ വസിച്ചു.
33 ഞാവന്ാ അവന്റന് അറിെില്; എങ്കിലുും ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്ും കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്റന്ന അയച്ചവൻ എവന്നാടു:
ആരുന്റടവമൽ ആത്മാവു ഇറങ്ങുന്നതുും വസിക്കുന്നതുും ന്ീ കാണുവമാ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാന്ും
കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു എന്നു പറെു.
34 അങ്ങന്റന് ഞാൻ കാണുകയുും ഇവൻ ബദ്വപുത്രൻ തവന്ന എന്നു സാക്ഷയും പറകയുും ന്റചയ്തിരിക്കുന്നു.

വലാക രക്ഷകന്ായ മിശിഹാന്റയ വയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു.
ബദ്വും വയാഹന്നാന്് ജല സ്നാന്ത്തിനുള്ള ന്ിർവേശും ന്ൽകിയത് മാന്സാന്ത്രത്തിന്റെ
അടയാളമായി
മാത്രമല്,
ബദ്വ
കുൊടിന്റന്
ഇസ്രാവയലിനുും
വലാകത്തിനുും
ന്റവളിന്റപ്പടുത്താനുള്ള മുഖാന്ത്രമായി കൂടിയായിരുന്നു. അവൻ തന്റെ അടുക്കൽ വരികയുും
സ്നാന്ും സവീകരിക്കുകയുും മാത്രമല്, ബദ്വാത്മാവ് ഇറങ്ങിവന്ന് അവന്റെവമൽ ആവസിക്കുും.
ഇത് വയാഹന്നാനുള്ള “ഇതാണ് അവൻ” എന്നതിന്റെ അടയാളമായിരിക്കുും. അതിന്ാൽ,
വയശു ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്വമറ്റതിന്റെ ആദ്യ കാരണും ഇതാണ്. വയശുവാണ്
ബദ്വപുത്രന്റന്ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുും പ്രഖയാപിക്കുവാനുും പിതാവായ ബദ്വും ഇത്
വയാഹന്നാന്് ഒരു അടയാളമായി ന്ൽകുകയായിരുന്നു.
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ഇത് വയാഹന്നാന്റെ വീക്ഷണവകാണിൽ ന്ിന്നുള്ള കാരയമാണ്.
വയശു മുഴുകൽ സ്നാന്വമറ്റു എന്നതുും ശ്രവദ്ധയമാണ്. വയശു വയാർോൻ ന്ദ്ിയിൽ സ്നാന്വമറ്റു.
വയശു ന്റവള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയുും ന്റവള്ളത്തിൽ ന്ിന്ന് ന്റപാങ്ങുകയുും ന്റചയ്തുന്റവന്ന് വയക്തും.
മത്തായിയുന്റട സുവിവശഷത്തിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുും: “വയശു സ്നാന്ും ഏറ്റ
ഉടന്റന് (അതായത് മുങ്ങിയവപ്പാൾ) ന്റവള്ളത്തിൽന്ിന്നു കയറി അവപ്പാൾ സവർഗ്ഗും തുറന്നു
ബദ്വാത്മാവു പ്രാന്റവന്നവപാന്റല ഇറങ്ങി തന്റെ വമൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടു” (മത്തായി
3:16).

സകല ന്ീതിയുും ന്ിറവവറ്റുന്നതിന്്
വയശുവിന്റെ വീക്ഷണവകാണിൽ ന്ിന്ന് കാരയങ്ങൾ കാണുന്നത് രസകരമാണ്. വയാഹന്നാൻ
സ്നാപകന്ാൽ വയശു സ്നാന്വമറ്റത് എന്ത്ുന്റകാണ്ടാണ്? വയാഹന്നാൻ മാന്സാന്ത്രത്തിന്റെ
സ്നാന്ും പ്രസുംഗിക്കുന്നുന്റവന്ന് വയശുവിന്് പൂർണമായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടുും, വയശുവിനു
മാന്സാന്ത്രന്റപ്പടാൻ ഒന്നുുംതന്റന്നയിന്റല്ങ്കിലുും വയശുവിന്റന് ഇത് ന്റചയ്യാൻ വപ്രരിപ്പിച്ചത്
എന്ത്ാണ്?
വയാർോൻ ന്ദ്ിയിൽ വയശു വയാഹന്നാൻ സ്നാപകന്റന് സമീപിച്ചവപ്പാൾ സുംഭ്വിച്ചത് ഇതാണ്.
മത്തായി 3:13-17
13 അന്ന്ത്രും വയശു വയാഹന്നാന്ാൽ സ്നാന്ും ഏല്ക്കുവാൻ ഗലീലയിൽ ന്ിന്നു വയാർോൻ കന്റര അവന്റെ
അടുക്കൽ വന്നു.
14 വയാഹന്നാവന്ാ അവന്റന് വിലക്കി: ന്ിന്നാൽ സ്നാന്ും ഏല്ക്കുവാൻ എന്ിക്കു ആവശയും; പിന്റന്ന ന്ീ എന്റെ
അടുക്കൽ വരുന്നുവവാ എന്നു പറെു.
15 വയശു അവവന്ാടു: “ഇവപ്പാൾ സമ്മതിക്ക; ഇങ്ങന്റന് സകലന്ീതിയുും ന്ിവർത്തിക്കുന്നതു ന്മുക്കു ഉചിതും
എന്നു ഉത്തരും പറെു”; എന്നാന്ററ അവൻ അവന്റന് സമ്മതിച്ചു.
16 വയശു സ്നാന്ും ഏറ്റ ഉടന്റന് ന്റവള്ളത്തിൽന്ിന്നു കയറി അവപ്പാൾ സവർഗ്ഗും തുറന്നു ബദ്വാത്മാവു
പ്രാന്റവന്നവപാന്റല ഇറങ്ങി തന്റെ വമൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടു;
17 ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ; ഇവന്ിൽ ഞാൻ പ്രസാദ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സവർഗ്ഗത്തിൽ ന്ിന്നു ഒരു ശബ്ദവുും
ഉണ്ടായി.

വയശു ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്ും സവീകരിക്കാൻ മുവന്നാട്ടുവന്നവപ്പാൾ വയാഹന്നാൻ സ്നാപകന്്
അസാധ്ാരണമായ ഒരു അനുഭ്വമുണ്ടായി. അവൻ വയാഹന്നാന്റെ അടുവത്തക്കു വരുന്നതു
കണ്ടവപ്പാൾ “ഇവന്ാണ്” എന്ന തിരിച്ചറിവ് ന്റപന്റട്ടന്നുണ്ടായി. ഇത് അസാധ്ാരണമായിരുന്നു.
ആത്മാവ് പ്രാവിന്റന്വപ്പാന്റല ഇറങ്ങുന്നത് വയാഹന്നാൻ ഇതുവന്റര കണ്ടിട്ടില്. സവർഗത്തിൽ
ന്ിന്നുള്ള ശബ്ദും ഇതുവന്റര മുഴങ്ങിയതായി വകട്ടീട്ടില്. എന്നിട്ടുും ഇത് സ്ന്ാന്വമൽക്കാൻ
വരുന്ന സാധ്ാരണ ഒരാൾ മാത്രമന്റല്ന്ന് വയാഹന്നാന്് അറിയാമായിരുന്നു. ഇതാണ്
ബദ്വത്തിന്റെ കുൊട്, വയാഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷയുന്റട മുഴുവൻ കാരണവുും. ഇത്
തന്റന്നയാന്റണന്ന് വയാഹന്നാന്് അറിയാമായിരുന്നു.
അതിന്ാൽ, വയശുവിന്റന് സ്നാന്ന്റപ്പടുത്താൻ വയാഹന്നാൻ വിമുഖന്ായി. എന്നാൽ
വയാഹന്നാൻ സ്നാപകവന്ാട് തന്റന്ന സ്നാന്ന്റപ്പടുത്താൻ വയശു അഭ്യർഥിച്ചു, അങ്ങന്റന്
അവർക്ക് “സകല ന്ീതിയുും ന്ിറവവറ്റാൻ” കഴിയുും, പിതാവിന്റെ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായത്
ന്റചയ്യാൻ കഴിയുും, പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചന്റതല്ാും ആ ന്ിമിഷും ന്റചയ്യാൻ കഴിയുും.
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പാപത്തിൽ ന്ിന്നുള്ള മാന്സാന്ത്രവത്തക്കാൾ “വലുതായ”പലതുും ജല സ്നാന്ത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. പാപരഹിതന്ായ ബദ്വപുത്രൻ, ബദ്വത്തിന്റെ കുൊട് വപാലുും
അതിവലക്ക് കാന്റലടുത്തുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ബദ്വഹിതും ഭ്ൂമിയിൽ ന്ിറവവറുന്നതിന്റെ
പ്രകടന്മായിരുന്നു അത്. ബദ്വവഷ്ടവത്താട് അന്റതന്റയന്ന് പറയുന്നവർ, ബദ്വരാജയും
ഭ്ൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാവകണ്ടതിനു”, ബദ്വവത്താടുള്ള “ന്റശരി” യുന്റട പ്രകടന്മായി
ജലസ്നാന്ത്തിവലക്ക് കാന്റലടുത്തുവയ്ക്കുും.
വയശുവിന്റന്വപ്പാന്റല, ന്ിങ്ങൾ ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്ും സവീകരിക്കുവമ്പാൾ, ന്ിങ്ങൾ എല്ാ
ന്ീതിയുും ന്ിറവവറ്റുന്നു. പിതാവിന്റെ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ ന്ിങ്ങൾ ന്റചയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. ന്ിങ്ങൾ
ബദ്വഹിതും ന്റചയ്യുന്നു. ന്ിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിൽ പൂർണമാകുന്ന ബദ്വവഷ്ടവത്താടുും
ന്ിങ്ങളിലൂന്റട ഭ്ൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ബദ്വരാജയവത്താടുും ന്ിങ്ങൾ “അന്റത” എന്ന്
പറയുന്നു.
ബദ്വും തന്റെ ഹിതവത്താടുള്ള അനുസരണത്തിന്് പ്രതിഫലും ന്ൽകുന്നു. ന്ിങ്ങൾ
ജലസ്നാന്ത്താൽ ബദ്വന്റത്ത അനുസരിക്കുവമ്പാൾ അവന്ിൽ ന്ിന്ന് പ്രതിഫലും പ്രാപിക്കാനുള്ള
വയാഗയത ന്ിങ്ങൾ വന്ടുന്നു.
തന്റന്ന ജാഗ്രതവയാന്റട അവന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് ബദ്വും
പ്രതിഫലും ന്റകാടുക്കുന്നു (എബ്രായർ 11:6).

ബദ്വഹിതും ന്ിരസിക്കുന്നു
മാന്സാന്ത്ര സ്നാന്ന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള സവന്ദശും പ്രസുംഗിക്കാൻ വയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
വന്നവപ്പാൾ സാധ്ാരണക്കാർ വളന്റര സവന്ത്ാഷവത്താന്റട അവന്റെ സവന്ദശും സവീകരിച്ചു.
എന്നാൽ, മതവന്താക്കളുും മഹാപുവരാഹിതന്മാരുും പരീശന്മാരുും ശാസ്ത്സ്തിമാരുും വയാഹന്നാൻ
സ്നാപകന്റെ സവന്ദശും സവീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
അതിന്ാൽ, വയാഹന്നാന്റെ സ്നാന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് വയശു മതവന്താക്കവളാട് വചാദ്ിച്ചവപ്പാൾ,
അവർ ഉത്തരും പറയാൻ വിസമ്മതിച്ചു, “ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്” എന്ന് പറെു.
മർവക്കാസ് 11:30-33എ
30 വയാഹന്നാന്റെ സ്നാന്ും സവർഗ്ഗത്തിൽ ന്ിവന്നാ മനുഷയരിൽന്ിവന്നാ ഉണ്ടായതു? എവന്നാടു ഉത്തരും പറവിൻ
എന്നു പറെു.
31 അവർ തമ്മിൽ ആവലാചിച്ചു: സവർഗ്ഗത്തിൽ ന്ിന്നു എന്നു പറൊൽ പിന്റന്ന ന്ിങ്ങൾ അവന്റന്
വിശവസിക്കാെതു എന്ത്ു എന്നു അവൻ പറയുും.
32 മനുഷയരിൽ ന്ിന്നു എന്നു പറൊവലാ-എല്ാവരുും വയാഹന്നാന്റന് സാക്ഷാൽ പ്രവാചകൻ എന്നു
എണ്ണുകന്റകാണ്ടു അവർ ജന്ന്റത്ത ഭ്യന്റപ്പട്ടു.
33 അങ്ങന്റന് അവർ വയശുവിവന്ാടു: ഞങ്ങൾക്കു അറിെുകൂടാ എന്നു ഉത്തരും പറെു.

എന്നാൽ മാന്സാന്ത്രത്തിവലക്കുള്ള ഒരു ആഹവാന്വുും മാന്സാന്ത്രത്തിന്റെ അടയാളമായുള്ള
സ്നാന്ന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള വയാഹന്നാന്റെ സവന്ദശും സവീകരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചത്
ബദ്വഹിതന്റത്ത ന്ിരസിക്കലായിരുന്നു.
ലൂവക്കാസ് 7:29-30
29 എന്നാൽ ജന്ും ഒന്റക്കയുും ചുങ്കക്കാരുും വകട്ടിട്ടു വയാഹന്നാന്റെ സ്നാന്ും ഏറ്റതിന്ാൽ ബദ്വന്റത്ത ന്ീതീകരിച്ചു.
30 “എങ്കിലുും പരീശന്മാരുും ന്യായശാസ്ത്സ്തിമാരുും അവന്ാൽ സ്നാന്ും ഏൽക്കാന്റത ബദ്വത്തിന്റെ ആവലാചന്
തങ്ങൾക്കു വൃഥാവാക്കിക്കളെു-
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ഇന്ന്,
ന്ാും
മാന്സാന്ത്രന്റപ്പടുവമ്പാൾ,
വയശുക്രിസ്തുവിൽ
വിശവസിക്കുകയുും
സ്നാന്വമൽക്കുകയുും ന്റചയ്യുവമ്പാൾ ന്ാും ബദ്വഹിതും ന്റചയ്യുന്നു. ന്ന്റമ്മക്കുറിച്ചുള്ള
ബദ്വഹിതും ന്ാും സവീകരിക്കുന്നു. ന്ാും സകല ന്ീതിയുും പൂർത്തീകരിക്കുന്നു,
ബദ്വസന്നിധ്ിയിൽ ശരിയായന്റതല്ാും ന്റചയ്യുന്നു. ന്മ്മുന്റട ജീവിതത്തിൽ പൂർണമാകുന്ന
ബദ്വഹിതവത്താട് ന്ാും “അന്റത” എന്ന് പറയുന്നു. ബദ്വരാജയും ന്മ്മിലൂന്റട ഭ്ൂമിയിൽ
ന്റവളിന്റപ്പടുന്നതിവന്ാട് ന്ാും “അന്റത” എന്ന് പറയുന്നു.

പ്രതിഫലന്ും

1. വയശു വയാഹന്നാൻ സ്നാപകന്ാൽ
ജലത്തിൽ സ്നാന്വമൽക്കാൻ വപായത്
എന്ത്ുന്റകാണ്ട്?
2. ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാന്ത്തിൽ, ന്ിങ്ങൾ ജലത്തിൽ
സ്നാന്വമൽക്കുവമ്പാൾ, ന്ിങ്ങൾ എന്ത്ാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്?
3. ന്ിങ്ങൾ അവന്റെ ശിഷയരാന്റണന്നതിന്റെ സാക്ഷയും
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ജല സ്നാന്ും

3. ഒരു ശിഷയന്ാകാനുള്ള ക്ഷണും

ഒരു ശിഷ്യനാകുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം
ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭ്ൗമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കിന്റട, വലിയ ജന്ക്കൂട്ടും വയശുവിൽ ന്ിന്ന് വകൾക്കാനുും
വരാഗശാന്ത്ിയുും
അത്ഭുതങ്ങളുും കാണുവാനുും സവീകരിക്കാനുമായി വന്നു. എന്നാൽ
കർത്താവായ വയശു ജന്ങ്ങന്റള താൻ പറയുന്നത് വകൾക്കുവാനുും അദ്്ഭ്ുതങ്ങൾ
സവീകരിക്കുവാനുും മാത്രമല്
തന്റെ ശിഷയരാകാനുും കൂടിയാണ്
വിളിച്ചത്. തന്റെ
ശിഷയന്ായിരിക്കുകന്റയന്നതിന്റെ
അർഥന്റമന്ത്ാന്റണന്നുും
അതിനു
അവർ
എന്ത്്
വിലന്റകാടുക്കണന്റമന്നുും അവൻ ആളുകന്റള പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് എളുപ്പമുള്ളതല്ന്റതങ്കിലുും
എല്ാവവരയുും
താൻ ക്ഷണിച്ചു. ആർക്കുും അവന്റെ ശിഷയന്ാകാനുള്ള തിരന്റെടുപ്പ്
ന്ടത്താും.
തന്റെ ശിഷയന്ായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർഥന്റത്തക്കുറിച്ച് വയശു പറെ ചില കാരയങ്ങൾ
ഇതാ:
1. എല്ാ
ശിഷയന്മാരുന്റടയുും
ലക്ഷയും
അവരുന്റട
ഗുരുവുും
യജമാന്നുമായ
വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്വപ്പാന്റല ആകുക എന്നതാണ് (മത്തായി 10:25).
2. യജമാന്ൻ ന്റചയ്തതുവപാന്റല പരിഹാസവുും ന്റതറ്റായ ആവരാപണവുും പീഡന്വുും
വന്രിടാൻ ശിഷയന്മാർ തയ്യാറാകണും (മത്തായി 10:25).
3. ശിഷയന്മാർ തങ്ങളുന്റട യജമാന്ന്റന്ക്കാൾ വലിയവരല് (മത്തായി 10:24), അതായത്
ശിഷയന്മാർ തങ്ങളുന്റട യജമാന്ൻ ന്ടന്ന വഴിയിലൂന്റട തന്റന്ന ന്ടക്കണും.
ശിഷയന്മാർക്ക് കുറുക്കുവഴികന്റളാന്നുമില്.
4. ശിഷയന്മാർക്ക് സമഗ്രവുും സമ്പൂർണവുമായ പരിശീലന്ും ലഭ്ിക്കുവമ്പാൾ അവർ
തങ്ങളുന്റട യജമാന്ന്റന്വപ്പാന്റലയാകുും (ലൂവക്കാസ് 6:40).
5. ശിഷയന്മാർ വിശവസിക്കുകയുും തങ്ങളുന്റട യജമാന്ന്റെ വചന്ത്താൽ ജീവിക്കുകയുും
ന്റചയ്യുന്നു (വയാഹന്നാൻ 8:31).
6. ശിഷയന്മാർക്ക് യജമാന്വന്ാടുള്ള വസ്നഹും മവറ്റന്റതാരു ഭ്ൗമിക ബന്ധവത്താടുും ഉള്ള
വസ്നഹവത്തക്കാൾ വലുതായിരിക്കണും (ലൂവക്കാസ് 14:26).
7. ശിഷയന്മാർ ദ്ിവസവുും തങ്ങളുന്റട ക്രൂശ് വഹിക്കണും (ലൂവക്കാസ് 14:27). ക്രൂശ്
കഷ്ടതയുന്റടയുും
വവർപിരിയലിന്റെയുും
തയാഗത്തിന്റെയുും
ജീവിതന്റത്ത
പ്രതിന്ിധ്ീകരിക്കുന്നു.
8. ശിഷയന്മാർ തങ്ങളുന്റട യജമാന്നുവവണ്ടി എല്ാവന്റരയുും ഉവപക്ഷിക്കണും (ലൂവക്കാസ്
14:33). ഇതിന്ർഥും, ശിഷയന്മാർക്ക് അവരുന്റട യജമാന്വന്ാടുള്ള വസ്നഹും ഈ
വലാകത്തിന്റല മന്ററ്റന്ത്ിന്റന്ക്കാളുും ഉള്ള വസ്നഹവത്തക്കാളുും വാത്സലയവത്തക്കാളുും
വലുതാണ്.
9. ന്ാും
വയശുവിന്റെ
ശിഷയന്മാരാന്റണന്ന്
മറ്റുള്ളവർ
അറിയുന്നത്
ന്മ്മുന്റട
ജീവിതത്തിലൂന്റട ന്ാും കാണിക്കുന്ന വസ്നഹത്തിലൂന്റടയാണ് (വയാഹന്നാൻ 13:35).
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10. ശിഷയന്മാർ വളന്റരയധ്ികും ഫലും പുറന്റപ്പടുവിക്കുും,
അങ്ങന്റന് അവരുന്റട
ജീവിതത്തിലൂന്റട പിതാവ് മഹതവന്റപ്പടുും (വയാഹന്നാൻ 15: 8).
11. വയശു ന്റചയ്തതുവപാന്റല വരാഗശാന്ത്ി, അത്ഭുതങ്ങൾ, വിടുതൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ
ശിഷയന്മാരുും ന്റചയ്യുും (മത്തായി 10:1; വയാഹന്നാൻ 14:12).

ശിഷയന്മാർക്കുള്ള ജലസ്നാന്ും
വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സവന്ദശവുും ശുശ്രൂഷയുും സവീകരിച്ച് വയശുവിന്റന് അനുഗമിക്കാൻ
തയ്യാറായ ആളുകന്റള വയശുവിന്റെ ശിഷയന്മാർ സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തി. മതവന്താക്കന്മാർ
ശ്രദ്ധിക്കുകയുും വയശുവിവന്ാടുും അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലിവന്ാടുും ശുശ്രൂഷവയാടുും എതിർപ്പ്
പ്രകടിപ്പിക്കുകയുും ന്റചയ്തതിന്ാൽ ഇത് എളുപ്പമുള്ള തീരുമാന്മായിരുന്നില്. എന്നിരുന്നാലുും
ആളുകൾ വയശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, ശിഷയന്മാർ അവന്റര ജലത്തിൽ സ്നാന്ും കഴിപ്പിച്ചു.
വയാഹന്നാൻ 3:22
അതിന്റെ വശഷും വയശു ശിഷയന്മാരുമായി ന്റയഹൂദ്യവദ്ശത്തു വന്നു അവവരാടുകൂന്റട സ്നാന്ും
കഴിപ്പിച്ചുന്റകാണ്ടിരുന്നു.
വയാഹന്നാൻ 4:1-3
1 വയശു വയാഹന്നാന്റന്ക്കാൾ അധ്ികും ശിഷയന്മാന്റര വചർത്തു സ്നാന്ും കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ വകട്ടു
എന്നു കർത്താവു അറിെവപ്പാൾ —
2 ശിഷയന്മാർ അല്ാന്റത, വയശു തവന്ന സ്നാന്ും കഴിപ്പിച്ചില്താനുും —
3 അവൻ ന്റയഹൂദ്യവദ്ശും വിട്ടു പിന്റന്നയുും ഗലീന്റലക്കു യാത്രയായി.

അതിന്ാൽ, വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സവന്ദശും സവീകരിച്ചു ശിഷയന്മാരായി തീർന്നവന്റര
സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുന്ന ശുശ്രൂക്ഷ
വയശുവിന്റെ 12 അന്റപ്പാസ്തലന്മാർക്ക്
(അന്റല്ങ്കിൽ
ശിഷയന്മാർക്ക്) ഇതിവന്ാടകും പരിചിതമായിരുന്നു. കൂടാന്റത, ഇത് മുഴുകൽ സ്നാന്മായിരുന്നു,
വയശുവുും ഈ ശിഷയന്മാരുും സ്നാപക വയാഹന്നാന്ാൽ ഈ മുഴുകൽ സ്നാന്ും ഏറ്റു എന്ന
കാരയും ദ്യവായി ഓർക്കുക.

ജലസ്നാന്വുും മഹാ ന്ിവയാഗവുും
അവിടുന്റത്ത പുന്രുഥാന്ത്തിനുവശഷും, സവർഗ്ഗാവരാഹണത്തിനു ന്റതാട്ടു മുമ്പാണ്,
കർത്താവായ വയശു “മഹാ ന്ിവയാഗും” എന്ന് ന്ാും ന്റപാതുവായി വിളിക്കുന്ന കല്പന്
ന്ൽകിയത്.
മത്തായി 28:19-20
19 ആകയാൽ ന്ിങ്ങൾ പുറന്റപ്പട്ടു, പിതാവിന്റെയുും പുത്രന്റെയുും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയുും ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്ും
കഴിപ്പിച്ചുും ഞാൻ ന്ിങ്ങവളാടു കല്പിച്ചതു ഒന്റക്കയുും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണും ഉപവദ്ശിച്ചുുംന്റകാണ്ടു
സകലജാതികന്റളയുും ശിഷയരാക്കിന്റക്കാൾവിൻ;
20 ഞാവന്ാ വലാകാവസാന്വത്താളും എല്ാന്ാളുും ന്ിങ്ങവളാടുകൂന്റട ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിന്റച്ചയ്തു.

വപായി എല്ാ ജന്തകന്റളയുും ശിഷയരാക്കാനുള്ള കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന്യാണ് മഹാ
ന്ിവയാഗും. “ശിഷയന്മാരാക്കുക” എന്ന് വിവർത്തന്ും ന്റചയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
“മാതയൂറ്റുവവാ” എന്ന ഗ്രീക്ക് പദ്മാണ്, അതിന്റെ അർഥും ഒരു ശിഷയന്ാകുക, പഠിതാവ്,
ഒരാളുന്റട പഠിപ്പിക്കലിന്റന് പിന്ത്ുടരുക, പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, പഠിപ്പിക്കുക,
പരിശീലന്ും ന്ൽകുക, യജമാന്ന്റന്വപ്പാന്റലയാകാൻ യജമാന്ന്റെ വാക്കുകൾ പിന്ത്ുടരുക.
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പരിശ്രമവത്താന്റടാപ്പമുള്ള ചിന്ത്ന്റയ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ന്ാും വന്രന്റത്ത കണ്ടതുവപാന്റല,
വയശുവിന്റന്വപ്പാന്റലയാകാനുും കർത്താവായ വയശു ന്വമ്മാടു കല്പിച്ചന്റതല്ാും പാലിക്കാനുും
(പിന്ത്ുടരാനുും) തീരുമാന്ിച്ച ആളാണ് ശിഷയൻ.
ശിഷയന്മാരാക്കാനുള്ള ഈ കൽപ്പന്യിൽ, അവന്റര (ശിഷയന്മാരായി തിരന്റെടുക്കുന്നവന്റര)
ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്ന്റപ്പടുത്താനുള്ള കൽപ്പന് ഉൾന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയുും
പുത്രന്റെയുും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയുും ന്ാമത്തിൽ ന്ാും അവന്റര സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തണും, അങ്ങന്റന്
ബബബിൾ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്ന ബദ്വവന്റത്ത അടുത്തറിയുന്നു.
അതിന്ാൽ, വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷയന്ാകാൻ ന്ിങ്ങൾ തീരുമാന്ിച്ചതിന്റെ ഒരു
സാക്ഷയമാണ്
ജലസ്നാന്ും.
മന്സിലാക്കാനുും
അവന്ിൽ
ന്ിന്ന്
പഠിക്കാനുും
പരിശീലിപ്പിക്കന്റപ്പടാനുും മുവന്നാട്ടു വപാകാൻ ന്ിങ്ങൾ തീരുമാന്ിച്ചു, അതുവഴി ന്ിങ്ങൾക്ക്
അവന്റന്വപ്പാന്റലയാകാൻ കഴിയുും. പരിഹാസും, പീഡന്ും, കഷ്ടപ്പാട്, തയാഗും തുടങ്ങിയവ
ഉന്റണ്ടങ്കിലുും ഈ പ്രക്രിയയിലൂന്റട കടന്നുവപാകാൻ ന്ിങ്ങൾ തീരുമാന്ിച്ചു. ഇന്ിന്റയാരിക്കലുും
മടങ്ങിവപ്പാകാന്റത വയശുക്രിസ്തുവിന്റന് ശിഷയന്ായി അനുഗമിക്കാനുള്ള തീരുമാന്ും ന്ിങ്ങൾ
എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ശിഷയന്മാർ ശിഷയന്മാന്റര സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുന്നു
ഒരു വയക്തി വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷയന്ാകാൻ തീരുമാന്ിക്കുകയുും ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്ും
സവീകരിക്കുകയുും
ന്റചയ്തുകഴിൊൽ,
ആ
വയക്തിക്ക്
വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്ക്കുറിച്ച്
മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുന്റവക്കാനുും ശിഷയന്മാന്റര ഉണ്ടാക്കാനുും ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്ന്റപ്പടുത്താനുും
കഴിയുന്റമന്ന്
ഞങ്ങൾ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ
ശിഷയരാകാൻ
തിരന്റെടുക്കുന്ന പുതിയ ആളുകന്റള ശിഷയന്മാർക്ക് സ്നാന്ന്റപ്പടുത്താൻ കഴിയുും.
ഉദ്ാഹരണത്തിന്്, ന്റയരുശവലമിന്റല സഭ്യിന്റല
സഹായിയായിരുന്നു (ഡീക്കൺ)
ഫിലിന്റപ്പാസ്. അവൻ വപായി ശമരയയിൽ വയശുവിന്റന്ക്കുറിച്ച് പ്രസുംഗിച്ചു, ശമരയയിന്റല ഈ
പുതിയ വിശവാസികന്റള അവൻ സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തി (പ്രവൃ. 8:12). എവതയാപയയിന്റല രാജ്ഞിയുന്റട
ധ്ന്കാരയ ഉവദ്യാഗസ്ഥന്ായിരുന്ന എവതയാപയക്കാരന്റന്യുും ഫിലിന്റപ്പാസ് സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തി
(പ്രവൃ 8: 37−38).
ദ്മാസ്കസിന്റല അന്ന്യാസ് എന്ന ശിഷയന്ായിരുന്നു ശൗലിന്റന് സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തിയത്, പിന്നീട്
പൗവലാസ് അന്റപ്പാസ്തലന്ായി (പ്രവൃ 9:10,18).

പ്രതിഫലന്ും

1.

വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷയന്ായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർഥന്റത്തക്കുറിച്ച് ഈ
അധ്യായത്തിന്റല 11 പ്രസ്താവന്കൾ അവവലാകന്ും ന്റചയ്യുക. ഈ പ്രസ്താവന്കൾ
ന്ിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിൽ വയക്തിപരമായി എന്ത്ാണ് അർഥമാക്കുന്നന്റതന്ന്
ചിന്ത്ിക്കുക.
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2.

വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കാനുും ശിഷയന്ായി അവന്റന് അനുഗമിക്കാനുും ന്ിങ്ങൾ
വയക്തിപരമായി തീരുമാന്ിക്കുന്നുവണ്ടാ?
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ജല സ്നാന്ും

4. വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ന്ിങ്ങളുന്റട വിശവാസത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷയും

കർത്താവായ വയശു സവർഗാവരാഹണും ന്റചയ്തതിനുവശഷും, അവപ്പാവസ്താല പ്രവൃത്തികൾ 2-ൽ
വരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുവപാന്റല 120 ശിഷയന്മാർക്ക് ന്റപന്റന്ത്ന്റക്കാസ്ത് ദ്ിന്ത്തിൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശാക്തീകരണും ലഭ്ിച്ചു. അവർ വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിവശഷും
ന്റയരുശവലമിലുും പിന്നീട് മറ്റ് ന്ഗരങ്ങളിലുും പ്രസുംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.

വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിവശഷും
പാപത്തിൽ ന്ിന്നുും അതിന്റെ അന്ന്ത്രഫലങ്ങളിൽ ന്ിന്നുും ന്ന്റമ്മ രക്ഷിപ്പാൻ വയശു
വലാകത്തിന്റെ രക്ഷകന്ായിത്തീർന്നു എന്നതാണ് വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിവശഷും. ന്മ്മുന്റട
പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഏന്ററ്റടുത്ത് വയശുക്രിസ്തു ന്മ്മുന്റട സ്ഥാന്ത്ത് മരിച്ചു. അവൻ
പാപത്തിന്റെ ശക്തി, സാത്താൻ, വരാഗും എന്നിവന്റയ തകർത്തു, അന്ധകാരശക്തികളിൽ
ന്ിന്ന് ന്ന്റമ്മ വമാചിപ്പിച്ചു, രക്ഷന്റയന്ന ദ്ാന്ും സൗജന്യമായി ന്ൽകി. അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു,
അടക്കും ന്റചയ്യന്റപ്പട്ടു, മൂന്നാും ദ്ിവസും ഉയർന്റത്തഴുവന്നറ്റു, സവർഗാവരാഹണും ന്റചയ്യുന്നതിന്്
മുൻപ് 500 ഓളും വപർക്ക് പ്രതയക്ഷന്റപ്പട്ടു. മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ട് അവന്ിൽ വിശവസിച്ചുന്റകാണ്ട്
വയശുക്രിസ്തു ന്ൽകുന്ന രക്ഷയുന്റട സൗജന്യ ദ്ാന്ും ആർക്കുും സവീകരിക്കാും. വയശുവിന്റന്
ന്മ്മുന്റട കർത്താവുും രക്ഷകനുമായി ന്ാും സവീകരിക്കുവമ്പാൾ ന്ാും വീണ്ടുും ജന്ിക്കുകയുും
ബദ്വമക്കളാകുകയുും
ഇരുട്ടിൽ
ന്ിന്ന്
അവന്റെ
മഹതവമുള്ള
രാജയത്തിവലക്ക്
പ്രവവശിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. ഇതാണ് സുവിവശഷും! മതത്തിന്് ന്മുക്കായി ഇത് ന്റചയ്യാൻ
കഴിയില്. ന്മ്മുന്റട സവന്ത്ും ഭ്ക്തി, സത്പ്രവൃത്തികൾ, മതപരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയാൽ
ന്മുക്ക് ഇത് വന്ടാന്ാവില്. ഇത് ഒരു സൗജന്യ സമ്മാന്മാണ്, ന്മുക്ക് അത് വന്ടാൻ
കഴിയുന്നത് വിശവാസത്തിലൂന്റടയാണ്.

ന്ിങ്ങൾ വയശുവിൽ വിശവസിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ, സ്നാന്വമൽക്കുക
അവപ്പാവസ്താല പ്രവൃത്തികളുന്റട പുസ്തകത്തിൽ വരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു, വയശുവിന്റെ
സുവിവശഷും പ്രസുംഗിക്കുകയുും, വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കാനുള്ള ക്ഷണും ന്ൽകുകയുും
ന്റചയ്തു. വയശുവിൽ വിശവസിച്ച എല്ാവന്റരയുും ജല സ്നാന്ും സവീകരിച്ചുന്റകാണ്ട്
വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്തിന്റെ പ്രഖയാപന്ും ന്ടത്താൻ (പരസയമായ ഒരു പ്രഖയാപന്ും,
പരസയമായ സാക്ഷയും) ക്ഷണിക്കന്റപ്പട്ടു.
ജന്ങ്ങൾ ജല സ്നാന്വമറ്റതിന്റന്ക്കുറിച്ചു അവപ്പാവസ്താല പ്രവൃത്തികളുന്റട പുസ്തകത്തിൽ
വരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില ഉദ്ാഹരണങ്ങൾ ഇതാ.
1.
2.
3.
4.

ന്റപന്റന്ത്ന്റക്കാസ്ത് ന്ാളിന്റല വിശവാസികൾ (പ്രവൃ 2:38−41),
ശമരയ ന്ഗരത്തിന്റല വിശവാസികൾ (പ്രവൃ 8:12−13),
ശൗൽ (പൗവലാസ് ആയിത്തീർന്നു) (പ്രവൃ 9:17−18; പ്രവൃ 22:16),
ന്റകാർവന്നന്റലയാസിന്റെ കുടുുംബും (പ്രവൃ 10:47−48),
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5. ഫിലിപ്പിയിന്റല വിശവാസികൾ (പ്രവൃ 16:14−15,31−34),
6. ന്റകാരിന്ത്ിന്റല വിശവാസികൾ (പ്രവൃ 18:7−8),
7. എന്റഫന്റസാസിന്റല വിശവാസികൾ (പ്രവൃ 19:1−5).

ഒരു ന്റപാതു കുറ്റസമ്മതും
ആദ്യകാല സഭ്യിന്റല
പലർക്കുും ജല സ്നാന്ും സവീകരിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള
തീരുമാന്മായിരുന്നില്.
വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള
വിശവാസത്താൽ
അവരിൽ
പലരുും
പീഡിപ്പിക്കന്റപ്പട്ടു. എന്നാൽ അവർ ആന്റരയാണ് വിശവസിക്കുന്നന്റതന്ന് അറിെുന്റകാണ്ട്
അവർ തങ്ങളുന്റട ന്ിലപാട് ബധ്രയവത്താന്റട സവീകരിച്ചു.
ഭ്ൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്കു മുമ്പിൽ ന്ാും ക്രിസ്തുവിന്റന് ഏറ്റുപറൊൽ, പിതാവിന്റെ മുമ്പാന്റക
അവൻ ഏറ്റുപറയുകവയാ അുംഗീകരിക്കുകവയാ ന്റചയ്യുന്റമന്ന് കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തു
വാഗ്ദാന്ും ന്റചയ്തിരുന്നു, അന്റത ന്ാും അവവെതാണ്!
മത്തായി 10:32-33
32 മനുഷയരുന്റട മുമ്പിൽ എന്റന്ന ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവന്റന്യുും സവർഗ്ഗസ്ഥന്ായ എന്റെ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ ഞാനുും
ഏറ്റുപറയുും.
33 മനുഷയരുന്റട മുമ്പിൽ എന്റന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവന്റന്വയാ എന്റെ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ ഞാനുും തള്ളിപ്പറയുും.

ന്ിങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷകനുും കർത്താവുമായ വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ന്ിങ്ങളുന്റട
വിശവാസത്തിന്റെ പരസയമായ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് ജലസ്നാന്ും. പാപത്തിൽ ന്ിന്ന് ന്ിങ്ങന്റള
രക്ഷിക്കാന്ായി വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കുകയുും അവന്റെ രക്ഷന്റയന്ന സൗജന്യ ദ്ാന്ും
ലഭ്ിക്കുകയുും
ന്റചയ്തതായി
ന്ിങ്ങൾ
അുംഗീകരിക്കുകയുും
സാക്ഷയന്റപ്പടുത്തുകയുും
പ്രഖയാപിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു.

കർത്താവായ വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്ും സവീകരിച്ചു
പ്രവൃത്തികളുന്റട
പുസ്തകത്തിൽ
വരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുവപാന്റല
ആളുകൾ
കർത്താവായ വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്വമറ്റുന്റവന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ചില റഫറൻസുകൾ കൂടി ഇതാ:
അ.പ്രവർത്തികൾ 2:38
പന്റത്രാസ് അവവരാടു: ന്ിങ്ങൾ മാന്സാന്ത്രന്റപ്പട്ടു ന്ിങ്ങളുന്റട പാപങ്ങളുന്റട വമാചന്ത്തിന്നായി ഓവരാരുത്തൻ
വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്ും ഏല്പിൻ; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന ദ്ാന്ും ലഭ്ിക്കുും.
അ.പ്രവർത്തികൾ 8:16
അന്നുവന്റര അവരിൽ ആരുന്റടവമലുും ആത്മാവു വന്നിരുന്നില്; അവർ കർത്താവായ വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ
സ്നാന്ും ഏറ്റിരുന്നവതയുള്ളു.
അ.പ്രവർത്തികൾ 10:48
പന്റത്രാസ് അവന്റര വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്ും കഴിപ്പിപ്പാൻ കല്പിച്ചു. അവൻ ചില ദ്ിവസും അവിന്റട
താമസിവക്കണും എന്നു അവർ അവപക്ഷിച്ചു.
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അ.പ്രവർത്തികൾ 19:5
ഇതു വകട്ടാന്ററ അവർ കർത്താവായ വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ സ്നാന്ും ഏറ്റു.

കർത്താവായ വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ ന്ിങ്ങൾ സ്നാന്വമൽക്കുവമ്പാൾ, ന്ിങ്ങൾ അവനുമായി
താതാത്മയന്റപ്പടുന്നു. ന്ിങ്ങൾ പരസയമായി വയശുവിവന്ാട് വചരുന്നു. ഇതിനുും ആത്മീയ
പ്രാധ്ാന്യമുണ്ട്, അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വിശദ്ീകരിക്കാും.
“വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ” എന്ന പദ്ും ഉപവയാഗിക്കുന്നത് ആരുന്റട അധ്ികാരത്താലുും
ആരുന്റട പ്രതിന്ിധ്ിയായാണ് ന്ാും ഇത് ന്റചയ്യുന്നന്റതന്നുും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്ാൽ,
ആന്റരങ്കിലുും “വയശുവിന്റെ ന്ാമത്തിൽ” സ്നാന്വമൽക്കുവമ്പാൾ അതിന്ർഥും വയശുക്രിസ്തു
മഹത്തായ ന്ിവയാഗത്തിലൂന്റട ന്മുക്ക് ന്ൽകിയിട്ടുള്ള അധ്ികാരത്താൽ (മുൻ അധ്യായും
കാണുക) പുതിയ ശിഷയന്് ഈ ജലസ്നാന്ും ന്ാും ന്ൽകുന്നുന്റവന്നാണ്. ന്ാും അവിടുന്റത്ത
ന്ാമത്തിൽ, അവനു വവണ്ടി, അവിടുന്റത്ത പ്രതിന്ിധ്ിയായി, പൂർണ അധ്ികാരമുള്ളവന്ായി,
അവന്ാൽ ശക്തീകരിക്കന്റപ്പട്ടവന്ായി തന്റന്ന ന്റചയ്യുന്നു.
അതിന്ാൽ, ന്ാും ആളുകന്റള സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുവമ്പാൾ ന്ാും പറയുന്നു: “വയശുവിന്റെ
ന്ാമത്തിൽ,
ഞാൻ
ന്ിങ്ങന്റള
സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുന്നു,
പിതാവിന്റെയുും
പുത്രന്റെയുും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയുും ന്ാമത്തിൽ തന്റന്ന.” ഇതിന്ർഥും വയശുക്രിസ്തു ന്മുക്ക്
ന്ൽകിയിട്ടുള്ള അധ്ികാരവത്താന്റടയാണ് ന്ാും ഇത് ന്റചയ്യുന്നത്, വയശുക്രിസ്തുവിലൂന്റട
ബബബിൾ ന്റവളിന്റപ്പടുത്തുന്ന ബദ്വവന്റത്ത അറിയുന്ന ഈ വയക്തിന്റയ ന്മ്മൾ
സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുന്നു.

പ്രതിഫലന്ും

1. വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിവശഷത്തിൽ ന്ിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശവസിക്കുന്നുവണ്ടാ?
2. വയശുക്രിസ്തുവിന്റന് ന്ിങ്ങളുന്റട രക്ഷകനുും കർത്താവുമായി പരസയമായി
അുംഗീകരിക്കാൻ ന്ിങ്ങൾ തയ്യാറാവണാ?
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ജല സ്നാന്ും

5. ന്ിങ്ങൾ വയശുവിന്റെ ഒപ്പമാന്റണന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഖയാപന്ും

കർത്താവായ വയശു സഭ്യിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സമ്പ്രദ്ായങ്ങളുണ്ട്: ജലസ്നാന്വുും,
കർത്താവിന്റെ വമശയുും. വയശുക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്തിലൂന്റടയുും പുന്രുഥാന്ത്തിലൂന്റടയുും
ന്മുക്കുവവണ്ടി വന്ടിയ വന്ട്ടങ്ങൾ പ്രഖയാപിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മാർഗങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടുും.
വയശുക്രിസ്തുവിന്ാൽ ന്ിയുക്തന്ായി പൗവലാസ് 1 ന്റകാരി 11:26 എഴുതി "അങ്ങന്റന് ന്ിങ്ങൾ
ഈ അപ്പും തിന്നുകയുും പാന്പാത്രും കുടിക്കയുും ന്റചയ്യുവമ്പാന്റഴാന്റക്കയുും കർത്താവു
വരുവവാളും അവന്റെ മരണന്റത്ത പ്രസ്താവിക്കുന്നു." അതിന്ാൽ, ന്ാും കർത്താവിന്റെ വമശയിൽ
പങ്കാളികളാകുവമ്പാൾ, ക്രൂശിൽ വയശുക്രിസ്തു പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവർത്തിയിലുും അവിടുന്റത്ത
മടങ്ങിവരവിലുമുള്ള ന്മ്മുന്റട വിശവാസത്തിന്റെ പ്രഖയാപന്ും ന്ടത്തുകയാണ്.
അതുവപാന്റല, ന്ാും വയശുവിന്റെ ഒപ്പും ആന്റണന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഖയാപന്മാണ് ജലസ്നാന്ും.
വയശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ന്റചയ്തതു ന്ിമിത്തും ന്മുക്ക് എന്ത്ാണ് സുംഭ്വിച്ചന്റതന്ന് ന്ാും
കാണാവുന്നതുും അദ്ൃശയവുമായ വലാകവത്താട് പ്രഖയാപിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. ഇത് ന്മ്മിൽ
സുംഭ്വിച്ച ഒരു ആത്മീയ യാഥാർഥയമാണ്. ഇത് ഇതിന്കും ന്മുക്ക് സുംഭ്വിച്ചു കഴിെു.
ആത്മാവിൽ ഇതിന്കും ന്മ്മുന്റട ഉള്ളിൽ സുംഭ്വിച്ച ഒരു കാരയത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക
ആവിഷ്കാരവുും ശക്തമായ പ്രഖയാപന്വുമാണ് ജലസ്നാന്ും.
പൗവലാസ് അവപ്പാവസ്താലൻ ഇപ്രകാരും പറയുന്നു:
വറാമർ 6:3-4
3 അല്, വയശുക്രിസ്തുവിവന്ാടു വചരുവാൻ സ്നാന്ും ഏറ്റവരായ ന്ാും എല്ാവരുും അവന്റെ മരണത്തിൽ
പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാന്ും ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു ന്ിങ്ങൾ അറിയുന്നില്വയാ?
4 അങ്ങന്റന് ന്ാും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാന്ത്താൽ അവവന്ാടുകൂന്റട കുഴിച്ചിടന്റപ്പട്ടു;
ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിന്റച്ചഴുവന്നറ്റതുവപാന്റല ന്ാമുും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ
ന്ടവക്കണ്ടതിന്നു തവന്ന.
ന്റകാവലാസയർ 2:12
സ്നാന്ത്തിൽ ന്ിങ്ങൾ അവവന്ാടുകൂന്റട അടക്കന്റപ്പടുകയുും അവന്റന് മരിച്ചവരുന്റട ഇടയിൽന്ിന്നു
ഉയിർന്റത്തഴുവന്നല്പിച്ച ബദ്വത്തിന്റെ വയാപാരശക്തിയിലുള്ള വിശവാസത്താൽ അവവന്ാടുകൂന്റട ന്ിങ്ങളുും
ഉയിർന്റത്തഴുവന്നൽക്കയുും ന്റചയ്തു.

ന്ാും വീണ്ടുും ജന്ിച്ചവപ്പാൾ ന്ാും ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീർന്നു (1 ന്റകാരിന്ത്യർ 1:30). ന്ാും
അവന്ിൽ ആണ് ആത്മീയമായി അവവന്ാന്റടാപ്പമുണ്ട് (1 ന്റകാരിന്ത്യർ 6:17). പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ന്ന്റമ്മ ക്രിസ്തുവിവന്ാട് വചർത്തു (1 ന്റകാരിന്ത്യർ 12:13). ആത്മീയമായി ന്ാും ഇതിന്കും
ക്രിസ്തുവിലാണ്. മാത്രമല്, ന്ാും അവന്ിൽ “ഉള്ളതുന്റകാണ്ട്”, അവന്റെ മരണും (ക്രൂശീകരണും),
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ശവസുംസ്കാരും, പുന്രുഥാന്ും, സവർഗ്ഗാവരാഹണും, ഇരിപ്പു
താദ്ാത്മയന്റപ്പടുന്നു. ഇതിന്റന് അനുരൂപന്റപ്പടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

എന്നിവവയാട്

ന്ാും

അവന്റെ മരണവത്താട് അനുരൂപന്റപ്പടുന്നു (ക്രൂശീകരണും): ക്രിസ്തു മരിച്ചവപ്പാൾ ന്ാും
അവവന്ാന്റടാപ്പും മരിച്ചു. പഴയ പാപസവഭ്ാവും
“പഴയ മനുഷയൻ” അവവന്ാന്റടാപ്പും
ക്രൂശിക്കന്റപ്പട്ടു (വറാമർ 6:6). ഉള്ളിൽ പഴയ പാപസവഭ്ാവും ന്മുക്കില്. ന്ാും ഇവപ്പാൾ ബദ്വിക
സവഭ്ാവത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് (2 പവത്രാസ് 1:4). ന്മ്മുന്റട ജീവിതത്തിവന്മലുള്ള പാപത്തിന്റെ
ശക്തി തകർന്നിരിക്കുന്നു, ന്ാും ഇന്ി പാപത്തിന്റെ അടിമകളല് (വറാമർ 6:14).
അവന്റെ അടക്കവത്താട് അനുരൂപന്റപ്പടുന്നു: ക്രിസ്തുവിന്റന് അടക്കും ന്റചയ്തവപ്പാൾ ന്വമ്മയുും
അടക്കും ന്റചയ്തു. ഇതിന്ർഥും ന്മ്മൾ പഴയ ജീവിതത്തിൽ ന്ിന്ന് വവർന്റപട്ടു എന്നാണ്.
പഴയത് കഴിെു വപായി. പുതിയത് വന്നു. ന്ാും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, പഴയതിന്്
ന്മ്മിൽ ഒരു അവകാശവമാ പവങ്കാ ഇല് (2 ന്റകാരിന്ത്യർ 5:17).
അവന്റെ പുന്രുഥാന്വത്താട് അനുരൂപന്റപ്പടുന്നു: ക്രിസ്തു ഉയിർന്റത്തഴുവന്നറ്റവപ്പാൾ ന്ാും
അവവന്ാന്റടാപ്പും ഉയിർന്റത്തഴുവന്നറ്റു (എന്റഫസയർ 2:5). ഇതിന്ർഥും ന്ാും മരണത്തിൽ ന്ിന്ന്
ജീവന്ിവലക്കു വന്നു എന്നാണു, സാത്താന്റെ ശക്തിയിൽ ന്ിന്ന് ബദ്വത്തിങ്കവലക്ക് വന്നു.
(ന്റകാവലാസയർ 1:13). ബദ്വരാജയത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൽ ആണ് ന്ാും ഇവപ്പാൾ
ന്ടക്കുന്നത്. ന്മുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതി ഉണ്ട്. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾക്ക് ന്മ്മിൽ
യാന്റതാരു സവാധ്ീന്വുമില്.
അവന്റെ സവർഗ്ഗാവരാഹണവത്താട് അനുരൂപന്റപ്പടുന്നു: ക്രിസ്തു സവർഗാവരാഹണും ന്റചയ്തവപ്പാൾ
ന്ാും അവവന്ാന്റടാപ്പും സവർഗാവരാഹണും ന്റചയ്തു (എന്റഫസയർ 2:6; ന്റകാവലാസയർ 3:1−3).
അതിന്ാൽ ഉയരത്തിലുള്ള കാരയങ്ങളിലാണ് ന്മുക്ക് താല്പരയമുള്ളതു. സവർഗത്തിന്റെ
വീക്ഷണവകാണിൽ ന്ിന്ന് ജീവിതന്റത്ത വന്ാക്കി കാണുന്ന ഒരു പുതുമന്വസ്സാന്റടയാണ്
ന്ാമിന്നു
ജീവിക്കുന്നത്.
ന്മ്മുന്റട
ജീവിതും
ക്രിസ്തുവിവന്ാന്റടാപ്പും
ബദ്വത്തിൽ
മറെിരിക്കുന്നു.
അവന്റെ
ഇരിപ്പിവന്ാട്
അനുരൂപന്റപ്പടുന്നു:
ക്രിസ്തു
പിതാവിന്റെ
വലതുഭ്ാഗത്ത്
സിുംഹാസന്ത്തിൽ ഇരിക്കുവമ്പാൾ, ന്ാും അവവന്ാന്റടാപ്പും ഇരിക്കുന്നു (എന്റഫസയർ 2:6). ന്ാും
വയശുക്രിസ്തുവിൽ അധ്ികാരവത്താടുും ആധ്ിപതയവത്താടുും സാത്താവന്യുും അവന്റെ എല്ാ
ബപശാചിക ബസന്യങ്ങവളയുും കാൽകീഴാക്കി ഇരിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെന്റയല്ാും
പ്രതീകാത്മക
പ്രകടന്മാണ്
ജലസ്നാന്ും.
ന്ിങ്ങൾ
ന്റവള്ളത്തിന്ടിയിലാകുവമ്പാൾ (ന്റവള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക), അത് ന്ിങ്ങളുന്റട മരണന്റത്തയുും
(ക്രൂശീകരണന്റത്തയുും)
വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്ാപ്പും
സുംസ്കരിക്കുന്നതിന്റന്യുും
പ്രതീകന്റപ്പടുത്തുന്നു. ന്ിങ്ങൾ ന്റവള്ളത്തിൽ ന്ിന്ന് പുറത്തുവരുവമ്പാൾ, അത് ന്ിങ്ങളുന്റട
പുന്രുഥാന്ന്റത്തയുും
സവർഗ്ഗാവരാഹണന്റത്തയുും
വയശുക്രിസ്തുവിവന്ാന്റടാപ്പും
ഇരിക്കുന്നതിന്റന്യുും പ്രതീകന്റപ്പടുത്തുന്നു.
ന്ിങ്ങൾ ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്വമൽക്കുവമ്പാൾ, വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണും, ശവസുംസ്കാരും,
പുന്രുഥാന്ും, സവർഗ്ഗാവരാഹണും, ഇരിപ്പ് എന്നിവവയാട്
ന്ിങ്ങൾ ആത്മീയമായി
അനുരൂപന്റപ്പടുകയുും ദ്ൃശയവുും അദ്ൃശയവുമായ വലാകങ്ങവളാട് ന്ിങ്ങൾ ഒരു പ്രഖയാപന്ും
ന്ടത്തുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു പ്രതീകാത്മക പ്രവർത്തന്മാണ്, അത് വളന്റര
ശക്തവുമാണ്. ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ ന്ിമിഷത്തിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന്ത്തിലൂന്റട
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ക്രൂശിന്റെ ശക്തി ന്ിങ്ങൾക്ക് ന്ൽകന്റപ്പടുന്റമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാും. കഴിെ ജീവിതത്തിന്റല
എന്റന്ത്ങ്കിലുും (പാപങ്ങൾ, ആസക്തികൾ, ലജ്ജ, മുറിവ് മുതലായവ) ന്ിങ്ങന്റള
പരിഹസിക്കുകയുും
ന്ിങ്ങന്റള
വീണ്ടുും
പിടിക്കുന്റമന്ന്
ഭ്ീഷണിന്റപ്പടുത്തുകയുും
ന്റചയ്യുന്നുന്റവങ്കിൽ, ന്ിങ്ങളുന്റട വമലുള്ള അതിന്റെ ശക്തി തകർന്നതായി ബധ്രയവത്താന്റട
അറിയിക്കുക.
പഴയ
ജീവിതത്തിന്റല
എല്ാ
കാരയങ്ങന്റളയുും
തകർക്കാൻ
ജലസ്നാന്ത്തിലൂന്റടയുള്ള ന്ിങ്ങളുന്റട പ്രഖയാപന്ും കാരണമാകുന്റമന്ന് മന്സിലാക്കുക.
അതിന്ാൽ ന്ാും
പ്രസ്താവിക്കുന്നു

“ക്രിസ്തുവിന്റന്

ധ്രിക്കുക”

എന്ന്

അന്റപ്പാസ്തലന്ായ

പൗവലാസ്

ഗലാതയർ 3:27
ക്രിസ്തുവിവന്ാടു വചരുവാൻ സ്നാന്ും ഏറ്റിരിക്കുന്ന ന്ിങ്ങള് എല്ാവരുും ക്രിസ്തുവിന്റന് ധ്രിച്ചിരിക്കുന്നു

ന്ാും വയശുവിവന്ാന്റടാപ്പമാണ്, ആളുകൾ ന്ന്റമ്മ കാണുവമ്പാൾ അവർ വയശുവിന്റന്
കാണണും. ന്ാും അവന്റന് ധ്രിവക്കണ്ടതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുദ്ിന്ും ന്ന്റമ്മ അവന്റെ
സവരൂപത്തിവലക്ക് പരിവർത്തന്ും ന്റചയ്യുന്നു, അങ്ങന്റന് ക്രവമണ ആളുകൾ ന്മ്മിൽ
ക്രിസ്തുവിന്റന് കാണുും, കാരണും ന്ാും ക്രിസ്തുവിന്റന് ധ്രിക്കുന്നു.
പ്രതിഫലന്ും
1. (എ) അവന്റെ മരണും (ക്രൂശീകരണും), (ബി) ശവസുംസ്കാരും, (സി) അവന്റെ പുന്രുഥാന്ും,
(ഡി)
അവന്റെ
സവർഗ്ഗാവരാഹണും,
(ഇ)
അവന്റെ
ഇരിപ്പിടും
എന്നിവയിൽ
വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്ാപ്പും ന്ിങ്ങൾ
ആത്മീയമായി അനുരൂപന്റപ്പടുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ
പറെിട്ടുള്ളവന്റയ അടിസ്ഥാന്മാക്കി, ഈ അഞ്ച് കാരയങ്ങൾ ന്ിങ്ങൾക്ക് വയക്തിപരമായി
എന്ത്ാണ് അർഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്ത്ിക്കുക.
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ജല സ്നാന്ും

6. ന്ല് മന്സ്സാക്ഷിയുന്റട പ്രതിഭ്ാഷണും

വന്ാഹയുന്റട ന്റപട്ടകത്തിലൂന്റട എട്ട് വപന്റര ജലപ്രളയത്തിൽ ന്ിന്ന് രക്ഷിച്ചതിന്റന്
അന്റപ്പാസ്തലന്ായ പവത്രാസ് പരാമർശിക്കുന്നു. ഇത് ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അവേഹും
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽന്ിന്ന് ഉയിർന്റത്തഴുവന്നറ്റ് സവർഗ്ഗത്തിവലക്ക് കവരറിവപ്പായി
ഉന്നത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന വയശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്തിലൂന്റട ന്ാമുും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു.
1 പവത്രാസ് 3:20-22
20 ആ ന്റപട്ടകത്തിൽ അല്പജന്ും, എന്നുന്റവച്ചാൽ എട്ടുവപർ, ന്റവള്ളത്തിൽകൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു.
21 അതു സ്നാന്ത്തിന്നു ഒരു മുൻകുറി. സ്നാന്വമാ ഇവപ്പാൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്കു കളയുന്നതായിട്ടല്,
ബദ്വവത്താടു ന്ല് മന്സ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അവപക്ഷയായിട്ടവത്ര വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുന്രുഥാന്ത്താൽ
ന്ന്റമ്മയുും രക്ഷിക്കുന്നു.
22 അവൻ സവർഗ്ഗത്തിവലക്കു വപായി ബദ്വത്തിന്റെ വലത്തുഭ്ാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു. ദ്ൂതന്മാരുും അധ്ികാരങ്ങളുും
ശക്തികളുും അവന്നു കീന്റെട്ടുമിരിക്കുന്നു.

ജലസ്നാന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് പവത്രാസ് പരാമർശിക്കുന്നതുവപാന്റല, സ്നാന്ും ന്മ്മുന്റട ചർമ്മത്തിൽ
ന്ിന്ന് അഴുക്ക് ന്ീക്കും ന്റചയ്യുന്ന കഴുകലല്, മറിച്ച് ശുദ്ധമായ മന്ഃസാക്ഷിക്ക് വവണ്ടിയുള്ള
ബദ്വവത്താടുള്ള അവപക്ഷയാണ്. കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലുും
പുന്രുഥാന്ത്തിലുമുള്ള വിശവാസത്തിലൂന്റടയാണ് ഇത് സുംഭ്വിച്ചത്.
ന്ാും കർത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിച്ചവപ്പാൾ, അവന്റെ രക്തും ന്ന്റമ്മ കഴുകുകയുും
ന്മ്മുന്റട പാപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ന്ാും ബദ്വത്തിന്റെ
ന്ീതിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ന്ാും അവന്റെ ദ്ൃഷ്ടിയിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, അവിടുന്റത്ത
സന്നിധ്ിയിൽ സവീകരിക്കന്റപ്പടുന്നു, ബദ്വത്തിന്് പ്രിയന്റപ്പട്ടവരാകുന്നു. ബദ്വവത്താടുള്ള
ന്മ്മുന്റട മന്ഃസാക്ഷി ന്ല്തുും ശുദ്ധവുമാണ്. ബദ്വവുമായി ബന്ധന്റപ്പടുന്നതിൽ ന്ിന്ന് ന്ന്റമ്മ
തടയുന്ന കുറ്റവബാധ്ും, ലജ്ജ, ആവരാപണും, അപലപിക്കൽ എന്നിവ ന്മ്മുന്റട ഉള്ളിൽ ഇല്.
ബദ്വവുമായുള്ള അത്തരന്റമാരു ബന്ധത്തിവലക്ക് ന്ന്റമ്മ ന്റകാണ്ടുവരാൻ വയശുക്രിസ്തുവിന്്
മാത്രവമ
കഴിയൂ.
ന്ിങ്ങൾ
ഇവപ്പാൾ
ജലത്തിൽ
സ്നാന്ന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
കാരണും
വയശുക്രിസ്തുമുഖാന്ത്രും
ബദ്വവത്താടുള്ള
ന്ിങ്ങളുന്റട
മന്സ്സാക്ഷി
ശുദ്ധവുും
ന്ല്തുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
ബദ്വവത്താട്
ന്ല്
മന്സ്സാക്ഷി
ഉള്ള
ഒരാളുന്റട
ഉത്തരവാദ്ിതവമാണ് ജലസ്നാന്ും.
ക്രിസ്തു ന്മുക്കുവവണ്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തിയിലുള്ള വിശവാസത്തിലൂന്റടയുും ബദ്ന്ുംദ്ിന്
ജീവിതത്തിൽ അവവന്ാടുള്ള അനുസരണത്തിലൂന്റടയുും ന്ാും ബദ്വമുമ്പാന്റക ഒരു ന്ല്
മന്ഃസാക്ഷി ന്ിലന്ിർത്തുന്നു.
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1 വയാഹന്നാൻ 3:20-22
20 ഹൃദ്യും ന്ന്റമ്മ കുറ്റും വിധ്ിക്കുന്നു എങ്കിൽ ബദ്വും ന്മ്മുന്റട ഹൃദ്യന്റത്തക്കാൾ വലിയവനുും എല്ാും
അറിയുന്നവനുും എന്നു ന്മ്മുന്റട ഹൃദ്യന്റത്ത അവന്റെ സന്നിധ്ിയിൽ ഉറപ്പിക്കാും.
21 പ്രിയമുള്ളവവര, ഹൃദ്യും ന്ന്റമ്മ കുററും വിധ്ിക്കുന്നിന്റല്ങ്കിൽ ന്മുക്കു ബദ്വവത്താടു പ്രാഗത്ഭയും ഉണ്ടു.
22 അവന്റെ കല്പന്കന്റള ന്ാും പ്രമാണിച്ചു അവന്നു പ്രസാദ്മുള്ളതു ന്റചയ്യുന്നതുന്റകാണ്ടു എന്ത്ു യാചിച്ചാലുും
അവങ്കൽന്ിന്നു ലഭ്ിക്കുും.

ന്മ്മുന്റട മന്ഃസാക്ഷി ശുദ്ധമാകുവമ്പാൾ, ന്മ്മുന്റട ഹൃദ്യും ന്ന്റമ്മ കുറ്റും വിധ്ിക്കുന്നില്,
ബദ്വമുമ്പാന്റക ന്ാും ആത്മവിശവാസമുള്ളവരാകുകയുും ന്റചയ്യുും. ന്മ്മുന്റട ഹൃദ്യും ന്ന്റമ്മ
കുറ്റുംവിധ്ിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ, അതായത്, ന്മ്മുന്റട മന്ഃസാക്ഷി ശുദ്ധമന്റല്ങ്കിൽ, ന്ന്റമ്മ
കുറ്റന്റപ്പടുത്തുന്ന പലതുും ന്മ്മുന്റട ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണർഥും. 1 വയാഹന്നാൻ 1:9-ൽ
ന്ിർവേശിച്ചിരിക്കുന്നതുവപാന്റല അറിയന്റപ്പടുന്നതുും അറിയന്റപ്പടാത്തതുമായ ഏന്റതങ്കിലുും
പാപങ്ങന്റള ന്ാും ഏറ്റുപറയുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും അവന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ
ആവശയന്റപ്പടുകയുും വവണും. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്തിലൂന്റട ന്ാും ശുദ്ധവുും വയക്തവുും
ന്ല്തുമായ
മന്സ്സാക്ഷിവയാന്റട ബദ്വമുമ്പാന്റക ന്ടക്കുന്നു. ന്ാും അവവന്ാട്
അനുസരണവത്താന്റട ന്ടക്കുന്നു, അവിടുവത്തക്ക് പ്രസാദ്കരമായത് ന്റചയ്യുന്നു. ന്ാും
ബദ്വമുമ്പാന്റക ന്ല് മന്സ്സാക്ഷി പുലർത്തുന്നു.
പ്രതിഫലന്ും

1. ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ന്റചയ്തതുവപാന്റല, ബദ്വവത്താട് “ന്ല് മന്സ്സാക്ഷി”
ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർഥന്റമന്ത്ാണ്?
2. ജലസ്നാന്ത്തിനുവശഷവുും ന്ിങ്ങളുന്റട ബദ്ന്ുംദ്ിന് ജീവിതത്തിൽ ബദ്വവത്താടുള്ള ന്ല്
മന്സ്സാക്ഷി എങ്ങന്റന് ന്ിലന്ിർത്താും?
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ജല സ്നാന്ും

7. സാധ്ാരണയായി വചാദ്ിക്കാവുന്ന വചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരും

ഈ അധ്യായത്തിൽ, ന്റപാതുവായ ചില വചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഹ്രസവമായി ഞങ്ങൾ
ന്ൽകുന്നു. ഈ ഉത്തരങ്ങളുന്റട ബദ്വശാസ്ത്സ്തവുും തിരുന്റവഴുത്ത് അടിസ്ഥാന്വുും മുമ്പന്റത്ത
അധ്യായങ്ങളിൽ ഇതിന്കും തന്റന്ന വിശദ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്ാൽ, അത് ഇവിന്റട
ആവർത്തിക്കില്.
1. സ്നാന്ത്തിനുള്ള ശരിയായ പ്രായും ഏതാണ്?
ഒരു
വയക്തി
സ്ന്ാന്വമൽവക്കണ്ട
കൃതയമായ
പ്രായന്റത്ത
തിരുന്റവഴുത്തുകൾ
ന്ിർവേശിക്കുന്നില്.
അതിന്ാൽ,
സ്നാന്വമൽക്കുന്നതിന്ായി
ഒരു
വയക്തി
മാന്സാന്ത്രന്റപ്പടുകയുും
കർത്താവായ
വയശുക്രിസ്തുവിന്റന്
അവരുന്റട
രക്ഷകനുും
കർത്താവുമായി വിശവസിക്കുകയുും ന്റചവയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു ശിശുവിന്് ന്റചയ്യാൻ കഴിയില്,
അതിന്ാൽ ശിശുസ്നാന്ും വവദ്പുസ്തകത്തിൽ ന്ിർവേശിച്ചിട്ടില്ാത്ത ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലുും,
ഏന്റതാരു പ്രായത്തിലുും വയശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിവശഷത്തിന്റെ സവന്ദശവുും അർഥവുും
മന്സിലാക്കാനുും വയക്തിപരമായി അനുതപിക്കാനുും വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കാനുും
കഴിയുന്ന ഒരു വയക്തിക്ക് ജലത്തിൽ സ്നാന്ും സവീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
2. രക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നത് മുതൽ ഒരു വിശവാസി ജലത്തിൽ സ്നാന്ും സവീകരിക്കുന്നതുവന്റര
കാത്തിരിപ്പ് കാലഘട്ടമുവണ്ടാ?
കാത്തിരിപ്പ് സമയും ആവശയമില്. പ്രവൃത്തികളുന്റട പുസ്തകത്തിൽ ന്മുക്കായി
വരഖന്റപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ാ സന്ദർഭ്ങ്ങളിലുും, ആളുകൾ മാന്സാന്ത്രന്റപ്പടാനുും
വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കാനുും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഉടൻ അവർ ന്റവള്ളത്തിൽ
സ്ന്ാന്വമറ്റു. എന്നിരുന്നാലുും, ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ അർഥും മന്സിലാക്കുന്നതിനുും സവന്ത്ും
ഇച്ഛാസവാതന്ത്ര്യത്തിനുമനുസരിച്ച് അത് ന്റചയ്യുന്നതിനുും ആളുകന്റള സഹായിക്കുന്നതിന്്,
ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ അർഥും വിശദ്ീകരിക്കാൻ സമയന്റമടുക്കുന്നതുും പുറന്റമന്ിന്നുള്ള
സവാധ്ീന്വുും ന്ിര്ച്ബന്ധവുും ഇല്ാന്റത സ്നാന്വമൽക്കാനുള്ള സവന്ത്ും തീരുമാന്ന്റമടുക്കാൻ
അവർക്ക് സമയും ന്ൽകുന്നതുും ന്ല്താണ്.
3. ന്മ്മൾ ഉപവയാഗിക്കുന്ന “സ്നാന് വഫാർമുല” എന്ത്ാണ്?
കർത്താവായ വയശു ന്മുക്കു ന്ൽകിയ മഹത്തായ ന്ിവയാഗന്റത്തയുും പ്രവൃത്തികളുന്റട
പുസ്തകത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിവന്യുും അടിസ്ഥാന്മാക്കി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങന്റന്
ഉപവയാഗിക്കുന്നു:
“വയശുവിന്റെ
ന്ാമത്തിൽ,
പിതാവിന്റെയുും
പുത്രന്റെയുും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയുും ന്ാമത്തിൽ ഞാൻ ന്ിങ്ങന്റള സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തുന്നു.”
4. മന്ററ്റാരു വിശവാസിന്റയ സ്നാന്ന്റപ്പടുത്താൻ ആർക്കാണ് അധ്ികാരമുള്ളത്?
ന്റവള്ളത്തിൽ സ്നാന്വമറ്റ ഏന്റതാരു ശിഷയനുും വയശുക്രിസ്തുവിന്റന് അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാന്ിച്ച
മന്ററ്റാരു വയക്തിക്ക് ജലസ്നാന്ും ന്ൽകാൻ അധ്ികാരമുണ്ട്.
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5. ഞാൻ വീണ്ടുും സ്നാന്ന്റപ്പവടണ്ടതുവണ്ടാ?
ഒരു ശിശുവിന്റെവമൽ ന്റവള്ളും തളിക്കുന്നത് പുതിയന്ിയമത്തിന്റല ജലസ്നാന്ത്തിന്റെ
വവദ്പുസ്തക മാതൃകയല്ാത്തതിന്ാൽ, ഇത് ജലസ്നാന്മായി കണക്കാക്കാന്ാവില്. അതിന്ാൽ,
ശിശുവായിരുന്നവപ്പാൾ തളിക്കന്റപ്പട്ട ഒരാൾ വയശുക്രിസ്തുവിന്റന് രക്ഷകനുും കർത്താവുമായി
വയക്തിപരമായി സവീകരിച്ചുകഴിൊൽ ജലത്തിൽ സ്നാന്ും സവീകരിവക്കണ്ടതുണ്ട്.
ചിലന്റര
സുംബന്ധിച്ചിടവത്താളും,
അവരുന്റട
മാതാപിതാക്കവളാ
സുഹൃത്തുക്കവളാ
ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്തിലൂന്റട ആത്മാർഥമായി രക്ഷ അനുഭ്വിക്കാന്റത ജലത്തിൽ
സ്നാന്വമൽക്കാൻ വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും അവർ ഒരു ആചാരമായിട്ട് അങ്ങന്റന് ന്റചയ്യുകയുും
ന്റചയ്യുും. എന്നാൽ അത്തരും സന്ദർഭ്ങ്ങളിൽ, വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിച്ച് ജലത്തിൽ സ്നാന്ും
സവീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആളുകന്റള വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ചില സന്ദർഭ്ങ്ങളിൽ, ആളുകൾ തങ്ങളുന്റട വിശവാസത്തിൽ ന്ിന്ന് വയതിചലിക്കുകയുും
പിന്നീട്
ബദ്വവത്താന്റടാപ്പും ന്ടക്കുകയുും കർത്താവിവലക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിന്റെ
അടയാളമായി വീണ്ടുും സ്നാന്വമൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുും ന്റചവയ്തക്കാും. വയക്തിപരമായി
അവരുന്റട തിരന്റെടുപ്പിന്റന് ഞങ്ങൾ സവാഗതും ന്റചയ്യുന്നു.
6. രക്ഷയ്ക്കായി ജലസ്നാന്ും ആവശയമാവണാ അവതാ രക്ഷയുന്റട പ്രകടന്മാവണാ?
ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്തിലൂന്റട രക്ഷ പൂർണമായുും കൃപയാൽ ലഭ്ിക്കുന്നു. രക്ഷ
ലഭ്ിച്ചതിന്റെ പരസയ പ്രകടന്മാണ് ജലസ്നാന്ും. വയശു തന്റെ ഭ്ൗമിക ശുശ്രൂഷയിൽ
വയശുവിന്റന് അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാന്ിച്ചവന്റര സ്നാന്ന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുന്റണ്ടങ്കിലുും, കർത്താവ്
ക്രൂശിന്റല കള്ളന്് സവർഗും വാഗ്ദാന്ും ന്റചയ്തു, രക്ഷയിവലക്ക് ന്യിച്ചു. ക്രൂശിന്റല കള്ളന്്
സ്നാന്വമൽക്കാനുള്ള അവസരും ഉണ്ടായിരുന്നില്. അതുവപാന്റല, ഭ്ൂമിയിന്റല അവസാന്
ന്ിമിഷങ്ങളിൽ വയശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിക്കാൻ തീരുമാന്ിക്കുകയുും സ്നാന്വമൽക്കാനുള്ള
അവസരും ലഭ്ിക്കുകയുും ന്റചയ്യാത്ത പലരുും ഉണ്ടാകുും. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശവാസത്താൽ അവർ
രക്ഷിക്കന്റപ്പടുന്നു. എന്നാൽ ഇവപ്പാൾ രക്ഷിക്കന്റപ്പട്ടവന്റര സുംബന്ധിച്ചിടവത്താളും, ജലസ്നാന്ും
അനുസരണത്തിന്റെ കാരയമാണ്, അത് ന്ാും ഉടന്ടി ന്ിറവവറ്റണും.
7. മരിച്ചവർക്കുവവണ്ടി സ്നാന്വമൽക്കാവമാ?
ചില ആളുകൾ 1 ന്റകാരിന്ത്യർ 15:29 ഉദ്ധരിച്ചു, ഇതിന്കും മരിച്ചവർക്കായി “പകരക്കാരന്ായി”
സ്നാന്വമൽക്കാൻ കഴിയുവമാ എന്ന് വചാദ്ിക്കുന്നു:
1 ന്റകാരിന്ത്യർ 15:29
അല്, മരിച്ചവർക്കു വവണ്ടി സ്നാന്ും ഏല്ക്കുന്നവർ എന്ത്ു ന്റചയ്യുും? മരിച്ചവർ വകവലും ഉയിർക്കുന്നിന്റല്ങ്കിൽ
അവർക്കുവവണ്ടി സ്നാന്ും ഏല്ക്കുന്നതു എന്ത്ിന്നു?

1 ന്റകാരിന്ത്യർ 15-ൽ, മരണത്തിന്് അപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതമുന്റണ്ടന്നുും മരിച്ചവരിൽ ന്ിന്നുള്ള
പുന്രുഥാന്മുന്റണ്ടന്നുും ഉള്ള സതയും പൗവലാസ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങന്റന്
ന്റചയ്യുവമ്പാൾ, മരിച്ചവർക്കുവവണ്ടി സ്ന്ാന്വമൽക്കുന്ന “അവർ” (ന്ാമല്) എന്ന് പരാമർശിച്ച്
പൗവലാസ് പ്രസ്താവന് ന്ടത്തുന്നു. “അവർ” തീർച്ചയായുും ക്രിസ്തീയ വിശവാസത്തിൽ
ന്റപട്ടവരല്, മറിച്ച് ഏന്റതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള സ്നാന്ും ന്ടത്തുന്നത് വഴി അവരുന്റട
മരിച്ചവരുന്റട മരണാന്ന്ത്ര ജീവിതന്റത്ത സവാധ്ീന്ിക്കാന്ാകുന്റമന്ന് അന്ധവിശവാസമുള്ള
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ആളുകൾ ആണ്. പൗവലാസ് അവരുന്റട രീതികന്റള അുംഗീകരിക്കുന്നില്, മറിച്ച്
അങ്ങന്റന്യുള്ളവർക്കുവപാലുും
മരണാന്ന്ത്ര
ജീവിതത്തിൽ
വിശവാസമുന്റണ്ടന്ന്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്് അവരുന്റട അത്തരും രീതികന്റള
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നുമാത്രും.
മരിച്ചവർക്കുള്ള സ്നാന്ന്റത്ത ഏന്റതങ്കിലുും വിധ്ത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിരുന്റവഴുത്തുും
പുതിയ ന്ിയമത്തിൽ ഇല്. അതിന്ാൽ വചാദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരും ഉച്ചത്തിലുള്ളതുും
വയക്തവുമായ “ഇല്!” എന്നാണ്. മരിച്ചവർക്കുവവണ്ടി ന്ാും സ്നാന്ും സവീകരിക്കുന്നില്.
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ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റെ പങ്കാളി
(എ) വന്താക്കന്റള ശക്തിന്റപ്പടുത്തുക, (ബി) ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി യുവാക്കന്റള സജ്ജരാക്കുക, (സി)
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ് ന്റകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നീ കാരയങ്ങളില് പ്രവതയകും
ശ്രദ്ധവകന്ദ്രീകരിച്ച്
ഇന്ത്യയിലുടന്ീളും
പ്രവതയകിച്ചുും
വടവക്ക
ഇന്ത്യയിന്റലമ്പാടുും
എത്തിവച്ചരുന്നതിലൂന്റട ഒരു പ്രാവദ്ശിക സഭ് എന്നതിന്റെ അതിരുകളുും കടന്ന് ഓള്
പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ച് ശുശ്രൂഷകള് വര്ച്ത്തിക്കുന്നു. യുവജന്ങ്ങള്ക്കായുള്ള ന്റസമിന്ാറുകള്,
ക്രിസ്തീയ വന്തൃതവ ന്റസമിന്ാറുകള് തുടങ്ങിയ ഒട്ടവന്കും ന്റസമിന്ാറുകള് വര്ച്ഷും മുഴുവനുും
ന്ടത്തുന്നു. അതുകൂടാന്റത, വിശവാസികള് വചന്ത്തിലുും ആത്മാവിലുും ശക്തരായിത്തീരണും
എന്ന
ലക്ഷയവത്താന്റട
ഇുംഗ്ലീഷിലുും
ഇന്ത്യയിന്റല
വയതയസ്തങ്ങളായ
ഭ്ാഷകളിലുും
ആയിരക്കണക്കിന്് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് സൗജന്യമായി അച്ചടിച്ചു വിതരണും ന്റചയ്തു.
ഞങ്ങളുമായി
പങ്കാളികളാവകണ്ടതിന്്
സാമ്പത്തികമായി
ഒറ്റത്തവണയാവയാ
പ്രതിമാസമാവയാ സുംഭ്ാവന്കള് അയവയ്ക്കണ്ടതിന്ായി ഞങ്ങള് ന്ിങ്ങന്റള ക്ഷണിക്കുന്നു.
ന്മ്മുന്റട രാജയത്തുടന്ീളമുള്ള ഈ വവലയില് ഞങ്ങന്റള സഹായിക്കുവാന്ായി ന്ിങ്ങള്ക്ക്
അയയ്ക്കുവാന് കഴിയുന്ന ഏന്റതാരു തുകയുും വളന്റര വിലമതിച്ചതായി ഞങ്ങള് കണക്കാക്കുും.
ന്ിങ്ങള്ക്ക് ന്റചക്ക്/ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ വഴിയായി സുംഭ്ാവന്കള് “All Peoples Church”
എന്ന വപരില് മാറാവുന്ന ന്ിലയില് ഞങ്ങളുന്റട വിലാസത്തിവലക്ക് അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
അതുകൂടാന്റത ന്ിങ്ങളുന്റട സുംഭ്ാവന്കള് ഞങ്ങളുന്റട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിവലക്ക് വന്രിട്ടുും
അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
ദ്യവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്് ഇന്ത്യയില് അധ്ിഷ്ടിതമായ ബാങ്കുകളില്
ന്ിന്നു മാത്രവമ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള സുംഭ്ാവന്കള് സവീകരിക്കുവാന് കഴിയൂ. ന്ിങ്ങളുന്റട
സുംഭ്ാവന്
ന്ിങ്ങള്
അയയ്ക്കുവമ്പാള്,
ആവശയന്റമങ്കില്,
ന്ിങ്ങളുന്റട
സുംഭ്ാവന്
ഉപവയാഗിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ന്ിര്ച്േിഷ്ട എപിസി മിന്ിസ്ത്രി ഏരിയ ന്ിങ്ങള്ക്ക്
സൂചിപ്പിക്കുവാന് കഴിയുന്നതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് apcwo.org/give സന്ദര്ച്ശിക്കുക.
കൂടാന്റത ന്ിങ്ങള്ക്ക് സാധ്ിക്കുവമ്പാന്റഴല്ാും ഞങ്ങള്ക്കുും ഞങ്ങളുന്റട ശുശ്രൂഷകള്ക്കുമായി
പ്രാര്ച്ഥക്കുവാന്
ഓര്ച്മ്മിക്കുമവല്ാ.
ന്ന്ദി,
ബദ്വും
അനുഗ്രഹിക്കന്റട്ട.

ന്റസൗജന്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family

Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

മുകളിലുള്ള എല്ാും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുന്റടയുും PDF പതിപ്പുകള് ഞങ്ങളുന്റട ചര്ച്ച്ചിന്റെ ന്റവബ്ബസറ്റില് ന്ിന്ന്
സൗജന്യമായി ഡൗണ്വലാഡ് ന്റചയ്യാവുന്നതാണ് (apcwo.org/books). ഇവയില് മിക്ക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുും മറ്റ്
ഭ്ാഷകളിലുും ലഭ്യമാണ്. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുന്റട സൗജന്യ പതിപ്പുകള് ലഭ്ിക്കുന്നതിന്ായി
bookrequest@apcwo.org വലക്ക് ഒരു ഇന്റമയില് അയയ്ക്കുക.
*pdf ല് മാത്രും ലഭ്യമാണ്
സൗജന്യ ദ്ൃശയ, ശ്രാവയ സവന്ദശങ്ങള്, പ്രസുംഗ കുറിപ്പുകള്, ന്ിങ്ങള്ക്ക് ഉപവയാഗിക്കുവാന് കഴിയുന്ന മറ്റ്
ന്ിരവധ്ി വിഷയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളുന്റട ചര്ച്ച്ചിന്ന്ററ ന്റവബ്ബസറ്റ് സന്ദര്ച്ശിക്കുക (apcwo.org/sermon

വാരാന്ത്യ സ്കൂളിൽ എത്തിവച്ചരുക

ബാുംഗ്ലൂരിൽ ന്ടക്കുന്ന വാരാന്ത്യ സ്കൂളുകൾ, ജീവിതത്തിലുും ശുശ്രൂഷയിലുും പ്രവതയക
വമഖലകളിൽ വിശവാസികന്റള പരിശീലിപ്പിക്കാനുും സജ്ജരാക്കാനുും സജ്ജമാണ്. ശന്ിയാഴ്ച
രാവിന്റല 9 മുതൽ ബവകുവന്നരും 6 വന്റരയാണ് ഇവ ന്ടക്കുന്നത്. പരിശീലന്ും വന്ടാനുും
സജ്ജരാകാനുും താൽപ്പരയമുള്ള എല്ാ സഭ്കളിൽ ന്ിന്നുും വിവിധ് വിഭ്ാഗങ്ങളിൽ ന്ിന്നുമുള്ള
എല്ാ വിശവാസികൾക്കുും വിവിധ് വാരാന്ത്യ സ്കൂളുകൾ ലഭ്യമാണ്. ന്ിലവിൽ ന്ടത്തുന്ന
വാരാന്ത്യ സ്കൂളുകളുന്റട ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവന്റടയുണ്ട്.
Weekend School of Prophetic Ministry- പ്രവചന് ശുശ്രൂഷ
Weekend School of Healing and Deliverance- വരാഗശാന്ത്ിയുും വിടുതലുും
Weekend School on Gifts of the Spirit- ആത്മാവിന്റെ ദ്ാന്ങ്ങൾ
Weekend School of Prayer and Intercession- പ്രാർഥന്യുും മധ്യസ്ഥതയുും
Weekend School on Inner Wholeness- ആന്ത്രിക സമ്പൂർണ്ണത
Weekend School on Lifestyle Evangelism- ജീവിതബശലി സുവിവശഷീകരണും
Weekend School on God@Work- ബദ്വും വജാലിയിൽ
Weekend School of Urban Missions and Church Planting- ന്ഗര ദ്ൗതയങ്ങളുും സഭ്ാ
സ്ഥാപന്വുും
Weekend School on Christian Apologetics- ക്രിസ്തയൻ ന്യായവാദ് ശാസ്ത്സ്തും
ന്ിലവിന്റല ന്റഷഡയൂളിനുും ഓൺബലന്ിൽ രജിസ്റ്റർ ന്റചയ്യുന്നതിനുും ദ്യവായി സന്ദർശിക്കുക:
apcwo.org/weekendschool

ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റന്ക്കുറിച്ച്

ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റെ (APC) ദ്ര്ച്ശന്ും എന്നത്, ഞങ്ങള് ബാുംഗ്ലൂര്ച് പട്ടണത്തിന്റെ ഉപ്പുും
ന്റവളിച്ചവുും
ആയിരിക്കുന്നവതാന്റടാപ്പും
ഇന്ത്യയുന്റടയുും
വലാകരാജയങ്ങളുന്റടയുും
ശബ്ദവുമാകുക എന്നുള്ളതാണ്.
ബദ്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാഭ്ിവഷകത്തിലുും പ്രതയക്ഷപ്രകടന്ത്തിലുും പൂര്ച്ണ്ണതയുള്ളതുും
വിട്ടുവീഴ്ചകള് ന്റചയ്യാന്റതയുും ബദ്വവചന്ും അറിയിക്കുവാന് എപിസി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
ന്ല് സുംഗീതും, സൃഷ്ടിപരമായ അവതരണങ്ങള്, ബുദ്ധിമാന്മാരായ ന്യായവാദ്ികള്,
സമകാലിക ശുശ്രൂഷാ വിദ്യകള്, ഏറ്റവുും പുതിയ സാവങ്കതിക വിദ്യകള് തുടങ്ങിയവ,
സുവിവശഷ വഘാഷണത്തിന്് ബദ്വന്ിയമിതമായ പരിശുദ്ധാത്മ അടയാളങ്ങളുന്റടയുും,
അത്ഭുതങ്ങളുന്റടയുും, പരിശുദ്ധാത്മ വരങ്ങളുന്റടയുും മറ്റുും പരിശുദ്ധാത്മ ഇടന്റപടലുകള്ക്ക്
പകരും വയ്ക്കാവുന്നതല് എന്ന് ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു (1 ന്റകാരിന്ത്യര്ച് 2:4-5; എബ്രായര്ച് 2:34). ഞങ്ങളുന്റട പ്രതിപാദ്യവിഷയും വയശു, ഞങ്ങളുന്റട ഉള്ളടക്കും വചന്ും, ഞങ്ങളുന്റട രീതി
ബദ്വാത്മാവിന്റെ
ശക്തി,
ഞങ്ങളുന്റട
തല്പരത
മനുഷയര്ച്,
ഞങ്ങളുന്റട
ലക്ഷയും
ക്രിസ്തവാനുസൃതമായ പകവത.
ബാുംഗ്ലൂരിന്റല ഞങ്ങളുന്റട വകന്ദ്രസ്ഥാപന്മായ ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്് ഇന്ത്യയില് മറ്റ്
ന്ിരവധ്ി സഭ്കളുണ്ട്. ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ചിന്റെ സഭ്കള് സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്ന
സ്ഥലവിവരങ്ങള് ലഭ്ിക്കുന്നതിന്് ഞങ്ങളുന്റട ന്റവബ്ബസറ്റായ www.apcwo.org/locations
സന്ദര്ച്ശിക്കുക. അന്റല്ങ്കില് www.apcwo.org/locations വലക്ക് ഇന്റമയില് അയയ്ക്കുക.

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

ഈ

വലാകത്തിവലക്ക്

ന്ന്റമ്മ സൃഷ്ടിച്ചവന്ായ ബദ്വത്തിന്റെ മുമ്പാന്റക ബദ്വത്തിന്് സവീകാരയമല്ാത്ത
പാപപ്രവൃത്തി ന്ാന്റമല്ാവരുും ന്റചയ്തു. പാപത്തിന്് അതിന്റെ പരിണിതഫലമുണ്ട്. പാപും
എന്നത് ബദ്വത്തിവെയുും ന്മ്മുന്റടയുും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിയ മതില് വപാന്റലയാണ്. പാപും
ന്ന്റമ്മ ബദ്വത്തില് ന്ിന്ന് വവര്ച്തിരിക്കുന്നു. ന്ന്റമ്മ സൃഷ്ടിച്ചവന്റന് അറിയുന്നതിനുും
അവനുമായി അര്ച്ഥവത്തായ ബന്ധും സ്ഥാപിക്കുന്നതുും ഇത് തടയുന്നു. അതുന്റകാണ്ട്, ഈ
ശൂന്യത പരിഹരിക്കുന്നതിന്് മറ്റു പല കാരയങ്ങളുും ന്റചയ്യുവാന് ന്മ്മില് പലരുും ശ്രമിക്കുന്നു.
പാപത്തിന്റെ മന്ററ്റാരു പരിണിതഫലമാണ് ബദ്ത്തില് ന്ിന്നുള്ള ന്ിതയമായ വവര്ച്പാട്.
ബദ്വത്തിന്റെ വകാടതിയില് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്നത് മരണമാണ്. ശാശവതമായി
ബദ്വത്തില് ന്ിന്ന് ന്രകത്തില് വവര്ച്ന്റപടുന്നതാണ് മരണും.
എന്നാല്, സവന്ത്ാഷവാര്ച്ത്ത എന്നത്, ന്മുക്ക് പാപത്തില് ന്ിന്ന് രക്ഷന്റപ്പടുവാനുും ബദ്വീക
ബന്ധവത്താട് പൂര്ച്വസ്ഥിതിയിവലക്ക് ആകുവാനുും സാധ്ിക്കുും എന്നതാണ്. ബബബിള്
പറയുന്നത്, “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളും മരണമവത്ര; ബദ്വത്തിന്റെ കൃപാവരവമാ ന്മ്മുന്റട
കര്ച്ത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവില് ന്ിതയജീവന് തന്റന്ന” (വറാമര്ച് 6:23). വയശു ക്രൂശില് മരണും
വരിച്ചവപ്പാള്ത്തന്റന്ന മുഴുവലാകത്തിവെയുും പാപത്തിന്് മറുവില ന്ല്കിക്കഴിെു. മൂന്ന്
ദ്ിന്ങ്ങള്ക്ക് വശഷും അവന് ഉയര്ച്ന്റത്തഴുവന്നല്ക്കുകയുും അവന്കര്ച്ക്ക് തന്റന്നത്തന്റന്ന
ന്റവളിന്റപ്പടുത്തിയവശഷും സവര്ച്ഗ്ഗത്തിവലക്ക് വപാകുകയുും ന്റചയ്തു.
ബദ്വും വസ്നഹത്തിവെയുും കരുണയുന്റടയുും ബദ്വമാണ്. ഒരു മനുഷയനുും ന്രകത്തില്
ന്ഷ്ടന്റപ്പടണന്റമന്ന് അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്. ആയതിന്ാല് അവന് വന്ന് മാനുഷകുലത്തിന്്
മുഴുവന് പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയുും എവന്നയ്ക്കുമുള്ള അതിന്റെ ഫലും
അനുഭ്വിക്കുവാന് ഇടയാക്കുകയുും ന്റചയ്തു. അവന് എന്റന്നയുും ന്ിങ്ങന്റളയുും വപാന്റലയുള്ള
പാപികന്റള ന്ിതയമായ മരണത്തില് ന്ിന്ന് രക്ഷിപ്പാന്ാണ് വന്നത്.

ഈ സൗജന്യമായ പാപക്ഷമ സവീകരിക്കുവാന് ന്ാും ഒരു കാരയും മാത്രും ന്റചയ്യുവാന്ാണ്
ബബബിള് ആവശയന്റപ്പടുന്നത്–"അവന്ില് വിശവസിക്കുന്ന ഏവന്നുും അവന്റെ ന്ാമുംമൂലും
പാപവമാചന്ും ലഭ്ിക്കുും എന്നു സകല പ്രവാചകന്മാരുും സാക്ഷയും പറയുന്നു”
(അ.പ്രവര്ച്ത്തികള് 10:43).
“വയശുവിന്റന് കര്ച്ത്താവ് എന്ന് വാന്റകാണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയുും ബദ്വും അവന്റന് മരിച്ചവരില്
ന്ിന്ന് ഉയിര്ച്ന്റത്തഴുവന്നല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദ്യും ന്റകാണ്ട് വിശവസിക്കയുും ന്റചയ്താല് ന്ീ
രക്ഷിക്കന്റപ്പടുും” (വറാമര്ച് 10:9).
കര്ച്ത്താവായ വയശുക്രിസ്തുവില് വിശവസിച്ചാല് താങ്കള്ക്കുും പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും
സവീകരിക്കുവാന് കഴിയുും.
താന്റഴ കാണുന്ന വിധ്ും ലളിതമായ ഒരു പ്രാര്ച്ഥന് കഴിച്ചാല് കര്ച്ത്താവായ വയശുക്രിസ്തു
താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി
ക്രൂശില്
ന്ിവര്ച്ത്തിച്ചത്
എന്റന്ത്ന്ന്
അറിയുവാനുും
അവന്ില്
വിശവസിക്കുവാനുള്ള തീരുമാന്വുും എടുക്കുവാന് സഹായകമാകുും. ഈ പ്രാര്ച്ഥന്യിലൂന്റട,
താങ്കള്ക്കുവവണ്ടി വയശു ന്റചയ്ത കാരയങ്ങന്റള അുംഗീകരിപ്പാനുും അതിലൂന്റട ന്ിങ്ങള്ക്ക്
പാപക്ഷമയുും ശുദ്ധീകരണവുും പ്രാപിക്കുവാന് സാധ്ിക്കുും. ഈ പ്രാര്ച്ഥന് ഒരു മാര്ച്ഗ്ഗദ്ര്ച്ശി
മാത്രമാണ്. ന്ിങ്ങളുവടതായ സവന്ത്വാക്കുകളിലുും ന്ിങ്ങള്ക്ക് പ്രാര്ച്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.
വസ്നഹവാന്ായ കര്ച്ത്താവായ വയശുവവ, അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി ക്രൂശില് ന്റചയ്തത്
എന്റന്ത്ന്ന് ഇന്ന് എന്ിക്ക് വബാധ്യമായി. അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, എന്റെ
പാപങ്ങള്ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായാണ് അങ്ങയുന്റട വിലവയറിയ രക്തും ഒഴിക്കിയത്,
അതുന്റകാണ്ട് എന്ിക്ക് പാപക്ഷമ ലഭ്ിക്കുും. ബബബിള് എവന്നാടു പറയുന്നത്, ന്ിങ്ങളില്
ആന്റരല്ാും അങ്ങയില് വിശവസിക്കുന്നുവവാ അവരുന്റട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുന്റമന്നാണ്.
എന്ിക്കുവവണ്ടി അങ്ങ് ക്രൂശില് മരിക്കുകയുും മരണത്തില് ന്ിന്ന് അവിടുന്ന്
ഉയിര്ച്ന്റത്തഴുവന്നറ്റു എന്നുും ഞാന് അുംഗീകരിക്കുകുയുും വിശവസിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു എന്ന്
ഞാന് ഇന്ന് തീരുമാന്ന്റമടുക്കുന്നു. എന്ന്ററ ന്ല്പ്രവര്ച്ത്തികള്ന്റകാണ്ട് എന്ിക്ക്
എന്റന്നത്തന്റന്ന രക്ഷിക്കുവാന് സാധ്യമന്റല്ന്ന് ഞാന് മന്സ്സിലാക്കുന്നു. മാത്രമല് ഒരു
മനുഷയനുും അതിന്് സാധ്യമല് എന്നുും ഞാന് അറിയുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളുന്റട ക്ഷമ
വന്ടിന്റയടുക്കുവാനുും എന്ിക്ക് സവതവവ സാധ്യമല്.
അവിടുന്ന് എന്ിക്കുവവണ്ടി മരിച്ചു എന്നുും, എന്റെ പാപങ്ങള്ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തും അവിടുന്ന്
വരുത്തി എന്നുും, മരണത്തില് ന്ിന്നുും അവിടുന്ന് ഉയിര്ച്ന്റത്തഴുവന്നറ്റു എന്നുും, ഇന്ന് ഞാന്
വിശവസിക്കുകയുും വിശവാസത്താല് എന്റെ പാപങ്ങളുന്റട ക്ഷമയുും വിശുദ്ധീകരണവുും ഞാന്
സവീകരിക്കുകയുും ന്റചയ്യുന്നു...
ന്ന്ദി വയശുവവ. അങ്ങന്റയ വസ്നഹിക്കുവാനുും, കൂടുതല് അറിയുവാനുും,
വിശവസ്തന്ായിരിപ്പാനുും അവിടുന്ന് എന്റന്ന സഹായിവക്കണവമ. ആവമന്.

അങ്ങവയാടു

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
ഇന്ത്യയിന്റല ബാുംഗ്ലൂരിലുള്ള ഓള് പീപ്പിള്സ് ചര്ച്ച്ച് ബബബിള് വകാവളജ് & മിന്ിസ്ത്രി ന്റെയ്ിുംഗ്
ന്റസന്റെര്ച് (APC-BC) ആത്മന്ിറവുും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭ്ിവഷകും ന്ിറെതുമായ അമാനുഷിക
ശക്തി ഏന്ററ്റടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുും, അന്റതാന്റടാപ്പും ഉപവദ്ശപരമായുും ബൗദ്ധികമായുും
ബദ്വവചന്ും പഠിക്കുവാനുും ഉള്ള ഉവത്തജന്ും ന്ല്കുന്നു. ബദ്വവചന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള
അവഗാഹവുും, ബദ്വിക സവഭ്ാവും സവായത്തമാക്കുവാനുും, അടയാളങ്ങളാലുും അത്ഭുതങ്ങളാലുും
പ്രകടമാകുന്ന ശുശ്രൂഷയുും പ്രാപയമാകുന്നതിലൂന്റട ബദ്വവവലന്റയ വളര്ച്ത്തിന്റയടുക്കാന്റമന്നുും
ഇവന്റയല്ാും കര്ച്ത്താവുമായുള്ള അകമഴിെ ഒരു ബന്ധത്തിവലക്ക് ന്യിക്കന്റപ്പടുന്നതിലൂന്റട
സാധ്യന്റമന്നുും ഞങ്ങള് വിശവസിക്കുന്നു.
APC-BC യില്, പ്രകടമാവകണ്ടുന്ന ബദ്വവസ്നഹും സവായത്തമാക്കുവാനുും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ
അഭ്ിവഷകത്തിനുും അമാനുഷികമായ ബദ്വപ്രവൃത്തികള്ക്കുും പ്രവതയകും ഊന്നല് ന്ല്കുന്ന
വിധ്ത്തിലുമുള്ള അധ്യാപന്മാണ് ന്ല്കുന്നത്. ധ്ാരാളും യുവതീയുവാക്കള് ഇതിവന്ാടകും
പരിശീലിപ്പിക്കന്റപ്പടുകയുും അവരില് ബദ്വവിളി ന്ിറവവറ്റുന്നതിന്ായി അയയ്ക്കന്റപ്പടുകയുും ന്റചയ്തിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് വപ്രാഗ്രാമുകളാണ് ഞങ്ങള് ന്ല്കുന്നത്:
ഒരു വര്ച്ഷന്റത്ത Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
രണ്ടു വര്ച്ഷന്റത്ത Diploma in Theology and Christian Ministry (Dip.Th.)
മൂന്നു വര്ച്ഷന്റത്ത Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

ദ്ിവവസന് വന്നുവപാകുന്നവര്ച്ക്ക് തിങ്കള് മുതല് ന്റവള്ളി വന്റരയുള്ള ദ്ിവസങ്ങളില് 9:00am 1:00pm വന്റരയുും, വജാലിയുള്ളവര്ച്ക്കുും, ഗൃഹസ്ഥരായവര്ച്ക്കുും ഉച്ചയ്ക്കു വശഷും 1 മണിക്കുും
ക്ലാസ്സുകളില്
പന്റങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്.
താമസിച്ചു
പഠിക്കുവാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്ന
യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് ന്റവവവന്ററ താമസ സൗകരയങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. എല്ാ പ്രവൃത്തി
ദ്ിന്ങ്ങളിലുും ഉച്ചകഴിെ് 2:00-5:00 വന്റരയുള്ള സമയങ്ങളില് ഫീല്ഡ് വര്ച്ക്കിനുും,
പ്രവതയകമായുള്ള ന്റസമിന്ാറുകള്ക്കുും, പ്രാര്ച്ഥന്, ആരാധ്ന് സമയങ്ങളിലുും പഠിതാക്കള്
പങ്കാളികളാകുന്നു. ഉച്ചകഴിെുള്ള ന്റസഷനുകളില് വഹാസറ്റലില് താമസിച്ചു പഠിക്കാത്തവര്ച്
പന്റങ്കടുവക്കണന്റമന്ന് ന്ിര്ച്ബന്ധമില്. എല്ാ വാരാന്ത്യത്തിലുും ഓവരാ പഠിതാവുും ഒവന്നാ
അതിലധ്ികവമാ സഭ്കളില് പന്റങ്കടുക്കുന്നതിന്റന് വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഓണ്ബലന്ായി അവപക്ഷിക്കുന്നതിനുും വകാവളജിന്ന്ററ പാഠയപദ്ധതി, വയാഗയതാ
മാന്ദ്ണ്ഡങ്ങള്, പഠന്ന്റചലവുകള്, അവപക്ഷാ വഫാും എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്
വിവരങ്ങള് അറിയുന്നതിന്് ദ്യവായി സന്ദര്ച്ശിക്കുക: apcwobiblecollege.org
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA)

