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മുഖവുര
എലലൊ കാര്യങ്ങള്ചം അനകുരഞജിപെിക്ാനകും പകുനഃസ്ാപിക്ാനകും പകുതകുക്ാനകും ദൈവം 
സനനഹത്ിൽ എലലൊം ന്െയ്്ചന്നകു. അവൻ ആനപക്ികനകും, അവൻ അടകുപെമകുള്ളവനകും, 
അവൻ വ്യക്ിപരവകുമാകകുന്നകു.

ഈ പഠനത്ിൽ നിന്നകും പരമാവധി തപനയാജനം ലഭിനക്ണ്ടകുന്നതിന് െകുവന്ടയകുള്ളത് തശദ്ധിക്കുക:

 • ദൈവത്ിൽ നിന്നച് നകൾക്കും എന്നച് തപതീക്ിക്കുക

 • നൊൈ്യങ്ങൾ നൊൈിക്കുക

 • നിങ്ങള്ചന്ട ആശയങ്ങൾ പങ്ിടകുകയകും െർച് ന്െയ്്ചകയകും ന്െയ്്ചക

 • നിങ്ങള്ചന്ട ഉത്രങ്ങൾ ഈ വർക്ച്ബകുക്ിൽ എഴകുതകുക

 • ഇതിന്ലലലൊം ഉപരി ഈ പഠനയാതത ആസ്വൈിക്കുക. 

ദൈവത്ിന്റെ പദ്ധതിദൈവത്ിന്റെ പദ്ധതി
സ്വർഗ്ഗത്ിലകും ഭൂമിയിലകും ഉള്ള സകല കാര്യങ്ങള്ചം തകിസതകുനയശകുവിൽ, അവന്റെ 
ഭരണത്ിനകും വാഴെയക്കും അധീനതയിൽ ഒന്നിച്്ച കൂട്ടടൂക എന്നതാണ് ആൈിമകുതൽ 
ആസൂതതണം ന്െയ്ന്പെട്ട ദൈവത്ിന്റെ രക്യകുന്ട ഉനദേശ്യം. ദൈവം തകിസതകു നയശകുവിലൂന്ട 
തപപഞ്ചത്ിന് ഐക്യവകും സമാധാനവകും പകുനഃസ്ാപിക്കുന്നകു. അവനിൽ, നാം അവനനാന്ടാപെം 
ഒന്നാണ്.

എന്െസ്ർ 1:9-10 എന്െസ്ർ 1:9-10 …അവൻ തന്റെ രഹസ്യ പദ്ധതിന്യ മകുഴകുവൻ വിജ്ാനത്ിലകും 
വിനവകത്ിലകും നന്മെ അറിയിച്്ച. ദൈനവച്ഛ അങ്ങന്നയായിരകുന്നകു. അന്താന്ക് 
തകിസതകുവിലൂന്ട നിറനവറ്ാനായിരകുന്നകു അവന്റെ പരിപാടി. ശരിയായ സമയത്ച് തന്റെ 
പരിപാടികൾ പൂർത്ിയാക്കുകയായിരകുന്നകു ദൈവത്ിന്റെ ലക്്യം. തകിസതകുവിന്ന 
ശിരസ്ാക്ിന്ക്ാണ്ടച് ഭൂമിയിനലയകും സ്വർഗ്ഗത്ിനലയകും എലലൊ വസതകുക്നളയകും 
കൂട്ടിനച്ർക്ാൻ ദൈവം പരിപാടിയിട്ട്ച. (ERV)

ശിഷ്ന്ാന്ര ഉളവാകുവാൻശിഷ്ന്ാന്ര ഉളവാകുവാൻ
നയശകു തന്ന്ന അനകുഗമിക്കുന്നവർക്ച് (ശിഷ്യന്ാർ) അവരകുന്ട ജീവിതയാതതയിൽ 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിനാൽ മറ്ച് അനകുഗാമികന്ള ഉളവാക്ാൻ തന്റെ അധികാരം നൽകി, ഇതിലൂന്ട 
അവർ ജീവിത സഞ്ചാരത്ിൽ തന്റെ ആത്ാവിലൂന്ട അവർ ‘അനകുഗാമികന്ള (ശിഷ്യന്ാന്ര) 
ഉണ്ടാക്കും.’ 

മത്ായി 28:18-20 മത്ായി 28:18-20 അതിനാൽ നയശകു അവരകുന്ടയടകുനത്ക്കു വന്നകു പറഞ്കു, “സ്വർഗ്ഗത്ിലകും 
ഭൂമിയിലകുമകുള്ള സർവ്വ അധികാരങ്ങള്ചം എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നകു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ 
എലലൊ രാജ്യങ്ങളിലകും ന്െന്നച് അവന്ര ശിഷ്യന്ാരാക്കുക. പിതാവിന്റെയകും പകുതതന്റെയകും 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെയകും നപരിൽ അവന്ര സനാനന്പെടകുത്കുക. ഞാൻ നിങ്ങനളാട് 
പറഞ്ിട്ട്ചള്ളന്തലലൊം അനകുസരിക്ാൻ അവന്ര പഠിപെിക്കുക. ഞാൻ എനപൊഴകും 
നിങ്ങനളാന്ടാപെം ഉണ്ടായിരിക്കുന്മന്നച് നിങ്ങൾക്കുറപെിക്ാം. നലാകാവസാനംവന്ര ഞാൻ 
നിങ്ങനളാന്ടാപെമകുണ്ടാകകും.” (ERV)

ദൈവന്ത്യകും അവന് നിങ്ങനളാടകുള്ള സനനഹം അറിയകുന്നതിലൂന്ടയകും, അവൻ ആരാന്ണന്നകും 
അവൻ എന്താണ് ന്െയതന്തന്നകും അവൻ എന്തകു ന്െയ്്ചന്മന്നകും അറിയകുന്നതിലൂന്ടയാണ് 
ശിഷ്യത്വം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവന്റെ വെനത്ിലകും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്ിലകും 
ആരാധനയിലകും തപാർത്ഥനയിലകും മറ്ച് വിശ്വാസികള്ചമായകുള്ള കൂട്ടായമയിലകും അവനനാന്ടാപെം 
സമയം ന്െലവഴിക്കുന്നത് ദൈവന്ത് അറിയാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നകു. 

ഈ ശിഷ്യത്വ പഠനയാതത നാം തകുടർന്നച് ന്െയ്്ചന്ാൾ, അവന്റെ ആത്ാവിനാൽ, നിങ്ങൾ 
കർത്ാവിന്റെ മഹത്വന്ത്ക്കുറിച്്ചം അവന് നിങ്ങനളാടകുള്ള അവന്റെ വലിയ 
സനനഹന്ത്ക്കുറിച്്ചം കൂടകുതൽ അറിവ് നനടകുകയകും കൂടാന്ത ദൈവത്ിന്റെ പൂർണ്ണതയകുന്ട 
എലലൊ അളവിലകും നിറഞ്ച് അതിലൂന്ട നലാകം അവന്ന അറിയകുവാൻ ഇട വരന്ട്ട എന്നകും 
ഞാൻ നയശകുവിന്റെ നാമത്ിൽ തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. ആനമൻ
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ന്സഷൻ 1: അൈൃശ്മായത് കാണുന്ു
സൃഷ്ാവായ ദൈവം ബന്ധന്പെടകുന്നവനാണ്. അവന്റെ വെനം വ്യക്ിപരമാണ്.
അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അടകുപെമകുള്ളതാണ്. അവന്റെ സൃഷ്ി സാക്്യമകുള്ളതാണ്.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവത്ിന് തന്ന്നത്ന്ന്ന നമകുക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്ി തരകുവാനകുള്ള തന്റെ ആതഗഹം 
തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന നമകുക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്ിയ വിവിധ രീതികൾ ഏന്താന്ക്ന്യന്നച് െർച് 
ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

സങ്കീർത്നയം 19:1-6സങ്കീർത്നയം 19:1-6, റ�ാമർ 1:20 റ�ാമർ 1:20, റ�ാന്ശയ 12:10 റ�ാന്ശയ 12:10, ഉലപത്ി 31:11  ഉലപത്ി 31:11 വായിക്കുക

 
ആവർത്നയം 4:35-39ആവർത്നയം 4:35-39, ഉലപത്ി 15:1 ഉലപത്ി 15:1, 2 രാജാകന്ാർ 5:1 2 രാജാകന്ാർ 5:1, 2 രാജാകന്ാർ 5:14-15 2 രാജാകന്ാർ 5:14-15, റയാ�ന്ാൻ 9:1-7  റയാ�ന്ാൻ 9:1-7 
വായിക്കുക

 
ലൂറകാസ് 24:27ലൂറകാസ് 24:27, റയാ�ന്ാൻ 20:31 റയാ�ന്ാൻ 20:31, സങ്കീർത്നയം 33:6-9  സങ്കീർത്നയം 33:6-9 വായിക്കുക

 
റയാ�ന്ാൻ 1:14-18റയാ�ന്ാൻ 1:14-18, 14:6-7 14:6-7, എപ്ായർ 1:1-4  എപ്ായർ 1:1-4 വായിക്കുക

 
റയാ�ന്ാൻ 16:13-15റയാ�ന്ാൻ 16:13-15, 1 റയാ�ന്ാൻ 5:6  1 റയാ�ന്ാൻ 5:6 വായിക്കുക

സാക്്യംസാക്്യം
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന നിങ്ങൾക്ച് എങ്ങന്നഎങ്ങന്ന ന്വളിന്പെടകുത്ി?

അന്് സ്റതാപത പപാർത്ഥനഅന്് സ്റതാപത പപാർത്ഥന
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന നമകുക്ച് ന്വള്ചന്പെടകുത്കുവാൻ ആതഗഹിക്കുന്നതിന് അവന് നന്ദി പറയകുക.
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ന്സഷൻ 2: അവന്ന അ�ിയുവാൻ
സൃഷ്ാവായ ദൈവം സമയത്ിനകും സ്ലത്ിനകും അപെ്ചറമാണ്, എന്നാലകും നമെകുന്ട 
സമയത്ിലകും സ്ലത്ിലകും അവൻ വ്യക്ിപരമായി ഇറങ്ങി വരകുന്നകു.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധന ആരാധന 
ദൈവത്ിന്റെ മഹത്വം ന്വളിന്പെടകുത്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

മുഖവുരമുഖവുര
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന ന്വളിന്പെടകുത്കുന്ന വ്യത്യസത വഴികൾ നാം ആൈ്യ ന്സഷനിൽ പഠിച്്ച. 
നാം ദബബിൾ - ദൈവത്ിന്റെ വ്യക്ിപരമായ തപണയനലഖനം, വായിക്കുകയകും 
പഠിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്ാൾ - അവന്നക്കുറിച്ച് ധാരാളം മനസ്ിലാക്കുന്നകു. ‘ആൈിയിൽ ദൈവം…
സൃഷ്ിച്്ച’ എന്ന ആൈ്യവാക്കുകൾ നപാലകും, ആൈി എനപൊഴായിരകുന്നകുനവാ അനപൊൾ തന്ന്ന 
ദൈവം ഉണ്ടായിരകുന്നകു എന്നകും, അവൻ സകലവകും സൃഷ്ിച്്ചന്വന്നകും നമകുക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. 
ദൈവന്ത് കൂടകുതൽ അറിയാൻ നാം ദബബിളിൽ നരഖന്പെടകുത്ിയിരിക്കുന്ന മൂന്നച് ദൈവീക 
ൈർശനങ്ങൾ പഠിക്ാം.

വചനപഠനയം - ദൈവകീക ൈർശനങ്ങൾ - ന്യന്�സ്റകൽവചനപഠനയം - ദൈവകീക ൈർശനങ്ങൾ - ന്യന്�സ്റകൽ
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന ആർക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകുനവാ ആ വ്യക്ിയകുന്ട ആവശ്യമനകുസരിച്ച് 
സ്വയം ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. ന്യന്ഹസനകലിന് നൽകിയ ദൈവീകൈർശനന്ത് കകുറിച്ച് നമകുക്ച് 
പഠിക്ാം.

ൈർശനസന്ദർഭയംൈർശനസന്ദർഭയം
ന്യന്ഹസനകൽ ദൈറ്്വത്ിന്റെ ഒരകു തപവാെകനകും പകുനരാഹിതനകുമായിരകുന്നകു. പകുരാതന 
ഇതസാനയലിന്ല പതന്തണ്ടച് നഗാതതങ്ങളിൽ രന്ണ്ടണ്ണത്ിൽ നിന്നകുള്ളവരകുമായി ന്യന്ഹസനകലകും 
ഒരകു വിനൈശ രാജ്യത്ച് തപവാസത്ിലായിരകുന്നകു (ന്യന്�സ്റകൽ 1:1ന്യന്�സ്റകൽ 1:1). അവർ സ്വന്തം ആരാധന 
സ്ലമായ ന്യരകുശനലം നഗരത്ിൽ നിന്നച് വളന്ര ൈൂന്രയായിരകുന്നകു. അവർ അന്യദൈവങ്ങന്ള 
ആരാധിക്കുന്ന ഒരകു വിമത ജനതയായിരകുന്നകു. അതിനാൽ ദൈവം തന്റെ തപവാെകനകും 
പകുനരാഹിതനകുമായ ന്യന്ഹസനകലിന് നാടകം നപാന്ല ഒരകു ൈർശനം നൽകി  
(ന്യന്�സ്റകൽ 1:3ന്യന്�സ്റകൽ 1:3).

ന്യന്�സ്റകൽ 1:15-21 ന്യന്�സ്റകൽ 1:15-21 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും ഒന്നിൽ അധികം തവണ തകുടർച്യായി വായിക്കുകയകും 
ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ച് ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന അഞ്ചച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന്താന്ക്ന്യന്നച് െർച് ന്െയ്്ചക.

ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

വാക്യം 15 വാക്യം 15  

വാക്യം 16-17 വാക്യം 16-17 

വാക്യം 18 വാക്യം 18 

വാക്യം 19 വാക്യം 19 

വാക്യം 21വാക്യം 21 
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വെനത്ിനകു ന്തറ്ായ അർത്ഥം നൽകാതിരിക്കുവാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തകുടർന്നച് 
ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന നൊൈ്യങ്ങൾ നൊൈിക്കുക:

ഈ വാക്യത്ിന്ല വ്യക്ിത്വങ്ങൾ ആന്രാന്കആന്രാന്ക? ന്യന്�സ്റകൽ 1:1-3 ന്യന്�സ്റകൽ 1:1-3 വായിക്കുക

 
ആരാണ്ആരാണ് സാംസാരിക്കുന്നത്?

ന്യന്ഹസനകൽ ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ന്യന്�സ്റകൽ 1:28-2:5 ന്യന്�സ്റകൽ 1:28-2:5 വായിക്കുക

ഈ വ്യക്ിത്വങ്ങൾ തമെിൽ എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ് ഇടന്പടകുന്നത്?

എവിന്ടയാണ്എവിന്ടയാണ് ഈ നാടകം നടന്നത്?

എറ്ാഴാണ്എറ്ാഴാണ് ഈ നാടകം നടന്നത് – നയശകു ജഡവകും രക്വകുമായി, തകൂശിൽ മരിച്ച്, മരണത്ിൽ 
നിന്നച് ഉയിർത്ച് ഉയരങ്ങളിനലക്ച് എടകുക്ന്പെട്ടതിന് മകുന്ാ അനതാ നശഷനമാ? 

െതകം എന്ാണ്എന്ാണ് തപതിനിധീകരിക്കുന്നത്? 

ദൈവന്ത് കകുറിച്ച് എന്ാണ്എന്ാണ് െലിക്കുന്ന െതകം തപതിനിധീകരിക്കുന്നത്? 

എന്ാണ്എന്ാണ് കണ്ണച് ദൈവന്ത് കകുറിച്ച് തപതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ന്യന്�സ്റകൽ 8:12 ന്യന്�സ്റകൽ 8:12 വായിക്കുക 

എന്ുഎന്ു ന്കാണ്ടാണീ വെനം എഴകുതിയത്? ന്യന്�സ്റകൽ 11:16-25 ന്യന്�സ്റകൽ 11:16-25 വായിക്കുക
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വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇത് ഇന്നച് നമകുക്ച് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? 

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?

അന്് സ്റതാപത പപാർത്ഥനഅന്് സ്റതാപത പപാർത്ഥന
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന നമകുക്ച് ന്വള്ചന്പെടകുത്കുവാൻ ആതഗഹിക്കുന്നതിന് അവന് നന്ദി പറയകുക.
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ന്സഷൻ 3: സ്വയയം വ്ക്ിപരമാകുന്ു
ദൈവം ബന്ധന്പെടകുന്നവനാണ്. അവൻ വ്യക്ിപരമായി ആശയവിനിമയം ന്െയ്്ചന്നകു.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
നമെകുന്ട ആവശ്യമനകുസരിച്ച് നമെകുന്ട ജീവിതത്ിനലക്ച് ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന ന്വളിന്പെടകുത്ി 
തരകുവാനകുള്ള തന്റെ ആതഗഹം തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

വചനപഠനയം - ദൈവകീക ൈർശനങ്ങൾ - യാറകാബ്വചനപഠനയം - ദൈവകീക ൈർശനങ്ങൾ - യാറകാബ്
നാം പഠിച്തകു നപാന്ല ദൈവം വിവിധ രീതികളിലൂന്ട തന്ന്നത്ന്ന്ന ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. ദൈവം 
തന്ന്നത്ന്ന്ന ആർക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകുനവാ ആ വ്യക്ിയകുന്ട ആവശ്യമനകുസരിച്ച് സ്വയം 
ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. യാനക്ാബിന് നൽകിയ ദൈവീകൈർശനന്ത് കകുറിച്ച് നമകുക്ച് പഠിക്ാം.

ൈർശനസന്ദർഭയം ൈർശനസന്ദർഭയം 
പകുരാതന ഇതസാനയലിന്ല പതന്തണ്ടച് നഗാതതങ്ങള്ചന്ട പിതാവായ യാനക്ാബ് യിസഹാക്ിന്റെയകും 
റിനബക്യകുന്ടയകും മകനാണ്. യിസഹാക്ച് അതബഹാമിന്റെയകും സാറയകുന്ടയകും മകനായിരകുന്നകു. 
അതബഹാമിനകും യിസഹാക്ിനകും ദൈവത്ിൽ നിന്നച് വ്യക്ിപരമായി വാഗൈത്ം ലഭിച്്ച. 
നജഷഠാവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനായി യാനക്ാബ് നജ്യഷഠന്ന വഞ്ചിച്്ച. തൽഫലമായി, 
യാനക്ാബിന്റെ അമെ റിനബക് തന്റെ സനഹാൈരന്റെ നകാപത്ിൽ നിന്നച് രക്ന്പടാൻ 
ഓടിനപൊകകുവാൻ യാനക്ാബിനനാട് പറഞ്കു. യാനക്ാബിന് വിവാഹ തപായം ആയതിനാൽ 
യിസഹാക്ച് യാനക്ാബിന്ന വധകുവിന്ന നതടകുവാൻ റാനഹലിന്റെ കകുടകുംബ നഗാതതത്ിനലക്ച് 
അയച്്ച.

ഉലപത്ി 28:10-22 ഉലപത്ി 28:10-22 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിങ്ങൾ തശദ്ധിച് കാര്യങ്ങൾ െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 
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വെനത്ിനകു ന്തറ്ായ അർത്ഥം നൽകാതിരിക്കുവാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തകുടർന്നച് 
ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന നൊൈ്യങ്ങൾ നൊൈിക്കുക: 

ഈ വാക്യത്ിന്ല വ്യക്ിത്വങ്ങൾ ആന്രാന്കആന്രാന്ക?

ആരാണ്ആരാണ് സാംസാരിക്കുന്നത്?

ദൈവം ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്?

ഈ വ്യക്ിത്വങ്ങൾ തമെിൽ എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ് ഇടന്പടകുന്നത്?

 
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന യാനക്ാബിന് എങ്ങന്നഎങ്ങന്ന പരിെയന്പെടകുത്ി? വാക്യം 13 വാക്യം 13 വായിക്കുക്

യാനക്ാബകുമായകുള്ള തന്റെ ബന്ധന്ത്ക്കുറിച്ച് ദൈവം സ്വയം പരിെയന്പെടകുത്കുന്ന രീതി 
എന്ാണ്എന്ാണ് നനമൊട് പറയകുന്നത്?

വാക്യം 15വാക്യം 15ൽ ദൈവം യാനക്ാബിന് എന്ാണ്എന്ാണ് വാഗൈാനം ന്െയതത്?

എവിന്ടയാണ്എവിന്ടയാണ് ഈ നാടകം നടന്നത്? വാക്യം 19 വാക്യം 19 വായിക്കുക

നഗാനവണി എവിന്ടയാണ് സ്ാപിച്ത്, നഗാനവണി എവിറടകാണ്എവിറടകാണ് നപായിരകുന്നത്?  
വാക്യം 12 വാക്യം 12 വായിക്കുക

നഗാനവണി എന്ാണ്എന്ാണ് തപതിനിധീകരിക്കുന്നത്? 

എറ്ാഴാണ്എറ്ാഴാണ് ഈ നാടകം നടന്നത് – നയശകു ജഡവകും രക്വകുമായി, തകൂശിൽ മരിച്ച്, മരണത്ിൽ 
നിന്നച് ഉയിർത്ച് ഉയർങ്ങളിനലക്ച് എടകുക്ന്പെട്ടതിന് മകുന്ാ അനതാ നശഷനമാ?
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എന്ുഎന്ു ന്കാണ്ടാണീ വെനം എഴകുതിയത്?

വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്?  

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

റയാ�ന്ാൻ 1:51റയാ�ന്ാൻ 1:51ൽ നയശകു തന്റെ ശിഷ്യന്ാനരാട്, അവർ സ്വർഗ്ഗം തകുറക്കുന്നതകും മനകുഷ്യപകുതതന്റെ 
(തന്റെനമൽ) നമൽ ൈൂതന്ാർ ഇറങ്ങകുന്നതകും കയറകുന്നതകും കാണകും എന്നച് പറഞ്കു. 
നയശകുതകിസതകുവിന്റെ ജനനം, മരണം, പകുനരകുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാനരാഹണം എന്നിവയിലൂന്ട സ്വർഗം 
തകുറന്നിരിക്കുന്നകു. ഇന്നച് നയശകുതകിസതകുവിലൂന്ട, അവന്റെ ആത്ാവ് മൂലം നമകുക്ച് ദൈവന്ത് 
വ്യക്ിപരമായി അറിയാൻ കഴിയകും. നമകുക്ച് ദൈവത്ിനലക്ച് നനരിട്ടച് തപനവശനമകുണ്ടച്. അത് 
മാതതമലലെ, നമെകുന്ട സാഹെര്യങ്ങൾ എന്തായിരകുന്നാലകും ദൈവം നമകുക്ായി കാത്ിരിക്കുന്നകു.

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? 

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?

അന്് സ്റതാപത പപാർത്ഥനഅന്് സ്റതാപത പപാർത്ഥന
ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന നമകുക്ച് ന്വള്ചന്പെടകുത്കുവാൻ ആതഗഹിക്കുന്നതിന് അവന് നന്ദി പറയകുക. 
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ന്സഷൻ 4: ഇറ്ാഴാണ് സമയയം
നനാക്ൂ, അവന്റെ കണ്ണ്ചകൾ തീ നപാന്ലയാണ്! അവന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവർ സനനഹവകും 
ന്വളിച്വകും ജീവിതവകും കാണകുന്നകു.
അവന്ന നിരസിക്കുന്നവർ ശിക്യകും ഇരകുട്ട്ചം മരണവകും കാണകുന്നകു.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
നയശകു സ്വർഗ്ഗത്ിനലക്കുള്ള വഴി എന്നച് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ 
പാടകുക.

വചനപഠനയം - ദൈവകീകൈർശനങ്ങൾ - റയാ�ന്ാൻവചനപഠനയം - ദൈവകീകൈർശനങ്ങൾ - റയാ�ന്ാൻ
നാം പഠിച്തകു നപാന്ല ദൈവം വിവിധ രീതികളിലൂന്ട തന്ന്നത്ന്ന്ന ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. ദൈവം 
തന്ന്നത്ന്ന്ന ആർക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകുനവാ ആ വ്യക്ിയകുന്ട ആവശ്യമനകുസരിച്ച് സ്വയം 
ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. നയാഹന്നാന് നൽകിയ ദൈവീകൈർശനന്ത് കകുറിച്ച് നമകുക്ച് പഠിക്ാം.

ൈർശനസന്ദർഭയംൈർശനസന്ദർഭയം
നയാഹന്നാന്ന തന്റെ വിശ്വാസത്ിന്റെ നപരിൽ നാടകുകടത്ി. സഭ പീഡനത്ിന് 
വിനധയമായിരകുന്നകു. നറാമാക്ാർ…ഏറ്വകും തകൂരവകും ശക്വകുമായ മാനകുഷീക സാതമാജ്യം 
ആയിരകുന്നകു അധികാരത്ിൽ. അടിച്മർത്ലിന്റെയകും ഒറ്ന്പെടലിന്റെയകും സാഹെര്യത്ിൽ, 
നയാഹന്നാൻ എലലൊ ദൈവീക മഹത്വത്ിലകും സനനഹത്ിലകും ശക്ിയിലകും ദൈവത്ിന്റെ 
ന്വളിപൊട് തപാപിച്്ച. ദൈവം അന്നകും ഇന്നകും വരകുവാനകുള്ള കാലത്കും സിംഹരൂഡനാണ് 
കൂടാന്ത അവന്റെ ശക്ി എലലൊ തിന്കനളക്ാള്ചം എലലൊ യകുഗങ്ങളിലകുമകുള്ള എലലൊ മാനകുഷീക 
സാതമാജ്യങ്ങന്ളക്ാള്ചം വലകുതാണ്. എലലൊ തിന്യകും അവസാനിക്കും എന്നച് നയാഹന്നാനകും എലലൊ 
വിശ്വാസികൾക്കും ഉറപെ്ച നൽകാൻ കഴിഞ്കു. നയശകു തിന്ന്യ പരാജയന്പെടകുത്ി. തിന്, അത് 
കടന്മടകുത് സമയത്ാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. തിന്ന്യലലൊം ഇലലൊതാകകുന്നതിനകുമകു്ച് സ്വതതന്തമായി 
തന്നിനലക്ച് വരകുന്ന എലലൊവർക്കുമായി ദൈവം കാത്ിരിക്കുന്നകു.

നയശകുവിന്റെ ന്വളിപൊടിന്റെ ന്െറിയ ഒരകു ഭാഗവകും, നടക്കുന്ന സംഭവകും നമകുക്ച് തശദ്ധിക്ാം.

ന്വളി്ാട് 4:1-11 ന്വളി്ാട് 4:1-11 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിന്ല ഓനരാ വാക്യത്ിലകും ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ െർച് ന്െയ്്ചക. 
നിങ്ങള്ചന്ട ദകപതതികയിൽ ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

വാക്യം 1 വാക്യം 1 

വാക്യം 2വാക്യം 2 

വാക്യം 3വാക്യം 3 

വാക്യം 4വാക്യം 4 

വാക്യം 5വാക്യം 5 

വാക്യം 6 വാക്യം 6  

വാക്യം 7വാക്യം 7 
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എന്ാണ്എന്ാണ് നാല് ജീവനകുള്ള ജീവികൾ രാപെകൽ പറയകുന്നത്? വാക്യം 8 വാക്യം 8 വായിക്കുക

സിംഹാസനത്ിൽ ഇരിക്കുന്നവന്ന നാല് ജീവികൾ ആരാധിക്കുന്ാൾ ഇരകുപത്ി നാല് 
മൂപെന്ാർ എന്ാണ്എന്ാണ് ന്െയ്്ചന്നത്? വാക്യം 9-10 വാക്യം 9-10 വായിക്കുക

സിംഹാസനത്ിൽ ഇരിക്കുന്നവന്ന ആരാധിക്കുന്ാൾ ഇരകുപത്ി നാല് മൂപെന്ാർ എന്ാണ്എന്ാണ് 
പറയകുന്നത്? വാക്യം 11 വാക്യം 11 വായിക്കുക

സ്വർഗ്ഗത്ിനലക്ച് വാതിൽ തകുറന്നിരിക്കുന്നകു: നയാഹന്നാൻ കാണകുന്ന വാതിൽ, നന്മെ ശകുദ്ധീകരിച് 
നയശകുവിന്റെ തികഞ് രക്ബലിയകുന്ട തപതീകമാണ്, അത് നന്മെ ശകുദ്ധീകരിച്്ച. നയശകുവിന്റെ 
സ്വയ രക്ബലി നാം സ്വീകരിക്കുന്ാൾ നമെകുന്ട ഉള്ളിൽ ദൈവത്ിന്റെ ആത്ാവകും നമെകുന്ട 
നമലകും, െകുറ്്ചം ദൈവ സാന്നിദ്ധ്യവകും ഉണ്ടച്.

അവന്റെ ആത്ാവിനാൽ നമകുക്ച് ദൈവീക സിംഹാസനത്ിനലക്ച് തപനവശനം ലഭിനക്ണ്ടതിന് 
നയശകു മകുഖാന്തരം ദൈവം ജഡവകും രക്വകുമായി, നമെിൽ ഒരകുവനായി, തന്റെ ജീവൻ 
യാഗമാക്ി, ഉയിർത്കു ഉയരങ്ങളിനലക്ച് കയറി പിതാവായ ദൈവത്ിന്റെ വലതകു ഭാഗത്ച് 
ഇരിക്കുന്നകു.

ൈകുഷ്തയാൽ നാശമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ച് നമകുക്ച് നിരന്തരമായ കൂടിക്ാഴെ, കൂട്ടായമ, 
ഉപനൈശം, ബന്ധം, സനനഹം, ന്വളിപൊട് ഉണ്ടാനകണ്ടതിനായി ആത്ാവിനാൽ 
സിംഹാസനത്ിനലക്ച് തപനവശനം ഉണ്ടച്.

ഭാവിയിൽ, നമെകുന്ട ഉയിർന്ത്ഴകുനന്നറ് പരിപൂർണ്ണ ശരീരങ്ങളിൽ ദൈവത്ിന്റെ 
സിംഹാസനത്ിങ്നലക്ച് തപനവശനം ലഭിക്കുന്മന്നതാണ് നമെകുന്ട തപത്യാശ, അവിന്ട നാം 
അവന്ന മകുഖാമകുഖം കാണകും. അവിന്ട കണ്ണ്ചനീർ ഉണ്ടാകിലലെ, നവൈനയകുണ്ടാകിലലെ, വാർദ്ധക്യം 
ഉണ്ടാകിലലെ, നരാഗം ഉണ്ടാകിലലെ. കാല സ്ൂർണ്ണതയിൽ എലലൊം പൂർണമാകകും.

വെനത്ിനകു ന്തറ്ായ അർത്ഥം നൽകാതിരിക്കുവാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തകുടർന്നച് 
ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന നൊൈ്യങ്ങൾ നൊൈിക്കുക:

ഈ വാക്യത്ിന്ല വ്യക്ിത്വങ്ങൾ ആന്രാന്കആന്രാന്ക?

ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്?

ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്? ന്വളി്ാട് 4:1 ന്വളി്ാട് 4:1 വായിക്കുക

ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് ശബ്ം സംസാരിക്കുന്നത്? ന്വളി്ാട് 4:1 ന്വളി്ാട് 4:1 വായിക്കുക

നാല് ജീവികൾ ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ന്വളി്ാട് 4:8 ന്വളി്ാട് 4:8 വായിക്കുക
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ന്വളി്ാട് 4:11 ന്വളി്ാട് 4:11 വായിക്കുക

ഇരകുപത്ിനാല് മൂപെന്ാർ ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്?

ഈ വ്യക്ിത്വങ്ങൾ തമെിൽ എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ് ഇടന്പടകുന്നത്?

എവിന്ടയാണ്എവിന്ടയാണ് ഈ നാടകം നടന്നത്? ന്വളി്ാട് 1:9ന്വളി്ാട് 1:9, ന്വളി്ാട് 4:1  ന്വളി്ാട് 4:1 വായിക്കുക

എറ്ാഴാണ്എറ്ാഴാണ് ഈ നാടകം നടന്നത് - നയശകു ജഡവകും രക്വകുമായി, തകൂശിൽ മരിച്ച്, മരണത്ിൽ 
നിന്നച് ഉയിർത്ച് ഉയരങ്ങളിനലക്ച് എടകുക്ന്പെട്ടതിന് മകുന്ാ അനതാ നശഷനമാ?  
ന്വളി്ാട് 1:17-18 ന്വളി്ാട് 1:17-18 വായിക്കുക

എന്ുഎന്ു ന്കാണ്ടാണീ വെനം എഴകുതിയത്?

വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്?

ഇന്നച് നമകുക്ച് അത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

സാക്്യംസാക്്യം
ഈ ദൈവീക ൈർശന ന്സഷനിൽ ദൈവം നിങ്ങനളാട് എന്ിന്നഎന്ിന്ന പറ്ി സംസാരിച്്ച?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 5: ദൈവയം ഇപത അധികയം 
സ്റന�ികുന്ു

അറിവ് ഒരകു ശക്ിയാണ്. അവന്റെ സനനഹത്ിന്റെ ശക്ി അറിയകുക.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവ സനനഹന്ത് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

വചനപഠനയം - ദൈവ സ്റന�യംവചനപഠനയം - ദൈവ സ്റന�യം
നമെൾ പഠിച്തകുനപാന്ല, സൃഷ്ാവായ ദൈവം ബന്ധം പകുലർത്കുന്നവനകും ആയിരിക്കുന്നവനകും, 
ആകകുന്നവനകും, വരകുന്നവനകും ആകകുന്നകു. ദൈവം ഇതതയധികം സനനഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ 
എലലൊം സനനഹത്ിൽ ന്െയ്്ചന്നകു. ഈ ദൈവസനനഹം നമെകുന്ട സ്വന്തം തഗാഹ്യത്ിനപെ്ചറമകുള്ള 
സനനഹമാണ്. ഈ ദൈവസനനഹത്ിന്റെ െില വശങ്ങൾ അവന്റെ കഥ, അവന്റെ യഥാർത്ഥ 
തപണയകഥയായ ദബബിളിൽ നിന്നച് നമകുക്ച് പഠിക്ാം.

1 ന്കാരിന്്ർ 13:1-8 1 ന്കാരിന്്ർ 13:1-8 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിന്റെ ഓനരാ വാക്യത്ിലകും ദൈവ സനനഹത്ിന്റെ ഏതകു വശമാണ് 
ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്നത് എന്നച് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

വാക്യം 4വാക്യം 4 

വാക്യം 5വാക്യം 5 

വാക്യം 6 വാക്യം 6  

വാക്യം 7വാക്യം 7 

വാക്യം 8വാക്യം 8 

ആരാണകീആരാണകീ സനനഹത്ിന്റെ ഉറവിടം? 1 റയാ�ന്ാൻ 4:7-10 1 റയാ�ന്ാൻ 4:7-10 വായിക്കുക

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ച് ദൈവസനനഹം എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ് തപകടിപെിച്ിരിക്കുന്നത് എന്നച് െർച്ച് 
ന്െയ്്ചക? ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

 
വെനത്ിനകു ന്തറ്ായ അർത്ഥം നൽകാതിരിക്കുവാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തകുടർന്നച് 
ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന നൊൈ്യങ്ങൾ നൊൈിക്കുക:

ഈ ഭാഗത്ിന്ല വ്യക്ിത്വങ്ങൾ ആന്രാന്കയാണ്ആന്രാന്കയാണ്? 1 റയാ�ന്ാൻ 4:7-10 1 റയാ�ന്ാൻ 4:7-10 വായിക്കുക
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ആരാണ്ആരാണ് സാംസാരിക്കുന്നത്?

ആറരാടാണ്ആറരാടാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്?

ഈ വ്യക്ിത്വങ്ങൾ തമെിൽ എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ് ഇടന്പടകുന്നത്?

എറ്ാഴാണ്എറ്ാഴാണ് ഈ നാടകം നടന്നത് – നയശകു ജഡവകും രക്വകുമായി, തകൂശിൽ മരിച്ച്, മരണത്ിൽ 
നിന്നച് ഉയിർത്ച് ഉയരങ്ങളിനലക്ച് എടകുക്ന്പെട്ടതിന് മകുന്ാ അനതാ നശഷനമാ?

എന്ുഎന്ു ന്കാണ്ടാണീ വെനം എഴകുതിയത്? 1 റയാ�ന്ാൻ 1:1-4 1 റയാ�ന്ാൻ 1:1-4 വായിക്കുക

വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? 

സാക്്യംസാക്്യം
നിങ്ങൾക്ച് നവണ്ടിയകുള്ള ദൈവസനനഹം ഒരകുനാള്ചം തീർന്നകു നപാകകുന്നിലലെ എന്നകുള്ള അറിവ് 
നിങ്ങൾക്ച് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 6: പിതാവിന്റെ സ്റന�യം
ദൈവത്വത്ിന്റെ സ്ൂർണ്ണതയകും നയശകുവിൽ വസിക്കുന്നത് പിതാവിന് 
തപസാൈകരമായിരകുന്നകു. അവൻ മകുഖാന്തരം, എലലൊം അവനനാടകു രമ്യതന്പെടകുത്ി.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവ സനനഹന്ത് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
ദൈവം ബന്ധം പകുലർത്കുന്നവനകും ആയിരിക്കുന്നവനകും, ആകകുന്നവനകും, വരകുന്നവനകും ആകകുന്നകു. 
പിതാവകും പകുതതനായ നയശകുവകും പരിശകുദ്ധാത്ാവകും മൂന്നച് വ്യക്ിത്വങ്ങൾ നെർന്ന ഒരകു 
തികഞ് ഒരകുമയകുണ്ടച്, ഏക ദൈവം. അവന്റെ യഥാർത്ഥ തപണയകഥയായ ദബബിളിൽ നിന്നച് 
പിതാവിന്റെ സനനഹന്ത് കകുറിച്ച് കൂടകുതൽ പഠിക്ാം.

പിതാവിന്റെ സനനഹം വിലനയറിയതായതിനാൽ അവൻ തന്റെ പകുതതന് സകലവകും നൽകകുന്നകു. 

ന്കാന്ലാസ്സ്യർ 1:19-20 ന്കാന്ലാസ്സ്യർ 1:19-20 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് പിതാവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

 

 
വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

 

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ന്കാന്ലാസ്സ്യർ 1:21-22 ന്കാന്ലാസ്സ്യർ 1:21-22 വായിക്കുക

 
റയാ�ന്ാൻ 3:16-17 റയാ�ന്ാൻ 3:16-17 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.



16

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് പിതാവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

 
വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? റയാ�ന്ാൻ 3:18 റയാ�ന്ാൻ 3:18 വായിക്കുക

 
റയാ�ന്ാൻ 3:35റയാ�ന്ാൻ 3:35 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക. 

കൂട്ടാ ചർച്ചകൂട്ടാ ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് പിതാവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? റയാ�ന്ാൻ 3:36 റയാ�ന്ാൻ 3:36 വായിക്കുക

1 റയാ�ന്ാൻ 3:1 1 റയാ�ന്ാൻ 3:1 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് പിതാവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇന്നച് നമകുക്ച് അത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
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ന്കാറലാസ്സ്യർ 1:12-14 ന്കാറലാസ്സ്യർ 1:12-14 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് പിതാവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? 

സാക്്യംസാക്്യം
പിതാവ് നിങ്ങന്ള എതതമാതതം സനനഹിക്കുന്നകു എന്ന അറിവ് നിങ്ങൾക്ച് എന്്കഎന്്ക അർത്ഥമാണ് 
നൽകകുന്നത്? 

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 7: പുപതന്റെ സ്റന�യം
നാം അവനകുമായി സനനഹത്ിൽ ബന്ധന്പെട്ടിരിനക്ണ്ടതിന് ദൈവം തന്ന്നത്ന്ന്ന 
സനനഹത്ിൽ വ്യക്ിപരമാക്ി.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
ദൈവം ബന്ധം പകുലർത്കുന്നവനകും ആയിരിക്കുന്നവനകും, ആകകുന്നവനകും, വരകുന്നവനകും ആകകുന്നകു. 
പിതാവകും പകുതതനായ നയശകുവകും പരിശകുദ്ധാത്ാവകും മൂന്നച് വ്യക്ിത്വങ്ങൾ നെർന്ന ഒരകു 
തികഞ് ഒരകുമയകുണ്ടച്, ഏക ദൈവം. ദൈവപകുതതനായ നയശകുവിന്റെ സനനഹത്ിന്റെ ബന്ധന്ത് 
കകുറിച്ച് നമകുക്ച് പഠിക്ാം.

നയശകുവിന്റെ സനനഹം വളന്ര വലകുതാണ്, നമകുക്ായി ജഡരക്യാഗമാനകണ്ടതിന് അവൻ 
എലലൊം ഉനപക്ിച്്ച. എന്നിരകുന്നാലകും, ഓനരാ ൈിവസവകും അവന്റെ സനനഹന്ത്ക്കുറിച്ച് 
വ്യക്ിപരമായി കൂടകുതൽ കൂടകുതൽ അറിയകുന്നത് ദൈവന്ത്യകും ദൈവത്ിൽനിന്നകും ഉള്ള 
പൂർണ്ണജീവൻ, സനനഹം, സത്യം, ശക്ി എന്നിവന്യലലൊം ലഭിക്ാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നകു.

റയാ�ന്ാൻ 10:14-18റയാ�ന്ാൻ 10:14-18 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് നയശകുവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

 

 

 

 

സാക്്യംസാക്്യം
ദൈവം നിങ്ങള്ചന്ട നലലെ ഇടയൻ എന്ന അറിവ് നിങ്ങൾക്ച് എന്്കഎന്്ക അർത്ഥമാണ് നൽകകുന്നത്?

സങ്കീർത്നയം 23 സങ്കീർത്നയം 23 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.
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കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നലലെ ഇടയനായ നയശകു നിങ്ങൾക്ച് എന്തച് ന്െയത് തരകുന്നകു എന്നതിന്ന പറ്ി െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
വെനത്ിലകുള്ളതകും ഇന്നകും അന്ത രീതിയിലകുള്ളതകുമായ െില കാര്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

ഇന്നച് നമകുക്ച് ഇത് എന്ാണ്എന്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ വെനത്ിൽ നിന്നച് ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? 

നയശകുവിലൂന്ടയകുള്ള ഈ ദൈവസനനഹം എപതഎപത ൈൃഢമാണ്? റ�ാമർ 8:38-39 റ�ാമർ 8:38-39 വായിക്കുക

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 8: പരിശുദ്ധാത്ാവിന്റെ 
സ്റന�യം

ആത്ാവകും മണവാട്ടിയകും പറയകുന്നകു ‘വരൂ!’ നകൾക്കുന്നവന്രലലൊം വരന്ട്ട.
ൈാഹിക്കുന്നവന്രലലൊം വരന്ട്ട. ജീവജലം ന്കാതിക്കുന്നവന്രലലൊം സ്വതതന്തമായി കകുടിക്ന്ട്ട.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവ സനനഹന്ത് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
ദൈവം ബന്ധം പകുലർത്കുന്നവനകും ആയിരിക്കുന്നവനകും, ആകകുന്നവനകും, വരകുന്നവനകും ആകകുന്നകു. 
പിതാവകും പകുതതനായ നയശകുവകും പരിശകുദ്ധാത്ാവകും മൂന്നച് വ്യക്ിത്വങ്ങൾ നെർന്ന ഒരകു 
തികഞ് ഒരകുമയകുണ്ടച്, ഏക ദൈവം. പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ സനനഹത്ിന്റെ ബന്ധന്ത് കകുറിച്ച് 
നമകുക്ച് പഠിക്ാം.

ദൈവസനനഹം വളന്ര വലകുതാണ്, അത് നമകുക്ച് മനസ്ിലാക്ാവകുന്നതിലകും അപെ്ചറമാണ്. 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ സനനഹം ഒരിക്ലകും അവനിനലക്ച് വിരൽ െൂണ്ടകുന്നിലലെ. പകരം അവൻ 
നമെകുന്ട ഉള്ളിൽ ന്വളിന്പെടകുത്കുകയകും സ്ിരീകരിക്കുകയകും രൂപാന്തരന്പെടകുത്കുകയകും 
വസിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്നകു, അതിനാൽ നാം പിതാവിന്റെ സനനഹവകും പകുതതനായ നയശകുവിന്റെ 
സനനഹവകും വ്യക്ിപരമായകും ശക്മായകും അടകുത്കും അനകുഭവിക്കുന്നകു.

പരിശകുദ്ധാത്ാവ് ആന്രയാണ്ആന്രയാണ് സാക്്യന്പെടകുത്കുകയകും മഹത്്വന്പെടകുത്കുകയകും ന്െയ്്ചന്നത്? 
റയാ�ന്ാൻ 16:13-15 റയാ�ന്ാൻ 16:13-15 വായിക്കുക

വ്യക്ിപരമായകും ശക്മായകും അടകുപെമായകും ദൈവസനനഹം നമെകുന്ട ഹൃൈയങ്ങളിനലക്ച് 
പകരകുന്നത് എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ്? റ�ാമർ 5:5-8 റ�ാമർ 5:5-8 വായിക്കുക

റ�ാമർ 8: 14-16 റ�ാമർ 8: 14-16 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്ിൽ നിന്നച് പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ സനനഹന്ത് പറ്ി മനസ്ിലാക്ിയത് െർച് 
ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

എലലൊ വിശ്വാസികള്ചം ‘ദൈവത്ിന്റെ പകുതതന്ാരാണ്’ (ആണകും ന്പണ്ണ്ചം) കാരണം അവർ 
അവന്റെ ആത്ാവിന്ന സ്വീകരിച്ിരിക്കുന്നകു. ‘ദൈവത്ിന്റെ പകുതതന്ാർ’ എന്ന വാക്കുകൾ 
നമകുക്ച് ഇനപൊൾ അവകാശമായി ലഭിക്കുന്ന ദൈവവകുമായകുള്ള ബന്ധന്ത് ന്വളിന്പെടകുത്കുന്നകു. 
ഈ ൈന്ത്ടകുക്ൽ ആൈ്യജാതനായ മകന്റെ എലലൊ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങനളാട് കൂന്ട 
രാജകീയ രക്ത്ിന്റെ ആൈ്യജാതനായ മകനായിട്ടാണ്. അതകുന്കാണ്ടച് നാം ദൈവരാജ്യത്ിന്റെ 
രാജാവായ നയശകുവിന്റെ തകുല്യ അവകാശികളായിത്ീരകുന്നകു.
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സാക്്യംസാക്്യം
നിങ്ങൾ ദൈവ ദപതലാന്ണന്നകുള്ള അറിവ് എന്ാണ്എന്ാണ് നിങ്ങൾക്ച് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ വെനത്ിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 9: എന്ന് ഉള്ളതുറപാന്ല അയംഗകീ
കരികുന്ു

അവന്റെ സനനഹത്ിൽ കന്ണ്ടത്ി. എന്ന്ന ഉള്ളതകുനപാന്ല അംഗീകരിക്കുന്നകു. നിത്യതയക്ായി 
ബന്ധിക്ന്പെട്ടിരിക്കുന്നകു. മഹത്വത്ിൽ ജീവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ. ഞാൻ എന്ന്നനന്നക്കുമായി 
മാറിയിരിക്കുന്നകു. 

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ഞാൻ ഉള്ളതകുനപാന്ല ദൈവത്ാൽ 
അംഗീകരിക്ന്പെട്ടിരിക്കുന്നകു എന്നച് തപഖ്യാപിക്കുന്ന 
രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക. 

നാല കാർഡ് വർക്കറഷാ്്കനാല കാർഡ് വർക്കറഷാ്്ക
പടി 1:പടി 1: ഓനരാരകുത്രകും ഒരകു കാലി കടലാസ്ച് എടകുത്ച് നാല് ഭാഗമായി മകുറിക്കുക. ഓനരാരകുത്രകും 
അവർക്ച് ലഭിച് കാർഡിൽ താന്ഴ ന്കാടകുത്ിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തപതിനിധീകരിക്കുന്ന െിതതങ്ങൾ 
വരയക്കുക. 

കാർഡ് 1 = ഞാൻ. കാർഡ് 2 = എന്റെ കകുടകുഃബം. കാർഡ് 3 = എന്റെ വിൈ്യാഭ്യാസം. കാർഡ് 4 = എന്റെ തഗാമം

പടി 2:പടി 2: ഓനരാരകുത്രകും സ്വയം, അവരകുന്ട കകുടകുഃബം, അവരകുന്ട വിൈ്യാലയം, അവരകുന്ട സമൂഹം 
എന്നിവ ലളിതമായ െിതതങ്ങളായകും വാക്കുകളായകും അവരകുന്ട നാല് കാർഡകുകള്ചന്ട പിൻപകുറത്ച് 
വരയക്കുക. കാർഡകുകളിൽ അവരകുന്ട നപര് എഴകുതാന്തയിരിക്കുക. 

കാർഡ് 1: എന്ന്ന കകുറിച്ച് എനിക്ച് എന്താണ് നതാന്നകുന്നത്? (സനന്താഷമകുള്ളത് അന്ലലെങ്ിൽ ൈകുഃഖമകുള്ള 
മകുഖം വരയക്കുക). എനിക്ച് സനനഹം അനകുഭവിക്കുവാൻ കഴിയകുന്നകുനവാ? എന്റെ സമൂഹം എന്ന്ന 
അംഗീകരിക്കുന്നകുനവാ? ഞാൻ എന്തിലാണ് മികച്ത്? എന്തച് ന്െയ്്ചവാനാണ് എനിക്ച് ഇഷ്ം? എനിക്ച് 
ഇഷ്മകുള്ള മൃഗനമതാണ്? എനിക്ച് ഇഷ്മകുള്ള ആഹാരം ഏതാണ്? എന്റെ സ്വപനങ്ങൾ 
എന്ന്താന്ക്യാണ്? എനിക്ച് എന്തിന്നയാണ് ഭയം?

കാർഡ് 2: ആന്രാന്ക് എന്റെ കകുടകുഃബത്ിൽ ഉണ്ടച്? എന്റെ കകുടകുഃബത്ിന്റെ ആനരാഗ്യ സ്ിതി 
എന്താണ്? ഏത് ദൈവത്ിലാണ് എന്റെ കകുടകുഃബം വിശ്വസിക്കുന്നത്? എന്റെ നമൽ അധികാരം ഉള്ളവർ 
എതപകാരമാണ്? (സനന്താഷമകുള്ളത് അന്ലലെങ്ിൽ ൈകുഃഖമകുള്ള മകുഖം വരയക്കുക).

കാർഡ് 3: എന്റെ ജീവിതന്ത് പറ്ി എനിക്ച് എന്താണ് നതാന്നകുന്നത്? (സനന്താഷമകുള്ളത് അന്ലലെങ്ിൽ 
ൈകുഃഖമകുള്ള മകുഖം വരയക്കുക). എന്റെ ബാലലെ്യകാലത്കു നിന്നച് ഞാൻ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്താണ്? 
എന്ന്ന ഇത് പഠിപെിച് വ്യക്ി എങ്ങന്നയകുള്ളതാണ്? എനിക്ച് പഠിക്കുവാൻ അന്ലലെങ്ിൽ ഏറ്വകും 
ഇഷ്മകുള്ള വിഷയം എന്താണ്? എനിക്ച് തപയാസമകുള്ള വിഷയം എന്താണ്? എനിക്ച് എള്ചപെമകുള്ള 
വിഷയം ഏതാണ്? എനിക്ച് സകുരക്ിതത്വം നതാന്നാത് സ്ലം ഏതാണ്? എനിക്ച് സകുരക്ിതത്വം 
നതാന്നകുന്ന സ്ലം ഏതാണ്?

കാർഡ് 4: ഞാൻ പാർക്കുന്ന സ്ലത്ിന്ന പറ്ി ഇഷ്മകുള്ളകാര്യം എന്താണ്? ഞാൻ പാർക്കുന്ന 
സ്ലത്ിന്ന പറ്ി ഇഷ്മിലലൊത് കാര്യം എന്താണ്? ഞാൻ പാർക്കുന്ന ഇടത്ിന്ല മകുതിർന്നവർ 
എന്താണ് ന്െയ്്ചന്നത്? മകുതിർന്നവർ എന്ന്ന എങ്ങന്നയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? 

പടി 3: പടി 3: കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ എലലൊം എഴകുതിയതിന് നശഷം അത് നിങ്ങൾക്ച് നൽകണം. അത് നാല് 
വ്യത്യസത കൂട്ടങ്ങളായി വയക്കുക.

പടി 4: പടി 4: അവരകുനടത് അലലൊത്ച് നാല് കൂട്ട കാർഡ് ഓനരാരകുത്ർക്ച് നൽകകുക. അവരകുന്ട നപരകുകൾ 
രഹസ്യമായി വയക്കുക, ആരകുന്ട കാർഡകുകളാണ് നൽകിയത് എന്നച് അറിയിക്ാതിരിക്കുക. 

പടി 5: പടി 5: ഒനരാരകുത്രായി അവർക്ച് ലഭിച് ഈ നാല് കാർഡകുകളിന്ല വിവരങ്ങൾ പങ്കു വയക്കുക. 
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കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഓനരാ കാർഡകുകള്ചന്ട ഫലങ്ങൾ െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

ഓനരാരകുത്ർക്കും അവന്ര പറ്ിയകും അവരകുന്ട സാഹെര്യങ്ങന്ള പറ്ിയകും ഉള്ള വിൊരങ്ങൾ  
തമെിലകുള്ള ബന്ധം  എന്ാണ്എന്ാണ്?

ഓനരാരകുത്രകും തമെിലകുള്ള വ്യത്യാസം എന്ാണ്എന്ാണ്?

ഉലപത്ി 29:31-35 ഉലപത്ി 29:31-35 വായിക്കുക

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നലയന്യയകും ദൈവന്ത്യകും പറ്ി നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

വാക്യം 31 വാക്യം 31 നലയന്യ പറ്ി ദൈവം എന്താണ് അറിഞ്ത്? 

വാക്യം 32 വാക്യം 32 ഒരകു ആൺ ദപതൽ ഉണ്ടാകകുന്നതകു മൂലം എന്തകു സംഭവിക്കും എന്നാണ് നലയ ആശിച്ത്?

വാക്യം 33 വാക്യം 33 നലയയക്ച് ആൺമക്ൾ ഉണ്ടായതകു ന്കാണ്ടച് അവള്ചന്ട ഭർത്ാവ് അവന്ള സനനഹിച്്ചനവാ?

വാക്യം 34 വാക്യം 34 മൂന്നച് ആൺമക്ൾ ഉണ്ടായതിന് നശഷം അവള്ചന്ട ഭർത്ാവ് അവന്ള സനനഹിച്്ചനവാ?

വാക്യം 35 വാക്യം 35 നാല് ആൺമക്ൾ ഉണ്ടായതിന് നശഷം നലയ എന്താണ് പറഞ്ത്?

സനനഹിക്ന്പെനടണ്ടതകും സ്വീകരിക്ന്പെനടണ്ടതകുമായ നമെകുന്ട ആവശ്യം ദൈവം കാണകുന്നകു. ദൈവം 
നലയന്യ എതതമാതതം സനനഹിക്കുന്നകുന്വന്നച് ന്വളിന്പെടകുത്ാൻ ഒരകു ആൺകകുഞ്ിന് നവണ്ടിയകുള്ള 
അവള്ചന്ട ആതഗഹം ദൈവം നിറനവറ്ി. ദൈവത്ിന്റെ പദ്ധതിയിൽ അവൾക്കും സ്ാനമകുണ്ടായിരകുന്നകു. 
പകുരാതന ഇതസാനയലിന്ല പതന്തണ്ടച് നഗാതതങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നച് അതായത് അവള്ചന്ട നാലാമന്ത് 
ആൺകകുട്ടിയിലൂന്ട നഗാതതത്ിൽ നിന്നച് ദൈവം, നയശകു മാംസവകും രക്വകും ആനകണ്ടതിന് വന്നകു.

നാം ദൈവത്ാൽ എതതമാതതം സനനഹിക്ന്പെടകുന്നകുന്വന്നകും, അവൻ നന്മെ എങ്ങന്നയാണ് 
സ്വീകരിക്കുന്നന്തന്നകും, അവന്റെ കണ്ണിൽ നമെൾ എതത സൗന്ദര്യമകുള്ളവന്രന്നകും, അവന്റെ പദ്ധതിയകുന്ട 
ഭാഗമാനകണ്ടതിന് നലാക സൃഷ്ിക്ച് മകുന്് അവൻ നന്മെ തിരന്ഞ്ടകുത്കുന്വന്നകും അറിയകുന്ാൾ, നാം 
മറ്്ചള്ളവരകുന്ട സനനഹനമാ അംഗീകാരനമാ നമലിൽ നതടാതവണ്ണം സ്വതതന്തരാകകുന്നകു. അവന്റെ 
സനനഹവകും അംഗീകാരവകും നമകുക്ച് മതി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്ിലാക്ി നാം ജീവിക്കുന്നകു.

നാം ഉള്ളതകു നപാന്ല നന്മെ അംഗീകരിക്കുന്നകു എന്നച് അറിയകുന്ാൾ എന്്കഎന്്ക ന്െയ്്ചവാനകും 
ശക്ിന്പെടകുന്നകു? റ�ാമർ 15:7 റ�ാമർ 15:7 വായിക്കുക

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത് കകുറിച്ച് പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? പപവർത്ികൾ 10:34 പപവർത്ികൾ 10:34 വായിക്കുക

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?



24

ന്സഷൻ 10: വ്ക്ിത്വയം — ആത്ാവിൽ 
ജനിച്ചചു 

ദൈവം: മാംസത്ിൽ നിന്നകും രക്ത്ിൽ നിന്നകും ജനിച് ആത്ാവ്, മാംസവകും രക്വകും 
ന്കാണ്ടച് ജനിച് എലലൊവർക്കും മാംസരക്യാഗമാകാൻ വന്നകു, അവൻ മൂലം മാംസവകും 
രക്വകുമായ എലലൊവർക്കും ആത്ാവിൽ നിന്നച് ജനിക്ാം.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ഞാൻ ആത്ാവിൽ നിന്നച് ജനിച് ദൈവ ദപതൽ എന്നച് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ 
ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക. 

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
നമെൾ പഠിച്തകുനപാന്ല, നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം സ്വീകരിക്കുന്ന എലലൊ വിശ്വാസികള്ചം 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്ന അതായത് ദൈവത്ിന്റെ ആത്ാവിന്ന ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നകു. തിന്യാൽ 
തകർന്ന നലാകത്ച്, ദൈവമക്ളായ നാം രാജകീയ രക്ത്ിന്റെ ആൈ്യജാതനായ 
നയശകുവിനനാന്ടാപെം കൂട്ടവകാശികള്ചം, ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്ിൽ ജീവിക്കുന്നകു 
എന്നതകുമാണ് ഇനപൊൾ നമെകുന്ട അവകാശം. 

ദൈവം നമെളിന്ലാരാളാകാൻ തന്ന്നത്ാൻ തിരന്ഞ്ടകുത്കു, കാരണം അവൻ നന്മെ 
സനനഹിക്കുന്നകു. െരിതതത്ിന്ല ആ നിമിഷത്ിൽ, നയശകു, പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ വിത്ായി 
മാംസവകും രക്വകും ആയി ഒരകു സതതീയിൽ നിന്നച് ജനിച്്ച. ഇതകു മൂലം മാംസത്ിലകും 
രക്ത്ിലകും ജനിച് നാം നയശകുവിന്റെ തികഞ് നിത്യശരീര രക്യാഗം വിശ്വസിക്കുകയകും 
സ്വീകരിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്നതിലൂന്ട ആത്ാവിൽ നിന്നച് ജനിക്കുന്നകു.

റയാ�ന്ാൻ 1:12-13 റയാ�ന്ാൻ 1:12-13 വായിക്കുക

ദൈവത്ിന്റെ കഥ, അവന്റെ യഥാർത്ഥ കഥയായ ദബബിളിൽ നിന്നച് ജഡത്ിലകും രക്ത്ിലകും 
നിന്നകും ജനിച് മനകുഷ്യൻ ആത്ാവിൽ ജനിനക്ണ്ട ആവശ്യകതന്യ കകുറിച്ച് നമകുക്ച് പഠിക്ാം. 

1 ന്കാരിന്്ർ 15:47-51 1 ന്കാരിന്്ർ 15:47-51 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെന ഭാഗത്ിലൂന്ട ആൈ്യ മനകുഷ്യന്നയകും (ജഡത്ിലകും രക്ത്ിലകും ജനിച്വൻ), 
രണ്ടാമന്ത് മനകുഷ്യന്നയകും (ജഢവകും രക്വകുമായി അവതരിച് നയശകു) പറ്ി നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് 
െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

ആൈ്യ മനകുഷ്യൻ എന്്കഎന്്ക ഒന്നിനാൽ സൃഷ്ിക്ന്പെട്ട്ച?

നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മകു്ച് നമകുക്ച് ആരുന്ടആരുന്ട സ്വരൂപമാണകുള്ളത്?

നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം സ്വീകരിച്തിനകു നശഷം നമകുക്ച് ആരുന്ടആരുന്ട സ്വരൂപമാണകുള്ളത്?
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ഇതാണ് ഇനപൊൾ നമെകുന്ട അവകാശം. തിന്യാൽ തകർന്ന നലാകത്ച്, ആത്ാവിനാൽ ജഡവകും 
രക്വകുമായ നയശകുവിന്റെ സ്വരൂപം, ദൈവമക്ൾ, രാജകീയ രക്ത്ിന്റെ ആൈ്യജാതനായ 
നയശകുവിനനാന്ടാപെം കൂട്ടവകാശികൾ, ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്ിൽ ജീവിക്കുന്നകു 
എന്നിവന്യലലൊമാണ് ഇനപൊൾ നമെകുന്ട അവകാശം.

1 ന്കാരിന്്ർ 15:50-55 1 ന്കാരിന്്ർ 15:50-55 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ഈ വെനഭാഗത്കു നിന്നച് ന്പാടിയിൽ നിന്നച് സൃഷ്ിച് മനകുഷ്യൻ, ജഡവകും രക്വകുമായി 
ഭൂമിയിൽ വന്ന ആത്ാവാം നയശകു തമെിലകുള്ള വ്യത്യാസങ്ങന്ള നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് 
ന്െയ്്ചക. നിങ്ങള്ചന്ട ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

ജഡത്ിലകും രക്ത്ിലകും ജനിച് മനകുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവകും വ്യക്ിത്വവകും എന്ാണ്എന്ാണ്?

നയശകുവിന്റെ സ്വഭാവവകും വ്യക്ിത്വവകും എന്ാണ്എന്ാണ്?

ആൈ്യ മനകുഷ്യൻ നശിച് ഒരകു വിത്ായകും, ൈകുഷ്ന്റെ വഞ്ചനയിലകും നന് തിന്കന്ള കകുറിച്്ചള്ള 
അറിവ് സഹിക്കുകയകും അതിൽ പങ്ച് നെരകുകയകും ന്െയതകു. തൽഫലമായി, എലലൊ ആള്ചകള്ചം 
നശിച് ഈ സ്വഭാവനത്ാട് കൂന്ട ജനിക്കുന്നകു. രണ്ടാമന്ത് മനകുഷ്യനായ നയശകു, 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ വിത്ിലൂന്ട ഒരകു സതതീയിൽ നിന്നച്, ഒരിക്ലകും നശിക്ാത് ഒരകു 
വിത്ായി മാംസവകും രക്വകുമായി ജനിച്്ച. നയശകു തികഞ് ജഡരക്യാഗമാണ്.

റ�ാമർ 5:14-19 റ�ാമർ 5:14-19 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ന്പാടിയിൽ നിന്നച് ഉണ്ടാക്ിയ മനകുഷ്യന്റെയകും (ജഡത്ിൽ നിന്നകും ആത്ാവിൽ നിന്നകും ജനിച്ത്) 
ആത്ാവായ നയശകുവിന്റെയകും (ജഡവകും രക്വകുമായത്) ഫലം ഈ വെനഭാഗത്കു നിന്നച് 
തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

ആൈ്യ മനകുഷ്യന്റെ ന്തറ്ിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ാണ്എന്ാണ്?

വാക്യം 16വാക്യം 16 

വാക്യം 17വാക്യം 17 

തന്ന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ച് രണ്ടാമന്ത് മനകുഷ്യൻ തന്ന്നതന്ന്ന ൈാനമായി നൽകകുന്നതിന്റെ 
പരിണിതഫലം എന്ാണ്എന്ാണ്?

വാക്യം 18വാക്യം 18 

വാക്യം 19വാക്യം 19 

ന്കാന്ലാസ്സ്യർ 2:13-15 ന്കാന്ലാസ്സ്യർ 2:13-15 വായിക്കുക

ആൈ്യ മനകുഷ്യന്റെ ന്തറ്ിന്റെ പരിണിതഫലം എന്ാണ്എന്ാണ്?

വാക്യം 13വാക്യം 13 
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തന്ന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ച് രണ്ടാമന്ത് മനകുഷ്യൻ തന്ന്നതന്ന്ന ൈാനമായി നൽകകുന്നതിന്റെ 
പരിണിതഫലം എന്ാണ്എന്ാണ്?

വാക്യം 13വാക്യം 13 

വാക്യം 14വാക്യം 14 

വാക്യം 15വാക്യം 15 

ഇതാണ് ഇനപൊൾ നമെകുന്ട അവകാശം. മരണ ശിക്, ന്യായവിധി, കകുറ്നബാധം എന്നിവയിൽ 
നിന്നച് സ്വതതന്തർ ആകകുകയകും നയശകുവിന്റെ വാഴെയകുന്ടയകും അധികാരത്ിന്റെയകും 
വിനരാധമായി നിൽക്കുന്ന നമെകുന്ട ജഡം, എലലൊ ൈകുഷ്ാത്ാക്ൾ, എലലൊ ശക്ികൾ എന്നിവയകുന്ട 
നമൽ വാഴകുകയകും ദൈവവകുമായി നിരപെിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്നകു. സാത്ാനകും, ൈകുഷ്ാത്ാക്ൾക്കും 
ഇനി ഒരകു നാള്ചം നന്മെ ശിക് വിധിക്കുവാൻ കഴിയകുകയിലലെ കാരണം നയശകുവിന്റെ തകൂശിന്ല 
ജയം മൂലം പിശാെിന്നയകും അവന്റെ ദസന്യന്ത്യകും ആയകുധം ന്വപെിച്്ച. 

നമെൾ ൈകുഷ്തയാൽ നശിപെിക്ന്പെട്ട ഈ നലാകത്ിൽ നയശകുവിന്റെ ജയം മൂലം ജീവിപെിക്ന്പെട്ട്ചം 
ആത്ാവിനാൽ ജനിച് ജഡവകും രക്വകുമാണ്.

നമകുക്ച് ഭാവിയിലകും അവകാശവകുമകുണ്ടച്.

1 ന്കാരിന്്ർ 15:20-23 1 ന്കാരിന്്ർ 15:20-23 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ന്പാടിയിൽ നിന്നച് ഉണ്ടാക്ിയ മനകുഷ്യന്റെയകും (ജഡത്ിൽ നിന്നകും ആത്ാവിൽ നിന്നകും 
ജനിച്ത്) ആത്ാവായ നയശകുവിന്റെയകും (ജഡവകും രക്വകുമായത്) ഫലം ഈ വെനഭാഗത്കു 
നിന്നച് തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

ആരാണ്ആരാണ് മരണത്ിൽ നിന്നച് ഉയർത്ത്?

നയശകു മഹത്വത്ിൽ ഈ നലാകത്ിനലക്ച് മടങ്ങി വരകുന്ാൾ ഒരിക്ലകും തപായം ന്െലലൊത്, 
നരാഗം വരാത്, ക്ീണിച്ച് നപാകാത് പൂർണ്ണ ശരീരം ന്കാണ്ടച് ആരാണ്ആരാണ് മരിച്വരിൽ നിന്നച് 
ഉയർക്കുന്നത്?

ന്വളി്ാട് 1:18 ന്വളി്ാട് 1:18 വായിക്കുക

ആത്ാവിനാൽ പൂർണ്ണ ജഡരക് യാഗമായി, മരിച്ച്, പൂർണ്ണ ശരീരത്ിൽ ഉയിർത്ച്, 
സ്വർഗ്ഗത്ിനലക്ച് കയറി, എന്ന്നനന്നക്കുമായി ജീവിക്കുകയകും, മരണത്ിനന്ലകും നിത്യതയകുന്ട 
നമലകും അധികാരമകുള്ളത് ആരാണ്ആരാണ്?

ന്വളി്ാട് 1:5-6 ന്വളി്ാട് 1:5-6 വായിക്കുക

വിശ്വസത സാക്ിയകും, ആൈ്യം പകുനരകുത്ഥാനം തപാപിച് ശരീരവകും, ഏറ്വകും ബലമകുള്ള 
ശക്ിയകും, എലലൊറ്ിനന്ലകും അധികാരമകുള്ളതകും ആരാണ്ആരാണ്?



27

എന്ുഎന്ു ന്കാണ്ടാണ് നയശകു നമകുക്ച് നവണ്ടി ഇത് ന്െയതത്?

നയശകുവിന്റെ സൗജന്യ ൈാനമായ ജഡരക് യാഗം നാം വിശ്വസിക്കുകയകും, സ്വീകരിക്കുകയകും 
ന്െയ്്ചന്ാൾ നാം ദൈവ മക്ളാകകുകയകും, ആത്ാവിൽ ജനിക്കുകയകും അത് കൂടാന്ത നാം 
എന്ാണ്എന്ാണ് ആകകുന്നത്?

നയശകുവിന്റെ ഉയിർന്ത്ഴകുനന്നൽപെച് ആൈ്യന്ത് ഭൗതിക പൂർണമായ പകുനരകുത്ഥാനമായിരകുന്നകു, 
അതിനാൽ തിന്യാൽ നശിച് ഒരകു നലാകത്ിൽ നമകുക്ച് ഇനപൊൾ വിജയത്ിൽ ജീവിക്കുക 
എന്നച് മാതതമലലെ, നമെകുന്ട നിത്യ അവസ്യകുന്ട ഭാവി തപതീക്യിൽ അതായത്, ഒരിക്ലകും 
തപായമാകാത്, ഒരിക്ലകും ക്ീണിക്ാത് തികഞ് ഉയിർന്ത്ഴകുനന്നറ് ശരീരങ്ങളാൽ, ഒരിക്ലകും 
മരിക്ാന്ത, തിന്യാൽ നകടകുപാടകുകൾ സംഭവിക്ാത് പകുതകുതാക്ന്പെട്ട നലാകത്ച് ജീവിക്കുവാൻ 
കഴിയകും. നയശകു ഭൂമിയിനലക്ച് തിരിന്ച്ത്കുന്ാൾ, നയശകുവിന്റെ സൗജന്യ ൈാനമായ അവന്റെ 
മാംസരക്യാഗം സ്വീകരിച് നമകുക്ച് നമെകുന്ട ഉയിർന്ത്ഴകുനന്നറ് ശരീരങ്ങന്ള അവകാശമാക്ാം.

മാനവരാശിയകുന്ട പാപത്ിന്റെ ഫലമായി ദൈവത്ിന്റെ സൃഷ്ി തിന്യാൽ തകരാറിലായി. 
അസമത്വവകും അടിച്മർത്ലകും തിന്യകും മരണവകും ഭരിച്്ച. ദൈവം വളന്രയധികം 
സനനഹിക്കുന്നതിനാൽ, പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ വിത്ായി ഒരകു സതതീയിൽ നിന്നച് ജനിച്ച് നയശകു 
മാംസവകും രക്വകുമാകാൻ തിരന്ഞ്ടകുത്കു. അവകാശത്ിന്റെ ആൈ്യ പകുതതനായി അവൻ സ്വന്തം 
സൃഷ്ിയിനലക്ച് വന്നകു. അതിനാൽ നമകുന്ക്ലലൊവർക്കും ആത്ാവിനാൽ ജഡത്ിലകും രക്ത്ിലകും 
ജനിച് മക്ളാകാം, ആയതിനാൽ ഇനപൊഴകും, ഭാവിയിലകും നാം അവകാശികളാണ്. ഹനലലെലൂയാ!!

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത് പറ്ി പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്? 

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 11: പപകീയന്്ട്ടവരിന്ല 
അയംഗകീകാരയം

രണ്ടച് മനകുഷ്യ ആവശ്യങ്ങൾ: അംഗീകരിക്ന്പെടാനകുള്ള ആതഗഹവകും സനനഹിക്ന്പെടാനകുള്ള 
ആതഗഹവകും.
തപിയന്പെട്ടവരിൽ (നയശകുവിൽ ഏറ്വകും തപിയന്പെട്ട) ദൈവം നന്മെ (തപനത്യക 
ബഹകുമതിനയാന്ട) സ്വീകരിച്്ച.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ഞാൻ ദൈവത്ാൽ സനനഹിക്ന്പെടകുകയകും തകിസതകുവിൽ ബഹകുമാനവകും അനകുതഗഹവകും 
ലഭിക്കുന്നകു എന്നച് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
നാം പഠിച്തകു നപാന്ല തന്ന്ന നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം സ്വീകരിക്കുന്ന എലലൊ 
വിശ്വാസികൾക്കും ഉള്ളിൽ പരിശകുദ്ധാത്ാവ് അതായത് ദൈവാത്ാവ് ലഭിക്കുന്നകു. തിന്യാൽ 
തകർന്ന നലാകത്ച്, ദൈവത്ിന്റെ മക്ൾ, രാജകീയ രക്ത്ിന്റെ ആൈ്യജാതനായ 
നയശകുവിനനാന്ടാപെം കൂട്ടവകാശികൾ, ഈഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്ിൽ ജീവിക്കുന്നകു എന്നതാണ് 
ഇനപൊൾ നമെകുന്ട അവകാശം.

ദൈവം നമെളിന്ലാരാളാകാൻ തിരന്ഞ്ടകുത്കു, കാരണം അവൻ നന്മെ സനനഹിക്കുന്നകു. 
െരിതതത്ിന്ല ആ നിമിഷത്ിൽ, നയശകു, പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ വിത്ായി മാംസവകും രക്വകും 
ആയി ഒരകു സതതീയിൽ നിന്നച് ജനിച്്ച. ഇതകു മൂലം മാംസത്ിലകും രക്ത്ിലകും ജനിച് നാം 
നയശകുവിന്റെ തികഞ് നിത്യശരീര രക്യാഗം വിശ്വസിക്കുകയകും സ്വീകരിക്കുകയകും 
ന്െയ്്ചന്നതിലൂന്ട ആത്ാവിൽ നിന്നച് ജനിക്കുന്നകു.

അവന്റെ കഥയിൽ നിന്നച്, യഥാർത്ഥ തപണയ കഥയായ ദബബിളിൽ നിന്നച് പിതാവിന്റെ 
സനനഹം, അനകുതഗഹം, ഇച്ഛ (ഹൃൈയത്ിന്ല ആതഗഹം) നിത്യതയക്ായകുള്ള രക് എന്നിവന്യ 
കകുറിച്ച് നമകുക്ച് പഠിക്ാം. 

എന്െസ്ർ 1:3-14 എന്െസ്ർ 1:3-14 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക. 

ദൈവം നമകുക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്ി തന്ന അവന്റെ ഇഷ്വകും പദ്ധതിയകും എന്ാണ്എന്ാണ്?  
വാക്യം 9-10 വാക്യം 9-10 വായിക്കുക

പിതാവായ ദൈവം നമകുക്ച് തന്നതകും (കഴിഞ് കാലങ്ങളിൽ) ഇനപൊഴകും നമെകുന്ട 
ദകവശമകുള്ളതകും എന്ാണ്എന്ാണ്? വാക്യം 3 വാക്യം 3 വായിക്കുക

എവിന്ടയാണ്എവിന്ടയാണ് ഈ അനകുതഗഹം?
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ഇന്തലലൊം സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്വണ്ണം നാം ആരിലാണ്ആരിലാണ് വസിക്കുന്നത്?

ഇനപൊൾ, തകിസതകു സ്വർഗ്ഗീയ സ്ലങ്ങളിൽ അധികാരസ്ാനത്ച് ഇരിക്കുന്നതകുനപാന്ല, നാമകും 
ഇരിക്കുന്നകു. ഇനപൊൾ, തകിസതകുവിന്ന നപാന്ല നമകുക്കും എലലൊ ആത്ീയ അനകുതഗഹങ്ങള്ചം ഉണ്ടച്. 
ഈ അനകുതഗഹങ്ങള്ചന്ട െില വിശൈാംശങ്ങൾ അടകുത് വാക്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നകു.

പിതാവായ ദൈവം (കഴിഞ് കാലം) നമകുക്ച് നൽകിയ തകിസതകുവിൽ (ഇനപൊഴകുള്ള സമയം) 
നമെൾ ആരാണ്ആരാണ്? ഇത് വ്യക്ിപരമാക്കുക, നിങ്ങള്ചന്ട ഉത്രത്ിന് മകു്ായി ഞാൻ എന്നച് 
എഴകുതകുക. വാക്യം 4-6 വാക്യം 4-6 വായിക്കുക

നയശകു ദൈവത്ിന്റെ ‘തപീയപകുതതനാണ്’, പിതാവിന്റെ സനനഹത്ിന്റെ അത്യകുന്നത സ്ാനം. നാമകും 
അവന്റെ സനനഹത്ിന്റെ ‘പകുതതന്ാർ’, അംഗീകരിക്ന്പെട്ടവരാണ് (ഉള്ളതകുനപാന്ല). നാം ഇനപൊൾ 
ജീവിക്കുന്നത്, പിതാവകും പകുതതനകും തമെിലകുള്ള തികഞ് സനനഹ ബന്ധത്ിന്റെ ആത്ീയ 
യാഥാർത്ഥ്യത്ിലാണ്. നാം അവന്റെ ഹൃൈയത്ിന്റെ ആതഗഹമാണ്.

പിതാവായ ദൈവം (കഴിഞ് കാലം) നമകുക്ച് നൽകിയ തകിസതകുവിൽ (ഇനപൊഴകുള്ള സമയം) 
നമെൾ ആരാണ്ആരാണ്? ഇത് വ്യക്ിപരമാക്കുക, നിങ്ങള്ചന്ട ഉത്രത്ിന് മകു്ായി ഞാൻ എന്നച് 
എഴകുതകുക. വാക്യം 7-8 വാക്യം 7-8 വായിക്കുക

പിതാവായ ദൈവം (കഴിഞ് കാലം) നമകുക്ച് നൽകിയ തകിസതകുവിൽ (ഇനപൊഴകുള്ള സമയം) 
നമെൾ ആരാണ്ആരാണ്? ഇത് വ്യക്ിപരമാക്കുക, നിങ്ങള്ചന്ട ഉത്രത്ിന് മകു്ായി ഞാൻ എന്നച് 
എഴകുതകുക. വാക്യം 11-12 വാക്യം 11-12 വായിക്കുക

പിതാവായ ദൈവം (കഴിഞ് കാലം) നമകുക്ച് നൽകിയ തകിസതകുവിൽ (ഇനപൊഴകുള്ള സമയം) 
നമെൾ ആരാണ്ആരാണ്? ഇത് വ്യക്ിപരമാക്കുക, നിങ്ങള്ചന്ട ഉത്രത്ിന് മകു്ായി ഞാൻ എന്നച് 
എഴകുതകുക. വാക്യം 13-14 വാക്യം 13-14 വായിക്കുക

ഇനപൊൾ ഓർക്കുക, തകിസതകു സ്വർഗ്ഗീയ സ്ലങ്ങളിൽ അധികാരസ്ാനത്ച് ഇരിക്കുന്നതകുനപാന്ല 
നാമകും ഇരിക്കുന്നകു. ഇനപൊൾ, തകിസതകുവിലകുള്ള നമകുക്ച് എലലൊ ആത്ീയ അനകുതഗഹങ്ങള്ചം ഉണ്ടച്.

എന്െസ്ർ 1:21-23 എന്െസ്ർ 1:21-23 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക. 

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.
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നയശകുവിന് ഇനപൊഴകും ഭാവിയിലകും എപതമാപതയംഎപതമാപതയം ശക്ിയകും അധികാരവകുമകുണ്ടച്? വാക്യം 21 വാക്യം 21 
വായിക്കുക

ആരാണ്ആരാണ് നയശകുവിന്റെ പൂർണ്ണത? വാക്യം 23 വാക്യം 23 വായിക്കുക

നയശകുവിന്റെ ജഡരക്യാഗം അംഗീകരിച് എലലൊ വിശ്വാസികള്ചന്ട പൂർണ്ണത ആരാണ്ആരാണ്?

എന്െസ്ർ 2:4-9 എന്െസ്ർ 2:4-9 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

ഇനപൊൾ നമകുക്ച് തകിസതകു നയശകുവിൽ എന്ാണ്എന്ാണ് ഉള്ളത്? വാക്യം 5-6 വാക്യം 5-6 വായിക്കുക

എന്ുന്കാണ്്കഎന്ുന്കാണ്്ക ദൈവം നന്മെ ജീവിപെിച്ച്, തകിസതകുവിന്റെ ശക്ിയാലകും, അധികാരത്ാലകും 
സ്വർഗീയ സ്ലങ്ങളിൽ ഒരകുമിച്ിരിക്ാൻ നന്മെ ഉയർത്ിയത്? വാക്യം 4-8 വാക്യം 4-8 വായിക്കുക

എന്ുന്കാണ്്കഎന്ുന്കാണ്്ക രക് ദൈവത്ിൽ നിന്നകുള്ള ൈാനമാണ്? വാക്യം 8-9വാക്യം 8-9 വായിക്കുക

എന്െസ്ർ 1:15-19 എന്െസ്ർ 1:15-19 വായിക്കുക

അന്പൊസന്താലനായ പൗന്ലാസ വിശകുദ്ധന്ാർക്ച് നവണ്ടി എന്ാണ്എന്ാണ് തപാർത്ഥിച്ത്?

വാക്യം 17വാക്യം 17 

വാക്യം 18വാക്യം 18 

വാക്യം 19വാക്യം 19 

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത്ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 12: ്ന്ധങ്ങൾ
ന്സമിനാർ തപതിനിധി: ‘പഠിച് മകുന്തിരിവള്ളി ബന്ധം, നയശകുവിൽ നിന്നച് ലഭിക്കുന്ന സമയം, 
പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിന് കീഴടങ്ങൽ, ഇത് എനിക്ച് ഏറ്വകും തപധാനമാണ്.’

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
നയശകുവിലകുള്ള ഐക്യം അന്ലലെങ്ിൽ മകുന്തിരിവള്ളിയകും ശാഖകള്ചന്ടയകും നയശകുവകുമായകുള്ള ബന്ധം 
അന്ലലെങ്ിൽ നയശകുവിന്റെ സനനഹത്ിൽ ജീവിക്കുന്നത് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന 
ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

കഥകഥ
മകുന്തിരിവള്ളിയകുന്ട ശാഖയാണ് നിങ്ങൾ എന്നച് െിന്തിക്കുക.

നിങ്ങൾ മകുന്തിരിവള്ളിയകുന്ട തപധാനശാഖയകുമായി ബന്ധന്പെട്ടിരിക്കുന്നകു, നതാട്ടക്ാരന്റെ 
ഇഷ്ത്ിനകു കീഴന്പെട്ടിരിക്കുന്നകു. 

അവിന്ട തൂങ്ങി കിടക്കുക എന്നത് മാതതമാണ് നിങ്ങൾ ന്െയ്്ചന്നത്, അതായത് തപധാനശാഖയിൽ 
തൂങ്ങി കിടക്കുന്നകു. 

ഇനപൊൾ നിങ്ങൾ തപധാന ശാഖയിൽ തൂങ്ങിക്ിടക്കുന്നതിനാൽ, മകുന്തിരിവള്ളിയകുന്ട എലലൊ 
നന്കള്ചം സ്വാഭാവികമായകും നവരകുകളിൽ നിന്നച്, തപധാനശാഖയിലൂന്ട നിങ്ങളിനലക്ച് ഒഴകുകകുന്നകു. 
അതിന്റെ ന്വള്ളം, നപാഷകങ്ങൾ മകുതലായവ മകുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്നച് നിങ്ങളിനലക്ച് 
ഒഴകുകകുന്നകു.

അതിന്റെ നന്കൾ സ്വീകരിച്ച് ന്കാണ്ടച് അവിന്ട തൂങ്ങി കിടക്കുക എന്നത് മാതതമാണ് നിങ്ങൾ 
ന്െയ്്ചന്നത്. 

ഒരകു ൈിവസം നിങ്ങൾക്ച് ഒരകു ‘ഇക്ിളിന്പെടകുത്കുന്ന’ അനകുഭവം ഉണ്ടാകകുന്നകു. നിങ്ങൾ 
വളർന്നതായി കാണകുന്നകു.

ന്െറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകകുന്നകു. ന്പാട്ട്ചന്നകു, (സനനഹം), ന്പാട്ട്ചന്നകു, ന്പാട്ട്ചന്നകു (സനന്താഷം, 
സമാധാനം) ന്പാട്ട്ചന്നകു ന്പാട്ട്ചന്നകു ന്പാട്ട്ചന്നകു (ൈീർഘക്മ, ൈയ, പനരാപകാരം) ന്പാട്ട്ചന്നകു 
ന്പാട്ട്ചന്നകു ന്പാട്ട്ചന്നകു (വിശ്വസതത, സൗമ്യത, ഇതന്ദീയജയം). 

സൂര്യൻ അസതമിക്കുകയകും മഴന്പയ്്ചകയകും ന്െയ്്ചന്ാൾ, ഉള്ളിൽ മകുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്നകുള്ള 
ജീവജലങ്ങള്ചന്ടയകും നപാഷകങ്ങള്ചന്ടയകും ശാന്തമായ ഒഴകുക്കുണ്ടാകകുന്നകു. ഇത് എങ്ങന്ന 
സംഭവിക്കുന്നകു? നിങ്ങൾ ഒന്നകും ന്െയ്്ചന്നിലലെ!

അതിന്റെ നന്കൾ സ്വീകരിച്ച് ന്കാണ്ടച് അവിന്ട തൂങ്ങി കിടക്കുക എന്നത് മാതതമാണ് നിങ്ങൾ 
ന്െയ്്ചന്നത്.

ഇതാണ് നതാട്ടക്ാരന്റെ ഇഷ്ം.

തപകൃതിയിൽ, ന്വള്ളം ഉയരത്ിൽ നിന്നച് താഴെയിനലക്ച് ഒഴകുകകുന്നകു അതായത് മഴ, നൈികൾ, 
കകുളങ്ങൾ തകുടങ്ങിയവ. ഒരകു മകുന്തിരിവള്ളിക്ച് ജീവിക്ാൻ ന്വള്ളം ആവശ്യമാണ്. 
ന്വള്ളമിലലൊന്ത അത് മരിക്കും. ഒരകു ശാഖയക്ച് ന്വള്ളം ലഭിക്ണന്മങ്ിൽ അത് തപധാന 
തണ്ടിൽ നിന്നച് കകുടിക്ണം - തപധാന തണ്ടിൽ നിന്നച് സ്വീകരിക്ണം. ജീവിക്ാനകും ഫലം 
കായക്ാനകും ശാഖ ന്വള്ളം കകുടിക്ണം.
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സ്വഭാവികമായി ഉള്ളതകു നപൊന്ല ആത്ീയതയിലകും ദൈവം എലലൊം അങ്ങന്ന സൃഷ്ിച്്ച

ആത്ീയതയിൽ, ജീവനകുള്ള ജലം ദൈവത്ിന്റെ സിംഹാസനത്ിൽ നിന്നച് നയശകുവിലൂന്ട 
ശാഖകളിനലക്ച് ഉയരത്ിൽ നിന്നച് താനഴക്ച് ഒഴകുകകുന്നകു. ശാഖകൾ മഴയിൽ നിന്നച് നനരിട്ടച് 
കകുടിക്കുന്നിലലെ - ആ ന്വള്ളം മണ്ണിനലക്ച് നപാകകുന്നകു, ശാഖകൾ യഥാർത്ഥത്ിൽ തപധാന തണ്ടിൽ 
നിന്നച് കകുടിക്കുന്നകു, മകുന്തിരിവള്ളിയകുന്ട എലലൊ ഗകുണങ്ങള്ചം നവരിൽ നിന്നകും തപധാന തണ്ടിൽ 
നിന്നകും സ്വീകരിക്കുന്നകു.

റയാ�ന്ാൻ 15:1-8 റയാ�ന്ാൻ 15:1-8 വായിക്കുക

ഈ വെനഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയകും വിവിധ തവണ വായിക്കുകയകും ന്െയ്്ചക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ 
എഴകുതകുക.

ആരാണ്ആരാണ് നതാട്ടക്ാരൻ?

ആരാണ്ആരാണ് മകുന്തിരി വള്ളിയകുന്ട തപധാന ശാഖ?

ആരാണ്ആരാണ് തപധാന മകുന്തിരി വള്ളിയകുന്ട ശാഖകൾ?

എന്ാണ്എന്ാണ്  വസിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം?

എങ്ങന്നഎങ്ങന്ന എനിക്ച് വസിക്ാം?

സാധാരണയായി ജീവിച്ച് ഫലം കായനക്ണ്ടതിന് ശാഖയകും നപാഷകാഹാരം കഴിക്ണം.

റയാ�ന്ാൻ 4:34 റയാ�ന്ാൻ 4:34 വായിക്കുക

സന്ദർഭയംസന്ദർഭയം
ഈ വെനത്ിൽ നയശകു ഒരകു പകുറജാതിക്ാരിയായ ഒരകു സതതീനയാട് സംസാരിക്കുന്നകു. പകുരാതന 
ഇതസാനയലിന്ല പതന്തണ്ടച് നഗാതതങ്ങളിൽ ഒന്നിലൂന്ടയാണ് നയശകു ജനിച്ത്. ആ സമയത്ച്, 
പകുരാതന ഇതസാനയലിൽ നിന്നകുള്ള ഒരകു വ്യക്ി ശമര്യയിൽ നിന്നകുള്ള ഒരകു വ്യക്ിനയാട് 
സംസാരിച്ിരകുന്നിലലെ, തപനത്യകിച്ച് സ്വന്തം ജനങ്ങളിൽ നിന്നച് പകുറത്ാക്ന്പെട്ട ഒരകു സതതീ, 
എന്നാൽ നയശകു (മാംസത്ിലകും രക്ത്ിലകും വന്നവൻ) ഈ പകുറത്ാക്ന്പെട്ട സതതീയകുന്ട 
അടകുന്ത്ത്ി, അവനളാട് ജീവനകുള്ള ന്വള്ളത്ിന്ന(ദൈവത്ിന്റെ ആത്ാവ്, പരിശകുദ്ധാത്ാവ്), 
പറ്ി സംസാരിച്്ച, ഈ ജീവനകുള്ള ജലത്ിന്റെ ഉറവിടം ആരാന്ണന്നച് അവൻ അവൾക്ച് 
ന്വളിന്പെടകുത്ി. നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യന്ാർ മടങ്ങിന്യത്ിയനപൊൾ നയശകുവിന്റെ ഭക്ണം 
എന്താന്ണന്നകും ന്കായത്ിന്നക്കുറിച്്ചം അവന്ര പഠിപെിക്കുന്നകു.
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പകുറജാതിക്ാരിയായ സതതീന്യ സമീപിച്ച്, അവൻ ആരാന്ണന്നച് ന്വളിന്പെടകുത്കുകയകും, തന്ന്ന 
അറിയാത്വന്ര ന്കായന്തടകുക്കുന്നതിന്ന കകുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്നതിനിടയിൽ, 
നയശകു തന്റെ ഭക്ണം എന്താന്ണന്നച് ന്വളിന്പെടകുത്ി.

തന്ന്ന നിലനിർത്കുന്ന ആഹാരം എന്ാന്ണന്ാണ്എന്ാന്ണന്ാണ് നയശകു പറഞ്ത്?

സ്വഭാവികമായി ഉള്ളതുറ്ാന്ല ആത്കീയതയിലുയം ദൈവയം എല്ായം അങ്ങന്ന സൃഷ്ിച്ചചു.സ്വഭാവികമായി ഉള്ളതുറ്ാന്ല ആത്കീയതയിലുയം ദൈവയം എല്ായം അങ്ങന്ന സൃഷ്ിച്ചചു.

ആത്ീയമായി നാം നമെകുന്ട പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിന് കീഴടങ്ങകുന്ാൾ, അവന്റെ 
സാന്നിധ്യത്ിൽ, ആരാധനയിൽ, അവന്റെ വെനത്ിൽ, അവനിൽ നിന്നച് അവന്റെ എലലൊ 
നന്കള്ചം സ്വീകരിച്്ചന്കാണ്ടച് അവനനാന്ടാപെം സമയം ന്െലവഴിക്കുന്ാൾ, അവന്റെ 
ആത്ാവിനാൽ നാം കൂടകുതൽ കൂടകുതൽ രൂപാന്തരന്പെടകും.

പിതാവായ ദൈവ ഹിതത്ിന് സമർപെിച്ച് നയശകുവിൽ നിന്നച് നാം എറ്ാൾഎറ്ാൾ സ്വീകരിക്കുനമാ 
അനപൊൾ ആരകുന്ട തപതിച്ഛായയിനലക്ാണ് നാം രൂപാന്തരന്പെടകുന്നത്?  
2 ന്കാരിന്്ർ 3:17-18 2 ന്കാരിന്്ർ 3:17-18 വായിക്കുക

പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിനകു സമർപെിച്ച് ജീവ ജല നൈിയിൽ നിന്നച് കകുടിച്ാൽ എന്്കഎന്്ക സംഭവിക്കും 
എന്നാണ് നയശകു തപഖ്യാപിച്ത്?

റയാ�ന്ാൻ 15:8 റയാ�ന്ാൻ 15:8 വായിക്കുക

ഫലം ഉറപൊണ്. സ്വഭാവികമായി ഉള്ളതകുനപൊന്ല ആത്ീയതയിലകും ദൈവം എലലൊം അങ്ങന്ന 
തന്ന്ന സൃഷ്ിച്്ച.

നാം നമെകുന്ട പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിന് കീഴടങ്ങകുകയകും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്ിൽ ൈിവസവകും 
കകുടിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്ാൾ പരിശകുദ്ധാത്ാവ് നന്മെ കൂടകുതൽ തകിസതകുവിന്ന നപൊന്ല 
ആകകുവാൻ രൂപാന്തരന്പെടകുത്കും. അവന്റെ സ്വഭാവം നമെകുന്ട സ്വഭാവമായി മാറകും. നയശകു 
എന്ന വൃക്ം നയശകുവിന്റെ ഫലം- ആത്ാവിന്റെ ഫലം പകുറന്പെടകുവിക്കുന്നകു.

പിതാവായ ദൈവത്ിന്റെ ഹിതത്ിനകു കീഴടങ്ങകുന്ാൾ നയശകുവിൽ നിന്നച് നമകുക്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ആത്ീയഫലവകും ദൈവിക സ്വഭാവവകും അന്ലലെങ്ിൽ സവിനശഷതകള്ചം എന്ാണ്എന്ാണ്?  
ഗലാത്ർ 5:22-23 ഗലാത്ർ 5:22-23 വായിക്കുക

ആരാണ്ആരാണ് ഫലം പകുറന്പെടകുവിക്കുന്നത്?

അവന്റെ സാന്നിധ്യത്ിൽ, നമെകുന്ട പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിന് കീഴടങ്ങകുന്ാൾ ദൈവം നന്മെ 
എതതമാതതം സനനഹിക്കുന്നകു എന്ന ഒരകു ന്വളിപൊട് ഉണ്ടാകകുന്നകു, അറ്ാൾഅറ്ാൾ അവൻ തന്ന്ന 
കകുറിച്ച് കൂടകുതൽ നമകുക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്കുകയകും അതായത് അവന്റെ ഇഷ്ത്ിൽ, നാം 
ദൈവത്ിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിറയകുകയകും ന്െയ്്ചം. ഓനരാ ൈിവസവകും നാം നയശകുവിൽ നിന്നച് 
സ്വീകരിച്ച്, നമെകുന്ട പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിന് കീഴടങ്ങി, അവന്റെ സാന്നിധ്യത്ിൽ 
ആയിരിക്കുന്ാൾ, അവൻ നന്മെ രൂപാന്തരന്പെടകുത്കും കാരണം ഇത് അവന്റെ ഇഷ്മാണ്.

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത് പറ്ി പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 13: ്ന്ധങ്ങൾ — മറ്ചുള്ളവന്ര 
ഉള്ളതു റപാന്ല അയംഗകീകരികുക

അനകുരഞജനം ന്െയ്ിപെിക്ൽ (ഉട്ടിയിൽ ന്കാണ്ടകുവരിക). പകുനഃസ്ാപിക്ൽ 
(ആനരാഗ്യവകും, സകുസ്ിരതയകും, ഊർജസ്വലതയകും ആയ ഒരകു അവസ്യിനലക്ച് വരിക). 
പകുതകുക്ൽ (പകുനരകുജ്ീവിപെിക്കുകയകും ഫലതപൈമാക്കുകയകും ന്െയ്്ചക).

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവ സനനഹവകും അവന്റെ രൂപാന്തരന്പെടകുത്കുന്ന ശക്ിയകും തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ 
ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

പത്്ക വിത്ുകൾ — കൂട്ട പരിപശമയംപത്്ക വിത്ുകൾ — കൂട്ട പരിപശമയം
നമെൾ പഠിച്തകു നപാന്ല, നമകുക്കുള്ള ഏറ്വകും തപധാനന്പെട്ട ബന്ധം ദൈവവകുമായകുള്ളതാണ്. നാം 
നമെകുന്ട പിതാവിന്റെ ഇഷ്ത്ിന് കീഴടങ്ങകുകയകും അവന്റെ എലലൊ നന്കള്ചം സ്വീകരിച്ച് 
അവനനാന്ടാപെം സമയം ന്െലവഴിക്കുകയകും ന്െയതാൽ, ഓനരാ ൈിവസവകും ദൈവം നന്മെ 
നയശകുവിന്റെ സ്വഭാവമാക്ി മാറ്്ചം.

നമെകുന്ട വികാരങ്ങൾ, നമകുക്ച് എങ്ങന്ന നതാന്നകുന്നകു, മറ്്ചള്ളവർ നനമൊട് എങ്ങന്ന 
ന്പരകുമാറകുന്നകു, മറ്്ചള്ളവനരാട് നാം എങ്ങന്ന ന്പരകുമാറകുന്നകു എന്നിവന്യക്കുറിച്ച് ദൈവം 
തശദ്ധിക്കുന്നകു.

കൂട്ട പരിപശമയംകൂട്ട പരിപശമയം
എലലൊവരകും പരസപരം കാണത്ക്വണ്ണം വട്ടത്ിൽ ഇരിക്ണം. വട്ടത്ിനകു നടകുവിൽ 10 
വിത്കുകള്ചന്ട വർക്ച്ഷീറ്ച് (ദൈവരാജ്യം പഠന വർക്ച് ബകുക്ിന്റെ 45 ആം നപജിന്റെ 
പകർപെച് ഉണ്ടാക്കുക) എലലൊവർക്കും കാണത്ക്വണ്ണം വയക്കുക. വർക്ച്ഷീറ്ിന് അരികിൽ 10 
ന്നലലെച് അന്ലലെങ്ിൽ പരിപെച് അന്ലലെങ്ിൽ ലഭ്യമായ മനറ്ന്തങ്ിലകും വിത്ച് വയക്കുക. വട്ടത്ിന്ല 
ആള്ചകള്ചന്ട എണ്ണം നിങ്ങള്ചന്ട കൂട്ടത്ിന്റെ എണ്ണമാണ്. ഇത് മൂന്നച് മകുതൽ 12 വന്രയകുള്ള 
ആള്ചകൾ ആകാം. 12ൽ കൂടകുതലാന്ണങ്ിൽ രണ്ടച് കൂട്ടമാക്കുക. 24 നപരിൽ കൂടകുതലാന്ണങ്ിൽ 
മൂന്നച് കൂട്ടമാക്കുക. ഓനരാകൂട്ടത്ിനകും 10 വിത്കുകള്ചം 10 വിത്കുകള്ചന്ട വർക്ച്ഷീറ്്ചം 
കൂട്ടത്ിന്റെ മധ്യത്ിൽ വയക്കുക.

ഓനരാ വ്യക്ിക്കും - ഓനരാരകുത്രായി – കൂട്ടത്ിനനാട് സംസാരിക്ാൻ അവസരം നൽകകുന്നകു. 
ഓനരാരകുത്ർക്കും തകുല്യ ശബ്മകുണ്ടച്. ഓനരാ വ്യക്ിക്കും തകുല്യ തപാധാന്യമകുണ്ടച്. ഓനരാ 
വ്യക്ിയകും കൂട്ടത്ിന്റെ ഒരകു തപധാന ഭാഗമാണ്. ഓനരാ വ്യക്ിയകും അവരകുന്ട സമൂഹം 
അവന്ര കാണകുന്ന രീതിന്യന്നച് വിശ്വസിക്കുന്ന വർക്ച്ഷീറ്ിന്ല വരി അവരകുന്ട തഗൂപെ്ചമായി 
പങ്ിടകുന്നകു. ഒന്നകുകിൽ അവരകുന്ട സമൂഹം അവർക്ച് ഒരകു വിലയകും നൽകകുന്നിലലെ, അന്ലലെങ്ിൽ, 
അവരകുന്ട സമൂഹം അവർക്ച് കകുറച്ച് മൂല്യമകുള്ളതായി കാണകുന്നകു, അന്ലലെങ്ിൽ അവരകുന്ട 
സമൂഹം അവർക്ച് വലിയ മൂല്യമകുള്ളതായി കാണകുന്നകു.

സമൂഹം അവന്ര എങ്ങന്ന കാണകുന്നകു എന്നതിൽ ഒരകു വ്യക്ിക്ച് നാണനക്ടിന്ലലെന്നച് എലലൊവരകും 
മനസ്ിലാനക്ണ്ടത് തപധാനമാണ്. സമൂഹം ഒരകു വ്യക്ിന്യ എങ്ങന്ന കാണകുന്നകു എന്നത് പല 
കാര്യങ്ങള്ചന്ടയകും പരിണിതഫലമാണ്, അവയിൽ മിക്തകും ആ വ്യക്ികള്ചന്ട നിയതന്തണത്ിന് 
പകുറത്ാണ്. ശരിയായ ഉത്രം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ എന്തകു വിശ്വസിക്കുന്നകുനവാ അങ്ങന്ന തന്ന്ന 
സമൂഹം നിങ്ങന്ള കാണകുന്നകു. 
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ഓനരാ വ്യക്ിയകും, ഏത് നിരയാണ്, അതായത് സമൂഹം അവന്ര എങ്ങന്ന കാണകുന്നകുന്വന്നച് 
അവർ വിശ്വസിക്കുന്നകു (മൂലലെ്യം ഇലലെ അന്ലലെങ്ിൽ കകുറച്്ച മൂല്യങ്ങൾ അന്ലലെങ്ിൽ വലിയ 
മൂല്യങ്ങൾ) എന്നച് പങ്ിട്ട്ച കഴിഞ്ാൽ, തിരന്ഞ്ടകുത് നിരയിൽ 10 വിത്കുകൾ സ്ാപിച്ച് 
കൂട്ടത്ിന്ല എലലൊവരകും അവരകുന്ട കൂട്ടത്ിന്റെ കന്ണ്ടത്ലകുകന്ള എങ്ങന്ന 
തപതിനിധീകരിക്ാന്മന്നച് െർച് ന്െയ്്ചന്നകു. എലലൊ 10 വിത്കുകള്ചം ഉപനയാഗിക്ണം. 
10 വിത്കുകൾ കൂട്ടന്ത് ന്മാത്ത്ിൽ തപതിനിധീകരിക്കുന്നകു.

ഉൈാഹരണം 1: 8 നപരകുന്ട ഒരകു തഗൂപെിൽ, 5 ആള്ചകള്ചം, സമൂഹം തങ്ങന്ള ഒരകു 
മൂല്യവകുമിലലൊന്ത കാണകുന്നകുന്വന്നകും, 2 ആള്ചകൾ സമൂഹം തങ്ങന്ള കകുറച്ച് മൂല്യമകുള്ളതായി 
കാണകുന്നകുന്വന്നകും, 1 ആൾ സമൂഹം തങ്ങന്ള വലിയ മൂല്യമകുള്ളതായി കാണകുന്നകുന്വന്നകും 
വിശ്വസിക്കുന്നകുന്വങ്ിൽ, 10 വിത്കുകളിൽ 5 വിത്കുകൾ മൂല്യമിലലൊത് നിരയിലകും 
2 വിത്കുകൾ കകുറച്്ച മൂലലെ്യമകുള്ള നിരയിലകും 1 വിത്കു വലിയ മൂല്യമകുള്ളതായി കാണകുന്ന 
നിരയിലകും സ്ാപിക്കുക.

ഉൈാഹരണം 2: 6 നപരകുന്ട ഒരകു കൂട്ടത്ിൽ, 3 ആള്ചകള്ചം, സമൂഹം തങ്ങന്ള ഒരകു 
മൂല്യവകുമിലലൊന്ത കാണകുന്നകുന്വന്നകും, 3 ആള്ചകൾ സമൂഹം തങ്ങന്ള കകുറച്ച് മൂല്യമകുള്ളതായി 
കാണകുന്നകുന്വന്നകും, 0 ആൾ സമൂഹം തങ്ങന്ള വലിയ മൂല്യമകുള്ളതായി കാണകുന്നകു ന്വന്നകും 
വിശ്വസിക്കുന്നകുന്വങ്ിൽ, 10 വിത്കുകളിൽ 5 വിത്കുകൾ മൂല്യമിലലൊത്നിരയിലകും 5 വിത്കുകൾ 
കകുറച്്ച മൂലലെ്യമകുള്ള നിരയിലകും 0 വിത്കു വലിയമൂല്യമകുള്ളതായികാണകുന്ന നിരയിലകും 
സ്ാപിച്ിരിക്കുക.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
നിങ്ങൾ തശദ്ധിച്ത് െർച് ന്െയ്്ചക. ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

സമൂഹത്ിൽ അവർക്ച് വില ഇലലെ അന്ലലെങ്ിൽ അല്പം മാതതനമ ഉള്ള്ച എന്നച് കരകുതകുന്നവന്ര 
സമൂഹം അവന്ര മൂലലെ്യനമറിയവരായി കാണകുന്നകു എന്നച് വിശ്വസിക്കുവാൻ എങ്ങന്നഎങ്ങന്ന  
തപനൊൈിപെിക്ാം?  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
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വചനപഠനയംവചനപഠനയം
ലൂറകാസ് 8:43-45 ലൂറകാസ് 8:43-45 വായിക്കുക

സന്ദർഭയംസന്ദർഭയം
ഈ വെനഭാഗത്ച് പകുറജാതിക്ാരിയായ സതതീ നയശകുവിന്ന ന്താടാൻ എലലൊ ന്വലലെ്ചവിളികള്ചം 
ഏന്റ്ടകുക്കുന്നകു. അവള്ചന്ട സമൂഹത്ിൽ അവൾ അശകുദ്ധയായി കാണന്പെടകുകയകും നയശകു 
വിശകുദ്ധനായി കാണന്പെടകുകയകും ന്െയ്്ചന്നകു.

കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
വാക്യം 43-44വാക്യം 43-44ൽ നയശകുവിന്റെ ഒരകു സപർശനം മൂലം പകുറജാതിക്ാരിയായ സതതീയക്ച് എന്ുഎന്ു 
സംഭവിച്്ച? 

വാക്യം 45വാക്യം 45ൽ നയശകു എന്ാണ്എന്ാണ് പറഞ്ത്?

എന്ന്ന സപർശിച്ത് എന്താന്ണന്നലലെ നയശകു നൊൈിച്ത് മറിച്ച് ആരാണ് എന്നാണ് നൊൈിച്ത്. 
ആരാണ് എന്നാൽ ഒരകു വ്യക്ിന്യന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നയശകു അവന്ള വിലമതിക്കുകയകും 
അവൾക്ച് സമയവകും, തശദ്ധയകും നൽകിന്ക്ാണ്ടച് അവന്ള അനന്വഷിക്കുന്നതിന് നിന്നച് അവൾക്ച് 
ആൈരവ് നൽകകുകയകും ന്െയ്്ചന്നകു. അവൾക്ച് ഇതിനകം അവന്റെ നരാഗശാന്തി ശക്ി ലഭിച്്ച. 
നലാകത്ിന്റെ ൈൃഷ്ിയിൽ ഒരകു തപധാനപകുരകുഷന്റെ മരണാസന്നയായ മകന്ള രക്ിക്ാൻ 
നപാകകുവാനകുള്ള വഴി മനദ്ധ്യയാണ് നയശകു എന്നച് ഓർക്കുക.

വാക്യം 47വാക്യം 47ൽ സതതീ എന്ാണ്എന്ാണ് ന്െയതത്? 

പകുറജാതിക്ാരിയായ സതതീന്യ, സർവ്വശക്നായ ദൈവത്ിന്റെ തപതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ിക്ന്പെട്ട, 
വലിയ മൂല്യമകുള്ള ഒരകു വ്യക്ിയായി നയശകു അംഗീകരിച്്ചന്വന്നച് മാതതമലലെ, നയശകുവിന്റെ ഒരകു 
സപർശനത്ാൽ, മകുഴകുവൻ സമൂഹവകും ശിഷ്യന്ാരകും നയശകുവകും ഇനപൊൾ ഈ സതതീന്യ 
തശദ്ധിക്കുന്നകു.

അവൾക്ച് ഇനപൊൾ ഒരകു സ്ാനം ഉണ്ടച്. അവൾക്ച് ഇനപൊൾ ഒരകു ശബ്ം ഉണ്ടച്. അവൾ മൂലലെ്യം 
ഉള്ള വ്യക്ിയാണ്. അവൾ തപാധാന്യം ഉള്ളവളാണ്. 

വാക്യം 48വാക്യം 48ൽ ശിഷ്യന്ാരകുന്ടയകും സമൂഹത്ിന്റെയകും മകു്ിൽ നയശകു അവന്ള എന്ാണ്എന്ാണ് 
വിളിച്ത്?

നയശകുവിന്റെ ഒരകു സപർശനം നന്മെ ശാരീരികമായി, മാനസീകമായി, ആത്ീയമായി 
പൂർണ്ണരാക്കുന്നകു. അവൾക്ച് ഇനപൊൾ ഒരകു സ്ാനം, ശബ്ം, ദൈവദപതൽ എന്ന വ്യക്ിത്വം 
ഉണ്ടച്.

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത് പറ്ി പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?
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ന്സഷൻ 14: ്ന്ധങ്ങൾ — സമത്വയം
‘ബന്ധങ്ങന്ള കകുറിച്ച് പഠിച്ത് നയശകുവിൽ സമം-സമമായി പകുനഃസ്ാപിക്ന്പെട്ട്ച... 
എത്ിനെർന്നതകും എത്ിനച്രാത്തകും…എലലൊ സമൂഹത്ിനകും ആവശ്യമായ സനന്ദശം.’ 
ന്സമിനാർ തപതിനിധി

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവ സനനഹവകും, അവന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്ിയകും തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ 
ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

അവന്റെ കഥ, അവന്റെ യഥാർത്ഥ തപണയകഥയായ ദബബിളിൽ നിന്നച് പകുരകുഷന്നയകും 
സതതീന്യയകും എങ്ങന്ന തകുല്യമായി കാണകുന്നകു എന്നതിന്റെ െില വശങ്ങൾ നമകുക്ച് പഠിക്ാം.

സതതീ പകുരകുഷൻ ഉൾന്പടകുന്ന തന്റെ സൃഷ്ിനയാട് ദൈവം എന്ാണ്എന്ാണ് കല്പിച്ത്?  
ഉലപത്ി 1:31 ഉലപത്ി 1:31 വായിക്കുക

തിന്യാൽ നശിച് നലാകത്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്ിന്ല ബന്ധങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ാൻ, നമെൾ 
തകുടക്ത്ിനലക്ച് മടനങ്ങണ്ടതകുണ്ടച്. ഉലപത്ി 1:27-28 ഉലപത്ി 1:27-28 വായിക്കുക

ആരുന്ടആരുന്ട സ്വരൂപത്ിലാണ് ദൈവം മനകുഷ്യന്ന സൃഷ്ിച്ത്?

ആരുന്ടആരുന്ട സ്വരൂപത്ിലാണ് ദൈവം സതതീന്യ സൃഷ്ിച്ത്?

ആന്രയാണ്ആന്രയാണ് ദൈവം ഒനരനപാന്ല അനകുതഗഹിച്ത്?

ആർകാണ്ആർകാണ് ദൈവം ഭൂമിന്യ ഭരിക്കുവാൻ ഒരകു നപാന്ല ആധിപത്യം (ഭരിക്കുവാനകുള്ള 
അധികാരം) നൽകിയത്?

ഉലപത്ി 2:18-20 ഉലപത്ി 2:18-20 വായിക്കുക

പകുരകുഷനകുമായി താരതമ്യന്പെടകുത്കുന്ാൾ ഒരകു സഹായി എന്നാണ് ദൈവം ഈ വാക്യത്ിൽ 
സതതീന്യ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം ഒപെം വരകുന്നവൾ, ഒനര തരത്ിലകുള്ള മാംസമകുള്ള, 
എന്നാൽ വ്യത്യസതയായത്. പകുരകുഷന് തകുല്യനായ ഒരാൾ, അവർക്ച് ഒരകുമിച്ച് ഒന്നാകാൻ 
കഴിയകും. ദൈവത്ിന്റെ തപതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ിക്ന്പെട്ട ഒരകു വ്യക്ിയായി മനകുഷ്യന്ന 
പൂർത്ിയാക്കുന്ന ഒരാൾ.

പഴയനിയമത്ിൽ, സഹായി എന്നവാക്ച് കൂടകുതലായി ഉപനയാഗിക്കുന്നത് ദൈവം 
മനകുഷ്യനനാന്ടാപെം നെർന്നച് വരകുന്നതിന്ന പരാമർശിക്കുന്നതിനായാണ്. ദൈവവെനത്ിന്റെ 
പകുതിയനിയമത്ിൽ, നയശകു തന്ന്ന നമെകുന്ട സഹായിയായി ദൈവത്ിന്റെ ആത്ാവിന്ന 
അന്ലലെങ്ിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യന്ത് പരാമർശിക്കുന്നകു.
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ദൈവം മനകുഷ്യന്ന സമമായാനണാ അനതാ വ്യത്യസതമായാനണാ സൃഷ്ിച്ത്?

എലലൊ സൃഷ്ികളിലകും ദൈവത്ിന്റെ ഉത്മസൃഷ്ി ആയിരകുന്നകു 
പകുരകുഷനകും സതതീയകും. മനകുഷ്യൻ (ആണകും ന്പണ്ണ്ചം) ദൈവത്ിന്റെ 
ശ്വാസം സ്വീകരിച്ച്, ഒനരനപാന്ല, പരസപരം നതപാത്ാഹനമായി, 
സൃഷ്ാവായ ദൈവവകുമായിട്ട്ചം പരസപരവകും തകുല്യബന്ധവകും ഉണ്ടച്. 

പകുരകുഷന്നയകും സതതീന്യയകും നല്തിനായി സൃഷ്ിച്ചചുനല്തിനായി സൃഷ്ിച്ചചു…സമം-സമം

ഇന്നന്ത് നലാകം പൂർണ്ണമാനണാ?

ദൈവത്ിന്റെ സ്ൂർണ്ണനലാകന്ത് മാറ്്ചന്ന എനന്താ ഒന്നച് സംഭവിച്്ച. 
ദൈവത്ിന്റെ പൂർണതയകുള്ള നലാകന്ത് പരിപാലിക്ാനകുള്ള പൈവിനയാന്ട ദൈവം പകുരകുഷനകും 
സ തതീക്കും ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം നൽകിന്യന്നച് ഓർക്കുക. തനന്നാന്ടാപെം വിജയനത്ാന്ട 
ജീവിക്ാൻ അവൻ അവർക്ച് എലലൊം നൽകി.

ജീവനകും മരണവകും തിരന്ഞ്ടകുക്കുവാനകും ദൈവത്ിന്റെ ജ്ാനത്ിലകും ജീവവൃക്ത്ിലകും 
പങ്കുനെരാനകും മറിച്ച് തിന്യകുന്ട വഞ്ചനയിൽ പങ്കുനെരാനകും നന്തിന്കന്ളക്കുറിച്്ചള്ള 
അറിവിന്റെ വൃക്ം തിരന്ഞ്ടകുക്ാനകുമകുള്ള സ്വാതതന്ത്യനത്ാന്ട ദൈവം സതതീനയയകും 
പകുരകുഷനനയകും സൃഷ്ിച്്ച.

ദൈവം മനകുഷ്യന് (പകുരകുഷനകും സതതിയക്കും) നൽകിയ തിരന്ഞ്ടകുപെച് സ്വാതതന്ത്യം 
എന്ായിരുന്ുഎന്ായിരുന്ു? ഉലപത്ി 2:8-9ഉലപത്ി 2:8-9, ഉലപത്ി 2:15-17  ഉലപത്ി 2:15-17 വായിക്കുക

ഉല്പത്ിയിന്ല മൂന്നാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിനകു മകു്ച്, ആൈ്യ പകുരകുഷനകും ആൈ്യ 
സതതീയകും ദൈവത്ിന്റെ ജ്ാനത്ിനകും ജീവവൃക്ത്ിനകും പകരം ൈകുഷ്ന്റെ വഞ്ചനയിലകും 
നന്തിന്കന്ള ക്കുറിച്്ചള്ള അറിവിന്റെ വൃക്വകുമായകും പങ്കുനെരാൻ തിരന്ഞ്ടകുത്കു. 
ആത്യന്തികമായി ജീവിതത്ിനലക്കും ഫലതപാപതിയിനലക്കും നയിക്കുന്ന വിശ്വാസവകും 
അടകുപെവകും ദൈവത്ിന്റെ ജ്ാനവകും സ്വീകരിക്കുന്നതിനകുപകരം, ആത്യന്തികമായി 
മരണത്ിനലക്കും നാശത്ിനലക്കും നയിക്കുന്ന ദൈവത്ിന്റെ ജ്ാനത്ിന്റെ അവിശ്വാസം, 
ൈൂരം, നിരസിക്ൽ എന്നിവയകുന്ട ബന്ധമാണ് പകുരകുഷനകും സതതീയകും തിരന്ഞ്ടകുത്ത്. 
പകുരകുഷനകും സതതീയകും മരണവകും തിന്യകും ഈ പരിപൂർണ്ണ നലാകത്ിനലക്ച് തപനവശിക്ാൻ 
അനകുവൈിച്്ച. ഉലപത്ി 3:1-7ഉലപത്ി 3:1-7, ഉലപത്ി 3:16-17 ഉലപത്ി 3:16-17 വായിക്കുക

ഇനപൊൾ പകുരകുഷനകും സതതീയകും തമെിലകുള്ള ബന്ധം എന്ാണ്എന്ാണ്, സമനമാ അലലെനയാ?

ഒനരാരകുത്രകും അധികാരത്ിനായകും സ്ാനത്ിനായകും തശമിക്കുന്നകു. സതതീ പകുരകുഷന്ന 
നിയതന്തിക്കുവാനകും പകുരകുഷൻ സതതിയകുന്ട നമൽ ആധിപത്യം നടത്കുവാനകും തശമിക്കുന്നകു.

ഉലപത്ി 4:7 ഉലപത്ി 4:7 വായിക്കുക

ഉലപത്ി 3:16-17 ഉലപത്ി 3:16-17 വന്രയകുള്ള വാക്യത്ിന്ല ആതഗഹം എന്ന വാക്ിന്റെ അർത്ഥം പിന്നാന്ല ഓടകുക 
അന്ലലെങ്ിൽ നിയതന്തിക്കുവാൻ തശമിക്കുക എന്നാണ്. ഉലപത്ി 3:16-17 ഉലപത്ി 3:16-17 വന്രയകുള്ള വാക്യത്ിന്ല 
ഭരിക്കുക എന്ന വാക്ിന്റെ അർത്ഥം ആധിപത്യം നടത്കുക അന്ലലെങ്ിൽ അടിച്മർത്കുക എന്നാണ്. 

നലത്ിനായി  നലത്ിനായി  
സൃഷ്ിച്ചചുസൃഷ്ിച്ചചു
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ൈകുഷ്തയാൽ നശിപെിക്ന്പെട്ട ഒരകു സതതീ പകുരകുഷനനാട് എന്്കഎന്്ക ന്െയ്്ചവാനാണ് തശമിക്കുന്നത്?

ൈകുഷ്തയാൽ നശിപെിക്ന്പെട്ട ഒരകു പകുരകുഷൻ സതതീനയാട് എന്്കഎന്്ക 
ന്െയ്്ചവാനാണ് തശമിക്കുന്നത്?

പകുരകുഷനകും സതതീയകും ൈുഷ്തയാൽ നശി്ികന്്ട്ടിരികുന്ുൈുഷ്തയാൽ നശി്ികന്്ട്ടിരികുന്ു…   
സമമലലെ-സമമലലെ

എന്നാൽ കഥ അവിന്ട അവസാനിക്കുന്നിലലെ. ദൈവം തന്റെ 
വിലനയറിയ സനനഹം മൂലം ജഡവകും രക്വകുമായി ഒരകു 
മനകുഷ്യനായി സ്വന്തം സൃഷ്ിയിൽ ഇറങ്ങി കകുരിശിൽ, മനകുഷ്യന്റെ 
കകുറ്ത്ിന്റെ ഫലമായി ഈ നലാകത്ിനലക്ച് തപനവശിച് എലലൊ 
നാശനഷ്ങ്ങള്ചം നരാഗങ്ങള്ചം മരണവകും തിന്യകും സ്വയം ഏന്റ്ടകുത്കു, 
നയശകു തിരിച്്ച ജീവിതത്ിനലക്ച് വന്നച്, എലലൊ നകടകുപാടകുകൾ, നരാഗം, 
മരണം, തിന് എന്നിവന്യ അതിജീവിച്ച്, നന്മെ മികച്തിനലക്ച് 
പകുനഃസ്ാപിച്്ച.

പകുരകുഷനകും സതതീയകും മികച്ചതിനായി പുനഃസ്ാപികന്്ട്ടചുമികച്ചതിനായി പുനഃസ്ാപികന്്ട്ടചു…സമം-സമം

എന്നാൽ കഥ ഇനപൊഴകും അവിന്ട അവസാനിക്കുന്നിലലെ. ദൈവം തന്റെ 
മഹത്ായ സനനഹത്ാൽ, ൈകുഷ്ന്റെ നകുണകന്ള അപലപിക്ാനകും 
വഞ്ചിക്ന്പെടാതിരിക്ാൻ സത്യം അറിയാനകും നമെകുന്ട സ്വാർത്ഥ 
ആതഗഹങ്ങന്ളയകും ൈകുഷ്ന്നയകും തിന്യാൽ തകർന്ന നലാകന്ത്യകും ജയിച്ച് ജീവിക്ാനകും തന്റെ 
ശക്ിയകും അധികാരവകും നൽകകുന്നകു.

നിയതന്തിക്ാനകും ആധിപത്യം സ്ാപിക്ാനകുമകുള്ള നമെകുന്ട ആതഗഹം നമെകുന്ട പിതാവിന്റെ 
ഇഷ്ത്ിന് നിരന്തരമായി നാം വിട്ട്ച ന്കാടകുക്കുകനയാ കീഴടങ്ങകുകനയാ ന്െയത്, നയശകു ജഡവകും 
രക്വകുമായി വന്നച് നമകുക്ായി മരിച്തകും ഉയിർന്ത്ഴകുനന്നറ്തകും ഉയരത്ിൽ കയറിയതകും നാം 
സ്വീകരിക്കുന്ാൾ നമെകുന്ട പഴയ മനകുഷ്യൻ സ്വയം മരിക്കുകയകും 
തിന്യാൽ നാശമകുണ്ടായ ഈ നലാകത്ച് നമകുക്ച് സത്യത്ിൽ 
ജീവിക്കുകയകും ന്െയ്ാം.

ദൈവം തന്റെ മഹത്ായ സനനഹത്ിൽ, പകുനഃസ്ാപനവകും, 
നരാഗശാന്തിയകും, അവന്റെ ൈൗത്യത്ിന്റെയകും ഭാഗമാക്കുന്നകു. 15 കൂടാന്ത 
16-ആം ന്സഷനിൽ, ദൈവത്ിന്റെ സ നനഹവകും അവന്റെ നരാഗശാന്തി 
ൈൗത്യത്ിൽ അവൻ നന്മെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന്ന കകുറിച്ച് അവന്റെ കഥയായ 
ദബബിളിൽ നിന്നച് പഠിക്കും.

പകുരകുഷനകും സതതീയകും സൗഖ്മാകുവാൻസൗഖ്മാകുവാൻ അയച്ചിരികുന്ുഅയച്ചിരികുന്ു…സമം-സമം. 

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത് പറ്ി പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?

സൗഖ്മാകുവാൻ സൗഖ്മാകുവാൻ 
അയച്ചിരികുന്ുഅയച്ചിരികുന്ു

ൈുഷ്തയാൽ  ൈുഷ്തയാൽ  
നശി്ികന്്ട്ടിരികുന്ുനശി്ികന്്ട്ടിരികുന്ു

മികച്ചതിനായി  മികച്ചതിനായി  
പുനഃസ്ാപികന്്ട്ടചുപുനഃസ്ാപികന്്ട്ടചു
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ന്സഷൻ 15: ്ന്ധങ്ങൾ — ശിഷ്ത്വയം
നമെൾ ജീവിതത്ിലൂന്ട സഞ്ചരിക്കുന്ാൾ, ഏലലൊ സാഹെര്യത്ിലകും, എവിന്ട നപായാലകും, 
എക്ാലന്ത്യകും ശക്നായവൻ അടകുത്കും, വ്യക്ിപരമായകും നനമൊന്ടാപെമകുണ്ടച്.

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
ദൈവം നനമൊട് കൂന്ട ഉന്ണ്ടന്നച് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക.

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
ഈ യാതതയകുന്ട തകുടക്ത്ിൽ, ശിഷ്യത്വം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവന്ത്യകും നിങ്ങനളാടകുള്ള അവന്റെ 
സനനഹന്ത്യകും അറിയകുന്നതിലൂന്ടയകും അവൻ ആരാന്ണന്നകും അവൻ എന്താണ് ന്െയതന്തന്നകും 
അവൻ എന്തകു ന്െയ്്ചന്മന്നകും അറിയകുന്നതിലൂന്ടയാണ് ആരംഭിക്കുന്നന്തന്നച് നാം മനസ്ിലാക്ി. 
അവന്റെ വെനത്ിലകും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്ിലകും ആരാധനയിലകും തപാർത്ഥനയിലകും മറ്്ച 
വിശ്വാസികള്ചമായകുള്ള കൂട്ടായമയിലകും അവനനാന്ടാപെം സമയം ന്െലവഴിക്കുന്നത് ദൈവന്ത് 
അറിയാൻ നന്മെ സഹായിക്കുന്നകു.

നമെിലകും മറ്്ചള്ളവരിലകും ശിഷ്യത്വം അനകുൈിനം തകുടരകുന്ന തപതകിയയാണ്. മകുന്തിരിവള്ളി ബന്ധന്ത് 
കകുറിച്്ചള്ള ന്സഷനിൽ നമെൾ പഠിച്തകു നപാന്ല, സ്വഭാവത്ിലകുള്ള മാറ്വകും നമെിന്ല വളർച്യകും 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ തപവർത്നമാണ്. ദൈവത്ിന് തന്ന്നത്ന്ന്ന മറ്്ചള്ളവർക്ച് ന്വളിന്പെടകുത്കുവാൻ 
നമെകുന്ട ആവശ്യമിലലെ, എന്നാൽ നനമൊടകുള്ള അവന്റെ വലിയ സനനഹത്ാൽ നന്മെ അവന്റെ 
പദ്ധതിയകുന്ട ഭാഗമാക്ാൻ തിരന്ഞ്ടകുത്കു. മറ്്ചള്ളവർ ദൈവന്ത്യകും അവന്റെ സത്യന്ത്യകും 
സനനഹന്ത്യകും ശക്ിന്യയകും അറിയണന്മങ്ിൽ, അവർ ആൈ്യം അവന്ന കകുറിച്ച് പഠിക്ണം.

നാം ആരുന്ടആരുന്ട ശിഷ്യന്ാരാണ്?

ആർകാണ്ആർകാണ് എലലൊ ശക്ിയകും അധികാരവകും ഉള്ളത്? മത്ായി 28:18-20 മത്ായി 28:18-20 വായിക്കുക

ഈ മൂന്നച് വാക്യങ്ങളിൽ നയശകു തന്റെ ശിഷ്യന്ാനരാട് ന്െയ്്ചവാൻ പറഞ് നാല് കാര്യങ്ങൾ 
എന്ന്ാന്കയാണ്എന്ന്ാന്കയാണ്? 

1. നപാകകുക

ഈ സന്ദർഭത്ിൽ, നപാകകുക എന്ന വാക്ിന്റെ അർത്ഥം നാം ജീവിതത്ിലൂന്ട സഞ്ചരിക്കുക (നാം 
ഏതകു സാഹെര്യത്ിലായാലകും), അന്ലലെങ്ിൽ നാം ഒരിടത്കു നിന്നച് മന്റ്ാരിടനത്ക്ച് (നമെൾ ഏത് 
നമഖലയിലാന്ണങ്ിലകും) യാതതന്െയ്്ചക, നയശകുവിന് എലലൊ സാഹെര്യത്ിനന്ലകും തപനൈശത്ിനന്ലകും 
അധികാരവകും ശക്ിയകും ഉണ്ടച്. നമെിൽ ഓനരാരകുത്രകും അവനനാന്ടാപെമകുള്ള ദൈനംൈിന യാതതയിൽ 
എവിന്ടയായിരകുന്നാലകും, അവൻ നനമൊട് ഓനരാരകുത്നരാടകും അടകുത്ച് വ്യക്ിപരമായി ഓനരാ 
ശിഷ്യനകുള്ളിലകും ആത്ാവിന്റെ രൂപത്ിൽ ഉണ്ടച്.

2. സനാനന്പെടകുത്കുക

ഈ സന്ദർഭത്ിൽ, സനാനന്പെടകുത്കുക എന്നാൽ നയശകുവിനനാടകും അവന്റെ വ്യക്ിത്വനത്ാടകും 
ഐക്യന്പെടകുവാൻ മകുക്കുക അന്ലലെങ്ിൽ തകുടർച്യായി മകുക്കുക, ശകുദ്ധീകരിക്കുക എന്നാണ്. അവന്റെ 
മരണ പകുനരകുത്ഥാനനത്ാട് ഐക്യന്പെടകുക. നയശകുവിന്ന സ്വീകരിക്കുകന്യന്നാൽ അവനനയകും 
(വ്യക്ിത്വം), അവന്റെ ആത്ാവിനനയകും, പിതാവിനനയകും സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അവനിൽ 
പൂർണ്ണമായി മകുഴകുകകുക എന്നത് അവന്റെ ശക്ിയകും അധികാരവകും, അവന്റെ ആത്ാവിനാൽ 
ഏല്പിച്്ച ന്കാടകുക്കുന്ന ഹൃൈയത്ിലൂന്ടയകും മനസ്ിലൂന്ടയകും, ശാശ്വതവകും തകിയാത്കവകുമായ 
മാറ്ത്ിനായി ഈ കാലത്ിനകും ഭാവിക്കും നവണ്ടി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. 

3. പഠിപെിക്കുക

നയശകുവിന്ന കകുറിച്ച് പഠിക്ാനകും അവനകുമായകുള്ള ബന്ധം വളർത്ിന്യടകുക്ാനകും മറ്്ചള്ളവന്ര 
പഠിപെിക്കുകയകും അവന്ര തപാപതരാക്കുന്നതകുമാണ് ഫലതപൈമായ പഠിപെിക്ൽ. നമകുക്ച് എതതമാതതം 
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അറിയാന്മന്നച് മറ്്ചള്ളവന്ര കാണിക്കുകനയാ സ്വയം ശരിയാന്ണന്നച് ന്തളിയിക്കുകനയാ അലലെ 
അധ്യാപനം. നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യരാക്കുന്ന പശ്ാത്ലത്ിൽ പഠിപെിക്കുന്നത് ഓനരാ നഗാതതത്ിൽ 
നിന്നകും, ആണകും ന്പണ്ണ്ചം (സമം), മകുതിർന്നവരകും കകുട്ടികള്ചം (സമം) എലലൊവന്രയകും ദൈവത്ിൽ 
മകുഴകുകി, അവനനാട് വിശ്വസതരായിരിക്കുവാൻ അവന്ര പഠിപെികകുക എന്നതാണ്.

4. ശിഷ്യന്ാന്ര ഉളവാക്കുക

ഈ പശ്ാത്ലത്ിൽ ‘ശിഷ്യന്ര ഉണ്ടാക്കുക’ എന്ന തപവൃത്ിയാണ് തപധാന തപവർത്നം. അവന്ര 
സ നാപനന്പെടകുത്ി (നയശകുവിന്നയകും അവന്റെ വ്യക്ിത്വന്ത്യകും ആത്ാവിന്നയകും പിതാവിന്നയകും 
സ്വീകരിക്ാൻ തപാപതരാക്ി ന്കാണ്ടച്) അവന്ര പഠിപെിച്്ച ന്കാണ്ടാണ് നാം അവന്ര 
ശിഷ്യരാക്കുന്നത് (നയശകുവിന്നക്കുറിച്ച് പഠിക്ാനകും അവനിൽ വളരാനകും അവന്ര തപാപതരാക്കുന്നകു).

നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യന്ാന്ര ഉളവാക്കുക എന്നത് അവന്റെ പദ്ധതി നിറനവറ്്ചന്നതിനകുള്ള ദൈവത്ിന്റെ 
തതന്തമാണ് (എന്െസ്ർ 1:9-10എന്െസ്ർ 1:9-10). ശിഷ്യന്ാന്ര ഉളവാക്കുക എന്നത് ശിഷ്യന്ാരിലൂന്ടയകുള്ള 
പരിശകുദ്ധാത്ാവിന്റെ തപവർത്നമാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്ാരായ നമകുക്ച് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതി 
ന്വളിന്പെടകുത്ി, കാരണം അവന്റെ അമിതമായ സനനഹം നന്മെ അവന്റെ പദ്ധതിയകുന്ട ഭാഗമാക്ി. 

നാം നയശകുവിന്നക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ാൾ, അവനകുമായകുള്ള ബന്ധത്ിൽ ഓനരാ 
ൈിവസവകും നയശകുവിന്ന വ്യക്ിപരമായി കൂടകുതൽ കൂടകുതൽ അറിയകുകയകും, 
കൂടാന്ത നമെകുന്ട കൂന്ട ജീവിതത്ിലൂന്ട സഞ്ചരിക്കുന്നവന്ര അറിയകുകയകും 
ന്െയ്്ചന്ാൾ, നയശകു നനമൊട് പങ്കുന്വച്ത്, നാം മറ്്ചള്ളവനരാട് പങ്ച് 
വയക്കുന്നകു, കൂടാന്ത നയശകുവിന്ന നന്മെ നസവിക്ാൻ അനകുവൈിക്കുന്ാൾ 
നാം മറ്്ചള്ളവന്ര നസവിക്കുന്നത് നമെകുന്ട നയശകുവിനനാടകുള്ള നസവനം 
ആകകുന്നകു. അവന്റെ ആത്ാവിനാലകും, അവന്റെ നാമത്ിനാലകും ദൈവത്ിന്റെ 
പദ്ധതി ഇതിലൂന്ട നിറനവറ്ന്പെടകുന്നകു.

ഓനരാ ശിഷ്യനകും നയശകുവിന്റെ സാക്ിയായ പരിശകുദ്ധാത്ാവ് ഉള്ളിലകുണ്ടച്. 
നിങ്ങളിൽ തകിസതകുവിന്റെ പരിവർത്ന ശക്ിയാൽ നിങ്ങന്ള സൃഷ്ിച് വ്യക്ിയാണ് നിങ്ങള്ചന്ട 
സാക്ി. ഓനരാ ശിഷ്യനകും നയശകുവിന്റെ സാക്ിയായ ഒരകു സാക്്യമകുണ്ടച്. 

സാക്്യംസാക്്യം
നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യൻ ആകകുന്നതിന് മകു്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങന്നഎങ്ങന്ന  ഉള്ള വ്യക്ിയായിരകുന്നകു?

നയശകു നിങ്ങള്ചന്ട അകത്കും, നിങ്ങളിലകും വരകുത്ിയ മാറ്ങ്ങൾ അനകുസരിച്ച് എങ്ങന്നഎങ്ങന്ന  ഉള്ള 
നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ?

നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം സ്വീകരിച് നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ നിങ്ങൾ തീരകുമാനിച്നപൊൾ 
നിങ്ങള്ചന്ട ജീവിതത്ിന്ല സാഹെര്യം എന്ായിരുന്ുഎന്ായിരുന്ു?

നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം സ്വീകരിച് നയശകുവിന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ നിങ്ങന്ള ന്കാണ്ടകു വന്ന 
ഏറ്വകും തപധാനന്പെട്ട കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

ഇനപൊൾ നിങ്ങള്ചന്ട ജീവിതത്ിലകുള്ള തപധാന വ്യത്യാസം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?

േ
സ

വ
ിക്ക

ുക
പങ്കിട

ുക

അ

റിയ
ുകപ

ഠി
ക്ക
ുക
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ന്സഷൻ 16: ്ന്ധങ്ങൾ — ദൈവരാജ്യം
നാം ആന്ര ആരാധിക്കുന്നകുനവാ ആ വ്യക്ിന്യ നപാന്ല നാം ആകകുന്നകു. 

ആരയംഭ പപാർത്ഥനആരയംഭ പപാർത്ഥന
ന്സഷൻ തപാർത്ഥിച്ച് തകുടങ്ങകുക.

ആരാധനആരാധന
നയശകു രാജാന്വന്നച് തപഖ്യാപിക്കുന്ന രന്ണ്ടാ മൂനന്നാ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ പാടകുക!

ഓർക്കുക, ഒരകുമിച്്ചള്ള ഈ യാതതയകുന്ട തകുടക്ത്ിൽ, ദൈവം തന്ന്നയകും അവന്റെ പദ്ധതിയകും 
ന്വളിന്പെടകുത്ാൻ ആതഗഹിക്കുന്നകു ന്വന്നച് പഠിച്്ച, അതായത് സ്വർഗ്ഗത്ിലകും ഭൂമിയിലകുമകുള്ള 
എലലൊ വസതകുക്ന്ളയകും തകിസതകുനയശകുവിൽ ഒന്നായി ന്കാണ്ടകു വരിക എന്നത്. നയശകു ഈ 
ദൈവരാജ്യത്ിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്.

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
രാജ്യം എന്നാൽ ഒരകു രാജ്യന്ത് ഭരിക്ാനകുള്ള അവകാശം അന്ലലെങ്ിൽ അധികാരം; ഭരണത്ിനനാ 
അധികാരത്ിനനാ വിനധയമായ തപനൈശം അന്ലലെങ്ിൽ തപനൈശം എന്നിവ അർത്ഥമാക്കുന്നകു.

ദൈവം എന്നാൽ പരമാധികാരി, അതായത് നമകുക്ച് അറിയാവകുന്ന പിതാവ്, പകുതതൻ, 
പരിശകുദ്ധാത്ാവ്. 

സ്വർഗ്ഗത്ിലകും ഭൂമിയിലകും ഭരിക്ാനകുള്ള നയശകുവിന്റെ അവകാശവകും അധികാരവകും ശക്ിയകും 
ആണ് ദൈവരാജ്യം. നയശകു ദൈവരാജ്യത്ിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്. ആത്ാവിൽ ജനിച്ത് 
എന്ന 10-ആം ന്സഷനിൽ, ദൈവരാജ്യത്ിൽ തപനവശിക്ാൻ നമെൾ രാജാവിന്ന 
സ്വീകരിക്ണന്മന്നച് പഠിച്്ച. നയശകുതകിസതകുവിന്റെ സനന്ദശവകും ശകുതശൂഷയകും അവന്റെ 
നരാഗശാന്തി ൈൗത്യത്ിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്ാരകുന്ട പങ്കും മനസ്ിലാക്കുന്നതിന് 
ദൈവരാജ്യത്ിന്റെ െിതതം വളന്ര തപധാനമാണ്.

വചനപഠനയംവചനപഠനയം
ലൂറകാസ് 4:43ലൂറകാസ് 4:43, പപവർത്ികൾ 1:1-4പപവർത്ികൾ 1:1-4 വായിക്കുക

നയശകു ദൈവരാജ്യന്ത്ക്കുറിച്ച് തപസംഗിക്കുകയകും പഠിപെിക്കുകയകും ന്െയതകു, ദൈവരാജ്യം 
ന്തളിയിച്്ച, അവൻ ദൈവരാജ്യത്ിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്. 

ജഡവകും രക്വകുമായി വന്നതിലൂന്ട എന്്കഎന്്ക നിവർത്ിയായി എന്നാണ് നയശകു പറഞ്ത്? 
ലൂറകാസ് 4:18-19 ലൂറകാസ് 4:18-19 വായിക്കുക

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ൈകുഷ്തയാൽ നശിച് ഈ നലാകത്ച് നയശകു തകിസതകുവിലൂന്ട ദൈവരാജ്യം വന്നകു.
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ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ വന്നകു എന്നതിന്റെ ന്തളിവ് എന്്കഎന്്ക എന്നാണ് നയശകു നയാഹന്നാനനാട് 
പറഞ്ത്? മത്ായി 11:3-5 മത്ായി 11:3-5 വായിക്കുക 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

അന്ധൻ കാണകുകയകും മകുടന്തൻ നടക്കുകയകും ബധിരർ നകൾക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്ന 
നാളിന്നക്കുറിച്്ചള്ള നിരവധി തപവെനങ്ങൾ പഴയ നിയമത്ിലകുണ്ടച്. ഇത് ആത്ീയ 
നരാഗശാന്തിന്യ മാതതമലലെ സൂെിപെിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായ അതായത് ആത്ീയവകും 
ശാരീരികവകും മാനസികവകും നരാഗശാന്തിയാന്ണന്നച് സൂെിപെിക്കുന്നകു. അതായത് ദൈവരാജ്യം 
പൂർണ്ണ സ്ൂർണ്ണതയകും സമാധാനവകും എന്നച് നയശകു ന്വളിന്പെടകുത്ി.

ബന്ധിതന്ര നമാെിപെിക്ാനകും ഹൃൈയം തകർന്നവന്ര സകുഖന്പെടകുത്ാനകും ദൈവരാജ്യം വന്നതായി 
തപഖ്യാപിക്ാനകും തിന്യാൽ തകർന്ന (ൈകുഷ്ന്റെ സ്വാധീനത്ിലകും ആധിപത്യം സ്ാപിക്ാനകും 
നിയതന്തിക്ാനകുമകുള്ള മനകുഷ്യന്റെ ആതഗഹത്ിൻ കീഴിലാണ് ഈ നലാകം) ഈ നലാകത്ിനലക്ച് 
നയശകുവിന്ന പിതാവായ ദൈവം അയച്്ച. നയശകുവിന്റെ ജഡരക് യാഗം വിശ്വസിക്കുകയകും 
സ്വീകരിക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്നവർ എന്ന്നനന്നക്കുമായി രക്ിക്ന്പെടകും. അവർ മരണരാജ്യത്ിൽ 
നിന്നച് രക്ന്പടകുകയകും ജീവന്റെ രാജ്യത്ിനലക്ച് തിരിന്ക ന്കാണ്ടകു വരികയകും ന്െയ്്ചന്നകു.

മത്ായി 19:13-15 മത്ായി 19:13-15 (കൂടാന്ത മർറകാസ് 10:13-16 മർറകാസ് 10:13-16, ലൂറകാസ് 18:15-17 ലൂറകാസ് 18:15-17)  വായിക്കുക

നയശകു കകുഞ്കുങ്ങന്ള എങ്ങന്ന കാണകുന്നകു എന്നതിന്ന കകുറിച്ച് നാം എന്ാണ്എന്ാണ് പഠിക്കുന്നത്?

മകുതിർന്നവരകുന്ട ബന്ധത്ിൽ നയശകു കകുട്ടികന്ള എങ്ങന്നയാണ്എങ്ങന്നയാണ് കണ്ടിരകുന്നത്, സമമായിനട്ടാ 
അലലെനയാ?
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കൂട്ട ചർച്ചകൂട്ട ചർച്ച
ദൈവരാജ്യം എന്താന്ണന്നച് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നച് കൂട്ടമായി െർച് ന്െയ്്ചക. 
ഉത്രങ്ങൾ എഴകുതകുക.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ദൈവരാജ്യം നയശകുവിൽ ന്വളിന്പെട്ടിരിക്കുന്നകു.

തിന്യാൽ തകർന്ന ഈ നലാകത്ിൽ ദൈവരാജ്യത്ിൽ ജീവിക്ാനകും പിതാവായ ദൈവത്ിന്റെ 
മഹത്വത്ിനായി അവന്റെ രാജ്യത്ിന്റെ പകുനരാഗതിയകുന്ട ഭാഗമാകാനകും നയശകു തന്റെ 
ആത്ാവിനാൽ അവന്റെ ശക്ിയിലകും അധികാരത്ിലകും നന്മെ ഭരനമല്പിച്ിരിക്കുന്നകു.

ദൈവന്ത്ക്കുറിച്്ചം നനമൊടകുള്ള അവന്റെ സനനഹന്ത്ക്കുറിച്്ചം കൂടകുതൽ അറിയകുകയകും, 
അവന്റെ വെനത്ിലകും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്ിലകും ആരാധനയിലകും തപാർത്ഥനയിലകും മറ്ച് 
വിശ്വാസികള്ചമായകുള്ള കൂട്ടായമയിലകും നയശകുവിൽ നിന്നച് സ്വീകരിച്്ചം തിന്യാൽ നാശമായ 
ഈ നലാകത്ിൽ അവന്റെ വിജയത്ിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിച്്ചം, അവന്റെ മഹത്ായ 
സനനഹത്ിന് സാക്്യം വഹിക്കുകയകും ശിഷ്യന്ര ഉളവാക്കുകയകും ന്െയ്്ചന്ാൾ നാം ഇനപൊൾ 
ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്ിൽ ജീവിക്കുന്നകു.

ഈ ന്സഷനിൽ ദൈവന്ത് പറ്ി പഠിച് ഒരകു കാര്യം എന്ാണ്എന്ാണ്?

നിങ്ങള്ചന്ട വ്യക്ിപരവകും, തപാവർത്ീകവകുമായ തപതികരണം/തപാർത്ഥന എന്ാണ്എന്ാണ്?

പപാർത്ഥനപപാർത്ഥന
എന്െസ്ർ 3:14-21 എന്െസ്ർ 3:14-21 അതകുന്കാണ്ടച് പിതാവിനകു മകു്ിൽ തപാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ മകുട്ട്ചകകുത്കുന്നകു. 
ഭൂമിയിലകും സ്വർഗ്ഗത്ിലകുമകുള്ള എലലൊ കകുടകുംബങ്ങൾക്കും അവനിൽ നിന്നകു നാമം ലഭിക്കുന്നകു. 
അവന്റെ മഹത്വംന്കാണ്ടച് നിങ്ങള്ചന്ട ആത്ാവിനകു ശക്ി നൽകാൻ ഞാൻ പിതാവിനനാട് 
അനപക്ിക്കുന്നകു. അവന്റെ മഹത്ായ സ്ന്നതയാൽ നിങ്ങള്ചന്ട അന്തരാത്ാവിന്ന 
ശക്ിന്പെടകുത്ാൻ ഞാൻ ദൈവനത്ാടകു തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. നിങ്ങള്ചന്ട വിശ്വാസം മൂലം തകിസതകു 
നിങ്ങള്ചന്ട ഹൃൈയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്മന്നകു ഞാൻ തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. നിങ്ങള്ചന്ട ജീവിതം 
സനനഹം ന്കാണ്ടച് നവരകുറച്തകും അടിത്റപാകിയതകുമാകന്ട്ട എന്നകു ഞാൻ തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. 
നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്ിന്റെ എലലൊ വിശകുദ്ധജനത്ിനകും തകിസതകുവിന്റെ സനനഹത്ിന്റെ വലകുപെം 
മനസ്ിലാകന്ട്ട എന്നകു ഞാൻ തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. ആ സനനഹത്ിന്റെ വീതിയകും നീളവകും ഉയരവകും 
ആഴവകും മനസ്ിലാകന്ട്ടന്യന്നകു ഞാൻ തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. ഏന്താരകു വ്യക്ിയക്കും പൂർണ്ണമായി 
അറിയാവകുന്നതിലകും മഹത്രമാണകു തകിസതകുവിന്റെ സനനഹം. ആ സനനഹം അറിയാനകുള്ള 
കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകന്ട്ട എന്നകു ഞാൻ തപാർത്ഥിക്കുന്നകു. അനപൊൾ ദൈവത്ിന്റെ പൂർണ്ണത 
നിങ്ങളിൽ നിറയക്ന്പെടകും.

നമെിൽ തപവർത്ിക്കുന്ന ദൈവത്ിന്റെ ശക്ിന്കാണ്ടച് നമകുക്ച് അനപക്ിക്ാവകുന്നതിനലാ 
െിന്തിക്ാവകുന്നതിനലാ അധികം അവനകു തപവർത്ിക്ാം. അവന് സഭയിലകും നശകുതകിസതകുവിലകും 
എനപൊഴകും എന്ന്നനന്നക്കും മഹത്വം. ആനമൻ. (ERV)
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