1

നമ്മുടെ സൗമ്യനായ
ദൈവത്തിടെ രവരവത്തികള്
ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ
ഒരു പുതിയ ൈിവസ്ത്തിന്റെ മഹത്ത്തായ
പ്പഭാതം ഇതര കാഴ്ചപ്പാട്

ജയ് മഹഎ. മഹഷുൾബർഗ്

2

നമ്മുടെ സൗമ്യനായ
ദൈവത്തിടെ രവരവത്തികള്
ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ
ഒരു പുതിയ ൈിവസ്ത്തിന്റെ മഹത്ത്തായ പ്പഭാതം

അ്ിംസ്ാത്മക ദൈവത്തിന്റെ മഹകാരയം
ന്റതറ്റിദ്ധാരണകന്റെ ന്റവല്ലുവിെിക്കാനുള്ള ഒരു പഠനം
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പപ്പാത്സാ്നം വാഗ്ൈാനം
ന്റചയ്യുക
ഇതര കാഴ്ചപ്പാട്

ജയ് മഹഎ. മഹഷുൾബർഗ്

3

പകർപ്പവകാശം മഹ© 2017 മഹജയ് മഹഎ. മഹഷുൾബർഗ്

എല്ലാ മഹഅവകാശങ്ങെും മഹനിക്ഷിപ്തം. മഹഈ മഹപുസ്തകത്തിന്റെ മഹഒരു മഹ
ഭാഗവും മഹഉപപയാഗിക്കരുത് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ
പ്ഗാഫിക്, ഇല്ക്പപ്രാണിക് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹന്റതക്കാനിക്കൽ,
പഫാപടാപകാപ്പിംഗ്, ന്ററപക്കാർഡിംഗ്, രാപ്പിംഗ് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹ
ഏന്റതങ്കില്ും മഹഉൾന്റപ്പന്റര
പരഖാതൂല്ം മഹവിവര മഹസ്ംഭരണ മഹവീന്റെരുക്കൽ മഹസ്ംവിധാനം
പ്്സ്വ മഹഉദ്ധരണികൾ മഹഒഴിന്റക മഹരചയിതാവിന്റെ മഹഅനുതതി
വിതർശനാത്മക മഹപല്ഖനങ്ങെില്ും മഹഅവപല്ാകനങ്ങെില്ും മഹ
ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു.

തിരുന്റവഴുത്ത് മഹഉദ്ധരണികൾ മഹകിംഗ് മഹന്റജയിംസ് മഹപതിപ്പിൽ മഹനിന്ന് മഹ
എരുത്തിടുെ്.

അച്ചരിച്ചത്

Vist the below webiste for more E-book
www.fatheroflove.in

4

ആതുഖം

നിങ്ങൾ മഹഎപപ്പാന്റഴങ്കില്ും മഹചിന്തിച്ചിടുപൊ?.................................... 3
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ആമ്ുഖം

നിയതപരതായ മഹഭാഷയിൽ, പൂർണ്ണതായും മഹപ്പകൃതിയുന്റര മഹശക്തി മഹ
തൂല്ം മഹഉൊയതും യുക്തിസ്്തായി മഹതരയാൻ മഹകഴിയാത്തതുതായ മഹ
ഒരു മഹൈുരന്തന്റത്ത മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പവൃത്തിയായി മഹപരാതർശിക്കുന്നു മഹ
ഈ മഹവാചകം മഹപല്പപ്പാഴും മഹഇൻഷുറൻസ് മഹപപാെിസ്ികെിൽ മഹ
ഉൾന്റപ്പരുത്തിയിടുെ് മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്ത് മഹസ്ംഭാവിക്കുന്ന മഹ
കാരയങ്ങൾക്ക് മഹദൈവം മഹഉത്തരവാൈിയാന്റണന്ന മഹആശയം മഹഎവിന്റര മഹ
നിന്ന് മഹല്ഭിച്ചു? മഹഭൂകമ്പങ്ങൾ, ചുഴല്ിക്കാറ്റുകൾ, ന്റവള്ളന്റപ്പാക്കം, തറ്റ് മഹ
പ്പകൃതി മഹൈുരന്തങ്ങൾ മഹഎന്നിവ മഹഎപപ്പാൾ, മഹഎവിന്റരന്റയങ്കില്ും മഹ
സ്ംഭവിക്കാൻ മഹദൈവം മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹന്റചയ്യുന്നുപൊ? മഹപല്ാകന്റത്ത മഹ
തന്റെ മഹആപ്ഗ്പ്പകാരം മഹന്റകാെുവരാൻ മഹപ്പകൃതിന്റയ മഹദൈവം മഹ
ദകകാരയം മഹന്റചയ്യുന്നുപൊ? മഹ എന്തുന്റകാൊണ് മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്ത് മഹ
ദൈവം മഹപ്പകൃതിൈുരന്തന്റത്തയും, മഹതനുഷയൻ മഹപനരിരുന്ന മഹകഷ്ടതയും മഹ
തരയാൻ മഹദൈവം മഹകൂരുതൽ ഒന്നും മഹന്റചയ്യാത്തത്? മഹ അവസ്ാനതായി, മഹ
അപ്കതന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹനാം മഹദബബിെിൽ മഹവായിക്കുന്നുപൊ? മഹദൈവം മഹ
അപ്കതത്തിൽ മഹഏർന്റപ്പപടാ? മഹഈ മഹപചാൈയങ്ങൾക്ക് മഹദബബിൾ മഹഉത്തരം മഹ
നൽകുന്നു. മഹനമ്മുന്റര മഹവിശവാസ്ങ്ങൾക്ക് മഹന്റവല്ലുവിെി മഹപനരിടാല്ും മഹ
ദൈവം മഹപറയുന്നത് മഹഅനുസ്രിക്കാൻ മഹനാം മഹതയ്യാറായിരിക്കണം. മഹഈ മഹ
പുസ്തകത്തിൽ മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
സ്വഭാവന്റത്ത മഹദബബിെിൽ മഹനിന്നും മഹപരിപശാധിക്കാം. മഹദബബിെിൽ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പവർത്തികൾ മഹഎന്റന്താന്റക്കയാണ്? മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
നിയതങ്ങൾ മഹനാം മഹപിന്തുരരുപമ്പാൾ മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹതറ്റുള്ളവർ മഹതനസ്സില്ാക്കും. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
നിയതങ്ങൾ മഹനാം മഹല്ംഘിച്ചാൽ മഹആ മഹനിയതം മഹന്റകാെുത്തന്റന്ന മഹനയായം മഹ
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വിധിക്കുകയും, മഹശിക്ഷിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹഈ മഹപഠനത്തിന്റെ മഹ
ഉപേശയം മഹദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹഒരു മഹനാശകാരിയായി മഹ
പ്പവർത്തിച്ചിടില്ലാന്റയന്നും, മഹഒരു മഹപ്സ്ഷ്ടാവ്, പരിപാല്കൻ, രക്ഷകൻ മഹ
എന്നീ മഹനില്കെിൽ മഹതാപ്തം മഹപ്പവർത്തിച്ചിടുള്ളഎന് മഹഎന്ന് മഹ
 മഹദബബിെിൽ മഹ
നിന്ന് മഹകാണിക്കുക മഹതാപ്തതാണ്.

“ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള മഹജ്ഞാനപതാ മഹഒന്നാതതു മഹനിർമ്മല്വും മഹപിന്റന്ന മഹ
സ്താധാനവും മഹശാന്തതയും മഹഅനുസ്രണവുതുള്ളതും മഹകരുണയും മഹ
സ്ൽഫല്വും മഹനിറഞ്ഞതും മഹപക്ഷപാതവും മഹകപരവും മഹ
ഇല്ലാത്തതുതാകുന്നു” മഹ(യാപക്കാബ് മഹ3:17).
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1
ഇത് ശരിക്ും രവരാധാനയമ്ഹിക്ുന്നുണ്ടാ?

ദൈവം മഹഎങ്ങന്റനയുള്ളവനാന്റണന്ന് മഹഅറിപയെത് മഹപ്പധാനതായിരിക്കുന്നത് മഹ
എന്തുന്റകാെ്?  മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹനാം മഹഎന്തു മഹവിചാരിക്കുന്നു മഹഎന്നത്
പ്പധാനതാപണാ? ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹചിന്തിക്കപണാ? ഈ മഹ
പചാൈയങ്ങൾക്കുള്ള മഹഉത്തരങ്ങൾ മഹഅറിപയെത് മഹഎല്ലാറ്റിന്റെയും മഹ
അരിസ്ഥാനതായി മഹനില്നിൽകുന്നു.ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചും മഹ
ദൈവസ്വഭാവന്റത്തക്കുറിച്ചും, മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വഭാവന്റത്ത മഹനിർണ്ണയിക്കുന്നു മഹ
നമ്മുന്റര മഹസ്വഭാവം മഹഎല്ലാ മഹഭൗതിക മഹസ്മ്പപത്തക്കാെും മഹവില്ന്റപ്പടതാണ്.ഈ മഹ
പല്ാകം മഹഅത് മഹവാഗ്ൈാനം മഹന്റചയ്യുന്നു.പയശു മഹപറഞ്ഞു, “ഞാനും മഹപിതാവും മഹ
ഒന്നാകുന്നു” മഹ(പയാ്ന്നാൻ മഹ10:30). മഹഇവിന്റര മഹപരാതർശിക്കുന്നത് മഹപിതാവായ മഹ
ദൈവവും മഹപുപ്തനായ മഹപ്കിസ്തുവും മഹഒന്നാകുന്നു മഹഎന്നാണ് മഹ- മഹഅവരുന്റര മഹ
ബന്ധം മഹതികഞ്ഞ മഹപയാജിച്ച മഹഒന്നാണ്. മഹഎപ്ബായ മഹഎഴുത്തുകാരൻ മഹഇപ്പകാരം മഹ
പരഖന്റപ്പരുത്തുന്നു.പയശുവിന്റന മഹപിതാവായ മഹദൈവം മഹത്തവികരിച്ചു മഹന്റകാെ് മഹ
പറയുന്നു. മഹ മഹഅവൻ മഹഅവന്റെ മഹപതജസ്സിന്റെ മഹപ്പഭയും മഹതതവത്തിന്റെ മഹതുപ്ൈയും മഹ
സ്കല്പത്തയും മഹതന്റെ മഹശക്തിയുള്ള മഹവചനത്താൽ മഹവ്ിക്കുന്നവനും മഹ
ആകന്റകാെു മഹപാപങ്ങൾക്കു മഹപരി്ാരം മഹഉൊക്കിയപശഷം മഹഉയരത്തിൽ മഹ
ത്ിതയുന്റര മഹവല്ത്തുഭാഗത്തു മഹഇരിക്കയും മഹ അവൻ മഹദൈവൈൂതന്മാന്റരക്കാൾ മഹ
വിശിഷ്ടതായ മഹനാതത്തിന്നു മഹഅവകാശിയായതിനു മഹഒത്തവണ്ണം മഹഅവന്റരക്കാൾ മഹ
പപ്ശഷ്ഠനായിത്തീരുകയും മഹന്റചയ്തു മഹ(എപ്ബയാർ1:3,4). മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
ത്തവം പപ്ശഷ്ഠതാണ്; അതാണ് മഹഅവന്റെ മഹസ്വഭാവം. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
ത്തവം മഹകാണിക്കാൻ മഹപതാന്റശ മഹ മഹആവശയന്റപ്പടപപ്പാൾ, ദൈവം മഹപതാന്റശയുന്റര മഹ
തുമ്പാന്റക മഹതന്റെ മഹസ്വഭാവം മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തി. മഹ“യപ്ാവ, യപ്ാവയായ മഹ
ദൈവം, കരുണയും മഹകൃപയുതുള്ളവൻ; ൈീർഘക്ഷതയും മഹത്ാൈയയും മഹ
വിശവസ്തതയുതുള്ളവൻ. മഹആയിരം മഹആയിരത്തിനു മഹൈയ മഹപാല്ിക്കുന്നവൻ;
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അകൃതയവും മഹഅതിപ്കതവും മഹപാപവും മഹക്ഷതിക്കുന്നവൻ; കുറ്റതുള്ളവന്റന മഹ
ന്റവറുന്റത മഹവിരാന്റത മഹപിതാക്കന്മാരുന്റര മഹഅകൃതയം മഹതക്കെുന്റരപതല്ും മഹതക്കെുന്റര മഹ
തക്കെുന്റരപതല്ും മഹതൂന്നാതന്റത്തയും മഹനാല്ാതന്റത്തയും മഹതല്തുറപയാെം മഹ
സ്ന്ദർശിക്കുന്നവൻ”(പുറ.34:6–7). മഹദൈവന്റത്ത മഹയഥാർത്ഥത്തിൽ മഹ
അറിയുന്നതുപപാന്റല് മഹനന്റമ്മ മഹഅവപനാട് മഹഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത് മഹ
പരാഗശാന്തിയും മഹജീവനും മഹനൽകുന്നത്തില്ൂന്റരയാണ്. മഹ“ഏകസ്തയദൈവതായ മഹ
നിന്റന്നയും മഹനീ മഹഅയച്ചിരിക്കുന്ന മഹപയശുപ്കിസ്തുവിന്റനയും മഹഅറിയുന്നതു മഹ
തപന്ന മഹനിതയജീവൻ മഹആകുന്നു”(പയാ്ന്നാൻ17:3). മഹപയശു മഹതന്റെ മഹ
വാക്കുകെില്ൂന്റരയും മഹജീവിതത്തില്ൂന്റരയും മഹപിതാവായ മഹദൈവം മഹ
എങ്ങന്റനയുള്ളവനാണ് മഹഎന്ന് മഹപ്പകരതാക്കി. മഹ
 മഹ
ആകയാൽ മഹപയശു മഹഅവപരാരു മഹ
ഉത്തരം മഹപറഞ്ഞത് മഹ”ആപതൻ, ആപതൻ, ഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു. മഹ
പിതാവു മഹന്റചയ്തു മഹകാണുന്നത് മഹഅല്ലാന്റത മഹപുപ്തന് മഹസ്വപത മഹഒന്നും മഹന്റചയ്വാൻ മഹ
കഴികയില്ല; മഹഅവൻ മഹന്റചയ്യുന്നത് മഹഎല്ലാം മഹപുപ്തനും മഹഅവ്വണ്ണംതന്റന്ന മഹ
ന്റചയ്യുന്നു”(പയാ്ന്നാൻ9:15).
ദൈവം മഹനിരന്തരം മഹസ്പന്വും മഹകരുണയും മഹഉള്ളവനാന്റണന്ന് മഹ
തനസ്ില്ാക്കുന്ന മഹസ്തയത്ത്, മഹസ്പന്ത്തില്ും മഹവിശവാസ്ത്തില്ും മഹനാം മഹ
അവനിപല്ക്ക് മഹആകർഷിക്കന്റപ്പരും. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ മഹസ്പന്വും മഹ
എല്ലായ്പപ്പാഴും മഹനപമ്മാരുള്ളതാണ് മഹദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹതാറില്ല. മഹ(തല്ാഖി മഹ
3:6) മഹദൈവം മഹഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റച്ചയുന്നു, മഹ“ഞാൻ മഹതന്റന്ന മഹയപ്ാവ, ഞാൻ മഹ
താറുന്നില്ല. മഹ” മഹഅവൻ മഹനമ്മന്റെപപ്പാന്റല് മഹതാറുന്നില്ല. മഹനന്റമ്മ മഹനീതിപൂർവ്വം മഹ
പരിഗണിക്കന്റപ്പരുന്നിരപത്താെം മഹൈയയും മഹസ്പന്വും മഹആൈരവും മഹ
ഉള്ളവരായിരിക്കുവാൻ മഹനാം മഹപ്ശതിക്കണം. മഹഎന്നാൽ മഹനപമ്മാരു മഹഅനിഷ്ടം മഹ
ന്റചയ്യുന്നവന്റര മഹകെുതുടുപമ്പാൾ മഹഉപപ്ൈവിക്കുകയും, പകാപിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്യുന്നത് മഹനമ്മുന്റര മഹബല്്ീനതയാണ്. മഹദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹ
പകാപപത്താന്റരപയാ മഹപ്പതികാരത്തില്ൂന്റരപയാ മഹനപമ്മാരു മഹപ്പതികരിക്കുന്നില്ല. മഹ
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പയശു മഹതാറുന്നിന്റല്ലന്നും മഹദൈവവചനം മഹസ്ഥിരീകരിക്കുന്നു മഹപയശുപ്കിസ്തു മഹ
ഇന്നന്റല്യും മഹഇന്നും മഹഎന്റന്നപന്നക്കും മഹഅനനയൻ മഹതപന്ന മഹ( മഹഎപ്ബയാർ മഹ13:8). മഹ
“എല്ലാ മഹനല്ല മഹൈാനവും മഹതികഞ്ഞ മഹവരം മഹഒന്റക്കയും മഹഉയരത്തിൽനിന്നു മഹ
ന്റവെിച്ചങ്ങെുന്റര മഹപിതാവിങ്കൽ മഹനിന്നു മഹഇറങ്ങിവരുന്നു. മഹഅവനു മഹവികാരപതാ മഹ
ഗതിപഭൈത്താല്ുള്ള മഹആഛാൈനപതാ മഹഇല്ല”(യാപക്കാബ്1;17). മഹനമ്മുന്റര മഹദൈവം മഹ
സ്ൗതയനായ മഹദൈവതാണ് മഹഅല്ലാന്റത മഹഅപ്കതാശക്തനായ മഹദൈവതല്ല.

“വചനം മഹജഡതായി മഹതീർന്നു, കൃപയും മഹസ്തയവും മഹ
നിറഞ്ഞവനായി മഹനമ്മുന്റര മഹഇരയിൽ മഹപാർത്തു. മഹ
ഞങ്ങൾ മഹഅവന്റെ മഹപതജസ്സ് മഹപിതാവിൽ മഹനിന്നു മഹ
ഏകജാതനായവന്റെ മഹപതജസ്സായി മഹ
കെു”(പയാ്ന്നാൻ1:14).
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2
നമ്മുടെ തികളഞ്ഞ മ്ാതൃകള

ഗിരി മഹപ്പഭാഷണത്തിന്റെ മഹപ്പധാന മഹആശയം പയശു മഹനതുക്ക് മഹനൽകുന്നത് മഹ
ശപ്തുതാപരതായ മഹപല്ാകത്ത് മഹഎങ്ങന്റന മഹജീവിക്കാം മഹഎന്നതിന്റെ മഹതികച്ച മഹ
താതൃകയാണ്.
കൂടുകാരന്റന മഹസ്പന്ിക്ക മഹഎന്നും മഹശപ്തുവിന്റന മഹപകയ്ക്ക മഹഎന്നും മഹ
അരുെിന്റച്ചയ്തതു മഹനിങ്ങൾ മഹപകടിടുെപല്ലാ. ഞാപനാ മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നതു: മഹ
നിങ്ങെുന്റര മഹശപ്തുക്കന്റെ മഹസ്പന്ിപ്പിൻ;  മഹനിങ്ങന്റെ മഹഉപപ്ൈവിക്കുന്നവർക്കു മഹ
പവെി മഹപ്പാർത്ഥിപ്പിൻ; മഹ സ്വർ്ഗസസ്ഥനായ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹപിതാവിന് മഹ
പുപ്തന്മാരായി മഹതീപരെതിനു മഹതന്റന്ന; അവൻ മഹൈുഷ്ടന്മാരുന്റരപതല്ും മഹ
നല്ലവരുന്റരപതല്ും മഹതന്റെ മഹസ്ൂരയന്റന മഹഉൈിപ്പിക്കയും മഹനീതിതാന്മാരുന്റരപതല്ും മഹ
നീതിന്റകടവരുന്റരപതല്ും മഹതഴന്റപയ്യിക്കയും മഹന്റചയ്യുന്നുവപല്ലാ. മഹ നിങ്ങന്റെ മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നവന്റര മഹസ്പന്ിച്ചാൽ മഹനിങ്ങൾക്കു മഹഎന്തു മഹപ്പതിഫല്ം?
ചുങ്കക്കാരും മഹഅങ്ങന്റന മഹതന്റന്ന മഹന്റചയ്യുന്നില്ലപയാ? മഹ സ്പ്ാൈരന്മാന്റര മഹതാപ്തം മഹ
വന്ദനം മഹന്റചയ്താൽ മഹനിങ്ങൾ മഹഎന്തു മഹവിപശഷം മഹന്റചയ്യുന്നു? ജാതികെും മഹ
അങ്ങന്റന മഹതന്റന്ന മഹന്റചയ്യുന്നില്ലപയാ? മഹ ആകയാൽ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
സ്വർ്ഗസീയപിതാവു മഹസ്ൽഗുണപൂർണ്ണൻ മഹആയിരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹനിങ്ങെും മഹ
സ്ൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ” മഹ(തത്തായി മഹ9:43-48).
ഈ മഹഭാഗം മഹവായിക്കുപമ്പാൾ മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹഎന്താണ് മഹനന്റമ്മ മഹ
പഠിപ്പിക്കുന്നത്? പയശു മഹപറയുന്നു,“നിങ്ങെുന്റര മഹശപ്തുക്കന്റെ മഹസ്പന്ിക്കുക” മഹ
അതിനാൽ, മഹനിങ്ങെുന്റര മഹപിതാവിന്റനപപ്പാന്റല് മഹനിങ്ങൾ മഹപൂർണരായിരിക്കുക മഹ
സ്വർ്ഗസം മഹപൂർണതാണ്. മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വർ്ഗസീയപിതാവ് മഹശപ്തുക്കപൊട് മഹ
ന്റപരുതാറുന്നതുപപാന്റല് മഹനമ്മുന്റര മഹശപ്തുക്കപൊട് മഹനീതി മഹപുല്ർത്താൻ മഹപയശു മഹ
നപമ്മാട് മഹആവശയന്റപ്പരുന്നു.
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ഉപത മഹരൂപപണ മഹപ്കിസ്തു മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തിയ മഹതത്തവങ്ങൾ മഹതനസ്സില്ാക്കുക മഹ
എന്നതാണ് മഹനമ്മെിൽ മഹനിന്ന് മഹ
 മഹദൈവം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നത്. മഹഗിരി മഹപ്പഭാഷണം മഹ
എന്നത് മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്നാണ് മഹഉത്ഭവിച്ചത്.
പയശുവിന്റെ മഹജീവിതത്തിൽ, എപ്പകാരതാണ് മഹതന്റന്ന മഹപപ്ൈാ്ിച്ചവപരാട് മഹ
ന്റപരുതാറിന്റയന്നത് മഹതാതൃക മഹരൂപപണ മഹനതുക്ക് മഹകാണിച്ചു മഹതന്നിരിക്കുന്നു. മഹ
തപന്നാട് മഹപപ്ൈാ്ിച്ചവർന്റക്കതിന്റര മഹഒരിക്കൽ മഹപപാല്ും മഹപയശു മഹപ്പതികാരം മഹ
ന്റചയ്തിടില്ല. മഹതപന്നാരുള്ള മഹവിശവാസ്വഞ്ചനയും, മഹനീതിവിചാരണ മഹതുതൽ മഹ
പ്കൂശീകരണം മഹവന്റര മഹതന്റന്ന മഹഉപപ്ൈവിച്ചവപരാട് മഹക്ഷതിക്കണന്റതന്ന് മഹ
ആവശയന്റപ്പട മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹക്ഷത മഹനതുക്ക് മഹകാണാൻ മഹസ്ാധിക്കും മഹ മഹ
“പിതാപവ, അവപരാട് മഹക്ഷതിക്കണപത; അവർ മഹന്റചയ്യുന്നന്റതന്റന്തന്ന് മഹഅവർ മഹ
അറിയുന്നില്ല മഹ”(ല്ുപക്കാസ്23:34) മഹ- മഹഅവൻ മഹപ്പകരിപ്പിച്ചത് മഹസ്പന്ം മഹ
താപ്തതാണ്.
ശതരയക്കാർ മഹപയശുവിന്റന മഹസ്വാഗതം മഹന്റചയ്യാതിരുന്നപപ്പാൾ, അവന്റെ മഹ
ശിഷയന്മാരായ മഹയാപക്കാബും മഹപയാ്ന്നാനും മഹകെിട് മഹആ മഹപ്ഗാതം മഹതീയാൽ മഹ
നശിപ്പിക്കണം മഹഎന്ന് മഹആപ്ഗ്ിച്ചു മഹ മഹ“അതു മഹഅവന്റെ മഹശിഷയന്മാരായ മഹ
യാപക്കാബും മഹപയാ്ന്നാനും മഹകെിടു: മഹകർത്താപവ, (ഏല്ിയാവു മഹ
ന്റചയ്തതുപപാന്റല്) മഹആകാശത്തുനിന്നു മഹതീ മഹഇറങ്ങി മഹഅവന്റര മഹനശിപ്പിപ്പാൻ മഹ
ഞങ്ങൾ മഹപറയുന്നതു മഹനിനക്കു മഹസ്മ്മതപതാ മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹ അവൻ മഹ
തിരിഞ്ഞു മഹഅവന്റര മഹശാസ്ിച്ചു: മഹ(“നിങ്ങൾ മഹഏത് മഹആത്മാവിന് മഹഅധീനർ മഹ
എന്നു മഹനിങ്ങൾ മഹഅറിയുന്നില്ല; മഹ തനുഷയപുപ്തൻ മഹതനുഷയരുന്റര മഹപ്പാണങ്ങന്റെ മഹ
നശിപ്പിപ്പാനല്ല മഹരക്ഷിപ്പാനപപ്ത മഹവന്നത്” മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു.) മഹഅവർ മഹപവന്ററാരു മഹ
പ്ഗാതത്തിപല്ക്കു മഹപപായി”(ല്ുപക്കാസ്5:94-96).
ദൈവം മഹഎങ്ങന്റനയാന്റണന്നറിയാനുള്ള മഹഏറ്റവും മഹനല്ല മഹതാർഗം മഹപയശുവിന്റെ മഹ
ജീവിതന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹപഠിക്കുന്നതാണ്. മഹഅപേ്ം മഹഒരിക്കല്ും മഹആന്റരയും മഹ
ന്റകാന്നില്ല, അങ്ങന്റന മഹന്റചയ്യണന്റതന്ന് മഹഭീഷണിന്റപ്പരുത്തിയിടുതില്ല. മഹപയശു മഹ
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ആന്റരയും മഹപവൈനിപ്പിച്ചിടില്ല. മഹഫില്ിപ്പ് മഹപയശുവിപനാട് മഹപിതാവിന്റന മഹ
കാണിച്ചു മഹതരണന്റത മഹഎന്ന് മഹആവശയന്റപ്പടു. മഹ“ പയശു മഹഅവപനാട് മഹപറഞ്ഞത്: മഹ
ഞാൻ മഹഇപ്തകാല്ം മഹനിങ്ങപൊരുകൂന്റര മഹഇരുന്നിടും മഹനീ മഹഎന്റന്ന മഹ
അറിയുന്നില്ലപയാ മഹഫില്ിന്റപ്പാപസ്? എന്റന്ന മഹകെവൻ മഹപിതാവിന്റന മഹ
കെിരിക്കുന്നു; പിന്റന്ന മഹപിതാവിന്റന മഹഞങ്ങൾക്കു മഹകാണിച്ചുതപരണം മഹഎന്നു മഹ
നീ മഹപറയുന്നത് മഹഎങ്ങന്റന? മഹ ഞാൻ മഹപിതാവില്ും മഹപിതാവ് മഹഎന്നില്ും മഹ
ആകുന്നു മഹഎന്ന് മഹ
 മഹനീ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നില്ലപയാ? ഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്ന മഹ
വചനം മഹസ്വയതായിടല്ല മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്നത്; പിതാവു മഹഎന്നിൽ മഹ
വസ്ിച്ചുന്റകാെു മഹതന്റെ മഹപ്പവൃത്തി മഹന്റചയ്യുന്നു.(പയാ്ന്നാൻ14:5-10).
ദൈവശാസ്പ്തന്റത്ത മഹന്റവല്ലുവിെിക്കുന്ന മഹഒരു മഹസ്ാ്ചരയം മഹതുന്നിൽ മഹ
വരുപമ്പാൾ മഹ, മഹനാം മഹപയശുവിന്റെ മഹവചനന്റത്തയും മഹതാതൃകപരതായ മഹ
ജീവിതസ്ാ്ചരയങ്ങന്റെയും തുറുന്റകപിരിക്കണം. മഹഎങ്കിൽ മഹതാപ്തന്റത മഹഈ മഹ
പല്ാകത്തിൽ മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹസ്ാക്ഷിയായി മഹനില്നിൽക്കാൻ മഹ
സ്ാധിക്കുകയുള്ളഎന്.
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3
നമ്മുടെ ജീവിത ഉറവിെം

ചില് മഹപ്പാഥതിക മഹഅരിത്തറ മഹഉപപയാഗിച്ച് മഹസ്തയം മഹസ്ഥാപിക്കുന്നു. മഹദൈവം മഹ
സ്ഥിരതായി മഹസ്പന്ിക്കുന്നുന്റവന്ന്, നതുക്ക് മഹതനസ്ില്ാക്കുവാൻ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പവർത്തനങ്ങൾ മഹപരിപശാധിക്കാം. മഹപയശു മഹപഠിപ്പിച്ചതിൽ മഹ
നിന്ന് മഹവിപരീതതാന്റണന്ന് മഹനിങ്ങൾക്ക് മഹപതാന്നിപയക്കാം. മഹന്റയശയ്യാവിന്റെ മഹ
പുസ്തകത്തിൽ മഹആഴത്തിൽ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹവഴികന്റെയും മഹചിന്തകന്റെയും മഹ
കുറിച്ച് മഹകാണാം:
“എന്റെ മഹവിചാരങ്ങൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവിചാരങ്ങൾ മഹഅല്ല; നിങ്ങെുന്റര മഹവഴികൾ മഹ
എന്റെ മഹവഴികെുതല്ല മഹഎന്നു മഹയപ്ാവ മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു. മഹ ആകാശം മഹ
ഭൂതിക്കുതീന്റത മഹഉയർന്നിരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹഎന്റെ മഹവഴികൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
വഴികെില്ും മഹഎന്റെ മഹവിചാരങ്ങൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവിചാരങ്ങെില്ും മഹ
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു”(ന്റയശയ്യാവ് മഹ99:8-5).
നമ്മുന്റര മഹവഴികപെക്കാെും മഹചിന്തകപെക്കാെും മഹഅഗാധതായി മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
വഴികെും
ചിന്തകെും മഹഅനന്തതായി മഹഉയർന്നതാണ്. മഹ മഹഈ മഹകൃതയതായ മഹസ്തയം മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹനതുക്ക് മഹപ്ഗ്ിക്കാൻ മഹപ്പയാസ്താണ്.ദൈവം മഹ
നന്റമ്മപപ്പാന്റല്യാന്റണന്ന് മഹകരുതുന്നു. മഹനതുക്ക് മഹപൈഷയം മഹവരുന്നു,അതിനാൽ മഹ
നന്റമ്മപപ്പാന്റല് മഹദൈവം മഹപകാപിക്കണം മഹഎന്ന് മഹനാം മഹകരുതുന്നു. മഹനതുക്ക് മഹ
അനയായം മഹസ്ംഭവിക്കുപമ്പാൾ മഹപ്പതികാരം മഹന്റചയ്യുന്നു, അതിനാൽ മഹ
ദൈവത്തിന് മഹആ മഹപ്പതികാര മഹതപനാഭാവം മഹഉൊയിരിക്കണം മഹഎന്ന് മഹ
 മഹനാം മഹ
കരുതുന്നു
ദൈവം മഹഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റച്ചയുന്നു മഹ“ ഇവ മഹനീ മഹന്റചയ്തു മഹഞാൻ മഹ
തിൊതിരിക്കയാൽ മഹഞാൻ മഹനിന്റന്നപപ്പാന്റല്യുള്ളവന്റനന്നു മഹനീ മഹനിരൂപിച്ചു;
എന്നാൽ മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹശാസ്ിച്ചു മഹനിന്റെ മഹകണ്ണിൻ മഹതുമ്പിൽ മഹഅവന്റയ മഹ
നിരത്തിന്റവക്കും(സ്ങ്കീർത്തനം മഹ90:21).

15

ദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകന്റത്ത മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചപപ്പാൾ, നതുക്ക് മഹസ്വന്തതായി മഹ
പ്പവർത്തിക്കുവാനല്ല മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചത്. മഹദൈവത്തിന് മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകവുതായി മഹ
ബന്ധന്റപ്പരാനും മഹഅവന്റെ മഹഉപേശയത്തിന് മഹഅനുസ്രിച്ച് മഹ മഹജീവിക്കാനുതാണ് മഹ
അല്ലാന്റത മഹ മഹ മഹ മഹ മഹദൈവത്തിന് മഹവിരുദ്ധതായിരിക്കാനല്ലാ. മഹദൈവന്റത്ത മഹകൂരാന്റത മഹ
നമ്മുന്റര മഹപ്ഗ്ത്തിൽ മഹജീവിതം മഹതുരരാനാവില്ല മഹഎന്നാണ് മഹഇതിനർത്ഥം മഹ- മഹ
“അവനില്പല്ലാ മഹനാം മഹജീവിക്കുകയും, മഹചരിക്കയും, മഹഇരിക്കയും മഹന്റചയ്യുന്നത്” മഹ
(പ്പവൃ. മഹ17:28). മഹനമ്മൾ മഹഎരുക്കുന്ന മഹഓപരാ മഹശവാസ്വും മഹനമ്മിൽ മഹ
നില്നിർത്തുന്നത് മഹദൈവതാണ്.
എല്ലാ മഹജീവജാല്ങ്ങെുന്റരയും മഹഉറവിരവും മഹപരിപാല്കനുതാണ് മഹദൈവം. മഹ
എന്നിരുന്നാല്ും, അവനിൽ മഹനിന്ന് മഹനന്റമ്മ മഹപവർന്റപരുത്തുന്ന മഹഒരു മഹകാരയം മഹ- മഹ
പാപം. മഹപാപം മഹഎന്നാൽ മഹഎന്താണ്? മഹകല്പന മഹല്ഘനം മഹപാപം മഹആകുന്നു. മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹകല്പനകന്റെ മഹനാം മഹഅനുസ്രിക്കാന്റത മഹവരുപമ്പാൾ മഹപാപം മഹ
ഉരന്റല്രുക്കുന്നു. മഹവചനത്തിന് മഹവിപരീതതായി മഹന്റചയ്യുന്നതും മഹചിന്തിക്കുന്നതും മഹ
തറ്റുള്ളവർക്ക് മഹവിപരാധതായി മഹപ്പവർത്തിക്കുന്നതും മഹപാപം മഹആകുന്നു. മഹ
പാപത്തിന് മഹവല്ിതും മഹന്റചറുതും മഹഎന്നില്ല.  മഹനമ്മുന്റര മഹആൈയ മഹ
താതാപിതാക്കെിൽ മഹനിന്ന് മഹനതുന്റക്കല്ലാവർക്കും മഹപാരമ്പരയതായി മഹല്ഭിച്ച മഹ
ആഴത്തില്ുള്ള മഹപരാഗത്തിന്റെ മഹല്ക്ഷണങ്ങൊണ് മഹപാപം മഹഎന്ന് മഹദബബിെിൽ മഹ
നിന്ന് മഹ
 മഹനാം മഹതനസ്ില്ാക്കുന്നു. മഹദൈവം മഹതന്റെ മഹസ്വന്തം മഹതാൽപ്പരയത്തിനായി മഹ
പനാക്കുന്നു മഹഎന്ന മഹനുണ മഹആൈിതാതാപിതാക്കൾ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നു. മഹ
പിശാചിന്റെ മഹഈ മഹനുണ മഹഏന്റൈൻപതാടത്തിൽ മഹതനുഷയവർഗത്തിന് മഹദകതാറി,
അത് മഹഅന്നുതുതൽ മഹനമ്മുന്റര മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹചിപ്തന്റത്ത മഹ
വെന്റച്ചാരിച്ചു. മഹഅന്നുതുതൽ മഹവികൃതതായി മഹതാനവ മഹചരിപ്തം.
ദൈവം മഹആൈാതിന്റനയും മഹ്വ്വാന്റയയും മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച് മഹ
ഏന്റൈൻപതാടത്തില്ാക്കിയപപ്പാൾ, അവർക്ക് മഹഒരു മഹനിയപ്ന്തണം മഹനൽകി മഹ-
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യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹതനുഷയപനാരു മഹകല്പിച്ചത് മഹഎന്റന്തന്നാൽ: മഹ
“പതാടത്തിന്റല് മഹസ്കല്വൃക്ഷങ്ങെുന്റരയും മഹഫല്ം മഹനിനക്കു മഹഇഷ്ടംപപാന്റല് മഹ
തിന്നാം. എന്നാൽ മഹനന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവിന്റെ മഹവൃക്ഷത്തിൻഫല്ം മഹ
തിന്നരുത്; തിന്നുന്ന മഹനാെിൽ മഹനീ മഹതരിക്കും”.(ഉൽപത്തി2:16-17)
ദൈവം മഹ“ജീവവൃക്ഷം” മഹസ്ഥാപിച്ചത് മഹഎന്തുന്റകാൊന്റണന്ന് മഹതനസ്ില്ാക്കാൻ മഹ
എെുപ്പതാണ്(ഉൽപ. മഹ2: മഹ5). മഹപൂപന്താടത്തിൽ, ദൈവം മഹ
“നന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവിന്റെ മഹവൃക്ഷം” മഹഎന്തുന്റകാൊണ് മഹഈ മഹ
തികഞ്ഞ മഹപരിസ്ഥിതിയിൽ മഹസ്ഥാപിച്ചത് മഹനതുക്ക് മഹതനസ്സില്ാക്കാൻ മഹ
പ്പയാസ്താണ്. മഹആ മഹവൃക്ഷത്തിന്റെ മഹസ്ാന്നിധയവും, അതിൽ മഹനിന്ന് മഹ
ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള മഹതുന്നറിയിപ്പും മഹൈുരന്തത്തിപല്ക്കുള്ള മഹ
ക്ഷണതായി മഹനതുക്ക് മഹകാണാനാവും മഹ.
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4
ദൈവത്തിടെ സൂരതരത്തി സൃഷ്ടിച്ചു

നമ്മുന്റര മഹപാരമ്പരയം മഹഉല്പത്തിയിൽ മഹകന്റെത്താം: അനന്തരം മഹദൈവം: മഹനാം മഹ
നമ്മുന്റര മഹസ്വരൂപത്തിൽ മഹനമ്മുന്റര മഹസ്ാൈൃശയപ്പകാരം മഹതനുഷയന്റന മഹഉൊക്കുക;
അവർ മഹസ്തുപ്ൈത്തില്ുള്ള മഹതത്സയത്തിപന്മല്ും മഹആകാശത്തില്ുള്ള മഹ
പറവജാതിയിപന്മല്ും മഹതൃഗങ്ങെിപന്മല്ും മഹസ്ർവ്വഭൂതിയിപന്മല്ും മഹഭൂതിയിൽ മഹ
ഇഴയുന്ന മഹഎല്ലാ മഹഇഴജാതിയിപന്മല്ും മഹവാഴന്റട മഹഎന്നു മഹകല്പിച്ചു. ഇങ്ങന്റന മഹ
ദൈവം മഹതന്റെ മഹസ്വരൂപത്തിൽ മഹതനുഷയന്റന മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ മഹ
സ്വരൂപത്തിൽ മഹഅവന്റന മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു, ആണും മഹന്റപണ്ണുതായി മഹഅവന്റര മഹ
സ്ൃഷ്ടിച്ചു മഹ(ഉൽപത്തി1:26-27).ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്വരൂപത്തിൽ മഹ
നിർമ്മിക്കന്റപ്പരുന്നതിന്റെ മഹഅർത്ഥന്റതന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതിച്ഛായ മഹ
എന്താണ്? ദൈവം മഹആരാന്റണന്ന് മഹവിവരിക്കുന്ന മഹഒരു മഹനിർവചനം മഹ
കന്റെത്തുപമ്പാൾ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതിച്ഛായ മഹഎന്താന്റണന്ന് മഹനതുക്ക് മഹ
കന്റെത്താനാകും. മഹകൃതയതായ മഹനിർവചനം മഹ1 മഹപയാ്ന്നാൻ മഹ4: മഹ8 മഹൽ മഹ
കാണാം: മഹ“ദൈവം മഹസ്പന്താണ്.” മഹഈ മഹവാകയം മഹ“ദൈവം” മഹഎന്ന് മഹതാപ്തതല്ല മഹ
പറയുന്നത് മഹപ്ശദ്ധിക്കുക മഹ“സ്പന്താണ്”, സ്പന്ം മഹഅവന്റെ മഹപല് മഹ
സ്വഭാവങ്ങെിന്റല്ാന്നാണ്, പപക്ഷ മഹഅത് മഹപറയുന്നു മഹ“ദൈവം മഹസ്പന്താണ്.” മഹ
നതുക്ക് മഹഅറിയാവുന്ന മഹതപറ്റന്റതങ്കില്ും മഹവാക്കിപനാട് മഹഈ മഹവാക്ക് മഹ
ഉപതിക്കാൻ മഹസ്ാധയതല്ല, മഹദൈവസ്പന്ം മഹഒരിക്കല്ും മഹതാറാത്തതാണ്,
അതുപപാന്റല് മഹദൈവം മഹതികഞ്ഞവനാണ്. ദൈവസ്പന്ം മഹപപാന്റല് മഹനാതും മഹ
സ്വാർത്ഥതാൽപരയതില്ലാന്റത മഹതികഞ്ഞവരായിരിക്കണം.
നാം മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്വരൂപത്തിൽ മഹസ്ൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടവരാന്റണങ്കിൽ, സ്പന്ം മഹ
അനുഭവിക്കാൻ മഹനാം മഹദൈവത്താൽ മഹസ്ൃഷ്ടിക്കന്റപ്പരണം. മഹഇപപ്പാൾ മഹസ്പന്ം,
സ്പന്തായിരിക്കാൻ, ആജ്ഞാപിക്കാപനാ മഹഒരു മഹതരത്തില്ും മഹ
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നിർബന്ധിക്കാപനാ മഹകഴിയില്ല. മഹഒരു മഹതിരന്റഞ്ഞരുപ്പില്ൂന്റര മഹതാപ്തപത മഹ
ദൈവസ്പന്ം മഹസ്ൗജനയതായി മഹനൽകാൻ മഹകഴിയൂ. മഹപതാക്ക് മഹചൂെി മഹബസ്സിൽ മഹ
കയറുകയും മഹതരണഭീഷണിയിൽ മഹയാപ്തക്കാരിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്പന്ം മഹ
ആവശയന്റപ്പരുകയും മഹന്റചയ്യുന്ന മഹഒരു മഹവയക്തിന്റയ മഹസ്ങ്കൽപ്പിച്ചാൽ മഹഇത് മഹ
എെുപ്പത്തിൽ മഹതനസ്സില്ാക്കാം. മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്ന മഹഈ മഹരീതി മഹസ്പന്ം മഹ
സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നുപൊ?

നതുക്ക് മഹഏന്റൈൻപതാടത്തിപല്ക്കും മഹആശയക്കുഴപ്പത്തില്ായ മഹവില്ക്കന്റപ്പട മഹ
വൃക്ഷത്തിപല്ക്കും മഹതരങ്ങാം. മഹദൈവം മഹആ മഹവൃക്ഷം മഹ
ഉൊക്കിയിരുന്നിന്റല്ലങ്കിൽ, ദൈവം മഹസ്പന്ിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹതനുഷയർക്ക് മഹ
സ്പന്ിക്കാൻ മഹകഴിയുതായിരുപന്നാ? സ്പന്ന്റത്ത മഹസ്ംബന്ധിച്ചിരപത്താെം,
സ്പന്ം മഹആകുന്നതിന് മഹഅത് മഹസ്ൗജനയതായി മഹനൽപകെതുെ്. മഹസ്പന്ം മഹ
സ്ൗജനയതായി മഹനൽകണന്റതങ്കിൽ, സ്പന്ിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മഹസ്വാതപ്ന്തയവും മഹ
നതുക്കുൊയിരിക്കണം. മഹസ്പന്ം മഹഎപപ്പാഴും മഹഒരു മഹതിരന്റഞ്ഞരുപ്പ് മഹആണ്;
സ്പന്ന്റത്ത മഹആജ്ഞാപിക്കാപനാ മഹനിർബന്ധിക്കാപനാ മഹകഴിയില്ല.
ദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹആൈയ മഹതാതാപിതാക്കന്റെ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച് മഹചില് മഹവയക്തതായ മഹ
താർ്ഗസപരപഖ മഹനൽകാന്റത മഹഅവന്റര മഹപൂപന്താടത്തിൽ മഹആക്കിയിരുന്റന്നങ്കിൽ മഹ
അതിനാൽ മഹഅവന്റന മഹസ്പന്ിക്കുകയും മഹവിശവസ്ിക്കുകയും മഹന്റചയ്യരുന്റതന്ന് മഹ
അവർക്ക് മഹതീരുതാനിക്കാതായിരുന്നു. മഹഎന്നാൽ മഹദൈവം മഹഅവർക്ക് മഹ
നന്മതിന്മന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവ് മഹഅവർക്ക് മഹനൽകിയിരുന്നു. മഹ
ദൈവന്റത്തപപ്പാന്റല് മഹസ്പന്ിക്കാൻ മഹഅവർക്ക് മഹകഴിയണതായിരുന്നു. മഹദൈവം മഹ
നമ്മുന്റര മഹജീവിതപപ്സ്ാതസ്സായതുപപാന്റല്, ദൈവം മഹയഥാർത്ഥ മഹസ്പന്ത്തിന്റെ മഹ മഹ
ഉറവിരതാണ് മഹ- മഹജീവിതവും മഹസ്പന്വും മഹഅപഭൈയതാണ്. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
സ്വരൂപത്തിൽ മഹനന്റമ്മ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ മഹനമ്മിൽ മഹഓപരാരുത്തർക്കും മഹ
സ്പന്തുള്ളവരാകാനുള്ള മഹകഴിവ് മഹനൽകുന്നതില്ൂന്റര മഹപ്സ്ഷ്ടാവിന്റെ മഹ
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സ്ു്ൃത്തായിരിക്കാൻ മഹകഴിയും. മഹനന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവിന്റെ മഹ
വൃക്ഷം മഹദൈവം മഹസ്ഥാപിക്കുകയും മഹഅതിൽ മഹ മഹനിന്ന് മഹപഴം മഹകഴിക്കുന്നത് മഹ
വില്ക്കുകയും മഹന്റചയ്തതിന്റെ മഹകാരണം, മഹഅവപനാരുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹ
അനുസ്രണത്തിന്റെ മഹഏകപക്ഷീയതായ മഹപരിപശാധനയാണ്. പപക്ഷ മഹഒരു മഹ
ഉറപ്പ് മഹനമ്മുന്റര മഹതിരന്റഞ്ഞരുക്കാനുള്ള മഹസ്വാതപ്ന്തയന്റത്ത മഹഅവൻ മഹവെന്റരയധികം മഹ
വില്തതിക്കുന്നു. മഹദൈവം മഹവില്ക്കന്റപ്പട മഹവൃക്ഷം മഹസ്ഥാപിച്ചതിന്റെ മഹകാരണം മഹ
തനസ്സില്ാക്കുക. ഒരു മഹഏകാധിപതിയായ മഹദൈവം മഹഎന്ന് മഹനാം മഹ
കുറ്റന്റപ്പരുത്തുകയില്ല മഹപിന്റന്നപയാ മഹതിരന്റഞ്ഞരുക്കാനുള്ള മഹസ്വാതപ്ന്തയന്റത്ത മഹ
നൽകിയതില്ൂന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്പന്ന്റത്തയും മഹകരുതല്ിന്റനയും മഹനാം മഹ
ഓർക്കുക മഹഎന്നിരുന്നാല്ും, ദൈവന്റത്ത മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്താൻ മഹതയ്യാറായ മഹഒരാൾ മഹ
ഉൊയിരുന്നു.
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5
രവരധാന വഞ്ചകളൻ

യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹഉൊക്കിയ മഹഎല്ലാ മഹകാടുജന്തുക്കന്റെക്കാെും മഹപാമ്പു മഹ
കൗശല്പതറിയതായിരുന്നു. മഹഅതു മഹസ്പ്തീപയാരു: മഹപതാടത്തിന്റല് മഹയാന്റതാരു മഹ
വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹഫല്വും മഹനിങ്ങൾ മഹതിന്നരുന്റതന്നു മഹദൈവം മഹവാസ്തവതായി മഹ
കല്പിച്ചിടുപൊ മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹ സ്പ്തീ മഹപാമ്പിപനാരു: മഹപതാടത്തിന്റല് മഹ
വൃക്ഷങ്ങെുന്റര മഹഫല്ം മഹഞങ്ങൾക്കു മഹതിന്നാം; എന്നാൽ മഹനിങ്ങൾ മഹ
തരിക്കാതിരിപക്കെതിന്നു മഹപതാടത്തിന്റെ മഹനരുവില്ുള്ള മഹവൃക്ഷത്തിന്റെ മഹഫല്ം മഹ
തിന്നരുതു, ന്റതാരുകയും മഹഅരുതു മഹഎന്നു മഹദൈവം മഹകല്പിച്ചിടുെു മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹ പാമ്പു മഹസ്പ്തീപയാരു: മഹനിങ്ങൾ മഹതരിക്കയില്ല മഹനിശ്ചയം; അതു മഹ
തിന്നുന്ന മഹനാെിൽ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹകണ്ണു മഹതുറക്കയും മഹനിങ്ങൾ മഹനന്മതിന്മകന്റെ മഹ
അറിയുന്നവരായി മഹദൈവന്റത്തപപ്പാന്റല് മഹആകയും മഹന്റചയ്യും മഹഎന്നു മഹദൈവം മഹ
അറിയുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു(ഉൽപത്തി മഹ3:1-9).

ആൈയം, സ്ംസ്ാരിക്കുന്ന മഹഈ മഹപാമ്പിന്റെ മഹഅരയാെം മഹനിർണ്ണയിക്കാം. മഹആരാണ് മഹ
ഈ മഹസ്ർപ്പം? മഹ ഭൂതല്ന്റത്ത മഹതുഴുവൻ മഹന്റതറ്റിച്ചുകെയുന്ന മഹപിശാചും മഹ
സ്ാത്താനും മഹഎന്ന മഹത്ാസ്ർപ്പതായ മഹപഴയ മഹപാമ്പിന്റന മഹഭൂതിയിപല്ക്കു മഹ
തള്ളിക്കെഞ്ഞു; അവന്റെ മഹൈൂതന്മാന്റരയും മഹഅവപനാരു മഹകൂന്റര മഹതള്ളിക്കെഞ്ഞു മഹ
(ന്റവെിപാട്12:5). മഹ്വ്വ മഹഒരു മഹസ്ാധാരണ മഹപാമ്പിപനാട് മഹ
സ്ംസ്ാരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു, മഹപിന്റന്നപയാ മഹസ്ാത്താപനാരായിരുന്നു മഹ
സ്ംസ്ാരിച്ചത് മഹ- മഹ

സ്ൂക്ഷ്തതായ മഹവാകയത്തില്ൂന്റര മഹപാമ്പ് മഹദൈവന്റത്ത മഹ

കുറ്റതാപരാപിച്ചു. മഹആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹഅവനിൽ മഹനിന്ന് മഹഎപന്താ മഹഒരു മഹനല്ലത് മഹ
തരഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. മഹതാപ്തതല്ല, അവർ മഹപഴം മഹതിന്നുകയാന്റണങ്കിൽ, അവരുന്റര മഹ
കണ്ണുകൾ മഹതുറക്കന്റപ്പരും, അവർ മഹ“നന്മതിന്മകന്റെ മഹഅറിയുന്നവരായി മഹ
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ദൈവന്റത്തപപ്പാന്റല് മഹആകും”, മഹആന്റരയാണ് മഹസ്പ്തീ മഹതിരന്റഞ്ഞരുത്തത്,
ദൈവന്റത്തപയാ മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹസ്ാത്തന്റനപയാ?
ആ മഹവൃക്ഷഫല്ം മഹതിന്മാൻ മഹനല്ലതും മഹകാണ്മാൻ മഹഭംഗിയുള്ളതും മഹജ്ഞാനം മഹ
പ്പാപിപ്പാൻ മഹകാതയവും മഹഎന്നു മഹസ്പ്തീ മഹകെു മഹഫല്ം മഹപറിച്ചു മഹതിന്നു മഹ
ഭർത്താവിനും മഹന്റകാരുത്തു;  മഹഅവനും മഹതിന്നു. മഹ ഉരന്റന മഹഇരുവരുന്റരയും മഹകണ്ണു മഹ
തുറന്നു മഹതങ്ങൾ മഹനഗ്നന്റരന്നു മഹഅറിഞ്ഞു, അത്തിയില് മഹകൂടിത്തുന്നി മഹതങ്ങൾക്കു മഹ
അരയാര മഹഉൊക്കി. മഹ ന്റവയില്ാറിയപപ്പാൾ മഹയപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹ
പതാടത്തിൽ മഹനരക്കുന്ന മഹഒച്ച മഹഅവർ മഹപകടു; തനുഷയനും മഹഭാരയയും മഹ
യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹതങ്ങന്റെ മഹകാണാതിരിപ്പാൻ മഹപതാടത്തിന്റല് മഹ
വൃക്ഷങ്ങെുന്റര മഹഇരയിൽ മഹഒെിച്ചു. മഹ യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹതനുഷയന്റന മഹ
വിെിച്ചു: മഹനീ മഹഎവിന്റര മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹ(ഉൽപത്തി മഹ3:6-5).
ആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹവില്ക്കന്റപ്പട മഹവൃക്ഷത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹഭക്ഷിച്ചപപ്പാൾ മഹ
അവരുന്റര മഹകണ്ണുകൾ മഹതുറന്നു മഹ(അവർ മഹസ്വയം മഹപബാധതുള്ളവരായി), അവർ മഹ
ദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹഒെിക്കാൻ മഹപ്ശതിച്ചു. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതികരണം മഹ
എന്തായിരുന്നു? അവൻ മഹഅവന്റര മഹഅപനവഷിച്ചു മഹവന്നു. മഹ“നീ മഹഎവിന്റര?”
എന്നായിരുന്നു മഹഅവന്റെ മഹആൈയന്റത്ത മഹപചാൈയം. മഹഇപപ്പാൾ മഹപവർപിരിഞ്ഞ മഹ
തന്റെ മഹതക്കെുന്റര മഹഅനുരഞ്ജനം മഹപതരുന്നു.

കാണാന്റത മഹപപായതിന്റന മഹതിരഞ്ഞു മഹരക്ഷിപ്പാനപല്ലാ മഹ
തനുഷയപുപ്തൻ മഹവന്നതു” മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു.(ല്ുപക്കാസ്15:10)

22

6
എന്താണ് രാരം?

ഇപപ്പാൾ, പചാൈയത്തിപല്ക്ക് മഹതരങ്ങുക: മഹഎന്താണ് മഹപാപം? കന്റെത്താൻ മഹ
ശരിയായ മഹനിർവചനം, നമ്മൾ മഹആൈയം മഹകൃതയതായി മഹതിരിച്ചറിപയെത് മഹ
പ്പധാനതാണ് മഹ“നന്മതിന്മന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവിന്റെ മഹവൃക്ഷം” മഹഎന്ത് മഹന്റതറ്റ് മഹ
ഇവിന്റര മഹസ്ംഭവിച്ചു? മഹഉല്പത്തി മഹ3: മഹ6-ൽ, വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹ
അഭില്ഷണീയതായ മഹതൂന്ന് മഹഗുണങ്ങൾ മഹസ്പ്തീ മഹകെു
1. മഹ“ഫല്ം മഹഭക്ഷണത്തിന് മഹനല്ലതായിരുന്നു.” മഹപുറപത മഹഇത് മഹശരിയാണന്ന് മഹ
പതാന്നിപയക്കന്റതങ്കില്ും മഹഭക്ഷണ മഹപപ്ശാതസ്ുതായി മഹബന്ധന്റപ്പട് മഹവൃക്ഷന്റത്ത മഹ
വില്ക്കിയിരുന്നു. മഹപ്പശ്നം മഹപഴത്തിൽ മഹതാപ്തതല്ല, മഹതറിച്ച് മഹസ്പ്തിയുന്റര മഹ
കാഴ്ച്ചപ്പാരില്ും മഹഉൊയിരുന്നു.
2. മഹതരം മഹ“കണ്ണുകൾക്ക് മഹതപനാ്രതായിരുന്നു.” മഹദൈവം മഹപൂപന്താടന്റത്ത മഹ
സ്ൃഷ്ടിച്ചത് മഹപൂർണതായാണ്, അതിനാൽ മഹതരം മഹ മഹവാസ്തവത്തിൽ മഹ
“കണ്ണുകൾക്ക് മഹഇമ്പതുള്ളതായിരുന്നു.” മഹസ്പ്തീ മഹഒന്ന് മഹ
 മഹകൂരി മഹവൃക്ഷത്തിന്റെ മഹ
അഭികാതയതായ മഹഗുണപതന്മ മഹപനാക്കി മഹകെു.
3. മഹ“ഒരാന്റെ മഹജ്ഞാനിയാക്കാൻ മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്ന മഹവൃക്ഷം.” മഹശരിക്കും? ഈ മഹ
വൃക്ഷത്തിന് മഹപ്പപതയകഗുണങ്ങെുപൊ? സ്ർപ്പം മഹപറഞ്ഞത് മഹശരിയാപണാ?
നന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവ് മഹശരിക്കും മഹഅഭികാതയതാപണാ?
നന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവ് മഹഎന്താണ് മഹഅർത്ഥതാക്കുന്നത്? ഇത് മഹ
വിവരങ്ങൾ മഹപനരിന്റയരുക്കുകയാപണാ?
വാകയം മഹഅവസ്ാനിക്കുന്നത് മഹ“ഫല്ം മഹപറിച്ചു മഹതിന്നു മഹഭർത്താവിനും മഹ
ന്റകാരുത്തു മഹഅവനും മഹതിന്നു”. മഹഇത് മഹതനുഷയരാശിയുന്റര മഹആൈയന്റത്ത മഹ
പാപതാന്റണന്ന് മഹതനസ്സില്ാക്കാം, എന്നാൽ മഹഏതു മഹപാപതാണ് മഹആൈയം മഹ
ഉൊയത് മഹ- മഹഫല്ം മഹകഴിക്കുന്നപതാ മഹ? മഹഅപതാ മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
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പാമ്പിന്റെ മഹനുണ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നപതാ? മഹദൈവം മഹഅവരിൽ മഹനിന്ന് മഹ
എന്റന്തങ്കില്ും മഹനല്ലത് മഹസ്വാർത്ഥതായി മഹതരഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുന്റവന്ന മഹസ്ർപ്പത്തിന്റെ മഹ
നുണന്റയ മഹ്വ്വ മഹവിശവസ്ിച്ചതാണ് മഹപ്പാഥതിക മഹപ്പശ്നം. മഹപാപം മഹപ്പവൃത്തി മഹ
താപ്തതല്ല, പാപം മഹഅെക്കാവുന്ന മഹഒരു മഹവസ്തുവാണ്. മഹപാപം, ഒരു മഹ
പാപത്താെജിക്കൽ മഹഅവസ്ഥയാണ് ദൈവന്റത്ത മഹസ്വാർത്ഥനായ മഹഒരാൊയി മഹ
കാണുകയും മഹഅങ്ങന്റന മഹഅവന്റന മഹവിശവസ്ിക്കാൻ മഹകഴിയാതിരിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്യുന്ന മഹതനസ്സ്.
പാപന്റത്ത മഹഒരു മഹപരാഗവുതായി മഹതാരതതയന്റപ്പരുത്താം. മഹപരാഗത്തിൽ, മഹഒരു മഹ
ബാക്രീരിയ, മഹഅണുബാധ, ദൈനംൈിനചരയകെിൽ മഹഉള്ള മഹവയതിയാനം,
അന്റല്ലങ്കിൽ മഹപരാഗപ്പതിപരാധ മഹപശഷിയുന്റര മഹകുറവ് മഹഈ മഹപ്പാഥതിക മഹഅവസ്ഥ മഹ
ഒപന്നാ മഹഅതില്ധികപതാ മഹല്ക്ഷണങ്ങെിൽ മഹകല്ാശിക്കുന്നു.ഉൈാ: മഹപനി,
ഓക്കാനം, പവൈന,തല്കറക്കം, അല്സ്ത മഹതുരങ്ങിയവ. മഹപാപന്റത്ത മഹ
സ്ംബന്ധിച്ചിരപത്താെം, ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനുണ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നതും മഹ
അതിന്റെ മഹഫല്തായി, സ്പന്ം മഹതറ്റ് മഹപകപ്ന്ദീകൃതതായവയിൽ മഹനിന്ന് മഹനന്റമ്മ മഹ
അകറ്റുന്നതുതാണ് മഹപ്പധാന മഹകാരണം. മഹപയശു മഹതന്റെ മഹസ്ംഭാഷണത്തിൽ മഹ
ശാസ്പ്തിതാപരാരും മഹപരീശന്മാപരാരും മഹപറഞ്ഞു മഹപാപത്തിൻപതല്ുള്ള
പരാഗശാന്തി മഹആഭികാതയം മഹആകുന്നു മഹഎന്ന് മഹ
:
അവൻ മഹചുങ്കക്കാപരാരും മഹപാപികപൊരും മഹകൂന്റര മഹതിന്നുകയും മഹകുരിക്കയും മഹ
ന്റചയ്യുന്നതു മഹപരീശന്മാരുന്റര മഹകൂടത്തില്ുള്ള മഹശാസ്പ്തിതാർ മഹകെിട് മഹഅവന്റെ മഹ
ശിഷയൻന്മാപരാട്: മഹഅവൻ മഹചുങ്കക്കാപരാരും മഹപാപികപൊരുംകൂന്റര മഹ
തിന്നുകുരിക്കുന്നത് മഹഎന്ത് മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. പയശു മഹഅതു മഹപകട് മഹഅവപരാട്: മഹ
ൈീനക്കാർക്കല്ലാന്റത മഹസ്ൗഖയതുള്ളവർക്കു മഹദവൈയന്റനന്റക്കാെ് മഹആവശയതില്ല;
ഞാൻ മഹനീതിതാന്മാന്റര മഹഅല്ല, പാപികന്റെ മഹഅപപ്ത മഹവിെിപ്പാൻ മഹവന്നത് മഹഎന്ന് മഹ
പറഞ്ഞു(താർപക്കാസ് മഹ2:16-17).
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എല്ലാ മഹജീവജാല്ങ്ങെുന്റരയും മഹഉറവിരതായ മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹനന്റമ്മ മഹ
പവർതിരിക്കുന്ന മഹപാപം മഹതാരകതാണ്. മഹസ്ംഭവിക്കുന്ന മഹഈ മഹപവർപിരിയല്ിൽ,
ദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹനമ്മിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്വയം മഹപവർന്റപ്പരുകയല്ല മഹഎല്ലായ്പപ്പാഴും മഹ
നാം മഹഅവനിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്വയം മഹഅകന്നു മഹപപാവുകയാണ്. മഹആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹ
സ്ാത്താപനക്കാൾ മഹദൈവന്റത്ത മഹഭയന്റപ്പടു, അവർ മഹഭയന്റപ്പപരെതായിരുന്നു. മഹ
എന്നാൽ മഹഫല്ം മഹകഴിച്ച മഹപശഷം, ദബബിൾ മഹപറയുന്നു

ന്റവയില്ാറിയപപ്പാൾ മഹ

യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹപതാടത്തിൽ മഹനരക്കുന്ന മഹഒച്ച മഹഅവർ മഹപകടു;
തനുഷയനും മഹഭാരയയും മഹയപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹതങ്ങന്റെ മഹകാണാതിരിപ്പാൻ മഹ
പതാടത്തിന്റല് മഹവൃക്ഷങ്ങെുന്റര മഹഇരയിൽ മഹഒെിച്ചു മഹ(ഉൽപത്തി മഹ3:8).ആ മഹൈിവസ്ം മഹ
തുതൽ മഹനാം മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹഓരി മഹഒെിച്ചു മഹന്റകാെിരിക്കുന്നു.
ദൈവം മഹആൈാതിനും മഹ്വ്വയ്ക്കും മഹതുന്നറിയിപ്പ് മഹനൽകുപമ്പാൾ മഹനാം മഹ
പ്ശദ്ധിപക്കെതായ മഹഒരു മഹഭാഗം മഹവില്ക്കന്റപ്പട മഹതരത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹ
ഭക്ഷിക്കരുന്റതന്ന് മഹദൈവം മഹപറഞ്ഞപപ്പാൾ “ഓ മഹനിങ്ങൾ മഹഅതു മഹഭക്ഷിക്കുന്ന മഹ
ൈിവസ്ം മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹന്റകാല്ലും” മഹഎന്ന് മഹദൈവം മഹപറഞ്ഞില്ല, “ആ മഹ
ൈിവസ്ത്തിൽ മഹനീ മഹതരിക്കും” മഹഎന്ന് മഹപറഞ്ഞു; തനുഷയനും മഹഭാരയയും മഹഫല്ം മഹ
ഭക്ഷിച്ചു, തരിക്കുന്ന മഹപ്പപ്കിയ മഹഅവരിൽ മഹതുരങ്ങി മഹ മഹഅന്നുതന്റന്ന മഹഅവർ മഹ
തങ്ങെുന്റര മഹജീവിതത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്വയം മഹപിരിഞ്ഞു. മഹദൈവം മഹസ്വാർത്ഥനും മഹ
അവിശവസ്നീയനുതാന്റണന്ന മഹനുണ മഹവിശവസ്ിച്ചത് മഹപാപതായി മഹപാപം മഹ
താരകതാണ്: മഹ“പാപത്തിന്റെ മഹശമ്പെം മഹതരണതാണ്” മഹ(പറാത. മഹ6:23).
വില്ക്കന്റപ്പട മഹവൃക്ഷത്തിന്റെ മഹഫല്ം മഹആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹഭക്ഷിച്ചപപ്പാൾ മഹ,
നന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവ് മഹഅവർക്ക് മഹല്ഭിച്ചു. മഹഅവർ മഹഅറിയാന്റത മഹ
തിന്മയുന്റര മഹതീപ്വതായ മഹനാശം മഹഅനുഭവിക്കാൻ മഹതുരങ്ങി. മഹഅവർ മഹതുഖാന്തരം മഹ
ഭൂതി മഹശപിക്കന്റപ്പടു മഹതന്റെ മഹപിൻഗാതികെും മഹതിന്മയുന്റര മഹനാശം മഹ
അനുഭവിപക്കെി മഹവരുന്റതന്നും, അവർ മഹപാപത്തിന് മഹഅരിതകൊയി മഹ
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ജീവിക്കുകയും, മഹതൽഫല്തായി, പവൈന, കഷ്ടപ്പാട്, ഭയം, തരണം മഹഎന്നിവ മഹ
അനുഭവിപക്കെി മഹവരുന്റതന്നും മഹഅവർ മഹഭയപത്താന്റര മഹഅറിഞ്ഞു.
പാപം മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്ത് മഹപ്പപവശിക്കുപമ്പാൾ മഹഅനിവാരയതായ മഹ
പ്പതയാഘാതങ്ങൾ മഹഅനുഭവിക്കുന്നതിൽ മഹതനുഷയവർഗം മഹതനിച്ചായിരുന്നില്ല മഹ
പ്പകൃതിയും മഹകൂന്റര മഹഅനുഭവിച്ചു. മഹസ്ൃഷ്ടിയും മഹപ്സ്ഷ്ടാവും മഹതമ്മില്ുള്ള മഹ
ന്റപാരുത്തപക്കട് മഹആൈാതിന്റെയും മഹ്വ്വയുന്റരയും മഹപാപം മഹതുതൽ മഹആരംഭിച്ചു: മഹ
“സ്ർവ്വസ്ൃഷ്ടിയും മഹഇന്നുവന്റര മഹഒരുപപാന്റല് മഹഞരങ്ങി മഹ
ഈറ്റുപനാപവാരിരിക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹനാം മഹഅറിയുന്നുവപല്ലാ” മഹ(പറാതർ8:22). മഹ
ഭൂതി മഹതനുഷയർക്കും മഹതൃഗങ്ങൾക്കും മഹഅപകരകരതായ മഹസ്ഥല്തായി മഹതാറി. മഹ
പനാ്യുന്റര മഹൈിവസ്ന്റത്ത മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കം മഹതുതൽ മഹഭൂതി മഹഅപ്കതാസ്ക്തതായ മഹ
കാല്ാവസ്ഥ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, മഹഅഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, പ്പകൃതിയുന്റര മഹതറ്റ് മഹ
വിനാശകരതായ മഹശക്തികൾ, മഹഅപ്കതാസ്ക്തതാകുന്ന മഹപ്പകൃതിയിൽ മഹ
പ്പകരതാകുന്ന മഹശക്തികൾ മഹഇവന്റയാന്നും മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്നുള്ളതല്ല; അവ മഹ
നില്നിൽക്കുന്നതിനു മഹപ്പധാന മഹകാരണം മഹനാം മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്നു മഹഅകന്നു മഹ
എന്നത് മഹതന്റന്ന.
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7
എന്തുടകളാടാണ് രിശാച്?

ദൈവത്തിന്റനതിരായി മഹഅക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മഹആത്മീയതായി മഹ
നില്ന്റകാള്ളുന്നതിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള മഹപരാതർശം മഹഇതിനകം മഹനരത്തിയിടുെ്. മഹ
ഇതിന്റന മഹദബബിെിൽ മഹപരാതർശിക്കുന്നു മഹസ്ാത്താൻ, പിശാച്, സ്ർപ്പം,
ല്ിവിയാത്ൻ, ല്ൂസ്ിഫർ മഹഎന്നീ മഹനിരവധി മഹപപരുകൾ മഹഉെ്.

ഇരുനൂറ് മഹവർഷങ്ങൾക്ക് മഹതുമ്പുള്ളതുതായി മഹതാരതതയന്റപ്പരുത്തുപമ്പാൾ,
പാശ്ചാതയ മഹനാഗരികതയിന്റല് മഹവെന്റര മഹന്റചറിയ മഹശതതാനം മഹആെുകൾ മഹ
അക്ഷരീയ മഹപിശാചിന്റന മഹവിശവസ്ിച്ചിരുന്നു. മഹനമ്മുന്റര മഹആധുനിക മഹ
സ്ംസ്കാരത്തിൽ മഹസ്ാത്താൻ മഹപല്പപ്പാഴും മഹഅന്ധവിശവാസ്ത്തിന്റെയും മഹ
അജ്ഞതയുന്റരയും മഹതണ്ഡല്ത്തിപല്ക്ക് മഹതരംതാഴ്ത്തന്റപ്പരുന്നു. മഹഈ മഹചിന്ത മഹ
തനസ്സിൽ മഹന്റവച്ചുന്റകാൊണ്, പചാൈയത്തിനുള്ള മഹഉത്തരതായി,
സ്ാത്തന്റന(എതിരാെി) മഹദബബിൾ മഹഇപ്പകാരം മഹപരിപശാധിക്കുന്നത്.
വീണുപപായ മഹഒരു മഹതാല്ാഖയായി മഹസ്ാത്താന്റന മഹദബബിെിൽ മഹ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിടുെ്. മഹവീണുപപായ മഹപൈം മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സ്ാത്താൻ മഹ
യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹതന്റെ മഹപ്സ്ഷ്ടാവിന്റനതിന്റര മഹതത്സരിക്കാൻ മഹ
തീരുതാനിക്കുന്നതിനു മഹതുൻപ് മഹപാപതില്ലാത്തവനായിരുന്നു. മഹഎന്തുന്റകാൊണ് മഹ
അവൻ മഹദൈവത്തിന്റനതിന്റര മഹതത്സരിച്ചത് മഹ? മഹപ്പതയക്ഷത്തിൽ, അവൻ മഹ
താല്ാഖതാർക്കിരയിൽ മഹബ്ുതാനവും മഹസ്വാധീനവും മഹവ്ിച്ചിരുന്നു. മഹചില് മഹ
സ്തയങ്ങെിൽ, അവനിൽ മഹഅ്ങ്കാരത്തിന്റെ മഹവിത്ത് മഹതുെച്ച്, അത് മഹവെർന്നു മഹ
സ്വർഗത്തിന്റല് മഹഅവന്റെ മഹസ്ഥാനപത്താരുള്ള മഹഅതൃപ്തിക്ക് മഹകാരണതായി. മഹഇത് മഹ
ഒരുവിൽ മഹദൈവത്തിന്റനതിരായ മഹതുറന്ന മഹകല്ാപത്തിൽ മഹകല്ാശിച്ചു.
തന്റെ മഹതത്സരത്തിൽ മഹസ്ാത്താൻ മഹതനിച്ചായിരുന്നില്ല. മഹതറ്റു മഹതാല്ാഖതാരുന്റരയും മഹ
പിന്തുണ മഹപനരാൻ മഹഅവന് മഹകഴിഞ്ഞു. മഹഎന്നാൽ മഹഭൂരിഭാഗം മഹതാല്ാഖതാരും മഹ
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ദൈവപത്താരു മഹവിശവസ്തത മഹപുല്ർത്താൻ മഹതീരുതാനിച്ചു.സ്ാത്താനും മഹഅവന്റെ മഹ
അനുയായികെും മഹകല്ാപത്തിൽ മഹഏർന്റപ്പടത് മഹഈ മഹപല്ാകത്ത് മഹ
ഉപപയാഗിക്കുന്നതുപപാല്ുള്ള മഹന്റഭൗതിക മഹആയുധങ്ങൾ മഹന്റകാൊയിരുന്നില്ല. മഹ
സ്പന്ം മഹഉപപയാഗിച്ചാണ് മഹദൈവം മഹഈ മഹസ്വർ്ഗസീയ മഹയുദ്ധത്തിൽ മഹ
സ്വാർത്ഥതയ്ന്റക്കതിന്റര, വഞ്ചനയ്ന്റക്കതിന്റര, ര്സ്യത്തിന്റനതിന്റര മഹ
വിജയിച്ചത്.
ഏന്റൈൻപതാടത്തിൽ മഹസ്ാത്താൻ മഹ്വ്വപയാട് മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹ
അകന്നുപപാകാൻ മഹഉപപയാഗിച്ച മഹരീതികൊണ് മഹസ്വർഗത്തിന്റല് മഹതന്റെ മഹ
ല്ക്ഷയത്തിപല്ക്ക് മഹഅനുയായികന്റെ മഹപനരുന്നതിന് മഹതുമ്പ് മഹഅവല്ംബിച്ചത് മഹ. മഹ
അതുവന്റര, ദൈവത്തിന്റെ മഹനീതിന്റയക്കുറിച്ച് മഹഒരു മഹപചാൈയം മഹസ്വർ്ഗസീയ മഹ
ൈൂതന്മാരുന്റര മഹതുമ്പാന്റക മഹഉൊയിരുന്നില്ല. മഹദൈവത്തിന്റനതിരായ മഹസ്ാത്താന്റെ മഹ
ആപരാപണങ്ങൾക്ക് മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹസ്ാധുതയുപൊ മഹഎന്ന് മഹഅവർക്ക് മഹ
കൃതയതായി മഹഅറിയാൻ മഹഒരു മഹതാർഗവുതില്ലായിരുന്നു.
നതുക്ക് മഹഒരു മഹപചാൈയം മഹഉൊപയക്കാം മഹയുദ്ധത്തിന്റെ മഹതുരക്കത്തിൽ മഹദൈവം മഹ
തന്റെ മഹഎതിരാെിയായ മഹസ്ാത്താന്റന മഹനശിപ്പിക്കാത്തത് മഹഎന്തുന്റകാൊണ്?. മഹ
യുദ്ധത്തിന്റെ മഹതീപ്വത മഹകുറയ്ക്കാതായിരുന്നപല്ലാ മഹഎന്ന് മഹ. ദൈവത്തിന്റനതിന്റര മഹ
സ്ാത്താൻ മഹഉന്നയിച്ച മഹആപരാപണങ്ങൾ മഹതപന്നാട് മഹകുന്റരയുള്ള മഹതാല്ാഖതാർ മഹ
താപ്തപത മഹസ്വീകരിച്ചുള്ളഎന്. മഹദൈവം മഹസ്ാത്താന്റന മഹനശിപ്പിച്ചിരുന്നുന്റവങ്കിൽ, ആ മഹ
പ്പവൃത്തി മഹസ്വാതപ്ന്തയന്റത്ത മഹനിരാകരിക്കുതായിരുന്നു. മഹഇത് മഹകൂരാന്റത മഹ
പവന്ററാരു മഹകാരയതുെ്. മഹനമ്മുന്റര മഹദബബിൾ മഹപഠനത്തിൽ മഹസ്ഥിരത മഹ
പുല്ർത്താൻ, ആ മഹന്റതെിവുകൾ മഹദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹനശിപ്പിക്കുന്നിന്റല്ലന്ന് മഹ
ന്റതെിയിക്കുന്നു മഹ- മഹ മഹസ്ാത്താൻ മഹഒരുവിൽ മഹനശിപ്പിക്കന്റപ്പരുക മഹതന്റന്ന മഹ
ന്റചയ്യും.അത് മഹസ്ാത്താന്റെ മഹസ്വന്തം മഹപാപത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതന്റന്ന:
“യപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാരു മഹ
എനിക്കുൊയന്റതന്റന്തന്നാൽ: മഹ തനുഷയപുപ്താ, നീ മഹപസ്ാർ മഹരാജാവിന്റനക്കുറിച്ച് മഹ
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ഒരു മഹവില്ാപം മഹതുരങ്ങി മഹഅവപനാരു മഹപറപയെത് മഹയപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹ
ഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റചയ്യുന്നു മഹ!നീ മഹജ്ഞാനസ്മ്പൂർണ്ണനും മഹ
സ്ൗന്ദരയസ്മ്പൂർണ്ണനും മഹതന്റന്ന. മഹ നീ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപതാടതായ മഹഏന്റൈനിൽ മഹ
ആയിരുന്നു; താപ്തതണി, പീതരത്നം, വപ്ജം, പുഷ്പരാഗം, പഗാപതൈകം,
സ്ൂരയകാന്തം, നീല്ക്കല്ലു, താണികയം, തരതകം മഹതുതല്ായ മഹസ്കല്രത്നങ്ങെും മഹ
നിന്റന്ന മഹതൂരിയിരുന്നു;  മഹനിന്റന്ന മഹതീർത്തനാെിൽ മഹനിന്നിൽ മഹഉള്ള മഹ
തരങ്ങെുന്റരയും മഹകൂരുകെുന്റരയും മഹപണി മഹന്റപാന്നുന്റകാെുള്ളതായിരുന്നു. മഹ നീ മഹ
ചിറകു മഹവിരർത്തി മഹതറയ്ക്കുന്ന മഹന്റകരൂബ് മഹആകുന്നു; ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹവിശുദ്ധ മഹ
പൈവപർവ്വതത്തിൽ മഹഇരുത്തിയിരുന്നു; നീ മഹഅഗ്നിതയരഥങ്ങെുന്റര മഹതപദ്ധയ മഹ
സ്ഞ്ചരിച്ചുപപാന്നു. മഹ നിന്റന്ന മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച മഹനാൾതുതൽ മഹനിങ്കൽ മഹനീതിപകരു മഹ
കെതുവന്റര മഹനീ മഹനരപ്പിൽ മഹനഷ്കെങ്കനായിരുന്നു. മഹ നിന്റെ മഹവയാപാരത്തിന്റെ മഹ
ന്റപരുപ്പംനിതിത്തം മഹനിന്റെ മഹഅന്തർഭാഗം മഹസ്ാ്സ്ംന്റകാെു മഹനിറഞ്ഞു മഹനീ മഹ
പാപം മഹന്റചയ്തു; അതുന്റകാെു മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹഅശുദ്ധൻ മഹഎന്ന് മഹഎണ്ണി മഹ
 മഹ
പൈവപർവ്വതത്തിൽ മഹനിന്നു മഹതള്ളിക്കെഞ്ഞു; മഹ തറയ്ക്കുന്ന മഹന്റകരൂപബ, ഞാൻ മഹ
നിന്റന്ന മഹഅഗ്നിതയരഥങ്ങെുന്റര മഹതപദ്ധയനിന്നു മഹതുരിച്ചുകെഞ്ഞു. മഹ നിന്റെ മഹ
സ്ൗന്ദരയം മഹനിതിത്തം മഹനിന്റെ മഹ്ൃൈയം മഹഗർവിച്ചു, മഹ നിന്റെ മഹപ്പഭനിതിത്തം മഹനീ മഹ
നിന്റെ മഹജ്ഞാനന്റത്ത മഹവഷൊക്കി; ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹനില്ത്തു മഹതള്ളിയിടു,
രാജാക്കന്മാർ മഹനിന്റന്ന മഹകെു മഹരസ്ിക്കത്തക്കവണ്ണം മഹനിന്റന്ന മഹഅവരുന്റര മഹതുമ്പിൽ മഹ
ഇടുകെഞ്ഞു. മഹ നിന്റെ മഹഅകൃതയബാ്ുല്യംന്റകാെും മഹനിന്റെ മഹവയാപാരത്തിന്റെ മഹ
നീതിപകരുന്റകാെും മഹനീ മഹനിന്റെ മഹവിശുദ്ധതന്ദിരങ്ങന്റെ മഹഅശുദ്ധതാക്കി;
അതുന്റകാെു മഹഞാൻ മഹനിന്റെ മഹനരുവിൽനിന്ന് മഹ
 മഹഒരു മഹതീ മഹപുറന്റപ്പരുവിക്കും;
അതു മഹനിന്റന്ന മഹൈ്ിപ്പിച്ചുകെയും; നിന്റന്ന മഹകാണുന്ന മഹഏവരുന്റരയും മഹതുമ്പിൽ മഹ
ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹനില്ത്തു മഹഭസ്തതാക്കിക്കെയും. മഹ മഹ മഹ മഹജാതികെിൽ മഹനിന്റന്ന മഹ
അറിയുന്നവന്റരല്ലാവരും മഹനിന്റന്ന മഹകെ് മഹസ്തംഭിച്ചുപപാകും; നിനക്കു മഹ
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ശീപ്ഘനാശം മഹഭവിച്ചിരട് മഹനീ മഹസ്ൈാകാല്പത്തക്കും മഹഇല്ലാന്റതയാകും” മഹ
(ന്റയന്റ്സ്പകൽ28:11-15).
ദരറസ് മഹരാജാവ് മഹഈ മഹവിവരണത്തിൽ മഹസ്ാത്താന്റന മഹപറ്റി മഹവിവരിക്കുന്നത് മഹ
അ്ങ്കാരത്തിന്റെപയാ മഹസ്വാർത്ഥതയുന്റരപയാ മഹഒരു മഹഅരയാെവുതില്ലാന്റത മഹ
സ്ാത്താൻ മഹതികഞ്ഞവനായി മഹസ്ൃഷ്ടിക്കന്റപ്പടു. മഹപരിപൂർണ്ണതയിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹ
വീഴ്ച മഹഅവന്റെതായിരുന്നു, അവൻ മഹസ്വീകരിച്ച മഹതാർഗത്തിന് മഹഒരു മഹ
ഒഴികഴിവുതില്ല. മഹ മഹഅവന്റെ മഹസ്ൗന്ദരയം മഹകാരണം മഹഅവൻ മഹഅഭിതാനിച്ചു. മഹ
സ്ാത്താന്റന മഹനശിപ്പിക്കുന്ന മഹ“തീ” മഹഒരു മഹബാ്യ മഹഉറവിരത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹവരില്ല;
അത് മഹസ്ാത്താനിൽ മഹനിന്നുതന്റന്ന മഹവരും. മഹഈ മഹതീ മഹഅവന്റെ മഹസ്വാർത്ഥതയാണ് മഹ
സ്വയം മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച മഹഈ മഹതീയാണ് മഹഅവന്റന മഹവിഴുങ്ങുന്നത്. മഹ
അന്തയപപാരാടത്തിൽ സ്ാത്താൻ മഹഇല്ലാതാകും മഹ- മഹ“ഇനി മഹഒരിക്കല്ും മഹനീ മഹ
ഉൊകരുത്” മഹ”അരുപണാൈയപുപ്തനായ മഹശുപ്കാ, നീ മഹഎങ്ങന്റന മഹ
ആകാശത്തുനിന്നു മഹവീണു!ജാതികന്റെ മഹതാഴ്ത്തികെഞ്ഞവന്റന, നീ മഹഎങ്ങന്റന മഹ
ന്റവപടറ്റു മഹനില്ത്തു മഹവീണു! മഹ “ഞാൻ മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹകയറും; എന്റെ മഹ
സ്ിം്ാസ്നം മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനക്ഷപ്തങ്ങൾക്കു മഹതീന്റത മഹവയ്ക്കും;
ഉത്തരൈിക്കിന്റെ മഹഅതിർത്തിയിൽ മഹസ്താഗതപർവ്വതത്തിപന്മൽ മഹഞാൻ മഹ
ഇരുന്നരുെും; ഞാൻ മഹപതപഘാന്നതങ്ങൾക്കു മഹതീന്റത മഹകയറും; ഞാൻ മഹ
അതയുന്നതപനാരു മഹസ്തനാകും” മഹഎന്നപല്ലാ മഹനീ മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹപറഞ്ഞത്” മഹ
(ന്റയശയ്യാവ്14:12-14).
സ്വയം മഹഉയർത്താൻ മഹപ്ശതിച്ചതിനാല്ാണ് മഹല്ൂസ്ിഫർ മഹ(സ്ാത്താന്റെ മഹയഥാർത്ഥ മഹ
ശീർഷകം) മഹവീണത്. മഹപയശു മഹതന്റെ മഹഅനുഗാതികന്റെ മഹപഠിപ്പിച്ചു, “തന്റന്നത്താൻ മഹ
ഉയർത്തുന്നവൻ മഹഎല്ലാം മഹതാഴ്ത്തന്റപ്പരും; മഹതന്റന്നത്താൻ മഹതാഴ്ത്തുന്നവൻ മഹ
എല്ലാം മഹഉയർത്തന്റപ്പരും” മഹ(തത്താ. മഹ23:12). മഹല്ൂസ്ിഫർ മഹസ്വന്തം മഹഅധിപക്ഷപം മഹ
ന്റകാെുവന്നു. മഹ“ഞാൻ മഹഅതയുന്നതപനാരു മഹസ്തനാകും” മഹഎന്ന മഹഅവന്റെ മഹ
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വാക്കുകൾ, അവൻ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ഥാനന്റത്ത മഹതാപ്തം മഹപതാ്ിച്ചുന്റവന്ന മഹ
സ്തയന്റത്ത മഹഒറ്റിന്റക്കാരുക്കുന്നു.
ഈ മഹഭാഗം മഹപരിപശാധിക്കുപമ്പാൾ, അതും മഹപ്ശദ്ധിപക്കെതായ മഹകാരയം മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹപ്പകരിപ്പിക്കുന്ന മഹചിന്തകൾ മഹല്ൂസ്ിഫറിന്റെതാണ്, അവ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹഉപേശയങ്ങന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹകൃതയതായ മഹചിന്തയല്ല മഹ
ല്ൂസ്ിഫന്റെത്, മഹസ്വയം മഹഉയർത്താനുള്ള മഹആപ്ഗ്ം മഹകാരണം മഹദൈവം മഹ
ആന്റണന്ന് മഹസ്ങ്കൽപ്പിച്ചു.
പിന്റന്ന മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹയുദ്ധം മഹഉൊയി; തീഖാപയല്ും മഹഅവന്റെ മഹൈൂതന്മാരും മഹ
ത്ാസ്ർപ്പപത്താരു മഹപരന്റവടി; തന്റെ മഹൈൂതന്മാരുതായി മഹത്ാസ്ർപ്പവും മഹ
പരന്റവടി മഹജയിച്ചില്ലതാനും. മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹഅവരുന്റര മഹസ്ഥല്ം മഹപിന്റന്ന മഹ
കെതുതില്ല. മഹ ഭൂതല്ന്റത്ത മഹതുഴുവൻ മഹന്റതറ്റിച്ചുകെയുന്ന മഹപിശാചും മഹ
സ്ാത്താനും മഹഎന്ന മഹത്ാസ്ർപ്പതായ മഹപഴയ മഹപാമ്പിന്റന മഹഭൂതിയിപല്ക്കു മഹ
തള്ളിക്കെഞ്ഞു; അവന്റെ മഹൈൂതന്മാന്റരയും മഹഅവപനാരു മഹകൂന്റര മഹതള്ളിക്കെഞ്ഞു മഹ
(ന്റവെിപാട്12:7-5).
സ്ാത്താന്റെ മഹവഞ്ചനാപ്പവർത്തനം മഹആരംഭിച്ച മഹസ്വർ്ഗസീയ മഹയുദ്ധന്റത്ത മഹഈ മഹ
ഭാഗം മഹപരഖന്റപ്പരുത്തുന്നു. മഹഅവന്റെ മഹസ്ൃഷ്ടികൾ മഹപരിതിതന്റപ്പരുത്തിയിടില്ല മഹ
നമ്മുന്റര മഹപ്ഗ്ത്തിന്റെ മഹഒരു മഹന്റചറിയ മഹപകാണിൽ മഹനിന്ന് അവൻ മഹ“പല്ാകന്റത്ത മഹ
തുഴുവൻ” മഹവഞ്ചിച്ചു. മഹഅവൻ മഹഅവപരാട്: മഹ“സ്ാത്താൻ മഹതിന്നൽപപാന്റല് മഹ
ആകാശത്തു മഹനിന്നു മഹവീഴുന്നതു മഹഞാൻ മഹകെു മഹ(ല്ുപക്കാസ്10:18).
വിശവസ്തതയിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്ാത്താന്റെ മഹവീഴ്ചയുന്റര മഹപവഗതന്റയക്കുറിച്ച് മഹപയശു മഹ
ഇവിന്റര മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ മഹപല്ാകത്തിന്, മഹൈൂതന്മാർക്കും മഹതനുഷയർക്കും മഹതന്റന്ന,
കൂത്തുകാഴ്ചയായി മഹതീർന്നിരിക്കയാൽ മഹദൈവം മഹഅന്റപ്പാസ്തല്ന്മാരായ മഹ
ഞങ്ങന്റെ മഹഒരുക്കത്തവരായി മഹതരണവിധിയിൽ മഹഉൾന്റപ്പടവന്റരപപ്പാന്റല് മഹ
നിറുത്തി മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഎനിക്കു മഹപതാന്നുന്നു മഹ(1ന്റകാരി.4:5).
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തങ്ങൾ മഹആ മഹപ്ശുശൂഷ മഹന്റചയ്യുന്നു മഹഎന്ന് മഹഅവർക്കു മഹന്റവെിന്റപ്പടു; മഹ
സ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹ
 മഹഅയച്ച മഹപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മഹനിങ്ങപൊരു മഹ
സ്ുവിപശഷം മഹഅറിയിച്ചവർ മഹഅത് മഹഇപപ്പാൾ മഹനിങ്ങന്റെ മഹപ്ഗ്ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹ
അതിപല്ക്കു മഹദൈവൈൂതന്മാരും മഹകുനിഞ്ഞു മഹപനാക്കുവാൻ മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നു മഹ
(1പപപ്താസ്1:12).
സ്ാത്താൻ മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹതത്സരിച്ചപപ്പാൾ മഹഅവപനാന്റരാപ്പം മഹഒരു മഹഭാഗം മഹ
ൈൂതന്മാർ മഹപചർന്നു, പശഷിക്കുന്ന മഹവിശവസ്തരായ മഹൈൂതന്മാർക്ക് മഹ മഹഎന്താണ് മഹ
സ്ംഭവിക്കുന്നന്റതന്നും മഹഅത് മഹഎന്തുന്റകാൊന്റണന്നും മഹഅവർക്ക് മഹ
തനസ്സില്യില്ല. മഹസ്ുവിപശഷ മഹസ്പന്ദശം മഹഅവർക്കുള്ളതായിരുന്നു. മഹഇന്ന് അത് മഹ
നതുക്കുള്ളതാണ്, നാശത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതനുഷയവർ്ഗസന്റത്ത മഹതീപ്വതായി മഹ
രക്ഷിക്കാനുള്ള മഹഈ മഹഭൂതിയിന്റല് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനിസ്വാർത്ഥ മഹപ്ശതതാണ്. മഹ
“നിതയ മഹസ്ുവിപശഷം” മഹ(ന്റവെി. മഹ14: മഹ6) മഹഎന്നാൽ മഹനിങ്ങൾ മഹഎങ്കപല്ക്കു മഹ
തിരിഞ്ഞ് മഹഎന്റെ മഹകല്പനകന്റെ മഹപ്പതാണിച്ച് മഹഅവന്റയ മഹഅനുസ്രിച്ചു മഹ
നരന്നാൽ, നിങ്ങെുന്റര മഹപ്ഭഷ്ടന്മാർ മഹആകാശത്തിന്റെ മഹഅറുതിവന്റരയും മഹ
എത്തിയിരുന്നാല്ും മഹഞാൻ മഹഅവിന്റരനിന്ന് മഹഅവന്റര മഹപശഖരിച്ച്
 മഹ
, എന്റെ മഹനാതം മഹ
സ്ഥാപിപ്പാൻ മഹഞാൻ മഹതിരന്റഞ്ഞരുത്ത മഹസ്ഥല്ത്തു മഹന്റകാെുവരും മഹഎന്നു മഹനിന്റെ മഹ
ൈാസ്നായ മഹപതാന്റശപയാരു മഹനീ മഹഅരുെിന്റച്ചയ്ത മഹവചനം മഹഓർപക്കണപത മഹ
(ന്റന്തയ.1:5).
ദൈവം മഹ“അനന്തരം മഹപിശാചിനാൽ മഹപരീക്ഷിക്കന്റപ്പരുവാൻ മഹപയശുവിന്റന മഹ
ആത്മാവ് മഹതരുഭൂതിയിപല്ക്കു മഹനരത്തി. മഹ അവൻ മഹനാല്പതു മഹപകല്ും മഹ
നാല്പതു മഹരാവും മഹഉപവസ്ിച്ച മഹപശഷം മഹഅവനു മഹവിശന്നു. മഹ അപപ്പാൾ മഹ
പരീക്ഷകൻ മഹഅരുത്തു മഹവന്ന് മഹ
: മഹനീ മഹദൈവപുപ്തൻ മഹഎങ്കിൽ മഹഈ മഹകല്ല് മഹ
അപ്പതായിത്തീരുവാൻ മഹകല്പിക്ക മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഅതിന് മഹഅവൻ: മഹ
“തനുഷയൻ മഹഅപ്പം മഹന്റകാെ് മഹ മഹതാപ്തതല്ല മഹ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ മഹവായിൽകൂരി മഹ
വരുന്ന മഹസ്കല് മഹവചനം മഹന്റകാെും മഹജീവിക്കുന്നു” മഹഎന്ന് മഹ
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എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മഹ പിന്റന്ന മഹപിശാചു മഹഅവന്റന മഹവിശുദ്ധനഗരത്തിൽ മഹ
ന്റകാെുപപായി മഹദൈവാല്യത്തിന്റെ മഹഅപ്ഗത്തിപന്മൽ മഹനിറുത്തി മഹ
അവപനാട്: മഹ നീ മഹദൈവപുപ്തൻ മഹഎങ്കിൽ മഹതാഴപത്താടു മഹചാരുക;  മഹ
“നിന്റന്നക്കുറിച്ച് മഹഅവൻ മഹതന്റെ മഹൈൂതന്മാപരാരു മഹകല്പിക്കും;  മഹഅവൻ മഹനിന്റെ മഹ
കാൽ മഹകല്ലിപനാരു മഹതടാതവണ്ണം മഹനിന്റന്ന മഹദകയിൽ മഹതാങ്ങിന്റകാള്ളും” മഹഎന്ന് മഹ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവപല്ലാ മഹഎന്ന് മഹപറഞ്ഞു. മഹ
 മഹ
പയശു മഹഅവപനാട് മഹ“നിന്റെ മഹ
ദൈവതായ മഹകർത്താവിന്റന മഹപരീക്ഷിക്കരുത്” മഹഎന്നുംകൂന്റര മഹ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. പിന്റന്ന മഹപിശാച് മഹഅവന്റന മഹഏറ്റവും മഹ
ഉയർപന്നാരു മഹതല്പതൽ മഹകൂടിന്റകാെുപപായി മഹപല്ാകത്തില്ുള്ള മഹസ്കല് മഹ
രാജയങ്ങന്റെയും മഹഅവയുന്റര മഹത്തവന്റത്തയും മഹകാണിച്ചു: മഹ വീണു മഹഎന്റന്ന മഹ
നതസ്കരിച്ചാൽ മഹഇന്റതാന്റക്കയും മഹനിനക്കു മഹതരാം മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅവപനാരു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹ പയശു മഹഅവപനാട്. മഹസ്ാത്താപന, എന്റന്ന മഹവിടുപപാ;  മഹ“നിന്റെ മഹ
ദൈവതായ മഹകർത്താവിന്റന മഹനതസ്കരിച്ചു മഹഅവന്റന മഹതാപ്തപത മഹആരാധിക്കാവൂ” മഹ
എന്ന് മഹ മഹഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവപല്ലാ മഹ” മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹ അപപ്പാൾ മഹപിശാച് മഹ
അവന്റന മഹവിടുപപായി; ൈൂതന്മാർ മഹഅരുത്തുവന്ന് മഹ
 മഹഅവന്റന മഹശുപ്ശൂഷിച്ചു മഹ
(തത്തായി4:1-11).
ഒരു മഹപരീക്ഷകനായി മഹസ്ാത്താൻ മഹപയശുവിന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവന്നു; അവന്റെ മഹ
പ്പതയക്ഷ മഹല്ക്ഷയം മഹപയശുവിന് മഹപിതാവില്ുള്ള മഹആപ്ശയം മഹപവർന്റപരുത്തുക മഹ
എന്നതായിരുന്നു. മഹഎന്നാൽ മഹഏന്റൈൻപതാടത്തിൽ മഹ്വ്വയ്ക്ക് മഹഒരു മഹപരീക്ഷണം മഹ
നൽകി മഹസ്ാത്താൻ മഹതപ്ന്തപൂർവ്വം മഹതന്റെ മഹവിജയം മഹഉറപ്പിച്ചു. മഹതനുഷയരാശിന്റയ മഹ
രക്ഷിക്കാൻ മഹഈ മഹപല്ാകപത്തക്ക് മഹപയശു മഹവന്നതിന്റെ മഹഉപേശയം മഹതരയാൻ മഹ
സ്ാത്താൻ മഹതീരുതാനിച്ചു. മഹപയശുവിന്റെ മഹവിജയം മഹതരയാൻ മഹസ്ാത്താൻ മഹസ്ൈാ മഹ
പരിപ്ശതിച്ചു മഹന്റകാെിരുന്നു. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനിസ്വാർത്ഥത മഹൈൗതയം മഹ
ന്റവെിന്റപ്പരുത്തുന്നതിനുള്ള മഹഅനുഭവത്തിൽ മഹ മഹഅത് മഹതുറന്നുകാടുപമ്പാൾ മഹ
സ്ാത്താൻ മഹഎപ്ത മഹവല്ിയ മഹവഞ്ചകന്റനന്ന് മഹ
 മഹനതുക്ക് മഹതനസ്ില്ാകും.
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ഒരു മഹപ്പപല്ാഭനത്തിൽ മഹപിശാച് മഹപയശുവിന് മഹ“പല്ാകരാജയങ്ങൾ” മഹവാഗ്ൈാനം മഹ
ന്റചയ്തു. പയശു മഹതാന്റഴ മഹവീഴുകയും മഹഅവന്റന മഹആരാധിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്താൽ, മഹ“പല്ാകരാജയങ്ങെുന്റര” മഹഅധികാരപരിധി മഹഎന്റെത് മഹഎന്ന മഹ
പിശാചിന്റെ മഹഅവകാശവാൈപത്താട് മഹപയശു മഹതത്സരിച്ചില്ല മഹഎന്നത് മഹ
പ്ശപദ്ധയതാണ്. മഹദൈവം മഹആൈയതായി മഹതനുഷയന്റര മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചപപ്പാൾ, അവൻ മഹ
“ഭൂതിയില്ുരനീെം” മഹതനുഷയവർഗത്തിന് മഹആധിപതയം മഹനൽകി മഹ(ഉൽപ. മഹ1:26),
എന്നാൽ മഹആൈാതും മഹ്വ്വായും മഹതങ്ങെുന്റര മഹപ്സ്ഷ്ടാവിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
സ്ാത്താന്റെ മഹനുണ മഹവിശവസ്ിച്ചപപ്പാൾ, അവർ മഹപ്പധാനതായും മഹപിശാചിന് മഹ
ഈ മഹആധിപതയം മഹദകതാറി. മഹ മഹ“പല്ാകരാജയങ്ങെിൽ” മഹവഞ്ചന,
അരിച്ചതർത്തൽ, ബല്ാൽക്കാരം, അസ്തതവം മഹഎന്നിവ മഹനാം മഹകാണുന്നു. മഹ
ദൈവരാജയത്തിൽ മഹ ഒരു മഹസ്തയത്തും മഹഒരു മഹസ്ാ്ചരയത്തില്ും മഹഒരു മഹ
ശക്തിയും മഹഉപപയാഗിക്കന്റപ്പരുന്നില്ല. സ്പന്ത്തിന്റെ മഹനിയതപത്തക്കാൾ മഹ
നിയതവാഴ്ചന്റയ മഹആപ്ശയിക്കുന്ന മഹഅവന്റെ മഹരാജയവും മഹഈ മഹപല്ാകത്തിന്റല് മഹ
രാജയങ്ങെും മഹതമ്മിൽ മഹഒരു മഹസ്ാതയവുതില്ല.
ഞാൻ മഹഇനി മഹനിങ്ങപൊരു മഹവെന്റര മഹസ്ംസ്ാരിക്കയില്ല; പല്ാകത്തിന്റെ മഹ
പ്പഭു മഹവരുന്നു; അവന് മഹഎപന്നാട് മഹഒരു മഹകാരയവുതില്ല മഹ(പയാ്ന്നാൻ14:30). മഹ
സ്ാത്താനാണ് മഹ“ഈ മഹപല്ാകത്തിന്റെ മഹപ്പഭു” മഹഎന്ന് മഹപയശു മഹസ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മഹ
സ്ാത്താന്റെ മഹഅസ്തിതവന്റത്തയും മഹനമ്മുന്റര മഹപ്ഗ്ത്തിൽ മഹഅവനുൊയ മഹ
വയാപകതായ മഹസ്വാധീനന്റത്തയും,നാം മഹഅറിയാന്റത മഹനമ്മുന്റര മഹകഷ്ടപ്പാരുകെുന്റര മഹ
ഉത്തരവാൈിത്തം മഹദൈവത്തിനുപതൽ മഹചുതത്തുന്നു.
നിർമ്മൈരായിരിപ്പിൻ; ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; നിങ്ങെുന്റര മഹപ്പതിപയാഗിയായ മഹ
പിശാച് മഹഅല്റുന്ന മഹസ്ിം്ം മഹഎന്നപപാന്റല് മഹആന്റര മഹവിഴുപങ്ങെു മഹഎന്നു മഹ
തിരിഞ്ഞു മഹചുറ്റിനരക്കുന്നു മഹ(1പപപ്താ.9:8).
പിശാച് മഹനമ്മുന്റര മഹഎതിരാെിയാണ്, അല്ലാന്റത മഹദൈവതല്ല
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പിശാചിന്റെ മഹതപ്ന്തങ്ങപൊട് മഹഎതിർത്തുനില്പാൻ മഹകഴിപയെതിനു മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ർവ്വായുധവർ്ഗസം മഹധരിച്ചുന്റകാൾവിൻ. മഹനതുക്കു മഹപപാരാടം മഹ
ഉള്ളതു മഹജഡരക്തങ്ങപൊരല്ല, വാഴ്ചകപൊരും മഹഅധികാരങ്ങപൊരും മഹഈ മഹ
അന്ധകാരത്തിന്റെ മഹപല്ാകാധിപതികപൊരും മഹസ്വർപല്ലാകങ്ങെിന്റല് മഹ
ൈുഷ്ടാത്മപസ്നപയാരും മഹഅപപ്ത മഹ(എന്റഫയ6:11-12).
നമ്മൾ മഹഎല്ലാവരും മഹസ്ാത്താന്റെ മഹവഞ്ചനയുന്റര മഹഇരകൊന്റണന്ന് മഹ
തനസ്സില്ാക്കുപമ്പാൾ മഹദൈവം മഹതനുഷയവംശന്റത്ത മഹവെർത്തിന്റയരുത്തു.
അഗാധൈൂതൻ മഹഅതിനു മഹരാജാവായിരുന്നു; അവന് മഹഎപ്ബായഭാഷയിൽ മഹ
അബപോൻ മഹഎന്നും മഹയവനഭാഷയിൽ മഹഅന്റപ്പാല്ലുപവാൻ മഹഎന്നും മഹപപർ മഹ
(ന്റവെി.5:11).
“അഗാധൈൂതൻ” മഹസ്ാത്താന്റന മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹഅപപ്പാെിയൻ,പ്ഗീക്ക് മഹ
ഭാഷയിൽ മഹനാശകൻ മഹഎന്നാണ് മഹഅർത്ഥതാക്കുന്നത്- മഹസ്ാത്താനാണ് മഹനാശം. മഹ
നമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനായ മഹദൈവത്തിന് മഹഇപത മഹപൈവി മഹഫല്പ്പൈതായി മഹ
നൽകിയതിന് മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹനയായീകരണതുപൊ?

പതാഷ്ടിപ്പാനും മഹഅറുപ്പാനും മഹതുരിപ്പാനും മഹ
അല്ലാന്റത മഹകള്ളൻ മഹവരുന്നില്ല; അവർക്കു മഹജീവൻ മഹ
ഉൊകുവാനും മഹസ്തൃദ്ധിയായിട് മഹഉൊകുവാനും മഹ
അപപ്ത മഹഞാൻ മഹവന്നിരിക്കുന്നത് മഹ(പയാ.10:10).
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8
നശിപ്പിക്ുന്ന സപ്പം

ദൈവം മഹഈജിപ്തുകാർന്റക്കതിന്റര മഹഅയച്ച മഹബാധകൾ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ മഹ
തന:പൂർവ്വതായ മഹചില് മഹനശീകരണ മഹപ്പവർത്തനങ്ങൊയി മഹപതാന്നിപയക്കാം. മഹ
തന്ററ്റാരുതല്ത്തിൽ, ദബബിെിൽ മഹഈ മഹസ്ംഭവങ്ങന്റെ മഹവയാഖയാനിക്കാൻ മഹ
പവന്ററാരു മഹതാർഗവുതിന്റല്ലന്ന് മഹപതാന്നുന്നു. മഹനാം മഹപനരന്റത്ത മഹവായിച്ച മഹവാകയം മഹ
ഓർക്കുക: മഹഎന്റെ മഹവിചാരങ്ങൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവിചാരങ്ങൾ മഹഅല്ല;
നിങ്ങെുന്റര മഹവഴികൾ മഹഎന്റെ മഹവഴികെുതല്ല മഹഎന്നു മഹയപ്ാവ മഹ
അരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു മഹ(ന്റയശയ്യാ.99:8).ഈജിപ്ത്തിന്റെ മഹഅരിതത്തത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹ
യിപ്സ്ാപയൽ മഹതക്കന്റെ മഹസ്വാതപ്ന്തയത്തിപല്ക്ക് മഹനയിക്കാൻ മഹപതാന്റശന്റയ മഹദൈവം മഹ
നിപയാഗിച്ചു മഹ.ഫറപവാന്റെ മഹതുൻപാന്റക മഹപപായി മഹവരാനിരിക്കുന്ന മഹ
സ്ംഭവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹതുന്നറിയിപ്പ് മഹനൽകുക മഹഎന്ന മഹൈൗതയതാണ് മഹദൈവം മഹ
പതാശയ്ക്ക് മഹനൽകിയത്.
യപ്ാവ മഹഅവപനാട് മഹനിന്റെ മഹദകയ്യിൽ മഹഇരിക്കുന്നത് മഹഎന്ത് മഹഎന്ന് മഹ
പചാൈിച്ചു. മഹഒരു മഹവരി മഹഎന്ന് മഹഅവൻ മഹപറഞ്ഞു. മഹഅതു മഹനില്ത്തിരുക മഹഎന്ന് മഹ
കല്പിച്ചു.അവൻ മഹനില്ത്തിടു; മഹഅത് മഹഒരു മഹസ്ർപ്പതായി മഹതീർന്നു; മഹപതാശ മഹ
അതിന്റന മഹകെു മഹഓരിപപ്പായി. മഹയപ്ാവ മഹപതാശപയാട്: മഹനിന്റെ മഹദക മഹനീടി മഹ
അതിന്റന മഹവാല്ിനു മഹപിരിക്ക മഹഎന്ന് മഹകല്പിച്ചു. മഹഅവൻ മഹദകനീടി മഹഅതിന്റന മഹ
പിരിച്ചു; മഹഅത് മഹഅവന്റെ മഹദകയ്യിൽ മഹവരിയായിത്തീർന്നു മഹ(പുറപ്പാട് മഹ4:2-4).

തന്റെ മഹകുറവ് മഹദൈവപത്താട് മഹപറഞ്ഞപപ്പാൾ, മഹയപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹ
പതാന്റശയുന്റര മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചു, അവൻ മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തത്: പല്വയനായ മഹ
അ്പരാൻ മഹനിന്റെ മഹസ്പ്ാൈരനല്ലപയാ? മഹഅവനു മഹനല്ലവണ്ണം മഹ
സ്ംസ്ാരിക്കാന്റതന്നു മഹഞാൻ മഹഅറിയുന്നു. മഹഅവൻ മഹനിന്റന്ന മഹഎതിപരല്പാൻ മഹ
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പുറന്റപ്പടു മഹവരുന്നു. മഹനിന്റന്ന മഹകാണുപമ്പാൾ മഹഅവൻ മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹ
ആനന്ദിക്കും. മഹനീ മഹഅവപനാരു മഹസ്ംസ്ാരിച്ച് മഹഅവനു മഹവാക്കു മഹപറഞ്ഞു മഹ
ന്റകാരുപക്കണം. മഹഞാൻ മഹനിന്റെ മഹവാപയാരും മഹഅവന്റെ മഹവാപയാരും മഹകൂന്റര മഹ
ഇരിക്കും. മഹനിങ്ങൾ മഹന്റചപയ്യെുന്നത് മഹഉപപൈശിച്ചു മഹതരും. മഹനിനക്കു മഹപകരം മഹ
അവൻ മഹജനപത്താരു മഹസ്ംസ്ാരിക്കും;  മഹഅവൻ മഹനിനക്കു മഹവായായിരിക്കും, നീ മഹ
അവനു മഹദൈവവും മഹആയിരിക്കും.
അരയാെങ്ങൾ മഹപ്പവർത്തിപക്കെതിന് മഹഈ മഹവരിയും മഹനിന്റെ മഹകയ്യിൽ മഹ
എരുത്തുന്റകാൾക മഹ(പുറ.4:14-17).
ദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതിനിധിയായി മഹപതാന്റശ മഹഫറപവാന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹ
പപാപകെിയിരുന്നു. മഹഈ മഹപ്പകരനത്തിന്റല് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഉപേശയം മഹഎന്നത് മഹ മഹ
പകവല്ം മഹഒരു മഹഅധികാരപ്പകരനം മഹതാപ്തതായിരുന്നില്ല; മഹയഥാർത്ഥ മഹനാശകൻ മഹ
ആന്റരന്ന് മഹതിരിച്ചറിയാനുള്ള മഹഒരു മഹചിപ്തം മഹകൂരിയായിരുന്നു മഹഅത്. മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതിനിധിയായി മഹപതാന്റശ മഹവരി മഹകയ്യിൽ മഹപിരിച്ചപപ്പാൾ, അത് മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹനിയപ്ന്തണത്തിൻ മഹകീഴിൽ മഹപ്പകൃതിശക്തികന്റെ മഹനിയപ്ന്തിക്കുന്നു. മഹ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ംരക്ഷണം മഹഉള്ളരുപത്താെം മഹകാല്ം മഹഈജിപ്തിന് മഹഒരു മഹ
പൈാഷവും മഹവരില്ല മഹഎന്ന് മഹ
 മഹവിശവസ്ിക്കുപമ്പാൾ മഹആ മഹപ്പകൃതിശക്തികൾ മഹതന്റന്ന മഹ
നാശത്തിന്ന് മഹ
 മഹപ്തുവായി. മഹപതാന്റശ മഹവരി മഹതാന്റഴയിടപപ്പാൾ മഹഅത് മഹ
തിന്മയുന്റരയും മഹനാശത്തിന്റെയും മഹപ്പതീകതായ മഹഒരു മഹസ്ർപ്പതായി.

പജാസ്ഫ് മഹ(അർദ്ധസ്പ്ാൈരന്മാർ മഹഅരിതത്തത്തിപല്ക്ക് മഹവിറ്റു) ഫറപവാന്റെ മഹ
അസ്വസ്ഥജനകതായ മഹസ്വപ്നങ്ങന്റെ മഹവയാഖയാനിച്ചു.  മഹഫറപവാൻ മഹ
പയാപസ്ഫിന്റന മഹപ്പവചന മഹസ്വപ്നങ്ങന്റെ മഹവയാഖയാനിക്കുന്നതിനും, മഹഏഴ് മഹ
വർഷന്റത്ത മഹക്ഷാതത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹരാപ്ഷ്ടന്റത്ത മഹഒരുക്കുന്നതിന്റല് മഹ
ൈീർഘവീക്ഷണത്തിനും, മഹബ്ുതാനവും മഹആൈരവും മഹനൽകുന്ന മഹഒരു മഹ
സ്ഥല്പത്തക്ക് മഹഉയർത്തി. മഹപജാസ്ഫിന്റെ മഹകുരുംബന്റത്ത മഹഊഷ്തെതായി മഹ
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സ്വാഗതം മഹന്റചയ്തു. മഹഈജിപ്തുകാർ മഹപയാപസ്ഫിപനാരും മഹഅവൻ മഹആരാധിച്ച മഹ
ദൈവപത്താരുതുള്ള മഹവില്തതിപ്പ് മഹപ്പകരതാക്കി. മഹരാപ്ഷ്ടന്റത്ത മഹസ്തൃദ്ധതായി മഹ
അനുപ്ഗ്ിക്കാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹകഴിഞ്ഞു. മഹപയാപസ്ഫ് മഹതരിച്ച് മഹവർഷങ്ങൾക്ക് മഹ
പശഷം തിപ്സ്യീതിയർ മഹഅവന്റനയും മഹഅവന്റെ മഹദൈവന്റത്തയും മഹതറന്നു മഹ
യിപ്സ്ാപയൽതക്കന്റെ മഹഅരിതകൊക്കി മഹപൈശത്തു മഹഅഭിവൃദ്ധി മഹപ്പാപിച്ചു. മഹ
ഈജിപ്തുകാർ മഹഅവരുന്റര മഹസ്വന്തപ്പവൃത്തികെിൽ മഹആപ്ശയിച്ചു. അവർക്ക് മഹ
അരിതകെുന്റര മഹദൈവന്റത്ത മഹആരാധിക്കാൻ മഹകഴിഞ്ഞില്ല. മഹഅതുന്റകാെ് മഹതന്റന്ന മഹ
തന്റെ മഹപൂർണ്ണതായ മഹഅനുപ്ഗ്വും മഹസ്ംരക്ഷണവും മഹതുരരാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹ
കഴിഞ്ഞില്ല. മഹഅവരിൽ മഹനിന്ന് മഹയിപ്സ്പയല്യന്റര മഹപവർന്റപരുത്താൻ മഹ
ഈജിപ്തുകാർക്ക് മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹഅനുവൈിക്കുന്നു. മഹബാധകൾ മഹആരംഭിച്ചതിന് മഹ
പശഷം മഹഎപപ്പാന്റഴങ്കില്ും മഹഫറപവാൻ മഹഅവന്റെ മഹധിക്കാരപരതായ മഹ
വഴിയിൽനിന്നു മഹഇപ്സ്ാപയല്യന്റര മഹപപാകാൻ മഹഅനുവൈിച്ചിരുന്റന്നങ്കിൽ മഹദൈവം മഹ
വീെും മഹപ്പകൃതിശക്തികന്റെ മഹനിയപ്ന്തിച്ച്, ബാധകന്റെ മഹ
അവസ്ാനിപ്പിക്കുതായിരുന്നു. മഹധാർഷ്ടയതുള്ള മഹഭരണാധികാരി മഹ(ഫറപവാൻ) മഹ
അവന്റര മഹവിടയക്കാത്തതിനാൽ, ഈജിപ്ത് മഹനാശത്തില്ായി. മഹദൈവം മഹ
വരിയില്ൂന്റരയും മഹസ്ർപ്പത്തില്ൂന്റരയും മഹനൽകിയ മഹപ്പതീകാത്മക മഹസ്പന്ദശം മഹ
പരിഗണിക്കുപമ്പാൾ മഹബാധകെിൽ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപങ്ക് മഹവയക്തതാകുന്നു.
സ്വാഭാവിക മഹതൂല്കങ്ങൊൽ മഹനാശത്തിന്റെ മഹആപരാപണങ്ങെിൽ മഹനിന്ന് മഹ
ദൈവന്റത്ത മഹപതാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മഹഒരു മഹഅധിക മഹപിന്തുണ മഹ1 മഹ
രാജാക്കന്മാരുന്റര മഹപുസ്തകത്തിൽ മഹകാണാം. മഹഏല്ിയാ മഹപ്പവാചകൻ മഹതന്റെ മഹ
ശുപ്ശൂഷയുന്റര മഹഏറ്റവും മഹതാഴ്ന്നഘടത്തിൽ മഹ മഹതന്റെ മഹജീവന്റന മഹ
ഭീഷണിന്റപ്പരുത്തിയ മഹഈപസ്ന്റബൽ മഹരാജ്ഞിന്റയ മഹഭയന്ന് മഹഒെിപച്ചാരിയ മഹ
പ്പവാചകപനാട്:
അവിന്റര മഹഅവൻ മഹഒരു മഹഗു്യിൽ മഹകരന്നു മഹരാപാർത്തു; അപപ്പാൾ മഹഅവനു മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാരുൊയി, അവപനാട്: മഹഏല്ീയാപവ, ഇവിന്റര മഹ
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നിനക്കു മഹഎന്തു മഹകാരയം മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹഅതിന് മഹഅവൻ: മഹദസ്നയങ്ങെുന്റര മഹ
ദൈവതായ മഹയപ്ാവയ്ക്കുപവെി മഹഞാൻ മഹവെന്റര മഹശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു;  മഹ
യിപ്സ്ാപയൽതക്കൾ മഹനിന്റെ മഹനിയതന്റത്ത മഹഉപപക്ഷിച്ച് മഹനിന്റെ മഹയാഗപീഠങ്ങന്റെ മഹ
ഇരിച്ചു മഹനിന്റെ മഹപ്പവാചകന്മാന്റര മഹവാൾന്റകാെു മഹന്റകാന്നുകെഞ്ഞു; ഞാൻ മഹ
ഒരുത്തൻ മഹതാപ്തം മഹപശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ മഹഎനിക്കും മഹജീവ്ാനി മഹ
വരുത്തുവാൻ മഹപനാക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹ നീ മഹപുറത്തു മഹവന്നു മഹ
പർവ്വതത്തിൽ മഹയപ്ാവയുന്റര മഹതുമ്പാന്റക മഹനില്ക്ക മഹഎന്ന് മഹഅവൻ മഹകല്പിച്ചു. മഹ
 മഹ
അപപ്പാൾ മഹഇതാ മഹയപ്ാവ മഹകരന്നുപപാകുന്നു; ശക്തിയുള്ള മഹഒരു മഹന്റകാരുങ്കാറ്റ് മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹതുമ്പിൽ മഹപർവ്വതങ്ങന്റെ മഹകീറി മഹപാറകന്റെ മഹതകർത്തു;
എന്നാൽ മഹകാറ്റിൽ മഹയപ്ാവ മഹഇല്ലായിരുന്നു; കാറ്റിന്റെപശഷം മഹഒരു മഹഭൂകമ്പം മഹ
ഉൊയി; ഭൂകമ്പത്തില്ും മഹയപ്ാവ മഹഇല്ലായിരുന്നു. മഹ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ മഹപശഷം മഹ
ഒരു മഹതീ; തീയില്ും മഹയപ്ാവ മഹഇല്ലായിരുന്നു; തീയുന്റര മഹപശഷം മഹ
സ്ാവധാനത്തിൽ മഹഒരു മഹതൃൈുസ്വരം മഹഉൊയി മഹ(1രാജാ.15:5-12).
നമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനായ മഹദൈവം മഹഇപപ്പാഴും മഹവെന്റര മഹതൃൈുവായ മഹസ്വരത്തിൽ മഹ
നപമ്മാട് മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്നു.
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9
ഇണ്യാബിടെ അെിമ്ത്തം

ഇപയ്യാബിന് മഹപനരിട മഹനാശത്തിനും, മഹകഷ്ടപ്പാരിനും മഹസ്ാത്താൻ മഹവ്ിച്ച മഹപങ്ക് മഹ
എപ്തപത്താെം മഹഉെ് മഹഎന്നുള്ള മഹവയക്തതായ മഹന്റതെിവുകൾ മഹഇപയ്യാബിന്റെ മഹ
പുസ്തകത്തിൽ മഹകാണാൻ മഹകഴിയും. മഹതിന്മയുന്റര മഹശക്തികെും, മഹദൈവവും മഹ
തമ്മില്ുള്ള മഹആത്മീയ മഹപപാരാടത്തിന്റെ മഹഒരു മഹകാഴ്ച മഹനതുക്ക് മഹകാണാം.
ഇപയ്യാബ് മഹ“നിഷ്കെങ്കനും മഹപനരുള്ളവനും മഹദൈവഭക്തനും മഹപൈാഷം മഹ
വിടകല്ുന്നവനും” മഹ(ഇപയ്യാബ് മഹ1:8). മഹആകുന്നു മഹഎന്ന് മഹഈ മഹആ മഹത്മീയ മഹ
 മഹ
പപാരാടത്തിൽ മഹകാണുന്നു. മഹ ഇപയ്യാബിന്റന മഹകുറിച്ച് മഹസ്ാത്താൻ മഹസ്ാക്ഷയം മഹ
പറയുന്നു.
ഒരു മഹൈിവസ്ം മഹദൈവപുപ്തന്മാർ മഹയപ്ാവയുന്റര മഹസ്ന്നിധിയിൽ മഹനില്പാൻ മഹ
ന്റചന്നു; അവരുന്റര മഹകൂടത്തിൽ മഹസ്ാത്താനും മഹന്റചന്നു. മഹയപ്ാവ മഹ
സ്ാത്താപനാട്: മഹനീ മഹഎവിന്റരനിന്നു മഹവരുന്നു മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപചാൈിച്ചതിന് മഹസ്ാത്താൻ മഹ
യപ്ാവപയാട്: മഹഞാൻ മഹഭൂതിയിൽ മഹഊരാരി മഹസ്ഞ്ചരിച്ചിട് മഹവരുന്നു മഹഎന്ന് മഹ
ഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു.

യപ്ാവ മഹസ്ാത്താപനാട്: മഹഎന്റെ മഹൈാസ്നായ മഹ

ഇപയ്യാബിപന്മൽ മഹനീ മഹൈൃഷ്ടിവച്ചുപവാ? അവന്റനപപ്പാന്റല് മഹനിഷ്കെങ്കനും മഹ
പനരുള്ളവനും മഹദൈവഭക്തനും മഹപൈാഷം മഹവിടകല്ുന്നവനും മഹഭൂതിയിൽ മഹആരും മഹ
ഇല്ലപല്ലാ മഹഎന്ന് മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തു.
 മഹ

അതിനു മഹസ്ാത്താൻ മഹയപ്ാവപയാട്: മഹ

ന്റവറുന്റതപയാ മഹഇപയ്യാബ് മഹദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത്?

നീ മഹഅവനും മഹ

അവന്റെ മഹവീടിനും മഹഅവനുള്ള മഹസ്കല്ത്തിനും മഹചുറ്റും മഹ
പവല്ിന്റകടിയിടില്ലപയാ? നീ മഹഅവന്റെ മഹപ്പവൃത്തിന്റയ മഹഅനുപ്ഗ്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവന്റെ മഹതൃഗസ്മ്പത്തു മഹപൈശത്തു മഹന്റപരുകിയിരിക്കുന്നു.

തൃദക്ക മഹനീടി മഹ

അവനുള്ളന്റതാന്റക്കയും മഹഒന്നു മഹന്റതാരുക; അവൻ മഹനിന്റന്ന മഹതുഖത്തു മഹപനാക്കി മഹ
തയജിച്ചുപറയും മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു.

ദൈവം മഹസ്ാത്താപനാട്: മഹഇതാ,
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അവനുള്ളന്റതാന്റക്കയും മഹനിന്റെ മഹദകയിൽ മഹഇരിക്കുന്നു; അവന്റെപതൽ മഹതാപ്തം മഹ
ദകപയറ്റം മഹന്റചയ്യരുത് മഹഎന്നു മഹകല്പിച്ചു. മഹഅങ്ങന്റന മഹസ്ാത്താൻ മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹസ്ന്നിധി മഹവിടു മഹപുറന്റപ്പടുപപായി മഹ(ഇപയ്യാബ്1:6-12).
അവന്റെ മഹപുപ്തന്മാരും,പുപ്തിതാരും മഹഉൾന്റപ്പന്റര മഹഇപയ്യാബിന് മഹ
ഉൊയിരുന്നന്റതല്ലാം മഹനശിപ്പിക്കാൻ മഹസ്ാത്താൻ മഹഉരന്റന മഹപുറന്റപ്പടു. മഹ
തുരർന്നുൊയ മഹനാശത്തിൽ,ശബായർ, കൽൈയർ മഹഎന്ന മഹആപ്കതണകാരികന്റെ മഹ
ഇപയാബിന്റനതിന്റര മഹഉപപയാഗിക്കുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ മഹതീ മഹആകാശത്തു മഹനിന്ന് മഹ
വീഴ്ത്തുകയും”, “തരുഭൂതിയിൽ മഹനിന്ന് മഹ
 മഹഒരു മഹവല്ിയ മഹകാറ്റ് മഹഅരിപ്പിക്കുകയും” മഹ
ന്റചയ്യുന്നു.
നശിപ്പിക്കുന്നവൻ മഹഇപയ്യാബിന്റെ മഹപുസ്തകത്തിൽ മഹവയക്തതാന്റണങ്കില്ും, മഹ
ഇപയ്യാബിന്റെ മഹകഷ്ടപ്പാരുകന്റെക്കുറിച്ച് മഹപല് മഹവായനക്കാർക്കും മഹഇപപ്പാഴും മഹ
സ്ംശയം മഹഉൊക്കുന്നു. കാരണം മഹഇപയ്യാബിന്റന മഹപീഡിപ്പിക്കാൻ മഹദൈവം മഹ
സ്ാത്താന്റന മഹഅനുവൈിച്ചുന്റവന്നും, മഹദൈവം മഹസ്ർവ്വശക്തനായതിനാൽ,  മഹ
ഇപയ്യാബിന്റനതിരായ മഹസ്ാത്താന്റെ മഹആപ്കതണന്റത്ത മഹതരയാതായിരുന്നുന്റവന്നും മഹ
അവർ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നു. മഹഇവിന്റര ദൈവത്തിന്റെ മഹശക്തി മഹഒരിക്കല്ും മഹ
പ്പസ്ക്തതായ മഹപ്പശ്നതല്ല; അത് മഹഎല്ലായ്പപ്പാഴും മഹഉൊയിരിക്കുകയും മഹ
എല്ലായ്പപ്പാഴും മഹസ്ംഭവിക്കുകയും മഹന്റചയ്യും. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഭരണ മഹ
തത്തവങ്ങൾ മഹതന്റെ മഹ മഹസ്ൃഷ്ടിക്കന്റപ്പട മഹതനുഷയർക്ക് മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹനൽകുന്നതിൽ മഹ
ആപ്ശയിക്കുന്നു.

ന്റതരന്റഞ്ഞരുപ്പിൻ മഹസ്വാതപ്ന്തയന്റത്ത മഹതനുഷയന് മഹ

നൽകുന്നതായിട് മഹഇവിന്റര മഹകാണാൻ മഹകഴിയും.

യപ്ാവ മഹസ്ാത്താപനാട്: മഹനീ മഹഎവിന്റരനിന്നു മഹവരുന്നു മഹഎന്ന് മഹപചാൈിച്ചതിന് മഹ
സ്ാത്താൻ മഹയപ്ാവപയാട്: മഹഞാൻ മഹഭൂതിയിൽ മഹഊരാരി മഹസ്ഞ്ചരിച്ചിട് മഹവരുന്നു മഹ
എന്ന് മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു മഹ(ഇപയ്യാബ് മഹ1:7).
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ഈ മഹവരികൾ മഹചിന്താപരതായി മഹവായിക്കാൻ മഹനമ്മൾ മഹപ്ശതിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, മഹ
ഭൂതിയിന്റല് മഹസ്മ്പൂർണ്ണ മഹഭരണത്തിന് മഹഎനിക്ക് മഹഏകകണ്ഠതായ മഹ
പിന്തുണയുന്റെന്ന് മഹസ്ാത്താൻ മഹഅവകാശന്റപ്പരുന്നതായി കാണുന്നു. മഹ
സ്ാത്താൻ മഹദൈവപത്താട്, “ഞാൻ മഹഭൂതി മഹതുഴുവനും മഹഊരാരി മഹസ്ഞ്ചരിച്ചിട് മഹ
വരുന്നു”. മഹതുരർന്നുള്ള മഹസ്ംഭവവികാസ്ങ്ങെില്ുരനീെം മഹദൈവം മഹ
സ്ാത്താപനക്കാൾ മഹഒരുപരി മഹതുന്നില്ാണ് മഹ– മഹതന്റെ മഹവിശവസ്തനായ മഹൈാസ്ന്റന മഹ
ദൈവം മഹഅറിഞ്ഞു. മഹജീവിതത്തിൽ മഹകഷ്ടവും മഹനഷ്ടവും മഹഅനുഭവിച്ചിടും മഹ
ഇപയ്യാബ് മഹദൈവപത്താട് മഹവിശവസ്തനായി മഹതുരർന്നു. മഹദപശാചിക മഹ
ആപ്കതണന്റത്ത മഹകുറിച്ച് മഹദബബിെിൽ മഹപരഖന്റപ്പരുത്തിയിടുെ്. മഹഅവസ്ാനം,
ദൈവം മഹഇപയ്യാബിന്റെ മഹജീവൻ മഹകാത്തുസ്ൂക്ഷിക്കുകയും മഹ“ഇപയ്യാബ് മഹതന്റെ മഹ
സ്പന്ിതന്മാർക്കുപവെി മഹപ്പാർത്ഥിച്ചപപ്പാൾ മഹയപ്ാവ മഹഅവന്റെ മഹ
സ്ഥിതിക്കു മഹപഭൈം മഹവരുത്തി മഹതുൻപപ മഹഉൊയിരുന്നന്റതാന്റക്കയും മഹയപ്ാവ മഹ
ഇപയ്യാബിന് മഹഇരടിയായി മഹന്റകാരുത്തു” മഹ(ഇപയ്യാബ് മഹ42:10) മഹഎന്നാൽ മഹ
ഇപയ്യാബിന്റെ മഹതക്കൾ മഹദൈവന്റത്ത മഹഅറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ആത്മീയ മഹയുദ്ധന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹഉൾക്കാഴ്ച മഹഇപയ്യാബിന്റെ മഹപുസ്തകം മഹ
നൽകുന്നുന്റെങ്കില്ും മഹദൈവത്തിനും മഹഅന്ധകാരശക്തികൾക്കുതിരയിൽ മഹഇന്നും മഹ
ആത്മീയ മഹയുദ്ധം മഹതുരരുന്നു. മഹഒന്നില്ധികം മഹസ്വതപ്ന്ത മഹഇച്ഛകന്റെ മഹ
തനസ്ില്ാക്കാൻ മഹകഴിയാത്തപപ്പാൾ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ങ്കീർണ്ണതായ മഹഇരന്റപരൽ മഹ
നമ്മുന്റര മഹജീവിതത്തിൽ മഹഉൊവുകയും, അപപ്പാൾ മഹനാം മഹപനരിരുന്ന മഹ
ന്റവല്ലുവിെികെുന്റര മഹഅെവ് മഹഎപ്തപത്താെതയിരുന്നു മഹഎന്ന് മഹതനസ്സില്ാവുകയും മഹ
 മഹ
ന്റചയ്യുന്നു. മഹനാം മഹഈ മഹപല്ാകത്ത് മഹതനിച്ചല്ല, മഹനപമ്മാന്റരാപ്പം മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
കൃപയും മഹപതജസ്സും മഹകുന്റരയുെ്. മഹനമ്മുന്റര മഹവയക്തിഗത മഹസ്വാർത്ഥ മഹ
സ്വഭാവങ്ങെും മഹകണക്കിന്റല്രുക്കുപമ്പാൾ, നമ്മുന്റര മഹഭൂതി മഹനിപതയന മഹ
സ്വാർത്ഥയുന്റരയും മഹസ്വതപ്ന്ത മഹഇച്ഛാശക്തിയുന്റരയും മഹഒന്നില്ധികം മഹപവൈിയാണ്.
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നമ്മുന്റര മഹപ്ഗ്ത്തിന്റല് മഹഎല്ലാ മഹകാരയങ്ങെില്ും മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്മ്പൂർണ്ണ മഹ
നിയപ്ന്തണവും മഹഅധികാരവും മഹന്റചല്ുത്തുന്നിന്റല്ലന്ന് മഹ
 മഹതനസ്സില്ാക്കുപമ്പാൾ മഹ
നന്റമ്മ മഹഅസ്വസ്ഥരാക്കും. മഹഎന്നിരുന്നാല്ും, നമ്മുന്റര മഹവയക്തിഗത മഹജീവിതന്റത്ത മഹ
നിയപ്ന്തിക്കാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹആപ്ഗ്തില്ല, മഹഅങ്ങന്റന മഹന്റചയ്യുന്നത് മഹ
അപേ്ത്തിന്റെ മഹസ്വഭാവത്തിൽ മഹഇല്ല; മഹഅവൻ മഹനന്റമ്മ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചത് മഹ
പാവകൊയിടല്ല മഹപിന്റന്നപയാ മഹസ്വതപ്ന്ത മഹവയക്തികൊയിടാണ്.

ഇപയ്യാബിന്റെ മഹപുസ്തകത്തിന്റെ മഹതുരക്കത്തിൽ, തൂന്ന് മഹപ്പധാന മഹപങ്കാെികന്റെ മഹ
കാണാൻ മഹകഴിയുന്നു: മഹദൈവം, സ്ാത്താൻ, ഇപയ്യാബ്. മഹപുസ്തകത്തിന്റെ മഹ
അവസ്ാനം മഹസ്ാത്താന്റന മഹപപന്റരരുത്ത് മഹപരാതർശിക്കുന്നില്ല. മഹദൈവവുതായുള്ള മഹ
ഈ മഹഏറ്റുതുടല്ിന്റെ മഹനിർണായക മഹനിഗതനത്തിൽ മഹഅപേ്ം മഹഇല്ലാത്തത് മഹ
എന്തുന്റകാൊണ്?

ഇപയ്യാബിന്റെ മഹനാല്പത്തിന്റയാന്നാം മഹഅധയായം മഹതുഴുവനും മഹ“ല്ിവയാഥാൻ” മഹ
എന്ന് മഹദൈവം മഹവിപശഷിപ്പിച്ചു മഹഎന്താണ് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹആരാണ് മഹ
ല്ിവയാഥാൻ? ഈ മഹസ്ൃഷ്ടിന്റയ മഹതിരിച്ചറിയാൻ മഹദബബിൾ മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹ
സ്ൂചനകൾ മഹനൽകുന്നുപൊ? മഹഅന്നാെിൽ മഹയപ്ാവ മഹകരുപ്പവും മഹവല്ിപ്പവും മഹ
ബല്വും മഹഉള്ള മഹതന്റെ മഹവാൾന്റകാെു മഹവിപ്ൈുതസ്ർപ്പതായ മഹല്ിവയാഥാന്റനയും മഹ
വപ്കസ്ർപ്പതായ മഹല്ിവയാഥാന്റനയും മഹസ്ന്ദർശിക്കും; സ്തുപ്ൈത്തിന്റല് മഹ
ത്ാസ്ർപ്പന്റത്ത മഹഅവൻ മഹന്റകാന്നുകെയും മഹ(ന്റയശ.27:1). മഹ“തുെയ്ക്കുന്ന മഹ
സ്ർപ്പം”, “വെഞ്ഞ മഹസ്ർപ്പം”, “കരല്ില്ുള്ള മഹത്ാസ്ർപ്പം” മഹഎന്നിവ മഹ
ആന്റരയാണ് മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മഹത്ാസ്ർപ്പതായ മഹപഴയ മഹപാമ്പിന്റന മഹ
വല്ിന്റച്ചറിഞ്ഞു. മഹപല്ാകന്റത്ത മഹതുഴുവൻ മഹവഞ്ചിക്കുന്ന മഹപിശാചും മഹസ്ാത്താനും മഹ
എന്നു മഹവിെിക്കുന്ന മഹസ്ർപ്പം: മഹ“ഭൂതല്ന്റത്ത മഹതുഴുവൻ മഹന്റതറ്റിച്ചുകെയുന്ന മഹ
പിശാചും മഹസ്ാത്താനും മഹഎന്ന മഹത്ാസ്ർപ്പതായ മഹപഴയ മഹപാമ്പിന്റന മഹ
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ഭൂതിയിപല്ക്കു മഹതള്ളിക്കെഞ്ഞു; അവന്റെ മഹൈൂതന്മാന്റരയും മഹഅവപനാരു മഹകൂന്റര മഹ
തള്ളിക്കെഞ്ഞു” മഹ(ന്റവെി മഹ12:5).
ഈ മഹസ്ൃഷ്ടിയുന്റര മഹവിവരണത്തിൽ മഹഇപയ്യാബ് മഹ41:1-34
“ത്ാനപ്കന്റത്ത മഹചൂെല്ിടു മഹപിരിക്കാപതാ? അതിന്റെ മഹനാക്ക് മഹകയറുന്റകാെ് മഹ
അതർത്തപതാ? മഹ അതിന്റെ മഹതൂക്കിൽ മഹകയറു മഹപകാർക്കാപതാ? അതിന്റെ മഹ
അണയിൽ മഹന്റകാെുത്തു മഹകരത്താപതാ? മഹ അതു മഹനിപന്നാട് മഹഏറിയ മഹയാചന മഹ
കഴിക്കുപതാ? സ്ാവധാനവാക്ക് മഹനിപന്നാരു മഹപറയുപതാ? മഹ അതിന്റന മഹഎന്നും മഹ
ൈാസ്നാക്കിന്റക്കാപള്ളെതിന്ന് മഹ
 മഹഅതു മഹനിപന്നാട് മഹഉരമ്പരി മഹ
ന്റചയ്യുപതാ? മഹ പക്ഷിപയാട് മഹഎന്നപപാന്റല് മഹനീ മഹഅതിപനാരു മഹകെിക്കുപതാ?
അതിന്റന മഹപിരിച്ചു മഹനിന്റെ മഹബാല്താർക്കായി മഹന്റകടിയിരുപതാ? മഹ തീൻ മഹ
പിരിക്കൂറ്റുകാർ മഹഅതിന്റനന്റക്കാെു മഹവയാപാരം മഹന്റചയ്യുപതാ? അതിന്റന മഹ
കച്ചവരക്കാർക്കു മഹപകുത്തു മഹവിൽക്കുപതാ? മഹ നിനക്കു മഹഅതിന്റെ മഹപതാല്ിൽ മഹ
നിറച്ച് മഹഅസ്പ്തവും മഹതല്യിൽ മഹനിറച്ചു മഹചാടുെിയും മഹ
തറയ്ക്കാപതാ? മഹ അതിന്റന മഹഒന്ന് മഹ
 മഹന്റതാരുക; പപാർ മഹതിടം മഹഎന്ന് മഹ
ഓർത്തുന്റകാൾക; പിന്റന്ന മഹനീ മഹഅതിന് മഹതുനികയില്ല. മഹ അവന്റെ മഹആശയ്ക്കു മഹ
ഭംഗംവരുന്നു; അതിന്റന മഹകാണുപമ്പാൾ മഹതന്റന്ന മഹഅവൻ മഹ
വീണുപപാകുതപല്ലാ. മഹ അതിന്റന മഹഇെക്കുവാൻ മഹതക്ക മഹശൂരനില്ല; പിന്റന്ന മഹ
എപന്നാട് മഹഎതിർത്തുനില്ക്കുന്നവൻ മഹആർ? മഹഞാൻ മഹതരക്കിന്റക്കാരുപക്കെതിന് മഹ
എനിക്കു മഹതുമ്പുകൂടി മഹതന്നതാർ? ആകാശത്തിൻ മഹകീന്റഴയുള്ളന്റതാന്റക്കയും മഹ
എന്റെതല്ലപയാ? മഹ അതിന്റെ മഹഅവയവങ്ങന്റെയും മഹത്ാശക്തിന്റയയും മഹഅതിന്റെ മഹ
പചന്റല്ാത്ത മഹരൂപന്റത്തയുംപറ്റി മഹഞാൻ മഹതിൊതിരിക്കയില്ല. മഹ അതിന്റെ മഹ
പുറങ്കുപ്പായം മഹഊരാകുന്നവനാർ? അതിന്റെ മഹഇരടനിരപ്പല്ലിന്നിരയിൽ മഹആർ മഹ
ന്റചല്ലും? മഹ അതിന്റെ മഹതുഖന്റത്ത മഹകതക് മഹആർ മഹതുറക്കും? അതിന്റെ മഹപല്ലിനു മഹ
ചുറ്റും മഹഭീഷണം മഹഉെ്. മഹ ന്റചതുമ്പൽനിര മഹഅതിന്റെ മഹഡംഭതാകുന്നു; അതു മഹ
തുപ്ൈവച്ച് മഹതുറുക്കി മഹഅരച്ചിരിക്കുന്നു. മഹ അതു മഹഒപന്നാന്റരാന്നു മഹപറ്റിയിരിക്കുന്നു;
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ഇരയിൽ മഹകാറ്റുകരക്കയില്ല. മഹ ഒപന്നാന്റരാന്നു മഹപചർന്നിരിക്കുന്നു;
പവർന്റപരുത്തിക്കൂരാതവണ്ണം മഹതമ്മിൽ മഹപറ്റിയിരിക്കുന്നു. മഹ അതു മഹതുമ്മുപമ്പാൾ മഹ
ന്റവെിച്ചം മഹതിന്നുന്നു; അതിന്റെ മഹകണ്ണ മഹഉഷസ്സിന്റെ മഹകണ്ണിതപപാന്റല് മഹആകുന്നു.
അതിന്റെ മഹവായിൽനിന്നു മഹതീപ്പന്തങ്ങൾ മഹപുറന്റപ്പരുകയും മഹതീന്റപ്പാരികൾ മഹ
ന്റതറിക്കയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹ തിെയ്ക്കുന്ന മഹകല്ത്തിൽനിന്നും മഹകത്തുന്ന മഹ
പപാടപ്പുല്ലിൽനിന്നും മഹഎന്നപപാന്റല് മഹഅതിന്റെ മഹതൂക്കിൽനിന്നു മഹപുക മഹ
പുറന്റപ്പരുന്നു. മഹ അതിന്റെ മഹശവാസ്ം മഹകനൽ മഹജവല്ിപ്പിക്കുന്നു; അതിന്റെ മഹ
വായിൽനിന്നു മഹജവാല് മഹപുറന്റപ്പരുന്നു. മഹ അതിന്റെ മഹകഴുത്തിൽ മഹബല്ം മഹ
വസ്ിക്കുന്നു; അതിന്റെ മഹതുമ്പിൽ മഹനിരാശ മഹനൃത്തം മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹ അതിന്റെ മഹ
താംസ്ൈശകൾ മഹതമ്മിൽ മഹപറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവ മഹഇെകിപപ്പാകാതവണ്ണം മഹ
അതിപന്മൽ മഹഉന്ററച്ചിരിക്കുന്നു. മഹ അതിന്റെ മഹ്ൃൈയം മഹകല്ലുപപാന്റല് മഹഉറപ്പുള്ളത് മഹ
തിരികല്ലിന്റെ മഹഅരിക്കല്ലുപപാന്റല് മഹഉറപ്പുള്ളതുതന്റന്ന. മഹ അത് മഹന്റപാങ്ങുപമ്പാൾ മഹ
ബല്ശാല്ികൾ മഹപപരിക്കുന്നു; ഭയം മഹപ്തുവായിട് മഹഅവർ മഹ
പരവശരായിത്തീരുന്നു. മഹ വാൾന്റകാെ് മഹഅതിന്റന മഹഎതിർക്കുന്നത് മഹഅസ്ാധയം;
കുന്തം, അസ്പ്തം, പവൽ മഹഎന്നിവന്റകാെും മഹആവതില്ല. മഹ ഇരിമ്പിന്റന മഹഅതു മഹ
ദവപക്കാൽപപാന്റല്യും മഹതാപ്തന്റത്ത മഹപ്ൈവിച്ച മഹതരംപപാന്റല്യും മഹ
വിചാരിക്കുന്നു. മഹ അസ്പ്തം മഹഅതിന്റന മഹഓരിക്കയില്ല; കവിണക്കല്ല് മഹഅതിനു മഹ
താെരിയായിരിക്കുന്നു. മഹ ഗൈ മഹഅതിനു മഹതാെരിപപാന്റല് മഹപതാന്നുന്നു; പവൽ മഹ
ചാരുന്ന മഹഒച്ച മഹപകടിട് മഹഅതു മഹചിരിക്കുന്നു. മഹ അതിന്റെ മഹഅപധാഭാഗം മഹ
തൂർച്ചയുള്ള മഹഓടുകഷണംപപാന്റല്യാകുന്നു; അതു മഹന്റചെിപതൽ മഹ
പല്ലിത്തരിപപാന്റല് മഹവല്ിയുന്നു. മഹ കല്ന്റത്തപപ്പാന്റല് മഹഅത് മഹആഴിന്റയ മഹ
തിെപ്പിക്കുന്നു; സ്തുപ്ൈന്റത്ത മഹഅതു മഹ
ദതല്ംപപാന്റല്യാക്കിത്തീർക്കുന്നു. മഹ അതിന്റെ മഹപിന്നാന്റല് മഹഒരു മഹപാത മഹ
തിന്നുന്നു; ആഴി മഹനരച്ചതുപപാന്റല് മഹപതാന്നുന്നു.
ഭൂതിയിൽ മഹഅതിനു മഹതുല്യതായിന്റടാന്നും മഹഇല്ല; അതിന്റന മഹഭയതില്ലാത്തതായി മഹ
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ഉൊക്കിയിരിക്കുന്നു. മഹഅത് മഹഉന്നതതായുള്ളതിന്റനന്റയാന്റക്കയും മഹ
പനാക്കിക്കാണുന്നു; തൈിച്ച മഹജന്തുക്കൾന്റക്കല്ലാം മഹഅതു മഹരാജാവായിരിക്കുന്നു.
ഒരു മഹവിവരണത്തിനായി മഹദൈവം മഹഈ മഹഅധയായത്തിൽ മഹപ്പതീകാത്മക മഹഭാഷ മഹ
ഉപപയാഗിക്കുന്നു. മഹശപ്തുവിന് മഹസ്വന്തതായി മഹഈ മഹഎതിരാെിപയാട് മഹയുദ്ധം മഹ
ന്റചയ്യാൻ മഹശക്തിയില്ല. മഹഏറ്റവും മഹശക്തനായ മഹശപ്തുവുതായുള്ള മഹകരുത്ത മഹ
പപാരാടം മഹസ്ങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നപതയുള്ളഎന്, എന്നിടും മഹഈ മഹയുദ്ധം മഹന്റചയ്യാൻ മഹ
ദൈവം മഹപൂർണതായും മഹപ്പതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്
ദൈവന്റത്ത മഹപപാന്റല് മഹസ്ാത്താൻ മഹതന്റന്ന മഹപ്പതയക്ഷന്റപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നു: മഹ
പകാപം,പ്പതികാരം, ക്ഷതിക്കാത്തത്, ബല്പ്പപയാഗം, വിധിനിർണയം, മഹഅപത മഹ
സ്തയം, അവൻ മഹനതുക്ക് മഹ“ന്റവെിച്ചൈൂതനായി” മഹപ്പതയക്ഷന്റപ്പരുന്നു മഹ(2 മഹന്റകാരി. മഹ
11:14), എന്നാൽ മഹനതുക്ക് മഹകഴിയാത്തതിന്റന മഹദൈവം മഹവയക്തതായി മഹകാണുന്നു മഹ
-കാണുക മഹ വഞ്ചകന്റെ മഹന്റകൗശല് മഹദവൈഗ്ദ്ധയം മഹഎപ്തയാന്റണന്ന്.
ദൈവത്തിന്റെ മഹഎതിരാെിന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹഒരു മഹപ്പതീകാത്മക മഹവിവരണം മഹ
നതുക്ക് മഹകാണാൻ മഹകഴിയും. മഹഓപരാരുത്തർക്കും മഹദൈവം മഹനൽകുന്ന മഹ
ദൈനംൈിന മഹയുദ്ധന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹഒന്ന് മഹ
 മഹതനസ്സില്ാക്കുക. മഹതന്റെ മഹതക്കന്റെ മഹ
ഉപപ്ൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹനീക്കം മഹന്റചയ്യാൻ മഹദൈവം മഹഇരന്റപരുന്നു. മഹനിരാശപയാന്റര മഹ
സ്ാത്താൻ മഹഅതിരുകൾ മഹല്ംഘിക്കുപമ്പാൾ മഹഈ മഹഇരന്റപരല്ുകെിൽ മഹചില്ത് മഹ
നതുക്ക് മഹവയക്തതാണ്. മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്ത് മഹനാം മഹകാണുന്ന മഹ
കഷ്ടപ്പാരുകൾക്കായി മഹഅവൻ മഹൈിവസ്വും മഹദൈവന്റത്ത മഹ
കുറ്റന്റപരുത്തിന്റകാെിരിക്കുന്നു. മഹദൈവന്റത്ത മഹതരയാൻ മഹകഴിയിന്റല്ലന്ന് മഹ
തനസ്സില്ാക്കാൻ മഹഇപയ്യാബിന്റെ മഹഅനുഭവം മഹനന്റമ്മ മഹസ്്ായിക്കും മഹഓപരാ മഹ
അപകരവും, എല്ലാ മഹവിപത്തും, എല്ലാ മഹപരാഗങ്ങെും, അന്റല്ലങ്കിൽ മഹഓപരാ മഹ
തരണവും മഹഅപ്പകാരം മഹതന്റന്ന. മഹഅപതസ്തയം മഹതന്റന്ന മഹ മഹബുദ്ധിജീവിയായി മഹ
കണകാക്കുന്നു.
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ദൈവന്റത്ത മഹവയക്തതായി മഹകാണുന്ന മഹതന്ററ്റാരു മഹകാരയതുെ്. മഹഅവൻ മഹതാപ്തപത മഹ
സ്വയം മഹനില്നിൽക്കുന്നുള്ളഎന് മഹ- മഹസ്ാത്താൻ മഹഅങ്ങന്റനയല്ല, മഹതിരന്റഞ്ഞരുത്ത മഹഒരു മഹ
സ്ൃഷ്ടിയാണ്. മഹസ്ാത്താൻ മഹതിന്മയും, മഹഅതിന്റെ മഹനില്നിൽപ്പിന്റനയും മഹ
ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹപ്പപഞ്ചത്തിന്റല് മഹഎല്ലാ മഹബുദ്ധിജീവികെും മഹഇത് മഹ
തനസ്സില്ാക്കുപമ്പാൾ മഹസ്തയം, ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തല്ിന്റെ മഹ
പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ മഹവിശവാസ്യത, തിന്മയുന്റര മഹപ്സ്ഷ്ടാവായ മഹസ്ാത്താന്റന മഹഅവൻ മഹ
അനുവൈിക്കും
സ്വയം മഹനശിക്കും; അതിപനക്കാൾ മഹതികച്ചത് മഹതന്ററ്റന്താണ്?

“ഞാൻ മഹനിപന്നാരുകൂന്റര മഹഉെു; പ്ഭതിച്ചുപനാപക്കൊ,
ഞാൻ മഹനിന്റെ മഹദൈവം മഹആകുന്നു; ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹ
ശക്തീകരിക്കും; ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹസ്്ായിക്കും;
എന്റെ മഹനീതിയുള്ള മഹവല്ദങ്കന്റകാെു മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹ
താങ്ങും”(ന്റയശയ്യാ41:10).
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10
എന്തുടകളാടാണ് നാം ദബബി് ടതറ്റായി വായിക്ുന്നത്

ദബബിൾ മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹകൽപ്പനയായിടാണ് മഹഎഴുതിയത്, മഹ
പ്പവചനം മഹഒരിക്കല്ും മഹതനുഷയന്റെ മഹഇഷ്ടത്താൽ മഹവന്നതല്ല,
ദൈവകല്പനയാൽ മഹതനുഷയർ മഹപരിശുദ്ധാത്മനിപയാഗം മഹപ്പാപിച്ചിടു മഹ
സ്ംസ്ാരിച്ചതപപ്ത മഹ(2പപപ്താ.1:21). മഹതനുഷയർ മഹപരിശുദ്ധാത്മനിപയാഗം മഹ
പ്പാപിച്ചിട്
ദബബിൾ മഹഎഴുതിയപപ്പാൾ മഹവാക്കുകെും, സ്ംസ്കാരവും, ഒപ്പം മഹ മഹഓപരാ മഹ
എഴുത്തുകാരന്റെയും മഹവയക്തിതവവും മഹഅതിൽ മഹഅരങ്ങിയിടുെ്.
ദൈവം മഹദബബിെിൽ മഹപ്പതയക്ഷന്റപ്പരുന്നത് മഹരക്ഷകാനയിടാണ്. മഹഎന്നാൽ മഹചില് മഹ
സ്തയങ്ങെിൽ മഹദൈവം മഹനാശകനായും മഹവർണിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹദൈവം മഹ
നാശകനാപണാ? ഈ മഹപചാൈയത്തിന് മഹഉത്തരം മഹനൽകുന്നതിന് മഹപുരാതന മഹ
ദബബിൾ മഹരാജയങ്ങെിന്റല് മഹതതസ്ംസ്കാരം മഹആൈയം മഹപരിഗണിക്കുന്നത് മഹ
സ്്ായകതാകും. മഹഒരു മഹകാരയം മഹവയക്തതാണ് മഹ- മഹദബബിൾ മഹവിവരണത്തിന്റല് മഹ
പ്പധാന മഹകഥാപാപ്തങ്ങൊയ മഹഇപ്സ്ാപയൽ മഹജനതന്റയ മഹവിപ്ഗ്ാരാധനയുന്റര മഹ
സ്വാധീനത്താൽ മഹചുറ്റന്റപ്പടു. മഹവിപ്ഗ്ാരാധന മഹഒഴിവാക്കണന്റതന്ന് മഹവയക്തതായ മഹ
തുന്നറിയിപ്പുകൾ മഹനൽകിയിടും, അയൽവാസ്ികെുന്റര മഹവിപ്ഗ്ാരാധനയിൽ മഹ
അവർ മഹനിരന്തരം മഹസ്വാധീനം മഹന്റചല്ുത്തി. മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
ഇപ്സ്ാപയല്യരുന്റര മഹധാരണ മഹനില്വില്ുള്ള മഹസ്ംസ്കാരത്താൽ മഹ
വികല്തായിരുന്നു
പുരാതന മഹദബബിൾ മഹപൈശങ്ങെിൽ, ദപശാചിക മഹസ്വാധീനത്തില്ുള്ള മഹ
ആെുകൾ മഹഅപ്കതാസ്ക്തരും മഹഎെുപ്പത്തിൽ മഹപകാപിക്കുന്നവരുതായ മഹ
ദൈവങ്ങന്റെ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു. മഹപകാപാകുല്രായ മഹഈ മഹപൈവന്മാരാണ് മഹതങ്ങൾ മഹ
അനുഭവിച്ച മഹവിപത്തുകൾ മഹഎന്ന് മഹഅവർ മഹവിശവസ്ിച്ചു. മഹതന്മൂല്ം മഹആെുകൾ മഹ
അവരുന്റര മഹതതപരതായ മഹചരങ്ങുകൾ മഹന്റകാെുവന്നു മഹപകാപം മഹശതിപ്പിക്കാൻ മഹ
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അവർ മഹസ്വയതയാഗം മഹസ്്ിച്ചു. മഹകഷ്ടപ്പാരുകൾക്ക് മഹശരിക്കും മഹഉത്തരവാൈി മഹ
സ്ാത്താനാണ് മഹഎന്ന് മഹജനങ്ങൾ മഹവിശവസ്ിച്ചു. മഹപ്പകൃതിശക്തികന്റെ മഹ
സ്വാധീനിക്കുന്ന മഹതന്ററ്റാരു മഹദൈവതായി മഹഇപ്സ്ാപയല്യർ മഹസ്ാത്താന്റന മഹ
കണക്കാക്കിയിരുന്നു, മഹഇത് മഹസ്ാത്താന് മഹബല്ിയർപ്പിക്കാൻ മഹഅവന്റര മഹനയിച്ചു.
ദൈവത്തിനുപകരം മഹസ്ാത്താന്റന മഹആരാധിച്ചു.
ഇത് മഹഅനുവൈിക്കുന്നതില്ൂന്റര മഹസ്ംഭവിക്കുന്ന മഹതാറ്റം മഹതരയാൻ മഹദൈവം മഹ
പ്ശതിച്ചു. മഹനല്ല മഹകാരയങ്ങെുന്റര മഹഉറവിരതായി മഹദൈവന്റത്ത മഹകാണുവാൻ മഹ
ജനത്തിനു മഹഅവസ്രം മഹല്ഭിച്ചു, യഥാർത്ഥ മഹനാശകൻ മഹആരാണ് മഹഎന്ന് മഹ
പൂർണ്ണതായി മഹതനസ്ില്ാക്കാൻ മഹദബബിൾ മഹനന്റമ്മ മഹനയിക്കുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ മഹ മഹസ്ൗതയവും മഹസ്പന്നിർഭരവുതായ മഹസ്വഭാവത്തിന്റെ മഹ
വയക്തതായ മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തല്ിന് മഹപുരാതന മഹഇപ്സ്ാപയല്യർ മഹതയ്യാറായില്ല. മഹ
അവൻ മഹനിസ്വാർത്ഥ മഹസ്പന്തുള്ളവനായി മഹപ്പതയക്ഷന്റപ്പട് മഹഅവരുന്റര മഹ
അരുത്ത് മഹഎത്തിയിരുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹഅവർ മഹദൈവന്റത്ത മഹന്റതാത്തത്തിൽ മഹ
നിരസ്ിക്കുതായിരുന്നു. മഹഅവർക്കുപവെി മഹപപാരാരുകയും മഹശപ്തുകൾക്ക് മഹ
എതിന്റര മഹഅപ്കതം മഹപ്പപയാഗിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്ന മഹഒരു മഹദൈവന്റത്ത മഹഅവർ മഹ
ആപ്ഗ്ിച്ചു. മഹതങ്ങന്റെപപ്പാല്യുള്ള മഹഒരു മഹദൈവന്റത്ത മഹഇപ്സ്പയല്യർ മഹ
ആപ്ഗ്ിക്കുകയും, മഹ“ദൈവം മഹതനുഷയന്റന മഹതന്റെ മഹസ്വരൂപത്തിൽ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു” മഹ
(ഉൽപ. മഹ1:27)  മഹഎന്ന മഹസ്തയം മഹസ്വീകരിക്കുന്നതിനുപകരം മഹസ്വന്തം മഹ
സ്വരൂപത്തിൽ മഹദൈവന്റത്ത മഹസ്ൃഷ്ടിക്കാൻ മഹഅവർ മഹൈൃഡനിശ്ചയം മഹന്റചയ്യുകയും മഹ
ന്റചയ്തു. മഹഅന്നന്റത്ത മഹകാല്ഘടത്തിന്റല് മഹതനുഷയരും, മഹഇന്നന്റത്ത മഹ
കാല്ഘടത്തിന്റല് മഹതനുഷയരും മഹതമ്മിൽ മഹഎങ്ങന്റന മഹബന്ധന്റപ്പടിരിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹ
ഇതു മഹതനസ്ില്ാക്കി മഹതരുന്നു.
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എന്തുടകളാടാണ് നാം ദൈവടത്ത ടതറ്റിദ്ധരിക്ുന്നത്?

ദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹഇരയിൽ മഹഉൊയിരുന്നപപ്പാൾ മഹഅപേ്ന്റത്ത മഹതതസ്ഥാപനം മഹ
അംഗീകരിക്കുകപയാ, മഹസ്വാഗതം മഹന്റചയ്യുകപയാ മഹന്റചയ്തില്ല മഹ:
അവർ മഹപപാകുപമ്പാൾ മഹചില്ർ മഹഭൂതപ്ഗസ്തനാന്റയാരു മഹഊതന്റന മഹഅവന്റെ മഹ
അരുക്കൽ മഹന്റകാെുവന്നു. അവൻ മഹഭൂതന്റത്ത മഹപുറത്താക്കിയപശഷം മഹഊതൻ മഹ
സ്ംസ്ാരിച്ചു: മഹയിപ്സ്ാപയല്ിൽ മഹ മഹഇങ്ങന്റന മഹഒരുനാെും മഹകെിടില്ല മഹഎന്നു മഹ
പുരുഷാരം മഹഅതിശയിച്ചു. മഹപരീശന്മാപരാ: മഹതല്വന്റനന്റകാെ് മഹ മഹഭൂതങ്ങന്റെ മഹ
പുറത്താക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹപയശു മഹപടണംപതാറും മഹപ്ഗാതംപതാറും മഹ
സ്ഞ്ചരിച്ച് മഹ മഹഅവരുന്റര മഹപള്ളികെിൽ മഹഉപപൈശിച്ച് മഹരാജയത്തിന്റെ മഹസ്ുവിപശഷം മഹ
പ്പസ്ംഗിക്കയും മഹസ്കല്വിധൈീനവും മഹവയാധിയും മഹസ്ൗഖയതാക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്തു മഹ(തത്തായി5:32-39).
പയശു മഹസ്ാത്താനുതായി മഹസ്ഖയത്തില്ാന്റണന്ന് മഹആപരാപിച്ച മഹഅവർക്ക് മഹ
ന്റയശയ്യാവിന്റെ മഹഇനിപ്പറയുന്ന മഹവാക്കുകൾ മഹസ്തയതായി മഹബാധകതാണ് മഹ: മഹ
തിന്മയ്ക്ക് മഹനന്മ മഹഎന്നും മഹനന്മയ്ക്കു മഹതിന്മ മഹഎന്നും മഹപപർ മഹപറകയും മഹ
ഇരുടിന്റന മഹന്റവെിച്ചവും മഹന്റവെിച്ചന്റത്ത മഹഇരുടും മഹആക്കുകയും മഹകയ്പിന്റന മഹ
തധുരവും മഹതധുരന്റത്ത മഹകയ്പും മഹആക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നവർക്ക് മഹഅപയ്യാ മഹ
കഷ്ടം! മഹതങ്ങൾക്കുതന്റന്ന മഹജ്ഞാനികൊയും മഹതങ്ങൾക്കു മഹതന്റന്ന മഹ
വിപവകികൊയും മഹപതാന്നുന്നവർക്ക് മഹഅപയ്യാ മഹകഷ്ടം! മഹ(ന്റയശ.9:20-21).
അവൻ മഹപല്ാകത്തിൽ മഹഉൊയിരുന്നു; പല്ാകം മഹഅവൻ മഹതുഖാന്തരം മഹ
ഉെവായി; പല്ാകപതാ മഹഅവന്റന മഹഅറിഞ്ഞില്ല. മഹഅവൻ മഹസ്വന്തത്തിപല്ക്കു മഹ
വന്നു; സ്വന്തതായവപരാ മഹഅവന്റന മഹദകന്റക്കാെില്ല മഹ(പയാ്1:10-11).
ഈ മഹഭാഗം മഹപുരാതന മഹചരിപ്തന്റത്ത മഹതാപ്തതല്ല മഹപരാതർശിക്കുന്നത്. മഹദൈവം മഹ
തിരിച്ചറിയന്റപ്പരാത്തതും മഹന്റതറ്റിദ്ധരിക്കന്റപ്പരുന്നതും മഹഅറിയന്റപ്പരാത്തതുതായി മഹ
തുരരുന്നു. മഹദൈവപത്താരുള്ള മഹതാല്പരയം മഹകാരണം മഹനാം മഹദൈവന്റത്ത മഹ
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ന്റതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു മഹനമ്മന്റെപപ്പാന്റല് മഹഅവൻ മഹസ്വാർത്ഥനാന്റണന്ന് മഹന്റതറ്റായി മഹ
കരുതുന്നു. പകപ്ന്ദീകൃതനാന്റണന്ന് മഹന്റതറ്റായി മഹധരിക്കാനുള്ള മഹപ്പവണത മഹ
കാരണം മഹനമ്മൾ മഹദൈവപത്താരു മഹന്റതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു: “എന്നാൽ മഹ
പ്പാകൃതതനുഷയൻ മഹദൈവാത്മാവിന്റെ മഹ മഹഉപപൈശം മഹദകന്റക്കാള്ളുന്നില്ല; മഹഅത് മഹ
അവനു മഹപഭാഷത്തം മഹആകുന്നു” മഹ(1ന്റകാരി.2:14).

തനുഷയവംശത്തിന് മഹബാ്യതതപത്താട് മഹഒരു മഹആകർഷണതുെ്. മഹപകരം മഹ
നതുക്ക് മഹപവെത് മഹദൈവസ്പന്ത്തിനായി മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വാർത്ഥത മഹദകതാറുക മഹ
എന്നതാണ്. മഹസ്വാർത്ഥത മഹഉപപക്ഷിക്കാനുള്ള മഹചിന്ത മഹ“പ്പകൃതി മഹതനുഷയന്റന” മഹ
ഭീഷണിന്റപ്പരുത്തുന്നു. മഹബാ്യതതം മഹകൂരുതൽ മഹസ്ുരക്ഷിതതാന്റണന്ന് മഹ
പതാന്നുന്നു, എന്നാൽ മഹഇത്തരത്തില്ുള്ള മഹസ്ുരക്ഷ മഹഒരു മഹവഞ്ചനാപരതായ മഹ
തിഥയയാണ്; ദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതറയ്ക്കാൻ മഹബാ്യ മഹതതം മഹപല്പപ്പാഴും മഹ
ഉപപയാഗിക്കാറുെ്.
പരീശന്മാർ മഹഅവന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവന്ന് മഹ
: മഹഏതു മഹകാരണം മഹന്റചാല്ലിയും മഹ
ഭാരയന്റയ മഹഉപപക്ഷിക്കുന്നത് മഹവി്ിതപതാ മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅവന്റന മഹപരീക്ഷിച്ചു മഹ
പചാൈിച്ചു. മഹഅതിന് മഹഅവൻ: മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചവൻ മഹആൈിയിൽ മഹഅവന്റര മഹആണും മഹ
ന്റപണ്ണുതായി മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു മഹഎന്നും, മഹഅതു മഹനിതിത്തം മഹതനുഷയൻ മഹഅപ്പന്റനയും മഹ
അമ്മന്റയയും മഹവിടു മഹഭാരയപയാരു മഹപറ്റിപച്ചരും; മഹഇരുവരും മഹഒരു മഹ
പൈ്തായിത്തീരും മഹഎന്ന് മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തു മഹഎന്നും മഹനിങ്ങൾ മഹ
വായിച്ചിടില്ലപയാ? മഹഅതുന്റകാെ് മഹഅവർ മഹപതല്ാൽ മഹരെല്ല, മഹഒരു മഹപൈ്തപപ്ത; മഹ
ആകയാൽ മഹദൈവം മഹപയാജിപ്പിച്ചതിന്റന മഹതനുഷയൻ മഹപവർപിരിക്കരുത് മഹഎന്ന് മഹ
ഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു. മഹഅവർ മഹഅവപനാട്: മഹഎന്നാൽ മഹഉപപക്ഷണ മഹപപ്തം മഹ
ന്റകാരുത്തിട് മഹഅവന്റെ മഹഉപപക്ഷിപ്പാൻ മഹപതാന്റശ മഹകല്പിച്ചത് മഹഎന്ത് മഹഎന്നു മഹ
പചാൈിച്ചു. മഹഅവൻ മഹഅവപരാട്: മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ്ൃൈയകാഠിനയം മഹനിതിത്തതപപ്ത മഹ
ഭാരയതാന്റര മഹഉപപക്ഷിപ്പാൻ മഹപതാന്റശ മഹഅനുവൈിച്ചത് മഹ(തത്തായി15:3-8).
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പഴയനിയതത്തിന്റെ മഹഭൂരിഭാഗവും മഹകഠിന്ൃൈയരായ മഹആെുകെുതായി മഹ
അരുക്കാനുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്ശതങ്ങന്റെ മഹപ്പതിഫല്ിപ്പിക്കുന്നു. മഹഅവിന്റര മഹ
ജനങ്ങെുന്റര മഹഇഷ്ടന്റത്ത മഹനിരാശരായി മഹഉപപക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം മഹഅവൻ മഹ
അവരുന്റര മഹഇഷ്ടന്റത്ത മഹഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു മഹഎന്നാൽ മഹനാം മഹ
അനുകമ്പയില്ലാത്തവരാണ്. മഹഎന്നിടും മഹപഴയനിയതത്തിന്റല് മഹ
കരുണയില്ലാത്തവരുതായുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഇരന്റപരൽ മഹനമ്മൾ മഹന്റതറ്റായി മഹ
വായിക്കുന്നു.
തൽഫല്തായി, അരിതതവന്റത്തയും മഹബ്ുഭാരയതവന്റത്തയും മഹക്ഷതിക്കുന്നതായും മഹ
യുദ്ധങ്ങന്റെ മഹപപ്പാത്സാ്ിപ്പിക്കുകയും, വംശ്തയക്ക് മഹആജ്ഞാപിക്കുകയും,
ഒപ്പം മഹനിയത മഹല്ംഘകർക്ക് മഹകഠിനതായ മഹശിക്ഷകൾ മഹവിധിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്യുന്നത് മഹക്ഷതിക്കുന്നതായി മഹനമ്മൾ മഹദൈവന്റത്ത മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്തുന്നു. മഹ
പുരാതന മഹഇപ്സ്ാപയല്ുതായുള്ള മഹആശയവിനിതയത്തിൽ മഹദൈവം മഹനിരന്തരം മഹ
അഭിതുഖീകരിച്ച മഹതനുഷയന്റെ മഹകഠിന്ൃൈയവുതായുള്ള മഹപ്പശ്നത്തിന്റെ മഹ
വയാപ്തി മഹനതുക്ക് മഹതനസ്സില്ാകാത്തതിനാല്ാണ് മഹനമ്മൾ മഹഈ മഹആപരാപണങ്ങൾ മഹ
ഉന്നയിക്കുന്നത്.
പയശു, ഗിരിപ്പഭാഷണത്തിൽ, നയായപ്പതാണന്റത്ത മഹ
ത്തവന്റപ്പരുത്തി,സ്പന്ത്തിന്റെ മഹനിയതന്റത്ത മഹഅരിസ്ഥാനതാക്കി മഹഒരു മഹ
പ്പാപയാഗിക മഹപ്പപയാഗം മഹനൽകുന്നു:
കണ്ണിനു മഹപകരം മഹകണ്ണും മഹപല്ലിനു മഹപകരം മഹപല്ലും മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തതു മഹ
നിങ്ങൾ മഹപകടിടുെപല്ലാ.
ഞാപനാ മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നത്: മഹൈുഷ്ടപനാരു മഹഎതിർക്കരുത്; നിന്റന്ന മഹ
വല്ന്റത്ത മഹന്റചകിടത്ത് മഹഅരിക്കുന്നവനു മഹതപറ്റതും മഹ
തിരിച്ചുകാണിക്ക. മഹ നിപന്നാരു മഹവയവ്രിച്ചു മഹനിന്റെ മഹവസ്പ്തം മഹഎരുപ്പാൻ മഹ
ഇച്ഛിക്കുന്നവനു മഹനിന്റെ മഹപുതപ്പും മഹവിടുന്റകാരുക്ക. മഹ ഒരുത്തൻ മഹനിന്റന്ന മഹഒരു മഹ
നാഴിക മഹവഴി മഹപപാകുവാൻ മഹനിർബ്ബന്ധിച്ചാൽ മഹരെു മഹഅവപനാരുകൂന്റര മഹ
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പപാക. മഹ നിപന്നാരു മഹയാചിക്കുന്നവനു മഹന്റകാരുക്ക; വായിപ മഹവാങ്ങുവാൻ മഹ
ഇച്ഛിക്കുന്നവന്റന മഹഒഴിഞ്ഞുകെയരുത് മഹ(തത്തായി9:38-42).
ഈ മഹവാക്കുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്മ്പൂർണ്ണ മഹഇച്ഛന്റയക്കുറിച്ച് മഹപയശു മഹ
വിശൈീകരിച്ചു. മഹകഠിന്ൃൈയരായ മഹആെുകെുന്റര മഹഇച്ഛയുതായി മഹഅപേ്ം മഹ
ന്റപാരുത്തന്റപ്പരുന്നതിന്റന മഹഎതിർക്കുന്നു.
പയശു മഹഅവപരാരു മഹപറഞ്ഞത്: മഹ“ദൈവം മഹനിങ്ങെുന്റര മഹപിതാവു മഹഎങ്കിൽ മഹ
നിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹസ്പന്ിക്കുതായിരുന്നു; മഹഞാൻ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
അരുക്കൽനിന്നു മഹവന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ മഹസ്വയതായി മഹവന്നതല്ല, അവൻ മഹ
എന്റന്ന മഹഅയച്ചതാകുന്നു. മഹഎന്റെ മഹഭാഷണം മഹനിങ്ങൾ മഹപ്ഗ്ിക്കാത്തത് മഹഎന്ത്?
എന്റെ മഹവചനം മഹപകൾപ്പാൻ മഹനിങ്ങൾക്കു മഹതനസ്സില്ലായ്കന്റകാെപപ്ത. മഹ നിങ്ങൾ മഹ
പിശാന്റചന്ന മഹപിതാവിന്റെ മഹതക്കൾ; നിങ്ങെുന്റര മഹപിതാവിന്റെ മഹപതാ്ങ്ങന്റെ മഹ
ന്റചയ് മഹ
വാനും മഹഇച്ഛിക്കുന്നു. മഹഅവൻ മഹആൈിതുതൽ മഹന്റകാല്പാതകൻ മഹ
ആയിരുന്നു; അവനിൽ മഹസ്തയം മഹഇല്ലായ്കന്റകാെ് മഹസ്തയത്തിൽ മഹ
നില്ക്കുന്നതുതില്ല. മഹഅവൻ മഹപഭാഷ്ക് മഹപറയുപമ്പാൾ മഹസ്വന്തത്തിൽനിന്ന് മഹ
എരുത്തു മഹപറയുന്നു; അവൻ മഹപഭാഷ്ക് മഹപറയുന്നവനും മഹഅതിന്റെ മഹഅപ്പനും മഹ
ആകുന്നു. മഹ മഹഞാപനാ മഹസ്തയം മഹപറയുന്നതുന്റകാെു മഹനിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹ
വിശവസ്ിക്കുന്നില്ല. മഹ നിങ്ങെിൽ മഹആർ മഹഎന്റന്ന മഹപാപന്റത്തക്കുറിച്ചു മഹപബാധം മഹ
വരുത്തുന്നു? ഞാൻ മഹസ്തയം മഹപറയുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹനിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹ
വിശവസ്ിക്കാത്തത് മഹഎന്ത്? മഹ ദൈവസ്ന്തതിയായവൻ മഹദൈവവചനം മഹ
പകൾക്കുന്നു; നിങ്ങൾ മഹദൈവസ്ന്തതിയല്ലായ്കന്റകാെു മഹ
പകൾക്കുന്നില്ല. മഹ ന്റയ്ൂൈന്മാർ മഹഅവപനാട്: മഹനീ മഹഒരു മഹശതരയൻ; നിനക്കു മഹ
ഭൂതം മഹഉെ് മഹഎന്നു മഹഞങ്ങൾ മഹപറയുന്നത് മഹശരിയല്ലപയാ മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ
(പയാ്.8:42-48).
പയശു മഹതതപനതാക്കപൊട് മഹപറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ മഹപിശാന്റചന്ന മഹപിതാവിന്റെ മഹ
തക്കൾ” പിശാചായിരുന്നു മഹഅവരുന്റര മഹദൈവം, മഹകാരണം മഹഅവർ മഹ
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പാരമ്പരയതായി മഹദൈവത്തിന്റെ മഹചിപ്തം മഹവെന്റച്ചാരിക്കുകയും മഹആ മഹ
ചിപ്തത്തിന്റല് മഹതാറ്റന്റത്ത മഹന്റചറുക്കുകയും മഹന്റചയ്തു.
ന്റയ്ൂൈന്മാരുന്റര മഹരാജാവായ മഹപയശു മഹഎന്ന് മഹഅവന്റെ മഹകുറ്റസ്ംഗതി മഹഎഴുതി മഹ
അവന്റെ മഹതല്യ്ക്ക്തീന്റത മഹവച്ചു. മഹ വല്ത്തും മഹഇരത്തുതായി മഹരെു മഹ
കള്ളന്മാന്റരയും മഹഅവപനാരുകൂന്റര മഹപ്കൂശിച്ചു. മഹ കരന്നുപപാകുന്നുവർ മഹതല് മഹ
കല്ുക്കി മഹഅവന്റന മഹൈുഷിച്ചു: മഹ തന്ദിരം മഹന്റപാെിച്ചു മഹതൂന്നു മഹനാൾ മഹന്റകാെു മഹ
പണിയുന്നവപന, നിന്റന്നത്തന്റന്ന മഹരക്ഷിക്ക; ദൈവപുപ്തൻ മഹഎങ്കിൽ മഹപ്കൂശിൽ മഹ
നിന്ന് മഹ
 മഹഇറങ്ങിവാ മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹ അങ്ങന്റനതന്റന്ന മഹ
ത്ാപുപരാ്ിതന്മാരും മഹശാസ്പ്തിതാരും മഹതൂപ്പന്മാരും മഹ
പരി്സ്ിച്ചു: മഹ ഇവൻ മഹതറ്റുള്ളവന്റര മഹരക്ഷിച്ചു, തന്റന്നത്താൻ മഹരക്ഷിപ്പാൻ മഹ
കഴികയില്ല; അവൻ മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റെ മഹരാജാവ് മഹആകുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹഇപപ്പാൾ മഹ
പ്കൂശിൽ മഹനിന്ന് മഹഇറങ്ങിവരന്റട; എന്നാൽ മഹഞങ്ങൾ മഹഅവനിൽ മഹ
വിശവസ്ിക്കും. മഹ അവൻ മഹദൈവത്തിൽ മഹആപ്ശയിക്കുന്നു; അവന് മഹഇവനിൽ മഹ
പ്പസ്ാൈതുന്റെങ്കിൽ മഹഇപപ്പാൾ മഹവിരുവിക്കന്റട; ഞാൻ മഹദൈവപുപ്തൻ മഹഎന്ന് മഹ
അവൻ മഹപറഞ്ഞുവപല്ലാ മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ(തത്തായി27:37-43).
പയശുവിന്റന മഹപ്കൂശിൽ മഹപരി്സ്ിച്ചവരും മഹഇതുതന്റന്ന മഹഉപപയാഗിച്ചു. മഹ
പ്കിസ്തുവിന്റന മഹപരീക്ഷിക്കാൻ മഹസ്ാത്താൻ മഹതരുഭൂതിയിൽ മഹഉപപയാഗിച്ച മഹ
അപത മഹഉപായം: മഹഅപപ്പാൾ മഹപരിഷകൻ മഹഅരുത്തു മഹവന്ന്: മഹനീ മഹദൈവപുപ്തൻ മഹ
എങ്കിൽ മഹഈ മഹകല്ല് മഹഅപ്പതായിത്തീരുവാൻ മഹകല്പിക്ക മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ
(തത്തായി മഹ4:3).
ആരും മഹപുതുവീഞ്ഞ് മഹപഴയ മഹതുരുത്തിയിൽ മഹപകരുതാറില്ല; പകർന്നാൽ മഹ
പുതുവീഞ്ഞു മഹതുരുത്തിന്റയ മഹന്റപാെിച്ച് മഹഒഴുകിപപ്പാകും; തുരുത്തിയും മഹ
നശിച്ചുപപാകും; മഹപുതുവീഞ്ഞ് മഹപുതിയ മഹതുരുത്തിയിൽ മഹഅപപ്ത മഹപകർന്നു മഹ
വയ്പക്കെത് മഹ(ല്ുപക്കാസ് മഹ9:37-38).
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ഈ മഹഉപതയിൽ മഹപയശു മഹതന്റെ മഹസ്തൂല്തായ മഹപുതിയ മഹപഠിപ്പിക്കല്ുതായി മഹ
“പുതിയ മഹവീഞ്ഞിന്റന” മഹഉപതിക്കുന്നു. മഹദൈവസ്പന്ത്തിന്റെ മഹവയക്തതായ മഹഒരു മഹ
ചിപ്തം മഹവാക്കില്ൂന്റരയും മഹഉൈാ്രണത്തില്ൂന്റരയും മഹപയശു മഹവരച്ചു മഹകാടി,
അത് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹവികല്തായ മഹചിപ്തത്തിന് മഹ(“പഴയ മഹവീഞ്ഞ്”) മഹതത മഹ
അധയാപകർ മഹദകവശം മഹവച്ചിരിക്കുന്ന മഹ(“പഴയ മഹകുപ്പികൾ”) മഹതതചിന്തകെിൽ മഹ
നിന്നും മഹതികച്ചും മഹവയതയസ്തതാണ്. മഹപരസ്പരവിരുദ്ധതായ മഹഈ മഹരെ് മഹ
കാഴ്ചകെും മഹഒരുതിച്ച് മഹപചർക്കാൻ മഹകഴിഞ്ഞില്ല. മഹഅത് മഹഇന്നന്റത്ത മഹ
പല്ാകത്തിന്റെ മഹഅവസ്ഥ മഹപപാന്റല്യാണ്.
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12
ദൈവം എങ്ങടന നശിപ്പിക്ുന്നു?

ദൈവം മഹഎങ്ങന്റന മഹനശിപ്പിക്കുന്നു മഹഎന്നതിന്റെ മഹവയക്തതായ മഹ
ഉൈാ്രണങ്ങെിന്റല്ാന്ന് മഹ1 ൈിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ മഹകാണാം. മഹ
യിപ്സ്ാപയല്ിന്റല് മഹരാജാവായ മഹന്റശൗൽ, മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഉപപൈശം മഹ
അവഗണിക്കുകയും മഹശതൂപവൽ മഹപ്പവാചകൻ മഹതുപഖന മഹതന്റെ മഹ
വിനാശകരതായ മഹഗതിയിൽ മഹനിന്ന് മഹപിന്തിരികയും മഹന്റചയ്തു. മഹതന്റെ മഹ
വിശവസ്തൈാസ്നായ മഹൈാവീൈിന്റന മഹന്റകാല്ലാൻ മഹനിരവധി മഹപ്ശതങ്ങൾ മഹ
നരത്തിയതില്ും മഹപനാബിന്റല് മഹപുപരാ്ിതന്മാന്റര മഹന്റകാന്നതിനും മഹഅവൻ മഹ
കുറ്റകാരനാകുകയും, മഹഅവൻ മഹ ഒരു മഹതപ്ന്തവാൈിനിയുന്റര മഹഉപപൈശം മഹ
സ്വീകരിക്കുകയും മഹന്റചയ്തു. മഹയുദ്ധത്തിൽ മഹന്റശൗല്ിനു മഹപരിപക്കറ്റു. മഹ
ന്റഫല്ിസ്തയർ മഹഅവന്റന മഹപിരിച്ചാൽ മഹഎന്തു മഹസ്ംഭവിക്കുന്റതന്ന മഹഭയം മഹഅവന്റന മഹ
പിരിക്കന്റപ്പടു. മഹഅവൻ മഹനിരാശയിൽ, മഹ"അതുന്റകാെു മഹന്റശൗൽ മഹഒരു മഹവാൾ മഹ
പിരിച്ചു മഹഅതിപന്മൽ മഹവീണു” മഹ( 1 ൈിനവൃത്താന്തം10:4).
ന്റശൗല്ിന്റെ മഹ മഹഈ മഹൈാരുണതായ മഹവിവരണം മഹദബബിൾ മഹഎങ്ങന്റന മഹ
അവസ്ാനിപ്പിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹപ്ശദ്ധിക്കുക. മഹ തരണം:

ഇങ്ങന്റന മഹന്റശൗൽ മഹ

യപ്ാവപയാട് മഹന്റചയ്ത മഹഅതിപ്കതം മഹപ്തുവായും മഹയപ്ാവയുന്റര മഹവചനം മഹ
പ്പതാണിക്കായ്കയാല്ും മഹന്റവെിച്ചപ്പാരത്തിപയാട് മഹഅരുെപ്പാരു മഹ
പചാൈിച്ചതിനാല്ും മഹതരിപക്കെിവന്നു. മഹ അവൻ മഹയപ്ാവപയാട് മഹഅരുെപ്പാരു മഹ
പചാൈിക്കായ്കയാൽ മഹഅവൻ മഹഅവന്റന മഹന്റകാന്ന് മഹ
 മഹരാജതവം മഹയിശ്ശായിയുന്റര മഹ
തകനായ മഹൈാവീൈിനു മഹന്റകാരുത്തു മഹ(1ൈിനവൃത്താന്തം10:13,14).
ന്റശൗല്ിന്റെ മഹതരണത്തിൽ മഹദൈവം മഹസ്വീകരിക്കുന്ന മഹഒപരന്റയാരു മഹപ്പവൃത്തി മഹ
ന്റശൗല്ിന്റന മഹസ്വന്തം മഹവഴിക്ക് മഹഅനുവൈിക്കുകയും മഹഅവന്റെ മഹപ്പവൃത്തികെുന്റര മഹ
അനന്തരഫല്ങ്ങൾ മഹഅനുഭവിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുക മഹഎന്നതാണ്. മഹന്റശൗല്ിന്റെ മഹ
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തരണകാരണം മഹആത്മ്തയയായിരുന്നു, മഹനര്തയയല്ല, മഹഎന്നിടും മഹ ദൈവം മഹ
അവന്റന മഹന്റകാന്നുന്റവന്ന് മഹദബബിൾ മഹപറയുന്നു. മഹ മഹഇന്റതാരു മഹഒറ്റന്റപ്പട മഹ
ഉൈാ്രണതല്ല. മഹഅരുത്ത മഹഅദ്ധയയത്തിൽ മഹ പകാപം, പപ്കാധം,അസ്ൂയ മഹ
എന്നിവ മഹപപാല്ുള്ള മഹവാക്കുകൾ മഹപരിപശാധിക്കാം. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
വഴികന്റെയും മഹദൈവത്തിന്റെ മഹചിന്തകന്റെയും മഹപരാതർശിക്കുപമ്പാൾ മഹ
തിരുന്റവഴുത്ത് മഹഈ മഹവാക്കുകൾക്ക് മഹതികച്ചും മഹവയതയസ്തതായ മഹഅർത്ഥം മഹ
നൽകുന്നു.

“യപ്ാവന്റയ മഹകന്റെത്താകുന്ന മഹസ്തയത്ത് മഹഅവന്റന മഹ
അപനവഷിപ്പിൻ; അവൻ മഹഅരുത്തിരിക്കുപമ്പാൾ മഹ
അവന്റന മഹവിെിച്ചപപക്ഷിപ്പിൻ. ൈുഷ്ടൻ മഹതന്റെ മഹ
വഴിന്റയയും മഹനീതിന്റകടവൻ മഹതന്റെ മഹ
വിചാരങ്ങന്റെയും മഹഉപപക്ഷിച്ചു മഹ മഹ
യപ്ാവയിങ്കപല്ക്കു മഹതിരിയന്റട; അവൻ മഹ
അവപനാരു മഹകരുണകാണിക്കും; നമ്മുന്റര മഹ
ദൈവത്തിങ്കപല്ക്കു മഹതിരിയന്റട മഹഅവൻ മഹധാരാെം മഹ
ക്ഷതിക്കും. മഹഎന്റെ മഹവിചാരങ്ങൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
വിചാരങ്ങൾ മഹഅല്ല; മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവഴികൾ മഹഎന്റെ മഹ
വഴികെുതല്ല മഹഎന്നു മഹയപ്ാവ മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു. മഹ
ആകാശം മഹഭൂതിക്കുതീന്റത മഹഉയർന്നിരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹ
എന്റെ മഹവഴികൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവഴികെില്ും മഹഎന്റെ മഹ
വിചാരങ്ങൾ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവിചാരങ്ങെില്ും മഹ
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു” മഹ( മഹന്റയശയ്യാ മഹ99:6-5).
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13
എന്താണ് ദൈവണ്കളാരം?

പഴയ മഹനിയതം മഹവായിക്കുപമ്പാൾ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപകാപന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
പചാൈയം മഹനമ്മിൽ മഹപല്ന്റരയും മഹആശയക്കുഴപ്പത്തില്ാക്കുന്നു. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
പകാപന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹദബബിെിൽ മഹധാരാെം മഹപരാതർശങ്ങെുെ്. എന്നാൽ മഹ
അവന്റെ മഹപകാപം മഹഎന്താണ്? മഹ ഈ മഹ പചാൈയത്തിന് മഹഉത്തരം മഹനൽകാൻ, മഹ
ദബബിെിന്റല് മഹചില് മഹഉൈാ്രണങ്ങൾ മഹപനാക്കുന്നത് മഹനല്ലതായിരിക്കും. മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹപൈഷയം മഹആൈയതായി മഹപരാതർശിക്കുന്നത് മഹഇപ്സ്ാപയൽ മഹതക്കന്റെ മഹ
ഈജിപ്ഷയൻ മഹഅരിതതവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്വാതപ്ന്തയത്തിപല്ക്ക് മഹനയിക്കാൻ മഹ
പതാന്റശന്റയ മഹനിപയാഗിച്ചതാണ്. മഹഅക്കാല്ത്ത് മഹപൈഷയം മഹപ്പകരിപ്പിക്കാൻ മഹ
ദൈവന്റത്ത മഹപപ്പരിപ്പിച്ച മഹസ്ാ്ചരയങ്ങൾ മഹഎന്റന്താന്റക്കയാണ്?

“പതാശ മഹയപ്ാവപയാട്: മഹകർത്താപവ, മഹതുപമ്പ മഹതന്റന്നയും മഹനീ മഹഅരിയപനാരു മഹ
സ്ംസ്ാരിച്ചപശഷവും മഹഞാൻ മഹവാക്സ്ാതർത്ഥയതുള്ളവനല്ല; മഹഞാൻ മഹവിക്കനും മഹ
തരിച്ചനാവുള്ളവനും മഹആകുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഅതിന് മഹയപ്ാവ മഹ
അവപനാട്: മഹതനുഷയനു മഹവായ്ന്റകാരുത്തത് മഹആർ? മഹഅല്ല, മഹഊതന്റനയും മഹ
ന്റചകിരന്റനയും മഹകാഴ്ചയുള്ളവന്റനയും മഹകുരുരന്റനയും മഹഉൊക്കിയത് മഹആർ? മഹ
യപ്ാവയായ മഹഞാൻ മഹഅല്ലപയാ? മഹആകയാൽ മഹനീ മഹന്റചല്ലുക; മഹഞാൻ മഹനിന്റെ മഹ
വാപയാരുകൂന്റര മഹഇരുന്ന് മഹ
, മഹനീ മഹസ്ംസ്ാരിപക്കെതു മഹനിനക്ക് മഹഉപപൈശിച്ചുതരും മഹ
എന്ന് മഹഅരുെിന്റചയ്തു. മഹഎന്നാൽ മഹഅവൻ: മഹകർത്താപവ, മഹനിനക്ക്
 മഹ
 മഹപബാധിച്ച മഹ
തറ്റാന്റരന്റയങ്കില്ും മഹഅയയ്പക്കണപത മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ(പുറപ്പാട് മഹ4:10-13).
പതാശ മഹഒറ്റയ്ക്ക് മഹഫറപവാന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹപപാകുന്നതിന് മഹഭയന്റപ്പടു. മഹ
തനിക്കുപവെി മഹഫറപവാപനാട് മഹസ്ംസ്ാരിക്കാൻ മഹദൈവപത്താട് മഹഒരു
വക്താവിന്റന മഹആവശയന്റപ്പടു. മഹദൈവം മഹഎങ്ങന്റന മഹപ്പതികരിച്ചു?
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“അപപ്പാൾ മഹയപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹപതാശയുന്റര മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചു, മഹഅവൻ മഹ
അരുെിന്റചയ്തത്: മഹപല്വയനായ മഹഅ്പരാൻ മഹനിന്റെ
സ്പ്ാൈരനല്ലപയാ? മഹഅവനു മഹനല്ലവണ്ണം മഹസ്ംസ്ാരിക്കാന്റതന്നു മഹഞാൻ മഹ
അറിയുന്നു. മഹഅവൻ മഹനിന്റന്ന മഹഎതിപരല്പാൻ മഹപുറന്റപ്പടു മഹവരുന്നു. മഹനിന്റന്ന
കാണുപമ്പാൾ മഹഅവൻ മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹആനന്ദിക്കും

(പുറപ്പാട് മഹ4:14).

ദൈവം മഹഎങ്ങന്റന മഹപകാപം മഹപ്പകരിപ്പിച്ചു?  മഹദൈവപകാപന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹ
പരാതർശിക്കുന്ന മഹദബബിെിന്റല് മഹതറ്റ് മഹചില് മഹഭാഗങ്ങൾ മഹപനാക്കാം.
“പിന്റന്ന മഹഅവരുന്റര മഹഇരയില്ുള്ള മഹസ്മ്മിപ്ശജാതി മഹൈുരാപ്ഗ്ികൊയി,
യിപ്സ്ാപയൽതക്കെും മഹവീെും മഹകരഞ്ഞുന്റകാെ്: മഹഞങ്ങൾക്കു മഹതിന്മാൻ
ഇറച്ചി മഹആർ മഹതരും? മഹജനം മഹകുരുംബംകുരുംബതായി മഹഓപരാരുത്തൻ മഹ
താന്താന്റെ മഹ മഹകൂരാര മഹവാതിൽക്കൽവച്ചു മഹകരയുന്നതു മഹപതാന്റശ മഹപകടു;
യപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹഏറ്റവും മഹജവല്ിച്ചു; പതാന്റശക്കും മഹഅനിഷ്ടതായി. മഹ
അനന്തരം മഹയപ്ാവ മഹഅയച്ച മഹഒരു മഹകാറ്റ് മഹഊതി മഹകരല്ിൽനിന്ന് മഹ
 മഹകാരന്റയ
ന്റകാെുവന്നു. മഹപാെയത്തിന്റെ മഹസ്തീപത്ത് മഹഒരു മഹൈിവസ്ന്റത്ത മഹവഴി മഹ
ഇപങ്ങാടും മഹഒരു മഹൈിവസ്ന്റത്ത മഹവഴി മഹഅപങ്ങാടും മഹഇങ്ങന്റന മഹപാെയത്തിന്റെ മഹ
ചുറ്റില്ും
നില്പത്താട് മഹഏകപൈശം മഹരെു മഹതുഴം മഹഅരുത്തു മഹപറന്നു മഹനില്ക്കുതാറാക്കി. മഹ
ജനം മഹഎഴുപന്നറ്റ് മഹഅന്നു മഹപകൽ മഹതുഴുവനും മഹരാപ്തി മഹതുഴുവനും മഹപിന്ററ്റന്നാൾ
തുഴുവനും മഹകാരന്റയ മഹപിരിച്ചുകൂടി; നന്നാ മഹകുറച്ചു മഹപിരിച്ചവൻ മഹപത്തു മഹപറ മഹ
പിരിച്ചുകൂടി; അവർ മഹഅവന്റയ മഹപാെയത്തിന്റെ മഹചുറ്റില്ും മഹചിക്കി.
(സ്ംഖയാപുസ്തകം മഹ11:4,10,31-32).
ഈ മഹസ്ംഭവത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ മഹപകാപം മഹപരാതർശിക്കന്റപ്പടതായി മഹനാം മഹ
വീെും മഹകാണുന്നു. മഹഅവൻ മഹഎന്തു മഹന്റചയ്തു? മഹ അവൻ മഹജനങ്ങൾക്ക് മഹ
പവെത് മഹനൽകി.
“ശതൂപവൽ മഹവൃദ്ധനായപപ്പാൾ മഹതന്റെ മഹപുപ്തന്മാന്റര മഹയിപ്സ്ാപയല്ിനു മഹ
നയായാധിപന്മാരാക്കി. മഹഅവന്റെ മഹആൈയജാതനു മഹപയാപവൽ മഹഎന്നും മഹ
രൊതത്തവന് മഹഅബീയാവ് മഹഎന്നും മഹപപർ. മഹഅവർ മഹപബർ-പശബയിൽ മഹ
നയായപാല്നം മഹന്റചയ്തുപപാന്നു. അവന്റെ മഹപുപ്തന്മാർ മഹഅവന്റെ മഹവഴിയിൽ മഹ
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നരക്കാന്റത മഹൈുരാപ്ഗ്ികൊയി മഹദകക്കൂല്ി മഹവാങ്ങി മഹനയായം മഹതറിച്ചുവന്നു. മഹ
ആകയാൽ മഹയിപ്സ്ാപയൽതൂപ്പന്മാർ മഹഎല്ലാവരും മഹഒന്നിച്ചുകൂരി, രാതയിൽ മഹ
ശതൂപവല്ിന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവന്ന്, മഹ അവപനാട്: മഹനീ മഹവൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
നിന്റെ മഹപുപ്തന്മാർ മഹനിന്റെ മഹവഴിയിൽ മഹനരക്കുന്നില്ല; ആകയാൽ മഹസ്കല് മഹ
ജാതികൾക്കുതുള്ളതുപപാന്റല് മഹഞങ്ങന്റെ മഹഭരിപക്കെതിന് മഹഞങ്ങൾക്ക് മഹഒരു മഹ
രാജാവിന്റന മഹനിയതിച്ചുതപരണന്റതന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഞങ്ങന്റെ മഹഭരിപക്കെതിന് മഹ
രാജാവിന്റന മഹതപരണന്റതന്ന് മഹ
 മഹഅവർ മഹപറഞ്ഞ മഹകാരയം മഹശതൂപവല്ിന് മഹ
അനിഷ്ടതായി. മഹശതൂപവൽ മഹയപ്ാവപയാരു മഹപ്പാർത്ഥിച്ചു. യപ്ാവ മഹ
ശതൂപവല്ിപനാട് മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തന്റതന്റന്തന്നാൽ: മഹജനം മഹനിപന്നാരു മഹപറയുന്ന മഹ
സ്കല്ത്തില്ും മഹഅവരുന്റര മഹഅപപക്ഷ മഹപകൾക്ക; അവർ മഹനിന്റന്നയല്ല, ഞാൻ മഹ
അവന്റര മഹഭരിക്കാതവണ്ണം മഹഎന്റന്നയാകുന്നു മഹതയജിച്ചിരിക്കുന്നത്” മഹ(1 മഹ
ശതുപവൽ8:1-7).
ദൈവം മഹതന്റെ മഹപ്പവാചകൻ മഹതുപഖന മഹജനങ്ങൾക്ക് മഹഒരു മഹസ്പന്ദശം മഹഅയച്ചു. മഹ
ഒരു മഹരാജാവ് മഹവന്നാൽ മഹഎപ്പകാരം മഹഅവൻ മഹനിങ്ങന്റെ മഹഭരിക്കുന്റതന്നും, മഹ
നിങ്ങൾ മഹതിരന്റഞ്ഞരുത്തിരിക്കുന്ന മഹരാജാവിന്റെ മഹനിതിത്തം മഹനിങ്ങൾ മഹഅന്നു മഹ
നില്വിെിക്കുന്റതന്നും മഹഅവർക്ക് മഹതുന്നറിയിപ്പ് മഹനൽകുകയും മഹന്റചയ്തു. മഹ
അവർ മഹശതൂപവല്ിന്റന മഹപ്ശദ്ധിപച്ചാ?
“എന്നാൽ മഹശതൂപവല്ിന്റെ മഹവാക്കു മഹദകന്റക്കാൾവാൻ മഹജനത്തിനു മഹതനസ്സില്ലാന്റത: മഹ
അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മഹഒരു മഹരാജാവ് മഹപവണം. മഹതറ്റു മഹസ്കല്ജാതികന്റെയുംപപാന്റല് മഹ
ഞങ്ങെും മഹആപകെതിന് മഹഞങ്ങെുന്റര മഹരാജാവ് മഹഞങ്ങന്റെ മഹഭരിക്കയും മഹ
ഞങ്ങൾക്കു മഹനായകനായി മഹപുറന്റപ്പരുകയും മഹഞങ്ങെുന്റര മഹയുദ്ധങ്ങന്റെ മഹ
നരത്തുകയും മഹപവണം മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅവർ മഹപറഞ്ഞു മഹ(1 മഹശതുപവൽ 8:15-20).
ആെുകെുന്റര മഹനിർബന്ധപത്താട് മഹദൈവം മഹഎങ്ങന്റന മഹപ്പതികരിച്ചു? യപ്ാവ മഹ
ശതൂപവല്ിപനാരു: മഹഅവരുന്റര മഹശബ്ദം മഹപകടു അവർക്ക് മഹഒരു മഹരാജാവിന്റന മഹ
വാഴിച്ചുന്റകാരുക്ക മഹഎന്നു മഹകൽപിച്ചു. മഹശതുപവൽ മഹയിപ്സ്പയല്യപരാട്: മഹനിങ്ങൾ മഹ
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ഒപരാരുത്തൻ മഹതാന്താന്റെ മഹപടണത്തിപല്ക്കു മഹന്റപായ്ന്റക്കാൾവിൻ മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു” മഹ(വാകയം മഹ22). മഹപകാപപത്താന്റര മഹദൈവം മഹഅവർക്ക് മഹഒരു മഹ
രാജാവിന്റന മഹനൽകി മഹഎന്ന് മഹനതുക്ക് മഹഎങ്ങന്റന മഹഅറിയാം?
യിപ്സ്ാപയപല്, നിന്റെ മഹസ്്ായതായിരിക്കുന്ന മഹഎപന്നാരു മഹനീ മഹതറുക്കുന്നത് മഹ
നിന്റെ മഹനാശം മഹആകുന്നു. മഹനിന്റെ മഹഎല്ലാ മഹപടണങ്ങെില്ും മഹനിന്റന്ന മഹ
രക്ഷിക്കാകുന്ന മഹനിന്റെ മഹരാജാവ് മഹഇപപ്പാൾ മഹഎവിന്റര? മഹഎനിക്ക് മഹഒരു മഹ
രാജാവിന്റനയും മഹപ്പഭുക്കൻതാന്റരയും മഹതപരണം മഹഎന്നു മഹനീ മഹ
അപപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മഹനിന്റെ മഹനയായാധിപന്മാർ മഹഎവിന്റര? മഹഎന്റെ മഹ
പകാപത്തിൽ മഹഞാൻ മഹനിനക്ക് മഹഒരു മഹരാജാവിന്റന മഹതന്നു, മഹഎന്റെ മഹപപ്കാധത്തിൽ മഹ
ഞാൻ മഹഅവന്റന മഹനീക്കിക്കെഞ്ഞു മഹ(പ്ാശയാ മഹ13: മഹ5–11).
ഈ മഹതൂന്ന് തിരുന്റവഴുത്തു മഹവിവരണങ്ങെും വയക്തതാക്കുന്നത്, മഹഇപ്സ്ാപയൽ മഹ
ജനതയ്ക്ക് മഹദൈവത്തിന് മഹതാല്പരയതില്ലാത്തപപ്പാൾ മഹഅവർക്ക് മഹ
ആവശയതുള്ളത് മഹനൽകുന്നതിന് മഹപരയായതായിരുന്നു മഹഎന്നാണ്.നിഘെുവിൽ മഹ
കാണുന്ന മഹനിർവചനത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹവയതയസ്തതായി മഹദബബിെിൽ മഹനിന്ന് മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹപകാപം മഹനിർവചിക്കാം മഹഎന്ന് മഹ
 മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മഹഇതു മഹ
തതിയാകും. മഹപയശുവിന് മഹപൈഷയം മഹവന്നപപ്പാൾ മഹഎന്ത് മഹസ്ംഭവിച്ചു? മഹ“അവൻ മഹ
പിന്റന്നയും മഹപള്ളിയിൽ മഹന്റചന്നു: മഹഅവിന്റര മഹവരെ മഹദകയുള്ള മഹഒരു മഹതനുഷയൻ മഹ
ഉൊയിരുന്നു. അവർ മഹഅവന്റന മഹകുറ്റം മഹചുതപത്തെതിനു മഹശബ്ബത്തിൽ മഹ
അവന്റന മഹസ്ൗഖയതാക്കുപതാ മഹഎന്നു മഹപനാക്കിന്റക്കാെിരുന്നു. വരെ മഹ
ദകയുള്ള മഹതനുഷയപനാട് മഹഅവൻ: മഹനരുവിൽ മഹഎഴുപന്നറ്റുനില്ക്ക” മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹപിന്റന്ന മഹഅവപരാട്: മഹ“ശബ്ബത്തിൽ മഹനന്മ മഹന്റചയ്കപയാ, തിന്മ മഹ
ന്റചയ്കപയാ, ജീവന്റന മഹരക്ഷിക്കപയാ, ന്റകാല്ലുകപയാ, ഏതു മഹവി്ിതം മഹഎന്നു മഹ
പചാൈിച്ചു. മഹഅവപരാ മഹതിൊതിരുന്നു. മഹഅവരുന്റര മഹ്ൃൈയകാഠിനയം മഹനിതിത്തം മഹ
അവൻ മഹൈുുഃഖിച്ചുന്റകാെു മഹപകാപപത്താന്റര മഹഅവന്റര മഹചുറ്റും മഹപനാക്കി, ആ മഹ
തനുഷയപനാട്: മഹ“ദക മഹനീടുക” മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു: മഹഅവൻ മഹനീടി, അവന്റെ മഹദക മഹ

61

ന്റസ്ൗഖയതായി. മഹഉരന്റന മഹപരീശന്മാർ മഹപുറന്റപ്പട്, അവന്റന മഹനശിപ്പിപക്കെതിനു മഹ
ന്റ്പരാൈയരുതായി മഹആപല്ാചന മഹകഴിച്ചു” മഹ(താർപക്കാസ്3:1-6).
പയശു മഹപരീശന്മാരുതായി മഹനരത്തിയ മഹഏറ്റുതുടല്ാണിത്. മഹഅവരുന്റര മഹ
നിയതപരതായ മഹനിയപ്ന്തണങ്ങൾ മഹശബ്ബത്ത് മഹൈിനത്തിൽ മഹപരാഗശാന്തിന്റയ മഹ
നിപരാധിച്ചിരുന്നു. മഹഅവരുന്റര മഹ്ൃൈയങ്ങൾ മഹവായിച്ച മഹപയശു, “പകാപപത്താന്റര മഹ
അവന്റര മഹചുറ്റും മഹപനാക്കി”. മഹപയശുവിന് മഹഏതുതരം മഹപകാപതായിരുന്നു മഹ
ഉൊയത്? മഹ“അവരുന്റര മഹ്ൃൈയത്തിന്റെ മഹകാഠിനയം മഹനിതിത്തം മഹൈു:ഖിക്കുന്നു” മഹ
എന്ന് മഹവിപശഷിപ്പിക്കന്റപ്പരുന്നു. മഹവരെ മഹദകയുള്ള മഹതനുഷയനുപവെി മഹഈ മഹ
തതപനതാക്കൾ മഹപ്പകരിപ്പിച്ചത് മഹസ്പന്പതാ മഹസ്്താപപതാ മഹആയിരുന്നില്ല. മഹ
പയശുവിന്റനതിന്റരയുള്ള മഹഒരു മഹകുറ്റാപരാപണവും മഹനിയതപരതായ മഹ
നിയപ്ന്തണങ്ങെുതാണ് മഹഅവർ മഹഉയർത്തിയത്. മഹഅവരുന്റര മഹ്ൃൈയത്തിന്റെ മഹ
കാഠിനയം മഹനിതിത്തം മഹപയശു മഹഅഗാധതായ മഹൈു:ഖം മഹഅനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹപകാപന്റത്ത മഹകുറിച്ച് മഹദബബിെിൽ മഹനിന്ന് മഹ
 മഹകൂരുതല്ായി മഹ
കന്റെത്താൻ മഹനതുക്ക് മഹഎന്തുന്റചയ്യാൻ മഹകഴിയും?
അനീതിന്റകാെു മഹസ്തയന്റത്ത മഹതരുക്കുന്ന മഹതനുഷയരുന്റര മഹസ്കല് മഹഅഭക്തിക്കും മഹ
അനീതിക്കും മഹപനന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപകാപം മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽനിന്നു മഹ
ന്റവെിന്റപ്പരുന്നു മഹ(പറാത. മഹ1:18).
ദൈവപപ്കാധം മഹഎങ്ങന്റന മഹന്റവെിന്റപ്പരുന്നു?
അതുന്റകാെു മഹദൈവം മഹഅവന്റര മഹതങ്ങെുന്റര മഹ്ൃൈയങ്ങെിന്റല് മഹപതാ്ങ്ങെിൽ മഹ
സ്വന്തശരീരങ്ങന്റെ മഹതമ്മിൽ മഹതമ്മിൽ മഹഅവതാനിപക്കെതിന് മഹഅശുദ്ധിയിൽ മഹ
ഏല്പിച്ചു മഹ(പറാതർ1:24). മഹ അതുന്റകാെ് മഹദൈവം മഹഅവന്റര മഹ
അവതാനരാഗങ്ങെിൽ മഹഏല്പിച്ചു; അവരുന്റര മഹസ്പ്തീകൾ മഹ
സ്വാഭാവികപഭാഗന്റത്ത മഹസ്വഭാവവിരുദ്ധതാക്കിക്കെഞ്ഞു മഹ(പറാതർ1:26). മഹ
ദൈവന്റത്ത മഹപരിജ്ഞാനത്തിൽ മഹധരിപ്പാൻ മഹഇഷ്ടതില്ലാത്തതിനു മഹതക്കവണ്ണം മഹ
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ദൈവം മഹഅവന്റര മഹഉചിതതല്ലാത്തതു മഹന്റചയ് മഹ
വാൻ മഹനികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ മഹ
ഏല്പിച്ചു മഹ(പറാതർ1:28).
ദൈവത്തിന്റെ മഹപപ്കാധം മഹഇവിന്റര മഹനിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹദൈവം മഹഅവന്റര മഹ
ഉപപക്ഷിക്കുകപയാ മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹതന്ററ്റാരു മഹവിധത്തിൽ മഹവിടുന്റകാരുക്കുകപയാ മഹ
ന്റചയ്തില്ല, മഹദൈവം മഹതന്നിൽ മഹനിന്ന് മഹപവർന്റപരുത്താനുള്ള മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹ
ജനങ്ങൾക്ക് മഹനൽകുന്നു. മഹപഴയനിയതത്തിന്റല് മഹചില് മഹഭാഗങ്ങൾ മഹപനാക്കാം.
ജനം മഹഎഴുപന്നറ്റ് മഹഅന്നു മഹപകൽ മഹതുഴുവനും മഹരാപ്തി മഹതുഴുവനും മഹപിന്ററ്റന്നാൾ മഹ
തുഴുവനും മഹകാരന്റയ മഹപിരിച്ചുകൂടി; നന്നാ മഹകുറച്ചു മഹപിരിച്ചവൻ മഹപത്തു മഹപറ മഹ
പിരിച്ചുകൂടി; അവർ മഹഅവന്റയ മഹപാെയത്തിന്റെ മഹചുറ്റില്ും മഹചിക്കി. മഹഎന്നാൽ മഹ
ഇറച്ചി മഹഅവരുന്റര മഹപല്ലിനിരയിൽ മഹഇരിക്കുപമ്പാൾ മഹഅതു മഹചവച്ചിറക്കും മഹ
തുപമ്പതന്റന്ന മഹയപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹജനത്തിന്റെ മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചു, യപ്ാവ മഹ
ജനന്റത്ത മഹഒരു മഹത്ാബാധന്റകാെു മഹസ്ം്രിച്ചു മഹ(സ്ംഖയാ.11:32-33).
പകാപപത്താന്റര മഹദൈവം മഹജനങ്ങൾക്ക് മഹനൽകിയ മഹകാരപക്ഷികെുന്റര മഹഇറച്ചി മഹ
വായിൽ മഹഇരിക്കുപമ്പാൾ മഹതന്റന്ന മഹദൈവത്തിന്റനതിന്റര മഹപിറുപിറുത്തു. മഹ
അതിന്റെ മഹഫല്തായി മഹഒരു മഹസ്വാഭാവിക മഹപരിണതഫല്തുൊയി, മഹയപ്ാവ മഹ
അവർന്റക്കതിന്റര മഹഒരു മഹവല്ിയ മഹബാധ മഹവരുത്തി.

ഇപ്സ്ാപയല്യർ മഹ

പാെയതിറങ്ങിയ മഹതരുഭൂതിയിൽ മഹആയിരക്കണക്കിന് മഹകാര മഹഇറച്ചി മഹ
ന്റകാരുന്റത്തങ്കില്ും മഹഅധികകാല്ം മഹഅത് മഹനില്നിന്നില്ല മഹഎന്നത് മഹപ്ശപദ്ധയതാണ്. മഹ
ഈ മഹവസ്തുത മഹകണക്കിന്റല്രുക്കുപമ്പാൾ, മഹഏതുതരത്തില്ുള്ള മഹബാധയാണ് മഹ
ഉൊകാൻ മഹസ്ാധയത? മഹശരിയായരീതിയിൽ മഹപനാക്കിയാൽ മഹഭക്ഷയവിഷബാധ, മഹ
ഇന്റതാരു മഹഒരു മഹതാരകതായ മഹകഷ്ടതയാണ്: മഹ“ൈുരാപ്ഗ്ികെുന്റര മഹകൂടന്റത്ത മഹ
അവിന്റര മഹകുഴിച്ചിടത് മഹന്റകാെ് മഹആ മഹസ്ഥല്ത്തിനു മഹ മഹകിപപ്ബാത്ത്-്ത്താവ മഹ
എന്നു മഹപപരായി” മഹ(സ്ംഖയാ.11:34).
ദൈവത്തിന്റെ മഹപകാപം മഹഎന്തായിരുന്നു? മഹദൈവന്റത്ത മഹതറന്നു മഹഅനയദൈവന്റത്ത മഹ
ദകന്റകാള്ളുകയും മഹകല്പനകന്റെ മഹഉപപക്ഷിക്കുകയും മഹന്റചയ്തതിനാൽ:
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“എന്റെ മഹപകാപം മഹഅവരുന്റര മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചിട് മഹഞാൻ മഹഅവന്റര മഹ
ഉപപക്ഷിക്കയും മഹഎന്റെ മഹതുഖം മഹഅവർക്കു മഹതറയ്ക്കയും മഹന്റചയ്യും; അവർ മഹ
നാശത്തിനിരയായിത്തീരും; അപനകം മഹഅനർഥങ്ങെും മഹകഷ്ടങ്ങെും മഹഅവർക്കു മഹ
ഭവിക്കും; നമ്മുന്റര മഹദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹഇരയിൽ മഹഇല്ലായ്കന്റകാെല്ലപയാ മഹഈ മഹ
അനർഥങ്ങൾ മഹനതുക്കു മഹഭവിച്ചത് മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅവർ മഹഅന്നു മഹപറയും. മഹഎങ്കില്ും മഹ
അവർ മഹഅനയദൈവങ്ങെുന്റര മഹഅരുക്കപല്ക്കു മഹതിരിഞ്ഞ് മഹന്റചയ്തിടുള്ള മഹ
സ്കല്പൈാഷവും മഹനിതിത്തം മഹഞാൻ മഹഅന്ന് മഹഎന്റെ മഹതുഖം മഹതറച്ചുകെയും മഹ
 മഹ
(ആവർത്ത.31:17-18).
ദൈവം മഹതുഖം മഹതറയ്ക്കുപമ്പാൾ മഹഎന്താണ് മഹഅർത്ഥതാക്കുന്നത്? മഹഇപത മഹ
തിന്മകൾ മഹനമ്മുന്റരപതൽ മഹവരുപമ്പാൾ മഹദൈവം മഹതന്റെ മഹതുഖം മഹനമ്മെിൽ മഹനിന്നും മഹ
തറക്കാറിപല്ല. മഹതുഖം മഹതറയ്ക്കുന്റതന്ന് മഹദൈവം മഹപറഞ്ഞത് മഹഎന്തുന്റകാെ്?
“അവർ മഹന്റചയ്ത മഹഎല്ലാ മഹതിന്മകെും മഹഅനയദൈവങ്ങെിപല്ക്കു മഹതിരിയുന്നു.” മഹ
അതിന്റെ മഹഫല്ം മഹഎന്തായിരിക്കും? മഹ മഹഅപനകം മഹതിന്മകെും മഹകഷ്ടതകെും മഹ
അവർക്കു മഹസ്ംഭവിക്കുകയും മഹഅവ മഹഅവന്റര മഹവിഴുങ്ങുകയും മഹന്റചയ്യും. മഹ
അനയദൈവങ്ങെിപല്ക്ക് മഹതിരിഞ്ഞപപ്പാൾ മഹഅവർ മഹസ്തയദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹ
അകന്നുപപായതിനാൽ, അനിവാരയതായ മഹപ്പതയാഘാതങ്ങെിൽ മഹനിന്ന് മഹഅവന്റര മഹ
രക്ഷിക്കാൻ മഹഅവനു മഹകഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാൽ മഹയിപ്സ്ാപയൽതക്കൾ മഹയപ്ാന്റവയ്ക്ക് മഹഅനിഷ്ടതായുള്ളതു മഹന്റചയ്തു മഹ
ബാൽവിപ്ഗ്ങ്ങന്റെ മഹപസ്വിച്ചു, മഹതങ്ങെുന്റര മഹപിതാക്കന്മാന്റര മഹ
തിപ്സ്യീംപൈശത്തുനിന്നു മഹന്റകാെുവന്ന മഹതങ്ങെുന്റര മഹദൈവതായ മഹയപ്ാവന്റയ മഹ
ഉപപക്ഷിച്ചു മഹചുറ്റുതുള്ള മഹജാതികെുന്റര മഹപൈവന്മാരായ മഹഅനയദൈവങ്ങന്റെ മഹ
ന്റചന്നു മഹനതസ്കരിച്ച് മഹയപ്ാവന്റയ മഹപകാപിപ്പിച്ചു. മഹഅവർ മഹയപ്ാവന്റയ മഹ
ഉപപക്ഷിച്ചു മഹബാല്ിന്റനയും മഹ അസ്പതാന്റരത്ത് മഹപ്പതിഷ്ഠകന്റെയും മഹപസ്വിച്ചു. മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റെ മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചു; അവന്റര മഹ
കവർച്ച മഹന്റചപയ്യെതിന് മഹഅവൻ മഹഅവന്റര മഹകവർച്ചക്കാരുന്റര മഹദകയിൽ മഹ
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ഏല്പിച്ചു, ചുറ്റുതുള്ള മഹശപ്തുക്കൾക്ക് മഹഅവന്റര മഹവിറ്റുകെഞ്ഞു; ശപ്തുക്കെുന്റര മഹ
തുമ്പാന്റക മഹനില്പാൻ മഹഅവർക്കു മഹപിന്റന്ന മഹകഴിഞ്ഞില്ല മഹ(നയായാ.2:11-14).
ഇവിന്റര മഹദൈവം മഹജനന്റത്ത മഹകവർച്ചക്കാരുന്റര മഹദകകെിൽ മഹഏല്പിക്കുകയും മഹ
ശപ്തുക്കെുന്റര മഹദകകെിപല്ക്ക് മഹവിൽക്കുകയും മഹന്റചയ്തു. മഹഇത് മഹവീെും മഹ
വിശവാസ്തയാഗം മഹസ്ംഭവിക്കുന്നതിന് മഹകാരണതായിത്തീർന്നു. മഹഅവരുന്റര മഹ
വിശവാസ്തയാഗം മഹകാരണം, മഹദൈവം മഹഅവന്റരയും മഹപൈശന്റത്തയും മഹശപ്തുക്കെുന്റര മഹ
ദകയിൽ മഹഏല്പിച്ചു
യിപ്സ്ാപയൽ മഹഅപശരാപ്പതിഷ്ഠകന്റെ മഹഉൊക്കി മഹയപ്ാവന്റയ മഹ
പകാപിപ്പിച്ചതുന്റകാെ് മഹഓരന്റവള്ളത്തിൽ മഹആരുന്നതുപപാന്റല് മഹഅവർ മഹ
ആരത്തക്കവണ്ണം മഹയപ്ാവ മഹഅവന്റര മഹഅരിച്ച് മഹഅവരുന്റര മഹപിതാക്കന്മാർക്കു മഹ
താൻ മഹന്റകാരുത്ത മഹഈ മഹനല്ല മഹപൈശത്തുനിന്നു മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹപറിന്റച്ചരുത്തു. മഹ
നൈിക്കക്കന്റര മഹചിതറിച്ചുകെയും. മഹപാപം മഹന്റചയ്കയും മഹ
യിപ്സ്ാപയല്ിന്റനന്റകാെു മഹപാപം മഹന്റചയ്യിക്കയും മഹന്റചയ്ത മഹന്റയാപരാന്റബയതിന്റെ മഹ
പാപം മഹനിതിത്തം മഹഅവൻ മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹഉപപക്ഷിച്ചുകെയും മഹ(1രാജ14:1916). മഹഇവിന്റര മഹദൈവം മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹഉപപക്ഷിക്കുന്നു. മഹഅവർ മഹതങ്ങെുന്റര മഹ
പൂജാഗിരികന്റെന്റകാെ് മഹഅവന്റന മഹപകാപിപ്പിച്ചു; വിപ്ഗ്ങ്ങന്റെന്റക്കാെ് മഹ
അവനു മഹതീക്ഷ്ണത മഹജനിപ്പിച്ചു. മഹദൈവം മഹപകടു മഹപ്കുദ്ധിച്ചു; യിപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹ
ഏറ്റവും മഹന്റവറുത്തു. മഹആകയാൽ മഹഅവൻ മഹശീപല്ാവിന്റല് മഹതിരുനിവാസ്വും മഹ
താൻ മഹതനുഷയരുന്റര മഹഇരയിൽ മഹഅരിച്ചിരുന്ന മഹകൂരാരവും മഹഉപപക്ഷിച്ചു. മഹതന്റെ മഹ
ബല്ന്റത്ത മഹപ്പവാസ്ത്തില്ും മഹതന്റെ മഹത്ത്തവന്റത്ത മഹശപ്തുവിന്റെ മഹദകയില്ും മഹ
ഏല്പിച്ചുന്റകാരുത്തു. മഹഅവൻ മഹതന്റെ മഹഅവകാശപത്താട് മഹപകാപിച്ചു; തന്റെ മഹ
ജനന്റത്ത മഹവാെിനു മഹവിടുന്റകാരുത്തു മഹ(സ്ങ്കീ.78:98-62).
പപ്കാധത്തിന്റെ മഹനിർവചനത്തിൽ മഹഇനിപ്പറയുന്നവ മഹഉൾന്റപ്പരുന്നു: മഹ
ഉപപക്ഷിക്കുക, വിരുവിക്കുക.
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അതുന്റകാെ് മഹയപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹതന്റെ മഹജനത്തിന്റെ മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചു;
അവൻ മഹതന്റെ മഹഅവകാശന്റത്ത മഹന്റവറുത്തു. മഹഅവൻ മഹഅവന്റര മഹജാതികെുന്റര മഹ
ദകയിൽ മഹഏല്പിച്ചു; അവന്റര മഹപന്റകച്ചവർ മഹഅവന്റര മഹഭരിച്ചു മഹ(സ്ങ്കീ.106:4041).
ദൈവപപ്കാധന്റത്ത മഹഇവിന്റര മഹവിവരിക്കുന്നത് മഹജാതികെുന്റര മഹദകയിൽ മഹ
ഏല്പിച്ചു മഹഎന്നാണ്.
പപ്കാധാധികയത്തിൽ മഹഞാൻ മഹക്ഷണപനരപത്തക്ക് മഹഎന്റെ മഹതുഖം മഹനിനക്കു മഹ
തറച്ചു; എങ്കില്ും മഹനിതയൈയപയാന്റര മഹഞാൻ മഹനിപന്നാരു മഹകരുണ മഹകാണിക്കും മഹ
എന്നു മഹനിന്റെ മഹവീന്റെരുപ്പുകാരനായ മഹയപ്ാവ മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു മഹ
(ന്റയശ.94:8).
ഈ മഹഭാഗത്തിൽ, “ഒരു മഹന്റചറിയ മഹപകാപം” മഹനിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹദൈവം മഹ
തന്റന്ന മഹതറച്ചുന്റവച്ചുന്റകാൊണ് മഹ“ഒരു മഹനിതിഷം” മഹതറയ്ക്കുക, എന്നാൽ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹൈയയും മഹകരുണയുതാണ് മഹനിതയം.
നിങ്ങെുന്റര മഹസ്കല് മഹസ്പ്ാൈരന്മാരുതായ മഹഎപ്ഫയീം സ്ന്തതിന്റയന്റയാക്കയും മഹ
ഞാൻ മഹതള്ളിക്കെഞ്ഞതുപപാന്റല് മഹനിങ്ങന്റെയും മഹഎന്റെ മഹതുമ്പിൽനിന്നു മഹ
തള്ളിക്കെയും മഹഎന്ന് മഹ
 മഹയപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാട്. മഹഎന്നാൽ മഹഅവർ മഹ
എന്റന്നപയാ മഹതുഷിപ്പിക്കുന്നത്? മഹസ്വന്തല്ജ്ജയ്ക്കായിടു മഹതങ്ങന്റെ മഹതന്റന്നയല്ലപയാ മഹ
എന്നു മഹയപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാരു. മഹഅതുന്റകാെു മഹയപ്ാവയായ മഹ
കർത്താവ് മഹഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു: മഹഇതാ, എന്റെ മഹപകാപവും മഹഎന്റെ മഹ
പപ്കാധവും മഹഈ മഹസ്ഥല്ത്തു മഹതനുഷയന്റെപതല്ും മഹതൃഗത്തിപന്മല്ും മഹപറമ്പിന്റല് മഹ
വൃക്ഷങ്ങെിപന്മല്ും മഹനില്ത്തിന്റല് മഹവിെവിപന്മല്ും മഹന്റചാരിയും; അതു മഹ
ന്റകടുപപാകാന്റത മഹജവല്ിച്ചുന്റകാെിരിക്കും മഹ(യിരതയാ.7:19,15-20).
ദൈവം മഹപചാൈിക്കുന്നു, “അവർ മഹഎന്റന്ന മഹപകാപിപ്പിക്കുപതാ? … അവർതന്റന്ന മഹ
അവരുന്റര മഹസ്വന്തം മഹതുഖന്റത്ത മഹതറച്ച് മഹഎന്റന്ന മഹപ്പപകാപിപ്പിക്കുന്നുപവാ?”
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അവർക്ക് മഹവന്ന മഹപ്പശ്നങ്ങൾ മഹഅവരുന്റര മഹവിപ്ഗ്ാരാധനയുന്റര മഹ
അനന്തരഫല്തയിടാണ്, ദൈവത്തിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹശിക്ഷയായിടല്ല.
നിന്റെ മഹതല്തുരി മഹകപ്തിച്ച് മഹഎറിഞ്ഞുകെക; ന്റതാടക്കുന്നിപന്മൽ മഹകയറി മഹ
വില്ാപം മഹകഴിക്ക; യപ്ാവ മഹതന്റെ മഹപപ്കാധത്തിന്റെ മഹസ്ന്തതിന്റയ മഹഉപപക്ഷിച്ചു മഹ
തള്ളിക്കെഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹ(യിന്റരതയാ.7:25). മഹസ്താനതായ മഹപൈാവല്ി മഹ
ഉപപയാഗിക്കുന്ന മഹകൂരുതൽ മഹദബബിൾ മഹഭാഗങ്ങെുെ്, എന്നാൽ മഹ
ദൈവപകാപം മഹഒരിക്കല്ും മഹഅവനിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹശിക്ഷയല്ല മഹ.ദൈവന്റത്ത മഹ
സ്വീകരിക്കാപനാ മഹനിരസ്ിക്കാപനാ മഹനതുക്ക് മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹനൽകുന്നു.സ്വന്തം മഹ
വഴി മഹഅനുവൈിക്കാൻ മഹദൈവം മഹനിർബന്ധിതനാകുപമ്പാൾ മഹനാം മഹന്റചയ്യുന്ന മഹ
ന്റതറ്റായ മഹതിരന്റഞ്ഞരുപ്പുകെുന്റര മഹസ്വാഭാവിക മഹപരിണതഫല്താണ് മഹ
ദൈവപപ്കാധം. മഹ.
പതാന്റശയുന്റര മഹതുമ്പില്ുള്ള മഹപ്പഖയാപനത്തിൽ മഹദൈവം മഹപകാപം മഹ
പരഖന്റപ്പരുത്തിയിടില്ല. മഹപകാപം മഹഅവന്റെ മഹസ്വഭാവത്തിന്റെ മഹഗുണങ്ങൊയി: മഹ
“യപ്ാവ മഹഅവന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹകരന്നു മഹപഘാഷിച്ചത് മഹഎന്റന്തന്നാൽ: യപ്ാവ, മഹ
യപ്ാവയായ മഹദൈവം, കരുണയും മഹകൃപയുതുള്ളവൻ; ൈീർഘക്ഷതയും മഹ
ത്ാൈയയും മഹവിശവസ്തതയുതുള്ളവൻ. മഹആയിരം മഹആയിരത്തിനു മഹൈയ മഹ
പാല്ിക്കുന്നവൻ; അകൃതയവും മഹഅതിപ്കതവും മഹപാപവും മഹക്ഷതിക്കുന്നവൻ;
കുറ്റതുള്ളവന്റന മഹന്റവറുന്റത മഹവിരാന്റത മഹപിതാക്കന്മാരുന്റര മഹഅകൃതയം മഹ
തക്കെുന്റരപതല്ും മഹതക്കെുന്റര മഹതക്കെുന്റരപതല്ും മഹതൂന്നാതന്റത്തയും മഹ
നാല്ാതന്റത്തയും മഹതല്തുറപയാെം മഹസ്ന്ദർശിക്കുന്നവൻ" മഹ(പുറ.34:6-7).

ജനം മഹ

ദൈവത്തിനും മഹപതാന്റശക്കും മഹവിപരാധതായി മഹസ്ംസ്ാരിച്ചു: മഹതരുഭുതിയിൽ മഹ
തരിപക്കെതിനു

 മഹനിങ്ങൾ മഹഞങ്ങന്റെ മഹതിപ്സ്യീതംപൈശത്തുനിന്നു മഹ

ന്റകാെുവന്നത് മഹഎന്തിന്? മഹഇവിന്റര മഹഅപ്പവുതില്ല,ന്റവള്ളവുതില്ല; മഹഈ മഹ
സ്ാരതില്ലാത്ത മഹആ്ാരം മഹഞങ്ങൾക്കു മഹന്റവറുപ്പാകുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ
(സ്ംഖയാ.21:9-6).
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അവരുന്റര മഹപരാതികൾക്ക് മഹതറുപരിയായി മഹ“യപ്ാവ മഹജനങ്ങെുന്റര മഹഇരയിൽ മഹ
അഗ്നിസ്ർപ്പങ്ങന്റെ മഹഅയച്ചു” മഹഎന്ന് മഹഈ മഹഭാഗം മഹനന്റമ്മ മഹഅറിയിക്കുന്നു. മഹ
ദൈവം മഹഎന്തിനായിരിക്കണം മഹസ്ർപ്പങ്ങന്റെ മഹഅയച്ചത്? മഹഇവിന്റര മഹജനങ്ങെുന്റര മഹ
നന്ദിപകട് മഹപ്പകരതാക്കുന്നു. മഹഅവർക്കുപവെിയുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
കരുതല്ിനു മഹഎതിന്റര മഹജനത്തിന്റെ മഹപിറുപിറുപ്പയിരുന്നു. മഹആൈയപത്തതിൽ മഹ
അഗ്നിസ്ർപ്പങ്ങൾ മഹഎങ്ങന്റന മഹവന്നു? മഹഅഗ്നിസ്ർപ്പവും മഹപതെും മഹന്റവള്ളതില്ലാന്റത മഹ
വരൾച്ചയും മഹഉള്ള മഹവല്ിയതും മഹഭയങ്കരവുതായ മഹതരുഭൂതിയിൽക്കൂരി മഹനിന്റന്ന മഹ
ന്റകാെുവരികയും മഹതീക്കൽപാറയിൽനിന്ന് മഹനിനക്കു മഹന്റവള്ളം മഹ
 മഹ
പുറന്റപ്പരുവിക്കയും മഹ(ആവർത്ത.8:19).
തീഷ്ണതായ മഹഅഗ്നിസ്ർപ്പങ്ങൊയിരുന്നു മഹഅവിന്റര മഹഅധികം, മഹന്റവള്ളതില്ലാത്ത മഹ
തരുഭൂതി, മഹന്റകാരുംന്റവയിൽ, മഹപ്പതികുല്തായ മഹനിരവധി മഹസ്ാ്ചരയങ്ങൾ മഹ
ഉൊയിരുന്നു മഹഎങ്കില്ും മഹദൈവം മഹഅത്ഭുതകരതായി മഹഇപ്സ്ാപയല്യന്റര മഹ
തരുഭൂതിയിൽ മഹസ്ംരക്ഷിച്ചു.
അധിനിപവശ മഹദസ്നയന്റത്ത മഹഅയക്കുന്നതിപനാ മഹജനങ്ങൾന്റക്കതിരായ മഹ
എന്റന്തങ്കില്ും മഹവിപത്തുകന്റെപയാ മഹഅയക്കുന്നതിന് മഹ മഹദബബിെിൽ മഹധാരാെം മഹ
വിവരണങ്ങെുെ്.
അങ്ങന്റന മഹയപ്ാവ മഹതന്റെ മഹപൈശത്തിനു മഹപവെി മഹതീക്ഷ്ണത മഹകാണിച്ചു മഹതന്റെ മഹ
ജനന്റത്ത മഹആൈരിച്ചു. മഹയപ്ാവ മഹതന്റെ മഹജനത്തിന് മഹഉത്തരം മഹഅരുെിയത്: മഹ
ഞാൻ മഹനിങ്ങൾക്കു മഹധാനയവും മഹവീഞ്ഞും മഹഎണ്ണയും മഹനല്കും; നിങ്ങൾ മഹ
അതിനാൽ മഹതൃപ്തിപ്പാപിക്കും; ഞാൻ മഹഇനി മഹനിങ്ങന്റെ മഹജാതികെുന്റര മഹ
ഇരയിൽ മഹനിന്ദയാക്കുകയുതില്ല മഹ(പയാപവൽ2:18-15).
എപന്നാരു മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്ന മഹൈൂതൻ മഹഎപന്നാരു മഹപറഞ്ഞത്: മഹനീ മഹപ്പസ്ംഗിച്ചു മഹ
പറപയെന്റതന്തന്നാൽ, മഹദസ്നയങ്ങെുന്റര മഹയപ്ാവ മഹഇപ്പകാരം മഹ
അരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു: മഹഞാൻ മഹ മഹന്റയരുശപല്തിനും മഹസ്ീപയാനും മഹപവെി മഹ
ത്ാതീക്ഷ്ണതപയാന്റര മഹഎരിയുന്നു മഹ(ന്റസ്ഖരയ മഹ1:14).

ഞാൻ മഹ
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നിങ്ങന്റെക്കുറിച്ചു മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഎരിപവാന്റര മഹഎരിയുന്നു; ഞാൻ മഹപ്കിസ്തു മഹ
എന്ന മഹഏകപുരുഷനു മഹനിങ്ങന്റെ മഹനിർതല്കനയകയായി മഹഏല്പിപ്പാൻ മഹ
വിവാ്നിശ്ചയം മഹന്റചയ്തിരിക്കുന്നു. മഹഎന്നാൽ മഹസ്ർപ്പം മഹ്വ്വന്റയ മഹ
ഉപായത്താൽ മഹചതിച്ചതുപപാന്റല് മഹനിങ്ങെുന്റര മഹതനസ്സ് മഹപ്കിസ്തുവിപനാരുള്ള മഹ
ഏകാപ്ഗതയും മഹനിർതല്തയും മഹവിടു മഹവഷൊയിപപ്പാകുപതാ മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഞാൻ മഹ
ഭയന്റപ്പരുന്നു മഹ(2ന്റകാരി.11:2-3).

ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്പന്ം മഹപൂർണ്ണതായും മഹനിസ്വാർത്ഥതാണ്.

യപ്ാവയുന്റര മഹപകാപം മഹവീെും മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റെ മഹപനന്റര മഹജവല്ിച്ചു: മഹനീ മഹ
ന്റചന്നു മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റനയും മഹന്റയ്ുൈാന്റയയും മഹഎണ്ണുക മഹഎന്നിങ്ങന്റന മഹ
അവർക്കു മഹവിപരാധതായി മഹൈാവീൈിനു മഹപതാന്നിച്ചു. മഹഅങ്ങന്റന മഹരാജാവ് മഹതന്റെ മഹ
പസ്നാധിപതിയായ മഹപയാവാബിപനാട്: മഹൈാൻ മഹതുതൽ മഹപബർ-പശബവന്റര മഹ
യിപ്സ്ാപയൽ മഹപഗാപ്തങ്ങെിന്റല്ാന്റക്കയും മഹനിങ്ങൾ മഹസ്ഞ്ചരിച്ചു മഹജനന്റത്ത മഹഎണ്ണി മഹ
ജനസ്ംഖയ മഹഎന്റന്ന മഹഅറിയിപ്പിൻ മഹഎന്നു മഹകല്പിച്ചു. മഹഅതിനു മഹപയാവാബ് മഹ
രാജാവിപനാട്: മഹയജതാനനായ മഹരാജാവിന്റെ മഹകാല്ത്തുതന്റന്ന മഹനിന്റെ മഹ
ദൈവതായ മഹയപ്ാവ മഹജനന്റത്ത മഹഇപപ്പാൾ മഹഉള്ളതിൽ മഹനൂറിരടി മഹ
വർദ്ധിപ്പിക്കന്റട; മഹഎങ്കില്ും മഹയജതാനനായ മഹരാജാവ് മഹഈ മഹകാരയത്തിനു മഹ
താൽപരയന്റപ്പരുന്നത് മഹഎന്തിന് മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഎങ്കില്ും മഹപയാവാബും മഹ
പരനായകന്മാരും മഹരാജാവിന്റെ മഹകല്പന മഹഅനുസ്രിപക്കെിവന്നു. മഹഅങ്ങന്റന മഹ
പയാവാബും മഹപരനായകന്മാരും മഹയിപ്സ്ാപയൽജനന്റത്ത മഹഎണ്ണുവാൻ മഹ
രാജസ്ന്നിധിയിൽനിന്നു മഹപുറന്റപ്പടു മഹ(2ശതൂ.24:1-4).
ൈാവീദ് മഹഇപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹഅക്കതിടപപ്പാൾ, മഹഇപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹസ്ംരക്ഷിക്കാൻ മഹ
തനുഷയരുന്റര മഹഎണ്ണവും മഹദസ്നിക മഹശക്തിയും മഹപനാക്കിയത്ന്റക്കാെ് മഹഅവൻ മഹ
ദൈവപത്താട് മഹഅവിശവാസ്ം മഹപ്പകരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മഹഇത് മഹഅവരുന്റര മഹ
പതല്ുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഅ്ിംസ്ാത്മക മഹസ്ംരക്ഷണന്റത്ത മഹഫല്പ്പൈതായി മഹ
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ഒഴിവാക്കുകയും മഹശപ്തുക്കൾക്കും മഹതറ്റ് മഹഭീഷണികൾക്കും മഹഇരയാക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്യുന്നു. മഹയുദ്ധം മഹകരുപ്പിച്ച മഹപയാവാബ് മഹപപാല്ും മഹഇപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹ
എണ്ണാനുള്ള മഹരാജാവിന്റെ മഹഅഭയർത്ഥനയിൽ മഹഅപകരം മഹകെു, അപതക്കുറിച്ച് മഹ
പചാൈിച്ചു.
ദൈവം മഹ“ശപ്തുവിന്റന മഹഅവരുന്റര മഹപനന്റര മഹനീക്കി.” മഹഈ മഹപ്പസ്താവന മഹ
വായിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹതന്റന്ന മഹതനസ്സില്ാക്കുന്നതിൽ മഹഒരു മഹപ്പശ്നതുപൊ?
ഇപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹഎണ്ണാൻ മഹദൈവം മഹൈാവീൈിന്റെ മഹന്റചവിയിൽ മഹ
തപ്ന്തിക്കുന്നുന്റെങ്കിൽ മഹനാശത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹരക്ഷിക്കാൻ മഹദൈവം മഹസ്ജീവതായ മഹ
 മഹ
പങ്ക് മഹവ്ിക്കുതായിരുന്നു, മഹദൈവം മഹതിന്മന്റയ മഹഒരിക്കല്ും മഹഅനുവൈിക്കുന്നില്ല.
പപക്ഷ മഹഅങ്ങന്റന മഹന്റചയ്യുന്ന മഹഒരാൾ മഹഉെ്. മഹസ്ാത്താൻ മഹൈാവീൈിന്റന മഹ
പപ്പരിപ്പിച്ചു മഹഎന്ന് മഹതിരുവചനം മഹപറയുന്നു.
1 മഹൈിനവൃത്താന്തത്തിന്റല് മഹസ്ംഭവം: മഹഅനന്തരം മഹസ്ാത്താൻ മഹയിപ്സ്ാപയല്ിനു മഹ
വിപരാധതായി മഹഎഴുപന്നറ്റു മഹയിപ്സ്ാപയല്ിന്റന മഹഎണ്ണുവാൻ മഹൈാവീൈിനു മഹ
പതാന്നിച്ചു മഹ(1 മഹൈിന.21:1).
എന്തുന്റകാൊണ് മഹദബബിൾ മഹശരിയായി മഹപുറത്തുവരാത്തത് മഹഎന്ന് മഹനാം മഹ
ചിന്തിപച്ചക്കാം അതിന്റെ മഹപപജുകെിന്റല് മഹഓപരാ മഹഏറ്റുതുടല്ില്ും മഹഎന്താണ് മഹ
സ്ംഭവിച്ചന്റതന്ന് മഹകൃതയതായി മഹപറയുക; അത് മഹദബബിൾ മഹപഠനം മഹകൂരുതൽ മഹ
ല്െിതതാക്കിപല്ല? അന്റത, എന്നിരുന്നാല്ും, ദൈവവും മഹതനുഷയരും മഹ
തമ്മില്ുള്ള മഹആശയവിനിതയ മഹപ്പശ്നം മഹഒരിക്കല്ും മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
പ്ഗാ്യക്കുറവ് മഹതൂല്തല്ല, തറിച്ച് മഹനമ്മുപരതാണ്. മഹദൈവം മഹതന്റെ മഹ
ജ്ഞാനത്തിൽ, അവന്റനക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹസ്വീകരിക്കാപനാ മഹനിരസ്ിക്കാപനാ മഹ
ഉള്ള മഹതിരന്റഞ്ഞരുപ്പ് മഹനൽകുന്നു. മഹഈ മഹസ്ുപ്പധാന മഹതതവം മഹതനസ്സിൽ മഹ
ന്റവച്ചുന്റകാൊണ് മഹദബബിൾ മഹഎഴുതിയത്. മഹഎപപ്പാഴും
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹ മഹതനസ്ില്ാക്കാൻ മഹനതുക്ക് മഹഅവസ്രതുെ് ,
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ദൈവത്തിന്റെ മഹവിടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മഹസ്പന്ം, മഹകരുണ, മഹകൃപ മഹനന്റമ്മ മഹ
നില്നിർത്തുന്നു.

നിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹഅപനവഷിക്കും; പൂർണ്ണ്ൃൈയപത്താന്റര മഹഅപനവഷിക്കുപമ്പാൾ മഹ
നിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹകന്റെത്തും. മഹ(യിന്റരതയാ.25:13).

71

14
ദൈവം യുദ്ധം ടെയുന്നടതങ്ങടന?

ദൈവം മഹതിന്മയ്ന്റക്കതിന്റര മഹസ്തയം, സ്പന്ം, ക്ഷത മഹ,കരുണ എന്നിവ മഹ
ഉപപയാഗിച്ച് മഹയുദ്ധം മഹന്റചയ്യുന്നു
പാപം മഹന്റചയ്യുന്നവൻ മഹപിശാചിന്റെ മഹതകൻ മഹആകുന്നു. മഹപിശാച് മഹ
ആൈിതുതൽ മഹപാപം മഹന്റചയ്യുന്നുവപല്ലാ. മഹപിശാചിന്റെ മഹപ്പവൃത്തികന്റെ മഹ
അഴിപ്പാൻതന്റന്ന മഹദൈവപുപ്തൻ മഹപ്പതയക്ഷനായി മഹ(1പയാ്.3:8).
കല്ാപത്തിന്റെ മഹതുരക്കം മഹതുതല്ുള്ള മഹപിശാചിന്റെ മഹപ്പവൃത്തി മഹദൈവന്റത്ത മഹ
കുറ്റന്റപ്പരുത്തുകയും മഹന്റതറ്റായി മഹചിപ്തീകരിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുക മഹ
എന്നതായിരുന്നു. മഹദൈവപുപ്തനായ മഹപയശു മഹതന്റെ മഹപ്പവർത്തിയില്ൂന്റര മഹ
ദൈവത്തിന്റനതിരായ മഹപിശാചിന്റെ മഹആപരാപണങ്ങൾ മഹനുണന്റയന്നു മഹ
ന്റതെിയിച്ചു.
എന്റെ മഹഭാഷണം മഹനിങ്ങൾ മഹപ്ഗ്ിക്കാത്തത് മഹഎന്ത്? എന്റെ മഹ മഹവചനം മഹ
പകൾപ്പാൻ മഹനിങ്ങൾക്കു മഹതനസ്സില്ലായ്കന്റകാെപപ്ത. മഹനിങ്ങൾ മഹപിശാന്റചന്ന മഹ
പിതാവിന്റെ മഹതക്കൾ; നിങ്ങെുന്റര മഹപിതാവിന്റെ മഹപതാ്ങ്ങന്റെ മഹന്റചയ് മഹ
വാനും മഹ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. മഹഅവൻ മഹആൈിതുതൽ മഹന്റകാല്പാതകൻ മഹആയിരുന്നു; അവനിൽ മഹ
സ്തയം മഹഇല്ലായ്കന്റകാെ് മഹസ്തയത്തിൽ മഹനില്ക്കുന്നതുതില്ല. മഹഅവൻ മഹപഭാഷ്ക് മഹ
പറയുപമ്പാൾ മഹസ്വന്തത്തിൽനിന്ന് മഹ
 മഹഎരുത്തു മഹപറയുന്നു; അവൻ മഹപഭാഷ്ക് മഹ
പറയുന്നവനും, മഹഅതിന്റെ മഹഅപ്പനും മഹആകുന്നു മഹ(പയാ്.8:43-44).
തന്റെ മഹനുണകെുന്റര മഹഉപപയാഗതാണ് മഹപിശാചിന്റെ മഹപ്പാഥതിക മഹആയുധന്റതന്ന് മഹ
പയശു മഹസ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മഹഅതുന്റകാെു മഹദൈവം മഹവാഗ്ൈത്തത്തിന്റെ മഹ
അവകാശികൾക്കു മഹതന്റെ മഹആപല്ാചന മഹതാറാത്തത് മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅധികം മഹ
സ്പഷ്ടതായി മഹകാണിപ്പാൻ മഹഇരയായി.
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പിശാചിന്റെ മഹതപ്ന്തങ്ങപൊട് മഹഎതിർത്തുനില്പാൻ മഹകഴിപയെതിനു മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ർവായുധവർ്ഗസം മഹധരിച്ചുന്റകാൾവിൻ. മഹനതുക്കു മഹപപാരാടം മഹ
ഉള്ളതു മഹജഡരക്തങ്ങപൊരല്ല, വാഴ്ചകപൊരും മഹഅധികാരങ്ങപൊരും മഹഈ മഹ
അന്ധകാരത്തിന്റെ മഹപല്ാകാധിപതികപൊരും മഹസ്വർപല്ാകങ്ങെിന്റല് മഹ
ൈുഷ്ടാത്മപസ്നപയാരും മഹഅപപ്ത. മഹ അതുന്റകാെു മഹനിങ്ങൾ മഹൈുർൈിവസ്ത്തിൽ മഹ
എതിർപ്പാനും മഹസ്കല്വും മഹസ്താപിച്ചിട് മഹഉറച്ചു മഹനില്പാനും മഹകഴിപയെതിനു മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ർവായുധവർ്ഗസം മഹഎരുത്തുന്റകാൾവിൻ. മഹ നിങ്ങെുന്റര മഹ
അരയ്ക്കു മഹസ്തയം മഹന്റകടിയും മഹനീതി മഹഎന്ന മഹകവചം മഹധരിച്ചും മഹ സ്താധാന മഹ
സ്ുവിപശഷത്തിനായുള്ള മഹഒരുക്കം മഹ കാല്ിനു മഹന്റചരിപ്പാക്കിയും മഹഎല്ലാറ്റിനും മഹ
തീന്റത മഹൈുഷ്ടന്റെ മഹതീയമ്പുകന്റെന്റയാന്റക്കയും മഹന്റകരുക്കുവാൻതക്കതായ മഹ
വിശവാസ്ം മഹഎന്ന മഹപരിച മഹഎരുത്തുന്റകാെും മഹനില്പിൻ. മഹ രക്ഷ മഹഎന്ന മഹ
ശിരസ്പ്തവും മഹദൈവവചനം മഹഎന്ന മഹആത്മാവിന്റെ മഹവാെും മഹദകന്റക്കാൾവിൻ മഹ
(എന്റഫയ.6:11-17)
ദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ർവായുധവർ്ഗസം മഹഉപപയാഗം മഹപയശു മഹനതുക്കു മഹ
കാണിച്ചുതന്നു. മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയസ്ുവിപശഷം മഹ(“നിങ്ങെുന്റര മഹ
അരയ്ക്കു മഹസ്തയം മഹന്റകടി”), മഹഅവന്റെ ഉരമ്പരി മഹവിശവസ്തതയുന്റര മഹ
പൂർത്തീകരണം മഹ(“നീതി മഹഎന്ന മഹകവചം”), അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ മഹസ്പന്ദശം മഹ
നമ്മുന്റര മഹസ്വർ്ഗസീയപിതാവ് മഹ(“സ്താധാനത്തിന്റെ മഹസ്ുവിപശഷം”), ഉറപ്പ് മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹവിശവാസ്യത മഹ(“വിശവാസ്ത്തിന്റെ മഹപരിച”), വാഗ്ൈാനം മഹ
സ്ാത്താനുതായുള്ള മഹഅരിതത്തത്തിൽ മഹനിന്നും മഹഅവന്റെ മഹനുണകെിൽ മഹനിന്നും മഹ
പതാചിതരായവർക്ക് മഹനിതയജീവൻ മഹ(“രക്ഷ മഹഎന്ന മഹശിരസ്പ്തവും മഹ”), മഹ
ഏന്ററ്റരുക്കാൻ മഹഞങ്ങന്റെ മഹപപ്പാത്സാ്ിപ്പിക്കുന്ന മഹപയശു മഹഉപപയാഗിച്ച മഹഅപത മഹ
ആയുധം മഹ- മഹദൈവവചനം മഹ(“ദൈവവചനം മഹഎന്ന മഹആത്മാവിന്റെ മഹവാെും”).
പ്പിയതുള്ളവപര, നിങ്ങൾതന്റന്ന മഹപ്പതികാരം മഹന്റചയ്യാന്റത മഹദൈവപകാപത്തിന് മഹ
ഇരംന്റകാരുപ്പിൻ; പ്പതികാരം മഹഎനിക്കുള്ളത്; ഞാൻ മഹപകരം മഹന്റചയ്യും മഹഎന്നു
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കർത്താവു മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു. മഹഎന്നാൽ “നിന്റെ മഹശപ്തുവിനു മഹവിശക്കുന്നു മഹ
എങ്കിൽ മഹഅവനു മഹതിന്മാൻ മഹന്റകാരുക്ക; ൈാ്ിക്കുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹകുരിപ്പാൻ മഹ
ന്റകാരുക്ക;
അങ്ങന്റന മഹന്റചയ്താൽ മഹനീ മഹഅവന്റെ മഹതല്പതൽ മഹതീക്കനൽ മഹകുന്നിക്കും” മഹഎന്നു മഹ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവപല്ലാ. തിന്മപയാരു മഹപതാല്ക്കാന്റത മഹനന്മയാൽ മഹതിന്മന്റയ മഹ
ജയിക്കുക മഹ(പറാതർ12:15-21).
എന്താണ് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതികാരം? അവൻ മഹതിന്മന്റയ മഹനന്മയാൽ മഹ
ജയിക്കുന്നു, മഹഅവൻ മഹതന്റെ മഹതക്കന്റെയും മഹഅങ്ങന്റന മഹന്റചയ്യാൻ മഹക്ഷണിക്കുന്നു. മഹ
നമ്മുന്റര മഹശപ്തുക്കപൊട് മഹപ്പതികാര മഹനരപരികപെക്കാൾ മഹൈയപയാന്റര മഹ
ന്റപരുതാറുന്നത് മഹഅവരുന്റര മഹതല്യിൽ മഹ“തീകനൽ” മഹകൂമ്പാരതായി മഹഉപതിക്കുന്നു. മഹ
ഒരു മഹപ്പതികാരം മഹന്റചയ്യാൻ മഹശപ്തുവിന്റന മഹതിന്മന്റകാെ് മഹജയിക്കണം. മഹ
എന്നിരുന്നാല്ും, ഒരു മഹവഴിയുെ് മഹതിന്മന്റയ മഹഫല്പ്പൈതായി മഹതറികരക്കുക- മഹ
“നന്മപയാന്റര.” മഹഅതാണ് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹയുദ്ധം.
എന്നാൽ മഹപയശു: മഹപിതാപവ, മഹഇവർ മഹന്റചയ്യുന്നത് മഹഇന്നത് മഹഎന്ന് മഹ
അറിയായ്കന്റകാെ് മഹഇവപരാട് മഹക്ഷതിപക്കണപത മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ(ല്ൂപക്കാസ് മഹ
23:34).
പയശുവിന്റെ മഹഈ മഹവാക്കുകൾ മഹനമ്മുന്റര മഹപ്പപയാജനത്തിനായിടാണ്. മഹ
ക്ഷതിക്കാൻ മഹപിതാവിന് മഹഒരു മഹപപ്പരണയും മഹആവശയതില്ല. മഹപ്പശ്നം മഹ
ദൈവത്തിന്റെകൂന്റരയല്ല മഹനപമ്മാരുകൂന്റരയാണ്. മഹദൈവം മഹ
നന്റമ്മപപ്പാന്റല്യാന്റണന്ന് മഹനമ്മൾ മഹകരുതുന്നു. മഹപയശു മഹഈ മഹവാക്കുകൾ മഹ
സ്ംസ്ാരിച്ചപപ്പാൾ മഹ“പിതാപവ, അവപരാട് മഹക്ഷതിക്കണപത;അവർ മഹന്റചയ്യുന്നത്
എന്താന്റണന്ന് മഹഅവർ മഹഅറിയുന്നില്ല”. മഹപ്കൂശിൽ മഹ
തൂക്കിന്റക്കാല്ലുന്നവർക്കുപവെി മഹതാപ്തതല്ല മഹഅപേ്ം മഹസ്ംസ്ാരിച്ചത്; മഹ
അപേ്ം മഹനതുക്കുപവെി മഹകൂരി മഹസ്ംസ്ാരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹഅവൻ മഹ
നമ്മുന്റര മഹപ്പതിസ്ന്ധി മഹതനസ്സില്ാക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹഅറിയാൻ മഹ(നമ്മൾന്റചയ്യുന്നത് മഹ
എന്റന്തന്ന് മഹനമ്മൾക്ക് മഹഅറിയില്ല
 മഹ
); അവൻ മഹനിരുപാധികതായി മഹനന്റമ്മ മഹ
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സ്പന്ിക്കുന്നു മഹഇപപ്പാഴും മഹഞങ്ങന്റെ മഹരക്ഷിക്കാൻ മഹഅപ്ശാന്തതായി മഹ
പ്പവർത്തിക്കുന്നു.

ആത്മാവിന്റെ മഹഫല്പതാ: മഹസ്പന്ം, മഹസ്പന്താഷം, മഹ
സ്താധാനം, മഹൈിർഘക്ഷത, മഹൈയ, മഹപപരാപകാരം, മഹ
വിശവസ്തത, മഹസ്ൗതയത, മഹഇപ്ന്ദിയജയം; മഹഈ മഹവകയ്ക്ക് മഹ
വിപരാധതായി മഹഒരു മഹനയായപ്പതാണവുതില്ല
(ഗല്ാതയ.9:22-23).
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15
ടസാണ്ൈാമ്ും ട ാണ്മ്ാറയും

പകാപാകുല്നായ മഹഒരു മഹദൈവം മഹൈുഷ്ടന്മാരുന്റര മഹപതൽ മഹതരണവും മഹനാശവും മഹ
ന്റപയ്യിക്കുന്നതിന്റെ മഹഉത്തത മഹഉൈാ്രണതായി മഹന്റസ്ാപൈാതിന്റെയും മഹ
ന്റഗാപതാറയുന്റരയും മഹനാശം മഹകണക്കാക്കന്റപ്പരുന്നു. മഹദബബിെിൽ മഹ
വായിക്കുന്നതുപപാന്റല്, സ്ംഭവിക്കുന്നതായി മഹപതാന്നുന്നത് മഹ
ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്. മഹരെ് മഹനഗരങ്ങെും മഹസ്തൃദ്ധതായ മഹകാർഷിക മഹവാണിജയ മഹ
പതഖല്യില്ാണ് മഹസ്ഥിതിന്റചയ്യുന്നത്, താപ്തതല്ല മഹനിവാസ്ികൾക്ക് മഹജീവിതം മഹ
താരതപതയന മഹഎെുപ്പതാവുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹഅെുകൾക്ക് മഹനല്ല മഹ
ഒഴിവുസ്തയതുെ്, ഭക്തിന്റകട മഹപ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് മഹസ്ാധാരണ മഹ
സ്ഥല്തായിരുന്നു. മഹദൈവം മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതാപഴക്ക് മഹപനാക്കുന്നു, മഹ
അവരുന്റര മഹൈുഷ്ടതയുന്റര മഹവയാപ്തിയിൽ മഹഅവൻ മഹപകാപിക്കുന്നു. മഹ
കുറച്ചുകാല്പത്തക്ക് മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹനരപരിന്റയരുക്കുന്നതിൽ മഹനിന്ന് മഹദൈവം മഹ
വിടുനിൽക്കുന്നു, എന്നാൽ മഹഅധാർമ്മികത മഹഒരുവിൽ മഹപതാശതായിത്തീരുന്നു,
അങ്ങന്റന മഹദൈവത്തിന്റെ മഹക്ഷത മഹതീർന്നു. മഹദൈവം മഹനീതിതാനായ മഹപല്ാത്തിനും മഹ
കുരുംബത്തിനും മഹന്റസ്ാപൈാം മഹവിടുപപാകാൻ മഹതുന്നറിയിപ്പ് മഹന്റകാരുക്കുന്നു മഹ
പിന്റന്ന, മഹപകാപത്തിന്റെ മഹവിസ്തയകരതായ മഹപ്പകരനത്തിൽ, ദൈവം മഹതീയും മഹ
ഗന്ധകവും മഹആകാശത്തു മഹനിന്നു മഹന്റപയ്യിക്കുന്നു. മഹപുരുഷന്മാരും, മഹ
സ്പ്തീകെും,കുടികെും മഹഭയാനകതായ മഹഒരു മഹതരണന്റത്ത മഹകെുതുടുന്നു, മഹ
ന്റസ്ാപൈാതും മഹന്റഗാപതാറയും മഹഉന്മൂല്നം മഹന്റചയ്യന്റപ്പരുന്നു.
ഇപപ്പാൾ, ഈ മഹസ്ംഭവത്തിൽ മഹതന്ററ്റാരു മഹകാരയം മഹപനാക്കാം, നാശത്തിൽ മഹ
ദൈവം മഹഒരു മഹസ്ജീവ മഹപങ്കു മഹവ്ിക്കുന്നില്ല. മഹസ്വയം മഹപസ്വിക്കുന്ന മഹരെ് മഹ
നഗരങ്ങന്റെ മഹചിപ്തീകരിക്കുക മഹതങ്ങെുന്റര മഹഅഭിവൃദ്ധിയും മഹആനന്ദവും മഹ
ആസ്വൈിക്കുന്ന മഹനിവാസ്ികൾ:“നിന്റെ മഹസ്പ്ാൈരിയായ മഹന്റസ്ാപൈാതിന്റെ മഹ
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അകൃതയപതാ: മഹഗർവവും മഹതീൻ മഹപുെപ്പും മഹനിർഭയദസ്വരവും മഹഅവൾക്കും മഹ
അവെുന്റര മഹപുപ്തിതാർക്കും മഹഉൊയിരുന്നു; എെിയവന്റനയും മഹൈരിപ്ൈന്റനയും മഹ
അവൾ മഹസ്്ായിച്ചതുതില്ല” മഹ(ന്റയന്റ്സ്പകൽ16:45). മഹ“സ്ിേീംതാഴ്വരയിൽ മഹ
കീൽകുഴികൾ മഹവെന്റരയുൊയിരുന്നു; ന്റസ്ാപൈാംരാജാവും മഹന്റഗാപതാരാ മഹ
രാജാവും മഹഓരിപപ്പായി മഹഅവിന്റര മഹവീണു; പശഷിച്ചവർ മഹപർവ്വതത്തിപല്ക്ക് മഹ
ഓരിപപ്പായി”(ഉൽപ്പത്തി മഹ14:10).
ഈ മഹസ്തയം മഹവന്റര മഹഅവന്റര മഹവിപത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹസ്ംരക്ഷിച്ച മഹ
ദൈവവും, മഹതങ്ങൾ മഹനിരസ്ിക്കുന്ന മഹഅൈൃശയനായ മഹദൈവവും മഹഒപര മഹ
ദൈവതാന്റണന്ന് മഹഅവർ മഹഅറിഞ്ഞില്ല. മഹതന്നിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹ
സ്വാതപ്ന്തയത്തിനായുള്ള മഹഅവരുന്റര മഹആപ്ഗ്ം മഹദൈവം മഹ
അംഗീകരിപക്കെ മഹൈിവസ്ം മഹഒരുവിൽ മഹഎത്തിപച്ചർന്നു. മഹഅവരുന്റര മഹ
സ്വാതപ്ന്തയം മഹഉയർത്തിപ്പിരിക്കാൻ, മഹദൈവം മഹതനസ്സില്ലാതനപസ്സാന്റര മഹ
അവന്റര മഹഉപപക്ഷിക്കുകയും മഹന്റചയ്തു. മഹ“യപ്ാവ മഹന്റസ്ാപൈാതിന്റെയും മഹ
ന്റഗാപതാറായുന്റരയുംപതൽ മഹയപ്ാവയുന്റര മഹസ്ന്നിധിയിൽനിന്ന്, മഹ
ആകാശത്തുനിന്നുതന്റന്ന, ഗന്ധകവും മഹതീയും മഹവർഷിപ്പിച്ചു” മഹ(ഉൽപ. മഹ
15:24).
“ജീവനും മഹതരണവും, അനുപ്ഗ്വും മഹശാപവും മഹനിങ്ങെുന്റര മഹതുമ്പിൽ മഹ
വച്ചിരിക്കുന്നു മഹഎന്നതിന് മഹഞാൻ മഹആകാശന്റത്തയും മഹഭൂതിന്റയയും മഹഇന്നു മഹ
സ്ാക്ഷിവയ്ക്കുന്നു; അതുന്റകാെ് മഹനീയും മഹനിന്റെ മഹസ്ന്തതിയും മഹ
ജീവിച്ചിരിപക്കെതിനും മഹ യപ്ാവ മഹനിന്റെ മഹപിതാക്കന്മാരായ മഹ
അപ്ബാ്ാതിനും മഹയിസ്്ാക്കിനും മഹയാപക്കാബിനും മഹ മഹന്റകാരുക്കുന്റതന്ന് മഹ
 മഹസ്തയം മഹ
ന്റചയ്ത മഹപൈശത്ത് മഹനീ മഹപാർപ്പാൻ മഹതക്കവണ്ണം മഹനിന്റെ മഹദൈവതായ മഹ
യപ്ാവന്റയ മഹസ്പന്ിക്കയും മഹഅവന്റെ മഹവാക്കു മഹപകടനുസ്രിക്കയും മഹ
അവപനാരു മഹപചർന്നിരിക്കയും മഹന്റചപയ്യെതിനും മഹജീവന്റന മഹ
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തിരന്റഞ്ഞരുത്തുന്റകാൾക; അതപല്ലാ മഹനിനക്ക് മഹജീവനും മഹൈീർഘായുസ്സും മഹ
ആകുന്നു”(ആവർത്തനം മഹ30:15-20).
പരാഗം, അപകരങ്ങൾ, തരണം, യുദ്ധങ്ങൾ, പ്പകൃതിൈുരന്തങ്ങൾ മഹ
തുരങ്ങിയവ മഹപല് മഹകാരണങ്ങൊൽ മഹസ്ംഭവിക്കുന്നു. മഹപല്പപ്പാഴും മഹനാം മഹപനരിട് മഹ
ഉത്തരവാൈികൊണ്, മഹചില്പപ്പാൾ മഹസ്ാത്താനും. മഹഎന്തുന്റകാൊണ് മഹ
കഷ്ടപ്പാരുകെുന്റര മഹഒരു മഹപ്പപതയക മഹസ്ംഭവം മഹനരന്നന്റതന്ന് മഹനതുക്ക് മഹവയക്തതായി മഹ
കാണാൻ മഹകഴിയാത്തതിനാൽ, ദൈവന്റത്ത മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്താൻ മഹനാം മഹ
പ്ശതിക്കാറുെ്. മഹഅത് മഹശരിയാപണാ? ഇത് മഹനയായതാപണാ? മഹഈ മഹ
ഉത്തരവാൈിത്തം മഹഒഴിവാക്കൽ മഹആരംഭിച്ചത് മഹഎപപ്പാൾ മഹഎവിന്റര മഹനിന്ന് മഹ
? മഹ
പവൈപുസ്തകം മഹപരിപശാധിക്കുപമ്പാൾ മഹതിരുവചനം മഹഇപ്പകാരം മഹപറയുന്നു, മഹ
“അതിനു മഹതനുഷയൻ: മഹഎപന്നാരു മഹകൂന്റര മഹഇരിപ്പാൻ മഹനീ മഹതന്നിടുള്ള മഹസ്പ്തീ മഹ
വൃക്ഷഫല്ം മഹതന്നു; ഞാൻ മഹതിന്നുകയും മഹന്റചയ്തു മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹ യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹസ്പ്തീപയാരു: മഹനീ മഹഈ മഹന്റചയ്തത് മഹഎന്ത് മഹ
എന്നു മഹപചാൈിച്ചതിന്: മഹപാമ്പ് മഹഎന്റന്ന മഹവഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ മഹതിന്നുപപായി മഹഎന്നു മഹ
സ്പ്തീ മഹപറഞ്ഞു”(ഉൽപ്പത്തി3:12-13).

“യപ്ാപവ, നിന്റെ മഹൈയ മഹആകാശപത്താെവും മഹനിന്റെ മഹ
വിശവസ്തത മഹപതഘങ്ങപൊെവും മഹഎത്തുന്നു. മഹനിന്റെ മഹനീതി മഹ
ൈിവയപർവ്വതങ്ങന്റെപപ്പാന്റല്യും മഹനിന്റെ മഹനയായവിധികൾ മഹ
വല്ിയ മഹആഴിന്റയപപ്പാന്റല്യും മഹആകുന്നു; യപ്ാപവ, നീ മഹ
തനുഷയന്റരയും മഹതൃഗങ്ങന്റെയും മഹരക്ഷിക്കുന്നു. മഹദൈവപത,
നിന്റെ മഹൈയ മഹഎപ്ത മഹവില്പയറിയത്! മഹതനുഷയപുപ്തൻ മഹനിന്റെ മഹ
ചിറകിൻ മഹനിഴല്ിൽ മഹശരണം മഹപ്പാപിക്കുന്നു മഹ(സ്ങ്കീ മഹ36:9-7).
16
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രവരളയടത്തക്ുറിച്ച് ?

പനാ്യുന്റര മഹകാല്ന്റത്ത മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കന്റത്തക്കുറിച്ച്? ദൈവം മഹ
നശിപ്പിക്കുന്നവനന്റല്ലങ്കിൽ, മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്തിന്റല് മഹഏറ്റവും മഹവല്ിയ മഹ മഹ
വിപത്ത് മഹഉൊകുവാൻ മഹകാരണം മഹഎന്താണ്? നതുക്ക് മഹദബബിെിൽ മഹഎന്ത് മഹ
ന്റതെിവാണ് മഹകന്റെത്താൻ മഹകഴിയുക?. മഹതന്ററ്റന്റന്തങ്കില്ും മഹകാരണതുപൊ മഹ
പല്ാകവയാപകതായ മഹഈ മഹവല്ിയ മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കത്തിന്?
അപപ്പാൾ മഹയപ്ാവ മഹതനുഷയനിൽ മഹഎന്റെ മഹആത്മാവു മഹസ്ൈാകാല്വും മഹ
വാൈിച്ചുന്റകാെിരിക്കയില്ല; മഹഅവൻ മഹജഡം മഹതന്റന്നയപല്ലാ; മഹഎങ്കില്ും മഹഅവന്റെ മഹ
കാല്ം മഹനൂറ്റിരുപതുസ്ംവത്സരതാകും മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തു മഹ(ഉൽപ്പത്തി6:3).
നിങ്ങൾക്ക് മഹനിരവധി മഹവയക്തിപരതായ മഹപ്പശ്നങ്ങെുള്ള മഹഒരു മഹ
അയൽവാസ്ിയുന്റെന്ന് മഹസ്ങ്കൽപ്പിക്കുക,അയാൾ മഹ മഹസ്ാമ്പത്തികതായി മഹ
കഷ്ടന്റപ്പരുന്നു, നിരവധി മഹആപരാഗയ മഹപ്പശ്നതുെ്,അതിനുതുകെിൽ,
അയാൾക്ക് മഹസ്വന്തതായി മഹഒരു മഹകാർ മഹഇല്ല,നരന്നാണ് മഹതന്റെ മഹകാരയങ്ങൾക്കായി മഹ
പപാവുകയും മഹവരുകയും മഹന്റചയ്യുന്നത്. ദൈനംൈിനതുള്ള മഹആവശയങ്ങൾക്കായി മഹ
വെന്റരപയന്ററ മഹബുദ്ധിതുട് മഹഅനുഭവിക്കുന്ന മഹവയക്തി മഹഎന്നിരിക്കന്റട. മഹ.
ഒരു മഹൈിവസ്ം, അപേ്വുതായുള്ള മഹസ്ംഭാഷണത്തിൽ, അയാെുന്റര മഹഗതാഗത മഹ
അഭാവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹനിങ്ങൾ മഹതനസ്ില്ാക്കുകയും മഹഅപേ്ന്റത്ത മഹപല്ചരക്ക് മഹ
കരയിപല്ക്കും മഹതറ്റ് മഹസ്ഥല്ങ്ങെിപല്ക്കും മഹന്റകാെുപപാകാന്റതന്ന് മഹവാഗ്ൈാനം മഹ
ന്റചയ്യുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹഅരുത്ത മഹകുറച്ച് മഹതാസ്ങ്ങെിൽ, പഡാക്രറുന്റര മഹ
കൂരിക്കാഴ്ചകൾ, ഫാർതസ്ി, സ്ൂപ്പർതാർക്കറ്റുകൾ മഹഎന്നിവയിപല്ക്ക് മഹ
നിങ്ങെുന്റര മഹകാറിൽ മഹസ്വാരി മഹനരത്തുന്നു. മഹഈ മഹപ്കതീകരണം മഹനന്നായി മഹ
പ്പവർത്തിക്കുന്നതായി മഹപതാന്നുന്നു, കൂരാന്റത മഹഅവന്റന മഹസ്്ായിക്കുന്നതിൽ മഹ
നിങ്ങൾക്ക് മഹസ്പന്താഷതുെ്.
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ഒരു മഹപവനൽക്കാല് മഹൈിനം മഹഇപത മഹഅയൽക്കാരൻ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹവാതിൽക്കൽ മഹ
ഒരു മഹഅസ്വസ്ഥതായ മഹതനസ്സിന്റെ മഹരൂപത്തിൽ മഹകാണുകയും മഹപടണത്തില്ുള്ള മഹ
ഒരു മഹബാങ്കിപല്ക്ക് മഹതന്റന്ന മഹന്റകാെുപപാകാൻ മഹആവശയന്റപ്പരുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു മഹ
എന്നിരിക്കന്റട, മഹനിങ്ങൾ മഹഅവന്റന മഹപ്ശദ്ധിക്കുന്നു മഹഒരു മഹപപപ്പർ മഹബാഗ്, താസ്ക് മഹ
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, മഹഒരു മഹപപപ്പറിൽ മഹന്റപാതിഞ്ഞ മഹദകപത്താക്ക്. മഹനിങ്ങൾ മഹ
എന്തുന്റചയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് മഹആ മഹതനുഷയന്റെ മഹകൂന്റര മഹദപ്ഡവറായിട് മഹ
ബാങ്കിപല്ക്ക് മഹസ്പന്താഷപത്താന്റര മഹപപാകാൻ മഹസ്ാധിക്കുപതാ? മഹപപാകുവാൻ മഹ
തയ്യാറാകാന്റത മഹനാം മഹനിൽക്കും മഹകാരണം മഹഅസ്വഭാവികതായ മഹ
പ്പവർത്തിയാണ് മഹഅപേ്ത്തിൽ മഹകാണുന്നത്. മഹഇത് മഹപപാന്റല്യാണ് മഹദൈവവും മഹ
– മഹദൈവത്തിനു മഹപ്പവർത്തിക്കുവാൻ മഹതരസ്സതായ മഹസ്ാ്ചരയങ്ങെുതുെ്. മഹ
അത് മഹനയായതപല്ല?
“ഭൂതിയിൽ മഹതനുഷയന്റെ മഹൈുഷ്ടത മഹവല്ിയന്റതന്നും മഹഅവന്റെ മഹ
്ൃൈയവിചാരങ്ങെുന്റര മഹനിരൂപണന്റതാന്റക്കയും മഹഎല്ലായ്പപാഴും മഹ
പൈാഷതുള്ളതപപ്ത മഹഎന്നും മഹയപ്ാവ മഹകെു. മഹഎന്നാൽ മഹഭൂതി മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
തുമ്പാന്റക മഹവഷൊയി; ഭൂതി മഹഅതിപ്കതംന്റകാെു മഹനിറഞ്ഞിരുന്നു. മഹ ദൈവം മഹ
ഭൂതിന്റയ മഹപനാക്കി, അതു മഹവഷൊയി മഹഎന്നു മഹകെു; സ്കല് മഹജഡവും മഹ
ഭൂതിയിൽ മഹതന്റെ മഹവഴി മഹവഷൊക്കിയിരുന്നു. മഹദൈവം മഹപനാ്പയാരു മഹ
കല്പിച്ചന്റതന്റന്തന്നാൽ: മഹസ്കല് മഹജഡത്തിന്റെ മഹഅവസ്ാനം മഹഎന്റെ മഹതുമ്പിൽ മഹ
വന്നിരിക്കുന്നു; മഹഭുതി മഹഅവരാൽ മഹഅതിപ്കതംന്റകാെു മഹനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മഹ
ഞാൻ മഹഅവന്റര മഹഭൂതിപയാരുകൂന്റര മഹനശിപ്പിക്കും” മഹ(ഉൽപ്പത്തി മഹ6:9,11-13).
ന്റവള്ളന്റപ്പാക്കത്തിന് മഹന്റതാടുതുമ്പ് മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകം മഹഎങ്ങന്റനയായിരുന്നു?
ദൈവം മഹപനാ്പയാട് മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തി, “ദൈവം മഹപനാ്പയാരു മഹ
കല്പിച്ചന്റതന്റന്തന്നാൽ; മഹസ്കല് മഹജഡത്തിന്റെയും മഹഅവസ്ാനം മഹഎന്റെ മഹതുമ്പിൽ മഹ
വന്നിരിക്കുന്നു; മഹഭൂതി മഹഅവരാൽ മഹഅതിപ്കതംന്റകാെു മഹനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മഹ
ഞാൻ മഹഅവന്റര മഹഭൂതിപയാരുകൂന്റര മഹനശിപ്പിക്കും”( മഹഉൽപ്പത്തി 6:13). മഹ
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തനുഷയരാശിയുന്റര മഹഅതിപ്കതം മഹകാരണം, ഭൂതി മഹതന്റന്ന മഹഅപ്കതന്റത്ത മഹ
സ്ംഭരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹഅസ്ാധാരണതായ മഹഅപ്കതശക്തികൾ മഹവരുന്ന മഹ
ത്ാൈുരന്തത്തിൽ മഹഉരൻ മഹതന്റന്ന മഹഅഴിച്ചുവിരും. മഹതനുഷയ മഹസ്തൂ്ം മഹധാർമ്മിക മഹ
തകർച്ചയില്ായിരുന്നു: മഹ“ദൈവം മഹഭൂതിന്റയ മഹപനാക്കി, അതു മഹവഷൊയി മഹഎന്നു മഹ
കെു; സ്കല്ജഡവും മഹഭൂതിയിൽ മഹതന്റെ മഹവഴി മഹവഷൊക്കിയിരുന്നു.”
ചരിപ്തത്തിന്റല് മഹഈ മഹഇരുെ മഹകാല്ഘടത്തിൽ മഹഎപ്ത മഹവിശവസ്തരായ മഹ
അനുയായികൾ മഹദൈവത്തിനുൊയിരുന്നു? പനാ്ന്റയ മഹതാപ്തം മഹദബബിെിൽ മഹ
പരാതർശിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹഈ മഹൈു:ഖകരതായ മഹഅവസ്ഥന്റയന്താണ്? മഹ
തനുഷയരാശിയുന്റര മഹചിന്തകൾ മഹ“നിരന്തരം മഹതിന്മ മഹതാപ്തതാണ്.” മഹദബബിൾ മഹ
തിന്മന്റയ മഹഎങ്ങന്റന മഹനിർവചിക്കുന്നു? ആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹഫല്ം മഹ
കഴിച്ചപപ്പാൾ മഹ“എന്നാൽ മഹനന്മതിന്മകന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅറിവിന്റെ മഹ
വൃക്ഷത്തിൻഫല്ം മഹതിന്നരുത്; മഹതിന്നുന്ന മഹനാെിൽ മഹനീ മഹതരിക്കും” മഹ(ഉൽപ. മഹ2:17),
അവരുന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനന്മന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്ംശയം, മഹതിന്മന്റയന്താന്റണന്ന് മഹ
കൃതയതായി മഹനിർവചിക്കുന്നു. മഹനമ്മുന്റര മഹആൈയന്റത്ത മഹതാതാപിതാക്കൾ മഹനമ്മുന്റര മഹ
സ്ൗതയനായ മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹചിപ്തം മഹവികല്താക്കി. മഹ
അപ്കതകാരികൊയ മഹപല്ാകത്തിന്റല് മഹഅപ്കതാസ്ക്തരായ മഹആെുകൾ മഹഅവരുന്റര മഹ
അപ്കതന്റത്ത മഹദൈവം മഹഅംഗീകരിച്ചുന്റവന്ന് മഹസ്ങ്കൽപ്പിച്ചു. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
പ്പതികരണം മഹഎന്തായിരുന്നു? “താൻ മഹഭൂതിയിൽ മഹതനുഷയന്റന മഹ
ഉൊക്കുകന്റകാെു മഹയപ്ാവ മഹഅനുതപിച്ചു; മഹഅത് മഹഅവന്റെ മഹ്ൃൈയത്തിനു മഹ
ൈു:ഖതായി” മഹ(ഉൽപ.6:6).
അപ്കതത്തിൽ മഹസ്വപതധയാ മഹപങ്കാെിയാകാന്റത, മഹതനുഷയർക്ക് മഹദൈവന്റത്ത മഹ
തറികരക്കാൻ മഹകഴിയാത്ത മഹപരിധിയിപല്ക്ക് മഹതള്ളിവിടു. മഹഅതിന്റെഫല്തായി മഹ
പല്ാകപത്താരുള്ള മഹതന്റെ മഹപിരി മഹഅഴിക്കാൻ മഹദൈവം മഹനിർബന്ധിതനായി. മഹ120 മഹ
വർഷന്റത്ത മഹകാല്യെവ് മഹഅവസ്ാനിച്ചപപ്പാൾ, മഹപനാ്യും മഹകുരുംബവും മഹ
സ്ുരക്ഷിതതായി മഹന്റപടകത്തിൽ മഹകയറി, തഴ മഹന്റപയ്യാൻ മഹതുരങ്ങി, മഹഅപ്പകാരം മഹ
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നാല്പതു മഹരാവും മഹനാല്പതു മഹപകല്ും മഹതഴ മഹന്റപയ്തു. മഹഎന്താണ് മഹഈ മഹവൻ മഹ
പ്പെയത്തിന് മഹകാരണതായത്?
ദൈവം മഹന്റവള്ളങ്ങെുന്റര മഹതപദ്ധയ മഹഒരു മഹവിതാനം മഹഉൊകന്റട; അതു മഹ
ന്റവള്ളത്തിനും മഹന്റവള്ളത്തിനും മഹതമ്മിൽ മഹപവർപിരിവായിരിക്കന്റട മഹഎന്നു മഹ
കല്പിച്ചു. മഹ വിതാനം മഹഉൊക്കിയിടു മഹദൈവം മഹവിതാനത്തിൻകീഴുള്ള മഹ
ന്റവള്ളവും മഹവിതാനത്തിന്മീന്റതയുള്ള മഹന്റവള്ളവും മഹതമ്മിൽ മഹപവർപിരിച്ചു;
അങ്ങന്റന മഹസ്ംഭവിച്ചു. ദൈവം മഹവിതാനത്തിന് മഹആകാശം മഹഎന്നു മഹപപരിടു. മഹ
സ്ന്ധയയായി മഹഉഷസ്സുതായി, രൊം മഹൈിവസ്ം മഹ(ഉൽപ്പത്തി1:6-8).
എന്താണ് മഹഒരു മഹവിതാനം? വിതാനം മഹഎന്നാൽ മഹഒരു മഹവിസ്താരം, മഹനില്വറ,
അന്റല്ലങ്കിൽ മഹഒരു മഹതാഴികക്കുരം. മഹഒരു മഹതാഴികക്കുരം മഹഎന്നത് മഹആകാശത്തിപല്ാ മഹ
അന്തരീക്ഷത്തിപല്ാ മഹതാൽക്കാല്ികതായി മഹനിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നപതാ മഹ
ഉറപ്പിച്ചപതാ മഹആയ മഹഭൂതിന്റയ മഹതറയ്ക്കുന്നതിന്റനയാണ് മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഹഈ മഹ
താഴികക്കുരത്തിന്റല് മഹജല്ന്റത്ത മഹപവർതിരിക്കുന്നതായി മഹഭാഗം മഹ
വിശൈീകരിക്കുന്നു. മഹതാഴികക്കുരത്തിന് മഹതുകെില്ുള്ള മഹജല്ത്തിന്റെ മഹഅെവും മഹ
താന്റഴയുള്ള മഹജല്ത്തിന്റെ മഹഅെവും മഹപവർതിരിക്കുന്നു.
അന്തരീക്ഷ മഹജല്നീരാവിയുന്റര മഹഒരു മഹവല്ിയ മഹആവരണം മഹഭൂതിന്റയ മഹതുഴുവൻ മഹ
ഭീതാകാരതായ മഹഒരു മഹ്രിതഗൃ്ം മഹപപാന്റല് മഹവല്യം മഹന്റചയ്തു, മഹനമ്മുന്റര മഹ
പല്ാകം മഹഉത്തരപ്ധുവം മഹതുതൽ മഹൈക്ഷിണപ്ധുവം മഹവന്റര മഹഉഷ്ണപതഖല്ാ മഹ
കാല്ാവസ്ഥയാണ്. മഹഅത്തരം മഹകാല്ാവസ്ഥ മഹഒരു മഹകാല്ത്ത് മഹനമ്മുന്റര മഹ
പ്ഗ്ത്തിൽ മഹനില്നിന്നിരുന്നു മഹഎന്നതിന് മഹന്റതെിവുകൾ മഹനൽകുന്ന മഹ
പ്ധുവപ്പപൈശങ്ങെിൽ മഹഊഷ്തെ മഹകാല്ാവസ്ഥാ മഹസ്സ്യങ്ങെുന്റരയും മഹ
തൃഗങ്ങെുന്റരയും മഹപഫാസ്ില്ുകൾ മഹകന്റെത്തിയിടുെ്. മഹആൈയകാല്ങ്ങെിന്റല് മഹ
ഭൂതിയുന്റര മഹകാല്ാവസ്ഥന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹതന്ററ്റാരു മഹപ്പധാന മഹസ്ൂചനയും മഹ
ദബബിൾ മഹനൽകുന്നു:
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യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹഭൂതിയും മഹആകാശവും മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച മഹനാെിൽ മഹ
ആകാശവും മഹഭൂതിയും മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ മഹഉല്പത്തി മഹവിവരം: മഹവയല്ിന്റല് മഹ
ന്റചരി മഹഒന്നും മഹഅതുവന്റര മഹഭൂതിയിൽ മഹഉൊയിരുന്നില്ല; മഹവയല്ിന്റല് മഹസ്സ്യം മഹ
ഒന്നും മഹതുെച്ചിരുന്നതുതില്ല. മഹയപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹഭൂതിയിൽ മഹതഴ മഹ
ന്റപയ്യിച്ചിരുന്നില്ല; മഹനില്ത്തു മഹപവല് മഹന്റചയ്യാൻ മഹതനുഷയനും മഹഉൊയിരുന്നില്ല. മഹ
ഭൂതിയിൽനിന്നു മഹതഞ്ഞു മഹന്റപാങ്ങി,നില്ന്റതാന്റക്കയും മഹനനച്ചുവന്നു മഹ
(ഉൽപ്പത്തി2:4-6).
ഈ മഹവാകയങ്ങൾ മഹഇന്ന് മഹനതുക്ക് മഹപരിചിതതായ മഹപല്ാകത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹവെന്റര മഹ
വയതയസ്തതായ മഹഒരു മഹപല്ാകന്റത്ത മഹനിർപേശിക്കുന്നു. മഹ“യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹ
അതിന് മഹകാരണതായിരുന്നു. മഹഭൂതിയിൽനിന്നു മഹതഞ്ഞു മഹ
ന്റപാങ്ങി,നില്ന്റതാന്റക്കയും മഹനനച്ചുവന്നു”, മഹന്റപന്റടന്നുള്ള മഹതാപനില് മഹ
വയതിയാനങ്ങൾ മഹഒന്നുതില്ലാത്ത മഹഒരു മഹഅന്തരീക്ഷവും, മഹഭൂതിയിൽ മഹ
നനവുള്ളതും മഹഊഷ്തെവും മഹഅസ്ാധാരണവുതായ മഹകാല്ാവസ്ഥയും മഹ
ഉൊയിരുന്നു. മഹഅത്തരം മഹതാപനില്യിൽ മഹപപാല്ും മഹഇരിതിന്നപല്ാ, മഹ
ചുഴല്ിക്കാപറ്റാ, മഹആല്ിപ്പഴപതാ, തഞ്ഞുവീഴ്ചപയാ മഹഉൊയില്ല, തഴ മഹപപാല്ും മഹ
ഇല്ലായിരുന്നു. മഹഉയർന്ന മഹപർവതങ്ങപൊ മഹആഴക്കരപല്ാ മഹസ്തനില് മഹ
തല്യിരുക്കുകപൊ മഹഉൊയില്ല. മഹകൂരാന്റത, മഹഭൂതിയുന്റര മഹഉപരിതല്ത്തിൽ മഹകുറച്ച് മഹ
താപ്തപത മഹന്റവള്ളത്താൽ മഹതൂരന്റപ്പടിരുന്നുള്ളഎന്.
എല്ലാ മഹന്റവള്ളവും മഹഅന്തരീക്ഷത്തിൽ മഹനിർത്തിവച്ചന്റതന്താണ്, പ്പെയം മഹ
ആരംഭിക്കാൻ മഹപപ്പരിപ്പിച്ച മഹസ്ംവിധാനം മഹഎന്താണ്? മഹചൂട് മഹന്റവള്ളം മഹഉയരാൻ മഹ
കാരണതാകുന്റതന്ന് മഹല്െിതതായ മഹനിരീക്ഷണത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതനസ്സില്ാക്കാൻ മഹ
നതുക്കറിയാം. മഹസ്റ്റവിൽ മഹഒരു മഹന്റകറ്റിൽ മഹചൂരാക്കിയ മഹന്റവള്ളത്തിൽ മഹ
നിന്നുപപാല്ും മഹനീരാവിയായി മഹ മഹതാറുന്നു മഹചിന്തിക്കുക. മഹനമ്മുന്റര മഹപ്ഗ്ത്തിന്റല് മഹ
ജല്ാശയങ്ങൾ മഹഒപരാ മഹൈിവസ്വും മഹവല്ിയ മഹഅെവിൽ മഹജല്തന്മാപ്തകൾ മഹ
ബാഷ്പതായി മഹതാറ്റുന്നു. മഹചൂരുള്ള മഹപവനൽക്കാല് മഹൈിനവുതായി മഹ
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താരതതയന്റപ്പരുത്തുപമ്പാൾ മഹജല്ം മഹപവഗത്തിൽ മഹബാഷ്പതായി മഹതാറി മഹ

ജല്തന്മാപ്തകെുന്റര മഹഅെവിൽ മഹതാറ്റം മഹസ്ംഭവിക്കുന്നു. മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ മഹ
ഒരു മഹശിതീകരിച്ച മഹതരാകത്തിന്റെ മഹഉപരിതല്ത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതാരതപതയന മഹകുറച്ച് മഹ
ജല്തന്മാപ്തകൾ മഹതാപ്തതണ് മഹബാഷ്പീകരിക്കന്റപ്പരുന്നത്.
ന്റവള്ളന്റപ്പാക്കത്തിന് മഹതുമ്പ് മഹകൂരുതൽ മഹതാപ മഹഊർജ്ജം മഹ
ല്ഭയതായിരുന്റന്നങ്കിപല്ാ? അത് മഹഅന്തരീക്ഷത്തിന്റല് മഹകൂരുതൽ മഹന്റവള്ളന്റത്ത മഹ
പിന്തുണക്കുതായിരുന്നിപല്ല? നമ്മുന്റര മഹഭൂതിക്ക് മഹഅതിന്റെ മഹഎല്ലാ മഹഊർജ്ജവും മഹ
സ്ൂരയനിൽ മഹനിന്ന് മഹല്ഭിക്കുന്നു. മഹഅതിന്റല്ലങ്കിൽ മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകം മഹതീപ്വതായി മഹ
തരവിക്കും, മഹപകവല്ം മഹപൂജയപത്താട് മഹഅരുക്കുന്ന മഹതാപനില്.
ദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകന്റത്ത മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചപപ്പാൾ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഹഒരു മഹവല്ിയ മഹ
അെവ് മഹജല്ം മഹതാൽക്കാല്ികതായി മഹനിർത്തിവയ്ക്കാൻ മഹകഴിയുന്ന മഹ
അതിശയകരതായ മഹതാപ- മഹഊർജ്ജ മഹസ്ംവിധാനം മഹകൃതയതായി മഹ
പ്പവർത്തനക്ഷതതാക്കി. മഹ മഹഈ മഹസ്ംവിധാനത്തിന്റെ മഹപ്പവർത്തനത്തിൽ മഹ
സ്ൂരയൻ മഹഒരു മഹപ്പധാന മഹതാപക്കാല്ായി മഹതാറി. മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കത്തിനു മഹതുമ്പുള്ള മഹ
സ്ൂരയൻ മഹഇന്നന്റത്തതിപനക്കാൾ മഹകൂരുതൽ മഹചൂട് മഹപുറന്റപ്പരുവിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹ
വിശവസ്ിക്കുന്നതും മഹനയായതാണ്. മഹഇത് മഹശരിയാന്റണങ്കിൽ, മഹതന്റെ മഹപിരി മഹ
അഴിക്കാൻ മഹദൈവം മഹനിർബന്ധിതനായപപ്പാൾ മഹഅത് മഹപ്പകൃതിയിൽ മഹസ്ൂരയന്റെ മഹ
ഊർജ്ജ മഹഉൽപാൈനന്റത്ത മഹബാധിച്ചിടുൊവാം.
അന്തരീക്ഷത്തിന്റല് മഹഅതിപല്ാല്തായ മഹസ്ന്തുല്ിതാവസ്ഥാ മഹതരസ്സന്റപ്പടു, മഹഒപ്പം മഹ
“പനാ്യുന്റര മഹആയുസ്സിന്റെ മഹഅറുന്നൂറാം മഹസ്ംവത്സരത്തിൽ മഹരൊം മഹതാസ്ം മഹ
പതിപനഴാം മഹതീയതി, അന്നുതന്റന്ന മഹആഴിയുന്റര മഹഉറവുകന്റൊന്റക്കയും മഹ
പിെർന്നു; ആകാശത്തിന്റെ മഹകിെിവാതില്ുകെും മഹതുറന്നു. മഹനാല്പതു മഹരാവും മഹ
നാല്പതു മഹപകല്ും മഹഭൂതിയിൽ മഹതഴ മഹന്റപയ്തു” മഹ(ഉൽപ്പത്തി7:11-12). മഹ
ചരിപ്തത്തിന്റെ മഹആൈയന്റത്ത മഹതഴത്തുള്ളികൾ മഹഭൂതിയിൽ മഹപതിച്ചു,ഒരുവിൽ മഹ
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ആയിരക്കണക്കിന് മഹഘന മഹദതൽ മഹതാപഴക്ക് മഹതഴത്തുള്ളികൾ മഹഭൂതിയിപല്ക്ക് മഹ
ഒഴുകി.
ഭൂതിശാസ്പ്തപരതായ മഹഅസ്ഥിരത മഹഅന്തരീക്ഷവുതായി മഹന്റപാരുത്തന്റപ്പടു
ഭൂഗർഭ ജല്സ്ംഭരണിയിന്റല് മഹജല് മഹസ്മ്മർേം മഹവർദ്ധിച്ചു: മഹ“അന്നുതപന്ന മഹ
ആഴിയുന്റര മഹഉറവുകൾ മഹഒന്റക്കയും മഹപിെർന്നു”(ഉൽപ. മഹ7:11). മഹഈ മഹഉറവകൾ മഹ
കൂരുതൽ മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കം മഹസ്ംഭാവന മഹനൽകി. മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കത്തിൽ മഹനിന്നും മഹ
രക്ഷന്റപ്പടത് മഹഎട് മഹപപർ മഹതാപ്തം: മഹപനാ്യും, മഹകുരുംബവും മഹപ്പെയാനന്തരം മഹ
ഒപരാ മഹതൃഗങ്ങെുതായി മഹപല്ാകന്റത്ത മഹവീെും മഹജനകീയതാക്കുന്നതിനായി മഹ
നിരവധി മഹതൃഗങ്ങന്റെ മഹകൂറ്റൻ മഹകപ്പല്ിൽ മഹകയറ്റിയിരുന്നു.
കിഴക്കൻ മഹതുർക്കിയിന്റല് മഹ(,ന്റചറിയ മഹനഗരതായ മഹപഡാഗുബയാസ്ിറ്റിൽ) മഹഒരു മഹ
പൈശീയ മഹഉൈയാനത്തിൽ മഹന്റപടകത്തിന്റെ മഹഅവശിഷ്ടങ്ങൾ മഹ
സ്ംരക്ഷിക്കന്റപ്പടിരിക്കുന്നു. മഹഅരാരത്ത് മഹപർവതത്തിന്റല് മഹഅസ്ാധാരണതായ മഹ
ഈ മഹപുരാവസ്തു മഹകന്റെത്തൽ, മഹവല്ിയ മഹന്റവള്ളന്റപ്പാക്കന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
ദബബിൾ മഹവിവരണം മഹഒരു മഹന്റകടുകഥയല്ല, തറിച്ച് മഹപല്ാകന്റതമ്പാരുതുള്ള മഹ
പ്പകൃതിൈുരന്തത്തിന്റെ മഹവിശവസ്നീയതായ മഹചരിപ്തതാന്റണന്നതിന്റെ മഹശക്തതായ മഹ
ന്റതെിവാണ്:

“ന്റവള്ളം മഹഇരവിരാന്റത മഹഭൂതിയിൽനിന്ന് മഹ
ഇറങ്ങിന്റക്കാെിരുന്നു; നൂറ്റമ്പതു മഹൈിവസ്ം മഹ
കഴിഞ്ഞപശഷം മഹന്റവള്ളം മഹകുറഞ്ഞുതുരങ്ങി. മഹഏഴാം മഹ
താസ്ം മഹപതിപനഴാം മഹതീയതി മഹന്റപടകം മഹഅരാരത്ത് മഹ
പർവ്വതത്തിൽ മഹഉറച്ചു” മഹ(ഉൽപ്പത്തി8:3-4).
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രവകളതശിടെ സാഷ്യം

പഴയ മഹനിയതത്തിന്റല് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പവർത്തനങ്ങന്റെക്കുറിച്ച് മഹശരിയായ മഹ
ധാരണയില്ൂന്റര മഹസ്ാ്ചരയങ്ങൾ മഹകണക്കിന്റല്രുക്കാന്റത മഹഅവൻ മഹ
നശിപ്പിക്കിന്റല്ലന്ന് മഹനതുക്ക് മഹഉറപ്പുെ്. മഹഎന്നിരുന്നാല്ും, മഹദൈവം സ്ാത്താന്റന മഹ
നശിപ്പിക്കാൻ മഹപല്ാകത്തിൽ മഹവന്നു മഹഎന്നതിന്റെ മഹഏറ്റവും മഹശക്തതായ മഹന്റതെിവ് മഹ
പുതിയ മഹനിയതത്തിൽ മഹകാണാം.
പയശുവിന്റെ മഹതരണം മഹനന്റമ്മ മഹഎങ്ങന്റന മഹരക്ഷിക്കുന്നു മഹഎന്നതിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
വയതയസ്ത മഹവീക്ഷണങ്ങൾ മഹഉന്റെങ്കില്ും, മഹപയശു മഹനതുക്കുപവെി മഹപ്കൂശിൽ മഹ
തരിച്ചു മഹഎന്ന മഹവിശവാസ്ം മഹഏന്ററക്കുന്ററ മഹദബബിൾ മഹ
വിൈയാർത്ഥികൾക്കിരയിൽ മഹസ്ാർവപ്തികതാണ്. മഹഎന്നിരുന്നാല്ും, മഹപയശു മഹ
പ്കൂശിൽ മഹതരിച്ചത് മഹതനുഷയൻ മഹപാപത്തിൽ മഹവീണ് മഹഎപന്നക്കും മഹനശിച്ചു മഹ
പപാകാന്റതയിരിപക്കെതിനു മഹആകുന്നു. മഹപ്കിസ്തു മഹൈാസ്രൂപം മഹഎരുത്തു മഹവന്ന് മഹ
 മഹ
നതുക്ക് മഹപവെി മഹസ്വന്തജീവൻ മഹനൽകി എപന്നക്കുതുള്ള മഹവീന്റെരുപ്പ് മഹ
സ്ാധിച്ചു.
ഇത് മഹശരിയാന്റണങ്കിൽ, ദൈവവുതായി മഹബന്ധന്റപ്പട് മഹനാം മഹതരിപക്കെിയിരുന്ന മഹ
ഇരത്ത് മഹഅപത മഹരീതിയിൽ മഹപയശു മഹതരിച്ചുന്റവന്നും മഹനാം മഹവിശവസ്ിക്കുന്നു. മഹ
പ്കിസ്തുവിന്റെ മഹപ്കൂശീകരണന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹതത്തായി മഹവിശൈതായ മഹവിവരണം മഹ
നൽകുന്നു. മഹതരണത്തിന് മഹനിതിഷങ്ങൾക്ക് മഹതുമ്പ് മഹപയശുവിന്റെ മഹഅവസ്ാന മഹ
വാക്കുകൾ മഹഎന്തായിരുന്നു? മഹ“എന്റെ മഹദൈവപത, എന്റെ മഹദൈവപത, നീ മഹഎന്റന്ന മഹ
ദകവിടത് മഹഎന്ത്?” (തത്താ. മഹ27:46).
പയശു മഹഎങ്ങന്റന മഹതരിച്ചുന്റവന്ന് മഹഈ മഹവാകയം മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തുന്നു. മഹതന്റെ മഹ
സ്പന്ം മഹനിരസ്ിക്കുന്ന മഹഓപരാ മഹവയക്തിയും മഹഅവസ്ാനം മഹ
അനുഭവിക്കുന്നന്റതന്താന്റണന്ന് മഹതനസ്സില്ാക്കാൻ മഹപിതാവായ മഹദൈവം മഹതന്റെ മഹ
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പുപ്തന്റന മഹഅനുവൈിച്ചു. മഹപാപം മഹനന്റമ്മ മഹഅധീനരാക്കാന്റതയിരിക്കാൻ, മഹ
താനവരാശിന്റയ മഹരക്ഷിക്കാൻ മഹപിതാവായ മഹദൈവം മഹപയശുവിന്റന മഹതരണത്തിന് മഹ
വിടുന്റകാരുത്തു. മഹ“പാപത്തിന്റെ മഹശമ്പെം മഹതരണതപപ്ത” മഹ(പറാത. മഹ6:23). മഹ
പാപത്തിന് മഹതികച്ചും മഹകഴിവുെ് മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്്ായതില്ലാന്റത മഹ
തരണന്റത്ത മഹഉൊക്കാൻ. മഹഎല്ലാ മഹജീവജാല്ങ്ങെും മഹഒരു മഹഅപവാൈവുതില്ലാത്ത മഹ
ദൈവത്തിൽ മഹനിന്നുള്ളതാണ്. മഹഎല്ലാ മഹതരണവും മഹഒരു മഹഅപവാൈവുതില്ലാത്ത മഹ
പാപത്തിന്റെ മഹഅനന്തരഫല്താണ്. മഹതരണത്തിന്റെ മഹഉറവിരം മഹദൈവതാന്റണന്ന് മഹ
സ്ങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് മഹയുക്തിര്ിതതാണ്.
ദൈവത്തിന് മഹഅവകാശന്റപ്പട മഹനാശത്തിന്റെയും മഹകഷ്ടപ്പാരുകെുന്റരയും മഹഎല്ലാ മഹ
വിവരണങ്ങെും മഹപരിപശാധിക്കാൻ മഹഈ മഹന്റചറിയ മഹവാല്യത്തിൽ മഹസ്ാധയതല്ല. മഹ
എന്നിരുന്നാല്ും, ഞങ്ങൾ മഹപരിപശാധിച്ച മഹഭാഗങ്ങൾ മഹഒരു മഹശരിയുന്റര മഹ
താപക്കാല്ാണ് മഹതരണത്തില്ും മഹദബബിെിന്റല് മഹൈുരന്തങ്ങെില്ും മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
പങ്കിന്റനക്കുറിച്ച് മഹതനസ്സില്ാക്കുന്നതിന്. മഹദബബിൾ മഹദബബിെിന്റന മഹ
വയാഖയാനിക്കുന്നു. മഹതിരുന്റവഴുത്ത് മഹപിപന്നാട് മഹവല്ിക്കുപമ്പാൾ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
പ്പവർത്തനങ്ങൾ മഹഎന്താന്റണന്ന് മഹവയക്തതാക്കുന്നതിന് മഹഒരു മഹപ്പപതയക മഹ
ഭാഗത്തിന്റല് മഹതിരശ്ശീല് മഹഅതായത്, തറ്റ് മഹഭാഗങ്ങൾ മഹതനസ്ില്ാക്കുന്നതിനുള്ള മഹ
ഒരു മഹതാപക്കാല്ായി മഹനതുക്ക് മഹഅത് മഹഉപപയാഗിക്കാൻ മഹകഴിയും മഹ(രെ് മഹ
ദബബിൾ മഹഭാഗങ്ങൾ മഹപരസ്പരവിരുദ്ധതാന്റണന്ന് മഹപതാന്നുപമ്പാൾ). മഹകൂരാന്റത,
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹദൈവവചനങ്ങൾ മഹപ്പപതയക മഹപരിഗണനയ്ക്ക് മഹ
അർ്താണ്, ഉൈാ്രണത്തിന്: മഹ“യപ്ാവയായ മഹഞാൻ മഹതാറാത്തവൻ; മഹ
അതുന്റകാെ് മഹയാപക്കാബിന്റെ മഹപുപ്തന്മാന്റര, മഹനിങ്ങൾ മഹ
തുരിഞ്ഞുപപാകാതിരിക്കുന്നു മഹ(തല്ാ. മഹ3: മഹ6). മഹഅവസ്ാനതായി,
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം, പയശു മഹപഠിപ്പിക്കുകയും മഹ
അനുസ്രിക്കുകയും മഹന്റചയ്തത്, തുഴുവൻ മഹപല്ാകത്തിന്റെ മഹ മഹഉത്ഭവം മഹതുതൽ മഹ
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ന്റവെിപ്പാട് മഹവന്റരയുള്ള മഹവിഷയങ്ങൾ മഹതനസ്ില്ാക്കുന്നതിനു മഹപവൈപുസ്തകം മഹ
നമ്മുന്റര മഹതാർ്ഗസനിർപൈശം മഹതന്റന്നയാണ്.

“പ്കിസ്തു മഹവിശവാസ്ത്താൽ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
്ൃൈയങ്ങെിൽ മഹവസ്ിപക്കെതിനും മഹവരം മഹനല്പകണം മഹ
എന്നും മഹനിങ്ങൾ മഹസ്പന്ത്തിൽ മഹപവരൂന്നി മഹ
അരിസ്ഥാനന്റപ്പടവരായി മഹ വീതിയും മഹനീെവും മഹ
ഉയരവും മഹആഴവും മഹഎന്ത് മഹഎന്നു മഹസ്കല് മഹ
വിശുദ്ധന്മാപരാരുംകൂന്റര മഹ
പ്ഗ്ിപ്പാനും മഹ പരിജ്ഞാനന്റത്ത മഹകവിയുന്ന മഹ
പ്കിസ്തുവിൻസ്പന്ന്റത്ത മഹഅറിവാനും മഹ
പ്പാപ്തരാകയും മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഎല്ലാ മഹ
നിറവിപനാെം മഹനിറഞ്ഞുവരികയും മഹപവണം മഹഎന്നും മഹ
പ്പാർത്ഥിക്കുന്നു മഹ(എന്റഫയ3:17-15).
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18
ദൈവം ണ്സൂച്ഛാധിരതിയല്ല

നിതയതായി മഹകത്തുന്ന മഹനരകത്തിന്റെ മഹഉപപൈശത്തിന് മഹവിപധയരായ മഹ
എല്ലാവർക്കും മഹഅത്ഭുതകരതായ മഹഒരു മഹവാർത്തയുെ്. മഹദബബിെിന്റന മഹ
സ്തപ്ഗതായി മഹപഠിക്കുന്നതില്ൂന്റര മഹഉപപൈശന്റത്ത മഹപിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. മഹ
തരണന്റത്ത മഹഅപബാധാവസ്ഥ മഹഎന്നാണ് മഹതിരുന്റവഴുത്ത് മഹവിപശഷിപ്പിക്കുന്നത്. മഹ
അത് മഹഒരു മഹപുനരുത്ഥാനം മഹവന്റര മഹതാപ്തം മഹനില്നിൽക്കുന്ന മഹതാൽക്കാല്ിക മഹ
ഉറക്കം.
പവൈപുസ്തകത്തിൽ മഹഎപപ്പാഴും മഹകത്തുന്ന മഹഒരു മഹസ്ഥല്ത്തിന് മഹപിന്തുണ മഹ
കന്റെത്തുന്നതിന്, പ്പതീകാത്മകതായി മഹഅർത്ഥതാക്കുന്ന മഹവാക്കുകൾ മഹ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മഹകന്റെത്തണം. മഹതീ മഹഎന്ന മഹവാക്കിന് മഹഅക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മഹ
അന്റല്ലങ്കിൽ മഹപ്പതീകാത്മക മഹഅർത്ഥതുൊകാം. മഹന്റനബൂഖദ്പനസ്ർ മഹശപ്ൈാക്ക്,
പതശക്ക്, അപബദ്ന്റനപഗാ മഹഎന്നിവന്റര മഹകത്തുന്ന മഹതീച്ചഎന്െയിപല്ക്ക് മഹ
വല്ിന്റച്ചറിഞ്ഞു. അത് മഹഅവർ മഹഅനുഭവിച്ച മഹഅക്ഷരാർത്ഥത്തില്ുള്ള മഹ
തീയായിരുന്നു. ന്റവള്ളത്തിൽ മഹസ്നാനം മഹകഴിപ്പിക്കുന്ന മഹപയാ്ന്നാൻ മഹ
സ്നാപകൻ മഹപ്കിസ്തു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞപപ്പാൾ, മഹപ്കിസ്തു മഹ
പരിശുദ്ധാത്മാവില്ും മഹതീയില്ും മഹസ്നാനം മഹഏല്പിക്കും. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മഹ
ഒരു മഹതീന്റയ മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, തറിച്ച് മഹതീന്റയ മഹആല്ങ്കാരികതായി മഹ
ഉപപയാഗിക്കുന്നു.
“നമ്മുന്റര മഹദൈവം മഹൈ്ിപ്പിക്കുന്ന മഹഅഗ്നിയപല്ലാ” മഹ(എപ്ബാ. 12:25 മഹ) മഹ“ദൈവം മഹ
സ്പന്ം മഹതന്റന്ന” മഹ (1 മഹപയാ്ന്നാൻ മഹ4:16). മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹഈ മഹരെ് മഹ
പ്പസ്താവനകെും മഹപരസ്പരവിരുദ്ധതാപണാ? മഹതീന്റയ മഹഅക്ഷരീയ മഹതീയായി മഹ
നാം മഹകരുതുന്നുന്റവങ്കിൽ മഹതാപ്തം മഹതീ മഹഒരു മഹരാസ്പ്പവർത്തനതാണ്. മഹദൈവം മഹ
ഒരു മഹരാസ്പ്പവർത്തനതാപണാ? ഇവ മഹദൈവസ്പന്ം മഹഒരു മഹവയക്തിയിൽ മഹ
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ന്റചല്ുത്തുന്ന മഹസ്വാധീനം മഹനാം മഹതനസ്സില്ാക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ മഹപ്പസ്താവനകൾ മഹ
തികച്ചും മഹപയാജിപ്പില്ാണ്. മഹനാം മഹദൈവസ്പന്ത്തിന് മഹപവെി മഹ
കാത്തിരിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, അപത മഹസ്പന്ം മഹനമ്മുന്റര മഹ്ൃൈയത്തിന്റല് മഹ
താരകതായ മഹസ്വാർത്ഥതന്റയ മഹനശിപ്പിക്കും. മഹജീവൻ മഹനൽകുന്നതായ മഹഒരു മഹ
അനുഭവതാണ്.

നാം മഹദൈവസ്പന്ന്റത്ത മഹഎതിർക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, നമ്മുന്റര മഹ
സ്വാർത്ഥതപയാട് മഹപറ്റിനിൽക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, അപത മഹസ്പന്ം മഹ
പീഡനത്തിന്റെ മഹഉറവിരതായിരിക്കും. മഹനാം മഹഅതിൽ മഹനിന്ന് മഹഒഴിഞ്ഞുതാറാനും മഹ
ദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹഓരിപപ്പാകാപനാ മഹതറഞ്ഞിരിക്കാപനാ മഹപ്ശതിക്കും. മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്ർപ്പത്തിന്റെ മഹനുണ മഹവിശവസ്ിച്ച മഹആൈാതിന്റെയും മഹ
്വ്വായുന്റരയും മഹഅനുഭവം മഹഅതായിരുന്നു. മഹഈ മഹരീതിയിൽ മഹ
തനസ്ില്ാക്കിയാൽ മഹനതുക്ക് മഹഅത് മഹകാണാൻ മഹകഴിയും ദൈവസ്പന്ം മഹ
ൈ്ിപ്പിക്കുന്ന മഹതീയാണ്.
ധനികന്റനയും മഹല്ാസ്റിന്റനയും മഹകുറിച്ചുള്ള മഹപയശുവിന്റെ മഹഉപത മഹചില്പപ്പാൾ മഹ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മഹപീഡിപ്പിക്കുന്ന മഹസ്ഥല്ത്തിന്റെ മഹസ്ിദ്ധാന്തന്റത്ത മഹ
പിന്തുണയ്ക്കാൻ മഹഉപപയാഗിക്കുന്നു:
ധനവാനാന്റയാരു മഹതനുഷയൻ മഹഉൊയിരുന്നു; മഹഅവൻ മഹധൂപ്തവസ്പ്തവും മഹപടും മഹ
ധരിച്ചു മഹൈിനംപ്പതി മഹആഡംബരപത്താന്റര മഹസ്ുഖിച്ചുന്റകാെിരിന്നു. മഹല്ാസ്ർ മഹ
എന്നു മഹപപരുന്റള്ളാരു മഹൈരിപ്ൈൻ മഹപ്വണം മഹനിറഞ്ഞവനായി മഹഅവന്റെ മഹ
പരിപ്പുരയ്ക്കൽ മഹകിരന്നു മഹധനവാന്റെ മഹപതശയിൽ മഹനിന്ന് മഹവിഴുന്നത് മഹതിന്നു മഹ
വിശപ്പരക്കുവാൻ മഹആപ്ഗ്ിച്ചു: മഹനായ്ക്കെും മഹവന്ന് മഹ
 മഹഅവന്റെ മഹപ്വണം മഹനക്കും. മഹ
ആ മഹൈരിപ്ൈൻ മഹതരിച്ചപപ്പാൾ മഹൈൂതന്മാർ മഹഅവന്റന മഹഅപ്ബ്ാതിന്റെ മഹതരിയിപല്ക്കു മഹ
ന്റകാെുപപായി. മഹധനവാനും മഹതരിച്ച് മഹഅരക്കന്റപ്പടു; മഹപാതാെത്തിൽ മഹയാതന മഹ
അനുഭവിക്കുപമ്പാൾ മഹപതപല്ാടു മഹപനാക്കി മഹൈൂരത്തു മഹനിന്ന് മഹ
 മഹഅപ്ബ്ാതിന്റനയും മഹ
അവന്റെ മഹതരിയിൽ മഹല്ാസ്രിന്റനയും മഹകെു: മഹഅപ്ബാ്ാംപിതാപവ, മഹഎപന്നാരു മഹ
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കനിവുൊപകണപത; മഹല്ാസ്ർ മഹവിരല്ിന്റെ മഹഅറ്റം മഹന്റവള്ളത്തിൽ മഹതുക്കി മഹഎന്റെ മഹ
നാവിന്റന മഹതണുപ്പിപക്കെതിന് മഹഅവന്റന മഹഅയയ്പക്കണപത; മഹഞാൻ മഹഈ മഹ
ജവാല്യിൽ മഹകിരന്നു മഹപവൈന മഹഅനുഭവിക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹവിെിച്ചു മഹപറഞ്ഞു. മഹ
അപ്ബാ്ാം: മഹതകപന, മഹനിന്റെ മഹആയുസ്സിൽ മഹനീ മഹനന്മയും മഹല്ാസ്ർ മഹഅവ്വണ്ണം മഹ
തിന്മയും മഹപ്പാപിച്ചു മഹഎന്ന് മഹഓർക്ക; മഹഇപപ്പാൾ മഹഅവൻ മഹഇവിന്റര മഹ
ആശവസ്ിക്കുന്നു; മഹനീപയാ മഹപവൈന മഹഅനുഭവിക്കുന്നു, മഹഅപ്തയുതല്ല മഹഞങ്ങൾക്കും മഹ
നിങ്ങൾക്കും മഹനരുപവ മഹവല്ിന്റയാരു മഹപിെർപ്പുൊക്കിയിരിക്കുന്നു. മഹ
ഇവിന്റരനിന്നു മഹനിങ്ങെുന്റര മഹഅരുക്കൽ മഹകരന്നു മഹവരുവാൻ മഹ
ആപ്ഗ്ിക്കുന്നവർക്കു മഹകഴിവില്ല; മഹഅവിന്റരനിന്നു മഹഞങ്ങെുന്റര മഹഅരുക്കൽ മഹ
കരന്നുവരുവാനും മഹപാരില്ല മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഅതിന് മഹഅവൻ: മഹഎന്നാൽ മഹ
പിതാപവ, മഹഅവന്റന മഹഎന്റെ മഹഅപ്പൻ മഹവീടിൽ മഹഅയയ്പക്കണന്റതന്നു മഹഞാൻ മഹ
അപപക്ഷിക്കുന്നു; മഹഎനിക്ക് മഹഅഞ്ചു മഹസ്പ്ാൈരന്മാർ മഹഉെ്; മഹഅവരും മഹഈ മഹ
യാതനാസ്ഥല്ത്തു മഹവരാതിരിപ്പാൻ മഹഅവൻ മഹഅവപരാരു മഹസ്ാക്ഷയം മഹപറയന്റട മഹ
എന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹഅപ്ബാ്ാം മഹഅവപനാട്: മഹഅവർക്കു മഹപതാന്റശയും മഹ
പ്പവാചകന്മാരും മഹഉെപല്ലാ; അവരുന്റര മഹവാക്ക് മഹഅവർ മഹപകൾക്കന്റട മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹഅതിന് മഹഅവൻ: മഹഅല്ലല്ല, മഹഅപ്ബ്ാം മഹപിതാപവ, മഹ
തരിച്ചവരിൽനിന്ന് മഹഒരുത്തൻ മഹഎഴുപന്നറ്റ്
 മഹ
 മഹഅവരുന്റര മഹഅരുക്കൽ മഹന്റചന്നു മഹ
എങ്കിൽ മഹഅവർ മഹതാനസ്ാന്തരന്റപ്പരും മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഅവൻ മഹഅവപനാട് മഹ
അവർ മഹപതാന്റശയുന്റരയും മഹപ്പവാചകന്മാരുന്റരയും മഹ മഹവാക്കു മഹപകൾക്കാഞ്ഞാൽ മഹ
തരിച്ചവരിൽനിന്ന് മഹഒരുത്തൻ മഹഎഴുപന്നറ്റു മഹന്റചന്നാല്ും മഹവിശവസ്ിക്കയില്ല
 മഹ
 മഹ
എന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ(ല്ൂപക്കാ.16:15-31).
സ്വാർത്ഥതയും മഹനിസ്സംഗതയും മഹഒരു മഹവയക്തിയിൽ മഹഉന്റെന്നും, മഹഅതിന്റെ മഹ
ഫല്ം മഹഇപ്പകാരം മഹആയിരിക്കുന്റതന്നും മഹവയക്തതാക്കുന്നതിനാണ് മഹപയശു മഹഈ മഹ
ഉപത മഹപറഞ്ഞത്. മഹസ്വയം മഹനീതിതാന്റനന്ന് മഹകരുതിയ മഹപരീശന്മാന്റര മഹപയശു മഹ
അഭിസ്ംപബാധന മഹന്റചയ്തു.
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യ്ൂൈന്മാർ മഹസ്മ്പത്തിന്റന മഹദൈവാനുപ്ഗ്വുതായി മഹബന്ധന്റപ്പരുത്തി. മഹ
അവരുന്റര മഹതനസ്സിൽ മഹഒരു മഹൈരിപ്ൈൻ എന്നാൽ മഹദൈവം മഹശപിച്ച മഹവയക്തി മഹഎന്ന് മഹ
കരുതിയിരുന്നു, മഹകാരണം മഹചില് മഹആത്മീയ മഹകുറവുപൊ, മഹപാപപതാ മഹആ മഹ
വയക്തി മഹജീവിതത്തിൽ മഹഒരുപാട് മഹഅർ്ത മഹപനരിയിരിക്കുന്നു മഹഎന്ന മഹചിന്ത. മഹ
തറുവശത്ത്, മഹധനികൻ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പപതയക മഹഅനുപ്ഗ്ം മഹഉറപ്പുനൽകി മഹ
എന്ന മഹചിന്ത. മഹഒരു മഹവയക്തിയുന്റര മഹസ്മ്പത്ത് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹപൈവി മഹപരീശന്മാരുന്റര മഹ
ചിന്താരീതിയിപല്ക്കായിരുന്നു, മഹഅത് ദൈവതുമ്പാന്റക മഹഅവരുന്റര മഹ
അവകാശത്തിന്റെ മഹഅെവുപകാല്ായിരുന്നു. മഹപരീശന്മാരുന്റര മഹഇരുങ്ങിയ മഹ
ചിന്താഗതിയും, മഹപ്കൂരവുതായ മഹഈ മഹവീക്ഷണപകാണിന്റല് മഹവീഴ്ച മഹ
തുറന്നുകാടാൻ മഹപയശു മഹഅവർക്ക് മഹഈ മഹഉപത മഹനൽകി.
ല്ാസ്റിന്റെ മഹതരണപശഷം, മഹയാചകനായ മഹല്ാസ്ർ മഹസ്വയം മഹസ്ുഖതായി മഹ
താതസ്ിക്കുന്നു. മഹധനികനും, മഹതരിക്കുകയും മഹപവൈന മഹഅനുഭവിക്കുന്ന മഹ
നരകത്തിൽ മഹഅവസ്ാനിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു; അവൻ മഹതല്ന്റപാക്കി മഹ
അപ്ബ്ാതിന്റനയും മഹല്ാസ്റിന്റനയും മഹഅകന്റല് മഹകാണുന്നു. മഹധനികനും മഹതമ്മിൽ മഹ
ഒരു മഹസ്ംഭാഷണം മഹപിന്തുരരുന്നു മഹ“പിതാവായ മഹഅപ്ബ്ാം.”
ചില്ത് മഹപചാൈിച്ച് മഹഇപപ്പാൾ മഹഈ മഹഉപത മഹപ്ശദ്ധാപൂർവ്വം മഹപരിപശാധിക്കാം മഹ
ചിന്തനീയതായ മഹപചാൈയങ്ങൾ:

1 മഹഈ മഹ ഉപതയിൽ മഹഅപ്ബ്ാതും മഹല്ാസ്റും മഹഎവിന്റരയാണ്?
2 മഹഅപ്ബ്ാതും മഹല്ാസ്റും മഹസ്വർ്ഗസത്തിപല്ാ മഹപറുൈീസ്യിപല്ാ മഹആന്റണങ്കിൽ,
എങ്ങന്റന മഹനരകത്തില്ുള്ള മഹധനികനുതായി മഹഅപ്ബ്ാതിന് മഹഒരു മഹസ്ംഭാഷണം മഹ
നരത്താൻ മഹകഴിയും, അത് മഹഎങ്ങന്റന മഹസ്ാദ്ധയതാണ് മഹധനികന് മഹഅവന്റര മഹ
കാണാൻ?
3 മഹഅപ്ബ്ാതും മഹല്ാസ്റും മഹനരകത്തില്ാന്റണങ്കിൽ, അവർ മഹഎന്താണ് മഹഅവിന്റര മഹ
ന്റചയ്യുന്നത്?
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4 മഹഅപ്ബ്ാതും മഹല്ാസ്റും മഹസ്വർ്ഗസത്തിപല്ാ മഹനരകത്തിപല്ാ മഹഇന്റല്ലങ്കിൽ, മഹഅവർ മഹ
എവിന്റരയാണ്?
9 അഗ്നിജവാല്യിൽ മഹപീഡിപ്പിക്കന്റപ്പരുന്ന മഹവയക്തിക്ക് മഹഏതാനും മഹതുള്ളി മഹ
ന്റവള്ളം മഹഎപ്തതാപ്തം മഹആശവാസ്ം മഹനൽകും, മഹനാവ് മഹനരകം മഹനൽകുന്നു?
6 മഹസ്മ്പന്നന്റന മഹനരകത്തിൽ മഹഉപപ്ൈവിക്കുന്നത് മഹല്ാസ്റിന് മഹകാണാൻ മഹ
കഴിയുപതാ? മഹഅവന്റെ മഹഅപപക്ഷ മഹപകൾക്കപണാ?
7 മഹഅപ്ബ്ാതിന്റെ മഹതരിയിൽ മഹല്ാസ്റിന്റന മഹഎങ്ങന്റന മഹആശവസ്ിപ്പിക്കുന്നു?
8 മഹസ്മ്പന്നന്റെ മഹകഷ്ടപ്പാരുകന്റെക്കുറിച്ച് മഹവയക്തതായ മഹഅവപബാധം മഹ
ഉൊയിരുന്നിടും മഹല്ാസ്ർ മഹആശവസ്ിപ്പിക്കുന്നുപൊ?
5 മഹസ്മ്പന്നപനാരുള്ള മഹനിസ്സംഗത മഹവെർത്താൻ മഹല്ാസ്ർ മഹ
പപ്പാത്സാ്ിപ്പിക്കന്റപ്പരുന്നുപൊ?
10 മഹഈ മഹരെ് മഹസ്ഥല്ങ്ങൾക്കിരയിൽ മഹവയാപ്തി മഹഎപ്ത മഹവിശാല്താണ്?
11 മഹധനികന്റെയും മഹല്ാസ്റിന്റെയും മഹഉപതയിൽ മഹപയശു മഹനരകന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
ഒരു മഹപരാതർശം മഹഉപപയാഗിച്ചതിനാൽ മഹനിതയതായ മഹനരകന്റത്ത മഹജവല്ിപ്പിക്കുക മഹ
എന്ന മഹസ്ിദ്ധാന്തത്തിന് മഹപിന്തുണ മഹനൽകുകയാന്റണന്ന മഹനിഗതനം മഹനയായതാപണാ? മഹ
സ്മ്പന്നന്റെ മഹഉപതയിന്റല് മഹനിതയതായി മഹകത്തുന്ന മഹനരകന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
പരാതർശത്തിന് മഹപിന്തുണ മഹനൽകുകയായിരുപന്നാ?
ഈ മഹഭീതാകാരതായ മഹസ്ിദ്ധാന്തന്റത്ത മഹഅംഗീകരിക്കുന്നതിനു മഹപകരം മഹഅതിന്റന മഹ
തള്ളിക്കെയുന്നതിനാണ് മഹപയശു മഹതന്റെ മഹഈ മഹഉപതയിപല്ക്ക് മഹഎപപ്പാഴും മഹ
കത്തുന്ന മഹഒരു മഹസ്ഥല്ന്റതന്ന മഹആശയം മഹവയക്തതാക്കുന്നത്. മഹപ്പപഞ്ചത്തിൽ മഹ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മഹനരകം മഹഉന്റെങ്കിൽ മഹനിതയതായി മഹജീവിക്കുന്നവർക്ക് മഹ
തികഞ്ഞ മഹസ്താധാനവും മഹസ്പന്താഷവും മഹല്ഭിക്കുക മഹഅസ്ാധയതാന്റണന്ന് മഹപയശു മഹ
പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരു മഹശാശവത മഹപീഡന മഹസ്ഥല്തുന്റെന്ന മഹസ്ിദ്ധാന്തം മഹസ്ാത്താന്റെ മഹനുണയാണ്. മഹ
അത് മഹനമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനും, കരുണാതയനും,ക്ഷതിക്കുന്നവനും,
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സ്പന്ിക്കുന്നവനുതായ മഹദൈവന്റത്ത മഹസ്ങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതിൽ മഹവച്ച് മഹ
ഏറ്റവും മഹപതാശതായ മഹപസ്വച്ഛാധിപതിയായി മഹചിപ്തീകരിക്കുകയും മഹനമ്മുന്റര മഹ
സ്വർ്ഗസീയപിതാവിൽ മഹനിന്ന് മഹനന്റമ്മ മഹഅകറ്റാൻ മഹകണക്കാക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹ
ഒരിക്കല്ും മഹശാശവത മഹപീഡനത്തിന് മഹഇരതുൊകില്ല. മഹഎല്ലാ മഹകഷ്ടപ്പാരുകെും മഹ
എന്റന്നപന്നക്കുതായി മഹഅവസ്ാനിക്കുന്ന മഹഒരു മഹൈിവസ്ന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹദബബിൾ മഹ
വയക്തതാക്കുന്നു:
“ സ്ിം്ാസ്നത്തിൽനിന്ന് മഹ
 മഹഒരു മഹത്ാശബ്ദം മഹപറയുന്നതായി മഹഞാൻ മഹപകടത്: മഹ
ഇതാ, മഹതനുഷയപരാരുകൂന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹകൂരാരം; അവൻ മഹഅവപരാരുകൂന്റര മഹ
വസ്ിക്കും; അവർ മഹഅവന്റെ മഹജനതായിരിക്കും; ദൈവം മഹതാൻ മഹഅവരുന്റര മഹ
ദൈവതായി മഹഅവപരാരുകൂന്റര മഹഇരിക്കും. അവൻ മഹഅവരുന്റര മഹകണ്ണിൽ മഹനിന്നു മഹ
കണ്ണുനീർ മഹഎല്ലാം മഹതുരച്ചുകെയും”(ന്റവെി.21:3-4).
നാം മഹഏത് മഹരൂപത്തില്ാണ് മഹനിതയതായി മഹജീവിക്കുകന്റയന്ന് മഹപല്രും മഹ
പല്പപ്പാഴും മഹചിന്തിക്കാറുെ്. മഹനതുക്ക് മഹഇപപ്പാൾ മഹഉള്ളതുപപാന്റല് മഹ
തനുഷയശരീരങ്ങൾ മഹഉപൊ, അപതാ മഹനാം മഹജീവിക്കുപതാ? മഹശാരീരിക മഹ
അസ്തിതവവും, നമ്മുന്റര മഹആത്മാവും മഹഎന്താണ്?
യപ്ാവയായ മഹദൈവം മഹനില്ന്റത്ത മഹന്റപാരിന്റകാെു മഹതനുഷയന്റന മഹനിർമ്മിച്ചിട് മഹ
അവന്റെ മഹതൂക്കിൽ മഹജീവശവാസ്ം മഹഊതി, തനുഷയൻ മഹജീവനുള്ള മഹപൈ്ിയായി മഹ
തീർന്നു മഹ(ഉൽപ്പത്തി2:7).
സ്കല് മഹപൈ്ികെും മഹഎനിക്കുള്ളവർ; അപ്പന്റെ മഹപ്പാണനും മഹതകന്റെ മഹ
പ്പാണനും മഹഒരുപപാന്റല് മഹഎനിക്കുള്ളത്; പാപം മഹന്റചയ്യുന്ന മഹപൈ്ി മഹതരിക്കും മഹ
(ന്റയ്സ്.18:4).
നമ്മുന്റര മഹജീവിതത്തിന് മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹ“ജീവശവാസ്ം” മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹ
ആത്മാവ് മഹആവശയതാണ്. മഹജീവനുള്ള മഹആത്മാക്കൾ മഹനതുക്കില്ല. മഹനമ്മൾ മഹ
ഓപരാരുത്തരും മഹജീവനുള്ള മഹആത്മാവാണ്. മഹപവർതിരിക്കാനാവാത്ത മഹ
അതർതയത മഹആത്മാക്കൊയ മഹനതുക്കുന്റെന്ന മഹവിശവാസ്ന്റത്ത മഹദബബിൾ മഹ
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പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹരൊം മഹവരവിൽ മഹനമ്മുന്റര മഹഅപൂർണ്ണ മഹ
ശരീരങ്ങൾ മഹ“കണ്ണിതയ്ക്കുന്നിരയിൽ മഹനാം മഹഎല്ലാവരും മഹരൂപാന്തരന്റപ്പരും” മഹ(1 മഹ
ന്റകാരി. മഹ19:92) മഹപൂർണതയിപല്ക്ക് മഹതാറ്റന്റപ്പരും.
പാപത്തിന്റെ മഹശമ്പെം മഹതരണതന്റപ്ത. മഹ(പറാത. മഹ6:23)
ദൈവവചനത്തിൽ മഹഒരിരത്തും മഹതരണന്റത്ത മഹതരണതല്ലാന്റത മഹതന്ററ്റാന്നും മഹ
വിപശഷിപ്പിച്ചിടില്ല. മഹഎല്ലാ മഹതിരുന്റവഴുത്തുകെും മഹശരിയായി മഹ
തനസ്ില്ാക്കിയാൽ, മഹപാപം മഹതരണത്തിൽ മഹകല്ാശിക്കുന്നത് മഹഒരു മഹ
വിപയാജിപ്പുള്ള മഹശബ്ദം മഹന്റകാെ് മഹതാപ്തതാണ്: മഹപാമ്പ് മഹസ്പ്തീപയാട്: മഹനിങ്ങൾ മഹ
തരിക്കയില്ല മഹനിശ്ചയം; മഹ(ഉൽപ. മഹ3:4).
തന്റെ മഹഏകജാതനായ മഹപുപ്തനിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്ന മഹഏവനും മഹ
നശിച്ചുപപാകാന്റത മഹനിതയജീവൻ മഹപ്പാപിപക്കെതിന് മഹദൈവം മഹഅവന്റന മഹ
നല്കുവാൻ മഹതക്കവണ്ണം മഹപല്ാകന്റത്ത മഹസ്പന്ിച്ചു മഹ(പയാ്.3:16).
ഇതു മഹപറഞ്ഞിട് മഹഅവൻ: മഹനമ്മുന്റര മഹസ്പന്ിതനായ മഹല്ാസ്ർ മഹനിപ്ൈന്റകാള്ളുന്നു;
എങ്കില്ും മഹഞാൻ മഹഅവന്റന മഹഉണർത്തുവാൻ മഹപപാകുന്നു മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅവപരാരു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹ ശിഷയന്മാർ മഹഅവപനാട്: മഹകർത്താപവ, മഹഅവൻ മഹനിപ്ൈന്റകാള്ളുന്നു മഹ
എങ്കിൽ മഹഅവനു മഹസ്ൗഖയം മഹവരും മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹപയശുപവാ മഹഅവന്റെ മഹ
തരണന്റത്തക്കുറിച്ച്
ആയിരുന്നു മഹപറഞ്ഞത്; മഹഉറക്കം മഹഎന്ന മഹനിപ്ൈന്റയക്കുറിച്ചു മഹപറഞ്ഞു മഹഎന്ന് മഹ
അവർക്കു മഹപതാന്നിപപ്പായി. അപപ്പാൾ മഹപയശു മഹസ്പഷ്ടതായി മഹഅവപരാട്: മഹ
ല്ാസ്ർ മഹതരിച്ചുപപായി; മഹഞാൻ മഹഅവിന്റര മഹഇല്ലാഞ്ഞതുന്റകാെ് മഹനിങ്ങന്റെ മഹ
വിചാരിച്ചു മഹസ്പന്താഷിക്കുന്നു; മഹനിങ്ങൾ മഹവിശവസ്ിപ്പാൻ മഹഇരയാകുതപല്ലാ; മഹ
എന്നാൽ മഹനാം മഹഅവന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹപപാക മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹ(പയാ്.11:1114)
പയശു മഹതരണന്റത്ത മഹഉറക്കപത്താട് മഹഉപതിച്ചു, കാരണം മഹഒരു മഹവയക്തിന്റയ മഹ
തരിച്ചവരിൽ മഹനിന്ന് മഹഉയിർപ്പിക്കാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹകഴിയും. മഹ
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ശവകുരീരത്തിൽ മഹനാല്ുൈിവസ്ത്തിനുപശഷം മഹപയശു മഹല്ാസ്റിന്റന മഹ
ഉയിർന്റത്തഴുപന്നൽപ്പിച്ചപപ്പാൾ മഹല്ാസ്റിന്റന മഹസ്വർഗത്തിൽനിന്നു മഹ
തിരിച്ചുവിെിച്ചില്ല. മഹഅപബാധാവസ്ഥയിൽ മഹനിന്ന് മഹഅവൻ മഹഉണർന്നു- മഹതരണം.
അവന്റെ മഹശവാസ്ം മഹപപാകുന്നു; അവൻ മഹതണ്ണിപല്ക്കു മഹതിരിയുന്നു; അന്നുതന്റന്ന മഹ
അവന്റെ മഹനിരൂപണങ്ങൾ മഹനശിക്കുന്നു മഹ(സ്ങ്കീ.146:4).
തരണസ്തയത്ത്, ചിന്തകൾ മഹതന്ററ്റവിന്റരന്റയങ്കില്ും മഹതുരരില്ല.
തരണത്തിൽ മഹനിന്റന്നക്കുറിച്ച് മഹഓർമ്മയില്ലപല്ലാ; പാതാെത്തിൽ മഹആർ മഹനിനക്ക് മഹ
സ്പതാപ്തം മഹന്റചയ്യും? മഹ(സ്ങ്കീ.6:9).

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മഹതങ്ങൾ മഹതരിക്കും മഹഎന്നറിയുന്നു; തരിച്ചവപരാ മഹ
ഒന്നുതറിയുന്നില്ല; പതല്ാൽ മഹഅവർക്ക് മഹഒരു മഹപ്പതിഫല്വും മഹഇല്ല;
അവന്റര മഹഓർത മഹവിടുപപാകുന്നുവപല്ലാ മഹ(സ്ഭാ.5:9).
നമ്മൾ മഹതരിക്കുപമ്പാൾ മഹഎല്ലാ മഹവിജ്ഞാന മഹപ്പവർത്തനങ്ങെും മഹആ മഹനിതിഷം മഹ
അവസ്ാനിക്കുന്നു, മഹകാല്പ്കപതണയുള്ള മഹഅവപബാധം മഹഉൾന്റപ്പന്റര. മഹഅവസ്ാന മഹ
ശവാസ്ം മഹഎരുത്ത മഹഉരന്റന മഹഉയിർന്റത്തഴുപന്നൽപ്പ് മഹനിതിഷം മഹവരുന്നതായി മഹ
പതാന്നും
കർത്താവ് മഹതാൻ മഹഗംഭീരനാൈപത്താരും മഹപ്പധാന മഹൈൂതന്റെ മഹശബ്ദപത്താരും മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹകാ്െപത്താരുംകൂന്റര മഹസ്വർഗത്തിൽനിന്ന് മഹഇറങ്ങിവരികയും മഹ
 മഹ
പ്കിസ്തുവിൽ മഹതരിച്ചവർ മഹതുപമ്പ മഹഉയിർന്റത്തഴുപന്നല്ക്കയും മഹന്റചയ്യും മഹ
(1ന്റതസ്സന്റല്ാനീകയർ മഹ4:16). മഹ മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹരൊം മഹവരവിൽ മഹഈ മഹ
പുനരുത്ഥാനം മഹനരക്കും. മഹഇതാ, ഞാൻ മഹപവഗം മഹവരുന്നു; ഓപരാരുത്തനും മഹ
അവനവന്റെ മഹപ്പവൃത്തിക്കു മഹതക്കവണ്ണം മഹന്റകാരുപ്പാൻ മഹപ്പതിഫല്ം മഹഎന്റെ മഹ
പക്കൽ മഹഉെ് മഹ(ന്റവെി.22:12).
പയശു മഹരൊതത് മഹതരങ്ങിവരുന്നതുവന്റര മഹനതുക്ക് മഹനമ്മുന്റര മഹനിതയ മഹപ്പതിഫല്ം മഹ
ല്ഭിക്കുകയില്ല.
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ധനയനായ മഹഏകാധിപതിയും മഹരാജാധിരാജാവും മഹ
കർത്താധികർത്താവും മഹ താൻ മഹതാപ്തം മഹഅതർതയതയുള്ളവനും മഹ
അരുത്തുകൂരാത്ത മഹന്റവെിച്ചത്തിൽ മഹവസ്ിക്കുന്നവനും മഹതനുഷയർ മഹആരും മഹ
കാണാത്തവനും മഹകാണ്മാൻ മഹകഴിയാത്തവനുതായവൻ മഹതക്കസ്തയത്ത് മഹആ മഹ
പ്പതയക്ഷത മഹവരുത്തും. മഹഅവനു മഹബ്ുതാനവും മഹനിതയബല്വും മഹഉൊകന്റട. മഹ
ആപതൻ മഹ(1തിന്റതാ മഹ6:19-16).
ദൈവം മഹതാപ്തം മഹഅതർതയനാണ്, മഹനമ്മൾ മഹഅല്ല.
ഞാൻ മഹഒരു മഹതർതം മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയാം: മഹനാം മഹഎല്ലാവരും മഹ
നിപ്ൈന്റകാള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ മഹഅന്തയകാ്െനാൈത്തിങ്കൽ മഹന്റപന്റടന്നു മഹ
കണ്ണിതയ്ക്കുന്നിരയിൽ മഹനാം മഹഎല്ലാവരും മഹരൂപാന്തരന്റപ്പരും. മഹകാ്െം മഹ
ധവനിക്കും; തരിച്ചവർ മഹഅക്ഷയരായി മഹഉയിർക്കുകയും മഹനാം മഹ
രൂപാന്തരന്റപ്പരുകയും മഹന്റചയ്യും. മഹഈ മഹപ്ൈവതവതുള്ളത് മഹഅപ്ൈവതവന്റത്തയും മഹഈ മഹ
തർതയതായത് മഹഅതർതയതവന്റത്തയും മഹധരിപക്കണം. മഹഈ മഹപ്ൈവതവതുള്ളത് മഹ
അപ്ൈവതവന്റത്തയും മഹഈ മഹതർതയതായത് മഹഅതർതയതവന്റത്തയും മഹധരിക്കുപമ്പാൾ മഹ
“തരണം മഹനീങ്ങി മഹജയം മഹ മഹവന്നിരിക്കുന്നു” മഹഎന്ന് മഹഎഴുതിയ മഹവചനം മഹ
 മഹ
നിവൃത്തിയാകും മഹ(1ന്റകാരി.19:91-94).
നമ്മിൽ മഹഅതർതയതയില്ല. മഹദൈവവുതായുള്ള മഹജീവനുള്ള മഹബന്ധത്തില്ൂന്റര മഹ
താപ്തപത മഹഅതർതയത മഹസ്ാധയതാകൂ:
“ഈ മഹതർതയൻ മഹഅതർതയത മഹധരിപക്കെതാണ്.” മഹന്റപൗപല്ാസ്ും മഹഇപ്പകാരം മഹ
പറയുന്നു മഹ“ഞങ്ങൾ മഹഎല്ലാവരും മഹഉറങ്ങുകയില്ല.” മഹപ്കിസ്തുവിൽ മഹ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മഹരൊം മഹവരവിൽ മഹഒരിക്കല്ും മഹതരണം മഹ
അനുഭവിക്കുകയില്ല.
ന്റചന്നായ് മഹകുഞ്ഞാരിപനാരുകൂന്റര മഹപാർക്കും; പുള്ളിപ്പുല്ി മഹ
പകാല്ാടുകുടിപയാരുകൂന്റര മഹകിരക്കും; പശുക്കിരാവും മഹബാല്സ്ിം്വും മഹ
തരിപ്പിച്ച മഹതൃഗവും മഹഒരുതിച്ചു മഹപാർക്കും; ഒരു മഹന്റചറിയ മഹകുടി മഹഅവന്റയ മഹ
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നരത്തും. മഹപശു മഹകരരിപയാരുകൂന്റര മഹപതയും; അവയുന്റര മഹകുടികൾ മഹഒരുതിച്ചു മഹ
കിരക്കും; സ്ിം്ം മഹകാെ മഹഎന്നപപാന്റല് മഹദവപക്കാൽ മഹതിന്നും. മഹതുല്കുരിക്കുന്ന മഹ
ശിശു മഹസ്ർപ്പത്തിന്റെ മഹപപാതിങ്കൽ മഹകെിക്കും; തുല്കുരി മഹതാറിയ മഹദപതൽ മഹ
അണല്ിയുന്റര മഹന്റപാത്തിൽ മഹദക മഹഇരും. മഹസ്തുപ്ൈം മഹന്റവള്ളംന്റകാെു മഹ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹഭൂതി മഹയപ്ാവയുന്റര മഹപരിജ്ഞാനംന്റകാെു മഹ
പൂർണ്ണതായിരിക്കയാൽ മഹഎന്റെ മഹവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ മഹഎങ്ങും മഹഒരു മഹ
പൈാഷപതാ മഹനാശപതാ മഹആരും മഹന്റചയ്കയില്ല മഹ(ന്റയശ.11:6-5).
ഭൂതിന്റയ മഹപുതിയതാക്കി മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഎല്ലാ മഹസ്ൃഷ്ടികെും മഹഏന്റൈന്റെ മഹ
യഥാർത്ഥ മഹപൂർണതയിപല്ക്ക് മഹപുന:സ്ഥാപിക്കന്റപ്പരും. മഹഅതിജീവിക്കാൻ മഹ
തൃഗങ്ങൾ മഹപരസ്പരം മഹന്റകാല്ലുകയില്ല, മഹതനുഷയരാശിന്റയ മഹഭീഷണിന്റപ്പരുത്തുന്ന മഹ
ഒരു മഹജീവൻ മഹസ്ൃഷ്ടിക്കുകയുതില്ല. മഹഭയപതാ മഹകഷ്ടതപയാ മഹതരണപതാ മഹ
ഇനിയുൊകില്ല.

അവൻ മഹഅവരുന്റര മഹകണ്ണിൽ മഹനിന്നു മഹകണ്ണുനീർ മഹ
എല്ലാം മഹതുരച്ചുകെയും. മഹഇനി മഹതരണം മഹഉൊകയില്ല;
ൈുുഃഖവും മഹതുറവിെിയും മഹകഷ്ടതയും മഹഇനി മഹ
ഉൊകയില്ല; ഒന്നാതപത്തത് മഹകഴിഞ്ഞുപപായി;
സ്ിം്ാസ്നത്തിൽ മഹഇരിക്കുന്നവൻ: മഹഇതാ, ഞാൻ മഹ
സ്കല്വും മഹപുതുതാക്കുന്നു മഹഎന്ന് മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തു മഹ
(ന്റവെി.21:4).
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നമ്മുടെ രവസഷ്ടാവും രരിരാല്കളനും

ആൈിയിൽ മഹദൈവം മഹആകാശവും മഹഭൂതിയും മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു മഹ(ഉല്പത്തി1:1).
എല്ലാ മഹയഥാർത്ഥ മഹശാസ്പ്തത്തിന്റെ മഹഅരിസ്ഥാനം മഹഇവിന്റര മഹനിഷിപ്തതാണ്, മഹ
പ്പപഞ്ച മഹസ്ൃഷ്ടിതാവ് മഹദൈവതാണ്. മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു. മഹനമ്മുന്റര മഹ
നില്നിൽപ്പിന്റെ മഹപിന്നിൽ മഹദൈവീക മഹപദ്ധതിയ്ക്ക് മഹഒരു മഹല്ക്ഷയം മഹഉെ്. മഹ
എന്നിരിന്നാല്ും, മഹഇന്നന്റത്ത മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകം മഹഒരു മഹതത്തവചിന്തയാൽ മഹ
പൂരിതതാണ്, മഹഅത് മഹദൈവവചനം മഹതുറക്കുന്ന മഹവയക്തതായ മഹപ്പസ്താവനന്റയ മഹ
തികച്ചും മഹഎതിർക്കുന്നു. മഹനിരീശവരവാൈം മഹശാസ്പ്തന്റത്ത മഹതങ്ങെുന്റരതായ മഹ
രീതിയിൽ മഹന്റകാെ് മഹപപാകുന്നു. മഹഈ മഹതത്തവചിന്ത മഹഒരു മഹനൂറ്റാെിൽ മഹ
ഏന്ററയായി മഹശാസ്പ്തന്റത്ത മഹന്റഞരുക്കുന്നു. മഹപല്ാകവും മഹഒരു മഹപരിധിവന്റര മഹ
ഇതിന്റന മഹപചർത്തു മഹനിർത്തുന്നു മഹഎന്നതു മഹപവൈനയുന്റര മഹഒരു മഹഅനുഭവതാണ്.
സ്ൃഷ്ടിന്റയ മഹഅരിസ്ഥാനതാക്കിയുള്ള മഹശാസ്പ്തന്റത്ത മഹപിന്തുണയ്ക്കുന്ന മഹ
ന്റതെിവുകെുന്റര മഹഅെവ് മഹപരിപശാധിക്കുന്നത് മഹഈ മഹ മഹന്റചറിയ മഹ
പുസ്തകത്തിന്റെ മഹപരിധിയിൽ മഹവരില്ല, മഹകാരണം മഹഈ മഹവിഷയത്തിൽ മഹ
ധാരാെം മഹനല്ല മഹപുസ്തകങ്ങൾ മഹല്ഭയതാണ്. എന്നിരുന്നാല്ും, ദൈവത്തിന്റെ മഹ
അസ്തിതവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹഇന്ന് മഹഒരു മഹയുദ്ധതുെ്. മഹഒരു മഹകൂടം മഹഎഴുത്തുക്കാർ, മഹ
പ്പഭാഷകന്മാർ, മഹശാസ്പ്തജ്ഞന്മാർ മഹഎന്നിവരുന്റര മഹനിരന്തരതായ മഹ
പ്പവർത്തനത്തില്ൂന്റര, അവർ മഹദൈവന്റത്ത മഹഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മഹ
ൈൗതയത്തില്ാണ്. എന്താണ് മഹഈ മഹപ്പസ്ഥാനന്റത്ത മഹപപ്പരിപ്പിക്കുന്നത്? മഹ
എന്തുന്റകാൊണ് മഹഇപ്തയധികം മഹആെുകൾ മഹദൈവ മഹവിശവാസ്ം മഹ
നിരസ്ിക്കുന്നത്?
ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മഹപല്രും മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹന്റപാരുത്തതില്ലാത്ത മഹ
വീക്ഷണം മഹപുല്ർത്തുന്നു. മഹഅപനകർ മഹദൈവസ്പന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹപകട് മഹ
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വെർന്നവർ, മഹസ്പന്വനായ മഹഒരു മഹദൈവത്തിന്റെ മഹചിപ്തന്റത്ത മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹ
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മഹപകരം അവന്റന മഹഎെുപ്പത്തിൽ മഹപൈഷയം മഹപിരിപ്പിക്കുന്ന മഹ
അന്റല്ലങ്കിൽ മഹപ്പപകാപിപ്പിക്കുന്ന മഹഒരു മഹദൈവതായി മഹചിപ്തികരിക്കന്റപ്പരുന്നു. മഹ
തരണം, നാശം, നിതയശിക്ഷ മഹഎന്നിവ മഹദകകാരയം മഹന്റചയ്യുന്നതില്ൂന്റര മഹദൈവം മഹ
ശപ്തുക്കപൊട് മഹപ്പതികാരം മഹന്റചയ്യുന്നു മഹഎന്ന മഹവിശവാസ്ം മഹവരുത്തിതീർക്കുന്നു; മഹ
എന്തുന്റകാൊണ് മഹപല്രും മഹദൈവത്തില്ുള്ള മഹവിശവാസ്ന്റത്ത മഹന്റതാത്തത്തിൽ മഹ
നിരസ്ിച്ചന്റതന്ന് മഹകാണാൻ മഹഎെുപ്പതാണ്. മഹപപക്ഷ മഹഈ മഹവികല്തായ മഹചിപ്തം മഹ
എപപ്പാന്റഴങ്കില്ും മഹഅറിന്റഞ്ഞങ്കിൽ മഹഅവർ മഹദൈവന്റത്ത മഹ
നിരാകരിക്കുകയില്ലായിരിക്കാം. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഅസ്തിതവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹ
പചാൈയം മഹതാപ്തപത മഹനില്നിൽക്കുന്നുള്ളഎന്, മഹകാരണം മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
സ്വഭാവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹപചാൈയം മഹഎല്ലാ മഹതനസ്സില്ും മഹപരി്രിക്കന്റപ്പടിടില്ല.

താൻ മഹഉൊക്കിയതിന്റന മഹഒന്റക്കയും മഹദൈവം മഹപനാക്കി, അത് മഹഎപ്തയും മഹനല്ലത് മഹ
എന്നു മഹകെു(ഉല്പത്തി1:31).
ഈ മഹവാകയം മഹസ്ൃഷ്ടിയുന്റര മഹവിവരണം മഹനൽകുന്നു. മഹസ്ൃഷ്ടിയുന്റര മഹ
പൂർത്തികരണത്തിനുതുൻപ് മഹതന്റെ മഹസ്ൃഷ്ടികെിന്റല്ന്റതങ്കില്ും മഹഒന്നിന് മഹ
തരണം മഹസ്ംഭവിച്ചിരുന്റന്നങ്കിൽ മഹദൈവത്തിന് മഹഭൂതിയിന്റല് മഹഎല്ലാം മഹ
“വെന്റര മഹനല്ലതായി” മഹകാണാൻ മഹകഴിയുതായിരുന്നില്ല. മഹദൈവം മഹ
കഷ്ടപ്പാരുകെുന്റരയും മഹതരണത്തിന്റെയും മഹരചയിതാവല്ല, മഹനമ്മുന്റര മഹ
പല്ാകത്ത് മഹകഷ്ടപ്പാരുകെും മഹതരണവും മഹആൈയതായി മഹവന്നപപ്പാൾ മഹ
തനുഷയരാശിയുന്റര മഹപതനത്തിനു മഹതുൻപുള്ള മഹഅസ്ഥിതവം മഹ
ഉൊയിരുന്റന്നങ്കിൽ മഹഏറ്റവും മഹഅനുപയാജയതായ മഹതാർ്ഗസത്തിന്റെ മഹ
നില്നില്പിന്റന മഹഇത് മഹബാധിക്കുതായിരുന്നു.
പാപത്തിന്റെ മഹപ്പപവശനം മഹതുതൽ മഹഇന്നുവന്റര മഹനമ്മുന്റര മഹഭൂതിയിൽ മഹ
കാണുന്നത് മഹപല്ാകപത്താട് മഹന്റപാരുത്തന്റപ്പട് മഹജീവിക്കുന്ന മഹഒരു മഹ
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ജീവിതരീതിയാണ്. മഹപ്കിസ്തു മഹവരുപമ്പാൾ മഹസ്പന്ത്തിന്റെ മഹനിയതം മഹ
ഒരു മഹതത്സരവും മഹഭയതില്ലാത്ത മഹജീവിതരീതിയായിരിക്കും. മഹകഷ്ടപതാ മഹ
തരണപതാ മഹഇല്ല. മഹനമ്മുന്റര മഹഭൂതിക്കുപവെിയുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
യഥാർത്ഥ മഹല്ക്ഷയം മഹഅപപ്പാൾ മഹസ്ാക്ഷാത്കരിക്കന്റപ്പരും.
അവന്റെ മഹനിതയശക്തിയും മഹൈിവയതവവുതായി മഹഅവന്റെ മഹഅൈൃശയല്ക്ഷണങ്ങൾ മഹ
പല്ാകസ്ൃഷ്ടിതുതൽ മഹഅവന്റെ മഹപ്പവൃത്തികൊൽ മഹബുദ്ധിക്കു മഹന്റതെിവായി മഹ
ന്റവെിന്റപ്പടുവരുന്നു; മഹഅവർക്കു മഹപ്പതിവാൈതില്ലാതിരിപക്കെതിനുതന്റന്ന മഹ
(പറാതർ1:20).

ശാസ്പ്തം മഹപഠിക്കാനുള്ള മഹഅവസ്രം മഹല്ഭിക്കുപമ്പാൾ, സ്ൃഷ്ടിയിൽ മഹ
കാണന്റപ്പരുന്ന മഹഅത്ഭുതകരതായ മഹകൃതയതന്റയയും മഹസ്ങ്കീർണ്ണതന്റയയും മഹനാം മഹ
വില്തതിക്കും. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഒപ്പ് മഹഎല്ലായിരത്തും മഹകാണാൻ മഹസ്ാധിക്കും. മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹഅസ്തിതവം മഹനാം മഹനിപഷധിക്കുപമ്പാൾ, അത്ഭുതങ്ങെുന്റര മഹ
അസ്തിതവന്റത്തയും മഹനാം മഹനിപഷധിക്കണം, പപക്ഷ മഹനാം മഹഅത്ഭുതങ്ങൊൽ മഹ
ചുറ്റന്റപ്പടിരിക്കുന്നു: മഹകൂറ്റൻ മഹവൃക്ഷം, അതിപല്ാല്തായ മഹകാടുപുഷ്പങ്ങൾ,
കിെികെുന്റര മഹനാൈം, ചില്ന്തിവല്, വിശാല്തായ മഹപ്പപഞ്ചം, മഹഅവരുന്റര മഹ
അമ്മതാന്റര മഹതനസ്സില്ാക്കുപബാൾ മഹകുഞ്ഞുങ്ങെുന്റര മഹചിരി, മഹഈ മഹനിതിഷം മഹ
നിങ്ങൾ മഹഎരുക്കുന്ന മഹശവാസ്ം. മഹഇവന്റയല്ലാം മഹപരപതാന്നതനായ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ മഹ
അത്ഭുതങ്ങൊണ്. മഹഅവർക്ക് മഹയുക്തിസ്്തായിരിക്കാൻ മഹകഴിയില്ല
അത്ഭുതങ്ങെല്ലാന്റത മഹതന്ററ്റന്തുെ് മഹവിശൈീകരിക്കാൻ?. മഹഎല്ലാ മഹജീവജാല്ങ്ങെും മഹ
ഒരു മഹഅത്ഭുതതാണ്. മഹദൈവം മഹനന്റമ്മയും മഹജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹതന്ററ്റല്ലാവന്റരയും മഹ
സ്ൃഷ്ടിച്ചു മഹഎന്നതിന് മഹന്റതെിവുകൾ മഹവെന്റര മഹവല്ുതാണ്. മഹനതുക്ക് മഹചുറ്റുതുള്ള മഹ
അസ്ാധാരണതായ മഹപല്ാകന്റത്ത മഹപനാക്കാനും മഹദൈവം മഹഅത് മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചിടിന്റല്ലന്ന് മഹ
നിഗതനം ന്റചയ്യുന്നതും മഹനയായതില്ല.
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ആകാശന്റത്ത മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച മഹയപ്ാവ മഹഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു-അവൻ മഹ
തന്റന്ന മഹദൈവം; അവൻ മഹഭൂതിന്റയ മഹനിർതിച്ചുൊക്കി; അവൻ മഹഅതിന്റന മഹ
ഉറപ്പിച്ചു; വയർത്ഥതായിടല്ല മഹഅവൻ മഹഅതിന്റന മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചത്; പാർപ്പിനപപ്ത മഹ
അതിന്റന മഹനിർതിച്ചത്:- മഹഞാൻ മഹതന്റന്ന മഹയപ്ാവ; പവന്ററാരുത്തനും മഹഇല്ല മഹ
(ന്റയശ.49:18).
ദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹനിതയ മഹഭവനതായി മഹഭൂതിന്റയ മഹപ്സ്ഷ്ടിച്ചു.
ആൈിയിൽ മഹവചനം മഹഉൊയിരുന്നു; വചനം മഹദൈവപത്താരുകൂന്റര മഹആയിരുന്നു;
വചനം മഹദൈവം മഹആയിരുന്നു. മഹഅവൻ മഹആൈിയിൽ മഹദൈവപത്താരുകൂന്റര മഹ
ആയിരുന്നു മഹ.സ്കല്വും മഹഅവൻ മഹതുഖാന്തരം മഹഉെവായി; മഹഉെവായത് മഹഒന്നും മഹ
അവന്റന മഹകൂരാന്റത മഹഉെവായതല്ല മഹ.വചനം മഹജഡതായിത്തീർന്നു, കൃപയും മഹ
സ്തയവും മഹനിറഞ്ഞവനായി മഹനമ്മുന്റര മഹഇരയിൽ മഹപാർത്തു. മഹഞങ്ങൾ മഹഅവന്റെ മഹ
പതജസ്സ് മഹപിതാവിൽ മഹനിന്ന് മഹ
 മഹഏകജാതനായവന്റെ മഹപതജസ്സായി മഹകെു മഹ(പയാ് മഹ
1:1-3,14).
ദൈവം മഹഎന്താന്റണന്ന് മഹകൂരുതൽ മഹവയക്തതായി മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തുന്നതിനായി മഹ
നമ്മുന്റര മഹപ്സ്ഷ്ടാവ് മഹനമ്മിൽ മഹഒരാന്റെ മഹപപാന്റല്യായി
നിന്റെ മഹവിരല്ുകെുന്റര മഹപണിയായ മഹആകാശന്റത്തയും മഹനീ മഹഉൊക്കിയ മഹ
ചപ്ന്ദന്റനയും മഹനക്ഷപ്തങ്ങന്റെയും മഹപനാക്കുപമ്പാൾ, മഹതർതയന്റന മഹനീ മഹ
ഓർപക്കെതിന് മഹഅവൻ മഹഎന്ത്? തനുഷയപുപ്തന്റന മഹസ്ന്ദർശിപക്കെതിന് മഹ
അവൻ മഹഎന്തുതാപ്തം? മഹനീ മഹഅവന്റന മഹദൈവന്റത്തക്കാൾ മഹഅല്പം മഹതാപ്തം മഹ
താഴ്ത്തി, പതജസ്സും മഹബ്ുതാനവും മഹഅവന്റന മഹഅണിയിച്ചിരിക്കുന്നു മഹ.നിന്റെ മഹ
ദകകെുന്റര മഹപ്പവൃത്തികൾക്ക് മഹനീ മഹഅവന്റന മഹഅധിപതിയാക്കി,സ്കല്ന്റത്തയും മഹ
അവന്റെ മഹകാൽകീന്റഴയാക്കിയിരിക്കുന്നു മഹ(സ്ങ്കീ മഹ8:3-6).

‘താല്ാഖതാപരക്കാൾ’ മഹഅല്പം മഹതാഴ്ത്തിയാണ് മഹതനുഷയകുരുംബന്റത്ത മഹദൈവം മഹ
സ്ൃഷ്ടിച്ചത്. മഹഎന്നിരുന്നാല്ും, ഭൂതിയിൽ മഹജീവിക്കുകയും മഹദൈവവുതായി മഹ
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അനുരഞ്ജനം മഹനരത്തുകയും മഹന്റചയ്തവർ മഹ“ദൈവൈൂതന്മാരും മഹകുനിഞ്ഞു മഹ
പനാക്കുവാൻ മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്ന” മഹഒരു മഹഅനുഭവത്തില്ൂന്റര മഹകരന്നുവരും മഹ(1 മഹ
പപപ്താസ് മഹ1:12). മഹഅവരുന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹആത്മതയാഗപരതായ മഹ
സ്പന്ന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹപരീക്ഷണാത്മക മഹഅറിവ് മഹനൽകുകയും മഹഅവർക്ക് മഹ
പ്പപഞ്ചത്തിൽ മഹഒരു മഹപ്പപതയക മഹസ്ഥാനം മഹന്റകാരുക്കുകയും മഹന്റചയ്യും: മഹപുതിയ മഹ
ന്റയരൂശപല്ം മഹഎന്ന മഹവിശുദ്ധനഗരം മഹഭർത്താവിനായി മഹഅല്ങ്കരിച്ചിടുള്ള മഹ
തണവാടിന്റയപപ്പാന്റല് മഹഒരുങ്ങി മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽനിന്ന് മഹ
, ദൈവസ്ന്നിധിയിൽനിന്നു മഹ
തന്റന്ന, ഇറങ്ങുന്നത് മഹഞാൻ മഹകെു. മഹസ്ിം്ാസ്നത്തിൽനിന്ന് മഹ
 മഹഒരു മഹത്ാശബ്ദം മഹ
പറയുന്നതായി മഹഞാൻ മഹപകടത്: മഹഇതാ, തനുഷയപരാരുകൂന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
കൂരാരം; അവൻ മഹഅവപരാരുകൂന്റര മഹവസ്ിക്കും; അവർ മഹഅവന്റെ മഹ
ജനതായിരിക്കും; ദൈവം മഹതാൻ മഹഅവരുന്റര മഹദൈവതായി മഹഅവപരാരുകൂന്റര മഹ
ഇരിക്കും മഹ(ന്റവെി.21:2-3).
അവൻ മഹതന്റെ മഹശക്തിയാൽ മഹഭൂതിന്റയ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു, തന്റെ മഹജ്ഞാനത്താൽ മഹ
ഭൂതണ്ഡല്ന്റത്ത മഹസ്ഥാപിച്ചു, തന്റെ മഹവിപവകത്താൽ മഹആകാശന്റത്ത മഹവിരിച്ചു മഹ
(യിന്റരതയ.10:12).
അവനില്പല്ലാ മഹനാം മഹജീവിക്കയും മഹചരിക്കയും മഹഇരിക്കയും മഹന്റചയ്യുന്നത്. മഹ
അങ്ങന്റന മഹനിങ്ങെുന്റര മഹകവിവരന്മാരില്ും മഹചില്ർ: മഹ“നാം മഹഅവന്റെ മഹ
സ്ന്താനതപല്ലാ” മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹ(അന്റപ്പാ.17:28).
പ്പപഞ്ചവും മഹഭൂതിയും മഹഭൂതിയിന്റല് മഹഎല്ലാ മഹജീവജാല്ങ്ങെും മഹദൈവന്റത്ത മഹ
കൂരാന്റത മഹനില്നിൽക്കുന്നില്ല. മഹദൈവം മഹനിരന്തരം മഹ“തന്റെ മഹശക്തിയുള്ള മഹ
വചനത്താൽ മഹഎല്ലാം മഹവ്ിക്കുന്നു” മഹ“അവൻ മഹസ്ർവത്തിനും മഹ
തുപമ്പയുള്ളവൻ: മഹഅവൻ മഹസ്കല്ത്തിനും മഹആധാരതായിരിക്കുന്നു” മഹ(എപ്ബാ.1:3;
ന്റകാപല്ാ.1:17).
നിങ്ങെുന്റര മഹവല്തു മഹദകയിൽ മഹഒരു മഹഗ്ലാസ് മഹന്റവള്ളം മഹപിരിച്ചിടുന്റെങ്കിൽ മഹ
അത് മഹഉപപക്ഷിക്കാൻ മഹതീരുതാനിച്ചു, നിങ്ങെുന്റര മഹഇരത് മഹദക മഹ
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ഉപപയാഗിപക്കെതുപൊ മഹഅത് മഹഉപപക്ഷിക്കാൻ മഹ?ദൈവം മഹനപമ്മാട് മഹ
പറയുന്നു, മഹ“എന്റെ മഹദക മഹഭൂതിക്ക് മഹഅരിസ്ഥാനതിടു; എന്റെ മഹവല്ദങ്ക മഹ
ആകാശന്റത്ത മഹവിരിച്ചു; ഞാൻ മഹവിെിക്കുപമ്പാൾ മഹഅവന്റയാന്റക്കയും മഹ
ഉെവായിവരുന്നു” മഹ(ന്റയശ.48:13).
ദൈവം മഹഒരു മഹവിനാശകനാന്റണന്ന് മഹസ്ങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് മഹസ്ൃഷ്ടിയുന്റര മഹ
പരിപാല്കൻ മഹഎന്ന മഹനില്യില്ുള്ള മഹതന്റെ മഹസ്ഥാനന്റത്ത മഹനിസ്സാരതാക്കുന്നു. മഹ
നാശം മഹഉൊകാൻ മഹസ്ജീവതായി മഹനശിപ്പിക്കാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹആവശയതില്ല. മഹ
ഒരു മഹഉൈാ്രണതായി മഹന്റസ്ാപൈാതിന്റനയും മഹന്റഗാപതാറന്റയയും മഹനശിപ്പിക്കാൻ, മഹ
ദൈവം മഹതീയും മഹഗന്ധകവും മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചതായി മഹഒരു മഹന്റപാതു മഹവയാഖയാനം മഹ
കാണുന്നു.
കാരണം, നശിപ്പിക്കാൻ മഹദൈവം മഹആവശയന്റപ്പരുന്നു. മഹഎന്നിരുന്നാല്ും,
തരണത്തിപനാ മഹനാശത്തിപനാ മഹപവെി മഹദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹഇത് മഹ
ന്റചയ്യുന്നിന്റല്ലന്ന് മഹതനസ്സില്ാപക്കെത് മഹഅതയാവശയതാണ്. മഹകാരണം മഹദൈവം മഹ
സ്പന്താണ്, സ്പന്ത്തിന് മഹയഥാർത്ഥ മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹആവശയതാണ്. മഹ
ദൈവം മഹഒരു മഹവയക്തിന്റയപയാ മഹജനതന്റയപയാ മഹതനസ്സില്ലാതനപസ്സാന്റരയും മഹ
അഗാധതായ മഹസ്ങ്കരപത്താന്റരയും മഹഉപപക്ഷിക്കുന്നു. മഹ“എപ്ഫയീപത, ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹ
എങ്ങന്റന മഹവിടുന്റകാരുക്കും? മഹയിപ്സ്ാപയപല്, ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹഎങ്ങന്റന മഹ
ഏല്പിച്ചുന്റകാരുക്കും? മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹഎങ്ങന്റന മഹഅദ്തന്റയപപ്പാന്റല് മഹആക്കും? മഹ
ഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹഎങ്ങന്റന മഹന്റസ്പബായിതിന്റനപപ്പാന്റല് മഹആക്കിത്തീർക്കും? മഹഎന്റെ മഹ
്ൃൈയം മഹഎന്റെ മഹഉള്ളിൽ മഹതറിഞ്ഞുന്റകാള്ളുന്നു; മഹഎന്റെ മഹഅപയ്യാ മഹ
ഭാവന്റതാന്റക്കയും മഹജവല്ിക്കുന്നു”(പ്ാശ.11:8).
പയശു മഹന്റയരൂശപല്തിന്റനക്കുറിച്ചു മഹവില്പിക്കുന്ന മഹഈ മഹവാക്കുകൾ മഹപറഞ്ഞു: മഹ
“ ന്റയരൂശപല്പത, ന്റയരൂശപല്പത, പ്പവാചകന്മാന്റര മഹന്റകാല്ലുകയും മഹനിന്റെ മഹ
അരുക്കൽ മഹഅയച്ചിരിക്കുന്നവന്റര മഹകന്റല്ലറികയും മഹന്റചയ്യുന്നവപെ, മഹപകാഴി മഹ
തന്റെ മഹകുഞ്ഞുങ്ങന്റെ മഹചിറകിൻകീഴിൽ മഹപചർക്കുംപപാന്റല് മഹനിന്റെ മഹതക്കന്റെ മഹ
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പചർത്തുന്റകാൾവാൻ മഹഎനിക്ക് മഹഎപ്തവടം മഹതനസ്സായിരുന്നു; മഹനിങ്ങൾപക്കാ മഹ
തനസ്സായില്ല. മഹനിങ്ങെുന്റര മഹഭവനം മഹശൂനയതായിത്തീരും”(തത്തായി23:37-38).
തനുഷയപുപ്തൻ മഹതനുഷയരുന്റര മഹപ്പാണങ്ങന്റെ മഹനശിപ്പിപ്പാനല്ല മഹരക്ഷിപ്പാനപപ്ത മഹ
വന്നത് മഹഎന്ന് മഹപറഞ്ഞു. മഹഅവർ മഹപവന്ററാരു മഹപ്ഗാതത്തിപല്ക്കു മഹ
പപായി”(ല്ൂപക്കാ.5:96).
ആകാശം മഹദൈവത്തിന്റെ മഹത്തവന്റത്ത മഹവർണ്ണിക്കുന്നു; ആകാശവിതാനം മഹ
അവന്റെ മഹദകപവല്ന്റയ മഹപ്പസ്ിദ്ധതാക്കുന്നു. മഹപകൽ മഹപകല്ിനു മഹവാക്കു മഹ
ന്റപാഴിക്കുന്നു; മഹരാപ്തി മഹരാപ്തിക്ക് മഹഅറിവുന്റകാരുക്കുന്നു.
ഭാഷണതില്ല, വാക്കുകെില്ല, ശബ്ദം മഹപകൾപ്പാനുതില്ല മഹ(സ്ങ്കീ.15:1-3).

ദൈവം മഹതന്റെ മഹസ്ൃഷ്ടിയില്ൂന്റര മഹഎല്ലാവപരാരും മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്നു..

“നിങ്ങൾ മഹകണ്ണ് മഹ
 മഹപതപല്ാട് മഹഉയർത്തി മഹപനാക്കുവിൻ;

ഇവന്റയ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചതാർ? അവൻ മഹഅവയുന്റര മഹ
ദസ്നയന്റത്ത മഹസ്ംഖയാപ്കതത്തിൽ മഹപുറന്റപ്പരുവിക്കയും മഹ
അവന്റയ മഹഎല്ലാം മഹപപർന്റചാല്ലി മഹവിെിക്കയും മഹ
ന്റചയ്യുന്നു; അവന്റെ മഹവീരയതാ്ാത്മയം മഹനിതിത്തവും മഹ
അവന്റെ മഹശക്തിയുന്റര മഹആധികയംനിതിത്തവും മഹ
അവയിൽ മഹഒന്നും മഹകുറഞ്ഞുകാണുകയില്ല” മഹ
(ന്റയശ.40:26).
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20
നമ്ുക്് എങ്ങടന നിതയജീവൻ ല്ഭിക്ും?

ഉല്പത്തി മഹ3-തന്റത്ത മഹഅദ്ധയായത്തിൽ മഹപരഖന്റപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹ
തനുഷയരാശിയുന്റര മഹപതനന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹപവൈപുസ്തകത്തിൽ മഹനാം മഹ
വായിച്ചിടുെ്. മഹപാമ്പ്: മഹദൈവം മഹസ്വയം മഹപസ്വിക്കുന്നവനാന്റണന്നും മഹ
വിശവസ്ിക്കുവാൻ മഹപരയാപതനന്റല്ലന്നും മഹആൈാതിന്റനയും മഹ്വ്വാന്റയയും മഹ
ധരിപ്പിച്ചു. മഹആ മഹനുണ മഹവിശവസ്ിച്ചപപ്പാൾ മഹഅവർ മഹജീവൻ മഹനൽകുന്നവനിൽ മഹ
നിന്നും മഹഅകന്നുനിൽക്കാൻ മഹപ്ശതിച്ചു. മഹതരിക്കുന്ന മഹപ്പപ്കിയ മഹഅന്ന് മഹ
തുതൽ മഹ
ആരംഭിച്ചു.
ആ മഹൈിവസ്ം മഹതുതല്ുള്ള മഹഎല്ലാ മഹതരണവും മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനുണ മഹ
വിശവസ്ിക്കുന്നതിന്റെ മഹഅനന്തരഫല്താണ്. മഹആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹതനസ്സ് മഹതാറ്റിയതിനാൽ മഹതനുഷയന്റര മഹ
ഏന്റൈൻപതാടത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹതന്റന്ന മഹഅകറ്റി. മഹഒരുകാല്ത്ത് മഹ
അവർ മഹദൈവന്റത്ത മഹവിശവസ്ിച്ചിരുന്നിരത്ത് മഹഅവർ മഹഇപപ്പാൾ മഹദൈവന്റത്ത മഹ
അവിശവസ്ിച്ചു. മഹഇത് മഹഇപപ്പാഴും മഹനമ്മുന്റര മഹകൃതയതായ മഹപ്പശ്നതാണ്. മഹനതുക്ക് മഹ
പവെത് മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹതനസ്സ് മഹതാറ്റുക മഹഎന്നതാണ്. മഹ
നമ്മൾ മഹഇത് മഹന്റചയ്യുപമ്പാൾ, വിശവാസ്ം മഹഅവിശവാസ്ന്റത്ത മഹതാറ്റിതറിക്കും,
സ്പന്ം മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹആശങ്ക മഹഇല്ലാതാക്കും. മഹനമ്മൾ മഹനമ്മുന്റര മഹ
പ്സ്ഷ്ടാവുതായി മഹഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കന്റപ്പരും, അതില്ൂന്റര മഹനതുക്ക് മഹനിതയജീവൻ മഹ
ല്ഭിക്കും.
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്ർപ്പത്തിന്റെ മഹനുണ മഹആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹ
വിശവസ്ിക്കുകയും മഹഅവനിൽ മഹനിന്ന് മഹഒെിക്കാൻ മഹപ്ശതിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്തപപ്പാൾ, സ്ംഭവിച്ചതിൽ മഹനിന്ന് മഹദൈവന്റത്ത മഹതന്റന്ന മഹതാറ്റിയില്ല. മഹ
ഇപപ്പാൾ മഹപവർപിരിഞ്ഞ മഹതന്റെ മഹതക്കപൊരുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്പന്ം മഹഒടും മഹ
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കുറയുന്നില്ല. മഹനമ്മന്റെക്കുറിച്ചുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹതനസ്സ് മഹതാറ്റാനുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹ
പ്ശതങ്ങന്റെ മഹആപ്ശയിക്കുന്ന മഹഏന്റതാരു മഹരക്ഷാപദ്ധതിയും മഹനില്വില്ില്ലാത്ത മഹ
ഒരു മഹപ്പശ്നത്തിന് മഹപരി്ാരം മഹപതരുന്നു. മഹദൈവത്തിന് മഹനന്റമ്മക്കുറിച്ച് മഹ മഹ
ചിന്തിക്കാൻ മഹഒരു മഹപപ്പരണയും മഹആവശയതില്ല. മഹഅവൻ മഹനന്റമ്മ മഹ
ഓപരാരുത്തന്റരയും മഹഅെവറ്റ് മഹസ്പന്ിക്കുകയും മഹഅനന്തതായി മഹ
വില്തതിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു.
ദൈവം മഹഇപ്സ്ാപയല്യന്റര മഹഈജിപ്തിൽ മഹനിന്ന് മഹന്റകാെുവന്നപപ്പാൾ,
വിപ്ഗ്ങ്ങന്റെ മഹആരാധിക്കുന്നതിന്റല് മഹഅപകരന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹഅവർക്ക് മഹ
തുന്നറിയിപ്പ് മഹനൽകി. മഹഈ മഹവയാജദൈവങ്ങൾ മഹപവൈപുസ്തക മഹകാല്ഘടത്തിൽ മഹ
സ്ാധാരണതായിരുന്നു, തനുഷയരുന്റര മഹവികല്തായ മഹഭാവനകൾ മഹഅനുസ്രിച്ച് മഹ
വിപ്ഗ്ങ്ങന്റെ മഹഉൊക്കി. മഹഅവർ മഹപല്പപ്പാഴും മഹപകാപാകുല്രാന്റണന്നും മഹ
അവന്റര മഹസ്ംതൃപ്തിന്റപ്പരുപത്തെത് മഹആവശയതാന്റണന്നും മഹതനസ്സില്ാക്കി. മഹ
അവരുന്റര മഹപകാപം മഹതാറ്റാൻ മഹവഴിപാരുകെും മഹതയാഗങ്ങെും മഹനൽകി. മഹ
ദൈവവുതായി മഹബന്ധന്റപ്പരുന്നതിനുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹരീതിയിൽ, മഹപുരാതന മഹ
വിപ്ഗ്ത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹനമ്മുന്റര മഹആരാധനയിൽ മഹഎന്റന്തങ്കില്ും മഹ
കരന്റതരുക്കുന്നുപൊ?
ഏകസ്തയദൈവതായ മഹനിന്റന്നയും മഹനീ മഹഅയച്ചിരിക്കുന്ന മഹ
പയശുപ്കിസ്തുവിന്റനയും മഹഅറിയുന്നതുതന്റന്ന മഹനിതയജീവൻ മഹആകുന്നു. മഹഞാൻ മഹ
ഭൂതിയിൽ മഹനിന്റന്ന മഹത്തവന്റപ്പരുത്തി, നീ മഹഎനിക്കു മഹന്റചയ് മഹ
വാൻ മഹതന്ന മഹ
പ്പവൃത്തി മഹതികച്ചിരിക്കുന്നു മഹ(പയാ്.17:3-4).
പിതാവിപനാരുള്ള മഹപയശുവിന്റെ മഹഈ മഹപ്പാർത്ഥനയിൽ മഹനിതയജീവന്റന മഹ
വയക്തതായി മഹനിർവചിക്കുന്നു. മഹ മഹദൈവന്റത്ത മഹഅറിയുന്നത് മഹവരാനിരിക്കുന്ന മഹ
നിതയജീവന്റെ മഹഅനുഭവതാണ്. മഹഈ മഹപരീക്ഷണാത്മക മഹഅറിവ് മഹനമ്മുന്റര മഹ
ജീവൻ മഹനൽകുന്നയാെുതായി മഹനന്റമ്മ മഹവീെും മഹഅരുപ്പിക്കുന്നു. മഹനമ്മുന്റര മഹ
പല്ാകപത്താരുള്ള മഹപയശുവിന്റെ മഹൈൗതയത്തിന്റെ മഹയഥാർത്ഥ മഹല്ക്ഷയം മഹകാണാൻ മഹ
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നമ്മെിൽ മഹനിന്നാണ് മഹആരംഭിക്കുക— മഹദൈവന്റത്ത മഹനിസ്വാർത്ഥനും മഹ
ൈയയുള്ളവനും മഹസ്ൗതയനും മഹകരുണാതയനും മഹആയി മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തുന്നു. മഹ
ആെുകൾ മഹപയശുവിന്റെ മഹവാക്കുകൾ മഹപ്ശദ്ധിച്ചപപ്പാൾ, അവർ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
വചനം മഹപകൾക്കുന്നു. മഹവിശക്കുന്നവർക്ക് മഹഭക്ഷണം മഹന്റകാരുക്കുക,
പപ്പാത്സാ്നം മഹനൽകുക, പയശുവിന്റെ മഹതരിയിൽ മഹകുടികന്റെ മഹഇരുത്തുക, മഹ
പരാഗികന്റെ മഹ മഹസ്ുഖന്റപ്പരുത്തുക മഹഇന്റതല്ലാം മഹആെുകൾ മഹകെപപ്പാൾ മഹഅവർ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തവന്റത്ത മഹപ്കിസ്തുവിൽ മഹകെു.
ആശയക്കുഴപ്പം മഹഒഴിവാക്കാൻ, രക്ഷയ്ക്കായി മഹഉപേശിച്ച മഹനിരവധി മഹ
താർഗങ്ങെുന്റെന്ന് മഹതനസ്സില്ാപക്കെത് മഹപ്പധാനതാണ്, എന്നാൽ മഹഇവന്റയല്ലാം മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹദവരുദ്ധയതുള്ള മഹഒരു മഹചിപ്തതാണ് മഹ
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മഹരക്ഷയുന്റര മഹപ്പധാന മഹതാർ്ഗസത്തിൽ മഹഈ മഹപഠനം മഹപ്ശദ്ധ മഹ
പകപ്ന്ദീകരിക്കും. മഹആത്മാർത്ഥതയുള്ള മഹപല്രും മഹഇത് മഹപാല്ിക്കുന്നു. മഹരക്ഷ മഹഒരു മഹ
നിയതപരതായ മഹപ്പശ്നതാന്റണന്ന മഹകാഴ്ചപ്പാരാണിത്.
ഈ മഹകാഴ്ചയുന്റര മഹചില് മഹസ്വിപശഷതകെിൽ മഹഇവ മഹഉൾന്റപ്പരുന്നു:

1 മഹതന്റെ മഹതക്കൾക്ക് മഹനൽകിയ മഹസ്വാതപ്ന്തയൈാനപത്തക്കാൾ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
പരതാധികാരത്തിന് മഹഊന്നൽ മഹനൽകുന്നു.
2 മഹനന്റമ്മ മഹതപന്നാട് മഹഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹ
ആപ്ഗ്ന്റത്തക്കാൾ മഹസ്ംരക്ഷിക്കാനുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹശക്തിക്കാണ് മഹഊന്നൽ.
3 മഹദൈവം മഹവെന്റര മഹശുദ്ധവും മഹവിശുദ്ധനുതാന്റണന്ന മഹവിശവാസ്ം, മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹ
 മഹവിശവസ്ിക്കുന്നതിപനക്കാൾ മഹനമ്മുന്റര മഹപാപങ്ങൊൽ മഹ
തന്റന്ന മഹദൈവം മഹഅസ്വസ്ഥനാകുന്നു, മഹനന്റമ്മ മഹദൈവപത്താട് മഹഅരുക്കാൻ മഹ
ആപ്ഗ്ിക്കുന്നു. മഹതാൻ മഹസ്പന്ിക്കുന്നവർ മഹന്റചയ്യുന്ന മഹപാപന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹ
ദൈവം മഹൈു:ഖിക്കുന്നു.
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4 മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹഭയത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹനന്റമ്മ മഹ
വിരുവിക്കുവാൻ മഹദൈവം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹതനസ്സില്ാക്കണം. മഹ
ദൈവതല്ല മഹപാപതാണ് മഹതാരകന്റതന്ന് മഹതനസ്സില്ാക്കുക.
9 മഹ മഹവരാനിരിക്കുന്ന മഹനയായവിധിയിൽ മഹനതുന്റക്കതിന്റര മഹഉപപയാഗിക്കാൻ
നമ്മുന്റര മഹപാപങ്ങെുന്റര മഹഒരു മഹപരഖ മഹദൈവം മഹസ്ൂക്ഷിക്കുന്നു മഹഎന്ന മഹ
വിശവാസ്ന്റത്തക്കാൾ മഹഉപരി മഹഒപരാ മഹതനുഷയന്റനയും മഹരക്ഷിക്കാൻ മഹ
കഴിയുന്നന്റതല്ലാം മഹദൈവം മഹന്റചയ്യുന്നു മഹഎന്നത് മഹവയക്തം.
6 മഹതന്റന്ന മഹല്ംഘിച്ചതിന് മഹദൈവം മഹശിക്ഷകൾ മഹചുതത്തുന്നു മഹഎന്ന മഹകാഴ്ചപ്പാട് മഹ
അത് മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വാർത്ഥതയാന്റണന്ന് മഹതനസ്സില്ാക്കുന്നതിപനക്കാൾ മഹ
 മഹ
സ്പന്ത്തിന്റെ മഹനിയതത്തിന് മഹവിരുദ്ധതായി, നാം മഹകുറ്റക്കാരായി. മഹശിക്ഷ മഹ
ഭയക്കാന്റത മഹപ്പകൃതി മഹനിയതങ്ങൾ മഹല്ംഘിക്കാൻ മഹനതുക്ക് മഹ
കഴിയാത്തതുപപാന്റല്, മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനിയതം മഹല്ംഘിക്കാനും മഹകഴിയില്ല.
7 മഹയഥാർത്ഥ മഹസ്ുവിപശഷം മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചാന്റണന്ന് മഹ
അറിയുന്നതിനുപകരം, മഹനിയതം മഹല്ംഘിച്ചതിന് മഹശിക്ഷ മഹവിധിക്കുന്നത് മഹ
ഒഴിവാക്കാൻ മഹഒരു മഹതാർ്ഗസം മഹനൽകിയിടുെ് മഹഎന്ന മഹസ്ുവിപശഷന്റത്ത മഹ
സ്ുവിപശഷതായി മഹനിർവചിക്കുന്നു. മഹതന്റെ മഹനിയതം മഹല്ംഘിച്ചതിന് മഹവധശിക്ഷ മഹ
നൽകുന്ന മഹതരത്തില്ുള്ള മഹആൊണ് മഹദൈവം മഹഎങ്കിൽ, മഹഅത് മഹഒരു മഹപതാശം മഹ
വാർത്തയാണ്. മഹഎന്നാൽ മഹപാപിയായ മഹതനുഷയന്റന മഹതന്റെ മഹഅനന്തതായ മഹ
സ്പന്ം മഹതൂല്ം മഹരക്ഷ മഹനൽകുന്നു.
8 മഹദൈവന്റത്ത മഹതികച്ചും മഹവിശവാസ്പയാഗയനായി മഹകാണാൻ മഹവരുന്നതിപനക്കാൾ മഹ
ഒരു മഹസ്ംരക്ഷിത മഹഒരു മഹതാനസ്ികാവസ്ഥ മഹഉൊകുന്നു. നമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനായ മഹ
ദൈവപത്താട് മഹനാം മഹകൂരുതൽ മഹപ്ശദ്ധ മഹപകപ്ന്ദീകരിക്കുന്നു, നമ്മുന്റര മഹ
രക്ഷന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹഉത്കണ്ഠ മഹകുറയും, തറ്റുള്ളവന്റര മഹനാം മഹ
സ്പന്ിക്കുകയും മഹവില്തതിക്കുകയും മഹന്റചയ്യും. മഹ“ആന്റരങ്കില്ും മഹതന്റെ മഹ
ജീവന്റന മഹരക്ഷിപ്പാൻ മഹഇച്ഛിച്ചാൽ മഹഅതിന്റന മഹകെയും; ആന്റരങ്കില്ും മഹഎന്റെയും മഹ
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സ്ുവിപശഷത്തിന്റെയും മഹനിതിത്തം മഹതന്റെ മഹജീവന്റന മഹകെഞ്ഞാൽ മഹഅതിന്റന മഹ
രക്ഷിക്കും” മഹ(തർപക്കാസ്8:39).
താറ്റതില്ലാത്ത

സ്ുവിപശഷം, മഹരക്ഷയുന്റര മഹഉറപ്പ് മഹനൽകുന്നതിൽ മഹപ്ശദ്ധ മഹ

പകപ്ന്ദീകരിക്കാൻ മഹപപ്പാത്സാ്ിപ്പിക്കുന്നു. മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വന്തം മഹആത്മീയ മഹ
അവസ്ഥയിൽ മഹപ്ശദ്ധ മഹപകപ്ന്ദീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, തറ്റുള്ളവന്റരയും മഹ
നന്റമ്മപപ്പാന്റല് മഹപ്ശദ്ധ മഹപകപ്ന്ദീകരിപക്കെതുെ്. മഹദൈവം മഹനമ്മിൽ മഹ
ഓപരാരുത്തന്റരയും മഹസ്പന്ിക്കുകയും മഹവില്തതിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹ
നന്റമ്മത്തന്റന്ന മഹവില്തതിക്കുക. മഹനാം മഹഓപരാരുത്തരും മഹഅവപനാന്റരാപ്പം മഹ
നിതയത മഹന്റചല്വഴിക്കണന്റതന്നാണ് മഹദൈവം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നത്. മഹനാം മഹഅത് മഹ
തനസ്സില്ാക്കണന്റതന്നും മഹദൈവം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നു, മഹദൈവം മഹപൂർണ്ണനും മഹ
വിശവാസ്പയാഗയനും മഹനന്റമ്മ മഹസ്ൗഖയതാക്കുവാൻ മഹകഴിവുള്ളവനുതാണ്. മഹ
ഭയന്റപ്പരുന്ന മഹതനസ്സുകൾ: മഹസ്പന്ത്തിൽ മഹഭയതില്ല; ഭയത്തിനു മഹൈണ്ഡനം മഹ
ഉള്ളതിനാൽ മഹതികഞ്ഞ മഹസ്പന്ം മഹഭയന്റത്ത മഹപുറത്താക്കിക്കെയുന്നു;
ഭയന്റപ്പരുന്നവൻ മഹസ്പന്ത്തിൽ മഹതികഞ്ഞവനല്ല മഹ(1പയാ് മഹ4:18).
വെന്റര മഹവയതയസ്തതായ മഹരെ് മഹസ്ുവിപശഷങ്ങന്റെ മഹനമ്മൾ മഹചുരുക്കതായി മഹ
താരതതയം മഹന്റചയ്തു: മഹനിയതപരതായ മഹസ്ുവിപശഷവും മഹപരാഗശാന്തി മഹ
സ്ുവിപശഷവും. മഹപരാഗശാന്തി മഹസ്ുവിപശഷം മഹപയശുവിന്റെ മഹ
പഠിപ്പിക്കല്ുകെുതായും മഹതാതൃകയുതായും മഹതികഞ്ഞ മഹഐകയവും, മഹ
നിയതപരതായ മഹസ്ുവിപശഷത്തിന് മഹതനുഷയ മഹതപ്ന്തവുതായി മഹകൂരുതൽ മഹ
സ്ാതയതുെ്, മഹപയശുവിന്റന മഹകുറ്റംവിധിക്കാൻ മഹഉപപയാഗിച്ച മഹനീതിനയായ മഹ
വയവസ്ഥ മഹ(നമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനായ മഹസ്ൗഖയൈായകൻ) മഹതരണം മഹവന്റര.
നിങ്ങൾ മഹപ്പതയാശിക്കുന്ന മഹശുഭഭാവി മഹവരുവാൻ മഹതക്കവണ്ണം മഹഞാൻ മഹ
നിങ്ങന്റെക്കുറിച്ചു മഹനിരൂപിക്കുന്ന മഹനിരൂപണങ്ങൾ മഹഇന്നവ മഹഎന്നു മഹഞാൻ മഹ
അറിയുന്നു; അവ മഹതിന്മയ്ക്കല്ല മഹനന്റന്മക്കപപ്തയുള്ള മഹനിരൂപണങ്ങൾ മഹഎന്നു മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാട് മഹ(യിന്റരതയ.25:11).
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ദൈവന്റത്ത മഹചിന്തിപ്പിക്കാൻ മഹപപ്പരിപ്പിക്കുകന്റയന്ന മഹല്ക്ഷയപത്താന്റര മഹന്റചയ്യുന്ന മഹ
തതപരതായ മഹപ്പവർത്തനങ്ങെിൽ മഹനിപക്ഷപിച്ച മഹധാരാെം മഹസ്തയം, പരിപ്ശതം,
ന്റചല്വ് മഹഎന്നിവ മഹഒരു മഹവല്ിയ മഹപാഴാണ്.
നിങ്ങൾ മഹന്റചയ്തിരിക്കുന്ന മഹഅതിപ്കതങ്ങന്റൊന്റക്കയും മഹനിങ്ങെിൽനിന്ന് മഹ
എറിഞ്ഞുകെവിൻ; നിങ്ങൾക്കു മഹപുതിപയാരു മഹ്ൃൈയന്റത്തയും മഹപുതിപയാരു മഹ
ആത്മാവിന്റനയും മഹസ്മ്പാൈിച്ചുന്റകാൾവിൻ; യിപ്സ്ാപയൽഗൃ്പത മഹനിങ്ങൾ മഹ
എന്തിനു മഹതരിക്കുന്നു? മഹ തരിക്കുന്നന്റെ മഹതരണത്തിൽ മഹഎനിക്ക് മഹഇഷ്ടതില്ല മഹ
എന്നു മഹയപ്ാവയായ മഹകർത്താവിന്റെ മഹഅരുെപ്പാട്; ആകയാൽ മഹനിങ്ങൾ മഹ
തനംതിരിഞ്ഞു മഹജീവിച്ചുന്റകാൾവിൻ മഹ(ന്റയന്റ്സ്പകൽ മഹ18:31-32).
സ്വാർത്ഥതയിൽ മഹനിന്നും മഹജീവന്റെ മഹവഴിയിപല്ക്ക് മഹതിരിയുക മഹഎന്നതാണ് മഹ
നമ്മിൽ മഹഓപരാരുത്തപരാരുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഅപപക്ഷ.
തന്റെ മഹഏകജാതനായ മഹപുപ്തനിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്ന മഹഏവനും മഹ
നശിച്ചുപപാകാന്റത മഹനിതയജീവൻ മഹപ്പാപിപക്കെതിന് മഹദൈവം മഹഅവന്റന മഹ
നല്കാൻ മഹതക്കവണ്ണം മഹപല്ാകന്റത്ത മഹസ്പന്ിച്ചു. മഹദൈവം മഹതന്റെ മഹപുപ്തന്റന മഹ
പല്ാകത്തിൽ മഹഅയച്ചത് മഹ മഹപല്ാകന്റത്ത മഹവിധിപ്പാനല്ല മഹപല്ാകം മഹഅവനാൽ മഹ
രക്ഷിക്കന്റപ്പരുവാനപപ്ത മഹ(പയാ്3:16-17).
പയശുവിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നത് മഹഅവൻ മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തിയ മഹകാരയങ്ങെിൽ മഹ
വിശവസ്ിക്കുക മഹഎന്നതാണ്. മഹദൈവം മഹപല്ാകത്തിനു മഹല്ംഘനങ്ങന്റെ മഹ
കണക്കിരാന്റത മഹപല്ാകന്റത്ത മഹപ്കിസ്തുവിൽ മഹതപന്നാരു മഹനിരപ്പിച്ചു മഹപപാന്നു. മഹഈ മഹ
നിരപ്പിന്റെ മഹവചനം മഹഞങ്ങെുന്റര മഹപക്കൽ മഹഭരപതല്പിച്ചുതിരിക്കുന്നു മഹ
(2ന്റകാരി.9:15).
നിതയതരണത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹനന്റമ്മ മഹരക്ഷിക്കാനുള്ള മഹദൈവത്തിന്റെ മഹതുഴുവൻ മഹ
പ്ശതവും മഹഒറ്റവാക്കിൽ മഹസ്ംപ്ഗ്ിക്കാം, ആ മഹവാക്ക് മഹഇതായിരിക്കും മഹ
അനുരഞ്ജനം.
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തുപമ്പ മഹൈുഷ്പ്പവൃത്തികൊൽ മഹതനസ്സുന്റകാെ് മഹഅകന്നവരും മഹ
ശപ്തുക്കെുതായിരുന്ന മഹനിങ്ങന്റെ മഹ അവന്റെ മഹതുമ്പിൽ മഹവിശുദ്ധരും മഹ
നിഷ്കെങ്കരും മഹകുറ്റതില്ലാത്തവരുതായി മഹനിറുപത്തെതിന് മഹഅവൻ മഹഇപപ്പാൾ മഹ
തന്റെ മഹജഡശരീരത്തിൽ മഹതന്റെ മഹതരണത്താൽ മഹനിരപ്പിച്ചു മഹ(ന്റകാപല്ാ.1:21).
തനുഷയരാശിയുന്റര മഹപതനത്തിനുപശഷം, മഹഅനയവൽക്കരണപത്താരുള്ള മഹ
തപനാഭാവം മഹനമ്മുന്റര മഹതനസ്സിൽ മഹ മഹപതിഞ്ഞിടുെ് മഹ–.
ഇരുടിൽനിന്നു മഹന്റവെിച്ചം മഹപ്പകാശിപക്കണം മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅരുെിന്റച്ചയ്ത മഹദൈവം മഹ
പയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹതുഖത്തില്ുള്ള മഹദൈവപതജസ്സിന്റെ മഹപരിജ്ഞാനം മഹ
വിെങ്ങിപക്കെതിനു മഹഞങ്ങെുന്റര മഹ്ൃൈയങ്ങെിൽ മഹപ്പകാശിച്ചിരിക്കുന്നു മഹ
(2ന്റകാരി.4:6).
ഈ മഹവാകയം മഹസ്ൂചിപ്പിക്കുന്ന മഹഅന്ധകാരം മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹ
ന്റതറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹത്തവം മഹഅവന്റെ മഹസ്വഭാവതാണ്, മഹഅത് മഹ
പയശുവിന്റെ മഹതുഖത്ത് മഹകാണുന്നു.
എന്നാൽ മഹതൂരുപരം മഹനീങ്ങിയ മഹതുഖത്തു മഹകർത്താവിന്റെ മഹപതജസ്സിന്റന മഹ
കണ്ണാരിപപാന്റല് മഹപ്പതിബിംബിക്കുന്നവരായി മഹനാം മഹഎല്ലാവരും മഹ
ആത്മാവാകുന്ന മഹകർത്താവിന്റെ മഹൈാനതായി മഹപതജസ്സിപന്മൽ മഹപതജസ്സു മഹപ്പാപിച്ച് മഹ
അപത മഹപ്പതിതയായി മഹരൂപാന്തരന്റപ്പരുന്നു മഹ(2ന്റകാരി.3:18).
കാണുന്നതില്ൂന്റര മഹനാം മഹതാറുന്നു. മഹഈ മഹതതവം മഹരെ് മഹവഴികെില്ൂന്റര മഹ
പ്പവർത്തിക്കുന്നു. മഹദൈവം മഹസ്വയം മഹപസ്വിക്കുന്നവനാന്റണന്ന് മഹനാം മഹ
വിശവസ്ിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ, അത് മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വാർത്ഥതന്റയ മഹശക്തിന്റപ്പരുത്തുന്നു. മഹ
അവന്റന മഹതികച്ചും മഹനിസ്വാർത്ഥനായി മഹനാം മഹകാണുന്നുന്റവങ്കിൽ, അത് മഹനമ്മുന്റര മഹ
അന്തർല്ീനതായ മഹസ്വാർത്ഥതന്റയ മഹപിഴുന്റതറിയാൻ മഹസ്്ായിക്കും. മഹ
ദൈവസ്പന്ന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹചിന്തിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ മഹകരുണ, മഹക്ഷത, മഹസ്പന്ം മഹ
എന്നീ മഹഗുണങ്ങൾ മഹനമ്മിൽ മഹപ്പതിഫല്ിക്കും.
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അങ്ങന്റന മഹതന്റന്ന മഹതാനസ്ാന്തരംന്റകാെ് മഹആവശയതില്ലാത്ത മഹന്റതാണ്ണഎന്ന്ററ്റാമ്പത് മഹ
നീതിതാന്മാന്റരക്കുറിച്ചുള്ളതിന്റനക്കാൾ മഹതാനസ്ാന്തരന്റപ്പരുന്ന മഹഒരു മഹ
പാപിന്റയന്റച്ചാല്ലി മഹസ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹഅധികം മഹസ്പന്താഷം മഹഉൊകും മഹഎന്നു മഹ
ഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു മഹ(ല്ൂപക്കാ.19:7).
താനസ്ാന്തരന്റതന്നാൽ മഹദൈവപത്താട് മഹ“ക്ഷതിക്കണം” മഹഎന്ന് മഹഅർത്ഥതാക്കുന്നില്ല. മഹ
താനസ്ാന്തരന്റതന്നാൽ മഹഒരു മഹവഴിത്തിരിവ് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹതനസ്സിന്റെ മഹതാറ്റം. മഹ
യഥാർത്ഥ മഹതാനസ്ാന്തരന്റതന്നത്, പയശു മഹപഠിപ്പിച്ചതിന്റെ മഹപശ്ചാത്തല്ത്തിൽ മഹ
പനാക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, അർത്ഥതാക്കുന്നത് മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹതനസ്സിന്റെ മഹ
താറ്റം. മഹതനസ്സിന് മഹതാറ്റം മഹവരുപമ്പാൾ മഹ മഹഅവൻ മഹകൃതയതായി മഹപയശുവിന്റന മഹ
പ്പതിനിധീകരിക്കുന്നുന്റവന്ന് മഹനതുക്ക് മഹഅവനിൽ മഹകാണാൻ മഹകഴിയും.
“അദ്ധവാനിക്കുന്നവരും മഹഭാരം മഹചുതക്കുന്നവരും മഹആയുപള്ളാപര, എല്ലാവരും മഹ
എന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവരുവിൻ; ഞാൻ മഹനിങ്ങന്റെ മഹആശവസ്ിപ്പിക്കും. മഹ ഞാൻ മഹ
സ്ൗതയതയും മഹതാഴ്തയും മഹഉള്ളവൻ മഹആകയാൽ മഹഎന്റെ മഹനുകം മഹഏറ്റുന്റകാെ് മഹ
എപന്നാരു മഹപഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹആത്മാക്കൾക്ക് മഹആശവാസ്ം മഹ
കന്റെത്തും. മഹ എന്റെ മഹനുകം മഹതൃൈുവും മഹഎന്റെ മഹചുതരു മഹല്ഘുവും മഹആകുന്നു” മഹ
(തത്തായി11:28-30).
ആത്മീയത മഹസ്വയം മഹന്റതച്ചന്റപ്പരുത്തല്ിനുള്ള മഹവയർത്ഥതായ മഹപ്ശതത്തിൽ മഹനാം മഹ
നല്ലവരാകാൻ മഹപ്പവർത്തിപക്കെതില്ല. മഹഅപ്പകാരതുള്ള മഹപ്പവർത്തനം മഹനന്റമ്മ മഹ
അ്ങ്കാരത്തിപനാ മഹനിരുത്സാ്ത്തിപനാ മഹകാരണതാക്കും. മഹനമ്മുന്റര മഹ
ധർമ്മസ്ങ്കരത്തിന് മഹപരി്ാരകൻ മഹപയശുവാണ്. മഹന്റയശയ്യാപ്പവാചകന്റെ മഹ
പുസ്തകം മഹപയശുവിന് മഹന്റകാരുത്തു; അവൻ മഹപുസ്തകം മഹവിരർത്തി:

“ൈരിപ്ൈന്മാപരാരു മഹസ്ുവിപശഷം മഹഅറിയിപ്പാൻ മഹകർത്താവ് മഹഎന്റന്ന മഹഅഭിപഷകം മഹ
ന്റചയ്കയാൽ മഹഅവന്റെ മഹആത്മാവ് മഹഎന്റെപതൽ മഹഉെ്; ബദ്ധന്മാർക്ക് മഹ
വിരുതല്ും മഹകുരുരന്മാർക്ക് മഹകാഴ്ചയും മഹപ്പസ്ംഗിപ്പാനും മഹപീഡിതന്മാന്റര മഹ
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വിരുവിച്ചയപ്പാനും മഹകർത്താവിന്റെ മഹപ്പസ്ാൈവർഷം മഹപ്പസ്ംഗിപ്പാനും മഹഎന്റന്ന മഹ
അയച്ചിരിക്കുന്നു” മഹ(ല്ൂപക്കാ.4:17-18).

നതുന്റക്കല്ലാവർക്കും മഹപവെിയാണ് മഹപയശു മഹവന്നത്.
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നയായവിധിടയ നാം ഭയടപ്പെണ്

ാ?

നയായവിധിന്റയക്കുറിച്ച് മഹപനാക്കുപമ്പാൾ, മഹആരാണ് മഹവിധിക്കുന്നത്, ആരാണ് മഹ
വിധിക്കന്റപ്പരുന്നന്റതന്ന് മഹ
 മഹതനസ്സില്ാക്കാൻ മഹഇത് മഹസ്്ായകതാകും. മഹ
ഏന്റൈൻപതാടത്തിൽ മഹ്വ്വയും മഹസ്ർപ്പവും മഹതമ്മില്ുള്ള മഹസ്ംഭാഷണത്തിപല്ക്ക് മഹ
പപാകാം, മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനീതി, സ്ൽസ്വഭാവം, വിശവാസ്യത മഹ
എന്നിവന്റയക്കുറിച്ചുള്ള മഹഒരു മഹപചാൈയം മഹ്വ്വയുന്റര മഹതനസ്സിൽ മഹസ്ഥാപിച്ചത് മഹ
ഓർക്കുക. മഹചില് മഹസ്തയസ്ന്ധതായ മഹപരിഗണനപയാന്റര, അവിന്റര മഹവിചാരണ മഹ
ന്റചയ്യന്റപ്പടത് മഹതനുഷയനല്ലന്റയന്ന് മഹവയക്തതാകും- മഹഅത് മഹദൈവം മഹആയിരുന്നു
 മഹ
സ്വയം മഹവിചാരണ മഹന്റചയ്യാൻ മഹദൈവം മഹഅനുവൈിക്കുക മഹഎന്ന മഹആശയം മഹ
പ്ഗ്ിക്കുന്നത് മഹനതുക്ക് മഹബുദ്ധിതുടാണ്. മഹഎന്നിരുന്നാല്ും, മഹ
ദബബിെിന്റനക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തില്ുള്ള മഹപഠനന്റത്ത മഹഅരിസ്ഥാനതാക്കി മഹ
താപ്തപത മഹഈ മഹകാഴ്ചപ്പാരിൽ മഹഎത്തിപച്ചരാനാകൂ. മഹപിശാചുതായുള്ള മഹആൈയ മഹ
സ്ംഭാഷണം മഹതുതൽ മഹദൈവന്റത്ത മഹനമ്മൾ മഹനയായകർത്താവായി മഹകാണുന്നു. മഹ
നമ്മുക്ക് മഹഅപേ്ം മഹനയായതായ മഹവിചാരണ മഹനൽകിയിടുപൊ?
ദൈവത്തിൽ മഹനിന്നും മഹഈ മഹപല്ാകത്തിന്റല് മഹപതാ്ങ്ങെിപല്ക്ക് മഹ
വഴിന്റതറ്റിപപ്പാകുപമ്പാൾ, നയായംവിധിക്കുന്ന മഹസ്തയത്ത് മഹഅതിൽനിന്നും മഹനാം മഹ
തികച്ചും മഹഒഴിവാക്കന്റപ്പരുന്നില്ല. മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹപരീക്ഷിച്ചിടില്ല;
എന്നിരുന്നാല്ും, നന്റമ്മത്തന്റന്ന മഹവിധിക്കുന്നതില്ും മഹഅപല്പിക്കുന്നതില്ും മഹ
നാം മഹസ്തർത്ഥരാണ്. മഹതന്റെ മഹവാക്കുകൾ മഹജീവനുള്ളതാണ് മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപയശു മഹ
പറഞ്ഞു. മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹവാക്കുകൾ മഹസ്വീകരിക്കാപനാ മഹനിരസ്ിക്കാപനാ മഹ
നതുക്ക് മഹഅവകാശതുെ്. മഹഅവന്റെ മഹവാക്കുകൾ മഹശരിക്കും മഹ
ജീവിതതാന്റണങ്കിൽ, നാം മഹഅവ മഹനിരസ്ിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, മഹനമ്മുന്റര മഹ
പ്പവർത്തികൾ മഹന്റകാെ് മഹഒരു മഹനയായവിധി മഹഉൊവുകയിപല്ല?
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ഒരു മഹനിയതപകാരതിയിൽ മഹനരക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹദൈവം മഹവിധി മഹ
പുറന്റപ്പരുവിക്കുന്നില്ല. സ്വയം മഹകുറ്റാപരാപിതനായി മഹതരണത്തിപല്ക്കുള്ള മഹ
വഴിയിൽ മഹതുരരാൻ മഹനാം മഹൈൃഡനിശ്ചയം മഹന്റചയ്യുപമ്പാൾ, മഹതനസ്സില്ലാതനപസ്സാന്റര മഹ
നമ്മുന്റര മഹതീരുതാനം മഹഅംഗീകരിക്കുകയല്ലാന്റത ദൈവത്തിന് മഹനതുക്കുപവെി മഹ
ഒന്നും മഹന്റചയ്യാൻ മഹകഴിയില്ല.
വിധിനയായത്തിന്റെ മഹതന്ററ്റാരു മഹവശം മഹകൂരി മഹനതുക്ക് മഹപനാക്കാം. മഹനാം മഹ
തറ്റുള്ളവന്റര മഹവിധിക്കുപമ്പാൾ, അത് മഹനപമ്മാട് മഹപ്പതികൂല്തായി മഹ
പ്പതികരിക്കും. മഹതറ്റുള്ളവന്റര മഹനാം മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്തുപമ്പാൾ, ഈ മഹപ്പപ്കിയയിൽ മഹ
നാം മഹസ്വയം മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്തുക മഹതാപ്തതാണ് മഹന്റചയ്യുന്നത്. മഹനയായവിധിയിൽ മഹ
ആന്റരയാണ് മഹനാം മഹശരിക്കും മഹഭയന്റപ്പപരെത്? മഹവയഭിചാരത്തിൽ മഹഅകന്റപ്പട മഹ
സ്പ്തീയുന്റര മഹസ്ുവിപശഷ മഹവിവരണത്തിൽ മഹനയായവിധി മഹഎങ്ങന്റന മഹ
പ്പവർത്തിക്കുന്നു മഹഎന്നതിന്റെ മഹഒരു മഹഉൈാ്രണം മഹനൽകുന്നു:
പയശുപവാ ഒല്ീവ്തല്യിപല്ക്കു മഹപപായി. മഹ അതികാല്ത്ത് മഹഅവൻ മഹ
പിന്റന്നയും മഹദൈവാല്യത്തിൽ മഹന്റചന്നു; ജനന്റതാന്റക്കയും മഹഅവന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹ
വന്നു; അവൻ മഹഇരുന്ന് മഹ
 മഹഅവന്റര മഹ
ഉപപൈശിച്ചുന്റകാെിരിക്കുപമ്പാൾ മഹ ശാസ്പ്തിതാരും മഹപരീശന്മാരും മഹ
വയഭിചാരത്തിൽ മഹപിരിച്ചിരുന്ന മഹഒരു മഹസ്പ്തീന്റയ മഹന്റകാെുവന്ന് മഹനരുവിൽ മഹ
 മഹ
നിറുത്തി മഹഅവപനാട്:ഗുപരാ, ഈ മഹസ്പ്തീന്റയ മഹവയഭിചാരകർമ്മത്തിൽതന്റന്ന മഹ
പിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹ ഇങ്ങന്റനയുള്ളവന്റര മഹകന്റല്ലറിപയണം മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപതാന്റശ മഹ
നയായപ്പതാണത്തിൽ മഹഞങ്ങപൊരു മഹകല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ മഹഇവന്റെക്കുറിച്ച് മഹ
എന്തു മഹപറയുന്നു മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹഇത് മഹഅവന്റന മഹകുറ്റം മഹചുതത്തുവാൻ മഹ
സ്ംഗതി മഹകിപടെതിന് മഹഅവന്റന മഹപരീക്ഷിച്ചു മഹപചാൈിച്ചതായിരുന്നു. മഹ
പയശുപവാ മഹകുനിഞ്ഞു മഹവിരൽ മഹന്റകാെു മഹനില്ത്ത് മഹഎഴുതിന്റക്കാെിരുന്നു. മഹ
അവർ മഹഅവപനാട് മഹപചാൈിച്ചുന്റകാെിരിക്കുപമ്പാൾ മഹഅവൻ മഹനിവിർന്നു:

116

നിങ്ങെിൽ മഹപാപതില്ലാത്തവൻ മഹഅവന്റെ മഹഒന്നാതത് മഹകല്ല് മഹഎറിയന്റട മഹഎന്ന് മഹ
അവപരാട് മഹപറഞ്ഞു. മഹ പിന്റന്നയും മഹകുനിഞ്ഞ് മഹവിരൽന്റകാെു മഹനില്ത്ത് മഹ
എഴുതിന്റക്കാെിരുന്നു. മഹ മഹഅവർ മഹഅതു മഹപകടിടു, മഹതനസ്സാക്ഷിയുന്റര മഹആപക്ഷപം മഹ
പ്തുവായി മഹതൂത്തവരും മഹഇെയവരും മഹഓപരാരുത്തനായി മഹവിടുപപായി;
പയശു മഹതാപ്തവും മഹനരുവിൽ മഹനില്ക്കുന്ന മഹസ്പ്തീയും മഹപശഷിച്ചു. മഹ പയശു മഹ
നിവിർന്ന് മഹ
 മഹഅവപൊട്: മഹസ്പ്തീപയ, മഹഅവർ മഹഎവിന്റര? മഹനിനക്ക് മഹആരും മഹശിക്ഷ മഹ
വിധിച്ചില്ലപയാ? മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപചാൈിച്ചതിന്: മഹഇല്ല മഹകർത്താപവ മഹഎന്ന് മഹഅവൾ മഹ
 മഹ
പറഞ്ഞു. മഹഞാനും മഹനിനക്കു മഹശിക്ഷ മഹവിധിക്കുന്നില്ല: മഹപപാക, മഹഇനി മഹപാപം മഹ
ന്റചയ്യരുത് മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപയശു മഹപറഞ്ഞു മഹ(പയാ്.8:1-11).
പയശുവിന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹന്റകാെുവന്ന് മഹ്ാജരാക്കിയ മഹസ്പ്തീന്റയ മഹ
നിയതപാല്കർ മഹഎന്ന മഹനില്യിൽ മഹതതവിശവാസ്ികൾ മഹഉപപയാഗിച്ച മഹ
ഇരയായിരുന്നു, മഹതങ്ങെുന്റര മഹതതത്തിന് മഹഭീഷണിയാന്റണന്ന് മഹഅവർ മഹവിധിച്ച മഹ
പയശുവിന്റന മഹനശിപ്പിക്കാനുള്ള മഹപ്ശതത്തിൽ മഹപനതാക്കൾ മഹസ്പ്തീയുന്റരപതൽ മഹ
പതാന്റശയുന്റര മഹനിയതം മഹഉപപയാഗിച്ച് മഹകുറ്റതാപരാപിച്ചു. മഹപരീശന്മാരുതായുള്ള മഹ
തന്ററ്റാരു മഹഏറ്റുതുടൽ, മഹവിവാ്പതാചനന്റത്തക്കുറിച്ചാണ്, പതാന്റശയുന്റര മഹ
നയായപ്പതാണത്തിൽ മഹഉപപക്ഷണപപ്തം മഹഎഴുതിന്റക്കാരുത്ത് മഹഅവന്റെ മഹ
ഉപപക്ഷിപ്പാൻ മഹഅനുവൈിച്ചു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മഹഅത് മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
കഠിന്ൃൈയം മഹന്റകാെപപ്ത: മഹ“ പയശു മഹഅവപരാട്: മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
്ൃൈയകാഠിനയം മഹനിതിത്തതപപ്ത മഹഅവൻ മഹനിങ്ങൾക്ക് മഹഈ മഹകല്പന മഹ
എഴുതിത്തന്നത്” മഹ(തർപക്കാസ്10:9).
നയായവിധി മഹനരപ്പാക്കാനുള്ള മഹഅവകാശന്റത്ത മഹഉൾന്റപ്പരുത്തിന്റക്കാെ്,
ദൈവികതയുന്റര മഹഎല്ലാ മഹഅവകാശപത്താരും മഹപയശു മഹഭൂതിയിൽ മഹ
ദൈവതാന്റണന്ന് മഹനാം മഹതനസ്സില്ാക്കുപമ്പാൾ മഹഈ മഹപകാരതിതുറിയിൽ മഹനരന്ന മഹ
നയായവിധി മഹവയക്തതാകും. മഹതന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹന്റകാെുവന്ന മഹപകസ്ിൽ മഹപയശു മഹ
ഉരനരി മഹവിധി മഹപ്പസ്താവിച്ചില്ല, പകരം മഹകുനിഞ്ഞ് മഹവിരൽ മഹന്റകാെ് മഹനില്ത്ത് മഹ
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എഴുതി. മഹഅവർ മഹഅവന്റന മഹപപ്പരിപ്പിച്ചപപ്പാൾ മഹഅവരുന്റര മഹപചാൈയത്തിനുള്ള മഹ
ഉത്തരം മഹഅവൻ മഹഅവപരാരു മഹപറഞ്ഞു, “നിങ്ങെിൽ മഹപാപതില്ലാത്തവൻ മഹ
അവന്റെ മഹഒന്നാതത് മഹകല്ല് മഹഎറിയന്റട”. മഹതുരർന്ന് മഹഅപേ്ം മഹകുനിഞ്ഞ് മഹനില്ത്ത് മഹ
എഴുതിന്റക്കാെിരുന്നു.
താൻ മഹപറഞ്ഞതും മഹന്റചയ്തതുതായ മഹഎല്ലാ മഹകാരയങ്ങെില്ും മഹപയശുവിന് മഹഒരു മഹ
ല്ക്ഷയതുൊയിരുന്നു. മഹഅപേ്ം മഹനില്ത്ത് മഹഎഴുതിയപപ്പാൾ,
തതപനതാക്കെുന്റര മഹപചാൈയം മഹഒഴിവാക്കുകയല്ല മഹന്റചയ്യുന്നത്. മഹതന്റെ മഹതുൻപിൽ മഹ
ന്റകാെുവന്ന മഹസ്പ്തീയുന്റര മഹസ്ാ്ചരയങ്ങൾ മഹഅവനറിയാതായിരുന്നു. മഹ
അവെിൽ മഹകുറ്റതാപരാപിച്ച മഹഓപരാരുത്തരുന്റര മഹചരിപ്തം മഹപയശു മഹഅറിയുകയും മഹ
അവരുന്റര മഹചിന്തകെും മഹല്ക്ഷയങ്ങെും മഹവായിക്കുകയും മഹന്റചയ്തു. മഹ
സ്ാക്ഷികെുന്റര മഹസ്ാന്നിധയത്തിൽ മഹപ്കിസ്തുവിന് മഹഈ മഹകപരവിശവാസ്ികപൊട് മഹ
കരുത്ത മഹശാസ്ന മഹനരത്താൻ മഹകഴിയും. മഹപകരം, അവൻ മഹകൃപപയാന്റര മഹഅത് മഹ
തനസ്സില്ാക്കി മഹതതപനതാക്കന്മാർക്ക് മഹസ്വന്തം മഹപാപങ്ങന്റെക്കുറിച്ച് മഹ
എഴുതിന്റക്കാെ് മഹഅവന്റര മഹപബാധവാന്മാരാക്കുന്നു. മഹപരഖാതൂല്തുള്ള മഹ
അവരുരതായ മഹപാപങ്ങൾ മഹഎഴുതിന്റകാെ്.
സ്ാ്ചരയങ്ങൾ മഹഉൊയിരുന്നിടും മഹഅവനു മഹചുറ്റും മഹഒത്തുകൂരിയ മഹഓപരാ മഹ
വയക്തിന്റയയും മഹപയശു മഹസ്പന്ിക്കുകയും മഹഅനന്തതായി മഹവില്തതിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്തു. മഹപല്ാകന്റത്ത മഹരക്ഷിക്കുക മഹഎന്നതായിരുന്നു മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹൈൗതയം, മഹ
സ്പ്തീയുന്റരയും മഹഅവെുന്റര മഹകുറ്റാപരാപിതരുന്റരയും മഹപിണക്കം മഹതീർത്തു, മഹ
കാരണം മഹഅവന്റര മഹകൂരുതൽ മഹഅകറ്റാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹആപ്ഗ്തില്ലായിരുന്നു.
പയശു മഹതതപനതാക്കപൊട് മഹപറഞ്ഞു, മഹ“നിങ്ങെിൽ മഹപാപതില്ലാത്തവൻ മഹഅവന്റെ മഹ
ഒന്നാതത് മഹകല്ല് മഹഎറിയന്റട മഹഎന്ന് മഹഅവപരാട് മഹപറഞ്ഞു”. മഹഇവിന്റര മഹ
അവന്റരത്തന്റന്ന മഹവിധിക്കാനുള്ള മഹഉത്തരവാൈിത്തം മഹപ്കിസ്തു മഹദകതാറി. മഹ
വിധിക്കാനും മഹകുറ്റതാപരാപിക്കാനും മഹപയശു മഹഈ മഹപല്ാകത്ത് മഹവന്നിടില്ല, ഒരു മഹ
നയായാധിപന്റെ മഹപവഷത്തിപല്ക്ക് മഹപ്കിസ്തുസ്വയം മഹതള്ളിവിടില്ല. മഹ
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ശാസ്പ്തിതാരും മഹപരീശന്മാരും മഹഅവന്റെ മഹവാക്കുകൾ മഹസ്പ്തീക്ക് മഹപനന്റര മഹ
കന്റല്ലറിയാനുള്ള മഹക്ഷണതായി മഹസ്വീകരിപച്ചാ? പ്പതയക്ഷതായും മഹഅല്ല,
അവന്റരല്ലാവരും മഹസ്ംഭവസ്ഥല്ത്ത് മഹനിന്ന് മഹ“ഓപരാരുത്തരായി” മഹ
പപായ്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പയശു മഹദൈവന്റത്തപപ്പാന്റല് മഹസ്പ്തീന്റയ മഹകുറ്റം മഹവിധിച്ചില്ല മഹ“ഇനിപതൽ മഹപാപം മഹ
ന്റചയ്യരുത്” മഹഎന്ന മഹവാക്കുകൾ മഹ മഹഅവെുന്റര മഹജീവിതത്തിൽ മഹജീവന്റെ മഹ
വഴിയിപല്ക്കുള്ള മഹവാതിൽ മഹതുറന്നു. മഹഅവന്റെ മഹന്റവറുന്റത മഹവിരാൻ മഹഅവൻ മഹ
അവപരാട് മഹകൽപ്പിക്കുന്നില്ല, മഹഅവന്റെ മഹഅവന്റെ മഹസ്ന്നിധിയിൽ മഹന്റകാെുവന്ന മഹ
പ്പവർത്തനങ്ങെിന്റല് മഹപാപത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹ
 മഹഅവൾക്ക് മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹനൽകി. മഹ മഹ.
ഭാവിയിൽ മഹപാപം മഹന്റചയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മഹവഴി മഹപയശു മഹഈ മഹസ്പ്തീക്ക് മഹ
വാഗ്ൈാനം മഹന്റചയ്തു. മഹഒരു മഹവയക്തിന്റയന്ന മഹനില്യിൽ മഹഅവപൊരുള്ള മഹ
ദൈവസ്പന്ം മഹഅവൻ മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തി. മഹഈ മഹസ്പ്തീ മഹജീവൻ മഹനൽകുന്നവന്റെ മഹ
സ്ാന്നിധയത്തില്ായിരുന്നു, മഹഅവനിൽ മഹവിശവസ്ിക്കാനും മഹആപ്ശയിക്കാനും മഹ
കഴിയുന്റതന്ന് മഹഅവൾ മഹഅറിഞ്ഞു. മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹഅവെുന്റര മഹ
വീക്ഷണം മഹഈ മഹഏറ്റുതുടല്ിനുപശഷം മഹഅവന്റെ മഹപൂർണതായും മഹതാറ്റി. മഹനരന്ന മഹ
ഈ മഹവിധി മഹഅവെുന്റര മഹജീവിതന്റത്ത മഹപരിവർത്തനം മഹന്റചയ്യുന്നതും, മഹജീവൻ മഹ
നൽകുന്നതുതായിരുന്നു.
കഠിന്ൃൈയരായ മഹശാസ്പ്തിതാന്റര മഹപയശു മഹകുറ്റംവിധിച്ചില്ല മഹപരീശന്മാർ മഹ
സ്പ്തീന്റയ മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്താൻ മഹതിരുക്കം മഹകാടി, എന്നാൽ മഹഅവരുന്റര മഹതുൻപിൽ മഹ
ഒരു മഹആത്മീയ മഹകണ്ണാരി മഹഉയർത്തിപ്പിരിച്ച് മഹഅവരുന്റര മഹപാപന്റത്ത മഹആ മഹ
കണ്ണാരിയില്ൂന്റര മഹകാടിന്റക്കാരുത്തു. മഹതൽഫല്തായി, അവർ മഹ“സ്വന്തം മഹ
തനസ്ാക്ഷിയാൽ മഹശിക്ഷിക്കന്റപ്പടു”, കൂരാന്റത മഹജീവനായകന്റെ മഹശുദ്ധവും മഹ
നിസ്വാർത്ഥവുതായ മഹസ്പന്ത്തിന്റെ മഹസ്ാന്നിധയം മഹഉപപക്ഷിക്കാൻ മഹഅവർ മഹ
നിർബന്ധിതരായി. മഹഅവർ മഹതന്ററ്റാരാന്റെ മഹകുറ്റതാപരാപിക്കാൻ മഹവന്നു, മഹഎന്നാൽ മഹ
സ്വയം മഹകുറ്റാപരാപിതരായി മഹഅവസ്ാനിച്ചു.
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അതുന്റകാെ് മഹവിധിക്കുന്ന മഹഏതു മഹതനുഷയനുതായുപള്ളാപവ, നിനക്കു മഹ
പ്പതിവാൈം മഹപറവാൻ മഹഇല്ല; അനയന്റന മഹവിധിക്കുന്നതിൽ മഹനീ മഹനിന്റന്നത്തന്റന്ന മഹ
കുറ്റം മഹവിധിക്കുന്നു; മഹവിധിക്കുന്ന മഹനീ മഹഅതുതന്റന്ന മഹപ്പവർത്തിക്കുന്നുവപല്ലാ. മഹ
എന്നാൽ മഹആ മഹവക മഹപ്പവർത്തിക്കുന്നവരുന്റര മഹപനന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹവിധി മഹ
സ്തയാനുസ്രണയായിരിക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹനാം മഹഅറിയുന്നു. മഹആ മഹവക മഹ
പ്പവർത്തിക്കുന്നവന്റര മഹവിധിക്കയും മഹഅതുതന്റന്ന മഹപ്പവർത്തിക്കയും മഹന്റചയ്യുന്ന മഹ
തനുഷയാ, മഹനീ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹവിധിയിൽനിന്നു മഹന്റതറ്റി മഹഒഴിയും മഹഎന്നു മഹ
നിനയ്ക്കുന്നുപവാ? മഹ(പറാതർ2:1-3).
ദൈവം മഹനതുക്ക് മഹഓപരാരുത്തർക്കും മഹയഥാർത്ഥ മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹനൽകുന്നു. മഹ
നമ്മുന്റര മഹസ്വയം മഹഅപല്പിക്കൽ മഹതിരന്റഞ്ഞരുപ്പിന്റന മഹഅപേ്ം മഹ
അസ്ാധുവാക്കില്ല. മഹഇവിന്റര മഹദൈവത്തിന്റെ മഹനയായവിധി മഹ
പ്കിസ്തുവിന്റെയാണ്, മഹപരസ്പര മഹസ്പന്ത്തിന്റെയും മഹജീവിതത്തിന്റെയും മഹ
വല്യത്തിന് മഹപുറത്ത് മഹതുരരാൻ മഹനാം മഹതിരന്റഞ്ഞരുക്കുപമ്പാൾ മഹസ്വയം മഹ
കുറ്റന്റപ്പരുത്തല്ിന്റന മഹതനസ്സില്ലാതനപസ്സാന്റര മഹതിരുത്തുന്നു. മഹനയായവിധിയിൽ മഹ
നിന്ന് മഹരക്ഷന്റപ്പരാനാവില്ല, മഹകാരണം, മഹതനുഷയൻ മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്ന മഹ
ജീവിതപാതയില്ൂന്റര മഹനരക്കാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹനിർബന്ധിക്കാനാവില്ല മഹഅത് മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹഇച്ഛയ്ക്ക് മഹവിരുദ്ധതാണ്.
പയശു മഹവിെിച്ചുപറഞ്ഞത് മഹഎല്ലാവരും മഹപിതാവിന്റന മഹ
ബ്ുതാനിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹപുപ്തന്റനയും മഹബ്ുതാനിപക്കെതിനു മഹപിതാവ് മഹ
ആന്റരയും മഹനയായം മഹവിധിക്കാന്റത മഹനയായവിധി മഹഎല്ലാം മഹപുപ്തനു മഹ
ന്റകാരുത്തിരിക്കുന്നു മഹ(പയാ്.9:22).
പിതാവായ മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹവിധിക്കുന്നില്ല.
ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മഹആത്മാവ് മഹആകുന്നു; താംസ്ം മഹഒന്നിനും മഹഉപകരിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹസ്ംസ്ാരിച്ച മഹവചനങ്ങൾ മഹആത്മാവും മഹജീവനും മഹ
ആകുന്നു മഹ(പയാ്.6:63).
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പയശുവിന്റെ മഹവാക്കുകൾ മഹജീവനുള്ളതാണ്. മഹപയശു മഹപറഞ്ഞ മഹഓപരാ മഹ
വാക്കില്ും മഹപിതാവായ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്പന്ം മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തി.
എന്നിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നവൻ മഹഎന്നില്ല്ല മഹഎന്റന്ന മഹഅയച്ചവനിൽതന്റന്ന മഹ
വിശവസ്ിക്കുന്നു. മഹഎന്റന്ന മഹകാണുന്നവൻ മഹഎന്റന്ന മഹഅയച്ചവന്റന മഹകാണുന്നു. മഹ
എന്നിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നവൻ മഹആരും മഹഇരുെിൽ മഹവസ്ിക്കാതിരിപ്പാൻ മഹഞാൻ മഹ
ന്റവെിച്ചതായി മഹപല്ാകത്തിൽ മഹവന്നിരിക്കുന്നു. മഹഎന്റെ മഹവചനം മഹപകടു മഹ
പ്പതാണിക്കാത്തവന്റന മഹഞാൻ മഹവിധിക്കുന്നില്ല; മഹപല്ാകന്റത്ത മഹവിധിപ്പാനല്ല,
പല്ാകന്റത്ത മഹരക്ഷിപ്പാനപപ്ത മഹഞാൻ മഹവന്നിരിക്കുന്നത്. മഹ എന്റെ മഹവചനം മഹ
ദകന്റക്കാള്ളാന്റത മഹഎന്റന്ന മഹതള്ളിക്കെയുന്നവന്റന മഹനയായം മഹവിധിക്കുന്നവൻ മഹ
ഉെ്; മഹഞാൻ മഹസ്ംസ്ാരിച്ച മഹവചനംതന്റന്ന മഹഒരുക്കന്റത്ത മഹനാെിൽ മഹഅവന്റന മഹ
നയായം മഹവിധിക്കും മഹ(പയാ്.12:44-48).
പയശു മഹനന്റമ്മ മഹവിധിക്കുന്നില്ല. മഹദൈവം മഹനതുക്ക് മഹജീവന്റെ മഹവചനം മഹവാഗ്ൈാനം മഹ
ന്റചയ്യുന്നു, പപക്ഷ മഹഅത് മഹസ്വീകരിക്കാൻ മഹഒരിക്കല്ും മഹഅവൻ മഹനന്റമ്മ മഹ
നിർബന്ധിക്കുകയില്ല.
നിങ്ങൾ മഹവിധിക്കന്റപ്പരാതിരിപക്കെതിനു മഹവിധിക്കരുത്. മഹനിങ്ങൾ മഹവിധിക്കുന്ന മഹ
വിധിയാൽ മഹനിങ്ങന്റെയും മഹവിധിക്കും; നിങ്ങൾ മഹഅെക്കുന്ന മഹഅെവിനാൽ മഹ
നിങ്ങൾക്കും മഹഅെന്നു മഹകിടും. മഹഎന്നാൽ മഹസ്വന്തകണ്ണിന്റല് മഹപകാൽ മഹഓർക്കാന്റത മഹ
സ്പ്ാൈരന്റെ മഹകണ്ണിന്റല് മഹകരട് മഹപനാക്കുന്നത് മഹഎന്ത്? മഹ അല്ല, സ്വന്തകണ്ണിൽ മഹ
പകാൽ മഹഇരിന്റക്ക മഹനീ മഹസ്പ്ാൈരപനാട്: മഹനില്ല്, നിന്റെ മഹകണ്ണിൽനിന്നു മഹകരട് മഹ
എരുത്തു മഹകെയന്റട, എന്നു മഹപറയുന്നത് മഹഎങ്ങന്റന? മഹകപരഭക്തിക്കാരാ, തുപമ്പ മഹ
സ്വന്തകണ്ണിൽനിന്നു മഹപകാൽ മഹഎരുത്തുകെക; മഹപിന്റന്ന മഹസ്പ്ാൈരന്റെ മഹ
കണ്ണിൽനിന്നു മഹകരട് മഹഎരുത്തുകെവാൻ മഹന്റവരിപ്പായി മഹകാണും മഹ(തത്തായി മഹ7:19).
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പിതാവായ മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹവിധിക്കുന്നിന്റല്ലങ്കിൽ മഹപയശു മഹവിധിക്കുന്നില്ല,
നയായവിധിക്കുന്ന മഹആത്മാവിന്റന മഹഉൾന്റക്കാള്ളുപമ്പാൾ മഹതറ്റുള്ളവന്റര മഹ
വിധിക്കാൻ മഹഞങ്ങൾ മഹപയാഗയരാന്റണന്ന് മഹകരുതുന്നത് മഹഎന്തുന്റകാൊണ്?
ആപതൻ, ആപതൻ, ഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു: മഹഎന്റെ മഹവചനം മഹപകട് മഹ
എന്റന്ന മഹഅയച്ചവന്റന മഹവിശവസ്ിക്കുന്നവനു മഹനിതയജീവൻ മഹഉെ്; മഹഅവൻ മഹ
നയായാവിധിയിൽ മഹആകാന്റത മഹതരണത്തിൽനിന്നു മഹജീവങ്കപല്ക്കു മഹ
കരന്നിരിക്കുന്നു മഹ(പയാ്.9:24).
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹതനസ്ില്ാക്കുകയും മഹഅവനിൽ മഹ
ആപ്ശയിക്കാനും, മഹവിശവസ്ിക്കാനും മഹപഠിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നത് മഹജീവനിപല്ക്ക് മഹ
നയിക്കുന്നു. മഹപയശു മഹപറഞ്ഞു: മഹഅവനിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നവനു മഹ
നയായവിധിയില്ല; മഹവിശവസ്ിക്കാത്തവനു മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഏകജാതനായ മഹ
പുപ്തന്റെ മഹനാതത്തിൽ മഹവിശവസ്ിക്കായ്കയാൽ മഹനയായവിധി മഹവന്നു മഹകഴിഞ്ഞു മഹ
(പയാ്.3:18).
അപപ്പാൾ മഹപൗന്റല്ാസ്ും മഹബർണബാസ്ും മഹദധരയം മഹപൂെു: മഹദൈവവചനം മഹ
ആൈയം മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നത് മഹആവശയതായിരുന്നു; മഹഎന്നാൽ മഹനിങ്ങൾ മഹ
അതിന്റന മഹതള്ളി മഹനിങ്ങന്റെത്തന്റന്ന മഹനിതയജീവന് മഹഅപയാഗയർ മഹഎന്ന് മഹ
വിധിച്ചുകെയുന്നതിനാൽ മഹഇതാ, മഹഞങ്ങൾ മഹജാതികെിപല്ക്കു മഹതിരിയുന്നു മഹ
(അന്റപ്പാ.13:46).

സ്വയം മഹവിധിക്കുന്നതിന്റെ മഹപ്പബുദ്ധതായ മഹഉൈാ്രണതാണിത്.
വിധിക്കരുത്; മഹഎന്നാൽ മഹനിങ്ങന്റെയും മഹവിധിക്കയില്ല; ശിക്ഷയ്ക്കു മഹ
വിധിക്കരുത്; മഹഎന്നാൽ മഹനിങ്ങൾക്കും മഹശിക്ഷാവിധി മഹഉൊകയില്ല; മഹവിരുവിൻ; മഹ
എന്നാൽ മഹനിങ്ങന്റെയും മഹവിരുവിക്കും മഹ(ല്ൂപക്കാ.6:37).
ല്ൂപക്കാസ്ിന്റെ മഹസ്ുവിപശഷത്തിൽ, “നമ്മൾ മഹപചാൈിക്കുന്നതിനുതുമ്പ് മഹതന്റന്ന മഹ
ദൈവം മഹനപമ്മാട് മഹക്ഷതിച്ചുന്റവന്ന് മഹതുരിയനായ മഹപുപ്തന്റെ മഹഉപത മഹനന്റമ്മ മഹ
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പഠിപ്പിക്കുന്നു”. മഹനാം മഹവിധിക്കുകപയാ, മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്തുകപയാ, മഹ
ക്ഷതിക്കാതിരിക്കുകപയാ മഹന്റചയ്യുകയാന്റണങ്കിൽ മഹഇന്റതല്ലാം മഹനന്റമ്മതന്റന്ന മഹ
സ്വയം മഹകുറ്റന്റപ്പരുത്തും മഹ“തനുഷയൻ മഹവിന്റതക്കുന്നതുതന്റന്ന മഹന്റകായ്യും” മഹ
(ഗല്ാ.6:7).
“കാണാത്തവർ മഹകാണ്മാനും;കാണുന്നവർ മഹകുരുരർ മഹആകുവാനും മഹഇങ്ങന്റന മഹ
നയായവിധിക്കായി മഹഞാൻ മഹഇ്പല്ാകത്തിൽ മഹവന്നു മഹഎന്നു മഹപയശു മഹപറഞ്ഞു. മഹ
അവപനാരുകുന്റരയുള്ള മഹചില് മഹപരീശന്മാർ മഹഇത് മഹപകടിട് മഹഞങ്ങെും മഹകുരുരപരാ മഹ
എന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹപയശു മഹഅവപരാട്: മഹനിങ്ങൾ മഹകുരുരർ മഹആയിരുന്നു; മഹ
എങ്കിൽ മഹനിങ്ങൾക്കു മഹപാപം മഹഇല്ലായിരുന്നു; മഹഎന്നാൽ: മഹഞങ്ങൾ മഹകാണുന്നു മഹ
എന്ന് മഹനിങ്ങൾ മഹപറയുന്നതുന്റകാെ്
 മഹ
, മഹനിങ്ങെുന്റര മഹപാപം മഹനില്ക്കുന്നു മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു”(പയാ്.5:35-41).

പയശു മഹപല്ാകത്തിപല്ക്കു മഹവന്ന മഹ“നയായവിധി” മഹഎന്തിനുപവെിയാണ്? മഹ
തനുഷയരാശിപയാരുള്ള മഹദൈവസ്പന്ം മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്താനാണ് മഹപയശു മഹഈ മഹ
ഭൂതിയിപല്ക്ക് മഹവന്നത്. മഹപയശു മഹനമ്മിൽ മഹഓപരാരുത്തരുന്റരയും മഹപതൽ മഹ
വയ്ക്കുന്ന മഹഅനന്തതായ മഹതൂല്യം, മഹനാം മഹകാണണന്റതന്ന് മഹപയശു മഹ
ആപ്ഗ്ിക്കുന്നു.അവൻ മഹനന്റമ്മ മഹകാണുന്നതുപപാന്റല് മഹനാതും മഹപരസ്പരം മഹ
തറ്റുള്ളവന്റര മഹകാണണം,അവൻ മഹനന്റമ്മ മഹവില്തതിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹനാതും മഹ
പരസ്പരം മഹവില്തതിക്കണം. മഹതറ്റുള്ളവരുന്റര മഹപാപങ്ങൾക്കും മഹ
അന്ധരായിരിക്കാൻ മഹപയശു മഹനന്റമ്മ മഹപഠിപ്പിക്കുന്നു മഹനമ്മന്റെ മഹഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന മഹ
കൃപ്തിതതായി മഹനിർമ്മിച്ച മഹവയതയാസ്ങ്ങൾ: മഹവിഭാഗീയത, പൈശീയത,
പഗാപ്തവർ്ഗസം, പക്ഷപാത മഹരാപ്ഷ്ടീയം, അന്റല്ലങ്കിൽ മഹഏന്റതങ്കില്ും മഹ
അവർന്റക്കതിരായ മഹതാനസ്ികാവസ്ഥന്റയ മഹപപ്പാത്സാ്ിപ്പിക്കരുത്.
പയശു മഹപഠിപ്പിച്ചുന്റകാെിരുന്ന മഹഈ മഹപാഠം മഹപരീശന്മാർക്ക് മഹതനസ്സില്ായില്ല. മഹ
അവർ മഹകരുത്ത മഹവിഭാഗീയരായിരുന്നു. മഹയ്ൂൈ മഹവംശജരല്ലാത്ത മഹ
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വിജാതീയന്റര മഹഅംഗീകരിച്ചില്ല. മഹതറ്റുള്ളവരുന്റര മഹപാപങ്ങൾ മഹകാണാനും മഹ
അതിനനുസ്രിച്ച് മഹവിഭജിക്കാനും മഹഅവർ മഹസ്വയം മഹരൂപകൽപ്പന മഹ
ന്റചയ്യുന്നതിൽ മഹവിൈഗ്ധരായിരുന്നു.
“ തന്റെ മഹഏകജാതനായ മഹപുപ്തനിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്ന മഹഏവനും മഹ
നശിച്ചുപപാകാന്റത മഹനിതയജീവൻ മഹപ്പാപിപക്കെതിന് മഹദൈവം മഹഅവന്റന മഹ
നല്കുവാൻ മഹതക്കവണ്ണം മഹപല്ാകന്റത്ത മഹസ്പന്ിച്ചു. മഹ ദൈവം മഹതന്റെ മഹപുപ്തന്റന മഹ
പല്ാകത്തിൽ മഹഅയച്ചത് മഹപല്ാകന്റത്ത മഹവിധിപ്പാനല്ല മഹപല്ാകം മഹഅവനാൽ മഹ
രക്ഷിക്കന്റപ്പരുവാനപപ്ത. മഹ അവനിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്നവനു മഹനയായവിധി മഹഇല്ല;
വിശവസ്ിക്കാത്തവന്നു മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഏകജതാനായ മഹപുപ്തന്റെ മഹനാതത്തിൽ മഹ
വിശവസ്ിക്കായ്കയാൽ മഹനയായവിധി മഹവന്നുകഴിഞ്ഞു. മഹ നയായവിധി മഹ
എന്നപതാ, ന്റവെിച്ചം മഹപല്ാകത്തിൽ മഹവന്നിടും മഹതനുഷയരുന്റര മഹപ്പവൃത്തി മഹ
പൈാഷതുള്ളത് മഹആകയാൽ മഹഅവർ മഹന്റവെിച്ചന്റത്തക്കാൾ മഹഇരുെിന്റന മഹ
സ്പന്ിച്ചതുതന്റന്ന” മഹ(പയാ്.3:16-15).
ഈ മഹഭാഗത്തിൽ, പപരിന് മഹ‘പ്പതീകം’ മഹഎന്നാണ് മഹഅർത്ഥം. മഹപയശു മഹന്റവെിച്ചത്തു മഹ
ന്റകാെുവന്ന മഹദൈവ മഹസ്വഭാവത്തിന്റെ മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തൽ മഹനിരസ്ിക്കുന്നത് മഹ
വാസ്തവത്തിൽ മഹദൈവന്റത്ത മഹതള്ളിക്കെയുകയാണ്. മഹ“പുല്ർച്ചയ്ക്കു മഹ
ത്ാപുപരാ്ിതന്മാരും മഹജനത്തിന്റെ മഹതൂപ്പന്മാരും മഹഎല്ലാം മഹപയശുവിന്റന മഹ
ന്റകാല്ലുവാൻ മഹകൂരിവിചാരിച്ചു, മഹഅവന്റന മഹബന്ധിച്ചു മഹന്റകാെുപപായി മഹ
നാരുവാഴിയായ മഹപീല്ാന്റത്താസ്ിന്റന മഹഏല്പിച്ചു”(തത്തായി മഹ27:1-2).
എന്റന്താരു മഹചിപ്തതാണിത്! മഹതന്റെ മഹജീവൻ മഹനൽകുന്നയാെുന്റര മഹതരണം മഹപതരുന്ന മഹ
പാപ-പൂരിത മഹതതവിശവാസ്ികന്റെ, മഹപയശു മഹഎതിർക്കുന്നില്ല മഹ! മഹഅവരുന്റരപതൽ മഹ
നയായവിധി മഹനരത്തുന്നതുതില്ല! മഹഎന്താണ് മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹആരാണ് മഹ
തരണകാരണതായത് മഹ– മഹദൈവപതാ മഹഅപതാ മഹപാപപതാ?
പ്കിസ്തുവിന്റെ മഹവിചാരണയ്ക്കും മഹപ്കൂശീകരണത്തിനും മഹപിന്നില്ുള്ള മഹ
ആഴപതറിയ മഹഅർത്ഥന്റത്ത മഹതനസ്സില്ാക്കാന്റത, തരണത്തിന്റെ മഹകാരണങ്ങൾ മഹനാം മഹ
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വായിക്കുന്നു. മഹപയശു മഹപൂർണതായും മഹദൈവവും മഹപൂർണ മഹതനുഷയനുതാണ്. മഹ
പീല്ാപത്താസ്ിന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹപയശുവിന്റന മഹവിചാരണ മഹന്റചയ്തപപ്പാൾ,പയശു മഹ
പൂർണ മഹദൈവതായിരുന്നു. മഹവിധിക്കന്റപ്പരുപമ്പാഴും മഹശിക്ഷിക്കന്റപ്പരുപമ്പാഴും,
പയശു മഹപൂർണതായും മഹദൈവതായിരുന്നു. മഹപയശുവിന്റന മഹതരിക്കാനായി മഹഅവർ മഹ
ചൂഷണം മഹന്റചയ്യുകയും മഹപരി്സ്ിക്കുകയും മഹപ്കൂശിൽ മഹതറയ്ക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്തപപ്പാഴും മഹദൈവതായിരുന്നു.
ദൈവം മഹതന്റന്നത്തന്റന്ന മഹവിചാരണ മഹന്റചയ്യാൻ മഹഅനുവൈിക്കുകയും മഹതാൻ മഹ
സ്പന്ിക്കുകയും മഹസ്വയം മഹഅനുരഞ്ജനം മഹന്റചയ്യാൻ മഹആപ്ഗ്ിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്തവരാൽ മഹശിക്ഷിക്കന്റപ്പടു. മഹഎന്തുന്റകാെ്? മഹകാരണം മഹതങ്ങൾ മഹ
പയശുവിപനാട് മഹപാപം മഹന്റചയ്തു മഹഎന്ന് മഹവിശവസ്ിക്കാൻ മഹന്റയ്ുൈന്മാർക്ക് മഹ
ബുദ്ധിതുടായിരുന്നു. മഹദൈവപുപ്തനായ മഹപയശു മഹതന്റെ മഹഅന്തിതഘടത്തിൽ മഹ
വെന്റരയധികം മഹകഷ്ടന്റപ്പടു, മഹഎന്നത് മഹനതുക്ക് മഹചിന്തിക്കാവുന്നതില്ുതധികതാണ്. മഹ
പ്കിസ്തുവിന്റെ മഹകഷ്ടത മഹന്റഗത്ത്ന്റസ്തനാ മഹപൂപന്താടത്തിൽ മഹഅല്ല മഹആരംഭിച്ചത് മഹ, മഹ
പ്കൂശിൽ മഹതരിക്കുന്ന മഹവാക്കുകൊല്ും മഹഅല്ല മഹഅവസ്ാനിച്ചത്, മഹതറിച്ച് മഹദൈവം മഹ
നപമ്മാരുകൂന്റര മഹകഷ്ടത മഹസ്്ിച്ചത് മഹപാപം മഹആൈയം മഹനമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്തിൽ മഹ
പ്പപവശിച്ചതുതുതൽ മഹകഷ്ടത മഹദൈവം മഹസ്്ിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ മഹഅവസ്ാനം മഹ
നിതയതയിൽ.

തന്റെ മഹഅനന്തതായ മഹസ്പന്ം മഹപങ്കുന്റവക്കുന്നതിനായി മഹദൈവം മഹസ്ൃഷ്ടിച്ച മഹ
തനുഷയരുന്റര മഹദകകൊൽ മഹതന്റന്ന മഹകഠിനതായ മഹപരീക്ഷണവും മഹകഷ്ടപ്പാരുകെും മഹ
സ്്ിച്ചു. മഹആ മഹചിപ്തം മഹആയിരക്കണക്കിനു മഹവർഷങ്ങൊയി മഹ
നില്നിൽക്കുകയാണ്. മഹപാപത്താൽ മഹപവർപിരിഞ്ഞ മഹതന്റെ മഹതക്കന്റെ മഹ
അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ മഹദൈവത്തിന് മഹഎന്തുന്റചയ്യാൻ മഹകഴിയും?
അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ മഹൈിവയ മഹഅനുഭവതാണ് മഹകുരിശ്. മഹസ്ാത്താന്റെ മഹവാൈന്റത്ത മഹ
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കുരിശ് മഹഇല്ലാതാക്കുന്നു മഹദൈവം മഹസ്വയം മഹപസ്വിക്കുന്നവനും മഹ
കരുതാത്തവനുതാന്റണന്ന മഹസ്ാത്താന്റെ മഹവാൈം മഹഅവിശവസ്നീയതാണ്.

നാം മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്വഭാവന്റത്ത മഹതനസ്സില്ാക്കിയത് മഹപപാല്യല്ല, ഒരു മഹ
സ്പന്താഷവാർത്തയുെ് മഹനാം മഹദൈവന്റത്ത മഹന്റതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ മഹകാരണം മഹ
ദൈവത്തിന് മഹഅറിയാം, അതിനായി മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹകുറ്റം മഹവിധിക്കുന്നില്ല.. മഹ
ദൈവം മഹനമ്മുക്കുപവെി മഹന്റചയ്ത മഹകാരയങ്ങപൊരുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹനന്ദിപകട് മഹ
വകവയ്ക്കാന്റത മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹസ്പന്ിക്കുന്നത് മഹതുരരും.എന്നാൽ മഹഇത് മഹ
നമ്മുപരതന്റല്ലന്ന് മഹതനസ്ില്ാക്കിയാൽ മഹഅത് മഹദൈവത്തിന് മഹഅത്ഭുതകരതപല്ല;
നമ്മുന്റര മഹപ്സ്ഷ്ടാവ് മഹനമ്മുന്റര മഹധർമ്മസ്ങ്കരത്തില്ും മഹഅരുത്ത് മഹഇരന്റപരുന്നു. മഹ
നതുക്ക് മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹചിന്തിക്കാപതാ? പചാൈിക്കാൻ മഹവെന്റരയധികം മഹ
ഉപൊ? മഹ“അവൻ മഹആൈയം മഹനന്റമ്മ മഹസ്പന്ിച്ചതുന്റകാെു മഹനാം മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നു”(1പയാ്.4:15).

അവരുന്റര മഹകഷ്ടതയിന്റല്ാന്റക്കയും മഹഅവൻ മഹകഷ്ടന്റപ്പടു;
അവന്റെ മഹസ്മ്മുഖൈൂതൻ മഹഅവന്റര മഹരക്ഷിച്ചു; തന്റെ മഹ
സ്പന്ത്തില്ും മഹകനിവില്ും മഹഅവൻ മഹഅവന്റര മഹ
വീന്റെരുത്തു; പുരാതനകാല്ന്റത്താന്റക്കയും മഹഅവൻ മഹ
അവന്റര മഹചുതന്നുന്റകാെു മഹനരന്നു”(ന്റയശ.63:5).
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22
ദൈവത്തിടെ നയായവിധി എങ്ങടനയുള്ളതാണ്?

നന്മ മഹന്റചയ് മഹ
വാൻ മഹപഠിപ്പിൻ; നയായം മഹഅപനവഷിപ്പിൻ; പീഡിപ്പിക്കുന്നവന്റന മഹ
പനർവഴിക്കാക്കുവിൻ; അനാഥനു മഹനയായം മഹനരത്തിന്റക്കാരുപ്പിൻ;
വിധവയ്ക്കു മഹപവെി മഹവയവ്രിപ്പിൻ. മഹ(ന്റയശ.1:17)
ദൈവത്തിന്റെ മഹവിധി മഹഒരിക്കല്ും മഹനതുന്റക്കതിരായി മഹഒരു മഹശിക്ഷ മഹ
വിധിക്കുന്നില്ല. മഹകഷ്ടപ്പാരുകൾ മഹഒഴിവാക്കുന്നതിനും മഹഇവിന്റര മഹ
നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.അനയായതായ മഹപല്ാകത്ത് മഹനയായപബാധം മഹ
പപ്പാത്സാ്ിപ്പിക്കുന്നു.

“അവൻ മഹകല്്ിക്കയില്ല, നില്വിെിക്കയില്ല; ആരും മഹന്റതരുക്കെിൽ മഹഅവന്റെ മഹ
ശബ്ദം മഹപകൾക്കയുതില്ല. മഹചതഞ്ഞ മഹഓര മഹഅവൻ മഹഒരിച്ചുകെകയില്ല; പുകയുന്ന മഹ
തിരി മഹന്റകരുത്തുകെകയില്ല; അവൻ മഹനയായവിധി മഹജയപത്താെം മഹ
നരത്തും. മഹ അവന്റെ മഹനാതത്തിൽ മഹജാതികൾ മഹപ്പതയാശവയ്ക്കും. മഹ എന്നിങ്ങന്റന മഹ
ന്റയശയ്യാപ്പവാചകൻതുഖാന്തരം മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തതു മഹനിവൃത്തി മഹആകുവാൻ മഹ
സ്ംഗതി മഹവന്നു”(തത്തായി12:18-21).

ദൈവത്തിന്റെ മഹനയായവും മഹസ്ൗതയവുതായ മഹനയായവിധി മഹവിശവാസ്ന്റത്ത മഹ
ഉെവാക്കുന്നു

“നിങ്ങെുന്റര മഹനില്ത്തിന്റല് മഹവിെ മഹനിങ്ങൾ മഹന്റകായ്യുപമ്പാൾ മഹവയല്ിന്റെ മഹഅരികു മഹ
തീർത്തു മഹന്റകായ്യരുത്; നിന്റെ മഹന്റകായ്ത്തിൽ മഹകാല്ാ മഹന്റപറുക്കയും മഹഅരുത്. മഹ
നിന്റെ മഹതുന്തിരിപത്താടത്തിൽ മഹകാല്ാ മഹപറിക്കരുത്; നിന്റെ മഹ
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തുന്തിരിപത്താടത്തിൽ മഹവീണു മഹകിരക്കുന്ന മഹപഴം മഹന്റപറുക്കയും മഹഅരുത്. മഹ
അവന്റയ മഹൈരിപ്ൈനും മഹപരപൈശിക്കും മഹവിപടപക്കണം; ഞാൻ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
ദൈവതായ മഹയപ്ാവ മഹആകുന്നു”(പല്വയ.15:5-10).

പിപന്നാക്കാവസ്ഥയില്ുള്ളവർക്കായി മഹദൈവം മഹകരുതി.

“പരപൈശി മഹനിപന്നാരു മഹകൂന്റര മഹനിങ്ങെുന്റര മഹപൈശത്തു മഹപാർത്താൽ മഹഅവന്റന മഹ
ഉപപ്ൈവിക്കരുത്. നിങ്ങപൊരുകൂന്റര മഹപാർക്കുന്ന മഹപരപൈശി മഹനിങ്ങൾക്കു മഹ
സ്വപൈശിന്റയപപ്പാന്റല് മഹഇരിപക്കണം; അവന്റന മഹനിന്റന്നപപ്പാന്റല് മഹതന്റന്ന മഹ
സ്പന്ിപക്കണം; നിങ്ങെും മഹതിപ്സ്യീംപൈശത്തു മഹപരപൈശികൊയിരുന്നുവപല്ലാ;
ഞാൻ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹദൈവതായ മഹയപ്ാവ മഹ
ആകുന്നു. മഹ നയായവിസ്താരത്തില്ും മഹഅെവില്ും മഹതൂക്കത്തില്ും മഹനിങ്ങൾ മഹ
അനയായം മഹന്റചയ്യരുത്. മഹഒത്ത മഹതുല്ാസ്സും മഹഒത്ത മഹകടിയും മഹഒത്ത മഹപറയും മഹഒത്ത മഹ
ഇരങ്ങഴിയും മഹനിങ്ങൾക്ക് മഹഉൊയിരിപക്കണം; ഞാൻ മഹനിങ്ങന്റെ മഹ
തിപ്സ്യീംപൈശത്തുനിന്നു മഹപുറന്റപ്പരുവിച്ച മഹനിങ്ങെുന്റര മഹദൈവതായ മഹയപ്ാവ മഹ
ആകുന്നു”(പല്വയ.15:33-36)”

“ൈരിപ്ൈന്മാരുന്റര മഹനയായം മഹതറിച്ചുകെവാനും മഹഎന്റെ മഹജനത്തിന്റല് മഹഎെിയവരുന്റര മഹ
അവകാശം മഹഇല്ലാതാക്കുവാനും മഹവിധവതാർ മഹതങ്ങൾക്കു മഹ
ന്റകാള്ളയായിത്തീരുവാനും മഹഅനാഥന്മാന്റര മഹതങ്ങൾക്ക് മഹഇരയാക്കുവാനും മഹ
തക്കവണ്ണം മഹനീതിന്റകട മഹചടം മഹനിയതിക്കുന്നവർക്കും മഹഅനർഥം മഹഎഴുതി മഹ
വയ്ക്കുന്ന മഹഎഴുത്തുകാർക്കും മഹഅപയ്യാ മഹകഷ്ടം!”(ന്റയശ.10:1-2).
ദൈവം മഹഎല്ലാം മഹഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു. മഹദൈവം മഹതനുഷയ മഹനിയതങ്ങൾ, ബിസ്ിനസ്സ് മഹ
രീതികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ മഹഎന്നിവന്റയക്കുറിച്ച് മഹനിയതങ്ങൾ മഹ
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പാല്ിക്കുന്നു.ൈരിപ്ൈരുന്റര മഹന്റചല്വിൽ മഹസ്മ്പന്നർക്ക് മഹപ്പപയാജനം മഹന്റചയ്യുക. മഹ
അതിന്റന മഹകവർച്ച മഹഎന്നാണ് മഹഅപേ്ം മഹവിെിക്കുന്നത്.

“ ഞങ്ങൾ മഹപനാമ്പു മഹപനാല്ക്കുന്നതു മഹനീ മഹപനാക്കാന്റതയിരിക്കുന്നന്റതന്ത്?
ഞങ്ങൾ മഹആത്മതപനം മഹന്റചയ്യുന്നതു മഹനീ മഹഅറിയാതിരിക്കുന്നന്റതന്ത്? ഇതാ,
നിങ്ങൾ മഹപനാമ്പു മഹപനാക്കുന്ന മഹൈിവസ്ത്തിൽ മഹതന്റന്ന മഹനിങ്ങെുന്റര മഹകാരയാൈികന്റെ മഹ
പനാക്കുകയും മഹനിങ്ങെുന്റര മഹഎല്ലാപവല്ക്കാന്റരയുംന്റകാെു മഹ
അദ്ധവാനിപ്പിക്കയും മഹന്റചയ്യുന്നു.നിങ്ങൾ മഹവിവാൈത്തിനും മഹകല്്ത്തിനും മഹ
പ്കൂരതുഷ്ടിന്റകാെ് മഹഅരിപക്കെതിനും മഹപനാമ്പുപനാല്ക്കുന്നു; നിങ്ങെുന്റര മഹ
പ്പാർഥന മഹഉയരത്തിൽ മഹപകൾപ്പാൻ മഹതക്കവണ്ണതല്ല മഹനിങ്ങൾ മഹഇന്നു മഹ
പനാമ്പുപനാല്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് മഹഇഷ്ടതുള്ള മഹപനാമ്പും മഹതനുഷയൻ മഹആത്മതപനം മഹ
ന്റചയ്യുന്ന മഹൈിവസ്വും മഹഇങ്ങന്റനയുള്ളപതാ? തല്ന്റയ മഹപവഴന്റത്തപപ്പാന്റല് മഹ
കുനിയിക്കുക, രടും മഹന്റവണ്ണീരും മഹവിരിച്ചു മഹകിരക്കുക, ഇതാകുന്നുപവാ മഹ
ഉപവാസ്ം? ഇതിപനാ മഹനീ മഹപനാന്റമ്പന്നും മഹയപ്ാവയ്ക്കു മഹപ്പസ്ാൈതുള്ള മഹ
ൈിവസ്ന്റതന്നും മഹപപർ മഹപറയുന്നത്? മഹ അനയായബന്ധനങ്ങന്റെ മഹഅഴിക്കുക;
നുകത്തിന്റെ മഹഅതിക്കയറുകന്റെ മഹഅഴിക്കുക; പീഡിതന്റര മഹസ്വതപ്ന്തരായി മഹ
വിടയയ്ക്കുക; എല്ലാ മഹനുകന്റത്തയും മഹതകർക്കുക; ഇതല്ലപയാ മഹഎനിക്ക് മഹ
ഇഷ്ടതുള്ള മഹഉപവാസ്ം? വിശപ്പുള്ളവനു മഹനിന്റെ മഹഅപ്പം മഹ
നുറുക്കിന്റക്കാരുക്കുന്നതും മഹഅല്ഞ്ഞുനരക്കുന്ന മഹസ്ാധുക്കന്റെ മഹനിന്റെ മഹവീടിൽ മഹ
പചർത്തുന്റകാള്ളുന്നതും മഹനഗ്നന്റന മഹകൊൽ മഹഅവന്റന മഹഉരുപ്പിക്കുന്നതും മഹനിന്റെ മഹ
താംസ്രക്തങ്ങൊയിരിക്കുന്നവർക്കു മഹനിന്റന്നത്തന്റന്ന മഹ
തറയ്ക്കാന്റതയിരിക്കുന്നതും മഹഅല്ലപയാ?” മഹ(ന്റയശ.98:3-7).
ആവശയതുള്ളവന്റര മഹസ്്ായിക്കുന്നതിൽ മഹനാം മഹഅവഗണിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ മഹ
തതപരതായ മഹപ്പകരനം മഹവില്പപ്പാവില്ല. മഹപയശു മഹപറഞ്ഞു, “പരീശന്മാരായ മഹ
നിങ്ങൾക്ക് മഹഅപയ്യാ മഹകഷ്ടം; നിങ്ങൾ മഹതുെസ്ിയില്ും മഹഅരൂതയില്ും മഹഎല്ലാ മഹ
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ചീരയില്ും മഹപതാരം മഹന്റകാരുക്കയും മഹനയായവും മഹദൈവസ്പന്വും മഹ
വിടുകെകയും മഹന്റചയ്യുന്നു; ഇതു മഹന്റചയ്കയും മഹഅതു മഹതയജിക്കാതിരിക്കയും മഹ
പവണം.”(ല്ൂപക്കാസ് മഹ11:42)
യപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാട് മഹന്റസ്ഖരയാവിനുൊയന്റതന്റന്തന്നാൽ: മഹ
ദസ്നയങ്ങെുന്റര മഹയപ്ാവ മഹഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു: മഹപനപരാന്റര മഹനയായം മഹ
പാല്ിക്കയും മഹഓപരാരുത്തൻ മഹതാന്താന്റെ മഹസ്പ്ാൈരപനാരു മഹൈയയും മഹ
കരുണയും മഹകാണിക്കയും മഹന്റചയ് മഹ
വിൻ. മഹ വിധവന്റയയും മഹഅനാഥന്റനയും മഹ
പരപൈശിന്റയയും മഹൈരിപ്ൈന്റനയും മഹപീഡിപ്പിക്കരുത്; നിങ്ങെിൽ മഹആരും മഹതന്റെ മഹ
സ്പ്ാൈരന്റെ മഹപനന്റര മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹപൈാഷം മഹനിരൂപിക്കയും മഹഅരുത്. മഹ
(ന്റസ്ഖരയ.7:8-10)
അരിച്ചതർത്തല്ിന്റന മഹദൈവം മഹഒരു മഹരൂപത്തില്ും മഹഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല മഹ
തന്ററ്റാരാെുന്റര മഹന്റചല്വിൽ മഹസ്വയം മഹപ്പപയാജനന്റപ്പരുത്താൻ മഹ
പദ്ധതിയിരുന്നതിന്റന മഹദൈവം മഹഅനുകൂല്ിക്കുന്നില്ല.

“സ്പ്ാൈരന്മാപര, പതജസ്സുള്ളവനായി മഹനമ്മുന്റര മഹകർത്താവായ മഹ
പയശുപ്കിസ്തുവിൽ മഹവിശവസ്ിക്കുന്ന മഹനിങ്ങൾ മഹതുഖപക്ഷം മഹ
കാണിക്കരുത്. നിങ്ങെുന്റര മഹപള്ളിയിൽ മഹപതാരിയുള്ള മഹവസ്പ്തം മഹധരിച്ചും മഹ
ന്റപാൻപതാതിരം മഹഇടുംന്റകാെ് മഹഒരുത്തനും മഹതുഷിഞ്ഞ മഹവസ്പ്തം മഹധരിപച്ചാരു മഹ
ൈരിപ്ൈനും മഹവന്നാൽ മഹ നിങ്ങൾ മഹപതാരിയുള്ള മഹവസ്പ്തം മഹധരിച്ചവന്റന മഹപനാക്കി: മഹ
ഇവിന്റര മഹസ്ുപഖന മഹഇരുന്നാല്ും മഹഎന്നും മഹൈരിപ്ൈപനാട്: മഹനീ മഹഅവിന്റര മഹനില്ക്ക;
അന്റല്ലങ്കിൽ മഹഎന്റെ മഹപാൈപീഠത്തിങ്കൽ മഹഇരിക്ക മഹഎന്നും മഹപറയുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹ
നിങ്ങൾ മഹഉള്ളിൽ മഹപ്പതാണതില്ലാന്റത മഹനയായര്ിതതായി മഹ
വിധിക്കുന്നവരായില്ലപയാ? മഹപ്പിയ മഹസ്പ്ാൈരന്മാപര, പകൾപ്പിൻ: മഹദൈവം മഹ
പല്ാകത്തിൽ മഹൈരിപ്ൈരായവന്റര മഹവിശവാസ്ത്തിൽ മഹസ്മ്പന്നരും മഹതന്റന്ന മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നവർക്കു മഹവാഗ്ൈത്തം മഹന്റചയ്ത മഹരാജയത്തിന്റെ മഹ
അവകാശികെുതാപകെതിനു മഹതിരന്റഞ്ഞരുത്തില്ലപയാ? നിങ്ങപൊ മഹൈരിപ്ൈന്റന മഹ
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അപതാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹ ധനവാന്മാർ മഹഅല്ലപയാ മഹനിങ്ങന്റെ മഹപീഡിപ്പിക്കുന്നത്?
അവർ മഹഅല്ലപയാ മഹനിങ്ങന്റെ മഹനയായസ്ഥാനങ്ങെിപല്ക്ക് മഹഇഴച്ചു മഹ
ന്റകാെുപപാകുന്നത്? മഹ നിങ്ങെുന്റരപതൽ മഹവിെിച്ചിരിക്കുന്ന മഹനല്ല മഹനാതന്റത്ത മഹ
അവർ മഹഅല്ലപയാ മഹൈുഷിക്കുന്നത്? മഹഎന്നാൽ മഹ“കൂടുകാരന്റന മഹനിന്റന്നപപ്പാന്റല് മഹ
തന്റന്ന മഹസ്പന്ിപക്കണം” മഹഎന്ന മഹതിരുന്റവഴുത്തിന് മഹഒത്തവണ്ണം മഹരാജകീയ മഹ
നയായപ്പതാണം മഹനിങ്ങൾ മഹനിവർത്തിക്കുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹനന്ന് മഹ
”(യാപക്കാ.2:1-8).
ദൈവത്തിനു മഹപക്ഷപാതതില്ല; അവന്റെ മഹൈൃഷ്ടിയിൽ മഹനാന്റതല്ലാവരും മഹ
തുല്യരാണ്; മഹ“അപപ്പാൾ മഹപന്റപ്താസ് മഹവായു മഹതുറന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹതുരങ്ങിയത്: മഹ
ദൈവത്തിനു മഹതുഖപക്ഷതില്ല മഹഎന്നും മഹഏതു മഹജാതിയില്ും മഹഅവന്റന മഹഭയന്റപ്പടു മഹ
നീതി മഹപ്പവർത്തിക്കുന്നവന്റന മഹഅവൻ മഹഅംഗീകരിക്കുന്നു മഹഎന്നും മഹഞാൻ മഹ
ഇപപ്പാൾ മഹയഥാർഥതായി മഹപ്ഗ്ിക്കുന്നു”(അന്റപ്പാ.10:34,39).
“പിതാവായ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹതുമ്പാന്റക മഹശുദ്ധവും മഹനിർമ്മല്വുതായുള്ള മഹ
ഭക്തിപയാ: മഹഅനാഥന്റരയും മഹവിധവതാന്റരയും മഹഅവരുന്റര മഹസ്ങ്കരത്തിൽ മഹന്റചന്നു മഹ
കാണുന്നതും, മഹപല്ാകത്താല്ുള്ള മഹകെങ്കം മഹപറ്റാതവണ്ണം മഹതന്റന്നത്താൻ മഹ
കാത്തുന്റകാള്ളുന്നതും മഹആകുന്നു”(യാപക്കാ.1:27).
“രാജാവ് മഹതന്റെ മഹവല്ത്തുള്ളവപരാട് മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യും: മഹഎന്റെ മഹപിതാവിനാൽ മഹ
അനുപ്ഗ്ിക്കന്റപ്പടവപര, വരുവിൻ; പല്ാകസ്ഥാപനംതുതൽ മഹനിങ്ങൾക്കായി മഹ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹരാജയം മഹഅവകാശതാക്കിന്റക്കാൾവിൻ. മഹ എനിക്കു മഹ
വിശന്നു, നിങ്ങൾ മഹഭക്ഷിപ്പാൻ മഹതന്നു, ൈാ്ിച്ചു മഹനിങ്ങൾ മഹകുരിപ്പാൻ മഹതന്നു;
ഞാൻ മഹഅതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹ
പചർത്തുന്റകാെു; മഹ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹഉരുപ്പിച്ചു;
പരാഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മഹഎന്റന്ന മഹകാണ്മാൻ മഹവന്നു; തരവിൽ മഹആയിരുന്നു,
നിങ്ങൾ മഹഎന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവന്നു. മഹ അതിനു മഹനീതിതാന്മാർ മഹഅവപനാരു: മഹ
കർത്താപവ, ഞങ്ങൾ മഹഎപപ്പാൾ മഹനിന്റന്ന മഹവിശന്നു മഹകെിടു മഹഭക്ഷിപ്പാൻ മഹ
തരികപയാ മഹൈാ്ിച്ചുകെിടു മഹകുരിപ്പാൻ മഹതരികപയാ മഹന്റചയ്തു? മഹ ഞങ്ങൾ മഹ
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എപപ്പാൾ മഹനിന്റന്ന മഹഅതിഥിയായി മഹകെിടു മഹപചർത്തുന്റകാൾകപയാ മഹനഗ്നനായി മഹ
കെിട് മഹഉരപ്പിക്കപയാ മഹന്റചയ്തു? മഹ നിന്റന്ന മഹപരാഗിയായിപടാ മഹതരവിപല്ാ മഹ
എപപ്പാൾ മഹകെിടു മഹഞങ്ങൾ മഹനിന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവന്നു മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഉത്തരം മഹ
പറയും. മഹ രാജാവു മഹഅവപരാട്: മഹഎന്റെ മഹഈ മഹഏറ്റവും മഹന്റചറിയ മഹ
സ്പ്ാൈരന്മാരിൽ മഹഒരുത്തനു മഹനിങ്ങൾ മഹന്റചയ്പതരപത്താെം മഹഎല്ലാം മഹഎനിക്കു മഹ
ന്റചയ്തു മഹഎന്നു മഹഞാൻ മഹസ്തയതായിടു മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു മഹഎന്ന് മഹ
അരുെിന്റച്ചയ്യും”(തത്തായി29:34-40).
പയശുവിന്റെ മഹസ്പ്ാൈരപനാ മഹസ്പ്ാൈരിപയാ മഹആകാനുള്ള മഹപയാഗയതകൾ മഹ
എന്റന്താന്റക്കയാണ് ഒരാൾ മഹതാപ്തപതയുള്ളഎന്: മഹതനുഷയവംശത്തിന്റല് മഹഒരു മഹ
അംഗം. മഹനാന്റതല്ലാം മഹപയശുവിന്റെ മഹകുരുംബത്തിന്റല് മഹഅംഗങ്ങൊണ്.

കിഴക്കുനിന്നും മഹപരിഞ്ഞാറുനിന്നും മഹഅപനകർ മഹവന്ന് മഹ
അപ്ബാ്ാതിപനാരും മഹയിസ്്ാക്കിപനാരും മഹ
യാപക്കാബിപനാരുംകൂന്റര മഹസ്വർ്ഗസരാജയത്തിൽ മഹ
പന്തിക്കിരിക്കും മഹ(തത്തായി8:11).
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പ്പപഞ്ചത്തിന്റല് മഹഏറ്റവും മഹശക്തൻ മഹദൈവതാന്റണങ്കില്ും; വിനീതനും മഹദൈവം മഹ
തന്റന്ന.
ൈൂതൻ മഹഅവപരാട്: മഹഭയന്റപ്പപരൊ; സ്ർവജനത്തിനും മഹഉൊവാനുപള്ളാരു മഹ
ത്ാസ്പന്താഷം മഹഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹസ്ുവിപശഷിക്കുന്നു. മഹകർത്താവായ മഹ
പ്കിസ്തു മഹഎന്ന മഹരക്ഷിതാവ് മഹഇന്നു മഹൈാവീൈിന്റെ മഹപടണത്തിൽ മഹനിങ്ങൾക്കായി മഹ
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹനിങ്ങൾക്ക് മഹഅരയാെപതാ; ശീല്കൾ മഹചുറ്റി മഹ
പശുന്റത്താടിയിൽ മഹകിരക്കുന്ന മഹഒരു മഹശിശുവിന്റന മഹനിങ്ങൾ മഹകാണും മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു മഹ(ല്ൂപക്കാ.2:10-12).
നമ്മുന്റര മഹപല്ാകത്തിപല്ക്കുള്ള മഹഏറ്റവും മഹഎെിയ മഹപ്പപവശനതാണ് മഹദൈവം മഹ
തിരന്റഞ്ഞരുത്തത്.
“അദ്ധവാനിക്കുന്നവരും മഹഭാരം മഹചുതക്കുന്നവരും മഹആയുപള്ളാപര, എല്ലാവരും മഹ
എന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവരുവിൻ; ഞാൻ മഹനിങ്ങന്റെ മഹആശവസ്ിപ്പിക്കും. മഹ ഞാൻ മഹ
സ്ൗതയതയും മഹതാഴ്തയും മഹഉള്ളവൻ മഹആകയാൽ മഹഎന്റെ മഹനുകം മഹഏറ്റുന്റകാെ് മഹ
എപന്നാരു മഹപഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹആത്മാക്കൾക്ക് മഹആശവാസ്ം മഹ
കന്റെത്തും. മഹ എന്റെ മഹനുകം മഹതൃൈുവും മഹഎന്റെ മഹചുതരു മഹല്ഘുവും മഹആകുന്നു” മഹ
(തത്തായി11:28-30).
ദൈവപുപ്തനായ മഹപയശുവിന്റന മഹഎങ്ങന്റന മഹവയക്തതാകും?ദൈവം മഹ
പറയുന്നു,“ഞാൻ മഹസ്ൗതയതയും മഹതാഴ്തയും മഹഉള്ളവൻ”
പയശു മഹഅവപനാട്: മഹകുറുനരികൾക്ക് മഹകുഴികെും മഹആകാശത്തിന്റല് മഹ
പറവകൾക്കു മഹകൂരുകെും മഹഉെ്;തനുഷയപുപ്തപനാ മഹതല്ചായിപപ്പാൻ മഹഇരതില്ല മഹ
എന്ന് മഹപറഞ്ഞു(തത്തായി8:20).
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അവന്റന മഹരക്താംബരം മഹധരിപ്പിച്ചു, തുള്ളുന്റകാെ് മഹഒരു മഹകിരീരം മഹന്റതരഞ്ഞ് മഹ
അവന്റന മഹചൂരിച്ചു: മഹന്റയ്ൂൈന്മാരുന്റര മഹരാജാപവ, ജയ മഹജയ മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ
വന്ദിച്ചു; മഹ പകാൽന്റകാെ് മഹഅവന്റെ മഹതല്യിൽ മഹഅരിച്ചു, അവന്റന മഹതുപ്പി,
തുടുകുത്തി മഹഅവന്റന മഹനതസ്കരിച്ചു. മഹഅങ്ങന്റന മഹഅവന്റന മഹപരി്സ്ിച്ച മഹ
പശഷം മഹഅവർ മഹരക്താംബരം മഹനീക്കി മഹസ്വന്തവസ്പ്തം മഹധരിപ്പിച്ചു മഹഅവന്റന മഹ
പ്കൂശിപ്പാൻ മഹന്റകാെുപപായി. മഹഅവന്റന മഹപ്കൂശിച്ചപശഷം മഹഅവന്റെ മഹവസ്പ്തം മഹ
ഇന്നവന് മഹഇന്നതു മഹകിപടണം മഹഎന്നു മഹചീടിടു മഹപകുതിന്റചയ്തു. മഹഅവർ മഹരെു മഹ
കള്ളന്മാന്റര മഹഒരുത്തന്റന മഹവല്ത്തും മഹഒരുത്തന്റന മഹഇരത്തുതായി മഹഅവപനാരുകൂന്റര മഹ
പ്കൂശിച്ചു. മഹ(അധർതികെുന്റര മഹകൂടത്തിൽ മഹഅവന്റന മഹഎണ്ണി മഹഎന്നുള്ള മഹ
തിരുന്റവഴുത്തു മഹനിവൃത്തിയായി)(തർപക്കാസ് മഹ19:17-20,24,27-28).
അവന്റെ മഹഎെിയ മഹജനനം മഹതുതൽ മഹരെുപപർ മഹനരുവിൽ മഹകുരിശിപല്റ്റൽ മഹവന്റര മഹ
ദൈവപുപ്തനായ മഹപയശു മഹനിരന്തരം മഹപ്പകരതാക്കി മഹസ്ൗതയതയും മഹവിനയവും.
തനുഷയാ, നല്ലത് മഹഎന്റന്തന്ന് മഹ
 മഹഅവൻ മഹനിനക്കു മഹകാണിച്ചു മഹതന്നിരിക്കുന്നു: മഹ
നയായം മഹപ്പവർത്തിപ്പാനും മഹനിന്റെ മഹദൈവത്തിന്റെ മഹസ്ന്നിധിയിൽ മഹതാഴ്തപയാന്റര മഹ
നരപ്പാനും മഹഅല്ലാന്റത മഹഎന്താകുന്നു മഹയപ്ാവ മഹനിപന്നാരു മഹ
പചാൈിക്കുന്നത്?(തീഖാ മഹ6:8).
രെുപപർ മഹതമ്മിൽ മഹഒത്തിടല്ലാന്റത മഹഒരുതിച്ചു മഹനരക്കുപതാ?
ഇരയില്ലാതിരിക്കുപമ്പാൾ മഹസ്ിം്ം മഹകാടിൽ മഹഅല്റുപതാ?ഒന്നിന്റനയും മഹ
പിരിച്ചിടല്ലാന്റത മഹബാല്സ്ിം്ം മഹഗു്യിൽ മഹനിന്ന് മഹഒച്ചപുറന്റപ്പരുവിക്കുപതാ? മഹ
(ആപതാസ് മഹ3:3)
നാം മഹതാഴ്തയുള്ളവരായിരിക്കുപമ്പാൾ മഹനാം മഹദൈവവുതായി മഹ
ന്റപാരുത്തന്റപ്പരും മഹഅവൻ മഹതന്റന്ന.
നമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനായ മഹദൈവം മഹതാഴ്ത മഹതനസ്സില്ാക്കുപമ്പാൾ മഹസ്ംശയത്തിന്റെ മഹ
ഒരു മഹആറ്റന്റത്ത മഹഎങ്ങന്റന മഹരസ്ിപ്പിക്കാം മഹഎന്ന് മഹപ്പൈർശിപ്പിച്ചു മഹഅവന്റെ മഹ
വിശവാസ്യത?
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നാം മഹഎല്ലാവരും മഹആരുകന്റെപപ്പാന്റല് മഹ
ന്റതറ്റിപപ്പായിരുന്നു; നാം മഹഓപരാരുത്തനും മഹതാന്താന്റെ മഹ
വഴിക്കു മഹതിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ മഹയപ്ാവ മഹ
നമ്മുന്റര മഹഎല്ലാവരുന്റരയും മഹഅകൃതയം മഹഅവന്റെപതൽ മഹ
ചുതത്തി. മഹതന്റന്നത്താൻ മഹതാഴ്ത്തി മഹവായ്
തുറക്കാന്റതയിരുന്നിടും മഹഅവൻ മഹപീഡിപ്പിക്കന്റപ്പടു;
ന്റകാല്ലുവാൻ മഹന്റകാെുപപാകുന്ന മഹ
കുഞ്ഞാരിന്റനപപ്പാന്റല്യും മഹപരാതം മഹകപ്തിക്കുന്നവരുന്റര മഹ
തുമ്പാന്റക മഹതിൊന്റതയിരിക്കുന്ന മഹആരിന്റനപപ്പാന്റല്യും മഹ
അവൻ മഹവാന്റയ മഹതുറക്കാതിരുന്നു. മഹഅവൻ മഹ
പീഡനത്താല്ും മഹശിക്ഷാവിധിയാല്ും മഹഎരുക്കന്റപ്പടു;
ജീവനുള്ളവരുന്റര മഹപൈശത്തുനിന്നു മഹഅവൻ മഹ
പഛൈിക്കന്റപ്പടു മഹഎന്നും മഹഎന്റെ മഹജനത്തിന്റെ മഹ
അതിപ്കതം മഹനിതിത്തം മഹഅവനു മഹൈണ്ഡനം മഹവന്നു മഹ
എന്നും മഹഅവന്റെ മഹതല്തുറയിൽ മഹആർ മഹ
വിചാരിച്ചു? മഹ അവൻ മഹസ്ാ്സ്ം മഹഒന്നും മഹ
ന്റചയ്യാന്റതയും മഹഅവന്റെ മഹവായിൽ മഹവഞ്ചന മഹഒന്നും മഹ
ഇല്ലാന്റതയും മഹഇരുന്നിടും മഹഅവർ മഹഅവനു മഹ
ൈുഷ്ടന്മാപരാരുകൂന്റര മഹശവക്കുഴി മഹന്റകാരുത്തു; അവന്റെ മഹ
തരണത്തിൽ മഹഅവൻ മഹസ്മ്പന്നന്മാപരാരുകൂന്റര മഹ
ആയിരുന്നു(ന്റയശ.93:6-5).
24
ദൈവം ഒരു ൈാസനാണ്, അെിമ്കളളുടെ യജമ്ാനനല്ല
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യജതാനൻ മഹന്റചയ്യുന്നത് മഹൈാസ്ൻ മഹഅറിയായ്കന്റകാെ് മഹഞാൻ മഹനിങ്ങന്റെ മഹ
ൈാസ്ന്മാർ മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഇനി മഹപറയുന്നില്ല; ഞാൻ മഹഎന്റെ മഹപിതാവിപനാട് മഹപകടത് മഹ
എല്ലാം മഹനിങ്ങപൊട് മഹഅറിയിച്ചതുന്റകാെ് മഹനിങ്ങന്റെ മഹസ്പന്ിതന്മാർ മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹ(പയാ്ന്നാൻ മഹ19:19)
നമ്മുന്റര മഹഅന്ധതായ മഹവിശവാസ് മഹസ്തർപ്പണന്റത്ത മഹദൈവം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നില്ല. മഹ
അവനു മഹപവെത് മഹനമ്മുന്റര മഹസ്ൗ്ൃൈതാണ്. മഹനാം മഹഒരു മഹസ്ു്ൃത്തിപനാട് മഹ
സ്ംസ്ാരിക്കുപമ്പാൾ, ഔപചരികതായ മഹവാക്കുകൾ മഹഉപപയാഗിക്കില്ല മഹനാം മഹ
സ്തയസ്ന്ധതായി മഹസ്ംസ്ാരിക്കണന്റതന്നാണ് മഹദൈവം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നത് മഹനമ്മൾ മഹ
ഒരു മഹഉറ്റ മഹചങ്ങാതിയുതായി മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹ– മഹഇതാണ് മഹയഥാർത്ഥ മഹ
പ്പാർത്ഥന. മഹയുക്തിസ്്തായി മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹസ്ൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ മഹ
ക്ഷണിക്കുന്നു മഹആ മഹകഴിവ് മഹപ്പപയാഗിക്കാൻ മഹ: മഹ മഹ“വരുവിൻ മഹനതുക്ക് മഹതമ്മിൽ മഹ
വാൈിക്കാം” മഹ(ന്റയശ മഹ1:18).
“പയശുപവാ മഹഅവന്റര മഹഅരുന്റക്ക മഹവിെിച്ചു: മഹജാതികെുന്റര മഹഅധിപന്മാർ മഹ
അവരിൽ മഹകർത്തൃതവം മഹന്റചയ്യുന്നു മഹഎന്നും മഹത്ത്തുക്കൾ മഹഅവരുന്റരപതൽ മഹ
അധികാരം മഹനരത്തുന്നു മഹഎന്നും മഹനിങ്ങൾ മഹഅറിയുന്നു. മഹനിങ്ങെിൽ മഹഅങ്ങന്റന മഹ
അരുത്: മഹനിങ്ങെിൽ മഹത്ാനാകുവാൻ മഹഇച്ഛിക്കുന്നവന്റനല്ലാം മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
ശുപ്ശൂഷക്കാരൻ മഹആപകണം.നിങ്ങെിൽ മഹഒന്നാതൻ മഹആകുവാൻ മഹ
ഇചഛിക്കുന്നവന്റനല്ലാം മഹനിങ്ങെുന്റര മഹൈാസ്നാപകണം. തനുഷയപുപ്തൻ മഹശുപ്ശൂഷ മഹ
ന്റചയ്യിപ്പാനല്ല മഹശുപ്ശൂഷിപ്പാനും മഹഅപനകർക്കു മഹപവെി മഹതന്റെ മഹജീവന്റന മഹ
തറുവില്യായി മഹന്റകാരുപ്പാനും മഹവന്നതുപപാന്റല്തന്റന്ന മഹഎന്നു മഹ
പറഞ്ഞു”(തത്തായി മഹ20:29-28).

പയശു മഹജീവിതനിയതം മഹപ്പകരിപ്പിച്ചു മഹ- മഹഅവൻ മഹതന്റന്നത്തന്റന്ന മഹഏല്പിച്ചു മഹ
തറ്റുള്ളവന്റര മഹപസ്വിക്കുക.
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“പിന്റന്ന മഹപയശു മഹഗല്ീല്യിന്റല്ാന്റക്കയും മഹചുറ്റി മഹസ്ഞ്ചരിച്ചുന്റകാെ് മഹ മഹ
അവരുന്റര മഹപള്ളികെിൽ മഹഉപപൈശിക്കയും മഹരാജയത്തിന്റെ മഹസ്ുവിപശഷം
പ്പസ്ംഗിക്കയും മഹജനത്തില്ുള്ള മഹസ്കല് മഹൈീനന്റത്തയും മഹവയാധിന്റയയും മഹ
സ്ൗഖയതാക്കുകയും മഹന്റചയ്തു.അവന്റെ മഹപ്ശുതി മഹസ്ുറിയയിന്റല്ാന്റക്കയും
പരന്നു. മഹനാനാവയാധികൊല്ും മഹബാധകൊല്ും മഹവല്ഞ്ഞവർ,
ഭൂതപ്ഗസ്തർ, ചപ്ന്ദപരാഗികൾ, പക്ഷവാതക്കാർ മഹഇങ്ങന്റന മഹസ്കല്വിധ
ൈീനക്കാന്റരയും മഹഅവന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹന്റകാെു മഹവന്നു.അവൻ മഹഅവന്റര മഹ
സ്ൗഖയതാക്കി; ഗല്ീല്, ന്റൈക്കന്റപ്പാല്ി, ന്റയരൂശപല്ം, ന്റയ്ൂൈയ,
പയാർേനക്കന്റര മഹഎന്നീ മഹഇരങ്ങെിൽനിന്നു മഹവെന്റര മഹപുരുഷാരം മഹഅവന്റന മഹ
പിന്തുരർന്നു”(തത്തായി മഹ4:23-29).
“ഒരു മഹകുഷ്ഠപരാഗി മഹഅവന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവന്നു മഹതുടുകുത്തി: മഹനിനക്കു മഹ
തനസ്സുന്റെങ്കിൽ മഹഎന്റന്ന മഹശുദ്ധതാക്കുവാൻ മഹകഴിയും മഹഎന്ന് മഹ
അപപക്ഷിച്ചു. പയശു മഹതനസ്സല്ിഞ്ഞു മഹദക മഹനീടി മഹഅവന്റന മഹന്റതാടു:തനസ്സുെ്,
ശുദ്ധതാക മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞ മഹഉരന്റന മഹകുഷ്ഠം മഹവിടുതാറി മഹഅവനു മഹശുദ്ധി മഹ
വന്നു” മഹ(തർപക്കാസ് മഹ1:40-42).
“പയശു മഹന്റചയ്തത് മഹതറ്റു മഹപല്തും മഹഉെ്; മഹഅത് മഹഓപരാന്നായി മഹഎഴുതിയാൽ മഹ
എഴുതിയ മഹപുസ്തകങ്ങൾ മഹപല്ാകത്തിൽതന്റന്നയും മഹഒതുങ്ങുകയില്ല മഹഎന്ന് മഹ
ഞാൻ മഹനിരൂപിക്കുന്നു” മഹ(പയാ് മഹ21:29).
“പിതാവു മഹസ്കല്വും മഹതന്റെ മഹദകയിൽ മഹതന്നിരിക്കുന്നു മഹഎന്നും മഹതാൻ മഹ
ദൈവത്തിന്റെ മഹഅരുക്കൽനിന്നു മഹവന്ന് മഹ
 മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹപപാകുന്നു മഹ
എന്നും മഹപയശു മഹഅറിഞ്ഞിരിന്റക്ക,അത്താഴത്തിൽനിന്ന് മഹഎഴുപന്നറ്റു മഹവസ്പ്തം മഹ
 മഹ
ഊരിവച്ച് മഹഒരു മഹതുവർത്ത് മഹഎരുത്ത് മഹഅരയിൽ മഹചുറ്റി മഹഒരു മഹപാപ്തത്തിൽ മഹ
ന്റവള്ളം മഹപകർന്നു മഹശിഷയന്മാരുന്റര മഹകാൽ മഹകഴുകുവാനും മഹഅരയിൽ മഹ
ചുറ്റിയിരുന്ന മഹതുണിന്റകാെു മഹതുവർത്തുവാനും മഹതുരങ്ങി” മഹ(പയാ് മഹ13:3-9). മഹ
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ന്റവെിന്റപ്പരുത്തുന്ന മഹഈ മഹ“ദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പവൃത്തി” മഹ
നരക്കുന്നത് മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹവിചാരണയ്ക്കും മഹപ്കൂശീകരണത്തിനും മഹ
തണിക്കൂറുകൾക്ക് മഹതുൻപുള്ള മഹതിരുവത്താഴ മഹസ്തയത്താണ്. മഹഈ മഹ
സ്ന്ദർഭം:“തങ്ങെുന്റര മഹകൂടത്തിൽ മഹആന്റര മഹആകുന്നു മഹവല്ിയവനായി മഹ
എപണ്ണെത് മഹഎന്നതിന്റനന്റച്ചാല്ലി മഹഒരു മഹതർക്കവും മഹഅവരുന്റര മഹഇരയിൽ മഹ
ഉൊയി” മഹ(ല്ുപക്കാസ് മഹ22:24).
താൻ മഹദൈവത്തിൽ മഹനിന്നാന്റണന്ന് മഹവന്നന്റതന്ന് മഹപയശുവിന് മഹ
അറിയാതായിരുന്നു. മഹഎല്ലാം
കാരയങ്ങെും മഹപയശുവിൻ മഹദകയില്ായിരുന്നു. മഹതന്ററ്റാരു മഹവിധത്തിൽ മഹ
പറഞ്ഞാൽ, പയശുവിന് മഹതാൻ മഹദൈവതാന്റണന്ന മഹപൂർണ മഹ
പബാദ്ധയതുൊയിരുന്നു. മഹപയശു മഹദൈവത്തിന്റെ മഹഎല്ലാ മഹശക്തിയും മഹ
ഉള്ളവനായിരുന്നു. മഹസ്വന്തം മഹശിഷയന്മാർ മഹഒരു മഹതർക്കത്തിനിരയില്ാന്റണന്ന് മഹ
തനസ്സില്ാക്കുക മഹപയശു മഹഎന്തു മഹന്റചയ്തു? അവൻ മഹ“ഒരു മഹതൂവാല്ന്റയരുത്ത് മഹ
അരന്റക്കടി”അവൻ മഹസ്വയം മഹശിഷയന്മാരുന്റര മഹപാൈങ്ങൾ മഹകഴുകി മഹ(ആ മഹ
സ്ംസ്കാരത്തിന്റല് മഹവീടുപജാല്ിക്കാരൻ).

പ്കിസ്തുപയശുവില്ുള്ള മഹഭാവം മഹതന്റന്ന മഹനിങ്ങെില്ും മഹ
ഉൊയിരിക്കന്റട മഹ.അവൻ മഹദൈവരൂപത്തിൽ മഹ
ഇരിന്റക്ക മഹദൈവപത്താരുള്ള മഹസ്തതവം മഹതുറുന്റക മഹ
പിരിച്ചുന്റകാപള്ളണം മഹഎന്ന് മഹ വിചാരിക്കാന്റത മഹ
ൈാസ്രൂപം മഹഎരുത്തു മഹ മഹതനുഷയസ്ാൈൃശയത്തില്ായി മഹ
തന്റന്നത്താൻ മഹഒഴിച്ച് മഹപവഷത്തിൽ മഹതനുഷയനായി മഹ
വിെങ്ങി .(7-2:9 മഹഫില്ി)
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“ഒരു മഹസ്പ്തീ മഹതന്റെ മഹ മഹകുഞ്ഞിന്റന മഹതറക്കുപതാ? താൻ മഹപ്പസ്വിച്ച മഹതകപനാരു മഹ
കരുണ പതാന്നാതിരിക്കുപതാ? അവർ മഹതറന്നുകെഞ്ഞാല്ും മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹ
തറക്കയില്ല. മഹഇതാ മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹഎന്റെ മഹഉള്ളംദകയിൽ മഹവരച്ചിരിക്കുന്നു; മഹ
നിന്റെ മഹതതില്ുകൾ മഹഎല്ലായ്പപ്പാഴും മഹഎന്റെ മഹതുമ്പിൽ മഹഇരിക്കുന്നു” മഹ
(ന്റയശയ്യാവ്45:19-16). മഹദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹതറന്നുന്റവന്ന് മഹപതാന്നുന്ന മഹസ്ന്ദർഭങ്ങൾ മഹ
നതുക്കുൊകാം, മഹഎന്നാൽ മഹവികാരങ്ങൾ മഹഎല്ലായ്പപ്പാഴും മഹ
യാഥാർത്ഥയത്തിന്റെ മഹകൃതയതായ മഹഅെവുപകാല്ല്ല. മഹദൈവം മഹപറയുന്നു മഹഅവൻ മഹ
തറക്കിന്റല്ലന്ന്:
“രെു മഹകാശിന് മഹഅഞ്ചു മഹകുരികില്ിന്റന മഹവിൽക്കുന്നില്ലപയാ? മഹഅവയിൽ മഹ
ഒന്നിന്റനപപ്പാല്ും മഹദൈവം മഹതറന്നുപപാകുന്നില്ല. മഹനിങ്ങെുന്റര മഹതല്യിന്റല് മഹ
തുരിപപാല്ും മഹഎല്ലാം മഹഎണ്ണിയിരിക്കുന്നു; മഹആകയാൽ മഹഭയന്റപ്പപരൊ; ഏറിയ മഹ
കുരികില്ിന്റനക്കാെും മഹനിങ്ങൾ മഹവിപശഷതയുള്ളവർ” മഹ(ല്ൂപക്കാസ് മഹ12:6-7).
“തരണത്തിപനാ മഹജീവപനാ മഹൈൂതന്മാർപക്കാ മഹവാഴ്ചകൾപക്കാ മഹ
അധികാരങ്ങൾപക്കാ മഹഇപപ്പാഴുള്ളതിപനാ മഹവരുവാനുള്ളതിപനാ മഹഉയരത്തിപനാ മഹ
ആഴത്തിപനാ മഹതറ്റു മഹയാന്റതാരു മഹസ്ൃഷ്ടിപക്കാ മഹനമ്മുന്റര മഹകർത്താവായ മഹ
പയശുപ്കിസ്തുവില്ുള്ള മഹദൈവസ്പന്ത്തിൽ മഹനിന്നു മഹനന്റമ്മ മഹപവർപിരിപ്പാൻ മഹ
കഴികയില്ല മഹഎന്നു മഹഞാൻ മഹഉറച്ചിരിക്കുന്നു” മഹ(പറാതർ മഹ8:38-35).
“കാണ്മിൻ, നാം മഹദൈവതക്കൾ മഹഎന്നു മഹവിെിക്കന്റപ്പരുവാൻ മഹപിതാവ് മഹനതുക്ക് മഹ
എപ്ത മഹവല്ിയ മഹസ്പന്ം മഹനല്കിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങന്റന മഹതപന്ന മഹനാം മഹ
ആകുന്നു. മഹപല്ാകം മഹഅവന്റന മഹഅറിഞ്ഞിടില്ലായ്കന്റകാെു മഹനന്റമ്മയും മഹ
അറിയുന്നില്ല മഹ(1 മഹപയാ്ന്നാൻ മഹ3:1)
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നാം മഹഓപരാരുത്തരും മഹദൈവത്തിന്റെ മഹപ്പതയാശയാണ്, അവന്റന മഹനമ്മുന്റര മഹ
സ്വർ്ഗസീയപിതാവായി മഹനാം മഹതിരിച്ചറിയും. മഹഅപപ്പാൾ മഹനാം മഹപുപ്തന്മാന്റരന്ന മഹ
നില്യിൽ മഹനമ്മുന്റര മഹദപതൃകം മഹതിരിച്ചറിയും.
ഈ മഹന്റചറിയവരിൽ മഹഒരുത്തന്റന മഹതുച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ മഹ
സ്ൂക്ഷിച്ചുന്റകാൾവിൻ. സ്വർ്ഗസത്തിൽ മഹഅവരുന്റര മഹൈൂതന്മാർ മഹസ്വർ്ഗസസ്ഥനായ മഹ
എന്റെ മഹപിതാവിന്റെ മഹതുഖം മഹഎപപ്പാഴും മഹകാണുന്നു മഹഎന്നു മഹഞാൻ മഹനിങ്ങപൊരു മഹ
പറയുന്നു.നിങ്ങൾക്ക് മഹഎന്തു മഹപതാന്നുന്നു? ഒരു മഹതനുഷയന് മഹ മഹനൂറ് മഹആട് മഹഉെ് മഹ
എന്നിരിക്കന്റട; അവയിൽ മഹഒന്ന് മഹ
 മഹന്റതറ്റി മഹഉഴന്നുപപായാൽ മഹ
ന്റതാണ്ണഎന്ന്ററ്റാമ്പതിന്റനയും മഹവിപടച്ചു മഹന്റതറ്റിപപ്പായതിന്റന മഹതല്കെിൽ മഹന്റചന്നു മഹ
തിരയുന്നില്ലപയാ?അതിന്റന മഹകന്റെത്തിയാൽ മഹന്റതറ്റിപപ്പാകാത്ത മഹ
ന്റതാണ്ണഎന്റ്റമ്പതില്ും മഹഅധികം മഹഅതിന്റനക്കുറിച്ചു മഹസ്പന്താഷിക്കും മഹഎന്നു മഹ
ഞാൻ മഹസ്തയതായിടു മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു.അങ്ങന്റനതപന്ന മഹഈ മഹ
ന്റചറിയവരിൽ മഹഒരുത്തൻ മഹനശിച്ചുപപാകുന്നതു മഹസ്വർ്ഗസസ്ഥനായ മഹനിങ്ങെുന്റര മഹ
പിതാവിന് മഹഇഷ്ടതല്ല മഹ(തത്തായി മഹ18:10-14).
സ്ിം്ാസ്നത്തിന്റല് മഹഅ്ങ്കാരിയായ മഹരാജാവ് മഹതുതൽ മഹന്റതരുവിന്റല് മഹഏറ്റവും മഹ
ൈരിപ്ൈനായ മഹയാചകൻ മഹവന്റര മഹഓപരാ മഹവയക്തിയും മഹദൈവത്തിന് മഹ
വില്ന്റപ്പടതാണ്. മഹഎപ്ത മഹവില്ന്റപ്പടതാണ്? ദൈവം മഹസ്വർ്ഗസം മഹവിടുപപാരുവാൻ മഹ
ഉള്ള മഹപ്പധാനകാരണം മഹതനുഷയന്റന മഹരക്ഷിക്കുക മഹഎന്ന മഹൈൗതയം മഹ
നിറപവറ്റുവാൻ മഹപവെിയാണ്.

യപ്ാവ മഹൈൂരത്തുനിന്ന് മഹ
 മഹഎനിക്കു മഹപ്പതയക്ഷതായി മഹഅരുെിന്റച്ചയ്തത്: മഹ
നിതയസ്പന്ംന്റകാെു മഹഞാൻ മഹനിന്റന്ന മഹസ്പന്ിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുന്റകാെു മഹഞാൻ മഹനിനക്കു മഹൈയ മഹൈീർഘതാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(യിന്റരതയാവു മഹ31:3)

26
ദൈവരാജയം

140

ദൈവരാജയം മഹഎപപ്പാൾ മഹവരുന്നു മഹഎന്നു മഹപരീശന്മാർ മഹപചാൈിച്ചതിന്: മഹ
“ദൈവരാജയം മഹകാണത്തക്കവണ്ണതല്ല മഹവരുന്നത്; മഹ ഇതാ മഹഇവിന്റര മഹഎന്നും മഹ
അതാ മഹഅവിന്റര മഹഎന്നും മഹപറകയും മഹഇല്ല; ദൈവരാജയം മഹനിങ്ങെുന്റര മഹഇരയിൽ മഹ
തന്റന്ന മഹഉെപല്ലാ മഹ”എന്ന് മഹഅവൻ മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു.(ല്ൂപക്കാ.17:20-21)
 മഹ
ഈ മഹപല്ാക മഹരാജയങ്ങെും മഹസ്ഥാപനങ്ങെും മഹഎല്ലാം മഹകാണാനാകും,
ഗവൺന്റതെ്റിന് മഹഒരു മഹ മഹആസ്ഥാനതുെ്. മഹനമ്മൾ മഹപനാക്കുകയാന്റണങ്കിൽ മഹ
ദൈവരാജയത്തിന്റെ മഹൈൃശയം മഹപ്പകരതല്ല. മഹദൈവരാജയം മഹനമ്മുന്റര മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹ
പ്പകരതാകുന്നത് മഹസ്പന്താണ്. മഹദൈവം മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വാർത്ഥതന്റയ മഹ
താറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.
പിന്റന്ന മഹഅവൻ മഹപറഞ്ഞത്: മഹ“ദൈവരാജയന്റത്ത മഹഎങ്ങന്റന മഹഉപതിപക്കെു?
ഏത് മഹഉപതയാൽ മഹഅതിന്റന മഹവർണ്ണിപക്കെു? മഹ(തർപക്കാസ്4:30).
തനുഷയ മഹഭാഷയിൽ മഹവാക്കുകൾ മഹകന്റെത്തുന്നത് മഹഎപ്ത മഹബുദ്ധിതുടാണ് മഹ
ദൈവരാജയന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹകൃതയതായ മഹചിപ്തം മഹആപ്ഗ്ിക്കുന്നവർക്ക് മഹ
അറിയിക്കുക മഹഈ മഹപല്ാക മഹരാജയങ്ങെുതായി മഹതാപ്തം മഹപരിചിതതാണ്.
പയശു മഹഅവപനാട്: മഹ“ആപതൻ, ആപതൻ, ഞാൻ മഹനിപന്നാരു മഹപറയുന്നു;
പുതുതായി മഹജനിച്ചില്ല മഹഎങ്കിൽ മഹദൈവരാജയം മഹകാണ്മാൻ മഹആർക്കും മഹ
കഴിയകയില്ല” മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു(പയാ്.3:3).
ആത്മീയ മഹകാരയങ്ങൾ മഹതനസ്സില്ാക്കാവുന്നപതയുള്ളഎന് മഹഎന്നത് മഹ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഹപ്പവർത്തനതാണ്.സ്ൗതയതായ മഹസ്വാധീനന്റത്ത മഹനമ്മൾ മഹ
സ്വാഗതം മഹന്റചയ്യുപമ്പാൾ,ദൈവരാജയം മഹകാണാപനാ മഹതനസ്സില്ാക്കാപനാ. മഹ
സ്ാധയതാക്കുന്ന മഹആത്മീയാഥാർത്ഥയത്തിപല്ക്ക് മഹപ്ശദ്ധ മഹപകപ്ന്ദികരിക്കുന്നു. മഹഈ മഹ
പുതിയ മഹയാഥാർത്ഥയത്തിന്റെ മഹവീക്ഷണപകാണിന്റല് മഹതാറ്റം മഹഅനുരഞ്ജനവും മഹ
വീെും മഹജനിക്കുന്നത് മഹപപാന്റല് മഹജീവൻ മഹനൽകുന്നതുതാണ്.
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നാം മഹചില്പപ്പാൾ മഹസ്ങ്കൽപ്പിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹപരിശുദ്ധാത്മാവ് മഹതതത്തിന്റെ മഹ
അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ മഹപ്പവർത്തിക്കുന്നതിനു മഹതാപ്തതായി മഹഒതുങ്ങുന്നില്ല. മഹ
പശ്ചാത്തല്ം, പ്ഗ്ത്തിന്റല് മഹസ്ഥാനം, അന്റല്ലങ്കിൽ മഹപ്പതയയശാസ്പ്തം മഹഎന്നിവ മഹ
പരിഗണിക്കാന്റത മഹഎല്ലാവപരാരും മഹസ്ംസ്ാരിക്കുന്നു. മഹനിരീശവരവാൈികൾ മഹ
പപാല്ും മഹപരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഹപ്പവർത്തനങ്ങെിൽ മഹനിന്ന് മഹതുക്തതല്ല.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് മഹതനസ്സില്ാക്കാവുന്ന മഹആത്മീയ മഹകാരയങ്ങെുന്റര മഹസ്ത്ത മഹ
പകവല്ം മഹഅറിവല്ല, തറിച്ച് മഹതാനസ്ാന്തരതാണ്. മഹഒരു മഹഉൈാ്രണതായി,
അനുകമ്പയും മഹഉൈാരവുതായ മഹഅജ്ഞ്പഞയവാൈി മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹനിരീശവരവാൈി മഹ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഹസ്വാധീനപത്താട് മഹകൂരുതൽ മഹപ്പതികരിക്കുന്നു മഹഅവൻ മഹ
സ്വയം മഹനീതിതാനും മഹകഠിന്ൃൈയനുതായ മഹഒരു മഹതതവിശവാസ്ിപയക്കാൾ മഹ
ദൈവരാജയപത്താട് മഹകൂരുതൽ മഹഅരുക്കുന്നു. മഹദൈവത്തിന് മഹകൂരുതൽ മഹ
ബുദ്ധിതുടുള്ളത് മഹഎന്താണ് മഹഒരു മഹവയക്തിയുന്റര മഹഅസ്തിതവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹ
തനസ്സ് മഹതാറ്റുകപയാ മഹഅന്റല്ലങ്കിൽ മഹഒരു മഹതാറ്റം മഹവരുത്തുകപയാ മഹന്റചയ്യുക.
അവൻ മഹന്റതാപരെതിനു മഹചില്ർ മഹശിശുക്കന്റെ മഹഅവന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹ
ന്റകാെുവന്നു; ശിഷയന്മാപരാ മഹഅവന്റര മഹശാസ്ിച്ചു. മഹ പയശു മഹഅതു മഹകൊന്ററ മഹ
തുഷിഞ്ഞ് മഹഅവപരാട്: മഹശിശുക്കന്റെ മഹഎന്റെ മഹഅരുക്കൽ മഹവരുവാൻ മഹവിരുവിൻ;
അവന്റര മഹതരുക്കരുത്; ദൈവരാജയം മഹ
ഇങ്ങന്റനയുള്ളവരുന്റരതപല്ലാ. മഹ ദൈവരാജയന്റത്ത മഹശിശു മഹഎന്നപപാന്റല് മഹ
ദകന്റക്കാള്ളാത്തവൻ മഹആരും മഹഒരുനാെും മഹഅതിൽ മഹകരക്കയില്ല മഹഎന്നു മഹഞാൻ മഹ
സ്തയതായിടു മഹനിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു(തർപക്കാസ്10:13-19).
ദൈവന്റത്തയും മഹഅവന്റെ മഹരാജയന്റത്തയും മഹകുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹപഠിക്കുപമ്പാൾ,
ഏറ്റവും മഹപ്പയാസ്പതറിയ മഹഭാഗം മഹപഠനതല്ല,തറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതാണ്. മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹചിപ്തത്തിന്റെ മഹവികാസ്ത്തിനായി മഹനമ്മെിൽ മഹ
പല്രും മഹവെന്റരയധികം മഹനിപക്ഷപം മഹനരത്തിയിടുെ്. മഹആ മഹചിപ്തം മഹ
വെന്റച്ചാരിക്കുകയാന്റണങ്കിൽ, അത് മഹഅനുവൈിക്കുന്നത് മഹപ്പപതയകിച്ച് മഹ
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ബുദ്ധിതുടാണ്. മഹദൈവത്തിന്റെ മഹവികല്തായ മഹഒരു മഹചിപ്തം മഹജനപ്പിയതായി മഹ
ഉൾപച്ചർത്തതിനാൽ മഹതതം മഹഇപ്തയും മഹകാല്ം, അത് മഹഏറ്റവും മഹവല്ിയ മഹ
തരസ്സതായി മഹനില്ന്റകാള്ളുന്നു മഹദൈവന്റത്തയും മഹഅവന്റെ മഹരാജയന്റത്തയും മഹ
കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹതനസ്സില്ാക്കുന്നു. മഹഈ മഹവികല്തായ മഹചിപ്തപത്താട് മഹ
കുടികൾക്ക് മഹതാരതപതയന മഹഅറിവ് മഹകുറവാണ്. മഹസ്ൗതയനായ മഹ
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹഅംഗീകരിക്കാൻ മഹഅവർക്ക് മഹ
എെുപ്പതാകുന്നു.

ആ മഹനാഴികയിൽ മഹശിഷയന്മാർ മഹപയശുവിന്റെ മഹഅരുന്റക്ക മഹവന്നു. മഹ
സ്വർ്ഗസരാജയത്തിൽ മഹഏറ്റവും മഹവല്ിയവൻ മഹആർ മഹഎന്നു മഹപചാൈിച്ചു. മഹ അവൻ മഹ
ഒരു മഹശിശുവിന്റന മഹഅരുന്റക്ക മഹവിെിച്ച് മഹഅവരുന്റര മഹനരുവിൽ മഹ
നിറുത്തി; മഹ “നിങ്ങൾ മഹതിരിഞ്ഞു മഹശിശുക്കന്റെപപ്പാന്റല് മഹആയിവരുന്നില്ല മഹ
എങ്കിൽ മഹസ്വർ്ഗസരാജയത്തിൽ മഹകരക്കയില്ല മഹഎന്നു മഹഞാൻ മഹസ്തയതായിടു മഹ
നിങ്ങപൊരു മഹപറയുന്നു മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹ ആകയാൽ മഹഈ മഹ
ശിശുവിന്റനപപ്പാന്റല് മഹതന്റന്നത്താൻ മഹതാഴ്ത്തുന്നവൻ മഹസ്വർ്ഗസരാജയത്തിൽ മഹ
ഏറ്റവും മഹവല്ിയവൻ മഹആകുന്നു മഹ(തത്തായി മഹ18:1-4).
പല്ാകരാജയങ്ങൾക്ക് മഹവിപരീതതാണ് മഹസ്വർ്ഗസരാജയം. മഹഅ്ങ്കാരത്തിനും മഹ
കൃപ്തിതതവത്തിനും മഹഅവിന്റര മഹഇരതില്ല. മഹനമ്മിൽ മഹകുടികന്റെന്റയപപ്പാല്ുള്ള മഹ
വിശവാസ്ം മഹആവശയതാണ്, മഹസ്വർ്ഗസീയപിതാവും മഹനന്റമ്മ മഹപഠിപ്പിക്കാനുള്ള മഹ
തുറന്ന മഹസ്ന്നദ്ധത മഹകാണിക്കുന്നു..
സ്വർ്ഗസരാജയം മഹവയല്ിൽ മഹഒെിച്ചുവച്ച മഹനിധിപയാരു മഹസ്ൈൃശം. മഹഅത് മഹഒരു മഹ
തനുഷയൻ മഹകെു മഹതറച്ചിടു, തന്റെ മഹസ്പന്താഷത്താൽ മഹന്റചന്നു മഹ
തനിക്കുള്ളന്റതാന്റക്കയും മഹവിറ്റ് മഹആ മഹവയൽ മഹവാങ്ങി. മഹ പിന്റന്നയും മഹ
സ്വർ്ഗസരാജയം മഹനല്ല മഹതുത്ത് മഹഅപനവഷിക്കുന്ന മഹഒരു മഹവയാപാരിപയാരു മഹ
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സ്ൈൃശം. മഹ അവൻ മഹവില്പയറിയ മഹഒരു മഹതുത്ത് മഹകന്റെത്തിയാന്ററ മഹന്റചന്നു മഹ
തനിക്കുള്ളന്റതാന്റക്കയും മഹവിറ്റ് മഹഅതു മഹവാങ്ങി മഹ(തത്തായി മഹ13:44-46).
ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്തയം മഹനാം മഹതനസ്സില്ാക്കുപമ്പാൾ മഹഅതിരുകെില്ലാത്ത മഹ
സ്പന്നിറവാണ് മഹദൈവം, മഹപൂർണ്ണതായും മഹവിശവസ്തനും മഹകരുണാതയനും മഹ
ൈയല്ുവുതാണ്. മഹദൈവരാജയം മഹഎങ്ങന്റനയുള്ളതാന്റണന്ന് മഹവയക്തതായി മഹ
തനസ്സില്ാക്കുക. മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹനമ്മുന്റര മഹചിപ്തം മഹ
ചിന്തകൾക്കതീതവും മഹഅതിപപ്ശഷ്ടവുതാണ്.
ശാസ്പ്തിതാരിൽ മഹഒരുവൻ മഹഅരുത്തുവന്ന് മഹഅവർ മഹതമ്മിൽ മഹതർക്കിക്കുന്നതു മഹ
 മഹ
പകട് മഹഅവൻ മഹഅവപരാരു മഹനല്ലവണ്ണം മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞപ്പകാരം മഹപബാധിച്ചിട്: മഹ
എല്ലാറ്റില്ും മഹതുഖയകല്പന മഹഏത് മഹഎന്ന് മഹ
 മഹഅവപനാരു മഹപചാൈിച്ചു. മഹഅതിന് മഹ
പയശു: മഹഎല്ലാറ്റില്ും മഹതുഖയകല്പനപയാ: മഹ“യിപ്സ്ാപയപല്, പകൾക്ക; നമ്മുന്റര മഹ
ദൈവതായ മഹകർത്താവ് മഹഏക മഹകർത്താവ്. മഹ നിന്റെ മഹദൈവതായ മഹ
കർത്താവിന്റന മഹനീ മഹപൂർണ്ണ്ൃൈയപത്താരും മഹപൂർണ്ണാത്മാപവാരും മഹ
പൂർണ്ണതനപസ്സാരും മഹപൂർണ്ണശക്തിപയാരും മഹകൂന്റര മഹസ്പന്ിപക്കണം, എന്ന് മഹ
ആകുന്നു. മഹ രൊതപത്തപതാ: മഹ“കൂടുകാരന്റന മഹനിന്റന്നപപ്പാന്റല് മഹതപന്ന മഹ
സ്പന്ിപക്കണം” മഹഎന്നപപ്ത; ഇവയിൽ മഹവല്ുതായിടു മഹതന്ററ്റാരു മഹകല്പനയും മഹ
ഇല്ല മഹഎന്നു മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു. മഹ ശാസ്പ്തി മഹഅവപനാട്: മഹനന്ന്, മഹ ഗുപരാ, നീ മഹ
പറഞ്ഞതു മഹസ്തയം മഹതപന്ന; ഏകപനയുള്ളഎന്; അവനല്ലാന്റത മഹതന്ററ്റാരുത്തനുതില്ല. മഹ
അവന്റന മഹപൂർണ്ണ്ൃൈയപത്താരും മഹപൂർണ്ണ മഹതനപസ്സാരും മഹ
പൂർണ്ണശക്തിപയാരുംകൂന്റര മഹസ്പന്ിക്കുന്നതും മഹതന്റന്നപപ്പാന്റല് മഹകൂടുകാരന്റന മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നതും മഹസ്കല് മഹസ്ർവ്വാംഗപ്ാതങ്ങന്റെക്കാെും മഹ
യാഗങ്ങന്റെക്കാെും മഹസ്ാരപതറിയതു മഹതപന്ന മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹ അവൻ മഹ
ബുദ്ധിപയാന്റര മഹഉത്തരം മഹപറഞ്ഞു മഹഎന്ന് മഹ
 മഹപയശു മഹകെിട്: മഹനീ മഹ
ദൈവരാജയപത്താട് മഹഅകന്നവനല്ല മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു. മഹഅതിന്റെ മഹപശഷം മഹ
അവപനാട് മഹആരും മഹഒന്നും മഹപചാൈിപ്പാൻ മഹതുനിഞ്ഞില്ല.(തർപക്കാസ്12:28-34)
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താൻ മഹഉത്തരം മഹപറയുന്ന മഹശാസ്പ്തിക്ക് മഹപയശു മഹപപ്പാത്സാ്നം മഹനൽകി: മഹ“നീ മഹ
ദൈവരാജയത്തിൽനിന്നു മഹഅകന്റല്യല്ല.” മഹആത്മീയ മഹയാഥാർത്ഥയന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹ
എഴുത്തുകാരൻ മഹതിക്കവപരക്കാെും മഹആഴത്തില്ുള്ള മഹധാരണ മഹപ്പകരിപ്പിച്ചു. മഹ
തിരുന്റവഴുത്തുകെുന്റര മഹആഴം മഹകുറഞ്ഞ മഹവായനയ്ക്കപ്പുറപത്തക്ക് മഹഅവൻ മഹ
കരന്നുപപായി.
സ്പന്ത്തിന്റെ മഹനിയതം മഹപൈശത്തിന്റെ മഹഏക മഹനിയതതാകുപമ്പാൾ മഹഭൂതി മഹ
എങ്ങന്റനയായിരിക്കും? ദൈവത്തിന്റെ മഹതറ്റ് മഹപകപ്ന്ദീകൃത മഹസ്പന്ം മഹഎല്ലാ മഹ
തനുഷയരാശിയില്ും മഹപ്പതിഫല്ിക്കും. മഹഓപരാ മഹവയക്തിയും മഹതറ്റുള്ളവന്റര മഹ
“തങ്ങന്റെക്കാൾ മഹപപ്ശഷ്ഠൻ” മഹഎന്ന് മഹസ്പന്ിക്കുകയും മഹവില്തതിക്കുകയും മഹ
ന്റചയ്യും മഹ(ഫില്ി. മഹ2: മഹ3). മഹഅതില്ും മഹഅപ്പുറത്തുള്ള മഹസ്പന്താഷത്തിന്റെയും മഹ
സ്ുരക്ഷയുന്റരയും മഹഅവസ്ഥ മഹനില്നിൽക്കുന്നു മഹനതുക്ക് മഹസ്ങ്കൽപ്പിക്കാൻ മഹ
കഴിയും.

ദൈവം മഹതന്റന്ന മഹസ്പന്ിക്കുന്നവർക്ക് മഹഒരുക്കീടുള്ളതു മഹകണ്ണു മഹകെിടില്ല മഹ
ന്റചവി മഹപകടിടില്ല, ഒരു മഹതനുഷയന്റെയും മഹ്ൃൈയത്തിൽ മഹപതാന്നീടുതില്ല.” മഹഎന്നു മഹ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപപാന്റല് മഹതന്റന്ന(1ന്റകാരി. മഹ2:5).
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27
ദൈവം നമ്ുക്് യഥാത്ഥ സൂാതരവന്തയം നകളുന്നു.

അനന്തരം മഹദൈവം: മഹനാം മഹനമ്മുന്റര മഹസ്വരൂപത്തിൽ മഹനമ്മുന്റര മഹസ്ാൈൃശയപ്പകാരം മഹ
തനുഷയന്റന മഹഉൊക്കുക; അവർ മഹസ്തുപ്ൈത്തില്ുള്ള മഹതത്സയത്തിപന്മല്ും മഹ
ആകാശത്തില്ുള്ള മഹപറവജാതിയിപന്മല്ും മഹതൃഗങ്ങെിപന്മല്ും മഹ
സ്ർവ്വഭൂതിയിപന്മല്ും മഹഭൂതിയിൽ മഹഇഴയുന്ന മഹഎല്ലാ മഹഇഴജാതിയിപന്മല്ും മഹ
വാഴന്റട മഹഎന്നു മഹകല്പിച്ചു മഹ(ഉൽപ്പത്തി മഹ1:26).
ദൈവം മഹതനുഷയർക്ക് മഹനൽകിയ മഹഭൂതിയിന്റല് മഹആധിപതയം മഹൈുരുപപയാഗപതാ മഹ
ചൂഷണപതാ മഹഅനുവൈിച്ചില്ല. മഹആൈാതും മഹ്വ്വായും മഹഅവരുന്റര
പിൻഗാതികെും മഹഭൂതിന്റയയും മഹഅതിന്റല് മഹഎല്ലാ മഹസ്ൃഷ്ടികന്റെയും മഹ
സ്പന്ിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. മഹതിരുന്റവഴുത്ത് മഹപരഖകൾ,”സ്വർ്ഗസം മഹ
യപ്ാവയുന്റര
സ്വർഗതാകുന്നു; ഭൂതിന്റയ മഹഅവൻ മഹതനുഷയർക്കു മഹന്റകാരുത്തിരിക്കുന്നു മഹ
(സ്ങ്കീർത്തനങ്ങൾ മഹ119:16).

ഞങ്ങെുന്റര മഹആൈയ മഹതാതാപിതാക്കൾ ദൈവം മഹസ്വാർത്ഥനും മഹ
നിയപ്ന്തിതനുതാന്റണന്ന മഹനുണ മഹവിശവസ്ിച്ചു വഞ്ചകന്റന മഹതറികരന്ന് മഹഅവരുന്റര മഹ
തനസ്സിപല്ക്ക് മഹന്റകാെുവന്നു അവനു മഹഅരിതത്തം,” മഹതങ്ങൾ മഹതന്റന്ന മഹ
നാശത്തിന്റെ മഹഅരിതകൊയിരിന്റക്ക മഹതറ്റവർക്കും മഹസ്വാതപ്ന്തയന്റത്ത മഹവാഗ്ൈത്തം മഹ
ന്റചയ്യുന്നു. മഹഒരുത്തൻ മഹഏതിപനാരു മഹപതാല്ക്കുന്നുപവാ മഹഅതിന് മഹ
അരിതന്റപ്പടിരിക്കുന്നു(2 മഹപന്റപ്താസ്2:15).
ആൈാതും മഹ്വ്വായും മഹഒരുകാല്ത്ത് മഹസ്വതപ്ന്തയത്തില്ായിരുന്നു മഹഎന്നാൽ മഹ
ഇപപ്പാൾ മഹഅവരും മഹഅവരുന്റര മഹതക്കെും മഹപാപത്തിൻ മഹഅരിതത്തത്തില്ാണ്. മഹ
വീഴ്ചയ്ക്കുപശഷം മഹഭയന്റപ്പരുത്തുന്ന മഹഒരു മഹനിതിഷം, അത് മഹപ്പതയക്ഷന്റപ്പടു മഹ
നിസ്സ്ായരായിരിക്കുകയല്ലാന്റത മഹതനുഷയവർഗത്തിന് മഹഒരു മഹതാർഗവുതില്ല
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എങ്കില്ും മഹഒരു മഹനല്ല മഹവാർത്തയുെ്; ദൈവം മഹഅവർക്കും മഹഅവരുന്റര മഹ
സ്ന്തതികൾക്കും മഹഅരിതത്തത്തിൽ മഹനിന്ന് മഹഒരു മഹവഴി മഹനൽകി. മഹഈ മഹ
അരിയന്തരാവസ്ഥ മഹപനരിരാൻ, ദൈവപത മഹഈ മഹവാക്കുകൾ മഹസ്ാത്താപനാട് മഹ
പറഞ്ഞു: മഹ“ഞാൻ മഹനിനക്കും മഹസ്പ്തീക്കും മഹനിന്റെ മഹസ്ന്തതിക്കും മഹഅവെുന്റര മഹ
സ്ന്തതിക്കും മഹതമ്മിൽ മഹശപ്തുതവം മഹഉൊക്കും. മഹഅവൻ മഹനിന്റെ മഹതല് മഹതകർക്കും;
നീ മഹഅവന്റെ മഹകുതികാൽ മഹതകർക്കും.”( മഹഉല്പത്തി മഹ3:19) മഹഎന്താണ് മഹഈ മഹ
ശപ്തുത?

സ്ാത്താനും മഹഅനുയായികെും മഹസ്വർഗത്തിൽ മഹദൈവത്തിന്റനതിന്റര മഹ
തത്സരിച്ചപപ്പാൾ, പിതാവും മഹപുപ്തനും മഹ മഹപരിശുദ്ധാത്മാവുതായുള്ള മഹ
ൈീർഘകാല് മഹബന്ധത്തിന്റെ മഹസ്ഥാനത്ത് മഹനിന്നാണ് മഹഅവർ മഹഅങ്ങന്റന മഹ
തത്സരിച്ചത്. മഹദൈവസ്പന്ന്റത്ത മഹഅറിയാനുള്ള മഹഅനുഭവം, പരിശുദ്ധപരാട് മഹ
പ്പതികരിക്കാൻ മഹഅവർ മഹകഴിവില്ല, സ്വയം മഹനശിച്ചു, മഹഅനുതപിക്കാനും മഹ
അവരുന്റര മഹപ്സ്ഷ്ടാവിപല്ക്ക് മഹതരങ്ങാനും മഹഅവർക്ക് മഹകഴിഞ്ഞില്ല.

ആൈാതും മഹ്വ്വയും മഹപാപം മഹന്റചയ്തപപ്പാൾ, മഹദൈവന്റത്തകുറിച്ചുള്ള മഹ
പരിതിതതായ മഹഅറിവും മഹദൈവവുതായുള്ള മഹപരിതിതതായ മഹഅനുഭവവും മഹ
ഉള്ള മഹസ്ഥല്ത്ത് മഹനിന്നുതാണ് മഹഅവർ മഹഅങ്ങന്റന മഹന്റചയ്തത്. മഹസ്ാത്താൻ മഹ
അവന്റര മഹവഞ്ചിച്ചു; ദൈവത്തിൽ മഹനിന്നുള്ള മഹഅകൽച്ച മഹപരി്ാരതല്ല. മഹ
സ്ാത്താനും മഹസ്പ്തീയും മഹതമ്മിൽ മഹ“ശപ്തുത” മഹഉൊക്കുന്നത് മഹഭൂതിയിന്റല് മഹ
യഥാർത്ഥ മഹസ്ുവിപശഷ മഹസ്പന്ദശതാന്റണന്ന് മഹദൈവം മഹവാഗ്ൈാനം മഹന്റചയ്യുന്നു.

ആൈാതിപനാരും മഹ്വ്വാപയാരും മഹഅവരുന്റര മഹപിൻഗാതികപൊരും മഹദൈവം മഹ
കരുണാപൂർവ്വം മഹപ്പതയാശ മഹപ്പകരിപ്പിച്ചു, മഹഅവരുന്റര മഹ്ൃൈയത്തിനും മഹ
തനസ്സിനും മഹവിശുദ്ധിപയാട് മഹപ്പതികരിക്കാൻ മഹപ്പാപ്തരാപകണം- മഹഎന്നാൽ മഹ മഹ
അവർ മഹദൈവസ്പന്ത്തിൽ മഹനില്നിൽക്കും. മഹസ്ാത്താനുതായുള്ള മഹ
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തനുഷയരാശിയുന്റര മഹഅരിതത്തം മഹന്റതാത്തത്തിൽ മഹഉൊകില്ല. മഹഅതിൽ മഹഓപരാ മഹ
വയക്തിയുന്റരയും മഹഇച്ഛാസ്വാതപ്ന്തയം മഹപരിതിതന്റപ്പരുത്തിയിരിക്കും.

തനുഃപൂർവ്വതായിടല്ല, അതിന്റന മഹകീഴ്ന്റപരുത്തിയവന്റെ മഹകല്പന മഹനിതിത്തതപപ്ത മഹ
(പറാതർ മഹ8:21).
സ്വാതപ്ന്തയത്തിനായിടു മഹപ്കിസ്തു മഹനന്റമ്മ മഹസ്വതപ്ന്തരാക്കി; ആകയാൽ മഹഅതിൽ മഹ
ഉറച്ചുനില്പിൻ; അരിതനുകത്തിൽ മഹപിന്റന്നയും മഹകുരുങ്ങിപപ്പാകരുത്.

(ഗല്ാതയർ മഹ9:1)
പുപ്തൻ മഹനിങ്ങൾക്കു മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹവരുത്തിയാൽ മഹനിങ്ങൾ മഹസ്ാക്ഷാൽ മഹ
സ്വതപ്ന്തർ മഹആകും(പയാ്ന്നാൻ മഹ8:36).

ദൈവപ്പതിതയായ മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹപതജസ്സുള്ള മഹസ്ുവിപശഷത്തിന്റെ മഹ
പ്പകാശനം മഹപശാഭിക്കാതിരിപ്പാൻ മഹഈ മഹപല്ാകത്തിന്റെ മഹദൈവം മഹ
അവിശവാസ്ികെുന്റര

തനസ്സു മഹകുരുരാക്കി. മഹഇരുടിൽനിന്നു മഹന്റവെിച്ചം മഹപ്പകാശിപക്കണം മഹഎന്ന് മഹ
അരുെിന്റച്ചയ്ത മഹദൈവം മഹപയശുപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹതുഖത്തില്ുള്ള

ദൈവപതജസ്സിന്റെ മഹപരിജ്ഞാനം മഹവിെങ്ങിപക്കെതിനു മഹഞങ്ങെുന്റര മഹ
്ൃൈയങ്ങെിൽ മഹപ്പകാശിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹ(2 മഹന്റകാരി മഹ4:4,6)
സ്ാത്താൻ മഹപ്കിസ്തുവിന്റെ മഹസ്ുവിപശഷം മഹഉൾന്റക്കാള്ളുകയും മഹനമ്മുന്റര മഹ
സ്ൗതയനായ മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ച് മഹനില്വില്ുള്ള മഹന്റതറ്റിദ്ധാരണകെുന്റരയും മഹ
ന്റപാരുത്തപക്കരിന്റെയും മഹഇരുെ മഹതൂരുപരം മഹഎറിയാനുള്ള മഹസ്തയതപല്ല മഹഇത് മഹ
?

തന്നിൽ മഹവിശവസ്ിച്ച മഹന്റയ്ൂൈന്മാപരാട് മഹപയശു: മഹ“എന്റെ മഹവചനത്തിൽ മഹ
നില്നില്ക്കുന്നു മഹഎങ്കിൽ മഹനിങ്ങൾ മഹവാസ്തവതായി മഹഎന്റെ മഹ
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ശിഷയന്മാരായി, മഹ സ്തയം മഹഅറികയും മഹസ്തയം മഹനിങ്ങന്റെ മഹ
സ്വതപ്ന്തന്മാരാക്കുകയും മഹന്റചയ്യും” മഹഎന്നു മഹപറഞ്ഞു മഹ(പയാ്ന്നാൻ മഹ8:31-32).

നമ്മുന്റര മഹസ്ൗതയനായ മഹദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്പന്താഷവാർത്തയാണ് മഹ
സ്തയം!

യപ്ാവ മഹഇപ്പകാരം മഹഅരുെിന്റച്ചയ്യുന്നു: മഹജ്ഞാനി മഹ
തന്റെ മഹജ്ഞാനത്തിൽ മഹപ്പശംസ്ിക്കരുത്; ബല്വാൻ മഹ
തന്റെ മഹബല്ത്തിൽ മഹപ്പശംസ്ിക്കരുത്; ധനവാൻ മഹതന്റെ മഹ
ധനത്തില്ും മഹപ്പശംസ്ിക്കരുത്. മഹപ്പശംസ്ിക്കുന്നവപനാ: മഹ
യപ്ാവയായ മഹഞാൻ മഹഭൂതിയിൽ മഹൈയയും മഹ
നയായവും മഹനീതിയും മഹപ്പവർത്തിക്കുന്നു മഹഎന്നിങ്ങന്റന മഹ
എന്റന്ന മഹപ്ഗ്ിച്ചറിയുന്നതിൽ മഹതന്റന്ന മഹപ്പശംസ്ിക്കന്റട;
ഇതിൽ മഹഅപല്ലാ മഹഎനിക്കു മഹപ്പസ്ാൈതുള്ളത് മഹഎന്നു മഹ
യപ്ാവയുന്റര മഹഅരുെപ്പാരു മഹ(യിന്റരതയാവു മഹ5:23-24.)
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എൻകളയാപ്സുണ്ല്ഷൻ

1. ശരിയായി മഹതനസ്ില്ാക്കിയാൽ, ദബബിൾ മഹനയായതാണ്. മഹദബബിൾ
സ്വയം മഹനിർവചിക്കുകയും മഹവയാഖയാനിക്കുകയും മഹന്റചയ്യുന്നു. മഹ(ന്റയശ. മഹ1:18; 1 മഹ
ന്റകാരി. മഹ2:13)
2. നമ്മുന്റര മഹവഴികെും മഹചിന്തകെും മഹദൈവത്തിന്ന്ററ മഹവഴികന്റെ മഹ
പ്പതിഫല്ിപ്പിക്കുന്നില്ല
ചിന്തകൾ. മഹ(ന്റയശ. മഹ55: 8–9; സ്ങ്കീ. മഹ50:21)
3. ദൈവത്തിന്ന്ററ മഹത്തവം മഹഅവന്ന്ററ മഹസ്വഭാവതാണ്. മഹ(പുറ. മഹ34: 6–7; 2 മഹ
ന്റകാരി. മഹ4: 4, 6)
4. ദൈവം മഹസ്പന്താണ്. മഹ(1 മഹപയാ്ന്നാൻ മഹ4: 8, 16)
5. ദൈവസ്പന്ം മഹതികച്ചും മഹനിസ്വാർത്ഥതാണ്. മഹ(പയാ്ന്നാൻ മഹ3: 16–17;
പറാത. മഹ5: 8)
6. സ്പന്ത്തിന് മഹസ്വാതപ്ന്തയം മഹആവശയതാണ്. മഹ(ആവ. മഹ30: 19-20;
പയാ്ന്നാൻ മഹ8:32, 36)
7. പയശു മഹദൈവതാണ്. മഹ(പയാ്ന്നാൻ മഹ1: 1-3, 14; ന്റകാപല്ാ. മഹ1: 13–17)
8. ദൈവത്തിന്ന്ററ മഹവയക്തതായ മഹന്റവെിന്റപ്പരുത്തല്ാണ് മഹപയശു. മഹ(എപ്ബാ. മഹ1: 3)
9. ദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹതാറുന്നില്ല. മഹ(തല്ാ. മഹ3: 6; എപ്ബാ. മഹ13: 8; യാപക്കാബ് മഹ
1:17)
10. ദൈവം മഹപ്സ്ഷ്ടാവും മഹപരിപാല്കനുതാണ്, നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല. മഹ(ജന.
1: 1; സ്ങ്കീ. മഹ33: 6, 9; എപ്ബാ. മഹ1: 3; ല്ൂപക്കാസ് മഹ9:56; പയാ്ന്നാൻ മഹ10:10)
11. തർക്കത്തില്ുള്ള മഹപചാൈയം മഹദൈവത്തിന്ന്ററ മഹതതവങ്ങന്റെക്കുറിച്ചാണ്
ഭരണം മഹ- മഹഅത് മഹഅവന്ന്ററ മഹശക്തിന്റയക്കുറിച്ചല്ല. മഹ(ഉൽപ. മഹ3: 1–5)
12. ദൈവരാജയം മഹഭരിക്കുന്നത് മഹസ്പന്നിയതതാണ് മഹ- മഹഅല്ല
നിയതവാഴ്ച. മഹ(തത്താ. മഹ22: 37–40; ഗല്ാ. മഹ5:14, 22–23; 1 മഹന്റകാരി. മഹ13)
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13. ദൈവം മഹഒരിക്കല്ും മഹബല്പ്പപയാഗം മഹനരത്തുന്നില്ല. മഹഅവൻ മഹതിന്മന്റയ മഹ
നന്മയില്ൂന്റര മഹജയിക്കുന്നു. മഹ(തത്താ.
5: 43–48; ROM. 12: 20–21; ല്ൂപക്കാസ് മഹ23:34)
14. സ്ാത്താൻ മഹദൈവത്തിന്ന്ററ മഹഎതിരാെിയും മഹവഞ്ചനയുന്റര മഹ
യജതാനനുതാണ്. മഹ(പജാൺ
8:44; 2 മഹന്റകാരി. മഹ11:14; ന്റവെി മഹ12: 7–9; 1 മഹന്റപറ്റ്. മഹ5: 8)
15. പാപം മഹദൈവന്റത്ത മഹസ്വയം മഹപസ്വിക്കുന്നവനും മഹഅവിശവസ്നീയനുതായി മഹ
കാണുന്നു. മഹജനറൽ.
3: 1–5; ന്റകാപല്ാ. മഹ1:21)
16. പാപം മഹതാരകതാണ്, അല്ലാന്റത മഹദൈവതല്ല. മഹ(പറാത. മഹ6:23; യാപക്കാബ് മഹ1:
13–15)
17. ദൈവം മഹനന്റമ്മ മഹവിധിക്കുന്നില്ല മഹ- മഹനാം മഹസ്വയം മഹവിധിക്കുന്നു. മഹ
(പയാ്ന്നാൻ മഹ3: 17–21;
5:22; 12: 44–48; താറ്റ്. മഹ7: 1–5; ല്ൂപക്കാസ് മഹ6:37; ROM. 2: 1-3)
18. ദൈവന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള മഹസ്ുവിപശഷതാണ് മഹസ്ുവിപശഷം. മഹ(2 മഹന്റകാരി. മഹ4:
3–6; റവ.
14: 6–7; ല്ൂപക്കാസ് മഹ15: 11–32; പയാ്ന്നാൻ മഹ3: 16–17; ROM. 5: 8)
19. രക്ഷ മഹഅനുരഞ്ജനന്റത്ത മഹസ്ുഖന്റപ്പരുത്തുന്നു മഹ- മഹഇത് മഹനിയതപരതായ മഹ
പ്പശ്നതല്ല.
(തർപക്കാസ് മഹ2: 16–17; ല്ൂപക്കാസ് മഹ4: 18–19; പ്പവൃത്തികൾ മഹ28:27; 2 മഹന്റകാരി. മഹ
5:18)
20. ദൈവന്റത്ത മഹഅറിയുക മഹഎന്നത് മഹനിതയജീവൻ. മഹ(പയാ്ന്നാൻ മഹ17: 3)

