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2 ശമുേവ' 4:8 ' ഈശ് േബാേശിെന ( െശൗലിെ. മകന് ) െകാു അവെ.
തലയുമായി ദാവീദിെ. മുപി' വു ഈ പവൃി് ത പതിഫലം പതീ6ി7
ര8ു േപെര കുറി7് നാം വായിുു. എാ' ദാവീദ് ഈ പവൃിയി'
േകാപിഷ് ടനായി ര8ുേപെരയും ഉടെന വധിുവാ കല?ന െകാടുുകയാണ്
െചയ് തത് . പതികാരം ൈദവിനുതാെണു ദാവീദ് വിശBസി7ു. അതിനാ'
അവ
പതികാരം
െച ുകേയാ,
പതികാരം
െച ുവാ
മ"ുവെര
അനുവദിുകേയാ െചയ് തില
D .
നാം എല
D ായ് േപാഴും ഓേ8 ഒരു പമാണമാണിത് . േറാമ 12:19 ' അത് വളെര
വJKമാണ് . ൈദവിനു തെ. നീതി നടLിലാുവാനും, പതികാരം െച ുവാനും
നMുെട സഹായം ആവശJമില
D . ആെരPിലും നിQളുെട കാ'' വീണു നിQെള
ആരാധി7ു നമസ് രി7ാ' എR് െച ും?. പേതാസ് െചയ് തത് തെയായിരിും
നിQളും െച ുക. അയാെള എഴുേല?ി7ുെകാ8് പറയും, "എെ ആരാധിരുത് ,
എല
D ാ
ആരാധനയും
ൈദവിനുതാണ് ".
ആരാധന
എQെന
ൈദവിനുതായിരിുുേവാ,
അതുേപാെല
പതികാരവും
ൈദവിനുതാണ് . ആേരാെടPിലും പതികാരം െച ുവാ നാം ശമിുേUാV
അത്
നാം
ആരാധന
സBീകരിുതുേപാെല
തെയാണ് .
ആരാധന
സBീകരിുവാ നാമു് അവകാശം ഇല
D ാതുേപാെല തെ, പതികാരം
െച ുവാനും അവകാശമില
D . നെM ആെരPിലും േദാഹി7ാ' ആ കാരJം ൈദവിനു
വിXുെകാടുുക. അവിടു് ത സമയ് അവിടുെ മാഗ
Z ി' േവ8ത്
െച ും. നെM േദാഹി7 വJKി് എെRPിലും േദാഷം സംഭവിണെമു
ഹൃദയി' ആഗഹിുക േപാലും അരുത് .
നാം ൈദവ േവലയി' ആയിരിുേUാV നമുെതിെര േദാഷം പറയു
വിശBാസികളും നMുെട ശുശൂഷെയ തകാ ശമിുവരുെമാെ നMുെട
മുUി' വരാം. നെM കുറി7് പലരും േദാഷം പറയുകയും, െത"ായ കഥകV
പചരിLിുകയും, ദുരുപേദശൂXെമു ആേരാപിുകയും ഒെ െച ാെത,
നമു് ൈദവെ ഫലപദമായി േസവിുവാ കഴിയുകയിെല
D ് ഞാ
കെ8ിയിXു8് . അവരുെട േമ' പതികാരം െച ുവാ നാം പേലാഭിLിെLടാം.
ആ പേലാഭനെ ശKിയായി എതിുക. അവെയ ൈദവകരQളിേല്
ഏ'Lിുക. നശിLിുവാ അവകാശമു ഒരു നJായാധിപതിെയയുൂെവു
േവദപുസ് തകം പറയുു.
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ൈദവം നിQെള അഭിേഷകം െചയ് തിXുെ8Pില് , ആും നിQളുെട ശുശൂഷെയ
തകാ
കഴിയുകയില
D ,
കാരണം
അത്
സBഗ
നിുതാണ് .
Z ി'
േയശുവിെനയും
െപൗേലാസിെനയും
ദുരുപേദഷ് ടാ_ാ
എ്
പലരും
ആേരാപി7ിരുു. േയശു ഭൂതQെള പുറാുത് ഭൂതQളുെട തലവെ.
ശKിെകാ8ാെണു വെര ആേരാപി7ു. എാ' േയശു അവേരാടു ഉരം
പറ`ു തെ. സമയം നഷ് ടെLടുിയില
D . സതJസaരായവ ആരും ഇരം
ദുരാേരാപണQV േകXു ഇടറി േപായില
D . സതJസaരല
D ാവ മാതമാണ് ഇടറി
േപായത് .
യാോബ്
2:6
'
ധനികരായ
വിശBാസികള് ,
ദരിദരായ
വിശBാസികെള
പീഡിLിുകയും േകാടതിയിേല് വലി7ിഴുകയും െചയ് തിരുുെവ് നാം
വായിുു. ഇത് തിക7ും അവിശBസനീയമാണ് . എാ' ഇും ഇരം
പവൃികV നടുു8് . ധനവും വകബുdിയും ഒരുേപാലു ഒരുവന് മാതേമ,
മെ"ാരു വിശBാസിെയ േകാടതിയിേല് വലി7ിഴുവാ കഴിയൂ. വിശBാസികV
എതമാതം അaരായി തീരാം എത് ആeരJകരമായിരിുു!! 1 േകാരി. 6 '
ഇേത കാരJം െകാരിRി' നടുതായി പൗേലാസ് പറയുു8് . നJായം
വിധിുവാനും പതികാരം െച ുവാനും ഒരു നJായാധിപെനയുുെവു ഈ
ധനികരായ വിശBാസികV തിരി7റിയുില
D . അവ ൈദവസിംഹാസനിലാണ്
ഇരിുത് (1 േകാരി.6:9 ആദJ എXു വാകJQേളാട് േച് വായിുക).
നിQേളാട് ആെരPിലും െത"് െചയ് തിXുെ8Pി' ൈദവം അത് കാണുിേല
D ?!. ആ
വJKിെയ ൈകകാരJം െച ുവാ അവിടുേ് കഴിയുകയിേല
D ? നിQV സg
ശKനായ ൈദവി' വിശBസിുുെവPി' അയാെള ൈകകാരJം െച ു
കാരJം ൈദവിനു വിXുെകാടുുക.
(െമാഴിമാ"ം: സാജു േജാസഫ് , ആലLുഴ)
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