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സങ്കീർത്തനം 103 അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലഭ്യമോണ ്ദൈവത്തിന്ടെ കൃപ കോണിക്കോൻ 

തുെരുന്നു 

ജീവിതങ്ങടള, എന്തു ദൈവം നപ്മോെ് പ്പവർത്തിക്കുന്നു. "നോശം ഞങ്ങളുടെ ജീവടന 

പശ്ചോത്തോപം". ൽ 

പ്േശുപ്കിസ്തു  നോം നിതയ നോശത്തിൽ നിന്ന് വീടെെുപു ഉെു. "ദൈവം അങ്ങടന സ്പ്നഹിച്ചു 

അവൻ അവനിൽ വിശവസിക്കുന്ന എന്നു തന്ടെ ഏകജോതനോേ പുപ്തടന നൽകുവോൻ 

തക്കവണ്ണം പ്ലോകടത്ത 

ഏവനും നിതയജീവൻ "ഞങ്ങൾക്കുെ്. ലളിത സതയം, പപ്േ ഏറ്റവും വിലപ്േെിേ 

നമുക്ക് ഉെോേിരിക്കോവുന്നതിപ്ലക്കും കോരയം നിതയജീവൻ ആകുന്നു; അതു നിതയ നോശം 

നിന്ന് നടമ രേിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വോേിക്കുന്നു 

തീേതി: ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം 'ൈേേും കരുണേും അണിേുന്നു.' ദൈവടത്ത ന്ടെ ആണ് 

സ്പ്നഹം; ൈേേും ആർപ്ൈത ഞങ്ങളുടെ പശ്ചോത്തോപം ആണ് നമുടെ ജീവിതത്തിൽ 

മുഴങ്ങുന്നു. അവിടെ ഇല്ല 

േോടതോരു പ്കൂരതേും എന്നു പ്േശു ടകോെുപ്പോേി എന്നോൽ ദൈവം തൻടെ ജനടത്ത 

പ്പവർത്തിക്കൂ 

ഏത് കരുതലുള്ള ൈേോലുവും വിപ്വകവും ആണ്. അവൻ നമുടെ പ്പകൃതി അെിേുന്നു 

ഓർക്കുക 

ഞങ്ങൾ ടപോെികൾ, ടവെും ൈുർബലമോേ മനുഷ്യർ, അവൻ മഹത്തോേും നിതയം 

ദൈവം. എന്നോൽ, 'ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വോേിൽ നല്ല വസ്തുക്കളിൽ തൃപ്തിവരുത്തുന്നു'. 

പ്കിസ്തയൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്വെി 

ആത്മീേ ഭ്േണം നമുക്കുപ്വെി തടന്നത്തടന്ന അർപിച്ചു നമുടെ കർത്തോവോേ 

പ്േശുവിടന ശരീരവും രക്തവും ആണ് 

നിതയ ആത്മോവിനോൽ. അവടന തിന്നുന്നവൻ നോം അവടന ജീവിക്കും. അത്തരം ഓർമ 

ദൈവപ്വലേ്ക്കോേി ജീവനുള്ള ഉത്തരം നടമ പ്പ്പരിപിക്കുന്നു. 'അവൻ നമുടെ ശക്തി 

പുതുക്കും'. ദൈവം 

നമിൽ കഴിവ് പ്പവർത്തിക്കുന്നു "ഇനി എന്നോൽ പ്കിസ്തു ". 'നമുടെ കരുത്ത് പ്പോലും 

പുതുകിവരത്തക്കവണ്ണം 

കഴുകന്ടെ. ഈഗിൾസ ്പ്കിസ്തീേ പ്വെി പെന്നു ഭ്ൂമിേും മുകളിൽ പെക്കോൻ, അങ്ങടന 

ബലം പുതുക്കം അവൻ / അവൾ ഈ എല്ലോ ആവശയങ്ങളും പ്പശ്നങ്ങളും മുകളിൽ നിലേിൽ 

ജീവിതം. പൗപ്ലോസ് അപസ്പ്തോലൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുെ്, "ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്കിസ്തു  പ്േശു 

ഭ്രണം". ഓഫ ്ഹബക്കൂക് ചർച്ച 

ദൈവം അവടന പ്പോപ്തരോക്കും, "ഒരു ഹിന്ദ് / മോൻ / കെമോൻ കോൽ അവന്ടെ കോൽക്കൽ  

എല്ലോ ടചങ്കുത്തോേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ നെന്നു മുകളിൽ ജീവിക്കോൻ കഴിേണടമന്ന ്

ജീവിതത്തിന്ടെ പ്പേോസങ്ങൾ ദൈവപ്ത്തോെു തിരേുന്ന. പ്കിസ്തയൻ ഞങ്ങൾ പ്േശുവിടന 

പ്നോക്കും 

ഇതിനകം ഈ ജീവിതത്തിൽ തരണം, നമുടെ വിശവോസടത്തേും sus- നോേകനും 

പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനുമോേ ആണ ്

ഞങ്ങടള എല്ലോ സമേത്തും  അതുടകോെ് നോം 'തൻടെ ആനുകൂലയങ്ങൾ എല്ലോ മെക്കുക 

"ഓർക്കുക. ഒരു ആണ ്

ഓർക്കോൻ 'ഞങ്ങൾ പെഞ്ഞതുപ്പോടല ഞങ്ങളുടെ ഹൃൈേങ്ങളില് ഞങ്ങടള പ്േശു 

പ്നോക്കണടമന്നു കോരണമോകുടമന്നും 

അവനിൽ വിശവസിക്കുകേും, അവടന അവന്ടെ ൈേ നമുടെ ജീവിത കിരീെം 

പ്പതീേിക്കോൻ 

കരുണേും പെേണടമന്ന്. അത്തരം വിശവോസം പ്പതീേിത പ്പപ്ചോൈനം, ഒരു വോങ്ങിടക്കോെു 

ഉത്പോൈിപിക്കുന്നത് എവിടെ 

എല്ലോ ദൈവത്തിൻടെ അത്ഭുതകരമോേ ആനുകൂലയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴുകുന്നു. 

അങ്ങടന ടമമെി അത്ഭുതകരമോേ കോരയം തടന്ന. ഞങ്ങൾ ഈ വിജേം ഒരു നല്ല ടമമെി 

പ്വണടമങ്കിൽ ജീവിതം. ഞങ്ങളുടെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ പ്കോഴ്സ് 

ആവശയമുള്ളപ്പോൾ, പ്ഫോണുകൾ, 



െോബ്ലറ്റുകൾ അങ്ങടനേുള്ളവ എന്നോൽ നമുക്ക് ആവശയം എല്ലോ ദൈവത്തിൻടെ 

ആനുകൂലയങ്ങൾ 'ഒരു ഓർത്തു' ഏറ്റവും 

ഞങ്ങടള. നോം ശോന്തത ആണ് ആ ഒരു ദൈവം അനുഗൃഹീതവും നല്ല ടമമെി,  പ്വണടമങ്കിൽ 

ഏടതങ്കിലും ഇരുെ ഒളിവുകളിൽ മനസ്ും പ്വട്ടേോെോൻ കഴിേുന്ന പ്മോശം ഓർമകൾ 

നശിപിക്കുന്ന ഔട്ട് നോശം 

നമുടെ ജീവിതം. സപ്ന്തോഷ്ം ദൈവം നമുടെ പ്പകൃതി അെിേുന്നു എന്ന് നമുടെ 

ആവശയങ്ങൾ അെിേോം എതിപ്രറ്റുടചന്നു ആണ് 

പ്േശുപ്കിസ്തു  അവടര. ഇനി ഞങ്ങളുടെ പോപങ്ങളും അപ്കമികളോേ ഓർക്കുന്നു. എല്ലോ 

ഞങ്ങളുടെ 

കഴിഞ്ഞ സംഭ്വിച്ചു ഏടതോരു, കഴുകി കഴിേും. നോം അവന്ടെ ൈേ ഓർക്കുക 

ൈേേും ഞങ്ങളുടെ പ്പശ്നങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ടചയ്തിരിക്കുന്ന ഏടതോരു കരുണ; പ്േശു 

ഉത്തരം. നമുടെ ഓർക്കോൻ 'ദൈവം നമുക്കു പ്വെി നല്ല കോരയങ്ങൾ പ്പൈോനം നമുക്ക് 

ഉെപുനൽകുന്നു 

ഈ ജീവിതത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള സപ്ന്തോഷ്പ്ത്തോടെ, വരുവോനുള്ള ഇരുവരും 

സപ്ന്തോഷ്ംടകോെോേിരുന്നു മെക്കരുത് കഴിേില്ല എന്നെിഞ്ഞു. "ഓ, വോഴ്ത്തുക 

പ്പോണനും അവൻടെ ആനുകൂലയങ്ങൾ എല്ലോ മെക്കരുപ്ത ". 

നല്ല ടമമെി അടല്ലങ്കിൽ പ്മോശം 

നല്ല ടമമെി 

അടല്ലങ്കിൽ പ്മോശം? 
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ടമമെി കുെിച്ച് പല ചിന്തകളും, അടല്ലങ്കിൽ ടമമെി നഷ്ടം,  ൽ ഉെ ്

സൗൻപ്േഴ്സ ്ടസോദസറ്റി. മെുവശത്ത ്ടമമെി വലിേ ഒന്നോേി മോെിേിരിക്കുന്നു ന് 

കമ്പ്യൂട്ടെുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ േിദസൻ ഘെകങ്ങളോേി. ഹോർേ് ദപ്േവുകൾ, 'പ്മഘങ്ങൾ', 

എസ്ഡി കോർേുകൾ, ഫ്ലോഷ്് ദപ്േവുകൾ 

അങ്ങടന അവർ സംഭ്രിക്കോൻ കഴിേും എപ്തമോപ്തം വിവരങ്ങൾ ടകോെോണ് 

നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിടന കുെിച്ച് ആേിരുന്നു 

ടമഗോദബറ്റ് ഗിഗോദബറ്റിലും എന്നോൽ ഇപ്പോൾ, ടെെോദബറ്റ് പ്പ്പോപ്ഗോമുകളുടെ കൂെുതൽ 

പ്നെുകേും പ്പോടല 

കൂെുതൽ പരിഷ്കൃ തമോേ കൂെുതൽ ടമമെി ആവശയമോണ.് മോനവ മനസ്് വളടര - ആകുന്നു 

അവർ ഒപ്ര സമേം എല്ലോ സംഭ്രിക്കുകേും പ്പപ്കിേ കഴിേും വിവരങ്ങൾ തുക ടകോെ് 

.ടമംന്പെോകുക. 

ടമമെി മടറ്റല്ലോ crea- പുെടമ മനുഷ്യർ സജ്ജമോക്കുന്ന വലിേ ഘെകങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് 

ഉള്ളിലുെോേിരുന്നു; പെഞ്ഞിരിക്കുന്നതിപ്നക്കോള് സമേത്ത ്ടമമെി ആണ് ഇവിടെ 

'ആനേുടെ മെക്കുന്നില്ല', അപ്നകം 

മൃഗങ്ങടള ഓർക്കോൻ പ്പോലും കൂെുതൽ അെിസ്ഥോന കഴിവുകൾ ഉെ.് 

പല മനുഷ്യനുമോേി പ്പശ്നം അവർ ആപ്ലോചിച്ച് ആണ്, ജീവിതം വളടര പലപ്പോഴും  എന്തോണ് 

'സീനുകൾ വിളിക്കുന്നത് കൂടെ പ്മോശമോേ കോരയങ്ങൾ ഓർമകൾ പ്കെുപോെുകൾ.  

അത് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഓർക്കുകേും ഇവർ ൈൂരത്തുനിന്നും പ്തോന്നുന്ന പ്മോശം കോരയങ്ങൾ 

ആണ് 

നല്ല ഓർമകൾ കെത്തിടവട്ടുന്നതോണ്. ഈ പ്ലഖനം എഴുതോൻ പ്പോലും സോദ്ധയമല്ല  

ഒരു ഓർമടേ ഇംഗ്ലീഷ്് ഭ്ോഷ്ോ വോക്കു എങ്ങടന നീടേോടക്ക 

അവടര. എന്നോൽ അവർ അേരടത്തറ്റ ്പ്പോലും പ്കോഴ്സ് പരിപ്ശോധകടര ആധുനിക 

കമ്പ്യൂട്ടെുകൾ ഉപപ്േോഗിച്ച് ഈ ൈിവസം സഹോേിക്കോൻ 

ഒരു വോക്കും മർപ്ക്കോസ ്പ്ലക്കുള്ള വോക്കുകളുടെ ഒരു ടമമെി, തിരിടച്ചെുക്കൽ ഒരു രീതി 

ഉെ ്ഞങ്ങൾക്കുെ ്

ടതറ്റോേി എഴുതിേിരിക്കുന്നടതന്ന്. ഇത് എല്ലോ അങ്ങടന കോെിന്ടെ പല രീതിേിൽ തികച്ചും 

വിസ്മേോവഹമോണ്. 

പ്കിസ്തയൻ ദൈവം സൃഷ്ടി ദൈവം അവൻടെ ടല മനുഷ്യർ ഉെോക്കി 

സോൈൃശയപ്മോ, അതപ്ല്ല ദൈവം വളടര ഒറ്റ ഉെ ്അതിടനോപമല്ല ഓർമകളുെ് അതിനോൽ. 

ദബബിൾ 

ഈ നടമ സഹോേിക്കുന്നു പ്പോടല "ഞോൻ എന്ടെ  ഓർക്കുന്നു ദശലികളും നടമ 

ഓർമിപിക്കുന്നു 

http://www.revivaluk.org.uk/


അങ്ങടന പ്പോകുന്നു. അങ്ങടന ഞങ്ങൾ ദൈവം ഒരു ടമമെി ഉെ ്കടെത്തോൻ അങ്ങടന 

പ്കോഴ്സ് മനുഷ്യർ, ടചയ്യോൻ 

ദൈവത്തിൻടെ ആൈയ വന്നു ടമമെി ഫലപ്പോപ്തി പരിധിവടര, നിര്ണ്ണേിക്കുന്നു 

എപ്ത നന്നോേി പ്ലോകത്തിൽ നോം ജീവിക്കുന്ന കഴിേും. ഞങ്ങൾ  പ്പോടല വളടര സവേം 

കോരയങ്ങൾ ടചയ്യോൻ പഠിക്കുന്നു 

ഒരു കോർ .ടമംന്പെോകുക. ഇവർ ദെപുടചയ്യോൻ പ്പോടല പഠിച്ച കോരയങ്ങൾ ടചയ്യുന്നു നമുടെ 

ശരീരം ടചയ്യോൻ പരിശീലനം ടചയ്യുപ്മ്പ്ോൾ 

വിധം കോരയങ്ങൾ, എന്നിട്ടും പോപ്റ്റണുകൾ അങ്ങടന നമുടെ ഓർമകൾ ഉള്ളിൽ പഠിച്ചു 

ടചയ്യുന്നു 

നോം അവർക്ക് ആവശയമുള്ള, സവപ്മധേോ പ്പവർത്തിക്കുന്നു. ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ 

സംസോരിക്കോവുന്ന 

ഉൈോഹരണത്തിന് അവർ ഒരു അവധി നേിക്കടപെുന്നത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരോളോേി 'ഒരു ബിറ്റ ്

തുരുനവിച്ച'; എന്നോൽ തോമസിേോടത അത് 

തിരിടക വരുന്നു 'അവർ പ്പോകുന്ന പ്നെുകേും, അത് സമേം ആൈയം ഞങ്ങൾ അധികം വളടര 

ടപടട്ടന്നുള്ള ആണ ്

പഠിച്ചു, ടമമെി ടവെും അകടല തിരിടക ഞങ്ങൾ പ്പോേി ഓഫ ്വരുന്നു സൂേിച്ചിരിക്കുന്ന. 

മെുവശത്ത് മെന്നുപ്പോേതിന് കുെിച്ച് വലിേ ഭ്േം, വോര്ദ്ധകസഹജമോേ േിടമൻഷ്യ കുെിച്ച് 

ഉെ ്,. 

അൽഷ്ിപ്മഴ്സ ്പ്രോഗം ഏറ്റവും അെിേടപെുന്ന പ്രോഗനിർണേം, എന്നോൽ േിടമൻഷ്യ പല 

രീതികളിലും എെുക്കോം. 

ഗപ്വഷ്ണ ഒരു വലിേ ഒരു പ്രോഗശമനം അടല്ലങ്കിൽ കുെഞ്ഞത് ഒരു കടെത്തോൻ ആധുനിക 

കോലത്ത് നെക്കുന്നത് ഉെ് 

േിടമൻഷ്യ മൂെണം ഫിപ്െോസിന്ടെ വഴി. ഔഷ്ധ ജനം ജീവപ്നോടെ സഹോേിക്കോനോകും 

പല പ്രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കോൻ പല ശോരീരിക പ്പശ്നങ്ങൾ അറ്റകുറ്റം, എന്നോൽ എങ്കിൽ ഇനി 

ജീവിതം മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ 

ഞങ്ങൾ േിടമൻഷ്യ ഞങ്ങളുടെ ഭ്ോവികോലത്തു വർഷ്ങ്ങളിൽ പലതും ഓർക്കുക കഴിേില്ല, 

എല്ലോ അല്പം 

കഴനവില്ലോത്ത. ജീവിത നിലവോരം കുെച്ചതും േഥോർത്ഥ ഭ്േവുമില്ല ആണ ്പ്പോലും സമ്പ്ന്നമോേ 

ഇെേിലും 

, പ്പശസ്ത േിടമൻഷ്യ ടമമെി നഷ്ടം വരും കഴിേുന്ന ഇല്ല എന്നു ഞോൻ 

അതിടനക്കുെിച്ച് ടചയ്തതു. 

പ്നരടത്ത ദൈവത്തിൻടെ ടമമെി സൂചിപിച്ച അത് എങ്ങടന ആ ഭ്ൂതകോല ചുരുക്കത്തിൽ 

പ്നോക്കൂ രസകരമോേി 

പ്പവൃത്തികൾ. അത് വലിേ വിശൈമോേി പഠനം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നോൽ ഈ ദബബിൾ നടമ 

സഹോേിക്കുന്നു എങ്ങടന. "കഴിേുന്ന ഒരു 

സ്പ്തീ മകൻ കരുണ, പോെില്ലോത്ത തന്ടെ കുഞ്ഞിടന മെക്കുപ്മോ 

അവളുടെ ഗർഭ്ടത്ത? അടത, അവർ മെപ്ന്നക്കോം, എങ്കിലും ഞോൻ നിടന്ന മെക്കുകേില്ല. ഇതോ, 

ഞോൻ നിടന്ന വടരച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്ടെ ഉള്ളങ്കയ്യിൽ; നിന്ടെ മതിലുകൾ "എന്ടെ മുമ്പ്ിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ചരിപ്തപരമോേി 

ആണ് 

ടേരുശപ്ലമിടനക്കുെിച്ചുള്ള എന്നോൽ എല്ലോ ദൈവജനം ബോധകമോണ്. ഒരു സ്പ്തീ കുട്ടി അവൾ 

മെക്കുപ്മോ? 

ടവെും ജന്മം നല്കി മുല ആണ്? ഇത് ഏറ്റവും കുെഞ്ഞത് പപ്േ, അസോധോരണമോംവിധം, 

അവളുടെ സവന്തം കുട്ടിേുടെ പ്പരിൽ ഒരു സ്പ്തീേുടെ അഗോധ സ്പ്നഹത്തിന്ടെ 

ടകോെുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ  ചിപ്തീകരിക്കോനോണ് ഉപപ്േോഗിക്കുന്നു 

ഭ്ൂമിേിൽ ഒരു മനുഷ്യ പ്ബോെ് ഉൈോഹരണം ഏക. അടത അത് സോധയമോണ് മോപ്തമല്ല, 

ദൈവത്തിന്ടെ 

പെേുന്നു. "എനിക്ക് നിടന്ന മെക്കോൻ കഴിേില്ല. ഞോൻ എന്ടെ ഉള്ളങ്കയ്യിൽ നിങ്ങടള ടകോത്തി 

ടചയ്തിരിക്കുന്നു 

കയ്യും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ടെ മുമ്പ്ിൽ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലോേ്പ്പോഴും എന്ടെ 

ചിന്തകള് ആകുന്നു 

എന്ടെ ടമമെി ". 



ദൈവടത്ത മെക്കുന്ന കഴിേും എങ്കിലും ദബബിൾ നടമ ഈ പെേുന്നു, "ഞോൻ ഇരിക്കും 

അവരുടെ അനീതി അവരുടെ പോപങ്ങടളേും അകൃതയങ്ങടളേും കരുണേുള്ളവൻ 

ഞോൻ  ടചയ്യും 

ഇനി  ". അതുടകോെ് ഒരു കോരയം ദൈവടത്ത മെക്കുന്ന ഇല്ല നമുടെ അനീതി ആണ്. "ഞങ്ങൾ 

con- എങ്കിൽ 

ഞങ്ങളുടെ പോപങ്ങൾ fess അവൻ വിശവസ്തനും നീതിമോനും നപ്മോെു പോപങ്ങടള േമിച്ചു 

സകല നിന്നും ഞങ്ങടള 

അനീതി ". അതുടകോെ് ദൈവത്തിൻടെ വീേണം നിന്ന്, പോപപ്മോചനവും വിസ്മരിച്ചു ഒരു 

ടമോത്തം മോർഗങ്ങൾ 

നമുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്മോശം കോരയങ്ങൾ മോറ്റണടമന്നോവശയടപട്ട്. ദൈവം 

അടല്ലങ്കിൽ നമുക്ക് േോടതോരു കോരണവും ഇലകൾ 

ഭ്ോവിേിൽ ഓർക്കോൻ. നിരവധി ആളുകൾ പ്മോശം ഓർമകൾ വഴി ആകുലത ടചയ്യുന്നു 

ഇന്നവര് ചിലപ്പോൾ ടചയ്തതു കോരയങ്ങള് സവന്തം അപ്കമം കുറ്റപ്ബോധവും 

അവരുടെ പ്നടര. "ഞോൻ ഇനി ഓർക്കേുമില്ല" ദൈവം പെേുന്നു; അങ്ങടന ഇവിടെ നമുടെ 

സവോതപ്ന്തയം ആണ്. ഞങ്ങൾ വരുന്നു 

ദൈവത്തിൻടെ ഓർത്തു തന്ടെ പോപപ്മോചനവും അവന്ടെ മെക്കുന്നു കേെി, അവടന 

ടചയ്യടട്ട 

ഞങ്ങളുടെ എല്ലോ പ്മോശം ഓർമകൾ എെുത്തുകളേും. അവിടെ ആവശയമില്ല എല്ലോ ആഴത്തില ്

പല പ്ശമിക്കുക ഇരിക്കുന്നു 

കഴിഞ്ഞ മോപ്തമല്ല, ദൈവത്തിന്ടെ ആപ്ശേിക്കുകേും അവടന പ്മോശം ഓർമകൾ അവർ 

പിന്നീെ ്എെുത്തു അനുവൈിക്കുന്നതിന് 

ഇനി ശക്തിേില്ല. അവൻ നടമ നോം നടമത്തടന്ന അെിേുന്നു നല്ലതു അെിേുന്നു. 

ദബബിൾ ദൈവം നടമ ടമമെി നമുക്ക് എന്തു പ്പോടലേോണ ്ഞങ്ങടള സഹോേിക്കുന്നു. 

"ഒരു പ്പോടല പ്തോന്നുന്നു 

തന്ടെ ൈേപ്തോന്നി, േപ്ഹോപ്വക്കു തന്ടെ ഭ്ക്തന്മോപ്രോെു ൈേപ്തോന്നി. അവൻ നമുടെ 

അെിേുന്നുവപ്ല്ലോ 

ടപ്ഫേിം; അപ്േഹം "നോം ടപോെി എന്നു അവൻ ഓർക്കുന്നു. വളടര െിേലിസ്റ്റിക്; ദൈവം 

എങ്ങടന മെക്കുന്നില്ല 

ൈുർബലമോേ മനുഷ്യ ടചയ്തുടകോെിരിക്കുന്നു. നോം ടപോെി നിന്ന് വന്നു ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ 

ടപോെിേില ്

മെക്കം. അവൻ കരുണേും കോരുണയം ഞങ്ങൾക്ക് അവന്ടെ മക്കളുടെ, നോം അവപ്നോെ് 

വന്നോൽ ഉെ ്

അവൻടെ രേ ലഭ്ിക്കും. അവൻ ഞങ്ങടള മുകളിൽ പ്ശമിച്ചു അടല്ലങ്കിൽ പരീേിക്കും 

അനുവൈിക്കരുത് ടചയ്യും 

ഞങ്ങൾ പ്നരിെോൻ കഴിേും, ഞങ്ങൾ ആവശയമുള്ളപ്പോൾ എല്ലോേ്പ്പോഴും നമുടെ 

സഹോേവും നൽകും. ൈി 

മുകളിൽ ഉദ്ധരണി ഞങ്ങളുടെ ഓർമകൾ നമുക്ക് എന്തു നടമ അെിേിക്കുന്ന ഏത് 

സങ്കീർത്തനം 103 നിന്നുള്ളതോണ് 

ദൈവം നമുക്കു പ്വെി ടചയ്തതു കൂെോടത ടചയ്യുന്നതു ടചയ്തിട്ടുള്ള കോരയങ്ങളുടെ ഓർക്കണം. 

"വോഴ്ത്തുക 

േപ്ഹോവ മനപ്മ; അവന്ടെ വിശുദ്ധനോമടത്ത വോഴ്ത്തുക എടന്ന സർവ്വോന്തരംഗവുപ്മ. 

േപ്ഹോവടേ വോഴ്ത്തുക പ്ഹ 

എന്ടെ പ്പോണനും അവന്ടെ ഉപകോരങ്ങൾ ഒന്നും മെക്കരുതു നിന്ടെ അകൃതയം ഒടക്കേും 

ടപോെുക്കുന്നതോണ് ആർ; ആര ്

നിന്ടെ എല്ലോ പ്രോഗങ്ങൾ സുഖടപെുത്തുന്നു; ആർ നിന്ടെ ജീവടന നോശത്തിൽനിന്നു 

വീടെെുക്കുന്നു; ആർ നിടന്ന അണിേിക്കുന്നു 

ൈേേും കരുണേും; നല്ല നിന്ടെ വോേിൽ തൃപ്തിടപെുത്തുന്ന 

കോരയങ്ങൾ; നിന്ടെ ടേൗവനം കഴുകടനപ്പോടല പുതുകിവരത്തക്കവണ്ണം 'അങ്ങടന " 

ഇത് എന്തു 'വോഴ്ത്തുക കർത്തോവിന്ടെ' എന്നോണ് ആണ് സ്പ്തോപ്തത്തിൽ കുെിച്ച് 

ആൈയപ്ത്തതോണ്. ഇത് ഉെോകും 

നിങ്ങളുടെ ഹൃൈേവും മനസ്ും സ്പ്തോപ്തം, തീർച്ചേോേും നിങ്ങളുടെ എല്ലോ പ്പോണടന ടചയ്ക. 

എല്ലോ അനുവൈിക്കുക 

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഹൃൈേത്തിന് ഈ മപ്നോഭ്ോവം എെുത്തു ദൈവം എല്ലോം അല്ല ഉപകോരങ്ങൾ 

ടചയ്യോൻ 

അവടര നന്ദികോണിക്കുവോനും. "നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സൂേിക്കുന്നതും" പ്പപ്ബോധനം ആണ്. 



സൂേിക്കുക 

വിശവോസത്തിന്ടെ വഴി അവടര അങ്ങടന അത് ഒരു മോനസിക വയോേോമം എപ്ന്തോ ഏത് അല്ല 

അവന്ടെ ൈേ കർത്തോവോേ പ്േശുവിന്ടെ നിരന്തരമോേ പ്ചോൈിക്കേോൽ  ഈ ഇരിക്കും 

നമുടെ ഹൃൈേടത്ത പ്പോർഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നമുടെ എല്ലോ പ്ചരുടമന്നും പ്പതീേ 

ആവശയങ്ങൾ. നോം എന്തു ഓർക്കണം? ഓർക്കുക, അടല്ലങ്കിൽ മെക്കരുത്, അവൻ എല്ലോ 

ടപോെുത്തുടകോെുക്കുകേും 

ഞങ്ങളുടെ പോപങ്ങൾ. ഏറ്റിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിനകം കെിരിക്കുന്നു ദൈവം 

േമിക്കുകേും മെന്നുപ്പോകുക ആൻേ് 

അവടര ജോഗരിക്കുന്നതുമില്ല അവർ ഇനി ഉെ.് അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹൃൈേങ്ങളിൽ നിന്ന് 

പ്പോേിരിക്കുന്നു ഒപം 

ജീവിതങ്ങൾ; ഇനി അപരോധം, ഇനി ലജ്ജ; മറ്റോടരക്കോളും ചിന്തിക്കുക ഏതു 

നിങ്ങൾ ഈ ദൈവം നിങ്ങടള കോണുന്നു, നിങ്ങടള സംബന്ധിച്ച ടതടരടന്നെുപില ്ആണ്. 

അവൻ നിങ്ങടള സ്പ്നഹിക്കുന്നു! അല്ലോഹു എല്ലോ സുഖടപെുത്തുന്നു 

ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗങ്ങൾ. ആ സങ്കീർത്തനം എന്തു പെേുന്നു ദൈവം േിപ്സോപ്േൽ ജനം വോഗ്ദോനം 

അവർ തടന്ന അനുസരിക്കുന്നപേം മിപ്സേീമയരുടെ വയോധികൾ ആരും ഭ്വിക്കുന്ന 

അവടര. പ്േശു എല്ലോവടരേും സുഖടപെുത്തി, അങ്ങടന അത് സോധയമോണ്. എപ്ത 

പ്ലോകത്തിടല നല്ലതു 

മറ്റുവഴികൾ, പപ്േ എപ്ത കപ്യ്യോടെ ജനം വഴികൾ പ്ലോകം നൽകുന്നു എെുത്തു. ഇത് വളടര ൈു 

ആണ് 

എപ്ത പ്േശുപ്കിസ്തു വിന്ടെ സഭ്, പെിഞ്ഞോെൻ ടസോദസറ്റി കുെഞ്ഞത്, മെന്നു 

ഇതു കൂെോടത ഇനിേും ദൈവത്തിൻടെ പ്രോഗശോന്തി അവരുടെ ഹൃൈേത്തിൽ വിശവോസം ഉെ.് 

"മെക്കരുപ്ത" ആണ്. 

 


