ഈശ ോയുടെ രൂപോന്തരീകരണമോണ് ഇന്നടെ ധ്യോന വിഷയം. സുവിശ ഷകന് പറയുന്നു: 'ഈശ ോ
അവരുടെ മുമ്പില് രൂപോന്തരടെട്ടു അവന്ട റ മുഖം സൂരയടനശെോടെ ടവട്ടിെിളങ്ങി. അവന്ടറ
വസ്്രം ്പകോ ം ശപോടെ ധ്വളമോയി.' (മെോ. 17:2)
ഈ രൂരൂപോന്തരീകരണരിന്ട റ അര്ഥം എന്തോണ് ? അരും സവന്തം ിഷയരുടെ മുമ്പില് വച്ച് നെക്കുന്ന
ഈ രൂപമോറ്റെിന്ടറ അര്ഥം എന്തോണ്? ഇരിന്ട റ അര്ഥം അറിയണടമങ്കില് മെോ. 17:5 ് ദ്ധിക്കണം.
ശമഘെില് നിന്ന് വരുന്ന സവരം പറയുന്നു: 'ഇവന് എന്ടറ ്പിയ പു്രനോണ്.' ശമഘെില് നിന്നു വരുന്ന
അ രീരി ദൈവെിന്ട റ സവരമോണ്. ദൈവം പറയുന്നു - ഈശ ോ ദൈവെിന്ട റ ്പിയടെട്ട
മകനോടണന്ന്. ചുരുക്കെില് ഈശ ോയ്ക്ക് സംഭവിച്ച രൂപമോറ്റെിന്ട റടയല്ോം വയഖയോനമോണിര്. മുഖം
ടവട്ടിെിളങ്ങുന്നരിന്ട റയും വസ്്രം ധ്വളമോകുന്നരിന്ടറയും അര്ഥം ഈശ ോ
ദൈവപു്രനോടണന്നോണ്.
യഥോര്ഥെില് ഈശ ോ ആരോണ് എന്നരോണ് ഇവിടെ അനോവൃരമോകുന്നര്. ഈശ ോയുടെ
ദൈവപു്രരവമോണ് ഇവിടെ ടവളിടെെുന്നര്. ഈശ ോയുടെ യഥോര്ഥ രൂപം, വി വരൂപമോണ്
ിഷയരുടെ മുമ്പില് ടവളിടെെുെുന്നര്.
ഇവിടെ ഓര്െിരിശക്കണ്ട ഒരു കോരയമുണ്ട്. എന്തോണ് രൂപോന്തരീകരണെിന്ടറ പശ്ചോെെം? അര് 16ാോാം അധ്യോയെിടെ ഈശ ോയുടെ ശചോൈയമോണ്. രോന് ആടരന്നോണ് ജനങ്ങളും ിഷയരും പറയുന്നര്.
(16: 13-15). *ഈശ ോ ആരോണ് എന്നരോണ് ചര്ച്ചോവിഷയം*. ഇശര ശചോൈയെിനുള്ള ദൈവെിന്ട റ
ഉെരമോണ്.
ഈ സുവിശ ഷെിന്ടറ ആരംഭെില് മെയിടെ ്പസംഗെില് ഈശ ോ പറയുന്നര്,
സമോധ്ോനമുണ്ടോകുന്നവര് ഭോഗയവോന്മോര്, എടന്തന്നോല്, അവര് ദൈവമക്കടളന്ന് വിളിക്കടെെും (മെോ.
5:9). അരോയര് എല്ോ മനുഷയരും ദൈവമക്കളോടണന്ന് സോരം. പിന്നീെ് പരിശനഴോം അധ്യോയെില്
ഈശ ോയുടെ ദൈവപു്രരവം ടവളിടെെുകയോണ്. ദൈവപു്രടനന്ന് വച്ചോല് എന്തോടണന്നരോണ്
ഇവിടെ ടവളിവോക്കടെെുന്നര്.
അങ്ങടനടയങ്കില് ഈശ ോയില് ടവളിവോക്കടെെുന്ന ദൈവപു്രരവം ഒരു സോധ്യരയോണ്. *ഒരു
മനുഷയന് എെിെിെിക്കോവുന്ന സോധ്യരകളുടെ അശങ്ങയറ്റമോണ് ്കിസ്തു.* ഒരുവന് വളര്ന്നു
കയറോവുന്ന നന്മയുടെ അശങ്ങയറ്റമോണ് ദൈവപു്രരവം. അരോണ് ഈശ ോയുടെ രൂപോന്തരികരണെിന്
അര്ഥം. അരോയര് ഈശ ോയിടെ ദൈവപു്രരവം ഇന്ന് എശന്നോെ് പറയുന്നര് ഇടരോരു സോധ്യരയോണ്.
ഞോനും നിങ്ങളും എെിെിെിക്കടെെുന്ന സോധ്യരയോണ് ഈശ ോയില് ടവളിടെെുന്ന ദൈവപു്രരവം.
*വിെില് മരടമന്നശപോടെ ഓശരോ മനുഷയനിെും ദൈവപു്രന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.*
അങ്ങടനടയങ്കില് നമ്മില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവപു്രരവം വളര്െിടയെുക്കോനുള്ള വഴി
എന്തോണ്? മെോ. 17:1 പറയുന്നര്, ആറു ൈിവസങ്ങള്ക്ക്ക് ശ ഷം.
ആറു ൈിവസങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് എന്തോണ് സംഭവിച്ചര്? അന്ന് സംഭവിച്ചര് ശകസറിയോ ഫിെിെിയിടെ
ശചോശൈയോെരമോയിരുന്നു - ഈശ ോ ആരോടണന്നര്. അരിന്ടറ രുെര്ച്ചയോയി 16:21ല് ഈശ ോ രന്ട റ
പീഡോനുഭവടെക്കുറിച്ചും കുരി ുമരണടെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. അരോയര്
പീഢോനുഭവടെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആറ് ൈിവസങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞശെോളോണ് രൂപോന്തരീകരണം. അശെോള്ക്
രൂപോന്തരീകരണെിടെ ദൈവപു്രരവം ഈശ ോയുടെ പീഡോനുഭവവും രമ്മില് ബന്ധടെട്ടു
നില്ക്കുന്നു എന്നു സോരം. പിന്നീെ് 17:9 ല് മെയിറങ്ങുശമ്പോഴും ഈശ ോ പറയുന്നര് രന്ടറ
മരണടെക്കുറിച്ചോണ്. അരോയര് ദൈവപു്രരവെിശെയ്ക്ക് വളര്ന്നുകയറുന്ന വഴിയോണ്
പീഢോസഹനം എന്നു വരുന്നു.
ഈശ ോയുടെ പീഢോസഹനെിന്ടറയും മരണെിന്ടറയും സവിശ ഷര അര്
മറ്റുള്ളവര്ക്കുശവണ്ടിയോടണന്നരോയിരുന്നു - അശനകരുടെ ശമോചന്ൈവയമോയി സവജീവന് സമര്െിക്കുന്ന
(20:28), 'മറ്റുള്ളവര്ക്കുശവണ്ടി ചീന്തടെെുന്ന രക്തം' (26:28) എന്നോണ് ഈശ ോ രന്ട റ മരണടെക്കുറിച്ച്
പറയുന്നര്. ഈശ ോ ടകോല്ടെെുന്നര് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ശവണ്ടിയിട്ടോണ് *മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ശവണ്ടിയുള്ള
സഹനവും, അരിന്ടറ പൂര്െിയിടെ മരണവുമോണ് ദൈവപു്രനോകോനുള്ള വഴിടയന്നു* സോരം.
എന്നില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവപു്രരവെിന്ടറ സോധ്യര വളര്െിടയെുക്കോനുള്ള വഴി പശരോന്മുഖ
ജീവിരമോണ്. ്കൂ ിരനോണ് ദൈവപു്രനിശെയ്ക്ക് നെെോര എന്ന സോരം.
അരുണ് ഷൂരി പുസ്തക ്പകോ ന സന്ദര്ഭെില് അരിഥയടയന്ന രന്ടറ പു്രടനക്കുറിച്ച് പറയുന്ന.
അശേഹം മൈര് ടരശരസടയ ഉദ്ധരിക്കുന്നു *(ഓഡിശയോ ശകള്ക്ക്കുക)*

Give till it hurts you! നിടന്ന മുറിടെെുെുന്നരു വടര ടകോെുക്കുക. ഒരു വൃദ്ധന് രന്ടറ ഭോരയടയ
ു് ൂഷിക്കുന്ന കഥ *(ഓഡിശയോ ശകള്ക്ക്കുക)*
ദൈവെിന്ടറ മകന് ആകോനുള്ള വഴി സ്്ശനഹശെോടെ ടകോെുക്കുക എന്നരോണ്.
രൂപോന്തരീകരണെിന് ഉപശയോഗിച്ചിരുന്ന ്ഗീക്ക് പൈെിന്ടറയര്ഥം ് ദ്ധിക്കണം - ്ഭൂണെില് നിന്ന്
കുഞ്ഞിശെയ്ക്കുള്ള മോറ്റം ശപോടെടയോരു മോറ്റമോണ് രൂപോന്തരീകരണം. ഇെരടമോരു മോറ്റം എങ്കിെും
നിങ്ങളിെും സംഭവിക്കോന് ഇന്ന് ഈശ ോ ആ്ഗഹിക്കുന്ന. എന്നില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ്കിസ്തുവിടന
വളര്െിടയക്കണം. എന്നില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവപു്രടന വളര്െിടയെുക്കണം. അശെോഴോണ്
എന്നില് രൂപോന്തരീകരണം സംഭവിക്കുന്നര്. അരിനുള്ള വഴിശയോ? സ്്ശനഹശെോെയുള്ള
ടകോെുക്കെും.

