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1 ശമുേവ(  13:8 (   െശൗലിന്  സിംഹാസനം നഷ്ടെ1ടുവാനു� ആദ� കാരണം നാം കാണു�ു.  െശൗ(   യു6�ിനു േപാകും

മു7്  യേഹാവയ്8് ഒരു യാഗം കഴി8ണെമ�ും അതിനായി തെ� കാ�ിരി8ണെമ�ും ശമുേവ(  െശൗലിേനാട്

പറ>ിരു�ു.  െശൗ(  ഏഴു ദിവസം കാ�ിരു�ു. എ�ാ(  ശമുേവ(  വ�ിലA . അതിനാ(  താ�  തെ� യാഗം കഴി8ാം

എ�്  െശൗ(  തീരുമാനിBു (13:9). താെനാരു പുേരാഹിതനലA  എ�് അവനറിയാം. അതിനാ(  തെ� താ�  യേഹാവയ്8് യാഗം

കഴി8ു�ത്  ൈദവീക നിയമFG 8ു എതിരാെണ�ും അവനറി>ിരു�ു. എ�ാ(  രാജാെവ� നിലയിലു� തെH ശു	ശൂഷെയ

ൈദവം അനു	ഗഹിBിരു�തിനാ(  തനി8ു ചുJും ൈദവം വBിരി8ു� അതിരുകG 8് പുറ�ു മെJാരു ശു	ശൂഷ െചKുവാനും

തനി8ു സാധി8ും എ�വ�  കരുതി. പല 	പാസംഗികരും ഈ െതJ് വരു�ിയിNുO്. ൈദവം നമു8് ന( കിയിരി8ു�

ശു	ശൂഷെയ തിരിBറി>ു നമു8് ചുJും വBിരി8ു� അതിരുകG 8ു�ി(  നാം നി( 8ണം. ൈദവം നെ� ഒരു ശു	ശൂഷയി( 

അനു	ഗഹിBു എ�് കരുതി നെ� വിളിBിNിലA ാ� മെJാരു ശു	ശൂഷയിേല8് കട8ാെമ�് വിചാരി8രുത്. ഒരു

സുവിേശഷകനായിNലA  ൈദവെമെ� വിളിBിരി8ു�െത�് പല വQ ഷFG 8ു മുേ7 ഞാ�  തിരിBറി>ു. അതിനാ(  എെH

അതിരുകG 8് പുറ�ു േപാകു�തിനു പലവിധ സ�Q SFG  ഉOായിNും ഞാ�  എെH അതിരുകG 8ു�ി(  തെ�

നി�ു. െശൗലിെH െതJ് ആവQ �ി8ുവാ�  ഞാ�  ആ	ഗഹി8ു�ിലA . മJു ചിലരി(  സുവിേശഷകെH ശു	ശൂഷയാണു�ത്. ഞാ� 

അവെര വിലമതി8ുകയും, ബഹുമാനി8ുകയും, അവേരാെടാ�് േവല െചKുകയും െചKു�ു. എ�് മാ	തമലA  അവരുെട

ശു	ശൂഷാമVല�ി(  അവQ 8് കീഴടFിയിരി8ുകയും െചKു�ു. പുേരാഹിതനാകുവാ�  	ശമിB മെJാരു രാജാവാണ് ഊസിയാവ്.

ൈദവം അവെന കുഷ്ടേരാഗ�ാ(  വീഴ്�ി. ഇവിെട പുേരാഹിതനാകുവാ�  	ശമിB െശൗലിെന സിംഹാസന�ി(  നി�ു എടു�ു

മാJു�തായി നാം കാണു�ു. നിFളുെട ശു	ശൂഷ എYാെണ�റി>ു അതിെH അതിQ �ി8ു�ി(  തെ� നി( 8ുക.

അേതാെടാ1ം മJു�വെര അവരുെട ശു	ശൂഷ െചKുവാ�  അനുവദി8ുക. ഇതാണ് 	കിസ്തുവിെH ശരീര�ിെല  ലളിതമായ

	പമാണം.

നാം    ഇവിെട കാണു�ത്  െശൗലിെH ZമയിലA ായ്മ കൂടിയാണ്. അവ�  യാഗം അQ 1ിBു ചില നിമിഷFG  കഴി>േ1ാG 

ശമുേവ(  പറ>ിരു�തുേപാെല എ�ി. െശൗ(  അ( പേനരം കൂടി കാ�ിരു�ുെവ[ി(  കഥ വ�ത�സ]മാേയെന. എ�ാ( 

അവെH നിഗളവും ZമയിലA ായ്മയും നിമി�ം അവനു എലA ാം നഷ്ടെ1Nു. എ[ിലും അവ�  യി	സാേയലിെH സിംഹാസന�ി( 

മു1തു വQ ഷം കൂടി ഇരു�ു. നാളുകG 8ു മുേ7 ൈദവ�ി(  നി�ു� അഭിേഷകം നഷ്ടെ1NിNും തFളുെട സിംഹാസനFളി( 

തെ� ഇരി8ു� അേനകQ  ഇ�് ൈ	കസ്തവ േലാക�ുO്. പണവും മാനുഷീക അധികാരവുമു�തുെകാO് അവQ  തFളുെട

സിംഹാസനFളി(  ഇരു�ു തFളുെട സംഘടനെയ നിയ	Yി8ു�ു. വലിയ താഴ്മയു� ഒരു െചറു18ാരനായി തുടFിയ 

െശൗ(  ൈദവ�ിനു 	പേയാജനമിലA ാ� ഒരുവനായി 	കേമണ അധപതിBു.

ശമുേവ(   പി�ീട് െശൗലിേനാട് പറ>ു ,"ഇേ1ാേഴാ നിെH രാജതaം നിലനി( 8ുകയിലA . യേഹാവ നിേ�ാട് കലb ിBതിെന നീ

	പമാണി8ായ്കെകാO്  തെH ഹൃദയ	പകാരമു� ഒരു പുരുഷെന യേഹാവ അേനaഷിBിNുO്"(13:14). ഇവിെട  ഹൃദയ�ിനു

ന( കിയിരി8ു� ഊ�(  	ശ6ി8ുക. െശൗലിെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തേ1ാG  േവദ പുസ്തകം പറയു�ു  മJു�വരുെട

ഇടയി(  അവെH തല ഉയQ �ു നി( 8ു�ുെവ�്. കാരണം അവ�  ഉയരം കൂടിയവ�  ആയിരു�ു(1 ശമുേവ(  10:23).

അവെH "തല" െകാOാണ് തിരിBറിയെ1Nിരു�ത്. എ�ാ(  ൈദവം "ഹൃദയം" െകാOു തിരിBറിയെ1െടO ഒരാെളയാണ്  ഇേ1ാG 

അേനaഷി8ു�ത്. തല െകാOലA  ഹൃദയം െകാOാണ്  ദാവീദ് മJു�വരി(  നി�ു വ�ത�സ്തനായിരു�ത്. അവ�  ൈദവ�ിെH

"ഹൃദയ"	പകാരമു� മനുഷ��  ആയിരു�ു (1 ശ. 13:14).

തലയിലു� 	കിസ്തീയതയും ഹൃദയ�ിലു� 	കിസ്തീയതയും ത�ി(  വലിയ വ�ത�ാസമുO്. െശൗ(   ആദ�േ�തിെന

	പതിനിധീകരിBു. ദാവീദ്  രOാമേ�തിെന 	പതിനിധീകരിBു. ഇതുതെ�യാണ് മതഭdരായ ആളുകളും ആeീയരായ ആളുകളും

ത�ിലു� വ�ത�ാസം. ൈദവം തെH ഹൃദയ	പകാരമു� ഒരു മനുഷ�െന അേനaഷിBു. അFെന ദാവീദിെന കെO�ി. ന�ുെട

തലെയ�ാ(  ന�ുെട തലേBാറ്, ബു6ി, കഴിവുകG  എ�ിവെയലA ാമാണ്. ഹൃദയെമ�ാ(  ൈദവേ�ാടു� ന�ുെട സമQ 1ണവും,

ആരാധനയുമാണ്. പിതാവായ ൈദവം ആരാധകെരയാണ് അേനaഷി8ു�ത്. അലA ാെത പVിതെരയലA  (േയാഹ.4:23). നിFെളാരു

ആരാധകനും േയശു	കിസ്തുവി(  സമQ 1ി8െ1Nവനും അെലA [ി(  , നിFG  എ	ത കഴിവു�വനാെണ[ിലും െശൗലിെനേപാെല

ആയിരി8ും അവസാനി8ുക. ദാവീദ് പല െതJുകളും െചയ്തിNുെO[ിലും  തെH "ഹൃദയം ശരിയായിരു�തിനാ(  " വിജയകരമായി

തെH ജീവിതകാലം പൂQ �ിയാ8ി.

1 ശമുേവ(  14:35 (  െശൗ(  ആദ�മായി ഒരു യാഗപീഠം പണിതതിെനകുറിBു വായി8ു�ു. ഇവിെട നാം അവെH പരാജയ

കാരണവും കാണു�ു. അവ�  	പാഥമീകമായി ഒരു ആരാധകനായിരു�ിലA .  െശൗലിെH പൂQ വപിതാവായ അ	ബഹാം ഒരു

ആരാധകനായിരു�ു. അ	ബഹാം േപായിടെ�ലA ാം അവ�  ൈദവെ� ആരാധി8ു�തിനു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.  

 എ�ാ(  െശൗ(  കഴിവു� ഒരുവ�  മാ	തമായിരു�ു. ഒരു ആരാധകനായിരു�ിലA . േയാഹ�ാ�  4:10 (  േയശു പറയു�ത്,

ൈദവെ� േസവി8ു�തിനു മു7്  നാം അവിടുെ� ആരാധി8ണം എ�ാണ്. തലയി(  മാ	തമിരി8ു� 	കിസ്തീയതെയ

സൂZി8ുക. അത് നിFെള േയശു	കിസ്തുവിേനാടു� സമQ 1ണ�ിേല8ും പിതാവായ ൈദവെ� ആരാധി8ു�തിേല8ും

നയി8ുകയിലA .

(െമാഴിമാJം: സാജു േജാസഫ്, ആല1ുഴ)
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