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2 ശമുേവ#   2:1 #  "ദാവീദ് ൈദവേ�ാട് ....... േചാദി*ു ............" എ�് എഴുതിയിരി�ു�ു. 1 ശമുേവ#  23:2 -

 4 ലും  30 : 8 ലും എല2 ാ കാര3�ിലും ൈദവഹിതം അേന6ഷി�ുക എ� സ6ഭാവം ദാവീദി#  സ9ിരമായി:്

ഉ<ായിരു�തായി വായി�ു�ു. 2 ശമുേവ#  5:17-25 #  െഫലിസ്ത3@ െ�തിെര നട� ര<ു യുABളി# 

ദാവീദ് ൈദവഹിതം അേന6ഷി*ത് നാം വായി�ു�ു. ര<ാം തവണ യുAതEFം മാGി പുറകി#  നി�ും

ആEകമി�ുവാ�  ൈദവം പറJു. എല2 ാ സമയവും ൈദവം തEFBK  മാGിെ�ാ<ിരു�ു. ദാവീദ്

യുA�ിെ� ആളായിരു�ു. എല2 ാ സമയ�ും അവനു യുAതEFBK  ൈദവ�ി#  നി�ും ലഭി*ു.

അതിനാ#  അവ�  എല2 ായ്േപാഴും വിജയി*ിരു�ു. രാജ3�് ഒരു Mാമമു<ായേNാഴും എFുെകാ<ാണ്

ഇതു<ായെത�ു  അവ�  ൈദവേ�ാട് േചാദി*ു (2 ശമുേവ#  21:1).

ൈദവഹിതം അേന6ഷി�ാതിരു� ചില കാര3Bളും അവെ� ജീവിത�ി#  ഉ<ായിരു�ു. മൂ�ു

ഉദാഹരണBK  : 1) ആറ്  േപെര തെ� ഭാര3മാരായി സ6ീകരി*േNാK  (2 ശമുേവ#  3).  2) െബത്േശബെയ

തെ� അരമനയിേല�ു Mണി*േNാK  (2 ശമുേവ#  11). 3) യിEസാേയലിെ� ജനസംഖ3 എടു�േNാK 

(2ശമുേവ#  24).  ഈ മൂ�ു പരാജയBK �ും അവ�  വലിയ വില ന# േക<ിവ�ു. എ�ാ#  ൈദവ�ിെ�

നട�ിNിനായി കാ�ിരു� അവസരBളിെലാ�ും അവ�  െതGിേNായില2 . ഇത് നമുെ�ല2 ാമുU ഒരു പാഠവും

മു�റിയിNുമാണ്.

ദാവീദ് ൈദവ�ിെ� ഹൃദയEപകാരമുU മനുഷ3�  ആയിരു�ു. അേതാെടാNം ദയനീയമായി

പരാജയെN:വനുമായിരു�ു. അവെ� പരാജയBളുെട വിവരണം േപാലും നെX ഉYാഹിNി�ു�താണ്.

കാരണം പരാജയെNടു�വെരേNാലും ൈദവ�ിനു എBെന ഉപേയാഗി�ാ�  കഴിയുെമ�് നാം

ഇതി# നി�ു പഠി�ു�ു. നാെമാെ� പലതവണ ൈദവമു[ാെക പരാജയെപ:ി:ുUവരാകയാ# 

േവദപുസ്തക�ി#  വിശദീകരി*ിരി�ു� ൈദവഭൃത3\ാരുെട പരാജയBK  അവരുെട വിജയBേള�ാK 

നെX ഉYാഹിNി�ു�ു. നാെമാെ� ധാരാളം വിഡ_ ി�രBK  കാ:ി പരാജയെN:ി:ുUവരാണ്, Eപേത3കി*ു

നാം െചറുNമായിരി�ുേ[ാK  ! െചറുNമായിരി�ുേ[ാK  നമു�് വാശി കൂടുതലും bാനം

കുറവുമായിരി�ും. െചറുEപായ�ി#   നാം  bാനമില2 ാെത പല കാര3BK  പറയുകയും Eപവ@ �ി�ുകയും

െചcും. എ�ാ#  ൈദവം കരുണയുUവനാണ്. അവിടു�് പരാജയെN:വെരയും െതരെJടു�ു തെ�

ഹൃദയEപകാരമുU പുരുഷനും സ്Eതീയും ആ�ി�ീ@ �ും.

യൂദായിെല ജനമാണ് ദാവീദിെന ആദ3മായി അവരുെട രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തത്. പി�ീട് അവ� 

മുഴുവ�  യിEസാേയലിെ�യും രാജാവായി അഭിേഷകം െചcെN:ു (2 ശമുേവ#  5:3-5).  യൂദായുെട

രാജാവാകുേ[ാK  അവനു മുNതു വയസd ായിരു�ു. അടു� ഏഴര വ@ ഷം കാ�ിരു�തിന് േശഷമാണ്

അവ�  മുഴുവ�  യിEസാേയലിനും രാജാവായത്. അതായത് ൈദവം അവനു ന# കിയ വാfാനം

നിവ@ �ിയാകുവാ�  അവനു ഇരുപതു വ@ ഷം കാ�ിരിേ�<ിവ�ു. അവെ� കാ�ിരിNുകാലം ഏതാ<്

എEബാഹാമിെ� കാ�ിരിN് കാല�ിനു തുല3മായിരു�ു. എ�ാ#  ദാവീദ് Mമേയാെട കാ�ിരു�ു.

വിശ6ാസേ�ാടും Mമേയാടും കൂെട ൈദവീക വാfാനBK �ായി കാ�ിരു� ഇ�രം ആളുകളുെട മാതൃക

പിFുടരുവാനാണ്  നാം വിളി�െN:ിരി�ു�ത്. ദാവീദ് തനി�ായി സിംഹാസനം ആരി# നി�ും

ത:ിെയടു�ുകയായിരു�ില2 . ൈദവം തെ� സമയ�് അത് ന# കു�തുവെര അവ�  കാ�ിരു�ു.

െബത്േശബയുെട കാര3�ിലും ത:ിെയടു�ാെത ഇേത മേനാഭാവേ�ാെട ഇരുെ�gി#  കാര3BK  എEത

വ3ത3സ്തമാകുമായിരു�ു.
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നിBK �് ൈദവ�ിെ� ഹൃദയEപകാരമുU ഒരു മനുഷ3നാകണെമgി#  ഒ�ും ത:ിെയടു�ാതിരി�ുവാ� 

പഠി�ുക. യാേ�ാബ് എല2 ാം ത:ിെയടു�ു�വനായിരു�ു. അBെന തുട@ �ിടേ�ാളം അവന്  യിEസാേയ# 

ആകുവാ�  സാധി*ില2 . ചുരു:ി പിടി* മുഷ്ടികളുമായി:ാണ് കുJുBK  ജനി�ു�ത്. ഒരു െകാ*ു

കുJിെ� ൈകകളിേല�് നിBളുെട വിര#  വ*ാ#  ആ കുJു അതിെന മുറുെക പിടി�ും. ആ കുJു

വള@ �ു വരുേ[ാK  കളിNാ:Bളും മGു വസ്തു�ളും ത:ിെയടു�ാ�  പഠി�ു�ു. തനി�ായി വസ്തുവകകK 

ത:ിെയടു�ുക എ�ത് മനുഷ3Eപകൃതമാണ്. നമു�ുേവ<ി വസ്തുവകകK  പിടിെ*ടു�ുെകാ<്

ജീവിതകാലം മുഴുവ�  നാം െചലവഴി�ു�ു. സ9ാനം, ബഹുമാനം, പണം അBെന പലതും നാം

പിടിെ*ടു�ു�ു. എ�ാ#  േയശു വ3ത3സ്തനായിരു�ു. അവിടു�് തനി�ായി ഒരു വസ്തുവകകളും

പിടിെ*ടു�ില2 . അവിടു�് മുഷ്ടി ചുരു:ിNിടി*ില2 . അവിടുെ� ൈകകK  എേNാഴും മGുUവ@ �ുേവ<ി

തുറ�ിരു�ു. ഒടുവി#  തുറ� ൈകN�ികേളാെട അവിടു�് കാ# വരിയി#  Eകൂശി�െN:ു. ആ മാതൃകയാണ്

നമു�് അനുഗമി�ുവാനുUത്.വിേധയെNടുക, അവകാശBK  വി:ുെകാടു�ുക. മGുUവ@ �് െകാടു�ുക,

അേNാK  ൈദവം സമൃAിയായി മട�ി ന# കും. ൈദവം തെ� ഒരു ശുEശൂഷയും സ9ാനവും അട�ം

ആവശ3മുUെതല2 ാം നിBK �് ന# കും. നിBK  അവിടുെ� സമയ�ിനായി കാ�ിരി�ുക മാEതം

െചcുക. നാമായി:്  പിടിെ*ടു�ു�തിേന�ാK  വളെര നല2 താണ്, ൈദവ�ി# നി�ും Eപാപി�ുക എ�ത്.

യാേ�ാബിന് തെ� ജ\ാവകാശം പിതാവിെന ചതി*ു വാേB< ആവശ3ം ഉ<ായിരു�ില2 . ദാവീദിെന

േപാെല കാ�ിരു�ുെവgി#  തീ@ *യായും ൈദവം അത് അവനു ന# കുമായിരു�ു. നാം എെFgിലും

ത:ിെയടു�ു� ഓേരാ സമയ�ും ൈദവ�ിലുU അവിശ6ാസമാണ് നാം EപകടിNി�ു�ത്.

നിBK �് വിവാഹം കഴി�ണെമ�വണi ം ഒരു െചറുN�ാരിേയാേടാ, െചറുN�ാരേനാേടാ ആക@ ഷി�െN:ു

എ�് കരുതുക. നിBK  ഇBെന ചിFി*ു തുടBാം,  "ഞാ�  എEതയും േവഗം അവെള / അവെന

ത:ിെയടു�ിെല2 gി#  മGാ@ െ�gിലും ലഭി�ും". ഇത് അവിശ6ാസമാണ്. നിBK  ൈദവ�ി# 

വിശ6സി�ു�ുെവgി#  Mമയില2 ാെത ത:ിെയടു�ു�വനാകുകയില2 . പകരം ഇBെന പറയും,"ൈദവേമ

അവിടു�് എനി�ായി കരുതി വ*ിരി�ു� ആെള ആ@ �ും വിവാഹം കഴി�ുവാ�  സാധി�ുകയില2 ". ൈദവം

നിBK �ായി ഒരു�ിവ*ിരി�ു� ഏെതാരു ശുEശൂഷയുെട കാര3�ിലും ഈ Eപമാണം ബാധകമാണ്.

ആ@ �ും അത് ത:ിെയടു�ുവാ�  കഴിയുകയില2 . നിBK  ൈദവ�ിനായി കാ�ിരു�ാ#  അവിടു�് ആ

ശുEശൂഷയിേല�് നിBെള നട�ും.

ഒരു മനുഷ3@ �ുെമതിെര പരാതി പറയാെത എേNാഴും ൈദവ�ി#  വിശ6സി�ുവാ�  പഠി�ുക. നിBK 

ഇരുപതു വ@ ഷം കാ�ിരി�ുവാ�  ൈദവം ഇടയാ�ിയാലും കാ�ിരി�ുക. ഒടുവി#  നിBK  വളെര നെല2 ാരു

േനതാവായി തീരും. െശൗലും ശേലാേമാനും ഒരു കാര3�ിനും േവ<ി കാ�ിരി�ുവാ�  പഠി*ില2  എ�് നാം

കാണു�ു. അവ@   സുഖസൗകര3Bളുെട നടുവിേല�് ജനി*വരും യാെതാരു വിധ േശാധനകളും,

സX@ mBളും േനരിടാ�വരും ആയിരു�ു. ജീവിതം വളെര സുഖസൗകര3Bളി#  ആയിരി�ു�വെര കുറി*ു

എനി�് ദു:ഖമു<്, കാരണം അവ@ �് േശാധനകളും സX@ mBളും ഇല2 . മനുഷ3രാ#  തUെN: ഒരുവനാണ്

ൈദവം തെ� ശുEശൂഷ ഏ# Nി*ു െകാടു�ു�ത്.

(െമാഴിമാGം: സാജു േജാസഫ്, ആലNുഴ)
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