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െയരുശേലമിേല)് യേഹാവയുെട െപ,കം െകാ-ുവരു�തിന് ദാവീദിന് വലിയ ആ1ഗഹം ഉ-ായിരു�തായി

2 ശമുേവലി3  നാം കാണു�ു. ആ ആ1ഗഹം വളെര നല6 തായിരു�ുെവ7ിലും ൈദവ�ിെ� നിയമം

കല8 ി9ിരു�തുേപാെലയല6  അവ�  അത് െചയ്തത്. വലിയ ദുര<മായിരു�ു അതിെ� ഫലം. ദാവീദിെ�

വിശ>സ്തരി3  ഒരാ@  മരി9ു. ഒരി)3  െഫലിസ്ത�A  െപ,കം പിടി9ട)ി െകാ-ുേപായേBാ@  ൈദവം

അവെര േരാഗCളാ3  ന�ായം വിധി)ുകയും അവA  െപ,കം തിരിെക യി1സാേയലിേല)് അയ)ുവാ� 

തീരുമാനി)ുകയും െചയ്തു. അCെന അവA  ഒരു കാളവ-ിയി3  െപ,കം കയ!ി അയ9ു. ദാവീദ്  ഈ

സംഭവം േക,ി,ുGതാണ്. േലവ� പു1തHാരായ െകാഹാത�A  േവണം െപ,കം ചുമെ)-െത�ു േമാശയുെട

ന�ായ1പമാണം വളെര വ�Iമായി പറയു�ുെ-�ും അവനറിയാമായിരു�ു. എ�ാ3  ഹൃസ>ദൂ രC@ )്

മാ1തമാണ്  ഈ രീതിെയ�് ദാവീദ് കരുതി. ഇേBാ@  കൂടുത3  ദൂ രം െകാ-ുവെര-തുGതിനാ3 

െഫലിസ്ത�രുെട രീതിയാണ് നല6 തും ഉചിതവുെമ�ു അവ�  തീരുമാനി9ു. അതിനാ3  െപ,കം ഒരു

കാളവ-ിയി3  കയ!ി. വഴിയി3  വ9് കാളക@  ഇടറിയതിെ� ഫലമായി െപ,കം താെഴ വീഴാ�  തുടCി.

അേBാ@  ഊസP ാ ൈകനീ,ി െപ,കം വീഴാെത താCി. ഉടെന ൈദവം അവെ� ൈദവഭയമില6 ായ്മ നിമി�ം

അവെന വീഴ്�ി, അവ�  മരി9ു.

ഊസP ാ എ<ാേണാ െചയ്തത് അത് നല6  ഉേQശേ�ാെട മാ1തമായിരു�ു െചയ്തത്. എ�ാ3  അത് ൈദവീക

1പമാണCളുെട ലംഘനമായിരു�ു. നല6  ഉേQശേ�ാെടയാെണ7ിലും ൈദവവചന�ിെനതിരായി നാം

േപായാ3  കഷ്ടത അനുഭവിേ)-ി വരും. ശരിയായ കാര�C@  ദുരുേQശേ�ാെട െചSു�ത് ൈദവ�ിനു

സ>ീകാര�മല6 . അതുേപാെല തെ� നല6  ഉേQശേ�ാെട െത!ായ കാര�C@  െചSു�തും ൈദവ�ിനു

സ>ീകാര�മല6 . ഫലംെകാ-് 1പവൃ�ി ന�ായീകരി)െBടു�ില6 . ഇവിെട ഊസP ായുെട കാര��ി3  ഫലം

നല6 തായിരു�ു. െപ,കം താെഴ വീഴാെത അവ�  കാ�ു. എ�ാ3  േമാശയുെട ന�ായ1പമാണം അനുസരി9്

ആരും െപ,കം സ്പA ശി)രുെത� കാര�ം ഊസP ാ)ും അറിയാം. െകാഹാത�A )് േപാലും െപ,കം

സ്പA ശി)ുവാ�  അനുവാദമു-ായിരു�ില6 . െപ,കം എടു)ു�തിനു മു� പ്  അത് സമാഗമന കൂടാര�ിെ�

മറശീല െകാ-് െപാതിയണമായിരു�ു. അതിനാ3  ആരും േനരി,് െപ,കം സ്പA ശി9ിരു�ില6  (സംഖ�.4:15).

െപ,കെ� സ്പA ശി)ു�വA )ുG ശിY മരണമാെണ�്  ൈദവം വളെര വ�Iമായി പറZി,ു-്.

നാം സുവിേശഷ 1പവA �ന�ിന് തീരുമാനി)ുേ[ാ@  ഈ േചാദ�ം അഭിമുഖീകരിേ9)ാം - എCെനയാണ്

ഇത് െചേS-ത് ?, ൈദവീക മാA ഗ] �ിേലാ, മാനുഷീക മാA ഗ] �ിേലാ?. ൈദവേവല െചSുേ[ാ@ 

ബഹുരാഷ്1ട ക[നികളുെട രീതികെള അനുകരി)ാേമാ? -  സുവിേശഷ 1പവA �നC@ )് ധാരാളം പണം

േവണെമ�ാണ് പല 1കിസ്ത�ാനികളും പറയു�ത്. പണ�ിേലാ, പരിശു_ാ`ാവിേലാ ഏതിലാണ് നിCളുെട

ആ1ശയം? നിC@  പറേയ-തിതാണ് - " സുവിേശഷ 1പവA �നം നട�ുവാ�  ഞC@ )് പരിശു_ാ`

ശIിയുെ-7ി3   പണമു-ായാലും ഇെല6 7ിലും ൈദവീക േവല നട�ുെകാGും". േലാക1പകാരമുG

വ�വസായ സdാപനC@ )ും സംഘടനക@ )ുമാണ്  നിലനി3 Bിനു പണം േവ-ത്. സഭകളും ഈ

അവസdയി3  എ�ി, "പണമുെ-7ി3  മാ1തേമ ൈദവിക േവല നട)ുകയുGു" എ�് പറZാ3  അതിെ�

അA eം അവരും േലാക1പകാരമുG ഈ സംഘടനകളുെട നിലവാര�ിേല)് എ�ിയിരി)ു�ു എ�ാണ്.

സുവിേശഷേമാ  ൈദവ േവലേയാ  ആയി പണെ� ബfെBടു�ി ഒരു പരാമA ശവും അേBാസ്േതാല

1പവA �ികളി3  നാം കാണു�ില6 . ചില സgA ഭCളി3  അവA  പണം േശഖരി9ി,ു-്. അത് പെY ദരി1ദെര

സഹായി)ു�തിനുേവ-ി ആയിരു�ു. എ�ാ3  ഒരി)ലും അത് അേBാസ്േതാലHാA )്

ന3 കു�തിനുേവ-ിയായിരു�ില6 . ഇ�് പല ആളുകളും െചSു�തുേപാെല കൂടുത3  കൂടുത3 

പണ�ിനായി ൈദവേ�ാട് അവA  1പാA eി9ില6 . അവA  പരിശു_ാ` ശIി)ായി,ായിരു�ു 1പാA eി9ത്.

ഇ�് േലാക�ിെ� രീതിക@  (കാളവ-ി) ൈദവീക രീതിക@ )് പകരമായിരി)ു�ു. അതിനാലാണ് ആ`ീയ

മരണം നട)ു�ത്. ഇവിെട ൈദവം നേhാട് പറയാ�  1ശമി)ു�െത<ാെണ�് നാം മനസP ിലാ)ണം.
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പി�ീട്  ദാവീദ് ശരിയായ രീതിയി3  േലവ�രുെട ചുമലി3  വ9ുെകാ-് െപ,കം െയരുശെലമിേല)്

െകാ-ുവ�ു. ഇ�വണ സേ<ാഷം നിറZവനായി അവ�  ൈദവമു[ാെക നൃ�ം െചയ്തുെകാ-ിരു�ു

(6:14). ൈദവേ�ാടുG ആരാധനയും സ്േതാ1തവും അCെനയാണവ�  1പകടിBി9ത്. അവA  വാദ�േമളC@ 

ഉപേയാഗി9ു. ൈകSടി9് ഉ9�ി3  പാടി നൃ�ം െചയ്തു. ദാവീദ് ഒരു ആരാധകനായിരു�ു. എ�ാ3  അവ� 

പ,ണ�ിേല)് വരുേ[ാ@  നൃ�ം െചSു�ത് ക- അവെ� ഭാര� മീഖ@  വളെര അസ>സdയായി (വാക�ം

16). അവ@  അവെന ഹൃദയ�ി3  നിgി9ു. അഭിഷിIനാെയാരു ൈദവദാസെന അവ@ 

അംഗീകരി)ു�തുേപാെല  ആരാധി)ാ�തിനാലാണ് അവ@  നിgി9ത്. നിC@ )് അംഗീകരി)ാ� 

സാധി)ാ� വിധം ആരാധി)ു� ചില ആളുക@  ഉ-ാകാം. നിC@  അവെര അംഗീകരി)ണെമ�ില6 .

അതുേപാെല തെ� അവെര നിgി)യുമരുത്. മീഖ@  ദാവീദിെനേപാെല നൃ�ം െചേS-തില6 , എ�ാ3 

അവ@  ദാവീദിെന നിgി)ുവാ�  പാടില6 ായിരു�ു. നാം ആരാധി)ു� രീതി മാ1തമാണ് ശരിെയ�ു നാം

ഒരി)ലും കരുതരുത്.

മി)വാറും എല6 ാ 1കിസ്തീയ വിഭാഗCളും കരുതു�ത് അവരുെട ആരാധന1കമം മാ1തമാണ് ശരിയായി,ുGത്

എ�ാണ്. മ!ുGവരും അവരുെട വഴിെയ വരണെമ�് ആവശ�െBടു�ു. ചില 1കിസ്തീയ വിഭാഗ�ിെ�

ഞായറാഴ്ചയുG ആരാധനാേയാഗ�ി3  എല6 ാവരും ഒരു ശവസംസ്കാര  ശു1ശൂഷയി3   ഇരി)ു�തുേപാെല

ശാ<രായി,ു ഇരി)ു�ു. അെതെ� ഒ,ും ആകA ഷി)ു�ില6 . കാരണം ഒരു ആരാധനാ ശു1ശൂഷ ഒരി)ലും

ഒരു ശവസംസ്കാര ശു1ശൂഷ േപാെലയാകരുത്.  1കൂശിേBാ@   ശൂന�മാെണ�ും, േയശു കല6 റ തുറ�ു

മരണെ� ജയിെ9ഴു േ�!ിരി)ു�ുെവ�ുമുG വസ്തുത അറിZു സേ<ാഷി)ുകയും

ആേഘാഷി)ുകയും െചേS- സമയമാണത്. എ�ാ3  ഇവിെട ആളുക@  േയശു ഇേBാഴും

മരി9ിരി)ുകയാെണ�തുേപാെല  ഇരി)ു�ു. എ�ാ3  മ!ു ചില 1കിസ്തീയ വിഭാഗC@  ഇതിെ� േനെര

എതിA ദിശയിേല)്  േപാകു�ു. ശബ്ദം ഒരു 1പേത�ക നിലയി3  എ�ുേ[ാഴാണ് പരിശു_ാ`ാവിെ�

സാ�ി_�മുGെത�ാണ്   അവA  കരുതു�ത്. അതിനാ3  അവA  "പരിശു_ാ`ാവിെന അവരുെട മേ_�

െകാ-ുവരു�തിന് "  ശബ്ദമുയA �ി ൈവകാരികമായ അനുഭൂ തി സൃഷ്ടി)ു�ു. ഇതും ഒരു ചതിയാണ്.

ശബ്ദം ഉയA �ു�തിനനുസരിചk ല6  പരിശു_ാ`ാവ്  വരു�ത്. അത് അ1ത എളുBമായിരുെ�7ിെല�ു

എനി)ും ആ1ഗഹമു-്.  എ�ാ3  അCെനയല6 , നിC@ )്  ശു_ മനസാYി ഉ-ായിരി)ണം.

ഈ   ര-ു വിഭാഗCെളയും നിgി)ുവാ�  ഞാ�  ആ1ഗഹി)ു�ില6 . അതുേപാെല തെ� ഈ ര-ു

വിഭാഗCേളയും അനുകരി)ുവാനും  ഞാ�  തSാറല6 . എേ�തായ രീതിയി3  ൈദവെ� ആരാധി)ുവാ� 

എനി)് സ>ാത1<�മു-്. മെ!ാരാ@  ആരാധി)ു� രീതിെയ ഒരി)ലും നിgി)രുത്. അതുേപാെല തെ�

നിCളുെട ആരാധനാ രീതി മാ1തമാണ് ശാരിയായി,ുGെത�ും കരുതരുത്.  മ!ുGവA )ും സ>ാത1<�ം

ന3 കുക. ൈദവം പുറെമയുG 1പകടനCളല6 , ഹൃദയCെളയാണ്  േനാ)ു�ത്.

(െമാഴിമാ!ം: സാജു േജാസഫ്, ആലBുഴ)
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