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1 രാജാ�	ാ�  ര"ാം അ%&ായ�ി'  നാം വായി�ു�ത്, ശേലാേമാ�  അേദാനിയാവിെനയും (19 - 27 ) തെ5

പിതൃ സേഹാദരീ പു9തനായ േയാവാബിെനയും (28 - 35) ശിമയിെയയും (36 - 46 ) വധി?ുെകാ"ാണ് തെ5

വാഴ്ച തുടCിയത് എ�ാണ്. എെFാരു തുട�ം !  ൈദവ�ിെ5 ഹൃദയ9പകാരമു� മനുഷ&നായ ദാവീദിെ5

നി� േJശ 9പകാരമാണ് ശേലാേമാ�  ഇെതാെ� െചയ്ത്  നാശ�ിെ5 വഴിയിലായെത�ു ഓ� �ുക.

കഴുകെMടാ� ൈകMു ഹൃദയ�ിലിരി�ു�തിെ5 ഫലം ദീ� ഘകാലം കഴിPായിരി�ും ഉ"ാകുക.

അCെന അേനക�  കളSെMടു�ു. ഇCെനെയാെ�യാെണSിലും ൈദവം തെ� അനു9ഗഹി�ും എ�ാണു

ശേലാേമാ�  കരുതിയത്  (45). ഒരു മനുഷ&�  എ9തമാ9തം ചതി�െMടാം !!

മൂ�ാം അ%&ായ�ി'  - ഒരി�'  െത
ായ വഴിയി'  ആയി കഴിPാ'  നിCV  കൂടുത'  കൂടുത' 

ൈദവ�ി'  നി�് അക�ു േപാകും - അടു� പടിയായി ശേലാേമാ�  െചയ്തത്, ഫറേവാെ5 പു9തിെയ - ഒരു

പുറജാതി സ്9തീെയ - വിവാഹം കഴി?ു എ�താണ്. ദാവീദ് തെ5 അവസാന കാല�് 9പതികാരം

െചXു�തിെന കുറി?് പഠിMി�ു�തിന് പകരം, വിവാഹെ� കുറി?് ശേലാേമാെന ഉപേദശി?ിരുെ�Sി' 

ശേലാേമാെ5 ജീവിതം എ9ത വ&ത&സ്ത മായിരുേ�െന ! നിCV  നിCളുെട മ�V �്  എFുപേദശമാണ്

െകാടു�ു�ത്? നിCളുെട ജീവിത�ി'  ഏ
വും 9പാധാന&മു� കാര&CV  എെFല\ ാമാണ്?

നാം വായി�ു�ു, "ശേലാേമാ�  പൂജാഗിരികളി'  യാഗം കഴി�ുകയും ധൂപാ� ചന നട�ുകയും

െചയ്തിരു�ു. അെതാഴിെക എല\ ാ കാര&�ിലും യേഹാവേയാടു തനി�ു� സ്േനഹം 9പകടമാ�ി" (3:3).

എെFാരു ൈവരു%&ം!!  ഇ�ര�ിലു� ഒ�ുതീ� Mുകളിലൂെടയാണ് ശേലാേമാ�  ഒടുവി'  തെ��െ�
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എെFാരു ൈവരു%&ം!!  ഇ�ര�ിലു� ഒ�ുതീ� Mുകളിലൂെടയാണ് ശേലാേമാ�  ഒടുവി'  തെ��െ�

നശിMി?ത്. അവെനാരു ഇര_ജീവിതമാണ് ജീവി?ത്. ആലയ�ി'  ഒ�ും, സ`കാര&തയി'  മെ
ാ�ും.

നി� ഭാഗ&വശാ'  ഇ�ു� പല 9കിസ്ത&ാനികളും അതുേപാെലയാണ്. ൈദവേ�ാടു� സ്േനഹെ�

ഉ?�ി'  9പകടിMി�ും, എ�ാ'  സ`കാര&ജീവിത�ി'  അവ�  അനീതിയിലും പാപ�ിലും ജീവി�ു�ു.

ഒടുവി'  അവരുെട െചറിയ പി	ാ
CV  വലിയ വീഴ്ചയായി മാറി അവെര നശിMി�ു�ു.

ൈദവ�ിെ5 ആലയം പണിയുവാ�  ശേലാേമാ�  ഏഴു വ� ഷെമടു�ു (6:38). എ�ാ'  തെ5 െകാ_ാരം

പണിയുവാ�  13 വ� ഷെമടു�ു (7:1). ഇതി' നി�ും എFിനാണ് അവ�  കൂടുത'  9പാധാന&ം

െകാടു�ു�െത�് മനസb ിലാ�ാം. ഇ�് 9കിസ്തീയ േവല െചXു� പലരുേടയും കാര&ം ഇതുേപാെലയാണ്.

അവ�  "9കിസ്തീയ" േവല െചXു�ുെ"�തു ശരിയാണ് എ�ാ'  അവരുെട 9പഥമ താ' പര&ം അവരുെട

വീടും, സ`Fകുടുംബ�ിെ5 സുഖസൗകര&Cളുമാണ്. ൈദവഭവനവും ൈദവേവലയും അവ� �് ര"ാം

സfാനെ� വരൂ. സുവിേശഷ 9പസംഗം അവെര ധനികരാ�ിയിരി�ു�ു.

എല\ ാ പി	ാ
Cളും േപാെല, ശേലാേമാെ5 പി	ാ
വും 9കേമണയു�തായിരു�ു. ആളുകെള

െകാ�ുെകാ"ാണ്  അവെ5 വാഴ്ച തുടCിയത്. അവനു േവണെമSി'  തെ5 പിതാവായ ദാവീദിേനാടു

വിേയാജി?ുെകാ"് ശിമയിെയയും, േയാവാബിെനയും െകാല\ ു�തിനു വിസgതി�ാമായിരു�ു.

അേദാനിയാവിേനാട് �മി?്  അവെന െകാല\ ാതിരി�ാമായിരു�ു. ഒരി�'  താേഴാ_് ഇറ�ം

തുടCി�ഴിPാ'  പിെ� അത് വളെര കു�െനയു�തായി�ീരും. പി�ീട് അവ�  ഫറേവാെ5 പു9തിെയ

വിവാഹം കഴി?ു. തീ� ?യായും അത് അവളുെട സh�ിനു േവ"ിയായിരു�ു. പി�ീട് തെ5 ഭവനം

പണിയുവാ�  പതിമൂ�ു വ� ഷം െചലവഴി?ു. ൈദവം അവനു വലിയ iാനം ന' കിയിരിെ�യാണ്

ഇെതല\ ാം നട�ത്. പല 9കിസ്തീയ 9പവ� �കരുെടയും ജീവിത�ിെ5 തുട�ം മുത'  തെ� േലാകേ�ാട് 

ഒരു ചായ് വു�തായി പലേMാഴും ഞാ�  ക"ി_ു"്. അവരുെട ശു9ശൂഷയുെട തുട�ം മുത'  അവരുെട

സ`F അവകാശCV  അേന`ഷി�ു�ു. ഒടുവി'  വ� ഷCV �ു േശഷം സ`Fകാര&ം അേന`ഷി�ു�തി' 

അവ�  വിദഗ്ധരായിതീരു�ു.
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എSിലും ൈദവം തെ5 ജനെ� - അവരുെട രാജാവ് പി	ാ
�ി'  ആയിരു�ി_ും - സ്േനഹി�ു�ു.

അതുെകാ"് ആലയ�ിെ5 പണി പൂ� �ിയായേMാV  അവിടു�് തെ5 മഹത`ം െകാ"് അതിെന നിറ?ു

(8:10). േമാെശ സമാഗമനകൂടാര�ിെ5 പണി പൂ� �ിയാ�ിയ ദിവസം േപാെല തെ�.

സമാഗമനകൂടാര�ിെ5 മാതൃകയി'  തെ�യാണ് ആലയവും പണിതത്, എ�ാ'  വളെര വലിM�ിലും,

മഹത`�ിലും.

ശേലാേമാ�  മേനാഹരമാെയാരു സമ� Mണ 9പാ� kന നട�ു�ു (8:22-61). അവിടു�് അവെ5 9പാ� kന

േക_ുെവ�ും അവെ5 രാജത`ം സfിരെMടു�തിനു ഹൃദയ നി� gലതേയാടും പരമാ� kതേയാടും കൂെട

അവ�  നട�ണെമ�് ആവശ&െMടുകയും െചയ്തു. അവ�  ൈദവ�ി' നി�ും അക�ു മാറിയാ' 

യി9സാേയ'  ഭൂമുഖ�ുനി�ും, േദവാലയം അവശിഷ്ടCളുെട കൂhാരമായി മാറുെമ�ും ശേലാേമാന് ൈദവം

മു�റിയിM് ന' കു�ു (9:3-9).

ബാബിേലാന&�  വ�ു യൂദാ കീഴട�ി േദവാലയം നശിMി?േMാV  കൃത&മായി_്  അതാണ്  നട�ത്. ൈദവം

അവ� �് മു�റിയിM് ന' കിയിരു�ു. " നിCV �് ഇഷ്ടമു�തുേപാെല ജീവി�ാെമ�ും, ഞാ�  നിCെള

അനു9ഗഹി?ുെകാ"ിരി�ുെമ�ും നിCV  കരുതരുത്". നാം വഴി െത
ിേMാകു�തിനു വളെര മുhുതെ�

ൈദവം നമു�് മു�റിയിM് തരു�ു.

പ�ാം അ%&ായ�ി'  ശേലാേമാെ5 മഹ�ായ iാനെ� കുറി?് േക_ി_് േശബാ രാiി അവെന

കാണാ�  വരു�തായി നാം വായി�ു�ു. േലാകം മുഴുവ�  അറിയെMടു� iാനി ആയിരു�ുെവSിലും

ശേലാേമാ�  വ&ത&സ്ത സ`ഭാവCളു� മനുഷ&നായിരു�ു. പല 9കിസ്ത&ാനികേളയും േപാെല അവ� 

പരസ&മായി ൈദവേ�ാട് മേനാഹരമായി 9പാ� kി�ും. എ�ാ'  സ`കാര&ജീവിത�ി'  മ
ാെരയും േപാെല
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പരസ&മായി ൈദവേ�ാട് മേനാഹരമായി 9പാ� kി�ും. എ�ാ'  സ`കാര&ജീവിത�ി'  മ
ാെരയും േപാെല

ൈദവമില\ ാ�വനായിരു�ു. ൈലംഗീക ദു� േമാഹ�ി'  അവ�  ശിംേശാെന േതാ' Mി?ു. 700 ഭാര&മാരാണ്

അവനു"ായിരു�ത്. അതുേപാരാPി_ു 300 െവMാ_ികളും. അവരി'  ഭൂരിഭാഗവും ചു
ുമു� പുറജാതിയി' 

െപ_വരായിരു�ു. മൂ�ു വ� ഷ�ി'  ഒരി�ലാകണം അവ�  അവരി'  ഓേരാരു�െരയും ക"ിരു�ത് .

ഒടുവി'  ഈ ഭാര&മാ�  അവെന ൈദവ�ി'  നി�ക
ി ഒരു വി9ഗഹാരാധി ആ�ി തീ� �ു.

ശേലാേമാ�  വഴിപിഴ?ു േപായേMാV  ൈദവം അവേനാടു വളെര േകാപി?ു. അവെ5 രാജ&െ� താ� 

ഭി�ിMി�ാ�  േപാവുകയാെണ�് പറPു (11:9). എ�ാ'  ദാവീദ് ഒരു ൈദവമനുഷ&�  ആയിരു�തിനാ' 

ൈദവം ശേലാേമാെ5 കാല�് അത് െചയ്തില\ . പിതാവിെ5 ൈദവ ഭmി നിമി�ം മ�V  എ9തമാ9തം

അനു9ഗഹി�െMടു�ു എ�് നാം ഇവിെട കാണു�ു. ശേലാേമാെന ബു%ിമു_ി�ുവാ�  ൈദവം ശ9തു�െള

എഴുേ�' Mി?ുെവSിലും അവ�  അനുതപി?ില\  (11:14). െജേരാബയാം തനിെ�തിരായി വരുെമ�് ഭയ�

ശേലാേമാ�  അവെന െകാല\ ുവാ�  9ശമി?ു (11:26). പി�ീട് െജേരാബയാം, ഭി�ി?ു ര"ായ രാജ&Cളി' 

ഒ�ിെ5 രാജാവായി. അCെന ശേലാേമാ�  മരി?ു (11:43).

(െമാഴിമാ
ം: സാജു േജാസഫ്, ആലMുഴ)
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