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1 ശമുേവ( 13:8 ( െശൗലിന് സിംഹാസനം നഷ് ടെ1ടുവാനു ആദ കാരണം നാം കാണുു. െശൗ( യു6ിനു േപാകും
മു7്
യേഹാവയ് 8് ഒരു യാഗം കഴി8ണെമും അതിനായി തെ കാിരി8ണെമും ശമുേവ( െശൗലിേനാട്
പറ>ിരുു. െശൗ( ഏഴു ദിവസം കാിരുു. എാ( ശമുേവ( വില
A . അതിനാ( താ തെ യാഗം കഴി8ാം
എ് െശൗ( തീരുമാനിBു (13:9). താെനാരു പുേരാഹിതനല
A എ് അവനറിയാം. അതിനാ( തെ താ യേഹാവയ് 8് യാഗം
കഴി8ുത് ൈദവീക നിയമFG8ു എതിരാെണും അവനറി>ിരുു. എാ( രാജാെവ നിലയിലു തെH ശു ശൂഷെയ
ൈദവം അനു ഗഹിBിരുതിനാ( തനി8ു ചുJും ൈദവം വBിരി8ു അതിരുകG8് പുറു മെJാരു ശു ശൂഷ െചKുവാനും
തനി8ു സാധി8ും എവ കരുതി. പല

പാസംഗികരും ഈ െതJ് വരുിയിNുO് . ൈദവം നമു8് ന(കിയിരി8ു

ശു ശൂഷെയ തിരിBറി>ു നമു8് ചുJും വBിരി8ു അതിരുകG8ുി( നാം നി(8ണം. ൈദവം നെ ഒരു ശു ശൂഷയി(
അനു ഗഹിBു എ് കരുതി നെ വിളിBിNില
A ാ മെJാരു ശു ശൂഷയിേല8് കട8ാെമ് വിചാരി8രുത് . ഒരു
സുവിേശഷകനായിNല
A ൈദവെമെ വിളിBിരി8ുെത് പല വQഷFG8ു മുേ7 ഞാ തിരിBറി>ു. അതിനാ( എെH
അതിരുകG8് പുറു േപാകുതിനു പലവിധ സQSFG ഉOായിNും ഞാ എെH അതിരുകG8ുി( തെ
നിു. െശൗലിെH െതJ് ആവQി8ുവാ ഞാ ആ ഗഹി8ുില
A . മJു ചിലരി( സുവിേശഷകെH ശു ശൂഷയാണുത് . ഞാ
അവെര വിലമതി8ുകയും, ബഹുമാനി8ുകയും, അവേരാെടാ് േവല െചKുകയും െചKുു. എ് മാ തമല
A
അവരുെട
ശു ശൂഷാമVലി( അവQ8് കീഴടFിയിരി8ുകയും െചKുു. പുേരാഹിതനാകുവാ ശമിB മെJാരു രാജാവാണ് ഊസിയാവ് .
ൈദവം അവെന കുഷ് ടേരാഗാ( വീഴ് ി. ഇവിെട പുേരാഹിതനാകുവാ ശമിB െശൗലിെന സിംഹാസനി( നിു എടുു
മാJുതായി നാം കാണുു. നിFളുെട ശു ശൂഷ എYാെണറി>ു അതിെH അതിQി8ുി( തെ നി(8ുക.
അേതാെടാ1ം മJുവെര അവരുെട ശു ശൂഷ െചKുവാ അനുവദി8ുക. ഇതാണ്
പമാണം.

കിസ് തുവിെH ശരീരിെല ലളിതമായ

നാം
ഇവിെട കാണുത് െശൗലിെH Zമയില
A ായ് മ കൂടിയാണ് . അവ യാഗം അQ1ിBു ചില നിമിഷFG കഴി>േ1ാG
ശമുേവ( പറ>ിരുതുേപാെല എി. െശൗ( അ(പേനരം കൂടി കാിരുുെവ[ി( കഥ വതസ]മാേയെന. എാ(
അവെH നിഗളവും Zമയില
A ായ് മയും നിമിം അവനു എല
A ാം നഷ് ടെ1Nു. എ[ിലും അവ യി സാേയലിെH സിംഹാസനി(
മു1തു വQഷം കൂടി ഇരുു. നാളുകG8ു മുേ7 ൈദവി( നിു അഭിേഷകം നഷ് ടെ1NിNും തFളുെട സിംഹാസനFളി(
തെ ഇരി8ു അേനകQ ഇ് ൈ കസ് തവ േലാകുO് . പണവും മാനുഷീക അധികാരവുമുതുെകാO് അവQ തFളുെട
സിംഹാസനFളി( ഇരുു തFളുെട സംഘടനെയ നിയ Yി8ുു. വലിയ താഴ് മയു ഒരു െചറു18ാരനായി തുടFിയ
െശൗ( ൈദവിനു പേയാജനമില
A ാ ഒരുവനായി കേമണ അധപതിBു.
A . യേഹാവ നിോട് കലbിBതിെന നീ
ശമുേവ( പിീട് െശൗലിേനാട് പറ>ു ,"ഇേ1ാേഴാ നിെH രാജതaം നിലനി(8ുകയില
പമാണി8ായ് കെകാO് തെH ഹൃദയ പകാരമു ഒരു പുരുഷെന യേഹാവ അേനaഷിBിNുO് "(13:14). ഇവിെട ഹൃദയിനു
ന(കിയിരി8ു ഊ( ശ6ി8ുക. െശൗലിെന രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ് തേ1ാG േവദ പുസ് തകം പറയുു മJുവരുെട
ഇടയി( അവെH തല ഉയQു നി(8ുുെവ് . കാരണം അവ ഉയരം കൂടിയവ ആയിരുു(1 ശമുേവ( 10:23).
അവെH "തല" െകാOാണ് തിരിBറിയെ1Nിരുത് . എാ( ൈദവം "ഹൃദയം" െകാOു തിരിBറിയെ1െടO ഒരാെളയാണ് ഇേ1ാG
അേനaഷി8ുത് . തല െകാOല
A ഹൃദയം െകാOാണ് ദാവീദ് മJുവരി( നിു വതസ് തനായിരുത് . അവ ൈദവിെH
"ഹൃദയ" പകാരമു മനുഷ ആയിരുു (1 ശ. 13:14).
തലയിലു

കിസ് തീയതയും

ഹൃദയിലു

കിസ് തീയതയും

തി(

വലിയ

വതാസമുO് . െശൗ(

ആദേതിെന

പതിനിധീകരിBു. ദാവീദ് രOാമേതിെന പതിനിധീകരിBു. ഇതുതെയാണ് മതഭdരായ ആളുകളും ആeീയരായ ആളുകളും
തിലു വതാസം. ൈദവം തെH ഹൃദയ പകാരമു ഒരു മനുഷെന അേനaഷിBു. അFെന ദാവീദിെന കെOി. നുെട
തലെയാ( നുെട തലേBാറ് , ബു6ി, കഴിവുകG എിവെയല
A ാമാണ് . ഹൃദയെമാ( ൈദവോടു നുെട സമQ1ണവും,
ആരാധനയുമാണ് . പിതാവായ ൈദവം ആരാധകെരയാണ് അേനaഷി8ുത് . അല
A ാെത പVിതെരയല
A (േയാഹ.4:23). നിFെളാരു
ആരാധകനും േയശു കിസ് തുവി( സമQ1ി8െ1Nവനും അെല
A [ി( , നിFG എ ത കഴിവുവനാെണ[ിലും െശൗലിെനേപാെല
ആയിരി8ും അവസാനി8ുക. ദാവീദ് പല െതJുകളും െചയ് തിNുെO[ിലും തെH "ഹൃദയം ശരിയായിരുതിനാ( " വിജയകരമായി
തെH ജീവിതകാലം പൂQിയാ8ി.
1 ശമുേവ( 14:35 ( െശൗ( ആദമായി ഒരു യാഗപീഠം പണിതതിെനകുറിBു വായി8ുു. ഇവിെട നാം അവെH പരാജയ
കാരണവും കാണുു. അവ പാഥമീകമായി ഒരു ആരാധകനായിരുില
A . െശൗലിെH പൂQവപിതാവായ അ ബഹാം ഒരു
ആരാധകനായിരുു. അ ബഹാം േപായിടെല
A ാം അവ ൈദവെ ആരാധി8ുതിനു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.
എാ( െശൗ( കഴിവു ഒരുവ മാ തമായിരുു. ഒരു ആരാധകനായിരുില
A . േയാഹാ 4:10 ( േയശു പറയുത് ,
ൈദവെ േസവി8ുതിനു മു7്

നാം അവിടുെ ആരാധി8ണം എാണ് . തലയി( മാ തമിരി8ു

കിസ് തീയതെയ

സൂZി8ുക. അത് നിFെള േയശു കിസ് തുവിേനാടു സമQ1ണിേല8ും പിതാവായ ൈദവെ ആരാധി8ുതിേല8ും
നയി8ുകയില
A .
(െമാഴിമാJം: സാജു േജാസഫ് , ആല1ുഴ)
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