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1 ಸಮುವೇಲನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾಗೂ್ಯ,

ಸಮುವೇಲನು ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಮತು್ತ ಅವನ ಜೀವನದ
ಮತು್ತ ವೃತಿ್ತಜೀವನದ ಜೀವನಚರಿತೆ್ರ ಾದ 1 ಸಮುವೇಲ 1:1-
24:22 ವಚನ ಾಗಕೆ್ಕ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಹಿತಿ
ನೀಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಹಳಷು್ಟ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
1 ಸಮುವೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಇತರ ಸಂ ಾವ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಾರರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು/ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿರುವ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಾದನು
ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು (1ಪೂವರ್ 29:29).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1050-722 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ನಡುವೆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು

ವಿಭಜನೆ ಾದ ನಂತರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಸಿ್ತತ್ವಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯಿರುವ ಅನೇಕ ಉಲೆ್ಲೕಖಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ (1
ಸಮು 11:8; 17:52; 18:16; 2 ಸಮು 5:5; 11:11; 12:8;
19:42-43; 24:1,9).

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಪುಸ್ತಕದಮೂಲ ಓದು ಾರರು ಾವೀದನ ಾಜವಂಶದಉದೆ್ದೕಶ

ಮತು್ತ ಾ ಾವಧಿಯ ಬಗೆ್ಗ ದೈವಿಕ ದೃಷಿ್ಟಕೋನದ ಅಗತ್ಯತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ವಿಭಜಿತ ಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ
ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಉದೆ್ದೕಶ
ದಲನೆಯ ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಾ ಾನ್

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಅರಸರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ
ಏಕೀಕೃತ ಾಷ್ಟ ್ರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾಗುವ ಅವರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿ ಸಮುವೇಲನು
ಹೊರಹೊಮು್ಮ ಾ್ತನೆ, ಮತು್ತ ಅವನು ೌಲ ಾಗೂ ಾವೀದರೆಂಬ
ದಲ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಬದ ಾವಣೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವನಮತು್ತ ಸೇವೆ— 1:1-8:22
2. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದಲ ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ಜೀವನ — 9:1-
12:25

3. ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ವೈಫಲ್ಯತೆ— 13:1-15:35
4. ಾವೀದನ ಜೀವನ— 16:1-20:42
5. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಅನುಭವ — 21:1-
31:13

ಎ ಾ್ಕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬ
1 *ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ ಾ ಾತಯಿಮ್

ಚೋಫೀಮ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು.
ಇವನು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗನೂ ಎಲೀಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ
ತೋಹುವಿನ ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ತೋಹು ಎಂಬವನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ಾದ ಚೂಫನ ಮಗನು. 2 ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯವಳು ಹನ್ನಳು, ಎರಡನೆಯವಳು
ಪೆನಿನ್ನಳು. ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

* 1:1 1:1ಯೆಹೋ. 24:33.



1 ಸಮುವೇಲನು 1:4 iii 1 ಸಮುವೇಲನು 1:11

ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತನ್ನ
ಊರಿನಿಂದ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಏಲಿಯನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸ್ ಎಂಬವರು ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 4 ಎ ಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಾಗೆ ಾ್ಲ ತನ್ನ

ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೂ ಆಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಅವನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ, ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ಗಭರ್ವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ
ಅವನುಆಕೆಗೆ †ಎರಡು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6ಇದಲ್ಲದೆಆಕೆಯ
ಸವತಿ ಾದ ಪೆನಿನ್ನಳು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಜೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.

7 ಅವರು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಪೆನಿನ್ನಳು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಣಕುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಹನ್ನಳು
ಊಟ ಾಡದೆ ಅಳು ಾ್ತ ಇದ್ದಳು. 8 ಆಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ
ಎ ಾ್ಕನನು ಆಕೆಗೆ “ಹ ಾ್ನ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ? ಊಟ ಾಡದಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನು? ನೀನು ವ್ಯಸನಪಡುವುದೇಕೆ? ಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.
ಹನ್ನಳ ಾ್ರಥರ್ನೆ

9 ಅವರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ,
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಹನ್ನಳು ಎದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯು
ಮಂದಿರ ಾ್ವರದ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಹನ್ನಳು ಬಹುದುಃಖದಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 11 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಾಸಿಯ ದುಃಖವನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸು; ನಿನ್ನ ಾಸಿಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು;
ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಾಗೆ
† 1:5 1:5 ಒಂದು.
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ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವೆನು; ‡ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ೌರ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಹರಕೆ ಾಡಿದಳು. 12ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೆಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಏಲಿಯು ಆಕೆಯ ಾಯನೆ್ನೕ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ
ತುಟಿಗಳು ಾತ್ರ ಅ ಾ್ಲಡುತಿ್ತದ್ದವು; ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆಂದು ತಿಳಿದು 14 ಏಲಿಯು, “ನಿನ್ನ
ಕುಡಿತದ ಅಮಲು ಇನೂ್ನ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಾ್ರ ಾರಸದ ನಿಶೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ” ಅಂದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಹನ್ನಳು “ ಾ್ವಮೀ,
ಾಗಲ್ಲ; ಾನು ಬಹು ದುಃಖಪೀಡಿತಳು; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನದರೂ ಬೇರೆ
ಾವಮದ್ಯವ ಾ್ನದರೂ ಕುಡಿದವಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೋವೇದನೆಯನು್ನ

ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಿನ್ನ
ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ §ಅ ೕಗ್ಯಳೆಂದು ನೆನಸಬೇಡ; ಈವರೆಗೆ ನನ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಚಿಂತೆಯನೂ್ನ, ವ್ಯಥೆಯನೂ್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 17 ಆಗ ಏಲಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಹೋಗು; ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲಿ” ಎಂದನು. 18ಹನ್ನಳು ಏಲಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯಮೇಲೆ
ಕಟಾಕ್ಷವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಿದಳು.
ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯಮುಖದಲಿ್ಲ ದುಃಖವು ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಸಮುವೇಲನ ಜನನಮತು್ತ ಸಮಪರ್ಣೆ
19 ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ
ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಎ ಾ್ಕನನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹನ್ನ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಲು,ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು.

20 ಹನ್ನಳು ದಿನತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

‡ 1:11 1:11 ಾ್ಯಯ 13:5. § 1:16 1:16 1ಅರಸು 21:10.
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ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ
ಸಮುವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

21ಎ ಾ್ಕನನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಹನ್ನಳು 22 “ಮಗನು ಲೆಬಿಡುವ
ವರೆಗೂ ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಾ ಾಗಲೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ

*ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23 ಆಕೆಯ
ಗಂಡ ಾದ ಎ ಾ್ಕನನು ಆಕೆಗೆ “ನಿನಗೆ ಸರಿತೋರುವ ಾಗೆ
ಆಗಲಿ; ಮಗನು ಲೆಬಿಡುವವರೆಗೆ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಲಿ” ಅಂದನು. ಮಗನು ಲೆಬಿಡುವ ತನಕ
ಹನ್ನಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಅವನನು್ನ ಾಕಿದಳು. 24 ಅನಂತರ
ಆಕೆಯು †ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ‡ಒಂದು
ಏಫಾ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಒಂದು ತಿತಿ್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದಯೆಹೋವನಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಅವರು ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗನನು್ನ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. 26ಹನ್ನಳು ಏಲಿಗೆ “ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ; ದಲು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ, ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾನೇ. 27 ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಫಲ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಮಗನು ಇವನೇ; 28 ಾನು ಇವನನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೇ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಆತನಿಗೇ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಶಿಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

* 1:22 1:22 ಕೆಲವುಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಾಜೀರ ಾಗಿ
ಇಡುವೆನು. † 1:24 1:24ಅಥ ಾಮೂರುಹೋರಿಗಳು. ‡ 1:24 1:24ಸು ಾರು
10 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಅಥ ಾಮೂವತು್ತ ಸೇರು.
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2
ಹನ್ನಳ ಸು್ತತಿ ಗೀತೆ

1ಹನ್ನಳು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೀಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಿದಳು,
“*ನನ್ನ ಹೃದಯವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತ್ತದೆ;

†ನನ್ನ ಕೊಂಬು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಶತು್ರಗಳ
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಾಯಿ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತ್ತದೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2 “ಯೆಹೋವನಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ದೇವರಂತಹ ಸ ಾನ ಾದ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ.

3 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಗವರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸೊಕಿ್ಕನ ಾತು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡದಿರಲಿ.
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸವರ್ಜ್ಞನು;
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯರ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ತೂಗಿನೋಡುವನು.

4 “ಶೂರರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ,
ಎಡವಿದವರು ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅನ್ನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಕೂಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ;

ಹಸಿದವರುಉಂಡು ಸುಖದಿಂದಿರು ಾ್ತರೆ.
ಬಂಜೆಯು ಏಳುಮಂದಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಳು.

6 “ಯೆಹೋವನೇ ಾಯಿಸುವವನೂ ಬದುಕಿಸುವವನೂ;
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ‡ ದೊಬು್ಬವವನೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವವನೂ
ಆತನೇ.

7ಬಡತನ, ಸಿರಿತನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನೂಯೆಹೋವನೇ,
* 2:1 2:1 ಲೂಕ 1: 46-53 † 2:1 2:1 ನನ್ನ ಬಲ. ‡ 2:6 2:6 ಇನೊ್ನಂದು
ಅಥರ್,ಮೃತು್ಯಲೋಕ
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ತಗಿ್ಗಸುವವನೂ, ಹೆಚಿ್ಚಸುವವನೂ ಆತನೇ.
8 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತಿ್ತ; ದರಿದ್ರರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ

ಎಬಿ್ಬಸಿ ಅಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಮಹಿ ಾಸನವನು್ನ ಾಧ್ಯತೆ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯಆ ಾರಸ್ತಂಭಗಳುಯೆಹೋವನವೇ;
ಆತನೇ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

9 “ಆತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಯುವನು;
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅಂಧ ಾರದ ೌನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವನು,
ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಾವನೂ ಜಯಹೊಂದ ಾರನು.

10 “ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಮುರಿಯಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ;
ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಅವರಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ

ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಕೊಂಬನು್ನ ಉನ್ನತ ಾಡುವನು.”

11 ಅನಂತರ ಎ ಾ್ಕನನು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು;
ಹುಡುಗನು ಾಜಕ ಾದಏಲಿಯಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡುಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಏಲಿಯಮಕ್ಕಳ ದುಷ್ಟತ್ವ

12 ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು; ಅವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 13 ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ಾಜಕರು ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ಯಜ್ಞ ಾಂಸವು
ಬೇಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾಜಕನ ಆಳು ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಆ ಾಂಸ ಬೇಯುತಿ್ತರುವ
ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ§, ಾಂಡ ಾ್ಲಗಲಿ (ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆ),
§ 2:14 2:14 ಎಣೆ್ಣ ಅಥ ಾ ತುಪ್ಪ ಇಡುವ ಲೋಹದ ಾತೆ್ರ
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ತಪ್ಪಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಗಡಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಚುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಜಕನಿಗೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಶೀಲೋವಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಜಕನ ಆಳು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ

ಬಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನಿಗೆ, “ ಾಜಕನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸುಡತಕ್ಕ
ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡು; ನೀನು ಬೇಯಿಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ಅವನು

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅವನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಂಸವೇ ಬೇಕು” ಅನು್ನವನು.
16 ಅಪಿರ್ಸುವವನು, ದಲು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಲಿ,
ಅನಂತರ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅವನು, “ಈಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎನು್ನವನು. 17 ಹೀಗೆ ಆ ೌವನಸ್ಥರು
ಯೆಹೋವನ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ *ಅವರ ಾಪವು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆಧಿಕ ಾಯಿತು.
ಸಮುವೇಲನು ಶಿಲೋವಿನಲಿ್ಲ

18 ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏ ೕದೆಂಬ ಾರು
ಮಡಿಯಂಗಿಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಅವನ ಾಯಿಯು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ತನ್ನ ಗಂಡನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ

ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹೊಲಿದು ಅವನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 20ಏಲಿಯು
ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ, “ನೀನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಆತನು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅನಂತರ ಅವರು ಸ್ವ ಾ್ರಮಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 21ಯೆಹೋವನು
ಕಟಾ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಇಬ್ಬರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದರು. ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು.
* 2:17 2:17ಅಥ ಾ ಜನರ.
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22ಬಹುವೃದ್ಧ ಾದ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ, ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ
ಕೇಳಿ 23 ಅವರಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” 24 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ
ಾಡ ಾರದು, ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ

ಎಳೆಯುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.
25 “ಮನುಷ ್ಯನು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು
ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸುವನು; ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆ ವಹಿಸುವವ ಾರು?” ಎಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು

ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು. 26 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲ ಾದರೋ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ
ಬಂದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ದಯೆಗೆ
ಾತ್ರ ಾದನು.

ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
27 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ 28 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಅವರನೆ್ನೕ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ,

ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏ ೕದನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅವರಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಯಜ್ಞಶೇಷದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆನು. 29 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರುವ
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ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳ ಘನತೆಯನು್ನ ನೀವು †ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ೌರವಿಸುವುದು
ಸರಿ ೕ?’ 30 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಗೋತ್ರದವರೂ, ಸಂ ಾನದವರೂ
ನಿರಂತರವೂ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನಂದರೆ,
ಅದು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ; ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವರನು್ನ
ಾನು ಸ ಾ್ಮನಿಸುವೆನು; ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವರನು್ನ ಾನು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವೆನು. 31 ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ
‡ಭುಜಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 32 ನಿನ್ನ
ವೈರಿಯು ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡುವಿ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸವರ್ಶುಭವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಒಬ್ಬ ಾದರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 33 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ನನ್ನ
ಾನಿ್ನಧ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕದೆ, ಒಬ್ಬನ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೂಮತು್ತ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೂ ಾರಣ ಾಗುವನು.
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂ ಾರ ಾಗುವರು.
34 ಇದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಾಗೂ
ಫೀನೆ ಾಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಯುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.
35 ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಾಗೂ ಮನಸಿ್ಸನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಜಕನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು;
ಅವನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಗೃಹವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಸೇವೆ ಾಡುವನು.’ 36 ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ,
† 2:29 2:29 ಇಬಿ್ರಯ ಪದ ಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವುದು. ‡ 2:31 2:31 ಅಥ ಾ
ಾಹುಬಲಿ.
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ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಸನು್ನ §ರೊಟಿ್ಟಯ ಚೂರನು್ನ ಕೊಡು; ಒಂದು
ತುತು್ತ ಅನ್ನಕೆ ್ಕ ಾಗರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ಾಜಕನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ಕದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3
ಸಮುವೇಲನಿ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. *ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು
ವಿರಳ ಾಗಿದ್ದವು; ದೇವದಶರ್ನಗಳು ಅಪರೂಪ ಾಗಿದ್ದವು.
2 ಏಲಿಯ ಕಣು್ಣಗಳು ದಿನದಿನಕೆ್ಕ ಾ್ಬಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಸರಿ ಾಗಿ
ಾಣಿಸದೆಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಒಂದು ಾತಿ್ರ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು; 3 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಗ †ದೇವದೀಪವು ಇನೂ್ನ
ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕರೆದನು;
ಸಮುವೇಲನು “ಇಗೋ ಬಂದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಒಡನೆ
ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 5 “ಇಗೋ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೆಯಲ್ಲವೇ?” ಅಂದನು. ಆಗ ಏಲಿಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ,ಹೋಗಿಮಲಗಿಕೋ”ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನುಹೋಗಿ
ಮಲಗಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ, “ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು
ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಕೂಡಲೆ ಎದು್ದ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ” ಅನ್ನಲು
ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿ ಾ್ಲ, ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿಕೋ” ಎಂದನು. 7ಆವರೆಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವನು ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
8 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಕರೆದನು.
§ 2:36 2:36 ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ * 3:1 3:1 ಅ ೕ. 8:11 † 3:3 3:3 ವಿ ೕ
27:20-21.
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ಅವನು ತಟ್ಟನೆ ಏಲಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, “ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದಿಯ ಾ್ಲ” ಅನ್ನಲು, ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದವನು
ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ಏಲಿಯು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿಕೋ; 9 ಪುನಃ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ,
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾಸನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳು ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 10ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ
“ಸಮುವೇಲನೇ, ಸಮುವೇಲನೇ” ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು,
“ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾಸನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು; ‡ಅದರ ವಿಷಯ
ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳೂ ನಿಮಿರುವುವು. 12 ಏಲಿಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 13 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು § ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾದರೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದರೂ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 14 *ಏಲಿಯ
ಮನೆಯವರ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞ ಅಥ ಾ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಅವನು
ಾನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟನು. 16 ಆದರೆ
ಏಲಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು
ಅವನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಆಗ ಏಲಿಯು
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಆತನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ
‡ 3:11 3:11ಯೆರೆ 19:3. § 3:13 3:13ಅಥ ಾದೇವದೂಷಕರೆಂದು. * 3:14
3:14ಯೆ ಾ 22: 14.
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ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ; †ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟರೆ ಆತನು ಬೇ ಾದ
ಾಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 18 ಸಮುವೇಲನು
ಮುಚು್ಚಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಏಲಿಯು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ, ‡“ಆತನುಯೆಹೋವನು; ತನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವುದನು್ನ ಾಡಲಿ”
ಎಂದನು.

19 ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನೊಡನೆ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ §ಅವನ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ
ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 20ಯೆಹೋವನುಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಾನ್ ಊರಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 21 ಯೆಹೋವನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದಶರ್ನಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಾಕ್ಯದಿಂದ
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

4
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಜಯ - ಏಲಿಯಮಕ್ಕಳಮರಣ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟು ಎಬೆನೆಜೆರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು;
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಇವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೋತರು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.

3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ
ಹಿರಿಯರು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಅಪಜಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಶೀಲೋವಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರಿಸೋಣ;
† 3:17 3:17ರೂತ 1:17. ‡ 3:18 3:18 ೕಬ 1:21; 2:10. § 3:19 3:19
ಅಥ ಾಯೆಹೋವನ.
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ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಲಿ” ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ 4 *ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ತರಿಸಿದರು. ಏಲಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ, ಫೀನೆ ಾಸ್
ಎಂಬವರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದರು. 5 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುವ ಾಗೆ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 6 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಬಿ್ರಯರ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕೕನು ಾರಣ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬಂದದೆ್ದೕ ಾರಣವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 7 ದೇವರು ಇವರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಅ ್ಯೕ! ಮುಂಚೆ
ಹೀ ಾಗಿರಲಿ್ಲಲ್ಲ. 8 ಅ ್ಯೕ! ಪ ಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಈ ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವರು ಾರು? ಐಗುಪರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು ಇವರೇ ಅಲ್ಲ ೕ!
9 †ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಶೂರ ಾಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ನೀವೇ ಾಸ ಾದೀರಿ. ಆದ ಾರಣ ೌಯರ್ದಿಂದ
ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೋತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. ಮ ಾ ಸಂ ಾರ ಾಯಿತು; ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳು ಮಡಿದರು. 11 ‡ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತು; ಏಲಿಯಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನಯೂ
ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸನೂ ಹತ ಾದರು.

ಏಲಿಯಮರಣ
* 4:4 4:4 ವಿ ೕ 25:22. † 4:9 4:9 1 ಕೊರಿ 16:13. ‡ 4:11 4:11 ಕೀತರ್
78:60-61.
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12 ಅದೇ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ರಣರಂಗದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು §ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಬಂದು 13 ನಡೆದದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವೇ ಾಯಿತೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಂದಿರ ಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಏಲಿಯು ಆ
ದುಃಖದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ 14 ಈ ಗದ್ದಲವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು
ಒಡನೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಏಲಿಯು ತೊಂಭತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ದವನು; 15 ಕಣು್ಣಗಳು
ಇಂಗಿಹೋಗಿ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು. 16ಆಮನುಷ ್ಯನು ಏಲಿಗೆ, “ ಾನು
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲದ್ದವನು; ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಬಂದೆನು” ಅನ್ನಲು
ಏಲಿಯು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ವತರ್ ಾನವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 17 ಅವನು ಏಲಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಬೆನು್ನತೋರಿಸಿದರು; ಮ ಾಸಂ ಾರ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ, ಫೀನೆ ಾಸರು ಸತ್ತರು; ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು
ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಮುದುಕನೂ,
ಸೂ್ಥಲ ಾಯನೂ ಆದ ಏಲಿಯು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಪೀಠದಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಿದು್ದ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಸತ್ತನು. ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದ್ದನು.

19 ಅವನ ಸೊಸೆ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನತುಂಬಿದ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರ
ವಶ ಾಯಿತೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನೂ್ನ, ತನ್ನ ಾವನೂ, ತನ್ನ
ಗಂಡನೂ ಹತ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯುಂಟಾಗಿ
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಆಕೆಯು ಾಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, “ಭಯಪಡಬೇಡ, ಮಗನನು್ನ

§ 4:12 4:12ಯೆಹೋ. 7:6.
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ಹಡೆದಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆಯು ಅವರ
ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತು್ಯತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 21 ದೇವರ

ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರವಶ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಾವನೂ, ಗಂಡನೂ
ಮೃತ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ, “ಮಹಿಮೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕೂಸಿಗೆ *ಈ ಾಬೋದ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 22 “ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರವಶ ಾದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮಹಿಮೆಯು ಹೊರಟುಹೋಯಿತೆಂದು” ಹೇಳಿದಳು.

5
ದೇವರಮಂಜೂಷವುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಾರಕ ಾದದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಎಬೆನೆಜೆರಿನಿಂದ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲರುವ 2 * ಾಗೋನನ ಗುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಗೋನನಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ ಇಟ್ಟರು. 3ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರುಮರುದಿನ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡ ಾಗಿ † ಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರಹವು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷದಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತ
ತಿರುಗಿಅದರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4 ಾರನೆಯದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೋಡು ಾಗ
ಾಗೋನನ ತಲೆಯೂ, ಕೈಗಳೂ ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ
ಬಿದಿ್ದದ್ದವು; ಮುಂಡ ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ; 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಾಗೋನನ ಾಜಕರೂ
ಮತು್ತ ಾಗೋನನ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಗುಡಿಯ
ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಇಂದಿಗೂ ತುಳಿಯದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಾರಣ.

6 §ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರಿಗೆ ಾಧಕ ಾಗಿತು್ತ;
ಆತನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಡೆ್ಡ
ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. 7ಅಷೊ್ಡೕದಿನ
ಜನರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಮಗೂ,
* 4:21 4:21ಅಂದರೆಮಹಿಮೆಯುಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. * 5:2 5:2 ಾ್ಯಯ 16:23.
† 5:3 5:3ಯೆ ಾ 46:1-2 ‡ 5:5 5:5 ಚೆಫ. 1:9. § 5:6 5:6ಅ.ಕೃ. 13:11.
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ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನಿಗೂ ಾಧಕ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
8 *ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು,
“ಅದನು್ನ ಗತ್ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರು.”
ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 9ಮಂಜೂಷವುಅಲಿ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ †ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತವು ಆ ಊರಿನವರಿಗೂ ಾಧಕ ಾದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಗದ್ದಲ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಊರಿನ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲಯೂ,
ದೊಡ್ಡವರಲಿ್ಲಯೂ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆ ಊರಿನವರು, “ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮನೂ್ನ,
ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
11 ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಅವರಿಗೂ ಾಧಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಭಯವುಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿರಿ” ಅಂದರು. 12 ಾಯದೆ
ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ ಗಡೆ್ಡರೋಗ ಬಂದಿತು್ತ. ಪಟ್ಟಣದ ಗೋ ಾಟವು
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು.

6
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು
ತಿಂಗಳ ಾಲ ಇತು್ತ. 2 ನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪೂಜಾರಿಗಳನೂ್ನ,
ಕಣಿಹೇಳುವವರನೂ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಅದನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ

* 5:8 5:8ಯೆಹೋ. 13:3. † 5:9 5:9 ಧ ೕರ್ 2:15.
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ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಅನ್ನಲು 3 ಅವರು, “ನೀವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳುಹಿಸ ಾರದು.
* ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಗುಣಹೊಂದುವಿರಿ.
ಆತನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಜನರು, “ ಾವು
ಾ್ರಯಶಿ್ಚ ಾ್ತಥರ್ ಾಗಿ ಏನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವರು, “ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಾ್ಯಧಿ
ಇರುವುದರಿಂದ †ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಬಂ ಾರದ ಐದು
ಗಡೆ್ಡಗಳನೂ್ನ, ಬಂ ಾರದ ಐದು ಇಲಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿರುವ ಗಡೆ್ಡ ಮತು್ತ
ಇಲಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಿಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ಆತನ
ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದೀತು. 6 ಐಗುಪ್ತರಂತೆಯೂ ಫರೋಹನಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ‡ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲೊಲ್ಲದ ಇವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಧ ಾಗಿ
ಾಧಿಸಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ. 7ಈಗ ನೀವು ಒಂದು §ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಾಲು ಕರೆಯುವಮತು್ತ *ಎಂದೂನೊಗಹೊರದ

ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ಹೂಡಿಸಿರಿ. ಆ ಹಸುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ 8 ಆ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ನೀವು ಾ್ರಯಶಿ್ಚ ಾ್ತಥರ್ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಬಂ ಾರದ
ವಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 9 ಅ
ಹಸುಗಳು ಾ ಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದ ಾರಿ ಹಿಡಿದು †ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಡೆಗೆ
ಹೋದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ
ಎಂದೂ, ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ
* 6:3 6:3 ಾಜಕ. 5: 15-16. † 6:4 6:4ಯೆಹೋ. 13: 3. ‡ 6:6 6:6
ವಿ ೕ 8:13; 12:31. § 6:7 6:7 2 ಸಮು 6: 3. * 6:7 6:7 ಅರಣ್ಯ 19:2.
† 6:9 6:9ಯೆಹೋ 15:10.
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ಾಧಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು, ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಅಂದರು.

10 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾಲುಕರೆಯುವ ಎರಡು
ಹಸುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿ ಅವುಗಳ
ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದರು. 11 ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಇಲಿಗಳೂ, ಗಡೆ್ಡಗಳೂ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. 12 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹಸುಗಳು
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಕೂಗು ಾ್ತ ನೆಟ್ಟಗೆ
ಮುಂದೆ ನಡೆದವು; ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಎಲೆ್ಲಯವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೋದರು. 13 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು ಅಲಿ್ಲನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 14 ಬಂಡಿಯು
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ
ಕಲಿ್ಲನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಆಗ ಅವರು ಹೋಗಿ
ಬಂಡಿಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ, ಆ ಹಸುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 15ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ,
ಚಿನ್ನದ ವಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇಳಿಸಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು ಅದೇ ದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
16ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದಮೇಲೆ ‡ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಐದುಮಂದಿಪ್ರಭುಗಳು
ಅದೇ ದಿನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

17 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳು
ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಾಜಾ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಗತ್ ಊರು, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಅವರಸಂ ಾ್ಥನಗಳಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗೂ 18ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದಬಂ ಾರದ
ಇಲಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸುಗಳ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಮ ನಗರಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗೂ ಸರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಬೇತ್
‡ 6:16 6:16 ವ. 4.
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ಷೆಮೆಷಿನವ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ್ಲೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ
ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. 19 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಇಣಕಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ §ಯೆಹೋವನು ಅವರಲಿ್ಲ
*ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು
ಗೋ ಾಡಿದರು.
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಮಂಜೂಷ

20ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಾರು ನಿಂ ಾರು?
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈತನು ಹೋಗತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾವುದು ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು 21 †ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ; ನೀವು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7
1 ಆಗ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಅದರ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡದು್ದ; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು

ಅಪಜಯಹೊಂದಿದು್ದ
2 ಮಂಜೂಷವು ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳು

ಅಂದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
§ 6:19 6:19 ವಿ ೕ 19:21. * 6:19 6:19 ಇಬಿ್ರಯಪದ 50,070. † 6:21
6:21ಯೆಹೋ. 9: 17; 18:14.
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ಅವರಿಗೆ, “*ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ †ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ದ ಾದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ‡ಯೆಹೋವನ

ಮೇಲೆಯೇ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಆಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು” ಅಂದನು.
4 ಾಗೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಾಳ್ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು.
5 ಸಮುವೇಲನು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬರಲಿ; ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು” ಅಂದನು. 6 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು, ನೀರು
ಸೇದಿ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಹೊಯು್ದ, ಆ ದಿನ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ,
“ ಾವು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾ್ಯಯ ಾಲಕ ಾಗಿದು್ದ,
ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.

7 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರ ಾಜರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 8 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸುವ
ಾಗೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡು, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ”
ಅಂದರು. 9ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಾಲುಕುಡಿಯುವ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
§ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 10 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಮುವೇಲನು ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ

* 7:3 7:3 1ಅರಸು. 8:48. † 7:3 7:3ಆದಿ 35:2. ‡ 7:3 7:3ಮ ಾ್ತ 4:10.
§ 7:9 7:9ಯೆರೆ 15:1.
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ಯುದ್ಧಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಮೀಪಿಸ ಾಗಿ, *ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡ
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸೋತು
ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 11 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ
ಮಿಚೆ್ಪಯಿಂದ ಹೊರಟು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬೇತ್ಕರಿನ
ತಗಿ್ಗನವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು. 12ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಮಿಚೆ್ಪಗೂ †ಶೇನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ‡ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
“ಯೆಹೋವನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ §ಎಬೆನೆಜೆರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟದರಿಂದ ತಿರುಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು *ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ ಇತು್ತ. 14ಅವರು ಎಕೊ್ರೕನ್ ದಲುಗೊಂಡು
ಗತ್ ಊರಿನ ವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೇ ದೊರಕಿದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.

15 ಸಮುವೇಲನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ತೀರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಬೇತೇಲ್, ಗಿ ಾ್ಗಲ್, ಮಿಚೆ್ಪ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ † ಾಮಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 17 ಅಲಿ್ಲ
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿ ಾದಗಳನು್ನ
ತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

* 7:10 7:10 ಕೀತರ್ನೆ. 18:13. † 7:12 7:12 ಅಥ ಾ ಏ ಾನ್. ‡ 7:12
7:12ಆದಿ 28: 18. § 7:12 7:12 ಎಬೆನೆಜರ್ಅಂದರೆ ಸ ಾಯ ಶಿಲೆ. * 7:13
7:13 ಾ್ಯಯ 13:1. † 7:16 7:16 1 ಸಮು 1:19.
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8
ಇ ಾ್ರಯೇಲರುತಮಗೊಬ್ಬಅರಸನುಬೇಕೆಂದುಬೇಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ

1 ಸಮುವೇಲನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 2 ಅವನ
ದಲನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ೕವೇಲ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗನ

ಹೆಸರು ಅಬೀಯ. ಇವರು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿದ್ದರು.
3 ಇವರು ತಂದೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ ದ್ರ ಾ್ಯಶೆಯಿಂದ
ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾದ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 5 ಅವನಿಗೆ,

“ನೀನಂತೂ ಮುದುಕ ಾದಿ; ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. *ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತೆ
ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು. ಅವನೇ ನಮ್ಮ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿರಲಿ” ಅಂದರು. 6 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆಗೋಸ ್ಕರ
ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು ಎಂಬ ಅವರ ಾತಿಗೆ
ಸಮುವೇಲನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಜನರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡು; †ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಾಡಿದರೋ,
ಾಗೆಯೇ ನಿನಗೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 9 ನೀನು ಈಗ ಅವರು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಾಡು; ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಜರಿಗಿರುವ
ಅಧಿ ಾರ ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
* 8:5 8:5ಅ.ಕೃ. 13:21. † 8:7 8:7 ವಿ ೕ 16:8.
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10 ಸಮುವೇಲನು ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, 11 “‡ಅರಸನಿಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವೆಷೆ್ಟಂದು
ಕೇಳಿರಿ, §ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಾರಥಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಹುತರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರು ಅವನ ರಥಗಳ ಮುಂದೆ ಓಡುವವ ಾಗಬೇಕು.
12 ಕೆಲವರನು್ನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ
ಪಂಚಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವನು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಅವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವವರೂ, ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವರೂ,
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ಆಯುಧ, ರಥ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೂ
ಆಗಬೇಕು. 13ಇದಲ್ಲದೆಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಅಡಿಗೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವುದಕೂ್ಕ

ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 14 *ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಾದ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆಕೊಡುವನು. 15ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಷ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ,ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಕೊಡುವನು.
16ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ ಾದ †ಎತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ
ಕೆಲಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 17 ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು. 18ಆಗನೀವುಆರಿಸಿಕೊಂಡಅರಸನದೆಸೆಯಿಂದ
ಆದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇಸತು್ತಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವಿರಿ. ‡ಆಗಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 19 ಸಮುವೇಲನು ಎಷು್ಟ
ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ, “ಇಲ್ಲ;
ನಮಗೆಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು; 20 ಾವುಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ
ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿ ನಮಗೆಮುಂ ಾಗಿಹೊರಟು
‡ 8:11 8:11ಧ ೕರ್ 17:16-20. § 8:11 8:11 1. ಸಮು 14:52. * 8:14
8:14 1. ಅರಸು. 21:7. † 8:16 8:16ಅಕ್ಷರಶಃ ಾಗಿಯುವಕರು. ‡ 8:18 8:18
ಾನೋ 1:28.
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ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 21 ಸಮುವೇಲನು ಜನರ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ 22ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “§ಅವರಇಷ್ಟದಂತೆ
ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸು” ಎಂದನು. ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

9
ೌಲಮತು್ತ ಸಮುವೇಲರ ಭೇಟಿ

1ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ *ಕೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಕೀಷನು ಅಬೀಯೇಲನ
ಮಗ, ಅಬೀಯೇಲನು ಚೆರೋರನ ಮಗ, ಬೆಕೋರತನ ಮ್ಮಗ
ಾಗೂ ಅಫೀಹನ ಮರಿಮಗನು. 2 ಕೀಷನಿಗೆ ೌಲನೆಂಬ
ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಈ ೌಲನು ೌವನಸ್ಥನೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅತಿಸುಂದರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಅವನ ಹೆಗಲೂ ತಲೆಯೂ ಾಣುವಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಒಂದು
ದಿನ ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನ ಕತೆ್ತಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನೆದು್ದ
ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4ಅದರಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೊರಟು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ, † ಾಲಿ ಾ ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಾಲೀಮ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಈ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಚೂಫ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ, “ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗೋಣನಡಿ; ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಈಗ ಕತೆ್ತಗಳ ಚಿಂತೆ ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲರಬಹುದು”
ಅಂದನು 6ಆದರೆಆಆಳು, “ಇಗೋ,ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌರವಸ್ಥ ಾದ
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‡ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನುಡಿಯುವುದೆ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಾವು
ಹೋಗತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ೌಲನು, “ ಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದರೆ §ಏ ಾದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು; ಾವು ತಂದಿದ್ದ ಆ ಾರ ಾಮಗಿ್ರಯು
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಏನು ಕೊಡಬೇಕು?” ಎನ್ನಲು 8 ಆಳು, “ಇಗೋ,
ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ *ಒಂದು ಾವಲಿಯಿದೆ; ಇದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ;
ಅವನು ನಮಗೆ ಾಗರ್ ತೋರಿಸುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
9 (ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ †ದೈ ೕತ್ತರ
ಕೇಳಬೇ ಾದರೆ “ದೇವ ದಶಿರ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ”
ಎನು್ನವರು. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ,
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ‡ದೇವದಶಿರ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) 10 ಆಗ
ೌಲನು ಆಳಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಹೋಗೋಣ
ನಡಿ” ಅಂದನು. 11 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಲು ನೀರು ಸೇದುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಊರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಕಂಡು, “ದಶಿರ್ಯು
ಊರಲಿ್ಲ ಾ್ದನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು, “ಇ ಾ್ದನೆ;
12 ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು §ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಈಗಲೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನು;
ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿರಿ. 13 ಅವನು ಯಜ್ಞಭೋಜನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ ದಲು ನೀವು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಸಿಕು ್ಕವನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವ ವರೆಗೆ ಜನರು ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಹೋಗಿ ಯ ಾ ಾರವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅನಂತರ
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ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿರಿ. ಅವನು
ಸಿಕು ್ಕವ ಸಮಯ ಇದೇ” ಅಂದರು. 14ಅವರು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಊರಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಸಮುವೇಲನು ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೊರಟು
ಅವರೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು.

15 ೌಲನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 16 “ ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. ಅವನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು.
*ಅವರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಅವರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 17 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನು್ನ ಕಂ ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು ಇವನೇ;
ಇವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು.
18ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆಬಂದ ೌಲನು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ನೋಡಿ, “ದಶಿರ್ಯ ಮನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ತಿಳಿಸುವಿ ೕ?” ಎನ್ನಲು ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನೇ ಆ ದಶಿರ್.
19 ನೀನು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಾ; ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಾಳೆ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. 20 ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡ; ಅವು
ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅಭಿ ಾಷೆಯೆ ಾ್ಲ ಾರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು,
ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸಲು್ಲವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನಲ್ಲ ೕ?
†ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನದು ಕನಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ;
ನನಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಾತನು್ನ ಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದನು.
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22 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಸು ಾರು
ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅಡಿಗೆಯವನಿಗೆ, 23 “ ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಡಿಸಿದ್ದ ಾಂಸ ಾಗವನು್ನ ತಂದಿಡು”
ಅಂದನು. 24 ಅವನು ‡ಒಂದು ತೊಡೆಯ ಾಂಸವನೂ್ನ
ಅದರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತಂದು ೌಲನ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇದು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದು್ದ; ಇದನು್ನ
ತಿನು್ನ, ಾಕೆಂದರೆ ಜನರನು್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕರೆ ಾಗಿನಿಂದ ಇದು
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ” ಎಂದು ೌಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ೌಲನು ಆ ದಿನ ಸಮುವೇಲನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಿದನು.

25ಅವರು ಗುಡ್ಡದಿಂದಿಳಿದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ೌಲನನು್ನ ತನ್ನ §ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನು.

26ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸಮುವೇಲನು ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿದ್ದ
ೌಲನನು್ನ, “ಏಳು,ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಎಬಿ್ಬಸಲು
ಅವನು ಎದ್ದನು. ತರು ಾಯಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಟುಊರಹೊರಗೆ
ಬಂ ಾಗ 27 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲು್ಲ; ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಒಂದುಂಟು” ಎಂದನು.

10
ೌಲನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಾದದು್ದ

1 ಆ ಆಳು ಮುಂದೆ ಹೋ ಾಗ *ಸಮುವೇಲನು ತೈಲದ
ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೈಲವನು್ನ ಹೊಯು್ದ
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ಅವನನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು †ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಅಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಈ
ಹೊತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಮೇರೆ ಳಗಿರುವ ‡ ಾಹೇಲಳ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥ
ಚೆಲ್ಚಹಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾಣುವಿ. ಅವರು ನಿನಗೆ,
‘ನೀನು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಕತೆ್ತಗಳ ಚಿಂತೆಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದನು ಎಂಬು ಾಗಿ
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
3 ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದು § ಾಬೋರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಏಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ *ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಮೂವರು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಮೂರು ಹೋತಮರಿಗಳನೂ್ನ,ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮೂರು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಾ್ರ ಾರಸದ ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿಯನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವರು. 4 ಅವರು ನಿನ್ನ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವರು; ನೀನು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ †ದಂಡು
ಇರುವ ದೇವಗಿರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ದಮ್ಮಡಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ ಈ ಾದ್ಯ ಾರರೊಡನೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಾಣುವಿ. ಅವರು
ಪರವಶ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು. 6 ಆಗ ‡ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವಿ.
ನೀನು ಾಪರ್ಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗುವಿ. 7 ಈ ಗುರುತುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದ ಾಗೆ ಾಡು; ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. 8 ನೀನು ಮುಂ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು;

† 10:1 10:1 ಧ ೕರ್ 32:9. ತನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ. ‡ 10:2 10:2ಆದಿ 35:19-20.
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ಏಳು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಾನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು; ಅಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೆ
ಾದುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ದೇವರು

ಅವನಿಗೆ ನೂತನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ
ಎ ಾ್ಲ ಗುರುತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. 10 ಅವನು ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬಂದ
ಕೂಡಲೆಪರವಶ ಾದಪ್ರ ಾದಿಸಮೂಹವುತನೆ್ನದುರಿಗೆಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ದದರಿಂದ ಅವನೂ
ಪರವಶ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. 11 ಅವನು
ಪರವಶ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಅವನ ಪರಿಚಿತರು ಕಂಡು ತಮ್ಮ
ತ ್ಮಳಗೆ, “ಕೀಷನಮಗನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತು? ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನೋ?” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಆಗ ಆ
ಸ್ಥಳದವನೊಬ್ಬನು, “ ಾ ಾದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ §“ ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ”
ಎಂಬ ವಿಷಯ ಹುಟಿ್ಟತು. 13 ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 14 ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಸೇವಕನನೂ್ನ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದವು.
ಅವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು”
ಅಂದನು. 15 “ಸಮುವೇಲನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಕೇಳಲು 16 ೌಲನು, “ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕವೇ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನೇ ಹೊರತು ಸಮುವೇಲನು
ಹೇಳಿದ ಾಜ್ಯ ಾರದ ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಚೀಟು ಾಕಿ ೌಲನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

17 ಸಮುವೇಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 18 ಆತನು
§ 10:12 10:12ಮ ಾ್ತ 13:54-55.
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ಅವರಿಗೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, “ನೀವು ಐಗುಪ್ತರ ಕೈಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನೂ, ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದವನೂ ಾನೇ. 19 ನೀ ಾದರೋ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ನನ್ನನು್ನ ಈಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕುಲ ಕುಲ ಾಗಿಯೂ
ಗೋತ್ರಗೋತ್ರ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 20 *ಸಮುವೇಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳನು್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆ ಾಗ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಚೀಟುಬಿದಿ್ದತು. 21 ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ
ಮಟಿ್ರಯ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಗೆ ಚೀಟುಬಿದಿ್ದತು.
ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 22 ಅವರು,
“ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವನೋ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಆತನು, “ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಇಗೋ, ಾ ಾನುಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23ಅವರು
ತಟ್ಟನೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಅವನ ಹೆಗಲೂ
ತಲೆಯೂ ಾಣುವಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದನು. 24 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನೋಡಿದಿ ಾ, ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಇವನೇ; ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ” ಎನ್ನಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ”
ಎಂದು ೕಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗಿದರು. 25 ತರು ಾಯ ಸಮುವೇಲನು
ಜನರಿಗೆ † ಾಜನೀತಿಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಆ ಮೇಲೆ ಜನರನು್ನ
ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 26 ೌಲನೂ
* 10:20 10:20ಯೆಹೋ. 7:16-18. † 10:25 10:25 ಧ ೕರ್ 17:14-20.
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ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು; ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶೂರರು
ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 27 ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಅ ೕಗ್ಯರು, “ಇವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನೋ?” ಎಂದು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ೌಲನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು.

11
ೌಲನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

1 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾ ಾಷನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಾಬೇಷ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲು, ಾಬೇಷಿನವರು ಅವನನು್ನ,
“ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೋ; ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 2ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ದಲು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3 ಆಗ ಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ,
“ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು; ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ರ ಸದಿದ್ದರೆ, ಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು
ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 4ದೂತರು ೌಲನು
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನವರಿಗೆ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳತೊಡಗಿದರು. 5 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ೌಲನು
ಹೊಲದಿಂದ ದನಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅವನು,
“ಜನರು ಗೋ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಾಬೇಷಿನವರ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
6ಆಗಯೆಹೋವನಆತ್ಮವುಅವನಮೇಲೆಬಂದಿತು. ಅವನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡು, *ಒಂದು ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

* 11:6 11:6 ಾ್ಯಯ 19:29.
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ತುಂಡು ತುಂಡು ಾಡಿದನು. 7 ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ದೂತರ
ಮು ಾಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ ಾರು
ೌಲ, ಸಮುವೇಲರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರ ಎತು್ತಗಳು
ಹೀಗೆಯೇ ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. 8 ಅವರನು್ನ ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. 9ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ದೂತರಿಗೆ,
“ ಾಳೆ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದು ಾಬೇಷ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
10ದೂತರು ಹೋಗಿಈವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಾಬೇಷಿನವರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಾಳೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆವು; ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 11 ೌಲನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಮೂರು ಗುಂಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಅವರನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ವರೆಗೆ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದನು. ಉಳಿದವರನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ತರು ಾಯ ಜನರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ನಮಗೆ
ಅರಸ ಾಗ ಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಾರು? †ಅವರನು್ನ
ನಮಗೆಒಪಿ್ಪಸಿರಿ; ಾವು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದರು. 13 ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಾರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 14 ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ, “ಬನಿ್ನರಿ; ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ
ೌಲನ ಅರಸುತನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸೋಣ” ಅನ್ನಲು 15 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ೌಲನ ಅರಸುತನವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,

† 11:12 11:12 ಲೂಕ 19:27.
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ೌಲನೊಡನೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

12
ಸಮುವೇಲನ ಬೀ ್ಕಡುಗೆಯ ಾಷಣ

1 ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು.
2 *ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿರುವನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಾನು ಈಗ ತಲೆನರೆತ ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಾನು
† ಾರಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ, ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾರ ಾ್ನದರೂ
ವಂಚಿಸಿ, ಪೀಡಿಸಿದೂ್ದ, ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುರುಡನಂತೆ ತೀಪುರ್
ಾಡಿದೂ್ದ ಉಂಟೋ? ಇದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆಯೂ

ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಿರಿ; ಾನು ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 4 ಅವರು, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಪೀಡಿಸಿ ಾ್ದಗಲಿ, ನಮಿ್ಮಂದ ಏ ಾದರೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಾ್ದಗಲಿ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 5 ಸಮುವೇಲನು ಪುನಃ
“ನೀವುನನ್ನಲಿ್ಲ ಇಂಥದನೆ್ನೕನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲಎಂಬುದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನೂ
ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೂ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು. ಅವರು,
“ ೌದು, ಯೆಹೋವನೇ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಕರೆತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೕಶೆ ಾಗೂ ಆರೋನರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 7 ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ
ನಡೆಸಿದ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ, ಆತನು ೕಶೆ ಆರೋನರ ಮು ಾಂತರ ಅವರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. 9 ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ
‡ ಾಚೋರಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಸೀಸೆರನಿಗೂ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ,
ೕ ಾಬ್ ಾಜನಿಗೂ ಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಇವರು ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 10 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ‘ ಾವು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ಕೃಪೆ ಾಡಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು; ಾವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು’ ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11ಯೆಹೋವನು
§ಯೆರು ಾ್ಬಳ್, * ಾ ಾಕ್, ಯೆಫಾ್ತಹ, ಸಮುವೇಲ್ ಇವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 12 ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಾ ಾಷನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗಲು,ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನೀವು, ‘ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸು’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 13ಇಗೋ, ನೀವುಅಪೇ ಸಿಆರಿಸಿಕೊಂಡಅರಸನು
ಇವನೇ; ಯೆಹೋವನು ಇವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 †ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು, ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ, ತಪ್ಪದೆ ಆತನ ಾತನು್ನ
ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದು. 15 ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ,
ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ, ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ
‡ 12:9 12:9 ಾ್ಯಯ 13:1. § 12:11 12:11 ಗಿದೊ್ಯೕನ್. * 12:11 12:11
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ಇರುವುದು. 16 ‡ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ
ಾಡುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. 17 ಾನು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು; §ಈಗ ಗೋದಿಯಸುಗಿ್ಗಯಿದ್ದರೂ
ಆತನು ಗುಡುಗನೂ್ನ,ಮಳೆಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರಮೂಲಕ ನೀವು
ಅರಸನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು ಮಳೆಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. *ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೂ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ 19ಸಮುವೇಲನನು್ನ, “ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು
ಬೇಕೆಂದು ಾವುಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆಮತೊ್ತಂದು
ಾಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು
ಾಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ” ಎಂದು
ವಿ ಾಪಿಸಲು 20 ಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಇಷು್ಟ ಾಪ ಾಡಿದ
ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾದರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ.
21 †ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ;
ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾಭವೂ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವು
ವ್ಯಥರ್ ಾದವುಗಳೇ. 22 ‡ಯೆಹೋವನು ದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಕೀಯಜನವ ಾ್ನಗಿಆರಿಸಿಕೊಂಡಮೇಲೆಆತನು §ತನ್ನಮಹೋನ್ನತ
ಾಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 23 ಾ ಾದರೋ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, ಆತನ
ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದನು್ನ
ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪಿ ಾಗಿರುವೆನು.
24ನೀ ಾದರೋಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ,ಆತನು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು,
‡ 12:16 12:16ವಿ ೕ 14:13. § 12:17 12:17 ಾನೋ 26:1. * 12:18
12:18ಎಜ್ರ. 10:9. † 12:21 12:21 1 ಕೊರಿ 8:4. ‡ 12:22 12:22 1 ಪೇತ್ರ.
2:9 § 12:22 12:22ಯೆರೆ 20:9,14,22.
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*ಆತನನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ
ಬರಬೇಕು; 25 ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನು ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಯುದ್ಧ

1 ೌಲನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
2 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೇತೇಲಿನ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು. ಒಂದು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೕ ಾ ಾನನ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ೕ ಾ ಾನನು ಗೆಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾವಲುಪಡೆಯ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಈವತರ್ ಾನವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ೌಲನು “ಎ ಾ್ಲ ಇಬಿ್ರಯರು ಕೇಳಲಿ”
ಎಂದು *ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿಸಿದನು. 4 ೌಲನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲುಪಡೆಯ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಅವರ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದೆವೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ತಿಳಿದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದು ೌಲನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆಗ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ರಥಬಲವನೂ್ನ, ಆರು ಾವಿರ ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ,
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೇಡು
ಬಂದಿತು. ಾವು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು †ಗವಿ,
* 12:24 12:24 ಪ್ರಸಂಗಿ. 12:13. * 13:3 13:3 ಾ್ಯಯ 3:27. † 13:6
13:6 ಇಬಿ್ರ. 11:38.
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ಾಡು, ಬಂಡೆ, ನೆಲಮನೆ, ಗುಂಡಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
7 ಕೆಲವರು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಾದ್ಯರ ದೇಶಕೂ್ಕ, ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದನು. ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 8 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಆ ಯಂತೆಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ
ಏಳು ದಿನ ಇದ್ದರೂ ಸಮುವೇಲನು ಬರಲಿಲ್ಲ; ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಜನರು
ಚದರಿಹೋದರು.

ೌಲನ ಅವಿಧೇಯತೆಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನು ಗದರಿಸಿದು್ದ
9 ಆಗ ೌಲನು ಜನರಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ, ಸ ಾ ಾನ

ಯಜ್ಞಕೂ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತರಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 10 ಅದು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮುವೇಲನು
ಬಂದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಲು 11 ಸಮುವೇಲನು ಅವನನು್ನ, “ಇದೇನು
ನೀನು ಾಡಿದು್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಜನರು
ಚದರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ, ನೀನು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾರದಿರುವುದನೂ್ನ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. 12 ಆಗ
ಾನು ‘ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬಿ ಾ್ದರು, ಾನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು, ಭಯಪಟು್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂ ಾದೆನು” ಅಂದನು. 13 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು
ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದೆ; ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನು
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
14 ಈಗ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಅರಸುತನವು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆತನು ‡ತನಗೆ
‡ 13:14 13:14ಅ.ಕೃ. 13:22.
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ಒಪು ್ಪವ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭು ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಆಯುಧ ರಹಿತ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
16 ೌಲನು ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಆರು

ನೂರು ಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಅವನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗೆಬದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
17 ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ
ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟು, ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಫ್ರದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಶುವಲ್ ಾಡಿಗೂ, 18 ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು

§ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ಕಡೆಗೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಜೆಬೋಯೀಮಿನ
ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಅರಣ್ಯವನು್ನ ನೋಡಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಹೋದವು. 19ಇಬಿ್ರಯರು ಈಟಿಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಆ ಯಿದ್ದದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಕ ಾ್ಮರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 20 ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲಿನ ಗುಳ,

ಸಲಿಕೆ, ಕೊಡಲಿ, ಗುದ್ದಲಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಹರಿತ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹತಿ್ತರವೇ ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ. 21 ಗುದ್ದಲಿ, ಸಲಿಕೆ, ತಿ್ರಶೂಲ,
ಕೊಡಲಿ, ಮುಳು್ಳಗೋಲು ಇವುಗಳನು್ನ ಹದ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಅವರಲಿ್ಲ *ಹರಿತ ಾಡುವ ಕಲು್ಲ ಾತ್ರ ಇತು್ತ. 22ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ೌಲ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ಹೊರತು
ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯ ಾ್ಲದರೂ, ಕತಿ್ತ ಾಗಲಿ
ಬಜಿರ್ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ೕ ಾ ಾನನ ೌಯರ್
§ 13:18 13:18ಯೆಹೋ. 10:10 * 13:21 13:21ಅರ.
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23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲುದಂಡು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನ ಕಣಿವೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೊರಟಿತು.

14
1 ಒಂದು ದಿನ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ

ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಆಚೆ ಇರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾವಲುದಂಡಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
2 ೌಲ ಾದರೋ ಗಿಬೆಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಾಗ ಾಗಿರುವ
ಮಿಗೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಾಳಿಂಬೆ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರೂ,
3 *ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹೀಯನೂ ಇದ್ದರು. ಆ
ಅಹೀಯನು †ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ
ಏಲಿಯಮರಿಮಗನೂ, ಫೀನೆ ಾಸನ ಮ್ಮಗನೂ,ಈ ಾಬೋದನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ೕ ಾ ಾನನು
ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾವಲುದಂಡಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ, ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ದ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಚೇಚ್, ಸೆನೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಡಿ ಾದ
ಬಂಡೆಗಳು ಇದ್ದವು. 5 ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಮಿ ಾ್ಮಷಿಗೂ, ಮತೊ್ತಂದು ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಗೆಬಕೆ್ಕ
ಎದು ಾಗಿದ್ದವು. 6 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಾವಲುದಂಡಿನವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಯರ್ನಡಿಸುವನು. ‡ಬಹು ಜನರಿದ್ದರೂ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿದ್ದರೂ ರ ಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನು, “ನಿನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಂತೆ ಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಾಗೆ ಾನೂ ನಿನ್ನನು್ನ
* 14:3 14:3 ವಿ ೕ 28:6-30. † 14:3 14:3ಯೆಹೋ. 18:1. ‡ 14:6
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ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 8 ಆಗ ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ,
“ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಣುವಂತೆ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ. 9 ‘ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲರಿ’ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರೋಣ. 10 ಆದರೆ
ಅವರು, ‘ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ
ಗುರುತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು.

11 ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲು ದಂಡಿನವರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಅವರು, “ಇಗೋ, ಇಬಿ್ರಯರು ಾವು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ
ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವವನಿಗೂ, “ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ; ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಬಂದಿದೆ”
ಎಂದರು. ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹತಿ್ತ ಾ; ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನೂ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತು್ತ ಣ ಾಲುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತದರು;
ೕ ಾ ಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿಸು ಾ್ತ ಹೋದನು.

ಅವನ ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತ ಹೋದನು.
14 ೕ ಾ ಾನನು ಅವನ ಸೇವಕನು ಾಡಿದ ದಲ
ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರು §ಅಧರ್ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಪಜಯ

15 ಆಗ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದವರೂ, ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ
ಾಣದಲಿ್ಲದ್ದವರೂ, ಸುಲಿಗೆಗೋಸ ್ಕರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೂ,

§ 14:14 14:14 ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ: ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಉಳುವಷು್ಟ ಭೂಮಿಯಅಧರ್
ಅಥ ಾ ಒಂದು ೕಡಿ ಎತು್ತ ಒ ್ಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಉಳುವಷು್ಟ ಭೂಮಿ.
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ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಭಯದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ಭೂಕಂಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮ ಾಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು. 16 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಾವಲಿದ್ದ ೌಲನ ಸೈನಿಕರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡು *ಕಳವಳಗೊಂಡು
ಚದರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 17 ೌಲನು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದವರು ಾರೆಂಬುದನು್ನ

ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ
ನೋಡಿ ಾಗ ೕ ಾ ಾನನೂ, ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ
ಸೇವಕನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 18 ಅನಂತರ ೌಲನು
ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಏ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ
ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನಷೆ್ಟ. 19 † ೌಲನು ಾಜಕನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಗದ್ದಲವು ಬಲು

ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆಗ ೌಲನು ಾಜಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ 20 ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಯುಂಟಾಗಿ ‡ಒಬ್ಬನನೊ್ನಬ್ಬನು ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ ದಲಿನಿಂದಲೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅವರೊಡನೆ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಬಿ್ರಯರು, ೌಲ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ

ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಓಡಿಹೋದರೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. 23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧವು
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ಬೇ ಾವೆನಿನ ಆಚೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.
ೌಲನ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಆ

24 ಆ ದಿನ ೌಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು, “ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಊಟ ಾಡ ಾರದು; ಾಡಿದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹು ಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ ಾರ
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. 25 §ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ
ನೆಲಜೇನು ಇರುವ ಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. 26 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಹರಿಯುವುದನು್ನ ಕಂಡರೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟದರಿಂದ ಾವನೂ
ಅದನು್ನ ಾ ಳಗೆ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 27 ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಜನರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದು್ದ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಜೇನುಹುಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚುಚಿ್ಚ, ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಲು
ಅವನ *ಕಣು್ಣಗಳು ಕಳೆಗೊಂಡವು. 28 ಕೂಡಲೆ ಒಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ,
“ಈ ಹೊತು್ತ ಊಟ ಾಡುವಂಥವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರೆಂದು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
29ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಳಲಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ೕ ಾ ಾನನು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿಂದದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಹೇಗೆ ಕಳೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ನೋಡು. 30ಜನರು ಾವು
ಇಂದು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಂಡ ಆ ಾರವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ
ಊಟ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷು್ಟ ಬಲಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ
ಹತ ಾಗದವರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 31 ಆ
ದಿನ ಜನರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಿಂದ ಅ ಾ್ಯಲೋನಿನ ವರೆಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಬಹಳ ಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರು. 32ಅವರು ಾವು ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡಿದ
§ 14:25 14:25ಇ ಾ್ರಯೇಲಜನರೆಲ್ಲರು. * 14:27 14:27ಅವನು ತನ್ನ ಬಲವನು್ನ
ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಪುನಶೆ್ಚೕತನ
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ಎತು್ತ, ಕುರಿ, ಕರು ಇವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು
ಾಂಸವನು್ನ †ರಕ್ತದೊಡನೆ ತಿಂದರು. 33 ಆಗ ಕೆಲವರು ೌಲನಿಗೆ,

“ನೋಡು, ಜನರು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ಮ ಾ ಾತಕವೇ ಸರಿ; ನೀವು ಬೇಗನೆ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೊ್ಲಂದನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿ ತಂದಿಟು್ಟ; 34 ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ತಂದು, ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ’ ” ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು
ಕೊಂದು ತಿಂದರು. 35 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಇದೇ ದಲನೆಯದು.

36 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ, “ಬನಿ್ನರಿ; ಾವು ಈ
ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ, ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಕೊಂದು ಾಕೋಣ”
ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಾಜಕನು, “ಇತ್ತ ಬನಿ್ನರಿ; ಾವು ದೇವರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸೋಣ” ಎಂದನು. 37 ಆಗ ೌಲನು, “ದೇ ಾ,
ಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದೋ? ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆ ದಿನ ಉತ್ತರಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 38 ಆಗ
ೌಲನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು, ಈ
ಹೊತು್ತ ಾಪ ಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ. 39 ‡ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ, ಾಪ ಾಡಿದವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ ಾಗಿದ್ದರೂ
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ಸರಿಯೇ, ಅವನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಜನರು
ಏನೂ ಾತ ಾಡದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು. 40 ಆಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲರಿ; ಾನೂ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು” ಅನ್ನಲು

ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಅಂದರು. 41 ಅನಂತರ
ೌಲನು, “§ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ *ಅದು ಅವನಿಗೂ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ ಬಂದಿತು, ಜನರು ಾ ಾದರು. 42 ೌಲನು

ಪುನಃ, “ನಮಿ್ಮಬ್ಬರೊಳಗೆ ಚೀಟು ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ ಾಗ ಚೀಟು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. 43 ಆಗ
ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ, “ನೀನು ಏನು ಾಡಿದಿ, ಹೇಳು”
ಎಂದುಕೇಳಲುಅವನು, “ ಾನು ಕೋಲಿನಿಂದಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದೆನು; ಾನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 44 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ೕ ಾ ಾನನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. 45ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ

ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮ ಾ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದ
ೕ ಾ ಾನನು ಾಯಬೇಕೋ? ಕೂಡದು; ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,

ಅವನ ತಲೆಗೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು.
46 ೌಲನು ಆ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ೌಲನಯುದ್ಧಗಳೂಅವನ ಕುಟುಂಬವೂ
47 ೌಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸುತ್ತಣ

ವೈರಿಗ ಾದ ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಎದೋಮ್ಯರು,
ಚೋಬದ ಅರಸರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
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ಅವನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜಯವನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿದನು.
48 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ
ಹೋಗಿ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸದೆಬಡಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.

49 ೌಲನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು - ೕ ಾ ಾನ, ಇಷಿ್ವ ಮತು್ತ
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು - ಮೇರಬ್ ಮತು್ತ ಮೀಕಲ್.
50 ಅಹೀ ಾಚನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳು ೌಲನ ಹೆಂಡತಿ.
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನ ಸೇ ಾಪತಿ. ನೇರನು
ೌಲನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು. 51 ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನೂ, ಅಬೆ್ನೕರನ
ತಂದೆ ಾದ ನೇರನೂ ಅಬೀಯೇಲನಮಕ್ಕಳು.

52 ೌಲನಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ೕರ ಯುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದು್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ

ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ ಆದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡರೆ,
ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

15
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದಯುದ್ಧ, ೌಲನ ಅವಿಧೇಯತೆ

1 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನ ಾ್ಲ; ಆತನು
ಈಗ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು. 2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
3 ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ *ಅವರಿಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡು. ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ,
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ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಶಿಶುಗಳನೂ್ನ, ಎತು್ತ, ಕುರಿ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದು ಾಕು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ”ಅಂದನು.

4 ೌಲನು ತೆ ಾಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಎರಡು
ಲಕ್ಷ ಾ ಾಳುಗಳು ಇದ್ದರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು
ಇದ್ದರು. 5ಅವನು ಇವರೊಡನೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಜ ಾನಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಒಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಆದರೆ
ಅವನು †ಕೇನ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವೂ ಅವರೊಡನೆ ಾಶ ಾದೀರಿ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಅವರು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 7ಆಗ ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
‡ಹವೀ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
§ಶೂರಿನವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಹೋದನು. 8 ಅವರ
ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 9 ೌಲನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ಅ ಾಗನನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ ಾದ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ,
ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಲು ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದಂಥ
ಹೀನ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನು ೌಲನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ

10 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಈಗ ವಿ ಾದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು;

ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಸಮುವೇಲನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟನು.
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12 ಸಮುವೇಲನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ೌಲನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ, “ ೌಲನು ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಾಪಕಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು” ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಬಂದದ್ದರಿಂದ 13 ಸಮುವೇಲನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ೌಲನು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “*ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ;
ಾನು ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು” ಅಂದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾ ಾದರೆ ಇದೇನು? ಕುರಿಗಳ ಕೂಗು
ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ದನಗಳ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ”
ಎನ್ನಲು 15 ೌಲನು, “ಜನರು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಕುರಿದನಗಳಲಿ್ಲ
ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಮಿ ಾ್ಕದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
16 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದಿರಲಿ; ಯೆಹೋವನು
ಕಳೆದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು”
ಎನ್ನಲು ಅವನು, “ಹೇಳು” ಅಂದನು. 17 ಸಮುವೇಲನು,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 18 ಆತನು ನಿನಗೆ, ‘ಹೊರಟು
ಹೋಗಿದುಷ್ಟ ಾದಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು’ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19ಆದರೆ ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ಮನಸೋತು ಆತನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಅಂದನು. 20ಆಗ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ,
“ಏನು? ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆತನು
ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ
ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದೆನು. 21 ಆದರೆ ಜನರು

* 15:13 15:13 ರೂತ. 2:20.
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇ ಾದ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿ ತಂದರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 22ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು,

“†ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ ಮೆಚು್ಚವಷು್ಟ
ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳಿಗೆಮೆಚು್ಚ ಾ್ತನೋ?

‡ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಆ ಾ ಾಲನೆ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ;

ಟಗರುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬಗಿಂತ ವಿಧೇಯತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದುದು.
23ಅವಿಧೇಯತ್ವವು §ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಷೆ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು.

ಹಟವು ಮಿ ಾ್ಯಭಕಿ್ತಗೂ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೂ
ಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.

ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸುತನದಿಂದ
ನಿ ಾರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 25ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು;
ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆಹಿಂದಿರುಗಿನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 26ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು,

“ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸುತನದಿಂದ ನಿ ಾರಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು 27 ೌಲನು ಅವನ ಮೇಲಂಗಿಯ
ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು; ಅದು ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 28 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
† 15:22 15:22 ಕೀತರ್ 40:6-8;ಮೀಕ. 6:6-8. ‡ 15:22 15:22 ಪ್ರಸಂಗಿ. 5:1;
ಾಕರ್ 12:33. § 15:23 15:23 ಧ ೕರ್ 18:10.
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ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 *ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಿರಂತರ ಆ ಾರ ಾಗಿ
ಇರುವವನು ಸು ಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ; ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವವನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾತನು್ನ ನಡೆಸದೆ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ದಯವಿಟು್ಟ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೂ, ಜನರ ಮುಂದೆಯೂ
ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಾನವನು್ನಳಿಸು. ಾನು ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 31 ಸಮುವೇಲನು

ಹಿಂದಿರುಗಿ ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲಹೋದನು. ಆಗ ೌಲನುದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಅ ಾಗನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

32 ತರು ಾಯ ಸಮುವೇಲನು, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಅ ಾಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ” ಎಂದನು. ಅ ಾಗನು
ಮರಣಭಯ ತಪಿ್ಪತೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. 33ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ;

ಅದರಂತೆ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕಡಿದು ಾಕಿದನು.

34 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ೌಲನು ತನ್ನ
ಊ ಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 35 ಸಮುವೇಲನು
ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ೌಲನನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ೌಲನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ವಿ ಾದಪಟ್ಟನು. ಸಮುವೇಲನು ಅವನ ಕುರಿತು ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು.
* 15:29 15:29ಅರಣ್ಯ 23:19.
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16
ಾವೀದನ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ

1 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ೌಲನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ; ನೀನು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ
ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವಿ? ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು
ಾ; ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; *ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು,
“ ಾನು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ೌಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೆ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನಲ್ಲವೇ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಒಂದು ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿ
ಇಷಯನನು್ನ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆ. 3ಆನಂತರನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾರನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೋ,
ಅವನನು್ನ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. 4 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಮುವೇಲನು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ನಡುಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
“ನಿನ್ನ ಆಗಮನವು ನಮಗೆ ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು 5 ಅವನು, “ ೌದು, ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆ; ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಇಷಯನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಅವರನೂ್ನ
ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 6 ಅವರು ಬರಲು ಅವನು ಎಲೀ ಾಬನನು್ನ
ನೋಡಿ,ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನುಅಭಿಷೇಕಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು
ಆತನ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದುಕೊಂಡನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
* 16:1 16:1 ಕೀತರ್ 78:70.
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ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “†ನೀನು ಅವನ ೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ, ಎತ್ತರವನೂ್ನ
ನೋಡಬೇಡ; ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ‡ಹೃದಯದ
ಮತು್ತ ಅಂತರಂಗದ ೌಂದಯರ್ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು. 8 ಇಷಯನು ಅಬೀ ಾ ಾಬನನು್ನ ಸಮುವೇಲನ
ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಲು ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 9 ತರು ಾಯ ಇಷಯನು
ಶಮ್ಮನನು್ನ ಬರ ಾಡಲು ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು
ಇವನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಹೀಗೆ
ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ಸಮುವೇಲನ
ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದರೂ ಅವನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 11ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಇಷಯನನು್ನ, “ನಿನ್ನಮಕ್ಕಳೆ ಾ್ಲ ಇಷೆ್ಟೕಮಂದಿ ೕ”ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, “ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬನಿರು ಾ್ತನೆ; ಅವನು
ಕುರಿಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸು; ಅವನು
ಬರುವವರೆಗೂ ಾವು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಇಷಯನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ತಿಳಿಸಿದನು. 12 ಅವನು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದವನೂ, ಸುಂದರನೇತ್ರನೂ,
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ರಮಣೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ಇವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು; ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು 13ಸಮುವೇಲನು
ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ,ಅವನ ಸಹೋದರರ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. §ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು
ಾವೀದನಮೇಲೆಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಾಮಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
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ೌಲನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
14 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು;

ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದು ಾತ್ಮವು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ 15 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದು ಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ. 16 ಾ್ವಮೀ,
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವು ಹೋಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದು ಾತ್ಮವು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರು ಾಗ *ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ
ಉಪಶಮನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 17 ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
18 ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ, “ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇಷಯನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲವನೂ,
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣನೂ, ಾಕ್ಚತುರನೂ,
ಸುಂದರನೂ, ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 19 ಕೂಡಲೆ ೌಲನು ಇಷಯನ
ಬಳಿಗೆದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಅವನಿಗೆ, “ಕುರಿಗಳನು್ನಮೇಯಿಸುತಿ್ತರುವ
ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು. 20 ಇಷಯನು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ, ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ, ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಮು ಾಂತರ ೌಲನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 21ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ
ಸೇವಕ ಾದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ತರು ಾಯ
ೌಲನು ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ಾವೀದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ;ಅವನು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ”
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ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದು ಾತ್ಮವು
ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುವನು;
ಅದರಿಂದ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದು; ಅವನು
ಉಪಶಮನಹೊಂದಿ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತದ್ದನು.

17
ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸ ಾಲು ಾಕಿದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಸೋಕೋವಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಸೋಕೋವಿಗೂ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸ್ದಮಿ್ಮೕಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ೌಲನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಏ ಾ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. 3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಡ್ಡದ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಣಿವೆ
ಇತು್ತ. 4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ *ಗತ್ ಊರಿನವ ಾದ
†ಗೊ ಾ್ಯತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಣಶೂರನು ಹೊರಟುಬಂದನು. ಅವನು
ಆರುವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. 5ಅವನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವು ಾಮ್ರದು್ದ.
ಾಮ್ರ ಲೋಹದ ಬಿಲೆ್ಲಗಳಿಂದ ಪರೆಪರೆ ಾಗಿ ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಅವನ ಕವಚವು ‡(ಐದು ಾವಿರ ಶೆಕೆಲಿನ ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳಷು್ಟ
ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ.) 6 ಅವನ ಾದರ ಗಳು, ಹೆಗಲ ಮೇಲಣ
ಈಟಿಯೂ ಾಮ್ರದವು. 7ಅವನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇಯಿ ಾರ
ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಲಗು ಆರುನೂರು ತೊಲೆ
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಾಡಿದು್ದ. ಅವನ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹೊರುವವನು
ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 8 ಅವನು ನಿಂತು ಇ ಾ್ರಯೇಲ
* 17:4 17:4ಯೆಹೋ. 11:22. † 17:4 17:4 2 ಸಮು 21:19. ‡ 17:5
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ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ ಕೂಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು. ನೀವು ೌಲನ ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. 9 ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಾವು ನಿಮಗೇ ಾಸ ಾಗಿರುವೆವು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಮತು್ತ ಅವನು, “ಈಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ
ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ ಕುರಿತು. ನನೊ್ನಡನೆ ಾಳಗಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಸ ಾಲು
ಾಕಿದನು. 11 ೌಲನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಎದೆಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಯುದ್ಧ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
12 ೌಲನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನ

§ಎಫಾ್ರತ್ಯ ಾದ *ಇಷಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನಿದ್ದನು. ಇವನ ಎಂಟು
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಒಬ್ಬನು. 13 ಇವನ ಮೂರು ಹಿರಿಯ
ಮಕ್ಕಳು ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಲೀ ಾಬ, ಎರಡನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು
ಅಬೀ ಾ ಾಬ, ಮೂರನೆಯವನ ಹೆಸರು ಶಮ್ಮ, 14 ಾವೀದನೇ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯನು. ಮೂರು ಮಂದಿ ಹಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ೌಲನ
ತೆಯಲಿ್ಲಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ್ದರಿಂದ 15 ಾವೀದನು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 16 ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಉದಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಕೂಗು ಾ್ತ ಸ ಾಲು
ಾಕು ಾ್ತ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು.
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17 ಒಂದು ದಿನ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ,
“ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ †ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಹುರಿದ ಾನ್ಯ, ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ
ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಗಿಣ್ಣದ ಉಂಡೆಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ
ಕೊಡು. ಬರು ಾಗ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ. 19 ೌಲನೂ,ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂಏ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಾವೀದನು
ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಕುರಿ ಾಯುವವನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇಷಯನು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸೈನ್ಯವುಹೊರಟುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಅಭರ್ಟಿಸುವಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ‡ ಾಳೆಯದ
ರಥಗಳುನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 21ಇ ಾ್ರಯೇಲರು,ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ
ಎದುರೆದುರು ವೂ್ಯಹಕಟು್ಟವಷ್ಟರಲಿ್ಲ 22 ಾವೀದನು ಾನು
ತಂದವುಗಳನು್ನ ಾ ಾನು ಾಯುವವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ರಣರಂಗಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತ
ಅವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಗತ್ ಊರಿನ
ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನೆಂಬ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಕೂಗಿದನು. ಾವೀದನು ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 24 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ

ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 25 ಅವರು,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬಂದಿರುವ
ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ? ಾವನು ಇವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನೋ
ಅಂಥವನಿಗೆ ಅರಸನು ಅ ಾರದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ §ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಾಡುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ತಂದೆಯ
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ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿ ೕಚಿಸುವನು” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಾವೀದನು, “*ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ

ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಎಷ್ಟರವನು? ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಬಂದಿರುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಕು ್ಕವುದು
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು, 27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಇಂಥಿಂಥದು
ದೊರಕುವುದೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 28 ಾವೀದನು ಜನರ
ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಎಲೀ ಾಬನು ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ ್ಕರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾರಿಗೊಪಿ್ಪಸಿ ಬಂದಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸೊಕು ್ಕ, ತುಂಟತನವು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧವನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು.
29 ಆಗ ಾವೀದನು, “ ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆನು? ಸುಮ್ಮನೆ
ಾತ ಾಡಿದೆನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 30 ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ

ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗೆಯೇ ವಿಚಾರಿಸಲು ಜನರು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ಾವೀದನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದವರು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದನು.

32 ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಾವನೂ ಧೈಯರ್ಗೆಡ ಾರದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು

ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು” ಅನ್ನಲು, 33 ೌಲನು
ಅವನಿಗೆ, “ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾಡ ಾರೆ, ನೀನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗನು
ಅವ ಾದರೋ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧವೀರನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 34 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಿಂಹ ಾಗಲಿ,
ಕರಡಿ ಾಗಲಿ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲನ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
* 17:26 17:26 ಧ ೕರ್ 5:26.
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ಹೋಗಲು ಬಂದರೆ 35 ಾನು ಒಡನೇ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ, ಅದನು್ನ
ಹೊಡೆದು, ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಂ ಾಗ ಅದರ ಗದ್ದಹಿಡಿದು ಬಡಿದು
ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದನು. 36 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಕೂ್ಕ,
ಕರಡಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವಂಥ ಈ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಿಗೂ ಆಗಬೇಕು.
37 †ನನ್ನನು್ನ ಅಂಥ ಸಿಂಹದ ಮತು್ತ ಕರಡಿಯ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿದಯೆಹೋವನುಈಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಕೈಯಿಂದಲೂತಪಿ್ಪಸುವನು”
ಎಂದನು. ಆಗ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ “ಹೋಗುಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿ, 38ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಯುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ,
ಕವಚವನೂ್ನ ತೊಣಿಸಿ, ತಲೆಗೊಂದು ಾಮ್ರದ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನಿ್ನಟ್ಟನು.
39 ಾವೀದನು ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ
ನಂತರ ನಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀ ಸಿದ ಮೇಲೆ
ೌಲನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಅ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯ ಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
40 ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲನ ಐದು
ನುಣುಪುಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರುಬರ
ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತನಗಿರುವ ಸೊಂಟದ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಕೈಯಲಿ್ಲ
‡ಕವಣೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದು
41 ಇತ್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನೂ ಾವೀದನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

ಗು ಾಣಿ ಹೊರುವವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. 42 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು
ಕೆಂಬಣ್ಣದವನೂ, ಸುಂದರನೂ, ೌವನಸ್ಥನೂ ಆದ ಾವೀದನನು್ನ
ನೋಡಿ ತಿರ ಾ್ಕರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ, 43 “ನೀನು ಕೋಲುಹಿಡಿದು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇನು? § ಾನು ಾಯಿ ೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
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ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಶಪಿಸಿ, 44 “ಇಲಿ್ಲ ಾ, ನಿನ್ನ
ಾಂಸವನು್ನ ಮೃಗ ಪ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

45 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈಟಿ, ಕತಿ್ತ, ಬಜಿರ್ಗ ಡನೆ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕ. ಾ ಾದರೋ ನೀನು ಹೀ ಾಳಿಸಿದಂಥ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಯುದ್ಧಭಟರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಾಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 46 ಆತನು
ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯದ
ಶವಗಳನು್ನ ಮೃಗ ಪ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವೆನು. *ಇದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 47 †ಯೆಹೋವನು ಈಟಿಕತಿ್ತಗಳಿಲ್ಲದೇ
ರ ಸಬಲ್ಲನೆಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬರುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧಫಲವು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ. ಆತನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವನು” ಅಂದನು. 48 ಕೂಡಲೇ
ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಹೊರಟು ಾವೀದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, 49 ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಕೈ ಾಕಿ, ಒಂದು
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಕವಣೆಯನು್ನ ಬೀಸಿ
ಹೊಡೆಯಲು ಕಲು್ಲ ಅವನ ಹಣೆ ಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವನು
ಬೋರಲುಬಿದ್ದನು 50 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ
ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದಲೇ
ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 51ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕವಣೆಯ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕೊಂದು ಾಕಿದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ತಮ್ಮ ರಣವೀರನು ಸತು್ತಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿಹೋದರು.
52 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಎದು್ದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
* 17:46 17:46ಯೆಹೋ. 4:24. † 17:47 17:47 ಕೀತರ್ 44:6; ಜೆಕ. 4:6.
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ತಗಿ್ಗನ ಾರಿಯವರೆಗೂ ‡ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಾಗಿಲುಗಳವರೆಗೂ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣಗಳು ಾರಯಿಮಿನಿಂದ
§ಗತ್ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 53 ಅನಂತರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. 54 ಾವೀದನು ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ತಲೆಯನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಯ್ದನು. ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.

ೌಲ ಾವೀದರ ಪರಿಚಯ.
55 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಹೊರಟದ್ದನು್ನ ೌಲನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ,
“ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಈ ಹುಡುಗನು ಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಅವನು ೌಲನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 56 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಆ
ಾ್ರಯಸ್ಥನು ಾರಮಗನೆಂದುವಿಚಾರಿಸು”ಎಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು.

57 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು
ೌಲನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 58 ೌಲನು ಅವನನು್ನ, “ಹುಡುಗನೇ
ನೀನು ಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ಇಷಯನ ಮಗನು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18
ಾವೀದ ೕ ಾ ಾನರ ಗೆಳೆತನ

1 ಾವೀದನು ೌಲನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
* ೕ ಾ ಾನನ ಾ್ರಣವು ಾವೀದನ ಾ್ರಣದೊಡನೆಒಂ ಾಯಿತು.
†ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ರಣದಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು.
‡ 17:52 17:52ಯೆಹೋ. 15:11. § 17:52 17:52 ಗತ್ ಕಣಿವೆ. * 18:1
18:1 ಆದಿ 44:30. † 18:1 18:1 ಧ ೕರ್ 13:6.
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2 ಆ ದಿನದಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಗೊಡದೇ, ತನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.
3 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ರಣದಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹದ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ, ಕತಿ್ತ, ಬಿಲು್ಲ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಾವೀದ ಾದರೋ ೌಲನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ
ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಇವನನು್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಯಿತು.

ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದು್ದ
6 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಸವರ್ಜನರೊಡನೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
‡ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದಮ್ಮಡಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ, ಅರಸ ಾದ ೌಲನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡರು. 7ಅವರು ಾಡು ಾ್ತ, ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ,
“ ೌಲನು ಾವಿರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು” ಎಂದು

ಾಡಿದರು.
8 ಈ ಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ ಬಹು ಅಸೂಯೆ

ಉಂಟಾಗಿ ಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
“ ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನೆಂದೂ,
ಾನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದೆನೆಂದೂ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ,
ಾಜತ್ವದ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇನೆ್ನೕನು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು”
ಅಂದುಕೊಂಡು 9 ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ
ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಮರುದಿನ ದೇವರಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು
‡ 18:6 18:6 ವಿ ೕ 15:20,21.
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ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ ಮನೆ ಳಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಈಟಿಇತು್ತ. ಾವೀದನು ಾಡಿಕೆಯಪ್ರ ಾರ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 11 ಆಗ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ ತಿವಿಯುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡು ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು.
ಾವೀದನು ಎರಡು ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಯೆಹೋವನು
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ೌಲನು
ಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, 13 ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ, ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಾವೀದನು ಜನರ ಸಂಗಡ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದರಿಂದ ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ
ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 16 ಆದರೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ
ಇದ್ದ ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಾವೀದನು ೌಲನ ಅಳಿಯ ಾದದು್ದ
17 ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು, ಇವನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ

ಕೈಯಿಂದ ಾಯಲಿಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ವೀರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ನಡಿಸು. ಾನು ನನ್ನ
ಹಿರೀ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು “ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಎಷ್ಟರವನು? ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವೂ
ಸ ಾನವೇ?” ಎಂದನು. 19 ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳನು್ನ
ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವಳನು್ನ
ಮೆಹೋಲದ ಅದಿ್ರೕಯೇಲ ಎಂಬವನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು.
ಇದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 21ಅವಳು
ಾವೀದನಿಗೆ ಉರ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
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ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವಂತೆಯೂ ಇವಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಸಂದಭರ್ವುಂಟಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವೀದನಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ,
‘ಅರಸನಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಲಿಯು ಾ್ತನೆ, ಅವನ ಸೇವಕರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಅಂದನು. 23 ಆ ಸೇವಕರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿ ಾಗ
ಅವನು, “§ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದು ಾ ಾರಣ ಾದ
ಸಂಗತಿಯೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಾನು ದರಿದ್ರನೂ, ಅಲ್ಪನೂ
ಆಗಿರುತೆ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 24 ಸೇವಕರು
ಾವೀದನ ಾತುಗಳನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 25 ಆಗ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ಅರಸನು ತೆರವನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿ
ಅವರಲಿ್ಲನ ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾವೀದನನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
26 ಸೇವಕರು ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವನು
ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ನೇಮಕ ಾದ ದಿನಗಳು
ಮುಗಿಯುವ ದಲೇ, 27 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ
ಹೊರಟು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲನ *ಇನೂ್ನರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು, ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ತಂದು, ಅರಸನ
ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 28 †ಮೀಕಲಳು ಅವನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾದಳು. ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು, 29 ೌಲನು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
§ 18:23 18:23 ಅರಣ್ಯ 16:9. * 18:27 18:27 2 ಸಮು 3:14. † 18:28
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ಹೆದರುವವ ಾಗಿ ಅವನ ನಿತ್ಯವೈರಿ ಾದನು. 30 ‡ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ೌಲನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವೀದನೇ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವನ
ಹೆಸರು ಬಹು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು.

19
ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ

1 ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು.
ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರು.

3 ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಾನು ಬಂದು, ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಾತ ಾಡಿ,
ಅವನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಚಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ತರು ಾಯ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
ಾವೀದನನು್ನ ಹೊಗಳಿ, “ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದಿರಲಿ. ಅವನು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ. 5 *ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಮ ಾ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು.
ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲ. ಾವೀದನನು್ನ
ನಿಷ ್ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಕೊಂದು, †ನಿರಪ ಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ನೀನೇಕೆ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತೕ?” ಅಂದನು. 6 ೌಲನು
‡ 18:30 18:30 2 ಸಮು 11:1. * 19:5 19:5 ಾ್ಯಯ 12:3. † 19:5 19:5
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ೕ ಾ ಾನನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿ, “‡ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
7 ಆಗ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು, ಅವನಿಗೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಾವೀದನು ಮುಂಚಿನಂತೆ ೌಲನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾದನು.

8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ
ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ,
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

9ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಈಟಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ದು ಾತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. 10 ಅವನು ಒಡನೆ
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು. ಆದರೆ
ಾವೀದನು ಪಕ್ಕನೆ ೌಲನೆದುರಿನಿಂದ ಸರಿದುಕೊಂಡ ಾರಣ,
ಅದು ಗೋಡೆ ಳಗೆ ಾಟಿತು. ಾವೀದನು ಆ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು. 11 ೌಲನು ಕೂಡಲೇ ದೂತರನು್ನ
ಕರಿಸಿ § ಾವೀದನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ
ಬೆಳ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕೆಂದುಆ ಾಪಿಸಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಮೀಕಲಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರಯೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹತ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
12 *ಅವನನು್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿಸಲು ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ †ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತಂದು, ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಅದರ ಮುಖದ
ಮೇಲೆ ಮೇಕೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ
ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಳು. 14 ೌಲನ
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ದೂತರು ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 15 ೌಲನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ, “ನೀವುಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಾವೀದನನು್ನ ಾಸಿಗೆ ಡನೆ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ, ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 16 ಅವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು ಮೇಕೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಜಾಲರಿಯ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 17 ಆಗ ೌಲನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ,
“ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ” ಎನ್ನಲು ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ,
“ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದುಅವನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು”ಅಂದಳು.

ಾವೀದನು ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
18 ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು ೌಲನು ತನಗೆ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ನ ೕತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
19 ಾವೀದನು ಾಮದ ನ ೕತಿನಲಿ್ಲರುವುದು ೌಲನಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗಲು, 20 ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರ ಾದಿ
ಸಮೂಹವು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ, ಸಮುವೇಲನು ಅವರ
ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾಗ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಅವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದಿತು. ‡ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 21 ೌಲನಿಗೆ
ಈ ವತರ್ ಾನವು ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. ಅವನು ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 22ಆಗ ೌಲನು ಾನೇ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಹೊರಟು, ಸೇಕೂವಿನಲಿ್ಲರುವ ದೊಡ್ಡ ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
‡ 19:20 19:20ಅರಣ್ಯ 11:25; ೕವೆ. 2:28.
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“ಸಮುವೇಲ ಾವೀದರು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಜನರು, “ ಾಮದ ನ ೕತಿನಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಮದ ನ ೕತಿಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ದೇವರಆತ್ಮವುಅವನಮೇಲೆಯೂಬಂದಿತು. ಅವನು
ಆಊರನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಹೋದನು. 24ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಸೇರಿದಮೇಲೆಅವನು §ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ,ಸಮುವೇಲನ
ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ, ಆ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ “ ೌಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ” ಎಂಬ ಾತು ಪ್ರಚಲಿತ ಾಯಿತು.

20
ಾವೀದ ೕ ಾ ಾನರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಾವೀದನು ಾಮದ ನ ೕತಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ೕ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನ

ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನಲ್ಲ, ಾನೇನು ಾಡಿದೆನು? ನನ್ನ
ಅಪ ಾಧವೇನು? ಾನು ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದದೊ್ರೕಹವು ಾವುದು?”
ಎನ್ನಲು, 2 ೕ ಾ ಾನನುಅವನಿಗೆ, “ಇದುಆಗಲೇ ಾರದು,ನಿನಗೆ
ಮರಣ ಾಗಕೂಡದು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಮ ಾ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮರೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ನನಗೆ
ದಯೆ ದೊರಕುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇದನು್ನ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆತಿಳಿಸಿದರೆಅವನಿಗೆದುಃಖ ಾಗುವುದೆಂದು
ಮರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. *ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ನನಗೂ
ಮರಣಕೂ್ಕ ಒಂದು ಗೇಣು ಅಂತರವಿದೆ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಹೇಳು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
§ 19:24 19:24ಯೆ ಾ 20:2. * 20:3 20:3 2ಅರಸು. 2:2,4,6.
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5 †ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ. ಾನು ಅರಸನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ
ಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. 6 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು, ‘ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಊ ಾದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಗೋತ್ರದವರು
ಅಲಿ್ಲ ಾಷಿರ್ಕ ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. 7 ಅವನು
ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆನು.
ಸಿಟು್ಟ ಾಡಿದರೆ ‡ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಡು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ, ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರಲಿ. 8ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ, ಾನು
ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದೇಕೆ? ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ೕ ಾ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ, “ಇದು ಆಗಲೇ ಾರದು, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಕೇಡು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸದಿರುತೆ್ತೕನೆಯೇ?”
ಅಂದನು. 10 ಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಿರುನುಡಿಯಿಂದ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನು್ನ ಾರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಿ?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು 11 ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ೕ ಾ ಾನನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಾ ,
ಾನು ಾಳೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ
ಾತ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ಉಂಟೆಂದು ಗೊ ಾ್ತದರೆ

ಕೂಡಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. 13 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತದರೆ, ಅದನೂ್ನ
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ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸುರ ತ ಾಗುವ ಾಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು. § ಾಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ, ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ
ಾಗೆ *ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರಲಿ. 14 ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನೆನಸಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸು. 15 † ಾನು
ಸತ್ತನಂತರ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿನ್ನ
ದಯೆಯಿರಲಿ. ಯೆಹೋವನುನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಲದಿರಲಿ.
16 ಅಗಲಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೊಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು, 17 ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಸ್ವಂತ
ಾ್ರಣದಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಪಿ್ರೕತಿ ಾ ಾಗಿ ಅವನಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು.

18 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ನಿನ್ನ
ಸ್ಥಳವು ಬರಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅರಸನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸುವನು. 19 ನೀನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಲು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬೇಗ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು. 20 ಾನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟವನೋ
ಎಂಬಂತೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ಕೂಡಲೇ
ಅವುಗಳನು್ನ 21 ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾಣಗಳು ಈಚೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಾ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ ಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿ. 22 ಆದರೆ,
‘ ಾಣಗಳು ಆಚೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಟುಹೋಗು,
ನೀನು ಹೋಗುವುದೇ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. 23 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ
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ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆಯೆಹೋವನೇ ನಿತ್ಯ ಾ ಾಗಿರುವನು”ಅಂದನು.
24 ಾವೀದನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. 25 ಅರಸನು

ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿನ, ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ತನ್ನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅರಸನ
ಎದು ಾಗಿ ೕ ಾ ಾನನೂ, ಅರಸನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು ಬರಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರೂ, 26 ಆ ದಿನ ಅವನ ವಿಷಯ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ
ಏ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ‡ಅವನು ಹೊಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನು,
ತನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.
27 ಮರುದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾವೀದನ ಾ್ಥನ ಬರಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ೌಲನು,
“ಇಷಯನ ಮಗನು ನಿನೆ್ನಯೂ, ಈ ಹೊತೂ್ತ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಾಕೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
28 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾವೀದನು ‘ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಗೋತ್ರದವರು ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತರೆ 29 ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ಾನು
ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ನೋಡಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 30 ಆಗ
ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಎಲೈ
ದುಷ್ಟ ಾಸಿಯ ಮಗನೇ, ನೀನು ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ
ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಇದರಿಂದ ನಿನಗೂ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳಿಗೂ ಾನಭಂಗ ಾಗುವುದು. 31 ಆ ಇಷಯನ
ಮಗನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ ನಿನ ಾದರೂ, ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕದರೂ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಅವನನು್ನ ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ಾಯಬೇಕು” ಅಂದನು. 32 ಅದಕೆ್ಕ
‡ 20:26 20:26 ಾಜ 7:21; 15:1-4.
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ೕ ಾ ಾನನು, “ಅವನು ಾಕೆ ಾಯಬೇಕು? ಅವನು ಏನು
ಾಡಿದನು?” ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 33 ಕೂಡಲೆ
ೌಲನು ಅವನನು್ನ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ಈಟಿಯನೆ್ನಸೆದನು. ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ೕ ಾ ಾ ಾನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು 34 ಅವನು ಬಲು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು

ಪಂಕಿ್ತಯಿಂದೆದು್ದ ಹೋದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಾವೀದನನು್ನ
ಅಪ ಾನಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವುಂಟಾಗಿ
ಅವನು ಆ ದಿನಊಟ ಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

35ಅವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 36ಹುಡುಗನಿಗೆ,

“ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಾನು ಎಸೆದ ಾಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಹುಡುಗನು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಾಣವನು್ನ ಅವನ ಆಚೆಗೆ ಎಸೆದನು.

37 ಹುಡುಗನು ಾಣ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ೕ ಾ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾಣವು ನಿನ್ನ ಆಚೆ ಬಿದಿ್ದತ ಾ್ಲ 38 ಬೇಗ ಹೋಗು
ನಿಲ್ಲಬೇಡ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಹುಡುಗನು ಾಣಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಯಜ ಾನನಬಳಿಗೆಬಂದನು. 39ಇದರ ರಹಸ್ಯವು
ೕ ಾ ಾನ ಾವೀದರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ

ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
40 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲಿ್ಲ

ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಅವುಗಳನು್ನ §ಊರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಹುಡುಗನು ಹೋಗುತ್ತಲೇ
ಾವೀದನು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಎದು್ದಬಂದು ಮೂರು
ಾರಿ ಾ ಾ್ಟಂಗ ಾಗಿ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುದಿ್ದಟು್ಟಕೊಂಡು ಅತ್ತರು. ಾವೀದನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. 42 ಅನಂತರ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ,
“ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ಾವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
§ 20:40 20:40 10:26; ಗಿಬೇಯ.
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ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ. ಆತನೇ
ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಸ ಾ
ಾ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರು ಾಯ ಾವೀದನು
ಹೊರಟುಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನುಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

21
ಾವೀದನು ನೋಬಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ

1 ಾವೀದನು *ನೋಬ್ ಊರಲಿ್ಲದ್ದ † ಾಜಕ ಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾವೀದನನು್ನ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು, “ಅರಸನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಆ ಾಪಿಸಿ, ಇದನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಾಲೆ್ಕ ೖದು ರೊಟಿ್ಟಗ ಾದರೂ, ಬೇರೆ
ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡು”

ಎಂದನು. 4 ಾಜಕನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
‡ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಆಳುಗಳು ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗ ಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು”
ಎಂದನು. 5 ಾವೀದನು, “ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗವನು್ನ ನಿಷೇಧ ಾಡುವಂತೆ ಈಗಲೂ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಾ ಾರಣ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗಲೂ ಆಳುಗಳು,
ಾ ಾನುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವು ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು

* 21:1 21:1 ನೆಹೆ 11:32; ಯೆ ಾ 10:32. † 21:1 21:1 ಾಕರ್ 2:26.
‡ 21:4 21:4 ವಿ ೕ 25:30;ಮ ಾ್ತ 12:3; ಾಜ 24:5-9; ಲೂಕ 6:3,4.
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6 §ಬಿಸಿರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ಾದ ದಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಹೊರತು ಅಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ಾಜಕನು ಆ
*ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 7ಅದೇ ದಿನ ೌಲನ
ಪಶು ಾಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾದ †ದೋಯೇಗನೆಂಬ ಎದೋಮ್ಯನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 8 ಾವೀದನು
ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ, “ಅರಸನ ಾಯರ್ವು ತು ಾರ್ದ್ದರಿಂದ
ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಆಯುಧವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ ಾಗಲಿ ಕತಿ್ತ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 9 ಅವನು, “ನೀನು ಏ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಕೊಂದು
ಾಕಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯು ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ‡ಏ ೕದಿನ ಹಿಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಬೇ ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊ. ಅದರ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಾವೀದನು, “ಅದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ
ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಾವೀದನು ಗತ್ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
10 ಾವೀದನನು ೌಲನ ಭಯದಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಗತ್ ಊರಿನ

ಅರಸ ಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 11 ಆಕೀಷನ
ಸೇವಕರು, “ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು,
ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡಿದು್ದ ಇವನ ಕುರಿತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಾವೀದನು §ಈ ಾತುಗಳನು್ನ

ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಗತ್ಊರಿನಅರಸ ಾದಆಕೀಷನಿಗೆಬಹಳ ಾಗಿಹೆದರಿ,
13ಅವನ ಸೇವಕರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಲು್ಲ ಸುರಿಸು ಾ್ತ, ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕೆರೆಯು ಾ್ತ,
§ 21:6 21:6 ಾಜ 24:8,9. * 21:6 21:6ವಿ ೕ 25:30. † 21:7 21:7
ಕೀತರ್ 52. ‡ 21:9 21:9 ಾ್ಯಯ 8:27. § 21:12 21:12ಲೂಕ 2:19;ಮೀಕ.
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ತನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. 14ಆಗ ಆಕೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ಈಮನುಷ ್ಯನು ಹುಚ್ಚನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಇವನನು್ನ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಾಕೆ ಕರೆತಂದಿರಿ? 15 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚರು
ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ನೆನಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇವನನು್ನ
ಕರೆತಂದಿರೋ? ಇಂಥವನೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೋ?” ಅಂದನು.

22
ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಹೋದದು್ದ

1 ಾವೀದನು ಅಕೀಷ ಾಜನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಾ್ಲಮ್
ಎಂಬ ಗವಿಗೆ ಹೋದನು. ಈ ವತರ್ ಾನವು ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ,
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಮುಟ್ಟ ಾಗಿ, ಅವರೂ ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಗಿ್ಗದವರೂ, ಾಲ ಾರರೂ,
ಮನನೊಂದವರೂ, ಆಗಿರುವ ಸವರ್ಜನರೂ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವನು ಸು ಾರು ಾನೂರು ಜನರಿಗೆ
ಾಯಕ ಾದನು.
3 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೕ ಾಬ್

ದೇಶದ ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ
ಅರಸನಿಗೆ, “ದೇವರು ನನಗೆ ಾಗರ್ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟನು.
4 ಾವೀದನು ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಈ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 5 * ಾದ್ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲರ ಾರದು, ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೆರೆತ್
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.

ೌಲನು ನೋಬಿನ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದು್ದ

* 22:5 22:5 1ಪೂವರ್ 21:9; 2ಪೂವರ್ 29:25.
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6 ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿ ಾರದವರ ನಡುವೆ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಗಿಬೆಯ ಗುಡ್ಡದ †ಪಿಚುಲ
ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಅವನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 7 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ
ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನನಗೆ ಒಳಸಂಚು ಾಡುವುದೇಕೆ? ಇಷಯನ ಮಗನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲಗಳನು್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಡುವನೋ? 8ನನ್ನಮಗನುಇಷಯನಮಗನೊಡನೆಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.

ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡುವ ಾಗೆ
ನನ್ನ ಮಗನೇ,ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನಗೆ
ಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ” ಅಂದನು

9 ಆಗ ೌಲನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ
ದೋಯೇಗನು, “ಇಷಯನ ಮಗನು ನೋಬದಲಿ್ಲರುವ
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 10 ಅವನು ಇವನಿಗೆ ‡ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ,
§ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಕೂಡಲೆ ೌಲನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೂ
ಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದ ನೋಬದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು,
12 ೌಲನು, “ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೇ ಕೇಳು” ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ಒಡೆ ಾ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13 ಆಗ ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
† 22:6 22:6 ಆದಿ 21:33. ‡ 22:10 22:10 2 ಸಮು 5:19; ಅರಣ್ಯ 27:21.
§ 22:10 22:10 1 ಸಮು 21:6,9.
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ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಅವನು ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವಂತೆ
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು 14ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗಿರುವ ಾವೀದನಂತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದವನು
ಾವನಿ ಾ್ದನೆ? ಅವನು *ನಿನ್ನ ಆಲೋಚಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, ನಿನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ೌರವಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? 15 ಾನು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರ ಾಡಿದು್ದ ಇದೇ ದಲನೆಯ
ಾರಿ ೕ? ಇದು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ. ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಾತನು್ನ
ಹೊರಿಸ ಾರದು. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, “ಅಹೀಮೆಲೆಕನೇ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಾಯಲೇ
ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ 17 ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು
ಯೆಹೋವನಈ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ. ಾವೀದನುಓಡಿಹೋದದು್ದ
ಗೊತಿ್ತದ್ದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅರಸನ
ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಾಜಕರಮೇಲೆಕೈ ಾಕುವುದಕೆ್ಕಮನಸು್ಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
18 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು, †ಅವನು ಾರು
ಬಟೆ್ಟಯ ಎ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಭತೆದು ಾಜಕರನು್ನ
ಆ ದಿನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 19 ಅನಂತರ ಅವನು ಾಜಕರ
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನೋಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರನೂ್ನ,
ಶಿಶು ಾಲಕರನೂ್ನ ದನ, ಕುರಿ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. 20 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ‡ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೆಂಬುವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
* 22:14 22:14ಅಥ ಾ ನಿನ್ನಮೈ ಾವಲಿನ ಾಯಕನು. † 22:18 22:18 1ಸಮು
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ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು, 21 ೌಲನು ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

22 ಾವೀದನು ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನನು್ನ, “ ಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಕಂ ಾಗಲೇ ಇವನು ೌಲನಿಗೆ ಹೇಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಾವಿಗೆ
ಾನೇ ಾರಣ ಾದೆನ ಾ್ಲ. 23 §ನೀ ಾದರೋ ಹೆದರದೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರು. ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನೇ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದನು.

23
ಾವೀದನು ಕೆಯೀ ಾಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲನ ಕಣಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು
2ಅವನು, “ ಾನು ಹೋಗಿಆಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆಯಬಹುದೋ”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೆಯೀ ಾ ಊರನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 3ಆದರೆ ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಷು್ಟ ಭಯವಿರು ಾಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸೈನ್ಯದೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಹೋದರೆಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಅಂದರು. 4 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಪುನಃ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆತನು, “ನೀನೆದು್ದ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗು. ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5 ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ
ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಕೆಯೀಲದವರನು್ನ ರ ಸಿದನು. 6 ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ
ಏ ೕದನು್ನ ತಂದಿದ್ದನು, 7 ಾವೀದನು ಕೆಯೀಲದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ೌಲನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು, ದೇವರು
ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅವನು ಅಗುಳಿ
ಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಭದ್ರ ಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ
ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು ಅಂದುಕೊಂಡು,
8 ಕೆಯೀಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 9 ೌಲನು ತನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವೀದನು ತಿಳಿದು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ಏ ೕದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದನು. 10 ಆಗ ಾವೀದನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ೌಲನು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನನಗೆ ಸುದಿ್ದ ಬಂದಿತು. 11 ಾನು ಕೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯಂತೆ ಅವನು
ನಿಜ ಾಗಿ ಬರುವನೋ ಕೆಯೀ ಾ ಊರಿನವರು ನನ್ನನು್ನ ಅವನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರೋ? ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ಅವನು ಬರುವನೆಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕತು.
12 ಾವೀದನು ತಿರುಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ, “ಕೆಯೀಲದವರು ನನ್ನನೂ್ನ,
ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ೌಲನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ
ಆತನು, “ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆಗ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ *ಆರುನೂರು ಜನರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಕೆಯೀ ಾ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಅಲೆ ಾಡಿದರು.
ಾವೀದನು ಕೆಯೀಲದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ೌಲನಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗಲು ಅವನು ಹೊರಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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ಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದದು್ದ
14 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಾ

ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನಂತರ †ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ
ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. ೌಲನು
ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೂ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ೌಲನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ. 15 ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವೀದನು ತಿಳಿದು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ
ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 16 ಆಗ ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, 17 ಾವೀದನಿಗೆ,
“ಭಯಪಡಬೇಡ; ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸ ಾಗುವಿ;
ಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವ ಾಗಿರುವೆನು. ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು
ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 18 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ತರು ಾಯ ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನು
ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

19 ಜೀಫ್ಯರು ಗಿಬೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ಒಡೆ ಾ, ಕೇಳು ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೋರೆಷದ
ಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ‡ಯೆಷಿ ೕನಿನ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀ ಾ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಅರಸನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ
ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ. ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 ಆಗ
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. 22 ನೀವು ದಯವಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅವನು
† 23:14 23:14ಯೆಹೋ. 15:24; ಕೀತರ್ 63. ‡ 23:19 23:19ಅರಣ್ಯ 21:20.
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ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡವರನೂ್ನ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು ಬಹು
ಯುಕಿ್ತವಂತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಸರಿ ಾದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಿರಿ. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು. ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವೆನು” ಅಂದನು. 24 ಅವರು ಹೊರಟು ೌಲನ
ಮುಂ ಾಗಿ ಜೀಫಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಾ ೕನ ಅರಣ್ಯದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ §ಅ ಾಬ್ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದನು. 25 ೌಲನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ
ತಲುಪಲು ಅವನು ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಕಡಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ೕನ
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
26 ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಇದ್ದರು. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ತ್ವರೆಪಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ೌಲನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದಕಿ್ಕದ್ದರು. 27 ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ೌಲನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಾ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 28 ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಹೊರಟನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ “ಮಕೆ್ಹಲೋಕೆತ್” ಎಂದರೆ
“ ಾ ಾದ ಬಂಡೆ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 29 ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಹೋಗಿ *ಏಂಗೆದಿಯ ಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
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24
ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡದೆ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ

1 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಗ ಾವೀದನು
ಏಂಗೆದಿಯ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.
2 ಆಗ ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಮೂರು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾಡುಗುರಿಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಹೊರಟನು. 3ಅವನು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗವಿಯನು್ನ ಕಂಡು ೌಚಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.
* ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅದೇ ಗವಿಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು, ಆಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಂತೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವ ದಿನ ಇದೇ” ಅಂ ಾಗ ಅವನೆದು್ದ ಮೆಲ್ಲನೆ

ಹೋಗಿ ೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು.
5 ಅನಂತರ ೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಅವನ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ಅವನನು್ನ ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿತು. 6 ಅವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ, “ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾತು ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 7 ಈ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು
ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಏಳದಂತೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಡೆದನು.
ೌಲನು ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ

8 ಾವೀದನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೂಗಿದನು. ೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲು
ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, 9 “ ಾವೀದನು ನಿನಗೆ

* 24:3 24:3 ಕೀತರ್ 57; 142.
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ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವವರ ಾತಿಗೆ ನೀನೇಕೆ
ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ? 10 ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತಲ್ಲ ೕ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆನು. 11 ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ, ಇಗೋ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ತುಂಡು ಇದೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟೕ †ಇದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ
ದೋಷವೂಅಪ ಾಧವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ
ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವಿಯ ಾ್ಲ. 12 ‡ಯೆಹೋವನೇ
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮಧೆ್ಯ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಆತನೇ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿ. ಾನಂತೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕೈಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. 13 ‘ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೇ ಕೆಡುಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹಿರಿಯರ ಾದೆಯುಂಟಷೆ್ಟ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕೈಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. 14 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೇ ಾರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಹೊರಟಿರುವೇ? ಾರನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕ? ಸತ್ತ
ಾಯಿಯನೊ್ನೕ? ಒಂದು ಬಡ ನೊಣವನೊ್ನೕ?. 15ಯೆಹೋವನು
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಆತನೇ
ನೋಡಿ §ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾದಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಾವೀದನ ಾತುಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ
ೌಲನು, “ ಾವೀದನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ೕ?”
ಅಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾವೀದನಿಗೆ,
“ನೀನು ನನಗಿಂತ ನೀತಿವಂತನೂ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದರೂ
ನೀನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದಿ. 18 ಯೆಹೋವನು
† 24:11 24:11 ಕೀತರ್ 7:4. ‡ 24:12 24:12 ಆದಿ 16:5; ರೋಮ. 12:19;
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ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಹಿತವನೆ್ನೕ ಾಡುವಂಥವನೆಂಬುದು ಈ
ಹೊತು್ತ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. 19 ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ
ವೈರಿಯನು್ನ ಸು ೕಮದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನೋ? ನೀನು ಈ
ಹೊತು್ತ ನನಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಉಪ ಾರ ಾಡಲಿ. 20 ಕೇಳು, ನೀನು ಹೇಗೂ ಅರಸ ಾಗುವಿ
ಎಂದೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ್ಯವು ನಿನಿ್ನಂದ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದೆಂದು
ಬಲೆ್ಲನು. 21 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಾಗೆ ಾವೀದನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 22 ಅನಂತರ ೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೊರಟನು. ಾವೀದನುತನ್ನ ಜನರೊಡನೆಆಶ್ರಯಗಿರಿಗೆಹೋದನು.

25
ಸಮುವೇಲನಮರಣ

1 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಾವೀದನು ಹೊರಟು * ಾ ಾನ್ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾವೀದನೂ, ಾ ಾಲಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರೂ

2 ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸೊತು್ತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು.
ಅವನು † ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಾ ಾಲ್. 3 ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಗೈಲ್. ಆಕೆಯು
ಬಹು ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯೂ, ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ‡ ಾಲೇಬನ
ವಂಶದವ ಾದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಷು್ಠರನೂ, ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯೂ

* 25:1 25:1ಅರಣ್ಯ 10:12. ಾ ಾನ್ಅರಣ್ಯ † 25:2 25:2ಯೆಹೋ. 15:55.
‡ 25:3 25:3 1 ಸಮು 30:14.
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ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು
ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಾವಿರ ಆಡುಗಳೂಇದ್ದವು. ಅವನು ಒಂದು ಾರಿ
ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಾ ಾಲನು
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವುಅಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 5 ಅವನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ
ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ೕಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. 6 ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ‘§ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪತಿ್ತಗೂ ಶುಭ ಾಗಲಿ. 7 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ
ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನ ್ಮಡನೆ ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ
ಾವು ಅವರನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನೂ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

8 ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಅವರೇ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಶುಭ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆದೊರಕಲಿ. ಕೃಪೆ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ
ಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ನಿನಗಿರುವುದರಲಿ್ಲ ಕೊಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಾವೀದನ ಸೇವಕರು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾಲನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಾ ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಾ ಾಲನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾವೀದ ಾರು? ಇಷಯನ ಮಗ ಾರು? ಯಜ ಾನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಸೇವಕರು ಈಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿಯಿಲ್ಲ.
11 ಉಣೆ್ಣಕತ್ತರಿಸುವವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿರುವ
ಾಂಸವನು್ನ ಆ ಾರ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಎಲಿ್ಲಂದಲೋ ಬಂದವರಿಗೆ

ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆ ಸೇವಕರು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ, 13 ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ “ಕತಿ್ತಯನು್ನ
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ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರು
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಾವೀದನೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು.
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಾ ಾನುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.

14 ಾ ಾಲನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ
ಧಣಿಯ ೕಮವಿಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು, ಧಣಿಯು
ಬಂದವರನು್ನ ಬೈದನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಆ ಜನರು ನಮಗೆ ಬಹಳ
ಉಪ ಾರ ಾಡಿದವರು. ಾವು ಅವರೊಡನೆಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಾವು
ನಷ್ಟಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 16 ಾವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ
ಅವರೊಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ನಮಗೆ ಾವಲು
ಗೋಡೆಯಂತಿದ್ದರು. 17 ಈಗ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀನೇ
ಆಲೋಚಿಸಿ ಗೊತು್ತ ಾಡು. ನಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿಗೂ, ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಡು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಮೂಖರ್ ಾದ
ಅವನೊಡನೆ ಾತ ಾಡುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಆಗ ಅಬೀಗೈಲಳು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟ, ಎರಡು ಬುದ್ದಲಿ
ಾ್ರ ಾರಸ, ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಐದು ಕುರಿಗಳ ಾಂಸ, *ಐವತು್ತ ಸೇರು
ಹುರಿ ಾಳು, ಒಣಗಿದ ನೂರು ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳು, ಅಂಜೂರ
ಹಣು್ಣಗಳು, ಇನೂ್ನರು ಉಂಡೆಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿ, 19 ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಾನು
ಹಿಂದೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
ಗಂಡ ಾದ ಾ ಾಲನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ಆಕೆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಾವೀದನೂ
ಅವನ ಜನರೂ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲು ಆಕೆಯು
ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು. 21 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾವೀದನು, “ ಾನು
* 25:18 25:18 ಸು ಾರು 20 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಈಮನುಷ ್ಯನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ
ಾ ಾಡಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು. ಅವನು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ
ಾಡಿದನು. 22 ಬೆಳ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಜನರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ

ಗಂಡ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ †ದೇವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದನು. 23 ಅಬೀಗೈಲಳು
ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ‡ಕತೆ್ತಯಿಂದಿಳಿದು, ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 24 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಾದಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ ಅಪ ಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಸಿಯು ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ಾ್ವಮಿಯು ಆ ಮೂಖರ್ ಾದ ಾ ಾಲನನು್ನ
ಲ ಸದಿರಲಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು
ಮೂಖರ್ನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ಾ್ವಮಿಯು
ಕಳುಹಿಸಿದಸೇವಕರನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 26 ಾ್ವಮೀ,ನೀನುಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ
ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೂ, ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವರೂ ಾ ಾಲನ
ಗತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಲಿ. 27 ನಿನ್ನ ಾಸಿಯು ತಂದ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಾ್ವಮಿಯು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. 28 ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಾ್ವಮಿಯೇ, §ನೀನುಯೆಹೋವನ
ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದರಿಂದ *ಆತನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ಾಣದಿರಲಿ. 29 ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ, ಆ
ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೀವ
† 25:22 25:22 ರೂತ. 1:17. ‡ 25:23 25:23ಆದಿ 24:64;ಯೆಹೋ. 15:18.
§ 25:28 25:28 1 ಸಮು 18:17. * 25:28 25:28 1ಅರಸು. 11:38; 1ಪೂವರ್
17:10.
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ನಿ ೕಪದಲಿ್ಲ ಭದ್ರ ಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಜೀವವನು್ನ
ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ †ಎಸೆದು ಬಿಡಲಿ. 30ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ಾ್ವಮಿ ಾದ ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ೌ ಾಗ ್ಯವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ, 31 ನಿರಪ ಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಮ ಾ ಪದವಿಗೆ ತರು ಾಗ ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ
ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ” ಅಂದಳು. 32 ಆಗ ಾವೀದನು
ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ‡ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 33 ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯೂ
ಸೊ್ತೕ ಾ್ರಹರ್ವೆ. ಸರಿ. 34 ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಆಣೆ,ನೀನುಬೇಗನೇಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಾಳೆ ಬೆಳ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾ ಾಲನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಉಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35ಅವನು ಆಕೆ ತಂದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆಕೆಗೆ “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ
ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.

ಾ ಾಲನಮರಣ
36 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವನು ತನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಜರಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಹು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಾರಣ ಆಕೆಯು
ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
37 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಮಲಿಳಿದ ನಂತರ ಈಕೆಯು ಈ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ, ಅವನ ಹೃದಯವೇ
† 25:29 25:29ಯೆರೆ 10:18. ‡ 25:32 25:32 ಕೀತರ್ 41:13.
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ನಿಂತಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವನು ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು. 38 ಸು ಾರು ಹತು್ತ
ದಿನಗ ಾದನಂತರ ಾ ಾಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಸತ್ತನು.
39 ಾ ಾಲನು ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನು ಕೇಳಿ,
“ನನಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಡಿದ ಾ ಾಲನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಂತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ದೂರ ಾಡಿ ಾ ಾಲನ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಹೊರಿಸಿದನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅನಂತರ ಅವನು
ಅಬೀಗೈಲಳನು್ನ ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೂತರ
ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 40 ಅವರು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಬೀಗೈಲಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ, “ ಾವೀದನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 41 ಆಕೆ ಎದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಾ್ವಮಿಯ
ಸೇವಕರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವ ಸೇವಕಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, 42 ಬೇಗನೇ ಒಂದು
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ತನ್ನ ಐದು ಮಂದಿ ಾಸಿಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಾವೀದನ ಸೇವಕರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. 43 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ§
ಅಹೀನೋವಮಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. *ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದರು. 44 † ೌಲನು ಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಮೀಕಲಳೆಂಬ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಗಲಿ್ಲೕಮ್
ಊರಿನ ಲಯಿಷನ ಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

26
ಾವೀದನು ಪುನಃ ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆಉಳಿಸಿದು್ದ

§ 25:43 25:43 ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಜೆಸಿ್ರೕಲ್. * 25:43 25:43 2 ಸಮು 2:2;
3:2,3. † 25:44 25:44 2 ಸಮು 14:15.
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1 ಜೀಫ್ಯರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದ ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಅಂದರು. 2 ಆಗ
ೌಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ, 3 ಾರಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಲು 4 ಅವನು
ಕೂಡಲೇ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ೌಲನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 5ಅನಂತರ ಾ ಾಗಿಯೇ ೌಲನ
ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ೌಲನೂ, ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅವನ
ಸೇ ಾಪತಿ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು.
ೌಲನು ರಥಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. 6ಆಗ ಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯನಮಗ ಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೂ, ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮನೂ
ಆದಅಬೀಷೈಗೂ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ೌಲನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಾರು
ಬರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅಬೀಷೈಯು, “ ಾನು ಬರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈಯೂ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ೌಲನು ಬಂಡಿಗಳ ಗುಂಪಿನ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಜಿರ್ಯು
ಅವನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅಬೆ್ನೕರನೂ,
ಸೈನಿಕರೂ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲಗಿದ್ದರು. 8 ಅಬೀಷೈಯು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ ಾನು ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಒಂದೇ
ಪೆಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯುವೆನು.
ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವ ಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವ
ಾವ ಾದರೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ?”

ಅಂದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಯುವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಾಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ
ಮರಣ ಹೊಂದುವನು ಅಥ ಾ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯುವನು. 11 ತನ್ನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ಕೈಯೆತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿ. ಈಗ
ಅವನತಲೆಯಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಬಜಿರ್ಯನು್ನ,ನೀರಿನತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ”ಎಂದು ಹೇಳಿ 12 ೌಲನ ತಲೆದಿಂಬಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಎಚ್ಚರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ್ದನು. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ
ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

13 ಾವೀದನು ತನಗೂ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ತಕ ್ಕಷು್ಟ ಅಂತರವಿರುವ
ಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು,

14 “ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅವನಿಗೂ, ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಿದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನು, “ಅರಸನನು್ನ ಕೂಗುವ ನೀ ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 15 ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ, “ನೀನು ಶೂರನಲ್ಲ ೕ?
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದವನು ಾರು? ನೀನು ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನನು್ನ ಾಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಒಳಕೆ್ಕ ಹೊಕು ್ಕ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
16 ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ ಾಯದಿರುವ
ನೀವು ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರರೇ ೌದು. ಅರಸನ ತಲೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಜಿರ್ಯೂ ತಂಬಿಗೆಯೂ ಏ ಾದ ೕ ನೋಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 17 ೌಲನು ಾವೀದನ ಸ್ವರದ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು
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ಅವನನು್ನ, “ ಾವೀದನೇ ನನ್ನಮಗನೇ,ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ೕ”ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ೌದು, ನನ್ನ ಸ್ವರವೇ,
18 ನನ್ನ ಾ್ವಮಿಯು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೇ?
ಾನೇನು ಾಡಿದೆನು? 19 ಾವ ಾಪಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದೆನು? ನನ್ನ
ಅರಸ ಾದ ಒಡೆಯನು ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು
ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಘಮಘಮಿಸುವ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಲಿ ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾಲು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ‘ಹೋಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸು’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟರು. 20 ಯೆಹೋವನ
ಾನಿ್ನಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ.
ಅ ್ಯೕ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ೌಜುಗವನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ
ಬೇಟೆ ಾರನೋ ಎಂಬಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹೊರಟು
ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನಲ್ಲ” ಅಂದನು.
21 ಆಗ ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆನು, ಾವೀದನೇ
ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರೆಗೆ ಾನು
ಾಡಿದು್ದ ಹುಚು್ಚತನವೂ ದೊಡ್ಡ ತಪೂ್ಪ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು

22 ಾವೀದನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಬಜಿರ್ ಇಲಿ್ಲದೆ,
ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ.
23 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನೀತಿಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 24 ಾನು ಈಹೊತು್ತ
ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಿದಂತೆಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
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ಜೀವವನು್ನ ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದುಎಣಿಸಿ,ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದಬಿಡಿಸಲಿ”
ಎಂದನು. 25ಆಗ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನಮಗನೇ ಾವೀದನೇ
ನೀನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದು. ನೀನು ಹೇಗೂ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿ ಸಫಲ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟನು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದನು.

27
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ನಡುವೆ ಾಸಿಸಿದು್ದ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೂ
ಒಂದು ದಿನ ೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಾಯಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಆ
ಮೇಲೆ ೌಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು. ಾನು ಅವನ ಕೈಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿರುವೆನು”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಡನೆ ಗತ್
ಊರಿನ ಅರಸನೂ ಾ ೕಕನ ಮಗನೂ ಆದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. 3 ಅವನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆಕೀಷನ ಊ ಾದ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.
ಾವೀದನಹೆಂಡತಿಯ ಾಗಿರುವ ಇಜೆ್ರೕಲ್ಯ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳೂ,
ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 4 ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಗತ್ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ೌಲನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ಹುಡುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಒಂದು ದಿನ ಾವೀದನು ಆಕೀಷನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಜ ಾನಿಯಲೆ್ಲೕಕೆ
ಾಸಿಸಬೇಕು? ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿರುವು ಾದರೆ
ಾವು ಾದರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಡು. ಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವೆನು” ಅಂದನು. 6 ಆಕೀಷನು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ
ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಎಂಬುದು
ಇಂದಿನವರೆಗೂಯೆಹೂದ ಾಜರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
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7 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಲು ್ಕ
ತಿಂಗಳೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನೂ, ಅವನ
ಜನರೂ ತೇ ಾಮಿನಿಂದ ಶೂರಿನವರೆಗೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಗೆಷೂಯರ್ರು,
ಗಿಜಿ್ರೕಯರು, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಾವೀದನು ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಉಳಿಸದೆ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು, ಕುರಿ, ದನ,
ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೀಷನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 10ಆಕೀಷನು ಅವನನು್ನ “ಈಹೊತು್ತ ಾವ
ಾ್ರಂತ್ಯದವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡುಬಂದಿರಿ”ಎಂದು ಕೇಳುವನು.
ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ “ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರು ಕೇನ್ಯರು ಇವರಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರ ಾ್ನದರೂ” ಹೇಳುವರು.
11 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಜನರು ಹೇ ಾರೆಂದು ನೆನಸಿ, ಅವನು
ಾರನೂ್ನ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಾರದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ

ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಾವೀದನ ಹೆಸರು
ಸ್ವಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇವನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಾಸ ಾಗಿರುವನೆಂದು ಆಕೀಷನು ನಂಬಿಕೊಂಡನು.

28
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ
ಆಕೀಷನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ” ಎನ್ನಲು
ಾವೀದನು, 2 “ ೌದು ನಿನ್ನ ಾಸನ ಾಹಸವು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು”
ಅಂದನು. ಆಕೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಮೈ ಾವಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು”ಅಂದನು.
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ೌಲನು ಒಬ್ಬ ಯ ಣಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
3 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ
ಸ್ವಂತ ಊ ಾದ ಾಮದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ್ದರು. ೌಲನು
ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನೂ್ನ, ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೈನ್ಯಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಶೂನೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ೌಲನು ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಬಂದು, ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
5 ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ
ಎದೆ ಡೆದವನಂ ಾದನು. 6 ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ, ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಕನಸುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ
ಊರೀಮಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ
ಇಲ್ಲ. 7 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಾನು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು,
“ಅಂಥವ ಬ್ಬಳು ಏಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ” ಅಂದರು. 8 ಆಗ
ೌಲನು ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು
ಸೇವಕರೊಡನೆ ಹೊರಟು, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮನೆ ಸೇರಿ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಣಿಹೇಳು.
ಾನು ಾವನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರ ಾಡು” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು 9 ಆಗ ಆಕೆಯು
ಅವನಿಗೆ, “ ೌಲನು ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಅವನು
ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನು್ನ ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನ ಾ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಾನೂ ಾಯುವಂತೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಉರುಲೊಡು್ಡವುದೇಕೆ?” ಅಂದಳು. 10 ಅದಕೆ್ಕ
ೌಲನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 11 ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನಿನಗೆ ಾರನು್ನ
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ಬರ ಾಡಬೇಕು?” ಎನ್ನಲು, “ಸಮುವೇಲನನು್ನ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ, ನೀನು
ೌಲನಲ್ಲ ೕ?” ಅಂದಳು. 13ಅರಸನು, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೇನು
ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು, “ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ
ಒಬ್ಬ ದೇವನು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟಳು. 14 ಅವನು ತಿರುಗಿ, “ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು, “ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡ
ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು
ಸಮುವೇಲನೆ ಎಂದು ೌಲನು ತಿಳಿದು, ನೆಲದ ಮಟಿ್ಟಗೂ ಬೊಗಿ್ಗ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 15 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನು್ನ, “ನೀನು
ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೇಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ
ಬರ ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು
ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ, ಕನಸುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ
ಉತ್ತರಕೊಡಲೊಲ್ಲನು. ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ನೀನು ತಿಳಿಸುವಿಯೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆನು”ಅಂದನು.
16 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧಿ ಾದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?
17 ಆತನು ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 18 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಕೊಪಗೊಂಡು ಾಡಿದ
ಕೋ ಾ ಯನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಆತನು ನಿನ್ನ ಕೂಡ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು. ಾಳೆ ನೀನೂ
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ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಿರಿ. ಆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಡೀ
ದಿನಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲಿ್ಲ ಬಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ೌಲನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನು ಬಹು ಭೀತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಕಂಡುಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಜೀವಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು.
22 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ತರುತೆ್ತೕನೆ, ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬಲಬರುವ ಾಗೆ
ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23ಅವನು, “ಒಲೆ್ಲನು,
ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಾತಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನೆಲದಿಂದೆದು್ದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವಿತು್ತ. ಆಕೆಯು
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾದಿ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ೌಲನಿಗೂ ಅವನ
ಸೇವಕರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದಳು. 25 ಅವರು ಊಟ ಾಡಿ ಅದೇ ಾತಿ್ರ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

29
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಾವೀದನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ಬೈಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳ ಸೈನಿಕರು ನೂರು ನೂರು ಮಂದಿ ಾಗಿಯೂ, ಾವಿರ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಗಿ, ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಾವೀದನು ಅವನ ಜನರ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆಕೀಷನ ಸಂಗಡ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆಗ
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, “ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ಾಕೆ?” ಎಂದು
ಆಕೀಷನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ಸೇವಕ ಾವೀದನಲ್ಲ ೕ, ಇವನು ಇಷು್ಟ
ವಷರ್, ಇಷು್ಟ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ೌಲನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು,
ಇವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಲಿ.
ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದು. ಬಂದರೆನಮಗೆಶತು್ರ ಾಗಿ
ನಿಂ ಾನು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವನು ತನ್ನ
ಯಜ ಾನನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ? 5 ‘ ೌಲನು
ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಾವಿ ಾರು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು’ ಎಂದು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡಿದು್ದ
ಈ ಾವೀದನನು್ನ ಕುರಿತೇ ಅಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

6 ಆಗ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ನೀನು ಯ ಾಥರ್ನು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇರುವುದು
ಯುಕ್ತವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿತು. ನೀನು ಬಂದಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
7 ಆದರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಅವರನು್ನ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಾವೀದನು
ಆಕೀಷನಿಗೆ, “ ಾನೇನು ಾಡಿದೆನು? ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ
ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕಂಡಿ? ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಿ, ಅವನ ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಾನೇಕೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು?”
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ಅಂದನು. 9ಆಗ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುತಿ್ತೕ.
ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 10 ಆದುದ್ದರಿಂದ
ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರೂ, ಾಳೆ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊತು್ತ ಮೂಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಎದು್ದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದರು.

30
ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

1 ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಚಿಕ್ಲಗ್
ಊರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ
ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೂ ಬಂದು ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಳು ಾಡಿ, 2 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ
ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
3 ಆದರೆ ಾರನೂ್ನ ಕೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದು ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ
ಕಂಡು 4 ಅವರು ತಮಿ್ಮಂ ಾಗುವಷು್ಟ ಾಲ ಅತ್ತರು. 5 ಾವೀದನ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳೂ,
ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳೂಸೆರೆ ಾಗಿ
ಹೋಗಿದ್ದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು, ಾವೀದನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು.
ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ



1 ಸಮುವೇಲನು 30:7 xcix 1 ಸಮುವೇಲನು 30:15

ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 7 ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಏ ೕದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವನು ತಂದನು. 8 ಆಗ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ,
“ ಾನು ಆ ಗುಂಪನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಬಹುದೋ, ಅದು ನನಗೆ
ಸಿಕು ್ಕವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು, “ಹಿಂದಟು್ಟ, ಅದು ನಿನಗೆ
ಸಿಕು ್ಕವುದು, ನೀನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

9 ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರೂ ಹೊರಟು ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಳ್ಳದಿಂದ
ಮೇಲೆ ಹತ್ತ ಾರದಷು್ಟ 10 ಆ ಾಸಗೊಂಡ ಇನೂ್ನರು ಜನರು
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಾವೀದನು ಉಳಿದ ಾನೂರು
ಜನರನೆ್ನೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆದನು. 11 ಅವನ
ಜನರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತನು ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು,
ಅವನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಅವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನಿ್ನಸಿ,
ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, 12 ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಎರಡು
ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು
ಅನ್ನ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದ ಇವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ,
“ನೀನು ಾರ ಕಡೆಯವನು, ಎಲಿ್ಲಯವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು “ ಾನು ಐಗುಪ್ತನು, ಒಬ್ಬ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನ ಾಸನು. ಾನು
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 14 ಾವು
ಕೆರೇತ್ಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಾಲೇಬ್ಯರೂ ಇರುವ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 15 ಅನಂತರ ಾವೀದನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಗುಂಪು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ
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ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಗುಂಪಿನವರ
ಬಳಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು” ಅಂದನು. 16 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಗುಂಪಿನವರು ತಮಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಉಂಡು ಕುಡಿದು, ಕುಣಿ ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಬೈಲಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಾವೀದನು ಮರುದಿನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ
ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನದವರೆಗೂಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಂಟೆಗಳನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಓಡಿಹೋದ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಾ್ರಯಸ್ಥರ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಒಯಿ್ದದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಒಯಿ್ದದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ
ಒಡವೆಗ ಾಗಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವೀದನು ಶತು್ರಗಳ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಜನರು, “ಇವು ಾವೀದನ ಕೊಳೆ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ದನಗಳಮುಂ ಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

21 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಆ ಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬರ ಾರದೆ ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಇನೂ್ನರು ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರನೂ್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ಅವರ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
22 ಆಗ ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರೂ
ಮೂಖರ್ರೂ ಆದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ, “ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾರದ್ದರಿಂದ, ಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ
ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದರು. 23 ಆಗ ಾವೀದನು
ಅವರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿ
ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶತು್ರಗಳ ಗುಂಪನು್ನ ನಮ್ಮ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೀಗೆ
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ಾಡ ಾರದು. 24 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಾರು
ಕೇಳುವರು? ಯುದ್ಧ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವಷು್ಟ ಾಲು ಾ ಾನು
ಾಯುವವನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಉಭಯರಿಗೂ ಸಮ ಾಗ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 25 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.

26 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದನಂತರ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ
ಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ಇಗೋ ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ತಂದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಾನ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಬಹು ಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಬೇತೇಲಿನವರು,
ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾ ೕತಿನವರು, ಯತಿ್ತೕರಿನವರು,
28 ಅರೋಯೇರಿನವರು ಸಿ ್ಮೕತಿನವರು ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರು,
29 ಾ ಾಲಿನವರು, ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರು, ಕೇನ್ಯರು, 30 ಹೊಮರ್ದವರು,
ಬೋ ಾ ಾನಿನವರು, ಅ ಾಕಿನವರು, 31 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನವರು ಮತು್ತ
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳವರು ಇವರೇ.

31
ೌಲನಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳ ಮರಣ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಹತ ಾದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅಬೀ ಾ ಾಬನನೂ್ನ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು. 3 ೌಲನಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವು ಬಹು ೕರ ಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲ ಾರನು ಅವನಿಗೆ
ಗುರಿಯಿಟ್ಟನು. 4 ಆದುದರಿಂದ ೌಲನು ಬಹು ಭೀತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಆಯುಧ ಾಹಕನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿದು
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ಕೊಲು್ಲ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ತಿವಿದು, ಅಪಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾ ಾರು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಹೆದರಿ, “ ಾನು ಕೊಲ್ಲ ಾರೆ” ಎಂದನು. ಆದುದರಿಂದ
ೌಲನು ಾನೇ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು.

5 ೌಲನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವನ ಆಯುಧ ಾಹಕನು
ಕಂಡು ಾನೂ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತನು.
6 ಹೀಗೆ ೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಅವನ
ಆಯುಧ ಾಹಕನು, ಎ ಾ್ಲ ಆಳುಗಳೂ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.
7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಭಟರು ಸೋತುಹೋದರು. ೌಲನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಸತ್ತರು ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಗಿ್ಗನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕೇಳಿ

ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.

8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು 9 ೌಲನ
ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ದೇವ ಾ್ಥನಗಳಿಗೂ ಜಯ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು.
10ಅವನಆಯುಧಗಳನು್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ದೇವತೆಯಗುಡಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಬೇತೆ್ಷ ಾನಿನ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿದರು.
11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಿದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನ
ಾಬೆಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ 12ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ

ಹೊರಟು, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗಿ, ೌಲನಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳ
ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಷ ಾನಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ, ಾಬೇಷಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
13 ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಿಚುಲ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ



1 ಸಮುವೇಲನು 31:13 ciii 1 ಸಮುವೇಲನು 31:13

ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ, ಏಳುದಿನಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.
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