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1 शमुवेल

हे पुस्तक लेखकाचा दावा करत नाही. तथािप, शमुवेलाने
कदािचत िलिहले असावे, आिण त्याने 1 शमुवेल 1:1-24:22
या वचनाची मािहती िदली,जी त्याच्या मृत्यपूयर्ंत जीवनआिण
कारकीदर् याचे एक चिरतर् आहे. हे शक्य आहे की भिवष्यवक्ता
शमुवेलाने या पुस्तकाचे काही भाग िलिहले. 1 शमुवेलाचे शक्य
योगदानकत संदेष्टे/इितहासकार नाथन आिण गाद (1 किरंथ
29:29)आहेत.

साधारण इ. प.ू 1050 - 722.
इसर्ाएल आिण यहदूा यांच्यातील राज्याची िवभागणी

झाल्यानंतर लेखकाने हे पुस्तक िलिहले, इस्तर्ाएल आिण
यहदूाच्या अनेक संदभार्ंमुळे वेगळे अिस्तत्व असल्यामुळे हे
स्पष्ट आहे. (1 शमुवेल 11:8; 17:52; 18:16; 2 शमुवेल 5:5;
11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9).

पुस्तकाचे मळू वाचक इसर्ाएल आिण यहदूाच्या िवभािजत
राजेशाहीचे सदस्य होते ज्यांना दािवदाच्या राजवंशाच्या
वैधतेवर व उदे्दशाने दैवी दृिष्टकोन असणे आवश्यक होते.

1 शमुवेलाने कनानमधील इसर्ाएलच्या इितहासाची नोंद
केली जेणेकरून ते राजांच्या अिधपत्याखाली एक संयुक्त
राष्ट्राचे राज्य बनतील. शमुवेल शेवटच्या शास्त्यांपर्माणे
उदय पावतोआिण त्याने पिहले 2 राजे,शौलआिण दावीद यांना
अिभिषक्त केले.
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परंपरा
रूपरेषा
1. शमुवेलाचे जीवनआिण सेवाकायर् — 1:1-8:22
2. इस्तर्ाएलाच्या पिहल्या राजासारखे शौलाचे जीवन —
9:1-12:25

3. राजा म्हणनू शौलाचे अपयश— 13:1-15:35
4. दािवदाचे जीवन — 16:1-20:42
5. दािवदाचा इस्तर्ाएलाचा राजा म्हणनू अनुभव — 21:1-
31:13

1एफ्राईमाच्या डोंगराळपर्देशातील रामाथाईम-सोफीमया
नगरामधील एक पुरुष होता व त्याचे नाव एलकाना होते. तो
यरोहामाचा मुलगा तो एलीहचूा मुलगा तो तोहचा मुलगा तो
सफूाचा मुलगा तो एलकाना एफ्राईमी होता. 2 त्यास दोन
िस्तर्या होत्या, एकीचे नाव हन्ना व दुसरीचे नाव पिनन्ना होते.
पिनन्नेला लेकरे होती परंतु हन्नेला नव्हती. 3तो पुरुषआपल्या
नगराहनू पर्ितवषी र् िशलो येथे सैन्यांचा देव परमेश्वर ह्याची
उपासना करायला व यज्ञ करायला जात असे. तेथे एलीचे दोन
पुतर् हफनी व िफनहास देवाचे याजक होते. 4 यज्ञ करायचा
िदवस आला म्हणजे एलकाना आपली पत्नी पिनन्ना िहला व
ितची सवर् मुले ितच्या सवर् मुली यांना मांसाचे वाटे देत असे.
5 परंतु हन्नेला तो दुप्पट वाटा देत असे कारण हन्नेवर तो जास्त
पर्ीती करत असे, पण परमेश्वराने ितची कुस बंद केली होती.
6परमेश्वराने ितची कुस बंद केल्यामुळे ितला िखन्न करण्यासाठी
ितची सवत ितला फारच िचडवत असे. 7 ती पर्ितवषी र् असेच
करीत असे, ती आपल्या पिरवारासोबत परमेश्वराच्या मंिदरात
जाई तेव्हा ितची सवत ितला असाच तर्ास देई म्हणनू ती
रडत असे व काही खात नसे. 8 तेव्हा ितचा पती एलकाना
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ितला नेहमी म्हणत असे, “हन्ना तू कां रडतेस? तू का खात
नाहीस? आिण तुझे मन का दु:खीत आहे? मी तुला दहा
मुलांपेक्षा जास्त नाही काय?” 9मगअशाचएका पर्संगी, त्यांनी
िशलो येथे खाणेिपणे संपवल्यावर हन्ना उठली. आता एली
याजकपरमेश्वराच्या घराच्या दाराजवळच्याआपल्याआसनावर
बसला होता. 10 तेव्हा ती खपू दु:खीत अशी होती आिण
ती परमेश्वराजवळ पर्ाथर्ना करून फार रडली. 11 ती नवस
करून म्हणाली, “हे सैन्याच्या परमेश्वरा जर तू आपल्या दासीचे
दुःख पाहशील व माझी आठवण करशील व तुझ्या दासीला
िवसरणार नाहीस व दासीला पुरूष संतान देशील तर मी त्यास
त्याच्या आयुष्याच्या सवर् िदवसात परमेश्वरास देऊन टाकीन
आिण त्याच्या डोक्यावर वस्तरा िफरवणार नाही.” 12आिणअसे
झाले की ती परमेश्वराच्या पुढे पर्ाथर्ना करीत असता एलीने
ितच्या तोंडाकडे पािहले. 13 हन्ना तर आपल्या मनात बोलत
होती. ितचे ओठ मातर् हालत होते पण ितची वाणी ऐकू येत
नव्हती म्हणनू ती मद्य िपऊन नशेत बोलत असेल असे एलीला
वाटले. 14 तेव्हा एली ितला म्हणाला, “िकती वेळ तू मद्याच्या
नशेत मस्त राहशील? तू मद्याचा अंमल आपल्यापासनू दरू
कर.” 15 तेव्हा हन्ना उ र देऊन म्हणाली, “असे नाही, माझ्या
स्वामी, मी दु:खीत आत्म्याची स्तर्ी आहे. दर्ाक्षरस िकंवा मद्य
मी प्याले नाही, तर मीआपला जीव परमेश्वरा पुढेओततआहे.”
16 “आपली दासी दुष्ट स्तर्ी आहे असे तू समजू नका कारण
मी माझ्या यातना व क्लेश यांमुळे आतापयर्ंत बोलले आहे.”
17 मग एली उ र देत म्हणाला, “शांतीने जा; इसर्ाएलाचा देव
याच्याजवळ जे मागणे तू मािगतले आहेस ते तो तुला देवो.”
18 ती बोलली, “आपल्या दासीवर तुमची कृपादृष्टी होऊ द्या.”
मग ती स्तर्ी िनघनूआपल्या वाटेने गेलीआिण ितने अन्न सेवन
केले व पुढे ितचे तोंड उदास रािहले नाही. 19 आिण सकाळी
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त्यांनी उठून परमेश्वराची उपासना केली; मग ते िनघनू रामा
येथे आपल्या घरी परतले. आिण एलकानाने आपली पत्नी हन्ना
िहला जाणले व परमेश्वराने ितची आठवण केली. 20 नेमलेली
वेळआल्यावर हन्ना गरोदर रािहली व ितने मुलाला जन्म िदला
आिण ितने त्याचे नाव शमुवेल असे ठेवले; ती म्हणाली कारण
मी त्यास परमेश्वरापासनू मागनू घेतले. 21 पुन्हा एकदा तो
पुरुष एलकाना, आपल्या सवर् कुटंुबासहीत परमेश्वरास वािषर्क
यज्ञ अपर्ण करायला व आपले नवस फेडायला वर गेला. 22 परंतु
हन्ना वर गेली नाही; ती आपल्या नवर्याला म्हणाली, “मुलाचे
दधू तोडीपयर्ंत मी वर जाणार नाही; त्यानंतर मग मी त्यास
नेईन, जेणेकरून तो परमेश्वरापुढे हजर होईल व तो तेथे कायम
वस्ती करील.” 23 तेव्हा ितचा पती एलकाना ितला म्हणाला,
“तुला बरे वाटते ते कर; तू त्याचे दधू तोडीपयर्ंत राहा; केवळ
परमेश्वरआपले वचन स्थािपत करो.” मग ती स्तर्ी घरी रािहली
व आपल्या मुलाचे दधू तोडीपयर्ंत ितने त्यास स्तनपान िदले.
24आिण त्याचे दधू तोडल्यावर ितने तीन गोर्हे व एक एफाभर
सपीठ व दर्ाक्षरसाचा एक बुधला घेऊन आपणाबरोबर त्यास
िशलो येथे परमेश्वराच्या मंिदरात नेले; तेव्हा मलूअजनूलहानच
होते. 25 मग त्यांनी एक गोर्हा कापला आिण मुलाला एलीकडे
आणले. 26 आिण ती म्हणाली, “हे माझ्या पर्भ!ू आपला
जीव िजवंत आहे; माझ्या पर्भ,ू जी स्तर्ी परमेश्वराची पर्ाथर्ना
करीत येथे तुमच्याजवळ उभी रािहली होती, ती मीच आहे.
27 या मुलासाठी मी पर्ाथर्ना केली आिण जी माझी मागणी मी
परमेश्वरापाशी मािगतली होती ती त्याने मला िदलीआहे. 28मी
तो परमेश्वरास िदला आहे; तो जगेल तोपयर्ंत तो परमेश्वरास
समिपर्त केलेला आहे.” तेव्हा तेथे एलकाना व त्यांच्या कुटंुबाने
परमेश्वराची उपासना केली.

2
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1:46-55
1मग हन्ना पर्ाथर्ना करून म्हणाली,

“माझे मन परमेश्वराच्या ठायी आनंद पावतआहे;
माझे िशंग परमेश्वराच्या ठायी उंच केले आहे;
माझे मुख माझ्या शतर्ूिवरूद्ध धैयार्ने बोलतआहे,
कारण तू केलेल्या तारणाने मी आनंदीत होत आहे.
2 परमेश्वरासारखा कोणी पिवतर् नाही,
कारण तुझ्या िशवाय कोणी नाही,
आमच्या देवासारखा खडकही कोणी नाही,
3अित गिवर्ष्ठपणाने आणखी बढाई मारू नका;
तुमच्या तोंडातनू उद्धटपणाचे भाषण न िनघो.
कारण परमेश्वर ज्ञानाचा देव आहे;
त्याच्याकडून कृत्ये तोलली जातात.
4 पराक्रमी पुरूषांची धनुष्ये मोडलेली आहेत,
परंतू जे अडखळले त्यांनी बलरूप कमरबंद वेष्टीला आहे.
5 जे तृप्त होते ते अन्नासाठी मोलमजुरी करीत आहेत;
आिण जे भुकेले होते ते तसे रािहले नाहीत.
वांझ होती ितने सात मुलांस जन्म िदला आहे,
परंतु फार लेकरे आहेत ती अशक्त झाली आहे.
6 परमेश्वर िजवे मारतो व िजवनात आणतो.
तो अधोलोकास नेतो व वर आणतो.
7 परमेश्वर गरीब करतो व शर्ीमंतही करतो.
तो नमर् करतो, तसेच तो उंचही करतो.
8तो गरीबाला धुळीतनू वर उठवतो;
तो िभकार्याला उिकरड ावरून उठवनू उभे करतो;
यासाठी की त्यांना राजपुतर्ाबरोबर बसवावे
आिण त्यांना वारसाने सन्मानाचे आसन िमळावे.
कारण पृथ्वीचे खांब परमेश्वराचे आहेत;
त्याने त्यावर जग ठेवले आहे.
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9तो आपल्या िवश्वास ठेवणार्या लोकांचे पाय संभाळील,
परंतु दुष्ट अंधारात शांत िठकाणी ठेवले जातील,
कारण सामथ्यार्ने कोणी मनुष्य िवजय िमळिवणार नाही.
10 देवाशी िवरोध करणार्यांचे तुकडे तुकडे केले जातील;
आकाशांतनू तो त्यांच्यािवरुध्द मेघगजर्ना करील.
परमेश्वर पृथ्वीच्या शेवटल्या टोकावर असलेल्यांचा न्याय

करील;
तो आपल्या राजाला सामथ्यर् देईल आिण आपल्या

अिभिषक्ताचे िशंग उंच करील.”
11 मग एलकाना रामा येथे आपल्या घरी गेला. आिण तो

लहान मुलगा एली याजकासमोर परमेश्वराची सेवा करूलागला.

12 एलीची मुले नालायक माणसे होती; ते परमेश्वरास
ओळखत नव्हते. 13 लोकांच्या बाबतीत याजकांची अशी रीत
होती की कोणी मनुष्य यज्ञ अपर्ण करू लागला की, मांस
िशजत असतानाच याजकाचा चाकर मांस उचलण्यासाठी तीन
अणकुचीदार टोकाचा काटा आपल्या हातात घेऊन येई 14 तो
परातीत िकंवा पातेल्यांत िकंवा कढईत िकंवा गंगाळात तो काटा
घुसवत असे आिण तो काटा जे सवर् धरून काढी, ते याजक
आपणासाठी घेई. जे इसर्ाएली लोक िशलो येथे येत त्या
सवार्नंा ते तसेच करत असत 15 त्यांनी चरबी जाळण्याच्या
आधीच याजकाचा चाकर येऊन यज्ञ करणार्याला म्हणत असे
की, “याजकासाठी मांस भाजण्यास दे कारण तो तुझ्यापासनू
िशजलेले मांस घेणार नाही तर फक्त कच्चे घेईल.” 16जर त्या
मनुष्याने त्यास असे म्हटले की, “अगोदर ते चरबी जाळतील
मगच तुला पािहजे तेवढे तू घे” तर तो म्हणे असे नाही, “पण तू
आताच दे नाही तर मी ते बळजबरीने घेईन.” 17 हे त्या तरुणाचे
पाप परमेश्वराच्यासमोर फार मोठे होते कारण त्यामुळे देवासाठी
अपर्ण आणण्याचा लोकांस ितरस्कार वाटू लागला. 18 परंतु
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शमुवेल बाळ तर तागाचे वस्तर् एफोद घालनू देवाची सेवा करीत
होता. 19 त्याची आई त्याच्यासाठी लहान अंगरखा करीत असे
आिण पर्त्येक वषी र्आपल्या पतीबरोबर वािषर्क यज्ञ करावयास
येई त्यावेळी त्यास तो देत असे. 20 एलकानाला व त्याच्या
पत्नीला एली आशीवार्द देऊन म्हणत, “असे या पत्नीपासनू
परमेश्वर तुला संतान देवो” कारण जे ितने देवाकडे िवनंती करून
मािगतले त्यास परत िदले मग ते आपल्या घरी जात असत.
21आिण परमेश्वराने हन्नेला पुन्हा मदत केली ती गरोदर झाली.
ितने तीन मुलांना व दोन मुलीनंा जन्म िदला दरम्यानच्याकाळात
शमुवेल बाळ परमेश्वरासमोर वाढत गेला. 22आता एली फार
म्हातारा झाला होता आिण आपले पुतर् सवर् इसर्ाएलाशी कसे
वागले आिण दशर्नमंडपाच्या पर्वेशदाराजवळ ज्या िस्तर्या
सेवा करीत त्यांच्यापाशी ते कसे िनजले हे सवर् त्याने ऐकले.
23 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही अशी कृत्ये का करता?
कारण तुमची वाईट कृत्ये या सवर् लोकांपासनू मी ऐकली आहेत.
24माझ्या मुलांनो असे करू, नका कारणजी बातमी मी ऐकतो ती
चांगली नाही; तुम्ही परमेश्वराच्या लोकांस आज्ञाभंग करायला
लावता. 25 जर कोणी एक पुरुष दुसर्यािवरूद्ध पाप करील तर
परमेश्वर त्याचा न्याय करील. पण जर पुरुष परमेश्वराच्या
िवरूद्ध पाप करील तर त्यासाठी कोण मध्यस्थी करेल?” पण
ते आपल्या बापाचे शब्द ऐकेनात कारण त्यांना िजवे मारावे
असा देवाचा हेतू होता. 26 शमुवेल बाळ हा मोठा झाला
आिण परमेश्वराच्या व मनुष्याच्या कृपेत वाढत गेला. 27आता
देवाचा एक पुरुष एलीकडे येऊन त्यास म्हणाला, “परमेश्वर
असे म्हणतो, तुझ्या पवूर्जांचे घराणे िमसरात फारोच्या दास्यात
राहत असता मी त्यास पर्गट झालो नाही काय? 28 आिण
त्याने माझा याजक व्हावे माझ्या वेदीकडे धपू जाळायला वरती
जावे माझ्यासमोर एफोद धारण करावे म्हणनू मी त्यास सवर्
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इसर्ाएलाच्या वंशातनू िनवडून काढले नाही काय? आिण
इसर्ाएलाच्या लोकांनी अग्नीतनू केलेली सवर् अपर्णे मी तुझ्या
पवूर्जांच्या घराण्याला िदली नाहीतकाय? 29तर तुम्ही जो माझा
यज्ञ व जे माझे अपर्ण मी िजथे राहतो ितथे आज्ञािपले आहे,
त्यांना तुम्ही का लाथ मारता? आिण माझे लोक इसर्ाएलांच्या
सवर् अपर्णातील जी उ म त्यांकडून आपणाला पुष्ट करण्यास
माझ्यांपेक्षा आपल्या मुलांचा तू का अिधक आदर करतोस?
30 यामुळे इसर्ाएलांचा परमेश्वर म्हणतो, की तुझे घराणे व
तुझ्या बापाचे घराणे माझ्यासमोर िनरंतर चालेल असे मी म्हटले
खरे; परंतुआता परमेश्वरअसे म्हणतो, हीगोष्टमाझ्यापासनू दरू
होवो कारण जे माझाआदर करतात त्यांचाआदर मी करीनआिण
जे मला ितरस्कार करतात त्यांचा अवमान होईल. 31 पाहा असे
िदवस येतआहे की, ज्यात मी तुझे सामथ्यर् व तुझ्या विडलाच्या
घराण्याचे सामथ्यर् कापनू टाकीन आिण तुझ्या घराण्यात कोणी
म्हातारा होणार नाही. 32जरी इसर्ाएलाला जे सवर् चांगले िदले
जाईल तरी िजथे मी राहतो त्या जागी दुःख पाहशील आिण
तुझ्या घराण्यात सवर्काळ कधी कोणी म्हातारा होणार नाही.
33आिण तुझा जो पुरुष मी आपल्या वेदीपासनू काढून टाकणार
नाही, त्यास िजवंत राखले जाईल यासाठी की, तो तुझे डोळे
क्षीण करणारा व तुझ्या मनाला खेद देणारा होईल. आिण तुझ्या
घराण्याची सवर् संतती ऐन तरुणपणात मरेल. 34आिण तुझे दोघे
पुतर् हफनी व िफनहास यांच्यावर जे येईल तेच तुला िचन्ह
होईल; ते दोघेही एकाच िदवशी मरतील. 35 मी आपणासाठी
िवश्वासू याजक उभा करीन; तो माझ्या मनात व माझ्या
मनांत जे आहे त्यापर्माणे करील. मी त्याचे घराणे िनिश्चत
स्थापीन;आिणतो माझ्याअिभिषक्त राजासमोर िनरंतरचालेल.
36 असे होईल की तुझ्या घराण्यातील पर्त्येक जण जो कोणी
रािहलेला आहे तो येऊन रुप्याच्या तुकड ासाठी व भाकरीच्या
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तुकड ासाठी त्याच्यापुढे नमनकरीलआिण म्हणेलकी,मी तुला
िवनंती करतो मला भाकरीचा तुकडा खाण्यास िमळावा म्हणनू
मला याजकपदातले एखादे काम दे.”

3
1 शमुवेल बाळ एलीच्या हाताखाली देवाची सेवा करीत

होता. परमेश्वराचे वचन त्या िदवसात दुिमर्ळ झाले होते;
वारंवार भिवष्यसचूक दृष्टांत होत नव्हते. 2 त्या वेळेस असे
झाले की, एली आपल्या िठकाणी झोपला होता, आिण त्याची
दृष्टी मंद झाल्यामुळे त्यास डोळ्यांनी चांगले िदसत नव्हते;
3 आिण देवाचा दीप अजनू िवझला नव्हता, आिण देवाचा
कोश परमेश्वराच्या मंिदरात होता, तेथे शमुवेल झोपला होता.
4 परमेश्वराने शमुवेलाला हाक मारली, तेव्हा तो म्हणाला, “मी
येथे आहे.” 5 मग शमुवेल एलीकडे धावत जाऊन म्हणाला,
“मी येथे आहे, कारण तुम्ही मला हाक मारलीत.” आिण एलीने
म्हटले, “मी बोलावले नाही परत जाऊन झोप.” म्हणनू शमुवेल
परत जाऊन झोपला. 6 पुन्हा परमेश्वराने, “शमुवेला,” अशी
हाक मारली. तेव्हा शमुवेल उठून एलीकडे जाऊन म्हणाला,
“मी येथे आहे, कारण तुम्ही मला हाक मारलीत.” एलीने उ र
िदले, “माझ्या मुला मी तुला बोलावले नाही; परत जाऊन
झोप.” 7शमुवेलाला तरअजनू परमेश्वराचा काही अनुभवआला
नव्हता,आिण परमेश्वराचा संदेश अजनू त्यास पर्गट झालेला
नव्हता. 8 मग परमेश्वराने शमुवेलाला पुन्हा ितसर्याने हाक
मारली. तेव्हा तो पुन्हा उठून एलीकडे जाऊन म्हणाला, “मी
येथे आहे, कारण तुम्ही मला हाक मारलीत.” तेव्हा एलीला
समजले की, परमेश्वराने मुलाला हाक मारली आहे. 9 मग एली
शमुवेलाला म्हणाला, “तू जाऊन पुन्हा झोप; आिण जर त्याने
तुला पुन्हा हाक मारली, तर असे म्हण, हे परमेश्वरा बोल कारण



1 शमुवेल 3:10 x 1 शमुवेल 3:20

तुझा दास ऐकत आहे.” मग शमुवेल परत जाऊन आपल्या
जागी झोपला. 10 आिण परमेश्वर आला आिण उभा रािहला;
त्याने पिहल्या वेळेपर्माणे, “शमुवेला शमुवेला,” अशी हाक
मारली. तेव्हा शमुवेल म्हणाला, “बोल तुझा दास ऐकत आहे.”
11 परमेश्वर शमुवेलास म्हणाला, “पाहा इसर्ाएलात मी अशी
एक गोष्ट करणार आहे की, जो कोणी ती ऐकेल त्या पर्त्येकाचे
कान भणभणतील. 12 एलीच्या घराण्यािवषयी जे मी सांिगतले,
ते मी सवर् आरंभापासनू शेवटपयर्ंत मी त्याच्या िवरूद्ध पणूर् करीन.
13 कारण मी त्यास सांिगतले की जो अन्याय त्यास मािहत
आहे, त्यामुळे मी त्याच्या घराण्याला िनरंतर न्यायदंड करीन
कारण त्याच्या मुलांनी आपणावर शापआणला तरी त्याने त्यांना
आवरले नाही. 14यामुळे एलीच्या घराण्यािवषयी मीअशीशपथ
केलीआहेकी यज्ञ वअपर्ण यांकडून एलीच्या घराण्याचाअन्याय
कधीही दरू होणार नाही.” 15 नंतर शमुवेल सकाळपयर्ंत झोपला;
मग त्याने परमेश्वराच्या मंिदराची दारे उघडली. पण शमुवेल
एलीला हा दृष्टांत सांगाण्यास घाबरत होता. 16 मग एलीने
शमुवेलाला हाक मारून म्हटले, “माझ्या मुला शमुवेला.” तेव्हा
शमुवेल म्हणाला, “हा मी येथे आहे.” 17 मग त्याने म्हटले, “तो
तुझ्याशी काय बोलला? मी तुला िवनंती करतो ते माझ्यापासनू
लपवनू ठेवू नको. जे काही त्याने तुला सांिगतले त्यातले काही
जर तू माझ्यापासनू लपवनू ठेवशील तर परमेश्वर तुझे तसे व
त्यापेक्षा अिधकही करो.” 18 तेव्हा शमुवेलाने सवर्काही त्यास
सांिगतले; त्याच्यापासनू काही लपवनू ठेवले नाही. मग एली
म्हणाला, तो “परमेश्वरच आहे. त्यास बरे वाटेल ते तो करो.”
19 आिण शमुवेल वाढत गेला आिण परमेश्वर त्याच्या बरोबर
होता आिण त्याने त्याचा एकही भिवष्यिवषयक शब्द सत्यात
अपयशी होऊ िदला नाही. 20 शमुवेल परमेश्वराचा िनयुक्त
केलेला भिवष्यवादी आहे असे दानापासनू बैर-शेबापयर्ंत सवर्
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इसर्ाएलांना समजले. 21 िशलोत परमेश्वराने पुन; दशर्न िदले,
कारण त्याने िशलो येथे वचनाद्वारे स्वतःला शमुवेलाला पर्गट
केले.

4
1 आिण, शमुवेलाचा शब्द सवर् इसर्ाएलांकडे आला. आता

इसर्ाएल पिलष्ट ांशी लढायला गेले आिण त्यांनी एबन-
एजराजवळ तळ िदला व पिलष्ट ांनी अफेक येथे तळ िदला.
2 पिलष्ट ांनी इसर्ाएलािवरूद्ध लढाई केली; आिण लढाई
पसरल्यावर इसर्ाएल पिलष्ट ापुढे परािजत झाले; आिण
त्यांनी रणांगणात सुमारे चार हजार पुरूष मारले. 3 मग
लोक छावणीत आल्यावर, इसर्ाएलांचे वडील म्हणाले, “आज
परमेश्वरानेआम्हांस पिलष्ट ांच्यापुढे परािजतका केले? आपण
परमेश्वराचा साक्षपटाचा कोश िशलोहनू आपल्याकडे आण,ू
अशासाठी की त्याने येथे आम्हाबरोबर येऊनआमच्या शतर्ूच्या
सामथ्यार्पासनू आम्हास सुरिक्षत ठेवावे.” 4 मग लोकांनी
िशलोकडे माणसे पाठवली, आिण करुबाच्या वर राहणारा
सैन्यांचा परमेश्वर याच्या साक्षपटाचा कोश तेथनूआणलाआिण
तेथे एलीचे दोन पुतर् हफनी व िफनहास हे परमेश्वराच्या
कराराच्या कोशाबरोबर होते. 5 परमेश्वराच्या कराराचा कोश
छावणीत आला, तेव्हा सवर् इसर्ाएल लोकांनी असा मोठा
जल्लोश केला की, भिूमही दणाणली. 6 तेव्हा पिलष्टी या
मोठ ाओरडण्याचाआवाजऐकून म्हणाले, “इब्र्यांच्याछावणीत
हा मोठा पुकारा कशाचा असेल?” मग त्यांना कळले की,
परमेश्वराचा कोश छावणीत आला आहे. 7 तेव्हा पिलष्टी
घाबरले, कारण ते म्हणाले, “परमेश्वर छावणीत आला आहे
आम्हास हायहाय! कारण असे कधी पवूी र् घडले नाही. 8आम्हास
हायहाय! या समथर् देवांच्या पराक्रमी हातातनू आम्हास कोण
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सोडवील? ज्यांने िमसर्यांना रानांत सवर् वेगळ्यापर्कारच्या
पीडांनी मारले तो परमेश्वर हाच आहे. 9अहो पिलष्ट ांनो धैयर्
धरा, वशरू व्हा;जसे इबर्ी तुमचे दासझाले तसे तुम्ही त्यांचे दास
होऊ नये म्हणनू शरू होऊन लढा.” 10 पिलष्टी लढले, आिण
तेव्हा इसर्ाएलांचा पराभव झाला. ते पर्त्येकजण आपापल्या
घराकडे पळून गेले व फार खपू मोठी हानी झाली कारण
इसर्ाएलांचे तीस हजार पायदळ सैन्य मारले गेले. 11 आिण
त्यांनी देवाचा कोश घेतला आिण एलीचे दोन मुले हफनी व
िफनहास हे मरण पावले. 12 त्यािदवशी एक बन्यािमनी पुरुष
आपली वस्तरे् फाडूनआपल्या मस्तकावर धळू घालनू सैन्यांतनू
िशलो येथे धावत आला. 13 आिण तो आला तेव्हा पाहा एली
रस्त्याच्या बाजलूा आपल्या आसनावर बसनू वाट पाहत होता
कारण देवाच्या कोशाकिरता काळजीने त्याचे मन कांपत होते;
आिण त्या मनुष्याने नगरात येऊन ते वतर्मान सांिगतले तेव्हा
सवर् नगर मोठ ाने ओरडू लागले. 14आिण एलीने ओरडण्याचा
आवाज ऐकून म्हटले, “हा गोंगाटाचा शब्द काय आहे?” मग
त्या मनुष्याने उतावळीने येऊन एलीला सांिगतले. 15 तेव्हा
एली अठ्ठ ाण्णव वषार्चा होता आिण त्याचे डोळे मंद झाल्याने
त्यास िदसत नव्हते? 16आिण तो पुरुष एलीला म्हणाला, “मी
सैन्यातनू पळून आलो.” मग हा म्हणाला, “माझ्या मुला काय
झाले आहे?” 17 तेव्हा ज्याने वतर्मान आणले होते, त्याने उ र
देऊन म्हटले, “इसर्ाएल पिलष्ट ापुढून पळाले व लोकांचा
मोठा वध झाला आिण तुझे दोघे पुतर् हफनी व िफनहास
हे मरण पावले आिण देवाचा कोश शतर्ूने पळवनू नेलेला
आहे.” 18आिण असे झाले की, त्याने देवाच्या कोशाचा उल्लेख
केला, इतक्यात हाआपल्याआसनावरून दाराच्या बाजलूा मागे
पडला. तो म्हातारा व जाड पुरुष असल्याने त्याची मान मोडून
तो मेला. त्याने चाळीस वष इसर्ाएलाचा न्याय केला होता.
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19 तेव्हा त्याची सनू िफनहासाची पत्नी गरोदर होती ती पर्सतू
होणार होती; देवाचा कोश नेलेला आहे व आपला सासरा व
आपला पती हे मरण पावले आहेत असे वतर्मान ऐकताच ती
लवनू पर्सतूझालीकारण ितलाकळालागल्या होत्या. 20आिण
ितच्या मरणाच्या वेळेस ज्या बाया ितच्याजवळ उभ्या होत्या
त्यांनी ितला म्हटले, “िभऊ नको, कारण तू पुतर्ाला जन्म िदला
आहे.” परंतु ितने उ र केले नाही व लक्ष िदले नाही. 21 ितने
मुलाचे नांव ईखाबोद असे ठेवनू म्हटले की, “इसर्ाएलापासनू
वैभव िनघनू गेले आहे!” कारण देवाचा कोश पळवनू नेलेला
होता, आिण ितचा सासरा व ितचा पती हे मरण पावले होते.
22आिण ती म्हणाली, “इसर्ाएलापासनू वैभव गेले आहे, कारण
देवाचा कोश नेलेला आहे.”

5

1 आता पिलष्टयांनी देवाचा कोश घेतला होता तो त्यांनी
एबन-एजराहनू अश्दोदास नेला. 2 आिण पिलष्टयांनी
देवाचा कोश घेतला तो त्यांनी दागोनाच्या देवळात नेऊन
दागोनाच्याजवळ ठेवला. 3 जेव्हा अश्दोदकर दुसर्या िदवशी
पहाटेस उठले, तेव्हा पाहा, परमेश्वराच्या कोशापुढे दागोन
भमूीवर पालथा पडला होता. तेव्हा त्यांनी दागोन उचलनू
घेऊन त्याच्या िठकाणी परत ठेवला. 4 पण ते दुसर्या
िदवशी पहाटेस उठल्यावर, पाहा, परमेश्वराच्या कोशापुढे दागोन
भमूीवर पालथा पडला आहे आिण दागोनाचे डोके व त्याच्या
हाताचे दोन्ही पंजे तुटलेले उंबर्यावरपडलेआहेत. दागोनाचे धड
तेवढे त्यास रािहले होते. 5म्हणनू,आजपयर्ंत, दागोनाचे याजकव
दागोनाच्या घरात येणारे ते अश्दोदकर दागोनाच्या उंबरठ ावर
पाय ठेवत नाहीत. 6मग अश्दोदकरांवर परमेश्वराचा भारी हात
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पडला व त्याने त्यांचा नाश केला, म्हणजे अश्दोदाला आिण
त्यांच्या पर्देशातील लोकांस गाठीचं्या पीडेने पीडले. 7 तेव्हा
अश्दोदकरांनी जे काही घडत आहे ते ओळखले, ते म्हणाले,
“इसर्ाएलाच्या देवाचा कोश आम्हामध्ये राहू नये कारण त्याचा
हातआम्हांवर वआमच्या दागोन देवािवरूद्ध भारी झालाआहे.”
8 मग त्यांनी माणसे पाठवनू पिलष्ट ांच्या सवर् अिधकार्यांना
आपणाकडे एकवट करून म्हटले, “इसर्ाएलाच्या परमेश्वराच्या
कोशाचे आम्ही काय करावे?” ते बोलले, “इसर्ाएलाच्या देवाचा
कोश गथाला न्यावा.” मग त्यांनी इसर्ाएलाच्या देवाचा कोश
तेथे नेला. 9 परंतु असे झाले की त्यांनी तो तेथे नेल्यावर,
परमेश्वराचा हात त्याच्यावर पडून त्या नगरात मोठा गोंधळ
उडाला. त्याने नगरातली लहानआिण मोठी माणसे यांना पीडले.
आिण त्यांच्या अंगावर गाठी उठल्या. 10 मग त्यांनी देवाचा
कोश एक्रोनाला पाठवला; परंतु, असे झाले की, “देवाचा कोश
एक्रोन येथे येताच एक्रोनकर ओरडून म्हणाले आम्हांला व
आमच्या लोकांस मारायला इसर्ाएलाच्या देवाचा कोश त्यांनी
आमच्याकडे आणला आहे.” 11 मग त्यांनी माणसे पाठवनू
पिलष्ट ांच्यासवर् अिधकार्यांना एकतर् केले; ते त्यांना म्हणाले,
“इसर्ाएलाच्या देवाचा कोश त्याच्याजागी परत पाठवनू द्या,
यासाठी की, त्याने आम्हास व आमच्या लोकांस मारू नये.”
कारण तेथे सवर् नगरात मरणाचे भयंकर भय पसरले होते; देवाचा
जबरदस्त हात त्यांच्यावर पडला होता. 12 जी माणसे मरण
पावली नाहीत त्यास त्यांना गाठीने पीडले, आिण नगराचा
आक्रोश वर आकाशापयर्ंत गेला.

6

1आता परमेश्वराचा कोश पिलष्ट ांच्या देशात सात मिहने
रािहला. 2आिण मग, पिलष्ट ांनी याजकांना व ज्योितष्यांना
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बोलावनू त्याने म्हटले, “परमेश्वराच्या कोशाचे आम्ही काय
करावे? तो त्याच्या िठकाणी कसा पाठवावा हे आम्हास
सांगा.” 3 ते म्हणाले, “तुम्ही इसर्ाएलाच्या देवाचा कोश
माघारी पाठवाल तर तो अपर्णांच्या भेटीिंशवाय पाठवू नका;
तर त्याबरोबर दोषापर्ण अवश्य पाठवावे. मगच तुम्ही िनरोगी
व्हाल, आिण त्याचा हात तुम्हावरून अद्यापपयर्ंत का दरू होत
नाही हे तुम्हास समजेल.” 4 तेव्हा ते म्हणाले, “जे दोषापर्ण
त्याबरोबर आम्ही पाठवावे ते काय असावे?” त्यांनी उ र
िदले, “पिलष्ट ांचा सरदारांच्या संख्येपर्माणे पाच सोन्याच्या
गाठी व पांच सोन्याचे उंदीर; कारण तुम्हा सवार्ंवर व तुमच्या
अिधकार्यांवर एकच पीडा आली आहे. 5 म्हणनू तुम्ही तुमच्या
गाठीच्या आकाराची व तुमचे जे उंदीर शेताचा नाश करतात
त्याच्या पर्ितकृती तयार कराआिण तुम्ही इसर्ाएलाच्या देवाचा
गौरव करा कदािचत तो आपला हात तुम्हावरून, व तुमच्या
देवावरून, व तुमच्या भमूीवरून काढेल. 6 िमसरी लोक व फारो
यांनी जशी आपली मने कठीण केली तशी तुम्ही आपली मने
कशाला कठीण करता? जेव्हा तो त्यांच्याशी कठोरपणे वागला
आिण त्याने त्यांना जाऊ देण्याची परवानगी िदली नाही, परंतु
नंतर ते िनघनू गेले नाहीतकाय? 7तर तुम्ही एकनवी गाडी तयार
करा आिण ज्यांच्या वर कधी जू ठेवले नाही अशा दोन दुभत्या
गायी घेऊन गाडीला जंुपा व त्यांची वासरे त्यांच्यापासनू वेगळी
करून घरी आणा. 8मग परमेश्वराचा कोश घेऊन गाडीवर ठेवा.
आिण तुम्ही दोषापर्ण म्हणनू ज्या सोन्याच्या पर्तीकृती डब्यात
घालनू त्याच्या एकाबाजलूा ठेवा. त्यानंतर, ती गाडी परत
पाठवनू द्याआिण ितच्या मागार्ने ितला जाऊ द्या. 9आिण पाहा,
बेथ-शेमेशाकडे त्याच्या मागार्ने तो गेला, तर ज्याने आम्हावर हे
मोठे अिरष्ट लावलेआहे तो परमेश्वरचआहे हे जाणा; त्याउलट,
जर गेला नाही, तर जे आम्हासोबत घडले ती आकिस्मत घटना
आहे असे आम्ही समज.ू” 10 मग त्या मनुष्यांनी तसे केले,
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म्हणजे, त्यांनी दोन दुभत्या गायी घेऊन गाडीला जंुपल्या आिण
त्यांची वासरे घरी बांधनू ठेवली. 11 मग त्यांनी परमेश्वराचा
कोश आिण त्याच्याबरोबर तो डब्बा सोन्याचे उंदीर व त्यांच्या
गाठीच्या पर्ितकृती गाडीत ठेवल्या. 12 मग त्या गायी नीट
वाट धरून बेथ-शेमेशाच्या रस्त्याने गेल्या; मागार्ने जाताना त्या
मोठ ाने हंबरत चालल्या उजवीकडे िकंवा डावीकडे िफरल्या
नाहीत. आिण पिलष्ट ांचे अिधकारी बेथ-शेमेशाच्या सीमेपयर्ंत
त्यांच्यामागे गेले. 13 तेव्हा बेथ-शेमेशाचे शेतकरी खोर्यात
आपल्या गव्हाची कापणी करीत होते; आिण त्यांनी आपली
दृष्टी वर करून कोश पािहला, तेव्हा तो पाहनू ते आनंद पावले.
14 मग गाडी यहोशवा बेथ-शेमेशकर याच्या शेतात येऊन जेथे
एक मोठा दगड होता तेथे उभी रािहली. मग, त्यांनी गाडीची
लाकडे तोडलीआिण त्या गायी परमेश्वरास होमापर्णअशाअपर्ण
केल्या. 15 लेव्यांनी देवाचा कोश, व त्याबरोबर ज्यात सोन्याच्या
पर्ितमा होत्या तो डबा, हे उतरवनू त्या मोठ ा दगडावर ठेवले.
बेथ-शेमेशाच्या मनुष्यांनी त्या िदवशी परमेश्वरास होमापर्णे व
यज्ञ अपर्ण केले. 16 आिण हे पािहल्यानंतर पिलष्ट ांचे पांच
सरदार त्याच िदवशी एक्रोनास परत गेले. 17 परमेश्वरास
पिलष्ट ांनी ज्या सोन्याच्या गाठी दोषापर्ण म्हणनू पाठवल्या
त्याअशा: अश्दोदकरताएक,गज्जाकरताएक,अष्कलोनाकरता
एक, गथकरता एक, एक्रोनाकरता एक. 18आिणजो मोठा दगड
ज्यावर त्यांनी परमेश्वराचा कोश ठेवला तेथपयर्ंत पिलष्ट ांची
जी नगरे, म्हणजे तटबंदीची नगरे व खेडीपाडीही, ज्या पांच
सरदांराची होती, त्यांच्या संख्येपर्माणे ते सोन्याचे उंदीर होते.
तो दगडआजपयर्ंत यहोशवा बेथ-शेमेशकर यांच्या शेतात आहे.
19 मग परमेश्वराने काही बेथ-शेमेशकर मनुष्यांना मारले कारण
त्यांनी परमेश्वराच्या कोशाच्या आत पािहले होते. त्याने
स र जण मारले. परमेश्वराने लोकांस फार मोठा तडाखा
िदला, त्यामुळे लोकांनी शोक केला. 20 तेव्हा बेथ-शेमेशाची
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माणसे बोलली, “पिवतर् परमेश्वर याच्यासमोर कोणाच्याने उभे
राहवेल? त्याने आम्हापासनू वरती कोणाकडे जावे?” 21 मग
त्यांनी िकयार्थ-यारीमाच्या रिहवाशांकडे दतू पाठवनू म्हटले, की,
“पिलष्ट ांनी परमेश्वराचा कोश माघारी आणला आहे; तुम्ही
खाली येऊन तो आपणाकडे वरती न्या.”

7
1 मग िकयार्थ-यारीमाची माणसे आली, आिण त्यांनी

परमेश्वराचा कोश नेला, आिण तो टेकडीवर अबीनादाबाच्या
घरात आणनू ठेवला. त्यांनी त्याचा मुलगा एलाजार याला
परमेश्वराचा कोश राखायला पिवतर् केले.

2 कोश िकयार्थ-यारीमात येऊन रािहला त्या िदवसापासनू,
बहुत काळ लोटला, म्हणजे वीस वष झाली. इसर्ाएलाच्या
सवर् घराण्याने शोक केला आिण परमेश्वराकडे वळण्याची इच्छा
केली. 3 शमुवेल इसर्ाएलाच्या सवर् घराण्याशी बोलला तो
म्हणाला, “जर तुम्ही आपल्या सवर् मनाने परमेश्वराकडे परत
वळता, तर आपणापासनू परके देव आिण अष्टारोथ दरू करा,
तुम्ही आपली मने परमेश्वराकडे लावा, आिण केवळ त्याचीच
सेवा करा, म्हणजे तो तुम्हास पिलष्ट ांच्या हातनू सोडवील.”
4 मग इसर्ाएली लोकांनी बआल व अष्टारोथ काढून टाकले,
आिण केवळ परमेश्वराचीच आराधना करू लागले. 5 आिण
शमुवेल म्हणाला, “सवर् इसर्ाएलांस िमस्पा येथे एकवट करा,
म्हणजे मी तुम्हासाठी परमेश्वरास िवनंती करीन.” 6 मग ते
िमस्पात जमले आिण त्यांनी पाणी काढून परमेश्वराच्या समोर
ओतले. त्या िदवशी त्यांनी उपास केला आिण म्हटले, “आम्ही
परमेश्वराच्या िवरूद्ध पाप केले आहे.” तेव्हा शमुवेलाने तेथे
इसर्ाएली लोकांचे वादिववाद िमटवले आिण लोकांचे मागर्दशर्न
केले. 7 आता इसर्ाएलाची लोक िमस्पांत जमले आहेत असे
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पिलष्यांनी ऐकले, तेव्हा पिलष्टयांचे अिधकारी इसर्ाएलावर
चढाई करून आले. इसर्ाएल लोकांनी जेव्हा हे ऐकले, तेव्हा
ते पिलष्ट ांना घाबरले. 8 नंतर इसर्ाएली लोक शमुवेलाला
म्हणाले, “आमचा देव परमेश्वर याने आम्हास पिलष्ट ांच्या
हातनू सोडवावे म्हणनू त्याकडेआम्हासाठी धावा करण्याचे थांबवू
नका.” 9मगशमुवेलाने एकदधू िपणारे कोकरू घेऊन त्याचे संपणूर्
होमापर्ण परमेश्वरास केले; आिण शमुवेलाने इसर्ाएलासाठी
परमेश्वराचा धावा केला आिण तेव्हा परमेश्वराने त्यास उ र
िदले. 10 आिण शमुवेल होमापर्ण अपर्ण करत होता, तेव्हा
पिलष्टी इसर्ाएलाशी लढायला जवळ आले; परंतु त्यािदवशी
परमेश्वराने पिलष्ट ािवरूद्ध मोठ ा आवाजात गडगडाट करून
त्यास घाबरे केले व गोंधळात टाकलेआिण इसर्ाएलापुढे त्यांचा
पराभव झाला. 11 तेव्हा इसर्ाएलाची माणसे िमस्पातनू िनघनू
पिलष्ट ांच्या पाठीस लागली आिण बेथ-कारापयर्ंत त्यांना
मारीत गेली. 12 मग शमुवेलाने एक दगड घेतला आिण िमस्पा
व शेन याच्या दरम्यान तो उभा केला आिण त्यास एबन-
एजर असे नाव देऊन म्हटले, “येथपयर्ंत परमेश्वराने आमचे
साहाय्य केले आहे.” 13 असे पिलष्टी पराभतू झाले आिण
ते इसर्ाएलाच्या सीमेत आणखी आले नाहीत. शमुवेलाच्या
सवर् िदवसात परमेश्वराचा हात पिलष्ट ांच्या िवरूद्ध होता.
14 आिण एक्रोनापासनू गथपयर्ंत, जी नगरे पिलष्ट ांनी
इसर्ाएलापासनू घेतली होती ती इसर्ाएलास परत िमळाली;
आिण त्यांचा पर्देश इसर्ाएलाने पिलष्ट ांच्या हातातनू परत
घेतला. त्यानंतर इसर्ाएल व अमोरी यांच्यामध्ये शांतता होती.
15 शमुवेलाने आपल्या आयुष्याच्या सवर् िदवसात इसर्ाएलाचा
न्याय केला. 16 तो पर्त्येक वषी र् बेथेलास, िगलगालास, व
िमस्पात अनुक्रमाने जाई. आिण त्या सवर् िठकाणी इसर्ाएलाचा
न्याय करी. 17 आिण रामा येथे तो परत माघारी येत असे,
कारण तेथे त्याचे घर होते आिण तेथे सुध्दा त्याने इसर्ाएलाचे
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वादिववाद िमटवण्याचे काम केले. तेथे त्याने परमेश्वरास अपर्णे
अपार्यला वेदी बांधली.

8
1 जेव्हा शमुवेल म्हातारा झाला तेव्हा त्याने आपले पुतर्

इसर्ाएलावर न्यायाधीश नेमले. 2 त्याच्या पर्थम जन्मलेल्या
मुलाचे नाव योएल व दुसर्याचे नाव अबीया असे होते; बैर-
शेबा येथे ते न्यायाधीश होते. 3 परंतु त्याचे पुतर् त्याच्या
मागार्ने चालत नसत, तर ते अपर्ामािणक लाभांच्या पाठीमागे
लागले होते. ते लाच घेऊन िवपरीत न्याय करीत असत. 4 मग
इसर्ाएलाचे सवर् वडील जमनू रामा येथे शमुवेलाकडे आले.
5 आिण ते त्यास म्हणाले, “पाहा तुम्ही वयोवृद्ध झाले आहात
आिण तुमचे पुतर् तुमच्या मागार्ने चालत नाहीत. आता सवर्
राष्ट्रांपर्माणे आमचा न्याय करायला आम्हावर राजा नेमा.”
6 परंतु, “आमचा न्याय करायला आम्हांला राजा द्या,” असे
जे त्यांनी म्हटले, त्याबद्दल शमुवेलाला वाईट वाटले. म्हणनू
शमुवेलाने परमेश्वराकडे पर्ाथर्ना केली. 7 तेव्हा परमेश्वराने
शमुवेलास म्हटले, “लोक सांगतात त्या सवर्बाबतीत तू त्यांचा
शब्द ऐक; कारण त्यांनी तुला नाकारले नाही, तर मला नाकारले
आहे. 8 मी त्यांना िमसरातनू वर आणले त्या िदवसापासनू
आजपयर्ंत जी सवर् कामे त्यांनी केली त्यापर्माणे त्यांनी हे केले
आहे, मला सोडून अन्य देवाची सेवा त्यांनी केली, आिण तसेच
त्यांनी तुझ्याशी केले आहे.” 9 तर आता त्यांचे ऐक; तथािप तू
त्याच्याशी खडसावनू बोल आिण जो राजा त्याच्यावर राज्य
करील त्याची रीत त्यांना समजावनू सांग. 10 मग शमुवेलाने,
ज्या लोकांनी राजा मािगतला होता त्यांना, परमेश्वराची सवर्
वचने सांिगतली. 11 तो त्यांना म्हणाला, “जो राजा तुम्हावर
राज्य करील त्याची रीत अशी होईल; तो तुमचे पुतर् घेऊन
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आपल्या रथांसाठी वआपले घोडेस्वार होण्यासाठी ठेवीलआिण
त्याच्या रथांपुढे ते धावतील. 12 तो त्यांना आपले हजारांचे
सरदार नेमनू ठेवील. जमीन नांगरायला,आपली िपके कापायला,
आिणआपलीलढाईचीशस्तरे् वआपली रथांचीशस्तरे् करायला
ठेवील. 13 तो तुमच्या मुली सुगंधी दर्व्ये तयार करणार्या,
स्वयंपािकणी, आिण भटारखान्यात काम करणार्या होण्यास
घेईल. 14 तुमचीजी उ मती शेते, तुमचे दर्ाक्षमळे,आिण तुमचे
जैतनूाचे मळे घेऊन, ते तो त्याच्या चाकरांना देईल. 15तो तुमची
पीके व तुमचे दर्ाक्षमळे यांचा दशमांश घेऊन, तो आपल्या
कारभार्यांना देईल. 16 तुमचे दास आिण तुमच्या दासी व तुमचे
उ म तरुण व तुमची गाढवे घेऊन, ते तो आपल्या कामाला
लावील. 17 तुमच्या में ढरांचा दशमांश तो घेईल व तुम्ही त्याचे
दास व्हाल. 18 त्यानंतर तुम्हीआपणासाठी िनवडलेल्या राजामुळे
ओरडाल; परंतु परमेश्वर त्या िदवसात तुम्हास उ र देणार नाही.”
19पण लोक शमुवेलाचा शब्द ऐकायला नाकारून म्हणाले, “असे
नाही! आम्हांवर राजा पािहजेच 20 म्हणजे आम्ही इतर सवर्
राष्ट्रांसारखे होऊ, आिण आमचा राजा आमचा न्याय करील
व आम्हापुढे चालनू आमच्या लढाया लढेल.” 21 शमुवेलाने
जेव्हा लोकांनी िदलेल्या उ राचे सवर् शब्द ऐकून परमेश्वरास
ऐकवले; 22 मग तेव्हा परमेश्वर शमुवेलाशी बोलला, “तू त्यांचा
शब्द ऐकून त्याच्यांवर राज्य करायला राजा नेमनू ठेव.” तेव्हा
शमुवेल इसर्ाएलाच्या मनुष्यांना म्हणाला, “तुम्ही पर्त्येकजण
आपापल्या नगरास परत जा.”

9
1 बन्यामीन वंशातील एक पुरुष होता त्याचे नांव कीश;

तो अबीएलाचा मुलगा, तो सरोराचा मुलगा, तो बखोराचा
मुलगा, तो अिफयाचा मुलगा होता. तो बन्यािमनी पुरुष मोठा
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पराक्रमी होता. 2 आिण त्याचा शौल नावाचा मुलगा तरुण
व संुदर होता. इसर्ाएलाच्या संतानामध्ये त्याच्याहनू कोणी
संुदर नव्हता. सवर् लोक त्याच्या खांद्यास लागत इतका तो उंच
होता. 3आिण शौलाचा बाप कीश, याची गाढवे हरवली. तेव्हा
कीश आपला मुलगा शौल याला म्हणाला, “आता तू ऊठ व
चाकरांपैकी एकाला आपणाबरोबर घे; आिण जाऊन गाढवांचा
शोध कर.” 4 मग तो एफ्राईमाच्या डोंगराळ पर्देशातनू
जाऊन शलीशा पर्ांतातनू गेला, परंतु ती सापडली नाहीत.
मग ते शालीम पर्ातांतनू गेले, परंतु येथे ती त्यांना सापडली
नाहीत. नंतर ते बन्यामीन्यांच्या पर्ांतातनू गेले परंतु त्यांना
ती सापडली नाहीत. 5 ते सफू पर्ांतातनू आल्यावर शौल
आपल्या बरोबरच्या चाकराला म्हणाला, “चला आपण माघारे
जाऊ, नाहीतर माझा बाप गाढवांची काळजी सोडून आमचीच
काळजी करायला लागेल.” 6 तेव्हा तो चाकर त्यास म्हणाला,
“आता पाहा या नगरात देवाचा पुरुष आहे. तो पुरुष खपूच
सन्मान्यआहे; जे तो सांगतो ते सवर् पणूर् होतेच. तरआताआपण
तेथे जाऊ; म्हणजे आपण कोणत्या मागार्ने पुढे जावे हे कदािचत
तो आपल्याला सांगेल.” 7 मग शौल आपल्या चाकराला
म्हणाला, “पण पाहा आपण जर जाऊ तर त्या मनुष्यास आपण
काय घेऊन जावे? कारण आपल्या झोळीतल्या भाकरी संपल्या
आहेत आिण परमेश्वराच्या मनुष्यास भेट देण्यासाठी काही
रािहले नाही. आपल्याजवळ काय आहे?” 8 तेव्हा चाकराने
शौलाला उ र देऊन म्हटले, “पाहा माझ्या हातात पाव शेकेल
रुपे आहे; ते मी परमेश्वराच्या मनुष्यास देईन, म्हणजे तो
आमची वाट आम्हास सांगेल.” 9 (पवूी र् इसर्ाएलात कोणी
परमेश्वराजवळ िवचारायला जात असताना असे म्हणत, “चला
आपण दर्ष्ट ाकडे जाऊ.” कारण ज्याला आता भिवष्यवादी
म्हणतात त्यासपवूी र्दर्ष्टाअसे म्हणत.) 10मगशौलचाकराला
म्हणाला, “तुझे बोलणे ठीक आहे चल आपण जाऊ.” तेव्हा
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ज्या नगरात देवाचा पुरुष होता तेथे ते गेले. 11 ते टेकडीवर
नगराकडल्या चढणीवर जात होते तेव्हा मुली पाणी भरायला
बाहेर जाताना त्यांना भेटल्या. ते त्यांना म्हणाले, “दर्ष्टा
(पाहणारा) येथेआहे काय?” 12 त्यांनी त्यांना उ र देऊन म्हटले,
“तो आहे; पाहा तुमच्या पुढेच तो िनघाला आहे. लवकर जा. तो
नगरातआलाआहे कारणआजलोकांस उंचस्थानी यज्ञ करायचा
आहे. 13 तुम्ही तो जेवायला उंचस्थानी चढून जाण्याच्या आधी,
नगरात जातानाच तुमचीआिण त्याची भेट होईल. तो येण्याच्या
अगोदर लोक जेवणार नाहीत, कारण तो यज्ञाला आशीवार्द देतो
मग बोलावलेले जेवतात. तर आता तुम्ही वर जा, कारण या
वेळेस त्याची भेट होईल.” 14 मग ते नगराकडे चढून गेले
आिण ते नगरात जाऊन पोहचतात, तो त्यांनी पाहीले की,
शमुवेल उंचस्थानी चढून जायला िनघताना त्याच्याकडे येत
आहे. 15 शौलाच्या येण्यापवूी र् एक िदवस अगोदर, परमेश्वराने
शमुवेलाला पर्कट केले होते की: 16 “उद्या सुमारे या वेळेस
बन्यािमनी पर्ांतातनू एक पुरुष मी तुझ्याकडे पाठवीन, आिण
माझे लोक इसर्ाएल यांचा राजा होण्यास त्यास तू अिभषेक कर.
तो पिलष्ट ांच्या हातनू माझ्या लोकांस सोडवील; कारण मी
आपल्यालोकांकडे पािहलेआहेआिण त्यांचीआरोळीमाझ्याकडे
आली आहे.” 17 शमुवेलाने शौलाला पािहले, तेव्हा परमेश्वर
त्यास म्हणाला, “पाहा ज्या मनुष्यािवषयी मी तुला सांिगतले
तो हाच आहे! हा माझ्या लोकांवर राज्य करील.” 18 मग शौल
शमुवेलाजवळ वेशीत येऊन म्हणाला, “मी तुम्हास िवनंती करतो
दर्ष्याचे (पाहणार्याचे) घर कोठे आहे ते मला सांगा.” 19 तेव्हा
शमुवेलाने शौलाला उ र देऊन म्हटले, “दर्ष्टा (पाहणारा)
मीच आहे. माझ्या पुढे उंचस्थानी वर चला, म्हणजे आज
तुम्ही माझ्याबरोबर जेवाल. तुझ्या मनात जे आहे ते सवर्
सांगनू सकाळी मी तुला जाऊ देईन. 20 आिण तुझी जी
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गाढवे तीन िदवसांपवूी र् हरवली होती त्यांची तू काळजी करू
नको, कारण ती सांपडली आहेत. आिण इसर्ाएलाच्या सवर्
अिभलाषा कोणाकडेआहेत? तुझ्याकडे व तुझ्या विडलाच्या सवर्
घराण्याकडे की नाही?” 21 तेव्हा शौलाने उ र देऊन म्हटले,
“मी बन्यामीनी, इसर्ाएलाच्या वंशामध्ये सवार्हनू धाकट ा
वंशातला नाही काय? आिण बन्यािमनाच्या वंशामध्ये सवर्
घराण्यांपेक्षां माझे घराणे लहान आहे की नाही? तर तुम्ही
माझ्याशी असे कसे बोलता?” 22 मग शमुवेलाने शौलाला व
त्याच्या चाकराला बरोबर घेऊन भोजनशाळेत आणले. आिण
आमंितर्तांमध्ये त्यांना मुख्य िठकाणी बसवले; ते सुमारे तीसजण
होते. 23 तेव्हा शमुवेल आचार्याला म्हणाला, “जो वाटा मी
तुला िदला होता व ज्यािवषयी मी तुला म्हटले होते की, हा तू
आपल्याजवळ वेगळा ठेव, तो आण.” 24 तेव्हा स्वयंपाक्याने
फरा व त्यावर जे होते ते घेऊन शौलापुढे ठेवले. मग शमुवेल
म्हणाला, “पाहा जे राखनू ठेवले होते! ते खा, कारण नेमलेल्या
वेळेपयर्ंत ते तुझ्यासाठी राखनू ठेवलेले आहे.” कारण आता तू
म्हणू शकतोस की, मी लोकांस बोलावले आहे. अशा रीतीने, त्या
िदवशीशौलशमुवेलाबरोबर जेवला. 25 ते उंचस्थानावरूनखाली
नगरात आल्यावर त्याने घराच्या धाब्यावर शौलाशी संभाषण
केले. 26 ते पहाटेस उठले व उजाडण्याच्या वेळेस असे झाले
की,शमुवेलाने शौलाला घराच्या धाब्यावर बोलावनू म्हटले, “मी
तुला पाठवनू द्यावे म्हणनू ऊठ. तेव्हा शौल ऊठला, मग तो
व शमुवेल असे दोघेजण बाहेर गेले.” 27 ते खाली नगराच्या
शेवटास जात असता, शमुवेल शौलाला म्हणाला, “चाकराला
आपल्यापुढे चालायलासांग, परंतु मी तुला देवाचे वचनऐकावावे
म्हणनू तू येथे थोडा थांब. आिण चाकर पुढे गेला.”

10
1 तेव्हा शमुवेलाने तेलाची कुपी घेतली, शौलाच्या डोक्यावर
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ओतली, आिण त्याचे चंुबन घेऊन म्हटले, “परमेश्वराने तुला
आपल्या वतनावर राजा होण्यास अिभषेक केला म्हणनू हे
झाले की नाही? 2 आज तू माझ्यापासनू गेल्यावर राहेलीच्या
कबरेजवळ बन्यािमनाच्या पर्ांतात सेल्सह येथे तुला दोन
माणसे भेटतील ती तुला म्हणतील की, ज्या गाढवांचा शोध
करायला तू गेला होतास ती सांपडली आहेत. पाहा तुझा
बाप गाढवांची काळजी सोडून, तुझी िचंता करीत आहे, तो
म्हणतो, मी आपल्या मुलासाठी काय करू?” 3 मग तेथनू तू
पुढे जाऊन, ताबोराच्या एलोनाजवळ पोहचशील. तेव्हा तेथे
तीन करडू नेणारा एक व तीन भाकरी नेणारा एक व दर्ाक्षरसाची
बुधली नेणारा एक अशी तीन माणसे देवाकडे बेथेलला जात
असलेली तुला भेटतील. 4 आिण ती तुला अिभवादन करून
तुला दोन भाकरी देतील त्या तू त्यांच्या हातातनू घेशील.
5 त्यानंतर परमेश्वराच्या टेकडीला म्हणजे जेथे पिलष्ट ांची
चौकी आहे तेथे जाशील. आिण तू तेथे नगरास पोहचल्यावर
भिवष्यवाद्यांचा गट आिण त्यांच्यापुढे सतार, झांज, बासरी
व वीणा वाजवणारे उंचस्थानावरून उतरत असता तू त्यांना
भेटशील; ते भिवष्यवाणी करीतअसतील. 6परमेश्वराचाआत्मा
जोराने तुझ्यावर येईल आिण त्यांच्याबरोबर तू भिवष्यवाणी
करशील, आिण तू बदलनू िनराळा पुरुष होशील. 7 आता,
जेव्हा ही सवर् िचन्हे तुला पर्ाप्त होतील, तेव्हा असे होवो की,
तुला पर्संग िमळेल तसे तू कर, कारण परमेश्वर तुझ्याबरोबर
असेल. 8 तेव्हा तू माझ्या अगोदर खाली िगलगालास जा.
पाहा होमापर्णे अपर्ण करायला व शांत्यपर्णाचे यज्ञ करायला मी
खाली तुझ्याकडे येईन. मी तुझ्याकडे येऊन जे तुला करायचे
आहे ते तुला कळवीन तोपयर्ंत सात िदवस तू माझी वाट पाहा.
9आिणअसेझाले की,शमुवेलापासनू जायला त्यानेआपली पाठ
िफरवल्यावर, परमेश्वराने त्यास दुसरे मन िदले. आिण ती सवर्
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िचन्हे त्याच िदवशी त्यासपर्ाप्तझाली. 10 जेव्हा ते डोंगराजवळ
आले, तेव्हा पाहा भिवष्यवाद्यांचा गट त्यास भेटलाआिण देवाचा
आत्मा जोराने त्याच्यावरआला व त्याच्यामध्ये तो भिवष्यवाणी
करू लागला. 11 तेव्हा असे झाले की, ज्यांना पवूी र् त्याची
ओळख होती, त्या सवार्नंी पािहले की तो भिवष्यवक्त्यांबरोबर
भिवष्यवाणी करत आहे, ते लोक एकमेकांना म्हणू लागले की,
“कीशाच्या मुलाला हे कायझाले? शौल भिवष्यवक्त्यांपैकी एक
आहे काय?” 12 तेव्हा त्या िठकाणाचा कोणी एक उ र देऊन
बोलला, “त्यांचा बाप कोण आहे?” यावरुन, अशी म्हण पडली
की,शौलही भिवष्यवाद्यांमध्येआहे काय? 13भिवष्यवाणी करणे
समाप्त केल्यावर तो उंचस्थानाकडे आला. 14 नंतर, शौलाचा
काका त्यास व त्याच्या चाकराला म्हणाला, “तुम्ही कोठे गेला
होता?” तो बोलला, “आम्ही गाढवांचा शोध करीत गेलो;
ती नाहीत असे पाहनू, आम्ही शमुवेलाकडे गेलो.” 15 मग
शौलाचा काका म्हणाला, “मी तुला िवनंती करतो शमुवेल
तुम्हाशी काय बोलला ते मला सांग.” 16 तेव्हा शौल आपल्या
काकाला म्हणाला, “गाढवे सापडली असे त्याने आम्हास उघड
सांिगतले.” परंतु राज्यािवषयीची जी गोष्ट शमुवेल बोलला ती
त्याने त्यास सांिगतली नाही. 17मग शमुवेलाने लोकांस िमस्पा
येथे परमेश्वराजवळ बोलावले. 18 तेव्हा तो इसर्ाएलाच्या
संतानाना म्हणाला, “परमेश्वर इसर्ाएलाचा देव असे म्हणतो,
मी िमसरातनू इसर्ाएलास वर आणले, आिण िमसर्यांच्या
हातातनू व तुम्हास पीडणारी जी राज्ये त्या सवार्ंच्या हातातनू
तुम्हास सोडवले. 19 परंतु तुमचा परमेश्वर, जो स्वत: तुमच्या
सवर् शतर्ूपासनू व तुमच्या संकटातनू तुम्हास सोडवतो त्यास
तुम्ही आज नाकारले; आिण आम्हांवर राजा नेमनू ठेव, असे
त्यास म्हटले. तर आता आपल्या वंशापर्माणे व आपल्या
हजारांपर्माणे परमेश्वराच्या समोर उभे राहा.” 20 शमुवेलाने
इसर्ाएलाचे सवर् वंश जवळ आणले, तेव्हा बन्यािमनाचा वंश
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िनवडून घेण्यातआला. 21मग त्याने बन्यािमनाचा वंश त्यातील
घराण्यापर्माणे जवळ आणला; आिण मातर्ीचे घराणे आिण
कीशाचा मुलगा शौल िनवडून घेण्यात आला. पण जेव्हा त्यांनी
त्याचा शोध केला तेव्हा तो सापडला नाही. 22 मग त्यांनी
परमेश्वरास आणखी िवचारले की, “तो पुरुष इकडे िफरून येईल
काय?” तेव्हा परमेश्वराने उ र िदले, “पाहा तो सामानामध्ये
लपला आहे.” 23 मग त्यांनी धावत जाऊन त्यास तेथनू
आणले. तो लोकांमध्ये उभा रािहला तेव्हा सवर् लोक त्याच्या
खांद्यास लागत इतका तो उंच होता. 24 तेव्हा शमुवेल सवर्
लोकांस म्हणाला, “ज्याला परमेश्वराने िनवडले त्यास तुम्ही
पाहता काय? त्याच्यासारखा सवर् लोकात कोणी नाही!” सवर्
लोक ओरडून म्हणाले, “राजा दीघार्युषी होवो!” 25 तेव्हा
शमुवेलाने राजाच्या कारभाराचे िनयम आिण कायदे लोकांस
सांिगतले, आिण ते एका पुस्तकात िलहनू परमेश्वराच्या समोर
ठेवले. मग शमुवेलाने सवर् लोकांस आपापल्या घरी पाठवनू
िदले. 26शौलही आपल्या घरी िगबा येथे गेला, आिण ज्यांच्या
मनाला परमेश्वराने स्पशर् केला, अशी काही बलवान माणसे
त्यांच्याबरोबर गेली. 27 परंतु काही कुचकामी माणसे होती ती
म्हणाली, “हा पुरुष आम्हास कसा काय सोडवील?” त्यांनी
त्याचा अनादर केला व त्यास काही भेटआणली नाही. पणशौल
शांत रािहला.

11
1 मग नाहाश अम्मोनी याने जाऊन याबेश-िगलादास वेढा

घातला. तेव्हा याबेशांतल्या सवर् मनुष्यांनी नाहाशाला म्हटले,
“आम्हाशी करार कर म्हणजे आम्ही तुझी सेवा करू.” 2 तेव्हा
नाहाश अम्मोनी त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हाशी अशा अटीवर
करार करीन की, मी तुम्हातील पर्त्येकाचा उजवा डोळा फोडून
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सवर् इसर्ाएलाची मानहानी करीन.” 3 तेव्हा याबेशच्या विडल
जनांनी त्यास म्हटले, “आम्हांला सात िदवसाचा अवकाश दे,
म्हणजे इसर्ाएलाच्या सवर् पर्ातांत आम्ही दतू पाठव.ू मग
जर आम्हास सोडवायला कोणी येत नसला, तर आम्ही बाहेर
तुझ्याकडे येऊ.” 4 आिण त्या दतूांनी शौलाच्या िगब्याकडे
येऊन या गोष्टी लोकांच्या कानावर घातल्या; तेव्हा सवर् लोक
मोठ ाने आवाज काढून रडू लागले. 5 आिण पाहा शौल
शेतातनू गाईबैलांच्या मागनू चालत येत होता. शौल म्हणाला,
“लोकांस काय झाले? म्हणनू ते रडत आहेत?” तेव्हा त्यांनी
त्यास याबेशातील माणसे काय म्हणाली ते सांिगतले. 6 तेव्हा
शौलाने या गोष्टी ऐकल्यावर देवाचा आत्मा जोराने त्याच्यावर
आला आिण त्याचा राग फारच भडकला. 7 मग बैलांची जोडी
घेऊन त्याने त्यांचे तुकडे तुकडे केले आिण दतूांच्या हातनू ते
इसर्ाएलाच्या सवर् पर्ांतात पाठवनू सांिगतले की, “जो कोणी
शौलामागे व शमुवेलाच्यामागे येत नाही त्याच्या बैलांना असे
करण्यात येईल.” तेव्हा परमेश्वराचे भय लोकांवर पडले व ते
एक मनाचे होऊन एकतर् होऊन िनघाले. 8 मग जेव्हा त्याने
बेजेकात त्यांची नोंद केली, तेव्हा इसर्ाएलाचे लोक तीन लाख
होते, आिण यहदूाचे लोक तीस हजार होते. 9 तेव्हा जे दतू आले
होते त्यांना त्यांनी म्हटले, “याबेश-िगलादाच्या मनुष्यांना असे
सांगा की, उद्या सयूर् तापेल तेव्हा तुमची सुटका होईल.” मग
दतूांनी जाऊन याबेशाच्या मनुष्यांना तसे सांिगतले; तेव्हा ते
आनंदीतझाले. 10मगयाबेशांतील माणसे नाहाशाला म्हणाली,
“उद्या आम्ही बाहेर तुम्हाकडे येऊ तेव्हा तुम्हास बरे िदसेल तसे
आमचे करा.” 11 मग सकाळी असे झाले की शौलाने लोकांच्या
तीन टोळ्या केल्या आिण त्यांनी पहाटेच्या पर्हरी छावणीमध्ये
येऊन िदवस तापे पयर्ंत अम्मोन्यांवर हल्ला केला आिण त्यांचा
पराभव केला. आिण असे झाले की, जे उरले त्यातले दोन
देखील एकतर् एका िठकाणी रािहले नाहीत, जे वाचले त्यांची
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पांगापांग झाली. 12 मग लोक शमुवेलाला म्हणाले, “शौल
आम्हावर राज्य करील काय? असे जे बोलले ते कोण आहेत?
ती माणसे काढून दे, म्हणजे आम्ही त्याना िजवे मारू.” 13 तेव्हा
शौल बोलला, “आज कोणाही मनुष्यास िजवे मारायचे नाही
कारण आज परमेश्वराने इसर्ाएलास सोडवले आहे.” 14 तेव्हा
शमुवेलाने लोकांस म्हटले, “चला आपण िगलगालास जाऊन
तेथे नव्याने राज्य स्थापन करू.” 15 मग सवर् लोक िगलगालास
गेले आिण िगलगालात त्यांनी परमेश्वराच्यासमोर शौलाला
राजा केलेआिण तेथे परमेश्वराच्यासमोर त्यांनी शांत्यपर्णांचे यज्ञ
अपर्ण केले; तेव्हा तेथेशौलवइसर्ाएलाचीसवर् माणसेयांनाफार
आनंद झाला.

12
1 शमुवेल सवर् इसर्ाएलास म्हणाला, “पाहा जे तुम्ही मला

म्हणाला ती पर्त्येक गोष्ट ऐकून मी तुम्हावर एक राजा नेमला
आहे. 2 तर आता पाहा, राजा तुम्हापुढे चालत आहे, आिण मी
म्हातारा होऊन केस िपकलेला झालो आहे; पाहा, माझे पुतर्
तुम्हाजवळ आहेत. व मी आपल्या तरुणपणापासनू आजपयर्ंत
तुम्हापुढे चाललो आहे. 3 मी हा येथे आहे; परमेश्वरासमोर
व त्याच्या अिभिषक्तासमोर माझ्यािवरूद्ध साक्ष द्या. मी
कोणाचा बैल घेतला काय? मी कोणाचे गाढव घेतले काय?
मी कोणाला लबाडीने लुबाडले आहे काय? मी कोणावर
जुलमू केला आहे काय? मी डोळे बंद करून कोणाकडून लाच
घेतली काय? माझ्यािवरूद्ध साक्ष द्या, म्हणजे मी त्याची
भरपाई करीन.” 4 ते म्हणाले, “तुम्ही आम्हास फसवले नाही,
आमच्यावर जुलमू केला नाही, िकंवा कोणा मनुष्याच्या हातनू
काही चोरले नाही.” 5 मग तो त्यांना म्हणाला, “माझ्या
हाती तुम्हास काही सापडले नाही यािवषयी आज परमेश्वर
तुमच्यासंबंधाने साक्षी आहे आिण त्याचा अिभिषक्त साक्षी
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आहे.” ते म्हणाले, “परमेश्वर साक्षी आहे.” 6 शमुवेल
लोकांस म्हणाला, “ज्याने मोशेला व अहरोनाला नेमले, आिण
ज्याने तुमच्या विडलांना िमसर देशातनू काढून वर आणले तो
तर परमेश्वरच आहे. 7 तर आता, िस्थर उभे राहा, म्हणजे
परमेश्वराने न्यायीपणाची जी सवर् कृत्ये तुम्हासाठी व तुमच्या
विडलांसाठी केली त्यािवषयी मी परमेश्वरासमोर िवनंती करतो.
8याकोब िमसरात गेल्यावर, तुमच्या वाडविडलांनी परमेश्वराकडे
आरोळी केली. तेव्हा परमेश्वराने मोशेला वअहरोनाला पाठवले,
त्यांनी तुमच्या वाडविडलांना िमसरातनू काढून आणले आिण
या िठकाणी वसवले. 9 पण परमेश्वर त्यांचा देव याला ते
िवसरले तेव्हा त्याने हासोराचा सेनापती सीसरा याच्या हाती,
व पिलष्ट ांच्या हाती, व मवाबाचा राजा याच्या हाती, त्यांना
िवकले आिण ते त्यांच्याशी लढले. 10 तेव्हा ते परमेश्वरास हाक
मारून म्हणाले,आम्ही पाप केलेआहे,कारणआम्ही परमेश्वरास
सोडून बआलआिण अष्टारोथ या मुती र्चंी सेवा केली आहे. परंतु
आता तू आमच्या शतर्ूच्या हातातनू आम्हास सोडीव म्हणजे
आम्ही तुझी सेवा करू. 11 मग परमेश्वराने यरुब्बाल, बदान, व
इफ्ताह, व शमुवेल यांना पाठवनू तुम्हास तुमच्या चहकूडल्या
शतर्ूच्या हातातनू सोडवलेआिण तुम्ही स्वस्थ रािहला. 12परंतु
अम्मोनाच्या संतानाचा राजा नाहाश तुम्हावर आला असे तुम्ही
पािहले, तेव्हा परमेश्वर तुमचा देव तुमचा राजा होता तरी, तुम्ही
मला म्हणालात की, असे नको तर आम्हावर राजा राज्य करो.
13 तर आता जो राजा तुम्ही िनवडला ज्याला तुम्ही मािगतले,
तो हा पाहा; पाहा परमेश्वराने तुम्हावर राजा नेमला आहे.
14जर तुम्ही परमेश्वराचे भय धरून त्याची सेवा कराल, त्याची
वाणी ऐकाल, आिण परमेश्वराच्या आजे्ञिवरूद्ध बंड करणार
नाही, तर तुम्ही व तुम्हावर राज्य करणारा तुमचा राजाही
परमेश्वर तुमचा देव याला मानीत जाल तर बरे. 15 परंतु तुम्ही
परमेश्वराची वाणी न ऐकून त्याच्या आजे्ञच्यािवरूद्ध बंड कराल,
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तर परमेश्वराचा हात जसा तुमच्या वाडविडलांिवरूद्ध होता,
तसा तो तुमच्यािवरुध्द होईल. 16 तर आता तुम्ही स्वतःला
सादर करा आिण जी मोठी गोष्ट परमेश्वर तुमच्या डोळ्यांपुढे
करणार आहे ती पाहा. 17आज गव्हाची कापणी आहे की नाही?
परमेश्वरास मी हाक मारीन, अशासाठी की, त्याने मेघांच्या
गडगडाटसह पाऊस पाठवावा. मग तुम्ही जाणाल व पाहाल
की, तुम्ही आपणासाठी राजा मागनू परमेश्वराच्या दृष्टीने िकती
मोठे दुष्टपण केले.” 18 तेव्हा शमुवेलाने परमेश्वरास हाक
मारली आिण त्याच िदवशी परमेश्वराने मेघगजर्नासह पाऊस
पाठवला. म्हणनू सवर् लोकांस परमेश्वराचे व शमुवेलाचे फार
भय वाटले. 19 तेव्हा अवघे लोक शमुवेलाला म्हणाले, “आम्ही
मरू नये म्हणनू, परमेश्वर तुमचा देव याच्याकडे तुम्ही आपल्या
सेवकांसाठी पर्ाथर्ना करा. कारण आम्ही राजा मागनू आपल्या
सवर् पापांत आणखी या दुष्कमार्ची भर टाकली आहे.” 20 मग
शमुवेल लोकांस म्हणाला, “िभऊ नका. तुम्ही हे सवर् दुष्कमर्
केलेआहेखरे,तथािप परमेश्वरासअनुसरण्याचे सोडूनभलतीकडे
िफरू नका, तर आपल्या संपणूर् मनाने परमेश्वराची सेवा करा.
21 तुम्ही भलत्यागोष्टीकंडे वळू नकाकारण जेलाभदायकनाहीत
व ज्यांच्याने तुमचे रक्षण करवत नाही कारण त्या िनरोपयोगी
आहेत. 22कारण आपल्या महान नावाकरता, परमेश्वर आपल्या
लोकांस नाकारणार नाही, कारण तुम्हास आपले स्वत:चे लोक
असे करणे परमेश्वरास आनंददायी वाटले. 23 मी तुम्हासाठी
पर्ाथर्ना करायची सोडून देण्याने मी परमेश्वराच्या िवरूद्ध पाप
करावे हे माझ्यापासनू दरूच राहो. चांगला व सरळ मागर् मी
तुम्हास िशकवीन. 24 केवळ परमेश्वराचे भय धराआिणखरेपणाने
वागनूआपल्या संपणूर् मनाने तुम्ही त्याची सेवा करा. कारण त्याने
तुम्हासाठी केवढी महान कृत्ये केली आहेत हे तुम्ही लक्षात घ्या.
25परंतु जर तुम्ही वाईट करण्याचे चालचू ठेवाल तर तुम्हीआिण
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तुमचा राजा दोघे नष्ट व्हाल.”

13
1 शौल राज्य करू लागला तेव्हा तो तीस वषार्चंा होता;

त्याने (दोन) वष इसर्ाएलावर राज्य केल्यानंतर, 2 त्याने
इसर्ाएलातनू तीन हजार पुरुष िनवडून घेतले; त्यातले दोन
हजार त्याच्याबरोबर िमखमाशांत व बेथेलाच्या डोंगरात होते
आिण योनाथानाबरोबर बन्यािमनाच्या िगब्यात एक हजार होते.
बाकीच्या लोकांस त्याने त्यांच्या घराकडे पाठवले, पर्त्येकजण
त्याच्या तंबकूडे गेला. 3 िगब्यात पिलष्ट ांच्या सैन्यांना
योनाथानाने परािजत केले आिण पिलष्ट ांनी त्यािवषयी ऐकले.
तेव्हा शौलाने सवर् मुलखात िशंग वाजवनू म्हटले, “इब्र्यांना ऐकू
द्या.” 4 शौलाने पिलष्ट ांच्या सैन्याला परािजत केले आिण
पिलष्ट ांना इसर्ाएलाचा ितरस्कार वाटू लागला, असे सवर्
इसर्ाएलांनी ऐकले. त्यानंतर लोक शौलाजवळ िगलगालात
एकतर् जमले. 5मगतीस हजार रथ वसहा हजार रथचालवणारे,
आिण समुदर्ाच्या वाळूसारखे असंख्य लोक घेऊन पिलष्टी
इसर्ाएलाशी लढाई करायला जमले आिण त्यांनी िमखमाशात
येऊन बेथ-आवेनाच्या पवूस तळ िदला. 6 आपण अडचणीत
आलो आहो हे इसर्ाएलांनी पािहले. कारण लोक िनराश झाले
होते, तेव्हा लोक गुहा, झुडपात, खडकात, िवहीरीत, व खड ात
लपले. 7 िकत्येक इबर्ी यादनेच्या पलीकडे गाद व िगलाद या
पर्ांतात गेले. पण शौल िगलगालात तसाच रािहला आिण सवर्
लोक त्याच्यामागे थरथर कापत गेले. 8 शमुवेलाने नेमलेल्या
वेळेपर्माणे तो सात िदवस थांबला परंतु शमुवेल िगलगालास
आला नाही आिण लोक शौलापासनू िवखरून जाऊ लागले.
9 तेव्हा शौलाने म्हटले, “होमापर्णे व शांत्यपर्णे इकडे माझ्यापाशी
आणा.” मग त्याने होमापर्ण अिपर्ले. 10 त्याने होमापर्ण
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अिपर्ण्याची समाप्ती केली िततक्यात पाहा शमुवेलाचे आगमन
झाले. शौल त्यास भेटण्यास आिण अिभवादन करण्यास बाहेर
गेला. 11 तेव्हा शमुवेल म्हणाला, “तू हे काय केले आहे?”
शौलाने म्हटले, “कारण मी पािहले की,लोक माझ्यापासनू िनघनू
जाऊ लागले, आिण नेमलेल्या िदवसाच्या आत तुम्ही आला
नाही,आिण पिलष्टी िमखमाश येथे जमले आहेत, 12 म्हणनू मी
म्हणालो, पिलष्टी खाली िगलगालास माझ्यािवरूद्ध येतआहेत
आिण मी परमेश्वराची मजी र् अद्याप िमळवली नाही. म्हणनू
मी स्वत:च्या मजबुरीने भाग पडून होमापर्ण अिपर्ले.” 13 नंतर
शमुवेल शौलाला म्हणाला, “तू मखूर्पणाचे कृत्य केले. परमेश्वर
तुझा देव याने जी आज्ञा तुला आज्ञािपली ती तू मानली नाही.
मानली असती तर आता परमेश्वराने इसर्ाएलावर तुझे राज्य
िनरंतर स्थापले असते. 14 परंतु आता तुझे राज्य चालू राहणार
नाही. परमेश्वराने आपल्या मनासारखा मनुष्य शोधला आहे,
आिण त्यासआपल्या लोकांचा राजा होण्यास नेमले आहे, कारण
परमेश्वराने जे तुला आज्ञािपले ते तू पाळले नाही.” 15 मग
शमुवेल उठून िगलगालाहनू बन्यािमनातील िगबा येथे गेला.
त्यानंतर शौलाने आपणाजवळ जे लोक होते त्यांची गणना केली,
ते सुमारे सहाशे होते. 16 शौल, त्याचा मुलगा योनाथान व
त्याच्याबरोबरचे लोक बन्यािमनांतील िगब्यात रािहले. पण
पिलष्ट ांनी िमखमाशात छावणी केली. 17 पिलष्ट ांच्या
छावणीतनू छापा मारणारे तीन टोळ्या करून िनघाले. एक
टोळी आफ्राच्या वाटेने शुवालाच्या पर्ांताकडे गेली 18आिण
दुसरी टोळी बेथ-होरोनाच्या वाटेने गेली आिण आणखी एक
टोळी जो पर्ांत सबोईम खोर्याकडला आहे त्याच्या वाटेने
रानाकडे वळली. 19 तेव्हा इसर्ाएलाच्या सवर् देशात कोणी
लोहार िमळेना, कारण पिलष्ट ांनी म्हटले होते, कदािचत इबर्ी
आपणासाठी तलवारी िकंवा भाले करून घेतील. 20 परंतु सवर्
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इसर्ाएली लोक,आपला नांगराचा फाळ,आपली कुदळ,आपली
कुर्हाड,आिण िवळ्यांना धारलावण्यासाठीखाली पिलष्ट ांकडे
जात. 21 नांगराचा फाळ आिण कुदळ यांना धार लावण्याचे
शुल्क दोन तृतीयांश शेकेल आिण एकतृतीयांश कुर्हाडीला धार
देण्यासाठीआिण पराणी सरळकरण्यासाठी. 22आिणलढाईच्या
िदवशी असे झाले की, जे लोक शौल व योनाथान यांच्याजवळ
होते त्यांच्यातल्या कोणाच्याही हाती तलवार व भाला नव्हता.
फक्त शौल व त्याचा मुलगा योनाथान यांच्याजवळ ते होते.
23 पिलष्ट ांचे सैन्य िनघनू िमखमाशाच्या उताराकडे गेले.

14
1 एके िदवशी असे झाले की, शौलाचा मुलगा योनाथान

आपल्या शस्तर्वाहक तरुणाला म्हणाला, “चल आपण
पिलष्ट ांचे ठाणे जे पलीकडे आहे त्याकडे जाऊ.” परंतु
त्याने आपल्या बापाला हे सांिगतले नाही. 2 शौल िगब्याच्या
शेवटल्या भागी िमगर्ोनांत डािळंबाच्या झाडाखाली राहत
होता त्याच्याजवळचे लोक सुमारे सहाशे होते; 3 एलीचा मुलगा
िफनहासयाचा मुलगा ईखाबोदयाचा भाऊअहीटूबयाचा मुलगा
अहीया िशलोत एफोद घातलेला परमेश्वराचा याजक हाही होता.
तेव्हा योनाथान गेला हे लोकांस मािहत नव्हते. 4योनाथान ज्या
घाटांनी पिलष्ट ांच्या ठाण्यावर जाण्यास पाहत होता त्याच्या
एका बाजलूा खडकाळ िशखर व दुसर्या बाजलूा खडकाळ
िशखर होते; त्यातल्या एकाचे नांव बोसेस व दुसर्याचे नांव
सेने असे होते. 5 एक िशखर उ रेकडे िमखमाशासमोर व
दुसरे दिक्षणेकडे िगब्यासमोर उभे होते. 6 योनाथान आपल्या
तरुण शस्तर्वाहकाला म्हणाला, “चल, आपण त्या बेसंुत्यांच्या
ठाण्यावर जाऊ. कदािचत परमेश्वर आमच्यासाठी कायर् करील;
कारण बहुतांनी िकंवा थोडक्यांनी सोडायला परमेश्वरास काही
अडचण नाही.” 7 त्याचा शस्तर्वाहक त्यास म्हणाला, “जे
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तुझ्या मनात आहे ते सगळे कर. तू पुढे जा, पाहा तुझ्या आज्ञा
पालन करण्यास मी तुझ्याबरोबर आहे.” 8 तेव्हा योनाथान
म्हणाला, “पाहा आपण त्या मनुष्याकडे जाऊन त्यास पर्गट
होऊ. 9जर तेआम्हास म्हणतील, ‘आम्ही तुम्हाकडे येऊ तोपयर्ंत
थांबा,’ तर आम्ही आपल्या िठकाणी उभे राहू वर त्याच्याकडे
जाणार नाही; 10 परंतु जर ते म्हणतील की, ‘वर आम्हाकडे
या,’ तर आम्ही वर जाऊ; कारण परमेश्वराने त्यांना आमच्या
हाती िदले आहे. हेच आम्हांला िचन्ह होईल.” 11 मग त्या
दोघांनी आपणांला पिलष्ट ांच्या ठाण्यातील मनुष्यांना पर्गट
केले. पिलष्ट ांनी म्हटले, “पाहा ज्या गुहांमध्ये इबर्ी लपले
होते त्यातनू ते िनघनू येत आहेत.” 12 ठाण्याच्या मनुष्यांनी
योनाथान व त्याचा शस्तर्वाहक यांना उ र देऊन म्हटले, “वर
आम्हाकडे या म्हणजेआम्ही तुम्हास काही गोष्टी दाखव.ू” तेव्हा
योनाथान आपल्या शस्तर्वाहकाला म्हणाला, “माझ्यामागे
वर ये; कारण परमेश्वराने त्यांना इसर्ाएलाच्या हाती िदले
आहे.” 13 मग योनाथान आपल्या हातांनी व आपल्या पायांनी
चढून गेला आिण त्याचा शस्तर्वाहक त्याच्या मागोमाग चढून
गेला. तेव्हा योनाथानासमोर पिलष्टी पडले व त्याच्यामागनू
त्याचा शस्तर्वाहक त्यांना मारीत गेला. 14 जो पिहला वध
योनाथानाने केला त्यामध्ये एक िबघा भमूीवर सुमारे वीस माणसे
पडली. 15 छावणीत शेतात व सवर् लोकांमध्ये कंप झाला, ते
ठाणे व छापे मारणारेही कापले व भमूी कापली. तेथे तर फार
घबराट पसरली होती. 16 तेव्हा बन्यािमनातील िगब्यांतल्या
शौलाच्या पहारेकर्यांनी पािहले की पिलष्टी सैन्याचा जमाव
पांगत आहे आिण ते इकडे ितकडे पळत आहेत. 17 मग शौल
आपल्याबरोबरच्या लोकांस म्हणाला, “आमच्यामधनू कोण गेला
आहे? मोजनू पाहा.” मग त्यांनी मोजनू पािहले तर योनाथान
व त्याचा शस्तर्वाहक तेथे नव्हते. 18 शौलाने अहीयाला
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म्हटले, “देवाचा कोश इकडे आण.” कारण त्या वेळी देवाचा
कोश इसर्ाएल लोकांच्यामध्ये होता. 19 असे झाले की शौल
याजकाशी बोलत असता पिलष्ट ांच्या छावणीतला गलबला
वाढत वाढत मोठा झाला. तेव्हा शौलाने याजकाला म्हटले,
“आपला हात काढून घे.” 20 तेव्हा शौल व त्याच्याजवळ
ते सवर् लोक जमनू लढाईला गेले. आिण पाहा पर्त्येक
पिलष्टी मनुष्याची तलवार आपल्या सोबत्याच्या िवरूद्ध झाली
म्हणनू फार मोठी दाणादाण उडाली. 21 तेव्हा जे इबर्ी पवूी र्
पिलष्ट ाच्यामध्ये रािहले होते जे चहकूडून त्याच्याबरोबर
छावणीत गेले होते तेही शौल व योनाथान याच्याबरोबर जे
इसर्ाएल होते त्याच्याशी िमळाले. 22 जी इसर्ाएली माणसे
एफ्राईमाच्या डोंगराळ पर्देशांत लपली होती ती सवर् पिलष्टी
पळत आहेत हे ऐकून लढाईत त्याच्या पाठीस लागली. 23असे
परमेश्वराने त्यािदवशी इसर्ाएलास सोडवले आिण लढाई
बेथ-आवेनाकडे गेली. 24 त्या िदवशी इसर्ाएली पुरुष िनराश
झाले कारण शौलाने लोकांस शपथ घालनू सांिगतले होते,
संध्याकाळपयर्ंत मी आपल्या शतर्ूचा सडू घेईपयर्ंत जो पुरुष
काही खाईल त्यास शाप लागो. म्हणनू लोकांतल्या कोणी काही
खाल्ले नाही. 25 देशातले सवर् लोक वनांत आले आिण भमूीवर
मध होता; 26 वनांत लोक आले तेव्हा पाहा मधाचा ओघ वाहत
होता. परंतु कोणी आपला हात आपल्या तोंडाला लावला नाही
कारण लोक शपथेला भीत होते. 27परंतु जेव्हा त्याच्या विडलाने
लोकांस शपथ घातली तेव्हा योनाथानाने ती ऐकली नव्हती
म्हणनू त्याने आपल्या हाती जी काठी होती ितचे टोक पुढे करून
मधाच्या मोहळात घालनू आपल्या तोंडास लावले; मग त्याचे
डोळे टवटवीत झाले. 28 तेव्हा लोकांतील एकाने उ र करून
म्हटले, “तुझ्या विडलाने लोकांस शपथ घालनू िनक्षनू सांिगतले
की, जो कोणी आज काही अन्न् खाईल त्यास शाप लागो.”
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लोक तर थकले होते. 29 तेव्हा योनाथान म्हणाला, “माझ्या
विडलाने देशास दुखीत करून सोडला आहे. मी हा थोडा मध
चाखला आिण पाहा माझे डोळे कसे टवटवीत झाले आहेत?
30 जर लोकांनी आपल्या शतरं्ूच्या िमळालेल्या लुटीतनू आज
इच्छेपर्माणे खाल्ले असते तर िकतीतरी बरे होते! कारण आता
पिलष्टांचा आिधक मोठा घात झाला नसता काय?” 31 त्या
िदवशी ते िमखमाशापासनू अयालोनापयर्ंत पिलष्ट ांना मारीत
गेले. मग लोक फार थकलेले होते. 32 तेव्हा लोक लुटीवर तुटून
पडलेआिण मेंढरे, गुरे व वासरे घेऊन भमूीवर कापनू रक्तासिहत
खाऊ लागले. 33 तेव्हा कोणी शौलास सांिगतले की, “पाहा
लोक रक्तासह मांस खाऊन परमेश्वराच्या िवरूद्ध पाप करत
आहेत.” त्याने म्हटले, “तुम्ही अिवश्वासपूणे कृत्ये करतआहात.
मोठा दगड लोटून येथे माझ्याकडे आणा.” 34 शौलाने म्हटले,
“लोकांमध्ये धावत जाऊन त्यांना सांगा की, पर्त्येक मनुष्याने
आपला बैल व पर्त्येक मनुष्यानेआपली में ढरे माझ्याकडेआणनू
येथे कापावी मग खावे; रक्तासह खाऊन परमेश्वरािवरूद्ध पाप
करू नका.” तेव्हा सवर् लोकांनी पर्त्येक मनुष्याने आपापले बैल
आपल्या हाताने त्या रातर्ी आणनू तेथे कापले. 35 मग शौलाने
परमेश्वरास अपर्णे अिपर्ण्यासाठी वेदी बांधली, जी पिहली
वेदी त्याने परमेश्वरास अपर्णे अिपर्ण्यासाठी बांधली ती हीच
होती. 36 मग शौल बोलला, “आपण रातर्ी पिलष्ट ांच्यामागे
खाली जाऊन उद्या उजाडेपयर्ंत त्याच्यांतली लटू घेऊ आिण
आपण त्यांच्यातील एकही पुरुष राहू देऊ नये.” ते म्हणाले,
“जे तुला बरे वाटेल ते कर.” मग याजकाने म्हटले आपण येथे
परमेश्वराजवळ येऊ. 37 मग शौलाने देवाला िवचारले, “मी
पिलष्ट ांच्या मागे खाली जाऊ काय? तू त्यांना इसर्ाएलांच्या
हाती देशील काय?” परंतु त्या िदवशीं देवाने काही उ र िदले
नाही. 38 मग शौल म्हणाला, “अहो लोकांच्या सवर् पुढार्यांनो
इकडे या आिण हे पाप कशाने घडले आहे ते शोध करून पाहा.
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39 कारण परमेश्वर जो इसर्ाएलाचे रक्षण करतो तो िजवंत
आहे. म्हणनू हे पाप माझा मुलगा योनाथान याने जरी केले,
तरी तो खिचत मरेल.” पण सवर् लोकांतील कोणीही त्यास उ र
िदले नाही. 40 मग त्याने सवर् इसर्ाएलांस म्हटले, “तुम्ही एका
बाजलूा व्हा आिण मी व माझा मुलगा योनाथान दुसर्या बाजलूा
होऊ.” लोक तर शौलाला म्हणाले, “तुला बरे वाटेल ते कर.”
41 मग शौल परमेश्वर इसर्ाएलाचा देव, यास म्हणाला, “खरे
ते दाखीव.” तेव्हा योनाथान व शौल धरले गेले आिण लोक
सुटले. 42 मग शौलाने म्हटले, “माझ्यामध्ये व योनाथान माझा
मुलगा याच्यामध्ये पण िचठ्ठ ा टाका.” तेव्हा योनाथान धरला
गेला. 43मग शौल योनाथानाला म्हणाला, “तू काय केले आहेस
ते सांग.” योनाथान त्यास म्हणाला, “मी आपल्या हातातल्या
काठीच्या टोकाने थोडा मध चाखला खरा, आिण पाहा मला
मरण पावले पािहजे.” 44 तेव्हा शौल म्हणाला, “परमेश्वर तसे व
त्यापेक्षा अिधकही करो; योनाथाना तुला तर खिचत मरण पावले
पािहजे.” 45मग लोक शौलाला म्हणाले, “ज्याने इसर्ाएलाचे हे
मोठे तारण केले तो योनाथान मरावा काय? ते तर दरूच असो!
परमेश्वर िजवंत आहे. याच्या डोक्याचा एक केसही भमूीवर
पडणार नाही. कारण याने परमेश्वराच्याबरोबर काम केले आहे.”
या पर्कारे लोकांनी योनाथानाला सोडवले म्हणनू तो मेला नाही.
46 मग शौल पिलष्ट ांचा पाठलाग करण्याचे सोडून वर गेला;
पिलष्टीही आपल्या िठकाणी गेले. 47शौलाने तर इसर्ाएलावर
राज्य करण्याचे हाती घेतले; त्याने चहकूडे आपल्या सवर्
शतर्ूशी म्हणजे मवाबी यांच्याशी व अम्मोनाच्या संतानाशी
व अदोमी यांच्याशी व सोबाच्या राजांशी व पिलष्ट ांशी
लढाई केली आिण जेथे कोठे तो गेला तेथे त्याने त्यांना तर्ासनू
सोडले. 48 त्याने पराक्रम करून अमालेकाला मार िदला
आिण इसर्ाएलांना त्यांच्या लुटणार्यांच्या हातातनू सोडवले.
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49 योनाथान, इश्वी व मलकीशुवा हे शौलाचे पुतर् होते, आिण
त्याच्या दोघी मुलीचंी नांवे, पर्थम जन्मलेली, मेरब आिण
धाकटीचे नांव मीखल, ही होती. 50 शौलाच्या पत्नीचे नाव
अहीनवाम, ती अहीमासाची मुलगी होती. शौलाचा काका
नेर याचा मुलगा अबनेर त्याचा सेनापती होता. 51 शौलाचा
बाप कीश; अबनेराचा बाप नेर हा अबीएलाचा मुलगा होता.
52 शौलाच्या सवर् िदवसात पिलष्ट ांशी जबर लढाई चालू
होती. शौल कोणी बलवान िकंवा कोणी शरू मनुष्य पाही, तेव्हा
तो त्यास आपल्याजवळ ठेवनू घेई.

15

1 शमुवेल शौलाला म्हणाला, “परमेश्वराने आपले लोक
इसर्ाएल यांच्यावर तू राजा व्हावे म्हणनू तुला अिभिषक्त
करायला मला पाठवले तर आता तू परमेश्वराची वचने ऐक.
2 सैन्यांचा परमेश्वर असे म्हणतो, इसर्ाएल िमसरातनू वर
येत असता अमालेकाने त्यास काय केले, म्हणजे तो वाटेवर
त्याच्यािवरुध्द कसा उभा रािहला हे मी पािहले आहे. 3आता
तू जाऊन अमालेकाला मार आिण त्यांचे जे आहे त्या सवार्चंा
नाश कर त्यांना सोडू नको तर पुरुष व िस्तर्या मुले व बालके
व गाय-बैल, मेंढरे व उंट व गाढव यांना िजवे मार.” 4 मग
शौलाने लोकांस बोलावनू तलाईमात त्यांची मोजणी केली; ते
दोन लक्ष पायदळ होते व यहदूातील माणसे दहा हजार होती.
5 मग शौल अमालेकाच्या नगराजवळ जाऊन एका खोर्यात
दबा धरून रािहला. 6 तेव्हा शौलाने केनी लोकांस म्हटले,
“अमालेक्याबरोबर तुम्हास मारू नये म्हणनू तुम्ही त्याच्यांमधनू
िनघनू जा; कारण इसर्ाएल लोक िमसरांतनू आले तेव्हा तुम्ही
त्यांच्याशी स्नेहाने वतर्ला.” तेव्हा केनी अमालेक्यामधनू िनघनू
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गेले. 7 मग शौलाने हवीला पासनू िमसरासमोरील शरूापयर्ंत
अमालेक्यांना मार िदला. 8 त्याने अमालेक्यांचा राजा अगाग
याला िजवंतधरलेआिण त्यासवर् लोकांसतलवारीच्याधारेखाली
िजवे मारले. 9 तथािप शौलाने व लोकांनी अगागला िजवंत
ठेवले; तसेच मेंढरे, बैल, पशु, कोकरे, असे जे काही चांगले
धष्टपुष्ट ते राखनू ठेवले त्यांचा अगदीच नाश केला नाही; परंतु
जे टाकाऊ आिण िनरूपयोगी होते त्या सवार्चंा त्यांनी संपणूर्
नाश केला. 10 तेव्हा परमेश्वराचे वचन शमुवेलाकडे आले,
ते म्हणाले, 11 “मी शौलाला राजा केले याचे मला दु:ख होत
आहे. कारण तो मला अनुसरण्याचे सोडून मागे वळला आहे
आिण त्याने माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.” मग शमुवेलाला
राग आला आिण त्याने सारी रातर् परमेश्वराचा धावा केला.
12 शमुवेल शौलाला भेटण्यासाठी पहाटेस उठला. तेव्हा कोणी
शमुवेलाला सांिगतले की, शौल कमलास आला होता आिण
पाहाआपणासाठी स्मारक उभारून परतला वखाली िगलगालास
गेला आहे. 13 मग शमुवेल शौलाकडे आला, आिण शौल
त्यास म्हणाला, “परमेश्वर तुम्हास आशीवार्िदत करो! मी
परमेश्वराची आज्ञा पणूर्पणे पाळली आहे.” 14 तेव्हा शमुवेल
म्हणाला, “तर में ढरांचे ओरडणे माझ्या कानी पडते व गाय-
बैलांचे हंबरणे मी ऐकतो ते काय आहे?” 15 मग शौल म्हणाला,
“लोकांनी ती अमालेक्यांपासनू आणली. कारण त्यांनी में ढरे व
गुरे यातील उ म ती परमेश्वर तुमचा देव याला यज्ञ अपर्ण
करण्यासाठी राखनू ठेवली आहेत. पण आम्ही बाकीचा पणूर्पणे
नाश केला.” 16 तेव्हा शमुवेलाने शौलाला म्हटले, “तू थांब,
म्हणजे या गेल्या रातर्ी परमेश्वराने मला काय सांिगतले.” ते
मी तुला ऐकवतो. शौल त्यास म्हणाला, “बोला!” 17 मग
शमुवेल म्हणाला, “तू आपल्या दृष्टीने लहान होतास तेव्हा
तुला इसर्ाएलाच्या वंशांचा मुख्य करण्यात आले नाही काय?
आिण परमेश्वराने तुला इसर्ाएलावर राजा केले” 18 परमेश्वराने



1 शमुवेल 15:19 xl 1 शमुवेल 15:29

तुला तुझ्या मागार्वर पाठवनू सांिगतले की, जा त्या पापी
अमालेक्यांचा नाश कर. ते नाहीसे होईपयर्ंत त्यांच्याशी लढाई
कर. 19 तर मग तू परमेश्वराचे वचन का पाळले नाही? तू तर
लुट पकडून परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते का केले? 20 तेव्हा
शौल शमुवेलाला म्हणाला, “मी परमेश्वराचे वचन खरोखरच
पाळले व ज्या मागार्वर परमेश्वराने मला पाठवले त्यामध्ये मी
चाललो आिण अमालेक्यांचा नाश करून अमालेकाचा राजा
अगाग याला मी घेऊन आलो आहे. 21 परंतु ज्यांचा नाश
करायचा होता अशी जी लुटीची में ढरे व गुरे त्यातली उ म ती
लोकांनी परमेश्वर तुझा देव याला िगलगालात यज्ञ करण्यासाठी
ठेवनू घेतली.” 22 शमुवेल म्हणाला, “परमेश्वरास आपले वचन
पाळण्याने िजतका आनंद होतो िततका आनंद होमापर्णांनी व
यज्ञांनी होतो काय? पाहा यज्ञापेक्षा आज्ञा पालन करणे आिण
मेंढरांच्या चरबीपेक्षा वचन ऐकणे अिधक चांगले आहे. 23कारण
बंडखोरीजादुगीरीच्या पापासारखीआहेआिणहट्ट हा दुष्टपणा,
मतूी र्पजूा व घोर अन्याय, मतूी र् करणे यासारखा आहे. तू
परमेश्वराचे वचन नाकारले यामुळे राजा म्हणनू त्याने तुला
नाकारले आहे.” 24 मग शौल शमुवेलाला म्हणाला, “मी पाप
केले आहे; कारण मी परमेश्वराची आज्ञा व तुझी वचने मोडली
आहेत, ते यामुळे की, लोकांचे भय धरून मी त्यांचे ऐकले. 25तर
मी तुला िवनंती करतो, माझ्या पापीची क्षमा कर, आिण मी
परमेश्वराची आराधना करावी म्हणनू माझ्याबरोबर परत ये.”
26 शमुवेल शौलाला म्हणाला, “मी तुझ्याबरोबर परत जाणार
नाही; कारण तू देवाचे वचन िधक्कारले, आिण परमेश्वराने तुला
इसर्ाएलावर राज्य करण्यापासनू िधक्कारले आहे.” 27शमुवेल
जायला वळला तेव्हा शौलाने त्याच्या झग्याचा काठ धरला व
तो फाटला. 28 तेव्हा शमुवेलाने त्यास म्हटले, “परमेश्वराने आज
इसर्ाएलाचे राज्य तुझ्यापासनू फाडून घेऊन तुझा शेजारी जो
तुझ्यापेक्षा बरा त्यास िदले आहे. 29तसेच, इसर्ाएलाचे सामथ्यर्
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तो आहे, तो खोटे बोलणार नाही िकंवा त्याचे मन बदलणार
नाही; कारण मन बदलणारा असा तो मनुष्य नाही.” 30 तेव्हा
शौल म्हणाला, “मी पाप केले आहे. तरी आता मी तुला िवनंती
करतोमाझ्यालोकांच्या विडलांसमोर व इसर्ाएलासमोरतू माझा
सन्मान करआिण परमेश्वर तुझा देव याचे भजन पजून मी करावे
म्हणनू माझ्याबरोबर परत ये.” 31मग शमुवेल वळून शौलाच्या
मागे आला आिण शौलाने परमेश्वराचे भजन पजून केले. 32मग
शमुवेल म्हणाला, “अमालेक्याचा राजाअगागयाला माझ्याकडे
आणा.” तेव्हाअगागडौलाने त्याच्याकडेआला,आिणअगागाने
म्हटले खिचत मरणाचे कडूपण िनघनू गेलेआहे. 33 तेव्हा शमुवेल
म्हणाला, “जसे तुझ्या तलवारीने िस्तर्यांना बालकांिवरिहत
केले आहे, तशी बायकांमध्ये तुझी आई बालकािवरिहत होईल.”
मग शमुवेलाने िगलगालात परमेश्वराच्या समोर अगागाचे
तुकडे तुकडे केले. 34 त्यानंतर शमुवेल रामा येथे गेला आिण
शौल आपल्या घरी शौलाच्या िगब्यास गेला. 35 शमुवेल
आपल्यामरणाच्या िदवसापयर्ंतशौलाला भेटायलाआणखी गेला
नाही; तरी शमुवेलाने शौलासाठी शोक केला; आपण शौलाला
इसर्ाएलांवर राजा केले म्हणनू परमेश्वर अनुतापला.

16
1 मग परमेश्वराने शमुवेलाला सांिगतले की, “मी

इसर्ाएलावर राज्य करण्यापासनू शौलाला नाकारले आहे,
तर तू िकती काळ त्यासाठी शोक करशील? आपल्या िशंगात
तेल भरून चल. इशाय बेथलहेमी याच्याकडे मी तुला पाठिवतो.
कारण मी त्याच्या एका मलूाला माझ्यासाठी राजा म्हणनू
िनवडले आहे.” 2 तेव्हा शमुवेल म्हणाला, “मी कसा जाऊ?
जर शौल ऐकेल तर तो मला जीवे मारील.” मग परमेश्वर
म्हणाला, “एक कालवडआपल्याबरोबर घेआिण मी देवाकडे यज्ञ
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करण्यासआलो आहे असे म्हण. 3 त्या यज्ञास इशायला बोलाव.
नंतर काय करायचे ते मी तुला कळवीन, आिण जो मी तुला
सांगेन त्यास माझ्यासाठी अिभषेक कर.” 4 तेव्हा परमेश्वराने
जे सांिगतले ते शमुवेलाने केले आिण मग बेथलेहेमास गेला.
नगराचे वडीलजन भीत भीत त्यास भेटायास आले व त्यांनी
त्यास िवचारले, “तुम्ही शांतीनेच आला आहात ना?” 5 त्याने
म्हटले, “शांतीने; मी परमेश्वरास यज्ञ अपर्ण करायास आलो
आहे. मजबरोबर यज्ञास येण्यासाठी तुम्ही शुद्ध व्हा.” त्याने
इशाय व त्याचे पुतर् यांना शुद्ध केल्यावर त्यांना यज्ञास
बोलािवले. 6 ते आले तेव्हा असे झाले िक, त्याने अिलयाबास
पाहनू स्वतःला म्हटले, “परमेश्वराचा अिभिषक्त िनःसंशय
हाच आहे.” 7 परंतु परमेश्वराने शमुवेलाला म्हटले, “की
त्याच्या स्वरूपाकडे व त्याच्या देहाच्या उंचीकडे पाहू नको
कारण मी त्यास नाकारीले आहे. जसे मनुष्य पाहतो तसे
परमेश्वर पाहत नाही. कारण की, मनुष्य बाहेरील स्वरूप पाहतो
परंतु परमेश्वर हृदय पाहतो.” 8 मग इशायाने अबीनादाबाला
बोलािवले आिण त्यास शमुवेलापुढे चालिवले. परंतु शामुवेलाने
म्हटले, “यालाही परमेश्वराने िनवडले नाही.” 9 मग इशायने
शम्मास पुढे चालिवले. परंतु शमुवेलाने म्हटले. “ह्यालाही
परमेश्वराने िनवडले नाही.” 10 असे इशायाने आपल्या सात
पुतर्ांना शमुवेलापुढे चालिवले. “परंतु शमुवेलाने इशायला
म्हटले, यांपैकी कोणालाच परमेश्वराने िनवडले नाही.” 11 तेव्हा
शमुवेलाने इशायला म्हटले, “तुझे सवर् पुतर् आले आहेत का?”
मग तो म्हणाला, “आणखी एक धाकटा आहे, तो रािहला आहे.
तो में ढरे राखीत आहे.” तेव्हा शमुवेलाने त्यास म्हटले. “त्याला
येथे बोलावनू आण त्याच्या येण्यापवूी र्आम्ही जेवायला बसणार
नाही.” 12 मग त्याने त्यास बोलावनू आणले तो तांबसू रंगाचा
आिण संुदर डोळ्यांचा होता आिण त्याचे रुप मनोहर होते.
तेव्हा परमेश्वराने त्यास म्हटले, “उठून ह्याला अिभषेक कर;
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कारण हाच तो आहे.” 13 मग शमवेूलाने तेलाचे शीगं घेऊन
त्याच्या भावांच्यामध्ये त्यास अिभषेक केला. त्या िदवसापासनू
परमेश्वराचा आत्मा दावीदावर येऊन रािहला. त्यानंतर शमुवेल
उठून रामा येथे गेला.

14 मग परमेश्वराच्या आत्म्याने शौलास सोडले आिण
देवापासनू एक दुष्ट आत्मा त्यास तर्ास करू लागला. 15 तेव्हा
शौलाचे चाकर त्यास म्हणाले, “आता पाहा देवाकडून एक दुष्ट
आत्मा तुम्हास तर्ास देतो आहे. 16 आपण िवणा वाजिवणारा
िनपुण असा एक पुरुष शोध.ू तशी आज्ञा आमच्या धन्याने
आपल्यासमोर जे चाकर आहेत त्यास द्यावी. मग जेव्हा
देवाकडून दुरात्मा तुम्हास तर्ास देऊ लागेल, तेव्हा तो आपल्या
हाताने ती वाजवील आिण तुम्हास बरे वाटेल.” 17 मग शौलाने
आपल्याचाकरास म्हटले, “जा,चांगला वाजिवणारा पुरुषशोधनू
माझ्याकडे आणा.” 18 मग चाकरातनू एका तरूणाने उ र िदले
की, पाहा वाजिवण्यात िनपुण, पराक्रमी, लढाऊ पुरुष व उ म
वक्ता व मनोहर रूपाचा व ज्याला परमेश्वर अनुकूल आहे असा
पुरुष मी पिहला आहे, तो इशाय बेथलहेमी ह्याचा पुतर् आहे.
19 मग शौलाने इशायजवळ दतू पाठवनू म्हटले की, “तुझा
पुतर् दावीद जो में ढरे राखीत असतो, त्यास मजपाशी पाठवावे.”
20 तेव्हा इशायने भाकरीने लादलेले एक गाढव व दर्ाक्षरसाचा
बुधला व एक करडू घेऊन आपला पुतर् दावीद याच्या हाताने
शौलाकडे पाठवले. 21 दावीद शौलाजवळ येऊन त्यासमोर उभा
रािहला, तेव्हा त्याची त्याच्यावर फार पर्ीती बसली आिण तो
त्याचा शस्तर् वाहक झाला. 22मग शौलाने इशायजवळ िनरोप
पाठवनू सांिगतले मी तुला िवनंती करतो की, आता दावीदाला
माझ्या जवळ राहू दे; कारण त्याच्यावर माझी कृपाद्दष्टी झाली
आहे. 23 मग जेव्हा केव्हा देवापासनू दुष्ट आत्मा शौलावर येत
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असे, “तेव्हा दावीदाने िवणा घेऊनआपल्या हाताने वाजवी. मग
शौल शांत होऊन बरा होई, व तो दुष्ट आत्म्या त्यास सोडून
जाई.”

17
1 तेव्हा पिलष्ट ांनी आपले सैन्य लढाईसाठी एकवट केले.

यहदूीयातील सोखो येथे एकतर् होऊन त्यांनी सोखो व अजेका
यामध्ये अफस-दम्मीमात आपली छावणी िदली. 2 मग शौल
व इसर्ाएलाची माणसे एकतर् िमळाली आिण त्यांनी एलाच्या
खोर्यात छावणी करून पिलष्ट ांशी लढण्यास सैन्यरचना
केली. 3 तेव्हा पिलष्टी लोक एका बाजसू डोंगरावर उभे रािहले
आिण इसर्ाएली दुसर्या बाजसू डोंगरावर उभे रािहले आिण
त्यांच्यामध्ये खोरे होते. 4 गथ या िठकाणचा गल्याथ नावाचा
एक युद्धवीर पिलष्ट ांच्या छावणीतनू िनघाला. त्याची उंची
सहा हात व एक िवत अशी होती. 5 त्याच्या डोक्यावर िपतळी
टोप होता आिण त्याने खवलाचे िचलखत घातलेले होते आिण
त्या चीलखताचे वजन तर पाच हजार िपतळ्याचे शेकेल असे
होते. 6 त्याच्या पायांत िपतळी मोजे होते आिण खांद्यावर
िपतळ्याची बरची होती. 7 त्याच्या भाल्याची काठी साळ्याच्या
तुरीसारखी होती. आिण त्याच्या भाल्याचे पाते सहाशे लोखंडाचे
शेकेल असे होते. त्याच्या पुढे एक ढालवाहणारा चालला होता.
8 तेव्हा तो उभा रािहलाआिण इसर्ाएलच्या सैन्यास हाकमारून
त्यास म्हणाला, “तुम्ही लढाई कारायास का िनघाला आहा? मी
पिलष्टी आहे, आिण तुम्ही शौलाचे चाकर ना? तुम्ही आपल्या
मधनू एक पुरुष िनवडा आिण तो माझ्याकडे उतरून येवो. 9जर
माझ्याशी लढाई करून त्याने मला जीवे मारले तर आम्ही तुमचे
चाकर होऊ. परंतु जर मी त्यास जीवे मारले तर तुम्ही आमचे
दास होऊन आमची चाकरी करावी.” 10 आणखी तो पिलष्टी
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म्हणाला, “मी आज इसर्ाएलाच्या सैन्याची िनंदा किरतो मला
एक पुरुष द्या म्हणजे आम्ही एकमेकांशी लढू.” 11 जेव्हा शौलाने
व सवर् इसर्ाएलाने त्या पिलष्ट ांचे हे शब्द ऐकले तेव्हा ते
घाबरे होऊन फार भ्याले. 12 त्या वेळी दावीद हा यहदूाच्या
बेथलेहेमच्या एफ्राथी इशाय नामे मनुष्याचा पुतर् होता; त्या
मनुष्यास तर आठ पुतर् होते आिण शौलाच्या िदवसात तो
म्हातारा झाला होता. 13 इशायाचे तीन जेष्ठ पुतर् शौलाच्या
मागे लढाईला गेले आिण त्यांची नावे ही; पिहला अलीयाब व
दुसर्याचे अबीनादाब व ितसर्याचे शम्मा. 14 दावीद तर धाकटा
होता आिण तीन वडील पुतर् शौलामागे गेले होते. 15 दावीद
शौलापासनू बेथेलहेमासआपल्या बापाची में ढरे राखावयासजात
येत असे. 16 तो पिलष्टी चाळीस िदवस सकाळी व सायंकाळी
लढाईसाठी जवळ येऊन उभा राही. 17 इशायाने आपला पुतर्
दावीद ह्याला म्हटले की, “तुझ्या भावांसाठी एक माप भाजलेले
धान्य व या दहा भाकरी घेऊन छावणीत आपल्या भावांजवळ
धावत जा. 18 हे लोण्याचे दहा गोळे त्यांच्या हजारांवरील
सरदारास नेऊन दे आिण आपल्या भावांचा समाचार घेऊन
त्यांची खणू आण. 19 तुझे भाऊ शौलासोबत आहेत आिण
सवर् इसर्ाएली एलाच्या खोर्यात, पिलष्ट ांशी लढत आहेत.”
20दावीद पहाटेस उठलाआिणएका राखणार्यांकडे में ढरे सोपवनू
इशायाने सांिगतल्या पर्माणे सामान घेऊन गेला. तेव्हा सैन्य
रणशब्द करून लढण्यास जात असता दावीद सैन्याच्या छावणी
जवळ जाऊन पोहोचला. 21 इसर्ाएल व पिलष्ट ांनी त्यांच्या
सेना लढाईसाठी समोरासमोर सज्ज् केल्या. 22 तेव्हा दावीद
आपल्याजवळील सामान राखणार्याच्या हाती ठेवनू सैन्याकडे
धावला आिण त्याने आपल्या भावांस सलाम केला. 23 तो
त्यांच्याशी बोलत असता पाहा तो युद्धवीर पिलष्टी गल्याथ
नावाचा गथकर पिलष्ट ांच्या सैन्यातनू िनघनू मागे म्हटलेले
शब्द बोलू लागलाआिण ते दावीदाने ऐकले. 24सवर् इसर्ाएलांचे
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पुरूष त्या मनुष्यास पाहनू पळाले आिण फार भ्याले. 25 मग
इसर्ाएलाची माणसे म्हणाली, “हा जो मनुष्य पुढे आला आहे
त्यास तुम्ही पािहले काय? तो खरेच इसर्ाएलाची िनंदा करण्यास
आला आहे. आिण जो मनुष्य ह्याला िजवे मारील त्यास
राजा फार धन देईल आिण आपली कन्या त्यास देईल आिण
त्याच्या बापाचे कुटंुब नामांिकत करील.” 26 तेव्हा दावीदाने
आपल्याजवळ उभ्या रािहलेल्या लोकांस म्हटले, “जो मनुष्य
त्या पिलष्ट ाला मारील आिण इसर्ाएलापासनू अपमान दरू
करील त्यास काय पर्ाप्त होईल? हा बेसुनती पिलष्टी कोण
आहे की ज्याने िजवंत परमेश्वराच्या सैन्याला तुच्छ मानावे?”
27 मग लोकांनी त्यास उ र िदले, जो पुरुष त्यास मारील त्याचे
असे करण्यात येईल. 28 त्याचा भाऊ अलीयाब याने त्यास या
लोकांशी बोलताना ऐकले; तेव्हा अलीयाब दावीदावर रागावनू
म्हणाला, “तू इकडे का आला आहेस? तू तो कळप रानात
कोणाच्या जवळ ठेवला? तुझा गवर् आिण तुझ्या अंतःकरणाची
दुष्टाई मी जाणत आहे लढाई पाहावी म्हणनू तू आला आहेस.
29 तेव्हा दावीद म्हणाला मीआता काय केलेआहे? मी फक्त एक
शब्द बोललो नाही काय?” 30मग तो त्याच्यापासनू दुसर्याकडे
िफरून तसेच भाषण करून म्हटले आिण लोकांनी त्यास पवूी र्
पर्माणे उ र िदले. 31 जे शब्द दावीद बोलला ते लोकांनी
ऐकले असता शौलाला सांिगतले, मग त्याने त्यास बोलािवले.
32 तेव्हा दावीदाने शौलाला म्हटले, “त्या मनुष्यामुळे कोणाचे
हृदय खचू नये तुमचा सेवक जाऊन त्या पिलष्ट ाशी लढेल.”
33 तेव्हा शौलाने दावीदाला म्हटले, “त्या पिलष्ट ाबरोबर
जाऊन लढाई करावयास तू शक्तीमान नाहीस. कारण तू
केवळ कोवळा तरुण आहेस. तो तर त्याच्या तरुणपणापासनू
लढाईचा पुरुषआहे.” 34मग दावीद शौलाला म्हणाला, “तुमचा
सेवक आपल्या बापाची में ढरे राखत होता, तेव्हा एक िसंह व
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एक अस्वल यांनी येऊन एक मेंढरू कळपातनू नेले. 35 मग
मी त्याच्या पाठीस लागनू त्यास मारले आिण मेंढरू त्याच्या
जबडयातनू काढले आिण जेव्हा तो माझ्या अंगावर आला तेव्हा
मी त्याची दाढी धरून त्यास ठार मारले. 36 तुझ्या दासाने
िसंह व अस्वल दोघांनाही जीवे मािरले. हा बेसंुती पिलष्टी
त्यातील एकासारखा होईल कारण, त्यांने िजवंत परमेश्वराच्या
सैन्याची िनंदा केली आहे.” 37आणखी दावीदाने म्हटले, “ज्या
परमेश्वराने िसंह व अस्वल यांच्या पंज्यापासनू मला रािखले
तो या पिलष्ट ाच्या हातातनू मला राखील.” मग शौलाने
म्हटले, “जा परमेश्वर तुझ्या बरोबर असो.” 38 तेव्हा शौलाने
आपली वस्तरे् दावीदावर घातली आिण डोक्यावर िपतळेचा
टोप घातला आिण त्याच्यावर िचलखत घातले. 39 दावीदाने
त्याची तलवार आपल्या वस्तर्ाभोवती बांिधली मग तो चालू
लागला. त्याने कधीही ती वापरली नव्हती. तेव्हा दावीदाने
शौलाला म्हटले, “याच्याने मला चालवत नाही. कारण त्यास
त्याची सवय नव्हती.” मग दावीदाने शौलाला म्हटले, ही
घेऊन माझ्याने चालवत नाही कारण याची पारख मी कधी
केली नाही. तेव्हा दावीदाने ती आपल्या अंगातनू काढली.
40 त्यानेआपलीकाठी हातात घेऊनओहाळातनू पाच गुळगुळीत
गोटे आपल्यासाठी िनवडून घेतले आिण त्याने त्याच्याजवळ
जी में ढपाळाची िपशवी होती, तीच्यात ते ठेवले व आपली
गोफण हातात घेऊन पिलष्ट ाजवळ तो जाऊ लागला. 41 तो
पिलष्टी चालत चालत दावीदाजवळ आला आिण जो मनुष्य
ढाल वाहत होता तो त्याच्या पुढे चालला. 42 त्या पिलष्ट ाने
दृष्टी लावनू दावीदाला पािहले, तेव्हा त्याने त्यास तुच्छ मािनले
कारण की, तो कोवळा तरुण, तांबसू व संुदर चेहर्याचा होता.
43 तेव्हा तो पिलष्टी दावीदाला म्हणाला, “मी काय कुतर्ाआहे?
म्हणनू काठी घेऊन माझ्याकडे आलास?” त्या पलीष्ट ाने
दावीदाला आपल्या परमेश्वराच्या नावाने शाप िदला. 44 त्या
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पिलष्टयाने दावीदाला म्हटले, “माझ्याजवळ ये, म्हणजे मी तुझे
शरीर आकाशातील पाखरांना आिण रानातील वनपशूंना देतो.”
45 दावीदाने पिलष्ट ाला म्हटले, “तू तलवार, भाला व ढाल
घेऊनमजवरआलास, परंतु मी सैन्यांचा परमेश्वर इसर्ाएलाच्या
सैन्यांचा परमेश्वर ज्याची िनंदा तू केली, त्याच्या नावाने तुझवर
येत आहे. 46 परमेश्वर या िदवशी तुला माझ्या हाती देईल. मी
तुला जीवे मारीनआिण तुझे मस्तक छेिदनआिण पिलष्ट ांच्या
सैन्यांची परे्ते आकांशातील पाखरे व रानातील वनपशू यांस
देईन. तेव्हा अवघी पृथ्वी जाणेल की, इसर्ाएलामध्ये परमेश्वर
आहे. 47 हा सवर् समुदाय जाणेल की, तलवार व भाला याकडून
परमेश्वर संरक्षण करीत नाही. कारण लढाई परमेश्वराची आहे
आिण तो तुम्हास आमच्या हाती देईल.” 48 मग असे झाले
की, तो पिलष्टी उठून दावीदा जवळ येत असता दावीदाने
घाई करून पिलष्टयाला मारण्यास शतर्ूच्या सैन्याकडे धावला.
49 दावीदाने आपला हात िपशवीत घालनू त्यातनू एक गोटा
काढून गोफणीने मािरला, आिण तो दगड त्या पिलष्ट ाच्या
कपाळात िशरून तो जिमनीवर पालथा पडला. 50 असे करून
दावीदाने गोफण व दगड यांनी पिलष्ट ाला िजंकले आिण
त्याचा पराभव करून त्यास मािरले. परंतु दावीदाच्या हाती
तलवार नव्हती. 51 तेव्हा दावीद धावतजाऊन त्या पिलष्ट ावर
उभा रािहला आिण त्याचीच तलवार त्याच्या म्यानातनू कािढली
आिण ितच्याने त्याचे मुडंके कापनू त्यास ठार मारले. मग
आपला युद्धवीर मेला आहे हे पाहनू पिलष्टी पळाले. 52 तेव्हा
इसर्ाएल वयहदूीयांच्या मनुष्यांनी उठूनआरोळी मारली,आिण
खोर्यापयर्ंत व एक्रोनाच्या वेशीपयर्ंत ते पिलष्ट ांच्या पाठीस
लागले. पिलष्टी शाराईमाच्या वाटेत गथ व एक्रोनापयर्ंत
जखमी होऊन पडले. 53 मग इसर्ाएलाची संताने पिलष्ट ांचा
पाठलाग सोडून माघारे आली आिण त्यांनी त्यांची छावणी
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लुटली. 54 दावीदाने त्या पिलष्ट ाचे डोके घेऊन यरूशलेमेत
आणले, पण त्याची शस्तरे् आपल्या तबूंत ठेवली. 55 शौलाने
दावीदाला त्या पिलष्ट ांस लढण्यास जाताना पािहले तेव्हा
त्याने अबनेर सेनापती ह्याला म्हटले, “हे अबनेरा तो तरुण
कोणाचा पुतर् आहे?” मग अबनेराने म्हटले, “हे राजा तुझ्या
िजवाची शपथ मला माहीती नाही.” 56 तेव्हा राजाने म्हटले,
“तो तरुण कोणाचा पुतर् आहे याची िवचारपसू कर?” 57 त्या
पिलष्ट ाला वधल्यानतंर दावीद परत आला तेव्हा अबनेराने
त्यास घेऊन शौलाजवळआणले. त्या पिलष्ट ाचे डोके त्याच्या
हाती होते. 58 तेव्हा शौलाने त्यास म्हटले, “हे तरुणा तू कोणाचा
पुतर् आहेस?” मग दावीदाने म्हटले, “तुमचा दास इशाय
बेथलहेमकर याचा मी पुतर् आहे.”

18
1 तेव्हा असे झाले की, दावीदाने शौलाशी बोलणे समाप्त केले

असता, योनाथानाचा जीव दावीदाच्या िजवाशी जडला होता
आिण योनाथान आपल्या िजवा सारखी त्याच्यावर पर्ीती करू
लागला होता. 2 त्या िदवशी शौलाने त्यास ठेवनू घेतले आिण
त्यास त्याच्या विडलाच्या घरास माघारी जाऊ िदले नाही. 3मग
योनाथानाने दावीदाशी मैतर्ीचा करार केला कारण तो आपल्या
िजवासारखी त्याजवरपर्ीती करीत होता. 4योनाथानानेआपल्या
अंगातील जो झगा होता तो काढून दावीदाला िदला आिण
आपले अंग वस्तरे् आिण आपली तलवार व आपले धनुष्य व
आपला कमरबंद ही त्यास िदला. 5 तेव्हा शौल दावीदाला जेथे
जेथे पाठवी तेथे तेथे तो चतुराईने वागत असे. शौलाने त्यास
लढाईच्या मनुष्यांवर नेिमले आिण तो शौलाच्या चाकराच्या
दृष्टीतही तो मान्य झाला.
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6 मग असे झाले की, ते त्या पिलष्ट ाला मारून माघारी
आले, तेव्हा िस्तर्या इसर्ाएलच्या सवर् नगरातनू गात व नाचत,
डफ व झांज वाजवीत शौल राजाची भेट घ्यावयास िनघाल्या.
7 त्या िस्तर्या नाचत असता एकमेकीस उ र देऊन असे
गात होत्या की, “शौलाने हजारास मारले आिण दावीदाने दहा
हजारास मारले.” 8 तेव्हा शौलला फार राग आला, आिण त्या
गाण्याने त्यास वाईट वाटून त्याने म्हटले, “त्यांनी दावीदाला
दहा हजारचे यश िदले आिण मला मातर् हजाराचे यश िदले.
राज्यािशवाय त्यास आणखी काय अिधक िमळवायचे रािहले?”
9 त्या िदवसापासनू पुढे शौल दावीदाकडे संशयाने पाहू लागला.
10 मग दुसर्या िदवशी असे झाले; देवापासनू दुष्ट आत्मा
शौलावर जोराने आला तेव्हा तो घरात बडबडत होता. म्हणनू
दावीद रोजच्यापर्माणे आपल्या हाताने वाद्य वाजवीत होता.
शौलाच्या हाती त्याचा भाला होता. 11 तेव्हा शौलाने भाला
मारण्यासाठी उगारला कारण त्याने म्हटले, “मी दावीदाला
मारून िभंतीशी िखळीन.” परंतु दावीद त्याच्या समोरून दोनदा
िनसटून गेला. 12 मग शौल दावीदाचे भय धरू लागला, कारण
परमेश्वर शौलाला सोडून दावीदाच्या बरोबर होता. 13शौलाने
त्यासआपल्यापासनू दरू करून त्यासआपल्या हजारांचा सरदार
करून ठेवले. दावीद लोकांच्या देखत आत बाहेर जात येत
असे. 14 दावीदाची त्याच्या सवर् मागार्त भरभराट झाली, कारण
परमेश्वर त्याच्या बरोबर होता. 15 जेव्हा शौलाने बिघतले
त्याची भरभराट झाली आहे, तेव्हा त्यास त्याचा धाक बसला.
16 परंतु सवर् इसर्ाएली आिण यहदूी दावीदावर पर्ीती करीत
होते, कारण की तो त्यांच्यादेखत आत बाहेर जात येत असे.
17मगशौलाने दावीदाले म्हटले, “पाहा मीआपली वडीलकन्या
मेरब ही तुला पत्नी करून देईन. माझ्यासाठी तू केवळ शरू
हो, आिण परमेश्वरासाठी लढाया कर.” कारण शौल म्हणाला,
माझा हात त्याजवर न पडो, पण पिलष्टंयाचा हात त्याजवर पडो.
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18 तेव्हा दावीदाने शौलाला म्हटले, “मी राजाचा जावई व्हावे
असा मी कोण आहे? माझा जीव काय? आिण इसर्ाएलामध्ये
माझ्या बापाचे कुळ काय?” 19 परंतु असे झाले की, ज्या
वेळेस शौलाची कन्या मेरब दावीदाला द्यायची होती तेव्हा ती
अदर्ीएल महोलाथी याला पत्नी करून देण्यात आली. 20 तेव्हा
शौलाची कन्या मीखल ही दावीदावर पर्ीती करीत असे,आिण हे
शौलाला सांिगतले असता त्यास बरे वाटले. 21 तेव्हा शौलाने
म्हटले, “मी ती त्यास देईन आिण ती त्यास पाशरुप होईल
आिण पिलष्ट ांचा हात त्याजवर पडेल. मगशौलाने दावीदाला
दुसर्यांदा म्हटले की, तू माझा जावई होशील.” 22 शौलाने
आपल्या चाकरास आज्ञा केली की, “तुम्ही दावीदाला गुप्तपणे
बोलनू म्हणा, की पाहा राजा तुजवर संतुष्ट आहे आिण त्याचे
अवघे चाकर तुजवर पर्ीती करतात. तर आता राजाचा जावई
हो.” 23 शौलाच्या चाकरांनी हे शब्द दावीदाला सांिगतले.
तेव्हा दावीदाने म्हटले की, “राजाचा जावई होणे ही तुमच्या
िहशोबात हलकी गोष्ट आहे की काय?” मी तर दीन व तुच्छ
असा मनुष्य आहे. 24मग असे जे दावीदाने म्हटले ते शौलाच्या
चाकरांनी त्यास सांिगतले. 25 तेव्हा शौलाने म्हटले, “तुम्ही
दावीदास असे म्हणा, राजाच्या शतरं्ूचा सडू उगवावा म्हणनू
पिलष्ट ांच्या शंभर अगर्त्वचा यािशवाय काही हंुडा राजा
मागत नाही.” परंतु दावीदाला पिलष्ट ांच्या हाताकडून मारावे
असे शौलाने इिच्छले होते. 26 मग त्याच्या चाकरांनी हे शब्द
दावीदाला सांिगतले, तेव्हा राजाचा जावई होणे हे दावीदाले बरे
वाटले. 27 नेमलेला वेळअद्यापसमाप्तझालेला नव्हता; तेव्हाच
दावीदाने उठून आपल्या मनुष्यांसह जाऊन दोनशे पिलष्ट ांस
िजवे मारले आिण त्यांच्या अगर्त्वचा आणनू आपण राजाचा
जावई होण्यासाठी राजाजवळ त्या मोजनू िदल्या; तेव्हा शौलाने
आपली कन्या मीखल त्यास पत्नी करून िदली. 28मग हे पाहनू
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शौलाला कळले की, परमेश्वर दावीदाच्या बरोबर आहे आिण
शौलाची कन्या मीखलहीने त्याजवर पर्ीती केली. 29 तेव्हा शौल
दावीदाला अिधक भ्याला आिण शौल दावीदाचा कायमचा वैरी
झाला. 30 नंतर पिलष्ट ांचे सरदार लढायास बाहेर आले आिण
असे झाले की ते आले असता दावीद शौलाच्या सवर् चाकरापेक्षा
चतुराईने वतर्ला आिण त्याचे नाव पर्िसद्ध झाले.

19

1 यानंतर शौलाने आपला पुतर् योनाथान याला व आपल्या
सवर् चाकरांस असे सांिगतले की, दावीदाला िजवे मारावे. तथािप
शौलाचा पुतर् योनाथान याची दावीदावर फार पर्ीती होती.
2योनाथानाने दावीदाला म्हटले की, “माझा बाप शौल तुला िजवे
मारायास पाहत आहे. म्हणनू आता सकाळपयर्ंत सावध होऊन
एकांती लपनू राहा. 3 मी जाऊन ज्या शेतात तू आहेस तेथे
आपल्या बापाजवळउभा राहीनआिण तुझ्यािवषयी मीआपल्या
बापापाशी संभाषण करीन आिण जे पाहीन ते तुला कळवीन.”
4 तेव्हा योनाथानाने आपला बाप शौल याला दावीदािवषयी
बरे बोलला आिण तो त्यास म्हणाला की, “राजाने आपला
चाकर दावीद याचे वाईट करू नये कारण, त्याने तुमच्यासाठी
फार चांगली कृत्ये केली आहेत. 5 त्यानेही आपले िशर हाती
घेवनू पिलष्ट ाला िजवे मािरले आिण परमेश्वराने अवघ्या
इसर्ाएलासाठी मोठे तारण केले ते तुम्ही ते पाहनू हिषर्त झाला;
तरदावीदाला िनष्कारणमारताना िनदो र्ष रक्त तुम्हीका पाडावे?”
6 तेव्हा शौलाने योनाथानाची िवनंती मानलीआिणशौलाने अशी
शपथ वािहली, “परमेश्वराची शपथ मी त्यास मारणार नाही.”
7 मग योनाथानाने दावीदाला बोलावले आिण योनाथानाने
त्यास या सवर् गोष्टी सांिगतल्या. योनाथानाने दावीदाला
शौलाजवळ आणले आिण तो त्याच्याजवळ पवूी र्सारखा राहू
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लागला. 8यानंतर आणखी लढाई झाली आिण दावीदाने जाऊन
पिलष्ट ांशी लढून त्यांचा फार मोड केलाआिण ते त्याच्यापुढून
पळाले. 9 मग परमेश्वराचा पासनू दुष्ट आत्मा शौलावर आला
आिण तो आपला भाला हाती धरुनआपल्या घरी बसला असता
दावीद हाताने वाद्य वाजवीत होता. 10 तेव्हा शौलाने भाल्याने
दावीदाला िभंतीशी िखळण्यास पािहले, परंतु तो शौलासमोरून
िनसटलाआिणभाला िभंतीमध्ये घसूला. दावीदाने पळूनआपला
जीव त्या रातर्ी वाचवला. 11 मग दावीदावर टपनू सकाळी
त्यास िजवे मारावे म्हणनू शौलाने त्याच्या घरास दतू पाठिवले
आिण दावीदाची पत्नी हे वतर्मान त्यास सांगनू असे बोलली की,
“जरआज रातर्ी आपल्या िजवाचे रक्षण तुम्ही करणार नाही, तर
सकाळी तुम्ही िजवे मारले जाल.” 12 तेव्हा मीखलने दावीदाला
एका िखडकीतनू उतरवले आिण त्याने पळून जावनू आपल्या
िजवाचे रक्षण केले. 13 मग मीखलने एक मतूी र् घेऊन पलंगावर
ठेवली आिण ितच्या डोकीखाली बकर्याच्या केसांची उशी ठेवनू
तीजवर पांघरूण घातले. 14 जेव्हा शौलाने दतू दावीदाला
धरायास पाठिवले, तेव्हा ितने म्हटले की, “तो दु:खनाईत आहे.”
15मग शौलाने दावीदाला पाहायास दतू पाठवनू म्हटले की, “मी
त्यासजीवे मारावे म्हणनू त्यास पलंगावरअसतानाच माझ्याकडे
आणा.” 16 ते दतू घरात आले असता पाहा पलंगावर मतूी र् होती
व ितच्या डोकीखाली बकर्यांच्या केसांची उशी होती. 17 तेव्हा
शौलाने मीखलला म्हटले की, “तू मला का फसिवले आिण
माझ्या वैर्याने िनभावनू पळून जावे म्हणनू त्यास का पाठवनू
िदले?” मग मीखल शौलाला म्हणाली, “त्याने मला म्हटले की
मला जाऊ दे, मी तुला का मारावे?” 18 यापर्माणे दावीदाने
पळून जाऊनआपल्या िजवाचे रक्षण केले. आिण शमुवेलाजवळ
रामामध्ये येऊन त्याने आपणाला शौलाने जे सगळे केले होते
ते सांिगतले; तेव्हा तो व शमुवेल जाऊन नायोथात रािहले.
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19 मग शौलाला कोणी असे सांिगतले की, पाहा दावीद रामा
येथे नायोथात आहे. 20 तेव्हा शौलाने दावीदाला धरायास
दतू पाठिवले परंतु भिवष्यवाद्याची मंडळी भिवष्यवाद करीत
असता आिण शमुवेल त्यांच्यावर मुख्य आहे हे जेव्हा त्यांनी
पािहले तेव्हा देवाचा आत्मा शौलाच्या दतूांवर आला आिण
तेही भिवष्यवाद करू लागले. 21 मग हे शौलाला सांिगतले
असता, त्याने आणखी दतू पाठिवले,आिण तेही भिवष्यवाद करू
लागले. मग शौलाने ितसर्या वेळेस आणखी दतू पाठिवले,
आिण तेही भिवष्यवाद करू लागले. 22 तेव्हा तो सुद्धा रामास
जायास िनघाला आिण सेखमूध्ये एका मोठ ा िवहीरीजवळ
येऊन त्याने असे िवचािरले की, “शमुवेल व दावीद कोठे
आहेत?” मगकोणीएकाने म्हटले, “पाहा ते रामातल्यानायोथात
आहेत.” 23 तेव्हा शौल रामातल्या नायोथात गेलाआिण देवाचा
आत्मा त्यावरआलाआिण तो जाताना रामातल्या नायोथापयर्ंत
भिवष्यवाद करीत गेला. 24 मग त्यानेही आपली अंगवस्तरे्
काढूनशमुवेलापुढे भिवष्यवाद केलाआिणतो संपणूर् िदवसआिण
ती सवर् रातर् तो उघडा पडून राहीला; या कारणास्तव ते म्हणू
लागले की, शौलही भिवष्यवक्त्यांपैकी आहे की काय?

20
1दावीद रामा येथल्या नायोथाहनू पळून योनाथानाकडे येऊन

म्हणाला, “मी काय केले आहे? माझा अपराध काय? तुझ्या
विडलाच्यापुढे माझे काय पाप झाले आहे की तो माझा जीव
घ्यायला पाहत आहे?” 2 तेव्हा त्याने त्यास म्हटले, “असे न
होवो तू मरणार नाहीस; पाहा माझा बाप लहान मोठे काहीएक
कायर् मला सांिगतल्या वाचनू करीत नाही. तर ही गोष्ट
माझा बाप माझ्यापासनू कशाला गुप्त ठेवील? असे होणार
नाही.” 3 मग दावीद शपथ वाहनू म्हणाला, “तुझी कृपादृष्टी
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माझ्यावर आहे हे तुझा बाप खिचत जाणतो; म्हणनू तो म्हणतो,
हे योनाथानाला कळू नये कळले तर त्यास दुःख होईल; परंतु
खरोखर परमेश्वर िजवंत आहे व तुझा जीव िजवंत आहे माझा
जीव मरणापासनू केवळ पावलांच्या अंतरावर आहे.” 4 तेव्हा
योनाथान दावीदाला म्हणाला “जे काही तुझा जीव इिच्छतो
ते मी तुझ्यासाठी करीन.” 5 दावीद योनाथानाला म्हणाला,
“पाहा उद्या चंदर्दशर्न आहे तेव्हा मला राजाबरोबर जेवण्यास
बसणे भागच आहे; परंतु मला जाऊ दे परवा संध्याकाळपयर्ंत
मी रानात लपनू राहीन. 6 जर तुझ्या विडलाने माझी आठवण
काढलीच तर सांग की, दावीदाने आपले गाव बेथलहेम येथे
जायला माझ्याकडे आगर्ह करून रजा मािगतली कारण तेथे
त्याच्या सवर् कुटंुबाचा वािषर्क यज्ञ आहे. 7 जर तो, ठीक आहे
असे म्हणेल तर तुझ्या दासास शांती पर्ाप्त होईल. परंतु जर
त्यास राग आला, तर त्याने माझे वाईट करण्याचा िनश्चय
केला आहे असे जाण. 8 यास्तव तू आपल्या दासावर कृपा कर.
कारण तू आपल्या दासासआपल्याबरोबर परमेश्वराच्या करारात
आणलेआहे; तथािप माझ्या ठायी अन्याय असला तर तचू मला
िजवे मार; तू आपल्या बापाजवळ मला का आणावे?” 9 तेव्हा
योनाथान म्हणाला, “तुला असे न होवो माझ्या विडलाने तुझे
वाईट करण्याचा िनश्चय केलाआहेअसे मलाखिचतसमजले तर
मी ते तुला सांगणार नाही काय?” 10 तेव्हा दावीद योनाथानाला
म्हणाला, “जर कदािचत तुझ्या विडलाने तुला कठोर उ र िदले
तर ते मला कोण सांगेल?” 11 योनाथान दावीदाला म्हणाला,
“चल आपण रानात जाऊ.” मग ते दोघे बाहेर रानात गेले.
12 योनाथान दावीदाला म्हणाला, “इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर
साक्षी असो. उद्या िकंवा परवा या वेळेस मी आपल्या बापाचे
मन पाहीन, तेव्हा पाहा जर, दावीदािवषयी त्याचे मन चांगले
असेल तर मी तुझ्याकडे िनरोप पाठवनू ते तुला कळवणार नाही
काय? 13 जर तुझे वाईट करावे असे माझ्या बापाला वाटले



1 शमुवेल 20:14 lvi 1 शमुवेल 20:25

आिण जर मी ते तुला कळवले नाही, आिण तू शांतीने जावे
म्हणनू मी तुला रवाना केले नाही, तर परमेश्वर देव योनाथानाचे
तसे व त्यापेक्षा अिधक करो. परमेश्वर जसा माझ्या बापा
बरोबर होता तसा तो तुझ्या बरोबर असो.” 14 मी िजवंत आहे
तोपयर्ंत माझा घात होऊ नये म्हणनू तू परमेश्वराची परे्मदया
माझ्यावर करावी असे केवळ नाही, 15 तर तू आपली कृपा
माझ्या घराण्यावरून कधीही काढू नको; परमेश्वर दावीदाचा
पर्त्येक शतर्ू भमूीच्या पाठीवरून छेदनू टाकील तेव्हाही ती
काढू नको; 16 म्हणनू योनाथानाने दावीदाच्या घराण्याशी करार
करून म्हटले, “परमेश्वर दावीदाच्या शतरं्ूच्या हातनू याची
झडती घेवो.” 17 मग योनाथानाने दावीदाकडून त्याच्यावरच्या
आपल्या पर्ीती करता आणखी शपथ वाहवली कारण जशी
आपल्या स्वत:च्या िजवावर तशी त्याने त्याच्यावर पर्ीती केली.
18 योनाथान त्यास म्हणाला, “उद्या चंदर्दशर्न आहे आिण तू
नाहीस म्हणनू कळेल कारण तुझे आसन िरकामे राहील. 19 तू
तीन िदवस तू दरू राहील्या नंतर, ते कायर् घडले त्या िदवशी ज्या
िठकाणी तूलपला होतास तेथेलवकरऊतरून,एजेलदगडाजवळ
तू राहा. 20 मी िनशाणावर नेम धरत आहे असे दाखवनू तीन
बाण त्याच्या बाजलूा मारीन. 21 मग पाहा मी पोराला पाठवनू
म्हणेन जा बाणांचा शोध कर. जर मी पोराला म्हणालो, पाहा
बाण तुझ्या अलीकडे आहेत ते घेऊन ये, तर तू ये; कारण तुझे
कुशल आहे आिण तुझे वाईट होणार नाही; परमेश्वर िजवंत
आहे. 22 परंतु जर मी पोराला म्हणेन, पाहा बाण तुझ्या पलीकडे
आहेत; तर तू िनघनू जा कारण परमेश्वराने तुला पाठवनू िदले
आहे. 23आिण जी गोष्ट तू व मी बोलतो आहे ितच्यािवषयी तर
पाहा परमेश्वर तुझ्यामध्ये व माझ्यामध्ये िनरंतर साक्षी आहे.”
24मगदावीद रानातलपनू रािहलाआिण चंदर्दशर्नआली तेव्हा
राजा जेवायला बसला. 25 राजा आपल्या आसनावर जसा इतर
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वेळी तसा िभंतीजवळ आसनावर बसला व योनाथान उठून उभा
रािहला व अबनेर शौलाच्या बाजलूा बसला परंतु दावीदाची
जागा िरकामी होती. 26 तरी शौल त्या िदवशी काही बोलला
नाही. कारण त्यासअसे वाटले, त्यास काही झाले असेल,खिचत
तो शुद्ध नसेल. 27 मग चंदर्दशर्नाच्या दुसर्या िदवशी असे
झाले की, दावीदाची जागा िरकामी होती आिण शौलाने आपला
मुलगा योनाथानाला म्हटले, “इशायाचा मुलगा काल वआजही
जेवायला का आला नाही.” 28 तेव्हा योनाथानाने शौलाला उ र
िदले की, “दावीदाने बेथलहेमास जायला आगर्हाने माझ्याकडे
रजा मािगतली. 29 तो म्हणाला, मी तुला िवनंती करतो मला
जाऊ दे कारणआमचे घराणे नगरात यज्ञकरणारआहेआिणमला
माझ्या भावाने आज्ञा केली आहे म्हणनू आता तुझी कृपादृष्टी
माझ्यावर झाली तर मला माझ्या भावांना भेटायला जाऊ दे.
यामुळे तो राजाच्या पंक्तीसआलानाही.” 30 तेव्हा योनाथानावर
शौलाचा राग पेटला तो त्यास म्हणाला, “अरे िवपरीत िफतरूखोर
पत्नीच्या मुला तुझी फिजती व तुझ्या आईच्या नागवेपणाची
फिजती होण्यास तू इशायाच्या मुलाशी जडलास हे मला ठाऊक
नाही काय? 31 कारण जोपयर्ंत इशायाचा मुलगा पृथ्वीवर आहे
तोपयर्ंत तू आिण तुझे राज्यही स्थािपत होणार नाही. म्हणनू
आता माणसे पाठवनू त्यास माझ्याकडेआण,कारण त्यासखिचत
मरण पावले पािहजे.” 32 मग योनाथानाने आपला बाप शौल
याला उ र देऊन म्हटले, “त्याने कशासाठी मरावे? त्याने काय
केले आहे?” 33 तेव्हा शौलाने त्यास मारायला भाला फेकला
यावरुन योनाथानाला कळले की, आपल्या विडलाने दावीदाला
िजवे मारण्याचा िनश्चय केला आहे. 34 मग योनाथान फार
रागे भरून पक्तीतंनू उठला. मिहन्याच्या दुसर्या िदवशी त्याने
काही अन्न खाल्ले नाही कारण दावीदािवषयी त्यास वाईट
वाटले कारण त्याच्या विडलाने त्याचा अपमान केला. 35 मग
असे झाले की, योनाथान सकाळी दावीदाशी नेमेलेल्या वेळी
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आपल्याबरोबर एक लहान पोर घेऊन रानांत गेला. 36 तो
आपल्या पोराला म्हणाला, धाव आता मी बाण मारतो त्याचा
शोधकर. पोर धावतअसता त्याने त्याच्या पलीकडे बाणमारला.
37 जो बाण योनाथानाने मारला होता त्याच्या िठकाणावर पोर
पोहचला तेव्हा योनाथान पोराच्या मागनू हाक मारून बोलला,
“बाण तुझ्या पलीकडे आहे की नाही?” 38 योनाथानाने पोराच्या
मागनू हाकमारलीकी, “त्वराकर,धाव, िवलंबलावू नको.” तेव्हा
योनाथानाचा पोर बाण गोळा करून धन्याकडे आला. 39 मग
पोराला काहीच ठाऊक नव्हते योनाथानाला व दावीदाला मातर्
गोष्ट ठाऊक होती. 40 योनाथानाने आपली हत्यारे आपल्या
पोराला िदली व त्यास म्हटले, “चल ही उचलनू घेऊन नगरात
जा.” 41 पोर गेल्यावर दावीद दिक्षणेकडील एका िठकाणातनू
उठून भमूीवर उपडा पडला व तीन वेळा नमला; तेव्हा ते
एकमेकाचे चंुबन घेऊन एकमेकांसाठी रडले पण दावीद अधीक
रडला. 42 योनाथान दावीदाला म्हणाला, “शांतीने जा; कारण
आपणदोघांनी परमेश्वराच्या नावाने शपथवाहनू म्हटलेआहेकी
माझ्यामध्ये व तुझ्यामध्ये आिण माझ्या संतानामध्ये व तुझ्या
संतानामध्ये परमेश्वर साक्षी सवर्काळअसो” मग तो उठून िनघनू
गेला व योनाथान नगरात गेला.

21

1 दावीद नोब शहरात अहीमलेख याजकाजवळ आला आिण
अहीमलेख कापत कापत दावीदाला भेटायला आला व त्यास
म्हणाला, “तू एकटा का आलास आिण तुझ्याबरोबर कोणी का
नाही?” 2 तेव्हा दावीद अहीमलेख याजकाला म्हणाला, “राजाने
मला काही काम करायला आज्ञािपले आहे आिण त्याने असे
म्हटले की, ज्या कामािवषयी मी तुला पाठवतो व जे मी तुला
आज्ञािपले आहे ते कोणाला समजू देऊ नको; तरुणांनी अमक्या
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अमक्या िठकाणी असावे म्हणनू मी त्यांना नेमले आहे. 3 तर
आता तुझ्या हातात काय आहे? पाच भाकरी िकंवा जे काही
असेल ते मला माझ्या हाती दे.” 4 तेव्हा याजकाने दावीदाला
उ र देऊन म्हटले, “माझ्याजवळ काही सामान्य भाकर नाही
तर पिवतर् भाकर आहे; जर तरुणांनी आपणांस स्तर्ीयांपासनू
दरू राखले असेल तर ती घ्यावी.” 5 दावीदाने याजकाला
उ र देऊन म्हटले, “खिचत हे तीन िदवस झाले मी िनघालो
तेव्हापासनू िस्तर्याआम्हापासनू दरूआहेत, त्या तरुणांची पातरे्
पिवतर्च आहेत; हा पर्वास जरी सवर्सामान्य होता तरी, आज
त्यांची शरीरे िकती अिधक पर्माणात पिवतर् असतील.” 6 मग
याजकाने त्यास पिवतर् भाकर िदली. कारण ताजी ऊन भाकर
ठेवावी म्हणनू जी समक्षतेची भाकर परमेश्वराच्या समोरून
त्या िदवशी काढलेली होती, ितच्यावाचनू दुसरी भाकर तेथे
नव्हती. 7 त्या िदवशी शौलाच्या चाकरातील एक पुरुष तेथे
परमेश्वराच्या पुढे थांबवलेला असा होता; त्याचे नाव दवेग; तो
अदोमी होता; तो शौलाच्या गुराख्यांचा मुख्य होता. 8 दावीद
अहीमलेखाला म्हणाला, “येथे तुझ्याजवळ भाला िकंवा तलवार
नाही काय? राजाचे काम िनकडीचेआहे म्हणनू मीआपल्या हाती
आपली तलवार िकंवा आपली शस्तरे् घेतली नाहीत.” 9 तेव्हा
याजक म्हणाला, “गल्याथ पिलष्टी ज्याला तू एलाच्या खोर्यात
िजवे मारले त्याची तलवार पाहा ती एफोदाच्या मागे वस्तर्ात
गंुडाळलेली आहे. ती तू घेणार तर घे कारण ितच्यावाचनू दुसरी
येथे नाही.” दावीद म्हणाला, “ितच्यासारखी दुसरी नाही ती मला
दे.” 10 त्या िदवशी दावीद उठला व शौलाच्या भीतीमुळे पळून
गथाचा राजाआखीश याच्याकडे गेला. 11 तेव्हा आखीशाचे दास
त्यास म्हणाले, “हा दावीद देशाचा राजा आहे की नाही: शौलाने
हजार व दावीदाने दहा हजारमारलेआहेत;असे ते त्याच्यािवषयी
एकमेकांना गाऊन म्हणत नाचत होते की नाही?” 12 दावीद
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हे शब्द आपल्या मनात ठेवनू गथाचा राजा आखीश याच्यापुढे
पार भ्याला. 13 मग त्याच्यापुढे त्याने आपली वतर्णकू पालटून
त्यांच्यासमोर वेड घेतले आिण तो कवाडाच्या फळ्यांवर रेघा
मारू लागला व आपली लाळ आपल्या दाढीवर गाळू लागला.
14 तेव्हाआखीशआपल्या दासांना म्हणाला, “पाहा हा वेडाआहे
हे तुम्हास िदसते तर कशासाठी तुम्ही त्यास माझ्याकडे आणले
आहे? 15माझ्याकडे वेडीमाणसे कमी आहेत म्हणनू तुम्ही याला
माझ्याकडे वेडेपण करायला आणले? याने माझ्या घरात यावे
काय?”

22
1 मग दावीद तेथनू िनघनू अदुल्लाम गुहेत पळून गेला

त्याचे भाऊ व त्याच्या बापाचे घरचे सवर् हे ऐकून तेथे खाली
त्याच्याकडे गेले. 2 कोणी अडचणीत पडलेले कोणी कजर्दार व
कोणी तर्ासलेले असे सवर् त्याच्याकडे एकतर् िमळाले आिण
तो त्यांचा सरदार झाला; सुमारे चारशे माणसे त्याच्याजवळ
होती. 3 दावीद तेथनू मवाबातील िमस्पा येथे जाऊन मवाबाच्या
राजाला म्हणाला, “मी तुला िवनंती करतो परमेश्वर माझ्यासाठी
काय करील हे मला कळेल तोपयर्ंत माझ्या आई-वडीलांना
तुझ्याजवळ येऊन राहू दे.” 4 मग त्याने त्यांना मवाबाच्या
राजाकडे आणले आिण दावीद गडात वस्तीस होता तोपयर्ंत
ते त्याच्याजवळ रािहले. 5 मग गाद भिवष्यवादी दावीदाला
म्हणाला, “गडात राहू नको तर तू िनघनू यहदूा देशातजा.” तेव्हा
दावीद िनघनू हरेथ रानात आला.

6 दावीद व त्याच्याबरोबरची माणसे यांचा शोध लागला असे
शौलाने ऐकले. शौल तर रामातल्या िगब्यात एशेल झाडाखाली
बसला होता; त्याचा भाला त्याच्या हातात होता व त्याचे सवर्
चाकर उभे होते. 7 तेव्हा शौल आपल्याजवळ जे आपले चाकर
उभे होते त्यांना म्हणाला, “अहो बन्यािमनी लोकांनो ऐका हा
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इशायाचा मुलगा तुम्हा पर्त्येकाला शेते व दर्ाक्षमळे देणारआहे
काय? तो तुम्हा सवार्नंा हजाराचे व शंभराचे सरदार करणार आहे
काय? 8 म्हणनू तुम्ही सगळे माझ्यावर िफतुरी करीत आहा
आिण माझा मुलगा इशायाच्या मुलाशी करार करतो तेव्हा मला
कोणी कळवीत नाही आिण तुम्हातला कोणी माझ्यासाठी दुखीत
होतनाहीआिणमाझ्या मुलाने माझ्याचाकरालाआजच्यासारखे
माझ्यासाठी टपनू बसायला चेतवलेआहे हे कोणी मला कळवीत
नाही.” 9 मग दवेग अदोमी जो शौलाच्या चाकरांसोबत उभा
होता, त्याने उ र देऊन म्हटले, “मी इशायाच्या मुलाला नोब
येथे अहीटूबाचा मुलगा अहीमलेख याच्याकडे येताना पािहले;
10 त्याने त्याच्यासाठी परमेश्वरास िवचारले व त्यास अन्न िदले
आिण गल्याथ पिलष्टी याची तलवार त्यास िदली.” 11 तेव्हा
राजाने अहीटूबाचा मुलगा अहीमलेख याजक याला व त्याच्या
विडलाच्या सवर् घराण्यातले जे याजक नोब येथे होते त्यांना
बोलवायला माणसे पाठवली आिण ते सवर् राजाकडे आले.
12 तेव्हा शौलाने म्हटले, “अहीटूबाच्या मुला आता ऐक.” तो
म्हणाला, “माझ्या पर्भू मी येथे आहे.” 13शौल त्यास म्हणाला,
“तू आिण इशायाचा मुलगा अशा तुम्ही दोघांनी माझ्यावर
िफतुरी केली तू त्यास भाकर व तलवार िदलीआिण त्याच्यासाठी
देवापाशी िवचारले यासाठी की, त्याने आजच्यासारखे माझ्यावर
उठून माझ्यासाठी टपनू बसावे?” 14 तेव्हा अहीमलेखाने राजाला
उ र देऊन म्हटले, “तुझ्या सवर् चाकरांमध्ये दावीदासारखा
कोण िवश्वासू आहे? तो राजाचा जावई आहे व एकांती
तुझ्याजवळ मसलतीला येत असतो व तुझ्या घरात पर्ितष्ठीत
आहे. 15 आजच मी त्याच्यासाठी परमेश्वरास िवचारू लागलो
काय? असेकरणे माझ्यापासनू दरूअसो; राजानेआपल्या दासास
िकंवा माझ्या विडलाच्या घराण्यातील कोणाला अपराध लावू
नये कारण या सवार्ंतले अिधक उणे काहीच तुझ्या दासास ठाऊक
नाही.” 16राजा म्हणाला, “अहीमलेखा, तुलाखिचतमरणपावले
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पािहजे; तुला व तुझ्या विडलाच्या घराण्यातील सवार्नंा मरण
पावले पािहजे” 17 मग राजा आपणाजवळ जे िशपाई उभे होते
त्यांना म्हणाला, “परमेश्वराच्या याजकांच्या अंगावर जाऊन
त्यांना मारा कारण त्यांनीही दावीदाचा पक्षधरलाआहे;आिणतो
पळाला असे त्यांना कळले असता त्यांनी मला कळवले नाही.”
परंतु राजाचे चाकर परमेश्वराच्या याजकांवर तुटून पडायला
आपले हात पुढे करीनात. 18 मग राजाने दवेगाला म्हटले, “तू
याजकांच्या अंगावर चालनू जा. तेव्हा दवेग अदोमी याजकांच्या
अंगावर जाऊन तुटून पडला.” त्या िदवशी त्याने तागाचे एफोद
नेसलेल्या पंच्याऐंशी मनुष्यांना िजवे मारले. 19 त्याने याजकांचे
नोब नगर याचा तलवारीच्या धारेने नाश केला; पुरुष िस्तर्या
बालके व तान्ही बाळे, आिण गुरे, आिण गाढवे आिण मेंढरे ही
त्याने तलवारीच्या धारेने िजवे मारली. 20 तेव्हा अहीटूबाचा
मुलगा अहीमलेख याचा अब्याथार नांवाचा एक मुलगा सुटून
दावीदाकडे पळून गेला. 21शौलाने परमेश्वराच्या याजकांना िजवे
मारले हे अब्याथाराने दावीदाला कळवले. 22 तेव्हा दावीदाने
अब्याथाराला म्हटले, “दवेग अदोमी येथे होता, त्याच िदवशी
मला समजले की, तो शौलाला खिचत सांगेल. मी तुझ्या
विडलाच्याघराण्याच्यासवर् मनुष्यांसमरणासकारणझालोआहे.
23माझ्याजवळ राहा िभऊ नको; कारण जो मला िजवे मारायला
पाहतो तोच तुला िजवे मारायला पाहतो आहे. पण माझ्याजवळ
तुझे रक्षण होईल.”

23
1 तेव्हा कोणी दावीदाला सांिगतले की, पाहा पिलष्टी

कईल्याशी लढतात व खळी लुटत आहेत. 2 म्हणनू दावीदाने
परमेश्वरास िवचारले, तो म्हणाला, “मीजाऊन त्या पिलष्ट ांना
मारून कईल्याचे रक्षण करू काय?” मग परमेश्वर दावीदाला
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म्हणाला, जा पिलष्टयांना मारून कईल्याचे रक्षण कर. 3 तेव्हा
दावीदाच्या मनुष्यांनी म्हटले, “पाहा आम्हास येथे यहदूात भय
आहे; मगआम्ही कईल्यांकडे पिलष्टांच्या सैन्यावर चालनू गेलो
तर ते िकतीतरी अिधक धोकादायक होईल!” 4 मग दावीदाने
आणखी परमेश्वरास िवचारले, आिण परमेश्वराने उ र देऊन
म्हटले, “उठून खाली कईल्याकडे जा, कारण मी पिलष्ट ांस
तुझ्या हाती देईन.” 5 मग दावीद व त्याची माणसे कईला येथे
जाऊन पिलष्ट ांशी लढली आिण त्यांनी त्यांची गुरेढोरे नेली
व त्यांचा मोठा वध केला; असे दावीदाने कईलकरास तारले.
6 त्यानंतर असे झाले की, अहीमलेखाचा मुलगा अब्याथार
दावीदाकडे कईला येथे पळून गेला तेव्हा त्याने आपल्या हाती
एफोद आणले. 7 दावीद कईल्याला गेला असे कोणी सांिगतले;
“तेव्हा शौल म्हणाला, परमेश्वराने तुला माझ्या हाती िदले
आहे. कारण वेशीच्या व अडसराच्या नगरात िशरून तो कोंडला
गेला आहेस.” 8 मग कईल्याकडे उतरावे आिण दावीदाला व
त्याच्या मनुष्यांना वेढा घालावा म्हणनू शौलाने सवर् लोकांस
लढाईला बोलावले. 9आपल्याबद्दल शौल वाईट योजीत आहे,
हे दावीदाला कळले म्हणनू तो अब्याथार याजकाला म्हणाला,
“एफोद इकडे आण.” 10 मग दावीद म्हणाला, “हे परमेश्वरा
इसर्ाएलाच्या देवा शौल माझ्यामुळे नगराचा नाश करायला
कईल्यावर येऊ पाहत आहे असे तुझ्या सेवकाने खिचत ऐकले
आहे; 11तर कईलकर मला शौलाच्या हाती देतील काय? तुझ्या
सेवकाने ऐकल्यापर्माणे शौल खाली येईल काय? हे परमेश्वरा
इसर्ाएलाच्या देवा मी तुला िवंनती करतो, हे तू आपल्या
सेवकाला सांग.” परमेश्वर बोलला, “तो खाली येईल.” 12 मग
दावीद म्हणाला कईलकर मला व माझ्या मनुष्यांना शौलाच्या
हाती देतील काय? परमेश्वर बोलला, ते तुला त्याच्या हाती
देतील. 13 मग दावीद व त्याची माणसे उठून कईल्यांतनू िनघनू
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गेली; ती सुमारे सहाशे माणसे होती. त्यांना जेथे जायला
िमळाले तेथे ती गेली; तेव्हा दावीद कईल्यातनू पळाला असे
शौलाला कोणी सांिगतले आिण त्याने ितकडे जायचे सोडले.
14 आिण दावीद रानातील गडामध्ये राहू लागला. तो जीफ
रानात डोंगराळ पर्देशात राहू लागला. शौल िनत्य त्याचा
शोध करीत गेला, परंतु परमेश्वराने त्यास त्याच्या हाती िदले
नाही. 15 आपला जीव घ्यायला शौल िनघाला आहे असे
दावीदाने पािहले आिण दावीद जीफ रानातील एका झाडीत
होता; 16 शौलाचा मुलगा योनाथान उठून झाडीत दावीदाकडे
गेला आिण त्याने त्याचा हात परमेश्वराच्याठायी सबळ केला.
17तो त्यास म्हणाला, “िभऊनको कारण माझा बापशौलयाच्या
हाती तू लागणार नाहीस. तू तर इसर्ाएलावर राजा होशील
आिण तुझ्याजवळ मीच पिहला तुझा सहाय्यक होईन हे माझा
बाप शौलही जाणतो.” 18 तेव्हा त्या दोघांनी परमेश्वराच्यासमोर
करार केला. मग दावीद झाडीत रािहला व योनाथान आपल्या
घरी गेला. 19जीफी लोक शौलाकडे िगबा येथे येऊन म्हणाले,
“यशीमोनाच्या दिक्षणेकडे हकीला डोंगरातील झाडीत गडामध्ये
दावीद आम्हाजवळ लपनू रािहला आहे की नाही? 20 तर आता
हे राजा, खाली येण्याच्या आपल्या सवर् मनोरथपर्माणे खाली
ये, म्हणजे त्यास राजाच्या हाती देणे हे आमचे काम असेल.”
21 तेव्हा शौल म्हणाला, “तुम्हास परमेश्वरापासनू आशीवार्द
िमळेल कारण तुम्ही माझ्यावर दया केली आहे. 22 मी तुम्हास
िवनंती करतो तुम्ही जा आणखी मन लावनू त्याचा माग काढा
आिण तेथे त्यास कोणी पािहले याची मािहती काढून पाहा कारण
तो फार चतुराईने वागतो असे मला कळाले आहे. 23तर जेथे तो
लपनू राहतो त्या सवर् लपण्याच्या जागा पाहनू त्यांची खातर्ी
करून घ्या, मगखरे वतर्मान घेऊन माझ्याकडे परत या; त्यानंतर
मी तुम्हाबरोबर जाईन आिण असे होईल की, तो त्या मुलुखात
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असला तर मी त्यास यहदूाच्या सवर् हजारांतनू त्यास हुडकून
काढीन.” 24 मग ते उठले आिण शौलापुढे जीफाकडे गेले; परंतु
दावीद व त्याची माणसे यशीमोनाच्या दिक्षणेकडे मावोनाच्या
रानात अराबात होती. 25 शौल व त्याची माणसे त्याचा
शोध करायला आली. हे कोणी दावीदाला सांिगतले, म्हणनू
तो खडकावरून उतरून मावोनाच्या रानात रािहला हे ऐकून
शौल मावोनाच्या रानात दावीदाच्या मागे लागला. 26 शौल
डोंगराच्या एका बाजनेू चालला आिण दावीद व त्याची माणसे
डोंगराच्या दुसर्या बाजनेू चालली आिण दावीदाने शौलापासनू
पळायला घाई केली कारण शौल व त्याची माणसे, दावीदाला
आिण त्याच्या मनुष्यांना धरायला घेरीत होती. 27 परंतु एक
िनरोप्याशौलाकडे येऊन म्हणाला,लवकर येकारणपिलष्ट ांनी
देशावर घाला घातला आहे. 28 तेव्हा शौल दावीदाचा पाठलाग
सोडून पिलष्ट ांवर चाल करून गेला. याकिरता त्या जागेचे
नाव सेला हम्मालकोथ म्हणजे िनसटून जाण्याचा खडक असे
पडले. 29 मग दावीद तेथनू वर जाऊन एन-गेदीच्या गडामध्ये
रािहला.

24
-

1 असे झाले, शौल पिलष्ट ांचा पाठलाग सोडून माघारी
आल्यावर त्यास कोणी सांिगतले की, दावीद एन-गेदीच्या रानात
आहे. 2 तेव्हा शौल सवर् इसर्ाएलातनू िनवडलेल्या तीन हजार
मनुष्यांस घेऊन रानबकर्याच्या खडकावर दावीदाचा व त्याच्या
मनुष्यांचा शोध करायला गेला. 3 आिण तो में ढवाड ाजवळ
रस्त्यावरआला तेथे एक गुहा होती ितच्यात शौल शौचास गेला
आिण दावीद व त्याची माणसे त्या गुहेच्या अगदी आतल्या
भागात बसली होती. 4 तेव्हा दावीदाच्या मनुष्यांनी त्यास म्हटले,
“परमेश्वराने तुला सांिगतले की, पाहा मी तुझा शतर्ू तुझ्या
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हाती देईन आिण तुला जसे बरे िदसेल तसे तू त्याचे करशील;
तो हाच िदवस आहे पाहा.” मग दावीदाने उठून शौलाच्या
वस्तर्ाचा काठ हळूच कापनू घेतला. 5 त्यानंतर असे झाले की,
दावीदाचे मन त्यास टोचू लागले. कारण त्याने शौलाचे वस्तर्
कापनू घेतले होते. 6 आिण त्याने आपल्या मनुष्यांस म्हटले,
“मी आपल्या धन्यावर परमेश्वराच्या अिभिषक्तावर आपला
हात टाकावा अशी गोष्ट परमेश्वराने माझ्याकडून घडू देऊ नये,
कारण तो देवाचा अिभिषक्त आहे.” 7 असे बोलनू दावीदाने
आपल्या मनुष्यांना धमकावले आिण त्यांना शौलावर हल्ला
करण्याची परवानगी िदली नाही. मग शौल उठून गुहेतनू िनघनू
वाटेने चालला. 8 नतर दावीदही उठून गुहेतनू िनघाला आिण
शौलाच्या पाठीमागनू हाक मारून बोलला, “हे माझ्या पर्भ,ू
राजा.” तेव्हा शौलाने आपल्यामागे वळून पािहले आिण दावीद
आपले तोंड भमूीस लावनू नमला 9 मग दावीदाने शौलाला
म्हटले, “पाहा दावीद तुझे वाईट करायला पाहतो असे लोकांचे
बोलणे ते तुम्ही कशाला ऐकता? 10 पाहा आज तुम्ही आपल्या
डोळ्यांनी पािहले की, परमेश्वराने गुहेत आज तुम्हास माझ्या
हाती िदले होते. तुम्हास िजवे मारावे असे कोणी मला सांिगतले.
पण मी तुम्हास सोडून िदले; मी बोललो की, मी आपला हात
माझ्या पर्भवूर टाकणार नाही कारण तो देवाचा अिभिषक्त
आहे. 11 आणखी माझ्या बापा, पाहा माझ्या हातात तुमच्या
वस्तर्ाचा काठ आहे तो पाहा. कारण मी तुमच्या वस्तर्ाचा
काठ कापला आिण तुम्हास िजवे मारले नाही. यावरुन माझ्या
ठायी दुष्टाई िकंवा िफतरूी नाही आिण जरी तुम्ही माझा जीव
घ्यायला पहाता, तरी मी तुमच्यािवरुध्द पाप केले नाही, याची
खातर्ी करून पाहा. 12 माझ्यामध्ये व तुमच्यामध्ये परमेश्वर
न्याय करो; माझा सडू परमेश्वर तुमच्यावर उगवो. परंतु माझा
हात तुमच्यावर पडणार नाही. 13 दुष्टापासनू दुष्टाई िनघते अशी



1 शमुवेल 24:14 lxvii 1 शमुवेल 25:1

पुरातन लोकांची म्हण आहे. परंतु माझा हात तुमच्यावर पडणार
नाही. 14इसर्ाएलाचा राजाकोणाचा पाठलागकरण्यास िनघाला
आहे? कोणाच्या पाठीस आपण लागला आहात? एका मरण
पावलेल्या कु याच्या! एका िपसवेच्या! 15 यास्तव परमेश्वर
न्यायाधीश होऊन माझ्यामध्ये व तुमच्यामध्ये न्याय करो. हे
पाहनू तो माझा वाद करो आिण तुमच्या हातनू मला सोडवो.”
16असेझालेकी, दावीदाने शौलाशी हे शब्द बोलणे संपवल्यावर,
शौल म्हणाला, “माझ्या मुला दावीदा ही तुझी वाणीआहेकाय?”
मग शौल गळा काढून रडला 17आिण तो दावीदाला म्हणाला,
“माझ्यापेक्षा तू अिधक न्यायी आहेस, कारण तू माझे बरे केले
आहेस. परंतु मी तुझे वाईट केले आहे. 18 तू माझ्याशी चांगले
वतर्न करतोस हे तूआज उघड केलेआहे. कारण परमेश्वराने मला
तुझ्या हाती िदले होते तेव्हा तू मला िजवे मारले नाही. 19कोणा
मनुष्यास त्याचा वैरी सापडला तर तो त्यास चांगल्या रीतीने
वाटेस लावील काय? तर तू आज जे माझे बरे केले त्याबद्दल
परमेश्वर तुला उ म पर्ितफळ देवो. 20आता पाहा मी जाणतो
की, तू खिचत राजा होशील आिण इसर्ाएलाचे राज्य तुझ्या
हाती स्थािपत होईल. 21 म्हणनूआता तू माझ्याशी परमेश्वराची
शपथ वाहा की, तू माझ्या मागे माझे संतान नाहीसे करणार
नाहीसआिण माझ्या विडलाच्या कुळातनू माझे नाव नष्ट करून
टाकणार नाहीस.” 22 तेव्हा दावीदाने शौलाशी शपथ वािहली.
मग शौल घरी गेला आिण दावीद व त्याची माणसे गडावर चढून
गेली.

25
1 शमुवेल मरण पावला तेव्हा सवर् इसर्ाएल लोकांनी एकतर्

जमनू त्याच्यासाठी शोक केला आिण त्यांनी त्यास रामा येथे
त्याच्या घरात पुरले. दावीद उठून खाली पारान नावाच्या रानात
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गेला. 2 मावोनात एक पुरुष होता त्याची मालम ा कामल येथे
होती; तो पुरुष फार मोठा होता; त्याची तीन हजार में ढरे व एक
हजार बकरी होती; तो आपली में ढरे कमलात कातरीत होता.
3 त्या पुरुषाचे नाव नाबाल व त्याच्या पत्नीचे नाव अबीगईल
होते; त्याची पत्नी तर बुध्दीने चांगली व संुदर रूपवती होती परंतु
तो पुरूषकठोर ववाईटचालीचा होता; तोकालेबाच्या कुळातला
होता. 4 नाबाल आपली में ढरे कातरीत आहे, असे दावीदाने
रानात ऐकले. 5मग दावीदाने दहा तरुणास पाठवलेआिण दावीद
त्या तरुणास म्हणाला, “कमल येथे जा व नाबालाकडे जाऊन
माझ्या नावाने त्यास सलाम करा. 6 त्या सुखी िजवाला असे
म्हणा, ‘तुला शांती असो. व तुझ्या घराला शांती असो आिण
जे काही तुझे आहे त्या अवघ्याला शांती असो. 7 तुझ्याकडे
कातरणारे आहेत असे मी आता ऐकले. आताच तुझे में ढपाळ
आम्हाजवळहोते त्यांनाआम्ही उपदर्व केला नाहीआिण िजतके
िदवस ते कमलात होते िततके िदवस त्यांचे काही हरवले नाही.
8 तू आपल्या तरुणास िवचार म्हणजे ते तुला सांगतील; तर या
तरुणावर तुझी कृपादृष्टी व्हावी कारण आम्ही चांगल्या िदवशी
आलो” 9 मी तुला िवनंती करतो जे काही तुझ्या हाताशी येईल
ते तू तुझ्या दासांना व तुझा मुलगा दावीद याला दे. मग
दावीदाचे तरुण येऊन या सवर् शब्दांपर्माणे दावीदाच्या नावाने
नाबालाशी बोलनू शांत रािहले. 10 तेव्हा नाबालाने त्याच्या
चाकरांना उ र देऊन म्हटले, “दावीद कोण आहे? इशायाचा
मुलगा कोण? जे आपआपल्या धन्याला सोडून पळतात असे
पुष्कळ चाकर या िदवसात आहेत. 11 माझी भाकर व माझे
पाणी व माझ्या मारलेल्या पशूंचे मांस जे मी आपल्या में ढरे
कातरणार्यांसाठी तयार केले ते घेऊन, हीजीमाणसेकोठूनआली
आहेत हे माला मािहत नाही अशांना मी द्यावे काय?” 12 मग
दावीदाचे तरुण आपल्या वाटेने परत गेले आिण माघारे येऊन
त्यांनी हे सवर् शब्द त्यासजसेच्या तसे सांिगतले. 13 तेव्हा दावीद
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आपल्या मनुष्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपापली तलवार कंबरेस
बांधा.” मग पर्त्येकाने आपआपली तलवार कंबरेस बांधली
दावीदानेही आपली तलवार कंबरेस बांधली आिण दावीदामागे
सुमारे चारशे मनुष्ये वर गेली आिण दोनशे मनुष्ये सामानाजवळ
रािहली. 14 नाबालाची पत्नी अबीगईल िहला चाकरातील
एकाने सांिगतले, “पाहा दावीदाने रानातनू आमच्या धन्याला
सलाम सांगायला दतू पाठवले. परंतु तो त्यांच्या अंगावर धावनू
गेला. 15 ती माणसे तर आम्हाशी फार चांगली वागली; त्यांनी
आम्हास काही उपदर्व केला नाही; िजतके िदवस आम्ही रानात
त्यांच्याबरोबर रािहलो िततके िदवस आमची काही हानी झाली
नाही. 16आम्ही त्याच्याजवळ मेंढरे राखीत होतो िततके िदवस
ती आम्हांला रातर्िदवस तटबंदीसारखी होती. 17 तर आता तू
काय करणार हे समजनू िवचार कर कारण आमच्या धन्यावर व
त्याच्या सवर् घरावर वाईट येण्याचे ठरले आहे; कारण त्याच्याशी
कोणाच्याने बोलवतनाही एवढा तो वाईटआहे.” 18अबीगईलेने
घाई करून दोनशे भाकरी व दर्ाक्षरसाचे दोन बुधले व िशजवनू
तयार केलेली पाच में ढरे व पाच मापे हुरडा व िखसिमसाचे शंभर
घड व अंिजराच्या दोनशे ढेपा ही घेतली व गाढवावर लादली.
19 ितने आपल्या चाकरांना म्हटले, “माझ्यापुढे चला पाहा मी
तुमच्यामागनू येते.” परंतु ितने आपला पती नाबाल याला
काही सांिगतले नाही. 20 मग असे झाले की, ती आपल्या
गाढवावर बसनू डोंगराच्या कडेने जात असता पाहा दावीद
व त्याची माणसे समोरून येत होती आिण त्यांना ती भेटली.
21 दावीदाने म्हटले होते की, “रानात त्यांचे जे होते त्या सवार्ंतले
हरवले नाही असे मी त्यांचे राखले ते व्यथर् गेले; माझ्याशी
बर्याची त्याने वाईटाने परत फेड केली आहे. 22 जे काही त्याचे
आहे त्या सवार्तनू एकही पुरूष जर मी सकाळ उजाडेपयर्ंत राहू
िदला, तर परमेश्वर दावीदाला तसे व त्यापेक्षा अिधक करो.”
23अबीगईलेने दावीदाला पािहले तेव्हा ती लवकर गाढवा वरून
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उतरली आिण दावीदापुढे उपडे पडून ितने भमूीकडे नमन केले.
24 ितने त्याच्या पाया पडून म्हटले, “माझ्या पर्भू अन्याय
माझ्याकडे माझ्याकडेच असावा आिण मी तुम्हास िवनंती करते
तुमच्या दासीला तुमच्या कानी काही बोलू द्या, आिण तुम्ही
आपल्या दासीचे शब्द ऐका. 25मी तुम्हास िवनंती करते, माझ्या
पर्भनेू त्या वाईट मनुष्यास नाबालाला मारू नये, कारण जसे
त्याचे नाव तसाच आहे, त्याचे नाव नाबाल (म्हणजे मखूर्) असे
आहे. आिण त्याच्याठायी मखूर्पणच आहे. परंतु माझ्या पर्भचूी
तरुणमाणसेजी तुम्ही पाठवली त्यांना मी तुमच्या दासीने पािहले
नाही. 26 तर आता माझ्या पर्भू परमेश्वर िजवंत आहे आिण
तुझा जीव िजवंत आहे. रक्त पाडण्याच्या दोषापासनू आिण
आपल्या हाताने सडू घेण्यापासनू परमेश्वराने तुम्हास आवरले
आहे. तर आता जे तुमचे शतर्ू व जे माझ्या पर्भचेू वाईट
करायला पाहतात ते नाबालासारखे होवोत. 27 आता ही जी
भेट तुमच्या दासीने माझ्या पर्भकूडे आणली आहे ती माझ्या
पर्भचू्यामागनू चालणार्या तरुण मनुष्यांना द्यावी. 28 मी
तुम्हास िवनंती करते, तुम्हीआपल्या दासीच्या अपराधाची क्षमा
करा; कारण माझे पर्भू परमेश्वराच्या लढाया लढत आहेत,
म्हणनू परमेश्वर माझ्या पर्भचेू घर खरोखर िस्थर करील;आिण
तुम्ही िजवंत आहात तो पयर्ंत तुमच्याठाई दुष्टाई सापडणार
नाही. 29 जरी मनुष्ये उठून तुमच्या पाठीस लागले व तुमचा
जीव घ्यायला पाहत असले, तरी माझ्या पर्भचूा जीव परमेश्वर
तुमचा देव याच्याजवळ जीवांच्या समुहात बांधलेला राहील,
आिण जसे गोफणीच्या खळग्यातनू फेकतात, तसे तुमच्या
शतरं्ूचे जीव तो गोफणीतनू फेकून देईल. 30 असे होईल की,
परमेश्वराने तुमच्यिवषयी जे चांगले सांिगतले आहे, ते सवर् तो
माझ्या पर्भचेू करून तुम्हास इसर्ाएलाचा अिधपती नेमील.
31 तेव्हा माझ्या पर्भनेू िवनाकारण रक्त पाडले व सडू घेतला
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ह्याबद्दल तुम्हास खेद होणार नाही िकंवा मनाचा संताप माझ्या
पर्भलूा होणार नाही. आिण परमेश्वर माझ्या पर्भचेू बरे करील
तेव्हा तुम्ही आपल्या दासीचे स्मरण करा.” 32 तेव्हा दावीद
अबीगईलेला म्हणाला, “परमेश्वर इसर्ाएलाचा देव ज्याने तुला
आज मला भेटायला पाठवले तो धन्यवािदत असो. 33 तुझा
बोध आशीवार्िदत होवो; आज रक्त पाडण्याच्या दोषापासनू
आिण आपल्या हाताने सडू घेण्यापासनू मला िजने आविरले
ती तू आशीवार्िदत हो. 34 कारण तुझे वाईट मी करणार होतो
ते ज्याने मला करू िदले नाही तो इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर
िजवंत आहे; जर तू मला भेटायला लवकर आली नसतीस तर
खिचत नाबालाचा एक पुरूष देखील सकाळ उजाडेपयर्ंत िजवंत
रािहला नसता.” 35 मग जे ितने दावीदासाठी आणले होते
ते त्याने ितच्या हातातनू घेतले व ितला म्हटले, “तू आपल्या
घरी शांतीने जा, पाहा मी तुझी वाणी ऐकली आहे आिण तुला
मान्य केले आहे.” 36 मग अबीगईल नाबालाकडे आली आिण
पाहा त्याने आपल्या घरी राजाच्या मेजवाणीसारखी मेजवाणी
केली होती. तेव्हा नाबालाचे मन त्याच्या आत संतुष्ट होते
कारण तो मद्य िपऊन फार मस्त झाला होता, म्हणनू ितने
पहाट उजाडेपयर्ंत त्यास अिधक उणे काहीच सांिगतले नाही.
37 मग असे झाले की, सकाळी नाबालाची नशा उतरल्यावर
त्याच्या पत्नीने या गोष्टी त्यास सांिगतल्या तेव्हा त्याचे मन
त्याच्या आत मेल्यासारखे झाले व तो दगडासारखा झाला.
38 नंतर असे झाले की, सुमारे दहा िदवसानंतर परमेश्वराने
नाबालाला मारले व तो मेला. 39 नाबाल मेला असे दावीदाने
ऐकले, तेव्हा तो म्हणाला, “ज्याने माझ्या अपमानाचा सडू
नाबालावर उगवला आहे आिण ज्याने आपल्या सेवकाला वाईट
करण्यापासनू आवरून धरले तो परमेश्वर धन्यवादीत असो.
परमेश्वराने नाबालाची दुष्टाई त्याच्याचमस्तकावर परतघातली
आहे.” मग दावीदाने अबीगईलेकडे सेवकाला पाठवनू ितला



1 शमुवेल 25:40 lxxii 1 शमुवेल 26:6

आपली पत्नी करण्यािवषयीची गोष्ट काढली. 40आिण दावीदाने
चाकर कमलास अबीगईलेकडे येऊन ितला म्हणाले, “दावीदाने
तू त्याची पत्नी व्हावे म्हणनू आम्हांला तझू्याकडे पाठवले आहे.”
41 तेव्हा ती उठूनभमूीकडेलवनू नमली व म्हणाली, “पाहा तुमची
दासी माझ्या पर्भचू्या चाकरांचे पाय धुवायला चाकरीण होण्यास
तयार आहे.” 42 मग अबीगईल घाई करून उठली व गाढवावर
बसनू िनघाली आिण ितच्या पाच सख्या ितच्या मागे गेल्या;
आिणती दावीदाच्या सेवकाच्या मागनू गेलीआिण त्याची पत्नी
झाली. 43 दावीदाने इजरे्लकरीण अहीनवामलाही पत्नी करून
घेतले; त्या दोघीही त्याच्या िस्तर्या झाल्या. 44 शौलाने तर
आपली मुलगी मीखल दावीदाची पत्नी गल्लीमातील लईशाचा
मुलगा पालती याला िदली होती.

26

1 जीफी लोक शौलाकडे िगबा येथे येऊन म्हणाले,
“यशीमोनासमोर हकीला डोंगरात दावीद लपला आहे की
नाही?” 2 तेव्हा शौल उठला व आपल्याबरोबर इसर्ाएलाच्या
तीन हजार िनवडक मनुष्यांना घेऊन दावीदाचा शोध करायला
जीफ रानात गेला. 3 शौलाने यशीमोनासमोरील मागार्जवळ
हकीला डोंगरावर तळ िदला; तेव्हा दावीद रानात राहत होता
आिण त्याने पािहले की आपला पाठलाग करायला शौल
रानात आला आहे. 4 म्हणनू दावीदाने हेर पाठवले आिण शौल
खिचत आला आहे असे त्यास समजले. 5 मग दावीद उठून
शौलाने तळ िदला होता त्या िठकाणावर आला आिण जेथे शौल
व त्याचा सेनापती नेराचा मुलगा अबनेर हे िनजले होते ते
िठकाण दावीदाने पािहले; शौल तर छावणीत िनजला होता व
त्याच्यासभोवती लोकांनी तळ िदला होता. 6 तेव्हा अहीमलेख
िह ी वसरूवेचा मुलगाअबीशययवाबाचा भाऊयांना दावीदाने
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उ र देऊन म्हटले, “छावणीत शौलाकडे खाली माझ्याबरोबर
कोण येईल?” तेव्हा अबीशय म्हणाला, “मी तुझ्याबरोबर खाली
येईन.” 7 मग दावीद व अबीशय रातर्ी लोकांजवळ गेले आिण
पाहा शौल छावणीत िनजला आहे व त्याचा भाला त्याच्या
उशाजवळ भमूीत रोवलेला व त्याच्यासभोवती अबनेर व लोक
िनजलेले आहेत. 8 तेव्हा अबीशय दावीदाला म्हणाला, “आज
परमेश्वराने तुझा शतर्ू तुझ्या हाती िदला आहे; तर आता मी
तुला िवनंती करतो मला भाल्याने एकदाच घाव मारून त्यास
भमूीवर ठार करून दे, मी त्यास दुसरा घाव मारणार नाही.”
9 पण दावीद अबीशयाला म्हणाला, “त्यांचा वध करू नकोस
कारण परमेश्वराच्या अिभिषक्तावर आपला हात टाकून कोण
िनदो र्ष राहील?” 10 दावीद म्हणाला, “परमेश्वर िजवंत आहे;
परमेश्वर त्यास मारील िकंवा त्याचा मरण्याचा िदवस येईल
िकंवा तो खाली लढाईत जाऊन नष्ट होईल. 11 मी आपला
हात परमेश्वराच्या अिभिषक्तावर टाकावा असे परमेश्वराने
माझ्याकडून घडू देऊ नये; परंतु आता मी तुला िवनंती करतो
की, तू त्याच्या उशाजवळचा भाला व पाण्याचा लोटा घे;
मग आपण जाऊ.” 12 तेव्हा शौलाच्या उशाजवळून भाला व
पाण्याचा लोटा हे दावीदाने घेतले मग कोणाला न िदसता व
कोणाला न कळता व कोणी जागा न होता ते िनघनू गेले कारण
ते सवर् झोपेत होते. परमेश्वराकडून त्याच्यांवर गाढ झोप आली
होती. 13 नंतर दावीद पलीकडे डोंगराच्या िशखरावर जाऊन
दरू उभा रािहला आिण त्याच्यामध्ये मोठे अंतर होते; 14 तेव्हा
दावीदाने लोकांस व नेराचा मुलगा अबनेर याला हाक मारली.
तो म्हणाला, “अबनेरा तू उ र करीत नाहीस काय?” तेव्हा
अबनेराने उ र देऊन म्हटले, “राजाला हाक मारणारा असा तू
कोणआहेस?” 15मग दावीद अबनेराला म्हणाला, “तू वीर पुरुष
नाहीस काय आिण इसर्ाएलात तुझ्यासारखा कोण आहे? तर
तू आपला पर्भू राजा याच्यावर पहारा का केला नाही? कारण
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लोकातला कोणीएक तुझा पर्भू राजा याचा घात करायलाआला
होता. 16 ही जी गोष्ट तू केली ती बरी नाही; परमेश्वर िजवंत
आहे. तुम्ही आपला पर्भू परमेश्वराचा अिभिषक्त याला राखले
नाही, म्हणनू तुम्ही मरायला योग्य आहा. तर आता पाहा
राजाचा भाला व पाण्याचा लोटा त्याच्या उशाजवळ होता तो
कोठे आहे?” 17 तेव्हा शौल दावीदाची वाणी ओळखनू म्हणाला,
“माझ्या मुला दावीदा ही तुझी वाणी आहे काय?” दावीद
म्हणाला, “माझ्या पर्भू राजा, ही माझी वाणी आहे.” 18 तो
म्हणाला, “माझा पर्भू आपल्या दासाच्या पाठीस का लागला
आहे? मी तर काय केले आहे? माझ्या हाती काय वाईट आहे?
19 तर आता मी तुम्हास िवनंती करतो माझ्या पर्भू राजाने
आपल्या दासाचे बोलणे ऐकावे: परमेश्वराने तुम्हास माझ्यावर
चेतवले असले तर त्याने अपर्ण मान्य करावे. परंतु मनुष्याच्या
संतानांनी चेतवले असले, तर ती परमेश्वराच्यासमोर शािपत
होवोत. कारण आज मला परमेश्वराच्या वतनात वाटा िमळू नये
म्हणनू त्यांनी मला बाहेर लावनू म्हटले की, जा अन्य देवांची
सेवा कर. 20 तर आता माझे रक्त परमेश्वराच्या समक्षतेपासनू
दरू भमूीवर पडू नये; कारण जसा कोणी डोंगरावर िततराची
िशकार करतो तसा, एका िपसवेचा शोध करण्यास इसर्ाएलाचा
राजा िनघनू आलाआहे.” 21 तेव्हा शौल म्हणाला, “मी पाप केले
आहे; माझ्या मुला दावीदा माघारा ये; माझा जीव आज तुझ्या
दृष्टीने मोलवान होता, म्हणनू मी यापुढे तुझे वाईट करणार
नाही; पाहा मी मखूर्पणाने वागनू फार अपराध केला आहे.”
22 मग दावीदाने असे उ र केले की, “हे राजा पाहा हा भाला,
तरुणातील एकाने इकडे येऊन तो घ्यावा. 23 परमेश्वर पर्त्येक
मनुष्यास त्याचा न्याय व त्याचे िवश्वासपूण यापर्माणे परत
करो. कारण आज परमेश्वराने तुम्हास माझ्या हाती िदले असता
मी आपला हात परमेश्वराच्या अिभिषक्तावर टाकला नाही.
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24 पाहा जसा तुमचा जीव माझ्या दृष्टीने मोलवान होता, तसा
माझा जीव परमेश्वराच्या दृष्टीने मोलवान होवो;आिण तो सवर्
संकटातनू सोडवो.” 25 तेव्हा शौल दावीदाला म्हणाला, “माझ्या
मुला दावीदा तू आशीवार्िदत हो” तू मोठी काय करशील व
पर्बल होशील. मग दावीद आपल्या वाटेने गेला आिण शौलही
आपल्या िठकाणी परत गेला.

27
1 दावीद आपल्या मनात म्हणाला, “कधीतरी मी शौलाच्या

हातनू नाश पावेन; तर पिलष्ट ांच्या मुलखात मी पळून
जावे यापेक्षा मला दुसरे काही बरे िदसत नाही; मग
शौल इसर्ाएलाच्या अवघ्या पर्ांतात आणखी माझा शोध
करण्यािवषयी िनराश होईलआिण मी त्याच्या हातातनू सुटेन.”
2 मग दावीद उठला आिण तो व त्याच्याबरोबर असलेली
सहाशे माणसे अशी ती मावोखाचा मुलगा आखीश, गथाचा
राजा याच्याकडे गेला. 3 तेव्हा दावीद व त्याची सवर् माणसे
एकेक आपल्या कुटंुबासहीत गथात आखीशा जवळ रािहली;
दावीदाबरोबर त्याच्या दोघी िस्तर्या ईजरे्लीण अहीनवाम व
पवूी र् नाबालाची पत्नी होती ती कमलीण अबीगईल या होत्या.
4आिणदावीदगथासपळून गेलाअसेकोणीशौलालासांिगतले,
मग त्याने त्याचा शोधआणखी केला नाही. 5दावीदआखीशाला
म्हणाला, “तुझी कृपादृष्टी माझ्यावर झाली तर या मुलखातील
कोणाएका नगरात मी तेथे रहावे म्हणनू मला जागा दे; तुझ्या
दासाने राजधानीत तुझ्याजवळ का रहावे?” 6 तेव्हा आखीशाने
त्यास िसकलाग िदले. यामुळे िसकलाग आजपयर्ंत यहदूाच्या
राजांकडेआहे. 7दावीद पिलष्ट ांच्या मुलखात राहीला ते िदवस
एक पणूर् वषर् व चार मिहने इतके होते. 8 दावीद आिण त्याच्या
लोकांनी िनरिनराळ्या िठकाणी हल्ला करून गेशरूी, िगरजी,



1 शमुवेल 27:9 lxxvi 1 शमुवेल 28:3

आिण अमालेकी यांच्यावर स्वार्या केल्या; शरूाकडून िमसर
देशाकडे जाताना जो पर्देश आहे त्यामध्ये ही राष्ट्रे पवूी र्पासनू
वसली होती. 9दावीदाने त्या पर्ांतातले पुरुष िकंवा स्तर्ी िजवंत
ठेवले नाही; मग मेंढरे गुरे व गाढवे उंट व वस्तरे् ही घेऊन तो
आखीशाकडे परत आला. 10 तेव्हा आखीश म्हणाला, “आज तू
कोणावर घाला घातलास?” दावीद म्हणाला, “यहदूाच्या दिक्षण
पर्देशावर व यरहमेली यांच्या दिक्षण पर्देशावर व केनी यांच्या
दिक्षण पर्देशावर.” 11 दावीदाने गथाकडे वतर्मान आणायला
पुरुष िकंवा स्तर्ी िजवंत ठेवली नाही. त्याने म्हटले, “त्यांना
िजवंत ठेवले तर ते आम्हािवषयी सांगतील व म्हणतील की,
दावीदाने असेअसे केलेआहे.” आिण तो पिलष्ट ांच्या मुलखांत
रािहला तेव्हापासनू त्याची चाल अशीच होती. 12 आखीशाने
दावीदावर भरवसा ठेवनू म्हटले, “त्याने आपल्या इसर्ाएली
लोकांकडून आपणाला अगदी तुच्छ मानवनू घेतले आहे, म्हणनू
तो सवर्काळ माझा दास होऊन राहील.”

28
1 त्या िदवसात असे झाले की पिलष्ट ांनी आपली सैन्ये

इसर्ाएलाशी लढायला एकतर् केली. तेव्हा आखीश दावीदाला
म्हणाला, “तुला आिण तुझ्या मनुष्यांना लढाईस माझ्याबरोबर
यायचे हे तू खिचत समज.” 2 दावीदाने आखीशाला म्हटले,
“तुझा दास काय करील हे तू खिचत जाणशील.” तेव्हा आखीश
दावीदाला म्हणाला, “याकिरता तुला मी आपल्या मस्तकाचा
रक्षक असा कायमचा ठेवीन.”

-

. 18:9-14
3 शमुवेल तर मेला होता व सवर् इसर्ाएलांनी त्याच्यासाठी

शोक करून त्यास रामा येथे त्याच्या नगरात पुरले होते.
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भतेू ज्यांच्या परीचयाची होती अशा जाणत्या लोकांस व
जादिूगरांना शौलाने आपल्या पर्देशातनू हाकलनू लावले होते.
4 पिलष्ट ांनी एकतर् जमनू शनेूमात येऊन तळ िदला आिण
शौलाने सवर् इसर्ाएलांस एकतर् जमवनू िगलबोवा येथे तळ
िदला. 5 शौलाने पिलष्ट ांचे सैन्य पािहले तेव्हा तो भ्याला
व त्याचे मन फार घाबरे झाले. 6 शौलाने परमेश्वरास िवचारले
तेव्हा परमेश्वराने त्यास स्वप्नाकडून िकंवा ऊरीमाकडून िकंवा
भिवष्यवाद्यांकडून उ र िदले नाही. 7 मग शौल आपल्या
चाकरांना म्हणाला, भतू िजच्या पिरचयाचे आहे अशा एखाद्या
स्तर्ीचा माझ्यासाठी शोध करा, “म्हणजे मी ितच्याकडे जाऊन
ितच्याजवळ िवचारीन.” तेव्हा त्याच्या चाकरांनी त्यास म्हटले,
“पाहा भतू िजच्या पिरचयाचे आहे अशी एक स्तर्ी एन-दोर येथे
आहे.” 8मगशौलाने वेष पालटून िनराळी वस्तरे् अंगात घातली
आिण तो आपणाबरोबर दोन माणसे घेऊन त्या स्तर्ीकडे रातर्ी
गेला आिण त्याने ितला म्हटले, “तुझ्या भतूिवदे्यने मी तुला
सांगेन त्यास माझ्यासाठी वर आण.” 9 तेव्हा ती स्तर्ी त्यास
म्हणाली, “पाहा शौलाने काय केले आहे, त्याने भतेू ज्यांच्या
पिरचयाची आहेत अशा जाणत्यांना व जादिूगरांना देशातनू कसे
काढून टाकलेआहे, हे तू जाणतोस तरमी मरावे असे करण्यासाठी
तू कशाला माझ्या िजवाला पाश घालतोस?” 10 तेव्हा शौलाने
ितच्याशी शपथ वाहनू म्हटले, “परमेश्वर िजवंत आहे, या
गोष्टीवरून तुला काही िशक्षा होणार नाही.” 11मग त्या स्तर्ीने
म्हटले, “तुझ्यासाठी मी कोणाला वर आण?ू” तेव्हा तो म्हणाला,
“माझ्यासाठी शमुवेलाला वर आण.” 12 त्या स्तर्ीने शमुवेलाला
पािहले तेव्हा ती मोठ ाने ओरडली. मग ती स्तर्ी शौलाला
म्हणाली, “तू मला का फसवले, कारण तू शौल आहेस.” 13 राजा
ितला म्हणाला, “िभऊ नको. तू काय पाहतेस?” तेव्हा ती
स्तर्ी शौलाला म्हणाली, “मी दैवत भमूीतनू वर येताना पाहते.”
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14 मग तो ितला म्हणाला, “तो कोणत्या रूपाचा आहे?” ितने
म्हटले, “म्हातारा मनुष्य झगा घातलेला असा आहे.” तेव्हा
तो शमुवेल आहे असे शौल समजला आिण तो आपले तोंड
भमूीकडे लववनू नमला. 15मग शमुवेल शौलाला म्हणाला, “तू
मला वर आणनू का तर्ास िदला आहे?” तेव्हा शौलाने उ र
केले, “मी फार संकटात पडलो आहे. कारण पिलष्टी माझ्याशी
लढाई करीत आहेत. आिण परमेश्वर मला सोडून गेला आहे,
आिण तो भिवष्यवाद्यांकडून िकंवा स्वप्नांकडून मला उ र देत
नाही; मी काय करावे हे तुम्ही मला कळवावे म्हणनू मी तुम्हास
बोलावले आहे.” 16 तेव्हा शमुवेल म्हणाला, “परमेश्वर तुला
सोडून गेलाआहेव तुझा िवरोधीझालाआहे; तरतूकशालामला
िवचारतोस?” 17 जसे परमेश्वराने माझ्याकडून तुला सांिगतले
तसे त्याने तुझे केले आहे. परमेश्वराने तुझ्या हातातनू राज्य
काढून घेतलेआहे,आिण तुझा शेजारी दावीद याला ते िदलेआहे.
18कारणतू देवाची वाणी मानली नाही,आिण त्याचा तीवर् क्रोध
अमालेकावर घातला नाही, म्हणनू आज परमेश्वराने तुझे असे
केले आहे. 19 परमेश्वर इसर्ाएलास तुझ्याबरोबर पिलष्ट ांच्या
हाती देईल. उद्या तू तुझ्या मुलांसमवेत माझ्याजवळ असशील.
परमेश्वर इसर्ाएलाचे सैन्य पिलष्ट ांच्या हाती देईल. 20 तेव्हा
शमुवेलाच्या शब्दांमुळे शौल लागलाच भमूीवर उपडा पडला
आिण फार भयभीय झाला, व त्याच्यात काही शक्ती रािहली
नाही. कारण सवर् िदवस आिण सारी रातर् त्याने काही भाकर
खाल्ली नव्हती. 21 मग त्या स्तर्ीने शौलाकडे येऊन तो फार
घाबरला आहे असे पाहनू त्यास म्हटले, “पाहा तुमच्या दासीने
तुमची वाणी ऐकली आहे. आिण मी आपला जीव आपल्या
मुठीत धरून तुम्ही माझ्याशी जे शब्द बोलला ते ऐकले आहेत.
22तरआता मी तुम्हास िवनंती करते, तुम्ही हीआपल्या दासीचा
शब्द ऐका आिण मला तुमच्या पुढे भाकरीचा तुकडा ठेवू द्या; तो
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तुम्ही खा यासाठी की, तुम्ही वाटेने जाल तेव्हा तुम्हास शक्ती
असावी.” 23 परंतु त्याने नाकारून म्हटले, “मी खाणार नाही.”
मग त्याच्या चाकरांनी व त्या स्तर्ीनेही त्यास आगर्ह केला
तेव्हा त्याने त्यांचा शब्द ऐकला व तो भमूीवरून उठून पलंगावर
बसला. 24 त्या स्तर्ीच्या घरात पुष्ट वासरू होते, ते ितने मोठ ा
घाईने कापले; ितने पीठ घेतले व ते मळून त्याच्या बेखमीर भाकरी
भाजल्या. 25 मग ितने ते शौलापुढे व त्याच्या चाकरापुढे ठेवले
आिण ते जेवले; मग ते उठले आिण त्याच रातर्ी िनघनू गेले.

29
1 मग पिलष्ट ांनी आपली सवर् सैन्ये अफेक येथे एकतर्

जमवलीआिण इसर्ाएली मनुष्यांनी इजरे्लात एका झर्याजवळ
छावणी िदली. 2 पिलष्ट ांचे सरदार आपापल्या शंभरासोबत
व हजांरासोबत पुढे चालले आिण त्यांच्या िपछाडीस दावीद व
त्याची माणसे आखीशाबरोबर चालली. 3 तेव्हा पिलष्ट ांचे
सरदार बोलले, “हे इबर्ी येथे काय करतात?” मग आखीश
पिलष्ट ांच्या सरदाराना म्हणाला, “इसर्ाएलाचा राजा शौल
याचा चाकर दावीद तो हाच आहे की नाही? तो माझ्याजवळ
काही िदवस िकंवा काही वष रािहला आहे. आिण तो माझ्याकडे
आला त्या िदवसापासनू आजपयर्ंत त्याच्याकडे मला काही
अपराध सापडला नाही.” 4 मग पिलष्ट ांचे सरदार त्याच्यावर
फार रागावले; आिण पिलष्ट ांचे सरदार त्यास म्हणाले, “जे
िठकाण तू या मनुष्यास नेमनू िदले येथे त्याच्या िठकाणी त्याने
जावे म्हणनू त्यास परत जाण्यास सांग; त्याने आमच्याबरोबर
लढाईला येऊ नये; तो आला तर कदािचत तो लढाईत आमचा
िवरोधी होईल; कारण हा आपल्या पर्भशूी कशावरून समेट
करणार नाही बरे? या आपल्या मनुष्यांच्या िशरांनीच की
नाही? 5 शौलाने हजारांना मारले व दावीदाने दहा हजारांना
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मारले,असे ते नाचत व गात ज्याच्यािवषयी एकमेकांना म्हणाले,
तोच हा दावीद आहे की नाही?” 6 मग आखीशाने दावीदाला
बोलावनू त्यास म्हटले, “परमेश्वर िजवंत आहे; तू सरळपणाने
वागला आहेस व माझ्याबरोबर सैन्यात तुझे बाहेर जाणे व
तुझे आत येणे माझ्या दृष्टीने बरे आहे. आिण तू माझ्याजवळ
आला त्या िदवसापासनू आजपयर्ंत तुझ्याठायी काही वाईट मला
सापडले नाही. तथािप तू सरदारांच्या मनास येत नाहीस.
7 तर तू पिलष्ट ांच्या सरदारांना असंतषू्ट करू नये. म्हणनू
आता शांतीने िनघनू परत जा.” 8 तेव्हा दावीद आखीशाला
म्हणाला, “मी आपला धनी राजा याच्या शतर्ूशी लढायला
येऊ नये असे मी काय केले आहे? मी तुमच्या पुढे आलो त्या
िदवसापासनू आजपयर्ंत तुम्हास आपल्या दासाच्याठायी काय
सापडले आहे?” 9 तेव्हा आखीशाने दावीदाला उ र देऊन
म्हटले, “तू माझ्या दृष्टीने परमेश्वराच्या दतूासारखा चांगला
आहेस असे मी जाणतो. परंतु याने आमच्याबरोबर लढाईला
येऊ नये असे पिलष्ट ांचे सरदार म्हणाले आहेत. 10 तर आता
तुझ्या धन्याचे जे चाकर तुझ्याबरोबर आलेआहेत त्यांच्यासहीत
तू पहाटेस ऊठ आिण उजेड झाला म्हणजे परत माघारे जा.”
11 मग पिलष्ट ांच्या देशात परत जाण्यास दावीद व त्याची
माणसे मोठ ा पहाटेस उठली; पिलष्टी वर इजरे्ल येथे गेले.

30
1 असे झाले की, दावीद व त्याची माणसे ितसर्या िदवशी

िसकलागास आली तेव्हा अमालेकी यांनी दिक्षण पर्देशावर व
िसकलागावर घाला घातला होता आिण त्यांनी िसकलागचा
पाडाव करून ते अग्नीने जाळले होते. 2 त्यातल्या िस्तर्या व
त्यामध्ये जे लहान मोठे होते त्या सवार्नंा त्यांनी धरून नेले होते;
त्यांनी कोणालाही िजवे मारले नव्हते, पण त्यांना घेऊनआपल्या
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वाटेने गेले. 3 तर दावीद व त्याची माणसे नगराजवळ आली
तेव्हा पाहा ते अग्नीने जाळलेले आहे आिण त्यांच्या िस्तर्या
आिण त्यांचे पुतर् व त्यांच्या मुली धरून नेलेल्या आहेत असे
त्यांनी पािहले. 4 तेव्हा दावीद व त्याच्याजवळचे लोक हेल
काढून इतके रडले की आणखी रडायला त्यांना शक्ती रािहली
नाही. 5 दावीदाच्या दोघी िस्तर्या अहीनवाम इजरे्लीण व पवूी र्
नाबालकमलीयाची पत्नी होती तीअबीगईलयाधरून नेलेल्या
होत्या. 6 तेव्हा दावीद मोठ ा संकटात पडला कारण त्यास
धोंडमार करावा असे लोक बोलू लागले; कारण सवर् मनुष्यांचे
जीव आपल्या मुलांसाठी व आपल्या मुलीसंाठी दु:िखत झाले
होते; परंतु दावीदानेआपला देव परमेश्वरयाच्याकडूनआपणाला
सशक्त केले. 7 मग दावीद अहीमलेखाचा मुलगा अब्याथार
याजकयाला म्हणाला,एफोदमाझ्याकडेआण. मगअब्याथाराने
एफोद दावीदाकडे आणले. 8 दावीदाने परमेश्वरास िवचारले,
तो म्हणाला, “जर मी या सैन्याच्या पाठीस लागलो तर मी
त्यांना गाठेन काय?” त्याने त्यास उ र िदले की, “पाठीस लाग
कारण खिचत तू त्यांना गाठशील व सवार्नंा सोडवनू घेशील.”
9मग दावीद त्याच्याकडील सहाशे पुरुष घेऊन बसोर नदीजवळ
पोहचला. जे मागे ठेवले होते ते तेथे रािहले. 10 तेव्हा दावीद
व चारशे माणसे शतर्ूच्या पाठीस लागली. कारण दोनशे माणसे
तेथे थांबली; ती इतकी थकली होती की त्यांच्याने बसोर नदीच्या
पलीकडे जाववेना. 11 रानांत एक िमसरी त्यांना आढळला.
तेव्हा त्यांनी त्यास दावीदाकडे आणले. मग त्यांनी त्यास भाकर
िदली आिण ती त्याने खाल्ली व त्यांनी त्यास पाणी पाजले.
12 मग त्यांनी अंिजराच्या ढेपेचा तुकडा व दर्ाक्षाचे दोन घड
त्यास िदले मग त्याने खाल्ल्यावर त्याच्या िजवात जीव आला
कारण तीन िदवस व तीन रातर्ी त्याने भाकर खाल्ली नव्हती
पाणीही तो प्याला नव्हता. 13 तेव्हा दावीद त्यास म्हणाला, “तू
कोणाचा? कोठलाआहेस?” त्याने म्हटले, “मी िमसरी तरुण एका
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अमालेकी मनुष्याचा चाकर आहे: तीन िदवसामागे मी दुखण्यात
पडलो म्हणनू माझ्या धन्याने मला सोडले. 14 आम्ही करेथी
यांच्या दिक्षण पर्देशावर व यहदूाच्या पर्ांतावर व कालेबाच्या
दिक्षण पर्देशावर घाला घातलाआिण िसकलागआम्ही अग्नीने
जाळले.” 15 मग दावीद त्यास म्हणाला, “तू मला या टोळीकडे
खाली नेशील काय?” त्याने म्हटले, “तुम्ही मला िजवे मारणार
नाही व माझ्या धन्याच्या हाती मला देणार नाही अशी देवाची
शपथ माझ्याशी वाहा म्हणजे मी तुम्हास या टोळीकडे खाली
नेईन.” 16 त्याने त्यांना खाली नेले, तेव्हा पाहा ते लोक
अवघ्या भमूीवर पसरून खात व पीत व नाचत होते कारण त्यांनी
पिलष्ट ांच्या देशातनू वयहदू्याच्या देशातनू पुष्कळलटू घेतली
होती. 17दावीद पहाटेपासनू दुसर्या िदवसाच्या संध्याकाळपयर्ंत
त्यांना मारीत गेला; त्यांच्यातील चारशे तरुण माणसे उंटावर
बसनू पळाली. त्यांच्यािशवाय त्यांच्यातला कोणीएक सुटला
नाही. 18 जे सवर् अमालेक्यांनी नेले होते ते दावीदाने सोडवले
व आपल्या दोघी िस्तर्या सोडवल्या. 19 लहान िकंवा मोठा,
मुले िकंवा मुली व लटू िकंवा जे सवर् त्यांनी नेले होते त्यातले
काहीच त्यांनी गमावले नाही; दावीदाने सवर् माघारी आणले.
20अवघीमें ढरे व गुरे दावीदाने घेतली; ती त्यांनी इतरसामानापुढे
हाकून म्हटले, “ही दावीदाची लटू आहे.” 21 मग जी दोनशे
माणसे थकल्यामुळे दावीदाच्या मागे गेली नाहीत, ज्यांना त्याने
बसोर नदीपाशी ठेवले होते, त्यांच्याकडे दावीद आला तेव्हा
ती दावीदाला भेटायला व त्यांच्याबरोबरच्या लोकांस भेटायला
सामोरी आली आिण दावीदाने त्या मनुष्यांजवळ येऊन त्यांना
त्यांचे कुशल िवचारले. 22 तेव्हा जी माणसे दावीदाबरोबर गेली
होती त्यांच्यापैकी जी वाईट व दुष्ट होती. ती सवर् असे म्हणू
लागली की, “ही माणसे आम्हाबरोबर आली नाहीत म्हणनू जी
लटूआम्ही सोडवली ितच्यातले काहीआम्ही त्यांना देणार नाही;
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फक्त पर्त्येकाला ज्याची त्याची बायकापोरे मातर् देऊ. मग
त्यांनी ती घेऊन िनघनू जावे.” 23 तेव्हा दावीद म्हणाला,
“माझ्या भावांनो जे परमेश्वराने आम्हांला िदले आहे त्याचे
असे करू नका. कारण त्याने आम्हास संभाळले व जी टोळी
आम्हावर आली ती आमच्या हाती िदली. 24 या गोष्टीिवषयी
तुमचे कोण ऐकेल? जो लढाईत गेला त्याचा जसा वाटा तसा
जो सामानाजवळ राहतो त्याचा वाटा होईल; त्यांना सारखाच
वाटा िमळेल.” 25 त्या िदवसापासनू पुढे तोच िनयम झाला;
त्याने तसा िनयम व रीत इसर्ाएलात आजपयर्ंत करून ठेवली.
26 दावीद िसकलागास आला तेव्हा त्याने यहदूाच्या विडलांकडे
आपल्या िमतर्ांकडे लुटीतले काही पाठवनू सांिगतले की, “पाहा
परमेश्वराच्या शतरं्ूच्या लुटीतनू तुम्हास ही भेट आहे.” 27 जे
बेथेलातहोते त्यांना जे दिक्षणपर्देशातील रामोथातहोते त्यांना,
व जे य ीरात होते त्यांना; 28 जे अरोएरात होते त्यांना, व
जे िसफमोथात होते त्यांना, व जे एष्टमोत होते त्यांना, 29 जे
राखासांत होते त्यांना, व जे येरहमेली यांच्या नगरांत होते त्यांना,
व जे केनी यांच्या नगरांत होते त्यांना, 30 जे हमार्त होते त्यांना, व
जे कोराशानात होते त्यांना, व जे अथाखात होते त्यांना, 31आिण
जे हेबर्ोनात होते त्यांना, जेथे दावीद व त्याची माणसे िफरत
असत त्या सवर् िठकाणाकडे त्याने लुटीतले काही पाठवले.

31
1 . 10:1-14

1पिलष्टी इसर्ाएलाशी लढले तेव्हा इसर्ाएल पिलष्ट ांच्या
पुढून पळून िगलबोवा डोंगरात मारून पडले. 2 पिलष्टी
शौलाच्या व त्याच्या मुलांच्या पाठीस लागले; आिण
पिलष्टयांनीशौलाचे पुतर् योनाथान वअबीनादाब वमलकीशुवा
यांना िजवे मारले. 3शौलावर लढाई भारी पडली व धनुधार्र्यांनी
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त्यास गाठले. आिण धनुधार्र्यांमुळे तो फार संकटात पडला.
4 तेव्हा शौल आपल्या शस्तर्वाहकाला म्हणाला, “तू आपली
तलवार उपसनू ितने मला आरपार भोसक नाही तर हे बेसंुती
येऊन मला भोसकून माझी िवटंबना करतील.” परंतु त्याचा
शस्तर्वाहक मान्य होईना, कारण तो फार भ्याला. म्हणनू शौल
आपली तलवार घेऊन ितच्यावर पडला. 5शौल मेला हे पाहनू
त्याचा शस्तर्वाहकही त्याच्यापर्माणेच आपल्या तलवारीवर
पडून मेला. 6 असे त्या िदवशी शौल, त्याचे ितघे पुतर्, व
त्याचा शस्तर्वाहक आिण त्याचे सवर् लोक एकदम मरण पावले.
7 इसर्ाएलांची माणसे पळाली आिण शौल व त्याचे पुतर् मरण
पावले, हे इसर्ाएलाची माणसे खोर्याच्या पलीकडे व यादनेच्या
पलीकडे होती त्यांनी पािहले; तेव्हा ती आपली नगरे सोडून
पळाली; मग पिलष्टी येऊन त्यामध्ये रािहले. 8 दुसर्या िदवशी
असे झाले की, पिलष्टी मेलेल्यांची वस्तरे् लुटायला आले तेव्हा
त्यांना शौल व त्याचे ितघे पुतर् िगलबोवा डोंगरात पडलेले
सापडले. 9 तेव्हा त्यांनी त्यांचे िशर छेदनू त्याची शस्तरे् काढली
आिण पिलष्ट ांच्या देशात चहकूडे त्यांच्या मतूी र्च्या देवळात व
लोकांस हे वतर्मान कळवायला त्यांनी माणसे पाठवली. 10 त्यांनी
त्याची शस्तरे् अष्टारोथाच्या मंिदरात ठेवलीआिण त्यांनी त्यांचे
परे्त बेथ-शानाच्या िभंतीस टांगले. 11पिलष्ट ांनी शौलाला जे
केले त्यािवषयी जेव्हा याबेश-िगलादाच्या रिहवाश्यांनी ऐकले;
12 तेव्हा सवर् शरू पुरुष उठून रातर्भर चालत गेले आिण त्यांनी
शौलाचे परे्त व त्याच्या मुलांची परे्ते बेथ-शानाच्या िभंतीवरून
काढून याबेशाला आणले व तेथे ती जाळली. 13 मग त्यांनी
त्यांची हाडे घेऊन याबेशात िचचें च्या झाडाखाली पुरली आिण
सात िदवस उपास केला.
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