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1 సమూయేలు
గంథకర
పుసత్కంలో రచయిత పేరు లేదు. దీనిన్ సమూయేలు రాసి

ఉండవచుచ్. అలాకాకునన్టట్యితే గంథంలో 1:1 నుంచి 24:22
రాసి ఉనన్ విషయాలకు అతడు సమాచారం అందించి ఉండవచుచ్.
1 సమూయేలు గంథం సమూయేలు మరణం దాక వివరాలు
వెలల్డిసుత్ నన్ జీవిత చరిత. ఇకక్డ చెపిప్న భాగానిన్ సమూయేలు రాసి
ఉండవచుచ్. 1 సమూయేలు రచయితలు, సమాచారం అందించిన
వారిలో ఒకవేళ పవకలు, చరితకారులు నాతాను,గాదు ఉండవచుచ్.
(1 దిన 29:29).
రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ. 1200 - 1000
మధయ్కాలంలో ఇశాయేల్,యూదారాజాయ్లమధయ్ చీలిక ఏరప్డిన

తరువాతఈపుసత్కం రాసిఉండచుచ్. ఎందుకంటేఈ రెండు రాజాయ్ల
పేరుల్ ఈ గంథంలో సప్షట్ంగా ఉనాన్యి. (1 సమూ 11:8; 17:52;
18:16; 2 సమూ 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1-9).

సీవ్కర
ఈ గంథం పథమ పాఠకులు విభజన జరిగిన ఇశాయేల్,

యూదా రాజయ్ల పజలు. దావీదు రాజవంశం యొకక్ పాధానయ్త,
పయోజనాలగురించి వసంబంధ నదృకప్థంపజలకుఅవసరం.
పయోజనం
కనానులో నాయ్యాధిపతుల కాలం నుండి రాజుల పరిపాలనలోకి

వచిచ్న ఇశాయేల్ వారి చరితను ఇది గంథసత్ం చేసుత్ నన్ది. ఇందులో
సమూయేలుచివరినాయ్యాధిపతిగాకనిపిసుత్ నాన్డు. మొదటిఇదద్రు
రాజులను కూడా అతడు అభిషేకించాడు.
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ముఖాయ్ంశం
మారుప్

విభాగాలు
1. సమూయేలు జీవితం, పరిచరయ్— 1:1-8:22
2. ఇశాయేల్మొదటిరాజుగాసౌలు జీవితం— 9:1-12:25
3. రాజుగాసౌలు ఫలయ్ం— 13:1-15:35
4. దావీదు జీవితం— 16:1-20:42
5. ఇశాయేల్రాజుగాదావీదు అనుభవాలు— 21:1-31:13

సమూయేలు జననం
1 ఎఫాయిము కొండ పాంతంలో రామతయిము-సోఫీము అనే

ఊరిలో ఒక వయ్కి ఉండేవాడు. అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు
యెరోహాము కొడుకు. యెరోహాము ఎలీహ కొడుకు. ఎలీహ తోహ
కొడుకు. తోహ సూపు కొడుకు. సూపు ఎఫాయీము గోతంవాడు.
ఎలాక్నాకు ఇదద్రు భారయ్లు. 2 ఒకామె హనాన్, రెండవది పెనినాన్.
పెనినాన్కు పిలల్లు పుటాట్ రు,హనాన్కు పిలల్లు లేరు.

3 ఎలాక్నా షిలోహ లో నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవాకు
మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికీ, బలులు అరిప్ంచడానికీ పతి
సంవతస్రం తనఊరినుండి అకక్డికి వెళత్ ండేవాడు. ఆ రోజులోల్ ఏలీ
కుమారులుహొఫీన్, ఫీనెహాసు అనే ఇదద్రుయెహోవాకుయాజకులుగా
ఉనాన్రు.

4 ఎలాక్నా బలి అరిప్ంచే సమయంలో అతని భారయ్ పెనినాన్కు,
ఆమె కుమారులకు, కుమారెలకు భాగం ఇసూత్ వచాచ్డు. 5 అయితే
అతనికిహనాన్అంటేఎకుక్వఇషట్ం గనకయెహోవాఆమెకుసంతానం
ఇవవ్కపోయినా అతడు ఆమెకు రెండు భాగాలు ఇసుత్ ండేవాడు.
6యెహోవాఆమెకు సంతానం కలగకుండా చేయడంవలల్ ఆమె సవతి
పెనినాన్ ఆమెను విసిగిసూత్ , కోపం పుటిట్సూత్ ఉండేది.

7 ఎలాక్నా పతి సంవతస్రం అలాగే చేసూత్ ఉండేవాడు. హనాన్
యెహోవామందిరానికి వెళిళ్నపుప్డలాల్ పెనినాన్ ఆమెను విసిగించేది.
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అందువలల్ ఆమె భోజనం చేయకుండా ఏడుసూత్ ఉండేది. 8 ఆమె
భర ఎలాక్నా “హనాన్, నీవెందుకు ఏడుసుత్ నాన్వు? భోజనం ఎందుకు
చేయడం లేదు? నీ మనసులో విచారం ఎందుకు? పదిమంది
కొడుకులకనాన్ నేను నీకు ఎకుక్వ కాదా?” అని ఆమెతో చెబుతూ
ఉండేవాడు.

9 వారు షిలోహ లో భోజనం ముగించిన తరువాత హనాన్
లేచినపుడు యాజకు న ఏలీ మందిర సత్ంభం దగగ్ర ఉనన్ కురీచ్
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 10 తీవ న దుఃఖంలో ఉనన్ హనాన్ యెహోవా
సనిన్ధిలో ఏడుసూత్ పారథ్న చేసూత్ ఉంది.

11 ఆమె ఒక పమాణం చేసూత్ “ నాయ్లకు అధిపతి అయిన
యెహోవా, నీ సేవకురాల న నాకు కలిగిన బాధను చూసి ననున్
మరచిపోకుండా జాఞ్ పకం చేసుకుని, నీ సేవకురాల న నాకు ఒక
కుమారుణిణ్ దయచేసేత్ వాడు బతికే కాలమంతా వాణిణ్ యెహోవాకు
సమరిప్సాత్ ను. వాడి తలకు ఎనన్టికీ మంగలి కతిత్ తగలనియయ్ను”
అని చెపిప్ంది. ఆమె యెహోవా సనిన్ధిలో పారథ్న చేసుత్ ండగా ఏలీ
ఆమె నోటి కదలికలు కనిపెడుతునాన్డు. 12 ఎందుకంటే హనాన్ తన
మనసుస్లోనే మాటాల్ డుకుంటూ ఉంది. 13 ఆమె పెదవులు మాతం
కదులుతునాన్యి. ఆమె సవ్రం వినబడడం లేదు. అందువలల్
ఏలీ ఆమె మదయ్ం సేవించి ఉంది అనుకునాన్డు. 14 అతడామెతో
“ఎంతసేపు నువువ్ మతుత్ లో ఉంటావు? దాకష్మదయ్ం ఇక చాలించు”
అనాన్డు.

15అందుకుహనాన్ “పభూ,అదికాదు, నేనుమనసులోదుఃఖంతో
నిండి ఉనాన్ను. నేను దాకష్రసం గానీ, మరి ఏ మదయ్ం గానీ
తీసుకోలేదు. నా ఆతమ్ను యెహోవా సనిన్ధిలో ఒలకబోసూత్ ఉనాన్ను.
16 నీ సేవకురాల న ననున్ చెడడ్దానిగా అనుకోవదుద్ . మితిమీరిన
దిగులు, అందోళనల వలల్ నాలో నేను చెపుప్కుంటునాన్ను” అని
జవాబిచిచ్ంది.

17 అపుప్డు ఏలీ “నువువ్ మంగా వెళల్ . ఇశాయేలు దేవునితో
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నువువ్ చేసికొనన్ మనవి ఆయన దయచేసాత్ డు గాక” అని ఆమెతో
చెపాప్డు. 18ఆమెఅతనితో “నీసేవకురాల న నేనుఈవిషయంలో
కృప పొందుతాను” అనన్ది. తరువాత ఆ సీ తన ఇంటికి వెళిల్పోయి
భోజనం చేసూత్ అపప్టినుండి విచారంగా ఉండడంమానుకుంది.

19 తరువాత వారు ఉదయానేన్ తవ్రగా లేచి యెహోవాకు మొకిక్
తిరిగిరమాలోనితమఇంటికివచాచ్రు. అపుప్డుఎలాక్నాతనభారయ్
హనాన్ను కూడినపుప్డు, యెహోవా ఆమె పారథ్నకు జవాబిచాచ్డు.
20హనాన్ గరభ్ం ధరించి, రోజులు గడిచిన తరువాత ఒక కొడుకుని
కని “నేనుమహోనన్త నయెహోవాకుమొకుక్కుని వీణిణ్ అడిగాను”
అని చెపిప్ ఆ పసికందుకు సమూయేలు అని పేరు పెటిట్ంది.

సమూయేలును హనాన్ పతిషిట్ంచడం
21 ఎలాక్నా, అతని ఇంటి వారంతా యెహోవాకు పతి ఏడూ

అరిప్ంచే బలులు అరిప్ంచడానికి, మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికి
వెళాల్ రు. 22 అయితే హనాన్ “బిడడ్ పాలు మానే వరకూ నేను
రాను, వాడు యెహోవా సనిన్ధిలో కనపడి మళీళ్ తిరిగి రాకుండా
అకక్డే ఉండేలా నేను వాణిణ్ తీసుకువసాత్ ను” అని తన భరతో చెపిప్
మందిరానికి వెళళ్లేదు. 23అపుప్డు ఆమె భర ఎలాక్నా “నీకు ఏది
మంచిదనిపిసేత్ అది చెయియ్. నువువ్ వాడికి పాలు మానిప్ంచే వరకూ
రావదుద్ . యెహోవా తన వాకుక్ను సిథ్రపరుసాత్ డు గాక” అని ఆమెతో
అనాన్డు. ఆమెఅకక్డే ఉండిపోయితన కొడుకు పాలుమానేవరకూ
అతనిన్ పెంచుతూ ఉంది.

24 పాలు మానిన తరువాత బాలుడు ఇంకా పసి వాడుగా
ఉనన్పుప్డే ఆమె అతణిణ్ ఎతుత్ కుని మూడేళళ్ కోడెదూడ, తూమెడు
పిండి,దా రసం తితిత్ని తీసుకు షిలోహ లోనిమందిరానికి వచిచ్ంది.
25 వారు ఒక కోడెను వధించి, పిలల్వాణిణ్ ఏలీ దగగ్రకి తీసుకు
వచాచ్రు. అపుప్డామె అతనితో ఇలా చెపిప్ంది, 26 “పభూ, నా
పభువు జీవం తోడు నీ దగగ్ర నిలబడి బిడడ్ను దయచేయమని
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యెహోవాను పారిథ్ంచిన సీని నేనే. 27యెహోవాను నేను వేడుకొనన్ది
ఆయన నాకు అనుగహించాడు. 28 కాబటిట్ నేను ఆ బిడడ్ను
యెహోవాకు సమరిప్సుత్ నాన్ను. అతడు జీవించే కాలమంతటిలో
వాడు యెహోవాకు పతిషట్ అయిన వాడు” అని చెపిప్ంది. ఎలాక్నా,
అతని కుటుంబం అకక్డేయెహోవాను ఆరాధించారు.

2
హనాన్ పారథ్న

1హనాన్ పారథ్న చేసూత్ ఇలా అంది,
“నాహృదయంయెహోవాలోసంతోషిసూత్ ఉంది.
యెహోవాలోనాకు ఎంతో బలం* కలిగింది.
నీ దావ్రా కలిగిన రకష్ణను బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్ను.
నావిరోధులమీద నేను అతిశయపడతాను.
2యెహోవాలాంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఎవరూ లేరు.
నువువ్ కాకుండా ఇంక ఏ దేవుడూ లేడు
మన దేవుడిలాంటి ఆశయం ఎకక్డా లేదు.
3యెహోవాదేవునిజాఞ్ నం అనంత ంది.
మన కారాయ్లను పరిశీలించేవాడు ఆయనే.
కాబటిట్ ఇక ఎవరూ గరవ్ంగామాటాల్ డవదుద్ .
అహంకార నమాటలు మీ నోట నుంచి రానియయ్వదుద్ .
4పేరుగాంచిన విలుకాళ ళ్ ఓడిపోతారు.
తొటిలిల్ పడిపోయినవారు బలం పొందుతారు.
5తృపిత్గా భోజనం చేసినవారు అనన్ం కోసం కూలి పనికి వెళాత్ రు.
ఆకలి వేసినవారు కడుపునిండా తింటారు.
గొడాలు ఏడుగురు పిలల్లను కంటుంది.
ఎకుక్వమంది పిలల్లను కనిన సీ కృశించిపోతుంది.

* 2:1 2:1 బలం కొముమ్
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6 మనుషులను సజీవులుగానూ, మృతులుగానూ చేసేవాడు
యెహోవాయే.

పాతాళానికి పంపిసూత్ అకక్డినుండి రపిప్ంచే వాడూ ఆయనే.
7యెహోవాదరిదతను, ఐశవ్రాయ్నిన్ కలుగ జేసేవాడు.
కుంగిపోయేలాచేసేవాడూ, లేవనెతేత్వాడూ ఆయనే.
8దరిదులను అధికారులతో కలసి కూరోచ్బెటేట్వాడూ,
మహిమగల సింహాసనం కూరుచ్నేలా చేసేవాడూ
వారినిమటిట్లోనుండి కి ఎతేత్ వాడు ఆయనే.
పేదవారిని పెంటకుపప్ నుండి కి లేపేవాడు ఆయనే.
భూమి ఆధార సత్ంభాలుయెహోవాఆధీనంలో ఉనాన్యి.
ఆయనలోకానిన్ వాటి నిలిపి ఉంచాడు.
9తన భకులపాదాలు తొటుపడకుండా ఆయనవారిని కాపాడతాడు.
దురామ్రుగ్ లు చీకటిలోదాకొక్ంటారు.
బలం వలన ఎవరూ విజయంసాధించలేరు.
10యెహోవాతోవాదులాడేవారు నాశన పోతారు.
పరలోకం నుండి ఆయనవారిమీద ఉరుములాగా గరిజ్సాత్ డు.
భూదిగంతాల పజలకు ఆయన తీరుప్ తీరుసాత్ డు.
తాను నిలబెటిట్న రాజుకు ఆయన బలమిసాత్ డు.
తాను అభిషేకించిన రాజుకు అధిక న బలం కలిగిసాత్ డు.”

11 తరువాత ఎలాక్నా రమాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయాడు.
అయితే ఆ పిలల్వాడుయాజకు న ఏలీ సమకష్ంలోయెహోవాకు సేవ
చేసుత్ నాన్డు.
ఏలీ కుమారులు

12 ఏలీ కుమారులు యెహోవా మారాగ్ లు తెలియని దురామ్రుగ్ లు.
13పజల విషయంలోయాజకులు చేసుత్ నన్ పని ఏమిటంటే, ఎవ నా
బలిగా అరిప్ంచిన తరువాత మాంసం ఉడుకుతూ ఉనన్పుడు
యాజకుని మనుషులు మూడుముళ ళ్ ఉనన్ కొంకిని తీసుకు వచిచ్
14 డేకాస్లో గాని తపేలాలో గాని గుండిగలో గాని కుండలో గాని
గుచిచ్నపుడుఆకొంకికి గుచుచ్కుని బయటకు వచేచ్దంతాయాజకుడు
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తన కోసం తీసుకొంటాడు. షిలోహ కు వచేచ్ ఇశాయేలీయులు
అందరికీ వీరు ఇలాగే చేసూత్ వచాచ్రు.

15 అంతేకాక, వారు కొవువ్ను దహించక ముందు యాజకుని
పనివాడు వచిచ్ బలిపశువును వధించేవాడితో “యాజకుని కోసం
వండడానికిమాంసంఇవువ్. ఉడకబెటిట్నమాంసంఅతడుతీసుకోడు,
పచిచ్మాంసమే కావాలి” అనేవాడు. 16 “అలా కాదు, ముందు
కొవువ్ను దహించాలి, తరువాత నీకు కావలసినంత తీసికోవచుచ్”
అని అతనితో చెబితే, వాడు “అలా వదుద్ , ఇపుప్డే ఇవావ్లి,
లేకపోతే బలవంతంగా తీసుకుంటాం” అనేవాడు. 17 అందువలల్
పజలు యెహోవాకు వేదయ్ం అరిప్ంచడం మానివేసి దాని విషయం
అసహయ్పడడానికి ఆ యువకులు కారణమయాయ్రు. కాబటిట్ వారు
చేసుత్ నన్ పాపంయెహోవాదృషిట్కి మితిమీరింది.

18 బాల సమూయేలు నారతో నేసిన ఏఫోదు ధరించుకుని
యెహోవాకుపరిచరయ్చేసుత్ నాన్డు. 19అతనితలిల్ అతనికిచినన్అంగీ
ఒకటి కుటిట్ పతి సంవతస్రం బలి అరిప్ంచడానికి తన భరతో కలసి
వచిచ్నపుప్డు దానిన్ తెచిచ్ అతనికి ఇసూత్ వచిచ్ంది.

20 “యెహోవా సనిన్ధిలో వేడుకొనన్పుప్డు నీకు కలిగిన ఈ
సంతానానికిబదులుగాయెహోవానీకుమరెకుక్వసంతానంఇసాత్ డు”
అని ఏలీ ఎలాక్నాను, అతని భారయ్ను దీవించిన తరువాత వారు
ఇంటికి వెళాళ్రు. 21 యెహోవా హనాన్కు మళీల్ సహాయం చేయగా
ఆమె మళీల్ గరభ్ం దాలిచ్ ముగుగ్ రు కొడుకులను, ఇదద్రు కూతుళళ్ను
కనన్ది. అయితే బాల సమూయేలు యెహోవా సనిన్ధిలో ఉండి
పెరుగుతూ ఉనాన్డు.

22 ఏలీ చాలా ముసలివాడయాయ్డు. ఇశాయేలీయుల పటల్ తన
కొడుకులు చేసిన పనులనిన్టి విషయం, వారు పతయ్కష్పు గుడారం
దావ్రం దగగ్ర సేవ చేయడానికి వచిచ్న సీలతో వయ్భిచరిసుత్ నాన్రు అనే
విషయం వినన్పుప్డు వారిని పిలిచి ఇలా అనాన్డు, 23 “ఈ పజల
ముందుమీరుచేసుత్ నన్ చెడడ్ పనులునాకు తెలిశాయి. ఇలాటిపనులు
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మీరెందుకు చేసుత్ నాన్రు? 24 నా కుమారులారా, ఇలా చేయవదుద్ .
నేను వినన్ది మంచిది కాదు. మీరు యెహోవా పజల చేత పాపం
చేయిసుత్ నాన్రు.

25 మనిషి పటల్ మనిషి తపుప్ చేసేత్ నాయ్యాధిపతి† శి సాత్ డు.
అయితే ఎవ నా యెహోవా విషయంలో పాపం చేసేత్ అతని కోసం
ఎవడు వేడుకుంటాడు?” అయితే యెహోవా వారిని చంపాలని
నిరణ్యించుకునాన్డు కాబటిట్ వారు తమ తండి చెపిప్న మాటలు
వినలేదు. 26 బాల సమూయేలు యెహోవాకూ, మనుషుయ్లకూ
ఇషట్ నవాడుగా పెరుగుతూ ఉనాన్డు.

ఏలీ శికష్కు సంబంధించిన పవచనం
27 ఆ సమయంలో దేవుని మనిషి ఒకడు ఏలీ దగగ్రకి వచిచ్ ఇలా

చెపాప్డు. “యెహోవా నినున్ గూరిచ్ చెబుతునన్ది ఏమిటంటే, ‘నీ
పూరివ్కులు ఐగుపు దేశంలో ఫరో కింద బానిసతవ్ంలో ఉనన్పుప్డు
నేను వారికి పతయ్కష్మయాయ్ను. 28 అతడు నా సనిన్ధానంలో
ఏఫోదును ధరించినాబలిపీఠంమీదఅరప్ణ, ధూపం అరిప్ంచడానికి
నాకు యాజకుడుగా ఉండేందుకు ఇశాయేలు గోతాలోల్ నుండి నేను
అతణిణ్ ఏరప్రచుకొనాన్ను. ఇశాయేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ
వసుత్ వులనిన్టినీ నీపూరివ్కుని ఇంటివారికి ఇచాచ్ను.

29 నా సనిన్ధి ఉండే సథ్లానికి నేను నిరణ్యించిన బలి
వేదాయ్లను మీరు ఎందుకు తిరసక్రిసుత్ నాన్రు? మిమమ్లిన్
మీరు కొవవ్బెటుట్ కోడానికి నా పజ న ఇశాయేలీయులు చేసే
వేదాయ్లోల్ శేషఠ్ న భాగాలను మీరే ఉంచుకొంటూ నాకంటే నీ
కొడుకులను నీవు గొపప్ చేసుత్ నాన్వు. 30నీ ఇంటివారు, నీపూరివ్కుని
ఇంటివారు నా సనిన్ధిలో యాజకతవ్ం జరిగిసాత్ రని నేను వాగాద్ నం
చేశాను. కానీ ఇపుప్డు అలా కొనసాగించడం నాకు దూరం అగు
గాక.’ అని ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు.
† 2:25 2:25నాయ్యాధిపతి దేవుడు
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కాబటిట్ యెహోవా మాట ఏమిటంటే, ‘ననున్ గొపప్ చేసేవారిని నేను
గొపప్చేసాత్ ను. ననున్ తిరసక్రించేవారిని తోసిపుచుచ్తాను.’

31 జాగతత్గా వినండి, రాబోయే రోజులోల్ నీ బలానిన్, నీ ఇంటి
వంశం బలానిన్ నేను తగిగ్సాత్ ను. నీ ఇంటి మొతత్ంలో ముసలివాడు
ఒకడు కూడా ఉండడు. 32 నా సనిన్ధి సథ్లానికి అపాయం
సంభవించడం నువువ్ చూసాత్ వు. యెహోవా ఇశాయేలీయుల కోసం
చేయాలనుకొనన్ మేలు జరిగిసాత్ డు గానీ నీ ఇంటోల్ మాతం వృదుధ్ డు
ఎవడూ ఉండడు, 33 నా బలిపీఠం దగగ్ర ఎవరూ లేకుండా నేను
అందరినీ నాశనం చేయకుండా విడిచిపెటేట్వాడిని కాదు. కాబటిట్
అది నీ కళ ళ్ మసకబారడానికి, నువువ్ దుఃఖంతో ణించిపోడానికి
కారణమౌతుంది. నీ సంతానమంతా ముసలివాళ ళ్ కాకముందే
చనిపోతారు.

34 నీ ఇదద్రు కొడుకు న హొఫీన్కీ, ఫీనెహాసుకూ ఇలా
జరుగుతుందని నేను చెపిప్న దానికి నీకు ఒక సూచన, ఒకక్రోజే
వారిదద్రూ చనిపోతారు. 35 తరువాత నమమ్క న ఒక యాజకుణిణ్
నేను నియమిసాత్ ను. అతడు నా ఆలోచనను బటిట్ నాకు
అనుకూలంగా యాజకతవ్ం జరిగిసాత్ డు. అతనికి నేను నమమ్క న
సంతానం అనుగహిసాత్ ను. అతడు నా అభిషికుని సనిన్ధిలో
సదాకాలంయాజకతవ్ం జరిగిసాత్ డు.

36 అయితే నీ ఇంటివారిలో మిగిలిన పతి ఒకక్రూ డబుబ్కోసం
రొటెట్ల కోసంఅతనిదగగ్రికి వచిచ్ వంగి నమసక్రించి, ‘నేను కడుపుకు
రొటెట్ముకక్ తినగలిగేలా దయచేసి యాజకుల సేవలోల్ ఒకదానిలో
ననున్ పెటుట్ కో’ అని అతడిని బతిమాలుకుంటారు.”

3
సమూయేలుకు యెహోవాపిలుపు

1 బాల సమూయేలు ఏలీ సమకష్ంలో యెహోవాకు పరిచరయ్
చేసుత్ నాన్డు. ఆరోజులోల్ యెహోవాసవ్రం వినబడడంచాలాఅరుదు.
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ఆయన పతయ్కష్ం కావడం తరుచుగా జరిగేది కాదు. 2ఆ సమయంలో
ఏలీ కంటి చూపు మందగించినందువలల్ అతడు ఏమీ చూడలేని
సిథ్తిలోతనమంచం పండుకునిఉనాన్డు. 3దేవునిమందసంఉనన్
యెహోవా మందిరంలోని దీపం అరిప్వేయక ముందే, సమూయేలు
నిదపోతూ ఉనాన్డు. 4 అపుప్డు యెహోవా సమూయేలును
పిలిచాడు. అతడు “అయయ్గారూ, నేనికక్డే ఉనాన్ను” అనాన్డు.

5 ఏలీ దగగ్రికి పరిగెతుత్ కు వెళిల్ “ననున్ పిలిచావు గదా, వచాచ్ను”
అనాన్డు. ఏలీ “నేను పిలవలేదు, వెళిళ్ నిదపో” అనాన్డు. అతడు
వెళిళ్ నిదపోయడు. 6 యెహోవా రెండవసారి సమూయేలును
పిలిచాడు. సమూయేలు లేచిఏలీదగగ్రికి వెళిల్ “అయయ్గారూ, నువువ్
పిలిచావని వచాచ్ను” అనాన్డు. అందుకు అతడు “బాబూ, నేను
పిలవలేదు, వెళిళ్ నిదపో” అని చెపాప్డు.

7 అపప్టివరకూ సమూయేలు యెహోవా పతయ్కష్త పొందలేదు,
యెహోవా మాట అతడికి ఇంకా వెలల్డి కాలేదు. 8 యెహోవా
మూడవసారి సమూయేలును పిలవగా అతడు లేచి ఏలీ దగగ్రకి
వెళిళ్ “అయయ్గారూ, నువువ్ ననున్ పిలిచావు గదా, ఇదిగో వచాచ్ను”
అనన్పుప్డు,యెహోవాయేఅతణిణ్ పిలిచాడని ఏలీ గహించాడు.

9 అతడు “నువువ్ వెళిళ్ పడుకో. ఎవ నా నినున్ పిలిసేత్,
‘యెహోవా, నీదాసుడు వింటునాన్డు, ఏమి చేయాలోచెపప్ండి’ అని
చెపుప్” అని సమూయేలుతో చెపాప్డు. సమూయేలు వెళిళ్ తన
సథ్లంలో పండుకునాన్డు.

10 తరువాత యెహోవా పతయ్కష్ నిలబడి అదే విధంగా
“సమూయేలూ సమూయేలూ” అని పిలిచినపుప్డు సమూయేలు
“నీ దాసుడు వింటునాన్డు, ఏమిటో చెపప్ండి” అనాన్డు.
11అపుప్డు యెహోవా సమూయేలుతో ఇలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలు
పజల మధయ్ నేనొక పని చేయబోతునాన్ను. దానిన్ గురించి
తెలుసుకునన్వారి చెవులుహోరెతుత్ తాయి.
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12 ఆ రోజున ఏలీ కుటుంబం వారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతా
వారి కి రపిప్సాత్ ను. నేనే దానిన్ చేయడంమొదలుపెటిట్ ముగిసాత్ ను.
13తన కొడుకులు తమను తాము శాపగసుత్ లుగా చేసుకొంటునాన్రని
తెలిసి కూడా ఏలీ వారిని అడడ్గించలేదు కాబటిట్ అతని కుటుంబానికి
శాశవ్త శికష్ విధిసాత్ నని నేను అతనికి తెలియజేసుత్ నాన్ను. 14కాబటిట్
ఏలీ కుటుంబంవారిదోషానికిబలిమూలంగాగానీ,అరప్ణమూలంగా
గానీ ఎపప్టికీ కష్మాపణ ఉండదు అని శపథం చేశాను.”

15 తరువాత సమూయేలు తెలల్వారేదాకా పండుకుని, లేచి
యెహోవా ఆలయం తలుపులు తీశాడు గానీ భయం వేసి తనకు
వచిచ్న దరశ్నం విషయం ఏలీతోచెపప్లేకపోయాడు. 16అయితేఏలీ
“సమూయేలూ, కుమారా” అని సమూయేలును పిలిచాడు. అతడు
“చితత్ం, నేనికక్డ ఉనాన్ను” అనాన్డు.

17 ఏలీ “నీకు యెహోవా ఏమి చెపాప్డో దాచకుండా దయచేసి
నాతో చెపుప్. ఆయన నీతో చెపిప్న విషయాలోల్ ఏ నా చెపప్కుండా
దాచిపెడితే దానికంటే ఎకుక్వ పమాదం ఆయన నీకు కలుగజేసాత్ డు
గాక” అనగా, 18 సమూయేలు దేనినీ దాచకుండా విషయం అంతా
అతనికి తెలియజేశాడు. అది విని ఏలీ “చెపిప్నవాడు యెహోవా.
ఆయన దృషిఠ్ కి ఏది అనుకూలమో దానిన్ ఆయన చేసాత్ డు గాక”
అనాన్డు.

19 సమూయేలు పెరిగి పెదద్వాడు అవుతునన్పుప్డు యెహోవా
అతనికి తోడుగా ఉనన్ందువలల్ దేవుని*మాటలోల్ ఏదీ తపిప్పోలేదు.
20 కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పవకగా సిథ్రపడాడ్ డని
దాను పాంతం నుండి బెయేరెష్బా వరకూ ఇశాయేలీయులంతా
తెలుసుకునాన్రు. 21 షిలోహ లో యెహోవా మళీళ్ దరశ్నమిసూత్
వచాచ్డు. షిలోహ లో యెహోవా తన వాకుక్ దావ్రా తనను
సమూయేలుకు పతయ్కష్ పరచుకుంటూ వచాచ్డు. సమూయేలు
దావ్రా దేవునివాకుక్ ఇశాయేలీయులకు వెలల్డి అయింది.
* 3:19 3:19 దేవుని సమూయేలు
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4
దేవునిమందసం ఫిలిషీయులసావ్ధీనం చేసుకోవడం

1 ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి సిదధ్పడి
ఎబెనెజరులో సమావేశమయాయ్రు. ఫిలిషీయులు ఆఫెకులో
ఉనాన్రు. 2 ఫిలిషీయులు బారులు తీరి నిలబడి ఇశాయేలీయుల
యుదధ్ం చేయగా ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయుల చేతిలో ఓడిపోయి
యుదధ్భూమిలోనేదాదాపునాలుగు వేలమందిమరణించారు.

3పజలుఊరికి తిరిగి వచాచ్క ఇశాయేలీయుల పెదద్లు “యెహోవా
ఈ రోజు ఎందుకు మనలను ఫిలిషీయుల చేతిలో ఓడిపోయేలా
చేశాడు? షిలోహ లో ఉనన్ యెహోవా నిబంధన మందసానిన్
తీసుకొచిచ్ మనమధయ్నే ఉంచుకుందాము. అది*మనమధయ్ ఉంటే
మనలను శతువుల చేతిలో నుండి కాపాడుతుంది” అనాన్రు.

4 కాబటిట్ పెదద్లు కొందరిని షిలోహ కు పంపించి అకక్డనుండి
కెరూబుల మధయ్ ఆసీను ఉనన్ నాయ్లకు అధిపతి యెహోవా
నిబంధన మందసానిన్ తెపిప్ంచారు. ఏలీ ఇదద్రు కుమారులు హొఫీన్,
ఫీనెహాసు కూడా అకక్డే దేవుని నిబంధనమందసం దగగ్ర ఉనాన్రు.

5యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ పజల మధయ్కు తెచిచ్నపుప్డు
ఇశాయేలు పజలంతా భూమి దదద్రిలిల్ పోయేలా కేకలు వేశారు.
6 ఫిలిషీయులు ఆ కేకలు విని, హెబీయుల గుంపులో ఈ గొపప్ కేకలు
ఏమిటో అని ఆరా తీసి, యెహోవానిబంధన మందసానిన్ శిబిరంలోకి
తెచాచ్రని తెలుసుకునాన్రు.

7వారు భయపడి, దేవుడు శిబిరంలోకి వచాచ్డనుకుని “అయోయ్,
ఇక మనకి మూడింది. ఇలాంటిది ఇంతకుముందు ఎపుప్డూ
జరగలేదు, 8 అయోయ్, మహాశూరు న ఈ దేవుడి చేతిలోనుండి
మనలను ఎవరు విడిపిసాత్ రు? అరణయ్ంలో రకరకాల తెగుళ ళ్
రపిప్ంచి ఐగుపు వారిని సంహరించిన దేవుడు ఈయనే గదా.
* 4:3 4:3 అదియెహోవా
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9 ఫిలిషీయులారా, వారు మన ముందు ఓడిపోయి దాసులు
అయినటుట్ మనం ఈహెబీయులకిదాసులు కాకూడదు. మనమంతా
రయ్ంగా నిలబడి బలం తెచుచ్కుని యుదధ్ం చేదాద్ ం” అని
చెపుప్కునాన్రు.

10 ఫిలిషీయులు యుదధ్ం చేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులు
ఓడిపోయి అందరూ పారిపోయి తమ డేరాలకు తిరిగి వచాచ్రు.
అపుప్డు భయంకర న వధ జరిగింది. ఇశాయేలీయులోల్ 30
వేలమంది నికులుచనిపోయారు. 11శతువులుదేవునిమందసానిన్
సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఇంకా ఏలీ కొడుకులు హొఫీన్, ఫీనెహాసు
ఇదద్రినీ చంపేశారు.
ఏలీమరణం

12 ఆ రోజు బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన ఒకడు యుదధ్భూమిలో
నుండి పరుగెతుత్ కొంటూ, చినిగిన బటట్లతో, తలంతా దుముమ్
కొటుట్ కుపోయి షిలోహ కు వచాచ్డు. 13 అతడు వచిచ్నపుప్డు
ఏలీ దారి పకక్న కూరుచ్ని ఎదురు చూసుత్ నాన్డు. ఎందుకంటే దేవుని
మందసం విషయం అతనికి గుండె బదద్లౌతూ ఉంది. ఆ వయ్కి
నగరంలోకి సమాచారం తెచిచ్నపుప్డు అంతా కేకలు వేశారు.

14 ఏలీ ఆ కేకలు విని “ఈ కేకల శబద్ం ఏమిటి?” అని అడిగాడు.
ఆ వయ్కి తొందరగా వచిచ్ ఏలీతో జరిగిన సంగతి చెపాప్డు.

15 అపుప్డు ఏలీ వయసు తొం ఎనిమిదేళల్ . అతనికి చూపు
మందగించి కళ ళ్ కనిపించడం లేదు. 16 ఆ వయ్కి “యుదధ్ంలో
నుండి వచిచ్నవాణిణ్ నేనే, ఈ రోజు యుదధ్ంలో నుండి పారిపోయి
వచాచ్ను” అని ఏలీతో చెపాప్డు. ఏలీ “నాయనా, అకక్డ
ఏమి జరిగింది?” అని అడిగాడు. 17 అందుకు అతడు
“ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయులముందు నిలబడలేక పారిపోయారు.
జనంలో చాలామంది చనిపోయారు. హొఫీన్, ఫీనెహాసు అనే నీ
ఇదద్రు కొడుకులూ చనిపోయారు. ఫిలిషీయులు దేవుని మందసానిన్
పటుట్ కునాన్రు” అని చెపాప్డు.
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18దేవునిమందసంవిషయంఅతడు చెపప్గానేఏలీ గుమమ్ం దగగ్ర
ఉనన్ ఆసనం మీద నుండి వెనుకకు పడి మెడ విరిగి చనిపోయాడు.
ఎందుకంటే అతడు ముసలివాడు, సూథ్ ల కాయుడు. అతడు నల
ఏళల్ ఇశాయేలు పజలకు నాయ్యాధికారిగా ఉనాన్డు.

19 నెలలు నిండి పసవించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ ఏలీ కోడలు
ఫీనెహాసు భారయ్ శతువులు దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కునాన్రనీ, తన
మామ, భర చనిపోయారనీ విని, నొపుప్లు ఎకుక్ మోకాళల్ మీద
కూలబడి అకక్డే పసవించింది. 20 ఆమె చనిపోతుండగా అకక్డ
నిలబడిన సీలు ఆమెతో “భయపడకు, నీకు కొడుకు పుటాట్ డు” అని
చెపాప్రు. ఆమె ఎలాంటి మాటా చెపప్లేదు. ఏమీ పటిట్ంచుకోలేదు.
21 ఆమె దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కునాన్రనే విషయం, తన మామ,
భర చనిపోయారనన్ విషయంతెలుసుకుని “ఇశాయేలీయులోల్ నుండి
పభావంవెళిళ్పోయింది”అనిచెపిప్,తనబిడడ్కుఈకాబోదుఅనేపేరు
పెటిట్ంది.

22 “శతువులు దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కోవడం వలన
ఇశాయేలీయులోల్ నుండి పభావం వెళిళ్పోయింది” అని ఆమెఅంది.

5
దేవునిమందసం ఎబెనెజరు, అషోడ్ దులో

1 ఫిలిషీయులు దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కుని ఎబెనెజరు నుండి
అషోడ్ దుకు తీసుకువచాచ్రు. 2వారుదాగోను గుడిలోదాగోను విగహం
ముందు దానిన్ ఉంచారు. 3అయితేమరుసటి రోజు అషోడ్ దు పజలు
ఉదయానేన్ లేచిచూసినపుప్డుయెహోవామందసంముందుదాగోను
విగహం నేల బోరాల్ పడి ఉంది. వారు దాగోనును కి లేపి దాని
సాథ్ నంలో తిరిగి నిలబెటాట్ రు.

4ఆ తరువాతి రోజు ఉదయం కూడాదాగోనుయెహోవామందసం
ఎదురుగా నేల బోరాల్ పడి ఉంది. దాగోను విగహం తల, రెండు
అరచేతులు నరికివేసి గుమమ్ం దగగ్ర పడి ఉనాన్యి. దానిమొండెం
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మాతం దానికి మిగిలి ఉంది. 5అందువలల్ ఈ రోజు వరకూ దాగోను
యాజకులుగాని, గుడికి వచేచ్వారు గానీ, ఎవరూ అషోడ్ దులో దాగోను
గుడి గడప తొకక్రు.

6 యెహోవా హసత్ం అషోడ్ దు వారి బహ భారంగా ఉంది.
అషోడ్ దులో, దాని సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్వారికి ఆయన తీవ న గడడ్లు
రపిప్ంచి వారిని చంపివేశాడు. 7 అషోడ్ దు పజలు జరిగింది చూసి
“ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసం మన మధయ్ ఉండ కూడదు.
ఎందుకంటే ఆయన హసత్ం మనమీదా, మన దేవుడు దాగోను మీదా
తీవంగా ఉంది.” అని చెపుప్కునాన్రు.

8 కాబటిట్ వారు ఫిలిషీయుల నాయకులందరినీ పిలిపించి
“ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్ మనం ఏమి చేదాద్ ం?” అని
అడిగారు. అందుకు పెదద్లు “ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్
ఇకక్డనుండి గాతు పటట్ణానికి పంపించండి” అని చెపాప్రు.
అపుప్డు వారు ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్ అకక్డనుండి
గాతుకు తీసుకు వెళాల్ రు. 9 వారు అషోడ్ దు నుండి గాతుకు దానిన్
మోసుకు పోయిన తరువాతయెహోవాహసత్ం గాతులో పెదద్ కలవరం
పుటిట్ంచింది. ఆయన పెదద్లకు, పిలల్లకు వినాశం కలిగించాడు. వారి
దేహాల గడడ్లు వచాచ్యి.

10 వెంటనే వారు దేవుని మందసానిన్ ఎకోనుకు పంపివేశారు.
దేవుని మందసం ఎకోనులోకి వచిచ్నపుప్డు ఎకోనీయులు కేకలు వేసి
“మనలనూ మన పజలనూ చంపివేయాలని వీరు ఇశాయేలీయుల
దేవునిమందసానిన్ మన దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు” అనాన్రు.

11 అపుప్డు పజలు ఫిలిషీయుల పెదద్లను పిలిపించి
“ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసం మనలను మన పజలను
చంపకుండా ఉండేలా దానిన్ దాని సవ్సథ్లానికి పంపించండి” అని
చెపాప్రు. దేవునిహసత్ం శికష్ అకక్డఎంతోభారంగాఉంది. అందువలల్
మరణ భయం ఆ పటట్ణం వారందరినీ అలల్కలోల్ లం చేసింది.
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12 చనిపోకుండా మిగిలినవారు గడడ్లతో తీవంగా బాధపడాడ్ రు.
ఆఊరి పజల అరుపులు ఆకాశానిన్ అంటాయి.

6
మందసం ఇశాయేలీయుల వదద్కు తిరిగి రావడం

1 యెహోవా మందసం ఏడు నెలలపాటు ఫిలిషీయుల దేశంలో
ఉంది. 2ఫిలిషీయులుయాజకులనూ శకునం చూసేవారిని పిలిపించి
“యెహోవా మందసానిన్ ఏం చేదాద్ ం? అది ఎకక్డి నుంచి వచిచ్ందో
అకక్డకి పంపడానికి ఏమి చేయాలో చెపప్ండి” అని అడిగారు.
అందుకు వారు, 3 “ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్ పంపివేసే
పకష్ంలో ఉచితంగా పంపవదుద్ . ఎలా నా ఆయనకు అపరాధ
పరిహారం అరప్ణంగా చెలిల్ంచి పంపాలి. అపుప్డు మీరు బాగుపడి
ఆయన కోపం మీ మీద నుండి ఇపప్టిదాకా ఎందుకు తొలగి పోలేదో
తెలుసుకుంటారు” అని జవాబిచాచ్రు.

4 ఫిలిషీయులు “మనం ఆయనకు పరిహారంగా చెలిల్ంచాలిస్న
అరప్ణ ఏమిటి?” అని వారిని అడగగా వారు “మిమమ్లనూ మీ
పెదద్లనూ పీడిసుత్ నన్ తెగులు ఒకక్టే కాబటిట్ ఫిలిషీయుల పెదద్ల
లెకక్ పకారం ఐదు బంగారపు గడడ్ల రూపాలు, ఐదు బంగారపు
పందికొకుక్ల రూపాలు చెలిల్ంచాలి.

5 కాబటిట్ మీకు వచిచ్న గడడ్లకూ భూమిని పాడు చేసే
పందికొకుక్లకూ సూచనగా ఉనన్ ఈ గడడ్లను, పందికొకుక్ల
రూపాలనుతయారుచేసిపంపించిఇశాయేలీయులదేవునికిమహిమ
కలిగించాలి. అపుప్డు మీకూ మీ దేవుళళ్కూ మీ భూమికీ కీడు
కలిగిసుత్ నన్ ఆయన తన హసాత్ నిన్ తొలగించవచుచ్. 6 ఐగుపీత్యులు,
ఫరో తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకొనన్టుట్ మీ మనసులను
మీరెందుకు కఠినం చేసుకుంటారు? ఆయన వారి మధయ్ అదుభ్తాలు
చేసినపుప్డు వారు ఈ పజలను వెళళ్నివవ్గా ఇశాయేలీయులు
వెళిల్పోయారు కదా. 7 కాబటిట్ మీరు ఒక కొతత్ బండి తయారు
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చేయించి, ఇంతవరకూ కాడిమోయని రెండు పాడి ఆవులను తెచిచ్,
బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్ర నుండి ఇంటికి తోలివేసి,
8యెహోవామందసానిన్ ఆ బండిమీద పెటిట్ , పరిహారంగా ఆయనకు
చెలిల్ంచవలసిన బంగారపు వసుత్ వులను దాని పకక్నే చినన్ పెటెట్లో
ఉంచి, ఆ బండి దాని దారిలో వెళేళ్లా వదిలిపెటట్ండి. 9 అది
బేతెష్మెషుకు వెళేల్ దారిలో ఈ దేశ సరిహదుద్ ను దాటితే ఆయనే
ఈ గొపప్ కీడు మనకు కలిగించాడని తెలుసుకోవచుచ్, ఆ దారిన
వెళళ్కపోతే ఆయనమనకి ఈ కీడు కలిగించలేదనీ, మన దురదృషట్ం
వలల్నే అదిమనకు సంభవించిందనీ గహించాలి” అనాన్రు.

10 ఆ విధంగా వారు రెండు పాడి ఆవులను తోలుకువచిచ్ బండికి
కటిట్ వాటిదూడలను ఇంటోల్ ఉంచి 11యెహోవామందసానిన్,బంగారు
గడడ్ల రూపాలూ పందికొకుక్ రూపాలూ ఉనన్ ఆ చినన్ పెటెట్ను
బండిమీద పెటాట్ రు. 12ఆ ఆవులు రహదారి వెంబడి సాఫీగా వెళత్ ,
రంకెలు వేసూత్ , బేతెష్మెషుకు వెళేల్ దారిలో నడిచాయి. ఫిలిషీయుల
పెదద్లు వాటిని వెంబడిసూత్ బేతెష్మెషు సరిహదుద్ వరకూ వెళాల్ రు.

13 బేతెష్మెషు పజలు పొలంలో తమ గోదుమ పంట కోసుత్ నాన్రు.
వారు కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు మందసం కనబడింది. దానిన్ చూసి
వారు సంతోషించారు. 14ఆ బండి బేతెష్మెషుకు చెందినయెహోషువ
అనే వాడి పొలంలోకి వచిచ్ అకక్డ ఉనన్ ఒక పెదద్ రాయి దగగ్ర
నిలిచింది. వారు బండికి ఉనన్ కరలను నరికి ఆవులను యెహోవాకు
దహనబలిగా అరిప్ంచారు.

15లేవీయులుయెహోవామందసానిన్, బంగారపువసుత్ వులు ఉనన్
ఆ చినన్ పెటెట్ను కిందికి దించి ఆ పెదద్ రాతిమీద పెటిట్నపుప్డు ఆ
రోజు బేతెష్మెషు పజలు యెహోవాకు దహనబలులు చేసి బలులు
అరిప్ంచారు.

16ఫిలిషీయులపెదద్లు ఐదుగురు జరిగినదంతాచూసిఅదేరోజున
ఎకోను చేరుకునాన్రు.
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17 పరిహార అరప్ణగా ఫిలిషీయులు చెలిల్ంచిన బంగారపు
గడడ్లు ఏమంటే, అషోడ్ దు, గాజా, అషెక్లోను, గాతు, ఎకోను-
ఈ ఐదు పటట్ణాల పజల కోసం ఒకొక్కక్టి. 18 పాకారాలు ఉనన్
పటట్ణాలు, పొలాలోల్ ఉండే గామాలవారు, ఫిలిషీయుల ఐదుగురు
పెదద్ల పటట్ణాలు అనిన్టి లెకక్ పకారం బంగారపు పందికొకుక్లను
అరిప్ంచారు. యెహోవామందసానిన్ కిందికి దింపిన పెదద్రాయి దీనికి
సాకష్ ం. ఇపప్టివరకూ ఆ రాయి బేతెష్మెషు వా న యెహోషువ
పొలంలో ఉంది.

19బేతెష్మెషు పజలు యెహోవామందసానిన్ తెరచి చూసినపుప్డు
దేవుడు వారిలో 70* మందిని హతం చేశాడు. యెహోవా కోపంతో
అనేకులను దెబబ్కొటట్గాపజలుదుఃఖాకాంతులయాయ్రు. 20అపుప్డు
బేతెష్మెషు పజలు “పరిశుదధ్ దేవు న యెహోవా సనిన్ధిలో ఎవరు
నిలబడగలరు? ఇకక్డి నుండి ఆయన ఎవరి దగగ్రికి పోవాలో”
అనుకుని 21 కిరయ్తాయ్రీము పజల దగగ్రికి మనుషులను పంపించి
“ఫిలిషీయులుయెహోవామందసానిన్ తిరిగి తీసుకు వచాచ్రు,మీరు
వచిచ్ మీ దగగ్రకి దానిన్ తీసుకు వెళళ్ండి” అని కబురు పంపించారు.

7
1 అపుప్డు కిరయ్తాయ్రీము పజలు వచిచ్ యెహోవా మందసానిన్

తీసుకువెళిళ్ గిబియాలో కొండ ఉనన్ అబీనాదాబు ఇంటి దగగ్ర
ఉంచి దానిన్ కాపాడడం కోసం అతని కొడుకు ఎలియాజరును
నియమించారు.

2 మందసానిన్ కిరయ్తాయ్రీములో ఉంచి ఇర ఏళల్ నిండాయి.
ఇశాయేలీయులంతా యెహోవాను అనుసరించాలని కోరుతూ
చింతిసుత్ నాన్రు.
మిసాప్ వదద్ ఇశాయేలీయులు తిరిగి పతిషిట్ంచుకోవడం,

ఫిలిషీయుల ఓటమి

* 6:19 6:19 70హీబు పతాలోల్ 50,070 అని ఉంది
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3 సమూయేలు ఇశాయేలీయులందరినీ సమకూరిచ్ ఇలా
చెపాప్డు. “మీరు మనసూఫ్రిగా యెహోవా పుకు తిరిగి, ఇతర
దేవుళళ్ను,అషారోతు దేవుళళ్నుమీమధయ్నుండి తీసివేసి, పటుట్ దల
గలిగి యెహోవా పు మీ మనసుస్లను మళిళ్ంచి ఆయనను
ఆరాధించండి. అపుప్డు ఆయన ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండి
మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డు.” 4 ఆ తరువాత ఇశాయేలీయులు బయలు
దేవుళళ్ను, అషారోతు దేవుళళ్ను విడిచిపెటిట్ యెహోవాను మాతమే
సేవించడంమొదలుపెటాట్ రు.

5అపుప్డు సమూయేలు “ఇశాయేలీయులంతామిసాప్ పదేశానికి
చేరుకోండి. నేను మీ తరపున యెహోవాకు పారథ్న చేసాత్ ను” అని
చెపిప్నపుప్డు 6 వారు మిసాప్లో సమావేశ నీళల్ చేది యెహోవా
సనిన్ధిలో కుమమ్రించి ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి “యెహోవా
దృషిట్లో మేమంతాపాపం చేశాం” అని ఒపుప్కునాన్రు. సమూయేలు
మిసాప్లో ఉంటూ ఇశాయేలీయులకు తీరుప్ తీరుసూత్ నాయ్యం
జరిగిసుత్ నాన్డు.

7 ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమకూడారని ఫిలిషీయులకు
తెలిసినపుప్డు ఫిలిషీయ దండు వారి మీద దాడికి సిదధ్మయాయ్రు.
ఈవిషయం ఇశాయేలీయులకు తెలిసినపుప్డు వారు ఫిలిషీయులకు
భయపడి 8 “మన దేవు న యెహోవా ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండి
మనలను ర ంచేలా మా కోసం పారథ్న చేయడం మానవదుద్ ” అని
సమూయేలును వేడుకునాన్రు.

9సమూయేలు ఇంకాపాలుతాగడంమానని ఒక గొరెపిలల్ను తెచిచ్
యెహోవాకు సరావ్ంగ హోమం అరిప్ంచి, ఇశాయేలీయుల తరఫున
యెహోవాకు పారిథ్ంచినపుడుయెహోవాఅతనిపారథ్న వినాన్డు.

10సమూయేలు దహనబలి అరిప్సుత్ నన్ సమయంలో ఫిలిషీయులు
యుదధ్ం చేయడానికి ఇశాయేలీయుల కి వచాచ్రు. అయితే
యెహోవా ఆ రోజు ఫిలిషీయుల మీదికి విపరీతంగా ఉరుములు
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ఉరిమేలా చేసి వారిని కలోల్ లపరచడంతో వారు ఇశాయేలీయుల
చేతిలో ఓడిపోయారు. 11 ఇశాయేలీయులు మిసాప్ నుండి
మొదలుపెటిట్ బేతాక్రు వరకూ ఫిలిషీయుల వెంటబడి చంపివేశారు.

12అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయితీసుకుని మిసాప్కు, షేనుకు
మధయ్ దానిన్ నిలబెటిట్ “ఇపప్టి వరకూ యెహోవా మనకు సహాయం
చేశాడు” అని చెపిప్ ఆ రాయికి “ఎబెనెజరు” అని పేరు పెటాట్ డు.

13 ఈ విధంగా ఫిలిషీయులు అణగారిపోయి ఇశాయేలు
సరిహదుద్ లోల్ కి మళీళ్ రాలేకపోయారు. సమూయేలు జీవించిన
కాలమంతటిలో యెహోవా హసత్ం ఫిలిషీయులకి విరోధంగా ఉంది.
14ఫిలిషీయులుఇశాయేలీయులనుండిఆకమించుకొనన్పటట్ణాలనీన్
వారికితిరిగివచాచ్యి. ఎకోను నుండిగాతు వరకూఉనన్గామాలనూ
వాటిలోని పొలాలనూ ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయుల చేతిలో నుండి
విడిపించుకునాన్రు. ఇశాయేలీయులకు, అమోరీయులకు మధయ్
శాంతి ఏరప్డింది.

15 సమూయేలు జీవించిన కాలమంతా ఇశాయేలీయులకు
నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు. 16 పతి సంవతస్రమూ అతడు
బేతేలుకు, గిలాగ్ లుకు, మిసాప్కు తిరుగుతూ, వివిధ పాంతాలోల్
ఇశాయేలీయులకు నాయ్యం జరిగిసూత్ వచాచ్డు. 17అతని నివాసం
రమాలో ఉనన్ందువలల్ అకక్డికి తిరిగి వచిచ్ అకక్డ కూడా నాయ్యం
జరిగిసూత్ వచాచ్డు. అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం
కటాట్ డు.

8
రాజు కోసం ఇశాయేలు పజల కోరిక

1 సమూయేలు ముసలివా నపుప్డు తన కుమారులను
ఇశాయేలీయుల నాయ్యాధిపతులుగా నియమించాడు. 2 అతని
పెదద్ కొడుకు పేరు యోవేలు. రెండవవాడి పేరు అబీయా, 3 వీరు
బెయేరెష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉనాన్రు. అతని కొడుకులు
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తమ తండివంటి మంచి పవరనను అనుసరించకుండా ధనం ఆశ
పెంచుకుని, లంచాలు తీసుకొంటూ తీరుప్లను తారుమారు చేశారు.

4 ఇశాయేలు పెదద్లంతా కలసి రమాలో ఉనన్ సమూయేలు దగగ్రకి
వచిచ్, 5 “అయాయ్, విను. నువువ్ ముసలివాడివి. నీ కొడుకులు
నీలాగా మంచి పవరన గలవారు కారు. కాబటిట్ పజలందరి కోరికను
మనిన్ంచిమాకు ఒక రాజును నియమించు. అతడుమాకు నాయ్యం
తీరుసాత్ డు” అని అతనితో అనాన్రు.

6 “మాకు నాయ్యం చేయడానికి ఒక రాజును నియమించు”
అని వారు అడిగిన మాట సమూయేలుకు రుచించలేదు.
అపుప్డు సమూయేలు యెహోవాకు పారథ్న చేశాడు. 7 యెహోవా
సమూయేలుకు ఇలా బదులిచాచ్డు. “పజలు నినున్ కోరినటుట్
జరిగించు. వారు తిరసక్రించింది నినున్ కాదు. తమను
పాలించకుండా ననేన్ తిరసక్రించారు.

8 వారు ననున్ తిరసక్రించి, ఇతర దేవుళళ్ను పూజించి, నేను
ఐగుపునుండి వారిని రపిప్ంచినపప్టి నుండి ఇపప్టిదాకావారు చేసూత్
వసుత్ నన్ పనుల పకారమే వారు నీ పటల్ కూడా జరిగిసుత్ నాన్రు.
వారు కోరినటుట్ జరిగించు. 9 అయితే వారికి రాబోయే కొతత్ రాజు
ఎలా పరిపాలిసాత్ డో దానికి నువేవ్ సాకష్ ంగా ఉండి వారికి సప్షట్ంగా
తెలియజెయియ్.”

10 తమకు రాజు కావాలని కోరిన పజలకి సమూయేలు యెహోవా
చెపిప్న మాటలనీన్ వినిపిసూత్ 11 ఇలా చెపాప్డు. “మిమమ్లిన్
ఏలబోయే రాజు ఎలా ఉంటాడంటే, అతడు మీ కొడుకులను
పటుట్ కుని, తన రథాలు నడపడానికి, గురాలను చూసుకోవడానికి
వారిని పనికి పెటుట్ కుంటాడు. కొందరు అతని రథాల ముందు
పరుగెతుత్ తారు. 12 అతడు కొందరిని తన నయ్ంలోని వెయియ్మంది
అధికారులుగా, యా మంది అధికారులుగా నియమిసాత్ డు.

తన పొలాలు దునన్డానికి, పంటలు కోయడానికి, యుదధ్ం చేసే
ఆయుధాలు, రథాల సామానులు తయారుచేయడానికి వారిని
పెటుట్ కుంటాడు.
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13 మీ ఆడపిలల్లను వంటలు చేయడానికి, అలంకరించడానికి,
రొటెట్లు కాలచ్డానికి పెటుట్ కొంటాడు. 14 మీ పొలాలోల్ , దాకష్తోటలోల్ ,
ఒలీవ తోటలోల్ శేషఠ్ భాగానిన్ తీసుకు తన సేవకులకు ఇసాత్ డు. 15మీ
పంటలో,దాకష్పళళ్లోపదవవంతుతీసుకు తనసిబబ్ందికి,పనివారికి
ఇసాత్ డు.

16మీ సవ్ంత పనివాళళ్లో, పనికతెత్లోల్ , మీ పశువులోల్ , గాడిదలోల్
మంచివాటిని తీసుకు తన కోసం ఉంచుకొంటాడు. 17మీ మందలోల్
పదవభాగం తీసుకొంటాడు. మీకుమీరుగాఅతనికిదాసు పోతారు.
18 ఇక ఆ రోజులోల్ మీకోసం మీరు కోరుకొనన్ రాజు గురించి ఎంతగా
వేడుకొనాన్యెహోవామీమనవి పటిట్ంచుకోడు.”

19ఇలాచెపిప్నపప్టికీ,పజలు సమూయేలుమాటపెడచెవినపెటిట్ ,
20 “అలా కాదు, ఇతర దేశ పజలు చేసుత్ నన్టుల్ మేము కూడా చేసేలా
మాకూ రాజు కావాలి, ఆ రాజు మాకు నాయ్యం జరిగిసాత్ డు, మాకు
ముందుగా ఉండి అతడేయుదాధ్ లు జరిగిసాత్ డు” అనాన్రు.

21 సమూయేలు పజలు పలికిన మాటలనిన్టినీ విని యెహోవా
సనిన్ధిలో వివరించాడు. 22 అపుప్డు యెహోవా “నీవు వారి
మాటలు వినివారికి ఒక రాజును నియమించు”అని సమూయేలుకు
చెపిప్నపుప్డు, సమూయేలు “మీరందరూ మీ మీ గామాలకు వెళిళ్
పొండి” అని ఇశాయేలీయులతో చెపాప్డు.

9
సమూయేలు సౌలును అభిషేకించడం

1 బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన కీషు అనే ధనవంతుడు
ఉండేవాడు. కీషు తండి అబీయేలు. అబీయేలు తండి సేరోరు.
సేరోరు తండి బెకోరతు. బెకోరతు తండి అఫీయా. 2 కీషుకు సౌలు
అనే ఒక కొడుకు ఉనాన్డు. అతడు చాలా అంద న యువకుడు.
ఇశాయేలీయులోల్ అతణిణ్ మించిన అందగాడు లేడు. అతడు
భుజాల నుండి ఇతరుల కంటే ఎతత్యినవాడు.
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3 సౌలు తండి కీషుకు చెందిన గాడిదలు తపిప్పోయినపుడు
కీషు తన కొడుకు సౌలును పిలిచి “మన పనివాళళ్లో ఒకణిణ్
వెంటబెటుట్ కుని వెళిళ్ గాడిదలను వెదుకు” అని చెపాప్డు. 4అతడు
వెళిళ్ ఎఫాయిము కొండలనీన్ తిరిగి షాలిషా దేశంలో వెతికినా అవి
కనబడలేదు. తరువాత వారు షయలీము దేశం దాటి తిరిగినపప్టికీ
అవి కనబడలేదు. బెనాయ్మీనీయుల దేశంలో వెతికినపప్టికీ అవి
కనబడలేదు.

5 అపుప్డు వారు సూపు దేశానికి వచిచ్నపుప్డు “మనం వెనకుక్
వెళిళ్పోదాం,గాడిదలను గూరిచ్బాధపడ వదుద్ . మానానన్మనకోసం
ఎదురు చూసుత్ ంటాడు” అని సౌలు తనతో ఉనన్ పనివాడితో
అనన్పుప్డు, 6 వాడు “ఈ ఊరోల్ దేవుని మనిషి ఒకడు ఉనాన్డు,
అతడు చాలా గొపప్వాడు, అతడు ఏది చెపితే అది జరుగుతుంది.
మనం ఎటు వెళాళ్లో ఆ దారి అతడు మనకు చెబుతాడేమో, అతని
దగగ్రకి వెళిళ్ అడుగుదాం రండి” అని చెపాప్డు.

7 అపుప్డు సౌలు “మనం వెళేల్టపుప్డు అతనికి ఏమి తీసుకు
వెళాళ్లి? మన దగగ్ర ఉనన్ భోజన పదారాద్ లు అనీన్ అయిపోయాయి.
ఆదేవునిమనిషికి బహ మానంగాఇవవ్డానికిమన దగగ్ర ఏమీలేదు
కదా! మన దగగ్ర ఏం ఉనాన్యి?” అని తన పనివాణిణ్ అడిగాడు.
8వాడు సౌలుతో “అయాయ్, వినండి. నా దగగ్ర పావు తులం *వెండి
ఉంది, మనకు దారి చెపిప్నందుకు దానిన్ ఆ వజనునికి ఇసాత్ ను”
అనాన్డు.

9ఇపుప్డుపవకగాఉనన్వాడినిగతంలోదీరఘ్దరిశ్అనిపిలిచేవాడు.
ఇదివరకూ ఇశాయేలీయులు ఎవ నాదేవుని నుండి ఏ నావిషయం
తెలుసుకోవాలని ఆశించి వెళేల్ సమయంలో “మనం దీరఘ్దరిశ్ దగగ్రకి
వెళాద్ ం పదండి” అని చెపుప్కోవడం పరిపాటి. 10 అపుప్డు సౌలు
“నువువ్ చెపిప్ంది బాగుంది. వెళాద్ ం పద” అనాన్డు.

* 9:8 9:8పావుతులం 3గాములు చినన్ నాణెం
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11 వారు వజనుడు ఉండే ఊరికి బయలుదేరారు. ఊరిలోకి
వెళత్ ండగా నీళల్ తోడుకోవడానికి వచిచ్న యువతులు వారికి
ఎదురుపడినపుప్డు “ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ ఉనాన్డా?” అని అడిగారు.

12 అందుకు వారు “ఇదిగో అతడు ఈ దగగ్రలోనే ఉనాన్డు.
తొందరగా వెళిళ్ కలుసుకోండి. ఈ రోజే అతడు ఊరోల్ కి వచాచ్డు. ఈ
రోజే ఉనన్త సథ్లం లో పజల పకష్ంగా బలి అరిప్సాత్ డు. 13 మీరు
ఊరోల్ కి వెళళ్గానే అతడు భోజనం చేయడానికి కొండపాంతానికి వెళల్క
ముందే మీరు అతణిణ్ కలుసుకోవచుచ్. అతడు వచేచ్ంత వరకూ
పజలు భోజనం చేయరు, అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాతే
పిలిచిన వారు భోజనం చేసాత్ రు. మీరు తవ్రగా వెళళ్ండి, అతణిణ్
కలుసుకోడానికి ఇదే స న సమయం.” అని చెపాప్రు.

14వారు ఊళోల్ కి వెళళ్గానే కొండ పాంతానికి వెళత్ నన్ సమూయేలు
వారికి ఎదురయాయ్డు.

15 సౌలు అకక్డకు రేపు వసాత్ డని యెహోవా సమూయేలుకు
చెపాప్డు. 16 ఎందుకంటే “నా పజల వినన్పం నాకు చేరింది. నేను
వారిని పటిట్ంచుకొంటునాన్ను. కాబటిట్ ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండి
నా పజలను విడిపించడానికి నా పజ న ఇశాయేలీయుల అతణిణ్
రాజుగా అభిషేకించడానికి రేపు ఇదే సమయానికి నేను బెనాయ్మీను
దేశంలో నుండి ఒక వయ్కిని నీ దగగ్రికి రపిప్సాత్ ను.”

17సౌలుసమూయేలుకు కనబడినపుప్డు,యెహోవా “ఇతడేనేను
నీతోచెపిప్న వయ్కి. ఇతడేనాపజలను పరిపాలిసాత్ డు”అనిఅతనితో
చెపాప్డు. 18 సౌలు పురదావ్రంలో సమూయేలును కలుసుకుని
“దీరఘ్దరిశ్ ఉండేది ఎకక్డ? దయచేసి నాకు చూపించండి” అని
అడిగినపుప్డు, 19 సమూయేలు సౌలును చూసి “నేనే దీరఘ్దరిశ్ని.
కొండ పాంతానికి వెళళ్ండి, ఈరోజు మీరు నాతో కలసి భోజనం
చెయాయ్లి. రేపు నీ సందేహం తీరిచ్ నేను నినున్ పంపిసాత్ ను.
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20 మూడు రోజుల కితం తపిప్పోయిన నీ గాడిదలను గూరిచ్
విచారించవదుద్ , అవి దొరికాయి. ఇశాయేలీయుల ఇషట్ం ఎవరి
న ఉంది? నీ నా, నీ తండి సంతానం నే కదా” అనాన్డు.

21 అపుప్డు సౌలు “నేను బెనాయ్మీను గోతానికి చెందినవాణిణ్ కదా.
నా గోతం ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్ అలప్ నది కదా. నా కుటుంబం
బెనాయ్మీను గోతపు వారందరిలో అలుప్లు కదా? నాతో ఈ విధంగా
ఎందుకుమాటాల్ డుతునాన్వు?” అనాన్డు.

22 అయితే సమూయేలు సౌలును, అతని పనివాణిణ్ భోజనపు
గదిలోకి వెంటబెటుట్ కుని వెళిళ్ తాను పిలిచిన ము మంది
ఉనన్ మొదటి వరుసలో వారిని కూరోచ్బెటిట్ 23 వంటవాణిణ్ చూసి
“నేను ఉంచమని చెపిప్ నీ చేతికి ఇచిచ్న దానిన్ తీసుకురా”
అని చెపిప్నపుప్డు, 24 అ వంటవాడు తొడ ఎముకను, దాని న
ఉనన్ మాంసానిన్ తీసుకువచిచ్ సౌలుకు వడిడ్ంచాడు. సమూయేలు
సౌలుతో ఇలా అనాన్డు. “చూడు, మనం కలుసుకొనే సమయం
కోసం దాచిపెటిట్న దానిన్ నీకు వడిడ్ంచాను. పిలిచిన వాళ ళ్
వచిచ్నపప్టినుంచి దీనిన్ ఈ సందరాభ్నికి నీ కోసం ఉంచాలని నేను
వంటవాడితో చెపాప్ను” అనాన్డు. ఆ రోజు సౌలు సమూయేలుతో
కలసి భోజనం చేశాడు.

25 పటట్ణ పజలు కొండ నుండి కిందికి దిగుతునన్ సమయంలో
సమూయేలుతనఇంటి సౌలుతోమాటాల్ డుతునాన్డు. 26తరువాతి
రోజు తెలల్వారుజామున సమూయేలు “నేను నీకు వీడోక్లు
చెపప్డానికి మిదెద్మీదికి రా” అని సౌలును పిలవగా సౌలు లేచాడు.
తరువాత వారిదద్రూ బయలుదేరి 27 ఊరి చివరకూ వసుత్ ండగా
సమూయేలు సౌలుతో “నీ పనివాణిణ్ మనకంటే ముందుగా వెళళ్మని
చెపుప్. దేవుడు నీతో చెపప్మనన్ది నేను నీకు తెలియజేసేవరకూ
నువువ్ ఇకక్డే ఆగిపో” అని చెపప్గా సౌలు పనివాణిణ్ ముందుగా
పంపివేశాడు.
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10
1 అపుప్డు సమూయేలు నూనె బుడిడ్ తీసుకు సౌలు తల

మీద నూనె పోసి అతణిణ్ ముదుద్ పెటుట్ కుని “యెహోవా నినున్
అభిషేకించి తన సొతుత్ అయిన తన పజల* మీద నినున్ రాజుగా
నియమించాడు” అని ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, 2 “ఈ రోజు నువువ్ నా
దగగ్ర నుండి వెళిళ్న తరువాత బెనాయ్మీను సరిహదుద్ లో సెలస్హ లో
ఉనన్ రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు వయ్కులు నీకు కనిపిసాత్ రు. వారు
‘నువువ్ వెదకుతునన్ గాడిదలు దొరికాయి. మీ నానన్ గాడిదల
విషయం మరచిపోయి, నా కొడుకును వెదకడానికి నేనేం చెయాయ్లి,
అని నీ కోసం బాధ పడుతునాన్డు’ అని చెబుతారు.

3తరువాతనువువ్అకక్డి నుండి వెళిల్ తాబోరు దానానికిరాగానే
అకక్డ బేతేలు నుండి దేవుని దగగ్రకి వెళేల్ ముగుగ్ రు మనుషులు
నీకు ఎదురుపడతారు. వారిలో ఒకడు మూడు మేకపిలల్లను,
ఒకడుమూడు రొటెట్లను,మరొకడుదా రసపుతితిత్నిమోసుకుంటూ
వసాత్ రు. 4వారు నీ మ సమాచారాలు అడిగి నీకు రెండు రొటెట్లు
ఇసాత్ రు. వాటినివారి నుండి నువువ్ తీసుకోవాలి.

5ఈ విధంగా వెళత్ ఫిలిషీయుల దండులో నివాసం ఉండే దేవుని
కొండకు చేరతావు. అకక్డ ఊరి దగగ్రకి నువువ్ రాగానే, తంతి
వాయిదాయ్లు, తంబుర, సనాన్యి, సితారా వాయిసుత్ నన్వారు, వారి
వెనుక ఉనన్త సథ్లం నుండి దిగి వసుత్ నన్ పవకల గుంపు నీకు
కనబడుతుంది. వారు పకటన చేసూత్ వసాత్ రు. 6 యెహోవా ఆతమ్
నీ కి బలంగా దిగివసాత్ డు. నువువ్ కూడా వారితో కలిసి పకటిసూత్
ఉండగా నీకు నూతన మనసుస్ వసుత్ ంది. 7 దేవుడు నీకు తోడుగా
ఉంటాడు కనుకఈసూచనలు నీకు సంభవించినతరువాతనీకు ఏది
మంచిదనిపిసేత్ అది చెయియ్.

8నాకంటేముందు నీవు గిలాగ్ లుకు వెళిళ్నపుప్డు, దహన బలులు,
సమాధాన బలులు అరిప్ంచడానికి నేను నీ దగగ్రికి దిగి వసాత్ ను. నేను
* 10:1 10:1 పజల ఇశాయేలీయుల
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నీదగగ్రకి వచిచ్ నువువ్ ఏమిచేయాలోచెపేప్వరకూ ఏడు రోజులపాటు
నువువ్ అకక్డే ఉండిపోవాలి.”
సౌలు రాజు కావడం

9 సమూయేలు దగగ్ర నుండి వెళిల్పోడానికి బయలుదేరినపుడు
దేవుడు సౌలుకు నూతన మనసుస్ అనుగహించాడు. ఆ రోజే ఆ
ఆనవాళ ళ్ కనబడాడ్ యి.

10వారు ఆ కొండ దగగ్రకి వసుత్ ండగా పవకల సమూహం అతనికి
ఎదురు వచిచ్నపుప్డు దేవుని ఆతమ్ బలంగా అతని మీదికి వచాచ్డు.
అతడు వారిమధయ్ నిలిచి పకటన చేసూత్ ఉనాన్డు.

11 గతంలో అతనిని ఎరిగిన వారంతా అతడు పవకలతో కలసి
పకటించడం చూసి “కీషు కుమారుడికి ఏమయియ్ంది? సౌలు కూడా
పవక అయాయ్డా?” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 12 అకక్డ
ఉనన్ ఒక వయ్కి “అతని తండి ఎవరు?” అని అడిగాడు. అందువలల్
సౌలు కూడా పవక అయాయ్డా? అనే సామెతపుటిట్ంది. 13తరువాత
అతడు పకటించడం ఆపివేసి ఉనన్త సథ్లానికి వచాచ్డు.

14 సౌలు చినాన్నన్ అతణిణ్ , అతని పనివాణిణ్ చూసి “మీరిదద్రూ
ఎకక్డికి వెళాళ్రు?” అని అడిగినపుడు అతడు “గాడిదలను
వెదకాలని వెళాళ్ం, అవి కనబడనపుప్డు సమూయేలు దగగ్రకి
వెళాళ్ం” అని చెపాప్డు. 15 సౌలు చినాన్నన్ “సమూయేలు నీకు
ఏమి చెపాప్డో ఆ విషయాలు నాకు కూడా చెపుప్” అని అడిగాడు.
16 సౌలు అతనితో “గాడిదలు దొరికాయి అని అతడు చెపాప్డు”
అనిచెపాప్డు గానీరాజయ్ పరిపాలనను గురించి సమూయేలు చెపిప్న
మాట చినాన్నన్కు చెపప్లేదు.

17తరువాత సమూయేలు మిసాప్లోయెహోవాసనిన్ధికి పజలను
పిలిపించి ఇశాయేలీయులతో ఇలా అనాన్డు, 18 “ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, నేను ఇశాయేలీయు న
మిమమ్లిన్ ఐగుపు నుండి రపిప్ంచి ఐగుపీత్యుల ఆకమణ నుండి,
మిమమ్లిన్ బాధపెటిట్న పజలనుండి విడిపించాను. 19 అయినపప్టికీ
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మీ కషట్కాలంలో పమాదాల నుండి మిమమ్లిన్ కాపాడిన మీ దేవుణిణ్
మీరు ఇపుప్డు విడిచిపెటాట్ రు. ‘మా మీద ఒకరిని రాజుగా
నియమించు’ అని కోరుకునాన్రు. కాబటిట్ ఇపుప్డు మీ గోతాలు, మీ
కుటుంబాల కమం పకారం మీరంతా యెహోవా సనిన్ధిలో హాజరు
కావాలి.”

20ఇశాయేలీయులగోతాలనిన్టినీసమూయేలుసమకూరిచ్నపుడు
బెనాయ్మీను గోతం చీటీ పడింది. 21 బెనాయ్మీను గోతంవారి
వంశాలు, కూటమి పేరుల పకారం సమకూరిచ్నపుడు మతియుల
వంశం ఏరప్డింది. తరువాత కీషు కుమారుడు సౌలు ఎనిన్కయాయ్డు.
పజలు అతనిని వెదగాగ్ అతడు కనబడలేదు.

22 అపుప్డు వారు “ఇకక్డికి రావలసి మనిషి ఇంకెవ నా
ఉనాన్రా” అని యెహోవా దగగ్ర వాకబు చేసినపుప్డు యెహోవా
“అతడు సామానులోల్ దాకుక్నాన్డు” అని చెపాప్డు. 23 వారు
పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అకక్డి నుండి అతణిణ్ తీసుకువచాచ్రు.
అతడు సమూహంలో నిలబడినపుప్డు భుజాల నుండి ఇతరులకంటే
కి ఎతత్యినవాడుగా కనబడాడ్ డు.
24 అపుప్డు సమూయేలు “యెహోవా ఏరప్రచుకునన్వాణిణ్ మీరు

చూశారా? పజలందరిలో అతని వంటివాడు ఎవరూ లేడు” అని
చెపిప్నపుప్డు, ఆ పజలంతా ఆనందంతో “రాజుచిరకాలం జీవిసాత్ డు
గాక” అంటూ బిగగ్రగా కేకలు వేశారు.

25 తరువాత సమూయేలు రాజయ్పాలన పదధ్తిని పజలకి
వినిపించి, ఒక గంథంలో రాసి యెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్ ఉంచాడు.
తరువాత సమూయేలు అకక్డ సమావేశ న వారందరినీ తమ
తమ ఇళళ్కు పంపివేశాడు.

26 సౌలు కూడా గిబియాలో ఉనన్ తన ఇంటికి వెళిల్పోయాడు.
దేవుని ఆతమ్ దావ్రా హృదయంలో పేరేపణ పొందిన యుదధ్వీరులు
అతని వెంట వెళాల్ రు. 27 అసూయపరులూ, దుషుట్ లూ అయిన
కొందరు “ఈ మనిషి మనలను ఏలుతాడా?” అని చెపుప్కొంటూ
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అతడిని పటిట్ంచుకోకుండా, కానుకలు ఇవవ్కుండా ఉనన్పుప్డు సౌలు
ఏమీ పటిట్ంచుకోకుండా చెవిటివాడిలాగా నెమమ్దిగాఉండిపోయాడు.

11
సౌలు అమోమ్నీయులను ఓడించడం

1 అమోమ్నీయు న నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదుకు
ఎదురుగా నాయ్నిన్ మోహరించాడు. అపుప్డు యాబేషువారు
“మేము నీకు సేవకులుగా ఉంటాం. మాతో ఒపప్ందం చేసుకో” అని
నాహాషును అడిగారు. 2 “ఇశాయేలు జాతి పజలందరికీ అవమానం
కలిగేలా మీ అందరి కుడి కళ ళ్ పెరికివేసాత్ నని మీతో ఒపప్ందం
చేసుకుంటాను” అని అమోమ్నీయు న నాహాషు యాబేషు పెదద్లతో
చెపాప్డు.

3 అందుకు వారు “మేము ఇశాయేలీయుల అనిన్ సరిహదుద్
పాంతాలకు మా రాయబారులను పంపడానికి మాకు వారం రోజులు
సమయం ఇవువ్. ఈలోపుగా మమమ్లిన్ కాపాడేవారు ఎవరూ లేరని
తెలిసేత్ మముమ్ను మేమే నీకు అపప్గించుకుంటాం” అనాన్రు.

4 ఆ రాయబారులు సౌలు ఉంటునన్ గిబియాకు వచిచ్ అకక్డి
పజలకు ఆ సమాచారం అందించినపుప్డు ఆ పజలంతా గటిట్గా
ఏడాచ్రు. 5 సౌలు పొలం నుండి పశువులను తోలుకుని వసూత్
“పజలు అలా ఏడవడానికి కారణం ఏమిటి?” అని అడిగాడు. వారు
యాబేషువారు తెచిచ్న సమాచారం అతనికి తెలియజేసారు.

6 సౌలు ఆ మాటలు వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతనిన్ తీవంగా
ఆవహించాడు. అతడు ఆగహంతో 7 ఒక కాడి ఎడల్ను ముకక్లుగా
నరికి ఇశాయేలీయుల దేశంలోని నాలుగు దికుక్లకు రాయబారుల
చేత వాటిని పంపుతూ “సౌలు, సమూయేలులతో చేతులు కలపని
వారందరి ఎడల్ను నేను ఈ విధంగా చేసాత్ ను” అని కబురు పంపాడు.
అందువలల్ పజలోల్ యెహోవాభయం కలిగింది. కాబటిట్ ఒకక్డు కూడా
మిగలకుండా అందరూ సౌలు దగగ్రకి వచాచ్రు. 8 అతడు బెజెకులో
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సమావేశ న వారిని లెకక్పెటిట్నపుప్డు ఇశాయేలు వారు మూడు
లకష్ల మంది,యూదావారు 30 వేలమంది ఉనాన్రు.

9 అపుప్డు సౌలు “రేపు మధాయ్హన్ం లోపుగా మీకు రకష్ణ
కలుగుతుందని యాబేషిగ్లాదు వారితో చెపప్ండి” అని ఆ
రాయబారులకు ఆజాఞ్ పించాడు. వారు వెళిళ్ యాబేషువారికి ఆ
వార తెలిపినపుప్డు వారు చాలా సంతోషించారు. 10 అపుప్డు
యాబేషువారు నాహాషు పంపిన మనుషులతో ఇలా చెపాప్రు. “రేపు
మేము బయలుదేరి మమమ్లిన్ మేము నీకు అపప్గించుకొంటాం.
అపుప్డు నీకు ఏది అనుకూలమోదానిన్మాకు చేయవచుచ్.”

11 తరువాతి రోజు సౌలు పజలను మూడు గుంపులుగా
చేసిన తరువాత వారు తెలల్వారేలోగా శిబిరం మధయ్కు చేరుకుని
మధాయ్హన్ంలోగా అమోమ్నీయులను సంహరించారు. మిగిలిన
వారిలో ఏ ఇదద్రూ కలసి తపిప్ంచుకోలేకుండా చెదరిపోయారు.

12 తరువాత పజలు “సౌలు మనలను ఏలుతాడా? అని
అడిగిన వారెకక్డ ఉనాన్రు? మేము వారిని చంపడానికి వారిని
తెపిప్ంచు” అని సమూయేలుతో అనాన్రు. 13 అందుకు సౌలు “ఈ
రోజు యెహోవా మనకు రకష్ణ కలిగించాడు కాబటిట్ మీరు ఎవరినీ
చంపవదుద్ ” అనాన్డు.

14 “మనం గిలాగ్ లుకు వెళిల్ రాజయ్ పరిపాలన పదధ్తులను తిరిగి
సిథ్రపరచుకుందాం, రండి” అని సమూయేలు పజలందరినీ
పిలిచాడు. 15 పజలంతా గిలాగ్ లుకు వచిచ్ అకక్డ యెహోవా
సనిన్ధానంలో శాంతి బలులు అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధి తోడుగా
సౌలుకు పటాట్ భిషేకం జరిగించారు. సౌలు, అకక్డ చేరిన పజలంతా
సంతోషంతో ఉపొప్ంగిపోయారు.

12
సమూయేలు చివరి ఉపదేశం
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1 అపుప్డు సమూయేలు ఇశాయేలీయులందరినీ పిలిచి ఇలా
చెపాప్డు. “వినండి, మీ కోరిక నేను మనిన్ంచి మిమమ్లిన్ ఏలడానికి
ఒకరిని రాజుగా నియమించాను. 2మీకు అవసర న పనులు మీ
రాజు జరిగిసాత్ డు. నా తల నెరిసిపోయింది, నేను ముసలివాణిణ్
అయాయ్ను. నా కొడుకులు మీ మధయ్లో ఉనాన్రు. చినన్పప్టి నుండి
ఈరోజు వరకూ నేను మీమధయ్ ఉండిమీ పనులు చేసూత్ వచాచ్ను.

3 ఇదిగో ననున్ చూడండి, నేను ఎవరి ఎదుద్ నా అకమంగా
తీసుకొనాన్నా? ఎవరి గాడిద నా పటుట్ కొనాన్నా? ఎవరి నా
అనాయ్యం చేశానా? ఎవరి నా బాధపెటాట్ నా? నాయ్యం
దాచిపెటట్డానికిఎవరిదగగ్ నాముడుపులుతీసుకునాన్నా? అలాచేసి
ఉంటే, యెహోవా ముందూ యెహోవా చేత అభిషేకం పొందినవాని
ముందూనామీదసాకష్ ం చెపిప్ంచండి. అపుప్డు నేనుమీ సమకష్ంలో
వాటనిన్టినీ తిరిగి ఇచిచ్వేసాత్ ను.”

4 అందుకు పజలు “నువువ్ మాకు ఎలాంటి అనాయ్యమూ
చేయలేదు, ఏ విధంగానూ బాధ కలిగించలేదు, ఎవరి దగగ్రా నువువ్
దేనినీ తీసుకోలేదు” అని అతనితో చెపాప్రు. 5అతడు “అలాంటిది
నా దగగ్ర ఏదీ మీకు దొరకదని యెహోవా, ఇంకా ఆయన అభిషేకం
చేయించినవాడు కూడాఈనాడుమీమీదసాకష్ులుగాఉనాన్రు”అని
చెపిప్నపుప్డు “అవును,సాకష్ులే” అనివారంతా జవాబిచాచ్రు.

6 సమూయేలు పజలతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “మోషేను,
అహరోనును నాయకులుగా నియమించి మీ పూరీవ్కులను ఐగుపు
దేశం నుండి రపిప్ంచినవాడు యెహోవాయే గదా 7 కాబటిట్ యెహోవా
మీకు, మీ పూరీవ్కులకు చేసిన నాయ్య న ఉపకారాలను బటిట్
యెహోవా సనిన్ధానంలో నేను మీతో వాదించడానికి మీరు ఇకక్డే
ఉండండి.

8 యాకోబు ఐగుపుకు వచిచ్న తరువాత మీ పూరివ్కులు
యెహోవాను వేడుకొనన్పుప్డు ఆయన మోషే అహరోనులను
పంపించి వారిని ఐగుపు నుండి నడిపించి వారు వచిచ్ ఈ పాంతంలో
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నివసించేలా చేశాడు. 9 అయితే వారు తమ దేవు న యెహోవాను
నిరల్కష్ ం చేసినపుప్డు వారిని హాసోరు సేనాధిపతి సీసెరా చేతికీ
ఫిలిషీయుల చేతికీ మోయాబు రాజు చేతికీ అపప్గించాడు. వారు
ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేసి హింసించారు.

10 అపుప్డు వారు, ‘మేము యెహోవాను నిరల్కష్ ం చేసి బయలు
దేవుళళ్నూ అషారోతు దేవిని పూజించడం దావ్రా పాపం చేశాం.
మా శతువుల చేతి నుండి నువువ్ మమమ్లిన్ విడిపించు. నినున్
మాతమే సేవిసాత్ ం’ అని యెహోవాను వేడుకునాన్రు. 11యెహోవా
యెరుబబ్యలును, బెదానును, యెఫాత్ ను, సమూయేలును
పంపి, నలుదికుక్లా ఉనన్ మీ శతువుల చేతిలో నుండి మిమమ్లిన్
విడిపించడం వలల్ మీరు భయం లేకుండా నివసిసుత్ నాన్రు.

12అయితేఅమోమ్నీయుల రాజునాహాషుమీ కి దండెతిత్నపుప్డు
మీ దేవు నయెహోవామీసంరకష్ుడుగా ఉనన్పప్టికీ, ‘ఆయన వదుద్ ,
ఒక రాజు మమమ్లిన్ ఏలాలి’ అని మీరు ననున్ అడిగారు. 13మీరు
ఇషట్పూరవ్కంగా నియమించుకొనన్ రాజు ఇతడే. యెహోవా ఇతనిని
మీ నరాజుగా నిరణ్యించాడు.

14మీరు యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఆయనకు విధేయత
చూపి ఆయనను సేవించి, ఆయన ఆజఞ్లకు లోబడి, మీరూ,
మిమమ్లిన్ పాలించే మీ రాజూ మీ దేవు న యెహోవాను అనుసరిసేత్
మీకు మేలు, మం కలుగుతాయి. 15 అలా కాక, యెహోవా
మాట వినకుండా ఆయన ఆజఞ్లకు లోబడకపోతే యెహోవా కృప
మీ పూరీవ్కులకు వయ్తిరేకంగా ఉనన్టుట్ మీ పటల్ కూడా విరోధంగా
ఉంటుంది.

16 మీరు నిలబడి చూసూత్ ఉండగానే యెహోవా జరిగించే ఈ
గొపప్ పనులను చూడండి. 17 ఇది గోదుమ పంట కోసే కాలం
గదా. మీ కోసం రాజును నియమించమని కోరుకోవడం దావ్రా
యెహోవా దృషిట్లో మీరు ఘోర న తపిప్దం చేశారని మీరు
గహించి తెలుసుకొనేలా యెహోవా ఉరుములు, వరష్ం పంపాలని
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నేను ఆయనను వేడుకొంటునాన్ను.” 18 సమూయేలు యెహోవాను
వేడుకొనన్పుప్డు యెహోవా ఆ రోజే ఉరుములు, వరష్ం పంపించగా
పజలంతాయెహోవాకు, సమూయేలుకు అమితంగా భయపడాడ్ రు.

19వారు సమూయేలుతో ఇలా అనాన్రు. “రాజు కావాలని మేము
అడగడం దావ్రా మా పాపాలనిన్టి కంటే ఎకుక్వ పాపం చేశాం.
అందువలల్ మేమంతా చనిపోకుండేలా దీనుల న మా కోసం నీ
దేవు న యెహోవాకు పారథ్న చెయియ్.” 20 అపుప్డు సమూయేలు
పజలతో “భయపడవదుద్ . మీరు ఈ పాపం చేసింది నిజమే,
అయినపప్టికీయెహోవాను విడిచిపెటట్కుండా ఆయనమాటవింటూ,
నిండు హృదయంతో ఆయనను సేవించండి. 21 ఆయనను నిరల్కష్ం
చేయకండి, ఆయనున్ నిరల్కష్ పెటేట్వారు పనికిమాలిన న కాపాడలేని
విగహాలనుపూజిసాత్ రు. అవి నిజంగాబొమమ్లే.

22 యెహోవా మిమమ్లిన్ తన పజగా చేసుకోవడానికి
ఇషట్పడుతునాన్డు. ఆయన గొపప్ న తన నామం కోసం తన
పజలను విడిచిపెటట్డు. 23 నేను మాతం ఇంకా ఎకుక్వ ఆసకితో
మీ కోసం పారథ్న చేసాత్ ను. లేకపోతే నేను యెహోవా దృషిట్లో
పాపం చేసినవాడనవుతాను. ఆయనశేషఠ్ న మంచి మారగ్ం మీకు
బోధిసాత్ ను.

24ఆయనమీకోసంఎనిన్ గొపప్ పనులు చేశాడోఅదిమీరుజాఞ్ పకం
ఉంచుకుని యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి, కపటం లేని నిండు
మనసుస్తో ఆయనను పూజించడం ఎంతో అవసరం. 25మీరు చెడడ్
పనులు చేసూత్ ఉనన్టట్యితేమీరూ,మీరాజూనశించిపోతారు.”

13
సమూయేలు సౌలును గదిద్ంచడం

1 సౌలు రాజుగా పాలించడం ఆరంభించినపుడు అతని
వయసుస్ ము ఏళ ళ్. అతడు రెండేళ ళ్ ఇశాయేలీయులను
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పాలించిన తరువాత 2 ఇశాయేలీయులోల్ మూడు వేలమందిని
ఏరప్రచుకునాన్డు. వీరిలో రెండు వేలమంది మికమ్షు పాంతంలోని
బేతేలు కొండలోసౌలుదగగ్రఉండగా,వెయియ్మందిబెనాయ్మీనీయుల
ఊరు గిబియాలో యోనాతాను దగగ్ర ఉనాన్రు. మిగిలిన వారిని
అతడు తమ తమ గుడారాలకు పంపివేశాడు.

3 యోనాతాను గెబాలో ఉనన్ ఫిలిషీయుల గుంపును
సంహరించినపుడు ఆ విషయం ఫిలిషీయులకు తెలిసింది.
దేశంలోని హెబీయులంతా ఈ వార వినాలని సౌలు పచారం
చేయించాడు. 4సౌలు ఫిలిషీయుల గుంపును సంహరించడం వలల్
తమ ఫిలిషీయులు విరోధం పెంచుకొనాన్రని ఇశాయేలీయులకు
తెలిసినపుప్డు వారంతా గిలాగ్ లులోసౌలు దగగ్రకి చేరుకునాన్రు.

5 ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదద్ం చేయడానికి ము
వేలరథాలు,ఆరువేలమందిగురపురౌతులు,సముదంఒడుడ్ నఉండే
ఇసుక రేణువులంత విసాత్ ర న జనసమూహానిన్ సమకూరుచ్కుని
బయలుదేరారు. వీరంతా బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో
దిగారు.

6 ఇశాయేలీయులు భయపడుతూ తామంతా పాణాపాయంలో
పడిపోయినటుట్ గహించి కొండ గుహలోల్ , పొదలోల్ , బండసందులోల్ ,
ఉనన్త సథ్లాలోల్ , సొరంగాలోల్ దాకుక్నాన్రు. 7 కొందరు హెబీయులు
యొరాద్ ను నది దాటి గాదు దేశానికి, గిలాదుకు వెళిళ్పోయారు.
అయితే సౌలు ఇంకా గిలాగ్ లులోనే ఉనాన్డు. పజలంతా
భయపడుతూనే అతణిణ్ అనుసరించారు.

8 సమూయేలు చెపిప్నటుట్ అతడు వారం రోజులు వేచి ఉండి,
సమూయేలు ఇంకా గిలాగ్ లుకు రాకపోవడం, పజలు తన నుండి
చెదరిపోవడం చూసి 9 హోమ బలిని, శాంతి బలిని నా దగగ్రికి
తీసుకు రమమ్ని చెపిప్ హోమబలి అరిప్ంచాడు. 10అతడు హోమబలి
అరిప్ంచడం ముగియగానే సమూయేలు అకక్డికి వచాచ్డు. సౌలు
అతణిణ్ చూసి అతనికి వందనాలు చెబుతూ ఎదురు వెళాళ్డు.
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11సమూయేలు అతణిణ్ చూసి “నువువ్ చేసిన పని ఏమిటి?” అని
అనాన్డు. అందుకు సౌలు “పజలు నానుండి చెదరిపోవడం,
అనుకునన్ సమయానికి నువువ్ రాకపోవడం, ఫిలిషీయులు
మికమ్షులో సమకూడడం నేను గమనించి 12 ఇక యెహోవాకు
శాంతి బలి అరిప్ంచక ముందే ఫిలిషీయులు గిలాగ్ లుకు వచిచ్ నా
దాడిచేసాత్ రనుకునినాఅంతటనేనేతెగించిహోమబలిఅరిప్ంచాను”
అనాన్డు.

13 అపుప్డు సమూయేలు ఇలా చెపాప్డు. “నీ దేవు న
యెహోవా నీకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ కొనకుండా నీవు అవివేకంగా
పవరించావు. ఇశాయేలీయుల నీ రాజాయ్ధికారానిన్ కలకాలం
సిథ్రంగా ఉంచాలని యెహోవా తలచాడు. అయితే నీ అధికారం
నిలబడదు. 14 యెహోవా తన హృదయానుసారి న ఒకణిణ్
కనుగొనాన్డు. నీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ నువువ్ చెయయ్లేకపోయావు
కాబటిట్ యెహోవాతన పజల అతణిణ్ రాజుగా నియమిసాత్ డు.”

15 సమూయేలు లేచి, పయాణ గిలాగ్ లు నుండి
బెనాయ్మీనీయుల గోతసాథ్ నం గిబియాకు వచాచ్డు. సౌలు తన
దగగ్ర సమకూడిన పజలను లెకక్పెటిట్నపుడు వారు సుమారు ఆరు
వందలమంది ఉనాన్రు.

ఆయుధాలు లేని ఇశాయేలీ నికులు
16 సౌలు, అతని కుమారుడు యోనాతాను, తమ దగగ్ర

ఉనన్ వారితో కలసి బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు చేరుకునాన్రు.
ఫిలిషీయులు మికమ్షులో దిగారు.

17ఫిలిషీయుల దండు నుండి దోచుకొనేవారు మూడు గుంపులుగా
బయలుదేరారు. ఒక గుంపు షూయాలు దేశానికి ఒఫా పుగా వెళేల్
దారిలోకాపుకాశారు. 18రెండవ గుంపుబేత్ హోరోనుకు వెళేల్ దారిలో,
మూడవ గుంపు అరణయ్ం దగగ్రలోని జెబోయిము లోయ సరిహదుద్
దారిలో కాపుకాశారు.
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19 హెబీయులు తమ కోసం కతుత్ లు, ఈటెలు తయారు
చేయించుకొంటారేమోనని ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయుల
దేశమంతటిలోకమమ్రివాళ ళ్ఎవరూఉండకుండాాచేశారు. 20కాబటిట్
ఇశాయేలీయులంతా తమ నాగటి కరలు, పారలు, గొడడ్ళ ళ్,
కొడవళ ళ్ పదును పెటుట్ కోవడానికి ఫిలిషీయుల దగగ్రికి వెళాళ్లిస్
వచేచ్ది. 21 నాగటి కరలకు, పారలకు, మూడు ముళ ళ్ ఉండే
కొంకీలకు, గొడడ్ళళ్కు పదును పెటట్డానికి ఆకురాయి మాతమే వారి
దగగ్ర ఉంది.

22 అందువలల్ యుదధ్ం జరిగే సమయంలో సౌలు, యోనాతానుల
దగగ్రునన్ వారిలో ఒకక్రి చేతిలో కూడా ఒక కతిత్గానీ, యీటెగానీ
లేకుండా పోయింది. సౌలు దగగ్ర, అతని కుమారుడు యోనాతాను
దగగ్ర మాతమే అవి ఉనాన్యి. 23 ఫిలిషీయుల నయ్పు
కాపలాదారులు కొందరు మికమ్షు కనుమకు వెళిళ్ అకక్డ ఉనాన్రు.

14
యోనాతాను ఫిలిషీయులను ఎదురొక్వడం

1 ఆ రోజున సౌలు కొడుకు యోనాతాను తన తండితో ఏమీ
చెపప్కుండా తన ఆయుధాలు మోసేవాణిణ్ పిలిచి “అటు పు ఉనన్
ఫిలిషీయుల నయ్ం కావలివారినిచంపడానికి వెళాద్ ం పద”అనాన్డు.

2 సౌలు గిబియా అవతల మిగోనులో దానిమమ్ చెటుట్ కింద
డేరా వేసుకునాన్డు. అతని దగగ్ర సుమారు ఆరు వందలమంది
మనుషులు ఉనాన్రు. 3 షిలోహ లో యెహోవా యాజకు న
ఏలీ కుమారుడు ఫీనెహాసుకు పుటిట్న ఈకాబోదు సహోదరుడు
అహీటూబుకు పుటిట్న అహీయా ఏఫోదు ధరించుకుని అకక్డ
ఉనాన్డు. యోనాతాను వెళిల్న విషయం ఎవవ్రికీ తెలియదు.

4 యోనాతాను ఫిలిషీయుల నాయ్నికి కావలి వారునన్ సథ్లానికి
వెళాళ్లనుకునన్ దారికి రెండు పకక్లా నిటారుగా ఉనన్ కొండలు
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ఉనాన్యి. వాటిలో ఒకదాని పేరు బొసేస్సు, రెండవదాని పేరు సెనే.
5మికమ్షుకు ఉతత్రంగా ఒక కొండ శిఖరం, రెండవ శిఖరం గిబియాకు
ఎదురుగా ద ణం పున ఉనాన్యి.

6 యోనాతాను “ఈ సునన్తి లేనివారి శిబిరం కి వెళాద్ ం పద.
ఒకవేళ యెహోవా మన కారాయ్నిన్ సఫలం చేసాత్ డేమో. అనేకమంది
చేత నా, కొదిద్మంది చేత నార ంచడంయెహోవాకు అసాధయ్మా?”
అని తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో అనాన్డు. 7 వాడు “నీ
మనసుస్కు తోచింది చెయియ్. వెళాద్ ం పద, నీకు నచిచ్నటుట్ చేయడానికి
నేను నీతోపాటే ఉంటాను” అనాన్డు.

8అపుప్డుయోనాతాను “మనంవారిదగగ్రికివెళిళ్వారుమనలను
చూసేలా చేదాద్ ం. 9 వారు మనలను చూసి, ‘మేము మీ దగగ్రికి
వచేచ్వరకూ అకక్డే నిలిచి ఉండండి’ అని చెపిప్నటెతే వాళళ్ దగగ్రికి
వెళళ్కుండా మనం ఉనన్ చోటే ఉండిపోదాం. 10 ‘మా దగగ్రకి
రండి’ అని వాళ ళ్ పిలిసేత్ దానివలల్ యెహోవా వారిని మన చేతికి
అపప్గించాడని అరథ్ం చేసుకుని మనం వెళాద్ ం” అని చెపాప్డు.

11 వారిదద్రూ తమను తాము ఫిలిషీయుల నయ్ం కావలి
వారికి కనపరచుకునాన్రు. అపుప్డు ఫిలిషీయులు “చూడండి,
దాకుక్నన్ గుహలోల్ నుండి హెబీయులు బయలుదేరి వసుత్ నాన్రు”
అని చెపుప్కొంటూ, 12 యోనాతానును, అతని ఆయుధాలు
మోసేవాడిని పిలిచి “మేముమీకు ఒకటి చూపిసాత్ ం రండి” అనాన్రు.
యోనాతాను “నా వెనకే రా, యెహోవా ఇశాయేలీయుల చేతికి
వారిని అపప్గించాడు” అని తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో చెపిప్
13 అతడూ, అతని వెనుక అతని ఆయుధాలు మోసేవాడూ తమ
చేతులతో, కాళల్తో పాకి కి ఎకాక్రు. ఫిలిషీయులు యోనాతాను
దెబబ్కు పడిపోగానే అతని వెనకాలే అతని ఆయుధాలు మోసేవాడు
వారిని చంపివేశాడు.

14యోనాతాను,అతనిఆయుధాలుమోసేవాడుచేసినఆమొదటి
సంహారంలో దాదాపు ఇర మంది చనిపోయారు. ఒక రోజులో ఒక
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కాడియెడుల్ దునన్గలిగే అర ఎకరం నేల విసీత్రణ్ంలో ఇది జరిగింది.

ఫిలిషీయులమీద విజయం
15 ఆ సమూహంలో, పొలంలో ఉనన్వారందరిలో తీవ న

ఆందోళన ఏరప్డింది. నాయ్నికి కావలివారు, దోచుకొనేవారూ
భయపడాడ్ రు, నేల కంపించింది. ఇదంతా దేవుడు జరిగించిన
పని అనివారు అనుకునాన్రు.

16 బెనాయ్మీనీయుల పాంత న గిబియాలో ఉనన్ నికులు
చెదిరిపోయి పూరిగా ఓడిపోవడం సౌలు గూఢచారులు చూసి ఆ
సమాచారంసౌలుకు తెలిపారు. 17సౌలు “మనదగగ్ర లేనివాళెళ్వరో
తెలుసుకోడానికి అందరినీ లెకక్పెటట్ండి” అని చెపాప్డు. వారు
చూసి యోనాతాను, అతని ఆయుధాలు మోసేవాడు అకక్డ లేరని
కనుగొనాన్రు.

18ఆసమయంలోదేవునిమందసం ఇశాయేలీయుల దగగ్రే ఉంది.
“దేవుని మందసానిన్ ఇకక్డికి తీసుకురండి” అని సౌలు అహీయాకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 19 సౌలు యాజకునితో మాటాల్ డుతుండగా,
ఫిలిషీయుల శిబిరంలో అలజడి ఎకుక్వ కాసాగింది. అపుప్డు సౌలు
యాజకునితో “నీ చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకో” అని చెపిప్ 20 అతడూ,
అతనితో ఉనన్వారంతా కలిసి యుదాధ్ నికి బయలుదేరారు. వారిని
చూసి ఫిలిషీయులు తికమకపడి ఒకరినొకరు చంపుకునాన్రు.

21 అంతకు ముందు ఫిలిషీయుల ఆధీనంలో చుటుట్ పకక్ల
శిబిరాలోల్ ఉనన్ హెబీయులు ఇశాయేలీయులను కలుసుకోడానికి
ఫిలిషీయులను విడిచిపెటిట్ సౌలు దగగ్రకి, యోనాతాను దగగ్రకి
వచాచ్రు. 22 అంతేకాక, ఫిలిషీయ నయ్ం పారిపోతునన్దని
విని వారిని తరమడానికి ఎఫాయిం కొండ పాంతంలో దాకొక్నన్
ఇశాయేలీయులుయుదధ్ంలో చేరారు.
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23ఆరోజునఇశాయేలీయులనుయెహోవాఈవిధంగాకాపాడాడు.
యుదధ్ం బేతావెను అవతల వరకూ సాగింది. ఇశాయేలీయులు బాగా
అలసిపోయారు.
యోనాతాను తేనెతాగటం

24 “నేను నా శతువుల పగ సాధించే వరకూ, సాయంతమయేయ్
దాకాభోజనం చేసేవాడు శాపానికి గురి అవుతారు”అనిసౌలు పజల
చేత ఒటుట్ పెటిట్ంచాడు. అందుకని పజలు ఏమీ తినకుండా ఉనాన్రు.
25 నయ్ం మొతత్ం అడవిలోకి వచిచ్నపుప్డు ఒకచోట నేలమీద తేనె
కనబడింది. 26 వారు ఆ అడవిలోకి వెళత్ నన్పుప్డు తేనె ధారగా
కారుతూ ఉంది. తాము చేసిన పమాణానికి లోబడి ఎవవ్రూ ఆ తేనె
ముటుట్ కోలేదు.

27 అయితే యోనాతానుకు తన తండి పజలచేత చేయించిన
పమాణం గురించి తెలియదు. అతడు తన చేతికర చాచి దాని
అంచును తేనెపటుట్ లో ముంచి దానిన్ నోటిలో పెటుట్ కోగానే అతని
కళళ్కు వెలుగు* వచిచ్ంది. 28 అకక్డి వారిలో ఒకడు “నీ తండి
పజలచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచి ‘ఈ రోజున ఆహారం తీసుకొనేవాడు
కచిచ్తంగా శాపానికి గురవుతాడు’ అని ఆజాఞ్ పించాడు. అందుకే
పజలు బాగా అలసిపోయారు” అని చెపాప్డు.

29 అందుకు యోనాతాను “నా తండి మనుషులను కషట్పెటిట్న
వాడయాయ్డు. నేను ఈ తేనె కొంచెం తినగానే నా కళ ళ్ ఎంతగా
వెలిగిపోయాయో చూడు. 30 మన మనుషులు శతువుల
దగగ్ర దోచుకునన్ది బాగా తిని ఉంటే వారు ఇంకా ఎకుక్వగా
సంహరించేవాళ ళ్ గదా” అనాన్డు.

31 ఆ రోజు ఇశాయేలు వారు ఫిలిషీయులను మికమ్షు నుండి
అయాయ్లోను వరకూ తరిమి హతం చేసినందువలల్ బాగా
అలసిపోయారు. 32వారు దోపిడీ సొముమ్ మీద ఎగబడి, గొరెలను,

* 14:27 14:27 కళళ్కు వెలుగు శకి
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ఎదుడ్ లను, దూడలను నేలమీద పడవేసి వాటిని వధించి రకంతోనే
తినాన్రు.

33 “పజలు రకంతోనే తిని యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం
చేసుత్ నాన్రు” అని కొందరు సౌలుకు చెపిప్నపుప్డు అతడు “మీరు
దేవునికి విశావ్స ఘాతకులయాయ్రు. ఒక పెదద్ రాయి నా దగగ్రకి
దొరిల్ంచి తీసుకురండి” అని చెపిప్, 34 “అందరూ తమ తమ
ఎదుద్ లను, గొరెలను నా దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ ఇకక్డే వధించి
వాటిని తినాలి. రకంతో కలసిన మాసం తిని యెహోవా దృషిట్లో
పాపం చేయవదుద్ ” అని వారితో చెపప్డానికి అతడు కొంతమందిని
పంపించాడు. పజలంతా ఆరాతి తమ తమ ఎదుద్ లను తెచిచ్ అకక్డ
వధించారు.

35 అకక్డ సౌలు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచాడు. అతడు
యెహోవాకు కటిట్ంచినమొదటి బలిపీఠం అదే.

36 సౌలు “మనం ఈ రాతి ఫిలిషీయులను తరుముతూ
తెలల్వారేదాకా దోచుకుని వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా లేకుండా చేదాద్ ం
రండి” అని ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు వారంతా “నీకు ఏది మంచిదని
అనిపిసేత్ దానిన్ చెయియ్” అని అనాన్రు. అపుప్డు సౌలు “యాజకుడు
ఇకక్డే ఉనాన్డు, అతని దావ్రా దేవుని దగగ్ర విచారణ చేదాద్ ం
రండి” అని చెపాప్డు. 37సౌలు “నేను ఫిలిషీయులను వెంబడిసేత్
వారిని నీవు ఇశాయేలీయుల చేతికి అపప్గిసాత్ వా” అని దేవుని దగగ్ర
విచారణ చేసినపుప్డు ఆ రోజున ఆయన అతనికి ఎలాంటి జవాబు
ఇయయ్లేదు.

38 అందుకు సౌలు “పజల పెదద్లు నా దగగ్రకి వచిచ్ ఈ రోజు
ఎవరి దావ్రా తపిప్దం జరిగిందో దానిన్ కనుకోక్వాలి. 39 అది
నా కొడుకు యోనాతాను వలల్ జరిగినా సరే, వాడు తపప్కుండా
చనిపోతాడని ఇశాయేలీయులను కాపాడే యెహోవా తోడని నేను
ఒటుట్ పెడుతునాన్ను” అని చెపాప్డు. అయితే అకక్డ ఉనన్వారిలో
ఎవవ్రూ సమాధానం చెపప్లేదు.
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40 “మీరంతా ఒక పకక్న ఉండండి, నేనూ, నా కొడుకు
యోనాతానూ మరో పకక్న నిలబడతాం” అని సౌలు చెపిప్నపుప్డు,
వారంతా “నీ మనసుకు ఏది మంచిదనిపిసేత్ అది చెయియ్” అనాన్రు.
41 అపుప్డు సౌలు “ఇశాయేలీయుల దేవుడ న యెహోవా,
తపుప్ చేసినది ఎవరో చూపించు” అని పారిథ్ంచినపుడు సౌలు,
యోనాతానుల పేరున చీటీ పడింది. పజలు తపిప్ంచుకునాన్రు.

42 “నాకూనాకొడుకుయోనాతానుకూమధయ్ చీటీ వేయండి”అని
సౌలు ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు చీటీయోనాతాను పేరున పడింది.

43 “నువువ్ చేసిన పని ఏమిటో నాకు తెలియజేయి” అని
యోనాతానును అడిగినపుప్డు, యోనాతాను “నా చేతికర అంచుతో
కొంచెం తేనె తీసుకుని తినన్ విషయం నిజమే, కొంచెం తేనె కోసం
నేను చనిపోవలసి వచిచ్ంది” అని సౌలుతో అనాన్డు. 44 అపుప్డు
సౌలు “యోనాతానూ, నీవు తపప్కుండా చనిపోవాలి. అందుకు నేను
ఒపుప్కోకపోతే దేవుడు నాకు గొపప్ కీడు కలిగిసాత్ డు” అనాన్డు.

45 అయితే పజలు సౌలుతో “మనకు ఇంత గొపప్ విజయం
కలిగేలా చేసిన యోనాతాను చనిపోవాలా? అది ఎనన్టికీ
జరగకూడదు. దేవుని సహాయంతోనే ఈ రోజు యోనాతాను
మనకు జయం లభించేలా చేశాడు. యెహోవా దేవుని ఒటుట్ .
అతని తలవెండుకలోల్ ఒకక్ నా కింద పడకూడదు” అని చెపిప్
యోనాతాను మరణించకుండా అతణిణ్ కాపాడారు. 46 తరువాత
సౌలు ఫిలిషీయులను తరమడం మానివేసి తిరిగి వెళిల్పోయాడు,
ఫిలిషీయులు తమ సవ్దేశానికి వెళిళ్పోయారు.

47ఈవిధంగాసౌలు ఇశాయేలీయులనుపాలించడానికి అధికారం
పొంది, నలు దికుక్లా ఉనన్ శతువు న మోయాబీయులతో,
అమోమ్నీయులతో, ఎదోమీయులతో, సోబా దేశపు రాజులతో,
ఫిలిషీయులతో యుదాధ్ లు జరిగించాడు. అతడు ఎవరి మీదకు
దండెతిత్నా వారందరి నా గెలుపు సాధించాడు. 48 అతడు తన
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నయ్ంతో అమాలేకీయులను హతమారిచ్ వారు దోచుకుపోయిన
ఇశాయేలీయులను వారి చేతిలో నుండి విడిపించాడు.
సౌలు కుటుంబం

49సౌలు కుమారులపేరుల్ యోనాతాను,ఇషీవ్,మెలీక్షూవ. అతని
ఇదద్రు కుమారెలోల్ పెదద్మామ్యి పేరు మేరబు, రెండవది మీకాలు.
50 సౌలు భారయ్ అహీనోయము. ఈమె అహిమయసుస్ కుమారె.
అతని నాయ్ధిపతి అబేన్రు, ఇతడు సౌలు చినాన్నన్ నేరు కొడుకు.
51 సౌలు తండి కీషు, అబేన్రు తండి నేరు, ఇదద్రూ అబీయేలు
కుమారులు.

52 సౌలు జీవించిన కాలమంతా ఫిలిషీయులతో యుదాధ్ లు
జరుగుతూనే ఉనాన్యి. సౌలు తనకు తారసపడడ్ బలాఢుయ్లను,
వీరులను చేరదీసి తన నయ్ంలో చేరుచ్కునాన్డు.

15
రాజుగాసౌలును దేవుడు తిరసక్రించడం

1 ఒక రోజున సమూయేలు సౌలును పిలిచి ఇలా చెపాప్డు.
“ఇశాయేలు పజల నినున్ రాజుగా అభిషేకించడానికి యెహోవా
ననున్ పంపించాడు. ఆయన మాట విను. 2 నాయ్లకు అధిపతి
అయిన యెహోవా చెబుతునన్ది ఏమిటంటే, ‘అమాలేకీయులు
ఇశాయేలీయులకు చేసిన కీడు నాకు జాఞ్ పకం ఉంది. వారు ఐగుపు
విడిచి రాగానేమారగ్ మధయ్ంలో అమాలేకీయులు వారి కి వచిచ్ దాడి
చేశారు కదా. 3కాబటిట్ నువువ్ బయలుదేరి వెళిళ్ ఎవవ్రి పటాల్ కనికరం
చూపకుండా అమాలేకీయులను హతం చెయియ్. పురుషు నా,
సీ నా,చినన్పిలల్ నా,పసిపిలల్ నా,ఎదుద్ నా,గొరె నా,ఒంటె నా,
గాడిద నా వేటినీ విడిచిపెటట్క వారికి ఉనన్దంతా నాశనం చేసి,
అమాలేకీయులందరినీ నిరూమ్లం చెయియ్’ ” అని చెపాప్డు.

4 అపుప్డు సౌలు పజలను తెలాయీములో పోగుచేసి వారిని
లెకిక్ంచాడు. కాలబ్లం రెండు లకష్లమంది, యూదావారు
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పదివేలమంది పోగయాయ్రు. 5 అపుప్డు సౌలు అమాలేకీయుల
పటట్ణానికి వచిచ్ లోయలోపొంచి ఉనాన్డు.

6ఇశాయేలీయులు ఐగుపునుండి వచిచ్నపుప్డు కేనీయులువారికి
సహాయం చేశారు గనుక అమాలేకీయులతో కలసి ఉనన్ కేనీయులు
కూడా నాశనం కాకుండా ఉండేలా వారిని బయలుదేరి వెళిళ్పొమమ్ని
కేనీయులకు సమాచారం పంపినపుడు కేనీయులు అమాలేకీయులోల్
నుండి వెళిల్పోయారు. 7తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలా
నుండి ఐగుపు దేశపు మారగ్ంలో ఉనన్ షూరు వరకూ తరిమి
సంహరించి 8 అమాలేకీయుల రాజు అగగును సజీవంగా పటుట్ కుని,
మిగిలినవారందరినీ కతిత్తో నాశనం చేశాడు.

9 సౌలు, అతని పజలు కలసి అగగును, గొరెలు, ఎదుద్ లు,
బాగా బలిసిన గొరెపిలల్లు మొద నవాటిలో మంచివాటినీ నాశనం
చేయకుండా వేరుగా ఉంచి, పనికిరాని వాటిని, నాసిరకం వాటిని
చంపివేశారు.

10 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ సమూయేలుకు పతయ్కష్ ఇలా
చెపాప్డు, 11 “సౌలు నేను చెపిప్నది చేయకుండా నా
ఆజఞ్లను నిరల్కష్ ం చేశాడు గనుక అతణిణ్ రాజుగా చేసినందుకు
విచారిసుత్ నాన్ను.” అపుప్డు సమూయేలు కోపం తెచుచ్కుని రాతి
అంతాయెహోవాకు విజాఞ్ పన చేసూత్ నే ఉనాన్డు.

12 తెలల్వారగానే సమూయేలు లేచి సౌలును కలుసుకొనేందుకు
వెళిళ్నపుప్డు సౌలు కరెమ్లుకు వచిచ్ అకక్డ విజయ సామ్రక
సూథ్ పం నిలబెటిట్ తిరిగి గిలాగ్ లుకు వెళిల్పోయాడని తెలుసుకునాన్డు.
13 తరువాత అతడు సౌలు దగగ్రకి వచిచ్నపుడు సౌలు “యెహోవా
నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక, యెహోవా చెపిప్న మాట నేను
జరిగించాను” అనాన్డు.

14అపుప్డు సమూయేలు “అలా తే నాకు వినబడుతునన్ గొరెల
అరుపులు, ఎదుద్ ల రంకెలు ఎకక్డివి?” అని అడిగాడు. 15అందుకు
సౌలు “అమాలేకీయుల నుండి పజలు వీటిని తీసుకువచాచ్రు.
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నీ దేవు న యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచడానికి పజలు గొరెలోల్ ,
ఎదుద్ లోల్ మంచివాటిని చంపకుండా ఉండనిచాచ్రు. మిగిలిన
వాటనిన్టినీమేముహతం చేశాం”అనాన్డు. 16సమూయేలు “నీవు
మాటాల్ డవలసిన అవసరం లేదు. యెహోవారాతినాతోచెపిప్నమాట
నీకు చెబుతునాన్ను విను” అనాన్డు. సౌలు “చెపప్ండి” అనాన్డు.

17 అపుప్డు సమూయేలు “నీ విషయంలో నువువ్ అలుప్డవుగా
ఉనన్ సమయంలో ఇశాయేలీయుల గోతాలకు ముఖయ్ న
వాడివయాయ్వు. యెహోవా నినున్ ఇశాయేలీయులకు రాజుగా
అభిషేకించాడు. 18 యెహోవా నినున్ పంపించి ‘నువువ్ వెళిళ్
పాపాతుమ్ న అమాలేకీయులను నాశనం చెయియ్, వారు సమూలంగా
అంతమయేయ్ వరకూ వారితో యుదధ్ం చెయియ్’ అని చెపిప్నపుప్డు,
19 నువువ్ యెహోవా మాట వినకుండా దోచుకునన్ దానిన్ ఆశించి
ఆయన విషయంలో ఎందుకు తపుప్ చేశావు?” అనాన్డు.

20 అపుప్డు సౌలు “అలా అనకు, నేను యెహోవా మాట విని
యెహోవా ననున్ పంపిన మారాగ్ న వెళిళ్ అమాలేకీయుల రా న
అగగును మాతమే తీసుకు వచాచ్ను కాని అమాలేకీయులందరినీ
నాశనం చేశాను. 21అయితే గిలాగ్ లులో నీ దేవు నయెహోవాకు బలి
అరిప్ంచడానికి పజలు శపిత న గొరెలోల్ , ఎదుద్ లోల్ శేషఠ్ నవాటిని
తీసుకువచాచ్రు” అని సమూయేలుతో చెపాప్డు.

22అందుకు సమూయేలు “ఒకడుతానుచెపిప్నమాటకులోబడితే
యెహోవా సంతోషించేటంతగా, దహనబలులు, హోమాలు అరిప్సేత్
సంతోషిసాత్ డా? ఆలోచించు, బలులు అరిప్ంచడం కంటే లోబడడం,
పొటేట్ళల్ కొవువ్అరిప్ంచడం కంటేమాటవినడం శేషఠ్ ం. 23తిరుగుబాటు
చేయడంఅనేది శకునం చెపప్డం అనేపాపంతో సమానం. మూరఖ్ంగా
పవరించడం విగహపూజఅనేపాపంతోసమానం. యెహోవాఆజఞ్ను
నువువ్ తిరసక్రించావు కాబటిట్ నువువ్ రాజుగా ఉండకుండా ఆయన
నినున్ తిరసక్రించాడు” అనాన్డు.
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24 అపుప్డు సౌలు “పజలకు భయపడి వారి మాట
వినడంవలల్ నేను యెహోవా ఆజఞ్ను, నీ మాటలను మీరి పాపం
కొనితెచుచ్కొనాన్ను. 25నువువ్నాపాపానిన్తీసివేసినేనుయెహోవాకు
మొకుక్కొనేలానాతో కలసి రా” అని సమూయేలును వేడుకునాన్డు.

26 అయితే సమూయేలు “నీతోబాటు నేను వెనకిక్ రాను.
నీవు యెహోవాను తిరసక్రించావు కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల మీద
రాజుగా ఉండకుండాా యెహోవా నినున్ తిరసక్రించాడు” అని చెపిప్
27 వెళిల్పోవాలని వెనకిక్ తిరిగాడు. అపుప్డు సౌలు అతని దుపప్టి
చెంగును పటుట్ కొనగా అది చిరిగింది.

28 అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇలా చెపాప్డు “ఈ రోజే
యెహోవా ఇశాయేలీయుల రాజాయ్నిన్ నీ చేతిలో నుండి తీసివేసి
నీ సాటి వారిలో ఉతత్ము న వేరొకరికి దానిన్ అపప్గించాడు.
29 ఇశాయేలీయులకు మహిమగా ఉనన్ దేవుడు అబదధ్మాడడు,
మనసుస్మారుచ్కోడు.”

30సౌలు “నేను పాపం చేశాను. అయినపప్టికీ నా పజల పెదద్ల
ముందు, ఇశాయేలీయుల ముందు ననున్ గౌరవించు. యెహోవాకు
మొకక్డానికి నేను వెళత్ ండగా నాతో కూడ కలసి రమమ్ని” అతని
బతిమాలినపుప్డు 31 సమూయేలు సౌలు వెంట వెళాళ్డు. సౌలు
యెహోవాకు మొకిక్న తరువాత 32 సమూయేలు “అమాలేకీయుల
రాజు అగగును నా దగగ్రికి తీసుకు రండి” అనాన్డు. అగగు
ఆనందంగా అతని దగగ్రకి వచిచ్ “నాకు మరణ శికష్ తపిప్పోయిందా”
అనాన్డు.

33 సమూయేలు “నీ కతిత్ సీలకు సంతానం లేకుండా చేసినటుట్
నీ తలిల్కి కూడా సీలలో సంతానం లేకుండా పోతుంది” అని
చెపిప్ గిలాగ్ లులో యెహోవా సనిన్ధానంలో అగగును ముకక్లుగా
నరికివేశాడు.

34 తరువాత సమూయేలు రమాకు, సౌలు గిబియాలోని
తన ఇంటికి వెళిళ్పోయారు. 35 సౌలు బతికినంత కాలం
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సమూయేలు అతణిణ్ చూసేందుకు వెళల్లేదు గానీ సౌలును గూరిచ్
దుఃఖిసూత్ వచాచ్డు. తాను సౌలును ఇశాయేలీయుల రాజుగా
నియమించినందుకు యెహోవాపశాచ్తాత్ పం చెందాడు.

16
సమూయేలు దావీదును అభిషేకించడం

1యెహోవాసమూయేలుతోఇలాచెపాప్డు “ఇశాయేలీయులమీద
రాజుగా ఉండకుండా నేను తిరసక్రించిన సౌలును గూరిచ్ నువువ్
ఎంతకాలం దుఃఖిసాత్ వు? నీ కొముమ్ను నూనెతో నింపు, బేతెల్హేముకు
చెందిన యెషష్యి దగగ్రకి నినున్ పంపిసుత్ నాన్ను. అతని కొడుకులోల్
ఒకడిని నేను రాజుగా ఎంపిక చేశాను.”

2 అందుకు సమూయేలు “నేనెలా వెళళ్గలను? నేను వెళిల్న
సంగతి సౌలుకు తెలిసేత్ అతడు ననున్ చంపేసాత్ డు” అనాన్డు.
యెహోవా “నువువ్ ఒక లేగ దూడను తీసుకువెళిళ్ యెహోవాకు బలి
అరిప్ంచడానికి వచాచ్నని చెపిప్, 3యెషష్యిని బలిఅరప్ణ చేసేచోటికి
పిలిపించు. అపుప్డు నువువ్ ఏమి చేయాలోనీకు చెబుతాను. ఎవరి
పేరు నేను నీకు సూచిసాత్ నో అతణిణ్ నువువ్ అభిషేకించాలి” అని
చెపాప్డు.

4 సమూయేలు యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ బేతెల్హేముకు
బయలుదేరాడు. ఆ ఊరి పెదద్లు అతడు రావడం చూసి భయపడి
“నువువ్ శాంతంగానే వసుత్ నాన్వా?” అని అడిగినపుప్డు, 5 అతడు
“శాంతంగానే వచాచ్ను. మిమమ్లిన్ మీరు శుదిధ్ చేసుకుని నాతో కలసి
బలికి రండి” అని చెపిప్ యెషష్యిని, అతని కొడుకులను శుదిధ్ చేసి
బలి అరిప్ంచాడు.

6 వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూసి “నిజంగా
యెహోవా అభిషేకించేవాడు ఆయన ఎదురుగా నిలబడి ఉనాన్డు”
అని అనుకునాన్డు. 7 అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఇలా
అనాన్డు. “అతడి అందానీన్ ఎతుత్ నూ చూడవదుద్ . మనుషులు
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లకష్ పెటేట్ వాటినియెహోవాలకష్ పెటట్డు. నేనుఅతణిణ్ నిరాకరించాను.
మనుషులు రూపానిన్ చూసాత్ రు గానీ యెహోవా అయితే
హృదయానిన్ చూసాత్ డు.”

8యెషష్యి అబీనాదాబును పిలిచి అతణిణ్ సమూయేలు ముందు
నిలబెటట్గా, అతడు “యెహోవా ఇతణిణ్ ఎనున్కోలేదు” అనాన్డు.
9అపుప్డుయెషష్యి షమామ్ను పిలిచి నిలబెటిట్నపుప్డు సమూయేలు
“యెహోవా ఇతణిణ్ ఎనున్కోలేదు” అనాన్డు. 10 యెషష్యి తన
ఏడుగురు కొడుకులనూ సమూయేలు ముందుకి రపిప్ంచాడు.
సమూయేలు “యెహోవా వీరిలో ఎవరినీ ఎనున్కోలేదు” అని చెపిప్,
11 “నీ కొడుకులందరూ ఇకక్డే ఉనాన్రా?” అని యెషష్యిని
అడిగాడు. అతడు “ఇంకా చివరివాడు ఉనాన్డు, అయితే
వాడు గొరెలను మేపడానికి వెళాళ్డు” అని చెపాప్డు. అందుకు
సమూయేలు “నువువ్ అతనికి కబురు పంపి ఇకక్డికి రపిప్ంచు.
అతడు వచేచ్దాకామనం కూరోచ్లేం కదా”అనియెషష్యితోచెపాప్డు.

12 యెషష్యి అతణిణ్ పిలిపించి లోపలికి తీసుకువచాచ్డు.
అతడు రూపంలో ఎరని వాడు, చకక్ని కళ ళ్ కలిగి చూపులకు
అంద నవాడు. అతడు రాగానే “నేను కోరుకొనన్ది ఇతడే, నీవు
లేచిఅతణిణ్ అభిషేకించు”అనియెహోవాచెపప్గానే, 13సమూయేలు
నూనెకొముమ్ను తీసిఅతనితల నూనెపోసిఅతనిఅనన్లముందు
అతణిణ్ అభిషేకించాడు. ఆ రోజు నుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదును
తీవంగా ఆవహించాడు. తరువాత సమూయేలు లేచి రమాకు
వెళిల్పోయాడు.

సౌలు ఇంటిలోదావీదు
14యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా

దగగ్ర నుండి ఒక దురాతమ్ అతణిణ్ భయపెటిట్ , వేధించడం
మొదలుపెటిట్ంది, 15సౌలు సేవకులు “దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న
దురాతమ్ నినున్ భయపెడుతునన్ది. 16 నీ సేవకుల న మాతో
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చెపుప్, దేవుని దగగ్ర నుండి దురాతమ్ నినున్ వేధిసూత్ ఉనన్పుప్డు దాని
నుండి ఉపశమనం పొందడానికి తంతివాదయ్ం చకక్గా వాయించగల
ఒకణిణ్ వెదుకుతాం. దురాతమ్ వచిచ్ నినున్ వేధించినపుప్డలాల్ అతడు
తంతివాదయ్ం వాయించడం వలల్ నువువ్ బాగుపడతావు” అని
సౌలుతో అనాన్రు.

17 అపుప్డు సౌలు “బాగా వాయించగల ఒకణిణ్ వెతికి నా దగగ్రికి
తీసికురండి” అని వారితో చెపాప్డు. 18వారిలో ఒకడు “బేతెల్హేము
వా న యెషష్యి కొడుకులోల్ ఒకణిణ్ చూశాను, అతడు చకక్గా
వాయించగలడు, అతడు రయ్వంతుడు, యుదధ్వీరుడు, మాటకారి,
అందగాడు. యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉనాన్డు కూడా” అని
చెపాప్డు. 19సౌలుయెషష్యి దగగ్రకి తన సేవకులను పంపి “గొరెలు
కాసుత్ నన్ నీ కొడుకు దావీదును నా దగగ్రకి పంపించు” అని కబురు
చేశాడు.

20అపుప్డుయెషష్యి ఒక గాడిద రొటెట్లు,దా రసపు తితిత్, ఒక
మేకపిలల్ను ఉంచి దావీదు దావ్రా సౌలుకు పంపించాడు. 21దావీదు
సౌలు దగగ్రకి వచిచ్ అతని ముందు నిలబడినపుడు అతడు సౌలుకు
బాగా నచాచ్డు. అతణిణ్ సౌలు ఆయుధాలుమోసే పనిలో పెటాట్ రు.

22అపుప్డు సౌలు “దావీదు నాకు బాగా నచాచ్డు కాబటిట్ అతణిణ్
నా సముఖంలో నిలిచి ఉండడానికి ఒపుప్కో” అని యెషష్యికి
కబురు పంపాడు. 23 దేవుని నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును
వేధించినపుప్డలాల్ దావీదు తంతి వాదయ్ం వాయించేవాడు. అపుప్డు
దురాతమ్ అతణిణ్ విడిచిపోయేది. అతడు కోలుకుని నెమమ్ది
పొందేవాడు.

17
దావీదు, గొలాయ్తు
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1 ఫిలిషీయులు యూదా పదేశంలో తమ నాయ్లను యుదాధ్ నికి
సమకూరాచ్రు. శోకోలో సమకూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకో, అజేకా
మధయ్ మకాం చేశారు.

2 సౌలు, ఇశాయేలీయులు కూడుకుని ఏలా లోయలో దిగి
ఫిలిషీయులను ఎదిరించడానికివరుసలోల్ నిలబడాడ్ రు. 3ఒకలోయకు
ఇరుపకక్లా కొండల మీద ఫిలిషీయులు, ఇశాయేలీయులు నిలిచి
ఉనాన్రు.

4 ఫిలిషీయుల నయ్ంలోనుండి గొలాయ్తు అనే బలశాలి
బయలుదేరాడు. అతడు గాతు పాంతానికి చెందినవాడు. అతని
ఎతుత్ ఆరు మూరల ఒక జానెడు. 5 అతడు తన తల కంచు
శిరసాణం ధరించాడు. అతడుయుదధ్ కవచం పెటుట్ కునాన్డు. కవచం
బరువు 57 కిలోలు.

6 అతని కాళల్కు కంచు కవచం, అతని భుజాల మధయ్ ఒక కంచు
బలెల్ం ఉనాన్యి. 7 అతని చేతిలోని ఈటె, చేనేత పనివాడి అడడ్కర
అంతపెదద్ది. ఈటె కొన బరువు 7 కిలోల ఇనుమంత బరువు. ఒక
నికుడు బలెల్ంమోసూత్ గొలాయ్తు ముందు నడుసుత్ నాన్డు.
8 అతడు నిలబడి ఇశాయేలీయుల నయ్ం వారితో “నేను

ఫిలిషీయుణిణ్ , మీరంతా సౌలు దాసులు కదా. యుదధ్ం చేయడానికి
మీరంతాఎందుకు వసుత్ నాన్రు? మీరుమీతరఫునఒకరిని ఎనున్కుని
అతణిణ్ నా కి యుదాధ్ నికి పంపండి. 9 అతడు నాతో పోరాడి ననున్
చంపగలిగితేమేమంతామీకుదాసోహంఅవుతాం. నేనే గనక అతణిణ్
జయించి, అతణిణ్ చంపితేమీరంతామాకు దాసయ్ం చేయాలి.”

10 ఆ ఫిలిషీయుడు ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “ఈ రోజున నేను
ఇశాయేలీయుల నాన్ నిన్ సవాలు చేసుత్ నాన్ను. మీ నుండి
ఒకరిని పంపితే వాడూ నేనూ పోరాడతాం” అంటూ రంకెలు వేశాడు.
11 సౌలు, ఇశాయేలీయులందరూ ఆ ఫిలిషీయుని కేకలు విని
హడలిపోయిచాలాభయపడిపోయారు.
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12 దావీదు యూదా దేశపు బేతెల్హేమువాడు, ఎఫాతీయు న
యెషష్యి కొడుకు. యెషష్యికి ఎనిమిదిమంది కొడుకులు. అతడు
సౌలు కాలంలో ముసలివా బలహీనంగా ఉనాన్డు. 13 యెషష్యి
ముగుగ్ రు పెదద్ కొడుకులు సౌలుతోపాటు యుదాధ్ నికి వెళాల్ రు.
యుదాధ్ నికి వెళిళ్న అతని ముగుగ్ రు కొడుకులోల్ మొదటివాడు
ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్.
14దావీదు ఆఖరి కొడుకు. అనన్లు ముగుగ్ రూ సౌలుతోబాటు వెళాల్ రు
కాని 15దావీదు బేతెల్హేములో తన తండి గొరెలను మేపుతూ, సౌలు
దగగ్రకు వెళిళ్ వసూత్ ఉనాన్డు.

16 ఆ ఫిలిషీయుడు నల రోజులు పతి ఉదయం సాయంతం
లోయలోకి వచిచ్ నిలబడేవాడు.

17 యెషష్యి తన కొడుకు దావీదును పిలిచి “ఒక తూముడు
వేయించిన గోదుమలనూ పది రొటెట్లనూ తీసుకు నయ్ంలో ఉనన్ నీ
అనన్ల కోసం తొందరగా వెళ ళ్. 18 ఇంకా ఈ పది జునున్గడడ్లు
తీసికువెళిళ్ వారి సహసాధిపతికి ఇవువ్. నీ అనన్ల మసమాచారం
తెలుసుకుని వారి దగగ్రనుండి ఏ నా గురు తీసుకురా” అని చెపిప్
పంపించాడు.

19 సౌలు నయ్ం, ఇశాయేలీయులంతా ఏలా లోయలో
ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేసుత్ నాన్రు. 20 దావీదు ఉదయానేన్
లేచి మరో కాపరికి తన గొరెలను అపప్గించి ఆ వసుత్ వులను
తీసుకు యెషష్యి ఆజాఞ్ పించినటుట్ పయాణమయాయ్డు. అతడు
యుదధ్ శిబిరం చేరే సమయానికి నాయ్లు బారులుతీరి నినాదాలు
చేసూత్ యుదధ్రంగానికి చేరుకొంటునాన్రు. 21 ఇశాయేలువారు,
ఫిలిషీయవారు ఎదురెదురుగా నిలిచియుదాధ్ నికి సిదధ్పడుతునాన్రు.

22 దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్ వులను సామానులు భదపరచే
వాని దగగ్ర ఉంచి, పరిగెతుత్ కుంటూ నయ్ంలోచొరబడి తన అనన్లను
కుశల పశన్లడిగాడు. 23అతడువారితోమాటాల్ డుతునన్పుప్డుగాతు
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పటట్ణపు ఫిలిషీయ బలశాలి, గొలాయ్తు ఫిలిషీయుల నయ్ంలోనుండి
వచిచ్ న పలికినమాటలేన్ చెపప్డం దావీదు వినాన్డు. 24ఇశాయేలీ
నికులు అతణిణ్ చూసి ఎంతో భయపడి అతని దగగ్ర నుండి
పారిపోయారు.

25 ఇశాయేలీయులు “ముందుకు వసుత్ నన్ అతణిణ్ చూశారా,
కచిచ్తంగా ఇశాయేలీయులను ఎదిరించడానికి వాడు
బయలుదేరాడు. వాణిణ్ చంపినవాడికి రాజు చాలా డబుబ్లిచిచ్,
కూతురినిచిచ్ పెళిల్చేసి, అతణిణ్ , అతని కుటుంబానిన్ పనున్ కటేట్
బాధయ్త నుండిమినహాయిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

26 అపుప్డు దావీదు “సజీవు న దేవుని నాయ్లను
ఎదిరించడానికి ఈ సునన్తి లేని ఫిలిషీయునికి ఎంత రయ్ం?”
వాణిణ్ చంపి ఇశాయేలీయులకు వచిచ్న ఈ అపవాదును తీసివేసిన
వాడికి వచేచ్ బహ మతి ఏమిటి అని తన దగగ్ర నిలబడినవాళళ్ని
అడిగితే, 27 వారు, వాణిణ్ చంపినవాడికి లభించే కానుకల గురించి
చెపాప్రు.

28 దావీదు వారితో మాటాల్ డుతునన్ విషయాలు, అతని పెదద్నన్
ఏలీయాబు వినాన్డు. అతడు దావీదు మీద కోపపడి “నువువ్
ఇకక్డికి ఎందుకొచాచ్వు? అడవిలో ఆ చినన్ గొరెల మందను ఎవరికి
అపప్గించావు? నీ గరవ్ం, నీలోని చెడుతనం నాకు తెలుసు. యుదధ్ం
చూడడానికే నువువ్ వచాచ్వు కదా?” అనాన్డు. 29దావీదు “నేనేం
చేశాను? ఊరికేఅడుగుతునాన్ను”అనిచెపిప్ 30అకక్డ నుండిమరో
వయ్కిని ఆలానే అడిగాడు. మళీళ్ అదే జవాబు వచిచ్ంది.

31 దావీదు అడుగుతునన్ మాటలు కొందరికి తెలిసినపుప్డు
వారు ఆ సంగతి సౌలుతో చెబితే సౌలు దావీదును పిలిపించాడు.
32దావీదు సౌలుతో “ఈ ఫిలిషీయుడి విషయంలో ఎవరూ ఆందోళన
పడనకక్రలేదు. మీ సేవకుడ న నేను వాడితో యుదధ్ం చేసాత్ ను”
అనాన్డు. 33సౌలు “ఈ ఫిలిషీయునితో యుదధ్ం చేయడానికి నీకు
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బలం చాలదు. నువువ్ చినన్ పిలల్వాడివి. వాడు చినన్పప్టినుండి
యుదాద్ లు చేసూత్ ఉనాన్డు” అనిదావీదుతో అనాన్డు.

34 అందుకు దావీదు సౌలుతో “నీ సేవకుడ న నేను నా తండి
గొరెలను కాసూత్ ఉనన్పుప్డు ఒక ఎలుగుబంటి అయినా, సింహ నా
వచిచ్ మందలోనుండి ఒక గొరెపిలల్ను ఎతుత్ కుపోతే 35 నేను దానిన్
వెంటాడి చంపి దాని నోటోల్ నుండి ఆ గొరెపిలల్ను విడిపించాను. అది
నా కి వచిచ్నపుప్డు దాని గడడ్ం పటుట్ కుని కొటిట్ చంపాను.

36 నీ సేవకుడ న నేను సింహానీన్ ఎలుగుబంటినీ చంపాను.
సజీవు నదేవుని నాయ్నిన్ దూషించినఈసునన్తిలేని ఫిలిషీయుడు
కూడావాటిలో ఒకదానిలాగా అవుతాడు.

37 సింహం, ఎలుగుబంటి బలం నుండి ననున్ ర ంచిన యెహోవా
ఈ ఫిలిషీయుని చేతిలోనుండి కూడా ననున్ విడిపిసాత్ డు” అని
చెపాప్డు. సౌలు “యెహోవా నీకు తోడుగా ఉంటాడు గాక, వెళ ళ్”
అనిదావీదుతో అనాన్డు.

38అపుప్డుసౌలు తనయుదధ్ వసాలనుదావీదుకు తొడిగించాడు.
ఒక కంచు శిరసాణం అతనికి పెటిట్ ,యుదధ్ కవచం తొడిగించాడు.

39 దావీదు తన యుదధ్ కవచం మీద తన కతిత్ కటుట్ కునాన్డు.
అయితే అవి అతనికి అలవాటు లేవు గనక నడవలేకపోయాడు.
అపుప్డుదావీదు “ఇవినాకుఅలవాటులేదు,వీటితోనేనుయుదాధ్ నికి
వెళల్లేను” అని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని తీసివేశాడు. 40 తన చేతికర
పటుట్ కుని వాగులోనుండి ఐదు నునన్ని రాళల్ ఏరుకుని తన దగగ్ర
ఉనన్ వడిసెల పటుట్ కుని ఆ ఫిలిషీయునికి దగగ్రగా వెళాళ్డు.

41 బలెల్ం మోసేవాడు తనకు ముందుగా నడుసుత్ ంటే, ఆ
ఫిలిషీయుడు బయలుదేరి దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ 42 చుటూట్ తేరి
చూసి, ఎరనివాడు, అందగాడు, బాలుడు అయిన దావీదును
నిరల్కష్ ంగా చూశాడు. 43 ఫిలిషీయుడు “కర తీసుకు నువువ్ నా
మీదికి వసుత్ నాన్వే, నేనే నా కుకక్నా?” అని చెపిప్ తమ దేవుళళ్
పేరున దావీదును శపించాడు.
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44 “నా దగగ్రికి రా, నినున్ చంపి నీ మాంసానిన్ పకష్ులకు,
జంతువులకు వేసాత్ ను”అనిఆఫిలిషీయుడుదావీదుతోఅనన్పుప్డు,
45దావీదు “నువువ్ కతిత్,ఈటె,బలెల్ంతీసుకునినామీదికివసుత్ నాన్వు.
నే తే నువువ్ దూషిసుత్ నన్ ఇశాయేలీయుల సేనల అధిపతియెహోవా
పేరిట నీమీదికి వసుత్ నాన్ను.

46 ఈ రోజు యెహోవా నినున్ నా చేతికి అపప్గిసాత్ డు. నేను
నినున్ చంపి నీ తల తీసేసాత్ ను. దేవుడు ఇశాయేలీయులకు
తోడుగా ఉనాన్డని లోకంలోని వారంతా తెలుసుకొనేలా నేను ఈ
రోజున ఫిలిషీయుల శవాలను పకష్ులకు, జంతువులకు వేసాత్ ను.
47అపుప్డుయెహోవా కతిత్చేత,ఈటెచేత ర ంచేవాడు కాదని ఇకక్డ
ఉనన్వారంతా తెలుసుకుంటారు. యుదధ్ం యెహోవాయే చేసాత్ డు.
ఆయనమిమమ్లిన్మాకు అపప్గిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

48 ఆ ఫిలిషీయుడు లేచి దావీదును ఎదురోక్వడానికి ముందుకు
కదిలాడు. దావీదు, నయ్ంఉనన్ పుకు వేగంగాపరిగెతిత్ వెళిళ్ 49తన
సంచిలో చెయియ్ పెటిట్ అందులోనుండి ఒక రాయి తీసి వడిసెలతో
విసరి ఆ ఫిలిషీయుని నుదురు తగిలేలా కొటాట్ డు. ఆ రాయి వాడి
నుదురులోకి దూసుకు పోయింది. వాడు నేల బోరాల్ పడిపోయాడు.

50 ఆ విధంగా దావీదు వడిసెలతో, రాయితో ఫిలిషీయుణిణ్
ఓడించాడు. అతడు ఆ ఫిలిషీయుణిణ్ కొటిట్ చంపాడు. అతని
చేతిలో కతిత్ లేదు. 51దావీదు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ ఫిలిషీయుని
మీద నిలబడి వాడి వరలోని కతిత్ దూసి దానితో వాడిని చంపి, తల
తెగగొటాట్ డు. ఫిలిషీయులు తమ వీరుడు చనిపోవడం చూసి అంతా
పారిపోయారు.

52 అపుప్డు ఇశాయేలువారు, యూదావారు లేచి, హరష్ధావ్నాలు
చేసూత్ బయలుదేరి లోయ పదేశం వరకూ, ఎకోను దావ్రాల వరకూ
ఫిలిషీయులను తరిమారు. చచిచ్న ఫిలిషీయులు షరాయిం దారి
పొడవునా గాతు*, ఎకోను పటట్ణాల వరకూ కూలిపోయారు.
* 17:52 17:52గాతు లోయలో
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53 తరువాత ఇశాయేలువారు ఫిలిషీయులను తరమడం ఆపి తిరిగి
వచిచ్ వారి డేరాలోల్ ఉనన్దంతా దోచుకునాన్రు. 54అయితేదావీదు ఆ
ఫిలిషీయుని ఆయుధాలను తన డేరాలో ఉంచుకుని, అతని తలను
తీసుకు యెరూషలేముకు వచాచ్డు.

55 దావీదు ఫిలిషీయుణిణ్ ఎదురోక్వడానికి వెళళ్డం చూసి సౌలు
తన నాయ్ధిపతి అబేన్రును పిలిచి “అబేన్రూ, ఈ కురవాడు ఎవరి
కొడుకు?” అని అడిగినపుప్డు, అబేన్రు “రాజా, నీమీద ఒటుట్ .
అతడెవరో నాకు తెలియదు” అనాన్డు. 56 అపుప్డు రాజు “ఈ
కురవాడు ఎవరి కొడుకో అడిగి తెలుసుకో” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

57ఫిలిషీయునిచంపితిరిగి వసుత్ నన్దావీదును అబేన్రు ఎదురొక్ని
ఫిలిషీయుని తల, దావీదు చేతిలో ఉండగానే సౌలు దగగ్రికి
తీసుకువచాచ్డు. 58సౌలు అతనితో “అబాబ్య్! మీనానన్ ఎవరు?”
అని అడిగినపుప్డు దావీదు “నేను నీ దాసుడు, బేతెల్హేము ఊరి
వా నయెషష్యి కొడుకుని” అని జవాబిచాచ్డు.

18
దావీదు మీదసౌలు అసూయ, భయం

1 దావీదు సౌలుతో మాటాల్ డడం అయిపోయిన తరువాత,
యోనాతాను మనసు దావీదు మనసుతో పెనవేసుకు పోయింది.
యోనాతాను దావీదును తనకు పాణసేన్హితునిగా భావించుకుని
అతణిణ్ పేమించాడు. 2ఆరోజుదావీదును అతని తండి ఇంటికి తిరిగి
వెళళ్నీయకుండాసౌలు తన దగగ్రే ఉంచుకునాన్డు.

3 యోనాతాను దావీదును తన పాణంతో సమానంగా
ఎంచుకునాన్డు కాబటిట్ అతనితో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు.
4యోనాతాను తన దుపప్టి, కతిత్, విలుల్ , నడికటుట్ ను తీసి దావీదుకు
ఇచాచ్డు.

5 దావీదు, సౌలు తనను పంపిన పతి చోటుకీ వెళిళ్, తెలివిగా
పనులు సాధించుకుంటూ వచాచ్డు. సౌలు తన నయ్ంలో అధిపతిగా
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అతణిణ్ నియమించాడు. పజల దృషిట్లో, సౌలు సేవకుల దృషిట్లో
దావీదు అనుకూలంగా ఉనాన్డు.

6వారు ఫిలిషీయులను ఓడించి, తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు ఇశాయేలు
ఊళళ్లోల్ ఉనన్ సీలంతా అమిత ఆనందంగా తంబురలతో,
వాయిదాయ్లతో పాడుతూ నాటయ్ం చేసూత్ రా న సౌలును
ఎదురుక్నాన్రు. 7 ఆ సీలు పాటలు పాడుతూ వాయిదాయ్లు
వాయిసూత్ :
“సౌలు వెయియ్మందిని,
దావీదు పదివేలమందినీ చంపేశారు.” అనిపాడారు.

8 ఈ పాట సౌలుకు నచచ్లేదు, అతనికి చాలా కోపం వచిచ్ంది.
“వారు దావీదుకు పదివేలమంది అనాన్రు కానీ నాకు వెయియ్మందే
అనాన్రు. రాజయ్ం కాకుండా అతడు ఇంకేం తీసుకోగలడు” అని
మనసులో అనుకునాన్డు. 9 అపప్టినుండి సౌలు దావీదు కకష్
పెంచుకునాన్డు.

10 తరువాతి రోజు దేవుని నుండి దురాతమ్ సౌలు మీదికి బలంగా
దిగి వచిచ్ంది. అతడు ఇంటోల్ పూనకంలో మాటాల్ డుతునన్పుప్డు
దావీదు ఎపప్టిలాగే తంతి వాదయ్ం తీసుకుని వాయించాడు.
11 ఒకసారి సౌలు తన చేతిలో ఉనన్ ఈటెతో దావీదును
గోడకు గుచేచ్సాత్ ననుకుని ఆ ఈటెను దావీదు మీద బలంగా
విసిరాడు. అయితే అది తనకు తగలకుండా దావీదు రెండుసారుల్
తపిప్ంచుకునాన్డు. 12 యెహోవా తనను విడిచిపెటిట్ దావీదుకు
తోడుగా ఉండడం చూసిసౌలు దావీదు పటల్ భయం పెంచుకునాన్డు.

13అందుకనిసౌలుదావీదును తన దగగ్ర ఉండకుండాా నికులకు
నాయకుడుగా నియమించాడు. అతడు పజలందరితో కలిసిమెలిసి
ఉనాన్డు. 14 దావీదుకు యెహోవా తోడుగా ఉండడంవలల్ అనిన్
విషయాలోల్ తెలివితేటలతో పవరిసూత్ వచాచ్డు.
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15 దావీదు మరింతగా అభివృదిధ్ పొందడం సౌలు చూసి
ఇంకా ఎకుక్వగా భయపడాడ్ డు. 16 దావీదు ఇశాయేలువారితో,
యూదావారితో కలిసిమెలిసి ఉండడంవలల్ వారు అతణిణ్ పేమించారు.

17సౌలు “నా చేతిలో అతడు చావకూడదు, ఫిలిషీయుల చేతిలో
పడాలి” అనుకుని దావీదుతో “నా పెదద్ కూతురు మేరబు ఇదిగో.
ఆమెను నీకు భారయ్గా ఇసాత్ ను. కేవలం నీవు నా కోసం రయ్ంగా
ఉండి, యెహోవా యుదాధ్ లు చేసూత్ ఉండు” అనాన్డు. 18దావీదు
“రాజు న నీకు అలుల్ ణిణ్ కావడానికి నేనెంతటివాణిణ్? నా సోత్ మతు
ఎంతటిది? ఇశాయేలులో నా తండి కుటుంబం ఏపాటిది?” అని
సౌలుతో అనాన్డు.

19 అయితే సౌలు తన కుమారె మేరబును దావీదుకు ఇచిచ్ పెళిల్
చేయవలసి ఉండగా, ఆమెను మెహోల గామం వా న అదీయేలుకు
ఇచిచ్ పెళిల్ చేశాడు.

20 అయితే సౌలు కూతురు మీకాలు దావీదును పేమించింది.
సౌలు అది విని సంతోషించాడు. 21 “ఆమెను అతనికిచిచ్ పెళిల్
చేసాత్ ను. ఆమె అతనికి ఉరి లాగా ఉంటుంది, ఫిలిషీయుల చెయియ్
అతనికి వయ్తిరేకంగా ఉంటుంది.” అని అనుకునాన్డు. సౌలు,
రెండోసారిదావీదుతో “నువువ్ నా అలుల్ డౌతునాన్వు” అని చెపాప్డు.

22సౌలు తన సేవకులతో ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “మీరు దావీదుతో
రహసయ్ంగా మాటాల్ డండి, ‘రాజుకు నువవ్ంటే ఇషట్ం కలిగింది. రాజు
సేవకులంతా నీపటల్ సేన్హంగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ నువువ్ రాజుకు
అలుల్ డివి కావాలి’ అని చెపప్ండి.”

23 సౌలు సేవకులు దావీదుతో మాటాల్ డినపుప్డు అతడు “నేను
పేదవాణిణ్ ,పేరు పఖాయ్తులు లేనివాణిణ్ . రాజుకు అలుల్ డు కావడమంటే
ఆది చినన్ విషయంగామీకు అనిపిసుత్ ందా?” అని వారితో అనాన్డు.
24సౌలు సేవకులు దావీదు చెపిప్నమాటలు అతనికి తెలియచేశారు.
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25 ఫిలిషీయుల చేతికి దావీదు చికేక్లా చేయాలనన్ తలంపుతో
సౌలు “రాజు కనాయ్శులక్ం ఏమీ కోరడం లేదు, అయితే రాజు
శతువులమీద పగతీరుచ్కోవడానికి కేవలం వందమంది ఫిలిషీయుల
మరామ్ంగ చరామ్లు తీసుకురావాలని కోరుతునాన్డని దావీదుకు
చెపప్ండి” అనాన్డు. 26 సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదుకు
చెపిప్నపుప్డు, రాజుకు అలుల్ డు కావాలనన్ కోరికతో 27 గడువుకంటే
ముందుగానే లేచి తన మనుషులతో వెళిళ్ ఫిలిషీయులోల్ 200
మందిని చంపి వారి మరామ్ంగ చరామ్లు తీసుకువచిచ్, రాజుకు
అలుల్ డు అయేయ్ందుకు అవసర న లెకక్ పూరిచేసి అపప్గించాడు.
సౌలు తన కుమారెమీకాలును అతనికిచిచ్ పెళిల్ చేశాడు.

28యెహోవాదావీదుకు తోడుగా ఉండడం, తన కుమారె మీకాలు
అతణిణ్ పేమించడం చూసి, 29సౌలు దావీదు అంటే మరింత భయం
పెంచుకునాన్డు,దావీదు శతుభావం పెంచుకునాన్డు.

30 ఫిలిషీయ నాయకులు తరుచుగా యుదాధ్ నికి దండెతిత్ వసూత్
ఉండేవారు. వారు దండెతిత్నపుప్డలాల్ దావీదు ఎకుక్వ వివేకంతో
పవరించడం వలల్ సౌలు సేవకులందరికంటే అతని పేరు ఎంతో
పఖాయ్తి చెందింది.

19
దావీదును చంపడానికి సౌలు పయతన్ం

1 మీరు దావీదును చంపేయాలని సౌలు తన కొడుకు
యోనాతానుతో, సేవకులందరితో చెపాప్డు. 2 అయితే, సౌలు
కొడుకు యోనాతానుకు దావీదు అంటే ఎంతో ఇషట్ం. కాబటిట్
యోనాతాను, దావీదుతో ఇలా అనాన్డు “నా తండి సౌలు నినున్
చంపాలని పయతన్ం చేసుత్ నాన్డు. నువువ్ ఉదయానేన్ జాగతత్పడి
రహసయ్ సథ్లం లో దాకోక్. 3 నేను నా తండి దగగ్ర నిలబడి నినున్
గూరిచ్న సమాచారం ఏ నా తెలిసినపుప్డు పొలంలోకి వచిచ్ నీకు
తెలియచేసాత్ ను” అనాన్డు.
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4యోనాతానుతనతండిసౌలుతోదావీదును గూరిచ్సానుభూతిగా
మాటాల్ డి “నీ సేవకు న దావీదు నీపటల్ ఎలాంటి తపూప్ చేయలేదు,
గా ఎంతో మేలు చేశాడు. కాబటిట్ రాజా, నువువ్ అతనికి ఎలాంటి
కీడూ తలపెటట్వదుద్ . 5అతడు తనపాణానికి తెగించి ఆ ఫిలిషీయుని
చంపినపుప్డు యెహోవా ఇశాయేలీయులకందరికీ గొపప్ విజయం
కలుగజేశాడు. అది నీకు కూడా సంతోషం కలిగించింది కదా, కారణం
లేకుండా దావీదును చంపి నిరపరాధి పాణం తీసిన పాపం నీకు
ఎందుకు?” అని చెపిప్నపుప్డు, 6 సౌలు యోనాతాను చెపిప్ంది
విని “యెహోవా మీద ఒటుట్ , అతనికి మరణ శికష్ విధించను” అని
పమాణం చేశాడు.

7 అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలిపించి ఆ విషయాలనీన్
అతనికి తెలియచేశాడు. దావీదును సౌలు దగగ్రికి తీసుకొచిచ్నపుడు
దావీదు ముందులాగే అతని ఆవరణంలో ఉనాన్డు. 8 తరువాత
యుదధ్ం జరినపుప్డు దావీదు బయలుదేరి ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం
చేసి వారిని ఓడించి,చాలామందిని చంపేశాడు.

9యెహోవా దగగ్ర నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును ఆవహించాడు.
సౌలు ఈటె పటుట్ కుని యింటి ఆవరణంలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
దావీదు తంతి వాదయ్ం వాయిసుత్ ంటే, 10సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదు
గోడకు అతుకుక్నేలా తన చేతిలోని ఈటె విసిరాడు. దావీదు పకక్కు
తొలగడంతోఅదిఅతనిపకక్గాగోడకు గుచుచ్కుంది. దావీదు ఆరాతి
తపిప్ంచుకుని పారిపోయాడు.

11 ఉదయానేన్ అతణిణ్ చంపాలని కనిపెడుతూ దావీదును
పటుట్ కోడానికి సౌలు దావీదు ఇంటికి తన నికులను పంపాడు.
దావీదు భారయ్మీకాలు “ఈరాతి నీపాణానిన్ నీవు దకిక్ంచుకోకపోతే
రేపు నినున్ చంపేసాత్ రు” అని చెపిప్ 12 కిటికీగుండా దావీదును కిందికి
దింపితే అతడు తపిప్ంచుకుని పారిపోయాడు.

13 తరువాత మీకాలు ఒక విగహం తీసుకు మంచంమీద ఉంచి
తల పు మేక చరమ్ం ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసింది. 14 సౌలు



1 సమూయేలు 19:15 lix 1 సమూయేలు 19:22

దావీదును పటుట్ కోవడానికి నికులను పంపినపుడు “అతడు
అనారోగయ్ంతోమంచాన ఉనాన్డు” అని చెపిప్ంది.

15 దావీదును చూసేందుకు సౌలు నికులను పంపి “అతణిణ్
మంచంతోసహా తీసుకురండి. నేను అతణిణ్ చంపుతాను” అనాన్డు.

16 ఆ నికులు లోపల జొరబడి చూసినపుప్డు తల పున మేక
చరమ్ం ఒక మంచం ఉనన్ విగహం కనబడింది. 17 అపుప్డు
సౌలు “నా శతువు తపిప్ంచుకుపోయేలాచేసి ననున్ ఎందుకుమోసం
చేసావు” అని మీకాలును అడిగితే, మీకాలు “నా చేతిలో నీ పాణం
ఎందుకు పోగొటుట్ కుంటావ్, ‘ననున్ వెళల్నివువ్’ అని దావీదు తనతో
చెపాప్డు” అనిసౌలుతో చెపిప్ంది.

18 ఆ విధంగా దావీదు తపిప్ంచుకు పారిపోయి రమాలో ఉనన్
సమూయేలు దగగ్రికి వచిచ్ సౌలు తనపటల్ చేసినదంతా అతనికి
తెలియజేశాడు. అతడూ సమూయేలూ బయలుదేరి నాయోతుకు
వచిచ్ అకక్డ నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు. 19 దావీదు రమా
దగగ్ర నాయోతులో ఉనాన్డని సౌలుకు సమాచారం వచిచ్నపుప్డు,
20దావీదును పటుట్ కోవడానికి సౌలు తన నికులను పంపించాడు.
వీరు అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు కొందరు పవకలు సమకూడి పూనకంలో
పకటించడం, సమూయేలు వారికి నాయకుడుగా ఉండడం
చూసినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ సౌలు పంపిన నికుల మీదకి వచాచ్డు.
వారు కూడా పరవశు పకటించడం పారంభించారు.

21 ఈ విషయం సౌలుకు తెలిసి మరి కొందరు నికులును
పంపాడు. వారు కూడా ఆ విధంగానే పకటిసుత్ నాన్రు. సౌలు
మూడవసారి నికులను పంపాడు గాని వారు కూడా అలాగే
పకటించడం మొదలుపెటాట్ రు. 22 చివరిసారిగా తానే రమాకు వెళిళ్
సెకు దగగ్ర ఉనన్ బావి దగగ్ర నిలబడి “సమూయేలూదావీదూ ఎకక్డ
ఉనాన్రు?” అని అడిగాడు. ఒక వయ్కి “రమా దగగ్ర నాయోతులో
ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.
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23 అతడు రమా దగగ్ర ఉనన్ నాయోతుకు వచిచ్నపుడు దేవుని
ఆతమ్ అతని మీదికి దిగాడు. కాబటిట్ అతడు పయాణం చేసూత్
రమా దగగ్ర ఉనన్ నాయోతుకు వచేచ్వరకూ పరవశు పకటిసూత్
ఉనాన్డు. 24 ఇంకా అతడు తన దుసుత్ లు తీసివేసి ఆ రోజు రాతి,
పగలు సమూయేలు ఎదుటే పకటిసూత్ ,లోదుసుత్ లతోనేపడిఉనాన్డు.
అపప్టినుండి “సౌలు కూడా పవకలోల్ ఉనాన్డా?” అనే సామెత
పుటిట్ంది.

20
దావీదు,యోనాతాను

1 తరువాత దావీదు రమాలోని నాయోతు నుండి పారిపోయి
యోనాతాను దగగ్రకు వచిచ్ “నేనేం చేశాను? నా తపుప్ ఏంటి?
నా పాణం తీసేందుకు వెతికేలా మీ నానన్ దృషిట్లో నేను ఏం పాపం
చేశాను?” అని అడిగాడు, 2యోనాతాను “నువువ్ ఎనన్టికీ అలా
అనుకోవదుద్ , నువువ్ చనిపోవు. నాకు చెపప్కుండా మా తండి
చినన్ ప నా, పెదద్ ప నా చెయయ్డు. అతడు ఈ విషయం నాకు
చెపప్కుండా ఎందుకు ఉంటాడు?” అనాన్డు. 3దావీదు “నేను నీకు
అనుకూలంగా ఉనన్ విషయం మీ తండికి బాగా తెలుసు కాబటిట్ నీకు
బాధ కలిగించడం ఇషట్ంలేక నీకు చెపప్డం లేదు. యెహోవా మీద
ఒటుట్ ,నీమీదఒటుట్ ,నిజంగానాకూ,మరణానికిఒకక్అడుగు దూరం
మాతమే ఉంది” అని పమాణపూరిగా చెపాప్డు. 4 యోనాతాను
“నువువ్ ఎలా చేయమంటే నీ తరపున అలా చేసాత్ ను” అనాన్డు.

5 అపుప్డు దావీదు “రేపు అమావాసయ్. అపుప్డు నేను తపప్క
రాజుతో కలసి కూరుచ్ని భోజనం చెయాయ్లి. ఎలుల్ ండి సాయంతం
వరకూ పొలంలో దాకోక్డానికి నాకు అనుమతి ఇవువ్. 6 నేను
లేకపోవడం మీ తండి గమనించినపుప్డు నువువ్ ఈమాట చెపాప్లి,
‘దావీదు ఇంటివారు పతి ఏడూ బలి చెలిల్ంచడం వారి ఆనవాయితీ.



1 సమూయేలు 20:7 lxi 1 సమూయేలు 20:15

అందువలల్ అతడు బేతెల్హేమనేతనఊరు వెళాళ్లనిననున్ బతిమాలి
నా దగగ్ర అనుమతి తీసుకునాన్డు.’

7మీతండి అలాగేనని సమమ్తించిన పకష్ంలో నీ దాసుడ న నాకు
మమే. అతడు బాగా కోపగించి మనసులో నాకు కీడు చేయాలని
సంకలిప్సేత్ నువువ్ తెలుసుకుని 8 నీ దాసుడ న నాకు ఒక మేలు
చెయాయ్లి. ఏమిటంటే యెహోవా పేరట నీతో నిబంధన చేయడానికి
నువువ్ నీ దాసుడ న ననున్ రపిప్ంచావు. నాలో ఏ నా తపుప్
ఉంటే మీ నానన్ దగగ్రికి ననెన్ందుకు తీసుకువెళాత్ వు? నువేవ్ ననున్
చంపెయియ్” అనియోనాతానును కోరాడు.

9 యోనాతాను “అలాంటి మాటలు ఎపప్టికీ అనవదుద్ . మా
తండి నీకు కీడు చేయడానికి నిరణ్యించుకునాన్డని నాకు తెలిసేత్ నీతో
చెబుతాను గదా” అనాన్డు.

10 దావీదు “మీ తండి ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినంగా
మాటాల్ డినపుప్డు దానిన్ నాకు ఎవరు తెలియచేసాత్ రు?” అని
యోనాతానును అడిగాడు. 11 అపుప్డు యోనాతాను “పొలంలోకి
వెళాద్ ం రా” అంటే, ఇదద్రూ పొలంలోకి వెళాల్ రు.

12 అపుప్డు యోనాతాను “ఇశాయేలీయులకు దేవు న
యెహోవాయే సాకష్ ం. రే నా, ఎలుల్ ం నా, ఈ రో నామా తండిని
అడుగుతాను, అపుప్డు దావీదుకు మం కలుగుతుందని నేను
తెలుసుకొనన్పుప్డు ఆ సమాచారం పంపిసాత్ ను. 13 అయితే నా
తండి నీకు కీడు చేయాలని ఉదేద్శిసుత్ నాన్డని నాకు తెలిసేత్ అది నీకు
తెలియజేసి నీవు మంగా వెళేళ్లా నినున్ పంపించకపోతే యెహోవా
నాకు గొపప్ కీడు కలుగచేసాత్ డు గాక. యెహోవా నా తండికి తోడుగా
ఉండినటుల్ నీకూ తోడుగా ఉంటాడు గాక.

14 అయితే నేనింకా బతికి ఉంటే నేను చావకుండా యెహోవా
నిబంధన విశావ్సయ్తను నువువ్ నా పటల్ చూపిసాత్ వు కదా? 15 నేను
మరణించిన తరువాత యెహోవా దావీదు శతువులోల్ ఒకక్ నా
భూమి లేకుండా నాశనం చేసిన తరువాత నువువ్ నా సంతతి పటల్
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దయ చూపించకపోతే యెహోవా నినున్ విసరిజ్సాత్ డు గాక.” 16 ఇలా
యోనాతాను దావీదు వంశంతో నిబంధన చేశాడు. “ఈ విధంగా
యెహోవాదావీదు శతువులు లెకక్ అపప్గించేలా చేసాత్ డు గాక” అని
అతడు అనాన్డు.

17యోనాతాను దావీదును తన పాణసేన్హితుడిగా పేమించాడు
కాబటిట్ ఆ పేమను బటిట్ దావీదు చేత తిరిగి పమాణం చేయించాడు.
18 యోనాతాను దావీదుతో ఇలా అనాన్డు. “రేపు అమావాసయ్.
నువువ్ండే సథ్లం ఖాళీగా కనబడుతుంది గదా నీవు లేని విషయం
తెలిసిపోతుంది. 19 నువువ్ మూడు రోజులు ఆగి, ఈ పని
జరుగుతుండగా నువువ్ దాకొక్నన్ సథ్లానికి తవ్రగా వెళిల్ ఏసెలు అనే
బండ దగగ్ర ఉండు.

20 గురి చూసి వేసినటుట్ నేను మూడు బాణాలు పకక్గా వేసి,
21 ‘నీవు వెళిల్ బాణాలు వెతుకు’ అని ఒక పనివాడితో చెబుతాను,
‘బాణాలునీకుఈ పునఉనాన్యి,వాటినితీసుకురా’అనిఅతనితో
చెబితే నువువ్ బయటికి రావచుచ్. యెహోవా ఒటుట్ , నీకు ఎలాంటి
పమాదం జరగదు, మమే కలుతుంది.

22 అయితే, ‘బాణాలు నీకు అవతల పు ఉనాన్యి’ అని నేను
సేవకునితో చెపిప్నపుప్డు పారిపొమమ్ని యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డని
గహించి నువువ్ పయాణ పోవాలి. 23 అయితే మనమిదద్రం
మాటాల్ డుకొనన్ విషయాలను జాఞ్ పకం ఉంచుకో. సదాకాలం
యెహోవాయేమనకు సా .”

24 అపుప్డు దావీదు పొలంలో దాకుక్నాన్డు. అమావాసయ్నాడు
రాజుభోజనంబలల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్పుప్డు 25ఎపప్టిలాగానేరాజుగోడ
దగగ్ర ఉనన్ సథ్లం లో తన ఆసనం కూరుచ్ని ఉనాన్డు. యోనాతాను
లేచినపుడు అబేన్రు సౌలు దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. అయితే దావీదు
కూరుచ్నే సథ్లం ఖాళీగా ఉంది.

26 “ఏదో జరిగి అతడు లబడాడ్ డు. అతడు తపప్క అపవితు
ఉంటాడు” అని సౌలు అనుకునాన్డు. ఆ రోజు అతడు ఏమీ
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మాటాల్ డలేదు.
27 అయితే అమావాసయ్ తరువాతి రోజు, అంటే రెండవ రోజు

దావీదు కూరుచ్నే సథ్లం లో ఎవరూ లేకపోవడం చూసి సౌలు
“నినన్, నేడు యెషష్యి కొడుకు భోజనానికి రాకపోవడానికి కారణం
ఏంటి?” అని యోనాతానును అడిగితే, 28యోనాతాను “దావీదు
బేతెల్హేముకు వెళాళ్లని ఆశించి, 29 దయచేసి ననున్ వెళల్నివువ్,
పటట్ణంలోమాయింటివారు బలి అరిప్ంచబోతునాన్రు, నువువ్ కూడా
రావాలని మా అనన్ నాకు కబురు పంపాడు. కాబటిట్ నా దయ
చూపించి నేను వెళిల్ నా సోదరులను కలుసుకోనేలానాకు సెలవిమమ్ని
బతిమాలుకునినాదగగ్ర సెలవుతీసుకునాన్డు. అందువలల్నే అతడు
రాజుగారి భోజనపు బలల్ దగగ్రికి రాలేదు” అనిసౌలుతో చెపాప్డు.

30 సౌలు యోనాతాను తీవంగా కోపగించి “వకబుదిధ్ గల
తిరుగుబోతుదాని కొడుకా, నీకూ నీ తలిల్కీ అవమానం కలిగేలా
నువువ్ యెషష్యి కుమారుణిణ్ సేన్హితుడిగా ఎంచుకొనన్ సంగతి నాకు
తెలియదా? 31యెషష్యి కొడుకు భూమిమీద బతికి ఉనన్ంత కాలం
ను నా, నీ రాజయ్ నా సిథ్రంగా ఉండవని నీకు తెలుసు గదా.
కాబటిట్ నువువ్ కబురు పంపి అతణిణ్ నా దగగ్రికి రపిప్ంచు. నిజంగా
అతడు చనిపోవలసిందే” అనాన్డు.

32 అందుకు యోనాతాను “అతడెందుకు మరణశికష్ పొందాలి?
అతడు ఏమి చేశాడు” అని సౌలును అడగగా, 33 సౌలు
యోనాతానును పొడవాలని ఈటె విసిరాడు. దీనిన్బటిట్ తన తండి
దావీదును చంపే ఉదేద్శం కలిగి ఉనాన్డనియోనాతాను తెలుసుకుని,
34అమిత న కోపం తెచుచ్కుని బలల్ దగగ్ర నుండి లేచి, తన తండి
దావీదును అవమానపరచినందు వలల్ అతని కోసం దుఃఖపడుతూ
అమావాసయ్ అయిపోయినమరుసటి రోజుభోజనంమానేశాడు.

35 ఉదయానేన్ యోనాతాను దావీదుతో ముందుగా అనుకొనన్
సమయానికి ఒక పనివాణిణ్ పిలుచుకుని పొలంలోకి వెళాళ్డు.
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36 “నువువ్ పరుగెతుత్ కొంటూ వెళిళ్ నేను వేసే బాణాలను వెతుకు”
అని ఆ పనివాడితో చెపిప్నపుప్డు వాడు పరుగెతుత్ తుంటే అతడు
ఒక బాణం వాడి అవతలి పకక్కు వేశాడు. 37 అయితే వాడు
యోనాతాను వేసిన బాణం ఉనన్చోటుకు వసేత్ యోనాతాను వాని
వెనుక నుండి కేక వేసి “బాణం నీ అవతల ఉంది” అని చెపిప్
38 “నువువ్ ఆలసయ్ం చేయకుండా తవ్రగా రా” అని కేక వేశాడు.
యోనాతాను పనివాడు బాణాలు ఏరుకుని తన యజమాని
దగగ్రికి వాటిని తీసుకువచాచ్డు గాని 39 సంగతి ఏమిటో అతనికి
తెలియలేదు. యోనాతానుకు, దావీదుకు మాతమే ఆ సంగతి
తెలుసు. 40యోనాతాను తన ఆయుధాలను పనివాడి చేతికి ఇచిచ్
“వీటిని పటట్ణానికి తీసుకువెళ ళ్” అని చెపిప్ అతణిణ్ పంపివేసాడు.

41 పనివాడు వెళిల్పోగానే దావీదు ద ణపు దికుక్ నుండి బయటికి
వచిచ్ మూడుసారుల్ సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసిన తరవాత వారు
ఒకరినొకరు ముదుద్ పెటుట్ కొంటూ ఏడాచ్రు. అయితే దావీదు మాతం
మరింత గటిట్గా ఏడాచ్డు. 42 అపుప్డు యోనాతాను “యెహోవా
నీకూ నాకూ, నీ సంతానానికీ నా సంతానానికీ మధయ్ ఎలల్వేళలా
సా గా ఉంటాడు గాక. మనమిదద్రం యెహోవా నామానిన్ బటిట్
ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్ము కాబటిట్ మనసులో నెమమ్ది పొంది వెళ ళ్”
అని దావీదుతో చెబితే దావీదు లేచి వెళిల్పోగా, యోనాతాను తిరిగి
పటట్ణానికి వచాచ్డు.

21
దావీదు నోబులో

1 దావీదు నోబులో యాజకు న అహీమెలెకు దగగ్రికి వచాచ్డు.
అహీమెలెకు దావీదు రావడం చూసి భయపడి “నువువ్ ఒంటరిగా
వచాచ్వెందుకు?” అని అడిగాడు, 2దావీదు “రాజు నాకు ఒక పని
అపప్గించి, ‘నేను నీకు ఆజాఞ్ పించి పంపిసుత్ నన్ పని ఎలాటిదో అది
ఎవవ్రితో చెపప్వదుద్ ’ అనాన్డు. ఒక చోటికి వెళళ్మని యువకులకు
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నేను చెపాప్ను. 3 తినడానికి నీ దగగ్ర ఏం ఉనాన్యి? ఐదు రొటెట్లు
గానీ ఇంకా ఏ నా ఉంటే అవి నాకు ఇవువ్” అని యాజకు న
అహీమెలెకును అడిగాడు. 4యాజకుడు “మామూలు రొటెట్లు నా
దగగ్ర లేవు. పవిత న రొటెట్లు మాతమే ఉనాన్యి. పనివాళ ళ్
సీలకు దూరంగా ఉనన్టెతే వారు పతిషిఠ్త న రొటెట్లు తినవచుచ్”
అనిదావీదుతో అనాన్డు.

5 అపుప్డు దావీదు “మేము బయలుదేరి వచిచ్నపప్టి నుండి
ఈ మూడు రోజులు నిజంగా సీలు మాకు దూరంగానే ఉనాన్రు.
పనివాళళ్ బటట్లు పవితంగానేఉనాన్యి. ఒకవేళమేము చేయబోయే
పని అపవిత న తే ఏంటి? రాజాజఞ్ బటిట్ అది పవితంగా
ఎంచబడుతుంది” అని యాజకునితో అనాన్డు. 6 అపుప్డు
యెహోవా సనిన్ధానం నుండి తీసిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ అకక్డ వేరే
రొటెట్లు లేనందువలల్, వేడిగా రొటెట్లు చేసే రోజున తీసిన పతిషిఠ్త న
రొటెట్లనుయాజకుడు అతనికిచాచ్డు.

7ఆరోజునసౌలుసేవకులోల్ ఒకడుఅకక్డయెహోవాసనిన్ధానంలో
ఉనాన్డు. అతని పేరు దోయేగు. అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు
సౌలు పశుల కాపరులకు నాయకుడు.

8 “రాజు పని తవ్రగా జరగాలనన్ తొందరలో నా కతిత్ని,
ఆయుధాలను నేను తీసుకు రాలేదు. ఇకక్డ నీ దగగ్ర కతిత్ గానీ ఈటె
గానీ ఉందా?” అని దావీదు అహీమెలెకును అడిగితే, 9యాజకుడు
“ఏలా లోయలో నువువ్ చంపిన గొలాయ్తు అనే ఫిలిషీయుడి కతిత్
ఉంది. అదిగో బటట్తో చుటిట్ ఏఫోదు వెనక ఉంది. అది తపప్ ఇకక్డ
మరి ఏ కతీత్ లేదు. దానిన్ తీసుకోవడం నీకు ఇషట్ తే తీసికో”
అనాన్డు. దావీదు “దానికి మించింది వేరొకటి లేదు. అది నాకివువ్”
అనాన్డు.
దావీదు గాతులో

10దావీదుసౌలుకు భయపడినందువలల్ ఆ రోజునేలేచిపారిపోయి
గాతు రా న ఆకీషు దగగ్రికి వచాచ్డు. 11 ఆకీషు సేవకులు “ఈ
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దావీదు ఆ దేశపు రాజు కదా? ఆ దేశపు పజలు పాటలు పాడుతూ,
నాటయ్ం చేసూత్ , సౌలు వెయియ్మందిని, దావీదు పదివేల మందిని
హతం చేసారని పాడిన పాటలు ఇతని గురించినవే గదా” అని
అతని గురించి రాజుతో చెబుతుంటే, 12దావీదు ఈమాటలను తన
మనసుస్లో పెటుట్ కుని గాతు రా న ఆకీషుకు చాలా భయపడాడ్ డు.

13 అందుకని దావీదు వారి ముందు తన పవరన మారుచ్కుని
పిచిచ్వాడిలా నటిసూత్ , గుమామ్ల తలుపుల మీద గీతలు గీసూత్ ,
ఉమిమ్ని తన గడడ్ం కి కారనిసూత్ ఉనాన్డు. వారు దావీదును
పటుట్ కునన్పుప్డు అతడు పిచిచ్ పనులు చేసూత్ వచాచ్డు.

14 అది చూసి ఆకీషు రాజు “మీరు చూశారుగా, అతనికి పిచిచ్
పటిట్ంది, ఇతడిని నా దగగ్రికి ఎందుకు తీసుకువచాచ్రు? 15 పిచిచ్
పనులు చేసేవాడితో నాకేం పని? నా సముఖంలో పిచిచ్ పనులు
చేయడానికి ఇతడిని తీసుకువచాచ్రేంటి? వీడు నా ఇంటోల్ కి
రావచాచ్?” అని తన సేవకులతో అనాన్డు.

22
అదులాల్ ము,మిసాప్కు పారిపోవడం దావీదు

1 దావీదు అకక్డనుండి తపిప్ంచుకుని బయలుదేరి అదులాల్ ము
గుహలోకి వెళితే, అతని సోదరులు, అతని తండి ఇంటివాళళ్ంతా
ఆ సంగతి విని అతని దగగ్రికి వచాచ్రు. 2 ఇబబ్ందులోల్ ఉనన్వారు,
అపుప్ల పా న వాళ ళ్, అసంతృపిత్గా ఉనన్వాళళ్ంతా అతని దగగ్రికి
వచిచ్ చేరారు. అతడు వారికి నాయకుడయాయ్డు. అతని దగగ్ర
దాదాపు 400మంది చేరారు.

3 తరువాత దావీదు అకక్డ నుండి బయలుదేరి మోయాబులోని
మిసాప్కు వచిచ్ “దేవుడు నాకు ఏమి చేసాత్ డో నేను తెలుసుకొనేంత
వరకూ నా తలిదండులను నీ దగగ్ర ఉండనివువ్” అని మోయాబు
రాజును అడిగి, 4వారిని అతనికి అపప్గించాడు. దావీదు దాకుక్ని
ఉనన్ రోజులోల్ వారు మోయాబు రాజు దగగ్ర ఉండిపోయారు. 5 ఆ
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తరువాత గాదు పవక వచిచ్ “కొండలోల్ ఉండకుండాాయూదా దేశానికి
పారిపో”అనిదావీదుతోచెపప్డంవలల్ దావీదు వెళిళ్హారెతు అడవిలో
దాకుక్నాన్డు.

నోబులోయాజకులను సౌలు చంపడం
6దావీదు, అతని అనుచరులు ఫలానా చోట ఉనాన్రని సౌలుకు

తెలిసింది. అపుప్డుసౌలు గిబియాదగగ్ర రమాలోఒక కరూప్ర వృకష్ం
కింద చేతిలో ఈటె పటుట్ కుని నిలబడి ఉనాన్డు. అతని సేవకులు
అతని చుటూట్ నిలబడి ఉనాన్రు.

7 సౌలు తన చుటూట్ నిలబడి ఉనన్ సేవకులతో ఇలా అనాన్డు
“బెనాయ్మీనీయులారా, వినండి. యెషష్యి కొడుకు మీకు పొలాలు,
దాకష్తోటలు ఇసాత్ డా? మిమమ్లిన్ వందమంది,వెయియ్మంది నికుల
అధిపతులుగాచేసాత్ డా? 8మీరెందుకునామీద కుట పనున్తునాన్రు?
నా కొడుకు యెషష్యి కొడుకుతో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డని మీలో
ఎవరూ నాతో చెపప్లేదే. ఈ రోజు జరుగుతునన్టుట్ నా కోసం
కాపు కాసేలా నా కొడుకు నా సేవకుడు, దావీదును రెచచ్గొటిట్నా, నా
విషయంలోమీలో ఎవరికీ విచారం లేదు” అనాన్డు.

9అపుప్డు ఎదోమీయుడు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలబడి
“యెషష్యి కొడుకు పారిపోయి నోబులో ఉంటునన్ అహీటూబు
కొడుకు అహీమెలెకు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు నేను చూశాను.
10 అహీమెలెకు అతని తరపున యెహోవా దగగ్ర విచారణ చేసి,
ఆహారం, ఫిలిషీయు న గొలాయ్తు ఖడగ్ ం అతనికి ఇచాచ్డు”
అని చెపాప్డు. 11 రాజు, యాజకుడూ అహీటూబు కొడుకు
అయిన అహీమెలెకును, నోబులో ఉనన్ అతని తండి యింటివా న
యాజకులనందరినీపిలిపించాడు. వారురాజుదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు,
12 సౌలు “అహీటూబు కొడుకా, విను” అనన్పుప్డు, అతడు “నా
యజమానీ, చెపప్ండి” అనాన్డు.
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13 సౌలు “నువువ్, యెషష్యి కొడుకు నాకు వయ్తిరేకంగా కుట
పనున్తునాన్రేంటి? నీవు అతనికి భోజనం, కతిత్ ఇచిచ్ అతనికి
సహాయ పడమని దేవుని దగగ్ర వినన్పం చేసావు. నేడు జరుగుతూ
ఉనన్టుట్ అతడు నానుండి దాకుక్ని, రేపు నా తిరగబడతాడు
గదా?” అనాన్డు. 14 అహీమెలెకు “రాజా, నీకు దావీదు కంటే
నమమ్క నవాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవరు ఉనాన్రు? గా అతడు
నీ అలుల్ డు. రాజు నయ్పు బాధయ్తలు నేరవేరుసూత్ నీ నగరంలో
పేరుగాంచిన దావీదు వంటి గౌరవనీయుడు ఎవరునాన్రు? 15 ఈ
సంగతి గూరిచ్ కొంచెం కూడా నాకు తెలియదు. అతని తరపున
నేను దేవుని దగగ్ర విచారణ చేయడం ఇపుప్డే మొదలుపెటాట్ నా?
రాజు అలా భావించకూడదు. రాజు తమ దాసుడ న నా మీదా
నా తండి ఇంటి వారందరిమీదా ఈ నేరం మోపకూడదు” అని
రాజుకు జవాబిచాచ్డు. 16 రాజు “అహీమెలెకూ, నీకూ, నీ తండి
ఇంటివారికందరికీ చావు తపప్దు” అనాన్డు. 17 “వీరు దావీదుతో
చేతులు కలిపారు. అతడుపారిపోయినసంగతితెలిసినపప్టికీనాకు
చెపప్ లేదు. కాబటిట్ యెహోవాయాజకు న వీరిని వధించండి” అని
తన చుటూట్ నిలబడి ఉనన్ నికులను ఆజాఞ్ పించాడు. నికులు
యెహోవాయాజకులను చంపడానికి వెనకడుగు వేశారు.

18 రాజు దోయేగును చూసి “నువువ్ ఈ యాజకుల మీద పడి
చంపు” అని చెపాప్డు. అపుప్డు ఎదోమీయు న దోయేగు,
యాజకుల దాడిచేసి ఏఫోదు ధరించుకుని ఉనన్ 85 మందిని
చంపాడు. 19 ఇంకా యాజకుల పటట్ణ న నోబులొ కాపురం
ఉంటునన్వారిని కతిత్తో చంపేశాడు. మగవాళళ్ను, ఆడవాళళ్ను,
చినన్పిలల్లను,పసిపిలల్లను,ఎదుద్ లను,గాడిదలను,అనిన్టినీ కతిత్తో
చంపేశాడు.

20 అయితే అహీటూబు కొడు న అహీమెలెకు కొడుకులోల్ ఒక న
అబాయ్తారు తపిప్ంచుకుని పారిపోయి దావీదు దగగ్రికి వచిచ్,
21 సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదుకు
తెలియచేసారు.
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22 దావీదు “ఆ రోజు ఎదోమీయు న దోయేగు అకక్డే
ఉండడంవలల్ వాడు సౌలుకు కచిచ్తంగా ఈ సంగతి చెబుతాడని
నేననుకొనాన్ను. నీ తండి యింటివారందరి మరణానికి నేనే
కారకుడనయాయ్ను. 23 నువువ్ భయం లేకుండా నా దగగ్రే ఉండు.
నా దగగ్ర నువువ్ మంగా ఉంటావు. ననూన్ నినూన్ చంపాలని
చూసేవాడు ఒకక్డే” అని అబాయ్తారుతో చెపాప్డు.

23
కెయీలాపటట్ణానిన్ దావీదునుమోసగించడం

1తరువాతఫిలిషీయులు కెయీలామీదయుదధ్ంచేసి కళాళ్లమీద
ఉనన్ ధానయ్ం దోచుకొంటునాన్రని దావీదుకు తెలిసింది. 2 అపుప్డు
దావీదు “నేను వెళిల్ ఈ ఫిలిషీయులను చంపమంటావా” అని
యెహోవాదగగ్ర విచారణ చేసేత్,యెహోవా “నీవు వెళిల్ ఫిలిషీయులను
చంపి కెయీలాను కాపాడు” అనిదావీదుతో చెపాప్డు.

3 దావీదుతో ఉనన్వారు “మేము ఇకక్డ యూదా దేశంలో
ఉనన్పప్టికీమాకు భయంగాఉంది. కెయీలాలోఫిలిషీయ నాయ్లకు
ఎదురుపడితేమాకుమరింత భయం గదా”అనిదావీదుతోఅనాన్రు.
4దావీదు మళీళ్ యెహోవా దగగ్ర విచారణ చేశాడు. “నువువ్ లేచి
కెయీలాకు వెళల్ , ఫిలిషీయులను నీ చేతికి అపప్గిసుత్ నాన్ను” అని
యెహోవాచెపాప్డు.

5దావీదు, అతని అనుచరులూ కెయీలాకు వచిచ్ ఫిలిషీయులతో
యుదధ్ం చేసి వారిని పూరిగా చంపేసి వారి పశువుల మందలను
దోచుకునాన్రు. ఈవిధంగాదావీదు కెయీలానివాసులనుకాపాడాడు.

6 దావీదు కెయీలాకు బయలుదేరితే అహీమెలెకు కొడుకు
అబాయ్తారు ఏఫోదు చేత పటుట్ కుని పారిపోయి అతని దగగ్రికి
వచాచ్డు.

7 దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని “దావీదు
తలుపులూ, అడుడ్ గడలు ఉనన్ పటట్ణంలో పవేశించి అందులో
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చికుక్కుపోయి ఉనాన్డు. దేవుడు అతణిణ్ నా చేతికి అపప్గించాడు”
అనుకునాన్డు. 8 అందుకే సౌలు కెయీలాకు వెళిళ్ దావీదునూ
అతని అనుచరులనూ మటుట్ బెటాట్ లని తన నాయ్నిన్ యుదాధ్ నికి
పిలిపించాడు. 9 సౌలు తనకు కీడు చేయడానికి సిదధ్ంగా
ఉనాన్డని దావీదు గహించి యాజకు న అబాయ్తారును ఏఫోదు
తీసుకురమమ్నాన్డు.

10 అపుప్డు దావీదు “ఇశాయేలీయుల దేవా, యెహోవా, సౌలు
కెయీలాకు వచిచ్ ననున్ బంధించి పటట్ణానిన్ నాశనం చేయాలని
చూసుత్ నాన్డనినీదాసుడ ననాకు కచిచ్తంగాతెలిసింది. 11కెయీలా
పజలు ననున్ అతని చేతికి అపప్గిసాత్ రా? నీ దాసుడ న నాకు
తెలిసినటుట్ గా సౌలు వసాత్ డా? ఇశాయేలీయుల దేవా, యెహోవా,
దయచేసి నీ దాసుడ న నాకు దానిన్ తెలియజెయియ్” అని పారిథ్సేత్
“అతడు వసాత్ డు” అనియెహోవాబదులిచాచ్డు.

12 “కెయీలా పజలు ననూన్ నా పజలనూ సౌలు చేతికి
అపప్గిసాత్ రా?” అని దావీదు తిరిగి అడిగితే, యెహోవా “వారు
నినున్ అపప్గించాలని ఉనాన్రు” అనాన్డు.

13 దావీదు, సుమారు 600 మంది అతని అనుచరులు లేచి
కెయీలా నుండి వెళిళ్ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ భదంగా ఉనన్
సథ్లాలకు చేరుకునాన్రు. దావీదు కెయీలా నుండి తపిప్ంచుకొనన్
విషయంసౌలుకు తెలిసి వెళల్కుండామానుకునాన్డు.

14 దావీదు సుర త న కొండ పాంతంలో జీఫు ఎడారిలో
ఉంటునాన్డు. సౌలు పతిరోజూ అతణిణ్ వెదుకుతునన్పప్టికీ దేవుడు
సౌలు చేతికి అపప్గించలేదు.
సౌలు దావీదును వెంటాడటం

15తనపాణంతీయాలనిసౌలు బయలుదేరాడనితెలిసినదావీదు
హోరేషులో జీఫు అరణయ్ పాంతంలో దిగాడు. 16 అపుప్డు సౌలు
కొడుకు యోనాతాను తోటలో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ “నా తండి
సౌలు నినున్ పటుట్ కోలేడు, నువేవ్మీ భయపడకు. 17 నువువ్ తపప్క
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ఇశాయేలీయులకు రాజు అవుతావు. నేను నీకు సహాయకునిగా
ఉంటాను. ఈ విషయం నా తండి సౌలుకు తెలిసిపోయింది” అని
అతనితో చెపిప్ దేవుని పేరట అతణిణ్ బలపరిచాడు. 18 వీరిదద్రూ
యెహోవా సనిన్ధానంలో ఒపప్ందం చేసుకొనన్ తరువాత దావీదు
అకక్డే నిలిచిపోయాడు, హోరేషు, యోనాతాను వారి ఇంటికి
వెళిళ్పోయారు.

19 జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలో ఉనన్ సౌలు దగగ్రికి వచిచ్
“యెషీమోనుకు ద ణ దికుక్లో ఉనన్ హకీలా అడవిలోని కొండ
సథ్లాలోల్ మా పాంతంలో దావీదు దాకుక్ని ఉనాన్డు. 20 రాజా,
నీ కోరిక తీరేలా మాతో బయలుదేరు. రాజ న నీ చేతికి అతణిణ్
అపప్గించడం మా పని” అని చెపాప్రు. 21 సౌలు వారితో ఇలా
అనాన్డు. “మీరు నా చూపిన అభిమానానిన్ బటిట్ యెహోవా
మిమమ్లిన్ దీవిసాత్ డు గాక. 22 మీరు వెళిళ్ అతడు దాగిన సథ్లం
ఏదో, అతణిణ్ చూసినవాడు ఎవరో కచిచ్తంగా తెలుసుకోండి. అతడు
ఎంతోచాకచకయ్ంగా పవరిసుత్ నాన్డనినాకు తెలిసింది కాబటిట్ 23మీరు
ఎంతో జాగతత్గా అతడు దాకొక్నన్ పాంతాలను కనిపెటిట్న సంగతి
అంతానాకు తెలియజేయడానికిమళీళ్ నా దగగ్రికి తపప్కుండా రండి,
అపుప్డు నేను మీతో కలసి వసాత్ ను. అతడు దేశంలో ఎకక్డ
ఉనన్పప్టికీ యూదావారందరిలో నేను అతణిణ్ వెతికి పటుట్ కొంటాను”
అని చెపాప్డు.

24 వారు లేచి సౌలు కంటే ముందుగా జీఫుకు తిరిగి వెళాల్ రు.
దావీదు, అతని అనుచరులూ యెషీమోనుకు ద ణ పున ఉనన్
దానంలోని మాయోను ఎడారి పాంతంలో ఉనన్పుప్డు, 25సౌలు,

అతని బలగమూ తనను వెదికేందుకు బయలుదేరారనన్ మాట
దావీదు విని, కొండ భాగంలోని మాయోను పాంతంలో నివాసం
ఏరప్రచుకునాన్డు. ఆది వినన్ సౌలుమాయోను ఎడారిలోదావీదును
తరుమబోయాడు.

26కొండకు ఒక పుసౌలు,మరో పుదావీదు,అతనిఅనుచరులు



1 సమూయేలు 23:27 lxxii 1 సమూయేలు 24:6

వెళత్ నన్పుడు దావీదు సౌలు నుండి తపిప్ంచుకుపోవాలని
తొందరపడుతునాన్డు. సౌలు, అతని నికులు దావీదును,
అతని అనుచరులను పటుట్ కోవాలని వారిని చుటుట్ ముడుతునాన్రు.
27 ఇలా జరుగుతునన్పుప్డు గూఢచారి ఒకడు సౌలు దగగ్రికి వచిచ్
“నువువ్ తవ్రగా బయలుదేరు, ఫిలిషీయులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశంలో
చొరబడాడ్ రు” అని చెబితే 28సౌలు దావీదును తరమడంమానుకుని
ఫిలిషీయులను ఎదురొక్నడానికి వెనకిక్ తిరిగి వెళాళ్డు. కాబటిట్ ఆ
సథ్లానికి సెలహమమ్లెకోతు* అని పేరు పెటట్బడింది.

29 తరువాత దావీదు అకక్డనుండి వెళిళ్ ఏనెగ్దీకి వచిచ్ కొండ
పాంతలో నివాసం ఏరప్రచుకునాన్డు.

24
దావీదు సౌలును పాణంతో విడిచిపెటట్డం

1 సౌలు ఫిలిషీయులను తరమడం మానుకుని తిరిగి వెళాళ్క,
దావీదు ఏనెగ్దీ అరణయ్ పాంతంలో ఉనాన్డని అతనికి కబురు
వచిచ్ంది. 2అపుప్డు సౌలు ఇశాయేలీయులందరిలో నుండి మూడు
వేల మందిని ఏరప్రచుకుని వచిచ్, కొండమేకలు ఉండే రాతి కొండల
మీదదావీదును అతని అనుచరులను వెదకడానికి బయలుదేరాడు.

3దారిలోగొరెలదొడల్కు అతడు వసేత్ అకక్డఒక గుహ కనిపించింది.
సౌలు మూత విసరజ్న కోసం వెళితే, దావీదు, అతని అనుచరులు ఆ
గుహ లోపలి భాగంలో ఉనాన్రు. 4దావీదు అనుచరులు “నీ దృషిట్కి
ఏది మంచిదో అది చేసేందుకు నీ శతువుని నీ చేతికి అపప్గిసాత్ నని
యెహోవా నీతో చెపిప్న రోజు వచిచ్ంది” అని అతనితో చెపాప్రు.
దావీదు లేచి వెళిళ్ సౌలుకు తెలియకుండా అతని వసపు చెంగును
కోశాడు.

5సౌలు వసానిన్ కోసినందుకు దావీదు మనసుస్లో నొచుచ్కుని,
6 “ఇతడు యెహోవా చేత అభిషేకం పొందినవాడు కాబటిట్ యెహోవా

* 23:28 23:28 ఎడబాటు బండ
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చేత అభిషికు న నా రాజు పటల్ నేను ఈ పని చేయను,యెహోవాను
బటిట్ నేనుఅతణిణ్ చంపను”అనితనవారితోచెపాప్డు. 7ఈమాటలు
చెపిప్ దావీదు సౌలు మీదికి వెళళ్కుండా తన వారిని అడడ్గించాడు.
తరువాత సౌలు లేచి గుహలో నుండి బయలుదేరి తన దారిన
వెళిళ్పోయాడు.

8 అపుప్డు దావీదు లేచి గుహలో నుండి బయటికి వచిచ్ “నా
యజమానీ, రాజా” అని వెనుక నుండి కేకవేసేత్, సౌలు వెనకిక్
చూశాడు. దావీదు నేల పడి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి 9సౌలుతో
ఇలా అనాన్డు “దావీదు నీకు కీడుచేయాలని చూసుత్ నాన్డని కొందరు
చెబుతునన్ మాటలు నువువ్ ఎందుకు వింటునాన్వు? 10ఆలోచించు.
ఈ రోజున యెహోవా నినున్ గుహలో నా చేతికి ఎలా అపప్గించాడో
నీ కళాళ్రా చూశావు కదా. కొంతమంది నినున్ చంపేయమని నాకు
చెపిప్నపప్టికీ నేనలాచెయయ్లేదు. ‘ఇతడుయెహోవావలనఅభిషేకం
పొందినవాడుకాబటిట్ నాఏలినవాడి చెయియ్ఎతత్ను’అనిచెపాప్ను.
11నా తండీ, చూడు. నినున్ చంపకుండా నీ బటట్ చెంగును మాతమే
కోశాను. దీనిన్ బటిట్ నా వలల్ నీకు ఎలాంటి కీడూ రాదనీ నాలో
ఎలాంటి తపూప్ లేదనీ నువువ్ తెలుసుకోవచుచ్. నీ విషయంలో
నేను ఏ పాపమూ చేయకుండా ఉంటే నువువ్ నా పాణం తీయాలని
ననున్ తరుముతునాన్వు. 12 నీకూ నాకూ మధయ్ యెహోవానాయ్యం
తీరుసాత్ డు. యెహోవానా విషయంలో పగ సాధిసాత్ డు. నేనుమాతం
నినున్ చంపను.

13 పితరులు సామెత చెపిప్నటుట్ దురామ్రుగ్ ల నుండి దురామ్రగ్త
పుడుతుంది. అయితే నేను నినున్ చంపను. 14 ఇశాయేలీయుల
రాజు ఎవని పటుట్ కోవాలని బయలుదేరి వచాచ్డు? ఏ పాటి వాణిణ్
తరుముతునాన్డు? చచిచ్న కుకక్నా? పురుగునా? 15 యెహోవా
నీకూ, నాకూ మధయ్ నాయ్యాధిపతిగా ఉండి తీరుప్ తీరుసాత్ డుగాక.
ఆయనే అసలు విషయం విచారణ జరిపి నా తరపున వాదులాడి
నినున్ కాక ననున్ నిరోద్ షిగా తీరుసాత్ డు గాక.”
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16 దావీదు సౌలుతో ఈ మాటలు మాటాల్ డి ముగించినపుప్డు,
సౌలు “దావీదూ, నాయనా, ఈ మాటలు అనన్ది నువేవ్నా?” అని
బిగగ్రగా ఏడిచ్ 17 దావీదుతో ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా ననున్
నీ చేతికి అపప్గించినపప్టికీ ననున్ చంపకుండా విడిచిపెటిట్నందుకు
18ఈ రోజున నువువ్ అపకారానికి ఉపకారం చేసి, నా పటల్ నీకునన్
ఉపకార బుదిధ్ని వెలల్డి చేశావు. నువువ్ నాకంటే నీతిమంతుడివి.
19 ఒకరికి తన శతువు దొరికినపుప్డు మేలు చేసి పంపివేసాత్ డా?
ఇపుప్డు నువువ్నాకు చేసినదానిన్బటిట్ యెహోవానీకుమేలుచేసాత్ డు
గాక.

20 కచిచ్తంగా నువువ్ రాజువవుతావు. ఇశాయేలీయుల రాజయ్ం
నీకు సిథ్రం అయిందని నాకు తెలుసు. 21 కాబటిట్ నా తరువాత
నా సంతతిని నీవు నిరూమ్లం చేయకుండా ఉండేలా, నా తండి
ఇంటోల్ నుండి నా పేరు కొటిట్వేయకుండేలా, యెహోవా నామం పేరిట
నాకు శపథం చెయియ్.” అపుప్డు దావీదు సౌలుకు శపథం చేశాడు.

22 తరువాత సౌలు ఇంటికి తిరిగివచాచ్డు. దావీదు, అతని
అనుచరులు తాము దాకొక్నన్ సథ్లాలకు వెళిళ్పోయారు.

25
దావీదు,నాబాలు, అబీగయీలు

1 సమూయేలు చనిపోయాడు. ఇశాయేలీయులంతా సమావేశ
అతని కోసం ఏడాచ్రు. రమాలో ఉనన్ అతని సొంత ఇంటోల్ సమాధి
చేశారు. తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్ పాంతానికి
వెళిల్పోయాడు.

2 మాయోను గామంలో ఒకడునాన్డు. అతని ఆసిత్పాసుత్ లనీన్
కరెమ్లులో ఉనాన్యి. అతడు చాలా ధనవంతుడు, అతనికి
మూడువేల గొరెలు, వెయియ్ మేకలు ఉనాన్యి. అతడు కరెమ్లులో
తన గొరెల బొచుచ్ కతిత్రించడానికి వెళాళ్డు. 3అతని పేరు నాబాలు,
అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈమె జాఞ్ నం గలదీ, అందగతేత్.
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అయితే అతడు మాతం మొరటు వాడు, తన వయ్వహారాలనిన్టిలో
దురామ్రుగ్ డు. అతడు కాలేబు సంతతివాడు.

4 నాబాలు గొరెలబొచుచ్ కతిత్రిసుత్ నాన్డని ఎడారిలో ఉనన్ దావీదు
వినాన్డు. 5 తన దగగ్రునన్ వారిలో పదిమంది యువకులను పిలిచి
వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీరు కరెమ్లుకు నాబాలు దగగ్రికి పోయి,నా
పేరు చెపిప్ కుశల పశన్లడిగి 6 ఆ ధనికునితో ఇలా అనండి. మీరు
వరిధ్లుల్ తారు గాక. మీకూ మీ ఇంటికీ మీ ఆసిత్పాసుత్ లకూ మం
ఉండాలి.

7 మీతో గొరెబొచుచ్ కతిత్రించే వారునాన్రని నాకు తెలిసింది. మీ
గొరెల కాపరులు మా దగగ్రునన్పుప్డు మేము వారికి ఏ కీడూ
తలపెటట్లేదు. వారు కరెమ్లు పాంతంలో ఉనన్ంతకాలం వారేదీ
పోగొటుట్ కోలేదు. 8మీ పనివారిని అడగండి, వారే చెబుతారు. కాబటిట్
నేను పంపిన కురాళళ్కు దయ చూపండి. మేము పండగ పూట
వచాచ్ం గదా. మీమనసుకు తోచింది మీదాసులకు, మీ కుమారుడు
దావీదుకు ఇచిచ్ పంపండి.”

9 దావీదు పంపిన యువకులు వచిచ్ అతని పేరు చెపిప్ ఆ
మాటలనిన్టినీ నాబాలుకు తెలియజేసి కూరుచ్నాన్రు. 10 దావీదు
సేవకులతో నాబాలు “దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కొడుకెవడు? ఈ
రోజులోల్ తమ యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు చాలా
మంది ఉనాన్రు. 11నా అనన్పానాలను, నా గొరెల బొచుచ్ కతిత్రించే
వారికోసం సిదధ్పరచిన నా మాంసానిన్, ఎకక్డి నుంచి వచాచ్డో
తెలియనివాడికి ఇవావ్లా?” అనాన్డు.

12 దావీదు కురాళ ళ్ తిరుగు ముఖం పటిట్ , వచిచ్ ఈ మాటలనీన్
అతనికి చెపాప్రు. 13 అపుప్డు దావీదు వారితో “మీరంతా
నడుముకు కతుత్ లు ధరించుకోండి” అని చెపాప్డు. వారు కతుత్ లు
ధరించుకునాన్రు. దావీదు కూడా ఒక కతిత్ ధరించాడు. దావీదుతో
పాటు దాదాపు 400మంది బయలుదేరారు. 200మంది సామాను
దగగ్ర ఉనాన్రు.
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14 పనివాడొకడు నాబాలు భారయ్ అబీగయీలుతో “అమామ్, మన
అయయ్గారిని కుశల పశన్లు అడగడానికి దావీదు అరణయ్ంలో నుండి
మనుషులను పంపాడు. ఆయన వారితో కఠినంగా మాటాల్ డాడు.
15అయితేఆమనుషుయ్లుమాకెంతోఉపకారంచేసినవాళ ళ్. మేము
గడిడ్ దానాలోల్ వారి మధయ్ ఉనన్ంత కాలమూ పమాదం గానీ నషట్ం
గానిమాకు కలగలేదు.

16 మేము గొరెలను కాచుకొంటూ ఉనన్ంత కాలం వారు పగలూ
రాతీ మా చుటూట్ పాకారం లాగా ఉండేవారు. 17 అయితే ఇపుప్డు
మా యజమానికీ అతని ఇంటివారందరికీ వాళ ళ్ కీడు తలపెటాట్ రు.
కాబటిట్ ఇపుప్డు నువువ్ ఏమి చెయాయ్లోజాగతత్గా ఆలోచించు. మన
అయయ్గారు పనికిమాలిన దుషుట్ డు, ఎవరిమాటావినడు.”

18అపుప్డు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమీ చెపప్కుండా గబగబా
200 రొటెట్లు, రెండు దా రసం తితుత్ లు, వండిన ఐదు గొరెల
మాంసం,ఐదుమానికలవేయించినధానయ్ం, 100ఎండుదాకష్గెలలు,
200 అంజూరు పండల్ ముదద్లు గాడిదలకెకిక్ంచి 19తన పనివాళళ్తో
“మీరు నాకంటేముందుగా వెళళ్ండి., నేను మీ వెనుక వసాత్ ను” అని
చెపిప్ంది.

20ఆమెగాడిద ఎకిక్ కొండ లోయలోబడి వసుత్ ంటే దావీదు, అతని
మనుషులు ఆమెకు ఎదురుపడాడ్ రు. ఆమెవారిని కలుసుకుంది.

21 అంతకుముందు దావీదు “నాబాలు ఆసిత్పాసుత్ లనిన్ంటిలో ఏదీ
పోకుండా ఈ అడివి పాంతంలో అతని ఆసిత్ అంతటికీ నేను
అనవసరంగా కాపలా కాశాను. అతడు మాతం ఉపకారానికి పతిగా
నాకు అపకారం చేశాడు గదా” 22అనుకుని “అతనికి చెందినవారిలో
ఒక మగపిలల్వాడి నా తెలల్వారే సరికి ఉండయయ్ను. లేదా దేవుడు
మరి గొపప్ అపాయం దావీదు శతువులకు కలుగజేయుగాక” అని
శపథం చేశాడు.

23 అబీగయీలు దావీదును చూసి, గాడిద మీదనుంచి తవ్రగా
దిగి దావీదుకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి అతనిపాదాల బడి ఇలా
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అంది. 24 “పభూ, ఈ అపరాధం నాదిగా ఎంచు. నీ దాసి న ననున్
మాటలాడనియియ్, నీ దాసి న నేను చెపేప్మాటలు ఆలకించు.

25 అయాయ్, దుషుట్ న ఈ నాబాలును పటిట్ంచుకోవదుద్ . అతడు
అతని పేరుకు తగిన వాడే. అతనిపేరు నాబాలు కదా, మోటుతనం
అతని లకష్ణం. నా పభు న మీరు పంపించిన కురాళ ళ్ నీ దాసి న
నాకు కనబడలేదు. 26నా పభూ, యెహోవా జీవం తోడు, నీ జీవం
తోడు, రకపాతం జరిగించకుండా, నీవే సవ్యంగా పగ తీరుచ్కోకుండా
యెహోవా నినున్ ఆపాడు. నీ శతువులు, నా యేలినవాడ న నీకు
కీడు చేయనుదేద్శించే వారందరికీ నాబాలుకు పటేట్ గతే పటాట్ లి అని
యెహోవాజీవం తోడు, నీ జీవం తోడు అని పమాణం చేసుత్ నాన్ను.”

27 “ఇపుప్డు నేను నా యేలినవాడ న నీకోసం నీ దాసి తెచిచ్న
ఈ కానుకను నా యేలినవాడ న నినున్ ఆశయించి ఉనన్ పనివారికి
ఇపిప్ంచు. 28 నీ దాసి న నా తపుప్ కష్మించు. నాయేలినవాడ న
నీవు,యెహోవాయుదాధ్ లుచేసుత్ నాన్వుగనకనాయేలినవాడ ననీకు
ఆయన శాశవ్త న రాజ వంశానిన్ ఇసాత్ డు. నీ జీవిత కాలమంతటా
నీకు అపాయం కలుగదు.

29 నినున్ హింసించడాని నా, నీ పాణం తీయడాని నా ఎవ నా
పూనుకుంటే, నాయేలినవాడ న నీ పాణానిన్ నీ దేవు నయెహోవా
తన దగగ్రునన్ జీవపుమూటలో భదపరుసాత్ డు. ఒకడు వడిసెలతో
రాయి విసరినటుట్ ఆయన నీ శతువుల పాణాలు విసిరేసాత్ డు.
30 యెహోవా నా యేలినవాడ న నినున్ గురించిసెలవిచిచ్న
మేలంతటినీ నీకు చేసి నినున్ ఇశాయేలీయుల మీద అధిపతిగా
నియమిసాత్ డు. ఆ తరువాత 31 నీవు అకారణంగా రకం
చిందించినందుకూ పగ తీరుచ్కొనన్ందుకూ మనోవేదన, పరితాపం
నా యేలినవాడ న నీకు ఎంతమాతం కలగకూడదు. యెహోవా నా
యేలినవాడ న నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీదాసి న ననున్
జాఞ్ పకం చేసుకో” అంది.

32 అందుకు దావీదు అబీగయీలుతో “నాకు ఎదురు రావడానికి
నినున్ పంపిన ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాకు సుత్ తి. 33నేను
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పగ తీరుచ్కోకుండాఈరోజున రకపాతం చేయకుండా ననున్ వివేకంతో
ఆపినందుకు నీకు ఆశీరావ్దం కలుగు గాక. 34ఒకవేళ ఈ రోజు నీవు
తవ్రగా ననున్ ఎదురొక్నక పోయినటట్యితే, నీకు హాని చేయకుండా
ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాజీవం న
ఆన బెటిట్ చెబుతునాన్ను, తెలల్వారేలోగా నాబాలుకు మగవాడొకడు
కూడా మిగిలేవాడు కాదు” అని చెపాప్డు. 35 ఆమె తెచిచ్న
వాటిని ఆమె చేత తీసుకు “నీ మాటలు నేను వినాన్ను, నీ వినన్పం
అంగీకరించాను. నిశిచ్ంతగానీఇంటికివెళ ళ్”అనిఆమెతోచెపాప్డు.

36అబీగయీలు తిరిగి నాబాలు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, రాజులాల్ గా
అతడు ఇంటోల్ విందు చేసి, తపప్ తాగుతూ కులుకుతూ మతుత్ గా
ఉనాన్డు. అందుకని తెలల్వారే వరకూ ఆమె అతనితో ఏమాటా
చెపప్లేదు. 37 ఉదయాన నాబాలు మతుత్ దిగిన తరువాత అతని
భారయ్ అతనితో ఆ విషయం చెపప్గానే భయంతో అతని గుండె
పగిలింది. అతడు రాయి లాగా బిగుసుకు పోయాడు. 38 పది
రోజుల తరువాత యెహోవా నాబాలును దెబబ్ తీయగా అతడు
చనిపోయాడు.

39 నాబాలు చనిపోయాడని దావీదు విని “నాబాలు చేసిన
కీడును యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచాడు. ఆయన
సేవకుడి న నేను కీడు చేయకుండా ననున్ కాపాడి, నాబాలు
వలన నేను పొందిన అవమానం తీరిచ్న యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు
గాక” అనాన్డు. తరవాత దావీదు అబీగయీలును తాను పెళిల్
చేసుకోవాలని ఆమెతో మాటలాడడానికి తన వారిని పంపాడు.
40దావీదు సేవకులు కరెమ్లులో అబీగయీలు దగగ్రికి వచిచ్ “దావీదు
నినున్ పెళిల్ చేసుకోడానికితీసుకు రమమ్నిమమమ్లిన్ పంపించాడు”అని
చెపాప్రు.

41 ఆమె లేచి సాగిలపడి “నా సావ్మి ఇషట్ం. నా యేలినవాని
సేవకుల కాళల్ కడగడాని నా నాయేలినవాని దాసీ న నేను సిదద్ం”
అనిచెపిప్ంది. 42ఆమెతవ్రగాలేచిగాడిదనెకిక్ ఐదుగురు పనికతెత్లు
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వెంట రాగాదావీదు పంపిన దూతలవెంట వెళిళ్ంది. దావీదు ఆమెను
పెళిల్ చేసుకునాన్డు.

43 దావీదు యెజెయేలు వాసి అహీనోయమును కూడా పెళిల్
చేసుకునాన్డు. వారిదద్రూ అతనికి భారయ్లయాయ్రు. 44 సౌలు
కూతురుమీకాలు దావీదుభారయ్. సౌలు ఆమెను గలీల్ముఊరివా న
లాయీషు కొడుకు పలీత్యేలుకు ఇచాచ్డు.

26
దావీదు సౌలును రెండోసారిపాణంతో విడిచిపెటట్డం

1 గిబియాలో ఉనన్ సౌలు దగగ్రికి జీఫు నివాసులు వచిచ్, దావీదు
యెషీమోను ఎదుట హకీలా కొండలో దాకుక్నాన్డని తెలియజేశారు.
2 సౌలు లేచి ఇశాయేలీయులోల్ ఏరప్రచబడిన 3,000 మందిని
తీసుకు దావీదును వెదకడానికి జీఫుకు బయలుదేరాడు. 3 సౌలు
యెషీమోను ఎదుట ఉనన్ హకీలా కొండలో దారి పకక్న దిగినపుప్డు,
ఎడారిలో ఉంటునన్ దావీదు తనను పటుట్ కోవాలని సౌలు వచాచ్డని
విని, 4 గూఢచారులను పంపి “సౌలు కచిచ్తంగా వచాచ్డు” అని
తెలుసుకునాన్డు.

5తరువాతదావీదులేచిసౌలు నయ్ంమకాంవేసినసథ్లానికివచిచ్,
సౌలు, సౌలు నాయ్ధిపతి, నేరు కొడుకు అబేన్రు నిదపోతునన్ సథ్లం
చూశాడు. సౌలు శిబిరం మధయ్లో నిద పోతునన్పుప్డు నికులు
అతని చుటూట్ పడుకునాన్రు.

6 అపుప్డు దావీదు “శిబిరంలో ఉనన్ సౌలు దగగ్రికి నాతో
కలసి ఎవరు వసాత్ రు” అని హితీత్యు న అహీమెలెకును సెరూయా
కొడుకు, యోవాబు సోదరు న అబీ ని అడిగాడు. “నీతో నేను
వసాత్ ను” అని అబీ అనాన్డు. 7 దావీదు, అబీ లు రాతి
సమయంలో ఆ శిబిరం దగగ్రికి వెళితే సౌలు శిబిరం మధయ్లో
పండుకుని నిదపోతునాన్డు. అతని ఈటె అతని దిండు పకక్
నేలకు గుచిచ్ ఉంది. అబేన్రు, ఇతరులు సౌలు చుటూట్ పండుకుని
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నిదపోతునాన్రు. 8 అపుప్డు అబీ దావీదును చూసి “దేవుడు ఈ
రోజున నీ శతువుని నీకు అపప్గించాడు. నీకు ఇషట్ తే అతడు
భూమిలో దిగిపోయేలా ఆ ఈటెతో ఒకక్పోటు పొడుసాత్ ను. ఒక
దెబబ్తో పరిషాక్రం చేసాత్ ను” అనాన్డు.

9అపుప్డు దావీదు “నువువ్ అతణిణ్ చంపకూడదు,యెహోవాచేత
అభిషేకం పొందినవాణిణ్ చంపి దోషి కాకుండా ఉండడం ఎవరివలాల్
కాదు. 10 యెహోవా మీద ఒటుట్ , యెహోవాయే అతణిణ్ శి సాత్ డు,
అతడు పమాదం వలల్ చసాత్ డు, లేకపోతే యుదధ్ంలో నశిసాత్ డు.
11 యెహోవా వలన అభిషేకం పొందినవాణిణ్ నేను చంపను. అలా
చేయకుండాయెహోవాననున్ ఆపుతాడు గాక. అయితేఅతని దిండు
దగగ్ర ఉనన్ ఈటె, నీళల్బుడిడ్ తీసుకు మనం వెళిళ్పోదాం పద” అని
అబీ తో చెపాప్డు.

12సౌలు దిండు దగగ్ర ఉనన్ ఈటెను నీళల్బుడిడ్ని తీసుకు ఇదద్రూ
వెళిళ్పోయారు. యెహోవా వలల్ అకక్డు ఉనన్ వారందరికీ గాఢనిద
కలిగింది. వారిలో ఎవవ్రూ నిద నుండి లేవలేదు. ఎవవ్రూ వచిచ్న
వాళళ్ను చూడలేదు, ఏం జరిగిందో ఎవరికీ తెలియలేదు.

13 తరువాత దావీదు దూరంగా వెళిళ్ అకక్డ ఉనన్ కొండ
నిలబడాడ్ డు. వీరిదద్రిమధాయ్చాలాఎడంఉంది. 14అపుప్డు పజలు,
నేరు కొడుకు అబేన్రు వినేలా “అబేన్రూ, నువువ్ మాటాల్ డతావా?”
అని గటిట్గా కేకవేసేత్, అబేన్రు కేకలు వేసూత్ “రాజుకు నిదాభంగం
చేసుత్ నన్ నువువ్ ఎవరివి?” అని అడిగాడు.

15 అపుప్డు దావీదు “నీకు రయ్ం లేదా? ఇశాయేలీయులోల్
నీలాంటి వాడు ఎవరు? నీకు యజమాని అయిన రాజుకు
నువెవ్ందుకు కాపలా కాయలేకపోయావు? నీకు యజమాని అయిన
రాజును చంపడానికి ఒకడు దగగ్రగా వచాచ్డే. 16 నువువ్ చేసిన
పని సరి కాదు, నువువ్ శికష్కు పాతుడివే. యెహోవా వలన అభిషేకం
పొందిన నీయజమానికి నువువ్ రకష్ణగా ఉండలేదు. యెహోవామీద
ఒటుట్ , నువువ్ మరణశికష్ పొందాలిస్ందే. రాజు ఈటె ఎకక్డ ఉందో
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చూడు, అతని దిండు దగగ్ర ఉనన్ నీళల్బుడిడ్ ఎకక్డ ఉందో చూడు”
అనాన్డు.

17సౌలు దావీదు గొంతు గురుపటిట్ “దావీదూ, నాయనా, ఇది నీ
గొంతే కదా” అని పిలిచాడు. అందుకు దావీదు “నాయజమానీ, నా
రాజా, ఇది నా సవ్రమే. 18 నా యజమాని దాసుడ న ననున్ ఈ
విధంగా అతడు ఎందుకు తరుముతునాన్డు? నేనేం చేశాను? నా
నుండి నీకు ఏ కీడు సంభవిసుత్ ంది?

19 రాజా, నా యజమానీ, దాసుడ న నా మాటలు విను. నా
మీద పగ సాధించాలని యెహోవా నినున్ పేరేపిసేత్ ఆయన అరప్ణ
సీవ్కరించి ఆయనున్ శాంతిపరచవచుచ్. మనుషులెవ నా నినున్
పేరేపించినటెతే వారు తపప్క యెహోవా దృషిట్లో శాపానికి గురి
అవుతారు. ఎందుకంటే వారు, ‘నువువ్ దేశం విడిచిపెటిట్ ఇతర
దేవుళళ్ను పూజించు’ అని నాకు చెపిప్, యెహోవాసనిన్ధానం నుండి
ననున్ దూరం చేసుత్ నాన్రు. 20నా దేశానికి, యెహోవా సనిన్ధానానికి
దూరంగా నా రకం ఒలక నియయ్వదుద్ . ఒకడు బయలుదేరి కొండల
కౌజుపిటట్ను వేటాడినటుట్ గా ఇశాయేలురాజ ననువువ్పురుగులాంటి
ననున్ వెదకడానికి బయలుదేరి వచాచ్వు.”

21 అపుప్డు సౌలు “నేను పాపం చేశాను, ఈ రోజు నా పాణం నీ
దృషిట్లో విలు నదిగా ఉనన్దానిన్బటిట్ నేను నీకు ఇక ఎనన్డూ హాని
తలపెటట్ను. దావీదూ, నా కొడుకా, నా దగగ్రికి తిరిగి వచేచ్యి. పిచిచ్
వాడిలాగా పవరించి నేను ఎనోన్ తపుప్లు చేశాను” అని పలికాడు.
22 దావీదు “రాజా, ఇదిగో నీ ఈటె నా దగగ్ర ఉంది. పనివాళళ్లో
ఒకడు వచిచ్ దీనిన్ తీసుకోవచుచ్” అనాన్డు.

23 “యెహోవా ఈ రోజున నినున్ నాకు అపప్గించినపప్టికీ,
నేను యెహోవా వలన అభిషేకించబడిన వాణిణ్ చంపకుండా
వదిలినందువలల్ ఆయన నా నీతి, విశావ్సయ్తను బటిట్ నాకు తగిన
బహ మానం ఇసాత్ డు. 24 విను, ఈ రోజు నీ పాణం నా దృషిట్లో
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విలు నది అయినటేట్ , యెహోవా నా పాణానిన్ తన దృషిట్కి మినన్గా
ఎంచిబాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ ర సాత్ డు గాక” అని చెపాప్డు.

25అపుప్డు సౌలు “దావీదూ, బిడాడ్ , నీకు ఆశీరావ్దం కలుగు గాక.
నీవు గొపప్ పనులు మొదలుపెటిట్ విజయం సాధిసాత్ వు గాక” అని
దావీదుతో చెపాప్డు. అపుప్డు దావీదు తన దారిన వెళిల్పోయాడు.
సౌలు కూడా తన సథ్లానికి తిరిగి వచాచ్డు.

27
ఫిలిషీయులమధయ్ దావీదు నివాసం

1 తరువాత దావీదు “నేను ఇకక్డ ఉండడం అంత మంచిది
కాదు. ఏదో ఒకరోజు సౌలు ననున్ నాశనం చేసాత్ డు. నేను
ఫిలిషీయుల దేశంలోకి తపిప్ంచుకుని వెళాత్ ను. అపుప్డు సౌలు
ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ లోల్ ననున్ వెతకడం మానివేసాత్ డు. నేను
అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకోవచుచ్” అని మనసులో అనుకుని
2 లేచి తన దగగ్ర ఉనన్ 600 మందితో కలసి పయాణ మాయోకు
కొడుకు,గాతు రాజు అయిన ఆకీషు దగగ్రికి వచాచ్డు.

3 దావీదు గాతులో ఆకీషు దగగ్రికి చేరినపుప్డు అతడూ,
అతని వారంతా తమ తమ కుటుంబాల సమేతంగా కాపురాలు
పెటాట్ రు. యెజెయేలీయురా న అహీనోయము, ఒకపుప్డు నాబాలు
భారయ్ న కరెమ్లీయురాలుఅబీగయీలుఅనేఅతనిఇదద్రుభారయ్లు
దావీదుతో ఉనాన్రు.

4 దావీదు గాతుకు పారిపోయిన విషయం సౌలుకు తెలిసిన
తరువాత అతడు దావీదును వెతకడం ఆపివేశాడు. 5 దావీదు
“రాజ నగరులో నీ దగగ్ర నీ దాసుడ న నేను కాపురం చేయడం
ఎందుకు? నా నీకు అభిమానం ఉంటే వేరొక పటట్ణంలో నేను
కాపురం పెటట్డానికి కొంచెం సథ్లం ఇపిప్ంచు” అని ఆకీషును అడిగితే,
6 ఆ రోజు ఆకీషురాజు సికల్గు అనే పటట్ణానిన్ దావీదుకు ఇచాచ్డు.
కాబటిట్ ఇపప్టివరకూ సికల్గు యూదారాజుల ఆధీనంలో ఉంది.
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7దావీదు ఫిలిషీయుల దేశంలో కాపురం ఉనన్ కాలం మొతత్ం ఒక
సంవతస్రం నాలుగు నెలలు. 8 తరువాత దావీదు, అతనివారు
బయలుదేరి గెషూరీయులమీదా, గెజెరీయులమీదాఅమాలేకీయుల
మీదా దాడి చేశారు. ఇంతకుముందు ఈ జాతులు పయాణికులు
నడిచే మారగ్ంలో షూరు నుండి ఐగుపు వరకూ ఉనన్ దేశంలో
నివసించారు. 9 దావీదు ఆ దేశాల వారిని చంపి, పురుషులు,
సీలు ఎవవ్రినీ బతకనీయకుండా చంపి వారి గొరెలనూ ఎదుద్ లనూ
గాడిదలనూ ఒంటెలనూ బటట్లనూ దోచుకుని తిరిగి ఆకీషు దగగ్రికి
వచేచ్వాడు.

10అపుప్డు ఆకీషు “ఇపుప్డుమీరు ఏ దేశం దండెతిత్ వచాచ్రు?”
అనిదావీదును అడిగితే,దావీదు “యూదా దేశానికి,యెరహెమ్యేలు
దేశానికి, కేనీయ దేశానికి ద ణంగా ఉనన్ ఒక పదేశం దండెతాత్ ము”
అనాన్డు.

11 ఆ విధంగా దావీదు చేసూత్ వచాచ్డు. దావీదు ఫిలిషీయ
దేశంలోఉనన్ంతకాలంఅతడుఈవిధంగాచేసాత్ డనితమను గురించి
గాతుకు సమాచారం అందించగల పురుషుల నా, సీల నా దావీదు
బతకనివవ్లేదు. 12 ఆకీషు దావీదును నమామ్డు. “దావీదు
తన పజ న ఇశాయేలీయులు తనను పూరిగా అసహియ్ంచుకునేలా
చేశాడు కాబటిట్ అతడు అనిన్వేళలా నాకు దాసుడుగా ఉంటాడు”
అనుకునాన్డు.

28
1ఆ రోజులోల్ ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేయాలని
నాయ్లను సమకూరుచ్కుని యుదాధ్ నికి సిదధ్మయాయ్రు. ఆకీషు
దావీదును పిలిచి “నువువ్, నీ మనుషులు నాతో కలసి యుదాధ్ నికి
బయలుదేరాలని జాఞ్ పకం ఉంచుకో” అనాన్డు. 2 దావీదు “నీ
దాసుడ న నేను నీకు చేయబోయే సహాయం ఏమిటో అది నువువ్
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ఇపుప్డు తెలుసుకుంటావు” అనాన్డు. ఆకీషు “ఆలా తే నినున్
ఎపప్టికీనాసొంత సంరకష్కుడుగా నియమించుకుంటాను”అనాన్డు.

ఏనోద్ రులోని సీ దగగ్ర సౌలు
3 సమూయేలు చనిపోయినపుడు ఇశాయేలు పజలంతా అతని

కోసం ఏడిచ్, అతని సొంత పటట్ణ న రమాలో అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు.
సౌలు, చచిచ్నవాళళ్తో, ఆతమ్లతో మాటాల్ డేవారిని తన దేశం నుండి
వెళల్గొటాట్ డు. 4 ఫిలిషీయులు దండెతిత్ వచిచ్ షూనేములో శిబిరం
వేసుకునన్పుప్డు, సౌలు ఇశాయేలీయులందరినీ సమకూరాచ్డు.
వారు గిలోబ్వ లోయలోమకాం వేసారు.

5 సౌలు ఫిలిషీయుల నాయ్నిన్ చూసినపుడు మనసుస్లో
విపరీత న భయం పెంచుకుని 6యెహోవాదగగ్ర విచారణచేసాడు.
యెహోవా కల దావ్రా గానీ, ఊరీం దావ్రా గానీ, పవకల దావ్రా గానీ
ఏమీజవాబివవ్లేదు. 7అపుప్డు సౌలు “నాకోసంమీరుమృతులతో
మాటాల్ డే ఒక సీని వెదకండి. నేను వెళిళ్ ఆమె దావ్రా విచారణ
చేసాత్ ను” అని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇసేత్, వారు “అలాగే, ఏనోద్ రులో
మృతులతోమాటాల్ డే ఒక సీ ఉంది” అని అతనితో చెపాప్రు.

8 సౌలు మారువేషం వేసుకుని వేరే దుసుత్ లు ధరించి ఇదద్రు
సహాయకులను వెంట తీసుకుని వెళిళ్, రాతి సమయంలో ఆ సీతో
“మృతులతోమాటాల్ డినాకు శకునం చెపిప్,నాతోమాటాల్ డడానికినేను
నీతో చెపేప్ వయ్కిని రపిప్ంచు” అని కోరాడు. 9 ఆ సీ, అలాగే “సౌలు
ఏం చేయించాడోనీకు తెలియదా? అతడు చచిచ్నవాళళ్తో,ఆతమ్లతో
మాటాల్ డే వారిని దేశంలో లేకుండా తరిమివేశాడు కదా. నువువ్ నా
పాణం కోసం ఉరివేసి నాకు చావు వచేచ్లా చేసాత్ వు” అని అతనితో
అంది.

10అపుప్డుసౌలు “దేవునితోడు, దీనిన్ బటిట్ నీకు శికష్ ఎంతమాతం
రాదు” అని యెహోవా పేరున ఒటుట్ పెటుట్ కొంటే, 11 ఆ సీ “నీతో
మాటాల్ డడం కోసం ఎవరిని రపిప్ంచాలి” అని అడిగింది. అతడు
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“సమూయేలును రపిప్ంచాలి”అనికోరాడు. 12ఆసీసమూయేలును
చూసి గటిట్గా కేకవేసి “నీవు సౌలువి గదా, నీవు ననెన్ందుకు మోసం
చేశావు” అని సౌలును అడిగితే, 13 రాజు “నువువ్ భయపడవదుద్ .
నీకు ఏమి కనబడిందో చెపుప్” అని ఆమెను అడిగితే “దేవుళళ్లో
ఒకడు భూమిలోనుండి కి రావడం నేను చూసుత్ నాన్ను” అని
చెపిప్ంది.

14రాజు “అతడు ఏ రూపంలో ఉనాన్డు” అని అడిగాడు. ఆమె
“దుపప్టి కపుప్కుని ఉనన్ ఒక ముసలివాడు కి వసుత్ నాన్డు”
అని చెబితే, సౌలు, అతడు సమూయేలు అని గహించి
సాగిలపడి నమసాక్రం చేశాడు. 15 “ననున్ రమమ్ని నువెవ్ందుకు
తొందరపెటాట్ వు” అని సమూయేలు సౌలును అడిగాడు. సౌలు
“నేను తీవ న బాధలోల్ ఉనాన్ను. ఫిలిషీయులు నా మీదికి దండెతిత్
వసేత్ దేవుడు ననున్ పకక్న పెటిట్ పవకల దావ్రా గానీ, కలల దావ్రా
గానీ నాకేమీ జవాబివవ్లేదు. కాబటిట్ నేను ఏమి చేయాలో నాకు
తెలియజేయడానికి నినున్ పిలిపించాను” అనాన్డు.

16 అపుప్డు సమూయేలు “యెహోవా నినున్ పకక్న పెటిట్ నీకు
విరోధి అయాయ్డు. ఇపుప్డు ననున్ అడగడం వలల్ పయోజనం ఏంటి?
17యెహోవా తన జవాబును తానే సవ్యంగా వెలల్డిసుత్ నాన్డు. నా
దావ్రాఆయనసెలవిచిచ్నటుట్ , నీ చేతిలోనుండిరాజాయ్నిన్ తీసివేసి నీ
సేవకుడు దావీదుకు దానిన్ ఇచిచ్వేశాడు.

18 యెహోవా ఆజఞ్కు నువువ్ లోబడకుండా, అమాలేకీయుల
విషయంలో ఆయన తీకష్ణ న ఉగతను అమలు చేయలేదు
కాబటిట్ దానిన్ బటిట్ యెహోవా నీకు ఈ రోజు ఈ విధంగా
జరిగిసుత్ నాన్డు. 19 యెహోవా నినూన్, ఇశాయేలీయులనూ
ఫిలిషీయుల చేతికి అపప్గిసాత్ డు. రేపు నువువ్, నీ కొడుకులు
నా దగగ్రికి చేరుకుంటారు. యెహోవా ఇశాయేలీయుల నాయ్నిన్
ఫిలిషీయుల చేతికి అపప్గిసాత్ డు” అని సౌలుతో చెపాప్డు.
20 సమూయేలు చెపిప్న మాటలకు సౌలు తీవ న భయంతో
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వెంటనే నేల సాషాట్ ంగపడిరాతిఅంతాభోజనం ఏమీతీసుకోకుండా
ఉనన్ందువలల్ బలహీనుడయాయ్డు.

21 అపుప్డు ఆ సీ సౌలు దగగ్రికి వచిచ్, అతడు ఎంతో
కలవరపడడం చూసి “నా యజమానీ, నీ దాసి న నేను నీ ఆజఞ్కు
లోబడి నా పాణాలు అర చేతిలో పెటుట్ కుని నువువ్ నాకు చెపిప్న
మాటలు వినిఅలాచేశాను”అనిచెపిప్ంది. 22ఇపుప్డు “నీదాసి న
నేను చెపేప్ మాటలు విను. నేను నీకు కొంత ఆహారం వడిడ్సాత్ ను,
నువువ్ భోజనం చేసి బలం తెచుచ్కుని పయాణ వెళ ళ్” అని
అతనితో అంది.

23అతడు భోజనం చేసేందుకు ఒపుప్కోలేదు. అతని సేవకులు ఆ
సీతో కలసి అతనిని బలవంతం చేసేత్ అతడు వారు చెపిప్నమాటవిని
నేల నుండి లేచిమంచం కూరుచ్నాన్డు. 24ఆ సీతన ఇంటోల్ ఉనన్
కొవివ్న దూడ తెచిచ్ తవ్రగా వధించి, పిండి తెచిచ్ పిసికి, పులవని
రొటెట్లుకాలిచ్ 25తీసుకువచిచ్సౌలుకు,అతనిసేవకులకు వడిడ్సేత్ వారు
భోజనం చేసి అకక్డి నుంచి ఆ రాతే వెళిల్పోయారు.

29
ఫిలిషీయువారు దావీదుని సికల్గుకు తిరిగి పంపడం

1 అపుప్డు ఫిలిషీయుల నయ్ం గుంపుగా వెళిళ్ ఆఫెకులో మకాం
చేశారు. ఇశాయేలీయులు యెజెయేలులోని నీటి ఊట పకక్న
బస చేశారు. 2 ఫిలిషీయ పెదద్లు తమ నాయ్నిన్ వందమందిగా,
వెయియ్మందిగా సమకూరిచ్ పథకం పకారం వసుత్ ంటే,దావీదు, అతని
మనుషులు ఆకీషుతో కలిసి నయ్ం వెనుక పున వసుత్ నాన్రు.

3 ఫిలిషీయ సేనానులు “ఈ హెబీయులు ఎందుకు వసుత్ నాన్రు?”
అని ఆకీషును అడిగారు. అతడు “ఇనిన్ రోజులుగా ఇనేన్ళళ్గా
నా దగగ్ర ఉనన్ ఇశాయేలు రాజు అయిన సౌలుకు సేవకుడు
దావీదు ఇతడే కదా. ఇతడు నా దగగ్ర చేరినపప్టి నుండి ఈనాటి
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వరకూ ఇతనిలో ఏ తపూప్ నాకు కనిపించలేదు” అని ఫిలిషీయుల
సేనానులతో అనాన్డు.

4 అందుకు వారు అతని మీద కోపగించి “ఇతణిణ్ నువువ్
కేటాయించిన సథ్లానికి తిరిగి పంపించు. అతడు మనతో కలిసి
యుదాధ్ నికి రాకూడదు, యుదధ్ సమయంలో అతడు మనకు విరోధిగా
మారతాడేమో. ఏం చేసి అతడు తన యజమానితో సఖయ్త
కుదురుచ్కుంటాడు? మనవాళళ్ తలలు నరికి తీసుకుపోవడం చేతనే
కదా.

5సౌలు వెయియ్మందిని, దావీదు పదివేలమందిని హతం చేసారని
ఇశాయేలీయులునాటయ్ంచేసూత్ ,పాటలుపాడినదావీదుఇతడేకదా”
అని అతనితో అనాన్రు.

6ఆకీషుదావీదును పిలిచి “యెహోవామీదఒటుట్ , నువువ్ నిజంగా
నీతిమంతుడివిగా ఉనాన్వు. నయ్ంలో నువువ్ నాతో కలసి తిరగడం
నాకు ఇషట్మే, నువువ్ నా దగగ్రికి వచిచ్నపప్టి నుండి ఇపప్టికీ నీలో
ఎలాంటి తపూప్ నాకు కనబడలేదు. అయితే పెదద్లు నువవ్ంటే ఇషట్ం
లేకుండా ఉనాన్రు.

7ఫిలిషీయపెదద్ల విషయంలోనువువ్ వయ్తిరేక నదిచేయకుండా
ఉండేలా నువువ్ తిరిగి నీ ఇంటికి తిరిగి సుఖంగా వెళ ళ్” అని
చెపాప్డు. 8 దావీదు “నేనేం చేశాను? నా అధికారి న రాజా, నీ
శతువులతో యుదధ్ం చేయడానికి నేను రాకుండా ఉండేంత తపుప్
నీ దగగ్రికి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ రోజు వరకూ నాలో నీకు ఏమి
కనబడింది?” అని ఆకీషును అడిగాడు.

9 అపుప్డు ఆకీషు “నువువ్ నా కళళ్కు దేవదూతలాగా
కనబడుతునాన్వని నాకు తెలుసు. అయితే ఫిలిషీయ సేనానులు,
ఇతడు మనతో కలసి యుదధ్ం చేయడానికి రాకూడదని
చెబుతునాన్రు.

10 కాబటిట్ పొదుద్ నేన్ నువూవ్, నీతో ఉనన్ నీ నికులు తవ్రగా
లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి వెళిళ్పోవాలి” అని దావీదుకు ఆజఞ్
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ఇచాచ్డు. 11కాబటిట్ దావీదు, అతని పజలు పొదుద్ నేన్ తొందరగా లేచి
ఫిలిషీయుల దేశానికి వెళేల్ందుకు పయాణమయాయ్రు. ఫిలిషీయులు
దండెతిత్ యెజెయేలుకు వెళాల్ రు.

30
అమాలేకీయుల దావీదు దాడి

1దావీదు, అతనితో ఉనన్వారు మూడవ రోజున సికల్గు వచాచ్రు.
అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ ద ణ దేశం మీదా సికల్గు మీదా
దాడిచేసి, దోచుకుని సికల్గు పజలను ఓడించి, ఊరు తగలబెటిట్ ,
2 పెదద్లనూ పిలల్లనూ అందులో ఉనన్ సీలతో సహా చంపకుండా
చెరబటిట్ తీసుకుపోయారు.

3 దావీదు, అతని మనుషులు అ ఊరికి వచిచ్ అది కాలిపోయి
ఉండడం, తమ భారయ్లూ, కొడుకులూ కూతురూల్ చెరలోకి పోయి
ఉండడం చూసి 4ఇక ఏడవడానికి ఓపిక లేనంత గటిట్గా ఏడాచ్రు.

5 యజెయేలీయురాలు అహీనోయము, కరెమ్లు వా న నాబాలు
భారయ్గా ఉనన్ అబీగయీలు అనే దావీదు ఇదద్రు భారయ్లు కూడా
చెరలోకి పోవడం చూసి 6 దావీదు చాలా దుఃఖపడాడ్ డు. తమ
తమ కొడుకులూ కూతురల్ను బటిట్ వారందరికీ పాణం విసికి పోయి
దావీదును రాళల్ రువివ్ చంపాలని చెపుప్కునాన్రు. దావీదు తన
దేవుడు,యెహోవాను బటిట్ రయ్ం తెచుచ్కునాన్డు.

7 అపుప్డు దావీదు ఏఫోదు తెమమ్ని యాజకు న అహీమెలెకు
కుమారుడుఅబాయ్తారుతోచెపాప్డు. అబాయ్తారు ఏఫోదునుదావీదు
దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్డు. 8 “నేను ఈ సేనను తరిమితే దాని
కలుసుకోగలుగుతానా?” అని యెహోవా దగగ్ర దావీదు విచారణ
చేశాడు. అందుకు యెహోవా “తరుము, తపప్కుండా నీవు వాళళ్ని
కలుసుకుని నీవారినందరినీ విడిపించుకుంటావు” అని చెపాప్డు.
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9కాబటిట్ దావీదు,అతనితోఉనన్ 600మందిబయలుదేరి,బెసోరు
వాగు గటుట్ కు వసేత్ వారిలో 200 మంది ఆగిపోయారు. 10దావీదు,
ఇంకా 400 మంది తరుముతూ పోయారు గానీ ఆ 200 మంది
అలిసి పోయి బెసోరు వాగు దాటలేక ఆగిపోయారు. ఆ 400మంది
పోతుంటే 11 ఒక పొలంలో ఒక ఐగుపీత్యుడు తారసపడాడ్ డు. వారు
దావీదు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకు వచిచ్ భోజనం పెడితే, తినాన్డు.
దాహానికి నీరిసేత్,తాగాడు.

12 వారు అతనికి అంజూరపు ముదద్ తుంచి ఇచాచ్రు. రెండు
ఎండు దాకష్ ముదద్లు అతనికిచాచ్రు. అతడు మూడు రోజులనుండి
పసుత్ లునాన్డు. భోజనంచేసినతరువాతఅతడిపాణంతెపప్రిలిల్ంది.
13అపుప్డుదావీదు “నీవుఏదేశంవాడివి? ఎకక్డనుండివచాచ్వు?”
అని అడిగాడు. అందుకు వాడు “నేను ఐగుపు వాణిణ్ . ఒక
అమాలేకీయుడికి బానిసనయాయ్ను. మూడు రోజుల కితం నాకు
జబుబ్ చేసింది. నాయజమాని ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయాడు.

14 మేము దండెతిత్ కెరేతీ జాతి వారుండే ద ణ దేశానికి,
యూదా దేశానికి, కాలేబు ద ణ దేశానికి వచిచ్ వాటిని దోచుకుని
సికల్గును కాలిచ్వేశాం” అని చెపాప్డు. 15 “ఆ దోపిడీ గుంపును
కలుసుకొనేందుకు నీవు నాకు దారి చూపుతావా” అని దావీదు
అడిగితేఅతడు “నేనునినున్ చంపననీనీయజమానివశంచేయననీ
దేవుని పేరున నాకు మాట ఇసేత్ ఆ గుంపును కలుసుకోవడానికి నీకు
దారి చూపుతాను” అనాన్డు.

16తరువాత వాడు వారి దగగ్రికి దావీదును తోడుకుని పోయాడు.
ఆ దోపిడీ వారు ఫిలిషీయుల దేశంలోనుండి, యూదా దేశం లోనుండి
తాముదోచితెచుచ్కొనన్ కొలల్ సొముమ్తో,ఆపదేశమంతాచెలాల్ చెదరుగా
తింటూ,తాగుతూ ఆటపాటలోల్ ఉనాన్రు. 17దావీదు అదను కనిపెటిట్
సంధయ్వేళమొదలు మరునాటి సాయంతం వరకూ వారిని చంపుతూ
ఉంటేఒంటెలమీదఎకిక్పారిపోయిన 400మందియువకులు తపప్
ఒకక్డు కూడా తపిప్ంచుకొనన్వాడు లేకపోయాడు.
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18 ఇలా దావీదు అమాలేకీయులు దోచుకు పోయిన దానంతటినీ
తిరిగి తెచుచ్కునాన్డు. అంతేకాదు, అతడు తన ఇదద్రు భారయ్లను
కూడా ర ంచుకునాన్డు. 19 కొడుకులూ కూతురూల్ దోపుడు సొముమ్,
ఇలా వారు ఎతుత్ కుపోయిన దానంతటిలో ఏదీ తకుక్వ కాకుండా
మొతత్ందావీదుదకిక్ంచుకునాన్డు. 20దావీదుఇంకాఅమాలేకీయుల
గొరెలనిన్టినీ గొడల్నిన్టినీ చేజికిక్ంచుకునాన్డు. ఇవి దావీదుకు
దోపుడు సొముమ్ అని భావించి తకిక్న వారు మిగిలిన తమ సొంత
పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలారు.

21 అలిసి పోయి దావీదుతో కలిసి రాలేక బెసోరు వాగు దగగ్ర
నిలిచిపోయిన ఆ 200 మంది దగగ్రకి దావీదు తిరిగి వెళాళ్డు.
వారు దావీదును అతనితో ఉనన్వారిని ఎదురొక్నడానికి బయలుదేరి
వచాచ్రు. దావీదు వారి దగగ్రకి వచిచ్ వారియోగ మాలు అడిగాడు.

22దావీదుతో కూడా వెళిల్న వారిలో దుషుట్ లు, పనికిమాలిన వారు
కొంతమంది “వీళ ళ్ మనతో కూడా రాలేదు గనక వారి భారయ్లనూ
పిలల్లనూ తపప్ మనకు దకిక్న దోపుడు సొముమ్లో ఏమీ వీరికి
ఇవవ్నకక్ర లేదు. తమ భారయ్ పిలల్లను మాతం వారు తీసికోవచుచ్”
అనాన్రు.*

23 అందుకు దావీదు వారితో “నా సోదరులారా, యెహోవా
మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న ఈ దండును మన వశం చేసి,
మనకు దయచేసిన కొలల్ సొముమ్ విషయంలో మీరు ఇలా చేయడం
తగదు. 24 మీరంటునన్ది ఎవరు ఒపుప్కుంటారు? యుదాద్ నికి
పోయినవాడికీ సామాను దగగ్ర కావలి ఉనన్ వాడికి ఒకటే భాగం
కదా. అందరూ సమానంగానే పాలు పంచుకుంటారు గదా” 25 ఆ
విధంగా అపప్టి నుండి ఇపప్టి వరకూ దావీదు ఇశాయేలీయులోల్
అలాటి పంపకం కటట్డగా నాయ్యవిధిగా ఏరప్రచి నియమించాడు.

26 దావీదు సికల్గుకు చేరుకుని దోపుడు సొముమ్లో కొంత
తన సేన్హితు న యూదా పెదద్లకు పంపించాడు. యెహోవా

* 30:22 30:22 1:16 చూడండి
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శతువులనుండి నేను దోచుకొనన్ సొముమ్లో కొంత కానుకగా మీకు
ఇసుత్ నాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించాడు. 27 బేతేలులో, ద ణ
రామోతులో, యతీత్రులో, 28అరోయేరులో, షిపోమ్తులో, ఎషేట్మోలో,
29 రాకాలులో, యెరహెమ్యేలీయుల గామాలోల్ , కేనీయుల గామాలోల్ ,
30హోరామ్లోబోరాషానులో,అతాకులో 31హెబోనులోదావీదూఅతని
మనుషులూ తిరుగాడిన సథ్లాలనిన్టిలో ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు ఇలా
పంపించాడు.

31
సౌలు మరణం
31:1-13; 2సమూ 1:4-12; 1దిన 10:1-12

1 ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేసినపుప్డు
ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయులను ఎదురోక్లేక పారిపోయారు.
ఫిలిషీయులు వారిని గిలోబ్వ కొండ వరకూ వెంటాడి హతం చేసూత్ ,
2సౌలును అతని కొడుకులనూ తరిమియోనాతాను, అబీనాదాబు,
మెలీక్షూవ అనేసౌలు ముగుగ్ రు కొడుకులను చంపేశారు.

3 యుదధ్ంలో సౌలు ఓడిపోతునన్పుప్డు విలుకాళ ళ్ గురి చూసి
బాణాలతో అతణిణ్ కొటాట్ రు. అతడు భయపడి, 4 “సునన్తి లేని వీరు
వచిచ్ ననున్ చంపి ఎగతాళి చేయకుండా నీ కతిత్తో ననున్ పొడువు”
అని తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో చెబితే, అతడు భయపడి అలా
చేయడానికివెనుకాడాడు. సౌలుతన కతిత్ నిలబెటిట్ దానిమీదబలంగా
ఒరిగాడు. 5సౌలు చనిపోయాడని అతని ఆయుధాలు మోసేవాడు
కూడా తన కతిత్ మీద పడిసౌలుతోపాటు చనిపోయాడు.

6 ఈ విధంగా సౌలు, అతని ముగుగ్ రు కొడుకులు, సౌలు
ఆయుధాలు మోసేవాడు, సౌలు మనుషులంతా ఒకే రోజున
చనిపోయారు.

7 లోయ అవతల ఉనన్ ఇశాయేలీయులు, యొరాద్ ను అవతల
ఉనన్వారు, ఇశాయేలీయులు పారిపోవడం, సౌలు, అతని కొడుకులు
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చనిపోయి ఉండడం చూసి తాము కాపురం ఉంటునన్ ఊళ ళ్
విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు. ఫిలిషీయులు వచిచ్ వాటిలోనివసించారు.

8తరువాతిరోజుఫిలిషీయులుచనిపోయినవారినిదోచుకోవడానికి
వచిచ్ గిలోబ్వ కొండమీద పడి ఉనన్ సౌలును, అతని ముగుగ్ రు
కొడుకులను చూసి, 9 అతని తల నరికి అతని ఆయుధాలు తీసుకు
తమ విగహాల గుళల్లో, పజలోల్ ఈ విజయ వార తెలియజేయడానికి
ఫిలిషీయ దేశంలోనాలుగు దికుక్లకూ మనుషులను పంపారు.

10వారు సౌలు ఆయుధాలను అషారోతు దేవి గుడిలో ఉంచారు.
అతని శవానిన్ బేతాష్ ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించారు.

11 ఫిలిషీయులు సౌలుకు చేసిన దాని గురించిన వార వినన్
యాబేషిగ్లాదులోని 12 బలిషుట్ లందరు రాతి అంతా నడిచి సౌలు
మృతదేహానిన్, అతని కొడుకుల మృతదేహాలను బేతాష్ ను పటట్ణం
గోడ మీద నుంచి దించి యాబేషుకు తీసుకువచిచ్ దహనం చేశారు.
13 ఎముకలను వేరుచేసి యాబేషులోని కరూప్ర ల వృకష్ం కింద
పాతిపెటిట్ ఏడు రోజులపాటు ఉపవాసం ఉనాన్రు.
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