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1 ಸಮುವೇಲನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ

1 ಎ ಾ್ಕನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಾ ಾತಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನವನು. ಅವನು
ಚೋಫೀಮ್ ಕುಟುಂಬದವನೂ ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀಹುವಿನ ಮಗ. ಎಲೀಹುವನು
ತೋಹುವನ ಮಗ. ತೋಹುವನು ಚೂಫನ ಮಗ. ಇವರೆಲ್ಲ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು.

2 ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಹನ್ನಳು ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬಳ
ಹೆಸ ಾದರೆ, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಪೆನಿನ್ನಳು. ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಹನ್ನಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

3 ಎ ಾ್ಕನನು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾ ಾತವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರೆಂಬ ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಸ್ಥಳವೇ ಶೀಲೋವ. ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆ ಾಸರು ಏಲಿಯನಮಕ್ಕಳು. 4ಎ ಾ್ಕನನು ಪ್ರತಿಸಲಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಾಗವನೂ್ನ ಅವಳ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಾಗವನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5ಎ ಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಎರಡು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು

ಹನ್ನಳಿಗೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡದೇಇದ್ದರೂ,ಎ ಾ್ಕನನುಎರಡು ಾಗವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಎ ಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಾರಣ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳನು್ನ ನೋಯಿಸುವಳು
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6 ಪೆನಿನ್ನಳು ಾ ಾಗಲೂ ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋವು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಹನ್ನಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದು್ದದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

7 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹೋ ಾಗಲೆಲ್ಲ ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ
ನೋವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಎ ಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಹನ್ನಳು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದಳು.
ಹನ್ನಳು ಊಟ ಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಅವಳ ಗಂಡ ಾದ ಎ ಾ್ಕನನು
ಅವಳನು್ನ ಕುರಿತು, “ಹ ಾ್ನ, ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ಾಕೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ? ಾಕೆ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವೆ? ನಿನಗೆ ಾನಿಲ್ಲವೇ?
ಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹನ್ನಳ ಾ್ರಥರ್ನೆ
9 ಹನ್ನಳು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆದು್ದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಹೋದಳು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಆಲಯದ ಾ್ವರದ ಹತಿ್ತರ ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
10 ಹನ್ನಳು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 11 ಅವಳು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದಳು. ಅವಳು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,* ಾನು ಎಷು್ಟ ದುಃಖಿತಳೆಂಬುದನು್ನ
ನೋಡು, ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ! ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯದಿರು. ನೀನು
ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ನಿನ್ನವ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನಗೇ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ಾಜೀರ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಇತರೆ

* 1:11: ಸವರ್ಶಕ್ತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಕೊಂಬುಯೆಹೋವನಿಂದಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.”
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ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ೌರ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”† ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು

12 ಹನ್ನಳು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಏಲಿಯು ಅವಳ
ಾಯನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಹನ್ನಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳು ಚಲಿಸಿದರೂ ಾತುಗಳು
ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿರು ಾ್ತಳೆಂದು 14 ಏಲಿಯು
ನೆನಸಿ, “ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಕುಡಿದಿರುವೆ. ಅಮಲನು್ನ ಇಳಿಸಿಕೊ” ಎಂದು
ಹನ್ನಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

15 ಹನ್ನಳು “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ಾವುದೇ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ಬಹುದುಃಖಿತಳು. ಾನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
16 ನನ್ನನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಹೆಂಗಸೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿ. ಾನು ಬಹು
ದುಃಖಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ ನೊಂದಿರುವುದರಿಂದ
ದೀಘರ್ ಾಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

17 ಏಲಿಯು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18ಹನ್ನಳು, “ನನ್ನಮೇಲೆನಿಮ್ಮದಯೆಯಿರಲಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು.
ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ
ಾಡಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವಳುದುಃಖಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
19 ಎ ಾ್ಕನನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, ಾ ಾತದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಸಮುವೇಲನ ಜನನ

† 1:11: ೌರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬವಿಶೇಷ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಾಜೀರರೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ದೇವರಿ ಾಗಿ ದೇಹ ಾ್ಯಗವನೂ್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಎ ಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೂಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 20 ಹನ್ನಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಹನ್ನಳು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಮುವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು,
“ಅವನ ಹೆಸರು ಸಮುವೇಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದ” ಎಂದಳು.

21 ಎ ಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆ ವಷರ್ವೂ ಶೀಲೋವಿಗೆ ತನ್ನ

ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಹೋದನು. 22ಆದರೆ ಹನ್ನಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವಳು ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ, “ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಊಟ ಾಡುವ ತನಕ
ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನೇ
ಶೀಲೋವಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ಾಜೀರ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಇರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಹನ್ನಳ ಗಂಡ ಾದ ಎ ಾ್ಕನನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಸರಿತೋರಿದಂತೆ ಾಡು. ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದಊಟ ಾಡುವಷು್ಟ
ವಯ ಾ್ಸಗುವ ತನಕ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹನ್ನಳು ತನ್ನಮಗುವುಗಟಿ್ಟ ಾದಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸುವ
ತನಕ ಆರೈಕೆ ಾಡಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದಳು.

ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದು್ದ
24 ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಊಟ ಾಡುವಂ ಾ ಾಗ ಹನ್ನಳು

ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದಳು. ಹನ್ನಳು ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಒಂದು ಸೀಸೆ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.

25 ಅವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದರು. ಎ ಾ್ಕನನು
ಎಂದಿನಂತೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ
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ಹನ್ನಳು ಏಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. 26 ಹನ್ನಳು,
“ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಾನೇ ಅಂದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದವಳು. ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ನಿಜವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 27 ಾನು ಈ ಮಗುವಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಗನೇ ಇವನು. 28ಈಗ ಾನು ಈ
ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಏಲಿಗೆ
ಹೇಳಿದಳು.
ಬಳಿಕ ಹನ್ನಳು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸಿದಳು.

2
ಹನ್ನಳ ಸೊ್ತೕತ್ರ

1ಹನ್ನಳು ಇಂತೆಂದಳು:

“ನನ್ನ ಹೃದಯವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಗುವೆನು.*
ಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2ಯೆಹೋವನಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದೇವರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಅನ್ಯದೇವರಿಲ್ಲ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗಿಂತ ಬೇರೊಂದು ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲ.

3ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬ ಾಯಿಕೊಚ್ಚಬೇಡಿ!
ಸೊಕಿ್ಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಬೇಡಿ!

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಬಲ್ಲನು.

* 2:1: ಾನು… ನಗುವೆನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಮುಂದೆ ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದಿದೆ.”
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ಆತನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತೂಗಿ
ನೋಡು ಾ್ತನೆ.

4ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ೕಧರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಬಲಹೀನರು ಶಕಿ್ತವಂತ ಾಗುವರು.

5ಹಿಂದೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು
ಅನ್ನ ಾ ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದು.

ಹಿಂದೆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದವರು
ಇಂದು ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬರುವರು!

ಬಂಜೆಗೆ ಈಗ ಏಳು ಜನಮಕ್ಕಳಿರುವರು.
ಆದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಾಯಿ ಇಂದು ವೇದನೆಗೊಂಡಿರುವಳು

ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
6ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾವನೂ್ನ ತರುವನು.

ಅಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆಮರುಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಬಲ್ಲನು.

ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಮರಣ ಸ್ಥಳ ಾದ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ತಳು್ಳವನು.

7ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಬಡವರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ಹಣವಂತರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ದೊಡ್ಡವರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

8ಯೆಹೋವನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತ ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ದೀನರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತ ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಬಡವರನು್ನ ಾಜಕು ಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ೌರವಪೀಠದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಲೋಕವೂಅದರ ಅಡಿ ಾಯಗಳೂಯೆಹೋವನವೇ.
ಆತನು ಆ ಕಂಬಗಳಮೇಲೆ ಲೋಕವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವನು.

9ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎಡವದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು.
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ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಾಶ ಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ಅವರ ಶಕಿ್ತ ಅವರಿಗೆ ಜಯನೀಡ ಾರದು.

10ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಡುಗುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಾಜನಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು.”

11 ಎ ಾ್ಕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಾ ಾತದಲಿ್ಲದ್ದ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಾಲಕನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯ
ಾಗರ್ದಶರ್ನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.

ಏಲಿಯದುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
12 ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಲ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 13 ಾಜಕರು ಜನರೊಡನೆ ಾವ ರೀತಿ
ವತಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಲ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾಜಕರು
ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ವೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರತಿಸಲ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬಂ ಾಗ ಾಜಕರು ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ
ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಾಜಕರ ಸೇವಕನು
ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 14 ಾಜಕರ
ಸೇವಕನು ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ತಪ್ಪಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಗಡಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಂಡದ ಾ್ಲಗಲಿ ಚುಚಿ್ಚ ಹೊರ ತೆಗೆ ಾಗ,
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಾಂಸವನು್ನ ಾತ್ರ ಾಜಕನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಶೀಲೋವಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ
ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 15 ಆದರೆ
ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
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ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ† ದಲೇ ಅವರ
ಸೇವಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜಕನ ಸೇವಕನು, “ ಾಜಕನಿಗೆ ಕರಿದು ಕೊಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ಾಜಕನುನಿಮಿ್ಮಂದ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
16 ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನು, “ಕೊಬ್ಬನು್ನ ದಲು

ಹೋಮ ಾಡೋಣ. ಅನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾಜಕರ ಸೇವಕನು, “ಇಲ್ಲ,
ಾಜಕನಿ ಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಾಂಸವನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಡು.

ನೀನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

17 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆ ಾಸರು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾದಮ ಾ ಾಪ ಾಗಿತು್ತ.

18 ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏ ೕದ್ ಎಂಬ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

19 ಸಮುವೇಲನ ಾಯಿಯು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸಿ, ಗಂಡನೊಡನೆ ಾಷಿರ್ಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು.

20ಏಲಿಯುಎ ಾ್ಕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನಹೆಂಡತಿ ಾದಹನ್ನಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ಹನ್ನಳುಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಪಡೆದಮಗನನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
† 2:15: ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾ್ರಣಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಾಗ ಾದ ಕೊಬು್ಬ ದೇವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ಸೇರಿದು್ದ. ಾಜಕರು ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಈ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ

ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು.



1 ಸಮುವೇಲನು 2:21 ix 1 ಸಮುವೇಲನು 2:27

ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಕನ ಮತು್ತ ಹನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
21 ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳಿಗೆ ದಯೆತೋರಿದನು. ಅವಳಿಗೆ ಮೂರು
ಮಂದಿಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂಆದರು. ಾಲಕ ಾದ
ಸಮುವೇಲನುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾದನು.

ಏಲಿಯು ತನ್ನ ದುಷ್ಟಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲಿಲ್ಲ
22 ಏಲಿಯು ಬಹಳ ವೃದ್ಧ ಾದನು. ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಕೂಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು

ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
23 ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನೀವು
ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಇಂತಹ

ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 24 ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂತಹ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ಯೆಹೋವನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 25 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೇರೊಬ್ಬನ
ವಿರುದ್ಧ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವೇ

ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಬುದಿ್ಧ ಾತು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಾತನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಯೆಹೋವನು ಏಲಿಯಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
26 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

ಅವನು ದೇವರಿಗೆಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದನು.
ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಭೀಕರ ಪ್ರ ಾದನೆ

27 ದೇವಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: ‘ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
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ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಾನು
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಶರ್ನ ನೀಡಿದೆ. 28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನನ್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ
ಾಂಸವನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವ ಾಶವನೂ್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರಿಗೆ

ನೀಡಿದೆನು. 29 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ನೀವು ೌರವಿಸದಿರುವುದೇಕೇ? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ೌರವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ ಾಗಿ ತರುವ ಯಜ್ಞ ಾಂಸದ
ಉತ್ತಮ ಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.’

30 “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಸವರ್ ಾಲವೂ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

‘ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವರನು್ನ
ಾನೂ ಸ ಾ್ಮನಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವರನು್ನ
ಾನೂ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 31 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡುವ ಾಲವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂ
ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದವರೆಗೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಶುಭಗ ಾದರೂ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಶುಭಗಳಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾರೂ ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದವರೆಗೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. 33 ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವನು ಬಹುಮುಪಿ್ಪನವರೆಗೂ
ಬದುಕುವನು. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣದೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ
ಬಲಹೀನ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಬದುಕುವನು. ಉಳಿದ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೆ ಾ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವರು. 34 ಈ
ಸಂಗತಿಗಳುನಿಜ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಾನು ನಿನಗೊಂದು
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ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆ ಾಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. ಅದೇ ಆ ಗುರುತು.
35 ಾನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಜಕನೊಬ್ಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಜಕನು ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುವನು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದನು್ನ ಾಡುವನು. ಈ
ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು. ಾನು

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ
ಸೇವೆ ಾಡುವನು. 36 ಆಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ
ಬಂದು ಈ ಾಜಕನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ
ಬಿಡಿ ಾಸನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯ ಚೂರನೂ್ನ ಬೇಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲ, “ನಮಗೆ
ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಹುದೆ್ದಯನು್ನ ಕೊಡು, ಅದರಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ’ ” ಎಂದನು.

3
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆ

1 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಪದೇಪದೇ ಾ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ದಶರ್ನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯೂ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿತು್ತ.

2ಏಲಿಯಕಣು್ಣಗಳುಮಂಜಾಗಿಕುರುಡನೆನು್ನವಷು್ಟ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. 3 ಸಮುವೇಲನು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನ
ದೀಪವು ಇನೂ್ನ ಬೆಳಗುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
5 ಏಲಿಯು ಕರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಸಮುವೇಲನು ನೆನೆಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಇಗೋ,
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.
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ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿಕೋ”ಅಂದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 6 ನಂತರ

ಯೆಹೋವನು, “ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಮತೆ್ತ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಇಗೋ,
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಏಲಿಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ”

ಅಂದನು.
7 ಆ ವರೆಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ;

ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.*
8 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಲ ಕರೆದನು.

ಸಮುವೇಲನು ಮತೆ್ತ ಮೇಲೆದು್ದ ಏಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಗೋ,
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.

ಾಲಕನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತರುವವನು ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಏಲಿಗೆ
ಆಗ ಅಥರ್ ಾಯಿತು. 9 ಏಲಿಯು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿಕೊ. ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದರೆ, ‘ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ,ಯೆಹೋವನೇ
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಲು ಹೋದನು.

10ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನಿಂತು ದಲು ಕರೆದಂತೆಯೇ
“ಸಮುವೇಲನೆ, ಸಮುವೇಲನೆ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು, “ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ,

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
11ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಯರ್ವನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಾಡುವೆನು. ಈ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದ ಜನರು ಾಬರಿಗೊಳು್ಳವರು. 12 ಾನು ಇದನು್ನ ಏಲಿ
ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

* 3:7: ಯೆಹೋವನು … ಾ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯಗಳು ಇನೂ್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. “
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13 ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಾನು ಏಲಿಗೆ ಹೇಳಿರುವೆನು. ಏಲಿಯಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು

ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲು
ಏಲಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ ಾರಣವೇ, ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬವು
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಲಿ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾಗಲಿ ಅವರ ಾಪಗಳಿಗೆ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಸಮುವೇಲನು ನಿದಿ್ರಸಿದನು. ಅವನು ಮುಂಜಾನೆ ಮೇಲೆದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಾನು ಕಂಡ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು.
16 ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ಸಮುವೇಲನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ” ಎಂದು

ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
17 ಏಲಿಯು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನು? ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಆತನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು.

18 ಸಮುವೇಲನು ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಲಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.
ಏಲಿಯು, “ಆತನುಯೆಹೋವ. ಆತನು ತನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವದನೆ್ನೕ
ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು;

ಸಮುವೇಲನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು; ಸಮುವೇಲನ ಾವ
ಸಂದೇಶವೂ ಸು ಾ್ಳಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
20ಸಮುವೇಲನುಯೆಹೋವನ ನಿಜಪ್ರ ಾದಿಯೆಂಬುದು ಾನಿನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಆಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು.
21 ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ
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ಕೊಡುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ
ತನ್ನ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು.

4
1 ಸಮುವೇಲನ ಸುದಿ್ದಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು. ಏಲಿಯು

ಬಹು ವೃದ್ಧ ಾದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋಲಿಸುವರು
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಎಬೆನೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು;
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
ಹೋ ಾಟ ಆರಂಭ ಾಯಿತು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 3ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ನೀಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಶೀಲೋವಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಿಸೋಣ. ಈ
ರೀತಿ ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರು
ತಂದರು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು
ಯೆಹೋವನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಸಿಂ ಾಸನದಂತಿದ್ದವು; ಏಲಿಯ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದರು.
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5ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಭರ್ಟವು ನೆಲವನು್ನ
ನಡುಗಿಸಿತು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಭರ್ಟವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
“ಇಬಿ್ರಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಆಗುತಿ್ತರುವ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?”
ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ

ತಂದಿರುವುದೇ ಅವರ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಾರಣವೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರುಗಳೇ
ಅವರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! ಾವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಹಿಂದೆಂದೂಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ! 8ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ
ಈದೇವರುಗಳಿಂದನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರು! ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ
ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ.

9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ! ಶೂರರಂತೆ ಹೋ ಾಡಿ!
ಇಬಿ್ರಯರು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ ಾರಣ ಶೂರರಂತೆ ಹೋ ಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಗು ಾಮ ಾಗುವಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಯರ್ದಿಂದ ಹೋ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ತನ್ನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಭೀಕರ ಸೋ ಾಯಿತು. ಮೂವತು್ತ
ಾವಿರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹತ ಾದರು. 11 ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶ ಾಯಿತು. ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆ ಾಸರನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದರು.

12 ಆ ದಿನದಂದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ದುಃಖದಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು.

13 ಅವನು ಶೀಲೋವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಏಲಿಯು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಏ ಾಯಿತೋ ಎಂದು
ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ ಏಲಿಯು ನಗರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಕುಚಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಾಯು ಾ್ತ
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ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆಗ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ಶೀಲೋವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ನಗರದ ಜನರೆಲ್ಲರು
ೕ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು. 14-15ಏಲಿಯು ತೊಂಭತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ದ

ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಳುವಿನ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏಕಿಷು್ಟ ಗದ್ದಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16ಆಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ಏಲಿಯಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, “ ಾನುಈದಿನವೇ
ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಏಲಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಸೋತು,

ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಡೆಯು ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಸತ್ತರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ವಿಚಾರವನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ,ಏಲಿಯು ಕುಚಿರ್ಯಿಂದಹಿಂದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲಿನಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತು್ತ. ಏಲಿಯು ಮುದುಕನೂ
ಬೊಜು್ಜಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸತ್ತನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಡೆಸಿದನು.

ವೈಭವವು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು
19 ಏಲಿಯ ಸೊಸೆ ಅಂದರೆ ಫೀನೆ ಾಸನ ಹೆಂಡತಿಯು

ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾದದ್ದನೂ್ನ ತನ್ನ
ಾವ ಾದ ಏಲಿಯು ಸತ್ತದ್ದನೂ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಸತ್ತ

ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ
ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಾಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ

ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಸೊಸೆಯು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ,
ಲಕ್ಷ ್ಯ ಕೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 21ಏಲಿಯ ಸೊಸೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈಭವವು
ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ
ಈ ಾಬೋದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಮೃತ ಾದಳು. ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಶತು್ರವಶ ಾದದ್ದರಿಂದ ಾವನು ಮತು್ತ ಗಂಡನು
ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಾಬೋದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
22ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದದ್ದರಿಂದಆಕೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರವೈಭವಇಲ್ಲ ಾಯಿತು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

5
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎಬೆನೆಜೆರಿನಿಂದ
ಅಷೊ್ಡೕದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 2 ಅವರು ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಗೋನನ ಗುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಾಗೋನಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 3 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಾರನೆಯ
ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ, ಾಗೋನನ ವಿಗ್ರಹವುಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮುಂದೆ ಬೋರ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.
ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಾಗೋನ್ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಮತೆ್ತ

ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 4ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಎ ಾ್ದಗ
ಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಾಗೋನಿನ ತಲೆಯು ಮತು್ತ ಕೈಗಳು
ಮುರಿದು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು; ದೇಹವು ಏಕಶಿಲೆ ಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 5ಆದ ಾರಣವೇಇಂದಿಗೂಸಹಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಾಗೋನನ
ಗುಡಿಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಇತರೆ ಜನ ಾಗಲಿ
ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ತುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
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ಹೆಚು್ಚ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಗಡೆ್ಡರೋಗವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇಲಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಇಲಿಗಳು ಅವರ ಹಡಗುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡವು. ನಗರದ ಜನರು ಬಹು
ಭಯಗೊಂಡರು. 7ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡಅಷೊ್ಡೕದಿನಜನರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಲಿ್ಲರ ಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನನೂ್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ “ಇಸೆ್ರೕಲರಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವು
ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಧಿಪತಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ‘ಗತ್’ ನಗರಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ, ಅವರು ಅದನು್ನ ಗತ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

9 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ “ಗತ್”ಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನಂತರಯೆಹೋವನು “ಗತ್” ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು
ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ತೊಂದರೆ ಾಡಿದನು. ಗತ್ ಜನರಿಗೂ
ದೇವರು ಗಡೆ್ಡರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುದೇವರಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆಕಳುಹಿಸಿದರು.
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲನ

ಜನರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ನಮ್ಮ ನಗರ ಾದ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ
ನೀವೇಕೆ ತರುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರನೂ್ನ ನೀವು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. 11 ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ ಬಹು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 12 ಬಹಳ ಜನರು
ಸತ್ತರು; ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಗಡೆ್ಡರೋಗವು ಬಂದಿತು. ಅವರ
ಗೋ ಾಟವು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ.

6
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದು್ದ
1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಾಲ ತಮ್ಮ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಅಚರ್ಕರನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಏನು
ಾಡೋಣ? ಇದನು್ನ ಮರಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3ಅಚರ್ಕರುಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವು ಾದರೆ, ಬರಿ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವೆ ಾ್ಲ ಗುಣಹೊಂದುವಿರಿ;
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇ ಾದರೆ
ಾವು ಾವ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ

ಅಧಿಪತಿಗಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತೊಂದರೆಗೊಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದಲಿ್ಲ ಐದು ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ
ಾಗೂ ಐದು ಇಲಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಗಡೆ್ಡಗಳ, ಇಲಿಗಳ ಾದರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿರಿ.
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ಇಸೆ್ರೕಲರದೇವರಿಗೆಚಿನ್ನದಆ ಾದರಿಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವನೂ್ನ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 6ಫರೋಹನಂತೆಮತು್ತ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಂತೆ ಂಡ ಾಗಬೇಡಿ. ದೇವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡ ಾಯಿತು.

7 “ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮತು್ತ ಈಗ ಾನೆ
ಕರು ಾಕಿರುವ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಹಸುಗಳು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೊಗ ಹೊತಿ್ತಲ್ಲದಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಹಸುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿರಿ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ದೊಡಿ್ಡಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಿರಿ. ಅವುಗಳು
ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಕೂಡದು.*
8 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಡಿರಿ.
ಚಿನ್ನದ ಾದರಿಗಳನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಾದರಿಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಾಣಿಕೆಗ ಾಗಿವೆ; ಬಂಡಿಯನು್ನ ಅದರ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ. 9 ಆದರೆ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಅದು ಾ ಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಆ ದೊಡ್ಡ
ಕೇಡನು್ನ ನಮಗುಂಟು ಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಸರಿ. ಆದರೆ
ಹಸುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದವನು
ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ನಮಗುಂಟಾದ
ಾಯಿಲೆಯು ಾ ಾಗಿಯೇ ಬಂದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

10ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಾಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆಗ ಾನೇ ಕರು ಾಕಿದ ಎರಡು

* 6:7: ಅವುಗಳು … ಅವ ಾಶಕೊಡಕೂಡದು “ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕರುಗಳನು್ನ
ಾಣದೆ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ಹೋದ ಾ್ದದರೆ ಆಗ ಆ ದೇವರು ಮುನ್ನಡೆಸು ಾ್ತನೆಂದು
ತಿಳಿಯಬಹುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೕಚಿಸಿದರು. ದೇವರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಹಸುಗಳನು್ನ ತಂದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿದರು. ಅವುಗಳ
ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಯ ದೊಡಿ್ಡಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆಮೇಲೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬಂಡಿಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನೂ್ನ ಇಲಿಗಳನೂ್ನ ಚೀಲದೊಳಗೆ
ಾಕಿ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. 12 ಹಸುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೆ
ನೇರ ಾಗಿ ಹೋದವು. ಅವು ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೋದವು.
ಅವು ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಕೂಗು ಾ್ತ ನಡೆದವು. ಅವು ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ
ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಹಸುಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

13 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಗೋಧಿಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ,
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ಓಡಿಹೋದರು.
14-15 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಆ
ಬಂಡಿಯು ಬಂದಿತು. ಆ ಹೊಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ ಬಳಿ ಆ
ಬಂಡಿಯುನಿಂತಿತು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನಜನರುಬಂಡಿಯಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಆಹಸುಗಳನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆಆಹುತಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ

ಇಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಾದರಿಗಳಿದ್ದ ಚೀಲವನು್ನ
ಇಳಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ
ಚೀಲವನು್ನ ದೊಡ್ಡಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ದಿನ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

16 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಐದು ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿ ಅದೇ ದಿನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

17ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಚಿನ್ನದ



1 ಸಮುವೇಲನು 6:18 xxii 1 ಸಮುವೇಲನು 7:1

ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಾಜಾ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಗತ್
ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗಳೇ ಆ ನಗರಗಳು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಚಿನ್ನದ
ಇಲಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ್ದ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗನು ಾರ ಾಗಿ ಈ ಇಲಿಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗಳಿದು್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಿದ್ದವು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲ ಈಗಲೂ ಇದೆ.

19 ಆದರೆ ಾಜಕರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಣಿಕಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೂ್ರರ ಾಗಿ
ಶಿ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಗೋ ಾಡಿ, 20 “ಈ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಾಜಕನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?† ಈಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಇಲಿ್ಲಂದ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

21 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನಿದ್ದನು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ಜನರು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತಂದಿರುವರು. ನೀವು ಬಂದು ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

7
1 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಜನರು ಬಂದು, ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ
† 6:20: ಈ ಪವಿತ್ರ … ಾಜಕನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಅಕ್ಷರಶಃ, ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ “ಪವಿತ್ರನೂ
ಯೆಹೋವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರಮುಂದೆ ಾರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?”
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ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 2 ಈ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸುವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅನುಸರಿಸಲು

ಆರಂಭಿಸಿದರು. 3 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಬರುವು ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು. ನೀವು
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ

ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳ್ ದೇವರನೂ್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್

ದೇವತೆಯನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಯೆಹೋವನಸೇವೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಿದರು.
5 ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ

ಒಟು್ಟಗೂಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಅವರು ನೀರನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಸುರಿದರು.
ಈ ರೀತಿ ಅಂದು ಅವರು ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದು
ಅವರು ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. “ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೀಗಿರಲು, ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ
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ಹೋ ಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಭಯಗೊಂಡರು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು! ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ!
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

9 ಸಮುವೇಲನು ಕುರಿಮರಿ ಂದನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 10 ಸಮುವೇಲನು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ
ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹತಿ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕಳವಳವನೂ್ನ ಭಯವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.
ಅವರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು.
11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಿಂದ ಬಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ
ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಬೇತ್ಕರಿನವರೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ಾ್ಥಪನೆ

12 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿ
ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಮಿಚೆ್ಪ ಮತು್ತ ಶೇನಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನು
ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂನಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿದನು”ಎಂದುಹೇಳಿ,ಅದಕೆ್ಕ
“ಸ ಾಯದ ಕಲು್ಲ”* ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಅವರು ಮತೆ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದ ಉಳಿದ
* 7:12: ಸ ಾಯದ ಕಲು್ಲ ಇದರ ಅಥರ್: “ಎಬೆನೆಜೆರ್.”
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ಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
14 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಿಂದ ಗತ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮರಳಿ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರಮಧೆ್ಯ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
15 ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು; 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯಪರಿ ಾಲನೆ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಬೇತೇಲ್, ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಮತು್ತ ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಳಿದನು. 17 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ
ಮನೆಯು ಾಮದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾಮಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಮುವೇಲನು ಾಮದಿಂದಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾ್ತ ಆಳಿದನು; ಾಮದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

8
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೊಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು

1ಸಮುವೇಲನುಮುದುಕ ಾದಮೇಲೆತನ್ನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 2 ಅವನ ದಲನೆಯ ಮಗ
ೕವೇಲ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಅಬೀಯ. ೕವೇಲನು ಮತು್ತ

ಅಬೀಯನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದರು. 3 ಆದರೆ
ಸಮುವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಲಂಚವನು್ನ ಪಡೆದು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯದ ತೀಪುರ್ಗಳು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಹಿರಿಯರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ,
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“ನೀನುಮುದುಕ ಾಗಿರುವೆಮತು್ತ ನಿನ್ನಮಕ್ಕಳುಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ನಿನ್ನಂತಲ್ಲ. ಈಗ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ
ಾಜನನು್ನ ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ನೇಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6 ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಾಜನೊಬ್ಬನು

ಬೇಕೆಂದರು. ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 7 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ಜನರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ! ಅವರಿಗೆ ಾನು
ಾಜ ಾಗಿರುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ! 8 ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಾಡಿದಂತೆ
ಈಗಲೂ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ
ಾಡಿದರು. ಅವರುನಿನಗೂಹೀಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 9ಆದ್ದರಿಂದ

ಜನರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೆಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಡು. ಾಜ ಾದವನುಜನರಿಗೆಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು! ಾಜ ಾದವನು ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ
ಆಳು ಾ್ತನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆ ಜನರು ಾಜನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.
11 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲು ಾಜನು
ಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ:
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರು ಅವನ ರಥಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶ್ವಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿ
ಹೋ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾಜನ ರಥದ ಮುಂದೆ
ಓಡುವ ಬೆಂ ಾವಲಿನವ ಾಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.

12 “ ಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ೕಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
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ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಬಹುದು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಬಹುದು.

“ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳಲು ಮತು್ತ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಾಜನು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತ ಾರಿಸಲೂ ತನ್ನ ರಥಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲೂ
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

13 “ ಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತನ ಾಗಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲೂ ಅಡಿಗೆ ಾಡಲೂ
ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

14 “ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ ಉತ್ತಮ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ
ಆಲಿವ್ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ಾಜನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 15ನೀವುಬೆಳೆದ ಾನ್ಯಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ಾ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು
ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಸೇವಕರಿಗೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

16 “ ಾಜನು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 17 ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
“ಆಗ ನೀವು ಾಜನಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗುವಿರಿ; 18 ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಇರಲೇ ಬೇಕು.
20 ಆಗ ಾವು ಇತರ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಆಗುವೆವು. ನಮ್ಮ
ಾಜನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು. ಅವನು ನ ್ಮಡನೆ ಬಂದು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಹೋ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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21 ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ

ಹೊಸ ಾಜನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ” ಎಂದನು.

9
ೌಲನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವನು

1 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕೀಷನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಕೀಷನು ಅಬೀಯೇಲನ ಮಗ. ಅಬೀಯೇಲನು ಚೆರೋರನ ಮಗ.
ಚೆರೋರನು ಬೆಕೋರತನ ಮಗ. ಬೆಕೋರತನು ಅಫೀಹನ ಮಗ.
ಇವರೆಲ್ಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. 2 ಕೀಷನಿಗೆ
ೌಲನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ೌಲನು ಸುಂದರ ಾದ
ಯುವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನಿಗಿಂತ ಸುಂದರರು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ೌಲನು
ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು.

3 ಒಂದು ದಿನ ಕೀಷನ ಕತೆ್ತಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೀಷನು ೌಲನಿಗೆ, “ಸೇವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ೌಲನು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕತೆ್ತಗಳು
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹುಡುಕಿದರು; ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು; ಅಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

5 ಕೊನೆಗೆ, ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನು ಚೂಫ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ೌಲನು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಮರಳಿ
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ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು, “ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವನು
ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ ಬಹುಶಃ ಾವುಮುಂದೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಈ ದೇವರಮನುಷ ್ಯನು ತಿಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಹೋಗೋಣ,
ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಚೀಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಾರವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ನೀಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನು
ಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆ ಸೇವಕನು ೌಲನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಣವಿದೆ. ಇದನು್ನ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಾವು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

9 (ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ “ದಶಿರ್”
ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರಿಂದ ಏ ಾದರೂ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ,
“ದಶಿರ್ಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.)

10 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ; ನಡೆ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 11 ೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನೀರನು್ನ
ತರಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು, “ದಶಿರ್ಯು
ಇಲಿ್ಲರುವನೇ?” ಎಂದು ಆಯುವತಿಯರನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
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12 ಆ ಯುವತಿಯರು, “ ೌದು ದಶಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. 13 ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಗನೆ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ಅವನುಊಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಆ ಾಧನೆಯ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅವನನು್ನ ಾಣಬೇಕು.
ದಶಿರ್ಯು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಜನರು ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಾಣಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆ
ನಡೆದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಸಮುವೇಲನು
ಅವರ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಸಮುವೇಲನು ಆಗ ಾನೇ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದಹೊರಬಂದು,ಆ ಾಧನೆಯಸ್ಥಳದ ಕಡೆಹೊರಟಿದ್ದನು.

15ಹಿಂದಿನ ದಿನ,ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 16 “ ಾಳೆ ಇದೇ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವನು ಾಜ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ
ಜನರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಜನರ ಗೋಳನು್ನ
ಾನು ಆಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
17 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,

“ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯ ಇವನೇ. ಇವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ೌಲನು ಹೊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ, “ದಶಿರ್ಯ ಮನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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19 ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನೇ ಆ ದಶಿರ್. ನನೊ್ನಡನೆ ಆ ಾಧನೆಯ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 20ಮೂರು
ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ.
ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ಈಗಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಬೇ ಾಗಿರುವೆ. ಅವರಿಗೆ
ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬೇ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ಅದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದಲಿ್ಲ ತೀರ ಕನಿಷ್ಠ ಾದುದು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನು ಬೇ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಊಟದಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಒಟಿ್ಟಗೆಊಟ ಾಡಲು
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆಊಟದಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೀಡಿದನು. 23 ಸಮುವೇಲನು ಅಡಿಗೆಯವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾಂಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ;ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಾಗವೇ ಅದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಅಡಿಗೆಯವನು ತೊಡೆಯ ಾಂಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದು ೌಲನ ಎದುರಿಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಸಮುವೇಲನು,
“ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಈ ಾಂಸವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದನು್ನ
ತಿನು್ನ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸ ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆ ದಿನ
ಊಟ ಾಡಿದನು.
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25 ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದು, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಸಮುವೇಲನು
ಮಲಗಲು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ೌಲನು ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.

26 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಸಮುವೇಲನು ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೌಲನು ಮೇಲೆದ್ದನು
ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನೊಂದಿಗೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟನು.

27 ೌಲನೂ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಸಮುವೇಲನೂ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸು. ಾನು
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ ಾರಣ ಸೇವಕನು ಅವರಿಂದಮುಂದೆ ನಡೆದನು.

10
ಸಮುವೇಲನಿಂದ ೌಲನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ

1 ಸಮುವೇಲನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯ ಕುಪಿ್ಪಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೌಲನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವೆ;
ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿರುವ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸುವೆ. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು
ನಿಜವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಯೇನೆಂದರೆ: 2ಈ ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು
ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಾಗ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಚೆಲ್ಚಹಿನಲಿ್ಲನ
ಾಹೇಲಳ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆ.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿನಗೆ, ‘ನೀನು ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಕತೆ್ತಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನೋ ಎಂದು
ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.

3 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಾಬೋರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು ಭೇಟಿ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಮೂರುಜನರುದೇವರಆ ಾಧನೆ ಾಗಿಬೇತೇಲಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.
ದಲನೆಯವನು ಮೂರು ಮರಿ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಎರಡನೆಯವನು

ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಮೂರನೆಯವನು ಒಂದು ಸೀಸೆ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. 4 ಈ
ಮೂವರೂ ನಿನ್ನ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ನಿನಗೆ
ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಆ ಎರಡು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. 5 ನಂತರ ನೀನು
ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿಗೆ ಹೋಗುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕೋಟೆಯಿದೆ. ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗುಂ ಂದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಆ ಾಧ ಾ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರು ಾ್ತರೆ, ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಸ್ವರಮಂಡಲವನೂ್ನ ದಮ್ಮಡಿಯನೂ್ನ ಕೊಳಲನೂ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯನೂ್ನ
ನುಡಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. 6ಆಗಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ
ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಾ ಾರ್ಟಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ಾಗುವೆ. ನೀನೂ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸುವೆ. 7ಈ ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ನಿ ಾರ್ರದಂತೆ ಾಡು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತನೆ.

8 “ನನಗಿಂತ ದಲು ನೀನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಯಲೇಬೇಕು. ಅನಂತರ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



1 ಸಮುವೇಲನು 10:9 xxxiv 1 ಸಮುವೇಲನು 10:16

ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂ ಾಗುವನು
9 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಡಲು ತಿರುಗಿದಂತೆಯೇ

ದೇವರು ಸಹ ೌಲನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಾ ಾರ್ಟು ಾಡಿದನು.
ಅಂದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 10 ೌಲನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೇವಕನು ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿಗೆ ಹೋದರು. ೌಲನು
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ದೇವರ
ಆತ್ಮವು ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ
ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. 11 ೌಲನನು್ನ
ದಲು ನೋಡಿದ್ದ ಜನರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನು

ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಈ ಜನರು, “ಕೀಷನ ಮಗನಿಗೆ
ಏ ಾಯಿತು? ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದನೇ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಆಗ ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು, “ ೌದು, ಅವನು ಅವರ ಾಯಕನಂತೆ
ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, “ ೌಲನೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದನು” ಎಂಬ ಾದೆಯು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿತು.
ಮನೆಗೆ ೌಲನ ಆಗಮನ

13 ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಹೋದನು.

14 ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನನು್ನ,
“ನೀವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಾವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಹೋ ಾಗ ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೋದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು, “ಸಮುವೇಲನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಕತೆ್ತಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕವೆ ಎಂದು
ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದನು” ಅಂದನು. ೌಲನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ
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ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ೌಲನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನು ಾಜನೆಂದು ಸಮುವೇಲನ ಪ್ರಕಟನೆ
17 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು. 18 ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು.
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ಇತರ ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರ ಸಿದೆನು’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 19ಆದರೆ
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು, ‘ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ನಮಗೊಬ್ಬ ಾಜನು ಬೇಕು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಬನಿ್ನ, ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಗಳ
ಸಮೇತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಕರೆದನು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಹೊಸ ಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಲು ಚೀಟು
ಾಕತೊಡಗಿದನು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲವು
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತೆ್ತ ಚೀಟು ಾಕ ಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಮಟಿ್ರಯ ಕುಟುಂಬವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಮಟಿ್ರಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೀಷನಮಗ ಾದ ೌಲನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಆದರೆಜನರು ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗಅವರಿಗೆಅವನುಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

22 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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ಯೆಹೋವನು, “ ೌಲನು ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ೌಲನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಸಮುವೇಲನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದಿ ಾ! ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ೌಲನಂತಹಮನುಷ ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ, “ ಾಜನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು

ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
25 ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ ಾಜನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನು್ನ

ವಿವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಬರೆದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕವನಿ್ನಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಸಮುವೇಲನು ಜನರನು್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು
ಹೇಳಿದನು.

26 ೌಲನು ಸಹ ಗಿಬೆಯದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಕೆಲವು
ಶೂರರು ದೈವಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 27ಆದರೆ
ಕೆಲವು ಕಿರುಕುಳ ಾರರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಗೆ ಾನೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದರು; ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೌಲನು ಏನೂ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು, ಾದ್ ಮತು್ತ

ರೂಬೆನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾ ಾಷನು
ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಾ ಾಷನು
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ
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ಕಿತು್ತ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ಏಳು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

11
1 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾ ಾಷನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ,

ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು.
ಾಬೇಷಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಾ ಾಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
2 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾ ಾಷನು, “ ಾನು

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಾಗ ಾತ್ರ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

3 ಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು ಾ ಾಷನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು. ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಬರದಿದ್ದರೆ
ಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಾಗೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ೌಲನು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ರ ಸುವನು
4 ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶಕರು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ

ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ೌಲನು
ಹಸುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. ೌಲನು
ಹೊಲದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಳುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು. ೌಲನು,
“ಏ ಾಯಿತು? ಜನರು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಾಬೇಷಿನ ಸಂದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ೌಲನಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದರು. 6 ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು
ೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ಬಂದಿತು. ೌಲನು
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡನು. 7 ೌಲನು ಒಂದು ತೆ ಹಸುಗಳನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಈ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ ೌಲನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನನೂ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ, ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಾರುಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಾರುಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅಂತಹವರ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಇದೇ
ಗತಿ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು.

ಅವರೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 8 ೌಲನು
ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ
ಇಸೆ್ರೕಲರೂಮೂವತು್ತ ಾವಿರಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಇದ್ದರು.

9 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾಬೇಷಿನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ,
“ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಬೇಷ್ ಜನರಿಗೆ ಾಳೆ ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಾಬೇಷಿನ ಜನರಿಗೆ ೌಲನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಂದೇಶಕರು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಾಬೇಷಿನ ಜನರು ಹಷಿರ್ತ ಾದರು. 10 ನಂತರ
ಾಬೇಷಿನ ಜನರು ಅ ್ಮೕನಿಯದ ಾ ಾಷನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಳೆ

ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು
ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನಿಕರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಶಿಬಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ನುಗಿ್ಗದರು. ಅವರು ಆ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿಬಿರ ರಕ್ಷಕರನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ೌಲನುಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದನು. ೌಲನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ದಿಕು ್ಕ ಾ ಾಗಿ
ಓಡಿಹೋದರು;ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
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12 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿ
ಆಳುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರು?
ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ೌಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ
ದಿನ ಾರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಬಳಿಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾವೆಲ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

15 ಜನರೆಲ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವನೆ್ನೕ
ಾಡಿದರು.

12
ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಜನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು

1 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಅಪೇ ಸಿದ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು
ಒಬ್ಬ ಾಜನಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಮುದುಕ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ತಲೆ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದ. 3 ಾನು
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾವ ತಪು ್ಪಗಳ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಆತನು ಆರಿಸಿರುವ ಾಜನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಸುವ ಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕದಿ್ದರುವೆನೇ? ಾನು ಾರ ಾ್ನದರೂ ನೋಯಿಸಿರುವೆನೇ?
ವಂಚಿಸಿರುವೆನೇ? ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಲು ಾರಿಂದ ಾದರೂ
ಹಣವ ಾ್ನಗಲೀ ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನೇ?
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ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವು ಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಇಲ್ಲ,ನೀನು ನಮಗೆಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೂ ವಂಚಿಸಿಲ್ಲ; ನಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಯೆಹೋವನೇ ಾ . ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಾದ ಾಜನೂ
ಈ ದಿನ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಜನರು, “ ೌದು, ಯೆಹೋವನೇ ಾ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

6 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ಾ .
ಯೆಹೋವನು, ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
7 ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

8 “ ಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ತರು ಾಯ,
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಜೀವನವನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಆರೋನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕಶೆ ಆರೋನರು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಇಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು.

9 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೀಸೆರನ ಗು ಾಮ ಾಗಲು
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಸೀಸೆರನು ಾಚೋರಿನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ ಾಜನ
ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರ
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ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. 10ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ, ‘ ಾವು ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು; ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆರು ಾ್ಬಳ್, ಾ ಾಕ್, ಯೆಫಾ್ತಹ
ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ ಎಂಬವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಿದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ರ ಸಿದನು. ನೀವು
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸಿದಿರಿ. 12 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ
ಾ ಾಷನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ನೀವು, ‘ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಾಜ ಬೇಕು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. 13 ಇಗೋ, ನೀವು ಆಸೆಪಟು್ಟ ಆರಿಸಿದ
ಾಜನು ಇಲಿ್ಲರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಜನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿರಂತರ ಾಗಿ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಾತ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ: ನೀವು

ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವ ಾಜನು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. 15ಆದರೆನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ,
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೂ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

16 “ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಾಡುವ
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ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲು ಾಡದೆ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳ.
17 ಈಗ ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ. ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಗುಡುಗನು್ನ ಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು ನೀವು
ಕೇಳಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಾಡಿದ ಎಂತಹ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ ಎಂಬದನು್ನ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅದೇ
ದಿನ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು ಮತು್ತ ಮಳೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡರು. 19 ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನಮ ಾಗಿ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈಗ ಾವು ಾಜನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಾಪಗ ಂದಿಗೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಸಮುವೇಲನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದೇನೊ ನಿಜ. ನೀವು
ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿರಿ. ಯೆಹೋವನ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿರಿ. 21 ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಷೆ್ಟೕ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರವು ಮತು್ತ ರ ಸ ಾರವು. ಅವುಗಳಿಂದ
ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸದಿದ್ದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
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ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ೕಗ್ಯವೂ ಆಗಿರುವ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಡಬೇಕು. ಆತನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 25 ಆದರೆ ನೀವು
ಂಡ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದದರೆ ಯೆಹೋವನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13
ೌಲನು ಾಡಿದ ದಲ ತಪು ್ಪ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
ೌಲನು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ನಂತರ,

2 ಅವನು ಮೂರು ಾವಿರ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗಂಡಸರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಗುಡ್ಡ ಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಾದ
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ೕ ಾ ಾನನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ೌಲನು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರರನು್ನ

ಅವರವರಮನೆಗಳಿಗೆಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
3 ೕ ಾ ಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅವರ ಶಿಬಿರವಿದ್ದ ಗೆಬದಲಿ್ಲ

ಸೋಲಿಸಿದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಬಿ್ರಯರು
ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ೌಲನು, “ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಕೊಂಬೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಯಕನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಈಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ತೆಸೇರಲು
ಕರೆಹೋಯಿತು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾವಿರ* ರಥಗಳಿದ್ದವು;
ಆರು ಾವಿರ ಅಶ್ವಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ನದಿದಂಡೆಯ
ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷು್ಟ ೕಧರಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬೇ ಾವೆನಿನ
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಬಂಡೆಗಲು್ಲಗಳ ಸಂಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋದರು.
ಅವರು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನೆಲದ
ಕುಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 7 ಇಬಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾದ್ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ

ಹೊರಟುಹೋದರು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಅವನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗತೊಡಗಿದರು.

8 ಸಮುವೇಲನು ಾನು ೌಲನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಭೇಟಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಸಮುವೇಲನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಸೈನಿಕರು
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ತೊಡಗಿದರು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು,

“ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಕೂ್ಕ ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ
ತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 10 ೌಲನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮುವೇಲನು ಬಂದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ
ವಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು.

11ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

* 13:5: ಮೂರು ಾವಿರ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “30,000” ಎಂದಿದೆ.



1 ಸಮುವೇಲನು 13:12 xlv 1 ಸಮುವೇಲನು 13:16

ೌಲನು, “ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ
ನೀನು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. 12 ಾನು
ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ೕಚಿಸು ಾ್ತ, ‘ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ
ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಆದ
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆನು’ ” ಎಂದನು.

13 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನಕೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ನೀನು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
14 ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಿ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಮನುಷ ್ಯನು
ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಹೊಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೊಸ ಾಯಕನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಎದು್ದ ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟನು.

ಮಿ ಾ್ಮಷಿನ ಕದನ
ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು.

ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ೌಲನು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿದನು. ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು ಜನರಿದ್ದರು. 16 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ

ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನ್ಯವು ಆಕ್ರಮಣ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು
ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ
ಒಫ್ರದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಶುವಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿತು. 18 ಎರಡನೆ
ಗುಂಪು ಈ ಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ಕಡೆಗೆ
ಹೊರಟಿತು. ಆ ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಗಡಿಪ್ರದೇಶದ
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ರಸೆ್ತಯು ಜೆಬೋಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯ
ಮರುಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

19 ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾವ ಕ ಾ್ಮರರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಬಹುದೆಂಬ
ಭೀತಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ತ ಾರಿಸುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
20ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾತ್ರ ಕಬಿ್ಬಣದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ, ಗುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ,
ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಡಲಿಗಳನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕ ಾ್ಮರರು
ನೇಗಿಲ ಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು 1/3 ತೊಲ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ದರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಸಲಿಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೊಡಲಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೇಗಿಲಿನ ಗುಳವ ಾ್ನಗಲಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು
1/6 ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯುದ್ಧದ ದಿನ ೌಲನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಾರ ಹತಿ್ತರವೂ
ಕತಿ್ತ ಾಗಲಿ ಈಟಿ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ೌಲಮತು್ತ ಅವನಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನ ಹತಿ್ತರ ಾತ್ರ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು.

23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನ ಕಣಿವೆಗೆ
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ಾವ ಾಗಿತು್ತ.

14
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ

ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು
1 ಅಂದು ೌಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ

ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತತರುವ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ,
“ಕಣಿವೆಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

2 ೌಲನು ಮಿಗೊ್ರೕನಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು
ಾಳಿಂಬೆ ಮರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದ
ಕಣಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು
ಜನರಿದ್ದರು. 3 ಅವರಲಿ್ಲ ಅಹೀಯನೂ ಒಬ್ಬನು. ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಏಲಿಯು ಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಏ ೕದನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಹೀಯನು ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಹೀಯನು ಈ ಾಬೋದನ ಸೋದರ ಾದ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ.
ಈ ಾಬೋದನು ಫೀನೆ ಾಸನಮಗ. ಫೀನೆ ಾಸನು ಏಲಿಯಮಗ.

ೕ ಾ ಾನನು ಹೊರಟುಹೋದನೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆ ಾಗರ್ದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆಗಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ೕ ಾ ಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಆ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಲುಉ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಗರ್ದಒಂದು

ಕಡೆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಲಿ್ಲಗೆ ಬೋಚೇಚ್ ಎಂದು ಹೆಸರು; ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಲಿ್ಲಗೆ ಸೆನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 5 ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲು್ಲ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಮಿ ಾ್ಮಷಿನಕಡೆಗೂಇನೊ್ನಂದುಬಂಡೆಗಲು್ಲ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ
ಗೆಬದ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದವು.

6 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಸ ಾಯಕನಿಗೆ, “ಆ ಹೊರದೇಶಿಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
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ಹೋಗೋಣ ಾ. ಈ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವೇ

ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೂ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ೕ ಾ ಾನನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಯುವಕನು, “ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಾಡು. ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾವು ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಾವಲು ಾರರ ಕಡೆಗೆಹೋಗಿಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 9ಅವರು,

‘ ಾವು ಬರುವ ತನಕ ನೀವು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಾವು ನಿಂತಲೆ್ಲೕ ನಿಲೊ್ಲೕಣ. ಾವು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. 10 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, ‘ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹತಿ್ತ
ಬನಿ್ನ’ ಎಂದರೆ, ಾವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹತಿ್ತ ಹೋಗೋಣ; ಾಕೆಂದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಗುರುತು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದೇ ಅದರಅಥರ್”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಹೀಗೆ ೕ ಾ ಾನಮತು್ತ ಅವನಸ ಾಯಕನುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲು ಾರರು, “ಇಗೋ,
ಇಬಿ್ರಯರು ಾವುಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಹೆಗಳಿಂದಹೊರಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಆ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬನಿ್ನ.

ಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಾಠ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸ ಾಯಕನಿಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರೆಗೆ

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಶಕೆ್ಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13-14 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಂದಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸ ಾಯಕನೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
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ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು ಅವರು ದಲ ಆಕ್ರಮಣದಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬಂದವರೊಡನೆ ೕ ಾ ಾನನು
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನ
ಸ ಾಯಕನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರು ಾ್ತ ಾ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.

15ಹೊರವಲಯದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಧೈಯರ್ವಂತ ಾದ
ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದ್ದರಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡರು.

16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ದಿಕು ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಚದರಿ ಓಡಿ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ
ಾವಲು ಾರರು ನೋಡಿದರು. 17 ೌಲನು ತನೊ್ನಡನೆಇದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ,

“ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ. ಾರು ಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಾಗ, ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನ ಸ ಾಯಕನೂ

ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.
18 ೌಲನು ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇತು್ತ.) 19 ೌಲನು
ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಯನ ತೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು

ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿದವು. ೌಲನು
ಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದಂ ಾದನು. ಕೊನೆಯ ಾಗಿ ೌಲನು ಾಜಕ ಾದ
ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು, ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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20 ೌಲನು ಸೈನಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಯುಂಟಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ದಲಿಂದಲೂ
ಇದ್ದ ಇಬಿ್ರಯರು ಈಗಲೂ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ
ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ೌಲಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಕೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಗಿಗ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಯುದ್ಧವು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಆಚೆಯ ತನಕ ನಡೆಯಿತು. ೌಲನ
ಬಳಿ ಒಟು್ಟ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೂಯುದ್ಧವು ಹಬಿ್ಬತು.

ೌಲನು ಾಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ತಪು ್ಪ
24 ಆದರೆ ೌಲನು ಆ ದಿನ ಮತೊ್ತಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಳಲಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು. ೌಲನು

ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡಿದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾವ ಸೈನಿಕನೂಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
25-26 ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ
ಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಇದ್ದ ಜೇನನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೇನು ಕಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದರು.
ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ಬಳಲಿದ್ದರೂ ಆ ಜೇನನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಾವು
ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತು್ತ. 27 ಆದರೆ
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ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಈ ಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಜನರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದೂ್ದ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ೕ ಾ ಾನನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಿತು್ತ. ಅವನು ಆ ಕೋಲನು್ನ ಜೇನುಗೂಡಿನಲಿ್ಲ
ಚುಚಿ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು. ಆಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಲಗೊಂಡನು.

28 ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ‘ಈ ದಿನ
ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಆದ ಾರಣವೇ ಸೈನಿಕರು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

29 ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕಂಡ ೕ ಾ ಾನನು, “ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ದೇಶಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಾಡಿದನು. ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ
ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿತು. 30 ಈ ದಿನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಜನರಿಗೆಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ; ಾವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಿಂದ ಅ ಾ್ಯಲೋನಿನವರೆಗೂ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ
ಹೋ ಾಡಿದರು. ಆದ ಾರಣ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎಷು್ಟ
ಹಸಿದಿದ್ದರೆಂದರೆ ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು
ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರು. ಆ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ರಕ್ತವಿತು್ತ.

33 ಒಬ್ಬನು ೌಲನಿಗೆ, “ಜನರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತಸಮೇತ ಾಗಿ
ತಿನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ಅದು ಾಪವೇ ೌದು! ಈಗ ನೀನು ಒಂದು

ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆಉರುಳಿಸಿದನಂತರ 34ಜನರಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
‘ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಯು್ದ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದೂ
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ಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತ ಸಮೇತ ಾಗಿ ತಿಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡ ಾರದೆಂದೂ ತಿಳಿಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ಾತಿ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು

ಕೊಂದರು. 35 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ವತಃ ೌಲನೇ ಕಟಿ್ಟದನು.

36 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಬೆನ್ನಟೊ್ಟೕಣ. ಅವರಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಲೊ್ಲೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೈನಿಕರು, “ನಿನಗೆ ಸರಿಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾಜಕನು, “ದೇವರನು್ನ ಕೇ ೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ದೇವರನು್ನ, “ ಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಾಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದಿನ ೌಲನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

38 ೌಲನು, “ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನೂ್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತನಿ್ನ.
ಈ ದಿನ ಾರು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಗುರುತಿಸೋಣ.
39 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸುವ ಯೆಹೋವ ಾಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೇ ಈ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವನು
ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
40 ಆಗ ೌಲನು, “ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲ. ಾನು ಮತು್ತ

ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಕಡೆ ನಿಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲ “ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂ ಾಗಲಿ, ಾ್ವಮಿ” ಎಂದರು.
41 ಆಗ ೌಲನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಈ ದಿನ ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ? ಾ ಾಗಲಿ
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ನನ್ನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ ಾಗಲಿಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಅದು ೌಲನಿಗೂ ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ

ಬಂದಿತು. ಜನರೆ ಾ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡರು. 42 ೌಲನು, “ ಾಪ
ಾಡಿದವನು ಾನೋ ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನೋ

ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಚೀಟು ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಚೀಟು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಬಂದಿತು.

43 ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಏನು
ಾಡಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ೕ ಾ ಾನನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ

ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದೆನು. ಾನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
44 ೌಲನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಆಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಬಹುದು.
ೕ ಾ ಾನನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ೌಲನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ೕ ಾ ಾನನು
ಾಯಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ೕ ಾ ಾನನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು

ಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ದೇವರು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ರ ಸಿದರು. ಅವನನು್ನ
ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
46 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಹೋ ಾಡುವನು
47 ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಾನು ಾಜನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ಸುತ್ತಲೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಅಂದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರೊಡನೆ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ,ಎದೋಮ್ಯರೊಡನೆ,ಚೋಬದಅರಸರೊಡನೆ
ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಾನು
ಹೋದಕಡೆಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
48 ೌಲನು ಬಹಳ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ. ಅವನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

49 ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ೕ ಾ ಾನ್, ಇಷಿ್ವ
ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ. ೌಲನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೇ ಾಬ್,
ೌಲನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೀಕಲ್. 50 ೌಲನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಅಹೀನೋವಮ್. ಅಹೀನೋವಮಳ ತಂದೆ ಅಹೀ ಾಚ.
ನೇರನಮಗ ಾದಅಬೆ್ನೕರನು ೌಲನ ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿ. ನೇರನು
ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. 51 ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನೂ ಅಬೆ್ನೕರನ
ತಂದೆ ಾದ ನೇರನೂ ಅಬೀಯೇಲನಮಕ್ಕಳು.

52 ೌಲನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ೌಯರ್ದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ವೀರನ ಾ್ನಗಲಿ
ಧೈಯರ್ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾ ಾಗ ಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ,
ಅಂತಹವರನು್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಾಜನ
ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

15
ೌಲನಿಂದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಶನ

1ಒಂದುದಿನಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನುಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಈಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. 2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಬಂ ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ
ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾನು
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ನೋಡಿದೆ. 3ಈಗ, ನೀನು ಹೋಗಿಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡು.
ನೀನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಾರನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಡ, ನೀನು
ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು ಎಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಎಳೆಕೂಸುಗಳನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೌಲನು ತೆ ಾಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೂಸೈನಿಕರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇತರ ಹತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5 ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ೌಲನು
ಕೇನ್ಯದ ಜನರಿಗೆ, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ,
ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ತೋರಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇನ್ಯರು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

7 ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು
ಹವೀ ಾದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನವರೆಗೂ
ಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. 8 ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಉಳಿದ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 9 ಹೀಗೆ ೌಲನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಅ ಾಗನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಉತ್ತಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ ಆಡಿನಮರಿಗಳನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಾದುದನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಾದುದನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ ಅವನ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
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10 ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಾನು ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವನು ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಅವನು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ರೆಯಿಟ್ಟನು.
12 ಸಮುವೇಲನು ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮೇಲೆದು್ದ, ೌಲನನು್ನ

ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ,
“ ೌಲನು ತನ್ನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾಪಕಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಕಮೆರ್ಲ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ನಂತರ ೌಲನು ಕೆಲವು
ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ೌಲನು

ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಶುಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
13 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ; ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಶಬ್ದವೇನು? ದನಕುರಿಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ!” ಎಂದನು.

15 ೌಲನು, “ಸೈನಿಕರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದುದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾವು
ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ನನಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ೌಲನು. “ಸರಿ, ತಿಳಿಸು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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17 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ದಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲ್ಪನೆಂದು
ತಿಳಿದಿದೆ್ದ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾದೆ. 18ಆತನು
ನಿನಗೆ, ‘ಹೋಗು ದುಷ್ಟ ಾದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸು’ ಎಂದು

ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು
ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ೌಲನು, “ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದೆ.

ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲಗೆ ಾನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಾನು ತಂದೆನು. ಅವನೇ
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಗ. 21 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈನಿಕರು ಉತ್ತಮ ಾದ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 ಆದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವುದು
ಹೆಚು್ಚ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗಿದೆ? ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೇ? ಯಜ್ಞಗಳೇ?
ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ?
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುವುದು
ಉತ್ತಮ. 23 ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಾಟಮಂತ್ರಗಳಷೆ್ಟೕ
ಾಪಪೂರಿತ ಾದುದು. ಂಡುತನದಿಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಾಡುವುದು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಷೆ್ಟೕ ಾಪಪೂರಿತ ಾದುದು. ನೀನು

ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಈಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ೌಲನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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24 ಆಗ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದೆ. 25 ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ, ಆಗ ಾನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

26 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ

ನಿ ಾಕರಿಸಿರುವೆ. ಈಗ ಆತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜತ್ವದಿಂದ
ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಲು ತಿರುಗಿ ಾಗ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ
ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು. ಮೇಲಂಗಿಯು
ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 28 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿದೆ. ಇದೇರೀತಿ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದಿನ ನಿನಿ್ನಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿದನು. ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತ. 29 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಸವರ್ ಾಲದಲೂ್ಲ ಇರುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಪದೇಪದೇ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸರಿ.
ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆದುರು ಮತು್ತ ಾಯಕರೆದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
31 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ೌಲನು
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
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32 ಸಮುವೇಲನು, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾಗನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅ ಾಗನನು್ನ

ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅ ಾಗನು, “ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದನು.

33 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಅ ಾಗನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಅನೇಕ
ಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನ
ಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅ ಾಗನನು್ನ
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕಡಿದು ಾಕಿದನು.

34 ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಾಮಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ೌಲನು ಗಿಬೆಯದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
35ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟನು.
ೌಲನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ
ಸಂ ಾಪಪಟ್ಟನು.

16
ಸಮುವೇಲನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ೌಲನಿ ಾಗಿ
ಎಷು್ಟ ಾಲ ಶೋಕಿಸುವೆ? ಾನು ೌಲನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜತ್ವದಿಂದ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ಾ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷಯನೆಂಬಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಷಯನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನು ಹೊರಟರೆ ೌಲನಿಗೆ
ಈ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
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ಯೆಹೋವನು, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು
ಎಳೆಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. 3ಯಜ್ಞ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಇಷಯನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸು. ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ
ಾನು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ತೋರಿಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನೀನು
ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಸಮುವೇಲನು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಹಿರಿಯರು
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡು, “ನಿನ್ನ
ಆಗಮನವು ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು, “ ೌದು, ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆ. ಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅವರನು್ನ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಾಗಿಗ ಾಗಲು
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು.

6 ಇಷಯನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂ ಾಗ, ಸಮುವೇಲನು
ಎಲೀ ಾಬನನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ
ೕಚಿಸು ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿರುವವನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅವನೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.
7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀ ಾಬನ

ಎತ್ತರವ ಾ್ನಗಲಿ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ
ಹೊರತೋರಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸು ಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವ ಾದರೋ
ಹೊರತೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ಹೃದಯವನೆ್ನೕ
ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಂತರ ಇಷಯನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನನು್ನ
ಕರೆದನು. ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
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ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅನಂತರ ಇಷಯನು ಶಮ್ಮನನು್ನ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವನನೂ್ನ
ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

10 ಇಷಯನು ತನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೊಬ್ಬನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
11ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನು್ನ, “ನಿನಗೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು

ಇಷೆ್ಟ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಇಷಯನು, “ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕಿರಿಯಮಗನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು

ಕುರಿಮೇಯಿಸುವದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸು. ಅವನನು್ನ

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಹೇಳು. ಅವನು ಬರುವತನಕ ಾವು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಇಷಯನು ಕಿರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವ ಾದರೋ ಕೆಂಬಣ್ಣದವನೂ ಸುಂದರನೇತ್ರನೂ
ನೋಟಕೆ್ಕ ರಮಣೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಮೇಲೆದು್ದ ನಿಲು್ಲ, ಅವನನು್ನ

ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಇವನನೆ್ನೕ ಾನು ಆರಿಸಿದು್ದ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
13 ಸಮುವೇಲನು ಎಣೆ್ಣಯಿದ್ದ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಷಯನ ಕಿರಿಮಗನ
ಮೇಲೆ, ಅವನ ಸೋದರರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಸುರಿದನು. ಆ ದಿನದಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿತು.
ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾಮಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು
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14ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ದು ಾತ್ಮ ಂದನು್ನ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಾಡಿತು. 15 ೌಲನ ಸೇವಕರು
ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದು ಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದೆ.
16 ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವು ಾದರೆ, ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸುವವನನು್ನ ಹುಡುಕಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನಿಂದಬಂದದು ಾತ್ಮವುನಿನ್ನ
ಮೈಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸಿದರೆ, ದು ಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನಿನಗೆಉಪಶಮನ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ೌಲನು ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸುವವನನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಇಷಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಇಷಯನ ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೋ ಾಟ ಾರ; ಅವನು
ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ರಣಶೂರನೂ ರೂಪವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ೌಲನು ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ಇಷಯನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಾವೀದನೆಂಬಮಗನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯು ಾ್ತನೆ.
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಇಷಯನು ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಸೀಸೆ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ೌಲನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 21 ಾವೀದನು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅವನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸ ಾಯಕ ಾದನು.

22 ತರು ಾಯ ೌಲನು ಇಷಯನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲಿ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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23 ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ
ಬಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ, ಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆಗ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಉಪಶಮನ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

17
ಗೊ ಾ್ಯತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದೇಶದ
ಸೋಕೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೋಕೋವಿಗೂ
ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸ್ದಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

2 ೌಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಏ ಾ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ೌಲನ ಸೈನಿಕರು
ಾ ಾಗಿನಿಂತು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು.

3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೊ್ತಂದು
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ನಿಂತರು. ಕಣಿವೆಯು ಆ ಎರಡು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಇದಿ್ದತು.

4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಗೊ ಾ್ಯತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ವೀರ ೕಧನಿದ್ದನು.
ಆತನು ಗತ್ ಊರಿನವನು. ಗೊ ಾ್ಯತನು ಒಂಭತು್ತ ಅಡಿ
ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಬಂದನು. 5 ಅವನು ಾಮ್ರದ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಪು ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಾಮ್ರದ ಕವಚವನು್ನ ಅವನು
ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ನೂರಿಪ್ಪತೆದು ೌಂಡ್ ಗಳಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
6 ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾಲುಗಳಿಗೂ ಾಮ್ರದ ಕವಚವನು್ನ ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅವನು ಹೆಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಮ್ರದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.
7 ಗೊ ಾ್ಯತನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇ ಾರರ ಗುಂಟೆಯ
ಾತ್ರದಷಿ್ಟತು್ತ. ಆ ಬಜಿರ್ಯ ಅಲಗಿನ ಾರವು ಹದಿನೈದು
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ೌಂಡ್ ಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಗೊ ಾ್ಯತನ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದ ಅವನ
ಸ ಾಯಕನು ಅವನಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

8 ಗೊ ಾ್ಯತನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಾ ಾಗಿನಿಂತು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನೀವು ೌಲನ ಸೇವಕರು. ಾನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು, ನೀವು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿ ನನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿ. 9 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಾವು ಅಂದರೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು.

10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು, “ಈ ದಿನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಹೀ ಾಳಿಸುವೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮ
ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

11 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಗೊ ಾ್ಯತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಾವೀದನುಯುದ್ಧರಂಗದಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬರುವನು
12 ಾವೀದನು ಇಷಯನಮಗ. ಇಷಯನುಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಎಫಾ್ರತ ವಂಶದವನು. ಇಷಯನಿಗೆ ಎಂಟು ಜನ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ೌಲನ ಾಲ ಾ್ಕಗಲೇ ಇಷಯನು ಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಇಷಯನ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಲೀ ಾಬನು ದಲನೆಯಮಗ. ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನು
ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಶಮ್ಮನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ. 14 ಾವೀದನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮಗ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಾದ ಮೂವರು
ಮಕ್ಕಳು ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ಾವೀದನು ಆ ಾಗೆ್ಗ
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
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16 ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಹೊರಬಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ರೀತಿ ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಹೀ ಾಳಿಸಿದನು.

17 ಒಂದು ದಿನ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ,
“ಬೇಯಿಸಿದ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಾಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. 18 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ಹತು್ತ ಉಂಡೆ
ಗಿಣ್ಣನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ೕಮ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಅವರು ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. 19ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎ ಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಂತೆ ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಏ ಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಅವರುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರವಿರುದ್ಧಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

20 ಾವೀದನು ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕುರುಬನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಲು ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇಷಯನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಾವೀದನು ಆ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು
ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಾಲು ಾ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು.

22 ಾವೀದನು ಾನು ತಂದಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಾವಲು ಾರನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗತ್ ದೇಶದ ಗೊ ಾ್ಯತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ರಣವೀರನು ಆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನು
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ಎಂದಿನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ಾವೀದನಿಗೆ ಅವನ
ಆಭರ್ಟವು ಕೇಳಿಸಿತು.

24 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಭಯಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನು,
“ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ ಾ! ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ! ಆ
ಗೊ ಾ್ಯತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಾಸ್ಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ೌಲನು ಅ ಾರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಮದುವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ವಂಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ, “ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ
ಕೊಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಪನಿಂದೆಯನು್ನ
ಹೋಗ ಾಡಿಸುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹು ಾನವೇನು? ಈ
ಗೊ ಾ್ಯತ ಾ್ಯರು? ಇವನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ. ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ಾರೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದನು.
27 ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಹು ಾನವನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 28 ಾವೀದನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಎಲೀ ಾಬನು

ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಎಲೀ ಾಬನು ಾವೀದನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾರ ಬಳಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವೆ? ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏಕೆ
ಬಂದಿರುವೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ ಾನೇನು ಾಡಿದೆ? ಾನು ಾವ

ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಕೇವಲ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. 30 ಾವೀದನು ಬೇರೆ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಅವರಿಗೂ
ಅದೇ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ಉತ್ತರಗಳನು್ನ
ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
31 ಾವೀದನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು

ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೌಲನಿಗೆ ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದರು.
ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅವನಹತಿ್ತರ ಕರೆತರಲುಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.

32 ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ಜನರು ಗೊ ಾ್ಯತನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ೌಲನು, “ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊ ಾ್ಯತನೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ಅಲ್ಲ! ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
34 ಆದರೆ ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದ. ಸಿಂಹ ಾಗಲಿ
ಕರಡಿ ಾಗಲಿ ಬಂದು ಕುರಿಮಂದೆಯಿಂದ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, 35 ಆದನು್ನ ಾನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಾನು ಆ ಕೂ್ರರ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ, ಅದರ
ಾಯಿಂದ ಕುರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅದರ ಗಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಹೋ ಾಡಿಅದನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದನು. 36 ಾನು ಒಂದು ಸಿಂಹವನೂ್ನ ಒಂದು ಕರಡಿಯನೂ್ನ
ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಅನ್ಯದೇಶಿಯ ಾದ
ಗೊ ಾ್ಯತನನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾಯಲೇಬೇಕು.
37 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದಿಂದಲೂ ಕರಡಿಯಿಂದಲೂ
ರ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಗೊ ಾ್ಯತನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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38 ೌಲನು ತನ್ನ ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.
ೌಲನು ಾಮ್ರದ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ ಾವೀದನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು
ಮತು್ತ ಲೋಹದ ಕವಚವನು್ನ ಾವೀದನ ಮೈಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.
39 ಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ
ಸು ಾ್ತಡಿದನು. ೌಲನ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ಧರಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನಿಗೆ ಅಂತಹ ಾರದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿ ಅ ಾ್ಯಸವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.
40 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಐದು ನುಣುಪುಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕುರಿ ಾಯಲು ಬಳಸುವ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಂಡು ಕವಣೆಯನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು
ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
41 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು (ಗೊ ಾ್ಯತನು) ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ನಿ ಾನ ಾಗಿ

ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನ ಮುಂದೆ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು
ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಡೆಯು ಾ್ತ ಹೋದನು.
42 ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕನು. ಾವೀದನು
ಸೈನಿಕನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ಯತನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಾವೀದನು
ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಯುವಕ ಾಗಿದ್ದನು. 43 ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಈ ದೊಣೆ್ಣ ಏತ ಾ್ಕಗಿ? ಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಗೊ ಾ್ಯತನು ತನ್ನ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸಿದನು. 44 ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾ ಇಲಿ್ಲಗೆ, ನಿನ್ನ
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ದೇಹವನು್ನ ಪ ಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.
45 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಿಗೆ, “ನೀ ಾದರೋ ಖಡ್ಗ,ಈಟಿಮತು್ತ

ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದಿರುವೆ. ಾ ಾದರೋ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ! ನೀನು ಹೀ ಾಳಿಸಿದು್ದ
ಆತನನೆ್ನೕ. 46 ಇಂದು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು
ಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಪ ಗಳಿಗೂ
ಕೂ್ರರಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಸಹ ಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೆಲ್ಲ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು!
47 ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಾವೀದನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಾವೀದನೂ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿದನು.

49 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದನು.
ಅದನು್ನ ಅವನು ಕವಣೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೀಸಿಹೊಡೆದನು. ಕವಣೆಯಿಂದ
ಅವನು ಬೀಸಿದ ಕಲು್ಲ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಹಣೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆ ಕಲು್ಲ ಅವನ
ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಳ ಾದ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಬೋರ ಾಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು.

50ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಕವಣಿಯಒಂದೇಕಲಿ್ಲನಿಂದಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು! ಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
51 ಾವೀದನು ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ
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ತೆಗೆದು ಅದೇ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.
ಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಾಯಕನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. 52 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಸೈನಿಕರು ಆಭರ್ಟ ಾಡು ಾ್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಗತ್ ನಗರದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಾಗಿಲುಗಳ ವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಅನೇಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರ ಶವಗಳು ಾರಯಿಮಿನ
ಾಗರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಗತ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗಳವರೆಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು.

53ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

54 ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನ ತಲೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಗು ಾರದಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೌಲನು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆದರ ಾರಂಭಿಸಿದನು
55 ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಿದ್ದನು್ನ
ೌಲನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ, “ಆಯುವಕನ ತಂದೆ ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನು, “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಅವನು ಾರೋ

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
56 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆ ಯುವಕನ ತಂದೆ ಾರೆಂಬುದನು್ನ

ಪತೆ್ತಹಚು್ಚ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
57 ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಗ,

ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನನು್ನ ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆತಂದನು. ಾವೀದನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದನು.
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58 ೌಲನು, “ಯುವಕನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾರು?” ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.

ಾವೀದನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಇಷಯನ
ಮಗ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18
ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರು ಆತಿ್ಮೕಯ ಗೆಳೆಯ ಾದರು

1 ಾವೀದನು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ ಬಳಿಕ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಂ ಾದನು. ೕ ಾ ಾನನು

ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಷೆ್ಟೕ ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು.
2 ೌಲನು ಅಂದಿನಿಂದ ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ೕ ಾ ಾನನು ಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ
ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ೌಲನು ಾವೀದನಯಶಸ್ಸನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು
5 ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲು

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯಶ್ವಸಿ ಾದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಇತರರಿಗೂ
ಸಂತಸವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು! 6 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
ಹೋ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅವನು ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಹೆಂಗಸರು
ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಡೋಲು ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಕೇಕೆ ಾಕಿ ನಗು ಾ್ತ
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ನತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲಯೇ ಇವನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7ಹೆಂಗಸರು,

“ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು”

ಎಂದು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಹೆಂಗಸರ ಈ ಾಡಿನಿಂದ ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ

ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು ಮತು್ತ ರೋಷಗೊಂಡನು. “ ಾವೀದನು
ಲ ಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು ಎಂದು ಇವರು ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ,
ಇವನಿಗೆ ಾಜ್ಯ ಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು?”
ಎಂದುಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು. “ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಕೊಂದನು” ಎಂದು ಾಡಿದ ಹೆಂಗಸರ ಾತುಗಳಿಂದ ೌಲನು
ಚಿಂತೆಗೀ ಾದನು. 9 ೌಲನು ಅಂದಿನಿಂದ ಾವೀದನನು್ನ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು
10 ಾರನೆಯ ದಿನ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಾವೀದನು ಎಂದಿನಂತೆ
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ೌಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಈಟಿಯಿತು್ತ. “ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ
ತಿವಿಯುವೆ” ಎಂದು ಅವನು ೕಚಿಸಿ ಎರಡು ಾರಿ ಈಟಿಯನು್ನ
ಎಸೆದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಎರಡು ಸಲವೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.

12 ಯೆಹೋವನು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾವೀದನ ತೆಗಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ೌಲನು
ಾವೀದನನು್ನ ತನಿ್ನಂದ ದೂರಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು
ಾವೀದನನು್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.
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14ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ತೆಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು
ಎಲ್ಲದರಲೂ್ಲ ಯಶ್ವಸಿ ಾದನು. 15 ಾವೀದನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಯಶ್ವಸಿ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಭಯಪಟ್ಟನು. 16 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲ
ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಮತು್ತ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರಹೋ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಅವರು
ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.

ೌಲನಮಗ ಂದಿಗೆ ಾವೀದನಮದುವೆ
17 ಆದರೆ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಾವೀದನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ೌಲನು ಒಂದು ಉ ಾಯವನು್ನ
ಹೂಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳು ಇ ಾ್ದಳೆ.
ಾನು ಅವಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀನೊಬ್ಬ
ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗುವೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ!
ನಂತರ ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ೕಸ ಾಗಿತು್ತ. “ಈಗ
ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬದು
ೌಲನ ನಿಜ ಾದ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ.
18 ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ಾನು ಪ್ರಮುಖ ಕುಲದವನೂ ಅಲ್ಲ;

ಪ್ರಮುಖ ಾದವ್ಯಕಿ್ತಯೂಅಲ್ಲ! ಾಜನಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು
ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೇ ಾಬಳಿಗೆ ಾವೀದನನು್ನ

ಮದುವೆ ಾಗುವ ಾಲ ಬಂ ಾಗ, ೌಲನು ಅವಳನು್ನ ಮೆಹೋಲದ
ಅದಿ್ರೕಯೇಲನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

20 ೌಲನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು. ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ೌಲನಿಗೆ ಜನರು ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನಿಗೆ ಇದು ಸಂತಸವನು್ನ
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ಉಂಟು ಾಡಿತು. 21 ೌಲನು, “ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಲೆಗೆ
ಬೀಳಿಸಲು ಮೀಕಲಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾವೀದನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಲು ಾನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ೕಚಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ೌಲನು ಎರಡನೆಯ ಸಲ
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಇಂದು ಮದುವೆ ಾಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ೌಲನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ.

‘ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅವನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

23 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವೀದನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ಾಜನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದು
ಸುಲಭವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿ ಾ? ಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲು
ನನ್ನಹತಿ್ತರಹಣವೇಇಲ್ಲ! ಾನು ಕೇವಲಬಡವ, ಾ ಾನ್ಯಮನುಷ ್ಯ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ೌಲನಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 25 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ: ‘ನೀನು ಾಜನ ಮಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ೌಲನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಕೊಡಬೇ ಾದ
ದ ಣೆ ಏನೆಂದರೆ ನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮುಂದೊಗಲುಗಳು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ೌಲನ ರಹಸ್ಯ ಾದ
ಉ ಾಯ ಇ ಾಗಿದಿ್ದತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಂದು
ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೌಲನು ಾವಿಸಿದ್ದನು.

26 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಾವೀದನು ಾಜನ ಅಳಿಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಾಯರ್ನಿರತ ಾದನು.
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27 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಇನೂ್ನರು ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದು ಅವರ ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಾಜನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ೌಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದಮೀಕಲಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 28ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗಿರುವುದನೂ್ನ

ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ
ೌಲನು ಗಮನಿಸಿದನು. 29 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಭಯಪಟ್ಟನು. ೌಲನು ಆ ಾಲದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು.

30 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು
ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು ೌಲನ ಒಬ್ಬ ಯಶಸಿ್ವ ಾದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು! ಾವೀದನು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದನು.

19
ೕ ಾ ಾನನಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಸ ಾಯ

1 ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದನು.
2 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು! ೌಲನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ,
ಹೊಲದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ. 3 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅಡಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಾವು
ನಿಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಂತರ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
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4 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ಾಜ.
ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ.
ಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.

5 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ತನ್ನ
ಜೀವವನೆ್ನೕ ಪಣ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು. ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ
ಮತು್ತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡೆ. ಾವೀದನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ನೀನು ಏಕೆ
ಬಯಸಿರುವೆ? ಅವನು ನಿರಪ ಾಧಿ. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವ
ಾರಣವೂಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ೕ ಾ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ೌಲನು ಕೇಳಿ,

“ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ

ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ
ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಾವೀದನು
ದಲಿನಂತೆ ೌಲನ ತೆಗಿದ್ದನು.

ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ೌಲನಮರುಪ್ರಯತ್ನ
8 ಯುದ್ಧವು ಮತೆ್ತ ಬಂದಿತು. ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 9 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.
ೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ೌಲನ ಈಟಿಯು ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದತು. 10 ಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು
ೌಲನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನು
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ಸರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಟಿಯು ಗೋಡೆಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಾವೀದನು ಆ ದಿನ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು.
11 ೌಲನು ಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅವರು ಾವೀದನ ಮನೆಯನು್ನ ಾಯ್ದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಾವೀದನನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೊಲ್ಲಲು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೋ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. 12 ನಂತರ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ
ಾವೀದನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಇಳಿಸಿದಳು. ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದನು. 13ಮೀಕಲಳುಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅದರ ತಲೆಗೆ ಹೋತದ
ಕೂದಲನೂ್ನ ಅಂಟಿಸಿದಳು.

14 ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮೀಕಲಳು, “ ಾವೀದನಿಗೆ ಹು ಾರಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

15 ಸಂದೇಶಕರು ಹೋಗಿ ೌಲನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವನು
ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಮತೆ್ತ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ!
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಅವನನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ! ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಸಂದೇಶಕರು ಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋ ಾಗ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವೆಂಬುದೂ ಅದರ ಕೂದಲು ಕೇವಲ
ಹೋತದ ಕೂದಲೆಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

17 ೌಲನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ೕಸ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ಶತು್ರವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ! ಾವೀದನು ಓಡಿಹೋದನ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು
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ಮೀಕಲಳು ೌಲನಿಗೆ, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವು ಾಗಿ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದ!” ಎಂದು

ಹೇಳಿದಳು.
ಾಮದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದ

18 ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ೌಲನು ತನಗೆ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾವೀದನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಸಮುವೇಲನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಾವೀದನು
ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.

19 ಾವೀದನು ಾಮದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಗತಿಯು ೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 20 ಾವೀದನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತರಲು ೌಲನು
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆಆ ಜನರು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಮುವೇಲನು ಅವರ
ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೇವ ಾತ್ಮವು ಸಂದೇಶಕರ ಮೇಲೆ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರು.

21 ೌಲನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಇತರ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 22 ಕಡೆಯ ಾಗಿ
ೌಲನೇ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಸೇಕೂವಿನಲಿ್ಲ ಕಣದ ಬಳಿ ಇರುವ
ದೊಡ್ಡ ಾವಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಅವನು ಬಂದು, “ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ
ಾವೀದ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು, “ ಾಮದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23 ನಂತರ ೌಲನು ಾಮದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ

ಹೋದನು. ದೇವ ಾತ್ಮವು ೌಲನ ಮೈಮೇಲೂ ಬಂದಿತು. ಅವನೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನು ಾಮದ ಾಳೆಯದವರೆಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಹೋದನು. 24 ನಂತರ ೌಲನು ಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ
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ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಸಮುವೇಲನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನೂ
ಸಹ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಂದು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ೌಲನು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇಮಲಗಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು, “ ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ?”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

20
ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ಒಪ್ಪಂದ

1 ಾವೀದನು ಾಮದ ಾಳೆಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು.
ಾವೀದನು ೕ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಾಡಿರುವ
ತಪೆ್ಪೕನು? ನನ್ನ ಅಪ ಾಧವೇನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

2 ೕ ಾ ಾನನು, “ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ! ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೆ
ಏನನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ ಆಗಿರಲಿ
ಇಲ್ಲವೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದೆ್ದೕ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಸೇ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಾನು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು, ‘ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ
ಇದು ತಿಳಿಯಲೇ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ’
ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು
ಾವಿಗೆ ಬಹು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ೕ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ಬಯಸುವ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾಡಲು
ಾನು ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
5 ಆಗ ಾವೀದನು, “ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಹಬ್ಬ, ಾನು ಾಜನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಈಗಲೇ
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ಹೋಗಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಡು. 6 ಾನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು

ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾವೀದನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲಿ್ಲ
ಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞದ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ತೆಯಿರಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಾವೀದನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು’ ಎಂದು ಹೇಳು. 7 ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು, ‘ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು’ ಎಂದರೆ ಾನು ಬದುಕಿದೆ. ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು
ಬಯಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. 8 ೕ ಾ ಾನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ದಯೆಯಿರಲಿ. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು! ಆದರೆನಿನ್ನ ತಂದೆಯಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ೕ ಾ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾವು ಹೊಲದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ
ಾವೀದನು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೊಲದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
12 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಾವನೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿರುವನೊ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.



1 ಸಮುವೇಲನು 20:13 lxxxi 1 ಸಮುವೇಲನು 20:21

ನಂತರ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ ಾನು ಮೂರು ದಿನಗ ಳ ಾಗಿ
ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು
ಸುರ ತ ಾಗಿರಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾನು ಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ ತೆಯೂ
ಇರಲಿ. 14 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ದ ಾಳು ಾಗಿರು.
15 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿರಲಿ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು
ಾಶಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 16ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನ
ಕುಟುಂಬವು ಾವೀದನಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿ
ಹೋಗಲಿ. ಾವೀದನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ದಂಡಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಂದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿಸಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟ
ಾವೀದನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದೆ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
18 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ

ಔತಣ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವು ಾಲಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಕಂಡು, ನೀನು ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
19 ಈ ತೊಂದರೆಯು ಆರಂಭ ಾ ಾಗ ಎಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ್ದ ೕ ಅದೇ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಹೋಗು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಾಯುತಿ್ತರು. 20ಮೂರನೆಯ ದಿನ, ಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ
ಮತು್ತ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆಯುವವನಂತೆ ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 21 ನಂತರ ಆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಬರಲು ಹುಡುಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬಹು ದೂರ ಹೋಗಿರುವೆ!
ಾಣಗಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ,



1 ಸಮುವೇಲನು 20:22 lxxxii 1 ಸಮುವೇಲನು 20:29

ನೀನು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ
ಅಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಯಿರುವು ಾದರೆ, ಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ‘ ಾಣಗಳು
ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲವೆ. ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ’
ಎಂದು ಹೇಳುವೆ. ಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗು. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
23 ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಧೆ್ಯ ನಡೆದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ನಮಗೆ ಾ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24ನಂತರ ಾವೀದನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.

ಔತಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ವತರ್ನೆ
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಔತಣದ ಸಮಯವು ಬಂದಿತು. ಾಜನು

ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತನು. 25 ಾಜನು ಾನು ಾ ಾಗಲೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಗೋಡೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ೕ ಾ ಾನನು ೌಲನ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ೌಲನ

ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಾವೀದನ
ಸ್ಥಳವು ಾಲಿ ಾಗಿತು್ತ. 26 ೌಲನು ಆ ದಿನ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳದೆ,
“ ಾವೀದನಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಇಂದು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ೕಚಿಸಿದನು.

27 ಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು ಮತೆ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ೌಲನು
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನ ಮತು್ತ ಇಂದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

28 ೕ ಾ ಾನನು, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ತನಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 29 ‘ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರದವರುಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯಜ್ಞವನು್ನ
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ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನಗೂ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ನನ್ನ
ಸೋದರರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.’ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವೀದನು
ಾಜನಊಟದಮೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
30 ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು,

“ನೀನು ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾಸಿಯ ಮಗ. ನೀನೂ ಅವಳಂತೆಯೇ
ಅವಿಧೇಯ. ನೀನು ಾವೀದನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೂ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತಂದಿರುವೆ.
31 ಇಷಯನ ಮಗ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಾಜ ಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾವೀದನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ! ಅವನೊಬ್ಬ ಸತ್ತಮನುಷ ್ಯ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾವೀದನನು್ನ ಏಕೆ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಅವನು ಾಡಿದ ತ ಾ್ಪದರೂ ಏನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

33 ಆದರೆ ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈಟಿಯನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದನು. ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ತನ್ನ ತಂದೆಯು ದೃಢನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ೕ ಾ ಾನನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 34 ೕ ಾ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಊಟದ ಮೇಜನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆ ದಿನ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾ ಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದು್ದದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು ದುಃಖಿಸಿದನು.

ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ಬೀ ್ಕಡುಗೆ
35 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ೕ ಾ ಾನನು ಹೊಲಕೆ್ಕ

ಹೋದನು. ಅವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
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ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನು
ಒಬ್ಬ ಾಲಕನನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
36 ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಾಲಕನಿಗೆ, “ ಾನು ಪ್ರ ೕಗಿಸುವ
ಾಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾಲಕನು
ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು, ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಾಲಕನ ಆಚೆಗೆ
ಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿದನು. 37 ಾಣಗಳು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಾಲಕನು ಹೋದನು. ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾಣಗಳು ಬಹಳ
ದೂರದಲಿ್ಲವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ನಂತರ ೕ ಾ ಾನನು,
“ಬೇಗ ಹೋಗು! ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ! ಅಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಲ್ಲಬೇಡ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿದನು. ಆ ಾಲಕನು ಾಣಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು. 39 ಅಲಿ್ಲ ಏನು
ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಾಲಕನಿಗೇನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ೕ ಾ ಾನ
ಮತು್ತ ಾವೀದರಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 40 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಬಿಲು್ಲ
ಮತು್ತ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಲಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ ೕ ಾ ಾನನು
ಆ ಾಲಕನಿಗೆ, “ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಾಲಕನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಾವೀದನು ಾನು ಅಡಗಿದ್ದ
ಬೆಟ್ಟದಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಾವೀದನು
ೕ ಾ ಾನನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ

ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಾವೀದ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರು ಪರಸ್ಪರಮುದಿ್ದಟ್ಟರು,ಅವರಿಬ್ಬರೂಒಟಾ್ಟಗಿಅತ್ತರು.

ಾವೀದನು ೕ ಾ ಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅತ್ತನು.
42 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ

ಹೋಗು. ಾವಿಬ್ಬರೂ ಗೆಳೆಯ ಾಗಿರಲು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಇರುವ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದನು.
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ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋದನು

1 ನಂತರ ಾವೀದನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನು
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಾವೀದನು ನೋಬ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು.
ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು.

ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದೇಕೆ? ಬೇರೆ
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
2 ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ ಾಜನು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ

ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನು. ಅವನು ನನಗೆ, ‘ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಕೂಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ನನ್ನ

ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಈಗ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಲು ಏ ಾದರೂ ಆ ಾರವಿದೆ ೕ? ನನಗೆ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಾಜಕನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿ ಾ ಾರಣ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು
ಾವ ಹೆಂಗಸಿನೊಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು” ಎಂದನು.
5 ಾವೀದನು ಾಜಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಾವ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೂ

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಾ ಾರಣ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ತಮ್ಮ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಶುಚಿ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಾಯರ್ವು
ವಿಶೇಷ ಾದ್ದರಿಂದ ಾವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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6 ಅಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದ

ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಅ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊರ
ತೆಗೆಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೊಸ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.

7 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆ ದಿನ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು
ದೋಯೇಗನೆಂಬ ಎದೋಮ್ಯನು. ದೋಯೇಗನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ೌಲನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುವವರಿಗೆ
ದೋಯೇಗನು ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.

8 ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಖಡ್ಗ ಾಗಲಿ
ಭಜಿರ್ ಾಗಲಿ ಇದೆಯೇ? ಾಜನ ಾಯರ್ ಾರವು
ಬಹುಮುಖ್ಯ ಾದುದು. ಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾನು
ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಲೀ ಇತರ ಆಯುಧವ ಾ್ನಗಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ಾಜಕನು, “ಇಲಿ್ಲರುವುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ
ಖಡ್ಗ ಂದೇ. ಏ ಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಅವನಿಂದ ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಖಡ್ಗವೇ ಅದು. ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಎ ೕದಿನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಾವೀದನು, “ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಗೊ ಾ್ಯತನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ಸಮ ಾದ ಬೇರೊಂದು ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

ಾವೀದನು ಗತ್ ಗೆ ಹೋದನು
10 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಗತ್ ಗೆ ಾಜ ಾದ

ಆಕೀಷನಬಳಿಗೆಹೋದನು. 11ಆಕೀಷನಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಾವೀದನ
ಆಗಮನ ಇಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ಇವನು ಾವೀದನು, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶದ ಾಜನು. ಇವನನು್ನ ಕುರಿತೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಇವನಿ ಾಗಿ ಾಡಿ ಕುಣಿಯು ಾ್ತರೆ.
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‘ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು!’

ಎಂಬ ಈ ಾಡನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾವೀದನು ಗತ್ ನ ಾಜ ಾದ

ಆಕೀಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು
ಆಕೀಷನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ
ನಟಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗಲೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಾ್ವರದ ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದನು;
ಅವನ ಲು್ಲ ಗಡ್ಡದವರೆಗೂ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

14ಆಕೀಷನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ! ಅವನನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಕರೆತಂದಿರಿ? 15 ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಹುಚ್ಚರಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಾಡುವ ಹುಚಾ್ಚಟವನು್ನ
ಾನು ನೋಡಲೆಂದು ಕರೆ ತಂದಿರುವಿರೋ? ಇವನು ಮತೆ್ತ ನನ್ನ
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಬರಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ”ಅಂದನು.

22
ಾವೀದನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದನು

1 ಾವೀದನು ಗತ್ತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು.
ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮಿನಲಿ್ಲರುವುದು ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ
ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು. 2 ಾವೀದನ ತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವವರು, ಾಲ ಾರರು ಮತು್ತ ಅತೃಪ್ತ ಾದವರು
ಾವೀದನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾಯಕ ಾದನು. ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.
3 ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ೕ ಾಬಿನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ

ಹೋದನು. ಾವೀದನು ೕ ಾಬ್ ಾಜನಿಗೆ, “ದೇವರು
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ನನಗೇನು ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ,
ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 4 ಾವೀದನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೕ ಾಬ್ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಬಿಟ್ಟನು. ಾವೀದನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅವನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ೕ ಾಬಿನ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು.
5 ಆದರೆ ಾದ್ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು

ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲರಬೇಡ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಹೆರೆತ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ೌಲನಿಂದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದ ಾಶನ
6 ಾವೀದನಮತು್ತ ಅವನ ಜನರಬಗೆ್ಗ ಜನರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು
ೌಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ
ೌಲನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ೌಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಭಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ೌಲನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ೌಲನು ತನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಜನರೇ,
ಕೇಳಿ! ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನಿಮಗೆ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿ ಾ? ಾವೀದನು
ನಿಮಗೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಬಡಿ್ತ
ನೀಡು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿ ಾ? 8 ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಸಂಚುನಡೆಸುತಿ್ತರುವಿರಿ! ನೀವು ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನ್ನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ!
ಅವನು ಇಷಯನ ಮಗನ ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಡಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ
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ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ೕ ಾ ಾನನು ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ!
ಈಗ ಾವೀದನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು
ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೋಯೇಗನು, “ ಾನು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಇಷಯನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಾವೀದನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದನು. 10 ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಾವೀದನಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಖಡ್ಗವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಆಗ ಾಜ ಾದ ೌಲನು ಾಜಕನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆತರಲು
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನು, ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗ ಾದಅಹೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನಅವನಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನೂ್ನ ಕರೆತರಲು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಂಧುಗಳು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 12 ೌಲನು

ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಹೀಮೆಲೆಕನು, “ಆಗಲೀ, ಾ್ವಮಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
13 ೌಲನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನೀನುಮತು್ತ ಇಷಯನಮಗನನ್ನ

ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ೕಜನಗೆಳನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದಿರಿ? ನೀನು ಾವೀದನಿಗೆ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟ! ನೀನು ಅವನಿ ಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ. ಈಗ ಾವೀದನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಅಹೀಮೆಲೆಕನು, “ ಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನಷು್ಟ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಇತರ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ.
ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ದಳಪತಿ. ಾವೀದನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ೌರವಿಸುತ್ತದೆ. 15 ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ ಅದು ದಲನೆಯ ಸಲವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ
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ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬೇಡ.
ಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ಈಗ ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ ೕ ಅದು ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16 ಆದರೆ ಾಜನು, “ಅಹೀಮೆಲೆಕನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಯಲೇಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17ನಂತರ
ಾಜನು ತನ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ. ಅವರು ಾವೀದನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವೀದನು ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರು

ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನು ದೋಯೇಗನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ಹೋಗಿ ಆ ದಿನ
ಎಂಭತೆದು ಮಂದಿ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದನು. 19 ನೋಬ್
ಪಟ್ಟಣವು ಾಜಕರ ನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ದೋಯೇಗನು ನೋಬ್
ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹಸುಗೂಸುಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ದೋಯೇಗನು ಅವರ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು.

20 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. ಎ ಾ್ಯ ಾರನು
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ.
ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಾವೀದನ ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.
21 ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರನು್ನ ೌಲನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನೆಂದು
ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ಾವೀದನು
ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ ಾನು ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನನು್ನ ಆ ದಿನ
ನೋಬ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಅವನು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ! ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾನೇ
ಾರಣ. 23 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಬಯಸಿರುವನೋ
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ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲರು.
ಆಗ ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23
ಕೆಯೀ ಾದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು

1ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೆಯೀ ಾದವರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಕಣದಿಂದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಸೂರೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2 ಾವೀದನು, “ ಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ

ಹೋ ಾಡಲೇ?” ಎಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ

ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು. ಕೆಯೀ ಾವನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದರೆ ಾವೀದನ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾವು

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಹೆದರಿರುವೆವು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವೆಲಿ್ಲದೆ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾವು ಹೋದರೆ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಹೆದರುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ೕಚಿಸು” ಎಂದರು.

4 ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಹೀಗೆ
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಾವೀದನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಹಸುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು
ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಯೀ ಾದ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು. 6 (ಎ ಾ್ಯ ಾರನು
ಾವೀದನಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏ ೕದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.)

7 ಾವೀದನು ಈಗ ಕೆಯೀ ಾದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನು, “ದೇವರು ಾವೀದನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ!
ಾವೀದನು ಾ ಾಗಿಯೇ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು,



1 ಸಮುವೇಲನು 23:8 xcii 1 ಸಮುವೇಲನು 23:13

ಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಾಗೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸ ಾಕೆಗಳಿಂದ ಬೀಗ ಾಕಬಲ್ಲ
ಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ೌಲನು ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದನು.
ಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡರು.

9 ೌಲನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉ ಾಯಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಾವೀದನು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ಎ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ”

ಎಂದನು.
10 ಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ೌಲನು ನನ ಾಗಿ ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆಂಬುದೂ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯಿತು. 11 ೌಲನು ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ
ಬರು ಾ್ತನೆಯೇ? ಕೆಯೀ ಾದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ೌಲನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆಯೇ? ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ! ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ ೌಲನು ಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12 ಅನಂತರ ಾವೀದನು, “ಕೆಯೀ ಾದ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ

ಜನರನೂ್ನ ೌಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ಅವರು ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದನು.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೆಯೀ ಾವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಆರುನೂರು
ಜನರಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಕೆಯೀ ಾದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನೆಂಬುದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು
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14 ಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಾದ
ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು, ಆದರೆ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಯೆಹೋವನು ೌಲನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

15 ಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು
ಾವೀದನು ಹೆದರಿದ್ದನು. 16 ಆದರೆ ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು ಹೋರೆಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ

ದೇವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ,
17 “ಹೆದರಬೇಡ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗುವೆ! ಾನು ನಿನಗೆ

ಎರಡನೆಯವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ೕ ಾ ಾನನುಮತು್ತ ಾವೀದನುಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ೕ ಾ ಾನನು
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಹೋರೆಷಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.

ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಜೀಫಿನ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
19 ಜೀಫಿನ ಜನರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

“ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಹೋರೆಷಿನ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಜೆಸಿ ೕನಿನ ದ ಣಕಿ್ಕರುವ
ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿ ಾ್ದನೆ. 20ಈಗ ಾಜನೇ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ
ಾವ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ ಬಂದುಬಿಡು. ಾವೀದನನು್ನ ನಿನಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
21 ೌಲನು, “ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 22 ಹೋಗಿ, ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ಾವೀದನು ಎಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
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ಅವನು ಬಹಳ ಯುಕಿ್ತವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 ಾವೀದನು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಅನಂತರ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾವೀದನು ಆ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ನಂತರ ಜೀಫಿನ ಜನರು ಜೀಫಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ೌಲನು
ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾ ೕನ್ ಅರಣ್ಯದ ದ ಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಜೆಸಿ ೕನಿನ ಮರಳು ಾಡಿನ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು.
25 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನನು್ನ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ೌಲನು
ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನೆಂದು ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಾವೀದನು ಾ ೕನಿನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕಡಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಾ ೕನಿನಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನೆಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

26 ೌಲನು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಾವೀದ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾವೀದನು
ೌಲನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ತವಕಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನನು್ನ
ಅವನಜನರೊಡನೆಬಂಧಿಸಲು ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆಬೆಟ್ಟದ
ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಆದರೆ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನು ಬಂದು,
“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಬೇಗ ಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ
ೌಲನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು.
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ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಆ ಜಾಗವನು್ನ “ಜಾರುಬಂಡೆ” ಎಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 29 ಾವೀದನು ಾ ೕನ್ ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಏಂಗೆದಿಯ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.

24
ಾವೀದನಿಂದ ೌಲನಿ ಾದ ಅವ ಾನ

1 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಓಡಿಸಿದನಂತರ, ಅವನಿಗೆ ಜನರು, “ ಾವೀದನು ಏಂಗೆದಿಯ
ಹತಿ್ತರದಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ೌಲನು ಆರಿಸಿದನು.
ೌಲನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಡು ಹೋತದ ಬಂಡೆಗಳ
ಹತಿ್ತರ ಹುಡುಕಿದರು. 3 ೌಲನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದ ಕುರಿದೊಡಿ್ಡಗೆ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗವಿಯಿದಿ್ದತು. ೌಲನು
ೌಚಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಗವಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ಅದೇ ಗವಿಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಜನರು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ

ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಶತು್ರವಿಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ
ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂದರು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತೆವಳು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ೌಲನ

ಅಂಗಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಾವೀದನನು್ನ
ೌಲನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 5 ತರು ಾಯ ೌಲನ ಅಂಗಿಯ
ಮೂಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಅಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು.
6 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ನನ್ನ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು
ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನೂ ಾಡ ಾರದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
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ಹೇಳಿದನು. ೌಲನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನು ಗವಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು.
8 ಾವೀದನು ಗವಿಯಿಂದಹೊರಗೆಬಂದನು. ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ,
“ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

ೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, 9 “ ‘ ಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು
ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳು ಾಗ
ನೀನು ಕೇಳುವುದೇಕೆ? 10 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ! ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ನೋಡಬಹುದು! ಈ ದಿನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ದ ಾಳು ಾಗಿದೆ್ದ. ‘ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಜ!’ 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಚೂರು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ನೋಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯ ಮೂಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಿತು್ತ, ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ! ನೀನು
ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವ ಸಂಚನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ! ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ. 12ಯೆಹೋವನೇನಮಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರಲಿ!
ನೀನು ಾಡಿರುವ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 ‘ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೇ ಾಡು ಾ್ತರೆ!’

ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಾಣು್ಣಡಿ ಂದಿದೆ.
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“ ಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕನೂ ಾಡಿಲ್ಲ! ಾನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ!
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 14 ನೀನು
ಾರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ? ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜ ಾದ ನೀನು ಾರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬಹು ಾದವನನು್ನ ನೀನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ! ನೀನು ಸತ್ತ ಾಯಿಯನೊ್ನೕ ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಟೆ್ಟಯನೊ್ನೕ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ! 15 ಯೆಹೋವನೇ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದು್ದ ತೀಪುರ್ನೀಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಾದಿಸಿ ಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಾವೀದನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ೌಲನು, “ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ನಂತರ ೌಲನು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನು ಬಹಳ ಅತ್ತನು.
17 ೌಲನು, “ನೀನೇ ನೀತಿವಂತನು. ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ. ನೀನು
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದೆ್ದ; ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟವ ಾದೆ. 18ನೀನು
ನನಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು, ಆದರೆ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 19 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನೇ?
ಅವನು ಶತು್ರವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ
ಈ ದಿನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿ. 20ನೀನು ನೂತನ ಾಜ ಾಗುವೆಯೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಆಳುವೆ.
21 ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡು. ನನ್ನ
ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ನೀನು ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
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22 ೌಲನ ವಂಶದವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವೀದನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ೌಲನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

25
ಾವೀದಮತು್ತ ಾ ಾಲ್

1 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಸಮುವೇಲನ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಅವನ ನಿ ಾಸವಿದ್ದ ಾಮದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ಾ ಾನ್ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋದನು.

2 ಾ ೕನ್ ನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಮನುಷ ್ಯನು
ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂರು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಂದು ಾವಿರ ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 3ಈಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು
ಾ ಾಲ್. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಗೈಲ್. ಅಬೀಗೈಲಳು
ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯೂ ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಾ ಾಲನು
ಕೂ್ರರಿ ಮತು್ತ ಕೀ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಾ ಾಲನು ಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವನು.

4 ಾ ಾಲನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯುಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 5ಆದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾಲನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಲು ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಜನ
ಯುವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ ಾಲನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ.”
6 ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ: “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರು ೕಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
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ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಸಂಪತು್ತ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುವುದೆಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನ ್ಮಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿದ್ದರು.
ಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿ ಾ್ದಗ ಾವು ಅವರಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೇಳು, ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನಯುವಕರ ಬಗೆ್ಗ ದಯವಿಟು್ಟ ದ ಾಳು ಾಗಿರು. ಈ
ಶುಭಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ*
ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಾವೀದನ ಜನರು ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಆದರೆ ಾ ಾಲನು ಅವರನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಕಂಡು,
“ ಾವೀದನು ಾರು? ಈ ಇಷಯನ ಮಗನೆಂಬವನು ಾರು?
ಇತಿ್ತೕಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವ
ಅನೇಕ ಗು ಾಮರುಗಳಿ ಾ್ದರೆ! 11 ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀರು ಮತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸೇವಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಂಸವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಾನು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೀದನ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾ ಾಲನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 13 ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಸು ಾರು ಾನೂರು
ಜನರು ಹೋದರು; ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಸರಕುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಅಬೀಗೈಲಳು ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವಳು

* 25:8: ಸೆ್ನೕಹಿತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮಗ.”
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14 ಾ ಾಲನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಾವೀದನು
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾ ಾಲನು
ಾವೀದನ ಸಂದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೀ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 15ಈ
ಜನರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಾವು ಆಡುಗ ಂದಿಗೆ
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಾವೀದನ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ತೆಗಿದ್ದರು! ಅವರು ನಮಗೆ ಾವುದೇ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ! ಅವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನಮಿ್ಮಂದ

ಏನನೂ್ನ ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ! 16 ಾವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಾವೀದನ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ರ ಸಿದರು! ಅವರು ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯಂತಿದ್ದರು. 17 ಈಗ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ
ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸು. ಮೂಖರ್ ಾದ
ಾ ಾಲನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಅವನಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದು
ಅ ಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಭೀಕರ ಾದ
ಕೇಡು ಬರಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅಬೀಗೈಲಳು ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಸದ
ಚೀಲಗಳನೂ್ನ ಐದು ಕುರಿಗಳ ಬೇಯಿಸಿದ ಾಂಸವನೂ್ನ
ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಾಳನೂ್ನ ನೂರುಗೊಂಚಲು
ಒಣ ಾ್ರ ಯನೂ್ನ ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಇನೂ್ನರು ಉಂಡೆಗಳನೂ್ನ
ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿದಳು. 19 ನಂತರ ಅಬೀಗೈಲಳು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮುಂದೆ
ನಡೆಯಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದಳು. ಆದರೆಅವಳು
ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

20 ಅಬೀಗೈಲಳು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬೆಟ್ಟದ
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೇರೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಳು.
21 ಅಬೀಗೈಲಳನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಾವೀದನು,

“ ಾ ಾಲನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದೆನು. ಅವನ
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ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಾನು ಅವನಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಅಪೇ ಸದೆ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದೆ!
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದೆ; ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ
ಕೆಟ್ಟವ ಾದನು. 22 ಾಳೆ ಬೆಳ ಾಗುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಾ ಾಲನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು
ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

23 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಕತೆ್ತಯಿಂದ
ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದಳು.
24 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾವೀದನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, “ಒಡೆಯನೇ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡು.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲಿಸು. ನಡೆದುಹೋದ ಸಂಗತಿಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ
ನಿಂದಿಸು. 25 ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಡೆಯನೇ,ಮೂಖರ್ ಾದಆಮನುಷ ್ಯನಮೇಲೆ ಾವ ಲಕ್ಷ ್ಯವನೂ್ನ
ಇಡಬೇಡ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೆಸರಿನ
ಅಥರ್ವೂ ‘ಮೂಖರ್’ ಮತು್ತ ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಮೂಖರ್.
26 ಮುಗ್ದಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಆಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರೂ
ಾ ಾಲನಂ ಾಗಲಿ. 27 ಈಗ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತರುವನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆದಯವಿಟು್ಟ
ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡು. 28 ಾನು ಾಡಿದತಪ್ಪನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದೂ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನೇಕ ಾಜರು ಬರು ಾ್ತರೆಂದೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ! ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಜೀವಿಸಿರುವ ತನಕ
ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾವುದೇಬಗೆಯಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ!
29 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಿನ್ನ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ! ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯುವಂತೆ
ಎಸೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! 30 ನಿನ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು

ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ! ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಗ 31 ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ನೀನು ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆ
ಬಲೆಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಮ ಾಪದವಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

32 ಆಗ ಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 33 ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. ಈದಿನ ಾನುನಿದೋರ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದೆ. 34 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬೇಗನೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಾಳೆ ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ವೇಳೆಗೆ
ಾ ಾಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ನಂತರ ಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ
ಆಕೆಗೆ, “ ಾಂತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು. ಾನು ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾಲನಮರಣ
36 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳು.
ಾ ಾಲನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. ಾ ಾಲನು ಾಜನಂತೆ
ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಗೈಲಳು
ಾರನೆಯ ದಿನದ ಹೊ ಾ್ತರೆಯವರೆಗೆ ಾ ಾಲನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ

ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37 ಾರನೆಯ ದಿನ ಾ ಾಲನ ಮತಿ್ತಳಿದಿತು್ತ. ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಾ ಾಲನಿಗೆ
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ಹೃದ ಾಘಾತ ಾಯಿತು. ಅವನು ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು. 38 ಹತು್ತ
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಲನಿಗೆ ಾವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು.

39 ಾ ಾಲನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ಾ ಾಲನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದನು, ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ

ತಡೆದನು. ಾ ಾಲನು ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
40 ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ,
“ ಾವೀದನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಾವೀದನ ಅಪೇ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

41ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಸಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರ
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದಳು.
42 ಅಬೀಗೈಲಳು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೇರಿ, ಾವೀದನ

ಸಂದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಅಬೀಗೈಲಳು ಐದು ಜನ
ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಅವಳು
ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. 43 ಾವೀದನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅಹೀನೋವಮಳು
ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರಿಬ್ಬರೂ ಾವೀದನ ಪತಿ್ನಯರು. 44 ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳೂ ಾವೀದನ ಪತಿ್ನ. ಆದರೆ ೌಲನು ಅವಳನು್ನ
ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ನ ಲಯಿಷನ ಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.
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26
ಾವೀದಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ೌಲನ ಾಳೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು

1 ಜೀಫಿನ ಜನರು ೌಲನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಅವರು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಜೆಸಿ ೕನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ೌಲನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನೇ
ಆರಿಸಿದ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ೌಲನು ತನೊ್ನಡನೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಾವೀದನನು್ನ ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು. 3 ೌಲನು ಹಕೀ ಾ
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ಾಳೆಯವು
ಜೆಸಿ ೕನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ರಸೆ್ತಯಅಂಚಿನಲಿ್ಲತು್ತ.

ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
4 ಆಗ ಾವೀದನು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು
ಹಕೀ ಾಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 5 ೌಲನು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ೌಲನುಮತು್ತ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡನು. (ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.)
ೌಲನು ಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. ೌಲನ ಸುತ್ತ
ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಇದಿ್ದತು.

6 ಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ಸಹೋದರನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಡನೆ ೌಲನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಾರು ಬರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ಾನು ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅಬೀಷೈ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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7 ಾತಿ್ರ ಾಯಿತು. ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ೌಲನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ೌಲನು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ
ಭಜಿರ್ಯು ಅವನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ೌಲನ
ಸುತ್ತಲೂ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 8ಅಬೀಷೈಯು,
“ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. ೌಲನನು್ನ ಅವನ ಭಜಿರ್ಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು. ಾನು ಒಂದೇ
ಸಲಕೆ್ಕ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಾವೀದನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ ೌಲನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡ! ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನಿಗೆ
ಾರೇ ಕೇಡು ಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕು!

10ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ೌಲನನು್ನ ಸ್ವತಃಯೆಹೋವನೇ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ೌಲನು ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಮರಣಹೊಂದಬಹುದು ಅಥ ಾ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬಹುದು. 11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನನು್ನ ಾನು ಕೊಲು್ಲವಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಕೊಡದಂತೆಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ! ಈಗ
ೌಲನ ತಲೆಯಹತಿ್ತರವಿರುವ ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಾವು ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಅಂತೆಯೇ, ೌಲನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ನೀರಿನ
ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಾವೀದ
ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ೌಲನ ಾಳೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು. ಇದನು್ನ
ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ! ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ್ದನು.

ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆಮತೆ್ತ ಅವ ಾನ ಾಡುವನು
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13 ಾವೀದನು ಕಣಿವೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಾವೀದನ ಮತು್ತ ೌಲನ
ಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ತುಂ ಾ ಅಂತರವಿತು್ತ. 14 ಾವೀದನು ೌಲನ
ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
“ಅಬೆ್ನೕರನೇ, ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಅಬೆ್ನೕರನು, “ನೀನು ಾರು? ಾಜನನು್ನ ನೀನು

ಕರೆಯುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
15 ಾವೀದನು, “ನೀನು ಶೂರನಲ್ಲವೇ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲನ ಇತರ

ಶೂರರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನನು್ನ ಏಕೆ ರ ಸಲಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಾ ಾನ್ಯ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು. 16 ನೀನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದೆ!
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಏಕೆನು್ನವಿ ? ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜ ಾದ ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನನು್ನ ನೀನು ರ ಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ೌಲನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ
ಭಜಿರ್ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ, ಅವು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದವು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಾವೀದನ ಧ ್ವನಿಯು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ೌಲನು, “ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು, “ ೌದು, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ಇದು
ನನ್ನ ಧ ್ವನಿ” ಎಂದನು. 18 ಾವೀದನು, “ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವೆ? ಾನು ಾಡಿರುವ ತ ಾ್ಪದರೂ
ಏನು? ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೇ? 19 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು! ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ಾಡಿರುವು ಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸೋಣ. ಆದರೆನೀನು ನನ್ನಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಜನರು
ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಲಿ.

ನನಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾನು ಬಿಡುವಂತೆ



1 ಸಮುವೇಲನು 26:20 cvii 1 ಸಮುವೇಲನು 26:25

ಜನರು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಹೋಗು, ಹೊರದೇಶೀಯರೊಂದಿಗೆ
ನೆಲೆಸು. ಹೋಗು, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು’ ಎಂದು ಜನರು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. 20ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಹುಳ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೊರ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ೌಜುಗ ಹಕಿ್ಕಯನು್ನ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಟೆ ಾಡುವ ಬೇಟೆ ಾರನಂತೆ ನೀನಿರುವೆಯ ಾ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ನಂತರ ೌಲನು, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನಗೆ
ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ನೀನು ಈ ದಿನ ತೋರಿಸಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಮೂಖರ್ನಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿದೆ. ಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

22 ಾವೀದನು, “ ಾಜನ ಭಜಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಿ. 23 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.
ಇಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜ ಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಾನು
ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 24ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನನಗೆಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ
ಈ ದಿನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ! ಇದೇ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಜೀವವು ತನಗೆ
ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ! ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದಲೂ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ನಂತರ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ; ನೀನುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವೆ” ಎಂದನು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು. ೌಲನು

ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
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27
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು

1 ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ೌಲನು ಎಂ ಾದರೂ ಒಂದು
ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಈಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಾನು ಾಡಬಹು ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸ. ಆಗ ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ೌಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್” ಎಂದು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ೕಚಿಸಿದನು.
2ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಡನೆಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಾ ೕಕನ ಮಗ ಾದ ಆಕೀಷನಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು. ಆಕೀಷನು ಗತ್ ನ ಾಜ. 3 ಾವೀದನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಆಕೀಷನೊಂದಿಗೆ ಗತ್ ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರೂ
ಇದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ಇಜೆ್ರೕಲ್ಯ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳು
ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲಿನ ಅಬೀಗೈಲಳು. ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾಲನ
ವಿಧವೆ. 4 ಾವೀದನು ಗತ್ ಗೆ ಓಡಿಹೋದನೆಂದು ಜನರು ೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

5 ಾವೀದನು ಆಕೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಾವು ಾದರೊಂದುಊರಲಿ್ಲ ್ಲ ನನಗೆಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡು. ಾನು ನಿನ್ನ

ಸೇವಕನಷೆ್ಟ. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಈ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಕೀಷನು ಕೂಡಲೆ ಾವೀದನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಎಂಬ ಊರನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರು ಯೆಹೂದದ ಾಜನಿಗೆ
ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 7 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್
ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು ಾಸ ಾಡಿದನು.

ಾವೀದನು ಾಜ ಾದ ಆಕೀಷನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವನು
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8 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ಗಿಜಿ್ರೕಯರ ಮೇಲೆಯೂಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಹೋದರು. ಾವೀದನ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ
ಶೂರಿನ ಸಮೀಪದ ತೇ ಾಮಿನವರೆಗೂ ಆ ಜನರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
9 ಾವೀದನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾರನೂ್ನ
ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದನಗಳನು್ನ,
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾವೀದನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವುಗಳನು್ನ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದನು.

10 ಾವೀದನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿಸಲವೂ
ಆಕೀಷನು ಾವೀದನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ ಮತು್ತ
ಇವುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು,
“ ಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ದ ಣ ಾಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ”
ಎಂ ಾಗಲಿ, “ ಾನು ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರ ದ ಣ ಾಗದ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ”ಎಂ ಾಗಲೀ “ ಾನು ಕೇನ್ಯರದ ಣ ಾಗದವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ” ಎಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ
ಗಂಡಸ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಂಗಸ ಾ್ನಗಲಿ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಜೀವಸಹಿತ ಎಂದೂ
ತರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು, “ ಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ
ಬಿಟ್ಟರೆ, ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಆಕೀಷನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ೕಚಿಸಿದನು.

ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹೀಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಆಕೀಷನು ಾವೀದನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡತೊಡಗಿದನು. ಆಕೀಷನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗ ಾವೀದನ
ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಈಗ ಾವೀದನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.
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28
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು

1 ತರು ಾಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಆಕೀಷನು, “ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ತೆಗೂಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?”

ಎಂದು ಾವೀದನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
2 ಾವೀದನು, “ ೌದು! ಆಗ ಾನು ಾಡುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ

ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.
ಆಕೀಷನು, “ಸರಿ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ರ ಸುವೆ”

ಎಂದನು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ಏಂದೋರಿನಯ ಣಿ

3 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಸಮುವೇಲನ
ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂ ಾಪವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಅವನ ಊ ಾದ ಾಮದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ೌಲನು ಈ ದಲು, ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವವರನೂ್ನ ್ಯೕತಿಷಿಗಳನೂ್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದನು.
4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂನೇಮಿಗೆ

ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ೌಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 5 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿ ಹೆದರಿದನು. ಅವನ ಹೃದಯವು ಭಯದಿಂದ
ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. 6 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ
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ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕನಸುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ೌಲನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಊರೀಮಿನಿಂ ಾಗಲಿ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ೌಲನು
ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಂತಿ್ರಕ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಏ ಾಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, “ಏಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೇ ಾಳಿಕಳಿ ಾ್ದಳೆ”

ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
8 ಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ೌಲನು ವೇಷವನು್ನ

ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ೌಲನು ತನ್ನ ಜನರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಅದೇ
ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಆ ಬೇ ಾಳಿಕಳನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ೌಲನು
ಅವಳಿಗೆ, “ಬೇ ಾಳದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು,
ಾನು ಹೆಸರಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
9 ಆದರೆ ಆ ಬೇ ಾಳಿಕಳು ೌಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ಏನು
ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು
ಾಂತಿ್ರಕರನೂ್ನ ್ಯೕತಿಷಿಗಳನೂ್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇಶದಿಂದ

ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದಳು.

10 ೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಬೇ ಾಳಿಕಳಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅವಳು, “ನಿನ ಾಗಿ ಾನು ಾರನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ೌಲನು, “ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬರ ಾಡು”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12 ಅಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡ

ಕೊಡಲೇ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚಿದಳು. ಅವಳು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ! ನೀನೇ ೌಲನು” ಎಂದಳು.
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13 ಾಜನುಆಹೆಂಗಸಿಗೆ, “ಹೆದರದಿರು! ನಿನಗೇನು ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಹೆಂಗಸು, “ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ* ಮೇಲಕೆ್ಕ

ಬರುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
14 ೌಲನು, “ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಹೆಂಗಸು, “ಅವನು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ

ಮುದುಕನಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಅವನೇ ಸಮುವೇಲನೆಂಬುದನು್ನ ೌಲನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 15 ಸಮುವೇಲನು, “ನನಗೆ
ತೊಂದರೆಯನೆ್ನೕಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ೌಲನು, “ ಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ; ಆತನು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಕನಸುಗಳಿಂ ಾಗಲೀ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು. ಾನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದನು.

16 ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಈಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ
ಕರೆಯುವೆ? 17ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನೇ ಆ
ನೆರೆಯವನು. 18 ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ
ಎಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ಇಂದು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
* 28:13: ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ಅಥ ಾ “ಶಿ ೕಲ್.”
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19 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರನೆಯ ದಿನ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಡನೆ ಇಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಕೂಡಲೇ ೌಲನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ೌಲನು
ಭಯಗೊಂಡನು. ೌಲನು ಅಂದು ಹಗಲು ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ಏನನೂ್ನ
ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು.

21ಆಹೆಂಗಸು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ೌಲನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಭಯಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಅವಳು ನೋಡಿ, “ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ
ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿದೆ. 22 ಈಗ
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸು. ಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿನಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

23ಆದರೆ ೌಲನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ ಾನು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
ಊಟ ಾಡುವಂತೆ ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಕೊನೆಗೆ ೌಲನು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು. ಅವನು ನೆಲದಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 24 ಆ ಹೆಂಗಸಿನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರು ಇತು್ತ. ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಯ್ದಳು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಾದಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಸುಟ್ಟಳು. 25 ಆ ಹೆಂಗಸು ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ
ಮುಂದೆ ಆ ಾರವನಿ್ನಟ್ಟಳು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಊಟ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆ ಾತಿ್ರಯೇ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾವೀದನ ಸ ಾಯವನು್ನ

ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು
1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಚಿಲುಮೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ನೂರು ಜನರ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರ
ಗುಂಪುಗ ಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಆಕೀಷನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು, “ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ಇಲಿ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಆಕೀಷನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆಕೀಷನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ಾವೀದ.
ಾವೀದನು ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ಾವೀದನು ಬಹಳ
ಾಲದಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನು ೌಲನನು್ನ ತೊರೆದು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪು ್ಪನೂ್ನ
ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

4 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಕೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡು, “ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು! ನೀನು
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಗರಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು.
ಅವನು ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ,ಆಗನಮ್ಮ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವಿದ್ದಂ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಾಜನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ಾವೀದನೆಂಬಈವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತು,
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡುವ ಾಡು ಹೀಗಿದೆ:

‘ ೌಲನು ಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರಗಟ್ಟಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು!’ ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6ಆದ್ದರಿಂದಆಕೀಷನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,

ನೀನು ನನಗೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುವುದೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು* ಸಹ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಾವೀದನು, “ ಾನು ಾಡಿರುವ ತ ಾ್ಪದರೂಏನು? ಾನು ನಿನ್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೀನು ಗುರುತಿಸಿರುವ
ದುಷ್ಟತನ ಾದರೂ ಏನು? ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಶತು್ರಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಕೀಷನು, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುವೆ. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು,
‘ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ತೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಈಗಲೂ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 10 ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು.
ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ
ನೀಡಬೇಡ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಯರ್ನು
ಮೇಲೇರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾರನೆಯ ದಿನ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದರು.

* 29:6: ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾವೀದನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳುಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ

1 ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ನೆಗೆವ್

ಪ್ರದೇಶದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಅವರುಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ್ದರು. 2 ಅವರು ಚಿಕ್ಲಗಿನ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು; ಅವರು ಾರನೂ್ನ ಕೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

3 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಬಂದರು. ನಗರವು
ಸುಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗಲಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 4 ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯದ ಇತರರು ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ೕ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಾವೀದನ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳನೂ್ನ
ಕಮೆರ್ಲಿನ ಾ ಾಲನ ವಿಧವೆ ಾದಅಬೀಗೈಲಳನೂ್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

6 ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖತಪ್ತ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದರು. ಾವೀದನನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಾವೀದನು ಇದರಿಂದ ತಳಮಳಗೊಂಡರೂ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಾವೀದನು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ಏ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ”

ಎಂದನು. ಅವನು ಎ ೕದನು್ನ ತಂದನು.
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8 ನಂತರ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ, “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಾನು
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವೆನೇ?” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅವರನು್ನ

ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ನೀವು
ರ ಸಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಾವೀದಮತು್ತ ಅವನಜನರುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕಂಡರು
9-10 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆಬೆಸೋರ್ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ

ಹೋದನು. ಸು ಾರು ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಾನೂರು ಜನರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

11 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಾವೀದನ
ಜನರು ಕಂಡರು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ತಂದರು. ಅವರುಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆಕುಡಿಯಲುನೀರನು್ನಮತು್ತ ತಿನ್ನಲು
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಅಂಜೂರದ
ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಎರಡು ಗೊಂಚಲು ಒಣ ಾ್ರ ಯನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ತಿಂದನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಮೂರು ದಿವಸಹಗಲಿರುಳುಆ ಾರವನೆ್ನೕನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ನೀರನೂ್ನ
ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

13 ಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಾರು?
ನೀನು ಬಂದಿರುವುದು ಎಲಿ್ಲಂದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು, “ ಾನು ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾನು ಒಬ್ಬ

ಅ ಾಲೇಕ್ಯನ ಗು ಾಮನು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಾನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
14ಕೆರೇತ್ಯರು ಾಸಿಸುವ ನೆಗೆವ್ಮೇಲೆ ಾವುಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದೆವು.
ಾವು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಾಲೇಬ್ಯರು ಾಸಿಸುವ
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ನೆಗೆವ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದೆವು. ಾವು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ, “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಜನರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ ನನ್ನ

ಒಡೆಯನಿಗೆಮರಳಿಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುದೇವರಮುಂದೆಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮವರನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸ ಾಯ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು

16 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾವೀದನನು್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ
ಸುತು್ತವರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶದಿಂದಸೂರೆ ಾಡಿದವಸು್ತಗಳಿಂದಸಂಭ್ರಮವನು್ನ
ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಅವರು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಾರನೆಯ ದಿನದ
ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಾನೂರು ಮಂದಿ ಯುವಕರು
ತಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಓಡಿಹೋದದ್ದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

18 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದನು.
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಸೂರೆ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಪಡೆದನು. 19 ಏನೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮುದುಕರನೂ್ನ ಅವರ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 20 ಾವೀದನು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಈ ಪಶುಗಳುಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಾವೀದನ
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ಜನರು ಾಡಿದರು. ಾವೀದನ ಜನರು, “ಅವು ಾವೀದನ
ಕೊಡುಗೆಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು
21 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ

ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ತಮ್ಮ ಅತಿ ಾದ ಆ ಾಸದಿಂದಲೂ
ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾಗದ
ಜನರೇ ಇವರು. ಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗಿದ್ದ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಾವೀದ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ, ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿದರು. ಾವೀದನು ಸಹ ಅವರನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 22 ಆದರೆ
ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೂ
ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಕೀಡಿಗೇಡಿಗಳು, “ಈ ಇನೂ್ನರು
ಜನರು ನ ್ಮಡನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಾವೀದನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ರೀತಿ ಾಡಬೇಡಿ!
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ೕಚಿಸಿ!
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 24 ನೀವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾರೂ
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ! ಯುದ್ಧ ಾಡುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಾಲು ಮತು್ತ
ಯುದ್ಧ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾಯುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಾಲು
ಒಂದೇ ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಾಲೂ ಒಂದೇ
ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕು”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು. 25ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾವೀದನು
ಇದನು್ನ ಆ ಯ ಾ್ನಗಿ ಮತು್ತ ನಿಯಮವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಈ
ನಿಯಮವುಇವತಿ್ತಗೂಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ.



1 ಸಮುವೇಲನು 30:26 cxx 1 ಸಮುವೇಲನು 31:4

26 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಾಯಕರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ವಸು್ತಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೇತೇಲಿನವರಿಗೆ, ನೆಗೆವಿನ ಾ ೕತಿನವರಿಗೆ,
ಯತಿ್ತೕರಿನವರಿಗೆ, 28 ಅರೋಯೇರಿನವರಿಗೆ, ಸಿ ್ಮೕತಿನವರಿಗೆ,
ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರಿಗೆ, 29 ಾ ಾಲಿನವರಿಗೆ, ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರ ಮತು್ತ
ಕೇನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, 30 ಹೊಮರ್ದವರಿಗೆ, ಬೋ ಾ ಾನಿನವರಿಗೆ,
ಅ ಾಕಿನವರಿಗೆ 31ಮತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನುಮತು್ತ
ತನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಾಯಕರಿಗೂ ಆ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

31
ೌಲನಮರಣ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು. ಬಹಳ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಭೀಕರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು. ೌಲನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನ, ಅಬೀ ಾ ಾ್ವ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವರನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೊಂದರು.

3 ೌಲನ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ೕರ ಾಗಿತು್ತ.
ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ೌಲನ ಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೌಲನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಯಗೊಂಡನು. 4 ೌಲನು ತನ್ನ ಅಯುಧ ಾಹಕನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಇರಿದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ಆಗ, ಈ
ಪರದೇಶೀಯರು ನನ್ನನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಆದರೆ ೌಲನ
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ಆಯುಧ ಾಹಕನು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ೌಲನ ಸ ಾಯಕನು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೇ
ಇರಿದು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

5 ೌಲನು ಸತು್ತಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡ ಆಯುಧ ಾಹಕನೂ
ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾನೂ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋದನು. 6 ಹೀಗೆ ೌಲನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ೌಲನ
ಆಯುಧ ಾಹಕನೂ ಅದೇ ದಿನ ಸತು್ತಹೋದರು.

ೌಲನ ದೇಹವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು
7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಣಿವೆಯ

ಮತೊ್ತಂದು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿದರು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದನೂ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನಗರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
ನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ನೆಲೆಸಿದರು.

8 ಾರನೆಯ ದಿನ, ಸತ್ತದೇಹಗಳಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಲು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಜನ
ಮಕ್ಕಳು ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
9 ೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಡಿದು ಾಕಿದರು. ಮತು್ತ ಅವನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅವರವಿಗ್ರಹಗಳ ಗುಡಿಗೆಈವಿಜಯದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
10ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಇಟ್ಟರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನ ದೇಹವನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ
ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿದರು.

11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ
ಾಬೆಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬೆಷಿನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಡೆದರು! ನಂತರ ಅವರು ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ
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ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನೂ್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಆ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ೌಲ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿನ
ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 13 ನಂತರ ಈ ಜನರು ೌಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಬೇಷಿನ ಪಿಚುಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಾಬೇಷಿನ ಜನರು ದುಃಖದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿದರು.*

* 31:13: ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು ೌಲನ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ
ತೀವ್ರ ಸಂ ಾಪವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಾಗರ್. ಅವರ ನಗರವನು್ನ ೌಲನು
ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
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