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ശമുേവലിെന്റ
ഒന്നാംപുസ്തകം

ശമുേവലിെന്റജനനം
1 എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല രാമാഥയീം
േസാഫീമിൽ* എൽക്കാനാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െയേരാഹാമിെന്റ മകനായിരുന്നു. െയേരാഹാം
എലീഹൂവിെന്റ മകൻ, എലീഹൂ േതാഹൂവിെന്റ
മകൻ, േതാഹൂ എ്രഫയീമ്യനായ സൂഫിെന്റ മകൻ.
2എൽക്കാനായ്ക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു;
ഹന്നായും െപനിന്നായും. െപനിന്നായ്ക്കു മക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഹന്നായ്ക്കു മക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

3എൽക്കാനാ വർഷംേതാറും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവെയ ആരാധിക്കുന്നതിനും
അവിടേത്തക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
തെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു ശീേലാവിേലക്കു
േപാകുമായിരുന്നു. അവിെട ഏലിയുെട രണ്ടു
പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും
യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാരായി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 എൽക്കാനായ്ക്കു യാഗം
കഴിക്കാനുള്ള ദിവസം വരുേമ്പാെഴാെക്ക
അേദ്ദഹം, െപനിന്നായ്ക്കും അവള െട
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും യാഗം
അർപ്പിച്ചതിനുേശഷമുള്ള മാംസത്തിെന്റ ഓഹരി

* 1:1 1 ദിന. 6:26-27,33-35കാണുക.
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െകാടുത്തിരുന്നു. 5 എന്നാൽ ഹന്നായ്ക്ക്—
അേദ്ദഹം അവെള സ്േനഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട—്
ഇരട്ടി ഓഹരി നൽകിയിരുന്നു. യേഹാവ
അവള െട ഗർഭം അടച്ചിരുന്നു. 6 യേഹാവ
ഹന്നായുെട ഗർഭം അടച്ച കളഞ്ഞതിനാൽ
അവേളാട് േപാെരടുത്തിരുന്ന െപനിന്ന, അവെള
്രപേകാപിപ്പിക്കുകയും ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തുവന്നു. 7 ഇങ്ങെന എല്ലാവർഷവും
സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഹന്നാ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െചല്ല േമ്പാെഴല്ലാം െപനിന്നാ
അവെള ്രപേകാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽഅവൾ
കരയുകയും പട്ടിണികിടക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
8 എൽക്കാനാ അവേളാട:് “ഹേന്ന, നീെയന്തിനു
കരയുന്നു? എന്തിനു പട്ടിണികിടക്കുന്നു? നീ
ദുഃഖിക്കുന്നെതന്തിന?് ഞാൻ നിനക്കു പത്തു
പു്രതന്മാെരക്കാൾ നല്ലവനല്ലേയാ?” എന്നു
പറയുമായിരുന്നു.

9 ഒരിക്കൽ അവർ ശീേലാവിൽെവച്ച
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയും
െചയ്തുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾഹന്നാഎഴുേന്നറ്റ േപായി.
അേപ്പാൾ പുേരാഹിതനായ ഏലി യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിൽപ്പടിയുെട സമീപത്ത്
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 ഹന്നാ
വളെര ഹൃദയഭാരേത്താെട യേഹാവേയാടു
കരഞ്ഞു ്രപാർഥിച്ച . 11 അവൾ ഒരു േനർച്ച
േനർന്നു: “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അങ്ങ്
ഈ ദാസിയുെട മേനാവ്യഥ കണ്ടറിയണേമ!
എെന്ന ഓർക്കണേമ! അവിടെത്ത ദാസിയായ
അടിയെന മറക്കാെത അങ്ങ് എനിെക്കാരു
മകെന നൽകുെമങ്കിൽഞാൻഅവെനഅവെന്റ
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ജീവിതകാലംമുഴുവൻ യേഹാവയ്ക്കായി
സമർപ്പിച്ച െകാള്ളാം. അവെന്റ തലയിൽ
ഒരുനാള ംക്ഷൗരക്കത്തി െതാടുവിക്കുകയുമില്ല.”

12 അവൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
തുടർന്നു ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. ഏലി
അവള െട അധരങ്ങള െട ചലനം
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി. 13 ഹന്നാ ഹൃദയത്തിൽ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവള െട
ചുണ്ടുകൾ ചലിച്ച െകാണ്ടിരുെന്നങ്കിലും ശബ്ദം
പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ലഹരിപിടിച്ച
ഒരു സ്്രതീയാണവൾ എന്ന് ഏലിക്കു േതാന്നി.
14 അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അവേളാട:് “നീ
എ്രതനാൾ ഇങ്ങെന ലഹരിയിൽ കഴിയും? നിെന്റ
വീഞ്ഞ് ഉേപക്ഷിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

15 “അങ്ങെനയല്ല യജമാനേന,” ഹന്നാ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “വളെരേയെറ മേനാവ്യഥ
അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്്രതീയാണു ഞാൻ.
വീേഞ്ഞാ ലഹരിപാനീയേമാ ഞാൻ
കുടിച്ചിട്ടില്ല; യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
എെന്റ ഹൃദയം പകരുകമാ്രതമാണ് ഞാൻ
െചയ്തത്. 16 അങ്ങയുെട ഈ ദാസിെയ
ഒരു നീചസ്്രതീയായി കാണരുേത! എെന്റ
അതിേവദനയും തീ്രവദുഃഖവുംമൂലം ഞാൻ
്രപാർഥിക്കുകയായിരുന്നു.”

17 ഏലി അവേളാട:് “സമാധാനേത്താെട
േപാകുക; ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ്രപാർഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുമാറാകെട്ട.”

18 “അങ്ങയുെട ഈ ദാസി അങ്ങയുെട
കൃപാകടാക്ഷത്തിനു പാ്രതമാകെട്ട,” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഹന്നാ അവിെടനിന്നു േപായി.
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അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ; പിന്നീെടാരിക്കലും
അവള െട മുഖം വാടിയില്ല.

19 പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല എൽക്കാനായും
കുടുംബവും എഴുേന്നറ്റ് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ആരാധന കഴിച്ചതിനുേശഷം രാമായിലുള്ള
തങ്ങള െട വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ച േപായി.
എൽക്കാനാ ഹന്നാെയ അറിഞ്ഞു; യേഹാവ
അവെള ഓർത്തു. 20അങ്ങെന താമസംവിനാ
ഹന്നാഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . “ഞാൻ
അവെന യേഹാവേയാടു േചാദിച്ച വാങ്ങി,”എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൾ ൈപതലിനു ശമുേവൽ
എന്നു േപരിട്ട .
ഹന്നാശമുേവലിെനസമർപ്പിക്കുന്നു

21 അടുത്തവർഷം എൽക്കാനാ
കുടുംബസേമതം യേഹാവയ്ക്കു
വർഷംേതാറുമുള്ള യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനും
തെന്റ േനർച്ചകൾ നിറേവറ്റ ന്നതിനുമായി േപായി.
22 എന്നാൽ ഹന്നാ അവരുെടകൂെട േപായില്ല.
അവൾ ഭർത്താവിേനാട,് “കുഞ്ഞിെന്റ മുലകുടി
മാറെട്ട. അേപ്പാൾ ഞാനവെന യേഹാവയുെട
തിരുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് സമർപ്പിക്കും;†
അവൻ സ്ഥിരമായി അവിെടത്തെന്ന
താമസിക്കും.”

23 അവള െട ഭർത്താവായ എൽക്കാനാ
അവേളാട:് “നിനക്ക് യുക്തെമന്നു േതാന്നുന്നതു
െചയ്യ ക;കുഞ്ഞിെന്റ മുലകുടിമാറുംവെര ഇവിെട
പാർക്കുക. യേഹാവ തെന്റ വചനം നിറേവറ്റെട്ട!”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൾ വീട്ടിൽ
† 1:22 ചി.ൈക.്രപ. നാസീർ്രവതസ്ഥനായി സമർപ്പിക്കും. സംഖ്യ.
6:1-21കാണുക.
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താമസിച്ച്, കുഞ്ഞിെന്റ മുലകുടിമാറുംവെര
അവെന മുലയൂട്ടിവളർത്തി.

24ൈപതലിെന്റ മുലകുടി മാറിയേപ്പാൾ ഹന്നാ
മൂന്നുവയസ്സള്ള ഒരു കാളക്കിടാവ,്‡ ഒരു ഏഫാ§
ധാന്യമാവ,് ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞ് ഇവെയടുത്ത്,
കുഞ്ഞിെനയുംകൂട്ടി ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ െചന്നു. ൈപതൽ നേന്ന
െചറുപ്പമായിരുന്നു. 25 അവർ കാളക്കിടാവിെന
യാഗമർപ്പിച്ച ; അതിനുേശഷം ബാലെന
ഏലിയുെടമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 26 അവൾ
അേദ്ദഹേത്താടുപറഞ്ഞു: “്രപേഭാ,ക്ഷമിക്കണേമ,
യജമാനനാെണ, അങ്ങയുെട സമീപത്തുനിന്ന്
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച സ്്രതീയാണു ഞാൻ.
27 ഞാൻ ഈ ബാലനുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു
്രപാർഥിച്ച ;ഞാൻ ്രപാർഥിച്ചത് യേഹാവ എനിക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 28 അതിനാൽ ഇവെന
ഞാനിേപ്പാൾ യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു.
അവെന്റ ജീവിതകാലംമുഴുവൻ അവൻ
യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടവനായിരിക്കും.”
അവർ*അവിെടയേഹാവെയആരാധിച്ച .

2
ഹന്നായുെട ്രപാർഥന

1 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം ഹന്നാ ഇ്രപകാരം
്രപാർഥിച്ച :
“എെന്റഹൃദയംയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റ െകാമ്പ്* യേഹാവയിൽ

‡ 1:24 ചി.ൈക.്രപ. മൂന്നുകാളക്കിടാവ്. § 1:24 ഏക. 16കി.്രഗാം.
* 1:28 മൂ.ഭാ. അവൻ * 2:1 െകാമ്പ് ഇവിെട ശക്തിയുെട
്രപതീകമാണ;്വാ. 10കാണുക.
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ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
എെന്റ അധരങ്ങൾ എെന്റ ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര

്രപശംസിക്കുന്നു,
കാരണം ഞാൻ അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.

2 “യേഹാവെയേപ്പാെലപരിശുദ്ധൻആരുമില്ല;
അങ്ങെയേപ്പാെല േവറാരുമില്ല!
നമ്മുെടൈദവെത്തേപ്പാെല ഒരു പാറയില്ല.†

3 “അഹന്തേയാെട ഇനിയും നിങ്ങൾ
സംസാരിക്കരുത!്
നിങ്ങള െട അധരം അഹങ്കാരം
ഉരിയാടാതിരിക്കെട്ട!

കാരണം യേഹാവ സർവജ്ഞനായ
ൈദവമാകുന്നു;
അവിടന്ന് ്രപവൃത്തികെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു.

4 “വീരന്മാരുെട വില്ല് ഒടിഞ്ഞുേപായി;
കാലിടറിയവേരാ,ബലംധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 സുഭിക്ഷതയിലിരുന്നവർ ആഹാരത്തിനായി
കൂലിപ്പണിക്കുേപാകുന്നു;
എന്നാൽ വിശന്നലഞ്ഞിരുന്നവർ
സംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നു.

വന്ധ്യയായിരുന്നവൾഏഴുമക്കെള ്രപസവിക്കുന്നു;
എന്നാൽപു്രതസമ്പന്നവാടിത്തളരുന്നു.

6 “യേഹാവ ജീവൻ എടുക്കുകയും ജീവൻ
നൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

† 2:2 പാറ,വിവക്ഷിക്കുന്നത്സുസ്ഥിരമായആ്രശയം.
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അവിടന്ന് പാതാളത്തിേലക്ക് താഴ്ത്തുകയും
കരകയറ്റ കയുംെചയ്യന്നു.

7 ദാരി്രദ്യവും സമ്പത്തും നൽകുന്നത്
യേഹാവതെന്ന;
താഴ്ത്തുന്നതും ഉയർത്തുന്നതും
അവിടന്നുതെന്ന.

8 അവിടന്ന് ദരി്രദെര െപാടിയിൽനിന്ന്
ഉയർത്തുന്നു
എളിയവെര കുപ്പയിൽനിന്ന് ഉയർത്തുകയും
െചയ്യന്നു;

അവിടന്ന് അവെര ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട
ഇരുത്തുന്നു
മഹിമയുെട സിംഹാസനത്തിന് അവെര
അവകാശികളാക്കുന്നു.

“ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾയേഹാവയുേടതാണ;്
അവയുെടേമൽ അവിടന്ന് ഭൂതലെത്ത
ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 തെന്റ വിശ്വസ്തേസവകരുെട കാലടികെള
അവിടന്ന് കാക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടർ അന്ധകാരത്തിൽ
നിശ്ശബ്ദരായിേപ്പാകുന്നു.

“ശക്തിയാൽആരും ജയിക്കുന്നില്ല;
10 യേഹാവേയാട് എതിർക്കുന്നവർ
തകർന്നുേപാകുന്നു.

പരേമാന്നതൻ അവർെക്കതിേര
ആകാശത്തുനിന്ന് ഇടിമുഴക്കുന്നു;
യേഹാവ അഖിലാണ്ഡത്തിെന്റ
അതിർത്തികെളന്യായംവിധിക്കുന്നു.

“അവിടന്നുതെന്റരാജാവിനുശക്തിനൽകുകയും
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തെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ െകാമ്പ്
ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്നു.”

11 തുടർന്ന് എൽക്കാനാ രാമായിലുള്ള
തെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു േപായി. ബാലനായ
ശമുേവേലാ പുേരാഹിതനായ ഏലിയുെട കീഴിൽ
യേഹാവയ്ക്കുശു്രശൂഷ െചയ്തുേപാന്നു.

ഏലിയുെട ദുഷ്ടന്മാരായപു്രതന്മാർ
12 ഏലിയുെട പു്രതന്മാർ യേഹാവെയ
ആദരിക്കാത്ത ആഭാസന്മാർ ആയിരുന്നു.
13അന്ന് ജനങ്ങള െടേനേര ഈ പുേരാഹിതന്മാർ
െപരുമാറിയ വിധം ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
ആെരങ്കിലും ഒരു യാഗം കഴിക്കാൻ
വന്നാൽ, മാംസം േവവിക്കുന്ന സമയത്ത്
ൈകയിൽ ഒരു മുപ്പല്ലിയുമായി പുേരാഹിതെന്റ
േസവകൻ വരും; 14 ചട്ടിയിേലാ ഉരുളിയിേലാ
കുട്ടകത്തിേലാ കലത്തിേലാ അയാൾ മുപ്പല്ലി
കുത്തിത്താഴ്ത്തും; ആ മുപ്പല്ലിയിൽ പിടിച്ച
മാംസം എ്രതയായിരുേന്നാ അത് പുേരാഹിതൻ
തനിക്കായി എടുക്കും. ശീേലാവിേലക്കു
വന്നിരുന്ന എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യേരാടും അവർ
ഇ്രപകാരമാണ് െപരുമാറിയിരുന്നത.് 15 േമദസ്സ
േഹാമിക്കുന്ന സമയത്തുേപാലും പുേരാഹിതെന്റ
േസവകൻ വന്ന് യാഗമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിേയാട:്
“പുേരാഹിതനു വറുക്കുന്നതിനായി മാംസം
തരിക;അേദ്ദഹം നിങ്ങളിൽനിന്ന് േവവിച്ച മാംസം
സ്വീകരിക്കുകയില്ല;അതിനാൽ പച്ചയായിത്തെന്ന
തരിക”എന്നുപറയും.

16 “േമദസ്സ േഹാമിച്ച കഴിയെട്ട!അതുകഴിഞ്ഞു
നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാമേല്ലാ”എന്ന് ആ
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മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻതെന്ന േസവകൻ
ഇങ്ങെന മറുപടി പറയും: “അതുേപാരാ!
അതിേപ്പാൾത്തെന്ന തരിക; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
അതുബലമായിത്തെന്നഎടുക്കും.”

17ഇങ്ങെനയേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടിഅർപ്പിക്കുന്ന
യാഗങ്ങള െടേനേര ആ െചറുപ്പക്കാർ
അവജ്ഞേയാെടയാണ് െപരുമാറിയിരുന്നത.്
അതിനാൽ അവരുെട പാപം യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽവളെരവലുതായിത്തീർന്നു.

18 എന്നാൽ ശമുേവൽ എന്ന ബാലൻ
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുള്ള ഏേഫാദ‡്
ധരിച്ച് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ശു്രശൂഷ
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 19 എല്ലാവർഷവും
അവെന്റ അമ്മ അവനുേവണ്ടി ഓേരാ െചറിയ
ഉടുപ്പ ണ്ടാക്കിക്കുകയും ഭർത്താവിേനാെടാത്ത്
വാർഷികയാഗത്തിനായി വരുേമ്പാൾ അത്
അവനു െകാടുക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.
20 ഏലി എൽക്കാനാെയയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യെയയും അനു്രഗഹിച്ച് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞിരുന്നു: “ഇവൾ ്രപാർഥിക്കുകയും,
യേഹാവയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്ത
പു്രതെന്റ സ്ഥാനത്ത് ൈദവം നിനക്ക് ഈ
സ്്രതീയിൽ മക്കെള നൽകെട്ട!” അതിനുേശഷം
അവർ സ്വന്തം ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങി.
21 യേഹാവ ഹന്നാേയാടു കരുണ കാണിച്ച .
അവൾമൂന്നുപു്രതന്മാർക്കുംരണ്ടുപു്രതിമാർക്കും
ജന്മംനൽകി. ഇതിനിടയിൽ ശമുേവൽ ബാലൻ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവളർന്നുവന്നു.
‡ 2:18 അഥവാ,പുേരാഹിതവസ്്രതം
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22 വളെര വൃദ്ധനായ ഏലി തെന്റ
പു്രതന്മാർ ഇ്രസാേയൽജനേത്താട്
െചയ്തിരുന്ന എല്ലാ തിന്മകെളപ്പറ്റിയും
േകട്ട . സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ േജാലി
െചയ്തിരുന്ന സ്്രതീകേളാെടാത്ത് അവർ
കിടക്കപങ്കിടുന്ന വിവരവും അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞു.
23അേദ്ദഹം അവെര വിളിച്ച് ഈ വിധം പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ ഇത്തരം ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നെതന്ത?്
നിങ്ങള െട ഈ ദുഷ് ്രപവൃത്തികെളപ്പറ്റി
ജനങ്ങെളല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ േകൾക്കുന്നു.
24 അങ്ങെന അരുത.് എെന്റ മക്കേള,
യേഹാവയുെട ജനത്തിെന്റഇടയിൽനിങ്ങെളപ്പറ്റി
പരന്നിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ േകൾക്കുന്ന
വാർത്ത നല്ലതല്ല. 25 ഒരു മനുഷ്യൻ മെറ്റാരു
മനുഷ്യേനാടു പാപംെചയ്താൽ ൈദവം
അയാൾക്കുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കും;
എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ യേഹാവേയാടു
പാപം െചയ്താേലാ? അവർക്കുേവണ്ടി
മധ്യസ്ഥതവഹിക്കാൻആരാണുള്ളത?്” എന്നാൽ
അവർ തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ ശാസന
വകെവച്ചില്ല, കാരണം അവെര മരണത്തിന്
ഏൽപ്പിക്കുകഎന്നതുൈദവനിർണയമായിരുന്നു.

26 ബാലനായ ശമുേവൽ വളരുേന്താറും
യേഹാവയുെടയും മനുഷ്യരുെടയും ്രപീതിക്കു
പാ്രതമായിത്തീർന്നു.
ഏലിയുെട ഭവനത്തിന് എതിേരയുള്ള

്രപവചനം
27 ഒരു ദിവസം ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
ഏലിയുെട അടുക്കൽവന്ന് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിെന്റ
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പൂർവികരായ ഇ്രസാേയല്യർ ഈജിപ്റ്റിൽ
ഫറേവാെന്റ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ അവർക്ക് എെന്നത്തെന്ന വ്യക്തമായി
െവളിെപ്പടുത്തിയിേല്ല? 28 എനിക്കു
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നതിനും എെന്റ
യാഗപീഠത്തിേലക്ക് അടുത്തുവരുന്നതിനും
ധൂപവർഗം കത്തിക്കുന്നതിനും എെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഏേഫാദു ധരിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടി
ഇ്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
ഞാൻ നിെന്റ പൂർവികെര െതരെഞ്ഞടുത്തു.
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അഗ്നിയിലൂെട അർപ്പിക്കുന്ന
സകലനിേവദ്യങ്ങള ം ഞാൻ നിെന്റ പൂർവികരുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കു നൽകി. 29 എെന്റ
തിരുനിവാസത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
എെന്റ യാഗങ്ങള ം വഴിപാടുകള ം നിങ്ങൾ
അവേഹളിക്കുന്നെതന്ത?് എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയൽ അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകളിെല
വിശിഷ്ടഭാഗങ്ങൾെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളത്തെന്ന െകാഴുപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന
നീ എെന്നക്കാൾ കൂടുതലായി നിെന്റ മക്കെള
ആദരിക്കുകയും െചയ്യന്നെതന്ത?്’

30 “അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിെന്റ
ഭവനവും നിെന്റ പിതൃഭവനവും എേന്നക്കും
എെന്റമുമ്പാെക ശു്രശൂഷ െചയ്യ െമന്നു
ഞാൻ വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നു, നിശ്ചയം.’
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു:
‘അങ്ങെനെയാന്ന് ഇനിയും എന്നിൽനിന്ന്
ഉണ്ടാകാതിരിക്കെട്ട. എെന്ന മാനിക്കുന്നവെര
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ഞാൻമാനിക്കും,എന്നാൽഎെന്നനിന്ദിക്കുന്നവർ
നിന്ദിതരാകും. 31 നിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
വാർധക്യത്തിെലത്തിയ ഒരു വ്യക്തിേപാലും
ഉണ്ടായിരിക്കാത്തവിധം ഞാൻ നിെന്റ
ബലവും നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെല ബലവും
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന നാൾ ഇതാ വരുന്നു! 32ൈദവം
ഇ്രസാേയലിനു നൽകുന്ന എല്ലാ നന്മകള ം നീ
എെന്റ തിരുനിവാസത്തിൽ അസൂയേയാെട
േനാക്കിക്കാണും. നിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
ഒരുനാള ം ആരും വാർധക്യേത്താളം
എത്തുകയില്ല. 33 കണ്ണ നീരുെകാണ്ടു നിെന്റ
കണ്ണ കുരുടാക്കാനും ദുഃഖംെകാണ്ടു നിെന്റ
ഹൃദയം ഉരുക്കാനുംേവണ്ടി നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഒരുത്തെന ഞാൻ എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽനിന്നും
േഛദിച്ച കളയാെത അവേശഷിപ്പിക്കും.
നിെന്റ ഭവനത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കെളല്ലാം
ജീവിതത്തിെലനിറഞ്ഞയൗവനത്തിൽമരിക്കും.

34 “ ‘നിെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിക്കും
ഫീെനഹാസിനും സംഭവിക്കുന്നത് നിനെക്കാരു
ചിഹ്നമായിരിക്കും. അവരിരുവരും
ഒേരദിവസം മരിക്കും. 35 എന്നാൽ ഞാൻ
എനിക്കുേവണ്ടി വിശ്വസ്തനാെയാരു
പുേരാഹിതെന ഉയർത്തും. എെന്റ മനസ്സിലും
ഹൃദയത്തിലും ഉള്ളതിന് അനുസൃതമായി
അവൻ ്രപവർത്തിക്കും. ഞാനവെന്റ ഭവനെത്ത
സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കും. അവൻ എെന്റ
അഭിഷിക്തെന്റമുമ്പാെകനിത്യം ശു്രശൂഷെചയ്യ ം.
36 അങ്ങെന നിെന്റ കുടുംബനിരയിൽ
അവേശഷിക്കുന്നവരിൽ ഓേരാരുത്തരും ഒരു
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െവള്ളിക്കാശിനും ഒരപ്പത്തിനുംേവണ്ടി അവെന്റ
മുമ്പിൽ െചന്നു വണങ്ങി, “എെന്റ വിശപ്പ
ശമിപ്പിക്കാനുള്ള വല്ല വകയും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം
പൗേരാഹിത്യകർമത്തിെല ഏെതങ്കിലുെമാരു
േജാലിക്ക് എെന്ന നിേയാഗിക്കണേമ” ’ എന്നു
പറഞ്ഞ്അവെന്റമുമ്പാെകയാചിക്കും.”

3
ൈദവംശമുേവലിെനവിളിക്കുന്നു

1 ഈ സമയം, ബാലനായ ശമുേവൽ
ഏലിയുെട കീഴിൽ യേഹാവയ്ക്കു
ശു്രശൂഷെചയ്തുവന്നു. അക്കാലത്ത്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് വിരളമായിരുന്നു;
ദർശനവുംസർവസാധാരണമല്ലായിരുന്നു.

2 ശരിയായി കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം
ഏലിയുെട കണ്ണ കൾ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്ന
കാലത്ത്, ഒരു ദിവസം രാ്രതിയിൽ അേദ്ദഹം
താൻ പതിവായി കിടക്കാറുള്ള സ്ഥലത്തു
കിടക്കുകയായിരുന്നു. 3ൈദവത്തിെന്റ വിളക്ക്
അേപ്പാൾ അണച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ സമയം
ശമുേവൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ േപടകംസ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നിടത്ത്
േപായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. 4 അേപ്പാൾ
യേഹാവശമുേവലിെനവിളിച്ച .

“അടിയൻ ഇതാ,” എന്നു ശമുേവൽ മറുപടി
പറഞ്ഞു. 5ഉടൻതെന്നശമുേവൽഓടിഏലിയുെട
അടുത്തുെചന്ന് “അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന
വിളിച്ചേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
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അേപ്പാൾ ഏലി, “ഞാൻ വിളിച്ചില്ല;
േപായിക്കിടേന്നാള ”എന്നു പറഞ്ഞു. അതിനാൽ
ബാലൻ േപായിക്കിടന്നു.

6യേഹാവവീണ്ടും, “ശമുേവേല!”എന്നുവിളിച്ച .
ശമുേവൽ എഴുേന്നറ്റ് ഏലിയുെട അടുക്കൽ
ഓടിെയത്തി. “അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന
വിളിച്ചേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
എെന്റ മകേന, “ഞാൻ വിളിച്ചില്ല,
േപായിക്കിടേന്നാള ”എന്ന്ഏലി വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

7 യേഹാവയുെട വചനം ശമുേവലിന്
അന്നുവെര െവളിെപ്പട്ടിരുന്നില്ല, അതുെകാണ്ട്
ആ ബാലൻ അന്നുവെര യേഹാവെയ
അറിഞ്ഞിട്ട മില്ലായിരുന്നു.

8 യേഹാവ അവെന മൂന്നാമതും, “ശമുേവേല!”
എന്നു വിളിച്ച . ശമുേവൽ എഴുേന്നറ്റ് ഏലിയുെട
അടുേത്തക്ക് ഓടിവന്നു പറഞ്ഞു, “അടിയൻ
ഇതാ;അങ്ങ്എെന്നവിളിച്ചേല്ലാ!”
യേഹാവ ബാലെന വിളിക്കുകയായിരുന്നു
എന്ന് അേപ്പാൾ ഏലിക്കു േബാധ്യമായി.
9 അതിനാൽ ഏലി ശമുേവലിേനാട്, “േപായി
കിടന്നുെകാള്ള . ഇനിയും നിെന്ന വിളിക്കുന്ന
ശബ്ദംേകട്ടാൽ, ‘യേഹാേവ,അരുളിെച്ചയ്താലും!
അടിയൻ േകൾക്കുന്നു,’ ” എന്നു പറയണെമന്നു
നിർേദശിച്ച . അതിനാൽ ശമുേവൽ േപായി
വീണ്ടുംസ്വസ്ഥാനത്തുകിടന്നു.

10 അേപ്പാൾ യേഹാവ വന്ന്,
മുമ്പിലേത്തതുേപാെലബാലെന്റസമീപത്തുനിന്ന,്
“ശമുേവേല! ശമുേവേല!”എന്നുവിളിച്ച .
അേപ്പാൾ ശമുേവൽ, “അരുളിെച്ചയ്യണേമ;
അടിയൻ േകൾക്കുന്നു”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
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11 യേഹാവ ശമുേവലിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“ഇതാ, ഞാൻ ഇ്രസാേയലിൽ ചില
കാര്യങ്ങൾെചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
അേതപ്പറ്റി േകൾക്കുന്ന ഏവരുെടയും
കാതുകൾ തരിച്ച േപാകും. 12 അന്നു
ഞാൻ ഏലിെക്കതിരായും അവെന്റ
ഭവനത്തിെനതിരായും അരുളിെച്ചയ്തെതല്ലാം
ആദ്യന്തം നിറേവറ്റ ം. 13 തെന്റ പു്രതന്മാർ
ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട ം
അവൻ അവെര നിയ്രന്തിക്കാത്തതുെകാണ്ട്
ഞാനവെന്റ ഭവനത്തിേന്മൽ എേന്നക്കുമായി
ന്യായവിധി നടത്തുെമന്നു ഞാൻ അവേനാടു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 അതിനാൽ, ‘ഏലിയുെട
ഭവനത്തിെന്റ മഹാപാതകത്തിന,് യാഗത്താേലാ
വഴിപാടുകളാേലാ ഒരുനാള ം പരിഹാരം
വരികയില്ല എന്നു ഞാനിതാ ഏലിയുെട
ഭവനേത്താടു ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു.’ ”

15 ശമുേവൽ ്രപഭാതംവെരയും കിടന്നുറങ്ങി;
്രപഭാതത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതിലുകൾ തുറന്നു. ഈ
ദർശനെത്തപ്പറ്റി ഏലിേയാടു പറയാൻ ബാലൻ
ഭയെപ്പട്ട . 16 എന്നാൽ ഏലി, “എെന്റ േമാേന,
ശമുേവേല”എന്നുവിളിച്ച .

“അടിയൻ ഇതാ,” എന്നു ബാലൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

17ഏലി േചാദിച്ച : “യേഹാവ നിേന്നാട് എന്താണ്
അരുളിെച്ചയ്തത?് അതു നീ എന്നിൽനിന്നും
ഒളിക്കരുേത! അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തതിൽ
എെന്തങ്കിലും നീ എന്നിൽനിന്നും ഒളിച്ചാൽ
ൈദവം നിെന്ന കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കെട്ട!”
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18അതിനാൽ ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെത സകലതും
ശമുേവൽഏലിേയാടുതുറന്നുപറഞ്ഞു.അേപ്പാൾ
ഏലി: “അവിടന്ന് യേഹാവയേല്ലാ! അവിടെത്ത
ഹിതംേപാെല െചയ്യെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 ശമുേവൽ വളർന്നുവന്നു; യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ ഒന്നുംതെന്ന
വ്യർഥമാകാൻ യേഹാവ അനുവദിച്ചില്ല.
20 ശമുേവൽ യേഹാവയുെട ്രപവാചകെനന്ന്
ദാൻമുതൽ േബർ-േശബാവെരയുള്ള
എല്ലാ ഇ്രസാേയലിലും സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ട
ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു. 21 യേഹാവ
ശീേലാവിൽെവച്ച് തെന്റ വചനത്തിലൂെട
ശമുേവലിന് തെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തി.
യേഹാവ പല ആവൃത്തി ശീേലാവിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹത്തിന് ്രപത്യക്ഷനായി.

4
1 ശമുേവലിെന്റ വാക്കുകൾ സകല
ഇ്രസാേയൽേദശത്തും ്രപചരിച്ച .
െഫലിസ്ത്യർ ഉടമ്പടിയുെട േപടകം

പിടിെച്ചടുക്കുന്നു
അങ്ങെനയിരിെക്ക, ഇ്രസാേയല്യർ
െഫലിസ്ത്യരുമായി യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട .
ഇ്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യം ഏെബൻ-
ഏെസരിലും െഫലിസ്ത്യൈസന്യം അേഫക്കിലും
പാളയമിറങ്ങി. 2 ഇ്രസാേയലിെന േനരിടാൻ
െഫലിസ്ത്യർ തങ്ങള െട ൈസന്യെത്ത
അണിനിരത്തി. യുദ്ധം മുറുകി; ഇ്രസാേയൽ
െഫലിസ്ത്യേരാടു േതാറ്റ . അവർ
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പടക്കളത്തിൽെവച്ച തെന്ന ഏകേദശം
നാലായിരം ഇ്രസാേയല്യേയാദ്ധാക്കെള
വധിച്ച . 3 പടയാളികൾ പാളയത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യ
േഗാ്രതത്തലവന്മാർ േചാദിച്ച : “യേഹാവ ഇന്ന്
െഫലിസ്ത്യരുെടമുമ്പിൽ നമുക്കു പരാജയം
വരുത്തിയത് എന്തുെകാണ്ട?് നമുക്ക്
ശീേലാവിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം െകാണ്ടുവരാം; അതു നമ്മുെട മേധ്യ
പാളയത്തിലുള്ളേപ്പാൾ അവിടന്ന*് നെമ്മ
ശ്രതുക്കള െടൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും.”

4 അങ്ങെന ജനം ശീേലാവിേലക്ക്
പടയാളികെള അയച്ച ; െകരൂബുകള െട† മേധ്യ
അധിവസിക്കുന്നൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം അവർ െകാണ്ടുവന്നു.
ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട േപടകേത്താെടാപ്പം
ഏലിയുെട രണ്ടു പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും
ഫീെനഹാസും ഉണ്ടായിരുന്നു.

5 യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
പാളയത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം
ഭൂമി കുലുങ്ങുമാറ് ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തുവിളിച്ച .
6 ഈ ആർപ്പ വിളിയുെട േഘാഷം േകട്ടിട്ട,്
“എ്രബായരുെട പാളയത്തിൽഈആരവെമന്ത?്”
എന്നു െഫലിസ്ത്യർഅേന്വഷിച്ച .
യേഹാവയുെട േപടകം ഇ്രസാേയല്യരുെട
പാളയത്തിെലത്തി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ

* 4:3 അഥവാ, അത് † 4:4 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ
ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നു
വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ്.
മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും
കരുതെപ്പടുന്നു.
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7 െഫലിസ്ത്യർ ഭയന്നുവിറച്ച . “ഒരു േദവൻ
പാളയത്തിെലത്തിയിരിക്കുന്നു,” അവർ
പറഞ്ഞു. “നാം മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു.
മുെമ്പാരിക്കലും ഇതുേപാെല സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
8 നമുക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! ഈ ശക്തിയുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു നെമ്മ ആർ
വിടുവിക്കും? മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് സകലവിധ
മഹാമാരികളാലും ഈജിപ്റ്റ കാെര തകർത്ത
ൈദവം ഇതുതെന്ന. 9 െഫലിസ്ത്യേര,
ധീരരായിരിക്കുക! പൗരുഷം കാണിക്കുക.
അെല്ലങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക്
അടിമകളായിരുന്നതുേപാെല, നിങ്ങൾ
എ്രബായർക്ക് അടിമകളായിത്തീരും. അതിനാൽ
പൗരുഷംകാണിച്ച െപാരുതുക!”

10 അങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ െപാരുതി;
ഇ്രസാേയല്യർ പരാജിതരായി ഓേരാരുത്തനും
അവരവരുെട കൂടാരത്തിേലക്കു
പലായനംെചയ്തു. അന്നു നടന്ന കൂട്ടക്കുരുതി
ഭയാനകമായിരുന്നു. ഇ്രസാേയല്യർക്ക്
തങ്ങള െട കാലാൾപ്പടയിൽ മുപ്പതിനായിരംേപർ
നഷ്ടമായി. 11 ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം െഫലിസ്ത്യർ പിടിെച്ചടുത്തു. ഏലിയുെട
രണ്ടു മക്കൾ, െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും,
വധിക്കെപ്പട്ട .

ഏലിയുെട മരണം
12 അന്നുതെന്ന െബന്യാമീൻേഗാ്രതജനായ
ഒരാൾ പടക്കളത്തിൽനിന്നു തെന്റ വസ്്രതം
കീറിയും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട,്
ശീേലാവിേലക്ക് ഓടിെയത്തി. 13 അയാൾ
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വെന്നത്തുേമ്പാൾ ഏലി തെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിൽ
വഴിേയാരത്ത് വളെര ആകാംക്ഷേയാെട
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം ൈദവത്തിെന്റ
േപടകത്തിെന്റകാര്യേമാർത്ത്വ്യാകുലെപ്പട്ടിരുന്നു.
ആ മനുഷ്യൻ നഗരത്തിെലത്തി സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചേതാെട നഗരവാസികൾ
ഒന്നടങ്കം മുറവിളിയിട്ട കരഞ്ഞു.

14 ഏലി ആ നിലവിളി േകട്ടേപ്പാൾ, “ഈ
ആരവത്തിെന്റ അർഥെമന്താണ്?” എന്നു
േചാദിച്ച .
ആ മനുഷ്യൻ അതിേവഗം ഏലിയുെട
സമീപെത്തത്തി. 15 അേദ്ദഹം െതാണ്ണ റ്റിെയട്ട
വയസ്സള്ളവനും ഒന്നുംകാണാൻകഴിയാത്തവിധം
കാഴ്ച മങ്ങിയവനുമായിരുന്നു. 16 അയാൾ
ഏലിേയാട,് “ഞാൻ യുദ്ധമുന്നണിയിൽനിന്ന്
വരികയാണ.് ഇന്നാണ് ഞാൻ അവിെടനിന്നു
രക്ഷെപ്പേട്ടാടിയത”്എന്നറിയിച്ച .

“എെന്റ മകേന, എന്താണ് സംഭവിച്ചത?്” ഏലി
േചാദിച്ച .

17 വാർത്തയുമായി ഓടിെയത്തിയ മനുഷ്യൻ,
“ഇ്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യരുെടമുമ്പിൽനിന്നു
േതാേറ്റാടി. നമ്മുെട ൈസന്യത്തിന് കനത്ത
നഷ്ടം ഏൽേക്കണ്ടിവന്നു. അങ്ങയുെട
പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും
െകാല്ലെപ്പട്ട . ൈദവത്തിെന്റ േപടകവും
ശ്രതുക്കൾപിടിെച്ചടുത്തു”എന്നറിയിച്ച .

18 ൈദവത്തിെന്റ േപടകത്തിെന്റ കാര്യം ആ
മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന ഏലി തെന്റ
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ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്നും പിറേകാട്ട മറിഞ്ഞ്
കവാടത്തിനരിെക വീണ് കഴുെത്താടിഞ്ഞു
മരിച്ച .അേദ്ദഹം വൃദ്ധനായിരുന്നു;വളെരയധികം
വണ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിന.് ഏലി
നാൽപ്പതു വർഷക്കാലം ഇ്രസാേയലിെന
ന്യായപാലനംെചയ്തിരുന്നു.‡

19 അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരുമകളായ
ഫീെനഹാസിെന്റഭാര്യഗർഭിണിയും ്രപസവസമയം
അടുത്തിരുന്നവള ം ആയിരുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ
േപടകം ശ്രതുക്കൾ പിടിെച്ചടുെത്തന്നും
തെന്റ അമ്മായിയപ്പനും ഭർത്താവും മരിച്ച
എന്നുമുള്ള വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾ അവൾക്ക്
്രപസവേവദനയുണ്ടായി, ഒരു ൈപതലിനു
ജന്മംനൽകി. എന്നാൽ ആ കഠിനേവദന
അവെള മരണത്തിന് കീഴ്െപ്പടുത്തി. 20അവൾ
അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുേമ്പാൾ അവൾക്ക്
്രപസവശു്രശൂഷ നൽകിയിരുന്ന സ്്രതീ
പറഞ്ഞു: “നിരാശെപ്പേടണ്ടാ; നീ ഒരു മകെന
്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു!” എന്നാൽ അവൾ
ഉത്തരെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല; ആ വാക്കുകൾ
്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

21 “മഹത്ത്വം ഇ്രസാേയലിൽനിന്നു
െപായ്േപ്പായിരിക്കുന്നു,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അവൾ ആ ൈപതലിന് ഈഖാേബാദ്§
എന്നു േപരിട്ട . ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
ശ്രതുക്കൾ പിടിെച്ചടുത്തതിനാലും അവള െട
അമ്മായിയപ്പനും ഭർത്താവും മരിച്ചതിനാലും
ആണ് അവൾ ഈ വിധം പറഞ്ഞത.്
‡ 4:18 അഥവാ,നയിച്ച § 4:21 മഹത്ത്വംനഷ്ടെപ്പട്ട എന്നർഥം.
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22 അവൾ വീണ്ടും, “ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
ശ്രതുക്കൾ പിടിെച്ചടുത്തതിനാൽ മഹത്ത്വം
ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് െപായ്േപ്പായിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

5
േപടകംഅശ്േദാദിലുംഎേ്രകാനിലും

1-2 െഫലിസ്ത്യർ ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
ൈകവശെപ്പടുത്തിയതിനുേശഷം അവർ
അതിെന ഏെബൻ-ഏെസരിൽനിന്നും
അശ്േദാദിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. അവർ
അതിെന ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് ദാേഗാെന്റ ബിംബത്തിനടുത്തായി
സ്ഥാപിച്ച . 3 പിേറ്റദിവസം ്രപഭാതത്തിൽ
അശ്േദാദിെല ജനം ഉണർന്നുേനാക്കുേമ്പാൾ,
ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
കമിഴ്ന്നുവീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു!
അവർ ദാേഗാെന എടുത്ത് അവെന്റ
പൂർവസ്ഥാനത്തുതെന്നസ്ഥാപിച്ച . 4 െതാട്ടടുത്ത
്രപഭാതത്തിലും അവർ ഉണർന്നുവന്നേപ്പാൾ
ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
കമിഴ്ന്നുവീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു!
ദാേഗാെന്റ തലയും ൈകപ്പത്തികള ം ഒടിഞ്ഞു
േവർെപട്ട,് വാതിൽപ്പടിയിൽ വീണുകിടന്നിരുന്നു;
ദാേഗാെന്റ ഉടൽമാ്രതം േശഷിച്ചിരുന്നു.
5 അതുെകാണ്ട് ഇന്നുവെരയും ദാേഗാെന്റ
പുേരാഹിതന്മാരാകെട്ട, അശ്േദാദിെല
േക്ഷ്രതത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന മറ്റള്ളവരാകെട്ട,
േക്ഷ്രതത്തിെന്റവാതിൽപ്പടിയിൽചവിട്ടാറില്ല.
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6 അശ്േദാദിലും സമീപ്രഗാമങ്ങളിലുമുള്ള
ജനങ്ങള െടേമൽ യേഹാവയുെട ൈക
ഭാരമുള്ളതായിത്തീർന്നു. യേഹാവ അവർക്കു
നാശം വരുത്തുകയും മൂലക്കുരുക്കൾെകാണ്ട്
അവെര പീഡിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
7 സംഭവിക്കുന്നെതന്താെണന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
അശ്േദാദ് നിവാസികൾ പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
നമ്മുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നുകൂടാ. കാരണം
യേഹാവയുെട ൈക നമുക്കും നമ്മുെട ദാേഗാൻ
േദവനും ഭാരേമറിയതാണ.്” 8 അതിനാൽ
അവർ െഫലിസ്ത്യഭരണാധിപന്മാെരെയല്ലാം
വിളിച്ച വരുത്തി, “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
േപടകം നാം എന്തു െചയ്യണം?” എന്ന് അവേരാടു
േചാദിച്ച .

“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
ഗത്തിേലക്കു മാറ്റാം,” എന്ന് അവർ മറുപടി
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ േപടകം അവിെടനിന്ന്
െകാണ്ടുേപായി.

9 എന്നാൽ അവർ േപടകം ഗത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ നഗരെത്ത
ആകമാനം സം്രഭാന്തിയിലാഴ്ത്തിെക്കാണ്ട്
യേഹാവയുെട ൈക അതിെനതിരായും
്രപവർത്തിച്ച . നഗരത്തിൽ സകലെരയും
ബാധിക്കുന്ന മൂലക്കുരുക്കൾ െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട .
അങ്ങെന യേഹാവ ആ നഗരവാസികളായ
ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങെളയും പീഡിപ്പിച്ച .
10 അതിനാൽ അവർ േപടകം എേ്രകാനിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.
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ൈദവത്തിെന്റ േപടകം എേ്രകാനിൽ
്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ അവിടെത്ത ജനങ്ങൾ
നിലവിളിച്ച : “നെമ്മയും നമ്മുെട
ജനെത്തയും െകാല്ല ന്നതിനായി അവർ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.” 11 അവർ
െഫലിസ്ത്യരുെട സകലഭരണാധിപന്മാെരയും
കൂട്ടിവരുത്തിയിട്ട,് “ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവത്തിെന്റ
േപടകം മടക്കി അയയ്ക്കുക. അത് അതിെന്റ
സ്ഥാനേത്തക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട!
ഇെല്ലങ്കിൽ അതു* നെമ്മയും നമ്മുെട
ജനെത്തയും െകാന്നുമുടിക്കും!” എന്നു
പറഞ്ഞു. മരണവി്രഭാന്തി ആ നഗരെത്ത
ബാധിച്ചിരുന്നു. യേഹാവയുെട ൈക
അവിെടയും അതിഭാരമായിരുന്നു. 12 ജനത്തിൽ
മരിക്കാതിരുന്നവർ മൂലക്കുരുക്കളാൽ
പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ട . ആ നഗരത്തിെന്റ നിലവിളി
ആകാശംവെര ഉയർന്നുെചന്നു.

6
േപടകംഇ്രസാേയലിൽതിരിെച്ചത്തുന്നു

1 ഏഴുമാസക്കാലം യേഹാവയുെട
േപടകം െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തായിരുന്നു.
2 െഫലിസ്ത്യർ പുേരാഹിതന്മാെരയും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവെരയും വിളിച്ച വരുത്തി
അവേരാട്: “യേഹാവയുെട േപടകം നാം
എന്തു െചയ്യണം? അതിെന്റ സ്ഥാനേത്തക്കു

* 5:11 അഥവാ,അവൻ
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നാം അെതങ്ങെന തിരിച്ചയയ്ക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞുതന്നാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റേപടകംനിങ്ങൾതിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു
എങ്കിൽ അത് ഒരു ്രപായശ്ചിത്തംകൂടാെത
ആയിരിക്കരുത;് തീർച്ചയായും ഒരു
അകൃത്യയാഗംകൂടി െകാടുത്തയയ്ക്കണം.
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും.
അവിടെത്ത ൈക നിങ്ങളിൽനിന്നു
പിൻവലിക്കാതിരുന്നതിെന്റ കാരണവും
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും.”

4 “അകൃത്യയാഗമായി ഞങ്ങൾ എന്താണു
െകാടുത്തുവിേടണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് അവർ ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു: “െഫലിസ്ത്യഭരണാധിപന്മാരുെട
സംഖ്യയ്െക്കാത്തവിധം സ്വർണംെകാണ്ടുള്ള
അഞ്ചുമൂലക്കുരുവും അഞ്ചു സ്വർണ
എലിയും െകാടുത്തുവിടണം. കാരണം,
ഈ ബാധകൾതെന്നയാണേല്ലാ നിങ്ങെളയും
നിങ്ങള െട ഭരണാധിപന്മാെരയും
പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത.് 5 നിങ്ങെള ബാധിച്ച
മൂലക്കുരുക്കള െടയും നിങ്ങള െട നാടു നശിപ്പിച്ച
എലികള െടയും ്രപതിരൂപങ്ങൾ സ്വർണത്തിൽ
തീർത്ത് ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ക! ഒരുപേക്ഷ
നിങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങള െട േദവന്മാരിൽനിന്നും
നിങ്ങള െട നാട്ടിൽനിന്നും യേഹാവ തെന്റ ൈക
പിൻവലിേച്ചക്കാം. 6ഈജിപ്റ്റ കാരും ഫറേവാനും
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള കഠിനമാക്കുന്നെതന്തിന?്



1ശമുേവൽ 6:7 xxv 1ശമുേവൽ 6:11

യേഹാവ യാെതാരു ദയയുമില്ലാെത അവേരാട്
ഇടെപട്ടതിനുേശഷംമാ്രതമേല്ല അവർ
ഇ്രസാേയലിെന വിട്ടയയ്ക്കുകയും േപാകുകയും
െചയ്തത്?

7 “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന, ഒരു പുതിയ വണ്ടി
ഉണ്ടാക്കുക. കറവയുള്ളതും ഒരിക്കലും
നുകം െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ രണ്ടു പശുക്കെള
െകാണ്ടുവന്ന് വണ്ടിയുെട നുകത്തിൽ െകട്ട ക.
അവയുെട കിടാങ്ങെള േവർെപടുത്തി
െതാഴുത്തിൽ അടച്ചിടുക! 8 യേഹാവയുെട
േപടകം എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ െവക്കുക!
അതിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ ഒരു െപട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ
അകൃത്യയാഗമായി െകാടുത്തയയ്ക്കുന്ന
സ്വർണസാധനങ്ങള ം െവക്കുക! പിെന്ന വണ്ടി
അതിെന്റ വഴിക്കു വിട്ടയയ്ക്കുക. 9 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ അതിെന നിരീക്ഷിക്കണം; അത്
സ്വന്തം േദശമായ േബത-്േശെമശിേലക്ക്
േപാകുെന്നങ്കിൽ യേഹാവ ആകുന്നു ഈ
മഹാവിപത്തു നമ്മുെടേമൽ വരുത്തിയെതന്നു
നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽ
നെമ്മ പീഡിപ്പിച്ചത് യേഹാവയുെട ൈക
അെല്ലന്നും യാദൃച്ഛികമായി അ്രപകാരം
സംഭവിച്ചതാെണന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാകും.”

10 അവർ അ്രപകാരംെചയ്തു. അവർ
കറവയുള്ള രണ്ടു പശുക്കെള െകാണ്ടുവന്ന്
വണ്ടിയുെട നുകത്തിൽ െകട്ടി; അവയുെട
കാളക്കിടാങ്ങെള െതാഴുത്തിൽ അടച്ച മിട്ട .
11 സ്വർണനിർമിതമായ എലികള ം
മൂലക്കുരുക്കള െട ്രപതിരൂപങ്ങള ം
അടക്കംെചയ്ത െപട്ടിസഹിതം, അവർ
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യേഹാവയുെട േപടകം െകാണ്ടുവന്ന് ആ
വണ്ടിയിൽെവച്ച . 12 അേപ്പാൾ പശുക്കൾ
േനേര േബത്-േശെമശിേലക്ക്, ഇടംവലം
തിരിയാെത െപരുവഴിയിലൂെട കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
മുേമ്പാട്ട േപായി. െഫലിസ്ത്യഭരണാധിപന്മാർ
േബത-്േശെമശിെന്റ അതിർത്തിവെരയും
അവെയപിൻതുടർന്നു.

13 ആ സമയം േബത-്േശെമശിെല ജനങ്ങൾ
താഴ്വരയിൽ േഗാതമ്പു െകായ്യ കയായിരുന്നു;
അവർ തലയുയർത്തിേനാക്കി; യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം കണ്ടേപ്പാൾ, അവർ
ആഹ്ലാദിച്ച . 14 േബത-്േശെമശുകാരനായ
േയാശുവയുെട വയലിന്നരിെക വണ്ടിെയത്തി;
അവിെട ഒരു വലിയ പാറയുെട അരികത്തു
വണ്ടിനിന്നു. ജനം വണ്ടിയുെട തടി െവട്ടിക്കീറി
പശുക്കെള യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിച്ച . 15 േലവ്യർ യേഹാവയുെട േപടകം
സ്വർണരൂപങ്ങൾ അടക്കംെചയ്തിരുന്ന
െപട്ടിസഹിതം ഇറക്കി ആ വലിയ പാറപ്പ റത്ത്
െവച്ച . അന്ന് േബത്-േശെമശിെല
ജനം യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗങ്ങള ം
മറ്റ യാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . 16 അഞ്ചു
െഫലിസ്ത്യഭരണാധിപന്മാരും ഇവെയല്ലാം
കണ്ടതിനുേശഷം അന്നുതെന്ന എേ്രകാനിേലക്കു
മടങ്ങി.

17 െഫലിസ്ത്യർ യേഹാവയ്ക്ക്
അകൃത്യയാഗമായി െകാടുത്തുവിട്ട
സ്വർണമൂലക്കുരുക്കൾ, അശ്േദാദിനും
ഗസ്സയ്ക്കും അസ്കേലാനും ഗത്തിനും
എേ്രകാനും ഓേരാന്നു വീതമായിരുന്നു.
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18 സ്വർണ എലികള െട എണ്ണവും
െഫലിസ്ത്യഭരണാധിപന്മാരുെടഅധീനതയിലുള്ള
നഗരങ്ങള െട—സംരക്ഷിതനഗരങ്ങള ം
അവേയാടുേചർന്ന നാട്ടിമ്പുറങ്ങളിലുള്ള
്രഗാമങ്ങള െട—എണ്ണത്തിെനാത്തവിധം
ആയിരുന്നു. േബത്-േശെമശുകാരൻ
േയാശുവയുെട വയലിലുണ്ടായിരുന്നതും
യേഹാവയുെട േപടകം ഇറക്കിെവച്ചതുമായ
പാറ ഇന്നുവെരയും ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു
സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു.

19 യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുള്ളിേലക്കു
േനാക്കിയതിനാൽ േബത-്േശെമശുകാരിൽ
ചിലെര ൈദവം സംഹരിച്ച ; അവരിൽ
എഴുപതുേപെര* മരണത്തിനിരയാക്കി. യേഹാവ
അവരുെടേമൽ ഏൽപ്പിച്ച കനത്ത്രപഹരംമൂലം
ജനംവിലപിച്ച . 20േബത്-േശെമശുകാർപറഞ്ഞു:
“യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ,ഈപരിശുദ്ധനായ
ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻആർക്കു
കഴിയും? നമുക്ക് ഇവിെടനിന്ന് ഈ േപടകം
എേങ്ങാട്ട്അയയ്ക്കാൻകഴിയും?”

21 അതിനുേശഷം അവർ കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിേലക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ച പറയിച്ച :
“യേഹാവയുെട േപടകം െഫലിസ്ത്യർ തിരിെക
അയച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾവന്ന്അത് ഏെറ്റടുത്ത്
നിങ്ങള െടഅടുക്കേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുക!”

7
1 അങ്ങെന കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെല
നിവാസികൾ വന്ന് യേഹാവയുെട േപടകം

* 6:19 ചി.ൈക.്രപ. 50,070
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ഏെറ്റടുത്തു. മലമുകളിലുള്ള അബീനാദാബിെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് അതു െകാണ്ടുേപായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതൻ എെലയാസാരിെന
വിശുദ്ധീകരിച്ച,് യേഹാവയുെട േപടകം
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ ചുമതലെപ്പടുത്തി.
2 ദീർഘനാള കൾ—ആെക ഇരുപതുവർഷം—
േപടകം കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽത്തെന്ന
ആയിരുന്നു.

ശമുേവൽ മിസ്പായിൽ െഫലിസ്ത്യെര
കീഴടക്കുന്നു
ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം വിലപിച്ച െകാണ്ട്
യേഹാവയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ
ശമുേവൽ എല്ലാ ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടുമായി
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ പൂർണഹൃദയേത്താെട
യേഹാവയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു വരുെന്നങ്കിൽ
അന്യേദവന്മാെരയും അസ്തേരാത്ത്
്രപതിമകെളയും പരിപൂർണമായി ഉേപക്ഷിക്കണം.
നിങ്ങെളത്തെന്ന യേഹാവയ്ക്കായി
സമർപ്പിക്കുകയും അവിടെത്തമാ്രതം
േസവിക്കുകയും േവണം. എങ്കിൽ അവിടന്ന്
നിങ്ങെള െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
േമാചിപ്പിക്കും.” 4അതുേകട്ട് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും അസ്തേരാത്ത്
്രപതിമകെളയും ഉേപക്ഷിച്ച് യേഹാവെയമാ്രതം
േസവിച്ച .

5 അതിനുേശഷം ശമുേവൽ, “എല്ലാ
ഇ്രസാേയലിെനയും മിസ്പായിൽ കൂട്ടിവരുത്തുക;
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു
മധ്യസ്ഥത െചയ്യാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
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6 മിസ്പായിൽ ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ അവർ
െവള്ളം േകാരി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അർപ്പണംെചയ്തു. ആ ദിവസം മുഴുവൻഅവർ
ഉപവസിച്ച . അവിെടെവച്ച് അവർ അനുതപിച്ച .
“യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ അേങ്ങെക്കതിരായി
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ശമുേവൽ മിസ്പായിൽെവച്ച്
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കുന്യായപാലനംെചയ്തു.

7 ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം മിസ്പായിൽ
ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു െഫലിസ്ത്യർ
േകട്ട . അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യഭരണാധിപന്മാർ
അവെര ആ്രകമിക്കുന്നതിനായി വെന്നത്തി.
ഇ്രസാേയല്യർ ഇതു േകട്ട് െഫലിസ്ത്യർനിമിത്തം
ഭയന്നുവിറച്ച . 8 അവർ ശമുേവൽ
്രപവാചകേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കുന്നതു നിർത്തരുേത! അവിടന്ന്
ഞങ്ങെള െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കെട്ട!” 9 അേപ്പാൾ ശമുേവൽ
മുലകുടിമാറാത്ത ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
എടുത്ത് അതിെന യേഹാവയ്ക്കു
സർവാംഗേഹാമയാഗമായി അർപ്പിച്ച .
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ച . യേഹാവ ആ നിലവിളിക്ക്
ഉത്തരമരുള കയും െചയ്തു.

10ശമുേവൽേഹാമയാഗംകഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
െഫലിസ്ത്യർ ഇ്രസാേയലുമായി യുദ്ധത്തിന്
അണിനിരന്നു. എന്നാൽ അന്നുതെന്ന യേഹാവ
െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേര അത്യ ച്ചത്തിൽ
ഇടിമുഴക്കി അവെര പരി്രഭാന്തരാക്കി;
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ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് അവർ േതാേറ്റാടി.
11 ഇ്രസാേയൽജനം മിസ്പായിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് വഴിയിലുടനീളം െഫലിസ്ത്യെര
സംഹരിച്ച െകാണ്ട,് േബത-്കാരിെന്റ താഴ്വരവെര
അവെരപിൻതുടർന്നു.

12 ഇതിെനത്തുടർന്ന് ശമുേവൽ ഒരു
കെല്ലടുത്ത് മിസ്പായ്ക്കും േസനിനും മേധ്യ നാട്ടി.
“ഇതുവെര യേഹാവ നെമ്മ സഹായിച്ച ,” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അതിന് ഏെബൻ-
ഏെസർ*എന്നു േപരിട്ട .

13 അങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ കീഴടക്കെപ്പട്ട .
പിെന്ന അവർ ഇ്രസാേയൽേദശേത്തക്കു
വന്നില്ല. ശമുേവലിെന്റ ജീവിതകാലെത്തല്ലാം
യേഹാവയുെടൈകെഫലിസ്ത്യർെക്കതിരായിരുന്നു.
14 എേ്രകാൻമുതൽ ഗത്തുവെര െഫലിസ്ത്യർ
ഇ്രസാേയലിൽനിന്നു പിടിെച്ചടുത്തിരുന്ന
നഗരങ്ങൾ വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട . അവയുെട
അയൽ്രപേദശങ്ങള ം ഇ്രസാേയല്യർ
െഫലിസ്ത്യരുെട ആധിപത്യത്തിൽനിന്നു
േമാചിപ്പിച്ച . അക്കാലത്ത് ഇ്രസാേയല്യരും
അേമാര്യരും തമ്മിൽസമാധാനം പുലർന്നിരുന്നു.

15ശമുേവലിെന്റജീവിതകാലെത്തല്ലാംഅേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിനു ന്യായാധിപനായിത്തുടർന്നു.
16 വർഷംേതാറും അേദ്ദഹം േബേഥലിലും
ഗിൽഗാലിലും മിസ്പായിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്
അവിടങ്ങളിൽെവച്ച് ഇ്രസാേയലിനു
ന്യായപാലനംെചയ്യ മായിരുന്നു.
17 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം രാമായിേലക്കു

* 7:12 സഹായശിലഎന്നർഥം.
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മടങ്ങിേപ്പാകുമായിരുന്നു. അവിെടയായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്. അവിെടയും അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിനു ന്യായപാലനംെചയ്തുവന്നു.
അവിെട രാമയിൽ അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു.

8
ഇ്രസാേയൽഒരു രാജാവിെന േചാദിക്കുന്നു

1 ശമുേവൽ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്റ
പു്രതന്മാെര ഇ്രസാേയലിനു ന്യായാധിപന്മാരായി*
നിയമിച്ച . 2 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യജാതന്
േയാേവൽ എന്നും രണ്ടാമെത്ത പു്രതന്
അബീയാവ് എന്നും േപരായിരുന്നു; അവർ
ആയിരുന്നു േബർ-േശബയിെല ന്യായാധിപന്മാർ.
3 ശമുേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാർഗംപിൻതുടർന്നില്ല.അവർ ്രദവ്യാ്രഗഹികളായി
േകാഴവാങ്ങുകയും ന്യായം അട്ടിമറിക്കുകയും
െചയ്തു.

4 അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂടി രാമായിൽ
ശമുേവലിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. 5 അവർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “അങ്ങ് ഇേപ്പാൾ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട പു്രതന്മാർ
അങ്ങയുെട മാർഗം പിൻതുടരുന്നില്ല.
അതിനാൽ മറ്റ ജനതകൾക്കുള്ളതുേപാെല
ഞങ്ങെള നയിക്കാൻ ഒരു രാജാവിെന
നിേയാഗിച്ച തന്നാലും!”എന്നേപക്ഷിച്ച .

* 8:1 അഥവാ,നായകരായി
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6 എന്നാൽ “ഞങ്ങെള നയിക്കാൻ
ഞങ്ങൾെക്കാരു രാജാവിെന തരിക,” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞത് ശമുേവലിന് അ്രപീതിയായി.
അേദ്ദഹം യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച .
7 യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ജനംനിേന്നാടു പറയുന്നെതല്ലാം
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക! അവർ നിെന്നയല്ല,
അവരുെട രാജാെവന്ന നിലയിൽ എെന്നയാണ്
തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 8 ഞാൻ അവെര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെര അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കുകയും െചയ്ത്
എേന്നാടു കാണിച്ച തിന്മതെന്ന അവർ
നിെന്റേനേരയും കാണിക്കുന്നു. 9 ഇേപ്പാൾ
അവർ പറയുന്നതു േകൾക്കുക. എന്നിരുന്നാലും
അവെര ഗൗരവപൂർവം താക്കീതു െചയ്യ ക.
ഭരിക്കാൻേപാകുന്ന രാജാവിെന്റഅവകാശങ്ങൾ
എെന്തല്ലാമായിരിക്കുെമന്ന് അവെര
അറിയിക്കുക.”

10അങ്ങെന ഒരു രാജാവിെന േചാദിച്ച െകാണ്ട്
തെന്റ അടുത്തുവന്ന ജനെത്ത ശമുേവൽ
യേഹാവയുെട വാക്കുകെളല്ലാം അറിയിച്ച .
11 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങെള
ഭരിക്കാൻേപാകുന്ന രാജാവിെന്റഅവകാശങ്ങൾ
ഇെതാെക്ക ആയിരിക്കും: അയാൾ
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെര തെന്റ േതരാളികള ം
കുതിരേച്ചവകരുമായി നിേയാഗിക്കും.
അവർക്ക് അയാള െട രഥങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ
ഓേടണ്ടതായി വരും. 12 ചിലെര അയാൾ
ആയിരങ്ങള െടയും അൻപതുകള െടയും
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അധിപന്മാരായി നിയമിക്കും. മറ്റ ചിലെര
തെന്റ നിലം ഉഴുവാനും വിളവു െകായ്യാനും
യുദ്ധത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ
നിർമിക്കാനും രഥസാമ്രഗികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും
നിേയാഗിക്കും. 13 നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര
അയാൾ സുഗന്ധേലപനം നിർമിക്കുന്നതിനും
പാചകത്തിനും അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും
നിയമിക്കും. 14 നിങ്ങള െടെയല്ലാം
വിേശഷെപ്പട്ട വയലുകള ം മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം
ഒലിവുമരേത്താട്ടങ്ങള ം അയാൾ നിങ്ങളിൽനിന്ന്
അപഹരിച്ച് തെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്ക് െകാടുക്കും.
15 നിങ്ങള െട ധാന്യവിളവിെന്റയും
മുന്തിരിപ്പഴവിളവിെന്റയും ദശാംശം അയാൾ
വാങ്ങിച്ച് തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും
േസവകർക്കും നൽകും. 16 നിങ്ങള െട
ദാസന്മാരിലും ദാസികളിലും കന്നുകാലികളിലും†
കഴുതകളിലും ഏറ്റവും നല്ലതിെനയും അയാൾ
തെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായി എടുക്കും. 17അയാൾ
നിങ്ങള െട ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്നു ദശാംശം
എടുക്കും; നിങ്ങൾേപാലും അയാള െട
അടിമകളായിത്തീരും. 18ആ ദിവസം വരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുത്ത രാജാവിൽനിന്നുള്ള
വിടുതലിനായി നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കും,
എന്നാൽ അന്ന് യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരമരുള കയുമില്ല.”

19 എന്നാൽ ശമുേവലിെന്റ മുന്നറിയിപ്പ കൾ
്രശദ്ധിക്കാൻ ജനത്തിനു സമ്മതമായില്ല.
അവർ പറഞ്ഞു: “അല്ല, ഞങ്ങെള

† 8:16 മൂ.ഭാ. യുവാക്കന്മാെര
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ഭരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾെക്കാരു
രാജാവിെന േവണം! 20 അേപ്പാൾമാ്രതേമ
ഞങ്ങൾക്കുചുറ്റ മുള്ള രാഷ്്രടങ്ങെളേപ്പാെല
ഞങ്ങള ം ആയിത്തീരുകയുള്ള . ഞങ്ങെള
നയിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്കുമുമ്പായി പുറെപ്പട്ട്
ഞങ്ങള െട യുദ്ധങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിനുമായി
ഞങ്ങൾെക്കാരു രാജാവിെന േവണം.”

21 ശമുേവൽ ജനത്തിെന്റ വാക്കുകെളല്ലാം
േകട്ട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅവെയല്ലാം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അറിയിച്ച . 22 യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താട:് “അവരുെട വാക്കുേകട്ട,്
അവർെക്കാരു രാജാവിെനവാഴിച്ച െകാടുക്കുക!”
എന്നുകൽപ്പിച്ച .
അതിനുേശഷംശമുേവൽഇ്രസാേയൽജനേത്താട:്

“ഓേരാരുത്തനും താന്താങ്ങള െട
പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ള !” എന്നു
പറഞ്ഞു.

9
ശമുേവൽശൗലിെനഅഭിേഷകം െചയ്യന്നു

1 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ കീശ് എന്നു
േപരുള്ള ധനികനായ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം അബിേയലിെന്റ മകനായിരുന്നു.
അബിേയൽ െസേറാറിെന്റ മകനും െസേറാർ
െബേഖാറത്തിെന്റ മകനും െബേഖാറത്ത്
െബന്യാമീന്യനായ അഫീഹിെന്റ മകനും
ആയിരുന്നു. 2 കീശിനു ശൗൽ എന്നു
േപരുള്ള അതിസുന്ദരനും യുവാവുമായ ഒരു
മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ
അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ സുമുഖനായ ഒരു പുരുഷൻ
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ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േതാള ം
തലയും േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം
ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.

3 ഒരു ദിവസം ശൗലിെന്റ പിതാവായ കീശിെന്റ
കഴുതകെള കാണാതായി. കീശ് തെന്റ മകനായ
ശൗലിെന വിളിച്ച്, “േസവകന്മാരിൽ ഒരാെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി നമ്മുെട കഴുതകെള
െതരയുക!”എന്നുപറഞ്ഞു. 4അങ്ങെനഅേദ്ദഹം
എ്രഫയീം മലനാട്ടിലും ശാലീശാേദശത്തുംകൂടി
സഞ്ചരിച്ച . എന്നാൽകഴുതകെളകണ്ടുകിട്ടിയില്ല.
അവർ ശാലീം േദശത്തിലൂെടയും സഞ്ചരിച്ച ;
എങ്കിലും അവെയ കെണ്ടത്താനായില്ല. തുടർന്ന്
അേദ്ദഹം െബന്യാമീൻേദശത്തുകൂടി േപായി.
എന്നിട്ട ംഅവെയകാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

5 അവർ സൂഫ് േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
ശൗൽ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ഭൃത്യേനാട:് “വരിക;
നമുക്കു തിരിച്ച േപാകാം. അെല്ലങ്കിൽ പിതാവ്
കഴുതകെളപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തവിട്ട് നെമ്മപ്പറ്റി
ആകുലചിത്തനാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 എന്നാൽ ഭൃത്യൻ: “ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു
ൈദവപുരുഷനുണ്ട.് അേദ്ദഹം ആദരണീയനായ
ഒരു വ്യക്തിയാണ്; അേദ്ദഹം പറയുന്ന
കാര്യങ്ങെളല്ലാം അതുേപാെല സംഭവിക്കും.
നമുക്ക് അവിേടക്കു േപാകാം. ഒരുപേക്ഷ നാം
േപാേകണ്ട വഴി അേദ്ദഹം പറഞ്ഞുതരും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 ശൗൽ ഭൃത്യേനാട:് “നാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുേത്തക്കു േപായാൽ അേദ്ദഹത്തിനായി
എന്താണ് െകാണ്ടുേപാകുക? നമ്മുെട
ഭാണ്ഡത്തിെല ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
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തീർന്നിരിക്കുന്നു. ൈദവപുരുഷനു കാഴ്ച
െവക്കാനായി നമ്മുെട പക്കൽ ഒന്നുമില്ലേല്ലാ!
നമ്മുെട പക്കൽ എെന്തങ്കിലുമുേണ്ടാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

8 അേപ്പാൾ ഭൃത്യൻ വീണ്ടും: “ഇതാ, എെന്റ
ൈകവശം കാൽ േശേക്കൽ* െവള്ളിയുണ്ട.്
ഞാനതു ൈദവപുരുഷനു കാഴ്ചെവക്കാം; നാം
േപാേകണ്ടതായവഴി അേദ്ദഹം ഉപേദശിച്ച തരും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 (മുമ്പ് ഇ്രസാേയലിൽ, ഒരു
മനുഷ്യൻ ൈദവഹിതം ആരായുന്നതിനായി
േപാകുേമ്പാൾ “വരൂ, നമുക്കു ദർശകെന്റ
അടുേത്തക്കു േപാകാം,”എന്നു പറയുമായിരുന്നു.
ഇന്നു ്രപവാചകൻ എന്നറിയെപ്പടുന്നആൾഅന്ന്
ദർശകൻഎന്നുവിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.)

10 “അതു െകാള്ളാം, വരൂ, നമുക്കു േപാകാം,”
എന്നു ശൗൽ തെന്റ ഭൃത്യേനാടു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനഅവർൈദവപുരുഷൻതാമസിച്ചിരുന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കുയാ്രതതിരിച്ച .

11 അവർ മല കയറി പട്ടണത്തിേലക്കു
െചല്ല േമ്പാൾ ഏതാനും യുവതികൾ െവള്ളം
േകാരുന്നതിനായി ഇറങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടു.
“ദർശകൻ ഇവിെടയുേണ്ടാ?” എന്ന് ശൗലും
ഭൃത്യനുംഅവേരാടു േചാദിച്ച .

12 അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഉണ്ട്,
അേദ്ദഹം ഇവിെടയുണ്ട.് അതാ, അേദ്ദഹം
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽത്തെന്നയുണ്ട.് േവഗം െചല്ല ക.
ഇന്നു ജനങ്ങൾക്കു മലയിൽെവച്ച് ഒരു യാഗം
ഉള്ളതിനാൽ അേദ്ദഹം ഇന്നാണു ഞങ്ങള െട
പട്ടണത്തിൽ വെന്നത്തിയത്. 13 നിങ്ങൾ

* 9:8 ഏക. 3 ്രഗാം.
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പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിച്ചാലുടൻ, മലയിേലക്കു
ഭക്ഷണത്തിനായി പുറെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
അേദ്ദഹെത്ത കാണണം. അേദ്ദഹം
വെന്നത്തുന്നതുവെര ജനം ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയില്ല. കാരണം അേദ്ദഹം യാഗം
ആശീർവദിക്കണം; അതിനുേശഷേമ
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ. േവഗം
കയറിെച്ചല്ല ക; ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻകഴിയും.”

14 അവർ കയറ്റം കയറി പട്ടണത്തിേലക്കു
െചന്നു. അവർ പട്ടണത്തിേലക്കു
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ ശമുേവൽ ്രപവാചകൻ
യാഗമർപ്പിക്കുന്നതിനു മലയിേലക്കു േപാകാൻ
അവർെക്കതിേരവന്നു.

15 ശൗൽ വെന്നത്തുന്നതിെന്റ
തേലദിവസം യേഹാവ ശമുേവലിന്
ഇ്രപകാരം െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തിരുന്നു:
16 “നാെള ഏകേദശം ഈ േനരത്ത്
െബന്യാമീൻേദശത്തുനിന്ന് ഒരു പുരുഷെന
ഞാൻ നിെന്റ അടുേത്തക്കയയ്ക്കും. എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു ഭരണാധിപനായി
അവെന അഭിേഷകംെചയ്യ ക! അവൻ എെന്റ
ജനെത്ത െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കും. എെന്റ ജനത്തിെന്റ നിലവിളി
എെന്റ സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാൽ
ഞാനവേരാട് കരുണകാണിച്ചിരിക്കുന്നു.”

17 ശമുേവൽ ശൗലിെന കണ്ടേപ്പാൾ യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഞാൻ നിേന്നാടു പറഞ്ഞിരുന്ന
പുരുഷൻ ഇതാണ;് ഇവൻ എെന്റ ജനെത്ത
ഭരിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
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18ശൗൽ പടിവാതിൽക്കൽെവച്ച് ശമുേവലിെന
സമീപിച്ച:് “ദർശകെന്റ ഭവനം ഏതാെണന്ന്
ദയവായി പറഞ്ഞുതരുേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

19 ശമുേവൽ മറുപടിെകാടുത്തു: “ദർശകൻ
ഞാൻതെന്ന! എനിക്കുമുമ്പായി മലയിേലക്കു
നടന്നുെകാള്ള ക! ഇന്ന് നിങ്ങൾ എേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിക്കണം; നാെള രാവിെല
ഞാൻ താങ്കെള യാ്രതയാക്കാം; താങ്കള െട
ഹൃദയത്തിലുള്ളെതല്ലാം താങ്കേളാടു
പറയുകയും െചയ്യാം. 20 മൂന്നുദിവസംമുമ്പ്
നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടെപ്പട്ട കഴുതകള െട
കാര്യത്തിൽ വ്യാകുലചിത്തരാേകണ്ട. അവ
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇ്രസാേയലിെന്റ
ആ്രഗഹെമല്ലാം ആരുെടേമൽ? താങ്കള െടേമലും
താങ്കള െട പിതൃഭവനത്തിേന്മലുംഅല്ലേയാ?”

21 അേപ്പാൾ ശൗൽ: “ഞാെനാരു
െബന്യാമീന്യനാണേല്ലാ? ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിലുംെവച്ച് ഏറ്റം
െചറിയ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ!
എെന്റ കുലം െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെല
സകലകുലങ്ങളിലുംെവച്ച് ഏറ്റവും
െചറുതായിരിെക്ക, അങ്ങ് എന്തുെകാണ്ടാണ്
എേന്നാടിങ്ങെനപറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

22 അതിനുേശഷം ശമുേവൽ ശൗലിെനയും
ഭൃത്യെനയും വിരുന്നുശാലയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ്രപധാനസ്ഥാനത്തിരുത്തി.
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഏകേദശം മുപ്പതു
േപരായിരുന്നു. 23 ശമുേവൽ പാചകക്കാരേനാട്,
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“്രപേത്യകം മാറ്റിെവക്കാനായി ഞാൻ
പറേഞ്ഞൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഓഹരി െകാണ്ടുവരിക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

24 അങ്ങെന പാചകക്കാരൻ ൈകക്കുറകും
അതിേന്മലുള്ളതും െകാണ്ടുവന്ന് ശൗലിെന്റ
മുമ്പിൽ വിളമ്പി. അേപ്പാൾ ശമുേവൽ:
“താങ്കൾക്കുേവണ്ടി മാറ്റി സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്ന
ഭക്ഷണമിതാ! ഭക്ഷിച്ച െകാൾക! ഈ
അവസരത്തിൽ താങ്കൾക്കു തരുവാനായി
േവർതിരിച്ച െവച്ചിരുന്നതാണിത.് ‘ഞാനും
വിരുന്നുകാെര ക്ഷണിച്ചിട്ട ണ്ട്,’ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഇതു ഞാൻ താങ്കൾക്കുേവണ്ടി
സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്നതാണ”് എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അന്ന് ശൗൽ ശമുേവലിേനാടുകൂെട
ഭക്ഷണംകഴിച്ച .

25 അവർ മലയിൽനിന്നിറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ
വന്നേശഷം ശമുേവൽ തെന്റ വീടിെന്റ
മട്ട പ്പാവിലിരുന്ന് ശൗലുമായി സംസാരിച്ച .
26 ്രപഭാതത്തിൽ അവർ ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റ .
ശമുേവൽ മട്ട പ്പാവിൽെചന്ന് ശൗലിെന
വിളിച്ച . “എഴുേന്നൽക്കുക. ഇന്നു
ഞാൻ താങ്കെള യാ്രതയയയ്ക്കാം,”
എന്നു പറഞ്ഞു. ശൗൽ യാ്രതയ്ക്ക്
ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ ഒന്നിച്ച
യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 27 പട്ടണത്തിെന്റ അതിരിേലക്ക്
അവർ ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ശമുേവൽ
ശൗലിേനാട:് “ഭൃത്യേനാട് മുേമ്പാട്ട കയറി
നടന്നുെകാള്ളാൻ പറയുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഭൃത്യൻഅ്രപകാരംെചയ്തു.അേപ്പാൾശമുേവൽ:
“അൽപ്പേനരം നിൽക്കുക! ൈദവത്തിെന്റ
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അരുളപ്പാട് എനിക്കു താങ്കെള അറിയിക്കാനുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

10
1 അേപ്പാൾ ശമുേവൽ ൈതലപാ്രതെമടുത്ത്
ശൗലിെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച ; അവെന ചുംബിച്ചിട്ട്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “യേഹാവ തെന്റ
അവകാശമായ ജനത്തിനു* നായകനായി
നിെന്ന അഭിേഷകംെചയ്തിരിക്കുന്നു. 2 നീ
ഇന്ന് എെന്നവിട്ട യാ്രതയാകുേമ്പാൾ
െബന്യാമീൻേദശത്തിെന്റ അതിരിങ്കൽ,
െസൽസഹിൽ,റാേഹലിെന്റകല്ലറയ്ക്കരികിൽെവച്ച്
രണ്ടു പുരുഷന്മാെര കണ്ടുമുട്ട ം. ‘നിങ്ങൾ
െതരയുന്നതിന് പുറെപ്പട്ട കഴുതകെള
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ നിെന്റ പിതാവ്
കഴുതകള െട കാര്യം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച,്
“എെന്റ മകനുേവണ്ടി ഞാൻ എന്തു െചയ്യണം?”
എന്നു േചാദിച്ച െകാണ്ട് ആകുലചിത്തനായും
കഴിയുന്നു,’എന്ന്അവർനിേന്നാടു പറയും.

3 “അവിെടനിന്ന് നീ മുേമ്പാട്ട േപായി
താേബാരിെല കരുേവലകവൃക്ഷത്തിനരിെക
എത്തുേമ്പാൾ, േബേഥലിൽൈദവസന്നിധിയിേലക്കു
േപാകുന്ന മൂന്നു പുരുഷന്മാെര നീ കണ്ടുമുട്ട ം.
അവരിൽ ഒരാൾ മൂന്നു േകാലാട്ടിൻകുട്ടികെളയും
രണ്ടാമൻ മൂന്ന് അപ്പവും മൂന്നാമൻ ഒരു തുരുത്തി
വീഞ്ഞും എടുത്തിട്ട ണ്ടാകും. 4 അവർ നിെന്ന
അഭിവാദ്യംെചയ്ത് രണ്ടപ്പം നിനക്കു നൽകും.
അതുനീഅവരിൽനിന്ന്സ്വീകരിക്കണം.

* 10:1 അഥവാ,തെന്റജനമായഇ്രസാേയലിന്
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5 “അതിനുേശഷം നീ ൈദവത്തിെന്റ
ഗിരിയായ ഗിെബയയിൽ എത്തണം.
അവിെട െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസനിക
കാവൽത്താവളം സ്ഥിതിെചയ്യന്നു. നീ
പട്ടണേത്താടു സമീപിക്കുേമ്പാൾ, മുമ്പിൽ
വീണ, തപ്പ,് കുഴൽ, കിന്നരം എന്നിവ
വായിച്ച െകാണ്ട് മലയിൽനിന്നിറങ്ങിവരുന്ന
ഒരു ്രപവാചകഗണെത്ത കാണും. അവർ
്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും. 6 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് നിെന്റേമൽ
ശക്തിേയാെട വന്ന് ആവസിക്കും;
നീയും അവേരാെടാത്തു ്രപവചിക്കും.
അങ്ങെന നീ മെറ്റാരാളായി മാറും. 7 ഈ
ചിഹ്നങ്ങെളല്ലാം നിറേവറുേമ്പാൾ നിനക്കു
യുക്തെമന്നു േതാന്നുന്നതു െചയ്യ ക; ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട.്

8 “നീ എനിക്കുമുമ്പായി ഗിൽഗാലിേലക്കു
േപാകണം! േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കാനായി
ഞാൻ തീർച്ചയായും അവിെട നിെന്റയടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവരും. എന്നാൽ ഞാനവിെട വെന്നത്തി
നീ എന്തു െചയ്യണം എന്നു പറയുന്നതുവെര
ഏഴുദിവസംഎനിക്കായി കാത്തിരിക്കണം.”

ശൗൽരാജാവാക്കെപ്പടുന്നു
9 ശമുേവലിെന്റ അടുത്തുനിന്നു േപാകാനായി
ശൗൽതിരിഞ്ഞേപ്പാൾൈദവംഅവനു േവെറാരു
ഹൃദയംനൽകി.അന്നുതെന്നഈചിഹ്നങ്ങെളല്ലാം
നിറേവറി. 10 അവർ ഗിെബയയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ്രപവാചകഗണം
അവർെക്കതിേര വന്നു. ൈദവാത്മാവ്
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ശക്തിേയാെട ശൗലിേന്മൽ വന്ന് ആവസിച്ച .
അവേരാെടാത്ത് അേദ്ദഹവും ്രപവചിച്ച .
11 േനരേത്ത ശൗലിെന അറിയാവുന്നവർ
അേദ്ദഹവും ്രപവാചകന്മാേരാെടാത്തു
്രപവചിക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ: “കീശിെന്റ മകന്
എന്തുപറ്റി? ശൗലും ്രപവാചകഗണത്തിലുേണ്ടാ?”
എന്നുപരസ്പരം േചാദിച്ച .

12 അവിടത്തുകാരിൽ ഒരാൾ അതിനു
മറുപടിയായി: “ആരാണ് അവരുെട
േനതാവ്?” എന്നു േചാദിച്ച . അങ്ങെന
“ശൗലും ്രപവാചകഗണത്തിേലാ?” എന്നത്
ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തീർന്നു. 13 ശൗൽ
്രപവചിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം ഗിെബയയിെല
മലയിേലക്കുേപായി.

14 അേപ്പാൾ ശൗലിെന്റ പിതൃസേഹാദരൻ
ശൗലിെനയും ഭൃത്യെനയും കണ്ടിട്ട്, “നിങ്ങൾ
എവിെടയായിരുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾ കഴുതകെള െതരയുകയായിരുന്നു.
അവെയ കെണ്ടത്താൻകഴിയാെതവന്നേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ ശമുേവൽ ്രപവാചകെന്റ
അടുത്തുേപായി,”എന്നുശൗൽമറുപടി നൽകി.

15 ശൗലിെന്റ പിതൃസേഹാദരൻ: “ശമുേവൽ
നിങ്ങേളാെടന്തു പറഞ്ഞു? എേന്നാടു പറയുക!”
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 “കഴുതകെള കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹം ഞങ്ങേളാട് ഉറപ്പായി പറഞ്ഞു” എന്ന്
ശൗൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. രാജത്വെത്തപ്പറ്റി
ശമുേവൽ പറഞ്ഞെതാന്നും ശൗൽ തെന്റ
പിതൃസേഹാദരെനഅറിയിച്ചില്ല.
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17 ശമുേവൽ ഇ്രസാേയൽജനെത്തെയല്ലാം
മിസ്പായിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വിളിച്ച വരുത്തി. 18 അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു;
ഈജിപ്റ്റിെന്റയും നിങ്ങെള െഞരുക്കിയ
സകലരാഷ്്രടങ്ങള െടയും പിടിയിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള വിടുവിച്ച .’ 19 എന്നാൽ സകല
ആപത്തുകളിൽനിന്നും കഷ്ടതകളിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത നിങ്ങളിന്നു
തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; ‘ഞങ്ങൾെക്കാരു
രാജാവിെന വാഴിച്ച തരിക,’ എന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും കുലംകുലമായും
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽഅടുത്തുവരിക.”

20ശമുേവൽ ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽനിർത്തിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിനു നറുക്കുവീണു.
21 പിെന്ന അേദ്ദഹം െബന്യാമീൻേഗാ്രതെത്ത
കുലംകുലമായി മുേമ്പാട്ട വരുത്തി; മ്രതികുലം
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട . അവസാനം കീശിെന്റ
മകനായ ശൗൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട . എന്നാൽ
അവർ അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
അവിെടെയങ്ങും കാണാനില്ലായിരുന്നു.
22 അതിനാൽ അവർ വീണ്ടും യേഹാവേയാട:്
“ആ മനുഷ്യൻ ഇവിെട വന്നിട്ട േണ്ടാ?” എന്ന്
അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച .

“അയാൾ സാധനസാമ്രഗികൾക്കിടയിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.
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23 അവർ ഓടിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. ജനങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്നേപ്പാൾ ശൗൽ മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം
േതാൾമുതൽ െപാക്കേമറിയവനായിരുന്നു.
24 ശമുേവൽ സകലജനേത്താടും: “യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്ത മനുഷ്യെന നിങ്ങൾ
കാണുന്നുേണ്ടാ? ഇ്രസാേയലിെലങ്ങും
അവെനേപ്പാെല മെറ്റാരാള മില്ലേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“രാജാവ് നീണാൾ വാഴെട്ട!” എന്നു ജനം
ആർത്തുവിളിച്ച .

25 രാജത്വത്തിെന്റ അവകാശങ്ങള ം
ചുമതലകള ം ശമുേവൽ ജനങ്ങൾക്കു
വിശദീകരിച്ച െകാടുത്തു. അേദ്ദഹം അവെയല്ലാം
ഒരു ചുരുളിൽ എഴുതി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സൂക്ഷിച്ച . അതിനുേശഷം
ശമുേവൽജനെത്തവീടുകളിേലക്കുതിരിച്ചയച്ച .

26 ശൗലും ഗിെബയയിലുള്ള തെന്റ
ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങി. ൈദവം ഹൃദയത്തിൽ
േ്രപരണ നൽകിയ പരാ്രകമശാലികളായ ചില
പുരുഷന്മാരും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േപായി.
27 എന്നാൽ ആഭാസന്മാരായ ചിലർ, “ഈ
മനുഷ്യനു നെമ്മ എങ്ങെന രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയും?” എന്നു പറഞ്ഞ് ശൗലിെന ധിക്കരിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിനു കാഴ്ചകൾ െകാണ്ടുവന്നതുമില്ല.
എന്നാൽശൗൽഅതുഗണ്യമാക്കിയേതയില്ല.

11
ശൗൽയാേബശ് നഗരെത്തവീെണ്ടടുക്കുന്നു
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1അേമ്മാന്യനായ നാഹാശ് വന്ന് ഗിെലയാദിെല
യാേബശ് നഗരെത്ത ഉപേരാധിച്ച്,ആ്രകമിക്കാൻ
തുനിഞ്ഞു. യാേബശ് നിവാസികൾ
എല്ലാവരും അേദ്ദഹേത്താട,് “ഞങ്ങള മായി
സമാധാനയുടമ്പടി െചയ്യണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അേങ്ങക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നുെകാള്ളാം”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

2എന്നാൽഅേമ്മാന്യനായനാഹാശ്അവേരാട:്
“ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരുെടയും
വലതുകണ്ണ് ചൂഴ ്െന്നടുത്തുകളയും; അങ്ങെന
സമസ്തഇ്രസാേയലിനും ഈ അപമാനം
വരുത്തും. ഈ ഒെരാറ്റ വ്യവസ്ഥയിൽമാ്രതം
നിങ്ങള മായിഞാൻസന്ധിെചയ്യാം”എന്നുമറുപടി
നൽകി.

3 അേപ്പാൾ യാേബശിെല േനതാക്കന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴുദിവസം
അവധിതരണം! ഇ്രസാേയലിെലല്ലായിടത്തും
ഞങ്ങൾ സേന്ദശവാഹകെര അയയ്ക്കെട്ട!
ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ ആരും വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങിെക്കാള്ളാം”എന്നു
പറഞ്ഞു.

4 സേന്ദശവാഹകർ ശൗലിെന്റ
ഗിെബയയിൽവന്ന*് നാഹാശ് െവച്ച വ്യവസ്ഥകൾ
അവിടെത്ത ജനെത്ത അറിയിച്ച . അേപ്പാൾ
അവെരല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 5ആ സമയം
ശൗൽ വയലിൽനിന്ന് തെന്റ കന്നുകാലികെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരികയായിരുന്നു. “ജനത്തിന്
എന്തുപറ്റി? അവർ കരയുന്നെതന്തിന?്” എന്ന്

* 11:4 അതായത്,ശൗൽതാമസിച്ചിരുന്നസ്ഥലം.
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അേദ്ദഹം േചാദിച്ച . യാേബശിെല ആള കൾ
വന്നുപറഞ്ഞസംഗതികെളല്ലാം അവർ ശൗലിെന
അറിയിച്ച .

6 അവരുെട വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ൈദവാത്മാവ് ശക്തിേയാെട ശൗലിൽ വന്ന്
ആവസിച്ച ; അേദ്ദഹം േകാപംെകാണ്ടു
ജ്വലിച്ച . 7 ശൗൽ ഒരു േജാടി കാളെയ പിടിച്ച്
ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി നുറുക്കി; ആ കഷണങ്ങൾ
സേന്ദശവാഹകർമുേഖന ഇ്രസാേയലിെലല്ലാം
െകാടുത്തയച്ച ; “ശൗലിെന്റയും ശമുേവലിെന്റയും
പിന്നാെല വരാത്തവർ ആരുതെന്നയായാലും
അവരുെട കാളകേളാടും ഇതുേപാെല െചയ്യ ം”
എന്നു പറയിച്ച .അേപ്പാൾയേഹാവെയപ്പറ്റിയുള്ള
ഭയം ജനങ്ങള െടേമൽ വീണു. അവർ
തിരിഞ്ഞ് ഏകമനേസ്സാെട പുറെപ്പട്ട .
8 ശൗൽ േപാരാളികെളെയല്ലാം േബെസക്കിൽ
ഒരുമിച്ച കൂട്ടിയേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽജനം
മൂന്നുലക്ഷവും െയഹൂദ്യർ മുപ്പതിനായിരവും†
എന്നുകണ്ടു.

9 ഗിെബയയിേലക്കു വന്നിരുന്ന
സേന്ദശവാഹകേരാട് അവർ: “ ‘നാെള െവയിൽ
മൂക്കുേമ്പാേഴക്കു നിങ്ങൾക്കു വിടുതൽ
ഉണ്ടാകും,’ എന്ന് ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികേളാടു െചന്നു പറയുക” എന്നു
പറഞ്ഞയച്ച . സേന്ദശവാഹകർ വന്ന് യാേബശ്
നിവാസികെള ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ
സേന്താഷിച്ച . 10 “നാെള ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് ഇറങ്ങിവരും; നിങ്ങൾക്കു

† 11:8 ചി.ൈക.്രപ.എഴുപതിനായിരം
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േബാധിച്ചതുേപാെലഞങ്ങേളാടു െചയ്യ ക,”എന്ന്
അവർഅേമ്മാന്യർക്കുസേന്ദശം പറഞ്ഞയച്ച .

11 പിേറ്റന്നു ശൗൽ തെന്റ പടയാളികെള
മൂന്നുകൂട്ടമായി വിഭജിച്ച . ്രപഭാതയാമത്തിൽ
അവർ അേമ്മാന്യരുെട പാളയത്തിെന്റ
നടുവിേലക്ക് ഇരച്ച കയറി െവയിൽ
മൂക്കുംവെര അവെര സംഹരിച്ച . ഈ
സംഹാരത്തിൽനിന്ന് െതറ്റിെയാഴിഞ്ഞു
രക്ഷെപ്പട്ടവർ ചിതറിേപ്പായി; തന്മൂലം അവരിൽ
രണ്ടുേപർക്ക് ഒരുമിച്ച നിൽക്കാൻസാധിച്ചില്ല.

ശൗൽരാജാവായിസ്ഥിരെപ്പടുന്നു
12ഇതിനുേശഷം ജനം ശമുേവലിേനാട:് “ ‘ശൗൽ
ഞങ്ങെള ഭരിക്കുേമാ,’ എന്നു േചാദിച്ചവർ
ആരാണ?് അവെര ഞങ്ങള െടപക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ച തരിക! ഞങ്ങൾ അവെര
െകാന്നുകളയും!”എന്നുപറഞ്ഞു.

13എന്നാൽശൗൽ: “ഇന്നുയാെതാരുത്തെനയും
വധിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം, യേഹാവ ഇന്ന്
ഇ്രസാേയലിന് വിേമാചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

14 പിെന്ന ശമുേവൽ ജനേത്താട:് “വരിക,
നമുക്കു ഗിൽഗാലിേലക്കു േപാകാം.
അവിെടെവച്ച് നമുക്ക് ശൗലിെന്റ രാജത്വം
പുനഃസ്ഥാപിക്കാം”എന്നു പറഞ്ഞു. 15അങ്ങെന
ജനെമല്ലാം ഗിൽഗാലിൽ വന്നു. അവിെട
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച് അവർ
ശൗലിെന രാജാവാക്കി. അവിെട അവർ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക സമാധാനയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച . ശൗലും സകല ഇ്രസാേയലും ഏറ്റവും
ആനന്ദിച്ച .
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12
ശമുേവലിെന്റവിടവാങ്ങൽ ്രപഭാഷണം

1 ശമുേവൽ എല്ലാ ഇ്രസാേയലിേനാടുമായി
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറഞ്ഞ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ േകൾക്കുകയും
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന വാഴിച്ച തരികയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 2 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു
നായകനായി ഒരു രാജാവുണ്ട്; എെന്ന
സംബന്ധിച്ചാകെട്ട, ഞാൻ വൃദ്ധനും നര
ബാധിച്ചവനുമാണ.് എെന്റ പു്രതന്മാരും
നിങ്ങള െട കൂട്ടത്തിലുണ്ട.് എെന്റ
യൗവനകാലംമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നായകനായിരുന്നു. 3 ഇതാ,
ഞാൻ ഇവിെട നിൽക്കുന്നു: യേഹാവയുെടയും
അവിടെത്ത അഭിഷിക്തെന്റയും മുമ്പിൽ
നിങ്ങൾ എെന്നപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുക: ഞാൻ
ആരുെടെയങ്കിലും കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ
അപഹരിച്ചിട്ട േണ്ടാ? ഞാൻ ആെരെയങ്കിലും
ചതിക്കുകേയാ പീഡിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? ആരുെടെയങ്കിലും
ൈകയിൽനിന്ന് ഞാൻ േകാഴവാങ്ങി എെന്റ കണ്ണ്
കുരുടാക്കിയിട്ട േണ്ടാ? ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും
ഞാൻ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
അതിനു പരിഹാരം െചയ്യാം.”

4 “അങ്ങ് ഞങ്ങെള ചതിക്കുകേയാ
പീഡിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല;
യാെതാരുത്തെന്റയും ൈകയിൽനിന്ന് അങ്ങ്
അന്യായമായി യാെതാന്നും വാങ്ങിയിട്ട മില്ല,”
എന്നുജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
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5 ശമുേവൽ ജനേത്താട്: “എെന്റ കരങ്ങൾ
തീർത്തും നിഷ്കളങ്കമാെണന്നു നിങ്ങൾ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ യേഹാവ
എനിക്കു സാക്ഷി; അവിടെത്ത അഭിഷിക്തനും
ഇന്നുസാക്ഷി”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അേത, യേഹാവതെന്ന സാക്ഷി,” എന്നു ജനം
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

6 ശമുേവൽ വീണ്ടും ജനേത്താടു
പറഞ്ഞു: “േമാശെയയും അഹേരാെനയും
നിേയാഗിക്കുകയും നിങ്ങള െട പൂർവികെര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച് ഇവിേടക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്തത്
യേഹാവതെന്ന. 7 ആകയാൽ, നിങ്ങൾ
അടുത്തുവന്ന് എെന്റമുമ്പിൽ നിൽക്കുക!
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും നിങ്ങള െട
പൂർവികർക്കു േവണ്ടിയും യേഹാവ െചയ്ത
സകലനന്മകെളയുംകുറിച്ച് ഉള്ള െതളിവുകൾ
ഞാൻനിങ്ങേളാടു വിവരിക്കാം.

8 “യാേക്കാബ്ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപേവശിച്ചതിനുേശഷം
നിങ്ങള െട പൂർവികർ സഹായത്തിനായി
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച . യേഹാവ
േമാശെയയും അഹേരാെനയും അയയ്ക്കുകയും
അവർ നിങ്ങള െട പൂർവികെരഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന് ഈ സ്ഥലത്തു പാർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

9 “എന്നാൽ നിങ്ങള െട പൂർവികർ തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ വിസ്മരിച്ച ;
അതിനാൽ അവിടന്ന് ഹാേസാരിെല രാജാവിെന്റ
േസനാധിപതിയായ സീെസരയുെടയും
െഫലിസ്ത്യരുെടയും േമാവാബുരാജാവിെന്റയും
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ൈകകളിൽ അവെര ഏൽപ്പിച്ച . അവർ
ഇ്രസാേയലിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്തു. 10അവർ
അേപ്പാൾ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച :
‘ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു; ഞങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിക്കുകയും ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അസ്തേരാത്ത് ്രപതിമകെളയും േസവിക്കുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ യേഹാേവ,
ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെള വിടുവിക്കണേമ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അങ്ങെയ േസവിക്കും.’ 11 അേപ്പാൾ യേഹാവ
െയരൂ-ബാൽ,* െബദാൻ,†യിഫ്താഹ,്ശമുേവൽ‡
എന്നിവെരഅയയ്ക്കുകയും നാലു ഭാഗത്തുമുള്ള
നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കള െട ൈകകളിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള വിടുവിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന
നിങ്ങൾസുരക്ഷിതരായി താമസിച്ച .

12 “എന്നാൽ അേമ്മാന്യരാജാവായ
നാഹാശ് നിങ്ങെള ആ്രകമിക്കാൻ
ഉദ്യമിക്കുന്നതായിക്കണ്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
എെന്റ അടുക്കൽവന്നു; ഞങ്ങെള
ഭരിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങൾെക്കാരു രാജാവു
േവണം എന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പട്ട .
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവതെന്ന
നിങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിെക്കയാണ് നിങ്ങൾ
അങ്ങെന ആവശ്യെപ്പട്ടത.് 13 ഇേപ്പാൾ,
ഇതാ, നിങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുത്തവനും
നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിച്ചവനുമായ രാജാവ്!
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന
കൽപ്പിച്ച നൽകിയിരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങൾ
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യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും, അവിടെത്ത
േസവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും,
അവിടെത്തകൽപ്പനകൾലംഘിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ െമങ്കിൽ, അങ്ങെന നിങ്ങള ം നിങ്ങെള
ഭരിക്കുന്നരാജാവും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ അനുഗമിക്കുെമങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക്
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കും. 15 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ
യേഹാവെയ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
അവിടെത്ത കൽപ്പനകെള ധിക്കരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അവിടെത്ത കരങ്ങൾ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്ക് എതിരായിരുന്നതുേപാെല,
നിങ്ങൾക്കുംഎതിരായിരിക്കും.

16 “ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട
നിങ്ങള െട കണ്മുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന യേഹാവ
െചയ്യാൻേപാകുന്ന മഹാകാര്യം കണ്ടുെകാൾക.
17ഇത് േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെന്റകാലമേല്ല?ഞാൻ
യേഹാവേയാട്അേപക്ഷിക്കും;അവിടന്ന് ഇടിയും
മഴയും അയയ്ക്കും. അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഒരു
രാജാവിെന േചാദിച്ചത് യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
എ്രതമാ്രതം നിന്ദ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾക്കു േബാധ്യമാകും.”

18 അതിനുേശഷം ശമുേവൽ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച . അന്നുതെന്ന യേഹാവ ഇടിയും
മഴയും അയച്ച . അതിനാൽ ജനെമല്ലാം
യേഹാവയുെടയും ശമുേവലിെന്റയുംമുമ്പാെക
ഏറ്റവും ഭയേത്താടുകൂെട നിന്നു.

19 ജനെമല്ലാം ശമുേവലിേനാട് അേപക്ഷിച്ച :
“ഞങ്ങൾ െചയ്ത മെറ്റല്ലാ പാപങ്ങേളാടുംകൂെട,
ഒരു രാജാവിെന േചാദിച്ചതുവഴി, ഒരു
തിന്മകൂടി ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.
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അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ
മരിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അേപക്ഷിച്ചാലും!”

20 ശമുേവൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഭയെപ്പേടണ്ട,
നിങ്ങൾ ഈ തിന്മകെളല്ലാം െചയ്തുെവങ്കിലും
യേഹാവയിൽനിന്ന് അകന്നുമാറിേപ്പാകരുത;്
പൂർണഹൃദയേത്താടുകൂടി നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
േസവിക്കുക. 21 നിങ്ങൾ യേഹാവെയ വിട്ട്
്രപേയാജനരഹിതങ്ങളായ വി്രഗഹങ്ങള െട
പിന്നാെല തിരിയരുത.് നിങ്ങൾക്കു
യാെതാരു നന്മയും െചയ്യാൻ അവർക്കു
കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കാനും
അവെയെക്കാണ്ടാകില്ല. കാരണം, അവെയല്ലാം
മിഥ്യാമൂർത്തികളാണ്. 22 യേഹാവയ്ക്കു
നിങ്ങെള സ്വന്തജനമാക്കിത്തീർക്കാൻ
മനസ്സായേല്ലാ! അതിനാൽ അവിടന്ന് തെന്റ
മഹത്തായ നാമെത്ത്രപതി സ്വന്തജനമായ
നിങ്ങെള തള്ളിക്കളയുകയില്ല. 23 എെന്റ
കാര്യത്തിലാെണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ യേഹാവേയാടു
െചയ്യന്ന മഹാപരാധമാണ്. ആ പാപംെചയ്യാൻ
ൈദവം എനിക്കിടവരുത്താതിരിക്കെട്ട.
നന്മയും നീതിയുമായുള്ള പാത ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുപേദശിച്ച തരാം. 24 യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ട് പൂർണഹൃദയേത്താടും
വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂടി അവിടെത്ത
േസവിക്കുക! അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എ്രത മഹാകാര്യങ്ങൾ െചയ്തുതന്നിരിക്കുന്നു
എേന്നാർത്തുെകാൾക! 25 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
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ദുശ്ശാഠ്യക്കാരായി തിന്മ ്രപവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട രാജാവും നശിച്ച േപാകും.”

13
ശമുേവൽശൗലിെനശാസിക്കുന്നു

1 ശൗൽ രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
മുപ്പതു* വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം രണ്ടുവർഷം†
ഇ്രസാേയലിൽ രാജാവായി വാണു.

2 ശൗൽ ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്ന് മൂവായിരം
പടയാളികെള െതരെഞ്ഞടുത്തു; രണ്ടായിരം
േപർ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട മിക്-മാസിലും
േബേഥൽ ഗിരി്രപേദശങ്ങളിലും ആയിരംേപർ
േയാനാഥാേനാടുകൂെട‡ െബന്യാമീൻേദശത്തിെല
ഗിെബയയിലും നിർത്തി. േശഷിച്ചവെര അേദ്ദഹം
അവരവരുെട ഭവനത്തിേലക്കുതിരിച്ചയച്ച .

3േഗബായിലുണ്ടായിരുന്നെഫലിസ്ത്യൈസനികേക്രന്ദം
േയാനാഥാൻ ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കി. െഫലിസ്ത്യർ
അതുേകട്ട . “എ്രബായർ േകൾക്കെട്ട,” എന്നു
പറഞ്ഞ് ശൗൽ നാെടാട്ട ക്കു കാഹളം ഊതിച്ച :
4 “ശൗൽ െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസനികേക്രന്ദം
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കിെയന്നും െഫലിസ്ത്യർക്ക്
ഇ്രസാേയല്യേരാട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിലും
അധികം െവറുപ്പ ണ്ടായി,” എന്നും ഉള്ള
വാർത്തകൾ ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം േകട്ട .
ജനെമല്ലാം ഗിൽഗാലിൽ ശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുേചരാൻകൽപ്പനയുണ്ടായി.
* 13:1 ചി.ൈക.്രപ. മുപ്പത,്എന്നു കാണുന്നില്ല. † 13:1 1 ശമു.
15:26-28കാണുക;അഥവാ,നാൽപ്പത്തിരണ്ടു 1ശമു. 31:4-6;അ.്രപ.
13:21 കാണുക. മൂ.ഭാ. നാൽപ്പത് എന്നു കാണുന്നില്ല. ‡ 13:2
ശൗൽരാജാവിെന്റ മകനാണ് േയാനാഥാൻ
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5 മൂവായിരം§ രഥങ്ങേളാടും ആറായിരം
അശ്വഭടന്മാേരാടും കടൽക്കരയിെല
മണൽേപാെലഎണ്ണമറ്റ കാലാൾപ്പടകേളാടുംകൂടി
െഫലിസ്ത്യർ ഇ്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ
അണിനിരന്നു. അവർ വന്ന് േബത്-
ആെവനു കിഴക്ക് മിക്-മാസിൽ പാളയമിറങ്ങി.
6 തങ്ങള െട നില പരുങ്ങലിലാെണന്നും
ൈസന്യം വളെര ്രകൂരമായ ആ്രകമണം
േനരിട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഇ്രസാേയല്യർ
മനസ്സിലാക്കി, അതുെകാണ്ട് ജനം ഗുഹകളിലും
കുറ്റിക്കാടുകളിലും പാറെക്കട്ട കളിലും
മാളങ്ങളിലും ജലസംഭരണികളിലുംെചന്ന് ഒളിച്ച .
7എ്രബായരിൽ ചിലർ േയാർദാൻനദികടന്ന് ഗാദ്,
ഗിെലയാദ,് േദശങ്ങളിലും െചെന്നത്തി.
ഈ സമയം ശൗൽ, ഗിൽഗാലിൽത്തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനെമല്ലാം ഭയന്നുവിറച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്നു. 8 ശമുേവൽ
അവധിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഏഴുദിവസവും
ശൗൽ അവിെടത്തെന്ന കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ
ശമുേവൽ ഗിൽഗാലിൽ വെന്നത്തിയില്ല.
ജനം ശൗലിെന വിട്ട് ചിതറിേപ്പാകാൻ
തുടങ്ങി. 9 അതുെകാണ്ട് “േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക,” എന്നു ശൗൽ കൽപ്പിച്ച .
അേദ്ദഹംതെന്ന േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച .
10 യാഗങ്ങൾ െചയ്തുതീർന്ന ഉടൻതെന്ന
ശമുേവൽ വെന്നത്തി. ശൗൽ അേദ്ദഹെത്ത
അഭിവാദനംെചയ്യാൻഅടുത്തുെചന്നു.

11 “താങ്കൾ െചയ്തെതന്താണ?്” ശമുേവൽ

§ 13:5 ചി.ൈക.്രപ. മുപ്പതിനായിരം
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േചാദിച്ച .

അേപ്പാൾ ശൗൽ, “ജനം എെന്നവിട്ട
ചിതറിെപ്പായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുെന്നന്നും
പറഞ്ഞ സമയത്തിനകം അങ്ങു
വെന്നത്തിയിട്ടിെല്ലന്നും െഫലിസ്ത്യർ മിക്-
മാസിൽ ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുെന്നന്നും
കണ്ടേപ്പാൾ 12 ‘െഫലിസ്ത്യർ ഇേപ്പാൾ
ഗിൽഗാലിൽെവച്ച് എെന്റേമൽ
ആ്രകമണം തുടങ്ങുെമന്നും ഞാൻ
യേഹാവയുെട അനു്രഗഹങ്ങൾക്കായി
അേപക്ഷിച്ചില്ലേല്ലാെയന്നും,’ ഞാൻ ചിന്തിച്ച .
അതിനാൽ േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി ഈ വിധം
െചയ്തുേപായി”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

13 ശമുേവൽ പറഞ്ഞു: “നീ കാണിച്ചതു
േഭാഷത്തമാണ്. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കുതന്ന കൽപ്പന നീ പാലിച്ചില്ല.
ഇ്രസാേയലിേന്മൽ നിെന്റ രാജത്വം അവിടന്ന്
എേന്നക്കുമായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു.
14 എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ, നിെന്റ രാജത്വം
നിലനിൽക്കുകയില്ല. നീ യേഹാവയുെട
കൽപ്പന ്രപമാണിക്കായ്കയാൽ യേഹാവ
തെന്റ മനസ്സിനിണങ്ങിയ മെറ്റാരു പുരുഷെന
അേന്വഷിച്ചിട്ട ണ്ട്. അവിടന്ന് തെന്റ ജനത്തിനു
നായകനായിഅവെനനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.”

15 ഇതിെനത്തുടർന്ന് ശമുേവൽ
ഗിൽഗാലിൽനിന്ന് െബന്യാമീൻേദശത്തിെല
ഗിെബയയിേലക്കു േപായി. ശൗൽ
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തെന്റകൂെടയുള്ള ജനെത്ത എണ്ണി. െവറും
അറുനൂറുേപരുമാ്രതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത.്

ഇ്രസാേയൽആയുധങ്ങളില്ലാെത
16ശൗലും േയാനാഥാനുംഅവേരാടുകൂെടയുള്ള
പടയാളികള ം െബന്യാമീൻേദശെത്ത
ഗിെബയയിൽ* കഴിയുകയായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ മിക്-മാസിൽ
പാളയമടിച്ചിരുന്നു. 17 െഫലിസ്ത്യ
പാളയത്തിൽനിന്ന് െകാള്ളസംഘങ്ങൾ
മൂന്നുകൂട്ടമായി പുറെപ്പട്ട ; ഒന്ന് ശൂവാലിെന്റ
സമീപത്തുള്ള ഒ്രഫയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു.
18 മെറ്റാരു സംഘം േബത-്േഹാേരാനിേലക്കും
മൂന്നാമേത്തത് മരുഭൂമിക്കുേനേര
െസേബായീം താഴ്വരയ്െക്കതിേരയുള്ള
അതിർത്തി്രപേദശങ്ങളിേലക്കും തിരിഞ്ഞു.

19 ഇ്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങും
ഒരു ഇരുമ്പുപണിക്കാരെനേപ്പാലും
കാണാനില്ലായിരുന്നു. “എ്രബായർ
വാള ം കുന്തവും തീർപ്പിക്കരുത!്” എന്നു
െഫലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞിരുന്നു. 20 തങ്ങള െട
കലപ്പ, ൈകേക്കാടാലി, മഴു, അരിവാൾ
മുതലായവ മൂർച്ചകൂട്ട ന്നതിനായി
ഇ്രസാേയല്യർ െഫലിസ്ത്യരുെട അടുത്തു
വരുമായിരുന്നു. 21കലപ്പയും ൈകേക്കാടാലിയും
മൂർച്ചകൂട്ട ന്നതിനു മൂന്നിൽരണ്ടു േശേക്കലും†
മുൾെക്കാളത്ത,് മഴു, മുൾേക്കാൽ ഇവയ്ക്കു

* 13:16 മൂ.ഭാ. േഗബാ, ഗിെബയാ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
† 13:21 ഏക. 8 ്രഗാം.
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മൂന്നിെലാന്നു േശേക്കലും‡ വീതം കൂലി
ഈടാക്കിയിരുന്നു.

22 അതിനാൽ യുദ്ധസമയത്ത് ശൗലിെന്റയും
േയാനാഥാെന്റയുംകൂെടയുള്ള ഭടന്മാരിൽ
ആർക്കുംതെന്ന ഒരു വാേളാ കുന്തേമാ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ശൗലിനുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റമകൻ
േയാനാഥാനുംമാ്രതേമഅവഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .

േയാനാഥാൻ െഫലിസ്ത്യെരആ്രകമിക്കുന്നു
23 െഫലിസ്ത്യരുെട െകാള്ളസംഘങ്ങളിൽ ഒന്ന്
മിക്-മാസിനടുത്തുള്ളചുരത്തിേലക്കുകടന്നു.

14
1 ഒരു ദിവസം ശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകനായ
യുവാവിേനാട:് “വരിക, നമുക്ക് െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈസനികേക്രന്ദത്തിേലെക്കാന്നു േപാകാം.”
ഇക്കാര്യം അയാൾ തെന്റ പിതാവിെന
അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.

2 ശൗൽ ഗിെബയയുെട അതിരിങ്കൽ
മിേ്രഗാനിെല മാതളനാരകത്തിെന്റകീഴിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി
ഏകേദശം അറുനൂറ് ആൾക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു.
3 അവരിൽ ഏേഫാദ് ധരിച്ചിരുന്ന അഹീയാവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഈഖാേബാദിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹീതൂബിെന്റ മകനായിരുന്നു.
അഹീത്തൂബ് ഫീെനഹാസിെന്റ മകൻ;
ഫീെനഹാസ് ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതനായിരുന്ന ഏലിയുെട മകൻ.
‡ 13:21 ഏക. 4 ്രഗാം.
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േയാനാഥാൻ അവെര വിട്ട േപായ കാര്യം ആരും
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

4 െഫലിസ്ത്യരുെട കാവൽേസനാേക്രന്ദത്തിൽ
എത്തുന്നതിനായി േയാനാഥാൻ കടക്കാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്ന മലയിടുക്കിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലും
കടുംതൂക്കായ ഓേരാ പാറെക്കട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
അവയിൽ ഒന്നിന് േബാേസസ് എന്നും മേറ്റതിന്
േസെന എന്നും േപരായിരുന്നു. 5 ഒരു പാറെക്കട്ട
വടേക്കാട്ട മിക്-മാസിന് അഭിമുഖമായും മേറ്റത്
െതേക്കാട്ട് ഗിെബയായ്ക്ക് അഭിമുഖമായും
നിന്നിരുന്നു.

6 േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകനായ
യുവാവിേനാട:് “വരൂ, പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്ത*
ഇവരുെട ൈസനികേക്രന്ദത്തിേലക്കു
നമുക്കു കടന്നുെചല്ലാം; ഒരുപേക്ഷ,
യേഹാവ നമുക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിേച്ചക്കാം.
അധികംെകാേണ്ടാ അൽപ്പംെകാേണ്ടാ
്രപവർത്തിക്കാൻ യേഹാവയ്ക്കു
്രപയാസമില്ലേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 ആയുധവാഹകൻ അേദ്ദഹേത്താട:്
“അങ്ങയുെട ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്താലും!
മുേമ്പ െപായ്െക്കാള്ള ; ഞാൻ അങ്ങയുെട
ഇഷ്ട്രപകാരം പിന്നാെലതെന്നയുണ്ട”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

8 അേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ പറഞ്ഞു: “വരൂ,
നമുക്കു േനേരെചന്ന് അവരുെടമുമ്പിൽ
്രപത്യക്ഷെപ്പടാം; അവർ നെമ്മ കാണെട്ട!
9 ‘ഞങ്ങൾ വരുന്നതുവെര അവിെട

* 14:6 പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്ത, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
െയഹൂദന്മാരല്ലാത്ത,അഥവാ,ൈദവമില്ലാത്തഎന്നാണ.്
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നിൽക്കുക,’ എന്ന് അവർ പറയുന്നപക്ഷം
നമുക്കിവിെടത്തെന്ന നിൽക്കാം. അവരുെട
അടുേത്തക്കു േപാേകണ്ടാ. 10എന്നാൽ ‘ഇേങ്ങാട്ട
കയറിവരിക,’ എന്ന് അവർ പറയുന്നപക്ഷം
നമുക്കു കയറിെച്ചല്ലാം. യേഹാവ അവെര
നമ്മുെടൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നതിനു
നമുക്കുള്ളചിഹ്നമായിരിക്കും ഇത്.”

11 അങ്ങെന അവരിരുവരും െഫലിസ്ത്യരുെട
ആ കാവൽേസനാേക്രന്ദത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന
കാണിച്ച . ഉടെന െഫലിസ്ത്യർ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “േനാക്കൂ, എ്രബായർ
ഒളിച്ചിരുന്ന മാളങ്ങളിൽനിന്ന് ഇതാ
കയറിവരുന്നു.” 12 ൈസനികേക്രന്ദത്തിെല
ഭടന്മാർ േയാനാഥാേനാടും അയാള െട
ആയുധവാഹകേനാടും “ഇവിേടക്കു കയറിവരിക,
ഞങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ച തരാം,” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:്

“എെന്റ പിന്നാെല കയറിവരൂ; യേഹാവ അവെര
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

13 േയാനാഥാെന്റ പിന്നാെലആയുധവാഹകനും
തത്തിപ്പിടിച്ച കയറി. െഫലിസ്ത്യർ
േയാനാഥാെന്റ മുമ്പിൽ വീണുേപായി.
ആയുധവാഹകൻ അവരുെട പിൻവശത്തുനിന്ന്
വന്നവെര െകാന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 14 ആദ്യ
അ്രകമത്തിൽത്തെന്ന ഏകേദശം അരേയക്കർ
ഇടത്ത് ഇരുപതുേപെര േയാനാഥാനും
ആയുധവാഹകനുംകൂടി െകാന്നുവീഴ്ത്തി.
ഇ്രസാേയൽെഫലിസ്ത്യെരഓടിക്കുന്നു
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15 ഉടൻതെന്ന െഫലിസ്ത്യരുെട
സകലൈസന്യത്തിേന്മലും പരി്രഭാന്തിപിടിെപട്ട —
പാളയത്തിലുംപടനിലത്തുംകാവൽേസനാേക്രന്ദത്തിലും
കവർച്ചസംഘത്തിലും—വലിേയാരു നടുക്കം
ഉണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിൽ ഭൂമികുലുങ്ങി. ൈദവം
അയച്ചഒരുസം്രഭമംആയിരുന്നുഅത്.

16 െഫലിസ്ത്യൈസന്യം ചിതറി
നാലുപാടും പായുന്നത് െബന്യാമീനിെല
ഗിെബയയിൽനിന്ന് ശൗലിെന്റ കാവൽക്കാർ
കണ്ടു. 17 ശൗൽ തെന്റകൂെടയുള്ള
ജനേത്താടു പറഞ്ഞു: “ൈസന്യെത്ത
വിളിച്ച കൂട്ടി നമ്മുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
േപായവർ ആരാെണന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക.”
അവർ അ്രപകാരംെചയ്തു. േയാനാഥാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആയുധവാഹകനുംമാ്രതം
അവരുെടകൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

18 “ൈദവത്തിെന്റ േപടകം െകാണ്ടുവരൂ,” എന്ന്
ശൗൽ അഹീയാവിേനാട് ആജ്ഞാപിച്ച (അന്ന്
േപടകം ഇ്രസാേയലിലുണ്ടായിരുന്നു).† 19 ശൗൽ
പുേരാഹിതന്മാരുമായി സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യപാളയത്തിെലേകാലാഹലംഏറിേയറി
വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ “നിെന്റ ൈക
പിൻവലിക്കുക,” എന്ന് ശൗൽ പുേരാഹിതേനാടു
പറഞ്ഞു.

20 അേപ്പാൾ ശൗലും കൂെടയുള്ള സകല
ആള കള ം ഒരുമിച്ച കൂടി യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പട്ട . െഫലിസ്ത്യർ ആകമാനം
കുഴപ്പത്തിലായി പരസ്പരം െവട്ടിവീഴ്ത്തുന്ന

† 14:18 ചി.ൈക.്രപ. “ഏേഫാദ് െകാണ്ടുവരൂ.” (അക്കാലത്ത്
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക ഏേഫാദ്
ധരിച്ചിരുന്നു.)
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കാഴ്ചയാണ് അവർ കണ്ടത.് 21 േനരേത്ത
െഫലിസ്ത്യരുെടകൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരും
അവരുെട പാളയത്തിൽ െചെന്നത്തിയവരുമായ
എ്രബായരും തിരിഞ്ഞ് ശൗലിെന്റയും
േയാനാഥാെന്റയുംകൂെടയുള്ള ഇ്രസാേയല്യരുെട
പക്ഷംേചർന്നു. 22 അതുേപാെലതെന്ന
എ്രഫയീം ഗിരി്രപേദശങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന
ഇ്രസാേയല്യരും െഫലിസ്ത്യർ േതാേറ്റാടുന്നുഎന്നു
േകട്ടമാ്രതയിൽ ഇറങ്ങിവന്നു പടയിൽേച്ചർന്ന്
അവെര പിൻതുടർന്നു. 23 അങ്ങെന അന്ന്
യേഹാവഇ്രസാേയലിെന രക്ഷിച്ച ;യുദ്ധം േബത്-
ആെവന്അപ്പ റംവെരവ്യാപിച്ച .

േയാനാഥാൻ േതൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു
24 “ഇന്നു സന്ധ്യയ്ക്കുമുമ്പ,് ഞാെനെന്റ
ശ്രതുക്കേളാടു പകരം വീട്ട ന്നതുവെര
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ആരുതെന്നയായാലും
അവർ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും,” എന്നു
പറഞ്ഞ് ശൗൽ ഇ്രസാേയല്യെരെക്കാണ്ടു
ശപഥംെചയ്യിച്ചിരുന്നു. തന്മൂലം അവർ അന്ന്
വളെര വിഷമത്തിലായി. ജനത്തിൽആരുംതെന്ന
ഭക്ഷണംആസ്വദിച്ചിരുന്നില്ല.

25 ൈസന്യെമല്ലാം ഒരു കാട്ട ്രപേദശെത്തത്തി.
അവിെട നിലത്തു േതനുണ്ടായിരുന്നു. 26അവർ
കാടിനുള്ളിേലക്കു കടന്നേപ്പാൾ േതൻതുള്ളികൾ
ഇറ്റിറ്റ വീണുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതായി അവർ
കണ്ടു. എങ്കിലും അവർ ശപഥെത്ത
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ആരുംതെന്ന
തെന്റ ൈക വായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായില്ല.
27 േയാനാഥാനാകെട്ട, തെന്റ പിതാവു
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ജനെത്തെക്കാണ്ടു ശപഥംെചയ്യിച്ച വിവരം
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം
തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന വടിയുെട
അ്രഗം ഒരു േതൻകട്ടയിൽ കുത്തി അൽപ്പം
േതെനടുത്തു ഭുജിച്ച . അങ്ങെന അയാൾ
ൈക വായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. ഉടെന
അയാള െട കണ്ണ കൾ െതളിഞ്ഞു.‡ 28അേപ്പാൾ
പടയാളികളിെലാരാൾ അേദ്ദഹേത്താട:്
“ ‘ഇന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനും
ശപിക്കെപ്പട്ടവനായിരിക്കെട്ട!’ എന്നു പറഞ്ഞ്
അങ്ങയുെട പിതാവ് ജനെത്തെക്കാണ്ടു സത്യം
െചയ്യിച്ചിട്ട ണ്ട്. ജനംക്ഷീണിച്ച മിരിക്കുന്നു”എന്നു
പറഞ്ഞു.

29 അതിനു േയാനാഥാൻ ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു: “എെന്റ പിതാവു േദശത്തിന്
ഉപ്രദവമാണു വരുത്തിയത.് ഈ േതൻ
അൽപ്പം ഞാൻ രുചിേനാക്കിയതുമൂലം
എെന്റ കണ്ണ കൾ െതളിഞ്ഞതു േനാക്കുക.
30 ജനങ്ങൾ അവരുെട ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്
ഇന്ന് അപഹരിെച്ചടുത്ത െകാള്ളയിൽനിന്ന്
അൽപ്പം ചിലതു ഭക്ഷിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
എ്രത നന്നായിരുന്നു! എങ്കിൽ ഇന്നു നാം
െഫലിസ്ത്യരുെടേമൽ നടത്തിയ സംഹാരം
കുെറക്കൂടി വിപുലമാകുമായിരുന്നിേല്ല?”

31 ഇ്രസാേയല്യർ അന്ന് മിക-്മാസുമുതൽ
അയ്യാേലാൻവെര െഫലിസ്ത്യെര തകർത്തു;
അേപ്പാേഴക്കും ജനം വളെരേയെറ തളർന്നിരുന്നു.
32ആകയാൽ അവർ ൈകവശെപ്പടുത്തിയിരുന്ന

‡ 14:27 അഥവാ,ശക്തിപൂർവസ്ഥിതിയിലായി. വാ. 29കാണുക
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െകാള്ളയിൽ ചാടിവീണ് ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും കാളക്കിടാങ്ങെളയും പിടിച്ച്
നിലത്തുെവച്ച്അറത്ത് രക്തേത്താടുകൂടിത്തെന്ന
തിന്നുതുടങ്ങി. 33 “ജനം രക്തേത്താടുകൂടിയ
മാംസംതിന്ന് യേഹാവയ്െക്കതിേര
പാപംെചയ്യന്നു,”എന്ന്ശൗലിന്അറിവുകിട്ടി.
അേപ്പാൾ ശൗൽ: “നിങ്ങൾ
വിശ്വാസഘാതകരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു
വലിയ കല്ല് േവഗം ഇവിെട എെന്റയടുക്കൽ
ഉരുട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക” എന്നു പറഞ്ഞു.
34 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം: “ ‘നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും അവരവരുെട കാളകെളയും
ആടുകെളയുംെകാണ്ട് എെന്റ അടുത്തുവരിക.
അവെയ ഇവിെടെവച്ച െകാന്ന് നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുക. രക്തേത്താടുകൂടി മാംസംതിന്ന്
യേഹാവയ്െക്കതിരായി പാപംെചയ്യരുത,്’
എന്ന് ജനത്തിെന്റ അടുത്തുെചന്ന് അവെര
അറിയിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
കാളകെള െകാണ്ടുവന്ന് അന്നുരാ്രതി അറത്തു
ഭക്ഷിച്ച . 35 ഇതിെനത്തുടർന്ന് ശൗൽ
യേഹാവയ്ക്കായി ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.
അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്കായി പണിത ആദ്യെത്ത
യാഗപീഠമായിരുന്നുഅത.്

36 അേപ്പാൾ ശൗൽ: “നമുക്കു രാ്രതിയിലും
െഫലിസ്ത്യെര പിൻതുടരാം; പുലരുംവെര
അവെര െകാള്ളയിടാം; അവരിൽ
ഒരുത്തൻേപാലും ജീവേനാെട അവേശഷിക്കാൻ
നാംഅനുവദിക്കരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

“അേങ്ങക്കു യുക്തെമന്നു േതാന്നുന്നതു
െചയ്താലും,”എന്നുജനം മറുപടി പറഞ്ഞു.
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എന്നാൽ “ഇവിെട നാം ൈദവേത്താട്
അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുക,” എന്നു പുേരാഹിതൻ
പറഞ്ഞു.

37 അതുെകാണ്ട് ശൗൽ: “യേഹാേവ, ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യെര പിൻതുടരണേമാ?അങ്ങ്അവെര
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുേമാ?”
എന്ന് യേഹാവേയാട് േചാദിച്ച . എന്നാൽൈദവം
അന്ന്ശൗലിനു മറുപടി െകാടുത്തില്ല.

38അതിനാൽ ശൗൽ കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ച :
“േസനാേനതാക്കന്മാെരല്ലാം ഇവിെട
എെന്റ അടുത്തുവരെട്ട! ഇന്ന് എന്തു
പാപമാണു െചയ്യെപ്പട്ടെതന്നു നമുക്കാദ്യമായി
കണ്ടുപിടിക്കാം. 39 ഇ്രസാേയലിെന
രക്ഷിക്കുന്ന ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ,
അത് എെന്റ മകനായ േയാനാഥാെന്റ
പക്കലാെണങ്കിൽേപാലും, അവൻ മരിക്കണം.”
എന്നാൽ ജനത്തിൽ ഒരുത്തൻേപാലും ഒരു
വാക്കും ഉത്തരമായി പറഞ്ഞില്ല.

40 അതിനുേശഷം ശൗൽ എല്ലാ
ഇ്രസാേയലിേനാടുമായി പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങെളല്ലാവരും അവിെട അപ്പ റത്തു
നിൽക്കുക! ഞാനും എെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും ഇവിെട ഇപ്പ റത്തുനിൽക്കാം.”

“അേങ്ങക്കു യുക്തമായിേത്താന്നുന്നതു
െചയ്താലും,”എന്നുജനം മറുപടിെകാടുത്തു.

41 പിെന്ന ശൗൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാട:് “യേഹാേവ, സത്യം അടിയന്
ഇന്നു െവളിെപ്പടുത്താത്തത് എന്ത?് ഞാേനാ
എെന്റ മകൻ േയാനാഥാേനാ കുറ്റക്കാരെനങ്കിൽ
ഊറീമിലൂെട ഉത്തരമരുളണേമ;
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ഇ്രസാേയൽജനമാണ് കുറ്റക്കാെരങ്കിൽ
തുമ്മീമിലൂെട ഉത്തരമരുളണേമ.”§ എന്നു
്രപാർഥിച്ച . അേപ്പാൾ േയാനാഥാനും ശൗലിനും
നറുക്കുവീണു. ജനം കുറ്റവിമുക്തരാക്കെപ്പട്ട .
42 “എനിക്കും എെന്റ മകനായ േയാനാഥാനും
നറുക്കിടുക,” എന്നു ശൗൽ കൽപ്പിച്ച .
േയാനാഥാന് നറുക്കുവീണു.

43 ശൗൽ േയാനാഥാേനാട,് “നീ എന്താണു
െചയ്തത്?എേന്നാടു പറയുക”എന്നു േചാദിച്ച .
അേപ്പാൾേയാനാഥാൻഅേദ്ദഹേത്താട:് “ഞാൻ
എെന്റ വടിയുെട അ്രഗംെകാണ്ട് അൽപ്പം േതൻ
കുത്തിെയടുത്ത് രുചിച്ച േനാക്കി; അതുമൂലം
ഞാൻ മരിേക്കണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

44 അേപ്പാൾ ശൗൽ: “േയാനാഥാേന,
നീ മരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈദവം എേന്നാട്
അർഹമായതും അധികവും െചയ്യെട്ട!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

45 എന്നാൽ ജനം ശൗലിേനാട:് “േയാനാഥാൻ
മരിക്കണെമേന്നാ? ഇ്രസാേയലിന് ഈ
മഹത്തായ വിടുതൽ േനടിത്തന്ന േയാനാഥാേനാ?
ഒരിക്കലുമില്ല. ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ,
അവെന്റ തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും
നിലത്തു വീഴുകയില്ല. ൈദവത്തിെന്റ
സഹായേത്താെടയേല്ല അവൻ ഇന്ന് ഇ്രപകാരം
െചയ്തത്?” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ജനം േയാനാഥാെന രക്ഷിച്ച . തന്മൂലം
അേദ്ദഹത്തിനു മരിേക്കണ്ടിവന്നില്ല.

§ 14:41 മിക്ക ൈക.്രപ. “യേഹാേവ, ഉത്തരമരുളണേമ.” എന്ന
വാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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46 അേപ്പാൾ ശൗൽ െഫലിസ്ത്യെര
പിൻതുടരുന്നതു മതിയാക്കി സ്വന്തംനാട്ടിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. െഫലിസ്ത്യരും തങ്ങള െട
േദശേത്തക്കു േപായി.

47ശൗൽ ഇ്രസാേയലിൽ ഭരണേമറ്റതിനുേശഷം
ചുറ്റ മുള്ള സകലശ്രതുക്കേളാടും—േമാവാബ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, ഏേദാമ്യർ, േസാബാരാജാക്കന്മാർ,*
െഫലിസ്ത്യർ എന്നിവേരാെടല്ലാം—അേദ്ദഹം
യുദ്ധംെചയ്തു. അേദ്ദഹം െചന്ന ഇടങ്ങളിെലല്ലാം
ശ്രതുക്കള െടേമൽ വിജയംൈകവരിച്ച .†
48 അേദ്ദഹം വീേരാചിതമായിേപ്പാരാടി
അമാേലക്യെര േതാൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന
ഇ്രസാേയലിെന െകാള്ളയിട്ട എല്ലാവരുെടയും
ൈകയിൽനിന്ന്അവെരവിടുവിച്ച .
ശൗലിെന്റകുടുംബം

49 ശൗലിെന്റ പു്രതന്മാർ—േയാനാഥാൻ,
യിശ് വി, മൽക്കീ-ശൂവ എന്നിവരായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാരിൽ
ആദ്യജാതയ്ക്ക് േമരബ് എന്നും ഇളയവൾക്ക്
മീഖൾ എന്നും േപരായിരുന്നു. 50അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യയ്ക്ക് അഹീേനാവം എന്നു േപരായിരുന്നു.
അവൾ അഹീമാസിെന്റ മകളായിരുന്നു.
ശൗലിെന്റ ൈസന്യാധിപൻ േനരിെന്റ മകനായ
അബ്േനർ ആയിരുന്നു. േനർ ശൗലിെന്റ
പിതൃസേഹാദരനായിരുന്നു. 51 ശൗലിെന്റ
പിതാവായ കീശും അബ്േനരിെന്റ പിതാവായ
േനരുംഅബിേയലിെന്റപു്രതന്മാരായിരുന്നു.

* 14:47 ചി.ൈക.്രപ. േസാബാരാജാവ് † 14:47 ചി.ൈക.്രപ.
ശിക്ഷിച്ച
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52 ശൗലിെന്റ ഭരണകാലം മുഴുവൻ
െഫലിസ്ത്യരുമായി കഠിനയുദ്ധം നടന്നിരുന്നു.
്രപബലേനാ ധീരേനാ ആയ ഒരാെള
എേപ്പാെഴങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയാൽഅയാെളശൗൽ
തെന്റ േസവനത്തിനായി നിയമിച്ചിരുന്നു.

15
ശൗലിെന്റ രാജത്വം യേഹാവതള്ളിക്കളയുന്നു

1 ഒരിക്കൽ ശമുേവൽ ശൗലിെന്റഅടുത്തുവന്ന്
“യേഹാവ തെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായി നിെന്ന അഭിേഷകംെചയ്യാൻ
എെന്ന നിേയാഗിച്ചേല്ലാ. അതിനാൽ
ഇേപ്പാൾ യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള സേന്ദശം
്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക,” എന്നു പറഞ്ഞു.
2 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇ്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ വഴിയിൽ പതിയിരുന്ന്
അവെരആ്രകമിച്ച േ്രദാഹം ്രപവർത്തിച്ചതിനാൽ
ഞാൻ അമാേലക്യെര ശിക്ഷിക്കും. 3അതിനാൽ
നീ പുറെപ്പട്ട െചന്ന് അമാേലക്യെര ആ്രകമിച്ച്
അവെരയും അവർക്കുള്ള എല്ലാറ്റിെനയും
ഉന്മൂലനംെചയ്യ ക. അവരിൽ പുരുഷന്മാർ,
സ്്രതീകൾ,കുട്ടികൾ,ശിശുക്കൾ,കന്നുകാലികൾ,
ആടുകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളയാെതാന്നിെനയും ജീവേനാെട
േശഷിപ്പിക്കാെത െകാന്നുകളയുക.’ ”

4 അങ്ങെന ശൗൽ ജനെത്തെയല്ലാം
െതലായീമിൽ വിളിച്ച വരുത്തി—അവെര
എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ രണ്ടുലക്ഷം
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ഇ്രസാേയല്യേയാദ്ധാക്കള ം പതിനായിരം
െയഹൂദ്യേയാദ്ധാക്കള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
5 ശൗൽ അമാേലക്യരുെട നഗരംവെര െചന്ന്
മലയിടുക്കിൽ പതിയിരിപ്പ കാെര നിർത്തി.
6 പിെന്ന അേദ്ദഹം േകന്യേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അവേരാടു
ദയ കാണിച്ചേല്ലാ! ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
അമാേലക്യേരാെടാപ്പം നിങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കാൻ
ഇടവരരുത.് അതിനാൽ അമാേലക്യെര വിട്ട്
അകന്നുേപാകുക!” അതിനാൽ േകന്യർ
അമാേലക്യെരവിട്ട േപായി.

7 അതിനുേശഷം ശൗൽ ഹവീലാമുതൽ
ഈജിപ്റ്റിനു കിഴക്ക് ശൂർവെരയുള്ള
മുഴുവൻദൂരവും അമാേലക്യെര ആ്രകമിച്ച .
8 അേദ്ദഹം അമാേലക്യരാജാവായ ആഗാഗിെന
ജീവേനാെട പിടിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനെത്തെയല്ലാം വാൾത്തലയാൽ
ഉന്മൂലനംെചയ്തു. 9 എന്നാൽ ആഗാഗിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആടുമാടുകൾ, തടിച്ച
കാളക്കിടാങ്ങൾ,*ആട്ടിൻകുട്ടികൾ എന്നിവയിൽ
ഏറ്റവും നല്ലതിെന ശൗലും ൈസന്യവും
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ച . അവെകാന്നുമുടിക്കാൻ
അവർക്കു മനസ്സ വന്നില്ല. എന്നാൽ
നിന്ദ്യവും നിസ്സാരവുമായവെയ എല്ലാം അവർ
പരിപൂർണമായി നശിപ്പിച്ച .

10 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു

* 15:9 അഥവാ, വളർന്ന കാളകൾ. ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള
എ്രബായപദങ്ങള െടഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ശമുേവലിനുണ്ടായി: 11 “ശൗലിെന
രാജാവാക്കിയതിൽഞാൻദുഃഖിക്കുന്നു.അയാൾ
എെന്ന വിട്ടകലുകയും എെന്റ കൽപ്പനകൾ
്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.”ശമുേവൽ
േകാപംെകാണ്ടുനിറഞ്ഞു. അന്നു രാ്രതിമുഴുവൻ
അേദ്ദഹംയേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച .

12 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
ശമുേവൽ ശൗലിെന കാണുന്നതിനായി
െചന്നു. എന്നാൽ “അേദ്ദഹം കർേമലിേലക്കു
േപാെയന്നും അവിെട തനിക്കുേവണ്ടി
ഒരു വിജയസ്തംഭം നാട്ടിയതിനുേശഷം
ഗിൽഗാലിേലക്കു േപായിരിക്കുന്നു,” എന്നും
ശമുേവലിന്അറിവുകിട്ടി.

13 ശമുേവൽ തെന്റ അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ
ശൗൽ പറഞ്ഞു: “യേഹാവ അങ്ങെയ
അനു്രഗഹിക്കെട്ട! ഞാൻ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾഅനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു.”

14 എന്നാൽ ശമുേവൽ േചാദിച്ച : “എങ്കിൽ
ആടുകള െട കരച്ചിൽ എെന്റ െചവിയിൽ
പതിക്കുന്നെതന്ത?് കന്നുകാലികള െട മുക്കുറ
ഞാൻ േകൾക്കുന്നെതന്ത?്”

15 ശൗൽ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“അമാേലക്യരിൽനിന്ന് പടയാളികൾ
െകാണ്ടുവന്നവയാണ് അവ. അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു യാഗം
അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ആടുകളിലും
കന്നുകാലികളിലും ഏറ്റവും െമച്ചമായവെയ
അവർ ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മറ്റള്ളവെയ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”
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16 “നിർത്തുക!” ശമുേവൽ ആേ്രകാശിച്ച .
“കഴിഞ്ഞരാ്രതിയിൽ യേഹാവ എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുഞാൻനിെന്നഅറിയിക്കാം.”

“എേന്നാടു പറഞ്ഞാലും,” ശൗൽ മറുപടിയായി
പറഞ്ഞു.

17 ശമുേവൽ തുടർന്നു പറഞ്ഞു: “ഒരിക്കൽ
നിെന്റ സ്വന്തം കണ്ണിൽ നീ െചറിയവനായിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും നീ ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കു
തലവനായിത്തീർന്നിേല്ല? യേഹാവ
നിെന്ന ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി
അഭിേഷകംെചയ്തു. 18 ‘െചന്ന്ആദുഷ്ടജനമായ
അമാേലക്യെര പാേട നശിപ്പിക്കുക; അവർ
ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടുന്നതുവെര അവേരാടു
െപാരുതുക എന്നു കൽപ്പിച്ച് യേഹാവ നിെന്ന
ഒരു ദൗത്യത്തിനുേവണ്ടി നിേയാഗിച്ച .’ 19 നീ
യേഹാവെയ അനുസരിക്കാെത െകാള്ളയിൽ
ആർത്തിപൂണ്ടു ചാടിവീണത് എന്തുെകാണ്ട?്
അങ്ങെന നീ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മയായതു െചയ്തെതന്തിന?്”

20 ശൗൽ പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ ഞാൻ
യേഹാവെയ അനുസരിച്ചേല്ലാ! യേഹാവ
എെന്ന ഭരേമൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ
ഞാൻ േപായി. ഞാൻ അമാേലക്യെര
ഉന്മൂലനംെചയ്ത് അവരുെട രാജാവായ
ആഗാഗിെന ബന്ധിച്ച െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
21 പടയാളികൾ െകാള്ളയിൽനിന്ന്
ആടുകളിലും കന്നുകാലികളിലും ചിലതിെന
എടുത്തു. ൈദവത്തിനുള്ള വഴിപാടിൽ
ഏറ്റവും െമച്ചമായതിെന അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു യാഗം
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അർപ്പിക്കുന്നതിന് അവെയ ഗിൽഗാലിൽ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ.്”

22 എന്നാൽ ശമുേവൽ അതിനു മറുപടി
പറഞ്ഞു:
“യേഹാവയുെടകൽപ്പനേകട്ടനുസരിക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള

്രപസാദം
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങളിലും
ബലികളിലും ഉണ്ടാകുേമാ?

അനുസരിക്കുന്നത്ബലിെയക്കാൾ േ്രശഷ്ഠം!
കൽപ്പന െചവിെക്കാള്ളന്നത് മുട്ടാടുകള െട
േമദസ്സിെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠം!

23മാത്സര്യംേദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
പാപമാണ!്
ശാഠ്യം വി്രഗഹാരാധനേപാെലയുള്ള
തിന്മയാണ.്

നീ യേഹാവയുെട വചനംതള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ
അവിടന്നു നിെന്ന രാജത്വത്തിൽനിന്നും
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

24അേപ്പാൾ ശൗൽ ശമുേവലിേനാടു പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ പാപംെചയ്തു! ഞാൻ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകള ം അങ്ങയുെട നിർേദശങ്ങള ം
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനങ്ങെള
ഭയെപ്പടുകമൂലം അവരുെട ഹിതത്തിനു
വഴങ്ങിെക്കാടുത്തുേപായി. 25എന്നാൽഇേപ്പാൾ—
എെന്റ പാപം ക്ഷമിക്കണേമ, യേഹാവെയ
ആരാധിക്കാൻ എെന്റകൂെട മടങ്ങിവരണേമ—
ഞാൻഅങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കുന്നു.”

26 എന്നാൽ ശമുേവൽ അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിെന്റകൂെട വരികയില്ല.
നീ യേഹാവയുെട കൽപ്പന തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
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അതിനാൽ യേഹാവ നിെന്ന ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജാവ്എന്നനിലയിൽനിന്ന് തള്ളിയിരിക്കുന്നു.”

27ശമുേവൽേപാകുന്നതിനായിതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
ശൗൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അങ്കിയുെട
അ്രഗത്തിൽപ്പിടിച്ച ; അതു കീറിേപ്പായി.
28 അേപ്പാൾ ശമുേവൽ പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
ഇന്ന് നിന്നിൽനിന്നും ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജത്വവും
കീറിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അയൽവാസിയിൽ
ഒരുവന—്നിെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠനായ ഒരുവന—്
അതു നൽകിയിരിക്കുന്നു. 29 ഇ്രസാേയലിെന്റ
മഹത്ത്വമായവൻ കള്ളം പറയുകയില്ല; തെന്റ
മനസ്സ മാറ്റ കയുമില്ല. മനം മാറ്റ ന്നതിന്അവിടന്ന്
മനുഷ്യനല്ലേല്ലാ!”

30 അതിനു ശൗൽ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ പാപം െചയ്തുേപായി. എന്നാൽ
ജനത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാരുെടയും
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക എെന്ന
മാനിക്കണേമ! അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ആരാധിക്കാൻ എേന്നാെടാപ്പം
മടങ്ങിവരണേമ.” 31 അേപ്പാൾ ശമുേവൽ
ശൗലിേനാെടാപ്പം മടങ്ങിെച്ചന്നു. ശൗൽ
യേഹാവെയആരാധിക്കുകയും െചയ്തു.

32അതിനുേശഷം “അമാേലക്യരുെട രാജാവായ
ആഗാഗിെന എെന്റമുമ്പാെക െകാണ്ടുവരിക,”
എന്നുശമുേവൽകൽപ്പിച്ച .

“മരണഭീതി നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം,”
എന്നു ചിന്തിച്ച െകാണ്ട് ആഗാഗ് ചങ്ങലയിൽ
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ബന്ധിതനായി†ശമുേവലിെന്റ മുമ്പാെകെയത്തി.
33എന്നാൽശമുേവൽ,

“നിെന്റവാൾസ്്രതീകെളമക്കളില്ലാത്തവരാക്കിയതുേപാെല
ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അമ്മയും
മക്കളില്ലാത്തവളാകും”

എന്നു പറഞ്ഞു. അവിെട ഗിൽഗാലിൽെവച്ച്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ശമുേവൽ ആഗാഗിെന
തുണ്ടംതുണ്ടമാക്കി െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.

34അതിെനത്തുടർന്ന്ശമുേവൽരാമായിേലക്കു
േപായി, എന്നാൽ ശൗൽ ഗിെബയയിെല തെന്റ
അരമനയിേലക്കു മടങ്ങി. 35 ശമുേവൽ
ശൗലിെന്രപതി വിലപിച്ചിരുെന്നങ്കിലും തെന്റ
മരണംവെര ശൗലിെന കാണുന്നതിനായി
അേദ്ദഹം പിെന്ന േപായില്ല. ശൗലിെന
ഇ്രസാേയലിനു രാജാവാക്കിയതിൽ യേഹാവയും
ദുഃഖിച്ച .

16
ശമുേവൽദാവീദിെനഅഭിേഷകം െചയ്യന്നു

1 യേഹാവ ശമുേവലിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഞാൻ
ശൗലിെന തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ നീ
അവനുേവണ്ടി എ്രതനാൾ വിലപിക്കും? നീ
െകാമ്പിൽ ൈതലം നിറച്ച പുറെപ്പടുക;
ഞാൻ നിെന്ന േബത്ലേഹമിൽ യിശ്ശായിയുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നു. അവെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവെന ഞാൻ രാജാവായി
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.”
† 15:32 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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2 എന്നാൽ ശമുേവൽ േചാദിച്ച : “യേഹാേവ,
ഞാെനങ്ങെന േപാകും? ശൗൽ ഇേതപ്പറ്റി
അറിഞ്ഞ്എെന്നെകാന്നുകളയുമേല്ലാ!”
യേഹാവ അതിനു മറുപടിെകാടുത്തു:

“നീ ഒരു പശുക്കിടാവുമായി േപാകുക.
‘ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കു യാഗം കഴിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു,’എന്നുപറയുക. 3യിശ്ശായിെയയും
യാഗത്തിനു ക്ഷണിക്കുക! നീ െചേയ്യണ്ടതു
ഞാൻ കാണിച്ച തരും. എനിക്കുേവണ്ടി,
ഞാൻ കാണിച്ച തരുന്ന വ്യക്തിെയ നീ
അഭിേഷകംെചയ്യണം.”

4 യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ശമുേവൽ
െചയ്തു. അേദ്ദഹം േബത്ലേഹമിൽ
എത്തി. പട്ടണത്തലവന്മാർ സം്രഭമേത്താെട
അേദ്ദഹെത്ത എതിേരറ്റ . “അങ്ങയുെട വരവ്
സമാധാനേത്താെടേയാ?”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

5 അതിന് ശമുേവൽ, “അേത,
സമാധാനേത്താെടതെന്ന. ഞാൻ
യേഹാവയ്ക്കു യാഗം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുക! എന്നിട്ട്
എേന്നാെടാപ്പം യാഗത്തിനു വന്നുേചരുക!”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
യിശ്ശായിെയയും പു്രതന്മാെരയും ശുദ്ധീകരിച്ച ;
അവെരയും യാഗത്തിനുക്ഷണിച്ച .

6 അവർ വെന്നത്തിയേപ്പാൾ ശമുേവൽ
എലീയാബിെനക്കണ്ടു. “തീർച്ചയായും
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തൻ ഇതാ ഇവിെട
ൈദവമുമ്പാെക നിൽക്കുന്നേല്ലാ,”എന്ന്അേദ്ദഹം
ചിന്തിച്ച .
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7എന്നാൽയേഹാവശമുേവലിേനാടുകൽപ്പിച്ച :
“അവെന്റ രൂപേമാ െപാക്കേമാ േനാക്കരുത;്
ഞാൻ അവെന തള്ളിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ
കാണുന്നതുേപാെലയല്ല യേഹാവ കാണുന്നത.്
മനുഷ്യൻ പുറേമയുള്ള രൂപം േനാക്കുന്നു;
യേഹാവേയാഹൃദയെത്തേനാക്കുന്നു.”

8 ഇതിനുേശഷം യിശ്ശായി അബീനാദാബിെന
വിളിച്ച് ശമുേവലിെന്റ മുമ്പാെക വരുത്തി.
“ഇവെനയും യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല,”
എന്നു ശമുേവൽ പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന യിശ്ശായി
ശമ്മാെയ വരുത്തി. “ഇവെനയും യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല,” എന്നു ശമുേവൽ
പറഞ്ഞു. 10യിശ്ശായി തെന്റഏഴു പു്രതന്മാെരയും
ശമുേവലിെന്റ മുമ്പാെക വരുത്തി. എന്നാൽ
“യേഹാവ ഇവെര െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല,” എന്നു
ശമുേവൽ പറഞ്ഞു. 11അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
യിശ്ശായിേയാട്, “ഇ്രതയും പു്രതന്മാർമാ്രതമാേണാ
നിനക്കുള്ളത”്എന്നു േചാദിച്ച .
യിശ്ശായി മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഇനിയും
ഏറ്റവും ഇളയവനുണ്ട.് അവൻ ആടുകെള
േമയിക്കുകയാണ.്”
ശമുേവൽ പറഞ്ഞു: “ആളയച്ച് അവെന
വരുത്തുക. അവൻ വെന്നത്തുന്നതുവെര നാം
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയില്ല.”

12 അതിനാൽ യിശ്ശായി ആളയച്ച് അവെന
വരുത്തി.അവൻെചമപ്പ നിറമുള്ളവനുംഅഴകുറ്റ
കണ്ണ കളള്ളഅതിസുന്ദരനുംആയിരുന്നു.
അേപ്പാൾ യേഹാവ കൽപ്പിച്ച : “എഴുേന്നറ്റ്
അവെന അഭിേഷകംെചയ്യ ക; അവനാണ്
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െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ!”
13 അതിനാൽ ശമുേവൽ ൈതലംനിറച്ച
െകാെമ്പടുത്ത് അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
സാന്നിധ്യത്തിൽ ദാവീദിെന അഭിേഷകംെചയ്തു.
അന്നുമുതൽ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
ശക്തിേയാെട ദാവീദിേന്മൽവന്ന് ആവസിച്ച .
അതിെനത്തുടർന്നു ശമുേവൽ രാമായിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.
ദാവീദ് ശൗലിെന്റ േസവനത്തിൽ

14 അേപ്പാൾത്തെന്ന യേഹാവയുെട
ആത്മാവു ശൗലിെന വിട്ടകന്നു. യേഹാവ
അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ*് അേദ്ദഹെത്ത
പീഡിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

15 ശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,്
“ൈദവം അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് അങ്ങെയ
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 കിന്നരം വായനയിൽ
നിപുണനായ ഒരാെള െതരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിക്കാൻ
അടിയങ്ങൾക്കു കൽപ്പന തന്നാലും!
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ് അങ്ങയുെടേമൽ
വരുേമ്പാൾ അയാൾ കിന്നരം വായിക്കും.
തിരുമനസ്സിന് ആശ്വാസം േതാന്നുകയും െചയ്യ ം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

17 “കിന്നരംവായനയിൽനിപുണനായഒരുവെന
കണ്ടുപിടിച്ച്എെന്റമുമ്പിൽെകാണ്ടുവരിക,”എന്ന്
ശൗൽതെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്കുകൽപ്പനെകാടുത്തു.

18 ശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു:
“േബത്ലേഹമ്യനായ യിശ്ശായിയുെട പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവെന ഞാൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട്; അവൻ കിന്നരം
* 16:14 അഥവാ, അപകടകരമായ ആത്മാവ് വാ. 15, 16, 23
കാണുക.
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വായനയിൽ നിപുണനും പരാ്രകമശാലിയായ
േയാദ്ധാവും വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനും
േകാമളരൂപമുള്ളവനുമാണ.് യേഹാവയും
അവേനാടുകൂെടയുണ്ട.്”

19അേപ്പാൾ ശൗൽ യിശ്ശായിയുെട അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച്, “ആടുകെള േമയിക്കുന്ന
നിെന്റ മകൻ ദാവീദിെന എെന്റ അടുക്കൽ
അയയ്ക്കുക” എന്നു പറയിച്ച . 20 അതിനാൽ
യിശ്ശായി ഒരു കഴുതെയ വരുത്തി, അപ്പവും ഒരു
തുരുത്തി വീഞ്ഞും ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
കയറ്റി അവെയ തെന്റ മകൻ ദാവീദുവശം
ശൗലിനു െകാടുത്തയച്ച .

21 ദാവീദ് ശൗലിെന്റ അടുെത്തത്തി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു. ശൗലിന്
അവേനാടു വളെര സ്േനഹമായി. അവൻ
ശൗലിെന്റ ആയുധവാഹകന്മാരിൽ
ഒരാളായിത്തീർന്നു. 22 അേപ്പാൾ ശൗൽ
യിശ്ശായിയുെടഅടുക്കൽആളയച്ച്, “ദാവീദിേനാട്
എനിക്ക് ഇഷ്ടം േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. അവൻ
എെന്റഅടുക്കൽതാമസിക്കെട്ട”എന്നുപറയിച്ച .

23ൈദവം അയച്ച ദുരാത്മാവ് ശൗലിെന്റേമൽ
വരുേമ്പാൾ ദാവീദ് കിന്നരെമടുത്തു വായിക്കും.
അേപ്പാൾ ശൗലിന് ആശ്വാസവും സുഖവും
ലഭിക്കും; ദുരാത്മാവ് അേദ്ദഹെത്ത
വിട്ട േപാകുകയും െചയ്യ ം.

17
ദാവീദും െഗാല്യാത്തും
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1അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു ദിവസം െഫലിസ്ത്യർ
യുദ്ധത്തിനായി ൈസന്യെത്ത സജ്ജമാക്കി
െയഹൂദ്യയിെല േസാേഖാവിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി.
േസാേഖാവിനും അേസെക്കയ്ക്കും മേധ്യ
ഏെഫസ്-ദമ്മീമിൽ അവർ പാളയമിറങ്ങി.
2 ശൗലും ഇ്രസാേയല്യരും ഒരുമിച്ച കൂടി
ഏലാതാഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങി. അവർ
െഫലിസ്ത്യെര േനരിടാനായി അണിനിരന്നു.
3 െഫലിസ്ത്യർ ഒരു മലഞ്ചരിവിലും ഇ്രസാേയല്യർ
അതിന്നിപ്പ റം മെറ്റാരു മലഞ്ചരിവിലും
അണിനിരന്നു; അവരുെട മേധ്യ ഒരു
താഴ്വരയുണ്ടായിരുന്നു.

4 അേപ്പാൾ ഗത്ത്യനായ െഗാല്യാത്ത് എന്ന
ഒരു മല്ലൻ െഫലിസ്ത്യരുെട അണികളിൽനിന്നും
മുേമ്പാട്ട വന്നു. അയാൾക്ക് ഒൻപേതമുക്കാൽ*
അടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. 5 അയാൾ
തലയിൽ െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള ശിേരാകവചം
ധരിച്ചിരുന്നു. അയ്യായിരം േശേക്കൽ†
തൂക്കമുള്ള െവങ്കലക്കവചമായിരുന്നു അയാൾ
ധരിച്ചിരുന്നത.് 6 അയാൾ െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
കാൽച്ചട്ടയണിഞ്ഞിരുന്നു. െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
ഒരു േവൽ‡ അയാള െട പിറകിൽ േതാളിൽനിന്ന്
തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. 7 അയാള െട കുന്തത്തിെന്റ
ൈകപ്പിടി െനയ്ത്തുേകാൽപ്പിടിേപാെല
തടിച്ചതായിരുന്നു. അതിെന്റ ഇരുമ്പുമുനയ്ക്ക്
അറുനൂറു േശേക്കൽ§ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു.
അയാള െട പരിചക്കാരൻ അയാൾക്കുമുേമ്പ
നടന്നു.
* 17:4 ഏക. 3മീ. † 17:5 ഏക. 58കി.്രഗാം. ‡ 17:6 അതായത്,
കനംകുറഞ്ഞനീളമുള്ളകുന്തം. § 17:7 ഏക. 7കി.്രഗാം.
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8 െഗാല്യാത്ത് ഇ്രസാേയൽ നിരകേളാടു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എന്തിന്
യുദ്ധത്തിന് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു?
ഞാെനാരു െഫലിസ്ത്യനും നിങ്ങൾ
ശൗലിെന്റ േസവകരുമേല്ല? നിങ്ങൾ ഒരാെള
െതരെഞ്ഞടുക്കുക; അവൻ എെന്റേനേര വരെട്ട!
9അവൻ എേന്നാടു െപാരുതി എെന്ന വധിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങാം.
എന്നാൽ, ഞാൻ അവെന ജയിച്ച് അവെന
െകാന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങി
ഞങ്ങള െട അടിമകളാകണം.” 10 വീണ്ടും ആ
െഫലിസ്ത്യൻ വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “ഇന്നു ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽ അണികെള െവല്ല വിളിക്കുന്നു!
ഒരാെള വിടുവിൻ; ഞങ്ങൾതമ്മിൽ െപാരുതാം.”
11ആ െഫലിസ്ത്യെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട് ശൗലും
എല്ലാഇ്രസാേയല്യരും ഭയന്നുവിറച്ച .

12 ദാവീദ് െയഹൂദ്യയിെല േബത്ലേഹംകാരനായ
യിശ്ശായി എന്ന എ്രഫാത്യെന്റ മകനായിരുന്നു.
യിശ്ശായിക്ക് എട്ട പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.
ശൗലിെന്റ കാലത്ത് അേദ്ദഹം വളെര
വൃദ്ധനായിരുന്നു. 13 യിശ്ശായിയുെട
മൂത്ത മൂന്നുപു്രതന്മാർ യുദ്ധത്തിനു
ശൗലിേനാടുകൂെടയായിരുന്നു: ആദ്യജാതൻ
എലീയാബ്, രണ്ടാമൻ അബീനാദാബ,്
മൂന്നാമൻ ശമ്മാ. 14 ദാവീദ് ഏറ്റവും
ഇളയവനായിരുന്നു. മൂത്തവർ മൂന്നുേപരും
ശൗലിെന്റകൂെടയായിരുന്നു. 15 എന്നാൽ
ദാവീദ് ശൗലിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് മിക്കേപ്പാഴും
േബത്ലേഹമിൽ തെന്റ പിതാവിെന്റ ആടുകെള
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േനാക്കാൻ േപാകുമായിരുന്നു.
16 െഫലിസ്ത്യനായ െഗാല്യാത്ത്
നാൽപ്പതുദിവസവും മുടങ്ങാെത രാവിെലയും
ൈവകുേന്നരവും മുേമ്പാട്ട വന്ന് യുദ്ധത്തിനു
െവല്ല വിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17 യിശ്ശായി തെന്റ മകനായ ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഈ ഒരു ഏഫാ* മലരും പത്ത്
അപ്പവും എടുത്ത് േവഗത്തിൽ പാളയത്തിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കു
െകാടുക്കുക. 18അവരുെട േസനാധിപനുേവണ്ടി
ഈ പാൽക്കട്ടി പത്തുംകൂടി എടുത്തുെകാള്ള ക!
നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട േക്ഷമം അേന്വഷിച്ച്
എല്ലാക്കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ഒരു ഉറപ്പ വരുത്തി
തിരിച്ച വരിക. 19 അവർ ശൗലിേനാടും മറ്റ്
ഇ്രസാേയല്യേരാടും ഒപ്പം ഏലാതാഴ്വരയിൽ
െഫലിസ്ത്യേരാടു െപാരുതുകയാണ്.”

20 പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല ദാവീദ്
ആടുകെള ഒരു ഇടയെന്റ പക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങള ം എടുത്തു യിശ്ശായി
പറഞ്ഞിരുന്ന്രപകാരം യാ്രതതിരിച്ച . ൈസന്യം
ആർത്തുവിളിച്ച െകാണ്ട് യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പടുന്ന േനരത്ത് ദാവീദ് അവിെടെയത്തി.
21 ഇ്രസാേയല്യരും െഫലിസ്ത്യരും അഭിമുഖമായി
അണിനിരന്നു. 22 ദാവീദ് തെന്റ സാധനങ്ങൾ
പടേക്കാപ്പ സൂക്ഷിപ്പ കാരെന ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്
അണികളിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര കണ്ടുമുട്ടി കുശലം
അേന്വഷിച്ച . 23 അയാൾ അവേരാടു

* 17:17 ഏക. 16കി.്രഗാം.
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സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഗത്ത്യനായ െഗാല്യാത്ത്
എന്ന മല്ലൻ െഫലിസ്ത്യരുെട അണികളിൽനിന്നു
മുേമ്പാട്ട വന്ന് പതിവുേപാെല െവല്ല വിളി
ഉയർത്തി. ദാവീദും അതുേകട്ട . 24ഇ്രസാേയല്യർ
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ അതിഭീതിേയാെട അവെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന്ഓടിയകന്നു.

25 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യർ: “ഈ
വന്നുനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യെനക്കേണ്ടാ? അവൻ
ഇ്രസാേയലിെന െവല്ല വിളിച്ച് നിന്ദിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവെന െകാല്ല ന്നവനു രാജാവ്
മഹാസമ്പത്തു നൽകും. തെന്റ പു്രതിെയ
ഭാര്യയായി നൽകും. അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിന്
ഇ്രസാേയലിൽ കരെമാഴിവും അനുവദിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

26തെന്റഅടുത്തുനിന്നവേരാടു ദാവീദ് േചാദിച്ച :
“ഈ െഫലിസ്ത്യെന െകാന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ
അപമാനം ദൂരീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എന്തു
കിട്ട ം? ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ േസനെയ
െവല്ല വിളിക്കാൻ പരിേച്ഛദനമില്ലാത്ത ഈ
െഫലിസ്ത്യൻആരാണ?്”

27അവർസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത് ഒന്നുകൂടി
ആവർത്തിച്ച . ആ മനുഷ്യെന െകാല്ല ന്നവന്
ഇന്നെതാെക്കയാണു കിട്ട ന്നത് എന്ന് ജനം
പറഞ്ഞു.

28ദാവീദ്ആള കേളാടുസംസാരിക്കുന്നതുേകട്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂത്തസേഹാദരനായ
എലീയാബ് േകാപംെകാണ്ട് ജ്വലിച്ച : “നീ എന്തിന്
ഇവിെടവന്നു? കുെറ ആടുകള ള്ളതിെന നീ
മരുഭൂമിയിൽ ആെര ഏൽപ്പിച്ചിട്ട വന്നു? നിെന്റ
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അഹങ്കാരവും ദുശ്ശാഠ്യവും എനിക്കറിയാം. യുദ്ധം
കാണുന്നതിനേല്ലനീ വന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

29 ദാവീദ് പറഞ്ഞു: “ഞാനിേപ്പാൾ എന്തു
െചയ്തു? എനിക്കു സംസാരിക്കുന്നതിനും
അനുവാദമിേല്ല?” 30 അേദ്ദഹം മെറ്റാരാളിെന്റ
അടുേത്തക്കു തിരിഞ്ഞ് ഇേതകാര്യം വീണ്ടും
േചാദിച്ച . 31 ദാവീദ് പറഞ്ഞകാര്യം പരസ്യമായി.
അതു ശൗലിെന്റ െചവിയിലുെമത്തി. അേദ്ദഹം
ദാവീദിെനവിളിച്ച െകാണ്ടുവരാൻആളയച്ച .

32 ദാവീദ് ശൗലിേനാട,് “ഈെഫലിസ്ത്യെന്രപതി
ആരും േപടിേക്കണ്ടാ.അടിയൻ േപായി ഇവേനാടു
െപാരുതാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

33 ശൗൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഈ
െഫലിസ്ത്യെനതിേര െപാരുതാൻ നിനക്കു
കഴിവില്ല! നീ െവറുംബാലനാണ്.എന്നാൽഅവൻ
െചറുപ്പംമുതേല േയാദ്ധാവാകുന്നു.”

34 എന്നാൽ ദാവീദ് ശൗലിേനാട്
അറിയിച്ച : “അടിയൻ അപ്പെന്റ ആടുകെള
േമയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ
ഒരു സിംഹവും മെറ്റാരിക്കൽ ഒരു കരടിയും
വന്ന് കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഓേരാ ആടിെന
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 35ഞാൻ പിന്നാെലെചന്ന്
അതിെന അടിച്ച വീഴ്ത്തുകയും അതിെന്റ
വായിൽനിന്ന് ആടിെന രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. അത് എെന്റേനേര തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഞാനതിെന താടിക്കുപിടിച്ച നിലത്തടിച്ച
െകാന്നു. 36അടിയൻ ആ സിംഹെത്തയും ആ
കരടിെയയും െകാന്നു. ഈ പരിേച്ഛദനമില്ലാത്ത
െഫലിസ്ത്യനും ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
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ൈസന്യെത്ത നിന്ദിച്ചിരിക്കുകയാൽ അവയിൽ
ഒന്നിെനേപ്പാെല ആകും. 37 സിംഹത്തിെന്റയും
കരടിയുെടയും കൂർത്ത നഖങ്ങളിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിച്ച യേഹാവ, എെന്ന ഈ െഫലിസ്ത്യെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും.”
അേപ്പാൾ ശൗൽ, “േപാക, യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു.

38 അേപ്പാൾ ശൗൽ തെന്റ സ്വന്തം പടച്ചട്ട
ദാവീദിെന അണിയിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത കവചം
ധരിപ്പിച്ച് െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള ശിേരാകവചവും
െവച്ച െകാടുത്തു. 39 ദാവീദ് തെന്റ വാൾ
പടച്ചട്ടയിൽ െകട്ടിെക്കാണ്ട് നടക്കാൻ ്രശമിച്ച ;
എന്നാൽഅേദ്ദഹത്തിനതുശീലമില്ലായിരുന്നു.

“ശീലമില്ലായ്കയാൽ ഇവ ധരിച്ച െകാണ്ട്
എനിക്കു േപാകാൻ സാധ്യമല്ല,” ദാവീദ്
ശൗലിേനാടു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അവെയല്ലാം
അഴിച്ച മാറ്റി. 40 ദാവീദ് തെന്റ വടി
ൈകയിെലടുത്തു; അരുവിയിൽനിന്ന്
മിനുസമുള്ള അഞ്ചു കല്ല ം െതരെഞ്ഞടുത്ത്
തെന്റ ഇടയസഞ്ചിയുെട ഉറയിലിട്ട . ൈകയിൽ
കവിണയുമായി അേദ്ദഹം െഫലിസ്ത്യെന
േനരിടാൻസമീപിച്ച .

41 ആ െഫലിസ്ത്യനും തെന്റ പരിചക്കാരെന
മുൻനിർത്തി ദാവീദിേനാട് അടുത്തു.
42അയാൾ ദാവീദിെന ആകമാനം ഒന്നുേനാക്കി;
അവൻ ബാലെനന്നും െചമപ്പ നിറമുള്ളവനും
അതിസുന്ദരനും എന്നു കണ്ടിട്ട് അവെന
നിന്ദിച്ച . 43 അയാൾ ദാവീദിേനാടു േചാദിച്ച :
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“നീ എെന്റേനേര വടിയുമായി വരാൻ ഞാൻ
ഒരു നായാേണാ?” ആ െഫലിസ്ത്യൻ തെന്റ
േദവന്മാരുെട നാമത്തിൽ ദാവീദിെന ശപിച്ച .
44 എന്നിട്ട് അയാൾ, “ഇങ്ങുവരൂ! ഞാൻ നിെന്റ
മാംസം ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കും കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങൾക്കുംതീറ്റയാക്കും!”എന്നുപറഞ്ഞു.

45 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേനാടു പറഞ്ഞു: “നീ
വാള ം േവലും കുന്തവുമായി എെന്റേനേര
വരുന്നു; എന്നാൽഞാൻ, നീ നിന്ദിച്ച ഇ്രസാേയൽ
നിരകള െട ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ നിനെക്കതിേര
വരുന്നു. 46 ഇന്ന് യേഹാവ നിെന്ന എെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന
വീഴ്ത്തി നിെന്റ തല േഛദിച്ച കളയും. ഇന്നു
ഞാൻ െഫലിസ്ത്യൈസന്യത്തിെന്റ ശവങ്ങൾ
ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കും ഭൂതലത്തിെല
മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും. ഇ്രസാേയലിൽ
ഒരു ൈദവമുെണ്ടന്നു സകലേലാകവും
ഇന്നറിയും. 47 വാൾെകാണ്ടും കുന്തംെകാണ്ടുമല്ല
യേഹാവ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിെട
വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നവെരല്ലാം അറിയും. യുദ്ധം
യേഹാവയ്ക്കുള്ളത;് അവിടന്ന് നിങ്ങെളെയല്ലാം
ഞങ്ങള െടൈകകളിൽഏൽപ്പിക്കും.”

48 ആ െഫലിസ്ത്യൻ ദാവീദിെന
ആ്രകമിക്കുന്നതിനായി കുെറക്കൂടി അടുത്തു;
ദാവീദും അവെന എതിരിടാൻ തിടുക്കത്തിൽ
േപാർമുഖേത്തക്ക് ഓടിയടുത്തു. 49 തെന്റ
സഞ്ചിയിൽ ൈകയിട്ട് ഒരു കെല്ലടുത്ത്
കവിണയിൽെവച്ച് ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു. കല്ല്
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െഫലിസ്ത്യെന്റ തിരുെനറ്റിയിൽ തറച്ച കയറി.
അയാൾനിലത്ത്കമിഴ്ന്നുവീണു.

50 അങ്ങെന ദാവീദ് ഒരു കവിണയും ഒരു
കല്ല ംെകാണ്ട് െഫലിസ്ത്യെന ജയിച്ച . ൈകവശം
ഒരു വാളില്ലാെതതെന്ന ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന
വീഴ്ത്തി;അയാെളവധിച്ച .

51 ദാവീദ് ഓടിയടുത്ത് െഫലിസ്ത്യെന്റ
പുറത്തുകയറി നിന്നു. ആ െഫലിസ്ത്യെന്റ വാൾ
ഉറയിൽനിന്നും ഊരിെയടുത്ത്. അവെന െകാന്നു.
അതിനുേശഷംആവാൾെകാണ്ടുതെന്നഅവെന്റ
തലെവട്ടിമാറ്റി.
തങ്ങള െട മല്ലൻ മരിെച്ചന്നുകണ്ടേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യർ പിന്തിരിേഞ്ഞാടിേപ്പായി.
52 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽജനവും െയഹൂദ്യരും
ആർത്തുെകാണ്ട് മുേന്നാട്ട് ഇരച്ച കയറി
ഗത്തിെന്റ† അതിേരാളവും എേ്രകാനിേലക്കുള്ള
കവാടങ്ങൾവെരയും െഫലിസ്ത്യെര
പിൻതുടർന്നു സംഹരിച്ച . ശയരയീമിേലക്കുള്ള
വഴിമുതൽ ഗത്തും എേ്രകാനുംവെര
െകാല്ലെപ്പട്ട െഫലിസ്ത്യർ വീണുകിടന്നിരുന്നു.
53 െഫലിസ്ത്യെര പിൻതുടരുന്നതു മതിയാക്കി
ഇ്രസാേയല്യർ മടങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ
െഫലിസ്ത്യപാളയം െകാള്ളയിട്ട .

54 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന്റ തലെയടുത്ത്
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
െഫലിസ്ത്യെന്റ ആയുധങ്ങൾ ദാവീദ്
സ്വന്തകൂടാരത്തിൽസൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.
† 17:52 ചി.ൈക.്രപ. താഴ്വരയുെട
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55 െഫലിസ്ത്യെന എതിരിടാൻ ദാവീദ്
മുേന്നറുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ ശൗൽ
ൈസന്യാധിപനായ അബ്േനരിേനാട:്
“അബ്േനേര, ഈ യുവാവ് ആരുെട മകനാണ?്”
എന്നു േചാദിച്ച .
അബ്േനർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “രാജാേവ,
തിരുേമനിയാെണ,സത്യം,എനിക്കതറിവില്ല.”

56 “ഈ െചറുപ്പക്കാരൻ ആരുെട മകെനന്നു
കണ്ടുപിടിക്കണം,”എന്നു രാജാവു കൽപ്പിച്ച .

57 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ച
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾഅബ്േനർെചന്ന്അേദ്ദഹെത്ത
സ്വീകരിച്ച് ശൗലിെന്റ മുമ്പിേലക്കാനയിച്ച .
െഫലിസ്ത്യെന്റ തല അേപ്പാഴും ദാവീദിെന്റ
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്നു.

58 “യുവാേവ, നീ ആരുെട മകൻ?” ശൗൽ
േചാദിച്ച .

“േബത്ലേഹമ്യനായ അങ്ങയുെട ദാസൻ
യിശ്ശായിയുെട മകനാണ് അടിയൻ,” ദാവീദ്
മറുപടി പറഞ്ഞു.

18
ശൗലിനു ദാവീദിേനാടുള്ളഅസൂയ

1 ദാവീദ് ശൗലിേനാടു സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
േയാനാഥാെന്റ ഹൃദയം ദാവീദിെന്റ ഹൃദയേത്താട്
ഇഴുകിേച്ചർന്നു. േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന
സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല സ്േനഹിച്ച .
2 അന്നുമുതൽ ശൗൽ ദാവീദിെന തെന്റകൂെട
േചർത്തു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതൃഭവനത്തിേലക്കു
േപാകാൻ പിെന്ന അനുവദിച്ചതുമില്ല.
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3 േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല
സ്േനഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇരുവരുംതമ്മിൽ ഒരു
ഉടമ്പടിെചയ്തു. 4േയാനാഥാൻതാനണിഞ്ഞിരുന്ന
സ്ഥാനവസ്്രതങ്ങൾ അഴിച്ച് പടച്ചട്ടസഹിതം
ദാവീദിെന അണിയിച്ച . തെന്റ വാള ം വില്ല ം
അരപ്പട്ടയും*അരക്കച്ചയും ദാവീദിനു െകാടുത്തു.

5 ശൗൽ നിേയാഗിച്ചയച്ച ഇടങ്ങളിെലല്ലാം
ദാവീദ് വിജയപൂർവം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച .
അതിനാൽ ശൗൽഅേദ്ദഹെത്തൈസന്യത്തിെന്റ
േമലധികാരിയാക്കി. ഇതു സകലജനത്തിനും
ശൗലിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും
സേന്താഷകരമായിരുന്നു.

6 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ചതിനുേശഷം
ഇ്രസാേയൽൈസന്യം മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
എല്ലാ നഗരങ്ങളിൽനിന്നും വന്ന സ്്രതീകൾ
തപ്പ ം വീണയും മുഴക്കി, പാടിയും
നൃത്തംെചയ്തുെകാണ്ടും ശൗൽരാജാവിെന
എതിേരറ്റ . 7 സ്്രതീകൾ വാദ്യേഘാഷേത്താെട
ഗാന്രപതിഗാനമായി:
“ശൗൽആയിരങ്ങെള െകാന്നു,
എന്നാൽദാവീദ്പതിനായിരങ്ങെളയും”എന്നു
പാടി.

8 ശൗൽ ഏറ്റവും കുപിതനായി. ഈ പല്ലവി
അേദ്ദഹത്തിന് അനിഷ്ടമായി. അേദ്ദഹം ഉള്ളിൽ
പിറുപിറുത്തു: “അവർ ദാവീദിന് പതിനായിരം
െകാടുത്തു; എന്നാൽ എനിക്ക് ആയിരംമാ്രതം.
ഇനി രാജത്വമല്ലാെത മെറ്റന്താണ് അവനു
കിട്ടാനുള്ളത?്” 9 ആ സമയംമുതൽ ശൗൽ

* 18:4 അതായത്, െബൽറ്റ ം
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ദാവീദിെന അസൂയനിറഞ്ഞ കണ്ണ കേളാെട
േനാക്കിത്തുടങ്ങി.

10 പിേറ്റദിവസം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു
ദുരാത്മാവ് ശൗലിെന്റേമൽ ശക്തിേയാെട വന്നു.
അയാൾ തെന്റ അരമനയിൽ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ
പുലമ്പിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ദാവീേദാ, പതിവുേപാെല
കിന്നരം വായിച്ച െകാണ്ടുമിരുന്നു. ശൗലിെന്റ
ൈകവശം ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു.
11 “ദാവീദിെന ചുമേരാടുേചർത്തു തറച്ച കളയാം,”
എന്നു വിചാരിച്ച് ശൗൽ കുന്തം എറിഞ്ഞു;
എന്നാൽ ദാവീദ് രണ്ടുതവണ ഒഴിഞ്ഞു
മാറിക്കളഞ്ഞു.

12 യേഹാവ ദാവീദിേനാടുകൂെടയിരിക്കുകയും
ശൗലിെന ൈകെവടിയുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
ശൗൽദാവീദിെനഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 13അതിനാൽ
അേദ്ദഹം ദാവീദിെന തന്നിൽനിന്ന് അകറ്റി;
അേദ്ദഹെത്ത ഒരു സഹ്രസാധിപനാക്കി.
അങ്ങെന ൈസനികനടപടികളിൽ ദാവീദ്
യുദ്ധം നയിച്ച ംവന്നു. 14 ദാവീദ് തെന്റ
വഴികളിെലല്ലാം വിജയംൈകവരിച്ച , കാരണം
യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
15 ഇങ്ങെന ദാവീദ് എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും
വിജയംൈകവരിക്കുന്നു എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ,
ശൗൽ അേദ്ദഹെത്ത കൂടുതൽ ഭയെപ്പട്ട .
16 എന്നാൽ ദാവീദ് സമർഥമായി യുദ്ധം
നയിച്ചിരുന്നതിനാൽ സകല ഇ്രസാേയലും
െയഹൂദയുംഅേദ്ദഹെത്തസ്േനഹിച്ച .

17ശൗൽ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഇതാ എെന്റ
മൂത്തമകൾ േമരബ.് അവെള ഞാൻ നിനക്കു
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ഭാര്യയായി നൽകാം; വീേരാചിതമായി എെന്ന
േസവിക്കുകയും എനിക്കുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്താൽമാ്രതം
മതി. തെന്റ ൈകയല്ല; െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈകതെന്ന അവെന്റേമൽ പതിക്കെട്ട” എന്നു
ശൗൽചിന്തിച്ചിരുന്നു.

18 എന്നാൽ ദാവീദ് ശൗലിേനാട,് “രാജാവിെന്റ
മരുമകനാകാൻ ഞാൻ ആര?് ഇ്രസാേയലിൽ
എെന്റ കുടുംബവും എെന്റ കുലവും എന്തുള്ള ?”
19 ശൗലിെന്റ മകളായ േമരബിെന ദാവീദിനു
ഭാര്യയായി െകാടുേക്കണ്ട സമയംവന്നേപ്പാൾ
ശൗൽ അവെള െമേഹാലാത്യനായ
അ്രദീേയലിെനെക്കാണ്ട് വിവാഹംകഴിപ്പിച്ച .

20 ശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ ദാവീദിെന
സ്േനഹിച്ച . ഇേതപ്പറ്റി ശൗലിന്
അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അയാൾ സേന്താഷിച്ച .
21 “അവൾ അവന് ഒരു െകണിയായിരിക്കുകയും
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകകൾ അവെന്റേമൽ
പതിക്കുകയും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
അവെള അവനു നൽകും,” എന്നു ശൗൽ
വിചാരിച്ച . അതുെകാണ്ടു ശൗൽ ദാവീദിേനാട:്
“ഇതാ, ഈ രണ്ടാം്രപാവശ്യം നീ എനിക്കു
മരുമകനായിത്തീരണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 ശൗൽ തെന്റ പരിചാരകന്മാെര വിളിച്ച:്
“ ‘േനാക്കൂ, രാജാവു നിന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാർെക്കല്ലാം
നിേന്നാടിഷ്ടമാണ;് അതുെകാണ്ടു നീ
രാജാവിെന്റ മരുമകനായിത്തീരണം’എന്നിങ്ങെന
ദാവീദിേനാടു രഹസ്യമായി പറയാൻ” അവെര
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നിേയാഗിച്ച .
23അവർ ആ വാക്കുകൾതെന്ന ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദാവീദ് അവേരാട:്
“രാജാവിെന്റ മരുമകനായിത്തീരുക ഒരു
നിസ്സാരകാര്യെമന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുേന്നാ?
ഞാൻ ദരി്രദനും എളിയവനുമാണേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 അവർ ദാവീദിെന്റ വാക്കുകൾ രാജാവിെന
അറിയിച്ച . 25 “ ‘ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരമായി
െഫലിസ്ത്യരുെട നൂറ് അ്രഗചർമമല്ലാെത
മറ്റ യാെതാന്നും രാജാവ് സ്്രതീധനമായി
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല,’ എന്നു നിങ്ങൾ ദാവീദിേനാടു
പറയുക” എന്നു ശൗൽ അവേരാടു കൽപ്പിച്ച .
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയാൽ ദാവീദിെന
വീഴ്ത്തണെമന്നാണുശൗൽചിന്തിച്ചത.്

26 ശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ഈ വിവരം
ദാവീദിെന അറിയിച്ചേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
മരുമകനാകുന്നത് അേദ്ദഹത്തിനു
സേന്താഷമായി. അതിനാൽ വ്യവസ്ഥയുെട
കാലാവധി തീരുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന 27 ദാവീദ്
തെന്റ പടയാളികേളാടുകൂടി പുറെപ്പട്ട െചന്ന്
െഫലിസ്ത്യരിൽ ഇരുനൂറുേപെര വധിച്ച ;
രാജാവിെന്റ മരുമകനായിത്തീരുന്നതിനുേവണ്ടി
അവരുെട അ്രഗചർമം െകാണ്ടുവന്ന് അേദ്ദഹം
രാജാവിന് എണ്ണം ഏൽപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ
ശൗൽ തെന്റ മകൾ മീഖളിെന അേദ്ദഹത്തിനു
വിവാഹംകഴിച്ച െകാടുത്തു.

28യേഹാവദാവീദിേനാടുകൂെടഉെണ്ടന്നുംതെന്റ
മകൾ മീഖൾ ദാവീദിെന സ്േനഹിക്കുെന്നന്നും
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ശൗലിനു േബാധ്യമായി. 29 അതിനാൽ ശൗൽ
ദാവീദിെന കൂടുതൽ ഭയെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം
ദാവീദിെന്റനിത്യശ്രതുവായിത്തീർന്നു.

30 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പട്ട വന്നു. അേപ്പാെഴാെക്കയും ദാവീദ്
ശൗലിെന്റ മറ്റ േസനാധിപന്മാെരക്കാൾ കൂടുതൽ
വിജയം േനടിയിരുന്നു.അങ്ങെനദാവീദിെന്റ േപരു
്രപസിദ്ധമായിത്തീർന്നു.

19
ശൗൽദാവീദിെന െകാല്ല ന്നതിനു ്രശമിക്കുന്നു

1 അതിനുേശഷം ദാവീദിെന വധിക്കണെമന്ന്
ശൗൽ തെന്റ പു്രതനായ േയാനാഥാേനാടും
സകലഭൃത്യന്മാേരാടും കൽപ്പിച്ച . എന്നാൽ
േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന വളെരയധികം
സ്േനഹിച്ചിരുന്നു, 2 അേദ്ദഹം ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു: “നീ വളെര കരുതിയിരിക്കണം, എെന്റ
പിതാവായ ശൗൽ നിെന്ന െകാന്നുകളയാൻ
തക്കംേനാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാെള രാവിെലതെന്ന
ഗൂഢമാെയാരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കണം.
3 നീ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വയലിൽ ഞാൻ
എെന്റ പിതാവുമായിവന്ന് അേദ്ദഹേത്താട്
നിെന്നപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. അങ്ങെന എനിക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതു ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കും.”

4 േയാനാഥാൻ തെന്റ പിതാവായ ശൗലിേനാട്
ദാവീദിെനപ്പറ്റി നിരവധി നല്ലകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു:
“രാജാേവ, അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിേനാട്
അങ്ങു േദാഷമായി ്രപവർത്തിക്കരുത.്
അേദ്ദഹം അങ്ങേയാടു േ്രദാഹെമാന്നും
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െചയ്തിട്ടില്ല; എന്നുമാ്രതമല്ല, അേദ്ദഹം
െചയ്തിട്ട ള്ളെതല്ലാം അേങ്ങക്ക് ഏറ്റവും
ഗുണകരമായിത്തീർന്നിട്ട മുണ്ട്. 5 ദാവീദ്
ആ െഫലിസ്ത്യെന െകാന്നത് തെന്റ
ജീവൻ പണയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണേല്ലാ.
അന്നു യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനു വലിെയാരു
വിജയം േനടിത്തന്നു; അങ്ങും അതുകണ്ടു
സേന്താഷിച്ചേല്ലാ?യാെതാരുകാരണവുംകൂടാെത
ദാവീദിെനേപ്പാെല നിർേദാഷിയായ
ഒരുവെനെക്കാന്ന് അങ്ങ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം
െചയ്യന്നെതന്തിന?്”

6ശൗൽേയാനാഥാെന്റവാക്കുകൾ ്രശദ്ധേയാെട
േകട്ട്: “ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ, ഞാൻ
ദാവീദിെന െകാല്ല കയില്ല”എന്നുശപഥംെചയ്തു.

7പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിെനവിളിച്ച് ഉണ്ടായ
സംഭാഷണെമല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ച .
അേദ്ദഹം ദാവീദിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ശൗലിെന്റ
അടുത്തുവന്നു. ദാവീദ് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
ശൗലിെന്റസന്നിധിയിൽകഴിയുകയും െചയ്തു.

8 വീണ്ടും യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട . ദാവീദ്
പുറെപ്പട്ട് െഫലിസ്ത്യരുമായി കഠിനമായി
െപാരുതി. അവർ ദാവീദിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
േതാേറ്റാടി.

9 ഒരിക്കൽ ൈകയിൽ കുന്തവുമായി
ശൗൽ തെന്റ അരമനയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള ദുരാത്മാവു
ശൗലിെന്റേമൽ വന്നു. ദാവീദ് കിന്നരം
വായിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
10 അേദ്ദഹെത്ത ചുമേരാടുേചർത്തു
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കുന്തംെകാണ്ടു തറയ്ക്കാൻ ശൗൽ ്രശമിച്ച .
അയാൾ കുന്തം ്രപേയാഗിക്കേവ ദാവീദ്
ഒഴിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. കുന്തം ചുമരിൽ
തറഞ്ഞുകയറി. അന്നുരാ്രതി ദാവീദ് ഓടി
രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു.

11 ആ രാ്രതിതെന്ന ദാവീദിെന്റ
വീടിനു കാവൽനിൽക്കുന്നതിന് ശൗൽ
ഭടന്മാെര അയച്ച . രാവിെല അേദ്ദഹം
ഇറങ്ങിവരുേമ്പാൾ െകാന്നുകളയുന്നതിനായി
കൽപ്പനെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ദാവീദിെന്റ
ഭാര്യയായ മീഖൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഇന്നു രാ്രതി ്രപാണരക്ഷാർഥം
ഓടിേപ്പാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ നാെള ്രപഭാതത്തിൽ
അങ്ങു െകാല്ലെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു.
12അങ്ങെനമീഖൾ ദാവീദിെന ഒരു ജനാലയിലൂെട
ഇറക്കിവിട്ട . അേദ്ദഹം ഓടി രക്ഷെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 13 പിെന്ന മീഖൾ ഒരു ബിംബെമടുത്ത്
ദാവീദിെന്റ കിടക്കയിൽ കിടത്തി. അതിെന്റ
തലയിൽ േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ള ഒരു
മൂടിയിട്ട , ഉടൽ തുണിെകാണ്ട് പുതപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

14 ദാവീദിെന പിടിക്കാൻ ശൗൽ അയച്ച
്രപതിനിധികൾ വന്നേപ്പാൾ, “അേദ്ദഹം
സുഖമില്ലാെത കിടക്കുന്നു” എന്നു മീഖൾ
അറിയിച്ച .

15ശൗൽആ ്രപതിനിധികെള വീണ്ടും ദാവീദിെന്റ
ഭവനത്തിേലക്കയച്ച . “അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്
കിടക്കേയാെട എെന്റമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരിക,”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . 16എന്നാൽ അവർ മുറിയിൽ
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്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ കിടക്കയിൽ ഒരു
ബിംബം തലയ്ക്കൽ േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ള
മൂടിയുമായി കിടക്കുന്നതുകണ്ടു.

17 ശൗൽ മീഖളിേനാട്: “നീ എെന്ന ഈ വിധം
ചതിച്ചെതന്തിന?് എെന്റ ശ്രതു രക്ഷെപ്പടാൻ
തക്കവണ്ണം നീ അവെന വിട്ടയയ്ക്കുകയും
െചയ്തെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“എെന്ന വിട്ടയയ്ക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
നിെന്ന െകാന്നുകളയും എന്ന് അയാൾ എേന്നാടു
പറഞ്ഞു,”എന്ന് മീഖൾ മറുപടി നൽകി.

18 ദാവീദ് രക്ഷെപ്പട്ട് ഓടി രാമായിൽ
ശമുേവലിെന്റ അടുെത്തത്തി. ശൗൽ തേന്നാടു
െചയ്തെതല്ലാം ദാവീദ് ശമുേവലിെന അറിയിച്ച .
പിെന്ന അവരിരുവരും നേയ്യാത്തിേലക്കുേപായി
അവിെട താമസിച്ച . 19 “ദാവീദ് രാമായിെല
നേയ്യാത്തിലുണ്ട്,” എന്ന് ശൗലിന് അറിവുകിട്ടി.
20 അതിനാൽ ദാവീദിെന പിടിക്കാൻ
ശൗൽ ആള കെള അയച്ച . എന്നാൽ,
ഒരുകൂട്ടം ്രപവാചകന്മാർ ശമുേവലിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതായി
ശൗലിെന്റ ദൂതന്മാർ കണ്ടു. ൈദവാത്മാവ്
ശൗലിെന്റ ആള കള െടേമലും വന്നു; അവരും
്രപവചിച്ച തുടങ്ങി. 21ഇതറിഞ്ഞ് ശൗൽ കൂടുതൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച . അവരും ്രപവചിച്ച തുടങ്ങി.
ശൗൽ മൂന്നാം്രപാവശ്യവും ദൂതന്മാെര അയച്ച .
അവരും ്രപവചിച്ച തുടങ്ങി. 22 അവസാനം
ശൗൽതെന്ന രാമായിേലക്കു പുറെപ്പട്ട്
േസക്കൂവിെല വലിയ ജലസംഭരണിയിങ്കൽ
എത്തി. “ശമുേവലും ദാവീദും എവിെട?” എന്ന്
അേദ്ദഹംതിരക്കി.
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“രാമായിെല നേയ്യാത്തിലുണ്ട,്” എന്ന് ഒരാൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

23 അങ്ങെന ശൗൽ രാമായിെല
നേയ്യാത്തിെലത്തി. എന്നാൽ
ൈദവാത്മാവ് ശൗലിെന്റേമൽ വന്നു.
അയാൾ നേയ്യാത്തിെലത്തുന്നതുവെര
്രപവചിച്ച ംെകാണ്ടുനടന്നു. 24 ശൗൽ വസ്്രതം
പറിച്ച കളഞ്ഞ് ശമുേവലിെന്റ സന്നിധിയിലും
്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. അന്നു രാവും
പകലും മുഴുവൻ നഗ്നനായിക്കിടന്നു. “ശൗലും
്രപവാചകഗണത്തിലുേണ്ടാ?” എന്ന് ആള കൾ
പറഞ്ഞുവരുന്നതിനു കാരണംഇതാണ.്

20
ദാവീദും േയാനാഥാനും

1 അതിനുേശഷം ദാവീദ് രാമായിെല
നേയ്യാത്തിൽനിന്ന് ഓടി േയാനാഥാെന്റ
അടുെത്തത്തി. “ഞാെനന്തു െചയ്തു? എെന്റ
കുറ്റെമന്ത?് എെന്ന െകാല്ല ന്നതിനു തക്കവണ്ണം
ഞാൻ അങ്ങയുെട പിതാവിേനാട് എന്തു
െതറ്റ െചയ്തു?” എന്ന്അേദ്ദഹം േയാനാഥാേനാടു
േചാദിച്ച .

2 േയാനാഥാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഇല്ല, നീ
മരിക്കുകയില്ല. എെന്റ പിതാവ് െചറുേതാ
വലുേതാ ആയ ഏതു കാര്യവും എേന്നാടു
രഹസ്യമായി ആേലാചിക്കാെത െചയ്യാറില്ല.
പിെന്നഇക്കാര്യംഅേദ്ദഹംഎന്നിൽനിന്ന്എന്തിനു
മറയ്ക്കുന്നു? അതിനാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങെന
സംഭവിക്കുകയില്ല.”
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3 എന്നാൽ ദാവീദ് പിെന്നയും അേദ്ദഹേത്താട:്
“അേങ്ങക്കു ഞാൻ ഏറ്റം ്രപിയമുള്ളവനാെണന്ന്
അങ്ങയുെട പിതാവിനു നല്ലതുേപാെല
അറിയാം. ‘േയാനാഥാൻ ഇക്കാര്യം
അറിഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ,’ അേദ്ദഹം
ഇക്കാര്യം അറിയാതിരിക്കെട്ട എന്ന് അേദ്ദഹം
വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ജീവനുള്ള
യേഹാവയാെണ, അങ്ങാെണ, എനിക്കും
മരണത്തിനുമിടയിൽ ഒരടിയകലംമാ്രതേമയുള്ള ”
എന്നുശപഥംെചയ്തു.

4 അേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട:്
“ഞാെനന്തുെചയ്യണെമന്നാണു നീ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത?് അതു ഞാൻ െചയ്തുതരാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ദാവീദ് േയാനാഥാേനാടു പറഞ്ഞു:
“േനാക്കൂ, നാെള അമാവാസിയാകുന്നുവേല്ലാ?
രാജാവിേനാെടാപ്പം ഞാനും പന്തിേഭാജനം
കഴിേക്കണ്ടതാണേല്ലാ! എന്നാൽ മെറ്റന്നാൾ
സന്ധ്യവെര വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ എെന്ന
അനുവദിക്കണം. 6 അങ്ങയുെട പിതാവ്
എെന്റ അസാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും എെന്ന
അേന്വഷിക്കുകയുംെചയ്താൽ, ‘േബത്ലേഹമിൽ
തെന്റ പിതൃനഗരത്തിൽ തെന്റ കുലത്തിെനല്ലാം
ഒരു വാർഷികബലി ഉള്ളതിനാൽ അവിേടക്കു
േപാകണെമന്ന് ദാവീദ് നിർബന്ധപൂർവം
എേന്നാട് അനുവാദം േചാദിച്ച ’ എന്നു മറുപടി
പറയണം. 7 ‘െകാള്ളാം, െപായ്െക്കാള്ളെട്ട,’എന്ന്
അേദ്ദഹം പറയുന്നപക്ഷം അങ്ങയുെട ദാസനായ
ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ.് എന്നാൽ അതിൽ
അേദ്ദഹം േകാപാകുലനായിത്തീർെന്നങ്കിൽ,
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അേദ്ദഹം എനിക്കു േദാഷം നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് അേങ്ങക്കു മനസ്സിലാക്കാം. 8 അങ്ങ്
ഈ ദാസേനാടു കരുണ കാണിക്കണം.
നമ്മൾതമ്മിൽ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. എന്നിൽ
കുറ്റെമെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങയുെട
ൈകെകാണ്ടുതെന്ന എെന്ന െകാന്നുകളയുക.
എന്തിന് അങ്ങയുെട പിതാവിെന്റ ൈകയിൽ
എെന്നഏൽപ്പിക്കണം.”

9 “ഒരിക്കലും അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയില്ല,”
േയാനാഥാൻ ്രപതിവചിച്ച . “എെന്റ പിതാവു
നിനക്കു േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒരു
െചറുസൂചനെയങ്കിലുംകിട്ടിയാൽഞാനതുനിെന്ന
അറിയിക്കാതിരിക്കുേമാ?”

10 “എന്നാൽ അങ്ങയുെട പിതാവ് കഠിനമായി
സംസാരിക്കുെന്നങ്കിൽ എെന്ന അത്
ആരറിയിക്കും?”എന്നു ദാവീദ് േചാദിച്ച .

11 “വരൂ,നമുക്കു വയലിേലക്കു േപാകാം,”എന്നു
േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവരിരുവരും ഒരുമിച്ച വയലിേലക്കുേപായി.

12 അവിെടെവച്ച് േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
സാക്ഷി. മെറ്റന്നാൾ ഈ േനരത്തിനകം
തീർച്ചയായും ഞാൻ എെന്റ പിതാവിേനാട്
നിെന്നപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. അേദ്ദഹത്തിനു
നിേന്നാടു ്രപീതിയാെണങ്കിൽ ഞാനക്കാര്യം
ആളയച്ച നിെന്ന അറിയിക്കാതിരിക്കുേമാ?
13 എന്നാൽ മറിച്ച് അേദ്ദഹം നിനക്കു
േ്രദാഹം നിരൂപിക്കുന്നതായി മനസ്സിലായാൽ
ഞാനതു നിെന്ന അറിയിക്കുകയും നിെന്ന
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സുരക്ഷിതനായി പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം. അല്ലാത്തപക്ഷം യേഹാവ എെന്ന
കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കെട്ട. യേഹാവ എെന്റ
പിതാവിേനാടുകൂെടയിരുന്നതുേപാെല,
നിേന്നാടുകൂെടയുംഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 14എന്നാൽ
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുവെര, യേഹാവയുെട
കരുണയ്ക്കു തുല്യമായ അചഞ്ചലമായ
കരുണ നീ എേന്നാടു കാണിക്കണം. ഞാൻ
മരിച്ചാൽ 15 എെന്റ കുടുംബത്തിെന്റ േനർക്കു
നിെന്റ അചഞ്ചലമായ കരുണ ഒരിക്കലും
അറ്റ േപാകരുത;്യേഹാവദാവീദിെന്റശ്രതുക്കെള
ഭൂമിയിൽനിന്ന് സമൂലം േഛദിച്ച കളയുന്ന
കാലത്തുേപാലും.

16 “അങ്ങെന ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കേളാട്
യേഹാവ കണക്കു േചാദിക്കെട്ട,” എന്നു
പറഞ്ഞ് േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന്റ ഭവനവുമായി
ഉടമ്പടിെചയ്തു. 17 േയാനാഥാൻ ്രപാണെനേപ്പാെല
ദാവീദിെന സ്േനഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട,്
ആ സ്േനഹബന്ധത്തിെന്റ േപരിൽ
ദാവീദിെനെക്കാണ്ടുവീണ്ടും ശപഥംെചയ്യിച്ച .

18 അതിനുേശഷം േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു: “നാെള അമാവാസിയാണേല്ലാ!
നിെന്റ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ
അസാന്നിധ്യം ്രശദ്ധിക്കെപ്പടും. 19 മെറ്റന്നാൾ
സന്ധ്യേയാടടുത്ത് ഈ ്രപശ്നങ്ങള െട
തുടക്കത്തിൽ നീ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത;്
ഏെസൽക്കല്ലിെന്റ മറവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക.
20 ഞാൻ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് എന്ന ഭാേവന
മൂന്ന് അമ്പുകൾ കല്ലിെന്റ വശേത്തക്ക് എയ്യ ം.
21 ‘േപായി അമ്പുകൾ േനാക്കിെയടുത്തു
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െകാണ്ടുവരൂ,’ എന്നു പറഞ്ഞു ഞാെനാരു
ബാലെന അയയ്ക്കും. ‘േനാക്കൂ, അമ്പുകൾ
നിെന്റ ഇപ്പ റത്ത് എടുത്തുെകാണ്ടുവരൂ,’
എന്നു ഞാൻ വിളിച്ച പറയുന്നപക്ഷം നീ
എഴുേന്നറ്റ വരണം. ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ,
നീ സുരക്ഷിതനാണ;് യാെതാരാപത്തുമില്ല.
22 എന്നാൽ ‘േനാക്കൂ, അമ്പുകൾ നിെന്റ
അപ്പ റത്ത്അതാ,’എന്നുഞാൻആബാലേനാടു
വിളിച്ച പറയുന്നപക്ഷം നീ െപായ്െക്കാള്ള ;
യേഹാവ നിെന്ന പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു.
23 ഓർക്കുക: ഞാനും നീയുംതമ്മിൽ
പറെഞ്ഞാത്തിരിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ
യേഹാവതെന്ന എനിക്കും നിനക്കും മേധ്യ
എേന്നക്കുംസാക്ഷി.”

24 അങ്ങെന ദാവീദ് വയലിൽ േപായി
ഒളിച്ചിരുന്നു. അമാവാസിയുെട ഉത്സവദിനം
വന്നേപ്പാൾ രാജാവു പന്തിേഭാജനത്തിനിരുന്നു.
25 അേദ്ദഹം ആചാരമര്യാദകളനുസരിച്ച്
ഭിത്തിേയാടു േചർന്നുള്ള തെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിൽ
ഇരുന്നു. േയാനാഥാൻ അേദ്ദഹത്തിന്
അഭിമുഖമായിരുന്നു*. ശൗലിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
അബ്േനർ ഇരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ
ഇരിപ്പിടം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു. 26 അന്നു
ശൗൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. “ദാവീദിന് അശുദ്ധി
വരത്തക്കവണ്ണംഎെന്തങ്കിലും സംഭവിച്ച കാണും!
അേത അവന് ശുദ്ധിയില്ല!” എന്നു ശൗൽ
ചിന്തിച്ച . 27 എന്നാൽ അടുത്തദിവസമായ
മാസപ്പിറവിയുെട രണ്ടാംദിനത്തിലും ദാവീദിെന്റ

* 20:25 മൂ.ഭാ. േയാനാഥാൻഎഴുേന്നറ്റ നിന്നു.
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ഇരിപ്പിടം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു. അേപ്പാൾ ശൗൽ
തെന്റ മകനായ േയാനാഥാേനാട:് “ഇന്നെലയും
ഇന്നും യിശ്ശായിയുെട മകൻ േഭാജനത്തിനു
വരാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

28 േയാനാഥാൻ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“േബത്ലേഹംവെര േപാകുന്നതിനു ദാവീദ്
നിർബന്ധപൂർവം എേന്നാട് അനുവാദം
േചാദിച്ച : 29 ‘ഞങ്ങള െട കുടുംബെമല്ലാം
ഒത്തുേചർന്ന് നഗരത്തിൽെവച്ച് ഒരു യാഗം
അർപ്പിക്കുകയാണ,് അവിെടെയത്താൻ
എെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിനെക്കേന്നാടു ്രപിയമുെണ്ടങ്കിൽ േപാകാനും
എെന്റ സേഹാദരന്മാെര കാണാനും എെന്ന
അനുവദിക്കണെമന്നും ദാവീദ് നിർബന്ധിച്ച .’
അതുമൂലമാണ് അേദ്ദഹം രാജാവിെന്റ വിരുന്നിനു
വരാതിരുന്നത.്”

30 ശൗലിെന്റ േ്രകാധം േയാനാഥാെന്റേനേര
ജ്വലിച്ച . അേദ്ദഹം അയാേളാട:് “വ്രകതയും
ദുശ്ശാഠ്യവുമുള്ളവള െട മകേന! നിെന്റ
ലജ്ജയ്ക്കും നിെന്ന െപറ്റ നിെന്റ അമ്മയുെട
ലജ്ജയ്ക്കുമായി, നീ യിശ്ശായിപു്രതെന്റ
പക്ഷംപിടിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂേട?
31 യിശ്ശായിപു്രതൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലെത്താരിക്കലും നീേയാ നിെന്റ രാജത്വേമാ
ഉറയ്ക്കുകയില്ല. ഉടൻ ആളയച്ച് അവെന എെന്റ
അടുക്കൽ വരുത്തുക. അവൻ തീർച്ചയായും
മരിക്കണം!”എന്നുപറഞ്ഞു.

32 “അയാെള എന്തിനു െകാല്ലണം? അയാൾ
എന്തു െതറ്റ െചയ്തു?” േയാനാഥാൻ
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സ്വപിതാവിേനാടു േചാദിച്ച . 33 എന്നാൽ ശൗൽ
അവെന െകാല്ല ന്നതിനായി അവെന്റേനേര
കുന്തേമാങ്ങി. അേപ്പാൾ തെന്റ പിതാവു
ദാവീദിെന െകാല്ല ന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് േയാനാഥാന് േബാധ്യമായി.

34 ഉ്രഗേകാപേത്താെട േയാനാഥാൻ
തീൻേമശയിൽനിന്നും എഴുേന്നറ്റ േപായി.
അമാവാസിയുെട പിേറ്റന്നാൾ അേദ്ദഹം
യാെതാന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല. തെന്റ പിതാവു
ദാവീദിെന്റേനേര അനുഷ്ഠിച്ച ലജ്ജാകരമായ
െപരുമാറ്റത്തിൽ അേദ്ദഹം ഏറ്റവും
ദുഃഖിതനായിരുന്നു.

35 പിേറ്റന്നു ്രപഭാതത്തിൽ ദാവീദുമായി
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് േയാനാഥാൻ
വയലിേലക്കുേപായി. ഒരു ബാലനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
36 “ഓടിെച്ചന്ന് ഞാൻ എയ്യന്ന അമ്പുകൾ
േനാക്കിെയടുത്തുെകാണ്ടുവരിക,” എന്ന്
േയാനാഥാൻ ബാലേനാടു പറഞ്ഞു. ബാലൻ
ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ അവെന്റ
അപ്പ റേത്തക്ക് ഒരെമ്പയ്തു. 37 അമ്പു
െചന്നുവീണ ഇടത്തിൽ ആ ബാലൻ
എത്തിയേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ അവേനാടു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. “അമ്പു നിെന്റഅപ്പ റത്തേല്ലാ?”
38 വീണ്ടും അേദ്ദഹം വിളിച്ച പറഞ്ഞു,
“േവഗം, േവഗം െചല്ല , നിൽക്കരുത”് ബാലൻ
അെമ്പടുത്ത് തെന്റ യജമാനെന്റ അടുേത്തക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. 39 ഇേതപ്പറ്റി യാെതാന്നും
ആ ബാലന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
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േയാനാഥാനും ദാവീദിനുംമാ്രതേമ ഇതിെന്റ
െപാരുൾ അറിയാമായിരുന്നുള്ള . 40 പിെന്ന
േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധങ്ങൾ ആ
ബാലെന ഏൽപ്പിച്ചിട്ട,് “നഗരത്തിേലക്കു തിരിച്ച
െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ളാൻ പറഞ്ഞ്” അവെന
അയച്ച .

41 ആ ബാലൻ േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ദാവീദ് പാറയുെട െതക്കുഭാഗത്തുനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ വന്ന് േയാനാഥാെന്റ മുമ്പിൽ
മൂന്നു്രപാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം വീണുവണങ്ങി.
അവർ പരസ്പരം ചുംബിച്ച കരഞ്ഞു. ദാവീദ്
ഉച്ചത്തിൽകരഞ്ഞുേപായി.

42 േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട:് “ ‘എനിക്കും
നിനക്കും എെന്റ പിൻഗാമികൾക്കും
നിെന്റ പിൻഗാമികൾക്കും മേധ്യ, യേഹാവ
എേന്നക്കുംസാക്ഷി,’ എന്നു പറഞ്ഞ,് നാം
പരസ്പരം സഖ്യം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
സമാധാനേത്താെട േപാകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ദാവീദ് എഴുേന്നറ്റ േപായി.
േയാനാഥാേനാ,പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

21
ദാവീദ് േനാബിൽ

1 ദാവീദ് േനാബിൽ പുേരാഹിതനായ
അഹീെമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിേച്ചർന്നു.
അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ അഹീെമെലക്കു
സം്രഭമേത്താെട: “അെങ്ങന്താണു തനിച്ച വന്നത?്
കൂെടആരുമില്ലാത്തെതന്താണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

2ദാവീദ്പുേരാഹിതനായഅഹീെമെലക്കിേനാടു
മറുപടി പറഞ്ഞു: “രാജാവ് എെന്ന ഒരു ്രപേത്യക
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കാര്യത്തിനു ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
‘എെന്ന ചുമതലെപ്പടുത്തിയ കാര്യവും എനിക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർേദശങ്ങള ം ആരും
അറിയരുത,്’ എന്നും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എെന്റ ആൾക്കാരുെട കാര്യമാകെട്ട, ഒരു
്രപേത്യകസ്ഥലത്തു വെന്നത്താൻ ഞാനവേരാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ.് 3 അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ
താങ്കള െട ൈകവശം എന്തുണ്ട?് എനിക്ക്
അഞ്ചപ്പം തരണം, ഇെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
എന്തുേണ്ടാ,അതുതരണം.”

4 ആ പുേരാഹിതൻ ദാവീദിേനാട:്
“എെന്റ ൈകവശം സാധാരണ അപ്പമില്ല,
എങ്കിലും വിശുദ്ധമായ കുെറ അപ്പമുണ്ട.്
അങ്ങയുെട ഭൃത്യന്മാർ സ്്രതീകളിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കുന്നവെരങ്കിൽമാ്രതം അതു തരാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ദാവീദ് പുേരാഹിതേനാട്: “ഞാൻ
പുറെപ്പട്ടതുമുതൽ ഈ മൂന്നുദിവസമായി*
സ്്രതീകൾ ഞങ്ങേളാട് അകന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു
സാധാരണ യാ്രതെയങ്കിലും യുവാക്കന്മാെരല്ലാം
വിശുദ്ധരായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ, അവർ
എ്രതയധികം ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും?”
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. 6 അന്ന്
ചൂടുള്ള അപ്പം കാഴ്ചയായി െവച്ചിട്ട്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
നീക്കംെചയ്ത കാഴ്ചയപ്പമല്ലാെത േവെറ അപ്പം
അവിെടയില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, നീക്കിയആ
വിശുദ്ധ അപ്പംതെന്ന പുേരാഹിതൻ ദാവീദിനു

* 21:5 അഥവാ,കഴിഞ്ഞചില ദിവസങ്ങളായി
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നൽകി.
7 എന്നാൽ അന്ന് ശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
ഒരുവെന അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
തടഞ്ഞുെവച്ചിരുന്നു. ശൗലിെന്റ ഇടയന്മാരുെട
തലവനും ഏേദാമ്യനുമായ േദാേയഗ് ആയിരുന്നു
അത്.

8 ദാവീദ് വീണ്ടും അഹീെമെലക്കിേനാടു
േചാദിച്ച . “ഇവിെട അങ്ങയുെടപക്കൽ
ഒരു വാേളാ കുന്തേമാ വല്ലതും ഉേണ്ടാ?
രാജാവു കൽപ്പിച്ചകാര്യം തിടുക്കത്തിൽ
നിറേവേറ്റണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ എെന്റ
വാേളാ മറ്റായുധങ്ങേളാ ഒന്നുംഎടുത്തിട്ടില്ല.”

9 പുേരാഹിതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “അങ്ങ്
ഏലാതാഴ്വരയിൽെവച്ച വധിച്ച െഫലിസ്ത്യനായ
െഗാല്യാത്തിെന്റ വാൾ ഇവിെടയുണ്ട.്
ഏേഫാദിെന്റ പിറകിൽ അെതാരു തുണിയിൽ
െപാതിഞ്ഞു െവച്ചിരിക്കുന്നു. അേങ്ങക്ക്
ആവശ്യെമങ്കിൽഅെതടുക്കാം. അതല്ലാെത മറ്റ
വാെളാന്നും ഇവിെടയില്ല.”

“അതിനുതുല്യം മെറ്റാന്നില്ലേല്ലാ! അെതനിക്കു
തരൂ,”എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു.

ദാവീദ് ഗത്തിൽ
10പിെന്നദാവീദ് രക്ഷെപ്പട്ട് ശൗലിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ഭയംനിമിത്തം ഗത്തിെല രാജാവായ ആഖീശിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി. 11 എന്നാൽ ആഖീശിെന്റ
േസവകന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട:് “ആ േദശത്തിെല
രാജാവായ ദാവീദേല്ലഇത.്
“ ‘ശൗൽആയിരങ്ങെള െകാന്നു;
എന്നാൽ, ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങെളയും’
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എന്ന് ഗാന്രപതിഗാനമായി അവർ പാടി
നൃത്തംെചയ്തത് ഇവെനക്കുറിച്ചേല്ലാ?” എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 ദാവീദ് ഈ വാക്കുകള െട െപാരുൾ
്രഗഹിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹം ഗത്തിെല രാജാവായ
ആഖീശിെന വളെര ഭയെപ്പട്ട . 13 അതിനാൽ
ദാവീദ് അവരുെടമുമ്പിൽ തെന്റ സ്വഭാവം
മാറ്റി, അവരുെട പിടിയിൽ ഇരിെക്കത്തെന്ന,
വാതിൽപ്പലകകളിൽ കുത്തിവരച്ച ം
താടിമീശയിലൂെട തുപ്പെലാഴുക്കിയുംെകാണ്ട് ഒരു
്രഭാന്തനായിഅഭിനയിച്ച .

14 ഇതുകണ്ട ആഖീശ് തെന്റ േസവകന്മാേരാട്
േചാദിച്ച : “ആ മനുഷ്യെന േനാക്കൂ! അയാൾ
്രഭാന്തനാണ!് നിങ്ങൾ അയാെള എന്തിന്
എെന്റമുമ്പിൽെകാണ്ടുവന്നു? 15ഈനാട്ടിെലങ്ങും
്രഭാന്തമാർ ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ എെന്റമുമ്പിൽ
്രഭാന്തുകളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യെന
ഇേങ്ങാട്ട െകാണ്ടുവന്നത?് ഇത്തരക്കാർ
വേരണ്ടത്എെന്റഅരമനയിേലാ?”

22
ദാവീദ്അദുല്ലാംഗുഹയിലും മിസ്പായിലും

1 അങ്ങെന ദാവീദ് ഗത്ത് വിേട്ടാടി അദുല്ലാം
ഗുഹയിൽ അഭയംേതടി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനവും എല്ലാം ഇതു
േകട്ട് അവിെടെയത്തി. 2 െഞരുക്കമുള്ളവർ,
കടബാധ്യതയുള്ളവർ, അസന്തുഷ്ടർ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവെരല്ലാം ദാവീദിെന്റ
ചുറ്റ ം ഒത്തുേചർന്നു. അേദ്ദഹം അവർക്കു
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േനതാവുമായി.അങ്ങെനഏകേദശംനാനൂറുേപർ
ദാവീദിേനാെടാപ്പം വന്നുകൂടി.

3അവിെടനിന്നും ദാവീദ് േമാവാബ് േദശത്തിെല
മിസ്പായിേലക്കു േപായി.അേദ്ദഹം േമാവാബിെല
രാജാവിേനാട:് “ൈദവം എനിക്കുേവണ്ടി
എന്താണു െചയ്യാൻേപാകുന്നെതന്ന്
അറിയുന്നതുവെര എെന്റ മാതാപിതാക്കൾ
വന്ന് അങ്ങേയാടുകൂെട പാർക്കാൻ
അനുവദിക്കണേമ!” എന്നേപക്ഷിച്ച . 4അങ്ങെന
അേദ്ദഹം അവെര േമാവാബുരാജാവിെന്റ
അടുത്താക്കി. ദാവീദ് േകാട്ടയിൽ താമസിച്ച
കാലംമുഴുവൻ അവർ അവിെട പാർക്കുകയും
െചയ്തു.

5 എന്നാൽ “ദാവീദ് േകാട്ടയിൽ പാർക്കാെത
െയഹൂദാേദശേത്തക്കു േപാകണം,” എന്നു
ഗാദ് ്രപവാചകൻ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.
അതനുസരിച്ച് ദാവീദ് അവിടംവിട്ട് േഹെരത്ത്
വനത്തിൽവന്നു.
ശൗൽ േനാബിെല പുേരാഹിതന്മാെര

വധിക്കുന്നു
6 ദാവീദിെനയും കൂെടയുള്ള ആള കെളയും
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ശൗൽ
േകട്ട . അേപ്പാൾ ശൗൽ ൈകയിൽ ഒരു
കുന്തവുമായി ഗിെബയയിെല കുന്നിേന്മലുള്ള
പിചുലവൃക്ഷച്ച വട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
രാജേസവകന്മാർ ചുറ്റ ം നിന്നിരുന്നു. 7 ശൗൽ
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “െബന്യാമീന്യേര,
േകൾക്കുക! യിശ്ശായിപു്രതൻ നിങ്ങൾക്കു
വയലുകള ം മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം
തരുേമാ? അവൻ നിങ്ങെളെയല്ലാം
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സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും
ആക്കുേമാ? 8അതുെകാണ്ടാേണാ നിങ്ങെളല്ലാം
എനിെക്കതിേര കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കുന്നത?്
എെന്റ മകൻ യിശ്ശായിപു്രതനുമായി ഉടമ്പടി
െചയ്തേപ്പാൾ നിങ്ങളിൽ ഒരുവനും എെന്ന
അത് അറിയിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ! എെന്റ
ദാസൻഇന്നു െചയ്യന്നതുേപാെലഎനിക്കുേവണ്ടി
പതിയിരിക്കുന്നതിന,് എെന്റ മകൻ അവെന
േ്രപരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത എെന്ന
അറിയിക്കാേനാ എെന്നപ്പറ്റി വിചാരെപ്പടാേനാ
നിങ്ങളിൽഒരുത്തനും ഇല്ലാെതേപായേല്ലാ?”

9 അേപ്പാൾ ശൗലിെന്റ േസവകന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഏേദാമ്യനായ േദാേയഗ്
പറഞ്ഞു: “യിശ്ശായിയുെട മകൻ േനാബിൽ
അഹീതൂബിെന്റ മകനായ അഹീെമെലക്കിെന്റ
അടുത്തുവന്നതുഞാൻകണ്ടു. 10അഹീെമെലക്ക്
അവനുേവണ്ടി യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാടു
േചാദിച്ച . അേദ്ദഹം അവന് ഭക്ഷണം
നൽകുകയും െഫലിസ്ത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ
വാൾ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.”

11 ഉടെന രാജാവ് അഹീതൂബിെന്റ മകനായ
അഹീെമെലക്ക് പുേരാഹിതെനയും േനാബിൽ
പുേരാഹിതന്മാരായ അവെന്റ പിതൃഭവനക്കാെര
എല്ലാവെരയും ആളയച്ച വിളിപ്പിച്ച .
അവെരല്ലാവരും രാജസന്നിധിയിെലത്തി.
12അേപ്പാൾ ശൗൽ പറഞ്ഞു: “അഹീതൂബിെന്റ
മകേന, േകൾക്കുക!”

“തിരുേമനീ, അടിയൻ ഇതാ,” എന്ന് അേദ്ദഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു.
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13 ശൗൽ തുടർന്നു പറഞ്ഞു: “നീയും
യിശ്ശായിപു്രതനും എനിെക്കതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയെതന്തിന?് നീ അവന് അപ്പവും
ഒരു വാള ം െകാടുത്തു. അവനുേവണ്ടി
നീ ൈദവേത്താട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച .
അതുെകാണ്ടേല്ല ഇന്ന് അവൻ എെന്ന
ധിക്കരിക്കുകയുംഎനിക്കായിപതിയിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നത?്”

14 അഹീെമെലക്ക് രാജാവിേനാടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട േസവകരിൽ
ദാവീദിെനേപ്പാെല വിശ്വസ്തനായി േവെറ
ആരുണ്ട?് അേദ്ദഹം രാജാവിെന്റ മരുമകനും
അങ്ങയുെട അംഗരക്ഷകൈസന്യത്തിെന്റ
നായകനുമേല്ലാ?* അങ്ങയുെട കുടുംബത്തിൽ
ഏറ്റം ആദരിക്കെപ്പടുന്നവൻ! 15 അന്ന്
ആദ്യമായിട്ടാേണാ ഞാൻ ദാവീദിനുേവണ്ടി
ൈദവേത്താട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചത്?
തീർച്ചയായും അല്ല! രാജാേവ, അങ്ങ് ഈ
ദാസെനയും ഈ ദാസെന്റ പിതൃഭവനക്കാെരയും
കുറ്റം ചുമത്തരുേത! കാരണം
ഇക്കാര്യങ്ങെളക്കുറിെച്ചാന്നും അങ്ങയുെട
ദാസനായഅടിയന് യാെതാരറിവുമില്ലായിരുന്നു.”

16 എന്നാൽ രാജാവ:് “അഹീെമെലേക്ക, നീ
മരിക്കണം. നീയും നിെന്റ സകലപിതൃഭവനവും!”
എന്നുകൽപ്പിച്ച .

17 അതിനുേശഷം രാജാവ് തെന്റ
അരിെകനിന്നിരുന്ന അംഗരക്ഷകേരാട:്
“തിരിഞ്ഞ് യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാരായ

* 22:14 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഇവെര െകാന്നുകളയുക. അവർ ദാവീദിേനാടു
പക്ഷംേചർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ ഓടിേപ്പായത്
അവർ അറിഞ്ഞിട്ട ം എെന്ന അറിയിച്ചില്ലേല്ലാ”
എന്നുകൽപ്പിച്ച .
എന്നാൽ യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര
െകാല്ല ന്നതിനു ൈക ഉയർത്താൻ രാജാവിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർതയ്യാറായില്ല.

18അേപ്പാൾ രാജാവ് േദാേയഗിേനാട:് “നീ െചന്ന്
ആ പുേരാഹിതന്മാെര വളഞ്ഞ് െവട്ടിക്കളയുക!”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന ഏേദാമ്യനായ
േദാേയഗ് െചന്ന് അവെര െവട്ടിവീഴ്ത്തി.
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുള്ള ഏേഫാദ് ധരിച്ച
എൺപത്തിയഞ്ചു പുേരാഹിതന്മാെര അന്ന്
അയാൾ വധിച്ച . 19 പുേരാഹിതനഗരമായ
േനാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും അതിെല കുട്ടികെളയും
ശിശുക്കെളയും അവിടെത്ത കന്നുകാലികെളയും
കഴുതകെളയും ആടുകെളയും എല്ലാം അയാൾ
വാളിനിരയാക്കി.

20 എന്നാൽ അഹീതൂബിെന്റ മകനായ
അഹീെമെലക്കിെന്റ ഒരു മകൻ, അബ്യാഥാർ
െതറ്റിെയാഴിഞ്ഞ് ദാവീദിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. 21യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര
ശൗൽ െകാന്നു എന്ന വസ്തുത അബ്യാഥാർ
ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ
ദാവീദ് അബ്യാഥാരിേനാടു പറഞ്ഞു: “അന്ന്
ഏേദാമ്യനായ േദാേയഗ് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ തീർച്ചയായും ശൗലിേനാട് ഈ
വിവരം പറയുെമന്ന് എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു.
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നിെന്റ പിതാവിെന്റ കുടുംബത്തിെന്റെയല്ലാം
മരണത്തിനു ഞാൻ കാരണക്കാരനായേല്ലാ.
23എേന്നാടുകൂെടപാർക്കുക! ഭയെപ്പേടണ്ട!എെന്റ
്രപാണെന േവട്ടയാടുന്നവർ നിനക്കും ജീവഹാനി
വരുത്താൻ േനാക്കുന്നു. എങ്കിലും നീ എെന്റ
അടുക്കൽസുരക്ഷിതനായിരിക്കും!”

23
ദാവീദ് െകയീലെയ രക്ഷിക്കുന്നു

1 “െഫലിസ്ത്യർ െകയീലെയ
ആ്രകമിക്കുെന്നന്നും അവർ െമതിക്കളം കവർച്ച
െചയ്യ െന്നന്നും,” ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടി. 2 “ഞാൻ
േപായി ഈ െഫലിസ്ത്യെര േനരിടണേമാ,” എന്ന്
അേദ്ദഹംയേഹാവേയാട്അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച .

“െചന്ന് െഫലിസ്ത്യേരാടു െപാരുതി െകയീലെയ
രക്ഷിക്കുക,” എന്ന് യേഹാവ ദാവീദിേനാടു
കൽപ്പിച്ച .

3 എന്നാൽ ദാവീദിേനാടുകൂെടയുള്ളവർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഇവിെട ഈ
െയഹൂദ്യയിൽത്തെന്ന നാം ഭയെപ്പട്ട
കഴിയുന്നു. പിെന്ന നാം െകയീലയിൽ
െഫലിസ്ത്യൈസന്യങ്ങൾെക്കതിേര എങ്ങെന
െചല്ല ം?”എന്നു േചാദിച്ച .

4 അതിനാൽ ദാവീദ് വീണ്ടും യേഹാവേയാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിച്ച . യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താട:്
“െകയീലയിേലക്കു െചല്ല ക! ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യെരനിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിച്ച തരും!”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 5 അതിനാൽ ദാവീദും
കൂെടയുള്ളവരും െകയീലയിേലക്കുെചന്ന്
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െഫലിസ്ത്യേരാടു െപാരുതി അവെര േതാൽപ്പിച്ച്
അവരുെട ആടുമാടുകെള അപഹരിച്ച . അവർ
െഫലിസ്ത്യർക്കു കനത്ത നാശം വരുത്തുകയും
െകയീലയിെല ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. 6െകയീലയിൽ ദാവീദിെന്റഅടുേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അഹീെമെലക്കിെന്റ
മകനായ അബ്യാഥാർ തെന്റകൂെട ഏേഫാദും
െകാണ്ടുേപാന്നിരുന്നു.

ശൗൽദാവീദിെനപിൻതുടരുന്നു
7 ദാവീദ് െകയീലയിേലക്കു േപായിരിക്കുന്നു
എന്ന് ശൗലിന് അറിവുകിട്ടി. “വാതിലുകള ം
ഓടാമ്പലുകള മുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ദാവീദ്
സ്വയം വന്ന് അകെപ്പട്ടതുമൂലം ൈദവം അവെന
എെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്നു ശൗൽ പറഞ്ഞു. 8 പിന്നീട് ശൗൽ
തെന്റ സർവൈസന്യെത്തയും യുദ്ധത്തിനായി
വിളിച്ച കൂട്ടി. െകയീലയിേലക്കുെചന്ന്
ദാവീദിെനയും ആൾക്കാെരയും വളയാൻ
അയാൾഅവർക്കുകൽപ്പനെകാടുത്തു.

9 ശൗൽ തനിെക്കതിേര ദുരാേലാചന
നടത്തുന്നു എന്ന് ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി. “ഏേഫാദ്
തെന്റ അടുത്തുെകാണ്ടുവരിക,” അേദ്ദഹം
പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിേനാടു കൽപ്പിച്ച .
10 അങ്ങെന ദാവീദ് യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച .
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ശൗൽ
െകയീലയിേലക്കുവരുന്നുഎന്നുംഞാൻനിമിത്തം
ഈനഗരംനശിപ്പിക്കാൻആേലാചിക്കുന്നുഎന്നും
അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11 െകയീലാപൗരന്മാർ
എെന്ന ശൗലിന് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുേമാ?
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അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല ശൗൽ
കടന്നുവരുേമാ? ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, അവിടെത്ത ദാസന് മറുപടി
അരുളണേമ!”

“അവൻവരും”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.
12 “െകയീലാപൗരന്മാർ എെന്നയും
എെന്റ ആൾക്കാെരയും ശൗലിന്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുേമാ?” എന്നു വീണ്ടും ദാവീദ്
േചാദിച്ച .

“അേത, അവർ അ്രപകാരം െചയ്യ ം,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.

13 അങ്ങെന ദാവീദും കൂെടയുള്ള ഏകേദശം
അറുനൂറ് ആള കള ം െകയീലാ വിട്ട േപാന്നു.
അവർ തരംേപാെല ഓേരാേരാ സ്ഥലേത്തക്കു
നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ദാവീദ് െകയീലയിൽനിന്നും
രക്ഷെപ്പട്ട എന്നു ശൗൽ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവിേടക്കുള്ളയാ്രതനിർത്തിെവച്ച .

14ദാവീദ് മരുഭൂമിയിെലസുരക്ഷിതസേങ്കതങ്ങളിലും
സീഫ് മരുഭൂമിയിെല കുന്നുകളിലുമായി
താമസിച്ച . ശൗൽ ദിനംേതാറും ദാവീദിെന
െതരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ൈദവം
അേദ്ദഹെത്തഅയാള െടൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചില്ല.

15 ദാവീദ് സീഫ് മരുഭൂമിയിെല േഹാേരശിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ, തെന്റ ജീവെനേത്തടി
ശൗൽ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം
മനസ്സിലാക്കി. 16ശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാൻ
േഹാേരശിൽ ദാവീദിെന്റ അടുെത്തത്തി.
അേദ്ദഹെത്തൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ
പറഞ്ഞ് ൈധര്യെപ്പടുത്തി. 17 േയാനാഥാൻ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഭയെപ്പേടണ്ട;എെന്റപിതാവായ
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ശൗൽ അങ്ങയുെടേമൽ ൈകെവക്കുകയില്ല.
അങ്ങ് ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായിത്തീരും; ഞാൻ
അേങ്ങക്കു രണ്ടാമനുംആയിരിക്കും. ഇത് എെന്റ
പിതാവായ ശൗലിനറിയാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അവരിരുവരും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഉടമ്പടിെചയ്തു. അതിനുേശഷം േയാനാഥാൻ
സ്വഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. ദാവീദ്
േഹാേരശിൽത്തെന്നതാമസിച്ച .

19 ഇതിനിടയിൽ സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ
ശൗലിെന്റ അടുെത്തത്തി: “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട
സമീപത്ത് യശിേമാന് െതക്ക് ഹഖീലാമലയിെല
േഹാേരശിലുള്ള സുരക്ഷിതേക്രന്ദങ്ങളിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 ആകയാൽ രാജാേവ,
അങ്ങയുെട ഇഷ്ടംേപാെല എേപ്പാൾ
േവണെമങ്കിലും വന്നാലും! അവെന അങ്ങയുെട
ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച തരുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ
ഏറ്റിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 ശൗൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക്
എേന്നാടുള്ള കരുതലിന് യേഹാവ നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കെട്ട! 22 നിങ്ങൾെചന്ന് കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുക. ദാവീദ് പതിവായി
േപാകുന്നെതവിെടയാെണന്നും അവിെട അവെന
കണ്ടവർ ആരാെണന്നും അേന്വഷിച്ചറിയുക.
അവൻ വലിയ ത്രന്തശാലിയാണ് എന്നാണ്
ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നത.് 23 അവൻ
ഒളിച്ചിരിക്കാറുള്ള ഇടങ്ങെളല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച്
സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങള മായി നിങ്ങൾ മടങ്ങിവരിക!
അേപ്പാൾഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരും. അവൻ
ആ ്രപേദശത്ത് എവിെടെയങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ
െയഹൂദ്യയിെല ജനസഹ്രസങ്ങളിെലാെക്കയും
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അേന്വഷിച്ച്ഞാനവെനകണ്ടുപിടിക്കും.”
24 അങ്ങെന അവർ ശൗലിനുമുമ്പായി
സീഫിേലക്കു േപായി. അേപ്പാൾ ദാവീദും
കൂെടയുള്ളവരും യശിേമാന് െതക്ക്
അരാബയിെല മാേവാൻ മരുഭൂമിയിൽ
ആയിരുന്നു. 25 ശൗലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആള കള ം െതരച്ചിൽ തുടങ്ങി. ദാവീദ്
അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ മാേവാൻ മരുഭൂമിയിെല
വലിയപാറയിൽ െചന്നു താമസിച്ച . ശൗൽ
ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദിെന പിൻതുടർന്നു.
അേദ്ദഹവും മാേവാൻ മരുഭൂമിയിേലക്കു േപായി.

26 ശൗൽ പർവതത്തിെന്റ ഒരുവശത്തുകൂടി
നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ദാവീദും
അനുയായികള ം മറുവശത്തുകൂടിയും.
ശൗലിെന ഒഴിഞ്ഞുമാറിേപ്പാകാൻ ദാവീദ്
ബദ്ധെപ്പടുകയായിരുന്നു. ദാവീദിെനയും
അനുയായികെളയും പിടിക്കുന്നതിനായി ശൗലും
ൈസന്യവും അടുത്തു വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
27 അേപ്പാൾ ഒരു സേന്ദശവാഹകൻ വന്ന്,
“േവഗം വന്നാലും! െഫലിസ്ത്യർ േദശെത്ത
ആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു ശൗലിെന അറിയിച്ച .
28 അേപ്പാൾ ശൗൽ ദാവീദിെന പിൻതുടരുന്നതു
മതിയാക്കി െഫലിസ്ത്യെര േനരിടാനായി
മടങ്ങിേപ്പായി. അതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തിന്
േസല-ഹമ്മാെഹ്ലേക്കാത്ത*് എന്നു േപരായി.
29 ദാവീദ് അവിെടനിന്നു േപായി എൻ-െഗദിയിെല
സുരക്ഷിതേമഖലകളിൽവസിച്ച .

* 23:28 പിരിഞ്ഞുേപാക്കിെന്റപാറഎന്നർഥം.



1ശമുേവൽ 24:1 cxv 1ശമുേവൽ 24:6

24
ദാവീദ് ശൗലിെന്റജീവൻസംരക്ഷിക്കുന്നു

1 െഫലിസ്ത്യെര തുരത്തിയിട്ട് ശൗൽ
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ, “ദാവീദ് എൻ-െഗദി
മരുഭൂമിയിലുണ്ട”് എന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
അറിവുകിട്ടി. 2 ഇ്രസാേയലിൽനിെന്നല്ലാമായി
െതരെഞ്ഞടുത്ത മൂവായിരം ആള കെളയും
കൂട്ടി ശൗൽ ദാവീദിെനയും അനുയായികെളയും
െതരയുന്നതിനായി കാട്ടാടിൻ പാറെക്കട്ട കള െട
അടുേത്തക്കുേപായി.

3 അേദ്ദഹം വഴിയരികിലുള്ള
ആട്ടിൻെതാഴുത്തുകള െട അടുെത്തത്തി.
അവിെട ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു.
വിസർജനാവശ്യത്തിന് ശൗൽ അതിൽ കടന്നു.
ദാവീദും ആള കള ം ആ ഗുഹയുെട ഏറ്റവും
ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. 4 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ ‘ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുവിെന
നിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച തരും; നിനക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല അവേനാടു െചയ്യാം,’
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത ദിനം ഇതാ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.അേപ്പാൾ
ദാവീദ് എഴുേന്നറ്റ െചന്ന് ശൗലിെന്റ േമലങ്കിയുെട
അറ്റം പതുെക്കമുറിെച്ചടുത്തു.

5 അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമലങ്കിയുെട അറ്റം
മുറിെച്ചടുത്തതിനാൽ പിന്നീടു ദാവീദിന്
മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുണ്ടായി. 6 അേദ്ദഹം
തെന്റ അനുയായികേളാട:് “യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തനായ എെന്റ യജമാനനുേനേര
ഇത്തരെമാരു കൃത്യം െചയ്യാേനാ
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അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ൈകയുയർത്താേനാ
യേഹാവ എെന്ന അനുവദിക്കാതിരിക്കെട്ട.
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനാണേല്ലാ.”
7ഈവാക്കുകൾെകാണ്ട് ദാവീദ് തെന്റആള കെള
തടഞ്ഞു; ശൗലിെന ആ്രകമിക്കാൻ അവെര
അനുവദിച്ചതുമില്ല. ശൗൽ ഗുഹ വിട്ട് തെന്റ
വഴിക്കു േപാകുകയും െചയ്തു.

8 അേപ്പാൾ ദാവീദും ഗുഹവിട്ടിറങ്ങി
പിന്നാെലെചന്ന,് “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാേവ!” എന്നു വിളിച്ച . ശൗൽ
പിറേകാട്ട തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ ദാവീദ്
സാഷ്ടാംഗം വീണ് അേദ്ദഹെത്ത നമസ്കരിച്ച .
9 അേദ്ദഹം ശൗലിേനാടു പറഞ്ഞു: “ ‘ദാവീദ്
അങ്ങെയ േ്രദാഹിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,’
എന്ന് ആള കൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ
അെങ്ങന്തിനു േകൾക്കുന്നു? 10 ഇന്ന് ഈ
ഗുഹയിൽെവച്ച് യേഹാവ എ്രപകാരം അങ്ങെയ
എെന്റ ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച തന്നു എന്ന്
അങ്ങ് സ്വന്തം കണ്ണാെല കണ്ടിരിക്കുന്നു.
അങ്ങെയ വധിക്കണെമന്ന് ചിലർ എെന്ന
നിർബന്ധിച്ച . എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
രക്ഷിച്ച . ‘ഞാൻ എെന്റ യജമാനെനതിേര
ൈകയുയർത്തുകയില്ല; കാരണം അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനാണ,്’ എന്നു ഞാൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 11എെന്റപിതാേവ, േനാക്കൂ!
എെന്റ ൈകയിൽ അങ്ങയുെട േമലങ്കിയുെട
ഒരു കഷണം കണ്ടാലും! ഞാനങ്ങയുെട
േമലങ്കിയുെടഅറ്റം മുറിെച്ചടുക്കുകയുംഅങ്ങെയ
െകാല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ
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െതറ്റ കാരേനാ േ്രദാഹിേയാ അെല്ലന്ന് അങ്ങ്
മനസ്സിലാക്കിയാലും. എന്നാൽ അങ്ങ് എെന്റ
ജീവെന േവട്ടയാടി നടക്കുന്നു. 12 അേങ്ങക്കും
എനിക്കും മേധ്യ യേഹാവ ന്യായംവിധിക്കെട്ട.
അങ്ങ്എേന്നാടു െചയ്യന്ന േ്രദാഹത്തിന് യേഹാവ
പകരം േചാദിക്കെട്ട. എന്നാൽ എെന്റ ൈക
അങ്ങയുെടേമൽ വീഴുകയില്ല. 13 ‘ദുഷ്ടത
ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് വരുന്നു,’ എന്നേല്ലാ പഴെമാഴി.
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ൈക അങ്ങയുെടേമൽ
വീഴുകയില്ല.

14 “ഇ്രസാേയൽരാജാവ് ആർെക്കതിേരയാണു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത?് ആെരയാണ് അങ്ങ്
പിൻതുടരുന്നത?് ഒരു ചത്ത പട്ടിെയ, ഒരു
െചള്ളിെനയേല്ല? 15 യേഹാവ നമുക്ക്
ന്യായാധിപനായിരുന്ന് ആരുെട വശത്താണ്
ന്യായം എന്ന് വിധിക്കെട്ട! അവിടന്ന്
എെന്റ ഭാഗം പരിഗണിച്ച് അതു ശരിെയന്ന്
വിധിക്കെട്ട! അങ്ങയുെട ൈകയിൽനിന്ന്
എെന്ന രക്ഷിച്ച െകാണ്ട് യേഹാവ എെന്ന
കുറ്റവിമുക്തനാക്കെട്ട!”

16 ദാവീദ്ഈവാക്കുകൾപറഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ
“എെന്റ മകേന! ദാവീേദ! ഇതു നിെന്റ സ്വരേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച് ശൗൽ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.
17 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നീ എെന്നക്കാൾ
നീതിമാൻ! ഞാൻ നിേന്നാടു തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച ;
എന്നാൽ നീേയാ, നന്മ പകരം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
18 എെന്റേനേര ്രപവർത്തിച്ച നന്മ നീയിേപ്പാൾ
്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! യേഹാവ എെന്ന നിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ; നീേയാ, എെന്ന
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െകാന്നുകളഞ്ഞില്ല. 19 ശ്രതുവിെന ൈകയിൽ
കിട്ടിയാൽ ആെരങ്കിലും അവെന െവറുേത
വിടുേമാ? നീ ഇന്ന് എെന്റേനേര കാണിച്ച
നന്മയ്ക്ക് യേഹാവ ്രപതിഫലം നൽകുമാറാകെട്ട!
20 നീ രാജാവാകുെമന്നും ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജത്വം നിെന്റ കരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമാകുെമന്നും
ഞാനറിയുന്നു. 21 എെന്റ പിൻഗാമികെള
നീ േഛദിച്ച കളയുകയിെല്ലന്നും എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും എെന്റ േപരു
തുടച്ച മാറ്റ കയിെല്ലന്നും ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽശപഥംെചയ്യ ക.”

22 അങ്ങെന ദാവീദ് ശൗലിേനാടു
ശപഥംെചയ്തു. അതിനുേശഷം ശൗൽ തെന്റ
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. ദാവീദും
അനുയായികള ം തങ്ങള െട സേങ്കതത്തിേലക്കും
മടങ്ങി.

25
ദാവീദ്,നാബാൽ,അബീഗയിൽ

1 ശമുേവൽ മരിച്ച . ഇ്രസാേയെലല്ലാം
ഒരുമിച്ച കൂടി അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി വിലപിച്ച ;
രാമായിലുള്ള സ്വവസതിയിൽ അവർ
അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച . അതിനുേശഷം
ദാവീദ് പുറെപ്പട്ട് പാരാൻ* മരുഭൂമിയിൽ േപായി
താമസിച്ച .

2കർേമലിൽവസ്തുവകകളള്ളമാേവാന്യനായ
ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
മഹാധനികനായിരുന്നു. കർേമലിൽ

* 25:1 ചി.ൈക.്രപ. മാെവാൻ
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അേദ്ദഹത്തിന് ആയിരം േകാലാടുകള ം
മൂവായിരം െചമ്മരിയാടുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു,
ആടുകള െട േരാമംക്രതിക്കുന്നസമയമായിരുന്നു
അത്. 3അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപര് നാബാൽ എന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് അബീഗയിൽ
എന്നും ആയിരുന്നു. അബീഗയിൽ വിേവകവും
സൗന്ദര്യവുമുള്ളഒരുസ്്രതീആയിരുന്നു.എന്നാൽ
അവള െട ഭർത്താവ് ദയയില്ലാത്തവനും ദുഷ്ടനും
കാേലബിെന്റവംശജനുംആയിരുന്നു.

4 ദാവീദ് മരുഭൂമിയിലായിരുന്നേപ്പാൾ
നാബാൽ കർേമലിൽ ആടുകള െട േരാമം
ക്രതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു േകട്ട . 5 അേദ്ദഹം
തെന്റ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് പത്തു െചറുപ്പക്കാെര
വിളിച്ച് അവിേടക്ക് അയച്ച . ദാവീദ്
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “കർേമലിൽ നാബാലിെന്റ
അടുേത്തക്കു െചല്ല ക. അേദ്ദഹെത്ത
എെന്റ നാമത്തിൽ വന്ദനംെചയ്യ ക. 6 എന്നിട്ട്
അേദ്ദഹേത്താട് ഇങ്ങെന പറയണം: ‘താങ്കൾ
ദീർഘായുേസ്സാെടയിരിക്കെട്ട! താങ്കൾക്കും
താങ്കള െട ഭവനത്തിനുംമാ്രതമല്ല, താങ്കൾക്കുള്ള
എല്ലാവർക്കുംആയുരാേരാഗ്യങ്ങൾലഭിക്കെട്ട!

7 “ ‘ഇേപ്പാൾ താങ്കൾക്ക് ആടുകള െട
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന സമയമാെണന്നു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. താങ്കള െട ഇടയന്മാർ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
അവർെക്കാരുേ്രദാഹവും െചയ്തിട്ടില്ല. അവർ
കർേമലിൽആയിരുന്നകാലത്ത്അവർക്ക് ഒന്നും
നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ട മില്ല. 8 താങ്കള െട ഭൃത്യന്മാേരാടു
േചാദിച്ചാലും. അവർഅതു പറയും. അതിനാൽ
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ഞാനയയ്ക്കുന്ന ഈ െചറുപ്പക്കാേരാടു ദയ
േതാേന്നണം. ഒരു ്രപേത്യകദിവസത്തിലാണേല്ലാ
ഞങ്ങൾ വരുന്നതും! ദയവായി താങ്കള െട
ഈ ഭൃത്യന്മാർക്കും താങ്കള െട മകനായ
ദാവീദിനുംേവണ്ടി എന്തുെകാടുക്കാൻ കഴിയുേമാ
അതു െകാടുക്കണം.’ ”

9 ദാവീദിെന്റ ആള കൾ വന്ന് ഈ സേന്ദശം
ദാവീദിെന്റ നാമത്തിൽ നാബാലിെന അറിയിച്ച .
എന്നിട്ട്അവർകാത്തുനിന്നു.

10എന്നാൽ നാബാൽ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു
മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
“ദാവീദ് ആര?് യിശ്ശായിയുെട മകനാര്?
യജമാനന്മാെര വിട്ട െപായ്ക്കളയുന്ന
ദാസന്മാർ ഇക്കാലത്തു ധാരാളമാണ.്
11 എവിെടനിന്നു വന്നവർ എന്നുേപാലും
അറിയാത്ത ആള കൾക്കുേവണ്ടി ഞാെനെന്റ
അപ്പവും െവള്ളവും, എെന്റ വീട്ടിൽ േരാമം
ക്രതിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
ഇറച്ചിയുംഎടുത്തുെകാടുക്കുന്നെതന്തിന?്”

12 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ മടങ്ങിവന്ന് ഈ
വാക്കുകെളല്ലാം ദാവീദിെന അറിയിച്ച .
13 അേപ്പാൾ ദാവീദ് തെന്റ ആള കേളാട്
ആജ്ഞാപിച്ച : “നിങ്ങള െട വാൾ
ധരിച്ച െകാള്ള ക.” അതുേകട്ട് എല്ലാവരും
താന്താങ്ങള െട വാൾ അരയ്ക്കുെകട്ടി.
ഏകേദശംനാനൂറുേപർദാവീദിേനാെടാപ്പം േപായി.
േശഷിച്ച ഇരുനൂറുേപർ സാധനസാമ്രഗികൾ
കാത്തുെകാണ്ട്അവിെടത്തെന്നകഴിഞ്ഞു.

14 േസവകന്മാരിെലാരാൾ നാബാലിെന്റ ഭാര്യ
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അബീഗയിലിെന അറിയിച്ച : “യജമാനെന
അഭിവാദനം െചയ്യന്നതിനായി ദാവീദ്
മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ദൂതന്മാെര അയച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽഅേദ്ദഹം അവെര ശകാരിക്കുകയാണു
െചയ്തത്. 15ആ മനുഷ്യർ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
നല്ലവരായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങേളാടു േ്രദാഹം
്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ െവളി്രമ്പേദശത്ത്
അവരുെട അടുത്ത് ആയിരുന്ന നാള കളിൽ
ഒരിക്കലും നമുെക്കാന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല.
16 ഞങ്ങൾ അവരുെട അടുത്ത് ആടുകെള
േമയിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലെത്തല്ലാം രാപകൽ
അവർ ഞങ്ങൾക്കുചുറ്റ ം ഒരു േകാട്ടയായിരുന്നു.
17 ആകയാൽ എന്തുെചയ്യാൻ കഴിയുെമന്നു
ചിന്തിച്ച് ്രപവർത്തിച്ചാലും! എെന്തന്നാൽ നമ്മുെട
യജമാനനുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റസകലഭവനത്തിനും
നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്.
യജമാനേനാട് ആർക്കും ഒന്നും മിണ്ടിക്കൂടാ.
അ്രതയ്ക്കുവികടസ്വഭാവിയാണ്അേദ്ദഹം.”

18 അബീഗയിൽ സമയം ഒട്ട ം
നഷ്ടെപ്പടുത്തിയില്ല. അവൾ തിടുക്കത്തിൽ
ഇരുനൂറ് അപ്പവും രണ്ടു തുരുത്തി വീഞ്ഞും
പാകംെചയ്ത അഞ്ച് ആടും അഞ്ചു േസയാ†
മലരും നൂറ് ഉണക്കമുന്തിരിയടയും ഇരുനൂറ്
അത്തിപ്പഴക്കട്ടയും എടുത്ത് കഴുതകള െട
പുറത്തു കയറ്റി. 19 “നിങ്ങൾ എനിക്കുമുേമ്പ
േപാകുക. ഞാൻ പിന്നാെല വരുന്നുണ്ട,്” എന്നു
പറഞ്ഞ് അവൾ ദാസന്മാെര അയച്ച . എന്നാൽ
അവൾതെന്റ ഭർത്താവായ നാബാലിേനാട് ഒന്നും

† 25:18 ഏക. 27കി.്രഗാം.
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പറഞ്ഞതുമില്ല.
20അവൾ കഴുതപ്പ റത്ത് ഒരു മലയിടുക്കിലൂെട
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല േമ്പാൾ ദാവീദും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആള കള ം അവള െടേനേര വരികയായിരുന്നു;
അവൾ അവെരക്കണ്ടു. 21 എന്നാൽ ദാവീദ്:
“ഈ മനുഷ്യെന്റ സമ്പത്തിൽ യാെതാന്നും
നഷ്ടമാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
അവെയ കാത്തുരക്ഷിച്ചെതല്ലാം ഇന്നു
വ്യർഥമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവെനനിക്ക്,
നന്മയ്ക്കുപകരം തിന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
22 അവെന്റ സന്തതിയിൽ ഒരാണിെനെയങ്കിലും
ഞാൻ പുലരുംവെര ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചാൽ
ൈദവം ദാവീദിേനാട്‡ തക്കവണ്ണവും അധികവും
െചയ്യെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

23 അബീഗയിൽ ദാവീദിെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
േവഗം കഴുതപ്പ റത്തുനിന്നിറങ്ങി
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച . 24 അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു പറഞ്ഞു: “എെന്റ ്രപേഭാ, കുറ്റം
എെന്റേമൽമാ്രതമായിരിക്കെട്ട! അങ്ങയുെട
ഈ ദാസിെയ അങ്ങേയാടു സംസാരിക്കാൻ
അനുവദിച്ചാലും! ഈ ദാസിക്ക് പറയാനുള്ളത്
ഒന്നു േകൾക്കേണ! 25എെന്റ ്രപേഭാ! അങ്ങ് ആ
ദുഷ്ടമനുഷ്യനായ നാബാലിെന ഗണ്യമാക്കരുേത!
അവൻ തെന്റ േപരുേപാെലതെന്നയാണ.്
നാബാെലന്നാണേല്ലാ അവെന്റ േപര്. േഭാഷത്തം
അവെന്റ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. അടിയേനാ, യജമാനൻ
അയച്ച ആള കെള കണ്ടിരുന്നില്ല. 26 ഇന്ന്
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യേഹാവ രക്തപാതകത്തിൽനിന്നും സ്വന്തം
ൈകകൾെകാണ്ടുള്ള പകേപാക്കലിൽനിന്നും
ജീവനുള്ള ൈദവമായ യേഹാവയാെണ,
അങ്ങാെണ, എെന്റ യജമാനെന
തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കള ം
എെന്റ യജമാനനു േ്രദാഹം നിരൂപിക്കുന്ന
ഏവരും ആ നാബാലിെനേപ്പാെല ആയിത്തീരെട്ട!
27അങ്ങയുെടഈദാസിഎെന്റയജമാനനുേവണ്ടി
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾ
അങ്ങയുെടഅനുയായികൾക്കുനൽകിയാലും.

28 “ദയേതാന്നി അങ്ങയുെട ഈ ദാസിയുെട
കുറ്റം ക്ഷമിക്കണേമ. യേഹാവ എെന്റ
യജമാനനുേവണ്ടി ശാശ്വതമാെയാരു ഭവനം
പണിയും. യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
യുദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ അങ്ങ് നടത്തുന്നത.് അങ്ങു
ജീവേനാടിരിക്കുന്ന കാലെത്താരിക്കലും
ഒരു കുറ്റകൃത്യം അങ്ങയിൽ കാണാൻ
ഇടവരാതിരിക്കെട്ട. 29 അങ്ങയുെട ജീവൻ
അപഹരിക്കാനായി ഏെതങ്കിലും ഒരുവൻ
അങ്ങെയപിൻതുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നാലും,എെന്റ
യജമാനെന്റ ജീവൻ അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട പക്കൽ ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ
ഭ്രദമായി െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കള െട ജീവേനാ,
കവിണത്തടത്തിെല കല്ല േപാെല യേഹാവ
ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞുകളയും. 30 യേഹാവ
എെന്റ യജമാനനായ അേങ്ങക്കുേവണ്ടി
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്ന നന്മകെളല്ലാം
െചയ്തുതന്ന് അങ്ങെയ ഇ്രസാേയലിനു
നായകനായി അവേരാധിക്കുേമ്പാൾ,
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31 അകാരണമായി രക്തം ചിന്തിയതുെകാേണ്ടാ
സ്വന്തം ൈകയാൽ പകേപാക്കിയതുെകാേണ്ടാ
ഉള്ള മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തലും വ്യഥാഭാരവും
യജമാനന് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. യേഹാവ എെന്റ
യജമാനനു വിജയം നൽകുേമ്പാൾ ഈ എളിയ
ദാസിെയയുംഓർത്തുെകാള്ളണേമ!”

32 ദാവീദ് അബീഗയിലിേനാടു പറഞ്ഞു:
“എെന്ന എതിേരൽക്കാനായി ഇന്നു നിെന്ന
അയച്ച, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം! 33 നിെന്റ വിേവകം
സ്തുത്യർഹംതെന്ന. രക്തപാതകവും സ്വന്തം
ൈകെകാണ്ടു ്രപതികാരവും െചയ്യാെത
എെന്ന ഇന്നു തടഞ്ഞ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
്രപശംസനീയംതെന്ന. അതിനാൽ നീ
അനുഗൃഹീതയായിരിക്കെട്ട! 34 നിേന്നാടു േ്രദാഹം
്രപവർത്തിക്കുന്നതിൽനിന്ന് എെന്നത്തടഞ്ഞ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ജീവനുള്ള
യേഹാവയാെണ, നീ എെന്ന എതിേരൽക്കാൻ
തിടുക്കത്തിൽ വന്നില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നാളെത്ത
പുലരിയിൽ നാബാലിെന്റ വംശത്തിൽെപ്പട്ട
ഒെരാറ്റ പുരുഷ്രപജേപാലും ജീവേനാെട
േശഷിക്കുമായിരുന്നില്ല.”

35 അവൾ െകാണ്ടുവന്നിരുന്നത് ദാവീദ്
അവള െട ൈകയിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം അവേളാടു പറഞ്ഞു:
“സമാധാനേത്താെട വീട്ടിേലക്കു െപായ്െക്കാള്ള !
ഞാൻ നിെന്റ വാക്കു ൈകെക്കാണ്ട് നിെന്റ മുഖം
ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു.”

36 അബീഗയിൽ നാബാലിെന്റ അടുത്ത്
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എത്തിയേപ്പാൾ അയാൾ സ്വഭവനത്തിൽ
രാജകീയമായഒരു വിരുന്നു നടത്തുകയായിരുന്നു.
അയാൾ ഏറ്റവും ഉല്ലാസഭരിതനും മദ്യപിച്ച
മേദാന്മത്തനും ആയിത്തീർന്നു. അതിനാൽ
പിേറ്റദിവസം ്രപഭാതംവെര അവൾ അയാേളാടു
യാെതാന്നും പറഞ്ഞില്ല. 37 ്രപഭാതത്തിൽ
നാബാൽ അയാള െട മദ്യലഹരി ഒഴിഞ്ഞ
സമയത്ത് സകലകാര്യങ്ങള ം ഭാര്യ അയാേളാടു
പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അയാള െട ഹൃദയം
നിർജീവമായി; അയാൾ മരവിച്ചിരുന്നുേപായി.
38 ഏകേദശം പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
യേഹാവ നാബാലിെന ്രപഹരിക്കുകയാൽ
അയാൾമരിച്ച േപായി.

39 നാബാൽ മരിച്ച എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ദാവീദ്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “എേന്നാടു നിന്ദാപൂർവം
െപരുമാറിയതിന് എനിക്കുേവണ്ടി നാബാലിേനാടു
വാദിച്ച യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം! അവൻ
തെന്റ ദാസെന തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നതിൽനിന്നു
തടയുകയും നാബാലിെന്റ അകൃത്യം
അവെന്റ തലേമൽത്തെന്ന വീഴ്ത്തുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.”
ഇതിനുേശഷം അബീഗയിൽ തെന്റ
ഭാര്യയായിത്തീരുന്നതിനുള്ള താത്പര്യം
അറിയിക്കുന്നതിനായി ദാവീദ് അവൾക്കു
സേന്ദശംനൽകി. 40 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
കർേമലിൽ വന്ന് അബീഗയിലിേനാടു
പറഞ്ഞു: “തെന്റ ഭാര്യയായിരിക്കാൻ നിെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചല്ല ന്നതിനായി ദാവീദ് ഞങ്ങെള
അയച്ചിരിക്കുന്നു.”
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41 അവൾ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ചിട്ട പറഞ്ഞു: “ഇതാ, അങ്ങയുെട
ദാസി, അങ്ങെയ േസവിപ്പാനും എെന്റ
യജമാനെന്റ ഭൃത്യരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകാനും
സന്നദ്ധയായവൾ!” 42 അബീഗയിൽ േവഗം
എഴുേന്നറ്റ് കഴുതപ്പ റത്തുകയറി. അഞ്ചു
പരിചാരികകള ം അവെള അനുഗമിച്ച .
അവൾ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടകൂെടേപ്പായി
അേദ്ദഹത്തിനു ഭാര്യയായിത്തീർന്നു. 43 ദാവീദ്
െയ്രസീൽക്കാരിയായ അഹീേനാവമിെനയും
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നു; ഇരുവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യമാരായിരുന്നു. 44 എന്നാൽ ശൗൽ തെന്റ
മകള ം ദാവീദിെന്റ ഭാര്യയുമായ മീഖളിെന
ഗാല്ലീമ്യനായ ലയീശിെന്റ മകൻ ഫൽതിക്കു§
െകാടുത്തിരുന്നു.

26
ദാവീദ് ഒരിക്കൽക്കൂടി ശൗലിെന്റ ജീവൻ

വിട്ട െകാടുക്കുന്നു
1 സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ ശൗലിെന്റ
അടുത്തുവന്ന,് “ദാവീദേല്ല യശിേമാന്
എതിേരയുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത?്”എന്നറിയിച്ച .

2 അതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
െതരെഞ്ഞടുത്ത മൂവായിരം പടയാളികള മായി
ശൗൽ ദാവീദിെന െതരയുന്നതിനായി സീഫ്
മരുഭൂമിയിേലക്കു േപായി. 3 യശിേമാന്
എതിേരയുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ വഴിയരിെക

§ 25:44 ഫല്തിേയൽ,ഫല്തിഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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ശൗൽ പാളയമടിച്ച . എന്നാൽ ദാവീേദാ,
മരുഭൂമിയിൽത്തെന്ന താമസിച്ച . ശൗൽ
തെന്ന പിൻതുടരുന്നു എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ
4 ദാവീദ് ചാരന്മാെര അയച്ച് ശൗൽ ഇന്ന
സ്ഥലെത്തത്തിയിരിക്കുെന്നന്നു മനസ്സിലാക്കി.

5 അതിെനത്തുടർന്ന് ദാവീദ് പുറെപ്പട്ട് ശൗൽ
പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. ശൗലും
േനരിെന്റമകനായഅേദ്ദഹത്തിെന്റേസനാധിപതി
അബ്േനരും കിടന്നിരുന്ന ഇടം അേദ്ദഹം കണ്ടു.
ശൗൽ പാളയത്തിനുള്ളിൽ, തെന്റ ചുറ്റ ം
വലയം തീർത്തിരുന്ന ൈസനികരുെട മേധ്യ
കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു.

6 അേപ്പാൾ ദാവീദ് ഹിത്യനായ
അഹീെമെലക്കിേനാടും െസരൂയയുെട
മകനും േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ
അബീശായിേയാടും: “പാളയത്തിൽ ശൗലിെന്റ
അടുേത്തക്ക് എെന്റകൂെട ആർ വരും?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“ഞാൻ വരാം,” എന്ന് അബീശായി മറുപടി
പറഞ്ഞു.

7 അങ്ങെന ദാവീദും അബീശായിയും
രാ്രതിയിൽ ൈസന്യത്തിെന്റ അടുെത്തത്തി.
അവിെട ശൗൽ പാളയത്തിനുള്ളിൽ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുന്തം തലയുെട അടുത്ത് നിലത്ത് കുത്തി
നിർത്തിയിരുന്നു. അബ്േനരും പടയാളികള ം
അേദ്ദഹത്തിനു ചുറ്റിലുമായി കിടന്നിരുന്നു.

8 അബീശായി ദാവീദിേനാട്: “ൈദവം
അങ്ങയുെട ശ്രതുവിെന ഇതാ അങ്ങയുെട
കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
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ഞാനവെന എെന്റ കുന്തംെകാണ്ട് ഒറ്റക്കുത്തിനു
നിലത്തു തറയ്ക്കെട്ട; രണ്ടാമെതാന്നുകൂടി
കുത്തുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 എന്നാൽ ദാവീദ് അബീശായിേയാട:്
“അേദ്ദഹെത്ത നശിപ്പിക്കരുത;് യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന്റേനേര കരമുയർത്തിയിട്ട്
നിർേദാഷിയായിരിക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും?
10 ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ, അവിടന്നുതെന്ന
അയാെള സംഹരിച്ച െകാള്ള ം. ഒന്നുകിൽ
സമയമാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം മരിക്കും;
അെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം യുദ്ധത്തിനുെചന്ന്
ഒടുങ്ങിെക്കാള്ള ം. 11തെന്റഅഭിഷിക്തെന്റേമൽ
ഞാൻ ൈകെവക്കുന്നതിന് യേഹാവ
ഇടവരുത്താതിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാൾ അയാള െട
തലയ്ക്കൽനിന്ന് ആ കുന്തവും ജലപാ്രതവും
എടുത്തുെകാള്ള ക, നമുക്കു േപാകാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 അങ്ങെന ശൗലിെന്റ തലയ്ക്കൽനിന്ന്
കുന്തവും ജലപാ്രതവും ദാവീെദടുത്തു. അവർ
പുറെപ്പട്ട േപാന്നു. ഒരുത്തരും കണ്ടില്ല; ആരും
അറിഞ്ഞതുമില്ല. ആരും ഉണർന്നതുമില്ല.
എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. യേഹാവ
അവെരഗാഢനി്രദയിലാക്കിയിരുന്നു.

13 പിെന്ന ദാവീദ് മറുവശേത്തക്കു കടന്ന്
അൽപ്പം ദൂരത്ത് ഒരു കുന്നിൻമുകളിൽ
കയറിനിന്നു. അവർക്കിടയിൽ മതിയായ
അകലമുണ്ടായിരുന്നു. 14 അേദ്ദഹം
പട്ടാളക്കാേരാടും േനരിെന്റ മകൻ
അബ്േനരിേനാടുമായി, “അബ്േനേര,നീഎേന്നാട്
ഉത്തരം പറയുേമാ?”എന്നുവിളിച്ച േചാദിച്ച .
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“രാജസന്നിധിയിൽ കൂകിവിളിക്കുന്ന നീയാര?്”
എന്ന്അബ്േനർ േചാദിച്ച .

15 ദാവീദ് പറഞ്ഞു: “നീെയാരു പുരുഷനേല്ല?
ഇ്രസാേയലിൽ നിനക്കു തുല്യനായി ആരുണ്ട?്
നിെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന നീ
കാത്തുെകാള്ളാത്തെതന്ത?് നിെന്റയജമാനനായ
രാജാവിെന െകാലെപ്പടുത്താൻ ഒരുവൻ
വന്നിരുന്നേല്ലാ! 16 നീ െചയ്തതു നന്നായില്ല.
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ, നിെന്റ
യജമാനെന കാത്തുെകാള്ളാത്തതിനാൽ,
ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ, നീയും
നിെന്റ ആള കള ം മരണേയാഗ്യർതെന്ന.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ ഇരുന്ന കുന്തവും
ജലപാ്രതവുംഎവിെടെയന്നു േനാക്കുക.”

17 അേപ്പാൾ ശൗൽ ദാവീദിെന്റ സ്വരം
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. “എെന്റ മകേന, ദാവീേദ, ഇതു
നിെന്റസ്വരേമാ?”എന്ന്അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

“അേത! എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ,
എെന്റ സ്വരംതെന്ന,” ദാവീദ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
18 “്രപേഭാ,അെങ്ങന്തിന്ഈവിധം സ്വന്തംഭൃത്യെന
േതടിനടക്കുന്നു? അടിയൻ എന്തു െചയ്തു?
അടിയെന്റ പക്കലുള്ള കുറ്റം എന്ത?് 19 ഇേപ്പാൾ
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് അടിയെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ! യേഹാവ
ആകുന്നു എനിെക്കതിരായി തിരുേമനിെയ
േ്രപരിപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ, അവിടന്ന് ഒരു
വഴിപാടു സ്വീകരിച്ച ്രപസാദിക്കെട്ട! അതല്ല,
മനുഷ്യരാണ് അ്രപകാരം െചയ്യന്നെതങ്കിൽ
അവർ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
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ശപിക്കെപ്പട്ടവരായിത്തീരെട്ട! അവർ
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന യേഹാവയുെട
അവകാശത്തിെല എെന്റ ഓഹരിയിൽനിന്ന്
എെന്ന ഓടിച്ച കളയുകയും ‘േപായി
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച െകാള്ള ,’ എന്നു
പറയുകയും െചയ്തിരിക്കുകയാണേല്ലാ!
20ആകയാൽഎെന്റരക്തംയേഹാവയുെടമുമ്പാെക
നിലത്തുവീഴാതിരിക്കെട്ട! ഒരുവൻപർവതങ്ങളിൽ
ഒരു തിത്തിരിപ്പക്ഷിെയ േവട്ടയാടുന്നതുേപാെല,
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് ഒരു െചള്ളിെനേത്തടി
ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാേണാ?”

21 അേപ്പാൾ ശൗൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മകേന, ദാവീേദ, മടങ്ങിവരിക! ഞാൻ
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു. നീ ഇന്ന് എെന്റ ജീവെന
വിലേയറിയതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാൽ
ഞാനിനിയുംനിെന്നേ്രദാഹിക്കാൻതുനിയുകയില്ല.
നിശ്ചയമായും, ഞാെനാരു േഭാഷെനേപ്പാെല
്രപവർത്തിച്ച േപായി! എനിക്കു വലിയ
െതറ്റ പറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു.”

22 ദാവീദ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഇതാ, രാജാവിെന്റ
കുന്തം ഇവിെടയുണ്ട.് അങ്ങയുെട ഭൃത്യന്മാരിൽ
ഒരുവെന അയച്ച് എടുത്തുെകാണ്ടാലും!
23 യേഹാവ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
നീതിക്കും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും അനുസരിച്ച ള്ള
്രപതിഫലം നൽകുന്നു. യേഹാവ
ഇന്ന് തിരുേമനിെയ എെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. എന്നാൽഞാൻ യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന്റേനേര ൈകയുയർത്തുകയില്ല.
24ഞാനിന്ന്അങ്ങയുെടജീവൻവിലേയറിയതായി
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കരുതിയതുേപാെലതെന്ന, യേഹാവ
എെന്റ ജീവനും വിലേയറിയതായി കരുതി
അവിടന്ന് എെന്ന സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും
വിടുവിക്കുമാറാകെട്ട!”

25 അേപ്പാൾ ശൗൽ ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ
മകേന, ദാവീേദ, നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നീ മഹാകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കും; നീ ജയം
്രപാപിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ദാവീദ് തെന്റ വഴിക്കുേപായി, ശൗൽ
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങുകയും െചയ്തു.

27
ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യരുെട ഇടയിൽ

1 അതിനുേശഷം ദാവീദ് ഈ വിധം ചിന്തിച്ച :
“ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശൗലിെന്റ ൈകയാൽ
നശിക്കുകേയയുള്ള . െഫലിസ്ത്യനാടുകളിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി രക്ഷെപ്പടുന്നതായിരിക്കും
എനിേക്കറ്റവും നല്ലത.് അേപ്പാൾ ശൗൽ
ഇ്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാം എെന്ന െതരയുന്നതു
മതിയാക്കും.അങ്ങെനഎനിക്ക്അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് െതറ്റിെയാഴിയുകയും െചയ്യാം.”

2 അങ്ങെന ദാവീദും കൂെടയുള്ള അറുനൂറ്
അനുയായികള ം അവിടംവിട്ട് ഗത്തിെല
രാജാവായ മാേവാക്കിെന്റ മകൻ ആഖീശിെന്റ
അടുത്ത് എത്തിേച്ചർന്നു. 3 ദാവീദും
സംഘവും ഗത്തിൽ ആഖീശിേനാെടാപ്പം
താമസിച്ച . ഓേരാരുത്തരുെടയും കുടുംബവും
അവേരാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നു. െയ്രസീൽക്കാരി
അഹീേനാവം, കർേമൽക്കാരിയും നാബാലിെന്റ
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വിധവയുമായ അബീഗയിലും—ഈ രണ്ടു
ഭാര്യമാരും—ദാവീദിേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 ദാവീദ് ഗത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി എന്നു
ശൗൽ േകട്ട . പിെന്ന അേദ്ദഹം ദാവീദിെന
െതരഞ്ഞതുമില്ല.

5 പിെന്ന ദാവീദ് ആഖീശിേനാടു പറഞ്ഞു:
“അേങ്ങക്ക് എേന്നാടു കരുണയുെണ്ടങ്കിൽ
നാട്ടിൻപുറെത്ത പട്ടണങ്ങളിെലാന്നിൽ
എനിെക്കാരു ഇടം അനുവദിച്ച തന്നാലും!
ഞാനവിെട താമസിച്ച െകാള്ളാം. ഈ ദാസൻ
എന്തിന് രാജനഗരത്തിൽ അങ്ങേയാെടാപ്പം
വസിക്കുന്നു?”

6 അതിനാൽ അന്നുതെന്ന ആഖീശ്,
സിക്ലാഗുേദശം ദാവീദിനു കൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
അതിനാൽ അത് ഇന്നുവെരയും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്ക്അവകാശെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
7 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ഒരു വർഷവും
നാലുമാസവും താമസിച്ച .

8 ദാവീദും അനുയായികള ം െഗശൂര്യെരയും
െഗസിയെരയും അമാേലക്യെരയും
കടന്നാ്രകമിച്ച (ഈ ജനതകൾ
്രപാചീനകാലംമുതൽേക്ക ശൂർവെരയും
ഈജിപ്റ്റ വെരയും ഉള്ള്രപേദശങ്ങളിെല
നിവാസികളായിരുന്നു). 9 ദാവീദ് എേപ്പാെഴങ്കിലും
ഒരു ്രപേദശെത്ത ആ്രകമിച്ചാൽ അവിെട ഒരു
പുരുഷെനേയാ ഒരു സ്്രതീെയേയാേപാലും
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ആടുമാടുകൾ, കഴുതകൾ,
ഒട്ടകങ്ങൾ, വസ്്രതങ്ങൾ എന്നിവെയല്ലാം
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാരുമായിരുന്നു.
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എല്ലാംകഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം ആഖീശിെന്റ അടുത്ത്
തിരിെച്ചത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു.

10 “നിങ്ങളിന്ന് എവിെടയാണ് ആ്രകമണത്തിനു
േപായത്,” എന്ന് ആഖീശ് േചാദിച്ചാൽ,
“െയഹൂദയ്ക്കും െതക്ക,് യരേഹ്മല്യർക്കും
െതക്ക,് േകന്യർക്കും െതക്ക”്എന്നിങ്ങെന ദാവീദ്
മറുപടി പറയുമായിരുന്നു. 11 ഗത്തിൽ വിവരം
അറിയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പുരുഷെനയാകെട്ട,
സ്്രതീെയയാകെട്ട, ഒരുത്തെനയും ദാവീദ്
ജീവേനാെട അവേശഷിപ്പിച്ചില്ല. മറിച്ചായാൽ,
“ ‘ദാവീദ് ഞങ്ങേളാട് ഈ വിധത്തിൽ
്രപവർത്തിച്ച ,’ എന്ന് അവർ പറയുമേല്ലാ” എന്നു
ദാവീദ് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തു
താമസിച്ചിരുന്ന കാലെമല്ലാം ദാവീദിെന്റ പതിവ്
ഇതായിരുന്നു. 12ആഖീശ് ദാവീദിെന വിശ്വസിച്ച .
“അവൻ ഇ്രസാേയല്യർക്ക് അത്യന്തം നിന്ദ്യനായി
തീർന്നിരിക്കുകയാൽ എക്കാലവും എെന്റ
േസവകനായിരിക്കും,”എന്ന്അയാൾവിചാരിച്ച .

28
1അക്കാലത്ത് െഫലിസ്ത്യർ ഇ്രസാേയലിേനാടു
െപാരുതുന്നതിനു തങ്ങള െട ൈസന്യെത്ത
സജ്ജമാക്കി. ആഖീശ് ദാവീദിേനാട:് “പടയിൽ
നീയും നിെന്റ ആള കള ം എേന്നാടുകൂെട
േപാേരണ്ടതാണ് എന്നു നീ അറിയണം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

2 “െകാള്ളാം; അങ്ങയുെട ഈ ദാസന്
എന്തുെചയ്യാൻ കഴിയുെമന്ന് അേങ്ങക്കു േനരിട്ട
കാണാം,”എന്നു ദാവീദ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
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ആഖീശ് വീണ്ടും: “വളെര നന്ന്. ഞാൻ നിെന്ന
ആയുഷ്പര്യന്തം എെന്റ അംഗരക്ഷകനായി
നിേയാഗിക്കും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ശൗലുംഎൻ-േദാരിെല െവളിച്ചപ്പാടത്തിയും

3 ശമുേവൽ മരിച്ച േപായിരുന്നു.
ഇ്രസാേയെലല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത
ഓർത്തു വിലപിക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത
രാമായിൽ—സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽത്തെന്ന—
സംസ്കരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ശൗൽ
െവളിച്ചപ്പാടുകെളയും ഭൂതേസവക്കാെരയും
നാട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.

4 െഫലിസ്ത്യർ ഒരുമിച്ച കൂടിവന്ന് ശൂേനമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. ശൗൽ എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി ഗിൽേബാവയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
5 െഫലിസ്ത്യൈസന്യെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ
ശൗൽ പരി്രഭാന്തനായി; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹൃദയം ഭയംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 6 അേദ്ദഹം
യേഹാവേയാട് ആേലാചന േചാദിച്ച ; എന്നാൽ
യേഹാവ സ്വപ്നത്താേലാ ഊറീംെകാേണ്ടാ
്രപവാചകന്മാരിലൂെടേയാ മറുപടി നൽകിയില്ല.
7 “ഞാൻ െചന്ന് അഭി്രപായം ആരാേയണ്ടതിന്
ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തിെയ കണ്ടുപിടിക്കുക,” എന്നു
ശൗൽതെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്ആജ്ഞാപിച്ച .

“എൻ-േദാരിൽ അങ്ങെന ഒരുവള ണ്ട,്” അവർ
പറഞ്ഞു.

8 അതിനാൽ ശൗൽ േവഷംമാറി, േവെറ
വസ്്രതംധരിച്ച,് രണ്ടുേപെരയുംകൂട്ടി, യാ്രതയായി.
അവർ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന ആ സ്്രതീയുെട
അടുെത്തത്തി. അേദ്ദഹം അവേളാടു പറഞ്ഞു:
“ഒരു േ്രപതാത്മാവിെന്റ സഹായേത്താെട
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നീ എനിക്കുേവണ്ടി മരിച്ച േപായ ഒരാേളാടു
സംസാരിക്കണം; ഞാൻ പറയുന്ന ആള െട
ആത്മാവിെനഎനിക്കുേവണ്ടിവരുത്തിത്തരണം.”

9 എന്നാൽ ആ സ്്രതീ അയാേളാട:് “ശൗൽ
െചയ്തെതന്താെണന്ന് തീർച്ചയായും അേങ്ങക്ക്
അറിയാമേല്ലാ! അേദ്ദഹം െവളിച്ചപ്പാടുകെളയും
ഭൂതേസവക്കാെരയും േദശത്തുനിന്നു
േഛദിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ! എനിക്കു മരണം
വരുത്താൻ എെന്റ ജീവനുേവണ്ടി അങ്ങ് െകണി
െവക്കുന്നെതന്തിന?്”എന്നു േചാദിച്ച .

10 “ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ,
ഇതിെന്റേപരിൽനീശിക്ഷിക്കെപ്പടുകയില്ല,”എന്നു
ശൗൽ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അവേളാടു
ശപഥംെചയ്തു.

11 “അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ഞാൻ ആെരയാണു
വരുത്തിത്തേരണ്ടത?്”എന്നുസ്്രതീ േചാദിച്ച .

“ശമുേവലിെന വരുത്തിത്തരണം,”എന്ന് ശൗൽ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

12 ആ സ്്രതീ ശമുേവലിെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് ശൗലിേനാടു
േചാദിച്ച : “അെങ്ങെന്ന ചതിച്ചെതന്തിന?് അങ്ങു
ശൗലാകുന്നുവേല്ലാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 രാജാവ് അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ട, പറയുക.
നീഎന്താണുകാണുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഒരു േദവൻ* ഭൂമിയിൽനിന്നു കയറിവരുന്നതു
ഞാൻ കാണുന്നു,” എന്ന് സ്്രതീ ശൗലിേനാടു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

14 “അവൻ ഏതുേപാെലയിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
* 28:13 അഥവാ,ആത്മാവ്
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“ഒരു വൃദ്ധൻ, നിലയങ്കിധരിച്ച് കയറിവരുന്നു,”
എന്നുസ്്രതീ പറഞ്ഞു.
അതു ശമുേവലാെണന്ന് അേപ്പാൾ ശൗലിനു
മനസ്സിലായി. അയാൾ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച .

15 “നീ എെന്ന വിളിച്ച് എെന്റ സ്വസ്ഥതയ്ക്കു
ഭംഗം വരുത്തിയെതന്തിന?്” ശമുേവൽ േചാദിച്ച .
അേപ്പാൾ ശൗൽ: “പിതാേവ, ഞാേനറ്റവും
കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു. െഫലിസ്ത്യർ
എേന്നാടു െപാരുതുന്നു; ൈദവം എെന്ന
വിട്ടകന്നുമിരിക്കുന്നു. ്രപവാചകന്മാർമുേഖനേയാ
സ്വപ്നത്തിലൂെടേയാ അവിടന്ന് എനിക്കു
മറുപടി അരുള ന്നില്ല. ഞാെനന്തു െചയ്യണം
എന്നു പറഞ്ഞുതരുന്നതിനായി അങ്ങെയ
വിളിച്ചതാകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 ശമുേവൽ പറഞ്ഞു: “യേഹാവ നിെന്ന
ഇേപ്പാൾ ൈകവിട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടന്ന് നിെന്റ
ശ്രതുവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് നീ
എേന്നാട് ആേലാചിക്കുന്നെതന്തിന?് 17യേഹാവ
എന്നിലൂെട മുൻകൂട്ടി അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
ഇേപ്പാൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു. യേഹാവ
രാജത്വം നിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു പറിെച്ചടുത്ത്
നിെന്റ അയൽക്കാരിൽ ഒരുവനു—
ദാവീദിനുതെന്ന—െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 18 നീ
യേഹാവെയ അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാലും
അമാേലക്യരുെടേനേര അവിടെത്ത ഉ്രഗേകാപം
നടത്താതിരുന്നതിനാലും യേഹാവ നിേന്നാട്
ഇന്ന് ഇ്രപകാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 19 യേഹാവ
നിെന്നയും ഇ്രസാേയലിെനയും െഫലിസ്ത്യരുെട
കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും. നാെള നീയും
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നിെന്റ പു്രതന്മാരും എേന്നാടുകൂെടയായിരിക്കും.
ഇ്രസാേയൽൈസന്യെത്തയും യേഹാവ
െഫലിസ്ത്യരുെടകരങ്ങളിൽഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും.”

20 ശമുേവലിെന്റ ഈ വാക്കുേകട്ട , ഭയന്ന്,
ശൗൽ െപെട്ടന്ന് െനടുനീളത്തിൽ നിലത്തുവീണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബലം െപായ്േപ്പായിരുന്നു.
അന്നു പകലും രാവും അേദ്ദഹം യാെതാന്നും
ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതുമില്ല.

21 ആ സ്്രതീ ശൗലിെന്റ അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ
അയാൾ ഏറ്റവും പരി്രഭാന്തനായിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. അവൾ പറഞ്ഞു: “ഇതാ, അങ്ങയുെട
ഈ ദാസി അങ്ങെയ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഞാെനെന്റ ജീവൻ പണയെപ്പടുത്തി അങ്ങു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തിരിക്കുന്നു!
22 ഇേപ്പാൾ അടിയെന്റ വാക്കുകൾ ദയവായി
െചവിെക്കാള്ളണേമ. അടിയൻ അേങ്ങക്ക്
അൽപ്പം ഭക്ഷണം തരെട്ട. തിന്നു ബലം ്രപാപിച്ചിട്ട്
അേങ്ങക്കുസ്വന്തംവഴിക്കു േപാകാമേല്ലാ!”

23 ശൗൽ അതു നിരസിച്ച . “ഇല്ല, ഞാൻ
തിന്നുകയില്ല”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ശൗലിെന്റ അനുയായികള ം ആ
സ്്രതീേയാടുേചർന്ന് അയാെള നിർബന്ധിച്ച .
അേപ്പാൾ ശൗൽ അവരുെട വാക്കുകൾ േകട്ട്
നിലത്തുനിന്ന്എഴുേന്നറ്റ് കട്ടിലിൽഇരുന്നു.

24ആസ്്രതീക്ക,്തെന്റവീട്ടിൽതടിച്ച െകാഴുത്ത
ഒരു പശുക്കിടാവുണ്ടായിരുന്നു. അവൾഅതിെന
േവഗം അറത്തു പാകംെചയ്തു. അവൾ മാവും
എടുത്തു കുഴച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമുണ്ടാക്കി.
25 അവൾ ആ ഭക്ഷണം ശൗലിെന്റയും
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അനുയായികള െടയും മുമ്പിൽ വിളമ്പി. അവർ
അതു ഭക്ഷിച്ച . അന്നുരാ്രതിതെന്ന എഴുേന്നറ്റ
മടങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്തു.

29
ആഖീശ് ദാവീദിെന സിക്ലാഗിേലക്കു മടക്കി

അയയ്ക്കുന്നു
1 െഫലിസ്ത്യർ തങ്ങള െട ൈസന്യെത്തെയല്ലാം
അേഫക്കിൽ ഒരുമിച്ച കൂട്ടി. ഇ്രസാേയല്യരും
െയ്രസീലിെല നീരുറവയ്ക്കരിെക പാളയമിറങ്ങി.
2 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ തങ്ങള െട ശതങ്ങള ം
സഹ്രസങ്ങള മായ േസനാവിഭാഗങ്ങേളാടുകൂടി
നീങ്ങി. ദാവീദും അനുയായികള ം
ആഖീശിേനാെടാപ്പം പിൻനിരയിലായിരുന്നു.
3 അവെരക്കണ്ടിട്ട് “ഈ എ്രബായർ ഇവിെട
എങ്ങെന വന്നു?” എന്നു െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ
േചാദിച്ച .
ആഖീശ് െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാേരാട:്

“ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ശൗലിെന്റ
കാര്യസ്ഥന്മാരിെലാരാളായ ദാവീദേല്ല ഇത്!
കഴിഞ്ഞ ഒരു െകാല്ലത്തിേലെറയായി അേദ്ദഹം
എേന്നാടുകൂെടയാണ.് അേദ്ദഹം ശൗലിെന
വിട്ട വന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര ഞാൻ
അയാളിൽ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടിട്ടില്ല”എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

4 എന്നാൽ, െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിനുേനേര േകാപാകുലരായി.
“ആ മനുഷ്യെന തിരിച്ചയയ്ക്കുക. അങ്ങ്
കൽപ്പിച്ച െകാടുത്ത സ്ഥലേത്തക്ക്
അയാൾ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട. യുദ്ധത്തിൽ
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അയാൾ നമ്മുെടകൂെട വരരുത.് വന്നാൽ
യുദ്ധരംഗത്തുെവച്ച് അയാൾ നമുെക്കതിേര
തിരിയും. നമ്മുെടആള കള െട തലകൾഎടുത്ത്
ആയിരിക്കുകയിേല്ല അയാൾ തെന്റ യജമാനെന്റ
്രപീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത.് അതിെനക്കാൾ നല്ല
മാർഗം അയാൾക്കു േവെറ ഉേണ്ടാ? 5തങ്ങള െട
നൃത്തത്തിൽ:
“ ‘ശൗൽആയിരങ്ങെള െകാന്നു,
എന്നാൽദാവീദ് പതിനായിരങ്ങെളയും,’

എന്ന് അവർ ഏറ്റ പാടിയ ദാവീദുതെന്നയേല്ല
ഇത?്”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അതിനാൽ ആഖീശ് ദാവീദിെന
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. “ജീവനുള്ളയേഹാവയാെണ, നീ
വിശ്വസ്തനാണ;്ൈസന്യത്തിൽനീഎേന്നാെടാപ്പം
േസവനം െചയ്യന്നത് എനിക്കിഷ്ടവുമാണ.്
നീ എെന്റ അടുത്തുവന്ന നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെര ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു കുറ്റവും
കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ
നിെന്ന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 7 അതിനാൽ
പിന്തിരിഞ്ഞ് സമാധാനേത്താെട േപാകുക!
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് അ്രപീതി
ഉണ്ടാകുന്നവിധത്തിൽനാം ഒന്നും െചയ്യരുത.്”

8 അേപ്പാൾ ദാവീദ് ആഖീശിേനാട:് “എന്നാൽ
ഞാെനന്തു െചയ്തു? ഞാൻ അങ്ങയുെട
അടുത്തുവന്ന നാള മുതൽ ഇന്നുവെര ഈ
ദാസനിൽഎന്തുകുറ്റംഅങ്ങുകണ്ടിട്ട ണ്ട്?എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ൈവരികൾെക്കതിേര
ഞാൻ എന്തുെകാണ്ട് െപാരുതിക്കൂടാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
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9 ആഖീശ് ദാവീദിേനാട:് “എനിക്കറിയാം;
എെന്റ കണ്ണിൽ നീ ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെല
്രപിയങ്കരനാണ.് എന്നിരുന്നാലും ‘അവൻ
നേമ്മാെടാപ്പം യുദ്ധത്തിനു വന്നുകൂടാ,’ എന്നു
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
10 അതിനാൽ അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്,
നിെന്റകൂെട വന്നിരിക്കുന്ന, നിെന്റ യജമാനെന്റ
ഭൃത്യന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട,് െവളിച്ചമായാലുടൻ
െപായ്െക്കാള്ള .”

11 അതിനാൽ ദാവീദും അനുയായികള ം
അതിരാവിെലഉണർന്ന്,െഫലിസ്ത്യേദശേത്തക്കു
പുറെപ്പട്ട . െഫലിസ്ത്യർെയ്രസീലിേലക്കും േപായി.

30
ദാവീദ്അമാേലക്യെര നശിപ്പിക്കുന്നു

1 മൂന്നാംദിവസം ദാവീദും അനുയായികള ം
സിക്ലാഗിെലത്തി. അേപ്പാേഴക്കും
അമാേലക്യർ െതേക്കേദശവും* സിക്ലാഗും
കടന്നാ്രകമിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ
സിക്ലാഗിെന ആ്രകമിച്ച് അതിനു തീയിട്ട .
2 സ്്രതീകെളയും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവെരയും വൃദ്ധെരയും െചറുപ്പക്കാെരയും
േഭദമില്ലാെത സകലെരയും അടിമകളായി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. അവരിൽ ആെരയും
അമാേലക്യർ െകാന്നില്ല. അവെര പിടിച്ച െകാണ്ട്
തങ്ങള െടവഴിക്കുേപായി.

3 ദാവീദും അനുയായികള ം സിക്ലാഗിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അതിെന തീയിട്ട

* 30:1 അതായത്, െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുവശവും
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നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായും തങ്ങള െട
ഭാര്യമാെരയും പു്രതീപു്രതന്മാെരയും
അടിമകളായിപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നതായും
കണ്ടു. 4 ദാവീദും കൂട്ടരും ഉച്ചത്തിൽ വിലപിച്ച ;
കരയാൻ ശക്തിയില്ലാതായിത്തീരുന്നതുവെര
അവർകരഞ്ഞു. 5െയ്രസീൽക്കാരിഅഹീേനാവം,
കർേമൽക്കാരിയും നാബാലിെന്റ വിധവയുമായ
അബീഗയിൽ എന്നീ ദാവീദിെന്റ രണ്ടു
ഭാര്യമാരും അടിമകളായി പിടിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
6 ജനം തങ്ങള െട പു്രതീപു്രതന്മാെര ഓർത്ത്
വ്യസനിച്ചിരുന്നതിനാൽ ദാവീദിെന കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണെമന്നുംകൂടിഅവർ പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അേദ്ദഹം അത്യന്തം വിഷമത്തിലായി. എന്നാൽ
ദാവീദ് തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ശരണെപ്പട്ട ബലം്രപാപിച്ച .

7 പിെന്ന ദാവീദ് അഹീെമെലക്കിെന്റ
മകനായ അബ്യാഥാർ പുേരാഹിതേനാട്,
“ഏേഫാദു െകാണ്ടുവരിക” എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച .
അബ്യാഥാർ അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 8 അേപ്പാൾ ദാവീദ്
യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ ഈ സമൂഹെത്ത
പിൻതുടരണേമാ? എനിക്കവെര പിടികൂടാൻ
സാധിക്കുേമാ?”എന്നുആേലാചന േചാദിച്ച .

“പിൻതുടരുക. നീ തീർച്ചയായും അവെര
പിടികൂടും; സകലെരയും വിേമാചിപ്പിക്കുന്നതിൽ
വിജയിക്കുകയും െചയ്യ ം,” എന്ന് യേഹാവ
ഉത്തരംനൽകി.

9 ദാവീദും കൂെടയുള്ള ആ അറുനൂറുേപരും
ബേസാർ മലയിടുക്കിെലത്തി. അവിെട ചിലർ
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പിന്നിലായിേപ്പായി. 10 കാരണം ഇരുനൂറുേപർ
ആ മലയിടുക്കു താണ്ടാൻ കഴിയാത്തവിധം
പരിക്ഷീണരായിത്തീർന്നിരുന്നു.എന്നാൽദാവീദും
ബാക്കി നാനൂറുേപരും പിൻതുടർന്നു.

11 അവർ വയലിൽ ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരെന
കെണ്ടത്തി. അവർ അയാെള ദാവീദിെന്റ
മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു. അവർ അയാൾക്ക്
കുടിക്കാൻ െവള്ളവും ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണവും,
12 ഒരു കഷണം അത്തിപ്പഴക്കട്ടയും രണ്ട്
ഉണക്കമുന്തിരിയടയും െകാടുത്തു. അതു
തിന്നേപ്പാൾ അയാൾക്ക് ജീവൻ വീണ്ടുകിട്ടി;
മൂന്നുരാവും മൂന്നുപകലും അയാൾ യാെതാന്നും
തിന്നുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ
െചയ്തിരുന്നില്ല.

13 ദാവീദ് അയാേളാടു േചാദിച്ച : “നീ ആരുെട
ആളാണ്?എവിെടനിന്നു വരുന്നു?”
അയാൾ പറഞ്ഞു: “ഞാെനാരു
ഈജിപ്റ്റ കാരനാണ;് ഒരു അമാേലക്യെന്റ
അടിമ. മൂന്നുദിവസംമുമ്പ് ഞാൻ
േരാഗിയായിത്തീർന്നേപ്പാൾ എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 14 ഞങ്ങൾ
െകരീത്യരുെട െതേക്കേദശവും െയഹൂദ്യയുെട
അധീനതയിലുള്ള ്രപേദശങ്ങള ം കാേലബിെന്റ
െതേക്കനാടും ആ്രകമിച്ച െകാള്ളെചയ്തു.
സിക്ലാഗ്ഞങ്ങൾചുട്ട കരിച്ച .”

15 ദാവീദ് അയാേളാട:് “ഈ
െകാള്ളസംഘത്തിെന്റഅടുേത്തക്കുഞങ്ങൾക്കു
നീ വഴികാട്ടിത്തരുേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“അങ്ങ് എെന്ന െകാല്ല കയിെല്ലന്നും
എെന്റ യജമാനെന്റ പക്കൽ എെന്ന
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ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയിെല്ലന്നും
ൈദവമുമ്പാെക ശപഥംെചയ്താലും! എങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങെള അവരുെട അടുേത്തക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാം,”എന്ന്അയാൾപറഞ്ഞു.

16 അയാൾ ദാവീദിെന അവിേടക്കു നയിച്ച .
അവേരാ, െഫലിസ്ത്യനാടുകളിൽനിന്നും
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും അപഹരിച്ച
െകാണ്ടുേപാരുന്ന വലിയ െകാള്ളമുതൽെകാണ്ട്,
തിന്നും കുടിച്ച ം ബഹളംെവച്ച് ആ
്രപേദശമാെക ചിതറി താമസിച്ചിരുന്നു.
17 ദാവീദ് അന്നുസന്ധ്യമുതൽ പിേറ്റദിവസം
ൈവകുേന്നരംവെര അവേരാടു െപാരുതി.
ഒട്ടകപ്പ റേത്തറി പലായനംെചയ്ത നാനൂറു
യുവാക്കളല്ലാെത, അവരിൽ ആരും
ജീവേനാെട േശഷിച്ചില്ല. 18 തെന്റ
രണ്ടു ഭാര്യമാരുൾെപ്പെട അമാേലക്യർ
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപായ സകലതും ദാവീദ്
വീെണ്ടടുത്തു. 19 ബാലേനാ വൃദ്ധേനാ
ആൺകുട്ടിേയാ െപൺകുട്ടിേയാ െകാള്ളമുതേലാ
അവർ െകാണ്ടുേപായിരുന്നതിൽ യാെതാന്നും
കിട്ടാെതേപായില്ല. എല്ലാം ദാവീദ് തിരിെക
െകാണ്ടുവന്നു. 20അവരുെട ആടുമാടുകെളയും
അേദ്ദഹംഅപഹരിച്ച .അേദ്ദഹത്തിെന്റഭൃത്യന്മാർ
മറ്റ കാലിക്കൂട്ടങ്ങേളാെടാപ്പം അവെയയും
െതളിച്ച െകാണ്ട് മുേമ്പേപായി. “ഇതു ദാവീദിെന്റ
െകാള്ള,”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

21 ദാവീദിെന അനുഗമിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
പരിക്ഷീണരായി പിന്നിൽ ബേസാർ
മലയിടുക്കിൽ തങ്ങിയിരുന്ന ഇരുനൂറുേപരുെട
അടുത്ത് അേദ്ദഹെമത്തി. ദാവീദിെനയും
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കൂെടയുള്ളവെരയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി
അവർ ഓടിയിറങ്ങിവന്നു. ദാവീദും കൂട്ടരും
അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവെര
അഭിവാദനംെചയ്തു. 22 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ
അനുയായികളിൽ ദുഷ്ടന്മാരും നീചരുമായവർ:
“അവർ നേമ്മാടുകൂെട വരാതിരുന്നതിനാൽ നാം
െകാണ്ടുവന്ന െകാള്ളയുെട ഓഹരി അവർക്കു
െകാടുത്തുകൂടാ. എന്നാൽ അവർ തങ്ങള െട
ഭാര്യമാെരയും മക്കെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
െപായ്െക്കാള്ളെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 ദാവീദ് അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര, അങ്ങെന അരുത.് യേഹാവ
നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന വകകൾെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ അ്രപകാരം െചയ്യരുത.് നമുെക്കതിേര
വന്ന ൈസന്യങ്ങളിൽനിന്ന് അവൻ നെമ്മ
രക്ഷിച്ച ; അവെര നമ്മുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. 24 നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന
വാക്കുകൾ ആർ െചവിെക്കാള്ള ം? യുദ്ധത്തിനു
േപാകുന്നവെന്റയും സാധനസാമ്രഗികള െട
അടുത്തിരിക്കുന്നവെന്റയും ഓഹരി
തുല്യമായിരിക്കണം. എല്ലാവരും തുല്യമായി
വീതംെവെച്ചടുക്കണം.” 25 അന്നുമുതൽ
ഇന്നുവെരയും ദാവീദ് ഇതിെന ഇ്രസാേയലിന് ഒരു
ചട്ടവും നിയമവുംആക്കിത്തീർത്തു.

26 ദാവീദ് സിക്ലാഗിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
െകാള്ളയിൽ ഒരംശം തെന്റ സ്േനഹിതന്മാരായ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്തയച്ച .
“യേഹാവയുെടശ്രതുക്കെളെകാള്ളെചയ്തതിൽനിന്ന്
ഇതാ നിങ്ങൾെക്കാരു സമ്മാനം,” എന്നു
പറയിക്കുകയും െചയ്തു.
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27 േബേഥൽ, െതേക്ക രാേമാത്ത,്
യത്ഥീർ ഇവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്കും
28അേരാേയർ, സിഫ്-േമാത്ത,് എസ്െതേമാവാ,
രാഖാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്കും
29 യരേഹ്മല്യരുെടയും േകന്യരുെടയും
പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും, 30 േഹാർമാ,
േബാർ-ആശാൻ, അഥാക്ക,് െഹേ്രബാൻ
എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്കും 31 ദാവീദും
അനുയായികള ം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
േദശങ്ങളിെലല്ലാം ഉള്ളവർക്കും ദാവീദ് ഓഹരി
െകാടുത്തയച്ച .

31
ശൗൽതെന്റജീവൻഒടുക്കുന്നു

1 െഫലിസ്ത്യർ ഇ്രസാേയലിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്തു; ഇ്രസാേയല്യർ
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്നു േതാേറ്റാടി. അേനകർ
െകാല്ലെപ്പട്ട്, ഗിൽേബാവാപർവതത്തിൽ
വീണു. 2 െഫലിസ്ത്യർ ശൗലിെനയും
പു്രതന്മാെരയും പിൻതുടർന്നു െചന്നു.
ശൗലിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാനാഥാെനയും
അബീനാദാബിെനയും മൽക്കീ-ശൂവെയയും
അവർ വധിച്ച . 3 ആ്രകമണം ശൗലിനുചുറ്റ ം
അതിഭീകരമായിത്തീർന്നു; വില്ലാളികൾ
ശൗലിെന്റ രക്ഷാനിര േഭദിച്ച കടന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
മാരകമായി മുറിേവൽപ്പിച്ച .

4ശൗൽ തെന്റആയുധവാഹകേനാടു പറഞ്ഞു:
“നീനിെന്റവാള രിഎെന്നപിളർക്കുക;അെല്ലങ്കിൽ
പരിേച്ഛദനമില്ലാത്ത ഈ കൂട്ടർവന്ന് എെന്ന
പിളർക്കുകയുംഅപമാനിക്കുകയും െചയ്യ ം.”
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എന്നാൽ ശൗലിെന്റ ആയുധവാഹകൻ
ഏറ്റവും ഭയെപ്പടുകയാൽ അ്രപകാരം െചയ്തില്ല.
അതിനാൽ ശൗൽ തെന്റ സ്വന്തം വാൾ പിടിച്ച്
അതിേന്മൽ വീണു. 5 ശൗൽ മരിെച്ചന്ന്
ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ അയാള ം
തെന്റ വാളിേന്മൽ വീണ് അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
മരിച്ച . 6അങ്ങെന, ശൗലും മൂന്നുപു്രതന്മാരും
ആയുധവാഹകനും മറ്റാള കള ം എല്ലാം അന്ന്
ഒേരദിവസംതെന്നഒരുമിച്ച മരിച്ച .

7 ഇ്രസാേയൽൈസന്യം േതാേറ്റാടിെയന്നും
ശൗലും പു്രതന്മാരും ഗിൽേബാവ പർവതത്തിൽ
വീെണന്നും താഴ്വരയിലും േയാർദാനക്കെരയും
ഉള്ള ഇ്രസാേയല്യർ കണ്ടു. അതുെകാണ്ട്
അവർ തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച്
പലായനംെചയ്തു. െഫലിസ്ത്യർ വന്ന്
അവിടങ്ങളിൽപാർപ്പ റപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

8 അടുത്തദിവസം െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
വസ്്രതം ഉരിയാൻ െഫലിസ്ത്യർ
വന്നേപ്പാൾ ശൗലും മൂന്നുപു്രതന്മാരും
ഗിൽേബാവാപർവതത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു
കണ്ടു. 9 അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല െവട്ടി
ആയുധവർഗം അഴിെച്ചടുത്തു; തങ്ങള െട
വി്രഗഹേക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനമധ്യത്തിലും ഈ
വാർത്ത ്രപസിദ്ധംെചയ്യന്നതിനായി അവർ
െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാം സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച . 10 ശൗലിെന്റ ആയുധവർഗം അവർ
അസ്തേരാത്തിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ െവച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉടൽ േബത്-ശയാെന്റ
മതിലിേനാടുേചർത്ത് െകട്ടിനിർത്തി.
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11 െഫലിസ്ത്യർ ശൗലിേനാടു െചയ്തത്
യാേബശ-്ഗിെലയാദ് നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ
12 അവരിെല പരാ്രകമശാലികെളല്ലാം
രാ്രതിമുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് േബത-്ശയാനിെലത്തി.
അവർ ശൗലിെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
ഉടലുകൾ േബത്-ശയാനിെല മതിലിൽനിന്നും
അഴിച്ചിറക്കി യാേബശിേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന്
അവെര അവിെട ദഹിപ്പിച്ച . 13അതിനുേശഷം
അവരുെട അസ്ഥികെളടുത്ത് അവർ
യാേബശിെല ഒരു പിചുലവൃക്ഷത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ സംസ്കരിക്കുകയും ഏഴുദിവസം
ഉപവസിക്കുകയും െചയ്തു.
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