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ఉపల దాాతం
ఒక ప్రజల సమూహమును సుదూర్ ప్రయాణమునకు తీసుకొనివళ్లో న ఒక గడ్స
ై ను గూర్శు ఒక కథ
చెప్పబడింది. మొదటి ర్ోజు ప్ూర్శత అయిన తర్మవాత, ఒక యౌవవనుడు వచిు ఇలా ఫిర్ాయదు చదశాడు. “చాలా
ఎకుువ సమయం ప్డుతుంది. బహుశా మనము దార్శ తపిపపల యామేమో” అని అతడు అనాిడు. అయితద
గైడ్స మాతరం నిశుయతతో ఉనాిడు. అతడు ఒక ప్టమును తీసుకొని, వార్మ ఆ ర్ోజు సంచర్శంచిన
ప్రదశ
ద ములనిిటిని అతడు ఆ సమూహమునకు చూపాడు. “ఖ్చిుతముగా మనము సర్శయిైన మార్గ ములోనే
ఉనాిము” అని అతడు వార్శకి నిశుయతనిచాుడు.
అనేక విధాలుగా, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వారస్టినప్ుపడు ఇలానే చదశాడు.
దావీదు వార్శకి ర్ాజు అయినప్ుపడు తమ పితర్మలు దార్శ తపిపపల యార్ా అని తన దినములలోని అనేకమంది
ఇశాీయిేలీయులు ఆశుర్యపల యార్మ. అనేక సంవతిర్ాల పాటు, దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిేలుకు అనేక
సమసయలను కల్వగశంచింది. అయితద సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత మాతరం నిశుయతను కనుప్ర్చాడు. వార్మ
నిశుయముగా సర్శయిన
ై మార్గ మును తీసుకునాిర్మ అని అతడు తన గీంథమును ప ందుకొనిన మొదటి
శరీతలకు జఞాప్కము చదశాడు. దావీదు ర్ాజర్శకములోనికి నడిపంి చిన మార్గ ము సవయంగా దదవుడు వార్శని
నడిపించిన మార్గ మైయునిదని అతడు వార్శకి నిశుయతను ఇచాుడు.

సమూయిేలు గీంథము అను మన పాఠయ కీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము, మర్శయు దీనికి
“సమూయిేలు మర్శయు సౌలు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, సమూయిేలు మర్శయు సౌలు జీవిత
కాలములలో దదవుడు ఇశాీయిేలును సర్శయిన
ై మార్గ ములో నడిపించిన విధానమును గూర్శు మన
గీంథములోని మొదటి ర్ండు ప్రధానమైన విభాగములు బో ధించు విధానమును చూదాేము. నేటి కరీసత ు
అనుచర్మలముగా ఈ అధాయయములు మనకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయో కూడా మనము చూదాేము.
మన గీంథము యొకు మూడు ప్రధానమైన భాగములలో సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు దావీదు
ముఖ్య భ్ూమికను పల షిసత ార్మ అని మునుప్టి పాఠంలో మనము నేర్ముకుని విషయం మీకు గుర్మతండద
ఉంటుంది. మొదటిగా, 1 సమూయిేలు 1-7లో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును గూర్శు
మనము చదువుతాము. తర్మవాత 1 సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1లో సౌలు యొకు విఫలమైన
ర్ాజర్శకమును మనము చూసాతము. మర్శయు చివర్శగా, 2 సమూయిేలు 2-24లో దావీదు యొకు
నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము.

-1వీడియోలు, సర డీ గైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు, దర్శించండి http://thirdmill.org/scribd

సమూయిేలు గీంథము

ర్ండవ పాఠము: సమూయిేలు మర్శయు సౌలు

ర్ాజయము విభ్జంచబడిన కాలములో లేక బబులోను చెర్ కాలములో ఇశాీయిేలు తీవరమైన శీమలను
ఎదుర్ొునిన సమయములో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వారశాడు. మర్శయు ఈ కషర
కాలములలో ఈ గీంథమును స్ట్వకర్శంచిన ప్రజలకు అతడు అనేక విషయములను తెల్వయప్ర్చాడు. గత
పాఠంలో అతని ముఖ్య ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా కరీడీకర్శంచాము:
ర్ాజర్శకములోనికి ఇశాీయిేలు యొకు మార్మప దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నకు
కార్ణమన
ై విధానమును, తదావర్ా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలనలో దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాక మీద ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణను
కల్వగశయుండగల విధానమును సమూయిేలు గీంథము యొకు ర్చయిత
వివర్శంచాడు.
ఒక వప్
ై ున, దదవుని నిబంధ్నల కిీయాశీలకముల వలుగులో తన వాసత విక శరీతలు మునుప్టి
కాలమును చూడాలని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత కరర్ాడు. మర్శంత విశేషముగా, ఇశాీయిేలు
ర్ాజర్శకములోనికి మార్మట దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నలో ఎలా ముగశంచబడినదో వార్మ చూడాలని
అతడు కరర్ాడు. మర్ొక వప్
ై ున, దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతు
త ను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండిన
నిర్రక్షణలను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద పటురకొనమని వాసత విక శరీతలకు
పిలుప్ునిచుుట దావర్ా అతడు దదవుని ర్ాజయము మీద దృషిరపటారడు. ఈ పాఠంలో, సమూయిేలు మర్శయు
సౌలును గూర్శు మన గీంథము ఇచుు నివేదక
ి లో ఈ ర్ండింతల ఉదదేశయము ఏ విధ్ంగా కనిపిసత ుందో మనము
చూదాేము.
మనము చదయు సమూయిేలు మర్శయు సౌలు జీవితముల అనేవషణ ర్ండు ప్రధానమన
ై
భాగములుగా విభ్జంచబడుతుంది. మొదటిగా, 1 సమూయిేలు 1-7లో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున
ప్ర్శచయమును మనము చూదాేము. తర్మవాత 1 సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1లో ఉని సౌలు యొకు
విఫలమన
ై ర్ాజర్శకమును చూదాేము. మన ర్చయిత యొకు ముఖ్య ఉదదేశయమును ముందుకు
కొనసాగశంచుటకు ఈ ర్ండు భాగములు చాలా పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియి. 1 సమూయిేలు 1-7లో
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంతో ఆర్ంభిదాేము.
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ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం
ఉతత ర్ గోతర పారంతములలో ఉని అప్నముకసుతల న
ై లేవీయులు ఇశాీయిేలును దదవుని మీద
తిర్మగుబాటు చదయునటు
ో ప్ుర్శకొలాపర్మ అని నాయయాధిప్తులు గీంథములోని చివర్శ అధాయయములు
నివేదిసత ాయి. ఇది ఒక ముఖ్య కార్ణము వలన కల్వగశంది అని నాయయాధిప్తులు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు.
తన గీంథము యొకు చివర్శ భాగములో అతడు నాలుగు సార్మో తెల్వపినటు
ో , “ఆ దినములలో
ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజు లేడు; ప్రతివాడును తన తన ఇష్ారనుసార్ముగా ప్రవర్శతంచుచువచెును.” ఈ
నేప్థయము వలుగులో, మన గీంథము సమూయిేలు యొకు జననముతో ఆర్ంభ్మగుట ఆశుర్యమును
కల్వగశంచదు. సమూయిేలు ఇశాీయిేలును ర్ాజర్శక యుగములోనికి నడిపింప్బో వుచుండిన ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు
పారంతమునకు చెందిన లేవీయుడెైయునాిడు.
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును మనము ర్ండు ప్రదానమన
ై మార్గ ములలో
చూదాేము. మొదటిగా, దీని యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను విశదీకర్శంచుట దావర్ా మన
గీంథములోని ఈ భాగము యొకు వాసత విక అర్ాము మీద దృషిర పడదాము. తర్మవాత, ఈ అధాయయముల
యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును గూర్శు కొనిి విషయములను తెల్వయప్ర్చుదాము. సమూయిేలు
గీంథములోని మొదటి భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములతో ఆర్ంభిదాేము.

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు
కొనసాగుటకు ముందు, ఈ అధాయయములలో మనము చూడబో వుచుని ముఖ్య అంశములను
ప్ర్శచయం చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. మొదటిగా, మన ర్చయిత దదవుని ర్ాజయము మీద దృషిర
పటారడు. సమూయిేలు దావీదును ర్ాజుగా అభిషతకించాడు అని మర్శయు దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిేలులో
దదవుని ర్ాజయమునకు నాయకతవము వహించుటకు ర్ంగమును స్టిదధప్ర్శచాడని సమూయిేలు గీంథ
ర్చయితకు మర్శయు అతని వాసత విక శరీతలకు తెలుసు. అయితద, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించినటు
ో ,
మన గీంథము వారయబడిన సమయానికి, వార్మ అసలు సర్శయిైన మార్గ ములో ప్రయాణంచార్ా లేదా అని
ఇశాీయిేలులో అనేకమంది ప్రశిించార్మ. అనేక సంవతిర్ముల పాటు, దావీదు కుటుంబము దదవుని ప్రజలకు
అనేక సమసయలను కల్వగశంచింది. కాబటిర, వార్మ సర్శయిైన మార్గ ములో ప్రయాణంచుచునాిర్ని అతని శరీతలకు
నిశుయతనిచుుటకు, దావీదును ర్ాజుగా అభిషతకించు ఉదదేశయము కొర్కే దదవుడు సమూయిేలును లేపన
ి
విధానమును మన ర్చయిత చూపాడు.
ఈ వాసత వమును మర్శ ఎకుువగా నిర్ాార్శంచుటకు, అతడు ర్ండవ ప్రధానమన
ై అంశమును
ప్రసత ావించాడు: మోషతతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్నలోని కియ
ీ ాశీలకములు. సమూయిేలు దినమున, స్ట్నాయి
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ప్ర్వతము యొదే దదవుడు ఇశాీయిేలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలోని కిీయాశీలకముల దావర్ా ఇశాీయిేలు దదవునితో
కటురబడియుండినది. సమూయిేలు జీవిత కాలములో దదవుడు ఇశాీయిేలుకు గొప్ప దయను చూపిన
విధానమును సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఉదాాటించాడు. ముఖ్యముగా మోషత ఇచిున ఆర్ాధ్నా
నియమములకు అనుబంధ్ములో, మానవుల నుండి దదవుడు ఆశించిన కృతజా తప్ూర్వకమన
ై సావమిభ్కిత
మీద కూడా అతడు దృషిరపటారడు. మర్లా మర్లా, చర్శతల
ర ోని ఈ దశలో ఆర్ాధ్న వార్శ గమయమును
నియంతిరంచిన విధానమును అతడు ఉదాహర్శంచాడు. అంతదగాక, ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున
నియమములకు విధదయుల ైనప్ుపడు ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయుల న
ై ప్ుపడు శాప్ములను దదవుడు
వార్శ మీద కుముర్శంచిన విధానమును కూడా అతడు ఉదాాటించాడు. ఈ విధ్ములుగా మోషతతో దదవుడు
చదస్టన
ి నిబంధ్న మీద దృషిర పటురట దావర్ా, ర్ాజర్శకము కొర్కు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును
స్ట్వకర్శంచమని మన ర్చయిత అతని యొకు వాసత విక శరీతలకు పిలుప్ునిచాుడు. సమూయిేలు ఆర్ంభించిన
మార్గ మును అనుసర్శంచి ఇశాీయిేలు ప్రజలు మంచి ప్నే చదసత ునాిర్మ, ఎందుకంటే దానిని సవయంగా దదవుడద
సాాపించాడు.
విసత ృతముగా, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం యొకు నిర్ాుణము మర్శయు
విషయములు ర్ండు ప్రధానమైన దశలలో ఉనిది. అది 1 సమూయిేలు 1:1-2:11లో సమూయిేలు యొకు
ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములతో పారర్ంభ్మవుతుంది. తర్మవాత 2:12-7:17లో ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల
నుండి సమూయిేలు యొదే కు లేవీయ నాయకతవము మార్మప చెందిన విధానమును గూర్శు చర్శుసుతంది.
సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో, సమూయిేలు యొకు ర్ాకతో ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుడు
ఒక నూతన దినమును ఆర్ంభించాడు అని మన ర్చయిత బయలుప్ర్చాడు.

సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు (1 సమూయిేలు 1:1-2:11)
సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున నివేదక
ి సమూయిేలు జననము మర్శయు
షిలోహులో ఉని మందిర్ములో దదవుని ఆర్ాధించుట కొర్కు అతనిని సమర్శపంచుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది.
ఈ ఏక కథనము 1:1-28లో ప్రతయక్షమై 2:11లో కుోప్త ఉప్సంహర్ణతో ముగశసత ుంది. ఈ కథనము మధ్యలో
2:1-10లో హనాి పాడిన విశాలమన
ై సుతతి పాట ఇవవబడినది.
జననము మర్శయు సమర్పణ (1 సమూయిేలు 1:1-28; 2:11) మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో
చర్శుంచినటు
ో , సమూయిేలు జననము మర్శయు సమర్పణను గూర్శున వృతాతంతము హనాి అను పతర్మగల
స్ట్త త
ీ ో ఆర్ంభ్మవుతుంది. హనాి భ్ర్త అయిన ఎలాునాకు ఇదే ర్మ భార్యలు ఉండిర్శ. పనినాికు అనేకమంది
పిలోలు కల్వగార్మ గాని, హనాి మాతరం గొడారల్వగా ఉండినది. వార్శ కుటుంబము షిలోహులోని మందిర్ములో
జర్మగు వార్శషక ప్ండుగలకు తర్చుగా హాజర్వుతూ ఉండదది. ఈ ప్ండుగలలో, బిడ్ లు లేని కార్ణమును బటిర
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పనినాి హనాిను బహుగా హేళన చదసత ుండదది. అంతదగాక, హనాి యొకు వేదన ఎలాునాకు అర్ాము
కాలేదు, కాబటిర అతడు ఆమకు తోడుగా ఉనిది చాలదా అని ఫిర్ాయదు చదసత ుండదవాడు.
ఈ ప్ండుగలో ఒక సార్శ, హనాి ఎంత వేదన చెందినది అంటే, ఆమ ఏకాకియిై యిహో వా ఎదుట
ర్ోదన చదస్టింది. దదవుడు ఆమకు ఒక కుమార్మని అనుగీహస్ట
ి తత , అతని బరదుకు దినములనిిటి కొర్కు అతనిని
దదవుని స్టతవ కొర్కు సమర్శపంచుకుంటానని ఆమ దదవునికి వాగాేనము చదస్టింది. 1:11లో ఆమ ఇలా అనిది,
“వాని తలమీదికి క్షౌర్ప్ుకతిత యినిటికి ర్ానియయక,” అనగా సంఖ్ాయ. 6:1-21లో దదవుని ప్ర్శచర్య కొర్కు
ప్రతయద కించబడుటకు సంబంధించిన విశేషమైన నాజీర్మ వరతమును ఆమ పాటిసత ుంది అని అర్ాము. యాజకుడెైన
ఏలీ ఆమ పారర్శాంచుచుండగా హనాి యొకు గొప్ప వేదనను గమనించి, ఆమ మదయము స్టతవించినది అని
అనుకునాిడు. అయితద హనాి తన నిర్ోేషతవమును వళళబుచిుంది. ఆమ కథను వినిన తర్మవాత, దదవుడు
ఆమకు ఒక బిడే ను అనుగీహస
ి త ాడని ఏలీ ఆమకు భ్ర్ోసా ఇచాుడు.
ఇది జర్శగన
శ కొంత కాలమునకే, హనాి గర్భము ధ్ర్శంచి కుమార్మని కనినది. ఆమ అతనికి
సమూయిేలు అని పతర్మ పటిరంది, హెబ్రర భాషలో షతముయల్ () ְׁשמּואֵ ל. ఈ పతర్మనకు అర్ాము “ఎల్ అను పతర్మ,”
మర్శయు ఆమ దదవుని నామమును పిలచినది అని ఇది సూచిసుతంది. సమూయిేలు పాలు విడచిన
తర్మవాత, హనాి తన మొొకుుబడిని అనుసర్శంచి మందిర్ములో ఏలీ యొకు వయకితగత స్టతవకునిగా అతనిని
దదవుని స్టతవ కొర్కు అప్పగశంచింది.
దీనిని గమనించినటో యితద, సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలోని వృతాతంతము, తన
పారర్ానకు అదుభతమైన ర్రతిలో జవాబును ప ందుకొని, దదవునికి భ్కితతో సపందించిన ఒక దీన లేవీయ స్ట్త ని
ీ
గూర్శున కథనమైయునిది. అయితద హనాి యొకు అనుభ్వములో ఆమ వయకితగత అనుభ్వము కంటే ఇంకా
ఎకుువ పారముఖ్యత ఉనిది. సమూయిేలు జననము మర్శయు సమర్పణను గూర్శున తన కథనములో,
దదవునికి హనాి పాడిన పాటను అమర్ముట దావర్ా మన ర్చయిత ఈ ఉనితమన
ై పారముఖ్యతను
బయలుప్ర్చాడు.
హనాి పాడిన సు
త తి (1 సమూయిేలు 2:1-10) దదవుని నిబంధ్నలోని శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు
దుషు
ర లు మర్శయు దీనుల యొకు ప్ర్శసా ుతులను తార్మమార్మ చదస్టన
ి విధానము మీద హనాి పాడిన సుతతి
విశేషముగా దృషిరపడుతుంది. మర్శ విశేషముగా, తన కుమార్మని జననము మర్శయు సమర్పణ దావర్ా
ఆయన చదస్టన
ి కార్యమును బటిర హనాి దదవుని సుతతించింది. దదవుని యొకు తార్మమార్మ చదయు శకిత మన
గీంథమంతటిలో ఎంత పారముఖ్యమన
ై పాతరను పల షిసత ుంది అంటే, హనాి పాడిన పాట మన గీంథమంతటి
కొర్కు ఒక విషయసూచికను అందిసత ుంది.
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1 సమూయిేలు గీంథము 2వ అధాయయములో మనము కనుగొను హనాి పాట చాలా
పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది మర్శయు మిగశల్వన గీంథములో జర్మగు కార్యముల కొర్కు
అది ర్ంగమును స్టిదధప్ర్మసు
త ంది. సమూయిేలు గీంథములలోని అనేక పారముఖ్యమన
ై
అంశములు దీనిలో ఉనాియి. ఆమ పాటను కొీతత నిబంధ్నలోని మర్శయ పాటతో
పల లుుట కూడా ఆసకితకర్మన
ై విషయము, ఎందుకంటే ఈ ర్ండు సందర్భములలో
ఒకే దదవుడు ఉనాిడు అని సపషర ము చదయబడింది; యిహో వాయిే ఆ ఏకక
ై దదవుడు.
కాబటిర, ఆయన మాతరమే ర్క్షించగలడు. హనాి పాటలో కనిపించు మర్ొక అంశము
ఏమనగా, దదవుడు అసాధార్ణమన
ై ర్రతిలో ప్రజలను ఉప్యోగశంచుకొనుట, బ్రదలను
ఉప్యోగశంచుకొనుట, విర్శగన
శ వార్శని, మర్శయు దర్శదురలను ఉప్యోగశంచుకొనుట.
మర్శయు, అవును, ఈ అంశమును బెబి
ై లు అంతా మనము చూసాతము. మన
బలహీనతలో దదవుని బలము కనుప్ర్చబడుతుంది. కాబటిర, దదశమునకు విమోచన
కల్వగశంచుటలో ఆమను ఉప్యోగశంచుకొనినందుకు ఆమ దదవునికి సుతతులను
అర్శపంచుచుండగా, ఆ ఆలోచన గీంథమంతటిలో కొనసాగుటను మనము చూసాతము.
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
2:1-10లో హనాి పాడిన సుతతిని గూర్శున నివేదక
ి ను మనము మూడు భాగములుగా
విభాగశంచవచుు. సమూయిేలు గీంథములోని మునుప్టి అధాయయములలో మనము చూస్టిన విధ్ముగానే,
ఆమ వయకితగత అనుభ్వములో దదవుడు చదస్టిన కార్యములతో హనాి పాట ఆర్ంభ్మవుతుంది. 1వ
వచనములో ఆమ చెపపి నటు
ో , “నా హృదయము యిహో వాయందు సంతోషించుచునిది ... నా విర్ోధ్ుల
మీద నేను అతిశయప్డుదును.” దదవుడు ఆమ ప్ర్శస్టా త
ి ులను తార్మమార్మ చదస్టన
ి విధానమును హనాి
సవయంగా తన కనుిలతో చూస్టింది. షిలోహులో ఆమ చదస్టన
ి నిజఞయితీలేని ఆర్ాధ్న కార్ణంగా ఆయన
పనినాిను అవమానముతో శపించాడు. మర్శయు హనాి చదస్టిన నముకమన
ై ఆర్ాధ్న వలన ఆయన
ఆమకు ఒక బిడ్ ను ఇచిు దీవించాడు.
దీనికి, మర్శయు మన గీంథములోని తర్మవాత అధాయయములకు పల ల్వన విధ్ముగా, హనాి పాట
ఆమ వయకితగత అనుభ్వము నుండి ఇశాీయిేలు దదశము యొకు అనుభ్వములోనికి వాయపిసత ుంది. 2-8
వచనములలో, దదవుడు శాప్ములను మర్శయు ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచుట దావర్ా అనేకమంది ప్రజల
యొకు ప్ర్శస్టా త
ి ులను తార్మమార్మ చదసత ాడని హనాి దదవుని మీద ఉని నిశుయతను వయకత ప్ర్చింది. 1
సమూయిేలు 2:7-8లో హనాి ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:
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యిహో వా దార్శదయర మును ఐశవర్యమును కలుగజేయువాడు, కుీంగజేయువాడును
లేవనతు
త వాడును ఆయనే. దర్శదురలను అధికార్మలతో కూర్ముండబెటర ుటకును,
మహిమగల స్టింహాసనమును సవతంతిరంప్జేయుటకును, వార్శని మంటిలోనుండి
యితు
త వాడు ఆయనే (1 సమూయిేలు 2:7-8).
దదవుని యొకు తార్మమార్మ చదయు విధానము ఇశాీయిేలు నాయకతవములో కలుగబో వు మార్మపల
కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది. ఈ పాఠంలో మనము చూడబో వుచునిటు
ో , దదవుడు ఏలీ కుటుంబమును శపించి,
సమూయిేలు కుటుంబమును దీవించాడు. తర్మవాత, దదవుడు సౌలును అతని కుటుంబమును శపించి,
దావీదును మర్శయు అతని వంశమును దీవించాడు.
చివర్శగా, మన గీంథములోని చివర్శ ప్రధానమైన విభాగము దావీదు యొకు నిల్వచియుండు
ర్ాజర్శకము మీద దృషిరపటుర విధ్ముగానే, హనాి ముగశంప్ులో పాడిన సుతతి దదవుని మహిమగల ర్ాజయము
కొర్కు మర్శయు ర్ాజు కొర్కు ఎదుర్మచూసుతంది. 9-10 వచనములలో, దదవుడు శాప్ములను మర్శయు
ఆశీర్ావదములను తార్మమార్మ చదయుట ఒక దినమున దదవుని విర్ోధ్ులను జయించు ర్ాజు ఇశాీయిేలు
దదశములో కలుగునటు
ో చదసత ుంది అని హనాి నిశుయతతో బయలుప్ర్చింది. 10వ వచనములో ఆమ
ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:
యిహో వాతో వాదించువార్మ నాశనమగుదుర్మ, ప్ర్మండలములో నుండి ఆయన
వార్శపన
ై ఉర్మమువల గర్శజంచును. లోకప్ు సర్శహదుేలలో నుండివార్శకి ఆయన తీర్మప
తీర్మును. తాను నియమించిన ర్ాజునకు ఆయన బలమిచుును. తాను
అభిషతకంి చినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును (1 సమూయిేలు 2:10).
హనాి దినములలో, ఇశాీయిేలు అనేక దశాబే ముల పాటు తమ విర్ోధ్ుల హసత ములలో
అప్జయమును ఎదుర్ొునిది. అయితద ఇకుడ, “యిహో వాతో వాదించువార్శ” మీదికి దదవుని శాప్ములు
వసాతయని హనాి ధెైర్యముగా ప్రకటించింది. “వార్మ నాశనమగుదుర్మ” మర్శయు “లోకప్ు సర్శహదుేల నుండి
వార్శకి ఆయన తీర్మపతీర్మును.” లోకమందంతటా ఉని తన విర్ోధ్ుల మీద నితయముండు శాప్ములను
కుముర్శంచు దినము వప్
ై ుకు లోకమును దదవుడు నడిపించుచునాిడని హనాి నిర్ాార్ణను ప ందుకునిది.
అయితద దదవుని తీర్మప ఇశాీయిేలు ర్ాజు మీద ఆశీర్ావదములు కుముర్శంచుట దావర్ా వసుతంది అని
హనాి బయలుప్ర్చిన చివర్శ మాటలను గమనించండి. 10వ వచనము చివర్శలో ఆమ స్టలవిచిునటు
ో ,
“యిహో వా ... తాను నియమించిన ర్ాజునకు బలమిచుును, తాను అభిషతకించినవానికి అధిక బలము
కలుగజేయును.” ఇశాీయిేలు యొక భ్విషయత్ ర్ాజును బలముతోను విజయముతోను దీవించుట దావర్ా
దదవుడు భ్ూదిగంతముల వర్కు తీర్మప తీర్ముతాడని హనాి ఉదాాటించింది.
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దుర్దృషర వశాతు
త , అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు హనాి యొకు ముగశంప్ు మాటలను తకుువ
అంచనా వేసత ార్మ. తర్మవాత 1 సమూయిేలు 8లో ఇశాీయిేలు తమను పాల్వంచుట కొర్కు ర్ాజును ఇవవమని
దదవుని అడిగశన విషయము సమూయిేలు గీంథమును యిర్శగశన ప్రతి ఒకుర్శకి తెలుసు. 7వ వచనములో ఇలా
చెబుతూ దదవుడు సమూయిేలుకు సపందించాడు, “వార్మ నినుి విసర్శజంప్లేదుగాని తముును ఏలకుండ
ననేి విసర్శజంచియునాిర్మ.” చాలాసార్మో, ఎటిర ప్ర్శస్టా తి
ి లో కూడా ఇశాీయిేలుకు మానవ ర్ాజు ఉండకూడదు
అని దదవుడు కరర్ాడు అను అర్ామునిచుునటు
ో ఈ మాటలను అర్ాము చదసుకుంటార్మ. అయితద ఇది వాసత వము
కాదు. ఇశాీయిేలు మానవ ర్ాజు కొర్కు ఆశను కల్వగశయుండుట సమసయ కాదు. అయితద, వార్మ తమ చుటట
ర
ఉని “జనులు [అనుయలు] చదయునటు
ో ” వార్మ కూడా చదయుటకుగాను ఆ సమయమందద ఇశాీయిేలు ర్ాజును
కరర్శంది అని 20వ వచనము తెల్వయజేసత ుంది. దదవుని సమయము కొర్కు ఎదుర్మచూచు విషయములో వార్మ
చూపిన అవిధదయత మర్శయు తిర్సుర్ణ దదవునిని ఈ విధ్ంగా సపందించునటు
ో చదస్టిందిగాని, వార్మ ర్ాజును
అడిగశన విషయము కాదు. వాసత వానికి, భ్విషయత్ ర్ాజు కొర్కు హనాి చూపిన ఉతాిహం — ఇశాీయిేలు
ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశయములను నర్వేర్ము వయకిత — తన ప్రజలకు దదవుడు ఇంతకు
ముందు ఇచిున ప్రతయక్షతలను గూర్శున స్టిార్మన
ై బో ధ్నలను ప్రతిబింబించింది.
కొనిి ఉదాహర్ణలుగా, ఆది. 17:6లో, “ర్ాజులును నీలోనుండి వచుును” అను వాగాేనమునిచిు
దదవుడు అబారహామును దీవించాడు. మర్శయు ఆది. 35:11లో, “ర్ాజులును నీ గర్భవాసమున ప్ుటెరదర్మ” అని
దదవుడు యాకరబుకు వాగాేనము చదశాడు. అంతదగాక, ఆది. 49:10లో, “[యూదా] కాళళ మధ్యనుండి
ర్ాజదండము తొలగదు” అని యాకరబు ప్రవచించాడు. ఇంకా దివతీ. 17:14-20లో, ర్ాజర్శకము కొర్కు
నియమములను ఇచుుట దావర్ా దదవుడు ర్ాజుల వయవసా కొర్కు ఎదుర్మచూశాడు. దీనికి తోడు, నాయయాధి.
21:25, మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగముల ప్రకార్ం, “ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజు లేనందున”
నాయయాధిప్తుల కాలములో సమసయలు తల తాతయి. మర్శయు సమూయిేలు గీంథములో ఇశాీయిేలు ర్ాజు
కొర్కు నిర్రక్షించిన వయకిత హనాి మాతరమే కాదు. 1 సమూయిేలు 2:35లో, “[దదవుని] అభిషికత ుని [ర్ాజు]
సనిిధిని ఎప్పటికని
ి యాజకతవము జర్శగశంచు” యాజకుని దదవుడు లేవనతు
త తాడని ఇశాీయిేలులో ఒక ప్రవకత
ఏలీకి తెల్వయజేశాడు.
ఈ వాకయభాగముల వలుగులో, సమూయిేలు యొకు ఆశుర్యకర్మన
ై జననము ఇశాీయిేలు
విశావసములోని ఒక పారచీనమన
ై నియమము మీద హనాి యొకు నిశుయతను నూతనప్ర్చింది. ఒక
దినాన దదవుడు ఇశాీయిేలు యొకు గొప్ప ర్ాజు దావర్ా తన ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేసత ాడని ఆమకు తెలుసు. మర్శయు సమూయిేలు జననము దావర్ా, దదవుడు ఇశాీయిేలును ఆ
దినము వప్
ై ుకు నడిపించుచునాిడు అని హనాి నిర్ాార్ణ ప ందింది.
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సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ముల నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను చూశాము
కాబటిర, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంలోని ర్ండవ భాగమును ఇప్ుపడు చూదాేము:
2:12-7:17లో ఇశాీయిేలులోని లేవీయ నాయకతవములో జర్శగన
శ మార్మప.

నాయకతవములో మార్మప (1 సమూయిేలు 2:12-7:17)
షిలోహులోని దదవుని మందిర్ములో దదవుని ఆర్ాధ్న కొర్కు హనాి సమూయిేలును
సమర్శపంచినప్ుపడు, ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మలు ఇశాీయిేలులో అతయంత బలమైన లేవీయ
అధికార్మలుగా ఉండదవార్మ. అయితద కొనిి సంవతిర్ముల పాటు, అసలు ఊహించని ఒక విషయము
జర్శగశంది. దీనుడెైన సమూయిేలు ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల సాానమును తీసుకునాిడు. ఇశాీయిేలులో
ర్ాజర్శకమును సాాపించుటకు ఈ మార్మప చాలా పారముఖ్యమన
ై ది. వాసత వానికి, ఇది ఎంత పారముఖ్యమన
ై ది
అంటే, మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలోని శాప్ములను మర్శయు ఆశీర్ావదములను అమలుచదయుట దావర్ా
సవయంగా దదవుడద ఈ సనిివేశములను జర్శపించాడు అని మన ర్చయిత వివర్శంచవలస్టి వచిుంది. ఆర్ాధ్న
కొర్కు మోషత ఇచిున నియమములను ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మలు విచులవిడిగా ఉలో ంఘించార్మ కాబటిర
వార్మ దదవుని శాప్ములను ఎదుర్ొునాిర్మ. అయితద సమూయిేలు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ులోని ఆర్ాధ్నా
నియమములను అనుసర్శంచాడు కాబటిర దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు.
ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిేలు మధ్య నాలుగు పల ల్వకలను ఎతిత చూప్ుతూ సమూయిేలు
గీంథ ర్చయిత నాయకతవములోని ఈ మార్మపను వివర్శంచాడు. మొదటిగా, 1 సమూయిేలు 2:12-21లో ఏలీ
కుమార్మల ఆర్ాధ్న మర్శయు సమూయిేలు ఆర్ాధ్న యొకు దెవి
ై క ములాయంకనాలలో కనబడిన
భేదములను అతడు తెల్వయప్ర్చాడు. ర్ండవదిగా, 1 సమూయిేలు 2:22-26లో ఏలీ కుటుంబము మర్శయు
సమూయిేలు మధ్య దెైవిక మర్శయు సామాజక ములాయంకనాలలో కనబడిన భేదములను చూపాడు.
మూడవదిగా, 2:27-4:1aలో దదవుడు ఏలీకి ఇచిున ప్రతుయతత ర్ములు మర్శయు సమూయిేలుకు ఇచిున
ప్రతుయతత ర్ముల మధ్య భేదమును తెల్వయప్ర్చాడు. నాలగ వదిగా, 4:1b-7:17లో ఇశాీయిేలు ఫిల్వష్త యులతో
చదస్టన
ి యుదధ ముల విషయములో ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిేలు మధ్య భేదమును మనము
చూసాతము.
దెవి
ై క ములాయంకనాలు (1 సమూయిేలు 2:12-21). దెైవిక ములాయంకనాల పల ల్వక ముందుగా 12-17
వచనములలో ఏలీ కుమార్మల మీద దృషిరపటిర, ఖ్చిుతమన
ై ఖ్ండింప్ుతో ముగుసుతంది. 12వ వచనములో
మనము చదువునటు
ో , “ఏలీ కుమార్మలు యిహో వాను ఎర్మగనివార్ై మికిుల్వ దుర్ాుర్మగల య
ై ుండిర్శ.” ఈ
దృకపధ్మును అతడు ఎందుకు కల్వగశయునాిడో తర్మవాత మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు
ప్రకార్ం బల్వ అర్శపంచిన మాంసములో తమ భాగమును తీసుకరకుండా, ఏలీ కుమార్మలు ముందుగానే తమ
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కొర్కు ఉతత మమన
ై మాంసమును తీస్టి పటురకునేవార్మ. ఒకవేళ ఎవర్ైనా వార్శకి ఆటంకం కల్వగశస్టతత, వార్మ
బలవంతముగా లాగుకునేవార్మ. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తర్మవాత ఈ ఆర్ాధ్నా ఉలో ంఘింప్ులకు
దదవుని మూలాయంకనాలను బయలుప్ర్చాడు. “జనులు యిహో వాకు నైవద
ే యము చదయుటయందు అసహయ
ప్డుటకు ఆ యౌవనులు కార్ణమర్
ై శ, గనుక వార్శ పాప్ము యిహో వా సనిిధిని బహు గొప్పదాయిను” అని
అతడు 17వ వచనములో వారశాడు.
అయితద ఈ కథనమును అనుసర్శంచి వంటనే, మన ర్చయిత 2:18-21లో దదవుడు ప్ూర్శతగా
భినిమన
ై ర్రతిలో సమూయిేలును మూలాయంకనము చదస్టన
ి విషయమును తెల్వయజేసత ాడు. సమూయిేలు
కొర్కు ఒక కొీతత ఎఫల దు, అనగా ఒక దీనమన
ై వసత మ
త దదవుని ప్టో
ీ ును తెచుుటకు ప్రతి ఏట హనాి వసూ
ఆమ చూపిన భ్కితని అతడు ముందుగా నివేదించాడు. మర్శయు దదవుడు హనాిను మర్శంతగా దీవించి,
ఆమకు మర్ొక ముగుగర్మ కుమార్మలను మర్శయు ఇదే ర్మ కుమార్త లను అనుగీహించాడు. తర్మవాత, 2:21 ఈ
మాటలతో ఈ భాగమును ముగశసత ుంది.
అయితద బాలుడగు సమూయిేలు యిహో వా సనిిధిని ఉండి యిదుగుచుండెను (1
సమూయిేలు 2:21).
దదవుడు సమూయిేలును తర్చుగా ఆమోదించుట, ఏలీ కుమార్మలను ఆయన ఖ్ండించుటకు ప్ూర్శతగా
భినిముగా ఉనిది.
దెవి
ై క మర్శయు సామాజక మూలాయంకనాలు (1 సమూయిేలు 2:22-26) తర్మవాత, మన ర్చయిత 1
సమూయిేలు 2:22-26లో ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిేలు మధ్య దెైవిక మర్శయు సామాజక
మూలాయంకనాలను పల లాుడు. ఒక వప్
ై ున, 22-25 వచనములలో, కనానీయ వేశయప్ు ఆచార్ములను
అనుసర్శంచి, మందిర్ము యొకు ప్రవశ
ే దావర్ము వదే స్టతవించుచుండిన స్ట్త ల
ీ తో ల ైంగశక సంబంధ్ములను
పటురకునాిర్మ. మర్శయు ఏలీ “యిహో వా జనులు” అని పిలచిన నముకమన
ై ఇశాీయిేలీయులు అతని
కుమార్మలను గూర్శు ఫిర్ాయదు చదయుచునాిర్ని 24వ వచనము నివేదిసత ుంది. వార్మ ఆ విధ్ముగానే
కొనసాగశతద, వార్శకి ఎవర్మ సహాయము చదయలేర్మ అని ఏలీ తన కుమార్మలను హెచుర్శంచాడు. అయితద వార్మ
తమ తండిర గదిేంప్ును నిర్ో క్షయం చదశార్మ. వార్మ ఎందుకు నిర్ో క్షయం చదశార్ో 25వ వచనము మనకు
తెల్వయప్ర్మసుతంది: “అయితద యిహో వా వార్శని [ఏలీ కుమార్మలను] చంప్దలచియుండెను గనుక వార్మ తమ
తండియొ
ర
క మొర్ీను వినకపల యిర్శ.”
ఏలీ కుమార్మలను గూర్శు ఈ ప్రతికూల దెైవిక మర్శయు సామాజక ములాయంకనను నివేదంి చిన
తర్మవాత, దీనికి భినిముగా సమూయిేలు చదస్టిన స్టతవను గూర్శు ఒక చిని మాటను మనము చూసాతము.
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దదవుడు మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలు ఇర్మవుర్మ సమూయిేలుకు సపందించిన విధానమును గుర్శతసత ూ 21వ
వచనములో సమూయిేలును గూర్శు అతడు ఇచిున ఒక అనుకూలమైన వాయఖ్యను మన ర్చయిత
కొనసాగశసత ునాిడు. 1 సమూయిేలు 2:26లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
బాలుడగు సమూయిేలు ఇంకను ఎదుగుచు యిహో వా దయయందును మనుషుయల
దయయందును వర్శధలో ుచుండెను (1 సమూ. 2:26).
ఈ వచనము మనకు తెల్వయజేయుచునిటు
ో , దదవుడు మర్శయు ఇశాీయిేలులోని నముకమైన
ప్రజలు ఇర్మవుర్మ సమూయిేలు యొకు లేవీయ ప్ర్శచర్యకు ఆమోదము తెల్వపార్మ.
దదవుని ప్రతుయతత ర్ములు (1 సమూయిేలు 2:27-4:1a) ఈ విభినిమన
ై ములాయంకనాలను అనుసర్శసత ూ,
మన ర్చయిత ఏలీ మర్శయు అతని కుటుంబము యొకు అప్నముకమన
ై ప్ర్శచర్యకు దదవుడు సపందించిన
విధానము మర్శయు సమూయిేలు చదస్టిన నముకమన
ై ప్ర్శచర్యకు ఆయన ఇచిున సపందనను 2:274:1aలో పల లాుడు.
ఒక వప్
ై ున, మన ర్చయిత 2:27-36లో ఏలీని గూర్శు మాటాోడాడు. ఏలీ మర్శయు అతని
కుమార్మలు ఇశాీయిేలులోని ఆర్ాధ్నను భ్రషరము చదస్టన
ి విధానమును తెలుప్ుటకు దదవుడు ఒక
అనామధదయ ప్రవకత ను “దెవ
ై జనుడొ కనిని” ప్ంపాడు అని అతడు వివర్శంచాడు. ఈ ప్రవకత దావర్ా 31వ
వచనములో “ర్ాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితర్మని యింటి బలమును నేను తకుువచదతును” అని
చెబుతూ దదవుడు ఏలీ కుటుంబము మీద శాప్ములను కుముర్శసత ానని హెచుర్శంచాడు. దదవుడు ఏలీ
కుటుంబమును తిర్సుర్శంచాడు మర్శయు వార్శని తన ప్ర్శచర్య నుండి నిర్ూులము చదయుచునాిడు.
మర్ొక వైప్ు, 3:1-4:1aలో దదవుడు సమూయిేలుకు ఇచిున భినిమన
ై ప్రతుయతత ర్మును మన
ర్చయిత నివేదించాడు. దదవుడు సమూయిేలుతో సూటిగా మాటాోడుట వనుక ఉని పారముఖ్యతను
తెలుప్ుటకు అతడు ఆ కాలమందు దదవుడు తన ప్రవకత లతో చాలా అర్మదుగా మాటాోడాడు అని సూచించాడు.
తర్మవాత, ర్ాతిరవళ
ే సమూయిేలును ప్లుసార్మో నిదరలేపన
ి తర్మవాత, దదవుడు ఒక కార్యమును
చదయబో వుచునాిడని, “దానిని వినువార్ందర్శ చెవులు గశంగుర్మమనును” అని 11వ వచనములో దదవుడు
బయలుప్ర్చాడు. దదవుడు ఏలీ కుటుంబము యొకు పాప్ములను ఇక సహించడు అని, వార్శ భ్రషరతవమును
బటిర వార్శని నితయము శిక్షిసత ానని సమూయిేలుకు స్టలవిచాుడు. ఉదయమున, అతని కుటుంబము మీదికి
ర్ాబో వు దదవుని శాప్ములను గూర్శు సమూయిేలు ఏలీకి చెపాపడు. ఆసకితకర్ముగా, ఏలీ సవయంగా దదవుడు
నియంతరణలో ఉనాిడు అని, ఆయనకు మంచిది అనిపించినది చదసత ాడు అని స్టలవిచాుడు. 1 సమూయిేలు
3:19-20లో ఈ మాటలతో మన ర్చయిత ఈ వయతాయసమును ముగశంచాడు:
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సమూయిేలు పదే వాడు కాగా యిహో వా అతనికి తోడెయ
ై ునిందున అతని మాటలలో
ఏదియు తపిపపల లేదు. కాబటిర సమూయిేలు యిహో వాకు ప్రవకత గా స్టిా ర్ప్డెనని దాను
మొదలుకొని బెయిర్
ే ష బావర్కు ఇశాీయిేలీయులందర్మ తెల్వస్టికొనిర్శ (1 సమూయిేలు
3:19-20).
ఇకుడ 2:21, 26లో సమూయిేలును గూర్శు తాను ఇచిున ఆమోదమును మన ర్చయిత
కొనసాగశంచిన విషయమును గమనించండి. సమూయిేలు పదే వాడు కాగా, “యిహో వా అతనికి
తోడెైయుండెను.” సమూయిేలు మందిర్ములో దదవునిని నముకముగా స్టతవించాడు కాబటిర, దదవుడు అతనిని
దీవించి, ఇశాీయిేలీయులందర్శ ఎదుట అతనిని ప్రవకత గా లేవనతాతడు.
ఫిల్వష్త యులతో యుదధ ములు (1 సమూయిేలు 4:1b-7:17) ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిేలు మధ్య
ఉని పల ల్వకలు 4:1b-7:17లో ఫిల్వష్త యులతో ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి యుదధ ములను గూర్శున సుదీర్మ
ా ైన
కథనముతో ముగుసుతంది. ఈ చివర్శ భాగము ఏలీ కుమార్మల మీద దదవుడు కుముర్శంచిన శాప్ములు
ఫిల్వష్త యుల చదతులలో ఇశాీయిేలు ఓటమిని చవిచూచుటకు కార్ణమన
ై విధానము వప్
ై ునకు దృషిరని
ఆకర్శషంచు మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడతాయి. భినిముగా, సమూయిేలు మీద దదవుడు
కుముర్శంచిన దీవనలు ఫిల్వష్త యుల మీద ఇశాీయిేలీయులు విజయమును సాధించుటకు కార్ణమైయాయయి.
ఈ కథనములోని మొదటి ఉపాఖ్ాయనము 4:1b-22లో ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఏలీ కుటుంబము చదస్టన
ి
పాప్ములు ఫిల్వష్త యులతో యుదధ ములో ఇశాీయిేలు యొకు ఓటమికి కార్ణమైయియంది అని ఇకుడ మనము
చూసాతము. ఏలీ కుమార్మలు యుదధ ములోనికి దదవుని మందసమును తీసుకొని వళ్లో ప్ర్శశుదుధలమనిటు
ో
నటించదవార్మగాని, వార్మ మందసమును విజయము కొర్కు ఒక తాయితు
త వల మాతరమే ప్ర్శగణంచదవార్మ.
అంతదగాక, అనేక సంవతిర్ముల పాటు వార్శ పాప్ములు ఎంతగా ఎదిగాయి అంటే, ఫిల్వష్త యులు
ఇశాీయిేలును సమూలముగా నాశనము చదయుట మాతరమేగాక, మందసమును కూడా చెర్ప్టారర్మ. ఏలీ
కుమార్మల్వర్మవుర్మ యుదధ ములో మర్ణంచార్మ, మర్శయు వార్శ మర్ణములను గూర్శు, మందసము
చెర్ప్టర బడిన విషయమును గూర్శు వినిన ఏలీ సవయంగా మర్ణంచాడు. అయితద దీనిని మించి, ఏలీ
కుటుంబము చదస్టన
ి పాప్ము ఇశాీయిేలు దదశమంతటి మీదికి దదవుని శాప్మును కొనితెచిుంది. 4:21లో,
విధ్వర్ాల న
ై ఏలీ కరడలు తనకు ప్ుటిరన బిడ్ కు “ఈకాబో దు” అని పతర్మ పటిరంది, హెబ్రల
ర ో () ִאי־כָבֹוד, అనగా
“ప్రభావము పల యిను,” లేక “ప్రభావము ఎకుడ ఉనిది?” అని అర్ాము. 22వ వచనములో ఆమ
వివర్శంచినటు
ో , “దదవుని మందసము ప్టర బడి పల యినందున ప్రభావము ఇశాీయిేలీయులలో నుండి
చెర్ప్టర బడి పల యిను.” ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మలు చదస్టన
ి పాప్ములు దదశము మీదికి ఈ ఘోర్మైన
శాప్మును కొనితెచాుయి.
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ఈ ఉపాఖ్ాయనము తర్మవాత, 5:1-7:2లో దదవుడు జోకయము చదసుకొనుటను గూర్శు మనము
చదువుతాము. దదవుని మందసమును ఆష్ల్ దులో ఉని దదవాలయములో ఉని వార్శ అబదధ దదవతయిైన
దాగోను ఎదుట పటురట దావర్ా ఫిల్వష్త యులు ఇశాీయిేలీయుల మీద సాధించిన విజయమును వేడుకగా
జర్మప్ుకునాిర్మ. అయితద దదవుడు అసాధార్ణమన
ై ర్రతిలో జోకయం చదసుకునాిడు. మొదటి ర్ాతిర తర్మవాత,
దాగోను విగీహము దదవుని మందసము ఎదుట సాగశలప్డియుండుటను ఫిల్వష్త యులు గమనించార్మ. ర్ండవ
ర్ాతిర తర్మవాత కూడా, దాగోను సాగశలప్డియుండుట ఫిల్వష్త యులు చూశార్మ. అయితద ఈసార్శ, ప్ుర్ాతన
మానవ స్టైనయములు తాము ఓడించిన శతురవుల యొకు తలలు మర్శయు చదతులు తొలగశంచిన విధ్ముగానే,
దాగోను తల మర్శయు చదతులు విర్గగొటర బడినవి. దదవుడు ఆష్ల్ దు ప్రజలకు గడ్ లను మర్శయు ప్ందికొకుుల
దావర్ా వాయపించు బుబో నిక్స తెగులును కల్వగశంచాడు. ఫిల్వష్త యులు మందసమును గాతు మర్శయు ఎకరీనుకు
తర్ల్వంచినప్ుపడు కూడా దదవుడు అదద ప్ని చదశాడు. ఏడు నలల తర్మవాత, ఫిల్వష్త యులు వార్శ యాజకులను
మర్శయు మంతరసానులను సంప్రదించార్మ. ఆవులు లాగు బండికి — వార్శ వేశయప్ు మతమునకు ర్ూప్కము
— కటిర మందసమును తిర్శగశ ఇవవమని వార్మ హెచుర్శంచార్మ. మర్శయు, దదవునికి పారయశిుతత బలులుగా,
ఫిల్వష్త యుల ఐదు ప్టర ణముల తర్మప్ున ఐదు బంగార్ప్ు గడ్ లను మర్శయు ఐదు బంగార్ప్ు
ప్ందికొకుులను ప్ంప్మని వార్మ ప్రతిపాదించార్మ.
మందసము బయటకు వసు
త నిప్ుపడు ఫిల్వష్త యులు చూస్టి, భ్యప్డిపల యార్మ.
“అయోయ, ఐగుప్త యుల మీద అనేక తెగుళో ను తెచిు, వార్శని ఐగుప్ుత నుండి
విడిపంి చిన యిహో వా మందసము ఇదద” అని వార్మ అనాిర్మ. మర్శయు, వాసత వానికి,
ఫిల్వష్త యులు చెపపి న మాట అక్షర్ాల నిజం. అయితద “ఏదిఏమన
ై ా, మనము వళ్లో
వార్శతో పల ర్ాడదాము” అని ఫిల్వష్త యులు అనాిర్మ. గొప్ప నిర్గ మనకు కార్ణమన
ై
దదవుని మందసము ఇదద అని ఫిల్వష్త యులు భ్యప్డుటలో అర్ా మునిది. అయితద
నిర్గ మనను కల్వగశంచిన దదవుడు తన స ంత ప్రజలను బటిర సంతోషముగా లేడు అని
పాఠకులముగా మనకు తెలుసు. కాబటిర, ఫిల్వష్త యులు ఇశాీయిేలీయులను ఓడించి
మందసమును చెర్ప్టర గల్వగార్మ... ఆ నిబంధ్న మందసము “నిర్గ మనమును
కల్వగశంచిన ఈ గొప్ప దదవునికి సంబంధించినది కాకపల వచదుమో.” అయితద, దీనికి
వయతిర్ేకమును మనము చూసాతము. అవును, మందసము చెర్ప్టర బడుటకు దదవుడు
అనుమతించాడు. అయితద, మందసము ఫిల్వష్త యుల పారంతములోనికి వళ్లో న వంటనే
ఏమి జర్మగుతుందో ఆలోచించండి? ఐగుప్త యులు అనుభ్వించిన తెగుళో ను
ఫిల్వష్త యులు కూడా అనుభ్వించుట ఆర్ంభించార్మ. కాబటిర, ఫిల్వష్త యులు ఈ విధ్ంగా
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మందసమును చెర్ప్టురట, నిర్గ మకాండములో దదవుడు వయవహర్శంచిన
విధానమునకు ప్రతీకగా ఉనిటు
ో మనము చూసాతము.
— ఆండూ
ర అబెర్ితి, Ph.D.
ఆవులు మందసమును లేవీయుల ప్టర ణమన
ై బేతష మ
ె ష్ నకు ఇశాీయిేలీయులకు అప్పగశంచుటకు
తీసుకొని వచాుయి. అయితద విచార్కర్ముగా, బేతష మ
ె ష్ లో ఉని లేవీయులు కూడా ఆర్ాధ్న కొర్కు
దదవుడిచిున నియమములను ఉలో ంఘించినవార్య
ై ునాిర్మ. మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ునకు భినిముగా, వార్మ
ఫిల్వష్త యుల బంగార్మ గడ్ లను మర్శయు ప్ందికొకుును మందసప్ు సముఖ్ములో ఉంచార్మ. గౌర్వముతో
మందసమును కప్ుపటకు బదులుగా, వార్మ దాని వప్
ై ుకు చూసూ
త ఉనాిర్మ, లేక దానిలోనికి చూశార్మ.
ఫల్వతంగా, దదవుడు బేతష మ
ె షు లోని డెబైెై మందిని హతము చదశాడు, మర్శయు ప్రజలు విలపించార్మ.
తర్మవాత ఇశాీయిేలీయులు మందసమును జఞగీతతగా ఉంచుట కొర్కు కిర్యతాయర్రముకు తీసుకొని వళ్లోర్మ.
మందసము తిర్శగవ
శ చిునప్పటికర, ఆ సమయమందు ఇశాీయిేలు దదశమంతా దదవుని శాప్ములను
అనుభ్వించుటను కొనసాగశంచింది అను వాసత వమును 7:2 ఉదాాటిసత ుంది. అకుడ మనము ఇలా
చదువుతాము:
మందసము కిర్యతాయర్రములోనుండిన కాలము ఇర్మవై సంవతిర్ములాయిను.
ఇశాీయిేలీయులందర్మ యిహో వాను అనుసర్శంప్ దుఃఖంచుచుం[డెను] (1
సమూయిేలు 7:2).
తర్మవాత ఉపాఖ్ాయనములో, 7:3-17లో ఫిల్వష్త యుల మీద ఇశాీయిేలు సాధించిన విజయమును
గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. మనము ఊహించదగశన విధ్ముగానే, ఈ విజయమునకు సమూయిేలు
చదస్టన
ి నముకమైన ప్ర్శచర్య కార్ణమైయునిదని మన ర్చయిత ఉదాాటించాడు. వార్శ యొదే ఉని అనయ
దదవతలను ప్డవేయుట దావర్ా దదవుని యొదే కు తిర్శగశ ర్ముని సమూయిేలు ముందుగా ఇశాీయిేలీయులను
హెచుర్శంచాడు. వార్మ తమ హృదయములను దదవుని వైప్ుకు తిరపిపన యిడల మర్శయు ఆయనను మాతరమే
స్టతవించిన యిడల, దదవుడు వార్శని ఫిల్వష్త యుల నుండి విమోచిసాతడు అని అతడు ప్రకటించాడు.
ఇశాీయిేలీయులు దదవుని ఎదుట తమను తాము నమొప్ర్చుకొని ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున
నియమములను ఉలో ంఘించినందుకు ప్శాుతాతప్ప్డా్ర్మ. కాబటిర, వార్శ తర్మప్ున సమూయిేలు దదవునికి
పారర్శాంచాడు. ఫిల్వష్త యులు యుదధ ము కొర్కు సమకూడినప్ుపడు, ప్రజలు సమూయిేలు ఎదుట విలపించార్మ.
సమూయిేలు మోషత ధ్ర్ుశాసత ీ అనుసార్ముగా బలులను అర్శపంచాడు మర్శయు దదవుడు ఇశాీయిేలు
దదశమునకు ఫిల్వష్త యుల మీద విజయమును అనుగీహించాడు. “సమూయిేలు ఉండిన దినములనిిటను
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యిహో వా హసత ము ఫిల్వష్త యులకు విర్ోధ్ముగా ఉండెను” అని 7:13లో మనము చదవుతాము. మర్శయు
సమూయిేలు చదస్టిన నముకమైన ఆర్ాధ్న అతడు తన సవసా లమన
ై ర్ామాకు వళ్లో , అకుడ యిహో వా కొర్కు
ఒక బల్వప్ఠమును నిర్శుంచిన తర్మవాత కూడా ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు ఆశీర్ావదములను కల్వగశంచుట
కొనసాగశంచింది.
లేవీయ నాయకతవము విషయములో ఇశాీయిేలులో జర్శగన
శ మార్మపను గూర్శున చివర్శ భాగము ఏలీ
కుటుంబము నుండి సమూయిేలునకు లేవీయ అధికార్ము మార్మప చెందిన విషయములో ఎదుర్న
ై ప్రతి
ప్రశికు సమాధానమిచిుంది. దదవుని ఆర్ాధ్న విషయములో వార్మ చదస్టన
ి మోసమును బటిర ఏలీ
కుటుంబము మీదికి వచిున దదవుని శాప్ములు ఇశాీయిేలు దదశమంతటిని అప్జయములోనికి నడిపించాయి.
అయితద అతడు ఆర్ాధ్నలో దదవుని ఎదుట చదస్టన
ి నముకమన
ై ప్ర్శచర్య దావర్ా సమూయిేలుకు కల్వగశన
ఆశీర్ావదములు ఇశాీయిేలును విజయములోనికి నడిపించాయి. దదవుడు సవయంగా సమూయిేలును
లేవనతాతడు, అతడు ఇశాీయిేలునకు ర్ాజర్శకమును, మర్శ విశేషముగా, ర్ాజుగా దావీదును ప్ర్శచయం
చదశాడు.
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను
మనము చూశాము కాబటిర, మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు కైసతవ అనువర్త నమును ఇప్ుపడు
మనము చూడవలస్టియునిది. కరీసత ు అనుచర్మల జీవితములను ఈ అధాయయములు ఏ విధ్ంగా
ప్రభావితము చదయాల్వ?

కస
ై త వ అనువర్త నము
చాలాసార్మో, సదాభవన కల్వగశన కైసతవులు సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగమును ఒక ప్దధ తి
లేకుండా చదువుతు, తమ వయకితగత కైసతవ జీవితములకు సర్శప్డు ఒక వేదాంత లేక నతి
ై క నియమము
కొర్కు వదకుతార్మ. ఇప్ుపడు, మన గీంథములోని మొదటి విభాగము అనేక అంశములను గూర్శు
మాటాోడుతుంది. కాబటిర, ఈ అధాయయములను ఈ విధ్ంగా అధ్యయనం చదయుటలో ఎలాంటి తప్ుప లేదు.
కాని ఈ అధాయయములను మనము దుర్శవనియోగం చదయకుండా ఉండునటు
ో చూచుటకు, ఏదో ఒక చోట
మన కస
ై త వ అనువర్త నములను మనము సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఉదాాటించిన ఈ అంశములతో
అనుగుణయము చదయాల్వ.
సులభ్ంగా చెబితద, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమునకు కైసతవ అనువర్త నములు
దదవుని నిబంధ్నలు మర్శయు దదవుని ర్ాజయము మీద మన ర్చయిత ఉంచిన ఉదాాటనలకు అనుగుణంగా
ఉండాల్వ. ఈ ర్ండు అంశములు మన జీవితములలో ఈ అధాయయముల యొకు ఔచితయమునకు కొనిి
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కరలకమన
ై ధో ర్ణులను అందిసత ాయి. ముందుగా దదవుని నిబంధ్నల మీద మన ర్చయిత పటిరన ఉదాాటన
విషయములో ఇది ఏ విధ్ంగా వాసత వమైయునిదో మనము చూదాేము.

దదవుని నిబంధ్నలు
మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో ప్రసత ావించినటు
ో , సమూయిేలు గీంథ ర్చయితకు ఆర్మ
ప్రధానమైన దెవి
ై క నిబంధ్నలను గూర్శు తెలుసు: ఆదాము మర్శయు నోవహులో ప్రజలందర్శతో దదవుని
నిబంధ్నలు; అబారహాము, మోషత మర్శయు దావీదు దావర్ా ఇశాీయిేలు దదశముతో ఆయన చదస్టిన నిబంధ్నలు;
వార్మ చెర్ నుండి తిర్శగశ వచిున తర్మవాత ఇశాీయిేలుతోను యూదాతోను దదవుడు చదసత ాడని యిర్రుయా
మర్శయు ఇతర్ ప్రవకత లు ప్రవచించిన కొీతత నిబంధ్న.
ఇప్ుపడు, ఈ పాఠంలో, మోషతతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న సంప్ూర్ణముగా అమలులో ఉని
కాలములో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంలోని సనిివేశములు జర్శగశనటు
ో మనము
చూశాము. అయితద సమూయిేలు గీంథము వారయబడినప్ుపడు, దావీదుతో కూడా దదవుడు నిబంధ్నను
స్టిార్ప్ర్చాడు అను విషయమును మన మనసుిలో ఉంచుకరవాల్వ. ఈ కార్ణం చదత, ఈ అధాయయములలో
వారయబడిన విషయములను దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము వలుగులో తన వాసత విక శరీతలు
అనువర్శతంచుకరవాలని మన ర్చయిత ఆకాంక్షించాడు.
అయితద కరీసత ు అనుచర్మలు ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు యొకు ప్ర్శచయమును
అనువర్శతంచునప్ుపడు, మనము ఒక అడుగు ముందుకు వళ్లోల్వ. కరస
ీ త ులో దదవుడు కొీతత నిబంధ్నను
స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత కాలములో మనము జీవిసుతనాిము. మర్శయు ఈ కొీతత నిబంధ్న మోషత మర్శయు
దావీదులతో దదవుడు ఇంతకు ముందు చదస్టన
ి నిబంధ్నల యొకు కియ
ీ ాశీలకములలో మార్మప చదర్మపలను
చదసత ుంది. ఈ మార్మపచదర్మపలు ఎంత కిోషరమైనవి అంటే, మనము ఒక ఆధార్యోగయమన
ై మార్గ దర్శి కావాల్వ.
ప్రతి దెవి
ై క దయను, మానవాళ్ల చూప్వలస్టిన సావమిభ్కిత యొకు ప్రతి అవసర్తను, మర్శయు
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంలో నమోదు చదయబడిన ప్రతి శాప్ము మర్శయు
ఆశీర్ావదమును అనువర్శతంచుటకు, కొీతత నిబంధ్నలో మనకు ప్ర్శశుదాధతు యొకు నిర్ర్ాకముకాని ప్రతయక్షత
కావాల్వ.
మొదటిగా, సమూయిేలు గీంథము యొకు మొదటి విభాగములోని ప్రతి దదవుని దయాకృతమును
కరీసత ులో దదవుడు చూపిన దయ అధిగమిసుతంది అని కొీతత నిబంధ్న మనకు బో ధిసత ుంది. నాయయాధిప్తుల
కాలములో ఇశాీయిేలును తమ శీమల నుండి విమోచించుటకు దదవుడు కనికర్ముతో సమూయిేలును
లేవనతాతడు. అయితద కరస
ీ త ును ప్ంపినప్ుపడు దదవుడు మర్శంత గొప్ప దయను కనుప్ర్చాడు. తన జీవితము,
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానములో, కరీసత ు దదవుని ప్రజలను అనేక శతాబే ముల శీమల నుండి
విమోచించాడు. మర్శయు యుగసమాపిత వర్కు కరీసత ు దదవుని ప్రజలను విమోచిసుతనే ఉంటాడు. అంతదగాక,
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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సమూయిేలు దినమున దదవుని యొకు కనికర్ముతో కూడిన పాలుప్ంప్ులు ప్రతి ఇశాీయిేలీయుని
జీవితములోనికి విశేషమన
ై కనికర్ముల ర్ూప్ములో ప్రవహించింది. మర్శయు, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా,
సమూయిేలు దినములలో ఆయన చూపిన దయను గూర్శు మనము ఆలోచన చదయుచుండగా అనుదినము
దదవుడు మనకు దయను చూప్ు అనేక విధానములను మనము చూడవచుు.
ర్ండవదిగా, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయములో దదవుడు కరర్శన మానవ
సావమిభ్కిత యొకు అవసర్త కొీతత నిబంధ్న యుగమునకు కూడా అనువర్శతంచబడుతుంది. ముందుగా
మనము సవయంగా కరీసత ు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమైన విధదయత వప్
ై ుకు నడిపించబడతాము. పనినాి, ఏలీ
కుమార్మలు, ఏలీ కుమార్మల ఆధీనములో ఉని ఇశాీయిేలీయులు ప ందిన వఫ
ై లయములు కరీసత ు యొకు
నిజమన
ై , నముకమైన ఆర్ాధ్నకు ప్ూర్శతగా భినిముగా ఉనాియి. హనాి, సమూయిేలు, మర్శయు
సమూయిేలు ఆధీనములో ఉని ఇశాీయిేలు ప్రజలు చదస్టన
ి నముకమన
ై ఆర్ాధ్న కరస
ీ త ు చదస్టిన మర్శ గొప్ప
మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై దదవుని ఆర్ాధ్నను బయలుప్ర్మసుతంది. అయినను, సమూయిేలు యొకు వాసత విక
శరీతలు నముకమన
ై ఆర్ాధ్నకు మోషత ఇచిున పారమాణకతను తమ జీవితములకు
అనువర్శతంచుకరవలస్టియుండిన విధ్ముగానే, కొీతత నిబంధ్నలోని ఆర్ాధ్నా పారమాణకతను మన
జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు మనము పిలువబడితిమి. నిజమన
ై మర్శయు నముకమన
ై ఆర్ాధ్న
దావర్ా కృతజా తతో కూడిన మానవ సావమిభ్కితని కైసతవ సంఘము వయకత ప్ర్చాలని దదవుడు కరర్మచునాిడు.
యోహాను 4:23లో యిేసు స్టలవిచిునటు
ో , “అయితద యథార్ాముగా ఆర్ాధించువార్మ ఆతుతోను
సతయముతోను తండిరని ఆర్ాధించు కాలమువచుుచునిది; అది ఇప్ుపడును వచదుయునిది; తనుి
ఆర్ాధించువార్మ అటిరవార్ే కావల నని తండిర కరర్మచునాిడు.”
మూడవదిగా, ఈ అధాయయములలో అవిధదయతకు దదవుని శాప్ములను మర్శయు విధదయతకు
దదవుని ఆశీర్ావదములను కొీతత నిబంధ్న వలుగులో కూడా మనము చూడాల్వ. ఈ విభాగములోని దదవుని
శాప్ములు దదవుని ఆర్ాధ్నను ఉలో ంఘించకుండా ఉండునటు
ో వాసత విక శరీతలను హెచుర్శంచాయి. మర్శయు
పాప్ములేనివాడెైయుండి కూడా, ఆయనలో ర్క్షింప్బడు విశావసములోనికి వచుు ప్రతి ఒకుర్శ ప్క్షమున
దదవుని నితయ శాప్ములను అనుభ్వించిన కరస
ీ త ు వప్
ై ుకు అవి చూప్ుతాయి. నేడు కూడా, సంఘమునకు
కీమశిక్షణ నేర్మపటకు మర్శయు మనలను ఆయన వప్
ై ునకు ఆకర్శషంచుటకు దదవుడు తాతాుల్వక శాప్ములను
కుముర్శంచుచునాిడు. అదద విధ్ముగా, సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగములో కనిపించు తాతాుల్వక
ఆశీర్ావదములు ప్రతి ఇశాీయిేలీయుని నముకముగా ఆర్ాధ్న చదయునటు
ో పల ర తిహించాయి. ఈ
ఆశీర్ావదములు మనలను దదవుని నుండి సవయంగా కరీసత ు ప ందుకొను మర్శంత ఉనితమైన, నితయ
ఆశీర్ావదముల వైప్ుకు నడిపస
ి త ాయి. అయితద అదద సమయములో, సమూయిేలు గీంథములోని ఈ
భాగములోని దదవుని ఆశీర్ావదములు మన అనుదిన జీవితముల కొర్కు కల్వగశయుని అంతర్ాభవములను
మనము నిర్ో క్షయం చదయకూడదు. దదవుడు హనాిను, సమూయిేలును మర్శయు ఇశాీయిేలీయులను వార్మ
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చూపిన నముకమన
ై విధదయతను బటిర దీవించిన విధ్ముగానే, తన సంఘమునకు ప్రతిఫలమిచుుటకు కరస
ీ తు
తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను ఇసాతడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. మర్శయు ఈ తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములు
ర్ానుని లోకములో మనము అనుభ్వించబో వు నితయ ఆశీర్ావదముల ముందు ర్మచిని కరీసత ు యొకు
నముకమన
ై అనుచర్మలకు అందిసత ాయి.
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో , ర్ాజర్శకము కొర్కు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమునకు
మన కస
ై త వ అనువర్త నములను దదవుని నిబంధ్నల మీద ఆధార్శతము చదయుట చాలా పారముఖ్యమన
ై
విషయమయ
ై ునిది. అయితద దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటకు మన ర్చయిత కల్వగశయుని
లక్షయమును మనము దృషిరలో ఉంచుకరవాల్వ.

దదవుని ర్ాజయము
దదవుడు సవయంగా సమూయిేలు యొకు జననమును నిర్ేేశించాడు అని, దదవుని ర్ాజయమును
వాయపింప్జేయుటకు ఇశాీయిేలుకు నాయకునిగా సమూయిేలును ఘనప్ర్శచాడని సమూయిేలు గీంథములోని
మొదటి విభాగము తెల్వయజేసత ుంది. మనకు తెల్వస్టిన విధ్ముగానే, సమూయిేలు తర్మవాత దావీదును
ర్ాజుగా అభిషతకించాడు. మర్శయు దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన ఒక దినమున
సర్వలోకము మీద దదవుని ప్ర్శపాలన అను మహిమకర్మన
ై విజయములోనికి ప్రజలను నడిపస
ి త ుంది.
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల దావీదు కుమార్మడెన
ై యిేసు దదవుని ర్ాజయము యొకు ఈ మహిమకర్మైన
విజయమును ప్ూర్శత చదసత ాడు అని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. అయినను, ఆయన ఈ నిర్రక్షణను ఊహించని
మార్గ ములలో నర్వేర్ముతాడు. మన మునుప్టి పాఠంలో మనము నేర్ముకునిటు
ో , యిేసు దదవుని
ర్ాజయమును భ్ూమి మీదికి మూడు దశలలో తీసుకొని వసాతడు: ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము
యొకు ఆర్ంభ్ము, సంఘ చర్శతర అంతట ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన
మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప. కరీసత ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు ఈ
ముకరుణ దృకపధ్ము కొీతత నిబంధ్న విశావసమునకు చాలా కరలకమైనదిగా ఉనిది. ఈ కార్ణం చదత, మన
గీంథములోని మొదటి విభాగము యొకు ప్రతి కస
ై త వ అనువర్త నము కరీసత ు ర్ాజయములోని మూడు
దశలననిిటిని ప్ర్శగణలోనికి తీసుకరవాల్వ.
ఆర్ంభించుటకు, కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో, ర్ాజర్శకము కొర్కు సమూయిేలు ఇచిున
ప్ర్శచయమును యిేసు నర్వేర్ముట ఆర్ంభించిన విధానమును మనము చూడవచుు. సమూయిేలు
దినములలో, సమూయిేలు నాయకతవము దావర్ా దదవుడు తన ర్ాజయమును ముందుకు కొనసాగశంచాడు.
మర్శయు, యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడ సమయములో, యిేసు జీవితము, మర్ణము మర్శయు
ప్ునర్మతాానము దావర్ా అతడు నాటకరయమన
ై ర్రతిలో దదవుని ర్ాజయమును ముందుకు నడిపంి చాడు. ఆయన
స్టిలువ మర్ణములో, ఇశాీయిేలు మీద మర్శయు దదశముల మీద అప్వాది కల్వగశయుని ప్టురను యిేసు
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

ర్ండవ పాఠము: సమూయిేలు మర్శయు సౌలు

నిర్ణయాతుకముగా తుతు
త నియలు చదశాడు. ఆయన మర్ణము నుండి తిర్శగల
శ ేచినప్ుపడు, ఆయనకు
సర్వసృషిర మీద అధికార్ము ఇవవబడినది. ఆయన ఆర్ోహణమగుటకు ముందు మతత యి 28:18లో ఇలా
చెబుతూ యిేసు తన శిషుయలకు నిశుయతనిచాుడు, “ప్ర్లోకమందును భ్ూమిమీదను నాకు
సర్ావధికార్ము ఇయయబడియునిది.” ఈ భావనలో, సమూయిేలు గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో
తన ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు సాధించినది, తాను దావీదు స్టింహాసనమును మొదటిగా అధిర్ోహించినప్ుపడు
కరీసత ు సాధించిన గొప్ప కార్యముల వైప్ుకు మన దృషిరని మళ్లళంచాల్వ.
ఇంతదగాక, సంఘ చర్శతర అంతట ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, ర్ాజర్శకమునకు
సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును కరస
ీ త ు మర్శ ఎకుువగా నర్వేర్ముతాడు. మనము ఇంతకుముందు
చూస్టినటు
ో , సమూయిేలు జననము దదవుని ర్ాజయము భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపిసత ుంది అని హనాి
కల్వగశయుని నిర్రక్షణను నూతనప్ర్చింది. మర్శయు ఒక సహసారబిే పాటు, దదవుని ర్ాజయమును లోకములో
మర్శ ఎకుువగా వాయపింప్జేయుటకు దదవుడు సంఘమును నిర్ేేశించాడు మర్శయు బలప్ర్చాడు. మతత యి
28:19, 20లో యిేసు తన శిషుయలకు స్టలవిచిునటు
ో , “కాబటిర మీర్మ వళ్లో , సమసత జనులను శిషుయలనుగా
చదయుడి; తండియొ
ర
కుయు కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదాధతుయొకుయు నామములోనికి వార్శకి బాపిత సు
మిచుుచు నేను మీకు ఏ యిే సంగతులను ఆజఞాపించితినో వాటిననిిటిని గక
ై ొనవల నని వార్శకి బో ధించుడి.
ఇదిగో నేను యుగసమాపిత వర్కు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాినని వార్శతో చెపపను.” కాబటిర,
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును మనము అనువర్శతంచినప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతు శకిత
దావర్ా కరస
ీ త ు అనుదినము తన సంఘము దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటను
కొనసాగశంచుచుని విధానము మీద మనము దృషిరని నిలపాల్వ.
మతత యి సువార్త అంతటా, యిేసు ప్ర్లోక ర్ాజయమును గూర్శు, దదవుని ప్ర్శపాలనను
— ఇది దదవుని ప్ర్శపాలనను గూర్శు తెలుప్ు మర్ొక యూదుల విధానమయ
ై ునిది
— గూర్శు బో ధించుటను మనము చూసాతము. అయినను, యిేసు భ్ూమి మీద తన
అధికార్మును మర్శయు ప్ర్శపాలనను అనేక విధ్ములుగా కనుప్ర్చుచునాిడు:
ర్ోగులను సవసా ప్ర్చుట, దయయములను వళో గొటురట, తుఫానులను
శాంతింప్జేయుట, మొదలగునవి... అయితద మీర్మ మతత యి సువార్త యొకు చివర్శ
భాగమునకు వచిునప్ుపడు, ఆయన తిర్శగల
శ ేచిన తర్మవాత, ప్ర్లోకమునకు
ఆర్ోహణమగుటకు ముందు యిేసు ఇలా స్టలవిచుుచునాిడు, “ప్ర్లోకమందును
భ్ూమిమీదను నాకు సర్ావధికార్ము ఇయయబడియునిది.” కాబటిర, తదడా ఏమిటంటే,
యిేసు తిర్శగల
శ ేచాడు కాబటిర ఆయన విశవమును పాల్వంచువాడెయ
ై ునాిడు. ఆయన
తెల్వపిన ఒక వాకయభాగము కరర్తనలు 110:1 — “ప్రభ్ువు నా ప్రభ్ువుతో స్టలవిచిున
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వాకుు: నేను నీ శతురవులను నీ పాదములకు ప్ఠముగా చదయు వర్కు నా కుడి
పార్ివమున కూర్ముండుము” అకుడ యిేసు తండిర కుడిపార్ివమందు
కూర్ొునియునాిడు, మర్శయు ఆయన పాల్వంచుచునాిడు, ఆయన తన
విర్ోధ్ులందర్శనీ తన పాదముల కిీంద ఉంచునంత వర్కు అది కొనసాగుతుంది అని
ఆయన స్టలవిచాుడు.
— డా. కైగ్ ఎస్. కరనర్డ
మర్శయు అవును, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం తన ర్ాజయము యొకు
నర్వేర్మపలో కరీసత ు చదయబో వు కార్యము వప్
ై ుకు చూడమని కూడా మనకు పిలుప్ునిసుతంది. సమూయిేలు
గీంథములోని ఈ అధాయయములు దావీదు కుటుంబము దదవుని విర్ోధ్ులందర్శనీ నాశనము చదస్టి
లోకమందంతట ఉని దదవుని ప్రజలకు అంతములేని దీవనలను కల్వగశంచు దినము కొర్కు ఎదుర్మచూడమని
వాసత విక శరీతలకు పిలుప్ునిచాుయి. కరీసత ు తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన సాతాను మీద, దయయముల మీద,
మర్శయు దదవుని మీద వార్మ చదస్టన
ి తిర్మగుబాటులో వార్శతో కల్వస్టిన ప్రతి మానవమాతురని మీద అంతిమ
విజయము సాధిసత ాడు. అంతదగాక, కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో వార్మ తన సావసా యమును
ప ందుకొనుచుండగా కరస
ీ త ు తన ప్రజల మీద తన విజయము దావర్ా కలుగు నితయ ఆశీర్ావదములను
కుముర్శసత ాడు. మతత యి 28:20bలో తన శిషుయలను పల ర తిహించుటకు యిేసు స్టలవిచిునటు
ో , “ఇదిగో నేను
యుగసమాపిత వర్కు సదాకాలము మీతోకూడ ఉనాి[ను].” కాబటిర, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున
ప్ర్శచయమును మనము అనువర్శతంచుచుండగా, కరస
ీ త ు యొకు మహిమకర్మైన ర్ాకడ కొర్కు ఎదుర్మచూసూ
త
మనము కూడా దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతు
త మీద దృషిరని నిల్వపి ఉంచాల్వ.
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును మనము చూశాము కాబటిర, సమూయిేలు
గీంథములోని ర్ండవ విభాగమును ఇప్ుపడు మనము చూడవలస్టియునిది, 1 సమూయిేలు 8-2
సమూయిేలు 1లో సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకము.

సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకము
దావీదు ర్ాజు అగుటకు ముందు జర్శగన
శ సనిివేశములను దదవుడు నిర్ేేశించిన విధానమును
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత జఞాప్కము చదసుకొనుచుండగా, అతడు ఒక కఠశనమైన సవాలును
ఎదుర్ొునాిడు. అతడు సౌలుతో ఎలా వయవహర్శంచాల్వ? దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన
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దదవుని ర్ాజయము యొకు నిర్రక్షణ అయుయంటే, సమూయిేలు ముందు సౌలును ఇశాీయిేలుకు ర్ాజుగా
ఎందుకు అభిషతకించాడు? ఇప్ుపడు, మన ర్చయిత ఈ విషయములతో చాలా శీదధగా వయవహర్శంచాడు.
దదవుడు ఆర్ంభ్ములో ఇశాీయిేలుకు ర్ాజుగా సౌలును ఆమోదించాడు అని అతడు ఒప్ుపకునాిడు. అయితద
దదవుడు సౌలును మర్శయు అతని కుటుంబమును శాశవతముగా తిర్సుర్శంచి, అతని సాానములో దావీదును
ఎనుికొనిన విధానమును అతడు వివర్ంగా తెల్వయప్ర్చాడు.
మన గీంథములోని మొదటి విభాగమును చూస్టిన విధ్ముగానే సౌలు యొకు విఫలమైన
ర్ాజర్శకమును కూడా మనము విశదీకర్శదే ాము. ఈ విభాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములతో
మనము ఆర్ంభిదాేము. తర్మవాత, మనము దాని యొకు కైసతవ అనువర్త నములను చూదాేము. సౌలు
యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను ముందు చూదాేము.

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు
సౌలు ప్ర్శపాలనను గూర్శున కథనము ఎంత సంకిోషరమైనది అంటే, వాటిని ఒకటిగా ఐకయప్ర్చు ముఖ్య
అంశములను — అనగా దదవుని ర్ాజయము మర్శయు దదవుని నిబంధ్న అను అంశములు — ఆదమర్చుట
చాలా సులభ్మవుతుంది. మొదటిగా, అనేక విధాలుగా, దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిేలునకు
నాయకతవము ఎందుకు వహించాల్వ అని వివర్శంచుట కొర్కు ఈ అధాయయములు అంకితము చదయబడినవి.
ఇప్ుపడు, అనేక విధాలుగా సౌలు దదవుని ర్ాజయమును ముందుకు నడిపించాడు అని మన ర్చయిత సపషర ము
చదశాడు. అతడు తన అధికార్ములో గోతరములనిిటిని ఐకయప్ర్చి దదవుని విర్ోధ్ుల మీద ఇశాీయిేలును అనేక
విజయములలోనికి నడిపించాడు. అయితద అదద సమయములో, దదవుడు సౌలు ప్టో సహనము
చూపినప్పటికర, దదవుని మీద సౌలు చదస్టన
ి తిర్మగుబాటు ఎంత ఘోర్మన
ై ది అంటే, దదవుడు సౌలును మర్శయు
అతని కుమార్మలను ర్ాజర్శకము కొర్కు అనర్ములను చదయవలస్టివచిుంది. సవయంగా దదవుని ఆజా దావర్ా,
సౌలుకు బదులుగా దావీదు దదవుని ర్ాజయము యొకు మహిమకర్మన
ై భ్విషయతు
త వైప్ునకు ఇశాీయిేలును
నడిపించాడు.
ర్ండవదిగా, మోషతతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలోని కియ
ీ ాశీలకముల దృష్ారయ ఇది ఎలా జర్శగన
శ దో మన
ర్చయిత వివర్శంచాడు. సౌలు ప్ర్శపాలన కాలములో దదవుడు తర్చుగా ఇశాీయిేలు ప్టో దయను చూపిన
విధానమును అతడు ఎతిత చూపాడు. అయితద కృతజా తగల మానవ సావమిభ్కిత అవసర్తను దదవుడు కరర్శన
విషయము మీద కూడా అతడు దృషిరపటారడు. విశేషముగా, అతడు ర్ండు అవసర్తల మీద దృషిరపటారడు:
ఆర్ాధ్నను గూర్శు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలు మర్శయు ర్ాజర్శకమును గూర్శు మోషత ఇచిున
నియమనిబంధ్నలు. సౌలు, మోషత నియమములను ఉలో ంఘించుట దదవుని నుండి తీవరమైన శాప్ములకు ఏ
విధ్ంగా కార్ణమైయియందో కూడా అతడు మర్లా మర్లా కనుప్ర్చాడు. ఈ నియమములకు దావీదు చూపిన
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విధదయత దావర్ా కల్వగశన దదవుని ఆశీర్ావదములను కూడా అతడు బయలుప్ర్చాడు. ఈ విభాగము
ముగశంచబడద సర్శకి, దదవుడు సవయంగా దావీదుకు మర్శయు అతని కుటుంబమునకు మొగుగ చూపి, సౌలును
మర్శయు అతని కుటుంబమును తిర్సుర్శంచాడు అనుటకు ఎలాంటి సందదహము లేకుండా సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత చదశాడు.
సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు మన
గీంథములోని మొదటి విభాగమును పల ల్వన విధ్ముగా ఉనాియి. మన ర్చయిత ముందుగా 1 సమూయిేలు
8:1-15:35లో సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శు మాటాోడాడు. తర్మవాత 1 సమూయిేలు
16:1-2 సమూయిేలు 1:27లో సౌలు నుండి దావీదునకు ఇశాీయిేలు నాయకతవములో జర్శగన
శ మార్మప మీద
అతడు దృషిరపటారడు. సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములతో ఆర్ంభించి, ఈ ర్ండు ప్రధానమన
ై
భాగములను మనము చూదాేము.

సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు (1 సమూయిేలు 8-1)
సపషర ముగా, సౌలు జననము మర్శయు బాలయమును గూర్శు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
పారముఖ్యమన
ై విషయములేమి కనుగొనలేదు. సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున అతని
నివేదిక సౌలు యొకు యౌవవనముతో ఆర్ంభ్మై 1 సమూయిేలు 8:1-12:25లో దదవుడు సౌలును ర్ాజుగా
స్టిార్ప్ర్చిన విధానమును గూర్శు మాటాోడుతుంది. తర్మవాత, అతని కథనము 1 సమూయిేలు 13:115:35లో దదవుడు సౌలును ర్ాజుగా తిర్సుర్శంచుట వప్
ై ుకు సూటిగా కొనసాగశతుంది.
సౌలు స్టిా ర్ప్ర్చబడుట (1 సమూయిేలు 8:1-12:25) సౌలు ర్ాజుగా స్టిార్ప్ర్చబడుటలో, నాలుగు సౌషర వ
దశలు గల అనేక ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. మొదటి దశ 8:1-22లో ర్ాజర్శకమును గూర్శు సమూయిేలు
ఇచిున ఆదిమ హెచుర్శక మర్శయు ఇశాీయిేలు కొర్కు ర్ాజును కనుగొనమని దదవుడు సమూయిేలుకు
ఆజఞాపించుటలో కనిపిసత ుంది.
ఆర్ంభ్ ఉపాఖ్ాయనము ఇశాీయిేలు ఎదుర్ొునుచుని ఒక కిోషరమైన సమసయతో ఆర్ంభ్మవుతుంది.
సమూయిేలు ముసల్వవాడెైయాయడు మర్శయు అతని కుమార్మలు లోభ్ులుగాను, అయోగుయలుగాను,
అవినీతిప్ర్మలుగాను మార్ార్మ. సమూయిేలుకు భినిముగా, అతని కుమార్మలు దదవుని ప్రజలను తమ
విర్ోధ్ుల మీద విజయములలోనికి నడిపించలేకపల యార్మ. కాబటిర, ఇశాీయిేలు పదే లు ర్ామాలో ఉని
సమూయిేలు యొదే కు వళ్లో , తమను యిేలుట కొర్కు ఒక ర్ాజు కావాలని అతనిని అడిగార్మ. ఈ నివేదనకు
సపందనగా, 1 సమూయిేలు 8:9లో, దదవుడు సమూయిేలుతో ఇలా ప్ల్వకాడు:
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వార్మ చెపపి న మాటలను అంగరకర్శంచుము. అయితద వార్శని ఏలబో వు ర్ాజు
ఎటిరవాడగునో నీవే సాక్షివై వార్శకి దృఢముగా తెల్వయజేయుము (1 సమూయిేలు
8:9).
కాబటిర, 8:11-17లో సమూయిేలు ర్ాజర్శకమును గూర్శు ఒక సుదీర్ామన
ై హెచుర్శకనిచాుడు. ఈ
వాకయభాగములో, సమూయిేలు దివతీ. 17:14-20ని ఉప్యోగశసత ునాిడు, అకుడ మోషత ఇశాీయిేలు భ్విషయత్
ర్ాజుల యొకు అధికార్మును తీవరముగా కుదించాడు. ర్ాజులు ఈ నిమయములను ఉలో ంఘించు
అవకాశము ఉనిదని సమూయిేలు హెచుర్శంచాడు. వార్శ కుమార్మలను యుదధ ములకు ప్ంప్ుట దావర్ా, ర్ా
భ్ూములను దునిి, కరయునటు
ో వార్శని బలవంతము చదయుట దావర్ా, యుదధ ఆయుధ్ములను
ప్ర్శకర్ములను చదయమని ప్రజలను ప్ుర్శకొలుపట దావర్ా, వార్శ కుమార్త లను వంటకతెత లుగాను సుగంధ్
దరవయములను స్టిదధప్ర్చువార్శగా చదయుట దావర్ా, వార్శ భ్ూములను లాగుకొనుట దావర్ా, వార్శ
దశమభాగములను ఆశించుట దావర్ా, వార్శ దాసులను, యౌవవనులను, గాడిదల
ె ను మర్శయు మందలను
తీసుకొనుట దావర్ా ఇశాీయిేలు ప్రజలను ర్ాజులు అణచివేసత ార్మ. చివర్శకి మానవ ర్ాజు దదవుని ప్రజలందర్శని
తన బానిసలుగా చదసుకుంటాడు అని సమూయిేలు హెచుర్శంచాడు. తర్మవాత 8:18లో ఈ చివర్శ హెచుర్శకతో
సమూయిేలు ముగశంచాడు:
ఆ దినమున మీర్మ కరర్మకొనిన ర్ాజునుబటిర మీర్మ మొఱ్ఱ పటిరనను యిహో వా మీ
మొఱ్ఱ వినకపల వును (1 సమూయిేలు 8:18).
బెబి
ై లులో, దదవుడు మనుషుయని సృజంచినప్ుపడు, మనుషుయడు దదవుని ప్ర్శపాలనలో
నివస్టించి, ఆయన ర్ాజర్శక అధికార్మునకు లోబడియుండవలస్టియుండెను. అయితద
సమూయిేలు కాలములో, తమ చుటట
ర ఉని దదశములనిిటిలో ర్ాజులు ఉనాిర్ని
ఇశాీయిేలీయులు చూశార్మ కాబటిర, వార్శకి కూడా ఒక ర్ాజు కావాలని కరర్ార్మ.
మర్శయు వార్మ చదస్టన
ి విజఞాప్న దావర్ా సమూయిేలు నిర్ాశ చెందాడని దదవుడు
చూస్టినప్ుపడు ... అతనిని దుఖంచవదే ని దదవుడు చెపాపడు. ఆయన సమూయిేలుతో
ఇలా అనాిడు, “ప్రజల మాట ఒప్ుపకర. వార్శ మాటను గౌర్వించి ... ర్ాజును
ఎనుికొనుట అంటే ప్నుి చెల్వోంచుట మర్శయు ఇతర్ దదశములతో యుదధ ము
చదయుట అయుయనిది అని వార్శకి చెప్ుప. మనుషుయల దావర్ా ఎనుికొనబడిన
ర్ాజులు అనిి ర్కముల భార్ములను మోప్ుతార్మ. వార్మ దీనిని అర్ాము
చదసుకరవాల్వ... మర్శయు ర్ాజు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
త కొనియుండాలని, అనగా
ీ ును హతు
ర్ాజును అదుప్ు చదయుటకు ప్ర్శమితులు ఉంటాయని ర్ాజుకు జఞాప్కము చెయియ.” ఈ
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విధ్ంగా, మానవ అధికార్ములు దదవుని ఆధీనములో ఉండాలని ... దదవుని
గౌర్వించాలని, ప్రజలను పతమి
ర ంచాలని దదవుడు చూప్ుచునాిడు.
ఇందుమూలముగానే, సౌలు ఎనుికొనబడిన ర్ాజు, మర్శయు అతడు దదవుని
గౌర్వించలేదు కాబటిర ఆయన అతనిని తిర్సుర్శంచాడు.
— ర్వ. డా. స్ట్రఫన్ ట ంగ్, అనువాదము
ఇప్ుపడు, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును గూర్శున తన నివేదికలో
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలను ఉదాాటించిన విషయము
మీకు జఞాప్కముండదయుంటుంది. మర్శయు తన గీంథములోని ర్ండవ విభాగములో కూడా అతడు ఆర్ాధ్న
మీద ఈ ఉదాాటనను ప్ునర్ావృతం చదశాడని మీర్మ చూసాతర్మ. అయితద సౌలు ప్ర్శపాలనను గూర్శు తానిచిున
నివేదికలోని ఆర్ంభ్ భాగములో ఇశాీయిేలుకు సమూయిేలు ఇచిున హెచుర్శకల మీద దృషిరపటురట దావర్ా,
మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు యొకు ర్ండవ కరణమును మన ర్చయిత ముందుకు తెచాుడు: ఇశాీయిేలు ర్ాజుల
కొర్కు దదవుడిచిున ఆజా లు. మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ై ర్ాజర్శకమును
ీ ులోని ఈ కరణము సౌలు యొకు విఫలమన
గూర్శు తాను ఇచిున నివేదికలో పారముఖ్యమన
ై భ్ూమికను పల షించింది.
వార్శ ర్ాజు తమతో దుర్వయవహార్ం చదసత ాడు అని మన ర్చయిత ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచినప్పటికర, ఈ
భాగములోని ర్ండవ దశ దదవుని దయను కనుప్ర్మసుతంది. 9:1-10:16లో, సమూయిేలు సౌలును ర్ాజుగా
గుర్శతంచుటను మర్శయు దదవుడు నిర్ాార్శంచుటను గూర్శు మన ర్చయిత నివేదించాడు. దదవుడు సౌలును
సమూయిేలు యొదే కు నడిపించి, ఒక ర్హసయ కార్యకీమములో అతనిని అభిషతకించమని అతనికి
ఆజఞాపించాడు. 10:1లో మనము చదువునటు
ో , సమూయిేలు సౌలుతో ఇలా అనాిడు, “యిహో వా నినుి
అభిషతకించి తన సావసా యముమీద అధిప్తిగా నియమించియునాిడు.” ఇంతదగాక, అనేక ఆశుర్యకార్యముల
దావర్ా దదవుడు సౌలు యొకు అభిషతకమును నిర్ాార్శంచాడు.
సౌలు స్టిార్ప్ర్చబడుటలోని మూడవ దశ దదవుని దయను మర్శ ఎకుువగా కనుప్ర్చింది. 10:1711:13 సౌలు ర్ాజుగా జఞతీయముగా ప ందిన స్ట్వకర్ణను గూర్శు మర్శయు దదవుని నిర్ాార్ణను గూర్శు
మాటాోడుతుంది. సౌలు ర్ాజుగా అగుటను ఇశాీయిేలులో కొనిి గుంప్ులవార్మ సందదహించార్మ. అయితద
ఇశాీయిేలు గోతరములనిిటిని ఐకయప్ర్చి, అమోునీయుల మీద వార్మ విజయము ప ందునటు
ో దదవుడు
సౌలును బలప్ర్చాడు. తర్మవాత ఇశాీయిేలులో ఉని ప్రతి ఒకుర్మ సౌలుకు తమ ప్ూర్శత మదే తుని ఇచాుర్మ.
అయినను, ఈ కాలమందు దదవుడు సౌలుకు మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు గొప్ప దయను
కనుప్ర్చినప్పటికర, ఈ భాగములోని నాలగ వ దశ సమూయిేలు ఇచిున ఆర్ంభ్ హెచుర్శకలను
ప్రతిధ్వనించింది. 11:14-12:25లో, ర్ాజర్శకమును గూర్శు మర్శయు అతడు దదవుని ఆజా ను నర్వేర్ుశ న
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విధానమును గూర్శు సమూయిేలు ఇచిున చివర్శ హెచుర్శకలతో మన ర్చయిత ఈ భాగమును ముగశసత ాడు.
దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద చూపిన దయను గుర్శతంచుటకు సమూయిేలు ఇశాీయిేలునకు పిలుప్ునిచాుడు.
అయితద దదవుని ప్టో కృతజా తతో కూడిన సావమిభ్కితని చూప్ుట దావర్ా దదవుని దయకు సపందించునటు
ో
ఆయన వార్శకి పిలుప్ునిచాుడు. 12:24, 25లో అతడు తెల్వయజేస్టన
ి టు
ో , “[దదవుడు] మీకొర్కు ఎనిి గొప్ప
కార్యములను చదస్టనో అది మీర్మ తలంచుకొని ... మీర్మ కరడుచదయువార్త
ై ద తప్పకుండ మీర్మను మీ ర్ాజును
నాశనమగుదుర్మ.”
సౌలు యొకు తిర్సుర్ణ (1 సమూయిేలు 12:1-15:35) ర్ాజుగా సౌలు స్టిార్ప్ర్చబడిన తర్మవాత చివర్శలో
సమూయిేలు ఇచిున హెచుర్శక, తర్మవాత జర్శగన
శ విషయముల కొర్కు ర్ంగమును స్టిదధప్ర్చింది. 13:115:35లో, ర్ాజుగా దదవుడు సౌలును తిర్సుర్శంచుటను గూర్శు మనము చదువుతాము. ఈ
అధాయయములనిిటిలో, ఆర్ాధ్న కొర్కు దదవుడిచిున నియమములను మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజుల కొర్కు
ఆయన ఇచిున ఆజా లను సౌలు తర్చుగా ఉలో ంఘించిన విధానమును సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత మర్లా
మర్లా గుర్శతంచాడు. ఫల్వతంగా, దదవుడు తన నిబంధ్నలోని శాప్ములను కుముర్శంచి, సౌలును మర్శయు
అతని వార్సులను ఇశాీయిేలు యొకు స్టింహాసనము నుండి తిర్సుర్శంచాడు.
సౌలు తిర్సుర్ణను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున నివేదక
ి లో అనేక ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి
మర్శయు అవి ర్ండు ప్రధానమన
ై భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి: 1 సమూయిేలు 13:1-14:52లో సౌలు
యొకు ఆర్ంభ్ తిర్సుర్ణ, మర్శయు 15:1-35లో సౌలు యొకు అంతిమ తిర్సుర్ణ. సౌలు యొకు ఆర్ంభ్
తిర్సుర్ణలో మనము సౌలు మర్శయు ఫిల్వష్త యుల మధ్య కొనిి వర్మస యుదధ ములను చూసాతము. ఈ
యుదధ ములు 13:1-4లో ఇశాీయిేలు ఆదియందు ఫిల్వష్త యుల మీద చదస్టన
ి దాడితో ఆర్ంభ్మవుతాయి.
వంటనే మనము సౌలు హృదయమును మర్శయు అతడు దదవుని ప్రజలతో దుర్వయవహార్ం చదస్టన
ి
విధానమును చూసాతము, ఎందుకంటే అతడు సవయంగా దూర్మున ఉండి ప్రజలను యుదధ మునకు
ప్ంపాడు. అంతదగాక, సౌలు కుమార్మడెన
ై యోనాతాను ఫిల్వష్త యుల మీద విజయమును సాధించినప్ుపడు,
సౌలు ఆ విజయము తనదని ప్రకటించుకునాిడు.
ఇశాీయిేలు ఆదియందు చదస్టిన దాడి తర్మవాత, కథనము 13:5-15లో ఫిల్వష్త యులు చదయు ప్రతిదాడి
కొర్కు ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి ఏర్ాపటో ను గూర్శు మాటాోడుతుంది. యుదధ మునకు స్టిదధప్డమని సౌలు ప్రజలకు
పిలుప్ునిచాుడు గాని, ప్రజలు భ్యప్డి గుహలలోను కొండచర్శయలలోను దాగుకునాిర్మ. స్టైనయము
చెదర్శపల వుట ఆర్ంభ్మన
ై ప్ుపడు, సౌలు భ్యప్డి సమూయిేలు నిర్ేేశములను ఉలో ంఘిసత ూ సవయంగా
దదవునికి దహన బలులను, సమాధాన బలులను అర్శపంచాడు. యుదధ మునకు ముందు బలులను
అర్శపంచుట కొర్కు తాను వచుు వర్కు వేచియుండమని సమూయిేలు సౌలుకు ఆజఞాపించాడు. అయతద సౌలు
తన స్టన
ై యమును దదవునికి భ్యప్డునటు
ో మర్శయు భ్దరత కొర్కు దదవుని మీద ఆధార్ప్డునటు
ో
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నడిపించుటకు బదులుగా సవయంగా బలులను అర్శపంచుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. సమూయిేలు చివర్శకి
వచిున తర్మవాత, సౌలు దదవుని ఆర్ాధ్నను ఉలో ంఘించినందున దదవుని యొకు తీర్మప మాటలను
ప్రకటించాడు. 13:14లో, సమూయిేలు సౌలుతో ఇలా అనాిడు:
అయితద నీ ర్ాజయము నిలువదు. యిహో వా తన చితాతనుసార్మన
ై మనసుిగల
యొకని కనుగొనియునాిడు. నీకు ఆజఞాపించినదాని నీవు గక
ై ొనకపల తివి గనుక
యిహో వా తన జనులమీద అతనిని అధిప్తినిగా నియమించును (1 సమూయిేలు
13:14).
సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ తిర్సుర్ణను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున కథనము 13:16-14:46లో
ఫిల్వష్త యులతో ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి తదుప్ర్శ యుదధ ములో కొనసాగుతుంది. ఆర్ంభించుటకు, సౌలు ర్ాజర్శక
అధికార్మును దుర్శవనియోగం చదస్టిన మర్ొక విధానమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. అతడు
స్టైనయమునకు ఇనుప్ కతు
త లను మర్శయు యిలటెలను అందించుటను నిర్ో క్షయము చదస్టి ల కులేనితనమును
చూపాడు. బదులుగా, అతడు వాటిని తన కొర్కు మర్శయు తన కుమార్మడెన
ై యోనాతాను కొర్కు మాతరమే
చదయించుకునాిడు.
సౌలు ఆర్ంభ్ములో యుదధ మునకు దూర్ముగా ఉనాిడు అని కూడా మన ర్చయిత నివేదంి చాడు.
దదవుని మీద గొప్ప నముకముతో యోనాతాను యుదధ ములోనికి దిగన
శ తర్మవాత, మర్శయు ఫిల్వష్త యులు
దానిని చూచి భ్యప్డిన తర్మవాత మాతరమే సౌలు యుదధ ములో పాలుప్ంచుకునాిడు. అప్ుపడు కూడా,
సౌలు దదవుని ఆర్ాధ్నను ఉలో ంఘించాడు. వార్మ యుదధ మునకు స్టిదధప్డుటకుగాను దదవుని మందసమును
తన యొదే కు తీసుకొని ర్ముని సౌలు యాజకుడెన
ై అహీయాకు పిలుప్ునిచాుడు. అయితద ఫిల్వష్త యులు
నిశుయముగా దాడి చదసత ార్మ అని తెల్వస్టినప్ుపడు, సౌలు యాజకుని ఆపి సర్శయిన
ై స్టిదధపాటు లేకుండా
యుదధ ములోనికి వళ్లోడు.
సౌలు తన స్టన
ై యమును మర్శ ఎకుువగా దుర్మప్యోగం చదశాడు. ఫిల్వష్త యులను ఓడించుటకు సౌలు
ఎంత ఆతుర్తను కనుప్ర్చాడంటే, ఆహార్మును భ్ుజంచుట కొర్కు ఆగు ప్రతి స్టైనికుడు మీద అతడు
శాప్మును ప్ల్వకాడు. విచితరముగా, ఈ విషయము తెల్వయని యోనాతాను ఆగశ కొంత తదనను తినాిడు.
సౌలు స్టని
ై కులు అతనిని గదిేంచినప్ుపడు, అతని తండిర ఎంత ముర్ాముగా వయవహర్శంచుచునాిడో
యోనాతాను గుర్శతంచాడు. 14:29, 30లో యోనాతాను ఇలా ప్ల్వకాడు, “నా తండిర జనులను
కషర పటిరనవాడాయిను; ... జనులు ... బాగుగా భోజనముచదస్టన
ి యిడల వార్మ ఫిల్వష్త యులను మర్శ
అధికముగా హతము చదస్టియుందుర్నను.”
యుదధ ము తర్మవాత, తన స్టైనికులు తినకూడదు అని సౌలు పటిరన షర్తు మర్ొక తీవరమన
ై ఆర్ాధ్న
ఉలో ంఘనకు దార్శ తీస్టింది. సౌలు ప్రజలు ఎంత ఆకల్వగొనియుండిర్శ అంటే, వార్మ సాధించిన కొలో స ముులోని
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జంతువులను తొందర్పాటుతో వార్మ చీల్వు, ర్కత ముతో సహా భ్ుజంచార్మ — లేవీయ. 17:10 ఈ ఆచార్మును
తీవరముగా నిషతధస
ి త ుంది. ఈ ఆచార్ము దదవుని ఆజా ను ఉలో ంఘిసత ుంది అని సౌలుకు తెలుప్బడిన తర్మవాత
మాతరమే, తన ప్రజల కొర్కు అతడు ఒక బల్వప్ఠమును కటిర దదవుడు ఆజఞాపించిన ప్రకార్ము ప్శువులను బల్వ
అర్శపంచాడు. 14:35లో ఇలా వాయఖ్ాయనిసూ
త మన ర్చయిత సౌలు యొకు ప్రయతిములను తకుువచదస్టి
చూపాడు “యిహో వాకు అతడు కటిరంచిన మొదటి బల్వప్ఠము అదద.”
ఆ సమయమందు, సౌలు చివర్శకి దదవుని సహాయమును కరర్ాడు, కాని 14:37 ప్రకార్ం,
“[యిహో వా] అతనికి ప్రతుయతత ర్మియయక యుండెను.” ఇప్ుపడు, యాజకుల సహాయముతో, సౌలు స్టైనయము
మీద పటిరన మూర్ఖప్ు షర్తును యోనాతాను ఉలో ంఘించినందు వలన దదవుడు అతని పారర్ానకు జవాబు
ఇవవలేదని అతడు తెలుసుకునాిడు. మర్ొకసార్శ యుదధ ములో నాయకతవము వహించిన యోనాతాను
మర్ణంచాలని ఆజఞాపిసత ూ మర్ొకసార్శ సౌలు తన నియంత ప్ర్శపాలనను బయలుప్ర్చాడు. స్టైనికులు
యోనాతాను కొర్కు కీయధ్నమును చెల్వోంచార్మ కాబటేర సౌలు అతడిని హతమార్ులేదు.
చివర్శగా, 14:47-52లో, సౌలు ప్ర్శపాలనలో జర్శగశన యుదధ ములను గూర్శు, అతని స్టైనయమునకు
నాయకతవము వహించిన అధికార్మలను గూర్శు సార్ాంశమునిసూ
త సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సౌలు
యొకు ఆర్ంభ్ తిర్సుర్ణను గూర్శున తన నివేదికను ముగశంచాడు. అయితద 52వ వచనములో అతడు ఈ
భావిసూచకమన
ై విషయమును చదర్ాుడు: “సౌలు బరదక
ి ిన దినములనిియు ఫిల్వష్త యులతో ఘోర్ యుదధ ము
జర్మ[గను].” దదవుడు సమూయిేలుకు ఇచిున విషయములకు భినిముగా, దదవుడు సౌలును ఎంతగా
తిర్సుర్శంచాడు అంటే, అతడు ఎనిడు కూడా ఫిల్వష్త యులను నిర్ణయాతుకముగా ఓడించలేకపల యాడు.
అంతదగాక, 52వ వచనములో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము, “సౌలు ... చూచిన బాలాడుయలనందర్శని
ప్ర్ాకీమశాలులనందర్శని తనయొదే కు చదర్ముకొనను.” సమూయిేలు హెచుర్శంచిన విధ్ముగానే, సౌలు
అంతములేని యుదధ ములను ర్చించుట దావర్ా దదవుని ప్రజలను అణచుట కొనసాగశంచాడు.
దదవుడు ఆర్ంభ్ములో సౌలును తిర్సుర్శంచిన విధానమును గూర్శు నివేదించిన తర్మవాత, 15:135లో మన ర్చయిత సౌలు యొకు అంతిమ తిర్సుర్ణ వప్
ై ుకు తిర్శగశ, అమాలేకరయులతో సౌలు చదస్టన
ి
యుదధ మును గూర్శు నివేదించాడు. నిర్గ మ. 17:14-16 మర్శయు సంఖ్ాయ 24:20 ప్రకార్ం, అమాలేకయ
ర ులను
సమూలముగా నాశనము చదయమని దదవుడు ఆజఞాపించాడు, ఎందుకంటే మోషత దినములలో వార్మ
ఇశాీయిేలును బహుగా ఇబైందిపటారర్మ. మర్శయు సౌలును యుదధ మునకు ప్ంప్ుటకు ముందు, మోషత
ధ్ర్ుశాసత మ
ై క ఆజా ను సమూయిేలు విశేషముగా అతనికి జఞాప్కము చదశాడు.
ీ ులో వారయబడిన ఈ దెవి
అయితద అమాలేకయ
ర ుల మీద గొప్ప విజయమును ప ందిన తర్మవాత, సౌలు దదవుని ఆజా ను
అనుసర్శంచలేదు. 15:9 ప్రకార్ం, కొలో స ముులో ఉతత మమన
ై దానిని నాశనము చదయుటకు సౌలు మర్శయు
అతని ప్రజలు ఇషర ప్డలేదు. బదులుగా, “ప్నికిర్ాని నీచప్శువులనిిటిని నిర్ూులముచదస్టర్
ి .శ ” ఇతర్ పాఠయ
కీమములలో మనము వివర్శంచినటు
ో , “నిర్ూులము చదయుట” అను మాట చర్మ్ ( )חָ ַרםఅను హెబ్రర కియ
ీ ా
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ప్దమును అనువదిసత ుంది. ఇశాీయిేలు యుదధ ములో దదవుడు నిర్ూులము చదయమని చెపపి న ప్రతిది దదవుని
సుతతించుట కొర్కు ఆర్ాధ్నతో కూడిన బల్వ అయుయనిదని ఈ ప్దజఞలము సూచిసుతంది. అయితద తన
జీవితములోని ఈ సమయములో సౌలు దదవుని ఆర్ాధ్న నుండి ఎంత దూర్మయ
ై ాయడు అంటే, కొలో స ముులో
ఉతత మమన
ై దానిని అతడు తన కొర్కు ఉంచుకొనుట మాతరమేగాక, తన కొర్కు ఒక జఞాపికను కూడా అతడు
నిర్శుంచుకునాిడు అని 12వ వచనములో మనము చదువుతాము. మర్శయు, సమూయిేలు సౌలును
నిలదీస్టన
ి ప్ుపడు, సౌలు అనాయయముగా తన స్టైనయమును నిందించాడు. కాబటిర, 15:28లో, యిహో వా
ఆజఞాపించినటు
ో గానే, సమూయిేలు సౌలుకు ఈ విధిని నిశుయించు మాటలను తెల్వయజేశాడు:
“అప్ుపడు సమూయిేలు [సౌలు]తో ఇటో నను–నేడు యిహో వా ఇశాీయిేలీయుల
ర్ాజయమును నీ చదతిలోనుండి లాగశవస్ట
ే ి నీకంటె ఉతత ముడెన
ై నీ ప ర్మగువానికి దానిని
అప్పగశంచియునాిడు.”
మర్శయు దదవుని తీర్మప మార్మప చెందనది అని 29వ వచనములో సమూయిేలు తెల్వపాడు:
“మర్శయు ఇశాీయిేలీయులకు ఆధార్మన
ై వాడు నర్మడుకాడు, ఆయన అబదధ మాడడు,
ప్శాుతాతప్ప్డడు” (1 సమూ. 15:29).
సౌలు ర్ాజుగా విఫలమయ
ై ాయడు, మర్శయు అతని ర్ాజయము కూడా విఫలమయి
ై యంది
ఎందుకంటే అతనికి అవసర్మన
ై ఆతీుయ గుణములు మర్శయు అర్ుతలు లేవు.
నప్
ై ుణయతలు మర్శయు సామర్ాయముల విషయములో అతనికి కొనిి బాహయ అర్ుతలు
ఉనాియి. అయినను, అతడు తన హృదయమును యిహో వాకు సమర్శపంచుకరలేదు,
మర్శయు అతడు యిహో వా మాటలకు విధదయుడు కాలేదు. ఉదాహర్ణకు, యిహో వా
అతనిని అమాలేకయ
ర ుల యొదే కు ప్ంపి అమాలేకయ
ర ులను నిర్ూులము చదయమని
చెపపి నప్ుపడు ఒక పారముఖ్యమన
ై మర్శయు కరలకమన
ై సనిివేశము జర్శగంశ ది.
మర్శయు అమాలేకును నిర్ూులము చదయుట అంటే ఏమిట ఆ సమయమందు
అర్ా మయి
ై యంది. అయితద సౌలు అలా చదయలేదు. బదులుగా, అతడు ర్ాజును మర్శయు
గొర్ీలలో ఉతత మమన
ై వాటిని విడిచిపటారడు. సమూయిేలు అతని యొదే కు వచిు
దీనిని గూర్శు ప్రశిించినప్ుపడు, ఎలాంటి ప్టుర లేని కుంటి సాకులను చెపపి సౌలు
అతడు చూపిన అవిధదయతను సమర్శాంచుకునాిడు. కాబటిర, దదవుడు ఇలా
స్టలవిచాుడు, “సౌలు ననుి అనుసర్శంప్క వనుకతీస్టి నా ఆజా లను గక
ై ొనపల యిను.”
ఇవి యిహో వా ప్ల్వకిన మాటలు. “అతడు ననుి తిర్సుర్శంచాడు కాబటిర నేను
అతనిని తిర్సుర్శంచాను” అని దదవుడు చెపపి నటు
ో ఉంది. సౌలు ఒక తిర్మగుబాటు
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చదయు వయకిత, మర్శయు ఈ తిర్మగుబాటు సమూయిేలుకు చాలా సపషర ముగా
కనిపించింది. “తిర్మగుబాటు చదయుట సల దె చెప్ుపటయను పాప్ముతో సమానము”
అని అతడు తెల్వపాడు. సౌలు ఒక తిర్మగుబాటు చదయు అహంకార్శ. అతడు దదవుని
ఆజా లను సమర్శపంచుకరలేదు మర్శయు దదవుని చితత మును నర్వేర్ులేదు, కాబటిర
దదవుడు అతనిని ర్ాజుగా ఉండకుండా తిర్సుర్శంచాడు.
— ర్వ. డా. ఎమాద్ ఏ. మిఖ్ల్
ై , అనువాదము
సౌలు ప్శాుతాతప్ప్డినటు
ో నటించి, క్షమాప్ణను కరర్శనప్పటికర, దదవుడు అతనిని తిర్సుర్శంచుట
నిశుయించబడింది. సమూయిేలు అమాలేకయ
ర ుల ర్ాజును కతిత వాతప్డవేస్టన
ి తర్మవాత, అతడు సౌలును
విడచివళ్లో , అతనిని ఇక ఎనిడును చూడలేదు. దదవుడు సౌలు ప్టో అనేక సంవతిర్ముల పాటు దయను
చూపాడు, కాని సౌలు దదవునికి ఎంత అవిధదయత చూపాడు అంటే అతడు ఇక ర్ాజుగా మిగశల్వయుండద అర్ుతను
కరలోపయాడు.
అతని ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుడు సౌలును స్టిార్ప్ర్చిన మర్శయు
తిర్సుర్శంచిన విధానమును మనము చూశాము. కాబటిర ఇప్ుపడు, 1 సమూయిేలు 16:1-2 సమూయిేలు
1:27లో సౌలు నుండి దావీదునకు ర్ాజర్శక నాయకతవములో జర్శగశన మార్మపను మనము చూదాేము.

నాయకతవములో మార్మప (1 సమూయిేలు 16-1 సమూయిేలు 1:27)
మన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో ఏలీ కుటుంబము నుండి సమూయిేలునకు మార్మప
జర్శగశన విధ్ముగానే, ఈ అధాయయములు కూడా సౌలు సాానములో దావీదు ర్ాజు ఎందుకు అయాయడో
వివర్శంచు సౌలు మర్శయు దావీదు మధ్య ఉని ప్లు వయతాయసములను తెల్వయజేసత ాయి.
ఈ అధాయయముల యొకు ఉదాాటనలను అర్ాము చదసుకొనుటకు, పారచీన లోకములో యౌవవనుల ైన
సఫలీకృతుల ైన యోధ్ులు తమ ర్ాజుల మీద తిర్మగుబాటు చదయుట చాలా సాధార్ణమైన
విషయమయ
ై ుండదది అని మనము గుర్మతంచుకరవాల్వ. కాబటిర, దావీదు సౌలు మీద తిర్మగుబాటు చదశాడు అని
ఇశాీయిేలులో అనేకమంది సావభావికముగానే ఆలోచన చదశార్మ. అయితద ఈ అధాయయములలో మన ర్చయిత
విషయములను సపషర ము చదశాడు. దావీదు సౌలు మీద తిర్మగుబాటు చదయలేదు. భినిముగా, సౌలు
దావీదు మీద దదవషము పంచుకొనినప్ుపడు కూడా దావీదు సౌలునకు విధదయుడెన
ై దాసునిగా
మిగశల్వయునాిడు. అలాంటప్ుపడు దావీదు సౌలు సాానములో ఇశాీయిేలు ర్ాజు ఎలా అయాయడు? దదవుడు
కార్యము చదశాడు అని మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. తాను చదస్టిన తిర్మగుబాటు వలన సౌలు మీద
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శాప్ములను మర్శయు తాను వినయముతో చదస్టన
ి ప్ర్శచర్య కొర్కు దావీదు మీద ఆశీర్ావదములను
కుముర్శంచుట దావర్ా దదవుడు సవయంగా వీర్శ యొకు ప్ర్శస్టా త
ి ులను తార్మమార్మ చదశాడు.
ర్ాజర్శకములో మార్మప కలుగుచుని ఈ కాలములో దదవుని శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు
తార్మమార్మ అగుటను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున కథనము నాలుగు ప్రధానమైన దశలుగా
విభాగశంచబడింది: 16:1-23లో సౌలు దావీదునకు చూపిన వర్
ై ము వనుక ఉని నేప్థయము; 17:1-23:28లో
సౌలు దావీదునకు చూపిన వర్
ై ము ఉదృతమగుట; 23:29-27:12లో సౌలు చూపిన వర్
ై ము
సదుేమణుగుట; మర్శయు 1 సమూయిేలు 28:1-2 సమూయిేలు 1:27లో సౌలు చూపిన వర్
ై మునకు
ప్ర్యవసానములు.
వర్
ై ము యొకు నేప్థయము (1 సమూయిేలు 16:1-23) మొదటి దశ — సౌలు చూపిన వైర్ము యొకు
నేప్థయము — ఈ అధాయయములలో జర్శగన
శ ప్రతి కార్యమునకు వనుక ఉని ఆతీుయ శకుతలను
బయలుప్ర్మసుతంది. ర్ండు ఉపాఖ్ాయనములలో మొదటిదానిలో, 16:1-13 దావీదు మర్శయు దదవుని ఆతును
గూర్శు మాటాోడుతుంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో, తాను ఇశాీయిేలుకు కొీతత ర్ాజుగా దావీదును నియమించు
ప్రకయ
ిీ ను ఆర్ంభించుటకు బేతహే
ెో మునకు ప్రయాణము చదయమని దదవుడు సమూయిేలును తన
సవసా లమన
ై ర్ామా నుండి పిల్వచాడు.
ఒక ర్హసయ కార్యకీమములో దావీదును ర్ాజుగా అభిషతకించమని సమూయిేలుకు ఆజఞాపించుట
దావర్ా దదవుడు దావీదును దీవించాడు. తర్మవాత దావీదు అభిషతకించబడినప్ుపడు, మర్ొక విశేషమైన
ఆశీర్ావదము అతనికి కల్వగశంది. “నాటనుండి యిహో వా ఆతు” హెబ్రర భాషలో — ర్మఆఖ్ యహేవ ()רּוחַ ־יהוה
— “దావీదుమీదికి బలముగా వచెును” అని 16:13లో మనము చదువుతాము. “నాటి నుండి” దావీదు చదస్టిన
అనేక మంచి కార్యములకు దదవుని ఆతు మూలమయ
ై ుండెను అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సపషర ము
చదశాడు. 16:18 మర్శయు 18:12, 14 మర్శయు 28లో, కొనిి కరలకమన
ై సమయములలో యిహో వా
దావీదునకు తోడుగా ఉనాిడు అను సతయమును ఉదాాటించుట దావర్ా మన ర్చయిత ఈ దృకపధ్మును
ప్ునర్మదాాటించాడు.
సౌలు వర్
ై ము యొకు నేప్థయమును గూర్శు మాటాోడు ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనము 16:14-23లో సౌలు
మర్శయు దుర్ాతును గూర్శు మాటాోడుతూ ఒక విశేషమన
ై వయతాయసమును చూప్ుతుంది. ఈ వచనములు
సౌలు ర్ాజధాని ప్టర ణమన
ై గశబియాలో సౌలును స్టతవించుటకు దావీదు తర్చుగా వసుతండిన సమయము మీద
దృషిరపడతాయి. తర్మవాత ఉని ఉపాఖ్ాయనములో సౌలు దావీదును గుర్శతంచలేదు కాబటిర ఈ సనిివేశములు
ఎప్ుపడు జర్శగాయో మనకు ఖ్చిుతముగా తెల్వయదు.
16:14లో ఉని ఆర్ంభ్ము, ఆ సమయమందు సౌలుకు దదవుని నుండి ర్ండు శాప్ములు
కల్వగాయని తెల్వయజేసత ుంది. “యిహో వా ఆతు సౌలును విడిచిపల యి యిహో వా యొదే నుండి
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

ర్ండవ పాఠము: సమూయిేలు మర్శయు సౌలు

దుర్ాతుయొకటి” — హెబ్రర భాషలో “దుష్ారతు” అని అనువదించబడుతుంది — “వచిు అతని వర్పిం[చెను]”
ఈ అధాయయములలో తర్మవాత, మన ర్చయిత ఈ శాప్ముల యొకు ప్రభావములను సపషర ముగా
ప్రసత ావించాడు. 18:12లో ప్ర్శశుదాధతు విడచివళలోట వలన సౌలునకు భ్యము కల్వగశంది మర్శయు 18:10
మర్శయు 19:9లో దుర్ాతు సౌలును పిచిువానిని చదస్టింది. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ప్రసత ావించినటు
ో ,
దుర్ాతు సౌలును ప్డించినప్ుపడు సౌలు మనుషుయలు దావీదును సౌలు యొదే కు తీసుకొని వళ్లోర్మ. సౌలు
మనుషుయలు దావీదును చమతాుర్ముగా వాయింప్గలవాడు, బహు శూర్మడు, మాట నేర్పర్శ అని
వర్శణంచార్మ. అయితద అనిిటికంటే ముఖ్యముగా, సౌలుకు భినిముగా, యిహో వా దావీదుతో ఉనాిడు. ఈ
ఉపాఖ్ాయనము యొకు ముగశంప్ులో దావీదు స్టితార్ా వాయించిన ప్రతిసార్శ సౌలును ఇబైంది పటిరన దుర్ాతు
విడచివళ్లోది అని నివేదించుట దావర్ా మన ర్చయిత సౌలు మర్శయు దావీదునకు మధ్య ఉని ఈ
వయతాయసమును నిర్ాార్శంచాడు.
సౌలు చూపిన వర్
ై ము ఉదృతమగుట (1 సమూయిేలు 17:1-23:28). సౌలు నుండి దావీదునకు కల్వగశన
మార్మపలోని ర్ండవ దశ 17:1-23:28లో దావీదు ప్టో సౌలు చూపిన వైర్ము ఉదృతమయిన
సమయమందు కల్వగశన దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల మీద దృషిరపడుతుంది. ఈ
అధాయయములో 17:1-18:9లో ఆర్ంభ్ములో సౌలు చూపిన వైర్మును వివర్శంచు నివేదక
ి ను అందిసత ూ
ఆర్ంభ్మవుతాయి. ఇకుడ, సమూయిేలు గీంథమంతటిలో ఉని సుదీర్మ
ా ైన ఏక కథనమును మనము
చూసాతము, దీనిని సాధార్ణంగా దావీదు గొలాయతుల వృతాతంతము అని పిలుసాతము. సౌలు మర్శయు అతని
స్టైనయము గశబియా విడచి శరకరకును అజేకాకును మధ్య ఫిల్వష్త యులతో యుదధ ము చదయుటకు వళ్లో న
విషయమును మన ర్చయిత నివేదిసత ాడు. అకుడ గొప్ప యోధ్ుడెన
ై గొలాయతు తనతో పల ర్ాడమని
ఇశాీయిేలుకు సవాలు చదశాడు. ఖ్చిుతముగా, ఈ ఉపాఖ్ాయనము సౌలు దర్ాైర్మలో దావీదు ప్ర్శచర్య
చదయుటకు ముందు జర్శగయ
శ ుండవచుు, ఎందుకంటే 17:58లో, దావీదు ఎవర్మ అని సౌలు ప్రశిించాడు.
ఈ సుప్ర్శచితమన
ై కథనములో సౌలు మర్శయు దావీదుకు మధ్య అనేక వయతాయసములు కనిపిసత ాయి.
ఉదాహర్ణకు, 17:11లో, సౌలు మర్శయు అతని స్టన
ై యము గొలాయతు “మాటలు వినినప్ుపడు బహు భీతుల ైర్శ.”
అయితద ఒక సాధార్ణ గొర్ల
ీ కాప్ర్శయిైన చినివాడెన
ై దావీదును దదవుని ఆతు ధెైర్యముతోను
విశావసముతోను నింపాడు. 17:45-47లో, దావీదు ఇలా చెబుతూ గొలాయతుకు సపందించాడు, “అయితద నీవు
తిర్సుర్శంచిన ఇశాీయిేలీయుల స్టన
ై యములకధిప్తియగు యిహో వా పతర్ట నేను నీమీదికి వచుుచునాిను ...
యుదధ ము యిహో వాదద.” గొలాయతు మీద దావీదు సాధించిన విజయము ఇతర్మల నుండి మదే తు అను
ఆశీర్ావదమును కూడా కల్వగశంచింది. మొదటిగా, సౌలు కుమార్మడెైన యోనాతాను దావీదును బహుగా
పతరమించాడు. అంతదగాక, యుదధ ము తర్మవాత సౌలు దావీదులు గశబియాకు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, దావీదు
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సాధించిన విజయమును కొనియాడు విధ్ముగా స్ట్త ల
ీ ు పాటలు పాడార్మ. అయితద దావీదు ప ందిన ఈ మదే తు
సౌలుకు కరప్ము ప్ుటిరంచింది. “ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంప్ుగా నుండనందున అతడు బహు కరప్ము
తెచుుకొని ... నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషప్ు చూప్ు నిల్వపను” అని 18:8, 9 మనకు
తెల్వయజేసత ుంది.
చాలాసార్మో దావీదు గొలాయతుల కథను దావీదు సాధించిన విజయమును గూర్శున
కథగా చెప్ుపకుంటార్మగాని, వాసత వానికి అది సౌలు ప్ర్ాజయమును గూర్శున కథ
అయుయనిది. మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలు సౌలును ర్ాజుగా ఎందుకు
ఎనుికునాిర్మ అని మనము కనుగొనినప్ుపడు, అది అతని ఎతు
త మర్శయు
ఆకార్మునకు సంబంధించినదెయ
ై ునిదని మనము చూసాతము. అతడు ఇతర్మల
కంటే కనీసం ఒక మూర్డు ఎతు
త ఉనాిడు. కాబటిర, ఈ ఆజఞనుబాహుడెన
ై
ఫిల్వష్త యుడు అలా లోయలో నుండి బయటకు వచిు దదవుని స్టన
ై యములను
ఎదుర్శంచినప్ుపడు, సవభావికముగాను, తార్శుకముగాను సౌలు పల ర్ాడుటకు
వళో వలస్టియుండెను, ఎందుకంటే అతడు ఇతర్మలందర్శ కంటే చాలా బలమన
ై వాడు.
కాబటిర, సౌలు ఇలా చదయుటకు తిర్సుర్శంచాడు. కాబటిర ఇకుడ దావీదు
ర్ంగములోనికి దిగుతునాిడు. సౌలు తన యుదధ వసత మ
ీ ులను దావీదునకు
ఇచుుటకు కూడా ప్రయతిించాడు కాని దానిని దావీదు ధ్ర్శంచి అది చాలా పదే దగ
ి ా
ఉనిదని అనుకొని తీస్టివస
ే త ాడు, కాబటిర సౌలు తన యుదధ వసత మ
ీ ులను దావీదునకు
ఇచుుచుని మంచి, ఉదార్వాదియిన
ై వయకిత కాదు. “సర్ే, నీవు నా యుదధ వసత మ
ీ ులను
ధ్ర్శంచుకొని వళ్లో గొలాయతుతో పల ర్ాడిత,ద నేనే యుదధ మును చదసత ునాిను అని ప్రజలు
అనుకుంటార్మ” అని చూప్ుటకు అతడు ప్రయతిించుచునాిడు. అయితద దావీదు
అటిర గుర్శతంప్ును తీస్టిపార్వేసత ాడు. సమూయిేలు గీంథమంతటిలో వసత మ
ీ ులు ఎంతో
పారముఖ్యతను కల్వగశయునాియి. అవి ఎలో ప్ుపడూ గుర్శతంప్ుతో
ముడిప్డియునాియి. కాబటిర, దావీదు సౌలు యుదధ వసత మ
ే ాక
ీ ులను మాతరమగ
అతని గుర్శతంప్ును కూడా తిర్సుర్శంచి, ఒక గొర్ీల కాప్ర్శ కల్వగశయుండు
ప్ర్శకర్ములను మాతరమే తనతో ఉంచుకునాిడు. కాబటిర, దదవుని దూషించుచుని ఈ
సునితిలేని ఫిల్వష్త యుని ఎదుర్శంచుటకు ప డవాటి, బలమన
ై , ఆయుధ్ములు గల
ర్ాజు కంటే దదవునితో కలస్టిన ఒక గొర్ీల కాప్ర్శయిన
ై ఇశాీయిేలు ర్ాజు
ఉనితమన
ై వానిగా ఉనాిడు. కాబటిర, ఈ వృతాతంతము యొకు పారముఖ్యత
ఏమనగా, లోకములోని ప్రజల ఆలోచన ప్రకార్ము మంచి నాయకునికి కావలస్టిన
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గుణములనిి కల్వగశయుని వాని కంటే తన మీద ప్ూర్శతగా ఆధార్ప్డు ర్ాజును
దదవుడు కరర్మచునాిడు.
— ప ర . జఫ్ర ఏ. వోల ుెర్డ
సౌలు చూపిన ఆర్ంభ్ వర్
ై ము నుండి 18:10-19:17లో ఉని ప్ర్ోక్ష వైర్ము వప్
ై ునకు మనము
కొనసాగుచుండగా ఈ వృతాతంతము యొకు తీవరత పర్మగుతుంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములలో ఉని కార్యములనిి
గశబియాలో సౌలు ఇతర్మల దావర్ా దావీదును చంపించుటకు ప్రయతిించిన సందర్భములో జర్శగాయి. ఈ
వచనములు నాలుగు సపషర మన
ై ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడతాయి. మొదటిగా, 18:10-16లో,
దావీదును దాడులలోనికి ప్ంప్ుట దావర్ా సౌలు అతనిని చంప్గోర్ాడు. సపషర ముగా, ఈ దాడులలో దావీదు
మర్ణసాతడని సౌలు నిర్రక్షించాడు. ఈ సమయమందు, సౌలు తన యిలటెను దావీదు మీదికి విస్టిర్ాడని కూడా
మనము నేర్ముకుంటాము. అయితద దావీదును హతమార్ముటకు సౌలు ప్రయతిించినప్పటికి కూడా, దదవుడు
దావీదును దీవించాడు. “దావీదు సమసత విషయములలో సుబుదిధగల్వగశ ప్రవర్శతంప్గా యిహో వా అతనికి తోడుగా
నుండెను” అని 18:14 మనకు తెల్వయజేసత ుంది. మర్శయు దావీదు ప ందిన విజయముల కార్ణంగా, సౌలు
ఈర్షయ మర్శయు భ్యము అను శాప్ములను అనుభ్వించాడు. అయితద దదవుడు దావీదును ఎదుగుచుని
ప్రజఞదర్ణతో దీవించాడు.
18:17-30లో ఉని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, సౌలు ఫిల్వష్త యుల దావర్ా దావీదు యొకు
మర్ణమును కరర్ాడు. గశబియాలో ఉనిప్ుపడు, తన కుమార్త అయిన మేర్బును తనకిచిు పండిో చదసత ాను
అని వాగాేనము చదస్టి ఫిల్వష్త యులకు విర్ోధ్ముగా మర్శ ఎకుువగా దాడిచదయునటు
ో సౌలు దావీదును
ప్ుర్శకొలాపడు. ఫిల్వష్త యులు దావీదును చంప్ుతార్మ అని సౌలు అనుకునాిడు. కాబటిర, దావీదు యుదధ ము
నుండి విజయవంతముగా తిర్శగశవచిునప్ుపడు, సౌలు మేర్బును మర్ొక వయకితకి ఇచిు వివాహము చదశాడు.
సౌలు మర్ొకసార్శ ప్రయతిించాడు. దావీదు యుదధ ములో గల్వచి ఫిల్వష్త యుల నూర్మ ముందో ళోను తెచిున
యిడల తన చిని కుమార్త యిన
ై మీకాలును ఇచిు వివాహము చదసత ానని అతడు దావీదుకు వాగాేనము
చదశాడు. దావీదు ఎంత సఫలతను ప ందాడు అంటే, అతడు ఫిల్వష్త యుల ర్ండు వందల ముందో ళోను
తీసుకొనివచాుడు. మనము ఊహించు విధ్ముగానే, దదవుడు మర్ొకసార్శ సౌలును భ్యముతో శపించాడు,
మర్శయు దావీదు మీద అతడు కల్వగశయుండిన కరప్ము మర్శంత తీవరమైయియంది. మీకాలు దావీదును
పతరమించినది అని సౌలు తెలుసుకునాిడు. మర్శయు 30వ వచనములో మన ర్చయిత ఇలా స్టలవిచాుడు,
“దావీదు బహు వివేకము గల్వగశ ప్రవర్శతంచుచు ర్ాగా సౌలు స్టతవకులందర్శకంటె అతని పతర్మ బహు
ప్రస్టద
ి ధక
ి కును.”

-33వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

ర్ండవ పాఠము: సమూయిేలు మర్శయు సౌలు

19:1-8లో ఉని మూడవ ఉపాఖ్ాయనములో, దావీదును చంప్మని సౌలు యోనాతానును మర్శయు
అతని స్టతవకులందర్శని ఆజఞాపించాడు. అయితద యోనాతాను తిర్సుర్శంచినప్ుపడు దదవుడు దావీదును
దీవించాడు. వాసత వానికి, దావీదు యొకు నిర్ోేషతవమును తెల్వయజేస్టి, దావీదు చదస్టిన ప్రతి ప్ని సౌలుకు
లాభ్మును చదకూర్శున విధానమును ప్రకటించుట దావర్ా యోనాతాను తన తండిరని గదిేంచాడు. సౌలు తాను
చదస్టన
ి తపిపదములను గీహించి, దావీదుకు హాని కల్వగశంచను అని అబదధ ప్ు ప్రమాణము చదశాడు. మర్శయు
19:8లో, “దావీదు బయలుదదర్శ ఫిల్వష్త యులతో యుదధ ముచదస్టి వార్శని ఓడించి వనుకకు పార్దో ల్వ గొప్ప
వధ్చద[స్టను]” అని మన ర్చయిత నివేదించాడు.
19:9-17లో ఉని దావీదు మీద సౌలు చూపిన ప్ర్ోక్ష వర్
ై మును గూర్శున నాలగ వ మర్శయు చివర్శ
ఉపాఖ్ాయనములో, సౌలు సందదశకులు లేక హంతకుల దావర్ా దావీదును హతమార్ాులని కరర్ాడు. “యిహో వా
యొదే నుండి దుర్ాతు సౌలుమీదికి” వచిునప్ుపడు మర్ొకసార్శ దదవుని శాప్ము సౌలు మీదికి వచిుంది అని,
మర్ొకసార్శ, సౌలు దావీదును తత న యిలటెతో చంప్ుటకు ప్రయతిించాడు అని 9వ వచనము మనకు
తెల్వయజేసత ుంది. అయితద దావీదు తన యింటికి పార్శపల యాడు. దావీదును చంప్ుటకు సౌలు తన
సందదశకులను అతని ఇంటికి ప్ంపాడు. అయితద దదవుడు దావీదును మర్ొకసార్శ దీవించాడు, మర్శయు
ఇప్ుపడు దావీదు భార్యయిన
ై మీకాలు ర్ాతిరవళ
ే దావీదు తపిపంచుకొని పార్శపల వుటకు సహాయము చదస్టింది.
ఇతర్మల దావర్ా దావీదును చంప్ుటకు సౌలు చదస్టన
ి ప్రయతిముల మీద దృషిరపటిరన తర్మవాత,
19:18-23:28లో దావీదు మీద సౌలు ప్రతయక్షముగా చూపిన వర్
ై ము దావర్ా తల తిత న ఉదిక
ర త తను గూర్శు మన
ర్చయిత నివేదించాడు. అనేక చోటో సౌలు దావీదును వంబడించుచుండగా, దావీదుకు కల్వగశన దదవుని
ఆశీర్ావదములు మర్శయు సౌలుకు కల్వగశన శాప్ములను గూర్శు ఈ అధాయయములు మాటాోడతాయి.
మొదటిగా, 19:18-24లో సౌలు ర్ామాలో దావీదుకు మర్శయు సమూయిేలుకు విర్ోధ్ముగా
నిల్వచాడు. గశబియాలో సౌలు ప్ంపిన హంతకుల చదతులలో నుండి తపిపంచుకుని తర్మవాత, దావీదు
సమూయిేలు ఒక ప్రవకత ల గుంప్ుతో నివస్టించిన అతని సవసా లమన
ై ర్ామాకు పార్శపల యాడు. దావీదు
సమూయిేలుకు జర్శగన
శ విషయములను తెల్వపినప్ుపడు, వార్శర్మవుర్మ నాయోతు యొదే ఆశీయమును
తీసుకునాిర్మ. మునుప్టి వల నే, దావీదును చంప్ుటకు సౌలు సందదశకులను ప్ంపాడు, కాని దదవుని ఆతు
దావీదును నాటకరయముగా భ్దరతతో దీవించాడు. సౌలు మూడు మార్మో సందదశకులను ప్ంపాడు, కాని
ప్రతిసార్శ ఆతు వార్శని ఎంతగా తార్మమార్మ చదశాడంటే, వార్మ తమ ప్నిని ప్ూర్శత చదయలేకపల యార్మ. కాబటిర,
కరప్ముతో, సౌలు సవయంగా ర్ామాలోని నాయోతుకు వళ్లోడు. అయితద సౌలును అవమానప్ర్చుట దావర్
ప్ర్శశుదాధతు అతనిని శపించాడు. దదవుని ఆతు దావర్ా తాకబడి, సౌలు దావీదును చంప్ుటకు బదులుగా తన
వసత మ
ే ి ప్రవచించాడు.
ీ ులను తీస్టివస్ట
ర్ండవదిగా, 20:1-42లో గశబియాలో సౌలు దావీదు మర్శయు యోనాతాను మీద చూపిన ప్రతయక్ష
వైర్మును మనము చూసాతము. దావీదు సమూయిేలును ర్ామాలో విడచి గశబియాకు తిర్శగవ
శ చిు
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వినయముతో తన నిర్ోేషతవమును యోనాతాను ఎదుట వళళబుచాుడు. మర్ొకసార్శ యోనాతాను మదే తు
దావర్ా దదవుడు దావీదును దీవించాడు. వార్శదేర్మ కలస్టి, సౌలు ఇంకా దావీదును చంప్గోర్మచునాిడో లేదో
తెలుసుకొను మార్గ మును నిర్ాార్శంచుటకు ఒక ఎతు
త గడను ర్ూప ందించార్మ. యోనాతాను దావీదుకు చూపిన
నముకతవమును బటిర సౌలు అతనిని కూ
ీ ర్ముగా చినిబుచిునప్ుపడు, అతని తండిర ఇంకా దావీదును
చంప్గోర్మచునాిడు అని యోనాతాను గుర్శతంచాడు. కాబటిర, 42వ వచనములో ఇలా చెబుతూ యోనాతాను
తన నిల్వచియుండు మదే తు అను దీవనను వాగాేనము చదస్టి దావీదును ప్ంపివశ
ే ాడు, “యిహో వా నీకును
నాకునుమధ్యను నీ సంతతికిని నా సంతతికినిమధ్యను ఎనిటెనిటికి సాక్షిగా నుండునుగాక.”
మూడవదిగా, 21:1-23:13లో మందిర్ము యొదే దావీదు మర్శయు యాజకుల మీద సౌలు చూపిన
కరప్ము మీద అనేక ఉపాఖ్ాయనములు దృషిరపడతాయి. ఈ విభాగము దావీదు గశబియా నుండి మందిర్ము
మర్శయు యాజకులు ఉని నోబునకు ప్రయాణము చదయుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. అనేక నాటకరయమన
ై
ములుప్ల తర్మవాత, దావీదు కొంత కాలము పాటు ఫిల్వష్త యుల పారంతమైన గాతునకు, అదులాోము
గుహకు, మర్శయు మోయాబులోని మిస్టతపకు ప్రయాణమవ
ై ళ్లోడు. తర్మవాత, కొంతకాలము పాటు
యూదాలోని ఒక నగర్మైన కయిలలాలో అతడు దదవుని ప్రధాన యాజకునితో ఉనాిడు.
దావీదు నోబులోని మందిర్ము యొదే కు వచిునప్ుపడు, అతనికి మర్శయు అతని స్టతవకులకు ర్ొటెరను
ఇవవమని అతడు ప్రధాన యాజకుడెైన అహీమల కును కరర్ాడు. మందిర్ములో యిహో వా ఎదుట ఉంచబడిన
ప్వితరమన
ై ర్ొటెర తప్ప మర్శయిే ర్ొటెరయు లేదని అహీమల కు వివర్శంచాడు. అహీమల కుకు దావీదు ఇచిున
ప్రతుయతత ర్ము ఈ సమయమందు దావీదు మీద దదవుని ఆశీర్ావదమును వివర్శంచింది. 5వ వచనములో
దావీదు ఇలా అనాిడు, “నిజముగా నేను బయలుదదర్శ వచిునప్పటినుండి … ప్నివార్శ బటర లు ప్వితరములే;
ఒకవేళ మేము చదయుకార్యము అప్వితరమన
ై యిడల నేమి?” ఆ ర్ోజుకు మిగశల్వన ప్వితరమన
ై ర్ొటెరను
అహీమల కు దావీదుకు ఇచాుడు. అంతదగాక, దదవుడు ఒక ఆయుధ్ము కొర్కు అడిగన
శ ప్ుపడు, అహీమల కు
అతనికి గొలాయతు యొకు ఖ్డగ మును ఇచాుడు, ఇది దావీదును దదవుడు ఆమోదించాడు అనుటకు సర్శయిైన
చిహిముగా ఉనిది.
ఈ వృతాతంతములనిిటిలో, దావీదు చదస్టన
ి కిీయలను మూలాయంకనము చదయుటలో తన శరీతలను
నడిపించుటకు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తర్చుగా కొనిి ఆధార్ములను ఇచిున విధానమును
గమనించునటు
ో మనము జఞగీతతప్డాల్వ. పైపన
ై చూస్టతత , లేవీ. 24:5-9 ప్రకార్ం అహర్ోను కుమార్మలు మాతరమే
ప్వితరమన
ై ర్ొటెరను తినాల్వ కాబటిర దావీదు ప్వితరమన
ై ర్ొటెరను తినుట కొనిి ప్రశిలకు దార్శతీస్టింది. కాబటిర,
మనుషుయల ప్వితరతను గూర్శు, దావీదు గొలాయతు యొకు ఖ్డగ మును స్ట్వకర్శంచుటను గూర్శు ర్చయిత
ప్రసత ావించుట చిని విషయము కాదు. ఈ వివర్ములు సౌలు చూపిన అవిధదయతకు భినిముగా, దావీదు
దదవుని ప్టో చూపిన విధదయతను ఉదాాటిసత ాయి, మర్శయు ఆ సమయమందు దావీదును దదవుడు
ఆమోదించుటను నిర్ాార్శంచాయి. లూకా 6:3లో కంకులను విర్చుట దావర్ా వార్మ విశాీంతి దినమును
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ఉలో ంఘించార్మ అని వార్శ మీద మోప్బడిన అబదధ ఆర్ోప్ణల మధ్య తన శిషుయలను సమర్శాంచుటకు యిేసు ఈ
సనిివేశమును ప్రసత ావించుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. దావీదు కిీయలను మూలాయంకనము ఎలా చెయాయలో
అర్ాము చదసుకొనుటలో వాసత విక శరీతలకు సహాయము చదయుటకు, ఇలాంటి సపషర మైన ఆధార్ములు ఈ
అధాయయములనిిటిలో కనిపిసత ాయి.
ఇప్ుపడు, ఆ సమయమందు సౌలు కాప్ర్మలకు నాయకుడెన
ై ఎదో మీయుడెన
ై దో యిగ
ే ు నోబులో
నివస్టించదవాడు. దావీదు ఉని సా లమును గూర్శు దో యిగ
ే ు సౌలుకు తెల్వయజేసత ాడు అని గుర్శతంచి, దావీదు
పార్శపల తాడు. అతడు కొంత కాలము పాటు ఫిల్వష్త యుల ప్టర ణమన
ై గాతుకు వళ్లోడు, అకుడ ఒక
పిచిువానిగా అతడు నటించి ర్ాజును మోసము చదస్టి తనను తాను కాపాడుకొను జఞానమును దదవుడు
అతనికిచాుడు. తర్మవాత అతడు అదులాోములో ఉని గుహ దగగ ర్కు వళ్లోడు, అకుడ దదవుడు అతనిని 400
మంది యుదధ ము చదయగల యోధ్ులతో దీవించాడు. అయితద, ప్రతి వయకితని నిర్ైంధ్ములోనికి ఉంచుటకు
ప్రయతిించిన సౌలుకు భినిముగా, దావీదు ఈ యోధ్ులను నిర్ైంధించలేదు. వార్ంతా అతని యొదే కు
సవతహాగా వచాుర్మ. మోయాబులోని మిస్టతపకు తన తల్వో ని మర్శయు తండిని
ర తీసుకొని వళలోట దావర్ా దావీదు
దదవుని ఆతు ఆశీర్ావదమును కనుప్ర్చాడు. యూదాకు వళో మని గాదు ప్రవకత అతనికి చెపపి నంత వర్కు
అతడు అకుడ నిల్వచియునాిడు, మర్శయు అతడు దదవుని ఆజా ను వినయముగా పాటించాడు.
ఈ సమయమంతటిలో, సౌలు మీద దుర్ాతాు శాప్ము సపషర ముగా కనిపిసత ుంది. గశబియాలో, సౌలు
తనకు మదే తునివవనందుకు అతని స్టతవకుల మీద కరప్ప్డా్డు. కాబటిర, ఎదో మీయుడెన
ై దో యిేగు దావీదు
నోబులో ఉనాిడని సౌలుకు తెల్వయప్ర్చాడు. అయితద దావీదు అప్పటికే విడచివళ్లో పల యాడని, ఆహీమల కు
అతనికి సహయము చదశాడని సౌలు తెలుసుకునిప్ుపడు, అతడు ఉగుీడెై యాజకులందర్శని చంప్మని
దో యిగ
ే ుకు ఆజఞాపించాడు. “అప్ుపడు ఎదో మీయుడెన
ై దో యిగ
ే ు యాజకులమీదప్డి ఏఫల దు ధ్ర్శంచుకొనిన
యినుబది యయిదుగుర్శని ఆ దినమున హతముచదస్టను” అని 22:18లో మనము చదువుతాము. అప్ుపడు
సౌలు నోబులో ఉని స్ట్త ల
ీ ు, పిలోలతో సహా ప్రతి వయకితని మర్శయు జంతువును నిర్ూులము చదశాడు.
ఆహీమల కు కుమార్మలలో ఒకడెైనన యాజకుడెన
ై అబాయతార్మ మాతరమే తపిపంచుకొని తర్మవాత
దావీదుతోను, అతని స్టతవకులతోను కల్వసాడు.
ఫిల్వష్త యులు కయిలలాలో ఉని ప్రజలను ఇబైందిపడుతునాిర్మ అని వినినంత వర్కు దావీదు
మర్శయు అబాయతార్మ కల్వస్టి యూదా పారంతమంతా ప్రయాణంచార్మ. సౌలుకు భినిముగా, తను ఏమి
చెయాయలో తెల్వయజేయమని దావీదు దదవునిని అడిగాడు. ఫిల్వష్త యుల చదతులలో నుండి కయిలలాను
కాపాడమని దదవుడు దావీదుకు తెల్వపాడు. మర్శయు దదవుడు దావీదునకు విజయమునిచిు దీవించాడు. ఈ
సమయములో, సౌలు కయిలలాకు వచుుచునాిడని అబాయతార్మ దావర్ా బయలుప్ర్చి కూడా దదవుడు
దావీదును దీవించాడు. కాబటిర, దావీదు యాజకుని పిలచి మర్ొకసార్శ మార్గ దర్ికము కొర్కు పారర్శాంచాడు.
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దావీదు విడచివళ్లోలని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు, కాబటిర సౌలు మర్శయు అతని స్టన
ై యము
తిర్శగశవళ్లో పల యార్మ.
సౌలు చూపిన సపషర మన
ై వైర్ములోని నాలగ వ మర్శయు చివర్శ భాగము 23:14-28లో అర్ణయములో
దావీదుకు విర్ోధ్ముగా చదస్టన
ి ముడిప్డియుని దాడులను కల్వగశయునిది. కయిలలా పారంతమును విడిచిన
తర్మవాత, దావీదు జీఫు అర్ణయములోనికి ప్రయాణంచాడు, తర్మవాత దక్షిణమున ఉని మాయిను
అర్ణయములోనికి వళ్లోడు, అకుడ కూడా సౌలు అతనిని వంబడించాడు.
ఈ భాగము యొకు ఆర్ంభ్ము సౌలు మీదకి వచిున దుర్ాతు శాప్మును మర్శయు దావీదు ప ందిన
దదవుని ఆశీర్ావదమును గుర్శతసత ుంది. సౌలు ఎడతెర్శపి లేకుండా దావీదును వంబడించాడు అని, కాని
దావీదును ప్టురకొనుటకు దదవుడు ఎనిడును అనుమతినివవలేదు అని మనకు తెల్వయజేయబడింది. 23:17
ప్రకార్ం, ఇలా చెబుతూ యోనాతాను దావీదుకు ప్ునర్శిశుయతను ఇచాుడు, “నా తండియి
ర ైన సౌలు నినుి
ప్టురకొనజఞలడు, నీవు భ్యప్డవదుే, నీవు ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజవగుదువు.”
ఆ సమయములో జీఫు అర్ణయములోని మనుషుయలలో కొందర్మ సౌలును దావీదు నొదేకు
తీసుకొనివళ్లతమని చెపాపర్మ. కాబటిర, దావీదు మర్శయు అతని మనుషుయలు దక్షిణ దికుున ప్యనించి
మాయిను అర్ణయమునకు వళ్లోర్మ. సౌలు దావీదును ప్టురకొనుటకు చాలా దగగ ర్కు వచాుడు, అయితద సౌలు
దావీదును సమీపించుచుండగా, దదవుడు దావీదును మర్ొకసార్శ దీవించాడు. ఫిల్వష్త యులు మర్ొకచోట
ఇశాీయిేలు మీద దాడి చదయుచునాిర్ని సౌలు వార్త ను వినినందున, సౌలు దావీదును వంబడించుట విడచి,
వార్శతో పల ర్ాడుటకు వళ్లోడు.
వర్
ై ము సదుేమణుగుట (23:29-27:12) దావీదు ప్టో సౌలు చూపిన వైర్ము యొకు ఆర్ంభ్ము మర్శయు
ఉదృతమగుటను మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు 23:29-27:12లో సౌలు వర్
ై ము సదుేమణుగుటను
మనము చూదాేము. దావీదు చూపిన నిజఞయితీ సౌలు దావీదుతో సమాధానము కల్వగశ జీవించునటు
ో
నడిపించిన విధానమును ఈ వచనములు ఉదాాటిసత ాయి.
మొదటి భాగము 23:29-24:22లో దావీదు ఏనగ దీలో ఉనిప్ుపడు జర్శగన
శ ఒక సుప్ర్శచితమైన
ఉపాఖ్ాయనము ఉనిది. సౌలు ఫిల్వష్త యులతో యుదధ ము చదయుటకు వళ్లో న తర్మవాత, దావీదు తూర్మప
దికుున ఏనగ దీ అను పారంతమునకు వళ్లోడు. అయితద సౌలు యొకు యుదధ ము ప్ూర్త న తర్మవాత, అతడు
మర్ొకసార్శ దావీదును వంబడించాడు. మార్గ ములో, ఒక చోట సౌలు ఉప్శమనమును ప ందుటకు ఒక గుహ
యొదే ఆగాడు. మర్శయు దదవుని దెవ
ై కృతములో, దావీదు అదద గుహలో దాగుకొనియునాిడు. దావీదు
సౌలును చాలా సులభ్ంగా చంపియుండదవాడు, కాని, అతడు సౌలు అంగరలోని ఒక కొనను మాతరమే
కతిత ర్శంచాడు. పాప్ము చదయుటకు దావీదు యొకు మనసాక్షి ఒప్పకపల వుటను ఎతిత చూప్ుటకు, దదవుడు
అభిషతకించిన ర్ాజుకు విర్ోధ్ముగా ఈ చిని కార్యమును చదస్టన
ి ందుకు కూడా దావీదు తనను తాను దో షిగా
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భావించుకునాిడు అని మన ర్చయిత ఎతిత చూపాడు. కాబటిర, తర్మవాత ర్ోజు ఉదయమున, దావీదు
సౌలును దూర్ము నుండి పిల్వచాడు. తాను సౌలు జీవితమునకు హాని కల్వగశంచకుండా విడిచిపటారడు అని,
తాను అతనికి హాని చదయబో ను అని అతడు సపషర ము చదశాడు. అప్ుపడు, ఒక క్షణము పాటు సపషర ముగా,
సౌలు దావీదుతో 24:17లో ఇలా అనాిడు, “నీవు నా అప్కార్మునకు ఉప్కార్ముచదస్టన
ి వాడవై, నా యిడల
నీకుని ఉప్కార్బుదిధని వలో డి చదస్టతి
ి వి గనుక నీవు నాకంటె నీతిప్ర్మడవు.” 24:20లో సౌలు ఇలా ప్ల్వకాడు,
“నిశుయముగా నీవు ర్ాజ వగుదువనియు, ఇశాీయిేలీయుల ర్ాజయము నీకు స్టిార్ప్ర్చబడుననియు నాకు
తెల్వయును.”
ర్ండవ భాగములో, 25:1-44లో పార్ాను అర్ణయములో దావీదు మర్శయు అబ్రగయిలలు మధ్య
జర్శగశన విషయములను మన ర్చయిత వర్శణంచాడు. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో సౌలును గూర్శు
ప్రసత ావించబడలేదు, కాని సమూయిేలు మర్ణంచాడు అని, ఇశాీయిేలు అంతా అతని కొర్కు విలపించింది అని
చెబుతూ మన ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. అయితద, తాతాుల్వక సర్మేబాటు షర్తులను అనుసర్శంచి దావీదు
మర్శయు సౌలు సమూయిేలు సమాధి కార్యకీమములో పాలుప్ంచుకునాిర్మ అని సూచించుటకు అతడు
దీనిని ప్రసత ావించియుంటాడు. సౌలు యొకు వైర్ము సదుేమణుగుతుంది అని సూచించుటకు ఈ వాసత వము
సర్శపల తుంది. అయితద దావీదు ఎలాంటి అజఞగీతత చూప్క వంటనే దక్షిణ యూదా పారంతములలో ఉని ఎడార్శ
పారంతములకు, పార్ాను అర్ణయములోనికి పార్శపల యాడు. అకుడ, దావీదు కిీయలు మర్ొకసార్శ అతని
నిర్ోేషతవమును నిర్ాార్శంచాయి.
మనము ఒక సౌందర్యవంతమన
ై , జఞానుర్ాల ైన అబ్రగయిలలు అను పతర్మగల స్ట్త ని
ీ గూర్శు మర్శయు
నాబాలు అను పతర్మగల కూ
ీ ర్మడెైన, దుషు
ర డెైన ఆమ భ్ర్త ను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము, నాబాలు అను
పతర్మకు మూర్మఖడు అని అర్ాము. దావీదు స్టతవకులు నాబాలు కాప్ర్మలతో మంచిగా వయవహర్శంచి, అర్ణయములో
వార్శని కాపాడిన తర్మవాత, అతని స్టతవకులు జీవించునటు
ో ఒక బహుమానమును ఇవవమని దావీదు
నాబాలును కరర్ాడు. అయితద నాబాలు మూర్ఖతవముతో దావీదు విజఞాప్నను తిర్సుర్శంచి అతని సందదశకులను
కించప్ర్చినప్ుపడు, నాబాలు కుటుంబము మీద దాడిచదయుటకు దావీదు తన మనుషుయలను స్టిదధప్ర్శచాడు.
తన భ్ర్త ప్క్షమున అబ్రగయిలలు జోకయం చదసుకొని, దావీదుకు బహుమతినిచిు, తన భ్ర్త ను క్షమించమని
వేడుకుంది. ఆమ వినయముతో దావీదు మంచితనమును కూడా గుర్శతంచింది. మర్శయు తనను ప్రతీకార్ము
తీసుకొనుట నుండి ఆపిన దదవునిని దావీదు సుతతించాడు. ప్ది దినముల తర్మవాత, దదవుడు సవయంగా
నాబాలును హతమార్ాుడు. నాబాలు మర్ణమును గూర్శున వార్త ను దావీదు వినినప్ుపడు, 39వ
వచనములో అతడు ఇలా జవాబిచాుడు, “తన దాసుడనన
ై నేను కరడుచదయకుండ ననుి కాపాడి[న] ...
యిహో వాకు సలత తరము కలుగును గాక అనను.” తర్మవాత వంటనే, అబ్రగయిలలును తనకు భార్యగా ఇచిు
దదవుడు దావీదును మర్శంత ఆశీర్వదించాడు.
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ఇప్ుపడు, అబ్రగయిలలుకు భ్ర్త గా ఉండిన నాబాలు కుటుంబము కొర్కు దావీదు ఎంతో
చదశాడు. తాను చదస్టన
ి మేలుకు ప్రతిగా దావీదునకు మర్శయు అతని స్టన
ై యమునకు
ఆహార్మునిచుుట దావర్ా అతడు తనకు దాతృతవమును చూప్ుతాడని దావీదు
ఆశించాడు. అయితద, దావీదు నాబాలు యొదే కు సందదశకులను ప్ంపినప్ుపడు,
నాబాలు దావీదునకు ఆహార్మునిచుుటకు నిర్ాకర్శంచాడు, కాబటిర దావీదు వళ్లో
ప్రతీకార్ము తీర్ముకరవాలనుకునాిడు ... నాబాలును మర్శయు అతని కుటుంబ
సభ్ుయలలో కొందర్శని నిర్ూులము చదయాలనుకునాిడు. ఇప్ుపడు, కొంత వర్కు, ఇలా
జర్మగుతుంది అని అబ్రగయిలలు తెలుసుకునప్ుపడు, కొంత ఆహార్మును తీసుకొని
దావీదును కలుసుకొనుటకు ఆమ వంటనే ఏర్ాపటు
ో చదస్టంి ది. ఇప్ుపడు, దాడి
చదయుటకు స్టిదధప్డిన — ప్రతీకార్ దాడి అని నేనంటాను — దావీదును అబ్రగయిలలు
కల్వస్టినప్ుపడు, అబ్రగయిలలు వినయముతో ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనకుండా దావీదును
ఒపిపంచగల్వగశంది. ఆ క్షణమందు దావీదు ఆమ మాటలు వినాిడు, మర్శయు
ఫల్వతంగా ఆమ తెచిున బహుమానమును దావీదు స్ట్వకర్శంచాడు మర్శయు
అబ్రగయిలలు తిర్శగవ
శ ళ్లో పల యింది... కాబటిర, కొనిి దినముల తర్మవాత దదవుడు
నాబాలును కొటర గా, నాబాలు మర్ణంచాడు. అబ్రగయిలలు విధ్వర్ాలు అయియంది అని
దావీదు వినినప్ుపడు, అతనిని వివాహము చదసుకొనమని అబ్రగయిలలును
అడుగుటకు దావీదు సందదశకులను ప్ంపినప్ుపడు, అబ్రగయిలలు దావీదును
వివాహము చదస్టక
ి ొనుటకు ఒప్ుపకుంది. ఈ విధ్ంగా దావీదు అబ్రగయిలలును
వివాహము చదసుకునాిడు. మర్శయు ఇకుడ నా ఆలోచన ప్రకార్ం, మనము
నేర్ముకరవలస్టిన పాఠం ఏమిటంటే, ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుట మన ప్ని కాదు...
ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనువాడు దదవుడద.
— ర్వ. డా. హమెర్ అకరగైర్ామ్
తర్మవాత 26:1-5లో మర్ొకసార్శ జీఫు అర్ణయములో దావీదు ఉండుటను గూర్శు మన ర్చయిత
ప్రసత ావించాడు. సౌలు మర్ొకసార్శ దావీదును వంబడించాడు. అయితద దావీదు మాతరం ఏ కరడు చదయక నిర్ోేషిగా
నిల్వచాడు. ఒకర్ాతిర, దావీదు సౌలు పాళ్ెములోనికి ప్రవేశించి, సౌలు తన తల వదే యిలటెను పటురకొని
ప్ండుకొనియుండుటను చూశాడు. మునుప్టి వల నే, దావీదు సౌలుకు హాని కల్వగశంచుటకు నిర్ాకర్శంచాడు,
కాని సౌలు యొకు యిలటెను మర్శయు నీటి పాతరను నీళళ బుడి్ని తీసుకునాిడు. తర్మవాత ర్ోజు, దావీదు
చూపిన నిగీహశకితని బటిర దదవుడు అతనిని దీవించాడు. దావీదు సౌలు దూర్మున నిల్వచి మాటలాడినప్ుపడు,
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సౌలు దావీదు యొకు నిర్ోేషతవమును ఒప్ుపకొని, 25వ వచనములో ఈ విధ్ంగా దావీదును దీవించాడు,
“దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీర్ావదము ప ందుదువు గాక. నీవు ఘనకార్యములను ప్ూనుకొని
విజయమునొందుదువుగాక.”
సౌలు యొకు సదుేమణుగుతుని వైర్ములోని చివర్శ భాగము 1 సమూయిేలు 27:1-12లో దావీదు
ఫిల్వష్త యుల దదశములో ఉని సమయమునుగూర్శు మాటాోడుతుంది. దావీదు మర్ొకసార్శ సౌలు నుండి
పార్శపల యి, ఈ సార్శ ఫిల్వష్త యుల దదశమునకు వళ్లోడు. దావీదు తీసుకొనిన నిర్ణయము మీద దదవుని
ఆశీర్ావదము సపషర ముగా ఉనిది ఎందుకంటే, దావీదు గాతు ప్టర ణమునకు పార్శపల యాడు అని
తెలుసుకుని తర్మవాత, సౌలు అతనిని వంబడించుట మానివేశాడు. దదవుడు దావీదును ఇతర్ విధ్ములుగా
కూడా దీవించాడు. ఫిల్వష్త యుల ర్ాజైన ఆకరషు దావీదు నివాసముండుటకు స్టికోగు అను ప్టర ణమును
అతనికిచాుడు. దావీదు సంవతిర్ం నాలుగు నలల పాటు స్టికోగులో నివస్టించి, అకుడ నుండి అనేక
సఫలీకృతమన
ై దండయాతరలను చదశాడు. ఇప్ుపడు, దావీదు దదవుని ప్రజలకు ఏనాడు హాని కల్వగశంచలేదు అని
చెప్ుపనటు
ో మన ర్చయిత జఞగీతతప్డా్డు. బదులుగా, దదవుని విర్ోధ్ుల మీద దాడి చదయుటకు మాతరమే
అతడు ఫిల్వష్త యులకు సహాయము చదశాడు. అయినను, ఇశాీయిేలీయులు అతనిని దదవషించార్మ అనుకొని
ఆకరషు దావీదును నమాుడు మర్శయు తన జీవిత కాలమంతా అతనికి నముకముగా ఉండుట తప్ప
దావీదుకు వేర్ొక మార్గ ము లేదు అని అనుకునాిడు.
వర్
ై మునకు ప్ర్యవసానములు (1 సమూయిేలు 28:1-2 సమూయిేలు 1:27) దావీదు మీద సౌలు చూపిన
వైర్ము యొకు నేప్థయమును, ఆ వైర్ము ఉదృతమగుటను మర్శయు సదుేమణుగుటను గూర్శు తెల్వపిన
తర్మవాత, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత 1 సమూయిేలు 28:1-2 సమూయిేలు 1:27లో సౌలు చూపిన
వైర్ము యొకు ప్ర్యవసానములను గూర్శు మాటాోడాడు. ఈ అధాయయములలో, ఫిల్వష్త యులు ఇశాీయిేలు
మీద యుదధ ము చదశార్మ, మర్శయు ఈ సమయమందు దదవుడు దావీదును దీవించి, సౌలు మీదికి
శాప్ములను ప్ంపిన విధానము మీద మన ర్చయిత దృషిరపటారడు.
సౌలు చూపిన వర్
ై ము యొకు ప్ర్యవసానములలోని మొదటి భాగము 28:1-25లో ఫిల్వష్త యులతో
యుదధ ము కొర్కు చదస్టన
ి స్టిదధపాటో మీద దృషిరపడుతుంది. తన సామానయ ప్దధ తిని అనుసర్శంప్క, ఈ
సనిివేశములు ఒకే సమయమందు జర్శగాయని సూచించుటకు దావీదు మర్శయు సౌలు జీవితములలో
జర్శగశన ర్ండు ఉపాఖ్ాయనములను సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత జతప్ర్శచాడు.
మొదటిగా, 28:1, 2లో దావీదు యుదధ ము కొర్కు చదస్టన
ి ఏర్ాపటో ను గూర్శున కుోప్త ఉపాఖ్ాయనమును
మనము చూసాతము. ఈ సనిివేశములు ఫిల్వష్త యుల ప్టర ణమైన గాతులో జర్శగాయి. ఇశాీయిేలుకు
విర్ోధ్ముగా జర్మగుచుని యుదధ ములో తాను మర్శయు అతని స్టతవకులు ఫిల్వష్త యుల స్టన
ై యముతో
కలవాలని ఫిల్వష్త యుల ర్ాజు దావీదునకు తెల్వపాడు. తాను ఆ ప్రణాళ్లకకు సముతించాను అను
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అవగాహనను కల్వగశసత ూ దావీదు ఆకరషును మోసం చదశాడు. ఆనందముతో, దావీదు ర్ాజునకు సదాకాలము
అంగర్క్షకునిగా ఉంటాడు అని ఆకరషు అతనికి చెపాపడు. ఫిల్వష్త యులతో కలస్టి దావీదు యుదధ ములో
పాలుప్ంచుకొనుటకు సంబంధించిన ఉదిరకతతకు జవాబిచుుటకు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తర్మవాత
ఉపాఖ్ాయనము వర్కు ఆగాడు.
ర్ండవదిగా, 28:3-25లో సౌలు యుదధ ము కొర్కు చదస్టన
ి ఏర్ాపటో ను గూర్శు మన ర్చయిత
మాటాోడాడు. సమూయిేలు దినములలో, సౌలు ఇశాీయిేలు దదశములో నుండి కర్ణపశ
ి ాచము గలవార్శని
మర్శయు చిలో ంగశవార్శని వళో గొటారడు. అయితద ఫిల్వష్త యుల స్టన
ై య బలగము సౌలును భ్యముతో నింపివేస్టింది.
అతడు దదవుని యొదే విచార్ణ చదశాడు గాని, దదవుడు అతనికి జవాబు ఇవవలేదు. కాబటిర, సౌలు ఊహించలేని
ఒక ప్నిని చదశాడు. అతడు కర్ణపిశాచము గల ఒక స్ట్త ని
ీ సంప్రదించాడు. ఇప్ుపడు లేవీ. 20:27 ప్రకార్ం
కర్ణపిశాచమును అనుసర్శంచువార్శకి — లేక మృతులను సంప్రదించువార్శకి — మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు ప్రకార్ం
మర్ణ శిక్ష విధించబడుతుంది. అయితద సమూయిేలును పిల్వపించమని ఎనోేర్మలో ఒక కర్ణపశ
ి ాచమునకు
సౌలు ఆజఞాపించాడు. ఆ ఆతు వాసత వముగా సమూయిేలు అయినా లేక దుర్ాతు అయినా, సౌలు చివర్శకి
వినాలని కరర్శనది ఆ ఆతు అతనికి తెల్వయజేస్టింది. 17వ వచనములో ఇలా చెబుతూ, ఆ ఆతు సమూయిేలు
మునుప్ు ప్ల్వకిన మాటలనే ప్ునర్ావృతం చదస్టింది, “నీ చదతినుండి ర్ాజయమును తీస్టివేస్టి నీ ప ర్మగువాడెన
ై
దావీదునకు దాని నిచిుయునాిడు.” మర్శయు 19వ వచనములో ఆతు ఇలా చెబుతూ కొనసాగశంచింది,
“యిహో వా నినుిను ఇశాీయిేలీయులను ఫిల్వష్త యుల చదతికి అప్పగశంచును; ... ర్ేప్ు నీవును నీ
కుమార్మలును నాతోకూడ ఉందుర్మ.” ఫిల్వష్త యులతో జర్శగశన యుదధ ములో దదవుడు సౌలు మర్శయు అతని
కుమార్మలు మర్ణంచునటు
ో వార్శని శిక్షించాడు.
ఈ విభాగములోని తర్మవాత భాగము 29:1-31:13లో దావీదు మర్శయు సౌలు ఫిల్వష్త యులతో చదస్టన
ి
యుదధ ముల మీద దృషిరపడుతుంది. 29:1-30:31లో ఉని కథనము దావీదు సాధించిన విజయములను
గూర్శు మాటాోడుతుంది. 28:1లో, ఫిల్వష్త యుల ర్ాజన
ై ఆకరషు ఇశాీయిేలుతో యుదధ ము చదయుటకు దావీదు
కూడా అతనితో కలస్టి వళ్లోలని బలవంతము చదస్టన
ి విషయం మీకు గుర్మతండద ఉంటుంది. అయితద ఈ
అధాయయములలో, ఫిల్వష్త యుల స్టైనాయధిప్తులు దావీదు వార్శలో చదర్మటను తిర్సుర్శంచార్మ. కాబటిర, దావీదు
స్టికోగుకు తిర్శగవ
శ ళ్లో , సౌలుతో ఏనాడు యుదధ మును చదయలేదు. దావీదు స్టికోగుకు తిర్శగవ
శ చిున తర్మవాత,
అమాలేకయ
ర ులు ప్టర ణమును అగశితో కాల్వు, అతని భార్యలను బందీలుగా తీసుకొని వళ్లోర్ని దావీదు
తెలుసుకునాిడు. దావీదు ఆమాలేకరయుల మీద దాడిచస్ట
ద ి, వార్శలో ప్రతి ఒకుర్శని నిర్ూులము చదశాడు —
ఇది ఇంతకు ముందు సౌలు చదయుటకు నిర్ాకర్శంచిన ప్ని. మర్శయు దదవుని ప్రజల యొకు గౌర్వనీయమన
ై
నాయకునిగా వయవహర్శసత ూ, యుదధ ములో సంపాదించిన కొలో స ముును దావీదు తనను వంబడించిన
వార్ందర్శకర ప్ంచిపటారడు.
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దీనికి భినిముగా, 31:1-13లో మన ర్చయిత ఫిల్వష్త యులతో జర్శగన
శ యుదధ ములో సౌలు
మర్ణంచుటను గూర్శు నివేదించాడు. గొలోైవ ప్ర్వతము యొదే , వార్శ మీదికి వచుుచునివని దదవుడు
స్టలవిచిున శాప్ములను దదవుడు కుముర్శంచాడు. యోనాతానుతో సహా సౌలు కుమార్మలలో ముగుగర్మ ఆ
యుదధ ములో మర్ణంచార్మ. తర్మవాత, ఒక స్టని
ై కుడు విసర్శన బాణము సౌలును తీవరముగా గాయప్ర్చింది,
మర్శయు 4వ వచనములో మనము ఇలా చదువుతాము, “సౌలు తన కతిత ప్టురకొని దానిమీద ప్డెను.”
సౌలు మర్శయు అతని కుమార్మల దదహములను బేతష ాను ప్టర ణప్ు గోడకు తగశల్వంచి ఫిల్వష్త యులు వార్శకి
అప్కరర్త ని
శ కల్వగశంచార్మ. అయితద యాబేషలాదుకు
ిగ
చెందిన బలశాలులందర్మ ర్ాతిరవళ
ే వళ్లో , ఆ దదహములను
తీసుకొని, మర్శయు వార్శని దహనముచదస్టి, వార్శ శలయములను పాతిపటిరర్శ.
సౌలు చూపిన వర్
ై ము యొకు ప్ర్యవసానములను గూర్శున తన కథనమును 2 సమూయిేలు 1:127లో దావీదు యుదధ మునకు సపందించిన విధానమును తెల్వయజేయుచు ముగశంచాడు. ఈ భాగము అతడు
స్టికోగులోని తన గృహముకు తిర్శగవ
శ చిున తర్మవాత, సౌలు మర్శయు అతని కుమార్మల మర్ణములకు
దావీదు నీతిగా సపందించిన విధానము మీద దృషిరపడుతుంది.
మొదటిగా, 1:1-16లో, సౌలును హతమార్శుతిని అని చెపపి న ఒక అమాలేకరయ సందదశకునికి
బహుమానమిచుుటకు బదులుగా దావీదు వానిని హతమార్ాుడు. తర్మవాత, 1:17-27లో, యోనాతాను
మర్శయు సౌలుల మర్ణములను బటిర దావీదు బహిర్ంగముగా విలపించాడు. 19వ వచనములో అతడు
“ఇశాీయిేలూ, నీకు భ్ూషణమగువార్మ నీ ఉనితసా లములమీద హతుల ైర్శ” అని చెబుతూ విలపించాడు.
మర్శయు 19, 25 మర్శయు 27 వచనములలో, “అహహా బలాఢుయలు ప్డిపల యిర్శ” అను ఒక సుప్ర్శచితమన
ై
మాటను ప్ునర్ావృతం చదయుట దావర్ా అతడు సౌలును మర్శయు యోనాతానును ఘనర్ప్ర్శచాడు.
అకార్ణముగా సౌలు అతనిని హింస్టించిన తర్మవాత కూడా, దావీదు కడ వర్కు సౌలు యొకు దీన దాసునిగా
తన నిజఞయితీని నిలబెటర ుకునాిడు.
సౌలు యొకు విఫలమైన నాయకతవము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను ఇప్పటి
వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్పడు మన జీవితములకు దీని యొకు ఔచితయమును చూచు
ప్ర్శస్టా తి
ి లో మనము ఉనాిము. సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నములను
మనము ఎలా చదయగలము?

కస
ై త వ అనువర్త నము
సమూయిేలు గీంథము యొకు ర్ండవ విభాగములోని అనేక విషయములు కరీసత ు అనుచర్మలముగా
మన జీవితములకు ప ంతనలేనివిగా కనిపిసత ాయి. మనము ఫిల్వష్త యులతోను, ఇతర్ ప్ుర్ాతన ప్రజలతోను
యుదధ ములు చదయుటలేదు. సౌలు మర్శయు దావీదు మధ్య జర్శగన
శ సంఘర్షణలలో మనము
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పాలుప్ంచుకొనుటలేదు. ఈ సనిివేశములకు మనకు ఎలాంటి సంబంధ్ము ఉనిది? సపషర ముగా,
మనమంతా కూడా అకుడకుడ మనకు ఉప్యోగప్డు కొనిి వేదాంతశాసత ీ మర్శయు నతి
ై క నియమములను
చూడగలము. అయితద సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకమును గూర్శు అతడు మొటర మొదటిసార్శ
వారస్టినప్ుపడు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత కల్వగశయుండిన ముఖ్య ఉదదేశయములకు అనుగుణంగా మన కైసతవ
అనువర్త నములను చదయుట మర్శంత ఫలబర్శతముగా ఉంటుంది.
సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నములను విశదీకర్శంచుటకు అనేక
మార్గ ములు ఉనాియి. అయితద ఇకుడ మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మనము మర్ొకసార్శ దదవుని నిబంధ్నలు
మర్శయు దదవుని ర్ాజయము అను అంశములను చూదాేము. దదవుని నిబంధ్నలు సమూయిేలు గీంథములోని
ఈ భాగము ప్టో మనలో ఒక కరలకమన
ై ధో ర్ణని ఎలా కల్వగశసత ాయో చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

దదవుని నిబంధ్నలు
దదవునితో ఇశాీయిేలు యొకు పాలుప్ంప్ులు పారధ్మికముగా మోషతతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న
దావర్ా నిర్వహించబడిన సమయమందు సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకములోని సనిివేశములు
జర్శగాయి. దదవుని దయా కార్యములు, కృతజా తతో కూడిన సావమిభ్కిత యొకు పారమాణకతలు —
ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్న మర్శయు ర్ాజర్శకమునకు సంబంధించి దదవుడిచిున నియమముల విషయములో —
మర్శయు శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు అను ప్ర్శణామాలను గూర్శు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
వారస్టిన విషయములు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు దావర్ా నిర్వహించబడినవి. అయితద ఈ పాఠంలో మనము
చూస్టినటు
ో , దావీదుతో దదవుడు తన నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత సమూయిేలు గీంథము వారయబడింది.
కాబటిర, దావీదు కుటుంబము యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు దదవుడు బయలుప్ర్చిన విషయములనిిటి
వలుగులో వాసత విక శరీతలు ఈ అధాయయములను తమ జీవితములకు అనువర్శతంచుకరవలస్టియుండినది.
ఇదద విధ్ముగా, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకమునకు సంబంధించిన
కథనమును నేటి దినముల వలుగులో మనము అనువర్శతంచుకరవాల్వ. దదవుడు కరీసత ులో కొీతత నిబంధ్నను
స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత కాలములో మనము జీవించుచునాిము. మర్శయు ఈ కొీతత నిబంధ్న దదవుడు ఇంతకు
ముందు చదస్టన
ి నిబంధ్నలలోని కియ
ీ ాశీలకములను దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మనిగా యిేసు మీద
కేందీక
ర ృతము చదసత ుంది. ఈ కార్ణము చదత, ఈ అధాయయములను మనము అనువర్శతంచుచుండగా మనలను
నడిపించుటకు కొీతత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రతయక్షత మీద మనము ఆధార్ప్డాల్వ.
లేఖ్నమును చదువునప్ుపడు, లేఖ్నమంతా మన కొర్కు ఒకే సార్శ ఇవవబడలేదు
అను విషయమును గుర్శతంచుట చాలా అవసర్ము. అది ప్రకీయ
ి ాతుక ప్రతయక్షత
అయుయనిది. మన ప్రభ్ువన
ై యిేసు కరీసత ులో ముగశంచబడిన అనేక బెబి
ై లు నిబంధ్నల
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ీ ను thirdmill.org నందు
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దావర్ా కొంత కాలము పాటు తన ప్రణాళ్లకను బయలుప్ర్చుటకు దదవుడు
నిర్ణ యించుకునాిడు. దీనిని మనసుిలో ఉంచుకొని, లేఖ్నమును మనము మన
జీవితములకు అనువర్శతంచుచుండగా, పాత నిబంధ్నలో లేక పాత నిబంధ్న
కాలములో అవి అందించబడిన విధ్ముగానే నేడు కస
ై త వులముగా మనకు
లేఖ్నములోని విషయములనిి అందించబడలేదు అని మనము గీహంి చాల్వ.
తర్మవాత మనకు ఏది వర్శతసత ుంది అని మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, పాత
నిబంధ్న విశేషముగా యిేసు కరీసత ులో నర్వేర్ుబడిన విధానమును మనము
చూడాల్వ. ఆయనను అదే ముగాను, వలయముగాను ఉంచి, “ఇది వర్శతసత ుంది మర్శయు
ఇది వర్శతంచదు” అని మనము చెబుతాము ... అదంతా కరీసత ులో నర్వేర్ుబడుతుంది.
అది ఆయనలో మర్శయు ఆయన దావర్ా మనకు అనువర్శతంచబడుతుంది. మర్శయు
మనము లేఖ్నములో ఏ భాగమును చదువుచునాి ఈ మౌల్వక నియమమును
అనుసర్శంచాల్వ, ఆ భాగమును విమోచన చర్శతల
ర ో దాని సాానములో ఉంచాల్వ,
తర్మవాత యిేసు కరీసత ులో అది నర్వేర్ుబడిన విధానమును, యిేసు చదస్టన
ి కార్యముల
వలుగులో నివస్టించుచుని దదవుని ప్రజలముగా మన యొదే కు అది వచిున
విధానమును మనము చూడాల్వ.
— డా. స్ట్రఫన్ జే. వలుోమ్
మొదటిగా, మునుప్టి భాగములో వల నే, సమూయిేలు గీంథములోని ఈ విభాగము దదవుని దయ
మీదకి దృషిరని ఆకర్శషంచుచునిప్ుపడు, కరీసత ులో దదవుని యొకు గొప్ప దయను మనము గుర్శతసత ాము. దదవుడు
సౌలుకు తన ర్ాజర్శకమును అప్పగశంచినప్ుపడు మనము దదవుని దయను చూసాతము, మర్శయు సౌలు
సాానములో దావీదును ఎనుికునిప్ుపడు మర్శ ఎకుువ దయను చూసాతము. అయితద దదవుడు కరస
ీ త ులో
మర్శంత ఎకుువ దయను చూపాడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. నేడు, ఈ అసాధార్ణమన
ై దయను
గుర్శతంచుటకు మనకు అవకాశములు ఉనాియి — దదవుడు సవయంగా కరీసత ుకు చూపిన దయ మాతరమే
కాదు, కాని అనుదినము కరస
ీ త ును అనుసర్శంచువార్శకి ఆయన చూప్ు దయ కూడా.
ర్ండవదిగా, సౌలు దినములలో మానవ సావమిభ్కిత విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది.
ఈ అధాయయములు సౌలు దదవుని ప్టో సావమిభ్కితని చూప్ుటలో విఫలమన
ై విధానమును తెల్వయజేసత ాయి.
అతడు తర్చుగా దదవుని ఆర్ాధ్నను నిర్ో క్షయము చదస్టి, దానిని భ్రషరము చదశాడు. మర్శయు ర్ాజర్శక అధికార్ము
కొర్కు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలను అతడు మర్లా మర్లా ఉలో ంఘించాడు. సౌలు యొకు
వైఫలయములు దదవుని ఆర్ాధించుటలో యిేసు చూపిన నిషులంకమన
ై భ్కితకి, దావీదు కుమార్మనిగా ఆయన
-44వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

ర్ండవ పాఠము: సమూయిేలు మర్శయు సౌలు

చదస్టన
ి నిర్ోేషమన
ై ప్ర్శపాలనకు భినిముగా ఉనాియి. అవి దదవుని ఆతుతోను సతయముతోను
ఆర్ాధించుటకు, మర్శయు మన జీవితములలో యిేసు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమైన నీతిగల ప్ర్శపాలనను
అనుకర్శంచుటకు మనము కల్వగశయుని బాధ్యతను ఎతిత చూప్ుతాయి.
అయితద మన గీంథములోని ఈ భాగము దావీదు చదస్టిన నముకమన
ై ఆర్ాధ్న వైప్ుకు కూడా దృషిరని
ఆకర్శషసత ుంది. కైసతవులముగా, యిేసు తండిరకి అర్శపంచు ఆర్ాధ్న దావీదు చదస్టిన ఆర్ాధ్నకు ఎంతో మించినదిగా
ఉనిదని మనకు జఞాప్కము చదయబడుతుంది. మర్శయు కరస
ీ త ులో మన ఆర్ాధ్న కూడా దావీదును మించిన
ఆర్ాధ్నయియ
ై ుండాల్వ. అంతదగాక, దావీదు ర్ాజర్శక అధికార్మును గౌర్వముతో నిర్వహించిన విధానమును
మన ర్చయిత ప్రసత ావించు ప్రతిసార్శ, మనము యిేసు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై ర్ాజర్శకమును బటిర ఆనందించి,
ఆయన మాదిర్ని
శ మనము ఎలా అనుకర్శంచాలో నేర్ముకుంటాము.
తనను తాను గొప్ప ర్ాజుగా భావించుకొనుచుని గర్శవషు
ర డెన
ై సౌలు యొదే నుండి
దదవుడు ర్ాజయమును తీసుకొని, గొర్ీలను కాయుచునివానిని ఎంపిక చదసుకొని
ర్ాజుగా నియమించిన దావీదునకు ఇచిున విధానమును మనము సమూయిేలు
గీంథములో చూసాతము. 1 సమూయిేలు గీంథము దావీదు ర్ాజర్శకము, గొప్పతనము
మర్శయు దదవుని ప్టో అతడు చూపిన విధదయత మీద దృషిరపడుతునిప్పటిక,ర
దావీదు ఒక ఆదర్ివంతమన
ై ర్ాజు కాదు అని 2 సమూయిేలు గీంథములో మనము
చూసాతము. మనము అతని పాప్ములను, బలహీనతలను చూసాతము. మన
అవమానమును తొలగశంచు నిజమన
ై ర్క్షకుడు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు అప్పటికర
అవసర్మయ
ై ుండెను అని ఇది మనకు బో ధిసత ుంది, మర్శయు ఆయన యిేసు కరీసత ు.
— శీీ. షర్శఫ్ అతదఫ్ ఫహిం, అనువాదం
మూడవదిగా, ఈ అధాయయములు శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు అను ప్ర్శణామముల
వైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ాయి. సౌలు చూపిన అవిధదయత వలన కల్వగశన శాప్ములు, ఆయన యందు
నమిుకయుంచు వార్ందర్శ కొర్కు నితయ శాప్ములను అనుభ్వించిన కరస
ీ త ు వప్
ై ుకు మనలను ఆకర్శషసత ాయి.
మర్శయు ఇప్ుపడు కూడా మనము ఆయనకు దూర్మన
ై ప్ుపడు దదవుడు సంఘమునకు తాతాుల్వకమన
ై
శాప్ములను విధించుట దావర్ా కీమశిక్షణ నేర్మపతాడు అని మనకు హెచుర్శంచబడింది. ఇదద విధ్ముగా,
దావీదు దదవుని కొర్కు చదస్టన
ి నముకమన
ై ప్ర్శచర్య వలన అతడు ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదములను మనము
చూస్టినప్ుపడు, దదవుని ప్టో ఆయన చూపిన విధదయత వలన కరస
ీ త ు ప ందిన ల కుకు మించిన దీవనలను బటిర
మనము ఆయనను ఘనప్ర్మసాతము. మర్శయు నేడు దదవుని తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను వదకుటకు
మర్శయు ర్ానుని లోకములో ఆయన నితయ ఆశీర్ావదములను వదకుటకు మనము పల ర తిహించబడతాము.
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సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకమునకు కస
ై త వ అనువర్త నములను మనము దదవుని
నిబంధ్నలలోని కియ
ీ ాశీలకముల వప్
ై ుకు నిర్ేేశించుటతో పాటుగా, మనము ఈ అధాయయములను కరస
ీ త ులో
దదవుని ర్ాజయము వివృతమగుచుని విధానము యొకు వలుగులో కూడా అనువర్శతంచాల్వ.

దదవుని ర్ాజయము
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , తన వాసత విక శరీతలు సౌలు కుటుంబము కొర్కు వార్మ
కల్వగశయుని నిర్రక్షణలనిిటిని విడిచిపటిర, దదవుని ర్ాజయము కొర్కు వార్మ కల్వగశయుని నిర్రక్షణలను దావీదు
కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద ఉంచాలను ఉదదేశయముతో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సౌలు
యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకమును గూర్శు వారశాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, మనము కూడా మన
నిర్రక్షణలనిిటిని దావీదు యొకు ఏకక
ై ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల ర్ాజర్శక వార్సుని మీద మాతరమే ఉంచాల్వ.
సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకమును గూర్శున తన కథనములో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మన
ర్చయిత ఇచిున నిర్రక్షణలనిిటిని యిేసు మాతరమే నర్వేర్ుగలడు.
అయితద, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించినటు
ో , యిేసు తన ర్ాజయమును మూడు దశలలో
తీసుకొని వసాతడు. ఆయన తన మొదటి ర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ముతో పారర్ంభించాడు. మనము
నేడు సంఘ చర్శతర అంతటా కొనసాగుచుని ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో నివస్టించుచునాిము.
మర్శయు యుగసమాపిత యందు ఆయన మహిమలో తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు మనము ఆయన ర్ాజయము యొకు
నర్వేర్మపను చూసాతము.
మొదటి సాానములో, నిర్రక్షణ అనునది కేవలం దావీదు కుటుంబములో మాతరమే ఉనిది అని సౌలు
యొకు వఫ
ై లయముల నుండి సమూయిేలు గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలు నేర్ముకునాిర్మ. అదద విధ్ంగా,
మనము కరీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము వప్
ై ునకు చూసాతము, అకుడ యిేసు నిసిందదహముగా —
తాను చదస్టన
ి అదుభతములు, తన మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్ా — భ్ూమి
మీదికి దదవుని మహిమగల ర్ాజయమును తీసుకొని వచుు ఏకక
ై ర్ాజు తానేనని ర్మజువు చదశాడు.
ర్ండవదిగా, సమూయిేలు గీంథము యొకు వాసత విక శరీతల దినములలో, దావీదు ర్ాజవంశము
యొకు వఫ
ై లయముల మధ్య కూడా దదవుడు దానిని కొనసాగశంచాడు. మర్శయు, ర్ండు వేల సంవతిర్ముల
కంటే ఎకుువ కాలము పాటు, దదవుని ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దదవుని వాగాేనములు విఫలము
కాలేదు అను విషయమును తెలుసుకొను ధ్నయత మనకు కల్వగశంది. ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేయుటకు దదవుడు తనను నియమించాడు అని దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడెైన కరస
ీ త ు మర్లా
మర్లా ర్మజువు చదశాడు. అనేకమంది ఇప్పటికర అనేక మార్గ ములను అనుసర్శంచుచునిప్పటికర, కరస
ీ త ు దదవుని
విర్ోధ్ులను ఓడించి ఆతు శకిత దావర్ా మర్శయు సువార్త ప్రకటన దావర్ా లోకమంతటా దదవుని
ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచుచునాిడు.
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మూడవదిగా, తమ కనుిలను భ్విషయతు
త వప్
ై ుకు మర్శయు దావీదు స్టింహాసనము యొకు సంప్ూర్ణ
ప్ునర్మదధ ర్ణ వైప్ుకు తిప్పమని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన వాసత విక శరీతలకు పిలుప్ునిచాుడు. ఇదద
విధ్ముగా, సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజయమును గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున నివేదక
ి కరస
ీ తు
తిర్శగశవచిునప్ుపడు మన యుగము ప ందు నర్వేర్మప వైప్ుకు చూడమని మనకు పిలుప్ునిసుతంది. ఆ
సమయమందు, సృషిరని పాల్వంచుటకు కరస
ీ త ు మాతరమే యిేర్పర్చబడినవాడు అని ప్రతి జీవికి సపషర మవుతుంది
అని కొీతత నిబంధ్న నిశుయతను కలుగజేసత ుంది. ఫిల్వప్ప. 2:10, 11లో పౌలు స్టలవిచిునటు
ో , ఆ దినమందు,
“ప్ర్లోకమందునివార్శలో గాని, భ్ూమిమీద ఉనివార్శలో గాని, భ్ూమి కిీంద ఉనివార్శలో గాని, ప్రతివాని
మోకాలును యిేసునామమున వంగునటు
ో ను, ప్రతివాని నాలుకయు తండిరయిన
ై దదవుని మహిమార్ామై
యిేసుకరస
ీ త ు ప్రభ్ువని ఒప్ుపకొనునటు
ో ను...అనుగీహించెను.”
కాబటిర, దదవుని ర్ాజయము ప్రతి గోతరము, జఞతి మర్శయు భాషలో నుండి, లోకమంతా
చెదర్శపల యిన తన ప్రజల మీద కరీసత ు యొకు ప్ర్శపాలన దావర్ా ఉనికిలో ఉనిదని
మర్శయు అది ఒకే సా లము, భౌగోళ్లక పారంతమునకు చెందినదిగా గాక, మన ఆతీుయ
గృహమన
ై ప్ర్లోకములో ఉనిదని కొీతత నిబంధ్నలో మనము చూసాతము. అయితద
యిేసు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉంటుందో కొీతత నిబంధ్న మనకు
ఒక అవగాహనను ఇచిునప్ుపడు, మర్శయు ఇప్ుపడు ఆ ర్ాజయము ఈ లోకములో
మర్మగుచదయబడియుండగా, కరీసత ు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు — “ప్రతివాని మోకాలు
వంగునటు
ో ... ప్రతినాలుక యిేసుకరీసత ు ప్రభ్ువని ఒప్ుపకొనునటు
ో ” — అది సపషర ముగా
కనిపిసత ుంది మర్శయు తాను నియమించిన ర్ాజుయిన
ై కరీసత ు దావర్ా దదవుడు,
ఆయనను యిర్శగ,శ ప్ర్లోకమందుని నూతన యిేర్ూషలేములో ఆయనను తండిర
అని పిలచు ప్రజలను ప్ర్శపాల్వసాతడు.
— డా. కాన్టంటెన్
ై కాంపైల్
ఈ సనిివేశములు దావీదు ప్ర్శపాలనలోనికి నడిపించినప్ుపడు ఇశాీయిేలు తప్ుపదార్శ ప్టర లేదు అని
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత జఞగీతతగా కనుప్ర్చాడు. భినిముగా, సవయంగా దదవుడద ప్రతి అడుగును
ముందుండి నడిపించాడు. దావీదును ఇశాీయిేలునకు ర్ాజుగా ఘనప్ర్చుటకు మాతరమే గాక, లోకమునకు
ర్ాజుగా కరస
ీ త ును ఘనప్ర్చుటకు కూడా దదవుడు ఈ సనిివేశలనిిటిని నిర్ేేశించాడు అని సమూయిేలు
గీంథములోని ఈ అధాయయములు మనకు ప్ునర్శిశుయతను కల్వగశసత ాయి.
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ముగశంప్ు
సమూయిేలు మర్శయు సౌలును గూర్శున ఈ పాఠంలో, ఇశాీయిేలుకు ర్ాజుగా దావీదును
స్టిార్ప్ర్చుటకు కార్ణమైన అనేక సనిివేశములను సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తెల్వయప్ర్చిన
విధానమును మనము చూశాము. తన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో ర్ాజర్శకమునకు
సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును అతడు అందించిన విధానమును మర్శయు తన గీంథము యొకు
ర్ండవ విభాగములో సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకమును గూర్శు అతడు తెల్వయజేస్టన
ి విధానమును
మనము విశదీకర్శంచాము.
సమూయిేలు గీంథమును మొదటిగా ప ందుకుని వార్శ వల నే మనము కూడా ఈ లోకములో
సమసయలను ఎదుర్ముంటాము. మర్శయు అటిర సమసయలు కరస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయమును
గూర్శు మనము కల్వగశయుని నిర్రక్షణను కరలోపవునటు
ో మనలను శరధిసత ాయి. సమూయిేలు మర్శయు సౌలు
యొకు జీవితముల దావర్ా దావీదు ప్ర్శపాలన కొర్కు దదవుడు మార్గ మును స్టిదధప్ర్చిన విధానమును
మనము వినయముతో ప్ర్శగణంచినప్ుపడు, భ్విషయతు
త లో కూడా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలన మీద నిర్రక్షణలను నిలుప్ునటు
ో అతని మాటలు మనలను పల ర తిహిసత ాయి. దావీదు యొకు
నీతిగల కుమార్మడెైన యిేసు వచాుడు. మర్శయు నేడు మనము శీమలను ఎదుర్ొునుచునిప్పటికర,
ఆయనయందు విశావసముంచువార్ందర్శకర ఆయన దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ూర్ణతలో ఆయన
అంతములేని ఆశీర్ావదములు అను నితయ సావసా యమును అనుగీహిసత ాడు అని నిశుయతను మనము
కల్వగశయుండవచుు.
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