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ఉపల దాా తం 

ఒక ప్రజల సమూహమును సుదూర్ ప్రయాణమునకు తీసుకొనివ ళో్లన ఒక గ డై్స ను గూర్శు ఒక కథ 
చెప్పబడింది. మొదట ిర్ోజు ప్ూర్శత అయిన తర్మవాత, ఒక యౌవవనుడు వచిు ఇలా ఫిర్ాయదు చదశాడు. “చాలా 
ఎకుువ సమయం ప్డుతుంది. బహుశా మనము దార్శ తపపిపల యామేమో” అని అతడు అనాిడు. అయితద 
గ ైడ్స మాతరం నిశుయతతో ఉనాిడు. అతడు ఒక ప్టమును తీసుకొని, వార్మ ఆ ర్ోజు సంచర్శంచిన 
ప్రదదశములనిిటిని అతడు ఆ సమూహమునకు చూపాడు. “ఖ్చిుతముగా మనము సర్శయి ైన మార్గములోనే 
ఉనాిము” అని అతడు వార్శకి నిశుయతనిచాుడు. 

అనకే విధాలుగా, సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వరా స్టినప్ుపడు ఇలాన ేచదశాడు. 
దావీదు వార్శక ిర్ాజు అయినప్ుపడు తమ పితర్మలు దార్శ తపపిపల యార్ా అని తన దనిములలోని అనకేమంది 
ఇశాీయిలేీయులు ఆశుర్యపల యార్మ. అనేక సంవతిర్ాల పాటు, దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిేలుకు అనకే 
సమసయలను కల్వగశంచింది. అయితద సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత మాతరం నిశుయతను కనుప్ర్చాడు. వార్మ 
నిశుయముగా సర్శయి నై మార్గమును తీసుకునాిర్మ అని అతడు తన గీంథమును ప ందుకొనిన మొదటి 
శరీతలకు జఞా ప్కము చదశాడు. దావీదు ర్ాజర్శకములోనికి నడపింిచిన మార్గము సవయంగా దదవుడు వార్శని 
నడపిించిన మార్గమ ైయునిదని అతడు వార్శకి నిశుయతను ఇచాుడు. 

సమూయిలేు గీంథము అను మన పాఠయ కమీములో ఇది ర్ ండవ పాఠము, మర్శయు దీనిక ి
“సమూయిలేు మర్శయు సౌలు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, సమూయిేలు మర్శయు సౌలు జీవిత 
కాలములలో దదవుడు ఇశాీయిలేును సర్శయి నై మార్గములో నడపిించిన విధానమును గూర్శు మన 
గీంథములోని మొదటి ర్ ండు ప్రధానమ ైన విభాగములు బో ధంిచు విధానమును చూదాే ము. నటేి కరీసుత  
అనుచర్మలముగా ఈ అధాయయములు మనకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయో కూడా మనము చూదాే ము. 

మన గీంథము యొకు మూడు ప్రధానమ ైన భాగములలో సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు దావీదు 
ముఖ్య భ్ూమికను పల షిసాత ర్మ అని మునుప్టి పాఠంలో మనము నేర్ముకుని విషయం మీకు గుర్మత ండద 
ఉంటుంది. మొదటిగా, 1 సమూయిేలు 1-7లో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయమును గూర్శు 
మనము చదువుతాము. తర్మవాత 1 సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1లో సౌలు యొకు విఫలమ ైన 
ర్ాజర్శకమును మనము చూసాత ము. మర్శయు చివర్శగా, 2 సమూయిేలు 2-24లో దావీదు యొకు 
నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శు మనము నరే్ముకుంటాము. 
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సందర్శించండి. 

ర్ాజయము విభ్జంచబడిన కాలములో లేక బబులోను చరె్ కాలములో ఇశాీయిలేు తీవరమ ైన శీమలను 
ఎదుర్ొునిన సమయములో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వరా శాడు. మర్శయు ఈ కషర 
కాలములలో ఈ గీంథమును స్ట్వకర్శంచిన ప్రజలకు అతడు అనకే విషయములను తలె్వయప్ర్చాడు. గత 
పాఠంలో అతని ముఖ్య ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా కరీడకీర్శంచాము: 

ర్ాజర్శకములోనిక ిఇశాీ యిలేు యొకు మార్మప దావీదుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నకు 
కార్ణమ నై విధానమును, తదావర్ా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల 
ప్ర్శపాలనలో దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాక మీద ఇశాీ యిలేు నిర్రక్షణను 
కల్వగశయుండగల విధానమును సమూయిలేు గీంథము యొకు ర్చయిత 
వివర్శంచాడు. 

ఒక వ పై్ున, దదవుని నిబంధ్నల కిీయాశీలకముల వ లుగులో తన వాసతవిక శరీతలు మునుప్ట ి
కాలమును చూడాలని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత కరర్ాడు. మర్శంత విశషేముగా, ఇశాీయిలేు 
ర్ాజర్శకములోనిక ిమార్మట దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నలో ఎలా ముగశంచబడనిదో  వార్మ చూడాలని 
అతడు కరర్ాడు. మర్ొక వ పై్ున, దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతుత ను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండని 
నిర్రక్షణలను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద ప టుర కొనమని వాసతవిక శరీతలకు 
పిలుప్ునిచుుట దావర్ా అతడు దదవుని ర్ాజయము మీద దృషిరప టార డు. ఈ పాఠంలో, సమూయిలేు మర్శయు 
సౌలును గూర్శు మన గీంథము ఇచుు నివేదకిలో ఈ ర్ ండింతల ఉదదేశయము ఏ విధ్ంగా కనిపసిుత ందో  మనము 
చూదాే ము. 

మనము చదయు సమూయిలేు మర్శయు సౌలు జీవితముల అనేవషణ ర్ ండు ప్రధానమ నై 
భాగములుగా విభ్జంచబడుతుంది. మొదటిగా, 1 సమూయిలేు 1-7లో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున 
ప్ర్శచయమును మనము చూదాే ము. తర్మవాత 1 సమూయిలేు 8-2 సమూయిేలు 1లో ఉని సౌలు యొకు 
విఫలమ నై ర్ాజర్శకమును చూదాే ము. మన ర్చయిత యొకు ముఖ్య ఉదదేశయమును ముందుకు 
కొనసాగశంచుటకు ఈ ర్ ండు భాగములు చాలా పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనాియి. 1 సమూయిలేు 1-7లో 
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంతో ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజర్శకమునకు సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయం 

ఉతతర్ గోతర పరా ంతములలో ఉని అప్నముకసుత ల ైన లేవీయులు ఇశాీయిేలును దదవుని మీద 
తిర్మగుబాటు చదయునటుో  ప్ుర్శకొలాపర్మ అని నాయయాధపి్తులు గీంథములోని చివర్శ అధాయయములు 
నివదేిసాత యి. ఇద ిఒక ముఖ్య కార్ణము వలన కల్వగశంది అని నాయయాధపి్తులు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు. 
తన గీంథము యొకు చివర్శ భాగములో అతడు నాలుగు సార్మో  తెల్వపనిటుో , “ఆ దినములలో 
ఇశాీయిలేీయులకు ర్ాజు లేడు; ప్రతివాడును తన తన ఇష్ార నుసార్ముగా ప్రవర్శతంచుచువచుెను.” ఈ 
నేప్థయము వ లుగులో, మన గంీథము సమూయిలేు యొకు జననముతో ఆర్ంభ్మగుట ఆశుర్యమును 
కల్వగశంచదు. సమూయిేలు ఇశాీయిేలును ర్ాజర్శక యుగములోనికి నడపిింప్బో వుచుండని ఉతతర్ ఇశాీయిేలు 
పరా ంతమునకు చెందని లేవీయుడెైయునాిడు. 

ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును మనము ర్ ండు ప్రదానమ నై మార్గములలో 
చూదాే ము. మొదటగిా, దీని యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను విశదకీర్శంచుట దావర్ా మన 
గీంథములోని ఈ భాగము యొకు వాసతవిక అరా్ము మీద దృషిర  ప డదాము. తర్మవాత, ఈ అధాయయముల 
యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును గూర్శు కొనిి విషయములను తలె్వయప్ర్చుదాము. సమూయిేలు 
గీంథములోని మొదటి భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములతో ఆర్ంభిదాే ము. 

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు 
కొనసాగుటకు ముందు, ఈ అధాయయములలో మనము చూడబో వుచుని ముఖ్య అంశములను 

ప్ర్శచయం చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. మొదటగిా, మన ర్చయిత దదవుని ర్ాజయము మీద దృషిర  
ప టార డు. సమూయిలేు దావీదును ర్ాజుగా అభిషతకించాడు అని మర్శయు దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిేలులో 
దదవుని ర్ాజయమునకు నాయకతవము వహించుటకు ర్ంగమును స్టదిధప్ర్శచాడని సమూయిలేు గీంథ 
ర్చయితకు మర్శయు అతని వాసతవిక శరీతలకు తలెుసు. అయితద, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించినటుో , 
మన గీంథము వరా యబడని సమయానికి, వార్మ అసలు సర్శయి ైన మార్గములో ప్రయాణ ంచార్ా లేదా అని 
ఇశాీయిలేులో అనకేమంది ప్రశిించార్మ. అనేక సంవతిర్ముల పాటు, దావీదు కుటుంబము దదవుని ప్రజలకు 
అనకే సమసయలను కల్వగశంచింది. కాబటిర , వార్మ సర్శయి ైన మార్గములో ప్రయాణ ంచుచునాిర్ని అతని శరీతలకు 
నిశుయతనిచుుటకు, దావీదును ర్ాజుగా అభిషతకించు ఉదదేశయము కొర్కే దదవుడు సమూయిలేును లేపని 
విధానమును మన ర్చయిత చూపాడు. 

ఈ వాసతవమును మర్శ ఎకుువగా నిర్ాా ర్శంచుటకు, అతడు ర్ ండవ ప్రధానమ నై అంశమును 
ప్రసాత వించాడు: మోషతతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్నలోని కియీాశీలకములు. సమూయిలేు దనిమున, స్టన్ాయి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్వతము యొదే దదవుడు ఇశాీయిేలుతో చదస్టని నిబంధ్నలోని కిీయాశీలకముల దావర్ా ఇశాీయిేలు దదవునితో 
కటుర బడయిుండినది. సమూయిేలు జీవిత కాలములో దదవుడు ఇశాీయిలేుకు గొప్ప దయను చూపని 
విధానమును సమూయిలేు గంీథ ర్చయిత ఉదాా టించాడు. ముఖ్యముగా మోషత ఇచిున ఆర్ాధ్నా 
నియమములకు అనుబంధ్ములో, మానవుల నుండి దదవుడు ఆశించిన కృతజాతప్ూర్వకమ నై సావమిభ్కిత 
మీద కూడా అతడు దృషిరప టార డు. మర్లా మర్లా, చర్శతరలోని ఈ దశలో ఆర్ాధ్న వార్శ గమయమును 
నియంతిరంచిన విధానమును అతడు ఉదాహర్శంచాడు. అంతదగాక, ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున 
నియమములకు విధదయుల ైనప్ుపడు ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయుల ైనప్ుపడు శాప్ములను దదవుడు 
వార్శ మీద కుముర్శంచిన విధానమును కూడా అతడు ఉదాా టంిచాడు. ఈ విధ్ములుగా మోషతతో దదవుడు 
చదస్టని నిబంధ్న మీద దృషిర ప టుర ట దావర్ా, ర్ాజర్శకము కొర్కు సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయమును 
స్ట్వకర్శంచమని మన ర్చయిత అతని యొకు వాసతవిక శరీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. సమూయిేలు ఆర్ంభించిన 
మార్గమును అనుసర్శంచి ఇశాీయిేలు ప్రజలు మంచి ప్నే చదసుత నాిర్మ, ఎందుకంటే దానిని సవయంగా దదవుడద 
సాా పించాడు. 

విసతృతముగా, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయం యొకు నిర్ాుణము మర్శయు 
విషయములు ర్ ండు ప్రధానమ ైన దశలలో ఉనిది. అది 1 సమూయిలేు 1:1-2:11లో సమూయిేలు యొకు 
ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములతో పరా ర్ంభ్మవుతుంది. తర్మవాత 2:12-7:17లో ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల 
నుండ ిసమూయిలేు యొదేకు లేవీయ నాయకతవము మార్మప చెందని విధానమును గూర్శు చర్శుసుత ంది. 
సమూయిలేు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో, సమూయిలేు యొకు ర్ాకతో ఇశాీయిలేు కొర్కు దదవుడు 
ఒక నూతన దనిమును ఆర్ంభించాడు అని మన ర్చయిత బయలుప్ర్చాడు. 

సమూయిలేు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు (1 సమూయిలేు 1:1-2:11) 
సమూయిలేు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున నివేదకి సమూయిేలు జననము మర్శయు 

షిలోహులో ఉని మందిర్ములో దదవుని ఆర్ాధించుట కొర్కు అతనిని సమర్శపంచుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. 
ఈ ఏక కథనము 1:1-28లో ప్రతయక్షమ ై 2:11లో కుో ప్త  ఉప్సంహర్ణతో ముగశసుత ంది. ఈ కథనము మధ్యలో 
2:1-10లో హనాి పాడని విశాలమ నై సుత తి పాట ఇవవబడనిది. 
జననము మర్శయు సమర్పణ (1 సమూయిలేు 1:1-28; 2:11) మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో 
చర్శుంచినటుో , సమూయిేలు జననము మర్శయు సమర్పణను గూర్శున వృతాత ంతము హనాి అను పతర్మగల 
స్ట్త తీో ఆర్ంభ్మవుతుంది. హనాి భ్ర్త అయిన ఎలాునాకు ఇదేర్మ భార్యలు ఉండిర్శ. ప నినాికు అనేకమంది 
పిలోలు కల్వగార్మ గాని, హనాి మాతరం గొడరా ల్వగా ఉండనిది. వార్శ కుటుంబము షిలోహులోని మందిర్ములో 
జర్మగు వార్శషక ప్ండుగలకు తర్చుగా హాజర్వుతూ ఉండదది. ఈ ప్ండుగలలో, బిడ్లు లేని కార్ణమును బటిర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప నినాి హనాిను బహుగా హేళన చదసుత ండదది. అంతదగాక, హనాి యొకు వదేన ఎలాునాకు అరా్ము 
కాలేదు, కాబటిర అతడు ఆమ కు తోడుగా ఉనిది చాలదా అని ఫరి్ాయదు చదసుత ండదవాడు. 

ఈ ప్ండుగలో ఒక సార్శ, హనాి ఎంత వేదన చెందినది అంటే, ఆమ  ఏకాకియి  ైయి హో వా ఎదుట 
ర్ోదన చదస్టింది. దదవుడు ఆమ కు ఒక కుమార్మని అనుగీహిస్టతత , అతని బరదుకు దనిములనిిటి కొర్కు అతనిని 
దదవుని స్టతవ కొర్కు సమర్శపంచుకుంటానని ఆమ  దదవునికి వాగాే నము చదస్టింది. 1:11లో ఆమ  ఇలా అనిది, 
“వాని తలమీదిక ిక్షౌర్ప్ుకతిత  యి నిటకిి ర్ానియయక,” అనగా సంఖ్ాయ. 6:1-21లో దదవుని ప్ర్శచర్య కొర్కు 
ప్రతదయకించబడుటకు సంబంధించిన విశేషమ ైన నాజీర్మ వరతమును ఆమ  పాటిసుత ంది అని అరా్ము. యాజకుడెైన 
ఏలీ ఆమ  పరా ర్శాంచుచుండగా హనాి యొకు గొప్ప వేదనను గమనించి, ఆమ  మదయము స్టతవించినది అని 
అనుకునాిడు. అయితద హనాి తన నిర్ోే షతవమును వ ళళబుచిుంది. ఆమ  కథను వినిన తర్మవాత, దదవుడు 
ఆమ కు ఒక బిడేను అనుగీహిసాత డని ఏలీ ఆమ కు భ్ర్ోసా ఇచాుడు. 

ఇద ిజర్శగశన కొంత కాలమునకే, హనాి గర్భము ధ్ర్శంచి కుమార్మని కనినది. ఆమ  అతనికి 
సమూయిలేు అని పతర్మ ప టిరంది, హెబ్రర భాషలో షతముయల్ (מּוֵאל  ”,ఈ పతర్మనకు అరా్ము “ఎల్ అను పతర్మ .(שְׁ
మర్శయు ఆమ  దదవుని నామమును పలిచినది అని ఇది సూచిసుత ంది. సమూయిలేు పాలు విడచిన 
తర్మవాత, హనాి తన మొొకుుబడనిి అనుసర్శంచి మందిర్ములో ఏలీ యొకు వయకితగత స్టతవకునిగా అతనిని 
దదవుని స్టతవ కొర్కు అప్పగశంచింది. 

దీనిని గమనించినటోయితద, సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలోని వృతాత ంతము, తన 
పరా రా్నకు అదుభతమ ైన ర్రతిలో జవాబును ప ందుకొని, దదవునికి భ్కితతో సపందించిన ఒక దనీ లేవీయ స్ట్త నీి 
గూర్శున కథనమ ైయునిది. అయితద హనాి యొకు అనుభ్వములో ఆమ  వయకితగత అనుభ్వము కంటే ఇంకా 
ఎకుువ పరా ముఖ్యత ఉనిది. సమూయిలేు జననము మర్శయు సమర్పణను గూర్శున తన కథనములో, 
దదవునిక ిహనాి పాడని పాటను అమర్ముట దావర్ా మన ర్చయిత ఈ ఉనితమ నై పరా ముఖ్యతను 
బయలుప్ర్చాడు. 
హనాి పాడని సుత తి (1 సమూయిలేు 2:1-10) దదవుని నిబంధ్నలోని శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు 
దుషుర లు మర్శయు దీనుల యొకు ప్ర్శసుా తులను తార్మమార్మ చదస్టని విధానము మీద హనాి పాడిన సుత తి 
విశషేముగా దృషిరప డుతుంది. మర్శ విశషేముగా, తన కుమార్మని జననము మర్శయు సమర్పణ దావర్ా 
ఆయన చదస్టని కార్యమును బటిర  హనాి దదవుని సుత తించింది. దదవుని యొకు తార్మమార్మ చదయు శకిత మన 
గీంథమంతటిలో ఎంత పరా ముఖ్యమ నై పాతరను పల షసిుత ంది అంటే, హనాి పాడిన పాట మన గీంథమంతటి 
కొర్కు ఒక విషయసూచికను అందసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

1 సమూయిలేు గీంథము 2వ అధాయయములో మనము కనుగొను హనాి పాట చాలా 
పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిద ిమర్శయు మిగశల్వన గీంథములో జర్మగు కార్యముల కొర్కు 
అద ిర్ంగమును స్టదిధప్ర్మసుత ంద.ి సమూయిలేు గీంథములలోని అనకే పరా ముఖ్యమ నై 
అంశములు దనీిలో ఉనాియి. ఆమ  పాటను కొీ తత  నిబంధ్నలోని మర్శయ పాటతో 
పల లుుట కూడా ఆసకితకర్మ నై విషయము, ఎందుకంట ేఈ ర్ ండు సందర్భములలో 
ఒక ేదదవుడు ఉనాిడు అని సపషరము చదయబడంిద;ి యి హో వాయి ేఆ ఏక కై దదవుడు. 
కాబటిర , ఆయన మాతరమ ేర్క్షంిచగలడు. హనాి పాటలో కనిపంిచు మర్ొక అంశము 
ఏమనగా, దదవుడు అసాధార్ణమ నై ర్రతిలో ప్రజలను ఉప్యోగశంచుకొనుట, బ్రదలను 
ఉప్యోగశంచుకొనుట, విర్శగశనవార్శని, మర్శయు దర్శదుర లను ఉప్యోగశంచుకొనుట. 
మర్శయు, అవును, ఈ అంశమును బెబైిలు అంతా మనము చూసాత ము. మన 
బలహనీతలో దదవుని బలము కనుప్ర్చబడుతుంద.ి కాబటిర , దదశమునకు విమోచన 
కల్వగశంచుటలో ఆమ ను ఉప్యోగశంచుకొనినందుకు ఆమ  దదవునిక ిసుత తులను 
అర్శపంచుచుండగా, ఆ ఆలోచన గీంథమంతటలిో కొనసాగుటను మనము చూసాత ము. 

— డా. జఞన్ ఒసవల్ర 

2:1-10లో హనాి పాడని సుత తిని గూర్శున నివేదకిను మనము మూడు భాగములుగా 
విభాగశంచవచుు. సమూయిలేు గీంథములోని మునుప్టి అధాయయములలో మనము చూస్టని విధ్ముగానే, 
ఆమ  వయకితగత అనుభ్వములో దదవుడు చదస్టిన కార్యములతో హనాి పాట ఆర్ంభ్మవుతుంది. 1వ 
వచనములో ఆమ  చపెపినటుో , “నా హృదయము యి హో వాయందు సంతోషించుచునిది ... నా విర్ోధ్ుల 
మీద ననేు అతిశయప్డుదును.” దదవుడు ఆమ  ప్ర్శస్టిాతులను తార్మమార్మ చదస్టని విధానమును హనాి 
సవయంగా తన కనుిలతో చూస్టింది. షలిోహులో ఆమ  చదస్టని నిజఞయితీలేని ఆర్ాధ్న కార్ణంగా ఆయన 
ప నినాిను అవమానముతో శపించాడు. మర్శయు హనాి చదస్టిన నముకమ నై ఆర్ాధ్న వలన ఆయన 
ఆమ కు ఒక బిడ్ను ఇచిు దవీించాడు. 

దీనికి, మర్శయు మన గీంథములోని తర్మవాత అధాయయములకు పల ల్వన విధ్ముగా, హనాి పాట 
ఆమ  వయకితగత అనుభ్వము నుండి ఇశాీయిలేు దదశము యొకు అనుభ్వములోనికి వాయపసిుత ంది. 2-8 
వచనములలో, దదవుడు శాప్ములను మర్శయు ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచుట దావర్ా అనేకమంద ిప్రజల 
యొకు ప్ర్శస్టిాతులను తార్మమార్మ చదసాత డని హనాి దదవుని మీద ఉని నిశుయతను వయకతప్ర్చింది. 1 
సమూయిలేు 2:7-8లో హనాి ప్ల్వకిన మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి హో వా దార్శదరయమును ఐశవర్యమును కలుగజయేువాడు, కుీ ంగజయేువాడును 
లేవన తుత వాడును ఆయన.ే దర్శదుర లను అధకిార్మలతో కూర్ముండబటెుర టకును, 
మహమిగల స్టంిహాసనమును సవతంతిరంప్జయేుటకును, వార్శని మంటలిోనుండ ి
యి తుత వాడు ఆయన ే(1 సమూయిలేు 2:7-8). 

దదవుని యొకు తార్మమార్మ చదయు విధానము ఇశాీయిలేు నాయకతవములో కలుగబో వు మార్మపల 
కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది. ఈ పాఠంలో మనము చూడబో వుచునిటుో , దదవుడు ఏలీ కుటుంబమును శపించి, 
సమూయిలేు కుటుంబమును దీవించాడు. తర్మవాత, దదవుడు సౌలును అతని కుటుంబమును శపించి, 
దావీదును మర్శయు అతని వంశమును దీవించాడు. 

చివర్శగా, మన గీంథములోని చివర్శ ప్రధానమ ైన విభాగము దావీదు యొకు నిల్వచియుండు 
ర్ాజర్శకము మీద దృషిరప టుర  విధ్ముగానే, హనాి ముగశంప్ులో పాడిన సుత తి దదవుని మహమిగల ర్ాజయము 
కొర్కు మర్శయు ర్ాజు కొర్కు ఎదుర్మచూసుత ంది. 9-10 వచనములలో, దదవుడు శాప్ములను మర్శయు 
ఆశీర్ావదములను తార్మమార్మ చదయుట ఒక దనిమున దదవుని విర్ోధ్ులను జయించు ర్ాజు ఇశాీయిలేు 
దదశములో కలుగునటుో  చదసుత ంది అని హనాి నిశుయతతో బయలుప్ర్చింది. 10వ వచనములో ఆమ  
ప్ల్వకని మాటలను వినండి: 

యి హో వాతో వాదంిచువార్మ నాశనమగుదుర్మ, ప్ర్మండలములో నుండ ిఆయన 
వార్శప నై ఉర్మమువల  గర్శజంచును. లోకప్ు సర్శహదుే లలో నుండవిార్శక ిఆయన తీర్మప 
తీర్మును. తాను నియమించిన ర్ాజునకు ఆయన బలమిచుును. తాను 
అభిషతకంిచినవానిక ిఅధకి బలము కలుగజయేును (1 సమూయిలేు 2:10). 

హనాి దనిములలో, ఇశాీయిలేు అనేక దశాబేముల పాటు తమ విర్ోధ్ుల హసతములలో 
అప్జయమును ఎదుర్ొునిద.ి అయితద ఇకుడ, “యి హో వాతో వాదించువార్శ” మీదకిి దదవుని శాప్ములు 
వసాత యని హనాి ధెైర్యముగా ప్రకటించింది. “వార్మ నాశనమగుదుర్మ” మర్శయు “లోకప్ు సర్శహదుే ల నుండి 
వార్శకి ఆయన తీర్మపతీర్మును.” లోకమందంతటా ఉని తన విర్ోధ్ుల మీద నితయముండు శాప్ములను 
కుముర్శంచు దనిము వ పై్ుకు లోకమును దదవుడు నడపిించుచునాిడని హనాి నిర్ాా ర్ణను ప ందుకునిది. 

అయితద దదవుని తీర్మప ఇశాీయిలేు ర్ాజు మీద ఆశీర్ావదములు కుముర్శంచుట దావర్ా వసుత ంది అని 
హనాి బయలుప్ర్చిన చివర్శ మాటలను గమనించండి. 10వ వచనము చివర్శలో ఆమ  స్ట లవిచిునటుో , 
“యి హో వా ... తాను నియమించిన ర్ాజునకు బలమిచుును, తాను అభిషతకించినవానిక ిఅధకి బలము 
కలుగజయేును.” ఇశాీయిేలు యొక భ్విషయత్ ర్ాజును బలముతోను విజయముతోను దవీించుట దావర్ా 
దదవుడు భ్ూదిగంతముల వర్కు తీర్మప తీర్ముతాడని హనాి ఉదాా టించింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దుర్దృషరవశాతుత , అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు హనాి యొకు ముగశంప్ు మాటలను తకుువ 
అంచనా వేసాత ర్మ. తర్మవాత 1 సమూయిలేు 8లో ఇశాీయిలేు తమను పాల్వంచుట కొర్కు ర్ాజును ఇవవమని 
దదవుని అడగిశన విషయము సమూయిేలు గీంథమును యి ర్శగశన ప్రతి ఒకుర్శక ితలెుసు. 7వ వచనములో ఇలా 
చెబుతూ దదవుడు సమూయిేలుకు సపందించాడు, “వార్మ నినుి విసర్శజంప్లేదుగాని తముును ఏలకుండ 
ననేి  విసర్శజంచియునాిర్మ.” చాలాసార్మో , ఎటిర  ప్ర్శస్టిాతిలో కూడా ఇశాీయిలేుకు మానవ ర్ాజు ఉండకూడదు 
అని దదవుడు కరర్ాడు అను అరా్మునిచుునటుో  ఈ మాటలను అరా్ము చదసుకుంటార్మ. అయితద ఇద ివాసతవము 
కాదు. ఇశాీయిలేు మానవ ర్ాజు కొర్కు ఆశను కల్వగశయుండుట సమసయ కాదు. అయితద, వార్మ తమ చుటటర  
ఉని “జనులు [అనుయలు] చదయునటుో ” వార్మ కూడా చదయుటకుగాను ఆ సమయమందద ఇశాీయిలేు ర్ాజును 
కరర్శంది అని 20వ వచనము తలె్వయజసేుత ంది. దదవుని సమయము కొర్కు ఎదుర్మచూచు విషయములో వార్మ 
చూపని అవిధదయత మర్శయు తిర్సుర్ణ దదవునిని ఈ విధ్ంగా సపందించునటుో  చదస్టిందగిాని, వార్మ ర్ాజును 
అడగిశన విషయము కాదు. వాసతవానికి, భ్విషయత్ ర్ాజు కొర్కు హనాి చూపని ఉతాిహం — ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశయములను న ర్వరే్ము వయకిత — తన ప్రజలకు దదవుడు ఇంతకు 
ముందు ఇచిున ప్రతయక్షతలను గూర్శున స్టిార్మ నై బో ధ్నలను ప్రతిబింబించింది. 

కొనిి ఉదాహర్ణలుగా, ఆది. 17:6లో, “ర్ాజులును నీలోనుండి వచుును” అను వాగాే నమునిచిు 
దదవుడు అబరా హామును దవీించాడు. మర్శయు ఆది. 35:11లో, “ర్ాజులును నీ గర్భవాసమున ప్ుటెరదర్మ” అని 
దదవుడు యాకరబుకు వాగాే నము 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. దీనిక ితోడు, నాయయాధి. 
21:25, మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగముల ప్రకార్ం, “ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజు లేనందున” 
నాయయాధపి్తుల కాలములో సమసయలు తల తాత యి. మర్శయు సమూయిేలు గీంథములో ఇశాీయిలేు ర్ాజు 
కొర్కు నిర్రక్షించిన వయకిత హనాి మాతరమే కాదు. 1 సమూయిలేు 2:35లో, “[దదవుని] అభిషకిుత ని [ర్ాజు] 
సనిిధిని ఎప్పటికనిి యాజకతవము జర్శగశంచు” యాజకుని దదవుడు లేవన తుత తాడని ఇశాీయిలేులో ఒక ప్రవకత 
ఏలీకి తలె్వయజశేాడు. 

ఈ వాకయభాగముల వ లుగులో, సమూయిలేు యొకు ఆశుర్యకర్మ నై జననము ఇశాీయిేలు 
విశావసములోని ఒక పరా చీనమ నై నియమము మీద హనాి యొకు నిశుయతను నూతనప్ర్చింది. ఒక 
దినాన దదవుడు ఇశాీయిలేు యొకు గొప్ప ర్ాజు దావర్ా తన ర్ాజయమును భ్ూదగింతముల వర్కు 
వాయపింప్జేసాత డని ఆమ కు తలెుసు. మర్శయు సమూయిలేు జననము దావర్ా, దదవుడు ఇశాీయిేలును ఆ 
దినము వ పై్ుకు నడిపించుచునాిడు అని హనాి నిర్ాా ర్ణ ప ందింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమూయిలేు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ముల నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను చూశాము 
కాబటిర , ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంలోని ర్ ండవ భాగమును ఇప్ుపడు చూదాే ము: 
2:12-7:17లో ఇశాీయిలేులోని లేవీయ నాయకతవములో జర్శగశన మార్మప. 

నాయకతవములో మార్మప (1 సమూయిలేు 2:12-7:17) 
షిలోహులోని దదవుని మందరి్ములో దదవుని ఆర్ాధ్న కొర్కు హనాి సమూయిేలును 

సమర్శపంచినప్ుపడు, ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మలు ఇశాీయిేలులో అతయంత బలమ ైన లేవీయ 
అధకిార్మలుగా ఉండదవార్మ. అయితద కొనిి సంవతిర్ముల పాటు, అసలు ఊహించని ఒక విషయము 
జర్శగశంది. దనీుడెైన సమూయిలేు ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల సాా నమును తీసుకునాిడు. ఇశాీయిలేులో 
ర్ాజర్శకమును సాా పించుటకు ఈ మార్మప చాలా పరా ముఖ్యమ నైది. వాసతవానికి, ఇది ఎంత పరా ముఖ్యమ నైద ి
అంటే, మోషతతో చదస్టని నిబంధ్నలోని శాప్ములను మర్శయు ఆశీర్ావదములను అమలుచదయుట దావర్ా 
సవయంగా దదవుడద ఈ సనిివశేములను జర్శపించాడు అని మన ర్చయిత వివర్శంచవలస్ట ివచిుంది. ఆర్ాధ్న 
కొర్కు మోషత ఇచిున నియమములను ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మలు విచులవిడిగా ఉలోంఘించార్మ కాబటిర  
వార్మ దదవుని శాప్ములను ఎదుర్ొునాిర్మ. అయితద సమూయిేలు మోషత ధ్ర్ుశాసతమీులోని 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 సమూయిలేు ఆర్ాధ్న యొకు దెవైిక ములాయంకనాలలో కనబడని 
భేదములను అతడు తెల్వయప్ర్చాడు. ర్ ండవదిగా, 1 సమూయిేలు 2:22-26లో ఏలీ కుటుంబము మర్శయు 
సమూయిలేు మధ్య దెైవిక మర్శయు సామాజక ములాయంకనాలలో కనబడని భదేములను చూపాడు. 
మూడవదగిా, 2:27-4:1aలో దదవుడు ఏలీక ిఇచిున ప్రతుయతతర్ములు మర్శయు సమూయిలేుకు ఇచిున 
ప్రతుయతతర్ముల మధ్య భదేమును తెల్వయప్ర్చాడు. నాలగ వదగిా, 4:1b-7:17లో ఇశాీయిలేు ఫిల్వష్తయులతో 
చదస్టని యుదధముల విషయములో ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిలేు మధ్య భదేమును మనము 
చూసాత ము. 
దెవైిక ములాయంకనాలు (1 సమూయిలేు 2:12-21). దెైవిక ములాయంకనాల పల ల్వక ముందుగా 12-17 
వచనములలో ఏలీ కుమార్మల మీద దృషిరప టిర , ఖ్చిుతమ నై ఖ్ండింప్ుతో ముగుసుత ంది. 12వ వచనములో 
మనము చదువునటుో , “ఏలీ కుమార్మలు యి హో వాను ఎర్మగనివార్ ై మికిుల్వ దుర్ాుర్మగ ల ైయుండిర్శ.” ఈ 
దృకపధ్మును అతడు ఎందుకు కల్వగశయునాిడో తర్మవాత మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. మోషత ధ్ర్ుశాసతమీు 
ప్రకార్ం బల్వ అర్శపంచిన మాంసములో తమ భాగమును తీసుకరకుండా, ఏలీ కుమార్మలు ముందుగాన ేతమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొర్కు ఉతతమమ నై మాంసమును తీస్టి ప టుర కునేవార్మ. ఒకవళే ఎవర్ ైనా వార్శకి ఆటంకం కల్వగశస్టతత , వార్మ 
బలవంతముగా లాగుకునవేార్మ. సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తర్మవాత ఈ ఆర్ాధ్నా ఉలోంఘింప్ులకు 
దదవుని మూలాయంకనాలను బయలుప్ర్చాడు. “జనులు యి హో వాకు న ైవదేయము చదయుటయందు అసహయ 
ప్డుటకు ఆ యౌవనులు కార్ణమ రై్శ, గనుక వార్శ పాప్ము యి హో వా సనిిధిని బహు గొప్పదాయి ను” అని 
అతడు 17వ వచనములో వరా శాడు. 

అయితద ఈ కథనమును అనుసర్శంచి వ ంటనే, మన ర్చయిత 2:18-21లో దదవుడు ప్ూర్శతగా 
భినిమ నై ర్రతిలో సమూయిలేును మూలాయంకనము చదస్టని విషయమును తలె్వయజేసాత డు. సమూయిలేు 
కొర్కు ఒక కొీతత  ఎఫల దు, అనగా ఒక దనీమ నై వసతమీును తచెుుటకు ప్రతి ఏట హనాి వసూత  దదవుని ప్టో 
ఆమ  చూపని భ్కితని అతడు ముందుగా నివదేించాడు. మర్శయు దదవుడు హనాిను మర్శంతగా దీవించి, 
ఆమ కు మర్ొక ముగుగ ర్మ కుమార్మలను మర్శయు ఇదేర్మ కుమార్ తలను అనుగీహించాడు. తర్మవాత, 2:21 ఈ 
మాటలతో ఈ భాగమును ముగశసుత ంది. 

అయితద బాలుడగు సమూయిలేు యి హో వా సనిిధనిి ఉండ ియి దుగుచుండనెు (1 
సమూయిలేు 2:21). 

దదవుడు సమూయిలేును తర్చుగా ఆమోదించుట, ఏలీ కుమార్మలను ఆయన ఖ్ండించుటకు ప్ూర్శతగా 
భినిముగా ఉనిది. 
దెవైిక మర్శయు సామాజక మూలాయంకనాలు (1 సమూయిలేు 2:22-26) తర్మవాత, మన ర్చయిత 1 
సమూయిలేు 2:22-26లో ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిేలు మధ్య దెైవిక మర్శయు సామాజక 
మూలాయంకనాలను పల లాుడు. ఒక వ పై్ున, 22-25 వచనములలో, కనానీయ వశేయప్ు ఆచార్ములను 
అనుసర్శంచి, మందరి్ము యొకు ప్రవశే దావర్ము వదే స్టతవించుచుండని స్ట్త లీతో ల ైంగశక సంబంధ్ములను 
ప టుర కునాిర్మ. మర్శయు ఏలీ “యి హో వా జనులు” అని పలిచిన నముకమ నై ఇశాీయిలేీయులు అతని 
కుమార్మలను గూర్శు ఫరి్ాయదు చదయుచునాిర్ని 24వ వచనము నివదేిసుత ంది. వార్మ ఆ విధ్ముగానే 
కొనసాగశతద, వార్శక ిఎవర్మ సహాయము చదయలేర్మ అని ఏలీ తన కుమార్మలను హచెుర్శంచాడు. అయితద వార్మ 
తమ తండిర గదిే ంప్ును నిరో్క్షయం చదశార్మ. వార్మ ఎందుకు నిరో్క్షయం చదశార్ో 25వ వచనము మనకు 
తెల్వయప్ర్మసుత ంది: “అయితద యి హో వా వార్శని [ఏలీ కుమార్మలను] చంప్దలచియుండనెు గనుక వార్మ తమ 
తండిరయొక మొర్నీు వినకపల యిర్శ.” 

ఏలీ కుమార్మలను గూర్శు ఈ ప్రతికూల దెైవిక మర్శయు సామాజక ములాయంకనను నివదేంిచిన 
తర్మవాత, దనీిక ిభినిముగా సమూయిలేు చదస్టిన స్టతవను గూర్శు ఒక చిని మాటను మనము చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు మర్శయు ఇశాీయిలేు ప్రజలు ఇర్మవుర్మ సమూయిేలుకు సపందించిన విధానమును గుర్శతసూత  21వ 
వచనములో సమూయిలేును గూర్శు అతడు ఇచిున ఒక అనుకూలమ ైన వాయఖ్యను మన ర్చయిత 
కొనసాగశసుత నాిడు. 1 సమూయిేలు 2:26లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

బాలుడగు సమూయిలేు ఇంకను ఎదుగుచు యి హో వా దయయందును మనుషుయల 
దయయందును వర్శధలుో చుండనెు (1 సమూ. 2:26). 

ఈ వచనము మనకు తలె్వయజేయుచునిటుో , దదవుడు మర్శయు ఇశాీయిలేులోని నముకమ ైన 
ప్రజలు ఇర్మవుర్మ సమూయిేలు యొకు లేవీయ ప్ర్శచర్యకు ఆమోదము తలె్వపార్మ. 
దదవుని ప్రతుయతతర్ములు (1 సమూయిలేు 2:27-4:1a) ఈ విభినిమ నై ములాయంకనాలను అనుసర్శసూత , 
మన ర్చయిత ఏలీ మర్శయు అతని కుటుంబము యొకు అప్నముకమ నై ప్ర్శచర్యకు దదవుడు సపందించిన 
విధానము మర్శయు సమూయిేలు చదస్టిన నముకమ నై ప్ర్శచర్యకు ఆయన ఇచిున సపందనను 2:27-
4:1aలో పల లాుడు. 

ఒక వ పై్ున, మన ర్చయిత 2:27-36లో ఏలీని గూర్శు మాటాో డాడు. ఏలీ మర్శయు అతని 
కుమార్మలు ఇశాీయిలేులోని ఆర్ాధ్నను భ్రషరము చదస్టని విధానమును తలెుప్ుటకు దదవుడు ఒక 
అనామధదయ ప్రవకతను “దెవైజనుడొకనిని” ప్ంపాడు అని అతడు వివర్శంచాడు. ఈ ప్రవకత దావర్ా 31వ 
వచనములో “ర్ాగల దనిములలో నీ బలమును నీ పతిర్మని యింటి బలమును ననేు తకుువచదతును” అని 
చెబుతూ దదవుడు ఏలీ కుటుంబము మీద శాప్ములను కుముర్శసాత నని హచెుర్శంచాడు. దదవుడు ఏలీ 
కుటుంబమును తిర్సుర్శంచాడు మర్శయు వార్శని తన ప్ర్శచర్య నుండి నిర్ూులము చదయుచునాిడు. 

మర్ొక వ ైప్ు, 3:1-4:1aలో దదవుడు సమూయిలేుకు ఇచిున భినిమ నై ప్రతుయతతర్మును మన 
ర్చయిత నివేదించాడు. దదవుడు సమూయిేలుతో సూటగిా మాటాో డుట వ నుక ఉని పరా ముఖ్యతను 
తెలుప్ుటకు అతడు ఆ కాలమందు దదవుడు తన ప్రవకతలతో చాలా అర్మదుగా మాటాో డాడు అని సూచించాడు. 
తర్మవాత, ర్ాతిరవళే సమూయిలేును ప్లుసార్మో  నిదరలేపని 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 శిక్షిసాత నని సమూయిలేుకు స్ట లవిచాుడు. ఉదయమున, అతని కుటుంబము మీదిక ి
ర్ాబో వు దదవుని శాప్ములను గూర్శు సమూయిలేు ఏలీకి చెపాపడు. ఆసకితకర్ముగా, ఏలీ సవయంగా దదవుడు 
నియంతరణలో ఉనాిడు అని, ఆయనకు మంచిది అనిపించినది చదసాత డు అని స్ట లవిచాుడు. 1 సమూయిేలు 
3:19-20లో ఈ మాటలతో మన ర్చయిత ఈ వయతాయసమును ముగశంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమూయిలేు ప దేవాడు కాగా యి హో వా అతనిక ితోడెయైునిందున అతని మాటలలో 
ఏదయిు తపపిపల లేదు. కాబటిర  సమూయిలేు యి హో వాకు ప్రవకతగా స్టిార్ప్డనెని దాను 
మొదలుకొని బయెిరే్ షబావర్కు ఇశాీ యిలేీయులందర్మ తలె్వస్టకిొనిర్శ (1 సమూయిలేు 
3:19-20). 

ఇకుడ 2:21, 26లో సమూయిేలును గూర్శు తాను ఇచిున ఆమోదమును మన ర్చయిత 
కొనసాగశంచిన విషయమును గమనించండి. సమూయిేలు ప దేవాడు కాగా, “యి హో వా అతనికి 
తోడెైయుండనెు.” సమూయిేలు మందరి్ములో దదవునిని నముకముగా స్టతవించాడు కాబటిర , దదవుడు అతనిని 
దీవించి, ఇశాీయిలేీయులందర్శ ఎదుట అతనిని ప్రవకతగా లేవన తాత డు. 
ఫలి్వష్తయులతో యుదధములు (1 సమూయిలేు 4:1b-7:17) ఏలీ కుటుంబము మర్శయు సమూయిేలు మధ్య 
ఉని పల ల్వకలు 4:1b-7:17లో ఫిల్వష్తయులతో ఇశాీయిలేు చదస్టని యుదధములను గూర్శున సుదీర్మా ైన 
కథనముతో ముగుసుత ంది. ఈ చివర్శ భాగము ఏలీ కుమార్మల మీద దదవుడు కుముర్శంచిన శాప్ములు 
ఫిల్వష్తయుల చదతులలో ఇశాీయిేలు ఓటమిని చవిచూచుటకు కార్ణమ నై విధానము వ పై్ునకు దృషిరని 
ఆకర్శషంచు మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడతాయి. భినిముగా, సమూయిేలు మీద దదవుడు 
కుముర్శంచిన దవీ నలు ఫలి్వష్తయుల మీద ఇశాీయిలేీయులు విజయమును సాధించుటకు కార్ణమ ైయాయయి. 

ఈ కథనములోని మొదట ిఉపాఖ్ాయనము 4:1b-22లో ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఏలీ కుటుంబము చదస్టని 
పాప్ములు ఫలి్వష్తయులతో యుదధములో ఇశాీయిలేు యొకు ఓటమికి కార్ణమ ైయియంది అని ఇకుడ మనము 
చూసాత ము. ఏలీ కుమార్మలు యుదధములోనిక ిదదవుని మందసమును తీసుకొని వ ళో్ల ప్ర్శశుదుధ లమనిటుో  
నటించదవార్మగాని, వార్మ మందసమును విజయము కొర్కు ఒక తాయితుత  వల  మాతరమే ప్ర్శగణ ంచదవార్మ. 
అంతదగాక, అనేక సంవతిర్ముల పాటు వార్శ పాప్ములు ఎంతగా ఎదిగాయి అంటే, ఫలి్వష్తయులు 
ఇశాీయిలేును సమూలముగా నాశనము చదయుట మాతరమేగాక, మందసమును కూడా చెర్ప్టార ర్మ. ఏలీ 
కుమార్మల్వర్మవుర్మ యుదధములో మర్ణ ంచార్మ, మర్శయు వార్శ మర్ణములను గూర్శు, మందసము 
చెర్ప్టరబడని విషయమును గూర్శు వినిన ఏలీ సవయంగా మర్ణ ంచాడు. అయితద దనీిని మించి, ఏలీ 
కుటుంబము చదస్టని పాప్ము ఇశాీయిలేు దదశమంతటి మీదిక ిదదవుని శాప్మును కొనితెచిుంది. 4:21లో, 
విధ్వర్ాల ైన ఏలీ కరడలు తనకు ప్ుటిరన బిడ్కు “ఈకాబో దు” అని పతర్మ ప టిరంది, హెబ్రరలో (ִאי־ָכבֹוד), అనగా 
“ప్రభావము పల యి ను,” లేక “ప్రభావము ఎకుడ ఉనిది?” అని అరా్ము. 22వ వచనములో ఆమ  
వివర్శంచినటుో , “దదవుని మందసము ప్టరబడి పల యినందున ప్రభావము ఇశాీయిలేీయులలో నుండ ి
చెర్ప్టరబడి పల యి ను.” ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మలు చదస్టని పాప్ములు దదశము మీదిక ిఈ ఘోర్మ ైన 
శాప్మును కొనితచెాుయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ఉపాఖ్ాయనము తర్మవాత, 5:1-7:2లో దదవుడు జోకయము చదసుకొనుటను గూర్శు మనము 
చదువుతాము. దదవుని మందసమును ఆష్ల్ దులో ఉని దదవాలయములో ఉని వార్శ అబదధ  దదవతయి ైన 
దాగోను ఎదుట ప టుర ట దావర్ా ఫిల్వష్తయులు ఇశాీయిలేీయుల మీద సాధించిన విజయమును వడేుకగా 
జర్మప్ుకునాిర్మ. అయితద దదవుడు అసాధార్ణమ నై ర్రతిలో జోకయం చదసుకునాిడు. మొదటి ర్ాతిర తర్మవాత, 
దాగోను విగహీము దదవుని మందసము ఎదుట సాగశలప్డయిుండుటను ఫలి్వష్తయులు గమనించార్మ. ర్ ండవ 
ర్ాతిర తర్మవాత కూడా, దాగోను సాగశలప్డయిుండుట ఫలి్వష్తయులు చూశార్మ. అయితద ఈసార్శ, ప్ుర్ాతన 
మానవ స్ట ైనయములు తాము ఓడించిన శతుర వుల యొకు తలలు మర్శయు చదతులు తొలగశంచిన విధ్ముగానే, 
దాగోను తల మర్శయు చదతులు విర్గగొటరబడినవి. దదవుడు ఆష్ల్ దు ప్రజలకు గడ్లను మర్శయు ప్ందకిొకుుల 
దావర్ా వాయపించు బుబో నిక్స తగెులును కల్వగశంచాడు. ఫలి్వష్తయులు మందసమును గాతు మర్శయు ఎకరీనుకు 
తర్ల్వంచినప్ుపడు కూడా దదవుడు అదద ప్ని చదశాడు. ఏడు న లల తర్మవాత, ఫలి్వష్తయులు వార్శ యాజకులను 
మర్శయు మంతరసానులను సంప్రదించార్మ. ఆవులు లాగు బండిక ి— వార్శ వశేయప్ు మతమునకు ర్ూప్కము 
— కటిర మందసమును తిర్శగశ ఇవవమని వార్మ హచెుర్శంచార్మ. మర్శయు, దదవునికి పరా యశిుతత  బలులుగా, 
ఫిల్వష్తయుల ఐదు ప్టరణముల తర్మప్ున ఐదు బంగార్ప్ు గడ్లను మర్శయు ఐదు బంగార్ప్ు 
ప్ందకిొకుులను ప్ంప్మని వార్మ ప్రతిపాదించార్మ. 

మందసము బయటకు వసుత నిప్ుపడు ఫలి్వష్తయులు చూస్ట,ి భ్యప్డపిల యార్మ. 
“అయోయ, ఐగుప్తయుల మీద అనకే తగెుళోను తచెిు, వార్శని ఐగుప్ుత  నుండ ి
విడపింిచిన యి హో వా మందసము ఇదద” అని వార్మ అనాిర్మ. మర్శయు, వాసతవానిక,ి 
ఫలి్వష్తయులు చపెపిన మాట అక్షర్ాల నిజం. అయితద “ఏదఏిమ నైా, మనము వ ళో్ల 
వార్శతో పల ర్ాడదాము” అని ఫలి్వష్తయులు అనాిర్మ. గొప్ప నిర్గమనకు కార్ణమ నై 
దదవుని మందసము ఇదద అని ఫలి్వష్తయులు భ్యప్డుటలో అరా్మునిద.ి అయితద 
నిర్గమనను కల్వగశంచిన దదవుడు తన స ంత ప్రజలను బటిర  సంతోషముగా లేడు అని 
పాఠకులముగా మనకు తలెుసు. కాబటిర , ఫలి్వష్తయులు ఇశాీ యిలేీయులను ఓడంిచి 
మందసమును చరె్ప్టరగల్వగార్మ... ఆ నిబంధ్న మందసము “నిర్గమనమును 
కల్వగశంచిన ఈ గొప్ప దదవునిక ిసంబంధంిచినద ికాకపల వచదుమో.” అయితద, దనీిక ి
వయతిర్కేమును మనము చూసాత ము. అవును, మందసము చరె్ప్టరబడుటకు దదవుడు 
అనుమతించాడు. అయితద, మందసము ఫలి్వష్తయుల పరా ంతములోనిక ివ ళో్లన వ ంటన ే
ఏమి జర్మగుతుందో  ఆలోచించండ?ి ఐగుప్తయులు అనుభ్వించిన తగెుళోను 
ఫలి్వష్తయులు కూడా అనుభ్వించుట ఆర్ంభించార్మ. కాబటిర , ఫలి్వష్తయులు ఈ విధ్ంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మందసమును చరె్ప్టుర ట, నిర్గమకాండములో దదవుడు వయవహర్శంచిన 
విధానమునకు ప్రతీకగా ఉనిటుో  మనము చూసాత ము. 

— ఆండూర  అబరె్ ితి, Ph.D. 

ఆవులు మందసమును లేవీయుల ప్టరణమ నై బతేెషమ ష్ నకు ఇశాీయిలేీయులకు అప్పగశంచుటకు 
తీసుకొని వచాుయి. అయితద విచార్కర్ముగా, బేతెషమ ష్ లో ఉని లేవీయులు కూడా ఆర్ాధ్న కొర్కు 
దదవుడచిిున నియమములను ఉలోంఘించినవార్ యైునాిర్మ. మోషత ధ్ర్ుశాసతమీునకు భినిముగా, వార్మ 
ఫిల్వష్తయుల బంగార్మ గడ్లను మర్శయు ప్ందికొకుును మందసప్ు సముఖ్ములో ఉంచార్మ. గౌర్వముతో 
మందసమును కప్ుపటకు బదులుగా, వార్మ దాని వ పై్ుకు చూసూత  ఉనాిర్మ, లేక దానిలోనికి చూశార్మ. 
ఫల్వతంగా, దదవుడు బతేెషమ షు లోని డెబెైై  మందిని హతము చదశాడు, మర్శయు ప్రజలు విలపించార్మ. 
తర్మవాత ఇశాీయిేలీయులు మందసమును జఞగతీతగా ఉంచుట కొర్కు కిర్యతాయర్రముకు తీసుకొని వ ళ్లో ర్మ. 
మందసము తిర్శగశవచిునప్పటకిర, ఆ సమయమందు ఇశాీయిలేు దదశమంతా దదవుని శాప్ములను 
అనుభ్వించుటను కొనసాగశంచింది అను వాసతవమును 7:2 ఉదాా టసిుత ంది. అకుడ మనము ఇలా 
చదువుతాము: 

మందసము కరి్యతాయర్రములోనుండని కాలము ఇర్మవ  ైసంవతిర్ములాయి ను. 
ఇశాీ యిలేీయులందర్మ యి హో వాను అనుసర్శంప్ దుఃఖంచుచుం[డనెు] (1 
సమూయిలేు 7:2). 

తర్మవాత ఉపాఖ్ాయనములో, 7:3-17లో ఫిల్వష్తయుల మీద ఇశాీయిలేు సాధించిన విజయమును 
గూర్శు మనము నరే్ముకుంటాము. మనము ఊహించదగశన విధ్ముగానే, ఈ విజయమునకు సమూయిలేు 
చదస్టని నముకమ ైన ప్ర్శచర్య కార్ణమ ైయునిదని మన ర్చయిత ఉదాా టించాడు. వార్శ యొదే ఉని అనయ 
దదవతలను ప్డవయేుట దావర్ా దదవుని యొదేకు తిర్శగశ ర్ముని సమూయిలేు ముందుగా ఇశాీయిలేీయులను 
హెచుర్శంచాడు. వార్మ తమ హృదయములను దదవుని వ ైప్ుకు తిరపిపన యి డల మర్శయు ఆయనను మాతరమే 
స్టతవించిన యి డల, దదవుడు వార్శని ఫిల్వష్తయుల నుండ ివిమోచిసాత డు అని అతడు ప్రకటించాడు. 
ఇశాీయిలేీయులు దదవుని ఎదుట తమను తాము నమపొ్ర్చుకొని ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున 
నియమములను ఉలోంఘించినందుకు ప్శాుతాత ప్ప్డా్ ర్మ. కాబటిర , వార్శ తర్మప్ున సమూయిేలు దదవునిక ి
పరా ర్శాంచాడు. ఫలి్వష్తయులు యుదధము కొర్కు సమకూడనిప్ుపడు, ప్రజలు సమూయిలేు ఎదుట విలపించార్మ. 
సమూయిలేు మోషత ధ్ర్ుశాసత  ీఅనుసార్ముగా బలులను అర్శపంచాడు మర్శయు దదవుడు ఇశాీయిేలు 
దదశమునకు ఫిల్వష్తయుల మీద విజయమును అనుగీహించాడు. “సమూయిలేు ఉండని దనిములనిిటను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి హో వా హసతము ఫలి్వష్తయులకు విర్ోధ్ముగా ఉండనెు” అని 7:13లో మనము చదవుతాము. మర్శయు 
సమూయిలేు చదస్టిన నముకమ ైన ఆర్ాధ్న అతడు తన సవసాలమ నై ర్ామాకు వ ళో్ల, అకుడ యి హో వా కొర్కు 
ఒక బల్వప్ఠమును నిర్శుంచిన తర్మవాత కూడా ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు ఆశీర్ావదములను కల్వగశంచుట 
కొనసాగశంచింది. 

లేవీయ నాయకతవము విషయములో ఇశాీయిలేులో జర్శగశన మార్మపను గూర్శున చివర్శ భాగము ఏలీ 
కుటుంబము నుండ ిసమూయిలేునకు లేవీయ అధకిార్ము మార్మప చెందని విషయములో ఎదుర్ నై ప్రతి 
ప్రశికు సమాధానమిచిుంది. దదవుని ఆర్ాధ్న విషయములో వార్మ చదస్టని మోసమును బటిర ఏలీ 
కుటుంబము మీదకిి వచిున దదవుని శాప్ములు ఇశాీయిలేు దదశమంతటిని అప్జయములోనికి నడిపించాయి. 
అయితద అతడు ఆర్ాధ్నలో దదవుని ఎదుట చదస్టని నముకమ నై ప్ర్శచర్య దావర్ా సమూయిలేుకు కల్వగశన 
ఆశీర్ావదములు ఇశాీయిలేును విజయములోనికి నడిపించాయి. దదవుడు సవయంగా సమూయిేలును 
లేవన తాత డు, అతడు ఇశాీయిలేునకు ర్ాజర్శకమును, మర్శ విశషేముగా, ర్ాజుగా దావీదును ప్ర్శచయం 
చదశాడు. 

ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను 
మనము చూశాము కాబటిర , మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైైసతవ అనువర్తనమును ఇప్ుపడు 
మనము చూడవలస్టయిునిద.ి కరీసుత  అనుచర్మల జీవితములను ఈ అధాయయములు ఏ విధ్ంగా 
ప్రభావితము చదయాల్వ? 

క ైసైతవ అనువర్తనము 
చాలాసార్మో , సదాభవన కల్వగశన క ైైసతవులు సమూయిలేు గీంథములోని ఈ భాగమును ఒక ప్దధతి 

లేకుండా చదువుతు, తమ వయకితగత క ైైసతవ జీవితములకు సర్శప్డు ఒక వదేాంత లేక న తైిక నియమము 
కొర్కు వ దకుతార్మ. ఇప్ుపడు, మన గీంథములోని మొదట ివిభాగము అనేక అంశములను గూర్శు 
మాటాో డుతుంది. కాబటిర , ఈ అధాయయములను ఈ విధ్ంగా అధ్యయనం చదయుటలో ఎలాంట ితప్ుప లేదు. 
కాని ఈ అధాయయములను మనము దుర్శవనియోగం చదయకుండా ఉండునటుో  చూచుటకు, ఏదో  ఒక చోట 
మన క ైసైతవ అనువర్తనములను మనము సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఉదాా టించిన ఈ అంశములతో 
అనుగుణయము చదయాల్వ. 

సులభ్ంగా చెబితద, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమునకు క ైైసతవ అనువర్తనములు 
దదవుని నిబంధ్నలు మర్శయు దదవుని ర్ాజయము మీద మన ర్చయిత ఉంచిన ఉదాా టనలకు అనుగుణంగా 
ఉండాల్వ. ఈ ర్ ండు అంశములు మన జీవితములలో ఈ అధాయయముల యొకు ఔచితయమునకు కొనిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరలకమ నై ధోర్ణులను అందిసాత యి. ముందుగా దదవుని నిబంధ్నల మీద మన ర్చయిత ప టిరన ఉదాా టన 
విషయములో ఇది ఏ విధ్ంగా వాసతవమ ైయునిదో మనము చూదాే ము. 

దదవుని నిబంధ్నలు 
మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో ప్రసాత వించినటుో , సమూయిేలు గీంథ ర్చయితకు ఆర్మ 

ప్రధానమ ైన దెవైిక నిబంధ్నలను గూర్శు తలెుసు: ఆదాము మర్శయు నోవహులో ప్రజలందర్శతో దదవుని 
నిబంధ్నలు; అబరా హాము, మోషత మర్శయు దావీదు దావర్ా ఇశాీయిలేు దదశముతో ఆయన చదస్టిన నిబంధ్నలు; 
వార్మ చరె్ నుండ ితిర్శగశ వచిున తర్మవాత ఇశాీయిలేుతోను యూదాతోను దదవుడు చదసాత డని యిర్రుయా 
మర్శయు ఇతర్ ప్రవకతలు ప్రవచించిన కొీతత  నిబంధ్న. 

ఇప్ుపడు, ఈ పాఠంలో, మోషతతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న సంప్ూర్ణముగా అమలులో ఉని 
కాలములో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంలోని సనిివశేములు జర్శగశనటుో  మనము 
చూశాము. అయితద సమూయిలేు గీంథము వరా యబడినప్ుపడు, దావీదుతో కూడా దదవుడు నిబంధ్నను 
స్టిార్ప్ర్చాడు అను విషయమును మన మనసుిలో ఉంచుకరవాల్వ. ఈ కార్ణం చదత, ఈ అధాయయములలో 
వరా యబడని విషయములను దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము వ లుగులో తన వాసతవిక శరీతలు 
అనువర్శతంచుకరవాలని మన ర్చయిత ఆకాంక్షించాడు. 

అయితద కరీసుత  అనుచర్మలు ర్ాజర్శకమునకు సమూయిలేు యొకు ప్ర్శచయమును 
అనువర్శతంచునప్ుపడు, మనము ఒక అడుగు ముందుకు వ ళ్లో ల్వ. కరసీుత లో దదవుడు కొీతత  నిబంధ్నను 
స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత కాలములో మనము జీవిసుత నాిము. మర్శయు ఈ కొీతత  నిబంధ్న మోషత మర్శయు 
దావీదులతో దదవుడు ఇంతకు ముందు చదస్టని నిబంధ్నల యొకు కియీాశీలకములలో మార్మప చదర్మపలను 
చదసుత ంది. ఈ మార్మపచదర్మపలు ఎంత కిోషరమ ైనవి అంటే, మనము ఒక ఆధార్యోగయమ నై మార్గదర్శి కావాల్వ. 
ప్రతి దెవైిక దయను, మానవాళ్ల చూప్వలస్టిన సావమిభ్కిత యొకు ప్రతి అవసర్తను, మర్శయు 
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయంలో నమోదు చదయబడని ప్రతి శాప్ము మర్శయు 
ఆశీర్ావదమును అనువర్శతంచుటకు, కొీతత  నిబంధ్నలో మనకు ప్ర్శశుదాధ తు యొకు నిర్రా్కముకాని ప్రతయక్షత 
కావాల్వ. 

మొదటగిా, సమూయిేలు గీంథము యొకు మొదటి విభాగములోని ప్రతి దదవుని దయాకృతమును 
కరీసుత లో దదవుడు చూపని దయ అధిగమిసుత ంది అని కొీతత  నిబంధ్న మనకు బో ధిసుత ంది. నాయయాధపి్తుల 
కాలములో ఇశాీయిలేును తమ శమీల నుండి విమోచించుటకు దదవుడు కనికర్ముతో సమూయిేలును 
లేవన తాత డు. అయితద కరసీుత ను ప్ంపనిప్ుపడు దదవుడు మర్శంత గొప్ప దయను కనుప్ర్చాడు. తన జీవితము, 
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నములో, కరీసుత  దదవుని ప్రజలను అనకే శతాబేముల శమీల నుండ ి
విమోచించాడు. మర్శయు యుగసమాపిత  వర్కు కరీసుత  దదవుని ప్రజలను విమోచిసుత నే ఉంటాడు. అంతదగాక, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమూయిలేు దనిమున దదవుని యొకు కనికర్ముతో కూడని పాలుప్ంప్ులు ప్రతి ఇశాీయిలేీయుని 
జీవితములోనికి విశషేమ నై కనికర్ముల ర్ూప్ములో ప్రవహించింది. మర్శయు, కరసీుత  అనుచర్మలముగా, 
సమూయిలేు దనిములలో ఆయన చూపిన దయను గూర్శు మనము ఆలోచన చదయుచుండగా అనుదినము 
దదవుడు మనకు దయను చూప్ు అనకే విధానములను మనము చూడవచుు. 

ర్ ండవదగిా, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయములో దదవుడు కరర్శన మానవ 
సావమిభ్కిత యొకు అవసర్త కొీతత  నిబంధ్న యుగమునకు కూడా అనువర్శతంచబడుతుంది. ముందుగా 
మనము సవయంగా కరీసుత  యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన విధదయత వ పై్ుకు నడిపించబడతాము. ప నినాి, ఏలీ 
కుమార్మలు, ఏలీ కుమార్మల ఆధనీములో ఉని ఇశాీయిలేీయులు ప ందిన వ ఫైలయములు కరీసుత  యొకు 
నిజమ నై, నముకమ ైన ఆర్ాధ్నకు ప్ూర్శతగా భినిముగా ఉనాియి. హనాి, సమూయిలేు, మర్శయు 
సమూయిలేు ఆధనీములో ఉని ఇశాీయిలేు ప్రజలు చదస్టని నముకమ నై ఆర్ాధ్న కరసీుత  చదస్టిన మర్శ గొప్ప 
మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై దదవుని ఆర్ాధ్నను బయలుప్ర్మసుత ంది. అయినను, సమూయిలేు యొకు వాసతవిక 
శరీతలు నముకమ నై ఆర్ాధ్నకు మోషత ఇచిున పరా మాణ కతను తమ జీవితములకు 
అనువర్శతంచుకరవలస్టయిుండిన విధ్ముగానే, కొీతత  నిబంధ్నలోని ఆర్ాధ్నా పరా మాణ కతను మన 
జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు మనము పిలువబడతిిమి. నిజమ నై మర్శయు నముకమ నై ఆర్ాధ్న 
దావర్ా కృతజాతతో కూడని మానవ సావమిభ్కితని క ైైసతవ సంఘము వయకతప్ర్చాలని దదవుడు కరర్మచునాిడు. 
యోహాను 4:23లో యిసేు స్ట లవిచిునటుో , “అయితద యథారా్ముగా ఆర్ాధించువార్మ ఆతుతోను 
సతయముతోను తండిరని ఆర్ాధించు కాలమువచుుచునిది; అది ఇప్ుపడును వచదుయునిద;ి తనుి 
ఆర్ాధించువార్మ అటిరవార్ే కావల నని తండిర కరర్మచునాిడు.” 

మూడవదగిా, ఈ అధాయయములలో అవిధదయతకు దదవుని శాప్ములను మర్శయు విధదయతకు 
దదవుని ఆశీర్ావదములను కొీతత  నిబంధ్న వ లుగులో కూడా మనము చూడాల్వ. ఈ విభాగములోని దదవుని 
శాప్ములు దదవుని ఆర్ాధ్నను ఉలోంఘించకుండా ఉండునటుో  వాసతవిక శరీతలను హచెుర్శంచాయి. మర్శయు 
పాప్ములేనివాడెైయుండ ికూడా, ఆయనలో ర్క్షింప్బడు విశావసములోనికి వచుు ప్రతి ఒకుర్శ ప్క్షమున 
దదవుని నితయ శాప్ములను అనుభ్వించిన కరసీుత  వ పై్ుకు అవి చూప్ుతాయి. నేడు కూడా, సంఘమునకు 
కీమశిక్షణ నేర్మపటకు మర్శయు మనలను ఆయన వ పై్ునకు ఆకర్శషంచుటకు దదవుడు తాతాుల్వక శాప్ములను 
కుముర్శంచుచునాిడు. అదద విధ్ముగా, సమూయిలేు గీంథములోని ఈ భాగములో కనిపంిచు తాతాుల్వక 
ఆశీర్ావదములు ప్రతి ఇశాీయిలేీయుని నముకముగా ఆర్ాధ్న చదయునటుో  పల ర తిహించాయి. ఈ 
ఆశీర్ావదములు మనలను దదవుని నుండి సవయంగా కరీసుత  ప ందుకొను మర్శంత ఉనితమ ైన, నితయ 
ఆశీర్ావదముల వ ైప్ుకు నడపిసిాత యి. అయితద అదద సమయములో, సమూయిలేు గీంథములోని ఈ 
భాగములోని దదవుని ఆశీర్ావదములు మన అనుదిన జీవితముల కొర్కు కల్వగశయుని అంతర్ాభవములను 
మనము నిరో్క్షయం చదయకూడదు. దదవుడు హనాిను, సమూయిేలును మర్శయు ఇశాీయిలేీయులను వార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూపని నముకమ నై విధదయతను బటిర  దీవించిన విధ్ముగాన,ే తన సంఘమునకు ప్రతిఫలమిచుుటకు కరసీుత  
తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను ఇసాత డని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. మర్శయు ఈ తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములు 
ర్ానుని లోకములో మనము అనుభ్వించబో వు నితయ ఆశీర్ావదముల ముందు ర్మచిని కరీసుత  యొకు 
నముకమ నై అనుచర్మలకు అందిసాత యి. 

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటుో , ర్ాజర్శకము కొర్కు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమునకు 
మన క ైసైతవ అనువర్తనములను దదవుని నిబంధ్నల మీద ఆధార్శతము చదయుట చాలా పరా ముఖ్యమ నై 
విషయమ యైునిది. అయితద దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటకు మన ర్చయిత కల్వగశయుని 
లక్షయమును మనము దృషిరలో ఉంచుకరవాల్వ. 

దదవుని ర్ాజయము 
దదవుడు సవయంగా సమూయిలేు యొకు జననమును నిర్ేేశించాడు అని, దదవుని ర్ాజయమును 

వాయపింప్జయేుటకు ఇశాీయిలేుకు నాయకునిగా సమూయిలేును ఘనప్ర్శచాడని సమూయిలేు గీంథములోని 
మొదట ివిభాగము తలె్వయజసేుత ంది. మనకు తలె్వస్టిన విధ్ముగానే, సమూయిలేు తర్మవాత దావీదును 
ర్ాజుగా అభిషతకించాడు. మర్శయు దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన ఒక దనిమున 
సర్వలోకము మీద దదవుని ప్ర్శపాలన అను మహమికర్మ నై విజయములోనికి ప్రజలను నడిపసిుత ంది. 

ప్ర్శప్ూర్ణమ నై నీతిగల దావీదు కుమార్మడెనై యిేసు దదవుని ర్ాజయము యొకు ఈ మహిమకర్మ ైన 
విజయమును ప్ూర్శత చదసాత డు అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంద.ి అయినను, ఆయన ఈ నిర్రక్షణను ఊహించని 
మార్గములలో న ర్వేర్ముతాడు. మన మునుప్టి పాఠంలో మనము నరే్ముకునిటుో , యిసేు దదవుని 
ర్ాజయమును భ్ూమి మీదిక ిమూడు దశలలో తీసుకొని వసాత డు: ఆయన మొదట ిర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభ్ము, సంఘ చర్శతర అంతట ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన 
మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మప. కరీసుత లో దదవుని ర్ాజయము యొకు ఈ 
ముకరుణ దృకపధ్ము కొీతత  నిబంధ్న విశావసమునకు చాలా కరలకమ ైనదగిా ఉనిది. ఈ కార్ణం చదత, మన 
గీంథములోని మొదటి విభాగము యొకు ప్రతి క ైసైతవ అనువర్తనము కరీసుత  ర్ాజయములోని మూడు 
దశలననిిటిని ప్ర్శగణలోనికి తీసుకరవాల్వ. 

ఆర్ంభించుటకు, కరసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో, ర్ాజర్శకము కొర్కు సమూయిలేు ఇచిున 
ప్ర్శచయమును యిేసు న ర్వేర్ముట ఆర్ంభించిన విధానమును మనము చూడవచుు. సమూయిేలు 
దినములలో, సమూయిలేు నాయకతవము దావర్ా దదవుడు తన ర్ాజయమును ముందుకు కొనసాగశంచాడు. 
మర్శయు, యిసేు యొకు మొదట ిర్ాకడ సమయములో, యిేసు జీవితము, మర్ణము మర్శయు 
ప్ునర్మతాా నము దావర్ా అతడు నాటకరయమ నై ర్రతిలో దదవుని ర్ాజయమును ముందుకు నడిపంిచాడు. ఆయన 
స్టిలువ మర్ణములో, ఇశాీయిలేు మీద మర్శయు దదశముల మీద అప్వాద ికల్వగశయుని ప్టుర ను యిసేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్ణయాతుకముగా తుతుత నియలు చదశాడు. ఆయన మర్ణము నుండ ితిర్శగశలేచినప్ుపడు, ఆయనకు 
సర్వసృషిర  మీద అధికార్ము ఇవవబడనిది. ఆయన ఆర్ోహణమగుటకు ముందు మతతయి 28:18లో ఇలా 
చెబుతూ యిసేు తన శిషుయలకు నిశుయతనిచాుడు, “ప్ర్లోకమందును భ్ూమిమీదను నాకు 
సర్ావధికార్ము ఇయయబడయిునిది.” ఈ భావనలో, సమూయిేలు గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో 
తన ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు సాధించినది, తాను దావీదు స్టంిహాసనమును మొదటిగా అధరి్ోహించినప్ుపడు 
కరీసుత  సాధించిన గొప్ప కార్యముల వ ైప్ుకు మన దృషిరని మళ్లళంచాల్వ. 

ఇంతదగాక, సంఘ చర్శతర అంతట ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, ర్ాజర్శకమునకు 
సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయమును కరసీుత  మర్శ ఎకుువగా న ర్వేర్ముతాడు. మనము ఇంతకుముందు 
చూస్టనిటుో , సమూయిేలు జననము దదవుని ర్ాజయము భ్ూదగింతముల వర్కు వాయపసిుత ంది అని హనాి 
కల్వగశయుని నిర్రక్షణను నూతనప్ర్చింది. మర్శయు ఒక సహసరా బేి పాటు, దదవుని ర్ాజయమును లోకములో 
మర్శ ఎకుువగా వాయపింప్జయేుటకు దదవుడు సంఘమును నిర్ేేశించాడు మర్శయు బలప్ర్చాడు. మతతయి 
28:19, 20లో యిసేు తన శిషుయలకు స్ట లవిచిునటుో , “కాబటిర  మీర్మ వ ళో్ల, సమసత  జనులను శిషుయలనుగా 
చదయుడి; తండిరయొకుయు కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదాధ తుయొకుయు నామములోనికి వార్శకి బాపితసు 
మిచుుచు ననేు మీకు ఏ యి ేసంగతులను ఆజఞా పించితినో వాటనినిిటిని గ కైొనవల నని వార్శకి బో ధించుడి. 
ఇదగిో ననేు యుగసమాపిత  వర్కు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాినని వార్శతో చెప పను.” కాబటిర , 
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును మనము అనువర్శతంచినప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధ తు శకిత 
దావర్ా కరసీుత  అనుదనిము తన సంఘము దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జయేుటను 
కొనసాగశంచుచుని విధానము మీద మనము దృషిరని నిలపాల్వ. 

మతతయి సువార్త అంతటా, యిసేు ప్ర్లోక ర్ాజయమును గూర్శు, దదవుని ప్ర్శపాలనను 
— ఇద ిదదవుని ప్ర్శపాలనను గూర్శు తలెుప్ు మర్ొక యూదుల విధానమ యైునిద ి
— గూర్శు బో ధంిచుటను మనము చూసాత ము. అయినను, యిసేు భ్ూమి మీద తన 
అధకిార్మును మర్శయు ప్ర్శపాలనను అనకే విధ్ములుగా కనుప్ర్చుచునాిడు: 
ర్ోగులను సవసాప్ర్చుట, దయయములను వ ళోగొటుర ట, తుఫానులను 
శాంతింప్జయేుట, మొదలగునవి... అయితద మీర్మ మతతయి సువార్త యొకు చివర్శ 
భాగమునకు వచిునప్ుపడు, ఆయన తిర్శగశలేచిన తర్మవాత, ప్ర్లోకమునకు 
ఆర్ోహణమగుటకు ముందు యిసేు ఇలా స్ట లవిచుుచునాిడు, “ప్ర్లోకమందును 
భ్ూమిమీదను నాకు సర్ావధకిార్ము ఇయయబడయిునిద.ి” కాబటిర , తదడా ఏమిటంట,ే 
యిసేు తిర్శగశలేచాడు కాబటిర  ఆయన విశవమును పాల్వంచువాడెయైునాిడు. ఆయన 
తలె్వపని ఒక వాకయభాగము కరర్తనలు 110:1 — “ప్రభ్ువు నా ప్రభ్ువుతో స్ట లవిచిున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాకుు: ననేు నీ శతుర వులను నీ పాదములకు పఠ్ముగా చదయు వర్కు నా కుడ ి
పార్ివమున కూర్ముండుము” అకుడ యిసేు తండిర కుడపిార్ివమందు 
కూర్ొునియునాిడు, మర్శయు ఆయన పాల్వంచుచునాిడు, ఆయన తన 
విర్ోధ్ులందర్శనీ తన పాదముల కిీంద ఉంచునంత వర్కు అద ికొనసాగుతుంద ిఅని 
ఆయన స్ట లవిచాుడు. 

— డా. క ైైగ్ ఎస్. కరనర్డ 

మర్శయు అవును, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం తన ర్ాజయము యొకు 
న ర్వేర్మపలో కరీసుత  చదయబో వు కార్యము వ పై్ుకు చూడమని కూడా మనకు పిలుప్ునిసుత ంది. సమూయిలేు 
గీంథములోని ఈ అధాయయములు దావీదు కుటుంబము దదవుని విర్ోధ్ులందర్శనీ నాశనము చదస్ట ి
లోకమందంతట ఉని దదవుని ప్రజలకు అంతములేని దవీ నలను కల్వగశంచు దనిము కొర్కు ఎదుర్మచూడమని 
వాసతవిక శరీతలకు పలిుప్ునిచాుయి. కరీసుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన సాతాను మీద, దయయముల మీద, 
మర్శయు దదవుని మీద వార్మ చదస్టని తిర్మగుబాటులో వార్శతో కల్వస్టని ప్రతి మానవమాతుర ని మీద అంతిమ 
విజయము సాధిసాత డు. అంతదగాక, కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భ్ూమిలో వార్మ తన సావసాయమును 
ప ందుకొనుచుండగా కరసీుత  తన ప్రజల మీద తన విజయము దావర్ా కలుగు నితయ ఆశీర్ావదములను 
కుముర్శసాత డు. మతతయి 28:20bలో తన శిషుయలను పల ర తిహంిచుటకు యిసేు స్ట లవిచిునటుో , “ఇదిగో ననేు 
యుగసమాపితవర్కు సదాకాలము మీతోకూడ ఉనాి[ను].” కాబటిర , ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున 
ప్ర్శచయమును మనము అనువర్శతంచుచుండగా, కరసీుత  యొకు మహిమకర్మ ైన ర్ాకడ కొర్కు ఎదుర్మచూసూత  
మనము కూడా దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతుత  మీద దృషిరని నిల్వపి ఉంచాల్వ. 

ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును మనము చూశాము కాబటిర , సమూయిేలు 
గీంథములోని ర్ ండవ విభాగమును ఇప్ుపడు మనము చూడవలస్టయిునిది, 1 సమూయిలేు 8-2 
సమూయిలేు 1లో సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకము. 

సౌలు యొకు విఫలమ ైన ర్ాజర్శకము 

దావీదు ర్ాజు అగుటకు ముందు జర్శగశన సనిివశేములను దదవుడు నిర్ేేశించిన విధానమును 
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత జఞా ప్కము చదసుకొనుచుండగా, అతడు ఒక కఠశనమ ైన సవాలును 
ఎదుర్ొునాిడు. అతడు సౌలుతో ఎలా వయవహర్శంచాల్వ? దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ర్ాజయము యొకు నిర్రక్షణ అయుయంటే, సమూయిలేు ముందు సౌలును ఇశాీయిలేుకు ర్ాజుగా 
ఎందుకు అభిషతకించాడు? ఇప్ుపడు, మన ర్చయిత ఈ విషయములతో చాలా శదీధగా వయవహర్శంచాడు. 
దదవుడు ఆర్ంభ్ములో ఇశాీయిలేుకు ర్ాజుగా సౌలును ఆమోదించాడు అని అతడు ఒప్ుపకునాిడు. అయితద 
దదవుడు సౌలును మర్శయు అతని కుటుంబమును శాశవతముగా తిర్సుర్శంచి, అతని సాా నములో దావీదును 
ఎనుికొనిన విధానమును అతడు వివర్ంగా తలె్వయప్ర్చాడు. 

మన గీంథములోని మొదట ివిభాగమును చూస్టని విధ్ముగానే సౌలు యొకు విఫలమ ైన 
ర్ాజర్శకమును కూడా మనము విశదకీర్శదాే ము. ఈ విభాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములతో 
మనము ఆర్ంభిదాే ము. తర్మవాత, మనము దాని యొకు క ైైసతవ అనువర్తనములను చూదాే ము. సౌలు 
యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను ముందు చూదాే ము. 

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు 
సౌలు ప్ర్శపాలనను గూర్శున కథనము ఎంత సంకిోషరమ ైనద ిఅంటే, వాటిని ఒకటగిా ఐకయప్ర్చు ముఖ్య 

అంశములను — అనగా దదవుని ర్ాజయము మర్శయు దదవుని నిబంధ్న అను అంశములు — ఆదమర్చుట 
చాలా సులభ్మవుతుంది. మొదటగిా, అనేక విధాలుగా, దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిలేునకు 
నాయకతవము ఎందుకు వహంిచాల్వ అని వివర్శంచుట కొర్కు ఈ అధాయయములు అంకితము చదయబడనివి. 
ఇప్ుపడు, అనేక విధాలుగా సౌలు దదవుని ర్ాజయమును ముందుకు నడిపించాడు అని మన ర్చయిత సపషరము 
చదశాడు. అతడు తన అధకిార్ములో గోతరములనిిటిని ఐకయప్ర్చి దదవుని విర్ోధ్ుల మీద ఇశాీయిలేును అనేక 
విజయములలోనిక ినడపిించాడు. అయితద అదద సమయములో, దదవుడు సౌలు ప్టో సహనము 
చూపనిప్పటికర, దదవుని మీద సౌలు చదస్టని తిర్మగుబాటు ఎంత ఘోర్మ నైద ిఅంటే, దదవుడు సౌలును మర్శయు 
అతని కుమార్మలను ర్ాజర్శకము కొర్కు అనర్ము లను చదయవలస్టవిచిుంది. సవయంగా దదవుని ఆజా దావర్ా, 
సౌలుకు బదులుగా దావీదు దదవుని ర్ాజయము యొకు మహమికర్మ నై భ్విషయతుత  వ ైప్ునకు ఇశాీయిలేును 
నడపిించాడు. 

ర్ ండవదగిా, మోషతతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నలోని కియీాశీలకముల దృష్ార య ఇద ిఎలా జర్శగశనదో  మన 
ర్చయిత వివర్శంచాడు. సౌలు ప్ర్శపాలన కాలములో దదవుడు తర్చుగా ఇశాీయిలేు ప్టో దయను చూపిన 
విధానమును అతడు ఎతిత  చూపాడు. అయితద కృతజాతగల మానవ సావమిభ్కిత అవసర్తను దదవుడు కరర్శన 
విషయము మీద కూడా అతడు దృషిరప టార డు. విశషేముగా, అతడు ర్ ండు అవసర్తల మీద దృషిరప టార డు: 
ఆర్ాధ్నను గూర్శు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలు మర్శయు ర్ాజర్శకమును గూర్శు మోషత ఇచిున 
నియమనిబంధ్నలు. సౌలు, మోషత నియమములను ఉలోంఘించుట దదవుని నుండి తీవరమ ైన శాప్ములకు ఏ 
విధ్ంగా కార్ణమ ైయియందో  కూడా అతడు మర్లా మర్లా కనుప్ర్చాడు. ఈ నియమములకు దావీదు చూపని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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 ఎలాంట ిసందదహము లేకుండా సమూయిలేు గీంథ 
ర్చయిత చదశాడు. 

సౌలు యొకు విఫలమ ైన 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 మాటాో డాడు. తర్మవాత 1 సమూయిలేు 
16:1-2 సమూయిేలు 1:27లో సౌలు నుండి దావీదునకు ఇశాీయిేలు నాయకతవములో జర్శగశన మార్మప మీద 
అతడు దృషిరప టార డు. సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములతో ఆర్ంభించి, ఈ ర్ ండు ప్రధానమ నై 
భాగములను మనము చూదాే ము. 

సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు (1 సమూయిలేు 8-1) 
సపషరముగా, సౌలు జననము మర్శయు బాలయమును గూర్శు సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత 

పరా ముఖ్యమ నై విషయములేమి కనుగొనలేదు. సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున అతని 
నివదేిక సౌలు యొకు యౌవవనముతో ఆర్ంభ్మ ై 1 సమూయిేలు 8:1-12:25లో దదవుడు సౌలును ర్ాజుగా 
స్టిార్ప్ర్చిన విధానమును గూర్శు మాటాో డుతుంది. తర్మవాత, అతని కథనము 1 సమూయిలేు 13:1-
15:35లో దదవుడు సౌలును ర్ాజుగా తిర్సుర్శంచుట వ పై్ుకు సూటగిా కొనసాగశతుంది. 
సౌలు స్టిార్ప్ర్చబడుట (1 సమూయిలేు 8:1-12:25) సౌలు ర్ాజుగా స్టిార్ప్ర్చబడుటలో, నాలుగు సౌషరవ 
దశలు గల అనేక ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. మొదటి దశ 8:1-22లో ర్ాజర్శకమును గూర్శు సమూయిేలు 
ఇచిున ఆదిమ హచెుర్శక మర్శయు ఇశాీయిలేు కొర్కు ర్ాజును కనుగొనమని దదవుడు సమూయిేలుకు 
ఆజఞా పించుటలో కనిపసిుత ంది. 

ఆర్ంభ్ ఉపాఖ్ాయనము ఇశాీయిలేు ఎదుర్ొునుచుని ఒక కిోషరమ ైన సమసయతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. 
సమూయిలేు ముసల్వవాడెైయాయడు మర్శయు అతని కుమార్మలు లోభ్ులుగాను, అయోగుయలుగాను, 
అవినీతిప్ర్మలుగాను మార్ార్మ. సమూయిలేుకు భినిముగా, అతని కుమార్మలు దదవుని ప్రజలను తమ 
విర్ోధ్ుల మీద విజయములలోనికి నడపిించలేకపల యార్మ. కాబటిర , ఇశాీయిలేు ప దేలు ర్ామాలో ఉని 
సమూయిలేు యొదేకు వ ళో్ల, తమను యిలేుట కొర్కు ఒక ర్ాజు కావాలని అతనిని అడగిార్మ. ఈ నివదేనకు 
సపందనగా, 1 సమూయిలేు 8:9లో, దదవుడు సమూయిలేుతో ఇలా ప్ల్వకాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార్మ చపెపిన మాటలను అంగరకర్శంచుము. అయితద వార్శని ఏలబో వు ర్ాజు 
ఎటిరవాడగునో నీవ ేసాక్షవి  ైవార్శక ిదృఢముగా తలె్వయజయేుము (1 సమూయిలేు 
8:9). 

కాబటిర , 8:11-17లో సమూయిలేు ర్ాజర్శకమును గూర్శు ఒక సుదరీ్ామ నై హెచుర్శకనిచాుడు. ఈ 
వాకయభాగములో, సమూయిలేు దివతీ. 17:14-20ని ఉప్యోగశసుత నాిడు, అకుడ మోషత ఇశాీయిేలు భ్విషయత్ 
ర్ాజుల యొకు అధకిార్మును తీవరముగా కుదించాడు. ర్ాజులు ఈ నిమయములను ఉలోంఘించు 
అవకాశము ఉనిదని సమూయిేలు హచెుర్శంచాడు. వార్శ కుమార్మలను యుదధములకు ప్ంప్ుట దావర్ా, ర్ా 
భ్ూములను దునిి, కరయునటుో  వార్శని బలవంతము చదయుట దావర్ా, యుదధ ఆయుధ్ములను 
ప్ర్శకర్ములను చదయమని ప్రజలను ప్ుర్శకొలుపట దావర్ా, వార్శ కుమార్ తలను వంటకతెతలుగాను సుగంధ్ 
దరవయములను స్టదిధప్ర్చువార్శగా చదయుట దావర్ా, వార్శ భ్ూములను లాగుకొనుట దావర్ా, వార్శ 
దశమభాగములను ఆశించుట దావర్ా, వార్శ దాసులను, యౌవవనులను, గాడిదలెను మర్శయు మందలను 
తీసుకొనుట దావర్ా ఇశాీయిలేు ప్రజలను ర్ాజులు అణచివేసాత ర్మ. చివర్శకి మానవ ర్ాజు దదవుని ప్రజలందర్శని 
తన బానిసలుగా చదసుకుంటాడు అని సమూయిేలు హెచుర్శంచాడు. తర్మవాత 8:18లో ఈ చివర్శ హచెుర్శకతో 
సమూయిలేు ముగశంచాడు: 

ఆ దనిమున మీర్మ కరర్మకొనిన ర్ాజునుబటిర  మీర్మ మొఱ్ఱప టిరనను యి హో వా మీ 
మొఱ్ఱవినకపల వును (1 సమూయిలేు 8:18). 

బెబైిలులో, దదవుడు మనుషుయని సృజంచినప్ుపడు, మనుషుయడు దదవుని ప్ర్శపాలనలో 
నివస్టంిచి, ఆయన ర్ాజర్శక అధకిార్మునకు లోబడయిుండవలస్టయిుండనెు. అయితద 
సమూయిలేు కాలములో, తమ చుటటర  ఉని దదశములనిిటలిో ర్ాజులు ఉనాిర్ని 
ఇశాీ యిలేీయులు చూశార్మ కాబటిర , వార్శక ికూడా ఒక ర్ాజు కావాలని కరర్ార్మ. 
మర్శయు వార్మ చదస్టని విజఞా ప్న దావర్ా సమూయిలేు నిర్ాశ చంెదాడని దదవుడు 
చూస్టనిప్ుపడు ... అతనిని దుఖంచవదేని దదవుడు చపెాపడు. ఆయన సమూయిలేుతో 
ఇలా అనాిడు, “ప్రజల మాట ఒప్ుపకర. వార్శ మాటను గౌర్వించి ... ర్ాజును 
ఎనుికొనుట అంట ేప్నుి చలోె్వంచుట మర్శయు ఇతర్ దదశములతో యుదధము 
చదయుట అయుయనిద ిఅని వార్శక ిచపె్ుప. మనుషుయల దావర్ా ఎనుికొనబడని 
ర్ాజులు అనిి ర్కముల భార్ములను మోప్ుతార్మ. వార్మ దనీిని అరా్ము 
చదసుకరవాల్వ... మర్శయు ర్ాజు దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీును హతుత కొనియుండాలని, అనగా 
ర్ాజును అదుప్ు చదయుటకు ప్ర్శమితులు ఉంటాయని ర్ాజుకు జఞా ప్కము చయెియ.” ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధ్ంగా, మానవ అధకిార్ములు దదవుని ఆధనీములో ఉండాలని ... దదవుని 
గౌర్వించాలని, ప్రజలను పతరమించాలని దదవుడు చూప్ుచునాిడు. 
ఇందుమూలముగాన,ే సౌలు ఎనుికొనబడని ర్ాజు, మర్శయు అతడు దదవుని 
గౌర్వించలేదు కాబటిర  ఆయన అతనిని తిర్సుర్శంచాడు. 

— ర్ వ. డా. స్ట్రఫ న్ ట ంగ్, అనువాదము 

ఇప్ుపడు, ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును గూర్శున తన నివదేికలో 
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలను ఉదాా టంిచిన విషయము 
మీకు జఞా ప్కముండదయుంటుంది. మర్శయు తన గీంథములోని ర్ ండవ విభాగములో కూడా అతడు ఆర్ాధ్న 
మీద ఈ ఉదాా టనను ప్ునర్ావృతం చదశాడని మీర్మ చూసాత ర్మ. అయితద సౌలు ప్ర్శపాలనను గూర్శు తానిచిున 
నివదేికలోని ఆర్ంభ్ భాగములో ఇశాీయిలేుకు సమూయిలేు ఇచిున హచెుర్శకల మీద దృషిరప టుర ట దావర్ా, 
మోషత ధ్ర్ుశాసతమీు యొకు ర్ ండవ కరణమును మన ర్చయిత ముందుకు తెచాుడు: ఇశాీయిేలు ర్ాజుల 
కొర్కు దదవుడచిిున ఆజాలు. మోషత ధ్ర్ుశాసతమీులోని ఈ కరణము సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకమును 
గూర్శు తాను ఇచిున నివదేికలో పరా ముఖ్యమ నై భ్ూమికను పల షించింది. 

వార్శ ర్ాజు తమతో దుర్వయవహార్ం చదసాత డు అని మన ర్చయిత ఇశాీయిలేును హెచుర్శంచినప్పటికర, ఈ 
భాగములోని ర్ ండవ దశ దదవుని దయను కనుప్ర్మసుత ంది. 9:1-10:16లో, సమూయిేలు సౌలును ర్ాజుగా 
గుర్శతంచుటను మర్శయు దదవుడు నిర్ాా ర్శంచుటను గూర్శు మన ర్చయిత నివేదించాడు. దదవుడు సౌలును 
సమూయిలేు యొదేకు నడిపించి, ఒక ర్హసయ కార్యకమీములో అతనిని అభిషతకించమని అతనికి 
ఆజఞా పించాడు. 10:1లో మనము చదువునటుో , సమూయిలేు సౌలుతో ఇలా అనాిడు, “యి హో వా నినుి 
అభిషతకించి తన సావసాయముమీద అధపి్తిగా నియమించియునాిడు.” ఇంతదగాక, అనేక ఆశుర్యకార్యముల 
దావర్ా దదవుడు సౌలు యొకు అభిషతకమును నిర్ాా ర్శంచాడు. 

సౌలు స్టిార్ప్ర్చబడుటలోని మూడవ దశ దదవుని దయను మర్శ ఎకుువగా కనుప్ర్చింది. 10:17-
11:13 సౌలు ర్ాజుగా జఞతీయముగా ప ందని స్ట్వకర్ణను గూర్శు మర్శయు దదవుని నిర్ాా ర్ణను గూర్శు 
మాటాో డుతుంది. సౌలు ర్ాజుగా అగుటను ఇశాీయిలేులో కొనిి గుంప్ులవార్మ సందదహించార్మ. అయితద 
ఇశాీయిలేు గోతరములనిిటనిి ఐకయప్ర్చి, అమోునీయుల మీద వార్మ విజయము ప ందునటుో  దదవుడు 
సౌలును బలప్ర్చాడు. తర్మవాత ఇశాీయిలేులో ఉని ప్రతి ఒకుర్మ సౌలుకు తమ ప్ూర్శత మదేతుని ఇచాుర్మ. 

అయినను, ఈ కాలమందు దదవుడు సౌలుకు మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు గొప్ప దయను 
కనుప్ర్చినప్పటికర, ఈ భాగములోని నాలగ వ దశ సమూయిేలు ఇచిున ఆర్ంభ్ హచెుర్శకలను 
ప్రతిధ్వనించింది. 11:14-12:25లో, ర్ాజర్శకమును గూర్శు మర్శయు అతడు దదవుని ఆజాను న ర్వేర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధానమును గూర్శు సమూయిేలు ఇచిున చివర్శ హచెుర్శకలతో మన ర్చయిత ఈ భాగమును ముగశసాత డు. 
దదవుడు ఇశాీయిలేు మీద చూపిన దయను గుర్శతంచుటకు సమూయిేలు ఇశాీయిలేునకు పలిుప్ునిచాుడు. 
అయితద దదవుని ప్టో కృతజాతతో కూడని సావమిభ్కితని చూప్ుట దావర్ా దదవుని దయకు సపందంిచునటుో  
ఆయన వార్శకి పలిుప్ునిచాుడు. 12:24, 25లో అతడు తెల్వయజసే్టనిటుో , “[దదవుడు] మీకొర్కు ఎనిి గొప్ప 
కార్యములను చదస్ట నో అద ిమీర్మ తలంచుకొని ... మీర్మ కరడుచదయువార్ తైద తప్పకుండ మీర్మను మీ ర్ాజును 
నాశనమగుదుర్మ.” 
సౌలు యొకు తిర్సుర్ణ (1 సమూయిలేు 12:1-15:35) ర్ాజుగా సౌలు స్టిార్ప్ర్చబడిన తర్మవాత చివర్శలో 
సమూయిలేు ఇచిున హచెుర్శక, తర్మవాత జర్శగశన విషయముల కొర్కు ర్ంగమును స్టదిధప్ర్చింది. 13:1-
15:35లో, ర్ాజుగా దదవుడు సౌలును తిర్సుర్శంచుటను గూర్శు మనము చదువుతాము. ఈ 
అధాయయములనిిటిలో, ఆర్ాధ్న కొర్కు దదవుడిచిున నియమములను మర్శయు ఇశాీయిలేు ర్ాజుల కొర్కు 
ఆయన ఇచిున ఆజాలను సౌలు తర్చుగా ఉలోంఘించిన విధానమును సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత మర్లా 
మర్లా గుర్శతంచాడు. ఫల్వతంగా, దదవుడు తన నిబంధ్నలోని శాప్ములను కుముర్శంచి, సౌలును మర్శయు 
అతని వార్సులను ఇశాీయిలేు యొకు స్టింహాసనము నుండి తిర్సుర్శంచాడు. 

సౌలు తిర్సుర్ణను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున నివదేకిలో అనేక ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి 
మర్శయు అవి ర్ ండు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి: 1 సమూయిలేు 13:1-14:52లో సౌలు 
యొకు ఆర్ంభ్ తిర్సుర్ణ, మర్శయు 15:1-35లో సౌలు యొకు అంతిమ తిర్సుర్ణ. సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ 
తిర్సుర్ణలో మనము సౌలు మర్శయు ఫిల్వష్తయుల మధ్య కొనిి వర్మస యుదధములను చూసాత ము. ఈ 
యుదధములు 13:1-4లో ఇశాీయిేలు ఆదయిందు ఫిల్వష్తయుల మీద చదస్టని దాడతిో ఆర్ంభ్మవుతాయి. 
వ ంటనే మనము సౌలు హృదయమును మర్శయు అతడు దదవుని ప్రజలతో దుర్వయవహార్ం చదస్టని 
విధానమును చూసాత ము, ఎందుకంటే అతడు సవయంగా దూర్మున ఉండి ప్రజలను యుదధమునకు 
ప్ంపాడు. అంతదగాక, సౌలు కుమార్మడెనై యోనాతాను ఫిల్వష్తయుల మీద విజయమును సాధించినప్ుపడు, 
సౌలు ఆ విజయము తనదని ప్రకటించుకునాిడు. 

ఇశాీయిలేు ఆదియందు చదస్టిన దాడ ితర్మవాత, కథనము 13:5-15లో ఫిల్వష్తయులు చదయు ప్రతిదాడి 
కొర్కు ఇశాీయిలేు చదస్టని ఏర్ాపటోను గూర్శు మాటాో డుతుంది. యుదధమునకు స్టదిధప్డమని సౌలు ప్రజలకు 
పిలుప్ునిచాుడు గాని, ప్రజలు భ్యప్డి గుహలలోను కొండచర్శయలలోను దాగుకునాిర్మ. స్ట ైనయము 
చెదర్శపల వుట ఆర్ంభ్మ నైప్ుపడు, సౌలు భ్యప్డ ిసమూయిేలు నిర్ేేశములను ఉలోంఘసిూత  సవయంగా 
దదవునిక ిదహన బలులను, సమాధాన బలులను అర్శపంచాడు. యుదధమునకు ముందు బలులను 
అర్శపంచుట కొర్కు తాను వచుు వర్కు వచేియుండమని సమూయిేలు సౌలుకు ఆజఞా పించాడు. అయతద సౌలు 
తన స్ట నైయమును దదవునిక ిభ్యప్డునటుో  మర్శయు భ్దరత కొర్కు దదవుని మీద ఆధార్ప్డునటుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నడపిించుటకు బదులుగా సవయంగా బలులను అర్శపంచుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. సమూయిేలు చివర్శక ి
వచిున తర్మవాత, సౌలు దదవుని ఆర్ాధ్నను ఉలోంఘించినందున దదవుని యొకు తీర్మప మాటలను 
ప్రకటించాడు. 13:14లో, సమూయిేలు సౌలుతో ఇలా అనాిడు: 

అయితద నీ ర్ాజయము నిలువదు. యి హో వా తన చితాత నుసార్మ నై మనసుిగల 
యొకని కనుగొనియునాిడు. నీకు ఆజఞా పంిచినదాని నీవు గ కైొనకపల తివి గనుక 
యి హో వా తన జనులమీద అతనిని అధపి్తినిగా నియమించును (1 సమూయిలేు 
13:14). 

సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ తిర్సుర్ణను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున కథనము 13:16-14:46లో 
ఫిల్వష్తయులతో ఇశాీయిలేు చదస్టని తదుప్ర్శ యుదధములో కొనసాగుతుంది. ఆర్ంభించుటకు, సౌలు ర్ాజర్శక 
అధకిార్మును దుర్శవనియోగం చదస్టిన మర్ొక విధానమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. అతడు 
స్ట ైనయమునకు ఇనుప్ కతుత లను మర్శయు యిలటలెను అందించుటను నిరో్క్షయము చదస్టి ల కులేనితనమును 
చూపాడు. బదులుగా, అతడు వాటిని తన కొర్కు మర్శయు తన కుమార్మడెనై యోనాతాను కొర్కు మాతరమ ే
చదయించుకునాిడు. 

సౌలు ఆర్ంభ్ములో యుదధమునకు దూర్ముగా ఉనాిడు అని కూడా మన ర్చయిత నివేదంిచాడు. 
దదవుని మీద గొప్ప నముకముతో యోనాతాను యుదధములోనికి దిగశన తర్మవాత, మర్శయు ఫలి్వష్తయులు 
దానిని చూచి భ్యప్డని తర్మవాత మాతరమ ేసౌలు యుదధములో పాలుప్ంచుకునాిడు. అప్ుపడు కూడా, 
సౌలు దదవుని ఆర్ాధ్నను ఉలోంఘించాడు. వార్మ యుదధమునకు స్టదిధప్డుటకుగాను దదవుని మందసమును 
తన యొదేకు తీసుకొని ర్ముని సౌలు యాజకుడెనై అహీయాకు పలిుప్ునిచాుడు. అయితద ఫిల్వష్తయులు 
నిశుయముగా దాడి చదసాత ర్మ అని తెల్వస్టనిప్ుపడు, సౌలు యాజకుని ఆప ిసర్శయి నై స్టదిధపాటు లేకుండా 
యుదధములోనిక ివ ళ్లో డు. 

సౌలు తన స్ట నైయమును మర్శ ఎకుువగా దుర్మప్యోగం చదశాడు. ఫిల్వష్తయులను ఓడించుటకు సౌలు 
ఎంత ఆతుర్తను కనుప్ర్చాడంటే, ఆహార్మును భ్ుజంచుట కొర్కు ఆగు ప్రతి స్ట ైనికుడు మీద అతడు 
శాప్మును ప్ల్వకాడు. విచితరముగా, ఈ విషయము తెల్వయని యోనాతాను ఆగశ కొంత తదన ను తినాిడు. 
సౌలు స్ట నైికులు అతనిని గదిే ంచినప్ుపడు, అతని తండిర ఎంత ముర్ాముగా వయవహర్శంచుచునాిడో  
యోనాతాను గుర్శతంచాడు. 14:29, 30లో యోనాతాను ఇలా ప్ల్వకాడు, “నా తండిర జనులను 
కషరప టిరనవాడాయి ను; ... జనులు ... బాగుగా భోజనముచదస్టనియి డల వార్మ ఫలి్వష్తయులను మర్శ 
అధకిముగా హతము చదస్టియుందుర్న ను.” 

యుదధము తర్మవాత, తన స్ట ైనికులు తినకూడదు అని సౌలు ప టిరన షర్తు మర్ొక తీవరమ నై ఆర్ాధ్న 
ఉలోంఘనకు దార్శ తీస్టింది. సౌలు ప్రజలు ఎంత ఆకల్వగొనియుండిర్శ అంటే, వార్మ సాధించిన కొలోస ముులోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జంతువులను తొందర్పాటుతో వార్మ చీల్వు, ర్కతముతో సహా భ్ుజంచార్మ — లేవీయ. 17:10 ఈ ఆచార్మును 
తీవరముగా నిషతధసిుత ంది. ఈ ఆచార్ము దదవుని ఆజాను ఉలోంఘిసుత ంది అని సౌలుకు తెలుప్బడని తర్మవాత 
మాతరమే, తన ప్రజల కొర్కు అతడు ఒక బల్వపఠ్మును కటిర  దదవుడు ఆజఞా పించిన ప్రకార్ము ప్శువులను బల్వ 
అర్శపంచాడు. 14:35లో ఇలా వాయఖ్ాయనిసూత  మన ర్చయిత సౌలు యొకు ప్రయతిములను తకుువచదస్టి 
చూపాడు “యి హో వాకు అతడు కటిరంచిన మొదటి బల్వపఠ్ము అదద.” 

ఆ సమయమందు, సౌలు చివర్శకి దదవుని సహాయమును కరర్ాడు, కాని 14:37 ప్రకార్ం, 
“[యి హో వా] అతనికి ప్రతుయతతర్మియయక యుండనెు.” ఇప్ుపడు, యాజకుల సహాయముతో, సౌలు స్ట ైనయము 
మీద ప టిరన మూర్ఖప్ు షర్తును యోనాతాను ఉలోంఘించినందు వలన దదవుడు అతని పరా రా్నకు జవాబు 
ఇవవలేదని అతడు తెలుసుకునాిడు. మర్ొకసార్శ యుదధములో నాయకతవము వహించిన యోనాతాను 
మర్ణ ంచాలని ఆజఞా పసిూత  మర్ొకసార్శ సౌలు తన నియంత ప్ర్శపాలనను బయలుప్ర్చాడు. స్ట ైనికులు 
యోనాతాను కొర్కు కయీధ్నమును చలోె్వంచార్మ కాబటేర సౌలు అతడిని హతమార్ులేదు. 

చివర్శగా, 14:47-52లో, సౌలు ప్ర్శపాలనలో జర్శగశన యుదధములను గూర్శు, అతని స్ట ైనయమునకు 
నాయకతవము వహించిన అధకిార్మలను గూర్శు సార్ాంశమునిసూత  సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత సౌలు 
యొకు ఆర్ంభ్ తిర్సుర్ణను గూర్శున తన నివదేికను ముగశంచాడు. అయితద 52వ వచనములో అతడు ఈ 
భావిసూచకమ నై విషయమును చదర్ాుడు: “సౌలు బరదకిిన దనిములనిియు ఫలి్వష్తయులతో ఘోర్ యుదధము 
జర్మ[గ ను].” దదవుడు సమూయిేలుకు ఇచిున విషయములకు భినిముగా, దదవుడు సౌలును ఎంతగా 
తిర్సుర్శంచాడు అంటే, అతడు ఎనిడు కూడా ఫిల్వష్తయులను నిర్ణయాతుకముగా ఓడించలేకపల యాడు. 
అంతదగాక, 52వ వచనములో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము, “సౌలు ... చూచిన బాలాడుయలనందర్శని 
ప్ర్ాకీమశాలులనందర్శని తనయొదేకు చదర్ముకొన ను.” సమూయిేలు హచెుర్శంచిన విధ్ముగానే, సౌలు 
అంతములేని యుదధములను ర్చించుట దావర్ా దదవుని ప్రజలను అణచుట కొనసాగశంచాడు. 

దదవుడు ఆర్ంభ్ములో సౌలును తిర్సుర్శంచిన విధానమును గూర్శు నివేదించిన తర్మవాత, 15:1-
35లో మన ర్చయిత సౌలు యొకు అంతిమ తిర్సుర్ణ వ పై్ుకు తిర్శగశ, అమాలేకరయులతో సౌలు చదస్టని 
యుదధమును గూర్శు నివదేించాడు. నిర్గమ. 17:14-16 మర్శయు సంఖ్ాయ 24:20 ప్రకార్ం, అమాలేకరయులను 
సమూలముగా నాశనము చదయమని దదవుడు ఆజఞా పించాడు, ఎందుకంటే మోషత దనిములలో వార్మ 
ఇశాీయిలేును బహుగా ఇబైందిప టార ర్మ. మర్శయు సౌలును యుదధమునకు ప్ంప్ుటకు ముందు, మోషత 
ధ్ర్ుశాసతమీులో వరా యబడని ఈ దెవైిక ఆజాను సమూయిేలు విశషేముగా అతనికి జఞా ప్కము చదశాడు. 

అయితద అమాలేకరయుల మీద గొప్ప విజయమును ప ందని తర్మవాత, సౌలు దదవుని ఆజాను 
అనుసర్శంచలేదు. 15:9 ప్రకార్ం, కొలోస ముులో ఉతతమమ నైదానిని నాశనము చదయుటకు సౌలు మర్శయు 
అతని ప్రజలు ఇషరప్డలేదు. బదులుగా, “ప్నికరి్ాని నీచప్శువులనిిటిని నిర్ూులముచదస్టరి్శ.” ఇతర్ పాఠయ 
కీమములలో మనము వివర్శంచినటుో , “నిర్ూులము చదయుట” అను మాట చర్మ్ (ָחַרם) అను హెబ్రర కియీా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్దమును అనువదసిుత ంది. ఇశాీయిలేు యుదధములో దదవుడు నిర్ూులము చదయమని చపెపిన ప్రతిది దదవుని 
సుత తించుట కొర్కు ఆర్ాధ్నతో కూడని బల్వ అయుయనిదని ఈ ప్దజఞలము సూచిసుత ంది. అయితద తన 
జీవితములోని ఈ సమయములో సౌలు దదవుని ఆర్ాధ్న నుండి ఎంత దూర్మ యైాయడు అంటే, కొలోస ముులో 
ఉతతమమ నై దానిని అతడు తన కొర్కు ఉంచుకొనుట మాతరమేగాక, తన కొర్కు ఒక జఞా పకిను కూడా అతడు 
నిర్శుంచుకునాిడు అని 12వ వచనములో మనము చదువుతాము. మర్శయు, సమూయిలేు సౌలును 
నిలదీస్టనిప్ుపడు, సౌలు అనాయయముగా తన స్ట ైనయమును నిందించాడు. కాబటిర , 15:28లో, యి హో వా 
ఆజఞా పించినటుో గానే, సమూయిలేు సౌలుకు ఈ విధనిి నిశుయించు మాటలను తలె్వయజశేాడు: 

“అప్ుపడు సమూయిలేు [సౌలు]తో ఇటోన ను–నడేు యి హో వా ఇశాీ యిలేీయుల 
ర్ాజయమును నీ చదతిలోనుండ ిలాగశవసే్ట ినీకంట ెఉతతముడెనై నీ ప ర్మగువానిక ిదానిని 
అప్పగశంచియునాిడు.” 

మర్శయు దదవుని తీర్మప మార్మప చెందనద ిఅని 29వ వచనములో సమూయిలేు తలె్వపాడు: 

“మర్శయు ఇశాీ యిలేీయులకు ఆధార్మ నైవాడు నర్మడుకాడు, ఆయన అబదధమాడడు, 
ప్శాుతాత ప్ప్డడు” (1 సమూ. 15:29). 

సౌలు ర్ాజుగా విఫలమ యైాయడు, మర్శయు అతని ర్ాజయము కూడా విఫలమ యైియంద ి
ఎందుకంట ేఅతనిక ిఅవసర్మ నై ఆతీుయ గుణములు మర్శయు అర్ుతలు లేవు. 
న పై్ుణయతలు మర్శయు సామరా్యముల విషయములో అతనిక ికొనిి బాహయ అర్ుతలు 
ఉనాియి. అయినను, అతడు తన హృదయమును యి హో వాకు సమర్శపంచుకరలేదు, 
మర్శయు అతడు యి హో వా మాటలకు విధదయుడు కాలేదు. ఉదాహర్ణకు, యి హో వా 
అతనిని అమాలేకరయుల యొదేకు ప్ంప ిఅమాలేకరయులను నిర్ూులము చదయమని 
చపెపినప్ుపడు ఒక పరా ముఖ్యమ నై మర్శయు కరలకమ నై సనిివశేము జర్శగశంద.ి 
మర్శయు అమాలేకును నిర్ూులము చదయుట అంట ేఏమిట  ఆ సమయమందు 
అరా్మ యైియంద.ి అయితద సౌలు అలా చదయలేదు. బదులుగా, అతడు ర్ాజును మర్శయు 
గొర్ ీలలో ఉతతమమ నైవాటనిి విడచిిప టార డు. సమూయిలేు అతని యొదేకు వచిు 
దనీిని గూర్శు ప్రశిించినప్ుపడు, ఎలాంట ిప్టుర  లేని కుంట ిసాకులను చపెపి సౌలు 
అతడు చూపని అవిధదయతను సమర్శాంచుకునాిడు. కాబటిర , దదవుడు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు, “సౌలు ననుి అనుసర్శంప్క వ నుకతీస్ట ినా ఆజాలను గ కైొనపల యి ను.” 
ఇవి యి హో వా ప్ల్వకని మాటలు. “అతడు ననుి తిర్సుర్శంచాడు కాబటిర  ననేు 
అతనిని తిర్సుర్శంచాను” అని దదవుడు చపెపినటుో  ఉంద.ి సౌలు ఒక తిర్మగుబాటు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయు వయకిత, మర్శయు ఈ తిర్మగుబాటు సమూయిలేుకు చాలా సపషరముగా 
కనిపంిచింద.ి “తిర్మగుబాటు చదయుట సల ద ెచపె్ుపటయను పాప్ముతో సమానము” 
అని అతడు తలె్వపాడు. సౌలు ఒక తిర్మగుబాటు చదయు అహంకార్శ. అతడు దదవుని 
ఆజాలను సమర్శపంచుకరలేదు మర్శయు దదవుని చితతమును న ర్వరే్ులేదు, కాబటిర  
దదవుడు అతనిని ర్ాజుగా ఉండకుండా తిర్సుర్శంచాడు. 

— ర్ వ. డా. ఎమాద్ ఏ. మిఖ్ లై్, అనువాదము 

సౌలు ప్శాుతాత ప్ప్డనిటుో  నటంిచి, క్షమాప్ణను కరర్శనప్పటికర, దదవుడు అతనిని తిర్సుర్శంచుట 
నిశుయించబడింది. సమూయిలేు అమాలేకరయుల ర్ాజును కతితవాతప్డవసే్టని తర్మవాత, అతడు సౌలును 
విడచివ ళో్ల, అతనిని ఇక ఎనిడును చూడలేదు. దదవుడు సౌలు ప్టో అనేక సంవతిర్ముల పాటు దయను 
చూపాడు, కాని సౌలు దదవునిక ి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 సమూయిలేు 
1:27లో సౌలు నుండ ిదావీదునకు ర్ాజర్శక నాయకతవములో జర్శగశన మార్మపను మనము చూదాే ము. 

నాయకతవములో మార్మప (1 సమూయిలేు 16-1 సమూయిలేు 1:27) 
మన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో ఏలీ కుటుంబము నుండ ిసమూయిలేునకు మార్మప 

జర్శగశన విధ్ముగానే, ఈ అధాయయములు కూడా సౌలు సాా నములో దావీదు ర్ాజు ఎందుకు అయాయడో  
వివర్శంచు సౌలు మర్శయు దావీదు మధ్య ఉని ప్లు వయతాయసములను తలె్వయజేసాత యి. 

ఈ అధాయయముల యొకు ఉదాా టనలను అరా్ము చదసుకొనుటకు, పరా చీన లోకములో యౌవవనుల ైన 
సఫలీకృతుల ైన యోధ్ులు తమ ర్ాజుల మీద తిర్మగుబాటు చదయుట చాలా సాధార్ణమ ైన 
విషయమ యైుండదద ిఅని మనము గుర్మత ంచుకరవాల్వ. కాబటిర , దావీదు సౌలు మీద తిర్మగుబాటు చదశాడు అని 
ఇశాీయిలేులో అనకేమంది సావభావికముగానే ఆలోచన చదశార్మ. అయితద ఈ అధాయయములలో మన ర్చయిత 
విషయములను సపషరము చదశాడు. దావీదు సౌలు మీద తిర్మగుబాటు చదయలేదు. భినిముగా, సౌలు 
దావీదు మీద దదవషము ప ంచుకొనినప్ుపడు కూడా దావీదు సౌలునకు విధదయుడెనై దాసునిగా 
మిగశల్వయునాిడు. అలాంటప్ుపడు దావీదు సౌలు సాా నములో ఇశాీయిలేు ర్ాజు ఎలా అయాయడు? దదవుడు 
కార్యము చదశాడు అని మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. తాను చదస్టిన తిర్మగుబాటు వలన సౌలు మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శాప్ములను మర్శయు తాను వినయముతో చదస్టని ప్ర్శచర్య కొర్కు దావీదు మీద ఆశీర్ావదములను 
కుముర్శంచుట దావర్ా దదవుడు సవయంగా వీర్శ యొకు ప్ర్శస్టిాతులను తార్మమార్మ చదశాడు. 

ర్ాజర్శకములో మార్మప కలుగుచుని ఈ కాలములో దదవుని శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు 
తార్మమార్మ అగుటను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున కథనము నాలుగు ప్రధానమ ైన దశలుగా 
విభాగశంచబడింది: 16:1-23లో సౌలు దావీదునకు చూపని వ రై్ము వ నుక ఉని నేప్థయము; 17:1-23:28లో 
సౌలు దావీదునకు చూపని వ రై్ము ఉదృతమగుట; 23:29-27:12లో సౌలు చూపని వ రై్ము 
సదుే మణుగుట; మర్శయు 1 సమూయిేలు 28:1-2 సమూయిలేు 1:27లో సౌలు చూపిన వ రై్మునకు 
ప్ర్యవసానములు. 
వ రై్ము యొకు నపే్థయము (1 సమూయిలేు 16:1-23) మొదట ిదశ — సౌలు చూపని వ ైర్ము యొకు 
నేప్థయము — ఈ అధాయయములలో జర్శగశన ప్రతి కార్యమునకు వ నుక ఉని ఆతీుయ శకుత లను 
బయలుప్ర్మసుత ంది. ర్ ండు ఉపాఖ్ాయనములలో మొదటదిానిలో, 16:1-13 దావీదు మర్శయు దదవుని ఆతును 
గూర్శు మాటాో డుతుంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో, తాను ఇశాీయిలేుకు కొీతత  ర్ాజుగా దావీదును నియమించు 
ప్రకియీను ఆర్ంభించుటకు బతేెో హేమునకు ప్రయాణము చదయమని దదవుడు సమూయిలేును తన 
సవసాలమ నై ర్ామా నుండి పలి్వచాడు. 

ఒక ర్హసయ కార్యకీమములో దావీదును ర్ాజుగా అభిషతకించమని సమూయిలేుకు ఆజఞా పించుట 
దావర్ా దదవుడు దావీదును దవీించాడు. తర్మవాత దావీదు అభిషతకించబడనిప్ుపడు, మర్ొక విశేషమ ైన 
ఆశీర్ావదము అతనికి కల్వగశంది. “నాటనుండి యి హో వా ఆతు” హెబ్రర భాషలో — ర్మఆఖ్ యహవే (רּוַח־יהוה) 
— “దావీదుమీదకిి బలముగా వచుెను” అని 16:13లో మనము చదువుతాము. “నాట ినుండి” దావీదు చదస్టిన 
అనకే మంచి కార్యములకు దదవుని ఆతు మూలమ యైుండనెు అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత సపషరము 
చదశాడు. 16:18 మర్శయు 18:12, 14 మర్శయు 28లో, కొనిి కరలకమ నై సమయములలో యి హో వా 
దావీదునకు తోడుగా ఉనాిడు అను సతయమును ఉదాా టించుట దావర్ా మన ర్చయిత ఈ దృకపధ్మును 
ప్ునర్మదాా టించాడు. 

సౌలు వ రై్ము యొకు నపే్థయమును గూర్శు మాటాో డు ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనము 16:14-23లో సౌలు 
మర్శయు దుర్ాతును గూర్శు మాటాో డుతూ ఒక విశషేమ నై వయతాయసమును చూప్ుతుంది. ఈ వచనములు 
సౌలు ర్ాజధాని ప్టరణమ నై గశబియాలో సౌలును స్టతవించుటకు దావీదు తర్చుగా వసుత ండిన సమయము మీద 
దృషిరప డతాయి. తర్మవాత ఉని ఉపాఖ్ాయనములో సౌలు దావీదును గుర్శతంచలేదు కాబటిర  ఈ సనిివేశములు 
ఎప్ుపడు జర్శగాయో మనకు ఖ్చిుతముగా తలె్వయదు. 

16:14లో ఉని ఆర్ంభ్ము, ఆ సమయమందు సౌలుకు దదవుని నుండి ర్ ండు శాప్ములు 
కల్వగాయని తెల్వయజేసుత ంది. “యి హో వా ఆతు సౌలును విడచిిపల యి యి హో వా యొదేనుండి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దుర్ాతుయొకటి” — హెబ్రర భాషలో “దుష్ార తు” అని అనువదంిచబడుతుంది — “వచిు అతని వ ర్పిం[చనెు]” 
ఈ అధాయయములలో తర్మవాత, మన ర్చయిత ఈ శాప్ముల యొకు ప్రభావములను సపషరముగా 
ప్రసాత వించాడు. 18:12లో ప్ర్శశుదాధ తు విడచివ ళలో ట వలన సౌలునకు భ్యము కల్వగశంది మర్శయు 18:10 
మర్శయు 19:9లో దుర్ాతు సౌలును పచిిువానిని చదస్టింది. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ప్రసాత వించినటుో , 
దుర్ాతు సౌలును పడ్ించినప్ుపడు సౌలు మనుషుయలు దావీదును సౌలు యొదేకు తీసుకొని వ ళ్లో ర్మ. సౌలు 
మనుషుయలు దావీదును చమతాుర్ముగా వాయింప్గలవాడు, బహు శూర్మడు, మాట నరే్పర్శ అని 
వర్శణంచార్మ. అయితద అనిిటకింటే ముఖ్యముగా, సౌలుకు భినిముగా, యి హో వా దావీదుతో ఉనాిడు. ఈ 
ఉపాఖ్ాయనము యొకు ముగశంప్ులో దావీదు స్టితార్ా వాయించిన ప్రతిసార్శ సౌలును ఇబైంది ప టిరన దుర్ాతు 
విడచివ ళ్లో ద ిఅని నివేదించుట దావర్ా మన ర్చయిత సౌలు మర్శయు దావీదునకు మధ్య ఉని ఈ 
వయతాయసమును నిర్ాా ర్శంచాడు. 
సౌలు చూపని వ రై్ము ఉదృతమగుట (1 సమూయిలేు 17:1-23:28). సౌలు నుండి దావీదునకు కల్వగశన 
మార్మపలోని ర్ ండవ దశ 17:1-23:28లో దావీదు ప్టో సౌలు చూపని వ ైర్ము ఉదృతమయిన 
సమయమందు కల్వగశన దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల మీద దృషిరప డుతుంది. ఈ 
అధాయయములో 17:1-18:9లో ఆర్ంభ్ములో సౌలు చూపని వ ైర్మును వివర్శంచు నివేదకిను అందసిూత  
ఆర్ంభ్మవుతాయి. ఇకుడ, సమూయిేలు గీంథమంతటలిో ఉని సుదీర్మా ైన ఏక కథనమును మనము 
చూసాత ము, దీనిని సాధార్ణంగా దావీదు గొలాయతుల వృతాత ంతము అని పిలుసాత ము. సౌలు మర్శయు అతని 
స్ట ైనయము గశబియా విడచి శరకరకును అజేకాకును మధ్య ఫలి్వష్తయులతో యుదధము చదయుటకు వ ళో్లన 
విషయమును మన ర్చయిత నివదేిసాత డు. అకుడ గొప్ప యోధ్ుడెనై గొలాయతు తనతో పల ర్ాడమని 
ఇశాీయిలేుకు సవాలు చదశాడు. ఖ్చిుతముగా, ఈ ఉపాఖ్ాయనము సౌలు దర్ాైర్మలో దావీదు ప్ర్శచర్య 
చదయుటకు ముందు జర్శగశయుండవచుు, ఎందుకంటే 17:58లో, దావీదు ఎవర్మ అని సౌలు ప్రశిించాడు. 

ఈ సుప్ర్శచితమ నై కథనములో సౌలు మర్శయు దావీదుకు మధ్య అనేక వయతాయసములు కనిపిసాత యి. 
ఉదాహర్ణకు, 17:11లో, సౌలు మర్శయు అతని స్ట నైయము గొలాయతు “మాటలు వినినప్ుపడు బహు భీతుల ైర్శ.” 
అయితద ఒక సాధార్ణ గొర్ లీ కాప్ర్శయి ైన చినివాడెనై దావీదును దదవుని ఆతు ధెైర్యముతోను 
విశావసముతోను నింపాడు. 17:45-47లో, దావీదు ఇలా చబెుతూ గొలాయతుకు సపందించాడు, “అయితద నీవు 
తిర్సుర్శంచిన ఇశాీయిేలీయుల స్ట నైయములకధిప్తియగు యి హో వా పతర్ట నేను నీమీదకిి వచుుచునాిను ... 
యుదధము యి హో వాదద.” గొలాయతు మీద దావీదు సాధించిన విజయము ఇతర్మల నుండ ిమదేతు అను 
ఆశీర్ావదమును కూడా కల్వగశంచింది. మొదటగిా, సౌలు కుమార్మడెైన యోనాతాను దావీదును బహుగా 
పతరమించాడు. అంతదగాక, యుదధము తర్మవాత సౌలు దావీదులు గశబియాకు తిర్శగశవచిునప్ుపడు, దావీదు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాధించిన విజయమును కొనియాడు విధ్ముగా స్ట్త లీు పాటలు పాడార్మ. అయితద దావీదు ప ందిన ఈ మదేతు 
సౌలుకు కరప్ము ప్ుటిరంచింది. “ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంప్ుగా నుండనందున అతడు బహు కరప్ము 
తెచుుకొని ... నాటనుండ ిసౌలు దావీదుమీద విషప్ు చూప్ు నిల్వప ను” అని 18:8, 9 మనకు 
తెల్వయజేసుత ంది. 

చాలాసార్మో  దావీదు గొలాయతుల కథను దావీదు సాధంిచిన విజయమును గూర్శున 
కథగా చపె్ుపకుంటార్మగాని, వాసతవానిక ిఅద ిసౌలు ప్ర్ాజయమును గూర్శున కథ 
అయుయనిద.ి మర్శయు ఇశాీ యిలేు ప్రజలు సౌలును ర్ాజుగా ఎందుకు 
ఎనుికునాిర్మ అని మనము కనుగొనినప్ుపడు, అద ిఅతని ఎతుత  మర్శయు 
ఆకార్మునకు సంబంధంిచినదెయైునిదని మనము చూసాత ము. అతడు ఇతర్మల 
కంట ేకనీసం ఒక మూర్ డు ఎతుత  ఉనాిడు. కాబటిర , ఈ ఆజఞనుబాహుడెనై 
ఫలి్వష్తయుడు అలా లోయలో నుండ ిబయటకు వచిు దదవుని స్ట నైయములను 
ఎదుర్శంచినప్ుపడు, సవభావికముగాను, తార్శుకముగాను సౌలు పల ర్ాడుటకు 
వ ళోవలస్టయిుండనెు, ఎందుకంట ేఅతడు ఇతర్మలందర్శ కంట ేచాలా బలమ నైవాడు. 
కాబటిర , సౌలు ఇలా చదయుటకు తిర్సుర్శంచాడు. కాబటిర  ఇకుడ దావీదు 
ర్ంగములోనిక ిదగిుతునాిడు. సౌలు తన యుదధవసతమీులను దావీదునకు 
ఇచుుటకు కూడా ప్రయతిించాడు కాని దానిని దావీదు ధ్ర్శంచి అద ిచాలా ప దేదగిా 
ఉనిదని అనుకొని తీస్టవిసేాత డు, కాబటిర  సౌలు తన యుదధవసతమీులను దావీదునకు 
ఇచుుచుని మంచి, ఉదార్వాదయిి నై వయకిత కాదు. “సర్,ే నీవు నా యుదధవసతమీులను 
ధ్ర్శంచుకొని వ ళో్ల గొలాయతుతో పల ర్ాడతిద, ననే ేయుదధమును చదసుత నాిను అని ప్రజలు 
అనుకుంటార్మ” అని చూప్ుటకు అతడు ప్రయతిించుచునాిడు. అయితద దావీదు 
అటిర  గుర్శతంప్ును తీస్టపిార్వసేాత డు. సమూయిలేు గీంథమంతటలిో వసతమీులు ఎంతో 
పరా ముఖ్యతను కల్వగశయునాియి. అవి ఎలోప్ుపడూ గుర్శతంప్ుతో 
ముడపి్డయిునాియి. కాబటిర , దావీదు సౌలు యుదధవసతమీులను మాతరమగేాక 
అతని గుర్శతంప్ును కూడా తిర్సుర్శంచి, ఒక గొర్ ీల కాప్ర్శ కల్వగశయుండు 
ప్ర్శకర్ములను మాతరమ ేతనతో ఉంచుకునాిడు. కాబటిర , దదవుని దూషంిచుచుని ఈ 
సునితిలేని ఫలి్వష్తయుని ఎదుర్శంచుటకు ప డవాట,ి బలమ నై, ఆయుధ్ములు గల 
ర్ాజు కంట ేదదవునితో కలస్టని ఒక గొర్ ీల కాప్ర్శయి నై ఇశాీ యిలేు ర్ాజు 
ఉనితమ నైవానిగా ఉనాిడు. కాబటిర , ఈ వృతాత ంతము యొకు పరా ముఖ్యత 
ఏమనగా, లోకములోని ప్రజల ఆలోచన ప్రకార్ము మంచి నాయకునిక ికావలస్టని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గుణములనిి కల్వగశయుని వాని కంట ేతన మీద ప్ూర్శతగా ఆధార్ప్డు ర్ాజును 
దదవుడు కరర్మచునాిడు. 

— ప ర . జ ఫ్ర ఏ. వోల ుెర్డ 

సౌలు చూపిన ఆర్ంభ్ వ రై్ము నుండ ి18:10-19:17లో ఉని ప్ర్ోక్ష వ ైర్ము వ పై్ునకు మనము 
కొనసాగుచుండగా ఈ వృతాత ంతము యొకు తీవరత ప ర్మగుతుంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములలో ఉని కార్యములనిి 
గశబియాలో సౌలు ఇతర్మల దావర్ా దావీదును చంపించుటకు ప్రయతిించిన సందర్భములో జర్శగాయి. ఈ 
వచనములు నాలుగు సపషరమ నై ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడతాయి. మొదటిగా, 18:10-16లో, 
దావీదును దాడులలోనిక ిప్ంప్ుట దావర్ా సౌలు అతనిని చంప్గోర్ాడు. సపషరముగా, ఈ దాడులలో దావీదు 
మర్ణ సాత డని సౌలు నిర్రక్షించాడు. ఈ సమయమందు, సౌలు తన యిలటనెు దావీదు మీదిక ివిస్టిర్ాడని కూడా 
మనము నేర్ముకుంటాము. అయితద దావీదును హతమార్ముటకు సౌలు ప్రయతిించినప్పటకిి కూడా, దదవుడు 
దావీదును దవీించాడు. “దావీదు సమసత  విషయములలో సుబుదిధగల్వగశ ప్రవర్శతంప్గా యి హో వా అతనిక ితోడుగా 
నుండనెు” అని 18:14 మనకు తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు దావీదు ప ందని విజయముల కార్ణంగా, సౌలు 
ఈర్షయ మర్శయు భ్యము అను శాప్ములను అనుభ్వించాడు. అయితద దదవుడు దావీదును ఎదుగుచుని 
ప్రజఞదర్ణతో దవీించాడు. 

18:17-30లో ఉని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, సౌలు ఫిల్వష్తయుల దావర్ా దావీదు యొకు 
మర్ణమును కరర్ాడు. గశబియాలో ఉనిప్ుపడు, తన కుమార్ త అయిన మరే్బును తనకిచిు ప ండిో  చదసాత ను 
అని వాగాే నము చదస్టి ఫలి్వష్తయులకు విర్ోధ్ముగా మర్శ ఎకుువగా దాడచిదయునటుో  సౌలు దావీదును 
ప్ుర్శకొలాపడు. ఫిల్వష్తయులు దావీదును చంప్ుతార్మ అని సౌలు అనుకునాిడు. కాబటిర , దావీదు యుదధము 
నుండ ివిజయవంతముగా తిర్శగశవచిునప్ుపడు, సౌలు మేర్బును మర్ొక వయకితక ిఇచిు వివాహము చదశాడు. 
సౌలు మర్ొకసార్శ ప్రయతిించాడు. దావీదు యుదధములో గ ల్వచి ఫిల్వష్తయుల నూర్మ ముందోళోను తెచిున 
యి డల తన చిని కుమార్ తయి నై మీకాలును ఇచిు వివాహము చదసాత నని అతడు దావీదుకు వాగాే నము 
చదశాడు. దావీదు ఎంత సఫలతను ప ందాడు అంటే, అతడు ఫలి్వష్తయుల ర్ ండు వందల ముందో ళోను 
తీసుకొనివచాుడు. మనము ఊహించు విధ్ముగానే, దదవుడు మర్ొకసార్శ సౌలును భ్యముతో శపించాడు, 
మర్శయు దావీదు మీద అతడు కల్వగశయుండని కరప్ము మర్శంత తీవరమ ైయియంది. మీకాలు దావీదును 
పతరమించినది అని సౌలు తెలుసుకునాిడు. మర్శయు 30వ వచనములో మన ర్చయిత ఇలా స్ట లవిచాుడు, 
“దావీదు బహు వివేకము గల్వగశ ప్రవర్శతంచుచు ర్ాగా సౌలు స్టతవకులందర్శకంటె అతని పతర్మ బహు 
ప్రస్టదిిధక క ును.” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

19:1-8లో ఉని మూడవ ఉపాఖ్ాయనములో, దావీదును చంప్మని సౌలు యోనాతానును మర్శయు 
అతని స్టతవకులందర్శని ఆజఞా పించాడు. అయితద యోనాతాను తిర్సుర్శంచినప్ుపడు దదవుడు దావీదును 
దీవించాడు. వాసతవానికి, దావీదు యొకు నిర్ోే షతవమును తలె్వయజసే్టి, దావీదు చదస్టిన ప్రతి ప్ని సౌలుకు 
లాభ్మును చదకూర్శున విధానమును ప్రకటించుట దావర్ా యోనాతాను తన తండిరని గదిేంచాడు. సౌలు తాను 
చదస్టని తపిపదములను గీహించి, దావీదుకు హాని కల్వగశంచను అని అబదధప్ు ప్రమాణము చదశాడు. మర్శయు 
19:8లో, “దావీదు బయలుదదర్శ ఫలి్వష్తయులతో యుదధముచదస్ట ివార్శని ఓడించి వ నుకకు పార్దోల్వ గొప్ప 
వధ్చద[స్ట ను]” అని మన ర్చయిత నివేదించాడు. 

19:9-17లో ఉని దావీదు మీద సౌలు చూపిన ప్ర్ోక్ష వ రై్మును గూర్శున నాలగ వ మర్శయు చివర్శ 
ఉపాఖ్ాయనములో, సౌలు సందదశకులు లేక హంతకుల దావర్ా దావీదును హతమార్ాులని కరర్ాడు. “యి హో వా 
యొదే నుండ ిదుర్ాతు సౌలుమీదకిి” వచిునప్ుపడు మర్ొకసార్శ దదవుని శాప్ము సౌలు మీదకిి వచిుంది అని, 
మర్ొకసార్శ, సౌలు దావీదును తతన యిలటతెో చంప్ుటకు ప్రయతిించాడు అని 9వ వచనము మనకు 
తెల్వయజేసుత ంది. అయితద దావీదు తన యింటిక ిపార్శపల యాడు. దావీదును చంప్ుటకు సౌలు తన 
సందదశకులను అతని ఇంటిక ిప్ంపాడు. అయితద దదవుడు దావీదును మర్ొకసార్శ దీవించాడు, మర్శయు 
ఇప్ుపడు దావీదు భార్యయి నై మీకాలు ర్ాతిరవళే దావీదు తపపించుకొని పార్శపల వుటకు సహాయము చదస్టింది. 

ఇతర్మల దావర్ా దావీదును చంప్ుటకు సౌలు చదస్టని ప్రయతిముల మీద దృషిరప టిరన తర్మవాత, 
19:18-23:28లో దావీదు మీద సౌలు ప్రతయక్షముగా చూపిన వ రై్ము దావర్ా తల తితన ఉదిరకతతను గూర్శు మన 
ర్చయిత నివేదించాడు. అనకే చోటో సౌలు దావీదును వ ంబడంిచుచుండగా, దావీదుకు కల్వగశన దదవుని 
ఆశీర్ావదములు మర్శయు సౌలుకు కల్వగశన శాప్ములను గూర్శు ఈ అధాయయములు మాటాో డతాయి. 

మొదటగిా, 19:18-24లో సౌలు ర్ామాలో దావీదుకు మర్శయు సమూయిలేుకు విర్ోధ్ముగా 
నిల్వచాడు. గశబియాలో సౌలు ప్ంపిన హంతకుల చదతులలో నుండి తపపించుకుని తర్మవాత, దావీదు 
సమూయిలేు ఒక ప్రవకతల గుంప్ుతో నివస్టించిన అతని సవసాలమ నై ర్ామాకు పార్శపల యాడు. దావీదు 
సమూయిలేుకు జర్శగశన విషయములను తెల్వపనిప్ుపడు, వార్శర్మవుర్మ నాయోతు యొదే ఆశయీమును 
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 వ ళ్లో డు. అయితద సౌలును అవమానప్ర్చుట దావర్ 
ప్ర్శశుదాధ తు అతనిని శపించాడు. దదవుని ఆతు దావర్ా తాకబడి, సౌలు దావీదును చంప్ుటకు బదులుగా తన 
వసతమీులను తీస్టవిసే్టి ప్రవచించాడు. 

ర్ ండవదగిా, 20:1-42లో గశబియాలో సౌలు దావీదు మర్శయు యోనాతాను మీద చూపని ప్రతయక్ష 
వ ైర్మును మనము చూసాత ము. దావీదు సమూయిలేును ర్ామాలో విడచి గశబియాకు తిర్శగశవచిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వినయముతో తన నిర్ోే షతవమును యోనాతాను ఎదుట వ ళళబుచాుడు. మర్ొకసార్శ యోనాతాను మదేతు 
దావర్ా దదవుడు దావీదును దవీించాడు. వార్శదేర్మ కలస్టి, సౌలు ఇంకా దావీదును చంప్గోర్మచునాిడో  లేదో  
తెలుసుకొను మార్గమును నిర్ాా ర్శంచుటకు ఒక ఎతుత గడను ర్ూప ందించార్మ. యోనాతాను దావీదుకు చూపని 
నముకతవమును బటిర  సౌలు అతనిని కూీ ర్ముగా చినిబుచిునప్ుపడు, అతని తండిర ఇంకా దావీదును 
చంప్గోర్మచునాిడు అని యోనాతాను గుర్శతంచాడు. కాబటిర , 42వ వచనములో ఇలా చెబుతూ యోనాతాను 
తన నిల్వచియుండు మదేతు అను దవీ నను వాగాే నము చదస్ట ిదావీదును ప్ంపివశేాడు, “యి హో వా నీకును 
నాకునుమధ్యను నీ సంతతికనిి నా సంతతికినిమధ్యను ఎనిటనెిటిక ిసాక్షగిా నుండునుగాక.” 

మూడవదగిా, 21:1-23:13లో మందిర్ము యొదే దావీదు మర్శయు యాజకుల మీద సౌలు చూపిన 
కరప్ము మీద అనకే ఉపాఖ్ాయనములు దృషిరప డతాయి. ఈ విభాగము దావీదు గశబియా నుండి మందరి్ము 
మర్శయు యాజకులు ఉని నోబునకు ప్రయాణము చదయుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. అనేక నాటకరయమ నై 
ములుప్ల తర్మవాత, దావీదు కొంత కాలము పాటు ఫలి్వష్తయుల పరా ంతమ ైన గాతునకు, అదులాో ము 
గుహకు, మర్శయు మోయాబులోని మిస్టతపకు ప్రయాణమ వై ళ్లో డు. తర్మవాత, కొంతకాలము పాటు 
యూదాలోని ఒక నగర్మ ైన క యిలలాలో అతడు దదవుని ప్రధాన యాజకునితో ఉనాిడు. 

దావీదు నోబులోని మందిర్ము యొదేకు వచిునప్ుపడు, అతనికి మర్శయు అతని స్టతవకులకు ర్ొటెరను 
ఇవవమని అతడు ప్రధాన యాజకుడెైన అహమీ ల కును కరర్ాడు. మందిర్ములో యి హో వా ఎదుట ఉంచబడిన 
ప్వితరమ నై ర్ొటెర  తప్ప మర్శయి ేర్ొటెరయు లేదని అహమీ ల కు వివర్శంచాడు. అహీమ ల కుకు దావీదు ఇచిున 
ప్రతుయతతర్ము ఈ సమయమందు దావీదు మీద దదవుని ఆశీర్ావదమును వివర్శంచింది. 5వ వచనములో 
దావీదు ఇలా అనాిడు, “నిజముగా ననేు బయలుదదర్శ వచిునప్పటినుండి … ప్నివార్శ బటరలు ప్వితరములే; 
ఒకవళే మమేు చదయుకార్యము అప్వితరమ నైయి డల నేమి?” ఆ ర్ోజుకు మిగశల్వన ప్వితరమ నై ర్ొటెరను 
అహీమ ల కు దావీదుకు ఇచాుడు. అంతదగాక, దదవుడు ఒక ఆయుధ్ము కొర్కు అడిగశనప్ుపడు, అహీమ ల కు 
అతనికి గొలాయతు యొకు ఖ్డగ మును ఇచాుడు, ఇది దావీదును దదవుడు ఆమోదించాడు అనుటకు సర్శయి ైన 
చిహిముగా ఉనిది. 

ఈ వృతాత ంతములనిిటిలో, దావీదు చదస్టని కిీయలను మూలాయంకనము చదయుటలో తన శరీతలను 
నడపిించుటకు సమూయిలేు గంీథ ర్చయిత తర్చుగా కొనిి ఆధార్ములను ఇచిున విధానమును 
గమనించునటుో  మనము జఞగతీతప్డాల్వ. ప ైప నై చూస్టతత , లేవీ. 24:5-9 ప్రకార్ం అహర్ోను కుమార్మలు మాతరమే 
ప్వితరమ నై ర్ొటెరను తినాల్వ కాబటిర  దావీదు ప్వితరమ నై ర్ొటెరను తినుట కొనిి ప్రశిలకు దార్శతీస్టింది. కాబటిర , 
మనుషుయల ప్వితరతను గూర్శు, దావీదు గొలాయతు యొకు ఖ్డగ మును స్ట్వకర్శంచుటను గూర్శు ర్చయిత 
ప్రసాత వించుట చిని విషయము కాదు. ఈ వివర్ములు సౌలు చూపని అవిధదయతకు భినిముగా, దావీదు 
దదవుని ప్టో చూపని విధదయతను ఉదాా టిసాత యి, మర్శయు ఆ సమయమందు దావీదును దదవుడు 
ఆమోదించుటను నిర్ాా ర్శంచాయి. లూకా 6:3లో కంకులను విర్చుట దావర్ా వార్మ విశాీంతి దినమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉలోంఘించార్మ అని వార్శ మీద మోప్బడని అబదధ ఆర్ోప్ణల మధ్య తన శిషుయలను సమర్శాంచుటకు యిసేు ఈ 
సనిివశేమును ప్రసాత వించుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. దావీదు కిీయలను మూలాయంకనము ఎలా చయెాయలో 
అరా్ము చదసుకొనుటలో వాసతవిక శరీతలకు సహాయము చదయుటకు, ఇలాంటి సపషరమ ైన ఆధార్ములు ఈ 
అధాయయములనిిటిలో కనిపసిాత యి. 

ఇప్ుపడు, ఆ సమయమందు సౌలు కాప్ర్మలకు నాయకుడెనై ఎదోమీయుడెనై దోయిగేు నోబులో 
నివస్టించదవాడు. దావీదు ఉని సాలమును గూర్శు దోయిగేు సౌలుకు తలె్వయజేసాత డు అని గుర్శతంచి, దావీదు 
పార్శపల తాడు. అతడు కొంత కాలము పాటు ఫలి్వష్తయుల ప్టరణమ నై గాతుకు వ ళ్లో డు, అకుడ ఒక 
పిచిువానిగా అతడు నటించి ర్ాజును మోసము చదస్టి తనను తాను కాపాడుకొను జఞా నమును దదవుడు 
అతనికచిాుడు. తర్మవాత అతడు అదులాో ములో ఉని గుహ దగగర్కు వ ళ్లో డు, అకుడ దదవుడు అతనిని 400 
మంది యుదధము చదయగల యోధ్ులతో దవీించాడు. అయితద, ప్రతి వయకితని నిర్ైంధ్ములోనికి ఉంచుటకు 
ప్రయతిించిన సౌలుకు భినిముగా, దావీదు ఈ యోధ్ులను నిర్ైంధించలేదు. వార్ంతా అతని యొదేకు 
సవతహాగా వచాుర్మ. మోయాబులోని మిస్టతపకు తన తలో్వని మర్శయు తండిరని తీసుకొని వ ళలో ట దావర్ా దావీదు 
దదవుని ఆతు ఆశీర్ావదమును కనుప్ర్చాడు. యూదాకు వ ళోమని గాదు ప్రవకత అతనికి చపెపినంత వర్కు 
అతడు అకుడ నిల్వచియునాిడు, మర్శయు అతడు దదవుని ఆజాను వినయముగా పాటించాడు. 

ఈ సమయమంతటలిో, సౌలు మీద దుర్ాతాు శాప్ము సపషరముగా కనిపసిుత ంది. గశబియాలో, సౌలు 
తనకు మదేతునివవనందుకు అతని స్టతవకుల మీద కరప్ప్డా్ డు. కాబటిర , ఎదోమీయుడెనై దోయిేగు దావీదు 
నోబులో ఉనాిడని సౌలుకు తలె్వయప్ర్చాడు. అయితద దావీదు అప్పటిక ేవిడచివ ళో్లపల యాడని, ఆహమీ ల కు 
అతనికి సహయము చదశాడని సౌలు తలెుసుకునిప్ుపడు, అతడు ఉగుీడెై యాజకులందర్శని చంప్మని 
దోయిగేుకు ఆజఞా పించాడు. “అప్ుపడు ఎదోమీయుడెనై దోయిగేు యాజకులమీదప్డ ిఏఫల దు ధ్ర్శంచుకొనిన 
యి నుబది యయిదుగుర్శని ఆ దినమున హతముచదస్ట ను” అని 22:18లో మనము చదువుతాము. అప్ుపడు 
సౌలు నోబులో ఉని స్ట్త లీు, పలోిలతో సహా ప్రతి వయకితని మర్శయు జంతువును నిర్ూులము చదశాడు. 
ఆహీమ ల కు కుమార్మలలో ఒకడెైనన యాజకుడెనై అబాయతార్మ మాతరమే తపపించుకొని తర్మవాత 
దావీదుతోను, అతని స్టతవకులతోను కల్వసాడు. 

ఫిల్వష్తయులు క యిలలాలో ఉని ప్రజలను ఇబైందపి డుతునాిర్మ అని వినినంత వర్కు దావీదు 
మర్శయు అబాయతార్మ కల్వస్టి యూదా పరా ంతమంతా ప్రయాణ ంచార్మ. సౌలుకు భినిముగా, తను ఏమి 
చెయాయలో తెల్వయజయేమని దావీదు దదవునిని అడగిాడు. ఫిల్వష్తయుల చదతులలో నుండి క యిలలాను 
కాపాడమని దదవుడు దావీదుకు తెల్వపాడు. మర్శయు దదవుడు దావీదునకు విజయమునిచిు దీవించాడు. ఈ 
సమయములో, సౌలు క యిలలాకు వచుుచునాిడని అబాయతార్మ దావర్ా బయలుప్ర్చి కూడా దదవుడు 
దావీదును దవీించాడు. కాబటిర , దావీదు యాజకుని పలిచి మర్ొకసార్శ మార్గదర్ికము కొర్కు పరా ర్శాంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావీదు విడచివ ళ్లో లని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు, కాబటిర  సౌలు మర్శయు అతని స్ట నైయము 
తిర్శగశవ ళో్లపల యార్మ. 

సౌలు చూపిన సపషరమ నై వ ైర్ములోని నాలగ వ మర్శయు చివర్శ భాగము 23:14-28లో అర్ణయములో 
దావీదుకు విర్ోధ్ముగా చదస్టని ముడపి్డియుని దాడులను కల్వగశయునిది. క యిలలా పరా ంతమును విడిచిన 
తర్మవాత, దావీదు జీఫు అర్ణయములోనికి ప్రయాణ ంచాడు, తర్మవాత దక్షణిమున ఉని మాయి ను 
అర్ణయములోనికి వ ళ్లో డు, అకుడ కూడా సౌలు అతనిని వ ంబడించాడు. 

ఈ భాగము యొకు ఆర్ంభ్ము సౌలు మీదకి వచిున దుర్ాతు శాప్మును మర్శయు దావీదు ప ందిన 
దదవుని ఆశీర్ావదమును గుర్శతసుత ంది. సౌలు ఎడతరె్శప ిలేకుండా దావీదును వ ంబడించాడు అని, కాని 
దావీదును ప్టుర కొనుటకు దదవుడు ఎనిడును అనుమతినివవలేదు అని మనకు తెల్వయజయేబడింది. 23:17 
ప్రకార్ం, ఇలా చబెుతూ యోనాతాను దావీదుకు ప్ునర్శి శుయతను ఇచాుడు, “నా తండిరయి ైన సౌలు నినుి 
ప్టుర కొనజఞలడు, నీవు భ్యప్డవదుే , నీవు ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజవగుదువు.” 

ఆ సమయములో జీఫు అర్ణయములోని మనుషుయలలో కొందర్మ సౌలును దావీదు నొదేకు 
తీసుకొనివ ళ్లత మని చెపాపర్మ. కాబటిర , దావీదు మర్శయు అతని మనుషుయలు దక్షణి దకిుున ప్యనించి 
మాయి ను అర్ణయమునకు వ ళ్లో ర్మ. సౌలు దావీదును ప్టుర కొనుటకు చాలా దగగర్కు వచాుడు, అయితద సౌలు 
దావీదును సమీపించుచుండగా, దదవుడు దావీదును మర్ొకసార్శ దీవించాడు. ఫలి్వష్తయులు మర్ొకచోట 
ఇశాీయిలేు మీద దాడి చదయుచునాిర్ని సౌలు వార్తను వినినందున, సౌలు దావీదును వ ంబడించుట విడచి, 
వార్శతో పల ర్ాడుటకు వ ళ్లో డు. 
వ రై్ము సదుే మణుగుట (23:29-27:12) దావీదు ప్టో సౌలు చూపని వ ైర్ము యొకు ఆర్ంభ్ము మర్శయు 
ఉదృతమగుటను మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 23:29-27:12లో సౌలు వ రై్ము సదుే మణుగుటను 
మనము చూదాే ము. దావీదు చూపని నిజఞయితీ సౌలు దావీదుతో సమాధానము కల్వగశ జీవించునటుో  
నడపిించిన విధానమును ఈ వచనములు ఉదాా టిసాత యి. 

మొదట ిభాగము 23:29-24:22లో దావీదు ఏన గ దీలో ఉనిప్ుపడు జర్శగశన ఒక సుప్ర్శచితమ ైన 
ఉపాఖ్ాయనము ఉనిది. సౌలు ఫిల్వష్తయులతో యుదధము చదయుటకు వ ళో్లన తర్మవాత, దావీదు తూర్మప 
దికుున ఏన గ దీ అను పరా ంతమునకు వ ళ్లో డు. అయితద సౌలు యొకు యుదధము ప్ూర్ తతన తర్మవాత, అతడు 
మర్ొకసార్శ దావీదును వ ంబడంిచాడు. మార్గములో, ఒక చోట సౌలు ఉప్శమనమును ప ందుటకు ఒక గుహ 
యొదే ఆగాడు. మర్శయు దదవుని దెవైకృతములో, దావీదు అదద గుహలో దాగుకొనియునాిడు. దావీదు 
సౌలును చాలా సులభ్ంగా చంపియుండదవాడు, కాని, అతడు సౌలు అంగరలోని ఒక కొనను మాతరమ ే
కతితర్శంచాడు. పాప్ము చదయుటకు దావీదు యొకు మనసాక్షి ఒప్పకపల వుటను ఎతిత  చూప్ుటకు, దదవుడు 
అభిషతకించిన ర్ాజుకు విర్ోధ్ముగా ఈ చిని కార్యమును చదస్టనిందుకు కూడా దావీదు తనను తాను దోషిగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భావించుకునాిడు అని మన ర్చయిత ఎతిత  చూపాడు. కాబటిర , తర్మవాత ర్ోజు ఉదయమున, దావీదు 
సౌలును దూర్ము నుండి పిల్వచాడు. తాను సౌలు జీవితమునకు హాని కల్వగశంచకుండా విడచిిప టార డు అని, 
తాను అతనికి హాని చదయబో ను అని అతడు సపషరము చదశాడు. అప్ుపడు, ఒక క్షణము పాటు సపషరముగా, 
సౌలు దావీదుతో 24:17లో ఇలా అనాిడు, “నీవు నా అప్కార్మునకు ఉప్కార్ముచదస్టని వాడవ ై, నా యి డల 
నీకుని ఉప్కార్బుదిధని వ లోడి చదస్టతిివి గనుక నీవు నాకంట ెనీతిప్ర్మడవు.” 24:20లో సౌలు ఇలా ప్ల్వకాడు, 
“నిశుయముగా నీవు ర్ాజ వగుదువనియు, ఇశాీయిలేీయుల ర్ాజయము నీకు స్టిార్ప్ర్చబడుననియు నాకు 
తెల్వయును.” 

ర్ ండవ భాగములో, 25:1-44లో పార్ాను అర్ణయములో దావీదు మర్శయు అబ్రగయిలలు మధ్య 
జర్శగశన విషయములను మన ర్చయిత వర్శణంచాడు. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో సౌలును గూర్శు 
ప్రసాత వించబడలేదు, కాని సమూయిేలు మర్ణ ంచాడు అని, ఇశాీయిలేు అంతా అతని కొర్కు విలపించింది అని 
చెబుతూ మన ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. అయితద, తాతాుల్వక సర్మే బాటు షర్తులను అనుసర్శంచి దావీదు 
మర్శయు సౌలు సమూయిలేు సమాధి కార్యకీమములో పాలుప్ంచుకునాిర్మ అని సూచించుటకు అతడు 
దీనిని ప్రసాత వించియుంటాడు. సౌలు యొకు వ ైర్ము సదుే మణుగుతుంది అని సూచించుటకు ఈ వాసతవము 
సర్శపల తుంది. అయితద దావీదు ఎలాంట ిఅజఞగతీత  చూప్క వ ంటనే దక్షణి యూదా పరా ంతములలో ఉని ఎడార్శ 
పరా ంతములకు, పార్ాను అర్ణయములోనికి పార్శపల యాడు. అకుడ, దావీదు కిీయలు మర్ొకసార్శ అతని 
నిర్ోే షతవమును నిర్ాా ర్శంచాయి. 

మనము ఒక సౌందర్యవంతమ నై, జఞా నుర్ాల ైన అబ్రగయిలలు అను పతర్మగల స్ట్త నీి గూర్శు మర్శయు 
నాబాలు అను పతర్మగల కూీ ర్మడెైన, దుషుర డెైన ఆమ  భ్ర్తను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము, నాబాలు అను 
పతర్మకు మూర్మఖ డు అని అరా్ము. దావీదు స్టతవకులు నాబాలు కాప్ర్మలతో మంచిగా వయవహర్శంచి, అర్ణయములో 
వార్శని కాపాడని తర్మవాత, అతని స్టతవకులు జీవించునటుో  ఒక బహుమానమును ఇవవమని దావీదు 
నాబాలును కరర్ాడు. అయితద నాబాలు మూర్ఖతవముతో దావీదు విజఞా ప్నను తిర్సుర్శంచి అతని సందదశకులను 
కించప్ర్చినప్ుపడు, నాబాలు కుటుంబము మీద దాడచిదయుటకు దావీదు తన మనుషుయలను స్టదిధప్ర్శచాడు. 
తన భ్ర్త ప్క్షమున అబ్రగయిలలు జోకయం చదసుకొని, దావీదుకు బహుమతినిచిు, తన భ్ర్తను క్షమించమని 
వేడుకుంది. ఆమ  వినయముతో దావీదు మంచితనమును కూడా గుర్శతంచింది. మర్శయు తనను ప్రతీకార్ము 
తీసుకొనుట నుండి ఆపని దదవునిని దావీదు సుత తించాడు. ప్ది దినముల తర్మవాత, దదవుడు సవయంగా 
నాబాలును హతమార్ాుడు. నాబాలు మర్ణమును గూర్శున వార్తను దావీదు వినినప్ుపడు, 39వ 
వచనములో అతడు ఇలా జవాబిచాుడు, “తన దాసుడన నై నేను కరడుచదయకుండ ననుి కాపాడి[న] ... 
యి హో వాకు సలత తరము కలుగును గాక అన ను.” తర్మవాత వ ంటనే, అబ్రగయిలలును తనకు భార్యగా ఇచిు 
దదవుడు దావీదును మర్శంత ఆశీర్వదించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, అబ్రగయిలలుకు భ్ర్తగా ఉండని నాబాలు కుటుంబము కొర్కు దావీదు ఎంతో 
చదశాడు. తాను చదస్టని మలేుకు ప్రతిగా దావీదునకు మర్శయు అతని స్ట నైయమునకు 
ఆహార్మునిచుుట దావర్ా అతడు తనకు దాతృతవమును చూప్ుతాడని దావీదు 
ఆశించాడు. అయితద, దావీదు నాబాలు యొదేకు సందదశకులను ప్ంపనిప్ుపడు, 
నాబాలు దావీదునకు ఆహార్మునిచుుటకు నిర్ాకర్శంచాడు, కాబటిర  దావీదు వ ళో్ల 
ప్రతీకార్ము తీర్ముకరవాలనుకునాిడు ... నాబాలును మర్శయు అతని కుటుంబ 
సభ్ుయలలో కొందర్శని నిర్ూులము చదయాలనుకునాిడు. ఇప్ుపడు, కొంత వర్కు, ఇలా 
జర్మగుతుంద ిఅని అబ్రగయిలలు తలెుసుకునప్ుపడు, కొంత ఆహార్మును తీసుకొని 
దావీదును కలుసుకొనుటకు ఆమ  వ ంటన ేఏర్ాపటుో  చదస్టంిద.ి ఇప్ుపడు, దాడ ి
చదయుటకు స్టదిధప్డని — ప్రతీకార్ దాడ ిఅని ననేంటాను — దావీదును అబ్రగయిలలు 
కల్వస్టనిప్ుపడు, అబ్రగయిలలు వినయముతో ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనకుండా దావీదును 
ఒపపించగల్వగశంద.ి ఆ క్షణమందు దావీదు ఆమ  మాటలు వినాిడు, మర్శయు 
ఫల్వతంగా ఆమ  తచెిున బహుమానమును దావీదు స్టవ్కర్శంచాడు మర్శయు 
అబ్రగయిలలు తిర్శగశవ ళో్లపల యింద.ి.. కాబటిర , కొనిి దనిముల తర్మవాత దదవుడు 
నాబాలును కొటరగా, నాబాలు మర్ణ ంచాడు. అబ్రగయిలలు విధ్వర్ాలు అయియంద ిఅని 
దావీదు వినినప్ుపడు, అతనిని వివాహము చదసుకొనమని అబ్రగయిలలును 
అడుగుటకు దావీదు సందదశకులను ప్ంపనిప్ుపడు, అబ్రగయిలలు దావీదును 
వివాహము చదస్టకిొనుటకు ఒప్ుపకుంద.ి ఈ విధ్ంగా దావీదు అబ్రగయిలలును 
వివాహము చదసుకునాిడు. మర్శయు ఇకుడ నా ఆలోచన ప్రకార్ం, మనము 
నరే్ముకరవలస్టని పాఠం ఏమిటంట,ే ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుట మన ప్ని కాదు... 
ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనువాడు దదవుడద. 

— ర్ వ. డా. హమ ె ర్  అకరగ ైర్ామ్ 

తర్మవాత 26:1-5లో మర్ొకసార్శ జీఫు అర్ణయములో దావీదు ఉండుటను గూర్శు మన ర్చయిత 
ప్రసాత వించాడు. సౌలు మర్ొకసార్శ దావీదును వ ంబడించాడు. అయితద దావీదు మాతరం ఏ కరడు చదయక నిర్ోే షిగా 
నిల్వచాడు. ఒకర్ాతిర, దావీదు సౌలు పాళ్ెములోనికి ప్రవేశించి, సౌలు తన తల వదే యిలటనెు ప టుర కొని 
ప్ండుకొనియుండుటను చూశాడు. మునుప్టి వల నే, దావీదు సౌలుకు హాని కల్వగశంచుటకు నిర్ాకర్శంచాడు, 
కాని సౌలు యొకు యిలటెను మర్శయు నీటి పాతరను నీళళ బుడి్ని తీసుకునాిడు. తర్మవాత ర్ోజు, దావీదు 
చూపని నిగీహశకితని బటిర  దదవుడు అతనిని దీవించాడు. దావీదు సౌలు దూర్మున నిల్వచి మాటలాడనిప్ుపడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సౌలు దావీదు యొకు నిర్ోే షతవమును ఒప్ుపకొని, 25వ వచనములో ఈ విధ్ంగా దావీదును దవీించాడు, 
“దావీదా నాయనా, నీవు ఆశీర్ావదము ప ందుదువు గాక. నీవు ఘనకార్యములను ప్ూనుకొని 
విజయమునొందుదువుగాక.” 

సౌలు యొకు సదుే మణుగుతుని వ ైర్ములోని చివర్శ భాగము 1 సమూయిేలు 27:1-12లో దావీదు 
ఫిల్వష్తయుల దదశములో ఉని సమయమునుగూర్శు మాటాో డుతుంది. దావీదు మర్ొకసార్శ సౌలు నుండి 
పార్శపల యి, ఈ సార్శ ఫిల్వష్తయుల దదశమునకు వ ళ్లో డు. దావీదు తీసుకొనిన నిర్ణయము మీద దదవుని 
ఆశీర్ావదము సపషరముగా ఉనిది ఎందుకంటే, దావీదు గాతు ప్టరణమునకు పార్శపల యాడు అని 
తెలుసుకుని తర్మవాత, సౌలు అతనిని వ ంబడించుట మానివేశాడు. దదవుడు దావీదును ఇతర్ విధ్ములుగా 
కూడా దవీించాడు. ఫలి్వష్తయుల ర్ాజ ైన ఆకరషు దావీదు నివాసముండుటకు స్టికోగు అను ప్టరణమును 
అతనికచిాుడు. దావీదు సంవతిర్ం నాలుగు న లల పాటు స్టకోిగులో నివస్టించి, అకుడ నుండి అనకే 
సఫలీకృతమ నై దండయాతరలను చదశాడు. ఇప్ుపడు, దావీదు దదవుని ప్రజలకు ఏనాడు హాని కల్వగశంచలేదు అని 
చెప్ుపనటుో  మన ర్చయిత జఞగీతతప్డా్ డు. బదులుగా, దదవుని విర్ోధ్ుల మీద దాడ ిచదయుటకు మాతరమ ే
అతడు ఫిల్వష్తయులకు సహాయము చదశాడు. అయినను, ఇశాీయిలేీయులు అతనిని దదవషించార్మ అనుకొని 
ఆకరషు దావీదును నమాుడు మర్శయు తన జీవిత కాలమంతా అతనికి నముకముగా ఉండుట తప్ప 
దావీదుకు వరే్ొక మార్గము లేదు అని అనుకునాిడు. 
వ రై్మునకు ప్ర్యవసానములు (1 సమూయిలేు 28:1-2 సమూయిలేు 1:27) దావీదు మీద సౌలు చూపిన 
వ ైర్ము యొకు నపే్థయమును, ఆ వ ైర్ము ఉదృతమగుటను మర్శయు సదుే మణుగుటను గూర్శు తెల్వపని 
తర్మవాత, సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత 1 సమూయిలేు 28:1-2 సమూయిేలు 1:27లో సౌలు చూపని 
వ ైర్ము యొకు ప్ర్యవసానములను గూర్శు మాటాో డాడు. ఈ అధాయయములలో, ఫిల్వష్తయులు ఇశాీయిేలు 
మీద యుదధము చదశార్మ, మర్శయు ఈ సమయమందు దదవుడు దావీదును దీవించి, సౌలు మీదకిి 
శాప్ములను ప్ంపని విధానము మీద మన ర్చయిత దృషిరప టార డు. 

సౌలు చూపిన వ రై్ము యొకు ప్ర్యవసానములలోని మొదట ిభాగము 28:1-25లో ఫలి్వష్తయులతో 
యుదధము కొర్కు చదస్టని స్టిదధపాటో మీద దృషిరప డుతుంది. తన సామానయ ప్దధతిని అనుసర్శంప్క, ఈ 
సనిివశేములు ఒకే సమయమందు జర్శగాయని సూచించుటకు దావీదు మర్శయు సౌలు జీవితములలో 
జర్శగశన ర్ ండు ఉపాఖ్ాయనములను సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత జతప్ర్శచాడు. 

మొదటగిా, 28:1, 2లో దావీదు యుదధము కొర్కు చదస్టని ఏర్ాపటోను గూర్శున కుో ప్త  ఉపాఖ్ాయనమును 
మనము చూసాత ము. ఈ సనిివేశములు ఫలి్వష్తయుల ప్టరణమ ైన గాతులో జర్శగాయి. ఇశాీయిేలుకు 
విర్ోధ్ముగా జర్మగుచుని యుదధములో తాను మర్శయు అతని స్టతవకులు ఫలి్వష్తయుల స్ట నైయముతో 
కలవాలని ఫలి్వష్తయుల ర్ాజు దావీదునకు తలె్వపాడు. తాను ఆ ప్రణాళ్లకకు సముతించాను అను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవగాహనను కల్వగశసూత  దావీదు ఆకరషును మోసం చదశాడు. ఆనందముతో, దావీదు ర్ాజునకు సదాకాలము 
అంగర్క్షకునిగా ఉంటాడు అని ఆకరషు అతనికి చెపాపడు. ఫలి్వష్తయులతో కలస్టి దావీదు యుదధములో 
పాలుప్ంచుకొనుటకు సంబంధంిచిన ఉదిరకతతకు జవాబిచుుటకు సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తర్మవాత 
ఉపాఖ్ాయనము వర్కు ఆగాడు. 

ర్ ండవదగిా, 28:3-25లో సౌలు యుదధము కొర్కు చదస్టని ఏర్ాపటోను గూర్శు మన ర్చయిత 
మాటాో డాడు. సమూయిలేు దనిములలో, సౌలు ఇశాీయిలేు దదశములో నుండి కర్ణపశిాచము గలవార్శని 
మర్శయు చిలోంగశవార్శని వ ళోగొటార డు. అయితద ఫలి్వష్తయుల స్ట నైయ బలగము సౌలును భ్యముతో నింపవిేస్టింది. 
అతడు దదవుని యొదే విచార్ణ చదశాడు గాని, దదవుడు అతనిక ిజవాబు ఇవవలేదు. కాబటిర , సౌలు ఊహించలేని 
ఒక ప్నిని చదశాడు. అతడు కర్ణపిశాచము గల ఒక స్ట్త నీి సంప్రదించాడు. ఇప్ుపడు లేవీ. 20:27 ప్రకార్ం 
కర్ణపిశాచమును అనుసర్శంచువార్శకి — లేక మృతులను సంప్రదించువార్శకి — మోషత ధ్ర్ుశాసతమీు ప్రకార్ం 
మర్ణ శిక్ష విధించబడుతుంది. అయితద సమూయిలేును పలి్వపించమని ఎనోే ర్మలో ఒక కర్ణపశిాచమునకు 
సౌలు ఆజఞా పించాడు. ఆ ఆతు వాసతవముగా సమూయిేలు అయినా లేక దుర్ాతు అయినా, సౌలు చివర్శకి 
వినాలని కరర్శనది ఆ ఆతు అతనికి తెల్వయజేస్టింది. 17వ వచనములో ఇలా చబెుతూ, ఆ ఆతు సమూయిేలు 
మునుప్ు ప్ల్వకని మాటలనే ప్ునర్ావృతం చదస్టింది, “నీ చదతినుండి ర్ాజయమును తీస్టవిేస్ట ినీ ప ర్మగువాడెనై 
దావీదునకు దాని నిచిుయునాిడు.” మర్శయు 19వ వచనములో ఆతు ఇలా చబెుతూ కొనసాగశంచింది, 
“యి హో వా నినుిను ఇశాీయిలేీయులను ఫలి్వష్తయుల చదతిక ిఅప్పగశంచును; ... ర్పే్ు నీవును నీ 
కుమార్మలును నాతోకూడ ఉందుర్మ.” ఫిల్వష్తయులతో జర్శగశన యుదధములో దదవుడు సౌలు మర్శయు అతని 
కుమార్మలు మర్ణ ంచునటుో  వార్శని శిక్షించాడు. 

ఈ విభాగములోని తర్మవాత భాగము 29:1-31:13లో దావీదు మర్శయు సౌలు ఫిల్వష్తయులతో చదస్టని 
యుదధముల మీద దృషిరప డుతుంది. 29:1-30:31లో ఉని కథనము దావీదు సాధించిన విజయములను 
గూర్శు మాటాో డుతుంది. 28:1లో, ఫలి్వష్తయుల ర్ాజ నై ఆకరషు ఇశాీయిలేుతో యుదధము చదయుటకు దావీదు 
కూడా అతనితో కలస్టి వ ళ్లో లని బలవంతము చదస్టని విషయం మీకు గుర్మత ండద ఉంటుంది. అయితద ఈ 
అధాయయములలో, ఫిల్వష్తయుల స్ట ైనాయధపి్తులు దావీదు వార్శలో చదర్మటను తిర్సుర్శంచార్మ. కాబటిర , దావీదు 
స్టికోగుకు తిర్శగశవ ళో్ల, సౌలుతో ఏనాడు యుదధమును చదయలేదు. దావీదు స్టికోగుకు తిర్శగశవచిున తర్మవాత, 
అమాలేకరయులు ప్టరణమును అగశి తో కాల్వు, అతని భార్యలను బందలీుగా తీసుకొని వ ళ్లో ర్ని దావీదు 
తెలుసుకునాిడు. దావీదు ఆమాలేకరయుల మీద దాడిచదస్టి, వార్శలో ప్రతి ఒకుర్శని నిర్ూులము చదశాడు — 
ఇద ిఇంతకు ముందు సౌలు చదయుటకు నిర్ాకర్శంచిన ప్ని. మర్శయు దదవుని ప్రజల యొకు గౌర్వనీయమ నై 
నాయకునిగా వయవహర్శసూత , యుదధములో సంపాదించిన కొలోస ముును దావీదు తనను వ ంబడించిన 
వార్ందర్శకర ప్ంచిప టార డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దీనిక ిభినిముగా, 31:1-13లో మన ర్చయిత ఫలి్వష్తయులతో జర్శగశన యుదధములో సౌలు 
మర్ణ ంచుటను గూర్శు నివేదించాడు. గొలోైవ ప్ర్వతము యొదే, వార్శ మీదిక ివచుుచునివని దదవుడు 
స్ట లవిచిున శాప్ములను దదవుడు కుముర్శంచాడు. యోనాతానుతో సహా సౌలు కుమార్మలలో ముగుగ ర్మ ఆ 
యుదధములో మర్ణ ంచార్మ. తర్మవాత, ఒక స్ట నైికుడు విసర్శన బాణము సౌలును తీవరముగా గాయప్ర్చింది, 
మర్శయు 4వ వచనములో మనము ఇలా చదువుతాము, “సౌలు తన కతిత  ప్టుర కొని దానిమీద ప్డనెు.” 
సౌలు మర్శయు అతని కుమార్మల దదహములను బతేాష ను ప్టరణప్ు గోడకు తగశల్వంచి ఫిల్వష్తయులు వార్శక ి
అప్కరర్శతని కల్వగశంచార్మ. అయితద యాబషేిగ లాదుకు చెందని బలశాలులందర్మ ర్ాతిరవళే వ ళో్ల, ఆ దదహములను 
తీసుకొని, మర్శయు వార్శని దహనముచదస్టి, వార్శ శలయములను పాతిప టిరర్శ. 

సౌలు చూపిన వ రై్ము యొకు ప్ర్యవసానములను గూర్శున తన కథనమును 2 సమూయిలేు 1:1-
27లో దావీదు యుదధమునకు సపందించిన విధానమును తెల్వయజయేుచు ముగశంచాడు. ఈ భాగము అతడు 
స్టికోగులోని తన గృహముకు తిర్శగశవచిున తర్మవాత, సౌలు మర్శయు అతని కుమార్మల మర్ణములకు 
దావీదు నీతిగా సపందించిన విధానము మీద దృషిరప డుతుంద.ి 

మొదటగిా, 1:1-16లో, సౌలును హతమార్శుతిని అని చెపపిన ఒక అమాలేకరయ సందదశకునిక ి
బహుమానమిచుుటకు బదులుగా దావీదు వానిని హతమార్ాుడు. తర్మవాత, 1:17-27లో, యోనాతాను 
మర్శయు సౌలుల మర్ణములను బటిర  దావీదు బహరి్ంగముగా విలపించాడు. 19వ వచనములో అతడు 
“ఇశాీయిలేూ, నీకు భ్ూషణమగువార్మ నీ ఉనితసాలములమీద హతుల ైర్శ” అని చబెుతూ విలపించాడు. 
మర్శయు 19, 25 మర్శయు 27 వచనములలో, “అహహా బలాఢుయలు ప్డిపల యిర్శ” అను ఒక సుప్ర్శచితమ నై 
మాటను ప్ునర్ావృతం చదయుట దావర్ా అతడు సౌలును మర్శయు యోనాతానును ఘనర్ప్ర్శచాడు. 
అకార్ణముగా సౌలు అతనిని హింస్టించిన తర్మవాత కూడా, దావీదు కడ వర్కు సౌలు యొకు దనీ దాసునిగా 
తన నిజఞయితీని నిలబటెుర కునాిడు. 

సౌలు యొకు విఫలమ ైన నాయకతవము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను ఇప్పటి 
వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్పడు మన జీవితములకు దీని యొకు ఔచితయమును చూచు 
ప్ర్శస్టిాతిలో మనము ఉనాిము. సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైసైతవ అనువర్తనములను 
మనము ఎలా చదయగలము? 

క ైసైతవ అనువర్తనము 
సమూయిలేు గీంథము యొకు ర్ ండవ విభాగములోని అనకే విషయములు కరీసుత  అనుచర్మలముగా 

మన జీవితములకు ప ంతనలేనివిగా కనిపిసాత యి. మనము ఫిల్వష్తయులతోను, ఇతర్ ప్ుర్ాతన ప్రజలతోను 
యుదధములు చదయుటలేదు. సౌలు మర్శయు దావీదు మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణలలో మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాలుప్ంచుకొనుటలేదు. ఈ సనిివశేములకు మనకు ఎలాంటి సంబంధ్ము ఉనిద?ి సపషరముగా, 
మనమంతా కూడా అకుడకుడ మనకు ఉప్యోగప్డు కొనిి వదేాంతశాసత  ీమర్శయు న తైిక నియమములను 
చూడగలము. అయితద సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకమును గూర్శు అతడు మొటరమొదటిసార్శ 
వరా స్టినప్ుపడు సమూయిలేు గంీథ ర్చయిత కల్వగశయుండిన ముఖ్య ఉదదేశయములకు అనుగుణంగా మన క ైైసతవ 
అనువర్తనములను చదయుట మర్శంత ఫలబర్శతముగా ఉంటుంది. 

సౌలు యొకు విఫలమ ైన ర్ాజర్శకము యొకు క ైసైతవ అనువర్తనములను విశదకీర్శంచుటకు అనకే 
మార్గములు ఉనాియి. అయితద ఇకుడ మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మనము మర్ొకసార్శ దదవుని నిబంధ్నలు 
మర్శయు దదవుని ర్ాజయము అను అంశములను చూదాే ము. దదవుని నిబంధ్నలు సమూయిలేు గీంథములోని 
ఈ భాగము ప్టో మనలో ఒక కరలకమ నై ధోర్ణ ని ఎలా కల్వగశసాత యో చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

దదవుని నిబంధ్నలు 
దదవునితో ఇశాీయిలేు యొకు పాలుప్ంప్ులు పరా ధ్మికముగా మోషతతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న 

దావర్ా నిర్వహించబడని సమయమందు సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకములోని సనిివేశములు 
జర్శగాయి. దదవుని దయా కార్యములు, కృతజాతతో కూడని సావమిభ్కిత యొకు పరా మాణ కతలు — 
ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్న మర్శయు ర్ాజర్శకమునకు సంబంధంిచి దదవుడిచిున నియమముల విషయములో — 
మర్శయు శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు అను ప్ర్శణామాలను గూర్శు సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత 
వరా స్టిన విషయములు మోషత ధ్ర్ుశాసతమీు దావర్ా నిర్వహించబడనివి. అయితద ఈ పాఠంలో మనము 
చూస్టనిటుో , దావీదుతో దదవుడు తన నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత సమూయిలేు గీంథము వరా యబడింది. 
కాబటిర , దావీదు కుటుంబము యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు దదవుడు బయలుప్ర్చిన విషయములనిిట ి
వ లుగులో వాసతవిక శరీతలు ఈ అధాయయములను తమ జీవితములకు అనువర్శతంచుకరవలస్టయిుండనిది. 

ఇదద విధ్ముగా, కరసీుత  అనుచర్మలముగా, సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకమునకు సంబంధించిన 
కథనమును నటేి దనిముల వ లుగులో మనము అనువర్శతంచుకరవాల్వ. దదవుడు కరీసుత లో కొీతత  నిబంధ్నను 
స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత కాలములో మనము జీవించుచునాిము. మర్శయు ఈ కొీతత  నిబంధ్న దదవుడు ఇంతకు 
ముందు చదస్టని నిబంధ్నలలోని కియీాశీలకములను దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మనిగా యిేసు మీద 
కేందీరకృతము చదసుత ంది. ఈ కార్ణము చదత, ఈ అధాయయములను మనము అనువర్శతంచుచుండగా మనలను 
నడపిించుటకు కొీతత  నిబంధ్నలో దదవుని ప్రతయక్షత మీద మనము ఆధార్ప్డాల్వ. 

లేఖ్నమును చదువునప్ుపడు, లేఖ్నమంతా మన కొర్కు ఒక ేసార్శ ఇవవబడలేదు 
అను విషయమును గుర్శతంచుట చాలా అవసర్ము. అద ిప్రకిీయాతుక ప్రతయక్షత 
అయుయనిద.ి మన ప్రభ్ువ నై యిసేు కరీసుత లో ముగశంచబడని అనకే బెబైిలు నిబంధ్నల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావర్ా కొంత కాలము పాటు తన ప్రణాళ్లకను బయలుప్ర్చుటకు దదవుడు 
నిర్ణయించుకునాిడు. దనీిని మనసుిలో ఉంచుకొని, లేఖ్నమును మనము మన 
జీవితములకు అనువర్శతంచుచుండగా, పాత నిబంధ్నలో లేక పాత నిబంధ్న 
కాలములో అవి అందంిచబడని విధ్ముగాన ేనడేు క ైసైతవులముగా మనకు 
లేఖ్నములోని విషయములనిి అందంిచబడలేదు అని మనము గీహంిచాల్వ. 
తర్మవాత మనకు ఏద ివర్శతసుత ంద ిఅని మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, పాత 
నిబంధ్న విశషేముగా యిసేు కరీసుత లో న ర్వరే్ుబడని విధానమును మనము 
చూడాల్వ. ఆయనను అదేముగాను, వలయముగాను ఉంచి, “ఇద ివర్శతసుత ంద ిమర్శయు 
ఇద ివర్శతంచదు” అని మనము చబెుతాము ... అదంతా కరీసుత లో న ర్వరే్ుబడుతుంద.ి 
అద ిఆయనలో మర్శయు ఆయన దావర్ా మనకు అనువర్శతంచబడుతుంద.ి మర్శయు 
మనము లేఖ్నములో ఏ భాగమును చదువుచునాి ఈ మౌల్వక నియమమును 
అనుసర్శంచాల్వ, ఆ భాగమును విమోచన చర్శతరలో దాని సాా నములో ఉంచాల్వ, 
తర్మవాత యిసేు కరీసుత లో అద ిన ర్వరే్ుబడని విధానమును, యిసేు చదస్టని కార్యముల 
వ లుగులో నివస్టంిచుచుని దదవుని ప్రజలముగా మన యొదేకు అద ివచిున 
విధానమును మనము చూడాల్వ. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. వ లుో మ్ 

మొదటగిా, మునుప్టి భాగములో వల నే, సమూయిలేు గీంథములోని ఈ విభాగము దదవుని దయ 
మీదకి దృషిరని ఆకర్శషంచుచునిప్ుపడు, కరీసుత లో దదవుని యొకు గొప్ప దయను మనము గుర్శతసాత ము. దదవుడు 
సౌలుకు తన ర్ాజర్శకమును అప్పగశంచినప్ుపడు మనము దదవుని దయను చూసాత ము, మర్శయు సౌలు 
సాా నములో దావీదును ఎనుికునిప్ుపడు మర్శ ఎకుువ దయను చూసాత ము. అయితద దదవుడు కరసీుత లో 
మర్శంత ఎకుువ దయను చూపాడని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. నేడు, ఈ అసాధార్ణమ నై దయను 
గుర్శతంచుటకు మనకు అవకాశములు ఉనాియి — దదవుడు సవయంగా కరీసుత కు చూపిన దయ మాతరమే 
కాదు, కాని అనుదనిము కరసీుత ను అనుసర్శంచువార్శక ిఆయన చూప్ు దయ కూడా. 

ర్ ండవదగిా, సౌలు దనిములలో మానవ సావమిభ్కిత విషయములో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. 
ఈ అధాయయములు సౌలు దదవుని ప్టో సావమిభ్కితని చూప్ుటలో విఫలమ నై విధానమును తెల్వయజేసాత యి. 
అతడు తర్చుగా దదవుని ఆర్ాధ్నను నిరో్క్షయము చదస్టి, దానిని భ్రషరము చదశాడు. మర్శయు ర్ాజర్శక అధకిార్ము 
కొర్కు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలను అతడు మర్లా మర్లా ఉలోంఘించాడు. సౌలు యొకు 
వ ైఫలయములు దదవుని ఆర్ాధించుటలో యిేసు చూపని నిషులంకమ నై భ్కితకి, దావీదు కుమార్మనిగా ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదస్టని నిర్ోే షమ నై ప్ర్శపాలనకు భినిముగా ఉనాియి. అవి దదవుని ఆతుతోను సతయముతోను 
ఆర్ాధించుటకు, మర్శయు మన జీవితములలో యిేసు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన నీతిగల ప్ర్శపాలనను 
అనుకర్శంచుటకు మనము కల్వగశయుని బాధ్యతను ఎతిత  చూప్ుతాయి. 

అయితద మన గీంథములోని ఈ భాగము దావీదు చదస్టిన నముకమ నై ఆర్ాధ్న వ ైప్ుకు కూడా దృషిరని 
ఆకర్శషసుత ంది. క ైైసతవులముగా, యిేసు తండిరక ిఅర్శపంచు ఆర్ాధ్న దావీదు చదస్టిన ఆర్ాధ్నకు ఎంతో మించినదగిా 
ఉనిదని మనకు జఞా ప్కము చదయబడుతుంది. మర్శయు కరసీుత లో మన ఆర్ాధ్న కూడా దావీదును మించిన 
ఆర్ాధ్నయి యైుండాల్వ. అంతదగాక, దావీదు ర్ాజర్శక అధికార్మును గౌర్వముతో నిర్వహించిన విధానమును 
మన ర్చయిత ప్రసాత వించు ప్రతిసార్శ, మనము యిేసు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ర్ాజర్శకమును బటిర ఆనందించి, 
ఆయన మాదిర్శని మనము ఎలా అనుకర్శంచాలో నరే్ముకుంటాము. 

తనను తాను గొప్ప ర్ాజుగా భావించుకొనుచుని గర్శవషుర డెనై సౌలు యొదే నుండ ి
దదవుడు ర్ాజయమును తీసుకొని, గొర్ ీలను కాయుచునివానిని ఎంపకి చదసుకొని 
ర్ాజుగా నియమించిన దావీదునకు ఇచిున విధానమును మనము సమూయిలేు 
గీంథములో చూసాత ము. 1 సమూయిలేు గీంథము దావీదు ర్ాజర్శకము, గొప్పతనము 
మర్శయు దదవుని ప్టో అతడు చూపని విధదయత మీద దృషిరప డుతునిప్పటకిర, 
దావీదు ఒక ఆదర్ివంతమ నై ర్ాజు కాదు అని 2 సమూయిలేు గీంథములో మనము 
చూసాత ము. మనము అతని పాప్ములను, బలహనీతలను చూసాత ము. మన 
అవమానమును తొలగశంచు నిజమ నై ర్క్షకుడు ఇశాీ యిలేు ప్రజలకు అప్పటకిర 
అవసర్మ యైుండనెు అని ఇద ిమనకు బో ధసిుత ంద,ి మర్శయు ఆయన యిసేు కరీసుత . 

— శీ.ీ ష ర్శఫ్ అతదఫ్ ఫహిం, అనువాదం 

మూడవదగిా, ఈ అధాయయములు శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు అను ప్ర్శణామముల 
వ ైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసాత యి. సౌలు చూపిన అవిధదయత వలన కల్వగశన శాప్ములు, ఆయన యందు 
నమిుకయుంచు వార్ందర్శ కొర్కు నితయ శాప్ములను అనుభ్వించిన కరసీుత  వ పై్ుకు మనలను ఆకర్శషసాత యి. 
మర్శయు ఇప్ుపడు కూడా మనము ఆయనకు దూర్మ నైప్ుపడు దదవుడు సంఘమునకు తాతాుల్వకమ నై 
శాప్ములను విధించుట దావర్ా కమీశిక్షణ నరే్మపతాడు అని మనకు హచెుర్శంచబడింది. ఇదద విధ్ముగా, 
దావీదు దదవుని కొర్కు చదస్టని నముకమ నై ప్ర్శచర్య వలన అతడు ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదములను మనము 
చూస్టనిప్ుపడు, దదవుని ప్టో ఆయన చూపిన విధదయత వలన కరసీుత  ప ందని ల కుకు మించిన దవీ నలను బటిర  
మనము ఆయనను ఘనప్ర్మసాత ము. మర్శయు నడేు దదవుని తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను వ దకుటకు 
మర్శయు ర్ానుని లోకములో ఆయన నితయ ఆశీర్ావదములను వ దకుటకు మనము పలర తిహించబడతాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సౌలు యొకు విఫలమ ైన ర్ాజర్శకమునకు క ైసైతవ అనువర్తనములను మనము దదవుని 
నిబంధ్నలలోని కియీాశీలకముల వ పై్ుకు నిర్ేేశించుటతో పాటుగా, మనము ఈ అధాయయములను కరసీుత లో 
దదవుని ర్ాజయము వివృతమగుచుని విధానము యొకు వ లుగులో కూడా అనువర్శతంచాల్వ. 

దదవుని ర్ాజయము 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , తన వాసతవిక శరీతలు సౌలు కుటుంబము కొర్కు వార్మ 

కల్వగశయుని నిర్రక్షణలనిిటిని విడచిిప టిర , దదవుని ర్ాజయము కొర్కు వార్మ కల్వగశయుని నిర్రక్షణలను దావీదు 
కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద ఉంచాలను ఉదదేశయముతో సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత సౌలు 
యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకమును గూర్శు వరా శాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, మనము కూడా మన 
నిర్రక్షణలనిిటిని దావీదు యొకు ఏక కై ప్ర్శప్ూర్ణమ నై నీతిగల ర్ాజర్శక వార్సుని మీద మాతరమే ఉంచాల్వ. 
సౌలు యొకు విఫలమ ైన ర్ాజర్శకమును గూర్శున తన కథనములో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మన 
ర్చయిత ఇచిున నిర్రక్షణలనిిటిని యిసేు మాతరమ ేన ర్వరే్ుగలడు. 

అయితద, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించినటుో , యిసేు తన ర్ాజయమును మూడు దశలలో 
తీసుకొని వసాత డు. ఆయన తన మొదటి ర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ముతో పరా ర్ంభించాడు. మనము 
నేడు సంఘ చర్శతర అంతటా కొనసాగుచుని ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో నివస్టించుచునాిము. 
మర్శయు యుగసమాపితయందు ఆయన మహమిలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు మనము ఆయన ర్ాజయము యొకు 
న ర్వేర్మపను చూసాత ము. 

మొదట ిసాా నములో, నిర్రక్షణ అనునది కేవలం దావీదు కుటుంబములో మాతరమే ఉనిది అని సౌలు 
యొకు వ ఫైలయముల నుండి సమూయిేలు గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతలు నేర్ముకునాిర్మ. అదద విధ్ంగా, 
మనము కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము వ పై్ునకు చూసాత ము, అకుడ యిేసు నిసిందదహముగా — 
తాను చదస్టని అదుభతములు, తన మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్ా — భ్ూమి 
మీదకిి దదవుని మహిమగల ర్ాజయమును తీసుకొని వచుు ఏక కై ర్ాజు తాననేని ర్మజువు చదశాడు. 

ర్ ండవదగిా, సమూయిలేు గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతల దినములలో, దావీదు ర్ాజవంశము 
యొకు వ ఫైలయముల మధ్య కూడా దదవుడు దానిని కొనసాగశంచాడు. మర్శయు, ర్ ండు వేల సంవతిర్ముల 
కంటే ఎకుువ కాలము పాటు, దదవుని ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దదవుని వాగాే నములు విఫలము 
కాలేదు అను విషయమును తెలుసుకొను ధ్నయత మనకు కల్వగశంది. ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు 
వాయపింప్జయేుటకు దదవుడు తనను నియమించాడు అని దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడెైన కరసీుత  మర్లా 
మర్లా ర్మజువు చదశాడు. అనేకమంది ఇప్పటికర అనేక మార్గములను అనుసర్శంచుచునిప్పటకిర, కరసీుత  దదవుని 
విర్ోధ్ులను ఓడించి ఆతు శకిత దావర్ా మర్శయు సువార్త ప్రకటన దావర్ా లోకమంతటా దదవుని 
ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచుచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడవదగిా, తమ కనుిలను భ్విషయతుత  వ పై్ుకు మర్శయు దావీదు స్టింహాసనము యొకు సంప్ూర్ణ 
ప్ునర్మదధర్ణ వ ైప్ుకు తిప్పమని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తన వాసతవిక శరీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. ఇదద 
విధ్ముగా, సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజయమును గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున నివదేకి కరసీుత  
తిర్శగశవచిునప్ుపడు మన యుగము ప ందు న ర్వరే్మప వ ైప్ుకు చూడమని మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. ఆ 
సమయమందు, సృషిరని పాల్వంచుటకు కరసీుత  మాతరమే యిేర్పర్చబడనివాడు అని ప్రతి జీవిక ిసపషరమవుతుంద ి
అని కొీతత  నిబంధ్న నిశుయతను కలుగజసేుత ంది. ఫలి్వప్ప. 2:10, 11లో పౌలు స్ట లవిచిునటుో , ఆ దనిమందు, 
“ప్ర్లోకమందునివార్శలో గాని, భ్ూమిమీద ఉనివార్శలో గాని, భ్ూమి కిీంద ఉనివార్శలో గాని, ప్రతివాని 
మోకాలును యిేసునామమున వంగునటుో ను, ప్రతివాని నాలుకయు తండిరయి నై దదవుని మహిమారా్మ  ై
యిేసుకరసీుత  ప్రభ్ువని ఒప్ుపకొనునటుో ను...అనుగీహించనెు.” 

కాబటిర , దదవుని ర్ాజయము ప్రతి గోతరము, జఞతి మర్శయు భాషలో నుండ,ి లోకమంతా 
చదెర్శపల యిన తన ప్రజల మీద కరీసుత  యొకు ప్ర్శపాలన దావర్ా ఉనికలిో ఉనిదని 
మర్శయు అద ిఒక ేసాలము, భౌగోళ్లక పరా ంతమునకు చంెదనిదగిా గాక, మన ఆతీుయ 
గృహమ నై ప్ర్లోకములో ఉనిదని కొీ తత  నిబంధ్నలో మనము చూసాత ము. అయితద 
యిసేు తిర్శగశవచిునప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉంటుందో  కొీ తత  నిబంధ్న మనకు 
ఒక అవగాహనను ఇచిునప్ుపడు, మర్శయు ఇప్ుపడు ఆ ర్ాజయము ఈ లోకములో 
మర్మగుచదయబడయిుండగా, కరీసుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు — “ప్రతివాని మోకాలు 
వంగునటుో  ... ప్రతినాలుక యిసేుకరీసుత  ప్రభ్ువని ఒప్ుపకొనునటుో ” — అద ిసపషరముగా 
కనిపసిుత ంద ిమర్శయు తాను నియమించిన ర్ాజుయి నై కరీసుత  దావర్ా దదవుడు, 
ఆయనను యి ర్శగశ, ప్ర్లోకమందుని నూతన యిరే్ూషలేములో ఆయనను తండిర 
అని పలిచు ప్రజలను ప్ర్శపాల్వసాత డు. 

— డా. కాన ట్ంటెనై్ కాంప ై ల్ 

ఈ సనిివేశములు దావీదు ప్ర్శపాలనలోనిక ినడపిించినప్ుపడు ఇశాీయిలేు తప్ుపదార్శ ప్టరలేదు అని 
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత జఞగతీతగా కనుప్ర్చాడు. భినిముగా, సవయంగా దదవుడద ప్రతి అడుగును 
ముందుండి నడిపించాడు. దావీదును ఇశాీయిలేునకు ర్ాజుగా ఘనప్ర్చుటకు మాతరమే గాక, లోకమునకు 
ర్ాజుగా కరసీుత ను ఘనప్ర్చుటకు కూడా దదవుడు ఈ సనిివేశలనిిటిని నిర్ేేశించాడు అని సమూయిేలు 
గీంథములోని ఈ అధాయయములు మనకు ప్ునర్శిశుయతను కల్వగశసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగశంప్ు 

సమూయిలేు మర్శయు సౌలును గూర్శున ఈ పాఠంలో, ఇశాీయిేలుకు ర్ాజుగా దావీదును 
స్టిార్ప్ర్చుటకు కార్ణమ ైన అనకే సనిివేశములను సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తలె్వయప్ర్చిన 
విధానమును మనము చూశాము. తన గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో ర్ాజర్శకమునకు 
సమూయిలేు ఇచిున ప్ర్శచయమును అతడు అందించిన విధానమును మర్శయు తన గీంథము యొకు 
ర్ ండవ విభాగములో సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకమును గూర్శు అతడు తెల్వయజసే్టని విధానమును 
మనము విశదీకర్శంచాము. 

సమూయిలేు గీంథమును మొదటగిా ప ందుకుని వార్శ వల నే మనము కూడా ఈ లోకములో 
సమసయలను ఎదుర్ముంటాము. మర్శయు అటిర  సమసయలు కరసీుత లో దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయమును 
గూర్శు మనము కల్వగశయుని నిర్రక్షణను కరలోపవునటుో  మనలను శరధిసాత యి. సమూయిేలు మర్శయు సౌలు 
యొకు జీవితముల దావర్ా దావీదు ప్ర్శపాలన కొర్కు దదవుడు మార్గమును స్టదిధప్ర్చిన విధానమును 
మనము వినయముతో ప్ర్శగణ ంచినప్ుపడు, భ్విషయతుత లో కూడా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల 
ప్ర్శపాలన మీద నిర్రక్షణలను నిలుప్ునటుో  అతని మాటలు మనలను పల ర తిహిసాత యి. దావీదు యొకు 
నీతిగల కుమార్మడెైన యిసేు వచాుడు. మర్శయు నేడు మనము శీమలను ఎదుర్ొునుచునిప్పటకిర, 
ఆయనయందు విశావసముంచువార్ందర్శకర ఆయన దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ూర్ణతలో ఆయన 
అంతములేని ఆశీర్ావదములు అను నితయ సావసాయమును అనుగీహిసాత డు అని నిశుయతను మనము 
కల్వగశయుండవచుు. 
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