
หน้า 564ซามูเอล ฉบับที�หนึ�ง
นางฮนันาหป์รารถนา

ไดบุ้ตรชาย

1
มีชายคนหนึ� งเป็นชาวรามา-
ธาอิมโซฟิม แห่งแดนเทือก

เขาเอฟราอิม ชื� อเอลคานาห์
บุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชาย
เอลีฮู ผู้เป็นบุตรชายโทหุ ผู้เป็น
บุตรชายศูฟ คนเอฟราอิม
2ท่านมีภรรยาสองคน คนหนึ� ง
ชื� อฮันนาห์ อีกคนหนึ� งชื� อเป-
นินนาห์ เปนินนาห์มีบุตร แต่
ฮันนาห์ไม่มีบุตร
3 ฝ่ ายชายผู้ นี5 เคยขึ5 นไปจาก
เมืองของตนทุกปี ไปนมัสการ
และถวายสั ตวบูชาแด่พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาที�เมืองชีโลห์ ที�
นั� นมี บุตรชายสองคนของเอลี
ชื� อโฮฟนีและฟีเนหัส ผู้ เป็น
ปุโรหิตแห่งพระเยโฮวาห์
4ในวันที� เอลคานาห์ถวายสัตว-
บูชา ท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่
เปนินนาห์ภรรยาของท่ านและ
แก่บุตรชายบุตรสาวทุกคนของ
นาง
5ท่านแบ่งให้ ฮันนาห์สองส่วน
เพราะท่านรักฮันนาห์มาก แต่
พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของ
นางเสีย
6ปรปักษ์ของนางก็ยั� วเย้านาง
อย่างรุนแรง เพื�อกระทาํให้นาง
ระคายเคืองที�พระเยโฮวาห์ทรง

ปิดครรภ์ของนางเสีย
7เหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี5 ปีแล้ว
ปีเล่า เมื� อนางขึ5 นไปยังพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์คราวใด
ปรปักษ์ของนางก็เคยยั� วเย้านาง
เพราะฉะนั5 นนางฮันนาห์จึงร้อง
ไห้ไม่รับประทานอาหาร
8และเอลคานาห์สามีของนาง
จึงถามนางว่า "ฮันนาห์ เธอ
ร้องไห้ทาํไม และเหตุใดเธอจึง
ไม่รับประทานอาหาร และทาํไม
จิตใจของเธอจึงโศกเศร้า สาํ-
หรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชายสิบ
คนหรือ"
9หลังจากที� ได้ รับประทานอา-
หารและดื� มที� เมื องชี โลห์แล้ ว
ฮันนาห์กล็ุกขึ5 น ฝ่ายเอลีปุโรหิต
นั� งอยู่ที� เก้าอี5 ข้างเสาประตูพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์
นางฮนันาหป์ฏิญาณว่าจะถวาย

บุตรชายคนนั�นแด่พระเจ้า
10 นางเป็ นทุ กข์ ร้ อนใจมาก
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ร้องไห้
ครํ�าครวญ
11 นางกป็ฏิญาณไว้ว่า "โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้า
พระองค์จะทอดพระเนตรความ
ทุกข์ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระ
องค์จริงๆ และยังระลึกถึงข้า
พระองค์ และยังไม่ลืมหญิงผู้รับ
ใช้ของพระองค์ แต่จะทรงประ-
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ทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของ
พระองค์สักคนหนึ�งแล้ว ข้าพระ
องค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮ-
วาห์ตลอดชีวิตของเขา และมีด
โกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขา
เลย"
12 อยู่มา เมื� อนางยังอธิษฐาน
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่
นั5น เอลีกส็ังเกตดูปากของนาง
13 ฝ่ายฮันนาห์นั5 นนางพูดแต่
ในใจ ริมฝีปากของนางมุบมิบ
เท่านั5 น ไม่ได้ยินเสียงของนาง
เพราะเหตุนี5 เอลีจึงสาํคัญว่านาง
มึนเมา
14 เอลีจึงพูดกับนางว่า "เธอจะ
เมาไปนานสักเท่าใด ทิ5 งเหล้า
องุ่นเสียเถิด"
15 แต่ฮันนาห์ตอบว่า "มิใช่เช่น
นั5 นเจ้าค่ะ ดิฉันเป็นหญิงที�มี
ทุกข์หนัก ดิฉันมิได้ดื� มเหล้า
องุ่ นหรือเมรัย แต่ดิฉันระบาย
ความในใจของดิฉันออกต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
16 ขออย่ าถื อว่ าหญิงผู้ รับใช้
ของท่านเป็นหญิงอันธพาล ที�
ดิ ฉันพูดตลอดมานั5 นก็พูดด้วย
ความกระวนกระวายและความ
ทุรนทุรายมาก"
17 แล้วเอลีก็ตอบว่า "จงกลับ
ไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่ง
อิสราเอลโปรดประทานตามที�
เ จ้ าได้อธิ ษฐานทูลขอต่ อพระ

องค์นั5น"
18 และนางก็กล่าวว่า "ขอให้
หญิงผู้รับใช้ของท่านได้รับความ
กรุณาในสายตาของท่ านเถิ ด"
แล้วหญิงนั5 นก็ไปตามทางของ
นางและรับประทานอาหาร และ
สีหน้าของนางก็ไม่ เศร้าหมอง
อีกต่อไป
19 เขาทั5 งหลายลุกขึ5 นแต่เช้าตรู่
นมัสการต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ แล้วเขาทั5 งหลายก็กลับ
ไปบ้านที�รามาห์ และเอลคานาห์
ก็สมสู่ กับฮันนาห์ภรรยาของตน
และพระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึ ง
นาง

การกําเนิดของซามูเอล
20 และอยู่ มาเมื� อถึ งกาลกาํ-
หนด ฮันนาห์ก็ตั5 งครรภ์คลอด
บุตรชายคนหนึ� ง และนาง
เรียกชื� อเด็กนั5 นว่า ซามูเอล
เพราะนางกล่าวว่า "ดิฉันทูลขอ
มาจากพระเยโฮวาห์"
21 ฝ่ายเอลคานาห์ และทุกคน
ในครอบครัวของท่าน ขึ5 น
ไปถวายสั ตวบู ชาประจาํ ปี แด่
พระเยโฮวาห์ และทาํตามคาํ
ปฏิญาณของท่าน
22 แต่ ฮันนาห์มิ ได้ ขึ5 นไปด้ วย
เพราะนางบอกสามีว่า "ฉันจะไม่
ไปจนกว่าเด็กคนนี5 หย่านมแล้ว
ฉันจะพาเขาขึ5 นไป เพื�อเขาจะได้
ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเย-
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โฮวาห์ และอยู่ที�นั�นตลอดไป"
23 เอลคานาห์สามีบอกนางว่า
"จงทาํตามที� เธอเห็นชอบเถิ ด
รออยู่จนให้เขาหย่านม ขอเพียง
ให้พระดาํ รัสของพระเยโฮวาห์
สาํเร็จเถิด" นางนั5 นก็คอยอยู่
และให้บุตรชายกินนมของตัวจน
นางให้เขาหย่านม

นางฮนันาหม์อบซามูเอลไว้
กบัพระเจ้า

24 และเมื� อนางให้ เขาหย่านม
แล้ว นางก็พาเขาขึ5 นไปพร้อม
กับวัวผู้สามตัว แป้งหนึ�งเอฟาห์
และนํ5าองุ่ นหนึ� งขวดหนัง และ
นางก็นาํเขามาที� พระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ที�เมืองชีโลห์ และ
เดก็นั5นกยั็งเลก็อยู่
25 แล้วเขาทั5 งหลายก็ฆ่าวัวผู้ตัว
นั5นและนาํเดก็มาหาเอลี
26 นางกก็ล่าวว่า "โอ ท่านเจ้า
ข้า ท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ท่าน
เจ้าข้า ดิฉันเป็นผู้หญิงที� ยืนอยู่
ที� นี� ต่อหน้าท่าน และอธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์
27 ดิ ฉันอธิ ษฐานขอเด็กคนนี5
และพระเยโฮวาห์ประทานตาม
คาํทูลขอของดิฉัน
28 เพราะฉะนั5 น ดิฉันจึงให้
ยืมเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์ด้วย
ตราบใดที�เขามีชีวิตอยู่ ดิฉันจะ
ให้ ยืมเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์ "
และเขาก็นมัสการพระเยโฮวาห์

ที�นั�น
การอธิษฐานอนัชื,นชมยินดี

ของนางฮนันาห์

2
นางฮันนาห์ได้อธิษฐานและ
กล่าวว่า "จิตใจของข้าพเจ้า

ชื� นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระ
เยโฮวาห์เขาของข้าพเจ้าถูกเชิด
ชูขึ5 น ปากของข้าพเจ้ากอ้็ากว้าง
เข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าเปรมปรีดิX ในความรอด
ของพระองค์
2 ไม่มี ผู้ ใดบริสุทธิX ดั งพระเย-
โฮวาห์ ไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระ
องค์ ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้า
ของข้าพเจ้าทั5งหลาย
3 อย่ าพู ดโอหั งอี กต่ อไปเลย
อย่ าให้ ความจองหองออกมา
จากปากของเจ้าเลย เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้ าของ
ความรู้ การกระทาํทั5งหลายพระ
องค์ทรงเป็นผู้ชั� งตรวจ
4คันธนูของผู้มีกาํลังก็หัก แต่
ผู้ที�ซวนเซกไ็ด้กาํลังมาคาดเอว
5บรรดาคนที� เคยกินอิ� มก็ต้อง
ออกรับจ้างหากิน แต่คนที� เคย
หิวกห็ยุดหิว คนที�เป็นหมันกาํ-
เนิดบุตรเจด็คน แต่นางที�มีบุตร
มากกเ็หี�ยวแห้งไป
6พระเยโฮวาห์ทรงประหารและ
ทรงให้มีชีวิต พระองค์ทรงนาํลง
ไปถึงแดนคนตายและกน็าํขึ5 นมา
7 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทาํให้
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ยากจนและทรงกระทาํให้มั� งคั� ง
พระองค์ทรงกระทาํให้ตํ�าลงและ
พระองค์ทรงยกขึ5 น
8พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ5 น
จากผงคลี พระองค์ทรงยกคน
ขอทานขึ5 นจากกองขยะ กระทาํ
ให้เขานั� งร่วมกับเจ้านาย และ
ได้ที� นั� งอันมี เกียรติ เป็นมรดก
เพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็นของ
พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงวาง
พิภพไว้บนนั5น
9พระองค์จะทรงดู แลย่างเท้ า
ของวิสุทธิชนของพระองค์ แต่
คนชั� วจะต้องนิ� งอยู่ในความมืด
เพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกาํลัง
ของตนกห็าไม่
10 ศั ตรู ของพระเยโฮวาห์ จะ
แตกเป็นชิ5 นๆ พระองค์จะทรง
เอาฟ้ าร้องในสวรรค์ ต่อสู้ เขา
พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาที�
สุดปลายพิภพ พระองค์จะทรง
ประทานกาํลั งแก่ กษัตริ ย์ ของ
พระองค์ และจะทรงยกย่องเขา
ของผู้ที�พระองค์ทรงเจิมไว้"
11 แล้ วเอลคานาห์ ก็ กลั บไป
บ้านที� รามาห์ และเด็กนั5 นก็
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ต่อหน้า
เอลีปุโรหิต

บุตรชายทั�งสองของเอลี
ไม่รู ้จักพระเจ้า

12 ฝ่ายบุตรชายทั5 งสองของเอลี
เป็นคนอันธพาล เขามิได้รู้ จัก

พระเยโฮวาห์
13 ธรรมเนียมของปุโรหิตที� มี
ต่อประชาชนเป็นอย่างนี5  เมื�อมี
ประชาชนคนใดถวายเครื�องสัตว
บูชา คนใช้ของปุโรหิตจะเข้า
มามือถือขอเกี� ยวเนื5 อสามง่าม
ขณะเมื�อเนื5 อกาํลังต้มอยู่
14 เขาจะเอาขอเกี� ยวเนื5 อแทง
เข้าไปในกระทะ หรือหม้อหู
หรือหม้อขนาดใหญ่ หรือหม้อ
ธรรมดา ขอเกี� ยวเนื5 อติดอะไร
ขึ5 นมา ปุโรหิตกเ็อาสิ�งนั5นไปเป็น
ของตน ที�เมืองชีโลห์เขากก็ระ-
ทาํเช่นนั5นแก่คนอิสราเอลทุกคน
ที�มาที�นั�น
15 ยิ�งกว่านั5นอีก ก่อนที�เขาเผา
ไขมัน คนใช้ของปุโรหิตเคยเข้า
มากล่าวแก่ชายผู้กระทาํบูชานั5น
ว่า "ขอเนื5 อไปให้ปุโรหิตทอด
ท่านไม่รับเนื5 อต้มจากเจ้า ท่าน
ต้องการเนื5 อดิบ"
16 และถ้ าชายคนนั5 นกล่าวแก่
เขาว่า "ขอให้เขาเผาไขมันเสีย
ก่อน แล้วจงเอาไปตามชอบใจ
เถิด" เขาจะตอบว่า "ไม่ได้ เจ้า
ต้องให้เดีYยวนี5  ถ้าไม่ให้ข้าก็จะ
เอาไปโดยใช้กาํลัง"
17 ดังนี5 แหละบาปของคนหนุ่ม
ทั5 งสองนั5 นจึงใหญ่หลวงนักต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
ว่า คนเหล่านั5 นได้ดูหมิ� นของ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์

I ซามูเอล O

(M) โยบ QT:K; QM:P-T; ลก I:RO (V) รม Q:IV; I ปต I:R
(IU) สดด O:V; IM:IQ-IP; OI:I, K; MV:OP; VT:IQ (IO) พบญ IQ:IQ; วนฉ O:IU
(IP) I ซมอ I:Q (IR) ลนต Q:Q-R, IT (IK) ปฐก T:II; มลค O:K-V
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ซามูเอลปรนนิบติัพระเจ้า
ตั� งแต่เป็นเด็ก

18 แต่ซามูเอลปรนนิบัติอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็น
เด็กคนที�คาดเอวด้วยเอโฟดผ้า
ป่าน
19 ฝ่ายมารดาเคยเยบ็เสื5 อเลก็ๆ
นาํมาให้เขาทุกปี เมื�อนางขึ5 นไป
พร้อมกับสามี เพื� อถวายเครื� อง
บูชาประจาํปี
20 แล้วเอลีเคยอวยพรเอลคา-
นาห์และภรรยาของเขา กล่าวว่า
"ขอพระเยโฮวาห์ประทานเชื5 อ
สายแก่ท่านโดยหญิงคนนี5  แทน
คนที�นางให้ยืมไว้แด่พระเยโฮ-
วาห์" แล้วเขาทั5 งหลายก็กลับ
บ้านของตน
21 และพระเยโฮวาห์ทรงเยี� ยม
เยียนฮันนาห์ และนางก็ได้ตั5 ง
ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายสาม
หญิงสอง และกุมารซามูเอลก็
เติบโตขึ5 นเฉพาะพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์

ความชั ,วรา้ยของ
บุตรชายทั�งสองของเอลี

22 ฝ่ายเอลีชรามากแล้ว และ
ท่านได้ยินถึงเรื� องราวทั5 งสิ5 นที�
บุตรชายทั5 งสองของท่านกระทาํ
แก่คนอิสราเอล เช่นว่าเขาเข้า
หาหญิงที�ปรนนิบัติอยู่ที�ทางเข้า
พลับพลาแห่งชุมนุมด้วย
23 และท่ านก็ ว่ ากล่ าวเขาทั5 ง

สองว่า "ทาํไมเจ้าจึงกระทาํเช่น
นั5 น เพราะเราได้ยินจากประชา
ชนทั5 งปวงถึ งความชั� วซึ� งเจ้ า
กระทาํ
24 ลูกเราเอ๋ย อย่าทาํเลยเพราะ
เรื� องที� เราได้ยินไม่ดีเลย ลูกทาํ
ให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์
ทาํการละเมิด
25 ถ้ามนุษย์คนใดกระทาํผิดต่อ
มนุษย์ด้วยกัน ผู้ วินิจฉัยจะ
วินิจฉัยให้เขา แต่ถ้ามนุษย์กระ-
ทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์ ใครจะ
ทูลขอเพื�อเขาได้เล่า" แต่เขาทั5ง
สองหาได้ฟังเสียงบิดาของเขา
ไม่ เพราะว่าเป็นนํ5าพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที� จะทรงประหาร
เขาเสีย
26 ฝ่ายกุมารซามู เอลก็เติบโต
ขึ5 นและเป็นที�ชอบมากขึ5 นเฉพาะ
พระเยโฮวาห์และต่อหน้าคนทั5 ง
ปวงด้วย

พระเจ้าทรงสาปแช่ง
วงศว์านของเอลี
ตลอดไปเป็นนิตย์

27 ครั5 งนั5 นมี บุ รุษของพระเจ้า
มาหาเอลี กล่าวแก่ท่านว่า "พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี5 ว่า `เรา
ได้ เผยเราเองให้ แจ้ งแก่ เรื อน
บรรพบุรุษเจ้า เมื�อเขาทั5งหลาย
อยู่ ในอี ยิปต์ ใต้ บังคับวงศ์วาน
ของฟาโรห์
28 และเราได้เลือกเขาออกจาก

I ซามูเอล O

(IM) อพย OM:P; I ซมอ O:II (IV) I ซมอ I:Q, OI (OU) ปฐก IP:IV; I ซมอ I:II
(OI) ปฐก OI:I; วนฉ IQ:OP (OO) อพย QM:M (OR) กดว IR:QU; พบญ OR:I-O
(OT) I ซมอ O:OI; สภษ Q:P (OK) อพย P:IP; พบญ QQ:I (OM) อพย OM:I; ลนต O:Q
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ตระกูลอิสราเอลทั5 งหมดให้เป็น
ปุโรหิตของเรา เพื� อจะขึ5 นไป
ถวายที� แท่นบูชาของเรา เพื� อ
เผาเครื�องหอม เพื�อสวมเอโฟด
ต่อหน้าเรา และเราได้มอบ
บรรดาของที� บูชาด้วยไฟซึ� งคน
อิสราเอลนาํมาถวายนั5นแก่เรือน
บรรพบุรุษของเจ้า
29 เหตุ ใดเ จ้ า จึ ง เหยี ยบยํ�า
เครื�องสัตวบูชาของเรา และของ
ที� เขาถวายตามบัญชาของเราใน
ที� อาศัยของเรา และให้เกียรติ
แก่บุตรชายทั5งสองของเจ้าเหนือ
เรา และกระทาํให้ตัวของเจ้าทั5ง
หลายอ้วนพี ด้วยส่วนที�ดีที� สุด
จากของถวายทุกรายจากอิสรา-
เอลชนชาติของเรา'
30 เพราะฉะนั5 นพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่า
`เราพูดโดยความจริงว่าวงศ์วาน
ของเจ้าและวงศ์วานบิดาของเจ้า
จะดาํ เนิ นต่ อหน้ าเราอ ยู่ เป็ น
นิตย์' แต่บัดนี5 พระเยโฮวาห์ทรง
ประกาศว่า `ขอให้การนั5 นห่าง
ไกลจากเรา เพราะว่าผู้ที� ให้
เกียรติแก่เรา เราจะให้เกียรติ
และบรรดาผู้ที�ดูหมิ�นเรา ผู้นั5 น
จะถูกดูหมิ�น
31 ดูเถิด วาระนั5 นจะมาถึงอยู่
แล้วที� เราจะตัดแขนของเจ้าออก
และตั ดแขนของวงศ์ วานบิดา
ของเจ้าออก เพื�อจะไม่มีคนชรา

สักคนเดียวในวงศ์วานของเจ้า
32 แล้วเจ้าจะเห็นศัตรูในที�อา-
ศัยของเรา คือในความมั�งคั�งทั5ง
สิ5 นที�พระเจ้าจะทรงประทานแก่
อิสราเอล และจะไม่มีคนชราใน
วงศ์วานของเจ้าเป็นนิตย์
33 คนของเจ้าซึ�งเรามิได้ตัดขาด
เสียจากแท่นบูชาของเรานั5น จะ
มีชีวิตอยู่ เพื� อทาํร้ายดวงตาของ
เจ้า และทาํให้ใจของเจ้าเศร้า
โศก และบรรดาผลอันเพิ�มพูน
ในวงศ์วานของเจ้าจะตายในวัย
อันเบ่งบานของเขา
34 และสิ� งนี5 จะเป็นหมายสาํคัญ
แก่เจ้า ซึ�งจะบังเกิดแก่บุตรชาย
ทั5 งสองของเจ้า คือโฮฟนีและ
ฟีเนหัส ทั5งสองจะสิ5 นชีวิตในวัน
เดียว
35 และเราจะให้ปุโรหิตผู้สัตย์
ซื�อของเราเกิดขึ5 นมา ซึ�งจะกระ-
ทาํตามสิ� งที�มีอยู่ในจิตในใจของ
เรา และเราจะสร้างวงศ์วานมั�น
คงให้เขา และเขาจะดาํเนินอยู่
ต่อหน้าผู้ที�เราเจิมไว้เป็นนิตย์
36 และต่อมาทุกคนที� ยังเหลือ
อยู่ในวงศ์วานของเจ้าจะมากราบ
ไหว้เขาขอเงินเหรียญหนึ� งและ
ขนมปังก้อนหนึ� ง และจะกล่าว
ว่า "ขอท่านกรุณาตั5 งข้าพเจ้าไว้
ในตาํแหน่งปุโรหิตสักทีหนึ�งเถิด
เพื� อข้าพเจ้าจะได้ รับประทาน
อาหารสักหน่อยหนึ�ง"'"

I ซามูเอล O

(OV) พบญ IO:R; QO:IR; สดด OT:M; มธ IU:QK (QU) อพย OV:V; กดว OR:IQ
(QI) I ซมอ P:II-IM; OO:IM-IV (QO) ศคย M:P (QP) I ซมอ P:II, IK; IU:K-V
(35) 1 ซมอ M:Q-R; O ซมอ K:II (QT) I พกษ O:OK
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ซามูเอลเป็นผูพ้ยากรณ์
และปุโรหิต

3
ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนนิบัติ
พระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี

ในสมั ยนั5 นพระดาํ รัสของพระ
เยโฮวาห์มีมาแต่น้อย ไม่มีนิมิต
บ่อยนัก
2อยู่มา ครั5 งนั5 นเอลีนอนอยู่ใน
ที�นอนของตน ตาของท่านเริ� ม
มืดมัว มองอะไรไม่เห็น
3ตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับ
ซามู เอลนอนอยู่ ในพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ ที� ที� หีบแห่ง
พระเจ้าอยู่ที�นั�น
4พระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามู-
เอล และซามูเอลทูลตอบว่า
"ข้าพเจ้าอยู่นี�"
5 เขาจึงวิ� งไปหาเอลี และว่า
"ข้าพเจ้าอยู่นี�  ด้วยท่านร้องเรียก
ข้าพเจ้า" แต่เอลีตอบว่า "เราไม่
ได้เรียกเจ้า จงกลับไปนอนอีก"
เขากไ็ปนอน
6และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกขึ5 น
อีกว่า "ซามูเอลเอ๋ย" และซามู-
เอลก็ลุกขึ5 นไปหาเอลี กล่าวว่า
"ข้าพเจ้าอยู่นี�  ด้วยท่านร้องเรียก
ข้าพเจ้า" แต่เอลีตอบว่า "ลูก
เอ๋ย เรามิได้เรียกเจ้า จงนอน
อีก"
7 ฝ่ายซามู เอลไม่เคยรู้ จักพระ
เยโฮวาห์ และยังไม่เคยทรงสาํ-
แดงพระดาํรัสของพระเยโฮวาห์

แก่เขา
8 และพระเยโฮวาห์ ทรงเรี ยก
ซามูเอลอีกเป็นครั5งที�สาม ซามู-
เอลก็ลุกขึ5 นไปหาเอลี กล่าวว่า
"ข้าพเจ้าอยู่นี�  ด้วยท่านร้องเรียก
ข้าพเจ้า" แล้วเอลีจึงหยั� งรู้ ว่า
พระเยโฮวาห์ทรงเรียกเดก็นั5น
9 เพราะฉะนั5 น เอลีจึงพูดกับ
ซามูเอลว่า "จงไปนอนเสียเถิด
ถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจง
ทูลว่า `พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอ
พระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้
ของพระองค์คอยฟังอยู่'"  ซา-
มูเอลจึงกลับไปนอนในที�ของตน
10 และพระเยโฮวาห์ เสด็จมา
ประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่าง
ครั5งก่อนๆว่า "ซามูเอล ซามูเอล
เอ๋ย" และซามูเอลทูลตอบว่า
"ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของ
พระองค์คอยฟังอยู่"
11 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ซามูเอลว่า "ดูเถิด เราจะทาํสิ�ง
หนึ�งในอิสราเอล หูของทุกคนผู้
ที�ได้ยินจะซ่าทั5งสองข้าง
12 ในวันนั5 นเราจะกระทาํให้สิ� ง
สารพัดที� เรากล่าวไว้เกี� ยวด้วย
เรื� องวงศ์วานของเอลีให้สาํเร็จ
เสียต่อเอลี ตั5 งแต่ต้นจนถึงที�สุด
13 ดังนั5 นเราจึงบอกเขาว่า เรา
จะลงโทษวงศ์วานของเขาเป็น
นิตย์ เพราะความชั� วช้าซึ� งเขารู้
แล้ว เพราะบุตรชายทั5 งสองของ

I ซามูเอล Q

(I) I ซมอ O:II, IM; สดด KP:V (O) ปฐก OK:I; PM:IU; I ซมอ P:IR (Q) อพย OK:OU
(K) I ซมอ O:IO; กจ IV:O; I คร IQ:II (V) สดด MR:M (II) O พกษ OI:IO; ยรม IV:Q
(IO) I ซมอ O:OK-QT (IQ) พบญ IK:IO; OI:IM; I ซมอ O:IO, IK, OO-OQ, OR, OV
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เขาประพฤติเลวร้าย และเขากม็ิ
ได้ห้ามปราม
14 เพราะฉะนั5 นเราจึงปฏิญาณ
ต่อวงศ์วานของเอลีว่า ความชั� ว
ช้าของวงศ์วานเอลีนั5 นจะลบล้าง
เสียด้วยเครื�องสัตวบูชา และ
ของถวายไม่ได้เป็นนิตย์"
15 ซามู เอลนอนอยู่ จนรุ่ งเช้ า
เขาเปิดประตูพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ และซามูเอลก็กลัวไม่
กล้าบอกนิมิตนั5นแก่เอลี
16 เอลีก็เรียกซามูเอลมากล่าว
ว่า "ซามูเอล บุตรของข้าเอ๋ย"
และซามูเอลตอบว่า "ข้าพเจ้าอยู่
นี�"
17 และเอลีถามว่า "เรื� องอะไร
นะที� พระเยโฮวาห์ทรงบอกเจ้า
ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย ถ้า
เจ้าปิดบังสิ�งใดไว้จากเราในเรื�อง
ทั5 งสิ5 นที�พระองค์ทรงบอกแก่เจ้า
ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและ
ให้หนักยิ�งกว่า"
18 ดั งนั5 นซามู เอลจึ งบอกทุก
อย่างแก่เอลี ไม่ได้ปิดบังอะไร
ไว้จากท่านเลย และเอลีว่า "คือ
พระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์
ทรงกระทาํตามสิ� งที� พระองค์
ทรงเห็นชอบเถิด"
19 และซามูเอลก็เติบโตขึ5 นและ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับท่ าน
มิให้วาจาของท่านตกไปเปล่าแต่
สักคาํเดียว

20 และชนอิสราเอลทั5งปวง ตั5 ง
แต่ดานถึงเบเออร์เชบาก็ทราบ
ว่า ซามูเอลได้รับการแต่งตั5 งให้
เป็นผู้ พยากรณ์ของพระเยโฮ-
วาห์
21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรา-
กฏอีกที�ชีโลห์ เพราะพระเยโฮ-
วาห์ทรงสาํแดงพระองค์แก่ซา-
มูเอลที�ชีโลห์ โดยพระดาํรัสของ
พระเยโฮวาห์
คนฟีลิสเตียจับหีบพนัธสญัญา

4
และถ้อยคาํของซามูเอลมา
ถึงคนอิสราเอลทั5งปวง ฝ่าย

คนอิสราเอลได้ยกกองทัพออก
ไปสู้ รบกับคนฟีลิสเตีย ได้ตั5 ง
ค่ายอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์ และ
คนฟีลิสเตียตั5 งค่ายอยู่ในเอเฟก
2คนฟีลิสเตียได้จัดพลเป็นแนว
เข้าต่อสู้ กับอิสราเอล และเมื� อ
สงครามได้ขยายวงออกไป อิส-
ราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟี-
ลิสเตียผู้ ได้ฆ่าคนเสียประมาณ
สี�พันคนในสนามรบ
3และเมื� อกองทัพกลับมาสู่ ค่าย
พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กล่าว
ว่า "ทาํไมพระเยโฮวาห์จึงทรง
ให้เราพ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิส-
เตียในวันนี5  ขอเราไปนาํหีบ
พันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์มา
ให้เราจากเมืองชีโลห์เถิด เพื� อ
ว่าหีบนั5นจะมาท่ามกลางเราและ
จะช่วยเราให้พ้นจากมือศัตรูของ

I ซามูเอล Q, P

(IP) กดว IR:QU-QI; อสย OO:IP (IK) นรธ I:IK (IM) ปฐก OP:RU; อพย QP:R-K
(IV) ปฐก OI:OO; OM:IR; QV:O, OI, OQ; I ซมอ O:OI; V:T (OU) วนฉ OU:I
(OI) I ซมอ Q:I, P (I) I ซมอ K:IO (O) I ซมอ IO:V (Q) กดว IU:QR; ยชว T:T-OI
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เรา"
4 เขาจึ งใช้คนไปที� เมืองชี โลห์
เพื� อนาํหีบพันธสัญญาแห่งพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ประทับระ-
หว่างพวกเครูบ มาจากชีโลห์
บุตรชายทั5 งสองของเอลี คือ
โฮฟนีและฟีเนหัส ก็อยู่กับหีบ
พันธสัญญาแห่งพระเจ้าที�นั�น
5 เมื� อหีบพันธสัญญาแห่งพระ
เยโฮวาห์เข้ามาในค่ายแล้ว คน
อิสราเอลทั5 งสิ5 นกโ็ห่ร้องเสียงดัง
จนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั5น
6 และเมื� อคนฟีลิ สเตี ยได้ ยิ น
เสียงโห่ร้องดังเช่นนั5 น เขาก็
กล่าวว่า "เสียงโห่ร้องอึกทึก
ครึกโครมในค่ายของคนฮีบรูนั5น
หมายความว่าอะไรกัน" และเขา
ทราบว่า หีบแห่งพระเยโฮวาห์
เข้ามาในค่ายแล้ว
7คนฟีลิสเตียก็กลั วเพราะเขา
กล่าวว่า "พระเจ้าได้เสดจ็มาใน
ค่ายแล้ว" และเขากล่าวว่า "วิบัติ
แก่เราทั5 งหลาย เพราะแต่ก่อน
ไม่เคยเกิดเรื�องอย่างนี5 เลย
8 วิบัติแก่เราทั5 งหลาย ใครจะ
ช่วยเราให้พ้นจากพระหัตถ์ของ
บรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพ
นี5 ได้ พระเหล่านี5 เป็นผู้ที� ฆ่าฟัน
ชาวอี ยิปต์ ด้ วยภั ยพิ บัติ นานา
ชนิดในถิ�นทุรกันดาร
9โอ คนฟีลิสเตียเอ๋ย จงกล้า
หาญเถิด จงกระทาํตัวเป็นลูกผู้

ชาย เพื� อว่าเจ้าจะไม่เป็นทาส
ของคนฮีบรู ดังที� เขาเคยเป็น
ทาสเจ้า จงกระทาํตัวให้เป็นลูก
ผู้ชายและเข้ารบ"
10 เพราะฉะนั5 นคนฟีลิสเตียจึง
สู้ รบและอิสราเอลกพ่็ายแพ้ ต่าง
กห็นีไปยังเตน็ท์ของตน ครั5งนั5น
มีการฆ่าฟันกันมาก เพราะ
ทหารราบของอิสราเอลตายเสีย
สามหมื�นคน
11 และหีบแห่งพระเจ้าก็ถูกยึด
ไป และบุตรชายทั5งสองของเอลี
คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็ถูกฆ่า
ตาย
12 ผู้ชายคนเบนยามินคนหนึ� ง
วิ� งไปจากแนวรบมาถึงชีโลห์ใน
วันเดียวกัน เสื5 อผ้าขาดและดิน
กอ็ยู่บนศีรษะของเขา
13 เมื�อเขามาถึงนั5น ดูเถิด เอลี
อยู่บนที�นั� งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่
เพราะจิตใจของท่ านหวั� นด้วย
เรื� องหีบแห่งพระเจ้า และเมื� อ
ชายคนนั5 นเข้ ามาในเมื องและ
บอกข่าว ชาวเมืองทั5 งสิ5 นก็ร้อง
ขึ5 น
14 เมื� อเอลีได้ยินเสียงร้องเช่น
นั5 นก็ถามว่า "นั� นเสียงอะไรกัน
โกลาหล" แล้วชายคนนั5 นก็รีบ
เข้ามาบอกเอลี
15 ฝ่ายเอลีมีอายุเก้าสิบแปดปี
ตาของท่านมืดมัว มองอะไรไม่
เห็น

I ซามูเอล P

(P) อพย OR:IM-OI; กดว K:MV (K) อพย IR:IP (V) วนฉ IQ:I; I ซมอ IP:OI
(IU) ลนต 26:17; พบญ OM:IR, OR; I ซมอ P:O (II) I ซมอ O:QO, QP; สดด KM:TU
(IO) ยชว K:T; O ซมอ I:O (IQ) I ซมอ I:V; P:IM (IR) I ซมอ Q:O; I พกษ IP:P
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16 ช ายคน นั5 น บอก เ อลี ว่ า
"ข้าพเจ้าเป็นคนที�มาจากแนวรบ
ข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบวันนี5 "
เอลีกถ็ามว่า "ลูกเอ๋ย เป็นอย่าง
ไรบ้าง"
17 ผู้ ที� ส่ ง ข่ าวนั5 นก็ ตอบว่ า
"อิสราเอลได้หนีไปต่อหน้าต่อ
ตาคนฟีลิสเตียไปแล้ว มีการฆ่า
ฟันกันมากท่ามกลางประชาชน
บุตรชายทั5 งสองของท่าน คือ
โฮฟนีและฟีเนหัสกต็าย และหีบ
แห่งพระเจ้าถูกยึดไปเสีย"
18 ต่อมา เมื� อเขากล่าวถึงหีบ
แห่งพระเจ้า เอลีก็หงายหลัง
จากที�นั�งที�อยู่ข้างประตู คอของ
ท่านก็หัก และท่านสิ5 นชีวิตแล้ว
เพราะท่ านชรามากและตั วก็
หนัก ท่านได้วินิจฉัยคนอิสรา-
เอลอยู่สี�สิบปี
19 ฝ่ายบุตรสะใภ้ของท่าน คือ
ภรรยาของฟีเนหัสมีครรภ์กาํลัง
จะคลอดบุตร และเมื� อนางได้
ยินข่าวว่า เขายึดหีบแห่งพระเจ้า
ไป และพ่อสามีและสามีของนาง
ก็สิ5 นชีวิต นางก็โน้มตัวลงและ
คลอดบุตร เพราะความเจ็บ
ปวดบังเกิดขึ5 นแก่นาง
20 เมื�อนางกาํลังจะตายนั5นพวก
ผู้หญิงที� เฝ้านางอยู่ได้บอกนาง
ว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเจ้า
คลอดลูกผู้ชายคนหนึ�ง" แต่นาง
ไม่ตอบไม่ฟัง

21 นางให้ชื� อเด็กนั5 นว่า อีคา-
โบด กล่าวว่า "สง่าราศีพรากไป
จากอิสราเอลแล้ว" เพราะเขายึด
หีบแห่งพระเจ้าไป และเพราะ
เรื�องพ่อสามีและสามีของนาง
22 และนางกล่าวว่า "สง่าราศีได้
พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะ
เขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป"

คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่ง
เนื,องดว้ยหีบพนัธสญัญา

5
คนฟีลิสเตียยึดหีบแห่งพระ
เจ้าและนาํไปจากเอเบนเอ-

เซอร์ถึงเมืองอัชโดด
2 เมื� อคนฟีลิสเตียยึดหีบแห่ง
พระเจ้าไปนั5น เขานาํเข้าไปไว้ใน
นิเวศของพระดาโกน และวางไว้
ข้างพระดาโกน
3และเมื� อประชาชนชาวอัชโดด
ตื�นเช้าในวันรุ่งขึ5 น ดูเถิด  พระ
ดาโกนได้ล้มหน้าควํ�า ลงมายัง
พื5 นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเย-
โฮวาห์ เขาทั5 งหลายจึงยกพระ
ดาโกนขึ5 นตั5 งไว้ในที�เดิม
4แต่เมื� อเขาทั5 งหลายตื� นเช้าใน
วันรุ่งขึ5 น ดูเถิด พระดาโกนกล้็ม
หน้าควํ�าลงมายังพื5 นดินตรงหน้า
หีบแห่งพระเยโฮวาห์ เศียรของ
พระดาโกนและฝ่ามือทั5 งสองก็
ถูกตัดออก อยู่ที� ธรณีประตู
เหลืออยู่แต่ลาํตัวพระดาโกน
5 เพราะเหตุนี5 เองปุ โรหิตของ
พระดาโกนและผู้ที� เข้าไปในนิ-

I ซามูเอล P, R

(IT) O ซมอ I:P (OU) ปฐก QR:IT-IV (OI) I ซมอ IP:Q; สดด OT:M; MK:TI
(I) I ซมอ P:I; K:IO (O) วนฉ IT:OQ-QU; I พศด IU:M-IU
(Q) อสย IV:I; PT:I-O, K (P) ยรม RU:O; อสค T:P, T; มคา I:K (R) ศฟย I:V
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เวศของพระดาโกน จึงไม่เหยียบ
ธรณีประตู นิ เวศพระดาโกนที�
เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี5
6พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยู่
เหนื อประชาชนอั ชโดดอย่ าง
หนัก พระองค์ทรงทาํลายเขา
และทรงเฆี� ยนเขาด้วยริดสีดวง
ทวารขั5 นรุนแรง ทั5 งชาวอัชโดด
และเขตแดนของชาวเมืองนั5น
7และเมื� อชาวเมืองอัชโดดเห็น
อย่างนั5 น เขาทั5 งหลายกล่าวว่า
"อย่าให้หีบแห่งพระเจ้าของอิส-
ราเอลอยู่กับเราเลย เพราะว่า
พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือ
เรา และเหนือพระดาโกนพระ
ของเราอย่างหนัก"
8 เขาจึ งใช้ คนไปเรี ยกประชุม
เจ้านายทั5งสิ5 นของฟีลิสเตีย และ
กล่าวว่า "เราจะกระทาํอะไรกับ
หีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลดี"
เขาทั5 งหลายตอบว่า "ให้เรานาํ
หีบแห่งพระเจ้ าของอิ สราเอล
อ้อมไปยังเมืองกัท" เพราะฉะ-
นั5นเขาจึงนาํหีบแห่งพระเจ้าของ
อิสราเอลไปที�นั�น
9 แต่ เมื� อ เขาทั5 งหลายนาํ หี บ
อ้อมไปเมืองนั5นแล้ว พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์กต่็อสู้ เมืองนั5น
กระทาํให้ เกิดการทาํลายอย่าง
หนัก และทรงเฆี�ยนชาวเมืองนั5น
ทั5 งเด็กและผู้ใหญ่ คือให้เกิด
ริดสีดวงทวารขั5 นรุนแรงขึ5 นที�

ส่วนลับของเขาทั5งหลาย
10 เขาจึงส่งหีบแห่งพระเจ้าไป
ยังเมืองเอโครน และอยู่มาเมื�อ
หีบแห่งพระเจ้ามาถึงเมืองเอ-
โครน ชาวเมืองเอโครนร้องว่า
"เขาได้นาํหีบแห่งพระเจ้าของ
อิสราเอลมาให้เรา เพื�อจะฆ่าเรา
และประชาชนของเราเสีย"
11 เพราะฉะนั5 นเขาจึงส่งคนไป
ให้เรียกประชุมเจ้านายทั5 งหมด
ของคนฟีลิสเตีย และกล่าวว่า
"จงส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิส-
ราเอลไปเสียให้หีบนั5 นกลับไป
ยังที�เดิม เพื�อหีบนั5นจะไม่ได้ฆ่า
เราหรือประชาชนของเราเสีย"
เพราะว่ามีการทาํลายอย่างน่ า
กลั วตายแพร่ ไปทั� วเมื องนั5 น
พระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที� นั� น
อย่างหนัก
12 คนที� ไม่ตายก็เป็นริดสีดวง
ทวารขั5 นรุนแรง และเสียงร้อง
ของชาวเมื องนั5 นก็ ขึ5 นไปถึ ง
สวรรค์
คนฟีลิสเตียส่งหีบพนัธสญัญา

ไปยงัโยชูวาชาวเบธเชเมช

6
หีบแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ใน
ถิ�นคนฟีลิสเตียเจด็เดือน

2คนฟีลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิต
และพวกโหรมา กล่าวว่า "เราจะ
กระทาํอย่างไรกับหีบแห่งพระ
เยโฮวาห์ดี ขอบอกเราว่าจะส่ง
หีบไปยังที�เดิมด้วยอะไรดี"

I ซามูเอล R, T

(T) อพย V:Q; พบญ O:IR; OM:OK; I ซมอ R:K; T:R; K:IQ; OI:IR; สดด QO:P; KM:TT
(K) I ซมอ T:R (M) ยชว II:OO; I ซมอ T:P (V) พบญ O:IR; I ซมอ R:II; K:IQ; IO:IR
(IO) I ซมอ V:IT; ยรม IP:O (O) ปฐก IP:M; อพย K:II; อสย O:T; PK:IQ; ดนล O:O
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3เขาทั5 งหลายตอบว่า "ถ้าท่าน
ทั5 งหลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้า
ของอิสราเอลไป ก็อย่าส่งไป
เปล่า ถึงอย่างไรก็ขอส่งเครื�อง
บูชาไถ่การละเมิดไปด้วย แล้ว
ท่านทั5 งหลายจะหายโรค และ
ท่ านทั5 งหลายจะทราบด้ วยว่ า
เหตุใดพระหัตถ์นี5 จึ งไม่ หันไป
เสียจากท่าน"
4และเขากล่าวว่า "จัดอะไรเป็น
เครื�องบูชาไถ่การละเมิดเล่า ที�
เราจะต้องถวายให้พระองค์" เขา
ทั5 งหลายตอบว่า "ลูกริดสีดวง
ทวารขั5นรุนแรงทองคาํห้าลูกกับ
หนูทองคาํห้าตัว ตามจาํนวนเจ้า
นายแห่งคนฟีลิสเตีย เพราะว่า
โรคอย่างเดียวกันนั5นติดต่อท่าน
ทั5งหลายและเจ้านายด้วย
5เพราะฉะนั5 น ท่านต้องทาํรูป
ริดสีดวงทวารขั5นรุนแรงของท่าน
และรูปหนูของท่ านซึ� งทาํลาย
แผ่นดิน และท่านทั5 งหลายจง
ถวายสง่ าราศี แด่ พระเจ้ าของ
อิสราเอล ชะรอยพระองค์จะ
ทรงเบาพระหัตถ์ของพระองค์
จากท่านทั5 งหลาย ทั5 งจากพระ
ของท่านและแผ่นดินของท่าน
6ทาํไมท่ านจึงกระทาํให้ จิตใจ
ของท่านแข็งกระด้างไปอย่างที�
ชาวอียิปต์และฟาโรห์ได้กระทาํ
จิตใจของเขาให้แข็งกระด้างนั5 น
เมื� อพระองค์ทรงกระทาํเหตุ-

การณ์สู้ เขาทั5 งหลายแล้ว เขาทั5 ง
หลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชน
ไปมิใช่หรือ แล้วเขาทั5 งหลายก็
จากไป
7ฉะนั5 นบัดนี5 จงเตรียมเกวียน
ใหม่เล่มหนึ� งมาเทียมเข้ากับแม่
วัวคู่หนึ� งซึ� งยังไม่ เคยเข้าเทียม
แอกเลย จงเอาแม่วัวมาเทียม
เกวียนแล้ วพรากลู กๆของมัน
กลับไปบ้านเสียให้พ้นจากมัน
8จงนาํหีบแห่งพระเยโฮวาห์มา
วางไว้บนเกวียน และวางเครื�อง
ทองคาํซึ� งท่านทั5 งหลายถวายให้
พระองค์เป็นเครื� องบูชาไถ่การ
ละเมิดไว้ในหีบข้างๆ แล้วก็
ปล่อยให้มันไป
9และคอยดู ถ้าไปตามทางถึง
แผ่นดินของมันเอง คือทางไป
เมืองเบธเชเมช พระองค์ก็เป็น
ผู้ทรงให้เกิดความชั� วร้ายอย่าง
ใหญ่หลวงนี5 แก่เรา แต่ถ้าไม่เช่น
นั5น เราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระ
หัตถ์ของพระองค์ที� กระทาํต่อ
เรา เป็นโอกาสที�บังเอิญเกิดขึ5 น
แก่เราเอง"
10 คนเหล่ านั5 นก็ กระทาํตาม
นาํเอาแม่วัวคู่หนึ� งเทียมเข้ากับ
เกวียน แล้วขังลูกๆของมันไว้ที�
บ้าน
11 และเขาก็ วางหี บแห่ งพระ
เยโฮวาห์ไว้บนเกวียนพร้อมกับ
หีบหนูทองคาํและรูปริดสีดวง

I ซามูเอล T
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ทวารขั5นรุนแรงของเขา
12 แม่วัวกเ็ดินตรงไปตามทางที�
ไปเมืองเบธเชเมช ไปตามทาง
หลวง เดินพลางร้องพลางไม่
เลี5 ยวขวาหรือเลี5 ยวซ้าย และ
บรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตีย
ก็ ตามมั นไปจนถึ งพรมแดน
เมืองเบธเชเมช
13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมชกาํ-
ลังเกี�ยวข้าวสาลีอยู่ที� หุบเขาและ
เมื� อเขาเงยหน้าขึ5 นและเห็นหีบ
เขากชื็�นชมยินดีที�ได้เห็น
14 เกวี ยนนั5 นได้ เข้ ามาในนา
ของโยชู วาชาวเบธเชเมชและ
หยุดอยู่ที�นั�น     มีหินใหญ่
ก้อนหนึ� งอยู่ที�นั� น เขาจึงผ่าไม้
เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่วัว
เป็นเครื�องเผาบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
15 และคนเลวี ก็ เชิ ญหี บแห่ ง
พระเยโฮวาห์ลง และหีบที� อยู่
ข้างๆซึ� งมีเครื� องทองคาํ วางไว้
บนก้อนหินใหญ่นั5 น และชาว
เบธเชเมชก็ถวายเครื�องเผาบูชา
และถวายเครื�องสัตวบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์ในวันนั5น
16 และเมื� อเจ้ านายทั5 งห้ าของ
คนฟีลิสเตียได้เห็นแล้ว เขาก็
กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั5น
17 ต่ อไปนี5 เ ป็ นรู ปริ ดสี ดวง
ทวารขั5 นรุนแรงทองคาํ ซึ� งคน
ฟีลิสเตียถวายเป็นเครื�องบูชาไถ่

การละเมิดถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ รูปหนึ�งสาํหรับเมืองอัชโดด
เมืองกาซารูปหนึ�ง เมืองอัชเค-
โลนรูปหนึ� ง  เมืองกัทรูปหนึ� ง
เมืองเอโครนรูปหนึ�ง
18 รูปหนูทองคาํก็เช่นเดียวกัน
ตามจาํนวนเมืองของฟีลิสเตียที�
เป็นเมืองของเจ้านายทั5 งห้า ทั5 ง
เมืองที�มีป้อมปราการและชนบท
ที� ไม่มีกาํแพงเมือง จนถึงหิน
ก้อนใหญ่แห่งอาเบลซึ� งเขาวาง
หีบแห่งพระเยโฮวาห์ลงไว้นั5 น
หินนั5นก็ยังอยู่จนทุกวันนี5  ที� ใน
ทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช
19 พระองค์จึงทรงประหารชาว
เบธเชเมช เพราะว่าเขาทั5งหลาย
ได้มองข้างในหีบแห่งพระเยโฮ-
วาห์ พระองค์ได้ทรงประหาร
เสียห้าหมื� นเจ็ดสิบคน และ
ประชาชนกไ็ว้ทุกข์ เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงประหารประชาชน
เสียเป็นอันมาก
20 แล้วชาวเบธเชเมชจึงกล่าวว่า
" ผู้ ใดสามารถยื นอยู่ ต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าบริ-
สุทธิX องค์นี5 ได้ พระองค์จะเสดจ็
ไปจากเราไปหาผู้ใดดี"
21 ดังนั5 นเขาจึงส่งผู้ สื� อสารไป
ยังชาวเมืองคีริยาทเยอาริมกล่าว
ว่า "คนฟีลิสเตียได้คืนหีบแห่ง
พระเยโฮวาห์มาแล้ว ขอลงมา
เชิญหีบขึ5 นไปอยู่กับท่านเถิด"

I ซามูเอล T
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ไดน้าํหีบพนัธสญัญา
ไปยงัเรือน

ของอาบีนาดบั

7
ชาวคี ริ ยาทเยอาริ มได้ มา
เชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์

ขึ5 นไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ� ง
อยู่บนเนินเขา และเขาทั5งหลาย
ก็ชาํระเอเลอาซาร์บุตรชายของ
เขาให้บริสุทธิX  เพื� อให้ดูแลหีบ
แห่งพระเยโฮวาห์
2อยู่มานับแต่วันที� หีบนั5 นอยู่ที�
คี ริ ยาทเยอาริ มก็ เป็ นเวลาช้ า
นานตั5 งยี� สิบปี และบรรดาวงศ์
วานอิสราเอลทั5 งสิ5 นก็ครํ�าครวญ
ถึงพระเยโฮวาห์
3 แ ล้ วซ า มู เ อล พู ดกั บวง ศ์
วานอิสราเอลทั5 งสิ5 นว่า "ถ้าท่าน
ทั5งหลายจะกลับมาหาพระเยโฮ-
วาห์ด้วยสิ5 นสุดใจของท่าน จงทิ5 ง
พระต่างด้าวและพระอัชทาโรท
เสียจากท่ามกลางท่านทั5 งหลาย
และเตรียมใจของท่านให้ตรงต่อ
พระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติแต่
พระองค์เท่านั5น พระองค์จะทรง
ช่วยท่านให้ พ้นจากมือของคน
ฟีลิสเตีย"
4คนอิสราเอลจึงทิ5 งพระบาอัล
และพระอัชทาโรท และเขาทั5 ง
หลายปรนนิบัติแต่พระเยโฮวาห์
เท่านั5น

การฟื� นฟูที,เมืองมิสเปห์
5แล้วซามูเอลกล่าวว่า "จงประ-

ชุมคนอิสราเอลทั5 งสิ5 นที� เมือง
มิสเปห์และข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์เพื�อท่าน"
6 เขาทั5 งหลายจึ งประชุมกั นที�
มิสเปห์ และตักนํ5ามาเทออก
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และอดอาหารในวั นนั5 นและ
กล่าวที�นั� นว่า "เราทั5 งหลายได้
กระทาํบาปต่ อพระเยโฮวาห์ "
และซามูเอลก็วินิจฉัยคนอิสรา-
เอลที�เมืองมิสเปห์
7 เมื� อคนฟีลิสเตียได้ ยินว่าคน
อิสราเอลได้ประชุมกันที� เมือง
มิสเปห์ เจ้านายแห่งฟีลิสเตียก็
ยกขึ5 นไปต่อสู้ กับอิสราเอล และ
เมื� อคนอิสราเอลได้ยินเช่นนั5 น
เขากก็ลัวคนฟีลิสเตีย
8และคนอิสราเอลร้องต่อซามู-
เอลว่า "อย่าหยุดร้องทูลพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเราเพื�อเราทั5ง
หลาย เพื�อขอพระองค์ทรงช่วย
เราให้พ้นจากมือของคนฟีลิส-
เตีย"

พระเจ้าทรง
ช่วยอิสราเอล

ชนะคนฟีลิสเตีย
9ซามูเอลก็เอาลูกแกะอ่อนที� ยัง
กินนมอยู่ ตั วหนึ� งมาถวายเป็น
เครื�องเผาบูชาทั5 งตัวแด่พระเย-
โฮวาห์และซามู เอลร้องทูลต่อ
พระเยโฮวาห์เพื� อคนอิสราเอล
และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน

I ซามูเอล K
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10 ขณะที� ซามู เอลถวายเครื� อง
เผาบูชาอยู่นั5 น คนฟีลิสเตียก็
เข้ามาใกล้จะสู้ รบกับอิสราเอล
แต่พระเยโฮวาห์ทรงให้ฟ้าร้อง
เสียงดังยิ� งนักในวันนั5 นสู้ กับคน
ฟีลิสเตีย กระทาํให้คนฟีลิสเตีย
สับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้แก่
อิสราเอล
11 คนอิสราเอลก็ออกจากมิส-
เปห์ ติ ดตามคนฟีลิ สเตี ยและ
ฆ่าฟันเขา จนไปถึงเมืองเบธ-
คาร์
12 แล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อน
หนึ� งตั5 งไว้ระหว่างมิสเปห์และ
เชน เรียกชื�อศิลานั5นว่า เอเบน-
เอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเรา
จนบัดนี5 "
13 ดั งนั5 นคนฟีลิ สเตี ยจึ งพ่ าย
แพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสรา-
เอลอีก และพระหัตถ์แห่งพระ
เยโฮวาห์ ก็ ต่ อสู้ คนฟี ลิ สเตี ย
ตลอดชีวิตของซามูเอล
14 หัวเมืองที�คนฟีลิสเตียได้ยึด
ไปจากอิสราเอลนั5 น ก็ได้กลับ
คืนมายังอิสราเอล ตั5 งแต่เมือง
เอโครนถึงเมืองกัทและอิสรา-
เอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมือง
เหล่านี5 คืนมาจากมือของคนฟี-
ลิสเตีย ครั5 งนั5 นมีสันติภาพระ-
หว่างอิสราเอลและคนอาโมไรต์
ด้วย

ซามูเอลเป็นผูพ้ยากรณ์
ปุโรหิตและผูวิ้นิจฉยั

คนอิสราเอล
15 ซามูเอลได้วินิจฉัยคนอิสรา-
เอลอยู่ตลอดชีวิตของท่าน
16 และท่านก็เที� ยวไปโดยรอบ
ทุกปีเป็นประจาํ ไปถึงเมือง
เบธเอล กิลกาล และมิสเปห์
และท่านก็วินิจฉัยคนอิสราเอล
ในบรรดาเมืองเหล่านั5น
17 แล้วท่านจะกลับมายังเมือง
รามาห์ เพราะว่าบ้านของท่าน
อยู่ที�นั� น ท่านก็วินิจฉัยคนอิส-
ราเอลที�นั� นด้วย ท่านได้สร้าง
แท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
ที�นั�น

คนอิสราเอลปรารถนา
มีกษตัริยเ์หมือนชนชาติอื,น

ที,ไม่รู ้จักพระเจ้า

8
อยู่มา เมื�อซามูเอลแก่แล้ว
ท่านได้ตั5 งพวกบุตรชายของ

ท่านให้วินิจฉัยอิสราเอล
2 บุตรหั วปีของท่ านชื� อโยเอล
และคนที� สองชื� ออาบียาห์ ทั5 ง
สองเป็นผู้ วินิ จฉัยในเมืองเบ-
เออร์เชบา
3แต่บุตรชายของท่านมิได้ดาํ-
เนินในทางของท่าน ได้เลี�ยงไป
หากาํไร เขารับสินบนและบิด
เบือนความยุติธรรมเสีย
4 และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของ
อิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอล

I ซามูเอล K, M

(IU) ยชว IU:IU (IO) ปฐก OM:IM; QR:IP; ยชว P:V (IQ) วนฉ IQ:I; I ซมอ IQ:R
(IR) I ซมอ IO:II (IK) วนฉ OI:P; I ซมอ M:P
(I) พบญ IT:IM-IV; วนฉ IU:P; I ซมอ IO:O (Q) อพย IM:OI; OQ:T-M; พบญ IT:IV
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ที�เมืองรามาห์
5และเรียนท่านว่า "ดูเถิด ท่าน
ชราแล้ว และบุตรชายของท่านมิ
ได้ดาํเนินในทางของท่าน บัดนี5
ขอท่านได้กาํหนดตั5 งกษัตริย์ให้
วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติ
ทั5งหลายเถิด"
6แต่เมื� อเขาพูดว่า "ขอตั5 ง
กษัตริย์ให้วินิจฉัยเราทั5 งหลาย"
กก็ระทาํให้ซามูเอลไม่พอใจและ
ซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระ
เยโฮวาห์

คําตกัเตือนจากซามูเอล
7 และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบ
ซามูเอลว่า "จงฟังเสียงประชา
ชนในเรื� องทั5 งสิ5 นที� เขาทั5 งหลาย
ขอต่อเจ้า เพราะว่าเขามิได้ละ
ทิ5 งเจ้า แต่เขาทั5 งหลายได้ละทิ5 ง
เรา ไม่ให้เราครอบครองเหนือ
เขา
8ตามการกระทาํทั5 งสิ5 นซึ� งเขา
ได้กระทาํตั5 งแต่ วันที� เรานาํเขา
ออกมาจากอี ยิปต์ จนถึ งวันนี5
คือเขาได้ละทิ5 งเราและปรนนิบัติ
พระอื�น เขาจึงกระทาํเช่นเดียว
กันต่อเจ้าด้วย
9 เหตุ ฉะนั5 นบั ดนี5 จงฟั งเสี ยง
ของเขา ขอแต่จงคอยทักท้วงเขา
และสาํแดงให้ทราบถึ งวิ ธีการ
ของกษัตริ ย์ ผู้ ที� จะครอบครอง
เขาทั5งหลาย"
10 ซามูเอลจึงเอาพระดาํรัสทั5 ง

สิ5 นของพระเยโฮวาห์ มาบอก
กล่าวแก่ประชาชนผู้ ร้องขอให้
ท่านตั5 งกษัตริย์
11 ท่านกล่าวว่า "นี� เป็นวิธีการ
ของกษัตริย์ ผู้ที�จะครอบครอง
เหนือเจ้า กษัตริย์จะเกณฑ์บุตร
ชายทั5งหลายของเจ้าและกาํหนด
ให้ประจาํรถรบ และให้เป็นพล
ม้า และให้วิ�งหน้ารถรบของพระ
องค์
12 แล้ วพระองค์ จะตั5 งเขาให้
เป็นนายพัน นายห้าสิบของพระ
องค์ ให้บางคนไถที� ดินของ
พระองค์และเกี� ยวข้าว และทาํ
ศาสตราวุธ และเครื�องใช้ของรถ
รบ
13 พระองค์จะนาํบุตรสาวของ
เจ้าไปเป็นผู้ปรุงเครื�องหอม ทาํ
ครัวและปิ5 งขนม
14 พระองค์จะเอานา สวนองุ่น
และสวนมะกอกเทศที� ดี ที� สุ ด
ของเจ้าให้แก่ข้าราชการของพระ
องค์
15 พระองค์ จะชั กหนึ� งในสิ บ
ของพืชผลและผลองุ่ นของท่าน
ให้แก่มหาดเล็กและข้าราชการ
ของพระองค์
16 พระองค์จะเอาคนใช้ ผู้ ชาย
และคนใช้ผู้หญิง และคนหนุ่มๆ
ที�ดีที� สุดของท่าน และลาของ
ท่านให้ไปทาํงานของพระองค์
17 พระองค์ จะชั กหนึ� งในสิ บ

I ซามูเอล M

(R) พบญ IK:IP-IR; ฮซย IQ:IU-II; กจ IQ:OI (T) I ซมอ K:V; IO:IK
(K) อพย IT:M; I ซมอ IU:IV (V) I ซมอ M:II-IM; IU:OR
(II) พบญ IK:IP; I ซมอ IU:OR (IO) I ซมอ OO:K (IP) I พกษ OI:K; อสค PT:IM
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ของฝูงสัตว์ของท่าน และท่าน
ทั5 งหลายจะเป็ นทาสของพระ
องค์
18 ในวันนั5 นท่ านจะร้ องทุ กข์
เพราะกษัตริย์ของท่าน ผู้ซึ�งท่าน
ทั5 งหลายได้เลือกนั5 น แต่พระ
เยโฮวาห์จะไม่ สดับท่ านในวัน
นั5น"
19 แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื� อ
ฟังเสียงของซามูเอล เขาทั5 ง
หลายกล่าวว่า "เราไม่ยอม แต่
เราจะต้องมีกษัตริย์ปกครองเรา
20 เพื� อเราจะเป็นเหมือนประ-
ชาชาติทั5 งหลายด้วย และเพื� อ
กษัตริย์ของเราจะวินิจฉัยเราและ
นาํหน้าเราไปและรบศึกให้เรา"
21 และเมื� อซามูเอลได้ยินถ้อย
คาํทั5 งสิ5 นของประชาชน ท่านก็
นาํ ไปทู ลพระเยโฮวาห์ ให้ทรง
ทราบ
22 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ซามูเอลว่า "จงฟังเสียงของเขา
ทั5 งหลายเถิด และจงตั5 งกษัตริย์
องค์หนึ�งให้เขา" แล้วซามูเอลจึง
กล่าวแก่คนอิสราเอลว่า "ให้ทุก
คนกลับไปยังเมืองของตน"

พระเจ้าทรงนาํซามูเอล
ใหต้ั� งซาอูลเป็นกษตัริย์

9
มีชายคนหนึ� งคนเบนยามิน
ชื�อคีช บุตรชายของอาบีเอล

ผู้ เป็นบุตรชายของเศโรร์ บุตร
ชายของเบโครัท บุตรชายของ

อาฟิยาห์ คนเบนยามิน เป็นคน
รํ�ารวย
2 ท่ านมี บุ ตรชายคนหนึ� งชื� อ
ซาอูล เป็นคนหนุ่มที�ดีที�สุด รูป
งาม ไม่มีชายคนใดในหมู่คน
อิสราเอลที�จะงามกว่าเขา เขาสูง
กว่าประชาชนทั5 งหลายตั5 งแต่บ่า
ขึ5 นไป
3ฝ่ายฝูงแม่ลาของคีชบิดาของ
ซาอูลหายไป คีชจึงกล่าวแก่ซา-
อูลบุตรชายของตนว่า "ลุกขึ5 น
เอาคนใช้คนหนึ�งไปกับเจ้า เพื�อ
ไปหาลา"
4 เขาทั5 งสองก็ ผ่ านแดนเทือก
เขาแห่งเอฟราอิม ผ่านเข้า
แผ่นดินชาลิชา เขาหาลาไม่พบ
เขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินชาอาลิม
แต่ลาไม่อยู่ที�นั� น แล้วเขาผ่าน
เข้ าแผ่นดินของคนเบนยามิน
แต่กห็าลาไม่พบ
5เมื�อเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซา-
อูลจึงพูดกับคนใช้ ผู้ ซึ� งอยู่ กับ
ท่านว่า "มาเถิด ให้เรากลับไป
เกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวล
เรื�องลา และมาร้อนใจด้วยเรื�อง
ของเรา"
6แต่คนใช้ตอบท่านว่า  "ดูเถิด
มี คนของพระเจ้ าคนหนึ� งใน
เมืองนี5  เป็นคนที� เขานับถือกัน
มาก สิ� งที�ท่านกล่าวนั5 นเป็นไป
ตามที�กล่าวนั5 นทุกอย่าง ขอให้
เราไปที�นั� น ชะรอยท่านจะบอก

I ซามูเอล M, V

(IM) สภษ I:OR-OM; อสย I:IR; มคา Q:P (IV) อสย TT:P; ยรม PP:IT (OU) I ซมอ M:R
(OO) I ซมอ M:K; ฮซย IQ:II (I) I ซมอ IP:RI; I พศด M:QQ; V:QT (O) I ซมอ IU:OQ
(P) O พกษ P:PO (R) I ซมอ I:I; IU:O (T) พบญ QQ:I; I ซมอ Q:IV; I พกษ IQ:I

 09_1sam.pub 
 page 17

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 581

เราถึงทางซึ�งเราควรดาํเนิน"
7 แล้ วซาอู ลพู ดกั บคนใช้ ของ
ท่านว่า "แต่ดูเถิด ถ้าเราไปเรา
จะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั5นเพราะ
ขนมปั งในย่ ามของเราก็หมด
แล้ว เราไม่มีของขวัญที�จะนาํไป
ให้แก่คนของพระเจ้า เรามีอะไร
บ้าง"
8คนใช้ตอบซาอูลอีกว่า "ดูเถิด
ผมมีเงินอยู่หนึ� งเสี5 ยวเชเขลและ
ผมจะให้แก่คนของพระเจ้าเพื� อ
จะบอกหนทางให้แก่เรา"
9(ในอิสราเอลสมัยเดิม เมื� อ
คนใดจะไปทูลถามพระเจ้า เขา
กล่าวว่า "มาเถิด ให้เราไปหาผู้
ทาํนายกัน" เพราะผู้ที� ในสมัย
นี5 เราเรียกว่าผู้พยากรณ์นั5 น ใน
สมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทาํนาย)
10 และซาอู ลจึ งพู ดกั บคนใช้
ของท่านว่า "พูดดีนี�มาให้เราไป
กันเถิด" เขาทั5 งสองขึ5 นไปที�
เมืองซึ�งคนของพระเจ้าอยู่
11 ขณะเมื� อเขาขึ5 นภู เขาไปยัง
เมืองนั5น เขาพบพวกผู้หญิงสาว
ออกมาตักนํ5า จึงถามว่า "ผู้ทาํ-
นายอยู่ที�นี�หรือ"
12 เธอทั5 งหลายตอบว่า "อยู่นี�
ดูเถิด ท่านเพิ� งขึ5 นหน้าท่านไป
จงรีบเข้าเถิด ท่านเพิ� งมาใน
เมืองเมื� อกี5 นี5  เพราะว่าวันนี5
ประชาชนทาํการถวายสัตวบูชา
ณ ปูชนียสถานสูง

13 พอท่านทั5 งสองเข้าไปถึงใน
เมือง ท่านทั5 งสองจะพบก่อนที�
ผู้ ทาํนายขึ5 นไปรับประทานอา-
หาร ณ ปูชนียสถานสูง เพราะว่า
ประชาชนจะไม่ รับประทานจน
กว่าท่านจะมาถึง เพราะท่านจะ
ต้องมาอวยพรแก่เครื� องสัตว-
บูชา ภายหลังผู้ที� ได้รับเชิญจึง
รับประทาน ฉะนั5 นบัดนี5 จงขึ5 น
ไปเถิด ท่านทั5งสองจะพบทันที"
14 เขาทั5 งสองก็ขึ5 นไปยังเมือง
นั5 น ขณะเมื�อเขาเข้าไปในเมือง
ดูเถิด ซามูเอลกาํลังเดินออกมา
ตรงหน้าเขาทั5งสอง จะขึ5 นไปยัง
ปูชนียสถานสูงนั5น
15 พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สในหู
ของซามูเอลแล้วในวันก่อนวัน
ที�ซาอูลมาถึงว่า
16 "พรุ่ งนี5 เวลาประมาณเท่านี5
เราจะส่ งชายผู้ หนึ� งซึ� งมาจาก
ดินแดนเบนยามิน เจ้าจงเจิมเขา
ให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประ-
ชาชนของเรา เขาจะช่วยประชา
ชนของเราให้พ้นจากมือคนฟี-
ลิสเตีย เพราะเราได้มองดูประ-
ชาชนของเราแล้ว ด้วยเสียงร้อง
ทุกข์ของเขามาถึงเรา"
17 เมื� อซามู เอลเห็นซาอู ลเข้า
แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงบอกท่าน
ว่า "ดูเถิด นี� เป็นชายคนที�เราได้
พูดกับเจ้าแล้วนั5 น เขาเป็นผู้ที�
จะปกครองเหนือประชาชนของ

I ซามูเอล V

(K) วนฉ T:IM; IQ:IK; I พกษ IP:Q (V) ปฐก OR:OO; O ซมอ OP:II; O พกษ IK:IQ
(II) ปฐก OP:II, IR; OV:M-V; อพย O:IT (IO) ปฐก QI:RP; I ซมอ K:IK; IU:R
(IR) I ซมอ IR:I; กจ IQ:OI (IT) อพย O:OQ-OR (IK) I ซมอ IT:IO; ฮซย IQ:II
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เรา"
18 แล้วซาอูลก็เข้ามาใกล้ซามู-
เอลที�ประตูและกล่าวว่า "ขอ
บอกข้าพเจ้าหน่อยว่า บ้านของ
ผู้ทาํนายอยู่ที�ไหน"
19 ซามูเอลตอบซาอูลว่า "ฉัน
เป็นผู้ทาํนาย จงเดินขึ5 นหน้าฉัน
ไปยังปูชนียสถานสูงนั5 น เพราะ
ในวันนี5 ท่านจะรับประทานอา-
หารกับฉัน และพรุ่งนี5 เช้าฉันจึง
จะให้ท่านไป และฉันจะบอกทุก
อย่างที� ข้องอยู่ในใจของท่านแก่
ท่าน
20 ส่วนเรื� องลาของท่านที� หาย
ไปสามวันแล้วนั5น อย่าเอาใจใส่
เลย เพราะเขาพบแล้ว ความ
ปรารถนาของคนอิสราเอลนั5 น
มุ่ งหมายเอาใครเล่า ไม่ใช่ตัว
ท่านและวงศ์วานทั5 งสิ5 นของบิดา
ท่านดอกหรือ"
21 ซาอูลตอบว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่
คนเบนยามินดอกหรือ เป็น
ตระกูลเล็กน้อยที� สุดในอิสรา-
เอล และครอบครัวของข้าพเจ้า
ไม่ใช่ครอบครัวที� ด้อยที� สุดใน
ตระกูลเบนยามินดอกหรือ ทาํ-
ไมท่านจึงพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี5
เล่า"
22 แล้วซามู เอลก็พาซาอูลกับ
คนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถง
ให้นั� งในตอนต้นที�นั�งสาํหรับผู้ที�
รับเชิญ ซึ�งมีประมาณสามสิบคน

23 และซามู เอลพูดกับคนครัว
ว่า "จงนาํส่วนที� ฉันได้มอบให้
ซึ� งฉันบอกว่า `เก็บไว้ต่างหาก'
นั5นมา"
24 คนครัวจึงนาํเอาส่วนขาและ
ส่วนบนนั5 นมาวางไว้ที� ข้างหน้า
ซาอูล และซามูเอลกล่าวว่า "ดู
เถิด สิ� งที� ได้เก็บไว้ก็วางอยู่ต่อ
หน้าท่าน จงรับประทานเถิด
เพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึง
ชั� วโมงที� กาํหนดไว้ ตั5 งแต่ฉัน
กล่าวว่า `ฉันได้เชิญประชาชน
มาแล้ว'" ซาอูลจึงรับประทาน
กับซามูเอลในวันนั5น
25 และเมื� อเขาทั5 งหลายลงมา
จากปู ชนี ยสถานสู งเ ข้ ามาใน
เมือง ซามูเอลสนทนากับซาอูล
บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน
26 และเขาทั5 งสองตื�นแต่เช้าตรู่
และอยู่มาเมื� อสว่างแล้ว ซามู-
เอลก็เรียกซาอูลผู้อยู่บนดาดฟ้า
ว่า "จงลุกขึ5 นเถิด เพื�อฉันจะส่ง
ท่านไปตามทางของท่าน" ซาอูล
ก็ลุกขึ5 น ท่านทั5 งสองก็เดินออก
ไปที�ถนน ทั5งท่านและซามูเอล
27 เมื� อเขาทั5 งหลายกาํลังลงมา
ที� ชานเมือง ซามูเอลจึงพูดกับ
ซาอูลว่า "จงบอกคนใช้ให้เดิน
ล่วงหน้าเราไปก่อน (และเขาก็
เดินพ้นไป) ท่านจงหยุดที�นี�
ก่อน เพื�อฉันจะได้แจ้งพระดาํ-
รัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ"

I ซามูเอล V
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การเจิมซาอูลดว้ยนํ�ามนั
ใหเ้ป็นกษตัริย์

หมายสําคญัต่างๆจากพระเจ้า

10
แล้วซามูเอลก็หยิบขวด
นํ5ามัน เทลงบนศีรษะ

ของซาอูล และจุบท่านแล้วกล่าว
ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงเจิมท่านไว้
ให้ เป็นเจ้านายเหนือมรดกของ
พระองค์แล้วมิใช่หรือ
2 เมื� อท่ านจากฉันไปในวันนี5
ท่านจะพบชายสองคน ริมที�ฝัง
ศพของนางราเชล ในเขตแดน
เบนยามินที�เศลซาห์ และเขาทั5ง
สองจะบอกท่านว่า `ลาซึ� งท่าน
ไปหานั5 นพบแล้ว ดูเถิด บัดนี5
บิดาของท่านเลิกกังวลเรื� องลา
แล้ว และร้อนใจเรื� องของท่าน
กล่าวว่า "เราจะทาํอย่างไรเรื�อง
บุตรชายของเราดี"'
3และท่านจะเดินเลยที�นั�นไปถึง
ที� ราบตาํบลทาโบร์ ที� นั� นชาย
สามคนซึ� งกาํลั งขึ5 นไปเฝ้าพระ
เจ้าที�เบธเอลจะพบท่าน คนหนึ�ง
อุ้ มลูกแพะสามตัว อีกคนหนึ� ง
ถือขนมปังสามก้อน และอีกคน
หนึ�งถือถุงหนังนํ5าองุ่นถุงหนึ�ง
4 เขาทั5 งหลายจะคาํนับท่านและ
มอบขนมปังให้ท่านสองก้อนซึ� ง
ท่านจะรับจากมือของเขา
5 ต่อจากนั5 นท่านจะมาถึงภูเขา
ของพระเจ้า ที� นั� นมีกองทหาร
รักษาการของคนฟีลิสเตีย อยู่

มาเมื�อท่านมาถึงเมืองนั5น ท่าน
จะพบผู้พยากรณ์หมู่หนึ� งกาํลัง
ลงมาจากปูชนียสถานสูง ถือพิณ
ใหญ่ ราํมะนา ปี�  พิณเขาคู่ นาํ
หน้ามา กาํลังพยากรณ์เรื�อยมา
6แล้วพระวิญญาณของพระเย-
โฮวาห์จะมาสถิตกับท่าน และ
ท่านจะพยากรณ์กับคนเหล่านั5 น
เปลี�ยนเป็นคนละคน
7 เมื� อหมายสาํคัญเหล่านี5 เกิด
แก่ท่านแล้ว จงกระทาํอะไรตาม
แต่มีโอกาสเถิด เพราะพระเจ้า
ทรงสถิตกับท่าน
8และท่านจงลงไปที�กิลกาลก่อน
ฉัน และดูเถิด ฉันจะลงมา
หาท่ านเพื� อจะถวายเครื� องเผา
บูชา และถวายสัตว์เป็นเครื� อง
สันติบูชา ท่านจงคอยอยู่ที�นั� น
เจด็วันจนฉันมาหาท่าน และสาํ-
แดงแก่ท่านว่าท่านควรจะกระทาํ
อะไร"
9 เมื� อซาอู ลหันหลั งไปจะจาก
ซามูเอล พระเจ้าทรงประทาน
จิตใจอีกอย่างหนึ�งแก่ท่าน และ
หมายสาํคัญเหล่านี5 ทั5 งหมดเกิด
ขึ5 นในวันนั5น
10 เมื� อเขาทั5 งสองมาถึ งภู เขา
นั5น ดูเถิด ผู้พยากรณ์หมู่หนึ�ง
พบกับท่าน และพระวิญญาณ
ของพระเจ้าสถิตกับท่าน และ
ท่ านก็พยากรณ์อยู่ ในหมู่ พวก
เขา

I ซามูเอล IU
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11 และต่อมาเมื�อคนทั5 งหลายที�
รู้ จักท่านมาก่อนเห็นว่า ดูเถิด
ท่านพยากรณ์อยู่กับพวกผู้พยา-
กรณ์ ประชาชนเหล่านั5 นก็พูด
กันและกันว่า "อะไรหนอเกิด
ขึ5 นแก่บุตรชายของคีช ซาอูลอยู่
ในจาํพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ"
12 ชายคนหนึ� งอยู่ที�นั� นตอบว่า
"และบิดาของเขาทั5 งหลายคือ
ใคร" ดังนั5 นจึงเป็นคาํภาษิตว่า
"ซาอูลอยู่ ในจาํพวกผู้พยากรณ์
ด้วยหรือ"
13 เมื�อท่านพยากรณ์สิ5 นลงแล้ว
ท่านกม็ายังปูชนียสถานสูง
14 ฝ่ายลุงของซาอูลจึงถามซา-
อูลกับคนใช้ว่า "เจ้าไปไหนมา"
และท่านตอบว่า "ไปหาลา และ
เมื� อเราเห็นว่าเราไม่พบลานั5 น
แล้ว เราจึงไปหาซามูเอล"
15 ลุงของซาอูลกล่าวว่า "ซามู-
เอลบอกอะไรแก่เจ้าบ้าง ขอเล่า
ให้ฟัง"
16 และซาอูลตอบลุงของท่านว่า
"เขาบอกเราแจ่มแจ้งว่า พบลา
แล้ว" แต่เรื� องราวที� เกี� ยวกับ
ราชอาณาจักรซึ� งซามูเอลกล่าว
ถึงนั5น ท่านไม่ได้บอกสิ�งใดเลย
17 ฝ่ายซามูเอลจึงเรียกประชา
ชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที�
มิสเปห์
18 และท่านกล่าวแก่คนอิสรา-
เอลว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้า

แห่งอิสราเอลตรัสดังนี5 ว่า `เรา
ได้นาํอิสราเอลออกจากอี ยิปต์
และเราได้ ช่ วยเจ้าทั5 งหลายให้
พ้นจากมือของชาวอียิปต์ และ
จากมื อของราชอาณาจั กรทั5 ง
หลาย และของคนเหล่านั5นที�บีบ
บังคับเจ้า'
19 แต่ วันนี5 ท่ านละทิ5 งพระเจ้า
ของท่านผู้ซึ�งช่วยท่านให้พ้นจาก
บรรดาความยากลาํ บากและ
ความทุกข์ร้อน และท่านทั5 ง
หลายกล่าวว่า `เราไม่ยอม
แต่ขอตั5 งกษัตริ ย์ ไว้ เหนือเรา'
เพราะฉะนั5 นบัดนี5 ท่านทั5 งหลาย
จงเข้ าเ ฝ้ าพระเยโฮวาห์ ตาม
ตระกูลของท่าน และตามคนที�
นับเป็นพันๆของท่าน"
20 แล้ วซามู เอลก็ นาํ ตระกู ล
อิสราเอลทุกตระกูลเข้ามาใกล้
และจับสลากได้ตระกูลเบนยา-
มิน
21 ท่ านก็นาํตระกูลเบนยามิน
เข้ามาใกล้ตามครอบครัว จับ
สลากได้ครอบครัวมัตรี และจับ
สลากได้ซาอูลบุตรชายคีช แต่
เมื�อเขาหาซาอูลกห็าไม่พบ
22 เขาจึงทูลถามพระเยโฮวาห์
ต่อไปว่า "ชายคนนั5นมาที�นี�หรือ
ยัง" และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดู
เถิด เขาซ่อนตัวอยู่ที� กองสัม-
ภาระ"
23 เขาทั5 งหลายจึงวิ� งไปพาท่าน

I ซามูเอล IU
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มาจากที�นั�น และเมื�อท่านยืนอยู่
ท่ามกลางประชาชน ท่านก็สูง
กว่ าประชาชนทุ กคนจากบ่ า
ขึ5 นไป
24 ซามู เอลจึงกล่าวแก่ประชา
ชนทั5 งปวงว่า "ท่านเห็นผู้ที�พระ
เยโฮวาห์ทรงเลือกไว้แล้วหรือ
ในท่ามกลางประชาชนไม่มีใคร
เหมือนท่าน" และประชาชนจึง
ร้องเสียงดังว่า "ขอกษัตริย์ทรง
พระเจริญ"
25 แล้วซามูเอลจึงบอกกับประ-
ชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที�
ของตาํแหน่งกษัตริย์ และท่าน
บันทึกไว้ในหนังสือ และวาง
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
แล้วซามูเอลก็ให้ประชาชนกลับ
ไปยังบ้านของตนทุกคน
26 ซาอูลก็กลับไปยังบ้านของ
ท่านที�กิเบอาห์ด้วย และมีพวก
นักรบซึ� งพระเจ้าทรงดลจิตใจไป
กับท่านด้วย
27 แต่ มี คนอั นธพาลบางคน
กล่าวว่า "ชายคนนี5 จะช่วยเราให้
พ้นได้อย่างไร" และเขาทั5งหลาย
กด็ูหมิ�นท่าน ไม่นาํเครื�องบรร-
ณาการมาถวาย แต่ท่านกน็ิ�งเสีย

ซาอูลชนะคนอมัโมน

11
ฝ่ ายนาหาชคนอั มโมน
ได้ยกขึ5 นไป ตั5 งค่ายสู้

เมืองยาเบชกิเลอาด บรรดาชาว
เมืองยาเบชจึงพูดกับนาหาชว่า

"ขอทาํพันธสัญญากับพวกข้าพ-
เจ้าทั5 งหลาย และข้าพเจ้าทั5 ง
หลายจะยอมปรนนิบัติท่าน"
2แต่นาหาชคนอัมโมนกล่าวแก่
เขาทั5 งหลายว่า "เราจะกระทาํ
พันธสัญญากับเจ้าทั5 งหลายตาม
เงื�อนไขต่อไปนี5  คือเราจะทะลวง
ตาขวาของเจ้าเสียทุกคนให้เป็น
ที�อัปยศแก่คนอิสราเอลทั5งปวง"
3 ฝ่ายพวกผู้ใหญ่แห่งเมืองยา-
เบชกล่าวแก่ท่านว่า "ขอผ่อนผัน
ให้ข้าพเจ้าสักเจด็วัน เพื�อข้าพ-
เจ้าจะได้ ส่ งผู้ สื� อสารไปให้ทั� ว
ขอบเขตอิสราเอล แล้วถ้าไม่มี
คนใดช่วยข้าพเจ้าทั5 งหลายให้
พ้นได้ ข้าพเจ้าทั5 งหลายจะยอม
มอบตัวไว้ให้แก่ท่าน"
4 เมื� อผู้ สื� อสารมาถึ งกิ เบอาห์
เมืองของซาอูล เขาทั5 งหลายก็
รายงานเรื� องราวให้ เข้ าหู ของ
ประชาชน และประชาชนทั5 ง
ปวงกร้็องไห้เสียงดัง
5ดูเถิด ซาอูลต้อนฝูงวัวกลับมา
จากทุ่ง และซาอูลถามว่า "ประ-
ชาชนเป็นอะไรไปเขาจึงร้องไห้"
ดังนั5 นเขาจึงเรียนท่านให้ทราบ
ถึงข่าวของพวกยาเบช
6เมื� อท่านได้ยินถ้อยคาํเหล่านี5
พระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิต
กับซาอูล และความโกรธของ
ท่านเกิดขึ5 นอย่างรุนแรง
7 ท่ านจึ งเอาวั วมาคู่ หนึ� งฟั น
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ออกเป็นท่อนๆ ส่งไปทั� วเขต
แดนทั5 งสิ5 นของอิสราเอลโดยมือ
ของผู้สื�อสาร กล่าวว่า "ผู้หนึ� ง
ผู้ ใดที� ไม่ออกมาตามซาอูลและ
ซามูเอล จะกระทาํอย่างนี5 แก่
วัวของเขา" และความเกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ก็มาเหนือประชา
ชน เขาทั5 งหลายพากันออกมา
เป็นใจเดียวกัน
8เมื�อซาอูลตรวจพลอยู่ที� เบเซก
นับคนอิสราเอลได้สามแสนคน
และชายคนยูดาห์ได้สามหมื� น
คน
9 เขาจึงบอกแก่ ผู้ สื� อสารที� มา
นั5นว่า "ท่านทั5 งหลายจงบอกแก่
ชาวยาเบชกิเลอาดว่า `พรุ่งนี5
เวลาแดดร้อนท่านทั5 งหลายจะ
ได้รับการช่วยให้พ้น'" เมื� อผู้
สื� อสารกลับมาบอกพวกยาเบช
เขาทั5งหลายกม็ีความยินดี
10 ดังนั5นชาวยาเบชจึงว่า "พรุ่ง
นี5 เราจะมอบตัวของเราไว้ให้แก่
ท่าน ท่านจงกระทาํแก่เราตาม
ที�ท่านเห็นควรทุกอย่าง"
11 พอวันรุ่งขึ5 น ซาอูลก็จัดพล
ออกเป็นสามกองทัพ ยกเข้ามา
กลางค่ายในยามสาม และฆ่าฟัน
คนอัมโมนเสียจนเวลาแดดจัด
ต่อมา ผู้ที� เหลืออยู่ก็กระจัด
กระจายไป รวมกันไม่ได้สักคู่
เดียวเลย
12 แล้วประชาชนจึงเรียนซามู-

เอลว่า "คนที� พูดว่า `ซาอูลจะ
ปกครองเหนือพวกเราหรือ' นั5น
มีใครบ้าง จงนาํคนเหล่านั5นออก
มา เราจะได้ฆ่าเขาเสีย"
13 แต่ซาอูลกล่าวว่า "ในวันนี5
อย่าให้ผู้ ใดถูกประหารชีวิตเลย
เพราะว่าวันนี5 เป็นวันที�พระเย-
โฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้
พ้น"
14 แล้ วซามู เอลจึ งกล่ าวแก่
ประชาชนว่า "มาเถิด ให้เราพา
กันไปยังกิลกาล และรื5 อฟื5 นเรื�อง
ราชอาณาจักรที�นั�นอีก"

ประชาชนทั�งปวง
ตั� งซาอูล

ใหเ้ป็นกษตัริย์
15 ประชาชนทั5 งปวงจึงขึ5 นไปยัง
กิลกาล และที�นั�นเขาทั5งหลายก็
ตั5 งซาอู ลเป็ นกษัตริ ย์ ต่ อพระ
พักตร์ พระเยโฮวาห์ที� กิ ลกาล
แล้วที�นั� นเขาทั5 งหลายถวายสัตว์
เป็ นเครื� องสั นติ บู ชาต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ซาอูลกับ
ประชาชนอิสราเอลทั5 งปวงก็ชื� น
ชมยินดีอย่างยิ�งที�นั�น

ซามูเอลประกาศ
เรื,องอาณาจักร

อิสราเอล

12
ซามูเอลจึงกล่าวแก่คน
อิสราเอลทั5 งปวงว่า "ดู

เถิด ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงของท่าน
ทุกเรื� องซึ� งท่านได้บอกข้าพเจ้า

I ซามูเอล II, IO
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และได้แต่งตั5 งกษัตริย์เหนือท่าน
ทั5งหลายแล้ว
2และบัดนี5  ดูเถิด กษัตริย์ก็
ดาํเนินอยู่ ต่อหน้าท่าน ส่วน
ข้าพเจ้ากช็ราผมหงอกแล้ว และ
ดูเถิด บุตรชายของข้าพเจ้ากอ็ยู่
กับท่านทั5 งหลาย และข้าพเจ้า
ดาํ เนิ นอยู่ ต่ อหน้ าท่ านตั5 งแต่
หนุ่มๆมาจนทุกวันนี5
3ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่ที�นี�  ขอท่าน
เป็นพยานปรักปราํข้าพเจ้าต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และต่อ
หน้าท่านที� พระองค์ทรงเจิมไว้
ข้ าพเจ้าได้ ริบวัวของผู้ ใดบ้ าง
หรือ หรือข้าพเจ้าเอาลาของผู้ใด
ไปบ้าง หรือข้าพเจ้าได้ฉ้อผู้ใด
ข้ าพเจ้ าได้ บี บบั งคับใครบ้ าง
ข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของ
ผู้ใดซึ�งจะกระทาํให้ตาของข้าพ-
เจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและ
ข้าพเจ้าจะคืนให้แก่ท่าน"
4 เขาทั5 งหลายกล่าวว่า "ท่านมิ
ได้ฉ้อเรา หรือบีบบังคับเรา
หรือรับสิ� งใดไปจากมือของผู้
ใด"
5ท่านก็กล่าวแก่เขาทั5 งหลายว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อ
ท่าน และท่านที�พระองค์ทรง
เจิมไว้ก็ เป็นพยานในวันนี5 ว่ า
ท่านไม่พบสิ�งใดในมือของข้าพ-
เจ้า" และเขาทั5 งหลายกล่าวว่า
"พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว"

ซามูเอลบอกประชาชนเรื,อง
เวลาต่างๆที,พระเจ้าทรงช่วย

อิสราเอลใหร้อด
6และซามู เอลก็กล่าวแก่ประ-
ชาชนว่า "พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ผู้แต่งตั5 งโมเสสกับอาโรน และ
ทรงนาํบรรพบุรุษของท่านขึ5 นมา
จากแผ่นดินอียิปต์
7ฉะนั5นบัดนี5 ขอท่านทั5 งหลายจง
ยืนนิ�งอยู่ ข้าพเจ้าจะขอเสนอคดี
ของท่านต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ เกี� ยวด้วยบรรดาพระ
ราชกิจอันชอบธรรมของพระเย-
โฮวาห์ ซึ� งพระองค์ทรงกระทาํ
แก่ท่านทั5 งหลายและแก่บรรพ-
บุรุษของท่านทั5งหลาย
8เมื�อยาโคบเข้าไปในอียิปต์และ
บรรพบุรุษของท่านร้องต่อพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์กท็รงใช้
โมเสสกับอาโรน ผู้ ได้นาํ
บรรพบุ รุ ษของท่ านออกจาก
อียิปต์ และทาํให้เขามาอาศัยอยู่
ในที�นี5
9แต่เขาทั5 งหลายลืมพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเขาเสีย พระ
องค์จึงทรงขายเขาไว้ในมือของ
สิเสรา แม่ทัพแห่งเมืองฮาโซร์
และมอบไว้ในมือของคนฟีลิส-
เตีย และไว้ในมือของกษัตริย์
แห่งเมืองโมอับ และเขาเหล่า
นั5นกต่็อสู้บรรพบุรุษของท่าน
10 และเขาทั5 งหลายร้องทูลต่อ
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พระเยโฮวาห์ว่า `ข้าพระองค์ทั5ง
หลายได้กระทาํบาปแล้ว เพราะ
ว่าข้าพระองค์ทั5 งหลายได้ละทิ5 ง
พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิบัติพระ
บาอัลและพระอัชทาโรท แต่
บั ดนี5 ขอพระองค์ ทรงช่ วยข้ า
พระองค์ทั5 งหลายให้พ้นมือศัตรู
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
ทั5งหลายจะปรนนิบัติพระองค์'
11 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้เย-
รุบบาอัล และเบดาน และเยฟ-
ธาห์ และซามูเอล และช่วยท่าน
ทั5 งหลายให้พ้นจากมือศัตรูทุก
ด้าน และท่านทั5งหลายอาศัยอยู่
อย่างปลอดภัย
12 และเมื� อท่ านทั5 งหลายเห็น
นาหาชกษัตริย์คนอัมโมนมาต่อ
สู้ ท่านทั5 งหลาย ท่านทั5 งหลาย
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า `ไม่ได้ แต่
ต้องมีกษัตริย์ปกครองเหนือเรา'
ถึงแม้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านเป็นพระมหากษัตริ ย์
ของท่าน
13 ฉะนั5 นบัดนี5 จงดู กษัตริ ย์ที�
ท่านทั5งหลายได้เลือก ผู้ซึ�งท่าน
ทั5งหลายได้ร้องขอ ดูเถิด พระ
เยโฮวาห์ทรงตั5 งกษัตริย์ไว้เหนือ
ท่านแล้ว
14 ถ้าท่ านทั5 งหลายจะยาํ เกรง
พระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระ
องค์ และเชื� อฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ และไม่กบฏต่อ

พระบั ญชาของพระเยโฮวาห์
ท่านทั5 งหลายและกษัตริย์ ผู้ ปก
ครองเหนือท่านจึงจะเป็นผู้ติด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทั5งหลายต่อไป
15 แต่ ถ้ าท่ านทั5 งหลายไม่ เชื� อ
ฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮ-
วาห์ แต่กบฏต่อพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ แล้วพระหัตถ์ของ
พระเยโฮวาห์ จะต่อสู้ ท่ านทั5 ง
หลายเหมื อนเคยต่อสู้ บรรพ-
บุรุษของท่าน

ฟ้ารอ้งและฝนในฤดูเกี,ยว
ขา้วสาลีพิสูจนว่์า

พระเจ้ายงัทรงรบัคนอิสราเอล
16 เพราะฉะนั5 นบัดนี5  ท่านทั5 ง
หลายจงยืนนิ� งอยู่ คอยดูเหตุ-
การณ์ยิ�งใหญ่ต่อไปนี5 ซึ�งพระเย-
โฮวาห์จะทรงกระทาํต่อหน้าต่อ
ตาของท่านทั5งหลาย
17 วันนี5 เป็นฤดูเกี�ยวข้าวสาลีไม่
ใช่หรือ ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อ
พระเยโฮวาห์ และพระองค์จะ
ทรงส่งฟ้าร้องและฝน เพื�อท่าน
ทั5 งหลายจะรับรู้และเห็นเองว่า
ความชั� วของท่ านนั5 นใหญ่ โต
เพียงใด ซึ� งท่านได้กระทาํใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ในการที� ได้ขอให้มีกษัตริย์สาํ-
หรับท่าน"
18 ซามู เอลจึ งร้องทู ลต่อพระ
เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรง
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ส่งฟ้ าร้องและฝนมาในวันนั5 น
ประชาชนทั5 งหลายก็ เกรงกลั ว
พระเยโฮวาห์และซามูเอลยิ�งนัก
19 และประชาชนทั5 งหลายเรียน
ซามูเอลว่า "ขอท่านอธิษฐานต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
เผื� อผู้ รับใช้ทั5 งหลายของท่ าน
เพื� อเราทั5 งหลายจะไม่ ถึ งตาย
เพราะเราได้เพิ� มความชั� วนี5 เข้า
กับบาปทั5 งสิ5 นของเรา คือขอให้
มีกษัตริย์สาํหรับเราทั5งหลาย"
20 และซามู เอลกล่าวแก่ประ-
ชาชนว่า "อย่ากลัวเลย ท่านทั5ง
หลายได้กระทาํความชั� วนี5 ทั5 งสิ5 น
จริงๆแล้ว แต่ท่านทั5งหลายอย่า
หันไปเสียจากการติดตามพระ
เยโฮวาห์ แต่จงปรนนิบัติพระ
เยโฮวาห์ด้วยสิ5 นสุดใจของท่าน
21 และอย่าหันเหไปติดตามสิ� ง
ไม่มีสาระ ซึ� งไม่เป็นประโยชน์
หรือไม่ช่วยให้พ้น เพราะเป็นสิ�ง
ไม่มีสาระ
22 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ละ
ทิ5 งประชาชนของพระองค์ ด้วย
เห็นแก่พระนามใหญ่ยิ�งของพระ
องค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพอ
พระทัยแล้วที� จะกระทาํให้ท่าน
เป็นประชาชนของพระองค์
23 ยิ� งกว่านั5 น ส่วนข้าพเจ้าขอ
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ ข้ าพเจ้ า
กระทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์เลย
ด้วยการหยุดอธิษฐานเพื� อท่าน

ทั5 งหลาย  แต่ข้าพเจ้าจะสอน
ทางที�ดีและที�ถูกให้ท่าน
24 จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์เท่า
นั5 น ปรนนิบัติพระองค์ด้วย
ความจริงด้วยสิ5 นสุดใจของท่าน
จงพิ เคราะห์ ถึ งมหกิ จซึ� งพระ
องค์ได้ทรงกระทาํแก่ท่ านแล้ว
นั5น
25 แต่ถ้าท่านทั5 งหลายขืนกระ-
ทาํความชั� วอยู่ ท่านจะต้อง
พินาศ ทั5 งตัวท่านทั5 งหลายเอง
และกษัตริย์ของท่านด้วย"
ซาอูลทรงคดัเลือกกองทหาร

ไปตีคนฟีลิสเตีย

13
ซาอูลขึ5 นครองราชสม-
บัติแล้วหนึ� งปี และเมื�อ

พระองค์ทรงปกครองอิสราเอล
เป็นเวลาสองปี
2ซาอูลจึงทรงคัดเลือกชายอิส-
ราเอลสามพันคน สองพันคนอยู่
กั บซาอู ลที� มิ คมาชและที� แดน
เทือกเขาเบธเอล อีกหนึ�งพันคน
นั5นอยู่กับโยนาธานที�เมืองกิเบ-
อาห์แห่งคนเบนยามิน ประชา
ชนนอกนั5 นพระองค์ก็ปล่อยให้
กลับเตน็ท์ของตนทุกคน
3โยนาธานได้ตีกองทหารรักษา
การของคนฟีลิสเตียซึ� งอยู่ที� เก-
บาพ่ายแพ้ไป คนฟีลิสเตียได้ยิน
ถึงเรื�องนั5น และซาอูลกเ็ป่าแตร
ทั� วแผ่นดินนั5 นว่า "ขอให้คน
ฮีบรูทั5งหลายได้ยิน"

I ซามูเอล IO, IQ

(IV) อพย V:OM (OU) พบญ II:IT (OI) พบญ II:IT; อสย PI:OV; ยรม IT:IV
(OO) พบญ K:T-II (OQ) I พกษ M:QT; สดด QP:II (OP) พบญ IU:OI; ปญจ IO:IQ
(OR) พบญ OM:QT; ยชว OP:OU (O) I ซมอ IU:OT; IP:I (Q) I ซมอ IU:R; IQ:IT; IP:R
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4และคนอิสราเอลทั5 งปวงได้ยิน
เขากล่าวว่า ซาอูลได้รบชนะกอง
ทหารรักษาการของคนฟีลิสเตีย
และคนอิสราเอลก็เป็นที� เกลียด
ชังของคนฟีลิสเตียเป็นอย่างยิ� ง
ประชาชนได้ถูกเรียกออกมาให้
สมทบกับซาอูลที�กิลกาล
5 และคนฟี ลิ สเตี ยชุ มนุ มกั น
เพื� อจะต่อสู้ คนอิสราเอล มี
รถรบสามหมื�น และพลม้าหก
พัน และกองทหารนั5นกม็ากมาย
เหมือนเมด็ทรายที�ฝั�งทะเล เขา
ก็ยกขึ5 นมาตั5 งค่ายอยู่ที� มิคมาช
ทางตะวันออกของเบธาเวน
6เมื� อคนอิสราเอลเห็นว่าตกอยู่
ในที� คับแค้น (เพราะประชาชน
ถูกบีบคั5นอย่างหนัก) แล้วประ-
ชาชนกซ่็อนตัวอยู่ในถํ5า และใน
พุ่มไม้หนาทึบ ในซอกหิน ใน
อุโมงค์และในบ่อ
7พวกฮีบรูบางคนได้ข้ามแม่นํ5า
จอร์แดนไปยังดินแดนกาดและ
กิเลอาด แต่ฝ่ายซาอูลพระองค์
ยังประทับอยู่ที� กิลกาล และ
ประชาชนทั5 งหมดติดตามพระ
องค์ไปด้วยตัวสั�น

ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว
จึงถวายเครื,องบูชา

8พระองค์ทรงคอยอยู่ เจ็ดวัน
ตามเวลาที� ซามู เอลกาํหนดไว้
แต่ ซามู เอลมิ ได้ มาที� กิ ลกาล
ประชาชนก็แตกกระจายไปจาก

พระองค์
9ดังนั5 นซาอูลจึงตรัสว่า "จงนาํ
เครื�องเผาบูชามาให้เราที�นี�  และ
เครื�องสันติบูชาด้วย" และพระ
องค์กไ็ด้ถวายเครื�องเผาบูชา
10 ต่อมา พอพระองค์ถวาย
เครื�องเผาบูชาเสรจ็ ดูเถิด ซา-
มูเอลกม็าถึง ซาอูลก็เสด็จออก
ไปต้อนรับและทรงคาํนับท่าน

พระเจ้าทรงปฏิเสธ
กษตัริยซ์าอูล

11 ซามูเอลถามว่า "ท่านได้
กระทาํอะไรไปแล้วนี�" และซาอูล
ตรัสตอบว่า "เมื� อข้าพเจ้าเห็น
ประชาชนแตกกระจายไปจาก
ข้าพเจ้า และท่านก็มิได้มาภาย
ในวันที�กาํหนดไว้ และคนฟีลิส-
เตียกไ็ด้ชุมนุมกันที�มิคมาช
12 ข้าพเจ้าจึงว่า `บัดนี5  คนฟี-
ลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที�
กิลกาล และข้าพเจ้ายังมิได้ทูล
ขอพระกรุณาแห่งพระเยโฮวาห์'
ข้าพเจ้าจึงข่มตัวเอง และได้
ถวายเครื�องเผาบูชา"
13 และซามูเอลกล่าวแก่ซาอูล
ว่า "ท่านได้กระทาํการที�โง่เขลา
เสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระ
บัญชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ซึ�งพระองค์ทรงบัญชา
ท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักร
ของท่ านเหนื ออิ สราเอลเป็ น

I ซามูเอล IQ

(R) ยชว K:O; วนฉ K:IO (T) วนฉ T:O; I ซมอ IP:II
(K) กดว QO:I-PO (M) I ซมอ IU:M
(IQ) I ซมอ R:II; OO:OM; O พศด IT:V
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นิตย์แล้ว
14 แต่บัดนี5  ราชอาณาจักรของ
ท่านจะไม่ยั� งยืน พระเยโฮวาห์
ทรงหาชายอีกคนหนึ� งตามชอบ
พระทัยพระองค์แล้ว และพระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้นั5 นให้
เป็นเจ้ านายเหนื อชนชาติของ
พระองค์ เพราะท่านมิได้รักษา
สิ� งซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ท่านไว้"
15 และซามูเอลก็ลุกขึ5 นไปจาก
กิลกาลถึงกิเบอาห์แห่งคนเบน-
ยามิน และซาอูลทรงนับพลซึ� ง
อยู่ กับพระองค์ได้ประมาณหก
ร้อยคน
16 ซาอูลกับโยนาธานราชโอรส
ของพระองค์ และพลที� อยู่กับ
พระองค์กอ็ยู่ในกิเบอาห์แห่งคน
เบนยามิน แต่คนฟีลิสเตียตั5 ง
ค่ายอยู่ที�มิคมาช
17 มีกองปล้นออกมาจากค่าย
คนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ� ง
หันตรงไปยังโอฟราห์ยังแผ่นดิน
ชูอัล
18 อี กกองหนึ� งหั นตรงไปยั ง
เบธโฮโรน และอีกกองหนึ� งหัน
ตรงไปยังพรมแดนซึ� งอยู่ เหนือ
หุบเขาเศโบอิมตรงถิ� นทุรกัน-
ดาร
19 คราวนั5 นจะหาช่างเหล็กทั� ว
แผ่นดินอิสราเอลกไ็ม่มี เพราะ
คนฟีลิสเตียกล่าวว่า "เกรงว่า

พวกฮีบรูจะทาํดาบหรือหอกใช้
เอง"
20 แต่คนอิสราเอลทุกคนลงไป
ยังฟีลิสเตียเพื�อลับเหลก็ไถ ผาล
ขวานและจอบของเขา
21 แต่พวกเขาคิดค่าลับสาํหรับ
ลับจอบ ผาล สามง่าม ขวานและ
ติดประตัก
22 เพราะฉะนั5นเมื�อถึงวันทาํศึก
จะหาดาบหรือหอกในมื อของ
พลที�อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็
ไม่ได้ แต่ซาอูลกับโยนาธาน
ราชโอรสของพระองค์มี
23 และกองทหารรักษาการของ
คนฟีลิสเตียยกไปถึงทางที� ข้าม
ไปเมืองมิคมาช

การชนะอนัยิ,งใหญ่
ของโยนาธาน

14
อยู่มาวันหนึ� งโยนาธาน
ร าช โอ รส ขอ งซ าอู ล

กล่ าวกั บคนหนุ่ มที� ถื อเครื� อง
อาวุธของท่านว่า "มาเถิด ให้เรา
ข้ ามไปยั งกองทหารรักษาการ
ของคนฟีลิสเตียข้างโน้น" แต่หา
ได้ทูลพระบิดาของตนให้ทราบ
ไม่
2ซาอูลทรงพักอยู่ ที� ชานเมือง
กิเบอาห์ใต้ต้นทับทิม ซึ� งอยู่ที�
ตาํบลมิโกรน พลซึ� งอยู่ ด้วยมี
ประมาณหกร้อยคน
3กับอาหิยาห์บุตรชายอาหิทูบ
พี�ชายของอีคาโบด บุตรชายของ

I ซามูเอล IQ, IP

(IP) I ซมอ IR:II, IV, OM; IT:I (IR) I ซมอ IQ:O, T-K; IP:O (IK) ยชว IM:OQ
(IM) ปฐก IP:O; ยชว IT:Q (IV) วนฉ R:M; O พกษ OP:IP; ยรม OP:I (OO) วนฉ R:M
(OQ) I ซมอ IP:I, P (O) I ซมอ IQ:IR-IT (Q) I ซมอ O:OM; P:OI; OO:V, II, OU
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ฟีเนหัสผู้ เป็นบุตรชายของเอลี
ปุโรหิตแห่งพระเยโฮวาห์ที� เมือง
ชีโลห์ เขาถือเอโฟดไป และพวก
พลไม่ทราบว่าโยนาธานไปแล้ว
4ตามทางข้ามเขาที� โยนาธานหา
ช่องที� จะข้ามไปยังค่ายของฟี-
ลิสเตียนั5 น มียอดหินแหลมอยู่
ฟากทางข้างนี5  และมียอดหิน
แหลมอยู่ฟากทางข้างโน้น ยอด
หนึ�งมีชื�อว่าโบเซส อีกยอดหนึ�ง
ชื�อเสเนห์
5หินแหลมยอดหนึ� งโผล่ขึ5 นข้าง
เหนือหน้ามิคมาช และอีกยอด
หนึ�งโผล่ขึ5 นข้างใต้หน้ากิเบอาห์
6 โยนาธานกล่าวกับคนหนุ่ มที�
ถือเครื� องอาวุธของท่านว่า "มา
เถิด ให้เราข้ามไปยังกองทหาร
รักษาการของคนเหล่านั5นที�มิได้
เข้าสุหนัต บางทีพระเยโฮวาห์จะ
ทรงประกอบกิจเพื�อเรา เพราะ
ว่าไม่มีสิ� งใดที� ขัดขวางพระเย-
โฮวาห์ ได้ในการที� พระองค์จะ
ทรงช่วยให้พ้นไม่ว่าโดยคนมาก
หรือน้อย"
7 ผู้ถือเครื� องอาวุธของท่ านจึง
ตอบท่านว่า "จงกระทาํทุกสิ� งที�
จิตใจของท่านอยากกระทาํ หัน
ไปเถิด ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่กับ
ท่าน ตามแต่จิตใจของท่านจะว่า
อย่างไร"
8แล้วโยนาธานกล่าวว่า "ดูเถิด
เราจะข้ามไปหาคนเหล่านั5 นและ

จะสาํแดงตัวของเราให้เขาเห็น
9 ถ้าเขาจะกล่าวแก่เราว่า `จง
คอยอยู่จนกว่าเราจะมาหาเจ้า'
แล้วเราจะยืนนิ� งอยู่ในที�ของเรา
และเราจะไม่ไปหาเขา
10 แต่ถ้าเขาว่า `จงขึ5 นมาหาเรา
เถิด' แล้วเราจึงจะขึ5 นไป เพราะ
พระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไ ว้
ในมือเราแล้ว จะให้เรื� องนี5
เป็นสัญญาณแก่เรา"
11 ทั5 งสองจึงสาํแดงตัวให้กอง
ทหารรักษาการคนฟีลิสเตียเห็น
และคนฟีลิสเตียกล่าวว่า "ดูเถิด
พวกฮีบรูออกมาจากรูที� ซ่อนตัว
อยู่แล้ว"
12 และคนที�กองทหารรักษาการ
จึงร้องบอกโยนาธานและผู้ ถือ
เครื�องอาวุธของท่านว่า "จงขึ5 น
มาหาเรา แล้วเราจะแจ้งให้เจ้า
ทราบสักเรื�องหนึ�ง" และโยนา-
ธานบอกผู้ ถือเครื� องอาวุธของ
ท่านว่า "จงตามข้าขึ5 นมาเพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเขาไว้
ในมืออิสราเอลแล้ว"
13 แล้วโยนาธานก็คลานขึ5 นไป
และผู้ถือเครื�องอาวุธของท่านก็
ตามไปด้วย คนเหล่านั5 นก็ล้ม
ตายหน้าโยนาธาน และผู้ถือ
เครื� องอาวุ ธก็ ฆ่ าเขาทั5 งหลาย
ตามท่านไป
14 การฆ่าฟันครั5 งแรกที� โยนา-
ธานและผู้ ถือเครื� องอาวุธของ

I ซามูเอล IP

(P) I ซมอ IQ:OQ (T) พบญ QO:QT; วนฉ K:P, K; I ซมอ IK:OT, QT, PT-PK
(IU) ปฐก OP:IP; วนฉ T:QT; K:II (II) I ซมอ IQ:T; IP:OO
(IQ) ลนต OT:M; ยชว OQ:IU
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ท่านได้กระทาํนั5 น มีประมาณ
ยี�สิบคน อย่างในระยะทางครึ� ง
รอยไถในนาสักสองไร่
15 และบังเกิดการสั�นสะท้านใน
ค่าย ในทุ่งนาและในหมู่ประชา
ชนทั5งหมด กองทหารนั5นและถึง
กองปล้นกต็กใจตัวสั�น แผ่นดิน
ได้ไหว กระทาํให้เกิดการสั� น
สะท้านมากยิ�งนัก
16 ยามของซาอูลที�อยู่ ณ กิเบ-
อาห์แห่งคนเบนยามินก็มองดู
อยู่ และดูเถิด มวลชนกส็ลายไป
วิ�งตีกันไปมา
17 แล้วซาอูลจึงรับสั� งแก่พลที�
อยู่กับท่านว่า "จงนับดูว่าผู้ ใด
ได้ไปจากเราบ้าง" และเมื� อเขา
นับดูแล้ว ดูเถิด โยนาธานและ
ผู้ถือเครื�องอาวุธของท่านไม่อยู่
ที�นั�น
18 และซาอูลรับสั� งกับอาหิยาห์
ว่า "จงนาํหีบแห่งพระเจ้ามาที�นี� "
เพราะคราวนั5 นหีบแห่งพระเจ้า
อยู่กับคนอิสราเอล
19 อยู่มา เมื� อซาอูลตรัสกับ
ปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่าย
ฟีลิสเตียกเ็พิ�มขึ5 นเรื�อยๆ ซาอูล
จึงตรัสกับปุโรหิตว่า "หดมือไว้
ก่อน"
20 ซาอูลกับบรรดาพลที�อยู่ด้วย
กร็วมกันเข้าไปทาํศึก และดูเถิด
ดาบของทุกคนก็ต่อสู้ เพื� อนของ
ตน มีความสับสนอลหม่านอย่าง

ยิ�ง
21 ฝ่ายคนฮีบรูซึ� งเคยอยู่กับคน
ฟีลิสเตียก่อนเวลานั5น คือผู้ที�ไป
อาศัยอยู่กับพวกเขาในค่ายจาก
ชนบทรอบๆ เขาทั5 งหลายกลับ
มาเข้ากับคนอิสราเอลผู้อยู่ ฝ่าย
ซาอูลและโยนาธาน
22 ในทาํนองเดียวกัน คนอิส-
ราเอลทุกคนที� ซ่อนตัวอยู่ที�แดน
เทือกเขาเอฟราอิม เมื�อได้ยินว่า
คนฟีลิสเตียกาํลังหนี พวกเหล่า
นี5 กไ็ล่ติดตามเขาไปทาํศึกด้วย
23 พระเยโฮวาห์ทรงช่วยอิสรา-
เอลให้พ้นในวันนั5 น และสง-
ครามก็ผ่านตลอดเมืองเบธาเวน
เลยไป
24 และคนอิสราเอลต้องทุกข์
ยากในวันนั5 น เพราะซาอูลได้
ทรงให้ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า
"ถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อน
เวลาเย็นวันนี5  ก่อนเราแก้แค้น
ศัตรูแล้ว ให้ผู้นั5 นถูกสาปแช่ง"
เพราะฉะนั5 นพวกพลจึ งไม่ รับ
ประทานอาหารเลย
25 และชาวแผ่นดินทุกคนก็เข้า
มาในป่า มีนํ5าผึ5 งอยู่ตามพื5 นทุ่ง
26 เมื� อประชาชนเข้ าไปในป่ า
นั5น ดูเถิด นํ5าผึ5 งกก็าํลังย้อยอยู่
แต่ ไม่ มี คนใดเอามื อใส่ ปาก
เพราะเขากลัวคาํปฏิญาณ
27 แต่โยนาธานไม่ได้ยินคาํปฏิ-
ญาณของพระราชบิดาที� ทรงให้

I ซามูเอล IP

(IR) ปฐก QR:R; พบญ OM:K; I ซมอ IQ:IK; O พกษ K:T-K (IT) I ซมอ IP:OU
(IV) กดว OK:OI (OU) วนฉ K:OO; O พศด OU:OQ (OO) I ซมอ IQ:T
(OQ) อพย IP:QU; I ซมอ IQ:R (OP) ยชว T:OT (OR) อพย Q:M; กดว IQ:OK
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ประชาชนปฏิญาณ จึงเอาปลาย
ไม้ที�ถืออยู่แหย่ที�รังผึ5 ง  แล้วก็
เอามือของท่านใส่ปาก ตากแ็จ่ม
ใสขึ5 น
28 มีชายคนหนึ� งเรียนว่า "พระ
ราชบิดาของท่านบังคับให้พวก
พลปฏิญาณว่า `ผู้ใดที� รับประ-
ทานอาหารในวันนี5 ให้ ผู้ นั5 นถูก
สาปแช่ง'" และพวกพลก็อ่อน
เพลีย
29 แล้ วโยนาธานจึ งกล่ าวว่ า
"บิดาของข้ากระทาํให้แผ่นดิน
ลาํบาก ดูซิว่าตาของข้าแจ่มแจ้ง
เพียงไร เพราะข้าได้รับประทาน
นํ5าผึ5 งนี5 แต่เลก็น้อย
30 ถ้าวันนี5 พวกพลได้กินของที�
ริ บมาจากศัตรูซึ� งเขาหามาได้
อย่างอิ� มหนาํจะดีกว่านี5 สักเท่า
ใด เพราะขณะนี5 การฆ่าฟันคน
ฟีลิสเตียกจ็ะมากกว่ามิใช่หรือ"
31 ในวันนั5 นเขาทั5 งหลายฆ่าฟัน
คนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึงอัย-
ยาโลน และพวกพลกอ่็อนเพลีย
นัก
32 และพวกพลก็วิ� งเข้าหาของที�
ริบได้ เอาแกะและวัวและลูกวัว
มาฆ่าเสีย ณ ที�นั5นเอง และพวก
พลกก็ินเนื5 อพร้อมกับเลือด
33 แล้วเขาก็ไปทูลซาอูลว่า "ดู
เถิด พวกพลกาํลังทาํบาปต่อ
พระเยโฮวาห์ โดยรับประทาน
พร้อมกับเลือด" และซาอูลจึงรับ

สั� งว่า "พวกเจ้าได้ละเมิดแล้ว
จงกลิ5 งก้อนหินใหญ่มาให้เราวัน
นี5 "
34 และซาอูลตรัสว่า "ท่านจง
กระจัดกระจายกันไปท่ามกลาง
พวกพลและบอกเขาว่า `ให้ทุก
คนนาํวัวหรือแกะของตัวมาฆ่า
เสียที� นี� แล้วรับประทาน อย่า
กระทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์ด้วย
รั บประทานพร้อมกั บเลื อด'"
คืนนั5 นทุกคนก็นาํวัวมาและฆ่า
เสียที�นั�น
35 และซาอูลก็สร้ างแท่ นบูชา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นแท่น
บูชาแท่นแรกซึ� งพระองค์สร้าง
ถวายแด่พระเยโฮวาห์
36 แล้วซาอูลรับสั� งว่า "ให้เรา
ลงไปตามคนฟีลิสเตียทั5 งกลาง
คืน แล้วริบข้าวของของเขาเสีย
จนรุ่งเช้า อย่าให้เหลือสักคน
เดียวเลย" และเขาทั5งหลายตอบ
ว่า "จงกระทาํตามที�พระองค์
ทรงเห็นชอบทุกประการเถิ ด"
แต่ปุโรหิตกล่าวว่า "ให้เราเข้ามา
เฝ้าพระเจ้าที�นี� เถิด"
37 และซาอูลก็ทูลถามพระเจ้า
ว่า "สมควรที� ข้าพระองค์จะติด
ตามคนฟีลิสเตียหรือไม่ พระ
องค์จะทรงมอบเขาทั5 งหลายไว้
ในมือของอิสราเอลหรือ" แต่ใน
วันนั5 น พระองค์มิได้ทรงตอบ
ท่าน

I ซามูเอล IP

(QO) ปฐก V:P; ลนต Q:IK; IK:IU-IP; IV:OT; พบญ IO:IT, OQ-OP; กจ IR:OU
(QR) I ซมอ K:IO, IK; O พศด OP:OR; ยก P:M
(QK) วนฉ OU:IM; I ซมอ OM:T
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38 และซาอูลจึงตรัสว่า  "มาที�นี�
เถิด ท่านทั5 งหลายที� เป็นประ-
มุ ขของคนอิ สราเอลพึ งทราบ
และเห็นว่าบาปนี5 ได้เกิดขึ5 นอย่าง
ไรในวันนี5
39 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ผู้ทรง
ช่วยอิสราเอล ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด แม้ความผิดนั5 นอยู่
ที�โยนาธานบุตรชายของข้า เขาก็
จะต้องตายเป็นแน่ฉันนั5 น" แต่
ไม่มีชายสักคนหนึ� งที� อยู่ ในหมู่
ประชาชนทั5 งหมดนั5 นตอบพระ
องค์
40 แล้วพระองค์จึงตรัสกับอิส-
ราเอลทั5 งปวงว่า "พวกท่านทั5 ง
หลายอยู่ ฝ่ายหนึ� ง เราและโย-
นาธานบุตรชายของเราจะอยู่อีก
ฝ่ายหนึ�ง" และประชาชนทูลซา-
อูลว่า "ขอจงกระทาํตามที�พระ
องค์ทรงเห็นชอบเถิด"
41 ดังนั5 นซาอูลจึงทูลพระเยโฮ-
วาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอลว่ า
"ขอทรงสาํแดงฝ่ายถูก" ข้างฝ่าย
ซาอูลและโยนาธานถูกสลาก แต่
ฝ่ายประชาชนรอดไป
42 แล้วซาอูลรับสั� งว่า "จับ
สลากระหว่ างเรากั บโยนาธาน
บุตรชายของเรา" และโยนาธาน
ถูกสลาก
43 แล้วซาอูลจึงตรัสกับโยนา-
ธานว่า "เจ้าได้กระทาํอะไร จง
บอกเรามา" โยนาธานก็ทูลว่า

"ข้าพระองค์ได้ ชิ มนํ5า ผึ5 งที� ติด
ปลายไม้ เท้ าซึ� งอยู่ ในมื อของ
ข้าพระองค์เลก็น้อยเท่านั5น และ
ดูเถิด ข้าพระองค์ต้องตาย"
44 และซาอูลตรัสว่า "ขอพระ
เจ้าทรงลงโทษและให้หนักยิ� ง
กว่า โยนาธาน เจ้าจะต้องตาย
แน่"
45 แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่า
"โยนาธานควรจะถึ งตายหรื อ
เขาเป็นผู้ที�ได้นาํให้มีชัยใหญ่ยิ�ง
นี5 ในอิสราเอล ขอพระเจ้าอย่า
ยอมให้เป็นเช่นนั5นเลย พระเย-
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด
เส้นผมของท่านสักเส้นหนึ� งจะ
ไม่ตกถึงดินฉันนั5น เพราะในวัน
นี5 ท่านได้กระทาํศึกด้วยกันกับ
พระเจ้า"  ประชาชนไถ่โยนาธาน
ไว้ ท่านจึงไม่ถึงตาย
46 แล้ วซาอู ลก็ เลิ กทัพไม่ติ ด
ตามคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิส-
เตียกลับไปยังที�อยู่ของตน
47 เมื� อซาอู ลได้ รั บตาํ แหน่ ง
กษัตริย์เหนืออิสราเอลนั5น พระ
องค์ได้ทรงต่อสู้ บรรดาศัตรูทุก
ด้าน ต่อสู้ กับโมอับ กับชนอัม-
โมน กับเอโดม กับบรรดา
กษัตริย์แห่งโศบาห์ และกับคน
ฟีลิสเตีย ไม่ว่าพระองค์จะหันไป
ทางไหน พระองค์ก็ทรงกระทาํ
ให้เขาพ่ายแพ้ไป
48 พระองค์ ทรงรวบรวมกอง

I ซามูเอล IP

(QM) ยชว K:IP; I ซมอ IU:IV (QV) I ซมอ IP:OP, PP; O ซมอ IO:R
(PI) ยชว K:IT; I ซมอ IU:OU (PQ) ยชว K:IV; I ซมอ IP:OK (PP) นรธ I:IK
(PR) O ซมอ IP:II; I พกษ I:RO (PK) I ซมอ II:I; O ซมอ IU:T (PM) อพย IK:IT
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ทัพ และทรงโจมตีพวกอามาเลข
และทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น
จากมือของบรรดาผู้ที� เข้าปล้น
เขา
49 ฝ่ายโอรสของซาอูล มีโยนา-
ธาน อิชวี มัลคีชูวา และชื�อธิดา
ทั5งสองของพระองค์คือ คนหัวปี
ชื� อเมราบ และชื� อผู้ น้องคือ
มีคาล
50 ชื� อมเหสีของซาอูลคืออาหิ-
โนอัม บุตรสาวของอาหิมาอัส
และชื�อแม่ทัพของพระองค์ คือ
อับเนอร์ บุตรชายเนอร์ ลุงของ
ซาอูล
51 คีชเป็นบิดาของซาอูล และ
เนอร์ ผู้ เป็นบิดาของอั บเนอร์
เป็นบุตรชายของอาบีเอล
52 ตลอดรั ชกาลของซาอู ลมี
สงครามอย่างรุนแรงกับคนฟี-
ลิสเตียอยู่เสมอ เมื� อซาอูลทรง
เห็นผู้ ใดเป็นคนแข็งแรง หรือ
เป็นคนแกล้วกล้า กท็รงนาํมาไว้
ใช้ใกล้พระองค์
ซาอูลไม่เชื,อฟังพระเจ้าเต็มที,

เรื,องคนอามาเลข

15
ซามูเอลก็เรียนซาอูลว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้

ข้าพเจ้ามาเจิมท่านเป็นกษัตริย์
เหนื ออิ สราเอลประชาชนของ
พระองค์ เพราะฉะนั5 นบัดนี5 ขอ
ท่านฟังเสียงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์

2พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี5 ว่า `เราจะลงโทษอามาเลขใน
การที� สกัดทางอิสราเอลเมื� อเขา
ออกจากอียิปต์
3 บัดนี5 ท่านจงไปโจมตีอามาเลข
และทาํลายบรรดาที� เขามีนั5 นเสีย
ให้สิ5 นเชิง อย่าปรานีเขาเลย จง
ฆ่าเสียทั5งผู้ชายผู้หญิง ทั5งทารก
และเดก็ที�ยังดูดนม ทั5งวัว แกะ
อูฐและลา'"
4ดังนั5 น ซาอูลจึงรวบรวมพวก
พลและตรวจพลที�ตาํบลเทลาอิม
ได้ทหารราบสองแสนคนและคน
ยูดาห์หนึ�งหมื�นคน
5ซาอูลก็ทรงยกกองทัพมายัง
เมืองแห่งหนึ� งของคนอามาเลข
และตั5 งซุ่มอยู่ในหุบเขา
6และซาอูลตรัสแก่คนเคไนต์ว่า
"ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสีย
จากคนอามาเลข เกรงว่าเราจะ
ทาํลายพวกท่านไปพร้อมกับเขา
เพราะท่ านทั5 งหลายได้ แสดง
ความเมตตาต่อคนอิสราเอลทั5 ง
หลายเมื� อเขายกออกมาจากอี-
ยิปต์" ดังนั5 นคนเคไนต์ก็แยก
ออกไปจากคนอามาเลข
7และซาอูลก็ทรงกระทาํให้คน
อามาเลขพ่ายแพ้ ตั5 งแต่เมือง
ฮาวีลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ซึ� ง
อยู่ด้านหน้าอียิปต์
8ทรงจับอากักกษัตริ ย์ของคน
อามาเลขได้ทั5 งเป็น และได้ฆ่า

I ซามูเอล IP, IR

(PV) I ซมอ IM:IK (RU) I ซมอ IU:IP (RI) I ซมอ V:I, OI (RO) I ซมอ M:II
(I) I ซมอ V:IT; IU:I (O) อพย IK:M; กดว OP:OU (Q) ลนต OK:OM-OV; กดว OP:OU
(T) ปฐก IM:OR; IV:IO, IP (K) ปฐก O:II; IT:K; OR:IK-IM (M) I ซมอ OK:M-V

 09_1sam.pub 
 page 33

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 597

ฟันประชาชนเสี ยอย่างสิ5 นเชิ ง
ด้วยคมดาบ
9แต่ซาอูลและประชาชนได้ไว้
ชีวิตอากัก และที�ดีที�สุดของแกะ
กับวัวและสัตว์อ้วนพีกับลูกแกะ
และสิ� งดีๆทั5 งหมด ไม่ยอมทาํ
ลายเสียอย่างสิ5 นเชิง ทุกสิ�งที�เขา
ดูถูกและไร้ค่า เขาก็ทาํลาย
เสียสิ5 น
10 แล้วพระวจนะแห่งพระเย-
โฮวาห์มายังซามูเอลว่า
11 "เราเสี ยใจแล้วที� เราได้ตั5 ง
ซาอูลเป็นกษัตริย์ เพราะเขาได้
หันกลับเสียจากการตามเราและ
ไม่ ได้ กระทาํตามบัญญัติ ของ
เรา" และซามูเอลก็โกรธจึงร้อง
ทูลต่อพระเยโฮวาห์คืนยังรุ่ง
12 และซามูเอลลุกขึ5 นแต่เช้าตรู่
เพื� อจะไปหาซาอูลในเช้าวันนั5 น
และมี คนไปเรี ยนซามู เอลว่ า
"ซาอูลเสด็จมาที� ภูเขาคารเมล
และดูเถิด ทรงมาสร้างที� ระลึก
ของพระองค์แล้วก็หันและผ่าน
เรื�อยไปจนลงไปถึงกิลกาล"
13 และซามู เอลก็มาหาซาอู ล
และซาอูลเรียนท่านว่า "ขอพระ
เยโฮวาห์ อวยพระพรท่ านเถิ ด
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว"
14 และซามูเอลกล่าวว่า "ถ้า
อย่างนั5 นเสียงแกะที� ร้องเข้าหู
ข้าพเจ้ากับเสียงวัวที� ข้าพเจ้าได้

ยินหมายความว่ากระไร"
15 ซาอูลตอบว่า "เขาทั5 งหลาย
ได้นาํมาจากคนอามาเลข เพราะ
พวกพลได้ไว้ชีวิตแกะและวัวที�
ดีที�สุด เพื�อเป็นเครื�องสัตวบูชา
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่าน นอกจากนั5นเราทั5งหลายก็
ได้ทาํลายเสียสิ5 น"
16 แล้วซามูเอลจึงเรียนซาอูลว่า
"ให้รอก่อน ข้าพเจ้าจะขอเรียน
ท่านว่า พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
ข้าพเจ้าอย่างไรคืนนี5 " และซาอูล
กเ็รียนท่านว่า "จงกล่าวไปเถิด"
17 และซามูเอลเรียนว่า "แม้
ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตา
ของท่านเอง ท่านกไ็ด้รับแต่งตั5 ง
ให้เป็นประมุขของบรรดาตระ-
กูลอิสราเอล และพระเยโฮวาห์
ก็ทรงเจิมท่ านไว้ เป็นกษัตริ ย์
เหนืออิสราเอลมิใช่หรือ
18 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้
ท่านออกไปประกอบกิจ ตรัสว่า
`จงไปทาํลายคนอามาเลขคน
บาปหนาเสียให้สิ5 นเชิง และต่อ
สู้ กับเขาจนกว่าเขาจะถูกผลาญ
เสียหมด'
19 เหตุใดท่านจึงไม่เชื� อฟังพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ไป
ฉกฉวยทรัพย์สิ�งของต่างๆ และ
กระทาํชั� วในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์"
20 และซาอูลเรียนซามู เอลว่ า

I ซามูเอล IR

(V) I ซมอ IR:Q, IR, IV (II) ปฐก T:T-K; ยชว OO:IT; I ซมอ IQ:IQ; IR:Q, V, QR
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"ข้าพเจ้าได้เชื� อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์แล้ว ข้าพเจ้า
ได้ไปประกอบกิจตามที�พระเย-
โฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพ-
เจ้าได้คุมตัวอากักกษัตริย์แห่ง
คนอามาเลขมา และข้าพเจ้ากไ็ด้
ทาํลายคนอามาเลขเสียอย่างสิ5 น
เชิง
21 แต่พวกพลได้ เก็บส่วนของ
ทรัพย์เชลยรวมทั5 งแกะและวัว
ส่วนที�ดีที�สุดจากของซึ� งกาํหนด
ให้ทาํลายเสียให้สิ5 นเชิงนั5น เพื�อ
นาํมาเป็ นเครื� องสั ตวบูชาแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที�
ในเมืองกิลกาล"
22 และซามูเอลกล่าวว่า "พระ
เยโฮวา ห์ ทรงพอพระทั ยใน
เครื�องเผาบูชา และเครื�องสัตว-
บูชามากเท่ากับการที� จะเชื� อฟัง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
หรือ ดูเถิด ที�จะเชื�อฟังกด็ีกว่า
เครื� องสัตวบูชา และซึ� งจะสดับ
ฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะ
ผู้
23 เพราะการกบฏก็เป็นเหมือน
บาปแห่งการถือฤกษ์ถือยามและ
ความดื5 อดึงก็เป็นเหมือนความ
ชั� วช้ าและการไหว้ รู ปเคารพ
เพราะเหตุที� ท่ านทอดทิ5 งพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์
จึ งทรงถอดท่ านออกจากตาํ-
แหน่งกษัตริย์"

24 และซาอูลเรียนซามู เอลว่ า
" ข้ าพเจ้ าได้ กระทาํ บาปแล้ ว
เพราะข้ าพเจ้ าได้ ละเมิ ดพระ
บัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ และ
คาํของท่าน เพราะข้าพเจ้าเกรง
กลัวประชาชนและยอมฟังเสียง
ของเขาทั5งหลาย
25 เพราะฉะนั5 นบัดนี5  ขอท่าน
โปรดอภัยบาปของข้าพเจ้า และ
ขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื� อ
ข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮ-
วาห์"
26 และซามู เอลเรี ยนซาอูลว่ า
"ข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่ าน
เพราะท่ านทอดทิ5 งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และพระเย-
โฮวาห์ ทรงถอดท่ านจากเป็ น
กษัตริย์เหนืออิสราเอล"
27 พอซามูเอลหันจะไป ซาอูลก็
ได้ ยึดชายเสื5 อของท่ านไว้และ
เสื5 อนั5นกข็าด
28 และซามู เอลเรี ยนท่ านว่ า
"ในวันนี5 พระเยโฮวาห์ได้ทรงฉีก
ราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจาก
ท่านแล้ว และทรงมอบให้แก่ผู้
อื�นที�ดีกว่าท่าน
29 ยิ� งกว่านี5 ผู้ทรงเป็นกาํลังของ
อิสราเอลจะไม่มุสาหรือกลับใจ
เพราะว่าพระองค์หาใช่มนุษย์ที�
จะกลับใจไม่"
30 ฝ่ายซาอูลจึงเรียนว่า "ข้าพ-
เจ้าได้กระทาํบาปแล้ว แต่บัดนี5

I ซามูเอล IR

(OI) I ซมอ IR:IR (OO) อสย I:II-IK; ฮซย T:T (OQ) I ซมอ IQ:IP; IT:I
(OP) ยชว K:OU; อสย RI:IO-IQ (OT) I ซมอ O:QU (OK) I พกษ II:QU-QI
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 09_1sam.pub 
 page 35

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 599

ขอท่านให้เกียรติแก่ข้าพเจ้า ต่อ
หน้าพวกผู้ ใหญ่ของประชาชน
ของข้าพเจ้า และต่อหน้าคน
อิสราเอล ขอกลับไปกับข้าพเจ้า
เพื� อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน"
31 ซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไป
และซาอูลก็นมัสการพระเยโฮ-
วาห์
32 แล้วซามูเอลกล่าวว่า "ท่าน
ทั5 งหลายจงนาํอากักกษัตริย์ของ
คนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า" และ
อากักก็เข้ ามาหาท่านด้วยหน้า
ตาเบิกบาน อากักกล่าวว่า
"ความขมขื� นแห่ งความตายก็
ผ่านพ้นไปแน่แล้ว"
33 ฝ่ายซามูเอลกล่าวว่า "ดาบ
ของท่านได้กระทาํให้ ผู้หญิงไร้
บุตรฉันใด มารดาของท่านจะไร้
บุตรในหมู่พวกผู้หญิงทั5 งหลาย
ฉันนั5น" และซามูเอลกฟั็นอากัก
เสี ยเป็นท่ อนๆต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ที�ในกิลกาล
34 ฝ่ายซามูเอลก็ไปรามาห์และ
ซาอูลกเ็สดจ็ขึ5 นไปยังวังของพระ
องค์ที�กิเบอาห์แห่งซาอูล
35 และซามูเอลไม่มาพบซาอูล
อีกจนวันสิ5 นชีพ แต่ซามูเอลได้
โศกเศร้าเพราะซาอูล และพระ
เยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยที� ได้
ทรงกระทาํให้ซาอูลเป็นกษัตริย์
เหนืออิสราเอล

พระเจ้าทรงเลือกดาวิด
ใหเ้ป็นกษตัริย์

16
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ซามูเอลว่า "เจ้าจะเป็น

ทุกข์เรื� องซาอูลนานเท่าใดเล่า
เมื� อเราถอดเขาจากเป็นกษัตริย์
เหนืออิสราเอลแล้ว จงเติมนํ5า
มันให้เตม็เขาสัตว์ของเจ้า แล้ว
ก็ไปเถอะ เราจะใช้เจ้าไปหา
เจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะว่าใน
หมู่ พวกบุตรชายของเขาเราจัด
เตรียมกษัตริย์องค์หนึ� งไว้แล้ว
สาํหรับเรา"
2ซามูเอลก็กราบทูลว่า "ข้า
พระองค์จะไปอย่างไรได้ ถ้าซา-
อูลได้ ยินเขาคงฆ่าข้าพระองค์
เสีย" และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
"จงนาํ วั วตั วเมี ยไปกั บเจ้ าตั ว
หนึ� ง และกล่าวว่า `ข้าพเจ้ามา
ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์'
3 จงเชิ ญเจสซี มาที� การถวาย
สัตวบูชานั5 น แล้วเราจะสาํแดง
ให้เจ้ารู้ ว่า เจ้าควรจะกระทาํ
ประการใด เจ้าจงเจิมให้เราผู้ซึ�ง
เราจะบอกชื�อแก่เจ้า"
4 ซามู เอลก็กระทาํตามที� พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชา และมาที�
เบธเลเฮม พวกผู้ใหญ่ของเมือง
นั5 นก็ตัวสั� นออกมาหาท่านกล่าว
ว่า "ท่านมาอย่างสันติหรือ"
5และซามูเอลตอบว่า "มาอย่าง
สันติ เรามาถวายสัตวบูชาแด่

I ซามูเอล IR, IT

(QQ) ปฐก V:T (QP) I ซมอ K:IK; II:P (QR) I ซมอ IV:OP
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พระเยโฮวาห์ จงชาํระตัวของ
ท่านให้บริสุทธิX  และขอเชิญมาที�
การถวายสัตวบูชากับเรา" และ
ซามูเอลก็ชาํระตัวเจสซีและบุตร
ชายทั5 งหลายของท่านให้บริสุทธิX
และเชิญเขาเหล่ านั5 นให้ ไปยั ง
การถวายสัตวบูชา
6อยู่มาเมื� อเขาทั5 งหลายมาแล้ว
ท่านก็มองเห็นเอลีอับจึงคิดว่า
"ผู้ที�พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แน่
แล้ว"
7แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามู-
เอลว่า "อย่ามองดูที� รูปร่าง
หน้าตาหรือที� ความสูงแห่งร่าง
กายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับ
เขา  เพราะพระเยโฮวาห์ทอด
พระเนตรไม่เหมือนกับที�มนุษย์
ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที� รูปร่างภาย
นอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระ
เนตรจิตใจ"
8แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนาดับให้
เดินผ่านหน้าซามูเอล ท่านกล่าว
ว่า "พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือก
ผู้นี5 "
9แล้วเจสซีให้ ชัมมาห์เดินผ่าน
ไป และท่านกก็ล่าวว่า "พระเย-
โฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี5 "
10 แล้วเจสซีให้บุตรชายทั5 งเจ็ด
คนเดินผ่านหน้าซามูเอล และ
ซามูเอลบอกกับเจสซีว่า "พระ
เยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่า

นี5 "
11 แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า
"บุตรชายของท่ านอยู่ ที� นี� หมด
แล้วหรือ" เจสซีตอบว่า  "ยังมี
คนสุดท้องอีกคนหนึ� ง ดูเถิด
เขากาํลังเลี5 ยงแกะอยู่" และซา-
มูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า "จงใช้คน
ไปตามเขามา เพราะเราจะไม่
ยอมนั�งจนกว่าเขาจะมาที�นี� "

ดาวิดไดร้บัการเจิม
ใหเ้ป็นกษตัริย์

12 เจสซี ก็ ใ ช้ คนไปนาํ เขามา
ฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆ มีใบ
หน้ าสวยและรู ปร่ างงามน่ าดู
และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "จงลุก
ขึ5 นเจิมตั5 งเขาไว้ เพราะเป็นคน
นี5 แหละ"
13 ซามูเอลจึงนาํขวดเขานํ5ามัน
และเจิมตั5 งเขาไว้ท่ ามกลางพี�
ชายของเขา และพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์กส็วมทับดาวิด
ตั5 งแต่วันนั5นเป็นต้นไป และซา-
มูเอลกล็ุกขึ5 นกลับไปยังรามาห์

เมื,อดาวิดดีดพิณแลว้
ซาอูลก็ทรงชุ่มชื,นขึ� น

และหายดี
14 ฝ่ ายพระวิญญาณของพระ
เยโฮวาห์ก็พรากจากซาอูล และ
วิญญาณชั� วจากพระเยโฮวาห์ก็
ทรมานซาอูล
15 และพวกมหาดเล็กของซา-
อูลก็กราบทูลว่า "ดูเถิด บัดนี5

I ซามูเอล IT

(T) I ซมอ IK:IQ, OM; I พกษ IO:OT (K) I พกษ M:QV; สดด IPK:IU; อสย RR:M-V
(II) O ซมอ K:M; สดด KM:KU-KO (IO) ปฐก QV:T; อพย O:O; I ซมอ V:IK; IK:PO
(IQ) กดว OK:IM; I ซมอ IU:T, V-IU (IP) วนฉ 9:23; 16:20; I ซมอ II:T; IT:IR
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วิญญาณชั� วจากพระเจ้ ากาํลั ง
ทรมานพระองค์อยู่
16 ขอเจ้ านายของข้าพระองค์
ทั5 งหลาย จงบัญชาผู้ รับใช้ของ
พระองค์ ผู้ ที� อยู่ ต่อพระพักตร์
พระองค์ ให้หาคนที� มี ฝีมื อใน
การดีดพิณเขาคู่ และต่อมาเมื�อ
วิญญาณชั� วจากพระเจ้าสิงพระ
องค์ ก็ให้เขาดีดพิณเขาคู่แล้ว
พระองค์จะหายดี"
17 ซาอู ลก็ รั บสั� ง ผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์ว่า "จงไปหาชายคน
หนึ� งที�ดีดพิณได้ดีมาให้เรา นาํ
เขามาหาเรา"
18 คนหนึ� งในพวกผู้รับใช้ทูลว่า
"ดูเถิด ข้าพระองค์เห็นบุตรชาย
คนหนึ� งของเจสซีชาวเบธเลเฮม
เป็นผู้มีฝีมือในการดีดพิณ เป็น
คนกล้าหาญ เป็นนักรบ เฉลียว
ฉลาดในกิจการงาน และเป็นคน
มีหน้าตาดีและพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตกับเขา"
19 เพราะฉะนั5นซาอูลจึงส่งผู้สื�อ
สารไปยังเจสซีกล่าวว่า "จงให้
ดาวิดบุตรชายของท่านผู้อยู่กับ
แกะนั5นมาหาเรา"
20 และเจสซี ก็ จั ดลาตั วหนึ� ง
บรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่
นํ5าองุ่ นถุงหนึ� ง กับลูกแพะตัว
หนึ� ง ฝากไปกับดาวิดบุตรชาย
ของท่านให้ถวายซาอูล
21 ดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและเข้า

รับราชการ ซาอูลกท็รงรักดาวิด
มาก ดาวิดกไ็ด้เป็นคนถือเครื�อง
อาวุธของซาอูล
22 และซาอูลทรงส่งข่าวไปยัง
เจสซีว่า "เราขอร้องให้ท่าน
โปรดอนุญาตให้ดาวิดมายืนอยู่
เบื5 องหน้าเราเถิด เพราะเขาเป็น
ที�โปรดปรานในสายตาของเรา"
23 อยู่มา เมื� อวิญญาณชั� วจาก
พระเจ้ามาสิงซาอูลเมื�อไร ดาวิด
ก็หยิบพิณเขาคู่ ใช้มือดีดถวาย
ซาอูลก็ทรงชุ่มชื� นขึ5 นและหายดี
และวิญญาณชั� วก็พรากจากพระ
องค์ไป

โกลิอทัมนุษยย์กัษ์
ของคนฟีลิสเตีย

ทา้ทายคนอิสราเอล

17
ฝ่ ายคนฟีลิ สเตียก็รวบ
รวมกองทัพเพื� อจะทาํ

สงคราม เขามาชุมนุมกันอยู่ที�
ตาํบลโสโคห์ ซึ� งเป็นเขตยูดาห์
และตั5 งค่ายอยู่ระหว่างตาํบลโส-
โคห์ กั บตาํบลอาเซคาห์ ที� เอ-
เฟสดัมมิม
2และซาอู ลกับคนอิ สราเอลก็
ชุมนุมกัน และตั5 งค่ายอยู่ที� หุบ
เขาเอลาห์ และวางแนวไว้ต่อสู้
กับคนฟีลิสเตีย
3คนฟีลิสเตียยืนอยู่ที� ภูเขาข้าง
หนึ� ง และคนอิสราเอลยืนอยู่
ที�ภูเขาอีกข้างหนึ� ง มีหุบเขาคั�น
กลาง

I ซามูเอล IT, IK

(IT) I ซมอ IM:IU; IV:V; O พกษ Q:IR (IM) I ซมอ Q:IV; IM:IO, IP
(OU) I ซมอ IU:P, OK; สภษ IM:IT (OI) ปฐก PI:PT; สภษ OO:OV
(I) ยชว IR:QR; O พศด OM:IM
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4มี ผู้ หนึ� งชื� อโกลิอัทเป็นยอด
ทหารได้ออกมาจากค่ายคนฟี-
ลิสเตีย เป็นชาวเมืองกัท สูงหก
ศอกคืบ
5เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิX ไว้
ที�ศีรษะ และสวมเสื5 อเกราะ เสื5 อ
เกราะนั5 นหนักห้าพันเชเขลเป็น
ทองสัมฤทธิX
6และสวมสนับแข้งทองสัมฤทธิX
ที� ขา และมีหอกทองสัมฤทธิX
แขวนอยู่ที�บ่า
7 ด้ามหอกนั5 นเหมือนไม้กระ-
พั�นทอผ้า ตัวหอกหนักหกร้อย
เชเขลเป็นเหลก็ ทหารถือโล่ของ
เขาเดินออกหน้า
8 เขาออกมายืนตะโกนไปทาง
แนวอิสราเอลว่า "เจ้าทั5 งหลาย
ออกมาทาํศึกทาํไมเล่า ข้าเป็น
คนฟีลิสเตียไม่ใช่หรือ เจ้ากเ็ป็น
ข้าของซาอูลไม่ใช่หรือ จงเลือก
คนแทนพวกเจ้า ให้เขาลงมาหา
ข้านี�
9 ถ้าเขาสามารถสู้ รบและฆ่าตัว
ข้าได้ พวกเราจะยอมเป็นข้าของ
พวกเจ้า แต่ถ้าข้าชนะเขาและฆ่า
เขาตาย แล้วพวกเจ้าต้องเป็นข้า
ของพวกเรา และรับใช้เรา"
10 และคนฟีลิสเตียคนนั5นกล่าว
ว่า "วันนี5 ข้าขอท้ากองทัพอิสรา-
เอล จงส่งคนมาสู้ กันเถิด"
11 เมื� อซาอูลและคนอิสราเอล
ทั5 งสิ5 นได้ยินถ้อยคาํของคนฟี-

ลิสเตียคนนั5น เขาทั5งหลายกท้็อ
ใจและกลัวมาก
12 ฝ่ายดาวิดเป็นบุตรชายของ
ชาวเอฟราธาห์คนหนึ�งแห่งเมือง
เบธเลเฮมในยูดาห์ ชื�อเจสซี ผู้มี
บุตรชายแปดคน ในรัชกาลของ
ซาอูล ชายคนนี5 เป็นคนแก่แล้ว
เป็นคนอายุมาก
13 บุ ตรชายใหญ่สามคนของ
เจสซีก็ตามซาอูลไปทาํศึกแล้ว
ชื� อของบุตรชายสามคนที� ไปทาํ
ศึกนั5นคือ บุตรหัวปีเอลีอับ คน
ถัดมาอาบีนาดับ และคนที�สาม
ชัมมาห์
14 ดาวิดเป็นบุตรสุดท้อง พี�
ชายทั5 งสามคนก็ตามซาอู ลไป
แล้ว

ดาวิดไปยงั
ค่ายทหารของซาอูล

15 แต่ดาวิดกลับจากซาอู ลไป
เลี5 ยงแกะของบิดาที�เบธเลเฮม
16 คนฟีลิสเตียคนนั5 นได้ออก
มายืนอยู่ทั5 งเช้าและเย็นตั5 งสี� สิบ
วัน
17 เจสซีสั� งดาวิดบุตรชายของ
ตนว่า "ข้าวคั� วนี5 เอฟาห์หนึ� ง
และขนมปังสิบก้อนนี5  อันจัดไว้
ให้พวกพี�ชายของเจ้า จงเอาไป
ให้พี�ชายของเจ้าที�ค่ายเรว็ๆ
18 และจงนาํเนยแขง็สิบชิ5 นนี5 ไป
ให้แก่ ผู้ บังคับกองพันของเขา
ด้วย ดูว่าพี� ชายของเจ้าทุกข์สุข

I ซามูเอล IK

(P) ยชว II:OI-OO (M) I ซมอ M:IK (V) I ซมอ II:I (IU) I ซมอ IK:OT, QT, PR
(IO) ปฐก 35:19; นรธ P:OO; I ซมอ IT:I, IU-II, IM; IK:QR; I พศด O:IQ-IR
(IQ) I ซมอ IT:T; I พศด O:IQ (IR) I ซมอ IT:II; O ซมอ K:M (IM) ปฐก QK:IQ-IP
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อย่างไร แล้วรับของฝากมาจาก
เขาบ้าง"
19 ฝ่ ายซาอู ลกั บเขาทั5 งหลาย
และคนอิสราเอลทั5 งปวง อยู่ที�
หุบเขาเอลาห์สู้ รบกับคนฟีลิส-
เตียอยู่
20 ดาวิ ดจึ งลุ กขึ5 นแต่ เช้ ามื ด
และทิ5 งแกะไว้กับผู้ดูแล นาํ
เสบียงอาหารเดินทางไปตามที�
เจสซีได้บัญชาแก่เขา และเขาก็
มาถึงเขตค่ายขณะเมื� อกองทัพ
กาํลังยกออกไปสู่ แนวรบพลาง
ร้องกราวศึก
21 คนอิสราเอลกับคนฟีลิสเตีย
ก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะ-
ทะกองทัพ
22 ดาวิดก็มอบสัมภาระไว้กับ
ผู้ดูแลกองสัมภาระ และวิ�งไปที�
แนวรบไปทักทายพี�ชายของตน
23 เมื� อเขากาํลังพูดกันอยู่ ดู
เถิด คนฟีลิสเตียชาวเมืองกัท
ยอดทหารที� ชื� อโกลิอัทออกมา
จากแนวรบฟีลิสเตีย กล่าวท้า
อย่างแต่ก่อนและดาวิดกไ็ด้ยิน
24 เมื� อบรรดาคนอิสราเอลเห็น
ชายคนนั5 นก็วิ� งหนีเขาไป กลัว
เขามาก
25 คนอิสราเอลพูดว่า "เจ้าเคย
เห็นคนที� ออกมานั5 นหรือ เขา
ออกมาท้ าทายอิ สราเอลแท้ๆ
ถ้าใครฆ่าเขาได้ กษัตริย์จะพระ
ราชทานทรัพย์ ให้ เขามากมาย

และจะมอบราชธิดาให้ด้วยและ
กระทาํให้วงศ์วานบิดาของเขา
เป็นคนยกเว้นการเกณฑ์ในอิส-
ราเอล"
26 และดาวิดกล่าวแก่ชายคนที�
ยืนอยู่ข้างเขาว่า "เขาจะทาํอย่าง
ไรแก่คนที� ฆ่าคนฟีลิสเตียคนนี5
ได้ และนาํเอาความเหยียด
หยามอิสราเอลไปเสีย คนฟีลิส-
เตียผู้มิได้เข้าสุหนัตคนนี5 คือใคร
เล่า เขาจึงมาท้าทายกองทัพของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"
27 ประชาชนก็ ตอบเขาอย่ าง
เดียวกันว่า "ผู้ที�ฆ่าเขาได้กจ็ะได้
รับดังที�กล่าวมาแล้วนั5น"
28 ฝ่ายเอลีอับพี� ชายหัวปีได้ยิน
คาํ ที� ดา วิ ดพู ดกั บชายคนนั5 น
เอลีอับก็โกรธดาวิด กล่าวว่า
"เจ้าลงมาทาํไม เจ้าทิ5 งแกะไม่กี�
ตั วที� ถิ� นทุ รกั นดารไว้ กั บใคร
ข้ารู้ ถึงความทะเยอทะยานของ
เจ้า และความคิดชั� วของเจ้า
เพราะเจ้าลงมาเพื� อจะมาดู เขา
รบกัน"
29 ดาวิดจึงตอบว่า "ผมได้ทาํ
อะไรไปแล้วเล่า ไม่มีเหตุผล
หรือ"

ดาวิดฆ่าโกลิอทั
ดว้ยหินกอ้นหนึ,งและสายสลิง
30 เขาจึ งหันไปหาคนอื� นเสี ย
และพูดอย่างเดียวกัน และประ-
ชาชนก็ตอบแก่ เขาอย่ างคราว

I ซามูเอล IK

(OQ) I ซมอ IK:M-IU (OR) ยชว IR:IT
(OT) พบญ R:OT; I ซมอ II:O; IP:T; IK:IU, QT; O พกษ IV:P (OK) I ซมอ IK:OR
(OM) ปฐก QK:P, M-QT; สภษ IM:IV (OV) I ซมอ IK:IK (QU) I ซมอ IK:OT-OK
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ก่อน
31 เมื� อเขาทั5 งหลายได้ยินคาํที�
ดาวิดพูด เขาทั5 งหลายก็เล่า
ความให้ซาอูลทราบ ซาอูลจึงใช้
คนให้มาตามดาวิด
32 ดาวิดกทู็ลซาอูลว่า "อย่าให้
จิตใจของผู้ ใดฝ่อไปเพราะชาย
คนนั5นเลย ผู้รับใช้ของพระองค์
จะไปสู้ รบกับคนฟีลิสเตียคนนี5 "
33 และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่า
"เจ้าไม่สามารถที� จะไปสู้ รบกับ
ชายฟีลิสเตียคนนั5นดอก เพราะ
เจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่ม และเขา
เป็นทหารชาํนาญศึกมาตั5 งแต่
หนุ่มๆแล้ว"
34 แต่ดาวิดทูลซาอูลว่า "ผู้ รับ
ใช้ ของพระองค์ เคยดู แลแพะ
แกะของบิ ดาและเมื� อมี สิ งโต
หรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ�งไป
จากฝูง
35 ข้าพระองค์ก็ไล่ตามฆ่ามัน
และช่วยลูกแกะนั5นให้พ้นมาจาก
ปากของมัน ถ้ามันลุกขึ5 นต่อสู้
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จับ
หนวดเคราของมัน และทุบตีมัน
จนตาย
36 ผู้ รับใช้ของพระองค์ได้ ฆ่ า
สิงโตและหมีนั5 นมาแล้ว คนฟี-
ลิสเตียผู้ มิได้เข้าสุหนัตคนนี5 ก ็
เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั5นตัวหนึ�ง
ด้วยเขาได้ ท้ าทายกองทัพของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"

37 และดาวิดทูลต่อไปว่า "พระ
เยโฮวาห์ ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นจากเท้าของสิงโตและจาก
เท้าของหมี จะทรงช่วยข้าพระ
องค์ให้พ้นจากมือของคนฟีลิส-
เตียคนนี5 " และซาอูลจึงตรัสแก่
ดาวิดว่า "จงไปเถอะ และพระ
เยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับเจ้า"
38 แล้ วซาอู ลก็ทรงเอาเครื� อง
อาวุธของพระองค์สวมให้ดาวิด
ทรงสวมหมวกทองสัมฤทธิX บน
ศีรษะของเขา และสวมเสื5 อ
เกราะให้เขา
39 และดา วิ ดก็ คาดดาบทั บ
เครื�องอาวุธ เขาลองเดินดูกเ็ห็น
ว่าใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ชิน
แล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่า "ข้า
พระองค์จะสวมเครื�องเหล่านี5 ไป
ไม่ได้ เพราะว่าข้าพระองค์ไม่
ชิน" ดาวิดจึงปลดออกเสีย
40 แล้วจึงถือไม้เท้าไว้ และ
เลือกก้อนหินเกลี5 ยงจากลาํธาร
ได้ห้าก้อน จึงใส่ในย่ามผู้เลี5 ยง
แกะของเขาในถุงของเขาและมือ
ถือสลิงอยู่ เขาก็เข้าไปใกล้คน
ฟีลิสเตียคนนั5น
41 คนฟีลิ สเตี ยนั5 นก็ ออกมา
ใกล้ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่
เดินออกหน้า
42 เมื� อคนฟี ลิ สเตี ยมองไป
รอบๆ และเห็นดาวิดก็ดูถูกเขา
เพราะเขาเป็นแต่คนหนุ่ม ผิว

I ซามูเอล IK

(QO) พบญ OU:I-P; I ซมอ IT:IM (QQ) กดว IQ:IQ; พบญ V:O (QP) วนฉ IP:R
(QK) I ซมอ OU:IQ; I พศด OO:II, IT; O คร I:IU; O ทธ P:IK-IM
(PO) I ซมอ IT:IO; สดด IOQ:P; สภษ IT:IM; I คร I:OK-OM
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แดงๆ และมีใบหน้างดงาม
43 คนฟีลิสเตียจึงพูดกับดาวิด
ว่า "ข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้
เท้ามาหาข้า" และคนฟีลิสเตีย
คนนั5 นก็แช่งด่าดาวิดออกนาม
พระของตน
44 คนฟีลิสเตียพูดกับดาวิดว่า
"มาหาข้านี�  ข้าจะเอาเนื5 อของเจ้า
ให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่ ง
กิน"
45 แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟีลิส-
เตียคนนั5นว่า "ท่านมาหาข้าพ-
เจ้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วย
โล่ แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระ
นามแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผู้
ซึ�งท่านได้ท้าทายนั5น
46 ในวันนี5 พระเยโฮวาห์จะทรง
มอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะประหารท่าน และตัด
ศีรษะของท่านเสีย และในวันนี5
ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟี-
ลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่
สัตว์ป่า เพื�อทั5 งพิภพนี5 จะทราบ
ว่า มีพระเจ้าพระองค์หนึ� งใน
อิสราเอล
47 และชุ มนุ มชนนี5 ทั5 งสิ5 นจะ
ทราบว่าพระเยโฮวาห์มิได้ทรง
ช่วยด้วยดาบ หรือด้วยหอก
เพราะว่าการรบเป็นของพระเย-
โฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบท่าน
ไว้ในมือของเราทั5งหลาย"

48 อยู่มา เมื� อคนฟีลิสเตียคน
นั5 นลุกขึ5 นเข้ามาใกล้เพื� อปะทะ
ดาวิด ดาวิดก็วิ� งเข้าหาแนวรบ
เพื�อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนนั5น
อย่างรวดเรว็
49 และดาวิดเอามือล้วงเข้าไป
ในย่ามหยิบหินก้อนหนึ�งออกมา
แล้วเหวี� ยงหินก้อนนั5 นด้วยสาย
สลิง ถูกคนฟีลิสเตียคนนั5 นที�
หน้าผาก ก้อนหินจมเข้าไปใน
หน้าผาก เขากล้็มหน้าควํ�าลงที�
ดิน
50 ดังนั5 นดาวิดก็ชนะคนฟีลิส-
เตียคนนั5นด้วยสลิงและก้อนหิน
ก้อนหนึ� ง และควํ�าคนฟีลิสเตีย
คนนั5นลง และฆ่าเขาเสีย ดาวิด
ไม่มีดาบอยู่ในมือ
51 ดังนั5 นแล้วดาวิดจึงวิ� งไปยืน
อยู่ เหนื อคนฟี ลิ สเตี ยคนนั5 น
หยิบดาบของเขาชักออกจากฝัก
ฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขา
ออกเสียด้วยดาบเล่มนั5 น เมื� อ
คนฟีลิ สเตี ยเห็นว่ ายอดทหาร
ของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนี
ไป
52 คนอิสราเอลกับคนยูดาห์ก็
ลุกขึ5 นโห่ ร้องไล่ติดตามคนฟี-
ลิสเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและ
ถึงประตูเมืองเอโครน ทหารฟี-
ลิสเตียที� บาดเจ็บจึงล้มลงตาม
ทางจากชาอาราอิม ไกลไปจนถึง
เมืองกัทและเมืองเอโครน

I ซามูเอล IK

(PQ) I ซมอ OP:IP; O ซมอ Q:M (PP) I พกษ OU:IU-II (PR) I ซมอ 17:10
(PT) พบญ OM:OT; ยชว P:OP (PK) I ซมอ IP:T; O พศด IP:II (PM) สดด OK:Q
(RU) วนฉ Q:QI; IR:IR; I ซมอ OI:V (RI) I ซมอ OI:V; ฮบ II:QP (RO) ยชว IR:QT

 09_1sam.pub 
 page 42

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 606

53 และคนอิ สราเอลก็กลับมา
จากการไล่ติดตามคนฟีลิสเตีย
และมาปล้นค่ายของเขา
54 ดาวิดก็นาํศีรษะของคนฟี-
ลิสเตียคนนั5 นมาที� กรุงเยรูซา-
เล็ม แต่เขาเอาเครื�องอาวุธของ
เขาไว้ที�เตน็ท์ของตนแล้ว
55 เมื�อซาอูลทรงเห็นดาวิดออก
ไปต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย จึงตรัส
ถามอั บเนอร์ แม่ ทัพของพระ
องค์ว่า "อับเนอร์ ชายหนุ่มคนนี5
เป็นลูกของใคร" และอับเนอร์
ทูลว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์ พระ
องค์ทรงพระชนม์อยู่ แน่ฉันใด
ข้าพระองค์ไม่ทราบ"
56 กษัตริย์จึงรับสั� งว่า "ไปสืบ
ถามดูว่า เจ้าหนุ่มคนนั5นเป็นลูก
ของใคร"
57 เมื� อดาวิดกลับมาจากการฆ่า
คนฟีลิสเตีย อับเนอร์กม็าพาตัว
เขาเ ข้ าไปเฝ้ าซาอู ลถื อศี รษะ
ของคนฟีลิสเตียคนนั5นไปด้วย
58 ซาอูลจึงตรัสถามเขาว่า "เจ้า
หนุ่มเอ๋ย เจ้าเป็นลูกของใคร"
และดาวิดทูลว่า "ข้าพระองค์
เป็นบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮม
ผู้รับใช้ของพระองค์"

ความรกัของ
โยนาธานกบัดาวิด

18
อยู่มาเมื� อดาวิดทูลซา-
อูลเสร็จแล้ว จิตใจของ

โยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับ

จิตใจของดาวิด และโยนาธานก็
รักเธออย่างรักชีวิตของท่านเอง
2และวันนั5 นซาอูลก็ทรงกักตัว
เธอไว้ ไม่ยอมให้เธอกลับไป
บ้านบิดาของเธอ
3แล้วโยนาธานก็กระทาํพันธ-
สัญญากับดาวิด เพราะท่านรัก
เธออย่างกับรักชีวิตของท่านเอง
4โยนาธานก็ถอดเสื5 อคลุมออก
มอบให้แก่ดาวิดพร้อมทั5 งเครื�อง
แต่งตัว ดาบ คันธนู และเขม็ขัด
ด้วย
5และดาวิดก็ออกไปประพฤติ
ตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ ว่าซา-
อูลจะใช้เธอไป ณ ที�ใด ดังนั5น
ซาอูลจึงทรงตั5 งเธอให้อยู่ เหนือ
นักรบทั5งหลาย เธอกเ็ป็นที�ยอม
รับในสายตาประชาชน และใน
สายตาข้าราชการทั5งปวงของซา-
อูลด้วย
6อยู่มา เมื� อดาวิดกลับมาจาก
การฆ่าคนฟีลิสเตียนั5 นกาํลังเดิน
ทางอยู่ พวกผู้หญิงกอ็อกมาจาก
บรรดาหัวเมืองอิสราเอล ร้อง
เพลงและเต้นราํต้อนรับกษัตริย์
ซาอูล ด้วยราํมะนา ด้วยความ
เบิกบานสาํราญใจ และด้วย
เครื�องดนตรี
7และเมื� อพวกผู้หญิงเต้นราํรื�น
เริงกันอยู่นั5 นก็ขับร้องรับกันว่า
"ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดา-
วิดฆ่าคนเป็นหมื�นๆ"

I ซามูเอล IK, IM

(RR) I ซมอ IP:RU; IT:OI-OO (RK) I ซมอ IK:RP (RM) I ซมอ IK:IO
(I) ปฐก PP:QU; พบญ IQ:T; I ซมอ OU:IK; O ซมอ I:OT (O) I ซมอ IK:IR
(Q) I ซมอ OU:M-IK (T) อพย IR:OU-OI; วนฉ II:QP (K) อพย IR:OI; I ซมอ OI:II
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ซาอูลอิจฉาดาวิด
จึงพยายาม
ฆ่าดาวิดเสีย

8ซาอูลทรงกริ5 วนัก คาํที�ร้องกัน
นั5นไม่เป็นที�พอพระทัยพระองค์
เลย พระองค์ตรัสว่า "เขาสรร-
เสริญดาวิดว่า ฆ่าคนเป็นหมื�นๆ
ส่วนเราเขาว่า ฆ่าแต่เพียงเป็น
พันๆ ดาวิดจะได้อะไรอีกเล่า
นอกจากราชอาณาจักร"
9ซาอูลก็ทรงใช้สายตาจับดาวิด
ตั5 งแต่วันนั5นเป็นต้นไป
10 อยู่มา ในวันรุ่งขึ5 นวิญญาณ
ชั� วจากพระเจ้ าก็ เข้ าสิ งซาอู ล
ซาอูลก็ทรงพยากรณ์อยู่ ในวั ง
ของพระองค์ ดาวิดก็กาํลังดีด
พิณอย่างที� เธอเคยดีดถวายทุก
วันมา ซาอูลทรงถือหอกอยู่
11 และซาอู ลก็ ทรงพุ่ งหอก
ด้วยนึกว่า "ข้าจะปักดาวิดให้ติด
กับผนังเสีย" แต่ดาวิดก็หนีไป
จากพระพักตร์พระองค์ ได้ถึ ง
สองครั5ง
12 ซาอูลกท็รงกลัวดาวิด เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ
แต่ทรงพรากจากซาอูลแล้ว
13 ดังนั5 นซาอูลจึงรับสั� งให้ย้าย
ดาวิดไปให้พ้นพระพักตร์ ตั5 ง
เป็นผู้ บังคับการกองพัน และ
เธอได้เข้าออกอยู่ ต่อหน้าประ-
ชาชน
14 ดาวิ ดกระทาํ อย่ างเฉลี ยว

ฉลาดในทุกประการ และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ
15 เมื� อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิด
ได้กระทาํอย่างเฉลียวฉลาดยิ� ง
กท็รงเกรงกลัวดาวิด
16 แต่คนอิสราเอลและคนยู-
ดาห์ทั5 งสิ5 นรักดาวิด เพราะเธอ
เข้าออกต่อหน้าเขาทั5งหลาย
17 ฝ่ายซาอูลจึงรับสั� งกับดาวิด
ว่า "ดูเถิด นี� คือบุตรสาวคนโต
ของเราชื�อเมราบ เราจะมอบแม่
นางให้เป็นภรรยาของเธอ ขอ
แต่เธอจงเป็นคนกล้าหาญและ
สู้ ศึกของพระเยโฮวาห์เท่านั5 น"
เพราะซาอูลทรงดาํริว่า "อย่าให้
มือของเราแตะต้องเขาเลย ให้
มือคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดี
กว่า"
18 ดาวิดทูลซาอูลว่า "ในอิสรา-
เอลข้าพระองค์คือผู้ใด ชีวิตของ
ข้าพระองค์คืออะไร หรือเรือน
บรรพบุ รุษของข้าพระองค์ คือ
ผู้ ใดที� ข้ าพระองค์ควรจะเป็น
ราชบุตรเขยของกษัตริย์"
19 แต่อยู่มา เมื� อถึงเวลาที� จะ
ทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูล
ให้เป็นภรรยาของดาวิด แม่นาง
ก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาด-
รีเอลชาวเมโหลาห์

ดาวิดแต่งงานกบั
มีคาลราชธิดาของซาอูล

20 ฝ่ายมีคาลราชธิดาของซาอูล

I ซามูเอล IM

(M) I ซมอ IR:OM (IU) I ซมอ IT:IP, OQ (II) I ซมอ IV:IU (IO) I ซมอ IT:IQ-IP
(IQ) กดว OK:IK; I ซมอ IM:IT (IP) ปฐก QV:O-Q, OQ (IT) กดว OK:IT-IK
(IK) กดว QO:OU, OK, OV (IM) I ซมอ V:OI (IV) วนฉ K:OO (OU) I ซมอ IM:OM
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นั5นรักดาวิด มีคนเอาเรื�องไปทูล
ซาอูล เรื� องนี5 เป็นที�พอพระทัย
พระองค์
21 ซาอูลทรงดาํริว่า "ให้เรายก
แม่นางให้แก่เธอ แม่นางจะได้
เป็นกับดักเธอ และมือของคน
ฟีลิสเตียจะได้ต่อสู้ เธอ" ดังนั5 น
ซาอูลจึงรับสั�งแก่ดาวิดว่า "วันนี5
เธอจะเป็นบุตรเขยของเราเช่น
เดียวกัน"
22 ซาอูลทรงบัญชามหาดเล็ก
ว่า "จงพูดเป็นส่วนตัวกับดาวิด
ว่า `ดูเถิด กษัตริย์พอพระทัยใน
เธอ และบรรดามหาดเล็กของ
พระองค์ก็รักเธอ เพราะฉะ-
นั5 นบั ดนี5 จงเป็ นบุ ตรเขยของ
กษัตริย์เถิด'"
23 และมหาดเล็กของซาอูลพูด
เรื� องนี5 ให้ดาวิดฟัง ดาวิดก็ถาม
ว่า "ท่านทั5 งหลายเห็นว่า ที�จะ
เป็นบุตรเขยของกษัตริย์นั5 นเป็น
เรื�องเลก็น้อยอยู่หรือ ด้วยข้าพ-
เจ้าเป็นแต่คนจน และไม่มีชื� อ
เสียงอะไรเลย"
24 และมหาดเล็กของซาอูลจึง
ทูลว่า "ดาวิดพูดอย่างนั5 น
อย่างนี5 "
25 ซาอูลจึงรับสั� งว่า "เจ้าจงพูด
เช่นนี5 แก่ดาวิดว่า `กษัตริย์ไม่มี
พระประสงค์จะเอาค่าสินสอด
เลย นอกจากหนังปลายองคชาต
ของคนฟี ลิ สเตี ยสั กหนึ� งร้ อย

เพื�อพระองค์จะทรงแก้แค้นศัตรู
ของกษัตริย์'" ฝ่ายซาอูลทรงดาํริ
ว่ าจะให้ดาวิดตายเสียด้วยมือ
ของคนฟีลิสเตีย
26 และเมื� อมหาดเล็กกล่าวคาํ
เหล่านั5 นให้ดาวิดฟัง ก็เป็นที�
พอใจดาวิดที�จะเป็นบุตรเขยของ
กษัตริย์ เวลาที�กาํหนดไว้ยังไม่
หมดไป
27 ดาวิดก็ลุกขึ5 นไปพร้อมกับ
คนของเธอ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตีย
เสียสองร้อยคน และดาวิดก็นาํ
หนังปลายองคชาตของคนเหล่า
นั5 นมาถวายแด่กษัตริย์ครบจาํ-
นวน เพื� อเธอจะเป็นบุตรเขย
ของกษัตริย์ ซาอูลจึงยกมีคาล
พระราชธิดาของพระองค์ให้เป็น
ภรรยาของดาวิด
28 ซาอูลทรงเห็นและทราบว่า
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับดาวิด
และมีคาลพระราชธิดาของซาอูล
รักเธอ
29 ซาอู ลทรงเกรงกลั วดาวิ ด
มากยิ� งขึ5 น ดังนั5 นซาอูลจึงเป็น
ศัตรูของดาวิดเรื�อยมา
30 บรรดาเจ้ านายแห่ งคนฟี-
ลิสเตียก็ออกมาทาํสงคราม ต่อ
มาเมื� อเขาทั5 งหลายจะออกมา
แล้ว ดาวิดก็ได้กระทาํอย่าง
เฉลียวฉลาดมากกว่าบรรดาข้า
ราชการของซาอูล ชื� อเสียงของ
เธอจึงโด่งดังมาก

I ซามูเอล IM

(OI) I ซมอ IM:IK, OT (OR) ปฐก QP:IO; อพย OO:IK; I ซมอ IP:OP; IM:IK
(OT) I ซมอ IM:OI (OK) I ซมอ IM:IQ; O ซมอ Q:IP
(QU) I ซมอ IM:R; O ซมอ II:I
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ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด
อีกครั� งหนึ,ง

19
ซาอูลตรัสกับโยนาธาน
ราชบุตรและกับบรรดา

ผู้รับใช้ของพระองค์ว่าให้เขาทั5 ง
หลายฆ่าดาวิดเสีย
2แต่โยนาธานราชบุตรของซา-
อูลพอใจในดาวิดมาก และโย-
นาธานก็บอกดาวิดว่า "ซาอูล
เสดจ็พ่อของฉันหาช่องจะฆ่าเธอ
เสีย เพราะฉะนั5 นบัดนี5  ขอจง
ระวังตัวให้ดีจนพรุ่งนี5 เช้า จงอยู่
เสียในที�ลับซ่อนตัวไว้
3และฉันจะออกไปยืนอยู่ข้างๆ
เสดจ็พ่อในทุ่งนาที� เธออยู่ และ
ฉั นจะกราบทู ลเสด็ จพ่ อด้ วย
เรื�องของเธอ ถ้าฉันรู้เรื�องอะไร
จะบอกให้ทราบ"
4 โยนาธานกล่ าวชมดาวิ ดให้
ซาอูลราชบิดาฟังทูลว่า "ขอ
กษัตริย์อย่าทรงกระทาํบาปต่อ
ดาวิดผู้ รับใช้ของพระองค์ เลย
เพราะดาวิดหาได้กระทาํบาปสิ� ง
ใดต่อพระองค์ไม่ และการงาน
ของเธอก็ เป็นงานปฏิ บัติพระ
องค์อย่างดี
5 เพราะเธอเสี� ยงชี วิ ตของตน
และประหารคนฟี ลิ สเตี ยนั5 น
และพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้
มีการช่วยให้พ้นอย่างใหญ่หลวง
เพื�ออิสราเอลทั5 งปวง พระองค์
ทรงเห็นแล้วและทรงชื�นชมยินดี

แต่ ไฉนพระองค์ จึ งจะกระทาํ
บาปต่อโลหิตที� ไร้ความผิดด้วย
การฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจาก
เหตุผล"
6ซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโย-
นาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด ดาวิดจะไม่ต้องถูก
ประหารชีวิตเลยฉันนั5น"
7 และโยนาธานก็ เ รี ยกดาวิ ด
และโยนาธานแจ้งให้ เธอทราบ
ถึงสิ� งเหล่านี5 ทั5 งสิ5 น และโยนา-
ธานนาํดาวิดเข้าเฝ้าซาอูล และ
ดาวิดได้ เข้าเฝ้ าซาอูลอย่างแต่
ก่อน
8สงครามได้เกิดขึ5 นอีก ดาวิดก็
ออกไปต่อสู้ กับคนฟีลิสเตียและ
ได้ฆ่าฟันเสียเป็นอันมาก เขาทั5ง
หลายจึงหนีไปเสียจากเธอ
9แล้ ววิญญาณชั� วจากพระเย-
โฮวาห์ก็เข้ามาสิงซาอูล เมื� อ
พระองค์ประทับในวังของพระ
องค์ ทรงหอกอยู่ และดาวิดก็
กาํลังดีดพิณถวาย
10 และซาอูลทรงพุ่งหอกหมาย
ปักดาวิดให้ติดฝาผนัง แต่เธอก็
หลบหนีพระพักตร์ซาอูลไป ซา-
อูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนัง และ
ดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืน
นั5น
11 ซาอู ลทรงใช้ ผู้ สื� อสารไปที�
บ้านของดาวิดเพื�อเฝ้าดูเธอและ

I ซามูเอล IV

(I) I ซมอ M:M-V (O) I ซมอ IM:I (Q) I ซมอ OU:M-IQ
(P) ปฐก PO:OO; I ซมอ OU:QO (R) พบญ IV:IU-IQ; วนฉ V:IK (K) I ซมอ IT:OI
(M) I ซมอ IM:OK; OQ:R (V) I ซมอ IT:IP; IM:IU-II (II) วนฉ IT:O; สดด RV
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เพื�อจะฆ่าเธอเสียในเวลาเช้า แต่
มีคาลภรรยาของดาวิดบอกดา-
วิดว่า "ถ้าคืนนี5 เธอไม่ช่วยชีวิต
ของเธอให้พ้น พรุ่งนี5 เธอจะถูก
ฆ่าตาย"
12 มีคาลจึงหย่อนดาวิดลงทาง
หน้าต่าง และเธอกห็นีรอดไป
13 มีคาลได้นาํรูปเคารพมาวาง
ไว้บนเตียงนอน และวางหมอน
ขนแพะไว้ที� ศีรษะ เอาผ้าห่ม
คลุมไว้
14 เมื� อซาอูลส่งผู้สื� อสารไปจับ
ดาวิด มีคาลตอบว่า "เขาไม่
สบาย"
15 แล้วซาอูลส่งผู้สื� อสารนั5 นให้
ไปดูดาวิดอีก สั� งว่า "จงนาํเขา
มาหาเราทั5 งเตียง เพื�อเราจะได้
ฆ่าเขาเสีย"
16 เมื� อผู้สื� อสารเข้ามา ดูเถิด
รูปเคารพก็อยู่ในเตียง พร้อม
กับหมอนขนแพะอยู่ที�ศีรษะ
17 ซาอู ลรั บสั� งถามมี คาลว่ า
"ไฉนเจ้าจึงหลอกลวงเรา และ
ปล่อยศัตรูของเราไปเสีย เขาจึง
รอดพ้นไป" และมีคาลทูลตอบ
ซาอูลว่า "เธอพูดกับหม่อมฉัน
ว่า `ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะให้
ฉันฆ่าเธอทาํไมเล่า'"

ดาวิดหนีพน้จากซาอูล
18 ฝ่ายดาวิดก็หนีรอดไป เธอ
มาหาซามูเอลที� เมืองรามาห์และ
เล่าทุกเรื� องที�ซาอูลได้ทรงกระ-

ทาํแก่เธอให้ซามูเอลฟัง เธอ
และซามูเอลกไ็ปอยู่เสียที�นาโยท
19 มีคนไปทูลซาอูลว่า "ดูเถิด
ดาวิดอยู่ ที� นาโยทในเมืองรา-
มาห์"
20 ซาอูลก็รับสั� งให้ผู้สื� อสารไป
จับดาวิด และเมื�อเขาไปเห็นหมู่
ผู้ พยากรณ์กาํลั งพยากรณ์อยู่
และซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าเขา
ทั5 งหลาย พระวิญญาณของพระ
เจ้ าก็มาสถิตกั บผู้ สื� อสารของ
ซาอูล และเขาทั5 งหลายก็พยา-
กรณ์ด้วย
21 เมื�อมีคนไปทูลซาอูล  พระ
องค์ก็ทรงใช้ผู้สื�อสารอื�นไปและ
คนเหล่านั5นกพ็ยากรณ์ด้วย ซา-
อูลทรงใช้ให้ ผู้ สื� อสารไปครั5 งที�
สาม เขาทั5งหลายกพ็ยากรณ์ด้วย
22 ซาอูลก็เสด็จไปที�รามาห์เอง
มาถึงบ่อนํ5า ใหญ่ที� ในเมืองเสคู
และรับสั� งถามว่า "ซามูเอลกับ
ดาวิดอยู่ที�ไหน" มีคนทูลว่า "ดู
เถิด เขาทั5 งสองอยู่ที� นาโยทใน
เมืองรามาห์"
23 พระองค์จึงเสด็จไปที�นั� นยัง
นาโยทในเมืองรามาห์ และพระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับ
พระองค์ด้วย ทรงดาํเนินพลาง
พยากรณ์พลางจนเสด็จถึงนา-
โยทที�เมืองรามาห์
24 พระองค์ทรงถอดฉลองพระ
องค์ออกด้วย และก็ทรงพยา-

I ซามูเอล IV

(IO) ยชว O:IR; กจ V:OR; O คร II:QQ (IK) O ซมอ O:OO (IM) I ซมอ K:IK; IT:IQ
(OU) กดว II:OR; I ซมอ IU:R-T, IU; IV:II, IP; ยอล O:OM; ยน K:QO; I คร IP:Q
(OQ) I ซมอ IU:IU (OP) I ซมอ IU:IU-IO; อสย OU:O; มคา I:M
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กรณ์ต่อหน้าซามูเอล และบรร-
ทมเปลือยกายอยู่ ตลอดวันนั5 น
และตลอดคืนนั5 น ดังนั5 นเขาจึง
พูดกันว่า "ซาอูลอยู่ในจาํพวก
ผู้พยากรณ์ด้วยหรือ"

โยนาธานป้องกนัดาวิด

20
ดาวิดก็หนีจากนาโยท
ในเมืองรามาห์ และมา

หาโยนาธานกล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้
กระทาํสิ� งใด อะไรเป็นความชั� ว
ช้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้
กระทาํความผิดบาปอันใดต่อ
เสดจ็พ่อของท่าน พระองค์จึงได้
แสวงหาชีวิตของข้าพเจ้า"
2 และโยนาธานจึ งตอบเธอว่ า
"ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั5นเลย เธอไม่ต้องตายดอก ดู
เถิด เสดจ็พ่อจะมิได้ทรงกระทาํ
การใหญ่น้อยสิ�งใดโดยมิให้ฉันรู้
ทาํ ไมเสด็จพ่ อจะปิ ดบั งเรื� อง
นี5 จากฉันเล่า คงไม่เป็นเช่นนั5น
แน่"
3ดาวิดจึงปฏิญาณยิ�งกว่านั5 นอีก
และกล่าวว่า "เสดจ็พ่อของท่าน
ทรงทราบอย่างแน่นอนว่า ข้าพ-
เจ้าได้ รับความกรุณาในสายตา
ของท่าน และพระองค์ตรัสว่า
`อย่าให้ โยนาธานรู้ เรื� องนี5 เลย
เกรงว่าเขาจะเศร้าใจ' พระเย-
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด
และท่ านมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด
ความจริงมีอยู่ว่า ระหว่างข้าพ-

เจ้ากับความตายก็ยังเหลืออีก
เพียงก้าวเดียวฉันนั5น"
4 โยนาธานจึ งพูดกั บดาวิ ดว่ า
"จิตใจเธอปรารถนาอะไร ฉันจะ
ทาํตามเพื�อเธอ"
5ดาวิดจึงกล่าวกับโยนาธานว่า
"ดูเถิด พรุ่งนี5 เป็นวันขึ5 นคํ�า
ข้าพเจ้าไม่ควรขาดที� จะนั� งร่วม
โต๊ะเสวยกับกษัตริย์ แต่ขอโปรด
ให้ข้าพเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที�ในทุ่ง
นาจนถึงเยน็วันที�สาม
6ถ้าเสด็จพ่อของท่านเห็นข้าพ-
เจ้าขาดไป ก็ขอโปรดทูลพระ
องค์ว่า `ดาวิดได้วิงวอนขอลา
ข้าพระองค์รีบกลับไปเมืองเบธ-
เลเฮมเมืองของตน เพราะที�นั�น
ทั5 งครอบครัวทาํการถวายสัตว-
บูชาประจาํปี'
7 ถ้าพระองค์รับสั� งว่า `ดีแล้ว'
ผู้ รับใช้ของท่านก็ดีไป แต่ถ้า
พระองค์ทรงกริ5 ว กข็อทราบเถิด
ว่า พระองค์ดาํริการร้าย
8เพราะฉะนั5 น ขอท่านกรุณา
กระทาํแก่ ผู้ รับใช้ของท่านด้วย
ใจจงรัก เพราะท่านได้กระทาํ
พันธสัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
กับผู้ รับใช้ของท่านแล้ว แต่ถ้า
ความชั� วช้ามีอยู่ในข้าพเจ้า ขอ
ท่ านฆ่ าข้ าพเจ้ าเสี ยเองเถิ ด
เพราะท่านจะนาํข้าพเจ้าไปให้
เสดจ็พ่อของท่านทาํไม"
9โยนาธานจึงกล่าวว่า "อย่าให้

I ซามูเอล IV, OU

(Q) I ซมอ OK:I (R) กดว IU:IU; OM:II-IR; I ซมอ IV:O-Q
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มีวี�แววอย่างนี5 เลยน่ะ เพราะถ้า
ฉันทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อ
เธอ ฉันจะไม่ไปบอกเธอหรือ"
10 แล้วดาวิดก็กล่าวแก่โยนา-
ธานว่า "ถ้าเสด็จพ่อของท่าน
ตอบท่านอย่างดุดัน ใครจะบอก
แก่ข้าพเจ้าได้"
11 และโยนาธานบอกดาวิดว่า
"มาเถิด ให้เราเข้าไปในทุ่งนา"
เขาทั5งสองจึงเข้าไปในทุ่งนา
12 และโยนาธานกล่าวแก่ดาวิด
ว่า "โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล เมื� อฉันได้หยั� ง
ดู เสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่ งนี5
ประมาณเวลานี5  หรือในวันที�
สาม ดูเถิด ถ้ามีอะไรดีต่อดาวิด
และฉันจะไม่ใช้คนไปบอกเธอที
เดียว
13 ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษ
แก่โยนาธานและให้หนักยิ� งกว่า
แต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที� จะ
ทาํร้ายเธอ ฉันจะบอกเธอให้
ทราบและส่งให้เธอหนีไปให้พ้น
ภัย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับ
เธออย่างที�พระองค์ทรงสถิตกับ
เสดจ็พ่อของฉัน
14 ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ขอ
เธอสาํแดงความเมตตาแห่งพระ
เยโฮวาห์ต่อฉัน เพื� อฉันจะไม่
ต้องตาย
15 ขออย่าตัดความกรุณาของ
เธอที� มี ต่อวงศ์วานของฉันเป็น

นิตย์ ในเมื� อพระเยโฮวาห์ทรง
กาํจัดศัตรูทุกคนของดาวิดเสีย
จากพื5 นพิภพแล้ว"
16 โยนาธานจึงทาํพันธสัญญา
กับวงศ์วานของดาวิดว่า "ขอ
พระเยโฮวาห์ ทรงแก้ แค้ นต่ อ
ศัตรูของดาวิดเถิด"
17 และโยนาธานกใ็ห้ดาวิดปฏิ-
ญาณอีกครั5 งหนึ� งโดยความรัก
ของท่านที�มีต่อเธอ เพราะท่าน
รักเธออย่างกับรักชี วิตของตน
เอง
18 แล้วโยนาธานจึงพูดกับดา-
วิดว่า "พรุ่งนี5 เป็นวันขึ5 นคํ�าและ
เขาจะเห็นว่าเธอขาดไป เพราะ
ที�นั�งของเธอจะว่างอยู่
19 เมื� อเธออยู่สามวันแล้ว เธอ
จงลงไปโดยเรว็ ไปยังที�ที�เธอได้
ซ่อนตัวอยู่ ในวันแห่งการกระ-
ทาํนั5 น และคอยอยู่ ข้างศิลา
เอเซล
20 ฉันจะยิ งลู กธนู สามลู กไป
ข้างๆที�นั�น อย่างกับว่าฉันยิงเป้า
21 และดูเถิด ฉันจะใช้เด็กไป
สั�งว่า `จงไปหาลูกธนู' ถ้าฉันพูด
กับเดก็นั5นว่า `ดูเถิด ลูกธนูอยู่
ทางข้างนี5 ของเจ้า ไปเอามา'
แล้วขอเธอเข้ามา เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์แน่ฉันใด
เธอก็ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอัน-
ตรายอันใดฉันนั5น
22 แต่ ถ้ าฉั นพู ดกับเด็กหนุ่ ม
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นั5นว่า `ดูเถิด ลูกธนูอยู่ข้างหน้า
เจ้าโน้น' เธอจงไปเถิด เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ ได้ทรงส่ งเธอไป
แล้ว
23 ส่ วนเรื� องที� เธอและฉันได้
พูดกันนั5น ดูเถิด พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพยานระหว่างเธอและ
ฉันเป็นนิตย์"

โยนาธานทราบถึง
เจตนาของซาอูลต่อดาวิด

24 ดาวิดจึงซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนา
และเมื� อถึงวันขึ5 นคํ�า กษัตริย์ก็
ประทับเสวยพระกระยาหาร
25 กษัตริย์ประทับบนพระที�นั� ง
ของพระองค์ อย่ างที� เคยทรง
กระทาํ คือประทับที�พระที�นั� ง
ข้างๆฝาผนัง โยนาธานยืนอยู่
และอับเนอร์นั�งอยู่ข้างซาอูล แต่
ที�ของดาวิดกว่็างอยู่
26 อย่างไรก็ดีในวันนั5 นซาอูลมิ
ได้ตรัสประการใด เพราะทรง
ดาํริว่า "ดาวิดคงเกิดเหตุบาง
อย่าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทิน
แน่"
27 อยู่มาวันรุ่ งขึ5 นคือวันที� สอง
ของเดือน ที�ของดาวิดก็ว่างอยู่
และซาอูลกต็รัสกับโยนาธานราช
บุตรของพระองค์ว่า "ทาํไมบุตร
เจสซีมิได้มารับประทานอาหาร
ทั5งวานนี5 และวันนี5 "
28 โยนาธานทูลตอบซาอู ลว่ า
"ดาวิดได้ วิ งวอนขอลาข้ าพระ

องค์ไปยังบ้านเบธเลเฮม
29 เขาว่า `ข้าพเจ้าขอร้องให้
ท่ านอนุ ญาตให้ ข้ าพเ จ้ า ไป
เพราะครอบครัวของข้าพเจ้ามี
การถวายสัตวบูชาในเมือง และ
พี� ชายของข้าพเจ้าสั� งให้ข้าพเจ้า
ไปที�นั� น บัดนี5 ถ้าข้าพเจ้าได้รับ
ความกรุณาในสายตาของท่ าน
ข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่านอนุญาต
ให้ ข้าพเจ้าไปเยี� ยมพี� ชายของ
ข้าพเจ้า' ด้วยเหตุนี5 เขาจึงมิได้
มาที�โต๊ะของกษัตริย์"
30 แล้ วความกริ5 วของซาอู ลก็
พลุ่ งขึ5 นต่อโยนาธาน พระองค์
ตรัสกับท่านว่า "เจ้า ลูกของ
หญิงกบฏและวิปลาส ข้าไม่ รู้
หรือว่าเจ้าเลือกบุตรเจสซีมาให้
ความอับอายแก่เจ้าเองและให้
ความอั บอายแก่ ความเปลื อย
เปล่าแห่งแม่ของเจ้า
31 ตราบใดที� ลู กของเจสซี มี
ชี วิตอยู่บนดิน ตัวเจ้าหรือราช
อาณาจักรของเจ้าก็จะตั5 งอยู่ ไม่
ได้ เพราะฉะนั5นจงใช้คนไปตาม
เขามาให้เรา เพราะเขาจะต้อง
ตายแน่"
32 แล้วโยนาธานจึงทูลตอบซา-
อูลพระราชบิดาของท่านว่า "ทาํ
ไมเขาจะต้องถูกประหาร เขาได้
กระทาํผิดสิ�งใดพระเจ้าข้า"
33 แต่ซาอูลได้ทรงพุ่ งหอกใส่
ท่านเพื� อจะฆ่าท่าน ดังนั5 นโย-
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นาธานจึงทราบว่า พระราชบิดา
ของท่านหมายฆ่าดาวิดเสีย
34 โยนาธานจึงลุกขึ5 นจากโต๊ะ
ด้วยความโกรธยิ� งนัก มิได้รับ
ประทานอาหารในวันที� สองของ
เดือนนั5น เพราะท่านเศร้าใจด้วย
เรื� องดาวิด เพราะว่าพระราช
บิดาของท่ านได้หยามนํ5า หน้ า
ดาวิด

โยนาธานกบัดาวิดลากนั
35 ต่อมารุ่ งเช้ าขึ5 นโยนาธานก็
ออกไปที� ทุ่ งนาตามที� นัดหมาย
ไว้กับดาวิด มีเด็กไปด้วยคน
หนึ�ง
36 และท่านสั�งเดก็นั5นว่า "จงวิ�ง
ไปหาลูกธนูที�ฉันยิงไป" เมื�อเดก็
นั5 นวิ� งไป โยนาธานก็ยิงธนูลูก
หนึ�งขึ5 นหน้าไป
37 และเมื�อเด็กนั5นมาถึงที�ที�ลูก
ธนูซึ�งโยนาธานยิงไปนั5น โยนา-
ธานก็ร้องสั� งเด็กนั5 นว่า "ลูกธนู
อยู่ข้างหน้าโน้นไม่ใช่หรือ"
38 และโยนาธานร้องสั� งเด็กนั5 น
ว่า "จงรีบไปโดยเร็วอย่าหยุด
อยู่" เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บ
ลูกธนู และกลับมาหานายของ
ตน
39 แต่ เด็ กนั5 นไม่ ทราบเรื� อง
โยนาธานและดาวิ ดเท่ านั5 นที�
ทราบ
40 และโยนาธานก็มอบอาวุ ธ
ของท่านให้เดก็นั5น และบอกเขา

ว่า "ไป จงแบกสิ�งเหล่านี5 ไปใน
เมือง"
41 เมื� อเด็กนั5 นไปแล้ว ดาวิดก็
ลุกขึ5 นมาจากที�ที� อยู่ทิศใต้ ซบ
หน้าลงถึงดิน แล้วกราบลงสาม
ครั5 ง และทั5 งสองก็จุบกัน และ
ร้องไห้กัน จนดาวิดร้องมาก
เหลือเกิน
42 โยนาธานจึงกล่าวกับดาวิด
ว่า "ขอจงไปเป็นสุขเถิด เพราะ
เราทั5 งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วใน
พระนามแห่ งพระเยโฮวาห์ ว่ า
`พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพยาน
ระหว่างฉันและเธอ และระหว่าง
เชื5 อสายของฉันกับเชื5 อสายของ
เธอสืบไปเป็นนิตย์'" ดาวิดกล็ุก
ขึ5 นจากไป และโยนาธานกเ็ข้าไป
ในเมือง

ดาวิดหนีจากซาอูล
ไปหาอาหิเมเลค

21
แล้วดาวิดก็มายังเมือง
โนบมาหาอาหิ เม เลค

ปุโรหิต และอาหิเมเลคตัวสั� น
อยู่ เมื� อพบดาวิดจึงพูดกับท่าน
ว่า "ทาํไมท่านจึงมาคนเดียว
และไม่มีผู้ใดมากับท่าน"
2 ดาวิ ดจึ งพู ดกั บอาหิ เมเลค
ปุโรหิตว่า "กษัตริย์ทรงบัญชา
ข้าพเจ้าให้ทาํเรื�องหนึ� งรับสั� งแก่
ข้าพเจ้าว่า `อย่าบอกเรื�องซึ�งเรา
ใช้เจ้าไปกระทาํนั5 นแก่ผู้ ใดให้รู้
เลย และด้วยเรื� องซึ� งเรามอบ
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หมายแก่เจ้านั5น' ข้าพเจ้าได้นัด
หมายไว้กับพวกผู้ รับใช้ ณ ที�
แห่งหนึ�ง
3ฉะนั5 นบัดนี5 ท่านมีอะไรติดมือ
อยู่บ้างเล่า ขอมอบขนมปังไว้ใน
มือข้าพเจ้าสักห้าก้อน หรืออะ-
ไรๆที�มีที�นี�กไ็ด้"
4 ปุ โร หิ ตนั5 นตอบดา วิ ด ว่ า
"ข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาติด
มือเลย แต่มีขนมปังบริสุทธิX  ขอ
แต่คนหนุ่มได้อยู่ห่างจากผู้หญิง
มาแล้วกแ็ล้วกัน"
5และดาวิดก็ตอบท่ านปุโรหิต
ว่า "ที�จริง ตั5 งแต่เราออกไปปฏิ-
บัติงาน ผู้หญิงกถู็กกันไว้ให้ห่าง
จากเราทั5งหลายประมาณสามวัน
และภาชนะของคนหนุ่ มก็บริ-
สุทธิX  และขนมปังนั5 นเป็นอย่าง
ธรรมดาอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าขนม
ปังนั5นถูกชาํระให้บริสุทธิX ในภา-
ชนะแล้ว"
6ดังนั5 นปุโรหิตจึงมอบขนมปัง
บริสุทธิX ให้แก่ดาวิด เพราะที�นั�น
ไม่มีขนมปังอื�นนอกจากขนมปัง
หน้าพระพักตร์ ซึ� งเก็บมาจาก
หน้ าพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
เพื� อวางขนมปังใหม่ในวันที� เก็บ
เอาขนมปังเก่านั5นออกไป
7ในวันนั5 นมีชายคนหนึ� งอยู่ ที�
นั�นเป็นผู้รับใช้ของซาอูล มีธุระ
ต้องเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ เขาชื�อ
โดเอก คนเอโดม เป็นหัวหน้า

คนเลี5 ยงสัตว์ของซาอูล
8และดาวิดกล่าวแก่อาหิเมเลค
ว่า "ท่านไม่มีหอกหรือดาบติด
มืออยู่สักเล่มหนึ� งหรือ ด้วย
ข้าพเจ้ามิได้นาํดาบหรือเครื� อง
อาวุธติดมาเลย เพราะราชการ
ของกษัตริย์เป็นการด่วน"
9ปุโรหิตนั5 นจึงกล่าวว่า "ดาบ
ของโกลิอัทคนฟีลิสเตีย ซึ�งท่าน
ฆ่าเสียที�หุบเขาเอลาห์นั5น ดูเถิด
ยังห่อผ้าอยู่ที�ข้างหลังเอโฟด ถ้า
ท่ านต้องการดาบนั5 นจงเอาไป
เถิด นอกจากเล่มนั5นแล้วกไ็ม่มี
ดาบอื�นอีก" และดาวิดกล่าวว่า
"ไม่มีดาบอื� นเหมือนดาบเล่ม
นั5นแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเถิด"

ดาวิดหนีจากซาอูล
ไปหาอาคีชกษตัริยเ์มืองกทั

10 และดาวิดก็ลุกขึ5 นในวันนั5 น
หนี จากพระพักตร์ซาอูลไปหา
อาคีชกษัตริย์เมืองกัท
11 และมหาดเล็กของอาคีชทูล
ว่า "ดาวิดคนนี5 ไม่ใช่หรือที� เป็น
กษัตริย์ของแผ่นดินนั5น เขามิได้
เต้นราํและขับเพลงรับกันหรือว่า
`ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดา-
วิดฆ่าคนเป็นหมื�นๆ'"
12 และดาวิดก็จาํถ้อยคาํเหล่านี5
ไว้ ในใจและกลั วอาคีชกษัตริ ย์
เมืองกัทอย่างมาก
13 ท่ านจึงเปลี� ยนอากัปกิ ริยา
ต่อหน้าเขาทั5งหลาย และกระทาํ

I ซามูเอล OI

(P) อพย IV:IR; OR:QU; ลนต OP:R-V (R) อพย IV:IP-IR; ลนต M:OT; I ธส P:P
(T) ลนต OP:M-V; มธ IO:Q-P; มก O:OR-OT (K) I ซมอ IP:PK; OO:V; สดด RO
(V) I ซมอ IK:O, RU; QI:IU (II) I ซมอ IM:T-M; OV:R (IO) ลก O:IV (IQ) สดด QP

 09_1sam.pub 
 page 52

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 616

ตนเป็นคนบ้าในมือเขา เที�ยวกา
ไว้ที�ประตูรั5 ว และปล่อยให้นํ5า-
ลายไหลลงเปรอะเครา
14 อาคีชจึงสั� งผู้ รับใช้ของท่าน
ว่า "ดูเถิด เจ้าเห็นว่าคนนั5นบ้า
แล้วเจ้าพาเขามาหาเราทาํไม
15 ข้าขาดคนบ้าหรือ เจ้าจึงพา
คนนี5 มาทาํบ้าให้ข้าดู คนอย่างนี5
ควรเข้ามาในนิเวศของข้าหรือ"

  ดาวิดอยู่ที,ถํ� าอดุลลมั

22
ดาวิดก็จากที�นั� นหนีไป
อยู่ที� ถ ํ5าอดุลลัม เมื� อ

พี� ชายของท่านและวงศ์วานบิดา
ของท่านทั5 งสิ5 นได้ยินเรื� องเขาก็
ลงไปหาท่านที�นั�น
2แล้วทุกคนที� มีความทุกข์ยาก
และทุกคนที�มีหนี5 สิน และทุก
คนที� ไม่มีความพอใจก็พากันมา
หาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้า
ของเขาทั5 งหลาย มีคนมามั�วสุม
อยู่กับท่านประมาณสี� ร้อยคน
3 ดาวิ ดก็ออกจากที� นั� นไปยั ง
เมืองมิสเปห์ในแผ่นดินโมอับ
และท่านทูลกษัตริย์เมืองโมอับ
ว่า "ขอโปรดให้บิดามารดาของ
ข้าพเจ้ามาอยู่ กับพระองค์ เถิด
จนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระ
เจ้าจะทรงกระทาํประการใดเพื�อ
ข้าพเจ้า"
4 และท่ านก็นาํ บิ ดามารดามา
เฝ้ากษัตริย์แห่งโมอับ และท่าน
ทั5 งสองก็อาศัยอยู่ กับกษัตริ ย์

ตลอดเวลาที�ดาวิดอยู่ในที�กาํบัง
เข้มแขง็
5แล้วผู้ พยากรณ์กาดกล่าวแก่
ดาวิดว่า "ท่านอย่าอยู่ในที�กาํบัง
เข้มแข็งนี5 เลย จงไปเข้าในแผ่น
ดินยูดาห์เถิด" ดาวิดกไ็ปและมา
อยู่ในป่าเฮเรท
6ฝ่ายซาอูลทรงได้ยินว่า มี ผู้
พบดาวิดและคนที� อยู่ กั บท่ าน
(เวลานั5 นซาอูลประทับที� เมือง
กิเบอาห์ใต้ต้นไม้แห่งหนึ�งที�รา-
มาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผู้
รับใช้ของพระองค์ก็ยืนอยู่ รอบ
พระองค์)
7และซาอูลตรัสกับผู้ รับใช้ที� ยืน
อยู่รอบพระองค์ว่า "เจ้าทั5 ง
หลายพวกคนเบนยามิน จงฟัง
เถิด บุตรของเจสซีจะให้นาและ
สวนองุ่นแก่เจ้าทั5งหลายหรือ จะ
ตั5 งเจ้าทั5 งหลายให้เป็นผู้ บังคับ
การกองพันกองร้อยหรือ
8เจ้าทั5 งหลายจึงได้คิดกบฏต่อ
เรา ไม่มีใครแจ้งแก่เราเลย เมื�อ
ลูกของเราทาํพันธไมตรีกับบุตร
ของเจสซีนั5น ไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์
กับเรา หรือแจ้งแก่เราว่า ลูก
ของเราปลุกปั� นผู้ รับใช้ของเรา
ให้ต่อสู้ เรา คอยซุ่ มดักเราอยู่
อย่างทุกวันนี5 "

ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิต
ของพระเจ้า

9 โดเอกคนเอโดมซึ� งอยู่ เหนือ
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ผู้ รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบว่า
"ข้าพระองค์เห็นบุตรเจสซีมาที�
เมืองโนบมาหาอาหิเมเลคบุตร
อาหิทูบ
10 แล้วเขาก็ทูลถามพระเยโฮ-
วาห์ให้ท่าน และให้เสบียงอา-
หาร และให้ดาบของโกลิอัทคน
ฟีลิสเตียแก่ท่านไป"
11 แล้วกษัตริย์ก็ใช้ให้ไปเรียก
อาหิเมเลคปุโรหิต บุตรชายอา-
หิทูบ และวงศ์วานบิดาของท่าน
ทั5 งสิ5 น ผู้ เป็นปุโรหิตเมืองโนบ
ทุกคนกม็าหากษัตริย์
12 และซาอูลตรัสว่า "บุตรอา-
หิทูบเอ๋ย จงฟังเถิด" เขาทูล
ตอบว่า "เจ้านายของข้าพระองค์
ข้าพระองค์อยู่ที�นี� "
13 และซาอูลตรัสแก่เขาว่า "ทาํ
ไมเจ้าจึงร่วมกันกบฏต่อเรา ทั5ง
เจ้าและบุตรของเจสซี ในการที�
เจ้าได้ให้ขนมปังและดาบแก่เขา
และได้ ทู ลถามพระเจ้ าให้ เขา
เขาจึงลุกขึ5 นต่อสู้ เรา และคอย
ซุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี5 "
14 และอาหิ เม เลคทู ลตอบ
กษัตริย์ว่า "ในบรรดาข้าราชการ
ผู้รับใช้ของพระองค์ มีผู้ใดเล่าที�
จะสัตย์ซื� ออย่างดาวิด พระราช
บุตรเขยของกษัตริย์ ผู้ บังคับ
บัญชาทหารราชองครักษ์ และ
เป็นผู้มีเกียรติในพระราชสาํนัก
ของพระองค์

15 แล้ วข้ าพระองค์ ได้ ทู ลขอ
พระเจ้าเพื� อเขาจริงหรือ เปล่า
เลย ขอกษัตริย์อย่าทรงกล่าว
โทษสิ� งใดต่อผู้ รับใช้ ของพระ
องค์ หรือวงศ์วานของบิดาของ
ข้าพระองค์ทั5งสิ5 น เพราะผู้รับใช้
ของพระองค์ไม่ทราบเรื�องนี5 เลย
ไม่ว่ามากหรือน้อย"
16 กษัตริย์ตรัสว่า "อาหิเมเลค
เจ้าจะต้องตายแน่ ทั5 งเจ้าและ
วงศ์วานบิดาของเจ้าทั5งสิ5 นด้วย"
17 และกษัตริย์ก็รับสั� งแก่ทหาร
ราบผู้ ยืนเฝ้าอยู่ ว่า "จงหันมา
ประหารปุโรหิตเหล่านี5 ของพระ
เยโฮวาห์เสีย เพราะว่ามือของ
เขาอยู่กับดาวิดด้วย เขารู้แล้ว
ว่ามันหนีไป แต่ไม่แจ้งให้เรารู้"
แต่ข้าราชการผู้รับใช้ของกษัตริย์
ไม่ ยอมลงมื อฟั นปุ โรหิ ตของ
พระเยโฮวาห์
18 แล้วกษัตริย์ จึงตรัสกับโด-
เอกว่า "เจ้าจงหันไปฟันปุโรหิต
เหล่านั5น" โดเอกคนเอโดมกหั็น
ไปฟันบรรดาปุโรหิต ในวันนั5 น
เขาฆ่ าบุคคลที� สวมเอโฟดผ้ า
ป่านเสียแปดสิบห้าคน
19 และเขาประหารโนบเมื อง
ของปุโรหิตเสียด้วยคมดาบ ฆ่า
เสียด้วยคมดาบทั5งผู้ชาย ผู้หญิง
เดก็ และเดก็ที�ยังดูดนม วัว ลา
และแกะ
20 แต่บุตรชายคนหนึ� งของอา-
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หิเมเลค บุตรชายอาหิทูบ ชื� อ
อาบียาธาร์ ได้รอดพ้นและหนี
ตามดาวิดไป
21 อาบียาธาร์ ก็บอกดาวิดว่ า
ซาอูลได้ประหารปุโรหิตของพระ
เยโฮวาห์เสีย
22 ดาวิดจึงพูดกับอาบียาธาร์ว่า
"ในวันนั5น เมื�อโดเอกคนเอโดม
อยู่ที�นั�น เรารู้แล้วว่า เขาจะต้อง
ทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้นเหตุแห่ง
ความตายของบุคคลทั5 งสิ5 นใน
วงศ์วานบิดาของท่าน
23 จงอยู่ เสียกับเราเถิด อย่า
กลัวเลย เพราะผู้ที�แสวงหาชีวิต
ของท่านก็แสวงหาชี วิตของเรา
ด้วย ท่านอยู่กับเรากจ็ะพ้นภัย"
การพเนจรและการหลีกเลี,ยง

หลบหนีของดาวิด

23
แล้วพวกเขาบอกดาวิด
ว่า "ดูเถิด คนฟีลิสเตีย

กาํลั งรบเมืองเคอีลาห์อยู่ และ
ปล้นเอาข้าวที�ลาน"
2ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์
ว่า "ควรที�ข้าพระองค์จะไปต่อสู้
กับคนฟีลิสเตียเหล่านี5 หรือไม่"
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิด
ว่า "จงไปต่อสู้ คนฟีลิสเตียและ
ช่วยเมืองเคอีลาห์ให้พ้น"
3แต่คนของดาวิดเรียนท่านว่า
"ดูเถิด เราอยู่ในยูดาห์นี� ก ็
ยังกลัวอยู่ ถ้าเราขึ5 นไปยังเค-
อีลาห์สู้ รบกับกองทัพของฟีลิส-

เตียเราจะยิ�งกลัวมากขึ5 นเท่าใด"
4แล้วดาวิดก็ทูลถามพระเยโฮ-
วาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัส
ตอบท่านว่า "จงลุกขึ5 นลงไปยัง
เคอีลาห์เถิด เพราะเราจะมอบ
คนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้า"
5และดาวิดกับคนของท่านก็ไป
ยังเคอีลาห์ต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย
นาํเอาสัตว์เลี5 ยงของเขาไป และ
ฆ่าฟันเขาทั5 งหลายเสียเป็นอัน
มาก ดังนั5นแหละดาวิดกไ็ด้ช่วย
ชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้น
6อยู่มาเมื� ออาบียาธาร์บุตรชาย
ของอาหิเมเลคหนีไปหาดาวิดที�
เมืองเคอีลาห์นั5น เขาถือเอโฟด
ลงมาด้วย
7มีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดมา
ที� เคอีลาห์แล้ว ซาอูลจึงตรัสว่า
"พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือ
เราแล้ว เพราะที� เขาเข้าไปใน
เมืองที�มีประตูและดาล เขากขั็ง
ตัวเองไว้"
8และซาอูลทรงให้เรียกพลทั5 ง
ปวงเข้าสงคราม ให้ลงไปยังเค-
อีลาห์เพื� อล้อมดาวิดกับคนของ
ท่านไว้
9ดาวิดทราบว่า ซาอูลทรงคิด
ร้ายต่อท่าน ท่านจึงพูดกับอาบี-
ยาธาร์ปุโรหิตว่า "จงนาํเอาเอ-
โฟดมาที�นี� เถิด"
10 ดาวิดกราบทูลว่า "โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
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เอล ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยิน
แน่ว่า ซาอูลหาช่องที� จะมายัง
เคอีลาห์ เพื� อทาํลายเมืองนี5
เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ
11 ประชาชนชาวเคอี ลาห์ จะ
มอบข้ าพระองค์ ไว้ ในมื อท่ าน
หรือ ซาอูลจะเสดจ็ลงมาดังที�ผู้
รับใช้ของพระองค์ได้ยินนั5นหรือ
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ขอพระองค์ทรง
บอกผู้ รับใช้ของพระองค์เถิด"
และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เขาจะ
ลงมา"
12 แล้ วดาวิ ดจึ งกราบทู ลว่ า
"ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบ
ข้าพระองค์และคนของข้าพระ
องค์ ไว้ ในมื อของซาอู ลหรื อ"
และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เขาทั5ง
หลายจะมอบเจ้าไว้"
13 แล้วดาวิดกับคนของท่านซึ� ง
มีประมาณหกร้อยคนกล็ุกขึ5 นไป
เสียจากเคอีลาห์ และเขาทั5 ง
หลายก็ไปตามแต่ที� เขาจะไปได้
เมื� อมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิด
หนีไปจากเคอีลาห์แล้ว ซาอูลก็
ทรงเลิกการติดตาม
14 และดาวิดก็อยู่ในถิ�นทุรกัน-
ดารตามที�กาํบังเข้มแข็งและอยู่
ในแดนเทือกเขาแห่งถิ�นทุรกัน-
ดารศิฟ และซาอูลกท็รงแสวงหา
ท่านทุกวัน แต่พระเจ้ามิได้มอบ
ท่านไว้ในมือของซาอูล

15 และดาวิดเห็นว่า ซาอูลได้
ทรงออกมาแสวงหาชีวิตของเธอ
ดาวิดอยู่ ในถิ� นทุรกันดารศิฟที�
ป่าไม้
16 และโยนาธานราชบุตรของ
ซาอูลได้ลุกขึ5 นไปหาดาวิดที� ป่า
ไม้ และสนับสนุนมือของเธอให้
เข้มแขง็ขึ5 นในพระเจ้า
17 โยนาธานพูดกับเธอว่า "อย่า
กลัวเลย เพราะว่ามือของซาอูล
เสด็จพ่อของฉันจะหาเธอไม่พบ
เธอจะได้เป็นกษัตริย์เหนืออิส-
ราเอล และฉันจะเป็นอุปราช
ซาอูลเสด็จพ่อของฉันก็ทราบ
เรื�องนี5 ด้วย"
18 และทั5 งสองก็กระทาํพันธ-
สัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ ดาวิดยังค้างอยู่ที�ป่าไม้และ
โยนาธานกก็ลับไปวัง
19 ฝ่ายชาวศิฟได้ขึ5 นไปหาซา-
อูลที� กิเบอาห์ทูลว่า "ดาวิดได้
ซ่ อนตั วอยู่ ท่ ามกลางพวกข้ า
พระองค์ ในที� กาํบังเข้มแข็งที�
ป่าไม้บนเนินเขาฮาคีลาห์ ซึ�งอยู่
ใต้เยชิโมนมิใช่หรือ
20 โอ ข้าแต่กษัตริย์ เพราะฉะ-
นั5 น บัดนี5 ขอเสด็จลงไปตามสุด
พระทัยปรารถนาที�จะลงไป ฝ่าย
พวกข้าพระองค์จะมอบเขาไว้ใน
หัตถ์ของกษัตริย์"
21 และซาอูลตรัสว่า "ขอพระ
เยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่

I ซามูเอล OQ

(IQ) I ซมอ OO:O; OR:IQ (IP) ยชว IR:RR; O พศด II:M; สดด II:I; QO:K; RP:Q-P
(IK) I ซมอ OU:QI; OP:OU; สดด OK:I-Q (IM) I ซมอ IM:Q; OU:IO-IK, PO
(IV) I ซมอ OT:I; สดด RP (OU) สดด RP:Q
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พวกท่าน เพราะพวกท่านปรานี
เรา
22 จงไปหาดูให้แน่นอนยิ� งขึ5 น
ดูให้ รู้ ว่าเขาอยู่ที� ไหน ใครเห็น
เขาที�นั�นบ้าง  เพราะมีคนบอก
ข้าว่า เขาฉลาดนัก
23 เพราะฉะนั5นจงไปสังเกตดูที�
ซุ่มว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที�ไหน และ
กลับมาเอาเนื5 อความแน่นอนมา
บอกเรา แล้วเราจะไปกับท่าน
ต่อมาถ้ าเขาอยู่ ในเขตแผ่นดิน
เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยู-
ดาห์ที�นับเป็นพันๆ"
24 เขาทั5 งหลายก็ลุกขึ5 นไปยั ง
ศิฟก่อนซาอูล ฝ่ายดาวิดกับคน
ของท่านอยู่ในถิ�นทุรกันดารมา-
โอนในที�ราบใต้เยชิโมน
25 ซาอูลกับคนของพระองค์ก็
แสวงหาท่าน มีคนบอกดาวิด
ท่ านจึงลงไปยังศิลาและอยู่ ใน
ถิ�นทุรกันดารมาโอน เมื�อซาอูล
ทรงได้ ยินดั งนั5 นก็ทรงติดตาม
ดาวิดไปในถิ�นทุรกันดารมาโอน
26 ซาอูลเสด็จไปฟากภูเขาข้าง
นี5  ดาวิดกับคนของท่านอยู่ฟาก
ภูเขาข้างโน้น ดาวิดกรี็บหนีจาก
พระพักตร์ซาอูล เพราะซาอูล
กับคนของพระองค์มาล้อมรอบ
ดาวิดกับคนของท่านเพื�อจะจับ
27 แต่มีผู้สื� อสารคนหนึ� งมาทูล
ซาอูลว่า "ขอรีบเสดจ็กลับเพราะ
คนฟีลิสเตียยกกองทัพมาบุกรุก

แผ่นดิน"
28 ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการ
ไล่ตามดาวิดไปรบกับฟีลิสเตีย
เขาจึงเรียกที�นั5 นว่าเส-ลาฮามา-
เลคอท
29 ดาวิดก็ ขึ5 นไปจากที� นั� นไป
อาศัยอยู่ในที�กาํบังเข้มแข็งแห่ง
เอนเกดี
ดาวิดไวชี้วิตของกษตัริยซ์าอูล

ที,เมืองเอนเกดี

24
อยู่ มาเมื� อซาอูลเสด็จ
กลับจากการไล่ตามคน

ฟีลิสเตียแล้ว มีคนมาทูลว่า "ดู
เถิด ดาวิดอยู่ในถิ� นทุรกันดาร
เมืองเอนเกดี"
2 แล้ วซาอู ลก็ทรงนาํพลที� คั ด
เลื อกจากบรรดาคนอิ สราเอล
แล้วสามพันคนไปแสวงหาดาวิด
กับคนของท่านที�หินเลียงผา
3และพระองค์ เสด็จมาที� คอก
แกะริมทาง มีถํ5าอยู่ถํ5าหนึ�งที�นั�น
และซาอูลก็เสด็จเข้ าไปปล่อย
ทุกข์ ฝ่ายดาวิดกับคนของท่าน
นั�งอยู่ที�ส่วนลึกที�สุดของถํ5า
4คนของดาวิดกเ็รียนท่านว่า "ดู
เถิด วันนี5 เป็นวันที�พระเยโฮวาห์
ตรัสกับท่านว่า `ดูเถิด เราจะ
มอบศัตรูของเจ้ าไว้ในมือของ
เจ้า เพื�อเจ้าจะได้ทาํกับเขาตาม
ที�เจ้าเห็นควร'" แล้วดาวิดก็ลุก
ขึ5 นเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์
ของซาอูลอย่างลับๆ

I ซามูเอล OQ, OP

(OP) ยชว IR:RR; I ซมอ OR:O (OT) สดด IK:V; QI:OO (OK) O พกษ IV:V
(OV) ยชว IR:TO; O พศด OU:O (I) I ซมอ OQ:IV (O) I ซมอ OT:O; สดด QM:IO
(Q) วนฉ Q:OP; I ซมอ OP:IU; สดด RK (P) I ซมอ OT:M-II
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5 ต่อมาภายหลั งใจของดาวิดก็
ตาํหนิตัวท่านเอง เพราะท่านได้
ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล
6ท่านว่าแก่คนของท่านว่า "ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงห้ ามข้าพเจ้า
กระทาํสิ�งนี5 ต่อเจ้านายของข้าพ-
เจ้า ซึ� งเป็นผู้ที�พระเยโฮวาห์
ทรงเจิมตั5 งไว้ คือที�จะเหยียดมือ
ออกต่อสู้ กับท่าน ด้วยว่าท่าน
เป็นผู้ ที� พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว้"
7ดาวิดก็ห้ ามผู้ รับใช้ของท่ าน
ด้วยถ้อยคาํเหล่านี5  และไม่ยอม
ให้เขาทั5งหลายทาํร้ายซาอูล และ
ซาอูลก็ทรงลุกขึ5 น ออกจากถํ5า
เสดจ็ไปตามทางของพระองค์
8 ภายหลั งดาวิ ดก็ลุ กขึ5 นด้ วย
และออกไปจากถํ5า ร้องทูลซาอูล
ว่า "ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์" และเมื�อซาอูลทรง
เหลียวดู ดาวิดก็ก้มลงถึงดิน
กราบไหว้
9และดาวิดทูลซาอูลว่า "ไฉน
พระองค์ทรงฟังถ้อยคาํของคนที�
กล่าวว่า `ดูเถิด ดาวิดแสวงหาที�
จะทาํร้ายพระองค์'
10 ดูเถิด วันนี5 พระเนตรของ
พระองค์ประจักษ์แล้วว่า พระ
เยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ในวัน
นี5 ไว้ในมือของข้าพระองค์ที� ใน
ถํ5า และบางคนได้ขอให้ข้าพระ
องค์ประหารพระองค์เสีย แต่

ข้าพระองค์ก็ได้ไว้พระชนม์ของ
พระองค์ ข้าพระองค์พูดว่า
`ข้าพเจ้าจะไม่ยื�นมือออกทาํร้าย
เจ้านายของข้าพเจ้า เพราะพระ
องค์ เป็นผู้ ที� พระเยโฮวาห์ทรง
เจิมไว้'
11 ยิ� งกว่านั5 นเสด็จพ่อของข้า
พระองค์ได้ขอดูชายฉลองพระ
องค์ในมือของข้าพระองค์ โดย
เหตุที� ว่าข้ าพระองค์ได้ตัดชาย
ฉลองพระองค์ออก และมิได้
ประหารพระองค์เสีย ขอพระ
องค์ทรงทราบและทรงเห็นเถิด
ว่า ในมือของข้าพระองค์ไม่มี
ความชั� วร้ ายหรื อการละเมิ ด
ข้าพระองค์มิได้กระทาํบาปต่อ
พระองค์ แม้ว่าพระองค์จะล่า
ชี วิตของข้าพระองค์เพื� อจะเอา
ชีวิตข้าพระองค์
12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพาก-
ษาระหว่างข้าพระองค์และพระ
องค์ ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้
แค้ นแทนข้ าพระองค์ ต่ อพระ
องค์ แต่มือของข้าพระองค์จะไม่
กระทาํอะไรต่อพระองค์
13 ดังสุภาษิตโบราณว่า `ความ
ชั� วร้ายก็ออกมาจากคนชั� ว' แต่
มือของข้าพระองค์จะไม่กระทาํ
อะไรต่อพระองค์
14 กษัตริย์แห่งอิสราเอลออกมา
ตามผู้ใด พระองค์ไล่ตามผู้ใด
ไล่ตามสุนัขที�ตายแล้ว ไล่ตาม

I ซามูเอล OP

(R) O ซมอ OP:IU (T) I ซมอ OT:II (K) สดด K:P; มธ R:PP
(V) สดด IPI:T; สภษ IT:OM; IK:V (II) วนฉ II:OK; I ซมอ OT:OU; สดด K:Q
(IO) ปฐก IT:R; วนฉ II:OK (IQ) มธ K:IT-OU (IP) I ซมอ IK:PQ; OT:OU
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ตัวหมัด
15 เพราะฉะนั5 น ขอพระเยโฮ-
วาห์ทรงเป็นผู้พิพากษา และขอ
ทรงประทานคาํ พิ พากษาระ-
หว่างข้าพระองค์และพระองค์
และทอดพระเนตร และขอว่า
ความฝ่ายข้าพระองค์ และขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นหัตถ์
ของพระองค์"
16 อยู่มาเมื� อดาวิดทูลคาํเหล่า
นี5 ต่อซาอูลแล้ว ซาอูลตรัสว่า
"ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย นั� นเป็น
เสียงของเจ้าหรือ" ซาอูลก็ทรง
ส่งเสียงกันแสง
17 พระองค์ ตรั สกั บดาวิ ดว่ า
"เจ้าชอบธรรมยิ�งกว่าข้า เพราะ
เจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ใน
เมื�อข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความ
ร้าย
18 เจ้าได้ประกาศในวันนี5 แล้ว
ว่า เจ้าได้กระทาํความดีต่อข้า
อย่างไร ในการที� เจ้ามิได้ประ-
หารข้าเสียในเมื� อพระเยโฮวาห์
ทรงมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้ว
19 เพราะถ้าผู้ใดพบศัตรูของตน
เขาจะยอมให้ปลอดภัยไปหรือ
ดังนั5 นขอพระเยโฮวาห์ทรงกระ-
ทาํดีแก่ เจ้ าสนองการที� เจ้ าได้
กระทาํแก่ข้าในวันนี5
20 บัดนี5  ดูเถิด ข้าประจักษ์แล้ว
ว่า เจ้าจะเป็นกษัตริย์แน่ และ
ราชอาณาจักรอิสราเอลจะสถา-

ปนาอยู่ในมือของเจ้า
21 เพราะฉะนั5นบัดนี5 จงปฏิญาณ
ให้แก่ข้าในพระนามของพระเย-
โฮวาห์ว่า เจ้าจะไม่ตัดเชื5 อสาย
รุ่นหลังของข้าเสีย และเจ้าจะไม่
ทาํลายชื� อของข้ าเสี ยจากวงศ์
วานบิดาของข้า"
22 ดาวิดก็ปฏิญาณให้แก่ซาอูล
แล้วซาอูลกเ็สดจ็กลับพระราชวัง
และดาวิดกับคนของท่านก็ขึ5 น
ไปยังที�กาํบังเข้มแขง็

ความตาย
ของซามูเอล

25
ฝ่ายซามู เอลก็สิ5 นชี วิต
และคนอิ สราเอลทั5 ง

ปวงก็ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่าน
และเขาทั5 งหลายก็ฝังศพท่านไว้
ในบ้านของท่านที� รามาห์ และ
ดาวิดก็ลุกขึ5 น ลงไปยังถิ� นทุร-
กันดารปาราน

ดาวิด นาบาลและ
นางอาบีกายิล

2มีชายคนหนึ�งในมาโอน มีการ
งานอยู่ในคารเมล ชายผู้นั5 นมั� ง
มีมาก มีแกะสามพันและแพะ
หนึ� งพัน ท่านตัดขนแกะของ
ท่านอยู่ที�คารเมล
3 ชื� อของชายคนนั5 นคือนาบาล
และชื� อภรรยาของท่านคืออาบี-
กายิล นางมีความเข้าใจเรื� อง
ต่างๆเป็นอย่างดีและมีหน้าตา
สวยงาม แต่ชายคนนั5 นเป็นคน

I ซามูเอล OP, OR

(IR) I ซมอ OP:IO (IT) I ซมอ OT:IK (IK) ปฐก QM:OT (IM) I ซมอ OT:OQ
(OU) I ซมอ OQ:IK (OI) ปฐก OI:OQ; I ซมอ OU:IP-IK (OO) I ซมอ OQ:OV
(I) ปฐก OI:OI; กดว IU:IO (O) ยชว IR:RR; I ซมอ OQ:OP (Q) ยชว IR:IQ
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เลวร้ ายและประพฤติ ตั วเลว
ทราม เป็นวงศ์วานของคาเลบ
4ดาวิดอยู่ ในถิ� นทุรกันดารได้
ยินว่า นาบาลกาํลังตัดขนแกะ
ของเขาอยู่
5 ดาวิ ดจึ งใช้ ชายหนุ่ มสิ บคน
และดาวิดสั� งชายหนุ่มเหล่านั5 น
ว่า "จงขึ5 นไปที�คารเมลไปหานา-
บาล และคาํนับเขาในนามของ
เรา
6ท่านทั5 งหลายจงกล่าวคาํคาํ-
นับเขาเช่นนี5 ว่า `สันติภาพจงมี
แก่ท่าน สันติภาพจงมีแก่วงศ์
วานของท่าน และสันติภาพจงมี
แก่บรรดาสิ�งที�ท่านมี
7 ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัด
ขนแกะ ฝ่ายผู้เลี5 ยงแกะของท่าน
นั5 นอยู่กับเรา เรามิได้กระทาํ
อันตรายเขาเลย และเขาก็มิได้
ขาดอะไรไปตลอดเวลาที� เขาอยู่
ในคารเมล
8 ขอให้ถามพวกคนหนุ่ มของ
ท่าน ดูเถิด เขาทั5งหลายจะสาํ-
แดงให้ท่านทราบเอง เพราะฉะ-
นั5 นขอให้คนหนุ่มทั5 งหลายของ
ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสาย
ตาของท่าน เพราะเรามาในวันดี
ข้าพเจ้าขอร้องท่านโปรดให้สิ� งที�
ตกมาถึ งมือของท่านแก่พวกผู้
รับใช้ของท่านและแก่ดาวิดบุตร
ของท่าน'"
9 เมื� อพวกคนหนุ่มของดาวิดมา

ถึงก็กล่าวบรรดาคาํเหล่านั5 นแก่
นาบาลในนามของดาวิด และเขา
ทั5งหลายกค็อยอยู่
10 และนาบาลตอบคนรั บใช้
ของดาวิดว่า "ดาวิดคือผู้ใด
บุตรของเจสซีคือผู้ใด สมัยนี5 มี
คนใช้เป็นอันมากที� หนีไปจาก
นายของตน
11 ควรหรือที� ข้ าจะนาํขนมปัง
ของข้า และนํ5าของข้า และเนื5 อ
ของข้า ซึ� งข้าได้ฆ่าเสียสาํหรับ
คนตัดขนแกะของข้า มอบให้แก่
คนซึ�งมาจากที�ไหนข้ากไ็ม่รู้"
12 พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หัน
กลับ และมาบอกเรื�องราวทั5งสิ5 น
นี5 แก่ดาวิด
13 และดาวิดสั� งคนของท่านว่า
"ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว้ "
และทุกคนกเ็อาดาบคาดเอวของ
ตน และดาวิดกเ็อาดาบคาดเอว
ด้วย และมีคนติดตามดาวิดไป
ประมาณสี� ร้อยคน ส่วนอีกสอง
ร้อยคนอยู่เฝ้ากองสัมภาระ
14 แต่มีคนหนุ่มคนหนึ� งไปบอก
นางอาบีกายิลภรรยาของนาบาล
ว่า  "ดูเถิด ดาวิดส่งผู้สื�อสารมา
จากถิ� นทุรกันดารเพื� อจะคาํนับ
นายของเรา และนายกลับดุว่า
คนเหล่านั5น
15 แต่คนเหล่านั5 นเคยดี ต่อเรา
มาก และเราไม่ต้องถูกทาํร้าย
อย่างใดเลย และไม่ขาดสิ� งไร

I ซามูเอล OR
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ตราบใดที� เราไปกับเขาเมื� อเรา
อยู่ในทุ่งนา
16 เขาเป็นเหมื อนกาํแพงของ
เราทั5 งกลางคื นและกลางวั น
ตลอดเวลาที� เราเลี5 ยงแกะอยู่กับ
เขา
17 ฉะนั5 นบัดนี5  ขอท่านทราบ
เรื� องนี5 และพิจารณาว่าท่านควร
จะกระทาํประการใด เพราะเขา
คงมุ่ งร้ายต่อนายของเรา และ
ต่อครัวเรือนทั5งสิ5 นของนาย นาย
นั5นเป็นคนอันธพาล ใครจะพูด
ด้วยกไ็ม่ได้"
18 แล้วนางอาบีกายิลก็ รีบจัด
ขนมปังสองร้อยก้อน และนํ5า
องุ่ นสองถุงหนัง และแกะที�ทาํ
เสร็จแล้วห้าตัว และข้าวคั� วห้า
ถัง และองุ่ นแห้งร้อยช่อ และ
ขนมมะเดื�อสองร้อยแผ่นบรรทุก
หลังลา
19 นางก็สั� งคนรับใช้ของนางว่า
"จงรีบไปก่อนเรา ดูเถิด เราจะ
ตามเจ้าไป" แต่นางมิได้บอก
นาบาลสามีของนาง
20 เมื� อนางขี� ลาลงมา มีสันเขา
บังฝ่ายนางอยู่ ดูเถิด ดาวิดกับ
คนของท่านกล็งมาทางนาง และ
นางกพ็บเขาทั5งหลายเข้า
21 ดาวิดกล่าวไว้แล้วว่า "ข้าได้
เฝ้าทุกสิ� งที�คนนี5 มีอยู่ในถิ�นทุร-
กันดารเสียเปล่า ไม่มีสิ�งใดของ
เขาขาดไปเลย และเขายังกระทาํ

ความชั�วต่อข้าตอบแทนความดี
22 ถ้าถึงแสงอรุณของรุ่งเช้าข้า
ยังปล่อยให้คนใดที� ปัสสาวะรด
กาํแพงได้ในบรรดาคนของเขา
นั5 นให้เหลืออยู่ก็ขอพระเจ้าทรง
ลงโทษศัตรูทั5 งหลายของดาวิด
อย่างนั5น และให้หนักยิ�งกว่านั5น
อีก"
23 เมื� อนางอาบีกายิลเห็นดาวิด
นางก็รีบลงจากหลังลา ซบหน้า
ลงต่อดาวิดกราบลงถึงดิน
24 นางกราบลงที� เท้าของดาวิด
กล่าวว่า "เจ้านายของดิฉันเจ้าข้า
ความชั� วช้านั5 นอยู่ ที� ดิ ฉันแต่ ผู้
เดียว ขอให้หญิงผู้ รับใช้ของ
ท่านได้พูดให้ท่านฟัง ขอท่านได้
โปรดฟังเสียงหญิงผู้ รับใช้ของ
ท่าน
25 ขอเจ้านายของดิ ฉันอย่าได้
เอาความกับชายอันธพาลคนนี5
เลยคือนาบาล เพราะเขาเป็น
อย่างที� ชื� อของเขาบอก นาบาล
เป็นชื�อของเขา และความโง่เขลา
กอ็ยู่กับเขา แต่ดิฉันหญิงผู้รับใช้
ของท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่ม
ของเจ้ านายซึ� งท่ านได้ ใช้ ไป
นั5นไม่
26 เหตุฉะนั5 นบัดนี5 เจ้านายของ
ดิฉัน พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่แน่ฉันใด และท่านมีชีวิตอยู่
แน่ฉันใด ด้วยว่าพระเยโฮวาห์
ทรงกระทาํให้ท่านระงับเสียจาก
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การทาํให้โลหิตตก และจากการ
แก้ แค้ นด้ วยมื อของท่ านเอง
เพราะฉะนั5 นขอให้ศัตรูของท่าน
และบรรดาผู้ที�กระทาํร้ายต่อเจ้า
นายของดิฉันจงเป็นอย่างนาบาล
27 สิ� งเหล่ านี5 ซึ� งหญิงผู้ รับใช้
ของท่านได้นาํมาให้เจ้านายของ
ดิฉันขอมอบแก่บรรดาคนหนุ่ม
ซึ�งติดตามเจ้านายของดิฉัน
28 ได้โปรดอภัยการละเมิดของ
หญิงผู้รับใช้ของท่านเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํให้
เจ้านายของดิฉันเป็นวงศ์วานที�
มั�นคงอย่างแน่นอน ด้วยว่าเจ้า
นายของดิฉันทาํสงครามอยู่ฝ่าย
พระเยโฮวาห์ ตราบใดที�ท่านมี
ชีวิตอยู่จะหาความชั� วที� ตัวท่าน
ไม่ได้เลย
29 แม้มีคนลุกขึ5 นไล่ตามท่ าน
และแสวงหาชีวิตของท่าน ชีวิต
ของเจ้านายของดิ ฉันจะผูกมัด
อยู่กับกลุ่มชีวิตซึ�งอยู่ในพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ชีวิต
ศั ต รู ของท่ านจะ ถู ก เห วี� ยง
ออกไปดั�งออกไปจากรังสลิง
30 และต่อมาเมื� อพระเยโฮวาห์
จะทรงกระทาํแก่เจ้านายของดิ-
ฉันแล้ว ตามบรรดาความดีซึ� ง
พระองค์ทรงลั� นวาจาเกี� ยวกับ
ท่าน และทรงตั5 งท่านไว้เป็นเจ้า
นายเหนืออิสราเอล
31 เจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุ

ที� ต้องเศร้าใจหรือระกาํใจเพราะ
ได้กระทาํให้โลหิตเขาตกด้วยไม่
มีสาเหตุ หรือเพราะเจ้านายของ
ดิฉันทาํการแก้แค้นเสียเอง และ
เมื� อพระเยโฮวาห์ ทรงกระทาํ
ความดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้ว
ก็ขอระลึกถึ งหญิงผู้ รับใช้ของ
ท่านบ้าง"
32 ดาวิดจึงกล่าวแก่อาบีกายิล
ว่า "สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงใช้
เจ้าให้มาพบเราในวันนี5
33 ขอให้ความสุ ขุมของเจ้ารับ
พระพร และขอให้ตัวเจ้าได้รับ
พระพร เพราะเจ้าได้ป้องกันเรา
ในวันนี5 ให้พ้นจากการทาํให้โล-
หิตตก และจากการแก้แค้นด้วย
มือของเราเอง
34 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ผู้ทรงระงับเรา
เสียจากการกระทาํร้ายเจ้า ทรง
พระชนม์อยู่แน่ฉันใด ถ้าเจ้ามิ
ได้รีบมาพบเราเสีย เมื�อถึงแสง
อรุณของรุ่งเช้าจะไม่มีคนที�ปัส-
สาวะรดกาํแพงได้เหลือแก่นา-
บาลเลยเป็นแน่"
35 แล้วดาวิดก็รับบรรดาสิ� งที�
นางนาํมาจากมือของนาง และ
ดาวิดกล่าวแก่นางว่า "จงกลับไป
ยังบ้านเรือนของเจ้าด้วยสันติ
ภาพเถิด ดูเถิด เราได้ฟังเสียง
ของเจ้าแล้ว และเราก็ยอมรับ

I ซามูเอล OR

(OK) ปฐก QQ:II; I ซมอ QU:OT (OM) I ซมอ 18:17; 24:11; O ซมอ K:II-IT
(OV) สดด TT:V; ยรม IU:IM; มลค Q:IK (QU) I ซมอ IQ:IP; IR:OM (QO) ปฐก OP:OK
(QQ) I ซมอ OR:OT (QP) I ซมอ OR:OO, OT (QR) ปฐก IV:OI; I ซมอ OU:PO

 09_1sam.pub 
 page 62

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 626

เจ้า"
36 และอาบีกายิลก็กลับไปหา
นาบาล และดูเถิด ท่านกาํลังมี
การเลี5 ยงใหญ่ในบ้านของท่ าน
อย่างการเลี5 ยงของกษัตริย์ และ
จิ ตใจของนาบาลก็ ร่ าเริ งอ ยู่
เพราะท่านมึนเมามาก นางจึงมิ
ได้บอกอะไรให้ท่านทราบ ไม่ว่า
มากหรือน้อย จนเวลารุ่งเช้า
37 และต่อมาในเวลาเช้า เมื� อ
เหล้ าองุ่ นสร่ างจากนาบาลไป
แล้ว ภรรยาของท่านกเ็ล่าเหตุ-
การณ์เหล่านี5 ให้ฟัง และจิตใจ
ของท่านก็ตายเสียภายใน และ
ท่านกลายเป็นดังก้อนหิน
38 อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระ
เยโฮวาห์ ทรงประหารนาบาล
และท่านกส็ิ5 นชีวิต

ดาวิดแต่งงานกบั
นางอาบีกายิล

และนางอาหิโนอมั
39 เมื�อดาวิดได้ยินว่านาบาลสิ5 น
ชีวิตแล้ว ท่านจึงว่า "สาธุการแด่
พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงแก้แค้นการ
เหยียดหยามที� ข้าพระองค์ได้รับ
จากมือของนาบาล และทรงป้อง
กันผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทาํ
ความชั�ว พระเยโฮวาห์ทรงตอบ
แทนการกระทาํชั� วของนาบาลให้
ตกบนศีรษะของเขาเอง" แล้ว
ดาวิดก็ส่งคนไปสู่ ขออาบีกายิล
ให้มาเป็นภรรยาของท่าน

40 และเมื� อผู้รับใช้ของดาวิดมา
ถึงอาบีกายิลที�คารเมล เขาทั5 ง
หลายก็พูดกับนางว่า "ดาวิดได้
ให้ เราทั5 งหลายมานาํเธอไปให้
เป็นภรรยาของท่าน"
41 และนางก็ลุกขึ5 นซบหน้าลง
ถึงดินกล่าวว่า "ดูเถิด หญิงผู้รับ
ใช้ของท่านเป็นผู้ รับใช้ที� จะล้าง
เท้ าให้แก่ ผู้ รับใช้แห่งเจ้ านาย
ของดิฉัน"
42 อาบีกายิลก็รีบลุกขึ5 นขี� ลาตัว
หนึ� งพร้อมกับสาวใช้ปรนนิบัติ
เธออีกห้าคน นางตามผู้สื�อสาร
ของดาวิดไป และได้เป็นภรรยา
ของดาวิด
43 ดาวิดยังได้รับนางอาหิโนอัม
ชาวยิสเรเอลมาด้วย และทั5งสอง
กเ็ป็นภรรยาของท่าน
44 ซาอู ลได้ ทรงยกมี คาลราช
ธิดาของพระองค์ ผู้ เป็นภรรยา
ของดาวิด ให้แก่ปัลทีบุตรชาย
ลาอิชชาวกัลลิมแล้ว

อีกครั� งหนึ,ง
ที,ดาวิดปฏิเสธ
ไม่ยอมฆ่าซาอูล

26
ชาวศิฟมาหาซาอู ลที�
เมืองกิ เบอาห์ ทูลว่า

"ดาวิดซ่อนตัวอยู่ บนเขาฮาคี-
ลาห์ ซึ�งอยู่ตรงหน้าเยชิโมนมิใช่
หรือ"
2 ซาอู ลจึ งทรงลุ ก ขึ5 นลงไปที�
ถิ�นทุรกันดารศิฟ พร้อมกับชาย

I ซามูเอล OR, OT
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อิสราเอลที� คัดเลือกแล้วสามพัน
คน เพื� อแสวงหาดาวิดในถิ� น
ทุรกันดารศิฟ
3และซาอูลทรงตั5 งค่ายอยู่ที� เขา
ฮาคีลาห์ ซึ� งอยู่ ข้างถนนซึ� งอยู่
ตรงหน้าเยชิโมน แต่ดาวิดยังคง
อยู่ในถิ� นทุรกันดาร และท่าน
เห็นว่าซาอูลเสดจ็มาหาท่านที�ใน
ถิ�นทุรกันดาร
4 เพราะฉะนั5 นดาวิดส่งผู้ สอด
แนมออกไป จึงทราบว่าซาอูล
ทรงยกมาแน่แล้ว
5แล้วดาวิดก็ลุกขึ5 นมายังที� ซึ� ง
ซาอูลทรงตั5 งค่ายอยู่ และดาวิด
ก็เห็นที� ที� ซาอู ลบรรทมพร้อม
กับอั บเนอร์ บุตรชายเนอร์แม่
ทัพ ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขต
ค่าย  ฝ่ายกองทัพก็ตั5 งค่ายอยู่
รอบพระองค์
6แล้วดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลค
คนฮิตไทต์ และกับอาบีชัยบุตร
ชายของนางเศรุยาห์ น้องชาย
ของโยอาบว่า "ผู้ใดจะลงไปใน
ค่ายของซาอูลกับเราบ้าง" อาบี-
ชัยตอบว่า "ข้าพเจ้าจะลงไปกับ
ท่าน"
7ดาวิดและอาบี ชั ยจึ งลงไปที�
กองทัพในเวลากลางคืน และดู
เถิด ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขต
ค่าย หอกของพระองค์ปักอยู่ที�
ที�ดินตรงพระเศียร อับเนอร์กับ
พวกพลกน็อนล้อมพระองค์อยู่

8อาบีชัยพูดกับดาวิดว่า "ในวัน
นี5 พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่าน
ไว้ในมือของท่านแล้ว ฉะนั5นบัด
นี5 ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอก
ให้ติดดิน ครั5 งเดียวก็พอ และ
ข้ าพเจ้าไม่ ต้องแทงเขาครั5 งที�
สอง"
9แต่ดาวิดบอกอาบีชัยว่า "ขอ
อย่าทาํลายพระองค์เลย เพราะผู้
ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ ผู้
ซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ และ
จะไม่มีความผิด"
10 และดาวิดกล่าวว่า "พระเย-
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด
พระเยโฮวาห์จะทรงฆ่าพระองค์
ท่านเอง หรือจะถึงวันกาํหนดที�
พระองค์ต้องสิ5 นพระชนม์ หรือ
พระองค์ จะเสด็จเข้ าสงคราม
และพินาศเสีย
11 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ าม
ปรามข้าพเจ้าไม่ ให้ เหยียดมือ
ออกต่อสู้ ผู้ ที� พระเยโฮวาห์ทรง
เจิมไว้ บัดนี5 จงเอาหอกที�อยู่ตรง
พระเศียรกับเหยือกนํ5า และให้
เราไปกันเถิด"
12 ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือก
นํ5าจากที�พระเศียรของซาอูลและ
เขาทั5 งสองก็ออกไป ไม่มีใคร
เห็น ไม่มีใครทราบ และไม่มีคน
ใดตื� น เพราะเขาหลับสนิททุก
คน เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้เขาหลับสนิท

I ซามูเอล OT

(R) I ซมอ IP:RU, RI; IK:RR (T) วนฉ K:IU-II; O ซมอ O:IQ, IM, OP; I พศด O:IT
(M) I ซมอ OP:P (V) I ซมอ OP:T-K; O ซมอ I:IP, IT (IU) ปฐก PK:OV; พบญ QI:IP
(II) I ซมอ OP:T-IO; รม IO:IK, IV; I ปต Q:V (IO) ปฐก O:OI; IR:IO; อสย OV:IU

 09_1sam.pub 
 page 64

 Monday, February 29, 2016 15:33 



หน้า 628

13 และดาวิดก็ ข้ ามไปอี กฟาก
หนึ� งไปยืนอยู่ บนยอดเขาไกล
ออกไป มีที� ว่างกว้างใหญ่ระ-
หว่างทั5งสองฝ่าย
14 ดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพล
และเรียกอับเนอร์บุตรชายเนอร์
ว่า "อับเนอร์เอ๋ย ท่านไม่ตอบ
หรือ" แล้วอับเนอร์ตอบว่า "ใคร
นั�นที�มาร้องเรียกกษัตริย์"
15 และดาวิดตอบอับเนอร์ ว่ า
"ท่านไม่ใช่ผู้ชายแกล้วกล้าดอก
หรือ ในอิสราเอลมีใครเหมือน
ท่านบ้าง ทาํไมท่านไม่เฝ้า
กษัตริย์เจ้านายของท่านไว้ให้ดี
เพราะมีคนหนึ� งเข้าไปจะทาํลาย
กษัตริย์เจ้านายของท่าน
16 ที� ท่านกระทาํเช่นนี5 ไม่ดีแน่
พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด ท่านสมควรตายเพราะ
ท่านมิได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้
ให้ดี ผู้ที�พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว้ บัดนี5 ตรวจดูทีว่า หอกของ
กษัตริย์อยู่ที�ไหน และเหยือกนํ5า
ที�ตรงพระเศียรนั5นอยู่ที�ไหน"
17 ซาอูลทรงจาํสาํเนียงดาวิดได้
จึงตรัสว่า "ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย
นี� เป็นเสียงของเจ้าหรือ" และ
ดาวิดทูลว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์
เจ้านายของข้าพระองค์ เป็น
เสียงข้าพระองค์พ่ะย่ะค่ะ"
18 และท่านทูลต่อไปว่า "ไฉน
เจ้ านายของข้ าพระองค์ จึ งไล่

ตามผู้ รับใช้ของพระองค์ ข้า
พระองค์ได้กระทาํอะไรไป มือ
ข้าพระองค์ผิดอย่างไรเล่า
19 เพราะฉะนั5นบัดนี5 ขอกษัตริย์
เจ้านายของข้าพระองค์ทรงฟัง
เสียงผู้ รับใช้ของพระองค์ ถ้า
พระเยโฮวาห์ทรงปลุกปั� นพระ
องค์ให้ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขอพระ
เยโฮวาห์ ให้ ได้ รับเครื� องถวาย
แต่ ถ้ าเป็ นบุ ตรทั5 งหลายของ
มนุษย์ยุกข็อให้คนนั5นเป็นที�สาป
แช่งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะเขาได้ ขับไล่ ข้าพระองค์
ออกไปในวันนี5 มิให้ได้ส่วนมร-
ดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าว
ว่า `จงไปปรนนิบัติพระอื�น'
20 เพราะฉะนั5นบัดนี5  ขออย่าให้
โลหิตของข้าพระองค์ตกถึงดิน
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
เพราะกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้
ออกมาหาชีวิตหมัดตัวเดียว ดัง
ผู้ หนึ� งไล่ตามนกกระทาอยู่ บน
ภูเขา"
21 แล้วซาอูลตรัสว่า "ข้าได้
กระทาํบาปแล้ว ดาวิดบุตรของ
เราเอ๋ย จงกลับไปเถิด ด้วยว่า
เราจะไม่ ทาํ ร้ ายเจ้ าอี กต่ อไป
เพราะในวั นนี5 ชี วิ ตของเราก็
ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดู
เถิด เราประพฤติตัวเป็นคน
เขลาและได้ กระทาํ ผิ ดอย่ าง
เหลือหลาย"

I ซามูเอล OT

(IK) I ซมอ OP:IT (IM) I ซมอ OP:V, II-IP
(IV) พบญ P:OM; I ซมอ IP:OP; O ซมอ IP:IT; IT:II; OU:IV
(OU) I ซมอ OP:IP (OI) อพย V:OK; I ซมอ IR:OP, QU
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22 และดาวิดทูลว่า "ข้าแต่
กษัตริย์ ดูเถิด หอกของกษัตริย์
อยู่ที�นี�  ขอรับสั� งให้คนหนุ่มคน
หนึ�งมารับไปจากที�นี�
23 พระเยโฮวาห์ทรงประทาน
รางวัลแก่ทุกคนตามความชอบ
ธรรมและความสัตย์ซื� อของเขา
เพราะในวันนี5 พระเยโฮวาห์ทรง
มอบพระองค์ ไว้ ในมื อของข้ า
พระองค์แล้ว แต่ข้าพระองค์มิ
ได้เหยียดมือออกต่อสู้ ผู้ ที� พระ
เยโฮวาห์ทรงเจิมไว้
24 ดูเถิด ชีวิตของพระองค์นั5 น
ประเสริฐในสายตาของข้าพระ
องค์ในวันนี5 ฉันใด  กข็อให้ชีวิต
ของข้าพระองค์ประเสริฐในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ฉัน
นั5 น และขอพระองค์ทรงช่วย
ข้ าพระองค์ ให้ พ้ นจากบรรดา
ความทุกข์ลาํบากทั5งสิ5 นด้วย"
25 แล้วซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่า
"ดาวิดบุตรของเราเอ๋ย ขอพระ
เจ้าทรงอวยพรเจ้า เจ้าจะกระทาํ
สิ� งที� ยิ� งใหญ่และจะสาํเร็จแน่ "
ดาวิดจึงไปตามทางของท่านและ
ซาอู ลก็ เสด็จกลับสู่ ราชสาํนั ก
ของพระองค์

ดาวิดสิ� นหวงัจึงหนีไป
อยู่ที,แผ่นดิน
คนฟีลิสเตีย

27
ดาวิดนึกในใจว่า "ข้า
คงจะพินาศสักวันหนึ� ง

ด้วยมือของซาอูล ไม่มีสิ� งใดดี
กว่าที� ข้าจะหนีไปอยู่ที� แผ่นดิน
คนฟีลิสเตีย แล้วซาอูลก็จะ
ทรงเลิกไม่ติดตามข้าอีกภายใน
พรมแดนอิสราเอล และข้าจะ
รอดพ้นจากมือของท่านได้"
2ดาวิดจึงลุกขึ5 นยกข้ามไป ทั5 ง
ตัวท่านและคนที� อยู่กับท่านหก
ร้อยคนด้วยกัน ไปหาอาคีชบุตร
ชายมาโอค กษัตริย์เมืองกัท
3และดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคีช
ที� เมืองกัท คือตัวท่านและคน
ของท่าน ทุกคนมีครัวเรือนไป
ด้วย ทั5 งดาวิดพร้อมกับภรรยา
สองคน คืออาหิโนอัมชาวยิสเร-
เอล และอาบีกายิลชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล
4และเมื� อมี คนไปทูลซาอู ลว่า
ดาวิ ดได้ หนี ไปเมื องกั ทแล้ ว
พระองค์ก็มิได้แสวงหาท่านอีก
ต่อไป
5แล้วดาวิดจึงทูลอาคีชว่า "ถ้า
บัดนี5 ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณา
ในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงให้เขามอบที� ในหัวเมือง
แก่ข้าพระองค์สักแห่งหนึ�ง เพื�อ
ข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู่ที� นั� น
ไฉนผู้ รับใช้ของพระองค์จะอยู่
ในราชธานีกับพระองค์เล่า"
6ในวันนั5 นอาคีชทรงมอบเมือง
ศิกลากให้ ศิกลากจึงเป็นหัว
เมืองขึ5 นแก่กษัตริย์ยูดาห์จนถึง

I ซามูเอล OT, OK

(OQ) I ซมอ OP:IV; O ซมอ OO:OI; สดด K:M
(OR) ปฐก QO:OM; I ซมอ OP:OU (O) I ซมอ OI:IU; OR:IQ; I พกษ O:QV
(Q) I ซมอ OR:PO-PQ (T) ยชว IR:QI; IV:R; I พศด IO:I; นหม II:OM
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ทุกวันนี5
7ระยะเวลาที� ดาวิดอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินฟีลิสเตียนั5 นเป็นหนึ� ง
ปีกับสี� เดือน
8ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านก็ขึ5 น
ไปปล้นชาวเกชูร์ คนเกซไรต์
และคนอามาเลข เพราะประชา
ชาติเหล่านี5 เป็นชาวแผ่นดินนั5 น
ตั5 งแต่สมัยโบราณ ไกลไปจนถึง
เมืองชูร์ถึงแผ่นดินอียิปต์
9ดาวิดก็โจมตีแผ่นดินนั5 น ไม่
ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ริบ
แกะ วัว ลา อูฐ และเสื5 อผ้า
แล้วกลับมาหาอาคีช
10 อาคีชถามว่า "วันนี5 ท่านไป
ปล้นผู้ใดมา" ดาวิดก็ทูลว่า
"ปล้ นถิ� นใต้ ที� แผ่ นดิ นยูดาห์
ปล้นถิ�นใต้ที�คนเยราเมเอล และ
ปล้นถิ�นใต้คนเคไนต์"
11 ดาวิดมิได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือ
ผู้หญิง ที�จะนาํข่าวมาที�เมืองกัท
โดยคิดว่า "เกรงว่าเขาจะบอก
เรื�องของเราและกล่าวว่า `ดาวิด
ได้ทาํอย่างนั5 นๆ และนี� จะเป็น
วิธีการขณะที� ท่ านอาศัยอยู่ ใน
แผ่นดินฟีลิสเตีย'"
12 อาคีชทรงวางพระทัยในดา-
วิดด้วยทรงดาํริว่า "เขาได้กระ-
ทาํให้อิสราเอลชนชาติของเขา
เกลียดอย่างที�สุด เพราะฉะนั5น
เขาจึ งเป็ นผู้ รั บใช้ ของเราได้
ตลอดไป"

ดาวิดจะเป็นองครกัษ์
ของกษตัริยอ์าคีช

28
อยู่มาในครั5 งนั5 นคนฟี-
ลิสเตียได้รวบรวมกาํ-

ลังเพื� อทาํสงครามสู้ รบกับอิส-
ราเอล และอาคีชตรัสกับดาวิด
ว่า "จงเข้าใจเถิดว่า ท่านกับคน
ของท่านจะออกทัพไปกับเรา"
2ดาวิดทูลอาคีชว่า "ดีทีเดียว
พ่ะย่ะค่ะ พระองค์จะได้ทราบว่า
ผู้ รับใช้ของพระองค์จะกระทาํ
อะไรได้บ้าง" และอาคีชรับสั� ง
กับดาวิดว่า "ดีแล้ว เราจะให้
ท่านเป็นองครักษ์ของเราตลอด
ชีพ"
3 ฝ่ ายซามู เอลได้ สิ5 นชี พแล้ ว
และคนอิ สราเอลทั5 งปวงก็ ไว้
ทุกข์ให้ท่าน และฝังศพท่านไว้
ในเมืองรามาห์ ซึ�งเป็นเมืองของ
ท่านเอง และซาอูลทรงกาํจัดคน
ทรงและพ่อมดแม่มดเสี ยจาก
แผ่นดิน
4คนฟีลิสเตียก็ชุมนุมกันและ
มาตั5 งค่ายอยู่ที�ชูเนม และซาอูล
ทรงรวบรวมอิสราเอลทั5งสิ5 นและ
เขาทั5งหลายตั5 งค่ายอยู่ที�กิลโบอา
5เมื� อซาอูลทอดพระเนตรกอง
ทัพของคนฟีลิสเตียก็กลัว และ
พระทัยของพระองค์ก็หวั� นไหว
มาก
6และเมื� อซาอูลทูลถามพระเย-
โฮวาห์ พระเยโฮวาห์มิได้ทรง

I ซามูเอล OK, OM

(K) I ซมอ OV:Q (M) ปฐก OR:IM; อพย IK:M, IT; ยชว IQ:O, IQ; IT:IU; I ซมอ IR:K
(IU) วนฉ I:IT; I พศด O:V, OR (I) I ซมอ OV:I-O (Q) อพย 22:18; ลนต 19:31
(P) ยชว IV:IM (R) โยบ IM:II (T) อพย OM:QU; กดว IO:T; OK:OI; พบญ QQ:M
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ตอบพระองค์ ไม่ว่าด้วยความ
ฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วย
ผู้พยากรณ์

คนทรงที,บา้นเอนโดร์
7ซาอู ลจึงรับสั� งกับมหาดเล็ก
ของพระองค์ว่า "จงออกไปหา
หญิงที�เป็นคนทรง เพื�อเราจะได้
ไปหาและถามเขาดู" และ
มหาดเล็กก็กราบทูลว่า "ดูเถิด
มี หญิ งคนทรงคนหนึ� งอ ยู่ ที�
บ้านเอนโดร์"
8ซาอู ลจึ งปลอมพระองค์และ
ทรงฉลองพระองค์ อย่ างอื� น
เสด็จออกไปพร้อมกับชายสอง
คนไปหาหญิ งคนทรงในเวลา
กลางคืน พระองค์ตรัสว่า "ขอ
ทาํนายให้ ฉันโดยวิญญาณของ
คนตาย ฉันจะออกชื� อผู้ใดก็ให้
เรียกผู้นั5นขึ5 นมา"
9 หญิ งคนนั5 นจึ งทู ลตอบพระ
องค์ว่า "ดูเถิด ท่านทราบแล้วว่า
ซาอูลทรงกระทาํอะไร ที�ได้ขจัด
คนทรงและพ่ อมดแม่ มดเสี ย
จากแผ่นดิน ทาํไมท่านจึงมาวาง
กับดักชีวิตของข้าพเจ้าเล่า เพื�อ
ทาํให้ข้าพเจ้าถูกประหาร"
10 แต่ ซาอู ลทรงปฏิ ญาณกั บ
หญิงนั5นในพระนามของพระเย-
โฮวาห์ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงพระ
ชนม์อยู่แน่ฉันใด เจ้าจะไม่ถูก
โทษเพราะเรื�องนี5 แน่ฉันนั5น"
11 หญิงนั5นจึงทูลถามว่า "ท่าน

จะให้ ข้าพเจ้าเรียกใครขึ5 นมา"
ซาอูลตรัสว่า "เรียกซามูเอลขึ5 น
มาให้ฉัน"
12 และเมื�อหญิงคนนั5นเห็นซา-
มูเอล จึงร้องเสียงดัง และ
หญิงนั5นกราบทูลซาอูลว่า "ไฉน
พระองค์จึงทรงล่อลวงหม่อมฉัน
พระองค์คือซาอูล"
13 กษัตริย์ตรัสแก่นางว่า "อย่า
กลัวเลย เจ้าได้เห็นอะไร"
และหญิงนั5 นกราบทูลซาอูลว่า
"หม่อมฉันเห็นเทพเจ้าองค์หนึ� ง
เสดจ็ขึ5 นมาจากแผ่นดิน"
14 พระองค์ถามนางว่า "รูปร่าง
ของเขาเป็นอย่างไร" และนาง
ตอบว่า "เป็นผู้ชายแก่ขึ5 นมา มี
เสื5 อคลุมกายอยู่" ซาอูลก็ทรง
เข้าใจว่าเป็นซามูเอล พระองค์
ทรงโน้มพระกายลงถึงดินกราบ
ไหว้
15 แล้วซามูเอลพูดกับซาอูลว่า
"ท่านรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ5 น
มาทาํไม" ซาอูลทรงตอบว่า
"ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักเพราะ
คนฟีลิสเตียกาํลังมาทาํสงคราม
กับข้าพเจ้า และพระเจ้าทรงหัน
จากข้าพเจ้าเสียแล้ว มิได้ทรง
ตอบข้าพเจ้าอีกเลย ไม่ว่าโดย
ผู้พยากรณ์ หรือโดยความฝัน
เพราะฉะนั5 นข้าพเจ้าจึงขอเรียก
ท่านขึ5 นมาเพื�อท่านจะได้แจ้งว่า
ข้าพเจ้าจะกระทาํประการใดดี"

I ซามูเอล OM

(K) I พศด IU:IQ (M) พบญ IM:II; I พศด IU:IQ; อสย M:IV (V) I ซมอ OM:Q
(IQ) อพย OO:OM (IP) I ซมอ IR:OK; O พกษ O:M, IQ
(IR) I ซมอ IT:IP; IM:IO; OM:T; สภษ R:II-IQ; IP:IP
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16 และซามูเอลตอบว่า "ในเมื�อ
พระเยโฮวาห์ทรงหันจากท่ าน
เสียแล้ว และเป็นศัตรูของท่าน
ท่านจะมาถามข้าพเจ้าทาํไมเล่า
17 พระเยโฮวาห์ ได้ทรงกระทาํ
แก่ ท่ านอย่ างที� พระองค์ ตรั ส
บอกทางข้าพเจ้าแล้วนั5น เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงฉีกราชอาณา
จักรนั5นออกเสียจากมือของท่าน
และทรงมอบให้แก่คนใกล้เคียง
คือดาวิด
18 เพราะท่านมิได้เชื� อฟังพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ มิได้
กระทาํตามพระพิ โรธของพระ
องค์ที�ทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั5น
พระเยโฮวาห์จึงทรงกระทาํสิ� งนี5
แก่ท่านในวันนี5
19 ยิ� งกว่านั5 นอีกพระเยโฮวาห์
จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับ
ตัวท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย
พรุ่งนี5 ตัวท่านพร้อมกับบุตรชาย
ทั5 งหลายของท่ านจะอยู่ กับเรา
และพระเยโฮวาห์ จะทรงมอบ
กองทัพอิสราเอลไว้ในมือของ
คนฟีลิสเตียด้วย"
20 แล้วซาอูลกท็รงล้มลงเหยียด
ยาวบนพื5 นดินในทันที  กลัวยิ�ง
นั กเพราะถ้ อยคาํของซามู เอล
และไม่มีกาํลังเหลืออยู่ ในพระ
องค์ เพราะไม่ได้เสวยพระกระ-
ยาหารมาตลอดวันหนึ� งกับคืน
หนึ�งแล้ว

21 หญิ งนั5 นก็ เข้ ามาหาซาอู ล
และเมื�อนางเห็นว่า พระองค์ตก
พระทัยมาก จึงทูลว่า "ดูเถิด
หญิงผู้ รับใช้ของพระองค์ก็ยอม
เชื� อฟังรับสั� งของพระองค์ ยอม
เสี�ยงชีวิต และยอมฟังพระดาํรัส
ที�พระองค์ตรัสสั�งทุกประการ
22 เพราะฉะนั5 นบัดนี5  ขอพระ
องค์จงฟังเสียงหญิงผู้ รับใช้ของ
พระองค์บ้าง ขอหม่อมฉันได้
ถวายพระกระยาหารต่ อพระ
พักตร์พระองค์สักหน่อยหนึ� ง
ขอพระองค์เสวยเพื�อพระองค์จะ
ทรงมีพระกาํลั งเมื� อกลั บตาม
ทางของพระองค์"
23 พระองค์กท็รงปฏิเสธ รับสั�ง
ว่า "ไม่กิน" แต่มหาดเล็กกับ
หญิงนั5นอ้อนวอนพระองค์ พระ
องค์ก็ทรงฟังเสียงของเขา พระ
องค์ทรงลุกขึ5 นจากพื5 นดินประ-
ทับบนเตียง
24 หญิงนั5 นมีลูกวัวอ้ วนอยู่ ใน
บ้านตัวหนึ� ง ก็รีบฆ่าเสีย เอา
แป้งมานวดปิ5 งทาํขนมปังไร้เชื5 อ
25 นางก็นาํมาถวายแก่ ซาอู ล
และทรงเสวยกับให้มหาดเล็ก
เขารับประทาน แล้วกท็รงลุกขึ5 น
เสดจ็กลับไปในคืนนั5น

เจ้านายฟีลิสเตีย
คดัคา้นเรื,องดาวิด

29
ฝ่ายคนฟีลิสเตียชุมนุม
กาํลั งทั5 งสิ5 นอยู่ ที� อา-

I ซามูเอล OM, OV

(IK) I ซมอ IR:OM (IM) I ซมอ IQ:V-IQ; IR:I-OT; I พกษ OU:PO
(IV) I ซมอ QI:I-T; โยบ Q:IK-IV (OI) วนฉ IO:Q; I ซมอ IV:R; โยบ IQ:IP
(I) ยชว IO:IM; IV:QU; I ซมอ P:I; OM:I
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เฟก และคนอิสราเอลก็ตั5 งค่าย
อยู่ที�นํ5าพุซึ�งอยู่ในเมืองยิสเรเอล
2 เจ้านายฟีลิสเตียเดินผ่านไป
ตามกองร้อยและกองพัน แต่
ดาวิดกับคนของท่ านก็ผ่ านไป
เป็นกองหลังกับอาคีช
3แล้วเจ้านายของคนฟีลิสเตีย
กล่าวว่า "พวกฮีบรูเหล่านี5 มาทาํ
อะไรที�นี� " และอาคีชก็รับสั� งแก่
เจ้านายคนฟีลิสเตียว่า "นี� คือ
ดาวิดมหาดเล็กซาอูล กษัตริย์
อิสราเอลไม่ใช่หรือ เขาอยู่กับ
เรามาเป็นวันเป็นปีแล้ว ตั5 งแต่
วันที�เขาหนีมาหาข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขา
เลย"
4แต่เจ้านายฟีลิสเตียโกรธท่าน
และเจ้านายฟีลิสเตียทูลท่านว่า
"ขอส่งชายคนนั5 นกลับไป เพื� อ
ให้เขากลับไปยังที�ที�ท่านกาํหนด
ให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไป
รบพร้อมกับเรา เกรงว่าเมื�อเรา
รบกัน เขาจะเป็นศัตรูของเรา
เพราะว่ าชายคนนี5 จะคืนดี กั บ
เจ้านายของเขาได้อย่างไร มิใช่
ด้วยศีรษะของคนที�นี�ดอกหรือ
5ดาวิดคนนี5 มิใช่หรือ ซึ� งเขา
ร้องราํทาํเพลงรับกันว่า `ซาอูล
ฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคน
เป็นหมื�นๆ'"

อาคีชสั ,งใหด้าวิดกลบัไป
6อาคีชจึงเรียกดาวิดเข้ามารับ

สั�งแก่ท่านว่า "พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านได้
ปฏิบัติตนเป็นคนซื� อตรง และ
ในการที�ท่านออกทัพและยกทัพ
กลับร่วมกับเรากเ็ป็นที�ประเสริฐ
ในสายตาของเรา เพราะเราไม่
เห็นความชั� วร้ ายในตัวท่ านตั5 ง
แต่วันที� ท่านมาอยู่กับเราจนถึง
วันนี5  แต่อย่างไรก็ตามเจ้านาย
ทั5 งหลายไม่ เห็ นชอบในเรื� อง
ท่าน
7ฉะนั5 นขอท่านกลับไปเสีย จง
ไปอย่างสันติเถิด เพื� อไม่ให้
เป็นที� ขัดใจเจ้านายฟีลิสเตียทั5 ง
หลาย"
8และดาวิดก็ทูลอาคีชว่า "แต่
ข้าพระองค์ได้กระทาํสิ�งใด หรือ
พระองค์ได้พบสิ� งใดในผู้ รับใช้
ของพระองค์ ตั5 งแต่วันที� ข้า
พระองค์เข้ามารับราชการจนบัด
นี5 ว่า ข้าพระองค์ไม่ควรจะไปรบ
กับศัตรูของกษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์"
9 อาคี ชก็ รั บสั� งตอบดาวิ ดว่ า
"เราทราบแล้วว่าในสายตาของ
เราท่ านดีอย่างทูตสวรรค์องค์
หนึ� งของพระเจ้า แต่บรรดาเจ้า
นายแห่งฟีลิสเตียกล่าวว่า `อย่า
ให้เขาขึ5 นไปกับเราในการรบนี5
เลย'
10 เมื� อเป็นอย่างนี5  ขอท่านลุก
ขึ5 นแต่เช้าพร้อมกับพวกพลแห่ง

I ซามูเอล OV

(O) I ซมอ T:P; K:K; OM:I-O (Q) I ซมอ OK:I-K; I พศด IO:IV; ดนล T:R
(P) I ซมอ IP:OI; IR:OI; OK:T; I พศด IO:IV-OU (R) I ซมอ IM:K; OI:II
(T) I ซมอ OV:Q; O ซมอ Q:OR (V) I ซมอ OV:P; O ซมอ IP:IK (IU) I พศด IO:IV, OO
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นายของท่าน คือคนที�มากับ
ท่าน เมื�อพวกท่านลุกขึ5 นในเวลา
เช้ามืด พอมีแสงกจ็งออกเดิน"
11 ดาวิดกับคนของท่ านจึงลุก
ขึ5 นตั5 งแต่มืด เพื� อออกเดินใน
ตอนเช้า กลับไปยังแผ่นดิน
ฟีลิสเตีย แต่คนฟีลิสเตียขึ5 นไป
ยังยิสเรเอล

ดาวิดแกแ้คน้
การทําลาย

เมืองศิกลาก

30
อยู่มาในวันที� สามเมื� อ
ดาวิดกั บคนของท่ าน

มาถึงเมืองศิกลากปรากฏว่าคน
อามาเลขได้มาปล้นทางภาคใต้
กับปล้นศิกลากแล้ว เขาชนะ
ศิกลากและเผาเสียด้วยไฟ
2และจับผู้หญิงกับทุกคนที� อยู่
ในนั5นไปเป็นเชลยทั5 งผู้ใหญ่และ
เดก็ ไม่ได้ฆ่าผู้ใดเลย แต่กวาด
ต้อนไปตามทางของเขา
3 เมื� อดาวิดกับคนของท่านมาที�
ตัวเมือง ดูเถิด เมืองนั5นถูกเผา
ด้วยไฟ และภรรยากับบุตรชาย
บุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาดไป
เป็นเชลย
4แล้วดาวิดกับประชาชนที� อยู่
กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขา
ไม่มีกาํลังจะร้องไห้อีก
5อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และ
อาบี กายิ ลภรรยาของนาบาล
ชาวคารเมล ภรรยาทั5 งสองของ

ดาวิดกถู็กกวาดไปเป็นเชลยด้วย
6 และดาวิ ดก็ เป็ นทุ กข์ หนั ก
เพราะประชาชนพูดกันว่า จะ
ขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วย
จิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื� น
มาก เพราะบุตรชายและบุตร
สาวของเขา แต่ดาวิดก็มีกาํลัง
ขึ5 นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
7 ดาวิ ดจึ งพู ดกั บอาบี ยาธาร์
ปุโรหิตบุตรชายของอาหิเมเลค
ว่า  "ขอนาํเอโฟดมาให้ข้าพเจ้า"
อาบียาธาร์ก็นาํเอโฟดมาให้ดา-
วิด
8และดาวิดทูลถามพระเยโฮ-
วาห์ว่า "สมควรที� ข้าพระองค์จะ
ติดตามกองปล้นนี5 หรือ ข้าพระ
องค์จะขับทันเขาหรือ" พระองค์
ตอบท่านว่า "จงติดตามเถิด เจ้า
จะไปทันเขาแน่ และจะเอาสิ� ง
สารพัดกลับคืนแน่"
9ดาวิดก็ยกออกติดตามพร้อม
กับคนที� อยู่ กับท่านหกร้อยนั5 น
และเขามาถึงลาํธารเบโสร์ คนที�
ล้าหลังกพั็กอยู่ที�นั�น
10 แต่ดาวิดติดตามต่อไป ทั5 ง
ตัวท่านและคนสี� ร้อย สองร้อย
ที� อ่อนเพลียเกินที�จะข้ามลาํธาร
เบโสร์กห็ยุดพักอยู่
11 เขาทั5 งหลายพบชาวอี ยิปต์
คนหนึ�งอยู่ที�กลางแจ้ง จึงนาํเขา
มาหาดาวิด ให้ขนมปังและเขาก็

I ซามูเอล OV, QU

(II) O ซมอ P:P (I) I ซมอ IR:K; OK:T, M; OV:P (O) I ซมอ OK:O-Q
(R) I ซมอ OR:PO-PQ (T) อพย IK:P; I ซมอ OQ:IT; สดด IM:T; OR:I-O; QP:I-M
(K) I ซมอ OQ:O (M) I ซมอ OQ:O, P; สดด RU:IR; IV:IR (IU) I ซมอ QU:V, OI
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รับประทานและให้นํ5าเขาดื�ม
12 และให้ขนมมะเดื�อแผ่นหนึ� ง
กับช่อองุ่นแห้งสองช่อ เมื�อเขา
รับประทานแล้ว จิตใจของเขาก็
ฟื5 นขึ5 น เพราะเขาไม่ได้รับประ-
ทานขนมปังหรือดื� มนํ5า มาสาม
วันสามคืนแล้ว
13 และดาวิดถามเขาว่า "เจ้า
เป็นคนพวกไหน และเจ้ามาจาก
ไหน" เขาตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็น
คนหนุ่มชาวอียิปต์ เป็นคนใช้
ของคนอามาเลขคนหนึ� ง เมื� อ
สามวันมาแล้วข้าพเจ้าป่วย นาย
ข้าพเจ้าจึงทิ5 งข้าพเจ้าไว้
14 เรามาปล้นที� ถิ� นใต้ของคน
เคเรธี และปล้นที�ส่วนของยูดาห์
และที�ถิ�นใต้ของคาเลบ และเรา
เผาเมืองศิกลากเสียด้วยไฟ"
15 ดาวิดถามเขาว่า "เจ้าจะพา
เราลงไปถึงกองปล้นนี5 หรือไม่"
เขาตอบว่า "ขอปฏิญาณแก่
ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้า
ว่า จะไม่ฆ่าข้าพเจ้า และท่านจะ
ไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือนายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไป
ที�กองปล้นนั5น"
16 เมื�อเขาพาท่านลงไปแล้ว ดู
เถิด กพ็บเขาทั5งหลายแผ่กันอยู่
เต็มดินไปหมด ต่างกินและดื�ม
และเต้นราํเพราะเขาริบได้ข้าว
ของมากมายมาจากแผ่นดินฟี-
ลิสเตียและจากแผ่นดินยูดาห์

17 และดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตั5 งแต่
โพล้เพล้จนถึงเวลาเย็นของวัน
รุ่งขึ5 น ไม่มีชายคนใดหนีรอดไป
ได้สักคนเดียว เว้นแต่ชายสี� ร้อย
คนซึ�งขี�อูฐหนีไป
18 ดาวิดได้สิ� งของต่างๆที� คน
อามาเลขริบคืนมาทั5 งหมด และ
ดาวิดช่วยภรรยาทั5งสองของท่าน
รอดได้
19 ไม่ มี อะไรขาดจากท่ านไป
เลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุตร
ชายหรือบุตรสาว ในสิ� งที� ริบไป
หรือสิ�งที�เขาเหล่านั5นเอาไป ดา-
วิดได้คืนมาหมด
20 ดาวิดยังจับได้บรรดาฝูงแพะ
แกะฝูงวัว และเขาไล่ต้อนฝูง
สัตว์ไปข้างหน้าท่านกล่าวว่า "นี�
เป็นส่วนหนึ�งของดาวิดริบมา"
21 แล้วดาวิดกลับมายังคนสอง
ร้อยผู้ที� อ่อนเพลียเกินที�จะตาม
ดาวิดไป ซึ� งให้พักอยู่ที� ลาํธาร
เบโสร์ และเขากอ็อกไปต้อนรับ
ดาวิดและต้อนรับประชาชนที�อยู่
กับท่าน เมื� อดาวิดเข้ามาใกล้
ประชาชน ท่านก็คาํนับเขาทั5 ง
หลาย
22 คนชั� วและคนอันธพาลทั5 ง
สิ5 นในพวกพลที�ติดตามดาวิดไป
จึงกล่าวว่า "เพราะเขาไม่ไปกับ
เรา เราจะไม่ให้สิ�งที�เราริบมาได้
แก่เขาเลย นอกจากให้ต่างคน
มาพาภรรยาและบุตรของเขาไป

I ซามูเอล QU

(IO) วนฉ IR:IV (IP) ยชว IP:IQ; IR:IQ; I ซมอ QU:I, IT; O ซมอ M:IM
(IR) พบญ OQ:IR (IT) I ธส R:Q (IV) I ซมอ QU:M
(OI) I ซมอ QU:IU (OO) พบญ IQ:IQ; วนฉ IV:OO
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กแ็ล้วกัน"
23 แต่ดาวิดกล่าวว่า "พี� น้อง
ทั5 งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่าน
อย่าทาํอย่างนั5 นกับสิ� งซึ� งพระ
เยโฮวาห์ทรงมอบแก่เรา ผู้ ได้
ทรงพิทักษ์รักษาเราไว้ และทรง
มอบกองปล้นซึ� งมาต่อสู้ กับเรา
ไว้ในมือของเรา
24 ในเรื�องนี5 ใครจะฟังเสียงของ
ท่าน เพราะคนที�ลงไปรบได้ส่วน
แบ่งของเขาอย่างไร คนที� เฝ้า
กองสั มภาระอยู่ ก็ควรได้ ส่ วน
แบ่งอย่างนั5น ให้เขาทั5งหลายรับ
ส่วนแบ่งเหมือนกัน"
25 ตั5 งแต่นั5 นเป็นต้นไป ดาวิด
ก็ตั5 งข้อนี5 ให้ เป็นกฎเกณฑ์และ
กฎแก่อิสราเอลจนทุกวันนี5
26 เมื� อดาวิดมาถึงเมืองศิกลาก
แล้ว ก็ส่งของที� ริบได้นั5 นส่วน
หนึ� งไปให้เพื� อน ซึ� งเป็นพวกผู้
ใหญ่ในยูดาห์กล่าวว่า "ดูเถิด
นี� เป็นของขวัญฝากมาให้ท่านซึ� ง
เป็นส่ วนของของริ บจากศัตรู
ของพระเยโฮวาห์"
27 คือแก่คนที�อยู่ในเบธเอล ใน
ราโมททางภาคใต้ ในยาททีร์
28 ในอาโรเออร์ ในสิฟโมท ใน
เอชเทโมอา
29 ในราคาล ในหัวเมืองของ
คนเยราเมเอล ในหัวเมืองของ
คนเคไนต์
30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ใน

อาธาค
31 ในเฮโบรน คือให้แก่ทุกตาํ-
บลที�ดาวิดกับคนของท่านได้เคย
ไปๆมาๆ

ซาอูลสิ� นพระชนม์

31
ฝ่ายคนฟีลิสเตียก็ต่อสู้
กับคนอิสราเอล และ

คนอิสราเอลก็หนีไปให้พ้นหน้า
คนฟีลิสเตีย ล้มตายอยู่ที�บน
ภูเขากิลโบอา
2และคนฟีลิสเตียก็ไล่ทันซาอูล
กับพวกราชโอรส และคนฟีลิส-
เตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ
และมัลคีชูวาราชโอรสของซาอูล
เสีย
3การรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้า
ไป นักธนูมาพบพระองค์เข้า
พระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝี
มือของนักธนู
4แล้วซาอูลรับสั� งคนถืออาวุธ
ของพระองค์ว่า "จงชักดาบออก
แทงเราเสียให้ทะลุเถิด เกรงว่า
คนที� มิ ได้ เข้ าสุหนัตเหล่านี5 จะ
เข้ามาแทงเราทะลุ เป็นการลบ
หลู่ เรา" แต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอม
กระทาํตาม เพราะเขากลัวมาก
ซาอู ลจึ งทรงชั กดาบของพระ
องค์ออกทรงล้มทับดาบนั5น
5และเมื� อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซา-
อูลสิ5 นพระชนม์แล้ว เขากล้็มทับ
ดาบของเขาเองตายด้วย
6ดังนั5 น ซาอูลก็สิ5 นพระชนม์

I ซามูเอล QU, QI

(OP) กดว QI:OK (OK) ยชว IR:PM (OM) ยชว IQ:IT; IR:RU (OV) วนฉ I:IT
(QU) กดว IP:PR; OI:Q; ยชว IO:IP (QI) กดว IQ:OO (I) I ซมอ OM:P; I พศด IU:I
(O) I ซมอ IP:PV; I พศด M:QQ (Q) O ซมอ I:T (P) วนฉ V:RP; IP:Q; I ซมอ IP:T
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ราชโอรสทั5งสาม และผู้ถืออาวุธ
ของพระองค์กส็ิ5 นชีวิต ตลอดจน
คนของพระองค์ทั5 งสิ5 นก็ตายเสีย
ในวันเดียวกัน
7 เมื� อคนอิ สราเอลซึ� งอยู่ ฟาก
หุบเขาข้างโน้น และผู้ที�อยู่ฟาก
แม่นํ5าจอร์แดนข้างโน้นเห็นคน
อิสราเอลหนีไป และเห็นว่าซา-
อูลกับราชโอรสของพระองค์สิ5 น
ชีพแล้ว เขาก็ทิ5 งบ้านเมืองของ
เขาเสียหลบหนีไป คนฟีลิสเตีย
กเ็ข้ามาอาศัยอยู่ในนั5น
8อยู่มาในวันรุ่งขึ5 น เมื� อคน
ฟีลิสเตียมาปลดเสื5 อผ้าจากคนที�
ถูกฆ่า ก็พบพระศพซาอูลและ
ราชโอรสทั5งสามอยู่บนภูเขากิล-
โบอา
9พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล
และถอดเครื� องอาวุ ธของพระ
องค์ออก ส่งผู้สื�อสารออกไปทั�ว

แผ่นดินฟีลิสเตีย เพื� อประกาศ
ข่าวนี5 ในเรือนรูปเคารพ และใน
ท่ามกลางประชาชนของเขา
10 เขาเอาเครื� องอาวุธของพระ
องค์บรรจุ ไว้ ในวิหารของพระ
อัชทาโรท และมัดพระศพของ
พระองค์ไว้กับกาํแพงเมืองเบธ-
ชาน
11 แต่เมื�อชาวยาเบชกิเลอาดได้
ยินว่าคนฟีลิสเตียกระทาํอย่าง
นั5นกับซาอูล
12 ชายที� กล้ าหาญทุกคนก็ลุก
ขึ5 นเดินคืนยังรุ่ งไปปลดพระศพ
ของซาอูล และศพราชโอรสทั5 ง
สามลงเสี ยจากกาํ แพงเมื อง
เบธชาน และมาที� เมืองยาเบช
ถวายพระเพลิงเสียที�นั�น
13 เขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที� ใต้ต้น
ไม้แห่งหนึ� งในยาเบช และอด
อาหารเจด็วัน

I ซามูเอล QI

(V) O ซมอ I:OU (IU) ยชว K:II; วนฉ I:OK; O:IQ; I ซมอ K:Q; OI:V; O ซมอ OI:IO
(II) I ซมอ II:I-IQ (IO) I ซมอ II:I-II; O ซมอ O:P-K; O พศด IT:IP; ยรม QP:R
(IQ) ปฐก RU:IU; O ซมอ O:P-R; OI:IO-IP
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