
หนา 564ซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง
นางฮันนาหปรารถนา

ไดบุตรชาย

1มีชายคนหนึ่ งเปนชาวรามา-
ธาอิมโซฟม แหงแดนเทือก

เขาเอฟราอิม ชื่อเอลคานาห
บุตรชายเยโรฮัม ผูเปนบุตรชาย
เอลีฮู ผูเปนบุตรชายโทหุ ผูเปน
บุตรชายศูฟ คนเอฟราอิม
2ทานมีภรรยาสองคน คนหนึ่ง
ชื่ อฮันนาห อีกคนหนึ่ งชื่ อเป-
นินนาห เปนินนาหมีบุตร แต
ฮันนาหไมมีบุตร
3ฝ ายชายผู นี้ เคยข้ึ นไปจาก
เมืองของตนทุกป ไปนมัสการ
และถวายสั ตวบูชาแดพระเย-
โฮวาหจอมโยธาที่เมืองชีโลห ที่
นั่ นมี บุตรชายสองคนของเอลี
ชื่ อโฮฟนีและฟเนหัส ผู เปน
ปุโรหิตแหงพระเยโฮวาห
4ในวันที่ เอลคานาหถวายสัตว-
บูชา ทานก็ไดแบงสวนใหแก
เปนินนาหภรรยาของท านและ
แก บุตรชายบุตรสาวทุกคนของ
นาง
5ทานแบงให ฮันนาหสองสวน
เพราะทานรักฮันนาหมาก แต
พระเยโฮวาหทรงปดครรภของ
นางเสีย
6ปรปกษของนางก็ ย่ั วเยานาง
อยางรุนแรง เพ่ือกระทําใหนาง
ระคายเคืองที่พระเยโฮวาหทรง

ปดครรภของนางเสีย
7 เหตุการณก็เปนอยูดังนี้ปแลว
ปเลา เมื่ อนางข้ึนไปยังพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาหคราวใด
ปรปกษของนางก็เคยย่ัวเยานาง
เพราะฉะนั้นนางฮันนาหจึงรอง
ไหไมรับประทานอาหาร
8และเอลคานาหสามีของนาง
จึงถามนางวา "ฮันนาห เธอ
รองไหทําไม และเหตุใดเธอจึง
ไมรับประทานอาหาร และทําไม
จิตใจของเธอจึงโศกเศรา สํา-
หรับเธอฉันไมดีกวาบุตรชายสิบ
คนหรือ"
9หลังจากที่ ได รับประทานอา-
หารและดื่ มที่ เมื องชี โลหแล ว
ฮันนาหก็ลุกข้ึน ฝายเอลีปุโรหิต
นั่ งอยู ที่ เกาอี้ ขางเสาประตูพระ
วิหารของพระเยโฮวาห
นางฮันนาหปฏิญาณวาจะถวาย
บุตรชายคนนั้นแดพระเจา

10 นางเป นทุ กข ร อนใจมาก
อธิษฐานตอพระเยโฮวาหรองไห
คร่ําครวญ
11 นางก็ปฏิญาณไววา "โอ ขา
แตพระเยโฮวาหจอมโยธา ถา
พระองคจะทอดพระเนตรความ
ทุกขใจของหญิงผูรับใชของพระ
องคจริงๆ และยังระลึกถึงขา
พระองค และยังไมลืมหญิงผูรับ
ใชของพระองค แตจะทรงประ-

(1) ยชว 17:17-18; 24:33 (2) พบญ 21:15-17 (3) อพย 34:14, 23; พบญ 12:5-7
(4) พบญ 12:17-18 (5) ปฐก 16:1; 30:1-2 (6) โยบ 24:21 (8) นรธ 4:15
(9) 1 ซมอ 3:3 (10) โยบ 7:11 (11) ปฐก 8:1; 28:20; กดว 6:5; 30:6-11; วนฉ 13:5
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หนา 565
ทานบุตรชายแกหญิงผูรับใชของ
พระองคสักคนหนึ่งแลว ขาพระ
องคจะถวายเขาไวแดพระเยโฮ-
วาหตลอดชีวิตของเขา และมีด
โกนจะไมแตะตองศีรษะของเขา
เลย"
12 อยูมา เมื่ อนางยังอธิษฐาน
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหอยู
นั้น เอลีก็สังเกตดูปากของนาง
13 ฝ ายฮันนาหนั้ นนางพูดแต
ในใจ ริมฝปากของนางมุบมิบ
เทานั้ น ไมไดยินเสียงของนาง
เพราะเหตุนี้ เอลีจึงสําคัญวานาง
มึนเมา
14 เอลีจึงพูดกับนางวา "เธอจะ
เมาไปนานสักเทาใด ทิ้ งเหลา
องุนเสียเถิด"
15 แตฮันนาหตอบวา "มิใชเชน
นั้นเจาคะ ดิฉันเปนหญิงที่มี
ทุกขหนัก ดิฉันมิไดดื่ มเหลา
องุ นหรือเมรัย แตดิฉันระบาย
ความในใจของดิฉันออกตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
16 ขออย าถื อว าหญิงผู รั บใช
ของทานเปนหญิงอันธพาล ที่
ดิ ฉันพูดตลอดมานั้ นก็ พูดดวย
ความกระวนกระวายและความ
ทุรนทุรายมาก"
17 แลวเอลีก็ตอบวา "จงกลับ
ไปเปนสุขเถิด ขอพระเจาแหง
อิสราเอลโปรดประทานตามที่
เจ าได อธิ ษฐานทู ลขอต อพระ

องคนั้น"
18 และนางก็กลาววา "ขอให
หญิงผูรับใชของทานไดรับความ
กรุณาในสายตาของท านเถิ ด"
แลวหญิงนั้ นก็ ไปตามทางของ
นางและรับประทานอาหาร และ
สีหน าของนางก็ ไม เศร าหมอง
อีกตอไป
19 เขาทั้ งหลายลุกข้ึนแตเชาตรู
นมัสการตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห แลวเขาทั้ งหลายก็กลับ
ไปบานที่รามาห และเอลคานาห
ก็สมสูกับฮันนาหภรรยาของตน
และพระเยโฮวาหทรงระลึกถึ ง
นาง

การกําเนิดของซามูเอล
20 และอยู มาเมื่ อถึ งกาลกํา-
หนด ฮันนาหก็ตั้ งครรภคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง และนาง
เรียกชื่ อเด็กนั้นวา ซามูเอล
เพราะนางกลาววา "ดิฉันทูลขอ
มาจากพระเยโฮวาห"
21 ฝายเอลคานาห และทุกคน
ในครอบครัวของทาน ข้ึน
ไปถวายสั ตวบู ชาประจําป แด
พระเยโฮวาห และทําตามคํา
ปฏิญาณของทาน
22 แต ฮันนาหมิ ได ข้ึ นไปด วย
เพราะนางบอกสามีวา "ฉันจะไม
ไปจนกวาเด็กคนนี้หยานมแลว
ฉันจะพาเขาขึ้นไป เพ่ือเขาจะได
ปรากฏตัวตอพระพักตรพระเย-

1 ซามูเอล 1

(15) โยบ 30:16; สดด 42:4; 62:8; ยก 2:19 (16) พบญ 13:13
(17) วนฉ 18:6; 1 ซมอ 25:35 (18) ปฐก 33:15; นรธ 2:13 (19) ปฐก 4:1; 21:1
(21) พบญ 12:11; 1 ซมอ 1:3 (22) อพย 21:6; 1 ซมอ 1:11
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หนา 566
โฮวาห และอยูที่นั่นตลอดไป"
23 เอลคานาหสามีบอกนางวา
"จงทําตามที่ เธอเห็ นชอบเถิ ด
รออยูจนใหเขาหยานม ขอเพียง
ใหพระดํารัสของพระเยโฮวาห
สําเร็จเถิด" นางนั้นก็คอยอยู
และใหบุตรชายกินนมของตัวจน
นางใหเขาหยานม
นางฮันนาหมอบซามูเอลไว

กับพระเจา
24 และเมื่ อนางให เขาหย านม
แลว นางก็พาเขาข้ึนไปพรอม
กับวัวผูสามตัว แปงหนึ่งเอฟาห
และน้ําองุนหนึ่ งขวดหนัง และ
นางก็นําเขามาที่ พระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหที่เมืองชีโลห และ
เด็กนั้นก็ยังเล็กอยู
25 แลวเขาทั้ งหลายก็ฆาวัวผูตัว
นั้นและนําเด็กมาหาเอลี
26 นางก็กลาววา "โอ ทานเจา
ขา ทานมีชีวิตอยูแนฉันใด ทาน
เจาขา ดิฉันเปนผูหญิงที่ ยืนอยู
ที่ นี่ ตอหนาทาน และอธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาห
27 ดิ ฉันอธิ ษฐานขอเด็กคนนี้
และพระเยโฮวาหประทานตาม
คําทูลขอของดิฉัน
28 เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงให
ยืมเขาไวแดพระเยโฮวาหด วย
ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู ดิฉันจะ
ให ยืมเขาไว แดพระเยโฮวาห "
และเขาก็นมัสการพระเยโฮวาห

ที่นั่น
การอธิษฐานอันชื่นชมยินดี

ของนางฮันนาห

2นางฮันนาหไดอธิษฐานและ
กลาววา "จิตใจของขาพเจา

ชื่ นชมในพระเยโฮวาห ในพระ
เยโฮวาหเขาของขาพเจาถูกเชิด
ชูข้ึน ปากของขาพเจาก็อากวาง
เขาใสศัตรูของขาพเจา เพราะ
ขาพเจาเปรมปรีดิ์ ในความรอด
ของพระองค
2 ไมมี ผู ใดบริสุทธิ์ ดั งพระเย-
โฮวาห ไมมีผูใดนอกเหนือพระ
องค ไมมีศิลาใดเหมือนพระเจา
ของขาพเจาทั้งหลาย
3อย าพู ดโอหั งอี กต อไปเลย
อย าให ความจองหองออกมา
จากปากของเจาเลย เพราะพระ
เยโฮวาหทรงเป นพระเจ าของ
ความรู การกระทําทั้งหลายพระ
องคทรงเปนผูชั่งตรวจ
4 คันธนูของผูมีกําลังก็หัก แต
ผูที่ซวนเซก็ไดกําลังมาคาดเอว
5บรรดาคนที่ เคยกินอิ่ มก็ตอง
ออกรับจางหากิน แตคนที่ เคย
หิวก็หยุดหิว คนที่เปนหมันกํา-
เนิดบุตรเจ็ดคน แตนางที่มีบุตร
มากก็เหี่ยวแหงไป
6พระเยโฮวาหทรงประหารและ
ทรงใหมีชีวิต พระองคทรงนําลง
ไปถึงแดนคนตายและก็นําข้ึนมา
7พระเยโฮวาห ทรงกระทําให

1 ซามูเอล 1, 2

(23) กดว 30:7 (24) กดว 15:9-10 (25) ลก 2:22 (26) 2 พกษ 2:2, 4 (27) มธ 7:7
(28) ปฐก 24:26, 52 (1) สดด 9:14; 13:5 (2) อพย 15:11 (4) สดด 37:15; 46:9
(5) สดด 113:9; อสย 54:1 (6) พบญ 32:39 (7) โยบ 1:21; สดด 75:7
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หนา 567
ยากจนและทรงกระทําใหมั่ งค่ั ง
พระองคทรงกระทําใหต่ําลงและ
พระองคทรงยกข้ึน
8พระองคทรงยกคนยากจนขึ้น
จากผงคลี พระองคทรงยกคน
ขอทานข้ึนจากกองขยะ กระทํา
ใหเขานั่ งรวมกับเจานาย และ
ไดที่ นั่ งอันมี เกียรติ เปนมรดก
เพราะวาเสาแหงพิภพเปนของ
พระเยโฮวาห พระองคทรงวาง
พิภพไวบนนั้น
9พระองคจะทรงดู แลย างเท า
ของวิสุทธิชนของพระองค แต
คนชั่ วจะตองนิ่ งอยู ในความมืด
เพราะวามนุษยจะชนะดวยกําลัง
ของตนก็หาไม
10 ศั ตรู ของพระเยโฮวาห จะ
แตกเปนชิ้ นๆ พระองคจะทรง
เอาฟ าร องในสวรรค ต อสู เขา
พระเยโฮวาหจะทรงพิพากษาที่
สุดปลายพิภพ พระองคจะทรง
ประทานกําลั งแก กษัตริ ย ของ
พระองค และจะทรงยกยองเขา
ของผูที่พระองคทรงเจิมไว"
11 แล วเอลคานาห ก็ กลั บไป
บานที่ รามาห และเด็กนั้นก็
ปรนนิบัติพระเยโฮวาหตอหนา
เอลีปุโรหิต

บุตรชายท้ังสองของเอลี
ไมรูจักพระเจา

12 ฝายบุตรชายทั้ งสองของเอลี
เปนคนอันธพาล เขามิไดรู จัก

พระเยโฮวาห
13 ธรรมเนียมของปุโรหิตที่ มี
ตอประชาชนเปนอยางนี้ เมื่อมี
ประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตว
บูชา คนใชของปุโรหิตจะเขา
มามือถือขอเกี่ ยวเนื้ อสามงาม
ขณะเมื่อเนื้อกําลังตมอยู
14 เขาจะเอาขอเกี่ ยวเนื้ อแทง
เขาไปในกระทะ หรือหมอหู
หรือหมอขนาดใหญ หรือหมอ
ธรรมดา ขอเกี่ ยวเนื้ อติดอะไร
ข้ึนมา ปุโรหิตก็เอาสิ่งนั้นไปเปน
ของตน ที่เมืองชีโลหเขาก็กระ-
ทําเชนนั้นแกคนอิสราเอลทุกคน
ที่มาที่นั่น
15 ย่ิงกวานั้นอีก กอนที่เขาเผา
ไขมัน คนใชของปุโรหิตเคยเขา
มากลาวแกชายผูกระทําบูชานั้น
วา "ขอเนื้ อไปใหปุโรหิตทอด
ทานไมรับเนื้อตมจากเจา ทาน
ตองการเนื้อดิบ"
16 และถ าชายคนนั้ นกล าวแก
เขาวา "ขอใหเขาเผาไขมันเสีย
กอน แลวจงเอาไปตามชอบใจ
เถิด" เขาจะตอบวา "ไมได เจา
ตองใหเดี๋ยวนี้ ถาไมใหขาก็จะ
เอาไปโดยใชกําลัง"
17 ดังนี้ แหละบาปของคนหนุม
ทั้ งสองนั้ นจึงใหญหลวงนักตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห เพราะ
วา คนเหลานั้ นไดดูหมิ่นของ
ถวายแดพระเยโฮวาห

1 ซามูเอล 2

(8) โยบ 36:7; 38:4-6; ลก 1:52 (9) รม 3:19; 1 ปต 1:5
(10) สดด 2:9; 18:13-14; 21:1, 7; 89:24; 96:13 (12) พบญ 13:13; วนฉ 2:10
(14) 1 ซมอ 1:3 (15) ลนต 3:3-5, 16 (17) ปฐก 6:11; มลค 2:7-9
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หนา 568
ซามูเอลปรนนิบัติพระเจา

ตั้งแตเปนเด็ก
18 แตซามูเอลปรนนิบัติอยูตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห เปน
เด็กคนที่คาดเอวดวยเอโฟดผา
ปาน
19 ฝายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆ
นํามาใหเขาทุกป เมื่อนางข้ึนไป
พรอมกับสามี เพ่ื อถวายเครื่ อง
บูชาประจําป
20 แลวเอลีเคยอวยพรเอลคา-
นาหและภรรยาของเขา กลาววา
"ขอพระเยโฮวาหประทานเชื้ อ
สายแกทานโดยหญิงคนนี้ แทน
คนที่นางใหยืมไวแดพระเยโฮ-
วาห" แลวเขาทั้ งหลายก็กลับ
บานของตน
21 และพระเยโฮวาหทรงเย่ี ยม
เยียนฮันนาห และนางก็ไดตั้ ง
ครรภ คลอดบุตรเป นชายสาม
หญิงสอง และกุมารซามูเอลก็
เติบโตข้ึนเฉพาะพระพักตรพระ
เยโฮวาห

ความชั่วรายของ
บุตรชายท้ังสองของเอลี

22 ฝายเอลีชรามากแลว และ
ทานได ยินถึงเร่ื องราวทั้ งสิ้ นที่
บุตรชายทั้ งสองของทานกระทํา
แกคนอิสราเอล เชนวาเขาเขา
หาหญิงที่ปรนนิบัติอยูที่ทางเขา
พลับพลาแหงชุมนุมดวย
23 และท านก็ ว ากล าวเขาทั้ ง

สองวา "ทําไมเจาจึงกระทําเชน
นั้น เพราะเราไดยินจากประชา
ชนทั้ งปวงถึ งความชั่ วซึ่ งเจ า
กระทํา
24 ลูกเราเอย อยาทําเลยเพราะ
เร่ืองที่ เราไดยินไมดีเลย ลูกทํา
ใหประชาชนของพระเยโฮวาห
ทําการละเมิด
25 ถามนุษยคนใดกระทําผิดตอ
มนุษยดวยกัน ผู วินิจฉัยจะ
วินิจฉัยใหเขา แตถามนุษยกระ-
ทําบาปตอพระเยโฮวาห ใครจะ
ทูลขอเพ่ือเขาไดเลา" แตเขาทั้ง
สองหาไดฟ งเสียงบิดาของเขา
ไม เพราะวาเปนน้ําพระทัยของ
พระเยโฮวาหที่ จะทรงประหาร
เขาเสีย
26 ฝายกุมารซามู เอลก็ เติบโต
ข้ึนและเปนที่ชอบมากขึ้นเฉพาะ
พระเยโฮวาหและตอหนาคนทั้ ง
ปวงดวย

พระเจาทรงสาปแชง
วงศวานของเอลี
ตลอดไปเปนนิตย

27 ครั้ งนั้ นมี บุ รุษของพระเจ า
มาหาเอลี กลาวแกทานวา "พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา `เรา
ได เผยเราเองให แจ งแก เรื อน
บรรพบุรุษเจา เมื่อเขาทั้งหลาย
อยู ในอี ยิปต ใต บังคับวงศวาน
ของฟาโรห
28 และเราไดเลือกเขาออกจาก

1 ซามูเอล 2

(18) อพย 28:4; 1 ซมอ 2:11 (19) 1 ซมอ 1:3, 21 (20) ปฐก 14:19; 1 ซมอ 1:11
(21) ปฐก 21:1; วนฉ 13:24 (22) อพย 38:8 (25) กดว 15:30; พบญ 25:1-2
(26) 1 ซมอ 2:21; สภษ 3:4 (27) อพย 4:14; พบญ 33:1 (28) อพย 28:1; ลนต 2:3
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หนา 569
ตระกูลอิสราเอลทั้งหมดใหเปน
ปุโรหิตของเรา เพ่ือจะข้ึนไป
ถวายที่ แทนบูชาของเรา เพ่ือ
เผาเครื่องหอม เพ่ือสวมเอโฟด
ตอหนาเรา และเราไดมอบ
บรรดาของที่ บูชาดวยไฟซึ่ งคน
อิสราเอลนํามาถวายนั้นแกเรือน
บรรพบุรุษของเจา
29 เหตุ ใดเจ า จึ ง เหยี ยบยํ่า
เครื่องสัตวบูชาของเรา และของ
ที่ เขาถวายตามบัญชาของเราใน
ที่ อาศัยของเรา และใหเกียรติ
แกบุตรชายทั้งสองของเจาเหนือ
เรา และกระทําใหตัวของเจาทั้ง
หลายอวนพี ดวยสวนที่ดีที่ สุด
จากของถวายทุกรายจากอิสรา-
เอลชนชาติของเรา'
30 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
พระเจาของอิสราเอลจึงตรัสวา
`เราพูดโดยความจริงวาวงศวาน
ของเจาและวงศวานบิดาของเจา
จะดําเนิ นต อหน าเราอยู เป น
นิตย' แตบัดนี้พระเยโฮวาหทรง
ประกาศวา `ขอใหการนั้นหาง
ไกลจากเรา เพราะวาผูที่ ให
เกียรติแกเรา เราจะใหเกียรติ
และบรรดาผูที่ดูหมิ่นเรา ผูนั้น
จะถูกดูหมิ่น
31 ดูเถิด วาระนั้นจะมาถึงอยู
แลวที่ เราจะตัดแขนของเจาออก
และตั ดแขนของวงศ วานบิ ดา
ของเจาออก เพ่ือจะไมมีคนชรา

สักคนเดียวในวงศวานของเจา
32 แลวเจาจะเห็นศัตรูในที่อา-
ศัยของเรา คือในความมั่งค่ังทั้ง
สิ้นที่พระเจาจะทรงประทานแก
อิสราเอล และจะไมมีคนชราใน
วงศวานของเจาเปนนิตย
33 คนของเจาซึ่งเรามิไดตัดขาด
เสียจากแทนบูชาของเรานั้น จะ
มีชีวิตอยู เพ่ือทํารายดวงตาของ
เจา และทําใหใจของเจาเศรา
โศก และบรรดาผลอันเพ่ิมพูน
ในวงศวานของเจาจะตายในวัย
อันเบงบานของเขา
34 และสิ่ งนี้จะเปนหมายสําคัญ
แกเจา ซึ่งจะบังเกิดแกบุตรชาย
ทั้ งสองของเจา คือโฮฟนีและ
ฟเนหัส ทั้งสองจะสิ้นชีวิตในวัน
เดียว
35 และเราจะให ปุโรหิตผู สัตย
ซื่อของเราเกิดข้ึนมา ซึ่งจะกระ-
ทําตามสิ่ งที่มีอยู ในจิตในใจของ
เรา และเราจะสรางวงศวานมั่น
คงใหเขา และเขาจะดําเนินอยู
ตอหนาผูที่เราเจิมไวเปนนิตย
36 และตอมาทุกคนที่ ยังเหลือ
อยูในวงศวานของเจาจะมากราบ
ไหว เขาขอเงินเหรียญหนึ่ งและ
ขนมปงกอนหนึ่ ง และจะกลาว
วา "ขอทานกรุณาตั้งขาพเจาไว
ในตําแหนงปุโรหิตสักทีหนึ่งเถิด
เพ่ื อข าพเจ าจะได รั บประทาน
อาหารสักหนอยหนึ่ง"'"

1 ซามูเอล 2

(29) พบญ 12:5; 32:15; สดด 26:8; มธ 10:37 (30) อพย 29:9; กดว 25:13
(31) 1 ซมอ 4:11-18; 22:18-19 (32) ศคย 8:4 (34) 1 ซมอ 4:11, 17; 10:7-9
(35) 1 ซมอ 8:3-5; 2 ซมอ 7:11 (36) 1 พกษ 2:27
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หนา 570
ซามูเอลเปนผูพยากรณ

และปุโรหิต

3ฝายกุมารซามูเอลปรนนิบัติ
พระเยโฮวาหอยูตอหนาเอลี

ในสมั ยนั้ นพระดํารัสของพระ
เยโฮวาหมีมาแตนอย ไมมีนิมิต
บอยนัก
2อยูมา ครั้งนั้นเอลีนอนอยูใน
ที่นอนของตน ตาของทานเริ่ ม
มืดมัว มองอะไรไมเห็น
3ตะเกียงของพระเจายังไมดับ
ซามู เอลนอนอยู ในพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห ที่ที่ หีบของ
พระเจาอยูที่นั่น
4พระเยโฮวาหทรงเรียกซามู-
เอล และซามูเอลทูลตอบวา
"ขาพเจาอยูนี่"
5 เขาจึงว่ิงไปหาเอลี และวา
"ขาพเจาอยูนี่ ดวยทานรองเรียก
ขาพเจา" แตเอลีตอบวา "เราไม
ไดเรียกเจา จงกลับไปนอนอีก"
เขาก็ไปนอน
6และพระเยโฮวาหทรงเรียกข้ึน
อีกวา "ซามูเอลเอย" และซามู-
เอลก็ลุกข้ึนไปหาเอลี กลาววา
"ขาพเจาอยูนี่ ดวยทานรองเรียก
ขาพเจา" แตเอลีตอบวา "ลูก
เอย เรามิไดเรียกเจา จงนอน
อีก"
7ฝ ายซามู เอลไม เคยรู จักพระ
เยโฮวาห และยังไมเคยทรงสํา-
แดงพระดํารัสของพระเยโฮวาห

แกเขา
8และพระเยโฮวาห ทรงเรี ยก
ซามูเอลอีกเปนครั้งที่สาม ซามู-
เอลก็ลุกข้ึนไปหาเอลี กลาววา
"ขาพเจาอยูนี่ ดวยทานรองเรียก
ขาพเจา" แลวเอลีจึงหย่ังรู วา
พระเยโฮวาหทรงเรียกเด็กนั้น
9 เพราะฉะนั้น เอลีจึงพูดกับ
ซามูเอลวา "จงไปนอนเสียเถิด
ถาพระองคทรงเรียกเจา เจาจง
ทูลวา `พระเยโฮวาหเจาขา ขอ
พระองคตรัสเถิด เพราะผูรับใช
ของพระองคคอยฟงอยู'"  ซา-
มูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตน
10 และพระเยโฮวาห เสด็ จมา
ประทับยืนอยู ทรงเรียกอยาง
ครั้งกอนๆวา "ซามูเอล ซามูเอล
เอย" และซามูเอลทูลตอบวา
"ขอตรัสเถิด เพราะผู รับใชของ
พระองคคอยฟงอยู"
11 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ซามูเอลวา "ดูเถิด เราจะทําสิ่ง
หนึ่งในอิสราเอล หูของทุกคนผู
ที่ไดยินจะซาทั้งสองขาง
12 ในวันนั้นเราจะกระทําใหสิ่ ง
สารพัดที่ เรากลาวไว เกี่ ยวดวย
เร่ื องวงศวานของเอลีใหสําเร็จ
เสียตอเอลี ตั้งแตตนจนถึงที่สุด
13 ดังนั้ นเราจึงบอกเขาวา เรา
จะลงโทษวงศ วานของเขาเป น
นิตย เพราะความชั่วชาซึ่ งเขารู
แลว เพราะบุตรชายทั้งสองของ

1 ซามูเอล 3

(1) 1 ซมอ 2:11, 18; สดด 74:9 (2) ปฐก 27:1; 48:10; 1 ซมอ 4:15 (3) อพย 27:20
(7) 1 ซมอ 2:12; กจ 19:2; 1 คร 13:11 (9) สดด 85:8 (11) 2 พกษ 21:12; ยรม 19:3
(12) 1 ซมอ 2:27-36 (13) พบญ 17:12; 21:18; 1 ซมอ 2:12, 17, 22-23, 25, 29
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หนา 571
เขาประพฤติเลวราย และเขาก็มิ
ไดหามปราม
14 เพราะฉะนั้ นเราจึงปฏิญาณ
ตอวงศวานของเอลีวา ความชั่ว
ชาของวงศวานเอลีนั้นจะลบลาง
เสียดวยเครื่องสัตวบูชา และ
ของถวายไมไดเปนนิตย"
15 ซามู เอลนอนอยู จนรุ งเช า
เขาเปดประตูพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห และซามูเอลก็กลัวไม
กลาบอกนิมิตนั้นแกเอลี
16 เอลีก็เรียกซามูเอลมากลาว
วา "ซามูเอล บุตรของขาเอย"
และซามูเอลตอบวา "ขาพเจาอยู
นี่"
17 และเอลีถามวา "เร่ืองอะไร
นะที่ พระเยโฮวาหทรงบอกเจา
ขออยาปดบังไวจากเราเลย ถา
เจาปดบังสิ่งใดไวจากเราในเรื่อง
ทั้งสิ้นที่พระองคทรงบอกแกเจา
ก็ขอพระเจาทรงลงโทษเจาและ
ใหหนักย่ิงกวา"
18 ดั งนั้ นซามู เอลจึ งบอกทุ ก
อยางแกเอลี ไมไดปดบังอะไร
ไวจากทานเลย และเอลีวา "คือ
พระเยโฮวาหเอง ขอพระองค
ทรงกระทําตามสิ่ งที่ พระองค
ทรงเห็นชอบเถิด"
19 และซามูเอลก็เติบโตข้ึนและ
พระเยโฮวาหทรงสถิตกับท าน
มิใหวาจาของทานตกไปเปลาแต
สักคําเดียว

20 และชนอิสราเอลทั้งปวง ตั้ง
แตดานถึงเบเออร เชบาก็ทราบ
วา ซามูเอลไดรับการแตงตั้งให
เปนผู พยากรณของพระเยโฮ-
วาห
21 และพระเยโฮวาหทรงปรา-
กฏอีกที่ชีโลห เพราะพระเยโฮ-
วาหทรงสําแดงพระองคแกซา-
มูเอลที่ชีโลห โดยพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห
คนฟลิสเตียจับหีบพันธสัญญา

4และถอยคําของซามูเอลมา
ถึงคนอิสราเอลทั้งปวง ฝาย

คนอิสราเอลไดยกกองทัพออก
ไปสู รบกับคนฟลิสเตีย ไดตั้ ง
คายอยูขางเอเบนเอเซอร และ
คนฟลิสเตียตั้งคายอยูในเอเฟก
2คนฟลิสเตียไดจัดพลเปนแนว
เขาตอสู กับอิสราเอล และเมื่ อ
สงครามไดขยายวงออกไป อิส-
ราเอลก็พายแพตอหนาคนฟ-
ลิสเตียผู ไดฆาคนเสียประมาณ
สี่พันคนในสนามรบ
3และเมื่อกองทัพกลับมาสูคาย
พวกผู ใหญของอิสราเอลก็กลาว
วา "ทําไมพระเยโฮวาหจึงทรง
ใหเราพายแพตอหนาคนฟลิส-
เตียในวันนี้ ขอเราไปนําหีบ
พันธสัญญาแหงพระเยโฮวาหมา
ใหเราจากเมืองชีโลหเถิด เพ่ือ
วาหีบนั้นจะมาทามกลางเราและ
จะชวยเราใหพนจากมือศัตรูของ

1 ซามูเอล 3, 4

(14) กดว 15:30-31; อสย 22:14 (17) นรธ 1:17 (18) ปฐก 24:50; อพย 34:5-7
(19) ปฐก 21:22; 28:15; 39:2, 21, 23; 1 ซมอ 2:21; 9:6 (20) วนฉ 20:1
(21) 1 ซมอ 3:1, 4 (1) 1 ซมอ 7:12 (2) 1 ซมอ 12:9 (3) กดว 10:35; ยชว 6:6-21
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หนา 572
เรา"
4 เขาจึ งใชคนไปที่ เมืองชี โลห
เพ่ือนําหีบพันธสัญญาแหงพระ
เยโฮวาหจอมโยธา ผูประทับระ-
หวางพวกเครูบ มาจากชีโลห
บุตรชายทั้ งสองของเอลี คือ
โฮฟนีและฟเนหัส ก็อยู กับหีบ
พันธสัญญาแหงพระเจาที่นั่น
5 เมื่ อหีบพันธสัญญาแห งพระ
เยโฮวาหเขามาในคายแลว คน
อิสราเอลทั้งสิ้นก็โหรองเสียงดัง
จนแผนดินกองไปดวยเสียงนั้น
6และเมื่ อคนฟ ลิ สเตี ยได ยิ น
เสียงโหรองดังเชนนั้น เขาก็
กลาววา "เสียงโหรองอึกทึก
ครึกโครมในคายของคนฮีบรูนั้น
หมายความวาอะไรกัน" และเขา
ทราบวา หีบแหงพระเยโฮวาห
เขามาในคายแลว
7คนฟลิสเตียก็กลั วเพราะเขา
กลาววา "พระเจาไดเสด็จมาใน
คายแลว" และเขากลาววา "วิบัติ
แกเราทั้ งหลาย เพราะแตกอน
ไมเคยเกิดเรื่องอยางนี้เลย
8 วิบัติแกเราทั้ งหลาย ใครจะ
ชวยเราใหพนจากพระหัตถของ
บรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพ
นี้ได พระเหลานี้ เปนผูที่ฆาฟน
ชาวอี ยิปต ด วยภั ยพิ บัติ นานา
ชนิดในถิ่นทุรกันดาร
9 โอ คนฟลิสเตียเอย จงกลา
หาญเถิด จงกระทําตัวเปนลูกผู

ชาย เพ่ือวาเจาจะไมเปนทาส
ของคนฮีบรู ดังที่ เขาเคยเปน
ทาสเจา จงกระทําตัวใหเปนลูก
ผูชายและเขารบ"
10 เพราะฉะนั้นคนฟลิสเตียจึง
สูรบและอิสราเอลก็พายแพ ตาง
ก็หนีไปยังเต็นทของตน ครั้งนั้น
มีการฆาฟนกันมาก เพราะ
ทหารราบของอิสราเอลตายเสีย
สามหมื่นคน
11 และหีบแหงพระเจาก็ถูกยึด
ไป และบุตรชายทั้งสองของเอลี
คือโฮฟนีและฟเนหัส ก็ถูกฆา
ตาย
12 ผู ชายคนเบนยามินคนหนึ่ ง
ว่ิ งไปจากแนวรบมาถึงชีโลหใน
วันเดียวกัน เสื้อผาขาดและดิน
ก็อยูบนศีรษะของเขา
13 เมื่อเขามาถึงนั้น ดูเถิด เอลี
อยูบนที่นั่ งขางถนนคอยเฝาอยู
เพราะจิตใจของท านหว่ั นดวย
เร่ืองหีบแหงพระเจา และเมื่ อ
ชายคนนั้ นเข ามาในเมื องและ
บอกขาว ชาวเมืองทั้ งสิ้นก็รอง
ข้ึน
14 เมื่ อเอลีไดยินเสียงรองเชน
นั้นก็ถามวา "นั่นเสียงอะไรกัน
โกลาหล" แลวชายคนนั้นก็รีบ
เขามาบอกเอลี
15 ฝายเอลีมีอายุเกาสิบแปดป
ตาของทานมืดมัว มองอะไรไม
เห็น

1 ซามูเอล 4

(4) อพย 25:18-21; กดว 7:89 (7) อพย 15:14 (9) วนฉ 13:1; 1 ซมอ 14:21
(10) ลนต 26:17; พบญ 28:15, 25; 1 ซมอ 4:2 (11) 1 ซมอ 2:32, 34; สดด 78:60
(12) ยชว 7:6; 2 ซมอ 1:2 (13) 1 ซมอ 1:9; 4:18 (15) 1 ซมอ 3:2; 1 พกษ 14:4

 09_1sam.pub 
 page 9

 Friday, December 09, 2005 12:21 



หนา 573
16 ช ายคนนั้ น บอก เ อลี ว า
"ขาพเจาเปนคนที่มาจากแนวรบ
ขาพเจาหนีมาจากแนวรบวันนี้ "
เอลีก็ถามวา "ลูกเอย เปนอยาง
ไรบาง"
17 ผู ที่ ส งข าวนั้ นก็ ตอบว า
"อิสราเอลไดหนีไปตอหนาตอ
ตาคนฟลิสเตียไปแลว มีการฆา
ฟนกันมากทามกลางประชาชน
บุตรชายทั้ งสองของทาน คือ
โฮฟนีและฟเนหัสก็ตาย และหีบ
แหงพระเจาถูกยึดไปเสีย"
18 ตอมา เมื่ อเขากลาวถึงหีบ
แหงพระเจา เอลีก็หงายหลัง
จากที่นั่งที่อยูขางประตู คอของ
ทานก็หัก และทานสิ้นชีวิตแลว
เพราะท านชรามากและตั วก็
หนัก ทานไดวินิจฉัยคนอิสรา-
เอลอยูสี่สิบป
19 ฝายบุตรสะใภของทาน คือ
ภรรยาของฟเนหัสมีครรภกําลัง
จะคลอดบุตร และเมื่ อนางได
ยินขาววา เขายึดหีบแหงพระเจา
ไป และพอสามีและสามีของนาง
ก็สิ้ นชีวิต นางก็โนมตัวลงและ
คลอดบุตร เพราะความเจ็บ
ปวดบังเกิดข้ึนแกนาง
20 เมื่อนางกําลังจะตายนั้นพวก
ผูหญิงที่ เฝานางอยู ไดบอกนาง
วา "อยากลัวเลย เพราะเจา
คลอดลูกผูชายคนหนึ่ง" แตนาง
ไมตอบไมฟง

21 นางใหชื่ อเด็กนั้นวา อีคา-
โบด กลาววา "สงาราศีพรากไป
จากอิสราเอลแลว" เพราะเขายึด
หีบแหงพระเจาไป และเพราะ
เร่ืองพอสามีและสามีของนาง
22 และนางกลาววา "สงาราศีได
พรากจากอิสราเอลแลว เพราะ
เขายึดหีบแหงพระเจาไป"

คนฟลิสเตียถูกสาปแชง
เน่ืองดวยหีบพันธสัญญา

5คนฟลิสเตียยึดหีบแหงพระ
เจาและนําไปจากเอเบนเอ-

เซอรถึงเมืองอัชโดด
2 เมื่ อคนฟลิสเตียยึดหีบแห ง
พระเจาไปนั้น เขานําเขาไปไวใน
นิเวศของพระดาโกน และวางไว
ขางพระดาโกน
3และเมื่ อประชาชนชาวอัชโดด
ตื่นเชาในวันรุงข้ึน ดูเถิด  พระ
ดาโกนไดลมหน าควํ่าลงมายัง
พ้ืนดินตรงหนาหีบแหงพระเย-
โฮวาห เขาทั้ งหลายจึงยกพระ
ดาโกนข้ึนตั้งไวในที่เดิม
4แตเมื่ อเขาทั้ งหลายตื่นเชาใน
วันรุงข้ึน ดูเถิด พระดาโกนก็ลม
หนาควํ่าลงมายังพ้ืนดินตรงหนา
หีบแหงพระเยโฮวาห เศียรของ
พระดาโกนและฝามือทั้ งสองก็
ถูกตัดออก อยูที่ ธรณีประตู
เหลืออยูแตลําตัวพระดาโกน
5 เพราะเหตุนี้ เองปุ โรหิตของ
พระดาโกนและผูที่ เขาไปในนิ-

1 ซามูเอล 4, 5

(16) 2 ซมอ 1:4 (20) ปฐก 35:16-19 (21) 1 ซมอ 14:3; สดด 26:8; 87:61
(1) 1 ซมอ 4:1; 7:12 (2) วนฉ 16:23-30; 1 พศด 10:8-10
(3) อสย 19:1; 46:1-2, 7 (4) ยรม 50:2; อสค 6:4, 6; มคา 1:7 (5) ศฟย 1:9

 09_1sam.pub 
 page 10

 Friday, December 09, 2005 12:21 



หนา 574
เวศของพระดาโกน จึงไมเหยียบ
ธรณีประตู นิ เวศพระดาโกนที่
เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้
6พระหัตถของพระเยโฮวาหอยู
เหนื อประชาชนอั ชโดดอย าง
หนัก พระองคทรงทําลายเขา
และทรงเฆี่ ยนเขาดวยริดสีดวง
ทวารข้ันรุนแรง ทั้ งชาวอัชโดด
และเขตแดนของชาวเมืองนั้น
7และเมื่ อชาวเมืองอัชโดดเห็น
อยางนั้น เขาทั้ งหลายกลาววา
"อยาใหหีบแหงพระเจาของอิส-
ราเอลอยูกับเราเลย เพราะวา
พระหัตถของพระองคอยู เหนือ
เรา และเหนือพระดาโกนพระ
ของเราอยางหนัก"
8 เขาจึ งใช คนไปเรี ยกประชุ ม
เจานายทั้งสิ้นของฟลิสเตีย และ
กลาววา "เราจะกระทําอะไรกับ
หีบแหงพระเจาของอิสราเอลดี"
เขาทั้ งหลายตอบวา "ใหเรานํา
หี บแห งพระเจ าของอิ สราเอล
ออมไปยังเมืองกัท" เพราะฉะ-
นั้นเขาจึงนําหีบแหงพระเจาของ
อิสราเอลไปที่นั่น
9 แต เมื่ อ เขาทั้ งหลายนําหี บ
ออมไปเมืองนั้นแลว พระหัตถ
ของพระเยโฮวาหก็ตอสูเมืองนั้น
กระทําให เกิดการทําลายอยาง
หนัก และทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั้น
ทั้ งเด็กและผูใหญ คือใหเกิด
ริดสีดวงทวารขั้ นรุ นแรงข้ึ นที่

สวนลับของเขาทั้งหลาย
10 เขาจึงสงหีบแหงพระเจาไป
ยังเมืองเอโครน และอยูมาเมื่อ
หีบแหงพระเจามาถึงเมืองเอ-
โครน ชาวเมืองเอโครนรองวา
"เขาไดนําหีบแห งพระเจ าของ
อิสราเอลมาใหเรา เพ่ือจะฆาเรา
และประชาชนของเราเสีย"
11 เพราะฉะนั้ นเขาจึงสงคนไป
ใหเรียกประชุมเจานายทั้ งหมด
ของคนฟลิสเตีย และกลาววา
"จงสงหีบแหงพระเจาของอิส-
ราเอลไปเสียใหหีบนั้ นกลับไป
ยังที่เดิม เพ่ือหีบนั้นจะไมไดฆา
เราหรือประชาชนของเราเสีย"
เพราะว ามีการทําลายอย างน า
กลั วตายแพร ไปทั่ วเมื องนั้ น
พระหัตถของพระเจาก็อยูที่ นั่น
อยางหนัก
12 คนที่ ไมตายก็ เปนริดสีดวง
ทวารขั้ นรุนแรง และเสียงรอง
ของชาวเมืองนั้ นก็ ข้ึ นไปยังฟา
สวรรค
คนฟลิสเตียสงหีบพันธสัญญา
ไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช

6หีบแหงพระเยโฮวาหอยู ใน
ถิ่นคนฟลิสเตียเจ็ดเดือน

2คนฟลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิต
และพวกโหรมา กลาววา "เราจะ
กระทําอย างไรกับหีบแห งพระ
เยโฮวาหดี ขอบอกเราวาจะสง
หีบไปยังที่เดิมดวยอะไรดี"

1 ซามูเอล 5, 6

(6) อพย 9:3; พบญ 2:15; 28:27; 1 ซมอ 5:7; 6:5; 7:13; 21:15; สดด 32:4; 78:66
(7) 1 ซมอ 6:5 (8) ยชว 11:22; 1 ซมอ 6:4 (9) พบญ 2:15; 1 ซมอ 5:11; 7:13; 12:15
(12) 1 ซมอ 9:16; ยรม 14:2 (2) ปฐก 14:8; อพย 7:11; อสย 2:6; 47:13; ดนล 2:2

 09_1sam.pub 
 page 11

 Friday, December 09, 2005 12:21 



หนา 575
3 เขาทั้ งหลายตอบวา "ถาทาน
ทั้ งหลายจะสงหีบแห งพระเจ า
ของอิสราเอลไป ก็อยาสงไป
เปลา ถึงอยางไรก็ขอสงเครื่อง
บูชาไถการละเมิดไปดวย แลว
ทานทั้ งหลายจะหายโรค และ
ท านทั้ งหลายจะทราบด วยว า
เหตุใดพระหัตถนี้ จึ งไมหันไป
เสียจากทาน"
4และเขากลาววา "จัดอะไรเปน
เครื่องบูชาไถการละเมิดเลา ที่
เราจะตองถวายใหพระองค" เขา
ทั้ งหลายตอบวา "ลูกริดสีดวง
ทวารข้ันรุนแรงทองคําหาลูกกับ
หนูทองคําหาตัว ตามจํานวนเจา
นายแหงคนฟลิสเตีย เพราะวา
โรคอยางเดียวกันนั้นติดตอทาน
ทั้งหลายและเจานายดวย
5 เพราะฉะนั้น ทานตองทํารูป
ริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงของทาน
และรูปหนู ของท านซึ่ งทําลาย
แผนดิน และทานทั้ งหลายจง
ถวายสง าราศี แด พระเจ าของ
อิสราเอล ชะรอยพระองคจะ
ทรงเบาพระหัตถของพระองค
จากทานทั้ งหลาย ทั้ งจากพระ
ของทานและแผนดินของทาน
6ทําไมท านจึ งกระทําให จิตใจ
ของทานแข็งกระดางไปอยางที่
ชาวอียิปตและฟาโรหไดกระทํา
จิตใจของเขาใหแข็งกระดางนั้น
เมื่ อพระองค ทรงกระทําเหตุ-

การณสูเขาทั้งหลายแลว เขาทั้ง
หลายก็ตองปลอยใหประชาชน
ไปมิใชหรือ แลวเขาทั้ งหลายก็
จากไป
7ฉะนั้ นบัดนี้ จงเตรียมเกวียน
ใหมเลมหนึ่งมาเทียมเขากับแม
วัวคูหนึ่ งซึ่ งยังไม เคยเขาเทียม
แอกเลย จงเอาแมวัวมาเทียม
เกวียนแล วพรากลู กๆของมัน
กลับไปบานเสียใหพนจากมัน
8จงนําหีบแหงพระเยโฮวาหมา
วางไวบนเกวียน และวางเครื่อง
ทองคําซึ่ งทานทั้ งหลายถวายให
พระองค เปนเครื่ องบูชาไถการ
ละเมิดไวในหีบขางๆ แลวก็
ปลอยใหมันไป
9และคอยดู ถาไปตามทางถึง
แผนดินของมันเอง คือทางไป
เมืองเบธเชเมช พระองคก็เปน
ผู ทรงให เกิดความชั่ วรายอยาง
ใหญหลวงนี้แกเรา แตถาไมเชน
นั้น เราจะไดทราบวาไมใชพระ
หัตถของพระองคที่ กระทําตอ
เรา เปนโอกาสที่บังเอิญเกิดข้ึน
แกเราเอง"
10 คนเหล านั้ นก็ กระทําตาม
นําเอาแมวัวคูหนึ่ งเทียมเขากับ
เกวียน แลวขังลูกๆของมันไวที่
บาน
11 และเขาก็ วางหี บแห งพระ
เยโฮวาหไวบนเกวียนพรอมกับ
หีบหนูทองคําและรูปริดสีดวง

1 ซามูเอล 6

(3) อพย 23:15; ลนต 5:15-16; พบญ 16:16 (4) 1 ซมอ 5:6, 9, 12; 6:17
(5) ยชว 7:19; 1 ซมอ 5:3-4, 6-7, 11; 1 พศด 16:28-29 (6) อพย 7:13; 8:15
(7) กดว 19:2; พบญ 21:3-4; 2 ซมอ 6:3 (8) 1 ซมอ 6:4-5 (9) ยชว 15:10; 21:16
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หนา 576
ทวารขั้นรุนแรงของเขา
12 แมวัวก็เดินตรงไปตามทางที่
ไปเมืองเบธเชเมช ไปตามทาง
หลวง เดินพลางรองพลางไม
เลี้ ยวขวาหรือเลี้ ยวซาย และ
บรรดาเจานายแหงคนฟลิสเตีย
ก็ ตามมั นไปจนถึ งพรมแดน
เมืองเบธเชเมช
13 ฝายชาวเมืองเบธเชเมชกํา-
ลังเกี่ยวขาวสาลีอยูที่หุบเขาและ
เมื่ อเขาเงยหนาข้ึนและเห็นหีบ
เขาก็ชื่นชมยินดีที่ไดเห็น
14 เกวี ยนนั้ นได เข ามาในนา
ของโยชู วาชาวเบธเชเมชและ
หยุดอยูที่นั่น     มีหินใหญ
กอนหนึ่ งอยูที่นั่น เขาจึงผาไม
เกวียนเปนฟน และเอาแมวัว
เปนเครื่องเผาบูชาถวายแดพระ
เยโฮวาห
15 และคนเลวี ก็ เชิ ญหี บแห ง
พระเยโฮวาหลง และหีบที่ อยู
ขางๆซึ่ งมีเครื่องทองคํา วางไว
บนกอนหินใหญนั้ น และชาว
เบธเชเมชก็ถวายเครื่องเผาบูชา
และถวายเครื่องสัตวบูชาแดพระ
เยโฮวาหในวันนั้น
16 และเมื่ อเจ านายทั้ งห าของ
คนฟลิสเตียไดเห็นแลว เขาก็
กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั้น
17 ต อไปนี้ เป นรู ปริ ดสี ดวง
ทวารขั้ นรุนแรงทองคํา ซึ่ งคน
ฟลิสเตียถวายเปนเครื่องบูชาไถ

การละเมิดถวายแดพระเยโฮ-
วาห รูปหนึ่งสําหรับเมืองอัชโดด
เมืองกาซารูปหนึ่ง เมืองอัชเค-
โลนรูปหนึ่ง  เมืองกัทรูปหนึ่ง
เมืองเอโครนรูปหนึ่ง
18 รูปหนูทองคําก็เชนเดียวกัน
ตามจํานวนเมืองของฟลิสเตียที่
เปนเมืองของเจานายทั้งหา ทั้ง
เมืองที่มีปอมปราการและชนบท
ที่ ไมมีกําแพงเมือง จนถึงหิน
กอนใหญแหงอาเบลซึ่ งเขาวาง
หีบของพระเยโฮวาห ลงไว นั้ น
หินนั้นก็ยังอยูจนทุกวันนี้ ที่ ใน
ทุงนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช
19 พระองคจึงทรงประหารชาว
เบธเชเมช เพราะวาเขาทั้งหลาย
ไดมองขางในหีบแหงพระเยโฮ-
วาห พระองคไดทรงประหาร
เสียหาหมื่นเจ็ดสิบคน และ
ประชาชนก็ไวทุกข เพราะวาพระ
เยโฮวาหทรงประหารประชาชน
เสียเปนอันมาก
20 แลวชาวเบธเชเมชจึงกลาววา
" ผู ใดสามารถยื นอยู ต อพระ
พักตรพระเยโฮวาหพระเจาบริ-
สุทธิ์องคนี้ได พระองคจะเสด็จ
ไปจากเราไปหาผูใดดี"
21 ดังนั้ นเขาจึงสงผู สื่ อสารไป
ยังชาวเมืองคีริยาทเยอาริมกลาว
วา "คนฟลิสเตียไดคืนหีบแหง
พระเยโฮวาหมาแลว ขอลงมา
เชิญหีบข้ึนไปอยูกับทานเถิด"

1 ซามูเอล 6

(12) กดว 20:19 (13) 1 ซมอ 12:17 (16) ยชว 13:3; วนฉ 3:3 (17) 1 ซมอ 5:8; 6:4
(19) อพย 19:21; กดว 4:5, 15-16, 20 (20) ลนต 11:44-45; 2 ซมอ 6:9; สดด 24:3
(21) ยชว 9:17; 15:9, 60; 18:14; วนฉ 18:12; 1 พศด 13:5-6
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หนา 577
ไดนําหีบพันธสัญญา

ไปยังเรือน
ของอาบีนาดับ

7ชาวคี ริ ยาทเยอาริ มได มา
เชิญหีบแห งพระเยโฮวาห

ข้ึนไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ่ ง
อยูบนเนินเขา และเขาทั้งหลาย
ก็ชําระเอเลอาซาร บุตรชายของ
เขาใหบริสุทธิ์ เพ่ือใหดูแลหีบ
แหงพระเยโฮวาห
2อยูมานับแตวันที่หีบนั้นอยูที่
คี ริ ยาทเยอาริ มก็ เป นเวลาช า
นานตั้ งย่ีสิบป และบรรดาวงศ
วานอิสราเอลทั้ งสิ้นก็คร่ําครวญ
ถึงพระเยโฮวาห
3 แล วซ ามู เ อล พู ดกั บวงศ
วานอิสราเอลทั้งสิ้นวา "ถาทาน
ทั้งหลายจะกลับมาหาพระเยโฮ-
วาหดวยสิ้นสุดใจของทาน จงทิ้ง
พระตางดาวและพระอัชทาโรท
เสียจากทามกลางทานทั้ งหลาย
และเตรียมใจของทานใหตรงตอ
พระเยโฮวาห และปรนนิบัติแต
พระองคเทานั้น พระองคจะทรง
ช วยทานใหพนจากมือของคน
ฟลิสเตีย"
4คนอิสราเอลจึงทิ้ งพระบาอัล
และพระอัชทาโรท และเขาทั้ ง
หลายปรนนิบัติแตพระเยโฮวาห
เทานั้น

การฟนฟูท่ีเมืองมิสปาห
5แลวซามูเอลกลาววา "จงประ-

ชุมคนอิสราเอลทั้ งสิ้ นที่ เมือง
มิสปาหและขาพเจาจะอธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาหเพ่ือทาน"
6 เขาทั้ งหลายจึ งประชุ มกั นที่
มิสปาห และตักน้ํามาเทออก
ถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
และอดอาหารในวั นนั้ นและ
กลาวที่นั่ นวา "เราทั้ งหลายได
กระทําบาปต อพระเยโฮวาห "
และซามูเอลก็วินิจฉัยคนอิสรา-
เอลที่เมืองมิสปาห
7 เมื่ อคนฟลิสเตียได ยินว าคน
อิสราเอลไดประชุมกันที่ เมือง
มิสปาห เจานายแหงฟลิสเตียก็
ยกข้ึนไปตอสูกับอิสราเอล และ
เมื่ อคนอิสราเอลได ยินเชนนั้ น
เขาก็กลัวคนฟลิสเตีย
8และคนอิสราเอลรองตอซามู-
เอลวา "อยาหยุดรองทูลพระเย-
โฮวาหพระเจาของเราเพ่ือเราทั้ง
หลาย เพ่ือขอพระองคทรงชวย
เราใหพนจากมือของคนฟลิส-
เตีย"

พระเจาทรง
ชวยอิสราเอล

ชนะคนฟลิสเตีย
9ซามูเอลก็เอาลูกแกะออนที่ ยัง
กินนมอยู ตั วหนึ่ งมาถวายเปน
เครื่องเผาบูชาทั้งตัวแดพระเย-
โฮวาหและซามู เอลรองทูลตอ
พระเยโฮวาห เพ่ื อคนอิสราเอล
และพระเยโฮวาหทรงสดับทาน

1 ซามูเอล 7

(1) ลนต 21:8; 1 ซมอ 6:21; 2 ซมอ 6:3-4 (3) ปฐก 35:2; พบญ 6:13; 10:20; 13:4
(4) วนฉ 2:11; 10:16 (5) วนฉ 10:17; 20:1 (6) ลนต 16:29; วนฉ 10:10; 20:26
(8) 1 ซมอ 12:19-24; อสย 37:4 (9) ลนต 22:27; 1 ซมอ 12:18
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หนา 578
10 ขณะที่ ซามู เอลถวายเครื่ อง
เผาบูชาอยูนั้น คนฟลิสเตียก็
เขามาใกลจะสู รบกับอิสราเอล
แตพระเยโฮวาหทรงใหฟารอง
เสียงดังย่ิงนักในวันนั้นสูกับคน
ฟลิสเตีย กระทําใหคนฟลิสเตีย
สับสนอลหมาน จึงพายแพแก
อิสราเอล
11 คนอิสราเอลก็ออกจากมิส-
ปาหติ ดตามคนฟ ลิ สเตี ยและ
ฆาฟนเขา จนไปถึงเมืองเบธ-
คาร
12 แลวซามู เอลก็ เอาศิลากอน
หนึ่ งตั้ งไวระหวางมิสปาหและ
เชน เรียกชื่อศิลานั้นวา เอเบน-
เอเซอร เพราะทานกลาววา
"พระเยโฮวาหทรงชวยพวกเรา
จนบัดนี้"
13 ดั งนั้ นคนฟลิ สเตี ยจึ งพ าย
แพไม เขามาในดินแดนอิสรา-
เอลอีก และพระหัตถแหงพระ
เยโฮวาห ก็ ต อสู คนฟ ลิ สเตี ย
ตลอดชีวิตของซามูเอล
14 หัวเมืองที่คนฟลิสเตียไดยึด
ไปจากอิสราเอลนั้น ก็ไดกลับ
คืนมายังอิสราเอล ตั้ งแตเมือง
เอโครนถึงเมืองกัทและอิสรา-
เอลก็ไดตีดินแดนของหัวเมือง
เหลานี้ คืนมาจากมือของคนฟ-
ลิสเตีย ครั้ งนั้นมีสันติภาพระ-
หวางอิสราเอลและคนอาโมไรต
ดวย

ซามูเอลเปนผูพยากรณ
ปุโรหิตและผูวินิจฉัย

คนอิสราเอล
15 ซามูเอลไดวินิจฉัยคนอิสรา-
เอลอยูตลอดชีวิตของทาน
16 และทานก็ เที่ ยวไปโดยรอบ
ทุกปเปนประจํา ไปถึงเมือง
เบธเอล กิลกาล และมิสปาห
และทานก็ วินิจฉัยคนอิสราเอล
ในบรรดาเมืองเหลานั้น
17 แลวทานจะกลับมายังเมือง
รามาห เพราะวาบานของทาน
อยูที่นั่น ทานก็วินิจฉัยคนอิส-
ราเอลที่นั่ นดวย ทานไดสราง
แทนบูชาถวายแดพระเยโฮวาห
ที่นั่น

คนอิสราเอลปรารถนา
มีกษัตริยเหมือนชนชาติอื่น

ท่ีไมรูจักพระเจา

8อยูมา เมื่อซามูเอลแกแลว
ทานไดตั้ งพวกบุตรชายของ

ทานใหวินิจฉัยอิสราเอล
2 บุตรหั วป ของท านชื่ อโยเอล
และคนที่ สองชื่ออาบียาห ทั้ ง
สองเปนผู วินิ จฉัยในเมืองเบ-
เออรเชบา
3แตบุตรชายของทานมิไดดํา-
เนินในทางของทาน ไดเลี่ยงไป
หากําไร เขารับสินบนและบิด
เบือนความยุติธรรมเสีย
4และบรรดาพวกผู ใหญ ของ
อิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอล

1 ซามูเอล 7, 8

(10) ยชว 10:10 (12) ปฐก 28:18; 35:14; ยชว 4:9 (13) วนฉ 13:1; 1 ซมอ 13:5
(15) 1 ซมอ 12:11 (17) วนฉ 21:4; 1 ซมอ 8:4
(1) พบญ 16:18-19; วนฉ 10:4; 1 ซมอ 12:2 (3) อพย 18:21; 23:6-8; พบญ 16:19
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หนา 579
ที่เมืองรามาห
5และเรียนทานวา "ดูเถิด ทาน
ชราแลว และบุตรชายของทานมิ
ไดดําเนินในทางของทาน บัดนี้
ขอทานไดกําหนดตั้ งกษัตริยให
วินิจฉัยพวกเราอยางประชาชาติ
ทั้งหลายเถิด"
6แตเมื่ อเขาพูดวา "ขอตั้ ง
กษัตริยใหวินิจฉัยเราทั้ งหลาย"
ก็กระทําใหซามูเอลไมพอใจและ
ซามูเอลไดทูลอธิษฐานตอพระ
เยโฮวาห

คําตักเตือนจากซามูเอล
7 และพระเยโฮวาห ทรงตอบ
ซามูเอลวา "จงฟงเสียงประชา
ชนในเรื่ องทั้ งสิ้ นที่ เขาทั้ งหลาย
ขอตอเจา เพราะวาเขามิไดละ
ทิ้งเจา แตเขาทั้งหลายไดละทิ้ง
เรา ไมใหเราครอบครองเหนือ
เขา
8ตามการกระทําทั้ งสิ้ นซึ่ งเขา
ไดกระทําตั้ งแต วันที่ เรานําเขา
ออกมาจากอี ยิปต จนถึ งวันนี้
คือเขาไดละทิ้งเราและปรนนิบัติ
พระอื่น เขาจึงกระทําเชนเดียว
กันตอเจาดวย
9 เหตุ ฉะนั้ นบั ดนี้ จงฟ งเสี ยง
ของเขา ขอแตจงคอยทักทวงเขา
และสําแดงให ทราบถึ งวิ ธีการ
ของกษัตริย ผู ที่ จะครอบครอง
เขาทั้งหลาย"
10 ซามู เอลจึงเอาพระดํารัสทั้ ง

สิ้ นของพระเยโฮวาห มาบอก
กลาวแกประชาชนผู รองขอให
ทานตั้งกษัตริย
11 ทานกลาววา "นี่ เปนวิธีการ
ของกษัตริย ผูที่จะครอบครอง
เหนือเจา กษัตริยจะเกณฑบุตร
ชายทั้งหลายของเจาและกําหนด
ใหประจํารถรบ และใหเปนพล
มา และใหว่ิงหนารถรบของพระ
องค
12 แล วพระองค จะตั้ งเขาให
เปนนายพัน นายหาสิบของพระ
องค ใหบางคนไถที่ดินของ
พระองคและเกี่ยวขาว และทํา
ศัสตราวุธ และเครื่องใชของรถ
รบ
13 พระองคจะนําบุตรสาวของ
เจาไปเปนผูปรุงเครื่องหอม ทํา
ครัวและปงขนม
14พระองคจะเอานา สวนองุน
และสวนมะกอกเทศที่ ดี ที่ สุ ด
ของเจาใหแกขาราชการของพระ
องค
15 พระองค จะชั กหนึ่ งในสิ บ
ของพืชผลและผลองุ นของทาน
ใหแกมหาดเล็กและขาราชการ
ของพระองค
16 พระองคจะเอาคนใช ผู ชาย
และคนใชผูหญิง และคนหนุมๆ
ที่ดีที่ สุดของทาน และลาของ
ทานใหไปทํางานของพระองค
17 พระองค จะชั กหนึ่ งในสิ บ

1 ซามูเอล 8

(5) พบญ 17:14-15; ฮซย 13:10-11; กจ 13:21 (6) 1 ซมอ 7:9; 12:17
(7) อพย 16:8; 1 ซมอ 10:19 (9) 1 ซมอ 8:11-18; 10:25
(11) พบญ 17:14; 1 ซมอ 10:25 (12) 1 ซมอ 22:7 (14) 1 พกษ 21:7; อสค 46:18
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หนา 580
ของฝูงสัตวของทาน และทาน
ทั้ งหลายจะเป นทาสของพระ
องค
18 ในวั นนั้ นท านจะร องทุ กข
เพราะกษัตริยของทาน ผูซึ่งทาน
ทั้ งหลายไดเลือกนั้น แตพระ
เยโฮวาหจะไม สดับท านในวัน
นั้น"
19 แตประชาชนปฏิเสธไม เชื่ อ
ฟงเสียงของซามูเอล เขาทั้ ง
หลายกลาววา "เราไมยอม แต
เราจะตองมีกษัตริยปกครองเรา
20 เพ่ือเราจะเปนเหมือนประ-
ชาชาติทั้ งหลายดวย และเพ่ือ
กษัตริยของเราจะวินิจฉัยเราและ
นําหนาเราไปและรบศึกใหเรา"
21 และเมื่ อซามูเอลได ยินถอย
คําทั้ งสิ้ นของประชาชน ทานก็
นําไปทู ลพระเยโฮวาห ให ทรง
ทราบ
22 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ซามูเอลวา "จงฟงเสียงของเขา
ทั้งหลายเถิด และจงตั้งกษัตริย
องคหนึ่งใหเขา" แลวซามูเอลจึง
กลาวแกคนอิสราเอลวา "ใหทุก
คนกลับไปยังเมืองของตน"

พระเจาทรงนําซามูเอล
ใหตั้งซาอูลเปนกษัตริย

9มีชายคนหนึ่ งคนเบนยามิน
ชื่อคีช บุตรชายของอาบีเอล

ผู เปนบุตรชายของเศโรร บุตร
ชายของเบโครัท บุตรชายของ

อาหิยาห คนเบนยามิน เปนคน
รํ่ารวย
2ท านมี บุ ตรชายคนหนึ่ งชื่ อ
ซาอูล เปนคนหนุมที่ดีที่สุด รูป
งาม ไมมีชายคนใดในหมูคน
อิสราเอลที่จะงามกวาเขา เขาสูง
กวาประชาชนทั้ งหลายตั้งแตบา
ข้ึนไป
3ฝายฝูงแมลาของคีชบิดาของ
ซาอูลหายไป คีชจึงกลาวแกซา-
อูลบุตรชายของตนวา "ลุกข้ึน
เอาคนใชคนหนึ่งไปกับเจา เพ่ือ
ไปหาลา"
4 เขาทั้ งสองก็ ผ านแดนเทื อก
เขาแหงเอฟราอิม ผานเขา
แผนดินชาลิชา เขาหาลาไมพบ
เขาก็ผานขามแผนดินชาอาลิม
แตลาไมอยูที่นั่ น แลวเขาผาน
เข าแผ นดิ นของคนเบนยามิน
แตก็หาลาไมพบ
5 เมื่อเขามาถึงแผนดินศูฟ ซา-
อูลจึงพูดกับคนใช ผู ซึ่ งอยู กับ
ทานวา "มาเถิด ใหเรากลับไป
เกรงวาบิดาของขาจะเลิกกังวล
เร่ืองลา และมารอนใจดวยเรื่อง
ของเรา"
6แตคนใชตอบทานวา  "ดูเถิด
มี คนของพระเจ าคนหนึ่ งใน
เมืองนี้ เปนคนที่ เขานับถือกัน
มาก สิ่ งที่ทานกลาวนั้นเปนไป
ตามที่กลาวนั้นทุกอยาง ขอให
เราไปที่นั่น ชะรอยทานจะบอก

1 ซามูเอล 8, 9

(18) สภษ 1:25-28; อสย 1:15; มคา 3:4 (19) อสย 66:4; ยรม 44:16 (20) 1 ซมอ 8:5
(22) 1 ซมอ 8:7; ฮซย 13:11 (1) 1 ซมอ 14:51; 1 พศด 8:33; 9:36 (2) 1 ซมอ 10:23
(4) 2 พกษ 4:42 (5) 1 ซมอ 1:1; 10:2 (6) พบญ 33:1; 1 ซมอ 3:19; 1 พกษ 13:1
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หนา 581
เราถึงทางซึ่งเราควรดําเนิน"
7แล วซาอู ลพู ดกั บคนใช ของ
ทานวา "แตดูเถิด ถาเราไปเรา
จะเอาอะไรไปใหชายผูนั้นเพราะ
ขนมป งในย ามของเราก็ หมด
แลว เราไมมีของขวัญที่จะนําไป
ใหแกคนของพระเจา เรามีอะไร
บาง"
8คนใชตอบซาอูลอีกวา "ดูเถิด
ผมมีเงินอยูหนึ่งเสี้ยวเชเขลและ
ผมจะใหแกคนของพระเจาเพ่ือ
จะบอกหนทางใหแกเรา"
9(ในอิสราเอลสมัยเดิม เมื่ อ
คนใดจะไปทูลถามพระเจา เขา
กลาววา "มาเถิด ใหเราไปหาผู
ทํานายกัน" เพราะผูที่ ในสมัย
นี้ เราเรียกวาผูพยากรณนั้น ใน
สมัยเดิมเขาเรียกวาผูทํานาย)
10 และซาอู ลจึ งพู ดกั บคนใช
ของทานวา "พูดดีนี่มาใหเราไป
กันเถิด" เขาทั้ งสองข้ึนไปที่
เมืองซึ่งคนของพระเจาอยู
11 ขณะเมื่ อเขาข้ึ นภู เขาไปยัง
เมืองนั้น เขาพบพวกผูหญิงสาว
ออกมาตักน้ํา จึงถามวา "ผูทํา-
นายอยูที่นี่หรือ"
12 เธอทั้ งหลายตอบวา "อยูนี่
ดูเถิด ทานเพ่ิงข้ึนหนาทานไป
จงรีบเขาเถิด ทานเพ่ิงมาใน
เมืองเมื่ อกี้ นี้ เพราะวาวันนี้
ประชาชนทําการถวายสัตวบูชา
ณ ปูชนียสถานสูง

13 พอทานทั้ งสองเขาไปถึงใน
เมือง ทานทั้ งสองจะพบกอนที่
ผู ทํานายข้ึนไปรับประทานอา-
หาร ณ ปูชนียสถานสูง เพราะวา
ประชาชนจะไม รับประทานจน
กวาทานจะมาถึง เพราะทานจะ
ตองมาอวยพรแก เครื่ องสัตว-
บูชา ภายหลังผูที่ ไดรับเชิญจึง
รับประทาน ฉะนั้นบัดนี้ จงข้ึน
ไปเถิด ทานทั้งสองจะพบทันที"
14 เขาทั้ งสองก็ ข้ึ นไปยังเมือง
นั้น ขณะเมื่อเขาเขาไปในเมือง
ดูเถิด ซามูเอลกําลังเดินออกมา
ตรงหนาเขาทั้งสอง จะข้ึนไปยัง
ปูชนียสถานสูงนั้น
15 พระเยโฮวาห ได ตรั สในหู
ของซามู เอลแลวในวันกอนวัน
ที่ซาอูลมาถึงวา
16 "พรุ งนี้ เวลาประมาณเทานี้
เราจะส งชายผู หนึ่ งซึ่ งมาจาก
ดินแดนเบนยามิน เจาจงเจิมเขา
ใหเปนเจาเหนืออิสราเอลประ-
ชาชนของเรา เขาจะชวยประชา
ชนของเราใหพนจากมือคนฟ-
ลิสเตีย เพราะเราไดมองดูประ-
ชาชนของเราแลว ดวยเสียงรอง
ทุกขของเขามาถึงเรา"
17 เมื่ อซามู เอลเห็นซาอู ลเข า
แลว พระเยโฮวาหทรงบอกทาน
วา "ดูเถิด นี่เปนชายคนที่เราได
พูดกับเจาแลวนั้ น เขาเปนผูที่
จะปกครองเหนือประชาชนของ

1 ซามูเอล 9

(7) วนฉ 6:18; 13:17; 1 พกษ 14:3 (9) ปฐก 25:22; 2 ซมอ 24:11; 2 พกษ 17:13
(11) ปฐก 24:11, 15; 29:8-9; อพย 2:16 (12) ปฐก 31:54; 1 ซมอ 7:17; 10:5
(15) 1 ซมอ 15:1; กจ 13:21 (16) อพย 2:23-25 (17) 1 ซมอ 16:12; ฮซย 13:11
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หนา 582
เรา"
18 แลวซาอูลก็เขามาใกลซามู-
เอลที่ประตูและกลาววา "ขอ
บอกขาพเจาหนอยวา บานของ
ผูทํานายอยูที่ไหน"
19 ซามูเอลตอบซาอูลวา "ฉัน
เปนผูทํานาย จงเดินข้ึนหนาฉัน
ไปยังปูชนียสถานสูงนั้น เพราะ
ในวันนี้ ทานจะรับประทานอา-
หารกับฉัน และพรุงนี้เชาฉันจึง
จะใหทานไป และฉันจะบอกทุก
อยางที่ ของอยู ในใจของทานแก
ทาน
20 สวนเรื่ องลาของทานที่ หาย
ไปสามวันแลวนั้น อยาเอาใจใส
เลย เพราะเขาพบแลว ความ
ปรารถนาของคนอิสราเอลนั้ น
มุ งหมายเอาใครเลา ไมใชตัว
ทานและวงศวานทั้งสิ้นของบิดา
ทานดอกหรือ"
21 ซาอูลตอบวา "ขาพเจาไมใช
คนเบนยามินดอกหรือ เปน
ตระกูลเล็กนอยที่ สุดในอิสรา-
เอล และครอบครัวของขาพเจา
ไมใชครอบครั วที่ ดอยที่ สุดใน
ตระกูลเบนยามินดอกหรือ ทํา-
ไมทานจึงพูดกับขาพเจาอยางนี้
เลา"
22 แลวซามู เอลก็พาซาอูลกับ
คนใชของทานเขาไปในหองโถง
ใหนั่งในตอนตนที่นั่งสําหรับผูที่
รับเชิญ ซึ่งมีประมาณสามสิบคน

23 และซามู เอลพูดกับคนครัว
วา "จงนําสวนที่ ฉันไดมอบให
ซึ่ งฉันบอกวา `เก็บไวตางหาก'
นั้นมา"
24 คนครัวจึงนําเอาสวนขาและ
สวนบนนั้ นมาวางไวที่ ข างหนา
ซาอูล และซามูเอลกลาววา "ดู
เถิด สิ่ งที่ ไดเก็บไวก็วางอยูตอ
หนาทาน จงรับประทานเถิด
เพราะวาเก็บไวใหแกทานจนถึง
ชั่ วโมงที่ กําหนดไว ตั้ งแตฉัน
กลาววา `ฉันไดเชิญประชาชน
มาแลว'" ซาอูลจึงรับประทาน
กับซามูเอลในวันนั้น
25 และเมื่ อเขาทั้ งหลายลงมา
จากปู ชนี ยสถานสู งเข ามาใน
เมือง ซามูเอลสนทนากับซาอูล
บนดาดฟาหลังคาบาน
26 และเขาทั้ งสองตื่นแตเชาตรู
และอยูมาเมื่อสวางแลว ซามู-
เอลก็เรียกซาอูลผูอยูบนดาดฟา
วา "จงลุกข้ึนเถิด เพ่ือฉันจะสง
ทานไปตามทางของทาน" ซาอูล
ก็ลุกข้ึน ทานทั้ งสองก็เดินออก
ไปที่ถนน ทั้งทานและซามูเอล
27 เมื่ อเขาทั้ งหลายกําลังลงมา
ที่ ชานเมือง ซามูเอลจึงพูดกับ
ซาอูลวา "จงบอกคนใชใหเดิน
ลวงหนาเราไปกอน (และเขาก็
เดินพนไป) ทานจงหยุดที่นี่
กอน เพ่ือฉันจะไดแจงพระดํา-
รัสของพระเจาใหทานทราบ"

1 ซามูเอล 9

(20) 1 ซมอ 8:5, 19; 9:3; 12:13 (21) วนฉ 6:15; 20:46-48; 1 ซมอ 15:17
(24) อพย 29:22, 27; ลนต 7:32-33; กดว 18:18; อสค 24:4
(25) พบญ 22:8; 2 ซมอ 11:2; ลก 5:19; กจ 10:9
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หนา 583
การเจิมซาอูลดวยนํ้ามัน

ใหเปนกษัตริย
หมายสําคัญตางๆจากพระเจา

10แลวซามูเอลก็หยิบขวด
น้ํามัน เทลงบนศีรษะ

ของซาอูล และจุบทานแลวกลาว
วา "พระเยโฮวาหทรงเจิมทานไว
ให เปนเจานายเหนือมรดกของ
พระองคแลวมิใชหรือ
2 เมื่ อท านจากฉั นไปในวั นนี้
ทานจะพบชายสองคน ริมที่ฝง
ศพของนางราเชล ในเขตแดน
เบนยามินที่เศลซาห และเขาทั้ง
สองจะบอกทานวา `ลาซึ่ งทาน
ไปหานั้นพบแลว ดูเถิด บัดนี้
บิดาของทานเลิกกังวลเรื่ องลา
แลว และรอนใจเรื่ องของทาน
กลาววา "เราจะทําอยางไรเรื่อง
บุตรชายของเราดี"'
3และทานจะเดินเลยที่นั่นไปถึง
ที่ ราบตําบลทาโบร ที่นั่ นชาย
สามคนซึ่ งกําลั งข้ึ นไปเฝาพระ
เจาที่เบธเอลจะพบทาน คนหนึ่ง
อุ มลูกแพะสามตัว อีกคนหนึ่ ง
ถือขนมปงสามกอน และอีกคน
หนึ่งถือถุงหนังน้ําองุนถุงหนึ่ง
4 เขาทั้ งหลายจะคํานับทานและ
มอบขนมปงใหทานสองกอนซึ่ง
ทานจะรับจากมือของเขา
5ตอจากนั้ นทานจะมาถึงภู เขา
ของพระเจา ที่นั่นมีกองทหาร
รักษาการของคนฟลิสเตีย อยู

มาเมื่อทานมาถึงเมืองนั้น ทาน
จะพบผู พยากรณหมูหนึ่ งกําลัง
ลงมาจากปูชนียสถานสูง ถือพิณ
ใหญ รํามะนา ป พิณเขาคู นํา
หนามา กําลังพยากรณเร่ือยมา
6แลวพระวิญญาณของพระเย-
โฮวาหจะมาสถิตกับทาน และ
ทานจะพยากรณกับคนเหลานั้น
เปลี่ยนเปนคนละคน
7 เมื่ อหมายสําคัญเหล านี้ เกิด
แกทานแลว จงกระทําอะไรตาม
แตมีโอกาสเถิด เพราะพระเจา
ทรงสถิตกับทาน
8และทานจงลงไปที่กิลกาลกอน
ฉัน และดูเถิด ฉันจะลงมา
หาท านเพ่ื อจะถวายเครื่ องเผา
บูชา และถวายสัตวเปนเครื่ อง
สันติบูชา ทานจงคอยอยูที่นั่ น
เจ็ดวันจนฉันมาหาทาน และสํา-
แดงแกทานวาทานควรจะกระทํา
อะไร"
9 เมื่ อซาอู ลหั นหลั งไปจะจาก
ซามูเอล พระเจาทรงประทาน
จิตใจอีกอยางหนึ่งแกทาน และ
หมายสําคัญเหลานี้ ทั้ งหมดเกิด
ข้ึนในวันนั้น
10 เมื่ อเขาทั้ งสองมาถึ งภู เขา
นั้น ดูเถิด ผูพยากรณหมูหนึ่ง
พบกับทาน และพระวิญญาณ
ของพระเจาสถิตกับทาน และ
ท านก็พยากรณอยู ในหมู พวก
เขา

1 ซามูเอล 10

(1) อพย 30:23-33; พบญ 32:9 (2) ปฐก 35:16-20; 48:7; ยชว 18:28; 1 ซมอ 9:3-5
(3) ปฐก 28:22; 35:1, 3, 7 (5) อพย 15:20-21; 1 ซมอ 13:2-3 (6) กดว 11:25, 29
(7) อพย 4:8; ยชว 1:5; วนฉ 6:12 (8) 1 ซมอ 11:14-15 (10) 1 ซมอ 10:5; 19:20
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หนา 584
11 และตอมาเมื่อคนทั้ งหลายที่
รู จักทานมากอนเห็นวา ดูเถิด
ทานพยากรณอยูกับพวกผูพยา-
กรณ ประชาชนเหลานั้ นก็พูด
กันและกันวา "อะไรหนอเกิด
ข้ึนแกบุตรชายของคีช ซาอูลอยู
ในจําพวกผูพยากรณดวยหรือ"
12 ชายคนหนึ่ งอยูที่นั่ นตอบวา
"และบิดาของเขาทั้ งหลายคื อ
ใคร" ดังนั้นจึงเปนคําภาษิตวา
"ซาอูลอยู ในจําพวกผู พยากรณ
ดวยหรือ"
13 เมื่อทานพยากรณสิ้นลงแลว
ทานก็มายังปูชนียสถานสูง
14 ฝายลุงของซาอูลจึงถามซา-
อูลกับคนใชวา "เจาไปไหนมา"
และทานตอบวา "ไปหาลา และ
เมื่ อเราเห็นว าเราไมพบลานั้ น
แลว เราจึงไปหาซามูเอล"
15 ลุงของซาอูลกลาววา "ซามู-
เอลบอกอะไรแกเจาบาง ขอเลา
ใหฟง"
16 และซาอูลตอบลุงของทานวา
"เขาบอกเราแจมแจงวา พบลา
แลว" แตเร่ืองราวที่ เกี่ ยวกับ
ราชอาณาจักรซึ่ งซามูเอลกลาว
ถึงนั้น ทานไมไดบอกสิ่งใดเลย
17 ฝายซามู เอลจึงเรียกประชา
ชนมาประชุมตอพระเยโฮวาหที่
มิสปาห
18 และทานกลาวแกคนอิสรา-
เอลวา "พระเยโฮวาหพระเจา

แหงอิสราเอลตรัสดังนี้ วา `เรา
ไดนําอิสราเอลออกจากอี ยิปต
และเราไดช วยเจ าทั้ งหลายให
พนจากมือของชาวอียิปต และ
จากมื อของราชอาณาจั กรทั้ ง
หลาย และของคนเหลานั้นที่บีบ
บังคับเจา'
19 แต วันนี้ ท านละทิ้ งพระเจ า
ของทานผูซึ่งชวยทานใหพนจาก
บรรดาความยากลําบากและ
ความทุกขรอน และทานทั้ ง
หลายกลาววา `เราไมยอม
แต ขอตั้ งกษัตริย ไว เหนือเรา'
เพราะฉะนั้นบัดนี้ทานทั้ งหลาย
จงเข า เฝ าพระเยโฮวาห ตาม
ตระกูลของทาน และตามคนที่
นับเปนพันๆของทาน"
20 แล วซามู เอลก็ นําตระกู ล
อิสราเอลทุกตระกูลเขามาใกล
และจับสลากไดตระกูลเบนยา-
มิน
21 ท านก็นําตระกูลเบนยามิน
เขามาใกลตามครอบครัว จับ
สลากไดครอบครัวมัตรี และจับ
สลากไดซาอูลบุตรชายคีช แต
เมื่อเขาหาซาอูลก็หาไมพบ
22 เขาจึ งทูลถามพระเยโฮวาห
ตอไปวา "ชายคนนั้นมาที่นี่หรือ
ยัง" และพระเยโฮวาหตรัสวา "ดู
เถิด เขาซอนตัวอยูที่ กองสัม-
ภาระ"
23 เขาทั้ งหลายจึงว่ิ งไปพาทาน

1 ซามูเอล 10

(11) 1 ซมอ 19:24; อมส 7:14-15 (12) อสย 54:13; ยน 6:45 (14) 1 ซมอ 14:50
(16) 1 ซมอ 9:20 (17) วนฉ 11:11; 20:1 (18) วนฉ 6:8-9; 1 ซมอ 8:8; 12:6, 8
(19) 1 ซมอ 8:7, 19 (20) กจ 1:24, 26 (22) 1 ซมอ 23:2, 4, 10-11 (23) 1 ซมอ 9:2
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หนา 585
มาจากที่นั่น และเมื่อทานยืนอยู
ทามกลางประชาชน ทานก็สูง
กว าประชาชนทุ กคนจากบ า
ข้ึนไป
24 ซามู เอลจึ งกล าวแกประชา
ชนทั้งปวงวา "ทานเห็นผูที่พระ
เยโฮวาหทรงเลือกไวแล วหรือ
ในทามกลางประชาชนไมมีใคร
เหมือนทาน" และประชาชนจึง
รองเสียงดังวา "ขอกษัตริยทรง
พระเจริญ"
25 แลวซามูเอลจึงบอกกับประ-
ชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่
ของตําแหนงกษัตริย และทาน
บันทึกไวในหนังสือ และวาง
ถวายตอพระพักตรพระเยโฮวาห
แลวซามูเอลก็ใหประชาชนกลับ
ไปยังบานของตนทุกคน
26 ซาอูลก็กลับไปยังบ านของ
ทานที่กิเบอาหดวย และมีพวก
นักรบซึ่งพระเจาทรงดลจิตใจไป
กับทานดวย
27 แต มี คนอั นธพาลบางคน
กลาววา "ชายคนนี้จะชวยเราให
พนไดอยางไร" และเขาทั้งหลาย
ก็ดูหมิ่นทาน ไมนําเครื่องบรร-
ณาการมาถวาย แตทานก็นิ่งเสีย

ซาอูลชนะคนอัมโมน

11ฝ ายนาหาชคนอั มโมน
ไดยกข้ึนไป ตั้ งคายสู

เมืองยาเบชกิเลอาด บรรดาชาว
เมืองยาเบชจึงพูดกับนาหาชวา

"ขอทําพันธสัญญากับพวกขาพ-
เจาทั้ งหลาย และขาพเจาทั้ ง
หลายจะยอมปรนนิบัติทาน"
2แตนาหาชคนอัมโมนกลาวแก
เขาทั้ งหลายวา "เราจะกระทํา
พันธสัญญากับเจาทั้ งหลายตาม
เงื่อนไขตอไปนี้ คือเราจะทะลวง
ตาขวาของเจาเสียทุกคนใหเปน
ที่อัปยศแกคนอิสราเอลทั้งปวง"
3ฝายพวกผู ใหญแหงเมืองยา-
เบชกลาวแกทานวา "ขอผอนผัน
ใหขาพเจาสักเจ็ดวัน เพ่ือขาพ-
เจ าจะไดส งผู สื่ อสารไปใหทั่ ว
ขอบเขตอิสราเอล แลวถาไมมี
คนใดช วยข าพเจ าทั้ งหลายให
พนได ขาพเจาทั้งหลายจะยอม
มอบตัวไวใหแกทาน"
4 เมื่ อผู สื่ อสารมาถึ งกิ เบอาห
เมืองของซาอูล เขาทั้ งหลายก็
รายงานเรื่ องราวให เข าหู ของ
ประชาชน และประชาชนทั้ ง
ปวงก็รองไหเสียงดัง
5ดูเถิด ซาอูลตอนฝูงวัวกลับมา
จากทุง และซาอูลถามวา "ประ-
ชาชนเปนอะไรไปเขาจึงรองไห"
ดังนั้ นเขาจึงเรียนทานใหทราบ
ถึงขาวของพวกยาเบช
6 เมื่ อทานไดยินถอยคําเหลานี้
พระวิญญาณของพระเจาก็สถิต
กับซาอูล และความโกรธของ
ทานเกิดข้ึนอยางรุนแรง
7ท านจึ งเอาวั วมาคู หนึ่ งฟ น

1 ซามูเอล 10, 11

(24) พบญ 17:15; 1 ซมอ 9:16 (25) พบญ 17:14-20; 1 ซมอ 8:11 (26) วนฉ 20:14
(27) พบญ 13:13; 1 ซมอ 11:12 (1) ปฐก 26:28; วนฉ 21:8 (2) ปฐก 34:14
(4) ปฐก 27:38; วนฉ 2:4 (6) วนฉ 3:10; 6:34; 11:29 (7) วนฉ 19:29; 21:5, 8, 10
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หนา 586
ออกเปนทอนๆ สงไปทั่ วเขต
แดนทั้ งสิ้นของอิสราเอลโดยมือ
ของผูสื่อสาร กลาววา "ผูหนึ่ง
ผู ใดที่ ไมออกมาตามซาอูลและ
ซามูเอล จะกระทําอยางนี้ แก
วัวของเขา" และความเกรงกลัว
พระเยโฮวาหก็มาเหนือประชา
ชน เขาทั้ งหลายพากันออกมา
เปนใจเดียวกัน
8 เมื่อซาอูลตรวจพลอยูที่ เบเซก
นับคนอิสราเอลไดสามแสนคน
และชายคนยูดาหไดสามหมื่ น
คน
9 เขาจึ งบอกแก ผู สื่ อสารที่ มา
นั้นวา "ทานทั้งหลายจงบอกแก
ชาวยาเบชกิเลอาดวา `พรุ งนี้
เวลาแดดรอนทานทั้ งหลายจะ
ไดรับการชวยใหพน'" เมื่ อผู
สื่ อสารกลับมาบอกพวกยาเบช
เขาทั้งหลายก็มีความยินดี
10 ดังนั้นชาวยาเบชจึงวา "พรุง
นี้ เราจะมอบตัวของเราไวใหแก
ทาน ทานจงกระทําแกเราตาม
ที่ทานเห็นควรทุกอยาง"
11 พอวันรุ งข้ึน ซาอูลก็จัดพล
ออกเปนสามกองทัพ ยกเขามา
กลางคายในยามสาม และฆาฟน
คนอัมโมนเสียจนเวลาแดดจัด
ตอมา ผูที่ เหลืออยูก็กระจัด
กระจายไป รวมกันไมไดสักคู
เดียวเลย
12 แลวประชาชนจึงเรียนซามู-

เอลวา "คนที่ พูดวา `ซาอูลจะ
ปกครองเหนือพวกเราหรือ' นั้น
มีใครบาง จงนําคนเหลานั้นออก
มา เราจะไดฆาเขาเสีย"
13 แตซาอูลกลาววา "ในวันนี้
อยาใหผู ใดถูกประหารชีวิตเลย
เพราะวาวันนี้ เปนวันที่พระเย-
โฮวาหทรงชวยคนอิสราเอลให
พน"
14 แล วซามู เอลจึ งกล าวแก
ประชาชนวา "มาเถิด ใหเราพา
กันไปยังกิลกาล และร้ือฟนเรื่อง
ราชอาณาจักรที่นั่นอีก"

ประชาชนทั้งปวง
ตั้งซาอูล

ใหเปนกษัตริย
15 ประชาชนทั้ งปวงจึงข้ึนไปยัง
กิลกาล และที่นั่นเขาทั้งหลายก็
ตั้ งซาอู ลเป นกษัตริ ย ต อพระ
พักตร พระเยโฮวาห ที่ กิ ลกาล
แลวที่นั่นเขาทั้ งหลายถวายสัตว
เป นเครื่ องสั นติ บู ชาต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห ซาอูลกับ
ประชาชนอิสราเอลทั้ งปวงก็ชื่ น
ชมยินดีอยางย่ิงที่นั่น

ซามูเอลประกาศ
เรื่องอาณาจักร

อิสราเอล

12ซามู เอลจึงกล าวแกคน
อิสราเอลทั้ งปวงวา "ดู

เถิด ขาพเจาไดฟงเสียงของทาน
ทุกเร่ืองซึ่ งทานไดบอกขาพเจา

1 ซามูเอล 11, 12

(8) วนฉ 1:5; 2 ซมอ 24:9 (11) วนฉ 7:16, 20; 1 ซมอ 31:11 (12) 1 ซมอ 10:27
(13) อพย 14:13, 30; 1 ซมอ 10:27; 19:5; 2 ซมอ 19:22 (14) 1 ซมอ 7:16; 10:8
(15) ยชว 8:31; 1 ซมอ 10:8, 17 (1) 1 ซมอ 8:5, 7, 9, 20, 22; 10:24; 11:14-15
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หนา 587
และไดแตงตั้งกษัตริยเหนือทาน
ทั้งหลายแลว
2และบัดนี้ ดูเถิด กษัตริยก็
ดําเนินอยูตอหนาทาน สวน
ขาพเจาก็ชราผมหงอกแลว และ
ดูเถิด บุตรชายของขาพเจาก็อยู
กับทานทั้ งหลาย และขาพเจา
ดําเนิ นอยู ต อหน าท านตั้ งแต
หนุมๆมาจนทุกวันนี้
3ดูเถิด ขาพเจาอยูที่นี่ ขอทาน
เปนพยานปรักปรําข าพเจ าตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห และตอ
หนาทานที่ พระองคทรงเจิมไว
ข าพเจ าได ริบวัวของผู ใดบ าง
หรือ หรือขาพเจาเอาลาของผูใด
ไปบาง หรือขาพเจาไดฉอผู ใด
ข าพเจ าได บี บบั งคับใครบ าง
ขาพเจาไดรับสินบนจากมือของ
ผูใดซึ่งจะกระทําใหตาของขาพ-
เจาบอดไป ขอกลาวมาและ
ขาพเจาจะคืนใหแกทาน"
4 เขาทั้ งหลายกลาววา "ทานมิ
ไดฉอเรา หรือบีบบังคับเรา
หรือรับสิ่ งใดไปจากมือของผู
ใด"
5ทานก็กลาวแกเขาทั้ งหลายวา
"พระเยโฮวาหทรงเปนพยานตอ
ทาน และทานที่พระองคทรง
เจิมไว ก็ เป นพยานในวั นนี้ ว า
ทานไมพบสิ่งใดในมือของขาพ-
เจา" และเขาทั้ งหลายกลาววา
"พระองคทรงเปนพยานแลว"

ซามูเอลบอกประชาชนเรื่อง
เวลาตางๆท่ีพระเจาทรงชวย

อิสราเอลใหรอด
6และซามู เอลก็กลาวแกประ-
ชาชนวา "พระเยโฮวาหทรงเปน
ผูแตงตั้ งโมเสสกับอาโรน และ
ทรงนําบรรพบุรุษของทานข้ึนมา
จากแผนดินอียิปต
7ฉะนั้นบัดนี้ขอทานทั้งหลายจง
ยืนนิ่งอยู ขาพเจาจะขอเสนอคดี
ของทานตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห เกี่ ยวดวยบรรดาพระ
ราชกิจอันชอบธรรมของพระเย-
โฮวาห ซึ่ งพระองคทรงกระทํา
แกทานทั้ งหลายและแกบรรพ-
บุรุษของทานทั้งหลาย
8 เมื่อยาโคบเขาไปในอียิปตและ
บรรพบุรุษของทานรองตอพระ
เยโฮวาห พระเยโฮวาหก็ทรงใช
โมเสสกับอาโรน ผู ไดนํา
บรรพบุ รุ ษของท านออกจาก
อียิปต และทําใหเขามาอาศัยอยู
ในที่นี้
9แตเขาทั้ งหลายลืมพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเขาเสีย พระ
องคจึงทรงขายเขาไวในมือของ
สิเสรา แมทัพแหงเมืองฮาโซร
และมอบไวในมือของคนฟลิส-
เตีย และไวในมือของกษัตริย
แหงเมืองโมอับ และเขาเหลา
นั้นก็ตอสูบรรพบุรุษของทาน
10 และเขาทั้ งหลายรองทูลตอ

1 ซามูเอล 12

(2) กดว 27:17; 1 ซมอ 8:1 (3) อพย 23:8; กดว 16:15; พบญ 16:19 (4) ลนต 19:13
(5) อพย 22:4; ยน 18:38 (6) อพย 6:26; มคา 6:4 (7) วนฉ 5:11; 1 ซมอ 11:15
(8) ปฐก 46:5-6; อพย 2:23-25 (9) วนฉ 3:7, 12-31 (10) วนฉ 2:13; 3:7; 10:10
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พระเยโฮวาหวา `ขาพระองคทั้ง
หลายไดกระทําบาปแลว เพราะ
วาขาพระองคทั้ งหลายไดละทิ้ ง
พระเยโฮวาห ไปปรนนิบัติพระ
บาอัลและพระอัชทาโรท แต
บั ดนี้ ขอพระองค ทรงช วยข า
พระองคทั้งหลายใหพนมือศัตรู
ของขาพระองค และขาพระองค
ทั้งหลายจะปรนนิบัติพระองค'
11 และพระเยโฮวาหทรงใชเย-
รุบบาอัล และเบดาน และเยฟ-
ธาห และซามูเอล และชวยทาน
ทั้ งหลายใหพนจากมือศัตรูทุก
ดาน และทานทั้งหลายอาศัยอยู
อยางปลอดภัย
12 และเมื่ อท านทั้ งหลายเห็น
นาหาชกษัตริยคนอัมโมนมาตอ
สู ทานทั้ งหลาย ทานทั้ งหลาย
กลาวแกขาพเจาวา `ไมได แต
ตองมีกษัตริยปกครองเหนือเรา'
ถึงแมวา พระเยโฮวาหพระเจา
ของท านเป นพระมหากษัตริย
ของทาน
13 ฉะนั้ นบัดนี้ จงดู กษัตริย ที่
ทานทั้งหลายไดเลือก ผูซึ่งทาน
ทั้งหลายไดรองขอ ดูเถิด พระ
เยโฮวาหทรงตั้ งกษัตริยไวเหนือ
ทานแลว
14 ถ าท านทั้ งหลายจะยําเกรง
พระเยโฮวาห และปรนนิบัติพระ
องค และเชื่ อฟงพระสุรเสียง
ของพระองค และไมกบฏตอ

พระบั ญชาของพระเยโฮวาห
ทานทั้ งหลายและกษัตริย ผู ปก
ครองเหนือทานจึงจะเปนผู ติด
ตามพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ทานทั้งหลายตอไป
15 แตถ าท านทั้ งหลายไม เชื่ อ
ฟ งพระสุ รเสียงของพระเยโฮ-
วาห แตกบฏตอพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห แลวพระหัตถของ
พระเยโฮวาห จะต อสู ท านทั้ ง
หลายเหมื อนเคยตอสู บรรพ-
บุรุษของทาน
ฟารองและฝนในฤดูเกี่ยว

ขาวสาลีพิสูจนวา
พระเจายังทรงรับคนอิสราเอล
16 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ทานทั้ ง
หลายจงยืนนิ่ งอยู คอยดูเหตุ-
การณย่ิงใหญตอไปนี้ซึ่งพระเย-
โฮวาหจะทรงกระทําตอหนาตอ
ตาของทานทั้งหลาย
17 วันนี้ เปนฤดูเกี่ยวขาวสาลีไม
ใชหรือ ขาพเจาจะรองทูลตอ
พระเยโฮวาห และพระองคจะ
ทรงสงฟารองและฝน เพ่ือทาน
ทั้ งหลายจะรับรู และเห็นเองวา
ความชั่ วของท านนั้ นใหญ โต
เพียงใด ซึ่ งทานไดกระทําใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
ในการที่ ไดขอใหมีกษัตริยสํา-
หรับทาน"
18 ซามู เอลจึ งร องทู ลต อพระ
เยโฮวาห และพระเยโฮวาหทรง

1 ซามูเอล 12

(11) วนฉ 4:6; 6:31-32; 11:1; 1 ซมอ 7:13 (12) วนฉ 8:23; 1 ซมอ 8:5; 11:1-2
(13) 1 ซมอ 8:5; 10:24; 12:17, 19 (14) ยชว 24:14 (15) พบญ 28:15; อสย 1:20
(16) อพย 14:13 (17) 1 ซมอ 8:7; สภษ 26:1; อสร 10:9; ยก 5:16 (18) อพย 14:31
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ส งฟ ารองและฝนมาในวันนั้ น
ประชาชนทั้ งหลายก็ เกรงกลั ว
พระเยโฮวาหและซามูเอลย่ิงนัก
19 และประชาชนทั้ งหลายเรียน
ซามูเอลวา "ขอทานอธิษฐานตอ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
เผ่ื อผู รั บใช ทั้ งหลายของท าน
เพ่ื อเราทั้ งหลายจะไม ถึ งตาย
เพราะเราไดเพ่ิมความชั่ วนี้ เขา
กับบาปทั้งสิ้นของเรา คือขอให
มีกษัตริยสําหรับเราทั้งหลาย"
20 และซามู เอลกลาวแกประ-
ชาชนวา "อยากลัวเลย ทานทั้ง
หลายไดกระทําความชั่วนี้ทั้ งสิ้น
จริงๆแลว แตทานทั้งหลายอยา
หันไปเสียจากการติดตามพระ
เยโฮวาห แตจงปรนนิบัติพระ
เยโฮวาหดวยสิ้นสุดใจของทาน
21 และอยาหันเหไปติดตามสิ่ ง
ไมมีสาระ ซึ่ งไมเปนประโยชน
หรือไมชวยใหพน เพราะเปนสิ่ง
ไมมีสาระ
22 เพราะพระเยโฮวาหจะไมละ
ทิ้งประชาชนของพระองค ดวย
เห็นแกพระนามใหญย่ิงของพระ
องค เพราะพระเยโฮวาหทรงพอ
พระทัยแลวที่ จะกระทําใหทาน
เปนประชาชนของพระองค
23 ย่ิ งกวานั้ น สวนขาพเจาขอ
พระเจ าอย ายอมให ข าพเจ า
กระทําบาปตอพระเยโฮวาหเลย
ดวยการหยุดอธิษฐานเพ่ือทาน

ทั้ งหลาย  แตขาพเจาจะสอน
ทางที่ดีและที่ถูกใหทาน
24 จงยําเกรงพระเยโฮวาห เทา
นั้ น ปรนนิบัติพระองคดวย
ความจริงดวยสิ้ นสุดใจของทาน
จงพิ เคราะห ถึ งมหกิ จซึ่ งพระ
องค ไดทรงกระทําแกท านแลว
นั้น
25 แตถาทานทั้ งหลายขืนกระ-
ทําความชั่ วอยู ทานจะตอง
พินาศ ทั้ งตัวทานทั้ งหลายเอง
และกษัตริยของทานดวย"
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร

ไปตีคนฟลิสเตีย

13ซาอูลข้ึ นครองราชสม-
บัติแลวหนึ่งป และเมื่อ

พระองคทรงปกครองอิสราเอล
เปนเวลาสองป
2ซาอูลจึงทรงคัดเลือกชายอิส-
ราเอลสามพันคน สองพันคนอยู
กั บซาอู ลที่ มิ คมาชและที่ แดน
เทือกเขาเบธเอล อีกหนึ่งพันคน
นั้นอยูกับโยนาธานที่เมืองกิเบ-
อาหแหงคนเบนยามิน ประชา
ชนนอกนั้ นพระองคก็ปลอยให
กลับเต็นทของตนทุกคน
3 โยนาธานไดตีกองทหารรักษา
การของคนฟลิสเตียซึ่ งอยูที่ เก-
บาพายแพไป คนฟลิสเตียไดยิน
ถึงเร่ืองนั้น และซาอูลก็เปาแตร
ทั่ วแผนดินนั้นวา "ขอใหคน
ฮีบรูทั้งหลายไดยิน"

1 ซามูเอล 12, 13

(19) อพย 9:28 (20) พบญ 11:16 (21) พบญ 11:16; อสย 41:29; ยรม 16:19
(22) พบญ 7:6-11 (23) 1 พกษ 8:36; สดด 34:11 (24) พบญ 10:21; ปญจ 12:13
(25) พบญ 28:36; ยชว 24:20 (2) 1 ซมอ 10:26; 14:1 (3) 1 ซมอ 10:5; 13:16; 14:5
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4และคนอิสราเอลทั้ งปวงไดยิน
เขากลาววา ซาอูลไดรบชนะกอง
ทหารรักษาการของคนฟลิสเตีย
และคนอิสราเอลก็เปนที่ เกลียด
ชังของคนฟลิสเตียเปนอยางย่ิง
ประชาชนไดถูกเรียกออกมาให
สมทบกับซาอูลที่กิลกาล
5และคนฟ ลิ สเตี ยชุ มนุ มกั น
เพ่ือจะตอสูคนอิสราเอล มี
รถรบสามหมื่น และพลมาหก
พัน และกองทหารนั้นก็มากมาย
เหมือนเม็ดทรายที่ฝงทะเล เขา
ก็ยกข้ึนมาตั้ งคายอยู ที่ มิคมาช
ทางตะวันออกของเบธาเวน
6 เมื่อคนอิสราเอลเห็นวาตกอยู
ในที่ คับแคน (เพราะประชาชน
ถูกบีบคั้นอยางหนัก) แลวประ-
ชาชนก็ซอนตัวอยูในถ้ํา และใน
พุมไมหนาทึบ ในซอกหิน ใน
อุโมงคและในบอ
7พวกฮีบรูบางคนไดขามแมน้ํา
จอรแดนไปยังดินแดนกาดและ
กิเลอาด แตฝายซาอูลพระองค
ยังประทับอยูที่ กิลกาล และ
ประชาชนทั้ งหมดติดตามพระ
องคไปดวยตัวสั่น

ซาอูลทรงอดทนไมไหว
จึงถวายเครื่องบูชา

8พระองค ทรงคอยอยู เจ็ ดวัน
ตามเวลาที่ ซามู เอลกําหนดไว
แต ซามู เอลมิ ได มาที่ กิ ลกาล
ประชาชนก็แตกกระจายไปจาก

พระองค
9ดังนั้นซาอูลจึงตรัสวา "จงนํา
เครื่องเผาบูชามาใหเราที่นี่ และ
เครื่องสันติบูชาดวย" และพระ
องคก็ไดถวายเครื่องเผาบูชา
10 ตอมา พอพระองคถวาย
เครื่องเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด ซา-
มูเอลก็มาถึง ซาอูลก็เสด็จออก
ไปตอนรับและทรงคํานับทาน

พระเจาทรงปฏิเสธ
กษัตริยซาอูล

11 ซามูเอลถามวา "ทานได
กระทําอะไรไปแลวนี่" และซาอูล
ตรัสตอบวา "เมื่อขาพเจาเห็น
ประชาชนแตกกระจายไปจาก
ขาพเจา และทานก็มิไดมาภาย
ในวันที่กําหนดไว และคนฟลิส-
เตียก็ไดชุมนุมกันที่มิคมาช
12 ขาพเจาจึงวา `บัดนี้ คนฟ-
ลิสเตียจะยกมารบกับขาพเจาที่
กิลกาล และขาพเจายังมิไดทูล
ขอพระกรุณาแหงพระเยโฮวาห'
ขาพเจาจึงขมตัวเอง และได
ถวายเครื่องเผาบูชา"
13 และซามู เอลกล าวแกซาอูล
วา "ทานไดกระทําการที่โงเขลา
เสียแลว ทานมิไดรักษาพระ
บัญชาแหงพระเยโฮวาหพระเจา
ของทาน ซึ่งพระองคทรงบัญชา
ทานไว เพราะพระเยโฮวาหจะ
ได ทรงสถาปนาราชอาณาจั กร
ของท านเหนื ออิ สราเอลเป น

1 ซามูเอล 13

(5) ยชว 7:2; วนฉ 7:12 (6) วนฉ 6:2; 1 ซมอ 14:11
(7) กดว 32:1-42 (8) 1 ซมอ 10:8
(13) 1 ซมอ 5:11; 22:28; 2 พศด 16:9
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นิตยแลว
14 แตบัดนี้ ราชอาณาจักรของ
ทานจะไม ย่ั งยืน พระเยโฮวาห
ทรงหาชายอีกคนหนึ่ งตามชอบ
พระทัยพระองคแลว และพระ
เยโฮวาหทรงบัญชาชายผูนั้นให
เป นเจ านายเหนื อชนชาติของ
พระองค เพราะทานมิไดรักษา
สิ่ งซึ่ งพระเยโฮวาหทรงบัญชา
ทานไว"
15 และซามูเอลก็ลุกข้ึนไปจาก
กิลกาลถึงกิเบอาหแหงคนเบน-
ยามิน และซาอูลทรงนับพลซึ่ ง
อยู กับพระองคไดประมาณหก
รอยคน
16 ซาอูลกับโยนาธานราชโอรส
ของพระองค และพลที่ อยู กับ
พระองคก็อยูในกิเบอาหแหงคน
เบนยามิน แตคนฟลิสเตียตั้ ง
คายอยูที่มิคมาช
17 มีกองปลนออกมาจากค าย
คนฟลิสเตียสามกอง กองหนึ่ ง
หันตรงไปยังโอฟราหยังแผนดิน
ชูอัล
18 อี กกองหนึ่ งหั นตรงไปยั ง
เบธโฮโรน และอีกกองหนึ่ งหัน
ตรงไปยังพรมแดนซึ่ งอยู เหนือ
หุบเขาเศโบอิมตรงถิ่ นทุรกัน-
ดาร
19 คราวนั้ นจะหาชางเหล็กทั่ ว
แผนดินอิสราเอลก็ไมมี เพราะ
คนฟลิสเตียกลาววา "เกรงวา

พวกฮีบรูจะทําดาบหรือหอกใช
เอง"
20 แตคนอิสราเอลทุกคนลงไป
ยังฟลิสเตียเพ่ือลับเหล็กไถ ผาล
ขวานและจอบของเขา
21 แตพวกเขาคิดคาลับสําหรับ
ลับจอบ ผาล สามงาม ขวานและ
ติดประตัก
22 เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันทําศึก
จะหาดาบหรื อหอกในมื อของ
พลที่อยูกับซาอูลและโยนาธานก็
ไมได แตซาอูลกับโยนาธาน
ราชโอรสของพระองคมี
23 และกองทหารรักษาการของ
คนฟลิสเตียยกไปถึงทางที่ ขาม
ไปเมืองมิคมาช

การชนะอันย่ิงใหญ
ของโยนาธาน

14อยู มาวันหนึ่ งโยนาธาน
ร าช โอ รส ขอ งซ าอู ล

กล าวกั บคนหนุ มที่ ถื อเครื่ อง
อาวุธของทานวา "มาเถิด ใหเรา
ข ามไปยั งกองทหารรักษาการ
ของคนฟลิสเตียขางโนน" แตหา
ไดทูลพระบิดาของตนใหทราบ
ไม
2ซาอูลทรงพักอยู ที่ ชานเมือง
กิเบอาหใตตนทับทิม ซึ่ งอยูที่
ตําบลมิโกรน พลซึ่ งอยูดวยมี
ประมาณหกรอยคน
3กับอาหิยาห บุตรชายอาหิทูบ
พ่ีชายของอีคาโบด บุตรชายของ

1 ซามูเอล 13, 14

(14) 1 ซมอ 15:11, 19, 28; 16:1 (15) 1 ซมอ 13:2, 6-7; 14:2 (17) ยชว 18:23
(18) ปฐก 14:2; ยชว 16:3 (19) วนฉ 5:8; 2 พกษ 24:14; ยรม 24:1 (22) วนฉ 5:8
(23) 1 ซมอ 14:1, 4 (2) 1 ซมอ 13:15-16 (3) 1 ซมอ 2:28; 4:21; 22:9, 11, 20
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หนา 592
ฟเนหัสผู เปนบุตรชายของเอลี
ปุโรหิตแหงพระเยโฮวาหที่ เมือง
ชีโลห เขาถือเอโฟดไป และพวก
พลไมทราบวาโยนาธานไปแลว
4ตามทางขามเขาที่ โยนาธานหา
ชองที่ จะขามไปยังคายของฟ-
ลิสเตียนั้น มียอดหินแหลมอยู
ฟากทางขางนี้ และมียอดหิน
แหลมอยูฟากทางขางโนน ยอด
หนึ่งมีชื่อวาโบเซส อีกยอดหนึ่ง
ชื่อเสเนห
5หินแหลมยอดหนึ่ งโผลข้ึนขาง
เหนือหนามิคมาช และอีกยอด
หนึ่งโผลข้ึนขางใตหนากิเบอาห
6 โยนาธานกล าวกับคนหนุ มที่
ถือเครื่องอาวุธของทานวา "มา
เถิด ใหเราขามไปยังกองทหาร
รักษาการของคนเหลานั้นที่มิได
เขาสุหนัต บางทีพระเยโฮวาหจะ
ทรงประกอบกิจเพ่ือเรา เพราะ
วาไมมีสิ่ งใดที่ ขัดขวางพระเย-
โฮวาห ได ในการที่ พระองค จะ
ทรงชวยใหพนไมวาโดยคนมาก
หรือนอย"
7 ผู ถือเครื่ องอาวุธของท านจึง
ตอบทานวา "จงกระทําทุกสิ่งที่
จิตใจของทานอยากกระทํา หัน
ไปเถิด ดูเถิด ขาพเจาอยูกับ
ทาน ตามแตจิตใจของทานจะวา
อยางไร"
8แลวโยนาธานกลาววา "ดูเถิด
เราจะขามไปหาคนเหลานั้นและ

จะสําแดงตัวของเราใหเขาเห็น
9ถาเขาจะกลาวแกเราวา `จง
คอยอยู จนกวาเราจะมาหาเจา'
แลวเราจะยืนนิ่ งอยู ในที่ของเรา
และเราจะไมไปหาเขา
10 แตถาเขาวา `จงข้ึนมาหาเรา
เถิด' แลวเราจึงจะข้ึนไป เพราะ
พระเยโฮวาห ทรงมอบเขาไว
ในมือเราแลว จะใหเร่ืองนี้
เปนสัญญาณแกเรา"
11 ทั้ งสองจึงสําแดงตัวใหกอง
ทหารรักษาการคนฟลิสเตียเห็น
และคนฟลิสเตียกลาววา "ดูเถิด
พวกฮีบรูออกมาจากรูที่ซอนตัว
อยูแลว"
12 และคนที่กองทหารรักษาการ
จึงรองบอกโยนาธานและผู ถือ
เครื่องอาวุธของทานวา "จงข้ึน
มาหาเรา แลวเราจะแจงใหเจา
ทราบสักเร่ืองหนึ่ง" และโยนา-
ธานบอกผู ถือเครื่ องอาวุธของ
ทานวา "จงตามขาข้ึนมาเพราะ
พระเยโฮวาหไดทรงมอบเขาไว
ในมืออิสราเอลแลว"
13 แลวโยนาธานก็คลานข้ึนไป
และผูถือเครื่องอาวุธของทานก็
ตามไปดวย คนเหลานั้ นก็ลม
ตายหนาโยนาธาน และผูถือ
เครื่ องอาวุ ธก็ ฆ าเขาทั้ งหลาย
ตามทานไป
14 การฆาฟนครั้ งแรกที่ โยนา-
ธานและผู ถือเครื่ องอาวุธของ

1 ซามูเอล 14

(4) 1 ซมอ 13:23 (6) พบญ 32:36; วนฉ 7:4, 7; 1 ซมอ 17:26, 36, 46-47
(10) ปฐก 24:14; วนฉ 6:36; 7:11 (11) 1 ซมอ 13:6; 14:22
(13) ลนต 26:8; ยชว 23:10
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หนา 593
ทานไดกระทํานั้ น มีประมาณ
ย่ีสิบคน อยางในระยะทางครึ่ ง
รอยไถในนาสักสองไร
15 และบังเกิดการสั่นสะทานใน
คาย ในทุ งนาและในหมูประชา
ชนทั้งหมด กองทหารนั้นและถึง
กองปลนก็ตกใจตัวสั่น แผนดิน
ไดไหว กระทําใหเกิดการสั่น
สะทานมากย่ิงนัก
16 ยามของซาอูลที่อยู ณ กิเบ-
อาหแหงคนเบนยามินก็มองดู
อยู และดูเถิด มวลชนก็สลายไป
ว่ิงตีกันไปมา
17 แลวซาอูลจึงรับสั่ งแกพลที่
อยู กับทานวา "จงนับดูวาผู ใด
ไดไปจากเราบาง" และเมื่ อเขา
นับดูแลว ดูเถิด โยนาธานและ
ผูถือเครื่องอาวุธของทานไมอยู
ที่นั่น
18 และซาอูลรับสั่ งกับอาหิยาห
วา "จงนําหีบของพระเจามาที่นี่"
เพราะคราวนั้ นหีบของพระเจา
อยูกับคนอิสราเอลดวย
19 อยูมา เมื่ อซาอูลตรัสกับ
ปุโรหิต เสียงโกลาหลในคาย
ฟลิสเตียก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซาอูล
จึงตรัสกับปุโรหิตวา "หดมือไว
กอน"
20 ซาอูลกับบรรดาพลที่อยูดวย
ก็รวมกันเขาไปทําศึก และดูเถิด
ดาบของทุกคนก็ตอสู เพ่ือนของ
ตน มีความสับสนอลหมานอยาง

ย่ิง
21 ฝายคนฮีบรูซึ่ งเคยอยูกับคน
ฟลิสเตียกอนเวลานั้น คือผูที่ไป
อาศัยอยูกับพวกเขาในคายจาก
ชนบทรอบๆ เขาทั้ งหลายกลับ
มาเขากับคนอิสราเอลผูอยูฝาย
ซาอูลและโยนาธาน
22 ในทํานองเดียวกัน คนอิส-
ราเอลทุกคนที่ซอนตัวอยูที่แดน
เทือกเขาเอฟราอิม เมื่อไดยินวา
คนฟลิสเตียกําลังหนี พวกเหลา
นี้ก็ไลติดตามเขาไปทําศึกดวย
23พระเยโฮวาหทรงชวยอิสรา-
เอลใหพนในวันนั้น และสง-
ครามก็ผานตลอดเมืองเบธาเวน
เลยไป
24 และคนอิสราเอลตองทุกข
ยากในวันนั้น เพราะซาอูลได
ทรงใหประชาชนปฏิญาณไววา
"ถาผู ใดรับประทานอาหารกอน
เวลาเย็นวันนี้ กอนเราแกแคน
ศัตรูแลว ใหผูนั้นถูกสาปแชง"
เพราะฉะนั้ นพวกพลจึ งไม รั บ
ประทานอาหารเลย
25 และชาวแผนดินทุกคนก็เขา
มาในปา มีน้ําผ้ึงอยูตามพ้ืนทุง
26 เมื่ อประชาชนเข าไปในป า
นั้น ดูเถิด น้ําผ้ึงก็กําลังยอยอยู
แต ไม มี คนใดเอามื อใส ปาก
เพราะเขากลัวคําปฏิญาณ
27 แตโยนาธานไมไดยินคําปฏิ-
ญาณของพระราชบิดาที่ ทรงให

1 ซามูเอล 14

(15) ปฐก 35:5; พบญ 28:7; 1 ซมอ 13:17; 2 พกษ 7:6-7 (16) 1 ซมอ 14:20
(19) กดว 27:21 (20) วนฉ 7:22; 2 พศด 20:23 (22) 1 ซมอ 13:6
(23) อพย 14:30; 1 ซมอ 13:5 (24) ยชว 6:26 (25) อพย 3:8; กดว 13:27
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หนา 594
ประชาชนปฏิญาณ จึงเอาปลาย
ไมที่ถืออยูแหยที่รังผ้ึง  แลวก็
เอามือของทานใสปาก ตาก็แจม
ใสข้ึน
28 มีชายคนหนึ่งเรียนวา "พระ
ราชบิดาของทานบังคับใหพวก
พลปฏิญาณวา `ผู ใดที่ รับประ-
ทานอาหารในวันนี้ ให ผู นั้ นถูก
สาปแชง'" และพวกพลก็ออน
เพลีย
29 แล วโยนาธานจึ งกล าวว า
"บิดาของขากระทําใหแผนดิน
ลําบาก ดูซิวาตาของขาแจมแจง
เพียงไร เพราะขาไดรับประทาน
น้ําผ้ึงนี้แตเล็กนอย
30 ถาวันนี้พวกพลไดกินของที่
ริ บมาจากศัตรู ซึ่ งเขาหามาได
อยางอิ่ มหนําจะดีกวานี้ สักเทา
ใด เพราะขณะนี้การฆาฟนคน
ฟลิสเตียก็จะมากกวามิใชหรือ"
31 ในวันนั้นเขาทั้ งหลายฆาฟน
คนฟลิสเตียจากมิคมาชถึงอัย-
ยาโลน และพวกพลก็ออนเพลีย
นัก
32 และพวกพลก็ว่ิงเขาหาของที่
ริบได เอาแกะและวัวและลูกวัว
มาฆาเสีย ณ ที่นั้นเอง และพวก
พลก็กินเนื้อพรอมกับเลือด
33 แลวเขาก็ไปทูลซาอูลวา "ดู
เถิด พวกพลกําลังทําบาปตอ
พระเยโฮวาห โดยรับประทาน
พรอมกับเลือด" และซาอูลจึงรับ

สั่ งวา "พวกเจาไดละเมิดแลว
จงกลิ้งกอนหินใหญมาใหเราวัน
นี้"
34 และซาอูลตรัสวา "ทานจง
กระจัดกระจายกันไปทามกลาง
พวกพลและบอกเขาวา `ใหทุก
คนนําวัวหรือแกะของตัวมาฆา
เสียที่ นี่ แลวรับประทาน อยา
กระทําบาปตอพระเยโฮวาหดวย
รั บประทานพร อมกั บเลื อด'"
คืนนั้ นทุกคนก็นําวัวมาและฆา
เสียที่นั่น
35 และซาอูลก็ สร างแท นบูชา
ถวายแดพระเยโฮวาห เปนแทน
บูชาแทนแรกซึ่ งพระองคสราง
ถวายแดพระเยโฮวาห
36 แลวซาอูลรับสั่ งวา "ใหเรา
ลงไปตามคนฟลิสเตียทั้ งกลาง
คืน แลวริบขาวของของเขาเสีย
จนรุ งเชา อยาใหเหลือสักคน
เดียวเลย" และเขาทั้งหลายตอบ
วา "จงกระทําตามที่พระองค
ทรงเห็ นชอบทุกประการเถิ ด"
แตปุโรหิตกลาววา "ใหเราเขามา
เฝาพระเจาที่นี่เถิด"
37 และซาอูลก็ทูลถามพระเจา
วา "สมควรที่ขาพระองคจะติด
ตามคนฟลิสเตียหรือไม พระ
องคจะทรงมอบเขาทั้ งหลายไว
ในมือของอิสราเอลหรือ" แตใน
วันนั้น พระองคมิไดทรงตอบ
ทาน

1 ซามูเอล 14

(32) ปฐก 9:4; ลนต 3:17; 17:10-14; 19:26; พบญ 12:16, 23-24; กจ 15:20
(35) 1 ซมอ 7:12, 17; 2 พศด 24:25; ยก 4:8
(37) วนฉ 20:18; 1 ซมอ 28:6
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หนา 595
38 และซาอูลจึงตรัสวา  "มาที่นี่
เถิด ทานทั้ งหลายที่ เปนประ-
มุ ขของคนอิ สราเอลพึ งทราบ
และเห็นวาบาปนี้ไดเกิดข้ึนอยาง
ไรในวันนี้
39 เพราะวาพระเยโฮวาหผูทรง
ชวยอิสราเอล ทรงพระชนมอยู
แนฉันใด แมความผิดนั้นอยู
ที่โยนาธานบุตรชายของขา เขาก็
จะตองตายเปนแนฉันนั้น" แต
ไมมีชายสักคนหนึ่ งที่ อยู ในหมู
ประชาชนทั้ งหมดนั้ นตอบพระ
องค
40 แลวพระองคจึงตรัสกับอิส-
ราเอลทั้ งปวงวา "พวกทานทั้ ง
หลายอยูฝายหนึ่ ง เราและโย-
นาธานบุตรชายของเราจะอยูอีก
ฝายหนึ่ง" และประชาชนทูลซา-
อูลวา "ขอจงกระทําตามที่พระ
องคทรงเห็นชอบเถิด"
41 ดังนั้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮ-
วาห พระเจ าแห งอิ สราเอลว า
"ขอทรงสําแดงฝายถูก" ขางฝาย
ซาอูลและโยนาธานถูกสลาก แต
ฝายประชาชนรอดไป
42 แลวซาอูลรับสั่ งวา "จับ
สลากระหว างเรากั บโยนาธาน
บุตรชายของเรา" และโยนาธาน
ถูกสลาก
43 แลวซาอูลจึงตรัสกับโยนา-
ธานวา "เจาไดกระทําอะไร จง
บอกเรามา" โยนาธานก็ทูลวา

"ข าพระองค ไดชิ มน้ํา ผ้ึ งที่ ติด
ปลายไม เท าซึ่ งอยู ในมื อของ
ขาพระองคเล็กนอยเทานั้น และ
ดูเถิด ขาพระองคตองตาย"
44 และซาอูลตรัสวา "ขอพระ
เจ าทรงลงโทษและใหหนักย่ิ ง
กวา โยนาธาน เจาจะตองตาย
แน"
45 แลวประชาชนจึงทูลซาอูลวา
"โยนาธานควรจะถึ งตายหรื อ
เขาเปนผูที่ไดนําใหมีชัยใหญย่ิง
นี้ ในอิสราเอล ขอพระเจาอยา
ยอมใหเปนเชนนั้นเลย พระเย-
โฮวาหทรงพระชนมอยูแนฉันใด
เสนผมของทานสักเสนหนึ่ งจะ
ไมตกถึงดินฉันนั้น เพราะในวัน
นี้ ทานไดกระทําศึกดวยกันกับ
พระเจา"  ประชาชนไถโยนาธาน
ไว ทานจึงไมถึงตาย
46 แล วซาอู ลก็ เลิ กทัพไม ติ ด
ตามคนฟลิสเตีย และคนฟลิส-
เตียกลับไปยังที่อยูของตน
47 เมื่ อซาอู ลได รั บตําแหน ง
กษัตริยเหนืออิสราเอลนั้น พระ
องคไดทรงตอสูบรรดาศัตรูทุก
ดาน ตอสูกับโมอับ กับชนอัม-
โมน กับเอโดม กับบรรดา
กษัตริยแหงโศบาห และกับคน
ฟลิสเตีย ไมวาพระองคจะหันไป
ทางไหน พระองคก็ทรงกระทํา
ใหเขาพายแพไป
48 พระองค ทรงรวบรวมกอง

1 ซามูเอล 14

(38) ยชว 7:14; 1 ซมอ 10:19 (39) 1 ซมอ 14:24, 44; 2 ซมอ 12:5
(41) ยชว 7:16; 1 ซมอ 10:20 (43) ยชว 7:19; 1 ซมอ 14:27 (44) นรธ 1:17
(45) 2 ซมอ 14:11; 1 พกษ 1:52 (47) 1 ซมอ 11:1; 2 ซมอ 10:6 (48) อพย 17:16
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ทัพ และทรงโจมตีพวกอามาเลข
และทรงชวยคนอิสราเอลใหพน
จากมือของบรรดาผู ที่ เขาปลน
เขา
49 ฝายโอรสของซาอูล มีโยนา-
ธาน อิชวี มัลคีชูวา และชื่อธิดา
ทั้งสองของพระองคคือ คนหัวป
ชื่ อเมราบ และชื่อผูนองคือ
มีคาล
50 ชื่อมเหสีของซาอูลคืออาหิ-
โนอัม บุตรสาวของอาหิมาอัส
และชื่อแมทัพของพระองค คือ
อับเนอร บุตรชายเนอร ลุงของ
ซาอูล
51 คีชเปนบิดาของซาอูล และ
เนอร ผู เป นบิดาของอั บเนอร
เปนบุตรชายของอาบีเอล
52 ตลอดรั ชกาลของซาอู ลมี
สงครามอยางรุนแรงกับคนฟ-
ลิสเตียอยู เสมอ เมื่อซาอูลทรง
เห็นผู ใดเปนคนแข็งแรง หรือ
เปนคนแกลวกลา ก็ทรงนํามาไว
ใชใกลพระองค
ซาอูลไมเชื่อฟงพระเจาเต็มท่ี

เรื่องคนอามาเลข

15ซามูเอลก็ เรียนซาอูลวา
"พระเยโฮวาหทรงใชให

ขาพเจามาเจิมทานเปนกษัตริย
เหนื ออิ สราเอลประชาชนของ
พระองค เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอ
ทานฟงเสียงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห

2พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้ วา `เราจะลงโทษอามาเลขใน
การที่ สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขา
ออกจากอียิปต
3 บัดนี้ทานจงไปโจมตีอามาเลข
และทําลายบรรดาที่ เขามีนั้นเสีย
ใหสิ้นเชิง อยาปรานีเขาเลย จง
ฆาเสียทั้งผูชายผูหญิง ทั้งทารก
และเด็กที่ยังดูดนม ทั้งวัว แกะ
อูฐและลา'"
4ดังนั้ น ซาอูลจึงรวบรวมพวก
พลและตรวจพลที่ตําบลเทลาอิม
ไดทหารราบสองแสนคนและคน
ยูดาหหนึ่งหมื่นคน
5ซาอูลก็ทรงยกกองทัพมายัง
เมืองแหงหนึ่ งของคนอามาเลข
และตั้งซุมอยูในหุบเขา
6และซาอูลตรัสแกคนเคไนตวา
"ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสีย
จากคนอามาเลข เกรงวาเราจะ
ทําลายพวกทานไปพรอมกับเขา
เพราะท านทั้ งหลายได แสดง
ความเมตตาตอคนอิสราเอลทั้ ง
หลายเมื่ อเขายกออกมาจากอี-
ยิปต" ดังนั้ นคนเคไนตก็แยก
ออกไปจากคนอามาเลข
7และซาอูลก็ทรงกระทําใหคน
อามาเลขพายแพ ตั้ งแตเมือง
ฮาวีลาหไกลไปจนถึงเมืองชูรซึ่ง
อยูดานหนาอียิปต
8ทรงจับอากักกษัตริย ของคน
อามาเลขไดทั้ งเปน และไดฆา

1 ซามูเอล 14, 15

(49) 1 ซมอ 18:17 (50) 1 ซมอ 10:14 (51) 1 ซมอ 9:1, 21 (52) 1 ซมอ 8:11
(1) 1 ซมอ 9:16; 10:1 (2) อพย 17:8; กดว 24:20 (3) ลนต 27:28-29; กดว 24:20
(6) ปฐก 18:25; 19:12, 14 (7) ปฐก 2:11; 16:7; 25:17-18 (8) 1 ซมอ 27:8-9
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ฟนประชาชนเสี ยอย างสิ้ นเชิ ง
ดวยคมดาบ
9แตซาอูลและประชาชนไดไว
ชีวิตอากัก และที่ดีที่สุดของแกะ
กับวัวและสัตวอวนพีกับลูกแกะ
และสิ่ งดีๆทั้ งหมด ไมยอมทํา
ลายเสียอยางสิ้นเชิง ทุกสิ่งที่เขา
ดูถูกและไรคา เขาก็ทําลาย
เสียสิ้น
10 แลวพระวจนะแหงพระเย-
โฮวาหมายังซามูเอลวา
11 "เราเสี ยใจแล วที่ เราไดตั้ ง
ซาอูลเปนกษัตริย เพราะเขาได
หันกลับเสียจากการตามเราและ
ไม ได กระทําตามบัญญัติ ของ
เรา" และซามูเอลก็โกรธจึงรอง
ทูลตอพระเยโฮวาหคืนยังรุง
12 และซามูเอลลุกข้ึนแตเชาตรู
เพ่ือจะไปหาซาอูลในเชาวันนั้น
และมี คนไปเรี ยนซามู เอลว า
"ซาอูลเสด็จมาที่ ภู เขาคารเมล
และดูเถิด ทรงมาสรางที่ ระลึก
ของพระองคแลวก็หันและผาน
เร่ือยไปจนลงไปถึงกิลกาล"
13 และซามู เอลก็ มาหาซาอู ล
และซาอูลเรียนทานวา "ขอพระ
เยโฮวาห อวยพระพรท านเถิ ด
ขาพเจาไดปฏิบัติตามพระบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาหแลว"
14 และซามูเอลกลาววา "ถา
อย างนั้ นเสียงแกะที่ ร องเข าหู
ขาพเจากับเสียงวัวที่ ขาพเจาได

ยินหมายความวากระไร"
15 ซาอูลตอบวา "เขาทั้ งหลาย
ไดนํามาจากคนอามาเลข เพราะ
พวกพลไดไวชี วิตแกะและวัวที่
ดีที่สุด เพ่ือเปนเครื่องสัตวบูชา
แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทาน นอกจากนั้นเราทั้งหลายก็
ไดทําลายเสียสิ้น"
16 แลวซามูเอลจึงเรียนซาอูลวา
"ใหรอกอน ขาพเจาจะขอเรียน
ทานวา พระเยโฮวาหตรัสกับ
ขาพเจาอยางไรคืนนี้" และซาอูล
ก็เรียนทานวา "จงกลาวไปเถิด"
17 และซามูเอลเรียนวา "แม
ทานเปนแตผูเล็กนอยในสายตา
ของทานเอง ทานก็ไดรับแตงตั้ง
ใหเปนประมุขของบรรดาตระ-
กูลอิสราเอล และพระเยโฮวาห
ก็ ทรงเจิ มท านไว เป นกษัตริ ย
เหนืออิสราเอลมิใชหรือ
18 และพระเยโฮวาหทรงใชให
ทานออกไปประกอบกิจ ตรัสวา
`จงไปทําลายคนอามาเลขคน
บาปหนาเสียใหสิ้นเชิง และตอ
สู กับเขาจนกวาเขาจะถูกผลาญ
เสียหมด'
19 เหตุใดทานจึงไมเชื่อฟงพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห แตไป
ฉกฉวยทรัพยสิ่งของตางๆ และ
กระทําชั่ วในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห"
20 และซาอูลเรียนซามู เอลว า

1 ซามูเอล 15

(9) 1 ซมอ 15:3, 15, 19 (11) ปฐก 6:6-7; ยชว 22:16; 1 ซมอ 13:13; 15:3, 9, 35
(12) ยชว 15:55; 1 ซมอ 25:2 (13) ปฐก 14:19; วนฉ 17:2; นรธ 3:10; 2 ซมอ 2:5
(15) ปฐก 3:12-13; อพย 32:22-23 (17) 1 ซมอ 9:21; 10:22 (20) 1 ซมอ 15:13
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"ขาพเจาไดเชื่ อฟงพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหแลว ขาพเจา
ไดไปประกอบกิจตามที่พระเย-
โฮวาหทรงใชขาพเจาไป ขาพ-
เจาได คุมตัวอากักกษัตริยแหง
คนอามาเลขมา และขาพเจาก็ได
ทําลายคนอามาเลขเสียอยางสิ้น
เชิง
21 แตพวกพลได เก็บส วนของ
ทรัพย เชลยรวมทั้ งแกะและวัว
สวนที่ดีที่สุดจากของซึ่ งกําหนด
ใหทําลายเสียใหสิ้นเชิงนั้น เพ่ือ
นํามาเป นเครื่ องสั ตวบูชาแด
พระเยโฮวาหพระเจาของทานที่
ในเมืองกิลกาล"
22 และซามูเอลกลาววา "พระ
เยโฮวาห ทรงพอพระทั ยใน
เครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตว-
บูชามากเทากับการที่ จะเชื่อฟง
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวา
เครื่องสัตวบูชา และซึ่ งจะสดับ
ฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะ
ผู
23 เพราะการกบฏก็เปนเหมือน
บาปแหงการถือฤกษถือยามและ
ความดื้ อดึงก็ เปนเหมือนความ
ชั่ วช าและการไหว รู ปเคารพ
เพราะเหตุที่ ท านทอดทิ้ งพระ
วจนะของพระเยโฮวาห พระองค
จึ งทรงถอดท านออกจากตํา-
แหนงกษัตริย"

24 และซาอูลเรียนซามู เอลว า
"ข าพเจ าได กระทําบาปแล ว
เพราะข าพเจ าได ละเมิ ดพระ
บัญญัติ ของพระเยโฮวาห และ
คําของทาน เพราะขาพเจาเกรง
กลัวประชาชนและยอมฟงเสียง
ของเขาทั้งหลาย
25 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอทาน
โปรดอภัยบาปของขาพเจา และ
ขอกลับไปกับขาพเจา เพ่ือ
ขาพเจาจะไดนมัสการพระเยโฮ-
วาห"
26 และซามู เอลเรี ยนซาอูลว า
"ข าพเจ าจะไมกลับไปกับท าน
เพราะท านทอดทิ้ งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห และพระเย-
โฮวาห ทรงถอดท านจากเป น
กษัตริยเหนืออิสราเอล"
27พอซามูเอลหันจะไป ซาอูลก็
ได ยึดชายเสื้ อของท านไว และ
เสื้อนั้นก็ขาด
28 และซามู เอลเรี ยนท านว า
"ในวันนี้พระเยโฮวาหไดทรงฉีก
ราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจาก
ทานแลว และทรงมอบใหแกผู
อื่นที่ดีกวาทาน
29 ย่ิงกวานี้ ผูทรงเปนกําลังของ
อิสราเอลจะไมมุสาหรือกลับใจ
เพราะวาพระองคหาใชมนุษยที่
จะกลับใจไม"
30 ฝายซาอูลจึงเรียนวา "ขาพ-
เจาไดกระทําบาปแลว แตบัดนี้

1 ซามูเอล 15

(21) 1 ซมอ 15:15 (22) อสย 1:11-17; ฮซย 6:6 (23) 1 ซมอ 13:14; 16:1
(24) ยชว 7:20; อสย 51:12-13 (26) 1 ซมอ 2:30 (27) 1 พกษ 11:30-31
(28) 1 พกษ 11:31 (29) กดว 23:19 (30) ยน 5:44; 12:43
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ขอทานใหเกียรติแกขาพเจา ตอ
หน าพวกผู ใหญของประชาชน
ของขาพเจา และตอหนาคน
อิสราเอล ขอกลับไปกับขาพเจา
เพ่ื อขาพเจาจะไดนมัสการพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน"
31 ซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไป
และซาอูลก็นมัสการพระเยโฮ-
วาห
32 แลวซามูเอลกลาววา "ทาน
ทั้งหลายจงนําอากักกษัตริยของ
คนอามาเลขมาใหขาพเจา" และ
อากักก็ เข ามาหาทานดวยหนา
ตาเบิกบาน อากักกลาววา
"ความขมขื่ นแห งความตายก็
ผานพนไปแนแลว"
33 ฝายซามูเอลกลาววา "ดาบ
ของทานไดกระทําให ผู หญิงไร
บุตรฉันใด มารดาของทานจะไร
บุตรในหมูพวกผูหญิงทั้ งหลาย
ฉันนั้น" และซามูเอลก็ฟนอากัก
เสี ยเป นท อนๆต อพระพักตร
พระเยโฮวาหที่ในกิลกาล
34 ฝายซามูเอลก็ไปรามาหและ
ซาอูลก็เสด็จข้ึนไปยังวังของพระ
องคที่กิเบอาหแหงซาอูล
35 และซามูเอลไมมาพบซาอูล
อีกจนวันสิ้นชีพ แตซามูเอลได
โศกเศราเพราะซาอูล และพระ
เยโฮวาหทรงกลับพระทัยที่ ได
ทรงกระทําใหซาอูลเปนกษัตริย
เหนืออิสราเอล

พระเจาทรงเลือกดาวิด
ใหเปนกษัตริย

16พระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ซามูเอลวา "เจาจะเปน

ทุกข เร่ื องซาอูลนานเทาใดเลา
เมื่อเราถอดเขาจากเปนกษัตริย
เหนืออิสราเอลแลว จงเติมน้ํา
มันใหเต็มเขาสัตวของเจา แลว
ก็ไปเถอะ เราจะใชเจาไปหา
เจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะวาใน
หมู พวกบุตรชายของเขาเราจัด
เตรียมกษัตริยองคหนึ่ งไวแลว
สําหรับเรา"
2ซามูเอลก็กราบทูลวา "ขา
พระองคจะไปอยางไรได ถาซา-
อูลได ยินเขาคงฆ าข าพระองค
เสีย" และพระเยโฮวาหตรัสวา
"จงนําวั วตั วเมี ยไปกั บเจ าตั ว
หนึ่ง และกลาววา `ขาพเจามา
ถวายสัตวบูชาแดพระเยโฮวาห'
3 จงเชิ ญเจสซี มาที่ การถวาย
สัตวบูชานั้น แลวเราจะสําแดง
ใหเจารู วา เจาควรจะกระทํา
ประการใด เจาจงเจิมใหเราผูซึ่ง
เราจะบอกชื่อแกเจา"
4ซามู เอลก็ กระทําตามที่ พระ
เยโฮวาหทรงบัญชา และมาที่
เบธเลเฮม พวกผูใหญของเมือง
นั้นก็ตัวสั่นออกมาหาทานกลาว
วา "ทานมาอยางสันติหรือ"
5และซามูเอลตอบวา "มาอยาง
สันติ เรามาถวายสัตวบูชาแด

1 ซามูเอล 15, 16

(33) ปฐก 9:6 (34) 1 ซมอ 7:17; 11:4 (35) 1 ซมอ 19:24
(1) นรธ 4:18-22; 1 ซมอ 9:16; 10:1; 15:23, 35; กจ 13:22
(2) 1 ซมอ 9:12 (4) 1 ซมอ 21:1; 1 พกษ 2:13 (5) ปฐก 35:2; อพย 19:10
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หนา 600
พระเยโฮวาห จงชําระตัวของ
ทานใหบริสุทธิ์ และขอเชิญมาที่
การถวายสัตวบูชากับเรา" และ
ซามูเอลก็ชําระตัวเจสซีและบุตร
ชายทั้งหลายของทานใหบริสุทธิ์
และเชิญเขาเหล านั้ นให ไปยั ง
การถวายสัตวบูชา
6อยูมาเมื่ อเขาทั้ งหลายมาแลว
ทานก็มองเห็นเอลีอับจึงคิดวา
"ผูที่พระองคทรงใหเจิมไวก็อยู
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหแน
แลว"
7แตพระเยโฮวาหตรัสกับซามู-
เอลวา "อยามองดูที่ รูปราง
หนาตาหรือที่ ความสูงแหงราง
กายของเขา ดวยเราไมยอมรับ
เขา  เพราะพระเยโฮวาหทอด
พระเนตรไมเหมือนกับที่มนุษย
ดู ดวยวามนุษยดูที่ รูปรางภาย
นอก แตพระเยโฮวาหทอดพระ
เนตรจิตใจ"
8แลวเจสซีก็เรียกอาบีนาดับให
เดินผานหนาซามูเอล ทานกลาว
วา "พระเยโฮวาหมิไดทรงเลือก
ผูนี้"
9แลวเจสซีใหชัมมาหเดินผาน
ไป และทานก็กลาววา "พระเย-
โฮวาหมิไดทรงเลือกผูนี้"
10 แลวเจสซีใหบุตรชายทั้ งเจ็ด
คนเดินผานหนาซามูเอล และ
ซามูเอลบอกกับเจสซีวา "พระ
เยโฮวาหมิไดทรงเลือกคนเหลา

นี้"
11 แลวซามูเอลกลาวแกเจสซีวา
"บุตรชายของท านอยู ที่ นี่ หมด
แลวหรือ" เจสซีตอบวา  "ยังมี
คนสุดทองอีกคนหนึ่ ง ดูเถิด
เขากําลังเลี้ยงแกะอยู" และซา-
มูเอลกลาวแกเจสซีวา "จงใชคน
ไปตามเขามา เพราะเราจะไม
ยอมนั่งจนกวาเขาจะมาที่นี่"

ดาวิดไดรับการเจิม
ใหเปนกษัตริย

12 เจสซี ก็ ใช คนไปนําเขามา
ฝายเขาเปนคนผิวแดงๆ มีใบ
หน าสวยและรู ปร างงามน าดู
และพระเยโฮวาหตรัสวา "จงลุก
ข้ึนเจิมตั้ งเขาไว เพราะเปนคน
นี้แหละ"
13 ซามูเอลจึงนําขวดเขาน้ํามัน
และเจิมตั้ งเขาไว ท ามกลางพ่ี
ชายของเขา และพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาหก็สวมทับดาวิด
ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป และซา-
มูเอลก็ลุกข้ึนกลับไปยังรามาห

เมื่อดาวิดดีดพิณแลว
ซาอูลก็ทรงชุมชื่นขึ้น

และหายดี
14 ฝ ายพระวิญญาณของพระ
เยโฮวาหก็พรากจากซาอูล และ
วิญญาณชั่ วจากพระเยโฮวาหก็
ทรมานซาอูล
15 และพวกมหาดเล็กของซา-
อูลก็กราบทูลวา "ดูเถิด บัดนี้

1 ซามูเอล 16

(6) 1 ซมอ 17:13, 28; 1 พกษ 12:26 (7) 1 พกษ 8:39; สดด 147:10; อสย 55:8-9
(11) 2 ซมอ 7:8; สดด 78:70-72 (12) ปฐก 39:6; อพย 2:2; 1 ซมอ 9:17; 17:42
(13) กดว 27:18; 1 ซมอ 10:6, 9-10 (14) วนฉ 9:23; 16:20; 1 ซมอ 11:6; 16:15
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หนา 601
วิ ญญาณชั่ วจากพระเจ ากําลั ง
ทรมานพระองคอยู
16 ขอเจ านายของข าพระองค
ทั้ งหลาย จงบัญชาผู รับใชของ
พระองค ผู ที่ อยู ตอพระพักตร
พระองค ให หาคนที่ มี ฝมื อใน
การดีดพิณเขาคู และตอมาเมื่อ
วิญญาณชั่ วจากพระเจาสิงพระ
องค ก็ใหเขาดีดพิณเขาคู แลว
พระองคจะหายดี"
17 ซาอู ลก็ รั บสั่ งผู รั บใช ของ
พระองควา "จงไปหาชายคน
หนึ่งที่ดีดพิณไดดีมาใหเรา นํา
เขามาหาเรา"
18 คนหนึ่งในพวกผู รับใชทูลวา
"ดูเถิด ขาพระองคเห็นบุตรชาย
คนหนึ่ งของเจสซีชาวเบธเลเฮม
เปนผูมีฝมือในการดีดพิณ เปน
คนกลาหาญ เปนนักรบ เฉลียว
ฉลาดในกิจการงาน และเปนคน
มีหนาตาดีและพระเยโฮวาหทรง
สถิตกับเขา"
19 เพราะฉะนั้นซาอูลจึงสงผูสื่อ
สารไปยังเจสซีกลาววา "จงให
ดาวิดบุตรชายของทานผูอยู กับ
แกะนั้นมาหาเรา"
20 และเจสซี ก็ จั ดลาตั วหนึ่ ง
บรรทุกขนมปง และถุงหนังใส
น้ําองุ นถุงหนึ่ ง กับลูกแพะตัว
หนึ่ ง ฝากไปกับดาวิดบุตรชาย
ของทานใหถวายซาอูล
21 ดาวิดก็มาเฝาซาอูลและเขา

รับราชการ ซาอูลก็ทรงรักดาวิด
มาก ดาวิดก็ไดเปนคนถือเครื่อง
อาวุธของซาอูล
22 และซาอูลทรงส งข าวไปยัง
เจสซีวา "เราขอรองใหทาน
โปรดอนุญาตใหดาวิดมายืนอยู
เบ้ืองหนาเราเถิด เพราะเขาเปน
ที่โปรดปรานในสายตาของเรา"
23 อยูมา เมื่ อวิญญาณชั่ วจาก
พระเจามาสิงซาอูลเมื่อไร ดาวิด
ก็หยิบพิณเขาคู ใชมือดีดถวาย
ซาอูลก็ทรงชุมชื่นข้ึนและหายดี
และวิญญาณชั่วก็พรากจากพระ
องคไป

โกลิอัทมนุษยยักษ
ของคนฟลิสเตีย

ทาทายคนอิสราเอล

17ฝ ายคนฟลิ สเตียก็ รวบ
รวมกองทัพเพ่ื อจะทํา

สงคราม เขามาชุมนุมกันอยูที่
ตําบลโสโคห ซึ่ งเปนเขตยูดาห
และตั้งคายอยูระหวางตําบลโส-
โคห กั บตําบลอาเซคาห ที่ เอ-
เฟสดัมมิม
2และซาอู ลกับคนอิ สราเอลก็
ชุมนุมกัน และตั้ งคายอยูที่หุบ
เขาเอลาห และวางแนวไวตอสู
กับคนฟลิสเตีย
3คนฟลิสเตียยืนอยูที่ ภูเขาขาง
หนึ่ ง และคนอิสราเอลยืนอยู
ที่ภูเขาอีกขางหนึ่ง มีหุบเขาคั่น
กลาง

1 ซามูเอล 16, 17

(16) 1 ซมอ 18:10; 19:9; 2 พกษ 3:15 (18) 1 ซมอ 3:19; 18:12, 14
(20) 1 ซมอ 10:4, 27; สภษ 18:16 (21) ปฐก 41:46; สภษ 22:29
(1) ยชว 15:35; 2 พศด 28:18
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หนา 602
4มี ผู หนึ่ งชื่ อโกลิอัทเปนยอด
ทหารไดออกมาจากคายคนฟ-
ลิสเตีย เปนชาวเมืองกัท สูงหก
ศอกคืบ
5 เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิ์ ไว
ที่ศีรษะ และสวมเสื้อเกราะ เสื้อ
เกราะนั้นหนักหาพันเชเขลเปน
ทองสัมฤทธิ์
6และสวมสนับแขงทองสัมฤทธิ์
ที่ ขา และมีหอกทองสัมฤทธิ์
แขวนอยูที่บา
7ดามหอกนั้ นเหมือนไมกระ-
พ่ันทอผา ตัวหอกหนักหกรอย
เชเขลเปนเหล็ก ทหารถือโลของ
เขาเดินออกหนา
8 เขาออกมายืนตะโกนไปทาง
แนวอิสราเอลวา "เจาทั้ งหลาย
ออกมาทําศึกทําไมเลา ขาเปน
คนฟลิสเตียไมใชหรือ เจาก็เปน
ขาของซาอูลไมใชหรือ จงเลือก
คนแทนพวกเจา ใหเขาลงมาหา
ขานี่
9ถาเขาสามารถสู รบและฆาตัว
ขาได พวกเราจะยอมเปนขาของ
พวกเจา แตถาขาชนะเขาและฆา
เขาตาย แลวพวกเจาตองเปนขา
ของพวกเรา และรับใชเรา"
10 และคนฟลิสเตียคนนั้นกลาว
วา "วันนี้ขาขอทากองทัพอิสรา-
เอล จงสงคนมาสูกันเถิด"
11 เมื่ อซาอูลและคนอิสราเอล
ทั้ งสิ้ นไดยินถอยคําของคนฟ-

ลิสเตียคนนั้น เขาทั้งหลายก็ทอ
ใจและกลัวมาก
12 ฝายดาวิดเปนบุตรชายของ
ชาวเอฟราธาหคนหนึ่งแหงเมือง
เบธเลเฮมในยูดาห ชื่อเจสซี ผูมี
บุตรชายแปดคน ในรัชกาลของ
ซาอูล ชายคนนี้ เปนคนแกแลว
เปนคนอายุมาก
13 บุ ตรชายใหญ สามคนของ
เจสซีก็ตามซาอูลไปทําศึกแลว
ชื่ อของบุตรชายสามคนที่ ไปทํา
ศึกนั้นคือ บุตรหัวปเอลีอับ คน
ถัดมาอาบีนาดับ และคนที่สาม
ชัมมาห
14 ดาวิดเปนบุตรสุดทอง พ่ี
ชายทั้ งสามคนก็ ตามซาอู ลไป
แลว

ดาวิดไปยัง
คายทหารของซาอูล

15 แตดาวิดกลับจากซาอู ลไป
เลี้ยงแกะของบิดาที่เบธเลเฮม
16 คนฟลิสเตียคนนั้ นไดออก
มายืนอยูทั้ งเชาและเย็นตั้ งสี่สิบ
วัน
17 เจสซีสั่ งดาวิดบุตรชายของ
ตนวา "ขาวคั่ วนี้ เอฟาหหนึ่ ง
และขนมปงสิบกอนนี้ อันจัดไว
ใหพวกพ่ีชายของเจา จงเอาไป
ใหพ่ีชายของเจาที่คายเร็วๆ
18 และจงนําเนยแข็งสิบชิ้นนี้ไป
ใหแก ผู บั งคับกองพันของเขา
ดวย ดูวาพ่ีชายของเจาทุกขสุข

1 ซามูเอล 17

(4) ยชว 11:21-22 (8) 1 ซมอ 8:17 (9) 1 ซมอ 11:1 (10) 1 ซมอ 17:26, 36, 45
(12) ปฐก 35:19; นรธ 4:22; 1 ซมอ 16:1, 10-11, 18; 17:35; 1 พศด 2:13-15
(13) 1 ซมอ 16:6; 1 พศด 2:13 (15) 1 ซมอ 16:11; 2 ซมอ 7:8 (18) ปฐก 37:13-14
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หนา 603
อยางไร แลวรับของฝากมาจาก
เขาบาง"
19 ฝ ายซาอู ลกั บเขาทั้ งหลาย
และคนอิสราเอลทั้ งปวง อยูที่
หุบเขาเอลาหสู รบกับคนฟลิส-
เตียอยู
20 ดาวิ ดจึ งลุ กข้ึ นแต เช ามื ด
และทิ้ งแกะไวกับผู ดูแล นํา
เสบียงอาหารเดินทางไปตามที่
เจสซีไดบัญชาแกเขา และเขาก็
มาถึงเขตคายขณะเมื่ อกองทัพ
กําลังยกออกไปสู แนวรบพลาง
รองกราวศึก
21 คนอิสราเอลกับคนฟลิสเตีย
ก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะ-
ทะกองทัพ
22 ดาวิดก็มอบสัมภาระไวกับ
ผูดูแลกองสัมภาระ และว่ิงไปที่
แนวรบไปทักทายพี่ชายของตน
23 เมื่ อเขากําลังพูดกันอยู ดู
เถิด คนฟลิสเตียชาวเมืองกัท
ยอดทหารที่ ชื่ อโกลิอัทออกมา
จากแนวรบฟลิสเตีย กลาวทา
อยางแตกอนและดาวิดก็ไดยิน
24 เมื่อบรรดาคนอิสราเอลเห็น
ชายคนนั้นก็ ว่ิงหนีเขาไป กลัว
เขามาก
25 คนอิสราเอลพูดวา "เจาเคย
เห็นคนที่ ออกมานั้นหรือ เขา
ออกมาท าทายอิ สราเอลแทๆ
ถาใครฆาเขาได กษัตริยจะพระ
ราชทานทรัพย ให เขามากมาย

และจะมอบราชธิดาใหดวยและ
กระทําใหวงศ วานบิดาของเขา
เปนคนยกเวนการเกณฑในอิส-
ราเอล"
26 และดาวิดกลาวแกชายคนที่
ยืนอยูขางเขาวา "เขาจะทําอยาง
ไรแกคนที่ฆาคนฟลิสเตียคนนี้
ได และนําเอาความเหยียด
หยามอิสราเอลไปเสีย คนฟลิส-
เตียผูมิไดเขาสุหนัตคนนี้คือใคร
เลา เขาจึงมาทาทายกองทัพของ
พระเจาผูทรงพระชนมอยู"
27 ประชาชนก็ ตอบเขาอย าง
เดียวกันวา "ผูที่ฆาเขาไดก็จะได
รับดังที่กลาวมาแลวนั้น"
28 ฝายเอลีอับพ่ีชายหัวปไดยิน
คําที่ ดาวิ ดพู ดกั บชายคนนั้ น
เอลีอับก็โกรธดาวิด กลาววา
"เจาลงมาทําไม เจาทิ้งแกะไมกี่
ตั วที่ ถิ่ นทุ รกั นดารไว กั บใคร
ขารู ถึงความทะเยอทะยานของ
เจา และความคิดชั่ วของเจา
เพราะเจาลงมาเพ่ื อจะมาดู เขา
รบกัน"
29 ดาวิดจึงตอบวา "ผมไดทํา
อะไรไปแลวเลา ไมมีเหตุผล
หรือ"

ดาวิดฆาโกลิอัท
ดวยหินกอนหน่ึงและสายสลิง
30 เขาจึ งหั นไปหาคนอื่ นเสี ย
และพูดอยางเดียวกัน และประ-
ชาชนก็ ตอบแก เขาอย างคราว

1 ซามูเอล 17

(23) 1 ซมอ 17:8-10 (25) ยชว 15:16
(26) พบญ 5:26; 1 ซมอ 11:2; 14:6; 17:10, 36; 2 พกษ 19:4 (27) 1 ซมอ 17:25
(28) ปฐก 37:4, 8-36; สภษ 18:19 (29) 1 ซมอ 17:17 (30) 1 ซมอ 17:26-27
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หนา 604
กอน
31 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ยินคําที่
ดาวิดพูด เขาทั้ งหลายก็เลา
ความใหซาอูลทราบ ซาอูลจึงใช
คนใหมาตามดาวิด
32 ดาวิดก็ทูลซาอูลวา "อยาให
จิตใจของผู ใดฝอไปเพราะชาย
คนนั้นเลย ผูรับใชของพระองค
จะไปสูรบกับคนฟลิสเตียคนนี้"
33 และซาอูลกล าวแกดาวิดวา
"เจาไมสามารถที่ จะไปสู รบกับ
ชายฟลิสเตียคนนั้นดอก เพราะ
เจาเปนแตเด็กหนุม และเขา
เปนทหารชํานาญศึกมาตั้ งแต
หนุมๆแลว"
34 แตดาวิดทูลซาอูลวา "ผู รับ
ใช ของพระองค เคยดู แลแพะ
แกะของบิ ดาและเมื่ อมี สิ งโต
หรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไป
จากฝูง
35 ข าพระองคก็ไลตามฆ ามัน
และชวยลูกแกะนั้นใหพนมาจาก
ปากของมัน ถามันลุกข้ึนตอสู
ขาพระองค ขาพระองคก็จับ
หนวดเคราของมัน และทุบตีมัน
จนตาย
36 ผู รับใชของพระองค ได ฆ า
สิงโตและหมีนั้นมาแลว คนฟ-
ลิสเตียผู มิได เขาสุหนัตคนนี้ ก็
เปนเหมือนสัตวเหลานั้นตัวหนึ่ง
ด วยเขาไดท าทายกองทัพของ
พระเจาผูทรงพระชนมอยู"

37 และดาวิดทูลตอไปวา "พระ
เยโฮวาห ผู ทรงชวยขาพระองค
ใหพนจากเทาของสิงโตและจาก
เทาของหมี จะทรงชวยขาพระ
องคใหพนจากมือของคนฟลิส-
เตียคนนี้" และซาอูลจึงตรัสแก
ดาวิดวา "จงไปเถอะ และพระ
เยโฮวาหจะทรงสถิตอยูกับเจา"
38 แล วซาอู ลก็ ทรงเอาเครื่ อง
อาวุธของพระองคสวมใหดาวิด
ทรงสวมหมวกทองสัมฤทธิ์ บน
ศีรษะของเขา และสวมเสื้ อ
เกราะใหเขา
39 และดา วิ ดก็ คาดดาบทั บ
เครื่องอาวุธ เขาลองเดินดูก็เห็น
วาใชไมได เพราะเขาไมชิน
แลวดาวิดจึงทูลซาอูลวา "ขา
พระองคจะสวมเครื่องเหลานี้ไป
ไมได เพราะวาขาพระองคไม
ชิน" ดาวิดจึงปลดออกเสีย
40 แลวจึงถือไมเทาไว และ
เลือกกอนหินเกลี้ ยงจากลําธาร
ไดหากอน จึงใสในยามผู เลี้ยง
แกะของเขาในถุงของเขาและมือ
ถือสลิงอยู เขาก็เขาไปใกลคน
ฟลิสเตียคนนั้น
41 คนฟ ลิ สเตี ยนั้ นก็ ออกมา
ใกลดาวิด พรอมกับคนถือโล
เดินออกหนา
42 เมื่ อคนฟ ลิ สเตี ยมองไป
รอบๆ และเห็นดาวิดก็ดูถูกเขา
เพราะเขาเปนแตคนหนุม ผิว

1 ซามูเอล 17

(32) พบญ 20:1-4; 1 ซมอ 16:18 (33) กดว 13:13; พบญ 9:2 (34) วนฉ 14:5
(37) 1 ซมอ 20:13; 1 พศด 22:11, 16; 2 คร 1:10; 2 ทธ 4:17-18
(42) 1 ซมอ 16:12; สดด 123:4; สภษ 16:18; 1 คร 1:27-28
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แดงๆ และมีใบหนางดงาม
43 คนฟลิสเตียจึงพูดกับดาวิด
วา "ขาเปนหมาหรือเจาจึงถือไม
เทามาหาขา" และคนฟลิสเตีย
คนนั้ นก็แชงดาดาวิดออกนาม
พระของตน
44 คนฟลิสเตียพูดกับดาวิดวา
"มาหาขานี่ ขาจะเอาเนื้อของเจา
ให นกในอากาศกับสัตว ในทุ ง
กิน"
45 แลวดาวิดก็พูดกับคนฟลิส-
เตียคนนั้นวา "ทานมาหาขาพ-
เจาดวยดาบ ดวยหอกและดวย
หอกซัด แตขาพเจามาหาทาน
ในพระนามแห งพระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงกองทัพ
อิสราเอลผูซึ่งทานไดทาทายนั้น
46 ในวันนี้พระเยโฮวาหจะทรง
มอบทานไวในมือขาพเจา และ
ขาพเจาจะประหารทาน และตัด
ศีรษะของทานเสีย และในวันนี้
ขาพเจาจะใหศพของกองทัพฟ-
ลิสเตียแกนกในอากาศและแก
สัตวปา เพ่ือทั้งพิภพนี้จะทราบ
วา มีพระเจาพระองคหนึ่ งใน
อิสราเอล
47 และชุ มนุ มชนนี้ ทั้ งสิ้ นจะ
ทราบวาพระเยโฮวาหมิไดทรง
ชวยดวยดาบ หรือดวยหอก
เพราะวาการรบเปนของพระเย-
โฮวาห พระองคจะทรงมอบทาน
ไวในมือของเราทั้งหลาย"

48 อยูมา เมื่ อคนฟลิสเตียคน
นั้ นลุกข้ึนเขามาใกล เพ่ื อปะทะ
ดาวิด ดาวิดก็ ว่ิงเขาหาแนวรบ
เพ่ือปะทะกับคนฟลิสเตียคนนั้น
อยางรวดเร็ว
49 และดาวิดเอามือลวงเขาไป
ในยามหยิบหินกอนหนึ่งออกมา
แลวเหว่ียงหินกอนนั้นดวยสาย
สลิง ถูกคนฟลิสเตียคนนั้นที่
หนาผาก กอนหินจมเขาไปใน
หนาผาก เขาก็ลมหนาควํ่าลงที่
ดิน
50 ดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟลิส-
เตียคนนั้นดวยสลิงและกอนหิน
กอนหนึ่ ง และควํ่าคนฟลิสเตีย
คนนั้นลง และฆาเขาเสีย ดาวิด
ไมมีดาบอยูในมือ
51 ดังนั้ นแลวดาวิดจึงว่ิ งไปยืน
อยู เหนื อคนฟ ลิ สเตี ยคนนั้ น
หยิบดาบของเขาชักออกจากฝก
ฆาเขาเสียและตัดศีรษะของเขา
ออกเสียดวยดาบเลมนั้น เมื่ อ
คนฟลิ สเตี ยเห็นว ายอดทหาร
ของเขาตายเสียแลวก็พากันหนี
ไป
52 คนอิสราเอลกับคนยูดาหก็
ลุกข้ึนโห รองไลติดตามคนฟ-
ลิสเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและ
ถึงประตูเมืองเอโครน ทหารฟ-
ลิสเตียที่ บาดเจ็บจึ งลมลงตาม
ทางจากชาอาราอิม ไกลไปจนถึง
เมืองกัทและเมืองเอโครน

1 ซามูเอล 17

(43) 1 ซมอ 24:14; 2 ซมอ 3:8 (44) 1 พกษ 20:10-11 (45) 1 ซมอ 17:10
(46) พบญ 28:26; ยชว 4:24 (47) 1 ซมอ 14:6; 2 พศด 14:11 (48) สดด 27:3
(50) วนฉ 3:31; 15:15; 1 ซมอ 21:9 (51) 1 ซมอ 21:9; ฮบ 11:34 (52) ยชว 15:36
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53 และคนอิ สราเอลก็กลับมา
จากการไลติดตามคนฟลิสเตีย
และมาปลนคายของเขา
54 ดาวิดก็นําศีรษะของคนฟ-
ลิสเตียคนนั้ นมาที่ กรุงเยรูซา-
เล็ม แตเขาเอาเครื่องอาวุธของ
เขาไวที่เต็นทของตนแลว
55 เมื่อซาอูลทรงเห็นดาวิดออก
ไปตอสูกับคนฟลิสเตีย จึงตรัส
ถามอั บเนอร แม ทั พของพระ
องควา "อับเนอร ชายหนุมคนนี้
เปนลูกของใคร" และอับเนอร
ทูลวา "โอ ขาแตกษัตริย พระ
องคทรงพระชนมอยู แน ฉันใด
ขาพระองคไมทราบ"
56 กษัตริยจึงรับสั่ งวา "ไปสืบ
ถามดูวา เจาหนุมคนนั้นเปนลูก
ของใคร"
57 เมื่อดาวิดกลับมาจากการฆา
คนฟลิสเตีย อับเนอรก็มาพาตัว
เขาเข าไปเฝ าซาอู ลถื อศี รษะ
ของคนฟลิสเตียคนนั้นไปดวย
58 ซาอูลจึงตรัสถามเขาวา "เจา
หนุมเอย เจาเปนลูกของใคร"
และดาวิดทูลวา "ขาพระองค
เปนบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮม
ผูรับใชของพระองค"

ความรักของ
โยนาธานกับดาวิด

18อยู มาเมื่ อดาวิดทูลซา-
อูลเสร็จแลว จิตใจของ

โยนาธานก็ผูกสมัครรักใครกับ

จิตใจของดาวิด และโยนาธานก็
รักเธออยางรักชีวิตของทานเอง
2และวันนั้ นซาอูลก็ทรงกักตัว
เธอไว ไมยอมใหเธอกลับไป
บานบิดาของเธอ
3แลวโยนาธานก็กระทําพันธ-
สัญญากับดาวิด เพราะทานรัก
เธออยางกับรักชีวิตของทานเอง
4 โยนาธานก็ถอดเสื้ อคลุมออก
มอบใหแกดาวิดพรอมทั้งเครื่อง
แตงตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัด
ดวย
5และดาวิดก็ออกไปประพฤติ
ตัวอย างเฉลียวฉลาดไมวาซา-
อูลจะใชเธอไป ณ ที่ใด ดังนั้น
ซาอูลจึงทรงตั้ งเธอใหอยู เหนือ
นักรบทั้งหลาย เธอก็เปนที่ยอม
รับในสายตาประชาชน และใน
สายตาขาราชการทั้งปวงของซา-
อูลดวย
6อยูมา เมื่ อดาวิดกลับมาจาก
การฆาคนฟลิสเตียนั้นกําลังเดิน
ทางอยู พวกผูหญิงก็ออกมาจาก
บรรดาหัวเมืองอิสราเอล รอง
เพลงและเตนรําตอนรับกษัตริย
ซาอูล ดวยรํามะนา ดวยความ
เบิกบานสําราญใจ และดวย
เครื่องดนตรี
7และเมื่ อพวกผูหญิงเตนรําร่ืน
เริงกันอยูนั้ นก็ขับรองรับกันวา
"ซาอูลฆาคนเปนพันๆ และดา-
วิดฆาคนเปนหมื่นๆ"

1 ซามูเอล 17, 18

(55) 1 ซมอ 14:50; 16:21-22 (57) 1 ซมอ 17:54 (58) 1 ซมอ 17:12
(1) ปฐก 44:30; พบญ 13:6; 1 ซมอ 20:17; 2 ซมอ 1:26 (2) 1 ซมอ 17:15
(3) 1 ซมอ 20:8-17 (6) อพย 15:20-21; วนฉ 11:34 (7) อพย 15:21; 1 ซมอ 21:11
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หนา 607
ซาอูลอิจฉาดาวิด

จึงพยายาม
ฆาดาวิดเสีย

8ซาอูลทรงกร้ิวนัก คําที่รองกัน
นั้นไมเปนที่พอพระทัยพระองค
เลย พระองคตรัสวา "เขาสรร-
เสริญดาวิดวา ฆาคนเปนหมื่นๆ
สวนเราเขาวา ฆาแตเพียงเปน
พันๆ ดาวิดจะไดอะไรอีกเลา
นอกจากราชอาณาจักร"
9ซาอูลก็ทรงใชสายตาจับดาวิด
ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป
10 อยูมา ในวันรุ งข้ึนวิญญาณ
ชั่ วจากพระเจ าก็ เข าสิ งซาอู ล
ซาอูลก็ทรงพยากรณอยู ในวั ง
ของพระองค ดาวิดก็กําลังดีด
พิณอยางที่ เธอเคยดีดถวายทุก
วันมา ซาอูลทรงถือหอกอยู
11 และซาอู ลก็ ทรงพุ งหอก
ดวยนึกวา "ขาจะปกดาวิดใหติด
กับผนังเสีย" แตดาวิดก็หนีไป
จากพระพักตรพระองค ได ถึ ง
สองครั้ง
12 ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิด เพราะ
วาพระเยโฮวาหทรงสถิตกับเธอ
แตทรงพรากจากซาอูลแลว
13 ดังนั้ นซาอูลจึงรับสั่ งใหยาย
ดาวิดไปใหพนพระพักตร ตั้ ง
เปนผู บังคับการกองพัน และ
เธอไดเขาออกอยูตอหนาประ-
ชาชน
14 ดาวิ ดกระทําอย างเฉลี ยว

ฉลาดในทุกประการ และพระ
เยโฮวาหทรงสถิตกับเธอ
15 เมื่ อซาอูลทรงเห็นวาดาวิด
ไดกระทําอยางเฉลียวฉลาดย่ิ ง
ก็ทรงเกรงกลัวดาวิด
16 แตคนอิสราเอลและคนยู-
ดาหทั้ งสิ้ นรักดาวิด เพราะเธอ
เขาออกตอหนาเขาทั้งหลาย
17 ฝายซาอูลจึงรับสั่ งกับดาวิด
วา "ดูเถิด นี่คือบุตรสาวคนโต
ของเราชื่อเมราบ เราจะมอบแม
นางใหเปนภรรยาของเธอ ขอ
แตเธอจงเปนคนกลาหาญและ
สู ศึกของพระเยโฮวาห เทานั้ น"
เพราะซาอูลทรงดําริวา "อยาให
มือของเราแตะตองเขาเลย ให
มือคนฟ ลิสเตียแตะต องเขาดี
กวา"
18 ดาวิดทูลซาอูลวา "ในอิสรา-
เอลขาพระองคคือผูใด ชีวิตของ
ขาพระองคคืออะไร หรือเรือน
บรรพบุ รุษของข าพระองค คือ
ผู ใดที่ ข าพระองค ควรจะเป น
ราชบุตรเขยของกษัตริย"
19 แตอยูมา เมื่อถึงเวลาที่ จะ
ทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูล
ใหเปนภรรยาของดาวิด แมนาง
ก็ถูกยกใหเปนภรรยาของอาด-
รีเอลชาวเมโหลาห

ดาวิดแตงงานกับ
มีคาลราชธิดาของซาอูล

20 ฝายมีคาลราชธิดาของซาอูล

1 ซามูเอล 18

(8) 1 ซมอ 15:28 (10) 1 ซมอ 16:14, 23 (11) 1 ซมอ 19:10 (12) 1 ซมอ 16:13-14
(13) กดว 27:17; 1 ซมอ 18:16 (14) ปฐก 39:2-3, 23 (16) กดว 27:16-17
(17) กดว 32:20, 27, 29 (18) 1 ซมอ 9:21 (19) วนฉ 7:22 (20) 1 ซมอ 18:28
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นั้นรักดาวิด มีคนเอาเรื่องไปทูล
ซาอูล เร่ืองนี้ เปนที่พอพระทัย
พระองค
21 ซาอูลทรงดําริวา "ใหเรายก
แมนางใหแกเธอ แมนางจะได
เปนกับดักเธอ และมือของคน
ฟลิสเตียจะไดตอสู เธอ" ดังนั้น
ซาอูลจึงรับสั่งแกดาวิดวา "วันนี้
เธอจะเปนบุตรเขยของเราเชน
เดียวกัน"
22 ซาอูลทรงบัญชามหาดเล็ก
วา "จงพูดเปนสวนตัวกับดาวิด
วา `ดูเถิด กษัตริยพอพระทัยใน
เธอ และบรรดามหาดเล็กของ
พระองคก็ รักเธอ เพราะฉะ-
นั้ นบั ดนี้ จงเป นบุ ตรเขยของ
กษัตริยเถิด'"
23 และมหาดเล็กของซาอูลพูด
เร่ืองนี้ ใหดาวิดฟง ดาวิดก็ถาม
วา "ทานทั้ งหลายเห็นวา ที่จะ
เปนบุตรเขยของกษัตริยนั้นเปน
เร่ืองเล็กนอยอยูหรือ ดวยขาพ-
เจาเปนแตคนจน และไมมีชื่ อ
เสียงอะไรเลย"
24 และมหาดเล็กของซาอูลจึง
ทูลวา "ดาวิดพูดอยางนั้น
อยางนี้"
25 ซาอูลจึงรับสั่งวา "เจาจงพูด
เชนนี้แกดาวิดวา `กษัตริยไมมี
พระประสงคจะเอาอะไรในการ
แตงงานเลย นอกจากหนังปลาย
องคชาตของคนฟ ลิ สเตี ยสั ก

หนึ่ งรอย เพ่ือพระองคจะทรง
แกแคนศัตรูของกษัตริย'" ฝาย
ซาอูลทรงดําริวาจะใหดาวิดตาย
เสียดวยมือของคนฟลิสเตีย
26 และเมื่ อมหาดเล็กกลาวคํา
เหลานั้ นใหดาวิดฟง ก็เปนที่
พอใจดาวิดที่จะเปนบุตรเขยของ
กษัตริย เวลาที่กําหนดไวยังไม
หมดไป
27 ดาวิดก็ลุกข้ึ นไปพร อมกับ
คนของเธอ ไดฆาคนฟลิสเตีย
เสียสองรอยคน และดาวิดก็นํา
หนังปลายองคชาตของคนเหลา
นั้ นมาถวายแกกษัตริยครบจํา-
นวน เพ่ือเธอจะเปนบุตรเขย
ของกษัตริย ซาอูลจึงยกมีคาล
พระราชธิดาของพระองคใหเปน
ภรรยาของดาวิด
28 ซาอูลทรงเห็นและทราบว า
พระเยโฮวาหทรงสถิตกับดาวิด
และมีคาลพระราชธิดาของซาอูล
รักเธอ
29 ซาอู ลทรงเกรงกลั วดาวิ ด
มากย่ิงข้ึน ดังนั้นซาอูลจึงเปน
ศัตรูของดาวิดเรื่อยมา
30 บรรดาเจ านายแห งคนฟ-
ลิสเตียก็ออกมาทําสงคราม ตอ
มาเมื่ อเขาทั้ งหลายจะออกมา
แลว ดาวิดก็ไดกระทําอยาง
เฉลียวฉลาดมากกวาบรรดาขา
ราชการของซาอูล ชื่อเสียงของ
เธอจึงโดงดังมาก

1 ซามูเอล 18

(21) 1 ซมอ 18:17, 26 (25) ปฐก 34:12; อพย 22:17; 1 ซมอ 14:24; 18:17
(26) 1 ซมอ 18:21 (27) 1 ซมอ 18:13; 2 ซมอ 3:14
(30) 1 ซมอ 18:5; 2 ซมอ 11:1
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หนา 609
ซาอูลพยายามฆาดาวิด

อีกครั้งหน่ึง

19ซาอูลตรัสกับโยนาธาน
ราชบุตรและกับบรรดา

ผู รับใชของพระองควาใหเขาทั้ง
หลายฆาดาวิดเสีย
2แตโยนาธานราชบุตรของซา-
อูลพอใจในดาวิดมาก และโย-
นาธานก็บอกดาวิดวา "ซาอูล
เสด็จพอของฉันหาชองจะฆาเธอ
เสีย เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอจง
ระวังตัวใหดีจนพรุงนี้เชา จงอยู
เสียในที่ลับซอนตัวไว
3และฉันจะออกไปยืนอยูขางๆ
เสด็จพอในทุงนาที่ เธออยู และ
ฉั นจะกราบทู ลเสด็ จพ อด วย
เร่ืองของเธอ ถาฉันรูเร่ืองอะไร
จะบอกใหทราบ"
4 โยนาธานกล าวชมดาวิ ดให
ซาอูลราชบิดาฟงทูลวา "ขอ
กษัตริยอยาทรงกระทําบาปตอ
ดาวิดผู รับใชของพระองค เลย
เพราะดาวิดหาไดกระทําบาปสิ่ ง
ใดตอพระองคไม และการงาน
ของเธอก็ เป นงานปฏิ บัติพระ
องคอยางดี
5 เพราะเธอเสี่ ยงชี วิ ตของตน
และประหารคนฟ ลิ สเตี ยนั้ น
และพระเยโฮวาหทรงกระทําให
มีการชวยใหพนอยางใหญหลวง
เพ่ืออิสราเอลทั้ งปวง พระองค
ทรงเห็นแลวและทรงชื่นชมยินดี

แต ไฉนพระองค จึ งจะกระทํา
บาปตอโลหิตที่ ไรความผิดดวย
การฆาดาวิดเสียอยางปราศจาก
เหตุผล"
6ซาอูลก็ทรงฟ งเสียงของโย-
นาธานและซาอูลจึงปฏิญาณวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แนฉันใด ดาวิดจะไมตองถูก
ประหารชีวิตเลยฉันนั้น"
7 และโยนาธานก็ เ รี ยกดาวิ ด
และโยนาธานแจ งให เธอทราบ
ถึงสิ่ งเหลานี้ทั้ งสิ้น และโยนา-
ธานนําดาวิดเขาเฝาซาอูล และ
ดาวิดได เข าเฝ าซาอูลอยางแต
กอน
8สงครามไดเกิดข้ึนอีก ดาวิดก็
ออกไปตอสูกับคนฟลิสเตียและ
ไดฆาฟนเสียเปนอันมาก เขาทั้ง
หลายจึงหนีไปเสียจากเธอ
9แล ววิญญาณชั่ วจากพระเย-
โฮวาหก็เขามาสิงซาอูล เมื่ อ
พระองคประทับในวังของพระ
องค ทรงหอกอยู และดาวิดก็
กําลังดีดพิณถวาย
10 และซาอูลทรงพุงหอกหมาย
ปกดาวิดใหติดฝาผนัง แตเธอก็
หลบหนีพระพักตรซาอูลไป ซา-
อูลจึงทรงพุงหอกติดผนัง และ
ดาวิดก็หลบหนีรอดไปไดในคืน
นั้น
11 ซาอู ลทรงใช ผู สื่ อสารไปที่
บานของดาวิดเพ่ือเฝาดูเธอและ

1 ซามูเอล 19

(1) 1 ซมอ 8:8-9 (2) 1 ซมอ 18:1 (3) 1 ซมอ 20:8-13
(4) ปฐก 42:22; 1 ซมอ 20:32 (5) พบญ 19:10-13; วนฉ 9:17 (7) 1 ซมอ 16:21
(8) 1 ซมอ 18:27; 23:5 (9) 1 ซมอ 16:14; 18:10-11 (11) วนฉ 16:2; สดด 59

 09_1sam.pub 
 page 46

 Friday, December 09, 2005 12:21 



หนา 610
เพ่ือจะฆาเธอเสียในเวลาเชา แต
มีคาลภรรยาของดาวิดบอกดา-
วิดวา "ถาคืนนี้ เธอไมชวยชีวิต
ของเธอใหพน พรุงนี้ เธอจะถูก
ฆาตาย"
12 มีคาลจึงหยอนดาวิดลงทาง
หนาตาง และเธอก็หนีรอดไป
13 มีคาลไดนํารูปเคารพมาวาง
ไวบนเตียงนอน และวางหมอน
ขนแพะไวที่ ศีรษะ เอาผาหม
คลุมไว
14 เมื่ อซาอูลสงผู สื่ อสารไปจับ
ดาวิด มีคาลตอบวา "เขาไม
สบาย"
15 แลวซาอูลสงผูสื่อสารนั้นให
ไปดูดาวิดอีก สั่งวา "จงนําเขา
มาหาเราทั้งเตียง เพ่ือเราจะได
ฆาเขาเสีย"
16 เมื่ อผู สื่ อสารเขามา ดูเถิด
รูปเคารพก็อยู ในเตียง พรอม
กับหมอนขนแพะอยูที่ศีรษะ
17 ซาอู ลรั บสั่ งถามมี คาลว า
"ไฉนเจาจึงหลอกลวงเรา และ
ปลอยศัตรูของเราไปเสีย เขาจึง
รอดพนไป" และมีคาลทูลตอบ
ซาอูลวา "เธอพูดกับหมอมฉัน
วา `ปลอยใหฉันไปเถิด จะให
ฉันฆาเธอทําไมเลา'"

ดาวิดหนีพนจากซาอูล
18 ฝายดาวิดก็หนีรอดไป เธอ
มาหาซามูเอลที่ เมืองรามาหและ
เลาทุกเร่ืองที่ซาอูลไดทรงกระ-

ทําแกเธอใหซามูเอลฟง เธอ
และซามูเอลก็ไปอยูเสียที่นาโยท
19 มีคนไปทูลซาอูลวา "ดูเถิด
ดาวิดอยู ที่ นาโยทในเมืองรา-
มาห"
20 ซาอูลก็รับสั่ งใหผูสื่ อสารไป
จับดาวิด และเมื่อเขาไปเห็นหมู
ผู พยากรณ กําลั งพยากรณ อยู
และซามูเอลยืนเปนหัวหนาเขา
ทั้งหลาย พระวิญญาณของพระ
เจ าก็มาสถิตกั บผู สื่ อสารของ
ซาอูล และเขาทั้ งหลายก็พยา-
กรณดวย
21 เมื่อมีคนไปทูลซาอูล  พระ
องคก็ทรงใชผูสื่อสารอื่นไปและ
คนเหลานั้นก็พยากรณดวย ซา-
อูลทรงใชให ผู สื่ อสารไปครั้ งที่
สาม เขาทั้งหลายก็พยากรณดวย
22 ซาอูลก็เสด็จไปที่รามาหเอง
มาถึงบอน้ําใหญที่ ในเมืองเสคู
และรับสั่ งถามวา "ซามูเอลกับ
ดาวิดอยูที่ไหน" มีคนทูลวา "ดู
เถิด เขาทั้ งสองอยูที่ นาโยทใน
เมืองรามาห"
23 พระองคจึงเสด็จไปที่นั่ นยัง
นาโยทในเมืองรามาห และพระ
วิญญาณของพระเจาทรงสถิตกับ
พระองคดวย ทรงดําเนินพลาง
พยากรณพลางจนเสด็จถึงนา-
โยทที่เมืองรามาห
24 พระองคทรงถอดฉลองพระ
องคออกดวย และก็ทรงพยา-

1 ซามูเอล 19

(12) ยชว 2:15; กจ 9:25; 2 คร 11:33 (17) 2 ซมอ 2:22 (18) 1 ซมอ 7:17; 16:13
(20) กดว 11:25; 1 ซมอ 10:5-6, 10; 19:11, 14; ยอล 2:28; ยน 7:32; 1 คร 14:3
(23) 1 ซมอ 10:10 (24) 1 ซมอ 10:10-12; อสย 20:2; มคา 1:8
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หนา 611
กรณตอหนาซามูเอล และบรร-
ทมเปลือยกายอยู ตลอดวันนั้ น
และตลอดคืนนั้น ดังนั้นเขาจึง
พูดกันวา "ซาอูลอยู ในจําพวก
ผูพยากรณดวยหรือ"

โยนาธานปองกันดาวิด

20ดาวิดก็หนีจากนาโยท
ในเมืองรามาห และมา

หาโยนาธานกลาววา "ขาพเจาได
กระทําสิ่งใด อะไรเปนความชั่ว
ชาของขาพเจา และขาพเจาได
กระทําความผิ ดบาปอันใดต อ
เสด็จพอของทาน พระองคจึงได
แสวงหาชีวิตของขาพเจา"
2และโยนาธานจึ งตอบเธอว า
"ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชน
นั้นเลย เธอไมตองตายดอก ดู
เถิด เสด็จพอจะมิไดทรงกระทํา
การใหญนอยสิ่งใดโดยมิใหฉันรู
ทําไมเสด็ จพ อจะป ดบั งเร่ื อง
นี้จากฉันเลา คงไมเปนเชนนั้น
แน"
3ดาวิดจึงปฏิญาณย่ิงกวานั้นอีก
และกลาววา "เสด็จพอของทาน
ทรงทราบอยางแนนอนวา ขาพ-
เจาได รับความกรุณาในสายตา
ของทาน และพระองคตรัสวา
`อย าให โยนาธานรู เร่ื องนี้ เลย
เกรงวาเขาจะเศราใจ' พระเย-
โฮวาหทรงพระชนมอยูแนฉันใด
และท านมี ชี วิ ตอยู แน ฉั นใด
ความจริงมีอยูวา ระหวางขาพ-

เจ ากับความตายก็ ยังเหลืออีก
เพียงกาวเดียวฉันนั้น"
4 โยนาธานจึ งพูดกั บดาวิ ดว า
"จิตใจเธอปรารถนาอะไร ฉันจะ
ทําตามเพ่ือเธอ"
5ดาวิดจึงกลาวกับโยนาธานวา
"ดูเถิด พรุ งนี้ เปนวันข้ึนค่ํา
ขาพเจาไมควรขาดที่ จะนั่ งรวม
โตะเสวยกับกษัตริย แตขอโปรด
ใหขาพเจาไปซอนตัวอยูที่ในทุง
นาจนถึงเย็นวันที่สาม
6ถาเสด็จพอของทานเห็นขาพ-
เจาขาดไป ก็ขอโปรดทูลพระ
องควา `ดาวิดไดวิงวอนขอลา
ขาพระองครีบกลับไปเมืองเบธ-
เลเฮมเมืองของตน เพราะที่นั่น
ทั้ งครอบครัวทําการถวายสัตว-
บูชาประจําป'
7ถาพระองครับสั่ งวา `ดีแลว'
ผู รับใชของทานก็ดีไป แตถา
พระองคทรงกริ้ว ก็ขอทราบเถิด
วา พระองคดําริการราย
8 เพราะฉะนั้น ขอทานกรุณา
กระทําแก ผู รับใชของทานดวย
ใจจงรัก เพราะทานไดกระทํา
พันธสัญญาแห งพระเยโฮวาห
กับผู รับใชของทานแลว แตถา
ความชั่วชามีอยู ในขาพเจา ขอ
ท านฆ าข าพเจ า เสี ยเองเถิ ด
เพราะทานจะนําข าพเจาไปให
เสด็จพอของทานทําไม"
9 โยนาธานจึงกลาววา "อยาให

1 ซามูเอล 19, 20

(3) 1 ซมอ 27:1 (5) กดว 10:10; 28:11-15; 1 ซมอ 19:2-3
(6) 1 ซมอ 16:4; 17:12; ยน 7:42 (7) พบญ 1:23; 1 ซมอ 25:17; 2 ซมอ 17:4
(8) ยชว 2:14; 1 ซมอ 18:3; 20:16; 23:18; 2 ซมอ 14:32
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หนา 612
มีว่ีแววอยางนี้ เลยนะ เพราะถา
ฉันทราบวาเสด็จพอคิดรายตอ
เธอ ฉันจะไมไปบอกเธอหรือ"
10 แลวดาวิดก็กลาวแกโยนา-
ธานวา "ถาเสด็จพอของทาน
ตอบทานอยางดุดัน ใครจะบอก
แกขาพเจาได"
11 และโยนาธานบอกดาวิดว า
"มาเถิด ใหเราเขาไปในทุ งนา"
เขาทั้งสองจึงเขาไปในทุงนา
12 และโยนาธานกลาวแกดาวิด
วา "โอ พระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอล เมื่อฉันไดหย่ัง
ดู เสด็จพอของฉันในวันพรุ งนี้
ประมาณเวลานี้ หรือในวันที่
สาม ดูเถิด ถามีอะไรดีตอดาวิด
และฉันจะไมใชคนไปบอกเธอที
เดียว
13 ขอพระเยโฮวาหทรงลงโทษ
แกโยนาธานและใหหนักย่ิงกวา
แตถาเสด็จพอพอพระทัยที่ จะ
ทํารายเธอ ฉันจะบอกเธอให
ทราบและสงใหเธอหนีไปใหพน
ภัย ขอพระเยโฮวาหทรงสถิตกับ
เธออยางที่พระองคทรงสถิตกับ
เสด็จพอของฉัน
14 ถาฉันยังมีชีวิตอยูตอไป ขอ
เธอสําแดงความเมตตาแหงพระ
เยโฮวาหตอฉัน เพ่ือฉันจะไม
ตองตาย
15 ขออย าตัดความกรุณาของ
เธอที่ มีตอวงศวานของฉันเปน

นิตย ในเมื่ อพระเยโฮวาหทรง
กําจัดศัตรูทุกคนของดาวิดเสีย
จากพ้ืนพิภพแลว"
16 โยนาธานจึ งทําพันธสัญญา
กับวงศวานของดาวิดวา "ขอ
พระเยโฮวาห ทรงแก แค นต อ
ศัตรูของดาวิดเถิด"
17 และโยนาธานก็ใหดาวิดปฏิ-
ญาณอีกครั้ งหนึ่ งโดยความรัก
ของทานที่มีตอเธอ เพราะทาน
รักเธออยางกับรักชี วิตของตน
เอง
18 แลวโยนาธานจึงพูดกับดา-
วิดวา "พรุงนี้ เปนวันข้ึนค่ําและ
เขาจะเห็นวาเธอขาดไป เพราะ
ที่นั่งของเธอจะวางอยู
19 เมื่อเธออยูสามวันแลว เธอ
จงลงไปโดยเร็ว ไปยังที่ที่เธอได
ซอนตัวอยู ในวันแหงการกระ-
ทํานั้ น และคอยอยู ขางศิลา
เอเซล
20 ฉั นจะยิ งลู กธนู สามลู กไป
ขางๆที่นั่น อยางกับวาฉันยิงเปา
21 และดูเถิด ฉันจะใชเด็กไป
สั่งวา `จงไปหาลูกธนู' ถาฉันพูด
กับเด็กนั้นวา `ดูเถิด ลูกธนูอยู
ทางขางนี้ ของเจา ไปเอามา'
แลวขอเธอเขามา เพราะพระ
เยโฮวาหทรงพระชนมแนฉันใด
เธอก็ปลอดภัยแลว ไมมีอัน-
ตรายอันใดฉันนั้น
22 แต ถ าฉั นพู ดกับเด็ กหนุ ม

1 ซามูเอล 20

(13) ยชว 1:5; นรธ 1:17; 1 ซมอ 3:17; 10:7; 17:37; 18:12; 1 พศด 22:11, 16
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นั้นวา `ดูเถิด ลูกธนูอยูขางหนา
เจาโนน' เธอจงไปเถิด เพราะวา
พระเยโฮวาห ได ทรงส งเธอไป
แลว
23 ส วนเรื่ องที่ เธอและฉันได
พูดกันนั้น ดูเถิด พระเยโฮวาห
ทรงเปนพยานระหวางเธอและ
ฉันเปนนิตย"

โยนาธานทราบถึง
เจตนาของซาอูลตอดาวิด

24 ดาวิดจึงซอนตัวอยู ในทุ งนา
และเมื่อถึงวันข้ึนค่ํา กษัตริยก็
ประทับเสวยพระกระยาหาร
25 กษัตริยประทับบนพระที่นั่ ง
ของพระองค อย างที่ เคยทรง
กระทํา คือประทับที่พระที่นั่ ง
ขางๆฝาผนัง โยนาธานยืนอยู
และอับเนอรนั่งอยูขางซาอูล แต
ที่ของดาวิดก็วางอยู
26 อยางไรก็ดีในวันนั้นซาอูลมิ
ไดตรัสประการใด เพราะทรง
ดําริวา "ดาวิดคงเกิดเหตุบาง
อยาง เขาคงมลทิน เขาคงมลทิน
แน"
27 อยู มาวันรุ งข้ึ นคือวันที่ สอง
ของเดือน ที่ของดาวิดก็วางอยู
และซาอูลก็ตรัสกับโยนาธานราช
บุตรของพระองควา "ทําไมบุตร
เจสซีมิไดมารับประทานอาหาร
ทั้งวานนี้และวันนี้"
28 โยนาธานทู ลตอบซาอู ลว า
"ดาวิดได วิ งวอนขอลาข าพระ

องคไปยังบานเบธเลเฮม
29 เขาวา `ขาพเจาขอรองให
ท านอนุ ญาตให ข าพเจ า ไป
เพราะครอบครัวของขาพเจามี
การถวายสัตวบูชาในเมือง และ
พ่ีชายของขาพเจาสั่ งใหขาพเจา
ไปที่นั่น บัดนี้ถาขาพเจาไดรับ
ความกรุณาในสายตาของท าน
ขาพเจาก็ขอรองใหทานอนุญาต
ให ข าพเจ าไปเย่ี ยมพ่ี ชายของ
ขาพเจา' ดวยเหตุนี้ เขาจึงมิได
มาที่โตะของกษัตริย"
30 แล วความกริ้ วของซาอู ลก็
พลุ งข้ึนตอโยนาธาน พระองค
ตรัสกับทานวา "เจา ลูกของ
หญิงกบฏและวิปลาส ขาไมรู
หรือวาเจาเลือกบุตรเจสซีมาให
ความอับอายแก เจาเองและให
ความอั บอายแก ความเปลื อย
เปลาแหงแมของเจา
31 ตราบใดที่ ลู กของเจสซี มี
ชี วิตอยูบนดิน ตัวเจาหรือราช
อาณาจักรของเจาก็จะตั้ งอยู ไม
ได เพราะฉะนั้นจงใชคนไปตาม
เขามาใหเรา เพราะเขาจะตอง
ตายแน"
32 แลวโยนาธานจึงทูลตอบซา-
อูลพระราชบิดาของทานวา "ทํา
ไมเขาจะตองถูกประหาร เขาได
กระทําผิดสิ่งใดพระเจาขา"
33 แตซาอูลไดทรงพุ งหอกใส
ทานเพ่ือจะฆาทาน ดังนั้ นโย-

1 ซามูเอล 20
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นาธานจึงทราบวา พระราชบิดา
ของทานหมายฆาดาวิดเสีย
34 โยนาธานจึ งลุกข้ึ นจากโต ะ
ดวยความโกรธย่ิงนัก มิไดรับ
ประทานอาหารในวันที่ สองของ
เดือนนั้น เพราะทานเศราใจดวย
เร่ืองดาวิด เพราะวาพระราช
บิดาของท านไดหยามน้ํ าหน า
ดาวิด

โยนาธานกับดาวิดลากัน
35 ตอมารุ งเช าข้ึ นโยนาธานก็
ออกไปที่ ทุ งนาตามที่ นัดหมาย
ไวกับดาวิด มีเด็กไปดวยคน
หนึ่ง
36 และทานสั่งเด็กนั้นวา "จงว่ิง
ไปหาลูกธนูที่ฉันยิงไป" เมื่อเด็ก
นั้นว่ิ งไป โยนาธานก็ยิงธนูลูก
หนึ่งข้ึนหนาไป
37 และเมื่อเด็กนั้นมาถึงที่ที่ลูก
ธนูซึ่งโยนาธานยิงไปนั้น โยนา-
ธานก็รองสั่งเด็กนั้นวา "ลูกธนู
อยูขางหนาโนนไมใชหรือ"
38 และโยนาธานรองสั่ งเด็กนั้น
วา "จงรีบไปโดยเร็วอยาหยุด
อยู" เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บ
ลูกธนู และกลับมาหานายของ
ตน
39 แต เด็ กนั้ นไม ทราบเรื่ อง
โยนาธานและดาวิ ดเท านั้ นที่
ทราบ
40 และโยนาธานก็ มอบอาวุ ธ
ของทานใหเด็กนั้น และบอกเขา

วา "ไป จงแบกสิ่งเหลานี้ไปใน
เมือง"
41 เมื่ อเด็กนั้นไปแลว ดาวิดก็
ลุกข้ึนมาจากที่ที่ อยูทิศใต ซบ
หนาลงถึงดิน แลวกราบลงสาม
ครั้ง และทั้ งสองก็จุบกัน และ
รองไหกัน จนดาวิดรองมาก
เหลือเกิน
42 โยนาธานจึ งกล าวกับดาวิด
วา "ขอจงไปเปนสุขเถิด เพราะ
เราทั้ งสองไดปฏิญาณไวแลวใน
พระนามแห งพระเยโฮวาห ว า
`พระเยโฮวาหจะทรงเปนพยาน
ระหวางฉันและเธอ และระหวาง
เชื้ อสายของฉันกับเชื้ อสายของ
เธอสืบไปเปนนิตย'" ดาวิดก็ลุก
ข้ึนจากไป และโยนาธานก็เขาไป
ในเมือง

ดาวิดหนีจากซาอูล
ไปหาอาหิเมเลค

21แลวดาวิดก็มายังเมือง
โนบมาหาอาหิ เม เลค

ปุโรหิต และอาหิเมเลคตัวสั่ น
อยู เมื่ อพบดาวิดจึงพูดกับทาน
วา "ทําไมทานจึงมาคนเดียว
และไมมีผูใดมากับทาน"
2ดาวิ ดจึ งพู ดกั บอาหิ เมเลค
ปุโรหิตวา "กษัตริยทรงบัญชา
ขาพเจาใหทําเร่ืองหนึ่งรับสั่งแก
ขาพเจาวา `อยาบอกเรื่องซึ่งเรา
ใชเจาไปกระทํานั้นแกผู ใดใหรู
เลย และดวยเรื่องซึ่ งเรามอบ

1 ซามูเอล 20, 21
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หมายแกเจานั้น' ขาพเจาไดนัด
หมายไวกับพวกผู รับใช ณ ที่
แหงหนึ่ง
3ฉะนั้นบัดนี้ทานมีอะไรติดมือ
อยูบางเลา ขอมอบขนมปงไวใน
มือขาพเจาสักหากอน หรืออะ-
ไรๆที่มีที่นี่ก็ได"
4 ปุ โรหิ ตนั้ นตอบดาวิ ดว า
"ขาพเจาไมมีขนมปงธรรมดาติด
มือเลย แตมีขนมปงบริสุทธิ์ ขอ
แตคนหนุมไดอยูหางจากผูหญิง
มาแลวก็แลวกัน"
5และดาวิดก็ตอบท านปุโรหิต
วา "ที่จริง ตั้งแตเราออกไปปฏิ-
บัติงาน ผูหญิงก็ถูกกันไวใหหาง
จากเราทั้งหลายประมาณสามวัน
และภาชนะของคนหนุ มก็บริ-
สุทธิ์ และขนมปงนั้นเปนอยาง
ธรรมดาอยู แลว ถึงแมวาขนม
ปงนั้นถูกชําระใหบริสุทธิ์ในภา-
ชนะแลว"
6ดังนั้ นปุโรหิตจึงมอบขนมปง
บริสุทธิ์ใหแกดาวิด เพราะที่นั่น
ไมมีขนมปงอื่นนอกจากขนมปง
หนาพระพักตร ซึ่ งเก็บมาจาก
หน าพระพั กตร พระเยโฮวาห
เพ่ือวางขนมปงใหมในวันที่ เก็บ
เอาขนมปงเกานั้นออกไป
7 ในวันนั้ นมีชายคนหนึ่ งอยู ที่
นั่นเปนผูรับใชของซาอูล มีธุระ
ตองเฝาพระเยโฮวาหอยู เขาชื่อ
โดเอก คนเอโดม เปนหัวหนา

คนเลี้ยงสัตวของซาอูล
8และดาวิดกลาวแกอาหิเมเลค
วา "ทานไมมีหอกหรือดาบติด
มืออยูสักเลมหนึ่ งหรือ ดวย
ขาพเจามิไดนําดาบหรือเครื่ อง
อาวุธติดมาเลย เพราะราชการ
ของกษัตริยเปนการดวน"
9 ปุโรหิตนั้นจึงกลาววา "ดาบ
ของโกลิอัทคนฟลิสเตีย ซึ่งทาน
ฆาเสียที่หุบเขาเอลาหนั้น ดูเถิด
ยังหอผาอยูที่ขางหลังเอโฟด ถา
ท านต องการดาบนั้ นจงเอาไป
เถิด นอกจากเลมนั้นแลวก็ไมมี
ดาบอื่นอีก" และดาวิดกลาววา
"ไม มีดาบอื่ นเหมือนดาบเลม
นั้นแลว ขอใหขาพเจาเถิด"

ดาวิดหนีจากซาอูล
ไปหาอาคีชกษัตริยเมืองกัท

10 และดาวิดก็ลุกข้ึนในวันนั้ น
หนี จากพระพักตร ซาอูลไปหา
อาคีชกษัตริยเมืองกัท
11 และมหาดเล็กของอาคีชทูล
วา "ดาวิดคนนี้ไมใชหรือที่ เปน
กษัตริยของแผนดินนั้น เขามิได
เตนรําและขับเพลงรับกันหรือวา
`ซาอูลฆาคนเปนพันๆ และดา-
วิดฆาคนเปนหมื่นๆ'"
12 และดาวิดก็จําถอยคําเหลานี้
ไว ในใจและกลัวอาคีชกษัตริย
เมืองกัทอยางมาก
13 ท านจึ งเปลี่ ยนอากัปกิ ริยา
ตอหนาเขาทั้งหลาย และกระทํา

1 ซามูเอล 21

(4) อพย 19:15; 25:30; ลนต 24:5-9 (5) อพย 19:14-15; ลนต 8:26; 1 ธส 4:4
(6) ลนต 24:8-9; มธ 12:3-4; มก 2:25-26 (7) 1 ซมอ 14:47; 22:9; สดด 52
(9) 1 ซมอ 17:2, 50; 31:10 (11) 1 ซมอ 18:6-8; 29:5 (12) ลก 2:19 (13) สดด 34

 09_1sam.pub 
 page 52

 Friday, December 09, 2005 12:21 



หนา 616
ตนเปนคนบาในมือเขา เที่ยวกา
ไวที่ประตูร้ัว และปลอยใหน้ํา-
ลายไหลลงเปรอะเครา
14 อาคีชจึงสั่ งผู รับใชของทาน
วา "ดูเถิด เจาเห็นวาคนนั้นบา
แลวเจาพาเขามาหาเราทําไม
15 ขาขาดคนบาหรือ เจาจึงพา
คนนี้มาทําบาใหขาดู คนอยางนี้
ควรเขามาในนิเวศของขาหรือ"

  ดาวิดอยูท่ีถํ้าอดุลลัม

22ดาวิดก็จากที่นั่นหนีไป
อยู ที่ ถ้ําอดุลลัม เมื่ อ

พ่ีชายของทานและวงศวานบิดา
ของทานทั้ งสิ้ นไดยินเรื่ องเขาก็
ลงไปหาทานที่นั่น
2แลวทุกคนที่ มีความทุกขยาก
และทุกคนที่มีหนี้ สิน และทุก
คนที่ ไมมีความพอใจก็พากันมา
หาทาน และทานก็เปนหัวหนา
ของเขาทั้งหลาย มีคนมามั่วสุม
อยูกับทานประมาณสี่รอยคน
3ดาวิ ดก็ ออกจากที่ นั่ นไปยั ง
เมืองมิสปาหในแผนดินโมอับ
และทานทูลกษัตริยเมืองโมอับ
วา "ขอโปรดใหบิดามารดาของ
ขาพเจามาอยู กับพระองค เถิด
จนกว าข าพเจาจะทราบว าพระ
เจาจะทรงกระทําประการใดเพื่อ
ขาพเจา"
4และท านก็ นําบิ ดามารดามา
เฝากษัตริยแหงโมอับ และทาน
ทั้ งสองก็ อาศัยอยู กับกษัตริ ย

ตลอดเวลาที่ดาวิดอยูในที่กําบัง
เขมแข็ง
5แลวผู พยากรณกาดกลาวแก
ดาวิดวา "ทานอยาอยูในที่กําบัง
เขมแข็งนี้ เลย จงไปเขาในแผน
ดินยูดาหเถิด" ดาวิดก็ไปและมา
อยูในปาเฮเรท
6ฝายซาอูลทรงไดยินวา มีผู
พบดาวิดและคนที่ อยู กั บท าน
(เวลานั้ นซาอูลประทับที่ เมือง
กิเบอาหใตตนไมแหงหนึ่งที่รา-
มาห ทรงหอกอยู และบรรดาผู
รับใชของพระองคก็ยืนอยู รอบ
พระองค)
7และซาอูลตรัสกับผู รับใชที่ ยืน
อยู รอบพระองควา "เจาทั้ ง
หลายพวกคนเบนยามิน จงฟง
เถิด บุตรของเจสซีจะใหนาและ
สวนองุนแกเจาทั้งหลายหรือ จะ
ตั้ งเจาทั้ งหลายให เปนผู บังคับ
การกองพันกองรอยหรือ
8 เจาทั้ งหลายจึงไดคิดกบฏตอ
เรา ไมมีใครแจงแกเราเลย เมื่อ
ลูกของเราทําพันธไมตรีกับบุตร
ของเจสซีนั้น ไมมีผูใดรวมทุกข
กับเรา หรือแจงแกเราวา ลูก
ของเราปลุกป นผู รับใชของเรา
ใหตอสู เรา คอยซุมดักเราอยู
อยางทุกวันนี้"

ซาอูลฆาพวกปุโรหิต
ของพระเจา

9 โดเอกคนเอโดมซึ่ งอยู เหนือ

1 ซามูเอล 21, 22

(1) ยชว 12:15; 15:35; 2 ซมอ 23:13 (2) วนฉ 11:3; 1 ซมอ 25:13; ฮบ 2:10
(3) 2 ซมอ 8:2 (5) 2 ซมอ 24:11; 1 พศด 21:9; 2 พศด 29:25 (6) 1 ซมอ 15:34
(7) 1 ซมอ 8:14 (8) 1 ซมอ 18:3; 20:16, 30 (9) 1 ซมอ 14:3; 21:1, 7; 22:22
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หนา 617
ผู รับใชของซาอูลจึงทูลตอบวา
"ขาพระองคเห็นบุตรเจสซีมาที่
เมืองโนบมาหาอาหิเมเลคบุตร
อาหิทูบ
10 แลวเขาก็ทูลถามพระเยโฮ-
วาหใหทาน และใหเสบียงอา-
หาร และใหดาบของโกลิอัทคน
ฟลิสเตียแกทานไป"
11 แลวกษัตริยก็ใชใหไปเรียก
อาหิเมเลคปุโรหิต บุตรชายอา-
หิทูบ และวงศวานบิดาของทาน
ทั้ งสิ้น ผู เปนปุโรหิตเมืองโนบ
ทุกคนก็มาหากษัตริย
12 และซาอูลตรัสวา "บุตรอา-
หิทูบเอย จงฟงเถิด" เขาทูล
ตอบวา "เจานายของขาพระองค
ขาพระองคอยูที่นี่"
13 และซาอูลตรัสแกเขาวา "ทํา
ไมเจาจึงรวมกันกบฏตอเรา ทั้ง
เจาและบุตรของเจสซี ในการที่
เจาไดใหขนมปงและดาบแกเขา
และได ทู ลถามพระเจ าให เขา
เขาจึงลุกข้ึนตอสู เรา และคอย
ซุมดักเราอยูอยางทุกวันนี้"
14 และอาหิ เ ม เลคทู ลตอบ
กษัตริยวา "ในบรรดาขาราชการ
ผูรับใชของพระองค มีผูใดเลาที่
จะสัตยซื่ออยางดาวิด พระราช
บุตรเขยของกษัตริย ผู บังคับ
บัญชาทหารราชองครักษ และ
เปนผูมีเกียรติในพระราชสํานัก
ของพระองค

15 แล วข าพระองค ได ทู ลขอ
พระเจาเพ่ือเขาจริงหรือ เปลา
เลย ขอกษัตริยอยาทรงกลาว
โทษสิ่ งใดต อผู รั บใช ของพระ
องค หรือวงศวานของบิดาของ
ขาพระองคทั้งสิ้น เพราะผูรับใช
ของพระองคไมทราบเรื่องนี้ เลย
ไมวามากหรือนอย"
16 กษัตริยตรัสวา "อาหิเมเลค
เจาจะตองตายแน ทั้ งเจาและ
วงศวานบิดาของเจาทั้งสิ้นดวย"
17 และกษัตริยก็รับสั่ งแกทหาร
ราบผู ยืนเฝาอยู วา "จงหันมา
ประหารปุโรหิตเหลานี้ของพระ
เยโฮวาหเสีย เพราะวามือของ
เขาอยูกับดาวิดดวย เขารู แลว
วามันหนีไป แตไมแจงใหเรารู"
แตขาราชการผูรับใชของกษัตริย
ไม ยอมลงมื อฟ นปุ โรหิ ตของ
พระเยโฮวาห
18 แลวกษัตริย จึงตรัสกับโด-
เอกวา "เจาจงหันไปฟนปุโรหิต
เหลานั้น" โดเอกคนเอโดมก็หัน
ไปฟนบรรดาปุโรหิต ในวันนั้น
เขาฆ าบุคคลที่ สวมเอโฟดผ า
ปานเสียแปดสิบหาคน
19 และเขาประหารโนบเมื อง
ของปุโรหิตเสียดวยคมดาบ ฆา
เสียดวยคมดาบทั้งผูชาย ผูหญิง
เด็ก และเด็กที่ยังดูดนม วัว ลา
และแกะ
20 แตบุตรชายคนหนึ่ งของอา-

1 ซามูเอล 22

(10) กดว 27:21; 1 ซมอ 10:22; 21:6, 9 (14) 1 ซมอ 19:4-5; 20:32; 24:11
(16) พบญ 24:16 (17) อพย 1:17 (18) 1 ซมอ 2:31 (19) ยชว 21:1-45
(20) 1 ซมอ 2:33; 23:6, 9; 30:7; 1 พกษ 2:26-27
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หนา 618
หิเมเลค บุตรชายอาหิทูบ ชื่อ
อาบียาธาร ได รอดพนและหนี
ตามดาวิดไป
21 อาบียาธาร ก็ บอกดาวิดว า
ซาอูลไดประหารปุโรหิตของพระ
เยโฮวาหเสีย
22 ดาวิดจึงพูดกับอาบียาธารวา
"ในวันนั้น เมื่อโดเอกคนเอโดม
อยูที่นั่น เรารูแลววา เขาจะตอง
ทูลซาอูลแน เราเปนตนเหตุแหง
ความตายของบุ คคลทั้ งสิ้ นใน
วงศวานบิดาของทาน
23 จงอยู เสียกับเราเถิด อยา
กลัวเลย เพราะผูที่แสวงหาชีวิต
ของทานก็แสวงหาชี วิตของเรา
ดวย ทานอยูกับเราก็จะพนภัย"
การพเนจรและการหลีกเล่ียง

หลบหนีของดาวิด

23แลวพวกเขาบอกดาวิด
วา "ดูเถิด คนฟลิสเตีย

กําลั งรบเมืองเคอีลาหอยู และ
ปลนเอาขาวที่ลาน"
2ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห
วา "ควรที่ขาพระองคจะไปตอสู
กับคนฟลิสเตียเหลานี้หรือไม"
และพระเยโฮวาหตรัสกับดาวิด
วา "จงไปตอสูคนฟลิสเตียและ
ชวยเมืองเคอีลาหใหพน"
3แตคนของดาวิดเรียนทานวา
"ดูเถิด เราอยู ในยูดาหนี่ ก็
ยังกลัวอยู ถาเราข้ึนไปยังเค-
อีลาหสูรบกับกองทัพของฟลิส-

เตียเราจะย่ิงกลัวมากข้ึนเทาใด"
4แลวดาวิดก็ทูลถามพระเยโฮ-
วาหอีก และพระเยโฮวาหตรัส
ตอบทานวา "จงลุกข้ึนลงไปยัง
เคอีลาหเถิด เพราะเราจะมอบ
คนฟลิสเตียไวในมือของเจา"
5และดาวิดกับคนของทานก็ไป
ยังเคอีลาหตอสูกับคนฟลิสเตีย
นําเอาสัตวเลี้ยงของเขาไป และ
ฆาฟนเขาทั้ งหลายเสียเปนอัน
มาก ดังนั้นแหละดาวิดก็ไดชวย
ชาวเมืองเคอีลาหใหพน
6อยูมาเมื่ ออาบียาธารบุตรชาย
ของอาหิเมเลคหนีไปหาดาวิดที่
เมืองเคอีลาหนั้น เขาถือเอโฟด
ลงมาดวย
7มีคนไปทูลซาอูลวา ดาวิดมา
ที่ เคอีลาหแลว ซาอูลจึงตรัสวา
"พระเจ าทรงมอบเขาไว ในมือ
เราแลว เพราะที่ เขาเขาไปใน
เมืองที่มีประตูและดาล เขาก็ขัง
ตัวเองไว"
8และซาอูลทรงให เรียกพลทั้ ง
ปวงเขาสงคราม ใหลงไปยังเค-
อีลาหเพ่ือลอมดาวิดกับคนของ
ทานไว
9ดาวิดทราบวา ซาอูลทรงคิด
รายตอทาน ทานจึงพูดกับอาบี-
ยาธารปุโรหิตวา "จงนําเอาเอ-
โฟดมาที่นี่เถิด"
10 ดาวิดกราบทูลวา "โอ ขาแต
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-

1 ซามูเอล 22, 23

(23) 1 พกษ 2:26 (1) ยชว 15:44; นหม 3:17-18
(2) 1 ซมอ 22:10; 23:4, 6, 9; 28::6; 30:8 (5) 1 ซมอ 19:8; 2 ซมอ 5:20
(6) 1 ซมอ 22:20 (9) กดว 27:21; 1 ซมอ 23:6; 30:7 (10) 1 ซมอ 22:19
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หนา 619
เอล ผู รับใชของพระองคไดยิน
แนวา ซาอูลหาชองที่ จะมายัง
เคอีลาห เพ่ือทําลายเมืองนี้
เพราะขาพระองคเปนเหตุ
11 ประชาชนชาวเคอี ลาห จะ
มอบข าพระองค ไว ในมื อท าน
หรือ ซาอูลจะเสด็จลงมาดังที่ผู
รับใชของพระองคไดยินนั้นหรือ
โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอล ขอพระองคทรง
บอกผู รับใชของพระองค เถิด"
และพระเยโฮวาหตรัสวา "เขาจะ
ลงมา"
12 แล วดาวิ ดจึ งกราบทู ลว า
"ประชาชนชาวเคอีลาหจะมอบ
ข าพระองคและคนของข าพระ
องค ไว ในมื อของซาอู ลหรื อ"
และพระเยโฮวาหตรัสวา "เขาทั้ง
หลายจะมอบเจาไว"
13 แลวดาวิดกับคนของทานซึ่ ง
มีประมาณหกรอยคนก็ลุกข้ึนไป
เสียจากเคอีลาห และเขาทั้ ง
หลายก็ไปตามแตที่ เขาจะไปได
เมื่ อมีคนไปทูลซาอูลวา ดาวิด
หนีไปจากเคอีลาหแลว ซาอูลก็
ทรงเลิกการติดตาม
14 และดาวิดก็อยูในถิ่นทุรกัน-
ดารตามที่กําบังเขมแข็งและอยู
ในแดนเทือกเขาแหงถิ่นทุรกัน-
ดารศิฟ และซาอูลก็ทรงแสวงหา
ทานทุกวัน แตพระเจามิไดมอบ
ทานไวในมือของซาอูล

15 และดาวิดเห็นวา ซาอูลได
ทรงออกมาแสวงหาชีวิตของเธอ
ดาวิดอยู ในถิ่นทุรกันดารศิฟที่
ปาไม
16 และโยนาธานราชบุตรของ
ซาอูลไดลุกข้ึนไปหาดาวิดที่ ปา
ไม และสนับสนุนมือของเธอให
เขมแข็งข้ึนในพระเจา
17 โยนาธานพูดกับเธอวา "อยา
กลัวเลย เพราะวามือของซาอูล
เสด็จพอของฉันจะหาเธอไมพบ
เธอจะไดเปนกษัตริยเหนืออิส-
ราเอล และฉันจะเปนอุปราช
ซาอูลเสด็ จพ อของฉันก็ทราบ
เร่ืองนี้ดวย"
18 และทั้ งสองก็กระทําพันธ-
สัญญาตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห ดาวิดยังคางอยูที่ปาไมและ
โยนาธานก็กลับไปวัง
19 ฝายชาวศิฟได ข้ึนไปหาซา-
อูลที่ กิเบอาหทูลวา "ดาวิดได
ซ อนตั วอยู ท ามกลางพวกข า
พระองค ในที่ กําบังเขมแข็งที่
ปาไมบนเนินเขาฮาคีลาห ซึ่งอยู
ใตเยชิโมนมิใชหรือ
20 โอ ขาแตกษัตริย เพราะฉะ-
นั้น บัดนี้ขอเสด็จลงไปตามสุด
พระทัยปรารถนาที่จะลงไป ฝาย
พวกขาพระองคจะมอบเขาไวใน
หัตถของกษัตริย"
21 และซาอูลตรัสวา "ขอพระ
เยโฮวาหทรงอํานวยพระพรแก

1 ซามูเอล 23

(13) 1 ซมอ 22:2; 25:13 (14) ยชว 15:55; 2 พศด 11:8; สดด 11:1; 32:7; 54:3-4
(17) 1 ซมอ 20:31; 24:20; สดด 27:1-3 (18) 1 ซมอ 18:3; 20:12-17, 42
(19) 1 ซมอ 26:1; สดด 54 (20) สดด 54:3
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หนา 620
พวกทาน เพราะพวกทานปรานี
เรา
22 จงไปหาดูใหแนนอนย่ิ งข้ึ น
ดูใหรู วาเขาอยูที่ ไหน ใครเห็น
เขาที่นั่นบาง  เพราะมีคนบอก
ขาวา เขาฉลาดนัก
23 เพราะฉะนั้นจงไปสังเกตดูที่
ซุมวาเขาซอนตัวอยูที่ไหน และ
กลับมาเอาเนื้อความแนนอนมา
บอกเรา แลวเราจะไปกับทาน
ตอมาถ าเขาอยู ในเขตแผนดิน
เราจะคนหาเขาในบรรดาคนยู-
ดาหที่นับเปนพันๆ"
24 เขาทั้ งหลายก็ ลุกข้ึ นไปยั ง
ศิฟกอนซาอูล ฝายดาวิดกับคน
ของทานอยูในถิ่นทุรกันดารมา-
โอนในที่ราบใตเยชิโมน
25 ซาอูลกับคนของพระองคก็
แสวงหาทาน มีคนบอกดาวิด
ท านจึงลงไปยังศิลาและอยู ใน
ถิ่นทุรกันดารมาโอน เมื่อซาอูล
ทรงได ยินดั งนั้ นก็ทรงติดตาม
ดาวิดไปในถิ่นทุรกันดารมาโอน
26 ซาอูลเสด็จไปฟากภูเขาขาง
นี้ ดาวิดกับคนของทานอยูฟาก
ภูเขาขางโนน ดาวิดก็รีบหนีจาก
พระพักตรซาอูล เพราะซาอูล
กับคนของพระองคมาลอมรอบ
ดาวิดกับคนของทานเพ่ือจะจับ
27 แตมีผูสื่ อสารคนหนึ่ งมาทูล
ซาอูลวา "ขอรีบเสด็จกลับเพราะ
คนฟลิสเตียยกกองทัพมาบุกรุก

แผนดิน"
28 ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการ
ไลตามดาวิดไปรบกับฟลิสเตีย
เขาจึงเรียกที่นั้นวาเส-ลาฮามา-
เลคอท
29 ดาวิดก็ ข้ึ นไปจากที่ นั่ นไป
อาศัยอยูในที่กําบังเขมแข็งแหง
เอนเกดี
ดาวิดไวชีวิตของกษัตริยซาอูล

ท่ีเมืองเอนเกดี

24อยู มาเมื่ อซาอูลเสด็จ
กลับจากการไลตามคน

ฟลิสเตียแลว มีคนมาทูลวา "ดู
เถิด ดาวิดอยู ในถิ่นทุรกันดาร
เมืองเอนเกดี"
2แล วซาอู ลก็ ทรงนําพลที่ คั ด
เลื อกจากบรรดาคนอิ สราเอล
แลวสามพันคนไปแสวงหาดาวิด
กับคนของทานที่หินเลียงผา
3และพระองค เสด็ จมาที่ คอก
แกะริมทาง มีถ้ําอยูถ้ําหนึ่งที่นั่น
และซาอูลก็เสด็จเขาไปสงทุกข
ฝายดาวิดกับคนของทานนั่ งอยู
ที่สวนลึกที่สุดของถ้ํา
4คนของดาวิดก็เรียนทานวา "ดู
เถิด วันนี้เปนวันที่พระเยโฮวาห
ตรัสกับทานวา `ดูเถิด เราจะ
มอบศัตรูของเจ าไว ในมือของ
เจา เพ่ือเจาจะไดทํากับเขาตาม
ที่เจาเห็นควร'" แลวดาวิดก็ลุก
ข้ึนเขาไปตัดชายฉลองพระองค
ของซาอูลอยางลับๆ

1 ซามูเอล 23, 24

(24) ยชว 15:55; 1 ซมอ 25:2 (26) สดด 17:9; 31:22 (27) 2 พกษ 19:9
(29) ยชว 15:62; 2 พศด 20:2 (1) 1 ซมอ 23:19 (2) 1 ซมอ 26:2; สดด 38:12
(3) วนฉ 3:24; 1 ซมอ 24:10; สดด 57 (4) 1 ซมอ 26:8-11
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หนา 621
5ตอมาภายหลั งใจของดาวิดก็
ตําหนิตัวทานเอง เพราะทานได
ตัดชายฉลองพระองคของซาอูล
6ทานวาแกคนของทานวา "ขอ
พระเยโฮวาหทรงห ามข าพเจ า
กระทําสิ่งนี้ตอเจานายของขาพ-
เจา ซึ่ งเปนผูที่พระเยโฮวาห
ทรงเจิมตั้งไว คือที่จะเหยียดมือ
ออกตอสู กับทาน ดวยวาทาน
เป นผู ที่ พระเยโฮวาหทรงเจิม
ไว"
7ดาวิดก็ห ามผู รับใชของท าน
ดวยถอยคําเหลานี้ และไมยอม
ใหเขาทั้งหลายทํารายซาอูล และ
ซาอูลก็ทรงลุกข้ึน ออกจากถ้ํา
เสด็จไปตามทางของพระองค
8ภายหลั งดาวิ ดก็ ลุ กข้ึ นด วย
และออกไปจากถ้ํารองทูลซาอูล
วา "ขาแตกษัตริยเจานายของ
ขาพระองค" และเมื่อซาอูลทรง
เหลียวดู ดาวิดก็กมลงถึงดิน
กราบไหว
9และดาวิดทูลซาอูลวา "ไฉน
พระองคทรงฟงถอยคําของคนที่
กลาววา `ดูเถิด ดาวิดแสวงหาที่
จะทํารายพระองค'
10 ดูเถิด วันนี้พระเนตรของ
พระองคประจักษแลววา พระ
เยโฮวาหทรงมอบพระองคในวัน
นี้ ไว ในมือของขาพระองคที่ ใน
ถ้ํา และบางคนไดขอใหขาพระ
องคประหารพระองคเสีย แต

ขาพระองคก็ไดไวพระชนมของ
พระองค ขาพระองคพูดวา
`ขาพเจาจะไมย่ืนมือออกทําราย
เจานายของขาพเจา เพราะพระ
องค เปนผู ที่ พระเยโฮวาหทรง
เจิมไว'
11 ย่ิ งกว านั้ นเสด็จพอของข า
พระองค ไดขอดูชายฉลองพระ
องคในมือของขาพระองค โดย
เหตุที่ ว าข าพระองคไดตัดชาย
ฉลองพระองคออก และมิได
ประหารพระองคเสีย ขอพระ
องคทรงทราบและทรงเห็นเถิด
วา ในมือของขาพระองคไมมี
ความชั่ วร ายหรื อการละเมิ ด
ขาพระองคมิไดกระทําบาปตอ
พระองค แมวาพระองคจะลา
ชี วิตของขาพระองค เพ่ื อจะเอา
ชีวิตขาพระองค
12 ขอพระเยโฮวาหทรงพิพาก-
ษาระหวางขาพระองคและพระ
องค ขอพระเยโฮวาหทรงแก
แค นแทนข าพระองค ต อพระ
องค แตมือของขาพระองคจะไม
กระทําอะไรตอพระองค
13 ดังสุภาษิตโบราณวา `ความ
ชั่วรายก็ออกมาจากคนชั่ว' แต
มือของขาพระองคจะไมกระทํา
อะไรตอพระองค
14 กษัตริยแหงอิสราเอลออกมา
ตามผู ใด พระองคไลตามผู ใด
ไลตามสุนัขที่ตายแลว ไลตาม

1 ซามูเอล 24

(5) 2 ซมอ 24:10 (6) 1 ซมอ 26:11 (7) สดด 7:4; มธ 5:44
(9) สดด 141:6; สภษ 16:28; 17:9 (11) วนฉ 11:27; 1 ซมอ 26:20; สดด 7:3
(12) ปฐก 16:5; วนฉ 11:27 (13) มธ 7:16-20 (14) 1 ซมอ 17:43; 26:20
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หนา 622
ตัวหมัด
15 เพราะฉะนั้น ขอพระเยโฮ-
วาหทรงเปนผูพิพากษา และขอ
ทรงประทานคําพิ พากษาระ-
หว างข าพระองคและพระองค
และทอดพระเนตร และขอวา
ความฝายขาพระองค และขอ
ทรงชวยขาพระองคใหพนหัตถ
ของพระองค"
16 อยู มาเมื่ อดาวิดทูลคําเหลา
นี้ ตอซาอูลแลว ซาอูลตรัสวา
"ดาวิดบุตรของขาเอย นั่นเปน
เสียงของเจาหรือ" ซาอูลก็ทรง
สงเสียงกันแสง
17 พระองค ตรั สกั บดาวิ ดว า
"เจาชอบธรรมย่ิงกวาขา เพราะ
เจาตอบแทนขาดวยความดี ใน
เมื่อขาไดตอบแทนเจาดวยความ
ราย
18 เจ าไดประกาศในวันนี้ แลว
วา เจาไดกระทําความดีตอขา
อยางไร ในการที่ เจามิไดประ-
หารขาเสียในเมื่ อพระเยโฮวาห
ทรงมอบขาไวในมือของเจาแลว
19 เพราะถาผูใดพบศัตรูของตน
เขาจะยอมใหปลอดภัยไปหรือ
ดังนั้นขอพระเยโฮวาหทรงกระ-
ทําดีแก เจ าสนองการที่ เจ าได
กระทําแกขาในวันนี้
20 บัดนี้ ดูเถิด ขาประจักษแลว
วา เจาจะเปนกษัตริยแน และ
ราชอาณาจักรอิสราเอลจะสถา-

ปนาอยูในมือของเจา
21 เพราะฉะนั้นบัดนี้จงปฏิญาณ
ใหแกขาในพระนามของพระเย-
โฮวาหวา เจาจะไมตัดเชื้ อสาย
รุนหลังของขาเสีย และเจาจะไม
ทําลายชื่ อของข าเสี ยจากวงศ
วานบิดาของขา"
22 ดาวิดก็ปฏิญาณใหแกซาอูล
แลวซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวัง
และดาวิดกับคนของทานก็ ข้ึ น
ไปยังที่กําบังเขมแข็ง

ความตาย
ของซามูเอล

25ฝายซามู เอลก็สิ้ นชี วิต
และคนอิ สราเอลทั้ ง

ปวงก็ประชุมกันไวทุกขใหทาน
และเขาทั้ งหลายก็ฝงศพทานไว
ในบานของทานที่ รามาห และ
ดาวิดก็ลุกข้ึน ลงไปยังถิ่นทุร-
กันดารปาราน

ดาวิด นาบาลและ
นางอาบีกายิล

2มีชายคนหนึ่งในมาโอน มีการ
งานอยูในคารเมล ชายผูนั้นมั่ง
มีมาก มีแกะสามพันและแพะ
หนึ่ งพัน ทานตัดขนแกะของ
ทานอยูที่คารเมล
3ชื่ อของชายคนนั้ นคือนาบาล
และชื่อภรรยาของทานคืออาบี-
กายิล นางมีความเขาใจเรื่ อง
ตางๆเปนอยางดีและมีหนาตา
สวยงาม แตชายคนนั้นเปนคน

1 ซามูเอล 24, 25

(15) 1 ซมอ 24:12 (16) 1 ซมอ 26:17 (17) ปฐก 38:26 (18) 1 ซมอ 26:23
(20) 1 ซมอ 23:17 (21) ปฐก 21:23; 1 ซมอ 20:14-17 (22) 1 ซมอ 23:29
(1) ปฐก 21:21; กดว 10:12 (2) ยชว 15:55; 1 ซมอ 23:24 (3) ยชว 15:13
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หนา 623
สามานย และประพฤติ ตั วเลว
ทราม เปนวงศวานของคาเลบ
4ดาวิดอยู ในถิ่ นทุ รกันดารได
ยินวา นาบาลกําลังตัดขนแกะ
ของเขาอยู
5ดาวิ ดจึ งใช ชายหนุ มสิ บคน
และดาวิดสั่ งชายหนุมเหลานั้ น
วา "จงข้ึนไปที่คารเมลไปหานา-
บาล และคํานับเขาในนามของ
เรา
6ทานทั้ งหลายจงกล าวคําคํา-
นับเขาเชนนี้วา `สันติภาพจงมี
แกทาน สันติภาพจงมีแกวงศ
วานของทาน และสันติภาพจงมี
แกบรรดาสิ่งที่ทานมี
7ขาพเจาไดยินวาทานมีคนตัด
ขนแกะ ฝายผูเลี้ยงแกะของทาน
นั้นอยูกับเรา เรามิไดกระทํา
อันตรายเขาเลย และเขาก็มิได
ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่ เขาอยู
ในคารเมล
8 ขอให ถามพวกคนหนุ มของ
ทาน ดูเถิด เขาทั้งหลายจะสํา-
แดงใหทานทราบเอง เพราะฉะ-
นั้ นขอใหคนหนุ มทั้ งหลายของ
ขาพเจาไดรับความกรุณาในสาย
ตาของทาน เพราะเรามาในวันดี
ขาพเจาขอรองทานโปรดใหสิ่งที่
ตกมาถึ งมือของทานแกพวกผู
รับใชของทานและแกดาวิดบุตร
ของทาน'"
9 เมื่อพวกคนหนุมของดาวิดมา

ถึงก็กลาวบรรดาคําเหลานั้นแก
นาบาลในนามของดาวิด และเขา
ทั้งหลายก็คอยอยู
10 และนาบาลตอบคนรั บใช
ของดาวิดวา "ดาวิดคือผู ใด
บุตรของเจสซีคือผู ใด สมัยนี้มี
คนใช เปนอันมากที่ หนีไปจาก
นายของตน
11 ควรหรื อที่ ข าจะนําขนมป ง
ของขา และน้ําของขา และเนื้อ
ของขา ซึ่ งขาไดฆาเสียสําหรับ
คนตัดขนแกะของขา มอบใหแก
คนซึ่งมาจากที่ไหนขาก็ไมรู"
12 พวกคนหนุมของดาวิดก็หัน
กลับ และมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้น
นี้แกดาวิด
13 และดาวิดสั่ งคนของทานวา
"ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว "
และทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของ
ตน และดาวิดก็เอาดาบคาดเอว
ดวย และมีคนติดตามดาวิดไป
ประมาณสี่รอยคน สวนอีกสอง
รอยคนอยูเฝากองสัมภาระ
14 แตมีคนหนุมคนหนึ่งไปบอก
นางอาบีกายิลภรรยาของนาบาล
วา  "ดูเถิด ดาวิดสงผูสื่อสารมา
จากถิ่ นทุรกันดารเพื่ อจะคํานับ
นายของเรา และนายกลับดุวา
คนเหลานั้น
15 แตคนเหลานั้ นเคยดีตอเรา
มาก และเราไมตองถูกทําราย
อยางใดเลย และไมขาดสิ่ งไร

1 ซามูเอล 25

(4) ปฐก 38:13 (6) วนฉ 19:20; 1 พศด 12:18; สดด 122:7 (7) 1 ซมอ 25:15, 21
(8) นหม 8:10-12; อสธ 8:17; 9:19, 22 (10) วนฉ 9:28 (11) วนฉ 8:6, 15
(13) 1 ซมอ 30:24 (15) 1 ซมอ 25:7, 21
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หนา 624
ตราบใดที่ เราไปกับเขาเมื่ อเรา
อยูในทุงนา
16 เขาเปนเหมื อนกําแพงของ
เราทั้ งกลางคื นและกลางวั น
ตลอดเวลาที่ เราเลี้ยงแกะอยูกับ
เขา
17 ฉะนั้นบัดนี้ ขอทานทราบ
เร่ืองนี้ และพิจารณาวาทานควร
จะกระทําประการใด เพราะเขา
คงมุ งรายตอนายของเรา และ
ตอครัวเรือนทั้งสิ้นของนาย นาย
นั้นเปนคนอันธพาล ใครจะพูด
ดวยก็ไมได"
18 แลวนางอาบีกายิลก็ รีบจัด
ขนมปงสองรอยกอน และน้ํา
องุ นสองถุงหนัง และแกะที่ทํา
เสร็จแลวหาตัว และขาวคั่ วหา
ถัง และองุนแหงรอยชอ และ
ขนมมะเดื่อสองรอยแผนบรรทุก
หลังลา
19 นางก็สั่ งคนรับใชของนางวา
"จงรีบไปกอนเรา ดูเถิด เราจะ
ตามเจาไป" แตนางมิไดบอก
นาบาลสามีของนาง
20 เมื่ อนางข่ีลาลงมา มีสันเขา
บังฝายนางอยู ดูเถิด ดาวิดกับ
คนของทานก็ลงมาทางนาง และ
นางก็พบเขาทั้งหลายเขา
21 ดาวิดกลาวไวแลววา "ขาได
เฝาทุกสิ่งที่คนนี้มีอยูในถิ่นทุร-
กันดารเสียเปลา ไมมีสิ่งใดของ
เขาขาดไปเลย และเขายังกระทํา

ความชั่วตอขาตอบแทนความดี
22 ถาถึงแสงอรุณของรุ งเชาขา
ยังปลอยใหคนใดที่ปสสาวะรด
กําแพงไดในบรรดาคนของเขา
นั้นใหเหลืออยูก็ขอพระเจาทรง
ลงโทษศัตรูทั้ งหลายของดาวิด
อยางนั้น และใหหนักย่ิงกวานั้น
อีก"
23 เมื่อนางอาบีกายิลเห็นดาวิด
นางก็รีบลงจากหลังลา ซบหนา
ลงตอดาวิดกราบลงถึงดิน
24 นางกราบลงที่ เทาของดาวิด
กลาววา "เจานายของดิฉันเจาขา
ความชั่ วชานั้ นอยู ที่ ดิ ฉันแต ผู
เดียว ขอใหหญิงผู รับใชของ
ทานไดพูดใหทานฟง ขอทานได
โปรดฟงเสียงหญิงผู รับใชของ
ทาน
25 ขอเจานายของดิ ฉันอย าได
เอาความกับชายอันธพาลคนนี้
เลยคือนาบาล เพราะเขาเปน
อยางที่ชื่อของเขาบอก นาบาล
เปนชื่อของเขา และความโงเขลา
ก็อยูกับเขา แตดิฉันหญิงผูรับใช
ของทานหาไดเห็นพวกคนหนุม
ของเจ านายซึ่ งท านได ใช ไป
นั้นไม
26 เหตุฉะนั้นบัดนี้ เจานายของ
ดิฉัน พระเยโฮวาหทรงพระชนม
อยูแนฉันใด และทานมีชีวิตอยู
แนฉันใด ดวยวาพระเยโฮวาห
ทรงกระทําใหทานระงับเสียจาก

1 ซามูเอล 25

(16) อพย 14:22; โยบ 1:10 (17) พบญ 13:13; วนฉ 19:22; 1 ซมอ 20:7
(18) ปฐก 32:13; สภษ 18:16; 21:14 (19) ปฐก 32:16, 20 (21) 1 ซมอ 24:17
(22) นรธ 1:17; 1 ซมอ 3:17; 20:13, 16 (23) ยชว 15:18; วนฉ 1:14 (26) ปฐก 20:6
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การทําใหโลหิตตก และจากการ
แก แค นด วยมื อของท านเอง
เพราะฉะนั้นขอใหศัตรูของทาน
และบรรดาผูที่กระทํารายตอเจา
นายของดิฉันจงเปนอยางนาบาล
27 สิ่ งเหล านี้ ซึ่ งหญิงผู รั บใช
ของทานไดนํามาใหเจานายของ
ดิฉันขอมอบแกบรรดาคนหนุม
ซึ่งติดตามเจานายของดิฉัน
28 ไดโปรดอภัยการละเมิดของ
หญิงผูรับใชของทานเถิด เพราะ
พระเยโฮวาหจะทรงกระทําให
เจานายของดิฉันเปนวงศวานที่
มั่นคงอยางแนนอน ดวยวาเจา
นายของดิฉันทําสงครามอยูฝาย
พระเยโฮวาห ตราบใดที่ทานมี
ชี วิตอยู จะหาความชั่ วที่ ตัวทาน
ไมไดเลย
29 แมมีคนลุกข้ึ นไลตามท าน
และแสวงหาชีวิตของทาน ชีวิต
ของเจานายของดิ ฉันจะผูกมัด
อยูกับกลุมชีวิตซึ่งอยูในพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน แตชีวิต
ศั ตรู ของท านจะถู ก เห ว่ี ยง
ออกไปดั่งออกไปจากรังสลิง
30 และตอมาเมื่ อพระเยโฮวาห
จะทรงกระทําแกเจานายของดิ-
ฉันแลว ตามบรรดาความดีซึ่ ง
พระองคทรงลั่ นวาจาเกี่ ยวกับ
ทาน และทรงตั้งทานไวเปนเจา
นายเหนืออิสราเอล
31 เจานายของดิฉันจะไมมีเหตุ

ที่ตองเศราใจหรือระกําใจเพราะ
ไดกระทําใหโลหิตเขาตกดวยไม
มีสาเหตุ หรือเพราะเจานายของ
ดิฉันทําการแกแคนเสียเอง และ
เมื่ อพระเยโฮวาห ทรงกระทํา
ความดีแกเจานายของดิฉันแลว
ก็ขอระลึกถึ งหญิงผู รับใชของ
ทานบาง"
32 ดาวิดจึงกลาวแกอาบีกายิล
วา "สาธุการแดพระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอล ผูทรงใช
เจาใหมาพบเราในวันนี้
33 ขอใหความสุ ขุมของเจารับ
พระพร และขอใหตัวเจาไดรับ
พระพร เพราะเจาไดปองกันเรา
ในวันนี้ ใหพนจากการทําใหโล-
หิตตก และจากการแกแคนดวย
มือของเราเอง
34 เพราะพระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอล ผูทรงระงับเรา
เสียจากการกระทํารายเจา ทรง
พระชนมอยูแนฉันใด ถาเจามิ
ไดรีบมาพบเราเสีย เมื่อถึงแสง
อรุณของรุงเชาจะไมมี่คนที่ปส-
สาวะรดกําแพงไดเหลือแกนา-
บาลเลยเปนแน"
35 แลวดาวิดก็ รับบรรดาสิ่ งที่
นางนํามาจากมือของนาง และ
ดาวิดกลาวแกนางวา "จงกลับไป
ยังบ านเรือนของเจ าด วยสันติ
ภาพเถิด ดูเถิด เราไดฟงเสียง
ของเจาแลว และเราก็ยอมรับ

1 ซามูเอล 25

(27) ปฐก 33:11; 1 ซมอ 30:26 (28) 1 ซมอ 18:17; 24:11; 2 ซมอ 7:11-16
(29) สดด 66:9; ยรม 10:18; มลค 3:17 (30) 1 ซมอ 13:14; 15:28 (32) ปฐก 24:27
(33) 1 ซมอ 25:26 (34) 1 ซมอ 25:22, 26 (35) ปฐก 19:21; 1 ซมอ 20:42
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เจา"
36 และอาบีกายิลก็กลับไปหา
นาบาล และดูเถิด ทานกําลังมี
การเลี้ ยงใหญ ในบานของท าน
อยางการเลี้ยงของกษัตริย และ
จิ ตใจของนาบาลก็ ร า เริ งอยู
เพราะทานมึนเมามาก นางจึงมิ
ไดบอกอะไรใหทานทราบ ไมวา
มากหรือนอย จนเวลารุงเชา
37 และตอมาในเวลาเชา เมื่ อ
เหล าองุ นสร างจากนาบาลไป
แลว ภรรยาของทานก็เลาเหตุ-
การณเหลานี้ ใหฟง และจิตใจ
ของทานก็ตายเสียภายใน และ
ทานกลายเปนดังกอนหิน
38 อยูมาอีกประมาณสิบวันพระ
เยโฮวาห ทรงประหารนาบาล
และทานก็สิ้นชีวิต

ดาวิดแตงงานกับ
นางอาบีกายิล

และนางอาหิโนอัม
39 เมื่อดาวิดไดยินวานาบาลสิ้น
ชีวิตแลว ทานจึงวา "สาธุการแด
พระเยโฮวาห ผูทรงแกแคนการ
เหยียดหยามที่ขาพระองคไดรับ
จากมือของนาบาล และทรงปอง
กันผู รับใชของพระองคไมใหทํา
ความชั่ว พระเยโฮวาหทรงตอบ
แทนการกระทําชั่วของนาบาลให
ตกบนศีรษะของเขาเอง" แลว
ดาวิดก็สงคนไปสู ขออาบีกายิล
ใหมาเปนภรรยาของทาน

40 และเมื่อผู รับใชของดาวิดมา
ถึงอาบีกายิลที่คารเมล เขาทั้ ง
หลายก็พูดกับนางวา "ดาวิดได
ให เราทั้ งหลายมานําเธอไปให
เปนภรรยาของทาน"
41 และนางก็ลุกข้ึ นซบหนาลง
ถึงดินกลาววา "ดูเถิด หญิงผูรับ
ใชของทานเปนผู รับใชที่ จะลาง
เท าใหแก ผู รั บใชแห งเจ านาย
ของดิฉัน"
42 อาบีกายิลก็รีบลุกข้ึนข่ีลาตัว
หนึ่ งพรอมกับสาวใชปรนนิบัติ
เธออีกหาคน นางตามผูสื่อสาร
ของดาวิดไป และไดเปนภรรยา
ของดาวิด
43 ดาวิดยังไดรับนางอาหิโนอัม
ชาวยิสเรเอลมาดวย และทั้งสอง
ก็เปนภรรยาของทาน
44 ซาอู ลได ทรงยกมี คาลราช
ธิดาของพระองค ผู เปนภรรยา
ของดาวิด ใหแกปลทีบุตรชาย
ลาอิชชาวกัลลิมแลว

อีกครั้งหน่ึง
ท่ีดาวิดปฏิเสธ
ไมยอมฆาซาอูล

26ชาวศิฟมาหาซาอู ลที่
เมืองกิ เบอาห ทูลวา

"ดาวิดซอนตัวอยู บนเขาฮาคี-
ลาห ซึ่งอยูตรงหนาเยชิโมนมิใช
หรือ"
2ซาอู ลจึ งทรงลุ ก ข้ึ นลงไปที่
ถิ่นทุรกันดารศิฟ พรอมกับชาย

1 ซามูเอล 25, 26

(36) 2 ซมอ 13:28 (38) 1 ซมอ 26:10; 2 ซมอ 6:7; 1 พกษ 15:5
(39) 1 ซมอ 24:15; 25:26, 32, 34 (41) ลก 7:38, 44 (43) ยชว 15:56; 1 ซมอ 27:3
(44) 1 ซมอ 18:20; 2 ซมอ 3:14; อสย 10:30 (1) 1 ซมอ 23:19 (2) 1 ซมอ 13:2
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อิสราเอลที่ คัดเลือกแลวสามพัน
คน เพ่ือแสวงหาดาวิดในถิ่น
ทุรกันดารศิฟ
3และซาอูลทรงตั้ งคายอยูที่ เขา
ฮาคีลาห ซึ่ งอยู ขางถนนซึ่ งอยู
ตรงหนาเยชิโมน แตดาวิดยังคง
อยู ในถิ่นทุรกันดาร และทาน
เห็นวาซาอูลเสด็จมาหาทานที่ใน
ถิ่นทุรกันดาร
4 เพราะฉะนั้ นดาวิดส งผู สอด
แนมออกไป จึงทราบวาซาอูล
ทรงยกมาแนแลว
5แลวดาวิดก็ลุกข้ึ นมายังที่ ซึ่ ง
ซาอูลทรงตั้ งคายอยู และดาวิด
ก็ เห็นที่ ที่ ซาอู ลบรรทมพร อม
กับอั บเนอร บุตรชายเนอรแม
ทัพ ซาอูลบรรทมอยู กลางเขต
คาย  ฝายกองทัพก็ตั้งคายอยู
รอบพระองค
6แลวดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลค
คนฮิตไทต และกับอาบีชัยบุตร
ชายของนางเศรุยาห นองชาย
ของโยอาบวา "ผู ใดจะลงไปใน
คายของซาอูลกับเราบาง" อาบี-
ชัยตอบวา "ขาพเจาจะลงไปกับ
ทาน"
7ดาวิดและอาบีชั ยจึ งลงไปที่
กองทัพในเวลากลางคืน และดู
เถิด ซาอูลบรรทมอยูกลางเขต
คาย หอกของพระองคปกอยูที่
ที่ดินตรงพระเศียร อับเนอรกับ
พวกพลก็นอนลอมพระองคอยู

8อาบีชัยพูดกับดาวิดวา "ในวัน
นี้พระเจาทรงมอบศัตรูของทาน
ไวในมือของทานแลว ฉะนั้นบัด
นี้ขอใหขาพเจาแทงเขาดวยหอก
ใหติดดิน ครั้งเดียวก็พอ และ
ข าพเจ าไม ตองแทงเขาครั้ งที่
สอง"
9แตดาวิดบอกอาบีชัยวา "ขอ
อยาทําลายพระองคเลย เพราะผู
ใดเลาจะเหยียดมือออกตอสู ผู
ซึ่งพระเยโฮวาหทรงเจิมไว และ
จะไมมีความผิด"
10 และดาวิดกลาววา "พระเย-
โฮวาหทรงพระชนมอยูแนฉันใด
พระเยโฮวาหจะทรงฆาพระองค
ทานเอง หรือจะถึงวันกําหนดที่
พระองคตองสิ้นพระชนม หรือ
พระองค จะเสด็ จเข าสงคราม
และพินาศเสีย
11 ขอพระเยโฮวาห ทรงห าม
ปรามข าพเจ าไม ให เหยียดมือ
ออกตอสู ผู ที่ พระเยโฮวาหทรง
เจิมไว บัดนี้จงเอาหอกที่อยูตรง
พระเศียรกับเหยือกน้ํา และให
เราไปกันเถิด"
12 ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือก
น้ําจากที่พระเศียรของซาอูลและ
เขาทั้ งสองก็ออกไป ไมมีใคร
เห็น ไมมีใครทราบ และไมมีคน
ใดตื่น เพราะเขาหลับสนิททุก
คน เพราะพระเยโฮวาหทรง
บันดาลใหเขาหลับสนิท

1 ซามูเอล 26

(5) 1 ซมอ 14:50, 51; 17:55 (6) วนฉ 7:10-11; 2 ซมอ 2:13, 18, 24; 1 พศด 2:16
(8) 1 ซมอ 24:4 (9) 1 ซมอ 24:6-7; 2 ซมอ 1:14, 16 (10) ปฐก 47:29; พบญ 31:14
(11) 1 ซมอ 24:6-12; รม 12:17, 19; 1 ปต 3:9 (12) ปฐก 2:21; 15:12; อสย 29:10
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13 และดาวิดก็ ข ามไปอี กฟาก
หนึ่ งไปยืนอยู บนยอดเขาไกล
ออกไป มีที่ วางกวางใหญระ-
หวางทั้งสองฝาย
14 ดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพล
และเรียกอับเนอรบุตรชายเนอร
วา "อับเนอรเอย ทานไมตอบ
หรือ" แลวอับเนอรตอบวา "ใคร
นั่นที่มารองเรียกกษัตริย"
15 และดาวิดตอบอับเนอร ว า
"ทานไมใชผูชายแกลวกลาดอก
หรือ ในอิสราเอลมีใครเหมือน
ทานบาง ทําไมทานไมเฝา
กษัตริยเจานายของทานไวใหดี
เพราะมีคนหนึ่ งเขาไปจะทําลาย
กษัตริยเจานายของทาน
16 ที่ ทานกระทําเชนนี้ ไมดีแน
พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แนฉันใด ทานสมควรตายเพราะ
ทานมิไดเฝาเจานายของทานไว
ใหดี ผูที่พระเยโฮวาหทรงเจิม
ไว บัดนี้ตรวจดูทีวา หอกของ
กษัตริยอยูที่ไหน และเหยือกน้ํา
ที่ตรงพระเศียรนั้นอยูที่ไหน"
17 ซาอูลทรงจําสําเนียงดาวิดได
จึงตรัสวา "ดาวิดบุตรของขาเอย
นี่ เปนเสียงของเจาหรือ" และ
ดาวิดทูลวา "โอ ขาแตกษัตริย
เจานายของขาพระองค เปน
เสียงขาพระองคพะยะคะ"
18 และทานทูลตอไปวา "ไฉน
เจ านายของข าพระองค จึ งไล

ตามผู รับใชของพระองค ขา
พระองคไดกระทําอะไรไป มือ
ขาพระองคผิดอยางไรเลา
19 เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอกษัตริย
เจานายของขาพระองคทรงฟง
เสียงผู รับใชของพระองค ถา
พระเยโฮวาหทรงปลุกป นพระ
องคใหตอสูขาพระองค ขอพระ
เยโฮวาห ให ได รับเครื่ องถวาย
แต ถ า เป นบุ ตรทั้ งหลายของ
มนุษยยุก็ขอใหคนนั้นเปนที่สาป
แชงตอพระพักตรพระเยโฮวาห
เพราะเขาได ขับไลข าพระองค
ออกไปในวันนี้มิใหไดสวนมร-
ดกของพระเยโฮวาห โดยกลาว
วา `จงไปปรนนิบัติพระอื่น'
20 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขออยาให
โลหิตของขาพระองคตกถึงดิน
ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห
เพราะกษัตริยแหงอิสราเอลได
ออกมาหาชีวิตหมัดตัวเดียว ดัง
ผู หนึ่ งไลตามนกกระทาอยู บน
ภูเขา"
21 แลวซาอูลตรัสวา "ขาได
กระทําบาปแลว ดาวิดบุตรของ
เราเอย จงกลับไปเถิด ดวยวา
เราจะไม ทําร ายเจ าอี กต อไป
เพราะในวั นนี้ ชี วิ ตของเราก็
ประเสริฐในสายตาของเจา ดู
เถิด เราประพฤติตัวเปนคน
เขลาและได กระทําผิ ดอย าง
เหลือหลาย"

1 ซามูเอล 26

(17) 1 ซมอ 24:16 (18) 1 ซมอ 24:9, 11-14
(19) พบญ 4:28; 1 ซมอ 14:24; 2 ซมอ 14:16; 16:11; 20:19
(20) 1 ซมอ 24:14 (21) อพย 9:27; 1 ซมอ 15:24, 30
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หนา 629
22 และดาวิดทูลวา "ขาแต
กษัตริย ดูเถิด หอกของกษัตริย
อยูที่นี่ ขอรับสั่งใหคนหนุมคน
หนึ่งมารับไปจากที่นี่
23 พระเยโฮวาห ทรงประทาน
รางวัลแกทุกคนตามความชอบ
ธรรมและความสัตยซื่ อของเขา
เพราะในวันนี้พระเยโฮวาหทรง
มอบพระองค ไว ในมื อของข า
พระองคแลว แตขาพระองคมิ
ได เหยียดมือออกตอสู ผู ที่ พระ
เยโฮวาหทรงเจิมไว
24 ดูเถิด ชีวิตของพระองคนั้น
ประเสริฐในสายตาของข าพระ
องคในวันนี้ฉันใด  ก็ขอใหชีวิต
ของขาพระองคประเสริฐในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห ฉัน
นั้น และขอพระองคทรงชวย
ข าพระองค ใหพ นจากบรรดา
ความทุกขลําบากทั้งสิ้นดวย"
25 แลวซาอูลจึงตรัสกับดาวิดวา
"ดาวิดบุตรของเราเอย ขอพระ
เจาทรงอวยพรเจา เจาจะกระทํา
สิ่ งที่ ย่ิ งใหญและจะสําเร็จแน "
ดาวิดจึงไปตามทางของทานและ
ซาอู ลก็ เสด็ จกลับสู ราชสํานั ก
ของพระองค

ดาวิดส้ินหวังจึงหนีไป
อยูท่ีแผนดิน
คนฟลิสเตีย

27ดาวิดนึกในใจวา "ขา
คงจะพินาศสักวันหนึ่ ง

ดวยมือของซาอูล ไมมีสิ่ งใดดี
กวาที่ ข าจะหนีไปอยู ที่ แผนดิน
คนฟลิสเตีย แลวซาอูลก็จะ
ทรงเลิกไมติดตามขาอีกภายใน
พรมแดนอิสราเอล และขาจะ
รอดพนจากมือของทานได"
2ดาวิดจึงลุกข้ึนยกขามไป ทั้ ง
ตัวทานและคนที่ อยู กับทานหก
รอยคนดวยกัน ไปหาอาคีชบุตร
ชายมาโอค กษัตริยเมืองกัท
3และดาวิดก็อาศัยอยูกับอาคีช
ที่ เมืองกัท คือตัวทานและคน
ของทาน ทุกคนมีครัวเรือนไป
ดวย ทั้ งดาวิดพรอมกับภรรยา
สองคน คืออาหิโนอัมชาวยิสเร-
เอล และอาบีกายิลชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล
4และเมื่ อมี คนไปทู ลซาอู ลว า
ดาวิ ดได หนี ไปเมื องกั ทแล ว
พระองคก็มิไดแสวงหาทานอีก
ตอไป
5แลวดาวิดจึงทูลอาคีชวา "ถา
บัดนี้ขาพระองคไดรับพระกรุณา
ในสายพระเนตรของพระองค
ขอทรงใหเขามอบที่ ในหัวเมือง
แกขาพระองคสักแหงหนึ่ง เพ่ือ
ขาพระองคจะไดอาศัยอยูที่ นั่ น
ไฉนผู รับใชของพระองคจะอยู
ในราชธานีกับพระองคเลา"
6ในวันนั้นอาคีชทรงมอบเมือง
ศิกลากให ศิกลากจึงเปนหัว
เมืองข้ึนแกกษัตริยยูดาหจนถึง

1 ซามูเอล 26, 27

(23) 1 ซมอ 24:19; 2 ซมอ 22:21; สดด 7:8
(25) ปฐก 32:28; 1 ซมอ 24:20 (2) 1 ซมอ 21:10; 25:13; 1 พกษ 2:39
(3) 1 ซมอ 25:42-43 (6) ยชว 15:31; 19:5; 1 พศด 12:1; นหม 11:28
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หนา 630
ทุกวันนี้
7ระยะเวลาที่ ดาวิดอาศัยอยู ใน
แผนดินฟลิสเตียนั้ นเปนหนึ่ ง
ปกับสี่เดือน
8ฝายดาวิดกับคนของทานก็ข้ึน
ไปปลนชาวเกชูร คนเกซไรต
และคนอามาเลข เพราะประชา
ชาติเหลานี้ เปนชาวแผนดินนั้น
ตั้งแตสมัยโบราณ ไกลไปจนถึง
เมืองชูรถึงแผนดินอียิปต
9ดาวิดก็โจมตีแผนดินนั้น ไม
ไวชีวิตผูชายหรือผูหญิง แตริบ
แกะ วัว ลา อูฐ และเสื้ อผา
แลวกลับมาหาอาคีช
10 อาคีชถามวา "วันนี้ทานไป
ปลนผู ใดมา" ดาวิดก็ทูลวา
"ปล นถิ่ นใต ที่ แผ นดิ นยูดาห
ปลนถิ่นใตที่คนเยราเมเอล และ
ปลนถิ่นใตคนเคไนต"
11 ดาวิดมิไดไวชี วิตผู ชายหรือ
ผูหญิง ที่จะนําขาวมาที่เมืองกัท
โดยคิดวา "เกรงวาเขาจะบอก
เร่ืองของเราและกลาววา `ดาวิด
ไดทําอยางนั้นๆ และนี่ จะเปน
วิธีการขณะที่ ท านอาศัยอยู ใน
แผนดินฟลิสเตีย'"
12 อาคีชทรงวางพระทัยในดา-
วิดดวยทรงดําริวา "เขาไดกระ-
ทําใหอิสราเอลชนชาติของเขา
เกลียดอยางที่สุด เพราะฉะนั้น
เขาจึ งเป นผู รั บใช ของเราได
ตลอดไป"

ดาวิดจะเปนองครักษ
ของกษัตริยอาคีช

28อยูมาในครั้งนั้นคนฟ-
ลิสเตียไดรวบรวมกํา-

ลังเพ่ือทําสงครามสู รบกับอิส-
ราเอล และอาคีชตรัสกับดาวิด
วา "จงเขาใจเถิดวา ทานกับคน
ของทานจะออกทัพไปกับเรา"
2ดาวิดทูลอาคีชวา "ดีทีเดียว
พะยะคะ พระองคจะไดทราบวา
ผู รับใชของพระองคจะกระทํา
อะไรไดบาง" และอาคีชรับสั่ ง
กับดาวิดวา "ดีแลว เราจะให
ทานเปนองครักษของเราตลอด
ชีพ"
3ฝ ายซามู เอลได สิ้ นชี พแล ว
และคนอิ สราเอลทั้ งปวงก็ ไว
ทุกขใหทาน และฝงศพทานไว
ในเมืองรามาห ซึ่งเปนเมืองของ
ทานเอง และซาอูลทรงกําจัดคน
ทรงและพ อมดแมมดเสี ยจาก
แผนดิน
4คนฟลิสเตียก็ชุมนุมกันและ
มาตั้งคายอยูที่ชูเนม และซาอูล
ทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งสิ้นและ
เขาทั้งหลายตั้งคายอยูที่กิลโบอา
5 เมื่ อซาอูลทอดพระเนตรกอง
ทัพของคนฟลิสเตียก็กลัว และ
พระทัยของพระองคก็หว่ันไหว
มาก
6และเมื่อซาอูลทูลถามพระเย-
โฮวาห พระเยโฮวาหมิไดทรง

1 ซามูเอล 27, 28

(7) 1 ซมอ 29:3 (8) ปฐก 25:18; อพย 17:8, 16; ยชว 13:2, 13; 16:10; 1 ซมอ 15:7
(10) วนฉ 1:16; 1 พศด 2:9, 25 (1) 1 ซมอ 29:1-2 (3) อพย 22:18; ลนต 19:31
(4) ยชว 19:18 (5) โยบ 18:11 (6) อพย 28:30; กดว 12:6; 27:21; พบญ 33:8
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หนา 631
ตอบพระองค ไมวาดวยความ
ฝน หรือดวยอูริม หรือดวย
ผูพยากรณ

คนทรงท่ีบานเอนโดร
7ซาอู ลจึงรับสั่ งกับมหาดเล็ก
ของพระองควา "จงออกไปหา
หญิงที่เปนคนทรง เพ่ือเราจะได
ไปหาและถามเขาดู" และ
มหาดเล็กก็กราบทูลวา "ดูเถิด
มี หญิ งคนทรงคนหนึ่ งอยู ที่
บานเอนโดร"
8ซาอู ลจึ งปลอมพระองคและ
ทรงฉลองพระองค อย างอื่ น
เสด็จออกไปพรอมกับชายสอง
คนไปหาหญิ งคนทรงในเวลา
กลางคืน พระองคตรัสวา "ขอ
ทํานายให ฉันโดยวิญญาณของ
คนตาย ฉันจะออกชื่อผูใดก็ให
เรียกผูนั้นข้ึนมา"
9หญิ งคนนั้ นจึ งทู ลตอบพระ
องควา "ดูเถิด ทานทราบแลววา
ซาอูลทรงกระทําอะไร ที่ไดขจัด
คนทรงและพ อมดแม มดเสี ย
จากแผนดิน ทําไมทานจึงมาวาง
กับดักชีวิตของขาพเจาเลา เพ่ือ
ทําใหขาพเจาถูกประหาร"
10 แต ซาอู ลทรงปฏิญาณกั บ
หญิงนั้นในพระนามของพระเย-
โฮวาหวา "พระเยโฮวาหทรงพระ
ชนมอยู แนฉันใด เจาจะไมถูก
โทษเพราะเรื่องนี้แนฉันนั้น"
11หญิงนั้นจึงทูลถามวา "ทาน

จะใหข าพเจ าเรียกใครขึ้ นมา"
ซาอูลตรัสวา "เรียกซามูเอลข้ึน
มาใหฉัน"
12 และเมื่อหญิงคนนั้นเห็นซา-
มูเอล จึงรองเสียงดัง และ
หญิงนั้นกราบทูลซาอูลวา "ไฉน
พระองคจึงทรงลอลวงหมอมฉัน
พระองคคือซาอูล"
13 กษัตริยตรัสแกนางวา "อยา
กลัวเลย เจาไดเห็นอะไร"
และหญิงนั้ นกราบทูลซาอูลว า
"หม อมฉันเห็ นเทพยเจ าองค
หนึ่งเสด็จข้ึนมาจากแผนดิน"
14พระองคถามนางวา "รูปราง
ของเขาเปนอยางไร" และนาง
ตอบวา "เปนผูชายแกข้ึนมา มี
เสื้ อคลุมกายอยู " ซาอูลก็ทรง
ทราบวาเปนซามูเอล พระองค
ทรงโนมพระกายลงถึงดินกราบ
ไหว
15 แลวซามูเอลพูดกับซาอูลวา
"ทานรบกวนเราดวยเรียกเราข้ึน
มาทําไม" ซาอูลทรงตอบวา
"ขาพเจามีความทุกขหนักเพราะ
คนฟลิสเตียกําลังมาทําสงคราม
กับขาพเจา และพระเจาทรงหัน
จากขาพเจาเสียแลว มิไดทรง
ตอบขาพเจาอีกเลย ไมวาโดย
ผูพยากรณ หรือโดยความฝน
เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงขอเรียก
ทานข้ึนมาเพ่ือทานจะไดแจงวา
ขาพเจาจะกระทําประการใดดี"

1 ซามูเอล 28

(7) 1 พศด 10:13 (8) พบญ 18:11; 1 พศด 10:13; อสย 8:19 (9) 1 ซมอ 28:3
(13) อพย 22:28 (14) 1 ซมอ 15:27; 2 พกษ 2:8, 13
(15) 1 ซมอ 16:14; 18:12; 28:6; สภษ 5:11-13; 14:14
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หนา 632
16 และซามูเอลตอบวา "ในเมื่อ
พระเยโฮวาหทรงหั นจากท าน
เสียแลว และเปนศัตรูของทาน
ทานจะมาถามขาพเจาทําไมเลา
17 พระเยโฮวาห ไดทรงกระทํา
แก ท านอย างที่ พระองค ตรั ส
บอกทางขาพเจาแลวนั้น เพราะ
พระเยโฮวาหทรงฉีกราชอาณา
จักรนั้นออกเสียจากมือของทาน
และทรงมอบใหแกคนใกลเคียง
คือดาวิด
18 เพราะทานมิได เชื่ อฟงพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห มิได
กระทําตามพระพิ โรธของพระ
องคที่ทรงมีตออามาเลข ฉะนั้น
พระเยโฮวาหจึงทรงกระทําสิ่ งนี้
แกทานในวันนี้
19 ย่ิ งกวานั้ นอีกพระเยโฮวาห
จะทรงมอบอิสราเอลพรอมกับ
ตัวทานไวในมือของคนฟลิสเตีย
พรุงนี้ตัวทานพรอมกับบุตรชาย
ทั้ งหลายของท านจะอยู กับเรา
และพระเยโฮวาห จะทรงมอบ
กองทัพอิสราเอลไว ในมือของ
คนฟลิสเตียดวย"
20 แลวซาอูลก็ทรงลมลงเหยียด
ยาวบนพื้นดินในทันที  กลัวย่ิง
นั กเพราะถ อยคําของซามู เอล
และไมมีกําลังเหลืออยู ในพระ
องค เพราะไมไดเสวยพระกระ-
ยาหารมาตลอดวันหนึ่ งกับคืน
หนึ่งแลว

21 หญิ งนั้ นก็ เข ามาหาซาอู ล
และเมื่อนางเห็นวา พระองคตก
พระทัยมาก จึงทูลวา "ดูเถิด
หญิงผู รับใชของพระองคก็ยอม
เชื่อฟงรับสั่งของพระองค ยอม
เสี่ยงชีวิต และยอมฟงพระดํารัส
ที่พระองคตรัสสั่งทุกประการ
22 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอพระ
องคจงฟงเสียงหญิงผู รับใชของ
พระองคบาง ขอหมอมฉันได
ถวายพระกระยาหารต อพระ
พักตรพระองค สักหนอยหนึ่ ง
ขอพระองคเสวยเพ่ือพระองคจะ
ทรงมีพระกําลั งเมื่ อกลั บตาม
ทางของพระองค"
23พระองคก็ทรงปฏิเสธ รับสั่ง
วา "ไมกิน" แตมหาดเล็กกับ
หญิงนั้นออนวอนพระองค พระ
องคก็ทรงฟงเสียงของเขา พระ
องคทรงลุกข้ึนจากพ้ืนดินประ-
ทับบนเตียง
24 หญิงนั้ นมีลูกวัวอ วนอยู ใน
บานตัวหนึ่ ง ก็รีบฆาเสีย เอา
แปงมานวดปงทําขนมปงไรเชื้อ
25 นางก็ นํามาถวายแก ซาอู ล
และทรงเสวยกับให มหาดเล็ก
เขารับประทาน แลวก็ทรงลุกข้ึน
เสด็จกลับไปในคืนนั้น

เจานายฟลิสเตีย
คัดคานเรื่องดาวิด

29ฝายคนฟลิสเตียชุมนุม
กําลั งทั้ งสิ้ นอยู ที่ อา-

1 ซามูเอล 28, 29

(17) 1 ซมอ 15:28 (18) 1 ซมอ 13:9-13; 15:1-26; 1 พกษ 20:42
(19) 1 ซมอ 31:1-6; โยบ 3:17-19 (21) วนฉ 12:3; 1 ซมอ 19:5; โยบ 13:14
(1) ยชว 12:18; 19:30; 1 ซมอ 4:1; 28:1
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เฟก และคนอิสราเอลก็ตั้ งคาย
อยูที่น้ําพุซึ่งอยูในเมืองยิสเรเอล
2 เจานายฟลิสเตียเดินผานไป
ตามกองรอยและกองพัน แต
ดาวิดกับคนของท านก็ผ านไป
เปนกองหลังกับอาคีช
3แลวเจ านายของคนฟลิสเตีย
กลาววา "พวกฮีบรูเหลานี้มาทํา
อะไรที่นี่" และอาคีชก็รับสั่งแก
เจานายคนฟลิสเตียวา "นี่ คือ
ดาวิดมหาดเล็กซาอูล กษัตริย
อิสราเอลไมใชหรือ เขาอยูกับ
เรามาเปนวันเปนปแลว ตั้ งแต
วันที่เขาหนีมาหาขาพเจา ขาพ-
เจายังไมพบความผิดในตัวเขา
เลย"
4แตเจานายฟลิสเตียโกรธทาน
และเจานายฟลิสเตียทูลทานวา
"ขอสงชายคนนั้นกลับไป เพ่ือ
ใหเขากลับไปยังที่ที่ทานกําหนด
ใหเขาอยู และอยาใหเขาลงไป
รบพรอมกับเรา เกรงวาเมื่อเรา
รบกัน เขาจะเปนศัตรูของเรา
เพราะว าชายคนนี้ จะคื นดี กั บ
เจานายของเขาไดอยางไร มิใช
ดวยศีรษะของคนที่นี่ดอกหรือ
5ดาวิดคนนี้มิใชหรือ ซึ่ งเขา
รองเพลงขับรํารับกันวา `ซาอูล
ฆาคนเปนพันๆและดาวิดฆาคน
เปนหมื่นๆ'"

อาคีชส่ังใหดาวิดกลับไป
6อาคีชจึงเรียกดาวิดเขามารับ

สั่งแกทานวา "พระเยโฮวาหทรง
พระชนมอยู แนฉันใด ทานได
ปฏิบัติตนเปนคนซื่ อตรง และ
ในการที่ทานออกทัพและยกทัพ
กลับรวมกับเราก็เปนที่ประเสริฐ
ในสายตาของเรา เพราะเราไม
เห็นความชั่ วร ายในตัวท านตั้ ง
แตวันที่ ทานมาอยูกับเราจนถึง
วันนี้ แตอยางไรก็ตามเจานาย
ทั้ งหลายไม เห็ นชอบในเรื่ อง
ทาน
7ฉะนั้นขอทานกลับไปเสีย จง
ไปอยางสันติเถิด เพ่ือไมให
เปนที่ ขัดใจเจานายฟลิสเตียทั้ ง
หลาย"
8และดาวิดก็ทูลอาคีชวา "แต
ขาพระองคไดกระทําสิ่งใด หรือ
พระองคไดพบสิ่ งใดในผู รับใช
ของพระองค ตั้ งแตวันที่ ขา
พระองคเขามารับราชการจนบัด
นี้วา ขาพระองคไมควรจะไปรบ
กับศัตรูของกษัตริยเจานายของ
ขาพระองค"
9อาคี ชก็ รั บสั่ งตอบดาวิ ดว า
"เราทราบแลววาในสายตาของ
เราท านดีอย างทูตสวรรคองค
หนึ่ งของพระเจา แตบรรดาเจา
นายแหงฟลิสเตียกลาววา `อยา
ให เขาข้ึนไปกับเราในการรบนี้
เลย'
10 เมื่อเปนอยางนี้ ขอทานลุก
ข้ึนแตเชาพรอมกับพวกพลแหง

1 ซามูเอล 29

(2) 1 ซมอ 6:4; 7:7; 28:1-2 (3) 1 ซมอ 27:1-7; 1 พศด 12:19; ดนล 6:5
(4) 1 ซมอ 14:21; 15:21; 27:6; 1 พศด 12:19-20 (5) 1 ซมอ 18:7; 21:11
(6) 1 ซมอ 29:3; 2 ซมอ 3:25 (9) 1 ซมอ 29:4; 2 ซมอ 14:17 (10) 1 พศด 12:19, 22
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นายของทาน คือคนที่มากับ
ทาน เมื่อพวกทานลุกข้ึนในเวลา
เชามืด พอมีแสงก็จงออกเดิน"
11 ดาวิดกับคนของท านจึ งลุก
ข้ึนตั้ งแตมืด เพ่ือออกเดินใน
ตอนเชา กลับไปยังแผนดิน
ฟลิสเตีย แตคนฟลิสเตียข้ึนไป
ยังยิสเรเอล

ดาวิดแกแคน
การทําลาย
เมืองศิกลาก

30อยู มาในวันที่ สามเมื่ อ
ดาวิดกั บคนของท าน

มาถึงเมืองศิกลากปรากฏวาคน
อามาเลขไดมาปลนทางภาคใต
กับปลนศิกลากแลว เขาชนะ
ศิกลากและเผาเสียดวยไฟ
2และจับผู หญิงกับทุกคนที่ อยู
ในนั้นไปเปนเชลยทั้งผูใหญและ
เด็ก ไมไดฆาผูใดเลย แตกวาด
ตอนไปตามทางของเขา
3 เมื่ อดาวิดกับคนของทานมาที่
ตัวเมือง ดูเถิด เมืองนั้นถูกเผา
ดวยไฟ และภรรยากับบุตรชาย
บุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาดไป
เปนเชลย
4แลวดาวิดกับประชาชนที่ อยู
กับทานก็รองไหเสียงดังจนเขา
ไมมีกําลังจะรองไหอีก
5อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และ
อาบี กายิ ลภรรยาของนาบาล
ชาวคารเมล ภรรยาทั้งสองของ

ดาวิดก็ถูกกวาดไปเปนเชลยดวย
6 และดาวิ ดก็ เป นทุ กข หนั ก
เพราะประชาชนพูดกันวา จะ
ขวางทานเสียดวยกอนหินดวย
จิตใจของประชาชนตางก็ขมข่ืน
มาก เพราะบุตรชายและบุตร
สาวของเขา แตดาวิดก็มีกําลัง
ข้ึนในพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน
7ดาวิ ดจึ งพู ดกั บอาบี ยาธาร
ปุโรหิตบุตรชายของอาหิเมเลค
วา  "ขอนําเอโฟดมาใหขาพเจา"
อาบียาธารก็นําเอโฟดมาใหดา-
วิด
8และดาวิดทูลถามพระเยโฮ-
วาหวา "สมควรที่ขาพระองคจะ
ติดตามกองปลนนี้หรือ ขาพระ
องคจะขับทันเขาหรือ" พระองค
ตอบทานวา "จงติดตามเถิด เจา
จะไปทันเขาแน และจะเอาสิ่ ง
สารพัดกลับคืนแน"
9ดาวิดก็ยกออกติดตามพรอม
กับคนที่ อยู กับทานหกรอยนั้ น
และเขามาถึงลําธารเบโสร คนที่
ลาหลังก็พักอยูที่นั่น
10 แตดาวิดติดตามตอไป ทั้ ง
ตัวทานและคนสี่รอย สองรอย
ที่ออนเพลียเกินที่จะขามลําธาร
เบโสรก็หยุดพักอยู
11 เขาทั้ งหลายพบชาวอี ยิปต
คนหนึ่งอยูที่กลางแจง จึงนําเขา
มาหาดาวิด ใหขนมปงและเขาก็

1 ซามูเอล 29, 30

(11) 2 ซมอ 4:4 (1) 1 ซมอ 15:7; 27:6, 8; 29:4 (2) 1 ซมอ 27:2-3
(5) 1 ซมอ 25:42-43 (6) อพย 17:4; 1 ซมอ 23:16; สดด 18:6; 25:1-2; 34:1-8
(7) 1 ซมอ 23:2 (8) 1 ซมอ 23:2, 4; สดด 50:15; 19:15 (10) 1 ซมอ 30:9, 21
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รับประทานและใหน้ําเขาดื่ม
12 และใหขนมมะเดื่อแผนหนึ่ง
กับชอองุนแหงสองชอ เมื่อเขา
รับประทานแลว จิตใจของเขาก็
ฟนข้ึน เพราะเขาไมไดรับประ-
ทานขนมปงหรือดื่ มน้ํามาสาม
วันสามคืนแลว
13 และดาวิดถามเขาวา "เจา
เปนคนพวกไหน และเจามาจาก
ไหน" เขาตอบวา "ขาพเจาเปน
คนหนุมชาวอียิปต เปนคนใช
ของคนอามาเลขคนหนึ่ ง เมื่ อ
สามวันมาแลวขาพเจาปวย นาย
ขาพเจาจึงทิ้งขาพเจาไว
14 เรามาปลนที่ ถิ่ นใตของคน
เคเรธี และปลนที่สวนของยูดาห
และที่ถิ่นใตของคาเลบ และเรา
เผาเมืองศิกลากเสียดวยไฟ"
15 ดาวิดถามเขาวา "เจาจะพา
เราลงไปถึงกองปลนนี้หรือไม"
เขาตอบวา "ขอปฏิญาณแก
ขาพเจาในพระนามของพระเจา
วา จะไมฆาขาพเจา และทานจะ
ไมมอบขาพเจาไวในมือนายของ
ขาพเจา ขาพเจาจึงจะพาทานไป
ที่กองปลนนั้น"
16 เมื่อเขาพาทานลงไปแลว ดู
เถิด ก็พบเขาทั้งหลายแผกันอยู
เต็มดินไปหมด ตางกินและดื่ม
และเตนรําเพราะเขาริบไดขาว
ของมากมายมาจากแผนดินฟ-
ลิสเตียและจากแผนดินยูดาห

17 และดาวิดก็ฆาฟนเขาตั้ งแต
โพล เพลจนถึงเวลาเย็นของวัน
รุงข้ึน ไมมีชายคนใดหนีรอดไป
ไดสักคนเดียว เวนแตชายสี่รอย
คนซึ่งข่ีอูฐหนีไป
18 ดาวิดไดสิ่ งของตางๆที่ คน
อามาเลขริบคืนมาทั้งหมด และ
ดาวิดชวยภรรยาทั้งสองของทาน
รอดได
19 ไม มี อะไรขาดจากท านไป
เลย ไมวาเล็กหรือใหญ บุตร
ชายหรือบุตรสาว ในสิ่งที่ ริบไป
หรือสิ่งที่เขาเหลานั้นเอาไป ดา-
วิดไดคืนมาหมด
20 ดาวิดยังจับไดบรรดาฝูงแพะ
แกะฝูงวัว และเขาไลตอนฝูง
สัตวไปขางหนาทานกลาววา "นี่
เปนสวนหนึ่งของดาวิดริบมา"
21 แลวดาวิดกลับมายังคนสอง
รอยผูที่ออนเพลียเกินที่จะตาม
ดาวิดไป ซึ่ งใหพักอยูที่ ลําธาร
เบโสร และเขาก็ออกไปตอนรับ
ดาวิดและตอนรับประชาชนที่อยู
กับทาน เมื่ อดาวิดเขามาใกล
ประชาชน ทานก็คํานับเขาทั้ ง
หลาย
22 คนชั่ วและคนอันธพาลทั้ ง
สิ้นในพวกพลที่ติดตามดาวิดไป
จึงกลาววา "เพราะเขาไมไปกับ
เรา เราจะไมใหสิ่งที่เราริบมาได
แกเขาเลย นอกจากใหตางคน
มาพาภรรยาและบุตรของเขาไป

1 ซามูเอล 30

(12) วนฉ 15:19 (14) ยชว 14:13; 15:13; 1 ซมอ 30:1, 16; 2 ซมอ 8:18
(15) พบญ 23:15 (16) 1 ธส 5:3 (19) 1 ซมอ 30:8
(21) 1 ซมอ 30:10 (22) พบญ 13:13; วนฉ 19:22
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ก็แลวกัน"
23 แตดาวิดกลาววา "พ่ีนอง
ทั้ งหลายของขาพเจาเอย ทาน
อย าทําอย างนั้ นกับสิ่ งซึ่ งพระ
เยโฮวาหทรงมอบแกเรา ผู ได
ทรงพิทักษรักษาเราไว และทรง
มอบกองปลนซึ่ งมาตอสู กับเรา
ไวในมือของเรา
24 ในเรื่องนี้ใครจะฟงเสียงของ
ทาน เพราะคนที่ลงไปรบไดสวน
แบงของเขาอยางไร คนที่ เฝา
กองสั มภาระอยู ก็ ควรได ส วน
แบงอยางนั้น ใหเขาทั้งหลายรับ
สวนแบงเหมือนกัน"
25 ตั้ งแตนั้ นเปนตนไป ดาวิด
ก็ตั้ งขอนี้ ให เปนกฎเกณฑและ
กฎแกอิสราเอลจนทุกวันนี้
26 เมื่อดาวิดมาถึงเมืองศิกลาก
แลว ก็สงของที่ ริบไดนั้ นสวน
หนึ่งไปใหเพ่ือน ซึ่ งเปนพวกผู
ใหญในยูดาหกลาววา "ดูเถิด
นี่ เปนของขวัญฝากมาใหทานซึ่ง
เป นส วนของของริ บจากศัตรู
ของพระเยโฮวาห"
27 คือแกคนที่อยูในเบธเอล ใน
ราโมททางภาคใต ในยัททีร
28 ในอาโรเออร ในสิฟโมท ใน
เอชเทโมอา
29 ในราคาล ในหัวเมืองของ
คนเยราเมเอล ในหัวเมืองของ
คนเคไนต
30 ในโฮรมาห ในโคราชาน ใน

อาธาค
31 ในเฮโบรน คือใหแกทุกตํา-
บลที่ดาวิดกับคนของทานไดเคย
ไปๆมาๆ

ซาอูล
ส้ินพระชนม

31ฝายคนฟลิสเตียก็ตอสู
กับคนอิสราเอล และ

คนอิสราเอลก็หนีไปใหพนหนา
คนฟลิสเตีย ลมตายอยูที่ บน
ภูเขากิลโบอา
2และคนฟลิสเตียก็ไลทันซาอูล
กับพวกราชโอรส และคนฟลิส-
เตียก็ฆาโยนาธาน อาบีนาดับ
และมัลคีชูวาราชโอรสของซาอูล
เสีย
3การรบหนักก็ประชิดซาอูลเขา
ไป นักธนูมาพบพระองคเขา
พระองคก็บาดเจ็บสาหัสดวยฝ
มือของนักธนู
4แลวซาอูลรับสั่ งคนถืออาวุธ
ของพระองควา "จงชักดาบออก
แทงเราเสียใหทะลุเถิด เกรงวา
คนที่ มิ ได เข าสุหนัตเหล านี้ จะ
เขามาแทงเราทะลุ เปนการลบ
หลู เรา" แตผู ถืออาวุธไมยอม
กระทําตาม เพราะเขากลัวมาก
ซาอู ลจึ งทรงชั กดาบของพระ
องคออกทรงลมทับดาบนั้น
5และเมื่อผูถืออาวุธเห็นวาซา-
อูลสิ้นพระชนมแลว เขาก็ลมทับ
ดาบของเขาเองตายดวย

1 ซามูเอล 30, 31

(24) กดว 31:27 (27) ยชว 15:48 (28) ยชว 13:16; 15:50 (29) วนฉ 1:16
(30) กดว 14:45; 21:3; ยชว 12:14 (31) กดว 13:22 (1) 1 ซมอ 28:4; 1 พศด 10:1
(2) 1 ซมอ 14:49; 1 พศด 8:33 (3) 2 ซมอ 1:6 (4) วนฉ 9:54; 14:3; 1 ซมอ 14:6
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หนา 637
6ดังนั้ น ซาอูลก็สิ้ นพระชนม
ราชโอรสทั้งสาม และผูถืออาวุธ
ของพระองคก็สิ้นชีวิตตลอด จน
คนของพระองคทั้งสิ้นก็ตายเสีย
ในวันเดียวกัน
7 เมื่ อคนอิ สราเอลซึ่ งอยู ฟาก
หุบเขาขางโนน และผูที่อยูฟาก
แมน้ําจอรแดนขางโนนเห็นคน
อิสราเอลหนีไป และเห็นวาซา-
อูลกับราชโอรสของพระองคสิ้น
ชีพแลว เขาก็ทิ้ งบานเมืองของ
เขาเสียหลบหนีไป คนฟลิสเตีย
ก็เขามาอาศัยอยูในนั้น
8อยูมาในวันรุ งข้ึน เมื่ อคน
ฟลิสเตียมาปลดเสื้อผาจากคนที่
ถูกฆา ก็พบพระศพซาอูลและ
ราชโอรสทั้งสามอยูบนภูเขากิล-
โบอา
9พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล
และถอดเครื่ องอาวุธของพระ
องคออก สงผูสื่อสารออกไปทั่ว

แผนดินฟลิสเตีย เพ่ือประกาศ
นําเอาข าวนี้ ในเรือนรูปเคารพ
และในทามกลางประชาชนของ
เขา
10 เขาเอาเครื่ องอาวุธของพระ
องคบรรจุ ไว ในวิหารของพระ
อัชทาโรท และมัดพระศพของ
พระองคไวกับกําแพงเมืองเบธ-
ชาน
11 แตเมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได
ยินวาคนฟลิสเตียกระทําอยาง
นั้นกับซาอูล
12 ชายที่ กล าหาญทุกคนก็ลุก
ข้ึนเดินคืนยังรุ งไปปลดพระศพ
ของซาอูล และศพราชโอรสทั้ ง
สามลงเสี ยจากกําแพงเมื อง
เบธชาน และมาที่ เมืองยาเบช
ถวายพระเพลิงเสียที่นั่น
13 เขาก็เก็บอัฐิไปฝงไวที่ ใตตน
ไมแหงหนึ่ งในยาเบช และอด
อาหารเจ็ดวัน

1 ซามูเอล 31

(9) 2 ซมอ 1:20 (10) ยชว 7:11; วนฉ 1:27; 2:13; 1 ซมอ 7:3; 21:9; 2 ซมอ 21:12
(11) 1 ซมอ 11:1-13 (12) 1 ซมอ 11:1-11; 2 ซมอ 2:4-7; 2 พศด 16:14; ยรม 34:5
(13) ปฐก 50:10; 2 ซมอ 2:4-5; 21:12-14
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