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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 ซามูเอล

 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ บันทึกชวีติของซามู เอล ซ่ึง เป็น ผู้ วนิ 
ิจฉัยคนสุดท้าย และได้บันทึกการเริม่ต้นของอาณาจั กรอ 
ิสราเอลโดยกษั ตร ิย์ซาอูลเป็นผู้ นํา ซามูเอลเป็นศาสดา
พยากรณ์คนแรกท่ี เรยีกกันวา่  ศาสดาพยากรณ์  เขียน  แต่ 
บทท่ี 25 ของเล่ มน ้ี กล ่าวถึงความตายของซามูเอล  หน 
ังสือทั ลม ัดได้ กล ่าววา่ซามูเอลเป็นผู้ เข ียนหนังสือเล่ มน ้ีซ่ึง
เขาอาจจะเขียนบทท่ี 1  ถึง 24  เท่าน้ัน  หนังสือ 1  พงศาวดาร 
29:29  พูดถึง � หน ังสือของซามูเอลผู้ ทํานาย � เพราะฉะ
น้ันซามูเอลได้ เข ียนบางส่วนของพระคัมภีร์ ซามูเอลเกิดใน
ตระกูลเลวี (1 พศด 6:33-38) เล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์
ของชาวอสิราเอลตัง้แต่ สม ัยของผู้ วนิ ิจฉัยจนถึงการตัง้ซา
อูลเป็นกษั ตร ิย์ ในเล่ มน ้ีเราได้พบดาวดิ ซ่ึงพรอ้มกับอบัรา
ฮมักับโมเสส เป็นคนสําคัญมากในพระคัมภีร ์เดิม 

นางฮนันาหป์รารถนาได้ บุตรชาย 
1  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวรามาธาอมิโซฟิม  แห ่งแดนเทือก

เขาเอฟราอมิ ชื่อเอลคานาห์  บุ ตรชายเยโรฮมั  ผู้ เป็นบุตร
ชายเอลีฮู  ผู้ เป็นบุตรชายโทหุ  ผู้ เป็นบุตรชายศูฟ คนเอฟ
ราอมิ 2 ท่านมีภรรยาสองคน คนหน่ึงชื่อฮนันาห์  อ ีกคน
หน่ึงชื่อเปนินนาห์ เปนินนาห ์มี  บุตร  แต่ ฮนันาห ์ไม่มี  บุตร 
3 ฝ่ายชายผู้ น้ี เคยขึ้นไปจากเมืองของตนทุกปี ไปนมัสการ
และถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาท่ีเมืองชีโลห์  



1 ซามูเอล 1:4 ii 1 ซามูเอล 1:12

ท่ี น่ั นม ี บุ ตรชายสองคนของเอลีชื่อโฮฟนีและฟีเนหสั  ผู้ เป็น
ปุโรหติแหง่พระเยโฮวาห์ 4 ในว ันที ่เอลคานาห์ถวายสัตวบู 
ชา ท่านก็ ได้  แบ ่งส่วนให ้แก่ เปนินนาห์ภรรยาของท่านและ
แก่ บุ ตรชายบุตรสาวทุกคนของนาง 5 ท่านแบ่งให้ฮนันาห์
สองส่ วน เพราะท่านรกัฮนันาห ์มาก  แต่ พระเยโฮวาห์ทรง
ปิดครรภ์ของนางเสีย 6  ปรปักษ์ ของนางก็ยัว่เยา้นางอยา่ง
รุนแรง เพื่อกระทําให้นางระคายเคืองท่ีพระเยโฮวาห์ทรง
ปิดครรภ์ของนางเสีย 7  เหตุการณ์  ก็  เป็นอยู ่ ดังน้ี  ปีแล้วปี
เล่า เม่ือนางขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์คราวใด  
ปรปักษ์ ของนางก็เคยยัว่เยา้นาง เพราะฉะน้ันนางฮนันาห์
จึงรอ้งไห ้ไม่ รบัประทานอาหาร 8 และเอลคานาห ์สามี ของ
นางจึงถามนางวา่ �ฮนันาห์ เธอรอ้งไห ้ทําไม และเหตุใดเธอ
จึงไม่รบัประทานอาหาร และทําไมจิตใจของเธอจึงโศกเศรา้
สําหรบัเธอฉันไม่ ดี กวา่บุตรชายสิบคนหรอื� 9  หลังจากท่ี  ได้ 
รบัประทานอาหารและด่ื มท ่ีเมืองชีโลห ์แล้ว ฮนันาห ์ก็  ลุก
ขึ้น ฝ่ายเอลี ปุ โรห ิตน ัง่อยู ่ท่ี  เก้าอี ้ข้างเสาประตูพระวหิารของ
พระเยโฮวาห์

นาง ฮนั นาห์ ปฏิญาณ วา่ จะ ถวาย บุตร ชาย คน น้ัน แด่ 
พระเจ้า 

10 นาง เป็น ทุกข์ รอ้น ใจ มาก อธษิฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห ์
รอ้งไห ้ ครํา่ครวญ 11 นางก็ปฏิญาณไว ้วา่ � โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ จรงิๆ และยงัระลึกถึงข้า
พระองค์ และยงัไม่ลืมหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์  แต่ จะทรง
ประทานบุตรชายแก่หญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์สักคนหน่ึง
แล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว ้แด่ พระเยโฮวาห์ตลอดชวีติ
ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย� 12  



1 ซามูเอล 1:13 iii 1 ซามูเอล 1:21

อยู ่มาเม่ือนางยงัอธษิฐานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์อยู ่ 
น้ัน เอลี ก็ สังเกตดูปากของนาง 13 ฝ่ายฮนันาห์น้ันนางพูด
แต่ในใจ รมิฝีปากของนางมุบมิบเท่าน้ัน  ไม่ได้ ยนิเสียงของ
นาง  เพราะเหตุน้ี เอลีจึงสําคัญวา่นางมึนเมา 14 เอลีจึงพู 
ดก ับนางวา่ �เธอจะเมาไปนานสักเท่าใด ทิง้เหล้าองุน่เสีย
เถิด� 15  แต่ ฮนันาห์ตอบวา่ � มิใช ่เชน่น้ันเจ้าค่ะ  ดิ ฉันเป็น
หญิง ท่ี มี  ทุกข์  หนัก  ดิ ฉั นม ิ ได้ ด่ืมเหล้าองุน่หรอืเมรยั  แต่  
ดิ ฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 16 ขออยา่ถือวา่หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านเป็นหญิ งอ ันธ
พาล  ท่ี  ดิ ฉันพูดตลอดมาน้ั นก ็ พู ดด้วยความกระวนกระวาย
และความทุรนทุรายมาก� 17  แล ้วเอลี ก็ ตอบวา่ �จงกลับ
ไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลโปรดประทานตาม
ท่ี เจ้ าได้อธษิฐานทูลขอต่อพระองค์ น้ัน � 18 และนางก็ กล่าว
วา่ � ขอให ้หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านได้รบัความกรุณาในสายตา
ของท่านเถิด�  แล ้วหญิงน้ั นก ็ไปตามทางของนางและรบั
ประทานอาหาร และสี หน ้าของนางก็ ไม่ เศรา้หมองอกีต่อไป
19 เขาทัง้หลายลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่ นม ัสการต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์  แล ้วเขาทัง้หลายก็ กล ับไปบ้านท่ีรามาห์ และเอล
คานาห ์ก็  สมสู่ กับฮนันาห์ภรรยาของตน และพระเยโฮวาห์
ทรงระลึกถึงนาง

การกําเนิดของซามูเอล
20 และอยู่มาเม่ือถึงกาลกําหนดฮนันาห ์ก็  ตัง้ครรภ์ คลอด

บุตรชายคนหน่ึง และนางเรยีกชื่อเด็กน้ั นว ่า ซามูเอล เพราะ
นางกล่าววา่ � ดิ ฉันทูลขอมาจากพระเยโฮวาห�์ 21 ฝ่ายเอ
ลคานาห์ และทุกคนในครอบครวัของท่านขึ้นไปถวายสัตว
บูชาประจําปี แด่ พระเยโฮวาห์ และทําตามคําปฏิญาณของ
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ท่าน 22  แต่ ฮนันาห ์มิได้ ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามี วา่ 
�ฉันจะไม่ไปจนกวา่เด็กคนน้ีหยา่นมแล้ว ฉันจะพาเขาขึ้น
ไป เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และ
อยู ่ท่ี น่ันตลอดไป� 23 เอลคานาห ์สามี บอกนางวา่ �จงทํา
ตามท่ีเธอเหน็ชอบเถิด รออยู่จนให้เขาหยา่นม ขอเพียงให้
พระดํารสัของพระเยโฮวาห์สําเรจ็เถิด� นางน้ั นก ็คอยอยู่
และให ้บุ ตรชายกินนมของตัวจนนางใหเ้ขาหยา่นม

นางฮนันาหม์อบซามูเอลไวกั้บพระเจ้า
24 และ เม่ือ นาง ให้ เขา หยา่นม แล้ว นาง ก็ พา เขา ขึ้น ไป

พรอ้มกับววัผู้สามตัว  แป ้งหน่ึงเอฟาห์ และน้ําองุน่หน่ึงขวด
หนัง และนางก็นําเขามาท่ีพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ท่ี 
เมืองชโีลห์ และเด็กน้ั นก ย็งัเล็กอยู่ 25  แล ้วเขาทัง้หลายก็ฆ่า
ววัผู้ตั วน ้ันและนําเด็กมาหาเอลี 26 นางก็ กล่าววา่ � โอ ท่าน
เจ้าข้า ท่านมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด ท่านเจ้าข้า  ดิ ฉันเป็นผู้หญิง
ท่ียนือยู ่ท่ีน่ี ต่อหน้าท่าน และอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ 27  ดิ 
ฉันอธษิฐานขอเด็กคนน้ีและพระเยโฮวาห์ประทานตามคํา
ทูลขอของดิ ฉัน 28 เพราะฉะน้ันดิฉันจึงให้ยมืเขาไว ้แด่ พระ
เยโฮวาห ์ด้วย  ตราบใดท่ี เขามี ช ีวิตอยู่  ดิ ฉันจะให้ยมืเขาไว ้
แด่ พระเยโฮวาห�์ และเขาก็ นม ัสการพระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

2
การอธษิฐานอนัชื่นชมยนิดีของนางฮนันาห์

1 นาง ฮนั นาห ์ได้ อธษิฐาน และ กล่าว วา่ � จิ ต ใจ ของ
ข้าพเจ้า ชื่นชม ใน พระ เย โฮ วาห์ ใน พระ เย โฮ วาห์ เขา ของ
ข้าพเจ้าถูกเชดิชู ขึ้น ปากของข้าพเจ้าก็อา้กวา้งเข้าใส่ ศัตรู 
ของ ข้าพเจ้า เพราะ ข้าพเจ้า เปรม ปร ีดิ ์ใน ความ รอด ของ
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พระองค์ 2  ไม่มี  ผู้ ใดบร ิสุทธ ์ิดังพระเยโฮวาห์  ไม่มี  ผู้ ใดนอก
เหนือพระองค์  ไม่มี ศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้
หลาย 3 อยา่พูดโอห ังอ ีกต่อไปเลย อยา่ให้ความจองหอง
ออกมาจากปากของเจ้าเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
พระเจ้าของความรู้ การกระทําทัง้หลายพระองค์ทรงเป็น
ผู้ชัง่ตรวจ 4  คันธน ูของผู้ มี กําลั งก ็ หกั  แต่  ผู้  ท่ี ซวนเซก็ ได้ 
กําลังมาคาดเอว 5 บรรดาคนท่ีเคยกิ นอ ่ิมก็ต้องออกรบัจ้าง
หากิน  แต่  คนที ่เคยห ิวก ็หยุดหวิ  คนที ่เป็นหมันกําเนิดบุตร
เจ็ดคน  แต่ นางท่ี มี  บุ ตรมากก็ เห ่ียวแหง้ไป 6 พระเยโฮวาห์
ทรงประหารและทรงให ้มีชวีติ  พระองค์ ทรงนําลงไปถึงแดน
คนตายและก็นําขึ้นมา 7 พระเยโฮวาหท์รงกระทําใหย้ากจน
และทรงกระทําให ้มัง่คัง่  พระองค์ ทรงกระทําให้ต่ําลงและ
พระองค์ทรงยกขึ้น 8  พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ้นจาก
ผงคลี  พระองค์ ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะ กระทํา
ให้เขาน่ังรว่มกับเจ้านาย และได้ ท่ี น่ั งอ ั นม ี เกียรติ เป็นมรดก
เพราะวา่เสาแหง่พิภพเป็นของพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรง
วางพิภพไวบ้นน้ัน 9  พระองค์ จะทรงดูแลยา่งเท้าของว ิสุทธ ิ
ชนของพระองค์  แต่ คนชัว่จะต้องน่ิงอยู่ในความมืด เพราะ
วา่มนษุยจ์ะชนะด้วยกําลังของตนก็หาไม่ 10  ศัตรู ของพระเย
โฮวาหจ์ะแตกเป็นชิน้ๆ  พระองค์ จะทรงเอาฟ้ารอ้งในสวรรค์ 
ต่อสู้  เขา พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาท่ีสุดปลายพิ ภพ  
พระองค์ จะทรงประทานกําลังแก่ กษัตรยิ ์ของพระองค์ และ
จะทรงยกยอ่งเขาของผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว�้ 11  แล ้วเอล
คานาห ์ก็  กล ับไปบ้านท่ีรามาห์ และเด็กน้ั นก ็ ปรนนิบัติ พระเย
โฮวาหต่์อหน้าเอลี ปุ โรหติ

 บุ ตรชายทัง้สองของเอลี ไม่รู ้จักพระเจ้า
12 ฝ่ายบุตรชายทัง้สองของเอลีเป็นคนอนัธพาล เขามิ ได้  
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รู ้จักพระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนียมของปุโรหติท่ี มีต ่อประชา
ชนเป็นอยา่งน้ี เม่ื อม ีประชาชนคนใดถวายเครือ่งสัตวบู ชา  
คนใช ้ของปุโรหติจะเข้ามา มือถือขอเก่ียวเน้ือสามงา่ม ขณะ
เม่ือเน้ือกําลังต้มอยู่ 14 เขาจะเอาขอเก่ียวเน้ือแทงเข้าไปใน
กระทะ หรอืหม้อหู หรอืหม้อขนาดใหญ่ หรอืหม้อธรรมดา
ขอเก่ียวเน้ือติดอะไรขึ้นมา  ปุ โรห ิตก ็เอาสิง่น้ันไปเป็นของ
ตน  ท่ี เมืองชีโลห์เขาก็กระทําเชน่น้ันแก่คนอสิราเอลทุกคน
ท่ีมาท่ี น่ัน 15 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ก่อนท่ี เขาเผาไขมัน  คนใช ้ของ
ปุโรหติเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทําบู ชาน ้ั นว ่า �ขอเน้ือ
ไปให ้ปุ โรหติทอด ท่านไม่รบัเน้ือต้มจากเจ้า ท่านต้องการเน้ื 
อด ิบ� 16 และถ้าชายคนน้ันกล่าวแก่เขาวา่ � ขอให ้เขาเผา
ไขมันเสี ยก ่อน  แล ้วจงเอาไปตามชอบใจเถิด� เขาจะตอบวา่
� ไม่ได้  เจ้ าต้องให ้เดีย๋วน้ี ถ้าไม่ ให ้ข้าก็จะเอาไปโดยใช ้กําลัง 
� 17  ดังน้ี แหละบาปของคนหนุ่ มท ัง้สองน้ันจึงใหญห่ลวงนัก
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะวา่คนเหล่าน้ันได้ ดู หมิน่
ของถวายแด่พระเยโฮวาห์

ซามูเอลปรนนิบั ติ พระเจ้าตัง้แต่เป็นเด็ก
18  แต่ ซามูเอลปรนนิบั ติ  อยู ่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

เป็นเด็ก  คนที ่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่าน 19 ฝ่ายมารดา
เคยเยบ็เส้ือเล็กๆนํามาให้เขาทุกปี เม่ือนางขึ้นไปพรอ้มกับ
สามีเพื่อถวายเครือ่งบูชาประจําปี 20  แล ้วเอลีเคยอวยพร
เอลคานาห์และภรรยาของเขา  กล่าววา่ �ขอพระเยโฮวาห์
ประทานเชื้อสายแก่ท่านโดยหญิงคนน้ี แทนคนท่ีนางใหย้มื
ไว ้แด่ พระเยโฮวาห�์  แล ้วเขาทัง้หลายก็ กล ับบ้านของตน
21 และพระเยโฮวาหท์รงเยีย่มเยยีนฮนันาห์ และนางก็ ได้  ตัง้
ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสอง และกุมารซามูเอล
ก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
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ความชัว่รา้ยของบุตรชายทัง้สองของเอลี
22 ฝ่ายเอลีชรามากแล้ว และท่านได้ยนิถึงเรือ่งราวทัง้

สิ ้นที ่ บุ ตรชายทัง้สองของท่านกระทําแก่คนอสิราเอล เช ่
นว ่าเขาเข้าหาหญิงท่ี ปรนนิบัติ  อยู ่ ท่ี ทางเข้าพลับพลาแหง่
ชุ มน ุ มด ้วย 23 และท่านก็วา่กล่าวเขาทัง้สองวา่ �ทําไมเจ้า
จึงกระทําเชน่น้ัน เพราะเราได้ยนิจากประชาชนทัง้ปวงถึง
ความชัว่ซ่ึงเจ้ากระทํา 24 ลูกเราเอย๋ อยา่ทําเลย เพราะเรือ่ง
ท่ี เราได้ยนิไม่ ดี  เลย ลูกทําให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์
ทําการละเมิด 25 ถ้ามนษุย์คนใดกระทําผิดต่ อมนษุย ์ ด้วย
กัน  ผู้  วนิ ิจฉัยจะวนิิจฉัยให ้เขา  แต่ ถ้ามนษุย์กระทําบาปต่อ
พระเยโฮวาห์ ใครจะทูลขอเพื่อเขาได้ เล่า �  แต่ เขาทัง้สองหา
ได้ฟังเสียงบิดาของเขาไม่ เพราะวา่เป็นน้ําพระทัยของพระ
เยโฮวาห ์ท่ี จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามูเอลก็
เติบโตขึ้นและเป็ นที ่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเยโฮวาห์และ
ต่อหน้าคนทัง้ปวงด้วย

พระเจ้าทรงสาปแชง่วงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิตย์
27 ครัง้น้ั นม ี บุ รุษของพระเจ้ามาหาเอลี  กล ่าวแก่ท่านวา่

�พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้เผยเราเองให ้แจ ้งแก่
เรอืนบรรพบุรุษเจ้า เม่ือเขาทัง้หลายอยู่ในอยีปิต์ ใต้ บังคับ
วงศ์วานของฟาโรห์ 28 และเราได้เลือกเขาออกจากตระกูล
อสิราเอลทัง้หมดให้เป็นปุโรหติของเรา เพื่อจะขึ้นไปถวาย
ท่ี แท่น บูชา ของ เรา เพื่อ เผา เครือ่ง หอม เพื่อ สวม เอ โฟด
ต่อหน้าเรา และเราได้มอบบรรดาของท่ีบู ชาด ้วยไฟซ่ึงคน
อสิราเอลนํามาถวายน้ันแก่เรอืนบรรพบุรุษของเจ้า 29  เหตุ 
ใดเจ้าจึงเหยยีบยํ่าเครือ่งสัตวบูชาของเรา และของท่ีเขา
ถวายตามบัญชาของเราในท่ีอาศัยของเรา และให ้เกียรติ  
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แก่  บุ ตรชายทัง้สองของเจ้าเหนือเรา และกระทําให้ตัวของ
เจ้าทัง้หลายอว้นพี ด้วยส่วนท่ี ดี  ท่ี สุดจากของถวายทุกราย
จากอสิราเอลชนชาติของเรา� 30 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอสิราเอลจึงตร ัสว ่า �เราพูดโดยความจรงิวา่
วงศ์วานของเจ้าและวงศ์วานบิดาของเจ้าจะดําเนินต่อหน้า
เราอยู ่เป็นนิตย ์�  แต่  บัดน้ี พระเยโฮวาหท์รงประกาศวา่ � ขอ
ให ้การน้ันหา่งไกลจากเรา เพราะวา่ผู้ ท่ี  ให้เกียรติ  แก่  เรา เรา
จะให ้เกียรติ และบรรดาผู้ ท่ี  ดู หมิน่เรา  ผู้ น้ันจะถู กด ู หมิน่ 31  
ดู  เถิด วาระน้ันจะมาถึงอยู ่แล ้ วท ่ีเราจะตัดแขนของเจ้าออก
และตัดแขนของวงศ์วานบิดาของเจ้าออก เพื่อจะไม่ มี คน
ชราสักคนเดียวในวงศ์วานของเจ้า 32  แล ้วเจ้าจะเหน็ศั ตรู 
ในท่ีอาศัยของเรา คือในความมัง่คัง่ทัง้สิ ้นที ่พระเจ้าจะทรง
ประทานแก่ อสิราเอล และจะไม่ มี คนชราในวงศ์วานของเจ้า
เป็นนิตย์ 33 คนของเจ้าซ่ึงเรามิ ได้ ตัดขาดเสียจากแท่นบูชา
ของเราน้ัน จะมี ช ีวติอยูเ่พื่อทํารา้ยดวงตาของเจ้า และทําให้
ใจของเจ้าเศรา้โศก และบรรดาผลอนัเพิม่พูนในวงศ์วาน
ของเจ้าจะตายในว ัยอ ันเบ่งบานของเขา 34 และสิง่น้ีจะเป็น
หมายสําคัญแก่ เจ้า ซ่ึงจะบังเกิดแก่ บุ ตรชายทัง้สองของเจ้า
คือโฮฟนีและฟีเนหสั ทัง้สองจะสิน้ชวีติในวนัเดียว 35 และ
เราจะให ้ปุ โรหติผู้ สัตย ์ซ่ือของเราเกิดขึ้นมา ซ่ึงจะกระทํา
ตามสิง่ท่ี มี  อยู ่ในจิตในใจของเรา และเราจะสรา้งวงศ์วาน
มัน่คงให ้เขา และเขาจะดําเนินอยู่ต่อหน้าผู้ ท่ี เราเจิมไว ้เป็น
นิตย ์36 และต่อมาทุกคนท่ียงัเหลืออยู่ในวงศ์วานของเจ้า
จะมากราบไหวเ้ขาขอเงนิเหรยีญหน่ึงและขนมปั งก ้อนหน่ึง
และจะกล่าววา่ �ขอท่านกรุณาตัง้ข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่ง
ปุโรหติสักที หน ่ึงเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบัประทานอาหาร
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3
ซามูเอลเป็นผู้ พยากรณ์ และปุโรหติ

1 ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์อยู ่ต่อหน้าเอ
ลี ในสมัยน้ันพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์มี มาแต่ น้อย  ไม่มี นิ 
มิ  ตบ ่อยนัก 2  อยู ่มาครัง้น้ันเอลีนอนอยู่ในท่ีนอนของตน ตา
ของท่านเริม่มื ดม ัว มองอะไรไม่ เหน็ 3 ตะเกียงของพระเจ้า
ยงัไม่ ดับ ซามูเอลนอนอยู่ในพระวหิารของพระเยโฮวาห์  
ท่ี  ท่ี  ห ีบของพระเจ้าอยู ่ท่ี น่ัน 4 พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกซามู
เอลและซามูเอลทูลตอบวา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี � 5 เขาจึงวิง่ไป
หาเอลีและวา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี ด้วยท่านรอ้งเรยีกข้าพเจ้า�  
แต่ เอลีตอบวา่ �เราไม่ ได้ เรยีกเจ้า จงกลับไปนอนอกี� เขา
ก็ไปนอน 6 และพระเยโฮวาห์ทรงเรยีกขึ้ นอ ี กวา่ �ซามูเอล
เอย๋� และซามูเอลก็ ลุ กขึ้นไปหาเอลี กล่าววา่ �ข้าพเจ้าอยู ่
น่ี ด้วยท่านรอ้งเรยีกข้าพเจ้า�  แต่ เอลีตอบวา่ �ลูกเอย๋ เรา
มิ ได้ เรยีกเจ้า จงนอนอกี� 7 ฝ่ายซามูเอลไม่เคยรู้จักพระ
เยโฮวาห์ และยงัไม่เคยทรงสําแดงพระดํารสัของพระเยโฮ
วาห ์แก่  เขา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรยีกซามูเอลอกีเป็ นคร 
ัง้ท่ี สาม ซามูเอลก็ ลุ กขึ้นไปหาเอลี กล่าววา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี 
ด้วยท่านรอ้งเรยีกข้าพเจ้า�  แล ้วเอลีจึงหยัง่รูว้า่พระเยโฮ
วาห์ทรงเรยีกเด็กน้ัน 9 เพราะฉะน้ันเอลีจึงพู ดก ับซามูเอ
ลวา่ �จงไปนอนเสียเถิด ถ้าพระองค์ทรงเรยีกเจ้า  เจ้ าจง
ทูลวา่ �พระเยโฮวาห ์เจ้าข้า ขอพระองค์ตรสัเถิด เพราะผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์คอยฟังอยู�่ � ซามูเอลจึงกลับไปนอนใน
ท่ีของตน 10 และพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยนือยู่ ทรง
เรยีกอยา่งครั ้งก ่อนๆวา่ �ซามูเอล ซามูเอลเอย๋� และซามู
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เอลทูลตอบวา่ �ขอตรสัเถิด เพราะผู้ รบัใช ้ของพระองค์คอย
ฟังอยู�่ 11  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับซามูเอลวา่ � ดู  เถิด 
เราจะทําสิง่หน่ึงในอสิราเอล  หู ของทุกคนผู้ ท่ี  ได้ ยนิจะซ่าทัง้
สองข้าง 12 ในวนัน้ันเราจะกระทําให ้สิ ่งสารพัดท่ีเรากล่าวไว ้
เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งวงศ์วานของเอลี ให ้สําเรจ็เสียต่อเอลี  ตัง้แต่ 
ต้นจนถึงท่ี สุด 13 ดังน้ันเราจึงบอกเขาวา่ เราจะลงโทษวงศ์
วานของเขาเป็นนิตย์ เพราะความชัว่ชา้ซ่ึงเขารู ้แล้ว เพราะ
บุตรชายทัง้สองของเขาประพฤติ เลวรา้ย และเขาก็ มิได้  หา้ม
ปราม 14 เพราะฉะน้ันเราจึงปฏิญาณต่อวงศ์วานของเอลี 
วา่ ความชัว่ชา้ของวงศ์วานเอลีน้ันจะลบล้างเสียด้วยเครือ่ง
สัตวบู ชา และของถวายไม่ ได้  เป็นนิตย ์� 15 ซามูเอลนอนอยู่
จนรุง่เชา้ เขาเปิดประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และซา
มูเอลก็ กล ัวไม่ กล ้าบอกนิ มิ  ตน ้ันแก่เอลี 16 เอลี ก็ เรยีกซามูเอ
ลมากล่าววา่ �ซามูเอล  บุ ตรของข้าเอย๋� และซามูเอลตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี � 17 และเอลีถามวา่ �เรือ่งอะไรนะท่ีพระ
เยโฮวาห์ทรงบอกเจ้า ขออยา่ปิดบังไว้จากเราเลย ถ้าเจ้า
ปิดบังสิง่ใดไว้จากเราในเรือ่งทัง้สิ ้นที ่ พระองค์ ทรงบอกแก่ 
เจ้ าก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและให ้หน ักยิง่กวา่� 18 ดัง
น้ันซามูเอลจึงบอกทุกอยา่งแก่เอลี  ไม่ได้ ปิดบังอะไรไวจ้าก
ท่านเลย และเอลี วา่ �คือพระเยโฮวาห ์เอง ขอพระองค์ทรง
กระทําตามสิง่ท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด� 19 และซามูเอ
ลก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ั บท ่าน  มิ  ให ้วาจา
ของท่านตกไปเปล่าแต่สักคําเดียว 20 และชนอสิราเอลทัง้
ปวง  ตัง้แต่ ดานถึงเบเออรเ์ชบาก็ทราบวา่ ซามูเอลได้รบั
การแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ 21 และพระ
เยโฮวาห์ทรงปรากฏอกีท่ี ช ีโลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
สําแดงพระองค์ แก่ ซามูเอลท่ี ช ีโลห์ โดยพระดํารสัของพระ
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เยโฮวาห์

4
คนฟีลิสเตียจับหบีพันธสัญญา

1 และถ้อยคําของซามูเอลมาถึงคนอสิราเอลทัง้ปวง ฝ่าย
คนอสิราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย  ได้ ตัง้
ค่ายอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟีลิสเตียตัง้ค่ายอยู่ในเอ
เฟก 2 คนฟีลิสเตียได้จัดพลเป็นแนวเข้าต่อสู้กับอสิราเอล
และ เม่ือ สงคราม ได้ ขยาย วง ออก ไป อสิราเอล ก็ พ่าย แพ้ 
ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย  ผู้  ได้ ฆ่าคนเสียประมาณส่ีพันคนใน
สนามรบ 3 และเม่ือกองทัพกลับมาสู่ ค่าย พวกผู้ ใหญ่ ของ
อสิราเอลก็ กล่าววา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงให้เราพ่าย
แพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตียในวนัน้ี ขอเราไปนําหบีพันธสัญญา
แหง่พระเยโฮวาห์มาให้เราจากเมืองชีโลห ์เถิด เพื่อวา่ห ีบน 
ัน้จะมาท่ามกลางเราและจะชว่ยเราให้พ้นจากมือศั ตรู ของ
เรา� 4 เขาจึงใช้คนไปท่ีเมืองชีโลห์ เพื่อนําหบีพันธสัญญา
แหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ ประทับระหวา่งพวกเครูบ
มาจากชโีลห์  บุ ตรชายทัง้สองของเอลี คือโฮฟนีและฟีเน
หสั  ก็  อยู ่กับหบีพันธสัญญาแหง่พระเจ้าท่ี น่ัน 5 เม่ือหบีพันธ
สัญญาแหง่พระเยโฮวาห ์เข ้ามาในค่ายแล้ว คนอสิราเอล
ทัง้ สิ ้นก ็ โห ่รอ้ง เสียง ดัง จน แผ่นดิ นก ้อง ไป ด้วย เสียง น้ัน
6 และเม่ือคนฟีลิสเตียได้ยนิเสียงโห่รอ้งดังเชน่น้ัน เขาก็ 
กล่าววา่ �เสียงโห่รอ้งอกึทึกครกึโครมในค่ายของคนฮบีรู
น้ันหมายความวา่อะไรกัน� และเขาทราบวา่หบีแหง่พระเย
โฮวาห ์เข ้ามาในค่ายแล้ว 7 คนฟีลิสเตี ยก ็ กล ัวเพราะเขา
กล่าววา่ �พระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้ว� และเขากล่าว
วา่ � วบิัติ  แก่ เราทัง้หลาย เพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรือ่ง
อยา่งน้ี เลย 8  วบิัติ  แก่ เราทัง้หลาย ใครจะชว่ยเราให้พ้นจาก
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พระหตัถ์ของบรรดาพระอนัทรงฤทธานุภาพน้ี ได้ พระเหล่า
น้ีเป็นผู้ ท่ี ฆ่าฟันชาวอยีปิต์ด้วยภัยพิบั ติ นานาชนิดในถิน่ทุ รก 
ันดาร 9  โอ คนฟีลิสเตียเอย๋ จงกล้าหาญเถิด จงกระทําตัว
เป็นลูกผู้ ชาย เพื่อวา่เจ้าจะไม่เป็นทาสของคนฮบีรู  ดังท่ี เขา
เคยเป็นทาสเจ้า จงกระทําตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบ�
10 เพราะฉะน้ันคนฟีลิสเตียจึงสู้รบและอสิราเอลก็ พ่ายแพ้ 
ต่างก็ หนี ไปยงัเต็นท์ของตน ครัง้ น้ั นม ีการฆ่าฟั นก ันมาก
เพราะทหารราบของอสิราเอลตายเสียสามหม่ืนคน 11 และ
หบีแหง่พระเจ้าก็ ถู กยดึไป และบุตรชายทัง้สองของเอลี คือ
โฮฟนีและฟีเนหสัก็ ถู กฆ่าตาย 12  ผู้ ชายคนเบนยามินคน
หน่ึงวิง่ไปจากแนวรบมาถึงชีโลห์ในวนัเดียวกัน เส้ือผ้าขาด
และดิ นก ็ อยู ่บนศีรษะของเขา 13 เม่ือเขามาถึงน้ัน  ดู  เถิด 
เอลี อยู ่บนท่ีน่ังข้างถนนคอยเฝ้าอยู่ เพราะจิตใจของท่าน
หวัน่ด้วยเรือ่งหบีแหง่พระเจ้า และเม่ือชายคนน้ันเข้ามาใน
เมืองและบอกข่าว ชาวเมืองทัง้สิ ้นก ็รอ้งขึ้น 14 เม่ือเอลี ได้ 
ยนิเสียงรอ้งเชน่น้ั นก ็ถามวา่ �น่ันเสียงอะไรกันโกลาหล�  
แล ้วชายคนน้ั นก ็ ร ีบเข้ามาบอกเอลี 15 ฝ่ายเอลี มีอายุ  เก ้า
สิบแปดปี ตาของท่านมื ดม ัว มองอะไรไม่ เหน็ 16 ชายคน
น้ันบอกเอลี วา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมาจากแนวรบ ข้าพเจ้า
หนีมาจากแนวรบวนัน้ี� เอลี ก็ ถามวา่ �ลูกเอย๋ เป็นอยา่งไร
บ้าง� 17  ผู้  ท่ี ส่งข่าวน้ั นก ็ตอบวา่ �อสิราเอลได้ หนี ไปต่อหน้า
ต่อตาคนฟีลิสเตียไปแล้ว  มี การฆ่าฟั นก ันมากท่ามกลาง
ประชาชน  บุ ตรชายทัง้สองของท่าน คือโฮฟนีและฟีเนหสั
ก็ ตาย และหบีแหง่พระเจ้าถูกยดึไปเสีย� 18 ต่อมาเม่ือเขา
กล่าวถึงหบีแหง่พระเจ้า เอลี ก็ หงายหลังจากท่ีน่ังท่ี อยู ่ข้าง
ประตู คอของท่านก็ หกั และท่านสิน้ชวีติแล้ว เพราะท่าน
ชรามากและตั วก ็ หนัก ท่านได้ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลอยู ่สี ่ สิ 
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บปี 19 ฝ่ายบุตรสะใภ้ของท่าน คือภรรยาของฟีเนห ัสม ี ครรภ์ 
กําลังจะคลอดบุตร และเม่ือนางได้ยนิข่าววา่ เขายดึหบีแหง่
พระเจ้าไป และพ่อสามีและสามีของนางก็ สิน้ชวีติ นางก็ โน 
้มตัวลงและคลอดบุตร เพราะความเจ็บปวดบังเกิดขึ้นแก่ 
นาง 20 เม่ือนางกําลังจะตายน้ัน พวกผู้หญิงท่ีเฝ้านางอยู ่
ได้ บอกนางวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะเจ้าคลอดลูกผู้ชายคน
หน่ึง�  แต่ นางไม่ตอบไม่ ฟัง 21 นางใหช้ื่อเด็กน้ั นว ่า  อ ีคาโบด
 กล่าววา่ �สงา่ราศีพรากไปจากอสิราเอลแล้ว� เพราะเขา
ยดึหบีแหง่พระเจ้าไป และเพราะเรือ่งพ่อสามีและสามีของ
นาง 22 และนางกล่าววา่ �สงา่ราศี ได้ พรากจากอสิราเอล
แล้ว เพราะเขายดึหบีแหง่พระเจ้าไป�

5
คนฟีลิสเตียถูกสาปแชง่เน่ืองด้วยหบีพันธสัญญา

1 คนฟีลิสเตียยดึหบีแหง่พระเจ้าและนําไปจากเอเบนเอ
เซอรถึ์งเมืองอชัโดด 2 เม่ือคนฟีลิสเตียยดึหบีแหง่พระเจ้า
ไปน้ัน เขานําเข้าไปไว้ในนิเวศของพระดาโกน และวางไว้
ข้างพระดาโกน 3 และเม่ือประชาชนชาวอชัโดดต่ืนเชา้ในว ั
นร ุ่งขึ้น  ดู  เถิด พระดาโกนได้ล้มหน้าควํา่ลงมายงัพื้นดิน
ตรงหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายจึงยกพระดา
โกนขึ้นตัง้ไว้ในท่ี เดิม 4  แต่ เม่ือเขาทัง้หลายต่ืนเชา้ในว ันร 
ุ่งขึ้น  ดู  เถิด พระดาโกนก็ล้มหน้าควํา่ลงมายงัพื้นดินตรง
หน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือ
ทัง้สองก็ ถู กตัดออกอยู ่ท่ี  ธรณีประตู  เหลืออยู ่ แต่ ลําตัวพระ
ดาโกน 5  เพราะเหตุน้ี เองปุโรหติของพระดาโกนและผู้ ท่ี  เข 
้าไปในนิเวศของพระดาโกน จึงไม่ เหย ียบธรณี ประตู นิเวศ
พระดาโกนท่ีเมืองอชัโดดจนถึงทุกวนัน้ี 6 พระหตัถ์ของพระ
เยโฮวาห ์อยู ่เหนือประชาชนอชัโดดอยา่งหนัก  พระองค์ ทรง
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ทําลายเขาและทรงเฆ่ียนเขาด้วยรดิสีดวงทวารขั ้นร ุนแรง
ทัง้ชาวอชัโดดและเขตแดนของชาวเมืองน้ัน 7 และเม่ือชาว
เมืองอชัโดดเหน็อยา่งน้ัน เขาทัง้หลายกล่าววา่ �อยา่ให ้ห ีบ
แหง่พระเจ้าของอสิราเอลอยู่กับเราเลย เพราะวา่พระหตัถ์
ของพระองค์ อยู ่เหนือเรา และเหนือพระดาโกนพระของเรา
อยา่งหนัก� 8 เขา จึงใช้คนไปเรยีกประชุมเจ้านายทัง้ สิน้
ของฟีลิสเตีย และกล่าววา่ �เราจะกระทําอะไรกับหบีแหง่
พระเจ้าของอสิราเอลดี� เขาทัง้หลายตอบวา่ � ให ้เรานําหบี
แหง่พระเจ้าของอสิราเอลออ้มไปยงัเมืองกัท� เพราะฉะน้ัน
เขาจึงนําหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลไปท่ี น่ัน 9  แต่ เม่ือเขา
ทัง้หลายนําหบีออ้มไปเมืองน้ันแล้ว พระหตัถ์ของพระเยโฮ
วาห ์ก็  ต่อสู้ เมืองน้ันกระทําให ้เก ดิการทําลายอยา่งหนัก และ
ทรงเฆ่ียนชาวเมืองน้ันทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ คือให ้เก ดิรดิสีดวง
ทวารขั ้นร ุนแรงขึ้ นที ่ส่วนลับของเขาทัง้หลาย 10 เขาจึงส่ง
หบีแหง่พระเจ้าไปยงัเมืองเอโครน และอยู่มาเม่ือหบีแหง่
พระเจ้ามาถึงเมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนรอ้งวา่ �เขา
ได้นําหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลมาให ้เรา เพื่อจะฆ่าเรา
และประชาชนของเราเสีย� 11 เพราะฉะน้ันเขาจึงส่งคนไป
ให้เรยีกประชุมเจ้านายทัง้หมดของคนฟีลิสเตีย และกล่าว
วา่ �จงส่งหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลไปเสียให ้ห ี บน ้ันก
ลับไปยงัท่ี เดิม เพื่อห ีบน ้ันจะไม่ ได้ ฆ่าเราหรอืประชาชนของ
เราเสีย� เพราะวา่มีการทําลายอยา่งน่ากลัวตายแพรไ่ปทัว่
เมืองน้ัน พระหตัถ์ของพระเจ้าก็ อยู ่ ท่ี น่ันอยา่งหนัก 12  คนที 
่ ไม่ ตายก็เป็ นร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรง และเสียงรอ้งของชาว
เมืองน้ั นก ็ขึ้นไปยงัฟ้าสวรรค์

6
คนฟีลิสเตียส่งหบีพันธสัญญาไปยงัโยชูวาชาวเบธเช
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เมช
1  ห ีบแหง่พระเยโฮวาห ์อยู ่ในถิน่คนฟีลิสเตียเจ็ดเดือน

2 คนฟีลิสเตี ยก ็เชญิพวกปุโรหติและพวกโหรมา  กล่าววา่ 
�เราจะกระทําอยา่งไรกับหบีแหง่พระเยโฮวาห ์ดี ขอบอก
เราวา่จะส่งหบีไปยงัท่ีเดิ มด ้วยอะไรดี� 3 เขาทัง้หลายตอบ
วา่ �ถ้า ท่านทัง้หลายจะส่งหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอล
ไป  ก็ อยา่ส่งไปเปล่า ถึงอยา่งไรก็ขอส่งเครือ่งบูชาไถ่การ
ละเมิดไปด้วย  แล ้ วท ่านทัง้หลายจะหายโรค และท่านทัง้
หลายจะทราบด้วยวา่  เหตุ ใดพระหตัถ์ น้ี จึงไม่หนัไปเสียจาก
ท่าน� 4 และเขากล่าววา่ �จัดอะไรเป็นเครือ่งบูชาไถ่การ
ละเมิดเล่า  ท่ี เราจะ ต้องถวายให ้พระองค์ � เขา ทัง้หลาย
ตอบวา่ �ลู กร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงทองคําหา้ลู กก ับหนู
ทองคําหา้ตัว ตามจํานวนเจ้านายแหง่คนฟีลิสเตีย เพราะ
วา่โรคอยา่งเดียวกัน น้ันติดต่อท่านทัง้หลายและเจ้านาย
ด้วย 5 เพราะฉะน้ันท่านต้องทํารู ปร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรง
ของท่านและรูปหนูของท่านซ่ึงทําลายแผ่นดิน และท่าน
ทัง้หลายจงถวายสงา่ราศี แด่ พระเจ้าของอสิราเอล ชะรอย
พระองค์จะทรงเบาพระหตัถ์ของพระองค์จากท่านทัง้หลาย
ทัง้จากพระของท่านและแผ่นดินของท่าน 6 ทําไมท่านจึง
กระทําให ้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไปอยา่งท่ีชาวอยีปิต์
และฟาโรห ์ได้ กระทําจิตใจของเขาให ้แข ็งกระด้างน้ัน เม่ือ
พระองค์ทรงกระทําเหตุ การณ์  สู้ เขาทัง้หลายแล้ว เขาทัง้
หลายก็ต้องปล่อยใหป้ระชาชนไปมิ ใช ่ หรอื  แล ้วเขาทัง้หลาย
ก็ จากไป 7ฉะน้ันบัดน้ีจงเตรยีมเกวยีนใหม่เล่มหน่ึงมาเทียม
เข้ากับแม่ววัคู่ หน ึ่งซ่ึงยงัไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอาแม่
ววัมาเทียมเกวยีนแล้วพรากลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้
พ้นจากมัน 8 จงนําหบีแหง่พระเยโฮวาหม์าวางไวบ้นเกวยีน
และวางเครือ่งทองคําซ่ึงท่านทัง้หลายถวายให ้พระองค์ เป็น
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิดไว้ในหบีข้างๆแล้ วก ็ปล่อยให้มันไป
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9 และคอยดู ถ้าไปตามทางถึงแผ่นดินของมันเอง คือทาง
ไปเมืองเบธเชเมช  พระองค์  ก็ เป็นผู้ทรงให ้เก ิดความชัว่รา้ย
อยา่งใหญ่หลวงน้ี แก่  เรา  แต่ ถ้าไม่ เชน่น้ัน เราจะได้ทราบ
วา่ไม่ ใช ่พระหตัถ์ของพระองค์ ท่ี กระทําต่อเรา เป็นโอกาส
ท่ีบังเอญิเกิดขึ้นแก่เราเอง� 10 คนเหล่าน้ั นก ็กระทําตาม
นําเอาแม่ววั คู่ หน ่ึง เทียมเข้า กับเกวยีน  แล ้วขัง ลูกๆของ
มันไว ้ท่ี  บ้าน 11 และเขาก็วางหบีแหง่พระเยโฮวาห ์ไว ้บน
เกวยีนพรอ้มกับหบีหนูทองคําและรู ปร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุน
แรงของเขา 12  แม่ ว ัวก ็เดินตรงไปตามทางท่ีไปเมืองเบธเช
เมช ไปตามทางหลวง เดินพลางรอ้งพลางไม่เล้ียวขวาหรอื
เล้ียวซ้าย และบรรดาเจ้านายแหง่คนฟีลิสเตี ยก ็ตามมันไป
จนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมช 13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเม
ชกําลังเก่ียวข้าวสาลี อยู ่ ท่ี  หุบเขา และเม่ือเขาเงยหน้าขึ้น
และเหน็หบี เขาก็ ชื่นชมยนิดี  ท่ี  ได้  เหน็ 14 เกวยีนน้ันได้ เข ้า
มาในนาของโยชูวาชาวเบธเชเมชและหยุ ดอย ู่ ท่ีน่ัน  มี หนิ
ใหญ่ก้อนหน่ึงอยู ่ท่ีน่ัน เขาจึงผ่าไม้เกวยีนเป็นฟืน และเอา
แม่ววัเป็นเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 15 และคน
เลว ีก็ เชญิหบีแหง่พระเยโฮวาห ์ลง และห ีบท ่ี อยู ่ข้างๆซ่ึ งม ี
เครือ่งทองคํา วางไว้บนก้อนหนิใหญ่ น้ัน และชาวเบธเชเม
ชก็ถวายเครือ่งเผาบูชาและถวายเครือ่งสัตวบูชาแด่พระเย
โฮวาห์ในวนัน้ัน 16 และเม่ือเจ้านายทัง้หา้ของคนฟีลิสเตีย
ได้ เห ็นแล้วเขาก็ กล ับไปยงัเมืองเอโครนในวนัน้ัน 17  ต่อไป
น้ี เป็ นร ู ปร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงทองคําซ่ึงคนฟีลิสเตีย
ถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์  
รู ปหน่ึงสําหรบัเมืองอชัโดด เมืองกาซารูปหน่ึง เมืองอชัเค
โลนรูปหน่ึง เมืองกัทรูปหน่ึง เมืองเอโครนรูปหน่ึง 18  รู ปหนู
ทองคําก็ เชน่เดียวกัน ตามจํานวนเมืองของฟีลิสเตียท่ีเป็น
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เมืองของเจ้านายทัง้หา้ ทัง้เมืองท่ี มี ป้อมปราการและชนบท
ท่ี ไม่มี  กําแพงเมือง จนถึงห ินก ้อนใหญ่ แห ่งอาเบล ซ่ึงเขา
วางหบีของพระเยโฮวาห์ลงไว ้น้ัน หนิน้ั นก ็ยงัอยู่จนทุกวนัน้ี
 ท่ี ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช 19  พระองค์ จึงทรงประ
หารชาวเบธเชเมช เพราะวา่เขาทัง้หลายได้มองข้างในหบี
แหง่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงประหารเสียหา้หม่ืนเจ็ด
สิบคน และประชาชนก็ ไว้ทุกข์ เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรง
ประหารประชาชนเสียเป็ นอ ันมาก 20  แล ้วชาวเบธเชเมชจึง
กล่าววา่ � ผู้ ใดสามารถยนือยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าบร ิสุทธ ์ิ องค์  น้ี  ได้  พระองค์ จะเสด็จไปจากเราไปหาผู้
ใดดี� 21 ดังน้ันเขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปยงัชาวเมืองคีรยิาทเยอ
ารมิกล่าววา่ �คนฟีลิสเตียได้คืนหบีแหง่พระเยโฮวาห์มา
แล้ว ขอลงมาเชญิหบีขึ้นไปอยูกั่ บท ่านเถิด�

7
 ได้ นําหบีพันธสัญญาไปยงัเรอืนของอาบีนาดับ

1 ชาวคีรยิาทเยอารมิได้มาเชญิหบีแหง่พระเยโฮวาห์ขึ้น
ไปถึงเรอืนของอาบีนาดับซ่ึงอยูบ่นเนินเขา และเขาทัง้หลาย
ก็ชาํระเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขาให ้บรสุิทธิ ์ เพื่อให ้ ดู แล
หบีแหง่พระเยโฮวาห์ 2  อยู ่ มาน ับแต่ วนัท่ี  ห ี บน ้ันอยู ่ท่ี คีริ
ยาทเยอารมิก็เป็นเวลาชา้นานตัง้ยี ่สิ บปี และบรรดาวงศ์
วานอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็ครํา่ครวญถึงพระเยโฮวาห์ 3  แล ้วซา
มูเอลพู ดก ับวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิ ้นว ่า �ถ้าท่านทัง้หลาย
จะกลับมาหาพระเยโฮวาหด้์วยสิน้สุดใจของท่าน จงทิง้พระ
ต่างด้าวและพระอชัทาโรทเสียจากท่ามกลางท่านทัง้หลาย
และเตรยีมใจของท่านให้ตรงต่อพระเยโฮวาห์ และปรนนิบั 
ติ  แต่  พระองค์  เท่าน้ัน  พระองค์ จะทรงชว่ยท่านให้พ้นจาก
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มือของคนฟีลิสเตีย� 4 คนอสิราเอลจึงทิง้พระบาอลัและ
พระอชัทาโรท และเขาทัง้หลายปรนนิบั ติ  แต่ พระเยโฮวาห ์
เท่าน้ัน 

 การฟ้ืนฟู  ท่ี เมืองมิสเปห์
5  แล ้วซามูเอลกล่าววา่ �จงประชุมคนอสิราเอลทัง้สิ ้นที 

่เมืองมิสปาห์และข้าพเจ้าจะอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อ
ท่าน� 6 เขาทัง้หลายจึงประชุมกั นที ่ มิ สปาห์ และตักน้ํามาเท
ออกถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และอดอาหารในวนั
น้ันและกล่าวท่ีน่ั นว ่า �เราทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเย
โฮวาห�์ และซามูเอลก็ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลท่ีเมืองมิสปาห์
7 เม่ือคนฟีลิสเตียได้ย ินว ่าคนอสิราเอลได้ประชุมกั นที ่เมือง
มิสปาห์  เจ้ านายแหง่ฟีลิสเตี ยก ็ยกขึ้นไปต่อสู้กับอสิราเอล
และเม่ือคนอสิราเอลได้ยนิเชน่น้ันเขาก็ กล ัวคนฟีลิสเตีย
8และคนอสิราเอลรอ้งต่อซามูเอลวา่ �อยา่หยุดรอ้งทูลพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเราทัง้หลาย เพื่อขอพระองค์
ทรงชว่ยเราใหพ้้นจากมือของคนฟีลิสเตีย�

พระเจ้าทรงชว่ยอสิราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
9 ซามูเอลก็เอาลูกแกะออ่นท่ีย ังก ินนมอยู่ ตัวหน่ึงมา

ถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาทัง้ตัวแด่พระเยโฮวาห์ และซามู
เอลรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอสิราเอล และพระเยโฮ
วาหท์รงสดั บท ่าน 10  ขณะท่ี ซามูเอลถวายเครือ่งเผาบูชาอยู ่
น้ัน คนฟีลิสเตี ยก ็ เข ้ามาใกล้จะสู้รบกับอสิราเอล  แต่ พระ
เยโฮวาห์ทรงให้ฟ้ารอ้งเสียงดังยิง่นักในวนัน้ันสู้กับคนฟีลิ
สเตีย กระทําให้คนฟีลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้ แก่  
อสิราเอล 11 คนอสิราเอลก็ออกจากมิสปาห ์ติ ดตามคนฟีลิ
สเตียและฆ่าฟันเขา จนไปถึงเมืองเบธคาร์ 12  แล ้วซามูเอล
ก็เอาศิ ลาก ้อนหน่ึงตัง้ไวร้ะหวา่งมิสปาห์และเชน เรยีกชื่อศิ 
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ลาน ้ั นว ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์
ทรงชว่ยพวกเราจนบัดน้ี� 13 ดังน้ันคนฟีลิสเตียจึงพ่ายแพ้ 
ไม่  เข ้ามาในดินแดนอสิราเอลอกี และพระหตัถ์ แห ่งพระเย
โฮวาห ์ก็  ต่อสู้ คนฟีลิสเตียตลอดชวีติของซามูเอล 14หวัเมือง
ท่ีคนฟีลิสเตียได้ยดึไปจากอสิราเอลน้ัน  ก็ได้  กล ับคืนมาย ังอ 
ิสราเอล  ตัง้แต่ เมืองเอโครนถึงเมืองกัทและอสิราเอลก็ ได้  ตี  
ดิ นแดนของหวัเมืองเหล่าน้ีคืนมาจากมือของคนฟีลิสเตีย
ครัง้น้ั นม ี สันติ ภาพระหวา่งอสิราเอลและคนอาโมไรต์ ด้วย 

ซา มู เอล เป็น ผู้ พยากรณ์  ปุ โรหติ และ ผู้ วนิ ิจฉัย คน
อสิราเอล

15 ซา มู เอล ได้ วนิ ิจฉัย คน อสิราเอล อยู่ ตลอด ชวีติ ของ
ท่าน 16 และท่านก็ เท ่ียวไปโดยรอบทุกปี เป็นประจํา ไปถึง
เมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาห์ และท่านก็ วนิ ิจฉัยคน
อสิราเอลในบรรดาเมืองเหล่าน้ัน 17  แล ้ วท ่านจะกลับมายงั
เมืองรามาห์ เพราะวา่บ้านของท่านอยู ่ท่ีน่ัน ท่านก็ วนิ ิจฉัย
คนอสิราเอลท่ีน่ันด้วย ท่านได้สรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

8
คนอสิราเอลปรารถนามี กษัตรยิ ์เหมือนชนชาติอื่ นที ่ ไม่รู ้

จักพระเจ้า
1  อยู ่มาเม่ือซามูเอลแก่ แล้ว ท่านได้ตัง้พวกบุตรชายของ

ท่านให ้วนิ ิจฉั ยอ ิสราเอล 2  บุ ตรหวัปีของท่านชื่อโยเอล และ
คนท่ีสองชื่ออาบียาห์ ทัง้สองเป็นผู้ วนิ ิจฉัยในเมืองเบเอ
อรเ์ชบา 3  แต่  บุ ตรชายของท่านมิ ได้ ดําเนินในทางของท่าน
 ได้ เล่ียงไปหากําไร เขารบัสินบนและบิดเบือนความยุ ติ ธรรม
เสีย 4 และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอลก็พากันมาหา
ซามูเอลท่ีเมืองรามาห์ 5 และเรยีนท่านวา่ � ดู  เถิด ท่าน



1 ซามูเอล 8:6 xx 1 ซามูเอล 8:15

ชราแล้ว และบุตรชายของท่านมิ ได้ ดําเนินในทางของท่าน
 บัดน้ี ขอท่านได้กําหนดตัง้กษั ตร ิย ์ให ้ วนิ ิจฉัยพวกเราอยา่ง
ประชาชาติทัง้หลายเถิด� 6  แต่ เม่ือเขาพูดวา่ �ขอตัง้กษั ตร ิ
ย ์ให ้ วนิ ิจฉัยเราทัง้หลาย�  ก็ กระทําให้ซามูเอลไม่ พอใจ และ
ซามูเอลได้ทูลอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์

คําตักเตือนจากซามูเอล
7 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบซามูเอลวา่ �จงฟังเสียง

ประชาชน ใน เรือ่ง ทัง้ สิ ้นที ่เขา ทัง้ หลาย ขอ ต่อ เจ้า เพราะ
วา่ เขา มิ ได้ ละทิง้ เจ้า  แต่ เขา ทัง้ หลาย ได้ ละทิง้ เรา  ไม่  ให ้
เราครอบครองเหนือเขา 8 ตามการกระทําทัง้สิน้ซ่ึงเขาได้
กระทําตัง้แต่ วนั ท่ี เรานําเขาออกมาจากอยีปิต์จนถึงวนัน้ี
คือเขาได้ละทิง้เราและปรนนิบั ติ พระอื่น เขาจึงกระทําเชน่
เดียวกันต่อเจ้าด้วย 9  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีจงฟังเสียงของเขา ขอ
แต่จงคอยทักท้วงเขา และสําแดงใหท้ราบถึงวธิกีารของกษั 
ตร ิย ์ผู้  ท่ี จะครอบครองเขาทัง้หลาย� 10 ซามูเอลจึงเอาพระ
ดํารสัทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์มาบอกกล่าวแก่ประชาชนผู้
รอ้งขอให้ท่านตัง้กษั ตร ิย์ 11 ท่านกล่าววา่ � น่ี เป็ นว ิธีการ
ของกษั ตร ิย ์ผู้  ท่ี จะครอบครองเหนือเจ้า  กษัตรยิ ์จะเกณฑ์ 
บุ ตรชายทัง้หลายของเจ้าและกําหนดให้ประจํารถรบ และ
ให้ เป็นพลม้า และให้ วิง่หน้ารถรบของพระองค์ 12  แล ้ว
พระองค์จะตัง้เขาให้เป็นนายพัน นายหา้สิบของพระองค์  
ให ้บางคนไถท่ี ดิ นของพระองค์และเก่ียวข้าว และทําศัสตรา
วุธ และเครือ่งใช้ของรถรบ 13  พระองค์ จะนําบุตรสาวของ
เจ้าไปเป็นผู้ ปรุ งเครือ่งหอม ทําครวัและป้ิงขนม 14  พระองค์ 
จะเอานา สวนองุน่และสวนมะกอกเทศท่ี ดี  ท่ี สุดของเจ้าให ้
แก่ ข้าราชการของพระองค์ 15  พระองค์ จะชกัหน่ึงในสิบของ
พืชผลและผลองุน่ของท่านให ้แก่ มหาดเล็กและข้าราชการ



1 ซามูเอล 8:16 xxi 1 ซามูเอล 9:3

ของพระองค์ 16  พระองค์ จะเอาคนใช ้ผู้ ชายและคนใช ้ผู้หญิง 
และคนหนุ่มๆท่ี ดี  ท่ี สุดของท่าน และลาของท่านใหไ้ปทํางาน
ของพระองค์ 17  พระองค์ จะชกัหน่ึงในสิบของฝูงสัตว์ของ
ท่าน และท่านทัง้หลายจะเป็นทาสของพระองค์ 18 ในวนั
น้ันท่านจะรอ้งทุกข์ เพราะกษั ตร ิย์ของท่าน  ผู้ ซ่ึง ท่านทัง้
หลายได้เลือกน้ัน  แต่ พระเยโฮวาหจ์ะไม่ สด ั บท ่านในวนัน้ัน�
19  แต่ ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามูเอล เขาทัง้
หลายกล่าววา่ �เราไม่ ยอม  แต่ เราจะต้องมี กษัตรยิ ์ปกครอง
เรา 20 เพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาติทัง้หลายด้วย และ
เพื่อกษั ตร ิย์ของเราจะวนิิจฉัยเรา และนําหน้าเราไปและ
รบศึกให ้เรา � 21 และเม่ือซามูเอลได้ยนิถ้อยคําทัง้สิน้ของ
ประชาชน ท่านก็นําไปทูลพระเยโฮวาห ์ให ้ทรงทราบ 22 และ
พระเยโฮวาห์ตรสักับซามูเอลวา่ �จงฟังเสียงของเขาทัง้
หลายเถิด และจงตัง้กษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงให ้เขา �  แล ้วซามูเอล
จึงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ � ให ้ ทุ กคนกลับไปยงัเมืองของ
ตน�

9
พระเจ้าทรงนําซามูเอลใหตั้ง้ซาอูลเป็นกษั ตร ิย์

1  มี ชายคนหน่ึงคนเบนยามินชื่อคีช  บุ ตรชายของอาบี
เอล  ผู้ เป็นบุตรชายของเศโรร์  บุ ตรชายของเบโครทั  บุ ตร
ชายของอาหิยาห์ คนเบนยามิน เป็นคนรํา่รวย 2 ท่านมี บุ 
ตรชายคนหน่ึงชื่อซาอูล เป็นคนหนุ่ มท ่ี ดี  ท่ีสุด  รูปงาม  ไม่มี 
ชายคนใดในหมู่คนอสิราเอลท่ีจะงามกวา่เขา เขาสูงกวา่
ประชาชนทัง้หลายตัง้แต่บ่าขึ้นไป 3 ฝ่ายฝูงแม่ลาของคีช
บิดาของซาอูลหายไป คีชจึงกล่าวแก่ซาอู ลบ ุตรชายของ
ตนวา่ � ลุ กขึ้นเอาคนใช้คนหน่ึงไปกับเจ้า เพื่อไปหาลา�
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4 เขาทัง้สองก็ผ่านแดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ผ่านเข้า
แผ่นดินชาลิ ชา เขาหาลาไม่ พบ เขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินชา
อาลิม  แต่ ลาไม่ อยู ่ ท่ีน่ัน  แล ้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคน
เบนยามิน  แต่  ก็ หาลาไม่ พบ 5 เม่ือเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซา
อูลจึงพู ดก ับคนใช ้ผู้ ซ่ึงอยู่กั บท ่านวา่ �มาเถิด  ให ้เรากลับ
ไป เกรงวา่บิดาของข้าจะเลิ กก ังวลเรือ่งลา และมารอ้นใจ
ด้วยเรือ่งของเรา� 6  แต่  คนใช ้ตอบท่านวา่ � ดู  เถิด  มี คนของ
พระเจ้าคนหน่ึงในเมืองน้ี เป็นคนท่ีเขานับถื อก ันมาก  สิ ่งท่ี
ท่านกล่าวน้ันเป็นไปตามท่ี กล ่าวน้ันทุกอยา่ง  ขอให ้เราไปท่ี 
น่ัน ชะรอยท่านจะบอกเราถึงทางซ่ึงเราควรดําเนิน� 7  แล 
้วซาอู ลพ ู ดก ับคนใช้ของท่านวา่ � แต่  ดู  เถิด ถ้าเราไปเราจะ
เอาอะไรไปให้ชายผู้ น้ัน เพราะขนมปังในยา่มของเราก็หมด
แล้ว เราไม่ มี ของขวญัท่ีจะนําไปให ้แก่ คนของพระเจ้า เรา
มีอะไรบ้าง� 8  คนใช ้ตอบซาอูลอ ีกวา่ � ดู  เถิด ผมมีเงนิอยู ่
หน ึ่งเส้ียวเชเขลและผมจะให ้แก่ คนของพระเจ้าเพื่อจะบอก
หนทางให ้แก่  เรา � 9 (ในอสิราเอลสมัยเดิม เม่ือคนใดจะไป
ทูลถามพระเจ้า เขากล่าววา่ �มาเถิด  ให ้เราไปหาผู้ทํานาย
กัน� เพราะผู้ ท่ี ในสมัยน้ีเราเรยีกวา่ผู้ พยากรณ์  น้ัน ในสมัย
เดิมเขาเรยีกวา่ผู้ ทํานาย ) 10 และซาอูลจึงพู ดก ับคนใช้ของ
ท่านวา่ � พู ดดี น่ี มาให้เราไปกันเถิด� เขาทัง้สองขึ้นไปท่ี
เมืองซ่ึงคนของพระเจ้าอยู่ 11 ขณะเม่ือเขาขึ้นภูเขาไปยงั
เมืองน้ัน เขาพบพวกผู้หญิงสาวออกมาตักน้ํา จึงถามวา่ � 
ผู้ ทํานายอยู ่ท่ีน่ี  หรอื � 12 เธอทัง้หลายตอบวา่ � อยู ่ น่ี  ดู  เถิด 
ท่านเพิง่ขึ้นหน้าท่านไป จงรบีเข้าเถิด ท่านเพิง่มาในเมือง
เม่ื อก ้ี น้ี เพราะวา่วนัน้ีประชาชนทําการถวายสัตวบู ชา  ณ  
ปู  ชน ียสถานสูง 13 พอท่านทัง้สองเข้าไปถึงในเมือง ท่านทัง้
สองจะพบก่อนท่ี ผู้ ทํานายขึ้นไปรบัประทานอาหาร  ณ  ปู  ชน 
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ียสถานสูง เพราะวา่ประชาชนจะไม่รบัประทานจนกวา่ท่าน
จะมาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครือ่งสัตวบู ชา 
ภายหลังผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิจึงรบัประทาน ฉะน้ันบัดน้ีจงขึ้นไป
เถิด ท่านทัง้สองจะพบทั นที � 14 เขาทัง้สองก็ขึ้นไปยงัเมือง
น้ัน ขณะเม่ือเขาเข้าไปในเมือง  ดู  เถิด ซามูเอลกําลังเดิน
ออกมาตรงหน้าเขาทัง้สอง จะขึ้นไปยงัปู ชน ียสถานสูงน้ัน
15 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัในหูของซามูเอลแล้วในว ันก ่อนว ันที ่
ซาอูลมาถึงวา่ 16 � พรุง่น้ี เวลาประมาณเท่าน้ี เราจะส่งชาย
ผู้ หน ึ่งซ่ึงมาจากดินแดนเบนยามิน  เจ้ าจงเจิมเขาใหเ้ป็นเจ้า
เหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา เขาจะชว่ยประชาชนของ
เราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย เพราะเราได้ มองดู ประชาชน
ของเราแล้ว ด้วยเสียงรอ้งทุกข์ของเขามาถึงเรา� 17 เม่ือ
ซามูเอลเหน็ซาอูลเข้าแล้ว พระเยโฮวาห์ทรงบอกท่านวา่
� ดู  เถิด  น่ี เป็นชายคนท่ีเราได้ พู  ดก ับเจ้าแล้ วน ้ัน เขาเป็น
ผู้ ท่ี จะปกครองเหนือประชาชนของเรา� 18  แล ้วซาอู ลก ็ 
เข ้ามาใกล้ซามูเอลท่ี ประตู และกล่าววา่ �ขอบอกข้าพเจ้า
หน่อยวา่ บ้านของผู้ทํานายอยู ่ท่ีไหน � 19 ซามูเอลตอบซาอู
ลวา่ �ฉันเป็นผู้ ทํานาย จงเดินขึ้นหน้าฉันไปยงัปู ชน ียสถาน
สูงน้ัน เพราะในวนัน้ีท่านจะรบัประทานอาหารกับฉัน และ
พรุง่น้ีเชา้ฉันจึงจะให้ท่านไป และฉันจะบอกทุกอยา่งท่ีข้อง
อยู่ในใจของท่านแก่ ท่าน 20 ส่วนเรือ่งลาของท่านท่ีหายไป
สามวนัแล้ วน ้ัน อยา่เอาใจใส่ เลย เพราะเขาพบแล้ว ความ
ปรารถนาของคนอสิราเอลน้ั นม ุ่งหมายเอาใครเล่า  ไม่ใช ่ตั 
วท ่านและวงศ์วานทัง้สิน้ของบิดาท่านดอกหรอื� 21 ซาอูล
ตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่คนเบนยามินดอกหรอื เป็นตระกูล
เล็กน้อยท่ีสุดในอสิราเอล และครอบครวัของข้าพเจ้าไม่ ใช ่



1 ซามูเอล 9:22 xxiv 1 ซามูเอล 10:1

ครอบคร ัวท ่ีด้อยท่ีสุดในตระกูลเบนยามินดอกหรอื ทําไม
ท่านจึงพู ดก ับข้าพเจ้าอยา่งน้ี เล่า � 22  แล ้วซามูเอลก็พาซา
อู ลก ับคนใช้ของท่านเข้าไปในหอ้งโถงให้น่ังในตอนต้ นที ่น่ัง
สําหรบัผู้ ท่ี  รบัเชญิ ซ่ึ งม ีประมาณสามสิบคน 23 และซามูเอ
ลพู ดก ับคนคร ัวว ่า �จงนําส่วนท่ีฉันได้ มอบให ้ซ่ึงฉันบอกวา่
� เก ็บไว ้ต่างหาก � น้ันมา� 24 คนครวัจึงนําเอาส่วนขาและ
ส่วนบนน้ันมาวางไว ้ท่ี ข้างหน้าซาอูล และซามูเอลกล่าววา่ � 
ดู  เถิด  สิ ่งท่ี ได้  เก ็บไว ้ก็ วางอยูต่่อหน้าท่าน จงรบัประทานเถิด
เพราะวา่เก็บไว ้ให ้ แก่ ท่านจนถึงชัว่โมงท่ีกําหนดไว้  ตัง้แต่ 
ฉันกล่าววา่ �ฉันได้เชญิประชาชนมาแล้ว� � ซาอูลจึงรบั
ประทานกับซามูเอลในวนัน้ัน 25 และเม่ือเขาทัง้หลายลง
มาจากปู ชน ียสถานสูงเข้ามาในเมือง ซามูเอลสนทนากับ
ซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน 26 และเขาทัง้สองต่ืนแต่ เชา้
ตรู ่และอยู่มาเม่ือสวา่งแล้ว ซามูเอลก็เรยีกซาอูลผู้ อยู ่บน
ดาดฟ้าวา่ �จงลุกขึ้นเถิด เพื่อฉันจะส่งท่านไปตามทางของ
ท่าน� ซาอู ลก ็ ลุกขึ้น ท่านทัง้สองก็เดินออกไปท่ี ถนน ทัง้
ท่านและซามูเอล 27 เม่ือเขาทัง้หลายกําลังลงมาท่ี ชานเมือง 
ซามูเอลจึงพู ดก ับซาอูลวา่ �จงบอกคนใช ้ให ้เดินล่วงหน้า
เราไปก่อน (และเขาก็เดินพ้นไป� ท่านจงหยุดท่ี น่ี  ก่อน เพื่อ
ฉันจะได้ แจ ้งพระดํารสัของพระเจ้าใหท่้านทราบ�

10
การเจิมซาอู ลด ้วยน้ํามันให้เป็นกษั ตร ิย์ หมายสําคัญ

ต่างๆจากพระเจ้า
1  แล ้วซามูเอลก็หยบิขวดน้ํามันเทลงบนศีรษะของซา

อูล และจุ บท ่านแล้วกล่าววา่ �พระเยโฮวาหท์รงเจิ มท ่านไว ้
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ให ้เป็นเจ้านายเหนือมรดกของพระองค์ แล ้วมิ ใช ่ หรอื 2 เม่ือ
ท่านจากฉันไปในวนัน้ี ท่านจะพบชายสองคนร ิมท ่ีฝังศพ
ของนางราเชลในเขตแดนเบนยามิ นที ่เศลซาห์ และเขาทัง้
สองจะบอกท่านวา่ �ลาซ่ึงท่านไปหาน้ันพบแล้ว  ดู  เถิด  
บัดน้ี  บิ ดาของท่านเลิ กก ังวลเรือ่งลาแล้ว และรอ้นใจเรือ่ง
ของท่าน  กล่าววา่ �เราจะทําอยา่งไรเรือ่งบุตรชายของเรา
ดี� � 3 และท่านจะเดินเลยท่ีน่ันไปถึงท่ีราบตําบลทาโบร์
 ท่ี น่ันชายสามคนซ่ึงกําลังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า ท่ี เบธเอลจะ
พบท่าน คนหน่ึ งอ ุ้ มล ูกแพะสามตัว  อ ีกคนหน่ึงถือขนมปัง
สามก้อน และอกีคนหน่ึงถือถุงหนังน้ําองุน่ถุงหน่ึง 4 เขา
ทัง้หลายจะคํานั บท ่านและมอบขนมปังให้ท่านสองก้อน ซ่ึง
ท่านจะรบัจากมือของเขา 5 ต่อจากน้ันท่านจะมาถึงภูเขา
ของพระเจ้า  ท่ี น่ั นม กีองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตีย  อยู ่
มาเม่ือท่านมาถึงเมืองน้ัน ท่านจะพบผู้ พยากรณ์  หมู่  หน ึ่งกํา
ลังลงมาจากปู ชน ียสถานสูง ถือพิณใหญ่  ราํมะนา  ป่ี พิณเขา
คู่ นําหน้ามา กําลังพยากรณ์เรือ่ยมา 6  แล ้วพระวญิญาณ
ของพระเยโฮวาห์จะมาสถิ ตก ั บท ่าน และท่านจะพยากรณ์
กับคนเหล่า น้ัน  เปล ่ียนเป็นคนละคน 7 เม่ือหมายสําคัญ
เหล่าน้ี เก ิดแก่ท่านแล้ว จงกระทําอะไรตามแต่ มี โอกาสเถิด
เพราะพระเจ้าทรงสถิ ตก ั บท ่าน 8 และท่านจงลงไปท่ีกิล
กาลก่อนฉัน และดู เถิด ฉันจะลงมาหาท่านเพื่อจะถวาย
เครือ่งเผาบู ชา และถวายสัตว์เป็นเครือ่งสันติ บูชา ท่านจง
คอยอยู ่ท่ี น่ันเจ็ดวนัจนฉันมาหาท่าน และสําแดงแก่ท่าน
วา่ท่านควรจะกระทําอะไร� 9 เม่ือซาอูลหนัหลังไปจะจาก
ซามูเอล พระเจ้าทรงประทานจิตใจอกีอยา่งหน่ึงแก่ ท่าน 
และหมายสําคัญเหล่าน้ีทัง้หมดเกิดขึ้นในวนัน้ัน 10 เม่ือเขา
ทัง้สองมาถึงภูเขาน้ัน  ดู  เถิด  ผู้  พยากรณ์  หมู่  หน ่ึงพบกั บท 
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่าน และพระวญิญาณของพระเจ้าสถิ ตก ั บท ่าน และท่านก็ 
พยากรณ์  อยู ่ในหมู่ พวกเขา 11 และต่อมาเม่ือคนทัง้หลายท่ี 
รู ้จักท่านมาก่อนเห ็นว ่า  ดู  เถิด ท่านพยากรณ์ อยู ่กับพวกผู้ 
พยากรณ์ ประชาชนเหล่าน้ั นก ็ พู  ดก ันและกั นว ่า �อะไรหนอ
เกิดขึ้นแก่ บุ ตรชายของคีช ซาอู ลอย ู่ในจําพวกผู้ พยากรณ์ 
ด้วยหรอื� 12 ชายคนหน่ึงอยู ่ท่ี น่ันตอบวา่ �และบิดาของ
เขาทัง้หลายคือใคร� ดังน้ันจึงเป็นคําภาษิตวา่ �ซาอู ลอย 
ู่ ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรอื� 13 เม่ือท่านพยากรณ์ สิ ้น
ลงแล้ว ท่านก็ มาย ังปู ชน ียสถานสูง 14 ฝ่ายลุงของซาอูล
จึงถามซาอู ลก ับคนใช ้วา่ � เจ้ าไปไหนมา� และท่านตอบ
วา่ �ไปหาลา และเม่ือเราเห ็นว ่าเราไม่พบลาน้ันแล้ว เรา
จึงไปหาซามูเอล� 15  ลุ งของซาอูลกล่าววา่ �ซามูเอลบอก
อะไรแก่ เจ้ าบ้าง ขอเล่าให ้ฟัง � 16และซาอูลตอบลุงของท่าน
วา่ �เขาบอกเราแจ่มแจ้งวา่พบลาแล้ว�  แต่ เรือ่งราวท่ี เก ่ีย
วกับราชอาณาจั กร ซ่ึงซามูเอลกล่าวถึงน้ันท่านไม่ ได้ บอก
สิง่ใดเลย 17 ฝ่ายซามูเอลจึงเรยีกประชาชนมาประชุมต่อ
พระเยโฮวาห ์ท่ี  มิ สปาห์ 18 และท่านกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่
�พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้
นําอสิราเอลออกจากอยีปิต์ และเราได้ชว่ยเจ้าทัง้หลายให้
พ้นจากมือของชาวอยีปิต์ และจากมือของราชอาณาจักรทัง้
หลาย และของคนเหล่าน้ั นที ่บีบบังคับเจ้า� 19  แต่  วนัน้ี ท่าน
ละทิง้พระเจ้าของท่านผู้ซ่ึงชว่ยท่านใหพ้้นจากบรรดาความ
ยากลําบากและความทุกข์ รอ้น และท่านทัง้หลายกล่าววา่
�เราไม่ ยอม  แต่ ขอตัง้กษั ตร ิย ์ไว ้เหนือเรา� เพราะฉะน้ัน
บัดน้ีท่านทัง้หลายจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ตามตระกูลของ
ท่าน และตามคนท่ีนับเป็นพันๆของท่าน� 20  แล ้วซามูเอ
ลก็นําตระกูลอสิราเอลทุกตระกูลเข้ามาใกล้ และจับสลาก
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ได้ตระกูลเบนยามิน 21 ท่านก็นําตระกูลเบนยามินเข้ามา
ใกล้ตามครอบครวั จับสลากได้ครอบครวัมั ตร ีและจับสลาก
ได้ซาอู ลบ ุตรชายคีช  แต่ เม่ือเขาหาซาอู ลก ็หาไม่ พบ 22 เขา
จึงทูลถามพระเยโฮวาห์ต่อไปวา่ �ชายคนน้ันมาท่ี น่ี  หรอืยงั 
� และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เขาซ่อนตัวอยู ่ท่ี กอง
สัมภาระ� 23 เขาทัง้หลายจึงวิง่ไปพาท่านมาจากท่ี น่ัน และ
เม่ือท่านยนือยู่ท่ามกลางประชาชน ท่านก็สูงกวา่ประชาชน
ทุกคนจากบ่าขึ้นไป 24 ซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทัง้
ปวงวา่ �ท่านเหน็ผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว ้แล ้วหรอื ใน
ท่ามกลางประชาชนไม่ มี ใครเหมือนท่าน� และประชาชนจึง
รอ้งเสียงดังวา่ �ขอกษั ตร ิยท์รงพระเจรญิ� 25  แล ้วซามูเอล
จึงบอกกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธแิละหน้าท่ีของตําแหน่
งกษั ตร ิย์ และท่านบันทึกไวใ้นหนังสือ และวางถวายต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้วซามูเอลก็ ให ้ประชาชนกลับไปย ังบ 
้านของตนทุกคน 26 ซาอู ลก ็ กล ับไปย ังบ ้านของท่านท่ีกิเบ
อาห ์ด้วย และมีพวกนักรบซ่ึงพระเจ้าทรงดลจิตใจไปกั บท 
่านด้วย 27  แต่  มี คนอนัธพาลบางคนกล่าววา่ �ชายคนน้ีจะ
ชว่ยเราใหพ้้นได้ อยา่งไร � และเขาทัง้หลายก็ ดู หมิน่ท่าน  ไม่ 
นําเครือ่งบรรณาการมาถวาย  แต่ ท่านก็น่ิงเสีย

11
ซาอูลชนะคนอมัโมน

1 ฝ่ายนาหาชคนอมัโมนได้ยกขึ้น ไปตัง้ ค่าย สู้ เมืองยา
เบชกิเลอาด บรรดาชาวเมืองยาเบชจึงพู ดก ับนาหาชวา่
�ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าทัง้หลายและข้าพเจ้า
ทัง้หลายจะยอมปรนนิบั ติ  ท่าน � 2  แต่ นาหาชคนอมัโมนก
ล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �เราจะกระทําพันธสัญญากับเจ้าทัง้
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หลายตามเงื่อนไขต่อไปน้ี คือเราจะทะลวงตาขวาของเจ้า
เสียทุกคนให้เป็ นที ่อปัยศแก่คนอสิราเอลทัง้ปวง� 3 ฝ่าย
พวกผู้ ใหญ่  แห ่งเมืองยาเบชกล่าวแก่ท่านวา่ �ขอผ่อนผัน
ให้ข้าพเจ้าสักเจ็ดวนั เพื่อข้าพเจ้าจะได้ส่งผู้ส่ือสารไปให้ทัว่
ขอบเขตอสิราเอล  แล ้วถ้าไม่ มี คนใดชว่ยข้าพเจ้าทัง้หลาย
ให้พ้นได้ ข้าพเจ้า ทัง้หลายจะยอมมอบตัวไว ้ให ้ แก่  ท่าน �
4 เม่ือผู้ส่ือสารมาถึ งก ิเบอาห์เมืองของซาอูล เขาทัง้หลาย
ก็รายงานเรือ่งราวให ้เข้าหู ของประชาชน และประชาชนทัง้
ปวงก็ รอ้งไห ้ เสียงดัง 5  ดู  เถิด ซาอูลต้อนฝูงววักลับมาจาก
ทุ่ง และซาอูลถามวา่ �ประชาชนเป็นอะไรไปเขาจึงรอ้งไห�้
ดังน้ันเขาจึงเรยีนท่านใหท้ราบถึงข่าวของพวกยาเบช 6 เม่ือ
ท่านได้ยนิถ้อยคําเหล่าน้ีพระวญิญาณของพระเจ้าก็สถิ ตก 
ับซาอูล และความโกรธของท่านเกิดขึ้นอยา่งรุนแรง 7 ท่าน
จึงเอาววัมาคู่ หน ่ึงฟันออกเป็นท่อนๆ ส่งไปทัว่เขตแดนทัง้
สิน้ของอสิราเอลโดยมือของ ผู้ ส่ือสาร  กล่าววา่ � ผู้  หน ่ึง
ผู้ ใด ท่ี ไม่ ออกมาตามซาอูลและซามูเอล จะกระทําอยา่ง
น้ี แก่ว ัวของเขา� และความเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ก็ มา
เหนือประชาชน เขาทัง้หลายพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน
8 เม่ือซาอูลตรวจพลอยู ่ท่ี เบเซก นับคนอสิราเอลได้สาม
แสนคน และชายคนยูดาห ์ได้ สามหม่ืนคน 9 เขาจึงบอก
แก่ ผู้ ส่ือสารท่ี มาน ้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายจงบอกแก่ชาวยา
เบชกิเลอาดวา่ � พรุง่น้ี เวลาแดดรอ้นท่านทัง้หลายจะได้
รบัการชว่ยให ้พ้น � � เม่ือผู้ส่ือสารกลับมาบอกพวกยาเบช
เขาทัง้หลายก็ มีความยนิดี 10 ดังน้ันชาวยาเบชจึงวา่ � พรุง่
น้ี เราจะมอบตัวของเราไว ้ให ้ แก่  ท่าน ท่านจงกระทําแก่เรา
ตามท่ีท่านเหน็ควรทุกอยา่ง� 11 พอว ันร ุ่งขึ้นซาอู ลก ็จัด
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พลออกเป็นสามกองทัพ ยกเข้ามากลางค่ายในยามสาม
และฆ่าฟันคนอมัโมนเสียจนเวลาแดดจัด  ต่อมา  ผู้  ท่ี  เหลือ
อยู ่ ก็ กระจัดกระจายไป รวมกันไม่ ได้ สั กค ู่เดียวเลย 12  แล 
้วประชาชนจึงเรยีนซามู เอลวา่ � คนที ่ พูดวา่ �ซาอูลจะ
ปกครองเหนือพวกเราหรอื�  น้ัน  มี ใครบ้าง จงนําคนเหล่า
น้ันออกมา เราจะได้ฆ่าเขาเสีย� 13  แต่ ซาอูลกล่าววา่ �ใน
วนัน้ีอยา่ให ้ผู้ ใดถูกประหารชวีติเลย เพราะวา่วนัน้ีเป็ นว ั นที ่
พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยคนอสิราเอลให ้พ้น � 14  แล ้วซามูเอล
จึงกล่าวแก่ประชาชนวา่ �มาเถิด  ให ้เราพากันไปย ังก ิลกาล
และรือ้ฟ้ืนเรือ่งราชอาณาจักรท่ีน่ั นอ ีก�

ประชาชนทัง้ปวงตัง้ซาอูลใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
15 ประชาชนทัง้ปวงจึงขึ้นไปย ังก ิลกาล และท่ีน่ันเขาทัง้

หลายก็ตัง้ซาอูลเป็นกษั ตร ิย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ท่ี 
กิลกาล  แล ้ วท ่ีน่ันเขาทัง้หลายถวายสัตว์เป็นเครือ่งสันติบู 
ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ซาอู ลก ับประชาชนอสิราเอล
ทัง้ปวงก็ ชื่นชมยนิดี อยา่งยิง่ท่ี น่ัน 

12
ซามูเอลประกาศเรือ่งอาณาจั กรอ ิสราเอล

1 ซามู เอล จึงกล่าวแก่คนอสิราเอลทัง้ปวงวา่ � ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงของท่านทุกเรือ่งซ่ึงท่านได้บอกข้าพเจ้า
และได้ แต่ งตัง้กษั ตร ิย์เหนือท่านทัง้หลายแล้ว 2 และบัดน้ี
 ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ ก็ ดําเนินอยู่ต่อหน้าท่าน ส่วนข้าพเจ้าก็ชรา
ผมหงอกแล้ว และดู เถิด  บุ ตรชายของข้าพเจ้าก็ อยู ่กั บท ่า
นทัง้หลาย และข้าพเจ้าดําเนินอยู่ต่อหน้าท่านตัง้แต่ หน ุ่มๆ
มาจนทุกวนัน้ี 3  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู ่ท่ี น่ี ขอท่านเป็นพยาน
ปรกัปราํข้าพเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และต่อหน้า



1 ซามูเอล 12:4 xxx 1 ซามูเอล 12:10

ท่านท่ี พระองค์ ทรงเจิมไว้ ข้าพเจ้าได้รบิววัของผู้ใดบ้างหรอื
หรอืข้าพเจ้าเอาลาของผู้ใดไปบ้าง หรอืข้าพเจ้าได้ฉ้อผู้ ใด 
ข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รบั สินบนจากมือ
ของผู้ใดซ่ึงจะกระทําให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมา
และข้าพเจ้าจะคืนให ้แก่  ท่าน � 4 เขาทัง้หลายกล่าววา่ �ท่าน
มิ ได้ ฉ้อเรา หร ือบ ีบบังคับเรา หรอืรบัสิง่ใดไปจากมือของผู้ ใด 
� 5 ท่านก็ กล ่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
พยานต่อท่าน และท่านท่ี พระองค์ ทรงเจิมไว ้ก็ เป็นพยาน
ในวนัน้ี วา่ ท่านไม่พบสิง่ใดในมือของข้าพเจ้า� และเขาทัง้
หลายกล่าววา่ � พระองค์ ทรงเป็นพยานแล้ว�

ซามู เอลบอกประชาชนเรือ่ง เวลาต่างๆ ท่ีพระเจ้าทรง
ชว่ยอสิราเอลให ้รอด 

6และซามูเอลก็ กล ่าวแก่ประชาชนวา่ �พระเยโฮวาหท์รง
เป็นผู้ แต่ งตัง้โมเสสกับอาโรน และทรงนําบรรพบุรุษของ
ท่านขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 7 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านทัง้หลาย
จงยนืน่ิงอยู่ ข้าพเจ้าจะขอเสนอคดีของท่านต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์  เก ่ี ยวด ้วยบรรดาพระราชกิ จอ ันชอบธรรม
ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําแก่ท่านทัง้หลาย
และแก่บรรพบุรุษของท่านทัง้หลาย 8 เม่ือยาโคบเข้าไปใน
อยีปิต์ และบรรพบุรุษของท่านรอ้งต่อพระเยโฮวาห์ พระ
เยโฮวาห ์ก็ ทรงใช้โมเสสกับอาโรน  ผู้  ได้ นําบรรพบุรุษของ
ท่านออกจากอยีปิต์ และทําให้เขามาอาศัยอยู ่ในท่ีน้ี 9  แต่ 
เขาทัง้หลายลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเสีย  พระองค์ 
จึงทรงขายเขาไว้ในมือของสิเสรา  แม่ ทัพแหง่เมืองฮาโซร์
และมอบไวใ้นมือของคนฟีลิสเตีย และไวใ้นมือของกษั ตร ิย ์
แห ่งเมืองโมอบั และเขาเหล่าน้ั นก ็ ต่อสู้ บรรพบุรุษของท่าน
10 และเขาทัง้หลายรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์
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ทัง้หลายได้กระทําบาปแล้ว เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้ละทิง้พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิบั ติ พระบาอลัและพระอชั
ทาโรท  แต่  บัดน้ี ขอพระองค์ทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลาย
ให้พ้ นม ือศั ตรู ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
ปรนนิบั ติ  พระองค์ � 11 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้ เยรุบบา
อลั และเบดาน และเยฟธาห์ และซามูเอล และชว่ยท่าน
ทัง้หลายใหพ้้นจากมือศั ตรู  ทุ  กด ้าน และท่านทัง้หลายอาศัย
อยู ่อยา่งปลอดภัย 12 และเม่ือท่านทัง้หลายเหน็นาหาชกษั 
ตร ิยค์นอมัโมนมาต่อสู้ท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายกล่าวแก่
ข้าพเจ้าวา่ � ไม่ได้  แต่ ต้องมี กษัตรยิ ์ปกครองเหนือเรา�  ถึง
แม้ วา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระมหากษั ตร ิย์
ของท่าน 13 ฉะน้ันบัดน้ี จงดู  กษัตรยิ ์ ท่ี ท่านทัง้หลายได้ เลือก 
 ผู้ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ รอ้งขอ  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์ทรงตัง้กษั 
ตร ิย ์ไว ้เหนือท่านแล้ว 14 ถ้าท่านทัง้หลายจะยาํเกรงพระเย
โฮวาห์ และปรนนิบั ติ  พระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ และไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ท่าน
ทัง้หลายและกษั ตร ิย ์ผู้ ปกครองเหนือท่านจึงจะเป็นผู้ ติ ด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายต่อไป 15  แต่ ถ้า
ท่านทัง้หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  แต่ 
กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์  แล ้วพระหตัถ์ของพระ
เยโฮวาห์จะต่อสู้ ท่านทัง้หลายเหมือนเคยต่อสู้บรรพบุรุษ
ของท่าน

ฟ้ารอ้งและฝนในฤดู เก ่ียวข้าวสาลี พิสูจน์ วา่พระเจ้ายงั
ทรงรบัคนอสิราเอล

16 เพราะฉะน้ันบัดน้ี ท่าน ทัง้หลายจงยนื น่ิงอยู่ คอยดู 
เหตุการณ์  ยิง่ใหญ่  ต่อไปน้ี ซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะทรงกระทําต่อ
หน้าต่อตาของท่านทัง้หลาย 17  วนัน้ี เป็นฤดู เก ่ียวข้าวสาลี 
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ไม่ใช ่ หรอื ข้าพเจ้าจะรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์
จะ ทรง ส่ง ฟ้ารอ้ง และ ฝน เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ รบั รู ้และ
เหน็เองวา่ ความชัว่ของท่านน้ันใหญ่โตเพียงใด ซ่ึงท่านได้
กระทําในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการท่ี ได้  ขอให ้ 
มี  กษัตรยิ ์สําหร ับท ่าน� 18 ซามูเอลจึงรอ้งทูลต่อพระเยโฮ
วาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งฟ้ารอ้งและฝนมาในวนัน้ัน
ประชาชนทัง้หลายก็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์และซามูเอลยิง่
นัก 19 และประชาชนทัง้หลายเรยีนซามูเอลวา่ �ขอท่าน
อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเผื่อผู้ รบัใช ้ทัง้
หลายของท่าน เพื่อเราทัง้หลายจะไม่ ถึงตาย เพราะเราได้
เพิม่ความชั ่วน ้ี เข ้ากับบาปทัง้สิน้ของเรา คือขอให ้มี  กษัตรยิ ์
สําหรบัเราทัง้หลาย� 20 และซามูเอลกล่าวแก่ประชาชนวา่
�อยา่กลัวเลย ท่านทัง้หลายได้กระทําความชั ่วน ีทั้ง้สิน้จรงิๆ
แล้ว  แต่ ท่านทัง้หลายอยา่หนัไปเสียจากการติดตามพระเย
โฮวาห์  แต่ จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ด้วยสิน้สุดใจของท่าน
21และอยา่หนัเหไปติดตามสิง่ไม่ มี  สาระ ซ่ึงไม่ เป็นประโยชน์ 
 หรอืไม่ ชว่ยให ้พ้น เพราะเป็นสิง่ไม่ มี  สาระ 22 เพราะพระเยโฮ
วาหจ์ะไม่ละทิง้ประชาชนของพระองค์ ด้วยเหน็แก่พระนาม
ใหญ่ยิง่ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย
แล้ วท ่ีจะกระทําให้ ท่านเป็นประชาชนของพระองค์ 23 ยิง่
กวา่น้ันส่วนข้าพเจ้าขอพระเจ้าอยา่ยอมให้ข้าพเจ้ากระทํา
บาปต่อพระเยโฮวาหเ์ลยด้วยการหยุดอธษิฐานเพื่อท่านทัง้
หลาย  แต่ ข้าพเจ้าจะสอนทางท่ี ดี และท่ี ถู กให ้ท่าน 24 จงยาํ
เกรงพระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน  ปรนนิบัติ  พระองค์ ด้วยความจร ิ
งด ้วยสิน้สุดใจของท่าน จงพิ เคราะห ์ถึงมหกิจซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําแก่ท่านแล้ วน ัน้ 25  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายขืนกระทํา
ความชัว่อยู่ ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ตั วท ่านทัง้หลายเองและ
กษั ตร ิยข์องท่านด้วย�
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ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย
1 ซาอูลขึ้นครองราชสมบั ติ  แล ้วหน่ึงปี และเม่ือพระองค์

ทรงปกครองอสิราเอลเป็นเวลาสองปี 2 ซาอูลจึงทรงคัด
เลือกชายอสิราเอลสามพันคน สองพันคนอยู่กับซาอูลท่ี มิ 
คมาชและท่ีแดนเทือกเขาเบธเอล  อ ีกหน่ึงพันคนน้ันอยู่
กับโยนาธานท่ีเมืองกิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน ประชาชน
นอกน้ันพระองค์ ก็ ปล่อยให ้กล ับเต็นท์ของตนทุกคน 3 โย
นาธานได้ ตี กองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตียซ่ึงอยู ่ท่ี เก
บาพ่ายแพ้ ไป คนฟีลิสเตียได้ยนิถึงเรือ่งน้ัน และซาอู ลก ็
เป่าแตรทัว่แผ่นดินน้ั นว ่า � ขอให ้คนฮบีรูทัง้หลายได้ ยนิ �
4และคนอสิราเอลทัง้ปวงได้ยนิเขากล่าววา่ ซาอูลได้รบชนะ
กองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตีย และคนอสิราเอลก็เป็ 
นที ่ เกล ียดชงัของคนฟีลิสเตียเป็นอยา่งยิง่ ประชาชนได้ ถู ก
เรยีกออกมาให้สมทบกับซาอูลท่ีกิลกาล 5 และคนฟีลิสเตีย
ชุ มน ุมกันเพื่อจะต่อสู้คนอสิราเอล  มี รถรบสามหม่ืน และ
พลม้าหกพัน และกองทหารน้ั นก ็มากมายเหมือนเม็ดทราย
ท่ี ฝ่ังทะเล เขาก็ยกขึ้นมาตัง้ ค่ายอยู ่ท่ี  มิ คมาช ทางตะวนั
ออกของเบธาเวน 6 เม่ือคนอสิราเอลเห ็นว ่าตกอยู่ในท่ี คับ
แค้น (เพราะประชาชนถู กบ ีบคัน้อยา่งหนัก�  แล ้วประชาชน
ก็ซ่อนตัวอยูใ่นถ้ํา และในพุ่มไม้หนาทึบในซอกหนิ ในอุโมงค์
และในบ่อ 7พวกฮบีรูบางคนได้ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปย ังด ิน
แดนกาดและกิเลอาด  แต่ ฝ่ายซาอูลพระองค์ยงัประทั บอย 
ู่ ท่ี กิลกาล และประชาชนทัง้หมดติดตามพระองค์ไปด้วยตัว
สัน่
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ซาอูลทรงอดทนไม่ ไหว จึงถวายเครือ่งบู ชา 
8  พระองค์ ทรงคอยอยู ่เจ ็ดวนัตามเวลาท่ีซามูเอลกําหนด

ไว้  แต่ ซามูเอลมิ ได้ มาท่ีกิลกาล ประชาชนก็แตกกระจาย
ไปจากพระองค์ 9 ดังน้ันซาอูลจึงตร ัสว ่า �จงนําเครือ่งเผา
บูชามาให้เราท่ี น่ี และเครือ่งสันติบู ชาด ้วย� และพระองค์ 
ก็ได้ ถวายเครือ่งเผาบู ชา 10 ต่อมาพอพระองค์ถวายเครือ่ง
เผาบูชาเสรจ็  ดู  เถิด ซามูเอลก็ มาถึง ซาอู ลก ็เสด็จออกไป
ต้อนรบัและทรงคํานั บท ่าน

พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตร ิยซ์าอูล
11ซามูเอลถามวา่ �ท่านได้กระทําอะไรไปแล้ วน ี่� และซา

อูลตรสัตอบวา่ �เม่ือข้าพเจ้าเหน็ประชาชนแตกกระจายไป
จากข้าพเจ้า และท่านก็ มิได้ มาภายในว ันที ่กําหนดไว้ และ
คนฟีลิสเตี ยก ็ ได้ ชุ มน ุมกั นที ่ มิ คมาช 12 ข้าพเจ้าจึงวา่ � บัดน้ี 
คนฟีลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าท่ีกิลกาล และข้าพเจ้า
ย ังม ิ ได้ ทูลขอพระกรุณาแหง่พระเยโฮวาห�์ ข้าพเจ้าจึงข่ม
ตัวเอง และได้ถวายเครือ่งเผาบู ชา � 13 และซามูเอลกล่าว
แก่ซาอูลวา่ �ท่านได้กระทําการท่ี โง ่เขลาเสียแล้ว ท่านมิ 
ได้ รกัษาพระบัญชาแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึง
พระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะได้ทรง
สถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย ์
แล้ว 14  แต่  บัดน้ี ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ ยัง่ยนื พระ
เยโฮวาห์ทรงหาชายอกีคนหน่ึงตามชอบพระทัยพระองค์ 
แล้ว และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้น้ันให้เป็นเจ้านาย
เหนือชนชาติของพระองค์ เพราะท่านมิ ได้ รกัษาสิง่ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว�้ 15 และซามูเอลก็ ลุ กขึ้นไปจา
กกิลกาลถึ งก ิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน และซาอูลทรงนับ
พลซ่ึงอยู่กับพระองค์ ได้ ประมาณหกรอ้ยคน 16 ซาอู ลก ับโย
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นาธานราชโอรสของพระองค์ และพลท่ี อยู ่กับพระองค์ ก็  อยู ่
ในกิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน  แต่ คนฟีลิสเตียตัง้ค่ายอยู ่
ท่ี  มิ คมาช 17  มี กองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสาม
กอง กองหน่ึงหนัตรงไปยงัโอฟราห์ยงัแผ่นดินชู อลั 18  อ ีกก
องหน่ึงหนัตรงไปยงัเบธโฮโรน และอกีกองหน่ึงหนัตรงไป
ยงัพรมแดนซ่ึงอยู่เหนือหุบเขาเศโบอมิตรงถิน่ทุ รก ันดาร
19 คราวน้ันจะหาชา่งเหล็กทัว่แผ่นดิ นอ ิสราเอลก็ ไม่มี เพ
ราะคนฟีลิสเตียกล่าววา่ �เกรงวา่พวกฮบีรูจะทําดาบหรอื
หอกใช ้เอง � 20  แต่ คนอสิราเอลทุกคนลงไปยงัฟีลิสเตียเพื่อ
ลับเหล็กไถ ผาล ขวานและจอบของเขา 21  แต่ พวกเขาคิด
ค่าลับสําหรบัลับจอบ ผาล  สามงา่ม  ขวาน และติดประตัก
22 เพราะฉะน้ันเม่ือถึงวนัทําศึกจะหาดาบหรอืหอกในมือ
ของพลท่ี อยู ่กับซาอูลและโยนาธานก็ ไม่ได้  แต่ ซาอู ลก ับโย
นาธานราชโอรสของพระองค์ มี 23 และกองทหารรกัษาการ
ของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางท่ีข้ามไปเมืองมิคมาช

14
การชนะอนัยิง่ใหญ่ของโยนาธาน

1  อยู ่มาวนัหน่ึงโยนาธานราชโอรสของซาอูลกล่าวกับ
คนหนุ่ มท ่ีถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �มาเถิด  ให ้เราข้าม
ไปยงักองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตียข้างโน้น�  แต่ หา
ได้ทูลพระบิดาของตนให้ทราบไม่ 2 ซาอูลทรงพักอยู ่ท่ี ชาน
เมืองกิเบอาห ์ใต้ ต้นทั บท ิม ซ่ึงอยู ่ท่ี ตําบลมิโกรน พลซ่ึงอยู่
ด้วยมีประมาณหกรอ้ยคน 3 กับอาหิยาห ์บุ ตรชายอาหิทูบพี่
ชายของอีคาโบด  บุ ตรชายของฟีเนห ัสผ ู้เป็นบุตรชายของ
เอลี ปุ โรหติแหง่พระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองชีโลห์ เขาถือเอโฟด
ไป และพวกพลไม่ทราบวา่โยนาธานไปแล้ว 4 ตามทางข้าม
เขาท่ีโยนาธานหาชอ่งท่ีจะข้ามไปยงัค่ายของฟีลิสเตียน้ัน  
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มี ยอดหนิแหลมอยู่ฟากทางข้างน้ี และมียอดหนิแหลมอยู่
ฟากทางข้างโน้น ยอดหน่ึ งม ีชื่อวา่โบเซส  อ ีกยอดหน่ึงชื่อเส
เนห์ 5 หนิแหลมยอดหน่ึงโผล่ขึ้นข้างเหนือหน้ามิคมาช และ
อกียอดหน่ึงโผล่ขึ้นข้างใต้ หน ้ากิเบอาห์ 6 โยนาธานกล่าวกับ
คนหนุ่ มท ่ีถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �มาเถิด  ให ้เราข้าม
ไปยงักองทหารรกัษาการของคนเหล่าน้ั นที ่ มิได้  เข้าสุหนัต  
บางที พระเยโฮวาห์จะทรงประกอบกิจเพื่อเรา เพราะวา่ไม่ 
มี  สิ ่งใดท่ีขัดขวางพระเยโฮวาห ์ได้ ในการท่ี พระองค์ จะทรง
ชว่ยให้พ้นไม่วา่โดยคนมากหรอืน้อย� 7  ผู้ ถือเครือ่งอาวุธ
ของท่านจึงตอบท่านวา่ �จงกระทําทุกสิง่ท่ี จิ ตใจของท่าน
อยากกระทํา หนัไปเถิด  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู่กั บท ่าน  ตามแต่  
จิ ตใจของท่านจะวา่อยา่งไร� 8  แล ้วโยนาธานกล่าววา่ � ดู  
เถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่าน้ัน และจะสําแดงตัวของเรา
ให้เขาเหน็ 9 ถ้าเขาจะกล่าวแก่เราวา่ �จงคอยอยู่จนกวา่
เราจะมาหาเจ้า�  แล ้วเราจะยนืน่ิงอยู่ในท่ีของเรา และเรา
จะไม่ไปหาเขา 10  แต่ ถ้าเขาวา่ �จงขึ้นมาหาเราเถิด�  แล 
้วเราจึงจะขึ้นไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือ
เราแล้ว จะให้เรือ่ง น้ีเป็นสัญญาณแก่ เรา � 11 ทัง้สองจึง
สําแดงตัวให้กองทหารรกัษาการคนฟีลิสเตียเหน็ และคน
ฟีลิสเตียกล่าววา่ � ดู  เถิด พวกฮบีรูออกมาจากรู ท่ี ซ่อนตัว
อยู ่แล้ว � 12 และคนท่ีกองทหารรกัษาการจึงรอ้งบอกโยนา
ธานและผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �จงขึ้นมาหาเรา  แล 
้วเราจะแจ้งให ้เจ้ าทราบสักเรือ่งหน่ึง� และโยนาธานบอก
ผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �จงตามข้าขึ้นมา เพราะพระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิสราเอลแล้ว� 13  แล ้วโย
นาธานก็คลานขึ้นไปและผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านก็ตามไป
ด้วย คนเหล่าน้ั นก ็ล้มตายหน้าโยนาธาน และผู้ถือเครือ่ง
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อาวุธก็ฆ่าเขาทัง้หลายตามท่านไป 14 การฆ่าฟั นคร ้ังแรก
ท่ีโยนาธานและผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านได้กระทําน้ัน  มี 
ประมาณยี ่สิ บคน อยา่งในระยะทางครึง่รอยไถในนาสักสอง
ไร่ 15 และบังเกิดการสัน่สะท้านในค่าย ในทุ่งนาและในหมู่
ประชาชนทัง้หมด กองทหารน้ันและถึงกองปล้ นก ็ตกใจตัว
สัน่  แผ่ นดินได้ ไหว กระทําให ้เก ิดการสัน่สะท้านมากยิง่นัก
16 ยามของซาอูลท่ี อยู ่ ณ กิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิ นก ็ มอง
ดู  อยู ่และดู เถิด มวลชนก็สลายไป วิง่ตีกันไปมา 17  แล ้วซา
อูลจึงรบัสัง่แก่พลท่ี อยู ่กั บท ่านวา่ �จงนั บด ูวา่ผู้ใดได้ไปจาก
เราบ้าง� และเม่ือเขานั บด ู แล้ว  ดู  เถิด โยนาธานและผู้ถือ
เครือ่งอาวุธของท่านไม่ อยู ่ ท่ีน่ัน 18 และซาอูลรบัสั ่งก ับอาหิ
ยาห ์วา่ �จงนําหบีของพระเจ้ามาท่ี น่ี � เพราะคราวน้ันหบี
ของพระเจ้าอยู่กับคนอสิราเอลด้วย 19  อยู ่มาเม่ือซาอูลตรสั
กับปุโรหติ เสียงโกลาหลในค่ายฟีลิสเตี ยก ็เพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ
ซาอูลจึงตรสักับปุโรหติวา่ �หดมือไว ้ก่อน � 20 ซาอู ลก ับ
บรรดาพลท่ี อยู ่ด้วยก็รวมกันเข้าไปทําศึก และดู เถิด ดาบ
ของทุกคนก็ ต่อสู้ เพื่อนของตน  มี ความสับสนอลหม่านอยา่ง
ยิง่ 21 ฝ่ายคนฮบีรูซ่ึงเคยอยู่กับคนฟีลิสเตี ยก ่อนเวลาน้ัน
คือผู้ ท่ี ไปอาศัยอยูกั่บพวกเขาในค่ายจากชนบทรอบๆ เขาทัง้
หลายกลับมาเข้ากับคนอสิราเอลผู้ อยู ่ฝ่ายซาอูลและโยนา
ธาน 22  ในทํานองเดียวกัน คนอสิราเอลทุกคนท่ีซ่อนตัวอยู ่
ท่ี แดนเทือกเขาเอฟราอมิ เม่ือได้ย ินว ่าคนฟีลิสเตียกําลังหนี
พวกเหล่าน้ี ก็  ไล่  ติ ดตามเขาไปทําศึ กด ้วย 23 พระเยโฮวาห์
ทรงชว่ยอสิราเอลใหพ้้นในวนัน้ัน และสงครามก็ผ่านตลอด
เมืองเบธาเวนเลยไป 24 และคนอสิราเอลต้องทุกข์ยากใน
วนัน้ัน เพราะซาอูลได้ทรงใหป้ระชาชนปฏิญาณไว ้วา่ �ถ้าผู้
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ใดรบัประทานอาหารก่อนเวลาเย ็นว ันน้ี ก่อนเราแก้แค้นศั 
ตรู  แล้ว  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่� เพราะฉะน้ันพวกพลจึงไม่รบั
ประทานอาหารเลย 25และชาวแผ่นดินทุกคนก็ เข ้ามาในป่า
 มีน ํ้าผึ้งอยูต่ามพื้นทุ่ง 26 เม่ือประชาชนเข้าไปในป่าน้ัน  ดู  เถิด 
น้ําผึ้ งก ็กําลังยอ้ยอยู่  แต่  ไม่มี คนใดเอามือใส่ ปาก เพราะเขา
กลัวคําปฏิ ญาณ 27  แต่ โยนาธานไม่ ได้ ยนิคําปฏิญาณของ
พระราชบิดาท่ีทรงให้ประชาชนปฏิ ญาณ จึงเอาปลายไม้ ท่ี 
ถืออยู ่แหย ่ ท่ี  รงัผึ้ง  แล้วก็ เอามือของท่านใส่ ปาก  ตาก ็ แจ ่มใส
ขึ้น 28  มี ชายคนหน่ึงเรยีนวา่ �พระราชบิดาของท่านบังคับ
ให้พวกพลปฏิญาณวา่ � ผู้ ใดท่ีรบัประทานอาหารในวนัน้ี ให ้ 
ผู้ น้ันถูกสาปแชง่� � และพวกพลก็ ออ่นเพลีย 29  แล ้วโยนา
ธานจึงกล่าววา่ � บิ ดาของข้ากระทําให ้แผ่ นดินลําบาก  ดู  
ซิว ่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะข้าได้รบัประทานน้ํา
ผึ้งน้ี แต่  เล็กน้อย 30 ถ้าวนัน้ีพวกพลได้กินของท่ีรบิมาจากศั 
ตรู ซ่ึงเขาหามาได้อยา่งอิม่หนําจะดี กวา่น ้ีสักเท่าใด เพราะ
ขณะน้ีการฆ่าฟันคนฟีลิสเตี ยก ็จะมากกวา่มิ ใช ่ หรอื � 31 ใน
วนัน้ันเขาทัง้หลายฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึ งอ ัยยา
โลน และพวกพลก็ออ่นเพลียนัก 32 และพวกพลก็วิง่เข้าหา
ของท่ีรบิได้ เอาแกะและววัและลูกววัมาฆ่าเสีย  ณ  ท่ี น้ันเอง
และพวกพลก็กินเน้ือพรอ้มกับเลื อด 33  แล ้วเขาก็ไปทูลซา
อูลวา่ � ดู  เถิด พวกพลกําลังทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โดยรบั
ประทานพรอ้มกับเลื อด � และซาอูลจึงรบัสัง่วา่ �พวกเจ้า
ได้ละเมิดแล้ว จงกลิ ้งก ้อนหนิใหญ่มาให้เราวนัน้ี� 34 และ
ซาอูลตร ัสว ่า �ท่านจงกระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวก
พลและบอกเขาวา่ � ให ้ ทุ กคนนําววัหรอืแกะของตัวมาฆ่า
เสียท่ี น่ี  แล ้วรบัประทาน อยา่กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์
ด้วยรบัประทานพรอ้มกับเลื อด � � คืนน้ันทุกคนก็นําววัมา
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และฆ่าเสียท่ี น่ัน 35 และซาอู ลก ส็รา้งแท่นบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ เป็นแท่นบูชาแท่นแรกซ่ึงพระองค์สรา้งถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 36  แล ้วซาอูลรบัสัง่วา่ � ให ้เราลงไปตามคน
ฟีลิสเตียทัง้กลางคืน  แล ้วรบิข้าวของของเขาเสียจนรุง่เชา้
อยา่ใหเ้หลือสักคนเดียวเลย� และเขาทัง้หลายตอบวา่ �จง
กระทําตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบทุกประการเถิด�  แต่  ปุ 
โรหติกล่าววา่ � ให ้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าท่ี น่ี  เถิด � 37 และ
ซาอู ลก ็ทูลถามพระเจ้าวา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะติดตาม
คนฟีลิสเตียหรอืไม่  พระองค์ จะทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ใน
มือของอสิราเอลหรอื�  แต่ ในวนัน้ันพระองค์ มิได้ ทรงตอบ
ท่าน 38 และซาอูลจึงตร ัสว ่า �มาท่ี น่ี  เถิด ท่านทัง้หลายท่ี
เป็นประมุขของคนอสิราเอลพึงทราบและเห ็นว ่าบาปน้ี ได้  
เก ิดขึ้นอยา่งไรในวนัน้ี 39 เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงชว่ย
อสิราเอล ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  แม้ ความผิดน้ันอยู ่ท่ี 
โยนาธานบุตรชายของข้า เขาก็จะต้องตายเป็นแน่ ฉันน้ัน 
�  แต่  ไม่มี ชายสักคนหน่ึงท่ี อยู ่ในหมู่ประชาชนทัง้หมดน้ัน
ตอบพระองค์ 40  แล ้วพระองค์จึงตรสักับอสิราเอลทัง้ปวง
วา่ �พวกท่านทัง้หลายอยู่ฝ่ายหน่ึง เราและโยนาธานบุตร
ชายของเราจะอยู ่อ ีกฝ่ายหน่ึง� และประชาชนทูลซาอูล
วา่ �ขอจงกระทําตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด� 41 ดัง
น้ันซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลวา่ �ขอ
ทรงสําแดงฝ่ายถูก� ข้างฝ่ายซาอูลและโยนาธานถูกสลาก
 แต่ ฝ่ายประชาชนรอดไป 42  แล ้วซาอูลรบัสัง่วา่ �จับสลาก
ระหวา่งเรากับโยนาธานบุตรชายของเรา� และโยนาธาน
ถูกสลาก 43  แล ้วซาอูล จึงตรสั กับโยนาธานวา่ � เจ้ า ได้
กระทําอะไร จงบอกเรามา� โยนาธานก็ทูลวา่ �ข้าพระองค์ 
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ได้  ช ิ มน ้ําผึ้งท่ี ติ ดปลายไม้ เท ้าซ่ึงอยู่ในมือของข้าพระองค์
เล็กน้อยเท่าน้ัน และดู เถิด ข้าพระองค์ต้องตาย� 44 และ
ซาอูลตร ัสว ่า �ขอพระเจ้าทรงลงโทษและให ้หน ักยิง่กวา่
โยนาธาน  เจ้ าจะต้องตายแน่� 45  แล ้วประชาชนจึงทูลซา
อูลวา่ �โยนาธานควรจะถึงตายหรอื เขาเป็นผู้ ท่ี  ได้ นําให ้
มี ชยัใหญ่ยิง่น้ีในอสิราเอล ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่
น้ันเลย พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด เส้นผมของ
ท่านสักเส้นหน่ึงจะไม่ตกถึ งด ินฉันน้ัน เพราะในวนัน้ีท่าน
ได้กระทําศึ กด ้วยกั นก ับพระเจ้า� ประชาชนไถ่โยนาธานไว้
ท่านจึงไม่ ถึงตาย 46  แล ้วซาอู ลก ็เลิกทัพไม่ ติ ดตามคนฟีลิ
สเตีย และคนฟีลิสเตียกลับไปยงัท่ี อยู ่ของตน 47 เม่ือซาอูล
ได้รบัตําแหน่งกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลน้ัน  พระองค์  ได้ ทรง
ต่อสู้บรรดาศั ตรู  ทุ  กด ้าน  ต่อสู้ กับโมอบั กับชนอมัโมน กับ
เอโดม กับบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งโศบาห์ และกับคนฟีลิสเตีย  
ไม่ วา่พระองค์จะหนัไปทางไหน  พระองค์  ก็ ทรงกระทําให้เขา
พ่ายแพ้ ไป 48  พระองค์ ทรงรวบรวมกองทัพ และทรงโจมตี
พวกอามาเลข และทรงชว่ยคนอสิราเอลให้พ้นจากมือของ
บรรดาผู้ ท่ี  เข ้าปล้นเขา 49 ฝ่ายโอรสของซาอูล  มี โยนาธาน อิ
ชวี มัลคี ชู วา และชื่อธดิาทัง้สองของพระองค์ คือ คนหวัปีชื่อ
เมราบ และชื่อผูน้้องคื อม ีคาล 50 ชื่อมเหสีของซาอูลคืออาหิ
โนอมั  บุ ตรสาวของอาหมิาอสั และชื่อแม่ทัพของพระองค์ คื 
ออ ับเนอร์  บุ ตรชายเนอร์  ลุ งของซาอูล 51 คีชเป็นบิดาของซา
อูล และเนอร ์ผู้ เป็นบิดาของอบัเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบี
เอล 52 ตลอดรชักาลของซาอู ลม ีสงครามอยา่งรุนแรงกับ
คนฟีลิสเตียอยู ่เสมอ เม่ือซาอูลทรงเหน็ผู้ใดเป็นคนแข็ง
แรงหรอืเป็นคนแกล้วกล้า  ก็ ทรงนํามาไว ้ใช ้ ใกล้  พระองค์ 
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15
ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยา่งสุดใจเรือ่งคนอามาเลข

1 ซา มู เอ ล ก็ เรยีน ซา อู ล วา่ �พระ เย โฮ วาห์ ทรง ใช ้ให ้
ข้าพเจ้ามาเจิ มท ่านเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลประชาชน
ของพระองค์ เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านฟังเสียงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ัง น้ี วา่ 
�เราจะลงโทษอามาเลขในการท่ีสกัดทางอสิราเอลเม่ือเขา
ออกจากอยีปิต์ 3  บัดน้ี ท่านจงไปโจมตีอามาเลข และทําลาย
บรรดาท่ีเขามีน้ันเสียให ้สิน้เชงิ อยา่ปรานีเขาเลย จงฆ่าเสีย
ทัง้ผู้ชายผู้ หญิง ทัง้ทารกและเด็กท่ีย ังด ูดนม ทัง้ววั  แกะ อูฐ
และลา� � 4 ดังน้ันซาอูลจึงรวบรวมพวกพลและตรวจพล
ท่ีตําบลเทลาอมิ  ได้ ทหารราบสองแสนคนและคนยูดาห ์หน 
ึ่งหม่ืนคน 5 ซาอู ลก ็ทรงยกกองทัพมายงัเมืองแหง่หน่ึงของ
คนอามาเลข และตัง้ซุ่มอยูใ่นหุบเขา 6และซาอูลตรสัแก่คน
เคไนต์ วา่ �ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสียจากคนอามาเลข
เกรงวา่เราจะทําลายพวกท่านไปพรอ้มกับเขา เพราะท่าน
ทัง้หลายได้แสดงความเมตตาต่อคนอสิราเอลทัง้หลายเม่ือ
เขายกออกมาจากอยีปิต์� ดังน้ันคนเคไนต์ ก็ แยกออกไป
จากคนอามาเลข 7 และซาอู ลก ็ทรงกระทําให้คนอามาเลข
พ่ายแพ้  ตัง้แต่ เมืองฮาวีลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ ซ่ึงอยู่
ด้านหน้าอยีปิต์ 8 ทรงจับอากักกษั ตร ิย์ของคนอามาเลขได้ 
ทัง้เป็น และได้ฆ่าฟันประชาชนเสียอยา่งสิน้เช ิงด ้วยคมดาบ
9  แต่ ซาอูลและประชาชนได้ ไว ้ ช ีวิตอากัก และท่ี ดี  ท่ี สุดของ
แกะกับววัและสัตวอ์ว้นพีกั บลู กแกะ และสิ ่งด ีๆ ทัง้หมด  ไม่ 
ยอมทําลายเสียอยา่งสิน้เชงิ  ทุ กสิ่งท่ีเขาดู ถู กและไร ้ค่า เขา
ก็ทําลายเสียสิน้ 10  แล ้วพระวจนะแหง่พระเยโฮวาห ์มาย ัง
ซามูเอลวา่ 11 �เราเสียใจแล้ วท ่ีเราได้ตัง้ซาอูลเป็นกษั ตร ิย์
เพราะเขาได้หนักลับเสียจากการตามเรา และไม่ ได้ กระทํา
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ตามบัญญั ติ ของเรา� และซามูเอลก็โกรธจึงรอ้งทูลต่อพระ
เยโฮวาห์คืนยงัรุง่ 12 และซามูเอลลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่เพื่อจะ
ไปหาซาอูลในเชา้วนัน้ัน และมีคนไปเรยีนซามูเอลวา่ �ซา
อูลเสด็จมาท่ี ภู เขาคารเมล และดู เถิด ทรงมาสรา้งท่ีระลึก
ของพระองค์ แล้วก็ หนัและผ่านเรือ่ยไปจนลงไปถึ งก ิลกาล�
13 และซามูเอลก็มาหาซาอูล และซาอูลเรยีนท่านวา่ �ขอ
พระเยโฮวาห์อวยพระพรท่านเถิด ข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติ ตาม
พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห ์แล้ว � 14 และซามูเอลกล่าว
วา่ �ถ้าอยา่งน้ันเสียงแกะท่ีรอ้งเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงว ัวท ่ี
ข้าพเจ้าได้ยนิหมายความวา่กระไร� 15 ซาอูลตอบวา่ �เขา
ทัง้หลายได้นํามาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลได้ ไว ้ ช ีวติ
แกะและว ัวท ่ี ดี  ท่ีสุด เพื่อเป็นเครือ่งสัตวบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน นอกจากน้ันเราทัง้หลายก็ ได้ ทําลาย
เสียสิน้� 16  แล ้วซามู เอลจึงเรยีนซาอูลวา่ � ให ้รอก่อน
ข้าพเจ้าจะขอเรยีนท่านวา่ พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้า
อยา่งไรคืนน้ี� และซาอู ลก ็เรยีนท่านวา่ �จงกล่าวไปเถิด�
17 และ ซา มู เอล เรยีน วา่ � แม้ ท่าน เป็น แต่ ผู้ เล็ก น้อย ใน
สายตาของท่านเอง ท่านก็ ได้ รบัแต่งตัง้ให้เป็นประมุขของ
บรรดาตระกูลอสิราเอล และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงเจิ มท ่านไว้
เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลมิ ใช ่ หรอื 18 และพระเยโฮวาห์
ทรงใช ้ให ้ท่านออกไปประกอบกิจ ตร ัสว ่า �จงไปทําลายคน
อามาเลขคนบาปหนาเสียให ้สิน้เชงิ และต่อสู้กับเขาจนกวา่
เขาจะถูกผลาญเสียหมด� 19  เหตุ ใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์  แต่ ไปฉกฉวยทรพัย ์สิ ่งของต่างๆ
และกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห�์ 20 และ
ซาอูลเรยีนซามูเอลวา่ �ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห ์แล้ว ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามท่ีพระเยโฮ
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วาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้ คุ มตัวอากักกษั ตร ิย ์แห ่ง
คนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ ได้ ทําลายคนอามาเลขเสีย
อยา่งสิน้เชงิ 21  แต่ พวกพลได้ เก ็บส่วนของทรพัย์เชลยรวม
ทัง้แกะและววั ส่วนท่ี ดี  ท่ี สุดจากของซ่ึงกําหนดให้ทําลาย
เสีย ให ้สิ ้น เชงิ น้ัน เพื่อ นํามา เป็น เครือ่ง สัตว บูชาแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่ีในเมืองกิลกาล� 22 และซามู
เอลกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในเครือ่งเผา
บู ชา และเครือ่งสัตวบูชามากเท่ากับการท่ีจะเชื่อฟังพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห ์หรอื  ดู  เถิด  ท่ี จะเชื่อฟั งก ็ ดี กวา่
เครือ่งสัตวบู ชา และซ่ึงจะสดับฟั งก ็ ดี กวา่ไขมันของบรรดา
แกะผู้ 23 เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแหง่การถือฤกษ์
ถือยาม และความด้ื อด ึ งก ็เป็นเหมือนความชัว่ชา้และการ
ไหว ้รู ปเคารพ เพราะเหตุ ท่ี ท่านทอดทิง้พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์  พระองค์ จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งกษั 
ตร ิย�์ 24 และซาอูลเรยีนซามูเอลวา่ �ข้าพเจ้าได้กระทํา
บาปแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้ละเมิดพระบัญญั ติ ของพระเยโฮ
วาหแ์ละคําของท่าน เพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวประชาชนและ
ยอมฟังเสียงของเขาทัง้หลาย 25 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่าน
โปรดอภัยบาปของข้าพเจ้า และขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้ นม ัสการพระเยโฮวาห�์ 26 และซามูเอลเรยีน
ซาอูลวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ กล ับไปกั บท ่าน เพราะท่านทอดทิง้
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาหท์รงถอดท่าน
จากเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล� 27 พอซามูเอลหนัจะไป
ซาอู ลก ็ ได้ ยดึชายเส้ือของท่านไว้และเส้ือน้ั นก ็ ขาด 28 และ
ซามูเอลเรยีนท่านวา่ �ในวนัน้ีพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงฉีกราช
อาณาจั กรอ ิสราเอลเสียจากท่านแล้ว และทรงมอบให ้แก่  ผู้ 
อื่ นที ่ ดี กวา่ท่าน 29 ยิง่กวา่น้ี ผู้ ทรงเป็นกําลังของอสิราเอลจะ
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ไม่ มุ สาหรอืกลับใจ เพราะวา่พระองค์หาใช ่มนษุย ์ ท่ี จะกลับ
ใจไม่� 30 ฝ่ายซาอูลจึงเรยีนวา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําบาปแล้ว
 แต่  บัดน้ี ขอท่านให ้เกียรติ  แก่  ข้าพเจ้า ต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ 
ของประชาชนของข้าพเจ้า และต่อหน้าคนอสิราเอล ขอก
ลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ นม ัสการพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน� 31 ซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไป และซา
อู ลก ็ นม ัสการพระเยโฮวาห์ 32  แล ้วซามูเอลกล่าววา่ �ท่าน
ทัง้หลายจงนําอากักกษั ตร ิย์ของคนอามาเลขมาให ้ข้าพเจ้า 
� และอากั กก ็ เข ้ามาหาท่านด้วยหน้าตาเบิกบาน อากัก
กล่าววา่ �ความขมขื่นแหง่ความตายก็ผ่านพ้นไปแน่ แล้ว �
33 ฝ่ายซามูเอลกล่าววา่ �ดาบของท่านได้กระทําให ้ผู้ หญิง
ไร ้บุ ตรฉันใด มารดาของท่านจะไร ้บุ ตรในหมู่พวกผู้หญิงทัง้
หลายฉันน้ัน� และซามูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห ์ท่ี ในกิลกาล 34 ฝ่ายซามูเอลก็ไป
รามาห์ และซาอู ลก ็เสด็จขึ้นไปยงัวงัของพระองค์ ท่ี กิเบอาห ์
แห ่งซาอูล 35 และซามูเอลไม่มาพบซาอูลอกีจนวนัสิน้ชพี  
แต่ ซามูเอลได้โศกเศรา้เพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ทรง
กลับพระทัยท่ี ได้ ทรงกระทําใหซ้าอูลเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสรา
เอล

16
พระเจ้าทรงเลือกดาวดิใหเ้ป็นกษั ตร ิย์

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับซามูเอลวา่ � เจ้ าจะเป็นทุกข์เรือ่ง
ซาอูลนานเท่าใดเล่า เม่ือเราถอดเขาจากเป็นกษั ตร ิย์เหนื 
ออ ิสราเอลแล้ว จงเติ มน ้ํามันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า  แล้ว
ก็ ไปเถอะ เราจะใช ้เจ้ าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะวา่
ในหมู่พวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรยีมกษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึง
ไว ้แล ้วสําหรบัเรา� 2 ซามูเอลก็กราบทูลวา่ �ข้าพระองค์จะ
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ไปอยา่งไรได้ ถ้าซาอูลได้ยนิเขาคงฆ่าข้าพระองค์ เสีย � และ
พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �จงนําววัตัวเมียไปกับเจ้าตัวหน่ึง และ
กล่าววา่ �ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห�์ 3 จง
เชญิเจสซีมาท่ีการถวายสัตวบู ชาน ้ัน  แล ้วเราจะสําแดงให ้
เจ้ ารูว้า่เจ้าควรจะกระทําประการใด  เจ้ าจงเจิมให้เราผู้ซ่ึง
เราจะบอกชื่อแก่ เจ้า � 4 ซามูเอลก็กระทําตามท่ีพระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชา และมาท่ีเบธเลเฮม พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ั 
นก ็ตัวสัน่ออกมาหาท่านกล่าววา่ �ท่านมาอยา่งสันติ หรอื 
� 5 และซามูเอลตอบวา่ �มาอยา่งสันติ เรามาถวายสัตว
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงชาํระตัวของท่านให ้บรสุิทธิ ์และขอ
เชญิมาท่ีการถวายสัตวบูชากับเรา� และซามูเอลก็ชาํระตัว
เจสซีและบุตรชายทัง้หลายของท่านให ้บรสุิทธิ ์และเชญิเขา
เหล่าน้ันใหไ้ปยงัการถวายสัตวบู ชา 6  อยู ่มาเม่ือเขาทัง้หลาย
มาแล้ วท ่านก็มองเหน็เอลีอบัจึงคิดวา่ � ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงให ้
เจ ิมไว ้ก็  อยู ่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์แน่  แล้ว � 7  แต่ พระเย
โฮวาหต์รสักับซามูเอลวา่ �อยา่มองดู ท่ี  รู ปรา่งหน้าตาหรอืท่ี
ความสูงแหง่รา่งกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรบัเขา เพราะ
พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกั บท ่ี มนษุย ์ ดู ด้วยวา่
มนษุย ์ดู  ท่ี  รู ปรา่งภายนอก  แต่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตร
จิตใจ� 8  แล ้วเจสซี ก็ เรยีกอาบีนาดับให้เดินผ่านหน้าซามู
เอล ท่านกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเลือกผู้ น้ี � 9  แล ้ว
เจสซี ให ้ชมัมาห์เดินผ่านไป และท่านก็ กล่าววา่ �พระเยโฮ
วาห ์มิได้ ทรงเลือกผู้ น้ี � 10  แล ้วเจสซี ให ้ บุ ตรชายทัง้เจ็ดคน
เดินผ่านหน้าซามูเอล และซามูเอลบอกกับเจสซี วา่ �พระ
เยโฮวาห ์มิได้ ทรงเลือกคนเหล่าน้ี� 11  แล ้วซามูเอลกล่าว
แก่เจสซี วา่ � บุ ตรชายของท่านอยู ่ท่ีน่ี หมดแล้วหรอื� เจสซี
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ตอบวา่ �ย ังม ีคนสุดท้องอกีคนหน่ึง  ดู  เถิด เขากําลังเล้ียง
แกะอยู�่ และซามูเอลกล่าวแก่เจสซี วา่ �จงใช้คนไปตาม
เขามา เพราะเราจะไม่ยอมน่ังจนกวา่เขาจะมาท่ี น่ี �

 ดาว ิดได้รบัการเจิมใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
12 เจสซี ก็  ใช ้คนไปนําเขามา ฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆ  

มี ใบหน้าสวยและรูปรา่งงามน่าดู และพระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า �จงลุกขึ้นเจิมตัง้เขาไว้ เพราะเป็นคนน้ี แหละ � 13 ซามู
เอลจึงนําขวดเขาน้ํามันและเจิมตัง้เขาไว้ท่ามกลางพี่ชาย
ของเขา และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ สวมทับดาวดิ
ตัง้แต่วนัน้ันเป็นต้นไป และซามูเอลก็ ลุ กขึ้นกลับไปยงัรา
มาห์

เม่ือดาวดิดีดพิณแล้วซาอู ลก ็ทรงชุม่ชื่นขึ้นและหายดี
14 ฝ่ายพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ พรากจากซา

อูล และ วญิญาณ ชัว่ จาก พระ เย โฮ วาห ์ก็ ทรมาน ซา อูล
15 และพวกมหาดเล็กของซาอู ลก ็กราบทูลวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี 
วญิญาณ ชัว่ จาก พระเจ้า กําลัง ทรมาน พระองค์ อยู ่ 16 ขอ
เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จง บัญชา ผู้ รบั ใช ้ของ
พระองค์ ผู้  ท่ีอยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์  ให ้หาคนท่ี มี  ฝี มือใน
การดีดพิณเขาคู่ และต่อมาเม่ือวญิญาณชัว่จากพระเจ้า
สิงพระองค์  ก็  ให ้เขาดีดพิณเขาคู่ แล ้วพระองค์จะหายดี�
17 ซาอู ลก ็รบัสัง่ ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ วา่ �จงไปหาชายคน
หน่ึงท่ี ดี ดพิณได้ ดี มาให ้เรา นําเขามาหาเรา� 18 คนหน่ึงใน
พวกผู้ รบัใช ้ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ เห ็นบุตรชายคนหน่ึง
ของเจสซีชาวเบธเลเฮม เป็นผู้ มี  ฝี มือในการดีดพิ ณ เป็นคน
กล้าหาญ เป็นนักรบ เฉลียวฉลาดในกิจการงาน และเป็น
คนมี หน ้าตาดีและพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเขา� 19 เพราะ
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ฉะน้ันซาอูลจึงส่งผู้ส่ือสารไปยงัเจสซี กล่าววา่ �จงให ้ดาว ิด
บุตรชายของท่านผู้ อยู ่กับแกะน้ันมาหาเรา� 20 และเจสซี ก็ 
จัดลาตัวหน่ึงบรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่น้ําองุน่ถุงหน่ึง
กั บลู กแพะตัวหน่ึง ฝากไปกับดาวดิบุตรชายของท่านให้
ถวายซาอูล 21  ดาว ิ ดก ็มาเฝ้าซาอูลและเข้ารบัราชการ ซาอู 
ลก ็ทรงรกัดาวดิมาก  ดาว ิ ดก ็ ได้ เป็นคนถือเครือ่งอาวุธของ
ซาอูล 22 และซาอูลทรงส่งข่าวไปยงัเจสซี วา่ �เราขอรอ้งให ้
ท่าน โปรดอนญุาตให ้ดาว ิดมายนือยู่เบื้องหน้าเราเถิด เพ
ราะเขาเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของเรา� 23  อยู ่มาเม่ือ
วญิญาณชัว่จากพระเจ้ามาสิงซาอูลเม่ือไร  ดาว ิ ดก ็หยบิพิณ
เขาคู่ ใช ้ มือดี ดถวาย ซาอู ลก ็ทรงชุม่ชื่นขึ้นและหายดี และ
วญิญาณชั ่วก ็พรากจากพระองค์ ไป 

17
โกลิอทัมนษุย ์ยกัษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอสิราเอล

1 ฝ่ายคนฟีลิสเตี ยก ็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทําสงคราม
เขามาชุ มน ุมกันอยู ่ท่ี ตําบลโสโคห์ ซ่ึงเป็นเขตยูดาห์ และตัง้
ค่ายอยู่ระหวา่งตําบลโสโคห์กับตําบลอาเซคาห ์ท่ี เอเฟสดัม
มิม 2 และซาอู ลก ับคนอสิราเอลก็ ชุมนมุกัน และตัง้ค่ายอยู ่
ท่ี หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว ้ต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย 3 คน
ฟีลิสเตียยนือยู ่ท่ี  ภู เขาข้างหน่ึง และคนอสิราเอลยนือยู ่ท่ี  
ภู เขาอกีข้างหน่ึง  มี หุบเขาคัน่กลาง 4  มี  ผู้  หน ่ึงชื่อโกลิอทั
เป็นยอดทหารได้ออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตีย เป็นชาวเมือ
งกัท สูงหกศอกคืบ 5 เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิ ์ไว ้ ท่ี  ศีรษะ 
และสวมเส้ือเกราะ เส้ือเกราะน้ันหนั กห ้าพันเชเขลเป็นทอง
สัมฤทธิ์ 6 และสวมสนับแข้งทองสัมฤทธิ ์ท่ี  ขา และมีหอก



1 ซามูเอล 17:7 xlviii 1 ซามูเอล 17:18

ทองสัมฤทธิ์แขวนอยู ่ท่ี  บ่า 7 ด้ามหอกน้ันเหมือนไม้กระพั่
นทอผ้า ตัวหอกหนักหกรอ้ยเชเขลเป็นเหล็ก ทหารถือโล่
ของเขาเดินออกหน้า 8 เขาออกมายนืตะโกนไปทางแนว
อสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายออกมาทําศึกทําไมเล่า ข้าเป็น
คนฟีลิสเตียไม่ ใช ่ หรอื  เจ้ าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ ใช ่ หรอื จง
เลือกคนแทนพวกเจ้า  ให ้เขาลงมาหาข้าน่ี 9 ถ้าเขาสามารถ
สู้รบและฆ่าตัวข้าได้ พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้า  แต่ 
ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตาย  แล ้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของ
พวกเรา และรบัใช ้เรา � 10 และคนฟีลิสเตียคนน้ันกล่าว
วา่ � วนัน้ี ข้าขอท้ากองทั พอ ิสราเอล จงส่งคนมาสู้กันเถิด�
11 เม่ือซาอูลและคนอสิราเอลทัง้สิน้ได้ยนิถ้อยคําของคนฟี
ลิสเตียคนน้ัน เขาทัง้หลายก็ท้อใจและกลัวมาก 12 ฝ่ายดา
วดิเป็นบุตรชายของชาวเอฟราธาหค์นหน่ึงแหง่เมืองเบธเล
เฮมในยูดาห์ ชื่อเจสซี  ผู้  มี  บุ ตรชายแปดคน ในรชักาลของ
ซาอูล ชายคนน้ีเป็นคนแก่ แล ้วเป็นคนอายุ มาก 13  บุ ตรชาย
ใหญส่ามคนของเจสซี ก็ ตามซาอูลไปทําศึกแล้ว ชื่อของบุตร
ชายสามคนท่ีไปทําศึกน้ันคือ  บุ ตรหวัปีเอลี อบั คนถัดมาอา
บีนาดับ และคนท่ีสามชมัมาห์ 14  ดาว ิดเป็นบุตรสุดท้อง  พี่ 
ชายทัง้สามคนก็ตามซาอูลไปแล้ว

 ดาว ิดไปยงัค่ายทหารของซาอูล
15  แต่  ดาว ิดกลับจากซาอูลไปเล้ียงแกะของบิดาท่ีเบธเล

เฮม 16 คนฟีลิสเตียคนน้ันได้ออกมายนือยู่ทัง้เชา้และเยน็
ตัง้ส่ี สิ บวนั 17 เจสซีสัง่ดาวดิบุตรชายของตนวา่ �ข้าวคั ่วน 
ี้ เอฟาห ์หน่ึง และขนมปังสิ บก ้อนน้ี อนัจัดไว ้ให ้พวกพี่ชาย
ของเจ้า จงเอาไปให ้พี่ ชายของเจ้า ท่ี ค่ายเรว็ๆ 18 และจง
นําเนยแข็งสิบชิน้ น้ีไปให ้แก่  ผู้ บังคับกองพันของเขาด้วย  
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ดู วา่พี่ชายของเจ้าทุกข์สุขอยา่งไร  แล ้วรบัของฝากมาจาก
เขาบ้าง� 19 ฝ่ายซาอู ลก ับเขาทัง้หลายและคนอสิราเอล
ทัง้ปวง  อยู ่ ท่ี หุบเขาเอลาห ์สู้ รบกับคนฟีลิสเตียอยู่ 20  ดาว 
ิด จึงลุกขึ้นแต่ เชา้ มืด และทิง้แกะไว้กับ ผู้ ดู แลนําเสบียง
อาหารเดินทางไปตามท่ีเจสซี ได้ บัญชาแก่ เขา และเขาก็มา
ถึงเขตค่ายขณะเม่ือกองทัพกําลังยกออกไปสู่แนวรบพลาง
รอ้งกราวศึก 21 คนอสิราเอลกับคนฟีลิสเตี ยก ็ยกมาจะ
ปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ 22  ดาว ิ ดก ็มอบสัมภาระไว้
กับผู้ ดู แลกองสัมภาระ และวิง่ไปท่ีแนวรบไปทักทายพี่ชาย
ของตน 23 เม่ือเขากําลังพู ดก ันอยู่  ดู  เถิด คนฟีลิสเตียชาว
เมืองกัท ยอดทหารท่ีชื่อโกลิอทัออกมาจากแนวรบฟีลิส
เตีย  กล ่าวท้าอยา่งแต่ก่อนและดาว ิดก ็ ได้ยนิ 24 เม่ือบรรดา
คนอสิราเอลเหน็ชายคนน้ั นก ็ วิง่หนี เขาไป  กล ัวเขามาก
25 คนอสิราเอลพูดวา่ � เจ้ าเคยเหน็คนท่ีออกมาน้ันหรอื
เขาออกมาท้าทายอสิราเอลแท้ ๆ  ถ้าใครฆ่าเขาได้  กษัตรยิ ์
จะพระราชทานทรพัย ์ให ้เขามากมาย และจะมอบราชธดิา
ให ้ด้วย และกระทําให ้วงศ์ วานบิดาของเขาเป็นคนยกเวน้
การเกณฑ์ในอสิราเอล� 26 และดาวดิกล่าวแก่ชายคนท่ียนื
อยู่ข้างเขาวา่ �เขาจะทําอยา่งไรแก่ คนที ่ฆ่าคนฟีลิสเตียคน
น้ี ได้ และนําเอาความเหยยีดหยามอสิราเอลไปเสีย คนฟี
ลิสเตียผู้ มิได้  เข ้าสุ หน ัตคนน้ีคือใครเล่า เขาจึงมาท้าทาย
กองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่� 27 ประชาชนก็ตอบ
เขาอยา่งเดียวกั นว ่า � ผู้  ท่ี ฆ่าเขาได้ ก็ จะได้ร ับด ังท่ี กล ่าวมา
แล้ วน ้ัน� 28 ฝ่ายเอลีอบัพี่ชายหวัปี ได้ ยนิคําท่ี ดาว ิดพู ดก ับ
ชายคนน้ัน เอลีอ ับก ็โกรธดาวดิกล่าววา่ � เจ้ าลงมาทําไม  
เจ้ าทิง้แกะไม่ ก่ี ตั วท ่ีถิน่ทุ รก ันดารไว้กับใคร ข้ารู ้ถึงความ
ทะเยอทะยานของเจ้า และความคิดชัว่ของเจ้า เพราะเจ้า
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ลงมาเพื่อจะมาดูเขารบกัน� 29  ดาว ิดจึงตอบวา่ �ผมได้ทํา
อะไรไปแล้วเล่า  ไม่มี  เหตุ ผลหรอื�

 ดาว ิดฆ่าโกลิอ ัทด ้วยห ินก ้อนหน่ึงและสายสลิง
30 เขาจึงหนัไปหาคนอื่นเสีย และพู ดอย ่างเดียวกัน และ

ประชาชนก็ตอบแก่เขาอยา่งคราวก่อน 31 เม่ือเขาทัง้หลาย
ได้ยนิคําท่ี ดาว ิดพูด เขาทัง้หลายก็เล่าความให้ซาอูลทราบ
ซาอูลจึงใช้คนใหม้าตามดาวดิ 32  ดาว ิ ดก ็ทูลซาอูลวา่ �อยา่
ให ้จิ ตใจของผู้ ใดฝ่อไปเพราะชายคนน้ันเลย  ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์จะไปสู้รบกับคนฟีลิสเตียคนน้ี� 33 และซาอูลกล่าว
แก่ ดาว ิดวา่ � เจ้ าไม่สามารถท่ีจะไปสู้รบกับชายฟีลิสเตีย
คนน้ันดอก เพราะเจ้าเป็นแต่ เด็กหนุ่ม และเขาเป็นทหาร
ชาํนาญศึกมาตัง้แต่ หน ุ่มๆแล้ว� 34  แต่  ดาว ิดทูลซาอูลวา่ � 
ผู้รบัใช ้ของพระองค์เคยดูแลแพะแกะของบิดา และเม่ื อม ี สิ 
งโตหรอืหมีมาเอาลูกแกะตัวหน่ึงไปจากฝูง 35 ข้าพระองค์ 
ก็  ไล่ ตามฆ่ามัน และชว่ยลูกแกะน้ันให้พ้นมาจากปากของ
มัน ถ้า มันลุกขึ้น ต่อสู้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จับหนวด
เคราของมัน และทุบตีมันจนตาย 36  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 
ได้ ฆ่าสิงโตและหมีน้ันมาแล้ว คนฟีลิสเตียผู้ มิได้  เข ้าสุ หน ัต
คนน้ี ก็ เป็นเหมือนสัตว ์เหล่ าน้ันตัวหน่ึง ด้วยเขาได้ท้าทาย
กองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่� 37 และดาวดิทูลต่อ
ไปวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากเท้า
ของสิงโตและจากเท้าของหมี จะทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้น
จากมือของคนฟีลิสเตียคนน้ี� และซาอูลจึงตรสัแก่ ดาว ิด
วา่ �จงไปเถอะ และพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับเจ้า�
38  แล ้วซาอู ลก ็ทรงเอาเครือ่งอาวุธของพระองค์สวมให ้ดา
วดิ ทรงสวมหมวกทองสัมฤทธิ์บนศีรษะของเขา และสวม
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เส้ือเกราะให ้เขา 39และดาว ิดก ค็าดดาบทับเครือ่งอาวุธ เขา
ลองเดินดู ก็  เห ็ นว ่าใช ้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ ชนิ  แล ้วดาวดิจึงทูล
ซาอูลวา่ �ข้าพระองค์จะสวมเครือ่งเหล่าน้ีไปไม่ ได้ เพราะวา่
ข้าพระองค์ ไม่  ชนิ �  ดาว ิดจึงปลดออกเสีย 40  แล ้วจึงถือไม้ เท 
้าไว้ และเลือกก้อนหนิเกล้ียงจากลําธารได้หา้ก้อน จึงใส่ใน
ยา่มผู้เล้ียงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ เขา
ก็ เข ้าไปใกล้คนฟีลิสเตียคนน้ัน 41 คนฟีลิสเตียน้ั นก ็ออกมา
ใกล้ ดาวดิ  พร ้อมกับคนถือโล่เดินออกหน้า 42 เม่ือคนฟีลิส
เตียมองไปรอบๆ และเหน็ดาว ิดก ็ ดู  ถู กเขา เพราะเขาเป็นแต่ 
คนหนุ่ม ผิวแดงๆ และมีใบหน้างดงาม 43 คนฟีลิสเตียจึงพู 
ดก ับดาวดิวา่ �ข้าเป็นหมาหรอืเจ้าจึงถือไม้ เท ้ามาหาข้า�
และคนฟีลิสเตียคนน้ั นก ็ แช ่ งด ่าดาวดิออกนามพระของตน
44 คนฟีลิสเตียพู ดก ับดาวดิวา่ �มาหาข้าน่ี ข้าจะเอาเน้ือ
ของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่ งก ิน� 45  แล ้วดาว ิดก ็ 
พู  ดก ับคนฟีลิสเตียคนน้ั นว ่า �ท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ
ด้วยหอกและด้วยหอกซัด  แต่ ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนาม
แหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทั พอ ิสราเอล  
ผู้ ซ่ึงท่านได้ท้าทายน้ัน 46 ในวนัน้ีพระเยโฮวาห์จะทรงมอบ
ท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่าน และตัด
ศีรษะของท่านเสีย และในวนัน้ีข้าพเจ้าจะให้ศพของกอง
ทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่ สัตว์ป่า เพื่อทัง้พิภพ
น้ีจะทราบวา่มีพระเจ้าพระองค์ หน ่ึงในอสิราเอล 47 และชุ 
มน ุมชนน้ีทัง้สิน้จะทราบวา่พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงชว่ยด้วย
ดาบหร ือด ้วยหอก เพราะวา่การรบเป็นของพระเยโฮวาห์  
พระองค์ จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทัง้หลาย� 48  อยู ่
มาเม่ือคนฟีลิสเตียคนน้ันลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวดิ
 ดาว ิ ดก ็วิง่เข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนน้ัน
อยา่งรวดเรว็ 49 และดาวดิเอามือล้วงเข้าไปในยา่มหยบิห ิ
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นก ้อนหน่ึงออกมา  แล ้วเหวี่ยงห ินก ้อนน้ันด้วยสายสลิง  ถู 
กคนฟีลิสเตียคนน้ั นที ่ หน้าผาก ก้อนหนิจมเข้าไปในหน้า
ผาก เขาก็ล้มหน้าควํา่ลงท่ี ดิน 50 ดังน้ันดาว ิดก ช็นะคนฟีลิส
เตียคนน้ันด้วยสลิงและก้อนห ินก ้อนหน่ึง และควํา่คนฟีลิส
เตียคนน้ันลง และฆ่าเขาเสีย  ดาว ิดไม่ มี ดาบอยูใ่นมือ 51 ดัง
น้ันแล้วดาวดิจึงวิง่ไปยนือยู่เหนือคนฟีลิสเตียคนน้ัน หยบิ
ดาบของเขาชกัออกจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขา
ออกเสียด้วยดาบเล่ มน ้ัน เม่ือคนฟีลิสเตียเห ็นว ่ายอดทหาร
ของเขาตายเสียแล้ วก ็พากันหนี ไป 52 คนอสิราเอลกับคน
ยูดาห ์ก็  ลุ กขึ้นโห่รอ้งไล่ ติ ดตามคนฟีลิสเตียไกลไปจนถึง
หุบเขาและถึงประตูเมืองเอโครน ทหารฟีลิสเตียท่ีบาดเจ็บ
จึงล้มลงตามทางจากชาอาราอมิ ไกลไปจนถึงเมืองกัทและ
เมืองเอโครน 53 และคนอสิราเอลก็ กล ับมาจากการไล่ ติ ด
ตามคนฟีลิสเตีย และมาปล้นค่ายของเขา 54  ดาว ิ ดก ็นํา
ศีรษะของคนฟีลิสเตียคนน้ันมาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม  แต่ เขาเอา
เครือ่งอาวุธของเขาไว ้ท่ี  เต็นท์ ของตนแล้ว 55 เม่ือซาอูลทรง
เหน็ดาวดิออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย จึงตรสัถามอบัเนอร ์
แม่ ทัพของพระองค์ วา่ �อบัเนอร์ ชายหนุ่มคนน้ีเป็นลูกของ
ใคร� และอบัเนอรทู์ลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ พระองค์ ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ข้าพระองค์ ไม่ทราบ � 56  กษัตรยิ ์จึง
รบัสัง่วา่ �ไปสืบถามดู วา่  เจ้ าหนุ่มคนน้ันเป็นลูกของใคร�
57 เม่ือดาวดิกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตีย อบัเนอร ์ก็ มา
พาตัวเขาเข้าไปเฝ้าซาอูลถือศีรษะของคนฟีลิสเตียคนน้ัน
ไปด้วย 58 ซาอูลจึงตรสัถามเขาวา่ � เจ้ าหนุ่มเอย๋  เจ้ าเป็น
ลูกของใคร� และดาวดิทูลวา่ �ข้าพระองค์เป็นบุตรของเจส
ซีชาวเบธเลเฮมผู้ รบัใช ้ของพระองค์�
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18
ความรกัของโยนาธานกับดาวดิ

1  อยู ่มาเม่ือดาวดิทูลซาอูลเสรจ็แล้ว  จิ ตใจของโยนา
ธานก็ผูกสมัครรกัใคร่กับจิตใจของดาวดิ และโยนาธานก็
รกัเธออยา่งรกัชวีติของท่านเอง 2 และวนัน้ันซาอู ลก ็ทรง
กักตัวเธอไว้  ไม่  ยอมให ้เธอกลับไปบ้านบิดาของเธอ 3  แล 
้ว โยนาธานก็กระทําพันธสัญญากับดาวดิ เพราะท่านรกั
เธอ อยา่ง กับ รกั ชวีติ ของ ท่าน เอง 4 โย นา ธา นก็ ถอด เส้ือ
คลุมออกมอบให ้แก่  ดาว ิดพรอ้มทัง้เครือ่งแต่งตัว  ดาบ  คัน
ธน ูและเข็มขัดด้วย 5 และดาว ิดก ็ออกไปประพฤติตัวอยา่ง
เฉลียวฉลาดไม่วา่ซาอูลจะใช้เธอไป  ณ  ท่ีใด ดังน้ันซาอูลจึง
ทรงตัง้เธอให ้อยู ่เหนือนักรบทัง้หลาย เธอก็เป็ นที ่ยอมรบั
ในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ปวงของ
ซาอู ลด ้วย 6  อยู ่มาเม่ือดาวดิกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิส
เตียน้ันกําลังเดินทางอยู่ พวกผู้หญิ งก อ็อกมาจากบรรดาหวั
เมืองอสิราเอล รอ้งเพลงและเต้นราํต้อนรบักษั ตร ิย์ซาอูล
ด้วยราํมะนา ด้วยความเบิกบานสําราญใจ และด้วยเครือ่ง
ดนตรี 7 และเม่ือพวกผู้หญิงเต้นราํรืน่เร ิงก ันอยู่ น้ั นก ็ขับ
รอ้งร ับก ั นว ่า �ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวดิฆ่าคนเป็น
หม่ืนๆ�

ซาอูลอจิฉาดาวดิจึงพยายามฆ่าดาวดิเสีย
8 ซาอูลทรงกริ ้วน ัก คําท่ีรอ้งกันน้ันไม่เป็ นที ่พอพระทัย

พระองค์ เลย  พระองค์ ตร ัสว ่า �เขาสรรเสรญิดาวดิวา่ฆ่า
คนเป็นหม่ืนๆ ส่วนเราเขาวา่ฆ่าแต่เพียงเป็นพันๆ  ดาว ิด
จะได้อะไรอกีเล่านอกจากราชอาณาจั กร � 9 ซาอู ลก ็ทรง
ใช้สายตาจับดาวดิตัง้แต่วนัน้ันเป็นต้นไป 10  อยู ่มาในว ันร 
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ุ่งขึ้ นว ิญญาณชัว่จากพระเจ้าก็ เข ้า สิงซาอูล ซาอู ลก ็ทรง
พยากรณ์ อยู ่ในวงัของพระองค์  ดาว ิ ดก ็ กําลังดี ดพิณอยา่ง
ท่ีเธอเคยดีดถวายทุกวนัมา ซาอูลทรงถือหอกอยู่ 11 และ
ซาอู ลก ็ทรงพุ่งหอก ด้วยนึ กวา่ �ข้าจะปักดาวดิให ้ติ  ดก ับ
ผนังเสีย�  แต่  ดาว ิ ดก ็ หนี ไปจากพระพักตร ์พระองค์  ได้ ถึง
สองครัง้ 12 ซาอู ลก ็ทรงกลัวดาวดิ เพราะวา่พระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับเธอ  แต่ ทรงพรากจากซาอูลแล้ว 13 ดัง น้ัน
ซาอูลจึงรบัสัง่ให้ยา้ยดาวดิไปให้พ้นพระพักตร์ ตัง้ เป็นผู้
บังคับการกองพัน และเธอได้ เข ้าออกอยู่ต่อหน้าประชาชน
14  ดาว ิดกระทําอยา่งเฉลียวฉลาดในทุกประการ และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเธอ 15 เม่ือซาอูลทรงเห ็นว ่าดาวดิได้
กระทําอยา่งเฉลียวฉลาดยิง่  ก็ ทรงเกรงกลัวดาวดิ 16  แต่ 
คนอสิราเอลและคนยูดาห์ทัง้ สิ ้นร ักดาวดิ เพราะเธอเข้า
ออกต่อหน้าเขาทัง้หลาย 17 ฝ่ายซาอูลจึงรบัสั ่งก ับดาวดิ
วา่ � ดู  เถิด  น่ี คื อบ ุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบ เราจะ
มอบแม่นางใหเ้ป็นภรรยาของเธอ ขอแต่เธอจงเป็นคนกล้า
หาญและสู้ศึกของพระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน � เพราะซาอูลทรง
ดําร ิวา่ �อยา่ให้มือของเราแตะต้องเขาเลย  ให ้มือคนฟีลิส
เตียแตะต้องเขาดี กวา่ � 18  ดาว ิดทูลซาอูลวา่ �ในอสิราเอล
ข้าพระองค์คือผู้ ใด  ช ีวติของข้าพระองค์คืออะไร หรอืเรอืน
บรรพบุรุษของข้าพระองค์คือผู้ ใด  ท่ี ข้าพระองค์ควรจะเป็น
ราชบุตรเขยของกษั ตร ิย�์ 19  แต่  อยู ่ มา เม่ือถึงเวลาท่ีจะทรง
ยกเมราบราชธดิาของซาอูลให้เป็นภรรยาของดาวดิ  แม่ 
นางก็ ถู กยกใหเ้ป็นภรรยาของอาดรเีอลชาวเมโหลาห์

 ดาว ิดแต่งงานกับมีคาลราชธดิาของซาอูล
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20 ฝ่ายมีคาลราชธดิาของซาอู ลน ้ั นร ักดาวดิ  มี คนเอา
เรือ่งไปทูลซาอูล เรือ่งน้ีเป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ 21 ซาอูล
ทรงดําร ิวา่ � ให ้เรายกแม่นางให ้แก่  เธอ  แม่ นางจะได้เป็ นก 
ั บด ักเธอ และมือของคนฟีลิสเตียจะได้ ต่อสู้  เธอ � ดังน้ันซา
อูลจึงรบัสัง่แก่ ดาว ิดวา่ � วนัน้ี เธอจะเป็นบุตรเขยของเรา
เชน่เดียวกัน� 22 ซาอูลทรงบัญชามหาดเล็ กวา่ �จงพูดเป็น
ส่วนตั วก ับดาวดิวา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์พอพระทัยในเธอ และ
บรรดามหาดเล็กของพระองค์ ก็ รกัเธอ เพราะฉะน้ันบัดน้ีจง
เป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย ์เถิด � � 23 และมหาดเล็กของซา
อู ลพ ูดเรือ่งน้ี ให ้ ดาว ิดฟัง  ดาว ิ ดก ็ถามวา่ �ท่านทัง้หลาย
เห ็นว ่า  ท่ี จะเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย์น้ันเป็นเรือ่งเล็กน้อย
อยู ่หรอื ด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่ คนจน และไม่ มี ชื่อเสียงอะไร
เลย� 24 และมหาดเล็กของซาอูลจึงทูลวา่ � ดาว ิดพู ดอย ่าง
น้ันอยา่งน้ี� 25 ซาอูลจึงรบัสัง่วา่ � เจ้ าจงพูดเชน่น้ี แก่  ดาว 
ิดวา่ � กษัตรยิ ์ ไม่มี พระประสงค์จะเอาอะไรในการแต่งงาน
เลย นอกจากหนังปลายองคชาตของคนฟีลิสเตียสักหน่ึง
รอ้ย เพื่อพระองค์จะทรงแก้แค้นศั ตรู ของกษั ตร ิย�์ � ฝ่าย
ซาอูลทรงดําริวา่จะให ้ดาว ิดตายเสียด้วยมือของคนฟีลิส
เตีย 26 และเม่ือมหาดเล็กกล่าวคําเหล่าน้ันให ้ดาว ิดฟัง  ก็ เป็ 
นที ่พอใจดาวดิท่ีจะเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย์ เวลาท่ีกําหนด
ไวย้งัไม่หมดไป 27  ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้นไปพรอ้มกับคนของเธอ  ได้ 
ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองรอ้ยคน และดาว ิดก ็นําหนังปลาย
องคชาตของคนเหล่า น้ันมาถวายแก่ กษัตรยิ ์ครบจํานวน
เพื่อเธอจะเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย์ ซาอูลจึงยกมีคาลพระ
ราชธดิาของพระองค์ ให ้เป็นภรรยาของดาวดิ 28 ซาอูลทรง
เหน็และทราบวา่พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับดาวดิ และมีคา
ลพระราชธดิาของซาอูลรกัเธอ 29 ซาอูลทรงเกรงกลัวดา
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วดิมากยิง่ขึ้น ดังน้ันซาอูลจึงเป็นศั ตรู ของดาวดิเรือ่ยมา
30 บรรดาเจ้านายแหง่คนฟีลิสเตี ยก ็ออกมาทําสงคราม ต่อ
มาเม่ือเขาทัง้หลายจะออกมาแล้ว  ดาว ิ ดก ็ ได้ กระทําอยา่ง
เฉลียวฉลาดมากกวา่บรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อเสียง
ของเธอจึงโด่ งด ังมาก

19
ซาอูลพยายามฆ่าดาวดิอกีครัง้หน่ึง

1 ซาอูลตรสักับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาผู้ รบัใช ้
ของพระองค์วา่ให้เขาทัง้หลายฆ่าดาวดิเสีย 2  แต่ โยนาธา
นราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวดิมาก และโยนาธานก็
บอกดาวดิวา่ �ซาอูลเสด็จพ่อของฉันหาชอ่งจะฆ่าเธอเสีย
เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขอจงระวงัตัวให ้ดี จนพรุง่น้ี เชา้ จงอยูเ่สีย
ในท่ีลับซ่อนตัวไว้ 3 และฉันจะออกไปยนือยู่ข้างๆเสด็จพ่อ
ในทุ่งนาท่ีเธออยู่ และฉันจะกราบทูลเสด็จพ่ อด ้วยเรือ่งของ
เธอ ถ้าฉั นร ู้เรือ่งอะไรจะบอกให ้ทราบ � 4 โยนาธานกล่าว
ชมดาวดิให้ซาอูลราชบิดาฟังทูลวา่ �ขอกษั ตร ิย์อยา่ทรง
กระทําบาปต่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เลย เพราะดาวดิ
หาได้กระทําบาปสิง่ใดต่อพระองค์ ไม่ และการงานของเธอก็
เป็นงานปฏิบั ติ  พระองค์  อยา่งดี 5 เพราะเธอเส่ียงชวีติของ
ตน และประหารคนฟีลิสเตียน้ัน และพระเยโฮวาห์ทรง
กระทําให ้มี การชว่ยให้พ้นอยา่งใหญ่หลวงเพื่ ออ ิสราเอล
ทัง้ปวง  พระองค์ ทรงเหน็แล้วและทรงชื่นชมยนิดี  แต่ ไฉน
พระองค์จึงจะกระทําบาปต่อโลหติท่ี ไร ้ ความผิด ด้วยการฆ่า
ดาวดิเสียอยา่งปราศจากเหตุ ผล � 6 ซาอู ลก ็ทรงฟังเสียง
ของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณวา่ �พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ดาว ิดจะไม่ต้องถูกประหารชวีติเลย
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ฉันน้ัน� 7 และโยนาธานก็เรยีกดาวดิ และโยนาธานแจ้งให้
เธอทราบถึงสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้ และโยนาธานนําดาวดิเข้าเฝ้า
ซาอูล และดาวดิได้ เข ้าเฝ้าซาอู ลอย ่างแต่ ก่อน 8 สงคราม
ได้ เก ิดขึ้ นอ ีก  ดาว ิ ดก ็ออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้
ฆ่าฟันเสียเป็ นอ ันมาก เขาทัง้หลายจึงหนีไปเสียจากเธอ 9  
แล ้ วว ิญญาณชัว่จากพระเยโฮวาห ์ก็  เข ้ามาสิงซาอูล เม่ือ
พระองค์ประทับในวงัของพระองค์ ทรงหอกอยู่ และดาว ิดก ็ 
กําลังดี ดพิณถวาย 10 และซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวดิ
ให ้ติ ดฝาผนัง  แต่ เธอก็ หลบหนี  พระพักตร ์ซาอูลไป ซาอูล
จึงทรงพุ่งหอกติดผนัง และดาว ิดก ็ หลบหนี รอดไปได้ในคืน
น้ัน 11 ซาอูลทรงใช ้ผู้ ส่ือสารไปท่ีบ้านของดาวดิเพื่อเฝ้าดู 
เธอ และเพื่อจะฆ่าเธอเสียในเวลาเชา้  แต่  มี คาลภรรยาของ
ดาวดิบอกดาวดิวา่ �ถ้าคืนน้ีเธอไม่ชว่ยชวีติของเธอให ้พ้น 
 พรุง่น้ี เธอจะถูกฆ่าตาย� 12  มี คาลจึงหยอ่นดาวดิลงทาง
หน้าต่าง และเธอก็ หนี  รอดไป 13  มี คาลได้นํารูปเคารพมา
วางไว้บนเตียงนอน และวางหมอนขนแพะไว ้ท่ี  ศีรษะ เอา
ผ้าหม่คลุมไว้ 14 เม่ือซาอูลส่งผู้ส่ือสารไปจับดาวดิ  มี คาล
ตอบวา่ �เขาไม่ สบาย � 15  แล ้วซาอูลส่งผู้ส่ือสารน้ันให ้ไปดู  
ดาว ิดอกี สัง่วา่ �จงนําเขามาหาเราทัง้เตียง เพื่อเราจะได้
ฆ่าเขาเสีย� 16 เม่ือผู้ส่ือสารเข้ามา  ดู  เถิด  รู ปเคารพก็ อยู ่
ในเตียง  พร ้อมกับหมอนขนแพะอยู ่ท่ี  ศีรษะ 17 ซาอูลรบัสัง่
ถามมีคาลวา่ �ไฉนเจ้าจึงหลอกลวงเรา และปล่อยศั ตรู ของ
เราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป� และมีคาลทูลตอบซาอูลวา่
�เธอพู ดก ับหม่อมฉั นว ่า �ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะให้ฉันฆ่า
เธอทําไมเล่า� �

 ดาว ิดหนีพ้นจากซาอู ลอย ่างอศัจรรย์
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18 ฝ่ายดาว ิดก ็ หนี  รอดไป เธอมาหาซามูเอลท่ีเมืองรามาห์
และเล่าทุกเรือ่งท่ีซาอูลได้ทรงกระทําแก่เธอให้ซามูเอลฟัง
เธอและซามูเอลก็ไปอยู ่เสียที ่นาโยท 19  มี คนไปทูลซาอูลวา่
� ดู  เถิด  ดาว ิ ดอย ู่ ท่ี นาโยทในเมืองรามาห�์ 20 ซาอู ลก ็รบัสัง่
ให ้ผู้ ส่ือสารไปจับดาวดิ และเม่ือเขาไปเหน็หมู่ ผู้  พยากรณ์ 
กําลังพยากรณ์ อยู ่และซามูเอลยนืเป็นหวัหน้าเขาทัง้หลาย
พระวญิญาณของพระเจ้าก็มาสถิ ตก ับผู้ ส่ือสารของซาอูล
และเขาทัง้หลายก็ พยากรณ์  ด้วย 21 เม่ื อม ีคนไปทูลซาอูล  
พระองค์  ก็ ทรงใช ้ผู้ ส่ือสารอื่นไป และคนเหล่าน้ั นก ็ พยากรณ์  
ด้วย ซาอูลทรงใช ้ให ้ ผู้ ส่ือสารไปครัง้ ท่ี สาม เขาทัง้หลายก็ 
พยากรณ์  ด้วย 22 ซาอู ลก ็เสด็จไปท่ีรามาห ์เอง มาถึ งบ ่อน้ํา
ใหญ่ ท่ี ในเมืองเสคู และรบัสัง่ถามวา่ �ซามูเอลกับดาว ิดอย 
ู่ ท่ีไหน �  มี คนทูลวา่ � ดู  เถิด เขาทัง้สองอยู ่ท่ี นาโยทในเมืองรา
มาห�์ 23  พระองค์ จึงเสด็จไปท่ีน่ันยงันาโยทในเมืองรามาห์
และ พระ วญิญาณ ของ พระ เจ้า ทรง สถิ ตก ับ พระองค์ ด้วย 
ทรงดําเนินพลางพยากรณ์พลางจนเสด็จถึงนาโยทท่ีเมือง
รามาห์ 24  พระองค์ ทรงถอดฉลองพระองค์ออกด้วย และ
ก็ทรงพยากรณ์ต่อหน้าซามูเอล และบรรทมเปลือยกายอยู่
ตลอดวนัน้ันและตลอดคืนน้ัน ดังน้ันเขาจึงพู ดก ั นว ่า �ซาอู 
ลอย ู่ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรอื�

20
โยนาธานป้องกันดาวดิ

1  ดาว ิ ดก ็ หนี จากนาโยทในเมืองรามาห์ และมาหาโยนา
ธานกล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําสิง่ใด อะไรเป็นความชัว่ชา้
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้กระทําความผิดบาปอนัใดต่อ
เสด็จพ่อของท่าน  พระองค์ จึงได้แสวงหาชวีติของข้าพเจ้า�
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2 และโยนาธานจึงตอบเธอวา่ �ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็น
เชน่น้ันเลย เธอไม่ต้องตายดอก  ดู  เถิด เสด็จพ่อจะมิ ได้ ทรง
กระทําการใหญ่น้อยสิง่ใดโดยมิ ให ้ฉั นร ู้ ทําไมเสด็จพ่อจะ
ปิดบังเรือ่งน้ีจากฉันเล่า คงไม่เป็นเชน่น้ันแน่� 3  ดาว ิดจึง
ปฏิญาณยิง่กวา่น้ั นอ ีกและกล่าววา่ �เสด็จพ่อของท่านทรง
ทราบอยา่งแน่นอนวา่ ข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตา
ของท่าน และพระองค์ตร ัสว ่า �อยา่ให้โยนาธานรู้เรือ่งน้ี 
เลย เกรงวา่เขาจะเศรา้ใจ� พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ 
แน่  ฉันใด และท่านมี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด ความจร ิงม ี อยู ่ วา่ 
ระหวา่งข้าพเจ้ากับความตายก็ยงัเหลื ออ ีกเพียงก้าวเดียว
ฉันน้ัน� 4 โยนาธานจึงพู ดก ับดาวดิวา่ � จิ ตใจเธอปรารถนา
อะไร ฉันจะทําตามเพื่อเธอ� 5  ดาว ิดจึงกล่าวกับโยนาธา
นวา่ � ดู  เถิด  พรุง่น้ี เป็ นว ันขึ้นค่ํา ข้าพเจ้าไม่ควรขาดท่ีจะน่ัง
รว่มโต๊ะเสวยกับกษั ตร ิย์  แต่ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าไปซ่อนตัว
อยู ่ท่ี ในทุ่งนาจนถึงเย ็นว ั นที ่ สาม 6 ถ้าเสด็จพ่อของท่านเหน็
ข้าพเจ้าขาดไป  ก็ ขอโปรดทูลพระองค์ วา่ � ดาว ิดได้วงิวอน
ขอลาข้าพระองค์ ร ีบกลับไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตน
เพราะ ท่ี น่ัน ทัง้ครอบครวั ทําการถวายสัตว บูชาประจํา ปี�
7 ถ้าพระองค์รบัสัง่วา่ � ดี  แล้ว �  ผู้รบัใช ้ของท่านก็ ดี  ไป  แต่ 
ถ้าพระองค์ทรงกริว้  ก็ ขอทราบเถิดวา่  พระองค์  ดําร ิการรา้ย
8 เพราะฉะน้ันขอท่านกรุณากระทําแก่ ผู้รบัใช ้ของท่านด้วย
ใจจงรกั เพราะท่านได้กระทําพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์
กับผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว  แต่ ถ้าความชัว่ชา้มี อยู ่ในข้าพเจ้า
ขอท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียเองเถิด เพราะท่านจะนําข้าพเจ้าไป
ใหเ้สด็จพ่อของท่านทําไม� 9 โยนาธานจึงกล่าววา่ �อยา่ให ้
มี  ว ่ีแววอยา่งน้ีเลยน่ะ เพราะถ้าฉันทราบวา่เสด็จพ่อคิดรา้ย
ต่อเธอ ฉันจะไม่ไปบอกเธอหรอื� 10  แล ้วดาว ิดก ็ กล ่าวแก่โย
นาธานวา่ �ถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอยา่งดุ ดัน ใครจะ
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บอกแก่ข้าพเจ้าได้� 11และโยนาธานบอกดาวดิวา่ �มาเถิด
 ให ้เราเข้าไปในทุ่งนา� เขาทัง้สองจึงเข้าไปในทุ่งนา 12 และ
โยนาธานกล่าวแก่ ดาว ิดวา่ � โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอล เม่ือฉันได้หยั ่งด ูเสด็จพ่อของฉันในวนัพรุง่ น้ี
ประมาณเวลาน้ี หรอืในว ันที ่ สาม  ดู  เถิด ถ้ามีอะไรดีต่อดา
วดิ และฉันจะไม่ ใช ้คนไปบอกเธอที เดียว 13ขอพระเยโฮวาห์
ทรงลงโทษแก่โยนาธานและให ้หน ักยิง่กวา่  แต่ ถ้าเสด็จพ่อ
พอพระทัยท่ีจะทํารา้ยเธอ ฉันจะบอกเธอให ้ทราบ และส่งให้
เธอหนีไปให ้พ้นภัย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเธอ อยา่ง
ท่ี พระองค์ ทรงสถิ ตก ับเสด็จพ่อของฉัน 14 ถ้าฉันย ังม ี ช ีวติอ
ยู ่ต่อไป ขอเธอสําแดงความเมตตาแหง่พระเยโฮวาหต่์อฉัน
เพื่อฉันจะไม่ต้องตาย 15 ขออยา่ตัดความกรุณาของเธอท่ี 
มีต ่อวงศ์วานของฉันเป็นนิตย์ ในเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงกํา
จัดศั ตรู  ทุ กคนของดาวดิเสียจากพื้นพิภพแล้ว� 16 โยนา
ธานจึงทําพันธสัญญากับวงศ์วานของดาวดิวา่ �ขอพระเย
โฮวาห์ทรงแก้แค้นต่อศั ตรู ของดาวดิเถิด� 17 และโยนาธา
นก็ ให ้ ดาว ิดปฏิญาณอกีครัง้หน่ึงโดยความรกัของท่านท่ี มีต 
่อเธอ เพราะท่านรกัเธออยา่งกับรกัชวีติของตนเอง 18  แล ้ว
โยนาธานจึงพู ดก ับดาวดิวา่ � พรุง่น้ี เป็ นว ันขึ้นค่ํา และเขา
จะเห ็นว ่าเธอขาดไป เพราะท่ีน่ังของเธอจะวา่งอยู่ 19 เม่ือ
เธออยูส่ามวนัแล้ว เธอจงลงไปโดยเรว็ ไปยงัท่ี ท่ี เธอได้ซ่อน
ตัวอยู่ ในวนัแหง่การกระทําน้ัน และคอยอยู่ข้างศิลาเอเซล
20 ฉันจะยงิลูกธนสูามลูกไปข้างๆท่ี น่ัน อยา่งกับวา่ฉันยงิเป้า
21 และดู เถิด ฉันจะใช้เด็กไปสัง่วา่ �จงไปหาลูกธน�ู ถ้าฉัน
พู ดก ับเด็กน้ั นว ่า � ดู  เถิด  ลูกธน ู อยู ่ทางข้างน้ีของเจ้า ไปเอา
มา�  แล ้วขอเธอเข้ามา เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ 
แน่  ฉันใด เธอก็ปลอดภัยแล้ว  ไม่มี อนัตรายอนัใดฉันน้ัน 22  
แต่ ถ้าฉันพู ดก ับเด็กหนุ่ มน ้ั นว ่า � ดู  เถิด  ลูกธน ู อยู ่ข้างหน้า
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เจ้าโน้น� เธอจงไปเถิด เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงส่งเธอ
ไปแล้ว 23 ส่วนเรือ่งท่ีเธอและฉันได้ พู  ดก ันน้ัน  ดู  เถิด พระเย
โฮวาหท์รงเป็นพยานระหวา่งเธอและฉันเป็นนิตย�์

โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวดิ
24  ดาว ิดจึงซ่อนตัวอยู่ ใน ทุ่งนา และเม่ือถึงวนัขึ้น ค่ํา  

กษัตรยิ ์ ก็ ประทับเสวยพระกระยาหาร 25  กษัตรยิ ์ประทับบน
พระท่ีน่ังของพระองค์อยา่งท่ีเคยทรงกระทํา คือประทั บท ่ี
พระท่ีน่ังข้างๆฝาผนัง โยนาธานยนือยู่และอบัเนอร์น่ังอยู่
ข้างซาอูล  แต่  ท่ี ของดาว ิดก ็วา่งอยู่ 26  อยา่งไรก็ดี ในวนัน้ัน
ซาอู ลม ิ ได้ ตรสัประการใด เพราะทรงดําร ิวา่ � ดาว ิดคงเกิด
เหตุ บางอยา่ง เขาคงมลทิน เขาคงมลทินแน่� 27  อยู ่มาว ันร 
ุ่งขึ้น คือว ันที ่สองของเดือน  ท่ี ของดาว ิดก ็วา่งอยู่ และซา
อู ลก ็ตรสักับโยนาธานราชบุตรของพระองค์ วา่ �ทําไมบุตร
เจสซี มิได้  มาร ับประทานอาหาร ทัง้วานน้ีและวนัน้ี� 28 โย
นาธานทูลตอบซาอูลวา่ � ดาว ิดได้วงิวอนขอลาข้าพระองค์
ไปย ังบ ้านเบธเลเฮม 29 เขาวา่ �ข้าพเจ้าขอรอ้งใหท่้านอนุ
ญาตใหข้้าพเจ้าไป เพราะครอบครวัของข้าพเจ้ามีการถวาย
สัตวบูชาในเมือง และพี่ชายของข้าพเจ้าสัง่ให้ข้าพเจ้าไป
ท่ี น่ัน  บัดน้ี ถ้าข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน
ข้าพเจ้าก็ขอรอ้งใหท่้านอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเยีย่มพี่ชาย
ของข้าพเจ้า�  ด้วยเหตุน้ี เขาจึ งม ิ ได้ มาท่ี โต ๊ะของกษั ตร ิย�์
30  แล ้วความกริว้ของซาอู ลก ็ พลุ ่งขึ้นต่อโยนาธาน  พระองค์ 
ตรสักั บท ่านวา่ � เจ้า ลูกของหญิงกบฏและวปิลาส ข้าไม่ 
รู ้หรอืวา่เจ้าเลือกบุตรเจสซีมาให้ความอบัอายแก่ เจ้ าเอง
และให้ความอบัอายแก่ความเปลือยเปล่าแหง่แม่ของเจ้า
31  ตราบใดท่ี ลูกของเจสซี มี  ช ีวิตอยู่บนดิน ตัวเจ้าหรอืราช
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อาณาจักรของเจ้าก็จะตัง้อยู ่ไม่ได้ เพราะฉะน้ันจงใช้คนไป
ตามเขามาให ้เรา เพราะเขาจะต้องตายแน่� 32  แล ้วโยนา
ธานจึงทูลตอบซาอูลพระราชบิดาของท่านวา่ �ทําไมเขา
จะต้องถูกประหาร เขาได้กระทําผิดสิง่ใดพระเจ้าข้า� 33  
แต่ ซาอูลได้ทรงพุ่งหอกใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่าน ดังน้ันโยนา
ธานจึงทราบวา่ พระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวดิเสีย
34 โยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิง่นัก  มิได้ รบั
ประทานอาหารในว ันที ส่องของเดือนน้ัน เพราะท่านเศรา้ใจ
ด้วยเรือ่งดาวดิ เพราะวา่พระราชบิดาของท่านได้หยามน้ํา
หน้าดาวดิ

โยนาธานกับดาวดิลาจากกัน
35 ต่อมารุง่เชา้ขึ้นโยนาธานก็ออกไปท่ี ทุ ่งนาตามท่ีนัด

หมายไว้กับดาวดิ  มี เด็กไปด้วยคนหน่ึง 36 และท่านสัง่เด็ก
น้ั นว ่า �จงวิง่ไปหาลูกธน ูท่ี ฉันยงิไป� เม่ือเด็กน้ั นว ่ิงไป โย
นาธานก็ยงิธนลููกหน่ึงขึ้นหน้าไป 37 และเม่ือเด็กน้ันมาถึงท่ี 
ท่ี  ลูกธน ูซ่ึงโยนาธานยงิไปน้ัน โยนาธานก็รอ้งสัง่เด็กน้ั นว ่า
� ลูกธน ู อยู ่ข้างหน้าโน้นไม่ ใช ่ หรอื � 38 และโยนาธานรอ้งสัง่
เด็กน้ั นว ่า �จงรบีไปโดยเรว็อยา่หยุ ดอย ู่� เด็กของโยนาธา
นก็ไปเก็ บลู กธนู และกลับมาหานายของตน 39  แต่ เด็กน้ัน
ไม่ทราบเรือ่ง โยนาธานและดาวดิเท่าน้ั นที ่ ทราบ 40 และ
โยนาธานก็มอบอาวุธของท่านให้เด็กน้ัน และบอกเขาวา่
� ไป จงแบกสิง่เหล่าน้ีไปในเมือง� 41 เม่ือเด็กน้ันไปแล้ว  
ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้นมาจากท่ี ท่ีอยู ่ ทิศใต้ ซบหน้าลงถึ งด ิน  แล ้
วกราบลงสามครัง้ และทัง้สองก็ จุ  บก ัน และรอ้งไห ้กัน จน
ดาวดิรอ้งมากเหลือเกิน 42 โยนาธานจึงกล่าวกับดาวดิวา่
�ขอจงไปเป็นสุขเถิด เพราะเราทัง้สองได้ปฏิญาณไว ้แล ้ว
ในพระนามแหง่พระเยโฮวาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น
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พยานระหวา่งฉันและเธอ และระหวา่งเชื้อสายของฉั นก ับ
เชื้อสายของเธอสืบไปเป็นนิตย�์ �  ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้นจากไป
และโยนาธานก็ เข ้าไปในเมือง

21
 ดาว ิดหนีจากซาอูลไปหาอาหเิมเลค

1  แล ้วดาว ิดก ็ มาย ังเมืองโนบมาหาอาหิเมเลคปุโรหติ
และอาหิ เมเลคตัวสัน่อยู่ เม่ือพบดาวดิ จึงพู ดก ั บท ่านวา่
�ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่ มี  ผู้ ใดมากั บท ่าน� 2  ดาว ิด
จึงพู ดก ับอาหิเมเลคปุโรหติวา่ � กษัตรยิ ์ทรงบัญชาข้าพเจ้า
ใหทํ้าเรือ่งหน่ึงรบัสัง่แก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่บอกเรือ่งซ่ึงเราใช ้
เจ้ าไปกระทําน้ันแก่ ผู้ ใดให ้รู ้ เลย และด้วยเรือ่งซ่ึงเรามอบ
หมายแก่ เจ้ าน้ัน� ข้าพเจ้าได้นัดหมายไวกั้บพวกผู้ รบัใช ้ ณ 
 ท่ี  แหง่หน ่ึง 3 ฉะน้ันบัดน้ีท่านมีอะไรติ ดม ืออยู่บ้างเล่า ขอม
อบขนมปังไวใ้นมือข้าพเจ้าสั กห ้าก้อน หรอือะไรๆท่ี มี  ท่ีน่ี  ก็ได้ 
� 4  ปุ โรห ิตน ัน้ตอบดาวดิวา่ �ข้าพเจ้าไม่ มี ขนมปังธรรมดาติ 
ดม ือเลย  แต่  มี ขนมปังบร ิสุทธ ์ิขอแต่คนหนุ่มได้ อยู ่หา่งจาก
ผู้หญิงมาแล้ วก ็ แล้วกัน � 5 และดาว ิดก ็ตอบท่านปุโรหติวา่
� ท่ีจรงิ  ตัง้แต่ เราออกไปปฏิบั ติ  งาน  ผู้ หญิ งก ็ ถู  กก ันไว ้ให ้
หา่งจากเราทัง้หลายประมาณสามวนั และภาชนะของคน
หนุ่มก็ บรสุิทธิ ์และขนมปังน้ันเป็นอยา่งธรรมดาอยู ่แล้ว  ถึง
แม้ วา่ขนมปังน้ันถูกชาํระให ้บรสุิทธิ ์ในภาชนะแล้ว� 6 ดังน้ัน
ปุโรหติจึงมอบขนมปังบร ิสุทธ ์ิ ให ้ แก่  ดาวดิ เพราะท่ีน่ันไม่ มี 
ขนมปั งอ ่ืนนอกจากขนมปังหน้าพระพักตร์ ซ่ึงเก็บมาจาก
หน้าพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพื่อวางขนมปังใหม่ในว ันที ่ เก 
็บเอาขนมปังเก่าน้ันออกไป 7 ในวนัน้ั นม ชีายคนหน่ึงอยู ่ท่ี น่ัน
เป็นผู้ รบัใช ้ของซาอูล  มี ธุระต้องเฝ้าพระเยโฮวาห ์อยู ่เขาชื่อ
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โดเอก คนเอโดม เป็นหวัหน้าคนเล้ียงสัตวข์องซาอูล 8 และ
ดาวดิกล่าวแก่อาหิเมเลควา่ �ท่านไม่ มี หอกหรอืดาบติ ดม 
ืออยู่ สักเล่มหน่ึงหรอื ด้วยข้าพเจ้ามิ ได้ นําดาบหรอืเครือ่ง
อาวุธติดมาเลย เพราะราชการของกษั ตร ิย์เป็นการด่ วน �
9  ปุ โรห ิตน ้ันจึงกล่าววา่ �ดาบของโกลิอทัคนฟีลิสเตีย ซ่ึง
ท่านฆ่าเสียท่ีหุบเขาเอลาห ์น้ัน  ดู  เถิด ยงัหอ่ผ้าอยู ่ท่ี ข้างหลัง
เอโฟด ถ้าท่านต้องการดาบน้ันจงเอาไปเถิด นอกจากเล่ มน 
ัน้แล้ วก ็ ไม่มี ดาบอื่ นอ ีก� และดาวดิกล่าววา่ � ไม่มี ดาบอื่น
เหมือนดาบเล่ มน ัน้แล้ว  ขอให ้ข้าพเจ้าเถิด�

 ดาว ิดหนีจากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตร ิยเ์มืองกัท
10 และดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นในวนัน้ันหนีจากพระพักตร์ซาอูล

ไปหาอาคีชกษั ตร ิย์ เมืองกัท 11 และมหาดเล็กของอาคีช
ทูลวา่ � ดาว ิดคนน้ี ไม่ใช ่หรอืท่ีเป็นกษั ตร ิย์ของแผ่นดินน้ัน
เขามิ ได้ เต้นราํและขับเพลงร ับก ันหรอืวา่ �ซาอูลฆ่าคน
เป็นพันๆ และดาวดิฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ� � 12 และดาว ิดก ็
จําถ้อยคําเหล่าน้ี ไว ้ในใจและกลัวอาคีชกษั ตร ิย์เมืองกั ทอย 
่างมาก 13 ท่านจึงเปล่ียนอากั ปก ิริยาต่อหน้าเขาทัง้หลาย
และกระทําตนเป็นคนบ้าในมือเขา  เท ่ียวกาไว ้ท่ี  ประตูรัว้ 
และปล่อยให้น้ําลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีชจึงสัง่ผู้ รบั
ใช ้ของท่านวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าเห ็นว ่าคนน้ันบ้า  แล ้วเจ้าพาเขา
มาหาเราทําไม 15 ข้าขาดคนบ้าหรอื  เจ้ าจึงพาคนน้ีมาทําบ้า
ใหข้้าดู คนอยา่งน้ีควรเข้ามาในนิเวศของข้าหรอื�

22
 ดาว ิ ดอย ู่ ท่ี ถ้ําอดุลลัม

1  ดาว ิ ดก ็จากท่ีน่ันหนีไปอยู ่ท่ี ถ้ําอดุลลัม เม่ือพี่ชายของ
ท่านและวงศ์วานบิดาของท่านทัง้สิน้ได้ยนิเรือ่งเขาก็ลงไป
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หาท่านท่ี น่ัน 2  แล ้ วท ุกคนท่ี มี  ความทุกข์ยาก และทุกคน
ท่ี มี  หน้ีสิน และทุกคนท่ี ไม่มี ความพอใจก็พากันมาหาท่าน
และท่านก็เป็นหวัหน้าของเขาทัง้หลาย  มี คนมามัว่สุมอยู่กั 
บท ่านประมาณส่ีรอ้ยคน 3  ดาว ิ ดก ็ออกจากท่ีน่ันไปยงัเมือง
มิสปาห์ในแผ่นดินโมอบั และท่านทูลกษั ตร ิย์เมืองโมอบัวา่
�ขอโปรดให ้บิ ดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับพระองค์ เถิด 
จนกวา่ข้าพเจ้าจะทราบวา่พระเจ้าจะทรงกระทําประการใด
เพื่อข้าพเจ้า� 4 และท่านก็นําบิดามารดามาเฝ้ากษั ตร ิย ์แห ่
งโมอบั และท่านทัง้สองก็อาศัยอยู่กับกษั ตร ิย์ตลอดเวลา
ท่ี ดาว ิ ดอย ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง 5  แล ้วผู้ พยากรณ์ กาดกล่าว
แก่ ดาว ิดวา่ �ท่านอยา่อยู่ในท่ีกําบังเข้มแข็งน้ี เลย จงไปเข้า
ในแผ่นดินยูดาห ์เถิด �  ดาว ิ ดก ็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเรท
6 ฝ่ายซาอูลทรงได้ย ินว ่ามี ผู้ พบดาวดิและคนท่ี อยู ่กั บท ่าน
(เวลาน้ันซาอูลประทั บท ่ีเมืองกิเบอาห ์ใต้  ต้นไม้  แหง่หน ่ึงท่ี
รามาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ก็ ยนื
อยู่รอบพระองค์� 7 และซาอูลตรสักับผู้ รบัใช ้ ท่ี ยนือยู่รอบ
พระองค์ วา่ � เจ้ าทัง้หลายพวกคนเบนยามิน จงฟังเถิด  บุ 
ตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุน่แก่ เจ้ าทัง้หลายหรอื จะ
ตัง้เจ้าทัง้หลายใหเ้ป็นผู้บังคับการกองพันกองรอ้ยหรอื 8  เจ้ 
าทัง้หลายจึงได้คิดกบฏต่อเรา  ไม่มี ใครแจ้งแก่เราเลย เม่ือ
ลูกของเราทําพันธไมตรกัีบบุตรของเจสซี น้ัน  ไม่มี  ผู้ ใดรว่ม
ทุกข์กับเรา หรอืแจ้งแก่เราวา่ ลูกของเราปลุกป่ันผู้ รบัใช ้
ของเราให ้ต่อสู้  เรา คอยซุ่ มด ักเราอยูอ่ยา่งทุกวนัน้ี�

ซาอูลฆ่าพวกปุโรหติของพระเจ้า



1 ซามูเอล 22:9 lxvi 1 ซามูเอล 22:17

9 โดเอกคนเอโดมซ่ึงอยูเ่หนือผู้ รบัใช ้ของซาอูลจึงทูลตอบ
วา่ �ข้าพระองค์ เห ็นบุตรเจสซีมาท่ีเมืองโนบมาหาอาหิเม
เลคบุตรอาห ิทูบ 10  แล ้วเขาก็ทูลถามพระเยโฮวาห ์ให ้ ท่าน 
และให ้เสบียงอาหาร และให้ดาบของโกลิอทัคนฟีลิสเตีย
แก่ท่านไป� 11  แล ว้กษั ตร ิย ์ก็  ใช ้ ให ้ไปเรยีกอาหเิมเลคปุโรหติ
 บุ ตรชายอาห ิทูบ และวงศ์วานบิดาของท่านทัง้สิน้  ผู้ เป็น
ปุโรหติเมืองโนบ  ทุ กคนก็มาหากษั ตร ิย์ 12 และซาอูลตร ัสว 
่า � บุ ตรอาหิทูบเอย๋ จงฟังเถิด� เขาทูลตอบวา่ � เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี � 13 และซาอูลตรสัแก่
เขาวา่ �ทําไมเจ้าจึงรว่มกันกบฏต่อเรา ทัง้เจ้าและบุตรของ
เจสซี ในการท่ี เจ้ าได้ ให ้ขนมปังและดาบแก่ เขา และได้ทูล
ถามพระเจ้าให ้เขา เขาจึงลุกขึ้นต่อสู้ เรา และคอยซุ่ มด ักเรา
อยูอ่ยา่งทุกวนัน้ี� 14 และอาหเิมเลคทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �ใน
บรรดาข้าราชการผู้ รบัใช ้ของพระองค์  มี  ผู้ ใดเล่าท่ีจะสัตย์
ซ่ืออยา่งดาวดิ พระราชบุตรเขยของกษั ตร ิย์  ผู้ บังคับบัญชา
ทหารราชองคร ักษ ์ และเป็น ผู้ มี เกียรติ ในพระราชสํานัก
ของพระองค์ 15  แล ้วข้าพระองค์ ได้ ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขา
จรงิหรอื  เปล ่าเลย ขอกษั ตร ิย์อยา่ทรงกล่าวโทษสิง่ใดต่อผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ หรอืวงศ์วานของบิดาของข้าพระองค์ ทัง้
สิน้ เพราะผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ไม่ ทราบเรือ่งน้ี เลย  ไม่ วา่มาก
หรอืน้อย� 16  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �อาหิเมเลค  เจ้ าจะต้องตาย
แน่ ทัง้เจ้าและวงศ์วานบิดาของเจ้าทัง้สิน้ด้วย� 17 และกษั 
ตร ิย ์ก็ รบัสัง่แก่ทหารราบผู้ยนืเฝ้าอยู ่วา่ �จงหนัมาประหาร
ปุโรหติเหล่าน้ีของพระเยโฮวาห ์เสีย เพราะวา่มือของเขาอยู่
กับดาวดิด้วย เขารู ้แล ้ วว ่ามันหนี ไป  แต่  ไม่  แจ ้งให้เรารู�้  
แต่ ข้าราชการผู้ รบัใช ้ของกษั ตร ิย ์ไม่ ยอมลงมือฟันปุโรหติ
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ของพระเยโฮวาห์ 18  แล ้วกษั ตร ิย์จึงตรสักับโดเอกวา่ � เจ้ 
าจงหนัไปฟันปุโรหติเหล่าน้ัน� โดเอกคนเอโดมก็หนัไปฟัน
บรรดาปุโรหติ ในวนัน้ันเขาฆ่าบุคคลท่ีสวมเอโฟดผ้าป่าน
เสียแปดสิบหา้คน 19 และเขาประหารโนบ เมืองของปุโรหติ
 เสียด ้วยคมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทัง้ผู้ ชาย  ผู้หญิง  เด็ก 
และเด็กท่ีย ังด ูดนม  ววั  ลา และแกะ 20  แต่  บุ ตรชายคนหน่ึง
ของอาหิเมเลค  บุ ตรชายอาห ิทูบ ชื่ออาบียาธาร ์ได้ รอดพ้น
และหนีตามดาวดิไป 21  อาบ ียาธาร ์ก็ บอกดาวดิวา่ซาอูล
ได้ประหารปุโรหติของพระเยโฮวาห ์เสีย 22  ดาว ิดจึงพู ดก ับ
อาบียาธาร ์วา่ �ในวนัน้ันเม่ือโดเอกคนเอโดมอยู ่ท่ีน่ัน เรา
รู ้แล ้ วว ่า เขาจะต้องทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้นเหตุ แห ่งความ
ตายของบุคคลทัง้สิน้ในวงศ์วานบิดาของท่าน 23 จงอยู่เสี 
ยก ับเราเถิด อยา่กลัวเลย เพราะผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของท่านก็
แสวงหาชวีติของเราด้วย ท่านอยูกั่บเราก็จะพ้นภัย�

23
การพเนจรและการหลีกเล่ียงหลบหนีของดาวดิ

1  แล ้วพวกเขาบอกดาวดิวา่ � ดู  เถิด คนฟีลิสเตียกําลัง
รบเมืองเคอีลาห ์อยู ่และปล้นเอาข้าวท่ี ลาน � 2  ดาว ิดจึงทูล
ถามพระเยโฮวาห ์วา่ �ควรท่ีข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟี
ลิสเตียเหล่าน้ี หรอืไม่ � และพระเยโฮวาห์ตรสักับดาวดิวา่
�จงไปต่อสู้คนฟีลิสเตียและชว่ยเมืองเคอลีาห ์ให ้ พ้น � 3  แต่ 
คนของดาวดิเรยีนท่านวา่ � ดู  เถิด เราอยูใ่นยูดาห ์น่ี  ก็ ยงักลัว
อยู่ ถ้าเราขึ้นไปยงัเคอีลาห ์สู้ รบกับกองทัพของฟีลิสเตียเรา
จะยิง่กลัวมากขึ้นเท่าใด� 4  แล ้วดาว ิดก ็ทูลถามพระเยโฮ
วาห ์อกี และพระเยโฮวาห์ตรสัตอบท่านวา่ �จงลุกขึ้นลงไป
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ยงัเคอีลาห ์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของ
เจ้า� 5 และดาว ิดก ับคนของท่านก็ไปยงัเคอีลาห ์ต่อสู้ กับ
คนฟีลิสเตีย นําเอาสัตว์เล้ียงของเขาไป และฆ่าฟันเขาทัง้
หลายเสียเป็ นอ ันมาก ดังน้ันแหละดาว ิดก ็ ได้ ชว่ยชาวเมือง
เคอลีาห ์ให ้ พ้น 6  อยู ่มาเม่ืออาบยีาธาร ์บุ ตรชายของอาหเิมเล
คหนีไปหาดาวดิท่ีเมืองเคอีลาห ์น้ัน เขาถือเอโฟดลงมาด้วย
7  มี คนไปทูลซาอูลวา่  ดาว ดิมาท่ีเคอลีาห ์แล้ว ซาอูลจึงตร ัสว 
่า �พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว เพราะท่ีเขาเข้าไป
ในเมืองท่ี มี  ประตู และดาล เขาก็ขังตัวเองไว�้ 8 และซาอูล
ทรงให้เรยีกพลทัง้ปวงเข้าสงคราม  ให ้ลงไปยงัเคอีลาห์เพื่อ
ล้อมดาว ิดก ับคนของท่านไว้ 9  ดาว ิดทราบวา่ซาอูลทรงคิด
รา้ยต่อท่าน ท่านจึงพู ดก ับอาบียาธาร ์ปุ โรหติวา่ �จงนําเอา
เอโฟดมาท่ี น่ี  เถิด � 10  ดาว ิดกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ ยนิ
แน่ วา่ ซาอูลหาชอ่งท่ีจะมายงัเคอีลาห์เพื่อทําลายเมืองน้ี
เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ 11 ประชาชนชาวเคอลีาหจ์ะมอบ
ข้าพระองค์ ไว ้ในมือท่านหรอื ซาอูลจะเสด็จลงมาดังท่ี ผู้รบั
ใช ้ของพระองค์ ได้ ยนิน้ันหรอื  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล ขอพระองค์ทรงบอกผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เถิด 
� และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เขาจะลงมา� 12  แล ้วดาวดิจึง
กราบทูลวา่ �ประชาชนชาวเคอลีาหจ์ะมอบข้าพระองค์และ
คนของข้าพระองค์ ไว ้ในมือของซาอูลหรอื� และพระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �เขาทัง้หลายจะมอบเจ้าไว�้ 13  แล ้วดาว ิดก ับ
คนของท่านซ่ึ งม ีประมาณหกรอ้ยคนก็ ลุ กขึ้นไปเสียจากเคอี
ลาห์ และเขาทัง้หลายก็ไปตามแต่ ท่ี เขาจะไปได้ เม่ื อม ีคนไป
ทูลซาอูลวา่  ดาว ิดหนีไปจากเคอีลาห ์แล้ว ซาอู ลก ็ทรงเลิก
การติดตาม 14 และดาว ิดก ็ อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารตามท่ีกําบัง
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เข้มแข็งและอยูใ่นแดนเทือกเขาแหง่ถิน่ทุ รก ันดารศิฟ และ
ซาอู ลก ็ทรงแสวงหาท่านทุกวนั  แต่ พระเจ้ามิ ได้ มอบท่าน
ไวใ้นมือของซาอูล 15 และดาวดิเห ็นว ่าซาอูลได้ทรงออกมา
แสวงหาชวีติของเธอ  ดาว ิ ดอย ู่ในถิน่ทุ รก ันดารศิฟท่ี ป่าไม้ 
16และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ ลุ กขึ้นไปหาดาวดิท่ี ป่า
ไม้ และสนับสน ุนม ือของเธอให ้เข ้มแข็งขึ้นในพระเจ้า 17 โย
นาธานพู ดก ับเธอวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะวา่มือของซาอูล
เสด็จพ่อของฉันจะหาเธอไม่ พบ เธอจะได้เป็นกษั ตร ิย์เหนื 
ออ ิสราเอล และฉันจะเป็ นอ ุปราช ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นก 
็ทราบเรือ่งน้ี ด้วย � 18 และทัง้สองก็กระทําพันธสัญญาต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ดาว ิดยงัค้างอยู ่ท่ี  ป่าไม้ และโยนา
ธานก็ กล ับไปวงั 19 ฝ่ายชาวศิฟได้ขึ้นไปหาซาอูลท่ีกิเบอาห์
ทูลวา่ � ดาว ิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ ในท่ี
กําบังเข้มแข็งท่ี ป่าไม้ บนเนินเขาฮาคีลาห์ ซ่ึงอยู ่ใต้ เยชิโม
นมิ ใช ่ หรอื 20  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอเสด็จลง
ไปตามสุดพระทัยปรารถนาท่ีจะลงไป ฝ่ายพวกข้าพระองค์
จะมอบเขาไวใ้นหตัถ์ของกษั ตร ิย�์ 21และซาอูลตร ัสว ่า �ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่พวกท่าน เพราะพวก
ท่านปรานี เรา 22 จงไปหาดู ให ้ แน่ นอนยิง่ขึ้น  ดู  ให ้ รู ้วา่เขา
อยู ่ท่ีไหน ใครเหน็เขาท่ีน่ันบ้าง เพราะมีคนบอกข้าวา่ เขา
ฉลาดนัก 23 เพราะฉะน้ันจงไปสังเกตดู ท่ี ซุ่มวา่เขาซ่อนตัว
อยู ่ท่ีไหน และกลับมาเอาเน้ือความแน่นอนมาบอกเรา  แล 
้วเราจะไปกั บท ่าน ต่อมาถ้าเขาอยู่ ในเขตแผ่นดิน เราจะ
ค้นหาเขาในบรรดาคนยูดาห ์ท่ี นับเป็นพันๆ� 24 เขาทัง้หลาย
ก็ ลุ กขึ้นไปยงัศิ ฟก ่อนซาอูล ฝ่ายดาว ิดก ับคนของท่านอยู่
ในถิน่ทุ รก ันดารมาโอนในท่ีราบใต้เยช ิโมน 25 ซาอู ลก ับคน
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ของพระองค์ ก็ แสวงหาท่าน  มี คนบอกดาวดิ ท่านจึงลงไปยงั
ศิลาและอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารมาโอน เม่ือซาอูลทรงได้ยนิดัง
น้ั นก ็ทรงติดตามดาวดิไปในถิน่ทุ รก ันดารมาโอน 26 ซาอูล
เสด็จไปฟากภูเขาข้างน้ี  ดาว ิ ดก ับคนของท่านอยู่ฟากภูเขา
ข้างโน้น  ดาว ิ ดก ็ ร ีบหนีจากพระพักตรซ์าอูล เพราะซาอู ลก ับ
คนของพระองค์มาล้อมรอบดาว ิดก ับคนของท่านเพื่อจะจับ
27  แต่  มี  ผู้ ส่ือสารคนหน่ึงมาทูลซาอูลวา่ �ขอรบีเสด็จกลับ
เพราะคนฟีลิสเตียยกกองทัพมาบุ กรุ กแผ่นดิน� 28 ซาอูล
จึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวดิไปรบกับฟีลิสเตีย เขาจึง
เรยีกท่ีน้ั นว ่าเส-ลาฮามาเลคอท 29  ดาว ิ ดก ข็ึ้นไปจากท่ีน่ันไป
อาศัยอยูใ่นท่ีกําบังเข้มแข็งแหง่เอนเกดี

24
 ดาว ิดไว ้ช ีวติของกษั ตร ิยซ์าอูลท่ีเมืองเอนเกดี

1  อยู ่มาเม่ือซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ตามคนฟีลิสเตีย
แล้ว  มี คนมาทูลวา่ � ดู  เถิด  ดาว ิ ดอย ู่ในถิน่ทุ รก ันดารเมือง
เอนเกดี� 2  แล ้วซาอู ลก ็ทรงนําพลท่ีคัดเลือกจากบรรดา
คนอสิราเอลแล้วสามพันคนไปแสวงหาดาว ิดก ับคนของ
ท่าน ท่ีหนิ เลียงผา 3 และพระองค์ เสด็จมา ท่ีคอกแกะรมิ
ทาง  มี ถ้ําอยู่ ถ้ําหน่ึงท่ี น่ัน และซาอู ลก ็เสด็จเข้าไปส่งทุกข์
ฝ่ายดาว ิดก ับคนของท่านน่ังอยู ่ท่ี ส่วนลึกท่ีสุดของถ้ํา 4 คน
ของดาว ิดก ็เรยีนท่านวา่ � ดู  เถิด  วนัน้ี เป็ นว ั นที ่พระเยโฮ
วาห์ตรสักั บท ่านวา่ � ดู  เถิด เราจะมอบศั ตรู ของเจ้าไว้ใน
มือของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ทํากับเขาตามท่ี เจ้ าเหน็ควร� �
 แล ้วดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอู 
ลอย ่างลับๆ 5 ต่อมาภายหลังใจของดาว ิดก ็ ตําหนิ ตั วท ่าน
เอง เพราะท่านได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล 6 ท่าน
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วา่แก่คนของท่านวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงหา้มข้าพเจ้า
กระทําสิง่น้ีต่อเจ้านายของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์
ทรงเจิมตัง้ไว้ คือท่ีจะเหยยีดมือออกต่อสู้กั บท ่าน ด้วยวา่
ท่านเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว�้ 7  ดาว ิ ดก ็หา้มผู้ รบั
ใช ้ของท่านด้วยถ้อยคําเหล่าน้ี และไม่ ยอมให ้เขาทัง้หลาย
ทํารา้ยซาอูล และซาอู ลก ็ทรงลุกขึ้นออกจากถ้ําเสด็จไป
ตามทางของพระองค์ 8 ภายหลังดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นด้วย และ
ออกไปจากถ้ํารอ้งทูลซาอูลวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของ
ข้าพระองค์� และเม่ือซาอูลทรงเหลี ยวด ู ดาว ิ ดก ็ก้มลงถึ งด 
ินกราบไหว้ 9 และดาวดิทูลซาอูลวา่ �ไฉนพระองค์ทรงฟัง
ถ้อยคําของคนท่ี กล่าววา่ � ดู  เถิด  ดาว ิดแสวงหาท่ีจะทํารา้ย
พระองค์� 10  ดู  เถิด  วนั น้ี พระเนตรของพระองค์ ประจักษ์  
แล ้ วว ่า พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ในวนัน้ี ไว ้ในมือของ
ข้าพระองค์ ท่ี ในถ้ํา และบางคนได้ ขอให ้ข้าพระองค์ประหาร
พระองค์ เสีย  แต่ ข้าพระองค์ ก็ได้  ไว ้ พระชนม์ ของพระองค์ ข้า
พระองค์ พูดวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ยื่ นม ือออกทํารา้ยเจ้านาย
ของข้าพเจ้า เพราะพระองค์เป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว�้ 11 ยิง่กวา่น้ันเสด็จพ่อของข้าพระองค์ ได้  ขอด ูชายฉลอง
พระองค์ ใน มือ ของ ข้า พระองค์  โดย เหตุ ท่ี วา่ ข้า พระองค์ 
ได้ ตัด ชาย ฉลอง พระองค์ ออก และ มิ ได้ ประหาร พระองค์ 
เสีย ขอพระองค์ทรงทราบและทรงเหน็เถิดวา่ ในมือของ
ข้า พระองค์ ไม่มี ความ ชัว่ รา้ย หรอื การ ละเมิด ข้า พระองค์ 
มิได้ กระทําบาปต่อพระองค์  แม้ว ่าพระองค์จะล่าชวีติของ
ข้าพระองค์เพื่อจะเอาชวีติข้าพระองค์ 12 ขอพระเยโฮวาห์
ทรงพิพากษาระหวา่งข้าพระองค์และพระองค์ ขอพระเย
โฮ วาห์ ทรง แก้ แค้น แทน ข้า พระองค์ ต่อ พระองค์  แต่ มือ
ของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 13 ดังสุภาษิต
โบราณวา่ �ความชัว่รา้ยก็ออกมาจากคนชัว่�  แต่ มือของข้า
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พระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 14  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสรา
เอลออกมาตามผู้ ใด  พระองค์  ไล่ ตามผู้ ใด  ไล่ ตามสุนัขท่ีตาย
แล้ว  ไล่ ตามตัวหมัด 15 เพราะฉะน้ันขอพระเยโฮวาห์ทรง
เป็นผู้ พิพากษา และขอทรงประทานคําพิพากษาระหวา่งข้า
พระองค์และพระองค์ และทอดพระเนตร และขอวา่ความ
ฝ่ายข้าพระองค์ และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นหตัถ์ของ
พระองค์� 16  อยู ่มาเม่ือดาวดิทูลคําเหล่าน้ีต่อซาอูลแล้ว
ซาอูลตร ัสว ่า � ดาว ิดบุตรของข้าเอย๋ น่ันเป็นเสียงของเจ้า
หรอื� ซาอู ลก ็ทรงส่งเสียงกันแสง 17  พระองค์ ตรสักับดา
วดิวา่ � เจ้ าชอบธรรมยิง่กวา่ข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วย
ความดี ในเม่ือข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความรา้ย 18  เจ้ าได้
ประกาศในวนัน้ี แล ้ วว ่า  เจ้ าได้กระทําความดีต่อข้าอยา่งไร
ในการท่ี เจ้ ามิ ได้ ประหารข้าเสียในเม่ือพระเยโฮวาห์ทรง
มอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้ว 19 เพราะถ้าผู้ใดพบศั ตรู ของ
ตน เขาจะยอมให้ปลอดภัยไปหรอื ดังน้ันขอพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําดี แก่  เจ้ าสนองการท่ี เจ้ าได้กระทําแก่ข้าในวนั
น้ี 20  บัดน้ี  ดู  เถิด ข้าประจั กษ ์ แล ้ วว ่า  เจ้ าจะเป็นกษั ตร ิย ์
แน่ และราชอาณาจั กรอ ิสราเอลจะสถาปนาอยู่ในมือของ
เจ้า 21 เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงปฏิญาณให ้แก่ ข้าในพระนาม
ของพระเยโฮวาห ์วา่  เจ้ าจะไม่ตัดเชื้อสายรุน่หลังของข้า
เสีย และเจ้าจะไม่ทําลายชื่อของข้าเสียจากวงศ์วานบิดา
ของข้า� 22  ดาว ิ ดก ็ปฏิญาณให ้แก่ ซาอูล  แล ้วซาอู ลก ็เสด็จ
กลับพระราชวงั และดาว ิดก ับคนของท่านก็ขึ้นไปยงัท่ีกําบัง
เข้มแข็ง

25
ความตายของซามูเอล

1 ฝ่ายซามูเอลก็ สิ ้นชวีติและคนอสิราเอลทัง้ปวงก็ประชุม
กันไว ้ทุกข์  ให ้ ท่าน และเขาทัง้หลายก็ฝังศพท่านไว้ในบ้าน
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ของท่านท่ีรามาห์ และดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นลงไปยงัถิน่ทุ รก ันดาร
ปาราน

 ดาวดิ นาบาลและนางอาบี กาย ิล
2  มี ชายคนหน่ึงในมาโอน  มี การงานอยู่ในคารเมล ชาย

ผู้น้ั นม ่ั งม ี มาก  มี แกะสามพันและแพะหน่ึงพัน ท่านตัดขน
แกะของท่านอยู ่ท่ี คารเมล 3 ชื่อของชายคนน้ันคือนาบาล
และชื่อภรรยาของท่านคืออาบี กาย ิล นางมีความเข้าใจเรือ่ง
ต่างๆ เป็นอยา่งดีและมี หน ้าตาสวยงาม  แต่ ชายคนน้ันเป็น
คนสามานย์และประพฤติตัวเลวทราม เป็นวงศ์วานของคา
เลบ 4  ดาว ิ ดอย ู่ในถิน่ทุ รก ันดารได้ย ินว ่านาบาลกําลังตัด
ขนแกะของเขาอยู่ 5  ดาว ิดจึงใช้ชายหนุ่ มสิ บคน และดาวดิ
สัง่ชายหนุ่มเหล่าน้ั นว ่า �จงขึ้นไปท่ีคารเมลไปหานาบาล
และคํานับเขาในนามของเรา 6 ท่านทัง้หลายจงกล่าวคํา
คํานับเขาเชน่น้ี วา่ � สันติ ภาพจงมี แก่  ท่าน  สันติ ภาพจงมี 
แก่  วงศ์ วานของท่าน และสันติภาพจงมี แก่ บรรดาสิง่ท่ีท่าน
มี 7 ข้าพเจ้าได้ย ินว ่าท่านมีคนตัดขนแกะ ฝ่ายผู้เล้ียงแกะ
ของท่านน้ันอยู่กับเรา เรามิ ได้ กระทําอนัตรายเขาเลย และ
เขาก็ มิได้ ขาดอะไรไปตลอดเวลาท่ีเขาอยู่ในคารเมล 8  ขอ
ให ้ถามพวกคนหนุ่มของท่าน  ดู  เถิด เขาทัง้หลายจะสําแดง
ใหท่้านทราบเอง เพราะฉะน้ันขอให้คนหนุ่ มท ้ังหลายของ
ข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน เพราะเรามา
ในวนัดี ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านโปรดให ้สิ ่งท่ีตกมาถึ งม ือของ
ท่านแก่พวกผู้ รบัใช ้ของท่านและแก่ ดาว ิดบุตรของท่าน� �
9 เม่ือพวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึ งก ็ กล ่าวบรรดาคําเหล่า
น้ันแก่นาบาลในนามของดาวดิ และเขาทัง้หลายก็คอยอยู่
10 และนาบาลตอบคนรบัใช้ของดาวดิวา่ � ดาว ิดคือผู้ ใด  
บุ ตรของเจสซีคือผู้ ใด  สมัยน้ี  มี  คนใช ้เป็ นอ ันมากท่ี หนี ไป
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จากนายของตน 11 ควรหรอืท่ีข้าจะนําขนมปังของข้า และ
น้ําของข้า และเน้ือของข้า ซ่ึงข้าได้ฆ่าเสียสําหรบัคนตัดขน
แกะของข้า  มอบให ้ แก่ คนซ่ึงมาจากท่ีไหนข้าก็ ไม่รู ้� 12 พวก
คนหนุ่มของดาว ิดก ็ หนักลับ และมาบอกเรือ่งราวทัง้สิน้น้ี 
แก่  ดาวดิ 13 และดาวดิสัง่คนของท่านวา่ � ทุ กคนจงเอาดาบ
คาดเอวไว�้ และทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของตน และดาว ิ
ดก เ็อาดาบคาดเอวด้วย และมีคนติดตามดาวดิไปประมาณ
ส่ีรอ้ยคน ส่วนอกีสองรอ้ยคนอยู่เฝ้ากองสัมภาระ 14  แต่  มี 
คนหนุ่มคนหน่ึงไปบอกนางอาบี กาย ิลภรรยาของนาบาลวา่
� ดู  เถิด  ดาว ิดส่งผู้ส่ือสารมาจากถิน่ทุ รก ันดารเพื่อจะคํานับ
นายของเรา และนายกลั บด ุวา่คนเหล่าน้ัน 15  แต่ คนเหล่า
น้ันเคยดีต่อเรามาก และเราไม่ต้องถูกทํารา้ยอยา่งใดเลย
และไม่ขาดสิง่ไรตราบใดท่ีเราไปกับเขาเม่ือเราอยู่ในทุ่งนา
16 เขาเป็นเหมือนกําแพงของเราทัง้กลางคืนและกลางวนั
ตลอดเวลาท่ีเราเล้ียงแกะอยู่กับเขา 17 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่าน
ทราบเรือ่งน้ีและพิจารณาวา่ท่านควรจะกระทําประการใด
เพราะเขาคงมุ่งรา้ยต่อนายของเรา และต่อครวัเรอืนทัง้สิน้
ของนายนายน้ันเป็นคนอนัธพาล ใครจะพูดด้วยก็ ไม่ได้ � 18  
แล ว้นางอาบี กาย ิ ลก ็ ร ีบจัดขนมปังสองรอ้ยก้อน และน้ําองุน่
สองถุงหนัง และแกะท่ีทําเสรจ็แล้วหา้ตัว และข้าวคัว่หา้ถัง
และองุน่แหง้รอ้ยชอ่ และขนมมะเด่ือสองรอ้ยแผ่นบรรทุก
หลังลา 19 นางก็สัง่คนรบัใชข้องนางวา่ �จงรบีไปก่อนเรา  ดู  
เถิด เราจะตามเจ้าไป�  แต่ นางมิ ได้ บอกนาบาลสามีของนาง
20 เม่ือนางขี่ลาลงมา  มี สันเขาบังฝ่ายนางอยู่  ดู  เถิด  ดาว ิ ดก 
ับคนของท่านก็ลงมาทางนาง และนางก็พบเขาทัง้หลายเข้า
21  ดาว ดิกล่าวไว ้แล ้ วว ่า �ข้าได้เฝ้าทุกสิง่ท่ีคนน้ี มี  อยู ่ในถิน่ทุ 
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รก ันดารเสียเปล่า  ไม่มี  สิ ่งใดของเขาขาดไปเลย และเขายงั
กระทําความชัว่ต่อข้าตอบแทนความดี 22 ถ้าถึงแสงอรุณ
ของรุง่เชา้ข้ายงัปล่อยให้คนใดท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้ใน
บรรดาคนของเขาน้ันให ้เหลืออยู ่  ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษ
ศั ตรู ทัง้หลายของดาว ิดอย ่างน้ัน และให ้หน ักยิง่กวา่น้ั นอ 
ีก� 23 เม่ือนางอาบี กาย ิลเหน็ดาวดิ นางก็ ร ีบลงจากหลังลา
ซบหน้าลงต่อดาวดิกราบลงถึ งด ิน 24 นางกราบลงท่ี เท ้าของ
ดาวดิกล่าววา่ � เจ้ านายของดิฉันเจ้าข้า ความชัว่ชา้น้ันอยู ่
ท่ี  ดิ ฉันแต่ ผู้เดียว  ขอให ้หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านได้ พู ดให้ท่าน
ฟัง ขอท่านได้โปรดฟังเสียงหญิงผู้ รบัใช ้ของท่าน 25 ขอเจ้า
นายของดิฉันอยา่ได้เอาความกับชายอนัธพาลคนน้ีเลยคือ
นาบาล เพราะเขาเป็นอยา่งท่ีชื่อของเขาบอก นาบาลเป็น
ชื่อของเขา และความโงเ่ขลาก็ อยู ่กับเขา  แต่  ดิ ฉันหญิงผู้ รบั
ใช ้ของท่านหาได้ เห ็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซ่ึงท่านได้ ใช ้
ไปน้ันไม่ 26  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ านายของดิ ฉัน พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด และท่านมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด ด้วย
วา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ท่านระงบัเสียจากการทําให้
โลหติตก และจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเอง เพราะ
ฉะน้ันขอให ้ศัตรู ของท่านและบรรดาผู้ ท่ี กระทํารา้ยต่อเจ้า
นายของดิฉันจงเป็นอยา่งนาบาล 27  สิ ่งเหล่าน้ีซ่ึงหญิงผู้ รบั
ใช ้ของท่านได้นํามาให ้เจ้ านายของดิฉันขอมอบแก่บรรดา
คนหนุ่ม ซ่ึงติดตามเจ้านายของดิ ฉัน 28  ได้ โปรดอภัยการ
ละเมิดของหญิงผู้ รบัใช ้ของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาหจ์ะ
ทรงกระทําให ้เจ้ านายของดิฉันเป็นวงศ์วานท่ีมัน่คงอยา่ง
แน่ นอน ด้วยวา่เจ้านายของดิฉันทําสงครามอยู่ฝ่ายพระเย
โฮวาห์  ตราบใดท่ี ท่านมี ช ีวิตอยู่จะหาความชั ่วท ่ีตั วท ่านไม่ 
ได้  เลย 29  แม้  มี คนลุกขึ้นไล่ตามท่านและแสวงหาชวีติของ
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ท่าน  ช ีวติของเจ้านายของดิฉันจะผูกมั ดอย ู่กับกลุ่มชวีติซ่ึง
อยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  แต่  ช ีวติศั ตรู ของท่าน
จะถูกเหวีย่งออกไปดัง่ออกไปจากรงัสลิง 30 และต่อมาเม่ือ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่ เจ้ านายของดิฉันแล้ว ตาม
บรรดาความดีซ่ึงพระองค์ทรงลัน่วาจาเก่ียวกั บท ่าน และ
ทรงตัง้ท่านไว้เป็นเจ้านายเหนื ออ ิสราเอล 31  เจ้ านายของ
ดิฉันจะไม่ มี  เหตุ  ท่ี ต้องเศรา้ใจหรอืระกําใจ เพราะได้กระทํา
ใหโ้ลหติเขาตกด้วยไม่ มี  สาเหตุ หรอืเพราะเจ้านายของดิฉัน
ทําการแก้แค้นเสียเอง และเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ความดี แก่  เจ้ านายของดิฉันแล้ว  ก็ ขอระลึกถึงหญิงผู้ รบัใช ้
ของท่านบ้าง� 32  ดาว ิดจึงกล่าวแก่ อาบ ี กาย ิลวา่ � สาธุ การ
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงใช ้เจ้ าให้มา
พบเราในวนัน้ี 33  ขอให ้ ความสุข ุมของเจ้ารบัพระพร และ
ขอให้ตัวเจ้าได้รบัพระพร เพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวนัน้ี 
ให ้พ้นจากการทําให้โลหติตก และจากการแก้แค้นด้วยมือ
ของเราเอง 34 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  
ผู้ ทรงระงบัเราเสียจากการกระทํารา้ยเจ้า ทรงพระชนม์ อยู ่ 
แน่  ฉันใด ถ้าเจ้ามิ ได้  ร ีบมาพบเราเสีย เม่ือถึงแสงอรุณของ
รุง่เชา้จะไมม่ี คนที ปั่สสาวะรดกําแพงได้เหลือแก่นาบาลเลย
เป็นแน่� 35  แล ้วดาว ิดก ็รบับรรดาสิง่ท่ีนางนํามาจากมือ
ของนาง และดาวดิกล่าวแก่นางวา่ �จงกลับไปย ังบ ้านเรอืน
ของเจ้าด้วยสันติภาพเถิด  ดู  เถิด เราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้ว
และเราก็ยอมรบัเจ้า� 36 และอาบี กาย ิ ลก ็ กล ับไปหานา
บาล และดู เถิด ท่านกําลั งม ีการเล้ียงใหญ่ในบ้านของท่าน
อยา่งการเล้ียงของกษั ตร ิย์ และจิตใจของนาบาลก็รา่เรงิอยู่
เพราะท่านมึนเมามาก นางจึ งม ิ ได้ บอกอะไรใหท่้านทราบ  
ไม่ วา่มากหรอืน้อย จนเวลารุง่เชา้ 37 และต่อมาในเวลาเชา้
เม่ือเหล้าองุน่สรา่งจากนาบาลไปแล้ว ภรรยาของท่านก็เล่า
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เหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ให ้ ฟัง และจิตใจของท่านก็ตายเสียภายใน
และท่านกลายเป็นดั งก ้อนหนิ 38  อยู ่มาอกีประมาณสิบวนั
พระเยโฮวาหท์รงประหารนาบาลและท่านก็ สิน้ชวีติ 

 ดาว ิดแต่งงานกับนางอาบี กาย ิลและนางอาหโินอมั
39 เม่ือดาวดิได้ย ินว ่านาบาลสิน้ชวีติแล้ว ท่านจึงวา่ � สาธุ 

การแด่พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงแก้แค้นการเหยยีดหยามท่ีข้า
พระองค์ ได้ รบัจากมือของนาบาล และทรงป้องกันผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ไม่  ให ้ทําความชัว่ พระเยโฮวาห์ทรงตอบแทน
การกระทําชัว่ของนาบาลให้ตกบนศีรษะของเขาเอง�  แล 
้วดาว ิดก ็ส่งคนไปสู่ขออาบี กาย ิลให้มาเป็นภรรยาของท่าน
40 และเม่ือผู้ รบัใช ้ของดาวดิมาถึงอาบี กาย ิลท่ีคารเมล เขา
ทัง้หลายก็ พู  ดก ับนางวา่ � ดาว ิดได้ ให ้เราทัง้หลายมานําเธอ
ไปให้เป็นภรรยาของท่าน� 41 และนางก็ ลุ กขึ้นซบหน้าลงถึ 
งด ินกล่าววา่ � ดู  เถิด หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี จะ
ล้างเท้าให ้แก่  ผู้รบัใช ้ แห ่งเจ้านายของดิ ฉัน � 42  อาบ ี กาย ิ ลก ็ 
ร ีบลุกขึ้นขี่ลาตัวหน่ึงพรอ้มกับสาวใช ้ปรนนิบัติ เธออ ีกห ้าคน
นางตามผู้ส่ือสารของดาวดิไป และได้เป็นภรรยาของดาวดิ
43  ดาว ิดยงัได้รบันางอาหิโนอมัชาวยสิเรเอลมาด้วย และ
ทัง้สองก็เป็นภรรยาของท่าน 44 ซาอูลได้ทรงยกมีคาลราช
ธดิาของพระองค์  ผู้ เป็นภรรยาของดาวดิ  ให ้ แก่ ปัลที บุ ตรชา
ยลาอชิชาวกัลลิมแล้ว

26
 อ ีกครัง้หน่ึงท่ี ดาว ิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล

1 ชาวศิฟมาหาซาอูลท่ีเมืองกิเบอาห์ทูลวา่ � ดาว ิดซ่อน
ตัวอยู่บนเขาฮาคีลาห์ ซ่ึงอยู่ตรงหน้าเยชิ โมนมิ ใช ่ หรอื �
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2 ซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปท่ีถิน่ทุ รก ันดารศิฟ  พร ้อมกับชาย
อสิราเอลท่ีคัดเลือกแล้วสามพันคน เพื่อแสวงหาดาวดิใน
ถิน่ทุ รก ันดารศิฟ 3 และซาอูลทรงตัง้ค่ายอยู ่ท่ี เขาฮาคีลาห์
ซ่ึงอยู่ข้างถนนซ่ึงอยู่ตรงหน้าเยช ิโมน  แต่  ดาว ิดยงัคงอยู่ใน
ถิน่ทุ รก ันดาร และท่านเห ็นว ่าซาอูลเสด็จมาหาท่านท่ีใน
ถิน่ทุ รก ันดาร 4 เพราะฉะน้ันดาวดิส่งผู้สอดแนมออกไป จึง
ทราบวา่ซาอูลทรงยกมาแน่ แล้ว 5  แล ้วดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นมายงั
ท่ีซ่ึงซาอูลทรงตัง้ค่ายอยู่ และดาว ิดก ็ เหน็ที ่ ท่ี ซาอูลบรรทม
พรอ้มกับอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร ์แม่ทัพ ซาอูลบรรทมอยู่
กลางเขตค่าย ฝ่ายกองทั พก ็ตัง้ค่ายอยู่รอบพระองค์ 6  แล 
้วดาว ิดก ็ พู  ดก ับอาหิเมเลคคนฮติไทต์ และกับอาบีชยับุตร
ชายของนางเศรุยาห์ น้องชายของโยอาบวา่ � ผู้ ใดจะลงไป
ในค่ายของซาอู ลก ับเราบ้าง�  อาบ ีชยัตอบวา่ �ข้าพเจ้าจะ
ลงไปกั บท ่าน� 7  ดาว ิดและอาบชียัจึงลงไปท่ีกองทัพในเวลา
กลางคืน และดู เถิด ซาอูลบรรทมอยูก่ลางเขตค่าย หอกของ
พระองค์ปักอยู ่ท่ี  ท่ี  ดิ นตรงพระเศียร อบัเนอร์กับพวกพล
ก็นอนล้อมพระองค์ อยู ่8  อาบ ีชยัพู ดก ับดาวดิวา่ �ในวนัน้ี
พระเจ้าทรงมอบศั ตรู ของท่านไวใ้นมือของท่านแล้ว ฉะน้ัน
บัดน้ี ขอให ้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให ้ติ ดดิน ครัง้เดียวก็ 
พอ และข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครัง้ท่ี สอง � 9  แต่  ดาว ิดบอ
กอาบีชยัวา่ �ขออยา่ทําลายพระองค์ เลย เพราะผู้ใดเล่าจะ
เหยยีดมือออกต่อสู้ ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ และจะ
ไม่ มีความผิด � 10 และดาวดิกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด พระเยโฮวาห์จะทรงฆ่าพระองค์ท่าน
เอง หรอืจะถึงวนักําหนดท่ี พระองค์ ต้องสิน้พระชนม์ หรอื
พระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสีย 11 ขอพระเยโฮ
วาหท์รงหา้มปรามข้าพเจ้าไม่ ให ้ เหย ียดมือออกต่อสู้ ผู้  ท่ี พระ
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เยโฮวาห์ทรงเจิมไว้  บัดน้ี จงเอาหอกท่ี อยู ่ตรงพระเศียรกับ
เหยอืกน้ํา และให้เราไปกันเถิด� 12  ดาว ิดจึงเอาหอกและ
เหยอืกน้ําจากท่ีพระเศียรของซาอูล และเขาทัง้สองก็ออก
ไป  ไม่มี ใครเหน็  ไม่มี ใครทราบ และไม่ มี คนใดต่ืน เพราะ
เขาหลับสนิททุกคน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้เขา
หลับสนิท 13 และดาว ิดก ็ข้ามไปอกีฟากหน่ึงไปยนือยู่บน
ยอดเขาไกลออกไป  มี  ท่ี วา่งกวา้งใหญ่ระหวา่งทัง้สองฝ่าย
14  ดาว ิ ดก ็ตะโกนเรยีกพวกพลและเรยีกอบัเนอร ์บุ ตรชาย
เนอร ์วา่ �อบัเนอร ์เอย๋ ท่านไม่ตอบหรอื�  แล ้ วอ ับเนอรต์อบ
วา่ �ใครน่ั นที ่ มาร ้องเรยีกกษั ตร ิย�์ 15 และดาวดิตอบอบั
เนอร ์วา่ �ท่านไม่ ใช ่ ผู้ ชายแกล้วกล้าดอกหรอื ในอสิราเอล
มีใครเหมือนท่านบ้าง ทําไมท่านไม่เฝ้ากษั ตร ิย ์เจ้ านายของ
ท่านไว ้ให ้ ดี เพราะมีคนหน่ึงเข้าไปจะทําลายกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของท่าน 16  ท่ี ท่านกระทําเชน่น้ี ไม่ดี  แน่ พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ท่านสมควรตายเพราะท่านมิ ได้ เฝ้า
เจ้านายของท่านไว ้ให ้ ดี  ผู้  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้  บัดน้ี  
ตรวจดู  ที  วา่ หอกของกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ีไหน และเหยอืกน้ําท่ีตรง
พระเศียรน้ันอยู ่ท่ีไหน � 17 ซาอูลทรงจําสําเนียงดาวดิได้จึง
ตร ัสว ่า � ดาว ิดบุตรของข้าเอย๋  น่ี เป็นเสียงของเจ้าหรอื�
และดาวดิทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์
เป็น เสียง ข้า พระองค์ พ่ะ ยะ่ ค่ะ� 18 และ ท่าน ทูล ต่อ ไป วา่
�ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงไล่ตามผู้ รบัใช ้ของพระองค์
ข้าพระองค์ ได้ กระทําอะไรไป มือข้าพระองค์ผิ ดอย ่างไรเล่า
19 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ทรง
ฟังเสียงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงปลุกป่ัน
พระองค์ ให ้ ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขอพระเยโฮวาห ์ให ้ ได้ รบัเครือ่ง
ถวาย  แต่ ถ้าเป็นบุตรทัง้หลายของมนษุย ์ยุ  ก็  ขอให ้คนน้ันเป็ 
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นที ่สาปแชง่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้ ขับไล่ 
ข้าพระองค์ออกไปในวนัน้ี มิ  ให ้ ได้ ส่วนมรดกของพระเยโฮ
วาห์ โดยกล่าววา่ �จงไปปรนนิบั ติ พระอื่น� 20 เพราะฉะน้ัน
บัดน้ี ขออยา่ใหโ้ลหติของข้าพระองค์ตกถึ งด ินต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เพราะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้ออกมาหา
ชวีติหมัดตัวเดียว ดังผู้ หน ่ึงไล่ตามนกกระทาอยู่บนภู เขา 
� 21  แล ้วซาอูลตร ัสว ่า �ข้าได้กระทําบาปแล้ว  ดาว ิดบุตร
ของเราเอย๋ จงกลับไปเถิด ด้วยวา่เราจะไม่ทํารา้ยเจ้าอกีต่อ
ไป เพราะในวนัน้ี ช ีวติของเราก็ประเสรฐิในสายตาของเจ้า  
ดู  เถิด เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้กระทําผิ ดอย ่าง
เหลือหลาย� 22และดาวดิทูลวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ดู  เถิด หอก
ของกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ีน่ี ขอรบัสัง่ให้คนหนุ่มคนหน่ึงมารบัไปจาก
ท่ี น่ี 23พระเยโฮวาหท์รงประทานรางวลัแก่ ทุ กคนตามความ
ชอบธรรมและความสัตย์ซ่ือของเขา เพราะในวนัน้ีพระเย
โฮวาหท์รงมอบพระองค์ ไว ้ในมือของข้าพระองค์ แล้ว  แต่ ข้า
พระองค์ มิได้  เหย ียดมือออกต่อสู้ ผู้  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว้ 24  ดู  เถิด  ช ีวติของพระองค์น้ันประเสรฐิในสายตาของข้า
พระองค์ในวนัน้ี ฉันใด  ก็  ขอให ้ ช ีวติของข้าพระองค์ประเสรฐิ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์ฉันน้ัน และขอพระองค์
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากบรรดาความทุกข์ลําบากทัง้
สิน้ด้วย� 25  แล ้วซาอูลจึงตรสักับดาวดิวา่ � ดาว ิดบุตรของ
เราเอย๋ ขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้า  เจ้ าจะกระทําสิง่ท่ี ยิง่ใหญ่ 
และจะสําเรจ็แน่�  ดาว ิดจึงไปตามทางของท่าน และซาอู 
ลก ็เสด็จกลับสู่ราชสํานักของพระองค์

27
 ดาว ิดสิน้หวงัจึงหนีไปอยู ่ท่ี  แผ่ นดินคนฟีลิสเตีย
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1  ดาว ิดนึกในใจวา่ �ข้าคงจะพินาศสักวนัหน่ึ งด ้วยมือ
ของซาอูล  ไม่มี  สิ ่งใดดีกวา่ท่ีข้าจะหนีไปอยู ่ท่ี  แผ่ นดินคน
ฟีลิสเตีย  แล ้วซาอู ลก ็จะทรงเลิกไม่ ติ ดตามข้าอกีภายใน
พรมแดนอสิราเอล และข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านได้�
2  ดาว ิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทัง้ตั วท ่านและคนท่ี อยู ่กั บท 
่านหกรอ้ยคนด้วยกัน ไปหาอาคีชบุตรชายมาโอค  กษัตรยิ ์
เมืองกัท 3 และดาว ิดก ็อาศัยอยู่กับอาคีชท่ีเมืองกัท คือตั 
วท ่านและคนของท่าน  ทุ กคนมีครวัเรอืนไปด้วย ทัง้ดาวดิ
พรอ้มกับภรรยาสองคน คืออาหิโนอมัชาวยสิเรเอล และ
อาบี กาย ิลชาวคารเมลภรรยาของนาบาล 4 และเม่ื อม ีคน
ไปทูลซาอูลวา่  ดาว ิดได้ หนี ไปเมืองกัทแล้ว  พระองค์  ก็  มิได้ 
แสวงหาท่านอกีต่อไป 5  แล ้วดาวดิจึงทูลอาคีชวา่ �ถ้าบัดน้ี
ข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงให้เขามอบท่ีในหวัเมืองแก่ข้าพระองค์สักแหง่หน่ึง
เพื่อข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน ไฉนผู้ รบัใช ้ของพระองค์
จะอยูใ่นราชธานีกับพระองค์ เล่า � 6 ในวนัน้ันอาคีชทรงมอบ
เมืองศิกลากให้ ศิกลากจึงเป็นหวัเมืองขึ้นแก่ กษัตรยิ ์ ยู ดาห์
จนถึงทุกวนัน้ี 7 ระยะเวลาท่ี ดาว ิดอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิ
สเตียน้ันเป็นหน่ึงปีกับส่ี เดือน 8 ฝ่ายดาว ิดก ับคนของท่าน
ก็ขึ้นไปปล้นชาวเกชูร์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะ
ประชาชาติ เหล่า น้ี เป็นชาวแผ่นดินน้ันตัง้แต่ สมัยโบราณ 
ไกลไปจนถึงเมืองชูรถึ์งแผ่นดิ นอ ียปิต์ 9  ดาว ิ ดก ็ โจมตี  แผ่ น
ดินน้ัน  ไม่  ไว ้ ช ีวติผู้ชายหรอืผู้ หญิง  แต่ รบิแกะ  ววั  ลา  อูฐ และ
เส้ือผ้า  แล ้วกลับมาหาอาคีช 10 อาคีชถามวา่ � วนัน้ี ท่านไป
ปล้นผู้ใดมา�  ดาว ิ ดก ็ทูลวา่ �ปล้นถิน่ใต้ ท่ี  แผ่ นดินยูดาห์
ปล้นถิน่ใต้ ท่ี คนเยราเมเอล และปล้นถิน่ใต้คนเคไนต์� 11  
ดาว ิ ดม ิ ได้  ไว ้ ช ีวติผู้ชายหรอืผู้ หญิง  ท่ี จะนําข่าวมาท่ีเมืองกัท
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โดยคิดวา่ �เกรงวา่เขาจะบอกเรือ่งของเราและกล่าววา่ � 
ดาว ิดได้ทําอยา่งน้ันๆ และน่ีจะเป็ นว ิธกีารขณะท่ีท่านอาศัย
อยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตีย� � 12 อาคีชทรงวางพระทัยในดา
วดิด้วยทรงดําร ิวา่ �เขาได้กระทําให้อสิราเอลชนชาติของ
เขาเกลียดอยา่งท่ี สุด เพราะฉะน้ันเขาจึงเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา
ได้ ตลอดไป �

28
คนของดาวดิจะเป็นทหารยามรกัษาพระราชวงัของกษั 

ตร ิยอ์าคีช
1  อยู ่มาในครัง้ น้ันคนฟีลิสเตียได้รวบรวมกําลังเพื่อทํา

สงครามสู้รบกับอสิราเอล และอาคีชตรสักับดาวดิวา่ �จง
เข้าใจเถิดวา่ ท่านกับคนของท่านจะออกทัพไปกับเรา� 2  
ดาว ิดทูลอาคีชวา่ � ดี  ที เดียวพ่ะยะ่ค่ะ  พระองค์ จะได้ทราบวา่
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะกระทําอะไรได้ บ้าง � และอาคีชรบัสั ่
งก ับดาวดิวา่ � ดี  แล้ว เราจะให้ท่านเป็นองคร ักษ ์ของเรา
ตลอดชพี� 3 ฝ่ายซามูเอลได้ สิ ้นชพีแล้ว และคนอสิราเอล
ทัง้ปวงก็ ไวทุ้กข์  ให ้ ท่าน และฝังศพท่านไวใ้นเมืองรามาห์ ซ่ึง
เป็นเมืองของท่านเอง และซาอูลทรงกําจัดคนทรงและพ่อ
มดแม่มดเสียจากแผ่นดิน 4 คนฟีลิสเตี ยก ็ชุ มน ุมกันและ
มาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  ชู  เนม และซาอูลทรงรวบรวมอสิราเอลทัง้
สิน้และเขาทัง้หลายตัง้ค่ายอยู ่ท่ี กิลโบอา 5 เม่ือซาอูลทอด
พระเนตรกองทัพของคนฟีลิสเตี ยก ็ กลัว และพระทัยของ
พระองค์ ก็ หวัน่ไหวมาก 6 และเม่ือซาอูลทูลถามพระเยโฮ
วาห์ พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงตอบพระองค์  ไม่ วา่ด้วยความฝัน
หร ือด ้วยอู รมิ หร ือด ้วยผู้ พยากรณ์ 

ซาอูลไปหาคนทรงท่ีบ้านเอนโดร์
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7 ซาอูลจึงรบัสั ่งก ับมหาดเล็กของพระองค์ วา่ �จงออก
ไปหาหญิงท่ีเป็นคนทรง เพื่อเราจะได้ไปหาและถามเขาดู�
และมหาดเล็ กก ็กราบทูลวา่ � ดู  เถิด  มี หญิงคนทรงคนหน่ึง
อยู ่ท่ี บ้านเอนโดร�์ 8 ซาอูลจึงปลอมพระองค์และทรงฉลอง
พระองค์อยา่งอื่นเสด็จออกไปพรอ้มกับชายสองคนไปหา
หญิงคนทรงในเวลากลางคืน  พระองค์ ตร ัสว ่า �ขอทํานาย
ใหฉั้นโดยวญิญาณของคนตาย ฉันจะออกชื่อผู้ใดก็ ให ้เรยีก
ผู้ น้ันขึ้นมา� 9 หญิงคนน้ันจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � ดู  เถิด 
ท่านทราบแล้ วว ่าซาอูลทรงกระทําอะไร  ท่ี  ได้ ขจัดคนทรง
และพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดิน ทําไมท่านจึงมาวางกั 
บด ักชวีติของข้าพเจ้าเล่า เพื่อทําใหข้้าพเจ้าถูกประหาร� 10  
แต่ ซาอูลทรงปฏิญาณกับหญิงน้ันในพระนามของพระเยโฮ
วาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  เจ้ าจะไม่ 
ถู กโทษเพราะเรือ่งน้ี แน่  ฉันน้ัน � 11 หญิงน้ันจึงทูลถามวา่
�ท่านจะใหข้้าพเจ้าเรยีกใครขึ้นมา� ซาอูลตร ัสว ่า �เรยีกซา
มูเอลขึ้นมาให ้ฉัน � 12 และเม่ือหญิงคนน้ันเหน็ซามูเอล จึง
รอ้งเสียงดัง และหญิงน้ันกราบทูลซาอูลวา่ �ไฉนพระองค์
จึงทรงล่อลวงหม่อมฉัน  พระองค์ คือซาอูล� 13  กษัตรยิ ์ตรสั
แก่นางวา่ �อยา่กลัวเลย  เจ้ าได้ เห ็นอะไร� และหญิงน้ัน
กราบทูลซาอูลวา่ �หม่อมฉันเหน็เทพยเจ้าองค์ หน ่ึงเสด็จ
ขึ้นมาจากแผ่นดิน� 14  พระองค์ ถามนางวา่ � รู ปรา่งของเขา
เป็นอยา่งไร� และนางตอบวา่ �เป็นผู้ชายแก่ขึ้นมา  มี เส้ือ
คลุมกายอยู�่ ซาอู ลก ็ทรงทราบวา่เป็นซามูเอล  พระองค์ 
ทรงโน้มพระกายลงถึ งด ินกราบไหว้ 15  แล ้วซามูเอลพู ดก 
ับซาอูลวา่ �ท่านรบกวนเราด้วยเรยีกเราขึ้นมาทําไม� ซา
อูลทรงตอบวา่ �ข้าพเจ้ามี ความทุกข์  หนัก เพราะคนฟีลิ
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สเตียกําลังมาทําสงครามกับข้าพเจ้า และพระเจ้าทรงหนั
จากข้าพเจ้าเสียแล้ว  มิได้ ทรงตอบข้าพเจ้าอกีเลย  ไม่ วา่
โดยผู้ พยากรณ์ หรอืโดยความฝัน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึง
ขอเรยีกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้ แจ ้งวา่ ข้าพเจ้าจะกระทํา
ประการใดดี� 16 และซามูเอลตอบวา่ �ในเม่ือพระเยโฮวาห์
ทรงหนัจากท่านเสียแล้ว และเป็นศั ตรู ของท่าน ท่านจะมา
ถามข้าพเจ้าทําไมเล่า 17พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําแก่ท่าน
อยา่งท่ี พระองค์ ตรสับอกทางข้าพเจ้าแล้ วน ้ัน เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงฉีกราชอาณาจั กรน ้ันออกเสียจากมือของท่าน
และทรงมอบให ้แก่ คนใกล้ เคียง คือดาวดิ 18 เพราะท่านมิ 
ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  มิได้ กระทําตามพ
ระพิโรธของพระองค์ ท่ี ทรงมีต่ออามาเลข ฉะน้ันพระเยโฮ
วาห์จึงทรงกระทําสิง่น้ี แก่ ท่านในวนัน้ี 19 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระ
เยโฮวาหจ์ะทรงมอบอสิราเอลพรอ้มกับตั วท ่านไวใ้นมือของ
คนฟีลิสเตีย  พรุง่น้ี ตั วท ่านพรอ้มกับบุตรชายทัง้หลายของ
ท่านจะอยู่กับเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบกองทั พอ ิส
ราเอลไวใ้นมือของคนฟีลิสเตียด้วย� 20  แล ้วซาอู ลก ท็รงล้ม
ลงเหยยีดยาวบนพื้นดินในทั นที  กล ัวยิง่นักเพราะถ้อยคํา
ของซามูเอล และไม่ มี กําลังเหลืออยู่ในพระองค์ เพราะไม่ 
ได้ เสวยพระกระยาหารมาตลอดวนัหน่ึ งก ับ คืนหน่ึงแล้ว
21 หญิงน้ั นก ็ เข ้ามาหาซาอูล และเม่ือนางเห ็นว ่าพระองค์
ตกพระทัยมาก จึงทูลวา่ � ดู  เถิด หญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 
ก็ ยอ่มเชื่อฟังรบัสัง่ของพระองค์ ยอมเส่ียงชวีติ และยอม
ฟังพระดํารสัท่ี พระองค์ ตร ัสส ่ังทุกประการ 22 เพราะฉะน้ัน
บัดน้ีขอพระองค์จงฟังเสียงหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ บ้าง 
ขอหม่อมฉันได้ถวายพระกระยาหารต่อพระพักตร ์พระองค์ 
สักหน่อยหน่ึง ขอพระองค์ เสวย เพื่อพระองค์จะทรงมีพระ
กําลัง เม่ือ กลับ ตาม ทาง ของ พระองค์� 23  พระองค์  ก็ ทรง
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ปฏิเสธ รบัสัง่วา่ � ไม่  กิน �  แต่ มหาดเล็ กก ับหญิงน้ั นอ ้อนวอ
นพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงฟังเสียงของเขา  พระองค์ ทรงลุก
ขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง 24 หญิงน้ั นม ลูีกว ัวอ ว้นอยูใ่น
บ้านตัวหน่ึง  ก็  ร ีบฆ่าเสีย เอาแป้งมานวดป้ิงทําขนมปังไร ้เชื้อ 
25 นางก็นํามาถวายแก่ซาอูลและทรงเสวยกับให ้มหาดเล็ก 
เขารบัประทาน  แล้วก็ ทรงลุกขึ้นเสด็จกลับไปในคืนน้ัน

29
 เจ้ านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ่งดาวดิ

1 ฝ่ายคนฟีลิสเตียชุ มน ุมกําลังทัง้สิน้อยู ่ท่ี อาเฟก และคน
อสิราเอลก็ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  น้ําพุ ซ่ึงอยู่ในเมืองยสิเรเอล 2  เจ้ า
นายฟีลิสเตียเดินผ่านไปตามกองรอ้ยและกองพัน  แต่  ดาว 
ิ ดก ับคนของท่านก็ผ่านไปเป็นกองหลั งก ับอาคีช 3  แล ้วเจ้า
นายของคนฟีลิสเตียกล่าววา่ �พวกฮบีรู เหล่าน้ี มาทําอะไร
ท่ี น่ี � และอาคี ชก ็รบัสัง่แก่ เจ้ านายคนฟีลิสเตียว่า � น่ี คือ
ดาวดิมหาดเล็กซาอูลกษั ตร ิย์อสิราเอลไม่ ใช ่ หรอื เขาอยู่กับ
เรามาเป็ นว ันเป็นปี แล้ว  ตัง้แต่  วนัท่ี เขาหนีมาหาข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายงัไม่พบความผิดในตัวเขาเลย� 4  แต่  เจ้ านายฟีลิส
เตียโกรธท่าน และเจ้านายฟีลิสเตียทูลท่านวา่ �ขอส่งชาย
คนน้ันกลับไป  เพื่อให ้เขากลับไปยงัท่ี ท่ี ท่านกําหนดให้เขา
อยู่ และอยา่ให้เขาลงไปรบพรอ้มกับเรา เกรงวา่เม่ือเรารบ
กัน เขาจะเป็นศั ตรู ของเรา เพราะวา่ชายคนน้ีจะคืนดีกับเจ้า
นายของเขาได้ อยา่งไร  มิใช ่ด้วยศีรษะของคนท่ี น่ี ดอกหรอื 5  
ดาว ิดคนน้ี มิใช ่ หรอื ซ่ึงเขารอ้งเพลงขับราํร ับก ั นว ่า �ซาอูล
ฆ่าคนเป็นพันๆและดาวดิฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ� �

อาคีชสัง่ให ้ดาว ิดกลับไป
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6 อาคีชจึงเรยีกดาวดิเข้ามารบัสัง่แก่ ท่านวา่ �พระเย
โฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ท่านได้ ปฏิบัติ ตนเป็นคน
ซ่ือตรง และในการท่ีท่านออกทัพและยกทัพกลับรว่มกับเรา
ก็เป็ นที ่ประเสรฐิในสายตาของเรา เพราะเราไม่ เห ็นความ
ชัว่รา้ยในตั วท ่านตัง้แต่ วนัท่ี ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวนัน้ี  
แต่ อยา่งไรก็ตามเจ้านายทัง้หลายไม่ เห ็นชอบในเรือ่งท่าน
7 ฉะน้ันขอท่านกลับไปเสีย จงไปอยา่งสันติ เถิด เพื่อไม่ ให ้
เป็ นที ่ขัดใจเจ้านายฟีลิสเตียทัง้หลาย� 8 และดาว ิดก ็ทูลอา
คีชวา่ � แต่ ข้าพระองค์ ได้ กระทําสิง่ใด หรอืพระองค์ ได้ พบ
สิง่ใดในผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ตัง้แต่  วนัท่ี ข้าพระองค์ เข ้ามา
รบัราชการจนบัดน้ี วา่ ข้าพระองค์ ไม่ ควรจะไปรบกับศั ตรู ขอ
งกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์� 9 อาคี ชก ็รบัสัง่ตอบดา
วดิวา่ �เราทราบแล้ วว ่าในสายตาของเราท่านดีอยา่งทูต
สวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระเจ้า  แต่ บรรดาเจ้านายแหง่ฟีลิสเตี
ยกล่าววา่ �อยา่ให้เขาขึ้นไปกับเราในการรบน้ี เลย � 10 เม่ือ
เป็นอยา่งน้ี ขอท่านลุกขึ้นแต่เชา้พรอ้มกับพวกพลแหง่นาย
ของท่าน คือคนท่ี มาก ั บท ่าน เม่ือพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเชา้
มืด พอมีแสงก็จงออกเดิน� 11  ดาว ิ ดก ับคนของท่านจึงลุก
ขึ้นตัง้แต่มืดเพื่อออกเดินในตอนเชา้  กล ับไปยงัแผ่นดินฟีลิ
สเตีย  แต่ คนฟีลิสเตียขึ้นไปยงัยสิเรเอล

30
 ดาว ิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิ กลาก 

1  อยู ่มาในว ันที ส่ามเม่ือดาว ิดก ับคนของท่านมาถึงเมืองศิ
กลากปรากฏวา่คนอามาเลขได้มาปล้นทางภาคใต้กับปล้น
ศิกลากแล้ว เขาชนะศิกลากและเผาเสียด้วยไฟ 2 และจับ
ผู้หญิ งก ั บท ุกคนท่ี อยู ่ในน้ันไปเป็นเชลยทัง้ผู้ ใหญ่ และเด็ก
 ไม่ได้ ฆ่าผู้ใดเลย  แต่ กวาดต้อนไปตามทางของเขา 3 เม่ือ
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ดาว ิดก ับคนของท่านมาท่ี ตัวเมือง  ดู  เถิด เมืองน้ันถูกเผา
ด้วยไฟ และภรรยากับบุตรชายบุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาด
ไปเป็นเชลย 4  แล ้วดาว ิดก ับประชาชนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ รอ้งไห ้
เสียงดังจนเขาไม่ มี กําลังจะรอ้งไห ้อกี 5 อาหิโนอมัชาวยสิเร
เอล และอาบี กาย ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล ภรรยา
ทัง้สองของดาว ิดก ็ ถู กกวาดไปเป็นเชลยด้วย 6 และดาว ิ
ดก ็ เป็นทุกข์  หน ักเพราะประชาชนพู ดก ั นว ่าจะขวา้งท่าน
เสียด้วยก้อนหนิด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่นมาก
เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา  แต่  ดาว ิ ดก ็ มี กําลังขึ้น
ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 7  ดาว ิดจึงพู ดก ับอาบียา
ธาร ์ปุ โรห ิตบ ุตรชายของอาหิเมเลควา่ �ขอนําเอโฟดมาให ้
ข้าพเจ้า �  อาบ ียาธาร ์ก็ นําเอโฟดมาให ้ดาวดิ 8 และดาวดิ
ทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะติดตาม
กองปล้นน้ี หรอื ข้าพระองค์จะขั บท ันเขาหรอื�  พระองค์ ตอบ
ท่านวา่ �จงติดตามเถิด  เจ้ าจะไปทันเขาแน่ และจะเอาสิง่
สารพัดกลับคืนแน่� 9  ดาว ิ ดก ็ยกออกติดตามพรอ้มกับคน
ท่ี อยู ่กั บท ่านหกรอ้ยน้ัน และเขามาถึงลําธารเบโสร์  คนที ่ล้า
หลั งก ็พักอยู ่ท่ีน่ัน 10  แต่  ดาว ิดติดตามต่อไป ทัง้ตั วท ่านและ
คนส่ี รอ้ย สองรอ้ยท่ีออ่นเพลียเกิ นที ่จะข้ามลําธารเบโสร ์ก็ 
หยุดพักอยู่ 11 เขาทัง้หลายพบชาวอยีปิต์คนหน่ึงอยู ่ท่ี  กลาง
แจ้ง จึงนําเขามาหาดาวดิ  ให ้ขนมปังและเขาก็รบัประทาน
และให้น้ําเขาด่ืม 12 และให้ขนมมะเด่ือแผ่นหน่ึ งก ับช ่ออง 
ุ่นแหง้สองชอ่ เม่ือเขารบัประทานแล้ว  จิ ตใจของเขาก็ฟ้ืน
ขึ้น เพราะเขาไม่ ได้ รบัประทานขนมปังหร ือด ่ื มน ้ํามาสาม
วนัสามคืนแล้ว 13 และดาวดิถามเขาวา่ � เจ้ าเป็นคนพวก
ไหน และเจ้ามาจากไหน� เขาตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่ม
ชาวอยีปิต์ เป็นคนใช้ของคนอามาเลขคนหน่ึง เม่ือสามวนั
มาแล้วข้าพเจ้าป่วย นายข้าพเจ้าจึงทิง้ข้าพเจ้าไว้ 14 เรามา
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ปล้ นที ่ถิน่ใต้ของคนเคเรธี และปล้ นที ่ส่วนของยูดาห์ และ
ท่ีถิน่ใต้ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิกลากเสียด้วยไฟ�
15  ดาว ิดถามเขาวา่ � เจ้ าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นน้ี หรอื
ไม่ � เขาตอบวา่ �ขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของ
พระเจ้าวา่ จะไม่ฆ่าข้าพเจ้า และท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้
ในมือนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไปท่ีกองปล้น
น้ัน� 16 เม่ือเขาพาท่านลงไปแล้ว  ดู  เถิด  ก็ พบเขาทัง้หลาย
แผ่กันอยู่เต็ มด ินไปหมด ต่างกินและด่ืมและเต้นราํเพราะ
เขารบิ ได้ข้าวของมากมายมาจากแผ่นดินฟี ลิสเตียและ
จากแผ่นดินยูดาห์ 17 และดาว ิดก ็ฆ่าฟันเขาตัง้แต่ โพล้เพล้ 
จนถึงเวลาเยน็ของว ันร ุ่งขึ้น  ไม่มี ชายคนใดหนีรอดไปได้สัก
คนเดียว  เวน้แต่ ชายส่ีรอ้ยคนซ่ึงขี่อูฐหนี ไป 18  ดาว ิดได้ สิ 
่งของต่างๆท่ีคนอามาเลขรบิคืนมาทัง้หมด และดาวดิชว่ย
ภรรยาทัง้สองของท่านรอดได้ 19  ไม่มี อะไรขาดจากท่านไป
เลย  ไม่ วา่เล็กหรอืใหญ่  บุ ตรชายหร ือบ ุตรสาว ในสิง่ท่ีรบิ
ไปหรอืสิง่ท่ีเขาเหล่าน้ันเอาไป  ดาว ิดได้คืนมาหมด 20  ดาว 
ิดยงัจับได้บรรดาฝูงแพะแกะฝูงววั และเขาไล่ต้อนฝูงสัตว์
ไปข้างหน้าท่านกล่าววา่ � น่ี เป็นส่วนหน่ึงของดาวดิรบิมา�
21  แล ้วดาวดิกลับมายงัคนสองรอ้ยผู้ ท่ี ออ่นเพลียเกิ นที ่จะ
ตามดาวดิไป ซ่ึงให้พักอยู ่ท่ี ลําธารเบโสร์ และเขาก็ออกไป
ต้อนรบัดาวดิและต้อนรบัประชาชนท่ี อยู ่กั บท ่าน เม่ือดาวดิ
เข้ามาใกล้ ประชาชน ท่านก็คํานับเขาทัง้หลาย 22คนชัว่และ
คนอนัธพาลทัง้สิน้ในพวกพลท่ี ติ ดตามดาวดิไปจึงกล่าววา่
�เพราะเขาไม่ไปกับเรา เราจะไม่ ให ้ สิ ่งท่ีเรารบิมาได้ แก่ เขา
เลย นอกจากให้ต่างคนมาพาภรรยาและบุตรของเขาไปก็ 
แล้วกัน � 23  แต่  ดาว ดิกล่าววา่ � พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า
เอย๋ ท่านอยา่ทําอยา่งน้ั นก ับสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงมอบแก่ 
เรา  ผู้  ได้ ทรงพิทั กษ ร์กัษาเราไว้ และทรงมอบกองปล้นซ่ึงมา
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ต่อสู้กับเราไวใ้นมือของเรา 24 ในเรือ่งน้ีใครจะฟังเสียงของ
ท่าน เพราะคนท่ีลงไปรบได้ส่วนแบ่งของเขาอยา่งไร  คนที 
่ เฝ้ากองสัมภาระอยู ่ก็ ควรได้ส่วนแบ่งอยา่งน้ัน  ให ้เขาทัง้
หลายรบัส่วนแบ่งเหมือนกัน� 25  ตัง้แต่ น้ันเป็นต้นไป  ดาว 
ิ ดก ็ตัง้ข้อน้ี ให ้เป็นกฎเกณฑ์และกฎแก่อสิราเอลจนทุกวนั
น้ี 26 เม่ือดาวดิมาถึงเมืองศิกลากแล้ว  ก็ ส่งของท่ีรบิได้น้ัน
ส่วนหน่ึงไปให ้เพื่อน ซ่ึงเป็นพวกผู้ ใหญ่ ในยูดาห ์กล่าววา่ � 
ดู  เถิด  น่ี เป็นของขวญัฝากมาให้ท่านซ่ึงเป็นส่วนของของรบิ
จากศั ตรู ของพระเยโฮวาห�์ 27 คือแก่ คนที ่ อยู ่ในเบธเอล ใน
ราโมททางภาคใต้ ในยทัทีร 28 ในอาโรเออร์ ในสิฟโมท ใน
เอชเทโมอา 29 ในราคาล ในหวัเมืองของคนเยราเมเอล ใน
หวัเมืองของคนเคไนต์ 30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ในอาธาค
31 ในเฮโบรน คือให ้แก่  ทุ กตําบลท่ี ดาว ิ ดก ับคนของท่านได้
เคยไปๆมาๆ

31
ซาอูลสิน้พระชนม์

1 ฝ่าย คน ฟี ลิ ส เตี ยก ็ ต่อสู้ กับ คน อสิราเอล และ คน
อสิราเอลก็ หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย ล้มตายอยู ่ท่ี บน
ภูเขากิลโบอา 2 และคนฟีลิสเตี ยก ็ ไล่ ทันซาอู ลก ับพวก
ราชโอรส และคนฟีลิสเตี ยก ็ฆ่าโยนาธาน  อาบ ีนาดับ และ
มัลคี ชู วาราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก ็ประชดิ
ซาอูลเข้าไป นักธนูมาพบพระองค์ เข้า  พระองค์  ก็ บาดเจ็บ
สาห ัสด ้วยฝีมือของนักธนู 4  แล ้วซาอูลรบัสัง่คนถืออาวุธ
ของพระองค์ วา่ �จงชกัดาบออก แทงเราเสียให ้ทะลุ  เถิด 
เกรงวา่คนท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตเหล่าน้ี จะเข้ ามาแทงเราทะลุ
เป็นการลบหลู่ เรา �  แต่  ผู้ ถืออาวุธไม่ยอมกระทําตาม เพราะ
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เขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชกัดาบของพระองค์ออกทรงล้ 
มท ับดาบน้ัน 5 และเม่ือผู้ถืออาวุธเห ็นว ่าซาอูลสิน้พระชนม์ 
แล้ว เขาก็ล้ มท ับดาบของเขาเองตายด้วย 6  ดังน้ัน ซาอู ลก 
็ สิน้พระชนม์ ราชโอรสทัง้สาม และผู้ถืออาวุธของพระองค์ 
ก็  สิน้ชวีติ ตลอดจนคนของพระองค์ทัง้สิ ้นก ็ตายเสียในวนั
เดียวกัน 7 เม่ือคนอสิราเอลซ่ึงอยู่ฟากหุบเขาข้างโน้น และ
ผู้ ท่ีอยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นเหน็คนอสิราเอลหนี ไป 
และเห ็นว ่าซาอู ลก ับราชโอรสของพระองค์ สิ ้นชพีแล้ว เขา
ก็ทิ ้งบ ้านเมืองของเขาเสียหลบหนี ไป คนฟีลิสเตี ยก ็ เข ้ามา
อาศัยอยู่ในน้ัน 8  อยู ่มาในว ันร ุ่งขึ้น เม่ือคนฟีลิสเตียมาปลด
เส้ือผ้าจากคนท่ี ถู กฆ่า  ก็ พบพระศพซาอูลและราชโอรสทัง้
สามอยู่บนภูเขากิลโบอา 9 พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล
และถอดเครือ่งอาวุธของพระองค์ ออก ส่งผู้ส่ือสารออกไป
ทัว่แผ่นดินฟีลิสเตีย เพื่อประกาศนําเอาข่าวน้ีในเรอืนรูป
เคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ่ง
อาวุธของพระองค์ บรรจุ  ไว ้ในวหิารของพระอชัทาโรท และ
มัดพระศพของพระองค์ ไว ้กับกําแพงเมืองเบธชาน 11  แต่ 
เม่ือชาวยาเบชกิเลอาดได้ย ินว ่าคนฟีลิสเตียกระทําอยา่งน้ั 
นก ับซาอูล 12 ชายท่ี กล ้าหาญทุกคนก็ ลุ กขึ้นเดินคืนยงัรุง่ไป
ปลดพระศพของซาอูล และศพราชโอรสทัง้สามลงเสียจาก
กําแพงเมืองเบธชาน และมาท่ีเมืองยาเบช ถวายพระเพลิง
เสียท่ี น่ัน 13 เขาก็ เก ็บอฐิัไปฝังไว ้ท่ี  ใต้  ต้นไม้  แหง่หน ่ึงในยา
เบช และอดอาหารเจ็ดวนั
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