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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ซามูเอล

หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกชีวต
ิ ของซามู เอล ซึ่งเป็นผู้วินิจฉั ย
คน สุดท้าย และ ได้ บันทึก การ เริม
่ ต้น ขอ งอาณาจักรอิส
รา เอล โด ยกษั ตริย์ ซา อูล เป็น ผู้นํา ซา มู เอล เป็น ศาสดา
พยากรณ์ คน แรก ที่เรียก กัน ว่า ศาสดา พยากรณ์ เขียน
แต่บท ที่ 25 ของ เล่มนี้กล่าว ถึง ความ ตาย ของ ซา มู เอล
หนังสือทัลมัด ได้กล่าวว่า ซามู เอลเป็น ผู้เขียนหนั งสือ เล่มนี้
ซึ่ง เขา อาจ จะ เขียน บท ที่ 1 ถึง 24 เท่านั ้น หนั งสือ 1
พงศาวดาร 29:29 พูด ถึง “หนังสือ ของ ซา มู เอล ผู้ทํานาย ”
เพราะ ฉะ นั ้น ซา มู เอล ได้เขีย นบาง ส่วน ของ พระ คัมภีร ์ ซา
มู เอลเกิด ในตระกูล เลวี (1 พศด 6:33-38) เล่มนี้ บัน ทึก ประ
วัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลตัง้ แต่สมัย ของผู้วินิจฉั ย จนถึง
การตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ ในเล่มนี้เราได้พบดาวิด ซึ่งพร้อม
กับอับราฮัมกับโมเสส เป็นคนสําคัญมากในพระคัมภีรเดิ
์ ม
นางฮันนาห์ปรารถนาได้บุตรชาย
1 มีชายคนหนึ่ งเป็ นชาวรามาธาอิมโซฟิม แห่งแดนเทือก
เขาเอฟราอิม ชื่อ เอลคานาห์ บุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็น บุตร
ชายเอลีฮู ผู้เป็น บุตรชายโทหุ ผู้เป็น บุตรชายศูฟ คนเอฟ
รา อิม 2 ท่าน มี ภรรยา สอง คน คน หนึ่ ง ชื่อ ฮัน นาห์ อีก คน
หนึ่ ง ชื่อ เป นิ น นาห์ เป นิ น นาห์มีบุตร แต่ฮัน นาห์ไม่มีบุตร
3 ฝ่ายชายผู้นี้ เคยขึ้น ไปจากเมืองของตนทุก ปี ไปนมัสการ
และ ถวาย สัตว บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ที่ เมือง ชี
โลห์ ที่นั ่นมีบุตรชายสองคนของเอลี ช่อ
ื โฮฟนี และฟีเนหัส
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ผู้เป็น ปุโรหิต แห่ง พระเยโฮวาห์ 4 ในวันที่ เอลคานาห์ ถวาย
สัตวบูชา ท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนิ นนาห์ภรรยาของท่าน
และแก่บุตรชายบุตรสาวทุก คนของนาง 5 ท่านแบ่ง ให้ ฮน
ั
นาห์ สองส่วน เพราะท่า นรักฮัน นาห์มาก แต่พระเยโฮวาห์
ทรง ปิด ครรภ์ ของ นาง เสีย 6 ปรปักษ์ ของ นาง ก็ ยัว่ เย้า นาง
อย่างรุ นแรง เพื่อ กระทํา ให้นางระคายเคืองที่ พระเยโฮวาห์
ทรงปิด ครรภ์ ของนางเสีย 7 เหตุการณ์ ก็เป็น อยูดั
่ งนี้ ปี แล้ว
ปี เล่า เมื่อ นางขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์คราวใด
ปรปักษ์ ของนางก็ เคยยัว่ เย้า นาง เพราะฉะนั ้น นางฮัน นาห์
จึง ร้องไห้ไม่รับ ประทาน อาหาร 8 และ เอ ล คา นาห์สามีของ
นาง จึง ถาม นาง ว่า “ฮัน นาห์ เธอ ร้องไห้ทําไม และ เหตุ ใด
เธอจึงไม่รบ
ั ประทานอาหาร และทําไมจิตใจของเธอจึงโศก
เศร้า สําหรับ เธอ ฉั น ไม่ดีกว่า บุตร ชาย สิบ คน หรือ” 9 หลัง
จาก ที่ได้รับ ประทาน อา หาร และ ดื่มที่ เมือง ชี โลห์แล้ว ฮัน
นาห์ก็ลุกขึ้น ฝ่ายเอลีปุโรหิตนัง่ อยูที
่ ่เก้าอีข้
้ างเสาประตู พระ
วิหารของพระเยโฮวาห์
นาง ฮัน นาห์ ปฏิญาณ ว่า จะ ถวาย บุตร ชาย คน นั ้น
แด่พระเจ้า
10 นาง เป็ น ทุกข์ ร้อน ใจ มาก อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ
วาห์ร้องไห้ครํา่ ครวญ 11 นางก็ ปฏิญาณไว้ว่า “โอ ข้าแต่ พระ
เย โฮ วาห์ จอม โยธา ถ้า พระองค์ จะ ทอด พระเนตร ความ
ทุกข์ ใจของหญิง ผู้รับ ใช้ของพระองค์จริงๆ และยัง ระลึก ถึง
ข้า พระองค์ และยัง ไม่ ลืม หญิง ผู้รับ ใช้ของพระองค์ แต่จะ
ทรง ประทาน บุตร ชาย แก่ หญิง ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ สัก คน
หนึ่ ง แล้ว ข้า พระองค์ จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์ตลอด
ชีวต
ิ ของ เขา และ มีดโกน จะ ไม่ แตะ ต้อง ศีรษะ ของ เขา
เลย” 12 อยูมาเมื
่
่ อ นางยัง อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
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วาห์อยูนั
่ ้น เอลีก็สังเกต ดู ปาก ของ นาง 13 ฝ่าย ฮัน นาห์ นั ้น
นางพูด แต่ ในใจ ริม ฝีปากของนางมุบมิบ เท่านั ้น ไม่ ได้ยิน
เสียงของนาง เพราะเหตุนี้เอลีจึงสําคัญว่านางมึนเมา 14 เอ
ลีจึงพูดกับนางว่า “เธอจะเมาไปนานสักเท่าใด ทิง้ เหล้าองุน
่
เสียเถิด” 15 แต่ฮันนาห์ตอบว่า “มิใช่เช่นนั ้นเจ้าค่ะ ดิฉั นเป็น
หญิงที่มีทุกข์หนั ก ดิฉั นมิได้ดื่มเหล้าองุน
่ หรือเมรัย แต่ดิฉั น
ระบาย ความ ใน ใจ ของ ดิฉัน ออก ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ 16 ขอ อย่า ถือว่า หญิง ผู้รับ ใช้ของ ท่าน เป็น หญิงอันธ
พาล ที่ดิฉั น พูด ตลอดมานั ้นก็พูดด้วยความกระวนกระวาย
และ ความ ทุรนทุราย มาก” 17 แล้ว เอ ลีก็ตอบ ว่า “จง กลับ
ไปเป็นสุข เถิด ขอพระเจ้า แห่งอิส ราเอลโปรดประทานตาม
ที่เจ้าได้ อธิษฐานทูล ขอต่อ พระองค์นั ้น ” 18 และนางก็กล่าว
ว่า “ขอให้หญิง ผู้รับ ใช้ของท่านได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของ ท่าน เถิด” แล้ว หญิง นั ้นก็ ไป ตาม ทาง ของ นาง และ รับ
ประทานอาหาร และสีหน้าของนางก็ไม่เศร้าหมองอีกต่อไป
19 เขาทัง
้ หลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ นมัสการต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ แล้ว เขาทัง้ หลายก็กลับ ไปบ้านที่ รามาห์ และเอล
คานาห์ก็สมสู่กับ ฮัน นาห์ ภรรยาของตน และพระเยโฮวาห์
ทรงระลึกถึงนาง
การกําเนิ ดของซามูเอล
20

และอยู่ มาเมื่อ ถึง กาลกํา หนดฮัน นาห์ก็ตัง้ ครรภ์คลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง และนางเรียกชื่อเด็กนั ้นว่า ซามูเอล เพราะ
นาง กล่าว ว่า “ดิฉั น ทูล ขอ มา จาก พระ เย โฮ วาห์” 21 ฝ่าย
เอ ล คา นาห์ และ ทุก คนใน ครอบครัว ของ ท่าน ขึ้น ไป ถวาย
สัตวบูชาประจําปีแด่พระเยโฮวาห์ และทําตามคําปฏิญาณ
ของท่าน 22 แต่ฮันนาห์มิได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่า
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“ฉั น จะไม่ ไปจนกว่า เด็ก คนนี้ หย่านมแล้ว ฉั น จะพาเขาขึ้น
ไป เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
อยูที
่ ่นั ่นตลอดไป” 23 เอลคานาห์สามีบอกนางว่า “จงทําตาม
ที่ เธอเห็น ชอบเถิด รออยู่ จนให้ เขาหย่านม ขอเพียงให้ พระ
ดํารัส ของพระเยโฮวาห์ สําเร็จ เถิด” นางนั ้นก็ คอยอยู่ และ
ให้บุตรชายกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านม
นางฮันนาห์มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้า
24 และ เมื่อ นาง ให้ เขา หย่านม แล้ว นาง ก็ พา เขา ขึ้น ไป
พร้อม กับ วัว ผู้ สาม ตัว แป้ง หนึ่ ง เอ ฟาห์ และ นํ้า องุน
่ หนึ่ ง
ขวด หนั ง และ นาง ก็ นํา เขา มา ที่ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ที่เมือง ชี โลห์ และ เด็ก นั ้นก็ ยัง เล็ก อยู่ 25 แล้ว เขา ทัง้
หลายก็ ฆ่า วัว ผู้ ตัวนัน
้ และนํา เด็ก มาหาเอลี 26 นางก็กล่าว
ว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด ท่านเจ้าข้า ดิฉั น
เป็น ผู้ หญิง ที่ ยืน อยูที
่ ่ นี่ ต่อ หน้า ท่าน และ อธิษฐาน ต่อ พระ
27
เยโฮวาห์ ดิฉั น อธิษฐานขอเด็ก คนนี้ และพระเยโฮวาห์
ประทานตามคํา ทูล ขอของดิฉั น 28 เพราะฉะนั ้น ดิฉัน จึง ให้
ยืมเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์ด้วย ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉั น
จะให้ ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์” และเขาก็นมัส การพระเย
โฮวาห์ที่นั่น

2

การอธิษฐานอันชื่นชมยินดีของนางฮันนาห์
1 นางฮันนาห์ได้อธิษฐานและกล่าวว่า “จิตใจของข้าพเจ้า
ชื่นชม ใน พระ เย โฮ วาห์ ใน พระ เย โฮ วาห์ เขา ของ ข้าพเจ้า
ถูก เชิดชูขึ้น ปาก ของ ข้าพเจ้า ก็ อ้า กว้าง เข้า ใส่ศัตรู ของ
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์
2 ไม่มีผู้ใด บริสุ ทธิ์ ดัง พระ เย โฮ วาห์ ไม่มีผู้ใด นอก เหนื อ
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พระองค์ ไม่มีศิลา ใด เหมือน พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
3 อย่า พูด โอหังอีก ต่อ ไปเลย อย่า ให้ ความจองหองออกมา
จากปากของเจ้า เลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า
ของ ความ รู ้ การก ระ ทํา ทัง้ หลาย พระองค์ ทรง เป็น ผู้ ชัง่
ตรวจ 4 คันธนูของผู้มีกําลังก็หัก แต่ผู้ที่ซวนเซก็ได้กําลังมา
คาด เอว 5 บรรดา คน ที่ เคย กินอิ่ มก็ ต้อง ออกรับ จ้าง หากิน
แต่คนที่ เคย หิวก็ หยุด หิว คนที่ เป็น หมัน กําเนิ ด บุตร เจ็ด
คน แต่นางที่มีบุตรมากก็เหี่ยวแห้ง ไป 6 พระเยโฮวาห์ ทรง
ประหารและทรงให้มี ชว
ิ พระองค์ทรงนํา ลงไปถึง แดนคน
ี ต
ตายและก็ นํา ขึ้น มา 7 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ยากจน
และทรงกระทํา ให้มัง่ คัง่ พระองค์ทรงกระทํา ให้ ต่ํา ลงและ
พระองค์ ทรง ยก ขึ้น 8 พระองค์ทรง ยก คน ยากจน ขึ้น จาก
ผงคลี พระองค์ทรงยกคนขอทานขึ้น จากกองขยะ กระทํา
ให้เขานั ่งร่วมกับเจ้า นาย และได้ที่นั ่งอันมีเกียรติเป็นมรดก
เพราะว่า เสาแห่ง พิภพเป็น ของพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
วาง พิภพ ไว้ บน นั ้น 9 พระองค์จะ ทรง ดูแล ย่าง เท้า ของ
วิสุทธิชนของพระองค์ แต่คนชัว่ จะต้องนิ่ ง อยู่ ในความมืด
เพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกําลังของตนก็หาไม่ 10 ศัตรู ของ
พระเยโฮวาห์ จะแตกเป็น ชิน
้ ๆ พระองค์จะทรงเอาฟ้าร้อง
ใน สวรรค์ต่อสู้เขา พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง พิพากษา ที่ สุด
ปลาย พิภพ พระองค์จะ ทรง ประทาน กําลัง แก่กษั ตริยของ
์
พระองค์ และ จะ ทรง ยกย่อง เขา ของ ผู้ที่พระองค์ทรง เจิม
ไว้” 11 แล้ว เอ ล คา นาห์ก็กลับ ไป บ้าน ที่ รา มาห์ และ เด็ก
นั ้นก็ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเอลีปุโรหิต
บุตรชายทัง้ สองของเอลีไม่รูจั
้ กพระเจ้า
12

ฝ่าย บุตร ชาย ทัง้ สอง ของ เอ ลี เป็น คน อันธพาล เขา
มิได้รู จั
้ ก พระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนี ยมของปุโรหิต ที่มีต่ อปร
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ะ ชา ชน เป็น อย่าง นี้ เมื่อมี ประชาชน คน ใด ถวาย เครือ
่ ง
สัตว บูชา คนใช้ของ ปุโรหิต จะ เข้า มา มือ ถือ ขอ เกี่ยว เนื้ อ
สามง่าม ขณะ เมื่อ เนื้ อ กําลัง ต้ม อยู่ 14 เขา จะ เอา ขอ เกี่ยว
เนื้ อ แทง เข้าไป ใน กระทะ หรือ หม้อ หู หรือ หม้อ ขนาด ใหญ่
หรือ หม้อ ธรรมดา ขอเกี่ยวเนื้ อ ติด อะไรขึ้น มา ปุโรหิตก็ เอา
สิง่ นั ้น ไปเป็น ของตน ที่เมืองชี โลห์ เขาก็ กระทํา เช่น นั ้น แก่
คน อิสราเอล ทุก คน ที่มา ที่นั ่น 15 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ก่อน ที่เขา
เผาไขมัน คนใช้ของปุโรหิต เคยเข้า มากล่าวแก่ ชายผู้ กระ
ทําบูชานนว
ั ้ ่า “ขอเนื้ อ ไปให้ปุโรหิต ทอด ท่านไม่ รบ
ั เนื้ อ ต้ม
16
จากเจ้า ท่านต้อ งการเนื้ อดิบ” และถ้า ชายคนนั ้น กล่าว
แก่ เขาว่า “ขอให้เขาเผาไขมัน เสียก่อน แล้ว จงเอาไปตาม
ชอบใจ เถิด” เขา จะ ตอบ ว่า “ไม่ ได้ เจ้า ต้อง ให้เดีย
๋ ว นี้ ถ้า
ไม่ให้ข้า ก็ จะเอาไปโดยใช้กําลัง ” 17 ดังนี้ แหละบาปของคน
หนุ่มทงั ้ สองนั ้นจึงใหญ่หลวงนั กต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะว่าคนเหล่านั ้นได้ดูหมิน
่ ของถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซามูเอลปรนนิ บัติพระเจ้าตัง้ แต่เป็นเด็ก
18 แต่ซา มู เอ ล ปรน นิ บัติอยูต่
่ อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
เป็น เด็ก คนที่ คาด เอว ด้วย เอ โฟด ผ้า ป่าน 19 ฝ่าย มารดา
เคยเย็บ เสื้อ เล็กๆนํา มาให้ เขาทุก ปี เมื่อ นางขึ้น ไปพร้อมกับ
สามี เพื่อ ถวายเครือ
่ งบูชาประจํา ปี 20 แล้ว เอลี เคยอวยพร
เอลคานาห์ และภรรยาของเขา กล่าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์
ประทานเชื้อ สายแก่ ท่านโดยหญิง คนนี้ แทนคนที่ นางให้
ยืมไว้แด่พระเยโฮวาห์” แล้วเขาทัง้ หลายก็กลับบ้านของตน
21 และพระเยโฮวาห์ทรงเยีย
่ มเยียนฮันนาห์ และนางก็ได้ตัง้
ครรภ์คลอดบุตรเป็น ชายสามหญิง สอง และกุ มารซามู เอล
ก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ความชัว่ ร้ายของบุตรชายทัง้ สองของเอลี
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22

ฝ่าย เอ ลี ชรา มาก แล้ว และ ท่าน ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ ง ราว
ทัง้ สินที
้ ่บุตร ชาย ทัง้ สอง ของ ท่าน กระทํา แก่ คน อิสราเอล
เช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ปรนนิ บัติอยูที
่ ่ทางเข้าพลับพลาแห่ง
ชุมนุมด้วย 23 และท่านก็ วา่ กล่าวเขาทัง้ สองว่า “ทําไมเจ้า
จึง กระทํา เช่น นั ้น เพราะเราได้ยน
ิ จากประชาชนทัง้ ปวงถึง
ความชัว่ ซึ่งเจ้ากระทํา 24 ลูกเราเอ๋ย อย่าทําเลย เพราะเรือ
่ ง
ที่ เรา ได้ยน
ิ ไม่ดีเลย ลูก ทําให้ ประชาชน ของ พระ เย โฮ วาห์
ทําการละเมิด 25 ถ้า มนุษย์ คนใดกระทํา ผิด ต่อมนุษย์ด้วย
กัน ผู้วินิจฉั ย จะวินิจฉั ย ให้เขา แต่ถ้า มนุษย์ กระทํา บาปต่อ
พระเยโฮวาห์ ใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่า” แต่เขาทัง้ สองหา
ได้ ฟังเสียงบิดาของเขาไม่ เพราะว่าเป็นนํ้าพระทัยของพระ
เยโฮวาห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุ มารซามู เอลก็
เติบโตขึ้น และเป็นที่ ชอบมากขึ้น เฉพาะพระเยโฮวาห์ และ
ต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
พระเจ้าทรงสาปแช่งวงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิ ตย์
ครัง้ นั ้นมีบุรุ ษ ของ พระเจ้า มา หา เอ ลี กล่าว แก่ ท่าน
ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เราได้ เผยเราเองให้แจ้ง แก่
เรือนบรรพบุรุษ เจ้า เมื่อ เขาทัง้ หลายอยู่ ในอียป
ิ ต์ใต้บังคับ
28
วงศ์ วานของฟาโรห์ และเราได้ เลือกเขาออกจากตระกูล
อิสราเอลทัง้ หมดให้ เป็น ปุโรหิต ของเรา เพื่อ จะขึ้น ไปถวาย
ที่ แท่น บูชา ของ เรา เพื่อ เผา เครือ
่ ง หอม เพื่อ สวม เอ โฟด
ต่อ หน้า เรา และ เรา ได้ มอบ บรรดา ของ ที่ บูชาด้วย ไฟ ซึ่ง
คน อิสราเอล นํา มา ถวาย นั ้น แก่ เรือน บรรพบุรุษ ของ เจ้า
29 เหตุใด เจ้า จึง เหยียบ ยํ่า เครือ
่ ง สัตว บูชา ของ เรา และ
ของที่ เขาถวายตามบัญชาของเราในที่ อาศัย ของเรา และ
ให้เกียรติแก่บุตรชายทัง้ สองของเจ้า เหนื อ เรา และกระทํา
27
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ให้ ตัว ของ เจ้า ทัง้ หลาย อ้วนพี ด้วย ส่วน ที่ดีที่สุด จาก ของ
ถวายทุก รายจากอิสราเอลชนชาติ ของเรา’ 30 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลจึง ตรัสว่า ‘เราพูด โดย
ความ จริง ว่า วงศ์ วาน ของ เจ้า และ วงศ์ วาน บิดา ของ เจ้า
จะ ดําเนิ น ต่อ หน้า เรา อยูเป็
่ น นิ ตย์ ’ แต่บัดนี้ พระ เย โฮ วาห์
ทรง ประกาศ ว่า ‘ขอ ให้การ นั ้น ห่าง ไกล จาก เรา เพราะ ว่า
ผู้ที่ให้ เกียรติแก่เรา เรา จะ ให้เกียรติ และ บรรดา ผู้ที่ดูหมิน
่
31
เรา ผู้นั ้น จะถูกดูหมิน
ดูเถิด วาระนั ้น จะมาถึง อยูแล
่ ้วที่
่
เราจะตัด แขนของเจ้า ออก และตัด แขนของวงศ์ วานบิดา
ของเจ้าออก เพื่อจะไม่มีคนชราสักคนเดียวในวงศ์ วานของ
เจ้า 32 แล้ว เจ้า จะเห็น ศัตรู ในที่ อาศัย ของเรา คือ ในความ
มัง่ คัง่ ทัง้ สินที
้ ่ พระเจ้า จะทรงประทานแก่อิสราเอล และจะ
ไม่มีคนชราในวงศ์วานของเจ้าเป็นนิ ตย์ 33 คนของเจ้าซึ่งเรา
มิได้ตัดขาดเสีย จากแท่น บูชาของเรานั ้น จะมีชีวิ ตอยู่ เพื่อ
ทําร้ายดวงตาของเจ้า และทําให้ ใจของเจ้า เศร้า โศก และ
บรรดาผลอันเพิม
่ พูนในวงศ์วานของเจ้าจะตายในวัยอันเบ่ง
บานของเขา 34 และสิง่ นี้ จะเป็น หมายสําคัญ แก่เจ้า ซึ่ง จะ
บังเกิดแก่บุตรชายทัง้ สองของเจ้า คือโฮฟนี และฟีเนหัส ทัง้
สองจะสิน
ิ ในวัน เดียว 35 และเราจะให้ปุโรหิต ผู้สัตย์ซื่อ
้ ชีวต
ของ เรา เกิด ขึ้น มา ซึ่ง จะ กระทํา ตาม สิง่ ที่มีอยูใน
่ จิต ใน ใจ
ของเรา และเราจะสร้างวงศ์ วานมัน
่ คงให้เขา และเขาจะ
ดําเนิ นอยูต
่ ่อหน้าผู้ที่เราเจิมไว้เป็นนิ ตย์ 36 และต่อมาทุกคน
ที่ ยงั เหลือ อยู่ ในวงศ์ วานของเจ้า จะมากราบไหว้เขาขอเงิน
เหรียญหนึ่ งและขนมปังก้อนหนึ่ ง และจะกล่าวว่า “ขอท่าน
กรุ ณาตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต สัก ทีหน่งึ เถิด เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ประทานอาหารสักหน่ อยหนึ่ ง” ’ ”
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ฝ่าย กุ มาร ซา มู เอ ล ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์อยูต่
่ อ หน้า
เอ ลี ใน สมัย นั ้น พระ ดํารัส ของ พระ เย โฮ วาห์มีมา แต่น้ อย
ไม่มีนิ มิตบ่อยนั ก 2 อยูมาครั
่
ง้ นั ้น เอลี นอนอยู่ ในที่นอนของ
ตน ตาของท่านเริม
่ มืดมัว มองอะไรไม่เห็น 3 ตะเกียงของ
พระเจ้า ยัง ไม่ดับ ซามู เอลนอนอยู่ ในพระวิหารของพระเย
โฮวาห์ ที่ที่หีบของพระเจ้าอยูที
่ ่ นั่น 4 พระเยโฮวาห์ทรงเรียก
ซามู เอลและซามู เอลทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ ” 5 เขาจึงวิง่
ไปหาเอลีและว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า”
แต่เอลี ตอบว่า “เราไม่ได้เรียกเจ้า จงกลับ ไปนอนอีก” เขา
ก็ ไปนอน 6 และพระเยโฮวาห์ ทรงเรียกขึ้นอีกว่า “ซามู เอล
เอ๋ย” และซามู เอลก็ลุกขึ้น ไปหาเอลีกล่าวว่า “ข้าพเจ้า อยูนี
่ ่
ด้วย ท่าน ร้อง เรียก ข้าพเจ้า” แต่เอ ลี ตอบ ว่า “ลูก เอ๋ย เรา
มิได้เรียกเจ้า จงนอนอีก” 7 ฝ่ายซามู เอลไม่ เคยรู จ
้ ัก พระเย
โฮวาห์ และยัง ไม่ เคยทรงสําแดงพระดํารัส ของพระเยโฮ
วาห์แก่เขา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครงั ้
ที่สาม ซา มู เอ ล ก็ลุก ขึ้น ไป หา เอ ลีกล่าว ว่า “ข้าพเจ้า อยูนี
่ ่
ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า” แล้ว เอลี จึง หยัง่ รู ้วา่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงเรียกเด็ก นั ้น 9 เพราะฉะนั ้น เอลี จึง พูดกับ ซามู เอ
ลว่า “จงไปนอนเสีย เถิด ถ้า พระองค์ ทรงเรียกเจ้า เจ้าจง
ทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้รับ
ใช้ของพระองค์ คอยฟัง อยู’่ ” ซามู เอลจึง กลับ ไปนอนในที่
ของ ตน 10 และ พระ เย โฮ วาห์ เสด็จ มา ประทับ ยืน อยู่ ทรง
เรียก อย่าง ครังก
้ ่อนๆ ว่า “ซา มู เอล ซา มู เอล เอ๋ย” และ ซา
มู เอลทูล ตอบว่า “ขอตรัส เถิด เพราะผู้รับ ใช้ของพระองค์
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คอยฟังอยู”่ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามู เอลว่า “ดูเถิด
เรา จะ ทํา สิง่ หนึ่ ง ใน อิสราเอล หูของ ทุก คน ผู้ที่ได้ยิน จะ ซ่า
ทัง้ สอง ข้าง 12 ใน วัน นั ้น เรา จะ กระทํา ให้สิ่ง สารพัด ที่ เรา
กล่าวไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งวงศ์ วานของเอลีให้สําเร็จ เสีย ต่อ เอ
ลี ตัง้ แต่ต้น จนถึง ที่สุด 13 ดัง นั ้น เรา จึง บอก เขา ว่า เรา จะ
ลงโทษวงศ์ วานของเขาเป็น นิ ตย์ เพราะความชัว่ ช้า ซึ่ง เขา
รู แล้
้ ว เพราะบุตรชายทัง้ สองของเขาประพฤติเลวร้าย และ
เขาก็มิได้ห้ามปราม 14 เพราะฉะนั ้น เราจึง ปฏิญาณต่อ วงศ์
วานของเอลีว่า ความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานเอลี นั้น จะลบล้าง
เสียด้วยเครือ
่ งสัตวบูชา และของถวายไม่ได้เป็นนิ ตย์” 15 ซา
มู เอ ลน อ นอ ยู่ จน รุ ง่ เช้า เขา เปิด ประตู พระ นิ เวศ ของ พระ
เย โฮ วาห์ และ ซา มู เอ ล ก็กลัว ไม่กล้า บอก นิ มิตนน
ั ้ แก่ เอ
16
ลี
เอลีก็เรียก ซา มู เอ ลมา กล่าว ว่า “ซา มู เอล บุตร ของ
ข้า เอ๋ย” และ ซา มู เอล ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า อยูนี
่ ่ ” 17 และ เอ ลี
ถามว่า “เรือ
่ งอะไรนะที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบอกเจ้า ขออย่า
ปิดบังไว้จากเราเลย ถ้าเจ้าปิดบังสิง่ ใดไว้จากเราในเรือ
่ งทัง้
สินที
้ ่พระองค์ทรง บอก แก่เจ้า ก็ ขอ พระเจ้า ทรง ลงโทษ เจ้า
และให้หนัก ยิง่ กว่า” 18 ดัง นั ้น ซามู เอลจึง บอกทุก อย่างแก่
เอลี ไม่ ได้ปิดบัง อะไรไว้ จากท่านเลย และเอลีว่า “คือ พระ
เยโฮวาห์เอง ขอพระองค์ ทรงกระทํา ตามสิง่ ที่พระองค์ทรง
เห็นชอบเถิด” 19 และซามูเอลก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์
ทรง สถิตกับท่าน มิให้วาจา ของ ท่าน ตก ไป เปล่า แต่ สัก คํา
เดียว 20 และชนอิสราเอลทัง้ ปวง ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา
ก็ ทราบว่า ซามู เอลได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้เป็น ผู้พยากรณ์ ของ
21
พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏอีก ที่ชีโลห์
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงพระองค์แก่ซามูเอลที่ชีโลห์
โดยพระดํารัสของพระเยโฮวาห์
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และ ถ้อยคํา ของ ซา มู เอ ลมา ถึง คน อิสราเอล ทัง้ ปวง
ฝ่ายคนอิสราเอลได้ ยกกองทัพ ออกไปสู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตีย
ได้ตัง้ ค่ายอยู่ ข้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟี ลิ สเตีย ตัง้ ค่าย
อยู่ ในเอเฟก 2 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ จัด พลเป็น แนวเข้า ต่อสู้ กับ
อิสราเอล และ เมื่อ สงคราม ได้ ขยาย วง ออก ไป อิสราเอล
ก็พ่าย แพ้ต่อ หน้า คน ฟี ลิ ส เตีย ผู้ได้ฆ่า คน เสีย ประมาณ สี่
พัน คนใน สนามรบ 3 และ เมื่อ กองทัพ กลับ มา สู่ค่าย พวก
ผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กล่าวว่า “ทําไมพระเยโฮวาห์ จึง ทรง
ให้ เราพ่ายแพ้ ต่อ หน้า คนฟี ลิ ส เตีย ในวัน นี้ ขอเราไปนํา หีบ
พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์มาให้เราจากเมืองชี โลห์เถิด
เพื่อ ว่า หีบนน
ั ้ จะมาท่ามกลางเราและจะช่วยเราให้ พ้น จา
กมือศัตรู ของ เรา” 4 เขา จึง ใช้ คน ไป ที่ เมือง ชี โลห์ เพื่อ นํา
หีบ พันธ สัญญา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ผู้ประทับ ระ
หว่าง พวก เค รู บ มา จา กชีโลห์ บุตร ชาย ทัง้ สอง ของ เอ ลี
คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ก็อยูกั
่ บ หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเจ้า
ที่นั ่น 5 เมื่อ หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์เข้า มาในค่าย
แล้ว คนอิสราเอลทัง้ สินก
้ ็โห่ร้องเสียงดังจนแผ่นดินก้องไป
6
ด้วยเสียงนั ้น และเมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ยน
ิ เสียงโห่ รอ
้ งดัง
เช่น นั ้น เขาก็กล่าวว่า “เสียงโห่รอ
้ งอึกทึก ครึกโครมในค่าย
ของคนฮีบรู นั้นหมายความว่าอะไรกัน” และเขาทราบว่าหีบ
แห่ง พระเยโฮวาห์เข้า มาในค่ายแล้ว 7 คนฟี ลิ ส เตียก็กลัว
เพราะเขากล่าวว่า “พระเจ้า ได้ เสด็จ มาในค่ายแล้ว” และ
เขากล่าวว่า “วิบัติแก่เราทัง้ หลาย เพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิด
เรือ
่ ง อย่าง นี้ เลย 8 วิบัติแก่เรา ทัง้ หลาย ใคร จะ ช่วย เรา ให้
พ้น จาก พระหัตถ์ ของ บรรดา พระ อัน ทรง ฤทธา นุ ภาพ นี้ ได้
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พระเหล่านี้ เป็นผู้ที่ฆ่าฟันชาวอียป
ิ ต์ด้วยภัยพิบัตินานาชนิ ด
ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 9 โอ คน ฟี ลิ ส เตีย เอ๋ย จง กล้า หาญ เถิด
จง กระทํา ตัว เป็น ลูก ผู้ชาย เพื่อ ว่า เจ้า จะ ไม่ เป็น ทาส ของ
คนฮีบรู ดัง ที่เขาเคยเป็น ทาสเจ้า จงกระทํา ตัว ให้ เป็น ลูก
ผู้ชายและเข้า รบ” 10 เพราะฉะนั ้น คนฟี ลิ ส เตีย จึง สู้ รบและ
อิสราเอลก็พ่ายแพ้ ต่างก็หนี ไปยัง เต็นท์ ของตน ครัง้ นั ้นมี
การฆ่า ฟันกัน มาก เพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสีย
สามหมื่นคน 11 และหีบแห่งพระเจ้าก็ถูกยึดไป และบุตรชาย
ทัง้ สองของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ก็ถูกฆ่า ตาย 12 ผู้ชาย
คน เบน ยา มิ น คน หนึ่ ง วิง่ ไป จาก แนวรบ มา ถึง ชี โลห์ ใน วัน
เดียวกัน เสื้อผ้า ขาด และ ดินก็อยูบน
่ ศีรษะ ของ เขา 13 เมื่อ
เขา มา ถึง นั ้น ดูเถิด เอลีอยูบน
่ ที่ นั ่ง ข้าง ถนน คอย เฝ้า อยู่
เพราะ จิตใจ ของ ท่าน หวัน
่ ด้วย เรือ
่ ง หีบ แห่ง พระเจ้า และ
เมื่อ ชาย คน นั ้น เข้า มา ใน เมือง และ บอก ข่าว ชาว เมือง ทัง้
สินก
้ งขึ้น 14 เมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องเช่นนั ้นก็ถามว่า “นั ่น
้ ็ รอ
เสียงอะไรกัน โกลาหล” แล้ว ชายคนนั ้นก็รีบเข้า มาบอกเอลี
15 ฝ่ายเอลีมีอายุเก้า สิบ แปดปี ตาของท่า นมืดมัว มองอะไร
ไม่เห็น 16 ชายคนนั ้น บอกเอลีว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนที่มาจาก
แนวรบ ข้าพเจ้า หนี มาจากแนวรบวัน นี้ ” เอลีก็ถามว่า “ลูก
เอ๋ย เป็น อย่างไรบ้าง” 17 ผู้ที่ส่ง ข่า วนั ้นก็ ตอบว่า “อิสราเอล
ได้หนี ไปต่อ หน้า ต่อ ตาคนฟี ลิ ส เตีย ไปแล้ว มีการฆ่า ฟันกัน
มากท่ามกลางประชาชน บุตรชายทัง้ สองของท่าน คือ โฮฟ
นี และ ฟีเน หัส ก็ตาย และ หีบ แห่ง พระเจ้า ถูก ยึด ไป เสีย”
18 ต่อ มา เมื่อ เขา กล่าว ถึง หีบ แห่ง พระเจ้า เอลีก็หงาย หลัง
จากที่ นั่ง ที่อยูข้
่ างประตู คอของท่านก็หัก และท่านสิน
ิ
้ ชีวต
แล้ว เพราะท่านชรามากและตัวก็หนั ก ท่านได้วินิจฉั ย คน
อิสราเอล อยูสี
่ ่สิบปี 19 ฝ่าย บุตร สะใภ้ ของ ท่าน คือ ภรรยา
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ของฟีเนหัสมีครรภ์กําลัง จะคลอดบุตร และเมื่อ นางได้ยน
ิ
ข่าว ว่า เขา ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า ไป และ พ่อ สามี และ สามี
ของ นาง ก็สิน
ิ นาง ก็โน้ม ตัว ลง และ คลอด บุตร เพราะ
้ ชีวต
ความ เจ็บ ปวด บังเกิด ขึ้น แก่นาง 20 เมื่อ นาง กําลัง จะ ตาย
นั ้น พวกผู้ หญิง ที่ เฝ้า นางอยูได้
่ บอกนางว่า “อย่า กลัว เลย
เพราะ เจ้า คลอด ลูก ผู้ชาย คน หนึ่ ง” แต่นาง ไม่ ตอบ ไม่ฟัง
21 นาง ให้ ช่ อ
ื เด็ก นั ้นว่า อีคา โบด กล่าว ว่า “สง่า ราศี พราก
ไปจากอิสราเอลแล้ว” เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป และ
เพราะเรือ
่ งพ่อ สามี และสามี ของนาง 22 และนางกล่าวว่า
“สง่า ราศีได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึด หีบ แห่ง
พระเจ้าไป”

5

1

คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่ องด้วยหีบพันธสัญญา

คนฟี ลิ ส เตีย ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า และนํา ไปจากเอเบนเอ
เซอร์ถึง เมือ งอัช โดด 2 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า
ไป นั ้น เขา นํา เข้าไป ไว้ ใน นิ เวศ ของ พระ ดา โกน และ วาง
ไว้ ข้างพระดาโกน 3 และเมื่อ ประชาชนชาวอัช โดดตื่น เช้า
ในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด พระดาโกนได้ล้มหน้าควํา่ ลงมายังพื้นดิน
ตรงหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายจึง ยกพระดา
โกนขึ้น ตัง้ ไว้ในที่เดิม 4 แต่เมื่อ เขาทัง้ หลายตื่น เช้า ในวันรุ่ง
ขึ้น ดูเถิด พระดาโกนก็ล้มหน้าควํา่ ลงมายังพื้นดินตรงหน้า
หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือ ทัง้
สองก็ถูกตัด ออกอยูที
่ ่ธรณี ประตู เหลือ อยูแต่
่ ลํา ตัวพระดา
5
โกน เพราะเหตุนี้เองปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไป
ในนิ เวศของพระดาโกน จึง ไม่เหยียบธรณี ประตูนิ เวศพระ
ดาโกนที่ เมือ งอัช โดดจนถึง ทุก วัน นี้ 6 พระหัตถ์ ของพระเย
โฮ วาห์อยูเหนื
่
อ ประ ชา ชน อัช โดด อย่าง หนั ก พระองค์ทรง

1 ซามูเอล 5:7

14

1 ซามูเอล 5:12

ทําลายเขาและทรงเฆี่ยนเขาด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุน แรง
ทัง้ ชาวอัชโดดและเขตแดนของชาวเมืองนั ้น 7 และเมื่อชาว
เมืองอัชโดดเห็นอย่างนั ้น เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “อย่าให้หีบ
แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลอยู่กับ เราเลย เพราะว่า พระหัตถ์
ของพระองค์อยูเหนื
่
อเรา และเหนื อพระดาโกนพระของเรา
8
อย่าง หนั ก” เขา จึง ใช้ คน ไป เรียก ประชุม เจ้า นาย ทัง้ สิน
้
ของฟี ลิ ส เตีย และกล่าวว่า “เราจะกระทํา อะไรกับ หีบ แห่ง
พระเจ้า ของอิสราเอลดี” เขาทัง้ หลายตอบว่า “ให้เรานํา หีบ
แห่งพระเจ้าของอิสราเอลอ้อมไปยังเมืองกัท” เพราะฉะนั ้น
เขาจึงนําหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปที่นั ่น 9 แต่เมื่อเขา
ทัง้ หลายนําหีบอ้อมไปเมืองนั ้นแล้ว พระหัตถ์ ของพระเยโฮ
วาห์ก็ต่อสู้เมืองนั ้นกระทําให้เกด
ิ การทําลายอย่างหนั ก และ
ทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั ้น ทัง้ เด็ก และผู้ใหญ่ คือ ให้เกิ ดริด สีด
วงทวารขันร
้ ุน แรงขึ้นที่ ส่วนลับ ของเขาทัง้ หลาย 10 เขาจึง
ส่ง หีบ แห่ง พระเจ้า ไป ยัง เมือง เอ โค รน และ อยู่ มา เมื่อ หีบ
แห่ง พระเจ้า มาถึง เมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนร้องว่า
“เขา ได้ นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของ อิสราเอล มา ให้เรา เพื่อ จะ
ฆ่า เราและประชาชนของเราเสีย” 11 เพราะฉะนั ้น เขาจึง ส่ง
คนไปให้เรียกประชุม เจ้า นายทัง้ หมดของคนฟี ลิ ส เตีย และ
กล่าวว่า “จงส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั ้
นกลับ ไปยัง ที่เดิม เพื่อ หีบนน
ั ้ จะไม่ได้ฆ่า เราหรือ ประชาชน
ของเราเสีย” เพราะว่า มี การทําลายอย่างน่า กลัว ตายแพร่
ไป ทัว่ เมือง นั ้น พระหัตถ์ ของ พระเจ้า ก็อยูที
่ ่นั ่น อย่าง หนั ก
12 คนที่ไม่ตายก็เป็ นริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง และเสียงร้อง
ของชาวเมืองนั ้นก็ข้น
ึ ไปยังฟ้าสวรรค์

6

คนฟี ลิ ส เตีย ส่ง หีบ พันธสัญญาไปยัง โยชู วาชาวเบธเช
เมช
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หีบแห่ง พระเยโฮวาห์อยูในถิ
่
น
่ คนฟี ลิ สเตีย เจ็ด เดือน
2 คนฟี ลิ ส เตียก็ เชิญ พวกปุโรหิต และพวกโหรมา กล่าวว่า
“เรา จะ กระทํา อย่างไร กับ หีบ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ดี ขอบ อก
เราว่า จะส่ง หีบ ไปยัง ที่ เดิมด้ว ยอะไรดี” 3 เขาทัง้ หลายตอบ
ว่า “ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ส่ง หีบ แห่ง พระเจ้า ของ อิสราเอล
ไป ก็อย่า ส่ง ไป เปล่า ถึง อย่างไร ก็ ขอ ส่ง เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ
ละเมิด ไป ด้วย แล้วท่า นทัง้ หลาย จะ หาย โรค และ ท่าน ทัง้
หลาย จะ ทราบ ด้วย ว่า เหตุใด พระหัตถ์นี้ จึง ไม่ หัน ไป เสีย
จาก ท่าน” 4 และ เขา กล่าว ว่า “จัด อะไร เป็น เครือ
่ ง บูชา ไถ่
การละเมิดเล่า ที่เราจะต้องถวายให้พระองค์ ” เขาทัง้ หลาย
ตอบว่า “ลูกริด สีด วงทวารขันร
้ ุน แรงทองคํา ห้า ลูกกับ หนู
ทองคํา ห้า ตัว ตามจํานวนเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตีย เพราะ
ว่า โรค อย่าง เดียวกัน นั ้น ติดต่อ ท่าน ทัง้ หลาย และ เจ้า นาย
ด้วย 5 เพราะฉะนั ้นท่านต้องทํารู ปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง
ของท่านและรู ป หนู ของท่านซึ่ง ทําลายแผ่น ดิน และท่าน
ทัง้ หลายจงถวายสง่า ราศีแด่พระเจ้า ของอิสราเอล ชะรอย
พระองค์จะทรงเบาพระหัตถ์ของพระองค์จากท่านทัง้ หลาย
ทัง้ จากพระของท่านและแผ่น ดิน ของท่าน 6 ทําไมท่านจึง
กระทํา ให้จิต ใจ ของ ท่าน แข็ง กระด้าง ไป อย่าง ที่ ชาว อียป
ิ ต์
และฟาโรห์ได้กระทํา จิตใจของเขาให้แข็ งกระด้างนั ้น เมื่อ
พระองค์ ทรง กระทํา เหตุการณ์ สู้เขา ทัง้ หลาย แล้ว เขา ทัง้
หลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชนไปมิใช่หรือ แล้วเขาทัง้ หลาย
ก็จากไป 7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่ งมาเทียม
เข้ากับแม่ววั คู่หน่งึ ซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอาแม่
วัวมาเทียมเกวียนแล้วพรากลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้
พ้นจากมัน 8 จงนําหีบแห่งพระเยโฮวาห์มาวางไว้บนเกวียน
และวางเครือ
่ งทองคําซึ่งท่านทัง้ หลายถวายให้พระองค์เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไว้ในหีบ ข้างๆแล้วก็ ปล่อยให้มัน ไป
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และคอยดู ถ้า ไปตามทางถึง แผ่น ดิน ของมัน เอง คือ ทาง
ไปเมืองเบธเชเมช พระองค์ก็เป็น ผู้ทรงให้เกิด ความชัว่ ร้าย
อย่าง ใหญ่ หลวง นี้ แก่เรา แต่ถ้า ไม่เช่น นั ้น เรา จะ ได้ ทราบ
ว่า ไม่ใช่พระหัตถ์ ของพระองค์ที่กระทํา ต่อ เรา เป็น โอกาสที่
บังเอิญ เกิด ขึ้น แก่ เราเอง” 10 คนเหล่านั ้นก็ กระทํา ตาม นํา
เอา แม่ วัว คู่หน่งึ เทียม เข้า กับ เกวียน แล้ว ขัง ลูกๆ ของ มัน
ไว้ที่บ้าน 11 และเขาก็ วางหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ไว้บนเกวียน
พร้อมกับหีบหนูทองคําและรู ปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงของ
เขา 12 แม่วัวก็ เดิน ตรงไปตามทางที่ ไปเมืองเบธเชเมช ไป
ตาม ทางหลวง เดิน พลาง ร้อง พลาง ไม่ เลี้ยว ขวา หรือ เลี้ยว
ซ้าย และบรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ตามมันไปจนถึง
พรม แดน เมือง เบธเช เมช 13 ฝ่าย ชาว เมือง เบธเช เม ชกํา
ลัง เกี่ยว ข้าว สาลีอยูที
่ ่หุบเขา และ เมื่อ เขา เงย หน้า ขึ้น และ
เห็น หีบ เขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็น 14 เกวียนนั ้น ได้เข้า มาใน
นา ของ โย ชู วา ชาว เบธเช เมช และ หยุดอยู่ที่ นั ่น มีหิน ใหญ่
ก้อนหนึ่ ง อยูที
่ ่ นั่น เขาจึง ผ่า ไม้ เกวียนเป็น ฟืน และเอาแม่
วัว เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 15 และ คน
เลวีก็เชิญ หีบ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ลง และ หีบที่อยูข้
่ างๆ ซึ่งมี
เครือ
่ งทองคํา วางไว้บนก้อนหิน ใหญ่นั ้น และชาวเบธเชเม
ชก็ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา และ ถวาย เครือ
่ ง สัตว บูชา แด่ พระ
เยโฮวาห์ ในวัน นั ้น 16 และเมื่อ เจ้า นายทัง้ ห้า ของคนฟี ลิ ส
เตียได้เห็นแล้วเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั ้น 17 ต่อ
ไปนี้ เป็นรูปริดสีด วงทวารขันร
้ ุน แรงทองคํา ซึ่ง คนฟี ลิ ส เตีย
ถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
รู ปหนึ่ ง สําหรับ เมือ งอัช โดด เมืองกาซารู ป หนึ่ ง เมือ งอัชเค
โลนรู ป หนึ่ ง เมือ งกัท รู ป หนึ่ ง เมืองเอโครนรู ป หนึ่ ง 18 รู ป
หนู ทองคํา ก็เช่น เดียวกัน ตามจํานวนเมืองของฟี ลิ ส เตีย ที่
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เป็น เมืองของเจ้า นายทัง้ ห้า ทัง้ เมืองที่มีป้อมปราการและ
ชนบทที่ไม่มีกําแพงเมือง จนถึงหินก้อนใหญ่แห่งอาเบล ซึ่ง
เขาวางหีบ ของพระเยโฮวาห์ ลงไว้นั ้น หิน นั ้นก็ ยงั อยู่ จนทุก
วันนี้ ที่ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช 19 พระองค์จึงทรง
ประหารชาวเบธเชเมช เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ มองข้างใน
หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงประหารเสีย ห้า หมื่น
เจ็ด สิบ คน และประชาชนก็ไว้ ทุกข์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์
ทรง ประหาร ประชา ชน เสีย เป็นอัน มาก 20 แล้ว ชาว เบธเช
เมชจึงกล่าวว่า “ผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า บริสุทธิ์องค์นี้ ได้ พระองค์จะเสด็จ ไปจากเราไป
หาผู้ ใดดี” 21 ดัง นั ้น เขาจึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง ชาวเมืองคี ร ย
ิ า
ทเยอาริมกล่าวว่า “คนฟีลิสเตียได้คืนหีบแห่งพระเยโฮวาห์
มาแล้ว ขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยูก
่ ับท่านเถิด”

7
ได้นําหีบพันธสัญญาไปยังเรือนของอาบีนาดับ
ชาว คี ริ ยา ท เยอ า ริม ได้ มา เชิญ หีบ แห่ง พระ เย โฮ วาห์
ขึ้น ไป ถึง เรือน ของ อา บีน า ดับ ซึ่ง อยู่ บน เนิ น เขา และ เขา
ทัง้ หลายก็ ชาํ ระเอเลอาซาร์บุตรชายของเขาให้บริสุทธิเพื
์ ่อ
ให้ดูแล หีบ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ 2 อยูมาน
่
ับ แต่วัน ที่หีบนั ้ นอ
ยูที
่ ่คี ร ย
ิ าทเยอาริม ก็ เป็น เวลาช้า นานตัง้ ยีสิ
่ บปี และบรรดา
วงศ์วานอิสราเอลทัง้ สินก
้ ็ครํา่ ครวญถึงพระเยโฮวาห์ 3 แล้ว
ซา มู เอ ล พูดกับ วงศ์ วาน อิสราเอล ทัง้ สินว
้ ่า “ถ้า ท่าน ทัง้
หลายจะกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน จง
ทิง้ พระต่างด้าวและพระอัช ทาโรทเสีย จากท่ามกลางท่าน
ทัง้ หลาย และ เตรียม ใจ ของ ท่าน ให้ ตรง ต่อ พระ เย โฮ วาห์
และปรนนิ บัติแต่พระองค์เท่านั ้น พระองค์จะทรงช่วยท่าน
1
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ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย” 4 คนอิสราเอลจึงทิง้ พระบา
อัลและพระอัชทาโรท และเขาทัง้ หลายปรนนิ บัติแต่พระเย
โฮวาห์เท่านั ้น
การฟื้ นฟูที่เมืองมิสเปห์

แล้ว ซามู เอลกล่าวว่า “จงประชุม คนอิสราเอลทัง้ สินที
้ ่
เมืองมิส ปาห์ และข้าพเจ้า จะอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ เพื่อ
ท่าน” 6 เขาทัง้ หลายจึงประชุมกันที่มิสปาห์ และตักนํ้ามาเท
ออกถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอดอาหารในวัน
นั ้นและกล่าวที่นั่นว่า “เราทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระเย
โฮวาห์” และซามู เอลก็วินิจฉั ย คนอิสราเอลที่ เมืองมิส ปาห์
7 เมื่อคนฟี ลิสเตียได้ ยนว
ิ ่าคนอิสราเอลได้ประชุ มกันที่เมือง
มิส ปาห์ เจ้านายแห่ง ฟี ลิ ส เตียก็ ยกขึ้น ไปต่อสู้ กับ อิสราเอล
และเมื่อ คนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่น นั ้น เขาก็กลัว คนฟี ลิ สเตีย
8 และคนอิสราเอลร้องต่อซามูเอลว่า “อย่าหยุดร้องทูลพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเพื่อ เราทัง้ หลาย เพื่อ ขอพระองค์
ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย”
5

พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
ซา มู เอ ล ก็ เอา ลูก แกะ อ่อน ที่ ยังกิน นม อยู่ ตัว หนึ่ ง มา
ถวาย เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา ทัง้ ตัว แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ ซา
มู เอลร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ เพื่อ คนอิสราเอล และพระ
เยโฮวาห์ ทรงสดับท่าน 10 ขณะที่ซามู เอลถวายเครือ
่ งเผา
บูชา อยูนั
่ ้น คน ฟี ลิ ส เตียก็เข้า มา ใกล้ จะ สู้ รบ กับ อิสราเอล
แต่พระเยโฮวาห์ทรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิง่ นั กในวันนั ้นสู้ กับ
คนฟี ลิสเตีย กระทําให้คนฟี ลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่าย
แพ้แก่อิสราเอล 11 คนอิสราเอลก็ ออกจากมิส ปาห์ติดตาม
คนฟี ลิ ส เตีย และฆ่า ฟัน เขา จนไปถึง เมืองเบธคาร์ 12 แล้ว
ซามู เอลก็ เอาศิลาก้อนหนึ่ ง ตัง้ ไว้ ระหว่างมิส ปาห์ และเชน
9
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เรียกชื่อศิลานนว
ั ้ ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ ” 13 ดังนั ้นคนฟีลิสเตียจึง
พ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสราเอลอีก และพระหัตถ์แห่ง
พระ เย โฮ วาห์ก็ต่อสู้คน ฟี ลิ ส เตีย ตลอด ชีวต
ิ ของ ซา มู เอล
14 หัวเมืองที่คนฟีลิสเตียได้ยด
ึ ไปจากอิสราเอลนั ้น ก็ได้กลับ
คืน มายังอิส รา เอล ตัง้ แต่เมือง เอ โค รน ถึง เมือ งกัท และ
อิสราเอลก็ได้ตีดิน แดน ของ หัว เมือง เหล่า นี้ คืน มา จาก มือ
ของคนฟี ลิ ส เตีย ครัง้ นั ้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและ
คนอาโมไรต์ด้วย
ซา มู เอล เป็น ผู้พยากรณ์ ปุโรหิต และ ผู้วินิจฉั ย คน
อิสราเอล
15 ซา มู เอล ได้วินิจฉั ย คน อิสราเอล อยู่ ตลอด ชีวต
ิ ของ
ท่าน 16 และท่านก็เที่ยวไปโดยรอบทุก ปีเป็น ประจํา ไปถึง
เมืองเบธเอล กิล กาล และมิส ปาห์ และท่านก็วินิจฉั ย คน
อิสราเอลในบรรดาเมืองเหล่า นั ้น 17 แล้วท่านจะกลับ มายัง
เมืองรามาห์ เพราะว่า บ้านของท่านอยูที
่ ่ นั่น ท่านก็วินิจฉั ย
คนอิสราเอลที่ นั่น ด้วย ท่านได้ สร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ที่นั่น

8

คน อิสราเอล ปรารถนา มีกษั ตริยเหมื
์
อน ชน ชา ติ
อื่นที่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า
1

อยูมา
่ เมื่อ ซา มู เอล แก่แล้ว ท่าน ได้ ตัง้ พวก บุตร ชาย
ของท่านให้วินิจฉั ยอิส ราเอล 2 บุตรหัวปี ของท่านชื่อ โยเอล
และคนที่ สองชื่อ อาบี ยาห์ ทัง้ สองเป็น ผู้วินิจฉั ย ในเมืองเบ
เอ อร์เช บา 3 แต่บุตร ชาย ของ ท่าน มิได้ดําเนิ น ใน ทาง ของ
ท่าน ได้เลี่ยง ไป หา กําไร เขา รับ สินบน และ บิดเบือน ความ
ยุติธรรมเสีย 4 และบรรดาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็พากัน
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มา หา ซา มู เอล ที่ เมือง รา มาห์ 5 และ เรียน ท่าน ว่า “ดูเถิด
ท่านชราแล้ว และบุตรชายของท่านมิได้ดําเนิ น ในทางของ
ท่าน บัดนี้ ขอท่าน ได้ กํา หนดตัง้ กษั ตริย์ให้วินิจฉั ย พวกเรา
อย่างประชาชาติ ทัง้ หลายเถิด” 6 แต่เมื่อ เขาพูด ว่า “ขอตัง้
กษั ตริย์ให้วินิจฉั ยเราทัง้ หลาย” ก็กระทําให้ซามูเอลไม่พอใจ
และซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
คําตักเตือนจากซามูเอล
และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบ ซา มู เอ ล ว่า “จง ฟัง เสียง
ประชาชน ใน เรือ
่ ง ทัง้ สินที
้ ่ เขา ทัง้ หลาย ขอ ต่อ เจ้า เพราะ
ว่า เขามิได้ละทิง้ เจ้า แต่เขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ เรา ไม่ให้เรา
ครอบ ครอง เหนื อ เขา 8 ตาม การก ระ ทํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขา ได้
กระทํา ตัง้ แต่วัน ที่เรา นํา เขา ออก มา จาก อียป
ิ ต์ จนถึง วัน
นี้ คือ เขาได้ ละทิง้ เราและปรนนิ บัติพระอื่น เขาจึง กระทํา
เช่น เดียวกัน ต่อ เจ้า ด้วย 9 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ จงฟัง เสียงของ
เขา ขอ แต่ จง คอย ทักท้วง เขา และ สําแดง ให้ ทราบ ถึง
วิธี การ ขอ งกษั ตริย์ผู้ที่จะ ครอบ ครอง เขา ทัง้ หลาย” 10 ซา
มู เอล จึง เอา พระ ดํารัส ทัง้ สิน
้ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาบ อก
กล่าวแก่ ประชาชนผู้รอ
้ งขอให้ท่านตัง้ กษั ตริย์ 11 ท่านกล่าว
ว่า “นี่ เป็นวิธี การ ขอ งกษั ตริย์ผู้ที่จะ ครอบ ครอง เหนื อ เจ้า
กษั ตริยจะ
์ เกณฑ์บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ เจ้า และ กําหนด ให้
ประจํา รถ รบ และ ให้ เป็น พล ม้า และ ให้ วิง่ หน้า รถ รบ
ของ พระองค์ 12 แล้ว พระองค์ จะ ตัง้ เขา ให้ เป็น นาย พัน
นาย ห้า สิบ ของ พระองค์ ให้บาง คน ไถ ที่ดินข อง พระองค์
และ เกี่ยว ข้าว และ ทํา ศัสตรา วุธ และ เครือ
่ ง ใช้ ของ รถ
13
รบ
พระองค์จะ นํา บุตร สาว ของ เจ้า ไป เป็น ผู้ปรุ ง เครือ
่ ง
หอม ทําครัว และ ปิ้ ง ขนม 14 พระองค์จะ เอา นา สวน องุน
่
และสวนมะกอกเทศที่ดีที่สุด ของเจ้า ให้แก่ข้าราชการของ
7
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พระองค์ 15 พระองค์จะ ชัก หนึ่ ง ใน สิบ ของ พืช ผล และ ผล
องุน
่ ของ ท่าน ให้แก่มหาดเล็ก และ ข้าราชการ ของ พระองค์
16 พระองค์จะ เอา คนใช้ผู้ชาย และ คนใช้ผู้ หญิง และ คน
หนุ่มๆ ที่ดีที่สุด ของ ท่าน และ ลา ของ ท่าน ให้ ไป ทํางาน ของ
พระองค์ 17 พระองค์จะชัก หนึ่ ง ในสิบ ของฝูง สัตว์ ของท่าน
และ ท่าน ทัง้ หลาย จะ เป็น ทาส ของ พระองค์ 18 ใน วัน นั ้น
ท่านจะร้องทุกข์ เพราะกษั ตริย์ ของท่าน ผู้ซึ่ง ท่านทัง้ หลาย
ได้ เลือก นั ้น แต่พระ เย โฮ วาห์ จะ ไม่สดับท่าน ใน วัน นั ้น”
19 แต่ประชาชนปฏิเสธไม่ เชื่อ ฟัง เสียงของซามู เอล เขาทัง
้
หลายกล่าวว่า “เราไม่ยอม แต่เราจะต้องมีกษั ตริยปกครอง
์
เรา 20 เพื่อ เราจะเป็น เหมือนประชาชาติ ทัง้ หลายด้วย และ
เพื่อ กษั ตริย์ ของ เรา จะ วินิจฉั ย เรา และ นํา หน้า เรา ไป และ
รบศึก ให้เรา ” 21 และเมื่อ ซามู เอลได้ยน
ิ ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของ
ประชาชน ท่านก็นําไปทูลพระเยโฮวาห์ให้ทรงทราบ 22 และ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ซามู เอลว่า “จงฟัง เสียงของเขาทัง้
หลายเถิด และจงตัง้ กษั ตริย์องค์หน่งึ ให้เขา ” แล้ว ซามู เอล
จึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “ให้ทุกคนกลับ ไปยัง เมืองของ
ตน”

9

1

พระเจ้าทรงนําซามูเอลให้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์

มีชาย คน หนึ่ ง คน เบน ยา มิน ชื่อ คีช บุตร ชาย ขอ งอาบี
เอล ผู้เป็น บุตรชายของเศโรร์ บุตรชายของเบโครัท บุตร
ชาย ขอ งอาหิ ยาห์ คน เบน ยา มิน เป็น คน รํา่ รวย 2 ท่าน
มีบุตร ชาย คน หนึ่ ง ชื่อ ซา อูล เป็น คน หนุ่มที่ดีที่สุด รู ป งาม
ไม่มีชายคนใดในหมู่ คนอิสราเอลที่ จะงามกว่า เขา เขาสูง
กว่า ประชาชนทัง้ หลายตัง้ แต่ บ่า ขึ้น ไป 3 ฝ่ายฝูง แม่ ลาของ
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คี ช บิดา ของ ซา อู ล หาย ไป คีช จึง กล่าว แก่ ซา อูลบุตร ชาย
ของ ตน ว่า “ลุก ขึ้น เอา คนใช้ คน หนึ่ ง ไป กับ เจ้า เพื่อ ไป หา
ลา” 4 เขาทัง้ สองก็ ผ่านแดนเทือกเขาแห่ง เอฟราอิม ผ่าน
เข้า แผ่น ดิน ชาลิชา เขาหาลาไม่พบ เขาก็ ผ่านข้ามแผ่น ดิน
ชา อา ลิม แต่ลา ไม่อยูที
่ ่ นั ่น แล้ว เขา ผ่าน เข้า แผ่น ดิน ของ
คนเบนยามิน แต่ก็หาลาไม่พบ 5 เมื่อ เขามาถึง แผ่น ดิน ศูฟ
ซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่า “มาเถิด ให้เรากลับ
ไป เกรงว่า บิดาของข้า จะเลิกกังวลเรือ
่ งลา และมาร้อนใจ
6
ด้วยเรือ
่ งของเรา” แต่คนใช้ตอบท่านว่า “ดูเถิด มีคนของ
พระเจ้า คนหนึ่ ง ในเมืองนี้ เป็น คนที่ เขานั บ ถือกัน มาก สิ่ง
ที่ ท่าน กล่าว นั ้น เป็น ไป ตาม ที่กล่า วนั ้ นทุ กอ ย่าง ขอ ให้เรา
ไป ที่นั ่น ชะรอย ท่าน จะ บอก เรา ถึง ทาง ซึ่ง เรา ควร ดําเนิ น”
7 แล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่า “แต่ดูเถิด ถ้าเราไปเรา
จะเอาอะไรไปให้ ชายผู้นั ้น เพราะขนมปัง ในย่ามของเราก็
หมดแล้ว เราไม่มีของขวัญ ที่ จะนํา ไปให้แก่คนของพระเจ้า
เรา มี อะไร บ้าง” 8 คนใช้ตอบ ซา อู ล อีกว่า “ดูเถิด ผม มี เงิน
อยูหน
่ ่งึ เสี้ยวเชเขลและผมจะให้แก่คนของพระเจ้า เพื่อ จะ
บอกหนทางให้แก่เรา ” 9 (ในอิสราเอลสมัย เดิม เมื่อ คนใด
จะไปทูล ถามพระเจ้า เขากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราไปหาผู้
ทํานายกัน” เพราะผู้ที่ในสมัย นี้ เราเรียกว่า ผู้พยากรณ์ นั ้น
ใน สมัย เดิม เขา เรียก ว่า ผู้ทํานาย ) 10 และ ซา อูล จึง พูดกับ
คนใช้ของท่านว่า “พูดดีนี่ มาให้เราไปกันเถิด” เขาทัง้ สองขึ้น
ไปที่ เมืองซึ่ง คนของพระเจ้า อยู่ 11 ขณะเมื่อ เขาขึ้น ภูเขาไป
ยังเมืองนั ้น เขาพบพวกผู้หญิงสาวออกมาตักนํ้า จึงถามว่า
“ผู้ทํานายอยูที
่ ่ นี่หรือ ” 12 เธอทัง้ หลายตอบว่า “อยูนี
่ ่ ดูเถิด
ท่านเพิง่ ขึ้น หน้า ท่านไป จงรีบ เข้า เถิด ท่านเพิง่ มาในเมือง
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เมื่อกี้นี้ เพราะ ว่า วัน นี้ ประชาชน ทําการ ถวาย สัตว บูชา ณ
ปูชนีย สถาน สูง 13 พอ ท่าน ทัง้ สอง เข้าไป ถึง ใน เมือง ท่าน
ทัง้ สอง จะ พบ ก่อน ที่ผู้ทํานาย ขึ้น ไป รับ ประทาน อาหาร ณ
ปูชนียสถานสูง เพราะว่าประชาชนจะไม่รบ
ั ประทานจนกว่า
ท่านจะมาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่ เครือ
่ งสัตว
บูชา ภาย หลัง ผู้ที่ได้รับ เชิญ จึง รับ ประทาน ฉะนั ้น บัดนี้ จง
ขึ้น ไป เถิด ท่าน ทัง้ สอง จะ พบทันที ” 14 เขา ทัง้ สอง ก็ ขึ้น ไป
ยัง เมือง นั ้น ขณะ เมื่อ เขา เข้าไป ใน เมือง ดูเถิด ซา มู เอ ล
กําลัง เดิน ออก มา ตรง หน้า เขา ทัง้ สอง จะ ขึ้น ไป ยัง ปูชนีย
สถานสูง นั ้น 15 พระเยโฮวาห์ได้ตรัส ในหู ของซามู เอลแล้ว
ในวันก่อ นวันที่ ซาอู ลมาถึงว่า 16 “พรุ ง่ นี้ เวลาประมาณเท่า
นี้ เรา จะ ส่ง ชาย ผู้หน่งึ ซึ่ง มา จาก ดิน แดน เบน ยา มิน เจ้า
จงเจิม เขาให้ เป็น เจ้า เหนื ออิส ราเอลประชาชนของเรา เขา
จะช่วยประชาชนของเราให้ พ้น จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย เพราะ
เราได้มองดูประชาชนของเราแล้ว ด้วยเสียงร้องทุกข์ ของ
เขามาถึง เรา” 17 เมื่อ ซามู เอลเห็น ซาอูล เข้า แล้ว พระเยโฮ
วาห์ ทรง บอก ท่าน ว่า “ดูเถิด นี่ เป็น ชาย คน ที่ เรา ได้พูดกับ
เจ้าแล้วนน
ั ้ เขาเป็นผู้ที่จะปกครองเหนื อประชาชนของเรา”
18 แล้วซาอูลก็เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและกล่าวว่า “ขอบ
อกข้าพเจ้าหน่ อยว่า บ้านของผูท
้ ํานายอยูที
่ ่ไหน” 19 ซามูเอล
ตอบ ซา อู ล ว่า “ฉั น เป็น ผู้ทํานาย จง เดิน ขึ้น หน้า ฉั น ไป ยัง
ปูชนียสถานสูงนั ้น เพราะในวันนี้ ท่านจะรับประทานอาหาร
กับ ฉั น และพรุ ง่ นี้ เช้า ฉั น จึง จะให้ ท่านไป และฉั น จะบอก
ทุกอย่างที่ ข้องอยู่ในใจของท่านแก่ท่าน 20 ส่วนเรือ
่ งลาของ
ท่านที่ หายไปสามวัน แล้วนัน
้ อย่า เอาใจใส่เลย เพราะเขา
พบแล้ว ความปรารถนาของคนอิส ราเอลนั ้นมุ่ง หมายเอา
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ใครเล่า ไม่ใช่ตัวท่านและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาท่านดอก
21
หรือ” ซาอูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเบนยามินดอกหรือ
เป็น ตระกูล เล็ก น้ อย ที่สุด ใน อิสราเอล และ ครอบครัว ของ
ข้าพเจ้าไม่ใช่ครอบครัวที่ด้อยที่สุดในตระกูลเบนยามินดอก
หรือ ทําไมท่านจึง พูดกับ ข้าพเจ้า อย่างนี้ เล่า ” 22 แล้ว ซามู
เอลก็ พาซาอูลกับ คนใช้ ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้ นั่ง ใน
ตอน ต้นที่ นั ่ง สําหรับ ผู้ที่รับ เชิญ ซึ่งมี ประมาณ สามสิบ คน
23 และซามู เอลพูดกับ คนครัวว่า “จงนํา ส่วนที่ ฉั น ได้มอบ
ให้ ซึ่ง ฉั น บอกว่า ‘เก็บ ไว้ต่างหาก ’ นั ้น มา” 24 คนครัว จึง นํา
เอาส่วนขาและส่วนบนนั ้น มาวางไว้ที่ข้างหน้า ซาอูล และ
ซามู เอลกล่าวว่า “ดูเถิด สิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยู่ต่อหน้าท่าน
จงรับประทานเถิด เพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชัว่ โมงที่
กําหนดไว้ ตัง้ แต่ฉั นกล่าวว่า ‘ฉั นได้เชิญประชาชนมาแล้ว’ ”
ซาอูล จึง รับ ประทานกับ ซามู เอลในวัน นั ้น 25 และเมื่อ เขา
ทัง้ หลายลงมาจากปูชนีย สถานสูง เข้า มาในเมือง ซามู เอล
สนทนากับ ซาอู ลบนดาดฟ้า หลังคาบ้าน 26 และเขาทัง้ สอง
ตื่น แต่เช้า ตรู ่ และอยู่ มาเมื่อ สว่างแล้ว ซามู เอลก็ เรียกซา
อูล ผู้อยูบนดาดฟ้
่
า ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด เพื่อ ฉั น จะส่ง ท่านไป
ตามทางของท่าน” ซาอูลก็ลุก ขึ้น ท่านทัง้ สองก็ เดิน ออกไป
ที่ถนน ทัง้ ท่านและซามู เอล 27 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังลงมา
ที่ชานเมือง ซามูเอลจึงพูดกับซาอูลว่า “จงบอกคนใช้ให้เดิน
ล่วง หน้า เรา ไป ก่อน (และ เขา ก็ เดิน พ้น ไป) ท่าน จง หยุด
ที่นี่ ก่อน เพื่อ ฉั น จะได้แจ้ง พระดํารัส ของพระเจ้า ให้ท่า นท
ราบ”
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การ เจิม ซา อูลด้วย นํ้ามัน ให้ เป็นก ษั ตริย์ หมาย สําคัญ
ต่างๆจากพระเจ้า
1

แล้ว ซา มู เอ ล ก็ หยิบ ขวด นํ้ามัน เท ลง บน ศีรษะ ของ ซา
อูล และจุบท่านแล้ว กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงเจิมท่าน
ไว้ให้เป็น เจ้า นาย เหนื อ มรดก ของ พระองค์แล้วมิใช่หรือ
2 เมื่อ ท่าน จาก ฉั น ไป ใน วัน นี้ ท่าน จะ พบ ชาย สอง คน ริมที่
ฝัง ศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามินที่เศลซาห์ และ
เขา ทัง้ สอง จะ บอก ท่าน ว่า ‘ลา ซึ่ง ท่าน ไป หา นั ้น พบ แล้ว
ดูเถิด บัดนี้ บิดา ของ ท่าน เลิกกังวล เรือ
่ ง ลา แล้ว และ ร้อน
ใจเรือ
่ งของท่าน กล่าวว่า “เราจะทํา อย่างไรเรือ
่ งบุตรชาย
3
ของ เรา ดี” ’ และ ท่าน จะ เดิน เลย ที่ นั ่น ไป ถึงที่ ราบ ตําบล
ทาโบร์ ที่นั ่น ชายสามคนซึ่ง กําลัง ขึ้น ไปเฝ้า พระเจ้า ที่ เบธ
เอล จะ พบ ท่าน คน หนึ่ งอุ้มลูก แพะ สาม ตัว อีก คน หนึ่ ง
ถือ ขนมปัง สาม ก้อน และ อีก คน หนึ่ ง ถือ ถุง หนั ง นํ้า องุน
่
ถุง หนึ่ ง 4 เขา ทัง้ หลาย จะ คํานั บท่าน และ มอบ ขนมปัง ให้
ท่าน สอง ก้อน ซึ่ง ท่าน จะ รับ จาก มือ ของ เขา 5 ต่อ จาก นั ้น
ท่านจะมาถึง ภูเขาของพระเจ้า ที่นั ่นมี กองทหารรักษาการ
ของ คน ฟี ลิ ส เตีย อยูมา
่ เมื่อ ท่าน มา ถึง เมือง นั ้น ท่าน จะ
พบผู้พยากรณ์ หมู่หน่ึ งกํา ลัง ลงมาจากปูชนีย สถานสูง ถือ
พิณ ใหญ่ รํามะนา ปี่ พิณ เขาคู่ นํา หน้า มา กําลัง พยากรณ์
เรือ
่ ย มา 6 แล้ว พระ วิญญาณ ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ มาส
ถิตกับท่าน และ ท่าน จะ พยากรณ์ กับ คน เหล่า นั ้น เปลี่ยน
เป็น คนละ คน 7 เมื่อ หมาย สําคัญ เหล่า นี้ เกิด แก่ ท่าน แล้ว
จง กระทํา อะไร ตาม แต่มีโอกาส เถิด เพราะ พระ เจ้า ทรง
สถิตกับท่าน 8 และ ท่าน จง ลง ไป ที่ กิล กาล ก่อน ฉั น และ
ดูเถิด ฉั น จะลงมาหาท่านเพื่อ จะถวายเครือ
่ งเผาบูชา และ
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ถวายสัตว์ เป็น เครือ
่ งสันติบูชา ท่านจงคอยอยูที
่ ่นั ่น เจ็ด วัน
จนฉั น มาหาท่าน และสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านควรจะกระทํา
อะไร” 9 เมื่อ ซาอู ล หัน หลัง ไปจะจากซามู เอล พระเจ้า ทรง
ประทานจิตใจอีก อย่างหนึ่ ง แก่ท่าน และหมายสําคัญ เหล่า
นี้ ทัง้ หมด เกิด ขึ้น ใน วัน นั ้น 10 เมื่อ เขา ทัง้ สอง มา ถึง ภูเขา
นั ้น ดูเถิด ผู้พยากรณ์ หมู่หน่งึ พบกับท่าน และพระวิญญาณ
ของพระเจ้าสถิตกับท่าน และท่านก็พยากรณ์ อยูในหมู
่
่พวก
เขา 11 และต่อ มาเมื่อ คนทัง้ หลายที่รู จั
้ ก ท่านมาก่อนเห็นว่า
ดูเถิด ท่าน พยากรณ์ อยูกั
่ บ พวก ผู้พยากรณ์ ประชาชน เห
ล่านั ้นก็พูดกันและกันว่า “อะไรหนอเกิดขึ้นแก่บุตรชายของ
คีช ซาอูลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ” 12 ชายคนหนึ่ ง
อยูที
่ ่นั ่น ตอบ ว่า “และ บิดา ของ เขา ทัง้ หลาย คือ ใคร” ดัง
นั ้นจึงเป็น คํา ภาษิ ต ว่า “ซาอูลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วย
หรือ” 13 เมื่อ ท่าน พยากรณ์ สิ้น ลง แล้ว ท่าน ก็มายังปูชนีย
สถานสูง 14 ฝ่ายลุงของซาอูลจึงถามซาอูลกับคนใช้ว่า “เจ้า
ไปไหนมา” และท่านตอบว่า “ไปหาลา และเมื่อ เราเห็นว่า
เรา ไม่ พบ ลา นั ้น แล้ว เรา จึง ไป หา ซา มู เอล” 15 ลุง ของ ซา
อู ล กล่าวว่า “ซามู เอลบอกอะไรแก่เจ้าบ้าง ขอเล่า ให้ฟัง ”
16 และซาอูล ตอบลุง ของท่านว่า “เขาบอกเราแจ่ม แจ้ง ว่า
พบลาแล้ว” แต่เรือ
่ งราวที่เกี่ย วกับ ราชอาณาจักร ซึ่ง ซามู
เอลกล่าวถึง นั ้น ท่านไม่ได้บอกสิง่ ใดเลย 17 ฝ่ายซามู เอลจึง
เรียกประชาชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสปาห์ 18 และ
ท่านกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส
ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘เราได้ นํา อิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ และ
เรา ได้ ช่วย เจ้า ทัง้ หลาย ให้ พ้น จาก มือ ของ ชาว อียป
ิ ต์ และ
จากมือ ของราชอาณาจักรทัง้ หลาย และของคนเหล่านั ้นที่
บีบ บังคับ เจ้า’ 19 แต่วัน นี้ ท่าน ละทิง้ พระเจ้า ของ ท่าน ผู้ ซึ่ง
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ช่วย ท่าน ให้ พ้น จาก บรรดา ความ ยาก ลําบาก และ ความ
ทุกข์ร้อน และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราไม่ยอม แต่ขอตัง้
กษั ตริย์ไว้เหนื อ เรา’ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงเข้า
เฝ้า พระ เย โฮ วาห์ ตาม ตระกูล ของ ท่าน และ ตาม คน ที่ นั บ
เป็น พันๆ ของ ท่าน” 20 แล้ว ซา มู เอ ล ก็ นํา ตระกูล อิสราเอล
ทุก ตระกูล เข้า มา ใกล้ และ จับ สลาก ได้ ตระกูล เบน ยา มิน
21 ท่าน ก็ นํา ตระกูล เบน ยา มิ น เข้า มา ใกล้ ตาม ครอบครัว
จับ สลากได้ ครอบครัว มัตรี และจับ สลากได้ ซาอูลบุตรชาย
คีช แต่เมื่อ เขา หา ซา อูลก็ หาไม่พบ 22 เขา จึง ทูล ถาม พระ
เยโฮวาห์ ต่อ ไปว่า “ชายคนนั ้น มาที่นี่ หรือ ยัง ” และพระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เขาซ่อนตัว อยูที
่ ่กองสัมภาระ” 23 เขา
ทัง้ หลายจึง วิง่ ไปพาท่านมาจากที่นั ่น และเมื่อ ท่านยืน อยู่
ท่ามกลางประชาชน ท่านก็ สูง กว่า ประชาชนทุก คนจากบ่า
ขึ้น ไป 24 ซา มู เอล จึง กล่าว แก่ ประชาชน ทัง้ ปวง ว่า “ท่าน
เห็น ผู้ที่พระ เย โฮ วาห์ ทรง เลือก ไว้แล้ว หรือ ใน ท่ามกลาง
ประชาชนไม่มีใครเหมือนท่าน” และประชาชนจึง ร้องเสียง
ดังว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ” 25 แล้วซามูเอลจึงบอกกับ
ประชาชนให้ ทราบถึง สิทธิ และหน้าที่ ของตํา แหน่ งกษั ตริย์
และ ท่าน บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ และ วาง ถวาย ต่อ พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ แล้วซามูเอลก็ให้ประชาชนกลับไปยังบ้านของ
ตนทุก คน 26 ซาอูลก็กลับ ไปยังบ้า นของท่า นที่ กิเบอาห์ด้วย
และ มี พวก นั กรบ ซึ่ง พระเจ้า ทรง ดล จิต ใจ ไปกับท่าน ด้วย
27 แต่มีคนอันธพาลบางคนกล่าวว่า “ชายคนนี้ จะช่วยเราให้
พ้น ได้อย่างไร ” และเขาทัง้ หลายก็ดูหมิน
่ ง
่ ท่าน ไม่นํา เครือ
บรรณาการมาถวาย แต่ท่านก็นิ่งเสีย
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ฝ่าย นา หา ช คน อัม โมน ได้ ยก ขึ้น ไป ตัง้ ค่าย สู้ เมือง ยา
เบ ชกิ เลอ าด บรรดา ชาว เมือง ยา เบช จึง พูดกับ นา หา ชว่า
“ขอ ทํา พันธ สัญญา กับ พวก ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย และ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจะยอมปรนนิ บติ
ั ท่าน ” 2 แต่นาหาชคนอัม โมนก
ล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เราจะกระทํา พันธสัญญากับ เจ้า
ทัง้ หลายตามเงื่อนไขต่อ ไปนี้ คือ เราจะทะลวงตาขวาของ
เจ้าเสียทุกคนให้เป็นที่อป
ั ยศแก่คนอิสราเอลทัง้ ปวง” 3 ฝ่าย
พวกผู้ใหญ่แห่งเมืองยาเบชกล่า วแก่ ท่านว่า “ขอผ่อนผัน
ให้ข้าพเจ้าสักเจ็ดวัน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ส่งผู้ส่ือสารไปให้ทัว่
ขอบเขตอิสราเอล แล้ว ถ้า ไม่มีคนใดช่วยข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ให้ พ้น ได้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ ยอม มอบตัว ไว้ให้แก่ท่าน ”
4 เมื่อ ผู้ ส่ ือ สารมาถึงกิเบอาห์ เมืองของซาอูล เขาทัง
้ หลาย
ก็ รายงาน เรือ
่ ง ราว ให้เข้าหูของ ประชาชน และ ประชาชน
ทัง้ ปวง ก็ร้องไห้เสียง ดัง 5 ดูเถิด ซา อูล ต้อน ฝูง วัว กลับ มา
จาก ทุ่ง และ ซา อูล ถาม ว่า “ประชาชน เป็น อะไร ไป เขา จึง
ร้องไห้” ดัง นั ้น เขา จึง เรียน ท่าน ให้ ทราบ ถึง ข่าว ของ พวก
ยา เบช 6 เมื่อ ท่าน ได้ยน
ิ ถ้อยคํา เหล่า นี้ พระ วิญญาณ ของ
พระ เจ้า ก็ สถิตกับ ซา อูล และ ความ โกรธข อง ท่าน เกิด ขึ้น
อย่าง รุ นแรง 7 ท่าน จึง เอา วัว มา คู่หน่งึ ฟัน ออก เป็น ท่อนๆ
ส่ง ไปทัว่ เขตแดนทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลโดยมือ ของผู้สื่อสาร
กล่าวว่า “ผู้หน่งึ ผู้ใดที่ไม่ออกมาตามซาอูลและซามู เอล จะ
กระทํา อย่างนี้ แก่วัว ของเขา” และความเกรงกลัว พระเยโฮ
วาห์ก็มาเหนื อ ประชาชน เขาทัง้ หลายพากัน ออกมาเป็นใจ
เดียวกัน 8 เมื่อ ซาอูล ตรวจพลอยูที
่ ่เบเซก นั บ คนอิสราเอล
ได้ สามแสนคน และชายคนยู ดาห์ได้สามหมื่น คน 9 เขาจึง
บอกแก่ผู้สื่อสารที่มานนว
ั ้ ่า “ท่านทัง้ หลายจงบอกแก่ ชาว
ยา เบ ชกิ เลอ าด ว่า ‘พรุ ง่ นี้ เวลา แดด ร้อน ท่าน ทัง้ หลาย จะ
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ได้ รับ การ ช่วย ให้พ้น ’ ” เมื่อ ผู้ สื่อสาร กลับ มาบ อก พวก ยา
เบช เขาทัง้ หลายก็มี ความยินดี 10 ดัง นั ้น ชาวยาเบชจึง ว่า
“พรุ ง่ นี้ เรา จะ มอบตัว ของ เรา ไว้ให้แก่ท่าน ท่าน จง กระทํา
แก่ เราตามที่ ท่านเห็น ควรทุก อย่าง” 11 พอวันรุ่ง ขึ้น ซาอูลก็
จัด พลอ อก เป็น สาม กองทัพ ยก เข้า มาก ลาง ค่าย ใน ยาม
สาม และ ฆ่า ฟัน คน อัม โม น เสีย จน เวลา แดด จัด ต่อ มา
ผู้ที่เหลือ อยูก็
่ กระจัดกระจายไป รวมกัน ไม่ได้สักคู่ เดียวเลย
12 แล้ว ประชาชนจึง เรียนซามู เอลว่า “คนที่พูด ว่า ‘ซาอูล จะ
ปกครองเหนื อ พวกเราหรือ’ นั ้น มีใครบ้าง จงนํา คนเหล่า
นั ้น ออกมา เราจะได้ ฆ่า เขาเสีย” 13 แต่ซาอู ล กล่าวว่า “ใน
วันนี้ อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวต
ิ เลย เพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่
พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น ” 14 แล้ว ซามู เอล
จึงกล่าวแก่ ประชาชนว่า “มาเถิด ให้เราพากันไปยังกิลกาล
และรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งราชอาณาจักรที่นั่นอีก”
ประชาชนทัง้ ปวงตัง้ ซาอูลให้เป็นกษั ตริย์

15

ประชาชน ทัง้ ปวง จึง ขึ้น ไปยังกิล กาล และ ที่ นั ่น เขา
ทัง้ หลาย ก็ ตัง้ ซา อูล เป็นก ษั ตริย์ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ที่กิล กาล แล้วที่ นั่น เขาทัง้ หลายถวายสัตว์ เป็น เครือ
่ ง
สัน ติบูชาต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ซาอูลกับ ประชาชน
อิสราเอลทัง้ ปวงก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ที่นั ่น

12

ซามูเอลประกาศเรือ
่ งอาณาจักรอิสราเอล

ซา มู เอล จึง กล่าว แก่ คน อิสราเอล ทัง้ ปวง ว่า “ดูเถิด
ข้าพเจ้าได้ ฟังเสียงของท่านทุกเรือ
่ งซึ่งท่านได้ บอกข้าพเจ้า
และได้แต่งตัง้ กษั ตริย์ เหนื อ ท่านทัง้ หลายแล้ว 2 และบัดนี้
ดูเถิด กษั ตริยก็
์ ดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ส่วน ข้าพเจ้า ก็ ชรา
1
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ผมหงอกแล้ว และดูเถิด บุตรชายของข้าพเจ้า ก็อยูกั
่ บท่า
นทัง้ หลาย และข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ต่อ หน้า ท่านตัง้ แต่หนุ่มๆ
มา จน ทุก วัน นี้ 3 ดูเถิด ข้าพเจ้า อยูที
่ ่ นี่ ขอ ท่าน เป็น พยาน
ปรักปรํา ข้าพเจ้า ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ และต่อ หน้า
ท่านที่พระองค์ทรงเจิมไว้ ข้าพเจ้าได้รบ
ิ วัวของผู้ใดบ้างหรือ
หรือ ข้าพเจ้า เอาลาของผู้ ใดไปบ้าง หรือ ข้าพเจ้า ได้ ฉ้อ ผู้ใด
ข้าพเจ้า ได้ บีบ บังคับ ใคร บ้าง ข้าพเจ้า ได้ รับ สินบน จาก มือ
ของ ผู้ ใด ซึ่ง จะ กระทํา ให้ ตา ของ ข้าพเจ้า บอด ไป ขอ กล่าว
มา และ ข้าพเจ้า จะ คืนให้แก่ท่าน ” 4 เขา ทัง้ หลาย กล่าว ว่า
“ท่านมิได้ฉ้ อ เรา หรือบีบ บังคับ เรา หรือ รับ สิง่ ใดไปจากมือ
ของผู้ใด ” 5 ท่านก็กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพยานต่อ ท่าน และท่านที่พระองค์ทรงเจิม ไว้ก็เป็น
พยานในวัน นี้ ว่า ท่านไม่ พบสิง่ ใดในมือ ของข้าพเจ้า” และ
เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว”
ซา มู เอ ลบ อก ประชาชน เรือ
่ ง เวลา ต่างๆ ที่ พระเจ้า ทรง
ช่วยอิสราเอลให้รอด
6 และซามูเอลก็กล่าวแก่ประชาชนว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
เป็น ผู้แต่งตัง้ โมเสสกับ อาโรน และทรงนํา บรรพบุรุษ ของ
ท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 7 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านทัง้ หลาย
จงยืน นิ่ ง อยู่ ข้าพเจ้า จะขอเสนอคดี ของท่านต่อ พระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์ เกี่ยวด้วย บรรดา พระ รา ชกิจอัน ชอบ ธรรม
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา แก่ ท่านทัง้ หลาย
และ แก่ บรรพบุรุษ ของ ท่าน ทัง้ หลาย 8 เมื่อ ยา โคบ เข้าไป
ใน อียป
ิ ต์ และ บรรพบุรุษ ของ ท่าน ร้อง ต่อ พระ เย โฮ วาห์
พระ เย โฮ วาห์ก็ทรง ใช้ โมเสส กับ อา โรน ผู้ได้นํา บรรพบุรุษ
ของ ท่าน ออก จาก อียป
ิ ต์ และ ทําให้ เขา มา อาศัย อยูใน
่ ที่
นี้ 9 แต่เขา ทัง้ หลาย ลืม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา เสีย
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พระองค์จึงทรงขายเขาไว้ในมือของสิเสรา แม่ทัพแห่งเมือง
ฮาโซร์ และมอบไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย และไว้ในมือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งเมืองโมอับ และเขาเหล่านั ้นก็ต่อสู้บรรพบุรุษ
ของท่าน 10 และเขาทัง้ หลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า ‘ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปแล้ว เพราะว่า ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ได้ ละ ทิง้ พระ เย โฮ วาห์ ไป ปรน นิ บัติพระ บา อัล
และพระอัชทาโรท แต่บัดนี้ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์
ทัง้ หลายให้ พ้นมือศัตรู ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ทัง้
หลายจะปรนนิ บัติพระองค์ ’ 11 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ เย
รุ บ บาอัล และเบดาน และเยฟธาห์ และซามู เอล และช่วย
ท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากมือศัตรู ทุกด้าน และท่านทัง้ หลาย
อาศัย อยูอย่
่ างปลอดภัย 12 และเมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น นาหา
ชกษั ตริย์ คน อัม โม นมา ต่อสู้ ท่าน ทัง้ หลาย ท่าน ทัง้ หลาย
กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘ไม่ ได้ แต่ต้องมีกษั ตริยปกครองเหนื
์
อ
เรา’ ถึง แม้ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น พระมหา
กษั ตริย์ ของท่าน 13 ฉะนั ้น บัดนี้ จงดูกษั ตริยที
์ ่ท่านทัง้ หลาย
ได้เลือก ผู้ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ร้องขอ ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์
ทรงตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อ ท่านแล้ว 14 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะยํา
เกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติพระองค์ และเชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ และไม่ กบฏต่อ พระบัญชาของพระเย
โฮวาห์ ท่านทัง้ หลายและกษั ตริย์ผู้ปกครองเหนื อท่านจึงจะ
เป็น ผู้ติด ตาม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย ต่อ
ไป 15 แต่ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ไม่ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ
เย โฮ วาห์ แต่กบฏ ต่อ พระ บัญชา ของ พระ เย โฮ วาห์ แล้ว
พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะต่อสู้ท่านทัง้ หลายเหมือนเคย
ต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน
ฟ้าร้องและฝนในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีพิสูจน์ ว่า พระเจ้า ยัง

1 ซามูเอล 12:16
ทรงรับคนอิสราเอล
16

32

1 ซามูเอล 12:24

เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ท่าน ทัง้ หลาย จง ยืน นิ่ ง อยู่ คอย
ดูเหตุการณ์ ยิง่ ใหญ่ต่อ ไปนี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา
ต่อ หน้า ต่อตา ของ ท่าน ทัง้ หลาย 17 วัน นี้ เป็น ฤดูเกี่ยว ข้าว
สาลีไม่ใช่หรือ ข้าพเจ้า จะ ร้อง ทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์ และ
พระองค์ จะทรงส่ง ฟ้าร้องและฝน เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะรับ
รู ้และเห็น เองว่า ความชัว่ ของท่านนั ้น ใหญ่ โตเพียงใด ซึ่ง
ท่าน ได้ กระทํา ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ใน การ
ที่ได้ขอ ให้มีกษั ตริยสํ
์ า หรับท่าน” 18 ซา มู เอล จึง ร้อง ทูล ต่อ
พระ เย โฮ วาห์ และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ส่ง ฟ้าร้อง และ ฝน
มา ใน วัน นั ้น ประชาชน ทัง้ หลาย ก็ เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์
และซามู เอลยิง่ นั ก 19 และประชาชนทัง้ หลายเรียนซามู เอ
ล ว่า “ขอ ท่าน อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน
เผื่อ ผู้รับ ใช้ทัง้ หลายของท่าน เพื่อ เราทัง้ หลายจะไม่ถึง ตาย
เพราะ เรา ได้ เพิม
่ ี้เข้า กับ บาป ทัง้ สิน
่ ความ ชัวน
้ ของ เรา คือ
20
ขอให้มีกษั ตริยสํ
์ าหรับ เราทัง้ หลาย” และซามู เอลกล่าว
แก่ ประชาชน ว่า “อย่า กลัว เลย ท่าน ทัง้ หลาย ได้ กระ ทํา
ความชัวน
่ ี้ ทัง้ สิน
้ จริงๆแล้ว แต่ท่านทัง้ หลายอย่า หัน ไปเสีย
จาก การ ติด ตาม พระ เย โฮ วาห์ แต่จง ปรน นิ บัติพระ เย โฮ
วาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 21 และอย่า หันเหไปติดตามสิง่
ไม่มีสาระ ซึ่ง ไม่เป็น ประโยชน์ หรือ ไม่ช่วยให้พ้น เพราะเป็น
สิง่ ไม่มีสาระ 22 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ จะ ไม่ ละทิง้ ประชาชน
ของพระองค์ ด้วยเห็น แก่ พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ เพ
ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พอ พระทัย แล้วที่ จะ กระทํา ให้ ท่าน
เป็น ประชาชน ของ พระองค์ 23 ยิง่ กว่า นั ้น ส่วน ข้าพเจ้า ขอ
พระเจ้า อย่า ยอม ให้ ข้าพเจ้า กระทํา บาป ต่อ พระ เย โฮ วาห์
เลย ด้วย การ หยุด อธิษฐาน เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย แต่ข้าพเจ้า
จะ สอน ทาง ที่ดีและ ที่ถูกให้ท่าน 24 จง ยํา เก รง พระ เย โฮ
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วาห์เท่านั ้น ปรนนิ บัติพระองค์ด้วย ความ จริงด้วย สิน
้ สุดใจ
ของท่าน จงพิเคราะห์ถึงมหกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําแก่
ท่านแล้วนัน
้ 25 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายขืน กระทํา ความชัว่ อยู่
ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ ตัวท่า นทัง้ หลายเองและกษั ตริย์ ของ
ท่านด้วย”

13
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย
1

ซาอูล ขึ้น ครองราชสมบัติแล้ว หนึ่ ง ปี และเมื่อ พระองค์
ทรง ปกครอง อิสราเอล เป็น เวลา สอง ปี 2 ซา อูล จึง ทรง คัด
เลือก ชาย อิสราเอล สาม พัน คน สอง พัน คน อยู่ กับ ซา อูล
ที่มิคมาชและที่แดนเทือกเขาเบธเอล อีกหนึ่ งพันคนนั ้นอยู่
กับ โยนาธานที่ เมือ งกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน ประชาชน
นอก นั ้น พระองค์ก็ปล่อย ให้กลับ เต็นท์ ของ ตน ทุก คน 3 โย
นาธานได้ตีกองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย ซึ่ง อยูที
่ ่เก
บาพ่ายแพ้ไป คนฟี ลิ สเตีย ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งนั ้น และซาอูลก็
เป่า แตร ทัว่ แผ่น ดิน นั ้นว่า “ขอ ให้คน ฮีบรู ทัง้ หลาย ได้ยิน ”
4 และ คน อิสราเอล ทัง
้ ปวง ได้ยน
ิ เขา กล่าว ว่า ซา อูล ได้ รบ
ชนะกองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย และคนอิส ราเอ
ลก็ เป็นที่เกลียดชังของคนฟี ลิสเตียเป็นอย่างยิง่ ประชาชน
ได้ถูก เรียก ออก มา ให้ สมทบ กับ ซา อูล ที่ กิล กาล 5 และ คน
ฟี ลิ ส เตีย ชุมนุมกัน เพื่อ จะ ต่อสู้ คน อิสราเอล มีรถ รบ สาม
หมื่น และพลม้าหกพัน และกองทหารนั ้นกม
็ ากมายเหมือน
เม็ด ทราย ที่ฝั่ ง ทะเล เขา ก็ ยก ขึ้น มา ตัง้ ค่าย อยูที
่ ่มิคมาช
6
ทาง ตะวัน ออก ของ เบธา เวน เมื่อ คน อิส รา เอล เห็นว่า
ตกอยู่ ในที่คับ แค้น (เพราะประชาชนถูกบีบ คัน
้ อย่างหนั ก)
แล้ว ประชาชนก็ ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า และในพุ่ม ไม้ หนาทึบ ใน
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ซอก หิน ใน อุโมงค์ และ ใน บ่อ 7 พวก ฮีบรู บาง คน ได้ ข้าม
แม่น้ํา จอร์แดนไปยังดิน แดนกาดและกิ เลอาด แต่ฝ่ายซา
อู ลพระองค์ ยัง ประทับอยู่ที่กิล กาล และประชาชนทัง้ หมด
ติดตามพระองค์ไปด้วยตัวสัน
่
ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว จึงถวายเครือ
่ งบูชา
8 พระองค์ทรงคอยอยูเจ
่ ็ดวันตามเวลาที่ ซามู เอลกําหนด
ไว้ แต่ซา มู เอ ลมิได้มา ที่ กิล กาล ประชาชน ก็ แตก กระจาย
ไป จาก พระองค์ 9 ดัง นั ้น ซา อูล จึง ตรัสว่า “จง นํา เครือ
่ ง
เผา บูชา มา ให้ เรา ที่นี่ และ เครือ
่ ง สัน ติบูชาด้วย” และ
พระองค์ก็ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา 10 ต่อมาพอพระองค์ถวาย
เครือ
่ ง เผา บูชา เสร็จ ดูเถิด ซา มู เอ ล ก็มา ถึง ซาอูลก็ เสด็จ
ออกไปต้อนรับและทรงคํานั บท่าน
พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตริย์ซาอูล
11 ซา มู เอล ถาม ว่า “ท่าน ได้ กระทํา อะไร ไป แล้วนี่” และ
ซาอูลตรัสตอบว่า “เมื่อข้าพเจ้าเห็นประชาชนแตกกระจาย
ไป จาก ข้าพเจ้า และ ท่าน ก็มิได้มา ภาย ในวันที่ กําหนด ไว้
และ คน ฟี ลิ ส เตียก็ได้ชุมนุมกันที่มิคมาช 12 ข้าพเจ้า จึง ว่า
‘บัดนี้ คนฟี ลิ สเตีย จะยกมารบกับ ข้าพเจ้า ที่ กิล กาล และ
ข้าพเจ้ายังมิได้ทูลขอพระกรุ ณาแห่งพระเยโฮวาห์’ ข้าพเจ้า
จึง ข่ม ตัว เอง และ ได้ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา ” 13 และ ซา มู
เอ ล กล่าว แก่ ซา อู ล ว่า “ท่าน ได้ กระทํา การ ที่โง่เขลา เสีย
แล้ว ท่าน มิได้รักษา พระ บัญชา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของ ท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรง บัญชา ท่าน ไว้ เพ ราะ พระ เย โฮ
วาห์ จะ ได้ ทรง สถาปนา ราช อาณาจักร ของ ท่าน เหนื ออิส
ราเอลเป็น นิ ตย์แล้ว 14 แต่บัดนี้ ราชอาณาจักรของท่านจะ
ไม่ยัง่ ยืน พระ เย โฮ วาห์ ทรง หา ชาย อีก คน หนึ่ ง ตาม ชอบ
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พระทัย พระองค์แล้ว และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา ชาย ผู้
นั ้น ให้ เป็น เจ้า นาย เหนื อ ชนชาติ ของ พระองค์ เพราะ ท่าน
มิได้รักษาสิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาท่านไว้” 15 และซา
มู เอลก็ลุกขึ้น ไปจากกิล กาลถึงกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน
และซาอูล ทรงนั บ พลซึ่ง อยู่ กับ พระองค์ได้ประมาณหกร้อย
คน 16 ซาอูลกับ โย นา ธา นรา ช โอรส ของ พระองค์ และ พล
ที่อยูกั
่ บ พระองค์ก็อยูในกิ
่
เบอาห์แห่งคนเบนยามิน แต่คน
ฟี ลิสเตียตัง้ ค่ายอยูที
่ ่มิคมาช 17 มีกองปล้นออกมาจากค่าย
คนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่ งหันตรงไปยังโอฟราห์ยงั แผ่น
ดิน ชูอัล 18 อีกกองหนึ่ ง หัน ตรงไปยัง เบธโฮโรน และอีก กอง
หนึ่ ง หัน ตรงไปยัง พรมแดนซึ่ง อยู่ เหนื อ หุบ เขาเศโบอิม ตรง
ถิน
่ ทุรกัน ดาร 19 คราวนั ้น จะหาช่างเหล็ก ทัว่ แผ่นดินอิส รา
เอลก็ไม่มี เพราะคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า “เกรงว่า พวกฮีบรู
จะทํา ดาบหรือ หอกใช้เอง ” 20 แต่คนอิสราเอลทุก คนลงไป
ยัง ฟี ลิ ส เตีย เพื่อ ลับ เหล็ก ไถ ผาล ขวาน และ จอบ ของ เขา
21 แต่พวกเขาคิดค่าลับสําหรับลับจอบ ผาล สามง่าม ขวาน
และติด ประตัก 22 เพราะฉะนั ้น เมื่อ ถึง วัน ทํา ศึก จะหาดาบ
หรือ หอกในมือ ของพลที่อยูกั
่ บ ซาอูล และโยนาธานก็ไม่ ได้
แต่ซาอูลกับ โยนาธานราชโอรสของพระองค์มี 23 และกอง
ทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางที่ ข้ามไปเมือง
มิคมาช

14

1

การชนะอันยิง่ ใหญ่ของโยนาธาน

อยูมา
่ วัน หนึ่ ง โย นา ธา นรา ช โอรส ของ ซา อู ล กล่าว กับ
คน หนุ่มที่ ถือ เครือ
่ ง อาวุธ ของ ท่าน ว่า “มา เถิด ให้เรา ข้าม
ไปยัง กองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย ข้างโน้ น” แต่หา
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ได้ ทูล พระบิดาของตนให้ ทราบไม่ 2 ซาอูล ทรงพัก อยูที
่ ่ชาน
เมือ งกิเบอาห์ใต้ต้น ทับทิม ซึ่ง อยูที
่ ่ตําบลมิ โกรน พลซึ่ง อยู่
ด้วยมี ประมาณหกร้อยคน 3 กับ อาหิ ยาห์บุตรชายอาหิ ทูบ
พี่ ชาย ของ อี คา โบด บุตร ชาย ของ ฟีเนหัสผู้ เป็น บุตร ชาย
ของ เอ ลีปุโรหิต แห่ง พระ เย โฮ วาห์ที่เมือง ชี โลห์ เขา ถือ เอ
โฟด ไป และ พวก พล ไม่ ทราบ ว่า โย นา ธาน ไป แล้ว 4 ตาม
ทาง ข้าม เขา ที่ โย นา ธาน หา ช่อง ที่ จะ ข้าม ไป ยัง ค่าย ของ ฟี
ลิ ส เตียนั ้ น มียอดหิน แหลมอยู่ ฟากทางข้างนี้ และมี ยอด
หิน แหลมอยู่ ฟากทางข้างโน้ น ยอดหนึ่ งมี ช่อ
ื ว่า โบเซส อีก
ยอดหนึ่ ง ชื่อ เสเนห์ 5 หิน แหลมยอดหนึ่ ง โผล่ ข้น
ึ ข้างเหนื อ
หน้า มิ คมาช และ อีก ยอด หนึ่ ง โผล่ ขึ้น ข้าง ใต้หน้ากิเบ อาห์
6 โยนาธานกล่า วกับ คนหนุ่มที่ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า
“มา เถิด ให้เรา ข้าม ไป ยัง กอง ทหาร รักษา การ ของ คน เห
ล่านั ้นที่มิได้เข้า สุหนั ต บางทีพระเยโฮวาห์ จะทรงประกอบ
กิจเพื่อเรา เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ ขัดขวางพระเยโฮวาห์ได้ใน
การที่พระองค์จะทรงช่วยให้พ้นไม่วา่ โดยคนมากหรือน้ อย”
7 ผู้ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านจึง ตอบท่านว่า “จงกระทํา ทุก
สิง่ ที่จิตใจของท่านอยากกระทํา หัน ไปเถิด ดูเถิด ข้าพเจ้า
อยู่ กับท่าน ตามแต่จิตใจของท่านจะว่า อย่างไร” 8 แล้ว โย
นาธานกล่า วว่า “ดูเถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่า นั ้น และ
จะสําแดงตัว ของเราให้ เขาเห็น 9 ถ้า เขาจะกล่าวแก่ เราว่า
‘จงคอยอยู่ จนกว่า เราจะมาหาเจ้า’ แล้ว เราจะยืน นิ่ ง อยู่ ใน
ที่ ของเรา และเราจะไม่ ไปหาเขา 10 แต่ถ้า เขาว่า ‘จงขึ้น มา
หา เรา เถิด’ แล้ว เรา จึง จะ ขึ้น ไป เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
มอบเขาไว้ ในมือ เราแล้ว จะให้ เรือ
่ งนี้ เป็น สัญญาณแก่เรา
11
” ทัง้ สอง จึง สําแดง ตัว ให้ กอง ทหาร รักษา การ คน ฟี ลิ ส
เตีย เห็น และคนฟี ลิ สเตี ยกล่า วว่า “ดูเถิด พวกฮีบรู ออก
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มาจากรู ที่ซ่อนตัวอยูแล้
่ ว” 12 และคนที่ กองทหารรักษาการ
จึงร้องบอกโยนาธานและผู้ถือ เครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จง
ขึ้นมาหาเรา แล้วเราจะแจ้งให้เจ้าทราบสักเรือ
่ งหนึ่ ง” และ
โยนาธานบอกผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า “จงตามข้า ขึ้น
มา เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง มอบ เขา ไว้ ในมืออิส รา เอล
แล้ว” 13 แล้ว โยนาธานก็ คลานขึ้น ไปและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ
ของท่านก็ตามไปด้วย คนเหล่านั ้นก็ ล้ม ตายหน้า โยนาธาน
และผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ก็ ฆ่า เขาทัง้ หลายตามท่านไป 14 การ
ฆ่า ฟันครัง้ แรกที่ โยนาธานและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่าน
ได้กระทํานั ้น มีประมาณยีสิ
่ บคน อย่างในระยะทางครึง่ รอย
15
ไถในนาสัก สองไร่ และบังเกิด การสัน
่ สะท้านในค่าย ใน
ทุ่ง นา และ ใน หมู่ ประชาชน ทัง้ หมด กอง ทหาร นั ้น และ ถึง
กองปล้นก็ตกใจตัวสัน
่ แผ่นดินได้ไหว กระทําให้เกิดการสัน
่
16
สะท้านมากยิง่ นั ก ยามของซาอูลที่อยู่ ณ กิเบอาห์แห่งคน
เบนยามินก็มองดูอยู่ และดูเถิด มวลชนก็ สลายไป วิง่ ตี กัน
ไปมา 17 แล้ว ซาอูล จึง รับสัง่ แก่ พลที่อยูกั
่ บท่า นว่า “จงนั บดู
ว่า ผู้ ใดได้ ไปจากเราบ้าง” และเมื่อ เขานั บดูแล้ว ดูเถิด โย
นา ธาน และ ผู้ ถือ เครือ
่ ง อาวุธ ของ ท่าน ไม่อยูที
่ ่ นั ่น 18 และ
ซา อู ล รับ สังก
่ ับ อา หิ ยาห์ว่า “จง นํา หีบ ของ พระเจ้า มา ที่นี่
” เพราะ คราว นั ้น หีบ ของ พระเจ้า อยู่ กับ คน อิสราเอล ด้วย
19 อยูมาเมื
่
่ อ ซาอูล ตรัส กับ ปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่ายฟี ลิ
สเตียก็ เพิม
่ ยๆ ซาอูล จึง ตรัส กับ ปุโรหิต ว่า “หดมือ
่ ขึ้น เรือ
ไว้ก่อน ” 20 ซาอูลกับ บรรดาพลที่อยูด้
่ วยก็ รวมกัน เข้าไปทํา
ศึก และดูเถิด ดาบของทุก คนก็ต่อสู้เพื่อนของตน มีความ
สับสนอลหม่านอย่างยิง่ 21 ฝ่ายคนฮีบรู ซ่ึง เคยอยู่ กับ คนฟี
ลิ ส เตียก่อนเวลานั ้น คือ ผู้ที่ไปอาศัย อยู่ กับ พวกเขาในค่าย
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จากชนบทรอบๆ เขาทัง้ หลายกลับ มาเข้า กับ คนอิสราเอล
ผู้อยูฝ่
่ าย ซา อูล และ โย นา ธาน 22 ใน ทํานอง เดียวกัน คน
อิสราเอลทุกคนที่ ซ่อนตัวอยูที
่ ่แดนเทือกเขาเอฟราอิม เมื่อ
ได้ ยินว่า คน ฟี ลิ ส เตี ยกํา ลัง หนี พวก เหล่า นี้ ก็ไล่ติด ตาม
เขาไปทําศึกด้วย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยอิสราเอลให้ พ้น
ในวัน นั ้น และสงครามก็ ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไป
24 และคนอิสราเอลต้องทุกข์ ยากในวัน นั ้น เพราะซาอูล ได้
ทรงให้ ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า “ถ้า ผู้ ใดรับ ประทานอาหาร
ก่อน เวลา เย็นวัน นี้ ก่อน เรา แก้ แค้น ศัตรู แล้ว ให้ผู้นั ้น ถูก
สาป แช่ง” เพราะ ฉะนั ้น พวก พล จึง ไม่ รับ ประทาน อาหาร
เลย 25 และ ชาว แผ่น ดิน ทุก คน ก็เข้า มา ใน ป่า มีน้าํ ผึ้ง อยู่
ตามพื้น ทุ่ง 26 เมื่อ ประชาชนเข้าไปในป่า นั ้น ดูเถิด นํ้า ผึ้งก็
กําลัง ย้อย อยู่ แต่ไม่มีคน ใด เอา มือ ใส่ปาก เพราะ เขา กลัว
คํา ปฏิญาณ 27 แต่โย นา ธาน ไม่ได้ยิน คํา ปฏิญาณ ของ พระ
ราช บิดา ที่ ทรง ให้ ประชาชน ปฏิญาณ จึง เอา ปลาย ไม้ที่ถือ
อยูแหย่
่
ที่รัง ผึ้ง แล้ว ก็เอา มือ ของ ท่าน ใส่ปาก ตาก็แจ่ม ใส
ขึ้น 28 มีชายคนหนึ่ ง เรียนว่า “พระราชบิดาของท่านบังคับ
ให้ พวก พล ปฏิญาณ ว่า ‘ผู้ใด ที่ รับ ประทาน อาหาร ใน วัน
นี้ ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง’ ” และพวกพลก็อ่อนเพลีย 29 แล้ว โย
นาธานจึง กล่าวว่า “บิดาของข้า กระทํา ให้แผ่นดิน ลําบาก
ดูซิว่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะข้าได้รบ
ั ประทานนํ้า
30
ผึ้ง นี้ แต่เล็ก น้ อย ถ้า วัน นี้ พวกพลได้ กิน ของที่ รบ
ิ มาจาก
ศัตรู ซึ่งเขาหามาได้อย่างอิม
่ หนําจะดีกว่านี้สักเท่าใด เพราะ
ขณะนี้ การฆ่า ฟัน คนฟี ลิ ส เตียก็ จะมากกว่า มิใช่หรือ ” 31 ใน
วัน นั ้น เขา ทัง้ หลาย ฆ่า ฟัน คน ฟี ลิ ส เตีย จาก มิ คมาชถึงอัย
ยา โลน และ พวก พล ก็ อ่อนเพลีย นั ก 32 และ พวก พล ก็ วิง่
เข้าหา ของ ที่ ริบ ได้ เอา แกะ และ วัว และ ลูกวัว มา ฆ่า เสีย
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ณ ที่นั ้น เอง และพวกพลก็ กิน เนื้ อ พร้อมกับ เลือด 33 แล้ว
เขาก็ ไปทูล ซาอู ล ว่า “ดูเถิด พวกพลกําลัง ทําบาปต่อ พระ
เย โฮ วาห์ โดย รับ ประทาน พร้อม กับ เลือด ” และ ซา อูล จึง
รับสัง่ ว่า “พวก เจ้า ได้ ละเมิด แล้ว จง กลิงก
้ ้อน หิน ใหญ่ มา
ให้ เรา วัน นี้ ” 34 และ ซา อูลตรัสว่า “ท่าน จง กระจัดกระจาย
กัน ไป ท่ามกลาง พวก พล และ บอก เขา ว่า ‘ให้ทุก คน นํา วัว
หรือ แกะของตัว มาฆ่า เสีย ที่นี่ แล้ว รับ ประทาน อย่า กระทํา
บาปต่อ พระเยโฮวาห์ด้วยรับ ประทานพร้อมกับ เลือด ’ ” คืน
นั ้น ทุก คนก็ นํา วัว มาและฆ่า เสีย ที่นั ่น 35 และซาอูลก็ สร้าง
แท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น แท่น บูชาแท่น แรกซึ่ง
พระองค์ สร้าง ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ 36 แล้ว ซา อู ล รับสัง่
ว่า “ให้เราลงไปตามคนฟี ลิ ส เตีย ทัง้ กลางคืน แล้ว ริบ ข้าว
ของ ของ เขา เสีย จน รุ ง่ เช้า อย่า ให้ เหลือ สัก คน เดียว เลย”
และเขาทัง้ หลายตอบว่า “จงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็น
ชอบทุก ประการเถิด” แต่ปุโรหิต กล่าวว่า “ให้เราเข้า มาเฝ้า
พระเจ้าที่นี่ เถิด ” 37 และซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าว่า “สมควร
ที่ ข้า พระองค์ จะ ติด ตาม คน ฟี ลิ ส เตีย หรือ ไม่ พระองค์จะ
ทรง มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ใน มือ ของ อิสราเอล หรือ” แต่ใน
วัน นั ้น พระองค์มิได้ทรง ตอบ ท่าน 38 และ ซา อูล จึง ตรัสว่า
“มาที่นี่ เถิด ท่านทัง้ หลายที่ เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึง
ทราบและเห็นว่าบาปนี้ ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้ 39 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยอิสราเอล ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
แม้ความ ผิด นั ้น อยูที
่ ่โย นา ธา นบุตร ชาย ของ ข้า เขา ก็ จะ
ต้องตายเป็น แน่ ฉั น นั ้น ” แต่ไม่มีชายสัก คนหนึ่ ง ที่อยูในหมู
่
่
ประชาชนทัง้ หมดนั ้น ตอบพระองค์ 40 แล้ว พระองค์ จึง ตรัส
กับอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “พวกท่านทัง้ หลายอยู่ฝ่ายหนึ่ ง เรา
และ โย นา ธา นบุตร ชาย ของ เรา จะ อยูอี
่ ก ฝ่าย หนึ่ ง” และ
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ประชาชนทูลซาอูลว่า “ขอจงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็น
ชอบเถิด” 41 ดังนั ้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส
ราเอลว่า “ขอทรงสําแดงฝ่ายถูก” ข้างฝ่ายซาอูล และโย
นา ธาน ถูก สลาก แต่ฝ่าย ประชาชน รอด ไป 42 แล้ว ซา อู ล
รับสัง่ ว่า “จับ สลากระหว่างเรากับ โยนาธานบุตรชายของ
เรา” และโยนาธานถูก สลาก 43 แล้ว ซาอูล จึง ตรัส กับ โยนา
ธานว่า “เจ้าได้กระทําอะไร จงบอกเรามา” โยนาธานก็ทูลว่า
“ข้า พระองค์ได้ชิมน้าํ ผึ้ง ที่ติดปลายไม้เท้า ซึ่ง อยู่ ในมือ ของ
ข้าพระองค์เล็กน้ อยเท่านั ้น และดูเถิด ข้าพระองค์ต้องตาย”
44 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเจ้า ทรงลงโทษและให้หนัก ยิง
่
กว่า โยนาธาน เจ้าจะต้องตายแน่ ” 45 แล้ว ประชาชนจึง ทูล
ซาอู ลว่า “โยนาธานควรจะถึง ตายหรือ เขาเป็น ผู้ที่ได้นํา
ให้มีชัยใหญ่ยงิ่ นี้ ในอิสราเอล ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั ้นเลย พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด เส้นผมของ
ท่านสัก เส้น หนึ่ ง จะไม่ ตกถึงดิน ฉั น นั ้น เพราะในวัน นี้ ท่าน
ได้ กระทําศึกด้ว ยกันกับ พระเจ้า” ประชาชนไถ่ โยนาธานไว้
ท่านจึง ไม่ถึง ตาย 46 แล้ว ซาอูลก็ เลิก ทัพ ไม่ติดตามคนฟี ลิ ส
47 เมื่อ ซาอูล
เตีย และคนฟี ลิ ส เตี ยกลับ ไปยัง ที่อยูของตน
่
ได้ รับ ตํา แหน่ งกษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอ ลนั ้น พระองค์ได้ทรง
ต่อสู้ บรรดาศัตรู ทุกด้าน ต่อสู้กับ โมอับ กับ ชนอัม โมน กับ
เอโดม กับ บรรดากษั ตริย์แห่งโศบาห์ และกับ คนฟี ลิ ส เตีย
ไม่ว่าพระองค์จะหันไปทางไหน พระองค์ก็ทรงกระทําให้เขา
พ่ายแพ้ไป 48 พระองค์ทรงรวบรวมกองทัพ และทรงโจมตี
พวกอามาเลข และทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น จากมือ ของ
บรรดาผู้ที่เข้าปล้นเขา 49 ฝ่ายโอรสของซาอูล มีโยนาธาน อิ
ชวี มัลคีชูวา และชื่อธิดาทัง้ สองของพระองค์คือ คนหัวปีช่อ
ื
50
เมราบ และชื่อ ผู้ น้องคือมีคาล ชื่อ มเหสี ของซาอู ล คือ อา
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หิโนอัม บุตรสาวของอาหิมาอัส และชื่อแม่ทัพของพระองค์
คืออับเนอร์ บุตรชายเนอร์ ลุงของซาอูล 51 คีชเป็นบิดาของ
ซา อูล และ เนอ ร์ผู้เป็น บิดา ของ อับ เนอ ร์ เป็น บุตร ชาย ขอ
งอาบีเอล 52 ตลอดรัชกาลของซาอูลมีสงครามอย่างรุ นแรง
กับคนฟีลิสเตียอยูเสมอ
่
เมื่อซาอูลทรงเห็นผู้ใดเป็นคนแข็ง
แรงหรือเป็นคนแกล้วกล้า ก็ทรงนํามาไว้ใช้ใกล้พระองค์

15

ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจเรือ
่ งคนอามาเลข

1 ซามูเอลก็เรียนซาอูลว่า “พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า

มา เจิมท่าน เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอ ล ประชาชน ของ
พระองค์ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านฟัง เสียงพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า ‘เราจะ
ลงโทษ อา มา เลข ใน การ ที่ สกัด ทาง อิสราเอล เมื่อ เขา ออก
จาก อียป
ิ ต์ 3 บัดนี้ ท่าน จง ไป โจมตี อา มา เลข และ ทําลาย
บรรดาที่เขามีนั้นเสียให้สิน
้ เชิง อย่าปรานี เขาเลย จงฆ่าเสีย
ทัง้ ผู้ชายผู้หญิง ทัง้ ทารกและเด็กที่ยงด
ั ูดนม ทัง้ วัว แกะ อูฐ
4
และลา’ ” ดัง นั ้น ซาอูล จึง รวบรวมพวกพลและตรวจพลที่
ตําบลเทลาอิม ได้ทหารราบสองแสนคนและคนยู ดาห์หน่งึ
หมื่น คน 5 ซาอูลก็ ทรงยกกองทัพ มายัง เมืองแห่ง หนึ่ ง ของ
คนอามาเลข และตัง้ ซุ่มอยูใ่ นหุบเขา 6 และซาอูลตรัสแก่คน
เคไนต์ว่า “ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสียจากคนอามาเลข
เกรงว่า เราจะทําลายพวกท่านไปพร้อมกับ เขา เพราะท่าน
ทัง้ หลายได้แสดงความเมตตาต่อคนอิสราเอลทัง้ หลายเมื่อ
เขา ยก ออก มา จาก อียป
ิ ต์” ดัง นั ้น คน เค ไนต์ก็แยก ออก ไป
7
จาก คน อา มา เลข และ ซา อูลก็ ทรง กระทํา ให้ คน อา มา
เลขพ่ายแพ้ ตัง้ แต่เมืองฮาวี ลาห์ ไกลไปจนถึง เมืองชูร ์ ซึ่ง
อยู่ ด้าน หน้า อียป
ิ ต์ 8 ทรง จับ อา กัก กษั ตริย์ ของ คน อา มา
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เลขได้ทัง้ เป็น และได้ ฆ่า ฟัน ประชาชนเสีย อย่างสิน
้ เชิงด้วย
9
คม ดาบ แต่ซา อูล และ ประชาชน ได้ไว้ชีวิ ตอา กัก และ
ที่ดีที่สุดของแกะกับวัวและสัตว์อว
้ นพีกับลูกแกะ และสิงด
่ ีๆ
ทัง้ หมด ไม่ยอม ทําลาย เสีย อย่าง สิน
้ เชิง ทุกสิ่ ง ที่ เขา ดูถูก
และ ไร้ค่า เขา ก็ ทําลาย เสีย สิน
้ 10 แล้ว พระ วจนะ แห่ง พระ
11
เยโฮวาห์มายัง ซามู เอลว่า “เราเสียใจแล้วที่ เราได้ ตัง้ ซา
อูล เป็นกษั ตริย์ เพราะเขาได้ หัน กลับ เสีย จากการตามเรา
และไม่ได้กระทํา ตามบัญญัติของเรา” และซามู เอลก็ โกรธ
จึง ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ คืน ยัง รุ ง่ 12 และซามู เอลลุก ขึ้น
แต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะไปหาซาอูลในเช้าวันนั ้น และมีคนไปเรียน
ซามู เอลว่า “ซาอูล เสด็จ มาที่ภูเขาคารเมล และดูเถิด ทรง
มาสร้างที่ ระลึก ของพระองค์แล้ว ก็หัน และผ่านเรือ
่ ยไปจน
13
ลงไปถึงกิล กาล” และซามู เอลก็ มาหาซาอูล และซาอูล
เรียนท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์อวยพระพรท่านเถิด ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว” 14 และซา
มู เอลกล่าวว่า “ถ้า อย่างนั ้น เสียงแกะที่ ร้องเข้าหู ข้าพเจ้า
กับ เสียงวัวที่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ หมายความว่า กระไร” 15 ซาอูล
ตอบ ว่า “เขา ทัง้ หลาย ได้ นํา มา จาก คน อา มา เลข เพราะ
พวก พล ได้ไว้ชีวิต แกะ และ วัวที่ดีที่สุด เพื่อ เป็น เครือ
่ ง สัตว
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน นอกจากนั ้น เราทัง้
หลายก็ได้ทําลายเสีย สิน
้ ” 16 แล้ว ซามู เอลจึง เรียนซาอู ล ว่า
“ให้รอก่อน ข้าพเจ้าจะขอเรียนท่านว่า พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
ข้าพเจ้าอย่างไรคืนนี้ ” และซาอูลกเ็ รียนท่านว่า “จงกล่าวไป
เถิด” 17 และซามู เอลเรียนว่า “แม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้ อยใน
สายตาของท่านเอง ท่านก็ได้รับ แต่ง ตัง้ ให้ เป็น ประมุข ของ
บรรดาตระกูลอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงเจิมท่านไว้
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เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอ ลมิใช่หรือ 18 และ พระ เย โฮ วาห์
ทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจ ตรัสว่า ‘จงไปทําลายคน
อามาเลขคนบาปหนาเสียให้สิน
้ เชิง และต่อสู้ กับเขาจนกว่า
19
เขาจะถูก ผลาญเสีย หมด’ เหตุใดท่านจึง ไม่ เชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ไปฉกฉวยทรัพย์สิ่งของต่างๆ
และกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์” 20 และซา
อูลเรียนซามูเอลว่า “ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์แล้ว ข้าพเจ้าได้ ไปประกอบกิจตามที่ พระเยโฮวาห์
ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักกษั ตริย์แห่งคนอา
มาเล ขมา และ ข้าพเจ้า ก็ได้ทําลาย คน อา มา เลข เสีย อย่าง
สิน
้ เชิง 21 แต่พวก พล ได้เก็บ ส่วน ของ ทรัพย์ เชลย รวม ทัง้
แกะและวัว ส่วนที่ดีที่สุด จากของซึ่ง กําหนดให้ ทําลายเสีย
ให้สิ้นเชิงนั ้น เพื่อนํามาเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านที่ ในเมืองกิลกาล” 22 และซามู เอลกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย ในเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ ง
สัตวบูชามากเท่ากับ การที่ จะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครือ
่ งสัตวบูชา และ
ซึ่ง จะสดับ ฟังก็ดีกว่า ไขมัน ของบรรดาแกะผู้ 23 เพราะการ
กบฏก็ เป็น เหมือนบาปแห่ง การถือ ฤกษ์ ถือ ยาม และความ
ดื้อดึงกเ็ ป็นเหมือนความชัว่ ช้าและการไหว้รู ปเคารพ เพราะ
เหตุที่ท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์จึง
ทรงถอดท่านออกจากตําแหน่ งกษั ตริย์” 24 และซาอูลเรียน
ซา มู เอ ล ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา บาป แล้ว เพราะ ข้าพเจ้า
ได้ ละ เมิด พระ บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ และ คํา ของ ท่าน
เพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวประชาชนและยอมฟังเสียงของเขา
ทัง้ หลาย 25 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ท่าน โปรด อภัย บาป ของ
ข้าพเจ้า และขอกลับ ไปกับ ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้นมัส
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การพระเยโฮวาห์” 26 และซามู เอลเรียนซาอู ล ว่า “ข้าพเจ้า
จะไม่กลับ ไปกับท่าน เพราะท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงถอดท่านจากเป็นกษั ตริย์
เหนื ออิส ราเอล” 27 พอซามู เอลหัน จะไป ซาอูลก็ได้ยึด ชาย
เสื้อ ของท่านไว้และเสื้อ นั ้นก็ขาด 28 และซามู เอลเรียนท่าน
ว่า “ใน วัน นี้ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ฉี ก ราช อาณา จักรอิส รา
เอลเสีย จากท่านแล้ว และทรงมอบให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่า ท่าน
29 ยิง
่ กว่านี้ ผู้ทรงเป็นกําลังของอิสราเอลจะไม่มุสาหรือกลับ
ใจ เพราะว่า พระองค์ หาใช่มนุษย์ที่จะกลับ ใจไม่” 30 ฝ่ายซา
อูล จึง เรียนว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา บาปแล้ว แต่บัดนี้ ขอท่าน
ให้เกียรติแก่ข้าพเจ้า ต่อ หน้า พวกผู้ใหญ่ของประชาชนของ
ข้าพเจ้า และต่อหน้าคนอิสราเอล ขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” 31 ซา
มู เอลจึง กลับ ตามซาอูล ไป และซาอูลก็นมัส การพระเยโฮ
วาห์ 32 แล้ว ซา มู เอ ล กล่าว ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จง นํา อา กัก
กษั ตริย์ ของคนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า ” และอากักก็เข้า มา
หาท่านด้วยหน้าตาเบิก บาน อากัก กล่าวว่า “ความขมขื่น
แห่ง ความตายก็ ผ่านพ้น ไปแน่ แล้ว ” 33 ฝ่ายซามู เอลกล่าว
ว่า “ดาบ ของ ท่าน ได้ กระทํา ให้ผู้หญิง ไร้บุตร ฉั นใด มารดา
ของท่านจะไร้บุตรในหมู่ พวกผู้ หญิง ทัง้ หลายฉั น นั ้น” และ
ซามู เอลก็ ฟัน อากัก เสีย เป็น ท่อนๆต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ที่ในกิล กาล 34 ฝ่ายซามู เอลก็ ไปรามาห์ และซาอูลก็
เสด็จ ขึ้น ไปยัง วัง ของพระองค์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูล 35 และ
ซา มู เอล ไม่ มา พบ ซา อู ล อีก จน วัน สิน
้ ชีพ แต่ซา มู เอล ได้
โศกเศร้า เพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย
ที่ได้ทรงกระทําให้ซาอูลเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
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พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษั ตริย์
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ซา มู เอ ล ว่า “เจ้า จะ เป็น ทุกข์
เรือ
่ งซาอู ลนานเท่าใดเล่า เมื่อ เราถอดเขาจากเป็นกษั ตริย์
เหนื ออิส รา เอล แล้ว จง เติมน้าํ มัน ให้ เต็ม เขา สัตว์ ของ
เจ้า แล้ว ก็ไป เถอะ เรา จะ ใช้เจ้า ไป หา เจส ซี ชาว เบธเล
เฮม เพราะว่า ในหมู่ พวกบุตรชายของเขาเราจัด เตรี ยมก
ษั ตริย์องค์หน่งึ ไว้แล้ว สําหรับ เรา” 2 ซามู เอลก็ กราบทูล ว่า
“ข้า พระองค์ จะ ไป อย่างไร ได้ ถ้า ซา อูล ได้ยน
ิ เขา คง ฆ่า ข้า
พระองค์เสีย ” และ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “จง นํา วัว ตัว เมีย
ไปกับ เจ้า ตัว หนึ่ ง และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า มาถวายสัตวบูชา
แด่ พระเยโฮวาห์’ 3 จงเชิญเจสซีมาที่ การถวายสัตวบูชานัน
้
แล้ว เรา จะ สําแดง ให้เจ้า รู ้ วา่ เจ้า ควร จะ กระทํา ประการ ใด
เจ้า จง เจิม ให้ เรา ผู้ ซึ่ง เรา จะ บอก ชื่อ แก่เจ้า ” 4 ซา มู เอ ล
ก็ กระทํา ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา และ มา ที่ เบธเล
เฮม พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นก็ ตัว สัน
่ ออกมาหาท่านกล่าว
ว่า “ท่าน มา อย่าง สันติหรือ ” 5 และ ซา มู เอล ตอบ ว่า “มา
อย่างสันติ เรามาถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ จงชําระ
ตัว ของท่านให้บริสุทธิ์ และขอเชิญ มาที่ การถวายสัตวบูชา
กับเรา” และซามู เอลก็ ชาํ ระตัวเจสซี และบุตรชายทัง้ หลาย
ของท่านให้บริสุทธิ์ และเชิญ เขาเหล่า นั ้น ให้ไปยัง การถวาย
สัตวบูชา 6 อยูมาเมื
่
่ อ เขาทัง้ หลายมาแล้วท่า นก็ มองเห็น เอ
ลี อบ
ั จึง คิด ว่า “ผู้ที่พระองค์ทรงให้เจิม ไว้ก็อยูต่
่ อ พระพักตร์
7
พระเยโฮวาห์แน่ แล้ว ” แต่พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ซามู เอล
ว่า “อย่า มองดูที่รู ปร่า งหน้าตาหรือ ที่ ความสูง แห่ง ร่างกาย
ของ เขา ด้วย เรา ไม่ ยอมรับ เขา เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทอด
1
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พระเนตร ไม่ เห มือ นกับที่มนุษย์ดู ด้วย ว่า มนุษย์ดูที่รู ปร่า ง
ภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรจิตใจ” 8 แล้ว เจส
ซีก็เรียกอาบีน าดับ ให้ เดิน ผ่านหน้า ซามู เอล ท่านกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี้ ” 9 แล้วเจสซีให้ชัมมาห์เดิน
ผ่านไป และท่านก็กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี้
” 10 แล้ว เจสซีให้บุตรชายทัง้ เจ็ด คนเดิน ผ่านหน้า ซามู เอล
และซามู เอลบอกกับ เจสซีว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือก
คนเหล่านี้ ” 11 แล้วซามู เอลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรชายของ
ท่านอยูที
่ ่นี่หมดแล้วหรือ” เจสซีตอบว่า “ยังมค
ี นสุดท้องอีก
คนหนึ่ ง ดูเถิด เขากําลัง เลี้ยงแกะอยู”่ และซามู เอลกล่าว
แก่ เจสซีว่า “จงใช้คนไปตามเขามา เพราะเราจะไม่ยอมนั ่ง
จนกว่าเขาจะมาที่นี่ ”
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมให้เป็นกษั ตริย์
เจส ซีก็ใช้คน ไป นํา เขา มา ฝ่าย เขา เป็น คน ผิว แดงๆ
มีใบหน้า สวยและรู ป ร่างงามน่า ดู และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“จงลุกขึ้นเจิมตัง้ เขาไว้ เพราะเป็นคนนี้ แหละ” 13 ซามูเอลจึง
นํา ขวดเขานํ้ามัน และเจิม ตัง้ เขาไว้ท่ามกลางพี่ ชายของเขา
และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็สวมทับ ดาวิด ตัง้ แต่
วันนั ้นเป็นต้นไป และซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์
12

เมื่อดาวิดดีดพิณแล้วซาอูลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี
ฝ่าย พระ วิญญาณ ของ พระ เย โฮ วาห์ก็พราก จาก ซา
อูล และ วิญญาณ ชัว่ จาก พระ เย โฮ วาห์ก็ทรมาน ซา อูล
15 และ พวก มหาดเล็ก ของ ซา อูลก็ กราบทูล ว่า “ดูเถิด
บัดนี้ วิญญาณ ชัว่ จาก พระเจ้า กําลัง ทรมาน พระองค์อยู่
16 ขอเจ้า นายของข้า พระองค์ทัง
้ หลาย จงบัญชาผู้รับใช้ของ
พระองค์ผู้ที่ อยูต่
่ อ พระ พักตร์พระองค์ให้หา คน ที่มีฝีมือ ใน
14
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การดีด พิณ เขาคู่ และต่อ มาเมื่อ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้า
สิง พระองค์ ก็ให้เขา ดีด พิณ เขา คู่แล้ว พระองค์ จะ หาย ดี”
17 ซาอูลกร
็ บ
ั สัง่ ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่ ง
ที่ดีดพิณ ได้ดีมาให้เรา นํา เขามาหาเรา” 18 คนหนึ่ ง ในพวก
ผู้รับ ใช้ทูล ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์เห็ นบุตรชายคนหนึ่ ง ของ
เจส ซี ชาว เบธเล เฮม เป็น ผู้มีฝีมือ ใน กา รดี ดพิณ เป็น คน
กล้า หาญ เป็น นั กรบ เฉลียวฉลาดในกิจการงาน และเป็น
คนมีหน้า ตาดี และพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ เขา” 19 เพราะ
ฉะนั ้น ซาอูล จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง เจสซีกล่าวว่า “จงให้ดาวิด
บุตร ชาย ของ ท่าน ผู้อยูกั
่ บ แกะ นั ้น มา หา เรา” 20 และ เจส
ซีก็จัด ลาตัว หนึ่ ง บรรทุก ขนมปัง และถุง หนั ง ใส่ น้ํา องุน
่ ถุง
หนึ่ ง กับลูกแพะตัว หนึ่ ง ฝากไปกับ ดาวิด บุตรชายของท่าน
ให้ ถวายซาอูล 21 ดาวิดก็ มาเฝ้า ซาอูล และเข้า รับ ราชการ
ซาอูลก็ ทรงรัก ดาวิด มาก ดาวิดก็ได้เป็น คนถือ เครือ
่ งอาวุธ
22
ของซาอูล และซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีว่า “เราขอร้อง
ให้ท่าน โปรด อนุญาต ให้ดาวิ ดมา ยืน อยู่ เบื้อง หน้า เรา เถิด
เพราะเขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเรา” 23 อยูมาเมื
่
่อ
วิญญาณชัว่ จากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไร ดาวิดก็หยิบพิณ
เขาคู่ใช้มือดีดถวาย ซาอูลก็ ทรงชุม
่ ชื่น ขึ้น และหายดี และ
วิญญาณชัวก
่ ็พรากจากพระองค์ไป

17
1

โกลิอท
ั มนุษย์ยักษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอิสราเอล

ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตียก็ รวบรวมกองทัพ เพื่อ จะทํา สงคราม
เขามาชุมนุมกัน อยูที
่ ่ตําบลโสโคห์ ซึ่ง เป็น เขตยู ดาห์ และ
ตัง้ ค่ายอยู่ ระหว่างตําบลโสโคห์กับ ตําบลอาเซคาห์ที่เอเฟส
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ดัม มิม 2 และ ซา อูลกับ คน อิสราเอล ก็ชุมนุม กัน และ ตัง้
ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟี ลิสเตีย
3 คนฟี ลิ ส เตีย ยืน อยูที
่ ่ภูเขาข้างหนึ่ ง และคนอิสราเอลยืน
อยูที
่ ่ภูเขาอีกข้างหนึ่ ง มีหุบเขาคัน
่ กลาง 4 มีผู้หน่งึ ชื่อโกลิอท
ั
เป็นยอดทหารได้ ออกมาจากค่ายคนฟี ลิสเตีย เป็นชาวเมือ
งกัท สูง หกศอกคืบ 5 เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิไว้
์ ที่ศีรษะ
และสวมเสื้อเกราะ เสื้อเกราะนั ้นหนั กห้าพันเชเขลเป็นทอง
สัมฤทธิ์ 6 และ สวม สนั บ แข้ง ทอง สัมฤทธิที
์ ่ขา และ มี หอก
7
ทอง สัมฤทธิ์ แขวน อยูที
่ ่บ่า ด้าม หอก นั ้น เหมือน ไม้ กระ พั ่
นทอผ้า ตัว หอกหนั ก หกร้อยเชเขลเป็น เหล็ก ทหารถือ โล่
ของ เขา เดิน ออก หน้า 8 เขา ออก มา ยืน ตะโกน ไป ทาง แนว
อิสราเอลว่า “เจ้าทัง้ หลายออกมาทําศึกทําไมเล่า ข้าเป็นคน
ฟีลิสเตียไม่ใช่หรือ เจ้าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ใช่หรือ จงเลือก
คนแทนพวกเจ้า ให้เขาลงมาหาข้า นี่ 9 ถ้า เขาสามารถสู้ รบ
และฆ่า ตัว ข้า ได้ พวกเราจะยอมเป็น ข้า ของพวกเจ้า แต่ถ้า
ข้าชนะเขาและฆ่าเขาตาย แล้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของพวก
เรา และรับ ใช้เรา ” 10 และคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น กล่าวว่า “วัน
นี้ ข้า ขอท้า กองทัพอิส ราเอล จงส่ง คนมาสู้ กัน เถิด” 11 เมื่อ
ซาอูลและคนอิสราเอลทัง้ สิน
ิ ถ้อยคําของคนฟีลิสเตีย
้ ได้ยน
คนนั ้น เขาทัง้ หลายก็ ท้อใจและกลัว มาก 12 ฝ่ายดาวิด เป็น
บุตรชายของชาวเอฟราธาห์คนหนึ่ งแห่งเมืองเบธเลเฮมใน
ยู ดาห์ ชื่อ เจสซี ผู้มีบุตรชายแปดคน ในรัชกาลของซาอูล
ชายคนนี้ เป็น คนแก่แล้ว เป็น คนอายุมาก 13 บุตรชายใหญ่
สามคนของเจสซีก็ตามซาอูลไปทําศึกแล้ว ชื่อของบุตรชาย
สามคนที่ ไปทํา ศึก นั ้น คือ บุตรหัวปี เอลีอับ คนถัด มาอาบีน
าดับ และคนที่ สามชัมมาห์ 14 ดาวิดเป็นบุตรสุดท้อง พีชาย
่
ทัง้ สามคนก็ตามซาอูลไปแล้ว
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ดาวิดไปยังค่ายทหารของซาอูล
15

แต่ดาวิ ดกลับ จากซาอูล ไปเลี้ยงแกะของบิ ดาที่ เบธเล
เฮม 16 คน ฟี ลิ ส เตีย คน นั ้น ได้ ออก มา ยืน อยู่ ทัง้ เช้า และ
เย็น ตัง้ สี่สิบวัน 17 เจสซี สัง่ ดาวิด บุตรชายของตนว่า “ข้าว
คัวน
่ ี้ เอฟาห์หนึ่ ง และขนมปัง สิบก้อนนี้ อัน จัด ไว้ให้พวกพี่
ชายของเจ้า จงเอาไปให้พี่ชายของเจ้า ที่ ค่ายเร็วๆ 18 และ
จงนํา เนยแข็ง สิบ ชิน
้ นี้ ไปให้แก่ผู้บังคับ กองพัน ของเขาด้วย
ดูว่า พี่ ชายของเจ้า ทุกข์ สุข อย่างไร แล้ว รับ ของฝากมาจาก
เขาบ้าง” 19 ฝ่ายซาอูลกับ เขาทัง้ หลายและคนอิสราเอลทัง้
ปวง อยูที
่ ่หุบเขาเอลาห์สู้รบกับ คนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ 20 ดาวิด จึง
ลุก ขึ้น แต่เช้า มืด และทิง้ แกะไว้ กับ ผู้ดูแลนํา เสบียงอาหาร
เดิน ทาง ไป ตาม ที่ เจส ซีได้บัญชา แก่เขา และ เขา ก็ มา ถึง
เขต ค่าย ขณะ เมื่อ กองทัพ กําลัง ยก ออก ไป สู่ แนวรบ พลาง
ร้อง กราว ศึก 21 คน อิสราเอล กับ คน ฟี ลิ ส เตียก็ ยก มา จะ
ปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ 22 ดาวิดกม
็ อบสัมภาระไว้กับ
ผู้ดูแลกองสัมภาระ และวิง่ ไปที่แนวรบไปทักทายพี่ชายของ
ตน 23 เมื่อ เขากําลัง พูดกัน อยู่ ดูเถิด คนฟี ลิ ส เตีย ชาวเมือ
งกัท ยอดทหารที่ ชื่อ โกลิ อัท ออกมาจากแนวรบฟี ลิ สเตีย
กล่าวท้า อย่างแต่ ก่อนและดาวิดก็ได้ยน
ิ 24 เมื่อ บรรดาคน
อิสราเอลเห็น ชายคนนั ้นก็วิง่ หนี เขาไป กลัว เขามาก 25 คน
อิสราเอล พูด ว่า “เจ้า เคย เห็น คน ที่ ออก มา นั ้น หรือ เขา
ออก มา ท้าทาย อิสราเอล แท้ๆ ถ้า ใคร ฆ่า เขา ได้ กษั ตริยจะ
์
พระราชทาน ทรัพย์ให้เขา มากมาย และ จะ มอบ ราช ธิดา
ให้ด้วย และ กระทํา ให้วงศ์วาน บิดา ของ เขา เป็น คน ยกเว้น
การเกณฑ์ ในอิสราเอล” 26 และดาวิด กล่าวแก่ ชายคนที่ ยน
ื
อยู่ ข้าง เขา ว่า “เขา จะ ทํา อย่างไร แก่คนที่ ฆ่า คน ฟี ลิ ส เตีย
คนนี้ ได้ และนํา เอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสีย คน
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ฟี ลิ ส เตีย ผู้มิได้เข้าสุหนัต คนนี้ คือ ใครเล่า เขาจึง มาท้าทาย
กองทัพ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ” 27 ประชาชนก็ ตอบ
เขาอย่างเดีย วกันว่า “ผู้ที่ฆ่า เขาได้ก็จะได้ รบด
ั ัง ที่กล่าวมา
แล้วนัน
้ ” 28 ฝ่าย เอ ลี อับ พี่ ชาย หัวปีได้ยิน คํา ที่ดาวิดพูดกับ
ชายคนนั ้น เอลีอบก
ั ็ โกรธดาวิด กล่าวว่า “เจ้าลงมาทําไม
เจ้า ทิง้ แกะ ไม่กี่ตัวที่ ถิน
่ ทุรกัน ดาร ไว้ กับ ใคร ข้า รู ้ ถึง ความ
ทะเยอทะยานของเจ้า และความคิด ชัว่ ของเจ้า เพราะเจ้า
ลงมาเพื่อ จะมาดู เขารบกัน” 29 ดาวิด จึง ตอบว่า “ผมได้ ทํา
อะไรไปแล้วเล่า ไม่มีเหตุผลหรือ”
ดาวิดฆ่าโกลิอทด
ั ้วยหินก้อนหนึ่ งและสายสลิง
เขา จึง หัน ไป หา คน อื่น เสีย และ พูดอย่าง เดียวกัน
และประชาชนก็ ตอบแก่ เขาอย่างคราวก่อน 31 เมื่อ เขาทัง้
หลาย ได้ยน
ิ คํา ที่ดาวิด พูด เขา ทัง้ หลาย ก็ เล่า ความ ให้ ซา
อูล ทราบ ซา อูล จึง ใช้ คน ให้ มา ตาม ดา วิด 32 ดาวิดก็ ทูล
ซา อู ล ว่า “อย่า ให้จิต ใจ ของ ผู้ ใด ฝ่อ ไป เพราะ ชาย คน นั ้น
เลย ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ จะ ไป สู้ รบ กับ คน ฟี ลิ ส เตีย คน
นี้ ” 33 และซาอู ล กล่าวแก่ดาวิด ว่า “เจ้าไม่ สามารถที่ จะไป
สู้ รบ กับ ชาย ฟี ลิ ส เตีย คน นั ้น ดอก เพราะ เจ้า เป็น แต่เด็ก
หนุ่ม และ เขา เป็น ทหาร ชํานาญ ศึก มา ตัง้ แต่หนุ่มๆ แล้ว”
34 แต่ดาวิด ทูล ซาอู ล ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เคยดูแลแพะ
แกะ ของ บิดา และ เมื่อมีสิง โต หรือ หมี มา เอา ลูก แกะ ตัว
หนึ่ ง ไป จาก ฝูง 35 ข้า พระองค์ก็ไล่ตาม ฆ่า มัน และ ช่วย ลูก
แกะ นั ้น ให้ พ้น มา จาก ปาก ของ มัน ถ้า มัน ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ก็จับ หนวดเคราของมัน และทุบตี มัน
จนตาย 36 ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้ว
คน ฟี ลิ ส เตีย ผู้มิได้เข้าสุหนัต คน นี้ ก็เป็น เหมือน สัตว์เหล่า
30
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นั ้น ตัว หนึ่ ง ด้วย เขา ได้ ท้าทาย กองทัพ ของ พระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์อยู่” 37 และดาวิดทูลต่อไปว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ทรง
ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น จาก เท้า ของ สิงโต และ จาก เท้า ของ
หมี จะทรงช่วยข้า พระองค์ให้พ้น จากมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย
คนนี้ ” และซาอูล จึง ตรัส แก่ดาวิด ว่า “จงไปเถอะ และพระ
เย โฮ วาห์ จะ ทรง สถิต อยู่ กับ เจ้า” 38 แล้ว ซา อูลก็ ทรง เอา
เครือ
่ งอาวุธ ของพระองค์ สวมให้ดาวิด ทรงสวมหมวกทอง
สัมฤทธิ์บนศีรษะของเขา และสวมเสื้อ เกราะให้เขา 39 และ
ดาวิดก็คาดดาบทับเครือ
่ งอาวุธ เขาลองเดินดูก็เห็นว่าใช้ไม่
ได้ เพราะเขาไม่ชิน แล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่า “ข้าพระองค์จะ
สวมเครือ
่ งเหล่านี้ ไปไม่ได้ เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ชิน” ดาวิด
จึง ปลดออกเสีย 40 แล้ว จึง ถือ ไม้เท้า ไว้ และเลือกก้อนหิน
เกลี้ยงจากลําธารได้ หา้ ก้อน จึง ใส่ ในย่ามผู้ เลี้ยงแกะของ
เขาในถุง ของเขาและมือ ถือ สลิง อยู่ เขาก็เข้า ไปใกล้ คนฟี
ลิ ส เตีย คน นั ้น 41 คน ฟี ลิ ส เตียนั ้นก็ ออก มา ใกล้ดา วิด พร้
อม กับ คน ถือ โล่ เดิน ออก หน้า 42 เมื่อ คน ฟี ลิ ส เตี ยม อง ไป
รอบๆ และเห็น ดาวิดก็ดูถูกเขา เพราะเขาเป็น แต่คนหนุ่ม
ผิว แดงๆ และมี ใบหน้า งดงาม 43 คนฟี ลิ ส เตีย จึง พูดกับ ดา
วิด ว่า “ข้า เป็น หมาหรือ เจ้า จึง ถือ ไม้เท้า มาหาข้า” และคน
ฟี ลิ ส เตีย คนนั ้นก็แช่งด่า ดาวิด ออกนามพระของตน 44 คน
ฟี ลิ ส เตีย พูดกับ ดา วิด ว่า “มา หา ข้า นี่ ข้า จะ เอา เนื้ อ ของ
เจ้า ให้ นกในอากาศกับ สัตว์ในทุ่งกิน” 45 แล้ว ดาวิดก็พูดกับ
คนฟี ลิ สเตีย คนนั ้นว่า “ท่านมาหาข้าพเจ้า ด้วยดาบ ด้วย
หอก และ ด้วย หอกซัด แต่ข้าพเจ้า มา หา ท่าน ใน พระนาม
แห่ง พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งกองทัพอิส ราเอล
ผู้ซึ่ง ท่านได้ ท้าทายนั ้น 46 ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ จะทรงมอบ
ท่านไว้ในมือ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะประหารท่าน และตัด
ศีรษะของท่านเสีย และในวัน นี้ ข้าพเจ้า จะให้ ศพของกอง
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ทัพ ฟี ลิ ส เตีย แก่ นกในอากาศและแก่สัตว์ ป่า เพื่อ ทัง้ พิภพ
นี้ จะ ทราบ ว่า มี พระเจ้า พระองค์หน่งึ ใน อิสราเอล 47 และ
ชุมนุมชนนี้ ทัง้ สิน
้ จะทราบว่าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงช่วยด้วย
ดาบ หรือด้วย หอก เพราะ ว่าการ รบ เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทัง้ หลาย” 48 อยูมา
่
เมื่อ คนฟี ลิ สเตีย คนนั ้น ลุก ขึ้น เข้า มาใกล้ เพื่อ ปะทะดาวิด
ดาวิดก็ วิง่ เข้าหา แนวรบ เพื่อ ปะทะ กับ คน ฟี ลิ ส เตีย คน นั ้น
อย่าง รวดเร็ว 49 และ ดา วิด เอา มือ ล้วง เข้าไป ใน ย่าม หยิบ
หินก้อนหนึ่ ง ออกมา แล้ว เหวี่ ยงหินก้อนนั ้น ด้วยสายสลิง
ถูกคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้นที่หน้า ผาก ก้อนหิน จมเข้าไปในหน้า
ผาก เขาก็ ล้ม หน้า ควํา่ ลงที่ดิน 50 ดัง นั ้น ดาวิดก็ ชนะคนฟี
ลิ ส เตีย คนนั ้น ด้วยสลิง และก้อนหินก้อนหนึ่ ง และควํา่ คน
ฟี ลิ ส เตีย คน นั ้น ลง และ ฆ่า เขา เสีย ดาวิด ไม่มีดาบ อยู่ ใน
มือ 51 ดัง นั ้น แล้ว ดา วิด จึง วิง่ ไป ยืน อยู่ เหนื อ คน ฟี ลิ ส เตีย
คนนั ้น หยิบ ดาบของเขาชัก ออกจากฝัก ฆ่า เขาเสีย และตัด
ศีรษะ ของ เขา ออก เสีย ด้วย ดาบ เล่มนน
ั ้ เมื่อ คน ฟี ลิ ส เตีย
เห็นว่า ยอดทหารของเขาตายเสีย แล้วก็ พากัน หนี ไป 52 คน
อิสราเอลกับคนยูดาห์ก็ลุกขึ้นโห่รอ
้ งไล่ติดตามคนฟีลิสเตีย
ไกล ไป จนถึง หุบเขา และ ถึง ประตู เมือง เอ โค รน ทหาร ฟี ลิ
สเตีย ที่ บาดเจ็บ จึง ล้ม ลงตามทางจากชาอาราอิม ไกลไป
จนถึงเมืองกัทและเมืองเอโครน 53 และคนอิสราเอลก็กลับ
มา จาก การ ไล่ติด ตาม คน ฟี ลิ ส เตีย และ มา ปล้น ค่าย ของ
เขา 54 ดาวิดก็ นํา ศีรษะ ของ คน ฟี ลิ ส เตีย คน นั ้น มา ที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แต่เขา เอา เครือ
่ ง อาวุธ ของ เขา ไว้ที่เต็นท์ของ
ตน แล้ว 55 เมื่อ ซา อูล ทรง เห็น ดา วิด ออก ไป ต่อสู้ กับ คน ฟี
ลิ ส เตีย จึง ตรัส ถาม อับ เนอ ร์แม่ทัพ ของ พระองค์ว่า “อับ
เนอ ร์ ชาย หนุ่ม คน นี้ เป็น ลูก ของ ใคร” และ อับ เนอ ร์ ทูล
ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ พระองค์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ข้า
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พระองค์ไม่ทราบ” 56 กษั ตริยจึ
์ งรับสัง่ ว่า “ไปสืบถามดูว่า เจ้า
หนุ่ม คนนั ้น เป็น ลูก ของใคร” 57 เมื่อ ดาวิด กลับ มาจากการ
ฆ่า คนฟี ลิ ส เตีย อับ เนอร์ก็มาพาตัว เขาเข้าไปเฝ้า ซาอูล ถือ
ศีรษะของคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ไปด้วย 58 ซาอูล จึง ตรัส ถาม
เขาว่า “เจ้าหนุ่ม เอ๋ย เจ้าเป็น ลูก ของใคร” และดาวิด ทูล ว่า
“ข้า พระองค์ เป็น บุตร ของ เจส ซี ชาว เบธเล เฮม ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์”

18
ความรักของโยนาธานกับดาวิด
อยูมาเมื
่
่ อ ดาวิด ทูล ซาอูล เสร็จ แล้ว จิตใจของโยนาธา
นก็ ผูก สมัคร รัก ใคร่ กับ จิตใจ ของ ดา วิด และ โย นา ธา นก็
รัก เธออย่างรัก ชีวต
ิ ของท่านเอง 2 และวัน นั ้น ซาอูลก็ ทรง
กักตัว เธอไว้ ไม่ยอมให้เธอกลับ ไปบ้านบิดาของเธอ 3 แล้ว
โย นา ธา นก็ กระทํา พันธ สัญญา กับ ดา วิด เพราะ ท่าน รัก
เธอ อย่าง กับ รัก ชีวต
ิ ของ ท่าน เอง 4 โย นา ธา นก็ ถอด เสื้อ
คลุม ออกมอบให้แก่ดาวิด พร้อมทัง้ เครือ
่ งแต่ง ตัว ดาบ คัน
ธนู และเข็มขัด ด้วย 5 และดาวิดก็ ออกไปประพฤติ ตัวอย่าง
เฉลียวฉลาดไม่ วา่ ซาอูล จะใช้ เธอไป ณ ที่ ใด ดัง นั ้น ซาอูล
จึงทรงตัง้ เธอให้อยูเหนื
่
อนั กรบทัง้ หลาย เธอก็เป็นที่ยอมรับ
ในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ ปวงของ
ซา อูลด้วย 6 อยูมา
่ เมื่อ ดา วิด กลับ มา จาก การ ฆ่า คน ฟี ลิ ส
เตียนั ้ นกํา ลัง เดิน ทางอยู่ พวกผู้ หญิงก็ ออกมาจากบรรดา
หัว เมืองอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรํา ต้อ นรับกษั ตริย์ ซา
อูล ด้วย รํามะนา ด้วย ความ เบิก บาน สําราญ ใจ และ ด้วย
เครือ
่ งดนตรี 7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรํารืน
่ เริงกันอยู่นั้นก็
1
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ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็น
หมื่นๆ”
8

ซาอูลอิจฉาดาวิดจึงพยายามฆ่าดาวิดเสีย

ซา อูล ทร งก ริวน
้ ัก คํา ที่ ร้อง กัน นั ้น ไม่ เป็นที่ พอ
พระทัย พระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “เขาสรรเสริญ ดาวิด
ว่า ฆ่า คน เป็น หมื่นๆ ส่วน เรา เขา ว่า ฆ่า แต่ เพียง เป็น
พันๆ ดาวิด จะ ได้ อะไร อีก เล่า นอกจาก ราช อาณา จักร ”
9 ซาอูลก็ ทรง ใช้ สายตา จับ ดา วิด ตัง
้ แต่ วัน นั ้น เป็นต้น ไป
10 อยูมาในวั
่
นรุ่งขึ้นวิญ ญาณชัว่ จากพระเจ้า ก็เข้า สิง ซาอูล
ซาอูลก็ ทรง พยากรณ์ อยูใน
่ วัง ของ พระองค์ ดาวิดก็กําลัง
ดีด พิณ อย่าง ที่ เธอ เคย ดีด ถวาย ทุก วัน มา ซา อูล ทรง
ถือ หอก อยู่ 11 และ ซา อูลก็ ทรง พุ่ง หอก ด้วย นึ กว่า “ข้า
จะ ปัก ดา วิด ให้ติดกับ ผนั ง เสีย” แต่ดาวิดก็หนี ไป จาก พระ
พักตร์พระองค์ได้ถึง สอง ครัง้ 12 ซาอูลก็ ทรง กลัว ดา วิด
เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ เธอ แต่ทรงพรากจาก
ซา อูล แล้ว 13 ดัง นั ้น ซา อูล จึง รับสัง่ ให้ ยา้ ยดา วิด ไป ให้ พ้น
พระพักตร์ ตัง้ เป็น ผู้ บังคับการกองพัน และเธอได้เข้า ออก
อยู่ ต่อ หน้า ประชาชน 14 ดาวิ ดกระทํา อย่างเฉลียวฉลาดใน
ทุกประการ และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ 15 เมื่อซาอูล
ทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทําอย่างเฉลียวฉลาดยิง่ ก็ทรงเกรง
กลัว ดาวิด 16 แต่คนอิสราเอลและคนยู ดาห์ ทัง้ สินร
้ ัก ดาวิด
เพราะเธอเข้า ออกต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 17 ฝ่ายซาอูล จึง รับ
สังก
่ ับดาวิดว่า “ดูเถิด นี่ คือบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบ
เราจะมอบแม่ นางให้ เป็น ภรรยาของเธอ ขอแต่ เธอจงเป็น
คนกล้า หาญและสู้ ศึก ของพระเยโฮวาห์เท่านั ้น ” เพราะซา
อูล ทรง ดําริว่า “อย่า ให้ มือ ของ เรา แตะ ต้อง เขา เลย ให้มือ
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คนฟี ลิ ส เตีย แตะต้องเขาดีกว่า ” 18 ดาวิด ทูล ซาอู ล ว่า “ใน
อิสราเอลข้า พระองค์ คือ ผู้ใด ชีวิต ของข้า พระองค์ คือ อะไร
หรือ เรือน บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ คือ ผู้ใด ที่ข้า พระองค์
ควร จะ เป็น ราชบุตร เขย ขอ งกษั ตริย์” 19 แต่อยูมา
่
เมื่อ ถึง
เวลาที่จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้เป็นภรรยาของ
ดาวิด แม่นางก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหล
าห์
ดาวิดแต่งงานกับมีคาลราชธิดาของซาอูล

20 ฝ่ายมีคาลราชธิดาของซาอูลนนร
ั ้ ักดาวิด มีคนเอาเรือ
่ ง

ไปทูล ซาอูล เรือ
่ งนี้ เป็นที่ พอพระทัย พระองค์ 21 ซาอูล ทรง
ดําริว่า “ให้เรายกแม่ นางให้แก่เธอ แม่นางจะได้ เป็นกับดัก
เธอ และ มือ ของ คน ฟี ลิ ส เตีย จะ ได้ต่อสู้เธอ ” ดัง นั ้น ซา
อูล จึง รับสัง่ แก่ดาวิด ว่า “วัน นี้ เธอจะเป็น บุตรเขยของเรา
เช่น เดียวกัน” 22 ซาอูล ทรงบัญชามหาดเล็กว่า “จงพูด เป็น
ส่วนตัวกับ ดาวิด ว่า ‘ดูเถิด กษั ตริยพอพระทั
์
ย ในเธอ และ
บรรดา มหาดเล็ก ของ พระองค์ก็รัก เธอ เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้
จง เป็น บุตร เขย ขอ งกษั ตริย์เถิด ’ ” 23 และ มหาดเล็ก ของ
ซาอูลพูด เรือ
่ งนี้ ให้ดาวิด ฟัง ดาวิดก็ ถามว่า “ท่านทัง้ หลาย
เห็นว่า ที่จะเป็น บุตรเขยของกษั ตริย์ นั้น เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อย
อยูหรื
่ อ ด้วย ข้าพเจ้า เป็น แต่คนจน และ ไม่มีชื่อ เสียง อะไร
เลย” 24 และมหาดเล็ก ของซาอูล จึง ทูล ว่า “ดาวิดพูดอย่าง
นั ้น อย่างนี้ ” 25 ซาอูล จึง รับสัง่ ว่า “เจ้าจงพูด เช่น นี้ แก่ดาวิด
ว่า ‘กษั ตริยไม่
์ มีพระประสงค์จะเอาอะไรในการแต่งงานเลย
นอกจากหนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ สเตีย สัก หนึ่ ง ร้อย
เพื่อ พระองค์ จะทรงแก้ แค้น ศัตรู ของกษั ตริย์’ ” ฝ่ายซาอูล
ทรง ดําริ วา่ จะ ให้ดาวิด ตาย เสีย ด้วย มือ ของ คน ฟี ลิ ส เตีย
26 และเมื่อ มหาดเล็ก กล่าวคํา เหล่า นั ้น ให้ดาวิด ฟัง ก็เป็ นที่
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พอใจ ดา วิด ที่ จะ เป็น บุตร เขย ขอ งกษั ตริย์ เวลา ที่ กําหนด
ไว้ ยัง ไม่ หมด ไป 27 ดาวิดก็ลุก ขึ้น ไป พร้อม กับ คน ของ เธอ
ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองร้อยคน และดาวิดกน
็ ําหนั งปลาย
องคชาต ของ คน เหล่า นั ้น มา ถวาย แก่กษั ตริยครบ
์
จํานวน
เพื่อ เธอจะเป็น บุตรเขยของกษั ตริย์ ซาอูล จึง ยกมี คาลพระ
ราชธิดาของพระองค์ให้เป็น ภรรยาของดาวิด 28 ซาอูล ทรง
เห็น และทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับ ดาวิด และมี คา
ลพระราชธิดาของซาอู ล รัก เธอ 29 ซาอูล ทรงเกรงกลัว ดา
วิด มากยิง่ ขึ้น ดัง นั ้น ซาอูล จึง เป็น ศัตรู ของดาวิด เรือ
่ ยมา
30 บรรดาเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตียก็ ออกมาทํา สงคราม ต่อ
มาเมื่อ เขาทัง้ หลายจะออกมาแล้ว ดาวิดก็ได้กระทํา อย่าง
เฉลียวฉลาดมากกว่า บรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อ เสียง
ของเธอจึงโด่งดังมาก

19
1

ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครัง้ หนึ่ ง

ซา อูล ตรัส กับ โย นา ธา นรา ช บุตร และ กับ บรรดา ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ วา่ ให้ เขาทัง้ หลายฆ่า ดาวิด เสีย 2 แต่โยนา
ธา นรา ช บุตร ของ ซา อู ล พอใจ ใน ดา วิด มาก และ โย นา ธา
นก็ บอกดาวิด ว่า “ซาอูล เสด็จ พ่อ ของฉั น หาช่องจะฆ่า เธอ
เสีย เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอจงระวัง ตัว ให้ดีจนพรุ ง่ นี้ เช้า จง
อยู่ เสีย ในที่ ลับ ซ่อนตัว ไว้ 3 และฉั น จะออกไปยืน อยู่ ข้างๆ
เสด็จพ่อในทุ่งนาที่เธออยู่ และฉั นจะกราบทูลเสด็จพ่อด้วย
เรือ
่ งของเธอ ถ้า ฉั นรู้ เรือ
่ งอะไรจะบอกให้ทราบ ” 4 โยนาธา
นกล่าวชมดาวิดให้ซาอูลราชบิดาฟังทูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่า
ทรงกระทํา บาปต่อ ดาวิด ผู้รับ ใช้ของพระองค์เลย เพราะดา
วิด หาได้ กระทํา บาปสิง่ ใดต่อ พระองค์ไม่ และการงานของ
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เธอก็ เป็น งานปฏิ บัติพระองค์อย่างดี 5 เพราะเธอเสี่ยงชีวต
ิ
ของ ตน และ ประ หาร คน ฟี ลิ ส เตียนั ้ น และ พระ เย โฮ วาห์
ทรงกระทําให้มีการช่วยให้พ้นอย่างใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอล
ทัง้ ปวง พระองค์ทรงเห็น แล้ว และทรงชื่นชมยินดี แต่ไฉน
พระองค์ จึง จะ กระทํา บาป ต่อ โลหิต ที่ไร้ความ ผิด ด้วย การ
ฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล” 6 ซาอูลก็ทรงฟังเสียง
ของ โย นา ธาน และ ซา อูล จึง ปฏิญาณ ว่า “พระ เย โฮ วาห์
ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ดาวิด จะไม่ ต้องถูก ประหารชีวต
ิ
7
เลย ฉั น นั ้น” และ โย นาธา นก็ เรียก ดา วิด และ โย นา ธาน
แจ้ง ให้ เธอทราบถึง สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ และโยนาธานนํา ดา
วิด เข้า เฝ้า ซาอูล และดาวิด ได้เข้า เฝ้า ซาอูลอย่างแต่ก่อน
8 สงครามได้เกิดขึ้นอีก ดาวิดก็ ออกไปต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย
และได้ฆ่าฟันเสียเป็นอันมาก เขาทัง้ หลายจึงหนี ไปเสียจาก
เธอ 9 แล้ววิญ ญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็เข้า มาสิง ซาอูล
เมื่อ พระองค์ ประทับ ใน วัง ของ พระองค์ ทรง หอก อยู่ และ
ดาวิดก็กําลัง ดีดพิณ ถวาย 10 และซาอูล ทรงพุ่ง หอกหมาย
ปัก ดา วิด ให้ติด ฝา ผนั ง แต่เธอ ก็หลบ หนี พระ พักตร์ซา อูล
ไป ซาอูล จึง ทรงพุ่ง หอกติด ผนั ง และดาวิดก็หลบหนี รอด
ไปได้ ในคืน นั ้น 11 ซาอูล ทรงใช้ผู้สื่อสารไปที่ บ้านของดาวิด
เพื่อ เฝ้า ดูเธอ และเพื่อ จะฆ่า เธอเสีย ในเวลาเช้า แต่มีคาล
ภรรยา ของ ดา วิด บอก ดา วิด ว่า “ถ้า คืน นี้ เธอ ไม่ ช่วย ชีวต
ิ
ของเธอให้พ้น พรุ ง่ นี้ เธอจะถูก ฆ่า ตาย” 12 มีคาลจึง หย่อน
ดาวิด ลงทางหน้าต่าง และเธอก็หนี รอดไป 13 มีคาลได้ นํา
รู ป เคารพ มา วาง ไว้ บน เตียง นอน และ วาง หมอน ขน แพะ
ไว้ที่ศีรษะ เอาผ้าห่ม คลุม ไว้ 14 เมื่อ ซาอู ล ส่ง ผู้ ส่ือสารไปจับ
ดาวิด มีคาลตอบว่า “เขาไม่สบาย” 15 แล้วซาอูลส่งผูส
้ ่ือสาร
นั ้น ให้ไปดูดาวิด อีก สัง่ ว่า “จงนํา เขามาหาเราทัง้ เตียง เพื่อ
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เราจะได้ฆ่าเขาเสีย” 16 เมื่อผู้ส่ือสารเข้ามา ดูเถิด รู ปเคารพ
ก็อยูใน
่ เตียง พร้ อมกับ หมอน ขนแพะอยูที
่ ่ศีรษะ 17 ซาอู ล
รับสัง่ ถามมี คาลว่า “ไฉนเจ้า จึง หลอกลวงเรา และปล่อย
ศัตรู ของเราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป” และมีคาลทูลตอบซา
อูลว่า “เธอพูดกับหม่อมฉั นว่า ‘ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะให้ฉัน
ฆ่าเธอทําไมเล่า’ ”
ดาวิดหนี พ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์
18

ฝ่าย ดา วิดก็หนี รอด ไป เธอ มา หา ซา มู เอล ที่ เมือง
รา มาห์ และ เล่า ทุก เรือ
่ ง ที่ ซา อูล ได้ ทรง กระทํา แก่ เธอ
ให้ ซา มู เอล ฟัง เธอ และ ซา มู เอ ล ก็ ไป อยูเสี
่ ยที่ นา โยท
19 มีคนไปทูล ซาอู ล ว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ที่นาโยทในเมืองรา
มาห์” 20 ซาอูลก็ รบ
ั สัง่ ให้ผู้สื่อสารไปจับ ดาวิด และเมื่อ เขา
ไป เห็น หมู่ผู้พยากรณ์ กําลัง พยากรณ์ อยู่ และ ซา มู เอล ยืน
เป็น หัวหน้า เขา ทัง้ หลาย พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ก็ มาส
ถิตกับผู้ ส่ือสารของซาอูล และเขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ ด้วย
21 เมื่อมค
ี นไปทูลซาอูล พระองค์ก็ทรงใช้ผู้สื่อสารอื่นไป และ
คนเหล่านั ้นก็พยากรณ์ ด้วย ซาอูลทรงใช้ให้ผู้สื่อสารไปครัง้
ที่สาม เขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ ด้วย 22 ซาอูลก็ เสด็จ ไปที่ รา
มาห์เอง มาถึงบ่อ นํ้า ใหญ่ที่ในเมืองเสคู และรับสัง่ ถามว่า
“ซามู เอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน” มีคนทูลว่า “ดูเถิด เขาทัง้ สอง
อยูที
่ ่นาโยทในเมืองรามาห์” 23 พระองค์จึง เสด็จ ไปที่ นั่น ยัง
นาโยทในเมืองรามาห์ และพระวิญญาณของพระเจ้า ทรง
สถิตกับ พระองค์ด้วย ทรงดําเนิ น พลางพยากรณ์ พลางจน
เสด็จ ถึง นา โยท ที่ เมือง รา มาห์ 24 พระองค์ทรง ถอด ฉลอง
พระองค์ออกด้วย และก็ทรงพยากรณ์ ต่อหน้าซามูเอล และ
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บรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดวันนั ้นและตลอดคืนนั ้น ดังนั ้น
เขาจึงพูดกันว่า “ซาอูลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ”

20
โยนาธานป้องกันดาวิด
ดาวิดก็หนี จาก นา โยท ใน เมือง รา มาห์ และ มา หา โย
นาธานกล่า วว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา สิง่ ใด อะไรเป็น ความ
ชัว่ ช้า ของ ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ความ ผิด บาป
อัน ใด ต่อ เสด็จ พ่อ ของ ท่าน พระองค์จึง ได้ แสวงหา ชีวต
ิ
ของ ข้าพเจ้า” 2 และ โย นา ธาน จึง ตอบ เธอ ว่า “ขอ พระเจ้า
อย่า ยอม ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เธอ ไม่ ต้อง ตาย ดอก ดูเถิด
เสด็จพ่อจะมิได้ทรงกระทําการใหญ่น้อยสิง่ ใดโดยมิให้ฉั นรู้
ทําไม เสด็จ พ่อ จะ ปิดบัง เรือ
่ ง นี้ จาก ฉั น เล่า คง ไม่ เป็น เช่น
3
นั ้น แน่ ” ดาวิด จึง ปฏิญาณ ยิง่ กว่า นั ้นอีก และ กล่าว ว่า
“เสด็จ พ่อ ของ ท่าน ทรง ทราบ อย่าง แน่ นอน ว่า ข้าพเจ้า ได้
รับ ความ กรุ ณา ใน สายตา ของ ท่าน และ พระ องค์ ตรัสว่า
‘อย่า ให้ โย นา ธา นรู ้ เรือ
่ ง นี้ เลย เกรง ว่า เขา จะ เศร้า ใจ’
พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด และ ท่าน มีชีวิ ตอ
ยูแน่
่ ฉั นใด ความจริงมีอยูว่
่ า ระหว่างข้าพเจ้า กับ ความตาย
ก็ ยงั เหลืออีก เพียงก้าวเดียวฉั น นั ้น” 4 โยนาธานจึง พูดกับ
ดาวิด ว่า “จิตใจเธอปรารถนาอะไร ฉั น จะทํา ตามเพื่อ เธอ”
5 ดาวิด จึง กล่าวกับ โยนาธานว่า “ดูเถิด พรุ ง
่ นี้ เป็นวัน ขึ้น คํ่า
ข้าพเจ้า ไม่ ควรขาดที่ จะนั ่ง ร่วมโต๊ะ เสวยกับ กษั ตริย์ แต่ขอ
โปรดให้ข้าพเจ้า ไปซ่อนตัว อยูที
่ ่ในทุ่ง นาจนถึง เย็นวันที่สาม
6 ถ้า เสด็จ พ่อ ของ ท่าน เห็น ข้าพเจ้า ขาด ไป ก็ขอ โปรด ทูล
พระองค์ว่า ‘ดาวิด ได้ วิงวอน ขอ ลา ข้า พระองค์รีบก ลับ ไป
เมือง เบธเล เฮ ม เมือง ของ ตน เพราะ ที่ นั ่น ทัง้ ครอบครัว
ทําการถวายสัตวบูชาประจําปี’ 7 ถ้าพระองค์รบ
ั สัง่ ว่า ‘ดีแล้ว
1
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’ ผู้รบ
ั ใช้ของท่านก็ดีไป แต่ถ้า พระองค์ ทรงกริว้ ก็ขอทราบ
เถิด ว่า พระองค์ดําริการร้าย 8 เพราะฉะนั ้น ขอท่านกรุ ณา
กระทําแก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านด้วยใจจงรัก เพราะท่านได้กระทํา
พันธ สัญญา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ กับ ผู้รับ ใช้ของ ท่าน แล้ว
แต่ถ้า ความ ชัว่ ช้า มีอยูใน
่ ข้าพเจ้า ขอ ท่าน ฆ่า ข้าพเจ้า เสีย
เอง เถิด เพราะ ท่าน จะ นํา ข้าพเจ้า ไป ให้ เสด็จ พ่อ ของ ท่าน
ทําไม” 9 โยนาธานจึง กล่าวว่า “อย่า ให้มีวี่ แววอย่างนี้ เลย
น่ ะ เพราะ ถ้า ฉั นท ราบ ว่า เสด็จ พ่อ คิด ร้าย ต่อ เธอ ฉั น จะ
ไม่ ไป บอก เธอ หรือ” 10 แล้ว ดา วิดก็กล่าว แก่ โย นา ธา นว่า
“ถ้า เสด็จ พ่อ ของท่านตอบท่านอย่างดุดัน ใครจะบอกแก่
ข้าพเจ้า ได้” 11 และโยนาธานบอกดาวิด ว่า “มาเถิด ให้เรา
เข้าไปในทุ่ง นา” เขาทัง้ สองจึง เข้าไปในทุ่ง นา 12 และโยนา
ธานกล่า วแก่ดาวิด ว่า “โอ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา
เอล เมื่อ ฉั น ได้ หยังด
่ ู เสด็จ พ่อ ของฉั น ในวัน พรุ ง่ นี้ ประมาณ
เวลา นี้ หรือ ในวันที่สาม ดูเถิด ถ้า มี อะไร ดี ต่อ ดา วิด และ
ฉั น จะ ไม่ใช้คน ไป บอก เธอ ทีเดียว 13 ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ลงโทษแก่ โยนาธานและให้หนัก ยิง่ กว่า แต่ถ้า เสด็จ พ่อ พอ
พระทัย ที่ จะทําร้ายเธอ ฉั น จะบอกเธอให้ทราบ และส่ง ให้
เธอหนี ไปให้พ้น ภัย ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ เธอ อย่าง
ที่พระองค์ทรงสถิตกับ เสด็จ พ่อ ของฉั น 14 ถ้า ฉั น ยังมีชีวิตอ
ยูต่
่ อ ไป ขอ เธอ สําแดง ความ เมตตา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ ต่อ
ฉั น เพื่อ ฉั น จะ ไม่ ต้อง ตาย 15 ขอ อย่า ตัด ความ กรุ ณา ของ
เธอที่มีต่อ วงศ์ วานของฉั น เป็น นิ ตย์ ในเมื่อ พระเยโฮวาห์
ทรงกําจัดศัตรู ทุกคนของดาวิดเสียจากพื้นพิภพแล้ว” 16 โย
นาธานจึงทําพันธสัญญากับวงศ์ วานของดาวิดว่า “ขอพระ
เยโฮวาห์ ทรงแก้ แค้น ต่อ ศัตรู ของดาวิด เถิด” 17 และโยนา
ธานก็ให้ดาวิด ปฏิญาณอีก ครัง้ หนึ่ ง โดยความรัก ของท่าน
ที่มีต่อ เธอ เพราะ ท่าน รัก เธอ อย่าง กับ รัก ชีวต
ิ ของ ตนเอง
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แล้ว โย นา ธาน จึง พูดกับ ดา วิด ว่า “พรุ ง่ นี้ เป็นวัน ขึ้น คํ่า
และเขาจะเห็นว่า เธอขาดไป เพราะที่ นั่ง ของเธอจะว่างอยู่
19 เมื่อ เธออยู่สามวัน แล้ว เธอจงลงไปโดยเร็ว ไปยัง ที่ที่เธอ
ได้ ซ่อน ตัว อยู่ ใน วัน แห่ง การก ระ ทํา นั ้น และ คอย อยู่ ข้าง
ศิลาเอเซล 20 ฉั นจะยิงลูกธนูสามลูกไปข้างๆที่นั ่น อย่างกับ
ว่า ฉั น ยิง เป้า 21 และดูเถิด ฉั น จะใช้ เด็ก ไปสัง่ ว่า ‘จงไปหา
ลูก ธนู’ ถ้า ฉั น พูดกับ เด็ก นั ้นว่า ‘ดูเถิด ลูก ธนูอยูทางข้
่
างนี้
ของเจ้า ไปเอามา’ แล้ว ขอเธอเข้า มา เพราะพระเยโฮวาห์
ทรง พระชนม์แน่ ฉั นใด เธอ ก็ ปลอดภัย แล้ว ไม่มีอันตราย
อัน ใดฉั น นั ้น 22 แต่ถ้า ฉั น พูดกับ เด็ก หนุ่มนนว
ั ้ ่า ‘ดูเถิด ลูก
ธนูอยูข้
่ าง หน้า เจ้า โน้ น’ เธอ จง ไป เถิด เพราะ ว่า พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรงส่งเธอไปแล้ว 23 ส่วนเรือ
่ งที่เธอและฉั นได้พูดกัน
นั ้น ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พยานระหว่างเธอและฉั น
เป็นนิ ตย์”
18

โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวิด
24

ดาวิด จึง ซ่อน ตัว อยู่ ใน ทุ่ง นา และ เมื่อ ถึง วัน ขึ้น คํ่า
กษั ตริยก็
์ ประทับ เสวยพระกระยาหาร 25 กษั ตริยประทั
์
บ บน
พระที่นั่ง ของพระองค์ อย่างที่ เคยทรงกระทํา คือ ประทับที่
พระที่นั่ง ข้างๆฝาผนั ง โยนาธานยืน อยู่ และอับ เนอร์นั่ง อยู่
ข้างซาอูล แต่ที่ของดาวิดก็ วา่ งอยู่ 26 อย่างไรก็ ดีในวัน นั ้น
ซาอูลมิได้ตรัส ประการใด เพราะทรงดําริว่า “ดาวิด คงเกิด
เหตุบางอย่าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทินแน่ ” 27 อยูมาวั
่
นรุ่ง
ขึ้น คือ วันที่ สอง ของ เดือน ที่ของ ดา วิดก็ ว่าง อยู่ และ ซา
อูลก็ ตรัส กับ โยนาธานราชบุตรของพระองค์ว่า “ทําไมบุตร
เจส ซีมิได้มารับ ประทาน อาหาร ทัง้ วาน นี้ และ วัน นี้ ” 28 โย
นา ธา นทูล ตอบ ซา อู ล ว่า “ดาวิด ได้ วิงวอน ขอ ลา ข้า พระ
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องค์ ไปยังบ้านเบธเล เฮม 29 เขา ว่า ‘ข้าพเจ้า ขอร้อง ให้ท่า
นอ นุ ญาต ให้ ข้าพเจ้า ไป เพราะ ครอบครัว ของ ข้าพเจ้า มี
การ ถวาย สัตว บูชา ใน เมือง และ พี่ ชาย ของ ข้าพเจ้า สัง่ ให้
ข้าพเจ้าไปที่นั ่น บัดนี้ ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของ ท่าน ข้าพเจ้า ก็ ขอร้อง ให้ท่า นอ นุ ญาต ให้ ข้าพเจ้า ไป
เยีย
่ มพี่ ชายของข้าพเจ้า’ ด้วยเหตุ นี้เขาจึงมิได้มาที่โต๊ะ ขอ
งกษั ตริย์” 30 แล้วความกริว้ ของซาอูลก็พลุ่งขึ้นต่อโยนาธาน
พระองค์ตรัส กับท่า นว่า “เจ้า ลูก ของหญิง กบฏและวิปลาส
ข้า ไม่รู หรื
้ อ ว่า เจ้า เลือกบุตรเจสซี มาให้ ความอับอายแก่เจ้า
เองและให้ ความอับอายแก่ ความเปลือยเปล่า แห่ง แม่ ของ
เจ้า 31 ตราบใดที่ลูก ของเจสซีมีชีวิ ตอยู่ บนดิน ตัว เจ้า หรือ
ราช อาณาจักร ของ เจ้า ก็ จะ ตัง้ อยูไม่
่ ได้ เพราะ ฉะนั ้น จง ใช้
คนไปตามเขามาให้เรา เพราะเขาจะต้องตายแน่ ” 32 แล้ว
โยนาธานจึง ทูล ตอบซาอู ล พระราชบิดาของท่านว่า “ทําไม
เขาจะต้องถูก ประหาร เขาได้ กระทํา ผิด สิง่ ใดพระเจ้า ข้า”
33 แต่ซาอูล ได้ ทรงพุ่ง หอกใส่ ท่านเพื่อ จะฆ่า ท่าน ดัง นั ้น โย
นาธานจึงทราบว่า พระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวิดเสีย
34 โยนาธานจึง ลุก ขึ้น จากโต๊ะ ด้วยความโกรธยิง
่ นั ก มิได้รับ
ประทานอาหารในวันทีส
่ องของเดือนนั ้น เพราะท่านเศร้าใจ
ด้วยเรือ
่ งดาวิด เพราะว่า พระราชบิดาของท่านได้ หยามนํ้า
หน้าดาวิด
โยนาธานกับดาวิดลาจากกัน
ต่อ มารุ ง่ เช้า ขึ้น โยนาธานก็ ออกไปที่ทุ่ง นาตามที่ นั ด
หมายไว้กับ ดาวิด มีเด็ก ไปด้วยคนหนึ่ ง 36 และท่านสัง่ เด็ก
นั ้นว่า “จงวิง่ ไปหาลูก ธนูที่ฉั น ยิง ไป” เมื่อ เด็ก นั ้นวงิ่ ไป โย
นา ธา นก็ ยิง ธนู ลูก หนึ่ ง ขึ้น หน้า ไป 37 และ เมื่อ เด็ก นั ้น มา
ถึงที่ที่ลูก ธนูซึ่ง โยนาธานยิง ไปนั ้น โยนาธานก็ รอ
้ งสัง่ เด็ก
35
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นั ้นว่า “ลูก ธนูอยูข้
่ างหน้า โน้ น ไม่ใช่หรือ ” 38 และโยนาธานร้
องสัง่ เด็ก นั ้นว่า “จงรีบ ไปโดยเร็ว อย่า หยุดอยู่” เด็ก ของโย
นาธานก็ไปเก็บลูกธนู และกลับมาหานายของตน 39 แต่เด็ก
นั ้นไม่ทราบเรือ
่ ง โยนาธานและดาวิดเท่านั ้นที่ทราบ 40 และ
โยนาธานก็ มอบอาวุธ ของท่านให้ เด็ก นั ้น และบอกเขาว่า
“ไป จง แบก สิง่ เหล่า นี้ ไป ใน เมือง” 41 เมื่อ เด็ก นั ้น ไป แล้ว
ดาวิดก็ลุกขึ้น มาจากที่ที่ อยูทิ
่ ศ ใต้ ซบหน้า ลงถึงดิน แล้ วก
ราบลงสามครัง้ และทัง้ สองก็จุบกัน และร้องไห้กัน จนดา
วิด ร้อง มาก เหลือ เกิน 42 โย นา ธาน จึง กล่าว กับ ดา วิด ว่า
“ขอจงไปเป็นสุข เถิด เพราะเราทัง้ สองได้ ปฏิญาณไว้แล้ว
ในพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น
พยานระหว่างฉั น และเธอ และระหว่างเชื้อ สายของฉั นกับ
เชื้อสายของเธอสืบไปเป็นนิ ตย์’ ” ดาวิดก็ลุกขึ้นจากไป และ
โยนาธานก็เข้าไปในเมือง

21

ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาหิเมเลค
1 แล้ว ดา วิดก็มายัง เมือง โน บ มา หา อา หิ เม เลค ปุโรหิต
และ อา หิ เม เลค ตัว สัน
่ อยู่ เมื่อ พบ ดา วิด จึง พูดกับท่า นว่า
“ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่มีผู้ใดมากับท่าน” 2 ดาวิด
จึง พูดกับ อาหิเมเลคปุโรหิต ว่า “กษั ตริยทรงบั
์
ญชาข้าพเจ้า
ให้ ทํา เรือ
่ ง หนึ่ ง รับสัง่ แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘อย่า บอก เรือ
่ ง ซึ่ง เรา
ใช้เจ้าไปกระทํานั ้นแก่ผู้ใดให้รู เลย
้
และด้วยเรือ
่ งซึ่งเรามอบ
หมายแก่เจ้านั ้น’ ข้าพเจ้า ได้ นัด หมายไว้ กับ พวกผู้รับ ใช้ ณ
ที่แห่ง หน่งึ 3 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านมี อะไรติดมื ออยู่ บ้างเล่า ขอม
อบขนมปังไว้ในมือข้าพเจ้าสักห้าก้อน หรืออะไรๆที่มีที่นี่ก็ได้
” 4 ปุโรหิตนน
ั ้ ตอบดาวิด ว่า “ข้าพเจ้า ไม่มีขนมปัง ธรรมดา
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ติดมือ เลย แต่มีขนม ปัง บริสุทธิ์ ขอ แต่ คน หนุ่ม ได้อยูห่
่ าง
จากผู้หญิงมาแล้วก็แล้วกัน” 5 และดาวิดก็ตอบท่านปุโรหิต
ว่า “ที่ จริง ตัง้ แต่เรา ออก ไป ปฏิ บัติงาน ผู้หญิงก็ถูกกัน
ไว้ให้ห่างจากเราทัง้ หลายประมาณสามวัน และภาชนะของ
คนหนุ่มก็บริสุทธิ์ และขนมปังนั ้นเป็นอย่างธรรมดาอยูแล้
่ ว
ถึง แม้ว่าขนมปัง นั ้น ถูก ชําระให้บริสุทธิในภาชนะแล้
ว” 6 ดัง
์
นั ้น ปุโรหิต จึง มอบขนมปัง บริสุทธิ์ให้แก่ดาวิด เพราะที่ นั ่น
ไม่มีขนมปังอ่น
ื นอกจากขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง เก็บ มา
จาก หน้า พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ วาง ขนมปัง ใหม่
ในวันที่เก็บ เอาขนมปัง เก่า นั ้น ออกไป 7 ในวัน นั ้นมี ชายคน
หนึ่ ง อยูที
่ ่นั ่น เป็น ผู้รับ ใช้ของซาอูล มีธุระต้องเฝ้า พระเยโฮ
วาห์อยู่ เขาชื่อ โดเอก คนเอโดม เป็น หัวหน้า คนเลี้ยงสัตว์
ของซาอูล 8 และดาวิดกล่าวแก่อาหิเมเลคว่า “ท่านไม่มีหอก
หรือดาบติดมืออยู่สักเล่มหนึ่ งหรือ ด้วยข้าพเจ้ามิได้นําดาบ
หรือ เครือ
่ งอาวุธ ติด มาเลย เพราะราชการของกษั ตริย์ เป็น
การด่วน ” 9 ปุโรหิตนัน
้ จึง กล่าวว่า “ดาบของโกลิ อัท คนฟี
ลิ ส เตีย ซึ่ง ท่านฆ่า เสีย ที่ หุบเขาเอลาห์นั ้น ดูเถิด ยัง ห่อ ผ้า
อยูที
่ ่ข้างหลัง เอโฟด ถ้า ท่านต้องการดาบนั ้น จงเอาไปเถิด
นอกจากเล่มนน
ั ้ แล้วก็ไม่มีดาบอื่นอีก” และดาวิด กล่าวว่า
“ไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่มนัน
้ แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเถิด”
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตริย์เมืองกัท

10

และ ดา วิดก็ลุก ขึ้น ใน วัน นั ้น หนี จาก พระ พักตร์ ซา อูล
ไปหาอาคี ชกษั ตริย์เมือ งกัท 11 และมหาดเล็ก ของอาคี ช ทูล
ว่า “ดาวิด คนนี้ ไม่ใช่หรือ ที่ เป็นกษั ตริย์ ของแผ่น ดิน นั ้น เขา
มิได้เต้นรําและขับเพลงรับกันหรือว่า ‘ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ
และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ’ ” 12 และดาวิดก็จําถ้อยคําเหล่า
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นี้ ไว้ในใจและกลัว อาคี ชกษั ตริย์ เมือ งกัทอย่า งมาก 13 ท่าน
จึง เปลี่ยนอากัปกิ ร ิยาต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย และกระทํา ตน
เป็น คน บ้า ใน มือ เขา เที่ย วกา ไว้ที่ประตู รัว้ และ ปล่อย ให้
นํ้าลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีช จึง สัง่ ผู้รับ ใช้ของท่านว่า
“ดูเถิด เจ้าเห็นว่า คนนั ้น บ้า แล้ว เจ้า พาเขามาหาเราทําไม
15 ข้าขาดคนบ้าหรือ เจ้าจึงพาคนนี้ มาทําบ้าให้ข้าดู คนอย่าง
นี้ ควรเข้ามาในนิ เวศของข้าหรือ”

22

ดาวิดอยู่ที่ถํ้าอดุลลัม
1 ดาวิดก็ จากที่ นั่น หนี ไปอยูที
่ ่ถํ้า อดุล ลัม เมื่อ พี่ ชายของ
ท่าน และ วงศ์ วาน บิดา ของ ท่าน ทัง้ สิน
ิ เรือ
่ ง เขา ก็ ลง
้ ได้ยน
ไป หา ท่าน ที่นั ่น 2 แล้วทุก คน ที่มีความ ทุกข์ ยาก และ ทุก
คน ที่มีหนี้ สิน และ ทุก คน ที่ไม่มีความ พอใจ ก็ พา กัน มา หา
ท่าน และ ท่าน ก็ เป็น หัวหน้า ของ เขา ทัง้ หลาย มีคน มา มัว่
สุ มอยู่ กับท่านประมาณสี่ ร้อยคน 3 ดาวิดก็ ออกจากที่ นั ่น
ไป ยัง เมือง มิส ปาห์ ใน แผ่น ดิน โม อับ และ ท่า นทูลกษั ตริย์
เมือง โม อับ ว่า “ขอ โปรด ให้บิดา มารดา ของ ข้าพเจ้า มา อยู่
กับ พระองค์เถิด จนกว่า ข้าพเจ้า จะทราบว่า พระเจ้า จะทรง
กระทํา ประการใดเพื่อ ข้าพเจ้า” 4 และท่านก็ นํา บิดามารดา
มา เฝ้า กษั ตริย์แห่ง โม อับ และ ท่าน ทัง้ สอง ก็ อาศัย อยู่ กับ
กษั ตริย์ ตลอด เวลา ที่ดาวิดอยู่ ใน ที่ กําบัง เข้ม แข็ง 5 แล้ว
ผู้พยากรณ์ กาด กล่าว แก่ดาวิด ว่า “ท่าน อย่า อยู่ ใน ที่ กําบัง
เข้ม แข็ง นี้ เลย จงไปเข้า ในแผ่น ดิน ยู ดาห์เถิด ” ดาวิดก็ ไป
และมาอยู่ ในป่า เฮเรท 6 ฝ่ายซาอูล ทรงได้ ยนว
ิ ่ามีผู้พบดา
วิด และคนที่อยูกั
่ บท่าน (เวลานั ้น ซาอู ล ประทับที่ เมือ งกิเบ
อาห์ใต้ต้นไม้แห่งหน่งึ ที่รามาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผู้รับ

1 ซามูเอล 22:7

66

1 ซามูเอล 22:14

ใช้ของพระองค์ก็ยืน อยู่ รอบพระองค์) 7 และซาอูล ตรัส กับ
ผู้รับใช้ที่ยืนอยูร่ อบพระองค์ว่า “เจ้าทัง้ หลายพวกคนเบนยา
มิน จงฟังเถิด บุตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุน
่ แก่เจ้าทัง้
หลายหรือ จะตัง้ เจ้าทัง้ หลายให้เป็นผูบ
้ ังคับการกองพันกอง
ร้อยหรือ 8 เจ้าทัง้ หลายจึงได้คิดกบฏต่อเรา ไม่มีใครแจ้งแก่
เราเลย เมื่อ ลูก ของเราทํา พันธไมตรีกับ บุตรของเจสซีนั ้น
ไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์กับเรา หรือแจ้งแก่เราว่า ลูกของเราปลุก
ปั่ นผู้รับ ใช้ของเราให้ต่อสู้เรา คอยซุ่มดัก เราอยู่ อย่างทุก วัน
นี้ ”
ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิตของพระเจ้า
9 โดเอกคนเอโดมซึ่งอยูเ่ หนื อผู้รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบ

ว่า “ข้า พระองค์เห็ นบุตรเจสซี มาที่ เมืองโนบมาหาอาหิ เม
เลคบุต รอาหิทูบ 10 แล้ว เขาก็ ทูล ถามพระเยโฮวาห์ให้ท่าน
และให้เสบียงอาหาร และให้ ดาบของโกลิ อท
ั คนฟี ลิ ส เตีย
แก่ ท่านไป” 11 แล้วกษั ตริย์ก็ใช้ให้ไปเรียกอาหิเมเลคปุโรหิต
บุตร ชา ยอาหิทูบ และ วงศ์ วาน บิดา ของ ท่าน ทัง้ สิน
้ ผู้เป็น
12
ปุโรหิตเมืองโนบ ทุกคนก็มาหากษั ตริย์ และซาอูลตรัสว่า
“บุตรอาหิ ทูบ เอ๋ย จงฟัง เถิด” เขาทูล ตอบว่า “เจ้านายของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์อยูที
่ ่ นี่ ” 13 และ ซา อูล ตรัส แก่ เขา
ว่า “ทําไม เจ้า จึง ร่วม กัน กบฏ ต่อ เรา ทัง้ เจ้า และ บุตร ของ
เจสซี ในการที่เจ้าได้ให้ขนมปัง และดาบแก่เขา และได้ ทูล
ถาม พระเจ้า ให้เขา เขา จึง ลุก ขึ้น ต่อสู้เรา และ คอย ซุ่มดัก
เราอยู่ อย่างทุก วัน นี้ ” 14 และอาหิ เมเลคทูล ตอบกษั ตริย์ว่า
“ใน บรรดา ข้าราชการ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ มีผู้ใด เล่า ที่ จะ
สัตย์ ซ่ือ อย่างดาวิด พระราชบุตรเขยของกษั ตริย์ ผู้บังคับ
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บัญชา ทหาร รา ชอง ครักษ์ และ เป็น ผู้มี เกียรติใน พระ ราช
สํานั ก ของ พระองค์ 15 แล้ว ข้า พระองค์ได้ทูล ขอ พระเจ้า
เพื่อ เขา จริง หรือ เปล่า เลย ขอก ษั ตริย์ อย่า ทรง กล่าว โทษ
สิง่ ใด ต่อ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ หรือ วงศ์ วาน ของ บิดา ของ
ข้า พระองค์ทัง้ สิน
่ ง
้ เพราะผู้รับ ใช้ของพระองค์ไม่ทราบเรือ
นี้ เลย ไม่ว่า มาก หรือ น้ อย” 16 กษั ตริยตรั
์ สว่า “อา หิ เม เลค
เจ้าจะต้องตายแน่ ทัง้ เจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า ทัง้ สิน
้
ด้วย” 17 และกษั ตริย์ก็รับสัง่ แก่ทหารราบผูย
้ น
ื เฝ้าอยูว่
่ า “จง
หันมาประหารปุโรหิตเหล่านี้ ของพระเยโฮวาห์เสีย เพราะว่า
มือของเขาอยูก
่ ับดาวิดด้วย เขารู แล
้ ้วว่ามันหนี ไป แต่ไม่แจ้ง
ให้เรารู ”้ แต่ข้าราชการผู้รับ ใช้ของกษั ตริย์ไม่ยอมลงมือ ฟัน
ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ 18 แล้ วกษั ตริย์ จึง ตรัส กับ โดเอก
ว่า “เจ้าจงหันไปฟันปุโรหิตเหล่านั ้น” โดเอกคนเอโดมก็หน
ั
ไป ฟัน บรรดา ปุโรหิต ใน วัน นั ้น เขา ฆ่า บุคคล ที่ สวม เอ โฟด
ผ้า ป่าน เสีย แปด สิบ ห้า คน 19 และ เขา ประ หาร โนบ เมือง
ของปุโรหิต เสียด้วยคมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทัง้ ผู้ชาย ผู้
หญิง เด็ก และเด็ก ที่ ยงด
ั ูดนม วัว ลา และแกะ 20 แต่บุตร
ชาย คน หนึ่ ง ขอ งอาหิ เม เลค บุตร ชา ยอาหิทูบ ชื่อ อาบี ยา
ธาร์ได้รอดพ้น และหนี ตามดาวิด ไป 21 อาบี ยาธาร์ก็บอกดา
วิดว่าซาอูลได้ประหารปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เสีย 22 ดาวิด
จึงพูดกับอาบียาธาร์ว่า “ในวันนั ้นเมื่อโดเอกคนเอโดมอยูที
่ ่
นั ่น เรารู แล
้ ้วว่า เขาจะต้องทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้นเหตุแห่ง
ความตายของบุคคลทัง้ สิน
้ ในวงศ์ วานบิดาของท่าน 23 จง
อยู่เสียกับเราเถิด อย่ากลัวเลย เพราะผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของ
ท่านก็แสวงหาชีวต
ิ ของเราด้วย ท่านอยูก
่ ับเราก็จะพ้นภัย”
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การพเนจรและการหลีกเลี่ยงหลบหนี ของดาวิด
“ดูเถิด คนฟีลิสเตียกําลังรบ
เมืองเคอีลาห์อยูและปล้
่
นเอาข้าวที่ลาน” 2 ดาวิดจึงทูลถาม
พระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์ จะไปต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส
เตีย เหล่า นี้ หรือ ไม่ ” และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ดาวิด ว่า “จง
ไปต่อ สู้ คนฟี ลิ ส เตีย และช่วยเมืองเคอี ลาห์ให้พ้น ” 3 แต่คน
ของดาวิด เรียนท่านว่า “ดูเถิด เราอยู่ ในยู ดาห์นี่ ก็ยัง กลัว
อยู่ ถ้า เราขึ้น ไปยัง เคอี ลาห์สู้รบกับ กองทัพ ของฟี ลิ สเตีย
เราจะยิง่ กลัว มากขึ้น เท่าใด” 4 แล้ว ดาวิดก็ ทูล ถามพระเย
โฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัส ตอบท่านว่า “จงลุก ขึ้น ลง
ไปยัง เคอี ลาห์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิ ส เตีย ไว้ ในมือ
ของเจ้า” 5 และดาวิดกับคนของท่านก็ไปยังเคอีลาห์ต่อสู้กับ
คนฟี ลิ ส เตีย นํา เอาสัตว์เลี้ยงของเขาไป และฆ่า ฟัน เขาทัง้
หลายเสีย เป็นอัน มาก ดัง นั ้น แหละดาวิดก็ได้ช่วยชาวเมือง
เคอี ลาห์ให้พ้น 6 อยูมาเมื
่
่ อ อาบี ยาธาร์บุตรชายของอาหิ เม
เลคหนี ไปหาดาวิด ที่ เมืองเคอี ลาห์นั ้น เขาถือ เอโฟดลงมา
ด้วย 7 มีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดมาที่เคอีลาห์แล้ว ซาอูลจึง
ตรัสว่า “พระเจ้า ทรงมอบเขาไว้ในมือ เราแล้ว เพราะที่ เขา
เข้าไปในเมืองที่มีประตูและดาล เขาก็ขังตัวเองไว้” 8 และซา
อูล ทรงให้ เรียกพลทัง้ ปวงเข้า สงคราม ให้ลงไปยัง เคอี ลาห์
เพื่อล้อมดาวิดกับคนของท่านไว้ 9 ดาวิดทราบว่าซาอูลทรง
คิด ร้ายต่อ ท่าน ท่านจึง พูดกับ อาบี ยาธาร์ปุโรหิต ว่า “จงนํา
เอาเอโฟดมาที่นี่ เถิด ” 10 ดาวิ ดกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้ยิน
แน่ ว่า ซาอู ล หาช่องที่ จะมายัง เคอี ลาห์ เพื่อ ทําลายเมืองนี้
เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ 11 ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบ
1 แล้วพวกเขาบอกดาวิดว่า
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ข้า พระองค์ไว้ในมือ ท่านหรือ ซาอูล จะเสด็จ ลงมาดัง ที่ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์ได้ยินนั ้นหรือ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ขอพระองค์ทรงบอกผู้รับใช้ของพระองค์เถิด
” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาจะลงมา” 12 แล้ว ดาวิด จึง
กราบทูลว่า “ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์และ
คนของข้า พระองค์ไว้ในมือ ของซาอู ล หรือ” และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เขา ทัง้ หลาย จะ มอบ เจ้า ไว้” 13 แล้ว ดา วิดกับ
คนของท่านซึ่งมี ประมาณหกร้อยคนก็ลุกขึ้น ไปเสีย จากเค
อี ลาห์ และเขาทัง้ หลายก็ ไปตามแต่ที่เขาจะไปได้ เมื่อมี คน
ไปทูลซาอูลว่า ดาวิดหนี ไปจากเคอีลาห์แล้ว ซาอูลกท
็ รงเลิก
การติดตาม 14 และดาวิดก็อยูในถิ
่
น
่ ทุรกัน ดารตามที่ กําบัง
เข้มแข็งและอยูใ่ นแดนเทือกเขาแห่งถิน
่ ทุรกันดารศิฟ และ
ซาอูลก็ทรงแสวงหาท่านทุกวัน แต่พระเจ้ามิได้มอบท่านไว้
ในมือ ของซาอูล 15 และดาวิด เห็นว่า ซาอูล ได้ ทรงออกมา
แสวงหาชีวต
ิ ของเธอ ดาวิดอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารศิฟ ที่ป่า ไม้
16 และ โย นา ธา นรา ช บุตร ของ ซา อูล ได้ลุก ขึ้น ไป หา ดา วิด
ที่ป่า ไม้ และสนั บ สนุนมือ ของเธอให้เข้ม แข็ง ขึ้น ในพระเจ้า
17 โยนาธานพูดกับ เธอว่า “อย่า กลัว เลย เพราะว่า มือ ของ
ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นจะหาเธอไม่พบ เธอจะได้เป็นกษั ตริย์
เหนื ออิส ราเอล และฉั น จะเป็นอุ ปราช ซาอูล เสด็จ พ่อ ของ
ฉั นก็ ทราบเรือ
่ งนี้ ด้วย ” 18 และทัง้ สองก็ กระทํา พันธสัญญา
ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ดาวิด ยัง ค้าง อยูที
่ ่ป่า ไม้ และ
19
โย นา ธา นก็กลับ ไป วัง
ฝ่าย ชาว ศิฟ ได้ ขึ้น ไป หา ซา อูล
ที่ กิเบ อาห์ ทูล ว่า “ดาวิด ได้ ซ่อน ตัว อยู่ ท่ามกลาง พวก ข้า
พระองค์ ใน ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ที่ป่า ไม้ บน เนิ น เขา ฮา คี ลาห์
ซึ่ง อยูใต้
่ เยชิ โมนมิใช่หรือ 20 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้น
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บัดนี้ ขอเสด็จลงไปตามสุดพระทัยปรารถนาที่ จะลงไป ฝ่าย
พวกข้า พระองค์ จะมอบเขาไว้ ในหัตถ์ ของกษั ตริย์” 21 และ
ซาอูลตรัสว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ พวก
ท่าน เพราะ พวก ท่าน ปรานี เรา 22 จง ไป หา ดูให้แน่ นอน ยิง่
ขึ้น ดูให้รู ว่้ า เขาอยูที
่ ่ไหน ใครเห็น เขาที่ นั่น บ้าง เพราะมี คน
บอกข้า ว่า เขาฉลาดนั ก 23 เพราะฉะนั ้น จงไปสังเกตดูที่ซุ่ม
ว่า เขาซ่อนตัว อยูที
่ ่ไหน และกลับ มาเอาเนื้ อ ความแน่ นอน
มาบ อก เรา แล้ว เรา จะ ไปกับท่าน ต่อ มา ถ้า เขา อยู่ ใน เขต
แผ่นดิน เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยูดาห์ที่นั บเป็นพันๆ”
24 เขาทัง
้ หลายก็ลุกขึ้น ไปยัง ศิฟก่อนซาอูล ฝ่าย ดาวิดกับ
คนของท่านอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารมาโอนในที่ ราบใต้ เยชิโมน
25 ซาอูลกับ คนของพระองค์ก็แสวงหาท่าน มีคนบอกดาวิด
ท่านจึง ลงไปยัง ศิลาและอยู่ในถิน
่ ทุรกัน ดารมาโอน เมื่อ ซา
อูล ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้นก็ ทรงติดตามดาวิด ไปในถิน
่ ทุรกัน ดาร
มาโอน 26 ซาอูล เสด็จ ไปฟากภูเขาข้างนี้ ดาวิดกับ คนของ
ท่านอยู่ ฟากภูเขาข้างโน้ น ดาวิดก็รีบหนี จากพระพักตร์ซา
อูล เพราะ ซา อูลกับ คน ของ พระองค์ มา ล้อม รอบ ดา วิดกับ
คนของท่านเพื่อ จะจับ 27 แต่มีผู้สื่อสารคนหนึ่ ง มาทูล ซาอู
ล ว่า “ขอ รีบ เสด็จ กลับ เพ ราะ คน ฟี ลิ ส เตีย ยก กองทัพ มา
บุกรุ กแผ่น ดิน” 28 ซาอูล จึง เสด็จ กลับ จากการไล่ ตามดาวิด
ไปรบกับ ฟี ลิ สเตีย เขาจึง เรียกที่ นั ้นว่าเส-ลาฮามาเลคอท
29 ดาวิดก็ข้น
ึ ไปจากที่นั่นไปอาศัยอยู่ในที่กําบังเข้มแข็งแห่ง
เอนเกดี

24
ดาวิดไว้ชีวิตของกษั ตริย์ซาอูลที่เมืองเอนเกดี
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อยูมาเมื
่
่ อ ซาอูล เสด็จ กลับ จากการไล่ ตามคนฟี ลิ ส เตีย
แล้ว มีคนมาทูล ว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารเมือง
2
เอน เก ดี” แล้ว ซา อูลก็ ทรง นํา พล ที่ คัด เลือก จาก บรรดา
คน อิสราเอล แล้ว สาม พัน คน ไป แสวงหา ดา วิดกับ คน ของ
ท่าน ที่ หิน เลียงผา 3 และ พระองค์ เสด็จ มา ที่ คอก แกะ ริม
ทาง มีถํ้า อยู่ ถ้ํา หนึ่ ง ที่นั ่น และซาอูลก็ เสด็จ เข้าไปส่ง ทุกข์
ฝ่ายดาวิดกับ คนของท่านนั ่ง อยูที
่ ่ส่วนลึก ที่สุด ของถํ้า 4 คน
ของ ดา วิดก็ เรียน ท่าน ว่า “ดูเถิด วัน นี้ เป็นวันที่ พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กับท่า นว่า ‘ดูเถิด เราจะมอบศัตรู ของเจ้า ไว้ในมือ
ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะได้ ทํา กับ เขาตามที่เจ้าเห็น ควร’ ” แล้ว
ดาวิดก็ลุกขึ้น เข้าไปตัด ชายฉลองพระองค์ ของซาอูลอย่าง
ลับๆ 5 ต่อมาภายหลังใจของดาวิดก็ตําหนิ ตัวท่านเอง เพราะ
ท่าน ได้ ตัด ชาย ฉลอง พระองค์ ของ ซา อูล 6 ท่าน ว่า แก่ คน
ของ ท่าน ว่า “ขอพระ เย โฮ วาห์ ทรง ห้ามข้าพเจ้า กระทํา สิง่
นี้ ต่อ เจ้า นายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ผู้ที่พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม
ตัง้ ไว้ คือ ที่ จะเหยียดมือ ออกต่อ สู้ กับท่าน ด้วยว่า ท่านเป็น
ผู้ที่พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้” 7 ดาวิดก็ หา้ มผู้รับ ใช้ของท่าน
ด้วย ถ้อยคํา เหล่า นี้ และ ไม่ยอม ให้เขา ทัง้ หลาย ทําร้าย ซา
อูล และซาอูลก็ทรงลุกขึ้นออกจากถํ้าเสด็จไปตามทางของ
พระองค์ 8 ภายหลัง ดาวิดก็ลุกขึ้น ด้วย และออกไปจากถํ้า
ร้อง ทูล ซา อู ล ว่า “ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ ข้า พระองค์”
และเมื่อ ซาอูล ทรงเหลียวดู ดาวิดก็ ก้ม ลงถึงดิ นกราบไหว้
9 และดาวิด ทูล ซาอู ล ว่า “ไฉนพระองค์ ทรงฟัง ถ้อยคํา ของ
คน ที่กล่าว ว่า ‘ดูเถิด ดาวิด แสวงหา ที่ จะ ทําร้าย พระองค์’
10 ดูเถิด วันนี้ พระเนตรของพระองค์ประจักษ์ แล้วว่า พระเย
โฮวาห์ทรงมอบพระองค์ในวันนี้ ไว้ในมือของข้าพระองค์ที่ใน
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ถํ้า และ บาง คน ได้ขอ ให้ข้า พระองค์ ประหาร พระองค์เสีย
แต่ข้า พระองค์ก็ได้ไว้พระชนม์ของพระองค์ ข้า พระองค์พูด
ว่า ‘ข้าพเจ้า จะ ไม่ ยื่นมื ออ อก ทําร้าย เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ เป็น ผู้ที่พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้’ 11 ยิง่ กว่า
นั ้น เสด็จ พ่อ ของ ข้า พระองค์ได้ขอดู ชาย ฉลอง พระองค์ ใน
มือของข้าพระองค์ โดยเหตุที่ว่าข้าพระองค์ได้ตัดชายฉลอง
พระองค์ออก และมิได้ประหารพระองค์เสีย ขอพระองค์ทรง
ทราบและทรงเห็น เถิด ว่า ในมือ ของข้า พระองค์ไม่มีความ
ชัว่ ร้าย หรือ การ ละเมิด ข้า พระองค์มิได้กระทํา บาป ต่อ
พระองค์ แม้ว่า พระองค์ จะ ล่า ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ เพื่อ
12
จะ เอา ชีวต
ิ ข้า พระองค์
ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พิพากษา
ระหว่างข้า พระองค์ และพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ ทรงแก้
แค้นแทนข้าพระองค์ ต่อพระองค์ แต่มือของข้าพระองค์ จะ
ไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 13 ดังสุภาษิ ตโบราณว่า ‘ความชัว่
ร้ายก็ออกมาจากคนชัว่ ’ แต่มือของข้าพระองค์จะไม่กระทํา
อะไรต่อ พระองค์ 14 กษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอลออกมาตามผู้ใด
พระองค์ไล่ตามผู้ใด ไล่ตามสุนัข ที่ ตายแล้ว ไล่ตามตัว หมัด
15 เพราะฉะนั ้นขอพระเยโฮวาห์ทรงเป็ นผู้พิพากษา และขอ
ทรงประทานคํา พิพากษาระหว่างข้า พระองค์ และพระองค์
และ ทอด พระเนตร และ ขอ ว่า ความ ฝ่าย ข้า พระองค์ และ
ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น หัตถ์ ของ พระองค์” 16 อยูมา
่
เมื่อ ดาวิด ทูล คํา เหล่า นี้ ต่อ ซาอูล แล้ว ซาอูลตรัสว่า “ดาวิด
บุตรของข้า เอ๋ย นั ่น เป็น เสียงของเจ้า หรือ” ซาอูลก็ ทรงส่ง
เสียง กันแสง 17 พระองค์ตรัส กับ ดา วิด ว่า “เจ้า ชอบ ธรรม
ยิง่ กว่า ข้า เพราะเจ้า ตอบแทนข้า ด้วยความดี ในเมื่อ ข้า ได้
ตอบแทนเจ้าด้วยความร้าย 18 เจ้าได้ประกาศในวันนี้ แล้วว่า
เจ้าได้กระทําความดีต่อข้าอย่างไร ในการที่เจ้ามิได้ประหาร
ข้า เสีย ใน เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอบ ข้า ไว้ ใน มือ ของ เจ้า
แล้ว 19 เพราะถ้าผูใ้ ดพบศัตรู ของตน เขาจะยอมให้ปลอดภัย
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ไป หรือ ดัง นั ้น ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ดีแก่เจ้า สนอง
การ ที่เจ้า ได้ กระทํา แก่ ข้า ใน วัน นี้ 20 บัดนี้ ดูเถิด ข้า ประ
จักษ์แล้วว่า เจ้า จะ เป็นก ษั ตริย์แน่ และ ราช อาณา จักรอิส
ราเอลจะสถาปนาอยู่ ในมือ ของเจ้า 21 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จง
ปฏิญาณให้แก่ข้าในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า เจ้าจะไม่
ตัด เชื้อ สายรุ น
่ หลัง ของข้า เสีย และเจ้า จะไม่ ทําลายชื่อ ของ
ข้าเสียจากวงศ์วานบิดาของข้า” 22 ดาวิดกป
็ ฏิญาณให้แก่ซา
อูล แล้ว ซาอูลก็ เสด็จ กลับ พระราชวัง และดาวิดกับ คนของ
ท่านก็ข้น
ึ ไปยังที่กําบังเข้มแข็ง

25

ความตายของซามูเอล

1 ฝ่ายซามูเอลก็สิ้นชีวต
ิ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ประชุม

กัน ไว้ทุกข์ให้ท่าน และเขาทัง้ หลายก็ ฝัง ศพท่านไว้ ในบ้าน
ของท่านที่ รามาห์ และดาวิดก็ลุกขึ้น ลงไปยัง ถิน
่ ทุรกัน ดาร
ปาราน

ดาวิด นาบาลและนางอาบีกายิล
มีชายคนหนึ่ ง ในมาโอน มีการงานอยู่ ในคารเมล ชาย
ผู้ นั้นมงม
ั ่ ีมาก มีแกะสามพัน และแพะหนึ่ ง พัน ท่านตัด ขน
แกะของท่านอยูที
่ ่คารเมล 3 ชื่อ ของชายคนนั ้น คือ นาบาล
และชื่อภรรยาของท่านคืออาบีกายิล นางมีความเข้าใจเรือ
่ ง
ต่างๆ เป็นอย่างดีและมีหน้าตาสวยงาม แต่ชายคนนั ้นเป็น
คน สามานย์ และ ประพฤติ ตัว เลว ทราม เป็น วงศ์ วาน ของ
คา เลบ 4 ดาวิดอยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ได้ ยินว่า นา บาล กําลัง
ตัด ขน แกะ ของ เขา อยู่ 5 ดาวิด จึง ใช้ ชาย หนุ่มสิบคน และ
ดา วิด สัง่ ชาย หนุ่ม เห ล่านั ้นว่า “จง ขึ้น ไป ที่ คา ร เมล ไป หา
นา บาล และ คํานั บ เขา ใน นาม ของ เรา 6 ท่าน ทัง้ หลาย จง
2
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กล่าวคําคํานั บเขาเช่นนี้ ว่า ‘สันติภาพจงมีแก่ท่าน สันติภาพ
จงมีแก่วงศ์วานของท่าน และสันติภาพ จงมีแก่บรรดาสิง่
ที่ ท่าน มี 7 ข้าพเจ้า ได้ ยินว่า ท่าน มี คน ตัด ขน แกะ ฝ่าย ผู้
เลี้ยง แกะ ของ ท่าน นั ้น อยู่ กับ เรา เรา มิได้กระทํา อันตราย
เขา เลย และ เขา ก็มิได้ขาด อะไร ไป ตลอด เวลา ที่ เขา อยู่ ใน
คา ร เมล 8 ขอ ให้ถาม พวก คน หนุ่ม ของ ท่าน ดูเถิด เขา ทัง้
หลาย จะ สําแดง ให้ท่า นท ราบ เอง เพราะ ฉะนั ้น ขอ ให้ คน
หนุ่มทงั ้ หลายของข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
ท่าน เพราะเรามาในวัน ดี ข้าพเจ้า ขอร้องท่านโปรดให้สิ่ง ที่
ตกมาถึงมือ ของท่านแก่ พวกผู้รับ ใช้ของท่านและแก่ดาวิด
บุตรของท่าน’ ” 9 เมื่อ พวกคนหนุ่ม ของดาวิ ดมาถึงก็กล่าว
บรรดาคํา เหล่า นั ้น แก่ นาบาลในนามของดาวิด และเขาทัง้
หลายก็ คอยอยู่ 10 และนาบาลตอบคนรับ ใช้ ของดาวิด ว่า
“ดาวิด คือ ผู้ใด บุตรของเจสซี คือ ผู้ใด สมัย นี้ มีคนใช้เป็นอัน
มากที่หนี ไปจากนายของตน 11 ควรหรือ ที่ ข้า จะนํา ขนมปัง
ของ ข้า และ นํ้า ของ ข้า และ เนื้ อ ของ ข้า ซึ่ง ข้า ได้ ฆ่า เสีย
สําหรับคนตัดขนแกะของข้า มอบให้แก่คนซึ่งมาจากที่ไหน
ข้า ก็ไม่รู ้” 12 พวกคนหนุ่ม ของดาวิดก็หัน กลับ และมาบอก
เรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ นี้ แก่ดาวิด 13 และดาวิด สัง่ คนของท่านว่า
“ทุกคนจงเอาดาบคาดเอวไว้” และทุกคนก็เอาดาบคาดเอว
ของตน และดาวิดก็เอาดาบคาดเอวด้วย และมีคนติดตาม
ดา วิด ไป ประมาณ สี่ ร้อย คน ส่วน อีก สอง ร้อย คน อยู่ เฝ้า
กองสัมภาระ 14 แต่มีคนหนุ่ม คนหนึ่ ง ไปบอกนางอาบีกายิล
ภรรยาของนาบาลว่า “ดูเถิด ดาวิด ส่ง ผู้ ส่ือสารมาจากถิน
่
ทุรกัน ดารเพื่อ จะคํานั บ นายของเรา และนายกลับดุ วา่ คน
เหล่า นั ้น 15 แต่คน เหล่า นั ้น เคย ดี ต่อ เรา มาก และ เรา ไม่
ต้องถูก ทําร้ายอย่างใดเลย และไม่ ขาดสิง่ ไรตราบใดที่ เรา
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ไปกับ เขาเมื่อ เราอยู่ ในทุ่ง นา 16 เขาเป็น เหมือนกําแพงของ
เราทัง้ กลางคืน และกลางวัน ตลอดเวลาที่ เราเลี้ยงแกะอยู่
กับ เขา 17 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านทราบเรือ
่ งนี้ และพิจารณาว่า
ท่านควรจะกระทํา ประการใด เพราะเขาคงมุ่ง ร้ายต่อ นาย
ของ เรา และ ต่อ ครัว เรือน ทัง้ สิน
้ ของ นาย นาย นั ้น เป็น คน
อันธพาล ใครจะพูด ด้วยก็ไม่ ได้ ” 18 แล้ วนางอาบีกายิลก็รีบ
จัด ขนมปัง สองร้อยก้อน และนํ้า องุน
่ สองถุง หนั ง และแกะ
ที่ ทํา เสร็จ แล้ว ห้า ตัว และข้าวคัว่ ห้า ถัง และองุน
่ แห้ง ร้อย
ช่อ และขนมมะเดื่อ สองร้อยแผ่น บรรทุก หลัง ลา 19 นางก็
สัง่ คนรับ ใช้ ของนางว่า “จงรีบ ไปก่อนเรา ดูเถิด เราจะตาม
เจ้าไป” แต่นางมิได้บอกนาบาลสามีของนาง 20 เมื่อนางขีล
่ า
ลงมา มีสันเขาบัง ฝ่ายนางอยู่ ดูเถิด ดาวิดกับ คนของท่าน
ก็ ลงมาทางนาง และนางก็ พบเขาทัง้ หลายเข้า 21 ดาวิ ดก
ล่า วไว้แล้วว่า “ข้า ได้ เฝ้า ทุก สิง่ ที่ คนนี้ มีอยูในถิ
่
น
่ ทุรกัน ดาร
เสีย เปล่า ไม่มีสิ่ง ใดของเขาขาดไปเลย และเขายัง กระทํา
ความชัว่ ต่อ ข้า ตอบแทนความดี 22 ถ้า ถึง แสงอรุ ณ ของรุ ง่
เช้า ข้า ยัง ปล่อยให้ คนใดที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ในบรรดา
คนของเขานั ้น ให้เหลือ อยู่ ก็ขอพระเจ้า ทรงลงโทษศัตรู ทัง้
หลายของดาวิดอย่างนั ้น และให้หนักยิง่ กว่านั ้นอีก” 23 เมื่อ
นางอาบีกายิล เห็น ดาวิด นางก็รีบลงจากหลัง ลา ซบหน้า
ลงต่อ ดาวิด กราบลงถึงดิน 24 นางกราบลงที่เท้า ของดาวิด
กล่าวว่า “เจ้านายของดิฉันเจ้าข้า ความชัว่ ช้านั ้นอยูที
่ ่ดิฉั น
แต่ผู้ เดียว ขอให้หญิง ผู้รับ ใช้ของท่านได้พูดให้ ท่านฟัง ขอ
ท่านได้โปรดฟังเสียงหญิงผู้รับใช้ของท่าน 25 ขอเจ้านายของ
ดิฉัน อย่า ได้ เอาความกับ ชายอันธพาลคนนี้ เลยคือ นาบาล
เพราะเขาเป็น อย่างที่ ชื่อ ของเขาบอก นาบาลเป็น ชื่อ ของ
เขา และความโง่เขลาก็อยูกั
่ บ เขา แต่ดิฉั น หญิง ผู้รับ ใช้ของ
ท่านหาได้เห็ นพวกคนหนุ่ม ของเจ้า นายซึ่ง ท่านได้ใช้ไปนั ้น
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ไม่ 26 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ เจ้า นาย ขอ งดิฉั น พระ เย โฮ วาห์ ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด และ ท่าน มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด ด้วย ว่า
พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ ท่าน ระงับ เสีย จาก การ ทําให้
โลหิต ตก และจากการแก้ แค้น ด้วยมือ ของท่านเอง เพราะ
ฉะนั ้น ขอให้ศัตรู ของท่านและบรรดาผู้ที่กระทํา ร้ายต่อ เจ้า
นายของดิฉันจงเป็นอย่างนาบาล 27 สิ่งเหล่านี้ ซ่ึงหญิงผู้รับ
ใช้ของท่านได้ นํา มาให้เจ้านายของดิฉัน ขอมอบแก่ บรรดา
คน หนุ่ม ซึ่ง ติดตาม เจ้า นาย ขอ งดิฉั น 28 ได้โปรด อภัย การ
ละเมิดของหญิงผู้รับใช้ของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ทรงกระทํา ให้เจ้านายของดิฉัน เป็น วงศ์ วานที่ มัน
่ คงอย่าง
แน่ นอน ด้วย ว่า เจ้า นาย ของ ดิฉัน ทํา สงคราม อยู่ ฝ่าย พระ
เยโฮวาห์ ตราบใดที่ท่านมีชีวิ ตอยู่ จะหาความชัวท
่ ี่ตัวท่าน
29
ไม่ได้เลย แม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและแสวงหาชีวต
ิ ของ
ท่าน ชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวต
ิ ซึ่ง
อยู่ ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน แต่ชีวิตศัตรู ของท่าน
จะ ถูก เหวีย
่ ง ออก ไป ดัง่ ออก ไป จาก รัง สลิง 30 และ ต่อ มา
เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง กระทํา แก่เจ้า นาย ของ ดิฉัน แล้ว
ตาม บรรดา ความ ดี ซึ่ง พระองค์ ทรง ลัน
่ วา จา เกี่ยว กับท่าน
และทรงตัง้ ท่านไว้ เป็น เจ้า นายเหนื ออิส ราเอล 31 เจ้านาย
ของ ดิฉัน จะ ไม่มีเหตุที่ต้อง เศร้า ใจ หรือ ระกํา ใจ เพราะ ได้
กระทํา ให้ โลหิต เขาตกด้วยไม่มีสาเหตุ หรือ เพราะเจ้า นาย
ของ ดิฉัน ทําการ แก้ แค้น เสีย เอง และ เมื่อ พระ เย โฮ วาห์
ทรงกระทํา ความดีแก่เจ้านายของดิฉัน แล้ว ก็ขอระลึก ถึง
หญิง ผู้รับ ใช้ของ ท่าน บ้าง” 32 ดาวิด จึง กล่าว แก่อาบีกายิล
ว่า “สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ผู้ทรง
ใช้เจ้า ให้ มา พบ เรา ใน วัน นี้ 33 ขอ ให้ความ สุขุม ของ เจ้า รับ
พระพร และขอให้ตัว เจ้า ได้ รบ
ั พระพร เพราะเจ้า ได้ ป้องกัน
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เรา ใน วัน นี้ ให้พ้น จาก การ ทําให้ โลหิต ตก และ จาก การ แก้
แค้น ด้วย มือ ของ เรา เอง 34 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ผู้ทรง ระงับ เรา เสีย จาก การก ระ ทําร้าย เจ้า
ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้า เจ้า มิได้รีบมาพบเราเสีย เมื่อ
ถึง แสงอรุ ณ ของ รุ ง่ เช้า จะ ไม มี่คนที่ ปัสสาวะ รด กําแพง ได้
เหลือ แก่ นาบาล เลย เป็น แน่ ” 35 แล้ว ดา วิดก็ รับ บรรดา สิง่
ที่ นาง นํา มา จาก มือ ของ นาง และ ดา วิด กล่าว แก่ นาง ว่า
“จง กลับ ไปยังบ้าน เรือน ของ เจ้า ด้วย สันติภาพ เถิด ดูเถิด
เราได้ ฟัง เสียงของเจ้า แล้ว และเราก็ ยอมรับ เจ้า” 36 และ
อาบีกายิลก็กลับ ไป หา นา บาล และ ดูเถิด ท่า นกําลังมี การ
เลี้ยงใหญ่ ในบ้านของท่านอย่างการเลี้ยงของกษั ตริย์ และ
จิตใจ ของ นา บาล ก็ ร่าเริง อยู่ เพราะ ท่าน มึนเมา มาก นาง
จึงมิได้บอกอะไรให้ท่า นทราบ ไม่ว่า มากหรือ น้ อย จนเวลา
รุ ง่ เช้า 37 และ ต่อ มา ใน เวลา เช้า เมื่อ เหล้า องุน
่ สร่าง จาก
นาบาลไปแล้ว ภรรยาของท่านก็เล่าเหตุการณ์ เหล่านี้ ให้ฟัง
และ จิตใจ ของ ท่าน ก็ ตาย เสีย ภายใน และ ท่าน กลาย เป็น
ดังก้อน หิน 38 อยูมา
่ อีก ประมาณ สิบ วัน พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ประหารนาบาลและท่านก็สิน
ิ
้ ชีวต
ดาวิดแต่งงานกับนางอาบีกายิลและนางอาหิโนอัม
39 เมื่อ ดา วิด ได้ ยินว่า นา บาล สิน
ิ แล้ว ท่าน จึง ว่า
้ ชีวต
“สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงแก้ แค้น การเหยียดหยาม
ที่ ข้า พระองค์ได้รับ จาก มือ ของ นา บาล และ ทรง ป้องกัน
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ไม่ให้ทําความ ชัว่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ตอบแทนการกระทํา ชัว่ ของนาบาลให้ ตกบนศีรษะของเขา
เอง” แล้ว ดาวิดก็ ส่ง คนไปสู่ ขออาบีกายิล ให้ มาเป็น ภรรยา
ของ ท่าน 40 และ เมื่อ ผู้รับ ใช้ของ ดา วิด มา ถึง อาบีกายิล ที่
คา ร เมล เขา ทัง้ หลาย ก็พูดกับ นาง ว่า “ดาวิด ได้ให้เรา ทัง้
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หลาย มา นํา เธอ ไป ให้ เป็น ภรรยา ของ ท่าน” 41 และ นาง
ก็ลุกขึ้น ซบหน้า ลงถึงดิ นกล่า วว่า “ดูเถิด หญิง ผู้รับ ใช้ของ
ท่าน เป็น ผู้รับ ใช้ที่จะ ล้าง เท้า ให้แก่ผู้รบ
ั ใช้แห่ง เจ้า นาย ขอ
42
งดิฉั น ” อาบีกายิลก็รีบลุก ขึ้น ขี่ ลาตัว หนึ่ ง พร้อมกับ สาว
ใช้ปรนนิ บัติเธอ อีกห้าคน นาง ตาม ผู้ สื่อสาร ของ ดา วิด ไป
และได้ เป็น ภรรยาของดาวิด 43 ดาวิด ยัง ได้ รบ
ั นางอาหิ โน
อัม ชาวยิสเรเอลมาด้ วย และทัง้ สองก็ เป็น ภรรยาของท่าน
44 ซาอูลได้ ทรงยกมีคาลราชธิดาของพระองค์ ผู้เป็ นภรรยา
ของดาวิด ให้แก่ปัลทีบุตรชายลาอิชชาวกัลลิมแล้ว

26
อีกครัง้ หนึ่ งที่ดาวิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล

ชาวศิฟ มาหาซาอูล ที่ เมือ งกิเบอาห์ ทูล ว่า “ดาวิด ซ่อน
ตัว อยู่ บน เขา ฮา คี ลาห์ ซึ่ง อยู่ ตรง หน้า เย ชิ โม นมิใช่หรือ ”
2 ซา อูล จึง ทรง ลุก ขึ้น ลง ไป ที่ ถิน
่ ทุรกัน ดาร ศิฟ พร้ อม กับ
ชาย อิสราเอล ที่ คัด เลือก แล้ว สาม พัน คน เพื่อ แสวงหา ดา
วิด ในถิน
่ ่เขาฮา
่ ทุรกัน ดารศิฟ 3 และซาอูล ทรงตัง้ ค่ายอยูที
คี ลาห์ ซึ่ง อยู่ ข้างถนนซึ่ง อยู่ ตรงหน้า เยชิโมน แต่ดาวิด ยัง
คง อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร และ ท่าน เห็นว่า ซา อูล เสด็จ มา หา
ท่านที่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร 4 เพราะฉะนั ้น ดาวิด ส่ง ผู้ สอดแนม
ออกไป จึงทราบว่าซาอูลทรงยกมาแน่ แล้ว 5 แล้วดาวิดก็ลุก
ขึ้น มายัง ที่ ซ่ึง ซาอูล ทรงตัง้ ค่ายอยู่ และดาวิดก็เห็น ที่ที่ซาอู
ลบรรทมพร้อมกับ อับ เนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพ ซาอู ลบรร
ทมอยู่ กลางเขตค่าย ฝ่า ยกองทัพก็ ตัง้ ค่ายอยู่ รอบพระองค์
6 แล้ว ดาวิดก็พูดกับ อาหิ เมเลคคนฮิต ไทต์ และกับ อาบี ชย
ั
บุตรชายของนางเศรุยาห์ น้ องชายของโยอาบว่า “ผู้ใดจะลง
1
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ไปในค่ายของซาอูลกับเราบ้าง” อาบีชย
ั ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะ
ลงไปกับท่าน” 7 ดาวิดและอาบีชย
ั จึงลงไปที่ กองทัพในเวลา
กลาง คืน และ ดูเถิด ซา อู ลบรร ทม อยู่ กลาง เขต ค่าย หอก
ของพระองค์ ปัก อยูที
่ ่ที่ดินตรงพระเศียร อับ เนอร์ กับ พวก
พลก็นอนล้อมพระองค์อยู่ 8 อาบช
ี ย
ั พูดกับดาวิดว่า “ในวันนี้
พระเจ้าทรงมอบศัตรู ของท่านไว้ในมือของท่านแล้ว ฉะนั ้น
บัดนี้ ขอ ให้ข้าพเจ้า แทง เขา ด้วย หอก ให้ติดดิน ครัง้ เดียว
ก็พอ และข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครัง้ ที่สอง” 9 แต่ดาวิดบอ
กอาบี ชย
ั ว่า “ขออย่า ทําลายพระองค์เลย เพราะผู้ ใดเล่า จะ
เหยียด มือ ออก ต่อสู้ผู้ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง เจิม ไว้ และ จะ
ไม่มี ความ ผิด ” 10 และ ดา วิด กล่าว ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์จะทรงฆ่า พระองค์ ท่าน
เอง หรือ จะถึง วัน กําหนดที่พระองค์ต้องสิน
้ พระชนม์ หรือ
พระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสีย 11 ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงห้ามปรามข้าพเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระ
เยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ บัดนี้ จงเอาหอกที่อยูตรงพระเศี
่
ยรกับ
เหยือกนํ้า และให้ เราไปกัน เถิด” 12 ดาวิด จึง เอาหอกและ
เหยือกนํ้า จากที่ พระเศียรของซาอูล และเขาทัง้ สองก็ ออก
ไป ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครทราบ และไม่มีคนใดตื่น เพราะเขา
หลับ สนิ ท ทุก คน เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บันดาล ให้ เขา
หลับ สนิ ท 13 และ ดา วิดก็ ข้าม ไป อีก ฟาก หนึ่ ง ไป ยืน อยู่ บน
ยอดเขาไกลออกไป มีที่ว่างกว้างใหญ่ ระหว่างทัง้ สองฝ่าย
14 ดาวิดก็ ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับ เนอร์บุตรชาย
เนอร์ว่า “อับ เนอร์เอ๋ย ท่านไม่ ตอบหรือ” แล้วอับ เนอร์ตอบ
ว่า “ใคร นั ่นที่มาร้ อง เรียก กษั ตริย์” 15 และ ดา วิด ตอบ อับ
เนอร์ว่า “ท่านไม่ใช่ผู้ชายแกล้ว กล้า ดอกหรือ ในอิสราเอล
มี ใครเหมือนท่านบ้าง ทําไมท่านไม่ เฝ้ากษั ตริย์เจ้านายของ
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ท่าน ไว้ให้ดี เพราะ มี คน หนึ่ ง เข้าไป จะ ทํา ลา ยกษั ตริย์เจ้า
นาย ของ ท่าน 16 ที่ท่าน กระทํา เช่น นี้ ไม่ ดีแน่ พระ เย โฮ
วาห์ ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ท่านสมควรตายเพราะท่าน
มิได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดี ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้
บัดนี้ ตรวจดูทีว่า หอกของกษั ตริย์อยูที
่ ่ไหน และเหยือกนํ้าที่
17
ตรงพระเศียรนั ้นอยูที
่ ่ไหน” ซาอูลทรงจําสําเนี ยงดาวิดได้
จึง ตรัสว่า “ดาวิด บุตรของข้า เอ๋ย นี่ เป็น เสียงของเจ้า หรือ”
และดาวิดทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์
เป็น เสียง ข้า พระองค์ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 18 และ ท่าน ทูล ต่อ ไป ว่า
“ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์ จึง ไล่ ตามผู้รับใช้ของพระองค์
ข้า พระองค์ได้กระทํา อะไรไป มือ ข้า พระองค์ ผดอย
ิ
่างไรเล่า
19 เพราะฉะนั ้น บัด นี้ ขอกษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์ ทรง
ฟัง เสียงผู้รับ ใช้ของพระองค์ ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงปลุก ปั่ น
พระองค์ให้ต่อสู้ข้า พระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ให้ได้รับ เครือ
่ ง
ถวาย แต่ถ้า เป็น บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ยุก็ขอ ให้คน นั ้น
เป็นที่ สาปแช่ง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้ขับ
ไล่ข้าพระองค์ออกไปในวันนี้ มิให้ได้ส่วนมรดกของพระเยโฮ
วาห์ โดยกล่าวว่า ‘จงไปปรนนิ บัติพระอื่น’ 20 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขออย่าให้โลหิตของข้าพระองค์ตกถึงดินต่อพระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์ เพ ราะกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ได้ ออก มา หา
ชีวต
ิ หมัด ตัว เดียว ดัง ผู้หน่งึ ไล่ ตามนกกระทาอยู่ บนภูเขา ”
21 แล้ว ซาอูลตรัสว่า “ข้า ได้ กระทํา บาปแล้ว ดาวิด บุตรของ
เรา เอ๋ย จง กลับ ไป เถิด ด้วย ว่า เรา จะ ไม่ ทําร้าย เจ้า อีก ต่อ
ไป เพราะในวัน นี้ ชีวิต ของเราก็ ประเสริฐ ในสายตาของเจ้า
ดูเถิด เราประพฤติ ตัว เป็น คนเขลาและได้ กระทํา ผิดอย่าง
เหลือ หลาย” 22 และดาวิด ทูล ว่า “ข้า แต่กษั ตริย์ ดูเถิด หอก
ของกษั ตริย์อยูที
่ ่ นี่ ขอรับสัง่ ให้คนหนุ่มคนหนึ่ งมารับไปจาก
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ที่นี่ 23 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความ
ชอบธรรมและความสัตย์ ซ่ือ ของเขา เพราะในวัน นี้ พระเย
โฮวาห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว แต่ข้า
พระองค์มิได้เหยีย ดมื อออกต่อสู้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม
ไว้ 24 ดูเถิด ชีวิต ของพระองค์ นั้น ประเสริฐ ในสายตาของข้า
พระองค์ ในวันนี้ ฉั นใด ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ ประเสริฐ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ฉั น นั ้น และขอพระองค์
ทรงช่วยข้า พระองค์ให้พ้น จากบรรดาความทุกข์ ลําบากทัง้
สิน
้ ด้วย” 25 แล้ว ซาอูล จึง ตรัส กับ ดาวิด ว่า “ดาวิด บุตรของ
เรา เอ๋ย ขอ พระเจ้า ทรง อวยพร เจ้า เจ้า จะ กระทํา สิง่ ที่ยิง่
ใหญ่และจะสําเร็จ แน่ ” ดาวิด จึง ไปตามทางของท่าน และ
ซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสํานั กของพระองค์

27
ดาวิดสิน
่ ่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย
้ หวังจึงหนี ไปอยูที

ดาวิด นึ ก ใน ใจ ว่า “ข้า คงจะ พินาศ สัก วัน หนึ่ งด้ว ยมือ
ของ ซา อูล ไม่มีสิ่ง ใด ดี กว่า ที่ ข้า จะ หนี ไป อยูที
่ ่แผ่น ดิน
คน ฟี ลิ ส เตีย แล้ว ซา อูลก็ จะ ทรง เลิก ไม่ติด ตาม ข้า อีก
ภายใน พรมแดน อิสราเอล และ ข้า จะ รอดพ้น จาก มือ ของ
ท่าน ได้” 2 ดาวิด จึง ลุก ขึ้น ยก ข้าม ไป ทัง้ ตัวท่าน และ คน
ที่อยูกั
่ บท่าน หก ร้อย คน ด้วย กัน ไป หา อา คี ช บุตร ชาย มา
โอค กษั ตริยเมื
์ อ งกัท 3 และ ดา วิดก็ อาศัย อยู่ กับ อา คี ช ที่
เมือ งกัท คือ ตัวท่านและคนของท่าน ทุกคนมี ครัว เรือนไป
ด้วย ทัง้ ดาวิด พร้อมกับ ภรรยาสองคน คือ อาหิ โนอัม ชาว
ยิสเร เอล และ อาบีกายิล ชาว คา ร เมล ภรรยา ของ นา บาล
4 และเมื่อมี คนไปทูล ซาอู ล ว่า ดาวิด ได้หนี ไปเมือ งกัท แล้ว
พระองค์ก็มิได้แสวงหาท่านอีกต่อไป 5 แล้วดาวิดจึงทูลอาคี
1

1 ซามูเอล 27:6

82

1 ซามูเอล 28:1

ชว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ได้รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตร
ของพระองค์ ขอทรงให้เขามอบที่ ในหัวเมืองแก่ข้าพระองค์
สัก แห่ง หนึ่ ง เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ อาศัย อยูที
่ ่ นั่น ไฉนผู้รับ
ใช้ของพระองค์จะอยูใ่ นราชธานี กับพระองค์เล่า” 6 ในวันนั ้น
อาคี ช ทรงมอบเมืองศิ กลากให้ ศิ กลากจึง เป็น หัว เมืองขึ้น
แก่กษั ตริยยู
์ ดาห์ จนถึง ทุก วัน นี้ 7 ระยะ เวลา ที่ดาวิด อาศัย
อยู่ ในแผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตียนั ้ น เป็น หนึ่ ง ปี กับ สี่เดือน 8 ฝ่ายดา
วิดกับ คนของท่าน ก็ ขึ้น ไปปล้น ชาวเกชูร ์ คนเกซไรต์ และ
คนอามาเลข เพราะประชาชาติเหล่า นี้ เป็น ชาวแผ่น ดิน นั ้น
ตัง้ แต่สมัย โบราณ ไกล ไป จนถึง เมือง ชูร ์ ถึง แผ่นดินอียป
ิ ต์
9 ดาวิดก็โจมตีแผ่นดินนั ้น ไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ริบ
แกะ วัว ลา อูฐ และเสื้อผ้า แล้ วกลับ มาหาอาคีช 10 อาคีช
ถามว่า “วัน นี้ ท่านไปปล้น ผู้ ใดมา” ดาวิดก็ ทูล ว่า “ปล้น ถิน
่
ใต้ที่แผ่นดินยูดาห์ ปล้นถิน
่ ใต้ที่คนเยราเมเอล และปล้นถิน
่
11
ใต้ คนเคไนต์” ดาวิดมิได้ไว้ชีวิต ผู้ชายหรือ ผู้หญิง ที่จะนํา
ข่าวมาที่ เมือ งกัท โดยคิด ว่า “เกรงว่า เขาจะบอกเรือ
่ งของ
เราและกล่าวว่า ‘ดาวิดได้ทําอย่างนั ้นๆ และนี่ จะเป็นวิธก
ี าร
ขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตีย’ ” 12 อาคีชทรงวาง
พระทัย ในดาวิด ด้วยทรงดําริว่า “เขาได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอล
ชนชาติ ของ เขา เกลียด อย่าง ที่สุด เพราะ ฉะนั ้น เขา จึง เป็น
ผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไป”

28
คน ของ ดา วิด จะ เป็น ทหาร ยาม รักษา พระราชวัง ขอ
งกษั ตริย์อาคีช
1 อยูมา
่ ใน ครัง้ นั ้น คน ฟี ลิ ส เตีย ได้ รวบรวม กําลัง เพื่อ
ทํา สงคราม สู้ รบ กับ อิสราเอล และ อา คีช ตรัส กับ ดา วิด ว่า
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“จง เข้าใจ เถิด ว่า ท่าน กับ คน ของ ท่าน จะ ออก ทัพ ไป กับ
เรา” 2 ดาวิด ทูล อา คี ชว่า “ดีทีเดียว พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์จะ
ได้ ทราบว่า ผู้รับ ใช้ของพระองค์ จะกระทํา อะไรได้บ้าง ” และ
อา คี ชรับสังก
่ ับ ดา วิด ว่า “ดีแล้ว เรา จะ ให้ ท่าน เป็น องค
รักษ์ ของเราตลอดชีพ” 3 ฝ่ายซามู เอลได้สิ้น ชีพ แล้ว และ
คน อิสราเอล ทัง้ ปวง ก็ไว้ ทุกข์ให้ท่าน และ ฝัง ศพ ท่าน ไว้ ใน
เมือง รา มาห์ ซึ่ง เป็น เมือง ของ ท่าน เอง และ ซา อูล ทรง
กําจัด คนทรงและพ่อ มดแม่มดเสีย จากแผ่น ดิน 4 คนฟี ลิ
สเตียก็ชุมนุมกัน และมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ชูเนม และซาอูล ทรง
รวบรวมอิสราเอลทัง้ สิน
่ ่กิลโบ
้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยูที
5
อา เมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟีลิสเตียก็กลัว
และพระทัยของพระองค์ก็หวัน
่ ไหวมาก 6 และเมื่อซาอูลทูล
ถามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์มิได้ทรงตอบพระองค์ ไม่ว่า
ด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผู้พยากรณ์
ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์
ซาอูล จึง รับ สังก
่ ับ มหาดเล็ก ของพระองค์ว่า “จงออกไป
หา หญิง ที่ เป็น คนทรง เพื่อ เรา จะ ได้ ไป หา และ ถาม เขา ดู”
และมหาดเล็กก็ กราบทูล ว่า “ดูเถิด มีหญิง คนทรงคนหนึ่ ง
อยูที
่ ่บ้านเอนโดร์” 8 ซาอูล จึง ปลอมพระองค์ และทรงฉลอง
พระองค์ อย่างอื่น เสด็จ ออกไปพร้อมกับ ชายสองคนไปหา
หญิง คนทรงในเวลากลางคืน พระองค์ตรัสว่า “ขอทํานาย
ให้ฉันโดยวิญญาณของคนตาย ฉั นจะออกชื่อผู้ใดก็ให้เรียก
ผู้ นั ้น ขึ้น มา” 9 หญิง คน นั ้น จึง ทูล ตอบ พระองค์ว่า “ดูเถิด
ท่าน ทราบ แล้วว่า ซา อูล ทรง กระทํา อะไร ที่ได้ขจัด คนทรง
และ พ่อ มด แม่มด เสีย จาก แผ่น ดิน ทําไม ท่าน จึง มา วา
งกับดักชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเล่า เพื่อทําให้ข้าพเจ้าถูกประหาร”
7
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แต่ซา อูล ทรง ปฏิญาณ กับ หญิง นั ้น ใน พระนาม ของ พระ
เย โฮ วาห์ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด เจ้า
11
จะ ไม่ถูก โทษ เพราะ เรือ
่ ง นี้ แน่ ฉั น นั ้น ” หญิง นั ้น จึง ทูล
ถามว่า “ท่านจะให้ ข้าพเจ้า เรียกใครขึ้น มา” ซาอูลตรัสว่า
“เรียก ซา มู เอล ขึ้น มา ให้ฉั น ” 12 และ เมื่อ หญิง คน นั ้น เห็น
ซา มู เอล จึง ร้อง เสียง ดัง และ หญิง นั ้น กราบทูล ซา อู ล ว่า
“ไฉนพระองค์ จึง ทรงล่อลวงหม่อมฉั น พระองค์คือ ซาอูล”
13 กษั ตริยตรั
์ ส แก่ นาง ว่า “อย่า กลัว เลย เจ้าได้เห็ นอะ ไร”
และ หญิง นั ้น กราบทูล ซา อู ล ว่า “หม่อม ฉั น เห็น เทพยเจ้า
องค์หน่งึ เสด็จ ขึ้น มา จาก แผ่น ดิน” 14 พระองค์ถาม นาง
ว่า “รู ปร่า ง ของ เขา เป็น อย่างไร” และ นาง ตอบ ว่า “เป็น
ผู้ชาย แก่ ขึ้น มา มีเสื้อ คลุม กาย อยู”่ ซาอูลก็ ทรง ทราบ ว่า
เป็น ซามู เอล พระองค์ทรงโน้ ม พระกายลงถึงดิ นกราบไหว้
15 แล้ว ซา มู เอ ล พูดกับ ซา อู ล ว่า “ท่าน รบกวน เรา ด้วย
เรียกเราขึ้น มาทําไม” ซาอูล ทรงตอบว่า “ข้าพเจ้า มีความ
ทุกข์หนั ก เพ ราะ คน ฟี ลิ ส เตี ยกํา ลัง มา ทํา สงคราม กับ
ข้าพเจ้า และพระเจ้า ทรงหันจากข้าพเจ้าเสีย แล้ว มิได้ทรง
ตอบ ข้าพเจ้า อีก เลย ไม่ว่า โดย ผู้พยากรณ์ หรือ โดย ความ
ฝัน เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอ เรียก ท่าน ขึ้น มา เพื่อ ท่าน
จะ ได้แจ้ง ว่า ข้าพเจ้า จะ กระทํา ประการ ใด ดี” 16 และ ซา
มู เอล ตอบ ว่า “ใน เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ ทรง หัน จาก ท่าน เสีย
แล้ว และเป็นศัตรู ของท่าน ท่านจะมาถามข้าพเจ้าทําไมเล่า
17 พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา แก่ ท่านอย่างที่พระองค์ตรัส
บอก ทาง ข้าพเจ้า แล้วนน
ั ้ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ฉี ก
ราชอาณาจักรนั ้ นออกเสีย จากมือ ของท่าน และทรงมอบ
ให้แก่คนใกล้เคียง คือ ดาวิด 18 เพราะท่านมิได้เชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์ มิได้กระทํา ตามพ ระ พิโรธ ของ
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พระองค์ที่ทรงมี ต่อ อามาเลข ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรง
กระทํา สิง่ นี้ แก่ท่านในวัน นี้ 19 ยิง่ กว่า นั ้นอีก พระเยโฮวาห์
จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับ ตัวท่านไว้ ในมือ ของคนฟี ลิ
สเตีย พรุ ง่ นี้ ตัวท่านพร้อมกับบุตรชายทัง้ หลายของท่านจะ
อยูก
่ ับเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไว้
ในมือของคนฟีลิสเตียด้วย” 20 แล้วซาอูลกท
็ รงล้มลงเหยียด
ยาว บน พื้น ดิน ในทันที กลัว ยิง่ นั ก เพราะ ถ้อยคํา ของ ซา มู
เอล และไม่มีกําลัง เหลือ อยู่ ในพระองค์ เพราะไม่ได้เสวยพ
ระ กระยาหาร มา ตลอด วัน หนึ่ งกับ คืน หนึ่ ง แล้ว 21 หญิง
นั ้นก็เข้ามาหาซาอูล และเมื่อนางเห็นว่าพระองค์ตกพระทัย
มาก จึง ทูล ว่า “ดูเถิด หญิง ผู้รับ ใช้ของพระองค์ก็ย่อมเชื่อ
ฟัง รับสัง่ ของ พระองค์ ยอม เสี่ยง ชีวต
ิ และ ยอม ฟัง พระ
22
ดํารัส ที่พระองค์ตรัสสัง่ ทุก ประการ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
พระองค์ จงฟังเสียงหญิงผู้รับใช้ของพระองค์บ้าง ขอหม่อม
ฉั น ได้ ถวายพระกระยาหารต่อ พระพักตร์พระองค์สัก หน่ อย
หนึ่ ง ขอพระองค์เสวย เพื่อ พระองค์ จะทรงมี พระกําลัง เมื่อ
กลับ ตามทางของพระองค์” 23 พระองค์ก็ทรงปฏิเสธ รับสัง่
ว่า “ไม่กิน ” แต่มหา ดเล็กกับ หญิง นั ้นอ้อ นว อ นพ ระ องค์
พระองค์ก็ทรงฟัง เสียงของเขา พระองค์ทรงลุก ขึ้น จากพื้น
ดิน ประทับ บน เตียง 24 หญิง นั ้นมี ลูก วัวอ้ วน อยู่ ใน บ้าน ตัว
หนึ่ ง ก็รีบฆ่าเสีย เอาแป้งมานวดปิ้ งทําขนมปังไร้เชื้อ 25 นาง
ก็นํามาถวายแก่ซาอูลและทรงเสวยกับให้มหาดเล็ก เขารับ
ประทาน แล้วก็ทรงลุกขึ้นเสด็จกลับไปในคืนนั ้น

29
เจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ
่ งดาวิด
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1

ฝ่าย คน ฟี ลิ ส เตีย ชุมนุมกํา ลัง ทัง้ สิน
่ ่อา เฟก และ
้ อยูที
คน อิสราเอล ก็ ตัง้ ค่าย อยูที
่ ่นํ้าพุซึ่ง อยู่ ใน เมือง ยิสเร เอล
2 เจ้า นาย ฟี ลิ ส เตีย เดิน ผ่าน ไป ตาม กอง ร้อย และ กองพัน
แต่ดาวิดกับ คน ของ ท่าน ก็ ผ่าน ไป เป็นก อง หลังกับ อา คีช
3 แล้วเจ้านายของคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “พวกฮีบรู เหล่านี้ มา
ทํา อะไร ที่นี่ ” และ อา คีชก็ รับสัง่ แก่เจ้า นาย คน ฟี ลิ ส เตียว่
า “นี่ คือ ดา วิด มหาดเล็ก ซา อู ลกษั ตริย์ อิสราเอล ไม่ใช่หรือ
เขาอยู่ กับ เรามาเป็นวัน เป็น ปีแล้ว ตัง้ แต่วัน ที่เขาหนี มาหา
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ยัง ไม่ พบความผิด ในตัว เขาเลย” 4 แต่เจ้า
นาย ฟี ลิ ส เตีย โกรธ ท่าน และ เจ้า นาย ฟี ลิ ส เตีย ทูล ท่าน
ว่า “ขอส่ง ชายคนนั ้น กลับ ไป เพื่อ ให้เขากลับ ไปยัง ที่ที่ท่าน
กําหนดให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไปรบพร้อมกับเรา เกรง
ว่า เมื่อ เรารบกัน เขาจะเป็น ศัตรู ของเรา เพราะว่า ชายคน
นี้ จะคืนดี กับ เจ้า นายของเขาได้อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของ
คนที่นี่ ดอกหรือ 5 ดาวิด คนนี้ มิใช่หรือ ซึ่ง เขาร้องเพลงขับ
รํารับกันว่า ‘ซา อู ล ฆ่า คน เป็น พันๆ และ ดา วิด ฆ่า คน เป็น
หมื่นๆ’ ”
อาคีชสัง่ ให้ดาวิดกลับไป
อา คีช จึง เรียก ดา วิด เข้า มา รับสัง่ แก่ ท่าน ว่า “พระ เย
โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ท่าน ได้ปฏิบัติตน เป็น คน
ซื่อตรง และในการที่ ท่านออกทัพ และยกทัพ กลับ ร่วมกับ
เรา ก็ เป็นที่ ประเสริฐ ใน สายตา ของ เรา เพราะ เรา ไม่เห็น
ความชัว่ ร้ายในตัวท่านตัง้ แต่วัน ที่ท่านมาอยู่ กับ เราจนถึง
วัน นี้ แต่อย่างไร ก็ตาม เจ้า นาย ทัง้ หลาย ไม่เห็น ชอบ ใน
เรือ
่ งท่าน 7 ฉะนั ้น ขอท่านกลับ ไปเสีย จงไปอย่างสันติเถิด
เพื่อ ไม่ให้เป็นที่ ขัดใจ เจ้า นาย ฟี ลิ ส เตีย ทัง้ หลาย” 8 และ
ดา วิดก็ ทูล อา คี ชว่า “แต่ข้า พระองค์ได้กระทํา สิง่ ใด หรือ
6
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พระองค์ได้พบ สิง่ ใด ใน ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ตัง้ แต่วัน ที่ข้า
พระองค์เข้า มารับ ราชการจนบัดนี้ ว่า ข้า พระองค์ไม่ควรจะ
ไปรบกับศัตรู ของกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์” 9 อาคีชก็
รับสัง่ ตอบดาวิดว่า “เราทราบแล้วว่าในสายตาของเราท่าน
ดี อย่างทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า แต่บรรดาเจ้า นาย
แห่ง ฟี ลิ สเตี ยกล่า วว่า ‘อย่า ให้ เขาขึ้น ไปกับ เราในการรบ
นี้ เลย’ 10 เมื่อเป็นอย่างนี้ ขอท่านลุกขึ้นแต่เช้าพร้อมกับพวก
พลแห่ง นายของท่าน คือ คนที่มากับท่าน เมื่อ พวกท่านลุก
ขึ้น ในเวลาเช้า มืด พอมี แสงก็ จงออกเดิน” 11 ดาวิดกับ คน
ของท่านจึงลุกขึ้นตัง้ แต่มืดเพื่อออกเดินในตอนเช้า กลับไป
ยังแผ่นดินฟีลิสเตีย แต่คนฟีลิสเตียขึ้นไปยังยิสเรเอล

30

ดาวิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิกลาก
อยูมาในวั
่
นที่ สามเมื่อ ดาวิดกับ คนของท่านมาถึง เมือง
ศิ กลาก ปรากฏ ว่า คน อา มา เลข ได้ มา ปล้น ทาง ภาค ใต้ กับ
ปล้นศิกลากแล้ว เขาชนะศิกลากและเผาเสียด้วยไฟ 2 และ
จับ ผู้ หญิงกับทุก คน ที่อยูใน
่ นั ้น ไป เป็น เชลย ทัง้ ผู้ใหญ่และ
เด็ก ไม่ ได้ฆ่า ผู้ ใด เลย แต่กวาดต้อน ไป ตาม ทาง ของ เขา
3 เมื่อ ดา วิดกับ คน ของ ท่าน มา ที่ตัว เมือง ดูเถิด เมือง นั ้น
ถูก เผา ด้วย ไฟ และ ภรรยา กับ บุตร ชาย บุตร สาว ของ เขา
ก็ถูกกวาดไปเป็นเชลย 4 แล้วดาวิดกับประชาชนที่อยูกั
่ บท่า
5
นก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกําลังจะร้องไห้อีก อาหิโนอัม
ชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล
ภรรยาทัง้ สองของดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็น เชลยด้วย 6 และ
ดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจะขว้างท่าน
เสีย ด้วยก้อนหิน ด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ ขมขื่น มาก
เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา แต่ดาวิดก็มีกําลัง ขึ้น
1
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ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 7 ดาวิด จึง พูดกับ อาบี ยา
ธาร์ปุโรหิตบุตร ชาย ขอ งอาหิ เม เลค ว่า “ขอ นํา เอ โฟ ดมา
ให้ข้าพเจ้า ” อาบี ยาธาร์ก็นํา เอโฟดมาให้ดาวิด 8 และดาวิด
ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์ว่า “สมควร ที่ ข้า พระองค์ จะ ติดตาม
กองปล้นนี้ หรือ ข้าพระองค์จะขับทันเขาหรือ” พระองค์ตอบ
ท่าน ว่า “จง ติดตาม เถิด เจ้า จะ ไป ทัน เขา แน่ และ จะ เอา
สิง่ สารพัด กลับ คืน แน่ ” 9 ดาวิดก็ ยกออกติดตามพร้อมกับ
คน ที่อยูกั
่ บท่าน หก ร้อย นั ้น และ เขา มา ถึง ลํา ธาร เบโสร์
คนที่ ล้า หลังก็ พัก อยูที
่ ่ นั ่น 10 แต่ดาวิด ติดตาม ต่อ ไป ทัง้
ตัวท่าน และ คน สี่ร้อย สอง ร้อย ที่ อ่อน เพ ลีย เกินที่ จะ ข้าม
ลํา ธารเบโสร์ก็หยุด พัก อยู่ 11 เขาทัง้ หลายพบชาวอียป
ิ ต์ คน
หนึ่ ง อยูที
่ ่กลาง แจ้ง จึง นํา เขา มา หา ดา วิด ให้ขนมปัง และ
เขา ก็ รับ ประทาน และ ให้ นํ้า เขา ดื่ม 12 และ ให้ ขนม มะเดื่อ
แผ่น หนึ่ งกับช่อองุ่น แห้ง สอง ช่อ เมื่อ เขา รับ ประทาน แล้ว
จิตใจของเขาก็ ฟื้นขึ้น เพราะเขาไม่ได้รับ ประทานขนมปัง
หรือด่มน
ื ้าํ มา สาม วัน สาม คืน แล้ว 13 และ ดา วิด ถาม เขา
ว่า “เจ้าเป็น คนพวกไหน และเจ้า มาจากไหน” เขาตอบว่า
“ข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียป
ิ ต์ เป็นคนใช้ของคนอามาเลข
คนหนึ่ ง เมื่อสามวันมาแล้วข้าพเจ้าป่วย นายข้าพเจ้าจึงทิง้
ข้าพเจ้า ไว้ 14 เรามาปล้นที่ ถิน
่ ใต้ ของคนเคเรธี และปล้นที่
ส่วนของยู ดาห์ และที่ ถิน
่ ใต้ ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิ
15
กลากเสีย ด้วยไฟ” ดาวิด ถามเขาว่า “เจ้าจะพาเราลงไป
ถึง กองปล้น นี้ หรือ ไม่ ” เขาตอบว่า “ขอปฏิญาณแก่ ข้าพเจ้า
ในพระนามของพระเจ้า ว่า จะไม่ ฆ่า ข้าพเจ้า และท่านจะไม่
มอบข้าพเจ้าไว้ในมือนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะพาท่าน
ไปที่ กองปล้น นั ้น” 16 เมื่อ เขาพาท่านลงไปแล้ว ดูเถิด ก็พบ
เขาทัง้ หลายแผ่ กัน อยู่ เต็มดิน ไปหมด ต่างกิน และดื่ม และ
เต้นรํา เพราะเขาริบ ได้ ข้าวของมากมายมาจากแผ่น ดิน ฟี
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ลิ ส เตีย และ จาก แผ่น ดิน ยู ดาห์ 17 และ ดา วิดก็ ฆ่า ฟัน เขา
ตัง้ แต่โพล้เพล้จนถึง เวลาเย็น ของวันรุ่ง ขึ้น ไม่มีชายคนใด
หนี รอดไปได้สักคนเดียว เว้นแต่ชายสี่รอ
้ ยคนซึ่งขี่อูฐหนี ไป
18 ดาวิดได้สิ่งของต่างๆที่คนอามาเลขริบคืนมาทัง
้ หมด และ
19
ดาวิด ช่วยภรรยาทัง้ สองของท่านรอดได้ ไม่มีอะไรขาด
จากท่านไปเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุตรชายหรือบุตรสาว ใน
สิง่ ที่ รบ
ิ ไปหรือ สิง่ ที่ เขาเหล่า นั ้น เอาไป ดาวิด ได้ คืน มาหมด
20 ดาวิด ยัง จับ ได้ บรรดาฝูง แพะแกะฝูง วัว และเขาไล่ ต้อน
ฝูง สัตว์ไปข้างหน้า ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็น ส่วนหนึ่ ง ของดาวิด
ริบ มา” 21 แล้ว ดาวิด กลับ มายัง คนสองร้อยผู้ที่อ่อนเพลีย
เกินที่ จะตามดาวิด ไป ซึ่ง ให้ พัก อยูที
่ ่ลํา ธารเบโสร์ และเขา
ก็ ออก ไป ต้อนรับ ดา วิด และ ต้อนรับ ประชาชน ที่อยูกั
่ บท่าน
เมื่อ ดา วิด เข้า มา ใกล้ประชาชน ท่าน ก็ คํานั บ เขา ทัง้ หลาย
22 คนชัว
่ และคนอันธพาลทัง้ สิน
้ ในพวกพลที่ติดตามดาวิด
ไปจึงกล่าวว่า “เพราะเขาไม่ไปกับเรา เราจะไม่ให้สิ่งที่เราริบ
มาได้แก่เขาเลย นอกจากให้ ต่างคนมาพาภรรยาและบุตร
ของเขาไปก็แล้ว กัน ” 23 แต่ดาวิ ดกล่า วว่า “พี่น้ องทัง้ หลาย
ของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่านอย่าทําอย่างนั ้นกับสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงมอบแก่เรา ผู้ได้ทรงพิทักษ์ รก
ั ษาเราไว้ และทรงมอบ
กองปล้น ซึ่ง มาต่อสู้ กับ เราไว้ในมือ ของเรา 24 ในเรือ
่ งนี้ ใคร
จะฟังเสียงของท่าน เพราะคนที่ลงไปรบได้ส่วนแบ่งของเขา
อย่างไร คนทีเ่ ฝ้ากองสัมภาระอยูก็
่ ควรได้ส่วนแบ่งอย่างนั ้น
ให้เขาทัง้ หลายรับ ส่วนแบ่ง เหมือนกัน” 25 ตัง้ แต่นั ้น เป็นต้น
ไป ดาวิดก็ ตัง้ ข้อ นี้ ให้เป็น กฎเกณฑ์ และกฎแก่ อส
ิ ราเอลจน
ทุกวันนี้ 26 เมื่อดาวิดมาถึงเมืองศิกลากแล้ว ก็ส่งของที่รบ
ิ ได้
นั ้นส่วนหนึ่ งไปให้เพื่อน ซึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ในยูดาห์กล่าวว่า
“ดูเถิด นี่ เป็น ของขวัญ ฝากมาให้ ท่านซึ่ง เป็น ส่วนของของ
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ริบ จากศัตรู ของพระเยโฮวาห์” 27 คือ แก่คนที่อยูในเบธเอล
่
ในราโมททางภาคใต้ ในยัท ทีร 28 ในอาโรเออร์ ในสิฟ โมท
ในเอชเทโมอา 29 ในราคาล ในหัว เมืองของคนเยราเมเอล
ในหัว เมืองของคนเคไนต์ 30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ในอา
ธาค 31 ในเฮโบรน คือให้แก่ทุกตําบลที่ดาวิดกับคนของท่าน
ได้เคยไปๆมาๆ

31
ซาอูลสิน
้ พระชนม์
ฝ่าย คน ฟี ลิ ส เตียก็ต่อสู้กับ คน อิสราเอล และ คน
อิสราเอล ก็หนี ไป ให้ พ้น หน้า คน ฟี ลิ ส เตีย ล้ม ตาย อยูที
่ ่บน
2
ภู เขา กิล โบ อา และ คน ฟี ลิ ส เตียก็ไล่ทัน ซา อูลกับ พวก
ราชโอรส และคนฟี ลิ ส เตียก็ ฆ่า โยนาธาน อาบี นาดับ และ
มัล คีชูวา ราชโอรส ของ ซา อูล เสีย 3 การ รบ หนั กก็ ประชิด
ซา อูล เข้าไป นั ก ธนู มา พบพระ องค์เข้า พระองค์ก็บาด
เจ็บ สาหัสด้วย ฝีมือ ของ นั ก ธนู 4 แล้ว ซา อู ล รับสัง่ คน
ถือ อาวุธ ของ พระองค์ว่า “จง ชัก ดาบ ออก แทง เรา เสีย
ให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้ จะเข้ามาแทง
เรา ทะลุ เป็นการ ลบหลู่เรา ” แต่ผู้ถือ อาวุธ ไม่ ยอม กระทํา
ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์
ออก ทรง ล้มทับ ดาบ นั ้น 5 และ เมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็นว่า ซา อู
ล สิน
้ พระชนม์แล้ว เขา ก็ล้มทับ ดาบ ของ เขา เอง ตาย ด้วย
6 ดัง นั ้น ซาอูลก็สิน
้ พระชนม์ ราชโอรส ทัง้ สาม และ ผู้ ถือ
อาวุธ ของ พระองค์ก็สิน
ิ ตลอด จน คน ของ พระองค์ ทัง้
้ ชีวต
สินก
้ ็ ตาย เสีย ใน วัน เดียวกัน 7 เมื่อ คน อิสราเอล ซึ่ง อยู่
ฟาก หุบเขา ข้าง โน้ น และ ผู้ที่ อยูฟาก
่
แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง
โน้ น เห็น คน อิสราเอล หนี ไป และ เห็นว่า ซา อูลกับ ราชโอรส
1
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ของ พระองค์สิ้น ชีพ แล้ว เขา ก็ ทิงบ
้ ้าน เมือง ของ เขา เสีย
หลบ หนี ไป คน ฟี ลิ ส เตียก็เข้า มา อาศัย อยู่ ใน นั ้น 8 อยูมา
่
ในวันรุ่ง ขึ้น เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมาปลดเสื้อผ้า จากคนที่ถูกฆ่า
ก็พบพระ ศพ ซา อูล และ ราชโอรส ทัง้ สาม อยู่ บน ภู เขา กิล
โบ อา 9 พวก เขา ตัด พระ เศียร ของ ซา อูล และ ถอด เครือ
่ ง
อาวุธ ของ พระองค์ออก ส่ง ผู้ สื่อสาร ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน ฟี
ลิ ส เตีย เพื่อ ประกาศ นํา เอา ข่าว นี้ ใน เรือน รู ป เคารพ และ
ในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ งอาวุธ ของ
พระองค์บรรจุไว้ในวิหารของพระอัชทาโรท และมัดพระศพ
ของพระองค์ไว้กับกําแพงเมืองเบธชาน 11 แต่เมื่อชาวยาเบ
ชกิ เลอ าด ได้ ยินว่า คน ฟี ลิ ส เตี ยก ระ ทํา อย่าง นั ้นกับ ซา อูล
12 ชายที่กล้า หาญทุก คนก็ลุกขึ้น เดิน คืน ยัง รุ ง
่ ไปปลดพระ
ศพของซาอูล และศพราชโอรสทัง้ สามลงเสีย จากกํา แพง
เมือง เบธ ชาน และ มา ที่ เมือง ยา เบช ถวาย พระ เพลิง เสีย
ที่นั ่น 13 เขา ก็เก็ บอัฐิ ไป ฝัง ไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่ง หน่งึ ใน ยา เบช
และอดอาหารเจ็ดวัน
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