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I Sa-mu-ên
Sa-mu-ên ra đời

1Trong thành Ra-ma-tha-in thuộc vùng núi Ép-
ra-im có một người tên Ên-ca-na, con Giê-hô-
ram. Ên-ca-na thuộc gia đình Xu-phơ. Giê-hô-
ram là con Ê-li-hu. Ê-li-hu, con Tô-hu, còn Tô-hu
là con Xu-phơ thuộc họ Ép-ra-im.

2 Ên-ca-na có hai vợ, một người tên là An-na,
người kia tên Phê-ni-na. Phê-ni-na có con còn
An-na thì không.

3Mỗi năm Ên-ca-na từ thị trấn Ra-ma đi lên Si-
lô thờ lạy CHÚA Toàn Năng và dâng của lễ cho
Ngài. Tại đó có Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con trai
Hê-li làm thầy tế lễ cho CHÚA. 4 Khi nào dâng
của lễ thì Ên-ca-na luôn luôn chia phần thịt với
Phê-ni-na, vợ mình cùng các con trai và con gái.
5 Nhưng Ên-ca-na bao giờ cũng cho An-na một
phần đặc biệt* hơn vì Ên-ca-na yêu An-na mặc
dù CHÚA không cho nàng có con.

Phê-ni-na trêu chọc An-na
6 Phê-ni-na hay trêu chọc An-na khiến nàng

bực tức vì CHÚA không cho nàng có con. 7 Việc
đó diễn ra hằng năm khi họ lên nhà của CHÚA
ở Si-lô. Phê-ni-na chọc An-na tức đến nỗi phát
khóc và không chịu ăn. 8 Ên-ca-na, chồng nàng

* 1:5: một phần đặc biệt Hay “gấp đôi.”
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hỏi, “An-na, sao em khóc và không chịu ăn? Sao
em buồn? Anh không đáng cho em hơn mười
đứa con trai sao?”

Lời cầu nguyện của An-na
9Một lần nọ sau khi ăn uống xong, An-na đứng

dậy†. Lúc đó thầy tế lễ Hê-li đang ngồi trên ghế
nơi cửa ra vào nhà của CHÚA‡. 10 An-na buồn
bực đến phát khóc và nàng cầu nguyện cùng
CHÚA. 11Nàng hứa nguyện như sau, “Lạy CHÚA
Toàn Năng, Ngài biết con rất buồn bực. Xin hãy
nhớ đến con. Nếu Ngài cho con một con trai, con
sẽ dâng nó lại cho Ngài trọn đời, nó sẽ không
uống rượu hay đồ uống say§, sẽ không có dao
cạo nào cắt tóc nó.”

12 Trong khi An-na đang cầu nguyện thì Hê-li
nhìn chăm miệng nàng. 13 Nàng thầm nguyện
trong lòng, chỉ mấpmáy đôimôi, không ai nghe
tiếng cả. Hê-li tưởng nàng say rượu 14 nên bảo
nàng, “Đừng say rượu nữa! Bỏ rượu đi!”

15 An-na đáp, “Dạ không phải vậy thưa thầy.
Con đâu bao giờ uống rượu. Con buồn bực
trong lòng cho nên con thưa chuyện cùng CHÚA.
16 Đừng nghĩ lầm con là người đàn bà hư hỏng.
Con cầu nguyện vì con có nhiều điều buồn bực
trong lòng.”
† 1:9: đứng dậy Bản cổ Hi-lạp ghi “đứng dậy và cầu nguyện.”
‡ 1:9: nhà của CHÚA Đây có thể là Lều Thánh ở Si-lô, nơi dân
chúng đến để thờ phụng CHÚA hay là một khu vực rộng mà
người ta dựng Lều Thánh. § 1:11: nó sẽ … đồ uống say Câu
nầy có trong bản cổ Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển
Chết nhưng không có trong bản Hê-bơ-rơ căn bản.



I SA-MU-ÊN 1:17 iii I SA-MU-ÊN 1:23

17 Hê-li bảo, “Thôi con đi đi. Ta chúc con vạn
sự như ý. Cầu Thượng Đế của Ít-ra-en ban cho
con điều con cầu xin Ngài.”

18 An-na thưa, “Dạ con mong được phước
trước mặt thầy.” Rồi nàng ăn, vẻ mặt không
còn buồn thảm nữa.

19 Sáng sớm hôm sau gia đình Ên-ca-na dậy và
thờ lạy CHÚA rồi lên đường trở về nhà ở Ra-ma.

Sa-mu-ên ra đời
Ên-ca-na ăn nằm với vợ mình là An-na; CHÚA

đoái thương An-na. 20Nàng thụ thai rồi đúng kỳ
thì nàng sinh được một con trai. Nàng đặt tên
nó là Sa-mu-ên vì nàng bảo rằng, “Tôi đặt tên nó
là Sa-mu-ên vì tôi dã cầu xin CHÚA ban nó cho
tôi.”

An-na dâng Sa-mu-ên cho Thượng Đế
21 Mỗi năm cả gia đình Ên-ca-na lên Si-lô để

dâng của lễ và giữ lời khấn hứa với Thượng
Đế. 22 Nhưng lần đó An-na không đi. Nàng bảo
chồng, “Khi nó đủ lớn có thể ăn thức ăn thường
thì em sẽ mang nó lên Si-lô. Rồi em sẽ dâng nó
cho CHÚA. Nó sẽ trở thành người Na-xi-rê* và sẽ
sống ở Si-lô suốt đời.”

23 Ên-ca-na, chồng nàng bảo, “Sao cũng được.
Em cứ ở nhà cho đến khi đứa nhỏ đủ lớn biết ăn.
Cầu CHÚA làm trọn điều em vừa nói.” Vậy An-na
ở nhà nuôi con cho đến khi nó đủ lớn biết ăn.
* 1:22: Nó sẽ… Na-xi-rê Câu nầy có trong bản cổ Hi-lạp và bản
Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không có trong bản
Hê-bơ-rơ căn bản.
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24 Khi Sa-mu-ên đủ lớn biết ăn thì An-na mang
cậu bé lên nhà CHÚA ở Si-lô. Nàng cũng mang
theo một con bò đực một tuổi, hai mươi hai lít
bột mì, và một bầu rượu.

25 Sau khi giết con bò làm của lễ như thường
lệ†, An-na mang Sa-mu-ên đến trình diện Hê-li.
26 Nàng bảo Hê-li, “Thưa ông, tôi là người đàn
bà lúc trước đứng gần ôngmà cầu nguyện. 27Nó
là đứa con mà tôi cầu khẩn, CHÚA nghe lời khẩn
nguyện của tôi, ban nó cho tôi. 28 Bây giờ tôi
dâng nó lại cho CHÚA. Nó sẽ thuộc về CHÚA‡

trọn đời nó.” Rồi cả hai thờ lạy CHÚA và để đứa
trẻ lại đó§.

2
Bài cảm tạ của An-na

1 An-na cầu nguyện rằng:

“CHÚA ban cho lòng tôi đầy niềm hân hoan;
Tôi cảm thấy mạnh mẽ* trong Ngài.
Tôi dám cười kẻ thù tôi†;
Tôi hớn hở vì Ngài giúp tôi!
† 1:25: Sau khi … thường lệ Câu nầy có trong bản cổ Hi-lạp và
bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không có trong
bản Hê-bơ-rơ căn bản. ‡ 1:28: thuộc về CHÚA Hay “phục
vụ CHÚA.” § 1:28: và để … lại đó Câu nầy có trong bản cổ
Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ của Cuộn Sách Biển Chết nhưng không
có trong bản Hê-bơ-rơ căn bản. * 2:1: Tôi cảm thấy mạnh
mẽ Nguyên văn, “sừng tôi ngước cao trong CHÚA.” Sừng là biểu
hiệu của sức mạnh. † 2:1: Tôi dám cười kẻ thù tôi Nguyên
văn, “Miệng tôi hả ra đối với kẻ thù.”
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2 Không có ai thánh thiện như CHÚA,
Không có thần nào ngoài Thượng Đế;
Không có Khối Đá nào như Thượng Đế chúng ta.
3 Đừng mãi khoác lác,

chớ nên nói những lời tự phụ.
CHÚA là Thượng Đế, Đấng biết mọi điều,

Ngài cân nhắc từng hành vi con người.
4 Cung của chiến sĩ có thể gãy,
nhưng kẻ yếu lại trở nên mạnh.
5 Những kẻ trước kia no đủ

nay phải làm lụng mới có ăn,
nhưng người trước kia bị đói khổ

nay lại được no đủ.
Người đàn bà trước kia không con

nay sinh bảy,
Còn người đàn bà có đông con

nay trở nên buồn thảm.
6 CHÚA sai sự chết,

và mang sự sống đến.
Ngài đưa người ta xuống huyệt,
Rồi khiến họ sống dậy.
7CHÚA làm cho một số người trở nên nghèo khó,

và kẻ khác được giàu có.
Ngài hạ một số người xuống

và nâng kẻ khác lên.
8 CHÚA nhấc kẻ nghèo dậy khỏi bụi đất,

và nâng người khốn cùng lên từ đống tro‡.
Ngài để kẻ nghèo ngồi chung với quan trưởng

và nhận ngôi vinh dự.
‡ 2:8: nâng người … đống tro Nghĩa là “Ngài cất lấy sự buồn
thảm của họ đi.”
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Nền trái đất thuộc về CHÚA,
Ngài đặt thế giới trên nền đó.

9 Ngài bảo vệ những kẻ trung tín với Ngài,
nhưng kẻ ác phải nín lặng trong bóng tối.

Quyền hành không phải là bí quyết của thành
công.

10 CHÚA tiêu diệt kẻ thù mình;
Từ trời Ngài làm sấm rền nghịch lại chúng.

CHÚA sẽ phân xử cả đất.
Ngài sẽ ban quyền lực cho vua Ngài

và khiến vua mà Ngài bổ nhiệm§ được vững
mạnh.”

Các con trai gian ác của Hê-li
11 Rồi Ên-ca-na trở về nhà ở Ra-ma còn cậu bé

Sa-mu-ên ở lại phục vụ CHÚA dưới quyền của
thầy tế lễ Hê-li.

12Các con Hê-li rất gian ác; chúng nó chẳng hề
biết CHÚA. 13 Chúng thường làm như sau: Mỗi
khi có ai mang của lễ đến thì thịt thường được
nấu trong nồi. Một đứa đầy tớ của thầy tế lễ đến
cầm cái chĩa ba. 14 Nó thọc cái chĩa vào trong
nồi. Hễ móc lên được miếng thịt nào thì thầy
tế lễ lấy miếng đó. Họ đối xử với dân chúng đi
đến Si-lô dâng của lễ như thế. 15 Có khi ngay cả
trước khi thiêumỡ, đầy tớ của thầy tế lễ đến bảo
người dâng của lễ rằng, “Đưa cho thầy tế lễ một
miếng thịt để nướng. Ông ta không chịu lấy thịt
chín đâu, chỉ muốn thịt sống thôi.”
§ 2:10: vua mà Ngài bổ nhiệm Nguyên văn, “Đấng chịu xức
dầu của Ngài.”
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16 Nếu người dâng của lễ bảo, “Đợi thiêu mỡ*
trước rồi sau đó anh muốn lấy gì thì lấy,” thì đầy
tớ bảo, “Không, đưa tôi thịt sống ngay bây giờ,
bằng không tôi giật đó.”

17CHÚA thấy tội lỗi của các tên đầy tớ thật quá
lắm vì chúng không kính trọng của lễ dâng lên
cho Ngài.

Sa-mu-ên khôn lớn
18 Nhưng Sa-mu-ên vâng lời CHÚA. Lúc còn

nhỏ, Sa-mu-ênmặcmột áo cánh bằng vải. 19Mỗi
năm mẹ Sa-mu-ên may cho cậu một cái áo
choàng nhỏ lúc nàng đi lên Si-lô với chồng để
dâng của lễ. 20 Khi Hê-li chúc phước cho Ên-ca-
na và vợ, ông nói, “Cầu CHÚA đền đáp lại cho
ngươi, ban cho ngươi nhiều con qua An-na để
thay thế cho đứa trẻ mà nàng đã cầu xin và dâng
cho CHÚA.” 21 CHÚA tỏ lòng nhân từ với An-na,
cho nên nàng sinh thêm ba con trai và hai con
gái nữa, còn cậu bé Sa-mu-ên lớn lên phục vụ
CHÚA.

Ê-li không kiểm soát được
hai con của mình

22 Lúc đó Hê-li đã già lắm. Ông nghe biết hết
những chuyện các conmình làm cho toàn dân Ít-
ra-en cùng chuyện chúng nó ăn nằm với các phụ
nữ phục vụ nơi cửa LềuHọp. 23Hê-li hỏi các con,
“Tại sao chúng bay làm chuyện bậy bạ mà người

* 2:16: thiêu mỡ Mỡ là phần của con thú dâng lên và thuộc về
Thượng Đế. Phải thiêu phần mỡ trước để làm của lễ cho Ngài.
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ta kể cho tao nghe vậy? 24 Không được đâu, các
con! Dân sự CHÚA đã đồn tiếng xấu về các con.
25Nếu các con phạm tội cùng người khác, CHÚA
có thể tha thứ được. Còn nếu các con phạm tội
cùng CHÚA, thì sẽ không ai tha thứ được đâu!”
Nhưng các con Hê-li không thèm nghe cha mình
vì CHÚA nhất định giết chúng nó.

26Cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn. Cậu làm vui lòng
CHÚA và dân chúng.

Lời tiên tri đáng sợ về gia đình Hê-li
27 Có một người của Thượng Đế đến bảo Hê-li,

“CHÚA phán như sau: Ta hiện ra cùng gia đình
của tổ tiên† ngươi là A-rôn khi họ còn là nô lệ
cho vua Ai-cập. 28 Ta đã chọn họ từ trong các chi
tộc Ít-ra-en để làm thầy tế lễ cho ta. Ta muốn họ
đi đến bàn thờ ta, dâng hương, và mặc áo ngắn
thánh. Ta cũng để cho gia đình tổ tiên ngươi
có phần trong các của lễ do dân Ít-ra-en cung
hiến. 29 Sao ngươi khinh thường các của lễ dân
chúng mang đến cho ta mà trọng các con mình
hơn ta? Ngươi hành động như thế khi chiếm lấy
cho mình những phần tốt nhất trong số thịt dân
Ít-ra-en đem đến cho ta.

30 Cho nên CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en
phán: ‘Thật thế, ta đã hứa rằng gia đình ngươi
và gia đình tổ tiên ngươi sẽ mãi mãi phục vụ
ta.’ Nhưng bây giờ CHÚA phán: Chuyện đó sẽ
không còn nữa! Ta tôn trọng kẻ nào tôn trọng
† 2:27: tổ tiên Nguyên văn, “nhà cha ngươi.”
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ta và sỉ nhục kẻ nào sỉ nhục ta. 31 Ngươi phải
biết rằng đã đến lúc ta tiêu diệt dòng dõi ngươi
và dòng dõi tổ tiên ngươi. Trong gia đình ngươi
sẽ không có ai sống lâu. 32 Ngươi sẽ nhìn thấy
chuyện khốn đốn trong nhà mình‡. Dù có bao
nhiêu chuyện tốt đẹp trong Ít-ra-en, gia đình
ngươi sẽ không có ai sống lâu. 33 Ta sẽ không
hoàn toàn cắt đứt gia đình ngươi khỏi bàn thờ ta
nhưngmắt ngươi sẽ khóc và lòng ngươi sẽ buồn
thảm vì tất cả dòng dõi ngươi sẽ chết.

34Ta sẽ cho ngươimột dấu hiệu. Cả hai con trai
ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a đều sẽ chết cùng một
ngày. 35 Ta sẽ chọn cho ta một thầy tế lễ trung
thành, nghe ta và làm theo ý ta. Ta sẽ khiến gia
đình người cònmãi, và người sẽ phục vụ ta trước
mặt vua ta bổ nhiệm. 36 Rồi ai còn sót lại trong
gia đình ngươi sẽ đến quì lạy trước mặt người
xin tiền và thức ăn rằng, ‘Làm ơn cho tôi được
làm thầy tế lễ để nuôi thân.’ ”

3
Thượng Đế gọi Sa-mu-ên

1 Cậu Sa-mu-ên phục vụ CHÚA dưới quyền Hê-
li. Vào thời đó CHÚA rất ít nói chuyện với dân
chúng; cũng có rất ít dị tượng.

2Mắt Hê-li lòa đến nỗi không còn thấy đường.
Một đêm nọ ông đang nằm trên giường. 3 Sa-
mu-ên cũng nằm trên giường trong nhà của
‡ 2:32: Ngươi sẽ … nhà mình Câu nầy không có trong bản cổ
Hi-lạp hay bản Hê-bơ-rơ trong Cuộn Sách Biển Chết.
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CHÚA*, nơi có RươngGiao Ước. Đèn của Thượng
Đế vẫn còn cháy. 4 CHÚA gọi Sa-mu-ên, cậu trả
lời, “Dạ có con đây!” 5 Rồi cậu chạy đến Hê-li
thưa, “Dạ con đây vì ông kêu con.”
Nhưng Hê-li đáp, “Ta không có kêu con. Đi

ngủ lại đi.”
Vậy Sa-mu-ên đi ngủ lại. 6 CHÚA gọi lần nữa,

“Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên lại chạy đến Hê-li thưa,
“Dạ con đây, vì ông kêu con.”
Một lần nữa Hê-li lại bảo, “Ta không có kêu

con. Đi ngủ lại đi.”
7 Sa-mu-ên chưa biết CHÚA vì Ngài chưa nói

chuyện trực tiếp với cậu†.
8CHÚA gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Sa-mu-ên ngồi

dậy chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây vì ông kêu
con.”
Hê-li liền biết rằng CHÚA gọi cậu bé. 9 Nên

ông dặn, “Con đi ngủ lại đi. Nếu Ngài gọi nữa
thì thưa, ‘Lạy CHÚA xin hãy phán vì tôi tớ Ngài
đang nghe.’ ”
Vậy Sa-mu-ên đi nằm ngủ lại. 10 CHÚA đến

đứng đó gọi như lần trước, “Sa-mu-ên, Sa-mu-
ên!”
Sa-mu-ên thưa, “Lạy CHÚA, xin hãy phán vì

tôi tớ Ngài đang nghe.”
11 CHÚA phán cùng Sa-mu-ên, “Coi chừng, ta

sẽ làm trong Ít-ra-en một việc khiến ai nghe

* 3:3: nhà của CHÚA Đây có thể là Lều Thánh ở Si-lô, nơi dân
chúng đến thờ phụng CHÚA hay là một khu rộng mà người ta
dựng Lều Thánh. † 3:7: Ngài … với cậu Nguyên văn, “Lời của
CHÚA chưa được tỏ ra cho Sa-mu-ên.”
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cũng sửng sốt. 12 Lúc đó ta sẽ làm cho Hê-li và
gia đình người hết mọi việc ta đã hứa, từ đầu
cho đến cuối. 13 Ta đã bảo Hê-li rằng ta sẽ trừng
phạt nhà người vì người đã biết các con mình
gian ác. Chúng nó hành động vô luânmà không
ngăn cấm. 14 Cho nên ta thề cùng gia đình Hê-li
rằng, ‘Tội lỗi người sẽ không bao giờ được tha
thứ, dù bằng của lễ hay sinh tế.’ ”

15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng rồimở cửa
nhà của CHÚA. Cậu sợ không dám thuật cho Hê-
li biết về dị tượng,

16 nhưng Hê-li kêu cậu, “Sa-mu-ên, con ơi!”
Sa-mu-ên thưa, “Dạ, con đây.”
17 Hê-li hỏi, “CHÚA nói gì với con? Không

được giấu ông. Nếu con giấu ông điều gì nguyện
CHÚA phạt con nặng nề.”

18 Vậy Sa-mu-ên thuật lại hết cho Hê-li, không
giấu điều gì.
Sau đó Hê-li bảo, “Ngài là CHÚA cho nên Ngài

làm điều gì Ngài cho là phải.”
19CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu lớn lên;

Ngài không để lời nào của cậu không thành sự
thực. 20 Tất cả dân Ít-ra-en, từ Đan cho đến Bê-
e-sê-ba nhận biết rằng Sa-mu-ên là một nhà tiên
tri thật của CHÚA. 21 Ngài tiếp tục hiện ra tại Si-
lô, và Ngài tỏ mình ra với Sa-mu-ên qua lời phán
Ngài.

4
1 Thế là tiếng đồn về Sa-mu-ên loan truyền

khắp Ít-ra-en. Hê-li đã già lắm còn các con trai
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của ông vẫn tiếp tục làm những việc xấu xa
trước mặt CHÚA*.

Dân Phi-li-tin cướp Rương Giao Ước
Lúc đó dân Ít-ra-en ra tiến đánh dân Phi-li-tin.

Quân Ít-ra-en đóng trại ở Ê-bên-ê-xe, còn quân
Phi-li-tin đóng quân ở A-phéc. 2 Quân Phi-li-tin
kéo ra đánh nhau với quân Ít-ra-en.
Khi cuộc chiến mở rộng, quân Phi-li-tin đánh

bại quân Ít-ra-en, giết khoảng bốn ngàn chiến sĩ
ngay mặt trận. 3 Khi một số quân Ít-ra-en trở về
trại, các bô lão hỏi, “Tại sao CHÚA để bọn Phi-li-
tin đánh thắng chúng ta? Hãymang Rương Giao
Ước từ Si-lô đến đây và mang Rương ra mặt trận
với chúng ta. Thượng Đế sẽ giải cứu chúng ta
khỏi tay kẻ thù.”

4 Vậy họ sai người đến Si-lô mang Rương Giao
Ước với CHÚA Toàn Năng ngự giữa hai con thú
có cánh bằng vàng. Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con
trai Hê-li cũng có mặt ở đó với Rương.

5Khi Rương Giao Ước của CHÚA vào trại quân,
toàn dân Ít-ra-en la lớn vì vui mừng đến nỗi
rung chuyển đất. 6Khi quân Phi-li-tin nghe tiếng
reo hò của người Ít-ra-en liền hỏi nhau, “Tiếng
ồn ào huyên náo trong trại quân Hê-bơ-rơ† là gì
vậy?”
Rồi họ khám phá ra rằng Rương Giao Ước của

CHÚA đã vào trong trại quân Hê-bơ-rơ. 7 Họ

* 4:1: Hê-li … trước mặt CHÚA Câu nầy không có trong bản cổ
Hi-lạp. † 4:6: Hê-bơ-rơ Hay “Ít-ra-en.”
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vô cùng hoảng sợ bảo nhau, “Các thần đã đến
trong trại quân Hê-bơ-rơ! Khốn cho chúng ta
rồi! Trước đây chưa bao giờ có chuyện nầy.
8 Chúng ta nguy rồi! Ai có thể giải cứu chúng
ta khỏi các thần hùngmạnh đó? Chính các thần
này đã làm hại dân Ai-cập bằng đủ thứ thảm hoạ
trong sa mạc. 9Hỡi quân Phi-li-tin, hãy can đảm
lên! Hãy anh dũng chiến đấu! Trước kia chúng
là nô lệ cho các ngươi. Hãy anh dũng chiến đấu
nếu không chúng ta sẽ làm nô lệ cho chúng nó.”

10 Vậy quân Phi-li-tin chiến đấu hăng say và
đánh bại quân Ít-ra-en. Mỗi người Ít-ra-en đều
chạy trốn về nhà mình. Đó là một thảm bại lớn
cho Ít-ra-en vì ba mươi ngàn chiến sĩ Ít-ra-en bị
giết. 11 Rương Giao Ước của Thượng Đế bị quân
Phi-li-tin cướp. Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con Hê-li,
cũng bị giết.

12 Ngày hôm đó có một người từ chi tộc Bên-
gia-min chạy từ mặt trận về. Người xé áo quần
và phủ bụi trên đầu để tỏ nỗi buồn thảm. 13 Khi
đến Si-lô thì anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Hê-
li đang ngồi bên đường. Ông đang ngồi trên
ghế trông ngóng vì rất lo lắng cho Rương Giao
Ước của Thượng Đế. Khi người Bên-gia-min vào
Si-lô, anh ta liền báo tin chẳng lành. Rồi toàn
dân trong thành òa khóc thảm thiết. 14 Hê-li
nghe tiếng khóc liền hỏi, “Việc gì mà ồn ào thế?”
Người Bên-gia-min chạy đến thuật lại cho Hê-li
nghe mọi việc. 15 Lúc đó Hê-li đã chín mươi tám
tuổi và mù loà.
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16 Người Bên-gia-min thuật, “Tôi từ mặt trận
về. Tôi chạy suốt ngày nay.”
Hê-li hỏi, “Chuyện gì vậy con?”
17 Người Bên-gia-min đáp, “Dân Ít-ra-en chạy

trốn trước mặt quân Phi-li-tin, và đạo quân Ít-
ra-en bị mất nhiều chiến sĩ lắm. Hai con trai
ông đều chết, còn quân Phi-li-tin đã cướp Rương
Giao Ước của Thượng Đế.”

18 Khi anh ta nói đến Rương Giao Ước của
Thượng Đế, thì Hê-li ngã ngửa ra trên ghế, té
xuống gãy cổ chết vì ông vừa già vừa mập. Ông
lãnh đạo dân Ít-ra-en trong bốn mươi năm‡.

Vinh hiển không còn
19 Con dâu của Hê-li tức vợ của Phi-nê-a đang

mang thai sắp sanh. Khi cô nghe Rương Giao
Ước của Thượng Đế đã bị cướp mất và Hê-li,
cha chồng, cùng Phi-nê-a chồng mình đã chết
thì nàng khòm xuống và sinh con vì nàng đau
bụng đẻ quá sức. Đứa bé rất khó sinh. 20 Khi
nàng đang hấp hối thì các người đàn bà giúp
nàng sinh trấn an, “Đừng lo, chị sinh con trai!”
Nhưng nàng chẳng trả lời hay để ý. 21 Nàng

đặt tên cho đứa bé là Y-ca-bốt§ vì nàng bảo,
“Vinh hiển của Ít-ra-en đã mất rồi*.” Nàng nói
vậy vì Rương Giao Ước của Thượng Đế đã bị
cướp mất và cha chồng cùng chồng nàng đã
‡ 4:18: bốn mươi năm Bản cổ Hi-lạp và sử liệu của Giô-sê-phút
ghi “hai mươi năm.” § 4:21: Y-ca-bốt Nghĩa là “mất vinh
hiển.” * 4:21: Vinh hiển … mất rồi Câu nầy không có trong
bản cổ Hi-lạp.
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chết. 22 Nàng bảo, “Vinh quang của Ít-ra-en
không còn vì Rương Giao Ước của Thượng Đế
đã bị cướp mất rồi.”

5
Dân Phi-li-tin gặp khốn đốn

vì Rương Giao Ước
1Sau khi quân Phi-li-tin chiếm Rương Giao Ước

của Thượng Đế thì họ mang Rương từ Ê-bên-
ê-xe về Ách-đốt. 2 Chúng mang vào trong đền
thờ Đa-gôn và đặt Rương kế bên Đa-gôn. 3 Sáng
sớm hôm sau khi dân chúng Ách-đốt thức dậy
thì sửng sốt vì thấy Đa-gôn ngã nằm sấp mặt
xuống đất trước Rương Giao Ước của CHÚA.
Chúng đặt Đa-gôn lại chỗ cũ. 4 Sáng hôm

sau nữa, khi thức dậy, chúng lại sửng sốt khi
thấy Đa-gôn té nằm úp mặt xuống đất trước
Rương Giao Ước của CHÚA. Đầu và tay rơi ra
nằm trên ngạch cửa. Chỉ còn thân là nguyên
vẹn. 5 Cho nên đến ngày nay các thầy tế lễ Đa-
gôn khi vào đền thờ ở Ách-đốt không khi nào
bước qua ngạch cửa.

6CHÚA ra tay hành hại dân Ách-đốt và các dân
láng giềng. Ngài khiến họ mắc bệnh phù thủng
trên da. Ngài cũng sai chuột đến với họ. Chuột
chạy khắp trên thuyền bè và tràn trên đất họ.
Dân cư trong thành vô cùng sợ hãi.* 7 Khi dân
Ách-đốt thấy vậy liền bảo, “Rương của Thượng

* 5:6: Ngài cũng … sợ hãi Phần nầy trích từ bản cổ Hi-lạp.
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Đế của Ít-ra-en không thể nào ở với chúng ta
được. Thượng Đế đang trừng phạt chúng ta và
Đa-gôn, thần của chúng ta.”

8 Dân Ách-đốt gọi tất cả năm vua Phi-li-tin
lại hỏi, “Chúng ta phải làm sao về Rương của
Thượng Đế Ít-ra-en?”
Họ trả lời, “Hãy đưa Rương của Thượng Đế Ít-

ra-en về Gát.” Vậy dân Phi-li-tin chuyển Rương
đó đến Gát.

9Nhưng khi chúng đưa Rương đến Gát thì dân
ở đó hoảng sợ. CHÚA cũng hành hại dân cư
thànhGát, già trẻ đều bị bệnh phù thủng trên da.
10 Thế là dân Phi-li-tin đưa Rương của Thượng
Đế đến Éc-rôn.
Nhưng khi đến Éc-rôn thì dân cư ở đó la lên,

“Sao các anh mang Rương của Thượng Đế Ít-
ra-en vào thành chúng tôi? Các anh muốn giết
chúng tôi và dân cư chúng tôi hay sao?” 11 Cho
nên họ gọi tất cả các vua Phi-li-tin lại bảo, “Hãy
gởi trả ngay Rương của Thượng Đế Ít-ra-en về
nơi cũ nếu không nó sẽ giết chúng ta và dân cư
chúng ta!”
Toàn thể dân thành đều bị hành hại vì Thượng

Đế ra tay.
12 Những ai không bị chết thì bị phù thủng

trên da, cho nên dân chúng Éc-rôn kêu la thấu
đến trời.

6
Trả Rương Giao Ước về
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1 Dân Phi-li-tin giữ Rương của Thượng Đế
trong xứ mình bảy tháng. 2 Rồi chúng triệu tập
các thầy tế lễ và thuật sĩ lại hỏi, “Chúng ta phải
làm sao về Rương của Thượng Đế đây? Hãy cho
chúng tôi biết phải gởi về cách nào?”

3 Các thầy tế lễ và thuật sĩ đáp, “Khi các anh
gởi trả Rương Giao Ước của Thượng Đế Ít-ra-en
về thì đừng trả không. Các anh phải kèm theo
một của lễ chuộc lỗi. Nếu sau đó các anh được
lành thì sẽ biết ngay rằng Rương đó đã gây khốn
đốn cho các anh. Các anh phải làm như thế để
Thượng Đế thôi trừng phạt các anh*.”

4 Người Phi-li-tin hỏi, “Của lễ chuộc lỗi dâng
cho Thượng Đế của Ít-ra-en như thế nào?”
Họ đáp, “Hãy làm năm mẫu bằng vàng theo

như hình phù thủng trên da các ngươi và năm
con chuột cống bằng vàng. Các mẫu đó sẽ tiêu
biểu cho năm vua Phi-li-tin vì các bệnh tật đó
hành hại các ngươi và vua các ngươi. 5Hãy làm
các mẫu phù thủng và mẫu chuột cống đang
phá hại xứ các ngươi và hãy tôn kính Thượng Đế
của Ít-ra-en. May ra Ngài sẽ không hành hại các
ngươi, thần các ngươi và xứ các ngươi. 6 Đừng
ngoan cố như vua và dân chúng Ai-cập. Sau khi
Thượng Đế sỉ nhục họ thì họ mới chịu để dân
Ít-ra-en ra đi.
* 6:3: Các anh… thôi trừng phạt các anh Câu nầy có trong bản
cổ Hi-lạp và bản Hê-bơ-rơ trong Cuộn Sách Biển Chết. Còn bản
Hê-bơ-rơ tiêu chuẩn thì ghi như sau, “Do đó các anh biết được
tại sao Thượng Đế cứ mãi trừng phạt các anh.”
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7 Vì thế các ngươi phải đóng một xe kéo mới,
và dùng hai con bò cái mới sinh con. Hai con
bò cái nầy phải chưa hề mang ách. Móc hai con
bò vào xe, mang các con bò con về nhà, xa mẹ
chúng, đừng để chúng đi theo mẹ chúng†. 8 Rồi
đặt Rương Giao Ước của CHÚA lên xe cùng với
cácmẫu vàng để làm của lễ chuộc lỗi trong một
cái hộp cạnh Rương. Rồi thả cho xe đi. 9 Phải
trông chừng cái xe. Nếu nó đi về hướng Bết-
sê-mết trong đất Ít-ra-en thì đúng là CHÚA đã
mang bệnh tật khủng khiếp nầy đến cho chúng
ta. Nếu không phải thì chúng ta sẽ biết rằng
Thượng Đế của Ít-ra-en không có phạt chúng
ta. Bệnh tật nầy chỉ ngẫu nhiên xảy đến thôi.”

10 Người Phi-li-tin làm theo điều các thầy tế
lễ và thuật sĩ dặn. Chúng bắt hai con bò cái
vừa mới sinh con, mắc vào xe nhưng giữ lại
hai con bò con. 11 Chúng đặt Rương của CHÚA
và hộp đựng các con chuột cống và mẫu bệnh
phù thũng bằng vàng lên xe. 12 Rồi hai con bò
đi thẳng về hướng Bết-sê-mết. Chúng đi trên
đường, vừa đi vừa rống, không quay bên phải
hay bên trái. Các vua Phi-li-tin đi theo các con
bò cho đến tận ranh giới Bết-sê-mết.

13Lúc đó dân Bết-sê-mết đang gặt lúamì trong
thung lũng. Khi nhìn lên thấy Rương của CHÚA
họ vô cùngmừng rỡ. 14Chiếc xe bò đi đến ruộng
† 6:7: đừng để … mẹ chúng Người Phi-li-tin cho rằng nếu các
con bò mẹ không tìm cách kiếm các con bò con của chúng thì
điều đó cho thấy Thượng Đế dắt chúng đi, như thế nghĩa là Ngài
chấp nhận của lễ của họ.
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của Giô-suê ở Bết-sê-mết và dừng gần một tảng
đá lớn. Dân chúng Bết-sê-mết chặt gỗ của xe
bò ra làm củi rồi dâng hai con bò cái làm của
lễ thiêu cho CHÚA. 15Người Lê-vi khiêng Rương
của CHÚA và hộp đựng các mẫu bằng vàng rồi
đặt cả hai lên tảng đá lớn.
Trong ngày đó dân Bết-sê-mết dâng của lễ toàn

thiêu và sinh tế cho CHÚA.
16Sau khi năm vua Phi-li-tin nhìn thấymọi việc

thì họ trở về Éc-rôn nội ngày đó.
17 Người Phi-li-tin đã gởi các mẫu phù thủng

vàng làm của lễ chuộc lỗi cho CHÚA. Mỗi mẫu
vàng thay cho một trong các thị trấn sau đây:
Ách-đốt, Ga-xa, Ách-kê-lôn, Gát, và Éc-rôn.
18Người Phi-li-tin cũng gởi nămmẫu chuột cống
vàng. Số chuột tương đương với số thị trấn nằm
dưới quyền các vua Phi-li-tin, kể cả các thành
kiên cố có vách và các làngmạc trong vùng quê.
Tảng đá lớn mà họ đặt Rương của CHÚA ngày

nay vẫn còn ở đó trong ruộng Giô-suê ở Bết-sê-
mết. 19 Nhưng ở đó không có thầy tế lễ nào‡, và
một số người dân ở Bết-sê-mết nhìn vào Rương
của CHÚA cho nên Thượng Đế giết bảy mươi
người trong vòng họ. Dân cư Bết-sê-mết kêu
khóc vì CHÚA giết họ. 20 Họ bảo, “Ai đứng nổi
trước mặt CHÚA là Thượng Đế thánh? Ai là
người sẽ bị Ngài giết kế tiếp?”

‡ 6:19: không có thầy tế lễ nào Chỉ có thầy tế lễ mới được phép
khiêng Rương Giao Ước.
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21 Sau đó họ sai người đến dân Ki-ri-át Giê-a-
rim bảo rằng, “Dân Phi-li-tin đã trả Rương của
CHÚA. Hãy xuống mang về thành của các ngươi
đi.”

7
1 Dân Ki-ri-át Giê-a-rim xuống mang Rương

của CHÚA về nhà A-bi-na-đáp trên đồi. Họ làm
thủ tục dọn ra thánh cho Ê-lê-a-sa con A-bi-na-
đáp để ông có thể canh giữ Rương của CHÚA.

Chúa giải cứu dân Ít-ra-en
2 Rương của CHÚA ở Ki-ri-át Giê-a-rim trong

suốt hai mươi năm. Và dân Ít-ra-en bắt đầu trở
lại theo CHÚA. 3 Sa-mu-ên nói chuyện với toàn
dân Ít-ra-en. Ông bảo, “Nếu các ngươi hết lòng
trở lại cùng CHÚA, các ngươi phải dẹp bỏ các
thần ngoại quốc và tượng chạm Át-tô-rết. Các
ngươi phải hoàn toàn hiến mình cho CHÚA và
chỉ phục vụ Ngàimà thôi. Như thế Ngàimới giải
cứu các ngươi khỏi tay người Phi-li-tin.”

4 Vậy dân Ít-ra-en dẹp bỏ các tượng chạm Ba-
anh và Át-tô-rết và chỉ phục vụ CHÚA mà thôi.

5 Sa-mu-ên bảo, “Tất cả dân Ít-ra-en phải
họp mặt tại Mích-ba để ta cầu nguyện cho các
ngươi.”

6Vậy toàn dân Ít-ra-en họp lại tạiMích-ba. Họ
lấy nước từ đất và đổ ra trước mặt CHÚA và cữ
ăn trọn ngày đó. Họ xưng tội, “Chúng tôi đã
phạm tội cùng CHÚA.” Rồi Sa-mu-ên làm quan
án cho Ít-ra-en tại Mích-ba.
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7Nghe tin dân Ít-ra-en đã họp tạiMích-ba nên
các vua Phi-li-tin kéo đến tấn công. Khi dân Ít-
ra-en nghe tin dân Phi-li-tin kéo đến thì họ vô
cùng hoảng sợ. 8Họ năn nỉ Sa-mu-ên, “Xin đừng
ngưng cầu nguyện với CHÚA là Thượng Đế cho
chúng tôi! Xin Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay
người Phi-li-tin!”

9 Sa-mu-ên liền bắt một con chiên con dâng
nó lên làm của lễ toàn thiêu cho CHÚA. Ông kêu
xin CHÚA cho dân Ít-ra-en, và CHÚA đáp lời cầu
nguyện của ông. 10 Trong khi Sa-mu-ên đang
dâng của lễ thiêu thì quân Phi-li-tin kéo đến tấn
công dân Ít-ra-en. Nhưng CHÚA làm sấm rền
nghịch lại chúng. Chúng hoảng sợ đến nỗi đâm
ra hỗn loạn. Cho nên dân Ít-ra-en đánh bại dân
Phi-li-tin trong trận đó. 11 Người Ít-ra-en đổ ra
từ Mích-ba rượt đuổi theo dân Phi-li-tin đến tận
Bết-ca, giết vô số quân Phi-li-tin dọc đường.

Hòa bình trở lại với Ít-ra-en
12 Sau việc đó Sa-mu-ên dựngmột tảng đá giữa

Mích-ba và Sên*. Ông gọi tảng đá đó là Ê-bên-
ê-xe† vì ông bảo, “CHÚA đã giúp chúng ta đến
chỗ nầy.”

13Dân Phi-li-tin bị đánh bại và không còn dám
xâm lấn đất Ít-ra-en nữa. CHÚA nghịch lại dân
Phi-li-tin trọn đời Sa-mu-ên. 14 Trước kia dân
Phi-li-tin chiếm các thị trấn của dân Ít-ra-en,
* 7:12: Sên Hay “Giê-sa-na,” tên của một thị trấn cách
Giê-ru-sa-lem khoảng 22 cây số về phía Bắc. † 7:12:
Ê-bên-ê-xe Nghĩa là “Tảng Đá Giúp Đỡ.”



I SA-MU-ÊN 7:15 xxii I SA-MU-ÊN 8:8

nhưng dân Ít-ra-en lấy lại tất cả từ Éc-rôn cho
đến Gát. Họ cũng lấy lại từ tay dân Phi-li-tin đất
đai quanh các thị trấn đó.
Giữa Ít-ra-en và dân A-mô-rít được hoà bình.
15 Suốt đời mình Sa-mu-ên làm quan án trên

Ít-ra-en. 16 Mỗi năm ông đi đến Ghinh-ganh
và Mích-ba để phân xử dân Ít-ra-en trong các
thành đó. 17 Nhưng Sa-mu-ên bao giờ cũng trở
về Ra-ma nơi nhà mình. Ở đó ông phân xử dân
Ít-ra-en và xây một bàn thờ cho CHÚA.

8
Dân Ít-ra-en đòi có vua

1 Khi Sa-mu-ên về già, ông đề cử các con
trai mình làm quan án trên Ít-ra-en. 2 Con
trai trưởng tên Giô-ên, con thứ nhì tên A-bi-
gia. Giô-ên và A-bi-gia làm quan án ở Bê-e-sê-ba.
3 Nhưng các con Sa-mu-ên không sống đạo đức
như ông. Chúng kiếm tiền một cách bất lương
và nhận hối lộ để phán quyết bậy bạ. 4 Cho nên
các bô lão họp lại gặp Sa-mu-ên ở Ra-ma. 5 Họ
bảo, “Ông đã già rồi mà các con ông lại không
noi gương ông. Xin cho chúng tôi một vua để
cai trị trên chúng tôi như các dân tộc khác.”

6 Khi nghe các bô lão nói vậy, Sa-mu-ên rất
buồn lòng. Ông cầu nguyện cùng CHÚA, 7 Ngài
trả lời, “Hãy chiều theo mọi điều dân chúng xin
ngươi. Không phải họ từ bỏ ngươimà là từ bỏ ta
để ta không còn làm vua trên họ. 8 Từ trước đến
nay họ vẫn hành động như thế. Khi ta mang họ
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ra khỏi Ai-cập, họ bỏ ta đi theo các thần khác.
Ngày nay họ đối với ngươi cũng vậy. 9 Bây giờ
hãy nghe theo họ, nhưng phải cảnh cáo họ trước
những gì mà vua cai trị trên họ sẽ làm.”

10 Vậy Sa-mu-ên thuật lại cho những kẻ muốn
xin có vua về những gì CHÚA nói. 11 Sa-mu-ên
bảo, “Nếu các ngươi muốn có vua cai trị mình
thì người sẽ làm như sau: Người sẽ bắt con trai
các ngươi chăm sóc các quân xa và ngựa mình,
chúng nó sẽ chạy trước các quân xa của vua.

12 Vua sẽ bắt các con trai các ngươi chỉ huy
hàng ngàn hay hàng năm mươi người. Người sẽ
bắt các con trai khác các ngươi cày ruộng và gặt
hái trong đồng ruộng mình. Người sẽ bắt mấy
đứa con khác làm vũ khí chiến tranh và trang cụ
cho quân xa mình.

13 Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế
dầu thơm, nấu nướng cho người.

14 Người sẽ lấy ruộng, vườn nho và vườn ô
liu tốt nhất của các ngươi để cho đầy tớ mình.
15 Người sẽ thu một phần mười ngũ cốc và nho
các ngươi để cấp cho các sĩ quan và đầy tớ mình.

16 Người sẽ bắt tôi trai tớ gái các ngươi, các
gia súc* tốt nhất, và lừa các ngươi làm việc cho
mình. 17 Người sẽ lấy một phần mười của chiên
và dê ngươi và chính bản thân các ngươi sẽ làm
nô lệ cho người.

* 8:16: gia súc Đây là theo bản cổ Hi-lạp. Bản Hê-bơ-rơ tiêu
chuẩn ghi, “các trai tráng.”
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18 Khi những chuyện đó xảy ra thì các ngươi
sẽ than khóc về vua mà mình đã chọn. Lúc đó
CHÚA sẽ không thèm nghe các ngươi đâu.”

19Nhưng dân chúng nhất định không nghe Sa-
mu-ên. Họ bảo, “Không! Chúng tôimuốn có vua
cai trị trên chúng tôi. 20Để chúng tôi cũng giống
như các dân tộc khác. Vua của chúng tôi sẽ phân
xứ cho chúng tôi và ra trận đánh giặc chung với
chúng tôi.”

21 Sau khi Sa-mu-ên nghe mọi lời dân chúng
nói thì ông thưa lại cùng CHÚA. 22 CHÚA đáp,
“Ngươi hãy nghe theo họ. Hãy lập vua cho họ.”
Rồi Sa-mu-ên bảo toàn thể dân chúng, “Các

ngươi hãy trở về thành mình đi.”

9
Sau-lơ đi tìm lừa cho cha mình

1 Lúc ấy, có một người tên Kích, con của A-bi-
ên từ chi tộc Bên-gia-min, rất có địa vị. A-bi-ên
là con của Xê-rô, Xê-rô con Bê-cô-ra, Bê-cô-ra
con A-phia thuộc chi tộc Bên-gia-min. 2 Kích có
một con trai tên Sau-lơ rất tuấn tú. Trong Ít-
ra-en không có ai đẹp trai bằng anh ta. Sau-lơ
cao hơn tất cả mọi người từ vai trở lên. 3 Số là
các con lừa của Kích, cha Sau-lơ, bị lạc nên Kích
bảo Sau-lơ, con mình, “Hãy mang một trong các
đầy tớ đi tìm lừa.” 4 Sau-lơ đi qua khắp vùng
núi Ép-ra-im và xứ Sa-li-sa nhưng anh ta và đầy
tớ không tìm được lừa. Họ đi đến đất Sa-a-lim
cũng không thấy. Rồi họ đi qua đất Bên-gia-min
nhưng cũng không tìm được.
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5 Khi đi đến vùng Xu-phơ thì Sau-lơ bảo tên
đầy tớ, “Thôi chúng ta hãy trở về kẻo cha ta
không còn lo cho lừa nữamà lại lo âu cho chúng
ta.”

6 Nhưng đứa đầy tớ đáp, “Trong thành nầy có
một người của Thượng Đế. Dân chúng rất kính
nể người vì điều gì người nói cũng đúng cả. Có
thể người sẽ bảo cho chúng ta biết nên đi tìm ở
đâu.”

7 Sau-lơ hỏi tên đầy tớ, “Nếu chúng ta vào
trong thành thì chúng ta phải biếu ông ấy quà
gì? Thức ăn trong bao của chúng ta đã gần hết
rồi. Chúng ta còn gì không?”

8 Đứa đầy tớ đáp, “Đây, tôi có một phần mười
lượng bạc. Thôi lấy mà biếu người của Thượng
Đế đi. Rồi người sẽ bảo chúng ta biết nên đi
đường nào.”

9 Trước kia, khi ai muốn cầu hỏi Thượng Đế
điều gì thì hay nói, “Hãy đi tìm vị tiên kiến.”
Ngày nay chúng ta gọi họ là nhà tiên tri, nhưng
trước kia người ta gọi là tiên kiến. 10 Sau-lơ bảo
tên đầy tớ, “Tốt. Thôi chúng ta đi.” Vậy hai
người đi đến thành của người của Thượng Đế.
11Khi Sau-lơ và đứa đầy tớ đang đi lên đồi để vào
thành thì gặp các thiếu nữ đi ra lấy nước. Sau-lơ
và đầy tớ hỏi, “Có vị tiên kiến ở đây không?”

12 Các thiếu nữ đáp, “Có, ông ta có đây. Ông
ta đang đi trước mặt mấy anh đó. Hãy nhanh
lên. Hôm nay ông ấy đến thành chúng tôi vì
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dân chúng dâng của lễ nơi thờ phụng*. 13 Vào
thành rồi, các anh sẽ gặp ông ấy trước khi ông
lên chỗ thờ phụng để ăn. Dân chúng thường chờ
vị tiên kiến đến rồi mới ăn vì ông ta phải chúc
phước cho của lễ. Sau đó các khách khứa sẽ ăn.
Đi đi, các anh sẽ gặp ông ta đó.”

14 Sau-lơ và đứa đầy tớ lên thành. Vừa khi vào
thành thì gặp Sa-mu-ên đang đi ngược lại để lên
chỗ thờ phụng.

15 Đúng ngày Sau-lơ đến CHÚA đã bảo trước
với Sa-mu-ên: 16 “Vào khoảng giờ nầy ngày mai
ta sẽ sai một người đến từ đất Bên-gia-min. Hãy
bổ nhiệm người làm lãnh tụ cho dân Ít-ra-en.
Người sẽ cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tin. Ta đã
thấy sự khốn khổ† của dân ta, ta đã nghe tiếng
than khóc của họ.”

17Khi Sa-mu-ên chợt thấy Sau-lơ thì CHÚA bảo
ông, “Đó là người mà ta đã bảo ngươi. Người sẽ
cai trị dân ta.”

18 Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên nơi cổng thành hỏi,
“Xin ông làm ơn chỉ cho tôi nhà của vị tiên kiến.”

19 Sa-mu-ên đáp, “Ta là vị tiên kiến đây. Hãy
đi với ta đến chỗ thờ phụng. Hôm nay ngươi
và đầy tớ ngươi sẽ ăn chung với ta. Sáng mai
ta sẽ giải đáp những thắc mắc của ngươi và cho
ngươi về nhà. 20 Đừng lo gì về những con lừa
đi lạc cách đây ba ngày vì đã tìm được rồi. Ước
* 9:12: nơi thờ phụng Hay “đồi cao.” Xem từ ngữ “đồi cao”
hay “nơi cao” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ. Xem thêm các câu
14, 19, 25. † 9:16: sự khốn khổ Từ ngữ nầy trích từ bản cổ
Hi-lạp.
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vọng của Ít-ra-en là gì nếu không phải là ngươi
và gia đình cha ngươi?”

21 Sau-lơ đáp, “Nhưng tôi thuộc chi tộc Bên-
gia-min là chi tộc nhỏ nhất trong Ít-ra-en. Còn
gia đình tôi cũng nhỏ nhất trong chi tộc Bên-gia-
min. Tại sao ông nói gì kỳ lạ vậy?”

22Rồi Sa-mu-ênmang Sau-lơ và đứa đầy tớ vào
trong một phòng rộng và để ông ngồi chỗ tốt
nhất nơi bàn. Tại đó có khoảng ba mươi khách.
23 Sa-mu-ên bảo người bếp, “Hãy mang thịt ta
giao cho ngươi, phần mà ta dặn để dành đó.”

24Vậy người bếpmang cái đùi‡ và đặt trên bàn
trước mặt Sau-lơ. Sa-mu-ên nói, “Đây là phần
thịt dành cho ngươi. Hãy ăn đi vì thịt đã được
để riêng cho ngươi vào dịp đặc biệt nầy. Như ta
nói, ta có mời nhiều người khác.” Vậy Sau-lơ ăn
chung với Sa-mu-ên hôm đó.

25 Sau khi ăn xong, họ rời nơi thờ phụng và đi
vào thành. Rồi Sa-mu-ên dọn giường cho Sau-lơ
trên mái nhà rồi Sau-lơ đi ngủ§.

26 Đến sáng sớm Sa-mu-ên hướng lên mái nhà
gọi Sau-lơ. Ông nói, “Hãy thức dậy đi, ta sẽ để
ngươi ra về.” Vậy Sau-lơ thức dậy và đi ra khỏi
nhà cùng với Sa-mu-ên.
‡ 9:24: đùi Đây có thể là cái đùi trái dành cho khách quan trọng.
Còn đùi phải dành cho thầy tế lễ đã dâng con thú. Thầy tế lễ giết
con thú và đặt mỡ của nó trên bàn thờ để dâng cho Thượng
Đế. § 9:25: Rồi Sa-mu-ên … đi ngủ Câu nầy trích trong
bản cổ Hi-lạp. Bản Hê-bơ-rơ tiêu chuẩn ghi như sau, “Sa-mu-ên
nói chuyện với Sau-lơ trên mái nhà.” Thời xưa nhà cửa trong
xứ Do-thái thường có mái bằng cho nên có thể dùng làm thêm
phòng ở.
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27 Trong khi Sau-lơ, đứa đầy tớ, và Sa-mu-ên
gần đến ven thành phố, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ,
“Hãy bảo đứa đầy tớ đi trước đi, còn ngươi ở lại
một chút vì ta có lời nhắn của Thượng Đế cho
ngươi.”

10
Sa-mu-ên bổ nhiệm Sau-lơ

1 Sa-mu-ên lấymột ve nhỏ đựng dầu ô liu và đổ
lên đầu Sau-lơ. Ông hôn Sau-lơ và bảo, “CHÚA
đã chỉ định ngươi lãnh đạo dân Ngài. Ngươi sẽ
điều khiển dân chúng và sẽ cứu họ ra khỏi tay
các kẻ thù nghịch vây quanh. Ngài đã xức dầu
cho ngươi làm lãnh tụ dân của Ngài. Đây là dấu
hiệu về điều nầy:* 2 Sau khi ngươi rời ta hôm
nay, ngươi sẽ gặp hai người gầnmộ Ra-chên trên
ranh giới Bên-gia-min ở Xên-la. Họ sẽ bảo ngươi,
‘Các con lừa mà anh đi kiếm đã tìm được rồi.
Nhưng cha anh không còn lo cho lừa nữa mà lo
cho anh. Ông nói, Phải làm thế nào cho con trai
ta đây?’ ”

3 Rồi ngươi sẽ đi cho tới cây sồi ở Ta-bo. Có ba
người đang trên đường đi đến nơi thờ phụng
Thượng Đế ở Bê-tên sẽ gặp ngươi ở đó. Một
người mang theo ba con dê. Người kia mang ba
ổ bánh. Người thứ ba mang bầu rượu bằng da.
4 Họ sẽ chào ngươi và biếu ngươi hai ổ bánh,
ngươi hãy nhận. 5 Rồi ngươi sẽ đi đến Ghi-bê-a

* 10:1: Ngươi sẽ… điều nầy Phần nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
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của Thượng Đế, nơi có doanh trại của dân Phi-li-
tin. Khi ngươi sắp vào thành đó, một nhóm các
nhà tiên tri sẽ từ nơi thờ phụng† đi xuống. Họ sẽ
gảy đờn cầm, chơi trống cơm, sáo, và đờn sắt, họ
sẽ nói tiên tri‡. 6 Rồi Thần linh của CHÚA sẽ đổ
quyền năng trên ngươi. Ngươi cũng sẽ nói tiên
tri như họ, và ngươi sẽ hóa ra một người khác.
7 Sau các việc ấy thì ngươi phải tùy cơ hành động
vì Thượng Đế sẽ giúp ngươi.

8 “Hãy đi trước ta đến Ghinh-ganh. Ta sẽ
xuống dâng của lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu.
Nhưng ngươi phải đợi bảy ngày. Rồi ta sẽ đến
bảo ngươi những gì phải làm.”

Sau-lơ được bầu làm vua
9 Khi Sau-lơ vừa quay lưng rời Sa-mu-ên thì

Thượng Đế thay đổi lòng của ông. Tất cả các
dấu hiệu đó xảy ra nội trong ngày. 10 Khi Sau-lơ
và đứa đầy tớ đến Ghi-bê-a thì gặpmột toán tiên
tri. Thần linh của Thượng Đế nhập vào và ông
nói tiên tri cùng với họ. 11 Những người trước
kia biết Sau-lơ thấy ông nói tiên tri với các vị tiên
tri thì họ ngạc nhiên hỏi nhau, “Con trai của Kích
làm sao vậy? Sau-lơ mà cũng là nhà tiên tri à?”

† 10:5: nơi thờ phụng Hay “nơi cao” tức là những nơi dùng để
thờ phụng Thượng Đế hay các thần giả. Những nơi nầy thường
là trên các ngọn đồi hay đỉnh núi. ‡ 10:5: nói tiên tri Thường
có nghĩa là “nói thay cho Thượng Đế.” Nhưng đây cũng có thể
có nghĩa là Thần Linh của Thượng Đế nhập vào những người ấy
khiến họ ca hát và nhảy múa. Xem thêm các câu 11, 13.
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12Một người ở đó bảo, “Đúng thế. Và hình như
ông ta hướng dẫn họ.”§ Cho nên từ đó có câu
tục ngữ nổi tiếng: “Sau-lơ mà cùng thuộc vào
hàng các nhà tiên tri à?”

13 Sau khi Sau-lơ nói tiên tri xong thì ông đi
vào nơi thờ phụng.

14 Chú của Sau-lơ hỏi ông và tên đầy tớ, “Tụi
bay đi đâu mấy hôm nay?”
Sau-lơ đáp, “Chúng tôi đi tìm các con lừa. Khi

tìm không ra thì chúng tôi liền đến nói chuyện
với Sa-mu-ên.”

15 Chú Sau-lơ hỏi, “Kể cho chú biết Sa-mu-ên
nói gì với cháu?”

16 Sau-lơ đáp, “Ông ấy nói rõ rằng các con lừa
đã tìm được rồi.” Nhưng Sau-lơ không kể gì với
chú mình về việc Sa-mu-ên nói mình sẽ làm vua
cả.

17 Sa-mu-ên triệu tập tất cả dân Ít-ra-en lại gặp
CHÚA tại Mích-ba. 18 Ông bảo, “CHÚA, Thượng
Đế của Ít-ra-en phán như sau: ‘Ta đã dẫn dân Ít-
ra-en ra khỏi Ai-cập. Ta đã giải thoát ngươi khỏi
ách dân Ai-cập và các quốc gia khác đã làm khổ
ngươi.’ 19 Nhưng nay chính các ngươi đã từ bỏ
Thượng Đế mình. Ngài đã giải cứu các ngươi
khỏi mọi khốn khổ nhưng các ngươi nhất quyết
bảo, ‘Không! Chúng tôi muốn có một vua cai
trị trên chúng tôi.’ Bây giờ hãy đến đứng trước
mặt CHÚA theo chi tộc và họ hàng.”

§ 10:12: Đúng thế. Và … hướng dẫn họ Nguyên văn, “Cha của
họ là ai?” Thường thường người dạy và hướng dẫn các nhà tiên
tri thường được gọi là “cha.”
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20 Sau khi Sa-mu-ên đã triệu tập tất cả các chi
tộc Ít-ra-en lại thì chi tộc Bên-gia-min được chọn
bằng cách bắt thăm. 21 Sa-mu-ên bảo từng gia
tộc đi qua thì gia đình Mát-tri được chọn. Rồi
ông bảo các người trong gia đình Mát-tri đi qua
thì Sau-lơ, con trai của Kích được chọn.
Nhưng khi tìm lại thì không thấy Sau-lơ đâu

cả. 22 Họ hỏi CHÚA, “Sau-lơ đến đây chưa?”
CHÚA đáp, “Có. Nó đang núp sau đống hành

lý kia.”
23 Cho nên họ chạy đi tìm và đưa ông đến. Khi

Sau-lơ đứng giữa dân chúng thì ông cao hơn họ
một đầu người.

24 Sa-mu-ên liền bảo dân chúng, “Đó là người
được CHÚA chọn. Trong cả dân không có ai
giống như người.”
Toàn thể dân chúng đồng reo lên, “Đức Vua

vạn tuế!”
25 Sa-mu-ên giải thích những quyền lợi và

trách nhiệm của vua rồi viết vàomột quyển sách
để trước mặt CHÚA. Sau đó ông cho mọi người
về nhà.

26 Sau-lơ đi về nhà ở Ghi-bê-a. Thượng Đế
cảm hóa một số người dũng cảm đi theo ông.
27 Nhưng có mấy đứa côn đồ bảo, “Tên đó mà
làm sao giải cứu chúng ta?” Chúng không đồng
ý cử Sau-lơ, không thèm mang lễ vật cho ông,
nhưng Sau-lơ làm thinh, không nói gì cả.

Na-hách, vua Am-môn
Na-hách, vua dân Am-môn từng làm tổn hại

cho các chi tộc Gát và Ru-bên. Na-hách móc
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mắt phải của tất cả đàn ông và không cho ai can
thiệp. Ông ta móc mắt phải của mỗi người đàn
ông Ít-ra-en sống trong vùng phía Đông sông
Giô-đanh. Nhưng có 7.000 người đàn ông Ít-ra-
en chạy thoát khỏi tay người A-môn và đến trú
tại Gia-be Ghi-lê-át.*

11
Na-hách quấy rối Gia-be ở Ghi-lê-át

1 Một tháng sau Na-hách người Am-môn và
toàn quân đến vây đánh Gia-be ở Ghi-lê-át. Dân
Gia-be nói với Na-hách, “Hãy lập hòa ước với
chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ ông.”

2 Nhưng người trả lời, “Ta chỉ lập hòa ước với
các ngươi nếu ta được móc mắt phải của mỗi
người trong các ngươi. Rồi cả dân Ít-ra-en sẽ
xấu hổ!”

3 Các bô lão của Gia-be nói với Na-hách, “Xin
cho chúng tôi bảy ngày để sai sứ đi khắp Ít-ra-
en. Nếu không ai đến giúp chúng tôi thì chúng
tôi sẽ đầu hàng ông.”

Sau-lơ giải cứu Gia-be Ghi-lê-át
4 Khi các sứ giả đến Ghi-bê-a là nơi Sau-lơ ở

thuật lại mọi việc cho dân chúng ở đó nghe thì
tất cả đều kêu khóc thảm thiết. 5 Sau-lơ vừa cày
ruộng trở về cùng với mấy con bò thì ông nghe
dân chúng khóc lóc. Ông hỏi, “Việc gì mà dân

* 10:27: Na-hách … Gia-be Ghi-lê-át Phần nầy có trong vài bản
cổ và trong cuộn sách Hê-bơ-rơ tìm được ở khu Câm-rân nhưng
không có trong bản Hê-bơ-rơ tiêu chuẩn.
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chúng khóc lóc vậy?” Họ liền thuật lại cho ông
nghe điều các sứ giả từ Gia-be đến nói. 6Khi Sau-
lơ nghe vậy thì thần của Thượng Đế cảm động
ông, ông vô cùng tức giận. 7Ông bắt đôi bò chặt
ra từng miếng rồi giao các miếng đó cho các sứ
giả mang đi khắp xứ Ít-ra-en. Các sứ giả loan
báo, “Những ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên
thì các con bò của họ sẽ bị chặt ra như thế nầy.”
Cho nên dân chúng rất sợ CHÚA. Họ đều đến

muôn người nhưmột. 8Sau-lơ tập họpmọi người
tại Bê-xéc. Có tất cả ba trăm ngàn người đàn ông
từ Ít-ra-en và ba mươi ngàn người từ Giu-đa.

9 Họ nói với các sứ giả ở đó, “Hãy bảo dân
Gia-be ở Ghi-lê-át như sau: ‘Trước trưa mai, các
ngươi sẽ được giải cứu.’ ”
Vậy các sứ giả đi về báo tin đó cho dân Gia-be

cho nên họ rất mừng rỡ. 10 Dân Gia-be nói với
Na-hách người Am-môn, “Ngày mai chúng ta sẽ
ra gặp ngươi. Rồi ngươi muốn đối xử với chúng
ta thế nào cũng được.”

11 Sáng hôm sau Sau-lơ chia quân lính ra làm
ba toán. Sáng sớm họ xông vào trại quân Am-
môn đánh chúng đại bại trước buổi trưa. Quân
Am-môn nào chạy thoát được thì bị tản lạc;
không có ai chạy chung nhau.

12 Sau đó dân chúng hỏi Sa-mu-ên, “Ai không
muốn Sau-lơ làm vua đâu? Đem chúng ra đây
cho chúng tôi giết hết.”

13 Nhưng Sau-lơ bảo, “Không! Sẽ không có ai
bị xử tử hôm nay. Hôm nay CHÚA đã giải cứu
Ít-ra-en!”
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14 Sa-mu-ên bảo dân chúng, “Chúng ta hãy đến
Ghinh-ganh. Ở đó chúng ta sẽ thề trung thành
với vua.”

15 Vậy toàn dân đi đến Ghinh-ganh, và trước
mặt CHÚA, họ lập Sau-lơ làm vua. Họ dâng của
lễ thân hữu cho CHÚA. Sau-lơ và toàn dân Ít-ra-
en vô cùng hân hoan ăn mừng.

12
Lời từ biệt của Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên bảo dân Ít-ra-en, “Ta đã chiều theo
ý các ngươi và đã lập vua trên các ngươi. 2 Bây
giờ các ngươi sẽ có vua lãnh đạo các ngươi. Nay
ta đã già, tóc bạc, còn các con trai ta vẫn ở đây
với các ngươi. Ta đã hướng dẫn các ngươi từ khi
còn trẻ. 3 Bây giờ đây, nếu ta có làm thiệt hại gì
cho ai thì các ngươi phải làm chứng trước mặt
CHÚA và vua mà Ngài bổ nhiệm*. Ta có ăn cắp
bò hay lạc đà của ai không? Ta có làm hại hay
lường gạt ai không? Ta có nhận của hối lộ để
làm ngơ chuyện sai quấy không? Nếu ta có làm
những điều ấy ta sẽ đền bù.”

4 Dân Ít-ra-en đáp, “Ông không có lường gạt,
làm hại hay sang đoạt vật gì của ai cả.”

5 Sa-mu-ên tiếp, “CHÚA làm nhân chứng cho
điều các ngươi vừa nói. Vua mà Ngài bổ nhiệm
cũng làm chứng hôm nay rằng các ngươi thấy ta
không có làm gì quấy.” Họ đáp, “Người sẽ làm
chứng.”
* 12:3: vua mà Ngài bổ nhiệm Nguyên văn, “Đấng chịu xức
dầu.” Xem thêm câu 5.



I SA-MU-ÊN 12:6 xxxv I SA-MU-ÊN 12:14

6Rồi Sa-mu-ên bảo dân chúng, “CHÚA đã chọn
Mô-se và A-rôn mang tổ tiên các ngươi ra khỏi
Ai-cập. 7Bây giờ hãy đứng đó, ta sẽ nhắc cho các
ngươi nhớ lại những điều tốt lành CHÚA làm cho
các ngươi và tổ tiên các ngươi.

8Sau khi Gia-cốp xuống Ai-cập, con cháu người
kêu cứu cùng CHÚA. Ngài liền sai Mô-se và A-
rôn mang tổ tiên các ngươi ra khỏi Ai-cập đến
nơi nầy.

9 Nhưng chúng quên CHÚA là Thượng Đế
mình. Cho nên Ngài giao chúng làm nô lệ cho
Xi-xê-ra, tư lệnh của đạo quân Hát-xo và nô lệ,
cho dân Phi-li-tin cùng dân Mô-áp. Tất cả đều
tấn công các tổ tiên ta. 10 Rồi tổ tiên các ngươi
kêu xin cùng CHÚA rằng, ‘Chúng tôi đã phạm
tội. Chúng tôi đã từ bỏ CHÚA và đi phục vụ các
thần Ba-anh và Át-tô-rết. Nhưng bây giờ xin giải
cứu chúng tôi khỏi kẻ thù chúng tôi thì chúng tôi
sẽ phục vụ Ngài.’

11 Vậy CHÚA sai Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Giép-thê,
và Sa-mu-ên. Ngài giải cứu các ngươi khỏi các kẻ
thù quanh các ngươi và các ngươi sống bình an.
12 Nhưng khi các ngươi thấy Na-hách, vua dân
Am-môn đến tấn công các ngươi thì các ngươi
bảo, ‘Không! Chúng tôi muốn có một vua cai trị
trên chúng tôi!’ mặc dù CHÚA, là Thượng Đế
làm vua trên các ngươi. 13 Bây giờ, đây là vua
các ngươi chọn, là người các ngươi cầu xin. Ngài
đã đặt người cầm quyền trên các ngươi. 14 Các
ngươi phải tôn kính CHÚA và phục vụ người.
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Các ngươi phải vâng lời, không được trái mệnh
lệnh người. Các ngươi và vua cai trị các ngươi
phải vâng theo CHÚA là Thượng Đế các ngươi.
Nếu làm như thế thì Ngài sẽ giải cứu các ngươi†.
15Nhưng nếu các ngươi không vâng theo CHÚA
mà chống nghịch mệnh lệnh Ngài thì Ngài sẽ
nghịch lại các ngươi. Ngài sẽ làm cho các ngươi
như Ngài đã làm cho tổ tiên các ngươi.

16 Bây giờ hãy đứng yên mà chứng kiến việc
lớn lao CHÚA sẽ làm trướcmắt các ngươi. 17Bây
giờ là mùa gặt lúa mì‡. Ta sẽ cầu nguyện xin
CHÚA sai sấm và mưa xuống. Rồi các ngươi sẽ
biết rằng đòi một vua cho mình là điều bậy.”

18 Đoạn Sa-mu-ên cầu nguyện cùng CHÚA,
trong ngày đó CHÚA sai sấm và mưa lớn xuống
cho nên dân chúng rất sợ CHÚA và Sa-mu-ên.
19 Họ van xin Sa-mu-ên, “Xin ông làm ơn cầu
nguyện CHÚA là Thượng Đế giùm cho chúng tôi,
kẻ tôi tớ ông, để chúng tôi khỏi chết! Chúng tôi
đã gây thêm tội ác bằng cách đòi cho được một
vua.”

20 Sa-mu-ên đáp, “Đừng sợ. Đành rằng các
ngươi làm bậy nhưng đừng từ bỏ CHÚA. Hãy hết
lòng phục vụ Ngài. 21 Các hình tượng không ích
lợi gì cho nên đừng thờ lạy chúng. Chúng không
thể nào giúp hay cứu các ngươi được. Chúng
hoàn toàn vô dụng!
† 12:14: Nếu làm như thế thì Ngài sẽ giải cứu các ngươi Câu
nầy trích trong bản cổ Hi-lạp. ‡ 12:17: Bây giờ … lúa mì Đây
là thời gian khô ráo trong xứ, vào mùa không mưa.
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22 Vì danh Ngài, CHÚA sẽ không lìa bỏ dân sự
Ngài. Ngài rất vui lòng chọn các ngươi làm dân
của Ngài. 23 Phần ta, ta sẽ luôn luôn cầu nguyện
cho các ngươi vì nếu không tức là ta phạm tội
cùng CHÚA. Ta sẽ dạy các ngươi điều tốt và phải.
24 Còn các ngươi phải tôn kính CHÚA và chân
thành phục vụ Ngài hết lòng. Hãy nhớ những
điều tốt lành Ngài làm cho các ngươi. 25 Nhưng
nếu các ngươi ngoan cố và làm ác, Ngài sẽ diệt
các ngươi và vua các ngươi ngay.”

13
1 Sau-lơ được ba mươi tuổi* khi lên làm vua và

cai trị trên Ít-ra-en bốn mươi hai năm†. 2 Sau-lơ
chọn ba ngàn người theo mình trong khắp Ít-
ra-en. Hai ngàn người ở với ông tại Mích-ma
trong vùng núi Bê-tên, và một ngàn người ở với
Giô-na-than tại Ghi-bê-a trong vùng đất Bên-gia-
min. Còn những người khác trong quân ngũ thì
Sau-lơ cho về nhà.

3 Giô-na-than tấn công trại quân của Phi-li-tin
ở Ghê-ba; các người Phi-li-tin khác nghe tin ấy
và bảo, “Người Hê-bơ-rơ đã nổi loạn.”‡

* 13:1: ba mươi tuổi Số đầu tiên và một phần của số thứ hai
trong câu nầy không có trong bản Hê-bơ-rơ. Trong bản cổ Hi-lạp
cũng không thấy có câu nầy nhưng một vài bản Hi-lạp sau nầy
có hai số ba mươi (30) và bốn mươi hai (42). Sách Sứ đồ 13:21
ghi Sau-lơ làm vua trong 42 năm. † 13:1: cai trị … bốn mươi
hai năm Hay “Sau khi người đã trị vì 2 năm trên Ít-ra-en, …”
‡ 13:3: và bảo, “Người Hê-bơ-rơ đã nổi loạn.” Câu nầy trích
trong bản cổ Hi-lạp.
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Sau-lơ bảo, “Hãy báo cho người Hê-bơ-rơ nghe
chuyện nầy.” Cho nên ông bảo người ta thổi kèn
khắp xứ Ít-ra-en. 4 Tất cả dân Ít-ra-en đều nghe
tin đó. Họ bảo, “Sau-lơ đã chiến thắng quân Phi-
li-tin. Bây giờ quân Phi-li-tin sẽ ghét chúng ta!”
Sau đó dân Ít-ra-en được ra lệnh tập họp

tại Ghinh-ganh để nhập hàng ngũ của Sau-lơ.
5Quân Phi-li-tin họp lại đánh dân Ít-ra-en, dùng
ba ngàn§ quân xa và sáu ngàn người điều khiển
quân xa. Binh sĩ họ đông như cát bờ biển. Quân
Phi-li-tin đến đóng trại ở Mích-ma, phía Đông
Bết A-ven.

6 Khi dân Ít-ra-en thấy mình lâm nguy liền
chạy trốn trong các hang hốc, bụi rậm, giữa các
tảng đá, trong các hố và giếng. 7Một vài người
Hê-bơ-rơ băng qua sông Giô-đanh vào xứ Gát và
Ghi-lê-át. Nhưng Sau-lơ ở lại Ghinh-ganh, toàn
binh sĩ trong đạo quân ông đều run sợ.

8 Sau-lơ đợi bảy ngày vì Sa-mu-ên bảo sẽ gặp
ông sau thời gian đó. Nhưng Sa-mu-ên không
đến Ghinh-ganh cho nên các binh sĩ bắt đầu bỏ
hàng ngũ. 9 Sau-lơ liền bảo, “Hãy mang của
lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu đến cho ta.”
Rồi Sau-lơ dâng của lễ toàn thiêu. 10 Khi vừa
dâng xong thì Sa-mu-ên đến, Sau-lơ vô cùng
ngạc nhiên và ra đón Sa-mu-ên.

11 Sa-mu-ên hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”

§ 13:5: ba ngàn Con số nầy có trong vài bản cổ Hi-lạp và Xy-ri.
Bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ ghi “ba mươi ngàn.”
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Sau-lơ đáp, “Tôi thấy các binh sĩ bỏ tôi còn ông
thì không đến đúng hẹn; trong khi đó quân Phi-
li-tin đang dồn quân ở Mích-ma. 12 Cho nên tôi
nghĩ, ‘Quân Phi-li-tin sẽ đến đánh tôi ở Ghinh-
ganh, nhưng tôi chưa cầu xin CHÚA cho phép.’
Cho nên tôi buộc phải dâng của lễ toàn thiêu.”

13 Sa-mu-ên bảo, “Ngươi hành động điên rồ
lắm! Ngươi không vâng theo mệnh lệnh của
CHÚA là Thượng Đế ngươi. Nếu ngươi vâng lời
Ngài thì CHÚA hẳn đã làm cho nước ngươi vững
bềnmãi trong Ít-ra-en, 14nhưng nay nước ngươi
sẽ không còn bền nữa. CHÚA đã tìm cho Ngài
mẫu người Ngài muốn. Ngài đã chọn người cai
trị dân Ngài vì ngươi đã không vâng theo mệnh
lệnh Ngài.” 15 Rồi Sa-mu-ên rời Ghinh-ganh để
đi đến Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min.

Trận đánh ở Mích-ma
Sau-lơ kiểm điểm số người còn lại vớimình thì

thấy có khoảng sáu trăm.

Dân Ít-ra-en gặp khốn đốn
16 Sau-lơ, Giô-na-than, con trai ông, cùng các

binh sĩ ông ở lại Ghi-bê-a trong đất Bên-gia-min.
Người Phi-li-tin đóng quân ở Mích-ma. 17 Ba

toán quân từ trại quân Phi-li-tin đi ra để quấy
rối. Một toán đi trên đường Óp-ra trong đất Su-
anh. 18 Toán thứ hai đi trên đường Bết Hô-rôn.
Toán thứ ba đi trên đường ranh giới nhìn xuống
Thung lũng Xê-bô-im về phía sa mạc.
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19Cả xứ Ít-ra-en không có thợ rèn vì dân Phi-li-
tin cấm. Họ bảo, “Tụi Hê-bơ-rơ có thể rèn gươm
và giáo.” 20 Cho nên cả dân Ít-ra-en phải đi đến
nhờ người Phi-li-tin rèn lưỡi cày, cuốc, rìu hay
lưỡi hái. 21 Các thợ rèn Phi-li-tin tính tiền công
khoảng một phần tư lượng bạc khi họ mài lưỡi
cày hay lưỡi cuốc. Họ tính một phần tám lượng
bạc để mài lưỡi cuốc, rìu hay các que sắt nhọn
để dẫn bò. 22 Cho nên khi chiến tranh xảy ra,
các binh sĩ của Sau-lơ và Giô-na-than chẳng có
gươm giáo gì cả. Chỉ có Sau-lơ và Giô-na-than,
con trai ông là có thôi.

23Một toán quân Phi-li-tin tiến đến đèo Mích-
ma.

14
Giô-na-than tấn công quân Phi-li-tin

1 Một hôm Giô-na-than, con trai Sau-lơ bảo
viên sĩ quan vác áo giápmình rằng, “Nầy, chúng
ta hãy đi qua trại quân Phi-li-tin bên kia đi.”
Nhưng Giô-na-than không nói cho cha mình
biết.

2 Sau-lơ đang ngồi dưới cây lựu nơi sân đập lúa
gần Ghi-bê-a. Có sáu trăm người ở với ông. 3Một
trongmấy người đó là A-hi-gia đangmặc áo ngắn
thánh. A-hi-gia là con của A-hi-túp, em Y-ca-bốt.
Y-ca-bốt là con Phi-nê-a, Phi-nê-a là con Hê-li,
thầy tế lễ ở Si-lô.
Không ai biết Giô-na-than ra đi. 4Hai bên đèo,

nơi Giô-na-than định đi qua để đến trại quân
Phi-li-tin đều có một dốc đứng. Dốc đứng bên
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nầy gọi là Bô-xê, và dốc bên kia gọi là Xê-nết.
5Một dốc quay hướng bắc về phíaMích-ma. Dốc
kia quay hướng nam về phía Ghê-ba.

6 Giô-na-than bảo viên sĩ quan vác áo giáp
mình, “Nầy, chúng ta hãy đi đến trại của bọn
không chịu cắt dương bì kia*. Biết đâu CHÚA sẽ
giúp mình. Dù có đông hay ít người CHÚA vẫn
ban chiến thắng được.”

7 Viên sĩ quan vác áo giáp cho Giô-na-than
đáp, “Ông thích gì cứ việc làm đi. Tôi một lòng
với ông.”

8 Giô-na-than bảo, “Vậy thì đi. Chúng ta sẽ
băng qua phía bọn Phi-li-tin và cho chúng nó
thấy chúng ta. 9 Nếu chúng nó bảo chúng ta,
‘Đứng yên đó,’ chúng ta sẽ đứng yên. Chúng
ta sẽ không đi lên gặp chúng nó. 10 Nhưng nếu
chúng bảo, ‘Lên đây gặp chúng ta,’ chúng ta sẽ
trèo lên vì CHÚA sẽ giúp chúng ta đánh thắng
chúng nó. Đó là dấu hiệu cho chúng ta.”

11 Khi Giô-na-than và viên sĩ quan hầu cận
để cho quân Phi-li-tin nhìn thấy mình thì quân
Phi-li-tin liền bảo nhau, “Xem kìa! Bọn Hê-bơ-
rơ đang bò ra từ các hốc mà chúng ẩn núp!”
12Quân Phi-li-tin trong trại kêu lớn cùng Giô-na-
than và viên sĩ quan hầu cận, “Lên đây. Chúng
ta sẽ dạy các ngươi một bài học!”

* 14:6: bọn không chịu cắt dương bì kia Hay “bọn ngoại quốc
kia.” Xem thêm từ ngữ “cắt dương bì” trong Bảng Giải Thích Từ
Ngữ.
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Giô-na-than bảo viên sĩ quan hầu cận, “Hãy
trèo lên sau lưng ta vì CHÚA đã trao quân Phi-li-
tin vào tay dân Ít-ra-en rồi!”

13Vậy Giô-na-than dùng tay chân trèo lên, còn
viên sĩ quan phụ tá cũng trèo theo sau lưng ông.
Giô-na-than đánh gục quân Phi-li-tin trong khi
tiến tới còn viên sĩ quan phụ tá cũng giết họ
trong khi đi sau lưng Giô-na-than. 14 Trong cuộc
chạm trán đầu tiên đó Giô-na-than giết độ hai
mươi lính Phi-li-tin trong khoảng nửa sào đất.

15 Tất cả quân sĩ Phi-li-tin đều hoảng hốt kể cả
những binh sĩ ở trong doanh trại và binh sĩ trong
toán quấy rối. Mặt đất rung động! Vì Thượng
Đế gây kinh hoàng cho họ.

16 Các binh sĩ cận vệ Sau-lơ đang ở Ghi-bê-a
trong đất Bên-gia-min thì họ nhìn thấy quân Phi-
li-tin chạy tán loạn. 17 Sau-lơ ra lệnh cho quân
độimình rằng, “Hãy kiểm điểm xem ai đã rời bỏ
hàng ngũ chúng ta.”
Khi họ kiểm điểm thì thấy thiếu Giô-na-than

và viên sĩ quan hầu cận.
18 Nên Sau-lơ bảo thầy tế lễ A-hi-gia, “Hãy

mang Rương Giao Ước† của Thượng Đế lại đây.”
Lúc ấy Rương Giao Ước còn ở giữa vòng dân Ít-
ra-en. 19 Trong khi Sau-lơ đang nói chuyện với
thầy tế lễ thì sự hỗn loạn trong trại quân Phi-li-
tin càng gia tăng. Sau-lơ bảo A-hi-gia, “Thôi hãy
bỏ tay ngươi xuống!”
† 14:18: Bản cổ Hi-lạp và La-tinh ghi, “Sau-lơ bảo A-hi-gia, ‘Hãy
mang ê-phót lại đây!’ (Lúc ấy A-hi-gia đang mặc ê-phót.)”
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20 Sau đó Sau-lơ tập họp quân lính và ra trận.
Họ thấy người Phi-li-tin ở trong tình trạng cực
kỳ hỗn loạn, chúng lấy gươm chém giết nhau!
21 Trước đó có một số người Hê-bơ-rơ phục tùng
và ở trong trại quân Phi-li-tin nhưng bây giờ trở
lại nhập với người Ít-ra-en, Sau-lơ và Giô-na-
than. 22 Khi tất cả những người Ít-ra-en trốn
trong núi Ép-ra-im nghe quân Phi-li-tin bỏ chạy,
họ liền tham gia chiến trận và rượt đuổi theo
người Phi-li-tin.

23 Vậy trong ngày đó CHÚA giải cứu dân Ít-
ra-en, chiến trận lan đến tận Bết A-ven. Toàn
thể đạo quân khoảng mười ngàn người có mặt
với Sau-lơ. Chiến trận tràn đến các thành trong
vùng núi non của Ép-ra-im‡.

Lỗi lầm khác của Sau-lơ
24Quân Ít-ra-en hôm đó đói lả§ vì Sau-lơ đã thề

chung cho tất cả rằng, “Không ai được ăn uống
gì cả cho tới chiều tối và cho đến khi ta đã tận
diệt kẻ thù. Người nào phạm lời thề sẽ bị nguyền
rủa!” Cho nên không có quân lính Ít-ra-en nào
ăn uống gì cả.

25 Lúc đó đạo quân đi vào rừng có nhiều mật
ong trên mặt đất. 26 Họ thấy mật ong nhưng
không ai dám ăn vì sợ lời thề. 27 Giô-na-than
không biết lời thề mà Sau-lơ gán trên quân sĩ
‡ 14:23: Toàn thể… Ép-ra-im Câu nầy trích trong bản cổ Hi-lạp.
§ 14:24: Quân Ít-ra-en … đói lả Câu nầy trích theo bản tiêu
chuẩn Hê-bơ-rơ. Bản cổ Hi-lạp ghi “Nhưng Sau-lơ lại phạm một
lỗi lầm hôm đó.”
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cho nên ông lấy đầu gậy nhúng vào mật và ăn.
Sau đó ông cảm thấy khoẻ khoắn lại.

28 Nhưng một trong các quân sĩ bảo Giô-na-
than, “Cha ông đã bắt các quân sĩ thề rằng hôm
nay mà ai ăn uống gì sẽ bị nguyền rủa! Vì thế
mà họ mệt lả.”

29 Giô-na-than bảo, “Cha ta gây khó khăn cho
xứ sở! Xem ta khoẻ lại biết bao nhiêu sau khi
nếm một ít mật ong nầy! 30 Chẳng thà cho quân
lính dùng thức ăn họ chiếm được từ kẻ thù hôm
nay. Không chừng chúng ta còn có thể giết thêm
người Phi-li-tin!”

31Ngày đó dân Ít-ra-en đánh bại dân Phi-li-tin
từ Mích-ma cho đến A-gia-lôn. Sau đó tất cả đều
mệt nhoài. 32 Họ cướp được chiên, gia súc, và
bò con từ dân Phi-li-tin. Vì quá đói cho nên họ
giết các con thú ngay trên đất và ăn mà không
xả hết máu trước đó*.

33 Có người trình với Sau-lơ, “Kìa, dân chúng
phạm tội cùng CHÚA. Họ ăn thịt mà không xả
máu ra trước!”
Sau-lơ bảo, “Các ngươi đã phạm tội! Hãy lăn

một tảng đá lớn đến đây ngay!” 34 Rồi ông nói,
“Hãy đi bảo tất cả mọi người mang bò hay chiên
đến đây cho ta rồi giết và ăn tại đây. Không được
phạm tội cùng CHÚA mà ăn thịt không xả sạch
huyết ra trước.”

* 14:32: xả hết máu trước đó Luật Do-thái không cho phép ăn
thịt mà không rửa hết máu trước.
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Đêm đó ai nấy mang súc vật đến giết tại đó.
35 Rồi Sau-lơ xây một bàn thờ cho CHÚA. Đó là
bàn thờ đầu tiên ông dựng cho CHÚA.

36 Sau-lơ ra lệnh, “Hãy đuổi theo quân Phi-li-
tin đêm nay và cướp phá chúng. Chúng ta sẽ
không để người nào trong chúng sống sót!”
Quân sĩ đáp, “Hãy làm điều ông cho là phải

nhất.”
Nhưng thầy tế lễ gợi ý, “Hãy cầu hỏi Thượng

Đế trước.”
37 Vậy Sau-lơ cầu hỏi Thượng Đế “Tôi có nên

đuổi theo dân Phi-li-tin hay không? Ngài sẽ giúp
chúng tôi đánh bại chúng không?” Nhưng lần
nầy Thượng Đế chẳng trả lời.

38 Sau-lơ liền bảo các viên chỉ huy quân sĩ, “Lại
đây. Chúng ta hãy tìm xem hôm nay chúng ta đã
phạm tội gì. 39 Ta chỉ CHÚA là Đấng giải cứu Ít-
ra-en mà thề rằng dù người phạm tội là Giô-na-
than, con ta đi nữa, nó cũng phải chết.” Nhưng
trong quân lính không ai nói tiếng nào.

40 Rồi Sau-lơ bảo dân Ít-ra-en, “Các ngươi
đứng bên phía nầy. Ta và Giô-na-than, con trai
ta sẽ đứng bên phía kia.”
Dân chúng đáp, “Cứ làm điều ông cho là phải.”
41 Sau-lơ liền cầu nguyện cùng CHÚA, Thượng

Đế của Ít-ra-en, “Xin Ngài ban cho con câu trả
lời đúng.”†

† 14:41: Sau-lơ liền cầu nguyện … trả lời đúng Câu nầy trích
trong bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ. Bản cổ Hi-lạp ghi “Sau-lơ liền
cầu nguyện … ‘xin Ngài ban cho Thu-mim.’ ”
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Rồi Sau-lơ và Giô-na-than bị chỉ ra; còn dân
chúng thì vô tội. 42 Sau-lơ bảo, “Bây giờ hãy xem
giữa ta và con ta ai phạm tội.” Rồi Giô-na-than
bị chỉ ra.

43 Sau-lơ hỏi Giô-na-than, “Hãy cho cha biết
con đã làm gì.”
Giô-na-than đáp, “Con chỉ nếmmột ítmật ong

từ đầu cây gậy. Vậy bây giờ con xin chịu chết.”
44 Sau-lơ đáp, “Giô-na-than ơi, nếu con không

chết thì nguyện CHÚA phạt cha thật nặng.”
45 Nhưng các quân sĩ bảo, “Ủa, Giô-na-than

phải chết sao? Không được! Chính anh ta đã giải
cứu dân Ít-ra-en hôm nay! Chúng tôi thề trong
danh CHÚA hằng sống,một sợi tóc trên đầu anh
ta cùng sẽ không rụng nữa! Nhờ Thượng Đế
giúp đỡmà Giô-na-than đã chiến thắng dân Phi-
li-tin hôm nay!” Vậy là các quân sĩ cứu Giô-na-
than, nên ông khỏi chết.

46 Sau đó Sau-lơ không đuổi theo dân Phi-li-tin
nữa cho nên họ trở về xứ mình.

Sau-lơ đánh các kẻ thù
của dân Ít-ra-en

47 Khi Sau-lơ lên ngôi vua trên Ít-ra-en thì ông
đánh các kẻ thù của Ít-ra-en khắp bốn bên. Ông
đánh dân Mô-áp, Am-môn, vua của Xô-ba, và
quân Phi-li-tin. Nơi nào ông đi, Sau-lơ đều đánh
thắng kẻ thù của Ít-ra-en. 48Ông anh dũng đánh
bại quân A-ma-léc. Ông giải cứu Ít-ra-en khỏi
tay kẻ thù đã bóc lột họ.
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49 Các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, Ích-
vi, và Manh-ki-sua. Con gái lớn là Mê-ráp, con
gái nhỏ là Mi-canh. 50 Vợ của Sau-lơ là A-hi-nô-
am, con gái A-hi-mát.
Tư lệnh quân lực ông là Áp-ne, con Nê-rơ, chú

của Sau-lơ. 51Kích, cha Sau-lơ, và Nê-rơ, cha Áp-
ne đều là con của A-bi-ên.

52 Suốt đời Sau-lơ đánh giặc hăng say cùng dân
Phi-li-tin. Khi ông thấy ai mạnh dạn, can đảm thì
kết nạp vào quân đội mình.

15
Sau-lơ bị gạt bỏ khỏi ngôi vua

1 Sa-mu-ên bảo Sau-lơ, “Ta là người mà CHÚA
sai đến để bổ nhiệm ngươi làm vua trên Ít-ra-
en. Bây giờ hãy nghe lời Ngài phán. 2 Đây là lời
CHÚA Toàn Năng phán: ‘Khi Ít-ra-en ra khỏi Ai-
cập, quân A-ma-léc tìm cách ngăn không cho họ
vào Ca-na-an. Cho nên ta sẽ trừng phạt chúng.
3 Bây giờ hãy đi đánh dân A-ma-léc và tận diệt
mọi thứ thuộc về chúng. Đừng để lại vật gì còn
sống. Hãy diệt hết đàn ông, đàn bà, con trẻ, hài
nhi, súc vật, chiên, lạc đà và lừa.’ ”

4 Vậy Sau-lơ tập họp quân lính tại Tê-la-im. Có
hai trăm ngàn bộ binh và mười ngàn người từ
Giu-đa. 5 Rồi Sau-lơ đi đến thành A-ma-léc và
đặt toán phục kích trong hố. 6 Ông bảo người
Kê-nít, “Hãy dang xa ra. Hãy tránh xa người A-
ma-léc nếu không các ngươi sẽ bị ta giết chung
với chúng vì các ngươi đã tỏ lòng tử tế với dân
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Ít-ra-en khi họ ra khỏi Ai-cập.” Vậy người Kê-nít
tránh xa khỏi người A-ma-léc.

7 Sau đó Sau-lơ chiến thắng người A-ma-léc.
Ông đánh chúng suốt từ Ha-vi-la cho đến Su-rơ,
ngay biên giới Ai-cập. 8Ông bắt sống A-gác, vua
A-ma-léc, nhưng ông dùng gươm giết sạch đạo
quân của A-gác. 9 Sau-lơ và quân đội ông để A-
gác sống cùng với các con chiên tốt nhất, gia
súc mập, và chiên con. Họ để những thú vật tốt
sống, không muốn giết. Nhưng họ chỉ giết các
con thú ốm yếu, bệnh tật, vô dụng.

Sa-mu-ên chứng tỏ Sau-lơ phạm tội
10 CHÚA liền bảo Sa-mu-ên như sau: 11 “Ta rất

tiếc đã lập Sau-lơ làm vua vì người không còn
theo ta hay vâng mệnh lệnh ta.” Sa-mu-ên cũng
rất buồn bực cho nên ông kêu la cùng CHÚA suốt
đêm.

12 Sáng sớm hôm sau Sa-mu-ên dậy ra đón Sau-
lơ. Nhưng dân chúng bảo ông, “Sau-lơ đã đi Cạt-
mên vì ông ta định dựng một đài kỷ niệm cho
mình ở đó. Rồi ông ta sẽ đi xuống Ghinh-ganh.”
Vậy Sa-mu-ên đi xuống gặp Sau-lơ. Lúc ấy Sau-

lơ vừa mới dâng phần đầu tiên của những vật
ông ta cướp được từ dân A-ma-léc làm của lễ
thiêu cho Chúa.* 13 Khi Sa-mu-ên đến gặp Sau-
lơ thì Sau-lơ trình, “Cầu CHÚA ban phước cho
ông! Tôi đã làm theo mệnh lệnh CHÚA.”

14Nhưng Sa-mu-ên hỏi, “Vậy chớ tiếng bò rống
và chiên be he ta nghe là gì?”
* 15:12: Sau-lơ vừa mới … cho Chúa Câu nầy trích trong bản
cổ Hi-lạp.
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15 Sau-lơ đáp, “Các binh sĩ bắt chúng từ dân
A-ma-léc. Họ giữ lại những con chiên và bò
tốt nhất để dâng lên làm sinh tế cho CHÚA là
Thượng Đế của ông, nhưng chúng tôi giết hết
những thú khác.”

16 Sa-mu-ên bảo Sau-lơ, “Thôi! Hãy nghe lời
CHÚA phán cùng ta tối qua.”
Sau-lơ thưa, “Xin ông cứ nói.”
17 Sa-mu-ên bảo, “Trước kia ngươi không là

gì cả, nhưng bây giờ ngươi đã làm lãnh tụ của
các chi tộc trong Ít-ra-en. CHÚA đã chỉ định
ngươi làm vua trên Ít-ra-en. 18Ngài sai ngươi thi
hành một sứ mạng. Ngài bảo, ‘Hãy đi diệt hết
dân gian ác đó, là dân A-ma-léc. Hãy gây chiến
với chúng nó cho đến khi tuyệt diệt chúng nó.’
19 Vậy tại sao ngươi không vâng lời CHÚA? Tại
sao ngươi giữ lại những thứ tốt nhất cho mình?
Tại sao ngươi làm bậy như thế?”

20 Sau-lơ biện luận, “Nhưng tôi đã vâng lời
CHÚA. Tôi đã làm theo điều Ngài dặn tôi. Tôi
diệt hết dân A-ma-léc, rồi mang về A-gác là vua
dân đó. 21 Các binh sĩ giữ lại các con chiên và gia
súc tốt nhất để dâng lên cho CHÚA, là Thượng
Đế ông ở Ghinh-ganh.”

22 Sa-mu-ên trả lời, “Điều nào làm Ngài hài
lòng hơn: của lễ thiêu, các sinh tế hay là vâng
theo tiếng Ngài? Sự vâng lời tốt hơn của lễ.
Nghe lời Thượng Đế tốt hơn dângmỡ chiên. 23Vì
sự bất tuân cũng đáng tội như tà thuật. Tánh
kiêu căng cũng có tội như thờ lạy hình tượng.
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Ngươi đã gạt bỏ mệnh lệnh CHÚA cho nên bây
giờ CHÚA cũng gạt bỏ ngươi, không cho ngươi
làm vua nữa.”

24 Sau-lơ liền thưa cùng Sa-mu-ên, “Tôi đã
phạm tội. Tôi đã bất tuân mệnh lệnh CHÚA và
lời dặn của ông. Tôi sợ dân chúng nên làm theo
điều họ muốn. 25 Bây giờ, tôi van ông, hãy tha
tội cho tôi. Xin hãy trở lại với tôi để tôi có thể
thờ lạy CHÚA.”

26 Nhưng Sa-mu-ên đáp cùng Sau-lơ, “Ta
không trở lại với ngươi. Ngươi đã gạt bỏ mệnh
lệnh CHÚA, cho nên bây giờ CHÚA đã gạt bỏ
ngươi, không cho ngươi làm vua nữa.”

27Vừa khi Sa-mu-ên quay lưng đi thì Sau-lơ níu
vạt áo Sa-mu-ên, nên áo rách ra. 28 Sa-mu-ên bảo
ông, “Hôm nay CHÚA đã xé nước Ít-ra-en ra khỏi
ngươi như vậy và trao cho một người láng giềng
ngươi tốt hơn ngươi. 29 CHÚA là Đấng Hằng hữu
của Ít-ra-en. Ngài không nói dối cũng không đổi
ý. Ngài không phải là loài người mà đổi ý.”

30 Sau-lơ đáp, “Tôi đã phạm tội. Nhưng xin
ông hãy tôn trọng tôi trước mặt các bô lão của
dân tôi và trướcmặt cả dân Ít-ra-en. Hãy trở lại
cùng tôi để tôi có thể thờ lạy CHÚA là Thượng
Đế ông.” 31 Vậy Sa-mu-ên trở lại cùng Sau-lơ và
Sau-lơ thờ lạy CHÚA.

32 Sa-mu-ên bảo, “Hãy mang vua A-gác vua
dân A-ma-léc đến đây.”
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A-gác đến cùng Sa-mu-ên trong khi bị xiềng và
mừng thầm, “Sự đe dọa tính mạng mình chắc
qua rồi.”†

33Nhưng Sa-mu-ên bảo ông, “Gươm của ngươi
đã làm các bà mẹ mất con mình. Bây giờ mẹ
ngươi cũng không còn con nữa.” Sa-mu-ên
phanh thây A-gác trước mặt CHÚA tại Ghinh-
ganh.

34 Rồi Sa-mu-ên lên đường trở về Ra-ma, còn
Sau-lơ trở về nhà mình ở Ghi-bê-a. 35 Sau đó cho
đến mãn đời, Sa-mu-ên không còn gặp Sau-lơ
nữa, nhưng ông rất buồn vì Sau-lơ. Còn CHÚA
cũng ân hận đã lập Sau-lơ làm vua trên Ít-ra-en.

16
Sa-mu-ên đi đến Bết-lê-hem

1 CHÚA bảo Sa-mu-ên, “Ngươi ân hận về Sau-
lơ cho đến chừng nào? Ta đã gạt bỏ không cho
nó làm vua trên Ít-ra-en nữa. Hãy đổ dầu đầy
sừng* của ngươi và ra đi. Ta sai ngươi đến Gie-
xê ở Bết-lê-hem, vì ta đã chọnmột trong các con
trai người làm vua.”

2Nhưng Sa-mu-ên thưa, “Nếu tôi đi mà Sau-lơ
biết được, ông ta sẽ tìm cách giết tôi.”
CHÚA bảo, “Hãy mang một con bò con theo

ngươi và nói, ‘Ta đến dâng của lễ cho CHÚA.’
3 Hãy mời Gie-xê tham dự vào của lễ. Rồi ta sẽ
† 15:32: Sự đe dọa … qua rồi Bản cổ Hi-lạp ghi “Lối đối xử nầy
còn tệ hơn là cái chết nữa.” * 16:1: sừng Sừng của thú vật
thường rỗng ruột và dùng làm chai đựng dầu.
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bảo ngươi biết phải làm gì. Ngươi phải bổ nhiệm
người mà ta sẽ chỉ định.”

4 Sa-mu-ên làm theo y như điều CHÚA dặn. Khi
ông đến Bết-lê-hem thì các bô lão trong thành
run sợ. Họ gặp và hỏi ông, “Mọi sự đều bình
yên không ông?”

5 Sa-mu-ên đáp, “Mọi việc đều bình yên. Ta
đến để dâng của lễ cho CHÚA. Hãy biệt riêng
mình ra thánh cho CHÚA và đến dâng của lễ với
ta.” Rồi ông biệt riêng các con trai Gie-xê ra cho
CHÚA và mời họ đến dâng của lễ.

6 Khi họ đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp liền nghĩ
thầm, “Chắc CHÚA chọn người nầy, kẻ đang
đứng trước mặt Ngài.”

7 Nhưng CHÚA bảo Sa-mu-ên, “Đừng xem
tướng tá đẹp trai của Ê-li-áp hay tầm vóc cao ráo
của nó vì ta không chọn nó. Thượng Đế không
nhìn như loài người nhìn. Loài người nhìn bên
ngoài nhưng Thượng Đế nhìn trong lòng.”

8 Rồi Gie-xê gọi A-bi-na-đáp, bảo đi qua trước
mặt Sa-mu-ên. Nhưng Sa-mu-ên nói, “CHÚA
cũng không chọn anh nầy.”

9 Rồi Gie-xê bảo Sam-ma đi qua nhưng Sa-mu-
ên nói, “Không, CHÚA không chọn anh nầy.”

10 Gie-xê bảo bảy con trai mình đi qua trước
mặt Sa-mu-ên nhưng Sa-mu-ên nói, “CHÚA
không chọn ai trong mấy người nầy.”

11 Rồi Sa-mu-ên hỏi Gie-xê, “Ông chỉ có bấy
nhiêu con trai đây thôi sao?”
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Gie-xê đáp, “Tôi còn đứa út nữa nhưng nó
đang chăn chiên.”
Sa-mu-ên bảo, “Hãy cho gọi nó đến. Chúng ta

sẽ không ăn cho đến khi nó đến.”
12 Vậy Gie-xê cho gọi con trai út vào. Anh ta

tốt tướng, khỏe mạnh† và đẹp trai.
CHÚA bảo Sa-mu-ên, “Hãy bổ nhiệm nó vì nó

là người ta chọn.”
13 Sa-mu-ên liền lấy chai đựng dầu ô liu và đổ

trên đầu con trai út của Gie-xê trước mặt các
người anh. Từ hôm đó trở đi Thần Linh của
CHÚA hành động trên Đa-vít. Còn Sa-mu-ên lên
đường trở về Ra-ma.

Đa-vít phục vụ Sau-lơ
14Nhưng Thần Linh CHÚA vừa rời khỏi Sau-lơ

thì liền có một ác thần từ CHÚA quấy rối ông.
15 Các tôi tớ Sau-lơ bảo ông, “Nầy, một ác thần
từ Thượng Đế đang quấy rối bệ hạ. 16 Cho phép
chúng tôi đi tìm người biết chơi đờn cầm. Khi
ác thần từ Thượng Đế quấy rối bệ hạ thì người
đó sẽ gảy đờn, bệ hạ sẽ thấy dễ chịu hơn.”

17 Vậy Sau-lơ bảo các đầy tớ, “Hãy tìm người
gảy đờn thật giỏi mang đến đây cho ta.”

18 Một trong các đầy tớ thưa, “Tôi thấy một
con trai của Gie-xê ở Bết-lê-hem chơi đờn cầm
rất hay. Anh ta cũng can đảm và bạo dạn nữa.
Anh ăn nói giỏi, cao ráo. CHÚA ở cùng anh ta.”
† 16:12: khỏe mạnh Bản Hê-bơ-rơ ghi “hồng hào,” hay “tóc
hung hung đỏ.”
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19 Sau-lơ sai sứ giả đến bảo Gie-xê, “Cho Đa-vít
con trai ngươi đang chăn chiên đến với ta.”

20Vậy Gie-xê chất lên lưng lừa bánhmì, bầu da
đựng đầy rượu, một con dê con gởi theo Đa-vít
con mình để biếu Sau-lơ. 21 Khi Đa-vít đến cùng
Sau-lơ thì bắt tay phục vụ người ngay. Sau-lơ
thích Đa-vít lắm cho nên cắt anh làm người vác
áo giáp mình. 22 Sau-lơ nhắn với Gie-xê rằng,
“Hãy để cho Đa-vít ở đây phục vụ ta vì ta thích
nó lắm.”

23 Khi ác thần từ Thượng Đế quấy nhiễu Sau-
lơ thì Đa-vít liền lấy đàn ra gảy. Ác thần liền lìa
khỏi Sau-lơ, ông cảm thấy dễ chịu hơn.

17
Đa-vít và Gô-li-át

1Người Phi-li-tin tập họp quân sĩ để gây chiến.
Họ họp lại Xô-cô trong xứ Giu-đa và đóng quân
ở Ê-phe Đa-mim, nằm giữa Xô-cô và A-xê-ca.

2 Sau-lơ và quân Ít-ra-en tập họp tại thung
lũng Ê-la và đóng quân ở đó, giàn trận chiến
đấu chống quân Phi-li-tin. 3Quân Phi-li-tin kiểm
soát một ngọn đồi còn quân Ít-ra-en kiểm soát
ngọn đồi đối diện, ở giữa là thung lũng.

4 Quân Phi-li-tin có một dũng sĩ từ miền Gát
tên Gô-li-át. Hắn ta cao chín bộ, một tấc. Hắn
từ trại quân Phi-li-tin đi ra 5 đầu đội mũ đồng
và mặc áo giáp đồng nặng một trăm hai mươi
lăm cân. 6 Hắn cũng mang các miếng che bằng
đồng quanh bắp chân và sau lưngmang một cây
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giáo bằng đồng. 7 Cán gỗ của cây giáo lớn của
hắn to như cây đòn của thợ dệt, và lưỡi giáo cân
nặng khoảngmười lăm cân. Hắn có viên sĩ quan
mang khiên cho hắn đi trước.

8 Gô-li-át đứng kêu to lên cùng các binh sĩ Ít-
ra-en rằng, “Sao các ngươi giàn trận ra làm gì?
Ta là người Phi-li-tin, các ngươi là tôi tớ Sau-lơ!
Hãy chọn một người trong các ngươi ra chiến
đấu với ta. 9 Nếu hắn đánh và giết ta thì chúng
ta sẽ làm tôi tớ các ngươi. Nhưng nếu ta giết hắn
thì các ngươi sẽ làm tôi tớ chúng ta.”

10 Rồi hắn tiếp, “Hôm nay ta đứng thách thức
đạo quân Ít-ra-en! Hãy đưamột người trong các
ngươi ra đối địch với ta!”

11 Sau-lơ và quân Ít-ra-en nghe lời thách thức
của người Phi-li-tin đều khiếp đảm.

Đa-vít ra tiền tuyến
12 Đa-vít là con Gie-xê, người Ép-ra-im, thuộc

Bết-lê-hem xứ Giu-đa. Gie-xê có tám con trai.
Trong thời Sau-lơ làm vua thì Gie-xê đã già rồi.
13 Ba con trai lớn của Gie-xê đã đi theo Sau-lơ ra
mặt trận. Con trai cả là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-
bi-na-đáp, và con thứ ba là Sam-ma. 14 Đa-vít là
con út. Ba con trai lớn của Gie-xê đi theo Sau-lơ,
15nhưng Đa-vít đi tới lui từ Sau-lơ về Bết-lê-hem,
nơi ông chăn chiên cho cha mình.

16 Suốt bốn mươi ngày cứ mỗi sáng mỗi chiều
người Phi-li-tin đi ra đứng trước đạo quân Ít-ra-
en.

17 Gie-xê bảo Đa-vít, “Con hãy mang nửa hộc
gạo rang và mười ổ bánh mì đến cho các anh
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con trong trại quân. 18Ngoài ra cũng mang theo
mười miếng phó mát cho viên chỉ huy và cho
các anh con. Xem thử các anh con ra sao rồi
mang về cho cha bằng cớ gì để thấy chúng nó
bình yên. 19 Sau-lơ, các anh con và quân ngũ Ít-
ra-en ở trong thung lũng Ê-la, đang đánh nhau
với quân Phi-li-tin.”

20 Sáng sớm hôm sau Đa-vít giao bầy chiên lại
cho một người chăn khác rồimang thức ăn và ra
đi theo như Gie-xê dặn bảo. Khi Đa-vít đến trại
thì đạo quân đang giàn thế trận, hò hét vang dậy.
21Người Ít-ra-en và người Phi-li-tin giàn quân ra
đối diện nhau sẵn sàng lâm chiến.

22 Đa-vít giao thức ăn cho một người giữ thực
phẩm rồi chạy ra hàng quân để nói chuyện với
các anh mình. 23 Trong khi đang nói chuyện với
họ thì Gô-li-át, dũng sĩ người Phi-li-tin, gốc ở Gát,
đi ra. Hắn la hét nghịch dân Ít-ra-en như thường
lệ, Đa-vít nghe thấy.

24Khi quân Ít-ra-en thấy Gô-li-át thì hoảng hốt
bỏ chạy. 25Họ bảo nhau, “Nhìn hắn kìa! Hắn cứ
đi ra thách thức quân Ít-ra-en. Ai giết được hắn
thì vua sẽ thưởng cho nhiều tiền lắm. Ai giết
được hắn thì vua sẽ gả con gái và miễn thuế cho
gia đình người trong cả Ít-ra-en.”

26 Đa-vít hỏi mấy người đứng gần đó, “Ai giết
được người Phi-li-tin nầy và cất sự sỉ nhục ra
khỏi Ít-ra-en thì được thưởng gì? Tên Phi-li-tin
không chịu cắt dương bì nầy là ai mà phách
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tướng như vậy? Hắn tưởng hắn có thể bêu xấu
đạo quân của Thượng Đế hằng sống à?”

27 Các người Ít-ra-en thuật lại cho Đa-vít phần
thưởng của người giết được Gô-li-át. 28 Khi Ê-li-
áp, anh cả Đa-vít nghe ông nói chuyện với các
quân sĩ thì nổi giận với Đa-vít. Ông hỏi, “Mầy
tới đây làm gì? Ai lo cho mấy con chiên củamầy
trong sa mạc? Tao biết lòng mầy tự phụ và gian
ác. Mầy chỉ muốn xuống đây để xem đánh nhau
thôi.”

29 Đa-vít hỏi lại, “Tôi có làm gì đâu? Nói
chuyện cũng không được sao?” 30 Rồi ông quay
sang những người khác và lặp lại câu hỏi thì họ
cũng trả lời y như trước.

31 Nhưng có người thuật lại cho Sau-lơ nghe
lời Đa-vít nói cho nên Sau-lơ cho gọi Đa-vít đến.
32 Đa-vít trấn an Sau-lơ, “Xin đừng ai nản lòng.
Tôi, kẻ tôi tớ vua, sẽ đi chiến đấu cùng tên Phi-
li-tin nầy!”

33 Sau-lơ đáp, “Con không thể nào đi ra đánh
tên Phi-li-tin được đâu. Con chỉ là đứa con nít
còn Gô-li-át đã là chiến sĩ từ khi còn trẻ.”

34 Nhưng Đa-vít thưa cùng Sau-lơ, “Kẻ tôi tớ
vua xưa nay chăn chiên cho cha tôi. Khi có sư tử
hay gấu đến tha chiên đi khỏi bầy, 35 thì tôi liền
rượt theo. Tôi đánh và giật con chiên ra khỏi
miệng nó. Nếu nó nhào đến tấn công tôi thì tôi
nắm bờm nó, đánh giết nó. 36 Tôi, kẻ tôi tớ vua
đã giết sư tử lẫn gấu! Tên Phi-li-tin không chịu
cắt dương bì nầy cũng như các con thú đó thôi,
vì nó dám nhục mạ đạo quân của Thượng Đế
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hằng sống. 37 CHÚA đã cứu tôi khỏi sư tử và
gấu thì Ngài là Đấng sẽ cứu tôi khỏi tên Phi-li-tin
nầy.”
Sau-lơ bảo Đa-vít, “Thôi con đi, cầu CHÚA ở

cùng con.” 38 Sau-lơ lấy áo mình mặc cho Đa-
vít. Vua cũng lấy mũ sắt đội lên đầu Đa-vít và
cho Đa-vít mặc áo giáp. 39 Đa-vít đeo gươm của
Sau-lơ và tập đi thử nhưng không quen các thứ
áo giáp Sau-lơ mặc cho mình.
Ông bảo Sau-lơ, “Tôi mặc thế nầy không được

vì không quen.” Rồi Đa-vít cởi hết các thứ ấy
ra. 40 Cậu chỉ cầm cây gậy trong tay và chọn
năm viên sỏi láng nơi suối bỏ vào trong túi chăn
chiên của mình và lấy cái ná xong đi ra đối đầu
tên Phi-li-tin.

Đa-vít giết Gô-li-át
41 Ngay lúc đó tên Phi-li-tin cũng tiến tới giáp

mặt Đa-vít. Tên lính vác khiên cho hắn đi trước
hắn. 42 Khi Gô-li-át nhìn Đa-vít thấy ông chỉ
là chú bé*, khỏe mạnh† và đẹp trai thì khinh
thường. 43 Hắn hỏi, “Bộ mầy cho tao là chó hay
sao mà cầm gậy đến với tao?” Rồi nó nhân danh
các thần mình mà chửi rủa Đa-vít. 44 Hắn bảo
Đa-vít, “Đến đây. Tao sẽ ban thây mầy cho chim
trời và muông thú ăn!”

45 Nhưng Đa-vít bảo hắn, “Ngươi đến với ta
cầm gươm và hai cây giáo. Nhưng ta đến với
ngươi nhân danh CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế
* 17:42: chú bé Hay “thiếu niên” hoặc “người trợ giúp chiến
sĩ.” † 17:42: khỏe mạnh Bản Hê-bơ-rơ ghi “hồng hào,” hay
“tóc hung hung đỏ.”
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của đạo quân Ít-ra-en! Ngươi đã dám nhục mạ
Ngài. 46 Hôm nay CHÚA sẽ trao ngươi vào tay
ta, ta sẽ giết và cắt đầu ngươi. Bữa nay ta sẽ
ban thây quân Phi-li-tin cho chim trời và muông
thú ăn. Rồi cả thế giới sẽ biết rằng trong Ít-ra-
en có một Thượng Đế! 47Mọi người có mặt đây
sẽ biết rằng CHÚA không cần gươm hay giáo để
giải cứu con người. Trận mạc thuộc về Ngài, và
Ngài sẽ trao ngươi vào tay ta.”

48 Trong khi Gô-li-át đang tiến tới để tấn công
Đa-vít thì Đa-vít chạy nhanh tới để nghênh chiến
với hắn.

49 Anh ta thò tay trong túi lấy ra một viên sỏi
bỏ vào ná bắn. Viên đá đập trúng ngay và lọt sâu
vào trán tên Phi-li-tin. Gô-li-át té úp mặt xuống
đất.

50 Thế là Đa-vít đánh thắng tên Phi-li-tin bằng
cái ná và hòn sỏi. Ông đánh giết hắn mà không
có gươm trong tay. 51 Rồi Đa-vít chạy đến đứng
bên thây của hắn. Ông rút gươm của Gô-li-át ra
khỏi vỏ và cắt đầu hắn.
Khi quân Phi-li-tin thấy dũng sĩ mình đã chết

liền quay lưng bỏ chạy tán loạn. 52 Các người
Ít-ra-en và Giu-đa hò hét đuổi theo quân Phi-li-
tin suốt cho đến cổng thành Gát và cổng Éc-rôn.
Xác quân Phi-li-tin nằm la liệt trên đường Sa-a-
ra-im cho đến Gát và Éc-rôn. 53 Sau khi rượt
đuổi quân Phi-li-tin thì quân Ít-ra-en quay trở
lại cướp phá trại quân của chúng.

54 Đa-vít mang đầu Gô-li-át về Giê-ru-sa-lem
và cất vũ khí hắn trong lều mình.
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Sau-lơ bắt đầu sợ Đa-vít
55 Khi Sau-lơ thấy Đa-vít đi ra đối đầu với Gô-

li-át liền hỏi Áp-ne, tư lệnh quân độimình rằng,
“Áp-ne, cha của cậu đó là ai vậy?”
Áp-ne đáp, “Tâu vua, tôi không biết.”
56 Vua bảo, “Tìm xem thử cậu ta là con ai.”
57 Đa-vít trở về sau khi giết Gô-li-át thì Áp-ne

đưa cậu ta đến Sau-lơ. Lúc đó Đa-vít vẫn đang
xách đầu của Gô-li-át trong tay.

58 Sau-lơ hỏi cậu, “Nầy cậu, cậu là con ai?”
Đa-vít thưa, “Tôi là con của Gie-xê kẻ tôi tớ vua

ở Bết-lê-hem.”

18
Sau-lơ sợ Đa-vít

1Khi Đa-vít vừa nói xong với Sau-lơ thì Giô-na-
than cảm thấy quyến luyến Đa-vít. Anh ta yêu
Đa-vít như chính mình vậy. 2 Từ hôm đó trở đi
Sau-lơ giữ Đa-vít với mình luôn không cho trở
về nhà cha cậu nữa. 3 Giô-na-than kết ước với
Đa-vít vì anh ta yêu Đa-vít như bản thân mình*.
4Anh lấy áo ngoài củamìnhmặc cho Đa-vít cùng
với áo giáp, luôn cả gươm, cung và thắt lưng.

Sau-lơ lo ngại về những thành công
của Đa-vít

5 Sau-lơ sai Đa-vít đi đánh nhiều nơi, lúc nào
Đa-vít cũng chiến thắng. Sau-lơ liền cử Đa-vít
chỉ huy các binh sĩ của mình, một quyết định

* 18:3: Giô-na-than … bản thân mình Nguyên văn, “Linh hồn
Giô-na-than gắn liền với linh hồn Đa-vít.”
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mà các sĩ quan của Sau-lơ và dân chúng đều hài
lòng. 6 Sau khi Đa-vít đã chiến thắng tên Phi-li-
tin, ông và các binh sĩ trở về. Các thiếu nữ từ
khắp các thị trấn Ít-ra-en đi ra đón vua Sau-lơ.
Họ reo vui ca hát, nhảy múa, đánh trống cơm
và các nhạc cụ bằng dây. 7 Trong khi nhảymúa,
họ hát rằng,

“Sau-lơ giết hàng ngàn quân thù,
còn Đa-vít giết hàng vạn.”

8 Bài ca ấy của các phụ nữ làm phật lòng Sau-
lơ, ông rất tức giận. Ông nghĩ thầm, “Các phụ
nữ nói Đa-vít giết hằng vạn nhưng ta chỉ giết
hằng ngàn. Vậy chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước
thôi!”† 9 Từ đó về sau Sau-lơ trông chừng Đa-vít
vì trong lòng ông đâm ra ganh tức.

10 Hôm sau khi ác thần từ Thượng Đế nhập
vào Sau-lơ trong lúc ông đang nói tiên tri‡ trong
nhà mình. Đa-vít ngồi gảy đờn cầm như thường
lệ, còn Sau-lơ thì đang cầm cây giáo trong tay.
11 Sau-lơ phóng cây giáo và định bụng, “Ta sẽ
ghim nó vào vách.” Nhưng Đa-vít né mũi giáo
của Sau-lơ hai lần.

12 CHÚA ở cùng Đa-vít nhưng Ngài lìa khỏi
Sau-lơ nên Sau-lơ rất sợ Đa-vít. 13 Ông phái Đa-
vít đi và cử Đa-vít chỉ huy một ngàn binh sĩ. Cho
† 18:8: Vậy chỉ còn … ngôi nước thôi Câu nầy không có trong
các bản cổ Hi-lạp. ‡ 18:10: nói tiên tri Từ ngữ Hê-bơ-rơ có
nghĩa là “mê sảng.” Người ở trong trạng thái nầy không kiểm
soát được chínhmình. Có khi Thượng Đế dùng lối nầy để truyền
một sứ điệp của Ngài cho người khác.
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nên Đa-vít chỉ huy họ ra trận. 14 Việc gì ông làm
cũng thành công vì CHÚA ở cùng ông. 15 Khi
Sau-lơ thấy Đa-vít quá thành công thì lại càng
sợ Đa-vít hơn nữa. 16 Nhưng toàn dân Ít-ra-en
và Giu-đa thích Đa-vít vì ông là người chỉ huy họ
nơi mặt trận.

Con gái Sau-lơ lấy Đa-vít
17 Sau-lơ bảo Đa-vít, “Đây là Mê-ráp con gái

lớn của ta. Ta sẽ cho ngươi lấy nó. Ngươi sẽ làm
con ta và là chiến sĩ giỏi cho ta§. Ta chỉ đòi ngươi
tiếp tục tỏ ra can đảm và đánh trận cho CHÚA.”
Sau-lơ nghĩ thầm, “Ta khỏi cần giết Đa-vít. Để
cho bọn Phi-li-tin làm chuyện đó.”

18Nhưng Đa-vít trả lời với Sau-lơ rằng, “Tôi là
ai? Gia đình tôi đâu có danh giá gì đâu mà tôi
được làm rể vua.”

19 Cho nên đến kỳ Mê-ráp, con gái Sau-lơ phải
gả cho Đa-vít thì Sau-lơ lại gả nàng cho A-ri-ên ở
Mê-hô-la.

20 Trong khi đó Mi-canh, con gái khác của Sau-
lơ lại yêu Đa-vít. Khi Sau-lơ hay được thì thích
lắm. 21 Ông nghĩ thầm, “Ta sẽ cho nó lấy Đa-vít
để cho hắn vào bẫy rồi bọn Phi-li-tin sẽ đánh bại
hắn.” Vậymột lần nữa Sau-lơ bảo Đa-vít, “Ngươi
sẽ làm con rể ta.”

22 Sau-lơ bảo các tôi tớ mình nói riêng với Đa-
vít, “Nầy, vua thích anh lắm. Các tôi tớ vua cũng

§ 18:17: chiến sĩ giỏi cho ta Nghĩa là thuộc giai cấp chiến sĩ.
Họ không phải làm các nhiệm vụ khác của người dân thường.
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chịu anh nữa. Đó là những lý do anh nên làm
con rể vua.”

23 Các tôi tớ Sau-lơ nói như thế với Đa-vít
nhưng Đa-vít trả lời, “Bộ mấy anh tưởng dễ làm
con rể vua lắm sao? Thân phận tôi nghèo hèn,
đâu có ra gì.”

24 Khi các tôi tớ Sau-lơ thuật lại cho Sau-lơ lời
Đa-vít nói, 25 thì Sau-lơ bảo, “Nói với nó, ‘Vua
không đòi tiền bạc sính lễ* gì cho cô dâu cả. Vua
chỉ đòi một trăm dương bì của dân Phi-li-tin để
báo thù thôi.’ ” Sau-lơ dự định để quân Phi-li-tin
giết Đa-vít.

26 Khi các tôi tớ Sau-lơ thuật điều đó cho Đa-
vít nghe thì ông bằng lòng làm rể vua. 27Ông và
thuộc hạ liền đi ra giết hai trăm† người Phi-li-tin.
Đa-vítmang tất cả các dương bì trình cho Sau-lơ
để được làm rể vua.
Sau-lơ liền gả Mi-canh, con gái mình cho Đa-

vít làm vợ. 28 Sau-lơ thấy CHÚA ở cùng Đa-vít và
Mi-canh con gáimình yêu Đa-vít 29nên ông càng
sợ Đa-vít thêm nữa và trở thành thù nghịch với
Đa-vít suốt đời mình.

30Các viên chỉ huy quân Phi-li-tin vẫn kéo binh
ra đánh dân Ít-ra-en nhưng lần nào Đa-vít cũng
tài giỏi hơn các sĩ quan của Sau-lơ cho nên Đa-vít
càng nổi danh.

* 18:25: sính lễ Vào thời Cựu Ước, người đàn ông muốn cưới
vợ phải mang sính lễ đến cho cha của cô dâu. † 18:27: hai
trăm Bản cổ Hi-lạp ghi “một trăm.”
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19
Giô-na-than che chở cho Đa-vít

1 Sau-lơ bảo Giô-na-than và các tôi tớ mình tìm
cách giết Đa-vít nhưng Giô-na-than rất thích Đa-
vít. 2 Cho nên ông báo trước cho Đa-vít rằng,
“Sau-lơ cha tôi đang tìm dịp giết anh đó. Cho nên
buổi sáng phải cẩn thận. Hãy núp nơi nào cho
kín đáo. 3 Tôi sẽ đi ra và đứng với cha tôi trong
đám ruộngmà anh núp rồi tôi sẽ nói chuyện với
cha tôi về anh. Tôi sẽ cho anh biết sự việc ra
sao.”

4 Khi Giô-na-than nói chuyện với Sau-lơ, cha
mình thì khen Đa-vít đủ điều. Giô-na-than bảo,
“Vua không nên làm hại Đa-vít kẻ tôi tớ vua vì
Đa-vít không làm gì tổn hại cho vua. Những gì
anh ta làm đều ích lợi cho vua. 5 Đa-vít đã liều
mạng khi giết Gô-li-át người Phi-li-tin, và CHÚA
đã ban sự đắc thắng lớn lao cho Ít-ra-en. Cha
nhìn thấy điều đó và hớn hở. Vậy tại sao cha lại
muốn hại Đa-vít? Anh ta không làm gì nên tội.
Không có lý do gì để giết anh ta cả!”

6 Sau-lơ nghe lời Giô-na-than liền hứa như sau:
“Ta hứa có CHÚA hằng sống làm chứng, Đa-vít
sẽ không bị giết.”

7 Vậy Giô-na-than gọi Đa-vít và thuật lại cho
bạnmình nghe những lời bàn bạc. Ông đưa Đa-
vít trình diện Sau-lơ, rồi Đa-vít phục vụ Sau-lơ
như trước.

Sau-lơ tìm cách giết Đa-vít
8 Khi chiến tranh bùng nổ trở lại thì Đa-vít

ra trận đánh người Phi-li-tin. Ông đánh bại họ,
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tất cả đều chạy trốn khỏi Đa-vít. 9 Nhưng có
lần ác thần từ CHÚA nhập vào Sau-lơ trong khi
đang ngồi trong nhà, trong tay ông cầm cây
giáo. Đa-vít thì đang gảy đờn cầm. 10 Sau-lơ tìm
cách phóng cây giáo định ghim Đa-vít vào vách
nhưng Đa-vít né khỏi. Cây giáo cắm vào vách,
còn Đa-vít chạy trốn trong đêm đó.

11 Sau-lơ sai người đến nhà Đa-vít canh chừng
đợi đến sáng sẽ giết ông. NhưngMi-canh, vợ Đa-
vít bảo trước cho ông rằng, “Đêm nay anh phải
trốn đi. Nếu không sáng mai là anh chết đó.”
12 Nàng thòng Đa-vít qua cửa sổ để ông chạy
thoát. 13 Rồi Mi-canh lấy một bức tượng, đặt
nằm trên giường, cho mặc áo quần đàng hoàng
và phủ lông dê lên đầu tượng.

14 Sau-lơ sai người đến bắt Đa-vít nhưng Mi-
canh nói, “Anh ấy bị đau.”

15 Sau-lơ lại cho người đi gặp Đa-vít lần nữa và
bảo, “Đau cũng mang nó trên giường đến đây
cho tao giết.”

16 Khi các người được sai đến vào nhà Đa-vít
thì chỉ thấy cái tượng nằm trên giường, đầu phủ
lông dê.

17 Sau-lơ hỏi Mi-canh, “Tại sao con gạt cha thế
nầy? Con để cho kẻ thù cha trốn thoát rồi!”
Mi-canh trả lời với Sau-lơ, “Đa-vít dọa con

rằng nếu không giúp anh ấy trốn thoát, anh ấy
sẽ giết con.”

Đa-vít chạy đến trại quân ở Ra-ma
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18 Sau khi Đa-vít trốn thoát khỏi tay Sau-lơ
thì ông đến gặp Sa-mu-ên ở Ra-ma và thuật lại
những gì Sau-lơ đã làm cho mình. Rồi Đa-vít và
Sa-mu-ên đi đến Na-giốt và ở đó.

19 Sau-lơ nghe tin Đa-vít đang ở Na-giốt tại Ra-
ma. 20 Cho nên ông sai người đến bắt Đa-vít.
Nhưng họ gặp một nhóm các nhà tiên tri đang
nói tiên tri*, có Sa-mu-ên đứng hướng dẫn họ.
Thần của Thượng Đế nhập vào các người của
Sau-lơ, họ cũng nói tiên tri.

21 Khi Sau-lơ nghe tin đó liền sai các người
khác đến thì họ cũng nói tiên tri. Rồi ông sai
toán thứ ba, toán nầy cũng nói tiên tri luôn.
22 Sau cùng Sau-lơ đích thân tới Ra-ma. Ông đến
giếng lớn gần sân đập lúa ở Xê-cu. Ông hỏi, “Sa-
mu-ên và Đa-vít đâu rồi?”
Dân chúng trả lời, “Họ đang ở Na-giốt thuộc

Ra-ma.”
23 Khi Sau-lơ đến Na-giốt thuộc Ra-ma, thần

linh của Thượng Đế nhập vào ông. Trong khi
đang đi, ông nói tiên tri cho đến khi tới Na-giốt
thuộc Ra-ma. 24Ông ta cũng cởi áo ra và nói tiên
tri trước mặt Sa-mu-ên. Ông nằm như thế suốt
ngày đêm.
Vì thế mà dân chúng hỏi, “Sau-lơ mà cũng

thuộc vào hàng các nhà tiên tri à?”

* 19:20: nói tiên tri Nghĩa là “nói thay cho Thượng Đế.” Đây
cũng có nghĩa là thần linh của Thượng Đế nhập vào họ khiến họ
nhảy múa và ca hát. Xem thêm câu 23.
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20
Giô-na-than giúp đỡ Đa-vít

1 Rồi Đa-vít trốn khỏi Na-giốt thuộc Ra-ma.
Ông đến gặp Giô-na-than và hỏi, “Tôi đã làm gì?
Tôi đã phạm tội ác gì? Tôi có tội gì nghịch cha
anh mà ông ta tìm cách giết tôi?”

2 Giô-na-than đáp, “Không sao cả! Anh sẽ
không chết đâu! Anh thấy không, cha tôi không
khi nào làm chuyện gì dù lớn hay nhỏ mà chẳng
cho tôi biết. Chẳng lẽ cha tôi lại giấu chuyện nầy
với tôi? Không đâu!”

3Nhưng Đa-vít thề rằng, “Cha anh biết rõ anh
thích tôi. Ông ta tự nhủ, ‘Không nên cho Giô-
na-than biết chuyện nầy vì nó sẽ nói lại với Đa-
vít.’* Tôi chỉ CHÚA hằng sống và mạng anh mà
đoan chắc rằng tôi chỉ cách cái chết có một bước
thôi!”

4 Giô-na-than bảo Đa-vít, “Tôi sẽ làm bất cứ
điều gì anh muốn tôi làm.”

5 Đa-vít bảo, “Nầy, mai là ngày lễ Trăng Mới.
Tôi đáng lẽ phải ăn với nhà vua, nhưng hãy để
tôi trốn trong ruộng cho đến chiều ngày thứ ba.
6Nếu cha anh thấy tôi vắngmặt thì hãy nói rằng,
‘Đa-vít nài nỉ con đi về quê ở Bết-lê-hem. Mỗi
năm gia đình nó họp lại để dâng sinh tế.’ 7 Nếu
cha anh trả lời, ‘Tốt,’ thì tôi bình an. Nhưng nếu
cha anh nổi giận thì anh biết ngay rằng ông ta
muốn hại tôi. 8 Giô-na-than ơi, hãy hết lòng với

* 20:3: nó sẽ nói lại với Đa-vít Câu nầy trích trong bản cổ
Hi-lạp. Bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ ghi “nó sẽ tức giận.”
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tôi, kẻ tôi tớ anh. Anh đã lập giao ước với tôi
trước mặt CHÚA. Nếu tôi có tội thì chẳng thà
chính tay anh giết tôi còn hơn chớ đừng trao tôi
vào tay cha anh.”

9 Giô-na-than đáp, “Không đời nào có chuyện
đó! Nếu tôi biết cha tôi định tâm hại anh, tôi sẽ
báo cho anh biết trước!”

10 Đa-vít hỏi, “Ai sẽ cho tôi biết là câu trả lời
của cha anh lành hay dữ?”

11 Giô-na-than đáp, “Bây giờ chúng ta hãy ra
ngoài ruộng đi.” Vậy hai người đi ra ruộng.

12 Giô-na-than bảo Đa-vít, “Tôi cam kết điều
nầy trước mặt CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en:
Vào giờ nầy ngày mai, tôi sẽ hỏi cha tôi. Nếu
cha tôi cảm thấy hài lòng về anh, tôi sẽ nhắn tin
cho anh hay. 13 Nhưng nếu cha tôi định tâm hại
anh tôi cũng sẽ nhắn tin cho anh hay và để anh
đi bình yên. Nếu tôi không làm điều đó nguyện
CHÚA phạt tôi. Nguyện CHÚA ở cùng anh như
đã ở cùng cha tôi. 14 Nhưng anh hãy tỏ lòng
nhân từ của CHÚA đối với tôi suốt đời tôi để tôi
khỏi chết. 15Anh cũng không được ngưng bày tỏ
lòng nhân từ đối với gia đình tôi dù cho sau khi
CHÚA đã tiêu diệt mọi kẻ thù† anh khỏi mặt đất
đi nữa.” 16 Vậy Giô-na-than kết ước với Đa-vít.
Ông bảo, “Nguyện CHÚA bắt kẻ thù của Đa-vít
chịu trách nhiệm.”‡

† 20:15: kẻ thù Hay “dòng dõi.” ‡ 20:16: Nguyện CHÚA
… trách nhiệm Bản Hê-bơ-rơ ở đây không rõ nghĩa. Nhiều bản
dịch khác nhau. Có thể dịch “Ông ta xin Chúa giúp họ thực hiện
giao ước.”
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17 Rồi Giô-na-than yêu cầu Đa-vít lặp lại lời
hứa yêu thương mình cho anh ta nghe vì anh
ta yêu Đa-vít như chính mình vậy.

18 Giô-na-than bảo Đa-vít, “Ngày mai là lễ
Trăng Mới. Ghế của anh sẽ trống nên cha tôi
sẽ nhận ra. 19 Vào ngày thứ ba anh hãy đi đến
chỗ anh núp khi chuyện lôi thôi nầy bắt đầu.
Hãy chờ cạnh tảng đá Ê-xên. 20 Đến ngày thứ
ba tôi sẽ bắn ba mũi tên về phía tảng đá như
thể tôi nhắm đích. 21 Rồi tôi sẽ sai một chú nhỏ
đi tìm lại các mũi tên đó. Nếu tôi bảo nó, ‘Các
mũi tên ở gần mầy đó, đi lấy mang lại đây,’ thì
anh sẽ có thể từ chỗ núp đi ra. Mọi việc bình
yên. Tôi lấy danh CHÚA hằng sống cam đoan,
không có gì nguy hiểm. 22 Nhưng nếu tôi bảo
nó, ‘Kìa, các mũi tên quá khỏi chỗ mầy,’ thì anh
phải trốn đi vì CHÚA sai anh đi. 23Hãy nhớ điều
chúng mình bàn với nhau. CHÚA sẽ làm nhân
chứng giữa anh và tôi mãi mãi.”

24 Vậy Đa-vít trốn trong ruộng. Khi Lễ Trăng
Mới đến thì vua ngồi vào bàn ăn. 25Ông vẫn ngồi
chỗ cũ, gần vách. Giô-na-than ngồi đối diện ông,
còn Áp-ne ngồi kế Sau-lơ, nhưng chỗ Đa-vít bỏ
trống. 26 Hôm đó Sau-lơ chẳng nói chẳng rằng.
Ông đoán, “Chắc có chuyện gì xảy ra cho nó rồi
cho nên nó không tinh sạch.”

27Nhưng đến hôm sau là ngày thứ hai mà chỗ
Đa-vít vẫn bỏ trống cho nên Sau-lơ hỏi Giô-na-
than, “Tại sao con trai Gie-xê không đến dự lễ
hôm qua và hôm nay?”
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28 Giô-na-than trả lời, “Đa-vít van xin con cho
nó đi xuống Bết-lê-hem. 29 Nó năn nỉ, ‘Hãy để
tôi đi vì gia đình tôi có dâng một sinh tế trong
tỉnh, anh tôi dặn tôi phải có mặt ở đó. Nhưng
nếu anh xem tôi là bạn thì anh làm ơn cho tôi đi
thăm các anh tôi.’ Tại vậy mà nó không đến ăn
cùng bàn với vua.”

30 Sau-lơ liền nổi giận đùng đùng cùng Giô-na-
than. Ông mắng, “Đồ khốn nạn! Tao biết mầy
theo phe thằng Đa-vít con Gie-xê! Mầy làm nhục
bản thân và làm nhục mẹ đã đẻ ra mầy. 31 Tao
nói cho mầy biết, hễ thằng con trai Gie-xê còn
sống thì mầy đừng hòng được làm vua hay có
ngôi nước gì. Hãy đi gọi và mang thằng Đa-vít
đến đây cho tao. Nó phải chết!”

32 Giô-na-than hỏi lại cha mình, “Tại sao phải
giết Đa-vít? Nó có làm điều gì quấy đâu?”

33 Sau-lơ liền phóng cây giáo vào Giô-na-than,
định giết anh ta. Vì thế Giô-na-than biết chắc
rằng cha mình muốn giết Đa-vít. 34 Giô-na-than
rất tức giận liền đứng dậy bỏ bàn ăn, ngày thứ
nhì trong ngày Trăng Mới mà anh không ăn.
Anh bực tức vì cha mình đã sỉ nhục bạn mình.

35 Sáng hôm sau Giô-na-than đi ra ruộng để
gặp Đa-vít như đã hẹn trước. Anh mang theo
một chú nhỏ. 36 Giô-na-than bảo nó, “Hãy chạy
tìm các mũi tên tao bắn đây.” Khi nó đang chạy
thì Giô-na-than bắn mũi tên quá đầu đó. 37 Chú
nhỏ chạy đến nơimũi tên Giô-na-than rơi xuống
nhưng Giô-na-than kêu, “Mũi tên bay quá phía
bên kia mầy!” 38 Rồi anh quát thêm, “Nhanh
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lên! Chạy cho mau đi! Đừng dừng lại!” Chú
nhỏ lượm mũi tên và mang về cho chủ. 39 Nó
chẳng biết chuyện gì cả, chỉ có Giô-na-than và
Đa-vít biết thôi. 40 Rồi Giô-na-than giao vũ khí
cho chú nhỏ và dặn, “Đi về thành đi.”

41 Sau khi chú nhỏ đi rồi thì Đa-vít đi ra khỏi
phía nam của tảng đá. Ông sấpmặt xuống trước
mặt Giô-na-than ba lần. Rồi Đa-vít và Giô-na-
than hôn nhau và òa lên khóc, nhưng Đa-vít
khóc nhiều hơn.

42 Giô-na-than bảo Đa-vít, “Thôi anh đi bình
yên. Chúng ta hứa trong danh CHÚA rằng chúng
ta sẽ là bạn với nhau. Chúng ta nói, ‘CHÚA sẽ
làm chứng giữa anh và tôi, và giữa các con cháu
chúng ta mãi mãi.’ ” Rồi Đa-vít ra đi, còn Giô-
na-than trở vào thành.

21
Đa-vít đi thăm A-hi-mê-léc

1 Đa-vít đến Nóp* để thăm thầy tế lễ A-hi-mê-
léc.
Khi thấy Đa-vít thì A-hi-mê-léc run sợ chạy đến

hỏi, “Sao anh đi có một mình? Sao không có ai
đi với anh?”

2 Đa-vít đáp, “Vua sai tôi đi thi hành một
nhiệm vụ đặc biệt. Vua bảo tôi, ‘Không được
cho ai biết điều ta sai ngươi làm hay điều ta dặn
ngươi làm.’ Tôi bảo các người theo tôi phải gặp
tôi chỗ nào rồi. 3 Bây giờ, thầy có thức ăn gì

* 21:1: Nóp Một thành phố gần Ra-ma nơi có nhiều thầy tế lễ
cư ngụ. Xem thêm I Sam 22:19.
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không? Cho tôi năm ổ bánh hay bất cứ món gì
thầy có sẵn.”

4 Thầy tế lễ đáp cùng Đa-vít, “Tôi không có
bánh thường ở đây, nhưng tôi có mấy ổ bánh
thánh. Các anh có thể ăn được nếu các anh chưa
gần đàn bà†.”

5Đa-vít bảo, “Đã bao nhiêu ngày nay không có
đàn bà nào gần chúng tôi cả. Mấy người theo tôi
lúc nào cũng giữ mình‡ thánh, dù cho chúng tôi
làm những việc tầm thường đi nữa. Và nếu việc
thánh thì chúng tôi lại càng giữ mình cho thánh
nữa§.”

6 Vậy thầy tế lễ lấy bánh thánh trước mặt
Thượng Đế đưa cho Đa-vít vì không có bánh nào
khác. Mỗi ngày có bánh mới nóng thay bánh
thánh.

7 Một trong các tôi tớ Sau-lơ tình cờ có mặt ở
đó hôm ấy. Nó bị giữ lại trướcmặt CHÚA.* Đó là
Đô-E người Ê-đôm, làm trưởng toán chăn chiên†
cho Sau-lơ.

8 Đa-vít hỏi A-hi-mê-léc, “Ở đây thầy có cây
giáo hay gươm nào không? Việc vua giao quan
† 21:4: Các anh… đàn bà Nghĩa là nếu họ đã gần đàn bà thì họ
bị xem như không tinh sạch và không thể ăn bánh đã được hóa
thánh khi dâng lên cho ThượngĐế. Xem thêm Lê-vi 7:21; 15:1-33.
‡ 21:5: mình Nguyên văn, “bình” hay “vũ khí.” § 21:5: Và
nếu … thánh nữa Xin xem II Sam 11:11 và các qui tắc trong Phục
23:9-14. * 21:7: Nó bị giữ … CHÚA Đây có thể là Đô-E có mặt
ở đó để thi hành một lời hứa đặc biệt với Thượng Đế hay vì lý
do tôn giáo nào khác. Cũng có thể anh ta bị giữ tại đó vì phạm
pháp chẳng hạn như vô tình giết người. † 21:7: chăn chiên
Hay “sứ giả.”
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trọng lắm cho nên tôi vội đi mà không mang
gươm hay vũ khí gì theo cả.”

9 Thầy tế lễ đáp, “Ở đây có cây giáo của Gô-li-
át người Phi-li-tin mà anh giết trong thung lũng
Ê-la. Nó quấn trong bao vải để đằng sau cái áo
ngắn thánh. Nếu anh cần thì lấy đi. Ở đây không
có cây gươm nào ngoài cái đó.”
Đa-vít bảo, “Không có cái giáo nào hơn cái đó

nên thầy cho tôi lấy cái giáo đó đi.”

Đa-vít đi đến Gát
10Ngày đó Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ đến A-

kích, vua của Gát. 11 Nhưng các tôi tớ A-kích
bảo vua rằng, “Đây là Đa-vít, vua Ít-ra-en. Ông
ta là người mà dân chúng nhảy múa và hát,

‘Sau-lơ giết hằng ngàn quân thù,
còn Đa-vít giết hàng vạn.’ ”

12 Đa-vít để ý nghe những lời đó và rất sợ A-
kích, vua của Gát. 13Nên ông giả vờ khùng điên
trước mặt A-kích và các tôi tớ vua. Trong khi ở
với A-kích, Đa-vít làm bộ điên, ông cào các cửa
thành và để nước miếng nhễu xuống râu.

14 A-kích bảo các tôi tớ, “Xem anh chàng nầy
kìa! Nó điên! Sao bay mang nó đến cho tao làm
gì? 15 Tao có đủ thằng điên rồi. Tao đâu cần bay
đem một thằng điên nữa làm trò trước mắt tao!
Không được cho nó vào nhà tao!”
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22
Đa-vít ở A-đu-lam và Mích-ba

1 Đa-vít rời Gát và trốn đến hang* A-đu-lam.
Khi các anh và thân nhân nghe ông ở đó thì đi
xuống thăm. 2 Những ai gặp lôi thôi, nợ nần,
hay bất mãn đều tụ tập quanh Đa-vít. Ông trở
thành lãnh tụ của họ. Có khoảng bốn trăm người
theo ông.

3 Từ đó Đa-vít đi đếnMích-ba trong đấtMô-áp
và nói chuyện với vua Mô-áp. Ông nói, “Xin cho
cha và mẹ tôi đến ở với vua cho tới khi tôi biết
Thượng Đế định thế nào cho tôi.” 4 Vậy ông để
cha mẹ mình ở đó với vua Mô-áp trong suốt thời
gian ông lẩn trốn trong mật khu.

5 Nhưng nhà tiên tri Gát bảo Đa-vít, “Đừng
trốn trong mật khu. Hãy đi đến đất Giu-đa.”
Vậy Đa-vít rời đó đi đến rừng Hê-rết.

Sau-lơ tàn sát gia đình A-hi-mê-léc
6 Sau-lơ nghe có người thấy Đa-vít và những kẻ

theo ông. Sau-lơ đang ngồi dưới gốcme trên đồi
Ghi-bê-a. Các sĩ quan đứng quanh ông. Sau-lơ
đang cầmmột cây giáo trong tay. 7Sau-lơ bảo họ,
“Mấy anh Bên-gia-min nghe đây! Mấy anh có tin
rằng con trai Gie-xê sẽ cho mấy anh đồng ruộng
và vườn nho không? Liệu Đa-vít có cử mấy anh
chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm không? 8Mấy
anh lập mưu phản ta! Không ai mách với ta khi
con trai ta kết ước với con trai Gie-xê cả! Không
ai đếm xỉa gì đến ta! Không ai báo cho ta biết
* 22:1: hang Hay “mật khu.”
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rằng con ta đã khuyến khích tôi tớ ta đang phục
kích ta bây giờ đây!”

9 Đô-E người Ê-đôm đang đứng đó với các sĩ
quan của Sau-lơ. Hắn nói, “Tôi trông thấy con
trai Gie-xê đi đến thăm A-hi-mê-léc, con của A-
hi-túp ở Nóp. 10 A-hi-mê-léc cầu nguyện CHÚA
cho Đa-vít, cung cấp thức ăn cho ông ta và cho
luôn cây gươm của Gô-li-át người Phi-li-tin.”

11 Vua liền cho triệu thầy tế lễ A-hi-mê-léc con
của A-hi-túp và tất cả các thân nhân của A-hi-
mê-léc đang làm thầy tế lễ ở Nóp. Tất cả đều
đến trình diện vua. 12 Sau-lơ bảo A-hi-mê-léc,
“Con trai A-hi-túp nghe đây.”
A-hi-mê-léc thưa, “Dạ thưa Ngài.”
13 Sau-lơ nói, “Tại sao ngươi và con trai Gie-

xê toa rập chống lại ta? Ngươi cấp cho nó
bánh mình và cây gươm! Ngươi lại còn cầu hỏi
Thượng Đế cho nó để nó phản nghịch ta. Bây
giờ nó đang chờ cơ hội tấn công ta!”

14 A-hi-mê-léc đáp, “Vua không có tôi tớ nào
trung kiên bằng Đa-vít, con rể vua và chỉ huy
toán cận vệ vua. Ai trong nhà của vua cũng kính
nể người. 15 Đâu có phải đó là lần đầu tiên tôi
cầu nguyện Thượng Đế cho Đa-vít. Xin đừng đổ
lỗi cho tôi hay thân nhân tôi. Vì tôi, kẻ tôi tớ vua,
hoàn toàn không biết chuyện gì cả.”

16 Nhưng vua bảo, “A-hi-mê-léc, ngươi và tất
cả thân nhân ngươi phải chết!” 17 Rồi ông ra
lệnh cho các lính cận vệ đang đứng bên mình.
“Hãy giết các thầy tế lễ của CHÚA đi vì chúng
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theo phe Đa-vít. Chúng biết nó đang chạy trốn
mà không báo cáo với ta.”
Nhưng các sĩ quan của vua không dám giết

các thầy tế lễ của CHÚA. 18 Vua liền ra lệnh cho
Đô-E, “Đến giết các thầy tế lễ đi.” Đô-E liền giết
các thầy tế lễ. Ngày đó nó giết tám mươi lăm
người mặc áo ngắn thánh† bằng vải gai. 19 Sau-
lơ cũng giết dân thành Nóp tức thành của các
thầy tế lễ. Vua dùng gươm giết đàn ông, đàn
bà, con trẻ, hài nhi, súc vật, lừa, và chiên.

20 Nhưng A-bia-tha, một con trai của A-hi-mê-
léc, cháu A-hi-túp, trốn thoát và nhập bọn với
Đa-vít. 21 Ông thuật cho Đa-vít hay rằng Sau-lơ
đã giết các thầy tế lễ của CHÚA. 22Đa-vít nói với
ông, “Đô-E, người Ê-đôm có mặt ở Nóp hôm đó.
Ta biết thế nào nó cũng mách lại với Sau-lơ cho
nên ta chịu trách nhiệm về cái chết của toàn thể
gia đình cha ngươi. 23Hãy ở đây với ta, đừng sợ.
Kẻ muốn giết ngươi cũng muốn giết ta nữa. Ở
với ta sẽ bình yên vô sự.”

23
Đa-vít giải cứu dân Kê-i-la

1 Có người báo cáo với Đa-vít, “Kìa, người Phi-
li-tin đang đánh Kê-i-la và cướp thóc gạo nơi sân
đập lúa.”

2Đa-vít cầu hỏi CHÚA, “Tôi có nên đi đánh các
người Phi-li-tin nầy không?”
† 22:18: người mặc áo ngắn thánh Nguyên văn, “người mang
ê-phót” tức thầy tế lễ.
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CHÚA trả lời, “Hãy đi, tấn công chúng nó và
giải cứu Kê-i-la.”

3Nhưng các người đi theo Đa-vít e dè, “Chúng
ta đang ở tại Giu-đa đây mà còn lo sợ huống gì
đi xuống Kê-i-la để đánh quân Phi-li-tin.”

4Đa-vít lại cầu hỏi CHÚA lần nữa và CHÚA trả
lời, “Hãy đi xuống Kê-i-la. Ta sẽ giúp ngươi đánh
bại quân Phi-li-tin.” 5Vậy Đa-vít và những người
đi theo xuống Kê-I-la đánh người Phi-li-tin, cướp
gia súc chúng nó. Đa-vít giết rất nhiều người
Phi-li-tin và giải cứu dân Kê-i-la. 6 Lúc đó A-bia-
tha, con trai A-hi-mê-léc có mang áo thánh ngắn
theo* khi ông đến gặp Đa-vít ở Kê-i-la.

Sau-lơ săn đuổi Đa-vít
7 Có người mách với Sau-lơ là Đa-vít đang ở

Kê-i-la. Sau-lơ bảo, “Thượng Đế đã trao nó vào
tay ta rồi! Nó đã tự rơi vào bẫy vì nó đã vào
trong thành có cổng cài then.” 8 Sau-lơ tập họp
quân sĩ lại chuẩn bị ra trận, sẵn sàng đi xuống
Kê-i-la tấn công Đa-vít và những người đi theo.

9 Đa-vít hay tin Sau-lơ lập mưu chống mình
nên ông bảo thầy tế lễ A-bia-tha, “Hãy mang cái
áo ngắn thánh lại đây.”

10Đa-vít cầu nguyện, “Lạy CHÚA là Thượng Đế
của Ít-ra-en, con nghe rằng tại con mà Sau-lơ dự
định xuống Kê-i-la để tiêu diệt thành đó. 11 Các
lãnh tụ Kê-i-la có trao con cho Sau-lơ không?
Sau-lơ có xuống Kê-i-la theo như điều con nghe

* 23:6: Lúc đó A-bia-tha … theo Nghĩa là A-bia-tha có thể ra
mắt Thượng Đế thay cho Đa-vít và cầu hỏi ý Ngài.
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không? Lạy CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, xin
cho con, kẻ tôi tớ Ngài biết!”
CHÚA trả lời, “Sau-lơ sẽ xuống.”
12 Đa-vít lại hỏi lần nữa, “Các lãnh tụ Kê-i-la

có trao con và các người đi theo vào tay Sau-lơ
không?”
CHÚA trả lời, “Họ sẽ trao.”
13 Vậy Đa-vít và sáu trăm quân đi theo rời Kê-

i-la và di động từ chỗ nầy sang chỗ kia. Khi Sau-
lơ nghe tin Đa-vít đã trốn khỏi Kê-i-la thì không
xuống đó nữa.

14 Đa-vít ở trong các mật khu nơi sa mạc và
trong các đồi núi của sa mạc Xíp. Ngày nào Sau-
lơ cũng lùng kiếm Đa-vít nhưng CHÚA không
trao Đa-vít vào tay người.

15 Trong khi Đa-vít đang ở Hô-rết trong sa mạc
Xíp thì nghe Sau-lơ đang tìm đến giết mình.
16 Nhưng Giô-na-than, con Sau-lơ đi đến Hô-rết
gặp Đa-vít để củng cố đức tin của Đa-vít nơi
Thượng Đế. 17 Giô-na-than bảo Đa-vít, “Đừng
sợ vì cha tôi sẽ không đụng đến anh được. Anh
sẽ làm vua Ít-ra-en, còn tôi sẽ phụ tá cho anh.
Sau-lơ, cha tôi cũng biết điều nầy.”

18Hai người lập ước với nhau trướcmặt CHÚA.
Rồi Giô-na-than trở về nhà, còn Đa-vít ở lại Hô-
rết.

Dân chúng Xíp báo cáo với Sau-lơ
về Đa-vít

19Dân chúng Xíp đếnGhi-bê-a báo cáo với Sau-
lơ, “Đa-vít đang trú ẩn trong xứ chúng tôi. Hắn
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đang ở trong mật khu tại Hô-rết, trên đồi Ha-ki-
la, phía nam Giê-si-môn. 20 Bây giờ, thưa vua,
vua muốn xuống lúc nào cũng được. Chúng tôi
có nhiệm vụ giải Đa-vít cho vua.”

21 Sau-lơ đáp, “Cầu CHÚA ban phước cho các
ngươi vì đã giúp đỡ ta. 22 Hãy đi tìm thêm tung
tích của hắn. Tìm xem hắn đang ở đâu, có ai
thấy hắn ở đó không. Ta nghe hắn rất quỉ quyệt.
23 Tìm xem mật khu hắn trú ẩn rồi về báo cho ta
biết. Ta sẽ đi xuống với các ngươi. Nếu Đa-vít ở
trong vùng đó ta sẽ lùng hắn giữa các gia đình
trong miền Giu-đa.”

24 Vậy họ trở về Xíp trước Sau-lơ.
Lúc đó Đa-vít và các thuộc hạ đang ở trong

sa mạc Ma-ôn thuộc vùng sa mạc phía nam Giê-
si-môn. 25 Sau-lơ và các người đi theo ông tìm
Đa-vít nhưng Đa-vít nghe được liền đi đến một
tảng đá và ở trong sa mạc Ma-ôn. Khi Sau-lơ
nghe vậy liền theo chân Đa-vít vào sa mạc Ma-
ôn.

26 Sau-lơ đang đi bên sườn núi nầy, còn Đa-
vít và những kẻ theo ông đi bên sườn núi kia.
Họ vội vàng chạy trốn khỏi Sau-lơ vì Sau-lơ và
những thuộc hạ đang đuổi sát theo họ.

27 Nhưng một sứ giả đến báo với Sau-lơ rằng,
“Hãy về ngay vì quân Phi-li-tin đang tấn công xứ
ta!”

28Vậy Sau-lơ không đuổi theo Đa-vít nữa và trở
về đối đầu với quân Phi-li-tin. Vì thế mà người ta
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gọi chỗ đó là Tảng Đá Trơn Trợt†. 29 Đa-vít cũng
rời sa mạc Ma-ôn về ở trong mật khu Ên-ghê-đi.

24
Đa-vít làm xấu mặt Sau-lơ

1 Sau khi Sau-lơ đuổi theo dân Phi-li-tin và trở
về thì có người báo, “Đa-vít đang ở trong sa mạc
Ên-ghê-đi.”

2Nên Sau-lơ mang theo ba ngàn quân chọn lọc
từ trong cả Ít-ra-en và bắt đầu truy lùng Đa-vít
và những kẻ thuộc hạ gần các tảng đá của Dê
Rừng. 3 Sau-lơ đến chỗ các chuồng chiên bên vệ
đường. Ở đó có một cái hang nên Sau-lơ vào đó
đi tiêu. Lúc đó Đa-vít và những người theo ông
núp ở tận cùng hang. 4Những người theo Đa-vít
bảo, “Đây là ngày CHÚA phán, ‘Ta sẽ trao kẻ thù
vào tay ngươi. Cho nên ôngmuốn ra tay như thế
nào với ông ta cũng được.’ ”
Đa-vít bò đến gần Sau-lơ và lặng lẽ cắt một

vạt áo của Sau-lơ. 5 Sau đó Đa-vít hối hận vì đã
cắt vạt áo Sau-lơ. 6 Ông bảo những người theo
mình, “Nguyện CHÚA giữ ta không làm chuyện
như thế cho chủ ta! Sau-lơ là vua được CHÚA bổ
nhiệm*. Ta không nên làm gì hại người, vì người
là vua do CHÚA bổ nhiệm!” 7 Đa-vít quở mắng
họ, không cho họ tấn công Sau-lơ.

† 23:28: Tảng Đá Trơn Trợt Hay “Sê-la Ha-ma-lê-cốt.” * 24:6:
vua được CHÚA bổ nhiệm Nguyên văn, “Đấng chịu xức dầu.”
Xem thêm câu 10.
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Sau đó Sau-lơ ra khỏi hang và tiếp tục đi. 8 Rồi
Đa-vít ra khỏi hang, kêu lớn cùng Sau-lơ, “Chủ
tôi và vua tôi ơi!”
Sau-lơ quay lại thì Đa-vít cúi sấp mặt xuống

đất. 9Ông thưa với Sau-lơ, “Sao vua nghe người
ta bảo, ‘Đa-vít muốn hại vua’? 10 Hôm nay vua
đã thấy tận mắt. CHÚA đặt vua vào tay tôi khi
vua đang ở trong hang. Có người xúi tôi giết
vua nhưng tôi không làm. Tôi bảo, ‘Ta không
thể làm hại chủ ta là vua được CHÚA bổ nhiệm.’
11 Cha ơi, xin hãy nhìn vạt áo nầy trong tay con!
Con cắt một miếng trong vạt áo của cha nhưng
con không giết cha. Bây giờ xin cha hiểu cho
rằng con không có âm mưu xấu nào hại cha.
Con không có làm gì quấy đối với cha nhưng cha
lại đi lùng con để giết. 12 Nguyện CHÚA phân
xử giữa chúng ta, và nguyền Ngài phạt cha về
điều quấy cha làm cho con! Nhưng con đã không
làm gì quấy đối với cha. 13 Có câu tục ngữ nói,
‘Người ác mới làm ác.’ Nhưng con đâu có hại
cha. 14 Vua dân Ít-ra-en nghịch lại ai? Vua đuổi
theo ai? Vua rượt theo con chó chết, một con bọ
chét. 15 Nguyện CHÚA phân xử giữa cha và con.
Nguyện Ngài bênh vực con và chứng tỏ là con
phải. Nguyện Ngài giải cứu con khỏi tay cha!”

16 Khi Đa-vít nói như thế xong thì Sau-lơ hỏi,
“Đó có phải tiếng Đa-vít không con?” Rồi ông
òa khóc. 17Ông nói, “Con tốt hơn cha. Con đã tỏ
lòng nhân từ đối với cha, nhưng cha tìm cách hại
con. 18 Con cho cha biết những điều tốt con làm.
CHÚA đã trao cha vào tay con nhưng con không
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giết cha. 19 Nếu ai gặp kẻ thù mình mà lại để
nó đi bình yên sao? Nguyện CHÚA ban thưởng
về điều tốt con làm cho cha hôm nay. 20 Vì thế
cha biết chắc con sẽ lên ngôi vua, và cai trị trên
Ít-ra-en. 21 Bây giờ xin con hãy thề trong danh
CHÚA rằng con sẽ không diệt con cháu cha và
sẽ không xóa danh cha ra khỏi gia đình cha.”

22 Vậy Đa-vít cam kết cùng Sau-lơ. Sau-lơ đi
trở về nhà, còn Đa-vít và thuộc hạ đi trở về mật
khu.

25
Na-banh sỉ nhục Đa-vít

1 Lúc đó Sa-mu-ên qua đời, toàn dân Ít-ra-en
họp lại than khóc ông rồi chôn cất ông nơi quê
quán ở Ra-ma.
Đa-vít di chuyển tới sa mạc Ma-ôn*. 2 Có một

người rất giàu ở Ma-ôn nhưng có đất đai ở Cạt-
mên. Người có ba ngàn chiên và một ngàn dê.
Người đang hớt lông chiên ở Cạt-mên. 3 Người
tên là Na-banh† thuộc dòng dõi Ca-lép. Vợ tên
là A-bi-ga-in. Nàng rất xinh đẹp và khôn ngoan,
nhưng Na-banh thì hung ác.

4 Trong khi Đa-vít đang ở trong sa mạc thì
nghe Na-banh đang hớt lông chiên. 5 Nên ông
sai năm thanh niên bảo, “Hãy đi xuống gặp Na-
banh ở Cạt-mên, nhân danh ta chào thăm người,
6 và nói, ‘Chúc ông và gia đình cùng những ai

* 25:1: Ma-ôn Từ ngữ nầy dựa theo bản cổ Hi-lạp. Bản tiêu
chuẩn Hê-bơ-rơ dùng chữ “Pha-ran.” † 25:3: Na-banh Nghĩa
là “điên” hay “dại dột.”
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thuộc về ông được mạnh khoẻ. 7 Tôi nghe ông
đang hớt lông chiên. Khi các kẻ chăn chiên của
ông ở với chúng tôi, chúng tôi không làm gì hại
họ cả. Trong suốt thời gian các kẻ chăn chiên
ông ở Cạt-mên, họ không bị mất vật gì. 8 Ông
hãy hỏi họ, họ sẽ cho ông biết. Chúng tôi đến
với ông khi họ đang vui vẻ cho nên xin ông hãy
nhân từ đối với các bạn trẻ của tôi. Xin ông cấp
cho họ và cho bạn‡ ông là Đa-vít những gì ông
có sẵn.’ ”

9 Các người của Đa-vít đến chuyển lời của
Đa-vít cho Na-banh nhưng Na-banh sỉ nhục họ.
10 Anh ta đáp, “Đa-vít là ai? Thằng con trai của
Gie-xê là người nào? Ôi chào, bọn nô lệ trốn khỏi
chủ đông như thế à? 11 Ta có bánh và nước, ta
có thịt thú mà ta giết để cho các tôi tớ hớt lông
chiên ta ăn. Nhưng đừng mong ta cấp thức ăn
cho lũ mà ta không hề quen biết.”

12 Những người của Đa-vít đi về thuật lại cho
ông nghe lời Na-banh nói. 13 Đa-vít liền ra lệnh,
“Các ngươi hãy đeo gươm vào!” Vậy họ đeo
gươm vào, Đa-vít cũng làm như vậy. Khoảng
bốn trăm người đi với Đa-vít, nhưng hai trăm
người ở lại coi kho lương thực.

14Một trong các tôi tớ Na-banh chạy đến thuật
cho A-bi-ga-in hay, “Đa-vít sai người từ sa mạc
đến chào ông chủ nhưng Na-banh sỉ nhục họ.
15Mấy người đó rất tốt với chúng tôi. Họ không
hề làm gì hại chúng tôi cả. Trong suốt thời gian
ở ngoài đồng với họ, chúng tôi không bị mất
‡ 25:8: bạn Nguyên văn, “con.”
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cắp vật gì. 16 Ngày và đêm họ bảo vệ chúng tôi.
Họ như bức tường bao quanh chúng tôi trong
khi chúng tôi ở cùng họ và chăm sóc bầy chiên.
17 Vậy bà suy tính đi rồi tùy cáchmà hành động.
Nếu không ông chủ và gia đình sẽ gặp tai biến
đó. Na-banh là người quá độc ác, không ai nói
chuyện được.”

18A-bi-ga-in liền vội vàng lấy hai trăm ổ bánh,
hai bầu da rượu đầy, năm con chiên đã nấu chín,
một thùng§ lúa rang, một trăm bánh trái nho, và
hai trăm bánh trái vả chất lên lưng lừa. 19 Rồi
bà bảo các tôi tớ, “Các ngươi đi trước đi, ta theo
sau.” Nhưng bà không nói gì với chồng cả.

20 A-bi-ga-in cỡi lừa đi xuống mật khu trong
núi. Tình cờ bà gặp Đa-vít và những người theo
ông ra đón.

21 Đa-vít mới vừa nói, “Thật vô ích! Ta đã
trông chừng tài sản của Na-banh trong sa mạc
để không con chiên nào bị lạc. Ta đối tốt với
hắn mà bây giờ hắn lấy oán trả ơn. 22 Nguyện
Thượng Đế phạt kẻ thù ta nặng hơn nữa nếu
sáng mai mà ta còn để một người đàn ông nào
trong nhà Na-banh sống sót.”*

23 Khi A-bi-ga-in thấy Đa-vít, bà vội vàng leo
xuống lừa, cúi mặt xuống đất trước mặt ông.
24 Bà quì nơi chân Đa-vít van xin, “Thưa ông, tôi
xin nhận trách nhiệm việc nầy! Xin để tôi giải
thích cho ông. Xin ông nghe tôi. 25 Thưa ông,
§ 25:18: thùng Nguyên văn, “5 sê-a” (khoảng 37 lít). * 25:22:
Nguyện Thượng Đế … sống sót Đây là một lời thề hay lời nguyền
rủa.
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xin đừng để tâm đến người không ra gì là Na-
banh đó. Tính tình hắn giống tên của hắn. Tên
hắn là ‘điên,’ và đúng hắn là thằng điên. Nhưng
tôi, kẻ tôi tớ ông không thấy những người ông
sai đến. 26 CHÚA đã cản không cho ông giết hay
trừng phạt ai. Cho nên tôi chỉ trong danh CHÚA
và danh ông mà đoan chắc rằng những kẻ thù
của ông và những kẻ muốn làm hại ông đều sẽ
giống như Na-banh! 27Tôi cómang theo quà biếu
ông và những người theo ông. 28 Xin tha lỗi cho
tôi. CHÚA chắc chắn sẽ khiến cho gia đình ông
có nhiều vua, vì ông đã đánh trận cho Ngài và
trong ông không có điều ác nào. 29 Dù có người
rượt đuổi theo ông nhưng CHÚA là Thượng Đế
của ông sẽ bảo vệ ông. Ngài sẽ ném mạng sống
kẻ thù ông như người ta bắn viên đá từ cái ná.
30 CHÚA sẽ giữ mọi lời hứa về những điều tốt
đẹp cho ông. Ngài sẽ đặt ông làm lãnh tụ trên
Ít-ra-en. 31 Rồi ông sẽ không cảm thấy áy náy
hay băn khoăn vì chính tay mình đã giết người
vô tội và trừng phạt họ. Xin ông nhớ đến tôi khi
CHÚA ban thành công cho ông.”

32 Đa-vít bảo A-bi-ga-in, “Chúc tụng CHÚA,
Thượng Đế của Ít-ra-en, đã đưa chị đến gặp
tôi hôm nay. 33 Nguyện chị được phước nhờ sự
khôn ngoan của chị. Hôm nay, chị đã cản không
cho tôi giết người vô tội để trả thù. 34 Thật như
CHÚA, là Thượng Đế của Ít-ra-en hằng sống,
Ngài đã cản không cho tôi làm hại chị. Nếu mà
chị không vội đến gặp tôi thì chắc chắn không
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ai trong nhà Na-banh còn sống đến sáng hôm
sau.”

35 Rồi Đa-vít nhận lễ vật của A-bi-ga-in. Ông
bảo bà, “Thôi chị về bình yên. Tôi đã nghe lời
của chị và sẽ làm theo điều chị yêu cầu.”

Na-banh chết
36 Khi A-bi-ga-in trở về gặp Na-banh thì hắn

đang ở trong nhà, ăn uống như ông hoàng. Hắn
đang say mèm. Cho nên A-bi-ga-in không nói gì
với hắn cả cho đến sáng hôm sau. 37 Sáng hôm
sau khi tỉnh rượu rồi, vợ hắn mới thuật lại hết
mọi sự. Hắn đứng tim, người hóa trơ như đá.
38 Khoảng mười ngày sau CHÚA đánh Na-banh
và hắn chết.

39 Khi Đa-vít nghe tin Na-banh chết, ông nói,
“Đáng chúc tụng CHÚA! Na-banh sỉ nhục ta,
nhưng CHÚA nâng đỡ ta! Ngài cản không cho ta
làm quấy. CHÚA đã phạt Na-banh về điều quấy
hắn làm.”
Rồi Đa-vít cho người nhắn hỏi A-bi-ga-in làm

vợ mình. 40 Các tôi tớ ông đến Cạt-mên nói với
A-bi-ga-in, “Đa-vít sai chúng tôi đến ngỏ ý muốn
bà về làm vợ ông ta.”

41 A-bi-ga-in sấp mặt xuống đất nói, “Tôi là kẻ
tôi tớ các anh. Tôi sẵn sàng phục vụ các anh và
rửa chân cho các tôi tớ của chủ tôi.”

42 A-bi-ga-in vội vàng leo lên lưng lừa đi theo
các người mà Đa-vít sai đến, có năm đứa tớ gái
đi theo. Rồi bà làm vợ Đa-vít. 43 Đa-vít cũng lấy
A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên. Cả hai người đều làm
vợ Đa-vít. 44 Mi-canh, con gái Sau-lơ cũng là vợ
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Đa-vít nhưng Sau-lơ đã gả nàng cho Ba-tiên, con
trai La-ít, người gốc Ga-lim.

26
Đa-vít làm ê mặt Sau-lơ lần nữa

1 Dân chúng Xíp đến mách với Sau-lơ ở Ghi-
bê-a rằng, “Đa-vít đang trốn trong đồi Ha-ki-la,
đối ngang Giê-si-môn.”

2 Sau-lơ liền kéo ba ngàn quân tinh nhuệ của
Ít-ra-en đi xuống sa mạc Xíp để lùng kiếm Đa-
vít. 3 Sau-lơ cắm trại bên cạnh con đường trên
đồiHa-ki-la, đối ngang Giê-si-môn, nhưng Đa-vít
ở trong sa mạc.
Khi nghe tin Sau-lơ truy lùng mình, 4 thì ông

sai mấy người do thám để dò xem cho chắc rằng
Sau-lơ đến Ha-ki-la chưa. 5 Rồi Đa-vít đi đến nơi
Sau-lơ đóng quân. Ông thấy Sau-lơ và Áp-ne,
con trai Nê-rơ, tư lệnh quân đội của Sau-lơ đang
ngủ. Sau-lơ ngủ giữa doanh trại, chung quanh
có quân sĩ.

6 Đa-vít hỏi A-hi-mê-léc, người Hê-tít, và A-bi-
sai, con trai Xê-ru-gia, anh Giô-áp rằng, “Ai sẽ
đi với tôi xuống doanh trại Sau-lơ?”
A-bi-sai đáp, “Tôi sẽ đi với ông.”
7 Đêm đó Đa-vít và A-bi-sai đi vào doanh trại

Sau-lơ. Sau-lơ đang ngủ mê giữa trại, còn cây
giáo thì cắm xuống đất gần đầu ông. Áp-ne và
quân lính ngủ quanh Sau-lơ. 8 A-bi-sai bảo Đa-
vít, “Hôm nay Thượng Đế đã trao kẻ thù vào
tay ông. Hãy để tôi lấy cây giáo tôi đâm Sau-lơ
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xuống đất. Chỉ cần đâmmột cái thôi, không cần
phải đâm lại.”

9 Nhưng Đa-vít bảo A-bi-sai, “Đừng giết Sau-
lơ! Không ai có thể làm hại vua được CHÚA bổ
nhiệm* mà không bị phạt! 10 Tôi chỉ CHÚA hằng
sống mà dám chắc rằng, chính CHÚA sẽ phạt
ông ta. Có thể Sau-lơ sẽ chết tự nhiên, cũng có
thể ra trận rồi bỏ xác. 11 Nhưng nguyện CHÚA
cản tôi đừng để tôi làm hại vua được Ngài chọn!
Thôi chúng ta hãy lấy cây giáo và cái bình nước
gần đầu Sau-lơ rồi đi.”

12 Vậy Đa-vít lấy cây giáo và cái bình nước gần
đầu Sau-lơ rồi hai người đi. Không ai thấy, hay
biết hoặc thức giấc vì CHÚA đã khiến họ ngủ mê.

13 Đa-vít băng qua bên kia đồi đứng trên đỉnh
núi xa doanh trại Sau-lơ. Hai bên cách nhau khá
xa. 14Đa-vít gọi to cho quân sĩ và cho Áp-ne, con
trai Nê-rơ, “Áp-ne ơi, anh không trả lời tôi sao?”
Áp-ne đáp, “Ai gọi vua đó? Anh là ai?”
15 Đa-vít đáp, “Anh là vĩ nhân trong Ít-ra-en

phải không? Sao anh không bảo vệ chủ anh là
vua? Có kẻ lẻn vào doanh trại định giết chủ
anh, là nhà vua đó! 16 Anh kém lắm. Nhân
danh CHÚA thì anh và những người theo anh
đều đáng chết. Anh không canh giữ được chủ
anh, là vua do CHÚA bổ nhiệm. Nầy, hãy tìm
xem cái giáo và bình nước cạnh đầu vua đâu
rồi?”
* 26:9: vua được CHÚA bổ nhiệm Nguyên văn, “Đấng chịu xức
dầu.”
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17 Sau-lơ nhận ra tiếng Đa-vít. Ông hỏi, “Có
phải tiếng Đa-vít đó không con?”
Đa-vít đáp, “Dạ, đó là tiếng của con, thưa chủ

và vua của con.” 18Đa-vít nói tiếp, “Sao chủ đuổi
theo con chi vậy? Con có làm gì quấy đâu? Con
có tội tình gì đâu? Con có làm điều ác nào đâu?
19 Thưa chủ và vua của con ơi, xin nghe con đây.
Nếu CHÚA khiến vua nổi giận cùng con thì xin
Ngài nhận của lễ. Nhưng nếu điều đó do dân
chúng làm thì nguyện CHÚA nguyền rủa họ! Họ
đã khiến con rời bỏ miếng đất mà CHÚA đã ban
cho con. Họ bảo con, ‘Hãy đi phục vụ các thần
khác đi.’ 20 Bây giờ xin đừng để con chết cách
xa CHÚA. Vua Ít-ra-en kéo ra đi tìm một con bọ
chét, như người ta đi săn chim đa đa trong núi!”†

21 Sau-lơ liền lên tiếng, “Nầy, cha thật dại dột
và đã phạm lỗi nặng. Đa-vít, con ơi, hãy trở về.
Hôm nay con đã tôn trọng mạng sống cha, cho
nên cha sẽ không làm hại con. Cha quả thật ngu
ngốc.”

22 Đa-vít đáp, “Cái giáo của cha đây. Cha sai
một cậu trẻ nào sang bên nầy lấy lại đi. 23 Chính
CHÚA sẽ thưởng chúng ta theo điều phải chúng
ta làm và lòng trung thành chúng ta đối với
Ngài. CHÚA đã trao cha vào tay con hôm nay
nhưng con không muốn làm hại vua mà CHÚA
† 26:20: săn chim đa đa trong núi Người ta rượt đuổi chim đa
đa cho đến khi chúngmệtmỏi rồi bắt và giết chúng. Sau-lơ cũng
săn đuổi Đa-vít như vậy. Đây là một lối chơi chữ. Trong tiếng
Hê-bơ-rơ chữ “đa đa” nghe như “tiếng gọi” trong câu 14.
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đã bổ nhiệm. 24Như con đã tôn trọngmạng sống
cha hôm nay thế nào, nguyện CHÚA cũng sẽ tôn
trọng mạng sống con và giải cứu con khỏi mọi
nguy nan như thế.”

25 Rồi Sau-lơ bảo Đa-vít, “Đa-vít, con ta ơi, con
đáng được phước. Con sẽ làm những việc lớn
và thành công.”
Rồi Đa-vít đi đường mình, còn Sau-lơ trở về

nhà.

27
Đa-vít sống với dân Phi-li-tin

1Đa-vít nghĩ thầm, “Có ngày Sau-lơ sẽ bắt được
ta. Cho nên tốt hơn ta nên thoát sang xứ Phi-li-
tin. Như thế Sau-lơ sẽ không còn lùng kiếm ta
trong Ít-ra-en nữa, nên ta có thể thoát khỏi tay
người.”

2 Vậy Đa-vít cùng sáu trăm người theo mình
rời Ít-ra-en đi xuống A-kích, con Ma-ốc, vua Gát.
3 Đa-vít, những người theo cùng gia đình họ cư
ngụ ở Gát với A-kích. Đa-vít mang theo hai vợ
mình là A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên, và A-bi-ga-in ở
Cạt-mên, vợ góa của Na-banh, ở Cạt-mên. 4 Khi
Sau-lơ nghe tin Đa-vít đã bỏ chạy xuống Gát thì
thôi không lùng kiếm ông nữa.

5Đa-vít bảo A-kích, “Nếu vua bằng lòng về tôi
thì xin vua cấp cho tôimột nơi trong các thị trấn
thôn quê để tôi sinh sống. Tôi đâu có cần ở trong
đế đô với vua.”
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6 Ngày đó A-kích cấp cho Đa-vít thị trấn Xiếc-
lác, cho nên từ đó về sau Xiếc-lác thuộc về các
vua Giu-đa.

7 Đa-vít sống trong xứ Phi-li-tin một năm bốn
tháng.

8 Đa-vít và những người đi theo cướp phá dân
Ghê-su-rơ, Ghiếc-xi, và A-ma-léc. Những dân
nầy đã sống lâu đời trong vùng đất chạy dài đến
Su-rơ và Ai-cập. 9Khi Đa-vít đánh chúng thì ông
giết tất cả đàn ông, đàn bà, lấy chiên, bò, lừa,
lạc đà, và quần áo. Rồi ông trở về cùng A-kích.

10A-kích hỏi ông, “Hôm nay ngươi đi cướp phá
nơi nào?” Rồi Đa-vít kể lại là ông đi đến miền
nam Giu-đa, hay Giê-ra-miên, hoặc đất người
Kê-nít.* 11 Đa-vít không hề mang về Gát một
người đàn ông hay đàn bà còn sống vì ông nghĩ,
“Nếu ta mang người sống về, chúng nó sẽ bảo,
‘Đa-vít làm như thế nầy đây.’ ”
Trong suốt thời gian sống ở xứ Phi-li-tin, Đa-

vít thường làm như thế. 12 Cho nên A-kích tin
Đa-vít và nghĩ bụng, “Chính nó tự làm cho mình
trở thành ghê tởm đối với dân Ít-ra-en của nó,
cho nên nó sẽ làm đầy tớ ta mãi mãi.”

28
Quân Phi-li-tin chuẩn bị chiến tranh

1 Về sau quân Phi-li-tin tập họp binh sĩ lại để
đánh dân Ít-ra-en. A-kích bảo Đa-vít, “Anh nên
* 27:10: Giu-đa, Giê-ra-miên, đất người Kê-nít Đây là những
vùng thuộc Ít-ra-en. Đa-vít làm cho A-kích tưởng lầm rằng
Đa-vít đi đánh dân tộc mình là người Ít-ra-en.
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biết rằng anh và những người đi theo phải gia
nhập hàng ngũ ta.”

2 Đa-vít trả lời, “Bây giờ vua sẽ thấy tận mắt
những gì tôi, kẻ tôi tớ vua, có thể làm!”
A-kích bảo, “Tốt, vậy ta cử ngươi làm cận vệ

vĩnh viễn cho ta.”
Sau-lơ cầu bà bóng ở Ên-đô-rơ

3 Lúc ấy Sa-mu-ên đã qua đời, nên toàn dân
Ít-ra-en than khóc ông. Họ chôn cất ông trong
thị trấn quê nhà ông ở Ra-ma.
Sau-lơ đã trừ khử tất cả những đồng cốt và

thầy bói ra khỏi xứ.
4Quân Phi-li-tin tập họp lại và đóng quân ở Su-

nem. Sau-lơ cũng tập họp tất cả người Ít-ra-en
lại và đóng quân ở Ghinh-bô-a. 5Khi Sau-lơ nhìn
thấy đạo quân Phi-li-tin thì đâm ra sợ hãi, tim
đập thình thịch. 6 Ông cầu nguyện cùng CHÚA
nhưng Ngài không trả lời dù qua chiêm bao, U-
rim, hay qua các nhà tiên tri. 7 Sau-lơ liền bảo
các đầy tớ, “Hãy tìm cho ta một bà đồng bóng
để ta hỏi thăm về chuyện nầy.”
Các đầy tớ thưa, “Có một bà bóng ở Ên-đô-

rơ.”*
8 Sau-lơ liền ăn mặc giả dạng, cùng hai cận

vệ đi đến bà bóng lúc ban đêm. Sau-lơ bảo bà,
“Hãy cầu một vong linh cho tôi. Triệu lên cho
tôi người tôi sẽ nói tên.”

* 28:7: Ên-đô-rơMột thị trấn quanh vùng núi Su-nam, nơi quân
Phi-li-tin đóng quân. Sau-lơ phải đi vòng quanh nơi đó để đến
Ên-đô-rơ.
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9Nhưng bà ấy đáp, “Chắc ông biết điều Sau-lơ
đã làm. Ông ta đã trừ khử tất cả đồng bóng và
thầy bói ra khỏi xứ rồi. Bộ ông gài bẫy để giết
tôi hay sao?”

10 Sau-lơ nhân danh CHÚA cam kết với người
đàn bà, “Tôi hứa trong danh CHÚA là chị sẽ
không gặp lôi thôi gì đâu.”

11 Người đàn bà hỏi, “Vậy ông muốn tôi triệu
ai lên?”
Sau-lơ đáp, “Triệu Sa-mu-ên lên cho tôi.”
12 Khi nhìn thấy Sa-mu-ên thì người đàn bà rú

lên. Bà ta bảo, “Sao ông gạt tôi? Ông là Sau-lơ!”
13 Vua trấn an người đàn bà, “Đừng sợ! Chị

thấy gì?”
Người đàn bà đáp, “Tôi thấy một thần linh từ

dưới đất† lên.”
14 Sau-lơ hỏi, “Ông ta hình dáng ra sao?”
Người đàn bà trả lời, “Ông ta là một cụ già mặc

áo dài đang hiện lên.”
Lúc đó Sau-lơ biết đúng là Sa-mu-ên liền cúi

mọp xuống đất. 15 Sa-mu-ên hỏi Sau-lơ, “Sao
ngươi quấy rầy ta, triệu ta lên làm gì?”
Sau-lơ đáp, “Tôi đang gặp khốn đốn. Quân

Phi-li-tin đang tấn công tôi, Thượng Đế đã rời
khỏi tôi. Ngài không trả lời tôi nữa dù qua các
nhà tiên tri hay qua chiêm bao. Vì thế mà tôi cầu
đến ông. Bây giờ xin ông cho tôi biết phải làm
sao.”

16 Sa-mu-ên bảo, “CHÚA đã từ bỏ ngươi và trở
nên kẻ thù ngươi. Vậy ngươi cầu hỏi ta làm gì?
† 28:13: dưới đất Hay “âm phủ, chỗ người chết ở.”
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17Ngài thường cho ta biết trước điềuNgài sẽ làm;
và hiện nay Ngài đang làm điều đó. Ngài lấy
nước ra khỏi tay ngươi và giao cho một trong
những láng giềng ngươi là Đa-vít. 18 Ngươi đã
không vâng lời CHÚA; ngươi đã không thi hành
cơn thịnh nộ của Ngài đối với dân A-ma-léc. Vì
thế mà hôm nay Ngài khiến ngươi lâm hoàn cảnh
nầy. 19CHÚA sẽ trao cả Ít-ra-en lẫn ngươi vào tay
dân Phi-li-tin. Ngày mai ngươi và các con trai
ngươi sẽ ở cùng một chỗ với ta. CHÚA sẽ trao
toàn thể đạo quân Ít-ra-en vào tay quân Phi-li-
tin.”

20Sau khi nghe những lời Sa-mu-ên nói thì Sau-
lơ hoảng sợ té nằm dài trên đất. Vua đuối sức
vì cả ngày và đêm đó chưa ăn uống gì.

21 Khi người đàn bà đến gần Sau-lơ thì thấy
ông đang kinh hoàng. Bà bảo, “Nầy, tôi, kẻ tôi
tớ ông đã vâng lời ông. Tôi đã liều mạng làm
điều ông bảo tôi. 22 Bây giờ xin nghe tôi. Mời
ông ăn món gì để ông lại sức mà lên đường.”

23 Nhưng Sau-lơ từ chối bảo rằng, “Tôi không
ăn đâu.”
Tuy nhiên các đầy tớ và người đàn bà ép nài

cho nên ông chịu ăn. Ông đứng lên khỏi đất và
ngồi trên giường. 24Người đàn bà có một con bò
con mập liền giết nó rồi lấy bột nhồi làm bánh
không men. 25 Bà bày thức ăn trước mặt họ, và
tất cả đều ăn. Đêm đó họ đứng dậy ra đi.

29
Đa-vít trở về Xiếc-lác
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1 Dân Phi-li-tin tập họp các quân sĩ tại A-phéc
còn dân Ít-ra-en đóng quân gần suối Ghít-rê-ên.
2 Các lãnh tụ Phi-li-tin đi ra theo từng toán một
trăm và một ngàn người. Đa-vít và những người
theo ông đi sau lưng A-kích.

3 Các viên chỉ huy của Phi-li-tin hỏi, “Bọn Hê-
bơ-rơ nầy làm gì đây?”

A-kích giải thích, “Đây là Đa-vít, người đã
phục vụ Sau-lơ, vua Ít-ra-en, nhưng nó đã ở với
ta hơn một năm nay. Ta không thấy nó có điều
gì xấu kể từ ngày nó bỏ Sau-lơ.”

4Nhưng các vị chỉ huy Phi-li-tin nổi giận cùng
A-kích và bảo, “Hãy đuổi nó về thành mà vua
cấp cho nó. Nó không thể nào ra trận với chúng
ta được đâu, nếu không chúng ta sẽ có một kẻ
thù ngay trong doanh trại mình đó. Nó dám lập
công với vua nó bằng cách giết quân ta lắm.
5Chính Đa-vít nầy là ngườimà dân Ít-ra-en nhảy
múa ca hát:

‘Sau-lơ giết hàng ngàn quân thù,
còn Đa-vít giết hàng vạn.’ ”

6 Vậy A-kích gọi Đa-vít lại bảo, “Ta lấy danh
CHÚA hằng sống mà cam đoan rằng anh rất
trung thành. Ta rất muốn anh phục vụ trong
quân ngũ ta. Từ ngày anh đến với ta, ta không
thấy anh có lỗi gì. Nhưng các lãnh tụ kia không
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tin tưởng anh.* 7 Thôi anh đi về đi. Đừng làm
điều gì phật ý các vua Phi-li-tin.”

8 Đa-vít hỏi, “Tôi đã làm điều gì sai quấy? Từ
ngày tôi đến với vua tới nay vua có thấy tôi làm
điều gian ác nào không? Sao tôi không thể đi
đánh quân thù của vua và chúa tôi?”

9 A-kích đáp, “Ta biết anh là người tốt như
thiên sứ từ Thượng Đế vậy. Tuy nhiên các vị
chỉ huy Phi-li-tin bàn nhau, ‘Đừng cho Đa-vít ra
trận.’ 10 Thôi sáng sớm mai anh và các đầy tớ
của chủ anh hãy ra đi. Vừa rạng đông thì thức
dậy lên đường.”

11 Vậy sáng sớm hôm sau Đa-vít và những
người theo ông thức dậy và trở về xứ Phi-li-tin.
Còn quân Phi-li-tin tiến lên Ghít-rê-ên.

30
Đa-vít tranh chiến với dân A-ma-léc

1 Đến ngày thứ ba khi Đa-vít và những người
đi theo về đến Xiếc-lác thì thấy quân A-ma-léc
đã cướp phá vùngmiền nam Giu-đa và Xiếc-lác,
tấn công Xiếc-lác và đốt phá thành đó. 2 Chúng
bắt đàn bà và tất cả dân cư, già trẻ, nhưng chưa
giết ai cả. Chúng chỉ bắt họ mang đi thôi.

3 Khi Đa-vít và những người đi theo về đến
Xiếc-lác thì thấy thành đã bị đốt, còn vợ, con trai
con gái đều bị bắt làm tù binh. 4Đa-vít cùng toàn

* 29:6: các lãnh tụ kia không tin tưởng anh Câu nầy lấy trong
bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ. Bản cổ Hi-lạp ghi rằng những lãnh tụ
Phi-li-tin hài lòng về Đa-vít, chỉ có những viên chỉ huy quân đội
là e ngại ông ta thôi.
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quân khóc lóc thảm thiết cho đến khi không còn
sức khóc nữa. 5Hai vợ của Đa-vít cũng bị bắt đi
là A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên và A-bi-ga-in, vợ góa
của Na-banh, ở Cạt-mên.

6Những người trong quân ngũ Đa-vít đòi ném
đá giết ông khiến ông càng thêm lo buồn. Ai
cũng đau buồn và tức giận vì con cái mình đã
bị bắt nhưng Đa-vít tìm được sức mạnh trong
CHÚA là Thượng Đế mình. 7 Đa-vít bảo thầy tế
lễ A-bia-tha, “Hãy mang cái áo ngắn thánh lại
đây.”

8 Đa-vít cầu hỏi CHÚA, “Tôi có nên đuổi theo
những người đã cướp vợ con chúng tôi không?
Tôi có đuổi kịp họ không?”
CHÚA trả lời, “Hãy đuổi theo. Ngươi chắc chắn

sẽ đuổi kịp chúng và sẽ giải thoát gia đình các
ngươi.”

Đa-vít tìm được một tên nô lệ Ai-cập
9 Đa-vít và sáu trăm người đi với mình đến hố

Bê-xo thì có một số người ở lại. 10 Đa-vít và bốn
trăm người còn lại tiếp tục rượt đuổi. Hai trăm
người kia ở lại vì họ quá mệt không băng qua
hố nổi.

11 Họ bắt gặp một người Ai-cập trong ruộng
mang về cho Đa-vít. Họ cho người Ai-cập đó thức
ăn và nước uống. 12 Họ cho anh ta một miếng
bánh trái vả và hai chùm nho khô. Anh thấy
khỏe lại vì đã ba ngày đêm rồi anh chưa ăn uống
gì cả.

13 Đa-vít hỏi anh, “Chủ anh là ai? Anh ở đâu
đến?”
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Anh đáp, “Tôi là người Ai-cập, làm nô lệ cho
một người A-ma-léc. Cách đây ba ngày chủ tôi
bỏ tôi vì tôi bị đau. 14 Chúng tôi cướp phá vùng
miền nam Kê-rê-thít*, đất Giu-đa, và vùng miền
nam của Ca-lép. Chúng tôi cũng thiêu hủy Xiếc-
lác.”

15 Đa-vít hỏi anh ta, “Anh có thể dẫn tôi đến
những người đã bắt gia đình chúng tôi không?”
Anh ta đáp, “Được, nếu các ông hứa trướcmặt

Thượng Đế rằng sẽ không giết tôi hay trả tôi về
cho chủ tôi. Như thế tôi sẽ dẫn các ông đến với
họ.”

Đa-vít đánh bại quân A-ma-léc
16 Vậy người Ai-cập dẫn Đa-vít đến với người

A-ma-léc. Chúng đang nằm la liệt trên đất, ăn
uống say sưa và reomừng bằng những của cướp
được trong đất Phi-li-tin và đất Giu-đa. 17 Đa-vít
đánh chúng từ lúc mặt trời lặn cho đến chiều
tối hôm sau. Không ai thoát được, ngoại trừ bốn
trăm thanh niên cỡi lạc đà chạy trốn.

18 Đa-vít lấy lại được hai vợ của mình và tất
cả những gì dân A-ma-léc đã lấy. 19 Không mất
mát món gì. Đa-vít mang về đủ cả, trẻ già, con
trai, con gái. Ông cũng thu về những của báu và
mọi thứ mà quân A-ma-léc cướp đoạt. 20 Đa-vít
cũng lấy lại tất cả chiên, bò. Những người theo
Đa-vít cho các con thú đó đi trước và bảo, “Đây
là chiến lợi phẩm của Đa-vít.”
* 30:14: Kê-rê-thít Hay “người Cơ-rết.” Đây là một trong nhóm
người Phi-li-tin. Một số binh sĩ thiện chiến của Đa-vít là người
Kê-rê-thít.
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21 Rồi Đa-vít đến chỗ hai trăm người quá mệt
mỏi không theo ông được nên ở lại hố Bê-xo. Họ
ra đón Đa-vít và những người theo ông. Khi họ
đến gần thì Đa-vít chào hỏi họ là những người
ở lại hố. 22Nhưng những người xấu tính và hay
gây chuyện trong số những người đi theo Đa-
vít bảo, “Vì hai trăm người nầy không đi với
chúng ta, cho nên đừng cho họ món gì chúng
ta cướp được. Chỉ cho họ mỗi người nhận lại vợ
con mình rồi đi.”

23 Nhưng Đa-vít bảo, “Không được, anh em!
Đừng làm như thế qua những điều CHÚA đã ban
cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ chúng ta và trao
vào tay chúng ta các kẻ thù đã tấn công chúng
ta. 24 Ai mà nghe anh em được? Phần người ở
lại giữ kho cũng phải bằng phần kẻ ra trận. Tất
cả chia đồng đều hết.” 25 Đa-vít ra lệnh và lập
điều đó thành qui tắc trong Ít-ra-en, tục lệ nầy
vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay.

26 Sau khi Đa-vít đến Xiếc-lác, ông gởi mấy
món trong số những món đồ ông cướp được từ
dân A-ma-léc cho các bạn hữu là các lãnh tụ
Giu-đa. Ông bảo, “Đây là quà cho các anh lấy
trong của cải chúng tôi cướp được từ kẻ thù của
CHÚA.”

27 Đa-vít cũng gởi quà biếu các lãnh tụ ở Bê-
tên, Ra-mốt trong vùng miền nam Giu-đa, Giát-
tia, 28A-rô-e, Xíp-mốt, Ết-tê-moa, 29Ra-canh, các
thành của dân Giê-ra-mên và dân Kê-nít. 30Họt-
ma, Bô-A-san, A-thách, 31 Hếp-rôn, và cho dân
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chúng ở những nơi ông và các người đi theo đã
trú ngụ.

31
Cái chết của Sau-lơ

1 Quân Phi-li-tin lại đánh dân Ít-ra-en. Người
Ít-ra-en chạy trốn trước mặt họ. Nhiều người
Ít-ra-en bị giết trên núi Ghinh-bô-a. 2 Quân Phi-
li-tin tấn công Sau-lơ và các con ông dữ dội. Họ
giết các con ông là Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và
Manh-ki-sua.

3 Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt quanh
Sau-lơ. Các lính cầm cung bắn trúng ông khiến
ông bị thương nặng. 4 Ông bảo viên sĩ quan
mang áo giáp mình rằng, “Hãy rút gươm ngươi
và giết ta đi. Ta không muốn bọn không chịu
cắt dương bì chế diễu và giết ta.” Nhưng viên sĩ
quan đó sợ không dám làm. Cho nên Sau-lơ rút
gươm ra và đè người trên mũi gươm rồi chết.

5Khi viên sĩ quan thấy Sau-lơ chết thì cũng lấy
gươm và đè người trênmũi gươm chết theo Sau-
lơ. 6 Vậy Sau-lơ, ba con trai, và viên sĩ quan vác
áo giáp của ông cùng chết trong ngày đó.

Người Phi-li-tin ăn mừng
cái chết của Sau-lơ

7Khi dân Ít-ra-en ở đối ngang thung lũng Ghít-
rê-ên và những người ở đối ngang sôngGiô-đanh
thấy đạo quân Ít-ra-en đã bỏ chạy, còn Sau-lơ và
các con ông đã chết thì họ cũng bỏ thành chạy
trốn. Rồi người Phi-li-tin vào ở trong các thành
đó.
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8 Hôm sau quân Phi-li-tin trở lại lượm các vật
quí giá từ các xác chết thì chúng thấy Sau-lơ
và ba con trai ông chết trên núi Ghinh-bô-a.
9 Chúng cắt đầu Sau-lơ và tháo áo giáp ông ra.
Rồi chúng sai sứ giả đi khắp xứ Phi-li-tin loan
tin trong đền thờ các thần của chúng và cho dân
chúng hay. 10 Chúng để áo giáp Sau-lơ trong đền
thờ thần Át-tô-rết và treo xác ông trên tường
thành Bết-San*.

11Khi dân Gia-be Ghi-lê-át nghe việc người Phi-
li-tin làm cho Sau-lơ, 12 thì các dũng sĩ Gia-be đi
trọn đêm đến Bết-San. Họ gỡ xác Sau-lơ và các
con trai ông khỏi tường thành Bết-San và mang
về Gia-be rồi hỏa thiêu các xác đó. 13 Họ lấy
xương các người đó đem chôn dưới gốc cây me
ở Gia-be. Sau đó dân Gia-be cữ ăn bảy ngày.

* 31:10: Bết-San Hay “Bết-Siên.” Xem câu 12.
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