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1 ๑ ซามูเอล ๑:๙

๑ ซามูเอล
คํานํา

หนังสือ ๑ และ ๒ ซา มู เอล เริ่ม
แรกนัน้ หนังสือสองเลมน้ีเป็นหนังสือ
เลมเดียวกัน เป็นการบันทึกเรื่อง ราว
ของชนชาติอิสราเอลตอจากหนังสือผู
วินิจฉัย
หนังสือซา มู เอลพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

ตัง้แตกอนที่วิหารในเมืองชิ โลหจะถูก
ทําลายประมาณปี ๑๐๕๐ กอน ค.ศ.
จนถึงกอนที่กษตัริยดา วิดจะตายในปี
๙๖๑ กอน ค.ศ. เป็นชวงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน จากสิบ
สองเผาที่เป็นเครือญาติกันแตบางครัง้ก็
ไมคอยไดชวยเหลือกัน กลายมาเป็น
ชนชาติเดียวกันคือชนชาติอิสราเอล
จากที่มีพวกผูนํากูชาติเกิดขึ้นมาเป็น
ระ ยะๆตามที่พระเจากําหนด กลาย
มาเป็นระบบกษตัริย จากไมมีเมือง
หลวงกลายเป็นมีเมืองหลวงคือเมือง
เยรูซาเล็ม จากที่มีตระกูลของเอลีเป็น
นักบวชกลายมาเป็นตระกูลศา โดกเป็น
นักบวช และพวกผูพูดแทนพระเจาก็มา
มีบทบาทมากขึ้นในชวงน้ี
หนังสือเลมน้ีจะเนนเรื่องการใช

อํานาจทัง้ในทางที่ถูกและในทางที่ผิด
และจะใหเราเห็นวาพระ ยาหเวหครอบ
ครองอยูหลังฉาก สวนพวกผูนําที่เป็น
มนุษยทุกคนมีทัง้ขอดีและขอเสีย
และทุกคนลม เหลวในที่สุด มีแตพระ
ยาหเวหเทานัน้ที่ยืนหยัดมัน่คง
๑ ซามเูอล ๑-๗ ขาขึ้นของซามเูอลผูกู

ชาติ และขาลงของนักบวชเอลี
๑ ซามเูอล ๘-๑๕ ขาขึ้นและขาลงของ

กษตัริยเซาโล
๑ ซามูเอล ๑๖-๒ ซามูเอล ๑ ขาขึ้น

ของดาวิด
๒ ซามเูอล ๒-๔ กษตัริยดาวิดปกครอง

อยูที่เมืองเฮโบรน

๒ ซา มู เอล ๕-๒๔ กษตัริยดา วิด
ปกครองอยูที่เมืองเยรูซาเล็มเหนือ
อิสราเอลทัง้หมด

เอลคานาหไปนมัสการที่ชิโลห

๑ ๑มีชายคนหน่ึงมาจากเมืองรา มา ธาอิม-
โซฟิมในเทือกเขาเอฟราอิม เขาชื่อวาเอ

ลคานาห เป็นลูกชายของเยโรฮัม *เยโรฮัม
เป็นลูกชายของเอ ลีฮู เอ ลีฮูเป็นลูกชายของ
โทหุ โทหุเป็นลูกชายของศูฟคนเผาเอฟราอิม

๒ เอลคานาหมีเมียสองคน คือฮันนาห และ
เป นินนาห นางเป นินนาหมีลูก แตนางฮัน
นาหไมมี

๓ทุกๆปี เอ ล คา นาหจะออกจากเมืองเพื่อ
ไปนมัสการและถวายเครื่องบูชาใหกับพระ
ยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ ที่เมืองชิโลห ที่นัน่มี
ลูกชายสองคนของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเน
หัส เป็นนักบวชของพระยาหเวหอยู ๔ ในวัน
ที่เอลคานาหถวายเครื่องบูชา เขาจะแบงเน้ือ
สวนหน่ึงใหกับเป นิ น นาหเมียของเขา และ
ใหกับลูกชายลูกสาวของนางทุกคน ๕แตเขา
จะใหฮัน นาหเทา กัน †เพราะเขารักนางมาก
ถึงแมวาพระยาหเวหไมไดใหนางมีลูก

เปนินนาหชอบยั่วใหฮันนาหเสียใจ
๖ เป นิ น นาหเมียอีก คนของเอ ล คา นาห

ชอบยัว่ใหนางฮันนาหเสียใจในเรื่องที่นางฮัน
นาหไมสามารถมีลูกได ๗ เรื่องราวแบบน้ีเกิด
ขึ้นปีแลวปีเลา เมื่อนางฮันนาหไปที่บานของ
พระ ยาหเวห เป นิ น นาหจะยัว่ใหเธอเสียใจ
จนเธอรองไหและไมยอมกินอาหาร ๘ เอลคา
นาหจึงถามเมียเขาวา “ฮัน นาห เธอรองไห
ทําไม ทําไมไมยอมกินอาหาร ทําไมเธอถึงได
เศราโศกนัก พี่ไมไดมีความหมายสําหรับเธอ
มากกวาลูกชายสิบคนหรอกหรือ”

คําอธิษฐานของฮันนาห
๙หลังจากกินและดื่มกันเสร็จแลว ฮันนาห

ไดลุกขึ้นอยางเงียบๆไปอธิษฐานตอพระ

*๑:๑ เยโรฮัม เยโรฮัม เอลีฮู และโทหุ สามคนน้ีมีอีกชื่อหน่ึงวา “เยรามีเอล เอลีเอล และโท
อาห”
†๑:๕ เทากัน หรือคําน้ีอาจจะแปลวา สองเทา



๑ ซามูเอล ๑:๑๐ 2 ๑ ซามูเอล ๑:๒๔

ยาหเวห *นักบวชเอลีกําลังนัง่อยูบนเกาอี้
ใกลประตูวิหารของพระยาหเวห ๑๐ ฮันนาห
ขมขื่นใจและรองไหอยางหนัก และอธิษฐาน
ตอพระ ยาหเวห ๑๑นางไดบนไววา “ขาแต
พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ ถาพระองคเห็น
ความ ทุกขของผูรับ ใชของพระองคคนน้ี
และระลึก ถึงขาพเจา และไมลืมผูรับ ใชของ
พระองคคนน้ี และมอบลูกชายใหกับขาพเจา
ขาพเจาก็จะอุทิศเขาใหกับพระ ยาหเวห
ตลอดชัว่ชีวิตของเขา เขาจะไมดื่มเหลาองุน
หรือเบียร †และจะไมใหมีดโกนโดนหัวเขา
เลย ‡”

๑๒ขณะที่นางฮัน นาหอธิษฐานตอพระ
ยาหเวหไปเรื่อยๆนัน้ เอลีไดสังเกตปากของ
นาง ๑๓ ฮันนาหไดอธิษฐานอยูในใจ ริมฝีปาก
นางขมุบขมิบแตไมมีเสียงออกมาใหไดยิน
เอลีคิดวานางกําลังเมา ๑๔ เขาก็เลยพูดวา
“เจาจะเมาไปอีกนานแค ไหน ทิง้เหลาองุน
ของเจาไดแลว”

๑๕ ฮัน นาหตอบวา “เจานาย ไมใชอยาง
นัน้ ฉันไมไดดื่มเหลาองุนหรือเบียร แตฉัน
มีความทุกข ใจมาก กําลังระบายความในใจ
ของฉันตอพระยาหเวห ๑๖อยาคิดวาผูรับ ใช
ของทานเป็นผู หญิงเลว ฉันมาอธิษฐานดวย
ความทุกขใจและเศราโศกยิ่งนัก”

๑๗ เอลีตอบวา “กลับไปเป็นสุขเถิด แลว
ขอใหพระเจาของอิสราเอลใหสิ่งที่เจาไดขอ
ตอพระองคเถิด”

๑๘ ฮัน นาหตอบวา “ขอใหฉันผูรับ ใชของ
ทาน เป็นที่พอใจของทานดวยเถิด” จากนัน้

เธอก็จากไปและกินอาหาร ใบหน าของเธอก็
ไมเศราโศกอีกเลย

๑๙ เชา ตรูของวันใหม พวกเขาไดลุกขึ้น
และนมัสการพระยาหเวห หลังจากนัน้ก็เดิน
ทางกลับบานที่รามาห

การเกิดของซามูเอล
เอลคานาหไดรวมหลับนอนกับนางฮันนาห

เมียของเขา และพระยาหเวหไดระลึกถึงนาง
๒๐ ปีตอมาในเวลาเดียวกันนัน้ นางฮันนาหตัง้
ทองและคลอดลูกชาย เธอตัง้ชื่อเขาวา ซามู
เอล ¶นางพูดวา “เพราะฉันไดขอเขามาจาก
พระยาหเวห”

๒๑ เมื่อเอ ล คา นาหและครอบครัวเดิน ทาง
ไปถวายเครื่องบูชาประจําปีตอพระ ยาหเวห
และแกบน ๒๒ ฮันนาหไมไดไปดวย นางบอก
กับสามีวา “หลัง จากลูกหยานมแลว ฉัน
จะพาเขาไปชิ โลห และมอบเขาใหกับพระ
ยาหเวห แลวเขาก็จะอยูที่นัน่ตลอดไป และ
จะเป็นนาซาไรท §** ตลอดชีวิต”

๒๓ เอ ล คา นาหสามีของนางจึงพูดวา “ทํา
สิ่งที่เธอเห็นวาดีที่สุดเถิด พักอยูที่น่ีจนกวา
เธอจะใหลูกหยานม แลวขอใหพระ ยาหเวห
ทําใหคําพูดของเธอเกิดผลดีเถิด” ††แลวฮัน
นาหก็ไดอยูบานเลีย้งลูกจนกระทัง่นางใหลูก
หยานม

ฮันนาหพาซามูเอลไปหาเอลีที่ชิโลห
๒๔หลัง จากที่ซา มู เอลหยานมแลว นาง

ก็พาลูกไปกับนางในขณะที่เขายังเด็กอยู

*๑:๙ ลุกขึน้ … พระยาหเวห ประโยคน้ีมาจากฉบับสําเนากรีกโบราณ
†๑:๑๑ เขาจะ … หรือเบียร ประโยคน้ีมาจากฉบับสําเนากรีกโบราณและจากสําเนาฮีบรูที่พบ
ในถํ้าคุมรัน
‡๑:๑๑ ไมใหมีดโกนโดนหัวเขาเลย พวกนาศี รคือพวกคนที่ไดสัญญาวาจะรับ ใชพระเจา
ดวยวิธีพิเศษ พวกเขาจะไมตัดผม กินองุน และไมดื่มเหลาองุนเลย ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ
กันดารวิถี ๖:๒-๕
¶๑:๒๐ ซามเูอล ชื่อของซามเูอล ในภาษาฮีบรู ออกเสียงคลายกับคําวา “พระเจาไดยิน” หรือ
“ผูที่มาจากพระเจา”
§๑:๒๒ นาซาไรท หมายถึงคนที่ถูกแยกออกมา เพื่ออุทิศใหกับพระเจาโดยเฉพาะ
**๑:๒๒ และจะเป็นนาซาไรท ประโยคน้ีมาจาก ฉบับสําเนากรีกโบราณและฉบับฮีบรูที่พบใน
ถํ้าคุมรัน
††๑:๒๓ ขอใหพระยาหเวห … ผลดีเถิด ประโยคน้ีอยูในสําเนาฮีบรูที่เจอในถํ้าคุมรัน และ
สําเนากรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “ขอใหพระ ยาหเวหทําใหคําพูดของ
พระองคเกิดผล”



๑ ซามูเอล ๑:๒๕ 3 ๑ ซามูเอล ๒:๑๔

พรอมกับวัวตัวผูอายุสามปีหน่ึงตัว แป งหน่ึง
เอฟาห *เหลาองุนหน่ึงถุงหนัง แลวนําเขาไป
ที่บานของพระยาหเวหที่ชิโลห

๒๕พวกเขาไดไปอยูตอหน าพระ ยาหเวห
เอ ลคานาหไดฆาวัวผูตัวนัน้ถวายเป็นเครื่อง
บูชาใหกับพระ ยาหเวหอยางเคย †แลวนาง
ฮัน นาหก็มอบเด็กชายซา มู เอลใหกับเอลี
๒๖นางฮันนาหพูดกับเอลีวา “เจานาย ทานมี
ชีวิตอยูแนฉันใด ฉันคือผู หญิงที่ยืนอยูขางๆ
ทาน และอธิษฐานตอพระยาหเวห ๒๗ ฉันได
อธิษฐานขอเด็กคนน้ี และพระ ยาหเวหได
มอบสิ่งที่ฉันไดขอจากพระองค ๒๘ตอนน้ีฉัน
จะมอบเด็กน้ีใหกับพระ ยาหเวห และเขาจะ
รับใชพระยาหเวหไปตลอดชีวิตของเขา”
แลวนางฮันนาหก็ทิง้เด็กชายซามู เอลไวที่

นัน่ ‡และนางก็ไดนมัสการพระยาหเวห

ฮันนาหขอบคุณพระเจา

๒ ๑ ฮันนาหอธิษฐานและพูดวา
“จิตใจขาพเจาชื่นชมยินดีในพระ
ยาหเวห

ขาพเจารูสึกเขม แข็งมากในพระเจาของ
ขาพเจา ¶

ขาพเจาหัวเราะเยาะพวกศัตรูของขาพเจา
เพราะขาพเจายินดีที่พระองคไดชวย กู

ขาพเจา
๒ ไมมีใครศักดิส์ิทธิเ์หมือนพระยาหเวห
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคเทานัน้
ไมมีหินกําบังไหนเหมือนพระเจาของพวก

เรา
๓อยาพูดจาเยอหยิ่งอีกตอไปเลย
หรือปลอยใหปากพูดจาจองหอง
เพราะพระยาหเวหเป็นพระเจาผูรูทุกสิ่ง
และเป็นผูชัง่การกระทําของมนุษย
๔คันธนูของเหลานักรบถูกหัก
แตคนออนแอกลับเขมแข็งขึ้น
๕คนที่เคยมีอัน จะ กินตองออกทํางานแลก

อาหาร

แตคนที่เคยหิวโหยไมหิวอีกตอไป
หญิงที่เคยเป็นหมันกลับมีลูกเจ็ดคน
แตหญิงที่มีลูกหลายคนกลับเศราเดียวดาย
๖พระยาหเวหเป็นผูฆาและเป็นผูใหชีวิต
พระองคนําคนลงไปแดนผูตายและนําคนขึ้น

มา
๗พระ ยาหเวหทําใหคนยากจนและทําใหคน

รํ่ารวย
พระองคทําใหคนตกตํ่าและทําใหคนสูงสง
๘พระองคยกคนจนขึ้นจากฝ ุน
และนําคนที่ขัดสนพนจากกองขีเ้ถา
ใหพวกเขาไดนัง่รวมกับพวกกษตัริย
และนัง่อยูบนที่นัง่อันมีเกียรติ
เพราะเสาฐานรากของโลกน้ีเป็นของพระ

ยาหเวห
และพระองคไดสรางโลกทัง้โลกบนเสา

ฐานรากเหลานัน้
๙พระองคจะดูแลทุกยาง กาวของคนที่จงรัก

ภักดีตอพระองค
แตคนเลวจะถูกปิดปากใหเงียบอยูในความ

มืด
เพราะชัยชนะไมไดมาจากกําลังของมนุษย
๑๐พวกศัตรูของพระ ยาหเวหจะแตกเป็น

เสี่ยงๆ
พระองคจะใชสายฟ าจากสวรรคสูกับพวกเขา
พระยาหเวหจะพิพากษาจนสุดปลายโลก
พระองคจะมอบกําลังแกกษตัริยของ

พระองค
และเพิ่มกําลังแกผูที่พระองคไดเจิมไว”

๑๑แลวเอ ล คา นาหก็กลับไปบานที่รา มาห
แตลูกชายของเขาอยูรับใชพระยาหเวห โดย
มีนักบวชเอลีเป็นผูดูแล

ลูกชายเลวๆของเอลี
๑๒ลูกชายสองคนของเอลีเป็นคนเลว พวก

เขาไมนับถือพระ ยาหเวห ๑๓–๑๔พวกเขา
ไมไดใสใจกับกฎตางๆที่นักบวชควรจะทํา
ตอประชาชนที่เอาเครื่องบูชามาถวาย ปกติ

*๑:๒๔ หน่ึงเอฟาห หรือเทากับ “ยี่สิบสองลิตร”
†๑:๒๕ พวกเขา … อยางเคย ประโยคน้ีเจอในสําเนากรีกโบราณและสําเนาฮีบรูที่พบในถํ้า
คุมรัน
‡๑:๒๘ แลวนางฮันนาห … ไวที่น่ัน ประโยคน้ีเจอในสําเนาฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน
¶๒:๑ พระเจาของขาพเจา ขอความน้ีเจอในฉบับสําเนากรีกโบราณ ในสําเนาฉบับฮีบรูเขียน
วา “พระยาหเวห”
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แลวเมื่อมีคนเอาเครื่องบูชามาถวาย พวก
เขาจะตองเอาเน้ือนัน้ไปตม แลวคนรับ ใช
ของนักบวชจะเอาสามงามมาแทงเน้ือที่อยู
ในหมอหรือในกาหรือในกาน้ําขนาดใหญ
นัน้ และเน้ือที่ติดสามงามขึ้นมาก็จะเป็น
ของนักบวช น่ีคือวิธีที่นักบวชจะทํากับคน
อิสราเอลที่นําเครื่องบูชามาถวายที่ชิ โลห
๑๕แตลูกของเอลีไมไดทําอยางนัน้ กอนที่
ไข มันจะถูกเผาบนแทนเสียอีก คนรับ ใช
ของนักบวชจะไปพูดกับคนที่เอาเครื่องบูชา
มาถวายวา “เอาเน้ือมาใหนักบวชยาง เขา
ไมตองการเน้ือตมจากทาน แตตองการเน้ือ
ดิบ”

๑๖ถาคนที่เอาเครื่องบูชามาถวายพูดวา
“ขอใหเผาไข มัน *กอน แลวทานอยากได
อะไรก็เอาไปเลย” คนรับใชก็จะตอบวา “ไม
ได ใหเน้ือขาเดี๋ยว น้ี ถาไมให ขาจะแยงเอา
ไป”

๑๗ ในสายตาของพระยาหเวห นัน่เป็นบาป
ที่ยิ่ง ใหญของชายหนุมสองคนน้ี เพราะพวก
เขาไดดู หมิ่นของ ถวายที่คนเอามาถวายตอ
พระยาหเวห

๑๘แตซา มู เอลรับ ใชอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห เขาเป็นเด็กที่ใสเอ โฟด ผาลินิน
๑๙ทุกปีแมของเขาจะเย็บเสื้อคลุมตัวเล็กๆ
มาใหเขา เมื่อนางมาถวายเครื่องบูชาประจํา
ปีกับสามี

๒๐ เอลีอวยพรเอลคานาหและเมียของเขา
วา “ขอใหพระ ยาหเวหตอบแทนทาน ดวย
ลูกจากผู หญิงคนน้ี แทนของขวัญที่นางได
อุทิศใหกับพระ ยาหเวห” †แลวพวกเขาก็
กลับบานไป ๒๑พระยาหเวหมีความโอบออม
อารีตอฮัน นาห เธอไดตัง้ทองและไดคลอด
ลูกชายอีกสามคน และลูกสาวอีกสองคน ใน
ขณะที่เด็กชายซา มู เอลก็เจริญเติบโตขึ้นตอ
หน าพระยาหเวห

เอลีควบคุมลูกชายเลวๆไมอยู
๒๒ เมื่อเอลีแกมากแลว เขาไดยินเรื่อง

ชัว่ๆทัง้ สิน้ที่ลูกสองคนของเขาไดทําตอคน
อิสราเอลทัง้หมด เชน พวกเขาไดรวมหลับ

นอนกับหญิงที่รับ ใชอยูที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ

๒๓ เอลีไดพูดกับลูกชายทัง้สองวา “ทําไม
ลูกๆถึงไดทําอยางน้ี พอไดยินชาวบานทุก
คนกําลังพูดถึงเรื่องชัว่ๆที่พวกลูกไดทํา
๒๔อยาทําเลยนะลูก เรื่องที่พอไดยินมา ที่คน
ของพระ ยาหเวหกําลังเลากันไปทัว่นัน้เป็น
เรื่องที่ไมดีเลย ๒๕ถามนุษยทําบาปตอมนุษย
ดวยกัน พระเจาอาจจะมาไกลเกลี่ยให แตถา
มนุษยทําบาปตอพระยาหเวห แลวใครจะมา
เป็นคนกลางใหได”
แตลูกชายของเอลีไมไดฟังคําตักเตือน

ของพอเลย เพราะพระ ยาหเวหตองการจะ
ฆาพวกเขา

๒๖สวนเด็กชายซามู เอลก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
และเป็นที่ชื่น ชอบของพระ ยาหเวหและคน
ทัง้หลาย

คําทํานายที่นากลัวตอครอบครัวเอลี
๒๗คนของพระเจาคนหน่ึงไดมาหาเอลี

และพูดกับเขาวา “น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอก ‘เราไดปรากฏตัวอยางชัดเจนให
บรรพบุรุษของเจาเห็น ตอนที่พวกเขาอยู
ในอียิปตภายใตอํานาจของกษตัริยฟาโรห
๒๘ จากเผาทัง้หมดของอิสราเอล เราได
เลือกเผาของบรรพบุรุษเจาออกมา เพื่อมา
เป็นนักบวชของเรา เราไดเลือกพวกเขา
ใหมาถวายเครื่องบูชาบนแทนบูชาของเรา
และมาเผาเครื่องหอม และใสเอ โฟดตอหน า
เรา เรายังใหบรรพบุรุษของเจาแบงเน้ือจาก
พวกของ ขวัญที่คนอิสราเอลเอามาถวายให
กับเรา ๒๙แลวทําไมพวกเจาถึงไดอิจฉาตา
รอนอยากไดเครื่องสัตว บูชาของเรา และ
ของถวายที่เราไดกําหนดไวสําหรับสถาน ที่ที่
เราอยู ทําไมเจาถึงใหเกียรติลูกชายทัง้สอง
ของเจามากกวาเรา และพวกเจายังเลีย้งตัว
เองจนอวนพีจากของถวายสวนที่ดีที่สุดที่คน
อิสราเอลเอามาถวายใหกับเรา’

๓๐ เพราะอยางน้ี พระยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล จึงไดประกาศวา ‘เราเคยสัญญา
วา ครอบครัวของเจาและครอบครัวของพอ

*๒:๑๖ ไขมัน สวนไขมันของสัตวเป็นของพระเจาโดยเฉพาะ พวกนักบวชจะเป็นผูทําหน าที่
เผาไขมันบนแทนบูชาเพื่อใหเป็นของขวัญแกพระเจา
†๒:๒๐ ขอใหพระยาหเวห … พระยาหเวห ประโยคน้ีมีอยูในสําเนาฮีบรู ที่เจอในถํ้าคุมรัน
และสําเนากรีก
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เจา จะเป็นผูรับ ใชอยูตอหน าเราตลอดไป’
แตตอนน้ีพระ ยาหเวหประกาศวา ‘มันจะไม
เป็นอยางนัน้หรอก ใครใหเกียรติเรา เราก็จะ
ใหเกียรติคนนัน้ แตใครที่ดูถูกเรา เราก็จะ
ดูถูกคนนัน้’ ๓๑ เวลานัน้ไดมาถึงแลว เราจะ
ตัดความแข็งแรงของเจา และของครอบครัว
ของพอเจา เพื่อวาในตระกูลของเจาจะไมมี
ใครไดอยูจนแกเฒา ๓๒สวนเจา เอลี เจาจะ
มองอยางอิจฉาตารอนตอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น
กับอิสราเอล แตเจาจะเห็นเรื่องเลวรายเกิด
ขึ้นในบานของตัวเจาเอง *และตระกูลของ
เจาจะไมมีใครไดอยูจนแกเฒา ๓๓ ในหมูลูก
หลานของเจา เราจะไวชีวิตแคคนเดียว เพื่อ
เขาจะไดรับ ใชเป็นนักบวชอยูที่แทนบูชา
ของเรา เราจะไวชีวิตคนๆนัน้เพื่อใหคอย
รองไหและใหอยูอยางเศรา โศกเสียใจ สวน
ลูกหลานคนอื่นๆที่เหลือของเจาจะตองตาย
ดวยคมดาบ †๓๔ลูกชายทัง้ สองคนของเจา
คือโฮฟ นีและฟีเน หัส จะตายในวันเดียวกัน
นัน่จะเป็นเรื่องที่พิสูจนใหเจาเห็นวา เรื่องน้ี
มาจากเรา ๓๕ เราจะเลือกนักบวชที่ซื่อสัตย
ผู ที่จะทําตามสิ่งที่อยูในจิตใจและความ คิด
ของเรา เราจะสรางครอบครัวเขาใหมัน่คง
และเขาจะรับใชเสมออยูตอหน ากษตัริยที่เรา
ไดเจิมไว ๓๖และคนในครอบครัวของเจาที่
ยังหลงเหลืออยู ก็จะมากม กราบลงตอ หน า
นักบวชคนน้ี และรองขอเศษเงินหรือเศษ
อาหาร พวกเขาจะพูดวา ‘ของานนักบวชให
กับเราดวยเถิด เพื่อเราจะไดมีอาหารกินสัก
นิดหน่ึง’”

พระเจาเรียกซามูเอล

๓ ๑ เด็กชายซา มู เอลได รับใชอยูตอ หน า
พระ ยาหเวห ภายใตการดูแลของเอลี

ในเวลานัน้พระ ยาหเวหแทบจะไมไดพูดกับ
ใครโดยตรง และแทบจะไมมีนิมิตใหเห็น

๒คืนหน่ึงเอลีซึ่งตาเริ่มมองอะไรไมคอย
จะเห็น นอนอยูที่ประจําของเขา ๓ตะเกียง
ของพระเจายังไมดับ ขณะที่ซา มู เอลนอน
อยูในวิหารของพระ ยาหเวหที่ที่หีบของพระ

ยาหเวหตัง้อยู ๔พระ ยาหเวหไดเรียกซา มู
เอล ซามู เอลตอบวา “ผมอยูน่ีครับ” ๕แลว
เขาก็วิ่งไปหาเอลีและพูดวา “ผมอยูน่ีครับ
ทานไดเรียกผม”
แตเอลีตอบวา “เราไมไดเรียกเจา กลับไป

นอนเถอะ”
ซามเูอลจึงกลับไปนอน ๖แลวพระยาหเวห

ก็เรียกเขาอีก “ซามู เอล” เขาก็ลุกขึ้นไปหา
เอลีและตอบวา “ผมอยูน่ีครับ ทานไดเรียก
ผม”
เอลีตอบวา “ลูกเอย เราไมไดเรียกเจา

กลับไปนอนเถอะ”
๗ตอน นัน้ซา มู เอลยังไมรูจักพระ ยาหเวห

เพราะพระ ยาหเวหยังไมเคยพูดโดยตรงกับ
เขามากอน

๘พระยาหเวหเรียกซามูเอลเป็นครัง้ที่สาม
เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลี “ผมอยูน่ีครับ ทานได
เรียกผม”
เอลีเริ่มรูวาพระ ยาหเวหไดเรียกเด็กนัน้

๙ เอลีจึงบอกซามู เอลวา “ไปนอนเถอะ และ
ถาพระองคเรียกเจาอีก ก็ใหเจาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหพูดมาเถอะ ผูรับ ใชของพระองค
กําลังฟังอยู’”
ดัง นัน้เมื่อซา มู เอลกลับไปนอนในที่ของ

เขา ๑๐พระ ยาหเวหไดมายืนอยูที่นัน่ และ
เรียกแบบครัง้กอนวา “ซามูเอล ซามูเอล”
ซามู เอลจึงตอบวา “พูดมาเถอะครับ ผูรับ

ใชของพระองคกําลังฟังอยู”
๑๑พระ ยาหเวหพูดกับซา มู เอลวา “คอย

ดูใหดี เรากําลังจะทําสิ่งหน่ึงในอิสราเอล
ซึ่งหูของคนที่ไดยินก็จะเสียวแปลบปลาบ
‡๑๒ เวลา นัน้เราจะทําทุกอยางที่เราไดบอกวา
จะทํากับเอลีและครอบครัวของเขา ใหเกิด
ขึ้นตัง้แตตนจนจบ ๑๓ เราไดบอกเอลีแลว
วาเราจะลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไป
เพราะเอลีรูเรื่องบาปที่พวกลูกทัง้สองของ
เขาทํา และรูวาพวกเขาไดสาปแชงพระเจา
แตก็ไมไดหาม ปรามพวกเขา ๑๔ เราก็เลย
สาบานตอครอบครัวของเอลีวา เครื่องบูชา

*๒:๓๒ แตเจาจะเห็นเรื่องเลวรายเกิดขึน้ในบานของตัวเจาเอง ประโยคน้ีไมมีอยูในฉบับ
แปลกรีกโบราณหรือในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน
†๒:๓๓ ตายดวยคมดาบ คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณและในฉบับฮีบรูหน่ึงฉบับที่พบในถํ้า
คุมรัน แตฉบับฮีบรูอื่นๆ เขียนวา ตายสมเป็นชาย
‡๓:๑๑ เสียวแปลบปลาบ หมายถึงอาการตกตะลึงงัน
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หรือของ ถวายจะไมมีวันกําจัดความ ผิดของ
ครอบครัวเอลีไดเลย”

๑๕ซา มู เอลนอนจนถึงเชา แลวจึงเปิด
ประตูวิหารของพระ ยาหเวห เขาก็กลัว ไม
กลาบอกเอลีเกี่ยวกับนิมิตนัน้

๑๖แตเอลีเรียกเขามาถามวา “ซามูเอล ลูก
เอย”
ซามูเอลตอบวา “ผมอยูน่ีครับ”
๑๗ เอลีถามวา “พระองคไดพูดอะไรกับเจา

หรือ อยาปิดบังเราเลย ถาเจาปิดบังเราในสิ่ง
ที่พระองคบอกเจา ขอใหพระเจาลงโทษเจา
ดวยวิธีที่รุนแรงมาก”

๑๘ซา มู เอลจึงเลา เรื่องทัง้หมดใหเขาฟัง
โดยไมปิดบังอะไรเลย
เอลีจึงตอบวา “พระองคคือพระ ยาหเวห

ขอใหพระองคทําในสิ่งที่พระองคเห็นวาดี
เถิด”

๑๙พระ ยาหเวหไดสถิตอยูกับซา มู เอลใน
ขณะที่เขาเติบโตขึ้น และไม วาซา มู เอลจะ
พูดอะไร พระองคก็ทําใหเป็นจริงตามนัน้
*๒๐คนอิสราเอลทัง้หมดจากดานถึงเบเออรเช
บา ตางก็รูวาซามูเอลเป็นผูพูดแทนพระเจาที่
ไว วางใจได ๒๑พระยาหเวหยังปรากฏตัวตอ
ซา มู เอลอยูเรื่อยๆที่ชิ โลห และพระองคได
เปิดเผยตัวใหกับซามูเอล ผานทางคําพูดของ
พระองค †

๔ ๑แลวขาว คราวเกี่ยว กับซา มู เอลก็ได
แผกระจายไปทัว่อิสราเอล เอลีแกมาก

แลว ลูกทัง้สองของเขาก็ยังคงทําสิ่งที่ชัว่ราย
ทัง้หลายตอหน าพระยาหเวห ‡

ชาวฟีลิสเตียรบชนะชาวอิสราเอล
เมื่อคนอิสราเอลยกทัพไปตอสูกับคนฟี ลิ ส

เตีย คนอิสราเอลตัง้คายที่เอเบนเอเซอร สวน
คนฟีลิสเตียตัง้คายที่อาเฟก ๒ชาวฟีลิสเตีย
ไดจัดทหารเพื่อออกไปสูรบกับอิสราเอล และ
เมื่อการรบเริ่มขึ้น คนอิสราเอลก็พาย แพคน
ฟี ลิ ส เตีย และถูกฆาตายไปประมาณสี่พัน
คนในสนามรบนัน้ ๓ เมื่อทหารที่เหลือกลับมา

ที่คาย ผูนําอาวุโสของอิสราเอลทัง้หลายก็พูด
กันวา “ทําไมพระ ยาหเวหปลอยใหพวกเรา
พายแพชาวฟี ลิ ส เตียในวัน น้ี ใหพวกเราไป
เอาหีบแหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวหมาจาก
ชิ โลหกันเถิด เพื่อวาหีบนัน้จะไดไปกับพวก
เรา และจะไดชวยพวกเราใหพนจากมือของ
ศัตรู”

๔พวกเขาจึงสงคนไปชิโลห เพื่อนําหีบแหง
ขอ ตกลงของพระ ยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้ สิน้ผู
ซึ่งนัง่อยูบนบัลลังกระหวางทูตสวรรคเค รูบ
ลูกชายทัง้สองของเอลี คือโฮฟนี และฟีเนหัส
ก็อยูที่นัน่กับหีบขอตกลงของพระเจา

๕ เมื่อหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวหมาถึง
คาย คนอิสราเอลทัง้หมดก็ไดโหรองเสียงดัง
จนแผนดินสะเทือน ๖ เมื่อชาวฟีลิสเตียไดยิน
ก็ถามกันวา “คายคนฮีบรู ¶โห รองตะโกน
เรื่องอะไรกัน”
เมื่อพวกเขารูวาหีบของพระ ยาหเวหไดมา

อยูที่คายแลว ๗คนฟีลิสเตียก็รูสึกกลัว พวก
เขาพูดวา “มีพวกเทพเจามาอยูในคายนัน้
แลว พวกเราแยแลว ไมเคยมีเรื่องอยางน้ี
เกิดขึ้นมากอน ๘ภัยพิบัติกําลังจะเกิดขึ้นกับ
พวกเรา ใครจะชวย กูพวกเราใหพนจากมือ
ของพวกเทพเจาที่มีฤทธิเ์หลาน้ีได เทพเจา
พวกน้ีเคยโจมตีชาวอียิปตดวยพวกภัย พิบัติ
และโรคระบาดหลายอยาง ๙กลา หาญไวคน
ฟีลิสเตีย ทําตัวใหสมกับลูกผูชาย ไมอยาง
นัน้เจาก็จะตกอยูภายใตคนฮีบรูเหมือนที่
พวกเขาเคยตกอยูภายใตเจามากอน ออกรบ
ใหสมกับลูกผูชายเถิด”

๑๐ดัง นัน้คนฟีลิ ส เตียจึงออกไปสู รบ และ
คนอิสราเอลก็พาย แพ แตละคนตางวิ่งหนี
กลับมาที่เต็นทของตน มีการฆา ฟันยิ่ง ใหญ
เกิดขึ้น ทหารเดินเทาของอิสราเอลไดลม
ตายไปสามหมื่นคน ๑๑หีบของพระเจาถูก
ยึดไป และลูกชายทัง้สองของเอลี คือโฮฟ นี
และฟีเนหัสก็ถูกฆาตาย

๑๒ ในวันนัน้ มีคนเบน ยา มินคนหน่ึงวิ่ง
มาจากสนามรบ กลับไปที่ชิ โลห เขาไดฉีก

*๓:๑๙ ไมวาซามูเอล … จริงตามนัน้ หรือแปลตรงๆไดวา “พระองคไมปลอยใหคําพูดซามู
เอลตกพื้นไป”
†๓:๒๑ คําพูดของพระองค บางครัง้ คําน้ีก็หมายถึง “ขาวสารจากพระเจา” แตบางครัง้ก็อาจ
จะหมายถึง วิธีพิเศษหรือ ภาพที่พระเจาใชเมื่อพระองคสื่อกับพวกผูพูดแทนพระองค
‡๔:๑ เอลี … พระยาหเวห ประโยคน้ีมาจากฉบับสําเนากรีกโบราณ
¶๔:๖ คนฮีบรู คือ คนอิสราเอล
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เสื้อผาของเขาและมีเศษดินอยูบนหัวเพื่อ
แสดงความโศกเศรา ๑๓ เมื่อเขามาถึง เอลีนัง่
คอย ดูอยูบนเกาอีร้ิมถนน เพราะจิตใจของ
เขากังวลเกี่ยว กับหีบของพระเจา เมื่อชาย
คนนัน้เขามาในเมืองและไดเลาเรื่อง ราวที่
เกิดขึ้น คนทัง้เมืองก็รองไหกันเสียงระงม

๑๔ เอลีไดยินเสียงรองจึงถามวา “นัน่เสียง
รองอะไรกัน”
ชายคนนัน้จึงรีบเขามาหาเอลี ๑๕ซึ่งมีอายุ

ถึงเกาสิบแปดปี และมีดวงตาที่ปิดลง มอง
ไมเห็นแลว ๑๖ เขาก็บอกเอลีวา “ผมเพิ่งกลับ
มาจากสนามรบ ผมหนีมาจากสนามรบวัน น้ี
เอง”
เอลีถามวา “ลูกเอย เกิดอะไรขึ้น”
๑๗ชายผูนําขาวมา ตอบวา “คนอิสราเอล

ไดหลบหนีจากคนฟีลิสเตีย กองทัพอิสราเอล
สูญ เสียคนไปเป็นจํานวนมาก สวนลูกชาย
สองคนของทาน โฮฟ นีกับฟีเน หัสก็ถูกฆา
ตาย และหีบของพระเจาก็ถูกยึดไปแลว”

๑๘ เมื่อพูดถึงหีบขอตกลงของพระเจา เอลี
ก็ลมหงายหลังลงที่ขางประตูและคอหักตาย
เพราะเขาแกแลวและอวนมาก รวมเวลาที่
เขาเป็นผูนําอิสราเอลไดยี่สิบปี *

อิสราเอลหมดศักดิ์ศรี
๑๙ลูก สะใภของเอลีซึ่งเป็นเมียของฟีเน

หัสนัน้ทองแกใกลคลอด เมื่อนางไดยินขาว
วาหีบของพระเจาถูกยึด แลวพอผัวและผัว
ของนางก็ตายแลว นางก็เริ่มเจ็บทองและได
คลอดลูกชาย แตเน่ืองจากนางทนความเจ็บ
ปวดไมไหว ๒๐ ในขณะที่กําลังจะตาย พวกผู
หญิงที่เฝ านางอยูก็พูดวา “อยาสิน้หวังเลย
เพราะเธอไดคลอดลูกชาย”
แตนางไมไดตอบหรือสนใจเลย ๒๑นางตัง้

ชื่อลูกวาอีคาโบด †และพูดวา “อิสราเอลหมด
ศักดิศ์รีแลว” ‡นางทําอยางน้ีก็เพราะหีบ
ของพระเจาไดถูกยึดไปแลว และพอผัวกับ

ผัวเธอก็ไดตายเสียแลว ๒๒แลวนางก็พูดวา
“อิสราเอลหมดศักดิศ์รีแลว เพราะหีบของ
พระเจาไดถูกยึดไปแลว”

หีบของพระยาหเวหกอ
ปัญหาใหชาวฟีลิสเตีย

๕ ๑หลัง จากที่ชาวฟี ลิ ส เตียไดยึดหีบของ
พระเจาไป พวกเขาก็นําหีบจากเอ เบน

เอ เซอรไปเมืองอัช โดด ๒ จากนัน้พวกเขาก็
แบกหีบนัน้ไปไวในวัดของพระดาโกน ¶และ
ตัง้ไวขางๆพระดา โกน ๓ เชาวันตอ มา ชาว
เมืองอัช โดด ก็เห็นพระดา โกนลมหน าควํ่า
อยูบนพื้นตอหน าหีบของพระ ยาหเวห พวก
เขาจึงยกพระดาโกนขึ้นตัง้ที่เดิม ๔แตในเชา
วันตอ มา พวกเขาก็พบพระดา โกนลมหน า
ควํ่าอยูบนพื้นตอหน าหีบของพระ ยาหเวห
หัวและแขนทัง้สองขางของพระดา โกนแตก
หักอยูที่ธรณีประตู เหลือแตเพียงลํา ตัว
๕ เป็นเหตุใหทุกวัน น้ีนักบวชของพระดา โกน
และคนอื่นๆที่จะเขาวัดพระดา โกนที่อัช โดด
ไมเหยียบธรณีประตู

๖มือของพระ ยาหเวหไดทําใหชีวิตของคน
อัช โดดและเพื่อนบานลําบาก พระองคทําให
พวกเขาเจอกับปัญหามากมายและมีฝีเกิด
ขึ้น พระองคยังสงหนูมาใหกับพวกเขาดวย
ตามพวกเรือของพวกเขามีหนูวิ่งพลานไป
หมด และหนูเหลานัน้ก็ยังขึ้นมาบนบกดวย
คนในเมืองตางพากันหวาดกลัวมาก §๗ เมื่อ
คนอัช โดดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาพูดวา
“ตองไมใหหีบของพระ ยาหเวหอยูกับพวก
เราที่น่ี เพราะมือของพระองคหนัก อึ้งอยูบน
พวกเรา และบนพระดา โกนของพวกเรา
ดวย”

๘ดังนัน้คนอัชโดดจึงไดเรียกประชุมผูนําฟี
ลิ ส เตียทุกคนและถามพวกเขาวา “พวกเรา
ควรจะทําอยางไรดีกับหีบของพระของชาว
อิสราเอล”

*๔:๑๘ ยี่สิบปี คําน้ีเจอในสําเนากรีกโบราณและจากนักประวัติศาสตรโจซฟัีส แตสําเนาฮีบรูที่
นิยมใชมีคําวา “สี่สิบปี”
†๔:๒๑ อีคาโบด ชื่อน้ีหมายถึง “หมดศักดิศ์รี”
‡๔:๒๑ นางตัง้ชื่อ … หมดศักดิ์ศรีแลว ประโยคน้ีไมไดอยูในสําเนากรีกโบราณ
¶๕:๒ พระดา โกน ประชาชนชาวคา นา อันสัก กา ระพระเทียมเท็จน้ีเพราะหวังวาจะชวยให
พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี พระดาโกนน้ีนาจะเป็นพระที่สําคัญที่สุดของชาวฟีลิสเตีย
§๕:๖ ขอน้ีแปลมาจากสําเนากรีกโบราณ
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พวกผูนําก็ตอบวา “ยายหีบของพระของ
ชาวอิสราเอลไปไวที่เมืองกัท” พวกเขาจึงได
ยายหีบของพระของชาวอิสราเอลไปที่เมือง
กัท

๙แตหลัง จากที่คนอัช โดดไดยายหีบไป
แลว มือของพระ ยาหเวหก็ไดตอ ตานเมือง
กัทนัน้ พระองคทําใหคนทัง้เมืองสับสน
วุนวายกันไปหมด คนในเมืองตางได รับ
ความเจ็บ ปวดทรมานจากฝี ทัง้คนแกและ
คนหนุมสาว ๑๐พวกเขาจึงสงหีบของพระเจา
ไปเอโครน
เมื่อหีบของพระเจามาถึงเมืองเอ โค รน

ชาวเมืองก็รองวา “พวกเขานําหีบของพระ
ของอิสราเอลมาใหพวกเราเพื่อฆาพวกเรา
และชาวเมือง” ๑๑พวกเขาจึงเรียกประชุม
ผูนําฟี ลิ ส เตียทุกคนและพูดวา “สงหีบของ
พระของอิสราเอลกลับไปเสีย ใหหีบนัน้กลับ
ไปที่เดิมของมัน เพื่อวามันจะไดไมฆาพวก
เราและประชาชนของพวกเรา”
เพราะความตายทําใหทัง้เมืองเต็มไปดวย

ความหวาด กลัว มือของพระเจาไดหนักอึ้ง
อยูบนเมืองน้ี ๑๒คนที่ไมตายก็เป็นฝี และ
เสียงรองของเมืองน้ีก็ดังขึ้นไปถึงฟ าสวรรค

หีบของพระยาหเวหถูกสงกลับบาน

๖ ๑ เมื่อหีบของพระ ยาหเวห ไดไปอยู
ในเขตแดนของคนฟี ลิ ส เตียเจ็ดเดือน

๒คนฟีลิ ส เตียจึงเชิญพวกนักบวชและหมอดู
มาถามวา “พวกเราควรทํายัง ไงกับหีบของ
พระ ยาหเวหดี บอกพวกเราหนอยวาจะสง
หีบกลับไปที่เดิมยังไง”

๓พวกเขาตอบวา “ถาเจาจะสงหีบของ
พระของอิสราเอลกลับไป อยาสงกลับไป
เปลาๆ แตเจาตองสงของถวายชดใชไปให
พระนัน้ดวย แลวพวกเจาก็จะหายจากโรค
และไดรับการไถ เจาตองทําอยางน้ี เพื่อพระ
นัน้จะหยุดลงโทษพวกเจา” *

๔คนฟี ลิ ส เตียถามวา “พวกเราควรสง
อะไรใหกับพระองคนัน้เป็นของถวายชดใช
ความผิด”
พวกเขาตอบวา “สงฝีหากอนที่ทําจาก

ทองคําและหนูทองคําหาตัว ตามจํานวนของ
ผูนําฟีลิสเตีย เพราะโรคระบาดชนิดเดียวกัน
น้ีก็ไดเกิดกับพวกทานและผูนําของพวก
ทานเหมือนกัน ๕ ใหสรางตามตนแบบของฝี
และหนูที่ทําลายเมืองของพวกทาน แลวให
เกียรติพระของอิสราเอล ไมแนพระนัน้อาจ
จะยกมือของพระองคไปพนจากพวกทาน
ไปจากพระทัง้ หลายของพวกทาน และไป
จากแผน ดินของพวกทาน ๖ทําไมพวกทาน
จะตองทําใจใหดื้อ รัน้เหมือนกับคนอียิปต
และฟาโรห ที่ไมยอมปลอยคนอิสราเอลไป
จนพระองคนัน้ตองลงโทษพวกเขาอยางโหด
เหีย้ม เพื่อพวกเขาจะไดปลอยคนอิสราเอล
ใหไปตามทางของพวกเขา

๗ตอนน้ีใหเตรียมเกวียนใหมกับวัวตัวเมีย
สองตัวที่มีลูกแตไมเคยลากเกวียนมากอน
ใหผูกเกวียนไวกับวัวแตเอาลูกวัวไปกักไว
†๘ เอาหีบของพระ ยาหเวหวางบนเกวียน
และเอาหีบที่ใสทองที่เป็นของถวายชดใช
ความ ผิด วางไวขางๆ แลวปลอยเกวียนไป
๙แตใหคอยดู ถาเกวียนไปที่แผน ดินของ
เขาเอง โดยมุงหน าตรงไปเมืองเบธเช เมช
แสดงวาพระยาหเวหเป็นผูทําใหเกิดภัยพิบัติ
แกพวกเรา แตถามันไปทางอื่นพวกเราจะได
รูวาไมไดเป็นฝีมือของพระองคนัน้หรอกที่
โจมตีพวกเรา แตมันเกิดขึ้นกับพวกเราโดย
บังเอิญ”

๑๐คนฟี ลิ ส เตียก็ทําตามนัน้ พวกเขาเอา
แมวัวคูหน่ึงมาเทียมเกวียน และขังลูกมันไว
๑๑แลวเอาหีบของพระ ยาหเวหและหีบที่ใส
พวกหนูทองคํากับพวกฝีทองคําทัง้หมดขึ้น
เกวียน ๑๒ จากนัน้แมวัวก็ออกเดินตรงไปยัง
เมืองเบธเช เมช แมวัวเดินไปตามถนนและ
รองไปตลอดทาง พวกมันไมเลีย้วซายหรือ

*๖:๓ เจาตองทํา … พวกเจา ประโยคน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ และสําเนาฮีบรูที่เจอในถํ้า
คุมรัน แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “แลวเจาจะไดรูสาเหตุที่พระนัน้ไมไดหยุดลงโทษ
พวกเจา”
†๖:๗ เอาลูกวัวไปกักไว พวกชาวฟีลิสเตียคิดวาถาแมวัวสองตัวนัน้ไมพยายามที่จะหาลูกๆ
ของพวกมันก็เป็นการพิสูจนวาพระเจากําลังนําพวกมันอยูและแสดงวาพระองคยอมรับของ
ขวัญเหลาน้ีจากพวกเขาแลว
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ขวาเลย ผูนําฟี ลิ ส เตียตามไปดูจนถึงเขต
แดนเบธเชเมช

๑๓ เวลานัน้ชาวเมืองเบธเช เมชกําลังเกี่ยว
ขาว สาลีในหุบเขา และเมื่อพวกเขาเงยหน า
ขึ้นมาเห็นหีบของพระ ยาหเวห พวกเขาก็
ดีใจกันใหญและตรงไปที่หีบใบนัน้ ๑๔ เกวียน
ไดเขามาในเขตทุงนาของโยชูวา ชาวเบธเช
เมช และหยุดที่ขางกอน หินใหญกอนหน่ึง
ชาวเมืองผาไมจากเกวียนทําเป็นฟืน และ
ฆาวัวคูนัน้เผาเป็นเครื่องเผาบูชาใหแกพระ
ยาหเวห

๑๕คนเลวี *ก็นําหีบของพระ ยาหเวหและ
หีบใสพวกทองคําลงมาวางไวบนกอน หิน
ใหญนัน้ ในวันนัน้ชาวเมืองเบธเช เมชได
ถวายพวกเครื่องเผาบูชา และพวกเครื่อง
บูชาใหกับพระยาหเวห

๑๖ผูนําทัง้หาคนของฟี ลิ ส เตียไดเห็นสิ่ง
ตางๆทัง้หมดน้ี และพวกเขาไดกลับไปเมือง
เอโครนในวันนัน้

๑๗กอนฝีทองคําหากอนที่คนฟี ลิ ส เตียได
สงใหกับพระ ยาหเวหเป็นของถวายชดใช
ความ ผิดนัน้ แตละกอนแทนเมืองอัช โดด
เมืองกาซา เมืองอัชเค โลน เมืองกัท และ
เมืองเอ โค รน ๑๘ จํานวนหนูทองคําก็ทําขึ้น
ตามจํานวนเมืองตางๆที่เป็นของผูนําทัง้หา
ของฟี ลิ ส เตีย เมืองพวกน้ีมีป อมปราการ
และแตละเมืองก็มีหมูบานลอมรอบมัน
หินกอนใหญซึ่งคนเบธเช เมชใชวางหีบ

ของพระ ยาหเวหก็ยังตัง้เป็นพยานอยูในทุง
นาของโย ชู วาชาวเบธเช เมชมาจนถึงทุก
วัน น้ี ๑๙แตเมื่อพวกผูชายชาวเบธเช เมช
เห็นหีบของพระ ยาหเวหและเฉลิมฉลองกัน
ไมมีพวกนักบวชอยูในหมูพวกเขา พระ
ยาหเวหก็เลยฆาคนเบธเช เมชไปเจ็ดสิบ
คน †ประชาชนก็ไวทุกขเพราะพระ ยาหเวห
ลงโทษพวกเขาอยางรุนแรง ๒๐ชาวเมือง
เบธเช เมชจึงถามวา “ใครจะสามารถยืนอยู

ตอหน าพระ ยาหเวห พระเจาผูศักดิส์ิทธิไ์ด
หีบของพระเจาควรจะไปอยูกับใครดี”

๒๑พวกเขาจึงสงพวกคนนําขาวไปยังชาว
เมืองคิริยาท-เยอาริมวา “คนฟีลิสเตียไดสง
หีบของพระยาหเวหกลับมาใหแลว ขอใหลง
มารับหีบขึ้นไปอยูกับทานดวย”

๗ ๑คนคิริ ยาท-เยอ า ริมจึงมารับหีบของ
พระ ยาหเวหไป เขาไดนําหีบไปยังบาน

ของอาบีนาดับที่อยูบนเนินเขา และแตงตัง้เอ
เลอาซาร ลูกชายของอาบีนาดับ ใหเป็นผูดูแล
หีบของพระ ยาหเวห ๒หีบของพระ ยาหเวห
อยูที่คิริยาท-เยอาริมเป็นเวลานานถึงยี่สิบปี

พระยาหเวหชวยคนอิสราเอล
คนอิสราเอลทัง้หมดตางก็เศรา โศกและ

แสวงหาพระ ยาหเวห ๓ซา มู เอลจึงบอกกับ
ครอบครัวทัง้หมดของอิสราเอลวา “ถาทาน
ทัง้ หลายจะกลับมาหาพระ ยาหเวหดวยสิน้
สุดใจของพวกทาน ก็ใหขจัดพวกพระของ
คนตางชาติและพวกพระอัช ทา โรทไป และ
สัญญาตอพระ ยาหเวหวาจะรับ ใชพระองค
เทานัน้ และพระองคจะชวยทานใหพนจาก
เงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย”

๔คนอิสราเอลจึงละทิง้พวกพระ บา อัลและ
พวกพระ อัช ทา โรทของพวกเขา และรับ ใช
พระยาหเวหเทานัน้

๕ จาก นัน้ซา มู เอลไดพูดวา “ใหเรียก
ประชุมคนอิสราเอลทัง้หมดที่มิส ปาห และ
เราจะอธิษฐานตอพระยาหเวหเพื่อพวกทาน”

๖ เมื่อพวกเขามาประชุมกันที่มิสปาห พวก
เขาตักน้ํามาเทออกตอหน าพระ ยาหเวห ใน
วันนัน้พวกเขาอดอาหารและไดสารภาพผิด
วา “พวกเราไดทําบาปตอพระยาหเวห” ซามู
เอลก็เป็นผูนํา ‡ของอิสราเอลที่มิสปาห

๗ เมื่อคนฟี ลิ ส เตียไดยินขาวเรื่องการ
ชุมนุมของคนอิสราเอลที่มิส ปาห พวกผูนํา
ของพวก เขาก็ไดยกขึ้นไปโจมตีคนอิสราเอล

*๖:๑๕ คนเลวี คนที่มาจากกลุมครอบครัวของเลวี มีหน าที่คอยชวยเหลือนักบวช
†๖:๑๙ ขอน้ีคงจะเป็นขอความดัง้เดิม ซึ่งตรงกับรายละเอียดในสําเนากรีกโบราณ แตสําเนา
ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันอานวา “แตพระ ยาหเวหฆาพวกผูชายบาง คนของเมืองเบธเช เมช
เพราะพวกเขามองเขาไปในหีบของพระ ยาหเวห และพระองคฆาผูชายเจ็ดสิบคนทามกลาง
ประชาชน และผูชายหาหมื่นคน”
‡๗:๖ ผูนํา หรือ ผู บัญชาการ ตลอดจนเจาหน าที่ เป็นหนวยที่ใชเรียกการจัดกําลังคนเป็น
กองในการสูรบ แตไมรูจํานวนที่แนนอนและยังไมรูความแตกตางระหวาง “ผูนํา” และ “เจา
หน าที่”
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และเมื่อคนอิสราเอลไดยินเรื่อง น้ี พวกเขา
ตางก็พากันตื่นกลัวชาวฟีลิ ส เตีย ๘พวกเขา
จึงพูดกับซา มู เอลวา “อยาหยุดรองขอตอ
พระยาหเวหพระเจาของพวกเราเพื่อพวกเรา
เพื่อพระองคจะไดชวยชีวิตพวกเราใหพน
จากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย”

๙ซา มู เอลจึงเอาลูก แกะที่ยังไมหยา
นมมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห ซามเูอลรองขอตอพระยาหเวหแทน
ชาวอิสราเอล และพระ ยาหเวหก็ตอบเขา
๑๐ขณะที่ซา มู เอลกําลังเผาเครื่องบูชาอยูนัน้
คนฟีลิสเตียไดบุกเขามาใกลแลวเพื่อสูรบกับ
คนอิสราเอล แตวันนัน้พระยาหเวหทําใหเกิด
ฟ ารองสนัน่หวัน่ ไหวใสคนฟี ลิ ส เตีย ทําให
พวกเขาตกใจขวัญหนีดีฝอ และถอยหนีไป
จากคนอิสราเอล ๑๑คนอิสราเอลรีบออกมา
จากเมืองมิส ปาห และไล ลาฆาฟันคนฟี ลิ ส
เตีย ไปตลอดทางจนถึงบริเวณที่อยูใตเมือง
เบธคาร

สันติภาพสูอิสราเอล
๑๒ จากนัน้ซา มู เอลก็นํากอนหินกอนหน่ึง

มาตัง้ไวระหวางเมืองมิส ปาหและเมืองเยส
ชานาห *และตัง้ชื่อหินกอนนัน้วา “เอเบนเอ
เซอร” †และพูดวา “พระ ยาหเวหไดชวย
เหลือพวกเรามาจนถึงที่น่ี”

๑๓ดัง นัน้คนฟีลิ ส เตียที่พายแพ จึงไมเขา
มาบุกรุกแผนดินของอิสราเอลอีก ตลอดชีวิต
ของซามูเอลนัน้ มือของพระยาหเวหไดตอสู
กับคนฟีลิสเตีย ๑๔ เมืองตางๆจากเอโครนถึง
กัท ที่คนฟี ลิ ส เตียไดยึดไปจากคนอิสราเอล
นัน้ พวกชาวอิสราเอลก็ไดยึดคืนมา และชาว
อิสราเอลยังชวยใหดิน แดนรอบๆเมืองเหลา
นัน้พนจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย
และมีสันติภาพเกิดขึ้นระหวางคน

อิสราเอลและคนอาโมไรตดวย
๑๕ซา มู เอลเป็นผูนําของคนอิสราเอลไป

ตลอดชีวิตเขา ๑๖ทุกๆปีเขาจะเดินทางเวียน
ไปจนทัว่จากเมืองเบธ เอลไปเมืองกิล กาลถึง
เมืองมิสปาห เพื่อตัดสินคดีของชาวอิสราเอล
ในเมืองตางๆเหลานัน้ ๑๗แลวเขาก็จะกลับ

ไปเมืองรา มาหซึ่งเป็นบานของเขา และ
ตัดสินคดีของคนอิสราเอลที่นัน่ดวย เขาได
สรางแทนบูชาสําหรับพระยาหเวหไวที่นัน่

คนอิสราเอลรองขอกษัตริย

๘ ๑ เมื่อซา มู เอลแกแลว เขาไดตัง้พวก
ลูกชายของเขาใหเป็นผูตัดสินคดีของ

อิสราเอล ๒ลูกชายคนโตของซา มู เอลชื่อโย
เอล ลูกชายคนที่สองชื่ออาบียาห พวกเขารับ
ใชประจําอยูที่เมืองเบเออรเชบา ๓แตลูกชาย
ของเขาไมไดทําตามอยางซา มู เอลพอของ
เขา พวก เขาหันไปคดโกง หาผลประโยชน
ใสตัว รับสินบน รวม ทัง้บิดเบือนความ
ยุติธรรม ๔ดัง นัน้ผูนําทัง้หมดของอิสราเอล
จึงรวมตัวกันไปหาซา มู เอลที่เมืองรา มาห
๕พวก เขาพูดกับซามู เอลวา “ทานก็แกแลว
และพวกลูกชายของทานก็ไมไดทําตาม
อยางทาน ตอน น้ี ขอใหตัง้กษตัริยเป็นผูนํา
พวกเราเหมือนอยางที่ชนชาติอื่นๆเขามีกัน”

๖แตเมื่อพวก เขาพูดวา “ขอกษตัริยเป็น
ผูนําพวกเรา” ทําใหซา มู เอลไมพอใจ ซา
มู เอลจึงอธิษฐานตอพระ ยาหเวห ๗พระ
ยาหเวหบอกซา มู เอลวา “ใหฟังคํา พูดของ
ประชาชนทัง้หมดที่พูดกับเจา พวกเขาไมได
ปฏิเสธเจา แตปฏิเสธเรา ไมใหเป็นกษตัริย
เหนือพวก เขา ๘พวก เขาชอบทําอยางน้ี
ตัง้แตวันที่เราไดนําพวก เขาออกมาจาก
อียิปตจนถึงวัน น้ี คือพวก เขาจะละทิง้เรา
และไปรับ ใชพระอื่นๆ แลวพวกเขาก็กําลัง
ทําอยางนัน้กับเจาดวย ๙ตอน น้ี ใหรับ ฟัง
ประชาชน แตตองเตือนพวก เขาอยางเป็น
ทางการ และใหพวกเขารูวา กษตัริยที่จะมา
ปกครองพวกเขานัน้จะทําอะไรบาง”

๑๐ซา มู เอลเลาคํา พูดของพระ ยาหเวห
ทุก คําใหกับประชาชนที่รองขอกษตัริยจาก
เขา ๑๑ เขาพูดวา “น่ีคือสิ่งที่กษตัริยที่จะมา
ปกครองเหนือพวกทานจะทําคือ กษตัริยจะ
เอาพวกลูกชายของพวกทานไปเป็นทหาร
ประจํารถรบและทหารมา และพวกเขาจะ
ตองวิ่งนําหน าพวกรถรบของกษตัริยนัน้
๑๒ เขาจะแตง ตัง้บาง คนใหดูแลทหารพันคน

*๗:๑๒ เมืองเยสชานาห คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณและฉบับแปลภาษาซิริแอค “เมือง
เยสชานาห” เป็นเมืองที่อยูหางจากเยรูซาเล็มไปทางทิศเหนือประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลเมตร แต
ฉบับฮีบรูเขียนวา เมืองเชน
†๗:๑๒ เอเบนเอเซอร กอนหินของความชวยเหลือ
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บาง คนดูแลทหารหา สิบคน และบาง คนจะ
ได รับหน าที่ไถนาและเก็บ เกี่ยวพืช ผลของ
กษตัริย และบาง คนมีหน าที่ตองทําอาวุธ
สงครามและทําเครื่องมือสําหรับรถรบของ
กษตัริยนัน้

๑๓กษตัริยจะเอาพวกลูกสาวของพวกทาน
ไปเป็นคนปรุงเครื่องหอมและทําครัวและอบ
ขนมปัง

๑๔กษตัริยจะยึดที่ นาที่ดีที่สุดของพวก
ทาน รวม ทัง้สวน องุน และสวนมะกอกไป
ใหกับขาราชการของเขา ๑๕กษตัริยจะชัก
เอาหน่ึงในสิบของเมล็ดพืช และผลองุนของ
พวกทาน และเอาไปใหกับพวกเจา หน าที่
และพวกขาราชการของเขา ๑๖กษตัริยนัน้
จะยึดเอาคนรับ ใชชายหญิง ทัง้ฝูงวัว *และ
ลาที่ดีที่สุดของพวกทานไปใชทํางานของ
เขาเอง ๑๗ เขาจะชักหน่ึงในสิบของฝูงสัตว
ของพวกทาน และพวกทานทัง้ หลายจะ
กลายเป็นทาสของเขา ๑๘ เมื่อวันนัน้มาถึง
พวกทานจะรองทุกขใหปลด ปลอยทานจาก
กษตัริยที่ทานเลือก แตพระ ยาหเวหจะไม
ตอบทานในวันนัน้”

๑๙แตประชาชนไมยอมฟังซา มู เอล พวก
เขาพูดวา “ไม จริง พวกเราอยากไดกษตัริย
ปกครองพวกเรา ๒๐แลวเราจะไดเป็นเหมือน
กับชนชาติอื่นที่มีกษตัริยเป็นผูนําเราและนํา
หน าพวกเราในการรบ”

๒๑ เมื่อซา มู เอลไดยินคําพูดทัง้หมดของ
ประชาชน เขาก็มาเลาใหพระ ยาหเวหฟัง
๒๒พระ ยาหเวหตอบวา “ฟังพวกเขาเถอะ
และใหกษตัริยคนหน่ึงกับพวกเขาไป”
แลวซา มู เอลก็พูดกับคนอิสราเอลวา “ให

ทุกคนกลับไปยังเมืองของตัวเอง”
ซาอูลตามหาลาของพอ

๙ ๑มีชายเผาเบนยามินคนหน่ึงชื่อคีช คีช
เป็นลูกชายของอาบี เอล อาบี เอลเป็น

ลูกชายของเศ โรร เศ โรรเป็นลูกชายของเบ
โค รัท เบ โค รัทเป็นลูกชายของอา ฟิ ยาหคน
เผาเบนยามิน คีชเป็นคนมีฐานะสูง ๒ เขามี
ลูกชายชื่อซาอูล เป็นชายฉกรรจหน าตาหลอ
เหลา ไมมีคนอิสราเอลคนใดหลอเทากับเขา
เลย และเขาก็สูงกวาคนอื่นๆหน่ึงชวงบา

๓ตอนที่ฝูงลาของคีชพอของซา อูลหายไป
คีชบอกกับซา อูลลูกชายวา “เอาคนรับ ใชไป
กับเจาคนหน่ึง แลวออกตามหาฝูงลา” ๔ซา
อูลผานแถบเทือก เขาเอ ฟ รา อิม และพื้นที่
รอบเมืองชา ลิ ชา แตพวก เขาก็ไมพบฝูงลา
พวก เขาจึงเขาไปในเขตแดนชา อา ลิม แตก็
ไมพบฝูงลาที่นัน่ เขาจึงเขาไปในเขตแดน
ของคนเบนยามิน แตก็ยังไมพบฝูงลา

๕ เมื่อพวก เขามาถึงเขตแดนที่ตระกูลศูฟ
อาศัยอยูกัน ซา อูลก็พูดกับคนรับ ใชที่มากับ
เขาวา “กลับกันเถอะ บางทีพออาจจะเลิก
หวงลา แตเริ่มหวงพวกเราแทนแลว”

๖แตคนรับ ใช เขาตอบวา “มีคนของ
พระเจาคนหน่ึงอยูในเมืองน้ี คนนับถือเขา
มาก และทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง ไปกัน
เถอะ บางทีเขาอาจจะบอกไดวาพวกเราควร
ไปทางไหน”

๗ซา อูลพูดกับคนใชของเขาวา “ถาเรา
ไปหาเขา เรามีอะไรจะใหกับเขาหรือ อาหาร
ในถุงของพวกเราก็หมดแลว เราไมมีของ
ขวัญอะไรจะไปใหคนของพระเจาเลย”

๘คนรับ ใชตอบเขาวา “ดูซิ ขาพเจามีเงิน
อยูสามกรัม ขาพเจาจะเอาไปใหคนของ
พระเจา แลวเขาก็จะบอกกับพวกเราวาควร
จะไปทางไหน”

๙ (อิสราเอลในสมัยกอน ถาใครไป
สอบถามเรื่องตางๆกับพระเจา เขาจะพูดวา
“ไปเถอะไปหาผู ที่เห็นนิมิตกัน” เพราะใน
สมัยกอน นัน้ คนเรียกผู พูด แทนพระเจาวา
“ผู ทํานาย”) ๑๐ซา อูลตอบคนใชของเขาวา
“ดีมาก ไปกันเถอะ” จากนัน้พวกเขาจึงไป
ยังเมืองที่คนของพระเจาคนนัน้อยู

๑๑ ระหวางทางเดินขึ้นเขาเขาไปในเมือง
นัน้ พวกเขาไดพบพวกเด็กผูหญิงออกมาตัก
น้ํา จึงถามเด็กเหลานัน้วา “ผู ที่เห็นนิมิตอยู
ที่น่ีหรือเปลา”

๑๒พวกเด็กผูหญิงเหลานัน้ตอบวา “เขามา
อยูที่น่ี และเพิ่งไปกอนหน าทาน รีบๆหนอย
เขาเพิ่งเขามาในเมืองของพวกเราวันน้ีเอง
เพราะมีประชาชนมาถวายเครื่องบูชาบนที่สูง
นัน้ ๑๓พอทานทัง้สองเขาไปถึงในเมือง ทาน
จะไดพบเขากอนที่เขาจะขึ้นไปกินอาหาร
บนที่สูงนัน้ ประชาชนจะไมเริ่มกินอาหาร
จนกวาเขาจะมาถึง เพราะเขาตองขอบคุณ

*๘:๑๖ ฝูงวัว มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูเขียนวา พวกชายหนุม
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พระเจาสําหรับเครื่องบูชานัน้ หลังจากนัน้คน
ที่ได รับเชิญมาก็จะกินอาหารกัน ขึ้นไปตอน
น้ีเลย ทานจะไดพบเขาทันที”

๑๔ซา อูลและคนรับ ใชขึ้นไปที่เมือง ขณะ
ที่พวกเขากําลังเขามาในเมืองนัน้ ซา มู เอล
ก็เดินตรงมาทางพวกเขา กําลังเดินมาตาม
ทางที่จะขึ้นไปบนสถานที่สูงนัน้

๑๕หน่ึงวันกอนที่ซา อูลจะมาถึง พระ
ยาหเวหไดแสดงใหซา มู เอลรูวา ๑๖ “พรุง น้ี
เวลาน้ี เราจะสงชายหนุมคนหน่ึงจากแผน
ดินเบนยามินมา ใหเจาเจิมเขาเป็นผูนําเหนือ
คนอิสราเอลของเรา เขาจะชวยประชาชน
ของเราใหพนจากเงื้อมมือของคนฟี ลิ ส เตีย
เราไดเห็นความทุกขยาก *ประชาชนของเรา
และเราก็ไดยินเสียงรองให ชวยของพวกเขา
แลว”

๑๗ เมื่อซา มู เอลเห็นซา อูล พระ ยาหเวหก็
พูดกับเขาวา “น่ีคือชายที่เราไดบอกเจา เขา
จะปกครองประชาชนของเรา”

๑๘ซา อูลเขามาใกลซา มู เอลที่ประตู และ
ถามวา “ชวยบอกหนอยวาบานของผู ที่เห็น
นิมิตอยูที่ไหน”

๑๙ซา มู เอลตอบวา “เราน่ีแหละคือผู ที่
เห็นนิมิต ใหทานเดินนําหน าเราไปบนที่สูง
นัน้ เพราะวัน น้ีทานจะกินอาหารรวมกับเรา
และพรุง น้ีเราถึงจะใหทานกลับไป และจะ
บอกกับทานถึงสิ่งทัง้หมดที่ทานของใจอยู
๒๐สวนฝูงลาที่หายไปเมื่อสามวันกอน ก็
ไมตองหวงอีกแลว เพราะพวกเขาหามัน
พบแลว และตอนน้ี มีสิ่งที่ชาวอิสราเอล
ทัง้หมดกําลังมองหาอยู สิ่งนัน้ก็คือทานและ
ครอบครัวของทาน”

๒๑ซาอูลตอบวา “แตเราเป็นคนเผาเบนยา
มิน เผาที่เล็กที่สุดของอิสราเอล และตระกูล
ของเราก็ดอยที่สุดในพวกตระกูลทัง้หมด

ของเผาเบน ยา มิน ทําไมทานถึงพูดอยางน้ี
กับเรา”

๒๒แลวซา มู เอลจึงนําซา อูลและคนใชเขา
มาในหองโถง และใหเขาทัง้สองนัง่ที่หัวโตะ
แขกที่เชิญมาทัง้หมดมีประมาณสามสิบคน
๒๓ซามูเอลพูดกับพอครัววา “ใหเอาเน้ือชิน้ที่
เราใหทานไปมาน่ี ชิน้ที่เราบอกใหแยกเก็บ
ไวตางหากนัน่แหละ”

๒๔ดัง นัน้พอ ครัวจึงนําเน้ือสวนขา †และ
เน้ือที่ติดมันมาวางไวตรงหน าซา อูล ซา มู
เอลพูดวา “กินเน้ือที่วางไวตรงหน าทาน
เถิด เพราะตอนที่เราเรียกผูคนมาประชุมกัน
เน้ือสวนน้ีก็ไดถูกเก็บไวสําหรับทาน สําหรับ
โอกาสพิเศษน้ี” และซา อูลก็กินอาหารเย็น
กับซามูเอลในวันนัน้

๒๕หลังจากกินกันเสร็จแลว ซาอูลและคน
รับ ใชลงมาจากบนที่สูง และ เขามาในเมือง
ซา มู เอลไดจัดที่นอนใหกับซา อูลบนดาดฟ า
‡¶

๒๖แลวซาอูลก็นอน §เชาตรูวันรุงขึ้น ซา
มู เอลตะโกนเรียกซา อูลบนดาดฟ าวา “ลุก
ขึ้นเถอะ เราจะสงทานไปตามทางของทาน”
เมื่อซา อูลลุกขึ้น เขาและซา มู เอลก็ออกไป
ขางนอกดวยกัน

๒๗ เมื่อพวกเขาเดินมาถึงชานเมือง ซา มู
เอลพูดกับซาอูลวา “ใหบอกคนใช ใหเดินนํา
หน าพวกเราขึ้นไปกอน” และคนใชก็ทําตาม
นัน้ “แตใหทานอยูที่น่ีกอน เพื่อเราจะไดบอก
ขอความจากพระเจาใหทานรู”

ซามูเอลเจิมซาอูล

๑๐ ๑ จากนัน้ซามูเอลไดหยิบขวดน้ํามัน
และเทลงบนหัวของซา อูล พรอม

กับจูบเขา และพูดวา “พระ ยาหเวหไดเจิม
ทานใหเป็นผูนําเหนือคนอิสราเอล ซึ่งเป็น
ทรัพยสินของพระองคแลว เจาจะไดครอบ

*๙:๑๖ ความทุกขยาก คําน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ
†๙:๒๔ เน้ือสวนขา นาจะเป็นตนขาดานซายที่ถูกเก็บไวเป็นพิเศษสําหรับแขกสําคัญ สวน
ตนขาดานขวาจะเก็บไวใหนักบวชที่ทําหน าที่เผาสัตวบูชา นักบวชไดชวยเหลือในการฆาสัตว
และเอาสวนไขมันของสัตวไปวางไวบนแทนบูชาเพื่อใหเป็นของขวัญแกพระเจา
‡๙:๒๕ ซามูเอล … ซาอูลบนดาดฟ า ขอความน้ีมาจากสําเนาแปลกรีก สวนในภาษาฮีบรู
กลาวไววา “ซามูเอลไดพูดกับซาอูลบนดาดฟ า”
¶๙:๒๕ ดาดฟ า ในสมัยอิสราเอลโบราณ ใชเป็นหองเสริมรับแขกและใชเก็บของ
§๙:๒๖ แลวซา อูลก็นอน ขอความน้ีมาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน
เขียนวา “แลวพวกเขาก็ลุกขึ้นแตเชา”



๑ ซามูเอล ๑๐:๒ 13 ๑ ซามูเอล ๑๐:๑๘

ครองประชาชน แลวชวยใหพวกเขารอดพน
จากพวกศัตรูที่อยูลอมรอบพวกเขา พระองค
ไดเจิมทานใหเป็นผูครอบครองเหนือคนของ
พระองค แลวน่ีจะเป็นหลัก ฐานพิสูจนวาคํา
พูดของเราเป็นความ จริง คือ *๒ เมื่อทาน
จากเราไปในวัน น้ี ทานจะพบชายสองคนอยู
ใกลหลุม ศพของรา เชลที่เมืองเศล ซาหใน
เขตแดนของเบนยามิน พวกเขาจะบอกทาน
วา ‘ฝูงลาที่ทานตามหานัน้เจอแลว และตอน
น้ีคีชพอของทานเลิกหวงเรื่องฝูงลาแลว แต
กลับเป็นหวงทานแทน’ พอทานพูดวา ‘เรา
จะทํายังไงดี เกี่ยวกับเรื่องของลูกชายเรา’

๓ จากนัน้ทานจะเดินตอไปจนถึงตนไม
ใหญที่ทา โบร ที่นัน่ทานจะพบชายสามคนที่
กําลังจะขึ้นไปพบพระเจาที่เบธ เอล ชายคน
ที่หน่ึงจะแบกลูกแพะสามตัว ชายคนที่สอง
จะถือขนมปังสามกอน และชายคนที่สามจะ
ถือถุง หนังใสเหลา องุนถุงหน่ึง ๔พวกเขาจะ
ทักทายทานและจะใหขนมปังที่ยื่นถวาย
สองชุด †ซึ่งสงวนไวใหกับนักบวช ใหกับ
ทาน ก็ใหรับเอาไวจากพวกเขา ๕หลัง จาก
นัน้ทานจะไปถึงเมืองกิเบ อาหของพระเจา
ซึ่งมีทหารรักษาการของฟี ลิ ส เตียอยู เมื่อ
ทานเขาใกลเมืองนัน้ ทานจะพบขบวนผู
พูด แทน พระเจากําลังลงมาจากบนที่สูงนัน้
กําลังเลนพิณ กลอง ขลุย และพิณใหญ นํา
หน าเขามา และกําลังพูดแทนพระเจาอยู
‡๖พระวิญญาณของพระยาหเวหจะมามีฤทธิ ์
อยูเหนือทาน และทานจะรวมกันพูด แทน
พระเจากับพวกเขา ทานจะเปลี่ยนไปเป็น
คนละคน ๗ เมื่อสัญญาณเหลาน้ีไดเกิด ขึ้น
แลว ทานจะสามารถทําอะไรก็ไดที่ทานคิดวา
ดี เพราะพระเจาจะสถิตอยูกับทาน

๘ ใหทานลวงหน าไปกิลกาลกอนเรา เราจะ
ลงไปหาทานอยางแนนอน เพื่อถวายเครื่อง
เผาบูชา และเครื่องสังสรรคบูชา แตทานตอง
รอเราอยูที่นัน่เจ็ดวันจนกวาเราจะมาหาทาน
และบอกทานวาทานจะตองทําอะไร”

ซาอูลกลายเป็นผูพูดแทนพระเจา
๙ เมื่อซาอูลหันหลังไปจากซามเูอล พระเจา

ไดเปลี่ยนจิตใจของซาอูล และสัญญาณตางๆ
เหลาน้ีไดเกิด ขึ้นกับเขาในวัน นัน้ ๑๐ เมื่อ
เขาทัง้สองมาถึงเมืองกิเบ อาหของพระเจา
ก็พบกับขบวนของผู พูด แทน พระเจา พระ
วิญญาณของพระเจาก็พุงเขาไปในตัวซา อูล
และซา อูลก็รวมพูด แทนพระเจากับคนเหลา
นัน้ ๑๑ เมื่อคนที่เคยรูจักเขามากอน เห็น
เขาพูด แทนพระเจาอยูกับพวกผู พูด แทน
พระเจา ก็ถามกันวา “นัน่มันอะไรกัน เกิด
อะไรขึ้นกับลูกชายของคีช ซา อูลเป็นผู พูด
แทนพระเจาดวยหรือ”

๑๒ชายคนหน่ึงที่อยูที่นัน่ตอบวา “ดู
เหมือนเขาจะเป็นผูนําของคนเหลานัน้” ¶ดัง
นัน้มันจึงเป็นคําพูดติดปากกันวา “ซาอูลเป็น
ผูพูดแทนพระเจาดวยหรือ”

ซาอูลกลับถึงบาน
๑๓หลังจากซาอูลหยุดพูดแทนพระเจา เขา

ก็ขึ้นไปบนที่สูง
๑๔ลุงของซา อูลก็ถามเขาและคนรับ ใชวา

“พวกเจาไปอยูที่ไหนมา”
ซาอูลตอบวา “เราไปตามหาฝูงลา แตเมื่อ

ตามไมเจอ เราเลยไปหาซามูเอล”
๑๕ลุงของซา อูลพูดวา “บอกลุงซิวา ซา มู

เอลพูดอะไรกับเจา”
๑๖ซาอูลตอบวา “เขายืนยันกับพวกเราวา

ฝูงลาไดหาเจอแลว” แตเขาไมไดบอกลุง
ของเขาเรื่องที่ซา มู เอลพูดเกี่ยว กับการเป็น
กษตัริย

ซามูเอลประกาศใหซาอูลเป็นกษัตริย
๑๗ซา มู เอลเรียกประชุมคนอิสราเอลตอ

หน าพระยาหเวหที่มิสปาห ๑๘และไดบอกกับ
คนทัง้หลายวา “พระยาหเวหพระเจาของคน
อิสราเอล พูดไวอยางน้ีวา ‘เป็นเราน่ีแหละ ที่

*๑๐:๑ เจาจะได … เป็นความจริง คือ ขอความน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ
†๑๐:๔ ขนมปังที่ยื่นถวายสองชุด พบในฉบับแปลกรีกและฉบับฮีบรูที่เจอในถํ้าคุมรัน แต
ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “สองของขนมปัง”
‡๑๐:๕ พูดแทนพระเจาอยู ในที่น้ีอาจจะหมายถึง พระวิญญาณสถิตอยูในคนเหลานัน้ และ
ควบคุมพวกเขาใหรองสรรเสริญพระเจา รองเพลงและเตนรํา
¶๑๐:๑๒ ดูเหมือน … คนเหลานัน้ หรือแปลตรงๆไดวา “ใครเป็นพอของคนเหลานัน้” คําวา
“พอ” บางครัง้ใชเรียกคนที่นําและสอนผูพูดแทนพระเจา



๑ ซามูเอล ๑๐:๑๙ 14 ๑ ซามูเอล ๑๑:๗

ไดนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต และเราได
ชวยพวกเจาทัง้หลายใหพนจากเงื้อมมือของ
คนอียิปต และอาณาจักรทัง้ หลายที่ขมเหง
พวกเจา’ ๑๙แตตอน น้ีพวกเจาทัง้ หลายได
ละทิง้พระเจาของเจา ผู ที่ชวยพวก เจาทัง้
หลายใหพนจากความหายนะและความโศก
เศราทัง้ หลายของเจา แตพวกเจาทัง้ หลาย
กลับพูดวา ‘ไมเอา ขอตัง้กษตัริยมาปกครอง
พวกเรา’ ดังนัน้ ตอนน้ี ใหเขามาอยูตอหน า
พระ ยาหเวห ตามเผาและตระกูลของพวก
เจา”

๒๐ เมื่อซา มู เอลนําเผาทัง้ หลายของคน
อิสราเอลเขามา ก็มีการจับสลากกัน และคน
เผาเบน ยา มินก็ได รับเลือก ๒๑ จากนัน้เขาก็
นําตระกูลตางๆในเผาเบน ยา มินเขามาที่ละ
ตระกูล และตระกูลมัต รีก็ได รับเลือกตาม
สลาก สุดทายซา อูลลูกชายของคีชก็ได รับ
เลือกโดยการจับสลากน้ี
แตเมื่อพวกเขาตามหาซาอูลกลับไมพบตัว

๒๒พวกเขาจึงถามพระยาหเวหวา “ชายคนน้ี
มาที่น่ีแลวหรือยัง”
พระ ยาหเวหตอบวา “เขาซอนตัวอยูหลัง

หีบหอเหลานัน้”
๒๓พวกเขาจึงวิ่งไปตามซา อูลออกมา เมื่อ

ซา อูลยืนอยูทามกลางประชาชน เขาจะสูง
เกินคนอื่นๆไปหน่ึงชวงบา

๒๔ซา มู เอลพูดกับประชาชนทัง้หมดวา
“พวกทานไดเห็นคนที่พระ ยาหเวหไดเลือก
แลวหรือยัง ไมมีใครเหมือนเขาเลยใน
ทามกลางประชาชนทัง้หมด”
ดัง นัน้ประชาชนจึงรองตะโกนวา “ขอให

กษตัริยทรงพระเจริญ”
๒๕ซา มู เอลอธิบายใหประชาชนฟังถึงกฎ

ระเบียบเกี่ยว กับการเป็นกษตัริย เขาได
เขียนมันลงบนมวนกระดาษและไดวางมัน
ไวตอ หน าพระ ยาหเวห จากนัน้ซา มู เอลก็
ปลอยใหประชาชน กลับบานของพวกเขา

๒๖ซา อูลก็กลับบานของเขาที่กิเบ อาหดวย
มีคนกลา หาญที่พระเจาไดดลใจใหติดตาม
ซา อูลไปจํานวนหน่ึง ๒๗แตก็มีพวกชอบกอ
ปัญหาบาง คนพูดถึงซา อูลวา “ไอหมอ น่ีจะ
ชวยอะไรพวกเราได” พวกเขาตางดูถูกเขา

และไมนําของ ขวัญมาให แตซา อูลไมพูด
อะไรเลย

นาหาช กษัตริยของชาวอัมโมน
กษตัริยนา หาชของชาวอัม โมนไดทําราย

เผากาดและรูเบน นาหาชไดควักตาขวาของ
ชายทุกคน และไมยอมใหใครมาชวยพวก
เขา เขาไดควักตาขวาของชายอิสราเอลทุก
คนที่อาศัยอยูทางฝ่ังตะวัน ออกของแมน้ํา
จอรแดน แตมีชายอิสราเอลเจ็ดพันคนหนี
จากชาวอัมโมนไปอยูที่เมืองยาเบช-กิ เลอาด
*

นาหาชกษัตริยของคนอัมโมน

๑๑ ๑ประมาณหน่ึงเดือนผานไป นา
หาชคนอัม โมนไดขึ้นมาลอมเมือง

ยาเบช-กิเลอาด ชาวเมืองยาเบชจึงพูดกับนา
หาชวา “ทําสัญญาสงบ ศึกกับพวกเราเถอะ
และพวกเราจะยอมรับใชทาน”

๒แตนา หาชชาวอัม โมนตอบวา “เราจะ
ทําสัญญาสงบ ศึกกับพวกเจา ก็ตอเมื่อเรา
ไดควักดวงตาขางขวาของพวกเจาออกทุก
คน เพื่อคนอิสราเอลทัง้หมดจะได รับความ
อับอายขายหน า”

๓พวกผูนําของเมืองยา เบชพูดกับเขาวา
“ขอเวลาพวกเราสักเจ็ดวัน เพื่อจะไดสงขาว
ไปใหทัว่ทุกแหงที่คนอิสราเอลอยู แตถาไม
มีใครมาชวยพวกเรา เราก็จะยอมจํานนตอ
ทาน”

ซาอูลชวยกูยาเบช-กิเลอาด
๔ เมื่อพวกคนสง ขาวมาถึงเมืองกิเบ อาห

ของซาอูล พรอมกับแจงขาวที่เกิดขึ้นใหกับ
ชาวเมือง ชาวเมืองตางพากันรองไหเสียงดัง
๕พอดีซา อูลที่เพิ่งกลับมาจากทอง ทุงกําลัง
ตอนฝูงวัวมา เขาจึงถามวา “เกิดอะไรขึ้นกับ
ประชาชนหรือ ทําไมพวกเขาถึงรองไหกัน
ใหญ”
ชาวเมืองจึงบอกซาอูลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับ

คนยา เบช ๖ เมื่อซา อูลไดฟังเรื่องที่เกิดขึ้น
พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็พุงเขาไปอยู
ในตัวซา อูล และทําใหเขาโกรธมาก ๗ เขา
เอาวัวมาสองตัวสับเป็นชิน้ๆและใหคนสงชิน้

*๑๐:๒๗ กษัตริยนาหาช … เมืองยาเบช-กิเลอาด ประโยคน้ีไมไดอยูในฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กัน แตอยูในฉบับแปลโบราณบางฉบับ และอยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน
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สวนของวัวไปใหคนอิสราเอลทัง้หมด พรอม
ประกาศวา “ใครที่ไมยอมตามซา อูลและซา
มู เอลมา วัวของพวกเขาก็จะถูกสับเป็นชิน้ๆ
เหมือนวัวตัวน้ี”
ประชาชนก็เกิดความหวาด กลัวพระ

ยาหเวห และพวกเขาก็ใหความรวมมือเป็น
อันหน่ึง อันเดียวกัน ๘ เมื่อซาอูลรวบรวมพล
อยูที่เมืองเบ เซก นับคนอิสราเอลไดจํานวน
สามแสนคนและคนยูดาหสามหมื่นคน *

๙ซาอูลและคนอิสราเอลทัง้หมดบอกคนสง
ขาวที่มาวา “ไปบอกคนยา เบช-กิ เลอ าดวา
‘เที่ยงของวันพรุง น้ี พวกทานจะได รับการ
ชวยกู’”
เมื่อคนสง ขาวนําเรื่องน้ีมาบอกกับคนยา

เบช พวกเขาก็ดีใจกันใหญ ๑๐และพวกเขา
ก็บอกกับคนอัม โมนวา “พรุง น้ีเราจะยอม
จํานนตอทาน และพวกทานสามารถทํากับ
พวกเราชาวยา เบช-กิ เลอ าดตามที่ทานเห็น
ดี”

๑๑ วัน รุง ขึ้นซา อูลแบงคนออกเป็นสาม
กลุม ในระหวางการเฝ าเวรในตอนเชา พวก
เขาก็บุกเขาไปทําลายคายของคนอัม โมน
และฆาพวกเขา จนกระทัง่ถึงเวลาเที่ยง
พวกที่รอดชีวิตก็หนีกระ เจิดกระเจิงตัวใคร
ตัวมัน †

๑๒แลวประชาชนก็พูดกับซามู เอลวา “คน
ที่พูดวา ‘ไอซา อูลคนนัน้จะมาครอบครอง
เหนือพวกเราอยางนัน้หรือ’ ใหนําคนเหลา
นัน้มาใหพวกเรา เพื่อจะไดฆาซะ”

๑๓แตซา อูลพูดวา “จะไมมีใครถูกฆาตาย
ในวันน้ี เพราะเป็นวันที่พระยาหเวหไดชวยกู
คนอิสราเอลใหรอดพน”

๑๔ดัง นัน้ซา มู เอลจึงพูดกับประชาชนวา
“มาเถอะพวกเราไปที่กิล กาลกัน เพื่อจะได
ไปยืนยันอีกครัง้หน่ึงในเรื่องการปกครอง
ดวยกษตัริย”

๑๕แลวประชาชนอิสราเอลทัง้หมดก็ไปที่
กิล กาล และยืนยันใหซา อูลเป็นกษตัริยตอ
หน าพระยาหเวห แลวพวกเขาก็ถวายเครื่อง
สังสรรคบูชาใหกับพระ ยาหเวห ซา อูลและ

คนอิสราเอลทัง้หมดก็ไดเฉลิมฉลองกันอยาง
ยิ่งใหญ

ซามูเอลพูดเรื่องกษัตริย

๑๒ ๑ซา มู เอลพูดกับคนอิสราเอล
ทัง้หมดวา “เราไดรับ ฟังทุก สิ่งทุก

อยางที่พวกทานพูดกับเรา และไดตัง้กษตัริย
ขึ้นเหนือพวกทาน ๒ตอน น้ี พวกทานมี
กษตัริยเป็นผูนําแลว สวนเราก็แกและผม
หงอกแลว และพวกลูกชายของเราก็ไดอยู
ที่น่ีกับพวกทาน เราไดเป็นผูนําของพวก
ทานมาตัง้แตหนุมจนถึงวัน น้ี ๓ เรายืนอยูที่
น่ีแลว ถาเราไดทําอะไรผิดตอพวกทาน ก็
ใหวามาเลย ตอ หน าพระยาหเวห และตอผู
ที่พระองคไดเจิมไว เราไดยึดวัว หรือยึดลา
ของใครไปบาง ใครที่โดนเราโกง หรือโดน
เราขมเหงบาง เราได รับสินบนจากมือใคร
บางเพื่อปิดหูปิดตาเรา ถาเราไดทําสิ่งใดที่ได
พูดมาแลวนัน้ เราจะชดใชให”

๔พวกเขาตอบวา “ทานไมเคยโกง หรือ
ขมเหงพวกเรา ทานไมเคยรับสิ่งของใดๆ
จากมือของใครเลย”

๕ซามูเอลพูดกับพวกเขาวา “พระยาหเวห
และคนที่พระองคเจิมไวไดเป็นพยานตอ
พวกทานในวัน น้ีวา พวกทานไมพบสิ่งใดใน
มือของเรา” พวกเขาก็ตอบวา “พระองคเป็น
พยาน”

๖ จากนัน้ซา มู เอลพูดกับประชาชนวา
“พระ ยาหเวหไดแตง ตัง้โมเสสกับอา โรน
และไดนําบรรพบุรุษของทานออกมาจาก
อียิปต ๗ตอน น้ี ใหพวกทานมายืนอยูที่ น่ี
เพราะเราจะดําเนินคดีกับพวกทานตอ หน า
พระ ยาหเวห เราจะบอกพวกทาน ‡ถึงสิ่ง
ดีๆที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับพวกทานและ
บรรพบุรุษของพวกทาน

๘หลังจากที่ยาโคบเขาไปอยูในอียิปต และ
คนอียิปตไดกดขี่ขมเหงลูก หลานของเขา
บรรพบุรุษของพวกทานไดรองขอความชวย
เหลือจากพระ ยาหเวห และพระ ยาหเวหก็
สงโมเสสกับอา โรน มานําพวกเขาออกจาก
อียิปตจนมาตัง้รกรากอยูที่น่ี

*๑๑:๘ จํานวน … สามหมื่นคน หรืออาจจะแปลไดวา “สามรอยกองและคนยูดาหสามสิบ
กอง”
†๑๑:๑๑ ตัวใครตัวมัน หรือแปลตรงๆไดวา “ไมมีสองคนอยูดวยกันเลย”
‡๑๒:๗ เราจะบอกพวกทาน คําเหลาน้ีมาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ
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๙แตบรรพบุรุษของทานไดลืมพระ
ยาหเวหของเขา พระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเขาจึงขายพวกเขาใหตกไปอยูในมือ
ของสิ เส รา ซึ่งเป็นแมทัพของกองทัพฮา
โซร และปลอยใหพวกเขาตกอยูในมือของ
คนฟี ลิ ส เตีย และกษตัริยเมืองโม อับ แลว
พวกนัน้ก็สู รบกับบรรพบุรุษของพวกทาน
๑๐บรรพบุรุษของพวกทานไดรองขอความ
ชวยเหลือจากพระยาหเวหวา ‘พวกเราไดทํา
บาป พวกเราไดละทิง้พระยาหเวห ไปรับใช
พวกพระบา อัลและพวกพระอัช ทา โรท แต
ตอน น้ี โปรดชวยพวกเราใหพนจากมือศัตรู
ดวยเถิด และพวกเราจะรับใชพระองค’

๑๑ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงสงกิเด โอน *บา
ราค †เยฟธาห ‡และซา มู เอล ¶มา แลว
พระองคไดชวย กูพวกทานจากเงื้อมมือของ
ศัตรูที่มีอยูรอบดาน เพื่อใหทานอยูอยาง
ปลอดภัย ๑๒แตเมื่อพวกทานไดเห็นนา หาช
กษตัริยของคนอัม โมนออกมาตอสูกับพวก
ทาน พวกทานก็พูดกับเราวา ‘ไมไดแลว
พวกเราตองการมีกษตัริยปกครองพวกเรา’
ทัง้ๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของพวกทานเป็น
กษตัริยของพวกทานอยูแลวก็ตาม ๑๓ตอ
จากน้ีไป น่ีคือกษตัริยที่พวกทานไดเลือก
คนที่พวกทานไดรองขอ §และพระ ยาหเวห
ไดตัง้กษตัริยเหนือพวกทานแลว ๑๔ถาพวก
ทานยําเกรงพระยาหเวห ยอมรับใช เชื่อ ฟัง
และไมขัดขืนพวกคําสัง่ของพระองค ถา
พวกทานและกษตัริยที่ปกครองพวกทาน
ติดตามพระ ยาหเวหพระเจาของพวกทาน
พระเจาก็จะชวย กูพวกทาน **๑๕แตถาพวก
ทานไมเชื่อ ฟังพระ ยาหเวห หรือขัดขืนพวก

คําสัง่ของพระองค มือของพระองคก็จะตอสู
กับพวกทานเหมือนกับที่ตอสูกับบรรพบุรุษ
ของพวกทาน

๑๖ตอนน้ียืนน่ิงๆคอยดูสิ่งที่ยิ่งใหญ ที่พระ
ยาหเวหกําลังจะทําใหเกิด ขึ้นตอ หน าตอตา
พวกทาน ๑๗พวกทานก็รูวาตอนน้ีเป็นฤดู
เก็บเกี่ยวขาวสาลี ††ซึ่งฝนแลง เราจะรองขอ
ใหพระ ยาหเวหทําใหฝนตกและฟ ารอง
พวกทานจะไดรูวามันชัว่ รายขนาดไหนใน
สายตาของพระยาหเวห เมื่อทานรองขอใหมี
กษตัริย”

๑๘ จากนัน้ซา มู เอลไดรองขอตอพระ
ยาหเวห และในวันนัน้เอง พระ ยาหเวหได
ทําใหฝนตกและฟ ารอง ประชาชนทัง้หมด
จึงเกรงกลัวพระ ยาหเวหและซา มู เอล
๑๙ประชาชนทัง้หมดจึงพูดกับซา มู เอลวา
“ชวยอธิษฐานตอพระ ยาหเวห พระเจาของ
ทาน ใหกับพวกเราผูรับใชของทานดวย เพื่อ
พวกเราจะไดไมตาย เพราะบาปที่เรารองขอ
ใหมีกษตัริยซึ่งเป็นการทําบาปเพิ่มขึ้นไปอีก
จากบาปอื่นๆที่เราไดทําอยูแลว”

๒๐ซามู เอลตอบวา “ไมตองกลัว แมพวก
ทานไดทําสิ่งชัว่ ราย น้ี ก็อยาไดหันไปจาก
พระ ยาหเวห แตใหรับ ใชพระ ยาหเวหอยาง
สุดหัวใจ ๒๑อยาหันไปตามรูปเคารพตางๆที่
ไรประโยชน พวกมันไมสามารถทําสิ่งดี หรือ
ชวยชีวิตทานได เพราะพวกมันเป็นสิ่งที่ไร
ประโยชน

๒๒ เพื่อรักษาชื่อเสียงอันยิ่ง ใหญของพระ
ยาหเวห พระองคจะไมละทิง้ประชาชนของ
พระองค เพราะพระ ยาหเวหยินดีที่จะทําให
พวกทานเป็นคนของพระองค ๒๓สวนเราเอง

*๑๒:๑๑ กิเดโอน หรือ เยรุบบาอัล อานเพิ่มเติมไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๖-๘
†๑๒:๑๑ บา ราค อยูในสําเนาแปลกรีกและภาษาซีเรีย เขาตอสูเคียงขางกับเด โบ ราห ใน
หนังสือ ผูวินิจฉัย บทที่ ๔-๕ ในฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน ใชคําวา “เบดาน” ซึ่งอาจจะเป็นอีก
คนหน่ึงที่พบใน ๑ พงศาวดาร ๗:๑๗
‡๑๒:๑๑ เยฟธาห อานเรื่องเขาเพิ่มเติมไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๑๐:๖-๑๒:๗
¶๑๒:๑๑ ซามู เอล มาจากฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันและจากสําเนากรีกบางฉบับ แตสําเนากรีก
ฉบับอื่นและฉบับซีเรีย เขียนวา “แซมสัน” เรื่องน้ีอานไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๑๓:๑๖

§๑๒:๑๓ คนที่พวกทานไดรองขอ ตรงน้ีคงเป็นการเลนคําในภาษาฮีบรู “คนที่พวกทานได
รองขอ” ออกเสียงเหมือนชื่อ “ซาอูล”
**๑๒:๑๔ พระเจาก็จะชวยกูพวกทาน คําเหลาน้ีมาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ
††๑๒:๑๗ ฤดูเก็บเกี่ยวขาวสาลี ชวงที่ไมมีฝนตก เป็นชวงเวลาแหงแลงของปี
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เราจะไมหยุดอธิษฐานเพื่อพวกทาน เพราะ
ถาเราหยุด เราก็ไดทําบาปตอพระ ยาหเวห
และเราก็ยังจะสอนพวกทานในสิ่งที่ดี งาม
และถูกตอง ๒๔แตขอใหยําเกรงพระยาหเวห
และรับ ใชพระองคอยางจริงใจและสิน้ สุดใจ
ของทาน ใหระลึกถึงสิ่งยอดเยี่ยมทัง้หลายที่
พระองคไดทําใหกับพวกทาน ๒๕แตถาทาน
ยังจะดื้อ ดึงและทําสิ่งที่ชัว่ ราย พระเจาก็จะ
กวาดพวกทานและกษตัริยของพวกทานทิง้
ไป”

ซาอูลทําผิดครัง้แรก

๑๓ ๑ เมื่อซา อูลขึ้นเป็นกษตัริย เขา
มีอายุ … ปี *และเขาไดปกครอง

อิสราเอลอยูเป็นเวลา … สองปี †๒ซาอูลเลือก
ผูชายอิสราเอลมาสามพันคน ใหสองพันคน
อยูกับเขาที่มิคมาช และในเขตเทือกเขาของ
เบธ เอล สวนอีกหน่ึงพันคนใหอยูกับโย นา
ธานที่เมืองกิเบ อาหในเขตแดนของเบน ยา
มิน คนที่เหลือนอกจากนัน้เขาก็ปลอยให
กลับบานตัวเอง

๓ โยนาธานไดโจมตีกองหน าของฟีลิสเตีย
ที่เกบา และคนฟีลสิเตียก็ไดยินเกี่ยวกับเรื่อง
น้ี พวกเขาพูดวา “คนอิสราเอลกอการ กบฏ
แลว” ‡
จากนัน้ซา อูลไดเรียกใหเปาแตร เขา สัตว

ไปทัว่แผน ดิน และพูดวา “ใหคน ฮีบรูทัง้
หลายไดยินขาวน้ี” ๔คนอิสราเอลทัง้หมดจึง
ไดยินขาววา “ซา อูลไดตีกอง หน าของฟี ลิ
ส เตียที่เกบา คราว น้ีแหละคนฟี ลิ ส เตียจะ
เหม็นขีห้น าคนอิสราเอลแน”
และประชาชนก็ถูกเรียกใหออกมาสมทบ

กับซาอูลที่กิลกาล ๕คนฟีลิสเตียไดรวมพล
กันเพื่อสูรบกับอิสราเอล พวกเขามีรถรบสาม
พัน ¶คัน และทหารมาหกพันคน และมีทหาร
มากมายเหมือนกับทรายที่ชายฝ่ังทะเล พวก

เขาขึ้นไปตัง้คายอยูที่มิ คมาช ทางทิศตะวัน
ออกของเบธาเวน

๖ เมื่อคนอิสราเอลเห็นวา พวกเขาอยูใน
สถานการณที่คับขัน และกองทัพของพวก
เขาก็ถูกกดดันอยางหนัก พวกเขาจึงซอน
ตัวอยูตามถํ้า ตามพงไม ตามซอกหิน ตาม
อุโมงค และตามบอเก็บน้ํา ๗คนฮีบรูบางคน
ถึงกับขามแมน้ําจอรแดนไปที่เมืองกาดและ
กิ เลอ าด สวนซา อูลยังคงอยูที่กิล กาลและ
กองทหารทัง้หมดที่อยูกับเขาตางกลัวจนตัว
สัน่

๘ซา อูลไดเฝ าคอยอยูเจ็ดวัน ตามเวลาที่
ซามเูอลไดกําหนดไว แตซามเูอลก็ไมไดมาที่
กิล กาล และประชาชนที่อยูกับซา อูลก็เริ่ม
กระจัดกระจายไป ๙ดังนัน้เขาจึงพูดวา “เอา
เครื่องเผาบูชา และเครื่องสังสรรคบูชามา
ใหเรา” และซา อูลก็ไดถวายเครื่องเผาบูชา
๑๐ทันทีที่ซา อูลถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ สิน้
ลง ซามู เอลก็มาถึง ซาอูลจึงออกไปตอนรับ
เขา

๑๑ซามูเอลถามวา “ทานไดทําอะไรลงไป”
ซาอูลตอบวา “เมื่อเราเห็นวาประชาชนเริ่ม

กระจัดกระจายไป และทานก็ไมมาตามเวลา
ที่นัดไว และคนฟีลิสเตียก็ไดรวมพลกันที่มิ
คมาช ๑๒ เราคิดวา ‘ตอนน้ีคนฟีลิสเตียจะลง
มาตอสูกับเราที่กิลกาล และเราก็ยังไมไดขอ
ใหพระยาหเวหชวยเหลือ ดังนัน้เราจึงฝืนใจ
ถวายเครื่องเผาบูชาเอง’”

๑๓ซา มู เอลพูดวา “ทานไดทําสิ่งที่โงๆ
ลงไปแลว ทานไมไดทําตามคํา สัง่ที่พระ
ยาหเวห พระเจาของทานไดสัง่ทานไว ถา
ทานไดทําตาม พระองคจะกอตัง้อาณาจักร
ของทานเหนือคนอิสราเอลตลอดไป ๑๔แต
ตอนน้ี อาณาจักรของทานจะไมยัง่ยืนอีก
แลว พระยาหเวหไดคนหาผูชายอีกคนหน่ึงที่
จะทําตามใจพระองค §และไดแตง ตัง้เขาให
เป็นผูนําประชาชนของพระองคแลว เพราะ

*๑๓:๑ มีอายุ … ปี ตัวเลขไดขาดหายไปจากสําเนาฉบับฮีบรู และทัง้ขอไดขาดหายไปจาก
สําเนาภาษากรีก
†๑๓:๑ เวลา … สองปี ตัวเลขขางหน าสองตกไปในฉบับสําเนาฮีบรู
‡๑๓:๓ พวกเขาพูดวา “คนอิสราเอลกอการกบฏแลว” มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ คํา
เหลาน้ีไมอยูในพวกฉบับฮีบรูที่ยังหลงเหลืออยู
¶๑๓:๕ สามพัน มาจากฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ สวนในสําเนาฮีบรูเขียนวาสามหมื่น
§๑๓:๑๔ ผูชายอีก … ใจพระองค หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ผูชายที่พระองคเลือกตามใจ
พระองคเอง”



๑ ซามูเอล ๑๓:๑๕ 18 ๑ ซามูเอล ๑๔:๑๓

ทานไมไดรักษาคํา สัง่ของพระ ยาหเวห”
๑๕ จากนัน้ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิลกาล

การตอสูที่มิคมาช
ซา อูลและกองทัพที่เหลือของเขาไดจาก

กิล กาล *ไปยังเมืองกิเบ อาหในเขตแดน
เบนยามิน ซาอูลนับคนที่เหลืออยูกับเขาได
ประมาณหกรอยคน ๑๖ซาอูลและโยนาธาน
ลูกชายของเขากับคนที่อยูกับเขา ไดไปพัก
อยูที่เกบาในเขตแดนเบนยามิน
ในขณะที่คนฟีลิ ส เตียตัง้คายอยูที่มิ คมาช

๑๗คนฟีลิสเตียไดแบงกําลังสําหรับโจมตีออก
เป็นสามกอง กองที่หน่ึงมุงตรงไปโอฟราหที่
อยูใกลกับชู อัล ๑๘กองที่สองตรงไปเบธ โฮ
โรน และกองที่สามตรงไปที่เขตแดนเหนือ
หุบเขาเศโบอิมที่หันไปทางทะเลทราย

๑๙คนฟี ลิ ส เตียไมยอมใหมีชางตีเหล็ก
เหลืออยูในแผน ดินอิสราเอลแมแตคนเดียว
เพราะคนฟีลิสเตียพูดกันวา “ไมอยางนัน้คน
ฮีบรูจะทําดาบ ทําหอกใชกัน” ๒๐ดัง นัน้คน
อิสราเอลทัง้หมดจึงตองลงไปหาคนฟีลิสเตีย
เพื่อลับคราด พลัว่ ขวาน และเคียวของพวก
เขาใหคม ๒๑คนฟีลีสเตียคิดคาลับคราดและ
พลัว่ เป็นเงินแปดกรัม และคิดคาลับสามงาม
ขวาน และปฏัก †เป็นเงินสี่กรัม ๒๒ดัง นัน้
ในวันที่สูรบกันนัน้ กองทหารของซา อูลและ
โย นา ธาน จึงไมมีดาบหรือหอกอยูในมือ มี
แตซาอูลและโยนาธานลูกชายเทานัน้ที่มี

๒๓ตอน น้ีกองกําลังกองหน่ึงของฟี ลิ ส เตีย
ไดเดิน ทางมาถึงทาง ขามที่จะไปเมืองมิ
คมาชแลว

โยนาธานสูกับคนฟีลิสเตีย

๑๔ ๑ วันหน่ึงโย นา ธานลูกชายของซา
อูลไดพูดกับเด็กหนุมผูถืออาวุธของ

เขาวา “มาเถอะ ใหพวกเราไปที่คายของคน
ฟีลิ ส เตียที่อยูฝ่ังโนนกัน” แตเขาไมไดบอก
ซาอูลพอของเขา

๒ (ขณะ นัน้ซา อูลกําลังพัก ผอนอยูที่ชาน
เมืองกิเบอาหใตตนทับทิมในมิโกรน กับคน
ประมาณหกรอยคน ๓ซึ่งในจํานวนนัน้มีอาหิ
ยาหผูที่ใสเอโฟดอยูดวย เขาเป็นลูกชายของ
อาหิทูบซึ่งเป็นพี่ ชายของอีคาโบด อีคาโบด

และอาหิทูบเป็นลูกชายของฟีเนหัส ฟีเนหัส
เป็นลูกชายของเอลี เอลีเคยเป็นนักบวชของ
พระยาหเวหอยูที่เมืองชิ โลห ไมมีใครรูวาโย
นาธานไดออกไปแลว

๔ทางขามทัง้สองขางที่โยนาธานจะใชขาม
เขาไปยังคายของฟี ลิ ส เตียนัน้เป็นหน าผา
หน าผาทัง้สองดานน้ี ขางหน่ึงเรียกวาโบเซส
และอีกขางหน่ึงเรียกวาเสเนห ๕หน าผาดาน
หน่ึงอยูทางเหนือตรงฝ่ังเมืองมิ คมาช สวน
หน าผาอีกดานอยูทางใตตรงฝ่ังเมืองเกบา)

๖ โย นา ธานพูดกับเด็กหนุมผูถืออาวุธของ
เขาวา “ไปกันเถอะ พวกเราขามไปยังป อม
ทหารของไอพวกผูชายที่ยังไมไดทําพิธี ขลิบ
พวกนัน้ บางทีพระยาหเวหอาจจะมาชวยเรา
ทําสิ่ง น้ีก็ได ไมมีอะไรจะมาขัด ขวางไมให
พระยาหเวหมาชวยกูได ไมวาพระองคจะใช
คนมากหรือน อยก็ตาม”

๗คนถืออาวุธของเขาพูดวา “ทําอะไรก็ได
ตามใจทาน ลุยไปเลย ขาพเจาจะอยูเคียง
ขางทานตลอดไป”

๘ โยนาธานพูดวา “ถาอยางนัน้ไปกันเถอะ
พวกเราจะขามไปหาคนฟีลิสเตีย และปลอย
ใหพวกเขาเห็นพวกเรา ๙ถาพวกเขาพูดกับ
พวกเราวา ‘คอยอยูที่นัน่จนกวาพวกเราจะ
ลงไปหาเจา’ พวกเราก็จะหยุดในที่ที่พวกเรา
อยูและจะไมไปหาพวกเขา ๑๐แตถาพวกเขา
พูดวา ‘ขึ้นมาหาพวกเราสิ’ พวกเราก็จะปีน
ขึ้นไป เพราะนัน่จะเป็นสัญญาณใหกับเรา วา
พระ ยาหเวหไดมอบพวกเขาไวในกํามือของ
พวกเราแลว”

๑๑ โย นา ธานและคนถืออาวุธของเขาจึง
แสดงตัวใหคนฟี ลิ ส เตียที่คายไดเห็น พวก
เขาก็พูดวา “ดูซิ พวกฮีบรูกําลังคลานออก
จากรูที่พวกมันใชหลบซอน” ๑๒ชายคนหน่ึง
ในคายก็ตะโกนใสโย นา ธานและคนถืออาวุธ
ของเขาวา “ขึ้นมาหาพวกเราสิ แลวพวกเรา
จะใหบทเรียนกับพวกเจา”
ดัง นัน้โย นา ธานจึงพูดกับคนถืออาวุธของ

เขาวา “ปีนตามเรามา พระ ยาหเวหไดมอบ
พวกเขาใหอยูในกํามือของคนอิสราเอล
แลว”

๑๓ โยนาธานปีนขึ้นไปดวยมือและเทาของ
เขา คนถืออาวุธของเขาปีนตามมาอยางติดๆ

*๑๓:๑๕ ซาอูล … จากกิลกาล ประโยคน้ีมาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ
†๑๓:๒๑ ปฏัก เหล็กแหลมที่ใชบังคับสัตวใหเดินตามทาง



๑ ซามูเอล ๑๔:๑๔ 19 ๑ ซามูเอล ๑๔:๓๒

โยนาธานสู รบกับคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิส
เตียก็ลมลงตอ หน าโย นา ธาน คนถืออาวุธ
ของเขาก็ตามมาติดๆและไดฆาฟันพวกนัน้
อยูขาง หลังเขา ๑๔ ในการปะทะกันครัง้แรก
พวกเขาสองคนฆาคนฟีลิสเตียตายประมาณ
ยี่สิบคนในพื้นที่ประมาณสองไร

๑๕ จากนัน้ทหารทัง้กองทัพของฟีลิ ส เตียก็
ตกใจกลัวจนตัวสัน่ คือพวกที่อยูในคาย ใน
สนามรบ พวกที่อยูตามป อมตางๆและพวกที่
อยูในกองกําลังยอย ไดเกิดแผน ดินไหวขึ้น
มันเป็นความหวาดกลัวที่พระเจาสงมา

๑๖พวกยามของซา อูลที่กิเบ อาหในแผน
ดินเบนยามิน เห็นทหารฟี ลิ ส เตียวิ่ง หนีไป
คนละทิศละทาง ๑๗ซา อูลจึงพูดกับคนที่อยู
กับเขาวา “เรียกพวกเรามารวมพลกันให
หมด และดูวาใครหายไป”
เมื่อตรวจดูก็พบวาโย นา ธานและคนถือ

อาวุธของเขาไมไดอยูที่นัน่
๑๘ซา อูลจึงพูดกับอา หิ ยาหวา “ใหนําเอ

โฟดมาที่น่ี” (ในเวลานัน้อา หิ ยาหใสเอ โฟด
ยืนอยูตอหน าชาวอิสราเอล) *๑๙ขณะที่ซา
อูลกําลังพูดกับนักบวช เพื่อคอยคําแนะนํา
จากพระเจา ก็เกิดเสียงอึกทึกขึ้นในคายฟีลิส
เตียและมันก็ดังขึ้นๆ ซาอูลจึงพูดกับนักบวช
วา “ไมตองดึงสลากจากเอ โฟดเพื่อถามพระ
ยาหเวหแลว ไมมีเวลาแลว” †

๒๐ดัง นัน้ซา อูลและประชาชนที่อยูกับเขา
จึงออกไปเพื่อจะรบ แตพวกเขากลับพบวา
คนฟี ลิ ส เตียอยูในความสับสนถือดาบฆาฟัน
กันเอง ๒๑คนฮีบรูที่เดิมเคยอยูกับคนฟี ลิ ส
เตียและพวกที่อยูในคายก็หันมารวมมือกับ
คนอิสราเอล มาอยูฝ ายเดียวกับซา อูลและ
โยนาธาน ๒๒ เมื่อคนอิสราเอลทัง้หมดที่หลบ
ซอนอยูตามแถบเทือกเขาเอฟราอิมรูขาววา
คนฟี ลิ ส เตียกําลังหนี พวกเขาก็เขารวม รบ
และไลลาคนฟีลิสเตียอยางดุเดือด

๒๓ ในวันนัน้พระ ยาหเวหไดชวย กูคน
อิสราเอลไว การสู รบไดขยายเลยเมืองเบธา

เวนออกไป กองทัพทัง้หมดไดอยูกับซา อูล
ตอนนัน้เขามีทหารอยูหน่ึงหมื่นคน การสูรบ
ไดขยายไปทุกเมืองในแถบเนิน เขาของเอ ฟ
ราอิม ‡

ซาอูลทําความผิดอีกครัง้
๒๔แตซาอูลไดทําผิดอยางใหญหลวงในวัน

นัน้ ¶คนอิสราเอลทัง้เหน็ดเหน่ือยและหิวจัด
เพราะซา อูลไดบังคับประชาชนใหสาบานวา
“ใครก็ตามที่กินอาหารกอนคํ่าและกอนที่เรา
จะไดแกแคนศัตรูของเรา ขอใหถูกสาปแชง”
ดังนัน้จึงไมมีใครในกองทัพไดกินอาหารเลย

๒๕ฝายกองทัพไดเขาไปในปา และไดพบ
รังผึ้งอยูบนพื้น ๒๖ เมื่อพวกเขาเขาไปในปา
ก็เห็นน้ําผึ้งกําลังไหลออกจากรัง แตไมมีใคร
เอามือไปรองน้ําผึ้งมากิน เพราะพวกเขากลัว
คําสาบาน ๒๗แตโย นา ธานไมรู เรื่องที่ซา อูล
พอของเขาบังคับใหประชาชนสาบาน เขาจึง
ใชปลายไมเทาที่ถืออยูในมือแหยเขาไปในรัง
ผึ้ง แลวเอามือปาดน้ํา ผึ้งมาเขาปาก ทําให
กลับมีเรี่ยวแรงขึ้น

๒๘ตอนนัน้มีทหารคนหน่ึงบอกเขาวา “พอ
ของทานบังคับใหเหลาทหารสาบานวา ‘ใครที่
กินอาหารวันน้ีจะถูกสาปแชง’ นัน่เป็นเหตุที่
ทําใหผูคนออนเพลีย”

๒๙ โยนาธานพูดวา “พอของเราไดทําความ
ลําบากแกผูคนในประเทศแลว ดูซิวาเรา
สดชื่นขึ้นขนาดไหน เมื่อเราไดชิมน้ํา ผึ้ง
เพียงเล็ก น อย ๓๐มันจะดีแคไหนถาวัน น้ี
ประชาชนไดกินอาหารที่พวกเขาริบมาจาก
ศัตรู เราก็คงจะฆาพวกฟีลิ ส เตียไดมากกวา
น้ีอีกเยอะทีเดียว”

๓๑ ในวันนัน้หลัง จากที่คนอิสราเอลได
โจมตีคนฟีลิสเตีย จากเมืองมิคมาชไปจนถึง
เมืองอัย ยา โลน พวกเขาก็หมดเรี่ยวแรง
๓๒พวกเขาเขายึดขาวของตางๆ ริบเอาแกะ
วัวตัวผูและลูกวัวมา แลวจัดการฆาบนพื้น
และกินเป็นอาหารรวมทัง้กินเลือดดวย

*๑๔:๑๘ ขอน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “ใหนําหีบของ
พระเจามาที่น่ี เพราะวาในเวลานัน้หีบนัน้ไดอยูกับคนอิสราเอล”
†๑๔:๑๙ ไมตองดึง … ไมมีเวลาแลว แปลตรงๆไดวา “ดึงมือของเจาออกมาไดแลว”
‡๑๔:๒๓ กองทัพทัง้หมด … ของเอฟราอิม มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ
¶๑๔:๒๔ แตซาอูล … ในวันนัน้ ประโยคน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ



๑ ซามูเอล ๑๔:๓๓ 20 ๑ ซามูเอล ๑๔:๔๙

๓๓ จากนัน้ก็มีคนไปบอกซา อูลวา “ดูซิ
พวกทหารกําลังทําบาปตอพระ ยาหเวหดวย
การกินเน้ือที่ยังมีเลือดติดอยู”
ซาอูลพูดวา “พวกเจาไดทําบาปแลว กลิง้

กอนหินกอนใหญมาที่น่ีเดี๋ยว น้ี” ๓๔ จาก นัน้
เขาก็พูดอีกวา “ไปแจงกับประชาชนทัง้
หลายวา ‘ใหแตละคนเอาวัวและแกะมาให
เรา แลวฆาพวกมันกินกันที่น่ี อยาทําบาป
ตอพระ ยาหเวห ดวยการกินเน้ือสัตวที่ยังมี
เลือดติดอยูอีก’”
ดัง นัน้ทุกคนจึงเอาวัวของเขามาฆาที่นัน่

ในคืนนัน้ ๓๕ จากนัน้ซา อูลไดสรางแทนบูชา
ตอพระ ยาหเวห ซึ่งเป็นครัง้แรกที่เขาไดทํา
อยางน้ี

๓๖ซา อูลพูดวา “ใหเราลงไปไล ลาคนฟี ลิ
ส เตียในคืนน้ีจนถึงรุง เชา ยึดขาวของตางๆ
ของพวกมัน และอยาปลอยใหมีใครรอดชีวิต
แมแตคนเดียว”
ประชาชนก็พูดวา “ทําตามที่ทานเห็นวาดี

เถิด”
แตนักบวชกลับพูดวา “ใหเราถามพระเจา

ในที่น้ีดูกอนเถอะ”
๓๗ดัง นัน้ซาอูลจึงถามพระเจาวา “เราควร

ไลตามคนฟีลิสเตียหรือไม พระเจาจะใหพวก
เขาตกอยูในกํามือของคนอิสราเอลหรือไม”
แตพระเจาก็ไมไดตอบอะไรแกซา อูลในวัน
นัน้

๓๘ซาอูลจึงพูดวา “ผูนําของทหารทัง้หลาย
มาที่น่ีเถอะ และคนหาดูสิวา ใครทําบาปใน
วันน้ี ๓๙ เราขอสาบานตอพระยาหเวห ผูชวย
ชีวิตคนอิสราเอล ถาแมแตโยนาธานลูกชาย
ของเราเองทําบาป เขาก็ตองตาย” ไมมีใคร
พูดอะไรสักคํา

๔๐ซา อูลพูดกับคนอิสราเอลทัง้หมดวา
“พวกทานทัง้ หลายยืนอยูที่นัน่ เราและ
ลูกชายจะยืนอยูที่น่ี”
ประชาชนก็ตอบวา “ทําในสิ่งที่ทานเห็นวา

ดีเถิด”
๔๑ จากนัน้ซา อูลก็อธิษฐาน “ขาแตพระ

ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ไดโปรดตอบ
ขาพเจาผูรับ ใชของพระองคในวันน้ีดวยเถิด
*ขาแตพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ถา

เป็นตัวขาพเจาหรือโยนาธานลูกชายขาพเจา
ที่ไดทําบาป ก็ขอใหสลากออกมาเป็นอู ริม
แตถาอิสราเอลคนของพระองคไดทําบาป ก็
ขอใหสลากออกมาเป็นทูมมิม”
แลวซา อูลและโย นา ธานก็ถูกเลือก

ประชาชนอื่นๆก็รอดไป ๔๒ซาอูลพูดวา “โยน
สลากอีกครัง้หน่ึง ดูสิวาระหวางเรากับโย นา
ธานลูกของเรา ใครเป็นคนทําผิด” แลวโย
นาธานก็ถูกเลือก

๔๓แลวซาอูลไดพูดกับโยนาธานวา “บอก
พอซิวา เจาทําอะไรลงไป”
โย นา ธานตอบวา “ลูกเพียงแคชิมน้ํา ผึ้ง

ที่ติดอยูที่ปลายไม เทาเทานัน้ ตอนน้ี ลูกก็
พรอมที่จะตายแลว”

๔๔ซา อูลพูดวา “ขอพระเจาลงโทษเรา
อยางหนักถาเราไมรักษาคําพูด โย นา ธาน
เจาจะตองตาย”

๔๕แตประชาชนพูดกับซา อูลวา “โย นา
ธานสมควรจะตายอยางนัน้หรือ เขาคือผูนํา
ชัยชนะอันยิ่ง ใหญมาสูอิสราเอล ไมมีทาง
พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ให
แนใจขนาดนัน้เลยวา จะไมมีผมสักเสนบน
หัวของเขาตองตกพื้น เพราะเป็นพระเจา
เองที่ชวยเขาใหรบชนะในวัน น้ี” ดัง นัน้
ประชาชนไดชวยชีวิตโยนาธานไว เขาจึงไม
ตาย

๔๖แลวซา อูลไดหยุดติดตามคนฟี ลิ ส เตีย
และพวกเขาก็กลับไปยังแผนดินของตน

ซาอูลสูกับศัตรูของอิสราเอล
๔๗หลัง จากที่ซา อูลได รับหน าที่ปกครอง

อิสราเอล เขาไดสู รบกับศัตรูที่อยูรอบดาน
คือชาวโมอับ ชาวอัมโมน ชาวเอโดม พวก
กษตัริยของโศบาห และชาวฟีลิสเตีย ไมวา
เขาจะหันไปทางไหน เขาก็มีชัยเหนือคน
เหลานัน้ ๔๘ เขาตอสูอยางกลาหาญและทําให
พวกอามาเลคพายแพ และชวยคนอิสราเอล
ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนเหลานัน้ที่เคย
ปลนอิสราเอล

๔๙ซาอูลมีลูกชายคือโยนาธาน อิชวี และ
มัลคีชูวา สวนลูกสาวคนโตของเขาชื่อเมราบ

*๑๔:๔๑ จากนัน้ซาอูล … ในวันนีด้วยเถิด ประโยคน้ี พบในฉบับสําเนากรีกโบราณ สวน
ฉบับฮีบรูที่นิยมใช เขียนวา “แลวซามูเอลก็อธิษฐานตอพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอลวา
‘โปรดใหคําตอบที่ถูกตอง’”



๑ ซามูเอล ๑๔:๕๐ 21 ๑ ซามูเอล ๑๕:๑๙

และลูกสาวคนเล็กชื่อมี คาล ๕๐ เมียของเขา
ชื่ออาหิโนอัมซึ่งเป็นลูกสาวของอาหิมาอัส
แมทัพของซา อูลคืออับ เนอ รลูกชายของ

เนอร เนอรเป็นลุงของซาอูล ๕๑พอของซาอูล
คือคีช และพอของอับ เนอ รคือเนอ ร ทัง้คีช
และเนอรตางก็เป็นลูกของอาบีเอล

๕๒ตลอดชีวิตของซา อูล ไดทําสงครามกับ
คนฟีลิสเตียอยางหนัก และเมื่อซาอูลพบคน
เกงและกลาหาญ ก็จะเอามาอยูดวยกับเขา

ซาอูลไวชีวิตกษัตริยอามาเลค

๑๕ ๑ซา มู เอลพูดกับซา อูลวา “เราคือ
คนที่พระ ยาหเวหสงใหมาเจิมทาน

ใหเป็นกษตัริยเหนือประชาชนอิสราเอลของ
พระองค ดังนัน้ ใหฟังคําพูดจากพระยาหเวห
๒พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้ สิน้พูดวา ‘เราจะ
ลงโทษคนอา มาเล ค สําหรับการกระทําของ
พวกเขา ที่ไปสกัดกัน้ชาวอิสราเอลตอนที่
ออกมาจากอียิปต ๓ ใหไปโจมตีคนอา มาเล
คเดี๋ยว น้ี ทําลายใหหมด สิน้อุทิศใหกับพระ
ยาหเวห อยาไดละเวนชีวิตพวกเขา ฆาให
หมดทัง้ผูชายผูหญิง ลูกเล็กเด็กแดง ทัง้วัว
แกะ อูฐและลา’”

๔ดัง นัน้ซา อูลจึงเรียกรวม พลที่เท ลา อิม
ไดทหารเดินเทาสองแสนคน และคนยู ดาห
หน่ึงหมื่นคน *๕ซา อูลยก ทัพไปที่เมืองอา
มาเล คและไปดักซุมอยูในหุบเขาลึก ๖ จาก
นัน้เขาพูดกับคนเค ไนตวา “ไปจากคนอา
มาเล ค ซะ เพื่อที่เราจะไดไมทําลายพวกเจา
พรอมกับคนอามาเลค เพราะพวกเจามีน้ําใจ
ตอคนอิสราเอล ตอนที่พวกเขาออกมาจาก
อียิปต” คนเค ไนตจึงยายออกไปจากคนอา
มาเลค

๗แลวซา อูลไดโจมตีคนอา มาเล ค ตลอด
ทางจากเมืองฮา วิ ลาหไปจนถึงชูร ไปทาง
ตะวัน ออกของอียิปต ๘ เขาไดจับตัวอา กัก
กษตัริยของอา มาเล คไว และฆาประชาชน
ทัง้หมดของอา กักดวยดาบ ๙แตซา อูลและ
ทหารไดไวชีวิตอากัก และฝูงสัตวที่ดีที่สุด มี
พวกแกะ พวกวัว พวกลูกวัวอวนพีและพวก
ลูก แกะ พวกเขาจะไมทําลายของที่ดีๆ แต

อะไรที่ไรคาและออนแอ พวกเขาจะทําลาย
อุทิศใหกับพระยาหเวห
พระเจาละทิง้ซาอูลไมใหเป็นกษัตริย
๑๐แลวซา มู เอลก็ได รับถอยคําจากพระ

ยาหเวหวา ๑๑ “เราเสียใจที่แตงตัง้ซาอูลเป็น
กษตัริย เพราะเขาไดหันหลังใหกับเรา และ
ไมไดทําตามคําสัง่ตางๆของเรา” ซา มู เอลก็
โกรธ จึงรองตอพระยาหเวหตลอดทัง้คืน

๑๒ซา มู เอลตื่นขึ้นแตเชาเพื่อจะไปพบซา
อูล แตมีคนบอกเขาวา “ซา อูลไดไปที่คา ร
เมล เขาไดสรางอนุสาวรียเพื่อเป็นเกียรติให
กับตัวเขาเอง และไดเลยไปที่กิลกาล”
ซามูเอลจึงไปหาซาอูลที่คารเมล ซาอูลเพิ่ง

เอาสวนแรกของสิ่งตางๆที่เขาไดยึดมาจาก
ชาวอามาเลค เผาถวายเป็นเครื่องบูชาใหกับ
พระยาหเวห †

๑๓ เมื่อซามู เอลมาหาซา อูล ซา อูลก็พูดวา
“ขอพระ ยาหเวหอวยพรทาน เราไดทําตาม
คําสัง่ทัง้หลายของพระยาหเวห”

๑๔แตซา มู เอลพูดวา “อาว แลวทําไมหู
เราถึงยังไดยินเสียงแกะรองกัน และเสียงวัว
ที่เราไดยินนัน้ มันคืออะไรกัน”

๑๕ซาอูลตอบวา “ออ นัน่หรือ พวกทหารนํา
พวกมันมาจากชาวอา มาเล ค พวกเขาไดไว
ชีวิตแกะและวัวที่ดีที่สุด เพื่อเผาเป็นเครื่อง
บูชาสําหรับพระยาหเวหพระเจาของทาน แต
พวกเราไดทําลายสวนที่เหลือทัง้หมด”

๑๖ซามเูอลพูดกับซาอูลวา “พอเถอะ ใหเรา
บอกทานวาเมื่อคืนน้ีพระ ยาหเวหไดพูดอะไร
กับเรา”
ซาอูลพูดวา “บอกเรามาเถิด”
๑๗ซามู เอลบอกวา “แมในอดีต ทานเคย

มองตัวเองวาเป็นคนเล็กน อย แตตอนน้ีทาน
กลายเป็นหัวหน าของเผาตางๆของอิสราเอล
ไมใชหรือ พระ ยาหเวหไดเจิมทานเป็น
กษตัริยเหนือคนอิสราเอล ๑๘และพระองคได
มอบหมายงานใหทาน โดยสัง่วา ‘ไปทําลาย
คนอา มาเล ค พวกคนชัว่ชาเหลานัน้ใหหมด
สิน้’ ๑๙ ใหทําสงครามกับพวกเขา จนกวาจะ
กวาดลางพวกเขาจนสิน้ ซาก แลวทําไมทาน
ถึงไมทําตามที่พระ ยาหเวหบอก ทําไมทาน

*๑๕:๔ สองแสนคน และคนยดูาหหน่ึงหมื่นคน หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “สองรอยกอง
และคนยูดาหสิบกอง”
†๑๕:๑๒ ซาอูลเพิ่ง … พระยาหเวห ประโยคน้ีมาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ



๑ ซามูเอล ๑๕:๒๐ 22 ๑ ซามูเอล ๑๖:๔

ไปยึดสิ่งของตางๆไวและทําสิ่งเลวรายใน
สายตาของพระยาหเวห”

๒๐ซา อูลตอบวา “แต น่ีเราไดทําตามพระ
ยาหเวหนะ เราไดทํางานที่พระ ยาหเวหได
มอบหมายไว เราไดทําลายคนอา มาเล คจน
หมด สิน้ และไดนําอา กักกษตัริยของพวก
เขากลับมา ๒๑พวกทหารไดยึดแกะและวัวที่
ดีที่สุด เพื่อมอบใหพระเจา เพื่อเป็นเครื่อง
บูชา แกพระ ยาหเวห พระเจาของทานที่กิล
กาล”

๒๒แตซา มู เอลตอบวา “พระ ยาหเวห
ชอบใจในเครื่องเผาบูชาและสัตว บูชา เทาๆ
กับการเชื่อ ฟังเสียงของพระ ยาหเวหหรือยัง
ไง การเชื่อฟัง ก็ดีกวาการถวายเครื่องบูชา
การยอมฟัง ก็ดีกวาไขมันของพวกแกะตัวผู
๒๓ เพราะการกบฏ เป็นบาปอยางกับไปดูหมอ
ความดื้อ ดึง เลวอยางกับการกราบไหวรูป
เคารพ ทานไดละทิง้คําพูดของพระ ยาหเวห
พระองคก็เลยละทิง้ทานไมใหเป็นกษตัริย”

๒๔ซาอูลพูดกับซามู เอลวา “เราไดทําบาป
แลว เราไดฝาฝืนคําสัง่ของพระยาหเวห และ
คําสัง่ สอนของทาน เป็นเพราะเราเกรงกลัว
ประชาชน เราก็เลยยอมฟังพวกเขา ๒๕บัดน้ี
เราขอออนวอนตอทาน ใหยกโทษใหกับบาป
ของเรา และกลับไปกับเรา เพื่อเราจะได
นมัสการพระยาหเวห”

๒๖แตซา มู เอลตอบเขาวา “เราจะไมกลับ
ไปกับทาน ทานไดละทิง้คํา พูดของพระ
ยาหเวห และพระยาหเวหไดละทิง้ทานไมให
เป็นกษตัริยเหนือคนอิสราเอล”

๒๗ เมื่อซามู เอลหันหลังจะไป ซาอูลไดจับ
ชายเสื้อ คลุมของเขาไว ทําใหมันฉีกขาด
๒๘ซามูเอลพูดกับเขาวา “พระยาหเวหไดฉีก
อาณาจักรอิสราเอลไปจากทานในวัน น้ี และ
มอบใหกับเพื่อนบานของทานที่เป็นคนที่ดี
กวาทาน ๒๙พระ ยาหเวหเป็นศักดิศ์รีของ
อิสราเอล พระองคไมโกหก และไมเปลี่ยนใจ
เพราะพระองคไมใชมนุษยที่ชอบเปลี่ยนใจ”

๓๐ซาอูลตอบวา “เราไดทําบาปไปแลว แต
ไดโปรดใหเกียรติเราตอ หน าพวกผูนําอาวุโส
และคนอิสราเอลทัง้ หลายดวยเถิด กลับไป

กับเราดวยเถิด เพื่อเราจะไดนมัสการพระ
ยาหเวห พระเจาของทาน” ๓๑ดังนัน้ซามเูอล
จึงกลับไปกับซา อูล และซา อูลก็ไปนมัสการ
พระยาหเวห

๓๒ จากนัน้ซา มู เอลไดพูดวา “ใหเอาตัวอา
กักกษตัริยของอามาเลคมาใหเรา”
อากักเขามาหาซามูเอลอยางมัน่ใจ เพราะ

เขาคิดวา “ความขมขื่นของความตายไดผาน
เราไปแลวแน” *†

๓๓แตซามูเอลพูดวา “อยางที่ดาบของทาน
ทําใหหญิงทัง้ หลายไมมีลูก ดัง นัน้แมของ
ทานก็จะไมมีลูกเหมือนกัน” แลวซา มู เอล
ก็ฟันอา กักจนขาดเป็นทอนๆตอหน าพระ
ยาหเวหที่กิลกาล

๓๔ จากนัน้ซามูเอลก็กลับไปที่รามาห สวน
ซา อูลก็กลับไปที่บานของเขาที่กิเบ อาห
๓๕ตลอดชีวิตของซา มู เอลเขาก็ไมไดไปหา
ซาอูลอีกเลย ซามู เอลโศกเศราตอเรื่องของ
ซาอูล และพระยาหเวหเองก็เสียใจที่ไดแตง
ตัง้ซาอูลเป็นกษตัริยเหนือคนอิสราเอล

ซามูเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย

๑๖ ๑พระ ยาหเวหพูดกับซา มู เอลวา
“เจาจะเสียใจกับเรื่องซา อูลไปอีก

นานแคไหน เพราะเราไดละทิง้เขาไมใหเป็น
กษตัริยเหนืออิสราเอล ใหเติมน้ํามันลงใน
เขาสัตว ‡ของเจาใหเต็ม เราจะใหเจาไปพบ
เจสซีแหงเบธเลเฮม เราไดเลือกลูกชายของ
เขาคนหน่ึงมาเป็นกษตัริย”

๒แตซามูเอลพูดวา “ขาพเจาจะไปไดยังไง
ถาซา อูลรู เรื่องน้ีเขาจะตองฆาขาพเจาอยาง
แนนอน”
พระ ยาหเวหตอบวา “เอาวัวตัว เมียรุนๆ

ไปกับเจาตัวหน่ึง และบอกวา ‘เรามาถวาย
เครื่องบูชา แกพระ ยาหเวห’ ๓ ใหเชิญเจส
ซีมาที่การถวายเครื่องบูชานัน้ เราจะแสดงให
เจารูวาเจาควรทําอยางไร คนที่เราจะชีใ้หเจา
รู เจาจะเจิมคนนัน้ใหกับเรา”

๔ซา มู เอลทําตามคําพูดของพระ ยาหเวห
เมื่อเขามาถึงเบธเลเฮม พวกผูนําอาวุโสของ

*๑๕:๓๒ ความขมขื่น … ไปแลวแน หรือ “เขาจะไมฆาเราแน”
†๑๕:๓๒ อากักเขามา … ไปแลวแน สําเนาแปลกรีกโบราณ เขียนประโยคน้ีวา “อากักมีโซ
ลามอยูเดินเขามาหาซามูเอล และคิดในใจวา ‘สงสัยน้ีคงจะขมขื่นยิ่งกวาตายมัง้’”
‡๑๖:๑ เขาสัตว เขาของสัตวที่ดานในกลวงใชเป็นเหมือนกับขวดน้ํา
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เมืองนัน้ก็กลัวจนตัวสัน่เมื่อพบเขา พวกเขา
ตางก็ถามวา “ทานมาอยางสันติใชไหม”

๕ซา มู เอลตอบวา “ใช เรามาอยางสันติ
เรามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแกพระ ยาหเวห
ชําระตัวพวกทานและมาถวายเครื่องบูชา
รวมกับเราเถิด” จากนัน้เขาไดชําระเจส ซี
และพวกลูกชายของเขา แลวเชิญพวกเขา
มายังที่ถวายเครื่องบูชา

๖ เมื่อพวกเขามาถึง ซามูเอลไดเห็นเอลีอับ
และคิดวา “แนนอนเลย คนที่พระ ยาหเวห
จะใหเจิมนัน้ ตอน น้ียืนอยูตอหน าพระองค
แลว”

๗แตพระยาหเวหพูดกับซามู เอลวา “อยา
มองที่หน าตาหรือความสูงของเขา เพราะเรา
ไมยอมรับเขา เรายาหเวหไมไดมองเหมือน
อยางที่มนุษยมองกัน คนทัว่ไปมักมองที่รูป
รางภายนอก แตเรามองที่จิตใจ”

๘ จากนัน้เจสซีไดเรียกอาบีน า ดับ ใหเดิน
ผานหน าซา มู เอล แตซา มู เอลพูดวา “พระ
ยาหเวหไมไดเลือกเขา”

๙ เจส ซีเรียกชัม มาหใหเดินผานไป แตซา
มู เอลก็พูดวา “พระยาหเวหไมไดเลือกคนน้ี
ดวย”

๑๐ เจส ซีเรียกลูกชายทัง้เจ็ดคนของเขาให
เดินผานหน าซามู เอล แตซามู เอลก็บอกเขา
วา “พระยาหเวหไมไดเลือกคนเหลาน้ี”

๑๑ซามูเอลจึงถามเจสซีวา “ทานมีลูกชาย
ทัง้หมดแคน้ีหรือ”
เจส ซีตอบวา “ยังมีคนสุด ทองอีกคนหน่ึง

เขากําลังดูแลฝูงแกะอยู”
ซา มู เอลพูดวา “ใชใหคนไปตามเขามา

หนอย เราจะไมนัง่จนกวาเขาจะมาถึง”
๑๒ดัง นัน้เจส ซีจึงสงคนไปตามดา วิด

ลูกชายคนเล็กมา เขามีผิวสีแดง *หน าตาดี
รูปหลอ
พระยาหเวหพูดกับซามูเอลวา “ลุกขึ้นเจิม

เขา ใชแลว คนน้ีแหละ”
๑๓ซา มู เอลก็เอาเขาสัตวที่ใสน้ํามันมาเจิม

ดา วิดตอหน าพี่ ชายของเขา พระ วิญญาณ
ของพระเจาไดพุงเขาสถิตอยูในดา วิดตัง้แต
วันนัน้เป็นตนมา แลวซา มู เอลก็กลับไปรา
มาห

วิญญาณชั่วรบกวนซาอูล
๑๔แลวพระ วิญญาณของพระ ยาหเวห

ไดจากซา อูลไป และพระ ยาหเวหก็ไดสง
วิญญาณชัว่มาทรมานเขา ๑๕พวกผูรับ ใช
ของซาอูลตางก็พูดกับซาอูลวา “ดูสิ วิญญาณ
ชัว่จากพระเจากําลังทรมานทานอยู ๑๖ขอ
ออกคํา สัง่ใหพวกผูรับ ใชของทานไปเสาะ หา
คนที่เลนพิณได เมื่อวิญญาณชัว่จากพระเจา
มาอยูกับทาน คนๆนัน้จะไดเลนพิณใหทาน
ฟัง และทานก็จะรูสึกดีขึ้น”

๑๗ดัง นัน้ซาอูลจึงสัง่พวกคนรับ ใชวา “ไป
เสาะหาคนที่เลนพิณเกงๆแลวนํามาพบเรา”

๑๘คนรับ ใชคนหน่ึงตอบวา “ขาพเจาเคย
พบกับลูกชายคนหน่ึงของเจส ซีแหงเบธเล
เฮม เขาเลนพิณเกง กลาหาญและเป็นนักรบ
เขาเป็นคนพูดจาออนหวาน และรูปหลอ ทัง้
พระยาหเวหก็สถิตอยูกับเขา”

๑๙ซา อูลจึงใชคนไปแจงขาวกับเจส ซีวา
“ใหนําตัวดา วิดลูกชายของเจา คนที่เลีย้ง
แกะมาพบเรา”

๒๐ เจสซีก็เอาลาตัวหน่ึงบรรทุกขนมปัง ถุง
หนังใสเหลาองุนและลูกแพะหน่ึงตัว ใหดา
วิดลูกของเขาเอาไปมอบใหซา อูล ๒๑ดา วิด
มาพบซาอูลและอยูรับใชเขา ซาอูลรักดาวิด
มาก ดา วิดจึงไดเป็นคนหน่ึงที่ถืออาวุธของ
ซา อูล ๒๒ จากนัน้ซา อูลไดสงขาวถึงเจส ซีวา
“ขอใหเจายินยอมใหดา วิดอยูทํางานรับ ใช
เรา เพราะเราชอบใจเขามาก”

๒๓ เมื่อ ใดที่วิญญาณชัว่จากพระเจามาอยู
กับซา อูล ดา วิดก็จะเอาพิณของเขามาเลน
จากนัน้อาการซา อูลก็จะบรรเทา และรูสึกดี
ขึ้น แลววิญญาณชัว่ก็จะจากเขาไป

โกลิอัททาทายอิสราเอล

๑๗ ๑ขณะที่คนฟี ลิ ส เตียรวบรวมพล
เพื่อทําสงครามที่โส โคหในยู ดาห

พวกเขาไดตัง้คายอยูที่เอ เฟส ดัม มิม ซึ่งอยู
ระหวางโสโคหและอาเซคาห

๒ซา อูลและคนอิสราเอลก็รวมพลตัง้คาย
อยูในหุบเขาเอลาห และวางแนวเตรียมสูรบ
กับคนฟี ลิ ส เตีย ๓คนฟี ลิ ส เตียยึดภูเขาลูก

*๑๖:๑๒ สีแดง หรือ “สีแทน” หรือเป็นไปไดวาอาจเป็น “ผมสีแดง” คําในภาษาฮีบรูหมายถึง
“สีแดง” หรือ “หน าเป็นสีแดง” ซึ่งแสดงวามีสุขภาพดี
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หน่ึง สวนคนอิสราเอลก็ยึดภูเขาอีกลูกหน่ึง
โดยมีหุบเขาคัน่กลางพวกเขา

๔มีทหารฝีมือเยี่ยมคนหน่ึงชื่อโกลิอัท ซึ่ง
มาจากเมืองกัท เขาสูงหกศอกหน่ึงคืบ *เขา
ออกมานอกคายฟี ลิ ส เตีย ๕ โก ลิ อัทสวม
หมวกทองสัมฤทธิไ์วบนหัว และใสเกราะ
ทองสัมฤทธิน้ํ์า หนักหาสิบเจ็ดกิโลกรัม ๖ที่
ขาก็ใสสนับแขงทองสัมฤทธิ ์ และมีหลาว
†ทองสัมฤทธิไ์ขวหลังอยู ๗ เขามีหอกที่ดาม
ใหญพอๆกับไมที่ใชทอผา ซึ่งมีหัว หอกทํา
จากเหล็กหนักเจ็ดกิโลกรัม และมีทหารถือ
โลของเขาเดินนําหน าเขาไป

๘ โก ลิ อัทยืนตะโกนใสพวกทหารของ
อิสราเอลวา “พวกเจาทัง้ หลายออกมาตัง้
แนวรบอยูทําไม ขาไมใชคนฟีลิ ส เตียหรอก
หรือ และพวกเจาไมใชผูรับใชของซาอูลหรือ
เลือกชายคนหน่ึงลงมาสูกับขาหนอย ๙ถา
เขามีฝีมือและฆาขาได พวกเราจะยอมเป็น
ทาสของคนอิสราเอล แตถาขาชนะและฆา
เขาได คนอิสราเอลก็จะกลายเป็นทาสและ
รับใชพวกเรา”

๑๐แลวโก ลิ อัทก็พูดวา “วัน น้ีขาขอทาให
กองทัพอิสราเอลหาคนมาสูกับขา”

๑๑ เมื่อซา อูลและคนอิสราเอลทัง้หมด
ไดยินคํา พูดของคนฟี ลิ ส เตียคนนัน้ ตางก็
กลัวและทอแท

ดาวิดเขาไปในแนวหนา
๑๒ดา วิดเป็นลูกชายของเจส ซีคนเอ ฟ รา

ธาห ผูมาจากเบธเล เฮมในยู ดาห เจส ซีมี
ลูกชายแปดคน และในชวงที่ซา อูลปกครอง
เจส ซีเองก็แกมากแลว ๑๓ลูกชายคนโตสาม
คนของเขาตามซาอูลไปสงคราม คนแรกชื่อ
เอ ลี อับ คนที่สองชื่ออา บีน า ดับ และคนที่
สามชื่อชัมมาห ๑๔ดาวิดเป็นนองคนสุดทอง
พี่ชายทัง้สามไดตามซาอูลไปรบ ๑๕แตดาวิด
ก็จะไปๆมาๆจากซา อูลเป็นครัง้คราว เพื่อไป
ชวยเลีย้งฝูงแกะของพอที่เบธเลเฮม

๑๖ โกลิ อัทออกมายืนทาทายอยูทุกเชาเย็น
เป็นเวลาสี่สิบวัน

๑๗ วันหน่ึง เจสซีพูดกับดาวิดลูกชายเขาวา
“รีบเอาขาวคัว่ประมาณยี่สิบสองลิตร และ
ขนมปังสิบกอน ไปใหพวกพี่ ชายของเจาที่
คาย ๑๘และใหเอาเนย แข็งสิบกอนน้ีไปใหผู
บังคับกองพันของพวกพี่ ชายเจาดวย ไปดูสิ
วาพวกพี่ ชายเจาเป็นยัง ไง แลวใหเอาของ
จากพวกเขาติดมือเจามาดวยเพื่อพิสูจนวา
พวกเขาสบายดี ๑๙ เพราะพวกพี่ ชายเจาอยู
กับซา อูลและคนอิสราเอลอื่นๆในหุบเขาเอ
ลาห เพื่อสูรบกับคนฟีลิสเตีย” ‡

๒๐ตอนเชามืด ดาวิดก็ทิง้แกะไวใหผู เลีย้ง
แกะ แลวบรรทุกขาว ของทัง้หมดออกเดิน
ทางตามที่เจส ซีบอก เขาถึงคายในขณะที่
พวกทหารกําลังออกไปสูแนวรบ และกําลัง
โห รองทําศึก ๒๑อิสราเอลและฟี ลิ ส เตียตาง
ยกออกมาประจันหน ากัน

๒๒ดา วิดไดฝากขาวของของเขาไวกับคน
คุมเสบียง แลววิ่งไปหาพวกพี่ชายของเขาใน
แนวรบ ๒๓ขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู
นัน้ โกลิอัทนักรบฝีมือกลาของฟีลิสเตียจาก
เมืองกัท ก็ออกมาจากกองทัพของฟีลิ ส เตีย
ตะโกนทารบอยางครัง้กอน ดาวิดเองก็ไดยิน
๒๔ เมื่อคนอิสราเอลเห็นโกลิอัทก็พากันวิ่งหนี
ดวยความกลัว

๒๕คนอิสราเอลพูดกันวา “เห็นชายที่ออก
มานัน้หรือเปลา เขามาทารบกับคนอิสราเอล
ถาใครฆาเขาได กษตัริยซาอูลจะใหทรัพยสิน
เงินทองมากมาย และยกลูกสาวของทานให
แตงงานดวย แลวครอบครัวของเขาก็ยังจะ
ไดรับการยกเวนภาษใีนอิสราเอลอีกดวย”

๒๖ดา วิดถามคนที่ยืนอยูใกลๆเขาวา “คน
ที่ฆาคนฟีลสิเตียคนน้ีได และเอาความอัปยศ
อดสู น้ีไปจากคนอิสราเอลได จะไดอะไรเป็น
รางวัลหรือ แลวคนฟี ลิ ส เตียที่ไมไดเขาพิธี
ขลิบคนน้ีเป็นใครกัน ถึงกลามาทารบกับ
กองทัพของพระเจาผูมีชีวิตอยู”

๒๗พวกเขาก็ตอบดา วิดเหมือนกับที่พวก
เขาไดบอกไปแลว “ผู ที่ฆาโก ลิ อัทคนฟี ลิ ส
เตียน้ีได จะได รับรางวัลอยางที่พูดไปนัน่
แหละ” ๒๘ฝายเอลีอับพี่ชายคนโตของดาวิด

*๑๗:๔ หกศอกหน่ึงคืบ นักประวัติศาสตรโยซีฟัส และฉบับแปลกรีกโบราณสวนใหญ รวม
ทัง้หนังสือฮีบรูหน่ึงมวนที่พบในถํ้าคุมรัม เขียนวา “สี่ศอกหน่ึงคืบ”
†๑๗:๖ หลาว หอกขนาดเล็ก
‡๑๗:๑๙ เพราะพวกพี่ชาย … คนฟีลิสเตีย คนแปลบางคนคิดวาคําพูดของเจสซีจบลงที่ขอ
๑๘ และผูเลาเรื่องเป็นคนเลาตอในขอที่ ๑๙
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เมื่อไดยินสิ่งที่ดา วิดพูดกับพวกทหาร เขาก็
โกรธดา วิด และถามวา “เจาลงมาที่น่ีทําไม
ทิง้แกะไมกี่ตัวนัน้ไวในถิ่นแหง แลงกับใคร
เรารูดีถึงความอวดดีของเจา และความ คิด
ชัว่ของเจา ที่เจาลงมาน่ีก็แคอยากจะมาดูเขา
สูรบกัน”

๒๙ดาวิดตอบวา “อาว ผมทําอะไรผิดหรือ
แคถามก็ไมไดหรือ” ๓๐แลวดา วิดก็หันไป
ถามคนอื่นดวยคําถามเดิมๆ แลวคนเหลานัน้
ก็ตอบเหมือนที่เคยบอกไปแลว

๓๑มีคนไดยินเรื่องที่ดา วิดพูด แลวไป
รายงานตอซา อูล ซา อูลก็เลยเรียกดา วิดมา
พบ ๓๒ดา วิดพูดกับซา อูลวา “อยาปลอยให
ผูคนตองเสีย ขวัญและกําลัง ใจกับเรื่องของ
ชาวฟี ลิ ส เตียคน น้ี ใหผูรับ ใชของทานคนน้ี
ออกไปสูกับมันเถอะ”

๓๓ซา อูลตอบวา “เจาออกไปสูกับคนฟี ลิ
ส เตียคนนัน้ไมไดหรอก เจาเป็นแคเด็กหนุม
*คนหน่ึงเทานัน้ แตเขาเป็นชายที่ชํานาญศึก
มาตัง้แตยังเป็นหนุมๆ”

๓๔แตดา วิดตอบซา อูลวา “ขาพเจา ผูรับ
ใชของทานคนน้ี เคยดูแลแกะใหกับพอของ
ขาพเจา เมื่อมีสิงโตหรือหมีมาจับแกะไปจาก
ฝูง ๓๕ขาพเจาก็ไลตามไปชวยชีวิตแกะจาก
ปากของมัน เมื่อสัตวพวกนัน้ยอนกลับมา
ขาพเจาก็ดึงหนวดเครามัน แลวฆามันเสีย
๓๖ขาพเจาเคยฆาทัง้สิงโตและหมี สวนคน
ฟี ลิ ส เตียที่ไมไดเขาพิธี ขลิบคนน้ี ก็จะเป็น
เหมือนกับสัตวพวกนัน้ เพราะเขาไดทาทาย
กองทัพของพระเจาผูมีชีวิตอยู ๓๗พระ
ยาหเวหไดชวยกูขาพเจาใหรอดพนจากเขีย้ว
เล็บสิงโตและหมี พระองคก็จะชวยกูขาพเจา
ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตียคนน้ี
ดวยเหมือนกัน”
ซา อูลจึงบอกกับดา วิดวา “ไปเถอะ และ

ขอใหพระ ยาหเวหสถิตอยูกับเจา” ๓๘ จาก
นัน้ซาอูลก็เอาเสื้อของเขามาสวมใหกับดาวิด
และเอาหมวกทองสัมฤทธิม์าใสไวบนหัวของ
ดา วิด และยังใหเสื้อคลุมชุดเกราะกับเขาอีก
ดวย ๓๙ดา วิดเอาดาบของซา อูลมาคาดทับ
เสื้อ คลุมแลวลองเดินดู เพราะไมชินกับพวก
มัน แลวดาวิดพูดกับซาอูลวา “ขาพเจาใสชุด

พวกน้ีไมไดหรอก เพราะขาพเจาไมชินกับ
พวกมัน” เขาจึงถอดพวกมันออก ๔๐ จากนัน้
ดาวิดก็หยิบไม เทามาถือ แลวเลือกลูกหินเก
ลี้ยงๆมาหากอนจากลําธารแหง แลวเอาใสไว
ในถุงที่ใชเลีย้งแกะของเขา กับถือสลิงในมือ
ของเขา เพื่อไปพบคนฟีลิสเตีย

ดาวิดฆาโกลิอัท
๔๑ชาวฟี ลิ ส เตียคนนัน้ไดเดินเขามาใกล

ดา วิด โดยมีคนถือโลของเขาเดินนําหน า
๔๒ เขามอง ดูดา วิดและดูถูก เพราะเห็นเป็น
แคเด็กหนุมคนหน่ึง มีผิวแดง †และหน าตา
หลอเหลา ๔๓คนฟีลิสเตียพูดกับดาวิดวา “ขา
เป็นหมาหรือยัง ไง เจาถึงไดถือไมมาหาขา”
และเขายังอางชื่อพวกพระของเขาแชงดาดา
วิด ๔๔ เขาพูดวา “มาน่ีมา ขาจะเอาเน้ือเจา
เป็นอาหารเลีย้งนกบนฟ า และเลีย้งสัตวใน
ทุงหญา”

๔๕ดาวิดพูดกับคนฟีลิสเตียคนนัน้วา “เจา
มาสูกับขาดวยดาบและหอกและหลาว แตขา
จะสูกับเจาในนามของพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์
ทัง้สิน้ พระเจาแหงกองทัพอิสราเอล ผูที่เจา
ทาทาย

๔๖ วันน้ีแหละ พระยาหเวหจะใหเจาตกอยู
ในกํามือของขา ขาจะโคนเจาและตัดหัว
เจาทิง้ วัน น้ีขาจะเอาซากศพของกองทัพฟี
ลิ ส เตียเลีย้งนกบนทองฟ าและสัตวปาแหง
แผน ดิน เพื่อทัง้โลกจะไดรูวามีพระเจาอยู
ในอิสราเอล ๔๗ทุกคนที่มาอยูรวมกันที่น่ีจะ
ไดรูวาพระ ยาหเวหไมไดชวยกู โดยใชดาบ
หรือหอก เพราะการศึกเป็นของพระยาหเวห
และพระ ยาหเวหจะมอบพวกเจาไวในกํามือ
ของพวกเรา”

๔๘และชาวฟี ลิ ส เตียคนนัน้ไดเขามาใกล
เพื่อสู รบกับดา วิด ดา วิดก็วิ่งอยางเร็วจาก
แนวรบเขาหาเขา ๔๙และลวงหินกอนหน่ึง
จากถุง แลวเหวี่ยงหินกอนนัน้ดวยสายสลิง
โดนหน า ผากของคนฟี ลิ ส เตียคนนัน้ กอน
หินจมเขาไปในหน า ผากของเขา และเขาก็
ลมหน าควํ่าลงกับพื้น

๕๐ดา วิดก็ชนะชาวฟี ลิ ส เตียคน นัน้ดวย
สลิง และกอนหิน โดยไมมีดาบอยูในมือ ดา

*๑๗:๓๓ เด็กหน ุม คําน้ีในภาษาฮีบรูมักหมายถึง “ผูรับใช” หรือ “ผูชวยถืออาวุธใหทหาร”
†๑๗:๔๒ มีผิวแดง หรือ “สีแทน” หรือเป็นไปไดวาอาจเป็น “ผมสีแดง” คําในภาษาฮีบรู
หมายถึง “สีแดง” หรือ “หน าเป็นสีแดง” ซึ่งแสดงวามีสุขภาพดี
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วิดก็โคนคนฟี ลิ ส เตียคนนัน้และฆาเขาได
๕๑ดา วิดวิ่งไปยืนบนตัวของเขา และดึงดาบ
ของคนฟี ลิ ส เตียคนนัน้ออกจากฝัก แลวดา
วิดก็ใชดาบนัน้ฆาเขาและตัดหัวของเขาไป
เมื่อพวกคนฟี ลิ ส เตียเห็นวาทหารยอด

ฝีมือของเขาตาย พวกเขาพากันวิ่งหนีไป
๕๒คนอิสราเอลกับคนยู ดาหก็โห รองไล ตาม
คนฟี ลิ ส เตียไปถึงทางเขาเมืองกัทและไป
ถึงประตูเมืองเอ โค รน คนฟีลิ ส เตียลมตาย
เกลื่อนกลาดตามทางจากถนนธารา อิมไปจน
ถึงเมืองกัทและเมืองเอ โค รน ๕๓ เมื่อชาว
อิสราเอลกลับจากการไลตามคนฟีลิ ส เตีย ก็
มาปลนของจากคายของพวกเขา

๕๔ดาวิดเอาหัวของคนฟีลิสเตียคนนัน้มาที่
เยรูซาเล็ม สวนอาวุธตางๆของเขา ดาวิดทิง้
ไวที่เต็นทของตัวเอง

ซาอูลเริ่มกลัวดาวิด
๕๕ เมื่อซา อูลเห็นดา วิดออกไปสู รบกับชาว

ฟีลสิเตียคนนัน้ เขาก็ถามอับเนอรแมทัพของ
เขาวา “อับเนอร เจาหนุมคนน้ีเป็นลูกใคร”
อับเนอรตอบวา “ขาแตกษตัริย บอกทาน

ตามตรง ขาพเจาเองก็ไมรูเหมือนกัน”
๕๖ซาอูลพูดวา “ไปสืบดูสิวา พอหนุมคนน้ี

เป็นลูกใคร”
๕๗พอดาวิดกลับมาจากการฆาคนฟีลิสเตีย

นัน้ อับเนอรไดพาเขามาเฝ าซาอูล พรอมกับ
หัวของคนฟีลิสเตียคนนัน้ที่ดาวิดถืออยู

๕๘ซาอูลถามเขาวา “พอหนุม เจาเป็นลูก
ของใคร”
ดา วิดตอบวา “ขาพเจาเป็นลูกของเจส ซี

ผูรับใชทาน จากเมืองเบธเลเฮม”

ดาวิดกับโยนาธานเป็นเพื่อนกัน

๑๘ ๑หลัง จากดา วิดพูด คุยกับซา อูล
เสร็จแลว โยนาธานก็รูสึกผูกพันกับ

ดาวิด และรักเขาเหมือนกับรักตนเอง
๒ จากนัน้ซาอูลไดรัง้ดาวิดใหอยูกับเขา ไม

ปลอยใหกลับไปที่บานของพอเขา

๓และโย นา ธานก็ไดทําสัญญากับดา วิด
เพราะเขารักดาวิดเหมือนตัวเขาเอง ๔ โยนา
ธานถอดเสื้อคลุมที่เขาสวมอยูกับเครื่องแบบ
ตัวนอกใหกับดาวิด รวมทัง้ดาบ คันธนู และ
เข็มขัดของเขา

๕ซา อูลใชดา วิดทําอะไร ดา วิดก็ทําสําเร็จ
ทัง้ สิน้ ซา อูลจึงใหตําแหนงสูงในกองทัพกับ
ดา วิด ซึ่งเป็นที่พอใจของประชาชน และ
ขาราชการของซาอูล

ซาอูลอิจฉาดาวิด
๖หลัง จากดา วิดไดฆาคนฟี ลิ ส เตียนัน้

แลว ในระหวางที่พวกเขากําลังเดินทางกลับ
มา พวกผู หญิงก็ออกมาจากเมืองตางๆของ
อิสราเอล เพื่อตอนรับกษตัริยซา อูล พวก
เขารอง เพลงและเตนรํากันอยางสนุกสนาน
พรอมกับเลนกลอง รํามะนาและพิณสามสาย
*๗พวกเขาเตนรําและรองเพลงวา
“ซาอูลฆาคนเป็นพันๆ
สวนดาวิดฆาคนเป็นหมื่นๆ”

๘ซาอูลโกรธมาก เน้ือเพลงทําใหเขาโกรธ
และคิดวา
“พวกน้ียกยองดา วิดวาฆาคนไดเป็น

หมื่นๆ แตเราฆาไดเพียงพันๆคน แลวตอไป
ดา วิดยังจะไดอะไรอีก ถาไมใชอาณาจักร
ทัง้หมดน้ี” †๙และตัง้แตนัน้มา ซา อูลก็เฝ า
มองดูดาวิดอยางอิจฉา

๑๐ วันตอ มา วิญญาณชัว่จากพระเจาก็เขา
สิงซาอูล เขากําลังบาคลัง่ ‡อยูในที่พัก ขณะ
ที่ดาวิดกําลังเลนพิณตามปกติเหมือนเคย ซา
อูลถือหอกอยูในมือ ๑๑และเขาก็ขวางมัน
ออกไป คิดในใจวา “เราจะปักดาวิดใหติดกับ
ฝาผนัง” แตดาวิดหลบไดทัง้สองครัง้

๑๒ซา อูลเกิดความกลัวดา วิด เพราะพระ
ยาหเวหสถิตอยูกับดา วิด และไดจากเขาไป
แลว ๑๓ซา อูลจึงสงดา วิดไปใหพนจากเขา
และใหดา วิดไปเป็นแมทัพกองพัน ดา วิดได
นํากองทัพในการสู รบ ๑๔ทุกอยางที่ดา วิด
ทํา เขาไดรับความสําเร็จอยางยิ่งใหญ เพราะ

*๑๘:๖ พิณสามสาย หรือ อาจจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงที่เอาเหล็กเสนมาทําเป็นสาม
เหลี่ยมแลวใชไมหรือเหล็กตีสงเสียง
†๑๘:๘ แลวตอไป … ทัง้หมดนี้ สําเนาแปลกรีกโบราณสวนใหญไมมีประโยคน้ี
‡๑๘:๑๐ เขากําลังบาคลั่ง หรือ อาจจะแปลไดวา “เขากําลังพูดแทนพระเจา” คําน้ีในภาษา
ฮีบรูหมาย ถึงคนที่ไมสามารถควบคุมสิ่งที่เขาพูดและทําได ปกติแลว คําน้ีหมาย ถึงพระเจา
กําลังใชคนผูนัน้ใหสงขาวพิเศษถึงคนอื่นๆ
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พระยาหเวหอยูกับเขา ๑๕ เมื่อซาอูลเห็นวาดา
วิดได รับความสําเร็จมากมายขนาดไหน เขา
ก็ยิ่งกลัวดาวิดมากขึ้น

๑๖แตทัง้คนอิสราเอลและคนยู ดาหตางก็
รักดาวิด เพราะดาวิดนําพวกเขาในการสู รบ
ของพวกเขา

๑๗ซา อูลพูดกับดา วิดวา “น่ีคือเม ราบ
ลูกสาวคนโตของเรา เราจะใหนางแตงงาน
กับเจา ขอเพียงรับ ใชเราอยางกลา หาญและ
ตอสูเพื่อพระ ยาหเวห” เพราะซา อูลคิดวา
“เราจะไมลงมือจัดการกับดาวิดเอง ปลอยให
พวกฟีลิสเตียลงมือแทน”

๑๘แตดา วิดพูดกับซา อูลวา “ขาพเจาไม
คูควรที่จะเป็นลูกเขยของกษตัริยหรอก
ขาพเจาเป็นใครกัน ครอบครัวของขาพเจา
หรือตระกูลของพอขาพเจาเป็นใครกันใน
อิสราเอล”

๑๙ดัง นัน้เมื่อถึงเวลาที่จะยกเมราบลูกสาว
ซาอูลใหดาวิด นางก็ถูกยกใหไปแตงงานกับ
อาดรีเอลชาวเมโหลาห

๒๐ขณะนัน้มี คาลลูกสาวซา อูลไดหลง รัก
ดาวิด และเมื่อมีคนนําเรื่องน้ีไปแจงกับซาอูล
เขาก็ดีใจ ๒๑ เขาคิดวา “เราจะยกนางใหดาวิด
แลวนางก็จะเป็นกับดักใหเขาตองตอสูกับคน
ฟี ลิ ส เตีย” ดัง นัน้ซา อูลจึงพูดกับดา วิด
วา “น่ีเป็นหนที่สองแลวที่เจามีโอกาสที่จะได
เป็นลูกเขยเรา”

๒๒ซา อูลสัง่คนรับ ใชวา “เจาไปพูดกับดา
วิดเป็นสวนตัววา ‘ดูซิ กษตัริยซาอูลชอบใจ
ในตัวทานมาก และเจา หน าที่ตางๆของ
กษตัริยก็ชอบทานมาก ตอนน้ีใหเป็นลูกเขย
ของกษตัริยเถอะ’”

๒๓พวกคนรับใชก็มาบอกดาวิดตามนัน้ แต
ดา วิดพูดวา “พวกทานคิดวาการเป็นลูกเขย
ของกษตัริยเป็นเรื่องเล็กๆอยางนัน้ หรือ เรา
เป็นแคผูชายจนๆที่ไมมีชื่อเสียงอะไร”

๒๔ เมื่อคนรับ ใชของซา อูลบอกเขาถึงเรื่อง
ที่ดาวิดพูด ๒๕ซาอูลก็ตอบวา “ไปบอกดาวิด
วา ‘กษตัริยไมตองการสินสอดอะไร กษตัริย
ตองการแคหนังหุมปลายอวัยวะเพศชายของ
คนฟีลิสเตียหน่ึงรอยอัน เป็นการแกแคนตอ
ศัตรูของทานเทานัน้’” แผนการของซา อูลก็
คือจะใหดาวิดถูกพวกฟีลิสเตียฆาเสีย

๒๖ เมื่อคนรับ ใชของซาอูลนําเรื่องดังกลาว
มาบอกดา วิด เขาจึงพอใจที่จะเป็นลูกเขย
ของกษตัริย กอนถึงเวลาที่กําหนดไวจะผาน
ไป ๒๗ดาวิดออกไปพรอมกับคนของเขา และ
ไดฆาคนฟี ลิ ส เตียไปสองรอยคน *เขาไดนํา
หนังหุมปลายอวัยวะเพศของชายเหลานัน้มา
มอบใหกษตัริย เพื่อที่วาเขาจะไดกลายเป็น
ลูกเขยของกษตัริย
ดัง นัน้ซา อูลจึงยกมี คาลลูกสาวของเขาให

แตงงานกับดา วิด ๒๘ เมื่อซา อูลเห็นวาพระ
ยาหเวหสถิตอยูกับดา วิด และมี คาลลูกสาว
ของเขาก็รักดา วิด ๒๙ซา อูลก็ยิ่งกลัวดา วิด
มากขึ้น และเขาก็เป็นศัตรูกับดา วิดตลอด
ชีวิตที่เหลือของเขา

๓๐ผูนําของฟี ลิ ส เตียก็ออกมาสู รบอยู
เรื่อยๆและยิ่งออกรบมากเทาใด ดา วิดก็ยิ่ง
ได รับชัยชนะมากกวาพวกแมทัพนายก อง
คนอื่นๆของซา อูล และทําใหชื่อเสียงของดา
วิดโดงดังไปทัว่

ซาอูลพยายามฆาดาวิด

๑๙ ๑ซา อูลบอกโย นา ธานลูกชายของ
เขาและคนรับ ใชของเขาทุกคนให

ฆาดาวิด แตโยนาธานชอบดาวิดมาก ๒ก็เลย
เตือนดา วิดวา “ซา อูลพอของเรากําลังหา
โอกาสที่จะฆาเจา พรุง น้ีเชา ใหระวังตัวให
ดี ใหไปหาที่หลบ ซอนและใหอยูที่นัน่ ๓ เรา
จะออกไปยืนอยูขางๆพอเราในทุงนาที่ทาน
ซอนตัวอยู เราจะพูดกับพอเรื่องของเจา
แลวพอเรารูอะไรก็จะมาเลาใหเจาฟัง”

๔ โย นา ธานพูดถึงความ ดีของดา วิดใหกับ
ซา อูลพอของเขาวา “ขออยาใหพอทําผิดตอ
ดาวิดคนรับใชของพอเลย เขาไมไดทําอะไร
ผิดตอพอ และสิ่งที่เขาทําก็เป็นประโยชน
มากกับพอทัง้นัน้ ๕ เขาไดเสี่ยงชีวิตตอนที่
ฆาชาวฟีลิ ส เตียคนนัน้ และพระยาหเวหให
ชัยชนะที่ยิ่ง ใหญกับชาวอิสราเอลทัง้หมด
พอก็เห็นและชื่นชมไปดวย แลวทําไมพอถึง
จะทําผิดตอคนบริสุทธิอ์ยางดาวิด และจะไป
ฆาเขาอยางไรเหตุผล”

๖ เมื่อซา อูลไดฟังสิ่งที่โย นา ธานพูด เขาก็
สาบานวา “พระยาหเวห มีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวาดา วิดจะไม
ถูกประหารชีวิต”

*๑๘:๒๗ สองรอยคน สําเนาแปลกรีกโบราณเขียนวา “หน่ึงรอยคน”
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๗แลวโยนา ธานไดเรียกดา วิดมา และเลา
เรื่องที่เขากับพอไดพูดกัน แลวโยนาธานได
นําดาวิดมาพบซาอูล และดาวิดก็ไดเฝ าซาอูล
อยางแตกอน

๘แลวสงครามก็เกิดขึ้นอีก ดาวิดจึงออกไป
สูรบกับคนฟีลิสเตีย ดาวิดไดฆาฟันพวกนัน้
ตายเกลื่อนกลาด พวกนัน้ไดหนีไปตอ หน า
ตอตา ๙แตวิญญาณชัว่จากพระยาหเวหไดมา
เขาสิงซาอูล ขณะที่เขากําลังนัง่อยูในวังของ
เขาและถือหอกอยูในมือ ดาวิดกําลังเลนพิณ
อยู ๑๐ซาอูลพยายามพุงหอกหมายปักดาวิด
ใหติดผนัง แตดาวิดหลบได หอกของซาอูล
เลยพุงเขา ใสฝาผนัง แลวคืนนัน้ดา วิดก็หนี
รอดออกมาได

๑๑ซา อูลสงคนไปเฝ าดูที่บานของดา วิด
ตลอดคืน เพื่อฆาเขาในตอนเชา แตมี คาล
เมียของดาวิดไดเตือนเขาวา “ถาพี่ไมหนีไป
ในคืนน้ี พรุงน้ีพี่จะตองถูกฆาตาย”

๑๒ดัง นัน้มี คาลจึงไดหยอนดา วิดลงทาง
หน าตาง และเขาก็หนีรอดไป ๑๓ จากนัน้มี
คาลก็เอารูปป้ันพระประจําบานมาวางไวบน
เตียง แลวเอาผาคลุมไวและเอาขนแพะมา
วางไวที่หัวรูปป้ันนัน้

๑๔ เมื่อซาอูลสงคนมาจับดาวิด มคีาลก็บอก
วา “เขาไมสบาย”

๑๕ซาอูลสงคนกลับไปดูดาวิด และสัง่พวก
เขาวา “นําเขามาทัง้ที่อยูบนเตียง เพื่อที่เรา
จะไดฆาเขาเสีย”

๑๖แตเมื่อพวกเขาเขาไปก็พบรูป ป้ันอยูบน
เตียง และมีขนแพะอยูที่หัวมัน

๑๗ซา อูลพูดกับมี คาลวา “ทําไมลูกถึง
หลอกลวงพออยางน้ี และปลอยศัตรูของพอ
ใหรอดพนไปได”
มีคาลตอบวา “ดาวิดพูดกับลูกวา ‘ปลอยพี่

ไปเถอะ จะใหพี่ตองฆาน องทําไม’”
๑๘ เมื่อดาวิดหลบหนีไปได เขาไดไปหาซา

มเูอลที่เมืองรามาห และเลาเรื่องทัง้หมดที่ซา
อูลทํากับเขา จากนัน้เขาและซามูเอลก็ไปอยู
ที่นาโยท

๑๙มีคนไปแจงขาวกับซา อูลวา “ดา วิดอยู
ที่นา โยทในเมืองรามาห” ๒๐ซาอูลจึงสงคน
มาจับดาวิด แตเมื่อพวกเขามาเห็นกลุมผูพูด
แทน พระเจากําลังพูดแทนพระเจากันอยู มี
ซา มู เอลยืนเป็นหัวหน า พระ วิญญาณของ
พระเจาก็เขาสถิตในคนพวกนัน้ที่ซาอูลสงมา
พวกเขาจึงเขารวมพูดแทนพระเจาดวย

๒๑ เมื่อซาอูลรเูรื่อง เขาก็สงคนไปใหม และ
พวกเขาก็ไดพูด แทนพระเจาดวย ซา อูลจึง
สงคนไปเป็นครัง้ที่สาม และพวกเขาก็ไดพูด
แทนพระเจาอีกเหมือนกัน ๒๒ ในที่สุดซาอูลก็
ไปรามาหเอง และเมื่อไปถึงอางเก็บน้ําใหญที่
เมืองเสคู เขาก็ถามวา “ซามเูอลและดาวิดอยู
ที่ไหน”
ประชาชนตอบซา อูลวา “ทัง้สองคนอยูที่

นาโยทเมืองรามาห”
๒๓ซาอูลจึงไปที่นาโยทในเมืองรามาห แต

พระ วิญญาณของพระเจาไดเขาสถิตในเขา
ซาอูลจึงเดินพูดแทนพระเจาไปตลอดทางจน
มาถึงนา โยท ๒๔ซา อูลไดถอดเสื้อผาออก
และเขาเองก็ไดพูด แทนพระเจาตอหน าซา มู
เอลดวย เขานอนเปลือยกายอยูที่นัน่ตลอด
วันตลอดคืน น่ีเป็นเหตุที่คนพูดวา
“ซาอูลเป็นผูพูดแทนพระเจาดวยหรือ”

ดาวิดและโยนาธานทําสัญญากัน

๒๐ ๑ จาก นัน้ดา วิดไดหนีจากนา โยทที่
รา มาหไปหาโย นา ธาน และถาม

วา “ขาทําอะไรลงไปหรือ ความผิดของขาคือ
อะไร ขาไดทําผิดอะไรตอพอเจาหรือ เขาถึง
ไดพยายามมาเอาชีวิตของขา”

๒ โยนาธานตอบวา “เป็นไปไมได เจาจะไม
ตายหรอก ดูสิ พอของขาไมเคยทําอะไรโดย
ไมบอกขากอน ไม วาจะเป็นเรื่องเล็กหรือ
เรื่องใหญ แลวเขาจะมาปิดบังเรื่องน้ีจากขา
ทําไม คงไมเป็นอยางนัน้หรอก”

๓แตดาวิดสาบานวา “พอของเจารูดีวา เจา
ชื่นชอบขา และคิดกับตัวเองวา ‘ตองไมใหโย
นาธานรูเรื่องน้ี เพราะเขาจะตองเสียใจอยาง
แนนอน’ แตพระ ยาหเวหและตัวเจามีชีวิต
อยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา
ขาหางจากความตายแคกาวเดียวเทานัน้”

๔ โยนาธานพูดกับดาวิดวา “เจาจะใหขาทํา
อะไร ขาก็จะทําเพื่อเจา”

๕ดาวิดจึงพูดวา “เอาอยางน้ี พรุงน้ีจะเป็น
วันเทศกาลพระจันทรใหม และขาจะตองไป
รวมกินอาหารกับกษตัริย แตปลอยใหขา
ไปซอนตัวในทอง ทุงเถอะ จนถึงเย็นวันที่
สาม ๖ถาพอของเจาเห็นขาหายไป ก็บอก
เขาวา ‘ดา วิดไดมาขออนุญาตกับลูกเพื่อลา
กลับบานอยางเรง ดวนที่เบธเล เฮม เพราะ
ครอบครัวของเขาจะถวายสัตว บูชาประจํา
ปี’ ๗ถาเขาพูดวา ‘ดีมาก’ ผูรับ ใชของเจา
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คนน้ีก็ปลอดภัย แตถาเขาโกรธมาก เจาก็
แนใจไดเลยวา เขาไดตัดสินใจที่จะทํารายขา
แลว ๘ถาเจาจะแสดงความเมตตาตอผูรับใช
ของเจา เพราะเจาไดทําสัญญากับขาตอหน า
พระ ยาหเวหแลว ถาขาผิดจริง เจาก็ฆาขา
เสียเอง ไมตองมอบขาไปใหกับพอของเจา
หรอก”

๙ โย นา ธานพูดวา “ไมหรอก ถาขารูวา
พอของขาคิดจะทํารายเจา ขาจะไมบอกเจา
ไดหรือ”

๑๐ดา วิดถามวา “ใครจะมาบอกขาละ ถา
พอของเจาตอบเจาอยางดุดัน”

๑๑ โยนาธานพูดวา “มาเถอะ ออกไปที่ทอง
ทุงกัน” เขาทัง้สองก็เดินไปที่นัน่ดวยกัน

๑๒ จากนัน้โยนาธานก็พูดกับดาวิดวา “ขา
ขอสาบานตอพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ขาจะไปดูใหรูแนวาพอของขาคิด
ยัง ไงกับเจา วันมะรืน น้ีเวลาเดียวกันน้ี ถา
เขารูสึกดีกับเจา ขาก็จะสงขาวมาใหเจารู
๑๓แตถาพอขาจะทํารายเจา ขาก็จะบอกให
เจารู และสงเจาไปอยางปลอดภัย ถาขาไม
ทําตามที่พูดน้ี ก็ขอใหพระยาหเวหลงโทษขา
อยางรุนแรง ขอใหพระ ยาหเวหสถิตอยูกับ
เจาเหมือนที่สถิตอยูกับพอของขา ๑๔ตราบ
ใดที่ขายังมีชีวิตอยู ก็ขอใหเจามีน้ําใจกับขา
เหมือนกับที่พระ ยาหเวหมีตอขาตลอดชีวิต
เพื่อที่วาขาจะไดไมถูกฆาตาย ๑๕และถา
หากขาตายไป ก็ขอใหเจาอยาไดแลงน้ําใจ
ตอครอบครัวของขา แมเมื่อพระ ยาหเวหได
กําจัดศัตรูทัง้หมดของเจาออกไปจากโลก น้ี”
๑๖ดังนัน้ โยนาธานไดทําสัญญากับดาวิดและ
ครอบครัวของดาวิด โยนาธานพูดวา “ขอให
พระยาหเวหจัดการกับศัตรูของเจา”

๑๗และโยนา ธานใหดา วิดยืนยันสัญญาอีก
ครัง้ดวยความรักที่เขามีตอดาวิด เพราะเขา
รักดาวิดเหมือนรักตัวเอง

๑๘ จากนัน้โยนาธานก็พูดกับดาวิดวา “พรุง
น้ีจะเป็นวันเทศกาลพระจันทรใหม พอจะ
เห็นวาเจาหายไป เพราะที่นัง่ของเจาจะวาง
๑๙ ในตอนเย็นวันมะรืน น้ี ใหไปซอนตัวในที่
ที่เจาเคยซอนตัวตอนที่เรื่องยุงยากน้ีเกิดขึ้น
ครัง้แรก และคอยอยูที่กอนหินเอเซล ๒๐ขา
จะยิงธนูสามดอกไปขางๆเจาเหมือนกับวา
ขากําลังซอมยิงเป า ๒๑ จากนัน้ขาจะสัง่เด็ก
รับ ใชวา ‘ไปหาลูก ธนูซิ’ ถาขาพูดกับเขาวา
‘ลองดูซิ ลูกธนูตกอยูทางขางๆเจา ไปเอามัน

กลับมาน่ี’ ถาขาพูดอยางน้ี ก็ใหเจาออกมา
จากที่ซอนได เพราะพระ ยาหเวหมีชีวิตอยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา เจา
จะปลอดภัยและไมมีอันตรายอะไร ๒๒แตถา
ขาพูดกับเด็กรับใชวา ‘ดูสิ ลูกธนูตกไกลออก
ไปขางหน าโนน’ ถาขาพูดอยางน้ี เจาตองรีบ
หนีไป เพราะพระยาหเวหไดกําหนดใหเจาไป
แลว ๒๓และเรื่องที่ไดคุยกันระหวางเราสอง
คน จําไววาพระ ยาหเวหจะเป็นพยานใหกับ
เราทัง้สองคนตลอดไป”

๒๔ดังนัน้ดาวิดจึงซอนตัวอยูในทองทุง
เมื่อถึงเทศกาลพระจันทรใหม ซา อูลซึ่ง

เป็นกษตัริยก็มานัง่กินอาหาร ๒๕ เขานัง่ในที่
เคยนัง่เป็นประจําที่อยูใกลกําแพง ซึ่งอยูตรง
ขามกับโยนาธาน สวนอับเนอรก็นัง่อยูขางๆ
ซาอูล แตที่นัง่ของดาวิดกลับวางเปลา ๒๖ ใน
วันนัน้ซา อูลไมไดพูดอะไร เขาเพียงคิดวา
“ตองเกิดอะไรขึ้นกับดา วิดที่จะทําใหเขาไม
บริสุทธิใ์นการเขารวมพิธี แนนอนวาเขาตอง
ไมบริสุทธิ”์

๒๗แตวันตอมา วันที่สองของเดือนนัน้ ที่
นัง่ของดาวิดก็ยังคงวางอยูอีก ซาอูลจึงถาม
โยนาธานวา “ทําไมดาวิดลูกชายเจสซีไมมา
กินขาวดวยกัน ทัง้เมื่อวานและวันน้ีดวย”

๒๘ โย นา ธานตอบวา “ดา วิดไดมาวิงวอน
ขออนุญาตจากลูกเพื่อลากลับบานที่เบธเล
เฮม ๒๙ เขาบอกวา ‘อนุญาตใหฉันกลับบาน
เถอะ เพราะครอบครัวของฉันจะมีการถวาย
เครื่องบูชาในเมืองและพี่ ชายของฉันก็สัง่ให
ฉันกลับไป ถาทานพอใจฉันก็อนุญาตใหฉัน
กลับไปหาพี่ ชายดวยเถอะ’ เพราะสาเหตุน้ี
เขาจึงไมไดมารวมโตะอาหารกับกษตัริย”

๓๐ซา อูลไดยินอยางนัน้ ความโกรธก็พลุง
ขึ้นตอโยนาธาน เขาพูดกับโยนาธานวา “เจา
มันลูกกบฏของหญิงนอกคอก คิดวาขาไม
รูหรือวาเจาเขาขางไอลูกชายเจส ซีนัน่ เจา
สรางความอับอายใหตัว เองและแมที่คลอด
เจาออกมา ๓๑ตราบใดที่ดาวิดยังมีชีวิตอยูใน
โลกน้ี เจาและอาณาจักรของเจาก็จะไมมีวัน
ตัง้อยูได สงคนไปนําตัวดาวิดมาเดี๋ยวน้ี มัน
ตองตาย”

๓๒ โย นา ธานถามซา อูลพอของเขาวา
“ทําไมเขาจะตองถูกประหาร เขาทําอะไรลง
ไปหรือ”

๓๓แตซา อูลไดพุงหอกในมือใสโย นา ธาน
เพื่อฆาเขาเสีย โย นา ธานจึงรูวาพอของเขา
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ตัง้ใจจะฆาดาวิด ๓๔ โยนาธานจึงลุกจากโตะ
อาหารไปดวยความ โกรธมาก และไมไดกิน
อะไรในวันที่สองน้ี เพราะเขาเสียใจตอการ
กระทําที่นาอับอายของพอเขาตอดาวิด

๓๕ เชาวันรุงขึ้นโย นา ธานออกไปที่ทุง นา
เพื่อพบกับดา วิด เขาเอาเด็กรับ ใชไปดวย
หน่ึงคน ๓๖แลวเขาก็สัง่เด็กรับ ใชวา “ไปหา
ลูก ธนูที่เรายิงไป” เมื่อเด็กรับ ใชวิ่งไป โย
นา ธานก็ยิงธนูลูกหน่ึงนําหน าเขาไป ๓๗ เมื่อ
เด็กรับ ใชวิ่งไปถึงที่ที่ลูก ธนูของโย นา ธาน
ตก เขาก็ตะโกนบอกเด็กรับ ใชวา “ลูก ธนู
อยูขางหน าเจาไมใชหรือ” ๓๘ เขายังตะโกน
สัง่อีกดวยวา “รีบไปเถิด อยาหยุดนะ” เด็ก
รับ ใชก็ไปเก็บลูก ธนูกลับมาใหโย นา ธานผู
เป็นเจานาย ๓๙ (แตเด็กรับใชก็ไมรูเรื่องอะไร
เลย มีแตดาวิดและโยนาธานเทานัน้ที่เขาใจ)
๔๐ จากนัน้โย นา ธานก็สงอาวุธใหเด็กรับ ใช
และสัง่วา “เจาเอาไปเก็บไวในเมืองกอน”

๔๑หลัง จากเด็กรับ ใชไปแลว ดา วิดก็ออก
จากที่ซอน ทางใตของกอน หิน เขากราบ
โย นา ธานจนหน าติดพื้น ดินสามครัง้ จาก
นัน้พวกเขาก็จูบซึ่งกันและกัน แลวทัง้สองก็
รองไหดวยกัน แตดาวิดรองมากกวา

๔๒ โยนาธานพูดกับดาวิดวา “ขอใหไปเป็น
สุขเถิด เพราะเราทัง้สองไดสาบานในนาม
ของพระ ยาหเวหวาจะเป็นเพื่อนกัน เราพูด
วา ‘พระยาหเวหจะเป็นพยานระหวางเราสอง
คน และระหวางลูกหลานของเราสองคน
ตลอดไป’” แลวดาวิดก็จากไป และโยนาธาน
ก็กลับเขาเมือง

ดาวิดไปหานักบวชอาหิเมเลค

๒๑ ๑ดา วิดไปเมืองโนบเพื่อพบกับ
นักบวชอา หิ เม เลค อา หิ เม เลค

กลัวจนตัวสัน่เมื่อออกมาพบเขา แลวพูดวา
“ทําไมทานถึงมาคนเดียว ทําไมถึงไมมีใคร
มากับทานดวย”

๒ดาวิดตอบนักบวชอาหเิมเลควา “กษตัริย
สัง่ใหเรามาทํางานสําคัญและกําชับวา ‘อยา
ใหใครรูถึงงานที่เราสงเจาไปทํา และหน าที่
ที่เราไดมอบหมายใหกับเจา’ สวนพวกคน

หนุมๆของเรานัน้ เราไดนัดพบกับพวกเขาไว
แลวในที่แหงหน่ึง ๓ตอนน้ีทานมีอะไรในมือ
บาง ขอขนมปังใหเราสักหากอน หรืออะไร
ก็ไดที่ทานสามารถหาได” ๔แตอา หิ เม เลค
ตอบดา วิดวา “ขาพเจาไมมีขนมปังธรรมดา
อยูเลย มีแตขนมปังศักดิส์ิทธิเ์ทานัน้ ซึ่งถา
หนุมๆทัง้ หลายไมไดไปมีเพศสัมพันธกับผู
หญิงมาก็กินได”

๕ดาวิดตอบวา “ตามปกติเมื่อเราออกเดิน
ทางพวกผู หญิงก็จะถูกแยกออกจากพวก
เราอยูแลว ขนาดงานที่ธร รม ดาๆรางกาย
ของพวกผูชายก็ยังบริสุทธิเ์ลย ยิ่งงานพิเศษ
อยางน้ี เราก็ตองรักษารางกายใหบริสุทธิ ์
แน”

๖ นักบวชจึงใหขนมปังศักดิส์ิทธิ ์ นัน้กับดา
วิด เพราะไมมีขนมปังอื่นนอกจากขนมปังน้ี
ที่เคยตัง้ถวายอยูตอหน าพระยาหเวห แตถูก
เอาออกมาจากหน าพระ ยาหเวห ในวันที่เอา
ขนมปังใหมๆรอนๆมาแทน

๗ ในวันนัน้มีหัวหน าคนเลีย้งแกะ *ของซา
อูลชื่อโดเอก ซึ่งเป็นชาวเมืองเอโดม เฝ าอยู
ตอหน าพระยาหเวหดวย †

๘ดา วิดถามอา หิ เม เลควา “ที่น่ีทานไม
มีหอกหรือดาบสักเลมเลยหรือ เราไมไดเอา
ดาบหรืออาวุธอื่นๆติดตัวมาเลย เพราะธุระที่
กษตัริยใหทําเป็นเรื่องเรงดวน”

๙ นักบวชอาหิเมเลคก็ตอบวา “ดาบของโก
ลิอัทชาวฟีลิสเตีย ที่ถูกทานฆาตายในหุบเขา
เอ ลาหอยูที่น่ี ดาบนัน้หอผาวางอยูดาน หลัง
เอโฟด ถาทานตองการก็เอาไปเลย ที่น่ีก็ไมมี
ดาบอื่นแลว”
ดา วิดตอบวา “ไมมีดาบไหนเหมือนดาบ

นัน้อีกแลว เอามาใหเราหนอย”
ดาวิดหนีไปพึ่งศัตรูที่เมืองกัท

๑๐ ในวันนัน้ดา วิดไดหนีจากซา อูลไปหาอา
คีชกษตัริยเมืองกัท ๑๑แตพวกขาราชการ
ของอาคีชพูดกับดาวิดวา “ทานไมใชกษตัริย
ดา วิดของอิสราเอลหรอกหรือ คนเดียวกับที่
เขารองเพลงยกยองกันวา
‘ซาอูลฆาคนเป็นพันๆ

*๒๑:๗ คนเลีย้งแกะ หรือ “คนสงขาว”
†๒๑:๗ โด เอก … พระยาหเวหดวย อาจหมายความวา โด เอกอยูที่นัน่เพื่อมีสวนในการ
ถวายเครื่องแกบนใหแกพระเจา หรือเพื่อเหตุผลอื่นทางศาสนา หรืออาจจะหมายความวา เขา
ถูกกักตัวใหอยูที่นัน่เป็นเพราะคดีที่เขากอขึ้น เชน การฆาคนตายโดยไมไดตัง้ใจ
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สวนดาวิดฆาคนเป็นหมื่นๆ’”
๑๒ดา วิดไดยินคํา พูดอยางนัน้ เขาก็กลัว

กษตัริยอาคีชเมืองกัทมาก
๑๓ดา วิดจึงแกลงทําเป็นบาตอ หน าผูคน

ขณะที่เขาถูกจับไปนัน้เขาก็ทําทาเหมือน
คนบาขีดเขียนตามประตูเมือง และปลอย
ใหน้ําลายไหลเปรอะเป้ือนเครา ๑๔อา คีชพูด
กับพวกขาราชการของเขาวา “ดูชายคนน้ีซิ
เป็นคนบาชัดๆเจาพามาพบเราทําไม ๑๕ เจา
เห็นวาเราขาดแคลนคนบาหรือ ถึงไดพามัน
มาทําบาๆบอๆใหเราดู สมควรใหไอบาน้ีเขา
มาในบานของเราหรือ”

ดาวิดไปตามที่ตางๆ

๒๒ ๑ดา วิดออกจากเมืองกัทหนีไปที่ถํ้า
*อดุลลัม เมื่อพีน่ องและญาติฝายพอ

ของดา วิดรูเรื่องเขา ตางก็พากันมาหาเขาที่
ถํ้า ๒คนที่เดือดรอน คนที่มีหน้ี สินหรือคนที่
ขมขื่นใจ ตางก็พากันมารวมตัวอยูกับดา วิด
และดา วิดก็ไดกลายเป็นผูนําของพวกเขาซึ่ง
มีประมาณสี่รอยคน

๓ จากถํ้าอดุล ลัม ดา วิดก็ไปยังมิส ปาหใน
เมืองโม อับและพูดขอรองกษตัริยเมืองโม
อับวา “ขออนุญาตใหพอแมของขาพเจามา
อาศัยอยูกับทานดวยเถิด จนกวาขาพเจาจะรู
วาพระเจาจะทําอะไรใหกับขาพเจา” ๔ดาวิด
จึงฝากพอแมของเขาไวกับกษตัริยเมืองโม
อับ และพอแมของเขาก็อาศัยอยูกับกษตัริย
ตลอดเวลาที่ดา วิดอาศัยอยูในที่กําบังอันเขม
แข็ง

๕แตกาดที่เป็นผู พูด แทนพระเจาไดพูดกับ
ดา วิดวา “อยาอาศัยอยูในป อมปราการเลย
เขาไปอยูในแผนดินยดูาหเถอะ” ดังนัน้ดาวิด
จึงจากไปอยูในปาเฮเรท

ซาอูลทําลายลูกหลานของเอลี
๖ซา อูลไดยินวามีคนพบดา วิดและผูคน

ของเขา ในขณะที่ซา อูลนัง่อยูใตตนสนบน
ภูเขากิเบ อาหและถือหอกอยูในมือโดยมี
พวกขาราชการยืนลอมรอบเขาอยู ๗ซาอูลก็
พูดกับพวกนัน้วา “ฟังใหดีนะ คนเบนยามิน
ทัง้หลาย ไอลูกชายคนนัน้ของเจสซี †จะใหที่
ทุง นาหรือสวน องุนกับพวกเจาหรือ หรือวา

มันจะแตง ตัง้ใหพวกเจาเป็นหัวหน ากองพัน
กอง รอยหรือยัง ไง ๘ นัน่เป็นเหตุที่พวกเจา
ถึงไดแอบคบคิดกันตอ ตานเราใชไหม ไมมี
ใครสักคนบอกเราเมื่อโย นา ธานลูกเราได
ทําสัญญากับไอลูกชายของเจส ซี ไมมีใคร
หวงใยเราหรือบอกกับเราวาโยนาธานไดยุยง
ใหไอคนรับ ใชคนนัน้ของเราคอยซุมเลน งาน
เรา อยางที่มันทําอยูทุกวันน้ี”

๙แตโด เอกคนเอ โดม ซึ่งยืนอยูกับพวก
ขาราชการของซา อูลพูดวา “ขาพเจาเห็นดา
วิดลูกชายของเจสซีมาหาอาหิ เม เลคลูกชาย
ของอา หิ ทูบที่เมืองโนบ ๑๐อา หิ เม เลค
ไดปรึกษากับพระ ยาหเวหเพื่อดา วิด เขาให
อาหารกับดาวิด และใหดาบของโกลิอัทคนฟี
ลิสเตียกับเขาดวย”

๑๑กษตัริยไดสงคนไปตามนักบวชอา หิ
เม เลคลูกชายของอา หิ ทูบ และเครือ ญาติ
ทัง้หมดของพอเขาที่เป็นนักบวช ที่เมืองโนบ
และพวกเขาก็มาหากษตัริย ๑๒ซา อูลไดพูด
วา “ฟังเราใหดี ลูกชายของอาหิทูบ”
อาหิเมเลคตอบวา “ครับ ทานเจานาย”
๑๓ซาอูลพูดกับอาหิเมเลควา “ทําไมเจากับ

ไอลูกชายของเจส ซีถึงคบคิดกันตอ ตานเรา
เจาใหขนมปังและดาบกับมัน เจาไดปรึกษา
พระเจาเพื่อมัน ซึ่งทําใหมันลุกขึ้นกบฏตอ
เรา และคอยดักซุมโจมตีเราอยางที่มันทําอยู
ทุกวันน้ี”

๑๔อาหิเมเลคตอบกษตัริยวา “มีใครในหมู
พวกขาราชการของทาน ที่จงรักภักดีตอทาน
เทากับดา วิดบาง ดา วิดเป็นลูกเขยของทาน
เป็นหัวหน าองครักษของทาน และเป็นที่
นับถืออยางยิ่งในครอบครัวของทาน ๑๕แลว
น่ีเป็นครัง้แรกหรือ ที่ขาพเจาไดปรึกษา
พระเจาเพื่อดา วิด ไมใชเลย ขอทานอยาได
กลาว หาขาพเจาผูรับ ใชของทานหรือเครือ
ญาติฝายพอขาพเจาเลย เพราะขาพเจาคน
รับใชของทานไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องน้ี”

๑๖แตกษตัริยพูดวา “อา หิ เม เลค ทัง้เจา
และเครือ ญาติฝายพอเจา จะตองตายแน”
๑๗กษตัริยสัง่พวกทหารยามที่ยืนอยูขางๆวา
“พาพวกนักบวชของพระ ยาหเวหเหลาน้ีไป
ฆาซะ เพราะพวกมันเขาขางดาวิด พวกมันรู
วามันหนีไปแตไมยอมบอกเรา”

*๒๒:๑ ถํา้ หรือ “ป อม”
†๒๒:๗ ไอลูกชายคนนัน้ของเจสซี หมายถึงดาวิด
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แตพวกขาราชการของกษตัริยไมยอม
ลงมือตอพวกนักบวชของพระยาหเวห

๑๘กษตัริยสัง่โดเอกวา “เจาหันไปฟันพวก
นักบวชเหลานัน้เสียใหตาย” โด เอกชาว
เมืองเอ โดมจึงหันไปฟันพวกนักบวช *ในวัน
นัน้เขาไดฆาชายที่สวมผาปานเอ โฟดตายถึง
แปด สิบ หาคน ๑๙ เขาใชดาบฆาฟันคนใน
เมืองโนบซึ่งเป็นเมืองของนักบวช เขาใช
ดาบฆา ฟันทัง้ผูชายและผู หญิง ทัง้เด็กและ
ทารก ทัง้วัว ลาและแกะ

๒๐แตอาบี ยา ธาร ลูกชายของอาหิ เม เลค
ที่เป็นลูกชายของอา หิ ทูบ หนีรอดไปหาดา
วิด ๒๑ เขาไดบอกกับดาวิดวาซาอูลไดฆาพวก
นักบวชของพระ ยาหเวห ๒๒ดา วิดพูดกับ
อาบี ยา ธารวา “ในวันนัน้ เมื่อโด เอกชาวเอ
โดมอยูที่นัน่ เรารูวาเขาตองบอกกับซา อูล
แน เราเองเป็นผูที่นําความตายมาสูทุกคนใน
ครอบครัวของพอเจา ๒๓อยูกับเราที่น่ีแหละ
เจาไมตองกลัว คนที่ตามลาชีวิตเจาก็ตามลา
ชีวิตเราเหมือนกัน เจาจะปลอดภัยเมื่ออยู
กับเรา”

ดาวิดชวยกูเมืองเคอีลาห

๒๓ ๑ เมื่อมีคนบอกดา วิดวา “ดูสิ ชาว
เมืองฟี ลิ ส เตียกําลังสู รบกับชาว

เมืองเค อี ลาหและปลนขาวสารไปจากลาน
นวดขาว”

๒ดา วิดไดถามพระ ยาหเวหวา “ขาพเจา
ควรจะไปสู รบกับชาวฟี ลิ ส เตียเหลาน้ีหรือ
ไม”
พระ ยาหเวหตอบดา วิดวา “ไปสิ ไปสูกับ

ชาวเมืองฟีลิสเตียและชวยกูเคอีลาหไว”
๓แตคนของดาวิดบอกกับเขาวา “ขนาดใน

ยูดาหน้ีพวกเรายังกลัวเลย แลวถาตองไปยัง
เคอีลาห เพื่อสูรบกับชาวเมืองฟีลิสเตีย พวก
เราจะไมยิ่งกลัวมากกวาน้ีหรือ”

๔ดา วิดจึงถามพระ ยาหเวหอีกครัง้หน่ึง
และพระยาหเวหไดตอบเขาวา “ลงไปที่เมือง
เค อี ลาห เพราะเรากําลังจะมอบชาวเมืองฟี
ลิ ส เตียนัน้ไวในมือเจา” ๕ดัง นัน้ดา วิดและ
พวกจึงเดิน ทางไปยังเค อี ลาหตอสูกับชาวฟี
ลิ ส เตีย และยึดสัตวเลีย้งของชาวฟี ลิ ส เตีย
ไป พวกเขาทําใหชาวเมืองฟีลิสเตียเสียหาย
อยางหนัก และชวย กูคนของเมืองเค อี ลาห

ไวได ๖ (ตอนที่อาบียาธารลูกชายของอาหิเม
เลคหนีมาหาดา วิดที่เค อี ลาหนัน้ เขาไดนํา
เอาเอโฟด มาดวย)

๗มีคนบอกซา อูลวาดา วิดไดไปถึงเมืองเค
อี ลาหแลว เขาจึงพูดวา “พระเจาไดมอบดา
วิดไวในกํา มือเราแลว เพราะดาวิดไดเขามา
ขังตัว เองในเมืองที่มีประตูและสลักประตู”
๘ซา อูลเรียกทหารของเขาทุกคนใหเตรียม
พรอมรบและเดิน ทางลงไปยังเมืองเค อี ลาห
เพื่อไปลอมจับดาวิดและพวกของดาวิด

๙ เมื่อดา วิดรูวาซา อูลวางแผนเพื่อทําราย
เขา ดา วิดจึงบอกกับอาบี ยา ธารวา “นําเอ
โฟดมาที่น่ี”

๑๐ดาวิดออนวอนวา “ขา แตพระยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ผูรับ ใชของพระองค
รูอยางแนชัดวา ซา อูลวางแผนที่จะมาเค อี
ลาห เพื่อทําลายเมืองเคอีลาหเพราะขาพเจา
๑๑ขอถามวา ชาวเคอี ลาหจะมอบขาพเจาให
กับซา อูลหรือไม และซา อูลจะลงมาที่เมือง
น้ีเหมือนกับที่คนรับ ใชของพระองคไดยินมา
หรือไม ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาแหง
อิสราเอล ชวยบอกคนรับใชของพระองคดวย
เถิด”
พระยาหเวหตอบวา “เขาจะมา”
๑๒ดา วิดถามอีกวา “ชาวเมืองเค อี ลาห

จะสงขาพเจาและคนของขาพเจาใหกับซาอูล
หรือไม”
พระยาหเวหตอบวา “เขาจะทําอยางนัน้”
๑๓ดัง นัน้ดา วิดและพวกหก รอยคนจึงได

ออกจากเมืองเคอีลาหและยายไปเรื่อยๆ เมื่อ
มีคนบอกซาอูลวา ดาวิดไดหนีออกจากเมือง
เคอีลาหไปแลว เขาจึงไมไดไปที่นัน่

ซาอูลตามลาดาวิด
๑๔ดา วิดซอนอยูตามที่กําบังเขม แข็งใน

เขตทะเล ทราย และตามเทือก เขาในเขต
ทะเลทรายศีฟ ซาอูลเสาะหาดาวิดวันแลววัน
เลา แตพระเจาก็ไมไดใหดาวิดตกไปอยูในกํา
มือของซาอูล

๑๕ขณะที่ดา วิดอยูที่โฮ เรชในทะเล ทราย
ศีฟ เขารูวาซา อูลกําลังตามลาเพื่อฆาเขา
๑๖ โย นา ธานลูกชายของซา อูลไปหาดา วิด
ที่โฮ เรช และชวยดา วิดใหไว วางใจในพระ
ยาหเวหมากขึ้น ๑๗ โยนาธานบอกวา “เจาไม

*๒๒:๑๘ นักบวช ผูชายที่สวมเอโฟด
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ตองกลัวหรอก ซา อูลพอของขาจะจับเจาไม
ไดหรอก เจาจะไดเป็นกษตัริยของอิสราเอล
และขาจะไดเป็นที่สองรองจากเจา เรื่องน้ีแม
แตพอของขาก็ยังรู”

๑๘ทัง้สองคนไดทําสัญญากันตอ หน าพระ
ยาหเวห แลวโย นา ธานก็เดิน ทางกลับบาน
สวนดาวิดยังคงอยูที่โฮเรชตอไป

ชาวศีฟบอกซาอูลเกี่ยวกับดาวิด
๑๙พวกชาวศีฟไดไปหาซา อูลที่กิเบ อาห

แลวบอกวา “ตอนน้ีดา วิดกําลังซอนตัวอยู
ในหมูพวกเรา ตามถํ้าที่โฮ เรช บนหุบเขาฮา
คี ลาห ทางตอนใตของเย ชิ โมน ๒๐ขาแต
กษตัริย ทานอยากจะลงไปเมื่อ ไหรก็ไปได
และพวกเราชาวศีฟขอรับหน าที่ในการจับ ตัว
ดาวิดมาใหทานเอง”

๒๑ซา อูลตอบวา “ขอพระ ยาหเวหอวยพร
พวกทานทัง้ หลายที่หวงใยเรา ไปเตรียมตัว
ใหพรอมเถิด ๒๒ ใหไปหาดูวาดา วิดอยูที่ไหน
และมีใครเห็นเขาที่นัน่บาง มีคนบอกเราวา
ดาวิดนัน้ฉลาดนัก ๒๓ ใหไปหาที่ซอนทุกแหง
ที่เขาใช และกลับมาบอกที่ ซอนที่แนนอน
ของเขากับเรา เมื่อนัน้เราจะไปกับพวกทาน
ถาดาวิดอยูที่นัน่ เราจะตามลาเขาทามกลาง
ตระกูลทัง้หลายของยูดาห”

๒๔ชาวศีฟจึงออกเดิน ทางมายังเมืองศีฟ
กอนซาอูล
ขณะ นัน้ดา วิดและพวกอยูในทะเล ทราย

มา โอน ในอา รา บาหตอนใตของเย ชิ โมน
๒๕ซา อูลและพวกเริ่มคนหาดา วิด และเมื่อ
ดา วิดรู เรื่อง เขาก็เดิน ทางไปยังกอน หิน
ใหญและหลบอยูในทะเลทรายมาโอน เมื่อซา
อูลรูถึงที่ซอนของดาวิด เขาก็เขาไปในทะเล
ทรายมาโอนเพื่อตามลาดาวิด

๒๖ เมื่อซา อูลมาถึงดานหน่ึงของภูเขา ดา
วิดและคนของเขาก็จะรีบหนีจากซาอูลไปอีก
ดานหน่ึงของภูเขา เมื่อฝายของซา อูลและ
พวกเขามาใกลเกือบจะจับดา วิดกับพวกได
แลว ๒๗ก็มีผูสงขาวมาแจงกับซาอูลวา “รีบ
ไปเร็วๆพวกฟีลิสเตียกําลังปลนแผนดินของ
พวกเราแลว”

๒๘ซาอูลจึงเลิกไลตามดาวิด และไปปะทะ
กับชาวฟีลิสเตีย ดวยเหตุ น้ีพวกเขาจึงเรียก
ที่นัน่วา หินแหงการหลบหนี ๒๙ดาวิดจึงออก
จากทะเล ทรายมา โอน และเขาไปอาศัยอยู
ตามที่กําบังเขมแข็งตางๆของเอนเกดี

ดาวิดไวชีวิตซาอูล

๒๔ ๑หลัง จากซา อูลไดขับ ไลชาวฟี ลิ ส
เตียไปแลว มีคนบอกเขาวา “ดาวิด

อยูในทะเลทรายแหงเอนเกดี”
๒ซา อูลจึงคัดเลือกผูชายสามพันคนจาก

คนอิสราเอลทัง้หมด และออกไปคนหาดาวิด
และพวกที่หินเลียงผา ๓ซา อูลมาถึงพวก
คอกแกะที่อยูขางทาง แลวแถวนัน้มีถํ้าอยู
ถํ้าหน่ึง ซาอูลก็เขาไปขับถายในถํ้านัน้ สวน
ดา วิดและพวกก็นัง่อยูลึกเขาไปในถํ้านัน้
๔คนของดาวิดพูดขึ้นวา “วันน้ีเป็นวันที่พระ
ยาหเวหไดพูดกับทานวา ‘เราจะมอบศัตรู
ของเจาไวในกํามือของเจา เพื่อเจาจะได
จัดการกับเขาตามที่เจาเห็นสมควร’”
แลวดา วิดก็คลานอยางเงียบกริบเขาไป

ตัดชายเสื้อ คลุมของซา อูล ๕ภาย หลังดา
วิดก็รูสึกผิด ที่ไปตัดชายเสื้อ คลุมของซา
อูล ๖ดา วิดบอกคนของเขาวา “ขอใหพระ
ยาหเวห อยายอมใหขาพเจาทําสิ่งเหลาน้ีตอ
นายของขาพเจา ผู ที่พระองคไดเจิมไว คือ
ขอใหพระองคอยายอมใหขาพเจายกมือขึ้น
ตอตานเขา เพราะเขาเป็นคนที่พระยาหเวห
ไดเจิมไว” ๗ดา วิดไดตัก เตือนคนของเขา
ดวยคํา พูดน้ี และไมใหคนของเขาทํารายซา
อูล แลวซา อูลก็ลุกขึ้นออกจากถํ้าแลวเดิน
ทางตอ

๘ดา วิดไดออกจากถํ้าแลวเรียกซา อูลวา
“กษตัริยผูเป็นเจานายของขาพเจา”
เมื่อซา อูลหันกลับมาดู ดา วิดกมตัวลง

กราบถึงพื้น ๙ดา วิดบอกซา อูลวา “ทําไม
ทานถึงไปฟังคนอื่นพูดวา ‘ดา วิดนัน้มุง ราย
ตอทาน’ ๑๐ ในวัน น้ีทานคงเห็นกับตาแลววา
พระ ยาหเวหไดสงทานใหมาอยูในกํา มือของ
ขาพเจาในถํ้านัน้ มีบาง คนเรงเราใหขาพเจา
ฆาทาน แตขาพเจาไวชีวิตทาน ขาพเจาได
พูดวาขาพเจาจะไมยกมือขึ้นตอ ตานนาย
ของขาพเจาเพราะเขาเป็นผู ที่พระ ยาหเวห
ไดเจิมไว ๑๑ดูน่ีสิ ทานพอ ดูชายเสื้อ คลุม
ของทานในมือขาพเจาซิ ขาพเจาไดตัดมุม
หน่ึงของเสื้อ คลุมของทานมาได แตขาพเจา
ไมไดฆาทาน ใหทานเขาใจและยอมรับเถอะ
วา ขาพเจาไมไดทําอะไรผิดตอทานหรือกอ
การกบฏ ขาพเจาไมไดทําบาปตอทาน แต
ทานกลับไลลาชีวิตของขาพเจา ๑๒ขอใหพระ
ยาหเวห เป็นผู ตัดสินเรื่องระหวางขาพเจา
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กับทาน และขอใหพระองคแก แคนแทน
ขาพเจาตอทานสําหรับสิ่งที่ทานไดทํากับ
ขาพเจา แตมือของขาพเจาจะไมทําอะไร
ทาน ๑๓ดังสุภาษติโบราณที่วา
‘การทําเลวยอมมาจากคนเลว’
ดัง นัน้มือของขาพเจาจะไมทําอะไรทาน

๑๔กษตัริยแหงอิสราเอลกําลังออกมาสู รบกับ
ใครหรือ ทานออกมาไลตามหมาที่ตายหรือ
ยังไง ไลตามตัวหมัดหรือยังไง ๑๕ขอใหพระ
ยาหเวหเป็นผูพิพากษา ตัดสินเรื่องระหวาง
ทานกับขาพเจา ขอใหพระ ยาหเวหพิจารณา
เรื่องน้ี และวา ความใหกับขาพเจา และชวย
ใหขาพเจารอดพนจากกํามือของทาน”

๑๖ เมื่อดา วิดพูดจบ ซา อูลก็รองวา “นัน่
เสียงของเจาหรือดา วิดลูกชายเรา” แลวซา
อูลก็รองไหออกมา ๑๗ “เจามีคุณธรรมมาก
กวาเราเสียอีก”
ซา อูลบอกวา “เจาทําดีกับเราเหลือ เกิน

แตเรากลับทําสิ่งเลว รายตอเจา ๑๘ เจาเพิ่ง
ไดบอกสิ่งดีๆที่เจาไดทําใหกับเราเมื่อ กี้ น้ีเอง
พระ ยาหเวหสงเราใหตกอยูในกํา มือของเจา
แตเจากลับไมฆาเรา ๑๙ เมื่อคนหน่ึงพบศัตรู
ของเขา เขาจะไมยอมปลอยใหศัตรูไปอยาง
ปลอดภัยหรอก ขอใหพระ ยาหเวหมอบสิ่ง
ดีๆใหกับเจาเป็นการตอบแทนการกระทํา
ของเจาที่ทําตอเราในวัน น้ี ๒๐ เรารูวาเจา
จะตองไดเป็นกษตัริยของอิสราเอลอยาง
แนนอน และอาณาจักรแหงอิสราเอลจะได
รับการจัดตัง้ขึ้นในมือของเจา ๒๑ตอนน้ี ให
สาบานตอเราในนามของพระยาหเวห วาเจา
จะไมทํารายลูก หลานของตระกูลเราและไม
ลบชื่อของเราออกจากตระกูลของพอเรา”

๒๒ดาวิดก็ไดสาบานตอซาอูล ซาอูลก็กลับ
บานไป แตดาวิดกับพวกก็กลับขึ้นไปอยูในที่
กําบังเขมแข็ง

๒๕ ๑ ในเวลานัน้ซามูเอลไดตายไป ชาว
อิสราเอลทัง้หลายมารวมตัวกันและ

ไว ทุกขใหกับซา มู เอล พวกเขาฝัง ศพซา มู
เอลไวที่บานของเขาในรามาห

ดาวิด นาบาลและอาบีกายิล
ดา วิดไดยายลงไปยังทะเล ทรายมา โอน

*๒มีชายคนหน่ึงในมาโอน รํ่ารวยมาก เขามี

ทรัพยสมบัติอยูในคา ร เมล เขามีแพะหน่ึง
พันตัวและแกะอีกสามพันตัว ซึ่งเขากําลังตัด
ขนแกะอยูที่คารเมล ๓ เขาชื่อนาบาล †และมี
เมียชื่ออาบีกายิล นางเป็นผูหญิงที่ฉลาดและ
สวย แตผัวของนางซึ่งอยูในตระกูลคา เลบ
เป็นคนดุรายและใจแคบ

๔ขณะที่ดา วิดอยูในทะเล ทราย ดา วิด
ไดยินมาวานา บาลกําลังตัดขนแกะอยู ๕ เขา
จึงสงชายหนุมสิบคนและบอกพวกเขาวา
“ใหไปหานา บาลที่คา ร เมลและคํานับเขาใน
นามของเรา ๖ ใหบอกกับเขาวา ‘ขอใหทานมี
อายุยืนนาน มีสุขภาพดีทัง้ทานและคนใน
ครอบครัวทาน และขอใหทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เป็นของทาน มีสุขภาพดีดวย ๗ตอนน้ี
เราไดยินมาวา มันเป็นชวงเวลาตัดขนแกะ
ตอนที่คนเลีย้งแกะของทานมาอยูกับพวก
เรา พวกเราไมไดทําอันตรายพวกเขา และ
ตอนที่พวกเขาอยูในคารเมล ก็ไมมีอะไรของ
พวกเขาหาย ๘ถามพวกคนรับ ใชของทานดู
ไดเลย แลวพวกเขาก็จะบอกทานเอง ดังนัน้
ขอใหมีน้ําใจตอคนหนุมของเรา เพราะพวก
เรามาในชวงเวลาของงานเลีย้ง ขอมอบสิ่ง
ที่ทานพอจะหาได ใหกับคนรับ ใชของทาน
และดาวิดลูกชายของทานดวยเถิด’”

๙ เมื่อคนของดา วิดมาถึง พวกเขาสง
ขอความน้ีใหกับนา บาลในนามของดา วิด
และพวกเขาก็คอยอยู ๑๐นา บาลตอบพวก
คนรับ ใชของดา วิดวา “ดา วิดคนน้ีเป็นใคร
ลูกชายของเจส ซีเป็นใคร ทุกวัน น้ีมีพวก
ทาสมากมายที่หนีไปจากเจา นายของเขา
๑๑ทําไมขาตองเอาขนมปัง น้ํา และเน้ือสัตว
ที่ขาฆาเพื่อเป็นอาหารใหกับคนตัดขนแกะ
ของขา ไปใหกับผูชายที่มาจากไหนก็ไมรู”

๑๒คนของดาวิดกลับไป เมื่อมาถึง พวกเขา
ก็ไดรายงานทุกคําพูดใหดาวิดรู ๑๓ดาวิดบอก
คนของเขาวา “ทุกคนใหเอาดาบคาดเอวไว”
พวกเขาก็พกดาบไว และดา วิดก็พกดาบไว
เหมือนกัน มีชายประมาณสี่รอยคนที่ไปกับ
ดาวิดและอีกสองรอยคนอยูเฝ าสัมภาระ

๑๔คนรับ ใชคนหน่ึงของนา บาลไดไปบอก
อาบี กายิ ลเมียของนา บาลวา “ดา วิดสง
ตัวแทนมาจากทะเล ทรายเพื่อมาคํานับเจา
นายของเรา แตนายกับพูดดูถูกคนเหลานัน้

*๒๕:๑ มาโอน มาจากสําเนาแปลกรีก แตสําเนาฉบับฮีบรูมีคําวา “ปาราน”
†๒๕:๓ นาบาล แปลวา “โง”
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ไป ๑๕ซึ่งคนเหลาน้ีดีกับพวกเรามาก เขาไม
เคยทํารายพวกเราเลย และตลอดเวลาที่เรา
อยูในทอง ทุงใกลๆพวกเขา ของๆพวกเราก็
ไมเคยหาย ๑๖พวกเขาเป็นกําแพงลอมรอบ
ตัวพวกเราทัง้วันทัง้คืน ตลอดเวลาที่พวกเรา
เลีย้งแกะอยูใกลๆพวกเขา ๑๗ เมื่อทานรูเรื่อง
น้ีแลว ใหพิจารณาดูวาทานควรจะทํายัง ไงดี
เพราะความหายนะกําลังใกลมาถึงนายของ
เราและครัว เรือนทัง้หมดของเขาแลว นาย
นัน้เป็นคนชัว่ ชา ไมมีใครสามารถพูดกับเขา
ได”

๑๘อาบี กายิ ลรีบเอาขนมปังสองรอยกอน
เหลาองุนสองถุงหนัง แกะที่ยางเสร็จแลว
หาตัว ขาวคัว่หาถัง เคกองุนแหงหน่ึงรอย
กอน และขนมมะเดื่ออัดแหงสองรอยแผน
แลวบรรทุกของทัง้หมดบนหลังลาทัง้ หลาย
๑๙แลวนางก็บอกกับคนรับ ใชของนางวา
“เจาไปกอน แลวเราจะตามเจาไป” แตนาง
ไมไดบอกนาบาลผัวของนาง

๒๐ เมื่อนางขี่ลามาถึงหุบเขาลึก ที่นัน่ดาวิด
และพวกมาจากอีกดานของภูเขา นางไดพบ
พวกเขาที่นัน่

๒๑ดา วิดพูดวา “ไมมีประโยชนอะไรเลย
ที่ขาไดดูแลทรัพยสินของไอคนน้ีในทะเล
ทราย ไมมีอะไรของมันที่หายไปสักอยาง
แตมันกลับตอบแทนความ ดีของขาดวย
ความชัว่ ๒๒ขอใหพระเจาลงโทษดาวิดอยาง
หนัก ถาถึงพรุง น้ีเชาขายังปลอยใหชายแม
แตคนเดียวของมันรอดชีวิต”

๒๓ เมื่ออาบี กายิ ลพบหน าดา วิด นางรีบ
ลงจากหลังลา และซบหน ากราบถึงพื้นตอ
หน าดา วิด ๒๔นางกม กราบอยูแทบเทาของ
ดาวิดและพูดวา “เจานายของขาพเจา โปรด
ลงโทษขาพเจาแตเพียงผูเดียวเถิด โปรด
ปลอยใหคนรับ ใชของทานพูดเถิด โปรดฟัง
ในสิ่งที่ผูรับ ใชของทานจะพูด ๒๕ขอเจานาย
ของขาพเจา ไดโปรดอยาไดไปสนใจนา บาล
ชายชัว่ ชาคนนัน้เลย นาบาลแปลวาโง และ
เขาก็ทําตัวสมชื่อของเขา สวนขาพเจาผูรับ
ใชของทานไมไดเห็นพวกชายหนุมที่ทานสง
มา ๒๖พระยาหเวหไดยับยัง้มือทาน เจานาย
ของขาพเจา จากการนอง เลือด และการแก
แคนดวยมือของทานเอง พระ ยาหเวหและ
ทานมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ขอใหศัตรูของ
ทานหรือผู ที่มุงจะทํารายทาน ถูกสาป แชง
เหมือนนา บาล ๒๗และขอรับของ ขวัญ น้ีที่

ผูรับใชของทานไดนําเอามาใหกับเจานาย ไป
แบงใหกับพวกหนุมๆที่ติดตามทาน ๒๘ โปรด
อภัยใหกับขาพเจาผูรับ ใชของทานที่ไดทํา
ผิดตอทาน พระ ยาหเวหจะสรางราชวงศอัน
ยัง่ยืนใหกับทานเจา นายของขาพเจา เพราะ
ทานไดรวม รบอยูฝ ายเดียวกับพระ ยาหเวห
ขออยาไดพบความ ชัว่ใดๆในตัวทานเลย
ตราบเทาที่ทานยังมีชีวิตอยู ๒๙ถามีใครไลลา
เพื่อจะเอาชีวิตทาน ชีวิตของทานผูเป็นเจา
นายขาพเจาก็จะถูกผูกมัดไวอยางมัน่คงกับ
พวกผู มี ชีวิตที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ไดหอมัดเอา ไว แตสวนชีวิตของพวกศัตรู
ทาน พระองคจะเหวี่ยงออกไปเหมือนถูก
เหวี่ยงออกจากสลิง ๓๐พระยาหเวหจะทําสิ่ง
ดีๆใหกับทานผูเป็นเจานายของขาพเจาอยาง
ที่พระองคไดสัญญาไว และพระองคจะทําให
ทานเป็นผูนําของอิสราเอล ๓๑ถึงวันนัน้ เจา
นายของขาพเจา จะไดไมตองรูสึกหนักใจ
เพราะเคยทําใหเกิดการนอง เลือดโดยไม
จําเป็น หรือไดไปแก แคนดวยตนเอง แลว
เมื่อพระ ยาหเวหทําใหเจา นายของขาพเจา
ประสบความ สําเร็จ โปรดระลึกถึงขาพเจา
ผูรับใชของทานดวย”

๓๒ดาวิดพูดกับอาบีกายิลวา “ขอสรรเสริญ
พระ ยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอล ผูไดสง
ทานมาพบเราในวันน้ี ๓๓ขอใหทานไดรับพร
เพราะทานคิดรอบคอบและไดยับยัง้เราจาก
การนองเลือดในวัน น้ี และจากการแก แคน
ดวยมือของเราเอง ๓๔พระยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอลไดยับยัง้เราจากการทําลาย
ทาน เพราะถาทานไมไดมาพบเราเร็วๆอยาง
น้ี พระองคมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน้เลยวาชายทุก คนในครัวเรือนของ
นา บาล จะไมเหลือรอดชีวิตสักคนถึงพรุง น้ี
เชาแน”

๓๕แลวดา วิดก็รับของที่นางนํามาให แลว
พูดวา “ขอใหทานเดิน ทางกลับบานโดย
สวัสดิภาพ เราไดฟังสิ่งที่ทานพูดไว และเรา
จะทําตามคําขอของทาน”

๓๖ เมื่ออาบี กายิ ลกลับมาหานา บาล เขา
กําลังมีงานเลีย้งอยูในบานอยางกษตัริย เขา
กําลังรื่นเริงมากและเมามาก นางเลยไม
บอกอะไรเขาจนถึงรุง เชา ๓๗ ในตอนเชา
เมื่อนา บาลสรางเมา เมียของเขาก็บอกเขา
ถึงเรื่อง ราวทัง้หมด และเสนสมองของเขา
ก็แตก และเขาเป็นอัมพาตแข็งเหมือนหิน
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๓๘ประมาณสิบวันตอมา พระ ยาหเวหตีนา
บาลและเขาก็ตาย

๓๙ เมื่อดา วิดรูเรื่องที่นา บาลตาย ก็พูดวา
“สรรเสริญพระ ยาหเวห ที่แก แคนนา บาลผู
ดูถูกเหยียดหยามขาพเจา พระองคไดยับยัง้
ขาพเจาไมใหทําความ ชัว่ และใหกรรมชัว่ที่
นาบาลทํานัน้ตกลงบนหัวเขาเอง”
แลวดา วิดไดสง ขาวไปถึงอาบี กายิ ล ขอ

ใหนางมาเป็นเมียของเขา ๔๐คนรับใชของดา
วิดไปยังคารเมล และบอกกับนางอาบีกายิล
วา “ดาวิดสงพวกเรามาหาทาน เพื่อรับทาน
ไปเป็นเมียของเขา”

๔๑ เธอกมหน ากราบลงถึงดินแลวพูดวา
“ผูรับใชของทานอยูน่ีแลวคะ และยินดีรับใช
และพรอมที่จะลางเทาแมแตเทาของพวก
ผูรับใชของเจานายของขาพเจา”

๔๒อาบี กายิ ลรีบขึ้นบนหลังลา และมา
พรอมกับหญิงรับ ใชของนางหาคน พวกเขา
ทัง้หมดไปพรอมกับคนสง ขาวของดา วิด
และนางก็ไดมาเป็นเมียของดาวิด

๔๓ดาวิดยังแตงงานกับนางอาหิ โนอัมชาว
ยิสเร เอล และทัง้สองก็เป็นเมียของเขา
๔๔แตซา อูลไดยกมี คาลลูกสาวของเขาซึ่ง
เป็นเมียของดาวิด ใหกับปัลทีลูกชายของลา
อิชซึ่งมาจากกัลลิม

ดาวิดไวชีวิตซาอูลอีกครัง้

๒๖ ๑ชาวศีฟมาหาซาอูลที่เมืองกิเบอาห
แลวบอกวา “ดา วิดซอน ตัวอยูที่

ภูเขาฮาคีลาหซึ่งอยูตรงขามเยชิโมน”
๒ซา อูลจึงลงมายังทะเล ทรายศีฟ พรอม

กับทหารที่คัด เลือกมาจากชาวอิสราเอล
จํานวนสามพันคนเพื่อคนหาดาวิดที่นัน่ ๓ซา
อูลไดตัง้คายของเขาอยูขางถนนบนภูเขาฮา
คีลาหหันหน าไปทางเยชิโมน
แตดา วิดยัง คงอยูในทะเล ทราย เมื่อดา

วิดเห็นวาซา อูลไดตามเขามาถึงที่นัน่ ๔ดา
วิดจึงสงคนสอดแนมออกไปและรูวาซาอูลมา
แนแลว ๕ดา วิดจึงออกไปที่คายของซา อูล
เขาเห็นซาอูลและแมทัพอับเนอรลูกชายของ
เนอร กําลังนอนอยู ซาอูลนอนอยูในคาย โดย
มีทหารตัง้คายลอมรอบเขาอีกทีหน่ึง

๖ดา วิดถามอา หิ เม เลคคนฮิต ไทตและ
อาบีชัยลูกชายของนางเศรุยาห น องชายของ

โยอาบวา “ใครจะลงไปหาซาอูลที่คายกับเรา
บาง”
อาบีชัยตอบวา “ขาพเจาจะไปกับทาน”
๗ดังนัน้ดาวิดกับอาบีชัยจึงเขาไปที่กองทัพ

ในตอนกลาง คืน และพบซา อูลนอนหลับอยู
ดานในของคาย มีหอกปักอยูบนดินใกลหัว
ของเขา อับ เนอ รและทหารนอนลอม รอบ
ตัวเขาอยู ๘อาบี ชัยบอกกับดา วิดวา “วัน น้ี
พระเจาไดสงศัตรูของทานมาถึงมือของทาน
แลว โปรดใหขาพเจาใชหอกของขาพเจา
แทงเขาจนติดดินเถิด ขาพเจาแทงเขาแคที
เดียวก็พอ ไมจําเป็นตองแทงถึงสองครัง้”

๙แตดา วิดบอกกับอาบี ชัยวา “อยาทําราย
เขา มีใครบางที่ทํารายคนที่พระเจาไดเจิมไว
แลวไมมีความ ผิด ๑๐พระ ยาหเวหมีชีวิตอยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวาพระ
ยาหเวหเองจะฆา *เขา อาจจะใหตายตอน
แก หรือใหจบชีวิตในสนามรบ ๑๑แตพระ
ยาหเวห หามไมใหเราทํารายคนที่พระองค
เจิมไว ตอนน้ีเราเอาหอกและเหยือกน้ําที่อยู
ใกลหัวของซาอูลไปก็แลวกัน”

๑๒ดา วิดจึงหยิบหอกและเหยือกน้ํา ที่อยู
ใกลหัวของซาอูล แลวพวกเขาก็จากไป ไมมี
ใครเห็นหรือรูเรื่องน้ี ไมมีใครตื่นสักคน พวก
เขาหลับกันหมด เพราะพระ ยาหเวหทําให
พวกเขาหลับสนิท

๑๓ดา วิดขามมาอยูอีกดานของภูเขา และ
ยืนอยูบนยอด เขาหางออกไป มีที่วางกวาง
ใหญอยูระหวางทัง้สองฝาย ๑๔ เขาตะโกน
เรียกพวกทหารและอับ เนอ รลูกชายของเนอ
รวา “อับเนอร เจาไมตอบเราหรือ”
อับ เนอ รตอบวา “เจาเป็นใครมาเรียก

กษตัริยทําไม”
๑๕ดา วิดบอกวา “เจาเป็นชายชาติ ทหาร

ไมใชหรือ และในอิสราเอลมีใครเกงเหมือน
เจาบาง แตดูสิ มีคนเขาไปทํารายกษตัริยเจา
นายของเจา ทําไมเจาไมเฝ าดูแลกษตัริยผู
เป็นเจา นายของเจาใหดีๆ ๑๖สิ่งที่เจาทําน้ีใช
ไมได พระยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน้เลยวาเจาและคนของเจา
สมควรตาย เพราะพวกเจาไมไดเฝ าดูแลเจา
นายของพวก เจา ผูที่พระ ยาหเวหไดเจิม ไว
มองดูรอบ ตัวเจา สิ หอกของกษตัริยและ

*๒๖:๑๐ ฆา หรือ แปลตรงๆไดวา “ตี” หรือ “ฟาด”
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เหยือกน้ําที่วางอยูใกลหัวของเขา อยูไหน
แลว”

๑๗ซา อูลจําเสียงของดา วิดไดและพูดวา
“นัน่เสียงเจาใชไหมดาวิดลูกชายเรา”
ดา วิดตอบวา “ถูกแลว เป็นขาพเจาเอง

กษตัริยผูเป็นเจา นายของขาพเจา” ๑๘และ
เขาก็พูดตอไปวา “ทําไมเจานายของขาพเจา
จึงตามลาคนรับ ใชของทานอีก ขาพเจาได
ทําอะไรหรือ และขาพเจามีความ ผิดอะไร
หรือ ๑๙ตอน น้ีกษตัริยเจานายของขาพเจา
ฟังคํา พูดของคนรับ ใชของทานใหดี ถาพระ
ยาหเวหยุแหยทานใหตอสูกับขาพเจา ขอให
พระองคยอมรับเครื่องบูชาเถิด แตถาเป็น
พวกมนุษยยุแหย ก็ขอใหพวกเขาถูกสาป
แชงตอ หน าพระ ยาหเวห พวก เขาไดขับไล
ขาพเจาไมใหเป็นสวนหน่ึงของประชาชนที่
เป็นทรัพยสินของพระ ยาหเวห และบอกวา
‘ไปรับใชพวกพระอื่นซะ’ ๒๐ตอนน้ีขออยาทํา
ใหเลือดของขาพเจาไหลลงดินไกลจากพระ
ยาหเวหองคน้ีเลย กษตัริยแหงอิสราเอลได
ออกมาตามหาตัวหมัดตัว เดียว เหมือนกับ
คนๆหน่ึงที่ออกตามลานกกระทาตามภูเขา
*”

๒๑ซาอูลพูดวา “เราไดทําบาปอีกแลว กลับ
มาเถิดดาวิดลูกชายของเรา เพราะเจาไดเห็น
วาชีวิตเรามีคามากในวันน้ี เราจะไมพยายาม
ทํารายเจาอีกแลว เราทําตัวเหมือนคนโงและ
ไดทําผิดอยางใหญหลวง”

๒๒ดา วิดตอบวา “ขาแตกษตัริย หอก
ของทานอยูน่ี สงชายหนุมของทานมารับ
มันกลับไปเถอะ ๒๓พระ ยาหเวหใหรางวัล
กับทุกคนตามความชอบ ธรรมและความ
ซื่อสัตยของเขา พระ ยาหเวหสงทานใหมา
อยูในมือขาพเจาในวัน น้ี แตขาพเจาจะไม
ยื่นมือทํารายคนที่พระ ยาหเวหไดเจิมไวเป็น
อันขาด ๒๔ขอใหพระยาหเวหเห็นคุณคาของ
ชีวิตขาพเจา เหมือนกับที่ขาพเจาเห็นคุณคา
ของชีวิตทาน และโปรดชวยใหขาพเจาพน
จากปัญหาทุกอยางดวยเถิด”

๒๕ซาอูลพูดกับดาวิดวา “ขอใหเจาไดรับพร
อันประเสริฐ ดาวิดลูกชายเรา เจาจะทําหลาย
สิ่งหลายอยางและจะสําเร็จอยางแนนอน”
แลวดาวิดก็ไปตามทางของเขา สวนซาอูล

ก็กลับบานไป
ดาวิดอยูในหมูคนฟีลิสเตีย

๒๗ ๑แตดา วิดคิดกับตัว เองวา “ซักวัน
หน่ึงเราคงถูกทํารายดวยมือของซา

อูลเป็นแน หนีไปอยูในดิน แดนของคนฟี ลิ
ส เตียดีที่สุด เมื่อนัน้ซา อูลคงเลิกตามหาเรา
ในที่ทุกหน แหงในอิสราเอล และเราก็จะ
รอดพนจากมือของเขา”

๒ดัง นัน้ดา วิดและคนหก รอยคนไดออก
เดิน ทางไปหากษตัริยอา คีชแหงเมืองกัท
ลูกชายของมา โอค ๓ดาวิดกับคนของเขาได
ตัง้ถิ่นฐานอยูในเมืองกัทกับกษตัริยอา คีช
ทุกคนมีครอบครัวไปดวย และเมียทัง้สอง
คนของดาวิดก็อยูกับเขาดวย คือ อาหิโนอัม
ชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลชาวคารเมลเมีย
มายของนาบาล ๔ เมื่อซาอูลรูวาดาวิดหนีไป
อยูเมืองกัท เขาก็ไมตามอีกตอไป

๕ดา วิดไดบอกกับอา คีชวา “ถาขาพเจา
เป็นที่ชอบใจทาน โปรดยกที่ในแถบชนบท
สักแหงหน่ึงใหกับขาพเจาดวยเถิด เพื่อ
ขาพเจาจะไดอาศัยอยูที่นัน่ ขาพเจาคนรับใช
ของทานไมคูควรที่จะอยูในเมืองหลวงกับ
ทานอยางน้ี”

๖ วันนัน้อา คีชไดยกเมืองศิ กลากใหกับดา
วิด และเมืองน้ีก็เป็นของพวกกษตัริยยู ดาห
มาจนถึงทุกวันน้ี ๗ดาวิดอาศัยอยูในดินแดน
ฟีลิสเตียเป็นเวลาหน่ึงปีสี่เดือน

๘ดา วิดและพวกออกไปโจมตีและปลน
ชาวอา มาเล ค และชาวเก ชูร ที่อาศัยอยูใน
เขตแดนตัง้แตเท เลม †ที่อยูใกลเมืองชูร
ตลอดไปจนถึงอียิปต ๙ทุก ครัง้ที่ดา วิดออก
ไปปลน เขาจะไมไวชีวิตผูชายหรือผู หญิงไว
เลย แตเขาจะตอนเอาแกะ วัว ลาและอูฐ
และริบเสื้อผามาดวยเมื่อเขากลับมาหาอาคีช

*๒๖:๒๐ ตามลานกกระทาตามภูเขา ผูคนมักลานกชนิดน้ีจนกระทัง่นกมันเริ่มเหน่ือยและ
ไปตอไมไหว แลวเขาก็จะฆานกนัน้ ซาอูลกําลังไลตามดาวิดในแบบเดียวกัน ขอความน้ียัง
เป็นการเลนคําดวย ในภาษาฮีบรู คําวา “นกกระทา” เหมือนกับคําวา “เรียก” ในขอที่ ๑๔

†๒๗:๘ ตัง้แตเทเลม คําน้ีมาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเขียนวา ตัง้นาน
แลว



๑ ซามูเอล ๒๗:๑๐ 38 ๑ ซามูเอล ๒๘:๑๕

๑๐ เมื่ออา คีชถามวา “วัน น้ีเจาไปปลนที่
ไหนมา” ดาวิดก็จะตอบวา “ไปปลนแถวเน
เกบที่คนยูดาหอยูกัน” หรือ “ไปปลนแถวเน
เกบที่ตระกูลเย รา เม เอลอยูกัน” หรือ “ไป
ปลนแถวเน เกบที่ชาวเค ไนตอยูกัน” *๑๑ดา
วิดไมเคยไวชีวิตชายหรือหญิงคนใดที่อาจจะ
มายังเมืองกัท เพราะเขาคิดวา “พวกเขาอาจ
จะเลาเรื่องของพวกเราและพูดวา ‘น่ีไง สิ่งที่
ดาวิดทํา’”
ดา วิดไดทําอยางน้ีตลอดเวลาที่เขาอาศัย

อยูในดิน แดนฟี ลิ ส เตีย ๑๒อา คีชไว วางใจ
ดา วิด เพราะเขาคิดวา “เขาไดทําใหชาว
อิสราเอล ซึ่งเป็นชนชาติของเขาเอง เกลียด
เขาเขา ไสแลว ฉะนัน้เขาตองเป็นขารับ ใช
ของเราตลอดไป”

๒๘ ๑ ในวันที่ชาวฟี ลิ ส เตียรวม พลเพื่อ
สู รบกับชาวอิสราเอล อา คีชไดพูด

กับดาวิดวา “เจาตองเขาใจนะวา เจากับพวก
ของเจาจะตองออกไปรวมรบกับเราดวย”

๒ดาวิดตอบวา “ดจีัง ทานจะไดเห็นดวยตา
ของทานเองวา ผูรับ ใชของทานคนน้ีเกงแค
ไหน”
อา คีชตอบวา “ดี มาก เราจะใหเจาเป็น

ทหารประจําตัวของเราตลอดชีวิต”

ซาอูลกับหมอผีที่เอนโดร
๓ซา มู เอลตายไปแลว ชาวอิสราเอลไดไว

ทุกขใหเขาและฝัง ศพเขาไวที่เมืองรา มาห
เมืองของเขาเอง
ซาอูลไดขับไลพวกคนทรงเจาและพวกพอ

มดหมอผีออกไปจากแผนดิน
๔ชาวฟี ลิ ส เตียไดรวมพลขึ้นมา และเดิน

ทางมาตัง้ คายที่ชู เนม ในขณะที่ซา อูลก็ได
รวมพลชาวอิสราเอลทัง้ สิน้และมาตัง้คายอยู
ที่กิล โบ อา ๕ เมื่อซา อูลเห็นกองทัพของคน
ฟีลิสเตียเขาก็กลัวและใจก็เตนแรง ๖ เขาได
ปรึกษาตอพระ ยาหเวห แตพระองคไมไดให
คําตอบเขา ไมวาจะทางความฝัน หรือทางอู
ริม †หรือผานทางผูพูดแทนพระเจา ๗แลวซา

อูลไดสัง่พวกผูรับใชของเขาวา “ไปหาหญิงที่
เป็นคนทรง เจาใหหนอย เพื่อเราจะไดไปพบ
และปรึกษานาง”
พวกเขาตอบวา “มีคนทรงเจาอยูคนหน่ึงที่

เอนโดร”
๘ซา อูลจึงไดปลอม ตัวและเปลี่ยนเสื้อผา

แลวตอนกลาง คืนเขากับชายอีกสองคนก็ได
ไปหาหญิงทรง เจาคนนัน้ เขาบอกวา “ชวย
ปรึกษากับวิญญาณและชวยเรียกคนที่เรา
บอกชื่อใหดวย”

๙แตหญิงคนนัน้บอกกับเขาวา “ทานรูถึง
สิ่งที่ซา อูลไดทําแลวไมใชหรือ เขาไดขับ ไล
พวกคนทรงและพวกพอ มดหมอผีออกจาก
แผนดิน แลวทําไมทานยังจะมาวางกับดักให
กับขา แลวพาขาไปสูความตาย”

๑๐ซา อูลสาบานตอหญิงคน นัน้ในนามของ
พระ ยาหเวหวา “พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวาเจาจะ
ไมถูกลงโทษที่ไดทําสิ่งน้ี”

๑๑หญิงคนนัน้ถามวา “ทานตองการใหเรา
นําใครขึ้นมา”
ซาอูลบอกวา “นําซามูเอลขึ้นมา”
๑๒ เมื่อหญิงคนนัน้เห็นซามู เอล เธอก็กรีด

รองออกมาสุด เสียง และพูดกับซา อูลวา
“ทําไมทานตองหลอกลวงขาพเจา ทานก็คือ
ซาอูลน่ีเอง”

๑๓กษตัริยถามนางวา “ไมตองกลัว เจา
เห็นอะไรบาง”
หญิงคนนัน้ตอบวา “ขาพเจาเห็นวิญญาณ

ขึ้นมาจากพื้นดิน ‡”
๑๔ซาอูลถามวา “เขามีลักษณะอยางไร”
นางตอบวา “เป็นชายแกสวมเสื้อ คลุม

กําลังขึ้นมา”
ซาอูลรูในทันทีวานัน่คือซามูเอล และเขาก็

กมตัวลงและกราบลงกับพื้น ๑๕ซามู เอลพูด
กับซาอูลวา “ทําไมทานตองรบกวนเรา เรียก
เราขึ้นมาทําไม”
ซาอูลตอบวา “ขาพเจากําลังตกอยูในทุกข

อันยิ่ง ใหญ ชาวฟี ลิ ส เตียกําลังมาตอสูกับ

*๒๗:๑๐ ไปปลนแถวเนเกบที่คนยูดาห … ชาวเคไนตอยูกัน เนเกบเป็นที่แหงแลงทาง
ตอนใตของปาเลสไตน สถานที่ทัง้หมดน้ีลวนเป็นของชาวอิสราเอล ดา วิดทําใหอา คีชคิดวา
เขาไดตอสูกับชาวอิสราเอลซึ่งเป็นประชาชนของดาวิดเอง
†๒๘:๖ อู ริม พวกนักบวชใชหินเหลาน้ีเพื่อหาคํา ตอบจากพระเจา ดูใน หนังสือกันดารวิถี
๒๗:๒๐-๒๒
‡๒๘:๑๓ พืน้ดิน คือสถานที่แหงความตาย



๑ ซามูเอล ๒๘:๑๖ 39 ๑ ซามูเอล ๒๙:๘

ขาพเจา และพระเจาก็หัน หลังใหขาพเจา
พระองคไมตอบคําถามขาพเจาอีกตอไปแลว
ไมวาจะเป็นทางผูพูดแทนพระเจา หรือทาง
ความ ฝัน ขาพเจาจึงตองเรียกทานขึ้นมา
เพื่อถามวาขาพเจาควรทํายังไงดี”

๑๖ซามูเอลพูดวา “ทําไมทานถึงมาปรึกษา
เรา ในเมื่อตอน น้ีพระยาหเวหไดหัน หลังให
กับทาน และกลายเป็นศัตรูของทาน แลว
๑๗พระ ยาหเวหไดทําอยางที่พระองคได
ทํานายผานเรา พระยาหเวหไดฉีกอาณาจักร
ออกจากมือของทาน และมอบใหกับดา วิด
เพื่อนบานของทาน ๑๘พระ ยาหเวหไดทํา
อยางน้ีกับทานในวัน น้ี ก็เพราะทานไมเชื่อ
ฟังพระยาหเวห ไมไดทําตามความโกรธแคน
ของพระองค ที่มีตอชาวอา มาเล ค ๑๙พระ
ยาหเวหจะมอบอิสราเอลและตัวทานใหกับ
ชาวฟีลิสเตีย และพรุงน้ีทานและพวกลูกชาย
ของทานจะมาอยูรวมกับเรา พระยาหเวหจะ
มอบกองทัพของชาวอิสราเอลใหกับชาวฟีลิส
เตียดวย”

๒๐ทันใดนัน้ซาอูลก็ลมลงนอนเหยียดยาว
บนพื้น กลัวมาก เพราะคํา พูดของซามู เอล
นัน่เอง เรี่ยวแรงของเขาหายไปหมด เพราะ
เขายังไมไดกินอะไรมาเลยตลอดทัง้ วันทัง้
คืน

๒๑ เมื่อหญิงคนนัน้เขามาหาซาอูล และเห็น
เขาตัวสัน่มาก หลอนพูดวา “ดูสิ หญิงรับใช
ของทานไดเชื่อ ฟังทานแลว ขาพเจายอม
เสี่ยง ชีวิตของขาพเจาและทําในสิ่งที่ทานสัง่
ใหขาพเจาทํา ๒๒ โปรดฟังหญิงผูรับ ใชของ
ทานหนอยเถอะ และใหขาพเจาเอาอาหารมา
ให เพื่อทานจะไดกินและมีเรี่ยวแรงไปตาม
ทางของทาน”

๒๓ซาอูลปฏิเสธและพูดวา “เราจะไมกิน”
แตคนของเขากับหญิงคนนัน้ชวยกัน

ออนวอนเขา เขาก็ยอม ซาอูลลุกขึ้นจากพื้น
และนัง่บนเตียง ๒๔หญิงคน นัน้มีลูกวัวตัว
อวนอยูในบาน หลอนก็รีบฆามัน หลอนนํา
แป งสาลีมานวดและนํามาทําขนมปังไร เชื้อ
๒๕แลวเอามาวางไวตอหน าซา อูลและพวก
และพวกเขาก็กินกัน ในคืนนัน้พวกเขาก็ลุก
ขึ้นจากไป

อาคีชสงดาวิดกลับไปศิกลาก

๒๙ ๑ชาวฟี ลิ ส เตียรวมพลอยูที่อา เฟก
และชาวอิสราเอลตัง้คายอยูที่ขาง

ตาน้ําในยิสเร เอล ๒พวกผูนําของชาวฟี ลิ ส
เตีย ไดเดินนําหน ากองทัพของเขา ที่แบง
เป็นกองรอยและกองพัน ดาวิดกับพวกของ
เขาก็เดินแถวอยูดานหลังกษตัริยอาคีช

๓พวกแมทัพของกองทัพชาวฟีลิสเตียถาม
ขึ้นวา “ชาวฮีบรูพวกน้ีมาทําอะไรที่น่ี”
อา คีชตอบวา “น่ีคือดา วิด นายทหารคน

หน่ึงของกษตัริยซา อูลแหงอิสราเอล เขามา
อยูกับเรามากกวาหน่ึงปีแลว ตัง้แตวันที่เขา
หนีซาอูลมาจนถึงวันน้ี เรายังไมพบวาเขาทํา
ผิดอะไรเลย”

๔แตพวกแมทัพชาวฟีลิสเตียโกรธเขามาก
และพูดวา “สงชายคนน้ีกลับไป ใหเขากลับ
ไปยังเมืองที่ทานใหเขาอยูนัน้ เขาจะตองไม
ไปออกรบกับพวกเรา ไมอยางนัน้เขาอาจจะ
หันกลับมาสูรบกับเราในชวงที่เรารบกันอยูก็
ได เขาอาจจะคืนดีกับเจานายของเขา ดวย
หัวของคนของเรา ๕ ไมใชดา วิดคนน้ีหรอก
หรือที่พวกเขารอง เพลงระหวางการเตนรํา
ของพวกเขาวา
‘ซาอูลฆาคนเป็นพันๆ
และดาวิดฆาคนเป็นหมื่นๆ’”

๖อาคีชจึงเรียกดาวิดมาและบอกกับเขาวา
“พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ให
แนใจขนาดนัน้เลยวา เจา นัน้จงรักภักดีตอ
เราแน และเราก็ดีใจที่เจาไดมารับ ใชอยูใน
กองทัพของเรา นับแตวันที่เจามาอยูกับเรา
จนถึงวัน น้ี เราไมเคยพบวาเจาทําอะไรผิด
และพวกผู ครอบครองชาวฟี ลิ ส เตียก็เห็นวา
เจาเป็นคนดีเหมือนกัน *๗กลับไปอยางสันติ
เถิด อยาไดทําอะไรลงไปที่ทําใหพวกผูครอบ
ครองชาวฟีลิสเตียไมพอใจเจาเลย”

๘ดาวิดถามวา “ขาพเจาทําอะไรลงไปหรือ
นับแตวันที่ขาพเจามาอยูกับทานจนถึงวัน
น้ี ทานพบวาคนรับ ใชของทานไดทําสิ่งใด
ผิดหรือ ทําไมขาพเจาถึงไมสามารถไปตอสู
กับศัตรูของทานผู เป็นกษตัริยเจา นายของ
ขาพเจาได”

*๒๙:๖ พวกผูครอบครอง … คนดีเหมือนกัน ประโยคน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ ผูครอบ
ครองชาวฟีลสิเตียชอบดาวิด แตพวกแมทัพนายกองของฟีลสิเตียตอตานเขา สวนสําเนาฉบับ
ฮีบรูเขียนวา “พวกผูครอบครองชาวฟีลิสเตียไมคิดวาเจาเป็นคนดี”



๑ ซามูเอล ๒๙:๙ 40 ๑ ซามูเอล ๓๐:๒๐

๙อา คีชตอบวา “เรารูวาเจาเป็นคนดีมาก
ราวกับทูต สวรรคของพระเจา แตวาพวก
แมทัพนายกองชาวฟีลิสเตียยังคงพูดวา ‘เขา
จะตองไมไปรวมรบกับเรา’ ๑๐ขอใหเจาตื่น
แต เชาพรอมๆกับคนรับ ใชอื่นๆที่มากับเจา
และออกเดินทางแตเชาทันทีที่สวาง”

๑๑ดัง นัน้ดา วิดและพวกของเขาก็ตื่นแต
เชาและออกเดิน ทางกลับไปยังดิน แดนของ
ชาวฟีลิสเตีย สวนชาวฟีลิสเตียก็เดินขึ้นไปที่
ยิสเรเอล

ดาวิดรบชนะชาวอามาเลค

๓๐ ๑ดา วิดกับพวกของเขากลับมาถึง
เมืองศิกลากในวันที่สาม ปรากฏวา

ชาวอา มาเล คไดมาปลนเน เกบและศิ กลาก
พวกเขาเขาโจมตีและเผาเมืองศกิลาก ๒และ
จับผู หญิงและทุกคนในเมืองไว ทัง้เด็กและ
คนแก ชาวอา มาเล คไมไดฆาใครเลย แต
กวาดตอนคนทัง้หมดไปตามทางของพวก
เขา

๓ เมื่อดา วิดและพวกมาถึงเมืองศิ กลาก
พวกเขาพบวาเมืองถูกเผาทําลาย ทัง้เมีย
ทัง้ลูกชายลูกสาวของพวกเขา ถูกจับตัวไป
หมด ๔ดัง นัน้ดา วิดและพวกจึงรองไหเสียง
ดังจนหมดเรี่ยวแรงไมสามารถรองตอไปได
อีก ๕ เมียทัง้สองคนของดาวิดคือนางอาหิโน
อัมชาวยิสเรเอลและนางอาบีกายิล เมียมาย
ของนาบาลชาวคารเมล ก็ถูกจับไปดวย

๖ดา วิดตกอยูในอันตรายเป็นอยางมาก
เพราะผูคนพูดกันวาจะเอาหินขวางเขา แต
ละคนรูสึกขมขื่นใจ เพราะลูกชายลูกสาว
ของพวกเขาถูกจับไป แตดาวิดก็มีความกลา
ขึ้นในพระ ยาหเวหพระเจาของเขา ๗ดา วิด
พูดกับนักบวชอาบี ยา ธารลูกชายของอาหิ เม
เลควา “เอาเอ โฟดมาใหเราหนอย” อาบี ยา
ธารก็เอามาใหเขา

๘และดา วิดก็รองถามพระ ยาหเวหวา
“ขาพเจาควรจะตามโจรกลุมน้ีไปหรือไม
และขาพเจาจะไลพวกมันทันหรือเปลา”
พระองคตอบวา “ตามลามันไป เจาจะไล

พวกมันทัน และชวยเหลือคนไดสําเร็จ”
๙ดา วิดและชายหนุมหกรอยคน ไดออก

ติดตามโจรกลุมนัน้ไปจนถึงลุมแมน้ําเบโสร

ที่ นัน่เขาไดทิง้คนกลุมหน่ึงไว ๑๐ เพราะ
มีสองรอยคนที่เหน็ดเหน่ือยมากจนไม
สามารถขามลุมแมน้ําไปได จึงหยุด พักอยูที่
นัน่ สวนดา วิดและคนอีกสี่รอยคนยังคงไล
ตามตอไป

๑๑พวกเขาพบคนอียิปตคนหน่ึงในทอง ทุง
จึงพามาพบดา วิด เขาใหน้ํากับคนอียิปตนัน้
ดื่ม ใหอาหารเขากิน ๑๒ เขาใหผลมะเดื่อแหง
และเคกองุนแหงสองชิน้ เมื่อเขากินแลวเขา
ก็ดีขึ้น เพราะเขาไมไดกินและดื่มอะไรเลย
มาสามวันสามคืนแลว

๑๓ดา วิดถามคนอียิปตนัน้วา “เจาเป็นคน
ของใคร และเจามาจากไหน”
คนอียิปตตอบวา “ขาพเจาเป็นคนอียิปต

เป็นทาสของคนอา มาเล ค นายของขาพเจา
ทิง้ขาพเจาไว เพราะขาพเจาปวยเมื่อสามวัน
กอน ๑๔พวกเราไดเขาปลนเขตแดนเน เกบ
ที่คนเคเรธี *อาศัยอยู และดินแดนที่เป็นของ
ยู ดาห รวม ทัง้เขตแดนเน เกบที่ตระกูลคา
เลบอาศัยอยู และพวกเราก็เผาศิกลากทิง้”

๑๕ดา วิดถามคนอียิปตวา “เจาชวยพาเรา
ลงไปถึงโจรกลุมน้ีไดหรือเปลา”
คนอียิปตตอบวา “สาบานตอ หน าพระเจา

กอนวา ทานจะไมฆาขาพเจา หรือสงขาพเจา
กลับคืนไปหานายขาพเจา แลวขาพเจาจะพา
ทานลงไปถึงโจรกลุมน้ี”

๑๖คนอียิปตพาดาวิดไปหาอามาเลค และที่
นัน่ ดาวิดก็ไดพบกับคนเหลานัน้ อยูกันอยาง
กระจัดกระจายในแถบชนบท กําลังกิน ดื่ม
และเฉลิมฉลองกันอยางสนุกสนาน เพราะได
ปลนของมาเป็นจํานวนมากจากแผน ดินของ
ชาวฟีลิสเตียและจากยูดาห ๑๗ดาวิดสูรบกับ
พวกโจรตัง้แตตอน คํ่าจนถึงเย็นของอีกวัน
หน่ึง และไมมีใครหนีรอดไปไดเลย นอกจาก
ชายหนุมสี่รอยคนที่ขี่อูฐหนีไปได

๑๘ดาวิดเอาทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวอามาเลค
ยึดมา รวมถึงเมียทัง้สองของเขาดวย ๑๙ดา
วิดยึดเอาทุก สิ่งทุก อยางกลับมาหมด ไมมี
อะไรขาดเลย ทัง้คนหนุม คนแก เด็กชายเด็ก
หญิง ของที่โจรปลนเอามา หรืออะไรก็ตาม
ที่พวกโจรไดปลนเอาไปนัน้ ดาวิดเอากลับมา
หมด ๒๐ดาวิดยึดฝูงแพะแกะและฝูงโคมาได

*๓๐:๑๔ เคเรธี คนจากเมืองครีท เป็นกลุมชาวฟีลสิเตียกลุมหน่ึง ทหารเอกบางคนของดาวิด
ก็เป็นชาวเคเรธี
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และคนของเขาก็ตอนฝูงสัตวไปขางหน าแลว
พูดวา “น่ีคือของที่ดาวิดปลนมาได”

๒๑ เมื่อดา วิดมาถึงบริเวณที่คนสองรอยคน
ที่เหน่ือยเกินไปที่จะตามดาวิด และถูกทิง้ไว
ที่ลุมแมน้ําเบโสร พวกเขาออกมาพบดา วิด
กับพวกที่มากับดาวิด เมื่อดาวิดกับพวกของ
เขามาถึง พวกนัน้ก็ออกมาถามทุกข สุขของ
ดาวิดและพรรคพวก ๒๒แตมีบางคนในพวก
ที่ติดตามดาวิดไป ที่เป็นคนชัว่ รายและชอบ
สราง ปัญหา พูดขึ้นวา “คนพวกน้ีไมไดออก
ไปกับพวกเรา ก็ไมควรไดรับสวนแบงในของ
ที่เรายึดมาได นอกจากลูก เมียของพวกเขา
เทานัน้”

๒๓ดาวิดพูดขึ้นวา “พี่น องทัง้หลาย อยาให
เป็นอยางนัน้เลย พวกทานตองไมทําอยาง
นัน้กับสิ่งที่พระ ยาหเวหใหกับพวกเรา และ
ไดมอบพวกโจรกลุมน้ีที่ไดสู รบกับพวกเรา
ใหตกอยูในกํา มือของพวกเรา ๒๔ ใครจะฟัง
เจาในเรื่องน้ี ทุกคนจะได รับสวนแบงเทาๆ
กันหมด ไมวาจะเป็นคนที่เฝ าสัมภาระอยูที่น่ี
หรือคนที่ลงไปสู รบ” ๒๕ดา วิดทําใหเรื่องน้ี
เป็นกฏระเบียบของชาวอิสราเอล มาจนถึง
ทุกวันน้ี

๒๖ เมื่อดา วิดมาถึงศิ กลาก เขาไดสงของ
ที่ยึดมาไดบางสวนไปใหกับผูนําอาวุโสในยู
ดาห ที่เป็นเพื่อนกับดาวิด แลวบอกวา “น่ีคือ
ของ ขวัญสําหรับทานจากสิ่งที่ยึดมาไดจาก
พวกศัตรูของพระยาหเวห”

๒๗ดา วิดสงของที่ยึดมาไดบางสวน ไปให
ผูนําที่อยูในเบธ เอล รา โมทในเน เกบ และ
ยาททีร ๒๘ ไปยังผูนําที่อยูที่อา โร เอ อร สิฟ
โมท เอ ช เท โม อา ๒๙ ไปยังรา คาล ไป
ยังหมูบานตางๆของคนเย รา เม เอล และ
หมูบานตางๆของคนเคไนต ๓๐ ไปยังคนที่อยู
ในโฮ รมาห โบ รา ชาน อา ธาค ๓๑และเฮ
โบ รน และไปยังทุกๆที่ที่ดา วิดและพวกเคย
อาศัยมากอน

ซาอูลตาย

๓๑ ๑ ในเวลานัน้ชาวฟี ลิ ส เตียไดสู รบ
อยูกับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอล

บางคนหนีไปได หลายคนถูกฆาตายอยูบน
เขากิลโบอา ๒ชาวฟีลิสเตียไลตามซาอูลและ
พวกลูกชายของเขาทัน และชาวฟี ลิ ส เตียก็

ฆาลูกชายทัง้สามคนของซา อูลคือโย นา ธาน
อาบีนาดับ และมัลคีชูวา

๓การตอสูรุนแรงขึ้นรอบๆซา อูล และเมื่อ
พวกนัก ยิง ธนูมาพบซา อูลเขา พวกเขาได
ยิงธนูใสซา อูลจนบาดเจ็บสาหัส ๔ซา อูลพูด
กับคนถืออาวุธของเขาวา “ชักดาบของเจา
ออกมา แลวแทงเราซะ กอนที่ไอพวกที่ไม
ไดเขาพิธี ขลิบเหลา น้ีจะเขามาแทงเรา และ
ลอเลียนเรา” แตคนที่ถืออาวุธของเขาหวาด
กลัวมากและไมยอมทําตาม ซาอูลจึงชักดาบ
ของเขาเองออกมาและลมทับลงบนดาบ นัน้
๕ เมื่อผู ถือ อาวุธของซา อูลเห็นวาซา อูลตาย
แลว เขาจึงลมทับดาบของเขาเองฆาตัวตาย
ไปกับซาอูลดวย ๖อยางน้ี ซาอูล ลูกชายทัง้
สาม คนถืออาวุธของเขา และคนของเขา
ทัง้หมดจึงตายในวันเดียวกัน

๗ เมื่อชาวอิสราเอลซึ่งอยูอีกฝ่ังหน่ึงของ
หุบเขา และที่อยูอีกฝากหน่ึงของแมน้ํา
จอรแดน เห็นคนอิสราเอลหลบหนี และเห็น
ซา อูลกับพวกลูกชายของเขาตายไป พวก
เขาจึงหนีทิง้เมืองตางๆของพวกเขาไป แลว
ชาวฟี ลิ ส เตียก็เขายึด ครองเมืองตางๆเหลา
นัน้

๘ วัน รุง ขึ้นเมื่อคนฟี ลิ ส เตียมาปลดเสื้อผา
จากคนที่ถูกฆา พวกเขาไดพบศพของซา
อูล และลูกชายทัง้สามคน บนภูเขากิล โบ
อา ๙พวกเขาไดตัดหัวของซา อูลและถอด
ชุดเกราะของเขาออก แลวสง ขาวไปทัว่ดิน
แดนของชาวฟี ลิ ส เตีย เพื่อประกาศขาวใน
วิหารของพวกรูปเคารพของพวกเขา และใน
หมูประชาชนของพวกเขา ๑๐พวกเขาวาง
ชุดเกราะของซาอูลไวในวิหารพระอัชทาโรท
และเสียบศพของซา อูลไวที่กําแพงของเมือง
เบธชาน

๑๑ เมื่อคนที่อาศัยอยูที่ยา เบช-กิ เลอ าด
ไดยินเรื่องที่ชาวฟี ลิ ส เตียทํากับซา อูล
๑๒ นักรบผูกลา หาญทุกคนก็เดินทางตลอด
คืนไปยังเบธ ชาน พวกเขาปลดเอารางของ
ซา อูลและลูกชายทัง้สามคนลงจากกําแพง
ของเบธชาน และเอาไปยังเมืองยาเบช พวก
เขาไดเผาศพของซา อูลกับลูกชายทัง้สามที่
นัน่ ๑๓พวกเขาไดเก็บกระดูก และฝังมันไว
ใตตนสนหมอกที่ยา เบช และพวกเขาก็อด
อาหารใหเป็นเวลาเจ็ดวัน
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