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หนนังสสือ 1 ซามมูเอล
บทนนน: หนนังสสือ 1 ซามมูเอลนน่าจะถมูกเขขียนขขขึ้นโดยซามมูเอลอยน่างนน้อยจนจบบททขีที่ 24 ซขที่งหลนัง

จากนนัขึ้นมขีการบนันทขกเกขีที่ยวกนับการเสขียชขีววิตของเขา หลนังจากนนัขึ้นมนันอาจถมูกเขขียนโดยกาดหรสือนาธนัน
ดนังทขีที่ถมูกบอกเปป็นนนัยไวน้ใน 1 พงศาวดาร 29:29

หลนักๆแลน้วหนนังสสือเลน่มนขีขึ้นนาเสนอประวนัตวิสน่วนตนัวของซามมูเอล ผมูน้ววินวิจฉนัยคนสสุดทน้าย มนันนนา
เสนอการเชสืที่อมตน่อจากสมนัยของพวกผมูน้ววินวิจฉนัยไปยนังสมนัยงานเขขียนของพวกศาสดาพยากรณณ์ซขที่งซา
มมูเอลเปป็นศาสดาพยากรณณ์คนแรก ตนาแหนน่งปสุโรหวิตถมูกพบวน่าไมน่ไดน้รนับการนนับถสือในตนัวเอลขี 
อยน่างไรกป็ตาม ตนาแหนน่งฝน่ายววิญญาณของศาสดาพยากรณณ์กป็ถมูกเนน้นความสนาคนัญพรน้อมกนับการขขขึ้นมา
มขีบทบาทสนาคนัญของซามมูเอล นอกจากนขีขึ้ ในหนน้าทขีที่รนับผวิดชอบนนัขึ้นเขายนังเจวิมตนัขึ้งกษนัตรวิยณ์สององคณ์
แรกของอวิสราเอลใหน้รนับตนาแหนน่งดน้วย ดนังนนัขึ้น ตนาแหนน่งฝน่ายววิญญาณทนัขึ้งสาม ไดน้แกน่ ศาสดา
พยากรณณ์ ปสุโรหวิต และกษนัตรวิยณ์จขงถมูกกลน่าวถขงในหนนังสสือเลน่มนขีขึ้ ระบอบกษนัตรวิยณ์แหน่งอวิสราเอลจขงถมูก
เรวิที่มตน้นขขขึ้นในหนนังสสือ 1 ซามมูเอลในตนัวซาอมูล ตนัขึ้งแตน่บททขีที่ 16 เปป็นตน้นไป จสุดสนใจเปลขีที่ยนไปทขีที่ดา
ววิดและจะตามรอยชขีววิตและการรนับใชน้ของเขาตน่อไปในหนนังสสือ 2 ซามมูเอล บวิชอป อนัชเชอรณ์กนาหนด
จสุดเรวิที่มตน้นของหนนังสสือเลน่มนขีขึ้ไวน้ทขีที่ปขี 1171 กน่อน ค.ศ. และกนาหนดเวลาไวน้ 115 ปขีกวน่าจะเขขียนเสรป็จ
ในประมาณปขี 1056 กน่อน ค.ศ. 

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 1: ผมูน้เขขียนทน่านนขีขึ้บนันทขกเหตสุการณณ์ตน่างๆทขีที่เกวิดกนับมารดาของซามมู
เอล คสือ นางฮนันนาหณ์และการทขีที่นางขอบสุตรชายคนหนขที่งตน่อพระเจน้า บทนขีขึ้ปวิดทน้ายดน้วยกนาเนวิดของซา
มมูเอลและการถวายตนัวเขาไวน้แดน่องคณ์พระผมูน้เปป็นเจน้าทขีที่พลนับพลา

1 ซมอ 1:1 หนนังสสือเลตมนภีร เรธิที่มตข้นโดยบนันททึกลทาดนับพงศรพนันธรุรของบธิดาของซามมู
เอล มมีชายคนหนนนึ่งเปป็นชาวรามาธาออิมโซฟอิม แหห่งแดนเททือกเขาเอฟราออิม ชทืนึ่อเอลคานาหห์ บบตรชาย
เยโรฮฮัม ผผผู้เปป็นบบตรชายเอลมีฮผ ผผผู้เปป็นบบตรชายโทหบ ผผผู้เปป็นบบตรชายศผฟ คนเอฟราออิม บธิดาของซามมู



เอล คสือ เอลคานาหรเปป็นคนมาจากหมมูตบข้านแหตงหนทึที่งชสืที่อวตารามาธาอธิมโซฟธิมซทึที่งตนัรงอยมูตในแดนเทสือก
เขาเอฟราอธิม การกลตาวถทึงศมูฟวตาเปป็นคนเอฟราอธิมกป็บตงบอกวตาเดธิมทภีเขาเปป็นคนมาจากเมสืองเบธเล
เฮม เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วตาครอบครนัวของซามมูเอลจทึงเปป็นคนตระกมูลยมูดาหรแมข้วตาอาจเปป็นไดข้วตา
พวกเขาเปป็นคนเลวภีทภีที่อาศนัยอยมูตทภีที่นนัที่นกป็ตาม (สมมตธิฐานอนันหลนังนภีรกป็คสือวตาเอลภีเตป็มใจยอมรนับซามมูเอล
ใหข้ททาหนข้าทภีที่ปรนนธิบนัตธิทภีที่พลนับพลา)

1 ซมอ 1:2 ผมูข้เขภียนทตานนภีรหมายเหตรุตตอไปอภีกวตาเอลคานาหรมมีภรรยาสองคน คน
หนนนึ่งชทืนึ่อฮฮันนาหห์ อมีกคนหนนนึ่งชทืนึ่อเปนอินนาหห์ เปนอินนาหห์มมีบบตร แตห่ฮฮันนาหห์ไมห่มมีบบตร แมข้วตาพระคนัมภภีรร
ไมตเคยสตงเสรธิมการมภีภรรยาหลายคนกป็ตาม แตตมนันกป็เปป็นธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิทนั ที่วไปอยตางหนทึที่งโดย
เฉพาะในอธิสราเอลสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม ชสืที่อเปนวินนาหณ์ มภีความหมายวตา ‘เครสืที่องประดนับ’ ชสืที่อฮนันนาหณ์
มภีความหมายวตา ‘พระครุณ’ หรสือ ‘เปภีที่ยมดข้วยพระครุณ’ คราวนภีร จรุดสนใจจะเปลภีที่ยนไปทภีที่นางฮนันนาหร
และความปรารถนาทภีที่จะมภีบรุตรของนาง

1 ซมอ 1:3 รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับชภีวธิตในอธิสราเอลแหตงยรุคสมนัยนนัรนถมูก
หมายเหตรุไวข้ ฝห่ายชายผผผู้นมีนี้เคยขนนี้นไปจากเมทืองของตนทบกปมี ไปนมฮัสการและถวายสฮัตวบผชาแดห่พระ
เยโฮวาหห์จอมโยธาทมีนึ่เมทืองชมีโลหห์ ทมีนึ่นฮันึ่นมมีบบตรชายสองคนของเอลมีชทืนึ่อโฮฟนมีและฟมีเนหฮัส ผผผู้เปป็น
ปบโรหอิตแหห่งพระเยโฮวาหห์

ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา ทบกปมี (โยวณ์ม) ปกตธิแลข้วมนันมนักถมูกแปลเปป็น ‘วนัน’ แมข้วตาบางครนัร ง
มนันกป็ถมูกแปลเปป็น ‘ปภี’ กป็ตาม อนันทภีที่จรธิงแลข้ว คทานภีร ถมูกทวนซทราสองครนัร งในทภีที่นภีร  (โยวรม โยวรม) เมสืที่อถมูกนทา
เสนอเชตนนนัรนความหมายจทึงนตาจะเปป็น ‘เปป็นชตวงๆ’ หรสือ ‘เปป็นประจทา’ ในบรธิบทนภีรมนันนตาจะมภีความ
หมายวตาเอลคานาหรไปทภีที่พลนับพลาเพสืที่อนมนัสการทภีที่นนั ที่นเปป็นประจทา ชายชาวฮภีบรมูทภีที่เครตงครนัดทรุกคนจะ
ตข้องไปเขข้ารตวมการประชรุมศนักดธิธ สธิทธธิธ ทภีที่พลนับพลาอยตางนข้อยสามครนัร งตตอปภี (เทศกาลกธินขนมปนังไรข้
เชสืรอ, เทศกาลเพป็นเทคอสตร และเทศกาลอยมูตเพธิง) ความหมายทภีที่นตาจะใชตตรงนภีรกป็คสือวตาเอลคานาหรไป
ทภีที่พลนับพลาทรุกปภีเปป็นประจทาตามทภีที่พระราชบนัญญนัตธิของโมเสสก ทาหนดไวข้



ในชตวงสมนัยของพวกผมูข้วธินธิจฉนัยคนหลนังๆและจนชนั ที่วชภีวธิตซามมูเอล พลนับพลากป็ตนัรงอยมูตทภีที่ชภีโลหร
ซทึที่งเปป็นเมสืองหนทึที่งในเอฟราอธิม ตตอมามนันจะถมูกยข้ายมาทภีที่กรรุงเยรมูซาเลป็มโดยดาวธิด เกสือบเหมสือนเปป็น
ลางรข้ายอยตางหนทึที่ง ผมูข้เขภียนทตานนภีรหมายเหตรุไวข้วตาขณะนนัรนเอง “ทภีที่นนั ที่นมภีบรุตรชายสองคนของเอลภีชสืที่อ
โฮฟนภีและฟภีเนหนัส ผมูข้เปป็นปรุโรหธิตแหตงพระเยโฮวาหร”

1 ซมอ 1:4-6 เราไดข้ทราบเกภีที่ยวกนับครอบครนัวของเอลคานาหร ในวฮันทมีนึ่เอลคานาหห์
ถวายสฮัตวบผชา ทห่านกป็ไดผู้แบห่งสห่วนใหผู้แกห่เปนอินนาหห์ภรรยาของทห่านและแกห่บบตรชายบบตรสาวทบกคน
ของนาง 5 ทห่านแบห่งใหผู้ฮฮันนาหห์สองสห่วน เพราะทห่านรฮักฮฮันนาหห์มาก แตห่พระเยโฮวาหห์ทรงปอิด
ครรภห์ของนางเสมีย 6 ปรปฮักษห์ของนางกป็ยฮันึ่วเยผู้านางอยห่างรบนแรง เพทืนึ่อกระททาใหผู้นางระคายเคทืองทมีนึ่
พระเยโฮวาหห์ทรงปอิดครรภห์ของนางเสมีย

เมสืที่อเอลคานาหรเดธินทางไปยนังเมสืองชภีโลหรเพสืที่อถวายสนัตวบมูชาตามทภีที่ก ทาหนดไวข้ เขากป็ยกสตวน
หนทึที่งของเครสืที่องสนัตวบมูชาเหลตานนัรนใหข้แกตภรรยาทนัรงสองของเขา อยตางไรกป็ตาม เขากป็ยกสตวนทภีที่ดภีทภีที่สรุด
ใหข้แกตนางฮนันนาหรเพราะวตาเขารนักนางและอาจเพสืที่อแสดงความเหป็นอกเหป็นใจนางดข้วยเพราะวตานาง
ไมตไดข้ใหข้ก ทาเนธิดบรุตรแกตสามภีของนางเลย เหป็นไดข้ชนัดวตาการเปป็นหมนันของนางฮนันนาหรถมูกก ทาหนด
โดยพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม พระองครกป็ทรงมภีพระประสงครหนทึที่งในการททาเชตนนนัรน ขณะนนัรนนางฮนัน
นาหรไมตเขข้าใจเรสืที่องนภีร  แตตพระเจข้าทรงมภีแผนการหนทึที่งทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตาซทึที่งโดยแผนการนนัรนเองพระองคร
จะทรงดลใจนางฮนันนาหรใหข้ถวายบรุตรชายหนัวปภีของตนแดตพระองคร แนตทภีเดภียว ทรุกสธิที่งตตางรตวมมสือ
กนันเพสืที่อใหข้เกธิดผลดภีแกตคนเหลตานนัรนทภีที่รนักพระเจข้า

เหป็นไดข้ชนัดวตามภีการชธิงดภีชธิงเดตนระหวตางนางเปนธินนาหรและนางฮนันนาหร เหป็นไดข้ชนัดวตาอยตาง
นข้อยนภีที่กป็เปป็นเหตรุผลหนทึที่งทภีที่วตาแผนการอนันสมบมูรณรแบบของพระเจข้าคสือ การมภีภรรยาคนเดภียว นางเป
นธินนาหรไดข้ชสืที่อวตาเปป็นปรปนักษรของนางฮนันนาหร เปป็นทภีที่ชนัดเจนวตานางเปนธินนาหรททาใหข้แนตใจวตานาง
ฮนันนาหรจทาไดข้วตานางเปป็นหมนัน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตานางเปนธินนาหรคอยกระแนะกระแหนจนถทึงจรุด
หนทึที่งทภีที่นางฮนันนาหรถมูกยนั ที่วเยข้า “เพสืที่อกระททาใหข้นางระคายเคสือง” ความหมายของประโยคหลนังนภีรสสืที่อ



ถทึงการถมูกททาใหข้ทรุกขรใจอยตางมาก กลตาวสนัรนๆกป็คสือ สถานการณรทนัรงหมดททาใหข้นางฮนันนาหร ‘ขนัดเคสือง
ใจ’ อยมูตตลอด

1 ซมอ 1:7-8 มนันเปป็นอยตางนภีรมาสนักพนักใหญตๆแลข้ว เหตบการณห์กป็เปป็นอยผห่ดฮังนมีนี้ปมีแลผู้ว
ปมีเลห่า เมทืนึ่อนางขนนี้นไปยฮังพระนอิเวศของพระเยโฮวาหห์คราวใด ปรปฮักษห์ของนางกป็เคยยฮันึ่วเยผู้านาง 
เพราะฉะนฮันี้นนางฮฮันนาหห์จนงรผู้องไหผู้ไมห่รฮับประทานอาหาร ทรุกปภีเมสืที่อเอลคานาหรเดธินทางจารธิกไปยนัง
เมสืองชภีโลหรและยกสตวนทภีที่ดภีทภีที่สรุดของเครสืที่องสนัตวบมูชาใหข้แกตนางฮนันนาหร นางเปนธินนาหรกป็จะยนั ที่วเยข้า
นางฮนันนาหรอภีกจนถทึงจรุดทภีที่นางจะรข้องไหข้และไมตยอมรนับประทานอาหาร 8 และเอลคานาหห์สามมี
ของนางจนงถามนางวห่า "ฮฮันนาหห์ เธอรผู้องไหผู้ททาไม และเหตบใดเธอจนงไมห่รฮับประทานอาหาร และ
ททาไมจอิตใจของเธอจนงโศกเศรผู้า สทาหรฮับเธอฉฮันไมห่ดมีกวห่าบบตรชายสอิบคนหรทือ" ดข้วยความไมตอตอน
ไหวตตอความรมูข้สทึกของผมูข้อสืที่นซทึที่งเปป็นปกตธิของผมูข้ชาย เอลคานาหรจทึงคธิดไมตออกวตามภีอะไรผธิดปกตธิเกธิด
ขทึรนกนับนางฮนันนาหรภรรยาของตน เขาถามนางอยตางอทึดอนัดใจวตาสทาหรนับนางแลข้วเขาไมตดภีกวตาบรุตร
ชายสธิบคนหรสือ แมข้มธิไดข้ถมูกบนันททึกไวข้ แตตเราอาจสนันนธิษฐานไดข้วตานางฮนันนาหรคงรข้องไหข้หนนักกวตา
เดธิม

1 ซมอ 1:9-10 นางฮนันนาหรทนมาพอแลข้ว นางไมตมภีทางเลสือกอสืที่นอภีก นางจทึงเตรภียม
ทภีที่จะวางภาระของนางไวข้ก นับองครพระผมูข้เปป็นเจข้า ในเรสืที่องราวตตอไปนภีร เราไดข้เหป็นภาพประกอบหนทึที่ง
อนันทรงพลนังเกภีที่ยวกนับความเชสืที่อทภีที่ถมูกสทาแดงออกมาผตานทางคทาอธธิษฐานทภีที่รข้อนรน ดข้วยเหตรุนภีร  หลฮัง
จากทมีนึ่ไดผู้รฮับประทานอาหารและดทืนึ่มทมีนึ่เมทืองชมีโลหห์แลผู้ว ฮฮันนาหห์กป็ลบกขนนี้น ฝห่ายเอลมีปบโรหอิตนฮันึ่งอยผห่ทมีนึ่เกผู้าอมีนี้
ขผู้างเสาประตผพระวอิหารของพระเยโฮวาหห์ 10 นางเปป็นทบกขห์รผู้อนใจมากอธอิษฐานตห่อพระเยโฮวาหห์
รผู้องไหผู้ครทนึ่าครวญ หลนังจากการเลภีรยงฉลองของเทศกาลเลภีรยงนนัรนทภีที่เมสืองชภีโลหร นางฮนันนาหรกป็ลรุกขทึรน
ดข้วยความขมขสืที่นและอธธิษฐานทภีที่พลนับพลา โดยรข้องไหข้อยตางครุมตนัวเองไมตอยมูต ทภีที่พทึที่งหนทึที่งเดภียวของนาง
คสือการอธธิษฐาน ในการททาเชตนนนัรน นางกป็มาหาพระเจข้าพรข้อมกนับภาระและปนัญหาของนาง แมข้มธิไดข้
ระบรุไวข้ แตตเหป็นไดข้ชนัดวตานางฮนันนาหรมภีความเชสืที่อทภีที่ยธิ ที่งใหญต ทภีที่พทึที่งเดภียวของนางคสือการทรงเขข้ายสืที่นมสือ
เขข้ามาชตวยของพระเจข้า พระเจข้าทรงประทนับใจกนับความเชสืที่อทภีที่รข้อนรนและเกธิดผลเชตนนนัรน



ขข้อความยนังระบรุอภีกวตาเอลภีผมูข้เปป็นปรุโรหธิตนนัที่งอยมูตทภีที่ขข้างเสาประตมูพลนับพลาตอนทภีที่นางฮนันนาหร
มา แมข้ขข้อความระบรุวตามนันเปป็น “พระวธิหาร” แตตคทานภีร กป็ถมูกใชข้เชธิงอรุปมาเพสืที่อหมายถทึงพลนับพลา พระ
วธิหารทภีที่วตานนัรนยนังจะไมตถมูกสรข้างขทึรนจนกวตาอภีก 150 ปภีตตอมาโดยซาโลมอน

1 ซมอ 1:11 ขข้อความตรงนภีรบนันททึกใจความสทาคนัญของคทาอธธิษฐานทภีที่ออกมาจาก
ใจทภีที่ชอกชทราของนาง นางกป็ปฏอิญาณไวผู้วห่า "โอ ขผู้าแตห่พระเยโฮวาหห์จอมโยธา ถผู้าพระองคห์จะทอด
พระเนตรความทบกขห์ใจของหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์จรอิงๆ และยฮังระลนกถนงขผู้าพระองคห์ และยฮังไมห่
ลทืมหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ แตห่จะทรงประทานบบตรชายแกห่หญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์สฮักคนหนนนึ่ง
แลผู้ว ขผู้าพระองคห์จะถวายเขาไวผู้แดห่พระเยโฮวาหห์ตลอดชมีวอิตของเขา และมมีดโกนจะไมห่แตะตผู้อง
ศมีรษะของเขาเลย"

คทาอธธิษฐานทภีที่เกธิดจากความเชสืที่อของนางรวมถทึงคทาปฏธิญาณหนทึที่งทภีที่วตาหากพระเจข้าจะ
ประทานบรุตรชายคนหนทึที่งใหข้แกตนาง (1) นางกป็จะถวายบรุตรชายคนนนัรนแดตพระเยโฮวาหรเพสืที่อใหข้เขา
ปรนนธิบนัตธิพระองครตลอดชภีวธิตของเขา (2) นางยนังปฏธิญาณอภีกวตาเมสืที่อพระเจข้าประทานบรุตรชายคน
หนทึที่งใหข้แกตนางแลข้ว ใบมภีดโกนจะไมตถมูกตข้องศภีรษะของเขาเลย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตานางไดข้กลตาวคทา
ปฏธิญาณเรสืที่องการเปป็นนาศภีรรแทนบรุตรชายทภีที่ยนังไมตปฏธิสนธธิของนาง กนันดารวธิถภี 6:5 กลตาวอยตาง
เจาะจงวตาคนทภีที่มภีคทาปฏธิญาณวตาดข้วยการเปป็นนาศภีรรอยมู ตบนตนัวจะตข้องไมตตนัดผมของตนเลย คทาปฏธิญาณ
ของคนนาศภีรรปกตธิแลข้วเปป็นระยะเวลาสนัรนๆ อาจแคตสามสธิบวนัน มภีเพภียงแซมสนันและซามมูเอลเทตานนัรน
ทภีที่เปป็นนาศภีรรจนชนั ที่วชภีวธิต นอกจากนภีร  ตามทภีที่พระราชบนัญญนัตธิของโมเสสไดข้กลตาวไวข้ในกนันดารวธิถภี 30:8
ผมูข้เปป็นสามภีจะตข้องเหป็นชอบกนับคทาปฏธิญาณของภรรยาของตนคทาปฏธิญาณนนัรนถทึงจะมภีผล แมข้มธิไดข้ถมูก
เอตยถทึงตรงนภีร  เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาใหข้ความเหป็นชอบแลข้ว

ใหข้เราสนังเกตองครประกอบบางอยตางในคทาอธธิษฐานทภีที่สนัรนแตตรข้อนรนของนางฮนันนาหรกนัน 
(1) นางอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ทอดพระเนตรดมูความทรุกขรใจของนาง (2) นางอข้อนวอนพระเจข้าใหข้
ทรงระลทึกถทึงนาง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตานางมภีประวนัตธิดภีในเรสืที่องการดทาเนธินชภีวธิตตามแบบพระเจข้าอยตาง
ชอบธรรมซทึที่งมนันกป็ททาใหข้นางเปป็นทภีที่ชอบพระทนัยในสายพระเนตรของพระเจข้า ดมู 1 ยอหรน 3:22 (3) 



นางยนังอข้อนวอนพระเจข้ามธิใหข้ทรงลสืมนางในฐานะหญธิงผมูข้รนับใชข้ของพระองครอภีกดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตา
นางไดข้ปรนนธิบนัตธิพระเจข้าอยตางดภีทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะททาไดข้แลข้ว กลตาวสนัรนๆคสือ นางอข้อนวอนพระเจข้าใหข้
ทรงมภีพระเมตตาตตอนางและสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของนาง (4) นางยนังขอ “บรุตรชาย” คนหนทึที่งจาก
พระเจข้าโดยตรงดข้วยโดยสนัญญาวตาจะถวายเขาไวข้แดตพระเจข้าหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่
เปป็นคทาอธธิษฐานทภีที่รข้อนรนและเกธิดผลของหญธิงผมูข้ชอบธรรมคนหนทึที่ง ดมู ยากอบ 5:16

1 ซมอ 1:12-14 ขณะเดภียวกนัน เอลภีผมูข้เปป็นปรุโรหธิตกป็ก ทาลนังเฝข้าดมูนางฮนันนาหรอธธิษฐาน
อยมูต อยผห่มาเมทืนึ่อนางยฮังอธอิษฐานตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์อย ผห่นฮันี้น เอลมีกป็สฮังเกตดผปากของนาง 
13 ฝห่ายฮฮันนาหห์นฮันี้นนางพผดแตห่ในใจ รอิมฝมีปากของนางมบบมอิบเทห่านฮันี้น ไมห่ไดผู้ยอินเสมียงของนาง เพราะ
เหตบนมีนี้เอลมีจนงสทาคฮัญวห่านางมนนเมา 14 เอลมีจนงพผดกฮับนางวห่า "เธอจะเมาไปนานสฮักเทห่าใด ทอินี้งเหลผู้า
องบห่นเสมียเถอิด"

นางฮนันนาหรก ทาลนังอธธิษฐานอยมูตเงภียบๆจากใจของตนแมข้วตารธิมฝภีปากของนางขยนับกป็ตาม 
เนสืรอหาของคทาอธธิษฐานของนางกป็เปป็นเรสืที่องสตวนตนัวและชอกชทราจธิตใจเสภียจนนางมธิไดข้อธธิษฐานออก
มาเสภียงดนังใหข้คนอสืที่นไดข้ยธิน ผมูข้เดภียวทภีที่จะไดข้ยธินนางกป็คสือพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม เอลภีกป็คธิดวตานางเมา
เหลข้าและตทาหนธินาง การไมตคทานทึงถทึงจธิตใจของผมูข้อสืที่นของเขาคงยธิที่งททาใหข้นางชทราใจยธิที่งกวตาเดธิม

1 ซมอ 1:15-16 จากนนัรนนางฮนันนาหรกป็ตอบกลนับไปวตา "มอิใชห่เชห่นนฮันี้นเจผู้าคห่ะ ดอิฉฮันเปป็น
หญอิงทมีนึ่มมีทบกขห์หนฮัก ดอิฉฮันมอิไดผู้ดทืนึ่มเหลผู้าองบห่นหรทือเมรฮัย แตห่ดอิฉฮันระบายความในใจของดอิฉฮันออกตห่อ
พระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ 16 ขออยห่าถทือวห่าหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านเปป็นหญอิงอฮันธพาล ทมีนึ่ดอิฉฮันพผด
ตลอดมานฮันี้นกป็พผดดผู้วยความกระวนกระวายและความทบรนทบรายมาก"

นางฮนันนาหรทนักทข้วงวตานางมธิไดข้เมาเหลข้าองรุตนหรสือเมรนัยชนธิดใดทนัรงนนัรน ใหข้เราสนังเกตความ
ไพเราะของคทาพรรณนาของนางเมสืที่อนางกลตาววตานางไดข้ระบายความในใจของนางตตอพระพนักตรร
องครพระผมูข้เปป็นเจข้า ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาคทาอธธิษฐานของนางออกมาจากใจของนางและแสดงถทึง
ความเชสืที่อ นางเพภียงแคตวางภาระของตนไวข้กนับองครพระผมูข้เปป็นเจข้าโดยรมูข้วตาพระองครทรงหตวงใยนาง 
อยตางทภีที่นางอธธิบายแกตเอลภีแลข้ว นางไดข้อธธิษฐานดข้วยความทรุกขรใจ การเอตยถทึง เบลมีอฮัล (อนันธพาล) กป็



หมายถทึงคนทภีที่ไมตดทาเนธินตามแบบพระเจข้าซทึที่งเปป็นคนชนั ที่ว ไรข้คตาและเปป็นคนของพญามาร ชตาง
เปป็นการดมูถมูกหญธิงผมูข้นตาสงสารคนนภีรซทึที่งดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและเปป็นทรุกขรใจ นางมายนังพลนับพลา
เพสืที่อระบายความในใจของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้าและนางกลนับถมูกกลตาวหาวตาเปป็นหญธิงโฉด

1 ซมอ 1:17 แลผู้วเอลมีกป็ตอบวห่า "จงกลฮับไปเปป็นสบขเถอิด ขอพระเจผู้าแหห่งออิสราเอล
โปรดประทานตามทมีนึ่เจผู้าไดผู้อธอิษฐานทผลขอตห่อพระองคห์นฮันี้น" อาจเปป็นไดข้วตาเมสืที่อเอลภีรมูข้ตนัวแลข้ววตาททา
ผธิดไปเขาจทึงรตวมกนับนางฮนันนาหรในการทมูลขอพระเจข้าใหข้ประทานตามคทาขอของนาง อาจเปป็นไดข้
เชตนกนันวตาพระวธิญญาณของพระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตเขาวตาพระเจข้าจะประทานใหข้ตามคทาขอของนาง
ฮนันนาหร เขาจทึงอาจพมูดเปป็นคทาพยากรณรกป็ไดข้

1 ซมอ 1:18-19 จากนนัรนนางฮนันนาหรกป็ขอลาเอลภีไปและกลตาววตา "ขอใหผู้หญอิงผผผู้รฮับใชผู้
ของทห่านไดผู้รฮับความกรบณาในสายตาของทห่านเถอิด" แลผู้วหญอิงนฮันี้นกป็ไปตามทางของนางและรฮับ
ประทานอาหาร และสมีหนผู้าของนางกป็ไมห่เศรผู้าหมองอมีกตห่อไป แมข้วตากตอนหนข้านนัรนนางถมูกพมูดจาดมูถมูก
อยตางหยาบคายโดยเอลภี แตตนางกป็ยนังคงความสงตางามไวข้ในการจากไป นางจทึงกลนับไปหาสามภีของ
ตน รนับประทานอาหาร และไมตเศรข้าหมองอภีกตตอไป นางไดข้ฝากภาระของตนไวข้ก นับองครพระผมูข้เปป็น
เจข้าแลข้วและพระองครไดข้ทรงคทราจรุนนางแลข้ว อาจเปป็นไดข้เชตนกนันวตาพระเจข้าไดข้ประทานความมนั ที่นใจ
ใหข้แกตนาง โดยอาจผตานทางเอลภีวตานางจะไดข้ตามคทาขอนนัรนจรธิงๆทภีที่นางไดข้อธธิษฐานขอไวข้

หลนังจากนนัรน 19 เขาทฮันี้งหลายลบกขนนี้นแตห่เชผู้าตรผห่ นมฮัสการตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ แลผู้วเขา
ทฮันี้งหลายกป็กลฮับไปบผู้านทมีนึ่รามาหห์ และเอลคานาหห์กป็สมสผห่กฮับฮฮันนาหห์ภรรยาของตน และพระเยโฮ
วาหห์ทรงระลนกถนงนาง เอลคานาหรและครอบครนัวของเขาลรุกขทึรนแตตเชข้าตรมูตวนันถนัดมาและ “นมนัสการ” 
คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ชาชาหณ์) มภีความหมายตรงตนัววตาโนข้มตนัวลง ในกรณภีนภีรคสือตตอพระพนักตรรพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าผมูข้ซทึที่งสงตาราศภีเชคธินาหรของพระองครประทนับอยมูตทภีที่พลนับพลานนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานภีร
เปป็นคนฮภีบรมูทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า พวกเขาจทึงกลนับไปยนังบข้านของตนทภีที่รามาหร (ทภีที่เดภียวกนับ
รามาธาอธิมโซฟธิม) ทภีที่ถมูกเอตยถทึงในขข้อ 1



แนตนอนวตานางฮนันนาหรบอกสามภีของตนเรสืที่องคทาอธธิษฐานและคทาปฏธิญาณของนางทภีที่ใหข้ไวข้
ตตอพระเจข้าทภีที่พลนับพลา ดนังนนัรนพอกลนับถทึงบข้านแลข้ว พวกเขาจทึงหลนับนอนกนัน ผมูข้เขภียนพระคนัมภภีรรทตาน
นภีรกลตาววตาในการสนังวาสอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร  “พระเยโฮวาหรทรงระลทึกถทึงนาง” นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนวตานางตนัรงครรภรแลข้ว

1 ซมอ 1:20 และอยผห่มาเมทืนึ่อถนงกาลกทาหนดฮฮันนาหห์กป็ตฮันี้งครรภห์คลอดบบตรชายคน
หนนนึ่ง และนางเรมียกชทืนึ่อเดป็กนฮันี้นวห่า ซามผเอล เพราะนางกลห่าววห่า "ดอิฉฮันทผลขอมาจากพระเยโฮวาหห์" 
ดนังทภีที่นางไดข้ทมูลขอตตอพระเจข้าแลข้ว พระองครกป็ประทานบรุตรชายคนหนทึที่งใหข้แกตนางจรธิงๆ บรธิบท
ใหญตของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลจะแสดงใหข้เหป็นชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงมภีแผนการพธิเศษสทาหรนับซามมูเอล
พระองครทรงอนรุญาตใหข้นางฮนันนาหรเผชธิญกนับชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากเพสืที่อทภีที่นางจะเตป็มใจทภีที่จะมอบ
ถวายเขาแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าเพสืที่อการปรนนธิบนัตธิพระองคร

นอกจากนภีร  ยนังมภีตนัวอยตางอนันงดงามของคทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้รนับคทาตอบและความเชสืที่อทภีที่
สนนับสนรุนมนันดข้วย ชสืที่อซามมูเอลมภีความหมายตรงตนัววตา ‘นามของเขาคสือ เอล’ ซทึที่งหมายถทึงพระเจข้า
เอง (หนทึที่งในชสืที่อภาษาฮภีบรมูพสืรนๆทภีที่สรุดของพระเจข้าคสือ เอล ซทึที่งแปลวตา ‘องครผมูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ’ 
อยตางไรกป็ตาม นางฮนันนาหรบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถทึงความหมายทภีที่กวข้างกวตาของชสืที่อซามมูเอล นนัที่น
คสือ เขาถมูกขอ (และไดข้รนับ) มาจากองครพระผมูข้เปป็นเจข้า

1 ซมอ 1:21-23 เวลามาถทึงอภีกครนัร งทภีที่เอลคานาหรจะตข้องเดธินทางจารธิกไปยนังพลนับพลา
ขข้อความจทึงบนันททึกไวข้วตา ฝห่ายเอลคานาหห์ และทบกคนในครอบครฮัวของทห่านขนนี้นไปถวายสฮัตวบผชา
ประจทาปมีแดห่พระเยโฮวาหห์ และททาตามคทาปฏอิญาณของทห่าน 22 แตห่ฮฮันนาหห์มอิไดผู้ขนนี้นไปดผู้วยเพราะ
นางบอกสามมีวห่า "ฉฮันจะไมห่ไปจนกวห่าเดป็กคนนมีนี้หยห่านมแลผู้ว ฉฮันจะพาเขาขนนี้นไป เพทืนึ่อเขาจะไดผู้
ปรากฏตฮัวตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ และอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่นตลอดไป"

นางฮนันนาหรอยมูตบข้านและไมตไปยนังพลนับพลาในครนัร งถนัดมานนัรน มนันเปป็นความตนัรงใจของนางทภีที่
จะเกป็บซามมูเอลนข้อยไวข้จนกวตาจะถทึงเวลาทภีที่เขาหยตานมแลข้ว เราไมตทราบชนัดเจนเรสืที่องอายรุทภีที่เดป็ก
หยตานม ผมูข้เชภีที่ยวชาญดข้านชาวยธิวบางทตานสนันนธิษฐานวตาอายรุทภีที่เดป็กหยตานมคสือสองหรสือสามขวบ ผมูข้



เชภีที่ยวชาญทตานอสืที่นๆกป็เชสืที่อวตาการหยตานมมภีสามระยะ ระยะแรกคสือ จากนมแมตตอนอายรุประมาณ
สองหรสือสามขวบ ระยะทภีที่สองคสือ จากการดมูแลประคบประหงมของแมตนมทภีที่อายรุเจป็ดปภี ระยะ
สรุดทข้ายคสือ ตอนทภีที่เดป็กโตจนเลธิกอาการแบบเดป็กๆแลข้วทภีที่อายรุสธิบสองปภี แมข้วตาขข้อตตอไปดมูเหมสือนบอก
เปป็นนนัยวตาซามมูเอลถมูกพาไปหาเอลภีหลนังจากทภีที่มารดาของเขาไมตตข้องคอยประคบประหงมเขาแลข้ว
กป็ตาม แตตบรธิบทถนัดไปดมูเหมสือนเอนเอภียงไปทางอายรุทภีที่มากกวตานนัรนมากกวตา ดมู ความเหป็นสทาหรนับขข้อ 
25

23 เอลคานาหห์สามมีบอกนางวห่า "จงททาตามทมีนึ่เธอเหป็นชอบเถอิด รออยผห่จนใหผู้เขาหยห่านม ขอ
เพมียงใหผู้พระดทารฮัสของพระเยโฮวาหห์สทาเรป็จเถอิด" นางนฮันี้นกป็คอยอยผห่และใหผู้บบตรชายกอินนมของตฮัว
จนนางใหผู้เขาหยห่านม นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาหลนังจากนางฮนันนาหรหยรุดใหข้นมซามมูเอลแลข้วกป็คสือตอนทภีที่ 
จากนนัรนนางกป็พาเขาไปยนังพลนับพลาและไปหาเอลภี อยตางไรกป็ตาม ขข้อความถนัดไปจะบตงบอกใน
ทธิศทางตรงกนันขข้ามเลย

ความเหป็นของเอลคานาหรทภีที่วตา “ขอเพภียงใหข้พระดทารนัสของพระเยโฮวาหรสทาเรป็จเถธิด” เปป็น
เรสืที่องทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้ ตรงนภีรคทาวตา ของพระเยโฮวาหณ์ นตาจะแปลวตา “ของซามมูเอล” มากกวตา นภีที่
เทตากนับวตา เอลคานาหรสนัที่งภรรยาของตนวตาใหข้องครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงสถาปนาคทาพมูดของซามมูเอล 
กลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง บธิดาของซามมูเอลเตสือนใหข้นางฮนันนาหรระลทึกวตาบรุตรชายของพวกเขาควรถมูก
อบรมสนัที่งสอนจนองครพระผมูข้เปป็นเจข้ากลายเปป็นจรุดสนใจหลนักแหตงการอบรมสนัที่งสอนเขา อภีกทรรศนะ
หนทึที่งกป็คสือวตา เอลคานาหรสนัที่งนางฮนันนาหรวตาใหข้นางเหป็นวตาพระวจนะของพระเจข้าถมูกสถาปนาในตนัว
ซามมูเอล เขาจทึงบอกเปป็นนนัยวตา ใหข้นางปฏธิบนัตธิตามคทาปฏธิญาณของนางทภีที่นางไดข้ใหข้ไวข้กตอนตนัรงครรภร
ซามมูเอล

1 ซมอ 1:24-25 ดนังนนัรนจทึงถทึงเวลาเมสืที่อซามมูเอลนข้อยไดข้เตธิบโตจนถทึงจรุดทภีที่เขาหยตานม
แมตไดข้แลข้ว และเมทืนึ่อนางใหผู้เขาหยห่านมแลผู้ว นางกป็พาเขาขนนี้นไปพรผู้อมกฮับวฮัวผผผู้สามตฮัว แปผู้งหนนนึ่ง
เอฟาหห์ และนทนี้าองบห่นหนนนึ่งขวดหนฮัง และนางกป็นทาเขามาทมีนึ่พระนอิเวศของพระเยโฮวาหห์ทมีนึ่เมทืองชมีโลหห์ 
และเดป็กนฮันี้นกป็ยฮังเลป็กอยผห่ 25 แลผู้วเขาทฮันี้งหลายกป็ฆห่าวฮัวผผผู้ตฮัวนฮันี้นและนทาเดป็กมาหาเอลมี



นภีที่คงเปป็นเวลาทภีที่อารมณรตตางๆสนับสนปนเปกนันสทาหรนับทรุกคน พระเจข้าไดข้ทรงตอบคทา
อธธิษฐานของนางฮนันนาหรแลข้วและบนัดนภีรนางกป็เรธิที่มทภีที่จะททาตามทภีที่นางไดข้สนัญญาไวข้ตตอพระเจข้า การทภีที่
นางเอาวนัวผมูข้สามตนัวมาดข้วยกป็อาจบอกเปป็นนนัยวตานางตนัรงใจทภีที่จะถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาสามอยตาง นนัที่น
คสือ เครสืที่องบมูชาไถตบาป เครสืที่องเผาบมูชา และเครสืที่องสนันตธิบมูชา อยตางไรกป็ตาม เนสืที่องจากมภีบนันททึกไวข้วตามภี
แคตตนัวเดภียวเทตานนัรนทภีที่ถมูกฆตาตาย มนันจทึงอาจเปป็นไปไดข้วตาอภีกสองตนัวทภีที่เหลสือเปป็น ‘เบภีรยงเลภีรยง’ สทาหรนับ
เอลภีและคตาใชข้จตายตตางๆของเขาในการรนับซามมูเอลมาอยมู ตดข้วย กนันดารวธิถภี 15:9 สนัที่งใหข้ถวายประมาณ
หนทึที่งในสามของแปข้งหนทึที่งเอฟาหรพรข้อมกนับเครสืที่องเผาบมูชาหนทึที่ง อยตางไรกป็ตาม การเอตยถทึงแปข้งและ
นทราองรุตนนภีรนตาจะหมายถทึงอาหารของซามมูเอลหรสืออยตางนข้อยกป็เปป็นของกทานนัลใหข้เอลภีสทาหรนับการรนับ
เขาไปอยมูตดข้วย

วลภีทภีที่วตา “และเดป็กนนัรนกป็ยนังเลป็กอยมูต”  นตาสนใจ จรธิงๆแลข้วคทาเดภียวกนันนภีร  (นาอารณ์) ถมูกใชข้สอง
ครนัร งและถมูกแปลครนัร งแรกเปป็น เดป็ก และครนัร งทภีที่สองเปป็น หนสุน่ม คทานภีรบตอยครนัร งมนักแปลเปป็น ‘ชายหนรุตม’ 
จากนนัรนกป็ ‘คนรนับใชข้’, ‘เดป็ก’, ‘เดป็กหนรุตม’, ‘คนหนรุตม’, ‘เดป็กผมูข้ชาย’ และความหมายจธิปาถะอสืที่นๆอภีก
ซทึที่งรวมถทึง ‘เดป็กทารก’ ดข้วย

อยตางไรกป็ตาม ความหมายทภีที่ใหญตกวตากป็ไมตไดข้หมายถทึงเดป็กหนัดเดธิน วลภีนภีรสามารถแปลไดข้วตา 
“และเดป็กชายคนนภีรกป็เปป็นเดป็กหนรุตมคนหนทึที่ง” การเลสือกใชข้คทาตรงนภีร รวมถทึงบรธิบททภีที่ตามมาดมูเหมสือน
จะบตงบอกวตาซามมูเอลไมตใชตเดป็กหนัดเดธินอายรุสองหรสือสามขวบแลข้วตอนทภีที่เขาถมูกพาไปหาเอลภี แตตเขา
อาจอยมูตในระยะทภีที่สองหรสือสามของการหยตานมแลข้วดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ในหมายเหตรุสทาหรนับขข้อ 21-
23

พอถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาหนทึที่งทภีที่พลนับพลาแลข้ว เขาทนัขึ้งหลายซทึที่งบอกเปป็นนนัยถทึงทนัรงเอลคานาหร
และนางฮนันนาหรกป็พาซามมูเอลหนรุตมไปและพาเขาไปพบเอลภีอยตางเปป็นทางการ นนัที่นคงเปป็นการพบ
กนันทภีที่ขมขสืที่นปนสรุขและสะเทสือนอารมณรนตาดมู

1 ซมอ 1:26-28 นางฮนันนาหรจทึงเตสือนความจทาเอลภีเรสืที่องการพบกนันของเขาทนัรงสอง
เมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรน นางกป็กลห่าววห่า "โอ ทห่านเจผู้าขผู้า ทห่านมมีชมีวอิตอยผห่แนห่ฉฮันใด ทห่านเจผู้าขผู้า ดอิฉฮัน



เปป็นผผผู้หญอิงทมีนึ่ยทืนอยผห่ทมีนึ่นมีนึ่ตห่อหนผู้าทห่าน และอธอิษฐานตห่อพระเยโฮวาหห์ 27 ดอิฉฮันอธอิษฐานขอเดป็กคนนมีนี้
และพระเยโฮวาหห์ประทานตามคทาทผลขอของดอิฉฮัน 28 เพราะฉะนฮันี้นดอิฉฮันจนงใหผู้ยทืมเขาไวผู้แดห่พระเย
โฮวาหห์ดผู้วย ตราบใดทมีนึ่เขามมีชมีวอิตอยผห่ ดอิฉฮันจะใหผู้ยทืมเขาไวผู้แดห่พระเยโฮวาหห์" และเขากป็นมฮัสการพระ
เยโฮวาหห์ทมีนึ่นฮันึ่น

นางฮนันนาหรจทึงมอบซามมูเอลหนรุตมไวข้แกตเอลภีในฐานะเปป็นเดป็กคนทภีที่นางไดข้อธธิษฐานทมูลขอไวข้
ตตอพระพนักตรรพระเจข้า คทาทภีที่แปลวตา ใหผู้ยทืม (ชาอนัล) ซทึที่งถมูกพบตรงนภีรสามารถมภีความหมายไดข้ดข้วยวตา
 ‘ถมูกยกใหข้’ ไมตวตากรณภีใด นางฮนันนาหรกป็มอบถวายบรุตรชายของนางแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าเพสืที่อการ
ปรนนธิบนัตธิพระองคร นภีที่เปป็นแบบอยตางทภีที่แทข้จรธิงของแนวคธิดเรสืที่องการมอบถวาย ซามมูเอลถมูกยกใหข้แกต
การปรนนธิบนัตธิพระเจข้าโดยบธิดามารดาของเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยชนัดเจนวตาพวกเขาไดข้อบรมสนัที่งสอนเขา
เพสืที่อการนนัรน คทาวตาเขาในวลภีสรุดทข้ายไมตชนัดเจนวตาหมายถทึงใคร แมข้วตาเอลคานาหรนตาจะอยมูตทภีที่นนัที่นดข้วย 
แตตเขากป็ไมตถมูกกลตาวถทึงตรงนภีร  มนันอาจหมายถทึงเอลภีกป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม ทภีที่นตาเปป็นไปไดข้มากกวตากป็คสือ 
เขาคนนภีรหมายถทึงซามมูเอล ในการถมูกพาตนัวมายนังพลนับพลาในฐานะเดป็กผมูข้ชายคนหนทึที่ง เขาจทึงเตป็มใจ
ยอมรนับจรุดประสงครนนัรนและโนข้มตนัวลงนมนัสการองครพระผมูข้เปป็นเจข้า หากเราสนันนธิษฐานวตาเปป็นเชตนนภีร
มนันกป็บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถทึงการอบรมสนัที่งสอนตามแบบของพระเจข้าทภีที่เอลคานาหรและนางฮนัน
นาหรไดข้ปลมูกฝนังในตนัวซามมูเอลหนรุตม

มารดาของเขาคงสนับสนปนเปดข้วยอารมณรตตางๆนานา นางพอใจยธิที่งนนักในตนัวบรุตรชายหนัวปภี
ของนางและความเตป็มใจของเขาทภีที่จะปรนนธิบนัตธิองครพระผมูข้เปป็นเจข้า โดยเหป็นไดข้ชนัดในการทภีที่เขาโนข้ม
ตนัวลงนมนัสการตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้า กระนนัรนในขณะเดภียวกนัน นางกป็คงเศรข้าใจยธิที่งนนักทภีที่
ตข้องจากบรุตรหนัวปภีของตนไป แมข้วตาเขาเขข้าสมูตการรนับใชข้โดยทภีที่อายรุยนังนข้อย แตตสทาหรนับมารดาของเขา
แลข้วมนันคงเปป็นชตวงเวลาหนทึที่งทภีที่สะเทสือนอารมณรอยตางมาก

*****



ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 2: บททขีที่สองของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลบนันทขกเกขีที่ยวกนับคนาอธวิษฐาน
อนันไพเราะทขีที่เปป็นคนาพยากรณณ์และคนาสรรเสรวิญ จากนนัขึ้นจสุดสนใจเปลขีที่ยนไปทขีที่ครอบครนัวของเอลขี 
ชน่วงเรวิที่มตน้นของซามมูเอลทขีที่พลนับพลาและคนาเตสือนของพระเจน้าทขีที่มขีตน่อเอลขี

1 ซมอ 2:1-2 หลนังจากทภีที่พระเจข้าทรงกรรุณาตอบคทาอธธิษฐานทภีที่ออกมาจากใจของ
นางในบททภีที่ 1 ไปแลข้วและหลนังจากนางไดข้สตงตนัวซามมูเอลใหข้เอลภีแลข้ว นางฮนันนาหรกป็ระบายความใน
ใจของนางตตอพระเจข้าอภีกครนัร ง นางฮฮันนาหห์ไดผู้อธอิษฐานและกลห่าววห่า "จอิตใจของขผู้าพเจผู้าชทืนึ่นชมใน
พระเยโฮวาหห์ ในพระเยโฮวาหห์เขาของขผู้าพเจผู้าถผกเชอิดชผขนนี้น ปากของขผู้าพเจผู้ากป็อผู้ากวผู้างเขผู้าใสห่ศฮัตรผ
ของขผู้าพเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าเปรมปรมีดอิดิ์ในความรอดของพระองคห์ 2 ไมห่มมีผผผู้ใดบรอิสบทธอิดิ์ดฮังพระเยโฮ
วาหห์ ไมห่มมีผผผู้ใดนอกเหนทือพระองคห์ ไมห่มมีศอิลาใดเหมทือนพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าทฮันี้งหลาย

ขณะทภีที่คทาอธธิษฐานของนางในบททภีที่ 1 ไมตไดข้ออกมาเปป็นเสภียงพมูด แตตตรงนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตามนัน
ออกมาเปป็นเสภียงพมูดแลข้ว ขณะทภีที่กตอนหนข้านนัรนนางไดข้อธธิษฐานดข้วยความขมขสืที่นแหตงจธิตวธิญญาณ 
บนัดนภีรนางเปรมปรภีดธิธ ในองครพระผมูข้เปป็นเจข้าแลข้ว ขข้อสรุดทข้ายของบททภีที่ 1 เอตยวตานางนมนัสการองครพระผมูข้
เปป็นเจข้า นภีที่อาจเปป็นใจความสทาคนัญของการนมนัสการนนัรน นางชสืที่นชมยธินดภีในองครพระผมูข้เปป็นเจข้า วลภีทภีที่
กลตาววตาเขาสนัตวรของนางถมูกเชธิดชมูขทึรนในองครพระผมูข้เปป็นเจข้านตาจะหมายความวตาพละกทาลนังของนาง
เชธิดชมูองครพระผมูข้เปป็นเจข้า

คทาทภีที่แปลวตา เขา (เคเรน) แมข้วตาตามตนัวอนักษรแลข้วหมายถทึงเขาสนัตวรอนันหนทึที่งเชตนของวนัว
กระทธิงเปป็นตข้น แตตมนันกป็มภีความหมายเชธิงอรุปมาวตา ‘พละกทาลนัง’ เชตนกนัน ขข้อทภีที่กลตาวถทึงปากของนาง
วตา “อข้ากวข้างเขข้าใสตศนัตรมูของขข้าพเจข้า” นตาจะหมายถทึงนางเปนธินนาหร ปากของนางฮนันนาหรคราวนภีร
สามารถประกาศเสภียงดนังถทึงความชสืที่นชมยธินดภีของนางตตอพระพนักตรรพระเจข้าไดข้แลข้วเพราะการทภีที่
พระองครทรงชตวยนางใหข้พข้นจากภาระของนาง นางสรรเสรธิญพระเจข้าตตอไปโดยกลตาวถทึงความ
บรธิสรุทธธิธ แบบไมตมภีผมูข้ใดเหมสือนของพระองครและความเปป็นเอกลนักษณรของความมนั ที่นคงและพละ
กทาลนังของพระองคร



1 ซมอ 2:3 นางฮนันนาหรยธินดภีปรภีดาตตอไป โดยอาจดตานางเปนธินนาหรคมูตแขตงของ
นาง อยห่าพผดโอหฮังอมีกตห่อไปเลย อยห่าใหผู้ความจองหองออกมาจากปากของเจผู้าเลย เพราะพระเยโฮ
วาหห์ทรงเปป็นพระเจผู้าของความรผผู้ การกระททาทฮันี้งหลายพระองคห์ทรงเปป็นผ ผผู้ชฮันึ่งตรวจ ในการตทาหนธิคมูต
ปรนับของนาง นางกป็ยกยตองเชธิดชมูองครพระผมูข้เปป็นเจข้าตตอไปอภีกโดยกลตาววตาในแงตหนทึที่งพระองครกป็ทรง
ทราบทรุกสธิที่งและขณะเดภียวกนันพระองครกป็ทรงเปป็นผมูข้พธิพากษาทภีที่ยรุตธิธรรม ความเขข้าใจของนางฮนัน
นาหรเกภีที่ยวกนับหลนักศาสนศาสตรรขนัรนพสืรนฐาน นนัที่นคสือ พระองครทรงเปป็นพระผมูข้ชตวยใหข้รอด ทรง
บรธิสรุทธธิธ  ทรงเปป็นพระศธิลา ทรงสนัพพนัญญมู และทรงยรุตธิธรรม กป็นตาททึที่งจรธิงๆ เหป็นไดข้ชนัดวตานางไดข้รนับ
การอบรมสนัที่งสอนเปป็นอยตางดภีในเรสืที่องอรุปนธิสนัยของพระเจข้า มนันอาจสะทข้อนใหข้เหป็นถทึงความรมูข้เกภีที่ยว
กนับพระเจข้าซทึที่งอยตางนข้อยบรรดาผมูข้ทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้ากป็มภีอยมูตในอธิสราเอลสมนัยนนัรน นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาจากรากฐานทภีที่มนั ที่นคงนนัรนในเรสืที่องศาสนศาสตรร เราจทึงไดข้เหป็นถทึงความเชสืที่ออนันเตป็มเปภีที่ยมและคทา
อธธิษฐานอนันรข้อนรนของนางทภีที่พบในบททภีที่ 1

1 ซมอ 2:4-5 นางฮนันนาหรอธธิษฐานดข้วยความปรภีดาตตอไปโดยออกความเหป็นวตา 
คฮันธนผของผผผู้มมีกทาลฮังกป็หฮัก แตห่ผผผู้ทมีนึ่ซวนเซกป็ไดผู้กทาลฮังมาคาดเอว 5 บรรดาคนทมีนึ่เคยกอินออินึ่มกป็ตผู้องออกรฮับ
จผู้างหากอิน แตห่คนทมีนึ่เคยหอิวกป็หยบดหอิว คนทมีนึ่เปป็นหมฮันกทาเนอิดบบตรเจป็ดคน แตห่นางทมีนึ่มมีบบตรมากกป็
เหมีนึ่ยวแหผู้งไป

แมข้วตานางฮนันนาหรกลตาวถทึงบรรดาผมูข้มภีก ทาลนังและการทภีที่พลนังของพวกเขาถมูกททาใหข้อตอนลง แตต
นางอาจหมายถทึงคมูตอรธิของนาง คสือ นางเปนธินนาหรกป็ไดข้ ในทางตรงกนันขข้าม นางกลตาวอยตางชนัดเจน
ถทึงการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงยกชมูฐานะอนันตข้อยตทที่าของนาง เหป็นไดข้ชนัดวตานางคาดเอวดข้วยกทาลนังจรธิงๆ 
พระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้นางอธิที่มหนทาแลข้ว

ทภีที่นตาสนใจกป็คสือการทภีที่นางกลตาววตา “คนทภีที่เปป็นหมนันกทาเนธิดบรุตรเจป็ดคน” ดมูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัด
วตานางกทาลนังหมายถทึงตนัวนางเอง ขข้อ 21 ของบทนภีรหมายเหตรุวตาจรธิงๆแลข้วนางมภีบรุตรคนอสืที่นๆอภีกนอก
จากซามมูเอลแลข้ว อาจเปป็นไดข้วตานางกลตาวเปป็นเชธิงคทาพยากรณร หรสืออยตางนข้อยกลตาวอยตางมภีความ



หวนัง ไมตวตาในกรณภีใด นางกป็ทราบวตาพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรนางแลข้วและจะทรงอวยพรนางอภีก นภีที่
สสืที่อวตา หลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป นางเปนธินนาหรกป็มภีอธิทธธิพลนข้อยลงแลข้ว

1 ซมอ 2:6-10 นางฮนันนาหรปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานของนางโดยยกชมูองครพระผมูข้เปป็นเจข้า
และพระประสงครตตางๆของพระองครเพธิที่มเตธิม พระเยโฮวาหห์ทรงประหารและทรงใหผู้มมีชมีวอิต 
พระองคห์ทรงนทาลงไปถนงแดนคนตายและกป็นทาขนนี้นมา 7 พระเยโฮวาหห์ทรงกระททาใหผู้ยากจนและ
ทรงกระททาใหผู้มฮันึ่งคฮันึ่ง พระองคห์ทรงกระททาใหผู้ตทนึ่าลงและพระองคห์ทรงยกขนนี้น นางเปรภียบเทภียบสธิที่งทภีที่
ตรงขข้ามกนันซทึที่งเปป็นมาจากฤทธานรุภาพสมูงสรุดของพระเจข้า มนันเปป็นอทานาจสธิทธธิธ ขาดของพระองครทภีที่
จะเอาชภีวธิตไปและประทานชภีวธิต แนตนอนวตาพระองครทรงสามารถนทาคนไปถทึงแดนคนตายไดข้ ดข้วย
พระประสงครของพระเจข้า พระองครทรงสามารถททาใหข้คนเปป็นขทึรนจากตายไดข้ พระองครทรงสามารถ
ททาใหข้คนยากจนหรสือททาใหข้คนรวยไดข้ พระองครทรงสามารถททาใหข้คนตทที่าลงและเลสืที่อนยศเขาไดข้
ตามพระประสงครของพระองคร

8 พระองคห์ทรงยกคนยากจนขนนี้นจากผงคลมี พระองคห์ทรงยกคนขอทานขนนี้นจากกองขยะ 
กระททาใหผู้เขานฮันึ่งรห่วมกฮับเจผู้านาย และไดผู้ทมีนึ่นฮันึ่งอฮันมมีเกมียรตอิเปป็นมรดก ดข้วยเหตรุนภีรพระเจข้าทรงสามารถ
และทรงยกชมูคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อยใหข้ไดข้ทภีที่นนั ที่งของกษนัตรธิยรเลยดข้วยซทรา ลองดมูโยเซฟหรสือ
โมเสสเปป็นตนัวอยตาง นางกลตาวทนัรงในเชธิงอรุปไมยและสทานวนโวหารเมสืที่อนางหมายเหตรุวตา เพราะวห่า
เสาแหห่งพอิภพเปป็นของพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงวางพอิภพไวผู้บนนฮันี้น ทภีที่สทาคนัญยธิที่งกวตากป็คสือการทภีที่
นางตระหนนักวตาแผตนดธินโลกเองและการคทราจรุนมนันเปป็นขององครพระผมูข้เปป็นเจข้า นภีที่เปป็นภาพเลป็งลตวง
หนข้าถทึงเพลงสดรุดภี 24:1 9 พระองคห์จะทรงดผแลยห่างเทผู้าของวอิสบทธอิชนของพระองคห์ แตห่คนชฮันึ่วจะ
ตผู้องนอินึ่งอยผห่ในความมทืด เพราะวห่ามนบษยห์จะชนะดผู้วยกทาลฮังของตนกป็หาไมห่ ในรมูปแบบทภีที่คลข้ายกนับ
เพลงสดรุดภีบทตตอๆไป นางประกาศถทึงการทภีที่พระเจข้าจะทรงดมูแลประชาชนของพระองคร ขณะทภีที่
พวกคนชนั ที่วจะถมูกพธิพากษาในกาลอนันเหมาะสม แนตทภีเดภียว ไมตวตาพละกทาลนังของมนรุษยรจะดมูยธิที่งใหญต
ขนาดไหน มนันกป็ไมตมภีทางมภีชนัยตตอพระเจข้าไดข้



สรุดทข้ายแลข้ว ในสธิที่งทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นบทสรรุปเชธิงคทาพยากรณรของคทาอธธิษฐานอนันลทึกซทึร ง
ของนางนภีร  นางกป็หมายเหตรุไวข้วตา 10 ศฮัตรผของพระเยโฮวาหห์จะแตกเปป็นชอินี้นๆ พระองคห์จะทรงเอา
ฟผู้ารผู้องในสวรรคห์ตห่อสผผู้เขา พระเยโฮวาหห์จะทรงพอิพากษาทมีนึ่ส บดปลายพอิภพ พระองคห์จะทรง
ประทานกทาลฮังแกห่กษฮัตรอิยห์ของพระองคห์ และจะทรงยกยห่องเขาของผผผู้ทมีนึ่พระองคห์ทรงเจอิมไวผู้" ผตาน
การทรงเปธิดเผยของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  นางฮนันนาหรกลตาวพยากรณรวตาพวกศนัตรมูของพระเจข้าจะ
ถมูกททาลายเมสืที่อพระองครเสดป็จมาททาการพธิพากษา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือการทภีที่นางเอตยถทึง “กษนัตรธิยรของ
พระองคร” และการยกยตอง “ผมูข้ทภีที่พระองครทรงเจธิมไวข้” นภีที่เปป็นภาพเลป็งถทึงพระครธิสตรอยตางชนัดเจนใน
รมูปคทาพยากรณร คทาทภีที่แปลวตา เจอิมไวผู้ คสือ เมชวิยาค ซทึที่งถมูกออกเสภียงและแปลในทภีที่อสืที่นเปป็น ‘พระเมสสธิ
ยาหร’ ดนังนนัรน ผตานทางหญธิงทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและถตอมใจผมูข้นภีร  พระเจข้าจทึงตรนัสลตวงหนข้าอยตาง
ชนัดเจนถทึงกษนัตรธิยรและพระเมสสธิยาหรของพระองครทภีที่จะเสดป็จมา

1 ซมอ 2:11 หลนังจากนนัรนแลผู้วเอลคานาหห์กป็กลฮับไปบผู้านทมีนึ่รามาหห์ และเดป็กนฮันี้นกป็
ปรนนอิบฮัตอิพระเยโฮวาหห์ตห่อหนผู้าเอลมีปบโรหอิต นภีที่เปป็นอภีกครนัร ง (ดมู 1:27) ทภีที่คทาทภีที่แปลวตา เดป็ก คสือ นาอารณ์ 
และมภีความหมายวตา ‘ชายหนรุตม, เดป็กผมูข้ชาย, เดป็กหนรุตม, คนรนับใชข้ หรสือ คนหนรุตม’ ความหมายทภีที่สสืที่อ
เปป็นนนัยกป็คสือวตา ซามมูเอลไมตใชตเดป็กหนัดเดธินแลข้วตอนทภีที่ถมูกพามายนังพลนับพลา เอลคานาหรจทึงพาภรรยา
ทนัรงสองของเขาและลมูกๆของพวกเขากลนับบข้านไปยนังรามาหร

1 ซมอ 2:12-16 คราวนภีรจรุดสนใจเปลภีที่ยนไปทภีที่สภาพฝตายศภีลธรรมและฝตายวธิญญาณ
ของครอบครนัวของเอลภี นตาเศรข้าทภีที่มนันเปป็นหมนันในเรสืที่องการดทาเนธินตามแบบของพระเจข้า ฝห่ายบบตร
ชายทฮันี้งสองของเอลมีเปป็นคนอฮันธพาล เขามอิไดผู้รผผู้จฮักพระเยโฮวาหห์

ซามมูเอลเตธิบโตขทึรนทภีที่พลนับพลา ดข้วยเหตรุนภีร เขาจทึงมภีประสบการณรโดยตรงเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่เขา
เขภียน เขาบรรยายถทึงบรุตรชายทนัรงสองคนของเอลภีวตาเปป็นบรุตรของเบลมีอฮัล (คนอนันธพาล) คทาๆนภีรถมูก
ใชข้เปป็นครนัร งทภีที่สองในหนนังสสือเลตมนภีร  (ดมู 1:16) นภีที่หมายถทึงคนทภีที่ไรข้คตา ไมตมภีอะไรดภีเลย ไรข้ประโยชนร 
เปป็นคนตทที่าทรามหรสือชนั ที่วชข้า คทาๆนภีรกลายเปป็นคทาเรภียกพญามารเอง ยธิที่งไปกวตานนัรน ซามมูเอลตนัรงขข้อ
สนังเกตทภีที่เสภียดแทงไวข้วตาชายสองคนนภีร  “มธิไดข้รมูข้จนักพระเยโฮวาหร”



ซามมูเอลบนันททึกเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับความฉข้อฉลและความโอหนังทภีที่พลนับพลา 13 ธรรมเนมียม
ของปบโรหอิตทมีนึ่มมีตห่อประชาชนเปป็นอยห่างนมีนี้ เมทืนึ่อมมีประชาชนคนใดถวายเครทืนึ่องสฮัตวบผชา คนใชผู้ของ
ปบโรหอิตจะเขผู้ามา มทือถทือขอเกมีนึ่ยวเนทืนี้อสามงห่าม ขณะเมทืนึ่อเนทืนี้อกทาลฮังตผู้มอยผห่ 14 เขาจะเอาขอเกมีนึ่ยวเนทืนี้อ
แทงเขผู้าไปในกระทะ หรทือหมผู้อหผ หรทือหมผู้อขนาดใหญห่ หรทือหมผู้อธรรมดา ขอเกมีนึ่ยวเนทืนี้อตอิดอะไรขนนี้น
มา ปบโรหอิตกป็เอาสอินึ่งนฮันี้นไปเปป็นของตน

ตามทภีที่บนัญญนัตธิของเลวภีไดข้ก ทาหนดไวข้ (เลวภีนธิตธิ 6:16-18, 7:33-35) พวกปรุโรหธิตไดข้รนับอนรุญาต
ใหข้ไดข้รนับสตวนแบตงจากเครสืที่องบมูชาบางอยตางเพสืที่อเปป็นอาหารของตนไดข้ มนันเปป็นวธิธภีของพระเจข้าใน
การเลภีรยงดมูพวกเขาขณะทภีที่พวกเขาปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่อยมู ตทภีที่พลนับพลา อยตางไรกป็ตาม ทภีที่ถมูกบอกเปป็นนนัยตรง
นภีรกป็คสือวตาพวกคนใชข้ของปรุโรหธิตทภีที่ประจทาการอยมู ตจะมาฉวยไปอยตางโอหนังดข้วยขอเกภีที่ยวเนสืรอสามงตาม 
คสือ ทรุกสธิที่งทภีที่พวกเขาจะฉวยไดข้จากเครสืที่องบมูชาของผมูข้ถวาย

มภีหมายเหตรุไวข้อยตางชนัดเจนวตาพลนับพลาในระยะหลนังๆของสมนัยผมูข้วธินธิจฉนัยนภีร ยนังตนัรงอยมูตทภีที่เมสืองชภี
โลหร ทมีนึ่เมทืองชมีโลหห์เขากป็กระททาเชห่นนฮันี้นแกห่คนออิสราเอลทบกคนทมีนึ่มาทมีนึ่นฮันึ่น

ในแบบเดภียวกนัน 15 ยอินึ่งกวห่านฮันี้นอมีก กห่อนทมีนึ่เขาเผาไขมฮัน คนใชผู้ของปบโรหอิตเคยเขผู้ามากลห่าว
แกห่ชายผผผู้กระททาบผชานฮันี้นวห่า "ขอเนทืนี้อไปใหผู้ปบโรหอิตทอด ทห่านไมห่รฮับเนทืนี้อตผู้มจากเจผู้า ทห่านตผู้องการเนทืนี้อ
ดอิบ" 16 และถผู้าชายคนนฮันี้นกลห่าวแกห่เขาวห่า "ขอใหผู้เขาเผาไขมฮันเสมียกห่อน แลผู้วจงเอาไปตามชอบใจ
เถอิด" เขาจะตอบวห่า "ไมห่ไดผู้ เจผู้าตผู้องใหผู้เดมีดี๋ยวนมีนี้ ถผู้าไมห่ใหผู้ขผู้ากป็จะเอาไปโดยใชผู้กทาลฮัง" อภีกครนัร งทภีที่เราเหป็น
ถทึงความยโสโอหนังและการททาตามอทาเภอใจของพวกปรุโรหธิตทภีที่อยมู ตใตข้การนทาของเอลภี แมข้วตาพวก
ปรุโรหธิตไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับสตวนแบตงจากเครสืที่องสนัตวบมูชาบางอยตางไดข้ แตตพวกเขากลนับสนัที่งพวก
คนใชข้ของตนวตาพวกเขาอยากไดข้ไมตเพภียงเนสืรอทภีที่ตข้มแลข้วเทตานนัรน แตตอยากไดข้เนสืรอดธิบดข้วย หากผมูข้ใด
ขนัดขสืนหรสือขอใหข้พวกปรุโรหธิตเผาไขมนันตามทภีที่ก ทาหนดไวข้ขณะทภีที่ผมูข้ถวายยนังอยมูตทภีที่นนัที่นหนข้าแทตนบมูชา 
พวกคนใชข้ของพวกปรุโรหธิตกป็ขตมพวกเขาและขมูตวตาจะเอาสธิที่งทภีที่พวกเขาอยากไดข้ไปโดยใชข้ก ทาลนัง

1 ซมอ 2:17 แมข้ขข้อทภีที่แลข้วกลตาวถทึงพวกคนใชข้ของปรุโรหธิต แตตเรสืที่องนภีรกป็ยนังอยมูตใน
บรธิบทของบรุตรชายทนัรงสองของเอลภี นอกจากนภีร  ซามมูเอลออกความเหป็นวตา ดฮังนมีนี้แหละบาปของคน



หนบห่มทฮันี้งสองนฮันี้นจนงใหญห่หลวงนฮักตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพราะวห่าคนเหลห่านฮันี้นไดผู้ด ผหมอินึ่นของ
ถวายแดห่พระเยโฮวาหห์ ความหมายทภีที่สสืที่อออกมากป็คสือวตา บรุตรชายทนัรงสองของเอลภีเปป็นตนัวการในเรสืที่อง
ความยโสโอหนังและความฉข้อฉลทภีที่เกธิดขทึรนทภีที่พลนับพลา อนันทภีที่จรธิงแลข้วพวกเขาเปป็นหนัวโจกในเรสืที่องนภีร
เลย นอกจากนภีร  มนันเลวรข้ายจนถทึงจรุดทภีที่คนอธิสราเอลทนั ที่วไปทภีที่ดทาเนธินตามแบบของพระเจข้าเรธิที่ม
สะอธิดสะเอภียนการถวายเครสืที่องบมูชาแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าแลข้ว

1 ซมอ 2:18-19  คราวนภีร จรุดสนใจกลนับมาทภีที่ซามมูเอลหนรุตมทภีที่พลนับพลา แตห่ซามผเอล
ปรนนอิบฮัตอิอยผห่ตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ เปป็นเดป็ก คนทมีนึ่คาดเอวดผู้วยเอโฟดผผู้าปห่าน 19 ฝห่ายมารดา
เคยเยป็บเสทืนี้อเลป็กๆนทามาใหผู้เขาทบกปมี เมทืนึ่อนางขนนี้นไปพรผู้อมกฮับสามมีเพทืนึ่อถวายเครทืนึ่องบผชาประจทาปมี

ในฐานะเดป็กหนรุตมคนหนทึที่ง ซามมูเอลกป็รนับใชข้อยมูตตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทภีที่พลนับพลา
พรข้อมกนับเอโฟดผข้าปตาน อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวตา เดป็ก (นาอารณ์) บอกเปป็นนนัยวตาเขามภีอายรุมากกวตาเดป็กผมูข้
ชายเลป็กๆ ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาเขาสวมเอโฟดผข้าปตานซทึที่งปกตธิแลข้วสงวนไวข้สทาหรนับพวกปรุโรหธิตกป็
สนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วตาอยตางนข้อยเอลคานาหรเปป็นคนตระกมูลเลวภี (ดมู หมายเหตรุเกภีที่ยวกนับ 1:1 แมข้วตา
ขณะนนัรนเขาอาศนัยอยมูตทภีที่เอฟราอธิม แตตตข้นตระกมูลของเขากป็อยมูตในยมูดาหร นนัที่นคสือ เปป็นคนเอฟราอธิม ขข้อ
เทป็จจรธิงทภีที่วตาซามมูเอลไดข้รนับการยอมรนับอยตางเตป็มใจใหข้ททาหนข้าทภีที่ปรนนธิบนัตธิ โดยสวมแมข้กระทนั ที่ง
เอโฟด กป็ททาใหข้เกธิดคทาถามขทึรนมาวตาครอบครนัวของเขาจรธิงๆแลข้วไมตใชตคนเลวภีหรสือ หากไมตไดข้สสืบ
เชสืรอสายมาจากอาโรน

ความเหป็นเกภีที่ยวกนับมารดาอนันนตาตสืรนตนันถมูกกลตาวไวข้วตาขณะทภีที่เขาเตธิบโตขทึรน มารดาของเขากป็
นทาเสทืนี้อเลป็กๆมาใหข้เขาทรุกปภี เกภีที่ยวกนับคทาวตา ปมี และทบกปมี ดมูหมายเหตรุสทาหรนับ 1:3 คทาทภีที่แปลเปป็นคทาทนัรง
สอง (โยวรม) แมข้วตามภีความหมายตรงตนัววตา ‘วนัน’ ยนังมภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘เปป็นชตวงๆ’ หรสือ ‘เปป็น
ประจทา’ ในการใชข้ตรงนภีร

เอลคานาหรและครอบครนัวของเขานตาจะมายนังพลนับพลาปภีละสามครนัร งตามทภีที่ก ทาหนดไวข้โดย
พระราชบนัญญนัตธิของโมเสส ไมตวตากรณภีใด เมสืที่อพวกเขามายนังพลนับพลาเปป็นชตวงๆ นางฮนันนาหรกป็จะ
นทาเครสืที่องแตตงกายทภีที่จทาเปป็นมาดข้วย แนตนอนวตานางมภีอารมณรตตางๆทภีที่สนับสนปนเปกนัน นางพอใจมาก



ทภีที่บรุตรชายหนัวปภีของนางจะปรนนธิบนัตธิพระเยโฮวาหรพระเจข้าทภีที่พลนับพลาแมข้ยนังเปป็นเดป็ก กระนนัรนความ
รนักและสนัญชาตญาณของคนเปป็นแมตกป็โหยหาเขาเมสืที่อนางนทาของใชข้จทาเปป็นตตางๆมาใหข้เขา

1 ซมอ 2:20-21 ในการมาเยสือนเชตนนนัรนครนัร งหนทึที่ง แลผู้วเอลมีเคยอวยพรเอลคานาหห์
และภรรยาของเขา กลห่าววห่า "ขอพระเยโฮวาหห์ประทานเชทืนี้อสายแกห่ทห่านโดยหญอิงคนนมีนี้ แทนคนทมีนึ่
นางใหผู้ยทืมไวผู้แดห่พระเยโฮวาหห์" แลผู้วเขาทฮันี้งหลายกป็กลฮับบผู้านของตน 21 และพระเยโฮวาหห์ทรงเยมีนึ่ยม
เยมียนฮฮันนาหห์ และนางกป็ไดผู้ตฮันี้งครรภห์คลอดบบตรเปป็นชายสามหญอิงสอง และกบมารซามผเอลกป็เตอิบโต
ขนนี้นเฉพาะพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์

นภีที่เปป็นภาพประกอบทภีที่ชนัดเจนของหลนักการทภีที่วตาเราไมตสามารถใหข้พระเจข้ามากกวตาทภีที่
พระองครทรงใหข้เราไดข้ นางฮนันนาหรและเอลคานาหรไดข้มอบถวายบรุตรชายหนัวปภีของตนเหมสือนเปป็น
เครสืที่องบมูชาเพสืที่อการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า เอลภีทภีที่แมข้มภีความอตอนแอตตางๆกป็ทราบเรสืที่องนนัรนดภีและอวยพร
พวกเขาเพราะเรสืที่องนนัรน เขาจทึงอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ประทานบรุตรเพธิที่มใหข้แกตนาง พอเวลาผตานไป
นางฮนันนาหรกป็ใหข้ก ทาเนธิดบรุตรชายอภีกสามคนและบรุตรสาวสองคน ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือความ
เหป็นของเอลภีเกภีที่ยวกนับการใหข้ยสืมซทึที่งนางฮนันนาหรไดข้ใหข้ไวข้ตตอองครพระผมูข้เปป็นเจข้าในตนัวซามมูเอล อนันทภีที่
จรธิงนางไดข้ยกเขาใหข้พระเจข้าแลข้ว ซามมูเอลจทึงเตธิบโตขทึรนตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทภีที่เมสืองชภี
โลหร

1 ซมอ 2:22-25 ขณะเดภียวกนัน ฝห่ายเอลมีชรามากแลผู้ว และทห่านไดผู้ยอินถนงเรทืนึ่องราวทฮันี้ง
สอินี้นทมีนึ่บบตรชายทฮันี้งสองของทห่านกระททาแกห่คนออิสราเอล เชห่นวห่าเขาเขผู้าหาหญอิงทมีนึ่ปรนนอิบฮัตอิอยผห่ทมีนึ่ทาง
เขผู้าพลฮับพลาแหห่งชบมนบมดผู้วย 23 และทห่านกป็วห่ากลห่าวเขาทฮันี้งสองวห่า "ททาไมเจผู้าจนงกระททาเชห่นนฮันี้น 
เพราะเราไดผู้ยอินจากประชาชนทฮันี้งปวงถนงความชฮันึ่วซนนึ่งเจผู้ากระททา 24 ลผกเราเออ๋ย อยห่าททาเลย เพราะ
เรทืนึ่องทมีนึ่เราไดผู้ยอินไมห่ดมีเลย ลผกททาใหผู้ประชาชนของพระเยโฮวาหห์ททาการละเมอิด 25 ถผู้ามนบษยห์คนใด
กระททาผอิดตห่อมนบษยห์ดผู้วยกฮัน ผผผู้วอินอิจฉฮัยจะวอินอิจฉฮัยใหผู้เขา แตห่ถผู้ามนบษยห์กระททาบาปตห่อพระเยโฮวาหห์ 
ใครจะทผลขอเพทืนึ่อเขาไดผู้เลห่า" แตห่เขาทฮันี้งสองหาไดผู้ฟฮังเสมียงบอิดาของเขาไมห่ เพราะวห่าเปป็นนทนี้าพระทฮัย
ของพระเยโฮวาหห์ทมีนึ่จะทรงประหารเขาเสมีย



บรุตรชายทนัรงสองของเอลภี นนัที่นคสือ โฮฟนภีและฟภีเนหนัส ไมตเพภียงเยตอหยธิที่งและฉข้อฉลเทตานนัรนใน
การหาประโยชนรจากระบบพลนับพลา แตตพวกเขายนังททาผธิดศภีลธรรมอยตางหนข้าไมตอายดข้วย เหป็นไดข้
ชนัดวตา พวกเขามภีคมูตขาทภีที่เตป็มใจนนัที่นคสือพวกผมูข้หญธิงทภีที่ททาการลตวงประเวณภีและเลตนชมูข้กนับเขาทนัรงสอง 
กระนนัรนความชนั ที่วของพวกเขากป็ใหญตยธิที่งนนัก อาจเปป็นไดข้วตาแทนทภีที่จะททาการลตวงประเวณภีอยตาง
โจตงแจข้ง พวกเขากลนับลตอลวงบรรดาผมูข้หญธิงใจงตายทภีที่ประตมูพลนับพลา จากนนัรนกป็ททาการลตวงประเวณภี
กนับพวกนางในทภีที่สตวนตนัวทภีที่อสืที่น ไมตวตากรณภีใด ความบาปของพวกเขากป็ถมูกกระททาอยตางหนข้าไมตอาย

ปฏธิกธิรธิยาของเอลภีกป็บตงบอกถทึงสธิที่งทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นการเลภีรยงดมูบรุตรทนัรงสองของเขาอยตาง
ตามใจ เขาเพภียงดรุบรุตรทนัรงสองสทาหรนับความชนั ที่วชข้าของพวกเขาและปลตอยใหข้พวกเขาททาแบบเดธิมตตอ
ไป แนตทภีเดภียว พวกเขาททาใหข้ประชาชนขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าททาการละเมธิดจรธิงๆ เขาลข้มเหลวใน
การใชข้มาตรการขนัรนเดป็ดขาด เชตน ใชข้ก ทาลนังหข้ามพวกเขามธิใหข้เขข้าใกลข้พลนับพลาหรสือสนัที่งใหข้มภีการ
ลงโทษสทาหรนับการเลตนชมูข้และการลตวงประเวณภีอยตางหนข้าดข้านตามทภีที่พบในพระราชบนัญญนัตธิของ
โมเสส (ประหารชภีวธิต) แทนทภีที่จะททาแบบนนัรน เขากลนับแคตสนัที่งสอนพวกเขาวตาใครจะวธิงวอนเผสืที่อพวก
เขาเมสืที่อพวกเขาททาบาปตตอองครพระผมูข้เปป็นเจข้า ดข้วยเหตรุนภีร  “เขาทนัรงสองหาไดข้ฟนังเสภียงบธิดาของเขาไมต” 
แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรงเตรภียมพรข้อมแลข้วทภีที่จะประหารพวกเขาดข้วยพระองครเอง นนั ที่นจะเกธิดขทึรนในไมต
ชข้าดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 4:11

1 ซมอ 2:26 ตรงขข้ามกนับความชนั ที่วชข้าทภีที่เพธิที่งถมูกบรรยายไวข้ ฝห่ายกบมารซามผเอลกป็
เตอิบโตขนนี้นและเปป็นทมีนึ่ชอบมากขนนี้นเฉพาะพระเยโฮวาหห์และตห่อหนผู้าคนทฮันี้งปวงดผู้วย ดมู ความเหป็น
คลข้ายๆกนันในลมูกา 2:52 นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถทึงอรุปนธิสนัยทภีที่ชอบธรรมของซามมูเอล อภีกครนัร งทภีที่นภีที่
บอกเปป็นนนัยวตาเขาไดข้รนับการอบรมสนัที่งสอนจากมารดานานพอทภีที่เขาจะสามารถตข้านทานอธิทธธิพล
ตตางๆอนันชนั ที่วรข้ายทภีที่พลนับพลาไดข้

1 ซมอ 2:27-29 ขณะเดภียวกนัน ครฮันี้งนฮันี้นมมีบบรบษของพระเจผู้ามาหาเอลมี กลห่าวแกห่ทห่านวห่า
"พระเยโฮวาหห์ตรฮัสดฮังนมีนี้วห่า `เราไดผู้เผยเราเองใหผู้แจผู้งแกห่เรทือนบรรพบบรบษเจผู้า เมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายอยผห่ใน
อมียอิปตห์ใตผู้บฮังคฮับวงศห์วานของฟาโรหห์ 28 และเราไดผู้เลทือกเขาออกจากตระกผลออิสราเอลทฮันี้งหมดใหผู้



เปป็นปบโรหอิตของเรา เพทืนึ่อจะขนนี้นไปถวายทมีนึ่แทห่นบผชาของเรา เพทืนึ่อเผาเครทืนึ่องหอม เพทืนึ่อสวมเอโฟดตห่อ
หนผู้าเรา และเราไดผู้มอบบรรดาของทมีนึ่บผชาดผู้วยไฟซนนึ่งคนออิสราเอลนทามาถวายนฮันี้นแกห่เรทือน
บรรพบบรบษของเจผู้า 29 เหตบใดเจผู้าจนงเหยมียบยทนึ่าเครทืนึ่องสฮัตวบผชาของเรา และของทมีนึ่เขาถวายตาม
บฮัญชาของเราในทมีนึ่อาศฮัยของเรา และใหผู้เกมียรตอิแกห่บบตรชายทฮันี้งสองของเจผู้าเหนทือเรา และกระททาใหผู้
ตฮัวของเจผู้าทฮันี้งหลายอผู้วนพมี ดผู้วยสห่วนทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบดจากของถวายทบกรายจากออิสราเอลชนชาตอิของเรา'

เราไมตทราบวตาบรุรรุษของพระเจข้าผมูข้นภีร เปป็นใคร ไมตวตาเขาจะเปป็นใครกป็ตาม เขากป็เลตาทวนอยตาง
ยตอๆเกภีที่ยวกนับประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอลตนัรงแตตสมนัยโมเสสเปป็นตข้นมา โดยชภีร ใหข้เหป็นวตาพระเจข้าไดข้
ประทานสธิทธธิพธิเศษในตทาแหนตงปรุโรหธิตใหข้แกตอาโรนและลมูกหลานของเขา ผมูข้พยากรณรทตานนภีร  ซทึที่ง
อาจเปป็นปรุโรหธิตคนหนทึที่งเองดข้วย จทึงวตากลตาวเอลภีสทาหรนับความฉข้อฉลทภีที่เขายอมใหข้เกธิดขทึรนทภีที่
พลนับพลา นภีที่สสืที่อวตาเอลภีไมตเพภียงทราบถทึงการปฏธิบนัตธิอนันฉข้อฉลซทึที่งเกธิดขทึรนทภีที่นนัที่นเทตานนัรน แตตเขายนังหา
ประโยชนรจากมนันเองดข้วย (ดมู หมายเหตรุสทาหรนับ 2:13-17) นอกจากนภีร  3:13 กป็กลตาวโทษเอลภีทภีที่ไมต
หข้ามปรามความชนั ที่วชข้าของบรุตรทนัรงสองของเขา

1 ซมอ 2:30 พระเจข้าโดยทางบรุรรุษของพระเจข้าคนนภีรจทึงบอกเอลภีลตวงหนข้าวตา
พระองครไดข้ทรงสนัญญากนับอาโรนไวข้วตาบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะปรนนธิบนัตธิตตอพระพนักตรร
พระองครในฐานะปรุโรหธิตตลอดไปเปป็นนธิตยร อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับเอลภี มนันจะไมตเปป็นเชตนนนัรน 
เพราะฉะนฮันี้นพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของออิสราเอลจนงตรฮัสวห่า `เราพผดจรอิงๆวห่าวงศห์วานของเจผู้าและ
วงศห์วานบอิดาของเจผู้าจะเขผู้าออกตห่อหนผู้าเราอยผห่เปป็นนอิตยห์' แตห่บฮัดนมีนี้พระเยโฮวาหห์ทรงประกาศวห่า `ขอ
ใหผู้การนฮันี้นหห่างไกลจากเรา เอลภีไดข้ททาใหข้พระสนัญญาของพระเจข้าทภีที่มภีตตออาโรนเปป็นโมฆะไปจน
พระเจข้าจะไมตทรงใหข้พระสนัญญานนัรนเปป็นจรธิงสทาหรนับเขาอภีกตตอไป เพราะวห่าผผผู้ทมีนึ่ใหผู้เกมียรตอิแกห่เรา เรา
จะใหผู้เกมียรตอิ และบรรดาผผผู้ทมีนึ่ดผหมอินึ่นเรา ผผผู้นฮันี้นจะถผกดผหมอินึ่น หลนักการหนทึที่งทภีที่ลทึกซทึร งซทึที่งขยายตตอมาจน
ทรุกวนันนภีร ยนังมภีอยมูตเหมสือนเดธิม นนัที่นคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้เกภียรตธิองครพระผมูข้เปป็นเจข้ากป็จะไดข้รนับเกภียรตธิ คน
เหลตานนัรนทภีที่เคารพนนับถสือพระองครและกฎเกณฑรตตางๆของพระองครเพภียงเลป็กนข้อยกป็จะไดข้รนับการ
นนับถสือเพภียงเลป็กนข้อยจากพระองคร อนันทภีที่จรธิงแลข้วคทาทภีที่แปลวตา ดผหมอินึ่น (คาลนัล) มนักถมูกแปลเปป็น ‘แชตง
สาป’ พระเจข้าทรงอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้เกภียรตธิพระองครและอยตางนข้อยกป็ระงนับพระพรของ



พระองครไวข้จากคนเหลตานนัรนทภีที่เพธิกเฉยพระองคร เหป็นไดข้ชนัดวตาเอลภีไดข้ดมูหมธิที่นพระเจข้าในการยอม
ใหข้การฉข้อฉลทนัรงหมดเกธิดขทึรนขณะทภีที่เขาททาหนข้าทภีที่มหาปรุโรหธิตอยมูต

1 ซมอ 2:31-34 ดนังนนัรน บรุรรุษของพระเจข้าผมูข้นภีร จทึงใหข้คทาเตสือนทภีที่นตากลนัวไวข้ ดผเถอิด วาระ
นฮันี้นจะมาถนงอยผห่แลผู้วทมีนึ่เราจะตฮัดแขนของเจผู้าออก และตฮัดแขนของวงศห์วานบอิดาของเจผู้าออก เพทืนึ่อจะ
ไมห่มมีคนชราสฮักคนเดมียวในวงศห์วานของเจผู้า 32 แลผู้วเจผู้าจะเหป็นศฮัตรผในทมีนึ่อาศฮัยของเรา คทือในความ
มฮันึ่งคฮันึ่งทฮันี้งสอินี้นทมีนึ่พระเจผู้าจะทรงประทานแกห่ออิสราเอล และจะไมห่มมีคนชราในวงศห์วานของเจผู้าเปป็น
นอิตยห์ 33 คนของเจผู้าซนนึ่งเรามอิไดผู้ตฮัดขาดเสมียจากแทห่นบผชาของเรานฮันี้น จะมมีชมีวอิตอยผห่เพทืนึ่อททารผู้ายดวงตา
ของเจผู้า และททาใหผู้ใจของเจผู้าเศรผู้าโศก และบรรดาผลอฮันเพอินึ่มพผนในวงศห์วานของเจผู้าจะตายในวฮัย
อฮันเบห่งบานของเขา

วนันเหลตานนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้าทภีที่บรุตรทนัรงสองของเอลภีจะถมูกททาลาย วลภีทภีที่กลตาววตาแขนของ
เขาจะถมูกตนัดออกรวมถทึงแขนของวงศรวานบธิดาของเขาดข้วยกป็เปป็นอรุปไมยทภีที่หมายความวตาบรุตรชาย
ทนัรงสองของเขาจะถมูกฆตาตายเสภีย เมสืที่อเอลภีตายในวนันเดภียวกนันกนับทภีที่บรุตรทนัรงสองของเขาตาย กป็ไมตมภีคน
ชราเหลสืออยมูตเลยในลทาดนับพงศรตตอมาของเขา กตอนเขาสธิรนชภีวธิต เอลภีกป็ไดข้ทราบวตาศนัตรมูคนหนทึที่งในพวก
คนฟภีลธิสเตภียไดข้เอาหภีบแหตงพนันธสนัญญาไปเสภียแลข้ว คนเหลตานนัรนทภีที่จะสสืบเชสืรอสายตตอจากเขา (ลมูก
หลานของเขา) สรุดทข้ายแลข้วจะไมตไดข้รนับอนรุญาตใหข้เปป็นมหาปรุโรหธิตอภีกตตอไป นอกจากนภีร  บรุตรชาย
ทนัรงสองของเขา ผมูข้เปป็น “ผลอนันเพธิที่มพมูนในวงศรวานของเจข้า” จะตายขณะยนังหนรุตม มนันเกธิดกนับพวกเขา
ตามนนัรนจรธิงๆ ดมู 4:11

ยธิที่งกวตานนัรน บรุรรุษของพระเจข้าผมูข้นภีร แจข้งใหข้เอลภีทราบอภีกวตา 34 และสอินึ่งนมีนี้จะเปป็นหมายสทาคฮัญแกห่
เจผู้า ซนนึ่งจะบฮังเกอิดแกห่บบตรชายทฮันี้งสองของเจผู้า คทือโฮฟนมีและฟมีเนหฮัส ทฮันี้งสองจะสอินี้นชมีวอิตในวฮันเดมียว 
บรุตรชายทนัรงสองของเขาจะตายในวนันเดภียวกนัน มนันเกธิดขทึรนตามนนัรนจรธิงๆ ดมู 4:11

1 ซมอ 2:35-36 บรุรรุษของพระเจข้าผมูข้นภีรซทึที่งพมูดแทนพระเจข้าแจข้งใหข้เอลภีทราบวตา และเรา
จะใหผู้ปบโรหอิตผผผู้สฮัตยห์ซทืนึ่อของเราเกอิดขนนี้นมา ซนนึ่งจะกระททาตามสอินึ่งทมีนึ่มมีอย ผห่ในจอิตในใจของเรา และเราจะ
สรผู้างวงศห์วานมฮันึ่นคงใหผู้เขา และเขาจะดทาเนอินอยผห่ตห่อหนผู้าผผผู้ทมีนึ่เราเจอิมไวผู้เปป็นนอิตยห์ คทาพยากรณรนภีรถมูก



ททาใหข้สทาเรป็จจรธิงใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 2:27-35 ทภีที่ซาโลมอนถอดอาบภียาธารร ลมูกหลานของเอลภีออกจาก
ตทาแหนตงปรุโรหธิตและแตตงตนัรงศาโดกใหข้รนับตทาแหนตงของเขาแทน

36 และตห่อมาทบกคนทมีนึ่ยฮังเหลทืออยผห่ในวงศห์วานของเจผู้าจะมากราบไหวผู้เขาขอเงอินเหรมียญ
หนนนึ่งและขนมปฮังกผู้อนหนนนึ่ง และจะกลห่าววห่า "ขอทห่านกรบณาตฮันี้งขผู้าพเจผู้าไวผู้ในตทาแหนห่งปบโรหอิตสฮักทมี
หนนนึ่งเถอิด เพทืนึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้รฮับประทานอาหารสฮักหนห่อยหนนนึ่ง" '" ในวนันนนัรนลมูกหลานของเอลภีจะ
อข้อนวอนขอหนข้าทภีที่ปรนนธิบนัตธิเลป็กๆนข้อยๆในตทาแหนตงปรุโรหธิต พวกเขาจะไมตมภีสธิทธธิพธิเศษของการ
เปป็นมหาปรุโรหธิตอภีกตตอไป

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 3: การพสุน่งเปน้าครนัขึ้งสสุดทน้ายไปทขีที่ซามมูเอลในชน่วงวนัยเดป็กของเขาทขีที่
พลนับพลาถมูกนนาเสนอ ทขีที่ถมูกรวมไวน้ดน้วยคสือเรสืที่องราวอนันโดน่งดนังของการทขีที่พระเจน้าตรนัสกนับเขาในตอน
กลางคสืน

1 ซมอ 3:1 หลนังจากคทาเตสือนทภีที่เปป็นลางรข้ายนนัรนโดยบรุรรุษของพระเจข้าผมูข้ไมต
ปรากฏชสืที่อทภีที่กลตาวตตอเอลภีในบททภีที่แลข้ว จรุดสนใจกป็วกกลนับมาทภีที่ซามมูเอลขณะทภีที่เขาเปป็นเดป็กหนรุตมคน
หนทึที่งทภีที่พลนับพลา ฝห่ายกบมารซามผเอลปรนนอิบฮัตอิพระเยโฮวาหห์อยผห่ตห่อหนผู้าเอลมี แมข้จะมภีความ
เสสืที่อมทรามเกธิดขทึรนดกดสืที่นทภีที่พลนับพลา ซามมูเอลหนรุตมกป็ยนังปรนนธิบนัตธิองครพระผมูข้เปป็นเจข้าภายใตข้การสนัที่ง
สอนของเอลภี อยตางไรกป็ตาม มภีความเหป็นทภีที่เปป็นลางถมูกกลตาวไวข้ ในสมฮัยนฮันี้นพระดทารฮัสของพระเยโฮ
วาหห์มมีมาแตห่นผู้อย ไมห่มมีนอิมอิตบห่อยนฮัก คทาทภีที่แปลวตา มมีมาแตห่นผู้อย (ยาคารณ์) มภีความหมายวตามภีคตาเพราะ
ความหายากของมนัน ความหมายนตาจะใชตทภีที่วตาถข้อยคทาใดกป็ตามจากองครพระผมูข้เปป็นเจข้านนัรนหายากใน
สมนัยนนัรน พระองครมธิไดข้ตรนัสจากพลนับพลาเหมสือนทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาในสมนัยของโมเสส เหป็น
ไดข้ชนัดวตาพระเจข้ามธิไดข้ทรงตอบผตานทางอมูรธิมและธนัมมธิมเชตนกนัน ไมตมภีนธิมธิตอยตางเปธิดเผยจากพระเจข้า
ในสมนัยนนัรน การสธิรนสรุดลงของสมนัยผมูข้วธินธิจฉนัยในประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอลกป็มสืดมนจรธิงๆ

1 ซมอ 3:2-6 ในฉากหลนังนภีร เองคสือ บนันททึกเรสืที่องราวเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าตรนัสกนับ
ซามมูเอลในเวลากลางดทึก อยผห่มาครฮันี้งนฮันี้นเอลมีนอนอยผห่ในทมีนึ่นอนของตน ตาของทห่านเรอินึ่มมทืดมฮัว มอง



อะไรไมห่เหป็น 3 ตะเกมียงของพระเจผู้ายฮังไมห่ดฮับ ซามผเอลนอนอยผห่ในพระวอิหารของพระเยโฮวาหห์ ทมีนึ่ทมีนึ่
หมีบของพระเจผู้าอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น

วลภีทภีที่กลตาววตาตาของเอลภีเรธิที่มมสืดมนัวกป็นตาจะหมายถทึงการมองเหป็นของเขาทภีที่ถดถอยลงในวนัย
ชรา ตะเกภียงของพระเจข้านตาจะหมายถทึงคนันประทภีปทองคทาในพลนับพลาซทึที่งถมูกจรุดและเตธิมนทรามนันทรุก
เยป็นเพสืที่อใหข้สตองสวตางตลอดคสืน ตะเกภียงบางอนันของเจป็ดอนันนนัรนของคนันประทภีปกป็ดนับลงกตอนรรุตงสาง 
นภีที่จทึงหมายความวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขทึรนในชตวงกลางดทึก วลภีทภีที่กลตาวถทึงพระวธิหารกป็เปป็นคทาเปรภียบทภีที่
หมายถทึงพลนับพลาอภีกครนัร ง นภีที่สสืที่อดข้วยวตาซามมูเอลนอนอยมูตในหรสือทภีที่พลนับพลา เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตหตาง
ไกลจากเอลภีนายของเขา

ดข้วยเหตรุนภีร ในคสืนวนันนนัรนเอง 4 พระเยโฮวาหห์ทรงเรมียกซามผเอลและซามผเอลทผลตอบวห่า 
"ขผู้าพเจผู้าอยผห่นมีนึ่" 5 เขาจนงวอินึ่งไปหาเอลมีและวห่า "ขผู้าพเจผู้าอยผห่นมีนึ่ ดผู้วยทห่านรผู้องเรมียกขผู้าพเจผู้า" แตห่เอลมี
ตอบวห่า "เราไมห่ไดผู้เรมียกเจผู้า จงกลฮับไปนอนอมีก" เขากป็ไปนอน 6 และพระเยโฮวาหห์ทรงเรมียกขนนี้นอมีก
วห่า "ซามผเอลเออ๋ย" และซามผเอลกป็ลบกขนนี้นไปหาเอลมีกลห่าววห่า "ขผู้าพเจผู้าอยผห่นมีนึ่ ดผู้วยทห่านรผู้องเรมียก
ขผู้าพเจผู้า" แตห่เอลมีตอบวห่า "ลผกเออ๋ย เรามอิไดผู้เรมียกเจผู้า จงนอนอมีก"

วลภีทภีที่แปลวตา “ขข้าพเจข้าอยมูตนภีที่” จรธิงๆแลข้วแปลมาจากคทาๆเดภียว (ฮวินเนหณ์) และมภีความหมาย
ตรงตนัววตา ‘ดมูเถธิด’ หรสือ ‘ทภีที่นภีที่’ มนันจทึงแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ขข้าพเจข้าอยมูตทภีที่นภีที่’ ความหมายทภีที่ใหญตกวตากป็เปป็น
สทานวนของคทาตอบสมนัยใหมตทภีที่วตา “ครนับผม” อาจเปป็นไดข้วตาเสภียงทภีที่ซามมูเอลไดข้ยธินนนัรนจรธิงๆแลข้วมา
จากทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดและพระทภีที่นนั ที่งกรรุณา ซามมูเอลผมูข้นตาสงสารคธิดวตาเอลภีก ทาลนังเรภียกเขา ดนังนนัรน เขาจทึง
สะดรุข้งขทึรนเพสืที่อปรนนธิบนัตธินายของตน แนตนอนวตาเอลภีสนัที่งใหข้เขากลนับไปนอนในแตตละครนัร ง

1 ซมอ 3:7 ความเหป็นทภีที่นตาตกใจจทึงถมูกกลตาว ฝห่ายซามผเอลไมห่เคยรผผู้จฮักพระเย
โฮวาหห์ และยฮังไมห่เคยทรงสทาแดงพระดทารฮัสของพระเยโฮวาหห์แกห่เขา นภีที่นตาจะหมายความวตาแมข้วตาซา
มมูเอลรมูข้จนักองครพระผมูข้เปป็นเจข้าอยตางแนตนอน แตตเขากป็ยนังไมตมภีความสนัมพนันธรสตวนตนัวกนับพระองคร เรา
อาจกลตาวไดข้วตาซามมูเอลยนังไมตไดข้ ‘รนับความรอด’ ในความหมายของพระคนัมภภีรรใหมต ดมู ยอหรน 17:3 
นภีที่สสืที่อวตาแมข้กระทนั ที่งในยรุคสมนัยของพระราชบนัญญนัตธิ คนมารมูข้จนักองครพระผมูข้เปป็นเจข้าเปป็นการสตวนตนัว



เหมสือนกนับทภีที่เราททากนันในปนัจจรุบนัน อยตางไรกป็ตาม ณ ชตวงวนัยเดป็กนภีรของซามมูเอล เหตรุการณรนนัรนกป็ยนังไมต
เกธิดขทึรน ยธิที่งไปกวตานนัรน พระเจข้ากป็ยนังไมตไดข้ทรงเปธิดเผยพระวจนะของพระองครแกตซามมูเอลเหมสือน
อยตางทภีที่พระองครจะทรงเปธิดเผยแกตเขาในฐานะศาสดาพยากรณรในเวลาตตอมา แมข้วตาซามมูเอลดทาเนธิน
ตามทางของพระเจข้าอยมูตแลข้ว เขากป็ยนังตข้องมารมูข้จนักองครพระผมูข้เปป็นเจข้าอยมู ตดภี

1 ซมอ 3:8-10 ขณะเดภียวกนัน พระสรุรเสภียงของพระเจข้ากป็ยนังเรภียกซามมูเอลใน
คทที่าคสืนนนัรนตตอไป และพระเยโฮวาหห์ทรงเรมียกซามผเอลอมีกเปป็นครฮันี้งทมีนึ่สาม ซามผเอลกป็ลบกขนนี้นไปหาเอลมี
กลห่าววห่า "ขผู้าพเจผู้าอยผห่นมีนึ่ ดผู้วยทห่านรผู้องเรมียกขผู้าพเจผู้า" แลผู้วเอลมีจนงหยฮันึ่งรผผู้วห่าพระเยโฮวาหห์ทรงเรมียกเดป็ก
นฮันี้น 9 เพราะฉะนฮันี้นเอลมีจนงพผดกฮับซามผเอลวห่า "จงไปนอนเสมียเถอิด ถผู้าพระองคห์ทรงเรมียกเจผู้า เจผู้าจง
ทผลวห่า `พระเยโฮวาหห์เจผู้าขผู้า ขอพระองคห์ตรฮัสเถอิด เพราะผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์คอยฟฮังอยผห่'" ซามผเอล
จนงกลฮับไปนอนในทมีนึ่ของตน 10 และพระเยโฮวาหห์เสดป็จมาประทฮับยทืนอยผห่ ทรงเรมียกอยห่างครฮันี้งกห่อนๆ
วห่า "ซามผเอล ซามผเอลเออ๋ย" และซามผเอลทผลตอบวห่า "ขอตรฮัสเถอิด เพราะผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์คอย
ฟฮังอยผห่"

เอลภีเขข้าใจจนไดข้วตาพระเจข้ากทาลนังตรนัสกนับซามมูเอลหนรุตม เขาจทึงสนัที่งวตาหากเสภียงนนัรนเรภียกเขาอภีก 
เขากป็ตข้องตอบกลนับไปวตา “พระเยโฮวาหรเจข้าขข้า ขอพระองครตรนัสเถธิด เพราะผมูข้รนับใชข้ของพระองคร
คอยฟนังอยมูต'” แนตนอนวตาพระเจข้าตรนัสอภีกครนัร งและซามมูเอลตอบกลนับไปตามทภีที่ถมูกสนัที่ง นตาสนใจตรงทภีที่
วตาในครนัร งสรุดทข้ายนภีร  มภีหมายเหตรุไวข้วตาพระเจข้าเสดป็จมา “ประทนับยสืนอยมูต ทรงเรภียกอยตางครนัร งกตอนๆวตา 
"ซามมูเอล ซามมูเอลเออ๋ย"” มภีหมายเหตรุไวข้วตาพระองครประทนับยสืนอยมูตอาจในฐานะพระครธิสตรหรสือ
พระเจข้าผมูข้ทรงปรากฏพระองครในรมูปมนรุษยร นอกจากนภีร  ในครนัร งสรุดทข้ายนภีร  พระองครทรงเรภียกชสืที่อซามมู
เอลสองครนัร ง

1 ซมอ 3:11-14 สทาหรนับซามมูเอลหนรุตม พระเจข้าทรงเปธิดเผยสธิที่งทภีที่พระองครทรงตนัรง
พระทนัยวตาจะกระททาตตอเอลภี แลผู้วพระเยโฮวาหห์ตรฮัสกฮับซามผเอลวห่า "ดผเถอิด เราจะททาสอินึ่งหนนนึ่งใน
ออิสราเอล หผของทบกคนผผผู้ทมีนึ่ไดผู้ยอินจะซห่าทฮันี้งสองขผู้าง 12 ในวฮันนฮันี้นเราจะกระททาใหผู้สอินึ่งสารพฮัดทมีนึ่เรา
กลห่าวไวผู้เกมีนึ่ยวดผู้วยเรทืนึ่องวงศห์วานของเอลมีใหผู้สทาเรป็จเสมียตห่อเอลมี ตฮันี้งแตห่ตผู้นจนถนงทมีนึ่สบด 13 ดฮังนฮันี้นเราจนง



บอกเขาวห่า เราจะลงโทษวงศห์วานของเขาเปป็นนอิตยห์ เพราะความชฮันึ่วชผู้าซนนึ่งเขารผผู้แลผู้ว เพราะบ บตรชาย
ทฮันี้งสองของเขาประพฤตอิเลวรผู้าย และเขากป็มอิไดผู้หผู้ามปราม 14 เพราะฉะนฮันี้นเราจนงปฏอิญาณตห่อวงศห์
วานของเอลมีวห่า ความชฮันึ่วชผู้าของวงศห์วานเอลมีนฮันี้นจะลบลผู้างเสมียดผู้วยเครทืนึ่องสฮัตวบผชา และของถวาย
ไมห่ไดผู้เปป็นนอิตยห์"

แนตทภีเดภียว สธิที่งทภีที่พระเจข้าก ทาลนังจะบอกซามมูเอลจะททาใหข้หมูของเขาซตาไป (หรสือสนัที่นไป) เราไมต
ทราบชนัดเจนวตาซามมูเอลทราบสธิที่งทภีที่บรุรรุษของพระเจข้าผมูข้นนัรนไดข้บอกเอลภีในบททภีที่ 2 หรสือไมต มนันบอก
เปป็นนนัยวตาเขานตาจะทราบ ดข้วยเหตรุนภีรพระเจข้าจทึงทรงบอกซามมูเอลวตาพระองครทรงมภีพระประสงครทภีที่
จะททาทรุกสธิที่งทภีที่พระองครไดข้ตรนัสตตอสมูข้เอลภีและวงศรวานของเขา (นนัที่นคสือ บรุตรทนัรงสองของเขา) เมสืที่อ
พระองครทรงเรธิที่มแลข้ว พระองครกป็จะทรงททาใหข้เสรป็จเรสืที่อง เกรงวตาซามมูเอลไมตทราบเรสืที่องราวทนัรงหมด 
พระเจข้าจทึงทรงบอกเขาวตาพระองครจะทรงพธิพากษาวงศห์วาน (เชสืรอสาย) ของเอลภีอยตางถาวรเพราะ
ความบาปในวงศรวานนนัรนทภีที่เอลภีกป็ทราบดภี

กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือวตา บรุตรชายทนัรงสองของเขาไดข้ททาตนัวใหข้เลวทรามและเอลภีไมตไดข้ททา
อะไรเลยเพสืที่อหข้ามปรามพวกเขา คทาทภีที่แปลวตา เลวรผู้าย (คาลนัล) ในการใชข้ตรงนภีรมภีความหมายไดข้ดข้วย
วตา ‘นตารนังเกภียจ’ ยธิที่งไปกวตานนัรน พระเจข้าจะไมตทรงยอมรนับเครสืที่องสนัตวบมูชาทภีที่พวกเขาถวายเพสืที่อปกปธิด
ความบาปของพวกเขาเลย ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตาลบลผู้าง (คาฟารณ์) มนักแปลเปป็น ‘การลบ
มลทธิน’ ไมตมภีเครสืที่องสนัตวบมูชาหรสือเครสืที่องถวายบมูชาใดทภีที่เขาสามารถนทามาจะลบมลทธินใหข้ก นับความ
บาปแหตงวงศรวานของเขาไดข้

1 ซมอ 3:15-18 ซามมูเอลหนรุตมนอนตาคข้างตลอดเวลาทภีที่เหลสือของคสืนนนัรนโดย
ซทึมซนับขข้อความทภีที่นตากลนัวทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงบอกเขาแลข้ว ซามผเอลนอนอยผห่จนรบห่งเชผู้า เขาเปอิดประต ผ
พระนอิเวศของพระเยโฮวาหห์ และซามผเอลกป็กลฮัวไมห่กลผู้าบอกนอิมอิตนฮันี้นแกห่เอลมี 16 เอลมีกป็เรมียกซามผเอ
ลมากลห่าววห่า "ซามผเอล บบตรของขผู้าเออ๋ย" และซามผเอลตอบวห่า "ขผู้าพเจผู้าอยผห่นมีนึ่" 17 และเอลมีถามวห่า 
"เรทืนึ่องอะไรนะทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงบอกเจผู้า ขออยห่าปอิดบฮังไวผู้จากเราเลย ถผู้าเจผู้าปอิดบฮังสอินึ่งใดไวผู้จาก
เราในเรทืนึ่องทฮันี้งสอินี้นทมีนึ่พระองคห์ทรงบอกแกห่เจผู้ากป็ขอพระเจผู้าทรงลงโทษเจผู้าและใหผู้หนฮักยอินึ่งกวห่า" 18 ดฮัง



นฮันี้นซามผเอลจนงบอกทบกอยห่างแกห่เอลมี ไมห่ไดผู้ปอิดบฮังอะไรไวผู้จากทห่านเลย และเอลมีวห่า "คทือพระเยโฮวาหห์
เอง ขอพระองคห์ทรงกระททาตามสอินึ่งทมีนึ่พระองคห์ทรงเหป็นชอบเถอิด"

เหป็นไดข้ชนัดวตาหนข้าทภีที่สตวนหนทึที่งของซามมูเอลคสือ การเปธิดประตมูพลนับพลาในตอนเชข้าซทึที่งเขากป็
กระททา เขาระแวงวตาเอลภีจะถามสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ตรนัสและเขากลนัวทภีที่จะเปธิดเผยเรสืที่องนนัรน เอลภีกป็มาตาม
ทภีที่คาดและกดดนันซามมูเอลใหข้เปธิดเผยสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงบอกเขาเมสืที่อคสืนกตอนหนข้า ดข้วยเหตรุนภีรซามมู
เอลจทึงบอกเรสืที่องราวทนัรงหมดแกตเขา เขาไมตไดข้เกป็บงทาสธิที่งใดไวข้เลย เอลภีซทึที่งอาจอทึรงไปไดข้แตตแกข้เกภีรยวและ
หมายเหตรุวตามนันเปป็นมาจากองครพระผมูข้เปป็นเจข้า เขานตาจะพทึมพทาวตา “ขอพระองครทรงกระททาตามสธิที่งทภีที่
พระองครทรงเหป็นชอบเถธิด” เขาจะกลตาวอะไรไดข้อภีก พระเจข้าไดข้ทรงสตงคทาเตสือนโดยตรงมาอภีกหน
แลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาไมตไดข้ททาอะไรเลยเพสืที่อแกข้ไขความชนั ที่วรข้ายของบรุตรทนัรงสองของเขาซทึที่งพระเจข้า
ไดข้ทรงเตสือนแลข้วในบททภีที่ 2

1 ซมอ 3:19-21 ขณะเดภียวกนัน และซามผเอลกป็เตอิบโตขนนี้น และพระเยโฮวาหห์ทรง
สถอิตกฮับทห่าน มอิใหผู้วาจาของทห่านตกไปเปลห่าแตห่สฮักคทาเดมียว 20 และชนออิสราเอลทฮันี้งปวง ตฮันี้งแตห่ดาน
ถนงเบเออรห์เชบากป็ทราบวห่า ซามผเอลไดผู้รฮับการแตห่งตฮันี้งใหผู้เปป็นผผผู้พยากรณห์ของพระเยโฮวาหห์ เมสืที่อซามมู
เอลเตธิบโตเปป็นผมูข้ใหญต เขากป็ไมตปลตอยใหข้ถข้อยคทาของพระเจข้าตกถทึงดธินสนักคทาเดภียว นภีที่นตาจะหมายถทึง
อะไรบางอยตางทภีที่มภีคตาซทึที่งเราระมนัดระวนังทภีที่จะไมตททาหลตน ซามมูเอลจทึงเรธิที่มระมนัดระวนังมากๆเรสืที่องพระ
วจนะของพระเจข้า โดยไมตปลตอยใหข้อะไรทภีที่ถมูกเขภียนหรสือถมูกกลตาวตกหลตนอยตางสะเพรตาเลย (ใหข้เรา
สนังเกตวตาถน้อยคนาของพระเจข้าถมูกเอตยถทึงในรมูปพหมูพจนร นภีที่ไมตเพภียงสสืที่อถทึงการดลใจดข้านถข้อยคทาของ
พระคนัมภภีรรเทตานนัรน แตตสสืที่อถทึงการเกป็บรนักษาไวข้ดข้านถข้อยคทาเชตนกนัน) ความหมายนภีรกป็เปป็นอรุปไมยถทึงการ
ทภีที่เขาซทึมซนับทรุกคทาของพระเจข้าอยตางระมนัดระวนังไมตวตาจะเปป็นคทาทภีที่ถมูกเขภียนหรสือถมูกกลตาว เขาไมต
สะเพรตากนับเรสืที่องนภีร เลย

ทนัรงชนชาตธิอธิสราเอลเมสืที่อพวกเขามายนังพลนับพลาทภีที่เมสืองชภีโลหรเพสืที่อนมนัสการตามฤดมูกาลทภีที่
ก ทาหนดกป็เรธิที่มรมูข้จนักซามมูเอลหนรุตมแลข้ว การเอตยถทึง “ตนัรงแตตดานถทึงเบเออรรเชบา” หมายถทึงปลายสรุดดข้าน
ทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือของอธิสราเอล (ดาน) จนถทึงปลายสรุดดข้านทธิศใตข้ของมนัน (เบเออรรเชบา) 



ชนชาตธินนัรนทนัรงหมดดมูออกวตาชายหนรุตมคนนภีรทภีที่พลนับพลาไดข้ถมูกสถาปนาใหข้เปป็นผมูข้พยากรณรคนหนทึที่ง
แลข้ว ความหมายกป็คสือวตา พวกเขามองออกวตาพระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดหรสือแตตงตนัรงเขาใหข้เปป็นเชตนนนัรน

ดนังนนัรน 21 และพระเยโฮวาหห์ทรงปรากฏอมีกทมีนึ่ชมีโลหห์ เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงสทาแดง
พระองคห์แกห่ซามผเอลทมีนึ่ชมีโลหห์ โดยพระดทารฮัสของพระเยโฮวาหห์ ความหมายนภีรอาจเปป็นไดข้วตาอภีกครนัร งทภีที่
พระเจข้าทรงสถาปนาสงตาราศภีเชคธินาหรของพระองครอภีกครนัร งทภีที่พลนับพลา เปป็นไปไดข้วตาเสาเมฆตอน
กลางวนันและเสาไฟตอนกลางคสืนกลนับมาปรากฏอภีกครนัร ง

กลตาวใหข้เจาะจงยธิที่งขทึรน พระเจข้าทรงเรธิที่มเปธิดเผยพระองครเองโดยตรงแกตซามมูเอล ประเดป็นทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนอธิสราเอลทนัรงหมดดมูออกวตาการสถธิตอยมูตดข้วยของพระเจข้าบนโลกนภีรอยมูตทภีที่
พลนับพลาอภีกครนัร งเพราะซามมูเอล ฤทธธิธ เดชและการสถธิตอยมูตของพระเจข้าไดข้ถมูกผลนักไสออกไปเพราะ
ความชนั ที่วรข้ายของบรุตรทนัรงสองของเอลภีเหมสือนกนับทภีที่คนอธิสราเอลโดน อรุปนธิสนัยทภีที่ดทาเนธินตามแบบ
ของพระเจข้าของซามมูเอลไดข้ผนันแปรเรสืที่องนนัรนเสภีย

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 4: บนันทขกทางประวนัตวิศาสตรณ์ของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลดนาเนวินตน่อ
ไปพรน้อมกนับเรสืที่องราวเกขีที่ยวกนับการยขดเอาหขีบแหน่งพนันธสนัญญาไปโดยคนฟขีลวิสเตขีย บทนขีขึ้ปวิดทน้ายดน้วย
บนันทขกเกขีที่ยวกนับการเสขียชขีววิตของโฮฟนขี ฟขีเนหนัสและเอลขีรวมถขงกนาเนวิดของอขีคาโบดดน้วย

1 ซมอ 4:1-2 แมข้วตาไมตมภีหมายเหตรุเรสืที่องเวลาระบรุไวข้ในบททภีที่แลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตา
พอถทึงตอนนภีรซามมูเอลกป็เปป็นหนรุตมแลข้วตามทภีที่หมายเหตรุไวข้ในความเหป็น และถผู้อยคทาของซามผเอลมา
ถนงคนออิสราเอลทฮันี้งปวง ขณะเดภียวกนัน ผมูข้เขภียนกป็หมายเหตรุไวข้วตา ฝห่ายคนออิสราเอลไดผู้ยกกองทฮัพออก
ไปสผผู้รบกฮับคนฟมีลอิสเตมีย ไดผู้ตฮันี้งคห่ายอย ผห่ขผู้างเอเบนเอเซอรห์ และคนฟมีลอิสเตมียตฮันี้งคห่ายอยผห่ในเอเฟก 2 คน
ฟมีลอิสเตมียไดผู้จฮัดพลเปป็นแนวเขผู้าตห่อสผผู้กฮับออิสราเอล และเมทืนึ่อสงครามไดผู้ขยายวงออกไป ออิสราเอลกป็
พห่ายแพผู้ตห่อหนผู้าคนฟมีลอิสเตมีย ผผผู้ไดผู้ฆห่าคนเสมียประมาณสมีนึ่พฮันคนในสนามรบ



ทภีที่นตาสนังเกตคสือคทาทภีที่แปลวตา คนฟขีลวิสเตขีย คทาวตา ปาเลสไตนณ์ มาจากคทาๆนภีร  คนฟภีลธิสเตภียเปป็น
คนตตางชาตธิทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตานตาจะยข้ายถธิที่นฐานมาจากเกาะครภีตและ/หรสือฟภีนธิเซภียไปยนังพสืรนทภีที่ชายฝนัที่ง
ดข้านตะวนันตกเฉภียงใตข้ของแผตนดธินอธิสราเอล เชสืที่อกนันวตาชสืที่อฟขีลวิสเตขียหมายความวตา ‘ผมูข้อพยพ’ เพราะ
วตาพวกเขาเปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ แมข้วตาชาวปาเลสไตนรทนัรงหมดในปนัจจรุบนันไมตนตาจะสสืบเชสืรอสายมาจาก
คนฟภีลธิสเตภีย แตตในทางความหมายของคทาแลข้วชสืที่อทนัรงสองนภีรกป็เกภีที่ยวขข้องกนันโดยตรง

เมสืที่อคนฟภีลธิสเตภียพยายามทภีที่จะขยายเขตแดนของตน คนอธิสราเอลกป็ยกทนัพไปตตอสมูข้คนเหลตา
นนัรนเพสืที่อยนับยนัรงการรรุกขทึรนหนข้าของพวกเขาในสถานทภีที่แหตงหนทึที่งซทึที่งตตอมาถมูกเรภียกวตาเอเบนเอเซอรรซทึที่ง
ตนัรงอยมูตหตางไปทางทธิศตะวนันออกประมาณสธิบสองไมลรของเทล อาวภีฟในปนัจจรุบนัน เอเบนเอเซอรร
แปลวตา ‘หธินแหตงความชตวยเหลสือ’ ดนังทภีที่จะหมายเหตรุไวข้ใน 7:12 การเอตยถทึงทนัรงสองกองทนัพวตา ‘ตนัรง
คตาย’ กป็หมายถทึงการทภีที่พวกเขาตนัรงคตายพนักหรสือตนัรงแคมปร ในการสมูข้รบทภีที่เกธิดขทึรนตามมา คนอธิสราเอลกป็
พตายแพข้ไป โดยมภีผมูข้เสภียชภีวธิตสภีที่พนันคน

1 ซมอ 4:3-5 หลนังความพตายแพข้อยตางนตาอนับอายของพวกเขา และเมทืนึ่อกองทฮัพ
กลฮับมาสผห่คห่าย พวกผ ผผู้ใหญห่ของออิสราเอลกป็กลห่าววห่า "ททาไมพระเยโฮวาหห์จนงทรงใหผู้เราพห่ายแพผู้ตห่อ
หนผู้าคนฟมีลอิสเตมียในวฮันนมีนี้ ตข้องยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาทภีที่พวกผมูข้นทาของอธิสราเอล นนั ที่นคสือ 
พวกผมูข้ใหญตของพวกเขา กป็ดมูออกวตาพระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนพวกเขา แตตการตอบสนองตตอคทาถามของ
พวกเขาเองกป็มภีแตตเผยใหข้เหป็นถทึงการขาดความเขข้าใจของพวกเขาในเรสืที่องฝตายวธิญญาณ

มภีบางคนเกธิดความคธิดดภีๆขทึรนมา ขอเราไปนทาหมีบพฮันธสฮัญญาแหห่งพระเยโฮวาหห์มาใหผู้เรา
จากเมทืองชมีโลหห์เถอิด เพทืนึ่อวห่าหมีบนฮันี้นจะมาทห่ามกลางเราและจะชห่วยเราใหผู้พผู้นจากมทือศฮัตรผของเรา" 
พวกเขามภีความดข้านชาฝตายวธิญญาณมากเสภียจนพวกเขาคธิดวตาหภีบของพระเจข้าสามารถชตวยพวกเขา
ใหข้พข้นไดข้แทนทภีที่จะเปป็นพระเจข้าแหตงหภีบนนัรน 4 เขาจนงใชผู้คนไปทมีนึ่เมทืองชมีโลหห์ เพทืนึ่อนทาหมีบพฮันธสฮัญญา
แหห่งพระเยโฮวาหห์จอมโยธา ผผผู้ประทฮับระหวห่างพวกเครผบ มาจากชมีโลหห์ บบตรชายทฮันี้งสองของเอลมี 
คทือโฮฟนมีและฟมีเนหฮัส กป็อยผห่กฮับหมีบพฮันธสฮัญญาแหห่งพระเจผู้าทมีนึ่นฮันึ่น



เหป็นไดข้ชนัดวตาสงตาราศภีเชคธินาหรของพระเจข้าไดข้เสดป็จไปจากพลนับพลานานแลข้วเพราะวตาเหลตา
ปรุโรหธิตทภีที่ไมตระบรุชสืที่อสามารถเคลสืที่อนยข้ายหภีบจากทภีที่บรธิสรุทธธิธ ไดข้โดยไมตถมูกลงโทษ นนัที่นกป็นตาจะเปป็นลาง
บอกเหตรุแลข้ววตาจะเกธิดอะไรขทึรน นอกจากนภีร  เรายนังเหป็นถทึงหายนะทภีที่ก ทาลนังจะมาดข้วยในการทภีที่บรุตรชาย
ทภีที่ชนั ที่วชข้าของเอลภี นนัที่นคสือ โฮฟนภีและฟภีเนหนัสเดธินทางรตวมกนับหภีบจากเมสืองชภีโลหรไปยนังเอเบนเอเซอรร
ดข้วย แมข้กระนนัรน 5 เมทืนึ่อหมีบพฮันธสฮัญญาแหห่งพระเยโฮวาหห์เขผู้ามาในคห่ายแลผู้ว คนออิสราเอลทฮันี้งสอินี้นกป็โหห่
รผู้องเสมียงดฮังจนแผห่นดอินกผู้องไปดผู้วยเสมียงนฮันี้น ความหมายอยตางหลนังนภีรกป็คสือวตา เสภียงโหตรข้องของคน
อธิสราเอลกป็ดนังเสภียจนเสภียงสะทข้อนของมนันดนังกลนับมาจากภมูเขาทภีที่อยมู ตใกลข้เคภียง

1 ซมอ 4:6-9 และเมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียไดผู้ยอินเสมียงโหห่รผู้องดฮังเชห่นนฮันี้น เขากป็กลห่าววห่า 
"เสมียงโหห่รผู้องอนกทนกครนกโครมในคห่ายของคนฮมีบรผนฮันี้นหมายความวห่าอะไรกฮัน" และเขาทราบวห่าหมีบ
แหห่งพระเยโฮวาหห์เขผู้ามาในคห่ายแลผู้ว 7 คนฟมีลอิสเตมียกป็กลฮัวเพราะเขากลห่าววห่า "พระเจผู้าไดผู้เสดป็จมาใน
คห่ายแลผู้ว" และเขากลห่าววห่า "วอิบฮัตอิแกห่เราทฮันี้งหลาย เพราะแตห่กห่อนไมห่เคยเกอิดเรทืนึ่องอยห่างนมีนี้เลย 8 วอิบฮัตอิ
แกห่เราทฮันี้งหลาย ใครจะชห่วยเราใหผู้พผู้นจากพระหฮัตถห์ของบรรดาพระอฮันทรงฤทธานบภาพนมีนี้ไดผู้ พระ
เหลห่านมีนี้เปป็นผผผู้ทมีนึ่ฆห่าฟฮันชาวอมียอิปตห์ดผู้วยภฮัยพอิบฮัตอินานาชนอิดในถอินึ่นทบรกฮันดาร 9 โอ คนฟมีลอิสเตมียเออ๋ย จง
กลผู้าหาญเถอิด จงกระททาตฮัวเปป็นลผกผผผู้ชาย เพทืนึ่อวห่าเจผู้าจะไมห่เปป็นทาสของคนฮมีบรผ ดฮังทมีนึ่เขาเคยเปป็นทาส
เจผู้า จงกระททาตฮัวใหผู้เปป็นลผกผผผู้ชายและเขผู้ารบ"

นตาสนใจตรงทภีที่วตาเมสืที่อคนฟภีลธิสเตภียดมูออกวตาเกธิดอะไรขทึรน นนัที่นคสือ หภีบแหตงพนันธสนัญญาของ
พระเจข้าแหตงอธิสราเอลไดข้เขข้ามาในคตายของคนอธิสราเอลแลข้ว พวกเขากป็ตกใจกลนัว ประวนัตธิศาสตรร
เกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงชตวยคนอธิสราเอลใหข้รอดพข้นออกจากอภียธิปตรกป็เปป็นทภีที่ทราบดภีในหมมูตผมูข้
อาศนัยในภมูมธิภาคนนัรน ดข้วยความเขลาคนฟภีลธิสเตภียจทึงเรภียกพระเยโฮวาหรพระเจข้าวตา ‘บรรดาพระ’ ใน
รมูปพหมูพจนรซทึที่งเผยใหข้เหป็นถทึงทรรศนะทภีที่นนับถสือพระหลายองครและกราบไหวข้พระตตางดข้าวของพวก
เขา

ทภีที่นตาสนใจอภีกกป็คสือความเหป็นของพวกเขาทภีที่วตาคนอธิสราเอลจรธิงๆแลข้วไดข้กลายเปป็นคนรนับใชข้
ของพวกเขาแลข้ว อยตางนข้อยกป็ในพสืรนทภีที่เหลตานนัรนทภีที่มภีชายแดนตธิดกนับฟภีลธิสเตภีย อยตางไรกป็ตาม แผนการ



อนันโงตเขลาของคนอธิสราเอลกป็ยข้อนกลนับมาททารข้ายพวกเขาอยตางรวดเรป็ว พระเจข้ามธิไดข้ทรงชตวยพวก
เขาเพราะวตาพวกเขาวางใจในเครสืที่องเรสือนชธิรนหนทึที่งแทนทภีที่จะวางใจในพระองคร ประการทภีที่สอง 
แมข้วตาในตอนแรกจะขตมขวนัญคนฟภีลธิสเตภียอยมูตบข้าง แตตการมาถทึงของหภีบนนัรนกป็ยธิที่งททาใหข้พวกศนัตรมูมรุตงมนั ที่น
ทภีที่จะสมูข้ใหข้หนนักขทึรนเกรงวตาพวกเขาเองจะตกเปป็นทาสรนับใชข้คนอธิสราเอล

1 ซมอ 4:10-11 ในการสมูข้รบทภีที่เกธิดขทึรนตามมา คนฟมีลอิสเตมียจนงสผผู้รบและออิสราเอลกป็
พห่ายแพผู้ ตห่างกป็หนมีไปยฮังเตป็นทห์ของตน ครฮันี้งนฮันี้นมมีการฆห่าฟฮันกฮันมาก เพราะทหารราบของออิสราเอล
ตายเสมียสามหมทืนึ่นคน 11 และหมีบแหห่งพระเจผู้ากป็ถผกยนดไป และบบตรชายทฮันี้งสองของเอลมี คทือโฮฟนมี
และฟมีเนหฮัสกป็ถผกฆห่าตาย ความพตายแพข้ของคนอธิสราเอลกลนับกลายเปป็นหายนะ ในการสนังหารหมมูตทภีที่
ตามมา คนอธิสราเอลสามหมสืที่นคนกป็พธินาศไป หภีบของพระเจข้าถมูกยทึดไป และโฮฟนภีและฟภีเนหนัสกป็
ถมูกฆตาตาย แนตทภีเดภียวพระเจข้าไมตไดข้ทรงชตวยเหลสืออธิสราเอลจรธิงๆ อนันทภีที่จรธิงแลข้วการพธิพากษาซทึที่ง
เปป็นการตภีสอนของพระองครทภีที่มภีตตอวงศรวานของเอลภีไดข้เรธิที่มตข้นขทึรนแลข้ว

1 ซมอ 4:12-15 เมสืที่อการสมูข้รบซาลง ผผผู้ชายคนเบนยามอินคนหนนนึ่งวอินึ่งไปจากแนวรบ
มาถนงชมีโลหห์ในวฮันเดมียวกฮัน เสทืนี้อผผู้าขาดและดอินกป็อยผห่บนศมีรษะของเขา 13 เมทืนึ่อเขามาถนงนฮันี้น ดผเถอิด เอลมี
อยผห่บนทมีนึ่นฮันึ่งขผู้างถนนคอยเฝผู้าอยผห่ เพราะจอิตใจของทห่านหวฮันึ่นดผู้วยเรทืนึ่องหมีบแหห่งพระเจผู้า และเมทืนึ่อชาย
คนนฮันี้นเขผู้ามาในเมทืองและบอกขห่าว ชาวเมทืองทฮันี้งสอินี้นกป็รผู้องขนนี้น 14 เมทืนึ่อเอลมีไดผู้ยอินเสมียงรผู้องเชห่นนฮันี้นกป็
ถามวห่า "นฮันึ่นเสมียงอะไรกฮันโกลาหล" แลผู้วชายคนนฮันี้นกป็รมีบเขผู้ามาบอกเอลมี

เหป็นไดข้ชนัดวตาผมูข้สสืที่อสารซทึที่งเปป็นคนตระกมูลเบนยามธินทภีที่กลนับมายนังเมสืองชภีโลหรไดข้วธิ ที่งผตานเอลภีซทึที่ง
นนัที่งอยมูตทภีที่ขข้างทาง ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 15 เขามองไมตเหป็นอภีกตตอไปแลข้วและดมูไมตออกวตาเปป็นผมูข้
สสืที่อสารคนนนัรน

15 ฝห่ายเอลมีมมีอายบเกผู้าสอิบแปดปมี ตาของทห่านมทืดมฮัว มองอะไรไมห่เหป็น ตข้องยกความดภีความ
ชอบใหข้เขาทภีที่เอลภีเปป็นหตวงเรสืที่องความปลอดภนัยของหภีบนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตมภีคนมาปรทึกษาเขาใน
การตนัดสธินใจทภีที่จะเอาหภีบนนัรนไป เมสืที่อเขข้ามาในเมสืองแลข้ว ผมูข้สสืที่อสารคนนนัรนกป็บอกเรสืที่องความพตายแพข้
ครนัร งใหญตทภีที่คนอธิสราเอลเพธิที่งประสบ จากนนัรนคนทนัรงเมสืองกป็รข้องหตมรข้องไหข้แบบชาวตะวนันออกและ



ครทที่าครวญใหข้กนับการเสภียหภีบแหตงพนันธสนัญญาไปและความพตายแพข้ของตน เอลภีไดข้ยธินเสภียงความ
วรุตนวายนนัรนและถามวตาเกธิดอะไรขทึรน

1 ซมอ 4:16-18 เมสืที่อไดข้ยธินคทาถามของเขา ชายคนนฮันี้นบอกเอลมีวห่า "ขผู้าพเจผู้าเปป็น
คนทมีนึ่มาจากแนวรบ ขผู้าพเจผู้าหนมีมาจากแนวรบวฮันนมีนี้" เอลมีกป็ถามวห่า "ลผกเออ๋ย เปป็นอยห่างไรบผู้าง" 
17 ผผผู้ทมีนึ่สห่งขห่าวนฮันี้นกป็ตอบวห่า "ออิสราเอลไดผู้หนมีไปตห่อหนผู้าตห่อตาคนฟมีลอิสเตมียไปแลผู้ว มมีการฆห่าฟฮันกฮัน
มากทห่ามกลางประชาชน บบตรชายทฮันี้งสองของทห่าน คทือโฮฟนมีและฟมีเนหฮัสกป็ตาย และหมีบแหห่ง
พระเจผู้าถผกยนดไปเสมีย" เอลภีพทึที่งไดข้ยธินขตาวรข้าย คนอธิสราเอลประสบกนับความพตายแพข้ครนัร งมโหฬาร 
บรุตรชายทนัรงสองคนของเขาไดข้ถมูกฆตาตายในสนามรบ แตตขตาวเรสืที่องการเสภียหภีบนนัรนไปกป็เลวรข้ายเกธิน
กวตาเอลภีจะรนับไหว

18 ตห่อมาเมทืนึ่อเขากลห่าวถนงหมีบแหห่งพระเจผู้า เอลมีกป็หงายหลฮังจากทมีนึ่นฮันึ่งทมีนึ่อยผห่ขผู้างประตผ คอของ
ทห่านกป็หฮัก และทห่านสอินี้นชมีวอิตแลผู้ว เพราะทห่านชรามากและตฮัวกป็หนฮัก เอลภีเปป็นผมูข้นทาทางศาสนาคนหนทึที่ง
ทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตไดข้ตธิดสนธิทกนับพระเจข้า บรุตรชายทนัรงสองของเขาเปป็นคนนตาสะอธิดสะเอภียน เหป็นไดข้
คตอนขข้างชนัดเจนวตาเขาไมตมภีวธินนัยในการใชข้ชภีวธิตเหป็นไดข้จากโรคอข้วนของเขา เขาตายโดยปราศจาก
พระพรของพระเจข้า 

ทห่านไดผู้วอินอิจฉฮัยคนออิสราเอลอยผห่สมีนึ่สอิบปมี แมข้เปป็นปรุโรหธิตคนหนทึที่ง แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาเอลภีททา
หนข้าทภีที่เปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยคนหนทึที่งในอธิสราเอลดข้วยเปป็นเวลาสภีที่สธิบปภีกตอนหนข้านนัรน เขาจทึงเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยคน
สรุดทข้ายของมนันยกเวข้นซามมูเอลทภีที่ททาหนข้าทภีที่เปป็นทนัรงผมูข้วธินธิจฉนัยคนหนทึที่งและผมูข้พยากรณรคนหนทึที่ง ดมู 1 ซา
มมูเอล 7:6, 15, กธิจการ 13:20

1 ซมอ 4:19-22 ขณะเดภียวกนัน ฝห่ายบบตรสะใภผู้ของทห่าน คทือภรรยาของฟมีเนหฮัสมมี
ครรภห์กทาลฮังจะคลอดบบตร และเมทืนึ่อนางไดผู้ยอินขห่าววห่า เขายนดหมีบแหห่งพระเจผู้าไป และพห่อสามมีและ
สามมีของนางกป็สอินี้นชมีวอิต นางกป็โนผู้มตฮัวลงและคลอดบบตร เพราะความเจป็บปวดบฮังเกอิดขนนี้นแกห่นาง 
20 เมทืนึ่อนางกทาลฮังจะตายนฮันี้น พวกผผผู้หญอิงทมีนึ่เฝผู้านางอยผห่ไดผู้บอกนางวห่า "อยห่ากลฮัวเลย เพราะเจผู้าคลอด
ลผกผผผู้ชายคนหนนนึ่ง" แตห่นางไมห่ตอบไมห่ฟฮัง 21 นางใหผู้ชทืนึ่อเดป็กนฮันี้นวห่า อมีคาโบด กลห่าววห่า "สงห่าราศมีพราก



ไปจากออิสราเอลแลผู้ว" เพราะเขายนดหมีบแหห่งพระเจผู้าไป และเพราะเรทืนึ่องพห่อสามมีและสามมีของนาง 
22 และนางกลห่าววห่า "สงห่าราศมีไดผู้พรากจากออิสราเอลแลผู้ว เพราะเขายนดหมีบแหห่งพระเจผู้าไป"

ภรรยาของฟภีเนหนัสเมสืที่อไดข้ยธินขตาวรข้ายนนัรน (ความพตายแพข้ของคนอธิสราเอล การเสภียหภีบแหตง
พนันธสนัญญาไป การเสภียชภีวธิตของสามภีของนาง และคราวนภีรกป็พตอตาของนางดข้วย) กป็เจป็บทข้องใกลข้
คลอดและคลอดบรุตรชายคนหนทึที่ง ชสืที่ออขีคาโบด มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ไมตมภีสงตาราศภี’ นางจทึงเอตย
คทาพมูดกตอนตายทภีที่เปป็นลางไวข้ “สงตาราศภีพรากไปจากอธิสราเอลแลข้ว" เพราะเขายทึดหภีบแหตงพระเจข้า
ไป” นางเองกป็หลงประเดป็นทนัรงหมดเชตนกนัน

สงตาราศภีแหตงอธิสราเอลไมตใชตหภีบของพระเจข้า แตตเปป็นพระเจข้าแหตงหภีบนนัรนตตางหาก พระองคร
ทรงเอาสงตาราศภีและพระพรของพระองครไปจากอธิสราเอลตนัรงนานแลข้วแตตไมตมภีใครสนังเกตเหป็นเลย 
พวกเขาททาของบมูชาทางศาสนาขทึรนมาจากเครสืที่องเรสือนชธิรนหนทึที่ง แมข้วตามนันมภีความสทาคนัญมากอยตาง
แนตนอน แตตหภีบนนัรนกป็ตข้องไมตแทนทภีที่สงตาราศภีซทึที่งสมควรเปป็นของพระเจข้าแตตเพภียงพระองครเดภียว นภีที่นตา
จะเปป็นเหตรุผลทภีที่วตาททาไมพระเจข้าถทึงไมตทรงยอมใหข้ขข้าวของเครสืที่องใชข้ทางศาสนาทภีที่เปป็นของจรธิงอยมู ต
ทนนานเกรงวตาพวกมนันจะกลายเปป็นวนัตถรุทภีที่คนเอาไปกราบไหวข้บมูชาหรสือแยตงชธิงสงตาราศภีไปจาก
พระองครเอง

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 5: ขณะทขีที่เรสืที่องราวทขีที่ไมน่ควรเกวิดของคนอวิสราเอลและความเชสืที่อ
แบบผวิดๆของเขาในหขีบนนัขึ้นดนาเนวินตน่อไป ขน้อความอนันศนักดวิดสวิทธวิดนขีขึ้กป็บนันทขกวน่าหขีบนนัขึ้นกลายเปป็นคนา
แชน่งสาปตน่อคนฟขีลวิสเตขียทขีที่บนัดนขีขึ้ครอบครองมนันแลน้ว พวกเขาแยน่ยวิที่งกวน่าคนอวิสราเอลเสขียอขีกตรงทขีที่
ทนาใหน้มนันเปป็นรมูปเคารพ

1 ซมอ 5:1-2 หลนังจากชนัยชนะของพวกเขาในการสมูข้รบทภีที่เอเบนเอเซอรร (ความ
พตายแพข้ใหญตหลวงสทาหรนับคนอธิสราเอล) คนฟมีลอิสเตมียยนดหมีบแหห่งพระเจผู้าและนทาไปจากเอเบนเอ
เซอรห์ถนงเมทืองอฮัชโดด 2 เมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียยนดหมีบแหห่งพระเจผู้าไปนฮันี้น เขานทาเขผู้าไปไวผู้ในนอิเวศของพระ
ดาโกน และวางไวผู้ขผู้างพระดาโกน



เมสืที่อกลนับมาจากการสมูข้รบแลข้ว คนฟภีลธิสเตภียกป็นทาหภีบนนัรนเขข้ามาในเมสืองอนัชโดดซทึที่งอยมู ตตามแนว
ทภีที่ราบชายฝนัที่งใกลข้ทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน พวกเขารภีบเอาหภีบของพระเจข้าไปไวข้ในศาลเจข้าของพระดา
โกนซทึที่งเปป็นหนทึที่งในพระทภีที่พวกเขานนับถสือเปป็นรมูปเคารพ ชสืที่อ ดาโกน มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ปลา’ 
ดข้วยเหตรุนภีร  ดาโกนจทึงถมูกเชสืที่อวตาเปป็นเทพแหตงความอรุดมสมบมูรณรของคนฟภีลธิสเตภีย โดยมภีใบหนข้าและ
มสือของคนและหางปลา

1 ซมอ 5:3-5 อยตางไรกป็ตาม พระดาโกนเจอเรสืที่องไมตดภีเขข้าแลข้ว และเมทืนึ่อประชาชน
ชาวอฮัชโดดตทืนึ่นเชผู้าในวฮันรบห่งขนนี้น ด ผเถอิด พระดาโกนไดผู้ลผู้มหนผู้าควทนึ่าลงมายฮังพทืนี้นดอินตรงหนผู้าหมีบแหห่ง
พระเยโฮวาหห์

เชข้าวนันตตอมา บรรดาปรุโรหธิตของพระดาโกนกป็พบวตาทตาน (มนัน) หมอบกราบอยมูตหนข้าหภีบ
ของพระเจข้า ตทาแหนตงของมนันแสดงถทึงการนบนอบเชสืที่อฟนังและการนมนัสการ ซทึที่งเปป็นขข้อเทป็จจรธิง
หนทึที่งทภีที่ไมตนตาจะหลนับหมูหลนับตาพวกปรุโรหธิตชาวฟภีลธิสเตภียไปไดข้ ดนังนนัรน เขาทฮันี้งหลายจนงยกพระดา
โกนขนนี้นตฮันี้งไวผู้ในทมีนึ่เดอิม 4 แตห่เมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายตทืนึ่นเชผู้าในวฮันรบห่งขนนี้น ด ผเถอิด พระดาโกนกป็ลผู้มหนผู้าควทนึ่าลง
มายฮังพทืนี้นดอินตรงหนผู้าหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์ เศมียรของพระดาโกนและฝห่ามทือทฮันี้งสองกป็ถผกตฮัดออกอยผห่
ทมีนึ่ธรณมีประตผ เหลทืออยผห่แตห่ลทาตฮัวพระดาโกน

ดมูเถธิด เชข้าวนันถนัดมาไมตเพภียงพระดาโกนลข้มหนข้าคะมทาอยมู ตตตอหนข้าหภีบของพระเจข้าอภีกครนัร ง
เทตานนัรน แตตในการลข้มลงครนัร งนภีรมสือทนัรงสองขข้างของทตานและเศภียรของทตานยนังถมูกหนักออกดข้วย มนัน
ไมตใชตวนันทภีที่ดภีเลยสทาหรนับพระดาโกน เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าก ทาลนังสตงขข้อความหนทึที่งไปถทึงพวกคน
นนับถสือพระตตางดข้าวเหลตานภีร และพวกเขากป็ก ทาลนังเรธิที่มทภีที่จะเขข้าใจขข้อความนนัรนแลข้ว 5 เพราะเหตบนมีนี้เอง
ปบโรหอิตของพระดาโกนและผผผู้ทมีนึ่เขผู้าไปในนอิเวศของพระดาโกน จนงไมห่เหยมียบธรณมีประตผนอิเวศพระ
ดาโกนทมีนึ่เมทืองอฮัชโดดจนถนงทบกวฮันนมีนี้ วนันนขีขึ้ทภีที่วตานตาจะหมายถทึงเวลาทภีที่ซามมูเอลเขภียนหนนังสสือเลตมนภีร ใน
อภีกหลายปภีตตอมา

1 ซมอ 5:6-8 สธิที่งตตางๆไมตดภีขทึรนเลยสทาหรนับเมสืองอนัชโดดและพระดาโกน 
พระหฮัตถห์ของพระเยโฮวาหห์อยผห่เหนทือประชาชนอฮัชโดดอยห่างหนฮัก พระองคห์ทรงททาลายเขาและทรง



เฆมีนึ่ยนเขาดผู้วยรอิดสมีดวงทวารขฮันี้นรบนแรง ทฮันี้งชาวอฮัชโดดและเขตแดนของชาวเมทืองนฮันี้น ความหมายกป็
คสือวตาพระเจข้าทรงจนัดการพวกเขาดข้วยการลงไมข้ลงมสืออยตางหนนัก คทาทภีที่แปลวตา ททาลาย (ชาเมม) มภี
ความหมายวตา ‘ททาใหข้รกรข้าง’ มนันตรงขข้ามกนับการไดข้รนับพร ขข้อความในบทนภีร  (6:18) จะบตงบอกตตอ
ไปวตาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้ภนัยพธิบนัตธิเปป็นหนมูใหข้มากธินพสืชผลของพวกเขา กลตาวสนัรนๆกป็คสือ พระเจข้าทรง
วางการแชตงสาปลงบนคนฟภีลธิสเตภียแหตงอนัชโดด ทรุกสธิที่งทภีที่พวกเขาททาผธิดพลาดไปหมด นอกจากนภีร  
พระเจข้าทรงเฆภีที่ยนตภีพวกเขาดข้วยรอิดสมีดวงทวารซทึที่งนตาจะหมายถทึงโรดรธิดสภีดวงทวารทภีที่สรข้างความ
เจป็บปวดอยตางมาก นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาหากไมตใชตทรุกคนกป็เปป็นคนสตวนใหญตของเมสืองอนัชโดดไดข้รนับ
ความทรุกขรทรมานเชตนนนัรน

7 และเมทืนึ่อชาวเมทืองอฮัชโดดเหป็นอยห่างนฮันี้น เขาทฮันี้งหลายกลห่าววห่า "อยห่าใหผู้หมีบแหห่งพระเจผู้าของ
ออิสราเอลอยผห่กฮับเราเลย เพราะวห่าพระหฮัตถห์ของพระองคห์อย ผห่เหนทือเรา และเหนทือพระดาโกนพระ
ของเราอยห่างหนฮัก" 8 เขาจนงใชผู้คนไปเรมียกประชบมเจผู้านายทฮันี้งสอินี้นของฟมีลอิสเตมีย และกลห่าววห่า "เรา
จะกระททาอะไรกฮับหมีบแหห่งพระเจผู้าของออิสราเอลดมี" เขาทฮันี้งหลายตอบวห่า "ใหผู้เรานทาหมีบแหห่ง
พระเจผู้าของออิสราเอลอผู้อมไปยฮังเมทืองกฮัท" เพราะฉะนฮันี้นเขาจนงนทาหมีบแหห่งพระเจผู้าของออิสราเอลไป
ทมีนึ่นฮันึ่น

หลนังจากเรภียกประชรุมพวกเจข้านายแหตงเมสืองตตางๆของฟภีลธิสเตภียเพสืที่อหารสือปนัญหานนัรนแลข้ว 
พวกเขากป็ตนัดสธินใจทภีที่จะเอาหภีบของพระเจข้าแหตงอธิสราเอลไปยนังเมสืองกนัท ซทึที่งเปป็นหนทึที่งในหข้าเมสืองเอก
ของมนัน เราคงไดข้แตตคาดเดาวตาเพราะเหตรุใดเมสืองกนัทถทึงถมูกเลสือก อาจเปป็นไดข้วตาพวกเขาไมตมภี
อธิทธธิพลทางการเมสืองมากเทตากนับเมสืองฟภีลธิสเตภียอสืที่นๆ หรสือในทางกลนับกนัน อาจเปป็นไดข้วตาพวกเขาคธิด
วตาปนัญหาเหลตานนัรนทภีที่เมสืองอนัชโดดไมตเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับหภีบนนัรนและคธิดวตามนันอาจเปป็นสธินทรนัพยร
อยตางหนทึที่งสทาหรนับพวกเขากป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาพวกเขาแบกหภีบนนัรนอข้อมไปกตอนไป
ถทึงในเมสืองกนัทกป็อาจบตงบอกวตาพวกเขาพยายามทภีที่จะ ‘ปนัดเปตามนันออกไป’ หรสือททาใหข้ความชนั ที่วรข้ายใด
กป็ตามทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับหภีบนนัรนปลธิวไปกนับสายลม



1 ซมอ 5:9 อยตางไรกป็ตามเมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายนทาหมีบอผู้อมไปเมทืองนฮันี้นแลผู้ว 
พระหฮัตถห์ของพระเยโฮวาหห์กป็ตห่อสผผู้เมทืองนฮันี้นกระททาใหผู้เกอิดการททาลายอยห่างหนฮัก และทรงเฆมีนึ่ยนชาว
เมทืองนฮันี้นทฮันี้งเดป็กและผผผู้ใหญห่ คทือใหผู้เกอิดรอิดสมีดวงทวารขฮันี้นรบนแรงขนนี้นทมีนึ่สห่วนลฮับของเขาทฮันี้งหลาย เมสือ
งกนัทกป็ไมตไดข้ไปไดข้ดภีกวตาสนักเทตาไร และอนันทภีที่จรธิงกลนับแยตกวตาดข้วยซทรา พระเจข้าทรงเฆภีที่ยนตภีชาวเมสือง
นนัรนไลตตนัรงแตตเดป็กไปจนผมูข้ใหญต ตนัรงแตตคนใชข้ไปจนเจข้านายดข้วย “รธิดสภีดวงทวารขนัรนรรุนแรงขทึรนทภีที่สตวน
ลนับของเขาทนัรงหลาย” วลภีหลนังนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถทึงอวนัยวะสตวนทภีที่ใชข้ในการขนับถตายของเสภียของ
รตางกาย

1 ซมอ 5:10-12 เมสืองกนัทตนัดสธินใจอยตางรวดเรป็วทภีที่จะกทาจนัดหภีบนนัรนและสตงมนันไปยนัง
เมสืองเอโครนทภีที่อยมูตใกลข้เคภียง เขาจนงสห่งหมีบแหห่งพระเจผู้าไปยฮังเมทืองเอโครน อยตางไรกป็ตาม พอถทึงตอน
นภีร เมสืองเอโครนกป็ไมตอยากยรุตงเกภีที่ยวอะไรกนับมนันทนัรงนนัรนแลข้ว และอยผห่มาเมทืนึ่อหมีบแหห่งพระเจผู้ามาถนงเมทือง
เอโครน ชาวเมทืองเอโครนรผู้องวห่า "เขาไดผู้นทาหมีบแหห่งพระเจผู้าของออิสราเอลมาใหผู้เรา เพทืนึ่อจะฆห่าเรา
และประชาชนของเราเสมีย" นภีที่เปป็นเหตรุใหข้เกธิดการเรภียกประชรุมพวกเจข้านายของแผตนดธินฟภีลธิสเตภียอภีก
ครนัร ง

11 เพราะฉะนฮันี้นเขาจนงสห่งคนไปใหผู้เรมียกประชบมเจผู้านายทฮันี้งหมดของคนฟมีลอิสเตมีย และกลห่าว
วห่า "จงสห่งหมีบแหห่งพระเจผู้าของออิสราเอลไปเสมียใหผู้หมีบนฮันี้นกลฮับไปยฮังทมีนึ่เดอิม เพทืนึ่อหมีบนฮันี้นจะไมห่ไดผู้ฆห่า
เราหรทือประชาชนของเราเสมีย" เพราะวห่ามมีการททาลายอยห่างนห่ากลฮัวตายแพรห่ไปทฮันึ่วเมทืองนฮันี้น 
พระหฮัตถห์ของพระเจผู้ากป็อยผห่ทมีนึ่นฮันึ่นอยห่างหนฮัก 12 คนทมีนึ่ไมห่ตายกป็เปป็นรอิดสมีดวงทวารขฮันี้นรบนแรง และ
เสมียงรผู้องของชาวเมทืองนฮันี้นกป็ขนนี้นไปยฮังฟผู้าสวรรคห์

เมสืที่อหภีบนนัรนมาถทึงในเมสืองเอโครน พระเจข้ากป็ทรงจนัดการเมสืองนภีรอยตางหนนักเชตนกนัน วลภีทภีที่กลตาว
ถทึง “การททาลายอยตางหนนัก” นตาจะหมายถทึงโรครข้ายแรงถทึงตายทภีที่ระบาดไปทนั ที่วเมสืองนนัรน ซทึที่งอาจแพรต
ไปเพราะภนัยพธิบนัตธิจากพวกหนมู นอกจากนภีร  คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตตายเพราะโรคนนัรนกป็นตาจะทรุกขรทรมาน
เพราะโรครธิดสภีดวงทวาร พวกเขาจทึงรข้องเสภียงดนังจนมนันขทึรนไปถทึงฟข้าสวรรคร ความหมายของวลภี



หลนังนภีร ไมตนตาจะหมายถทึงการอธธิษฐานตตอพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร แตตเสภียงแหตงความโกลาหลของ
พวกเขาดนังจนขทึรนไปถทึงเมฆเลยมากกวตา

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 6: เพราะมขีภนัยพวิบนัตวิทขีที่ทวขีความรสุนแรงมากขขขึ้นเรสืที่อยๆอนันเกวิดจาก
หขีบแหน่งพนันธสนัญญาของคนอวิสราเอลทขีที่อยมูน่ทน่ามกลางพวกเขา คนฟขีลวิสเตขียจขงตนัขึ้งใจวน่าจะสน่งมนันกลนับ
คสืนไปใหน้คนอวิสราเอล บทนขีขึ้เลน่าถขงความพยายามของพวกเขาในการทนาเชน่นนนัขึ้นและมนันไดน้รนับการ
ตอบรนับอยน่างไรในอวิสราเอล

1 ซมอ 6:1-2 หมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์อยผห่ในถอินึ่นคนฟมีลอิสเตมียเจป็ดเดทือน นตาสนใจตรง
ทภีที่วตาการทรมานคนฟภีลธิสเตภียนนัรนดทาเนธินตตอไปนานขนาดไหน พวกเขาจทึง 2 เชอิญพวกปบโรหอิตและ
พวกโหรมา กลห่าววห่า "เราจะกระททาอยห่างไรกฮับหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์ดมี ขอบอกเราวห่าจะสห่งหมีบไป
ยฮังทมีนึ่เดอิมดผู้วยอะไรดมี" มภีสธิที่งหนทึที่งทภีที่ชนัดเจน หภีบนนัรนตข้องไปเสภีย พวกเขาจทึงไตตถามพวกโหรทภีที่ใชข้
ศาสตรรเรข้นลนับของพวกเขาวตาตนควรททาอะไรและควรททาอยตางไรบข้าง

1 ซมอ 6:3-9 พวกปรุโรหธิตของพระตตางดข้าวและพวกโหรแหตงฟภีลธิสเตภียจทึงคธิด
แผนการตตอไปนภีรขทึรนมา "ถผู้าทห่านทฮันี้งหลายจะสห่งหมีบแหห่งพระเจผู้าของออิสราเอลไป กป็อยห่าสห่งไปเปลห่า 
ถนงอยห่างไรกป็ขอสห่งเครทืนึ่องบผชาไถห่การละเมอิดไปดผู้วย แลผู้วทห่านทฮันี้งหลายจะหายโรค และทห่านทฮันี้งหลาย
จะทราบดผู้วยวห่า เหตบใดพระหฮัตถห์นมีนี้จนงไมห่หฮันไปเสมียจากทห่าน" 4 และเขากลห่าววห่า "จฮัดอะไรเปป็น
เครทืนึ่องบผชาไถห่การละเมอิดเลห่า ทมีนึ่เราจะตผู้องถวายใหผู้พระองคห์" เขาทฮันี้งหลายตอบวห่า "ลผกรอิดสมีดวง
ทวารขฮันี้นรบนแรงทองคทาหผู้าลผกกฮับหนผทองคทาหผู้าตฮัว ตามจทานวนเจผู้านายแหห่งคนฟมีลอิสเตมีย เพราะวห่า
โรคอยห่างเดมียวกฮันนฮันี้นตอิดตห่อทห่านทฮันี้งหลายและเจผู้านายดผู้วย 5 เพราะฉะนฮันี้นทห่านตผู้องททารผปรอิดสมีดวง
ทวารขฮันี้นรบนแรงของทห่านและรผปหนผของทห่านซนนึ่งททาลายแผห่นดอิน และทห่านทฮันี้งหลายจงถวายสงห่า
ราศมีแดห่พระเจผู้าของออิสราเอล ชะรอยพระองคห์จะทรงเบาพระหฮัตถห์ของพระองคห์จากทห่านทฮันี้งหลาย 
ทฮันี้งจากพระของทห่านและแผห่นดอินของทห่าน



แผนการนนัรนกป็คสือ สตงหภีบนนัรนกลนับคสืนไปพรข้อมกนับเครสืที่องบมูชาไถตการละเมธิดแบบพระ
ตตางดข้าวคสือ ลมูกรธิดสภีดวงทวารทองคทาขนัรนรรุนแรงหข้าลมูกกนับหนมูทองคทาหข้าตนัว เหป็นไดข้ชนัดวตาสตวนหนทึที่ง
ของพระหนัตถรอนันหนนักหนตวงของพระเจข้าทภีที่เฆภีที่ยนตภีคนฟภีลธิสเตภียคสือการรนังควานของพวกหนมูทภีที่
กระททาตตอพสืชผลและบข้านเรสือนของพวกเขา จทานวนหน้าเปป็นตนัวแทนของหข้าเมสืองหลนักของคนฟภีลธิส
เตภีย พวกเขาจทึงยกเหตรุผลวตาเมสืที่อททาเชตนนนัรนแลข้วพวกเขากป็จะถวายสงตาราศภีแดตพระเยโฮวาหรพระเจข้า
ไดข้บข้างโดยทางใดทางหนทึที่งและลบมลทธินใหข้ก นับความรมูข้เทตาไมตถทึงการณรของพวกเขาในการขโมย
หภีบของพระองครไป

6 ททาไมทห่านจนงกระททาใหผู้จอิตใจของทห่านแขป็งกระดผู้างไปอยห่างทมีนึ่ชาวอมียอิปตห์และฟาโรหห์ไดผู้
กระททาจอิตใจของเขาใหผู้แขป็งกระดผู้างนฮันี้น เมทืนึ่อพระองคห์ทรงกระททาเหตบการณห์สผผู้เขาทฮันี้งหลายแลผู้ว เขา
ทฮันี้งหลายกป็ตผู้องปลห่อยใหผู้ประชาชนไปมอิใชห่หรทือ แลผู้วเขาทฮันี้งหลายกป็จากไป อภีกครนัร งทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตาคน
ฟภีลธิสเตภียทราบดภีวตาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากธิจอยตางทรงฤทธธิธ อยตางไรในการชตวยคนอธิสราเอลใหข้พข้น
จากอภียธิปตรเมสืที่อ 350 ปภีกตอนหนข้านนัรน ยนังมภีคทาพยานอนันทรงพลนังเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรงชตวย
ประชาชนของพระองครคสือคนอธิสราเอลใหข้รอดพข้นในอภีกหลายปภีตตอมาอยมูต เหป็นไดข้ชนัดดข้วยวตามนัน
เปป็นความรมูข้ทนั ที่วไปทภีที่วตาพระเจข้าทรงเฆภีที่ยนตภีคนอภียธิปตรเพราะวตาพวกเขาไดข้ททาใจของตนใหข้แขป็ง
กระดข้างตตอพระองคร

พวกนนักบวชของพระตตางดข้าวเหลตานภีร จทึงสนัที่งวตา 7ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้จงเตรมียมเกวมียนใหมห่เลห่มหนนนึ่ง
มาเทมียมเขผู้ากฮับแมห่วฮัวคผห่หนนนึ่งซนนึ่งยฮังไมห่เคยเขผู้าเทมียมแอกเลย จงเอาแมห่วฮัวมาเทมียมเกวมียนแลผู้วพราก
ลผกๆของมฮันกลฮับไปบผู้านเสมียใหผู้พผู้นจากมฮัน 8 จงนทาหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์มาวางไวผู้บนเกวมียน และ
วางเครทืนึ่องทองคทาซนนึ่งทห่านทฮันี้งหลายถวายใหผู้พระองคห์เปป็นเครทืนึ่องบผชาไถห่การละเมอิดไวผู้ในหมีบขผู้างๆ 
แลผู้วกป็ปลห่อยใหผู้มฮันไป 9 และคอยดผ ถผู้าไปตามทางถนงแผห่นดอินของมฮันเอง คทือทางไปเมทืองเบธเชเมช 
พระองคห์กป็เปป็นผผผู้ทรงใหผู้เกอิดความชฮันึ่วรผู้ายอยห่างใหญห่หลวงนมีนี้แกห่เรา แตห่ถผู้าไมห่เชห่นนฮันี้น เราจะไดผู้ทราบ
วห่าไมห่ใชห่พระหฮัตถห์ของพระองคห์ทมีนึ่กระททาตห่อเรา เปป็นโอกาสทมีนึ่บฮังเออิญเกอิดขนนี้นแกห่เราเอง"



แผนการของพวกเขางตายนธิดเดภียว พวกเขาจะตข้องเอาเกวภียนใหมตมาเลตมหนทึที่งซทึที่งไมตเคยถมูก
ใชข้มากตอน แมตวนัวลมูกอตอนสองตนัวซทึที่งไมตเคยเขข้าเทภียมแอกเลยจะตข้องถมูกเอามาเทภียมเกวภียนเลตมนนัรน 
ลมูกๆของพวกมนันกป็จะตข้องถมูกพากลนับไปบข้าน นนั ที่นในตนัวมนันเองกป็เกสือบเปป็นปาฏธิหารธิยรหนทึที่งแลข้ว แมต
วนัวลมูกอตอนกป็จะกลนับไปหาลมูกๆของพวกมนันทนันทภี นอกจากนภีร  สนัตวรทภีที่แบกภาระซทึที่งไมตเคยถมูกเทภียม
เกวภียนมากตอนกป็ยตอมเตะและสมูข้กนับแอกและบนังเหภียนอยตางแนตนอนเมสืที่อตข้องเทภียมเกวภียนเปป็นครนัร งแรก
หภีบนนัรนจะตข้องถมูกวางบนเกวภียนนนัรนและเครสืที่องประดนับทภีที่เปป็นทองคทาแปลกๆเหลตานนัรนกป็จะตข้องถมูก
วางลงในหภีบเลป็กๆใบหนทึที่งทภีที่อยมู ตขข้างๆหภีบนนัรน พวกเขาจทึงตข้องสตงเกวภียนเลตมนนัรนไปตามทางของมนัน

1 ซมอ 6:10-12 คนฟภีลธิสเตภียจทึงททาตามคทาแนะนทา คนเหลห่านฮันี้นกป็กระททาตาม นทาเอา
แมห่วฮัวคผห่หนนนึ่งเทมียมเขผู้ากฮับเกวมียน แลผู้วขฮังลผกๆของมฮันไวผู้ทมีนึ่บผู้าน 11 และเขากป็วางหมีบแหห่งพระเยโฮ
วาหห์ไวผู้บนเกวมียนพรผู้อมกฮับหมีบหนผทองคทาและรผปรอิดสมีดวงทวารขฮันี้นรบนแรงของเขา 12 แมห่วฮัวกป็เดอิน
ตรงไปตามทางทมีนึ่ไปเมทืองเบธเชเมช ไปตามทางหลวง เดอินพลางรผู้องพลางไมห่เลมีนี้ยวขวาหรทือเลมีนี้ยว
ซผู้าย และบรรดาเจผู้านายแหห่งคนฟมีลอิสเตมียกป็ตามมฮันไปจนถนงพรมแดนเมทืองเบธเชเมช

นตาสนใจตรงทภีที่วตาแมข้กระทนั ที่งหลนังจากทภีที่ขนังลมูกวนัวเหลตานนัรนของแมตวนัวลมูกอตอนสองตนัวนนัรนแลข้ว
กป็ตาม พวกมนันกป็ไปยนังทธิศทางทภีที่ตรงกนันขข้ามเลย แทนทภีที่จะตตางดทึงเขข้าหาตนัวมนันเหมสือนแมตวนัวทภีที่ไมตเคย
เทภียมเกวภียนมากตอน พวกมนันกลนับลากเกวภียนไปพรข้อมกนันอยตางสามนัคคภี พวกมนันจทึง “ไปตาม
ทางหลวง” วลภีหลนังนภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ทางหลวงหมายเลขหนทึที่ง’ ซทึที่งบอกเปป็นนนัยวตามนันเปป็น
ถนนสายหลนักของภมูมธิภาคนนัรน พวกมนันเดธินพลางรข้องพลางดข้วยความคธิดถทึงลมูกๆของพวกมนัน แตต
พวกมนันกป็เดธินไปอยมูตดภี เหป็นไดข้ชนัดวตาพระหนัตถรของพระเจข้าก ทาลนังนทาพาแมข้แตตสนัตวรใชข้งานสองตนัวนภีร  
พวกมนันไมตหนันไปทางขวาหรสือซข้ายเลยเหมสือนแมตวนัวทภีที่ไมตเคยถมูกฝทึกมากตอนมนักกระททา พวกมนันจทึง
มรุตงหนข้าตรงเขข้าไปในภมูเขาสมูตเมสืองเบธเชเมชซทึที่งเปป็นเมสืองของคนอธิสราเอล คทาวตา เบธเชเมช มภีความ
หมายตรงตนัววตา ‘บข้านแหตงดวงอาทธิตยร’ ทภีที่ตามมาตธิดๆคสือพวกเจข้านายของคนฟภีลธิสเตภีย

1 ซมอ 6:13-16 ฝห่ายชาวเมทืองเบธเชเมชกทาลฮังเกมีนึ่ยวขผู้าวสาลมีอยผห่ทมีนึ่หบบเขา และเมทืนึ่อเขา
เงยหนผู้าขนนี้นและเหป็นหมีบ เขากป็ชทืนึ่นชมยอินดมีทมีนึ่ไดผู้เหป็น 14 เกวมียนนฮันี้นไดผู้เขผู้ามาในนาของโยชผวาชาว



เบธเชเมชและหยบดอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น มมีหอินใหญห่กผู้อนหนนนึ่งอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น เขาจนงผห่าไมผู้เกวมียนเปป็นฟทืน และเอาแมห่วฮัว
เปป็นเครทืนึ่องเผาบผชาถวายแดห่พระเยโฮวาหห์ 15 และคนเลวมีกป็เชอิญหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์ลง และหมีบทมีนึ่
อยผห่ขผู้างๆซนนึ่งมมีเครทืนึ่องทองคทา วางไวผู้บนกผู้อนหอินใหญห่นฮันี้น และชาวเบธเชเมชกป็ถวายเครทืนึ่องเผาบ ผชา
และถวายเครทืนึ่องสฮัตวบผชาแดห่พระเยโฮวาหห์ในวฮันนฮันี้น 16 และเมทืนึ่อเจผู้านายทฮันี้งหผู้าของคนฟมีลอิสเตมียไดผู้
เหป็นแลผู้วเขากป็กลฮับไปยฮังเมทืองเอโครนในวฮันนฮันี้น

วนันนนัรนเองชาวเมสืองเบธเชเมชกทาลนังเกภีที่ยวขข้าวสาลภีของตนอยมูต พวกเขาถทึงกนับอนัศจรรยรใจทภีที่
เหป็นหภีบแหตงพนันธสนัญญาบนเกวภียนเทภียมแมตวนัวขณะทภีที่เกวภียนนนัรนเคลสืที่อนทภีที่อยตางชข้าๆเขข้ามาใน
เขตแดนของพวกเขา เมสืที่อไปถทึงในทภีที่ดธินของชายคนหนทึที่งชสืที่อโยชมูวาชาวเบธเชเมช แมตวนัวทนัรงสองตนัว
นนัรนกป็หยรุดเดธิน บรรดาคนเลวภีทภีที่อยมู ตในพสืรนทภีที่กป็เอาหภีบลงมาจากเกวภียนนนัรน ชาวเมสืองนนัรนจทึงพนังเกวภียน
นนัรน ผตาไมข้ของมนันและเอาแมตวนัวทนัรงสองตนัวนนัรนถวายเปป็นเครสืที่องเผาบมูชาแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้า

เหป็นไดข้ชนัดวตามภีหธินใหญตกข้อนหนทึที่งขทึรนอยมูตแถวนนัรนและพวกเขาจทึงวางหภีบแหตงพนันธสนัญญา
พรข้อมกนับหภีบทภีที่ใสตเครสืที่องทองคทาบนหธินกข้อนนนัรน ดข้วยเหตรุนภีรชาวเมสืองเบธเชเมชจทึงถวายเครสืที่องสนัตว
บมูชาอสืที่นๆทภีที่มากมายแดตพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขาในวนันนนัรน พวกเจข้านายชาวฟภีลธิสเตภียเมสืที่อ
ไดข้เหป็นเชตนนนัรนกป็กลนับไปยนังเมสืองเอโครน

1 ซมอ 6:17-18 มภีการใหข้รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับเรสืที่องราวทนัรงหมดนภีร  ตห่อไปนมีนี้
เปป็นรผปรอิดสมีดวงทวารขฮันี้นรบนแรงทองคทาซนนึ่งคนฟมีลอิสเตมียถวายเปป็นเครทืนึ่องบผชาไถห่การละเมอิดถวายแดห่
พระเยโฮวาหห์ รผปหนนนึ่งสทาหรฮับเมทืองอฮัชโดด เมทืองกาซารผปหนนนึ่ง เมทืองอฮัชเคโลนรผปหนนนึ่ง เมทืองกฮัทรผป
หนนนึ่ง เมทืองเอโครนรผปหนนนึ่ง 18 รผปหนผทองคทากป็เชห่นเดมียวกฮัน ตามจทานวนเมทืองของฟมีลอิสเตมียทมีนึ่เปป็น
เมทืองของเจผู้านายทฮันี้งหผู้า ทฮันี้งเมทืองทมีนึ่มมีปผู้อมปราการและชนบททมีนึ่ไมห่มมีกทาแพงเมทือง จนถนงหอินกผู้อน
ใหญห่แหห่งอาเบล ซนนึ่งเขาวางหมีบของพระเยโฮวาหห์ลงไวผู้นฮันี้น หอินนฮันี้นกป็ยฮังอยผห่จนทบกวฮันนมีนี้ ทมีนึ่ในทบห่งนา
ของโยชผวาชาวเบธเชเมช

หข้าเมสืองหลนักของฟภีลธิสเตภียจทึงถมูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็นเมสืองอนัชโดด เมสืองกาซา เมสืองอนัชเค
โลน เมสืองกนัท และเมสืองเอโครน เหป็นไดข้ชนัดวตาแตตละเมสืองถวายทองคทาเปป็น ‘เครสืที่องบมูชาไถตการ



ละเมธิด’ แดตพระเจข้าแหตงอธิสราเอล นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยวตาหมมูตบข้านอสืที่นๆทภีที่เลป็กกวตาของฟภีลธิสเตภียกป็ชตวย
บรธิจาคทองคทาเพสืที่อททาเปป็นเครสืที่องประดนับเหลตานนัรนดข้วย หธินใหญตทภีที่หภีบถมูกวางไวข้บนนนัรนถมูกตนัรงชสืที่อวตา 
‘อาเบล’

1 ซมอ 6:19-20 อยตางไรกป็ตาม ความอยากรมูข้อยากเหป็นกป็เขข้าครอบงทาชาวเมสืองเบธเช
เมชบางคนและบางคนกป็เปธิดหภีบนนัรนและมองขข้างในอยตางโงตเขลา  พระองคห์จนงทรงประหารชาว
เบธเชเมช เพราะวห่าเขาทฮันี้งหลายไดผู้มองขผู้างในหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์ พระองคห์ไดผู้ทรงประหารเสมีย
หผู้าหมทืนึ่นเจป็ดสอิบคน และประชาชนกป็ไวผู้ทบกขห์ เพราะวห่าพระเยโฮวาหห์ทรงประหารประชาชนเสมียเปป็น
อฮันมาก 20 แลผู้วชาวเบธเชเมชจนงกลห่าววห่า "ผผผู้ใดสามารถยทืนอยผห่ตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์พระเจผู้า
บรอิสบทธอิดิ์องคห์นมีนี้ไดผู้ พระองคห์จะเสดป็จไปจากเราไปหาผผผู้ใดดมี"

แมข้วตาสงตาราศภีเชคธินาหรของพระเจข้าไมตสถธิตอยมูตบนหภีบนนัรนอภีกตตอไปแลข้วกป็ตาม แตตมนันกป็เปป็น
สนัญลนักษณรทภีที่บรธิสรุทธธิธ และศนักดธิธ สธิทธธิธ ของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนภีร เอง พระเจข้าจทึงทรงประหารชาวเบธเช
เมชเสภีย 50,070 คน พวกนนักวธิจารณรเถภียงวตาในหมมูตบข้านชนบททภีที่ททาไรตไถนาไมตนตาจะมภีคนเยอะ
ขนาดนนัรน อยตางไรกป็ตาม เบาะแสกป็อยมูตในการหมายเหตรุตอนแรกวตาพระเจข้าทรงประหาร “ชาว
เบธเชเมช” จากนนัรนกป็ประชาชน คทาตอบทภีที่นตาจะใชตกป็คสือวตาชาวเบธเชเมชเจป็ดสธิบคนพธินาศเพราะ
ความโงตเขลาของพวกเขารวมถทึงคนอธิสราเอลอภีกหข้าหมสืที่นคนทภีที่อาจพาก นันมามรุงดมูสธิที่งตระการตานนัรน
ดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงนทาความยทาเกรงองครพระผมูข้เปป็นเจข้ากลนับมาสมูตประชาชนของพระองคร
แลข้ว ดข้วยความหวาดกลนัวพวกเขาจทึงรข้องออกมาวตา “ผมูข้ใดสามารถยสืนอยมูตตตอพระพนักตรรพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าบรธิสรุทธธิธ องครนภีร ไดข้ พระองครจะเสดป็จไปจากเราไปหาผมูข้ใดดภี” นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกเขา
หวนังวตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าและหภีบของพระองครจะไปจากพวกเขาและไปยนังทภีที่อสืที่น

1 ซมอ 6:21 ดฮังนฮันี้นเขาจนงสห่งผผผู้สทืนึ่อสารไปยฮังชาวเมทืองคมีรอิยาทเยอารอิมกลห่าววห่า 
"คนฟมีลอิสเตมียไดผู้คทืนหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์มาแลผู้ว ขอลงมาเชอิญหมีบขนนี้นไปอยผห่กฮับทห่านเถอิด" ชสืที่อ คขีรวิ
ยาทเยอารวิม มภีความหมายวตา ‘เมสืองเยอารธิม’ หรสือ ‘เมสืองปตา’ ชาวเบธเชเมชคะยนัรนคะยอชาวเมสือง



เยอารธิมทภีที่อยมูตขทึรนไปทางทภีที่ราบสมูงใหข้ลงมาและเอาหภีบนนัรนไป ดนังทภีที่จะระบรุไวข้ในบทถนัดไป คนเหลตา
นนัรนกป็ททาตามนนัรน

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 7: ในบทถนัดไปนขีขึ้การเดวินทางของหขีบแหน่งพนันธสนัญญาดนาเนวินตน่อ
ไปพรน้อมกนับการมาถขงของมนันทขีที่คขีรวิยาทเยอารวิม ทขีที่นนัที่นซามมูเอลเผชวิญหนน้าคนอวิสราเอลวน่าดน้วยการ
นนับถสือรมูปเคารพและมขีการกลนับใจใหมน่และการฟสืขึ้นฟมูในระดนับหนขที่ง หลนังจากนนัขึ้น คนฟขีลวิสเตขียกป็เขน้า
มาโจมตขีคนอวิสราเอลอขีกครนัขึ้งซขที่งในครนัขึ้งนขีขึ้ซามมูเอลววิงวอนตน่อพระพนักตรณ์พระเจน้า โดยลงเอยเปป็น
ชนัยชนะครนัขึ้งใหญน่ทขีที่เอเบนเอเซอรณ์

1 ซมอ 7:1-2 บทนภีร เลตาเรสืที่องตตอจากบททภีที่แลข้วทภีที่จบลงดข้วยการทภีที่หภีบแหตงพนันธ
สนัญญายนังอยมูตทภีที่เบธเชเมชและชาวเมสืองนนัรนคะยนัรนคะยอชาวคภีรธิยาทเยอารธิมใหข้ลงมาเอามนันไป คน
เหลตานนัรนกป็กระททาตามทภีที่ขอ ชาวคมีรอิยาทเยอารอิมไดผู้มาเชอิญหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์ขนนี้นไปถนงเรทือนของ
อาบมีนาดฮับซนนึ่งอยผห่บนเนอินเขา และเขาทฮันี้งหลายกป็ชทาระเอเลอาซารห์บ บตรชายของเขาใหผู้บรอิสบทธอิดิ์เพทืนึ่อใหผู้
ดผแลหมีบแหห่งพระเยโฮวาหห์

อาจเปป็นไปไดข้วตาชาวคภีรธิยาทเยอารธิมรมูข้ดภีวตาเกธิดอะไรขทึรนทภีที่เบธเชเมชและการสนังหารคน
อธิสราเอลหข้าหมสืที่นคนนนัรนเพราะการลบหลมูตของพวกเขา พวกเขานตาจะมนั ที่นใจวตาตนสามารถปฏธิบนัตธิ
ตตอมนันอยตางใหข้เกภียรตธิไดข้ เราไมตทราบชนัดเจนวตาอาบภีนาดนับเปป็นใคร เราอาจคาดเดาไดข้วตาเขาเปป็นลมูก
หลานของอาโรน มนันสสืที่อไปทางทรรศนะนนัรนเพราะชสืที่อบรุตรชายของเขา เอเลอาซารร ซทึที่งเปป็นชสืที่อ
แบบปรุโรหธิต โจเซฟนัสอข้างวตาชายคนนภีรนตาจะเปป็นคนเลวภีมากกวตา

2 อยผห่มานฮับแตห่วฮันทมีนึ่หมีบนฮันี้นอยผห่ทมีนึ่คมีรอิยาทเยอารอิมกป็เปป็นเวลาชผู้านานตฮันี้งยมีนึ่สอิบปมี และบรรดาวงศห์
วานออิสราเอลทฮันี้งสอินี้นกป็ครทนึ่าครวญถนงพระเยโฮวาหห์ หภีบแหตงพนันธสนัญญาอยมูตตตอไปทภีที่เรสือนของอาบภีนา
ดนับจนกระทนั ที่งดาวธิดถมูกสถาปนามนั ที่นคงบนบนัลลนังกรของอธิสราเอลทภีที่รวมกนันเปป็นหนทึที่งเดภียว ดมู 2 ซามมู
เอล 6:1-4 อยตางไรกป็ตาม ในทภีที่นภีรซามมูเอลหมายเหตรุไวข้วตาหลนังจากผตานไปยภีที่สธิบปภี “บรรดาวงศรวาน
อธิสราเอลทนัรงสธิรนกป็ครทที่าครวญถทึงพระเยโฮวาหร” นภีที่นตาจะหมายถทึงการกลนับใจใหมต เหป็นไดข้ชนัดวตากตอน



หนข้านนัรนมภีการนนับถสือรมูปเคารพในแผตนดธินนนัรน บางทภีอาจเปป็นเพราะการอธธิษฐานวธิงวอนเผสืที่อของซา
มมูเอล พระเจข้าจทึงทรงฟข้องใจประชาชนของพระองครและนทาพวกเขามาถทึงการกลนับใจใหมต

1 ซมอ 7:3 ดข้วยเหตรุนภีรแลผู้วซามผเอลพผดกฮับวงศห์วานออิสราเอลทฮันี้งสอินี้นวห่า "ถผู้าทห่าน
ทฮันี้งหลายจะกลฮับมาหาพระเยโฮวาหห์ดผู้วยสอินี้นสบดใจของทห่าน จงทอินี้งพระตห่างดผู้าวและพระอฮัชทาโรท
เสมียจากทห่ามกลางทห่านทฮันี้งหลาย และเตรมียมใจของทห่านใหผู้ตรงตห่อพระเยโฮวาหห์ และปรนนอิบฮัตอิแตห่
พระองคห์เทห่านฮันี้น พระองคห์จะทรงชห่วยทห่านใหผู้พผู้นจากมทือของคนฟมีลอิสเตมีย" ในทภีที่นภีรคสือการแสดง
เงสืที่อนไขทภีที่เปป็นอมตะ ซามมูเอลใหข้คทาปรทึกษาคนอธิสราเอลวตา ถน้าพวกเขายอมกลนับมาหาองครพระผมูข้
เปป็นเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจของพวกเขา แลน้ว (1) พวกเขาตข้องทธิรงรมูปเคารพพระตตางดข้าวทนัรงหลายซทึที่งรวม
ถทึงพระอนัชทาโรททภีที่อยมูตทตามกลางพวกเขา (2) พวกเขาตข้องเตรภียมใจของตนใหข้ตรงตตอองครพระผมูข้
เปป็นเจข้า และ (3) พวกเขาตข้องปรนนธิบนัตธิแตตพระองครเทตานนัรน

ดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ในหนนังสสือผมูข้วธินธิจฉนัยรวมถทึงในขข้อถนัดไปดข้วย การกราบไหวข้พระบาอนัลยนัง
ททากนันอยมูตในอธิสราเอลเหมสือนเดธิม พระอนัชทาโรทเปป็นเจข้าแมตในศาสนาของคนคานาอนันและเปป็นคมูต
ตรงขข้ามเพศหญธิงของพระบาอนัล การนนับถสือพระตตางดข้าวของพวกเขาในแบบทภีที่เลวรข้ายทภีที่สรุดเหป็นไดข้
ชนัดวตาเกธิดขทึรนไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรน เหป็นไดข้ชนัดอภีกวตาหนัวใจของคนอธิสราเอลโดยรวมนนัรนอยมูตหตางไกลจาก
พระเจข้าของตนและพวกเขาไมตปรนนธิบนัตธิพระองครอภีกตตอไปแลข้วไมตวตาในรมูปแบบใดๆทนัรงสธิรน ซามมู
เอลจทึงวธิงวอนพวกเขาใหข้กลนับใจจากความบาปของพวกเขาเสภีย เมสืที่อพวกเขากลนับใจแลข้วเทตานนัรน
พระเยโฮวาหรจทึงจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นจากมสือของคนฟภีลธิสเตภีย เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกหลนังนภีรก ทาลนัง
รนังควานคนอธิสราเอลอภีกครนัร ง

1 ซมอ 7:4 ตข้องยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาทภีที่ คนออิสราเอลจนงทอินี้งพระบา
อฮัลและพระอฮัชทาโรท และเขาทฮันี้งหลายปรนนอิบฮัตอิแตห่พระเยโฮวาหห์เทห่านฮันี้น แมข้พวกเขากลนับใจใหมต
กป็ตาม แตตนธิสนัยทภีที่กลนับกลอกของคนอธิสราเอลกป็ปรากฏชนัดในการทภีที่พวกเขาเปลภีที่ยนจากการนนับถสือ
พระบาอนัลกลนับมาปรนนธิบนัตธิองครพระผมูข้เปป็นเจข้าไดข้อยตางงตายดายเหลสือเกธิน ดนังทภีที่เวลาจะบอกเอง มนันกป็
จะงตายพอๆกนันทภีที่พวกเขาจะกลนับไปหาพระบาอนัลอภีกครนัร งเมสืที่อนนัที่นดมูนตาดทึงดมูดมากกวตา



1 ซมอ 7:5-6 ดข้วยเหตรุนภีร  ซามมูเอลจทึงกลตาววตา "จงประชบมคนออิสราเอลทฮันี้งสอินี้นทมีนึ่
เมทืองมอิสปาหห์และขผู้าพเจผู้าจะอธอิษฐานตห่อพระเยโฮวาหห์เพทืนึ่อทห่าน" 6 เขาทฮันี้งหลายจนงประชบมกฮันทมีนึ่
มอิสปาหห์ และตฮักนทนี้ามาเทออกถวายตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ และอดอาหารในวฮันนฮันี้นและกลห่าวทมีนึ่
นฮันึ่นวห่า "เราทฮันี้งหลายไดผู้กระททาบาปตห่อพระเยโฮวาหห์" และซามผเอลกป็วอินอิจฉฮัยคนออิสราเอลทมีนึ่เมทือง
มอิสปาหห์

มธิสปาหรเปป็นเมสืองหนทึที่งในแดนเทสือกเขาของอธิสราเอลโดยตนัรงอยมูตระหวตางเมสืองเบธเอลทภีที่อยมูต
ทางเหนสือกนับเมสืองทภีที่ตตอมาไดข้ชสืที่อวตากรรุงเยรมูซาเลป็มทภีที่อยมูตทางใตข้ มนันอยมูตบนพรมแดนระหวตางยมูดาหรกนับ
เบนยามธิน ทภีที่นตาสนใจกป็คสือการเอตยถทึงการทภีที่พวกเขาเทนทราออกตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้า 
ธรรมเนภียมนภีร ไมตถมูกบรรยายไวข้เปป็นอสืที่นในพระคนัมภภีรร อยตางไรกป็ตาม เปป็นไปไดข้ยธิที่งทภีที่วตามนันอาจหมาย
ถทึงนทราแหตงการแยกตนัรงไวข้ตามทภีที่นธิยามไวข้ในกนันดารวธิถภี 19 หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง การเทนทราออกกป็นตา
จะบตงบอกถทึงความเตป็มใจของคนอธิสราเอลทภีที่จะแยกออกจากความบาปของพวกเขา

จากนนัรนขข้อความกป็หมายเหตรุไวข้วตาในสมนัยนนัรนซามมูเอล “วธินธิจฉนัยคนอธิสราเอลทภีที่เมสืองมธิส
ปาหร” แมข้วตาปกตธิแลข้วถมูกมองวตาเปป็นผมูข้พยากรณรคนหนทึที่ง แตตการรนับใชข้แรกของซามมูเอลในอธิสราเอล
กป็คสือการเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัย เขาจทึงเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยคนสรุดทข้ายของอธิสราเอล

1 ซมอ 7:7-8 หลนังจากนนัรนเมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียไดผู้ยอินวห่าคนออิสราเอลไดผู้ประชบมกฮันทมีนึ่
เมทืองมอิสปาหห์ เจผู้านายแหห่งฟมีลอิสเตมียกป็ยกขนนี้นไปตห่อสผผู้กฮับออิสราเอล และเมทืนึ่อคนออิสราเอลไดผู้ยอินเชห่นนฮันี้น
เขากป็กลฮัวคนฟมีลอิสเตมีย 8 และคนออิสราเอลรผู้องตห่อซามผเอลวห่า "อยห่าหยบดรผู้องทผลพระเยโฮวาหห์
พระเจผู้าของเราเพทืนึ่อเราทฮันี้งหลาย เพทืนึ่อขอพระองคห์ทรงชห่วยเราใหผู้พผู้นจากมทือของคนฟมีลอิสเตมีย"

ขตาวแพรตไปถทึงคนฟภีลธิสเตภียทภีที่อาศนัยอยมูตตามแนวชายฝนัที่งเกภีที่ยวกนับการมารวมตนัวกนันของคน
อธิสราเอลทภีที่เมสืองมธิสปาหรซทึที่งเปป็นทภีที่ๆซามมูเอลนนั ที่งเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยเหนสือชนชาตธินนัรน ขข้อความทภีที่มากตอน
หนข้ากลตาวชนัดเจนวตาการมาประชรุมกนันทภีที่เมสืองมธิสปาหรของคนอธิสราเอลเปป็นเพราะเหตรุผลฝตาย
วธิญญาณ นนัที่นคสือ การกลนับใจใหมตและการแสวงหาคทาปรทึกษาของซามมูเอล อยตางไรกป็ตาม คนฟภีลธิส



เตภียกป็อาจคธิดวตาคนอธิสราเอลมาประชรุมกนันดข้วยเหตรุผลทางการเมสืองและทางทหารเพสืที่อลข้มลข้างการ
เผดป็จการของตนเสภีย พวกเขาจทึงมรุตงมนั ที่นทภีที่จะยนับยนัรงความพยายามนภีร เสภีย

เมสืที่อคนอธิสราเอลทราบถทึงการรรุกคสืบเขข้ามาของกองทนัพคนฟภีลธิสเตภีย พวกเขากป็หวาดกลนัวตนัว
สนัที่นและขอใหข้ซามมูเอลอธธิษฐานทมูลตตอพระเจข้าเผสืที่อพวกเขา ตข้องยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาทภีที่
พวกเขาแสวงหาการชตวยใหข้พข้นของพระเยโฮวาหรพระเจข้าผตานทางซามมูเอล นนัที่นในตนัวมนันเองกป็เผย
ใหข้เหป็นถทึงความเชสืที่อในพระเยโฮวาหรแลข้ว

1 ซมอ 7:9-10 ซามมูเอลจทึงเอาลผกแกะอห่อนทมีนึ่ยฮังกอินนมอยผห่ตฮัวหนนนึ่งมาถวายเปป็น
เครทืนึ่องเผาบผชาทฮันี้งตฮัวแดห่พระเยโฮวาหห์ และซามผเอลรผู้องทผลตห่อพระเยโฮวาหห์เพทืนึ่อคนออิสราเอล และ
พระเยโฮวาหห์ทรงสดฮับทห่าน ผมูข้พยากรณรทตานนภีร จทึงกระททาการฝตายวธิญญาณสองอยตาง อยตางแรก เขา
ถวายลมูกแกะอตอนตนัวหนทึที่งเปป็นเครสืที่องเผาบมูชาแดตพระเจข้า เครสืที่องเผาบมูชานภีร เปป็นเครสืที่องบมูชาดข้วยใจ
สมนัครและมภีกลธิที่นหอมหวานซทึที่งถมูกใชข้เพสืที่อนมนัสการพระเจข้า นภีที่เทตากนับวตาซามมูเอลถวายเครสืที่องสนัตว
บมูชาแหตงการนมนัสการ จากนนัรนเขากป็ “รข้องทมูลตตอพระเยโฮวาหร” เพสืที่อคนอธิสราเอล นภีที่ไมตเพภียงบอก
เปป็นนนัยถทึงการอธธิษฐานเทตานนัรน แตตบอกเปป็นนนัยถทึงคทาอธธิษฐานอนันรข้อนรนทภีที่ออกมาเปป็นเสภียงพมูดดข้วย
เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นการอธธิษฐานในทภีที่ประชรุมซทึที่งเพธิที่มองครประกอบเรสืที่องความเชสืที่อเขข้าไปดข้วย ซามมู
เอลกทาลนังตตอสายถทึงพระเจข้าตตอหนข้าประชาชน

บนัดนภีร เรสืที่องการชตวยพวกเขาใหข้พข้นนนัรนตกอยมูตในพระหนัตถรของพระเจข้าแลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตามนัน
เปป็นการแสดงออกครนัร งใหญตของความเชสืที่อในทภีที่ประชรุม พระเจข้านตาจะทรงตอบสนองในทางทภีที่
สอดคลข้อง ในกรณภีนภีร  มภีหมายเหตรุไวข้วตา “พระเยโฮวาหรทรงสดฮับฟฮังทตาน” นภีที่ไมตไดข้หมายความวตา
พระเจข้าทรงรนับรมูข้ถทึงคทาอธธิษฐานของซามมูเอลมากเทตากนับวตาพระองครทรงตอบสนองตตอคทาอธธิษฐาน
นนัรน นภีที่เปป็นความหมายหลนักของคทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (อานาหณ์)

10 ขณะทมีนึ่ซามผเอลถวายเครทืนึ่องเผาบผชาอยผห่นฮันี้น คนฟมีลอิสเตมียกป็เขผู้ามาใกลผู้จะสผผู้รบกฮับออิสราเอล 
แตห่พระเยโฮวาหห์ทรงใหผู้ฟผู้ารผู้องเสมียงดฮังยอินึ่งนฮักในวฮันนฮันี้นสผผู้กฮับคนฟมีลอิสเตมีย กระททาใหผู้คนฟมีลอิสเตมีย
สฮับสนอลหมห่าน จนงพห่ายแพผู้แกห่ออิสราเอล



เครสืที่องสนัตวบมูชาและคทาอธธิษฐานของซามมูเอลไมตไดข้มาเรป็วเกธินไป แมข้ขณะทภีที่เขาก ทาลนังถวาย
ลมูกแกะตนัวนนัรนเปป็นเครสืที่องสนัตวบมูชาอยมูตนนัรน คนฟภีลธิสเตภียกป็ปรากฏตนัวเปป็นกองทนัพทภีที่แปรขบวนพรข้อมทภีที่
จะเขข้าททาการสมูข้รบแลข้ว ในทภีที่นภีร คสือภาพประกอบอนันนตาอนัศจรรยรของการทภีที่พระเจข้าทรงตอบคทา
อธธิษฐานทภีที่นนัที่นเดภีดี๋ยวนนัรนเลย วธิกฤตธิก ทาลนังใกลข้เขข้ามา ไมตมภีเวลาใหข้ลตาชข้าแลข้ว พระเจข้าจทึงทรงใชข้พายรุฝน
ฟข้าคะนองทภีที่รรุนแรงมากเสภียจนกองทนัพคนฟภีลธิสเตภียแตกพตายกระเจธิดกระเจธิง เหป็นไดข้ชนัดวตาเมสืที่อคน
อธิสราเอลเหป็นฟข้ารข้องมากป็เขข้าโจมตภีอยตางสรุดกทาลนังและมภีชนัยชนะ

คทาทภีที่แปลวตา กระททาใหผู้สฮับสนอลหมห่าน (ฮามาม) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ททาใหข้พตาย
แพข้’ ทภีที่นตาสนใจมากขทึรนไปอภีกกป็คสือวตาเหตรุการณรครนัร งนภีรนตาจะเปป็นการททาใหข้คทาอธธิษฐานเชธิงพยากรณร
ของนางฮนันนาหรใน 1 ซามมูเอล 2:10 สทาเรป็จ

เหตรุการณรทนัรงหมดนภีร เปป็นภาพประกอบอนันชนัดเจนของฮภีบรมู 11:6 เหป็นไดข้ชนัดในคนอธิสราเอล
และซามมูเอลถทึงความเชสืที่อในพระเจข้าสทาหรนับการชตวยใหข้พข้น พระเจข้าจทึงทรงพอพระทนัยเพราะเรสืที่องนภีร
อยตางชนัดเจนและทรงตอบสนองตามความเชสืที่อนนัรน หลนักการนภีร ยนังใชข้ไดข้อยมูตจนถทึงทรุกวนันนภีร

1 ซมอ 7:11 ขข้อความตรงนภีรบนันททึกเกภีที่ยวกนับชนัยชนะอนันเดป็ดขาดของประชาชน
ของพระเจข้า คนออิสราเอลกป็ออกจากมอิสปาหห์ตอิดตามคนฟมีลอิสเตมียและฆห่าฟฮันเขา จนไปถนงเมทืองเบธ
คารห์ พวกเขาไมตเพภียงมภีชนัยในการสมูข้รบเทตานนัรน แตตพวกเขายนังไลน่ตามคนฟภีลธิสเตภียกลนับเขข้าไปใน
เขตแดนของคนเหลตานนัรนอภีกดข้วยจนถทึงสถานทภีที่หนทึที่งชสืที่อวตาเบธคารณ์ ซทึที่งมภีความหมายตรงตนัววตา ‘บข้าน
ของลมูกแกะ’ วลภีสรุดทข้ายแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ทภีที่เมสืองเบธคารร’ นภีที่อาจเปป็นทภีที่ๆซามมูเอลถวายลมูกแกะตนัวนนัรน
เปป็นเครสืที่องสนัตวบมูชา อยตางไรกป็ตาม บรธิบทดมูเหมสือนจะเอนเอภียงไปทางสถานทภีที่หนทึที่งในฟภีลธิสเตภีย

1 ซมอ 7:12-14 โดยพระหนัตถรของพระเจจข้า ซามมูเอลไดข้กระททาใหข้เกธิดชนัยชนะยธิที่ง
ใหญตในอธิสราเอลอยตางแทข้จรธิง พระเจข้าไมตเพภียงทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้นเทตานนัรน แตต
ยนังทรงใหข้ซามมูเอลยธิที่งใหญตในขณะเดภียวกนัน แลผู้วซามผเอลกป็เอาศอิลากผู้อนหนนนึ่งตฮันี้งไวผู้ระหวห่างมอิสปาหห์
และเชน เรมียกชทืนึ่อศอิลานฮันี้นวห่า เอเบนเอเซอรห์ เพราะทห่านกลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงชห่วยพวกเราจน
บฮัดนมีนี้" คทาวตา เอเบนเอเซอรห์ มภีความหมายตรงตนัววตา ‘หธินแหตงความชตวยเหลสือ’ แนตทภีเดภียว พระเจข้า



ไดข้ทรงชตวยพวกเขา นภีที่อาจมภีภาพเลป็งถทึงการทภีที่องครพระผมูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นศธิลาแหตงความชตวย
เหลสือดข้วย ดมู เพลงสดรุดภี 18:2, 62:2, 6 ฯลฯ

ผมูข้เขภียนทตานนภีร จทึงสรรุปยตอถทึงชนัยชนะในวนันนนัรน 13 ดฮังนฮันี้นคนฟมีลอิสเตมียจนงพห่ายแพผู้ไมห่เขผู้ามาใน
ดอินแดนออิสราเอลอมีก และพระหฮัตถห์แหห่งพระเยโฮวาหห์กป็ตห่อสผผู้คนฟมีลอิสเตมียตลอดชมีวอิตของซาม ผเอล 
14 หฮัวเมทืองทมีนึ่คนฟมีลอิสเตมียไดผู้ยนดไปจากออิสราเอลนฮันี้น กป็ไดผู้กลฮับคทืนมายฮังออิสราเอล ตฮันี้งแตห่เมทืองเอโค
รนถนงเมทืองกฮัทและออิสราเอลกป็ไดผู้ตมีดอินแดนของหฮัวเมทืองเหลห่านมีนี้คทืนมาจากมทือของคนฟมีลอิสเตมีย ครฮันี้ง
นฮันี้นมมีสฮันตอิภาพระหวห่างออิสราเอลและคนอาโมไรตห์ดผู้วย

ขข้อความกลตาวชนัดเจนวตาคนฟภีลธิสเตภียไมตรนังควานคนอธิสราเอลอภีกตตอไปตลอดชนั ที่วชภีวธิตของ
ซามมูเอล นอกจากนภีร  พสืรนทภีที่พรมแดนใกลข้ชายฝนัที่งทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียนซทึที่งเดธิมทภีอยมู ตในการครอบ
ครองของคนฟภีลธิสเตภียกป็กลนับคสืนเปป็นของคนอธิสราเอลตนัรงแตตเมสืองเอโครนไปจนถทึงเมสืองกนัท ความ
หมายทภีที่สสืที่อเปป็นนนัยกป็คสือวตาคนอธิสราเอลไดข้กรรมสธิทธธิธ ในเมสืองเหลตานภีร ไมตใชตดข้วยคมดาบแตตดข้วยการ
เรภียกรข้องซทึที่งคนฟภีลธิสเตภียกป็ยอมใหข้แตตโดยดภี

นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาคนอธิสราเอลกลนับเปป็นฝตายไดข้เปรภียบแลข้ว คนอธิสราเอลไมตเพภียง
มภีชนัยชนะเทตานนัรน บนัดนภีรพวกเขายนังมภีแตข้มตตอเหนสือคนฟภีลธิสเตภียศนัตรมูของพวกเขาดข้วย คนอาโมไรตรทภีที่
ยนังเหลสืออยมูตในแผตนดธินนนัรนเมสืที่อเหป็นวตาคนฟภีลธิสเตภียถมูกกทาราบโดยคนอธิสราเอลกป็รภีบมานบนอบตตอคน
อธิสราเอลและไมตมภีทตาทภีเหธิมเกรธิมอภีกตตอไป การทรงชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ามภีผลกระทบกระจายไป
ในวงกวข้าง เมสืที่อพระเจข้าทรงชตวยใหข้รอดและทรงอวยพร มนันกป็ดภียธิที่งนนัก

1 ซมอ 7:15-17 ตรงนภีรผมูข้เขภียนสรรุปยตอชนั ที่วชภีวธิตทภีที่เหลสือของซามมูเอล นภีที่บอกเปป็นนนัยวตา
เขาททาหนข้าทภีที่เปป็นผมูข้พยากรณร ปรุโรหธิตและผมูข้วธินธิจฉนัย ซามผเอลไดผู้วอินอิจฉฮัยคนออิสราเอลอยผห่ตลอดชมีวอิต
ของทห่าน 16 และทห่านกป็เทมีนึ่ยวไปโดยรอบทบกปมีเปป็นประจทา ไปถนงเมทืองเบธเอล กอิลกาล และมอิสปาหห์ 
และทห่านกป็วอินอิจฉฮัยคนออิสราเอลในบรรดาเมทืองเหลห่านฮันี้น 17 แลผู้วทห่านจะกลฮับมายฮังเมทืองรามาหห์ 
เพราะวห่าบผู้านของทห่านอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น ทห่านกป็วอินอิจฉฮัยคนออิสราเอลทมีนึ่นฮันึ่นดผู้วย ทห่านไดผู้สรผู้างแทห่นบผชาถวาย



แดห่พระเยโฮวาหห์ทมีนึ่นฮันึ่น ประเพณภีของพวกยธิวอข้างวตาซามมูเอลวธินธิจฉนัยคนอธิสราเอลเปป็นเวลาสธิบสามปภี 
นนัที่นคสือสธิบเอป็ดปภีโดยลทาพนังและสองปภีก นับซาอมูล

เมสืองกธิลกาลอยมูตตรงชายขอบของหรุบเขาจอรรแดน ไมตไกลจากเมสืองเยรภีโค เมสืองเบธเอลซทึที่ง
เปป็นสถานทภีที่เกตาแกตแหตงหนทึที่งอยมูตในแดนเทสือกเขาเอฟราอธิมบนพรมแดนตธิดกนับเบนยามธิน เมสืองมธิส
ปาหรอยมูตตรงทธิศใตข้ของมนันบนยอดเขาหนทึที่งทภีที่อยมู ตใกลข้เคภียง เมสืองรามาหรอยมูตหตางไปทางใตข้ของเมสืองมธิส
ปาหรเปป็นระยะทางหลายไมลรและอยมูตทางเหนสือของกรรุงเยรมูซาเลป็มไปไมตไกลซทึที่งเปป็นทภีทๆี่ ซามมูเอล
พทานนักอยมูต การเทภีที่ยวไปโดยรอบนภีรจทึงครอบคลรุมพสืรนทภีที่สตวนกลางของอธิสราเอลนนัที่นคสือในเอฟราอธิม
และเบนยามธิน

ซามมูเอลไมตเพภียงวธินธิจฉนัยคนอธิสราเอลเทตานนัรน แตตนภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเขาททาหนข้าทภีที่เปป็นปรุโรหธิต
ดข้วยเพราะวตาเขาสรข้างแทตนบมูชาหนทึที่งถวายแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทภีที่บข้านเกธิดของเขาในเมสืองรามาหร 
ในการปรนนธิบนัตธิของเขาในชตวงวนัยเดป็กทภีที่พลนับพลาภายใตข้การก ทากนับดมูแลของเอลภี เขาสวมเอโฟด
อนันหนทึที่งซทึที่งบอกเปป็นนนัยวตาเขาอยมูตในเชสืรอสายของคนเลวภีและอาจอยมูตในเชสืรอสายของปรุโรหธิต ดมู 
หมายเหตรุสทาหรนับ 1 ซามมูเอล 1:1 และ 2:18 ดข้วย

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 8: ดนังทขีที่ประวนัตวิศาสตรณ์ของอวิสราเอลเผยใหน้เหป็น เหตสุการณณ์ทขีที่ดนา
มสืดอขีกเหตสุการณณ์ไดน้เกวิดขขขึ้น พวกเขาอยากเปป็นเหมสือนคนอสืที่นๆทขีที่เหลสือในโลกในการทขีที่พวกเขา
อยากมขีกษนัตรวิยณ์องคณ์หนขที่งเพสืที่อปกครองเหนสือพวกเขา นขีที่ไมน่เพขียงเปป็นการปฏวิเสธการปกครองตาม
แบบของพระเจน้าของซามมูเอลเทน่านนัขึ้น แตน่เหป็นไดน้ชนัดวน่าคนอวิสราเอลปรารถนาทขีที่จะทนาตามอยน่างชาว
โลกนขีขึ้ ซามมูเอลเตสือนคนอวิสราเอลใหน้ทราบถขงสวิที่งทขีที่พวกเขากนาลนังจะเจอ แตน่พวกเขากป็ยนังยสืนกราน
เชน่นนนัขึ้นอยมูน่ดขี

1 ซมอ 8:1-3 เราไดข้ทราบเกภีที่ยวกนับครอบครนัวของซามมูเอลเปป็นครนัร งแรก อยผห่มาเมทืนึ่อ
ซามผเอลแกห่แลผู้ว ทห่านไดผู้ตฮันี้งพวกบบตรชายของทห่านใหผู้วอินอิจฉฮัยออิสราเอล 2 บบตรหฮัวปมีของทห่านชทืนึ่อโย



เอล และคนทมีนึ่สองชทืนึ่ออาบมียาหห์ ทฮันี้งสองเปป็นผผผู้วอินอิจฉฮัยในเมทืองเบเออรห์เชบา 3 แตห่บบตรชายของทห่าน
มอิไดผู้ดทาเนอินในทางของทห่าน ไดผู้เลมีนึ่ยงไปหากทาไร เขารฮับสอินบนและบอิดเบทือนความยบตอิธรรมเสมีย

ไมตมภีหมายเหตรุเรสืที่องตนัวระบรุชตวงเวลา แตตประเพณภียธิวสมนัยโบราณยทึดถสือวตาคนๆหนทึที่งแกตเมสืที่อ
มภีอายรุหกสธิบปภี ไมตวตากรณภีใด ตตอมาในชภีวธิตซามมูเอลกป็แตตงตนัรงบรุตรชายของเขาคสือ โยเอลและอาบภี
ยาหรเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยในเมสืองเบเออรรเชบา เมสืองหลนังนภีที่อยมู ตในภาคใตข้ (เนเกฟ) ของอธิสราเอล ซทึที่งอยมูตหตาง
ออกไปเปป็นระยะทางไกลมากจากเมสืองทภีที่อยมู ตศมูนยรกลางมากกวตา เชตน เบธเอล กธิลกาล ชภีโลหร ฯลฯ 
นตาเศรข้าทภีที่บรุตรชายทนัรงสองของซามมูเอลเปป็นคนฉข้อฉล ผมูข้เขภียนหมายเหตรุไวข้อยตางเปป็นปรธิศนาวตาเขาทนัรง
สอง “มธิไดข้ดทาเนธินในทางของทตาน” การไลตตามกทาไรของพวกเขาบอกเปป็นนนัยถทึงความโลภเงธินและ
ผลประโยชนรทภีที่ไดข้มาอยตางไมตชอบธรรม แนตทภีเดภียวขข้อความระบรุไวข้วตาพวกเขา “รนับสธินบนและ
บธิดเบสือนความยรุตธิธรรมเสภีย”

ไมตใชตเรสืที่องผธิดปกตธิแตตอยตางใดสทาหรนับขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาลมูกๆของพวกนนักเทศนรมากมายสรข้าง
ความดตางพรข้อยใหข้แกตคทาพยานชภีวธิตของบธิดาของพวกเขา หากไมตใชตการรนับใชข้ของเขาแลข้ว มภี
เหตรุผลหลายประการสทาหรนับเรสืที่องนภีร  เวลาและพสืรนทภีที่ไมตอนรุญาตใหข้เราอภธิปรายเรสืที่องนนัรนไดข้ในทภีที่นภีร  
อยตางไรกป็ตามในกรณภีของซามมูเอล ชสืที่อเสภียงเสภียๆของลมูกๆเขาและความพยายามของเขาทภีที่จะตนัรง
พวกเขาใหข้รนับตทาแหนตงผมูข้นทาเหป็นไดข้ชนัดวตาสตงผลตตอเหตรุการณรและการตนัดสธินใจตตางๆซทึที่งจะมภีขทึรนใน
ไมตชข้า หนทึที่งในการรนับใชข้ทภีที่สทาคนัญทภีที่สรุดทภีที่นนักเทศนรสนักคนจะมภีไดข้กป็คสือ การอบรมสนัที่งสอนลมูกๆของเขา
ใหข้เตธิบโตเปป็นคนชอบธรรมและดทาเนธินตามทางของพระเจข้า นตาเศรข้าทภีที่ซามมูเอลลข้มเหลวในเรสืที่องนภีร

1 ซมอ 8:4-6 เพราะเหตรุชสืที่อเสภียงทภีที่ไมตดภีของบรุตรทนัรงสองของซามมูเอลและความ
พยายามของเขาทภีที่จะเลสืที่อนตทาแหนตงพวกเขาใหข้เปป็นผมูข้นทา บรรดาพวกผผผู้ใหญห่ของออิสราเอลกป็พากฮัน
มาหาซามผเอลทมีนึ่เมทืองรามาหห์ 5 และเรมียนทห่านวห่า "ดผเถอิด ทห่านชราแลผู้ว และบบตรชายของทห่านมอิไดผู้
ดทาเนอินในทางของทห่าน บฮัดนมีนี้ขอทห่านไดผู้กทาหนดตฮันี้งกษฮัตรอิยห์ใหผู้วอินอิจฉฮัยพวกเราอยห่างประชาชาตอิทฮันี้ง
หลายเถอิด" 6 แตห่เมทืนึ่อเขาพผดวห่า "ขอตฮันี้งกษฮัตรอิยห์ใหผู้วอินอิจฉฮัยเราทฮันี้งหลาย" กป็กระททาใหผู้ซามผเอลไมห่
พอใจ และซามผเอลไดผู้ทผลอธอิษฐานตห่อพระเยโฮวาหห์



เมสืที่อบรรดาผมูข้นทาของอธิสราเอลมาเผชธิญหนข้ากนับซามมูเอล มนันคงเปป็นชตวงเวลาทภีที่นตาลทาบากใจ
มากๆ การขาดซทึที่งคทาพยานชภีวธิตในสตวนของบรุตรทนัรงสองของเขาถมูกยกมาเปป็นประเดป็นหลนัก มนันเปป็น
เรสืที่องทภีที่ไมตอาจเพธิกเฉยไดข้เลย ซามมูเอลทราบดภีถทึงคทาพยานชภีวธิตทภีที่เลวรข้ายของบรุตรทนัรงสองของเอลภี
และบนัดนภีร เขากป็ก ทาลนังเผชธิญหนข้ากนับขข้อกลตาวหาทภีที่คลข้ายกนัน นอกจากนภีร  พวกผมูข้นทาของอธิสราเอลกป็
เทตากนับกทาลนังขอใหข้เขา ‘ลาออก’ ไปเสภีย พวกเขาไมตอยากไดข้ผมูข้วธินธิจฉนัยหรสือผมูข้พยากรณรคนใหมต แตต
อยากไดข้กษนัตรธิยรองครหนทึที่งมากกวตา

ยธิที่งกวตานนัรน แรงจมูงใจของพวกเขาทภีที่ตข้องการรมูปแบบการปกครองเชตนนนัรนซทึที่งจนถทึงขณะนนัรน
ไมตเปป็นทภีที่รมูข้จนักมากตอนในอธิสราเอลกป็เปป็นลางบอกเหตรุพอๆกนับทภีที่มนันเปป็นเรสืที่องทภีที่ไมตเหมาะสม พวกเขา
อยากเปป็นเหมสือนประชาชาตธิอสืที่นๆ หรสือกลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง คนอธิสราเอลอยากเปป็นเหมสือนกนับชาว
โลกทภีที่อยมูตรอบกายพวกเขา แมข้วตาพระเจข้าไดข้พยายามพาพวกเขาออกจากโลกแลข้วกป็ตาม ยนังมภีความ
เปป็นโลกหลงเหลสืออยมูตในตนัวพวกเขาเยอะทภีเดภียว แมข้วตาโรม 12:2 จะถมูกเขภียนขทึรนในอภีกหลาย
ศตวรรษตตอมา แตตหลนักการนนัรนกป็มภีอยมูตกตอนแลข้ว แมข้วตาคนอธิสราเอลนตาจะลสืมมนันไปนานแลข้วกป็ตาม 
แตตพวกเขากป็ก ทาลนังททาใหข้พระราชบนัญญนัตธิ 17:14 สทาเรป็จ

ไมตนตาประหลาดใจแตตอยตางใดทภีที่ซามมูเอลไมตพอใจมากๆกนับเรสืที่องทนัรงหมดนภีร  แนตนอนวตาเขา
รมูข้สทึกอนับอายขายหนข้าทภีที่ถมูกเผชธิญหนข้าดข้วยเรสืที่องลมูกๆของตน เขาคงรมูข้สทึกทข้อใจทภีที่คนอธิสราเอลก ทาลนัง
ปฏธิเสธการเปป็นผมูข้นทาของเขา นอกจากนภีร  เขาตข้องรมูข้แนตวตาแรงจมูงใจของพวกเขานนัรนผธิด เขาคงทรุกขรใจ
อยตางแนตนอน ดข้วยเหตรุนภีร  “ซามมูเอลไดข้ทมูลอธธิษฐานตตอพระเยโฮวาหร” ดาวธิดพมูดถทึงเรสืที่องนภีรอยตาง
ไพเราะในเพลงสดรุดภี 18:6 และ 120:1 ซามมูเอลจทึงฝากภาระของตนไวข้ก นับองครพระผมูข้เปป็นเจข้า เขา
ไมตมภีทภีที่พทึที่งอสืที่นใดแลข้วนอกจากมองขทึรนขข้างบน เขาจทึงมอบใจทภีที่ปวดรข้าวของตนไวข้ก นับองครพระผมูข้เปป็น
เจข้า

1 ซมอ 8:7-9 เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงตอบผมูข้พยากรณรทภีที่ทข้อใจของพระองครทนันทภี
และพระเยโฮวาหห์ทรงตอบซามผเอลวห่า "จงฟฮังเสมียงประชาชนในเรทืนึ่องทฮันี้งสอินี้นทมีนึ่เขาทฮันี้งหลายขอตห่อ
เจผู้า เพราะวห่าเขามอิไดผู้ละทอินี้งเจผู้า แตห่เขาทฮันี้งหลายไดผู้ละทอินี้งเรา ไมห่ใหผู้เราครอบครองเหนทือเขา 8 ตาม



การกระททาทฮันี้งสอินี้นซนนึ่งเขาไดผู้กระททาตฮันี้งแตห่วฮันทมีนึ่เรานทาเขาออกมาจากอมียอิปตห์จนถนงวฮันนมีนี้ คทือเขาไดผู้
ละทอินี้งเราและปรนนอิบฮัตอิพระอทืนึ่น เขาจนงกระททาเชห่นเดมียวกฮันตห่อเจผู้าดผู้วย 9 เหตบฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้จงฟฮัง
เสมียงของเขา ขอแตห่จงคอยทฮักทผู้วงเขา และสทาแดงใหผู้ทราบถนงวอิธมีการของกษฮัตรอิยห์ผผผู้ทมีนึ่จะครอบ
ครองเขาทฮันี้งหลาย"

การประเมธินสถานการณรของพระเจข้ากป็ทธิที่มแทงจรธิงๆ แนตนอนวตาซามมูเอลรมูข้สทึกวตาตนถมูก
ปฏธิเสธ และแนตทภีเดภียวเขาถมูกปฏธิเสธอยตางมาก อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงบอกผมูข้พยากรณรทภีที่ทรุกขรใจ
ของพระองครวตา “วตาเขามธิไดข้ละทธิรงเจข้า แตตเขาทนัรงหลายไดข้ละทธิรงเรา ไมตใหข้เราครอบครองเหนสือเขา” 
คนอธิสราเอลอยากไดข้ผมูข้ปกครองฝตายโลกมากกวตาผมูข้ปกครองฝตายวธิญญาณ พระเจข้าจทึงทรงบอกซามมู
เอลวตา “จงฟนังเสภียงประชาชนในเรสืที่องทนัรงสธิรนทภีที่เขาทนัรงหลายขอตตอเจข้า” พระองครทรงเตสือนความจทาผมูข้
พยากรณรทตานนภีรอยตางเศรข้าพระทนัยวตาตลอดหลายศตวรรษทภีที่ผตานมาตนัรงแตตพระองครไดข้ทรงไถตพวก
เขาออกจากอภียธิปตร พวกเขาไดข้ทอดทธิรงพระองครและปรนนธิบนัตธิพระอสืที่นๆมาโดยตลอด ชตางเปป็น
ความเหป็นอนันนตาเศรข้าทภีที่พระเจข้าตรนัสเกภีที่ยวกนับประชากรของพระองคร พระองครทรงรมูข้จนักเราดข้วย ขอ
พระเจข้าอยตาตรนัสถทึงเราเชตนนภีร เลย!

พระเจข้าจทึงทรงสนัที่งซามมูเอลใหข้ฟนังเสภียงพวกเขา นนั ที่นคสือ ใหข้พวกเขาไดข้ตามทภีที่พวกเขาอยาก 
ความคธิดตรงนภีรสสืที่อชนัดเจนถทึงเพลงสดรุดภี 106:15 ซทึที่งไปดมูไดข้ อยตางไรกป็ตาม องครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงสนัที่ง
ซามมูเอลใหข้เตสือนพวกเขาดข้วยเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่พวกเขาจะตข้องเจอในการขอกษนัตรธิยรองครหนทึที่ง

แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ในขข้อความ ความเปลภีที่ยนแปลงครนัร งสทาคนัญอภีกอยตางในอธิสราเอลกทาลนังจะเกธิด
ขทึรนแลข้ว เมสืที่อพธิจารณา 2 พงศาวดาร 36:21, เยเรมภียร 25:11-12 และดาเนภียล 9:2 รตวมกนัน เหป็นไดข้ชนัด
วตาการถมูกกวาดไปเปป็นเชลยเจป็ดสธิบปภีทภีที่บาบธิโลนนนัรนเปป็นไปเพสืที่อใหข้แผตนดธินนนัรนไดข้หยรุดพนักเพราะ
แตตละปภีสะบาโตทภีที่คนอธิสราเอลไมตใสตใจ เมสืที่อนนับยข้อนไป 490 ปภีตนัรงแตตการสธิรนสรุดลงของการตกเปป็น
เชลยในประมาณปภี 536 กตอน ค.ศ. ชตวงเวลานนัรนกป็ใกลข้เคภียงมากๆกนับเวลาทภีที่วตานภีร  ดนังนนัรน คน
อธิสราเอลไมตใชตแคตก ทาลนังจะปฏธิเสธการเปป็นผมูข้นทาของพระเจข้าในตนัวซามมูเอลเทตานนัรน แตตในไมตชข้าพวก



เขาจะละทธิรงธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิทภีที่พวกเขาไดข้กระททามาตลอดตนัรงแตตพวกเขาเขข้ามาในแผตนดธินนภีร  นนัที่น
คสือ ธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิในเรสืที่องปภีสะบาโต

1 ซมอ 8:10-18 ซามมูเอลจทึงแจข้งใหข้ประชาชนทราบวตาจะเกธิดอะไรขทึรนเมสืที่อพวกเขามภี
กษนัตรธิยรปกครองพวกเขา กตอนอสืที่นเลยกป็คสือ กษนัตรธิยรทภีที่พวกเขาอยากไดข้นนัรนจะททาสธิที่งตตอไปนภีรกนับ
บรรดาคนหนรุตมของพวกเขา ซามผเอลจนงเอาพระดทารฮัสทฮันี้งสอินี้นของพระเยโฮวาหห์มาบอกกลห่าวแกห่
ประชาชนผผผู้รผู้องขอใหผู้ทห่านตฮันี้งกษฮัตรอิยห์ 11 ทห่านกลห่าววห่า "นมีนึ่เปป็นวอิธมีการของกษฮัตรอิยห์ผผผู้ทมีนึ่จะครอบ
ครองเหนทือเจผู้า กษฮัตรอิยห์จะเกณฑห์บบตรชายทฮันี้งหลายของเจผู้าและกทาหนดใหผู้ประจทารถรบ และใหผู้เปป็น
พลมผู้า และใหผู้วอินึ่งหนผู้ารถรบของพระองคห์ 12 แลผู้วพระองคห์จะตฮันี้งเขาใหผู้เปป็นนายพฮัน นายหผู้าสอิบของ
พระองคห์ ใหผู้บางคนไถทมีนึ่ดอินของพระองคห์และเกมีนึ่ยวขผู้าว และททาศฮัสตราวบธ และเครทืนึ่องใชผู้ของรถรบ

กลตาวอภีกนนัยหนทึที่งกป็คสือ วนันทภีที่จะมภีการเกณฑรชายทรุกคนใหข้เปป็นทหารก ทาลนังจะมาถทึงในไมตชข้า 
บรุตรชายทนัรงหลายของพวกเขาจะถมูกเกณฑรใหข้เขข้าประจทาการในกองทนัพของกษนัตรธิยร นอกจากนภีร  
13 พระองคห์จะนทาบบตรสาวของเจผู้าไปเปป็นผผผู้ปรบงเครทืนึ่องหอม ททาครฮัวและปอินี้งขนม พวกเขาจะถมูก
เกณฑรใหข้ททาหนข้าทภีที่ปรนนธิบนัตธิในรมูปแบบอสืที่นๆดข้วย

นอกจากนภีร  14 พระองคห์จะเอานา สวนองบห่นและสวนมะกอกเทศทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบดของเจผู้าใหผู้แกห่
ขผู้าราชการของพระองคห์ 15 พระองคห์จะชฮักหนนนึ่งในสอิบของพทืชผลและผลองบห่นของทห่านใหผู้แกห่
มหาดเลป็กและขผู้าราชการของพระองคห์ 16 พระองคห์จะเอาคนใชผู้ผผผู้ชายและคนใชผู้ผผผู้หญอิง และคน
หนบห่มๆทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบดของทห่าน และลาของทห่านใหผู้ไปททางานของพระองคห์ 17 พระองคห์จะชฮักหนนนึ่งในสอิบ
ของฝผงสฮัตวห์ของทห่าน และทห่านทฮันี้งหลายจะเปป็นทาสของพระองคห์ 18 ในวฮันนฮันี้นทห่านจะรผู้องทบกขห์
เพราะกษฮัตรอิยห์ของทห่าน ผผผู้ซนนึ่งทห่านทฮันี้งหลายไดผู้เลทือกนฮันี้น แตห่พระเยโฮวาหห์จะไมห่สดฮับทห่านในวฮันนฮันี้น"

กษนัตรธิยรทภีที่จะมาของพวกเขาจะสตงผลกระทบตตอพวกเขาผตานการเรภียกเกป็บภาษภีและในบาง
กรณภีกป็ยทึดทรนัพยรสธินของพวกเขาโดยตรง พวกเขาหาไดข้ทราบถทึงผลทภีที่ตามมาทางเศรษฐกธิจของการ
มภีกษนัตรธิยรและสธิที่งทภีที่จะถมูกเรภียกรข้องเอาไปเพสืที่อบทารรุงกษนัตรธิยร ซามมูเอลเตสือนวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
พวกเขาจะรข้องทรุกขรเพราะเหตรุการกดขภีที่บภีบบนังคนับของกษนัตรธิยรทภีที่มภีตตอพวกเขา แตตองครพระผมูข้เปป็นเจข้า



จะทรงเมธินพวกเขาในวนันนนัรน ตตอมาโฮเชยาจะเขภียนถทึงการประเมธินของพระเจข้าเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร  ดมู 
โฮเชยา 8:4

1 ซมอ 8:19-20 แมข้ไดข้ยธินคทาเตสือนของพระเจข้าเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่พวกเขากทาลนังขอแลข้ว
กป็ตาม แตห่ประชาชนปฏอิเสธไมห่เชทืนึ่อฟฮังเสมียงของซามผเอล เขาทฮันี้งหลายกลห่าววห่า "เราไมห่ยอม แตห่เรา
จะตผู้องมมีกษฮัตรอิยห์ปกครองเรา 20 เพทืนึ่อเราจะเปป็นเหมทือนประชาชาตอิทฮันี้งหลายดผู้วย และเพทืนึ่อกษฮัตรอิยห์
ของเราจะวอินอิจฉฮัยเรา และนทาหนผู้าเราไปและรบศนกใหผู้เรา" อภีกครนัร งทภีที่ความเยตอหยธิที่งแหตงชภีวธิตและ
ความปรารถนาทภีที่จะเปป็นเหมสือนชาวโลกบงการการกระททาตตางๆของพวกเขา พวกเขาอยากเปป็น
เหมสือนประชาชาตธิทนัรงสธิรน พวกเขาอนับอายทภีที่จะยอมรนับวตาพระเจข้าของพวกเขาเปป็นโลตและบทาเหนป็จ
ใหญตยธิที่งของพวกเขา พวกเขาอยากไดข้อะไรทภีที่ทนันสมนัยกวตานภีร เหมสือนทภีที่ประชาชาตธิอสืที่นๆมภี

กตอนหนข้านนัรนพระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาประชาชนของพระองครผตานทางพวกผมูข้วธินธิจฉนัยทภีที่
พระองครไดข้ทรงตนัรงขทึรนมา ทภีที่นตาเศรข้ายธิที่งกวตานนัรนกป็คสือวตาตลอดเวลาหลายศตวรรษและเมสืที่อเรป็วๆนภีร เอง
กนับชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตทภีที่เมสืองเอเบนเอเซอรร พระเจข้าไดข้ทรงสมูข้รบการศทึกตตางๆของพวกเขา บนัดนภีร
พวกเขาอยากไดข้กษนัตรธิยรองครหนทึที่งมาททาสธิที่งนนัรนเพสืที่อพวกเขา แนตนอนวตาพวกเขาไมตไดข้ปฏธิเสธซามมู
เอลแตตปฏธิเสธพระเจข้าของตนเสภีย

1 ซมอ 8:21-22 ซามมูเอลถมูกพวกผมูข้นทาของประชาชนหนักหนข้า เขาจทึงไดผู้ยอินถผู้อยคทาทฮันี้ง
สอินี้นของประชาชน ทห่านกป็นทาไปทผลพระเยโฮวาหห์ใหผู้ทรงทราบ ทนัรงหมดทภีที่เขาททาไดข้คสือนทาเรสืที่องนภีรกลนับ
ไปทมูลองครพระผมูข้เปป็นเจข้า 22 และพระเยโฮวาหห์ตรฮัสกฮับซามผเอลวห่า "จงฟฮังเสมียงของเขาทฮันี้งหลาย
เถอิด และจงตฮันี้งกษฮัตรอิยห์องคห์หนนนึ่งใหผู้เขา" นภีที่เทตากนับพระเจข้าตรนัสวตา “ใหข้พวกเขาไดข้ตามทภีที่อยากเถธิด” 
แลผู้วซามผเอลจนงกลห่าวแกห่คนออิสราเอลวห่า "ใหผู้ทบกคนกลฮับไปยฮังเมทืองของตน" เขาจทึงใชข้ใหข้พวกเขา
กลนับบข้านไป

ยรุคสมนัยใหมตในประวนัตธิศาสตรรของคนอธิสราเอลกทาลนังจะเรธิที่มขทึรนแลข้ว พระคนัมภภีรรพยากรณรไวข้
ลตวงหนข้าอยตางชนัดเจนวตาสนักวนันหนทึที่งพระเจข้าจะทรงแตตงตนัรงกษนัตรธิยรองครหนทึที่งขทึรนปกครองเหนสือ
ประชาชนของพระองคร ในปฐมกาล 49:10 ยาโคบไดข้กลตาวพยากรณรลตวงหนข้าไวข้วตาธารพระกรจะ



ไหลออกมาจากยมูดาหรสนักวนันหนทึที่ง ยธิที่งไปกวตานนัรน กษนัตรธิยรทภีที่พระเจข้าทรงเลสือกกป็จะออกมาจากตระกมูล
ยมูดาหร อยตางไรกป็ตาม ความผธิดพลาดของคนอธิสราเอลนอกเหนสือจากทภีที่กลตาวไวข้ขข้างบนแลข้วกป็คสือวตา 
พวกเขานทาหนข้านทราพระทนัยของพระเจข้า นทร าพระทนัยอนันสมบมูรณรแบบของพระเจข้าจะสทาเรป็จจรธิงในตนัว
ดาวธิด การมาถทึงของซาอมูลในฐานะกษนัตรธิยรจะเปป็นไดข้แคตนทร าพระทนัยเชธิงอนรุญาตของพระเจข้า มภีแตต
ความยรุตงยากรอคอยอยมูตเบสืรองหนข้า

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 9: บททขีที่เกน้าของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลแนะนนาใหน้เรารมูน้จนักกนับซาอมูล
และคนาสนัที่งของพระเจน้าทขีที่มขีตน่อซามมูเอลใหน้เจวิมตนัขึ้งเขาเปป็นกษนัตรวิยณ์แหน่งอวิสราเอล

1 ซมอ 9:1-2 หลนังจากเหตรุการณรนนัรนในบททภีที่แลข้วทภีที่คนอธิสราเอลเรภียกรข้องใหข้มภี
กษนัตรธิยร ผมูข้เขภียนกป็หนันความสนใจของเขาไปทภีที่เรสืที่องนนัรน มมีชายคนหนนนึ่งคนเบนยามอินชทืนึ่อคมีช บบตรชาย
ของอาบมีเอล ผผผู้เปป็นบบตรชายของเศโรรห์ บบตรชายของเบโครฮัท บบตรชายของอาหอิยาหห์ คนเบนยามอิน 
เปป็นคนรทนึ่ารวย 2 ทห่านมมีบบตรชายคนหนนนึ่งชทืนึ่อซาอผล เปป็นคนหนบห่มทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบด รผปงาม ไมห่มมีชายคนใดใน
หมผห่คนออิสราเอลทมีนึ่จะงามกวห่าเขา เขาสผงกวห่าประชาชนทฮันี้งหลายตฮันี้งแตห่บห่าขนนี้นไป

วงศรวานของซาอมูลจทึงถมูกนทาเสนอ คภีชบธิดาของเขาถมูกกลตาวถทึงตรงนภีร วตาเปป็นบรุตรชายขอ
งอาบภีเอล ใน 1 พงศาวดาร 8:33, 9:39 คภีชไดข้ชสืที่อวตาเปป็นบรุตรของเนอรร อาจเปป็นไดข้วตาเนอรรและคภีช
เปป็นพภีที่นข้องกนันและพออาบภีเอลบธิดาของพวกเขาสธิรนชภีวธิต เนอรรจทึงเลภีรยงดมูคภีชนข้องชายของตนและเขา
จทึงถมูกถสือวตาเปป็นบธิดาของเขาในการเลภีรยงดมูเขา ใน 1 ซามมูเอล 14:50-51 เนอรรถมูกเรภียกวตาเปป็นลรุงของ
ซาอมูล เราแทบจะไมตทราบอะไรเลยเกภีที่ยวกนับคนทภีที่เหลสือในวงศรวานนนัรนนอกจากวตาซาอมูลเปป็นคน
ตระกมูลเบนยามธิน ชสืที่อ ซาอมูล บางครนัร งถมูกแปลเปป็น ‘ชาอมูล’ และมภีความหมายวตา ‘เปป็นทภีที่ปรารถนา’

ซาอมูลถมูกบรรยายวตาเปป็นคนหนรุตมทภีที่ดมีทมีนึ่สบดและไมตมภีใครงามกวห่าเขา ในทนัรงสองกรณภีคทาทภีที่
แปลเชตนนนัรน (โทวณ์บ) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘ดภี’ และอข้างอธิงถทึงตนัวตนและอรุปนธิสนัยของคนๆหนทึที่ง 
นอกจากนภีร  เขายนังตนัวสมูงกวตาใครๆในอธิสราเอลตนัรงแตตบตาขทึรนไปดข้วย



1 ซมอ 9:3-5 การเลตาเรสืที่องเรธิที่มตข้นดข้วยบนันททึกเกภีที่ยวกนับการทภีที่เขาตามหาฝมูงลาทภีที่หาย
ไปซทึที่งฝมูงลานนัรนเปป็นของคภีชบธิดาของเขา ฝห่ายฝผงแมห่ลาของคมีชบอิดาของซาอผลหายไป คมีชจนงกลห่าวแกห่
ซาอผลบบตรชายของตนวห่า "ลบกขนนี้นเอาคนใชผู้คนหนนนึ่งไปกฮับเจผู้า เพทืนึ่อไปหาลา" 4 เขาทฮันี้งสองกป็ผห่าน
แดนเททือกเขาแหห่งเอฟราออิม ผห่านเขผู้าแผห่นดอินชาลอิชา เขาหาลาไมห่พบ เขากป็ผห่านขผู้ามแผห่นดอินชาอา
ลอิม แตห่ลาไมห่อยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น แลผู้วเขาผห่านเขผู้าแผห่นดอินของคนเบนยามอิน แตห่กป็หาลาไมห่พบ 5 เมทืนึ่อเขามาถนง
แผห่นดอินศผฟ ซาอผลจนงพผดกฮับคนใชผู้ผผผู้ซนนึ่งอยผห่กฮับทห่านวห่า "มาเถอิด ใหผู้เรากลฮับไป เกรงวห่าบอิดาของขผู้าจะ
เลอิกกฮังวลเรทืนึ่องลา และมารผู้อนใจดผู้วยเรทืนึ่องของเรา"

ซาอมูลพรข้อมกนับคนใชข้คนหนทึที่งจทึงเทภีที่ยวขทึรนลตองเขข้าไปในแดนเทสือกเขาแหตงเอฟราอธิมและ
กลนับเขข้าไปในแผตนดธินของคนเบนยามธินเพสืที่อตามหาฝมูงลานนัรน พอมาถทึงแผตนดธินทภีที่ชสืที่อวตาศมูฟ ซาอมูลกป็
ตนัดสธินใจวตาจะกลนับบข้านเกรงวตาบธิดาของเขาจะเรธิที่มเปป็นหตวงเขามากกวตาหตวงฝมูงลาเหลตานนัรน ศมูฟเปป็น
เมสืองหนทึที่งทภีที่อยมูตทางเหนสือและตะวนันตกของกรรุงเยรมูซาเลป็มและเปป็นพสืรนทภีที่ระหวตางเมสืองรามาหรและ
เมสืองมธิสปาหร

1 ซมอ 9:6-10 การเลตาเรสืที่องดทาเนธินตตอไปพรข้อมกนับการทภีที่คนใชข้ของซาอมูลแจข้งใหข้
เขาทราบถทึงทภีที่พทานนักของซามมูเอลทภีที่แผตนดธินศมูฟ แตห่คนใชผู้ตอบทห่านวห่า "ดผเถอิด มมีคนของพระเจผู้าคน
หนนนึ่งในเมทืองนมีนี้ เปป็นคนทมีนึ่เขานฮับถทือกฮันมาก สอินึ่งทมีนึ่ทห่านกลห่าวนฮันี้นเปป็นไปตามทมีนึ่กลห่าวนฮันี้นทบกอยห่าง ขอ
ใหผู้เราไปทมีนึ่นฮันึ่น ชะรอยทห่านจะบอกเราถนงทางซนนึ่งเราควรดทาเนอิน 7 แลผู้วซาอผลพผดกฮับคนใชผู้ของทห่าน
วห่า "แตห่ดผเถอิด ถผู้าเราไปเราจะเอาอะไรไปใหผู้ชายผผผู้นฮันี้น เพราะขนมปฮังในยห่ามของเรากป็หมดแลผู้ว เรา
ไมห่มมีของขวฮัญทมีนึ่จะนทาไปใหผู้แกห่คนของพระเจผู้า เรามมีอะไรบผู้าง" 8 คนใชผู้ตอบซาอผลอมีกวห่า "ดผเถอิด 
ผมมมีเงอินอยผห่หนนนึ่งเสมีนี้ยวเชเขลและผมจะใหผู้แกห่คนของพระเจผู้าเพทืนึ่อจะบอกหนทางใหผู้แกห่เรา" 9 (ใน
ออิสราเอลสมฮัยเดอิม เมทืนึ่อคนใดจะไปทผลถามพระเจผู้า เขากลห่าววห่า "มาเถอิด ใหผู้เราไปหาผผผู้ททานายกฮัน" 
เพราะผผผู้ทมีนึ่ในสมฮัยนมีนี้เราเรมียกวห่าผผผู้พยากรณห์นฮันี้น ในสมฮัยเดอิมเขาเรมียกวห่าผ ผผู้ททานาย) 10 และซาอผลจนงพผด
กฮับคนใชผู้ของทห่านวห่า "พผดดมีนมีนึ่มาใหผู้เราไปกฮันเถอิด" เขาทฮันี้งสองขนนี้นไปทมีนึ่เมทืองซนนึ่งคนของพระเจผู้าอยผห่



คนใชข้ของซาอมูลเสนอใหข้ไปขอความชตวยเหลสือจากซามมูเอลในภารกธิจของพวกเขา อยตางไร
กป็ตาม ซาอมูลหมายเหตรุวตาพวกเขาไมตมภีขอกทานนัลเพสืที่อมอบใหข้เขาเลย คนใชข้กลตาววตาตนมภีเงธินจทานวน
เลป็กนข้อย คสือ เงธินหนทึที่งเสภีร ยวเชเขล พวกเขาจทึงตกลงวตาจะใชข้เงธินนนัรน

นตาสนใจตรงทภีที่วตาซามมูเอลถมูกเรภียกในตอนแรกวตา “คนของพระเจข้า” เขาถมูกบรรยายวตาเปป็น
คนทภีที่มภีเกภียรตธิ นอกจากนภีรทรุกสธิที่งทภีที่เขาพมูดกป็กลายเปป็นจรธิง เขายนังถมูกเรภียกดข้วยวตาเปป็น ผผผู้ททานาย คทาหลนัง
นภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ผมูข้ทภีที่ ‘ดมูออก’ หรสือ ‘มองเหป็น’ ในเรสืที่องฝตายวธิญญาณ มนันกลายมาเปป็นอภีกชสืที่อ
หนทึที่งสทาหรนับผผผู้พยากรณห์ซทึที่งตตอมาซามมูเอลถมูกเรภียกในชสืที่อหลนังนภีรมากกวตา

1 ซมอ 9:11-14 รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมถมูกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับซาอมูลและคนใชข้ของเขาทภีที่
ถามทางไปหาซามมูเอล ขณะเมทืนึ่อเขาขนนี้นภผเขาไปยฮังเมทืองนฮันี้น เขาพบพวกผผผู้หญอิงสาวออกมาตฮักนทนี้า 
จนงถามวห่า "ผผผู้ททานายอยผห่ทมีนึ่นมีนึ่หรทือ" 12 เธอทฮันี้งหลายตอบวห่า "อยผห่นมีนึ่ ดผเถอิด ทห่านเพอินึ่งขนนี้นหนผู้าทห่านไป 
จงรมีบเขผู้าเถอิด ทห่านเพอินึ่งมาในเมทืองเมทืนึ่อกมีนี้นมีนี้ เพราะวห่าวฮันนมีนี้ประชาชนททาการถวายสฮัตวบผชา ณ ปผชนมีย
สถานสผง 13 พอทห่านทฮันี้งสองเขผู้าไปถนงในเมทือง ทห่านทฮันี้งสองจะพบกห่อนทมีนึ่ผผผู้ททานายขนนี้นไปรฮับ
ประทานอาหาร ณ ปผชนมียสถานสผง เพราะวห่าประชาชนจะไมห่รฮับประทานจนกวห่าทห่านจะมาถนง 
เพราะทห่านจะตผู้องมาอวยพรแกห่เครทืนึ่องสฮัตวบผชา ภายหลฮังผผผู้ทมีนึ่ไดผู้รฮับเชอิญจนงรฮับประทาน ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้
จงขนนี้นไปเถอิด ทห่านทฮันี้งสองจะพบทฮันทมี" 14 เขาทฮันี้งสองกป็ขนนี้นไปยฮังเมทืองนฮันี้น ขณะเมทืนึ่อเขาเขผู้าไปใน
เมทือง ดผเถอิด ซามผเอลกทาลฮังเดอินออกมาตรงหนผู้าเขาทฮันี้งสอง จะขนนี้นไปยฮังปผชนมียสถานสผงนฮันี้น

วนันนนัรนซามมูเอลมายนังเมสืองศมูฟเพสืที่อถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาบนปมูชนภียสถานสมูงแหตงหนทึที่งใน
ชรุมชนนนัรน เราไมตทราบชนัดเจนถทึงความสทาคนัญของปมูชนภียสถานสมูง พลนับพลาไมตนตาจะอยมูตทภีที่นนัที่น ซามมู
เอลอาจถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาสทาหรนับเทศกาลวนันขทึรนคทที่าหรสือเทศกาลเฉลธิมฉลองอสืที่น พวกผมูข้หญธิงสาว
ทภีที่ซาอมูลถามทางกป็บอกใหข้เขาเขข้าไปในเมสืองนนัรนเดภีดี๋ยวนนัรนเลยเพสืที่อตามหาซามมูเอล พวกประชาชนทภีที่
เทศกาลเลภีรยงทภีที่ไมตระบรุเฉพาะนนัรนกทาลนังรอซามมูเอลใหข้มาอวยพรเครสืที่องสนัตวบมูชาและการเลภีรยงฉลอง
ตตางๆ (ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาซามมูเอลถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาเปป็นกธิจวนัตรกป็สนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วตาเขาอยมูตใน
เชสืรอสายปรุโรหธิต) ดข้วยเหตรุนภีร  เมสืที่อพวกเขาเขข้าไปในเมสืองศมูฟ ซามมูเอลกป็เจอพวกเขา



1 ซมอ 9:15-16 ขณะเดภียวกนันพระเยโฮวาหห์ไดผู้ตรฮัสในหผของซามผเอลแลผู้วในวฮันกห่อน
วฮันทมีนึ่ซาอผลมาถนงวห่า 16 "พรบห่งนมีนี้เวลาประมาณเทห่านมีนี้ เราจะสห่งชายผ ผผู้หนนนึ่งซนนึ่งมาจากดอินแดนเบนยา
มอิน เจผู้าจงเจอิมเขาใหผู้เปป็นเจผู้าเหนทือออิสราเอลประชาชนของเรา เขาจะชห่วยประชาชนของเราใหผู้พผู้น
จากมทือคนฟมีลอิสเตมีย เพราะเราไดผู้มองดผประชาชนของเราแลผู้ว ดผู้วยเสมียงรผู้องทบกขห์ของเขามาถนง
เรา"

พระเจข้าทรงเตรภียมซามมูเอลใหข้พรข้อมสทาหรนับการพบกนันในวนันถนัดมาของเขากนับซาอมูล ซามมู
เอลรมูข้วตาวนันนนัรนกทาลนังจะมา ซาอมูลไมตรมูข้ (เราไมตทราบชนัดเจนวตาพระเจข้าตรนัสในหมูของเขาอยตางไรนอก
เสภียจากวตาพระองครทรงททาเชตนนนัรน) ซามมูเอลไดข้รนับการแจข้งใหข้ทราบโดยพระเจข้าวตาชายชาวเบนยา
มธินคนนนัรนทภีที่เขาจะพบจะเปป็นเจผู้าเหนสืออธิสราเอล คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (นากวิยณ์ด) มภีความหมายดข้วยวตา 
‘ผมูข้ครอบครอง’ ซทึที่งเปป็นความหมายพสืรนๆของคทาๆนภีร  ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือวตากษนัตรธิยรองครแรกของ
อธิสราเอลคนนภีร จะตข้องถมูก ‘เจธิม’ เพสืที่อเขข้ารนับตทาแหนตง

คทาทภีที่แปลวตา เจอิม (มาชนัค) เปป็นรากคทาของคทาวตาเมชภีอนัค (หรสือเมสสธิยาหร) ซทึที่งมภีความหมาย
ตรงตนัววตา ‘ผมูข้ทภีที่ถมูกเจธิม’ ทภีที่สสืที่อในคทาๆนภีรคสือความเปป็นกษนัตรธิยร นอกจากนภีร  ซาอมูลในฐานะกษนัตรธิยรจะ
ตข้องกลายเปป็นผมูข้ชตวยใหข้รอดคนหนทึที่งของประชาชนของพระเจข้า จะวตาไปแลข้วเขากป็เปป็นแบบทภีที่เลป็งถทึง
พระครธิสตร

เหป็นไดข้ชนัดจากความเหป็นทภีที่กลตาวถทึงคนฟภีลธิสเตภียในขข้อ 16 วตาพวกเขากทาลนังรนังควานคน
อธิสราเอลอภีกครนัร ง ยธิที่งไปกวตานนัรน เหป็นไดข้ชนัดอภีกวตาคนอธิสราเอลกทาลนังรข้องทมูลตตอพระเจข้าเพสืที่อขอการ
ชตวยใหข้พข้น นภีที่บอกเปป็นนนัยถทึงการสทาเรป็จจรธิงของพระสนัญญาอนันเปภีที่ยมสรุขทภีที่ว ตาทรุกคนทภีที่รข้องออก
พระนามขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าจะไดข้รนับความรอด ในกรณภีนภีร  ความรอดทภีที่วตาจะเปป็นการชตวยใหข้พข้น
ฝตายรตางกาย อยตางไรกป็ตาม มนันเปป็นภาพประกอบทภีที่แสดงถทึงความจรธิงทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตา นนัที่นคสือ ความ
รอดฝตายวธิญญาณ คนเหลตานนัรนทภีที่หนันมาหาพระเจข้าโดยความเชสืที่ออนันเรภียบงตายและรข้องขอพระองครใหข้
ทรงชตวยพวกเขาใหข้รอดสามารถวางใจไดข้วตาพระองครจะทรงสดนับฟนังและตอบสนอง



1 ซมอ 9:17 พระเจข้าจทึงทรงบอกซามมูเอลวตาซาอมูลคสือผมูข้นนัรน เมทืนึ่อซามผเอลเหป็นซา
อผลเขผู้าแลผู้ว พระเยโฮวาหห์ทรงบอกทห่านวห่า "ดผเถอิด นมีนึ่เปป็นชายคนทมีนึ่เราไดผู้พผดกฮับเจผู้าแลผู้วนฮันี้น เขาเปป็น
ผผผู้ทมีนึ่จะปกครองเหนทือประชาชนของเรา" ไมตมภีการเอตยถทึงชนัดเจนวตาพระเจข้าตรนัสกนับซามมูเอลในวนัน
นนัรนเลยหรสือวนันกตอนหนข้า อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนพระเจข้าทรงบอกวตาผมูข้ทภีที่ยสืนอยมูตตตอหนข้าเขาคสือ คนนนัรน
ทภีที่จะปกครองเหนสือคนอธิสราเอล คทาทภีที่แปลวตา ปกครอง (อนัทซารณ์) ควรถมูกหมายเหตรุไวข้ มนันไมตใชตคทา
ปกตธิทภีที่สตวนใหญตแลข้วแปลเปป็น ‘ปกครอง’ (มาลนัค ซทึที่งมาจากคทาฮภีบรมูทภีที่แปลวตา ‘กษนัตรธิยร’ (เมเลค) แตต
คทาทภีที่ถมูกใชข้ตรงนภีรมภีความหมายวตา ‘ยนับยนัรง’, ‘ปธิดไวข้’ หรสือ ‘หยรุด’ ความหมายทภีที่ถมูกบอกเปป็นนนัยอาจ
เปป็นไดข้วตาบรุคคลผมูข้นภีร จะกลายเปป็นผมูข้ปกครองทภีที่เปป็นภาระหนนักผมูข้นนัรนทภีที่ซามมูเอลไดข้พยากรณรไวข้ในบททภีที่
แลข้ว

1 ซมอ 9:18-20 พอไดข้พบกนับซามมูเอลและไมตรมูข้วตาเขาเปป็นใคร ขข้อความกป็บนันททึกไวข้
วตาแลผู้วซาอผลกป็เขผู้ามาใกลผู้ซามผเอลทมีนึ่ประตผและกลห่าววห่า "ขอบอกขผู้าพเจผู้าหนห่อยวห่า บผู้านของผผผู้
ททานายอยผห่ทมีนึ่ไหน" 19 ซามผเอลตอบซาอผลวห่า "ฉฮันเปป็นผผผู้ททานาย จงเดอินขนนี้นหนผู้าฉฮันไปยฮังปผชนมีย
สถานสผงนฮันี้น เพราะในวฮันนมีนี้ทห่านจะรฮับประทานอาหารกฮับฉฮัน และพรบห่งนมีนี้เชผู้าฉฮันจนงจะใหผู้ทห่านไป 
และฉฮันจะบอกทบกอยห่างทมีนึ่ขผู้องอยผห่ในใจของทห่านแกห่ทห่าน 20 สห่วนเรทืนึ่องลาของทห่านทมีนึ่หายไปสามวฮัน
แลผู้วนฮันี้น อยห่าเอาใจใสห่เลย เพราะเขาพบแลผู้ว ความปรารถนาของคนออิสราเอลนฮันี้นมบห่งหมายเอาใคร
เลห่า ไมห่ใชห่ตฮัวทห่านและวงศห์วานทฮันี้งสอินี้นของบอิดาทห่านดอกหรทือ"

เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆในใจของซาอมูลเกภีที่ยวกนับสธิทธธิอทานาจฝตายวธิญญาณของซามมูเอล ผมูข้
พยากรณรทตานนภีร จทึงรภีบเชธิญเขาใหข้มายนังเทศกาลเลภีรยงทภีที่วตานภีร  แมข้วตาซาอมูลไมตไดข้กลตาวอะไรเลยเกภีที่ยวกนับ
ฝมูงลาทภีที่หายไปนนัรนทภีที่เขากทาลนังตามหาอยมูต ซามมูเอลกป็เพภียงบอกเขาวตาพวกมนันถมูกพบแลข้วเมสืที่อสามวนัน
กตอนหนข้านนัรน ดข้วยเหตรุนภีร  อยตากนังวลเรสืที่องพวกมนันเลย

อยตางไรกป็ตาม ซาอมูลถทึงกนับประหลาดใจยธิที่งนนักทภีที่ซามมูเอลประกาศวตา “ความปรารถนาของ
คนอธิสราเอลนนัรนมรุตงหมายเอาใครเลตา ไมตใชตตนัวทตานและวงศรวานทนัรงสธิรนของบธิดาทตานดอกหรสือ” ซา



มมูเอลบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาซาอมูลจะกลายเปป็นจรุดสนใจของคนทนัรงชาตธิโดยบอกเปป็นนนัยเพธิที่ม
เตธิมวตาเขาจะกลายเปป็นผมูข้ปกครองของชนชาตธินนัรน

1 ซมอ 9:21 ซาอมูลไดข้แตตทนักทข้วงวตา "ขผู้าพเจผู้าไมห่ใชห่คนเบนยามอินดอกหรทือ เปป็น
ตระกผลเลป็กนผู้อยทมีนึ่สบดในออิสราเอล และครอบครฮัวของขผู้าพเจผู้าไมห่ใชห่ครอบครฮัวทมีนึ่ดผู้อยทมีนึ่สบดในตระกผล
เบนยามอินดอกหรทือ ททาไมทห่านจนงพผดกฮับขผู้าพเจผู้าอยห่างนมีนี้เลห่า" ซาอมูลอาจทราบถทึงพระสนัญญานนัรนทภีที่
พระเจข้าไดข้กระททาผตานทางยาโคบเมสืที่อหลายศตวรรษกตอนหนข้านนัรนททภีที่วตาธารพระกรจะไมตพรากไป
จากยมูดาหร (ปฐมกาล 49:10) เขาทนักทข้วงวตาเขาเปป็นคนตระกมูลเบนยามธิน (และเปป็นตระกมูลทภีที่เลป็ก
ทภีที่สรุดอภีกตตางหาก) นอกจากนภีร  ครอบครนัวของเขา (อยตางนข้อยกป็ในสายตาของเขา) กป็เปป็นครอบครนัวทภีที่
เลป็กทภีที่สรุดในตระกมูลเบนยามธิน เขาตกตะลทึงยธิที่งนนักทภีที่ผมูข้พยากรณรทตานนภีรกลตาวแกตเขาเชตนนนัรน

1 ซมอ 9:22-24 จากนนัรนซามผเอลกป็พาซาอผลกฮับคนใชผู้ของทห่านเขผู้าไปในหผู้องโถงใหผู้
นฮันึ่งในตอนตผู้นทมีนึ่นฮันึ่งสทาหรฮับผผผู้ทมีนึ่รฮับเชอิญ ซนนึ่งมมีประมาณสามสอิบคน 23 และซามผเอลพผดกฮับคนครฮัววห่า 
"จงนทาสห่วนทมีนึ่ฉฮันไดผู้มอบใหผู้ ซนนึ่งฉฮันบอกวห่า `เกป็บไวผู้ตห่างหาก' นฮันี้นมา" 24 คนครฮัวจนงนทาเอาสห่วนขา
และสห่วนบนนฮันี้นมาวางไวผู้ทมีนึ่ขผู้างหนผู้าซาอผล และซามผเอลกลห่าววห่า "ดผเถอิด สอินึ่งทมีนึ่ไดผู้เกป็บไวผู้กป็วางอยผห่ตห่อ
หนผู้าทห่าน จงรฮับประทานเถอิด เพราะวห่าเกป็บไวผู้ใหผู้แกห่ทห่านจนถนงชฮันึ่วโมงทมีนึ่กทาหนดไวผู้ ตฮันี้งแตห่ฉฮันกลห่าว
วห่า `ฉฮันไดผู้เชอิญประชาชนมาแลผู้ว'" ซาอผลจนงรฮับประทานกฮับซามผเอลในวฮันนฮันี้น

แนตนอนวตาซาอมูลตะลทึงมากยธิที่งกวตาเดธิมทภีที่ซามมูเอลพาเขากนับคนใชข้ของเขาไปยนังหข้องโถงนนัรน
ทภีที่มภีการเลภีรยงเฉลธิมฉลองเทศกาลเลภีรยงนนัรนอยมูตและใหข้เขาทนัรงสองนนัที่งลงในทภีที่มภีเกภียรตธิทภีที่สรุดตตอหนข้าพวก
ผมูข้ใหญตสามสธิบคนของเมสืองนนัรน นอกจากนภีร  ซามมูเอลยนังสนัที่งหนัวหนข้าคนครนัวใหข้นทาเนสืรอสตวนทภีที่ดภีทภีที่สรุด
มา (เนสืรอโคนขาสตวนบน) และวางไวข้ขข้างหนข้าซาอมูล ความเหป็นของซามมูเอลทภีที่วตา “ดมูเถธิดสธิที่งทภีที่ไดข้เกป็บ
ไวข้” นตาจะหมายถทึงเนสืรอสตวนทภีที่ดภีทภีที่สรุดนนัรนซทึที่งเขาสนัที่งใหข้เกป็บไวข้ ซาอมูลยนังถมูกสนัที่งใหข้รนับประทานเนสืรอ
สตวนทภีที่ดภีทภีที่สรุดนนัรนซทึที่งซามมูเอลไดข้เกป็บไวข้ใหข้ดข้วย แนตทภีเดภียว ซาอมูลกทาลนังไดข้รนับการปฏธิบนัตธิราวกนับเปป็น
กษนัตรธิยรองครหนทึที่งเลย ซาอมูลอาจจะยนังไมตเขข้าใจอยตางถตองแทข้วตาเขากทาลนังจะกลายเปป็นกษนัตรธิยรองคร
หนทึที่งในอธิสราเอลแลข้ว



1 ซมอ 9:25-27 หลนังจากการกธินเลภีรยงฉลองของเทศกาลเลภีรยงนนัรน และเมทืนึ่อเขาทฮันี้ง
หลายลงมาจากปผชนมียสถานสผงเขผู้ามาในเมทือง ซามผเอลสนทนากฮับซาอผลบนดาดฟผู้าหลฮังคาบผู้าน นตา
สนใจตรงทภีที่วตาซามมูเอลพาซาอมูลขทึรนไปบนหลนังคาเรสือนของตน มนันไมตใชตเรสืที่องผธิดปกตธิวธิสนัยในสมนัย
นนัรนทภีที่บข้านคนฮภีบรมูจะมภีหลนังคาแบนราบ ทภีที่นนั ที่นเปป็นทภีที่รนับลมเยป็นๆ หลนังคาเปป็นสถานทภีที่แหตงความเปป็น
สตวนตนัว การททาใหข้สดชสืที่น และการพนักผตอนหยตอนใจ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาซามมูเอลพาซาอมูลขทึรนไปทภีที่นนั ที่น
และสนทนากนับเขาเปป็นการสตวนตนัว คทาทภีที่แปลวตา สนทนา (ดาบารณ์) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘พมูด’ มนัน
คงนตาสนใจดภีทภีที่ไดข้ทราบวตาพวกเขาครุยกนันเรสืที่องอะไร แตตพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ มธิไดข้ทรงบนันททึกเรสืที่อง
นนัรนไวข้สทาหรนับเรา

เชข้าวนันถนัดมา 26 เขาทฮันี้งสองตทืนึ่นแตห่เชผู้าตรผห่ และอย ผห่มาเมทืนึ่อสวห่างแลผู้ว ซามผเอลกป็เรมียกซาอผลผผผู้อยผห่
บนดาดฟผู้าวห่า "จงลบกขนนี้นเถอิด เพทืนึ่อฉฮันจะสห่งทห่านไปตามทางของทห่าน" ซาอผลกป็ลบกขนนี้น ทห่านทฮันี้งสองกป็
เดอินออกไปทมีนึ่ถนน ทฮันี้งทห่านและซามผเอล 27 เมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายกทาลฮังลงมาทมีนึ่ชานเมทือง ซามผเอลจนงพผด
กฮับซาอผลวห่า "จงบอกคนใชผู้ใหผู้เดอินลห่วงหนผู้าเราไปกห่อน (และเขากป็เดอินพผู้นไป) ทห่านจงหยบดทมีนึ่นมีนึ่กห่อน 
เพทืนึ่อฉฮันจะไดผู้แจผู้งพระดทารฮัสของพระเจผู้าใหผู้ทห่านทราบ"

คทาวตา “แตตเชข้าตรมูต” กป็หมายถทึงรรุตงสาง ซามมูเอลเรภียกซาอมูลกลนับขทึรนไปบนหลนังคาเพสืที่อสนทนา 
จากนนัรนเขากป็พาซาอมูลไปยนังชายขอบของเมสืองนนัรน  ทภีที่นนั ที่นเขาสนัที่งซาอมูลใหข้สตงคนใชข้ของเขาลตวงหนข้า
ไปกตอนโดยไมตมภีเขา จากนนัรนเขากป็ประกาศวตา “ทตานจงหยรุดทภีที่นภีที่กตอน เพสืที่อฉนันจะไดข้แจข้งพระดทารนัส
ของพระเจข้าใหข้ทตานทราบ” แนตทภีเดภียวซามมูเอลมภีเรสืที่องประกาศทภีที่สทาคนัญมากทภีที่จะกลตาวดนังจะถมูก
หมายเหตรุไวข้ในบทถนัดไป

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 10: บทถนัดไปนขีขึ้บนันทขกเรสืที่องทขีที่ซาอมูลถมูกเจวิมเปป็นกษนัตรวิยณ์ การยสืนยนัน
เรสืที่องนขีขึ้โดยการประกอบกวิจทขีที่พวิเศษของพระววิญญาณของพระเจน้าบนตนัวเขา และการกลนับไปบน้าน
ของเขา บทนขีขึ้ปวิดทน้ายดน้วยการทขีที่ซามมูเอลมายนังเมสืองมวิสปาหณ์และประกาศในทขีที่ชสุมนสุมชนวน่าซาอมูลไดน้
รนับการเจวิมตนัขึ้งเปป็นกษนัตรวิยณ์เหนสือคนอวิสราเอลแลน้ว



1 ซมอ 10:1 ขณะทภีที่ซาอมูลกทาลนังจะไปจากซามมูเอลทภีที่เมสืองศมูฟ แลผู้วซามผเอลกป็หยอิบ
ขวดนทนี้ามฮันเทลงบนศมีรษะของซาอผล และจบบทห่านแลผู้วกลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงเจอิมทห่านไวผู้ใหผู้
เปป็นเจผู้านายเหนทือมรดกของพระองคห์แลผู้วมอิใชห่หรทือ

นทรามนันทภีที่วตานภีรนตาจะเปป็นนทรามนันมะกอกเทศ โดยอาจถมูกททาใหข้มภีกลธิที่นหอมดข้วยเครสืที่องเทศตตางๆ
ในการเจธิมเขาดข้วยนทรามนันนภีร  เทตากนับวตาเขาแตตงตนัรงซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล (ดมู ความเหป็น
สทาหรนับ 9:15-16 เกภีที่ยวกนับการเจธิม) ซามมูเอลจรุบเขา อาจเปป็นการแสดงออกถทึงความเคารพและการ
ใหข้เกภียรตธิ เชตนเดภียวกนับใน 9:16 ซาอมูลถมูกเรภียกอภีกครนัร งวตาเปป็นเจข้านายเหนสือประชากรของพระเจข้า (ดมู
หมายเหตรุสทาหรนับ 9:15-16 เกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน) มรดกของพระเจข้ายตอมหมายถทึงประชากรของ
พระองคร นนัที่นคสือ คนอธิสราเอล ดมู พระราชบนัญญนัตธิ 32:9

1 ซมอ 10:2-5 จากนนัรนซามมูเอลบอกวตาซาอมูลตข้องททาอะไรบข้างและพยากรณรวตาตตอ
ไปจะเกธิดอะไรขทึรนกนับเขาในวนันนนัรน เมทืนึ่อทห่านจากฉฮันไปในวฮันนมีนี้ ทห่านจะพบชายสองคนรอิมทมีนึ่ฝฮังศพ
ของนางราเชลในเขตแดนเบนยามอินทมีนึ่เศลซาหห์ และเขาทฮันี้งสองจะบอกทห่านวห่า `ลาซนนึ่งทห่านไปหา
นฮันี้นพบแลผู้ว ดผเถอิด บฮัดนมีนี้บอิดาของทห่านเลอิกกฮังวลเรทืนึ่องลาแลผู้ว และรผู้อนใจเรทืนึ่องของทห่าน กลห่าววห่า "เรา
จะททาอยห่างไรเรทืนึ่องบบตรชายของเราดมี"'

เมสืที่อกลนับไปบข้าน ซาอมูลจะเจอกนับชายสองคนรธิมทภีที่ฝนังศพของนางราเชลซทึที่งจะแจข้งใหข้เขา
ทราบอภีกครนัร งวตาฝมูงลาทภีที่เขาตามหานนัรนถมูกพบแลข้ว อยตางไรกป็ตาม คราวนภีรบธิดาของเขากป็เปป็นหตวงซาอมู
ลบรุตรชายของตนจะแยตแลข้ว ซทึที่งนตาจะกลนับถทึงบข้านตนัรงนานแลข้ว

นภีที่สสืที่อชนัดเจนวตาซาอมูลจะตข้องไมตกลนับไปบข้านทนันทภี แตต 3 และทห่านจะเดอินเลยทมีนึ่นฮันึ่นไปถนงทมีนึ่
ราบตทาบลทาโบรห์ ทมีนึ่นฮันึ่นชายสามคนซนนึ่งกทาลฮังขนนี้นไปเฝผู้าพระเจผู้าทมีนึ่เบธเอลจะพบทห่าน คนหนนนึ่งอบผู้มลผก
แพะสามตฮัว อมีกคนหนนนึ่งถทือขนมปฮังสามกผู้อน และอมีกคนหนนนึ่งถทือถบงหนฮังนทนี้าองบห่นถบงหนนนึ่ง 4 เขาทฮันี้ง
หลายจะคทานฮับทห่านและมอบขนมปฮังใหผู้ทห่านสองกผู้อน ซนนึ่งทห่านจะรฮับจากมทือของเขา

ซาอมูลจะตข้องไปยนังทภีที่ราบตทาบลทาโบรรซทึที่งเปป็นทภีทๆี่ เขาจะพบกนับคนของพระเจข้าสามคน หลนัง
จากไดข้พบกนับผมูข้พยากรณรทนัรงสามนภีร และไดข้รนับของกทานนัลของพวกเขาเปป็นขนมปนังแลข้ว 5 ตห่อจากนฮันี้น



ทห่านจะมาถนงภผเขาของพระเจผู้า ทมีนึ่นฮันึ่นมมีกองทหารรฮักษาการของคนฟมีลอิสเตมีย ภมูเขาของพระเจข้าทภีที่วตา
นภีรอาจเปป็นทภีที่ๆหภีบแหตงพนันธสนัญญาตนัรงอยมูตทภีที่คภีรธิยาทเยอารธิม (1 ซามมูเอล 7:1) 1 ซามมูเอล 13:3 กลตาววตา
กองทหารรนักษาการของคนฟภีลธิสเตภียอยมูตทภีที่เกบา อาจเปป็นไดข้วตาเกบากนับคภีรธิยาทเยอารธิมเปป็นสถานทภีที่
เดภียวกนันซทึที่งเปป็นทภีที่รมูข้จนักในชสืที่อกธิเบอนัธ-คภีรธิยาทเยอารธิมดข้วย

ซามมูเอลกลตาวตตอไปวตา อยผห่มาเมทืนึ่อทห่านมาถนงเมทืองนฮันี้น ทห่านจะพบผผผู้พยากรณห์หมผห่หนนนึ่งกทาลฮัง
ลงมาจากปผชนมียสถานสผง ถทือพอิณใหญห่ รทามะนา ปมีนึ่ พอิณเขาคผห่ นทาหนผู้ามา กทาลฮังพยากรณห์เรทืนึ่อยมา

ขณะทภีที่ซาอมูลเขข้าไปใกลข้เมสืองนภีร  เขาจะเจอกนับผมูข้พยากรณรกลรุตมหนทึที่งซทึที่งไมตระบรุชสืที่อทภีที่กลนับมา
จากปมูชนภียสถานสมูง คทาหลนังนภีรอาจหมายถทึงสถานทภีที่ๆหภีบแหตงพนันธสนัญญาตนัรงอยมูต เหป็นไดข้ชนัดวตาพวก
เขากทาลนังเลตนเครสืที่องดนตรภีหลายชนธิดทภีที่ถมูกเอตยถทึงและรข้องเพลงสรรเสรธิญพระเยโฮวาหรพระเจข้า คน
เหลตานภีร จะพยากรณรตตอหนข้าซาอมูล สธิที่งทภีที่พวกเขากลตาวไมตไดข้ถมูกบนันททึกไวข้ อยตางไรกป็ตาม ซามมูเอล
กทาลนังแจข้งใหข้ซาอมูลทราบโดยละเอภียดวตาจะเกธิดอะไรขทึรนบข้างในวนันนนัรนเพสืที่อเปป็นการยสืนยนันแกตเขาถทึง
นนัดหมายของเขากนับพระเจข้า

1 ซมอ 10:6-7 ซามมูเอลบอกซาอมูลลตวงหนข้าตตอไปทภีที่เมสืองศมูฟวตาทภีที่คภีรธิยาทเยอารธิม 
พระวอิญญาณของพระเยโฮวาหห์จะมาสถอิตกฮับทห่าน และทห่านจะพยากรณห์กฮับคนเหลห่านฮันี้น เปลมีนึ่ยน
เปป็นคนละคน 7 เมทืนึ่อหมายสทาคฮัญเหลห่านมีนี้เกอิดแกห่ทห่านแลผู้ว จงกระททาอะไรตามแตห่มมีโอกาสเถอิด 
เพราะพระเจผู้าทรงสถอิตกฮับทห่าน

การทภีที่พระวธิญญาณขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าเสดป็จลงมาสถธิตบนซาอมูลเปป็นปรากฏการณรหนทึที่ง
ในสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมทภีที่คลข้ายกนันแตตไมตเหมสือนกนันซะทภีเดภียวกนับปรากฏการณรในพระคนัมภภีรรใหมต
ของการประกอบดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  ในทนัรงสองกรณภี มนันคสือการพระราชทานฤทธธิธ เดชทภีที่
พธิเศษโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ สทาหรนับภารกธิจทภีที่รออยมูตเบสืรองหนข้า ในกรณภีนภีร  ซาอมูลถมูกสนัที่งวตาเขาจะ
พยากรณรและ “เปลภีที่ยนเปป็นคนละคน” บางคนคาดเดาวตานภีที่หมายความวตาซาอมูลไดข้บนังเกธิดใหมตหรสือ
ไมต อยตางไรกป็ตาม แนวคธิดนนัรนไมตมภีอยมูตในระบบความคธิดสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม (แมข้ไมตหายไปจาก
ความเปป็นจรธิงของมนันกป็ตาม) แตตนภีที่นตาจะหมายความวตาซาอมูลจะถมูกเปลภีที่ยนแปลงจากลมูกชาวไรต



ชาวนาทภีที่ถตอมตนัวและเปป็นคนบข้านนอกกลายเปป็นคนทภีที่มภีหนัวใจแบบเจข้าชายและมภีความเปป็นผมูข้นทาแบบ
กษนัตรธิยร กลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง พระเจข้าโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ จะประทานความสามารถทภีที่จทาเปป็นแกต
ซาอมูลสทาหรนับภารกธิจทภีที่รอคอยเขาอยมูต นนัที่นคสือสาระสทาคนัญของการประกอบดข้วยพระวธิญญาณ
บรธิสรุทธธิธ

เขาจทึงถมูกสนัที่งวตาหลนังจากนนัรนใหข้ททาตามการทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ตามแตตโอกาส
จะอทานวย ซามมูเอลไปจากเขาพรข้อมกนับคทาสนัญญาวตา “เพราะพระเจข้าทรงสถธิตกนับทตาน” ชตางเปป็น
ความมนั ที่นใจอนันเปภีที่ยมสรุข แมข้วตาเราทรุกวนันนภีร ไมตอาจอข้างไดข้วตาเปป็นกษนัตรธิยรเหมสือนซาอมูล เรากป็ยนังมนั ที่นใจ
ไดข้อยมูตวตาพระเจข้าทรงสถธิตกนับเรา ดมู มนัทธธิว 28:20

1 ซมอ 10:8-9  สรุดทข้ายซามมูเอลสนัที่งซาอมูลวตา และทห่านจงลงไปทมีนึ่กอิลกาลกห่อนฉฮัน 
และดผเถอิด ฉฮันจะลงมาหาทห่านเพทืนึ่อจะถวายเครทืนึ่องเผาบผชา และถวายสฮัตวห์เปป็นเครทืนึ่องสฮันตอิบผชา ทห่าน
จงคอยอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่นเจป็ดวฮันจนฉฮันมาหาทห่าน และสทาแดงแกห่ทห่านวห่าทห่านควรจะกระททาอะไร"

คทาสนัที่งของซามมูเอลทภีที่ใหข้ไปยนังกธิลกาล (ใกลข้เยรภีโคในหรุบเขาแมตนทร าจอรรแดน) เหป็นไดข้ชนัดวตา
ไมตไดข้เกธิดขทึรนทนันทภีเพราะวตาตตอมาซามมูเอลเรภียกประชรุมประชาชนทภีที่เมสืองมธิสปาหร ดมู 10:17 เหป็นไดข้
ชนัดวตานภีที่สทาเรป็จจรธิงใน 1 ซามมูเอล 11:14 มนันอาจหมายถทึงเหตรุการณรเหลตานนัรนใน 1 ซามมูเอล 13:1, 8, 
13 กป็ไดข้ จรุดอข้างอธิงกป็คสือวตาซาอมูลจะตข้องรอซามมูเอลอยมูตทภีที่กธิลกาลเปป็นเวลาเจป็ดวนัน แมข้วตานนัที่นอาจจะใชต
ใน 11:14 เหตรุการณรเหลตานนัรนใน 13:8 กป็ดมูเหมสือนนตาจะใชตมากกวตา

ดนังนนัรน 9 เมทืนึ่อซาอผลหฮันหลฮังไปจะจากซามผเอล พระเจผู้าทรงประทานจอิตใจอมีกอยห่างหนนนึ่งแกห่
ทห่าน และหมายสทาคฮัญเหลห่านมีนี้ทฮันี้งหมดเกอิดขนนี้นในวฮันนฮันี้น ทภีที่วตาซาอมูลไดข้รนับจธิตใจอภีกอยตางหนทึที่งนนัรนไมต
นตาจะหมายถทึงการถมูกสรข้างขทึรนใหมตฝตายวธิญญาณในความหมายของพระคนัมภภีรรใหมต แตตเชตนใน 10:6
มนันหมายถทึงความสามารถใหมตในการเปป็นผมูข้นทาซทึที่งพระเจข้าประทานใหข้เขาผตานทางพระวธิญญาณ
ของพระองครสทาหรนับภารกธิจในการปกครองคนอธิสราเอล เพสืที่อรนับรองวตาทรุกสธิที่งทภีที่ซามมูเอลพยากรณร
ไวข้นนัรนเปป็นความจรธิง “หมายสทาคนัญเหลตานภีรทนัรงหมดเกธิดขทึรนในวนันนนัรน” หมายสทาคนัญทภีที่วตานนัรนคสือ
เหตรุการณรเจาะจงเหลตานนัรนทภีที่บรรยายไวข้ใน 10:2-5



1 ซมอ 10:10-13 ซาอมูลและคนใชข้ของเขาจทึงมรุตงหนข้าไปยนังสถานทภีทๆี่ ซามมูเอลไดข้สนัที่ง
เขาไวข้ เมทืนึ่อเขาทฮันี้งสองมาถนงภผเขานฮันี้น ดผเถอิด ผผผู้พยากรณห์หมผห่หนนนึ่งพบกฮับทห่าน และพระวอิญญาณของ
พระเจผู้าสถอิตกฮับทห่าน และทห่านกป็พยากรณห์อยผห่ในหมผห่พวกเขา 11 และตห่อมาเมทืนึ่อคนทฮันี้งหลายทมีนึ่รผผู้จฮัก
ทห่านมากห่อนเหป็นวห่า ดผเถอิด ทห่านพยากรณห์อยผห่กฮับพวกผผผู้พยากรณห์ ประชาชนเหลห่านฮันี้นกป็พผดกฮันและกฮัน
วห่า "อะไรหนอเกอิดขนนี้นแกห่บบตรชายของคมีช ซาอผลอยผห่ในจทาพวกผผผู้พยากรณห์ดผู้วยหรทือ" 12 ชายคน
หนนนึ่งอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่นตอบวห่า "และบอิดาของเขาทฮันี้งหลายคทือใคร" ดฮังนฮันี้นจนงเปป็นคทาภาษอิตวห่า "ซาอผลอยผห่ใน
จทาพวกผผผู้พยากรณห์ดผู้วยหรทือ" 13 เมทืนึ่อทห่านพยากรณห์สอินี้นลงแลผู้ว ทห่านกป็มายฮังปผชนมียสถานสผง

ดนังทภีที่บอกลตวงหนข้าไวข้ใน 10:5 ผมูข้พยากรณรหมมูตหนทึที่งมาพบซาอมูลเขข้าขณะทภีที่เขาเขข้าไปใกลข้คภีรธิ
ยาทเยอารธิม พวกเขาไมตเพภียงพยากรณรโดยการทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ เทตานนัรน แตตซาอมูลกป็
ททาดข้วย (เราตข้องไมตสนับสนเหตรุการณรตอนนภีรกนับการสนับสนวรุตนวายของพวกคารธิสมาตธิกสมนัยใหมต
และของประทานในการพยากรณรตามทภีที่พวกเขากลตาวอข้าง แตตซาอมูลภายใตข้การทรงนทาของพระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ กป็พยากรณรเหมสือนกนับทภีที่พวกผมูข้พยากรณรสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมเหลตานภีรกระททา)

เพราะวตาคภีรธิยาทเยอารธิม (หรสือกธิเบอาหรตามทภีที่มนันเปป็นทภีที่รมูข้จนักในอภีกชสืที่อ) เปป็นพสืรนทภีที่บข้านเกธิด
ของซาอมูล เขาจทึงเปป็นทภีที่รมูข้จนักในหมมูตผมูข้คนทภีที่นนัที่น พวกเขาตกตะลทึงทภีที่เขาพยากรณรรตวมกนับพวกผมูข้
พยากรณรประจทาทข้องถธิที่น อยตางไรกป็ตามใครสนักคนจทึงอรุทานขทึรนมาวตา “ใครเปป็นบธิดาของผมูข้พยากรณร
เหลตานภีร ” ความหมายกป็คสือวตาไมตมภีเชสืรอสายทภีที่เฉพาะเจาะจงของพวกผมูข้พยากรณร ดข้วยเหตรุนภีรซาอมูลจทึง
เปป็นผมูข้พยากรณรคนหนทึที่งไดข้เชตนกนัน

คทาภาษธิตทภีที่วตานภีร อาจเปป็นไดข้วตาเมสืที่อคนๆหนทึที่งทภีที่มภีชาตธิก ทาเนธิดตข้อยตทที่าหรสือเปป็นลมูกตาสภีตาสาถมูก
ยกชมูใหข้ไดข้รนับเกภียรตธิและศนักดธิธ ศรภี สทานวนภาษธิตนภีรกป็ใชข้ไดข้กนับคนๆนนัรน เมสืที่ออข้างอธิงยข้อนกลนับไปยนังสธิที่ง
ทภีที่เกธิดขทึรนกนับซาอมูล คทาภาษธิตนภีร จทึงถมูกกลตาววตา “ซาอมูลอยมูตในจทาพวกผมูข้พยากรณรดข้วยหรสือ” ดข้วยเหตรุนภีร  
พอพยากรณรเสรป็จ ซาอมูลกป็ขทึรนไปยนังปมูชนภียสถานสมูงนนัรนทภีที่คภีรธิยาทเยอารธิมซทึที่งเปป็นทภีทๆี่ หภีบแหตงพนันธ
สนัญญาอยมูต



1 ซมอ 10:14-16 พอกลนับมาถทึงบข้าน ฝห่ายลบงของซาอผลจนงถามซาอผลกฮับคนใชผู้วห่า "เจผู้า
ไปไหนมา" และทห่านตอบวห่า "ไปหาลา และเมทืนึ่อเราเหป็นวห่าเราไมห่พบลานฮันี้นแลผู้ว เราจนงไปหาซามผ
เอล" 15 ลบงของซาอผลกลห่าววห่า "ซามผเอลบอกอะไรแกห่เจผู้าบผู้าง ขอเลห่าใหผู้ฟฮัง" 16 และซาอผลตอบลบง
ของทห่านวห่า "เขาบอกเราแจห่มแจผู้งวห่าพบลาแลผู้ว" แตห่เรทืนึ่องราวทมีนึ่เกมีนึ่ยวกฮับราชอาณาจฮักร ซนนึ่งซามผเอล
กลห่าวถนงนฮันี้นทห่านไมห่ไดผู้บอกสอินึ่งใดเลย

เราไมตทราบชนัดเจนวตาเพราะเหตรุใดลรุงของเขา (เนอรร) จทึงมาพบเขา แตตซาอมูลกป็อธธิบายวตา
กตอนหนข้านนัรนเขาตามหาฝมูงลาทภีที่หายไป พอไดข้ยธินวตาเขาไดข้สนทนากนับซามมูเอล ลรุงของซาอมูลกป็เรธิที่ม
สนใจมากๆในสธิที่งทภีที่ซามมูเอลกลตาว แตตซาอมูลบอกเขาเพภียงแคตสธิที่งทภีที่ซามมูเอลแจข้งใหข้ตนทราบเกภีที่ยวกนับ
ลาเหลตานนัรน เขาไมตไดข้กลตาวอะไรเลยเกภีที่ยวกนับการถมูกเจธิมตนัรงเปป็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล

1 ซมอ 10:17-19 ขณะเดภียวกนันฝห่ายซามผเอลจนงเรมียกประชาชนมาประชบมตห่อพระเย
โฮวาหห์ทมีนึ่มอิสปาหห์ 18 และทห่านกลห่าวแกห่คนออิสราเอลวห่า "พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่งออิสราเอลตรฮัส
ดฮังนมีนี้วห่า `เราไดผู้นทาออิสราเอลออกจากอมียอิปตห์ และเราไดผู้ชห่วยเจผู้าทฮันี้งหลายใหผู้พผู้นจากมทือของชาวอมียอิปตห์
และจากมทือของราชอาณาจฮักรทฮันี้งหลาย และของคนเหลห่านฮันี้นทมีนึ่บมีบบฮังคฮับเจผู้า' 19 แตห่วฮันนมีนี้ทห่าน
ละทอินี้งพระเจผู้าของทห่านผผผู้ซนนึ่งชห่วยทห่านใหผู้พผู้นจากบรรดาความยากลทาบากและความทบกขห์รผู้อน และ
ทห่านทฮันี้งหลายกลห่าววห่า `เราไมห่ยอม แตห่ขอตฮันี้งกษฮัตรอิยห์ไวผู้เหนทือเรา' เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ทห่านทฮันี้งหลาย
จงเขผู้าเฝผู้าพระเยโฮวาหห์ตามตระกผลของทห่าน และตามคนทมีนึ่นฮับเปป็นพฮันๆของทห่าน"

นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาแทตนบมูชาถวายแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าแทตนหนทึที่งมภีอยมูตทภีที่เมสืองมธิสปาหรในแผตน
ดธินเบนยามธิน ทภีที่นนั ที่นซามมูเอลเลตายข้อนสนัรนๆถทึงการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงชตวยพวกเขาในฐานะประชาชาตธิ
หนทึที่งใหข้พข้นจากอภียธิปตรจนถทึงวนันนนัรน จากนนัรนเขากป็เผชธิญหนข้าคนอธิสราเอลดข้วยการทภีที่วตาจรธิงๆแลข้ว
พวกเขาไดข้ปฏธิเสธองครพระผมูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขาในการรข้องขอกษนัตรธิยรองครหนทึที่ง แมข้ขข้อเทป็จ
จรธิงมภีอยมูตวตาพระเจข้าไดข้ทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นมาหลายครนัร งหลายหนแลข้วตลอดหลายปภีกป็ตาม คน
อธิสราเอลกป็ยนังอยากไดข้กษนัตรธิยรองครหนทึที่งแทน ซามมูเอลจทึงกลตาวแกตพวกเขาวตา พวกทตานจะไดข้กษนัตรธิยร
เขาจทึงสนัที่งชนชาตธินนัรนใหข้เรภียกผมูข้นทาแตตละตระกมูลออกมาเพสืที่อดมูวตาใครจะเปป็นกษนัตรธิยรองครนนัรน อาจโดย



การใชข้อมูรธิมและธนัมมธิมหรสือการจนับสลาก แมข้วตาซามมูเอลรมูข้อยมูตแลข้ววตากษนัตรธิยรองครใหมตนภีร จะเปป็นผมูข้ใด
และจะมาจากตระกมูลไหน เขากป็ใหข้ขนัรนตอนนภีรผตานชตองทางทภีที่เหมาะสมเพสืที่อทภีที่วตาคนอธิสราเอลจะไดข้
ทราบวตาพระหนัตถรของพระเจข้าอยมูตในการนภีร

1 ซมอ 10:20-21 ดนังนนัรน แลผู้วซามผเอลกป็นทาตระกผลออิสราเอลทบกตระกผลเขผู้ามาใกลผู้ 
และจฮับสลากไดผู้ตระกผลเบนยามอิน 21 ทห่านกป็นทาตระกผลเบนยามอินเขผู้ามาใกลผู้ตามครอบครฮัว จฮับ
สลากไดผู้ครอบครฮัวมฮัตรมี และจฮับสลากไดผู้ซาอผลบบตรชายคมีช แตห่เมทืนึ่อเขาหาซาอผลกป็หาไมห่พบ

ผตานกระบวนการคนัดออก สลากนนัรนตกบนตระกมูลเบนยามธิน นภีที่เปป็นทภีที่เดภียวในพระคนัมภภีรรทภีที่
ตระกมูลมนัตรภีถมูกเอตยถทึง เหป็นไดข้ชนัดวตามนันเปป็นอภีกชสืที่อทภีที่ใชข้เรภียกครอบครนัวขณะนนัรนของซาอมูล หลนังจาก
นนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาสลากตกทภีที่ซาอมูล อยตางไรกป็ตาม คนหาตนัวเขาไมตพบเลย

1 ซมอ 10:22-24 ความสงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัวและความถตอมตนัวในตอนแรกของซาอมูล
ปรากฏชนัดเจน เขาจนงทผลถามพระเยโฮวาหห์ตห่อไปวห่า "ชายคนนฮันี้นมาทมีนึ่นมีนึ่หรทือยฮัง" และพระเยโฮวาหห์
ตรฮัสวห่า "ดผเถอิด เขาซห่อนตฮัวอยผห่ทมีนึ่กองสฮัมภาระ" 23 เขาทฮันี้งหลายจนงวอินึ่งไปพาทห่านมาจากทมีนึ่นฮันึ่น และ
เมทืนึ่อทห่านยทืนอยผห่ทห่ามกลางประชาชน ทห่านกป็สผงกวห่าประชาชนทบกคนจากบห่าขนนี้นไป 24 ซามผเอลจนง
กลห่าวแกห่ประชาชนทฮันี้งปวงวห่า "ทห่านเหป็นผผผู้ทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงเลทือกไวผู้แลผู้วหรทือ ในทห่ามกลาง
ประชาชนไมห่มมีใครเหมทือนทห่าน" และประชาชนจนงรผู้องเสมียงดฮังวห่า "ขอกษฮัตรอิยห์ทรงพระเจรอิญ"

นตาสนใจตรงทภีที่วตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงถมูกทมูลถามถทึงขนาดทภีที่วตาจะไปหาตนัวซาอมูลพบไดข้ทภีที่
ไหน พระเจข้าทรงบอกดข้วยวธิธภีทภีที่ไมตชนัดเจนวตาซาอมูลกทาลนังซตอนตนัวอยมูตในกองสนัมภาระ อยตางหลนังนภีที่
หมายถทึงกองสนัมภาระหรสือขข้าวของเครสืที่องใชข้ในครนัวเรสือน เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลเดธิมทภีเปป็นคน
สงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัวและอาจรมูข้สทึกอายทภีที่ถมูกเลสือกใหข้เปป็นกษนัตรธิยร เขาแคตออกไปตามหาฝมูงลาของบธิดา
และลงเอยดข้วยการถมูกตนัรงใหข้เปป็นกษนัตรธิยร

ซามมูเอลจทึงประกาศแกตประชาชนถทึงกษนัตรธิยรทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกแลข้ว ความสมูงของเขา
ททาใหข้เขาโดดเดตนทตามกลางชนชาตธินนัรน พวกเขาจทึงรข้องเสภียงดนังวตา “ขอกษนัตรธิยรทรงพระเจรธิญ”
(“ขอพระเจข้าทรงชตวยกษนัตรธิยรใหข้รอดดข้วย”) คทาทภีที่แปลวตา ชห่วยใหผู้รอด (ชายาหณ์) ตรงนภีรมภีความหมาย



วตา 'ทรงพระชนมร' หรสือ 'มภีชภีวธิตอยมูต' ความหมายทภีที่แฝงอยมูตกป็คสือ 'ขอพระเจข้าทรงพธิทนักษรรนักษากษนัตรธิยร' 
หรสือ 'ขอพระเจข้าทรงโปรดใหข้กษนัตรธิยรมภีชภีวธิตอยมู ตตตอไป' 

1 ซมอ 10:25 หลนังจากนนัรนแลผู้วซามผเอลจนงบอกกฮับประชาชนใหผู้ทราบถนงสอิทธอิและ
หนผู้าทมีนึ่ของตทาแหนห่งกษฮัตรอิยห์ และทห่านบฮันทนกไวผู้ในหนฮังสทือ และวางถวายตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮ
วาหห์ แลผู้วซามผเอลกป็ใหผู้ประชาชนกลฮับไปยฮังบผู้านของตนทบกคน อาจเปป็นไดข้วตาซามมูเอลเลตายข้อนถทึงสธิที่ง
ทภีที่เขาไดข้เตสือนแลข้วเกภีที่ยวกนับกษนัตรธิยรใน 8:10-17 หรสืออาจเปป็นไดข้วตาเขาเลตายข้อนถทึงมาตรฐานตตางๆทภีที่
พระเจข้าไดข้ทรงบนัญญนัตธิไวข้สทาหรนับกษนัตรธิยรทนัรงหลายในอธิสราเอลในพระราชบนัญญนัตธิ 17:15-17 อยตาง
หลนังนตาจะใชตมากกวตา บนันททึกเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรจทึงถมูกเขภียนลงหนนังสสือและอาจถมูกใสตไวข้ขข้างๆหภีบแหตง
พนันธสนัญญาซทึที่งอยมูตใกลข้เคภียง ประชาชนจทึงถมูกปลตอยใหข้กลนับไปยนังบข้านของตน

1 ซมอ 10:26 ซาอผลกป็กลฮับไปยฮังบผู้านของทห่านทมีนึ่กอิเบอาหห์ดผู้วย และมมีพวกนฮักรบ
ซนนึ่งพระเจผู้าทรงดลจอิตใจไปกฮับทห่านดผู้วย ดข้วยความสงบเสงภีที่ยมเจภียมตนัวแบบไมตมภีใครเหมสือน ซาอมูล
กลนับบข้านไปเหมสือนคนอสืที่นๆ ตอนแรกไมตมภีการกระหยธิที่มยธิรมยตองในตนัวเขาเลย คนกลรุตมหนทึที่งตธิดตาม
เขาไป เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงดลใจพวกเขาใหข้ใหข้เกภียรตธิ สนนับสนรุนและจงรนักภนักดภีตตอกษนัตรธิยร
องครใหมตของพวกเขา

1 ซมอ 10:27 อยตางไรกป็ตาม การตตอตข้านกป็มาในเวลาไมตนาน แตห่มมีคนอฮันธพาล
บางคนกลห่าววห่า "ชายคนนมีนี้จะชห่วยเราใหผู้พผู้นไดผู้อยห่างไร" และเขาทฮันี้งหลายกป็ดผหมอินึ่นทห่าน ไมห่นทา
เครทืนึ่องบรรณาการมาถวาย แตห่ทห่านกป็นอินึ่งเสมีย คทาวตา เบลภีอนัล มภีความหมายวตา 'อธรรม', 'ชนั ที่วรข้าย', 'ชนั ที่ว
ชข้า' รวมถทึง 'ไรข้คตา' ดข้วย ตตอมามนันกลายเปป็นคทาเหมสือนทภีที่ใชข้เรภียกพญามารเองเลย นตาสนใจทภีที่วตาการ
กบฏตตอผมูข้นทาทภีที่พระเจข้าทรงแตตงตนัรงมาจากฝตายนนัรน นนัที่นยนังเปป็นจรธิงเหมสือนเดธิมจนถทึงทรุกวนันนภีร  เหป็นไดข้
ชนัดวตาคนเหลตานนัรนสงสนัย รนังเกภียจและไมตใหข้เกภียรตธิ ปกตธิแลข้วซาตานอยมูตเบสืรองหลนังพวกกบฏ เหป็นไดข้
ชนัดวตามนันเปป็นเชตนนนัรนในทภีที่นภีร  อยตางไรกป็ตาม ซาอมูลกป็นธิที่งเสภียอยตางมภีปนัญญา เขาไมตโตข้ตอบดข้วยวาจา
เลย!

*****



ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 11: บทถนัดไปนขีขึ้ของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลบนันทขกเรสืที่องววิกฤตวิจากนา
หาชคนอนัมโมนและซาอมูลซขที่งจนาใจตน้องเผชวิญหนน้ากนับมนัน หลนังจากชนัยชนะอนันยวิที่งใหญน่ของเขากป็มขี
บนันทขกเรสืที่องทขีที่ซามมูเอลตนัขึ้งซาอมูลเปป็นกษนัตรวิยณ์อยน่างเปป็นทางการทขีที่เมสืองกวิลกาล

1 ซมอ 11:1-2 ซาอมูลอยมูตบข้านในฐานะ ‘กษนัตรธิยรทภีที่ถมูกเลสือก’ ไมตทนันไร วธิกฤตธิระดนับ
ชาตธิกป็บนังคนับใหข้เขาตข้องขทึรนมามภีบทบาทสทาคนัญ ฝห่ายนาหาชคนอฮัมโมนไดผู้ยกขนนี้นไปตฮันี้งคห่ายสผผู้เมทือง
ยาเบชกอิเลอาด บรรดาชาวเมทืองยาเบชจนงพผดกฮับนาหาชวห่า "ขอททาพฮันธสฮัญญากฮับพวกขผู้าพเจผู้าทฮันี้ง
หลายและขผู้าพเจผู้าทฮันี้งหลายจะยอมปรนนอิบฮัตอิทห่าน" คนอนัมโมนเปป็นชนกลรุตมหนทึที่งทภีที่สสืบเชสืรอสายมา
จากการมภีเพศสนัมพนันธรกนับบธิดาของบรุตรสาวของโลท (ปฐมกาล 19:38) เมสืองอนัมโมน ประเทศ
จอรรแดนมภีชสืที่อนนัรนจนถทึงทรุกวนันนภีรซทึที่งเปป็นคนเชสืรอสายเดภียวกนัน คนอนัมโมนในสมนัยของซาอมูลมาจาก
สถานทภีที่นภีร เอง

ยาเบชกธิเลอาดเปป็นเมสืองหนทึที่งซทึที่งตนัรงอยมูตหตางออกไปประมาณหกไมลรทางทธิศตะวนันออกของ
แมตนทร าจอรรแดนและถมูกอาศนัยอยมูตโดยคนอธิสราเอลทภีที่มาจากครทึที่งตระกมูลมนนัสเสหร นาหาชซทึที่งเปป็นผมูข้นทา
ของคนอนัมโมนจทึงยกทนัพมาและขตมขวนัญชาวเมสืองยาเบชกธิเลอาดโดยการตนัรงคตายขข้างๆเมสืองนนัรน ดนัง
นนัรน ชาวเมสืองยาเบชจทึงเสนอทภีที่จะปรนนธิบนัตธินาหาชหากเขาจะททาสนธธิสนัญญาก นับพวกเขา (คทาทภีที่แปล
วตา พฮันธสฮัญญา (เบรวิธ) มภีความหมายหนทึที่งไดข้วตา ‘สนธธิสนัญญา’) 

2 แตห่นาหาชคนอฮัมโมนกลห่าวแกห่เขาทฮันี้งหลายวห่า "เราจะกระททาพฮันธสฮัญญากฮับเจผู้าทฮันี้งหลาย
ตามเงทืนึ่อนไขตห่อไปนมีนี้ คทือเราจะทะลวงตาขวาของเจผู้าเสมียทบกคนใหผู้เปป็นทมีนึ่อฮัปยศแกห่คนออิสราเอลทฮันี้ง
ปวง" ความโหดรข้ายทารรุณของนาหาชปรากฏชนัดในขข้อเรภียกรข้องของเขาทภีที่ใหข้เขาไดข้รนับอนรุญาตใหข้
ควนักตาขวาของชาวเมสืองยาเบชกธิเลอาดออกเพสืที่อททาใหข้คนอธิสราเอลทนัรงปวงอนับอายขายหนข้า ความ
เกลภียดชนังของแนวคธิดตตอตข้านยธิวหยนั ที่งรากฝนังลทึกมานาน กตอนหนข้านนัรนนานมาแลข้ว พระเจข้าผตานทาง
โมเสสไดข้ทรงสนัที่งหข้ามมธิใหข้คนอนัมโมนไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในชรุมนรุมชนอธิสราเอลเลย ดมู พระ
ราชบนัญญนัตธิ 23:3 ความเปป็นปฏธิปนักษรไมตไดข้เลสือนหายไปเลยแมข้กระทนั ที่งในสมนัยของซาอมูล



1 ซมอ 11:3-4 ดข้วยเหตรุนภีรฝห่ายพวกผผผู้ใหญห่แหห่งเมทืองยาเบชกลห่าวแกห่ทห่านวห่า "ขอ
ผห่อนผฮันใหผู้ขผู้าพเจผู้าสฮักเจป็ดวฮัน เพทืนึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้สห่งผผผู้สทืนึ่อสารไปใหผู้ทฮันึ่วขอบเขตออิสราเอล แลผู้วถผู้า
ไมห่มมีคนใดชห่วยขผู้าพเจผู้าทฮันี้งหลายใหผู้พผู้นไดผู้ ขผู้าพเจผู้าทฮันี้งหลายจะยอมมอบตฮัวไวผู้ใหผู้แกห่ทห่าน" เหป็นไดข้
ชนัดวตาคทาขมูตของนาหาชออกจะเปป็นคทาครุยโว เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาไมตมภีกองทนัพทภีที่จะขนัดขวางมธิใหข้คน
ยาเบชไปขอความชตวยเหลสือไดข้ และเขาไมตสามารถทะลวงเขข้าไปในเมสืองนนัรนไดข้ดข้วย ขณะเดภียวกนัน
4 เมทืนึ่อผผผู้สทืนึ่อสารมาถนงกอิเบอาหห์เมทืองของซาอผล เขาทฮันี้งหลายกป็รายงานเรทืนึ่องราวใหผู้เขผู้าหผของ
ประชาชน และประชาชนทฮันี้งปวงกป็รผู้องไหผู้เสมียงดฮัง พวกผมูข้สสืที่อสารมายนังบข้านเกธิดของซาอมูลพรข้อม
ขตาววธิกฤตธินนัรน เมสืที่อคนอธิสราเอลไดข้ยธินขตาวนนัรนพวกเขากป็รข้องไหข้ แนตนอนวตาเปป็นเพราะความสงสาร
และอาจเพราะความกลนัวอยตางจนับใจดข้วย พภีที่นข้องของพวกเขานนั ที่นคสือ คนอธิสราเอลในกธิเลอาดกทาลนัง
เผชธิญกนับภนัยครุกคามทภีที่นตากลนัวจรธิงๆ

1 ซมอ 11:5 ขณะเดภียวกนัน กตอนหนข้านนัรนซาอมูลกป็ออกไปตข้อนฝมูงวนัวในแถบ
ชนบท ดผเถอิด ซาอผลตผู้อนฝผงวฮัวกลฮับมาจากทบห่ง และซาอผลถามวห่า "ประชาชนเปป็นอะไรไปเขาจนง
รผู้องไหผู้" ดฮังนฮันี้นเขาจนงเรมียนทห่านใหผู้ทราบถนงขห่าวของพวกยาเบช เขาจทึงถมูกสถานการณรบนังคนับใหข้รนับ
บทผมูข้นทาและจทาใจตข้องททาการตนัดสธินใจครนัร งสทาคนัญ ดนังทภีที่บนันททึกจะหมายเหตรุไวข้ เขาไมตไดข้ถอยหนภีจาก
วธิกฤตธินนัรน

1 ซมอ 11:6-8 จากนนัรนเมทืนึ่อทห่านไดผู้ยอินถผู้อยคทาเหลห่านมีนี้พระวอิญญาณของพระเจผู้ากป็
สถอิตกฮับซาอผล และความโกรธของทห่านเกอิดขนนี้นอยห่างรบนแรง อภีกครนัร งทภีที่มภีการเอตยถทึงพระวธิญญาณของ
พระเจข้าทภีที่เสดป็จมาสถธิตบนซาอมูล ดมูความเหป็นสทาหรนับ 10:6, 10 ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ทภีที่นนั ที่น การเสดป็จมา
ของพระวธิญญาณของพระเจข้าลงบนคนๆหนทึที่งในสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมเทภียบไดข้ก นับการทภีที่คนๆหนทึที่ง
ประกอบดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในสมนัยพระคนัมภภีรรใหมต พระเจข้าประทานความกลข้าหาญ สตธิ
ปนัญญา พละกทาลนังและความเดป็ดเดภีที่ยวสทาหรนับวธิกฤตธิเฉพาะหนข้าโดยความชตวยเหลสือของพระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร ดข้วยเหตรุนภีร  ซาอมูลจทึงเกธิดความเดสือดดาลอนันชอบธรรม



ดนังนนัรน 7 ทห่านจนงเอาวฮัวมาคผห่หนนนึ่งฟฮันออกเปป็นทห่อนๆ สห่งไปทฮันึ่วเขตแดนทฮันี้งสอินี้นของออิสราเอล
โดยมทือของผผผู้สทืนึ่อสาร กลห่าววห่า "ผผผู้หนนนึ่งผผผู้ใดทมีนึ่ไมห่ออกมาตามซาอผลและซามผเอล จะกระททาอยห่างนมีนี้แกห่
วฮัวของเขา" และความเกรงกลฮัวพระเยโฮวาหห์กป็มาเหนทือประชาชน เขาทฮันี้งหลายพากฮันออกมา
เปป็นใจเดมียวกฮัน

ทภีที่นตาสนใจกป็คสือการทภีที่เขารวมซามมูเอลเขข้าไปในคทาขมูตของตนดข้วย ซาอมูลยนังไมตไดข้รนับตทาแหนตง
อยตางเปป็นทางการและซามมูเอลยนังไมตไดข้พข้นจากตทาแหนตงของเขาดข้วย อาจเพราะวตาเขารมูข้วตาตนไมตไดข้
เปป็นทภีที่ยอมรนับโดยคนอธิสราเอลทนัรงปวง เขาจทึงอาศนัยสธิทธธิอทานาจของซามมูเอลดข้วย ไมตวตากรณภีใด คทาขมูต
ของเขาททาใหข้ความเกรงกลนัวองครพระผมูข้เปป็นเจข้าหลอมรวมคนอธิสราเอลใหข้มภีนทร าหนทึที่งใจเดภียวกนันเพสืที่อ
ตธิดตามการเปป็นผมูข้นทาของเขา

ดข้วยเหตรุนภีร  8 เมทืนึ่อซาอผลตรวจพลอยผห่ทมีนึ่เบเซก นฮับคนออิสราเอลไดผู้สามแสนคน และชายคนยผ
ดาหห์ไดผู้สามหมทืนึ่นคน เบเซกเปป็นสถานทภีที่แหตงหนทึที่งในทภีที่ราบสมูงซทึที่งอยมูตทางทธิศตะวนันตกของแมตนทร า
จอรรแดนซทึที่งอยมูตคตอนไปทางทธิศตะวนันตกของยาเบชกธิเลอาด มนันจทึงกลายเปป็นฐานทภีที่มนั ที่นของเขา ชาย
ทนัรงหมด 330,000 คนรายงานตนัวเพสืที่อเตรภียมสมูข้รบ เราไมตทราบชนัดเจนวตาเพราะเหตรุใดจทึงมภีการ
แยกแยะระหวตางคนอธิสราเอลและคนยมูดาหร เหป็นไดข้ชนัดวตาคนแปดตระกมูลครทึที่งซทึที่งอยมูตฝนัที่งตะวนันตก
ของแมตนทร าจอรรแดนสตงคนมา 330,000 คน อาจเปป็นไดข้วตาคนยมูดาหรสตงคนมานข้อยกวตาทภีที่พวกเขา
สามารถสตงมาไดข้เพราะกลนัวโดนโจมตภีจากคนฟภีลธิสเตภียทภีที่พรมแดนดข้านทธิศตะวนันตกของพวกเขา

1 ซมอ 11:9-10 ดข้วยเหตรุนภีร  พวกเขาจทึงบอกแกตผมูข้สสืที่อสารจากเมสืองยาเบชกธิเลอาดไป
วตา "ทห่านทฮันี้งหลายจงบอกแกห่ชาวยาเบชกอิเลอาดวห่า `พรบห่งนมีนี้เวลาแดดรผู้อนทห่านทฮันี้งหลายจะไดผู้รฮับการ
ชห่วยใหผู้พผู้น'" เมทืนึ่อผผผู้สทืนึ่อสารกลฮับมาบอกพวกยาเบช เขาทฮันี้งหลายกป็มมีความยอินดมี ซาอมูลสนัญญาพภีที่นข้อง
ชาวอธิสราเอลทภีที่หวาดกลนัวในเมสืองยาเบชวตาพอเวลาสายๆวนันถนัดไป ความชตวยเหลสือจะไปถทึง เหป็น
ไดข้ชนัดวตาการปธิดลข้อมเมสืองนนัรนหละหลวมพอทภีที่ผมูข้สสืที่อสารจะเลป็ดลอดฝตาแนวลข้อมของคนอนัมโมนมา
ไดข้



10 ดฮังนฮันี้นชาวยาเบชจนงวห่า "พรบห่งนมีนี้เราจะมอบตฮัวของเราไวผู้ใหผู้แกห่ทห่าน ทห่านจงกระททาแกห่เรา
ตามทมีนึ่ทห่านเหป็นควรทบกอยห่าง" ชาวยาเบชกธิเลอาดบอกตตอคนอนัมโมนวตาวนันถนัดไปตนจะยอมจทานน
ตตอพวกเขาและพวกเขาจะททาอะไรกป็ไดข้ตามใจชอบ

1 ซมอ 11:11 เหป็นไดข้ชนัดวตาคนอนัมโมนไมตรมูข้เกภีที่ยวกนับการรรุกเขข้ามาใกลข้ของกองทนัพ
ทภีที่ซาอมูลรวบรวมมาจากอภีกฝนัที่งหนทึที่งของแมตนทร าจอรรแดน เหป็นไดข้ชนัดวตาในตอนกลางคสืน กองกทาลนัง
ของซาอมูลขข้ามแมตนทร าจอรรแดนไปและเดธินทนัพขทึรนไปยนังทภีที่ราบสมูงทธิศตะวนันออกและโจมตภีกองก ทาลนัง
ของคนอนัมโมนทภีที่ปธิดลข้อมเมสืองยาเบชกธิเลอาดตอนรรุตงสาง

พอวฮันรบห่งขนนี้นซาอ ผลกป็จฮัดพลออกเปป็นสามกองทฮัพ ยกเขผู้ามากลางคห่ายในยามสาม และฆห่าฟฮัน
คนอฮัมโมนเสมียจนเวลาแดดจฮัด ตห่อมา ผผผู้ทมีนึ่เหลทืออยผห่กป็กระจฮัดกระจายไป รวมกฮันไมห่ไดผู้สฮักคผห่เดมียวเลย 
เขาจนัดกทาลนังพลของเขาเปป็นสามกองทนัพ (อาจกองทนัพละ 110,000 คน) นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเมสืที่อพวก
เขาเขข้าใกลข้เมสืองยาเบชกธิเลอาด ทนัรงสามกองทนัพนนัรนกป็โจมตภีจากทธิศตะวนันตก ทธิศเหนสือและทธิศใตข้ 
ยามสามทภีที่วตานนัรนนตาจะหมายถทึงยามผลนัดสรุดทข้ายของคสืนนนัรนทภีที่เฝข้ายามถทึงรรุตงสาง การศทึกนนัรนกธินเวลา
จนถทึงเทภีที่ยงวนันซทึที่งในชตวงเวลาดนังกลตาวกทาลนังพลของคนอนัมโมนกป็ถมูกฆตาฟนันและกระจนัดกระจายไป
จนถทึงขนาดทภีที่วตาไมตมภีทหารสองคนเหลสืออยมูตดข้วยกนันเลย

1 ซมอ 11:12-13 หลนังจากการตภีแตกคนอนัมโมนภายใตข้การนทาของซาอมูล แลผู้ว
ประชาชนจนงเรมียนซามผเอลวห่า "คนทมีนึ่พผดวห่า `ซาอผลจะปกครองเหนทือพวกเราหรทือ' นฮันี้น มมีใครบผู้าง 
จงนทาคนเหลห่านฮันี้นออกมา เราจะไดผู้ฆห่าเขาเสมีย" 13 แตห่ซาอผลกลห่าววห่า "ในวฮันนมีนี้อยห่าใหผู้ผผผู้ใดถผก
ประหารชมีวอิตเลย เพราะวห่าวฮันนมีนี้เปป็นวฮันทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงชห่วยคนออิสราเอลใหผู้พผู้น"

เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงกมู ข้หนข้าซาอมูลในฐานะกษนัตรธิยรผมูข้ปกครองเหนสืออธิสราเอล ดนังนนัรน
กทาลนังพลทภีที่เปภีที่ยมชนัยชนะซทึที่งยนังอยมู ตทภีที่ยาเบชกธิเลอาดจทึงรข้องขอใหข้ประหารชภีวธิตบรรดาคมูตอรธิทางการ
เมสืองในประเทศของซาอมูล ซาอมูลแสดงใหข้เหป็นถทึงความโอบอข้อมอารภี การยนับยนัรงชนั ที่งใจและสตธิ
ปนัญญา แทนทภีที่จะหาทางแกข้เผป็ดพวกศนัตรมูทางการเมสืองของเขา ซาอมูลกลนับยกความดภีความชอบใหข้
พระเจข้าอยตางเหมาะสมแลข้วสทาหรนับชนัยชนะทภีที่ไดข้มา



1 ซมอ 11:14 นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาซามมูเอลรตวมตธิดตามไปกนับกองทนัพ
ของซาอมูลไปยนังยาเบชกธิเลอาดดข้วย หลนังจากเหตรุการณรเหลตานนัรนทภีที่ถมูกบรรยายไวข้ขข้างบน แลผู้วซามผ
เอลจนงกลห่าวแกห่ประชาชนวห่า "มาเถอิด ใหผู้เราพากฮันไปยฮังกอิลกาล และรทืนี้อฟทืนี้นเรทืนึ่องราชอาณาจฮักรทมีนึ่นฮันึ่น
อมีก" กธิลกาลอยมูตทางฝนัที่งตะวนันตกของแมตนทร าจอรรแดน ใกลข้เมสืองเยรภีโค และอยมู ตลงไปในหรุบเขาแมตนทร า
จอรรแดนประมาณสามสธิบไมลร

คทาทภีที่แปลวตา รทืนี้อฟทืนี้น (ชาดนัช) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ททาใหมต’ ความหมายในบรธิบทนภีรกป็คสือ 
‘สถาปนา’ อธิสราเอลจนถทึงขณะนนัรนมภีระบอบการปกครองทภีที่ผมูข้นทาสมูงสรุดคสือพระเจข้า มนันไมตใชตราช
อาณาจนักร แตตเพราะการยสืนกรานของประชาชน พระเจข้า (ในนทราพระทนัยเชธิงอนรุญาตของพระองคร) 
จทึงทรงยอมใหข้ซาอมูลไดข้รนับเลสือกเปป็นกษนัตรธิยร อยตางไรกป็ตาม แมข้ถมูกเจธิมแบบเปป็นการสตวนตนัวแลข้ว
โดยซามมูเอล (ดมู 10:1) และถมูกประกาศตตอหนข้าประชาชนวตาเปป็นกษนัตรธิยรแลข้วกป็ตาม (ดมู 10:20-24) 
ซาอมูลกป็ยนังไมตไดข้ถมูกแตตงตนัรงใหข้เปป็นกษนัตรธิยรอยตางเปป็นทางการอยมูตดภี ดข้วยเหตรุนภีร  ซามมูเอลจทึงสนัที่งพวกเขา
ใหข้ไปยนังกธิลกาลซทึที่งเปป็นทภีที่ๆคนอธิสราเอลเรธิที่มตข้นการพธิชธิตแผตนดธินนนัรนภายใตข้การนทาของโยชมูวา

1 ซมอ 11:15 ดนังนนัรนประชาชนทฮันี้งปวงจนงขนนี้นไปยฮังกอิลกาล และทมีนึ่นฮันึ่นเขาทฮันี้งหลาย
กป็ตฮันี้งซาอผลเปป็นกษฮัตรอิยห์ตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ทมีนึ่กอิลกาล แลผู้วทมีนึ่นฮันึ่นเขาทฮันี้งหลายถวายสฮัตวห์เปป็น
เครทืนึ่องสฮันตอิบผชาตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ ซาอผลกฮับประชาชนออิสราเอลทฮันี้งปวงกป็ชทืนึ่นชมยอินดมี
อยห่างยอินึ่งทมีนึ่นฮันึ่น ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ ซาอมูลถมูกแตตงตนัรงใหข้เปป็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลอยตางเปป็นทางการทภีที่
นนัที่น บนัดนภีรพวกเขาไมตใชตแคตสหพนันธรรนัฐทภีที่เกธิดจากตระกมูลตตางๆทภีที่มภีมรดกรตวมกนันแลข้ว แตตเปป็นราช
อาณาจนักรหนทึที่งอยตางแทข้จรธิงพรข้อมกษนัตรธิยรองครหนทึที่ง บนัดนภีรพวกเขาเปป็นเหมสือนบรรดาประชาชาตธิ
ของชาวโลกทภีที่อยมูตรอบตนัวพวกเขาแลข้ว อยตางไรกป็ตาม พวกเขากป็แซงหนข้านทราพระทนัยทภีที่สมบมูรณรแบบ
ของพระเจข้าและจะประสบกนับความเหภีที่ยวแหข้งของจธิตใจในไมตชข้า

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 12: ทขีที่กวิลกาลซามมูเอลรน้องเพลงอนาลาอนันแสนสสุดซขขึ้งขณะทขีที่ซาอมูล
เรวิที่มตน้นการครองราชยณ์ของตน เขาเลน่ายน้อนสนัขึ้นๆเกขีที่ยวกนับประวนัตวิศาสตรณ์ของคนอวิสราเอลจวบจนถขง



บนัดนนัขึ้น โดยเนน้นวน่าพระเจน้าไดน้ทรงชน่วยพวกเขาใหน้พน้นครนัขึ้งแลน้วครนัขึ้งเลน่า จากนนัขึ้นเขากป็ทน้าทายคน
อวิสราเอลทขีที่มารวมตนัวกนันใหน้เชสืที่อฟนังพระเจน้าของพวกเขา หากพวกเขาไมน่เชสืที่อฟนัง เขากป็เตสือนถขงการตขี
สอนของพระเจน้าทขีที่จะเกวิดกนับพวกเขา เขาปวิดทน้ายดน้วยการขอใหน้เกวิดพายสุฝนนน่ากลนัวเพสืที่อแสดงใหน้
เหป็นชนัดเจนถขงการสถวิตอยมูน่ของพระเจน้าในเรสืที่องนขีขึ้ สสุดทน้ายซามมูเอลปวิดทน้ายวนันสนาคนัญนนัขึ้นดน้วยคนา
เทศนาทขีที่กวินใจเพสืที่อใหน้คนอวิสราเอลยนาเกรงพระเจน้าของพวกเขาและปรนนวิบนัตวิพระองคณ์

1 ซมอ 12:1-2  หลนังจากตนัรงซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยรแลข้ว ซามมูเอลกป็สตงมอบหนนังสสือลา
ออกของตนจากการเปป็นผมูข้นทาเหนสืออธิสราเอล มนันคงเปป็นประสบการณรทภีที่หวานอมขมกลสืนอยตาง
แนตนอน เขาไดข้ทรุตมเทชภีวธิตของตนเพสืที่อเปป็นผมูข้พยากรณร/ผมูข้วธินธิจฉนัยแหตงอธิสราเอลแลข้ว กระนนัรน
ประชาชนของเขากป็ไมตสทานทึกบรุญครุณในเรสืที่องนนัรน ในอภีกแงตหนทึที่ง ในฐานะทภีที่เปป็นชายชราแลข้ว มนันอาจ
เปป็นเรสืที่องโลตงอกทภีที่ไดข้พข้นจากภาระแหตงความรนับผธิดชอบเสภียทภี 

เขาจทึงกลตาวเสภียงดนังอยตางกธินใจวตา "ดผเถอิด ขผู้าพเจผู้าไดผู้ฟฮังเสมียงของทห่านทบกเรทืนึ่องซนนึ่งทห่านไดผู้
บอกขผู้าพเจผู้า และไดผู้แตห่งตฮันี้งกษฮัตรอิยห์เหนทือทห่านทฮันี้งหลายแลผู้ว 2 และบฮัดนมีนี้ ดผเถอิด กษฮัตรอิยห์กป็ดทาเนอินอยผห่
ตห่อหนผู้าทห่าน สห่วนขผู้าพเจผู้ากป็ชราผมหงอกแลผู้ว และดผเถอิด บบตรชายของขผู้าพเจผู้ากป็อยผห่กฮับทห่านทฮันี้ง
หลาย และขผู้าพเจผู้าดทาเนอินอยผห่ตห่อหนผู้าทห่านตฮันี้งแตห่หนบห่มๆมาจนทบกวฮันนมีนี้

ซามมูเอลเตสือนความจทาคนอธิสราเอลทภีที่มาประชรุมกนันโดยตรงถทึงการทภีที่เขาไดข้ยอมททาตาม
คทาขอของพวกเขาทภีที่อยากมภีกษนัตรธิยรองครหนทึที่ง แตตเขาเตสือนความจทาพวกเขาอภีกวตาเขาไดข้นทาพวกเขา
ในเรสืที่องฝตายวธิญญาณมาตนัรงแตตสมนัยทภีที่เขาเปป็นเดป็กทภีที่พลนับพลาจนกระทนั ที่งวนันเดภียวกนันนนัรนในอภีกหลายปภี
ตตอมา เขาไดข้เปป็นทนัรงผมูข้พยากรณร ปรุโรหธิต ผมูข้วธินธิจฉนัย ผมูข้นทาและผมูข้บนังคนับบนัญชาของชนชาตธินนัรน การ
คทานวณเวลาของบธิชอป อนัชเชอรรเสนอแนะวตาขณะนนัรนซามมูเอลมภีอายรุประมาณเจป็ดสธิบตข้นๆถทึงเจป็ดสธิ
บกลางๆ เขาไดข้ดทาเนธินอยมูตตตอหนข้าคนอธิสราเอลมาจนถทึงเวลานนัรนจรธิงๆ

1 ซมอ 12:3-5 ซามมูเอลจทึงรข้องออกมาอยตางเปภีที่ยมดข้วยอารมณรวตา ดผเถอิด ขผู้าพเจผู้าอยผห่
ทมีนึ่นมีนึ่ ขอทห่านเปป็นพยานปรฮักปรทาขผู้าพเจผู้าตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ และตห่อหนผู้าทห่านทมีนึ่พระองคห์
ทรงเจอิมไวผู้ ขผู้าพเจผู้าไดผู้รอิบวฮัวของผผผู้ใดบผู้างหรทือ หรทือขผู้าพเจผู้าเอาลาของผผผู้ใดไปบผู้าง หรทือขผู้าพเจผู้าไดผู้



ฉผู้อผผผู้ใด ขผู้าพเจผู้าไดผู้บมีบบฮังคฮับใครบผู้าง ขผู้าพเจผู้าไดผู้รฮับสอินบนจากมทือของผ ผผู้ใดซนนึ่งจะกระททาใหผู้ตาของ
ขผู้าพเจผู้าบอดไป ขอกลห่าวมาและขผู้าพเจผู้าจะคทืนใหผู้แกห่ทห่าน"

แนตนอนวตาเขากลตาวดข้วยอารมณรทภีที่เปภีที่ยมลข้น ขณะทภีที่เขาลาออกไปพรข้อมก นับการไมตมภีใครเหป็น
คตาการอรุทธิศชภีวธิตของเขาทภีที่มภีตตอประชาชนของเขาเลย เขากป็ทข้าทายใครกป็ตามใหข้กข้าวออกมาขข้างหนข้า
และเปป็นพยานวตาเขาไดข้ททาผธิดตตอพวกเขา เขาไมตไดข้รธิบฝมูงสนัตวรของผมูข้ใดมาเปป็นของตนเลย เขาไมตไดข้
หลอกเอาเปรภียบใครเลย เขาไมตไดข้บภีบบนังคนับใครเลย เขาไมตไดข้รนับสธินบนเลย (นตาเสภียดายทภีที่วตาเขาไมต
อาจกลตาวเชตนนภีร ไดข้กนับบรุตรทนัรงสองของเขา ดมู 8:1-3)

พอไดข้ยธินคทาขออนันตสืรนตนันนภีร  คนของชนชาตธินนัรนกป็ไดข้แตตตอบกลนับอยตางเสงภีที่ยมเจภียมตนัว
วตา 4 เขาทฮันี้งหลายกลห่าววห่า "ทห่านมอิไดผู้ฉผู้อเรา หรทือบมีบบฮังคฮับเรา หรทือรฮับสอินึ่งใดไปจากมทือของผผผู้ใด" 
ซามมูเอลจทึงประกาศวตา 5 "พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นพยานตห่อทห่าน และทห่านทมีนึ่พระองคห์ทรงเจอิมไวผู้กป็
เปป็นพยานในวฮันนมีนี้วห่า ทห่านไมห่พบสอินึ่งใดในมทือของขผู้าพเจผู้า" และเขาทฮันี้งหลายกลห่าววห่า "พระองคห์
ทรงเปป็นพยานแลผู้ว" ขณะทภีที่ซามมูเอลลาออกจากตทาแหนตง เขากป็กลตาวชนัดเจนโดยมภีพระเจข้าและซา
อมูลเปป็นพยานวตาเขาพข้นจากคทาครหาใดๆทภีที่ไมตดภีตตอหนข้าชนชาตธินนัรนแลข้ว พวกผมูข้นทาของชนชาตธินนัรน
ทภีที่มารวมตนัวกนันกป็ยอมรนับในเรสืที่องนนัรนเชตนเดภียวกนัน

1 ซมอ 12:6-7 จากนนัรนซามมูเอลกป็เลตายข้อนสนัรนๆตตอหนข้าคนอธิสราเอลเกภีที่ยวกนับบรรดา
กธิจการอนันชอบธรรมทนัรงสธิรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาเพสืที่อพวกเขาและเพสืที่อบรรพบรุรรุษของพวกเขา
และซามผเอลกป็กลห่าวแกห่ประชาชนวห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นผผผู้แตห่งตฮันี้งโมเสสกฮับอาโรน และทรงนทา
บรรพบบรบษของทห่านขนนี้นมาจากแผห่นดอินอมียอิปตห์ 7 ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ขอทห่านทฮันี้งหลายจงยทืนนอินึ่งอยผห่ ขผู้าพเจผู้า
จะขอเสนอคดมีของทห่านตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ เกมีนึ่ยวดผู้วยบรรดาพระราชกอิจอฮันชอบธรรม
ของพระเยโฮวาหห์ ซนนึ่งพระองคห์ทรงกระททาแกห่ทห่านทฮันี้งหลายและแกห่บรรพบบรบษของทห่านทฮันี้งหลาย

คนอธิสราเอลไดข้แสดงใหข้เหป็นมานานแลข้วถทึงความจทาทภีที่สนัรนในเรสืที่องทภีที่เกภีที่ยวกนับความดภีงาม
ของพระเจข้าทภีที่ทรงมภีตตอพวกเขา ซามมูเอลกทาลนังททาใหข้แนตใจวตาคนชนั ที่วอายรุนนัรนไมตไดข้ลสืม เฉกเชตนทนาย
คนหนทึที่งตตอหนข้าคณะลมูกขรุน ซามมูเอลประกาศวตาเขากทาลนังใหข้การตตอหนข้าพวกเขาเกภีที่ยวกนับบรรดากธิจ



อนันชอบธรรมทนัรงสธิรนทภีที่พระเยโฮวาหรพระเจข้าไดข้ทรงกระททาก นับพวกเขาและบรรพบรุรรุษของพวกเขา 
(คทาทภีที่แปลวตา เสนอคดมี (ชาฟนัท) ในบรธิบทนภีร และการใชข้ตรงนภีรมภีความหมายวตา 'สมูข้ความ' เหมสือนทภีที่คน
กระททาตตอหนข้าศาลพธิจารณาคดภี)

1 ซมอ 12:8 ซามมูเอลเตสือนความจทาพวกเขาอยตางยตอๆเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรง
ชตวยพวกเขาใหข้พข้นอยตางนตาอนัศจรรยรออกจากอภียธิปตร เมทืนึ่อยาโคบเขผู้าไปในอมียอิปตห์ และบรรพบบรบษของ
ทห่านรผู้องตห่อพระเยโฮวาหห์ พระเยโฮวาหห์กป็ทรงใชผู้โมเสสกฮับอาโรน ผผผู้ไดผู้นทาบรรพบบรบษของทห่านออก
จากอมียอิปตห์ และททาใหผู้เขามาอาศฮัยอยผห่ในทมีนึ่นมีนี้

1 ซมอ 12:9-11 เขาเตสือนพวกเขาใหข้ระลทึกถทึงการทรงชตวยใหข้พข้นของพระเจข้าใน
สมนัยของผมูข้วธินธิจฉนัย แตห่เขาทฮันี้งหลายลทืมพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของเขาเสมีย พระองคห์จนงทรงขาย
เขาไวผู้ในมทือของสอิเสรา แมห่ทฮัพแหห่งเมทืองฮาโซรห์ และมอบไวผู้ในมทือของคนฟมีลอิสเตมีย และไวผู้ในมทือ
ของกษฮัตรอิยห์แหห่งเมทืองโมอฮับ และเขาเหลห่านฮันี้นกป็ตห่อสผผู้บรรพบ บรบษของทห่าน 10 และเขาทฮันี้งหลายรผู้อง
ทผลตห่อพระเยโฮวาหห์วห่า `ขผู้าพระองคห์ทฮันี้งหลายไดผู้กระททาบาปแลผู้ว เพราะวห่าขผู้าพระองคห์ทฮันี้งหลายไดผู้
ละทอินี้งพระเยโฮวาหห์ ไปปรนนอิบฮัตอิพระบาอฮัลและพระอฮัชทาโรท แตห่บฮัดนมีนี้ขอพระองคห์ทรงชห่วยขผู้า
พระองคห์ทฮันี้งหลายใหผู้พผู้นมทือศฮัตรผของขผู้าพระองคห์ และขผู้าพระองคห์ทฮันี้งหลายจะปรนนอิบฮัตอิพระองคห์' 
11 และพระเยโฮวาหห์ทรงใชผู้เยรบบบาอฮัล และเบดาน และเยฟธาหห์ และซามผเอล และชห่วยทห่านทฮันี้ง
หลายใหผู้พผู้นจากมทือศฮัตรผทบกดผู้าน และทห่านทฮันี้งหลายอาศฮัยอยผห่อยห่างปลอดภฮัย

ซามมูเอลเลตายข้อนไปถทึงการชตวยใหข้พข้นของนางเดโบราหรและบาราคในผมูข้วธินธิจฉนัย 4-5 เขายนัง
อข้างอธิงถทึงการชตวยใหข้พข้นทภีที่พระเจข้าทรงใชข้มาผตานทางกธิเดโอน (เยรรุบบาอนัล) ดข้วย คนยธิวเชสืที่อวตา เบ
ดาน หมายถทึงแซมสนันเพราะคทาวตา เบดาน มภีความหมายตรงตนัววตา 'ในดาน' หรสืออาจเปป็น 'จากดาน'
แซมสนันเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยคนเดภียวเทตานนัรนทภีที่มภีบนันททึกไวข้วตามาจากตระกมูลดาน มธิฉะนนัรน เบดานกป็อาจเปป็น
ผมูข้วธินธิจฉนัยคนหนทึที่งทภีที่ไมตถมูกระบรุไวข้วตาเปป็นใคร อยตางไรกป็ตาม ทนัศนะแรกดมูเหมสือนนตาจะใชตมากกวตา ทภีที่
นตาสนใจมากขทึรนไปอภีกกป็คสือวตาเหป็นไดข้ชนัดวตาซามมูเอลเรภียกตนัวเองวตาเปป็นผมูข้วธินธิจฉนัยคนหนทึที่งทภีที่ไดข้ชตวย
คนอธิสราเอลใหข้พข้น 



1 ซมอ 12:12-13 นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการรข้องขอกษนัตรธิยรของคนอธิสราเอล
เกธิดขทึรนเพราะพวกเขาเหป็นวตานาหาชจะมาโจมตภี ดนังนนัรน แทนทภีที่จะวางใจพระเจข้าของตนในเรสืที่องการ
ชตวยใหข้พข้น พวกเขากลนับขอใหข้มนรุษยรชตวยผตานทางกษนัตรธิยรองครหนทึที่ง  และเมทืนึ่อทห่านทฮันี้งหลายเหป็นนา
หาชกษฮัตรอิยห์คนอฮัมโมนมาตห่อสผผู้ทห่านทฮันี้งหลาย ทห่านทฮันี้งหลายกลห่าวแกห่ขผู้าพเจผู้าวห่า `ไมห่ไดผู้ แตห่ตผู้องมมี
กษฮัตรอิยห์ปกครองเหนทือเรา' ถนงแมผู้วห่าพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่านเปป็นพระมหากษฮัตรอิยห์ของ
ทห่าน 13 ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้จงดผกษฮัตรอิยห์ทมีนึ่ทห่านทฮันี้งหลายไดผู้เลทือก ผผผู้ซนนึ่งทห่านทฮันี้งหลายไดผู้รผู้องขอ ดผเถอิด พระ
เยโฮวาหห์ทรงตฮันี้งกษฮัตรอิยห์ไวผู้เหนทือทห่านแลผู้ว

ซามมูเอลกลตาวชนัดเจนตตอไปอภีกวตาจนถทึงขณะนนัรน พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเปป็นกษนัตรธิยรของ
พวกเขามาตลอด จรุดสนใจของคนอธิสราเอลอยมู ตบนสธิที่งตตางๆทภีที่อยมูตเบสืรองลตางแทนทภีที่จะเปป็นสธิที่งตตางๆทภีที่
อยมูตเบสืรองบน การขาดความเชสืที่อของพวกเขานนัรนปรากฏชนัดเจน พวกเขาอยากไดข้กษนัตรธิยรองครหนทึที่งทภีที่
ตนมองเหป็นไดข้มากกวตาพระองครทภีที่พวกเขามองไมตเหป็น ทนัรงๆทภีที่พระเจข้าทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นมา
ตลอดหลายปภีทภีที่ผตานมา พวกเขากลนับสนใจในการททาใหข้ตนัวเองเปป็นเหมสือนชาวโลกมากกวตาไวข้
วางใจพระเจข้าของตน ซามมูเอลกลตาวชนัดเจนวตาในบรธิบทนภีร เองทภีที่พวกเขาไดข้ขอและไดข้รนับกษนัตรธิยร
องครหนทึที่ง ดข้วยเหตรุนภีร  เขาจทึงชภีรกษนัตรธิยรองครใหมตใหข้พวกเขาเหป็น นภีที่บอกเปป็นนนัยชนัดเจนวตาซาอมูลเปป็นนทรา
พระทนัยเชธิงอนรุญาตของพระเจข้าและไมตใชตนทร าพระทนัยอนันสมบมูรณรแบบของพระองครอยตางแนตนอน

1 ซมอ 12:14-15 ซามมูเอลจทึงยสืที่นคทาขาดทภีที่ชนัดเจนและเขข้าใจงตายแกตคนอธิสราเอล มนัน
แตกตตางเลป็กนข้อยในเรสืที่องสาระสทาคนัญจากสธิที่งทภีที่พระเจข้าเองไดข้ตรนัสไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิ 28 ซามมูเอล
จทึงประกาศวตา ถผู้าทห่านทฮันี้งหลายจะยทาเกรงพระเยโฮวาหห์ และปรนนอิบฮัตอิพระองคห์ และเชทืนึ่อฟฮังพระ
สบรเสมียงของพระองคห์ และไมห่กบฏตห่อพระบฮัญชาของพระเยโฮวาหห์ ทห่านทฮันี้งหลายและกษฮัตรอิยห์ผผผู้
ปกครองเหนทือทห่านจนงจะเปป็นผผผู้ตอิดตามพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่านทฮันี้งหลายตห่อไป 15 แตห่ถผู้า
ทห่านทฮันี้งหลายไมห่เชทืนึ่อฟฮังพระสบรเสมียงของพระเยโฮวาหห์ แตห่กบฏตห่อพระบฮัญชาของพระเยโฮวาหห์ 
แลผู้วพระหฮัตถห์ของพระเยโฮวาหห์จะตห่อสผผู้ทห่านทฮันี้งหลายเหมทือนเคยตห่อสผผู้บรรพบ บรบษของทห่าน ในสอง
ขข้อนภีร  ซามมูเอลออกพระนามพระเยโฮวาหรหข้าครนัร ง



ซามมูเอลเพภียงแจข้งใหข้คนอธิสราเอลทราบวตาถน้าพวกเขา (1) ปรนนธิบนัตธิ, (2) เชสืที่อฟนัง และ (3) 
ไมตกบฏตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้า เมสืที่อนนัขึ้นทนัรงพวกเขาและกษนัตรธิยรของพวกเขากป็จะตธิดตามองครพระ
ผมูข้เปป็นเจข้าตตอไป ชตางเปป็นโครงรตางทภีที่เรภียบงตายสทาหรนับประชาชนของพระเจข้า นนั ที่นคสือ การปรนนธิบนัตธิ 
การเชสืที่อฟนัง และการไมตกบฏตตอองครพระผมูข้เปป็นเจข้า มนันจะชตวยใหข้เราใกลข้ชธิดในสามนัคคภีธรรมของเรา
กนับพระเจข้า

อยตางไรกป็ตาม ถข้าพวกเขาไมตยอมเชสืที่อฟนังและกบฏตตอพระวจนะของพระเจข้า เมสืที่อนนัรน
พระเจข้ากป็จะทรงตตอสมูข้พวกเขา สาระสทาคนัญทภีที่ถมูกกลนั ที่นออกมาจากบทเรภียนนภีรทนัรงสธิรนคสือ การเชสืที่อฟนัง ถข้า
พวกเขาเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า พระองครกป็จะทรงอวยพรพวกเขาตตอไป ถข้าพวกเขาไมตยอม
เชสืที่อฟนัง การตภีสอนของพระองครกป็จะตามมาอยตางแนตนอน เปป็นความจรธิงทภีที่วตาการเชสืที่อฟนังพระเจข้าเปป็น
หลนักการพสืรนฐานสทาหรนับประชาชนของพระเจข้าจนถทึงทรุกวนันนภีร

1 ซมอ 12:16-19 เกรงวตาจะมภีใครสงสนัยสธิทธธิอทานาจทภีที่ซามมูเอลใชข้ในการพมูด เขาจทึงทมูล
ขอพระเจข้าใหข้ทรงสตงพายรุฝนฟข้าคะนองรรุนแรงมาเพสืที่อยสืนยนันสธิที่งทภีที่เขาไดข้ประกาศไปแลข้ว เพราะ
ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ทห่านทฮันี้งหลายจงยทืนนอินึ่งอยผห่ คอยดผเหตบการณห์ยอินึ่งใหญห่ตห่อไปนมีนี้ ซนนึ่งพระเยโฮวาหห์จะทรง
กระททาตห่อหนผู้าตห่อตาของทห่านทฮันี้งหลาย 17 วฮันนมีนี้เปป็นฤดผเกมีนึ่ยวขผู้าวสาลมีไมห่ใชห่หรทือ ขผู้าพเจผู้าจะรผู้องทผล
ตห่อพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์จะทรงสห่งฟผู้ารผู้องและฝน เพทืนึ่อทห่านทฮันี้งหลายจะรฮับรผผู้และเหป็นเองวห่า 
ความชฮันึ่วของทห่านนฮันี้นใหญห่โตเพมียงใด ซนนึ่งทห่านไดผู้กระททาในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ ในการ
ทมีนึ่ไดผู้ขอใหผู้มมีกษฮัตรอิยห์สทาหรฮับทห่าน"

ความหมายของการทภีที่ซามมูเอลหมายเหตรุวตาขณะนนัรนเปป็นเวลาของการเกภีที่ยวขข้าวสาลภีคสืออยตาง
นภีร  ในประเทศอธิสราเอล ในชตวงการเกภีที่ยวขข้าวสาลภีในเดสือนตรุลาคม มนันเปป็นหนข้ารข้อนของปภีทภีที่ฝนไมต
เคยตกเลย ดนังนนัรน การขอใหข้ฝนตกจากทข้องฟข้าในชตวงเวลานนัรนของปภีจทึงเปป็นตนัวบอกทภีที่ชนัดเจนถทึงการ
แทรกแซงของพระเจข้า ซามมูเอลกลตาววตาพายรุฝนทภีที่ก ทาลนังจะมานนัรนจะยสืนยนันตตอพวกเขาวตาความชนั ที่วชข้า
ของพวกเขาตตอพระพนักตรรพระเจข้านนัรนใหญตโต กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ มนันคสือการขอกษนัตรธิยรองคร
หนทึที่งและจรธิงๆแลข้วคสือการปฏธิเสธมธิใหข้พระเยโฮวาหรเปป็นกษนัตรธิยร แนตนอนวตาซามมูเอลระลทึกถทึงสธิที่งทภีที่



พระเจข้าไดข้ตรนัสบอกเขากตอนหนข้านนัรนไมตนานใน 8:7 ในขข้อนนัรน พระองครทรงเผยวตาคนอธิสราเอลไมต
ไดข้ปฏธิเสธเขา (ซามมูเอล) แตตจรธิงๆแลข้วพวกเขาไดข้ปฏธิเสธมธิใหข้พระเจข้าของพวกเขาไดข้ครอบครอง
เหนสือพวกเขา ซามมูเอลจทึงเผชธิญหนข้าคนอธิสราเอลดข้วยความชนั ที่วชข้าของพวกเขาในการขอใหข้มภี
กษนัตรธิยรองครแรกทภีที่เปป็นมนรุษยร พระเจข้าไดข้ประทานชนัยชนะยธิ ที่งใหญตแกตพวกเขาเหนสือนาหาชแลข้ว นตา
เศรข้าทภีที่หลายคนยกใหข้ชนัยชนะนนัรนเปป็นของซาอมูล

ดข้วยเหตรุนภีร18 ซามผเอลจนงรผู้องทผลตห่อพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ทรงสห่งฟผู้ารผู้องและฝน
มาในวฮันนฮันี้น ประชาชนทฮันี้งหลายกป็เกรงกลฮัวพระเยโฮวาหห์และซามผเอลยอินึ่งนฮัก 19 และประชาชนทฮันี้ง
หลายเรมียนซามผเอลวห่า "ขอทห่านอธอิษฐานตห่อพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่านเผทืนึ่อผผผู้รฮับใชผู้ทฮันี้งหลาย
ของทห่าน เพทืนึ่อเราทฮันี้งหลายจะไมห่ถนงตาย เพราะเราไดผู้เพอินึ่มความชฮันึ่วนมีนี้เขผู้ากฮับบาปทฮันี้งสอินี้นของเรา คทือ
ขอใหผู้มมีกษฮัตรอิยห์สทาหรฮับเราทฮันี้งหลาย"

พระเจข้าทรงสตงพายรุฝนฟข้าคะนองมาในวนันนนัรนทนัรงๆทภีที่ประเพณภีกลตาววตาฝนไมตควรตกในชตวง
เวลานนัรนของปภี นอกจากนภีร  มนันคงเปป็นพายรุทภีที่รรุนแรงจรธิงๆ ประชาชนคธิดวตาพวกเขาจะตข้องตายแนตๆ
แลข้วเพราะเหตรุพายรุนนัรน ดข้วยเหตรุนภีรพวกเขาจทึงอข้อนวอนซามมูเอลใหข้อธธิษฐานตตอพระเจข้าเพสืที่อพวกเขา 
นอกจากนภีร  พวกเขายอมรนับความบาปของตนอยตางเปธิดอกในการขอกษนัตรธิยร อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีร
มนันสายเกธินไปแลข้ว ไมตมภีหนทางแกข้ไขแลข้ว

1 ซมอ 12:20-21 ซามมูเอลตอบกลนับไปโดยถสือโอกาสนภีรทภีที่จะเตสือนสตธิผมูข้คนของเขาใหข้
ปรนนธิบนัตธิพระเจข้าของพวกเขา และซามผเอลกลห่าวแกห่ประชาชนวห่า "อยห่ากลฮัวเลย ทห่านทฮันี้งหลายไดผู้
กระททาความชฮันึ่วนมีนี้ทฮันี้งสอินี้นจรอิงๆแลผู้ว แตห่ทห่านทฮันี้งหลายอยห่าหฮันไปเสมียจากการตอิดตามพระเยโฮวาหห์ 
แตห่จงปรนนอิบฮัตอิพระเยโฮวาหห์ดผู้วยสอินี้นสบดใจของทห่าน 21 และอยห่าหฮันเหไปตอิดตามสอินึ่งไมห่มมีสาระ ซนนึ่ง
ไมห่เปป็นประโยชนห์ หรทือไมห่ชห่วยใหผู้พผู้น เพราะเปป็นสอินึ่งไมห่มมีสาระ แมข้วตาในทางเทคนธิคแลข้วไมตใชต แตต
มนันกป็มภีพลนังของคทาสนัที่งสภีที่เรสืที่องตรงนภีร  (1) อยตากลนัวเลย (2) อยตาหนันไปเสภียจากการตธิดตามองครพระผมูข้
เปป็นเจข้า (3) จงปรนนธิบนัตธิองครพระผมูข้เปป็นเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจของทตาน (4) และอยตาหนันไปเสภียทางอสืที่น



คนอธิสราเอลถมูกเตสือนสตธิสองหนมธิใหข้ หฮันไปเสมียจากพระเจข้าของพวกเขา คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน
(คมูวณ์ร) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา 'จากไป' ดนังนนัรนซามมูเอลเตสือนสตธิพวกเขาสองหนมธิใหข้ไปจาก
พระเจข้าของพวกเขา แตตพวกเขากลนับถมูกกทาชนับใหข้ปรนนธิบนัตธิพระเยโฮวาหรพระเจข้า นนั ที่นคสือ ดข้วยสวิขึ้น
สสุดใจของพวกเขา! ผมูข้ใดปรนนธิบนัตธิพระเจข้าแบบครทึที่งใจเมสืที่อใด คนๆนนัรนกป็ไมตหตางจากการตภีจาก
พระองครไปเมสืที่อนนัรน ซามมูเอลเขข้าใจเรสืที่องนนัรนและเตสือนคนอธิสราเอลใหข้ระวนังเรสืที่องนนัรนอยตางชนัดเจน 
บทเรภียนสทาคนัญและเรภียบงตายยนังเหมสือนเดธิม นนั ที่นคสือ ใหข้เราปรนนธิบนัตธิองครพระผมูข้เปป็นเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจ
ของเรา สธิที่งอสืที่นๆทภีที่ลตอลวงเราใหข้ไปเสภียจากการปรนนธิบนัตธิพระองคร แมข้บางครนัร งโดยตนัวมนันเองไมตใชต
สธิที่งทภีที่ชนั ที่วรข้ายกป็ตาม กป็ไรข้สาระ พวกมนันกลายเปป็นตนัวดทึงความสนใจเราไปจากการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า

1 ซมอ 12:22 จากนนัรนซามมูเอลกป็เอตยคทาสนัญญาหนทึที่งทภีที่ยธิที่งใหญตซทึที่งในหลนักการแลข้วยนัง
มภีอยมูตจนทรุกวนันนภีร  เพราะพระเยโฮวาหห์จะไมห่ละทอินี้งประชาชนของพระองคห์ ดผู้วยเหป็นแกห่พระนาม
ใหญห่ยอินึ่งของพระองคห์ เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงพอพระทฮัยแลผู้วทมีนึ่จะกระททาใหผู้ทห่านเปป็นประชาชน
ของพระองคห์ แนตนอนวตาคทาสนัญญานนัรนใชข้กนับคนอธิสราเอลโดยตรง พระเจข้าไดข้ทรงกระททาพนันธ
สนัญญานธิรนันดรรกนับพวกเขาและจะไมตทรงทอดทธิรงพวกเขาเลย เชตนเดภียวกนัน ครธิสเตภียนทภีที่บนังเกธิดใหมต
แลข้วทรุกคนในยรุคนภีรกป็เปป็นประชากรของพระเจข้าและพระองครไดข้ทรงสนัญญาแบบเดภียวก นัน ดมู มนัทธธิว 
28:20 และฮภีบรมู 13:5 “เพราะวตาพระองครไดข้ตรนัสไวข้แลข้ววตา “เราจะไมตละทตานหรสือทอดทธิรงทตานเลย”
นภีที่สสืที่อชนัดเจนถทึงความมนั ที่นใจในเรสืที่องความรอดสทาหรนับประชาชนของพระเจข้าในทรุกวนันนภีร

1 ซมอ 12:23 ขณะทภีที่ซามมูเอลใกลข้จะจบคทาเทศนาของเขาทภีที่ทธิที่มแทงใจแลข้ว เขากป็
เสรธิมหมายเหตรุสตวนตนัวทภีที่จรธิงจนังเขข้าไป ยอินึ่งกวห่านฮันี้นสห่วนขผู้าพเจผู้าขอพระเจผู้าอยห่ายอมใหผู้ขผู้าพเจผู้า
กระททาบาปตห่อพระเยโฮวาหห์เลยดผู้วยการหยบดอธอิษฐานเพทืนึ่อทห่านทฮันี้งหลาย แตห่ขผู้าพเจผู้าจะสอนทางทมีนึ่
ดมีและทมีนึ่ถผกใหผู้ทห่าน แมข้คนอธิสราเอลไมตสทานทึกบรุญครุณตตอผมูข้พยากรณรและผมูข้วธินธิจฉนัยของพวกเขาทภีที่
อดทนนานกป็ตาม เขากป็ยนังภนักดภีตตอพวกเขาตตอไปในใจของตน เหมสือนกนับทภีที่พตอแมตจะรนักลมูกของตน
แมข้ลมูกจะแสดงความรนักตอบกลนับมานข้อยกป็ตาม ซามมูเอลกป็เผยใหข้เหป็นถทึงความเปป็นผมูข้ใหญตฝตาย
วธิญญาณซทึที่งมภีอยมูตในใจของเขาตตอคนอธิสราเอล เราควรหมายเหตรุเพธิที่มเตธิมวตาเขายอมรนับวตาการลข้ม
เหลวทภีที่จะอธธิษฐานเผสืที่อประชากรของพระเจข้าอยตางทภีที่เขาควรกระททานนัรนเปป็นความบาป พระเจข้าไดข้



ทรงมอบหมายหนข้าทภีที่ดมูแลใหข้แกตเขา มนันจทึงเปป็นหนข้าทภีที่ของเขาทภีที่จะอธธิษฐานเผสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่เขา
ไดข้เฝข้าดมูแลมาตลอดหลายปภี นภีที่กลตาวชนัดเจนถทึงความบาปของการละเวข้นไมตกระททาบางสธิที่ง ดมู ยากอบ
4:17 นอกจากนภีร  เขาตนัรงใจวตาจะสอนประชาชนของตนใหข้ทราบถทึงสธิที่งทภีที่ดภีและถมูกตข้องไมตวตาจะยนังไง 
นภีที่เปป็นบทเรภียนจนถทึงทรุกวนันนภีรสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภีหนข้าทภีที่รนับใชข้ดมูแลผมูข้อสืที่น

1 ซมอ 12:24 ซามมูเอลเอตยคทาสนัที่งสรุดทข้าย จงยทาเกรงพระเยโฮวาหห์เทห่านฮันี้น 
ปรนนอิบฮัตอิพระองคห์ดผู้วยความจรอิงดผู้วยสอินี้นสบดใจของทห่าน จงพอิเคราะหห์ถนงมหกอิจซนนึ่งพระองคห์ไดผู้ทรง
กระททาแกห่ทห่านแลผู้วนฮันี้น คทากทาชนับงตายๆสองประการมภีอยมูตจนทรุกวนันนภีร  นนัที่นคสือ (1) จงยทาเกรงองครพระ
ผมูข้เปป็นเจข้า และ (2) จงปรนนธิบนัตธิพระองครดข้วยความจรธิงดข้วยสธิรนสรุดใจของทตาน ไมตมภีอะไรทภีที่ซนับซข้อน
เกภีที่ยวกนับมนันเลย นอกจากนภีร  แรงจมูงใจในการอรุทธิศตนัวและการปรนนธิบนัตธิเชตนนนัรนกป็งตายพอๆกนันดข้วย 
จงระลทึกถทึงบรรดาสธิที่งยธิที่งใหญตทนัรงปวงทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาเพสืที่อเราแลข้ว แนตนอนวตานภีที่เปป็นจรธิง
สทาหรนับคนอธิสราเอล มนันเปป็นจรธิงสทาหรนับพวกเราในทรุกวนันนภีรดข้วย แนตทภีเดภียว หลนังจากทรุกสธิที่งทภีที่
พระองครไดข้ทรงกระททาเพสืที่อเราแลข้ว เราจะททานข้อยกวตาการถวายสธิที่งทภีที่ดภีทภีที่สรุดของเราแดตพระองครและ
มภีชภีวธิตอยมูตเพสืที่อพระองครอยตางเตป็มทภีที่ไดข้อยตางไร หลนังจากทรุกสธิที่งทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาเพสืที่อเราแลข้ว!

1 ซมอ 12:25 ซามมูเอลปธิดทข้ายบทเพลงอทาลาของตนดข้วยคทาเตสือนทภีที่จรธิงจนังวตา แตห่
ถผู้าทห่านทฮันี้งหลายขทืนกระททาความชฮันึ่วอยผห่ ทห่านจะตผู้องพอินาศ ทฮันี้งตฮัวทห่านทฮันี้งหลายเองและกษฮัตรอิยห์ของ
ทห่านดผู้วย" นตาเศรข้าทภีที่ทนัรงคนเหลตานนัรนและซาอมูลลสืมกทาชนับนภีร ในเวลาไมตนานและพธินาศเพราะความ
บาปของตนเมสืที่อถทึงกาลอนันควร

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 13: บทถนัดไปนขีขึ้ของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลนนาเสนอการตกตนที่าฝน่าย
ววิญญาณอยน่างรวดเรป็วของซาอมูลซขที่งลงเอยดน้วยการทขีที่เขารสุกลนขึ้าหนน้าทขีที่ของปสุโรหวิต ซามมูเอลจขง
ประกาศวน่าพระเจน้าทรงปฏวิเสธเขาในฐานะกษนัตรวิยณ์แลน้ว บทนขีขึ้ปวิดทน้ายดน้วยคนาบรรยายเกขีที่ยวกนับการ
รสุกลนขึ้าเขน้ามาของคนฟขีลวิสเตขียและการสมูน้รบกนับพวกเขาทขีที่จะมขีขขขึ้น



1 ซมอ 13:1-2 ผมูข้เขภียนเรธิที่มตข้นบทนภีร โดยบรรยายเกภีที่ยวกนับนโยบายทางทหารในตอน
ตข้นของซาอมูลผมูข้เปป็นกษนัตรธิยร ซาอผลขนนี้นครองราชสมบฮัตอิแลผู้วหนนนึ่งปมี และเมทืนึ่อพระองคห์ทรงปกครอง
ออิสราเอลเปป็นเวลาสองปมี 2 ซาอผลจนงทรงคฮัดเลทือกชายออิสราเอลสามพฮันคน สองพฮันคนอยผห่กฮับซาอผล
ทมีนึ่มอิคมาชและทมีนึ่แดนเททือกเขาเบธเอล อมีกหนนนึ่งพฮันคนนฮันี้นอยผห่กฮับโยนาธานทมีนึ่เมทืองกอิเบอาหห์แหห่งคน
เบนยามอิน ประชาชนนอกนฮันี้นพระองคห์กป็ปลห่อยใหผู้กลฮับเตป็นทห์ของตนทบกคน

วลภีแรกของขข้อ 1 อตานตรงตนัววตา “ซาอมูลมภีบรุตรชายอายรุหนทึที่งปภีในการครองราชยรของเขา” 
อาจเปป็นไดข้วตาซาอมูลมภีบรุตรชายอายรุหนทึที่งขวบคนหนทึที่งตอนทภีที่เขาเรธิที่มครองราชยร นนั ที่นนตาจะใชตอธิช
โบเชท 2 ซามมูเอล 2:10 หมายเหตรุวตาอธิชโบเชทอายรุสภีที่สธิบปภีตอนทภีที่ซาอมูลเสภียชภีวธิต

หลนังจากซาอมูลไดข้ครองราชยรเปป็นเวลาสองปภีแลข้วเขากป็ตนัรงกองทนัพทภีที่มภีก ทาลนังพลสามพนันนาย 
โดยวางทหารประจทาการสองพนันคนไวข้ทภีที่เบธเอลและหนทึที่งพนันคนในเมสืองกธิเบอาหรแหตงคนเบนยา
มธิน ทภีที่นนั ที่นโยนาธานบรุตรชายของเขาเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นเจข้าหนข้าทภีที่บนัญชาการ พวกผมูข้ชายทภีที่เหลสือของ
ชนชาตธินนัรนถมูกสตงกลนับบข้านไปเพสืที่อเปป็นทหารกองหนรุนของชนชาตธินนัรน และพรข้อมทภีที่จะถมูกเรภียกใชข้
งานในชตวงเวลาทภีที่เปป็นวธิกฤตธิระดนับชาตธิ กองก ทาลนังปข้องกนันชาตธิอธิสราเอล (Israel Defense Force) 
กระทนั ที่งในปนัจจรุบนันกป็ถมูกจนัดโครงสรข้างในแบบคลข้ายๆกนัน 

1 ซมอ 13:3-4 หลนังจากนนัรนโยนาธานไดผู้ตมีกองทหารรฮักษาการของคนฟมีลอิสเตมียซนนึ่ง
อยผห่ทมีนึ่เกบาพห่ายแพผู้ไป คนฟมีลอิสเตมียไดผู้ยอินถนงเรทืนึ่องนฮันี้น และซาอผลกป็เปห่าแตรทฮันึ่วแผห่นดอินนฮันี้นวห่า "ขอใหผู้
คนฮมีบรผทฮันี้งหลายไดผู้ยอิน" 4 และคนออิสราเอลทฮันี้งปวงไดผู้ยอินเขากลห่าววห่า ซาอผลไดผู้รบชนะกองทหาร
รฮักษาการของคนฟมีลอิสเตมีย และคนออิสราเอลกป็เปป็นทมีนึ่เกลมียดชฮังของคนฟมีลอิสเตมียเปป็นอยห่างยอินึ่ง 
ประชาชนไดผู้ถผกเรมียกออกมาใหผู้สมทบกฮับซาอผลทมีนึ่กอิลกาล

เหป็นไดข้ชนัดวตาคนฟภีลธิสเตภียมภีกองทหารรนักษาการอยมูตในเขตแดนของคนอธิสราเอลทภีที่เกบาอาจ
เพสืที่อเปป็นวธิธภีหนทึที่งในการขตมขวนัญคนอธิสราเอลกป็ไดข้ โยนาธานบรุตรชายของซาอมูลโจมตภีกองทหาร
รนักษาการนนัรนของพวกเขาและททาใหข้มนันพตายแพข้ไป ซาอมูลรภีบเอาหนข้าสทาหรนับการกระททาของบรุตร
ของตนทนันทภีโดยสตงพวกผมูข้สสืที่อสารไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรนซทึที่งเปตาแตร (โชฟารร) เพสืที่อปตาวประกาศขตาวนนัรน



นตาสนใจตรงทภีที่วตาซาอมูลเรภียกประชาชนของเขาวตาเปป็นคนฮภีบรมู แมข้วตามนันเปป็นคทาเหมสือนทภีที่ใชข้เรภียกคน
อธิสราเอลอยตางแนตนอน แตตมนันกป็ไมตถมูกใชข้บตอยในพระคนัมภภีรรเดธิม คทาวตาฮภีบรมูปรากฏ 34 ครนัร งขณะทภีที่
ชสืที่ออธิสราเอลถมูกใชข้ 2,228 ครนัร ง

ซาอมูลจทึงประกาศวตาคนอธิสราเอลไดข้ททาใหข้ตนัวเองเปป็นทมีนึ่เกลมียดชฮังของคนฟภีลธิสเตภียจรธิงๆ คทา
ทภีที่แปลวตา เปป็นทมีนึ่เกลมียดชฮัง (บาอนัช) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘กลธิที่นเหมป็น’ ดข้วยเหตรุนภีร  พวกผมูข้ชายทภีที่เปป็น
‘ทหารกองหนรุน’ ของกองทนัพอาสาสมนัครของคนอธิสราเอลจทึง ‘ถมูกเรภียกตนัว’ ใหข้มายนังกธิลกาล เราจทา
ไดข้วตากธิลกาลอยมูตในหรุบเขาแมตนทร าจอรรแดนไมตไกลจากเมสืองเยรภีโค

1 ซมอ 13:5 ขณะเดภียวกนัน เพสืที่อตอบโตข้การลรุกฮสือขทึรนของคนฮภีบรมู คนฟภีลธิสเตภียจทึง
เคลสืที่อนทนัพเพสืที่อยนับยนัรงการเหธิมเกรธิมของพวกเขา และคนฟมีลอิสเตมียชบมนบมกฮันเพทืนึ่อจะตห่อสผผู้คนออิสราเอล
มมีรถรบสามหมทืนึ่น และพลมผู้าหกพฮัน และกองทหารนฮันี้นกป็มากมายเหมทือนเมป็ดทรายทมีนึ่ฝฮันึ่งทะเล เขากป็
ยกขนนี้นมาตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่มอิคมาช ทางตะวฮันออกของเบธาเวน

คนฟภีลธิสเตภียตอบโตข้ดข้วยก ทาลนังมหาศาล รถรบสามหมสืที่นคนันกป็คงเทภียบไดข้กนับรถถนังจทานว
นพอๆกนันในการสมูข้รบปนัจจรุบนัน มนันเปป็นจทานวนทภีที่นตาททึที่ง พวกเขามาพรข้อมกนับพลมข้าหกพนันคนและ
ทหารราบทภีที่เปรภียบไดข้ก นับเมป็ดทรายบนชายฝนัที่งทะเล แสนยานรุภาพทางทหารของคนฟภีลธิสเตภียไมต
เพภียงประจนักษรชนัดเทตานนัรนแตตยนังเปภีที่ยมดข้วยพลนัง มธิคมาชเปป็นเมสืองๆหนทึที่งในเขตแดนของคนเบนยามธิน
โดยหตางไปประมาณสธิบไมลรทางเหนสือของกรรุงเยรมูซาเลป็ม พวกเขาจทึงรรุกลทราเขข้ามาขข้างในใจกลาง
ของอธิสราเอล

1 ซมอ 13:6-7 โยนาธานไดข้ยรุยงใหข้เกธิดเหตรุการณรระดนับชาตธิแลข้วและคนอธิสราเอล
พบวตาตนัวเองอยมูตในภาวะอนับจน ดข้วยเหตรุนภีร เมทืนึ่อคนออิสราเอลเหป็นวห่าตกอยผห่ในทมีนึ่คฮับแคผู้น (เพราะ
ประชาชนถผกบมีบคฮันี้นอยห่างหนฮัก) แลผู้วประชาชนกป็ซห่อนตฮัวอยผห่ในถทนี้า และในพบห่มไมผู้หนาทนบ ในซอก
หอิน ในอบโมงคห์และในบห่อ 7 พวกฮมีบรผบางคนไดผู้ขผู้ามแมห่นทนี้าจอรห์แดนไปยฮังดอินแดนกาดและกอิเลอาด 
แตห่ฝห่ายซาอผลพระองคห์ยฮังประทฮับอยผห่ทมีนึ่กอิลกาล และประชาชนทฮันี้งหมดตอิดตามพระองคห์ไปดผู้วยตฮัว
สฮันึ่น



คทาทภีที่แปลวตา ทมีนึ่คฮับแคผู้น (ทซารารณ์) มภีความหมายวตา ‘ถมูกมนัดไวข้’ หรสือ ‘ในความลทาบาก’ คน
อธิสราเอลหวาดกลนัวการตอบโตข้ทางทหารของคนฟภีลธิสเตภียมากเสภียจนพวกเขาไปซห่อนตฮัวอยผห่ในถทนี้า 
และในพบห่มไมผู้หนาทนบ ในซอกหอิน ในอบโมงคห์และในบห่อ นอกจากนภีร  บางคนกป็หนภีไปทางทธิศตะวนัน
ออกโดยขข้ามหรุบเขาจอรรแดนเขข้าไปในกธิเลอาด ขณะเดภียวกนัน ซาอมูลกป็ตนัรงกองบนังคนัญชการอยมูตทภีที่กธิล
กาลในหรุบเขาจอรรแดนพรข้อมกนับพวกทหารกองหนรุนทภีที่ไดข้มาตามทภีที่ถมูกเรภียกตนัว อยตางไรกป็ตาม พวก
เขากป็เสภียขวนัญไปไมตใชตนข้อย หากจะกลตาวโดยใชข้คทาพมูดสมนัยใหมต พวกเขากป็หวาดกลนัวจนตนัวสนัที่น

1 ซมอ 13:8-10 ซาอมูลจทึงคอยอยผห่เจป็ดวฮันตามเวลาทมีนึ่ซามผเอลกทาหนดไวผู้ แตห่ซามผเอลมอิ
ไดผู้มาทมีนึ่กอิลกาล ประชาชนกป็แตกกระจายไปจากพระองคห์ เหป็นไดข้วตาเจป็ดวนันทภีที่วตานภีร เปป็นการททาใหข้ 1 
ซามมูเอล 10:8 สทาเรป็จ เหป็นไดข้ชนัดวตาเหตรุการณรทภีที่วตาไมตไดข้เกธิดขทึรนกตอนหนข้านนัรนโดยมภีการบนันททึกไวข้เลย
ไมตวตากรณภีใด ซาอมูลกป็คาดหวนังวตาซามมูเอลจะมาและรอเขาอยมูตเจป็ดวนัน เมสืที่อผตานไปครบเจป็ดวนัน ก ทาลนัง
พลของซาอมูลกป็หายไปทภีละคนๆ ทหารกองหนรุนทภีที่เปป็นอาสาสมนัครของเขาเรธิที่มรตอยหรอลงเรสืที่อยๆ 
แนตทภีเดภียว เขาตกอยมูตในวธิกฤตธิไมตเพภียงในทางทหารเทตานนัรนแตตในทางการเมสืองดข้วย

ดนังนนัรน ดข้วยความสธิรนหวนัง 9 ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงตรฮัสวห่า "จงนทาเครทืนึ่องเผาบผชามาใหผู้เราทมีนึ่นมีนึ่ และ
เครทืนึ่องสฮันตอิบผชาดผู้วย" และพระองคห์กป็ไดผู้ถวายเครทืนึ่องเผาบผชา 10 ตห่อมาพอพระองคห์ถวายเครทืนึ่องเผา
บผชาเสรป็จ ดผเถอิด ซามผเอลกป็มาถนง ซาอผลกป็เสดป็จออกไปตผู้อนรฮับและทรงคทานฮับทห่าน

ซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยร แตตเขาไมตใชตคนตระกมูลเลวภีและไมตไดข้อยมูตในเชสืรอสายของอาโรนดข้วย เขา
ไดข้ฝตาฝสืนบนัญญนัตธิของคนเลวภีโดยการรรุกลทราเขข้าไปในหนข้าทภีที่ของปรุโรหธิต ทนัรงเครสืที่องเผาบมูชาและเครสืที่อง
สนันตธิบมูชาเปป็นเครสืที่องถวายบมูชาดข้วยใจสมนัครทภีที่มภีกลธิที่นหอมหวาน อยตางไรกป็ตาม เลวภีนธิตธิ 1 และ 3 
กลตาวชนัดเจนวตาผมูข้ทภีที่ถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาเหลตานภีร จะตข้องเปป็นปรุโรหธิต ซาอมูลบนังอาจใชข้อทานาจของตน
ตามอทาเภอใจ กลตาวสนัรนๆคสือ ในฐานะกษนัตรธิยรเขาไดข้ฝตาฝสืนพระวจนะของพระเจข้าโดยตรง ผมูข้ใดไดข้
รนับฝากไวข้มากกป็จะทรงเรภียกเอาจากผมูข้นนัรนมาก ในฐานะทภีที่เขาเปป็นกษนัตรธิยร พระเจข้าจทึงทรงถสือวตาเขา
ตข้องมภีมาตรฐานสมูงกวตาทภีที่พระองครอาจใชข้กนับคนทภีที่ตทที่าตข้อยกวตา



ซาอมูลบนังอาจใชข้อทานาจของตนตามอทาเภอใจไมตทนันไร ซามมูเอลกป็ปรากฏตนัว ซาอมูลจทึงออก
ไปคทานนับเขา คทาทภีที่แปลวตา คทานฮับ (บารนัค) ปกตธิแลข้วถมูกแปลเปป็น ‘อวยพร’ ซาอมูลเรธิที่มททาตนัวเหมสือน
คนนตาเลสืที่อมใสแลข้ว

1 ซมอ 13:11-12 ซามมูเอลดมูออกทนันทภีวตาซาอมูลไดข้ททาอะไรลงไป เขาจทึงถามอยตาง
โกรธๆและดข้วยนทราเสภียงจรธิงจนังวตา "ทห่านไดผู้กระททาอะไรไปแลผู้วนมีนึ่" เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลรมูข้วตาตนัวเองไดข้
ททาการละเมธิดแลข้ว เขาจทึงรภีบแกข้ตนัวและเรธิที่มหาขข้ออข้างตตางๆ

และซาอผลตรฮัสตอบวห่า "เมทืนึ่อขผู้าพเจผู้าเหป็นประชาชนแตกกระจายไปจากขผู้าพเจผู้า และทห่านกป็
มอิไดผู้มาภายในวฮันทมีนึ่กทาหนดไวผู้ และคนฟมีลอิสเตมียกป็ไดผู้ชบมนบมกฮันทมีนึ่มอิคมาช 12 ขผู้าพเจผู้าจนงวห่า `บฮัดนมีนี้ 
คนฟมีลอิสเตมียจะยกมารบกฮับขผู้าพเจผู้าทมีนึ่กอิลกาล และขผู้าพเจผู้ายฮังมอิไดผู้ทผลขอพระกรบณาแหห่งพระเยโฮ
วาหห์' ขผู้าพเจผู้าจนงขห่มตฮัวเอง และไดผู้ถวายเครทืนึ่องเผาบผชา"

หลนังจากชภีร ใหข้เหป็นถทึงภนัยครุกคามของกองทนัพคนฟภีลธิสเตภียเพสืที่อททาใหข้เหป็นวตาการไมตเชสืที่อฟนังของ
เขานนัรนเปป็นเรสืที่องถมูกตข้อง ซาอมูลกป็พยายามหาขข้ออข้างเพสืที่อททาใหข้ตนเองพข้นผธิด โดยการอข้างวตา “ขข้าพเจข้า
จทึงขตมตนัวเอง” เขากป็พยายามททาใหข้มนันดมูเหมสือนราวกนับวตาเขาไมตมภีทางเลสือก อยตางไรกป็ตาม การไมต
เชสืที่อฟนังพระเจข้านนัรนกป็ไมตมภีเหตรุผลใดมาสนนับสนรุนเพสืที่อใหข้มนันเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูกตข้องเลย ในระบบเศรษฐกธิจ
ของพระเจข้า ไมตมภีสธิที่งทภีที่เรภียกวตาจรรยาบรรณทภีที่ขทึรนกนับสถานการณร ซาอมูลพยายามทภีที่จะยกเรสืที่องนภีร เปป็น
ขข้ออข้าง อยตางไรกป็ตาม ทนัรงพระเจข้าและซามมูเอลกป็ไมตขทาไปกนับขข้ออข้างเชตนนนัรนเลย สภาพการณร
แวดลข้อมตตางๆไมตเคยททาใหข้การไมตเชสืที่อฟนังคทาบนัญชาทภีที่ชนัดเจนแลข้วของพระเจข้าเปป็นเรสืที่องทภีที่ถมูกตข้อง 
ผลลนัพธรไมตเคยททาใหข้วธิธภีการเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูกตข้อง ไมตมภีจรรยาบรรณในการฝตาฝสืนพระประสงครทภีที่ชนัดเจน
แลข้วของพระเจข้า

1 ซมอ 13:13-14 ซามมูเอลจทึงแจข้งใหข้ซาอมูลทราบพรข้อมกนับความเดป็ดขาดแบบลงโทษ
วตา "ทห่านไดผู้กระททาการทมีนึ่โงห่เขลาเสมียแลผู้ว ทห่านมอิไดผู้รฮักษาพระบฮัญชาแหห่งพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของ
ทห่าน ซนนึ่งพระองคห์ทรงบฮัญชาทห่านไวผู้ เพราะพระเยโฮวาหห์จะไดผู้ทรงสถาปนาราชอาณาจฮักรของ
ทห่านเหนทือออิสราเอลเปป็นนอิตยห์แลผู้ว ความบาปของซาอมูลคสือ การไมตเชสืที่อฟนัง งตายๆแคตนนัรนเลย ซาอมูลไมต



เพภียงไมตรอใหข้ครบเจป็ดวนันตามทภีที่ซามมูเอลสนัที่งไวข้ใน 10:8 เทตานนัรน แตตเขายนังไมตเชสืที่อฟนังคทาบนัญชาทภีที่
บนันททึกเปป็นลายลนักษณรอนักษรแลข้วของพระเจข้าดข้วยในเรสืที่องทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับการถวายเครสืที่องสนัตวบมูชา

นภีที่สสืที่อชนัดเจนวตาวธิกฤตธิในขณะนนัรนเปป็นบททดสอบหนทึที่งของพระเจข้า เขาสอบไมตผตานอยตางนตา
เวทนา ซามมูเอลจทึงบอกซาอมูลวตาพระเจข้าทรงสามารถและคงสถาปนาการครองราชยรของเขาเหนสือ
คนอธิสราเอลอยตางถาวรไปแลข้ว อยตางไรกป็ตาม 14 แตห่บฮัดนมีนี้ราชอาณาจฮักรของทห่านจะไมห่ยฮันึ่งยทืน พระ
เยโฮวาหห์ทรงหาชายอมีกคนหนนนึ่งตามชอบพระทฮัยพระองคห์แลผู้ว และพระเยโฮวาหห์ทรงบฮัญชาชายผผผู้
นฮันี้นใหผู้เปป็นเจผู้านายเหนทือชนชาตอิของพระองคห์ เพราะทห่านมอิไดผู้รฮักษาสอินึ่งซนนึ่งพระเยโฮวาหห์ทรงบฮัญชา
ทห่านไวผู้"

วนันเวลาของซาอมูลในฐานะกษนัตรธิยรจะถมูกจทาก นัดแลข้ว พระเจข้าจะทรงตนัรง “ชายอภีกคนหนทึที่งตาม
ชอบพระทนัยพระองคร” แลข้ว แนตนอนวตานนัที่นคสือดาวธิด (เปาโลกลตาวชนัดเจนวตานภีที่คสือดาวธิดในกธิจการ 
13:22) ความบาปของซาอมูลอยมูตตรงทภีที่วตาเขา “มธิไดข้รนักษาสธิที่งซทึที่งพระเยโฮวาหรทรงบนัญชาทตานไวข้” บท
ทดสอบของเขาเกภีที่ยวขข้องกนับการเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ตรนัสไวข้แลข้วและทภีที่ถมูกเขภียนไวข้แลข้ว 
เขาสอบตก ความบาปของเขาไมตแตกตตางจากความบาปของอาดนัมและเอวาในสวนแหตงเอเดน ทนัรง
สองกรณภีเปป็นการไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าโดยตรง

กธิจการ 13:21 ดมูเหมสือนจะบตงบอกวตาซาอมูลครองราชยรเปป็นเวลาทนัรงสธิรนสภีที่สธิบปภี แมข้วตานนัที่นไมต
ไดข้ถมูกหมายเหตรุไวข้ในพระคนัมภภีรรเดธิมอยตางเจาะจงกป็ตาม หลนังจากผตานไปเพภียงสองปภีในฐานะ
กษนัตรธิยรมสือใหมตแหตงอธิสราเอล ซาอมูลกป็ไดข้รนับแจข้งวตาทนัรงเขาและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะไมตไดข้
เปป็นกษนัตรธิยรตตอไปในอธิสราเอล

1 ซมอ 13:15-16 พอกลตาวเชตนนนัรนเสรป็จซามผเอลกป็ลบกขนนี้นไปจากกอิลกาลถนงกอิเบอาหห์
แหห่งคนเบนยามอิน และซาอผลทรงนฮับพลซนนึ่งอยผห่กฮับพระองคห์ไดผู้ประมาณหกรผู้อยคน  16 ซาอผลกฮับโย
นาธานราชโอรสของพระองคห์ และพลทมีนึ่อยผห่กฮับพระองคห์กป็อยผห่ในกอิเบอาหห์แหห่งคนเบนยามอิน แตห่คนฟมี
ลอิสเตมียตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่มอิคมาช



ซามรุเอลมรุตงหนข้ากลนับไปยนังแดนเทสือกเขาทภีที่อยมู ตทางทธิศตะวนันตกของหรุบเขาจอรรแดนไปยนัง
กธิเบอาหรแหตงคนเบนยามธิน ซาอมูลอยมูตตตอไปในกธิลกาลซทึที่งอยมูตลงไปในหรุบเขาจอรรแดนและนนับก ทาลนัง
พลของเขา คนเหลตานนัรนมภีจทานวนทนัรงหมดหกรข้อยคน ลองเปรภียบเทภียบจทานวนนนัรนกนับรถรบสาม
หมสืที่นคนัน ทหารมข้าหกพนันคนและทหารราบอภีกนนับไมตถข้วนของกองทนัพคนฟภีลธิสเตภียทภีที่อยมู ตเหนสือเขา
และไปทางทธิศตะวนันตกทภีที่มธิคมาช หลนังจากนนับก ทาลนังพลของตนแลข้ว ซาอมูลกป็พาพวกเขาเคลสืที่อนพล
ไปยนังกธิเบอาหรซทึที่งเปป็นทภีที่ๆซามมูเอลไดข้ไปกตอนหนข้านนัรน

1 ซมอ 13:17-18 ขณะเดภียวกนัน มมีกองปลผู้นออกมาจากคห่ายคนฟมีลอิสเตมียสามกอง กอง
หนนนึ่งหฮันตรงไปยฮังโอฟราหห์ยฮังแผห่นดอินชผอฮัล 18 อมีกกองหนนนึ่งหฮันตรงไปยฮังเบธโฮโรน และอมีกกอง
หนนนึ่งหฮันตรงไปยฮังพรมแดนซนนึ่งอยผห่เหนทือหบบเขาเศโบออิมตรงถอินึ่นทบรกฮันดาร

คทาทภีที่แปลวตา กองปลผู้น (ชาชนัธ) หมายถทึงพวกปลข้นสดมภร คนพวกนภีรนตาจะเปป็นพวกทหารทภีที่
คอยปลข้นสดมภรทภีที่กระจายกนันไปทนั ที่วอธิสราเอลเพสืที่อหาเสบภียงอาหารมาใหข้กนับกทาลนังพลของพวกเขาทภีที่
รวมตนัวกนันอยมูตทภีที่มธิคมาช ทนัรงสามทธิศทภีที่ถมูกเอตยถทึงคสือ โอฟราหรทางทธิศเหนสือ เบธโฮโรนทางทธิศใตข้และ
ทธิศตะวนันตก และเศโบอธิมทางทธิศตะวนันออก คนพวกนภีรออกไปปลข้นสดมภรทนั ที่วแผตนดธินนนัรน โดยยทึด
เอาเสบภียงใดกป็ตามจากชาวแผตนดธินนนัรนตามใจชอบ

1 ซมอ 13:19-21 ผมูข้เขภียนหยรุดพนักชนั ที่วครมูต เพสืที่อหมายเหตรุขข้อเสภียเปรภียบทางยรุทธศาสตรร
อภีกประการทภีที่คนอธิสราเอลประสบในขณะนนัรน คราวนฮันี้นจะหาชห่างเหลป็กทฮันึ่วแผห่นดอินออิสราเอลกป็ไมห่มมี 
เพราะคนฟมีลอิสเตมียกลห่าววห่า "เกรงวห่าพวกฮมีบรผจะททาดาบหรทือหอกใชผู้เอง" 20 แตห่คนออิสราเอลทบก
คนลงไปยฮังฟมีลอิสเตมียเพทืนึ่อลฮับเหลป็กไถ ผาล ขวานและจอบของเขา 21 แตห่พวกเขาคอิดคห่าลฮับสทาหรฮับ
ลฮับจอบ ผาล สามงห่าม ขวาน และตอิดประตฮัก

ความหมายกป็คสือวตาคนฟภีลธิสเตภียหข้ามมธิใหข้มภีชตางเหลป็กในอธิสราเอลเลย โดยรมูข้วตาพวกเขา
สามารถผลธิตไดข้ไมตเพภียงอรุปกรณรททาไรตไถนาเทตานนัรน แตตยนังผลธิตอาวรุธไดข้ดข้วย ดข้วยเหตรุนภีร  พวกเขาจทึง
ใหข้พวกชตางเหลป็กทภีที่พบในแผตนดธินนนัรนเลธิกกธิจการใหข้หมด คนอธิสราเอลจทึงตข้องเดธินทางไปยนังแผตน
ดธินของคนฟภีลธิสเตภียซทึที่งอยมูตตามแนวชายฝนัที่งสทาหรนับงานใดๆทภีที่ตข้องใชข้ชตางเหลป็ก



1 ซมอ 13:22 ดข้วยเหตรุนภีร  เพราะฉะนฮันี้นเมทืนึ่อถนงวฮันททาศนกจะหาดาบหรทือหอกในมทือ
ของพลทมีนึ่อยผห่กฮับซาอผลและโยนาธานกป็ไมห่ไดผู้ แตห่ซาอผลกฮับโยนาธานราชโอรสของพระองคห์มมี ไมตมภี
สนักคนเดภียวในกทาลนังพลทภีที่ขนัดสนของซาอมูลทภีที่มภีดาบหรสือหอก เฉพาะซาอมูลและโยนาธานบรุตรชาย
ของเขาทภีที่มภีอาวรุธดนังกลตาว

1 ซมอ 13:23 ขณะเดภียวกนัน กทาลนังพลสตวนหนทึที่งของคนฟภีลธิสเตภียกป็เคลสืที่อนพลออก
จากคตายพนักของตนทภีที่เมสืองมธิคมาช และกองทหารรฮักษาการของคนฟมีลอิสเตมียยกไปถนงทางทมีนึ่ขผู้ามไป
เมทืองมอิคมาช ทางทภีที่ขข้ามไปยนังเมสืองมธิคมาชนตาจะเปป็น Wadi Suweinit ซทึที่งทอดยาวไปทางทธิศใตข้และ
ทธิศตะวนันออกจากเมสืองมธิคมาช

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 14: บทนขีขึ้ใหน้รายละเอขียดเกขีที่ยวกนับการยนัที่วยสุอนันหาญกลน้าอขีกหนของ
โยนาธานซขที่งกลายเปป็นชนัยชนะยวิที่งใหญน่ของคนอวิสราเอลเหนสือคนฟขีลวิสเตขีย ขณะเดขียวกนัน ซาอมูลไดน้
สนัที่งใหน้กนาลนังพลของเขาอดอาหารในวนันนนัขึ้น โยนาธานซขที่งไมน่รมูน้เรสืที่องนนัขึ้นกป็ถมูกพบวน่าฝน่าฝสืนและซาอมูลขมูน่
วน่าจะประหารชขีววิตเขาเสขีย คนอวิสราเอลลสุกขขขึ้นปกปน้องเขาและขนัดขวางมวิใหน้ซาอมูลทนาตามทขีที่ไดน้ตนัขึ้งใจ
ไวน้ บทนขีขึ้ปวิดทน้ายดน้วยบทสรสุปเกขีที่ยวกนับการครองราชยณ์ของซาอมูลและลนาดนับวงศณ์วานยน่อๆของ
ครอบครนัวของเขา

1 ซมอ 14:1-3 โยนาธานบรุตรของซาอมูลนนัที่นเองทภีที่เปป็นคนจรุดชนวนวธิกฤตธิขณะนนัรน
เพราะการกระททาทภีที่หรุนหนันพลนันแลตนของเขา ดมู 13:3 อภีกครนัร งทภีที่เขาเปป็นตนัวตนัรงตนัวตภีในการจนัดการเรสืที่อง
นนัรนดข้วยตนัวเอง อยผห่มาวฮันหนนนึ่งโยนาธานราชโอรสของซาอผลกลห่าวกฮับคนหนบห่มทมีนึ่ถทือเครทืนึ่องอาว บธของ
ทห่านวห่า "มาเถอิด ใหผู้เราขผู้ามไปยฮังกองทหารรฮักษาการของคนฟมีลอิสเตมียขผู้างโนผู้น" แตห่หาไดผู้ทผลพระ
บอิดาของตนใหผู้ทราบไมห่ ดนังนนัรน เขาและคนถสือเครสืที่องอาวรุธของเขาจทึงยตองออกไปรนังควานคนฟภีลธิส
เตภียดข้วยวธิธภีการใดกป็ตามทภีที่เขาทนัรงสองกระททาไดข้

อยตางไรกป็ตาม 2 ซาอผลทรงพฮักอยผห่ทมีนึ่ชานเมทืองกอิเบอาหห์ใตผู้ตผู้นทฮับทอิม ซนนึ่งอยผห่ทมีนึ่ตทาบลมอิโกรน 
พลซนนึ่งอยผห่ดผู้วยมมีประมาณหกรผู้อยคน ซามมูเอลยนังหมายเหตรุอภีกวตา 3 กฮับอาหอิยาหห์บบตรชายอาหอิทผบพมีนึ่



ชายของอมีคาโบด บบตรชายของฟมีเนหฮัสผผผู้เปป็นบบตรชายของเอลมีปบโรหอิตแหห่งพระเยโฮวาหห์ทมีนึ่เมทืองชมี
โลหห์ เขาถทือเอโฟดไป อาหธิยาหรซทึที่งเปป็นคนครอบครนัวของเอลภีอยมู ตทภีที่นนัที่นในฐานะเปป็นมหาปรุโรหธิตแหตง
อธิสราเอล อยตางไรกป็ตาม มภีหมายเหตรุไวข้วตา “พวกพลไมห่ทราบวห่าโยนาธานไปแลผู้ว”

1 ซมอ 14:4-5 ขข้อความนภีรอธธิบายสภาพภมูมธิประเทศนอกเมสืองมธิคมาช เหป็นไดข้ชนัดวตา
นภีที่เปป็นสถานทภีที่เดภียวกนับทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 13:23 ตามทางขผู้ามเขาทมีนึ่โยนาธานหาชห่องทมีนึ่จะขผู้ามไปยฮัง
คห่ายของฟมีลอิสเตมียนฮันี้น มมียอดหอินแหลมอยผห่ฟากทางขผู้างนมีนี้ และมมียอดหอินแหลมอยผห่ฟากทางขผู้างโนผู้น 
ยอดหนนนึ่งมมีชทืนึ่อวห่าโบเซส อมีกยอดหนนนึ่งชทืนึ่อเสเนหห์ 5 หอินแหลมยอดหนนนึ่งโผลห่ขนนี้นขผู้างเหนทือหนผู้ามอิ
คมาช และอมีกยอดหนนนึ่งโผลห่ขนนี้นขผู้างใตผู้หนผู้ากอิเบอาหห์ ตลอดแนว Wadi Suweinit เปป็นทางขข้ามแคบๆ
ทภีที่มภียอดหธินแหลมอยมูตบนแตตละดข้าน นนัที่นคสือ กข้อนหนทึที่งดข้านทธิศเหนสือและอภีกกข้อนดข้านทธิศใตข้ ไมตไกล
จากเมสืองกธิเบอาหร (wadi คสือ ทข้องลทาธารทภีที่แหข้งขอด)

1 ซมอ 14:6-7 โยนาธานกลห่าวกฮับคนหนบห่มทมีนึ่ถทือเครทืนึ่องอาว บธของทห่านวห่า "มาเถอิด 
ใหผู้เราขผู้ามไปยฮังกองทหารรฮักษาการของคนเหลห่านฮันี้นทมีนึ่มอิไดผู้เขผู้าสบหนฮัต บางทมีพระเยโฮวาหห์จะทรง
ประกอบกอิจเพทืนึ่อเรา เพราะวห่าไมห่มมีสอินึ่งใดทมีนึ่ขฮัดขวางพระเยโฮวาหห์ไดผู้ในการทมีนึ่พระองคห์จะทรงชห่วยใหผู้
พผู้นไมห่วห่าโดยคนมากหรทือนผู้อย" 7 ผผผู้ถทือเครทืนึ่องอาวบธของทห่านจนงตอบทห่านวห่า "จงกระททาทบกสอินึ่งทมีนึ่
จอิตใจของทห่านอยากกระททา หฮันไปเถอิด ดผเถอิด ขผู้าพเจผู้าอยผห่กฮับทห่าน ตามแตห่จอิตใจของทห่านจะวห่า
อยห่างไร"

ทภีที่นตาสนใจกป็คสือโยนาธานเรภียกคนฟภีลธิสเตภียวตาเปป็นคนเหลห่านฮันี้นทมีนึ่มอิไดผู้เขผู้าสบหนฮัต เหป็นไดข้ชนัด
วตามภีความเกลภียดชนังสถานะการเปป็นคนตตางชาตธิของคนฟภีลธิสเตภีย ตลอดเนสืรอหาทภีที่เลตามา เหป็นไดข้ชนัดวตา
ซาอมูลขาดความเชสืที่อ ในทางกลนับกนัน โยนาธานเชสืที่ออยตางชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงสามารถแทรกแซง
เพสืที่อพวกเขาไดข้อยตางนตาอนัศจรรยร นอกจากนภีร  เขากลตาวถมูกตข้องแลข้ววตาพระเจข้าไมตทรงถมูกจทากนัดใหข้
กระททากธิจผตานคนจทานวนมาก พระองครทรงสามารถกระททากธิจโดยไมตตข้องใหข้มนรุษยรมาชตวย บนัดนภีร
แตข้มตตอคสือการทภีที่คนๆหนทึที่งมภีพระเจข้าหรสือไมต ดข้วยความชตวยเหลสือของพระเจข้าโยนาธานจทึงเตป็มใจทภีที่
จะจนัดการกองทนัพของคนฟภีลธิสเตภียทนัรงหมด เปป็นความจรธิงทภีที่วตาคนๆหนทึที่งกนับพระเจข้าคสือ คนสตวน



ใหญต คนถสือเครสืที่องอาวรุธทภีที่สนัตยรซสืที่อและจงรนักภนักดภีของเขากป็มภีก ทาลนังขทึรนโดยความเชสืที่อของโยนาธาน
และตธิดตามเขาไปดข้วย

1 ซมอ 14:8-10 โยนาธานจทึงเปธิดเผยยรุทธศาสตรรของตนแกตผมูข้ชตวยทภีที่สนัตยรซสืที่อของเขา 
"ดผเถอิด เราจะขผู้ามไปหาคนเหลห่านฮันี้น และจะสทาแดงตฮัวของเราใหผู้เขาเหป็น 9 ถผู้าเขาจะกลห่าวแกห่เราวห่า 
`จงคอยอยผห่จนกวห่าเราจะมาหาเจผู้า' แลผู้วเราจะยทืนนอินึ่งอยผห่ในทมีนึ่ของเรา และเราจะไมห่ไปหาเขา 10 แตห่
ถผู้าเขาวห่า `จงขนนี้นมาหาเราเถอิด' แลผู้วเราจนงจะขนนี้นไป เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงมอบเขาไวผู้ในมทือเรา
แลผู้ว จะใหผู้เรทืนึ่องนมีนี้เปป็นสฮัญญาณแกห่เรา"

แผนการของโยนาธานนนัรนงตายนธิดเดภียว เขาตนัรงใจวตาจะเผยตนัวเองนตาจะเปป็นในตอนเชข้า หาก
คนฟภีลธิสเตภียตอบสนองโดยการบอกใหข้เขาทนัรงสองรอขณะทภีที่พวกเขาออกมาตตอสมูข้เขาทนัรงสอง เขาทนัรง
สองกป็จะรอ แตตถข้าคนฟภีลธิสเตภียทข้าใหข้เขาตามพวกเขาไป เขาทนัรงสองกป็จะถสือวตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าจะ
ประทานชนัยชนะใหข้แกตตน อภีกครนัร งทภีที่มภีความเชสืที่อทภีที่ปรากฏชนัดในการไวข้วางใจพระเจข้าทภีที่จะประทาน
ชนัยชนะใหข้แกตพวกเขา เขาจะรอคอยองครพระผมูข้เปป็นเจข้าเพสืที่อใหข้พระองครทรงนทา นภีที่เทตากนับวตาโยนาธา
นวาง ‘ขนแกะ’ ไวข้ตตอพระพนักตรรพระเจข้า โดยวางใจพระองครวตาจะทรงเผยนทราพระทนัยของพระองคร
ในเรสืที่องนภีร

1 ซมอ 14:11-12 ดข้วยเหตรุนภีร  โยนาธานจทึงดทาเนธินการตามแผนของตน ทฮันี้งสองจนง
สทาแดงตฮัวใหผู้กองทหารรฮักษาการคนฟมีลอิสเตมียเหป็น และคนฟมีลอิสเตมียกลห่าววห่า "ดผเถอิด พวกฮมีบรผออก
มาจากรผทมีนึ่ซห่อนตฮัวอยผห่แลผู้ว" คนฟภีลธิสเตภียเยาะเยข้ยพวกเขาทนันทภี โดยสสืที่ออยตางเยข้ยหยนันวตาพวกเขาไดข้
ออกมาจากรมูของตนแลข้ว

แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้อยตางเฉพาะเจาะจง ความหมายทภีที่สสืที่อออกมากป็คสือวตา โยนาธานอยมูตบนศธิลา
เสเนหรและทหารรนักษาการของคนฟภีลธิสเตภียอยมู ตบนอภีกฟากของทางขข้ามนนัรนบนศธิลาโบเซส ดนัง
นนัรน 12 และคนทมีนึ่กองทหารรฮักษาการจนงรผู้องบอกโยนาธานและผผผู้ถทือเครทืนึ่องอาวบธของทห่านวห่า "จง
ขนนี้นมาหาเรา แลผู้วเราจะแจผู้งใหผู้เจผู้าทราบสฮักเรทืนึ่องหนนนึ่ง" แมข้วตายนังเยาะเยข้ยพวกเขาตตอไป คนฟภีลธิสเตภี
ยกป็เปธิดเผยแกตโยนาธานถทึงสธิที่งทภีที่เขากทาลนังรอทภีที่จะไดข้ยธิน มนันเปป็นสธิที่งทภีที่เขาไดข้วางไวข้ตตอพระพนักตรรองคร



พระผมูข้เปป็นเจข้าเพสืที่อเปป็นการบตงบอกของพระเจข้าในเรสืที่องชนัยชนะ ดข้วยเหตรุนภีร โยนาธานจทึงรข้องประกาศ
วตา "จงตามขผู้าขนนี้นมา เพราะพระเยโฮวาหห์ไดผู้ทรงมอบเขาไวผู้ในมทือออิสราเอลแลผู้ว" โยนาธานจทึง
ทราบวตาพระหนัตถรของพระเจข้าอยมูตบนเขาและชนัยชนะเปป็นของพวกเขาแลข้ว อภีกครนัร งทภีที่มภีความเชสืที่อทภีที่
ชนัดเจนและเรภียบงตายในสตวนของโยนาธาน

1 ซมอ 14:13-14 ดข้วยเหตรุนภีร  แลผู้วโยนาธานกป็คลานขนนี้นไปและผผผู้ถทือเครทืนึ่องอาวบธของ
ทห่านกป็ตามไปดผู้วย คนเหลห่านฮันี้นกป็ลผู้มตายหนผู้าโยนาธาน และผผผู้ถทือเครทืนึ่องอาวบธกป็ฆห่าเขาทฮันี้งหลายตาม
ทห่านไป 14 การฆห่าฟฮันครฮันี้งแรกทมีนึ่โยนาธานและผผผู้ถทือเครทืนึ่องอาวบธของทห่านไดผู้กระททานฮันี้น มมีประมาณ
ยมีนึ่สอิบคน อยห่างในระยะทางครนนึ่งรอยไถในนาสฮักสองไรห่

โยนาธานพรข้อมกนับคนถสือเครสืที่องอาวรุธของเขาเหป็นไดข้ชนัดวตาปภีนขทึรนไปบนศธิลาโบเซสและ
โจมตภีคนฟภีลธิสเตภียทภีที่อยมูตบนยอดนนัรน นนัที่นในตนัวมนันเองกป็เปป็นความพยายามทภีที่เปป็นปรากฏการณรแลข้ว 
นนัที่นคสือ การขทึรนเขาไปโจมตภีกองทนัพทภีที่อยมู ตบนทภีที่สมูงกวตา นอกจากนภีร  พวกเขายนังมภีแคตสองคนดข้วย ใน
การศทึกทภีที่ตามมานนัรน พวกเขาฆตาทหารรนักษาการยภีที่สธิบคนทภีที่อยมู ตทภีที่นนัที่น เหป็นไดข้ชนัดวตามนันเกธิดขทึรนบนยอด
ศธิลาโบเซสซทึที่งครอบคลรุมพสืรนทภีที่นข้อยกวตาครทึที่งเอเคอรร ความหมายสรุดทข้ายกป็คสือ พสืรนทภีที่ของผสืนดธินทภีที่วนัว
คมูตหนทึที่งไถไดข้ในหนทึที่งวนัน เพสืที่อตอบสนองตตอความเชสืที่ออนันเรภียบงตายของพวกเขา พระเจข้าประทาน
ชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตแกตพวกเขา

1 ซมอ 14:15 ขณะเดภียวกนันและบฮังเกอิดการสฮันึ่นสะทผู้านในคห่าย ในทบห่งนาและในหมผห่
ประชาชนทฮันี้งหมด กองทหารนฮันี้นและถนงกองปลผู้นกป็ตกใจตฮัวสฮันึ่น แผห่นดอินไดผู้ไหว กระททาใหผู้เกอิดการ
สฮันึ่นสะทผู้านมากยอินึ่งนฮัก เหป็นไดข้ชนัดวตามภีคลสืที่นแหตงความตสืที่นตระหนกไหลผตานไปทนั ที่วคตายพนักของคนฟภี
ลธิสเตภียทภีที่อยมูตใกลข้เคภียงทภีที่เมสืองมธิคมาช นอกจากนภีร  นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพระเจข้าอาจสตงแผตนดธินไหวเขข้ามา
เพสืที่อเพธิที่มความกลนัวเขข้าไปกนับความงรุนงงของพวกเขาในเรสืที่องชนัยชนะของโยนาธาน

1 ซมอ 14:16-17 เมสืองกธิเบอาหรซทึที่งเปป็นทภีที่ๆซาอมูลอยมูตขณะนนัรนตนัรงอยมูตบนภมูเขาลมูกหนทึที่ง 
เหป็นไดข้ชนัดวตายามของเขามองเหป็นอะไรบางอยตางเกธิดขทึรนกนับคนฟภีลธิสเตภียอยมูตไกลๆ ยามของซาอผลทมีนึ่
อยผห่ ณ กอิเบอาหห์แหห่งคนเบนยามอินกป็มองดผอยผห่ และดผเถอิด มวลชนกป็สลายไป จากทภีที่พวกเขาเหป็น กอง



ทนัพคนฟภีลธิสเตภียก ทาลนังละลายหายไป วลภีสรุดทข้าย วอินึ่งตมีกฮันไปมา นตาจะหมายถทึงโยนาธานและคนถสือ
เครสืที่องอาวรุธของเขาทภีที่เหป็นไดข้ชนัดวตาสมูข้ตตอไปดข้วยพลนังเหนสือธรรมชาตธิ โดยททาใหข้คนฟภีลธิสเตภียทภีที่ออก
มาสมูข้พวกเขาพตายแพข้ไป อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อมองจากทภีที่ไกลๆ คนของซาอมูลกป็บอกไมตถมูกวตาใครเปป็น
ใคร เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าประทานความสามารถเหนสือธรรมชาตธิแกตโยนาธานเพสืที่อทภีที่จะเอาชนะ
กองทนัพมหทึมาของคนฟภีลธิสเตภียไดข้สบายๆ การอนัศจรรยรหนทึที่งก ทาลนังเกธิดขทึรน มนันเกธิดขทึรนไดข้เพราะความ
เชสืที่อในพระเจข้า แทข้จรธิงแลข้วนข้อยกป็คสือมากเมสืที่อมภีพระเจข้าอยมูตดข้วย

ดข้วยเหตรุนภีร  17 แลผู้วซาอผลจนงรฮับสฮันึ่งแกห่พลทมีนึ่อยผห่กฮับทห่านวห่า "จงนฮับดผวห่าผผผู้ใดไดผู้ไปจากเราบผู้าง" 
และเมทืนึ่อเขานฮับดผแลผู้ว ดผเถอิด โยนาธานและผผผู้ถทือเครทืนึ่องอาวบธของทห่านไมห่อยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น เมสืที่อนนับคนดมูแลข้ว 
พวกเขาคข้นพบวตาโยนาธานและคนถสือเครสืที่องอาวรุธของเขาหายไป

1 ซมอ 14:18-19 ดนังนนัรนซาอผลรฮับสฮันึ่งกฮับอาหอิยาหห์วห่า "จงนทาหมีบของพระเจผู้ามาทมีนึ่นมีนึ่" 
เพราะคราวนฮันี้นหมีบของพระเจผู้าอยผห่กฮับคนออิสราเอลดผู้วย 19 อยผห่มาเมทืนึ่อซาอผลตรฮัสกฮับปบโรหอิต เสมียง
โกลาหลในคห่ายฟมีลอิสเตมียกป็เพอินึ่มขนนี้นเรทืนึ่อยๆ ซาอผลจนงตรฮัสกฮับปบโรหอิตวห่า "หดมทือไวผู้กห่อน"

เหป็นไดข้ชนัดวตาหภีบแหตงพนันธสนัญญาอยมูตใกลข้ๆภายใตข้การดมูแลของอาหธิยาหรผมูข้เปป็นปรุโรหธิต เหป็น
ไดข้ชนัดวตาซาอมูลปรารถนาใหข้อาหธิยาหรทมูลถามองครพระผมูข้เปป็นเจข้าผตานทางอมูรธิมและธนัมมธิมซทึที่งอาจถมูก
เกป็บไวข้กนับหภีบนนัรน อยตางไรกป็ตาม ขณะทภีที่พวกเขากทาลนังหารสือเรสืที่องนภีรอยมูตนนัรน เสภียงของการศทึกทภีที่อยมูตใกลข้
เคภียงกป็ดนังขทึรนกลายเปป็นการโกลาหลจนซาอมูลสนัที่งอาหธิยาหรใหข้ยนับยนัรงไวข้กตอน เปป็นทภีที่ปรากฏชนัดแกตซา
อมูลวตาถทึงเวลาสมูข้รบแลข้ว

ดมูเหมสือนวตาซาอมูลยนังไมตกลข้าลงมสืออะไรจนกวตาจะรมูข้แนตชนัดแลข้ววตาใครจะเปป็นฝตายมภีชนัย แมข้วตา
เขาเตรภียมทภีที่จะแสวงหาพระพนักตรรพระเจข้าในเรสืที่องนภีรผตานทางอาหธิยาหรในตอนแรกกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัด
วตาไมตมภีความเชสืที่อและความกลข้าหาญในตนัวซาอมูลเหมสือนทภีที่มภีในตนัวบรุตรชายของเขา

1 ซมอ 14:20-23 ดข้วยเหตรุนภีร  ซาอผลกฮับบรรดาพลทมีนึ่อยผห่ดผู้วยกป็รวมกฮันเขผู้าไปททาศนก และ
ดผเถอิด ดาบของทบกคนกป็ตห่อสผผู้เพทืนึ่อนของตน มมีความสฮับสนอลหมห่านอยห่างยอินึ่ง ซาอมูลมภีคนหกรข้อยคน 
แมข้เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วตาหนทึที่งพนันคนนนัรนทภีที่ตอนแรกอยมูตภายใตข้การนทาของโยนาธานอาจมารวม



ตนัวกนับพวกเขาแลข้วกตอนถทึงตอนนนัรน ถทึงอยตางไรแลข้ว ซาอมูลกป็นทากทาลนังพลจทานวนยตอมๆของตนไปสมูข้
กนับคนฟภีลธิสเตภียขณะทภีที่โยนาธานและคนถสือเครสืที่องอาวรุธของเขาก ทาลนังสมูข้ตตอไปตามลทาพนัง ทภีที่สสืที่อในวลภี
ทภีที่วตา ดาบของทบกคนกป็ตห่อสผผู้เพทืนึ่อนของตน กป็คสือวตาในความสนับสนอลหมตานของการศทึกนนัรน คนฟภีลธิส
เตภียกป็เรธิที่มสมูข้รบกนันเองแลข้ว อาจเปป็นไดข้วตาขณะนนัรนเรธิที่มมสืดแลข้วและในความมสืดคนฟภีลธิสเตภียกป็ฆตาฟนัน
กนันดข้วยความสนับสน ผลลนัพธรกป็คสือ “มภีความสนับสนอลหมตานอยตางยธิที่ง” คทาหลนังนภีร ในบรธิบทนภีรมภีความ
หมายวตาความตสืที่นตระหนก

ยธิที่งไปกวตานนัรน ขณะทภีที่การศทึกทวภีความรรุนแรงเพธิที่มมากขทึรนเรสืที่อยๆ 21 ฝห่ายคนฮมีบรผซนนึ่งเคยอยผห่
กฮับคนฟมีลอิสเตมียกห่อนเวลานฮันี้น คทือผผผู้ทมีนึ่ไปอาศฮัยอยผห่กฮับพวกเขาในคห่ายจากชนบทรอบๆ เขาทฮันี้งหลาย
กลฮับมาเขผู้ากฮับคนออิสราเอลผผผู้อยผห่ฝห่ายซาอผลและโยนาธาน 22 ในททานองเดมียวกฮัน คนออิสราเอลทบก
คนทมีนึ่ซห่อนตฮัวอยผห่ทมีนึ่แดนเททือกเขาเอฟราออิม เมทืนึ่อไดผู้ยอินวห่าคนฟมีลอิสเตมียกทาลฮังหนมี พวกเหลห่านมีนี้กป็ไลห่
ตอิดตามเขาไปททาศนกดผู้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาคนฮภีบรมูบางคนถมูกบนังคนับใหข้เปป็นทาสโดยคนฟภีลธิสเตภีย พวก
เขารภีบหนันไปเลตนงานนายของตนเมสืที่อการศทึกปะทรุขทึรน เชตนเดภียวกนัน คนอธิสราเอลคนอสืที่นๆทภีที่ไดข้หนภี
ไปทางทธิศเหนสือยนังเอฟราอธิมกป็รภีบมาเขข้ารตวมในการศทึกดข้วย ดนังนนัรน เมสืที่อชนชาตธินนัรนเรธิที่มเปป็นฝตายมภีชนัย 
คนฟภีลธิสเตภียจทึงจทาใจหนภี

แมข้วตาสรุดทข้ายแลข้วซาอมูลและชนชาตธินนัรนฮทึกเหธิมขทึรนกป็ตาม ตนัวแปรสทาคนัญกป็คสือความเชสืที่อและ
ความกลข้าหาญของโยนาธาน แตตผมูข้ทภีที่สมควรไดข้รนับความดภีความชอบมากกวตาคสือพระเจข้า 23 พระเย
โฮวาหห์ทรงชห่วยออิสราเอลใหผู้พผู้นในวฮันนฮันี้น และสงครามกป็ผห่านตลอดเมทืองเบธาเวนเลยไป พระเจข้า
เองทรงเปป็นผมูข้ชตวยอธิสราเอลใหข้รอด พระองครทรงใชข้ความเชสืที่อและความเชสืที่อมนั ที่นของชายคนเดภียว
เพสืที่อททาใหข้เกธิดชนัยชนะอนันนตาอนัศจรรยร (ยตอหนข้านภีร จบลงโดยหมายเหตรุไวข้วตาคนอธิสราเอลขนับไลตคนฟภี
ลธิสเตภียไปทางทธิศตะวนันตกสมูตสถานทภีที่แหตงหนทึที่งทภีที่มภีชสืที่อวตาเมสืองเบธอาเวน)

1 ซมอ 14:24-26 คราวนภีรผมูข้เขภียนเปลภีที่ยนจรุดสนใจไปทภีที่เหตรุการณรตอนหนทึที่งซทึที่งเหป็นไดข้
ชนัดวตาเกธิดขทึรนหลนังการศทึกนนัรน และคนออิสราเอลตผู้องทบกขห์ยากในวฮันนฮันี้น เพราะซาอผลไดผู้ทรงใหผู้
ประชาชนปฏอิญาณไวผู้วห่า "ถผู้าผผผู้ใดรฮับประทานอาหารกห่อนเวลาเยป็นวฮันนมีนี้ กห่อนเราแกผู้แคผู้นศฮัตรผแลผู้ว 



ใหผู้ผผผู้นฮันี้นถผกสาปแชห่ง" เพราะฉะนฮันี้นพวกพลจนงไมห่รฮับประทานอาหารเลย 25 และชาวแผห่นดอินทบก
คนกป็เขผู้ามาในปห่า มมีนทนี้าผนนี้งอยผห่ตามพทืนี้นทบห่ง 26 เมทืนึ่อประชาชนเขผู้าไปในปห่านฮันี้น ดผเถอิด นทนี้าผนนี้งกป็กทาลฮังยผู้อย
อยผห่ แตห่ไมห่มมีคนใดเอามทือใสห่ปาก เพราะเขากลฮัวคทาปฏอิญาณ

คทาทภีที่แปลวตา ทบกขห์ยาก (นากาส) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ถมูกกดดนันอยตางหนนัก’ ความ
หมายกป็คสือวตาพวกเขาหมดแรง เหตรุผลกป็คสือวตาซาอมูลไดข้กลตาวคทาปฏธิญาณหนทึที่งโดยสนัที่งมธิใหข้ผมูข้ใดรนับ
ประทานอาหารวนันนนัรนจนถทึงตอนเยป็นเพสืที่อทภีที่วตาพวกเขาจะไดข้สมูข้ศทึกตตอไป ขณะเดภียวกนัน กองทนัพคน
อธิสราเอลกป็บนังเอธิญผตานไปเจอนทราผทึรงปตาเขข้า มนันบอกเปป็นนนัยวตานทร าผทึรงนนัรนหยดลงสมูตพสืรนดธินจากรนังนทราผทึรง
ปตาทภีที่อยมูตเบสืรองบน อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีใครรนับประทานมนันเพราะเหตรุคทาปฏธิญาณของซาอมูล

1 ซมอ 14:27-30 เรสืที่องราวดทาเนธินตตอไปวตา แตห่โยนาธานไมห่ไดผู้ยอินคทาปฏอิญาณของ
พระราชบอิดาทมีนึ่ทรงใหผู้ประชาชนปฏอิญาณ จนงเอาปลายไมผู้ทมีนึ่ถทืออยผห่แหยห่ทมีนึ่รฮังผนนี้ง แลผู้วกป็เอามทือของ
ทห่านใสห่ปาก ตากป็แจห่มใสขนนี้น ความหมายกป็คสือวตาเมสืที่อรนับประทานนทราผทึรงนนัรนแลข้ว ดวงตาของเขากป็
สวตางขทึรนพรข้อมกนับพละกทาลนังและเรภีที่ยวแรงทภีที่ถมูกรสืร อฟสืร นขทึรนใหมต สารอาหารทภีที่อยมูตในนทราผทึรงนนัรนฟสืร น
กทาลนังเขาขทึรนใหมต

อยตางไรกป็ตาม 28 มมีชายคนหนนนึ่งเรมียนวห่า "พระราชบอิดาของทห่านบฮังคฮับใหผู้พวกพลปฏอิญาณ
วห่า `ผผผู้ใดทมีนึ่รฮับประทานอาหารในวฮันนมีนี้ใหผู้ผ ผผู้นฮันี้นถผกสาปแชห่ง'" โยนาธานจทึงไดข้รนับแจข้งใหข้ทราบเกภีที่ยว
กนับคทาสนัที่งของบธิดาตน ผมูข้เขภียนดมูเหมสือนจะเสรธิมภาคผนวกแทรกเขข้าไปดข้วย และพวกพลกป็
อห่อนเพลมีย ความหมายกป็คสือวตาพวกเขาอตอนแอเพราะไมตไดข้รนับประทานอาหารแถมยนังสมูข้รบอภีกตตาง
หาก

โยนาธานจทึงตอกกลนับไปพรข้อมกนับความไมตขทึรนตรงตตอใคร 29 แลผู้วโยนาธานจนงกลห่าววห่า 
"บอิดาของขผู้ากระททาใหผู้แผห่นดอินลทาบาก ดผซอิวห่าตาของขผู้าแจห่มแจผู้งเพมียงไร เพราะขผู้าไดผู้รฮับประทาน
นทนี้าผนนี้งนมีนี้แตห่เลป็กนผู้อย 30 ถผู้าวฮันนมีนี้พวกพลไดผู้กอินของทมีนึ่รอิบมาจากศฮัตรผซนนึ่งเขาหามาไดผู้อยห่างออินึ่มหนทาจะ
ดมีกวห่านมีนี้สฮักเทห่าใด เพราะขณะนมีนี้การฆห่าฟฮันคนฟมีลอิสเตมียกป็จะมากกวห่ามอิใชห่หรทือ" ในฐานะโอรสของ
กษนัตรธิยร เขากป็พข้นผธิดไปไดข้พรข้อมกนับคทาพมูดทภีที่ตรงๆ เขากลตาววตาบธิดาของเขาไดข้ททาผธิดแลข้วและททาใหข้



ประชาชนของเขาลทาบากเพราะคทาสนัที่งของเขา โยนาธานหมายเหตรุวตานทร าผทึรงนนัรนไดข้ททาใหข้เขากลนับมภี
เรภีที่ยวแรง เขาจทึงสงสนัยวตาชนัยชนะของพวกเขาจะยธิที่งใหญตกวตานนัรนสนักเทตาใดหากประชาชนไดข้รนับ
อนรุญาตใหข้ฟสืร นเรภีที่ยวแรงของตนขทึรนใหมตโดยการรนับประทานเสบภียงอาหารของศนัตรมูของตน

เหป็นไดข้ชนัดวตาโยนาธานมภีนธิสนัยไมตขทึรนตรงตตอใครซทึที่งเกสือบจะเปป็นการไมตยอมอยมูตใตข้บนังคนับใคร
อยมูตรอมรตอ เขาอาจหมดความเคารพในตนัวบธิดาของเขาไปแลข้วเพราะความเปป็นผมูข้นทาทภีที่อตอนแอของ
เขาและการขาดความเชสืที่อ คนอสืที่นไมตสามารถลอยนวลไปไดข้เลยเมสืที่อททาผธิดเชตนนนัรน นอกจากนภีร  บธิดา
ของเขากป็นตาจะทราบถทึงทนัศนคตธิของบรุตรของตนและอาจสตงผลตตอการตนัดสธินใจทภีที่รรุนแรงของเขา
ในเวลาตตอมาทภีที่จะประหารชภีวธิตเขาเสภียเพราะการไมตเชสืที่อฟนังของเขา

1 ซมอ 14:31-32 คราวนภีรผมูข้เขภียนกลนับไปพมูดถทึงปฏธิบนัตธิการเกป็บกวาดหลนังการศทึกนนัรน 
ในวฮันนฮันี้นเขาทฮันี้งหลายฆห่าฟฮันคนฟมีลอิสเตมียจากมอิคมาชถนงอฮัยยาโลน และพวกพลกป็อห่อนเพลมียนฮัก อนัย
ยาโลนอยมูตเลยไปทางทธิศตะวนันตกอภีกและเกสือบถทึงทภีที่ราบชายฝนัที่งทะเล ดนังนนัรน คนอธิสราเอลจทึงขนับไลต
คนฟภีลธิสเตภียกลนับไปยนังชายแดนของตน อยตางไรกป็ตาม มภีหมายเหตรุอภีกครนัร งกลตาวถทึงความอตอนแอ
ของประชาชนเพราะไมตไดข้รนับประทานอาหาร

ดนังนนัรน ขข้อความจทึงหมายเหตรุวตา 32 และพวกพลกป็วอินึ่งเขผู้าหาของทมีนึ่รอิบไดผู้ เอาแกะและวฮัวและ
ลผกวฮัวมาฆห่าเสมีย ณ ทมีนึ่นฮันี้นเอง และพวกพลกป็กอินเนทืนี้อพรผู้อมกฮับเลทือด เมสืที่อการศทึกสธิรนสรุดลง กองทนัพคน
อธิสราเอลกป็โฉบเขข้าหาฝมูงสนัตวรทภีที่คนฟภีลธิสเตภียทธิรงไวข้เบสืรองหลนัง พวกเขาชทาแหละเนสืรอสนัตวรทภีที่นนัที่นเดภีดี๋ยว
นนัรนเลยและรนับประทานเนสืรอสนัตวรโดยไมตเอาเลสือดออกกตอนตามทภีที่มภีก ทาหนดไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิ
ของโมเสส เหป็นไดข้ชนัดวตาขณะนนัรนเปป็นเวลาเยป็นแลข้วและประชาชนจทึงพข้นจากคทาปฏธิญาณของซาอมูล
แลข้ว

1 ซมอ 14:33-35 ขตาวถมูกรายงานกลนับมายนังซาอมูลเกภีที่ยวกนับการกระททาผธิดนนัรน แลผู้วเขา
กป็ไปทผลซาอผลวห่า "ดผเถอิด พวกพลกทาลฮังททาบาปตห่อพระเยโฮวาหห์ โดยรฮับประทานพรผู้อมกฮับเลทือด" 
และซาอผลจนงรฮับสฮันึ่งวห่า "พวกเจผู้าไดผู้ละเมอิดแลผู้ว จงกลอินี้งกผู้อนหอินใหญห่มาใหผู้เราวฮันนมีนี้" วลภีสรุดทข้ายอาจ



หมายถทึงศธิลานนัรนทภีที่ถมูกใชข้เปป็นแทตนบมูชาในขข้อ 35 หรสือมนันอาจหมายถทึงสถานทภีที่แหตงหนทึที่งทภีที่มภีไวข้
สทาหรนับการเทเลสือดสนัตวรทภีที่ถมูกชทาแหละโดยเหลตาทหารของเขา

ซาอมูลจทึงออกคทาสนัที่งวตา 34 "ทห่านจงกระจฮัดกระจายกฮันไปทห่ามกลางพวกพลและบอกเขาวห่า 
`ใหผู้ทบกคนนทาวฮัวหรทือแกะของตฮัวมาฆห่าเสมียทมีนึ่นมีนึ่แลผู้วรฮับประทาน อยห่ากระททาบาปตห่อพระเยโฮวาหห์
ดผู้วยรฮับประทานพรผู้อมกฮับเลทือด'" คทืนนฮันี้นทบกคนกป็นทาวฮัวมาและฆห่าเสมียทมีนึ่นฮันึ่น ดมูเหมสือนวตาศธิลาใหญต
กข้อนนนัรนในขข้อทภีที่แลข้วอยตางนข้อยกป็หมายถทึงการเทเลสือดออกอยตางเหมาะสม

นอกจากนภีร  35 และซาอผลกป็สรผู้างแทห่นบผชาถวายแดห่พระเยโฮวาหห์ เปป็นแทห่นบผชาแทห่นแรกซนนึ่ง
พระองคห์สรผู้างถวายแดห่พระเยโฮวาหห์ วลภีหลนังนภีรนตาจะมภีความหมายวตาศธิลาใหญตทภีที่ถมูกตนัรงขทึรนทภีที่นนัที่น
กลายเปป็นแทตนบมูชาสาธารณะแทตนแรกทภีที่ซาอมูลสรข้างถวายแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าดข้วย แมข้วตาเขาไดข้
ถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาทภีที่กธิลกาลแลข้วกป็ตาม แทตนบมูชาทภีที่นนั ที่นกป็ถมูกสรข้างอยมูตกตอนแลข้ว ตรงนภีร เขาเรธิที่มสรข้าง
แทตนบมูชาของตนัวเอง แมข้วตาขข้อความตตอไปจะบตงบอกวตาเขาตนัรงใจวตาจะไลตตธิดตามคนฟภีลธิสเตภียไป
กป็ตาม

1 ซมอ 14:36-39 หลนังจากนนัรนซาอผลรฮับสฮันึ่งวห่า "ใหผู้เราลงไปตามคนฟมีลอิสเตมียทฮันี้งกลาง
คทืน แลผู้วรอิบขผู้าวของของเขาเสมียจนรบห่งเชผู้า อยห่าใหผู้เหลทือสฮักคนเดมียวเลย " และเขาทฮันี้งหลายตอบวห่า 
"จงกระททาตามทมีนึ่พระองคห์ทรงเหป็นชอบทบกประการเถอิด" แตห่ปบโรหอิตกลห่าววห่า "ใหผู้เราเขผู้ามาเฝผู้า
พระเจผู้าทมีนึ่นมีนึ่เถอิด" ดนังนนัรนซาอมูลจทึงมรุตงมนั ที่นทภีที่จะไลตตธิดตามคนฟภีลธิสเตภียตตอไปในคสืนนนัรน ประชาชนกป็
เหป็นดภีดข้วย แตตปรุโรหธิตเรธิที่มเครตงขทึรนมาทนันทภีในเรสืที่องนภีรและเสนอวตาพวกเขาควรเชป็คกนับพระเจข้ากตอน 
นภีที่เปป็นแบบอยตางแสนอมตะทภีที่แสดงถทึงการวางแผนกตอนจากนนัรนคตอยแสวงหานทราพระทนัยของ
พระเจข้าทภีหลนัง ดนังทภีที่เราจะไดข้เหป็น พระเจข้าไมตทรงประทนับใจกนับกระบวนการนนัรน

37 และซาอผลกป็ทผลถามพระเจผู้าวห่า "สมควรทมีนึ่ขผู้าพระองคห์จะตอิดตามคนฟมีลอิสเตมียหรทือไมห่ 
พระองคห์จะทรงมอบเขาทฮันี้งหลายไวผู้ในมทือของออิสราเอลหรทือ" แตห่ในวฮันนฮันี้นพระองคห์มอิไดผู้ทรงตอบ
ทห่าน ซาอมูลไดข้ฝตาฝสืนพระบนัญญนัตธิของพระเจข้าอยตางโจตงแจข้งในเรสืที่องเครสืที่องสนัตวบมูชา เขาไดข้วางแผน
แลข้วเรภียบรข้อย คราวนภีร เขาเสาะหาพระพรของพระเจข้าบนสธิที่งเหลตานภีรทนัรงหมด พระเจข้าทรงเมธินเขา



38 และซาอผลจนงตรฮัสวห่า "มาทมีนึ่นมีนึ่เถอิด ทห่านทฮันี้งหลายทมีนึ่เปป็นประมบขของคนออิสราเอลพนงทราบ
และเหป็นวห่าบาปนมีนี้ไดผู้เกอิดขนนี้นอยห่างไรในวฮันนมีนี้ 39 เพราะวห่าพระเยโฮวาหห์ผผผู้ทรงชห่วยออิสราเอล ทรง
พระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด แมผู้ความผอิดนฮันี้นอยผห่ทมีนึ่โยนาธานบบตรชายของขผู้า เขากป็จะตผู้องตายเปป็นแนห่ฉฮัน
นฮันี้น" แตห่ไมห่มมีชายสฮักคนหนนนึ่งทมีนึ่อยผห่ในหมผห่ประชาชนทฮันี้งหมดนฮันี้นตอบพระองคห์ เพราะวตาพระเจข้าไมต
ยอมตอบ ซาอมูลจทึงสนันนธิษฐานวตามภีความบาปในสตวนของใครสนักคน ดข้วยเหตรุนภีร  เขาจทึงตนัรงใจวตาจะ
เชสือดไกตใหข้ลธิงดมู เขาถทึงกนับปฏธิญาณวตาหากเปป็นบรุตรชายของเขาเอง เขากป็จะตข้องตาย อยตางไรกป็ตาม 
ไมตมภีใครกลข้าปรธิปากเกภีที่ยวกนับโยนาธานและการฝตาฝสืนคทาปฏธิญาณของบธิดาตนโดยไมตรมูข้อธิโหนตอธิเหนต

1 ซมอ 14:40-42 ซาอมูลจทึงกลตาวแกตชนชาตธินนัรนทภีที่มารวมตนัวกนันวตา "พวกทห่านทฮันี้งหลาย
อยผห่ฝห่ายหนนนึ่ง เราและโยนาธานบบตรชายของเราจะอยผห่อมีกฝห่ายหนนนึ่ง" และประชาชนทผลซาอผลวห่า "ขอ
จงกระททาตามทมีนึ่พระองคห์ทรงเหป็นชอบเถอิด" 41 ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงทผลพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่ง
ออิสราเอลวห่า "ขอทรงสทาแดงฝห่ายถผก" ขผู้างฝห่ายซาอผลและโยนาธานถผกสลาก แตห่ฝห่ายประชาชนรอด
ไป 42 แลผู้วซาอผลรฮับสฮันึ่งวห่า "จฮับสลากระหวห่างเรากฮับโยนาธานบบตรชายของเรา" และโยนาธานถผก
สลาก

คทาวตา ‘สลาก’ ไมตอยมูตในขข้อความดนังทภีที่ถมูกบตงบอกไวข้โดยการใชข้ตนัวอนักษรเอภียง สธิที่งทภีที่อาจถมูกใชข้
มากกวตากป็คสืออมูรธิมและธนัมมธิมผตานทางปรุโรหธิตทภีที่อยมูตทภีที่นนัที่น นนัที่นเปป็นวธิธภีทภีที่ถมูกก ทาหนดไวข้สทาหรนับการ
แสวงหานทราพระทนัยของพระเจข้าในเรสืที่องหนทึที่งๆ เหป็นไดข้ชนัดวตาหธินศนักดธิธ สธิทธธิธ สองกข้อนนนัรนเมสืที่อถมูกโยน
ลงแลข้วจะตกลงในรมูปแบบทภีที่ถมูกก ทาหนดไวข้โดยบตงบอกนทราพระทนัยของพระเจข้า ซาอมูลขอพระเจข้าใหข้
ประทานการทรงนทาทภีที่สมบมูรณรแบบในเรสืที่องนนัรน ดข้วยเหตรุนภีร  ประชาชนจทึงถมูกคนัดออกกตอน จากนนัรน
โยนาธานจทึงถมูกบตงชภีร ในทข้ายทภีที่สรุด

1 ซมอ 14:43-44 ดนังนนัรนซาอผลจนงตรฮัสกฮับโยนาธานวห่า "เจผู้าไดผู้กระททาอะไร จงบอก
เรามา" โยนาธานกป็ทผลวห่า "ขผู้าพระองคห์ไดผู้ชอิมนทนี้าผนนี้งทมีนึ่ตอิดปลายไมผู้เทผู้าซนนึ่งอยผห่ในมทือของขผู้าพระองคห์
เลป็กนผู้อยเทห่านฮันี้น และดผเถอิด ขผู้าพระองคห์ตผู้องตาย" 44 และซาอผลตรฮัสวห่า "ขอพระเจผู้าทรงลงโทษ
และใหผู้หนฮักยอินึ่งกวห่า โยนาธาน เจผู้าจะตผู้องตายแนห่" เมสืที่อถมูกเผชธิญหนข้า โยนาธานจทึงยอมรนับวตาไดข้รนับ



ประทานนทราผทึรงไปนธิดหนตอย นตาสนใจทภีที่วตาเขายอมรนับในชะตากรรมของตน เขาไมตไดข้โตข้เถภียงหรสือ
ขนัดขสืนเลย ซาอมูลจทึงยสืนยนันโทษประหารชภีวธิตแกตโยนาธานอยตางนตาเลสืที่อมใสและวางโต

1 ซมอ 14:45 อยตางไรกป็ตาม สามนัญสทานทึกของประชาชนกป็มภีชนัยเมสืที่อพวกเขา
แทรกแซงเพสืที่อโยนาธาน แลผู้วประชาชนจนงทผลซาอผลวห่า "โยนาธานควรจะถนงตายหรทือ เขาเปป็นผผผู้ทมีนึ่
ไดผู้นทาใหผู้มมีชฮัยใหญห่ยอินึ่งนมีนี้ในออิสราเอล ขอพระเจผู้าอยห่ายอมใหผู้เปป็นเชห่นนฮันี้นเลย พระเยโฮวาหห์ทรง
พระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด เสผู้นผมของทห่านสฮักเสผู้นหนนนึ่งจะไมห่ตกถนงดอินฉฮันนฮันี้น เพราะในวฮันนมีนี้ทห่านไดผู้
กระททาศนกดผู้วยกฮันกฮับพระเจผู้า" ประชาชนไถห่โยนาธานไวผู้ ทห่านจนงไมห่ถนงตาย

ประชาชนเขข้าใจดภีวตาใครเปป็นตนัวแปรและผมูข้นทาในชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตทภีที่พระเจข้าไดข้ประทาน
แกตพวกเขา พวกเขาจทึงลรุกฮสือขทึรนทข้าทายกษนัตรธิยรของตนและชตวยชภีวธิตโยนาธาน ความเยตอหยธิที่งของ
ซาอมูลเรธิที่มถมูกเผยใหข้เหป็นแลข้ว มนันบดบนังวธิจารณญาณของเขาจนเขายอมใหข้บรุตรของตนถมูกประหาร
ชภีวธิต แนตนอนวตาความมนั ที่นใจของเขาตกไปหลายจรุดเลยในวนันนนัรน

1 ซมอ 14:46 ดนังนนัรน การรนังควานคนฟภีลธิสเตภียจทึงสงบไปพนักหนทึที่ง แลผู้วซาอผลกป็เลอิก
ทฮัพไมห่ตอิดตามคนฟมีลอิสเตมีย และคนฟมีลอิสเตมียกลฮับไปยฮังทมีนึ่อยผห่ของตน ซาอมูลกลนับบข้านไป คนฟภีลธิสเตภี
ยกป็เชตนกนัน ฝตายหลนังพตายแพข้ในการศทึก ฝตายแรกกป็เจป็บเพราะความเยตอหยธิที่งของตน

1 ซมอ 14:47-48 ผมูข้เขภียนจทึงใหข้สรรุปยตอเกภีที่ยวกนับเหตรุการณรตตอไปนภีร เรสืที่องการครองราชยร
ของซาอมูล เมทืนึ่อซาอผลไดผู้รฮับตทาแหนห่งกษฮัตรอิยห์เหนทือออิสราเอลนฮันี้น พระองคห์ไดผู้ทรงตห่อสผผู้บรรดาศฮัตร ผ
ทบกดผู้าน ตห่อสผผู้กฮับโมอฮับ กฮับชนอฮัมโมน กฮับเอโดม กฮับบรรดากษฮัตรอิยห์แหห่งโศบาหห์ และกฮับคนฟมีลอิส
เตมีย ไมห่วห่าพระองคห์จะหฮันไปทางไหน พระองคห์กป็ทรงกระททาใหผู้เขาพห่ายแพผู้ไป 48 พระองคห์ทรง
รวบรวมกองทฮัพ และทรงโจมตมีพวกอามาเลข และทรงชห่วยคนออิสราเอลใหผู้พผู้นจากมทือของบรรดา
ผผผู้ทมีนึ่เขผู้าปลผู้นเขา

หลายอาณาจนักรรอบๆปรธิมณฑลของพรมแดนอธิสราเอลพบวตาตนัวเองตกเปป็นเปข้าแหตงพธิโรธ
ของซาอมูลไลตตนัรงแตตคนโมอนับ คนอนัมโมนและคนเอโดมทภีที่อยมู ตทางทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ ไปจนถทึง
บรรดากษนัตรธิยรแหตงโศบาหร (ซภีเรภีย) ทภีที่อยมูตทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือ จนถทึงคนฟภีลธิสเตภียทภีที่อยมู ตทาง



ทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ และจนถทึงคนอามาเลขทภีที่อยมู ตทางทธิศใตข้ เขาจทึงขนับไลตเหลตาศนัตรมูของคนอธิสราเอล
และชตวยประชาชนของเขาใหข้พข้นจากคนเหลตานนัรน

1 ซมอ 14:49-51 ซามมูเอลใหข้ขข้อมมูลเกภีที่ยวกนับครอบครนัวของซาอมูล ฝห่ายโอรสของซา
อผล มมีโยนาธาน ออิชวมี มฮัลคมีชผวา และชทืนึ่อธอิดาทฮันี้งสองของพระองคห์คทือ คนหฮัวปมีชทืนึ่อเมราบ และชทืนึ่อผผผู้
นผู้องคทือมมีคาล 50 ชทืนึ่อมเหสมีของซาอผลคทืออาหอิโนอฮัม บบตรสาวของอาหอิมาอฮัส และชทืนึ่อแมห่ทฮัพของ
พระองคห์ คทืออฮับเนอรห์ บบตรชายเนอรห์ ลบงของซาอผล 51 คมีชเปป็นบอิดาของซาอผล และเนอรห์ผผผู้เปป็นบอิดา
ของอฮับเนอรห์ เปป็นบบตรชายของอาบมีเอล เขามภีบรุตรหข้าคนดนังทภีที่มภีหมายเหตรุไวข้ นนั ที่นคสือ บรุตรชายสาม
คนและบรุตรสาวสองคน ครอบครนัวภรรยาของเขาถมูกหมายเหตรุไวข้ แมตทนัพของเขาคสืออนับเนอรร
หลานชายของเขา อาบภีเอลทภีที่วตานภีร เปป็นบธิดาของทนัรงคภีชและเนอรร และเปป็นปมูตของซาอมูล ดมู 1 ซามมูเอล 
9:1

1 ซมอ 14:52 แมข้ไดข้รนับชนัยชนะเหนสือคนฟภีลธิสเตภียในตอนแรกกป็ตาม ตลอดรฮัชกาล
ของซาอผลมมีสงครามอยห่างรบนแรงกฮับคนฟมีลอิสเตมียอยผห่เสมอ เมทืนึ่อซาอผลทรงเหป็นผผผู้ใดเปป็นคนแขป็งแรง
หรทือเปป็นคนแกลผู้วกลผู้า กป็ทรงนทามาไวผู้ใชผู้ใกลผู้พระองคห์ ซาอมูลจทึงเกณฑรผมูข้ใดทภีที่เขข้มแขป็งและกลข้าหาญ
ใหข้เขข้ามาอยมูตในกองทนัพของตน

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 15: บททขีที่สวิบหน้าของ 1 ซามมูเอลบนันทขกเหตสุการณณ์เกขีที่ยวกนับซาอมูล
และคนอามาเลข พระเจน้าทรงบนัญชาซาอมูลใหน้ทนาลายคนเหลน่านนัขึ้นจนสวิขึ้นซาก อยน่างไรกป็ตาม ซาอมูล
ละเวน้นสวิที่งของทขีที่ดขีทขีที่สสุดไวน้สนาหรนับตนัวเอง ผมูน้เขขียนบนันทขกเกขีที่ยวกนับ (1) พระพวิโรธของพระเจน้าทขีที่มขีตน่อ
ความไมน่เชสืที่อฟนังของซาอมูล และ (2) การประจนันหนน้าของซามมูเอลกนับซาอมูลวน่าดน้วยเรสืที่องนขีขึ้ บทนขีขึ้เปป็น
บนันทขกทขีที่ใหน้ความเขน้าใจเกขีที่ยวกนับชายผมูน้หนขที่งทขีที่กลนับสนัตยณ์และไมน่เชสืที่อฟนัง

1 ซมอ 15:1-3 คราวนภีรนนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร เปลภีที่ยนจรุดสนใจของเขาไปทภีที่
เหตรุการณรตอนหนทึที่งทภีที่เกธิดขทึรนอาจในอภีกแปดปภีตตอมา ซามผเอลกป็เรมียนซาอผลวห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงใชผู้
ใหผู้ขผู้าพเจผู้ามาเจอิมทห่านเปป็นกษฮัตรอิยห์เหนทือออิสราเอลประชาชนของพระองคห์ เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ขอ



ทห่านฟฮังเสมียงพระวจนะของพระเยโฮวาหห์  ณ เวลาและสถานทภีที่ๆไมตถมูกระบรุเฉพาะเจาะจง ซามมูเอ
ลมาหาซาอมูลและเตสือนใหข้เขาระลทึกวตาพระเจข้าไดข้สนัที่งเขาไวข้กตอนหนข้านนัรนใหข้เจธิมตนัรงซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยร
เขาจทึงสนัที่งซาอมูลใหข้ตนัรงใจฟนังสธิที่งทภีที่เขากทาลนังจะกลตาวตตอไป

2 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรฮัสดฮังนมีนี้วห่า `เราจะลงโทษอามาเลขในการทมีนึ่สกฮัดทางออิสราเอล
เมทืนึ่อเขาออกจากอมียอิปตห์ คนอามาเลขเปป็นชนเผตาหนทึที่งทภีที่อาศนัยอยมูตในคานาอนันตอนใตข้ เมสืที่อคน
อธิสราเอลไดข้เดธินทางออกจากอภียธิปตรมายนังแผตนดธินนนัรนเมสืที่อสภีที่รข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน คนอามาเลขกป็ซรุตม
โจมตภีพวกเขาจากดข้านหลนัง โดยฆตาพวกคนทภีที่อตอนระโหยโรยแรงและคนทภีที่เหนสืที่อยลข้า ดมู อพยพ 
17:8 และพระราชบนัญญนัตธิ 25:17-19

ดนังนนัรน พระเจข้าจทึงทรงสนัที่งซาอมูลวตา 3 บฮัดนมีนี้ทห่านจงไปโจมตมีอามาเลข และททาลายบรรดาทมีนึ่
เขามมีนฮันี้นเสมียใหผู้สอินี้นเชอิง อยห่าปรานมีเขาเลย จงฆห่าเสมียทฮันี้งผผผู้ชายผผผู้หญอิง ทฮันี้งทารกและเดป็กทมีนึ่ยฮังดผดนม ทฮันี้ง
วฮัว แกะ อผฐและลา'" มภีขข้อสนังเกตหลายประการตรงนภีร  ประการแรกคสือ หลนักการเรสืที่องการพธิพากษา
ทภีที่ไมตอาจเลภีที่ยงพข้นไปไดข้ คนอามาเลขไดข้ททาสธิที่งทภีที่โหดรข้ายเมสืที่อสภีที่รข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน บนัดนภีรพระเจข้าจะ
ทรงตวงการพธิพากษากลนับใหข้พวกเขา หธินโมตของพระเจข้าบดชข้าๆแตตมนันบดอยตางละเอภียดจรธิงๆ อาจ
มภีคนทนักทข้วงวตาบรุตรตข้องรนับโทษความบาปของบธิดาดข้วยหรสือ

คทาตอบของคทาถามนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาคนอามาเลขรรุตนนนัรนกป็ชนั ที่วรข้ายพอๆกนับบรรพบรุรรุษของ
พวกเขา ประการทภีที่สอง พระเจข้าทรงสนัที่งซาอมูลใหข้ททาลายคนอามาเลขใหข้สธิรน ซาอมูลไดข้รนับคทาสนัที่งใหข้
ททาลายทสุกสวิที่งทภีที่คนเหลตานนัรนมภีและพวกเขาทสุกคน ประการทภีที่สาม ดนังทภีที่ขข้อความจะแสดงใหข้เหป็น 
พระเจข้ากทาลนังนทาเสนอบททดสอบหนทึที่งตตอหนข้าซาอมูล เขาจะสอบตกอยตางนตาสมเพชและนทา
พระพธิโรธของพระเจข้ามาสมูตตนัวเอง

1 ซมอ 15:4-5 ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงรวบรวมพวกพลและตรวจพลทมีนึ่ตทาบลเทลาออิม ไดผู้
ทหารราบสองแสนคนและคนยผดาหห์หนนนึ่งหมทืนึ่นคน 5 ซาอผลกป็ทรงยกกองทฮัพมายฮังเมทืองแหห่งหนนนึ่ง
ของคนอามาเลข และตฮันี้งซบห่มอย ผห่ในหบบเขา



คทาทภีที่แปลวตา รวบรวม (ชามา) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ไดข้ยธิน’ ความหมายกป็คสือวตา ซาอมูล
ททาใหข้คนอธิสราเอลไดข้ยธิน อาจโดยเสภียงแตรทภีที่ถมูกเปตาใหข้ดนังไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรน โดยเรภียกพวกเขาใหข้
เตรภียมตนัวพรข้อมประจนัญบาน

สถานทภีที่เดธิมทภีที่มภีไวข้สทาหรนับการรวมก ทาลนังพลนตาจะเปป็นทภีที่กธิลกาล ใกลข้เมสืองเยรภีโค อยตางไร
กป็ตาม พวกเขาไดข้ยข้ายออกจากทภีที่นนั ที่นมายนังสถานทภีที่หนทึที่งชสืที่อวตาเทลาอธิมในยมูดาหร ทภีที่นนั ที่นซาอมูลนนับ
จทานวนพลและพบวตาเขามภีทหาร 210,000 นายพรข้อมใชข้งาน อาจเปป็นไดข้วตาคนยมูดาหรสตวนนข้อย
แสดงการตตอตข้านการปกครองของซาอมูลอยมูตบข้าง เขาจทึงเคลสืที่อนทนัพไปยนังเมสืองหนทึที่งของคนอามาเลข
และวางกองซรุตมในหรุบเขาหนทึที่งทภีที่อยมูตใกลข้เคภียง

1 ซมอ 15:6 ขณะเดภียวกนันซาอผลตรฮัสแกห่คนเคไนตห์วห่า "ไปเถอิด จงแยกไปเสมีย ลง
ไปเสมียจากคนอามาเลข เกรงวห่าเราจะททาลายพวกทห่านไปพรผู้อมกฮับเขา เพราะทห่านทฮันี้งหลายไดผู้
แสดงความเมตตาตห่อคนออิสราเอลทฮันี้งหลายเมทืนึ่อเขายกออกมาจากอมียอิปตห์" ดฮังนฮันี้นคนเคไนตห์กป็แยก
ออกไปจากคนอามาเลข คนเคไนตรเปป็นลมูกหลานของเยโธรพตอตาของโมเสส พวกเขาบางคนไดข้
อาศนัยอยมูตในอธิสราเอลมาตลอดหลายรข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน คนอสืที่นๆกป็อาศนัยอยมูตในเนเกฟ (ทธิศใตข้) ซทึที่ง
เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นคนเหลตานภีร  ซาอมูลจทึงเตสือนพวกเขาใหข้หนภีไปเสภียเกรงวตาพวกเขาจะถมูกททาลายใน
การศทึกทภีที่จะมภีขทึรนนภีร  เขาเตสือนใหข้คนเหลตานนัรนระลทึกถทึงความกรรุณาทภีที่มภีตตอคนอธิสราเอลเมสืที่อพวกเขา
ขนัดสนในขณะเดธินทางอพยพออกจากอภียธิปตรเมสืที่อสภีที่รข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน

1 ซมอ 15:7-8 นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร จทึงบนันททึกเกภีที่ยวกนับปฏธิบนัตธิการทางทหาร
ของซาอมูลและซาอผลกป็ทรงกระททาใหผู้คนอามาเลขพห่ายแพผู้ ตฮันี้งแตห่เมทืองฮาวมีลาหห์ไกลไปจนถนงเมทืองชผรห์
ซนนึ่งอยผห่ดผู้านหนผู้าอมียอิปตห์ 8 ทรงจฮับอากฮักกษฮัตรอิยห์ของคนอามาเลขไดผู้ทฮันี้งเปป็น และไดผู้ฆห่าฟฮันประชาชน
เสมียอยห่างสอินี้นเชอิงดผู้วยคมดาบ

เราไมตทราบชนัดเจนเกภีที่ยวกนับเมสืองฮาวธิลาหรทภีที่วตานภีร  แตตบรธิบทบตงบอกชนัดเจนวตาการศทึกนภีร เรธิที่ม
ตข้นทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสืออยตางเหป็นไดข้ชนัดและซาอมูลขนับไลตคนอามาเลขไปทางทธิศตะวนันตก
เฉภียงใตข้สมูตพรมแดนของอภียธิปตร อยตางไรกป็ตาม ทภีที่สทาคนัญกป็คสือมภีการเอตยถทึงการทภีที่เขาไวข้ชภีวธิตอากนัก 



กษนัตรธิยรของคนอามาเลข พระเจข้าไดข้ทรงสนัที่งแลข้ววตาใหข้ประหารชภีวธิตคนอามาเลขทนัขึ้งหมด อภีกครนัร งทภีที่
ซาอมูลบกพรตองในเรสืที่องการเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้า

1 ซมอ 15:9 นอกจากนภีร  ความไมตเชสืที่อฟนังของซาอมูลเรธิที่มเลวรข้ายมากยธิที่งขทึรน แตห่ซา
อผลและประชาชนไดผู้ไวผู้ชมีวอิตอากฮัก และทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบดของแกะกฮับวฮัวและสฮัตวห์อผู้วนพมีกฮับลผกแกะ และสอินึ่งดมีๆ
ทฮันี้งหมด ไมห่ยอมททาลายเสมียอยห่างสอินี้นเชอิง ทบกสอินึ่งทมีนึ่เขาดผถผกและไรผู้คห่า เขากป็ททาลายเสมียสอินี้น หลนังจาก
ททาใหข้ศนัตรมูของตนพตายแพข้ไปแลข้ว ซาอมูลพรข้อมกนับประชาชนทภีที่ททาตามอยตางเขากป็ไวข้ชภีวธิตสธิที่งทภีที่มภี
ประโยชนรซทึที่งรวมถทึงปศรุสนัตวรทภีที่ดภีทภีที่สรุดดข้วย สธิที่งใดทภีที่มภีคตานข้อยหรสือไรข้คตา พวกเขากป็ททาลายเสภีย นภีที่
เปป็นการฝตาฝสืนคทาสนัที่งของพระเจข้าอยตางชนัดเจน

ในขข้อ 3 พระเจข้าไดข้ทรงสนัที่งซาอมูลใหข้ททาลายทสุกอยน่างของคนอามาเลขซทึที่งรวมถทึงปศรุสนัตวรของ
พวกเขาดข้วย เชตนเดภียวกนับในสวนแหตงเอเดน พระเจข้าไดข้ประทานการทดสอบงตายๆไวข้ ซาอมูลสอบ
ตก ความบาปของเขากป็คสือ การไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้า งตายๆแคตนนัรนเลย มนันอาจดมูเหมสือนวตาเปป็นโอกาส
เหมาะและไดข้ก ทาไรทภีที่จะหาของรธิบจากคนอามาเลข อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าไดข้ทรงสนัที่งเขาอยตาง
ชนัดเจนแลข้วใหข้ททาลายทนัรงคนอามาเลขและทรนัพยรสธิที่งของๆพวกเขาทนัขึ้งหมด ซาอมูลไมตปฏธิบนัตธิตามคทา
สนัที่งทนัรงสองเรสืที่อง

1 ซมอ 15:10-12 พระเจข้าทรงเฝข้าดมูความไมตเชสืที่อฟนังของซาอมูล และตรนัสแกตซามมูเอล
แลผู้วพระวจนะแหห่งพระเยโฮวาหห์มายฮังซามผเอลวห่า ไมตมภีระบรุไวข้วตาพระเจข้าตรนัสแกตซามมูเอลอยตางไร 
มนันอาจเปป็นมาโดยนธิมธิตหรสือความฝนัน มนันอาจเปป็นมาโดยเสภียงทภีที่ยธินไดข้โดยตรงเหมสือนทภีที่พระองคร
ไดข้กระททาเมสืที่อซามมูเอลยนังเปป็นเดป็กหนรุตมอยมูตทภีที่พลนับพลากนับเอลภี

ไมตวตากรณภีใด พระเจข้ากป็ทรงแจข้งใหข้ซามมูเอลทราบวตา 11"เราเสมียใจแลผู้วทมีนึ่เราไดผู้ตฮันี้งซาอผล
เปป็นกษฮัตรอิยห์ เพราะเขาไดผู้หฮันกลฮับเสมียจากการตามเรา และไมห่ไดผู้กระททาตามบฮัญญฮัตอิของเรา" คทาทภีที่
แปลวตา เสมียใจ (นาคนัม) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘เสภียใจ’ กลตาวคสือ พระเจข้าตรนัสวตา พระองครทรง
เสภียพระทนัยทภีที่พระองครไดข้ตนัรงซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยร เหตรุผลนตะหรสือ ซาอมูลไดข้ฝตาฝสืนบนัญญนัตธิตตางๆของ
พระองคร



เราไดข้เหป็นถทึงใจทภีที่อตอนไหวของซามมูเอลในคทาพมูดตตอไปนภีร  และซามผเอลกป็โกรธจนงรผู้องทผลตห่อ
พระเยโฮวาหห์คทืนยฮังรบห่ง คทาทภีที่แปลวตา รผู้องทผล (ซาอนัค) ไมตไดข้สสืที่อความหมายวตารข้องไหข้เหมสือนใน
ปนัจจรุบนัน แตตมนันมภีความหมายวตารข้องเรภียก ความหมายทภีที่นตาจะใชตกป็คสือวตา ซามมูเอลอธธิษฐานทมูลตตอ
พระเจข้าตลอดเวลาทภีที่เหลสือของคสืนนนัรน

12 และซามผเอลลบกขนนี้นแตห่เชผู้าตรผห่เพทืนึ่อจะไปหาซาอ ผลในเชผู้าวฮันนฮันี้น และมมีคนไปเรมียนซามผเอล
วห่า "ซาอผลเสดป็จมาทมีนึ่ภผเขาคารเมล และดผเถอิด ทรงมาสรผู้างทมีนึ่ระลนกของพระองคห์แลผู้วกป็หฮันและผห่าน
เรทืนึ่อยไปจนลงไปถนงกอิลกาล" เชข้าตรมูตวนันถนัดมา ซามมูเอลกป็ลรุกขทึรนจากทภีทๆี่ เขาอยมูตขณะนนัรน (นตาจะเปป็นทภีที่
รามาหร) และเตรภียมตนัวไปเผชธิญหนข้าซาอมูล มภีคนบอกเขาวตาซาอมูลไดข้กลนับจากการศทึกไปยนังเขตแดน
ภมูเขาคารเมลกตอน และไดข้สรข้างอนรุสรณรหนทึที่งขทึรนเพสืที่อเปป็นทภีที่ระลทึกถทึงชนัยชนะของตน จากทภีที่นนั ที่นเขากป็
รสืรอคตายพนักและเดธินทางกลนับไปยนังกธิลกาล

เราควรหมายเหตรุไวข้วตาซาอมูลเดธินทางไปหลายสตวนของแผตนดธินอธิสราเอลในการททาเชตนนนัรน
ชมูรรซทึที่งเปป็นทภีทๆี่ การศทึกสงบลงอยมูตทภีที่พรมแดนของอภียธิปตร คารเมลอยมูตขทึรนไปทางเหนสือของชายฝนัที่งตรง
เนสืรอทภีที่สตวนกลางของแผตนดธินนนัรน จากนนัรนเขากป็เดธินทางเขข้าไปในแผตนดธินโดยขข้ามเทสือกเขาตตางๆ
และกลนับลงไปในหรุบเขาจอรรแดนซทึที่งเปป็นทภีที่ตนัรงของกธิลกาล ณ ทภีที่นนั ที่นเองทภีที่ซามมูเอลไปเผชธิญหนข้ากนับ
ซาอมูล 

1 ซมอ 15:13-15 ผมูข้เขภียนบนันททึกตตอไปวตา และซามผเอลกป็มาหาซาอผล และซาอผลเรมียน
ทห่านวห่า "ขอพระเยโฮวาหห์อวยพระพรทห่านเถอิด ขผู้าพเจผู้าไดผู้ปฏอิบฮัตอิตามพระบฮัญญฮัตอิของพระเยโฮ
วาหห์แลผู้ว" เหป็นไดข้ชนัดถทึงความโอข้อวดแบบนตาเลสืที่อมใสขณะทภีที่ซาอมูลคทานนับซามมูเอล เชตนเดภียวกนับพวก
นนักการเมสืองตลอดหลายรข้อยปภีทภีที่ผตานมา เขาคธิดวตาเขาจะหลอกฐานเสภียงของตนไดข้ ซามมูเอลรมูข้ดภีกวตา 
ซาอมูลเปป็นผมูข้ทภีที่ททาใหข้เกธิดชนัยชนะและซามมูเอลไมตไดข้อยมูตทภีที่นนัที่นดข้วย แตตซาอมูลไมตรมูข้วตาพระเจข้าไดข้ทรงแจข้ง
ใหข้ซามมูเอลทราบแลข้ววตาจรธิงๆแลข้วเกธิดอะไรขทึรน ดข้วยเหตรุนภีร  เขาจทึงมาพบซามมูเอลดข้วยความนตา
เลสืที่อมใสแบบเสแสรข้ง



ซามมูเอลตอกกลนับไปวตา 14 "ถผู้าอยห่างนฮันี้นเสมียงแกะทมีนึ่รผู้องเขผู้าหผขผู้าพเจผู้ากฮับเสมียงวฮัวทมีนึ่ขผู้าพเจผู้า
ไดผู้ยอินหมายความวห่ากระไร" ซาอมูลซทึที่งอาจผงะไปเพราะการพมูดตรงๆของซามมูเอลจทึงตอบกลนับไป
วตา 15 "เขาทฮันี้งหลายไดผู้นทามาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลไดผู้ไวผู้ชมีวอิตแกะและวฮัวทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบด เพทืนึ่อ
เปป็นเครทืนึ่องสฮัตวบผชาแดห่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่าน นอกจากนฮันี้นเราทฮันี้งหลายกป็ไดผู้ททาลายเสมีย
สอินี้น" ใหข้เราสนังเกตวตาซาอมูลโทษคนอสืที่น เขากลตาววตาเขาทนัขึ้งหลาย นนัที่นคสือประชาชนเปป็นคนไวข้ชภีวธิต
ของทภีที่ดภีทภีที่สรุดของคนอามาเลข อยตางไรกป็ตาม ขข้อ 9 กลตาวชนัดเจนวตาเปป็นซาอมูลนนัที่นเองทภีที่นทาประชาชน
ใหข้ททาสธิที่งทภีที่พวกเขาไดข้กระททา เหมสือนอาดนัมในสวนนนัรนตอนทภีที่เขาโทษเอวาสทาหรนับความบาปของ
เขา ซาอมูลโทษประชาชนทนันทภีสทาหรนับความบาปของเขา

1 ซมอ 15:16-19 ซามมูเอลกลตาวตทาหนธิซาอมูลทนันทภี แลผู้วซามผเอลจนงเรมียนซาอผลวห่า "ใหผู้
รอกห่อน ขผู้าพเจผู้าจะขอเรมียนทห่านวห่า พระเยโฮวาหห์ตรฮัสกฮับขผู้าพเจผู้าอยห่างไรคทืนนมีนี้" ซามมูเอลจทึงเฉลย
วตาเขารมูข้ไดข้อยตางไรวตาเกธิดอะไรขทึรน พระเจข้าไดข้ตรนัสแกตเขาในคสืนนนัรน ซาอมูลจทึงกลตาวไดข้แตตเพภียงวตา 
"จงกลห่าวไปเถอิด" ซามมูเอลจทึงเตสือนความจทาซาอมูลวตา 17 "แมผู้ทห่านเปป็นแตห่ผผผู้เลป็กนผู้อยในสายตาของ
ทห่านเอง ทห่านกป็ไดผู้รฮับแตห่งตฮันี้งใหผู้เปป็นประมบขของบรรดาตระกผลออิสราเอล และพระเยโฮวาหห์กป็ทรง
เจอิมทห่านไวผู้เปป็นกษฮัตรอิยห์เหนทือออิสราเอลมอิใชห่หรทือ ซาอมูลไดข้เรธิที่มตข้นการครองราชยรของตนดข้วยความ
ถตอมใจและความเจภียมเนสืรอเจภียมตนัว

ซามมูเอลจทึงเตสือนใหข้เขาระลทึกวตา 18 และพระเยโฮวาหห์ทรงใชผู้ใหผู้ทห่านออกไปประกอบกอิจ 
ตรฮัสวห่า `จงไปททาลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสมียใหผู้สอินี้นเชอิง และตห่อสผผู้กฮับเขาจนกวห่าเขาจะถ ผก
ผลาญเสมียหมด' คทาสนัที่งของเขาคสือ ใหข้ททาลายคนอามาเลขใหน้สวิขึ้นเชวิง ซามมูเอลจทึงไตตสวนซาอมูลวตา 

19 เหตบใดทห่านจนงไมห่เชทืนึ่อฟฮังพระสบรเสมียงของพระเยโฮวาหห์ แตห่ไปฉกฉวยทรฮัพยห์สอินึ่งของตห่างๆ และ
กระททาชฮันึ่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์" วลภีทภีที่วตา “ฉกฉวยทรนัพยรสธิที่งของตตางๆ” มภีความหมาย
วตาโฉบลงมาอยตางละโมบเหมสือนนกทภีที่กธินซากศพ เมสืที่อเหป็นโอกาสทภีที่จะรธิบทรนัพยรหลนังจากชนัยชนะ
ทางทหารของตน ซาอมูลจทึงดธิที่งไปเอาของทภีที่ดภีทภีที่สรุดอยตางละโมบ นภีที่เปป็นการไมตเชสืที่อฟนังคทาบนัญชาของ
พระเจข้าโดยตรง



1 ซมอ 15:20-21 ซาอมูลทนักทข้วงวตา "ขผู้าพเจผู้าไดผู้เชทืนึ่อฟฮังพระสบรเสมียงของพระเยโฮวาหห์
แลผู้ว ขผู้าพเจผู้าไดผู้ไปประกอบกอิจตามทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้าไป ขผู้าพเจผู้าไดผู้คบมตฮัวอากฮัก
กษฮัตรอิยห์แหห่งคนอามาเลขมา และขผู้าพเจผู้ากป็ไดผู้ททาลายคนอามาเลขเสมียอยห่างสอินี้นเชอิง 21 แตห่พวกพล
ไดผู้เกป็บสห่วนของทรฮัพยห์เชลยรวมทฮันี้งแกะและวฮัว สห่วนทมีนึ่ดมีทมีนึ่สบดจากของซนนึ่งกทาหนดใหผู้ททาลายเสมียใหผู้
สอินี้นเชอิงนฮันี้น เพทืนึ่อนทามาเปป็นเครทืนึ่องสฮัตวบผชาแดห่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่านทมีนึ่ในเมทืองกอิลกาล"

เราควรหมายเหตรุไวข้วตาการกระททาของซาอมูลนนัรนเปป็นการเชสืที่อฟนังบางสตวน เขาไดข้ททาใหข้คน
อามาเลขพตายแพข้ไปแลข้ว แตตความเชสืที่อฟนังบางสตวนกป็เปป็นการไมตเชสืที่อฟนังบางสตวนดข้วยในคราว
เดภียวกนัน ความไมตเชสืที่อฟนังกป็คสือความไมตเชสืที่อฟนัง พระเจข้าไดข้ทรงวางการทดสอบงตายๆในเรสืที่องความ
เชสืที่อฟนังไวข้ตตอหนข้าซาอมูลแลข้ว เขาสอบตกอยตางนตาสมเพช เขากลายเปป็นคนสะเพรตาและเลธิที่นเลตอใน
การเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า

ใหข้เราสนังเกตวตาเขาพยายามโยนความผธิดไปใหข้ประชาชนอภีกแลข้ว อยตางไรกป็ตาม ในการททา
เชตนนนัรน เขากป็ไปหลบหลนังพวกเขาอยตางเหป็นไดข้ชนัด ทรุกสธิที่งรรุตงและรตวงพรข้อมกนับผมูข้นทา ซาอมูลมภีอทานาจ
สนัที่งการและสธิที่งใดกป็ตามทภีที่ประชาชนกระททากป็ไดข้รนับอนรุญาตจากเขา ใหข้เราสนังเกตดข้วยวตาคราวนภีร เขา
พยายามแกข้ตนัวโดยอข้างวตาพวกเขาตนัรงใจวตาจะถวายสนัตวรทภีที่ดภีทภีที่สรุดของคนอามาเลขเปป็นเครสืที่องสนัตว
บมูชา “แดตพระเยโฮวาหรพระเจข้าของทตานทภีที่ในเมสืองกธิลกาล” ใหข้เราสนังเกตอภีกวตา ซาอมูลเรภียกองครพระ
ผมูข้เปป็นเจข้าวตาพระเจข้าของทน่านและไมตใชตพระเจข้าของขน้าพเจน้า ดข้วยความตกใจกลนัว เขาจทึงเรภียกองคร
พระผมูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าวตาเปป็นพระเจข้าของซามมูเอลและไมตใชตพระเจข้าของเขา ผลลนัพธรไมตเคยททาใหข้วธิธภี
การเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูกตข้อง ซาอมูลพยายามทภีที่จะททาใหข้ความบาปของเขาเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูกตข้องโดยใชข้แนวคธิด
เรสืที่องการปฏธิบนัตธิไดข้จรธิง เมสืที่อถมูกจนับไดข้คาหนนังคาเขา เขาจทึงอข้างวตาเขาจะถวายของรธิบเหลตานนัรนเปป็น
เครสืที่องสนัตวบมูชาแดตพระเจข้า

1 ซมอ 15:22-23 ซามมูเอลถามอยตางทธิที่มแทงใจวตา "พระเยโฮวาหห์ทรงพอพระทฮัยใน
เครทืนึ่องเผาบผชา และเครทืนึ่องสฮัตวบผชามากเทห่ากฮับการทมีนึ่จะเชทืนึ่อฟฮังพระสบรเสมียงของพระเยโฮวาหห์หรทือ 
เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงพอพระทนัยกนับการเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองครมากกวตากนับเครสืที่องสนัตว



บมูชาเพสืที่อปกปธิดความบาปของคนๆหนทึที่ง ซามมูเอลสรรุปประเดป็นนภีรอยตางลทึกซทึร งเมสืที่อเขากลตาววตา ดผเถอิด 
ทมีนึ่จะเชทืนึ่อฟฮังกป็ดมีกวห่าเครทืนึ่องสฮัตวบผชา และซนนึ่งจะสดฮับฟฮังกป็ดมีกวห่าไขมฮันของบรรดาแกะผผผู้ พระเจข้าอยาก
ไดข้การเชสืที่อฟนังมากกวตาแกะผมูข้อข้วนพภีทภีที่สรุดทภีที่ถมูกถวายเปป็นเครสืที่องสนัตวบมูชาเปป็นเครสืที่องบมูชาไถตบาป การ
เชสืที่อฟนังพระเจข้านนัรนดภีกวตาการพยายามทภีที่จะแกข้ไขเพสืที่อชดใชข้ความบาปเยอะ

ซามมูเอลกลตาวตตอไปอภีกวตา 23 เพราะการกบฏกป็เปป็นเหมทือนบาปแหห่งการถทือฤกษห์ถทือยาม 
และความดทืนี้อดนงกป็เปป็นเหมทือนความชฮันึ่วชผู้าและการไหวผู้รผปเคารพ บทเรภียนนภีรลทึกซทึร งจรธิงๆ มนันบอก
เปป็นนนัยชนัดเจนถทึงการจงใจกบฏตตอพระเจข้าของซาอมูล ประเดป็นสทาคนัญไมตใชตเรสืที่องความพลนัรงเผลอ
หรสือความสะเพรตาดข้วยซทรา มนันบอกเปป็นนนัยวตาเขากบฏตตอคทาบนัญชาทภีที่ชนัดเจนของพระเจข้าโดยรมูข้ตนัว
และจงใจ การกบฏเชตนนนัรนเปรภียบเหมสือนกนับการถสือฤกษรถสือยาม (นนัที่นคสือ อาณาจนักรของซาตาน) 
เหป็นไดข้ชนัดวตาความบาปหลนักๆของซาตานคสือการกบฏตตอพระเจข้า ซามมูเอลเหป็นสธิที่งนภีร ในตนัวซาอมูลเชตน
เดภียวกนัน นอกจากนภีร  เขาเปรภียบความดสืรอดทึงวตาเปป็นเหมสือนกนับความชนั ที่วชข้าและการไหวข้รมูปเคารพดข้วย
คทาทภีที่แปลวตา ความดทืนี้อดนง (พนัทซารณ์) ในโครงสรข้างแบบฮธิฟธิลมภีความหมายวตา ‘การททาตามอทาเภอใจ’ 
หรสือ ‘ความหยธิที่งยะโส’ การททาตามอทาเภอใจเชตนนนัรนในการจนัดการสธิที่งตตางๆตามใจชอบเหมสือนทภีที่ซา
อมูลกระททากป็เปป็นความบาปแบบจงใจ (ความชนั ที่วชข้า) และเกสือบจะกลายเปป็นการนมนัสการตนัวเอง 
(การไหวข้รมูปเคารพ)

ซามมูเอลจทึงออกคทาตนัดสธินวตา เพราะเหตบทมีนึ่ทห่านทอดทอินี้งพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ 
พระองคห์จนงทรงถอดทห่านออกจากตทาแหนห่งกษฮัตรอิยห์" คทาทภีที่แปลวตา ทอดทอินี้ง (มาอนัค) มภีความหมาย
พสืรนๆทภีที่สรุดวตา ‘ดมูหมธิที่น’ ซาอมูลในการดมูหมธิที่นคทาบนัญชาของพระเจข้าจทึงปฏธิเสธมนันเสภีย พระเจข้าจทึงทรง
ปฏธิเสธเขาในฐานะกษนัตรธิยรบข้าง คทาประกาศนภีรสะทข้อนสธิที่งทภีที่ซามมูเอลไดข้บอกเขาแลข้วใน 13:13-14 
แมข้วตาซาอมูลจะยนังเปป็นกษนัตรธิยรตตอไปอภีกหลายปภีกป็ตาม พระพรของพระเจข้ากป็ไมตอยมูตบนตนัวเขาอภีกตตอ
ไปแลข้ว เทตาทภีที่เกภีที่ยวกนับพระเจข้า เขาและวงศรวานของเขานนัรนจบสธิรนแลข้วในเรสืที่องการเปป็นกษนัตรธิยร

1 ซมอ 15:24-25 หลนังจากถมูกตทาหนธิอยตางรรุนแรงเชตนนนัรน ซาอมูลจทึงรนับสารภาพวตา 
"ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาบาปแลผู้ว เพราะขผู้าพเจผู้าไดผู้ละเมอิดพระบฮัญญฮัตอิของพระเยโฮวาหห์และคทาของ



ทห่าน เพราะขผู้าพเจผู้าเกรงกลฮัวประชาชนและยอมฟฮังเสมียงของเขาทฮันี้งหลาย เมสืที่อถมูกเผชธิญหนข้า เขากป็
ยอมรนับความบาปของตน อยตางไรกป็ตาม ในความชอกชทราใจแบบแกลข้งททา ซาอมูลกป็ยนังพยายามแกข้ตนัว
อยมูตดภีโดยโยนความผธิดไปใหข้ประชาชน เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตมภีการกลนับใจใหมตทภีที่แทข้จรธิงหรสือการชอกชทรา
ระกทาใจเลย เมสืที่อมภีสธิที่งเหลตานภีร  คนๆหนทึที่งกป็ไมตพยายามแกข้ตนัวหรสือททาใหข้ความบาปของตนเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูก
ตข้องตตอไป ซามมูเอล (นภีที่ยนังไมตรวมพระเจข้า) มองเหป็นทะลรุความไมตจรธิงใจของซาอมูลอยตางชนัดเจน

แมข้กระนนัรน ซาอมูลกป็ยนังพยายามขอรข้องใหข้ซามมูเอลวธิงวอนเผสืที่อเขาอยมู ตดภี เขาขอซามมูเอลวตา 

25 เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ขอทห่านโปรดอภฮัยบาปของขผู้าพเจผู้า และขอกลฮับไปกฮับขผู้าพเจผู้า เพทืนึ่อขผู้าพเจผู้า
จะไดผู้นมฮัสการพระเยโฮวาหห์" ซาอมูลรมูข้แนตวตาซามมูเอลไมตสามารถยกโทษบาปไดข้ หรสืออาจเปป็นไดข้วตา
ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยรของเขาๆยนังผธิดพลาดในเรสืที่องศาสนศาสตรรของตนดข้วย ซาอมูลยนังคธิดอยมู ตอภีกวตา
จะกลนับไปยนังกธิลกาลและจนัดงานเลภีรยงเฉลธิมฉลองชนัยชนะตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทภีที่นนั ที่น เขา
ไมตยอมรนับสธิที่งทภีที่ซามมูเอลเพธิที่งประกาศออกไป

1 ซมอ 15:26 เมสืที่อไดข้ยธินเชตนนนัรน ซามมูเอลจทึงพมูดวตา "ขผู้าพเจผู้าจะไมห่กลฮับไปกฮับทห่าน 
เพราะทห่านทอดทอินี้งพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ทรงถอดทห่านจากเปป็นกษฮัตรอิยห์
เหนทือออิสราเอล" ซามมูเอลไมตอยากยรุตงเกภีที่ยวอะไรกนับซาอมูลแลข้ว เขาเหลสืออดเตป็มทภีกนับซาอมูล นอกจาก
นภีร  เกรงวตาซาอมูลยนังไมตเขข้าใจขข้อความทภีที่เขาสสืที่อ ซามมูเอลประกาศอภีกครนัร งวตาพระเจข้าไดข้ทรงปฏธิเสธเขา
ในฐานะกษนัตรธิยรเหนสืออธิสราเอลแลข้ว

1 ซมอ 15:27-29 ซามมูเอลจทึงกข้าวเทข้าเพสืที่อทภีที่จะเดธินจากไป พอซามผเอลหฮันจะไป ซาอผล
กป็ไดผู้ยนดชายเสทืนี้อของทห่านไวผู้และเสทืนี้อนฮันี้นกป็ขาด ความหมายกป็คสือวตาขณะทภีที่ซามมูเอลหนันเพสืที่อทภีที่จะจาก
ไป ซาอมูลกป็ควข้าชายเสสืรอคลรุมของซามมูเอลไวข้และมนันกป็ขาด ซามมูเอลจทึงตอบกลนับไปวตา 28 และซามผ
เอลเรมียนทห่านวห่า "ในวฮันนมีนี้พระเยโฮวาหห์ไดผู้ทรงฉมีกราชอาณาจฮักรออิสราเอลเสมียจากทห่านแลผู้ว และ
ทรงมอบใหผู้แกห่ผผผู้อทืนึ่นทมีนึ่ดมีกวห่าทห่าน ผมูข้อสืที่นทภีที่วตานนัรน ดนังทภีที่บทตตอไปจะเผยใหข้เหป็น คสือดาวธิด เราควร
หมายเหตรุไวข้วตาซามมูเอลบรรยายถทึงผมูข้สสืบทอดตทาแหนตงของซาอมูลวตาดภีกวตา ยธิที่งไปกวตานนัรน ซามมูเอล
กลตาวชนัดเจนวตาผมูข้สสืบทอดตทาแหนตงของซาอมูลจะเปป็นเพสืที่อนบข้านคนหนทึที่งและไมตใชตบรุตรชายของเขา



หลนังจากกลตาวเชตนนนัรนแลข้ว ซามมูเอลจทึงกลตาวคทาสรุภาษธิตทภีที่ลทึกซทึร ง 29 ยอินึ่งกวห่านมีนี้ผผผู้ทรงเปป็นกทาลฮัง
ของออิสราเอลจะไมห่มบสาหรทือกลฮับใจ เพราะวห่าพระองคห์หาใชห่มนบษยห์ทมีนึ่จะกลฮับใจไมห่" เหป็นไดข้ชนัดวตา
พระเจข้าไมตทรงมรุสา อยตางไรกป็ตาม บางครนัร งพระองครกป็ทรงกลนับพระทนัย (นนัที่นคสือ เปลภีที่ยนใจ) ดมู ปฐม
กาล 6:6 และอพยพ 32:14 ฯลฯ ความหมายตรงนภีรกป็คสือวตาพระเจข้าจะไมตทรงเปลภีที่ยนพระทนัยเกภีที่ยวกนับ
ซาอมูล ซาอมูลหมดทางไปแลข้ว แมข้วตาเขาจะเปป็นกษนัตรธิยรอยมูตตตอไปสนักชนั ที่วเวลาหนทึที่ง วนันเวลาของเขากป็
ถมูกนนับแลข้วและโอรสของเขากป็จะไมตสสืบทอดบนัลลนังกรตตอจากเขา

ใหข้เราสนังเกตชสืที่อเรภียกทภีที่ซามมูเอลใชข้เรภียกพระเจข้า นนั ที่นคสือ “ผมูข้ทรงเปป็นก ทาลนังของอธิสราเอล” ถมูก
ใชข้ครนัร งเดภียวเทตานนัรนในพระคนัมภภีรรมนันจทึงมภีความสทาคนัญเพธิที่มเตธิม คทาทภีที่แปลวตา กทาลฮัง (เนทซนัค) ในความ
หมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สรุดแปลวตา ‘คงอยมูตเปป็นนธิตยร’ ความหมายจทึงบอกเปป็นนนัยถทึง ‘พระองครผมูข้ทรงดทารง
อยมูตเปป็นนธิตยรของอธิสราเอล’

1 ซมอ 15:30-31 ซาอมูลยนังดสืรอดทึงตตอไปและรนับสารภาพความบาปของตน ฝห่ายซาอผล
จนงเรมียนวห่า "ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาบาปแลผู้ว แตห่บฮัดนมีนี้ขอทห่านใหผู้เกมียรตอิแกห่ขผู้าพเจผู้า ตห่อหนผู้าพวกผผผู้ใหญห่
ของประชาชนของขผู้าพเจผู้า และตห่อหนผู้าคนออิสราเอล ขอกลฮับไปกฮับขผู้าพเจผู้าเพทืนึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้
นมฮัสการพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่าน" ซาอมูลยนังอยากไดข้พรของซามมูเอลอยมูตเหมสือนเดธิม แมข้วตา
เขารนับสารภาพอภีกครนัร งแลข้วกป็ตาม เขากป็ยนังอยากไดข้ความชตวยเหลสือ ‘ทางการเมสือง’ กนับประชาชน
อยมูตดภี ดข้วยเหตรุนภีร  31 ซามผเอลจนงกลฮับตามซาอผลไป และซาอผลกป็นมฮัสการพระเยโฮวาหห์

1 ซมอ 15:32-33 อยตางไรกป็ตาม ซามมูเอลเผยวตาเพราะเหตรุใดเขาจทึงตนัดสธินใจทภีที่จะกลนับ
ไปยนังกธิลกาลกนับซาอมูล เขาจะไปจนัดการงานทภีที่ซาอมูลททาคนั ที่งคข้างใหข้เสรป็จ ดข้วยเหตรุนภีรซามมูเอลจทึงกลตาว
วตา "ทห่านทฮันี้งหลายจงนทาอากฮักกษฮัตรอิยห์ของคนอามาเลขมาใหผู้ขผู้าพเจผู้า" และอากฮักกป็เขผู้ามาหาทห่าน
ดผู้วยหนผู้าตาเบอิกบาน อากฮักกลห่าววห่า "ความขมขทืนึ่นแหห่งความตายกป็ผห่านพผู้นไปแนห่แลผู้ว" 33 ฝห่ายซา
มผเอลกลห่าววห่า "ดาบของทห่านไดผู้กระททาใหผู้ผผผู้หญอิงไรผู้บบตรฉฮันใด มารดาของทห่านจะไรผู้บบตรในหมผห่
พวกผผผู้หญอิงทฮันี้งหลายฉฮันนฮันี้น" และซามผเอลกป็ฟฮันอากฮักเสมียเปป็นทห่อนๆตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ทมีนึ่
ในกอิลกาล



อากนักดมูออกทนันทภีวตาซามมูเอลไมตไดข้มาแคตเยภีที่ยมเยภียน ซาอมูลเปป็นนนักการเมสืองทภีที่ปรนับตนัวเกตง ซา
มมูเอลไมตใชต คทาทภีที่แปลวตา หนผู้าตาเบอิกบาน (มาอาดาน) มภีความหมายวตา ‘อยตางระวนังตนัว’ ลองคธิดถทึง
สรุนนัขตนัวหนทึที่งทภีที่สรข้างความยรุตงยากใหข้แกตนายของมนันและถมูกสนัที่งใหข้มาอยมูตดภี อากนักรมูข้วตาตนตกทภีที่นนัที่ง
ลทาบาก ซามมูเอลจทึงหมายเหตรุถทึงชสืที่อเสภียงในเรสืที่องความโหดรข้ายทารรุณของอาก นัก เขาจทึงใหข้อากนักรนับ
โทษอยตางเดภียวกนัน

1 ซมอ 15:34-35 นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร จทึงหมายเหตรุไวข้วตา ฝห่ายซามผเอลกป็ไปรา
มาหห์ และซาอผลกป็เสดป็จขนนี้นไปยฮังวฮังของพระองคห์ทมีนึ่กอิเบอาหห์แหห่งซาอผล 35 และซามผเอลไมห่มาพบซา
อผลอมีกจนวฮันสอินี้นชมีพ แตห่ซามผเอลไดผู้โศกเศรผู้าเพราะซาอผล และพระเยโฮวาหห์ทรงกลฮับพระทฮัยทมีนึ่ไดผู้
ทรงกระททาใหผู้ซาอผลเปป็นกษฮัตรอิยห์เหนทือออิสราเอล

ซามมูเอลกลนับบข้านไป ซาอมูลกป็เชตนกนัน อยตางไรกป็ตาม ซามมูเอลไมตไปพบซาอมูลอภีกเลย ใน 1 
ซามมูเอล 19:24 ซามมูเอลไดข้พบกนับซาอมูลอภีกครนัร งกป็จรธิง แตตมนันเปป็นเหตรุบนังเอธิญและไมตใชตการตนัดสธิน
ใจของซามมูเอล เขาหมดธรุระกนับซาอมูลแลข้ว พระเจข้ากป็เชตนกนัน อภีกครนัร งทภีที่มภีการออกความเหป็นทภีที่นตา
เศรข้าไวข้วตาพระเจข้าทรงเสภียพระทนัยทภีที่พระองครไดข้ตนัรงซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยร เชตนเดภียวกนัน ซามมูเอลกป็โศก
เศรข้าเพราะซาอมูล

***** 

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 16: ตามทขีที่ไดน้ทรงสนัญญาไวน้ พระเจน้าทรงสนัที่งซามมูเอลใหน้เจวิม
กษนัตรวิยณ์องคณ์ตน่อไปแหน่งอวิสราเอล บทนขีขึ้นนาเสนอโอกาสตอนทขีที่ดาววิดถมูกเจวิมเปป็นกษนัตรวิยณ์ จากนนัขึ้นเขา
กป็ไดน้พบกนับซาอมูลเปป็นครนัขึ้งแรก

1 ซมอ 16:1-3 ทนัรงๆทภีที่ซามมูเอลยนังโศกเศรข้าอยมูตดข้วยเรสืที่องสธิที่งทภีที่เกธิดขทึรนกนับซาอมูล พระเย
โฮวาหห์ตรฮัสกฮับซามผเอลวห่า "เจผู้าจะเปป็นทบกขห์เรทืนึ่องซาอผลนานเทห่าใดเลห่า เมทืนึ่อเราถอดเขาจากเปป็น
กษฮัตรอิยห์เหนทือออิสราเอลแลผู้ว จงเตอิมนทนี้ามฮันใหผู้เตป็มเขาสฮัตวห์ของเจผู้า แลผู้วกป็ไปเถอะ เราจะใชผู้เจผู้าไปหา
เจสซมีชาวเบธเลเฮม เพราะวห่าในหมผห่พวกบบตรชายของเขาเราจฮัดเตรมียมกษฮัตรอิยห์องคห์หนนนึ่งไวผู้แลผู้ว



สทาหรฮับเรา" พระเจข้าทรงสนัที่งซามมูเอลใหข้ลสืมเรสืที่องซาอมูลเสภียและไปเจธิมกษนัตรธิยรองครตตอไป เขาจทึงไดข้
รนับบนัญชาใหข้ไปยนังครอบครนัวของเจสซมีชาวเบธเลเฮม

ซามมูเอลทนักทข้วงวตา 2 ซามผเอลกป็กราบทผลวห่า "ขผู้าพระองคห์จะไปอยห่างไรไดผู้ ถผู้าซาอผลไดผู้ยอิน
เขาคงฆห่าขผู้าพระองคห์เสมีย" เมสืที่อไดข้ยธินเชตนนนัรน พระเจข้าจทึงทรงใหข้คทาตอบทภีที่จรธิงใจแกตซามมูเอลหากเขา
ถมูกคนของซาอมูลถาม และพระเยโฮวาหห์ตรฮัสวห่า "จงนทาวฮัวตฮัวเมมียไปกฮับเจผู้าตฮัวหนนนึ่ง และกลห่าววห่า 
`ขผู้าพเจผู้ามาถวายสฮัตวบผชาแดห่พระเยโฮวาหห์' 3 จงเชอิญเจสซมีมาทมีนึ่การถวายสฮัตวบผชานฮันี้น แลผู้วเราจะ
สทาแดงใหผู้เจผู้ารผผู้วห่าเจผู้าควรจะกระททาประการใด เจผู้าจงเจอิมใหผู้เราผ ผผู้ซนนึ่งเราจะบอกชทืนึ่อแกห่เจผู้า" พอไปถทึง
บข้านของเจสซภีแลข้ว พระเจข้ากป็จะทรงบอกซามมูเอลเองวตาจะตข้องททาอะไรตตอไปและตข้องเจธิมใคร

1 ซมอ 16:4-5 ดข้วยเหตรุนภีร  ซามผเอลกป็กระททาตามทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงบฮัญชา และมา
ทมีนึ่เบธเลเฮม พวกผผผู้ใหญห่ของเมทืองนฮันี้นกป็ตฮัวสฮันึ่นออกมาหาทห่านกลห่าววห่า "ทห่านมาอยห่างสฮันตอิหรทือ" ชสืที่อ
เสภียงของซามมูเอลมากตอนหนข้าเขาแลข้ว เขาเปป็นทภีที่รมูข้จนักดภีในฐานะผมูข้พยากรณรทภีที่เขข้มงวดของพระเจข้าผมูข้
ซทึที่งบางครนัร งกป็สทาแดงการพธิพากษาจากพระเจข้า ใหข้เราระลทึกถทึงสธิที่งทภีที่เขากระททาตตออากนักในบททภีที่แลข้ว 
ดข้วยเหตรุนภีร  พวกผมูข้ใหญตของหมมูตบข้านเบธเลเฮมจทึงหวาดกลนัวตนัวสนัที่นเมสืที่อเขามาและถามวตาเขามาอยตาง
สนันตธิหรสือไมต

เมสืที่อไดข้ยธินเชตนนนัรนเขากป็ตอบกลนับไปสนัรนๆวตา 5 "มาอยห่างสฮันตอิ เรามาถวายสฮัตวบผชาแดห่พระ
เยโฮวาหห์ จงชทาระตฮัวของทห่านใหผู้บรอิสบทธอิดิ์ และขอเชอิญมาทมีนึ่การถวายสฮัตวบผชากฮับเรา" และซามผเอล
กป็ชทาระตฮัวเจสซมีและบบตรชายทฮันี้งหลายของทห่านใหผู้บรอิสบทธอิดิ์ และเชอิญเขาเหลห่านฮันี้นใหผู้ไปยฮังการถวาย
สฮัตวบผชา ทนัรงสองคทาทภีที่แปลวตา ชทาระใหผู้บรอิสบทธอิดิ์ (คาดนัช) แมข้วตามาจากรากคทาเดภียวกนันกป็มภีโครงสรข้างทภีที่
ตตางกนัน สตวนทภีที่กลตาวถทึงพวกผมูข้ใหญตของหมมูตบข้านนนัรน คาดนัช ถมูกนทาเสนอในรากฮธิธพาเอลซทึที่งมภีความ
หมายวตา 'consecrate' พวกเขาจทึงตข้องททาตนัวเองใหข้ 'บรธิสรุทธธิธ ' สทาหรนับวโรกาสนภีร  อยตางไรกป็ตาม การ
ใชข้ครนัร งทภีที่สองของคทาวตา คาดนัช กป็อยมูตในรากศนัพทรซทึที่งมภีความหมายวตา 'แยกตนัรงไวข้' ความหมายงตายๆกป็
คสือวตา เจสซภีจะตข้องแยกตนัรงตนัวเองและบรุตรของตนออกจากครอบครนัวอสืที่นๆทภีที่เหลสือแหตงเบธเลเฮมใน
การมายนังการถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาทภีที่จะมภีขทึรนนภีร



1 ซมอ 16:6-7 ดข้วยเหตรุนภีร  อยผห่มาเมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายมาแลผู้วทห่านกป็มองเหป็นเอลมีอฮับจนง
คอิดวห่า "ผผผู้ทมีนึ่พระองคห์ทรงใหผู้เจอิมไวผู้กป็อยผห่ตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์แนห่แลผู้ว" แมข้มธิไดข้มภีระบรุไวข้อยตาง
ชนัดเจน มนันกป็บอกเปป็นนนัยวตาซามมูเอลไดข้แจข้งใหข้เจสซภีทราบเปป็นการสตวนตนัวแลข้ววตาเขามาททาธรุระ
อะไร เจสซภีจทึงพาเอลภีอนับบรุตรชายหนัวปภีของเขา (1 พงศาวดาร 2:13) มาโดยคธิดวตาเขาเปป็นผมูข้ไดข้รนับ
การเจธิมขององครพระผมูข้เปป็นเจข้า

อยตางไรกป็ตาม 7 แตห่พระเยโฮวาหห์ตรฮัสกฮับซามผเอลวห่า "อยห่ามองดผทมีนึ่รผปรห่างหนผู้าตาหรทือทมีนึ่
ความสผงแหห่งรห่างกายของเขา ดผู้วยเราไมห่ยอมรฮับเขา เพราะพระเยโฮวาหห์ทอดพระเนตรไมห่เหมทือน
กฮับทมีนึ่มนบษยห์ดผ ดผู้วยวห่ามนบษยห์ดผทมีนึ่รผปรห่างภายนอก แตห่พระเยโฮวาหห์ทอดพระเนตรจอิตใจ" ดข้วยวธิธภีการ
ทภีที่ไมตถมูกบรรยายไวข้ องครพระผมูข้เปป็นเจข้าตรนัสกนับซามมูเอล เหป็นไดข้ชนัดวตาเอลภีอนับเปป็นคนหลตอและตนัวสมูง 
ซามมูเอลทภีที่นทึกไดข้วตาซาอมูลกป็ตนัวสมูงใหญตกวตาคนอสืที่นๆทภีที่เหลสืออาจคธิดวตาเอลภีอนับคสือคนทภีที่ใชต แตตพระเจข้า
ตรนัสชนัดเจนความจรธิงทภีที่สทาคนัญกวตานนัรนเสภียอภีก แมข้วตามนรุษยรสามารถและมองดมูรมูปลนักษณรภายนอก
จรธิงๆ พระเจข้ากป็ทรงมองเหป็นจธิตใจ นนัที่นแหละคสือสธิที่งทภีที่สทาคนัญทภีที่สรุด

1 ซมอ 16:8-10 จากนนัรน บรุตรชายแตตละคนของเจสซภีกป็ถมูกพาตนัวมาหาซามมูเอล แลผู้ว
เจสซมีกป็เรมียกอาบมีนาดฮับใหผู้เดอินผห่านหนผู้าซามผเอล ทห่านกลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์มอิไดผู้ทรงเลทือกผผผู้นมีนี้" 
9 แลผู้วเจสซมีใหผู้ชฮัมมาหห์เดอินผห่านไป และทห่านกป็กลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์มอิไดผู้ทรงเลทือกผผผู้นมีนี้"10 แลผู้ว
เจสซมีใหผู้บบตรชายทฮันี้งเจป็ดคนเดอินผห่านหนผู้าซามผเอล และซามผเอลบอกกฮับเจสซมีวห่า "พระเยโฮวาหห์
มอิไดผู้ทรงเลทือกคนเหลห่านมีนี้" ขณะทภีที่บรุตรชายหกคนถนัดไปผตานไปตตอหนข้าซามมูเอลทภีละคนๆ พระเจข้ากป็
ตรนัสในใจของเขาและทรงเปธิดเผยวตาไมตมภีสนักคนในคนเหลตานภีรทภีที่ใชต

1 ซมอ 16:11 ดข้วยเหตรุนภีรแลผู้วซามผเอลกลห่าวแกห่เจสซมีวห่า "บบตรชายของทห่านอยผห่ทมีนึ่นมีนึ่
หมดแลผู้วหรทือ" เจสซมีตอบวห่า "ยฮังมมีคนสบดทผู้องอมีกคนหนนนึ่ง ดผเถอิด เขากทาลฮังเลมีนี้ยงแกะอยผห่" และซามผ
เอลกลห่าวแกห่เจสซมีวห่า "จงใชผู้คนไปตามเขามา เพราะเราจะไมห่ยอมนฮันึ่งจนกวห่าเขาจะมาทมีนึ่นมีนึ่" บรุตร
คนสรุดทข้องของเจสซภีคสือ ดาวธิด ก ทาลนังตข้อนแกะของบธิดาอยมูต เพราะวตาเขายนังเดป็ก บธิดาของเขาจทึงไมตคธิด
วตาเขาคสือคนทภีที่ใชต อยตางไรกป็ตาม ซามมูเอลสนัที่งใหข้ใชข้คนไปตามเขามา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือวตาเพลงสดรุดภีทภีที่



ยธิที่งใหญตทภีที่สรุดในสมนัยตตอๆมาของดาวธิดกลตาวถทึงประสบการณรของเขาในฐานะคนเลภีรยงแกะ ดมูเพลง
สดรุดภี 78:70-71 ดข้วย ซามมูเอลสนัที่งวตาจะไมตมภีการเลภีรยงจนกวตาดาวธิดถมูกพาตนัวมา

1 ซมอ 16:12-13 ดนังนนัรนเจสซมีกป็ใชผู้คนไปนทาเขามา ฝห่ายเขาเปป็นคนผอิวแดงๆ มมีใบหนผู้า
สวยและรผปรห่างงามนห่าดผ คทาทภีที่แปลวตา ผอิวแดงๆ (อนัดโมนวิยณ์) มภีความหมายวตา 'แดง' บางคนคธิดวตานภีที่
หมายถทึงสภีผมของเขาแทนทภีที่จะเปป็นสภีผธิวของเขา นนั ที่นนตาจะใชตเพราะวตาใบหนข้าของเขาถมูกเรภียกวตา 
สวย ซทึที่งจรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา 'หลตอ' กลตาวสนัรนๆคสือ ดาวธิด รผปรห่างงามนห่าดผ ความหมายกป็คสือวตา 
เขาหนข้าตาดภีแมข้กระทนั ที่งขณะยนังเปป็นเดป็กหนรุตม และพระเยโฮวาหห์ตรฮัสวห่า "จงลบกขนนี้นเจอิมตฮันี้งเขาไวผู้ 
เพราะเปป็นคนนมีนี้แหละ" พระเจข้าตรนัสชนัดเจนแกตซามมูเอลวตา คนนภีรแหละ

ดข้วยเหตรุนภีร  13 ซามผเอลจนงนทาขวดเขานทนี้ามฮันและเจอิมตฮันี้งเขาไวผู้ทห่ามกลางพมีนึ่ชายของเขา และ
พระวอิญญาณของพระเยโฮวาหห์กป็สวมทฮับดาวอิดตฮันี้งแตห่วฮันนฮันี้นเปป็นตผู้นไป และซามผเอลกป็ลบกขนนี้นกลฮับ
ไปยฮังรามาหห์ ดาวธิดจทึงถมูกเจธิมตนัรงทภีที่นนัที่น เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่ไมตไดข้ถมูกกระททาตตอหนข้าชรุมนรุมชนสตวนใหญต 
แตตททาเปป็นการสตวนตนัวโดยมภีพภีทๆี่ และบธิดาของเขาอยมู ตดข้วย

หลนังจากนนัรน พระวธิญญาณของพระเจข้ากป็เสดป็จมาสถธิตบนเขา อภีกครนัร งทภีที่นภีที่คลข้ายกนับพนันธกธิจ
ของการประกอบดข้วยพระวธิญญาณในพระคนัมภภีรรใหมต ตรงนภีรการเสดป็จมาของพระวธิญญาณของ
พระเจข้าเหป็นไดข้ชนัดวตาเชสืที่อมโยงกนับการทภีที่พระเจข้าทรงเลสือกดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยรและการเจธิมตนัรงเขาเปป็น
กษนัตรธิยร พอททาภารกธิจของตนเสรป็จแลข้ว ซามมูเอลจทึงหนันและกลนับบข้านไปยนังรามาหร

นภีที่ไมตใชตการเอตยถทึงดาวธิดเปป็นครนัร งแรกในพระคนัมภภีรร เขาถมูกเอตยถทึงกตอนหนข้านภีร แลข้วในนางรมูธ 
4:17 ในสตวนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับวงศรตระกมูลของเขา ชสืที่อดาววิดมภีความหมายตรงตนัววตา 'เปป็นทภีที่รนัก'

1 ซมอ 16:14 ขณะเดภียวกนัน ฝห่ายพระวอิญญาณของพระเยโฮวาหห์กป็พรากจากซา
อผล และวอิญญาณชฮันึ่วจากพระเยโฮวาหห์กป็ทรมานซาอผล เมสืที่อพระวธิญญาณเสดป็จมาสถธิตกนับดาวธิดเพสืที่อ
ครองบนัลลนังกรกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล พระองครกป็เสดป็จไปจากซาอมูล คทาทภีที่แปลวตา ชฮันึ่ว (ราราหณ์) 
นอกจากมภีความหมายวตาชนั ที่วในทางศภีลธรรมแลข้ว ยนังมภีความหมายไดข้ดข้วยวตา 'ทรุกขรใจ' แนตนอนวตา
นนัที่นคสือความหมายตรงนภีร  ความหมายเพธิที่มเตธิมทภีที่วตาเขารมูข้สทึกทรมานกป็สนนับสนรุนทรรศนะนภีร  แมข้วตา



พระเจข้าทรงยอมใหข้ซาอมูลอยมูตบนบนัลลนังกรของเขาตตอไป เขากป็อยมูตตตอดข้วยใจทภีที่เปป็นทรุกขร ความบาปไมต
เคยนทามาซทึที่งความชสืที่นชมยธินดภีแตตนทามาซทึที่งสธิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม

1 ซมอ 16:15-16 นตาสนใจทภีที่วตาพวกมหาดเลป็กของซาอมูลดมูออกไมตเพภียงวธิญญาณทภีที่
ทรุกขรใจของซาอมูลเทตานนัรน แตตดมูออกดข้วยวตามนันมาจากพระเจข้า และพวกมหาดเลป็กของซาอผลกป็
กราบทผลวห่า "ดผเถอิด บฮัดนมีนี้วอิญญาณชฮันึ่วจากพระเจผู้ากทาลฮังทรมานพระองคห์อยผห่ ดข้วยเหตรุนภีร  พวกเขาจทึง
ใหข้คทาแนะนทากษนัตรธิยรวตา 16 ขอเจผู้านายของขผู้าพระองคห์ทฮันี้งหลาย จงบฮัญชาผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ผผผู้ทมีนึ่
อยผห่ตห่อพระพฮักตรห์พระองคห์ใหผู้หาคนทมีนึ่มมีฝมีมทือในการดมีดพอิณเขาคผห่ และตห่อมาเมทืนึ่อวอิญญาณชฮันึ่วจาก
พระเจผู้าสอิงพระองคห์ กป็ใหผู้เขาดมีดพอิณเขาคผห่แลผู้วพระองคห์จะหายดมี"

เหป็นไดข้ชนัดวตาคนฮภีบรมูสมนัยนนัรนเขข้าใจถทึงครุณสมบนัตธิในการเยภียวยาของดนตรภีทภีที่เหมาะสม ดนัง
นนัรน จทึงมภีคนเสนอแนะใหข้หานนักเลตนพธิณเกตงๆมาเลตนถวายตตอหนข้ากษนัตรธิยรเมสืที่อเขาเปป็นทรุกขรใจ

1 ซมอ 16:17-19 พอไดข้ยธินคทาแนะนทานภีร  ซาอผลกป็รฮับสฮันึ่งผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์วห่า "จงไป
หาชายคนหนนนึ่งทมีนึ่ดมีดพอิณไดผู้ดมีมาใหผู้เรา นทาเขามาหาเรา" 18 คนหนนนึ่งในพวกผผผู้รฮับใชผู้ทผลวห่า "ดผเถอิด 
ขผู้าพระองคห์เหป็นบบตรชายคนหนนนึ่งของเจสซมีชาวเบธเลเฮม เปป็นผผผู้มมีฝมีมทือในการดมีดพอิณ เปป็นคนกลผู้า
หาญ เปป็นนฮักรบ เฉลมียวฉลาดในกอิจการงาน และเปป็นคนมมีหนผู้าตาดมีและพระเยโฮวาหห์ทรงสถอิตกฮับ
เขา" 19 เพราะฉะนฮันี้นซาอผลจนงสห่งผผผู้สทืนึ่อสารไปยฮังเจสซมีกลห่าววห่า "จงใหผู้ดาวอิดบบตรชายของทห่านผผผู้อยผห่
กฮับแกะนฮันี้นมาหาเรา"

บรรดาผมูข้รนับใชข้ของซาอมูลและซาอมูลเองหารมูข้ไมตวตานนักดนตรภีหนรุตมทภีที่ถมูกนทามาเลตนดนตรภีถวาย
ตตอหนข้าเขาไดข้ถมูกเจธิมตนัรงเปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไปของอธิสราเอลแลข้ว ทภีที่นตาสนใจยธิที่งขทึรนกป็คสือวตาดาวธิด
เปป็นนนักดนตรภีทภีที่มภีฝภีมสือ เขายนังถมูกบรรยายวตาเปป็นคนกลข้าหาญ เปป็นนฮักรบ คทาหลนังนภีรสามารถแปลไดข้
ดข้วยวตาผมูข้ชทานาญศทึก ดาวธิดนตาจะเคยเผชธิญหนข้ากนับหมภีและสธิงโตมาแลข้ว (17:34) และชสืที่อเสภียงของ
เขาในเรสืที่องนภีรกป็เปป็นทภีที่ทราบดภี คทาทภีที่แปลวตา เฉลมียวฉลาด (บวิยณ์น) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา 'สรุขรุม
รอบคอบ' ซทึที่งนตาจะใชตความหมายตรงนภีร  สรรุปกป็คสือ พวกเขาแนะนทาดาวธิดแกตซาอมูล แมข้กระทนั ที่งรมูป
ลนักษณรภายนอกของเขาดข้วยซทรา ดข้วยเหตรุนภีรซาอมูลจทึงสนัที่งเจสซภีใหข้สตงตนัวดาวธิดมายนังราชสทานนักของเขา



1 ซมอ 16:20-21 ดนังนนัรน เจสซมีกป็จฮัดลาตฮัวหนนนึ่งบรรทบกขนมปฮัง และถบงหนฮังใสห่นทนี้าองบห่น
ถบงหนนนึ่ง กฮับลผกแพะตฮัวหนนนึ่ง ฝากไปกฮับดาวอิดบบตรชายของทห่านใหผู้ถวายซาอผล 21 ดาวอิดกป็มาเฝผู้าซา
อผลและเขผู้ารฮับราชการ ซาอผลกป็ทรงรฮักดาวอิดมาก ดาวอิดกป็ไดผู้เปป็นคนถทือเครทืนึ่องอาวบธของซาอผล ซาอมูล
จทึงสตงของกทานนัลเพสืที่อแสดงความเคารพตตอกษนัตรธิยรคสืออาหารชนัรนดภีไปพรข้อมกนับบรุตรชายของเขา ซา
อมูลรนักดาวธิดทนันทภีโดยดาวธิดกป็วางตนัวอยตางมภีปนัญญา เขาจทึงตนัรงดาวธิดเปป็นคนถสือเครสืที่องอาวรุธของเขา
แมข้วตาไมตมภีบนันททึกวตาดาวธิดเคยททาหนข้าทภีที่นนัรนจรธิงๆเลยกป็ตาม

1 ซมอ 16:22-23 ซาอมูลจทึงสตงขตาวกลนับไปหาเจสซภีโดยกลตาววตา "เราขอรผู้องใหผู้ทห่าน 
โปรดอนบญาตใหผู้ดาวอิดมายทืนอยผห่เบทืนี้องหนผู้าเราเถอิด เพราะเขาเปป็นทมีนึ่โปรดปรานในสายตาของเรา" นภีที่
บอกเปป็นนนัยชนัดเจนวตาดาวธิดยนังเปป็นเยาวชนอยมูตและซาอมูลกป็ขออนรุญาตบธิดาของเขาใหข้เขามาอยมูตทภีที่ราช
สทานนักของตน

ดข้วยเหตรุนภีร  23 อยผห่มาเมทืนึ่อวอิญญาณชฮันึ่วจากพระเจผู้ามาสอิงซาอผลเมทืนึ่อไร ดาวอิดกป็หยอิบพอิณเขาคผห่ใชผู้
มทือดมีดถวาย ซาอผลกป็ทรงชบห่มชทืนึ่นขนนี้นและหายดมี และวอิญญาณชฮันึ่วกป็พรากจากพระองคห์ไป เมสืที่อซาอมูล
เรธิที่มรมูข้สทึกหดหมูตและทรุกขรใจ ดนตรภีของดาวธิดกป็ชรุบชมูจธิตวธิญญาณของเขาและเขากป็รมูข้สทึกสดชสืที่นขทึรน 
ดนตรภีดภีๆนนัรนมภีพระพรอยตางแนตนอน มนันสามารถขนับไลตความทรุกขรใจออกไปไดข้ นตาเสภียดายทภีที่วตา
ดนตรภีสมนัยใหมตเยอะแยะททาสธิที่งทภีที่ตรงกนันขข้าม

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 17: บททขีที่สวิบเจป็ดของ 1 ซามมูเอลเปป็นบนันทขกทขีที่ใหน้รายละเอขียดเกขีที่ยว
กนับเหตสุการณณ์ตอนทขีที่ดาววิดสมูน้กนับโกลวิอนัท

1 ซมอ 17:1-3 นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร เรธิที่มตข้นบทสทาคนัญนภีร โดยนทาเสนอภมูมธิหลนัง
ทางประวนัตธิศาสตรร จากนนัรนเปป็นการเคลสืที่อนพลเพสืที่อเตรภียมสมูข้ศทึกทภีที่จะมภีขทึรน ฝห่ายคนฟมีลอิสเตมียกป็
รวบรวมกองทฮัพเพทืนึ่อจะททาสงคราม เขามาชบมนบมกฮันอยผห่ทมีนึ่ตทาบลโสโคหห์ ซนนึ่งเปป็นเขตยผดาหห์ และตฮันี้ง
คห่ายอยผห่ระหวห่างตทาบลโสโคหห์กฮับตทาบลอาเซคาหห์ทมีนึ่เอเฟสดฮัมมอิม เหป็นไดข้ชนัดวตาการรนังควานคน
อธิสราเอลของคนฟภีลธิสเตภียยนังไมตเสรป็จสธิรน สถานทภีที่ๆถมูกเอตยถทึง คสือ โสโคหรและอาเซคาหรตนัรงอยมูตทาง



ทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของกรรุงเยรมูซาเลป็มไมตไกลจากทภีที่ๆภมูเขาตตางๆแหตงยมูดาหรบรรจบกนับทภีที่ราบรธิม
ชายฝนัที่ง

2 และซาอผลกฮับคนออิสราเอลกป็ชบมนบมกฮัน และตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่หบบเขาเอลาหห์ และวางแนวไวผู้
ตห่อสผผู้กฮับคนฟมีลอิสเตมีย 3 คนฟมีลอิสเตมียยทืนอยผห่ทมีนึ่ภผเขาขผู้างหนนนึ่ง และคนออิสราเอลยทืนอยผห่ทมีนึ่ภผเขาอมีกขผู้าง
หนนนึ่ง มมีหบบเขาคฮันึ่นกลาง มภีลทาธารสายหนทึที่งไหลผตานหรุบเขาเอลาหร ฉบนับคธิงเจมสรใชข้คทาวตาภมูเขาสอง
ครนัร ง อยตางไรกป็ตาม คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ฮารณ์) กป็แปลไดข้ดข้วยวตา 'เนธินเขา' วตาทภีที่จรธิงนนัที่นคสือสธิที่งทภีที่โผลตขทึรน
มาจากหรุบเขาเอลาหร ปนัจจรุบนันทางหลวงสายหนทึที่งตนัดผตานสถานทภีทๆี่ เคยมภีการสมูข้รบและสะพานทาง
หลวงเลป็กๆททาดข้วยคอนกรภีตอนันหนทึที่งกป็พาดผตานลทาธารสายนนัรน เมสืที่อเรานทึกภาพตาม ฝนัที่งของคนฟภีลธิส
เตภียกป็อยมูตทางทธิศเหนสือและทธิศตะวนันตกและคนอธิสราเอลตนัรงคตายพนักอยมูตบนเนธินเขาตตางๆทภีที่อยมูตทางทธิศ
ตะวนันออก

1 ซมอ 17:4 ขข้อความบนันททึกไวข้วตา มมีผผผู้หนนนึ่งชทืนึ่อโกลอิอฮัทเปป็นยอดทหารไดผู้ออกมา
จากคห่ายคนฟมีลอิสเตมีย เปป็นชาวเมทืองกฮัท สผงหกศอกคทืบ คทาทภีที่แปลวตา ยอดทหาร (อวิยณ์ช) เปป็นคทาฮภีบรมู
ทนั ที่วไปทภีที่แปลวตา 'ผมูข้ชาย” อยตางไรกป็ตาม ในบรธิบทนภีรมนันมภีความหมายวตา 'ยอดชาย' หรสือ 'แชมเปภีร ยน' 
ชสืที่อ โกลวิอนัท จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา 'แจตมจรนัส' แนตทภีเดภียว ยนักษรใหญตผมูข้นภีร แจตมจรนัสจรธิงๆในเรสืที่อง
สตวนสมูงของเขา ปกตธิศอกหนทึที่งกป็เทตากนับสธิบแปดนธิรว คทืบหนทึที่งเปป็นระยะทางระหวตางปลายนธิรวหนัวแมต
มสือทภีที่ยสืดสรุดจนถทึงปลายนธิรวกข้อยของมสือคนๆหนทึที่ง มนันนตาจะไดข้ประมาณแปดหรสือเกข้านธิรว ดนังนนัรน คสืบ
หนทึที่งจทึงเทตากนับประมาณครทึที่งศอก ดข้วยเหตรุนภีร  โกลธิอนัทจทึงสมูงเกสือบสธิบฟรุต

1 ซมอ 17:5-7 ผมูข้เขภียนบรรยายตตอไปถทึงชรุดเกราะของยนักษรตนนภีร  เขาสวมหมวก
ทองสฮัมฤทธอิดิ์ไวผู้ทมีนึ่ศมีรษะ และสวมเสทืนี้อเกราะ เสทืนี้อเกราะนฮันี้นหนฮักหผู้าพฮันเชเขลเปป็นทองสฮัมฤทธอิดิ์ เชสืที่อ
กนันวตา “เสสืรอเกราะ” ของเขา (โซตทอหรสือเกลป็ดโลหะสทาหรนับเกราะสวมลทาตนัว) มภีนทร าหนนักประมาณ
หนทึที่งรข้อยถทึงหนทึที่งรข้อยหข้าสธิบปอนดร (นทร าหนนักของอนังกฤษ)

นอกจากนนัรน 6 และสวมสนฮับแขผู้งทองสฮัมฤทธอิดิ์ทมีนึ่ขา และมมีหอกทองสฮัมฤทธอิดิ์แขวนอยผห่ทมีนึ่บห่า 
สนนับแขข้งเปป็นเกราะปข้องกนันขาซทึที่งอาจคลรุมตนัรงแตตตข้นขาไปจนถทึงขข้อเทข้า แมข้วตาบตอยครนัร งมนันคลรุมนข้อย



กวตานภีรกป็ตาม คทาทภีที่แปลวตา หอก (ควิยณ์ดาวนณ์) อาจหมายถทึงทวนหรสือแหลน อยตางไรกป็ตาม เนสืที่องจาก
ตรงนภีรมนันททาดข้วยทองเหลสืองและอยมูตระหวตางบตา มนันจทึงนตาจะเปป็นเกราะปข้องกนันรตางกายเพธิที่มเตธิม มนัน
นตาจะหมายถทึงเกราะปข้องกนันลทาตนัวสตวนบนทภีที่ไมตตตางจากทนับทรวง

สรุดทข้าย 7 ดผู้ามหอกนฮันี้นเหมทือนไมผู้กระพฮันึ่นทอผผู้า ตฮัวหอกหนฮักหกรผู้อยเชเขลเปป็นเหลป็ก 
ทหารถทือโลห่ของเขาเดอินออกหนผู้า ภาพเปรภียบของมนันกนับไมข้กระพนั ที่นทอผข้านนัรนไมตชนัดเจน อยตางไร
กป็ตาม มนันกป็บอกเปป็นนนัยวตาหอกของเขานนัรนมภีขนาดใหญตมาก คสือเหมสือนไมข้ซรุงหนาๆทตอนหนทึที่งเลย
ทภีเดภียว

นอกจากนนัรน ปลายหอกทภีที่เปป็นเหลป็กกป็หนนักหกรข้อยเชเขลซทึที่งอยมูตราวๆสธิบสองถทึงสธิบแปด
ปอนดร (เมสืที่อเทภียบกนันแลข้ว สตวนหนัวของคข้อนขนาดใหญตในปนัจจรุบนันปกตธิแลข้วกป็หนนักไมตเกธินสธิบหก
ปอนดร) โกลธิอนัทไมตเพภียงเปป็นคนทภีที่ตนัวใหญตเหมสือนยนักษรเทตานนัรน ชรุดเกราะและอาวรุธของเขายนังททาใหข้
เขาเปป็นคนทภีที่ไมตมภีทางแพข้ใครจรธิงๆเมสืที่อเทภียบกนับมนรุษยรธรรมดาๆ

1 ซมอ 17:8-10 เขาจทึงออกมายทืนตะโกนไปทางแนวออิสราเอลวห่า "เจผู้าทฮันี้งหลายออก
มาททาศนกททาไมเลห่า ขผู้าเปป็นคนฟมีลอิสเตมียไมห่ใชห่หรทือ เจผู้ากป็เปป็นขผู้าของซาอผลไมห่ใชห่หรทือ จงเลทือกคนแทน
พวกเจผู้า ใหผู้เขาลงมาหาขผู้านมีนึ่ โกลธิอนัทมนักไปยสืนในหรุบเขาเอลาหรและทข้าทายคตายพนักทภีที่อยมูตใกลข้เคภียง
ของคนอธิสราเอลใหข้ลงมาสมูข้ก นับเขา

เขากลตาวตตอไปอภีกวตา 9 ถผู้าเขาสามารถสผผู้รบและฆห่าตฮัวขผู้าไดผู้ พวกเราจะยอมเปป็นขผู้าของ
พวกเจผู้า แตห่ถผู้าขผู้าชนะเขาและฆห่าเขาตาย แลผู้วพวกเจผู้าตผู้องเปป็นขผู้าของพวกเรา และรฮับใชผู้เรา" คทา
ทข้าของโกลธิอนัทกป็ไมตมภีอะไรมาก เขาเสนอใหข้มภีการสมูข้ก นันแบบตนัวตตอตนัวระหวตางตนัวเขาเองกนับทหาร
อธิสราเอลทภีที่ถมูกเลสือกออกมา ฝตายไหนแพข้กป็จะกลายเปป็นขข้ารนับใชข้ของประเทศอภีกฝตาย โกลธิอนัทจทึง
ทข้าทายคนอธิสราเอลใหข้สตงคนมาจนัดการเขา 10 และคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นกลห่าววห่า "วฮันนมีนี้ขผู้าขอทผู้า
กองทฮัพออิสราเอล จงสห่งคนมาสผผู้กฮันเถอิด "

1 ซมอ 17:11 ไมตจทาเปป็นตข้องกลตาวเลยวตา เมทืนึ่อซาอผลและคนออิสราเอลทฮันี้งสอินี้นไดผู้ยอิน
ถผู้อยคทาของคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้น เขาทฮันี้งหลายกป็ทผู้อใจและกลฮัวมาก



1 ซมอ 17:12-15 บนัดนภีรจรุดสนใจของเนสืรอหาเปลภีที่ยนไปทภีที่ดาวธิดและครอบครนัวของเขา
แลข้ว ฝห่ายดาวอิดเปป็นบบตรชายของชาวเอฟราธาหห์คนหนนนึ่งแหห่งเมทืองเบธเลเฮมในยผดาหห์ ชทืนึ่อเจสซมี ผผผู้มมี
บบตรชายแปดคน ในรฮัชกาลของซาอผล ชายคนนมีนี้เปป็นคนแกห่แลผู้วเปป็นคนอายบมาก พสืรนเพครอบครนัว
ของดาวธิดถมูกนทาเสนอ บข้านเกธิดของเขาในเมสืองเบธเลเฮมแหตงยมูดาหรถมูกกลตาวชนัดเจน วลภีทภีที่กลตาววตา
เจสซภีเปป็น “ชาวเอฟราธาหร” กป็หมายถทึงชานเมสืองในอดภีตของเมสืองเบธเลเฮม นนั ที่นคสือ เอฟราธาหร 
นางราเชลถมูกฝนังทภีที่นนั ที่น

แมข้วตาเจสซภีถมูกกลตาวถทึงวตามภีบรุตรชายแปดคน มภีแคตเจป็ดคนเทตานนัรนทภีที่ถมูกเอตยชสืที่อ ดมู 1 
พงศาวดาร 2:13-15 ในขข้อพระคนัมภภีรรตอนนนัรน ดาวธิดถมูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็นคนทภีที่เจป็ด อาจเปป็นไดข้วตา
นข้องชายคนหนทึที่งของดาวธิดเสภียชภีวธิตกตอนวนัยอนันควร เขาจทึงไมตถมูกบนันททึกชสืที่อไวข้ใน 1 พงศาวดาร 2 วลภี
ทภีที่กลตาวถทึงเจสซภีวตาเปป็นคนแกตแลข้วอาจมภีไวข้เพสืที่ออธธิบายวตาเพราะเหตรุใดเขาจทึงไมตอยมูตในกองทนัพดข้วย 
หรสืออาจเปป็นไดข้วตาเขาเปป็นชายทภีที่มภีบรรดาศนักดธิธ ในฐานะเปป็น 'ผมูข้ใหญต' คนหนทึที่งของอธิสราเอล เขาจทึง
ถมูกกนันตนัวไวข้อยมูตเบสืรองหลนังเพสืที่อททาการตนัดสธินใจตตางๆ ไมตวตากรณภีใด ดมูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตาพอถทึงตอน
นภีร  เจสซภีไมตใชตคนหนรุตมแลข้ว

ผมูข้เขภียนใหข้รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมโดยหมายเหตรุไวข้วตา 13 บบตรชายใหญห่สามคนของเจสซมี
กป็ตามซาอผลไปททาศนกแลผู้ว ชทืนึ่อของบบตรชายสามคนทมีนึ่ไปททาศนกนฮันี้นคทือ บบตรหฮัวปมีเอลมีอฮับ คนถฮัดมาอา
บมีนาดฮับ และคนทมีนึ่สามชฮัมมาหห์ 14 ดาวอิดเปป็นบบตรสบดทผู้อง พมีนึ่ชายทฮันี้งสามคนกป็ตามซาอผลไป
แลผู้ว 15 แตห่ดาวอิดกลฮับจากซาอผลไปเลมีนี้ยงแกะของบอิดาทมีนึ่เบธเลเฮม

เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดในฐานะเปป็นบรุตรคนสรุดทข้องของครอบครนัวนภีรถมูกถสือวตายนังเดป็กเกธินกวตาทภีที่
จะเขข้ารตวมในกองทนัพ นอกจากนนัรน เพราะวตาพวกพภีที่ๆของเขาไปททาหนข้าทภีที่ทหารปข้องกนันชาตธิแลข้ว 
เขาจทึงเปป็นทภีที่ตข้องการตนัวไวข้ทภีที่บข้านเพสืที่อคอยดมูแลแกะของบธิดา ดนังนนัรน เขาจทึงกลนับบข้านไปเพสืที่อชตวย
เหลสือบธิดาของเขา

1 ซมอ 17:16 ขณะเดภียวกนัน คนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นไดผู้ออกมายทืนอยผห่ทฮันี้งเชผู้าและเยป็น
ตฮันี้งสมีนึ่สอิบวฮัน คนฟภีลธิสเตภียคนนนัขึ้นยตอมหมายถทึงโกลธิอนัท เขาเดธินลงมาในหรุบเขาเอลาหรทรุกเชข้าเยป็นเปป็น



เวลาสภีที่สธิบวนันและพมูดทข้าทายคนอธิสราเอลใหข้ออกมาและททาอะไรสนักอยตาง เหป็นไดข้ชนัดวตาคน
อธิสราเอลไมตเพภียงเสภียขวนัญเทตานนัรนแตตยนังอนับอายขายหนข้าอภีกดข้วย

1 ซมอ 17:17-18 ยข้อนกลนับไปทภีที่เบธเลเฮม เจสซมีสฮันึ่งดาวอิดบบตรชายของตนวห่า "ขผู้าว
คฮันึ่วนมีนี้เอฟาหห์หนนนึ่ง และขนมปฮังสอิบกผู้อนนมีนี้ อฮันจฮัดไวผู้ใหผู้พวกพมีนึ่ชายของเจผู้า จงเอาไปใหผู้พมีนึ่ชายของเจผู้า
ทมีนึ่คห่ายเรป็วๆ 18 และจงนทาเนยแขป็งสอิบชอินี้นนมีนี้ไปใหผู้แกห่ผผผู้บฮังคฮับกองพฮันของเขาดผู้วย ดผวห่าพมีนึ่ชายของเจผู้า
ทบกขห์สบขอยห่างไร แลผู้วรฮับของฝากมาจากเขาบผู้าง"

ในสมนัยโบราณ บางกองทนัพไมตมภีเสบภียงอาหารใหข้แกตไพรตพลของตนเหมสือนทภีที่ปฏธิบนัตธิก นันใน
ปนัจจรุบนัน พวกทหารตข้องพทึที่งพาคนทางบข้านหรสือหาอาหารเองตามทภีที่ททาไดข้ เจสซภีจทึงสตงเสบภียงอาหาร
ไปใหข้บรุตรทนัรงสามของตนทภีที่สนามรบแนวหนข้า เอฟาหรหนทึที่งเปป็นหนตวยตวงของแหข้งสมนัยโบราณซทึที่ง
นตาจะเทตากนับประมาณภาชนะหนทึที่งทภีที่จรุไดข้สธิบแกลลอน ดข้วยเหตรุนภีร เจสซภีจทึงสตงขข้าวคนั ที่วหนทึที่งเอฟาหร 
ขนมปนังสธิบกข้อนและเนยแขป็งสธิบชธิรนไปใหข้บรุตรของตนทภีที่อยมู ตสนามรบแนวหนข้า

แมข้วตาเสบภียงเหลตานภีร เหป็นไดข้ชนัดวตามภีไวข้สทาหรนับเหลตาบรุตรของเจสซภี เขากป็รมูข้จนักกาละเทศะโดย
สนัที่งดาวธิดใหข้นทาเสบภียงอาหารนนัรนไปใหข้แกตผมูข้บนังคนับกองพนันเพสืที่อขออนรุมนัตธิจากเขาและเพสืที่อใหข้เขาเอา
ไปแจก ดาวธิดยนังไดข้รนับคทาสนัที่งใหข้ไปดมูวตาพวกพภีทๆี่ สรุขสบายดภีหรสือไมตและ “รนับของฝากมาจากเขา” 
ดข้วย อยตางหลนังนภีรนตาจะหมายถทึงการไปสอบถามดมูวตาพวกเขาตข้องการสธิที่งใดบข้างหรสือไมต มนันมภีความ
หมายตรงตนัววตาไปสสืบหาดมูวตาพวกเขาไปคทราประกนันดข้วยสธิที่งใดเพสืที่อทภีที่จะไดข้มาซทึที่งสธิที่งตตางๆทภีที่จทาเปป็น 
กลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง  เจสซภีสนัที่งดาวธิดใหข้ไปสสืบหาดมูวตาบรุตรทนัรงสามของเขาตธิดคข้างอะไรผมูข้อสืที่นสทาหรนับ
เสบภียงอาหารตตางๆทภีที่พวกเขาไดข้มาโดยการเชสืที่อไวข้กตอน

1 ซมอ 17:19 ภาพเหตรุการณรถมูกแสดงใหข้เหป็นอภีกครนัร ง ฝห่ายซาอผลกฮับเขาทฮันี้งหลาย
และคนออิสราเอลทฮันี้งปวง อยผห่ทมีนึ่หบบเขาเอลาหห์สผผู้รบกฮับคนฟมีลอิสเตมียอย ผห่ ความหมายกป็คสือวตา กองทนัพ
ของคนอธิสราเอลซทึที่งมภีซาอมูลเปป็นแมตทนัพกป็เคลสืที่อนทนัพเพสืที่อเตรภียมสมูข้รบทภีที่หรุบเขาเอลาหร แมข้วตาสงคราม
นนัรนยนังไมตไดข้เรธิที่มตข้นแบบจรธิงจนัง พวกเขากป็เตรภียมพรข้อมไวข้กตอนและนตาจะมภีคนทภีที่หวาดกลนัวอยมูตตาม
แนวหนข้าอยตางแนตนอน



1 ซมอ 17:20-21 ดนังนนัรนในวนันถนัดมา ดาวอิดจนงลบกขนนี้นแตห่เชผู้ามทืด และทอินี้งแกะไวผู้กฮับผผผู้
ดผแลนทาเสบมียงอาหารเดอินทางไปตามทมีนึ่เจสซมีไดผู้บฮัญชาแกห่เขา และเขากป็มาถนงเขตคห่ายขณะเมทืนึ่อ
กองทฮัพกทาลฮังยกออกไปสผห่แนวรบพลางรผู้องกราวศนก  21 คนออิสราเอลกฮับคนฟมีลอิสเตมียกป็ยกมาจะ
ปะทะกฮันกองทฮัพปะทะกองทฮัพ

เขตคตายทภีที่วตานภีรนตาจะไมตใชตทข้องรตองทภีที่ทหารอธิสราเอลอยมูตเหมสือนในการสงครามสมนัยใหมต แตต
นตาจะเปป็นทข้องรตองดธินแหข้งทภีที่เปป็นคมูเมสืองตนัรงรนับทภีที่อยมูตตลอดแนวสนามรบ หลนักการกป็คสือวตา ศนัตรมูจะ
ตข้องลงไปในทข้องรตองนนัรนและขทึรนมาอภีกฝนัที่งเพสืที่อโจมตภี ซทึที่งททาใหข้พวกเขาเสภียเปรภียบ ดาวธิดมาถทึงทนัน
ตอนทภีที่ทนัรงสองกองทนัพกทาลนังจะเขข้าสมูข้รบกนันพอดภี การรข้องกราวศทึกทภีที่วตานภีร เปป็นกลยรุทธรทางทหารสมนัย
โบราณเพสืที่อปลรุกเรข้าและสรข้างขวนัญก ทาลนังใจพวกทหารใหข้พรข้อมสมูข้รบและหวนังวตาจะขตมขวนัญศนัตรมูไดข้ 
คทาทภีที่แปลวตายกมาจะปะทะกฮัน (อารนัค) มภีความหมายวตาทหารเคลสืที่อนทนัพเตรภียมสมูข้รบ ดนังนนัรน บน
แตตละฝนัที่ง กองทนัพของแตตละฝตายกป็เคลสืที่อนพลตามลทาดนับของตนเพสืที่อเตรภียมสมูข้ศทึก

1 ซมอ 17:22-23 ดนังนนัรน ดาวอิดกป็มอบสฮัมภาระไวผู้กฮับผผผู้ดผแลกองสฮัมภาระ และวอินึ่งไปทมีนึ่
แนวรบไปทฮักทายพมีนึ่ชายของตน 23 เมทืนึ่อเขากทาลฮังพผดกฮันอยผห่ ดผเถอิด คนฟมีลอิสเตมียชาวเมทืองกฮัท ยอด
ทหารทมีนึ่ชทืนึ่อโกลอิอฮัทออกมาจากแนวรบฟมีลอิสเตมีย กลห่าวทผู้าอยห่างแตห่กห่อนและดาวอิดกป็ไดผู้ยอิน

การกลตาวถทึงสฮัมภาระของดาวธิดกป็หมายถทึงสธิที่งของทภีที่เขาไดข้ถสือมา มนันคสือเสบภียงอาหารทภีที่เขา
ไดข้นทามา เขาจทึงฝากมนันไวข้ก นับ ‘ผมูข้ดมูแลกองสนัมภาระ’ ทภีที่เขข้าเวรอยมู ตขณะนนัรนและวธิที่งเขข้าไปในกองทนัพ
เพสืที่อหาตนัวพภีทๆี่ ของเขา พอเจอตนัวพวกเขาและพมูดครุยก นับพวกเขาแลข้ว โกลธิอนัทกป็แสดงตนัวทภีที่หนข้า
สนามรบอภีกเชตนเคยและพมูดทข้าทายคนอธิสราเอลใหข้ออกมาและททาอะไรสนักอยตาง คทาวตา “อยตางแตต
กตอน” นตาจะหมายถทึงขข้อเสนอของเขาทภีที่มภีบรรยายไวข้ในขข้อ 8-10 อยตางไรกป็ตาม คราวนภีรดาวธิดหนรุตม
กป็ไดข้ยธินกนับหมูตนัวเองถทึงคทาทข้าทายทภีที่ดมูหมธิที่นเหยภียดหยามของยนักษรชาวฟภีลธิสเตภียคนนนัรน

1 ซมอ 17:24-25 ดาวธิดไมตเพภียงไดข้ยธินคทาทข้าทายของโกลธิอนัทกนับหมูตนัวเองเทตานนัรน เขายนัง
เหป็นกนับตาวตามนันสตงผลอยตางไรตตอผมูข้คนของเขาดข้วย เมทืนึ่อบรรดาคนออิสราเอลเหป็นชายคนนฮันี้นกป็วอินึ่งหนมี



เขาไป กลฮัวเขามาก โกลธิอนัทไมตเพภียงขตมขวนัญคนอธิสราเอลไดข้เทตานนัรน เขายนังททาใหข้พวกเขาหวาดกลนัว
อภีกดข้วย

นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาดาวธิดยสืนดมูอยมูตขณะทภีที่คนอธิสราเอลวธิที่งหนภีไปยนังแนวหลนังดข้วยความหวาด
กลนัว 25 คนออิสราเอลพผดวห่า "เจผู้าเคยเหป็นคนทมีนึ่ออกมานฮันี้นหรทือ เขาออกมาทผู้าทายออิสราเอลแทผู้ๆ ถผู้า
ใครฆห่าเขาไดผู้ กษฮัตรอิยห์จะพระราชทานทรฮัพยห์ใหผู้เขามากมาย และจะมอบราชธอิดาใหผู้ดผู้วย และ
กระททาใหผู้วงศห์วานบอิดาของเขาเปป็นคนยกเวผู้นการเกณฑห์ในออิสราเอล"

นภีที่บอกเปป็นนนัยอภีกวตาดาวธิดไมตไดข้เสภียขวนัญเพราะโกลธิอนัทเลย ดข้วยเหตรุนภีร  คนในกองทนัพจทึงไมต
เพภียงพมูดกนันถทึงคทาทข้าทายของโกลธิอนัทเทตานนัรนแตตยนังกลตาวดข้วยวตาซาอมูลไดข้สนัญญาไวข้วตาจะปมูนบทาเหนป็จ
อยตางงามใหข้แกตผมูข้ใดกป็ตามทภีที่ฆตาเจข้ายนักษรตนนภีร ไดข้ เขาเสนอวตาจะยกบรุตรสาวของตนใหข้แตตงงานกนับผมูข้
ชนะและเขาสนัญญาวตาจะใหข้คนๆนนัรนไดข้รนับการยกเวข้นไมตตข้องเสภียภาษภี อากรหรสือสตวยใดๆทนัรงสธิรนแกต
กษนัตรธิยร

แมข้กระนนัรน ไมตมภีชายสนักคนเดภียวในกองทนัพของเขาทภีที่สนใจ เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลกป็ไมตกลข้า
พอทภีที่จะตตอกรกนับเจข้ายนักษรนนัรนดข้วยตนัวเองแมข้วตาเขาตนัวสมูงใหญตกวตาใครๆในกองทนัพของเขาเองกป็ตาม

1 ซมอ 17:26-27 ดาวธิดประหลาดใจทภีที่ไมตมภีใครยอมลรุกขทึรนเผชธิญวธิกฤตธินภีร เลย เขาจทึง
กลห่าวแกห่ชายคนทมีนึ่ยทืนอยผห่ขผู้างเขาวห่า "เขาจะททาอยห่างไรแกห่คนทมีนึ่ฆห่าคนฟมีลอิสเตมียคนนมีนี้ไดผู้ และนทาเอา
ความเหยมียดหยามออิสราเอลไปเสมีย คนฟมีลอิสเตมียผผผู้มอิไดผู้เขผู้าสบหนฮัตคนนมีนี้คทือใครเลห่า เขาจนงมาทผู้าทาย
กองทฮัพของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมห์อยผห่"

ดาวธิดเหป็นวตาวธิกฤตธิครนัร งนภีร เปป็นมากกวตาการททาใหข้ชนชาตธิของเขาตข้องอนับอายขายหนข้า เขา
ตนัดสธินถมูกตข้องแลข้ววตาชายคนนภีร เปป็น “คนฟภีลธิสเตภียผมูข้มธิไดข้เขข้าสรุหนนัต” นภีที่บอกเปป็นนนัยถทึงความเกลภียด
ชนังทภีที่มภีตตอชาตธิก ทาเนธิดแบบคนนนับถสือพระตตางดข้าวของศนัตรมูของพวกเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยวตา
พระเจข้าทรงสามารถจนัดการเจข้ายนักษรตนนภีร ไดข้ ดาวธิดจทึงถามวตาชายคนนภีรคธิดวตาตนัวเองเปป็นใครถทึงมา
 “ทข้าทายกองทนัพของพระเจข้าผมูข้ทรงพระชนมรอยมู ต”



ซาอมูลและคนของเขาไมตนตาจะคธิดถทึงวธิกฤตธิครนัร งนภีร ในแงตนนัรน ดาวธิดคธิด นภีที่ไมตใชตแคตการเหยภียด
หยามพวกเขาเปป็นการสตวนตนัวหรสือระดนับชาตธิเทตานนัรน แตตมนันเปป็นการเหยภียดหยามพระเจข้าของพวก
เขา นอกจากนนัรน โดยการหมายเหตรุไวข้วตาพระองครทรงเปป็นพระเจข้าผมูข้ทรงพระชนมรอยมู ต ดาวธิดกป็บอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพระเจข้าจทึงทรงสามารถทภีที่จะททาอะไรสนักอยตางกนับคนทภีที่พมูดจาดมูหมธิที่นพระเจข้าผมูข้
นภีร ไดข้ ดข้วยเหตรุนภีร  ผมูข้ทภีที่จะทข้าทายเจข้ายนักษรตนนภีร ในพระนามของพระเจข้ากป็จะไปดข้วยฤทธธิธ เดชของ
พระเจข้า

เพสืที่อตอบคทาถามปลายเปธิดของดาวธิด 27 ประชาชนกป็ตอบเขาอยห่างเดมียวกฮันวห่า "ผผผู้ทมีนึ่ฆห่าเขา
ไดผู้กป็จะไดผู้รฮับดฮังทมีนึ่กลห่าวมาแลผู้วนฮันี้น" นนัที่นคสือ ดนังทภีที่ไดข้บรรยายไวข้แลข้วกตอนหนข้านภีร  (ขข้อ 25) ซาอมูลจะ
ปมูนบทาเหนป็จเชตนนนัรนแกตผมูข้ชนะ

1 ซมอ 17:28-29 ขณะเดภียวกนัน พวกพภีที่ๆของดาวธิดกป็ไดข้ยธินนข้องชายของตนพมูดสธิที่งทภีที่
พวกเขาคธิดวตาอวดเกตง พวกเขาจทึงรมูข้สทึกขายหนข้า ดนังนนัรน ฝห่ายเอลมีอฮับพมีนึ่ชายหฮัวปมีไดผู้ยอินคทาทมีนึ่ดาวอิดพผด
กฮับชายคนนฮันี้น เอลมีอฮับกป็โกรธดาวอิดกลห่าววห่า "เจผู้าลงมาททาไม เจผู้าทอินี้งแกะไมห่กมีนึ่ตฮัวทมีนึ่ถอินึ่นทบรกฮันดารไวผู้
กฮับใคร ขผู้ารผผู้ถนงความทะเยอทะยานของเจผู้า และความคอิดชฮันึ่วของเจผู้า เพราะเจผู้าลงมาเพทืนึ่อจะมาด ผเขา
รบกฮัน" เอลภีอนับตตอวตาดาวธิดโดยการถามวตา “เจข้ามาททาอะไรทภีที่นภีที่ ททาไมเจข้าไมตดมูแลแกะของพตอ” เอลภี
อนับลงโทษนข้องชายของตนตตอไปโดยวธิพากษรวธิจารณรอรุปนธิสนัยของเขา เขาอาจถากถางดาวธิดโดยใชข้
คทาพมูดมากมายวตา “ขข้ารมูข้นะวตาเจข้าเยตอหยธิที่งเกธินกวตาทภีที่จะดมูแลแกะของพตอ ขข้ารมูข้ความคธิดชนั ที่วของเจข้า (นนัที่น
คสือ ทนัศนคตธิทภีที่ไมตดภีของเจข้า) เจข้าแคตอยากมาดมูเขารบกนัน”

เอลภีอนับแสดงความรนักแบบพภีที่นข้องแกตนข้องชายคนสรุดทข้องของเขานข้อยจรธิงๆ เขาขายหนข้าทภีที่
ดาวธิดโผลตมาในชตวงเวลาวธิกฤตธิเชตนนภีร และพมูดจาตนัดสธินความไรข้สมรรถภาพของกองทนัพของพวก
เขา

ดาวธิดไดข้แตตยสืนอทึรงและถามวตา 29 "ผมไดผู้ททาอะไรไปแลผู้วเลห่า ไมห่มมีเหตบผลหรทือ" คทาทภีที่แปลวตา
เหตบผล (ดาบารณ์) มภีความหมายตรงตนัวและมนักแปลเปป็น ‘คทาพมูด’ หรสือ ‘สรุนทรพจนร’ ดาวธิดนตาจะ



กทาลนังหมายถทึงคทาพมูดทข้าทายของโกลธิอนัท แนตทภีเดภียว มภีเหตรุจรธิงๆ มนันคสือการทข้าทายไมตใชตแคตคน
อธิสราเอลเทตานนัรน แตตยนังทข้าทายพระเจข้าแหตงอธิสราเอลดข้วย

1 ซมอ 17:30 ดข้วยความเหลสืออด ดาวธิดจนงหฮันไปหาคนอทืนึ่นเสมีย และพผดอยห่าง
เดมียวกฮัน และประชาชนกป็ตอบแกห่เขาอยห่างคราวกห่อน เอลภีอนับไมตเหป็นใจเขาหรสือไวข้หนข้าเขาเลย ดข้วย
เหตรุนภีร  ดาวธิดจทึงหนันไปหาคนอสืที่นและถามคทาถามเดธิมวตา ไมห่มมีเหตบผลหรทือ พวกเขาไดข้แตตตอบกลนับไป
ดข้วยถข้อยคทาทภีที่ซาอมูลไดข้ประกาศแลข้ว ดมู ขข้อ 25

1 ซมอ 17:31-32 คทาพมูดของดาวธิดและการประเมธินสถานการณรของเขาไดข้ยธินไปถทึงหมู
ซาอมูลเมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายไดผู้ยอินคทาทมีนึ่ดาวอิดพผด เขาทฮันี้งหลายกป็เลห่าความใหผู้ซาอผลทราบ ซาอผลจนงใชผู้คนใหผู้
มาตามดาวอิด พอถมูกเรภียกตนัวใหข้ไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยร 32 ดาวอิดกป็ทผลซาอผลวห่า "อยห่าใหผู้จอิตใจของผผผู้ใดฝห่อ
ไปเพราะชายคนนฮันี้นเลย ผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์จะไปสผผู้รบกฮับคนฟมีลอิสเตมียคนนมีนี้ "

นตาจะมภีเหตรุผลหลายประการทภีที่ททาใหข้ดาวธิดกลข้าหาญ ประการแรก พระวธิญญาณขององคร
พระผมูข้เปป็นเจข้ายนังสถธิตอยมูตบนตนัวเขาตนัรงแตตเขาไดข้รนับการเจธิมตนัรงโดยซามมูเอล ประการทภีที่สองดาวธิดไดข้สมูข้
กนับพวกสนัตวรปตาและมภีชนัยมาแลข้ว เขาจทึงรมูข้วตามภีวธิธภีลข้มเจข้ายนักษรตนนภีร  เขาจทึงประกาศวตาเขาเองจะไปสมูข้
กนับโกลธิอนัท

1 ซมอ 17:33 ซาอมูลไมตรมูข้สทึกประทนับใจนนักกนับความปากกลข้าของเขา เขาจทึงททาเปป็น
ไมตสนใจดาวธิดโดยกลตาววตา "เจผู้าไมห่สามารถทมีนึ่จะไปสผผู้รบกฮับชายฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นดอก เพราะเจผู้า
เปป็นแตห่เดป็กหนบห่ม และเขาเปป็นทหารชทานาญศนกมาตฮันี้งแตห่หนบห่มๆแลผู้ว" ซาอมูลเตสือนความจทาดาวธิดวตา
เขายนังเปป็นแคตเดป็กหนรุตม ตรงกนันขข้าม โกลธิอนัทเปป็นหนรุตมใหญตทภีที่ไดข้รนับการฝทึกฝนการสมูข้รบมาตนัรงแตต
เดป็กๆ เขาชทานาญในการสมูข้มสือเปลตา นอกจากนนัรนเขายนังเปป็นยนักษรอภีกดข้วย

1 ซมอ 17:34-36 ดาวธิดไมตเลธิกลข้มความตนัรงใจแตตอยตางใด ดาวธิดจทึงกลตาวแกตซาอมูลวตา 
"ผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์เคยดผแลแพะแกะของบอิดา และเมทืนึ่อมมีสอิงโตหรทือหมมีมาเอาลผกแกะตฮัวหนนนึ่งไป
จากฝผง



35 ขผู้าพระองคห์กป็ไลห่ตามฆห่ามฮัน และชห่วยลผกแกะนฮันี้นใหผู้พผู้นมาจากปากของมฮัน ถผู้ามฮันลบกขนนี้น
ตห่อสผผู้ขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์กป็จฮับหนวดเคราของมฮัน และท บบตมีมฮันจนตาย 36 ผผผู้รฮับใชผู้ของ
พระองคห์ไดผู้ฆห่าสอิงโตและหมมีนฮันี้นมาแลผู้ว คนฟมีลอิสเตมียผผผู้มอิไดผู้เขผู้าสบหนฮัตคนนมีนี้กป็เปป็นเหมทือนสฮัตวห์เหลห่า
นฮันี้นตฮัวหนนนึ่ง ดผู้วยเขาไดผู้ทผู้าทายกองทฮัพของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมห์อยผห่"

เราไดข้เหป็นถทึงอรุปนธิสนัยและความกลข้าหาญของดาวธิด ตอนทภีที่เขาเปป็นคนเลภีรยงแกะของบธิดาอยมูต
นนัรน ทนัรงสธิงโตและหมภีไดข้โจมตภีฝมูงแกะนนัรนและขโมยลมูกแกะไป ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือวตาสนัตวรปตา
พวกนภีร ไมตไดข้โจมตภีดาวธิด แตตเขาไลตลตาพวกมนัน บางทภีขณะทภีที่สธิงโตตนัวนนัรนคาบลมูกแกะอยมูตในปากของ
มนัน ดาวธิดกป็ททาใหข้มนันตกใจ ควข้าเคราของมนันไวข้และเชสือดคอของมนันเสภีย เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาจนัดการหมภี
นนัที่นดข้วยกลยรุทธรแบบเดภียวกนัน ไมตมภีหมายเหตรุไวข้วตาพวกมนันเปป็นสธิงโตหรสือหมภีชนธิดใด บางชนธิดกป็ตนัว
ใหญตและกข้าวรข้าวกวตาชนธิดอสืที่นๆ ไมตวตากรณภีใด ดาวธิดกป็มภีความกลข้าหาญทภีที่จะเผชธิญหนข้ากนับสนัตวรหนัว
ขโมยเหลตานภีร และหยรุดยนัรงพวกมนันมธิใหข้หนภีไปไดข้ เพราะเหตรุทภีที่วตาเจข้ายนักษรตนนภีร เปป็นคนนนับถสือพระ
ตตางดข้าวทภีที่ไมตเขข้าสรุหนนัตซทึที่งทข้าทายกองทนัพของพระเจข้าผมูข้ทรงพระชนมรอยมู ต ดาวธิดจทึงวางแผนทภีที่จะ
เผชธิญหนข้ากนับเขาเหมสือนกนับทภีที่เขาไดข้เผชธิญหนข้ากนับพวกสนัตวรปตา

1 ซมอ 17:37 ดาวธิดรมูข้วตาตนมภีชนัยชนะเหนสือศนัตรมูทภีที่มภีแตข้มตตอกวตาขนาดนนัรนไดข้
อยตางไร เขาจทึงกลตาวตตอไปวตา "พระเยโฮวาหห์ผผผู้ทรงชห่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากเทผู้าของสอิงโตและ
จากเทผู้าของหมมี จะทรงชห่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากมทือของคนฟมีลอิสเตมียคนนมีนี้" และซาอผลจนงตรฮัสแกห่
ดาวอิดวห่า "จงไปเถอะ และพระเยโฮวาหห์จะทรงสถอิตอยผห่กฮับเจผู้า"

พระเยโฮวาหรพระเจข้าเปป็นผมูข้ทภีที่ไดข้ประทานชนัยชนะแกตเขาเหนสืออรุข้งตภีนสธิงโตและหมภี ดนังนนัรน 
ดาวธิดจทึงมนั ที่นใจวตาพระเจข้าจะประทานชนัยชนะเหนสือโกลธิอนัท ซาอมูลไดข้แตตพมูดวตา “จงไปเถอะ และ
พระเยโฮวาหรจะทรงสถธิตอยมูตกนับเจข้า” เขาจะพมูดอะไรไดข้อภีก หากดาวธิดเตป็มใจทภีที่จะจนัดการก นับเจข้ายนักษร
นนัที่นในพระนามของพระเจข้า กป็ขอใหข้ฤทธธิธ เดชมากกวตานภีร จงมภีแกตเขา

1 ซมอ 17:38-39 ซาอมูลจทึงยสืนกรานใหข้ดาวธิดใชข้เครสืที่องอาวรุธของเขาเอง ซทึที่งแนตนอนวตา
เปป็นของดภีทภีที่สรุดในอธิสราเอล แลผู้วซาอผลกป็ทรงเอาเครทืนึ่องอาวบธของพระองคห์สวมใหผู้ดาวอิด ทรงสวม



หมวกทองสฮัมฤทธอิดิ์บนศมีรษะของเขา และสวมเสทืนี้อเกราะใหผู้เขา 39 และดาวอิดกป็คาดดาบทฮับเครทืนึ่อง
อาวบธ เขาลองเดอินดผกป็เหป็นวห่าใชผู้ไมห่ไดผู้ เพราะเขาไมห่ชอิน แลผู้วดาวอิดจนงทผลซาอผลวห่า "ขผู้าพระองคห์จะ
สวมเครทืนึ่องเหลห่านมีนี้ไปไมห่ไดผู้ เพราะวห่าขผู้าพระองคห์ไมห่ชอิน" ดาวอิดจนงปลดออกเสมีย

ความไมตเขข้ากนันของสถานการณรนภีรคงนตาขบขนันจรธิงๆหากมนันไมตจรธิงจนังขนาดนนัรน ซาอมูลเปป็น
หนรุตมใหญตทภีที่ตนัวสมูงมากๆ ดาวธิดยนังเปป็นเดป็กหนรุตมคนหนทึที่งทภีที่ยนังไมตโตเตป็มทภีที่ เหป็นไดข้ชนัดอยมูตแลข้ววตาชรุด
เกราะของซาอมูลจะใสตไมตพอดภีตนัวดาวธิดแนตๆกตอนทภีที่เขาจะลองสวมมนันดมูเสภียอภีก วลภีทภีที่วตา “เขาลอง
เดธินดมูกป็เหป็นวตาใชข้ไมตไดข้” แปลไดข้วตา “และเขาพยายามทภีที่จะไป แตตเขายนังไมตไดข้พธิสมูจนรมนัน” ดาวธิดลอง
ขยนับตนัวไปมาในเสสืรอเกราะของซาอมูล แตตเขากป็ปฏธิเสธทภีที่จะใชข้มนันในทนันทภีและไมตไดข้ลองพธิสมูจนรมนัน 
(นนัที่นคสือ ทดสอบมนัน) เขาบอกซาอมูลอยตางสรุภาพวตาตนไมตสามารถออกไปรบในชรุดเกราะของเขาไดข้
เพราะวตาเขายนังไมตเคยทดสอบมนันในการสมูข้รบเลย ดข้วยเหตรุนภีร เขาจทึงถอดมนันออกเสภีย

การตนัดสธินใจของดาวธิดไมตเพภียงมภีปนัญญาเทตานนัรน มนันยนังแสดงออกถทึงหลนักการฝตายวธิญญาณ
ทภีที่ยธิที่งใหญตกวตาดข้วย จรุดสนใจของเขาคสือ การไปในฤทธธิธ เดชขององครพระผมูข้เปป็นเจข้า แผนการของซา
อมูลคสือ การไปในกทาลนังของมนรุษยรพรข้อมกนับอรุปกรณรของมนรุษยร ดาวธิดรมูข้วตานนัที่นจะใชข้ไมตไดข้ผล ความ
หวนังเดภียวเทตานนัรนของเขาทภีที่จะไดข้ชนัยชนะคสือ การวางใจองครพระผมูข้เปป็นเจข้าและพทึที่งพาพระองครเพสืที่อทภีที่
จะมภีชนัยชนะ หลนักการนนัรนยนังใชข้ไดข้อยมูตจนถทึงทรุกวนันนภีร  กระนนัรน ดาวธิดกป็มภีแผนการหนทึที่ง

1 ซมอ 17:40 ดาวธิดจทึงถทือไมผู้เทผู้าไวผู้ และเลทือกกผู้อนหอินเกลมีนี้ยงจากลทาธารไดผู้หผู้ากผู้อน
จนงใสห่ในยห่ามผผผู้เลมีนี้ยงแกะของเขาในถบงของเขาและมทือถทือสลอิงอยผห่ เขากป็เขผู้าไปใกลผู้คนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้น 
ยตามผมูข้เลภีรยงแกะและถรุงทภีที่วตานภีรนตาจะเปป็นกระเปอ๋าหนนังสนัตวรทภีที่เขาหธิรวสะพายไหลตซทึที่งบรรจรุเสบภียง
อาหารและของใชข้อสืที่นๆทภีที่ใชข้ในการดมูแลฝมูงแกะ เขาถสือสลธิงในมสือขข้างหนทึที่ง สลธิงทภีที่ว ตานภีร เปป็นกระเปอ๋า
หนนังเลป็กๆทภีที่มภีเชสือกหลายเสข้นตธิดอยมูต หธินกข้อนหนทึที่งถมูกใสตไวข้ในกระเปอ๋านนัรน จากนนัรนคนทภีที่ใชข้มนันกป็จะ
เหวภีที่ยงอรุปกรณรนภีร เหนสือศภีรษะของตนเพสืที่อททาใหข้เกธิดแรงเหวภีที่ยงจากจรุดศมูนยรกลางอนันมหาศาลขณะทภีที่
ความเรป็วของสลธิงนนัรนเพธิที่มมากขทึรน เมสืที่อเชสือกเสข้นหนทึที่งถมูกปลตอยออกไป หธินกข้อนนนัรนกป็จะลอยละลธิที่ว
ออกไปจากสลธิงนนัรนพรข้อมกนับแรงของกระสรุนนนัดหนทึที่ง



ตอนเปป็นคนเลภีรยงแกะอยมูตในทรุตงหญข้า ดาวธิดนตาจะฝทึกฝนจนแมตนยทามากๆในการเลป็งกข้อนหธิน
ซทึที่งถมูกยธิงออกไปจากสลธิงเชตนนนัรน เขาจทึงเอากข้อนหธินเกลภีรยงหข้ากข้อนไปจากทข้องลทาธาร เราไมตควรคธิด
วตากข้อนหธินเหลตานภีร เปป็นเพภียงหธินกรวด พวกมนันนตาจะเปป็นศธิลาทภีที่มภีขนาดใหญตกวตาซทึที่งจะมภีแรง
มหาศาลเมสืที่อถมูกปลตอยออกไปจากสลธิงความเรป็วสมูง ดาวธิดจทึงเดธินเขข้าไปหาเจข้ายนักษรนนั ที่นซทึที่งแนตนอนวตา
ไดข้เฝข้าดมูการเตรภียมตนัวแบบอนาถาของดาวธิด

1 ซมอ 17:41-44 ดนังนนัรน คนฟมีลอิสเตมียนฮันี้นกป็ออกมาใกลผู้ดาวอิด พรผู้อมกฮับคนถทือโลห่เดอิน
ออกหนผู้า 42 เมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียมองไปรอบๆ และเหป็นดาวอิดกป็ดผถผกเขา เพราะเขาเปป็นแตห่คนหนบห่ม ผอิว
แดงๆ และมมีใบหนผู้างดงาม 43 คนฟมีลอิสเตมียจนงพผดกฮับดาวอิดวห่า "ขผู้าเปป็นหมาหรทือเจผู้าจนงถทือไมผู้เทผู้ามา
หาขผู้า" และคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นกป็แชห่งดห่าดาวอิดออกนามพระของตน

นตาสนใจทภีที่วตาโกลธิอนัทมภีชายอภีกคนคอยถสือโลตใหข้เขา เราทราบวตาดาบของเขายนังอยมูตในฝนักของ
มนันจากขข้อ 51 คนถสือโลตของเขาอาจมภีไวข้เพสืที่อปข้องกนันการโจมตภีจากทหารธรรมดาๆของอธิสราเอล

เมสืที่อโกลธิอนัทเหป็นวตาคมูตตตอสมูข้ของตนเปป็นแคตเดป็กเลภีรยงแกะ เขาจทึงรมูข้สทึกเหมสือนโดนดมูถมูก เขาจทึง
เหยภียดหยามดาวธิดเปป็นยธิที่งนนัก เขาคทารามวตา “ขข้าเปป็นหมาหรสือเจข้าจทึงถสือไมข้เทข้ามาหาขข้า” โกลธิอนัท
เดสือดดาลทภีที่ตข้องเผชธิญหนข้ากนับผมูข้ทข้าทายเชตนนนัรน คนมนักไลตสรุนนัขดข้วยไมข้เทข้าอนันหนทึที่ง โกลธิอนัทคธิดวตาไมข้
เทข้าของดาวธิดเปรภียบไดข้ก นับการททาเชตนนนัรน เขาจทึงแชตงดตาดาวธิดโดยออกนามพระตตางดข้าวของตน

เขาจทึงเยาะเยข้ยดาวธิดโดยกลตาวแกตเขาวตา 44 "มาหาขผู้านมีนึ่ ขผู้าจะเอาเนทืนี้อของเจผู้าใหผู้นกใน
อากาศกฮับสฮัตวห์ในทบห่งกอิน" เขาขมูตวตาหลนังจากเขาจนัดการดาวธิดเสรป็จแลข้ว ซากศพของเขาจะตกเปป็น
อาหารของพวกแรข้งและสนัตวรกธินซากทนัรงหลาย

1 ซมอ 17:45-47 ดาวธิดไมตหวนั ที่นเลย เขากลนับพมูดกนับคนฟภีลธิสเตภียคนนนัรนวตา "ทห่านมาหา
ขผู้าพเจผู้าดผู้วยดาบ ดผู้วยหอกและดผู้วยหอกซฮัด แตห่ขผู้าพเจผู้ามาหาทห่านในพระนามแหห่งพระเยโฮวาหห์
จอมโยธา พระเจผู้าแหห่งกองทฮัพออิสราเอล ผผผู้ซนนึ่งทห่านไดผู้ทผู้าทายนฮันี้น ดาวธิดมองการศทึกครนัร งนภีร ดข้วยมรุม
มองทภีที่ถมูกตข้อง โกลธิอนัทมาดข้วยพละกทาลนังและอาวรุธของตนัวเอง ดาวธิดมาในพระนามของพระเจข้าแหตง
ฟข้าสวรรครผมูข้ซทึที่งโกลธิอนัทไดข้พมูดจาหมธิที่นประมาท ดนังนนัรน ดาวธิดจทึงมาดข้วยฤทธธิธ เดชแหตงองครพระผมูข้เปป็น



เจข้า เหป็นไดข้ชนัดถทึงความเชสืที่อในสตวนของดาวธิด ทภีที่เหป็นชนัดอภีกเชตนกนันคสือความสนัมพนันธรทภีที่ใกลข้ชธิดทภีที่เขามภี
กนับพระเยโฮวาหรพระเจข้า ในการพทึที่งพาพระเจข้าของตนแบบเตป็มตนัว องครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงยสืที่น
พระหนัตถรเขข้ามาชตวยดาวธิดโดยรนับประกนันวตาการโจมตภีงตายๆของเขาจะบนังเกธิดผล

ดาวธิดจทึงประกาศวตา 46 ในวฮันนมีนี้พระเยโฮวาหห์จะทรงมอบทห่านไวผู้ในมทือขผู้าพเจผู้า และ
ขผู้าพเจผู้าจะประหารทห่าน และตฮัดศมีรษะของทห่านเสมีย และในวฮันนมีนี้ขผู้าพเจผู้าจะใหผู้ศพของกองทฮัพฟมีลอิ
สเตมียแกห่นกในอากาศและแกห่สฮัตวห์ปห่า เพทืนึ่อทฮันี้งพอิภพนมีนี้จะทราบวห่ามมีพระเจผู้าพระองคห์หนนนึ่งในออิสราเอล

ตรงกนันขข้าม ดาวธิดเตสือนโกลธิอนัทวตาเขาตตางหากทภีที่จะตกเปป็นอาหารของพวกแรข้งและพวก
สนัตวรกธินซาก เขาจะยกศภีรษะของโกลธิอนัทออกจากบตาของเขาในวนันนนัรน เกรงวตาผมูข้ใดจะหลงประเดป็น 
ดาวธิดกลตาวชนัดเจนใหข้ทรุกคนไดข้ยธินวตา “มภีพระเจข้าองครหนทึที่งในอธิสราเอล” คทาทภีที่แปลวตา พระเจผู้า 
(เอโลฮวิม) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผมูข้ทรงฤทธธิธ ’ วนันนนัรนคนฟภีลธิสเตภียจะไดข้รมูข้วตาพระเยโฮวาหรพระเจข้า
ทรงฤทธธิธ ขนาดไหน คนอธิสราเอลจะไดข้ระลทึกถทึงเรสืที่องนภีร เชตนกนัน

ดาวธิดกลตาวสรรุปคทาพมูดของเขาโดยประกาศวตา 47 และชบมนบมชนนมีนี้ทฮันี้งสอินี้นจะทราบวห่าพระเย
โฮวาหห์มอิไดผู้ทรงชห่วยดผู้วยดาบหรทือดผู้วยหอก เพราะวห่าการรบเปป็นของพระเยโฮวาหห์ พระองคห์จะ
ทรงมอบทห่านไวผู้ในมทือของเราทฮันี้งหลาย" ดาวธิดอยากใหข้ทรุกคนรมูข้วตาพระเจข้าไมตจทาเปป็นตข้องใชข้อาวรุธ
ยรุทโธปกรณรเพสืที่อททาใหข้เกธิดชนัยชนะ หากแตตโกลธิอนัทกทาลนังตตอสมูข้กนับพระเจข้าและพระองครเองจะ
ประทานชนัยชนะแกตดาวธิด การศทึกนภีรถมูกนธิยามอยตางชนัดเจนแลข้ว โกลธิอนัทก ทาลนังตตอสมูข้กนับพระเจข้า 
พระเจข้าเพภียงแคตใชข้ดาวธิด ผมูข้เปป็นเดป็กหนรุตมคนหนทึที่งทภีที่เตป็มใจเพสืที่อททาใหข้เกธิดชนัยชนะ

1 ซมอ 17:48-49 ดข้วยเหตรุนภีร  อยผห่มาเมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นลบกขนนี้นเขผู้ามาใกลผู้เพทืนึ่อปะทะ
ดาวอิด ดาวอิดกป็วอินึ่งเขผู้าหาแนวรบเพทืนึ่อปะทะกฮับคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นอยห่างรวดเรป็ว ดมูเหมสือนวตาโกลธิอนัท
กทาลนังนนัที่งอยมูตทางฝนัที่งของเขาในการศทึก นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเขาแทบจะไมตสนใจดาวธิดและสธิที่งทภีที่ดาวธิดไดข้
พมูด อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถมูกทข้าทายเชตนนนัรน เขาจทึงลรุกขทึรนและออกไปพบกนับเดป็กหนรุตมชาวฮภีบรมูผมูข้นภีร

49  และดาวอิดเอามทือลผู้วงเขผู้าไปในยห่ามหยอิบหอินกผู้อนหนนนึ่งออกมา แลผู้วเหวมีนึ่ยงหอินกผู้อนนฮันี้น
ดผู้วยสายสลอิง ถผกคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นทมีนึ่หนผู้าผาก กผู้อนหอินจมเขผู้าไปในหนผู้าผาก เขากป็ลผู้มหนผู้าควทนึ่าลง



ทมีนึ่ดอิน ดนังทภีที่ไดข้บรรยายไวข้ในหมายเหตรุสทาหรนับขข้อ 40 ดาวธิดเอาหธินกข้อนหนทึที่งใสตไวข้ในสลธิงของตน
และเหวภีที่ยงมนันอยตางสรุดแรง หธินกลมๆกข้อนนนัรนลอยละลธิที่วไปเหมสือนกระสรุนปสืนทภีที่เขข้าเปข้าตามทภีที่ดา
วธิดไดข้เลป็งไวข้ นนั ที่นคสือระหวตางตาสองขข้างของโกลธิอนัทตรงกลางหนข้าผากของเขา เจข้ายนักษรตนนนัรนลข้ม
ลงหนข้าคะมทาเลย ตรงขข้ามกนับทภีที่คนมากมายเชสืที่อกนัน เขายนังไมตตายดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อถนัดไป 
อยตางไรกป็ตาม หธินกข้อนนนัรนอยตางนข้อยกป็ททาใหข้เขาหมดสตธิ หากไมตททาใหข้เขาไดข้รนับบาดแผลปางตาย

1 ซมอ 17:50-51 ดฮังนฮันี้นดาวอิดกป็ชนะคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นดผู้วยสลอิงและกผู้อนหอินกผู้อน
หนนนึ่ง และควทนึ่าคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นลง และฆห่าเขาเสมีย ดาวอิดไมห่มมีดาบอยผห่ในมทือ 51 ดฮังนฮันี้นแลผู้วดาวอิด
จนงวอินึ่งไปยทืนอยผห่เหนทือคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้น หยอิบดาบของเขาชฮักออกจากฝฮักฆห่าเขาเสมียและตฮัดศมีรษะ
ของเขาออกเสมียดผู้วยดาบเลห่มนฮันี้น เมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียเหป็นวห่ายอดทหารของเขาตายเสมียแลผู้วกป็พากฮันหนมี
ไป

หลนังจากลข้มเจข้ายนักษรฟภีลธิสเตภียตนนนัรนลงดข้วยสลธิงของเขาแลข้ว ดาวธิดกป็วธิที่งไปและชนักดาบของ
โกลธิอนัทออกจากฝนักของมนัน (มนันสทาคนัญตรงทภีที่วตาโกลธิอนัทนนัรนไมตทนันระวนังตนัวในการเดธินเขข้าไปหาดา
วธิดจนเขาไมตแมข้แตตชนักดาบออกจากฝนักของมนัน) เหป็นไดข้ชนัดวตา คนถสือโลตของโกลธิอนัทไดข้วธิที่งหนภีไป
แลข้วดข้วยความกลนัว ดข้วยดาบของโกลธิอนัท ดาวธิดจทึงขทึรนไปยสืนบนตนัวของเขาและฆตาเขาเสภีย จากนนัรน
เขากป็ตนัดศภีรษะของโกลธิอนัทออก ในชนั ที่วขณะเดภียวเทตานนัรน ยอดฝภีมสือของคนฟภีลธิสเตภียกป็ถมูกกทาจนัดเสภีย 
พวกเขาจทึงหนภีไปดข้วยความกลนัว

1 ซมอ 17:52-53 กองทนัพของซาอมูลกทาลนังเฝข้าดมูจากอภีกฝนัที่งหนทึที่ง คนออิสราเอลกฮับคนยผ
ดาหห์กป็ลบกขนนี้นโหห่รผู้องไลห่ตอิดตามคนฟมีลอิสเตมียไกลไปจนถนงหบบเขาและถนงประตผเมทืองเอโครน ทหารฟมี
ลอิสเตมียทมีนึ่บาดเจป็บจนงลผู้มลงตามทางจากชาอาราออิม ไกลไปจนถนงเมทืองกฮัทและเมทืองเอโครน 53 และ
คนออิสราเอลกป็กลฮับมาจากการไลห่ตอิดตามคนฟมีลอิสเตมีย และมาปลผู้นคห่ายของเขา

เมสืที่อเหป็นวตาศนัตรมูของตนถมูกสนังหารเสภียแลข้ว กองทนัพคนอธิสราเอลจทึงลรุกขทึรนโหตรข้องและไลตตธิด
ตามคนฟภีลธิสเตภียทภีที่ขวนัญหนภีดภีฝตอไปตลอดทางจนถทึงเมสืองเอโครน ซทึที่งอยมู ตหตางไปประมาณแปดไมลร
ลงไปในหรุบเขาเอลาหร จากทภีที่นนั ที่น พวกเขาไลตตธิดตามคนพวกนนัรนไปทางใตข้สมูตเมสืองกนัท ซทึที่งเปป็นระยะ



ทางอภีกหข้าไมลร หลนังจากททาใหข้ศนัตรมูของตนแตกพตายไปแลข้ว คนอธิสราเอลทภีที่กลนับมาอยตางมภีชนัยจทึง
ปลข้นคตายพนักของคนฟภีลธิสเตภียในทภีทๆี่ การศทึกเรธิที่มตข้นในตอนแรก

1 ซมอ 17:54 ขณะเดภียวกนันดาวอิดกป็นทาศมีรษะของคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นมาทมีนึ่กรบง
เยรผซาเลป็ม แตห่เขาเอาเครทืนึ่องอาวบธของเขาไวผู้ทมีนึ่เตป็นทห์ของตนแลผู้ว ไมตมภีหมายเหตรุเกภีที่ยวกนับเสข้นทาง
ของดาวธิดทภีที่ขข้ามภมูมธิประเทศทภีที่เตป็มไปดข้วยเนธินเขานภีร  อยตางไรกป็ตาม เขากป็ถสือศภีรษะของโกลธิอนัทเปป็น
ระยะทางยภีที่สธิบไมลรกลนับไปยนังกรรุงเยรมูซาเลป็ม (ขณะนนัรนคนอธิสราเอลครอบครองบางสตวนของ
เยรมูซาเลป็มแตตไมตใชตทนัรงหมด) เราไมตทราบแนตชนัดวตาเพราะเหตรุใดดาวธิดถทึงไปยนังเยรมูซาเลป็ม มนันยนัง
ไมตใชตราชธานภีของกษนัตรธิยร อาจเปป็นไดข้วตาเขาททาเชตนนนัรนเพสืที่อขตมขวนัญพวกเยบรุสทภีที่ยนังครอบครอง
หลายสตวนของกรรุงนนัรนอยมูต จากนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาเขาเอาเครสืที่องอาวรุธของโกลธิอนัทกลนับไปไวข้ในเตป็นทร
ของเขาทภีที่เบธเลเฮมซทึที่งเปป็นเมสืองบข้านเกธิดของเขา

1 ซมอ 17:55-58 คราวนภีรจรุดสนใจเปลภีที่ยนกลนับไปยนังสนามรบแนวหนข้าตอนทภีที่ดาวธิด
กทาลนังจะเผชธิญหนข้ากนับโกลธิอนัท เมทืนึ่อซาอผลทรงเหป็นดาวอิดออกไปตห่อสผผู้กฮับคนฟมีลอิสเตมีย จนงตรฮัสถามอฮับ
เนอรห์แมห่ทฮัพของพระองคห์วห่า "อฮับเนอรห์ ชายหนบห่มคนนมีนี้เปป็นลผกของใคร" และอฮับเนอรห์ทผลวห่า "โอ ขผู้า
แตห่กษฮัตรอิยห์ พระองคห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด ขผู้าพระองคห์ไมห่ทราบ" 56 กษฮัตรอิยห์จนงรฮับสฮันึ่งวห่า "ไป
สทืบถามดผวห่า เจผู้าหนบห่มคนนฮันี้นเปป็นลผกของใคร" 57 เมทืนึ่อดาวอิดกลฮับมาจากการฆห่าคนฟมีลอิสเตมีย อฮับเนอ
รห์กป็มาพาตฮัวเขาเขผู้าไปเฝผู้าซาอผลถทือศมีรษะของคนฟมีลอิสเตมียคนนฮันี้นไปดผู้วย 58 ซาอผลจนงตรฮัสถามเขา
วห่า "เจผู้าหนบห่มเออ๋ย เจผู้าเปป็นลผกของใคร" และดาวอิดทผลวห่า "ขผู้าพระองคห์เปป็นบบตรของเจสซมีชาวเบธเล
เฮมผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์"

ดนังนนัรนจทึงเกธิดคทาถามขทึรนมาวตา ททาไมซาอมูลถทึงจทาดาวธิดไมตไดข้ทนัรงๆทภีที่ดาวธิดถมูกแนะนทาใหข้รมูข้จนัก
กนับเขาแลข้วใน 16:21 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไดข้กลนับไปเปป็นคนเลภีรยงแกะ คทาตอบอาจอยมูตตรงทภีที่วตาตอนทภีที่
ดาวธิดมาหาซาอมูลกตอนหนข้านนัรน ซาอมูลกป็อยมูตในสภาพจธิตใจหดหมูตมากเสภียจนเขาไมตสนใจแคตขข้าราช
บรธิพารอภีกคนหนทึที่ง แมข้กระทนั ที่งคนทภีที่เลตนเครสืที่องดนตรภีตตอหนข้าเขากป็ตาม นอกจากนนัรน เมสืที่อดาวธิดมา
เลตนเครสืที่องดนตรภีตตอหนข้าซาอมูล เขากป็คงมาในสภาพทภีที่ใบหนข้าเกลภีรยงเกลาและสวมใสตเสสืรอผข้าทภีที่



เหมาะสมกนับการเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยรของเขา ในทภีที่นภีร เขามาในชรุดคนเลภีรยงแกะและอาจไมตไดข้โกนหนวด
โกนเครามาดข้วย

อยตางไรกป็ตาม คทาถามของซาอมูลกป็ไมตใชตวตาดาวธิดเปป็นใคร แตตวตาเขาเปป็นบรุตรของใคร อาจ
เปป็นไดข้วตาในการตธิดตตอสนัมพนันธรกนับเขากตอนหนข้านนัรนกนับดาวธิด ซาอมูลไมตสนใจหรสือลสืมไปแลข้ววตา
บธิดาของดาวธิดคสือใคร เมสืที่อถมูกพาตนัวกลนับมาหาซาอมูล ดาวธิดกป็บอกชสืที่อบธิดาของตนแกตเขาดข้วยความ
ยธินดภี “และดาวธิดทมูลวตา "ขข้าพระองครเปป็นบรุตรของเจสซภีชาวเบธเลเฮมผมูข้รนับใชข้ของพระองคร”

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 18: บททขีที่สวิบแปดของ 1 ซามมูเอลนนาเสนอมวิตรภาพทขีที่ใกลน้ชวิดซขที่ง
พนัฒนาขขขึ้นระหวน่างโยนาธานโอรสของซาอมูลกนับดาววิด ทขีที่ขนานกนับมวิตรภาพนนัขึ้นคสือความอวิจฉา
รวิษยาอนันขมขสืที่นซขที่งซาอมูลมขีตน่อดาววิด บทนขีขึ้ปวิดทน้ายดน้วยการสมรสกนันระหวน่างดาววิดกนับมขีคาลธวิดา
ของซาอมูล

1 ซมอ 18:1-2 ดนังทภีที่บทนภีร เผยใหข้เหป็น ความสนัมพนันธรแบบรนักๆเกลภียดๆอนันแปลก
ประหลาดทภีที่ซาอมูลมภีตตอดาวธิดกป็กตอตนัวขทึรน อยผห่มาเมทืนึ่อดาวอิดทผลซาอผลเสรป็จแลผู้ว จอิตใจของโยนาธานกป็
ผผกสมฮัครรฮักใครห่กฮับจอิตใจของดาวอิด และโยนาธานกป็รฮักเธออยห่างรฮักชมีวอิตของทห่านเอง เมสืที่อดาวธิดไดข้
มารมูข้จนักกนับซาอมูล โยนาธานโอรสของกษนัตรธิยรกป็กลายเปป็นเพสืที่อนสนธิทของดาวธิด แมข้วตาพวกวธิปรธิตใน
ปนัจจรุบนันอาจพยายามและอข้างวตานภีที่เปป็นความสนัมพนันธรทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ  ชายหนรุตมทนัรงสองนภีรกป็กลายเปป็น
เพภียงเพสืที่อนรนักกนันเทตานนัรน เหมสือนเปป็นพภีที่นข้องกนัน นอกจากนนัรน 2 และวฮันนฮันี้นซาอผลกป็ทรงกฮักตฮัวเธอไวผู้ 
ไมห่ยอมใหผู้เธอกลฮับไปบผู้านบอิดาของเธอ แมข้แตตซาอมูลกป็รมูข้สทึกชอบพอดาวธิดและยสืนกรานใหข้หนรุตมนข้อย
ดาวธิดอยมูตทภีที่ราชสทานนักของเขา

1 ซมอ 18:3-4 สายใยมธิตรภาพระหวตางดาวธิดกนับโยนาธานเรธิที่มแนตนแฟข้นมากยธิที่ง
ขทึรน แลผู้วโยนาธานกป็กระททาพฮันธสฮัญญากฮับดาวอิด เพราะทห่านรฮักเธออยห่างกฮับรฮักชมีวอิตของทห่านเอง นภีที่
บอกเปป็นนนัยถทึงความรนักแบบพภีที่นข้องทภีที่แทข้จรธิง ดาวธิดและโยนาธานกลายเปป็นเพสืที่อนสนธิททภีที่สรุดโดยมภี
สายใยแหตงความจงรนักภนักดภีอนันลทึกซทึร งระหวตางเขาทนัรงสอง เหป็นไดข้ชนัดวตาพนันธสนัญญาระหวตางเขาทนัรง



สองแสดงถทึงความจงรนักภนักดภีระหวตางกนัน คทาทภีที่แปลวตา รฮัก ตรงนภีร  (อาฮาบาหณ์) กป็ถมูกใชข้เพสืที่อพรรณนา
ถทึงความรนักของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชากรของพระองครเชตนกนัน ดนังนนัรน 4 โยนาธานกป็ถอดเสทืนี้อคลบม
ออกมอบใหผู้แกห่ดาวอิดพรผู้อมทฮันี้งเครทืนึ่องแตห่งตฮัว ดาบ คฮันธนผ และเขป็มขฮัดดผู้วย โยนาธานซทึที่งมนั ที่งมภีใน
ฐานะโอรสของกษนัตรธิยรยกเครสืที่องยศเจข้าชายของตนใหข้แกตดาวธิด แมข้แตตอาวรุธสตวนตนัวของเขาเองดข้วย

1 ซมอ 18:5 นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร จทึงสรรุปยตอการวางตนัวของดาวธิด ณ ชตวง
เวลานภีรของชภีวธิตเขา และดาวอิดกป็ออกไปประพฤตอิตฮัวอยห่างเฉลมียวฉลาดไมห่วห่าซาอผลจะใชผู้เธอไป ณ ทมีนึ่
ใด ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงทรงตฮันี้งเธอใหผู้อยผห่เหนทือนฮักรบทฮันี้งหลาย เธอกป็เปป็นทมีนึ่ยอมรฮับในสายตาประชาชน 
และในสายตาขผู้าราชการทฮันี้งปวงของซาอผลดผู้วย คทาทภีที่แปลวตา ประพฤตอิตฮัวอยห่างเฉลมียวฉลาด (ซา
คาล) จรธิงๆแลข้วหมายความวตา ‘เปป็นคนรอบคอบ’ ดาวธิดรอบคอบในการวางตนัวของตนในฐานะ
ผมูข้รนับใชข้ของซาอมูล พระเจข้าก ทาลนังทรงจนัดเตรภียมเขาสทาหรนับสธิที่งตตางๆทภีที่ยธิที่งใหญตกวตา กระนนัรน อรุปนธิสนัย
ของดาวธิดกป็ปรากฏชนัดเจน เขาจทึงไดข้รนับการยอมรนับอยตางดภีจากประชาชนของชนชาตธินนัรนรวมถทึง
บรรดาขข้าราชการของซาอมูลเองดข้วย

1 ซมอ 18:6-7 อยตางไรกป็ตาม ชนัยชนะของดาวธิดเหนสือโกลธิอนัทกป็เรธิที่มกนัดกรตอนจธิตใจ
ของซาอมูล อยผห่มาเมทืนึ่อดาวอิดกลฮับมาจากการฆห่าคนฟมีลอิสเตมียนฮันี้นกทาลฮังเดอินทางอย ผห่ พวกผผผู้หญอิงกป็ออก
มาจากบรรดาหฮัวเมทืองออิสราเอล รผู้องเพลงและเตผู้นรทาตผู้อนรฮับกษฮัตรอิยห์ซาอผล ดผู้วยรทามะนา ดผู้วย
ความเบอิกบานสทาราญใจ และดผู้วยเครทืนึ่องดนตรมี 7 และเมทืนึ่อพวกผผผู้หญอิงเตผู้นรทารทืนึ่นเรอิงกฮันอยผห่นฮันี้นกป็ขฮับ
รผู้องรฮับกฮันวห่า "ซาอผลฆห่าคนเปป็นพฮันๆ และดาวอิดฆห่าคนเปป็นหมทืนึ่นๆ"

ซาอมูลอาจเปป็นกษนัตรธิยรกป็จรธิง แตตดาวธิดไดข้รนับสงตาราศภี ดมูเหมสือนวตา ‘คทากลตาว’ นภีร เปป็นคทากลตาว
เกธินจรธิง ดาวธิดไดข้ฆตาโกลธิอนัทซทึที่งเมสืที่อเทภียบกนับการศทึกสตวนทภีที่เหลสือแลข้วกป็เหมสือนเขาไดข้ฆตาคนเปป็น
หมสืที่นๆ ประเดป็นกป็คสือวตา ดาวธิดไดข้รนับเกภียรตธิยศและความดภีความชอบสทาหรนับชนัยชนะครนัร งนนัรน
มากกวตาซาอมูล ประชาชนเขข้าใจถมูกตข้องแลข้ว แตตมนันททาใหข้ซาอมูลหนัวเสภียยธิที่งนนัก

1 ซมอ 18:8-9 ดข้วยเหตรุนภีร  ซาอผลทรงกรอินี้วนฮัก คทาทมีนึ่รผู้องกฮันนฮันี้นไมห่เปป็นทมีนึ่พอพระทฮัย
พระองคห์เลย พระองคห์ตรฮัสวห่า "เขาสรรเสรอิญดาวอิดวห่าฆห่าคนเปป็นหมทืนึ่นๆ สห่วนเราเขาวห่าฆห่าแตห่เพมียง



เปป็นพฮันๆ ดาวอิดจะไดผู้อะไรอมีกเลห่านอกจากราชอาณาจฮักร" ความอธิจฉาเปป็นพลนังททาลายลข้างทภีที่รรุนแร
งมากๆ มนันถมูกเรภียกอยตางถมูกตข้องแลข้ววตา ‘สนัตวรประหลาดตาสภีเขภียว’ มะเรป็งฝตายวธิญญาณเรธิที่มกนัดกธิน
ซาอมูล เขาจทึง 9 ทรงใชผู้สายตาจฮับดาวอิดตฮันี้งแตห่วฮันนฮันี้นเปป็นตผู้นไป ความหมายกป็คสือวตาบนัดนภีร เขาเฝข้าดมู
ความผธิดแมข้เพภียงเลป็กนข้อยหรสือหาเหตรุทภีที่จะเลตนงานดาวธิด ดนังนนัรน ตอนนภีรซาอมูลจทึงจข้อง ‘เลตนงาน’ ดา
วธิด

1 ซมอ 18:10-11 อยผห่มาในวฮันรบห่งขนนี้นวอิญญาณชฮันึ่วจากพระเจผู้ากป็เขผู้าสอิงซาอ ผล ซาอผลกป็
ทรงพยากรณห์อยผห่ในวฮังของพระองคห์ ดาวอิดกป็กทาลฮังดมีดพอิณอยห่างทมีนึ่เธอเคยดมีดถวายท บกวฮันมา ซาอผล
ทรงถทือหอกอยผห่ พระเจข้าไดข้ทรงปฏธิเสธซาอมูลแลข้วเพราะความไมตเชสืที่อฟนังของเขา อภีกครนัร งทภีที่พระเจข้า
ทรงใชข้วธิญญาณทภีที่ททาใหข้ทรุกขรใจมายนังซาอมูลซทึที่งททาใหข้เขาหดหมูตมากขทึรนไปอภีก เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าไมต
ทรงพอพระทนัยกนับทตาทภีและพฤตธิกรรมของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิด

วลภีทภีที่กลตาวถทึงการพยากรณรของซาอมูลอาจหมายถทึงการทภีที่เขาเรธิที่มเพภีรยนและกลตาวคทาพมูดเพข้อ
เจข้อและแสดงทตาทางผธิดปกตธิ ดาวธิดจทึงพยายามทภีที่จะททาใหข้สถานการณรสงบลงโดยดภีดพธิณถวายซา
อมูลอภีกครนัร ง อยตางไรกป็ตาม ความเหป็นทภีที่เปป็นลางเกภีที่ยวกนับหอกของซาอมูลกป็จะถมูกแสดงใหข้เหป็นในไมตชข้า

11  และซาอผลกป็ทรงพบห่งหอก ดผู้วยนนกวห่า "ขผู้าจะปฮักดาวอิดใหผู้ตอิดกฮับผนฮังเสมีย" แตห่ดาวอิดกป็หนมี
ไปจากพระพฮักตรห์พระองคห์ไดผู้ถนงสองครฮันี้ง ขณะทภีที่อารมณรเสภีย ซาอมูลกป็พยายามทภีที่จะปนักดาวธิดใหข้ตธิด
ผนนังดข้วยหอกของตน เหป็นไดข้ชนัดวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขทึรนสองครนัร ง ดาวธิดแคตหลบ จากนนัรนกป็พยายาม
หนภีหนข้าซาอมูลไปเลย

1 ซมอ 18:12-13 ผธิดคาดทภีที่วตาซาอมูลตตางหากทภีที่กลนัวดาวธิดและไมตใชตในทางกลนับกนัน 
ซาอผลกป็ทรงกลฮัวดาวอิด เพราะวห่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถอิตกฮับเธอ แตห่ทรงพรากจากซาอผลแลผู้ว เราไมต
ทราบชนัดเจนวตาซาอมูลเขข้าใจอยตางถตองแทข้หรสือไมตวตาพระวธิญญาณของพระเจข้าสถธิตอยมูตบนดาวธิดแลข้ว 
อยตางไรกป็ตาม มนันกป็เปป็นทภีที่ประจนักษรชนัดตตอซาอมูลวตาดาวธิดเปป็นดาวรรุตงและมภีโอกาสทภีที่จะเปป็นคมูตแขตงของ
ตนอภีกดข้วย



13  ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงรฮับสฮันึ่งใหผู้ยผู้ายดาวอิดไปใหผู้พผู้นพระพฮักตรห์ ตฮันี้งเปป็นผผผู้บฮังคฮับการกองพฮัน และ
เธอไดผู้เขผู้าออกอยผห่ตห่อหนผู้าประชาชน บางทภีซาอมูลยกเหตรุผลวตาหากเขาสามารถเอาดาวธิดออกไปใหข้
พข้นๆหนข้าไดข้เขากป็จะไมตกวนใจตนมากนนัก แมข้วตาดาวธิดอาจออกไปพข้นๆหนข้าซาอมูลแลข้วกป็ตาม 
ตทาแหนตงของเขาในฐานะผมูข้บนังคนับการคนหนทึที่งในกองทนัพกป็กลนับททาใหข้เขาเปป็นทภีที่พบเหป็นในสายตา
ของประชาชน ฐาน ‘คะแนนเสภียง’ ของเขาเพธิที่มมากขทึรน

1 ซมอ 18:14-15 ดาวธิดรมูข้วตาตนกทาลนังถมูกซาอมูลจข้องจนับผธิด ดนังนนัรนเขาจทึงกระททาอยห่าง
เฉลมียวฉลาดในทบกประการ และพระเยโฮวาหห์ทรงสถอิตกฮับเธอ แนตนอนวตามภีความสนัมพนันธร
เกภีที่ยวขข้องกนันระหวตางพฤตธิกรรมทภีที่รอบคอบของดาวธิดกนับการมภีพระพรของพระเจข้าอยมู ตบนตนัวเขา นภีที่
นตาจะเปป็นความหมายของวลภีทภีที่วตา และพระเยโฮวาหห์ทรงสถอิตกฮับเธอ

ผธิดคาดทภีที่วตา 15 เมทืนึ่อซาอผลทรงเหป็นวห่าดาวอิดไดผู้กระททาอยห่างเฉลมียวฉลาดยอินึ่ง กป็ทรงเกรงกลฮัว
ดาวอิด ความหวนังของซาอมูลทภีที่จะหาขข้อผธิดพลาดของดาวธิดใหข้เจอก ทาลนังใชข้ไมตไดข้ผล นอกจากนนัรน ขข้อ
เทป็จจรธิงทภีที่วตาเขาวางตนัวอยตางมภีสตธิปนัญญาและรอบคอบกป็ยธิที่งททาใหข้ดาวธิดดมูยธิที่งใหญตมากขทึรนในสายตา
ประชาชน ดนังนนัรน ซาอมูลจทึงเรธิที่มหวาดระแวงดาวธิดมากขทึรนไปอภีก ความอธิจฉารธิษยาเปป็นสตวนผสมอนัน
ทรงพลนังซทึที่งสามารถททาใหข้คนๆหนทึที่งเพภีรยนไปไดข้ ในกรณภีนภีร  มนันกตอใหข้เกธิดความกลนัวแบบปราศจาก
เหตรุในตนัวซาอมูล

1 ซมอ 18:16 กระนนัรน แตห่คนออิสราเอลและคนยผดาหห์ทฮันี้งสอินี้นรฮักดาวอิด เพราะเธอ
เขผู้าออกตห่อหนผู้าเขาทฮันี้งหลาย คทาทภีที่แปลวตา รฮัก (อาหนับ) เปป็นคทาเอกพจนรซทึที่งบตงบอกถทึงความเปป็นนทรา
หนทึที่งใจเดภียวกนันของชนชาตธินนัรนทภีที่มภีตตอดาวธิด แมข้กระนนัรน มนันสทาคนัญตรงทภีที่วตาแมข้กระทนั ที่งในชตวงแรกๆ
นภีร  เสข้นแบตงทภีที่กตอใหข้เกธิดความแตกแยกกป็ปรากฏชนัดขทึรนแลข้วระหวตางยมูดาหรกนับคนอสืที่นๆทภีที่เหลสือของ
ชนชาตธินนัรน

1 ซมอ 18:17-19 เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลกทาลนังคธิดแผนการเพสืที่อหาวธิธภีทภีที่จะก ทาจนัดดาวธิด
อยตางแยบยล ฝห่ายซาอผลจนงรฮับสฮันึ่งกฮับดาวอิดวห่า "ดผเถอิด นมีนึ่คทือบบตรสาวคนโตของเราชทืนึ่อเมราบ เราจะ
มอบแมห่นางใหผู้เปป็นภรรยาของเธอ ขอแตห่เธอจงเปป็นคนกลผู้าหาญและสผผู้ศนกของพระเยโฮวาหห์



เทห่านฮันี้น" เพราะซาอผลทรงดทารอิวห่า "อยห่าใหผู้มทือของเราแตะตผู้องเขาเลย ใหผู้มทือคนฟมีลอิสเตมียแตะตผู้อง
เขาดมีกวห่า" แทนทภีที่จะกทาจนัดผมูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาคนหนทึที่งซทึที่งเปป็นทภีที่นธิยมชมชอบดข้วยตนัวเอง ซาอมูลคธิด
เหตรุผลวตาเขาจะปลตอยใหข้ศนัตรมูรตวมกนันของพวกเขา นนัที่นคสือ คนฟภีลธิสเตภีย ททางานนภีร ใหข้เขา ดนังนนัรน เขา
เสนอเมราบธธิดาองครโตสรุดของเขาใหข้แกตดาวธิดหากเขาจะออกไปสมูข้รบใหข้ตน

นอกจากนนัรน เขายนังใสตความนตาเลสืที่อมใสเขข้าไปในขข้อเสนอนภีรดข้วยโดยบอกวตาดาวธิดสมูข้ “ศทึก
ของพระเยโฮวาหร” อยตางไรกป็ตาม นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรหมายเหตรุถทึงแรงจมูงใจทภีที่แทข้จรธิงของซา
อมูล เขาหวนังวตาคนฟภีลธิสเตภียจะกทาจนัดดาวธิดใหข้เขา

ดาวธิดตอบกลนับไปอยตางเจภียมเนสืรอเจภียมตนัวและไรข้เดภียงสาวตา 18 ดาวอิดทผลซาอผลวห่า "ใน
ออิสราเอลขผู้าพระองคห์คทือผผผู้ใด ชมีวอิตของขผู้าพระองคห์คทืออะไร หรทือเรทือนบรรพบบรบษของขผู้าพระองคห์
คทือผผผู้ใด ทมีนึ่ขผู้าพระองคห์ควรจะเปป็นราชบบตรเขยของกษฮัตรอิยห์" มภีภาพเปรภียบทภีที่นตาสนใจตรงนภีร  ครธิสต
จนักรสมนัยพระคนัมภภีรรใหมตในฐานะเจข้าสาวของพระครธิสตรเทตากนับเปป็นลมูกสะใภข้ของพระเจข้าพระบธิดา 
เราจทึงอาจถามคทาถามคลข้ายๆกนันไดข้วตา “พวกเราเปป็นใครถทึงควรเปป็นลมูกสะใภข้ของพระเจข้าผมูข้เปป็นองคร
พระมหากษนัตรธิยร”

19  แตห่อยผห่มา เมทืนึ่อถนงเวลาทมีนึ่จะทรงยกเมราบราชธอิดาของซาอผลใหผู้เปป็นภรรยาของดาวอิด แมห่
นางกป็ถผกยกใหผู้เปป็นภรรยาของอาดรมีเอลชาวเมโหลาหห์ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาดาวธิดออกไปและไดข้
ชนัยชนะเหนสือคนฟภีลธิสเตภียจรธิงๆ (แมข้มธิไดข้มภีบนันททึกไวข้กป็ตาม) อยตางไรกป็ตาม ซาอมูลไมตไดข้ปฏธิบนัตธิตาม
ขข้อตกลงนนัรนและยกธธิดาของตนใหข้แกตคนอสืที่น

1 ซมอ 18:20-21 อยตางไรกป็ตาม ฝห่ายมมีคาลราชธอิดาของซาอผลนฮันี้นรฮักดาวอิด มมีคนเอา
เรทืนึ่องไปทผลซาอผล เรทืนึ่องนมีนี้เปป็นทมีนึ่พอพระทฮัยพระองคห์ นภีที่เปป็นอภีกโอกาสหนทึที่งทภีที่จะจนัดการดาวธิด 21 ซา
อผลทรงดทารอิวห่า "ใหผู้เรายกแมห่นางใหผู้แกห่เธอ แมห่นางจะไดผู้เปป็นกฮับดฮักเธอ และมทือของคนฟมีลอิสเตมียจะ
ไดผู้ตห่อสผผู้เธอ" ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงรฮับสฮันึ่งแกห่ดาวอิดวห่า "วฮันนมีนี้เธอจะเปป็นบบตรเขยของเราเชห่นเดมียวกฮัน"



วลภีหลนังนภีร  “เปป็นราชบรุตรเขยของเราเชตนเดภียวกนัน” กป็หมายความวตาดาวธิดยนังแตตงงานกนับธธิดา
คนหนทึที่งในสองคนของเขาไดข้อยมู ต เราไดข้เขข้าใจมากขทึรนเกภีที่ยวกนับอรุปนธิสนัยของซาอมูลในการทภีที่เขายอม
ปฏธิบนัตธิตตอบรุตรสาวของตนเองอยตางชรุตยๆขนาดนนัรนเพสืที่อผลประโยชนรทางการเมสือง

1 ซมอ 18:22-24 ซาอผลทรงบฮัญชามหาดเลป็กวห่า "จงพผดเปป็นสห่วนตฮัวกฮับดาวอิดวห่า 
`ดผเถอิด กษฮัตรอิยห์พอพระทฮัยในเธอ และบรรดามหาดเลป็กของพระองคห์กป็รฮักเธอ เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้จง
เปป็นบบตรเขยของกษฮัตรอิยห์เถอิด'" ในบรธิบทหนทึที่งทภีที่แตกตตางไปอยตางสธิรนเชธิง มภีภาพเปรภียบฝตายวธิญญาณ
อยตางหนทึที่งทภีที่นตาสนใจ ทรุกวนันนภีรพระเจข้าผมูข้ทรงเปป็นพระมหากษนัตรธิยรทรงพอพระทนัยทภีที่จะชตวยผมูข้ใด
กป็ตามทภีที่เตป็มใจมาใหข้ไดข้รนับความรอด นอกจากนนัรน บรรดาผมูข้รนับใชข้ของพระองครกป็รนักคนเหลตานนัรนทภีที่
หลงหาย ดนังนนัรนจนถทึงทรุกวนันนภีรพระองครจทึงทรงหยธิบยสืที่นขข้อเสนออนันเปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณาครุณของ
พระองครใหข้มาเปป็นสตวนหนทึที่งของครอบครนัวของพระองคร

ยข้อนกลนับมาทภีที่เรสืที่องหลนัก 23 และมหาดเลป็กของซาอผลพผดเรทืนึ่องนมีนี้ใหผู้ดาวอิดฟฮัง ดาวอิดกป็ถามวห่า 
"ทห่านทฮันี้งหลายเหป็นวห่า ทมีนึ่จะเปป็นบบตรเขยของกษฮัตรอิยห์นฮันี้นเปป็นเรทืนึ่องเลป็กนผู้อยอยผห่หรทือ ดผู้วยขผู้าพเจผู้าเปป็น
แตห่คนจน และไมห่มมีชทืนึ่อเสมียงอะไรเลย" 24 และมหาดเลป็กของซาอผลจนงทผลวห่า "ดาวอิดพผดอยห่างนฮันี้น
อยห่างนมีนี้" เราไดข้แตตสนันนธิษฐานวตาดาวธิดไมตทราบถทึงแผนการรข้ายของซาอมูลทภีที่ใชข้บรุตรสาวของตนเปป็น
เครสืที่องมสือ เขาจทึงตอบสนองตตอคทาเชธิญชวนของซาอมูลดข้วยความถตอมใจ

1 ซมอ 18:25-27 ดนังนนัรน ซาอผลจนงรฮับสฮันึ่งวห่า "เจผู้าจงพผดเชห่นนมีนี้แกห่ดาวอิดวห่า `กษฮัตรอิยห์ไมห่มมี
พระประสงคห์จะเอาอะไรในการแตห่งงานเลย นอกจากหนฮังปลายองคชาตของคนฟมีลอิสเตมียสฮักหนนนึ่ง
รผู้อย เพทืนึ่อพระองคห์จะทรงแกผู้แคผู้นศฮัตรผของกษฮัตรอิยห์'" คราวนภีรซาอมูลเพธิที่มรายละเอภียดเลป็กนข้อยเขข้าไป
ซทึที่งจนถทึงบนัดนภีร ยนังไมตถมูกเอตยถทึง เพสืที่อทภีที่จะไดข้แตตงงานกนับบรุตรสาวของเขา เขาอยากใหข้ดาวธิดฆตาคนฟภีลธิ
สเตภียหนทึที่งรข้อยคน อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดจะตข้องเอามภีขข้อพธิสมูจนรดข้วยโดยการตนัดหนนังหรุข้มปลาย
องคชาตศพของคนเหลตานนัรนและนทามนันมาแสดงเปป็นหลนักฐาน อยตางไรกป็ตาม นนักประวนัตธิศาสตรร
ทตานนภีรซทึที่งไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้ากป็เปธิดเผยใหข้เหป็นถทึงแรงจมูงใจทภีที่แทข้จรธิงของซาอมูลอภีกครนัร ง ฝห่าย



ซาอผลทรงดทารอิวห่าจะใหผู้ดาวอิดตายเสมียดผู้วยมทือของคนฟมีลอิสเตมีย แนตนอนวตาในการโจมตภีคนฟภีลธิสเตภีย
หนทึที่งรข้อยคน คนเหลตานนัรนจะเปป็นฝตายมภีชนัยเหนสือดาวธิด

จะวตาไปแลข้ว ความเปป็นไปไดข้ของขข้อเสนอทนัรงหมดนภีรกป็เปป็นเรสืที่องทข้าทายสทาหรนับดา
วธิด 26 และเมทืนึ่อมหาดเลป็กกลห่าวคทาเหลห่านฮันี้นใหผู้ดาวอิดฟฮัง กป็เปป็นทมีนึ่พอใจดาวอิดทมีนึ่จะเปป็นบบตรเขยของ
กษฮัตรอิยห์ เวลาทมีนึ่กทาหนดไวผู้ยฮังไมห่หมดไป วลภีตอนทข้ายนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถทึงเสข้นตายซทึที่งไมตถมูก
บนันททึกไวข้ทภีที่ซาอมูลไดข้ตนัรงไวข้เพสืที่อทภีที่จะบรรลรุเปข้าหมายของเขา มนันยนังไมตหมดเวลาและดาวธิดกป็มรุตงมนั ที่นทภีที่
จะททาใหข้ไดข้ตามขข้อเสนอของซาอมูล

27  ดาวอิดกป็ลบกขนนี้นไปพรผู้อมกฮับคนของเธอ ไดผู้ฆห่าคนฟมีลอิสเตมียเสมียสองรผู้อยคน และดาวอิดกป็
นทาหนฮังปลายองคชาตของคนเหลห่านฮันี้นมาถวายแกห่กษฮัตรอิยห์ครบจทานวน เพทืนึ่อเธอจะเปป็นบบตรเขย
ของกษฮัตรอิยห์ ซาอผลจนงยกมมีคาลพระราชธอิดาของพระองคห์ใหผู้เปป็นภรรยาของดาวอิด ดาวธิดจทึงออกไป
และททาไดข้เปป็นเทตาตนัวของทภีที่ซาอมูลไดข้ก ทาหนดไวข้ เขาฆตาคนฟภีลธิสเตภียสองรข้อยคนและนทาหลนักฐานทภีที่
ก ทาหนดไวข้มาแสดงตตอหนข้าซาอมูล ดาวธิดจทึงไดข้รนับมภีคาลมาเปป็นภรรยาของตน

1 ซมอ 18:28-29 แผนการของซาอมูลใชข้ไมตไดข้ผล นอกจากนภีร  ความหวนังของเขาทภีที่จะ
ใหข้บรุตรสาวของเขาเปป็นบตวงแรข้วดนักดาวธิดกป็ดมูเหมสือนจะไมตไดข้ผลเชตนกนัน ซาอผลทรงเหป็นและทราบ
วห่าพระเยโฮวาหห์ทรงสถอิตกฮับดาวอิด และมมีคาลพระราชธอิดาของซาอผลรฮักเธอ มนันเปป็นทภีที่ประจนักษรชนัด
แกตซาอมูลแลข้ววตาพระพรของพระเจข้าอยมูตบนดาวธิด นอกจากนภีร  แทนทภีที่จะเปป็นบตวงแรข้วดนักดาวธิด มภีคาล
กลนับรนักเขา ดนังนนัรน 29 ซาอผลทรงเกรงกลฮัวดาวอิดมากยอินึ่งขนนี้น ดฮังนฮันี้นซาอผลจนงเปป็นศฮัตรผของดาวอิดเรทืนึ่อย
มา ความอธิจฉารธิษยาของซาอมูลไดข้กตอใหข้เกธิดความกลนัวซทึที่งกลายเปป็นความเกลภียดชนังดาวธิดแบบเขข้า
กระดมูกดทา

1 ซมอ 18:30 ขณะเดภียวกนัน บรรดาเจผู้านายแหห่งคนฟมีลอิสเตมียกป็ออกมาททาสงคราม 
ความหมายทภีที่นตาจะใชตกป็คสือวตาพวกผมูข้นทาของฟภีลธิสเตภียไดข้ยกทนัพออกมาตตอสมูข้คนอธิสราเอลเพสืที่อลข้าง
แคข้นใหข้กนับความขายหนข้าทภีที่ดาวธิดไดข้หยธิบยสืที่นใหข้แกตพวกเขาเมสืที่อไมตนานมานภีร  ในการศทึกทภีที่เกธิดขทึรนตาม
มา ตห่อมาเมทืนึ่อเขาทฮันี้งหลายจะออกมาแลผู้ว ดาวอิดกป็ไดผู้กระททาอยห่างเฉลมียวฉลาดมากกวห่าบรรดา



ขผู้าราชการของซาอผล ชทืนึ่อเสมียงของเธอจนงโดห่งดฮังมาก ในสงครามครนัร งนนัรน ดาวธิดกระททาอยตางมภีสตธิ
ปนัญญามากกวตาบรรดาขข้าราชการทภีที่เหลสือของซาอมูล ดนังนนัรนชสืที่อของเขาจทึงเปป็นทภีที่นนับถสือมากขทึรนไปอภีก

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 19: บทนขีขึ้บนันทขกความพยายามของซาอมูลทขีที่จะสนังหารดาววิดตน่อไป
กระนนัขึ้นแผนการของเขากป็ลน้มเหลวเพราะการเขน้ามาแทรกแซงของทนัขึ้งบสุตรชายและบสุตรสาวของ
เขาเอง หลนังจากหนขีซาอมูลไปไดน้ ดาววิดกป็ถมูกไลน่ตวิดตามไปจนถขงสถานทขีที่แหน่งหนขที่งทขีที่พระววิญญาณ
ของพระเจน้าทรงเขน้าแทรกแซงเพสืที่อทนาลายแผนการของซาอมูลจรวิงๆ

1 ซมอ 19:1 ความเกลภียดชนังของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิดเพธิที่มมากขทึรน นนัก
ประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรบนันททึกไวข้วตา ซาอผลตรฮัสกฮับโยนาธานราชบบตรและกฮับบรรดาผผผู้รฮับใชผู้ของ
พระองคห์วห่าใหผู้เขาทฮันี้งหลายฆห่าดาวอิดเสมีย การรมูข้วตาดาวธิดและโยนาธานเปป็นเพสืที่อนรนักกนันไมตไดข้ขนัด
ขวางซาอมูลมธิใหข้ยรุบรุตรของตนใหข้ฆตาดาวธิดเสภีย

1 ซมอ 19:2-3 ตข้องยกความดภีความชอบใหข้เขาทภีที่โยนาธานราชบบตรของซาอผล
พอใจในดาวอิดมาก และโยนาธานกป็บอกดาวอิดวห่า "ซาอผลเสดป็จพห่อของฉฮันหาชห่องจะฆห่าเธอเสมีย 
เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ ขอจงระวฮังตฮัวใหผู้ดมีจนพรบห่งนมีนี้เชผู้า จงอย ผห่เสมียในทมีนึ่ลฮับซห่อนตฮัวไวผู้ 3 และฉฮันจะออก
ไปยทืนอยผห่ขผู้างๆเสดป็จพห่อในทบห่งนาทมีนึ่เธออยผห่ และฉฮันจะกราบทผลเสดป็จพห่อดผู้วยเรทืนึ่องของเธอ ถผู้าฉฮันรผผู้
เรทืนึ่องอะไรจะบอกใหผู้ทราบ" โยนาธานอาสาทภีที่จะสอดแนมใหข้ดาวธิดเพสืที่อทภีที่จะบอกใหข้เขารมูข้วตาซาอมูลมภี
แผนอะไร

1 ซมอ 19:4-6  ดนังนนัรนในวนันถนัดมา โยนาธานกลห่าวชมดาวอิดใหผู้ซาอผลราชบอิดาฟฮัง
ทผลวห่า "ขอกษฮัตรอิยห์อยห่าทรงกระททาบาปตห่อดาวอิดผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์เลย เพราะดาวอิดหาไดผู้กระททา
บาปสอินึ่งใดตห่อพระองคห์ไมห่ และการงานของเธอกป็เปป็นงานปฏอิบฮัตอิพระองคห์อยห่างดมี 5 เพราะเธอเสมีนึ่ยง
ชมีวอิตของตน และประหารคนฟมีลอิสเตมียนฮันี้น และพระเยโฮวาหห์ทรงกระททาใหผู้มมีการชห่วยใหผู้พผู้นอยห่าง
ใหญห่หลวงเพทืนึ่อออิสราเอลทฮันี้งปวง พระองคห์ทรงเหป็นแลผู้วและทรงชทืนึ่นชมยอินดมี แตห่ไฉนพระองคห์จนงจะ



กระททาบาปตห่อโลหอิตทมีนึ่ไรผู้ความผอิด ดผู้วยการฆห่าดาวอิดเสมียอยห่างปราศจากเหตบผล" โยนาธานพยา
ยามวธิงวอนเผสืที่อเพสืที่อนของเขา โดยเตสือนความจทาบธิดาของตนเกภีที่ยวกนับสธิที่งดภีทนัรงปวงทภีที่ดาวธิดไดข้กระททา
เพสืที่ออธิสราเอล นอกจากนภีร  เขาเตสือนบธิดาของเขาเกภีที่ยวกนับความบาปทภีที่เขาก ทาลนังคธิดจะททาในการททาใหข้
โลหธิตไรข้ความผธิดของดาวธิดตก ซาอมูลเหป็นดภีดข้วยเพภียงชนั ที่วคราว 6 ซาอผลกป็ทรงฟฮังเสมียงของโยนาธาน
และซาอผลจนงปฏอิญาณวห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด ดาวอิดจะไมห่ตผู้องถผกประหาร
ชมีวอิตเลยฉฮันนฮันี้น" สทาคนัญทภีที่วตาซาอมูลปฏธิญาณวตาจะไมตฆตาเขาโดยออกพระนามขององครพระผมูข้เปป็นเจข้า 
เขาจะลสืมมนันในไมตชข้า

1 ซมอ 19:7 ดนังนนัรนโยนาธานกป็เรมียกดาวอิด และโยนาธานแจผู้งใหผู้เธอทราบถนงสอินึ่ง
เหลห่านมีนี้ทฮันี้งสอินี้น และโยนาธานนทาดาวอิดเขผู้าเฝผู้าซาอผล และดาวอิดไดผู้เขผู้าเฝผู้าซาอผลอยห่างแตห่กห่อน ตข้องยก
ความดภีความชอบใหข้เขาทภีที่โยนาธานกลนับไปหาดาวธิดและบอกเขาวตาบธิดาของตนไดข้สนัญญาอะไรไวข้
นอกจากนภีร  เขากป็พาดาวธิดกลนับไปหาซาอมูลและชนั ที่วระยะเวลาหนทึที่งดมูเหมสือนวตาสธิที่งตตางๆเปป็นเหมสือน
กตอนทภีที่ซาอมูลถมูกกนัดกธินดข้วยความอธิจฉารธิษยา ความกลนัวและความเกลภียดชนัง

1 ซมอ 19:8 อยตางไรกป็ตาม สงครามไดผู้เกอิดขนนี้นอมีก ดาวอิดกป็ออกไปตห่อสผผู้กฮับคนฟมีลอิ
สเตมีย และไดผู้ฆห่าฟฮันเสมียเปป็นอฮันมาก เขาทฮันี้งหลายจนงหนมีไปเสมียจากเธอ ในฐานะผมูข้บนังคนับการคน
หนทึที่งในกองทนัพของซาอมูล ดาวธิดนทาทหารของเขาเขข้ารบในการศทึกและมภีชนัยชนะครนัร งใหญตเหนสือคน
ฟภีลธิสเตภียศนัตรมูของพวกเขาอภีกครนัร ง

1 ซมอ 19:9-10 แทนทภีที่จะชสืที่นชมยธินดภีในชนัยชนะครนัร งนนัรน ซาอมูลกลนับถลทากลนับเขข้าไป
ในความอธิจฉารธิษยาและความเกลภียดชนังทภีที่มภีตตอดาวธิด แลผู้ววอิญญาณชฮันึ่วจากพระเยโฮวาหห์กป็เขผู้ามาสอิง
ซาอผล เมทืนึ่อพระองคห์ประทฮับในวฮังของพระองคห์ ทรงหอกอยผห่ และดาวอิดกป็กทาลฮังดมีดพอิณถวาย อภีกครนัร ง
ทภีที่การเอตยถทึงวอิญญาณชฮันึ่วจากพระเยโฮวาหห์ยตอมหมายถทึงวธิญญาณแหตงความหดหมูตซทึที่งททาใหข้ทรุกขรใจ 
แมข้วตาดาวธิดนนัที่งดภีดพธิณของตนเพสืที่อททาใหข้จธิตวธิญญาณของซาอมูลสงบลงกป็ตาม ความอธิจฉารธิษยาและ
ความเกลภียดชนังกป็กนัดกธินเขาเหมสือนเดธิม



ดนังนนัรน 10 และซาอผลทรงพบห่งหอกหมายปฮักดาวอิดใหผู้ตอิดฝาผนฮัง แตห่เธอกป็หลบหนมีพระพฮักตรห์
ซาอผลไป ซาอผลจนงทรงพบห่งหอกตอิดผนฮัง และดาวอิดกป็หลบหนมีรอดไปไดผู้ในคทืนนฮันี้น ซาอมูลพรุตงหอกของ
ตนไปทภีที่ดาวธิดอภีกครนัร งซทึที่งเขากป็หลบและหนภีไปในยามคทที่าคสืน หอกของซาอมูลทภีที่ปนักตธิดผนนังยนังเปป็นคทา
พยานเงภียบทภีที่ฟข้องถทึงความเกลภียดชนังของเขาซทึที่งถมูกจรุดใหข้พลรุตงขทึรนโดยความอธิจฉารธิษยา

1 ซมอ 19:11-12 ดนังนนัรน ซาอผลทรงใชผู้ผผผู้สทืนึ่อสารไปทมีนึ่บผู้านของดาวอิดเพทืนึ่อเฝผู้าดผเธอ และ
เพทืนึ่อจะฆห่าเธอเสมียในเวลาเชผู้า แตห่มมีคาลภรรยาของดาวอิดบอกดาวอิดวห่า "ถผู้าคทืนนมีนี้เธอไมห่ชห่วยชมีวอิตของ
เธอใหผู้พผู้น พรบห่งนมีนี้เธอจะถผกฆห่าตาย" อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดไดข้กลนับไปบข้านและเขข้านอน อยตางไร
กป็ตาม มภีคาลภรรยาของเขาซทึที่งหวาดระแวงเจตนาของบธิดาตนกป็ยนังตสืที่นอยมูต เมสืที่อเหป็นบรุคคลตข้องสงสนัย
อยมูตที่นอกบข้านของพวกเขาในความมสืด นางกป็ปลรุกดาวธิดใหข้ตสืที่นและเตสือนเขาใหข้หนภีไปในคสืนนนัรน ดนัง
นนัรน 12 มมีคาลจนงหยห่อนดาวอิดลงทางหนผู้าตห่าง และเธอกป็หนมีรอดไป

1 ซมอ 19:13-17 ดนังนนัรน มมีคาลไดผู้นทารผปเคารพมาวางไวผู้บนเตมียงนอน และวางหมอน
ขนแพะไวผู้ทมีนึ่ศมีรษะ เอาผผู้าหห่มคลบมไวผู้ คทาทภีที่แปลวตา รผปเคารพ (เทราฟวิม) หมายถทึงรมูปปนัร นประจทาบข้าน
ชนธิดหนทึที่ง อาจเปป็นไดข้วตามนันเปป็นของมภีคาลและไมตใชตของดาวธิด นางททาหมอนขนแพะลมูกหนทึที่งและ
วางรมูปเคารพนนัรนไวข้บนมนันเพสืที่อทภีที่วตามนันจะไดข้ดมูเหมสือนคนๆหนทึที่งทภีที่นอนควทที่าหนข้าโดยวางศภีรษะไวข้ใตข้
หมอนลมูกหนทึที่ง จากนนัรนนางกป็เอาผข้าหตมผสืนหนทึที่งคลรุมมนันไวข้

แนตนอนวตาในตอนเชข้า ซาอมูลสตงคนไปพาตนัวดาวธิดมา แตตเมสืที่อ 14 ซาอผลสห่งผผผู้สทืนึ่อสารไปจฮับ
ดาวอิด มมีคาลตอบวห่า "เขาไมห่สบาย" 15 แลผู้วซาอผลสห่งผผผู้สทืนึ่อสารนฮันี้นใหผู้ไปดผดาวอิดอมีก สฮันึ่งวห่า "จงนทา
เขามาหาเราทฮันี้งเตมียง เพทืนึ่อเราจะไดผู้ฆห่าเขาเสมีย" 16 เมทืนึ่อผผผู้สทืนึ่อสารเขผู้ามา ดผเถอิด รผปเคารพกป็อยผห่ในเตมียง 
พรผู้อมกฮับหมอนขนแพะอยผห่ทมีนึ่ศมีรษะ ยธิที่งไปกวตานนัรน ในความพยายามครนัร งทภีที่สอง ซาอมูลบอกคนของ
เขาใหข้นทาตนัวดาวธิดมาพรข้อมกนับเตภียงของเขาหากจทาเปป็นซทึที่งพวกเขากป็พยายามททาเชตนนนัรนอยตางเหป็นไดข้
ชนัด อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อมาหาดาวธิดพวกเขากป็พบกนับอรุบายนนัรน

ซาอมูลจทึงตตอวตาบรุตรสาวของตนและกลตาววตา 17 "ไฉนเจผู้าจนงหลอกลวงเรา และปลห่อยศฮัตรผ
ของเราไปเสมีย เขาจนงรอดพผู้นไป" และมมีคาลทผลตอบซาอผลวห่า "เธอพผดกฮับหมห่อมฉฮันวห่า `ปลห่อยใหผู้



ฉฮันไปเถอิด จะใหผู้ฉฮันฆห่าเธอททาไมเลห่า'" อาจเพราะกลนัววตาบธิดาของตนจะททาอะไรกนับตนหรสืออาจแคต
แกข้ตนัว มภีคาลโกหกบธิดาของตนและอข้างวตาดาวธิดขมูตวตาจะฆตาตนหากตนไมตยอมชตวยเขาหนภี

1 ซมอ 19:18 ขณะเดภียวกนันฝห่ายดาวอิดกป็หนมีรอดไป เธอมาหาซามผเอลทมีนึ่เมทืองรา
มาหห์ และเลห่าทบกเรทืนึ่องทมีนึ่ซาอผลไดผู้ทรงกระททาแกห่เธอใหผู้ซามผเอลฟฮัง เธอและซามผเอลกป็ไปอยผห่เสมียทมีนึ่นา
โยท เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดรมูข้วตาผมูข้เฒตาซามมูเอลยนังอยมูตทภีที่รามาหรซทึที่งเปป็นเมสืองๆหนทึที่งทภีที่อยมู ตทางเหนสือของกรรุง
เยรมูซาเลป็มประมาณหกไมลร (ตามระยะทางทภีที่อภีกาบธินไป) ดาวธิดคงรมูข้สทึกวตาไมตมภีใครอภีกแลข้วจะเขข้าใจ
ความทรุกขรยากของเขาอยตางชนัดเจนยกเวข้นซามมูเอล คทาวตา นาโยท มภีความหมายงตายๆวตา 'ทภีที่อาศนัย' 
โดยอาจเปป็นอาคารสธิที่งปลมูกสรข้างเหมสือนอพารรตเมนตรสทาหรนับผมูข้พยากรณรคนอสืที่นๆทภีที่อาศนัยอยมู ตทภีที่นนัที่น 
มนันอาจหมายถทึงเรสือนหลนังหนทึที่งทภีที่ซามมูเอลมภีอยมู ตทภีที่หรสือใกลข้เมสืองรามาหรกป็เปป็นไดข้ ไมตวตาในกรณภีใด ดา
วธิดกป็รมูข้วตาซามมูเอลจะรนับฟนังดข้วยความเหป็นอกเหป็นใจ

1 ซมอ 19:19-20 เรสืที่องนภีร ไปถทึงหมูซาอมูล มมีคนไปทผลซาอผลวห่า "ดผเถอิด ดาวอิดอยผห่ทมีนึ่นาโยท
ในเมทืองรามาหห์" 20 ซาอผลกป็รฮับสฮันึ่งใหผู้ผผผู้สทืนึ่อสารไปจฮับดาวอิด อธิทธธิพลอนันกวข้างขวางของซาอมูลจทึงหา
ทางจนับกรุมดาวธิดทภีที่เมสืองรามาหร และเมทืนึ่อเขาไปเหป็นหมผห่ผผผู้พยากรณห์กทาลฮังพยากรณห์อยผห่ และซามผเอล
ยทืนเปป็นหฮัวหนผู้าเขาทฮันี้งหลาย พระวอิญญาณของพระเจผู้ากป็มาสถอิตกฮับผผผู้สทืนึ่อสารของซาอผล และเขาทฮันี้ง
หลายกป็พยากรณห์ดผู้วย เหป็นไดข้ชนัดวตามภีสทานนักผมูข้พยากรณรอยมูตสทานนักหนทึที่งทภีที่เมสืองรามาหร พระวธิญญาณ
ของพระเจข้าเขข้าควบครุมชายเหลตานภีรทภีที่เรธิที่มพยากรณรตามคทาสนัที่งของซามมูเอล เมสืที่อคนของซาอมูลเขข้ามา
ใกลข้ พระวธิญญาณของพระเจข้ากป็ททาใหข้พวกเขาพยากรณรเชตนกนัน การพยากรณรของพวกเขานตาจะ
เกภีที่ยวขข้องกนับการรข้องเพลงสรรเสรธิญพระเจข้าและการกลตาวลตวงหนข้าและการกลตาวออกไปถทึงสธิที่ง
ตตางๆของพระเจข้า พวกเขาจทึงถมูกเบภีที่ยงเบนความสนใจไปจากภารกธิจของพวกเขาในการจนับกรุมดา
วธิด

1 ซมอ 19:21 เหป็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานภีรกลนับไปหาซาอมูลและแจข้งใหข้เขาทราบวตา
เกธิดอะไรขทึรน ดนังนนัรนเมทืนึ่อมมีคนไปทผลซาอผล พระองคห์กป็ทรงใชผู้ผผผู้สทืนึ่อสารอทืนึ่นไป และคนเหลห่านฮันี้นกป็
พยากรณห์ดผู้วย ซาอผลทรงใชผู้ใหผู้ผผผู้สทืนึ่อสารไปครฮันี้งทมีนึ่สาม เขาทฮันี้งหลายกป็พยากรณห์ดผู้วย เหตรุการณรนภีร เกธิด



ขทึรนสองครนัร ง อภีกครนัร งทภีที่ ‘การพยากรณร’ ทภีที่วตาคสือการทภีที่พระวธิญญาณของพระเจข้าทรงนทาความคธิดและ
จธิตใจของพวกเขาไปสมูตสธิที่งตตางๆของพระเจข้าและพวกเขาจทึงถมูกควบครุมโดยพระวธิญญาณของ
พระเจข้า (แตตเราตข้องไมตสนับสนเรสืที่องนภีรกนับกระแสคารธิสมาตธิกในปนัจจรุบนัน)

1 ซมอ 19:22-24 ดนังนนัรนซาอมูลจทึงไปจนัดการเรสืที่องนภีรดข้วยตนัวเอง ซาอผลกป็เสดป็จไปทมีนึ่รา
มาหห์เอง มาถนงบห่อนทนี้าใหญห่ทมีนึ่ในเมทืองเสคผ และรฮับสฮันึ่งถามวห่า "ซามผเอลกฮับดาวอิดอยผห่ทมีนึ่ไหน" มมีคนทผล
วห่า "ดผเถอิด เขาทฮันี้งสองอยผห่ทมีนึ่นาโยทในเมทืองรามาหห์" 23 พระองคห์จนงเสดป็จไปทมีนึ่นฮันึ่นยฮังนาโยทในเมทือง
รามาหห์ และพระวอิญญาณของพระเจผู้าทรงสถอิตกฮับพระองคห์ดผู้วย ทรงดทาเนอินพลางพยากรณห์พลาง
จนเสดป็จถนงนาโยททมีนึ่เมทืองรามาหห์

อยตางไรกป็ตาม พอไปถทึงทภีทๆี่ ดาวธิดและซามมูเอลอยมู ตทภีที่นาโยทในเมสืองรามาหร พระวอิญญาณ
ของพระเจผู้าทรงสถอิตกฮับพระองคห์ดผู้วย ทรงดทาเนอินพลางพยากรณห์พลางจนเสดป็จถนงนาโยททมีนึ่เมทือง
รามาหห์ 24 พระองคห์ทรงถอดฉลองพระองคห์ออกดผู้วย และกป็ทรงพยากรณห์ตห่อหนผู้าซามผเอล และ
บรรทมเปลทือยกายอยผห่ตลอดวฮันนฮันี้นและตลอดคทืนนฮันี้น

เราควรตระหนนักวตาเหตรุการณรตอนนภีร ไมตใชตปกตธิวธิสนัยของพวกผมูข้พยากรณรสมนัยพระคนัมภภีรร
เดธิม แตตเพราะวตาดาวธิดไดข้หนภีไปหาซามมูเอลและสทานนักผมูข้พยากรณรของเขา พระเจข้าจทึงทรงใชข้ฤทธธิธ
เดชแหตงพระวธิญญาณในการควบครุมคนเหลตานนัรนเพสืที่อขนัดขวางมธิใหข้ซาอมูลจนับตนัวดาวธิดไดข้ กลนับกลาย
เปป็นวตา ซาอมูลกป็ตข้องอนับอายขายหนข้าทภีที่แกข้ผข้าโทงๆเชตนนนัรน

ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าทรงใชข้บางสธิที่งทภีที่ดมูไมตมภีพธิษมภีภนัยและไรข้พธิษสงอยตางพวก
ผมูข้พยากรณรทภีที่พยากรณรเพสืที่อททาลายความมรุตงหมายทภีที่จะกตอเหตรุฆาตกรรมของกษนัตรธิยรซาอมูล เหมสือน
กนับคทาภาษธิตทภีที่คนเรธิที่มใชข้เมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรนประชาชนถามวตา “ซาอผลอยผห่ในจทาพวกผผผู้พยากรณห์
ดผู้วยหรทือ” ดมูหมายเหตรุสทาหรนับ 1 ซามมูเอล 10:11 เปป็นไปไดข้ทภีที่วตาการกลตาวคทาภาษธิตนภีรซทร าในอภีก
สามสธิบกวตาปภีตตอมาไมตมภีลนักษณะเปป็นคทาชม ซาอมูลถมูกททาใหข้เสภียแผนและอนับอายขายหนข้าโดยพวกผมูข้
พยากรณรของพระเจข้า เขาจทึงเปป็นทภีที่จดจทาโดยคทาภาษธิตทภีที่เสภียดสภีนภีร

*****



ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 20: มหากาพยณ์ดาววิดและซาอมูลดนาเนวินตน่อไป โยนาธานทนาพนันธ
สนัญญาหนขที่งเพสืที่อปกปน้องดาววิด จากนนัขึ้นบทนขีขึ้กป็นนาเสนอเรสืที่องราวอนันสะเทสือนอารมณณ์เกขีที่ยวกนับโยนา
ธานทขีที่แจน้งใหน้ดาววิดทราบถขงเจตนามสุน่งรน้ายของซาอมูลทขีที่มขีตน่อเขา

1 ซมอ 20:1-2 ตตอจากเหตรุการณรตอนทภีที่ซาอมูลพยากรณรทภีที่เมสืองรามาหร ดาวอิดกป็หนมี
จากนาโยทในเมทืองรามาหห์ และมาหาโยนาธานกลห่าววห่า "ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาสอินึ่งใด อะไรเปป็นความ
ชฮันึ่วชผู้าของขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาความผอิดบาปอฮันใดตห่อเสดป็จพห่อของทห่าน พระองคห์จนงไดผู้
แสวงชมีวอิตของขผู้าพเจผู้า" ดข้วยความคนับแคข้นใจ ทนัรงหมดทภีที่เขาททาไดข้คสือ ตามหาโยนาธานเพสืที่อนเกตา
ของเขาและถามวตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาสอินึ่งใด โยนาธานตอบกลนับไปวตา 2 และโยนาธานจนงตอบเธอ
วห่า "ขอพระเจผู้าอยห่ายอมใหผู้เปป็นเชห่นนฮันี้นเลย เธอไมห่ตผู้องตายดอก ดผเถอิด เสดป็จพห่อจะมอิไดผู้ทรงกระททา
การใหญห่นผู้อยสอินึ่งใดโดยมอิใหผู้ฉฮันรผผู้ ททาไมเสดป็จพห่อจะปอิดบฮังเรทืนึ่องนมีนี้จากฉฮันเลห่า คงไมห่เปป็นเชห่นนฮันี้นแนห่ " 
วลภีสรุดทข้ายคสือขข้อสรรุปของโยนาธานทภีที่วตาเพราะวตาบธิดาของเขาไมตไดข้พมูดอะไรกนับเขาเกภีที่ยวกนับการฆตา
ดาวธิดเลยเขาจทึงแนตใจวตาคงไมตเปป็นเชตนนนัรนแนตๆ เหป็นไดข้ชนัดวตานนัที่นเปป็นการคธิดไปเองของเขา

1 ซมอ 20:3-4 ดาวอิดจนงปฏอิญาณยอินึ่งกวห่านฮันี้นอมีกและกลห่าววห่า "เสดป็จพห่อของทห่าน
ทรงทราบอยห่างแนห่นอนวห่า ขผู้าพเจผู้าไดผู้รฮับความกรบณาในสายตาของทห่าน และพระองคห์ตรฮัสวห่า 
`อยห่าใหผู้โยนาธานรผผู้เรทืนึ่องนมีนี้เลย เกรงวห่าเขาจะเศรผู้าใจ ' พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด และ
ทห่านมมีชมีวอิตอยผห่แนห่ฉฮันใด ความจรอิงมมีอยผห่วห่า ระหวห่างขผู้าพเจผู้ากฮับความตายกป็ยฮังเหลทืออมีกเพมียงกผู้าว
เดมียวฉฮันนฮันี้น" ประเดป็นของดาวธิดกป็เขข้าใจงตาย ซาอมูลรมูข้วตาโยนาธานมภีมธิตรภาพทภีที่ใกลข้ชธิดกนับดาวธิดและ
คงไมตยอมบอกโยนาธานถทึงสธิที่งทภีที่ตนวางแผนทภีที่จะกระททาตตอดาวธิดจรธิงๆ

คทาปฏธิญาณทภีที่ดาวธิดกลตาวนตาจะเปป็นสตวนหลนังของขข้อนภีร  นนัที่นคสือ พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์
อยผห่แนห่ฉฮันใด และทห่านมมีชมีวอิตอยผห่แนห่ฉฮันใด ความจรอิงมมีอยผห่วห่า ระหวห่างขผู้าพเจผู้ากฮับความตายกป็ยฮังเหลทือ
อมีกเพมียงกผู้าวเดมียวฉฮันนฮันี้น ดาวธิดคงคธิดเปป็นแนตวตาซาอมูลมภีเจตนาทภีที่จะฆตาตน เขาพยายามมาหลายครนัร ง
หลายหนแลข้ว อยตางไรกป็ตาม ยนังมภีหลนักการฝตายวธิญญาณอยมูตประการหนทึที่งทภีที่กวข้างกวตา สทาหรนับเราทรุก
คน มภีเพภียงกข้าวเดภียวเทตานนัรนระหวตางเรากนับความตาย หรสือกลตาวอภีกนนัยหนทึที่งกป็คสือ เราอยมูตหตางจาก



ความตายเพภียงชนั ที่วอทึดใจเดภียวเทตานนัรน เราจทึงควรดทาเนธินชภีวธิตอยมูตตตอพระพนักตรรพระเจข้าราวกนับวตาแตตละ
ชนั ที่วขณะอาจเปป็นชนั ที่วขณะสรุดทข้ายของเรา พอไดข้ยธินเชตนนนัรนโยนาธานจทึงตอบกลนับดาวธิดไปวตา 4 
"จอิตใจเธอปรารถนาอะไร ฉฮันจะททาตามเพทืนึ่อเธอ"

1 ซมอ 20:5-7 ดาวธิดจทึงนทาเสนอแผนการหนทึที่งแกตโยนาธาน ดาวอิดจนงกลห่าวกฮับโยนา
ธานวห่า "ดผเถอิด พรบห่งนมีนี้เปป็นวฮันขนนี้นคทนึ่า ขผู้าพเจผู้าไมห่ควรขาดทมีนึ่จะนฮันึ่งรห่วมโตต๊ะเสวยกฮับกษฮัตรอิยห์ แตห่ขอ
โปรดใหผู้ขผู้าพเจผู้าไปซห่อนตฮัวอยผห่ทมีนึ่ในทบห่งนาจนถนงเยป็นวฮันทมีนึ่สาม สตวนทภีที่กลตาวถทึงวนันขทึรนคทที่าคสือ วนันทภีที่
หนทึที่งของเดสือนนนัรนซทึที่งคนฮภีบรมูถสือวตาเปป็นวนันสทาคนัญ อาจเปป็นไดข้เชตนกนันวตานภีที่อาจเปป็นวนันแรกของ
เทศกาลเสภียงแตรหรสือปภีใหมตเอง ขข้อ 6 สนนับสนรุนความนตาเชสืที่อถสือของสองทรรศนะหลนังนภีร  ดาวธิดรมูข้
วตาตนจะถมูกคาดหมายใหข้นนั ที่งทภีที่โตบ๊ะของซาอมูลเพราะวตาเขาเปป็นผมูข้บนังคนับการคนหนทึที่งในกองทนัพของ
ซาอมูล อยตางไรกป็ตาม เขากลนับเสนอวตาจะไปซตอนตนัวเปป็นเวลาสามวนัน

ดาวธิดกลตาวตตอไปอภีกวตา 6 ถผู้าเสดป็จพห่อของทห่านเหป็นขผู้าพเจผู้าขาดไป กป็ขอโปรดทผลพระองคห์
วห่า `ดาวอิดไดผู้วอิงวอนขอลาขผู้าพระองคห์รมีบกลฮับไปเมทืองเบธเลเฮมเมทืองของตน เพราะทมีนึ่นฮันึ่นทฮันี้ง
ครอบครฮัวททาการถวายสฮัตวบผชาประจทาปมี' ในวนันสทาคนัญใดกป็ตามของพวกยธิวทภีที่จะมาถทึงนภีร  
ครอบครนัวของดาวธิดจะมภีการกลนับมารวมตนัวก นันของครอบครนัวและเฉลธิมฉลองเทศกาลทภีที่วตานนัรน
ดข้วยกนัน

เขาจทึงเสนอแกตโยนาธานเกภีที่ยวกนับซาอมูลวตา 7 ถผู้าพระองคห์รฮับสฮันึ่งวห่า `ดมีแลผู้ว' ผผผู้รฮับใชผู้ของทห่าน
กป็ดมีไป แตห่ถผู้าพระองคห์ทรงกรอินี้ว กป็ขอทราบเถอิดวห่า พระองคห์ดทารอิการรผู้าย แผนการของดาวธิดกป็ไมตมภี
อะไรยรุตงยาก เมสืที่อซาอมูลทราบวตาเพราะเหตรุใดดาวธิดถทึงไมตอยมูตทภีที่นนัที่น หากเขาไมตบตนวตาอะไร มนันกป็จะ
เปป็นสนัญญาณบอกเหตรุวตาทรุกอยตางไปไดข้ดภีตตอดาวธิด อยตางไรกป็ตาม หากซาอมูลเดสือดดาลเมสืที่อไดข้ยธิน
ขตาวนนัรน เขาทนัรงสองกป็จะรมูข้วตาดาวธิดเดสือดรข้อนแลข้ว

1 ซมอ 20:8-9 ดาวธิดจทึงเสนอแกตโยนาธานเพธิที่มอภีกวตา เพราะฉะนฮันี้นขอทห่านกรบณา
กระททาแกห่ผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านดผู้วยใจจงรฮัก เพราะทห่านไดผู้กระททาพฮันธสฮัญญาแหห่งพระเยโฮวาหห์กฮับ
ผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านแลผู้ว แตห่ถผู้าความชฮันึ่วชผู้ามมีอยผห่ในขผู้าพเจผู้า ขอทห่านฆห่าขผู้าพเจผู้าเสมียเองเถอิด เพราะทห่าน



จะนทาขผู้าพเจผู้าไปใหผู้เสดป็จพห่อของทห่านททาไม" ดาวธิดเตสือนใหข้โยนาธานระลทึกถทึงพนันธสนัญญานนัรนทภีที่
พวกเขาไดข้กระททาระหวตางพวกเขาเอง ดาวธิดอาสาเพธิที่มอภีกวตาหากโยนาธานทราบถทึงการผธิดใดใน
สตวนของดาวธิด กป็ใหข้เขาฆตาตนทภีที่นนัที่นเดภีดี๋ยวนนัรนเลยแทนทภีที่จะใหข้ซาอมูลเปป็นคนจนัดการ เมสืที่อไดข้ยธินเชตน
นนัรนโยนาธานจทึงตอบกลนับไปวตา 9 โยนาธานจนงกลห่าววห่า "อยห่าใหผู้มมีวมีนึ่แววอยห่างนมีนี้เลยนห่ะ เพราะถผู้า
ฉฮันทราบวห่าเสดป็จพห่อคอิดรผู้ายตห่อเธอ ฉฮันจะไมห่ไปบอกเธอหรทือ" โยนาธานพยายามททาใหข้ดาวธิดหาย
กลนัวโดยรนับปากเขาวตาตนจะบอกดาวธิดเปป็นแนตหากซาอมูลมภีแผนทภีที่จะททาการรข้ายตตอดาวธิด

1 ซมอ 20:10-11 ดาวธิดยนังไมตปนักใจเชสืที่ออยมูตดภี แลผู้วดาวอิดกป็กลห่าวแกห่โยนาธานวห่า "ถผู้า
เสดป็จพห่อของทห่านตอบทห่านอยห่างดบดฮัน ใครจะบอกแกห่ขผู้าพเจผู้าไดผู้" ใครจะบอกดาวธิดถทึงความคธิดใน
ใจของซาอมูล นอกจากนภีร  ถข้าหากวตาเขาคธิดรข้ายตตอดาวธิดจรธิงๆลตะ ดข้วยเหตรุนภีร  11 และโยนาธานบอก
ดาวอิดวห่า "มาเถอิด ใหผู้เราเขผู้าไปในทบห่งนา" เขาทฮันี้งสองจนงเขผู้าไปในทบห่งนา

1 ซมอ 20:12-15 ทนันทภีทภีที่เขาทนัรงสองอยมูตในสถานทภีที่ๆเปป็นสตวนตนัวมากขทึรน โยนาธานกป็
คธิดแผนการหนทึที่งขทึรนมาเพสืที่อชตวยดาวธิด เขาปฏธิญาณวตา "โอ พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่งออิสราเอล เมทืนึ่อ
ฉฮันไดผู้หยฮันึ่งดผเสดป็จพห่อของฉฮันในวฮันพรบห่งนมีนี้ประมาณเวลานมีนี้ หรทือในวฮันทมีนึ่สาม ด ผเถอิด ถผู้ามมีอะไรดมีตห่อ
ดาวอิด และฉฮันจะไมห่ใชผู้คนไปบอกเธอทมีเดมียว 13 ขอพระเยโฮวาหห์ทรงลงโทษแกห่โยนาธานและใหผู้
หนฮักยอินึ่งกวห่า แตห่ถผู้าเสดป็จพห่อพอพระทฮัยทมีนึ่จะททารผู้ายเธอ ฉฮันจะบอกเธอใหผู้ทราบ และสห่งใหผู้เธอหนมีไป
ใหผู้พผู้นภฮัย ขอพระเยโฮวาหห์ทรงสถอิตกฮับเธอ อยห่างทมีนึ่พระองคห์ทรงสถอิตกฮับเสดป็จพห่อของฉฮัน

โยนาธานปฏธิญาณวตาจะบอกใหข้ดาวธิดรมูข้ถทึงอารมณรใดกป็ตามของบธิดาตนทภีที่มภีตตอเขา เขา
ปฏธิญาณวตาขอใหข้พระเจข้าจนัดการกนับเขาเสภียหากเขาไมตบอกดาวธิดใหข้ทราบ นอกจากนภีร  เขาทมูลขอ
พระพรของพระเจข้าใหข้มภีแกตดาวธิดในระหวตางนภีรดข้วย

โยนาธานกลตาวตตอไปวตา 14 ถผู้าฉฮันยฮังมมีชมีวอิตอยผห่ตห่อไป ขอเธอสทาแดงความเมตตาแหห่งพระ
เยโฮวาหห์ตห่อฉฮัน เพทืนึ่อฉฮันจะไมห่ตผู้องตาย 15 ขออยห่าตฮัดความกรบณาของเธอทมีนึ่มมีตห่อวงศห์วานของฉฮัน
เปป็นนอิตยห์ ในเมทืนึ่อพระเยโฮวาหห์ทรงกทาจฮัดศฮัตรผทบกคนของดาวอิดเสมียจากพทืนี้นพอิภพแลผู้ว" ในฐานะเปป็น
สตวนหนทึที่งของคทาปฏธิญาณของเขาตตอดาวธิด โยนาธานจทึงเสรธิมวตาดาวธิดจะตข้องแสดงความกรรุณาตตอ



เขาและครอบครนัวของเขาหากดาวธิดมภีอทานาจทภีที่จะททาเชตนนนัรนไดข้ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาโยนาธานรมูข้วตาสนัก
วนันหนทึที่งดาวธิดจะเปป็นกษนัตรธิยรและครอบครนัวของโยนาธานกป็จะปรนนธิบนัตธิดาวธิดสนักวนันหนทึที่ง เขารมูข้
ลตวงหนข้าไดข้อยตางถมูกตข้องจรธิงๆ

1 ซมอ 20:16-17 ดนังนนัรน โยนาธานจนงททาพฮันธสฮัญญากฮับวงศห์วานของดาวอิดวห่า "ขอ
พระเยโฮวาหห์ทรงแกผู้แคผู้นตห่อศฮัตรผของดาวอิดเถอิด" ความหมายตรงนภีร จรธิงๆแลข้วกป็คสือวตาโยนาธานทมูล
ขอพระเจข้าใหข้ทรงแกข้แคข้นกนับเชสืรอสายของเขาหากคนเหลตานนัรนละเมธิดพนันธสนัญญาของเขาเมสืที่อใด
กป็ตามซทึที่งเปป็นการสทาแดงตนัววตาเปป็นศนัตรมูตตอดาวธิด 17 และโยนาธานกป็ใหผู้ดาวอิดปฏอิญาณอมีกครฮันี้งหนนนึ่ง
โดยความรฮักของทห่านทมีนึ่มมีตห่อเธอ เพราะทห่านรฮักเธออยห่างกฮับรฮักชมีวอิตของตนเอง โยนาธานจทึงใหข้ดา
วธิดปฏธิญาณวตาจะรนักษาพนันธสนัญญานภีร ระหวตางเขาทนัรงสอง อภีกครนัร งทภีที่มภีหมายเหตรุกลตาวถทึงสายสนัมพนันธร
แบบพภีที่นข้องระหวตางดาวธิดกนับโยนาธาน

1 ซมอ 20:18-19 โยนาธานจทึงบอกดาวธิดถทึงสธิที่งทภีที่เขาตนัรงใจวตาจะททา แลผู้วโยนาธานจนง
พผดกฮับดาวอิดวห่า "พรบห่งนมีนี้เปป็นวฮันขนนี้นคทนึ่า และเขาจะเหป็นวห่าเธอขาดไป เพราะทมีนึ่นฮันึ่งของเธอจะวห่างอย ผห่ 
19 เมทืนึ่อเธออยผห่สามวฮันแลผู้ว เธอจงลงไปโดยเรป็ว ไปยฮังทมีนึ่ทมีนึ่เธอไดผู้ซห่อนตฮัวอยผห่ ในวฮันแหห่งการกระททา
นฮันี้น และคอยอยผห่ขผู้างศอิลาเอเซล

โยนาธานรมูข้วตาดาวธิดจะถมูกถามหาทภีที่การเลภีรยงในวนันถนัดมา เขาจทึงสนัที่งดาวธิดใหข้ไปยนังศธิลางอก
แหตงหนทึที่งทภีที่เจาะจงไวข้ในวนันทภีที่สามนนับแตตนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นสถานทภีที่ๆดาวธิดกนับโยนาธานอยมูต
ขณะทภีที่พวกเขาหารสือแผนการนภีรอยมูต

1 ซมอ 20:20-23 โยนาธานกลตาวตตอไปวตา ฉฮันจะยอิงลผกธนผสามลผกไปขผู้างๆทมีนึ่นฮันึ่น 
อยห่างกฮับวห่าฉฮันยอิงเปผู้า 21 และดผเถอิด ฉฮันจะใชผู้เดป็กไปสฮันึ่งวห่า `จงไปหาลผกธนผ' ถผู้าฉฮันพผดกฮับเดป็กนฮันี้นวห่า 
`ดผเถอิด ลผกธนผอยผห่ทางขผู้างนมีนี้ของเจผู้า ไปเอามา' แลผู้วขอเธอเขผู้ามา เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์
แนห่ฉฮันใด เธอกป็ปลอดภฮัยแลผู้ว ไมห่มมีอฮันตรายอฮันใดฉฮันนฮันี้น 22 แตห่ถผู้าฉฮันพผดกฮับเดป็กหนบห่มนฮันี้นวห่า `ดผเถอิด
ลผกธนผอยผห่ขผู้างหนผู้าเจผู้าโนผู้น' เธอจงไปเถอิด เพราะวห่าพระเยโฮวาหห์ไดผู้ทรงสห่งเธอไปแลผู้ว 23 สห่วน
เรทืนึ่องทมีนึ่เธอและฉฮันไดผู้พผดกฮันนฮันี้น ดผเถอิด พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นพยานระหวห่างเธอและฉฮันเปป็นนอิตยห์"



แผนการของเขาไมตซนับซข้อน ถข้ามภีขตาวดภีสทาหรนับดาวธิด เขากป็จะยธิงลมูกธนมูสามลมูกและสนัที่งเดป็ก
หนรุตมคนรนับใชข้ของเขาวตาลมูกธนมูเหลตานนัรนทภีที่เขาตข้องไปเกป็บอยมูตขข้างนภีรของเขา จากนนัรนดาวธิดกป็สามารถ
หยธิบลมูกธนมูเหลตานนัรนเองและออกมาจากทภีที่ซตอนไดข้ ทรุกอยตางเรภียบรข้อยดภี อยตางไรกป็ตาม หากเขาสนัที่ง
เดป็กหนรุตมคนนนัรนวตาลมูกธนมูทภีที่เขาตข้องไปเกป็บอยมูตพข้นเขาไป ดาวธิดกป็ตข้องหนภี มนันจะเปป็นสนัญญาณบอก
เหตรุของพระเจข้าใหข้เขาไปเสภีย นอกจากนนัรน องครพระผมูข้เปป็นเจข้าจะทรงเปป็นสนักขภีพยานตตอพนันธ
สนัญญานภีรทภีที่พวกเขาเพธิที่งกระททา

1 ซมอ 20:24-26 ดนังนนัรน ดาวอิดจนงซห่อนตฮัวอยผห่ในทบห่งนา และเมทืนึ่อถนงวฮันขนนี้นคทนึ่า กษฮัตรอิยห์กป็
ประทฮับเสวยพระกระยาหาร 25 กษฮัตรอิยห์ประทฮับบนพระทมีนึ่นฮันึ่งของพระองคห์อยห่างทมีนึ่เคยทรงกระททา 
คทือประทฮับทมีนึ่พระทมีนึ่นฮันึ่งขผู้างๆฝาผนฮัง โยนาธานยทืนอยผห่และอฮับเนอรห์นฮันึ่งอยผห่ขผู้างซาอผล แตห่ทมีนึ่ของดาวอิดกป็
วห่างอยผห่ ในวนันทภีที่ททาการเลภีรยงตามกทาหนด บรรดาแขกเหรสืที่อทภีที่มภีเกภียรตธิกป็มารตวมโตบ๊ะของซาอมูลรวมถทึง
โยนาธานบรุตรชายของเขาและอนับเนอรรผมูข้บนังคนับการระดนับสมูงของเขาดข้วย อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดกป็ไมต
อยมูตทนัรงๆทภีที่ควรอยมูต 

26  อยห่างไรกป็ดมีในวฮันนฮันี้นซาอผลมอิไดผู้ตรฮัสประการใด เพราะทรงดทารอิวห่า "ดาวอิดคงเกอิดเหตบ
บางอยห่าง เขาคงมลทอิน เขาคงมลทอินแนห่" ซาอมูลสนังเกตเหป็นวตาดาวธิดไมตอยมูต แตตทภีแรกกป็ททาเปป็นไมต
สนใจ โดยคธิดเอาเองวตาดาวธิดตธิดธรุระหรสือเขาเปป็นมลทธินในทางพธิธภี การพมูดซทราวลภีหลนังนภีรบตงบอกวตา
ซาอมูลปลงใจวตาดาวธิดไมตอยมูตเพราะความเปป็นมลทธินในทางพธิธภีบางอยตางตามทภีที่มภีก ทาหนดไวข้ภายใตข้
พระราชบนัญญนัตธิของพวกเลวภี

1 ซมอ 20:27-29 อยตางไรกป็ตาม อยผห่มาวฮันรบห่งขนนี้น คทือวฮันทมีนึ่สองของเดทือน ทมีนึ่ของดาวอิดกป็
วห่างอยผห่ และซาอผลกป็ตรฮัสกฮับโยนาธานราชบบตรของพระองคห์วห่า "ททาไมบบตรเจสซมีมอิไดผู้มารฮับ
ประทานอาหาร ทฮันี้งวานนมีนี้และวฮันนมีนี้" เมสืที่อดาวธิดไมตโผลตมาในวนันทภีที่สองของการเลภีรยงทภีที่กธินเวลาสาม
วนันนนัรน ซาอมูลกป็ถามโยนาธานวตาททาไม เขารมูข้วตาพวกเขาเปป็นเพสืที่อนกนันและสนันนธิษฐานอยตางถมูกตข้อง
แลข้ววตาโยนาธานรมูข้วตาเพราะเหตรุใดดาวธิดถทึงไมตอยมูตทภีที่นนัที่น



28  โยนาธานทผลตอบซาอผลวห่า "ดาวอิดไดผู้วอิงวอนขอลาขผู้าพระองคห์ไปยฮังบผู้านเบธเล
เฮม 29 เขาวห่า `ขผู้าพเจผู้าขอรผู้องใหผู้ทห่านอนบญาตใหผู้ขผู้าพเจผู้าไป เพราะครอบครฮัวของขผู้าพเจผู้ามมีการ
ถวายสฮัตวบผชาในเมทือง และพมีนึ่ชายของขผู้าพเจผู้าสฮันึ่งใหผู้ขผู้าพเจผู้าไปทมีนึ่นฮันึ่น บฮัดนมีนี้ถผู้าขผู้าพเจผู้าไดผู้รฮับความ
กรบณาในสายตาของทห่าน ขผู้าพเจผู้ากป็ขอรผู้องใหผู้ทห่านอนบญาตใหผู้ขผู้าพเจผู้าไปเยมีนึ่ยมพมีนึ่ชายของขผู้าพเจผู้า' 
ดผู้วยเหตบนมีนี้เขาจนงมอิไดผู้มาทมีนึ่โตต๊ะของกษฮัตรอิยห์" โยนาธานบอกตตอขข้ออข้างของดาวธิดทภีที่ไมตมาอยตางถมูก
ตข้องครบถข้วน เทตาทภีที่เปป็นไปไดข้ ดาวธิดกป็พมูดความจรธิงในขข้ออข้างนภีร  เขาอาจไปยนังเบธเลเฮมจรธิงๆเพสืที่อ
เยภีที่ยมครอบครนัวในชตวงเวลาสนัรนๆกตอนกลนับมารมูข้คทาตอบของโยนาธานเกภีที่ยวกนับเรสืที่องของตน

1 ซมอ 20:30-31 พอไดข้ยธินเชตนนภีร  ซาอมูลกป็ระเบธิดโทสะแลผู้วความกรอินี้วของซาอผลกป็
พลบห่งขนนี้นตห่อโยนาธาน พระองคห์ตรฮัสกฮับทห่านวห่า "เจผู้า ลผกของหญอิงกบฏและวอิปลาส ขผู้าไมห่รผผู้หรทือวห่า
เจผู้าเลทือกบบตรเจสซมีมาใหผู้ความอฮับอายแกห่เจผู้าเองและใหผู้ความอฮับอายแกห่ความเปลทือยเปลห่าแหห่งแมห่
ของเจผู้า

ซาอมูลไมตเพภียงเดสือดดาลเทตานนัรน แตตเขายนังททาตนัวตทที่าทรามในคทากลตาวหาตตางๆของตนดข้วย วลภี
ทภีที่วตา “เจข้า ลมูกของหญวิงกบฏและวธิปลาส” สมควรมภีการออกความเหป็น ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้เปป็นตนัว
เอภียง คทาวตา หญอิง ไมตอยมูตในตข้นฉบนับภาษาฮภีบรมู ความหมายทภีที่นตาจะใชตกป็คสือวตา ซาอมูลเรภียกโยนาธา
นวตาเปป็นบรุตรชายทภีที่กบฏและวธิปลาส สธิที่งทภีที่ถมูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนดข้วยกป็คสือวตา ปตานนภีรซาอมูลและ
โยนาธานคงไดข้ยธินแลข้ววตาซามมูเอลไดข้เจธิมตนัรงดาวธิดเพสืที่อเปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไปของอธิสราเอล

คทาทภีที่แปลวตา ความอฮับอาย (โบเชธ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา 'ความนตาละอาย' ซทึที่งนตาจะใชต
ความหมายตรงนภีร  ซาอมูลจทึงกลตาวหาโยนาธานวตาเปป็นผมูข้สมรมูข้รตวมคธิดกนับดาวธิด

วลภีสรุดทข้าย “และใหข้ความอนับอายแกตความเปลสือยเปลตาแหตงแมตของเจข้า” อาจบอกเปป็นนนัยวตา
เทตาทภีที่ซาอมูลรมูข้ โยนาธานไมตใชตบรุตรของเขา ความหมายกป็คสือวตา มารดาของเขาเปป็นหญธิงเลตนชมูข้และตนัรง
ครรภรโยนาธานโดยผมูข้ชายอภีกคน ไมตมภีหลนักฐานพธิสมูจนรจรธิงๆวตาเรสืที่องนนัรนเกธิดขทึรน

แตตดข้วยความโมโหสรุดขภีดซาอมูลจทึงใชข้ถข้อยคทามากมายกลตาววตาเทตาทภีที่เขารมูข้ โยนาธานไมตใชตลมูก
ของเขา มนันเปป็นคทากลตาวหาทภีที่ตทที่าทรามและขมขสืที่น ซทร ายนังดมูถมูกภรรยาของเขาอภีกดข้วย อยตางไรกป็ตาม 



เปข้าหมายจรธิงๆแหตงความเดสือดดาลของเขาคสือ โยนาธานโทษฐานทภีที่ไปสมรมูข้รตวมคธิดกนับดาวธิด มนัน
เปป็นวธิธภีทภีที่หยาบคายและขมขสืที่นในการตนัดหางปลตอยวนัดโยนาธาน

ซาอมูลยนังเกรภีร ยวกราดตตอไปอภีกวตา 31 ตราบใดทมีนึ่ลผกของเจสซมีมมีชมีวอิตอยผห่บนดอิน ตฮัวเจผู้าหรทือ
ราชอาณาจฮักรของเจผู้ากป็จะตฮันี้งอยผห่ไมห่ไดผู้ เพราะฉะนฮันี้นจงใชผู้คนไปตามเขามาใหผู้เรา เพราะเขาจะตผู้อง
ตายแนห่"

นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาซาอมูลรมูข้วตาดาวธิดไดข้ถมูกพระเจข้าเลสือกใหข้เปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไป
ของอธิสราเอลแลข้ว โยนาธานกป็นตาจะทราบเรสืที่องนภีรดข้วย ตข้องนนับถสือเขาทภีที่เขายอมสวามธิภนักดธิธ อยมูตฝตายนทรา
พระทนัยของพระเจข้าแทนทภีที่จะเขข้าขข้างบธิดาของตน ไมตมภีอะไรใหข้สงสนัยเลย ซาอมูลตนัรงใจทภีที่จะฆตาดาวธิด

1 ซมอ 20:32-34 โยนาธานทนักทข้วงวตา "ททาไมเขาจะตผู้องถผกประหาร เขาไดผู้กระททา
ผอิดสอินึ่งใดพระเจผู้าขผู้า" เขาถามเพภียงแคตวตา ททาไม ดาวธิดททาอะไรลงไป 33 แตห่ซาอผลไดผู้ทรงพบห่งหอกใสห่
ทห่านเพทืนึ่อจะฆห่าทห่าน ดฮังนฮันี้นโยนาธานจนงทราบวห่า พระราชบอิดาของทห่านหมายฆห่าดาวอิดเสมีย ดข้วย
ความโกรธจนัด ซาอมูลจทึงหยธิบหอกของตนและพรุตงมนันใสตโยนาธานทภีที่หลบทนัน คราวนภีร ไมตมภีขข้อสงสนัย
แลข้วถทึงเจตนาของซาอมูล

คราวนภีร เปป็นทภีของโยนาธานทภีที่จะโกรธบข้าง 34 โยนาธานจนงลบกขนนี้นจากโตต๊ะดผู้วยความโกรธ
ยอินึ่งนฮัก มอิไดผู้รฮับประทานอาหารในวฮันทมีนึ่สองของเดทือนนฮันี้น เพราะทห่านเศรผู้าใจดผู้วยเรทืนึ่องดาวอิด เพราะ
วห่าพระราชบอิดาของทห่านไดผู้หยามนทนี้าหนผู้าดาวอิด เขาลรุกขทึรนดข้วยความโมโหจนัดและเดธินจากไป วตาทภีที่
จรธิงเขาไมตรนับประทานอะไรเลยวนันนนัรน เขาเศรข้าใจเพราะเหป็นแกตดาวธิด นอกจากนภีร  เขายนังรมูข้สทึกขาย
หนข้าดข้วยกนับสธิที่งทภีที่บธิดาของเขาไดข้พมูดและกระททา แทข้จรธิงแลข้ว สธิที่งทภีที่ซาอมูลไดข้พมูดเกภีที่ยวกนับภรรยาของ
ตนเปป็นขข้อกลตาวหาทภีที่ไมตมภีมมูลเลย แถมเขายนังพยายามฆตาลมูกชายของตนัวเองอภีก โยนาธานสรุดจะทน
แลข้ว

1 ซมอ 20:35-40 ดข้วยเหตรุนภีร  ตห่อมารบห่งเชผู้าขนนี้นโยนาธานกป็ออกไปทมีนึ่ท บห่งนาตามทมีนึ่นฮัด
หมายไวผู้กฮับดาวอิด มมีเดป็กไปดผู้วยคนหนนนึ่ง 36 และทห่านสฮันึ่งเดป็กนฮันี้นวห่า "จงวอินึ่งไปหาลผกธนผทมีนึ่ฉฮันยอิงไป" 
เมทืนึ่อเดป็กนฮันี้นวอินึ่งไป โยนาธานกป็ยอิงธนผลผกหนนนึ่งขนนี้นหนผู้าไป ตามเวลาทภีที่ไดข้ตกลงกนันไวข้ โยนาธานออก



ไปยธิงลมูกธนมูในวนันทภีที่สามของการเลภีรยงนนัรน เขาสนัที่งเดป็กคนรนับใชข้ของเขาใหข้วธิที่งไปเกป็บลมูกธนมูทภีที่ตนยธิง
ออกไป ดข้วยเหตรุนภีร  เมสืที่อเดป็กคนนนัรนวธิที่งออกไปในทรุตง โยนาธานกป็ยธิงลมูกธนมูดอกหนทึที่งขข้ามศภีรษะเดป็ก
นนัที่นไป

37 และเมทืนึ่อเดป็กนฮันี้นมาถนงทมีนึ่ทมีนึ่ลผกธนผซนนึ่งโยนาธานยอิงไปนฮันี้น โยนาธานกป็รผู้องสฮันึ่งเดป็กนฮันี้นวห่า "ลผก
ธนผอยผห่ขผู้างหนผู้าโนผู้นไมห่ใชห่หรทือ" 38 และโยนาธานรผู้องสฮันึ่งเดป็กนฮันี้นวห่า "จงรมีบไปโดยเรป็วอยห่าหยบดอยผห่"
เดป็กของโยนาธานกป็ไปเกป็บลผกธนผ และกลฮับมาหานายของตน ความเหป็นเพธิที่มเตธิมของโยนาธานทภีที่
บอกเดป็กนนัที่นวตา “จงรภีบไปโดยเรป็วอยตาหยรุดอยมูต” ยตอมมภีไวข้เพสืที่อประโยชนรของดาวธิดอยตางไมตตข้อง
สงสนัย เขาประสงครทภีที่จะกลตาวชนัดเจนวตาดาวธิดตข้องหนภีไปเดขีดี๋ยวนขีขึ้

ความเหป็นสรุดทข้ายในเรสืที่องนภีรกป็ชาญฉลาด 39 แตห่เดป็กนฮันี้นไมห่ทราบเรทืนึ่อง โยนาธานและดาวอิด
เทห่านฮันี้นทมีนึ่ทราบ ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาโยนาธานตข้องสตงสนัญญาณบอกดาวธิดอยตางลนับๆลตอๆเชตนนนัรนกป็บตง
บอกวตาแมข้แตตโยนาธานเองกป็ไมตอยากใหข้ใครเหป็นวตาตนสนทนากนับดาวธิด ดาวธิดตข้องหนภีไปและเขา
ตข้องททาเชตนนนัรนเดขีดี๋ยวนขีขึ้ โยนาธานจทึง 40 มอบอาวบธของทห่านใหผู้เดป็กนฮันี้น และบอกเขาวห่า "ไป จงแบก
สอินึ่งเหลห่านมีนี้ไปในเมทือง" คทาทภีที่แปลวตา อาวบธ (คาลวิยณ์) มภีความหมายเพภียงวตาคนันธนมูและลมูกธนมูของเขา

1 ซมอ 20:41 แมข้มภีภยนันตรายทภีที่ชนัดเจน เมทืนึ่อเดป็กนฮันี้นไปแลผู้ว ดาวอิดกป็ลบกขนนี้นมาจากทมีนึ่
ทมีนึ่อยผห่ทอิศใตผู้ ซบหนผู้าลงถนงดอิน แลผู้วกราบลงสามครฮันี้ง และทฮันี้งสองกป็จ บบกฮัน และรผู้องไหผู้กฮัน จนดาวอิด
รผู้องมากเหลทือเกอิน ดาวธิดออกมาจากทภีที่ซตอนตนัวทางทธิศใตข้ของศธิลานนัรน เขาวธิที่งไปหาโยนาธานและกข้ม
กราบเขาสามครนัร ง เขาเปป็นเจข้าชายคนหนทึที่งและดาวธิดกป็ใหข้ความเคารพอยตางเหมาะสมแกตเขา 
นอกจากนภีร  โยนาธานยนังรนักษาคทาพมูดของตนดข้วยในการเตสือนเขา ดาวธิดจทึงอาจก ข้มกราบเพสืที่อแสดง
ความเคารพตตอเพสืที่อนของตน

วลภีทภีที่กลตาววตาพวกเขาจรุบกนันกป็หมายถทึงการจรุบแกข้มของกนันและกนันซทึที่งเปป็นธรรมเนภียมของ
ชาวตะวนันออก ผมูข้ชายชาวตะวนันออกจนถทึงทรุกวนันนภีรกป็ททาแบบนภีร  ไมตมภีการบอกเปป็นนนัยถทึงความอรุจาด
แตตอยตางใด จากนนัรนเขาทนัรงสองกป็รข้องหตมรข้องไหข้ทภีที่ไหลตของกนันและกนัน แตตดาวธิดรข้องไหข้หนนักยธิที่งกวตา 
เขากทาลนังจะทธิรงภรรยาและครอบครนัวของตนไปรวมถทึงโยนาธานเพสืที่อนของเขาดข้วย



1 ซมอ 20:42 ดข้วยเหตรุนภีร โยนาธานจนงกลห่าวกฮับดาวอิดวห่า "ขอจงไปเปป็นสบขเถอิด 
เพราะเราทฮันี้งสองไดผู้ปฏอิญาณไวผู้แลผู้วในพระนามแหห่งพระเยโฮวาหห์วห่า `พระเยโฮวาหห์จะทรงเปป็น
พยานระหวห่างฉฮันและเธอ และระหวห่างเชทืนี้อสายของฉฮันกฮับเชทืนี้อสายของเธอสทืบไปเปป็นนอิตยห์'" ดา
วอิดกป็ลบกขนนี้นจากไป และโยนาธานกป็เขผู้าไปในเมทือง เขาทนัรงสองจทึงอวยพรกนันและกนัน โดยระลทึกถทึง
พนันธสนัญญาทภีที่พวกเขาไดข้กระททาระหวตางกนันโดยมภีพระเจข้าทรงเปป็นพยานของตน เดสือนปภีแหตงการ
หลบหนภีของดาวธิดไดข้เรธิที่มตข้นขทึรนแลข้ว

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 21: บทถนัดไปนขีขึ้บนันทขกการเรวิที่มตน้นของเดสือนปขีของดาววิดในฐานะ
ผมูน้หลบหนขี เขาดนัขึ้นดน้นไปจนถขงทขีทๆี่ พลนับพลาเดวิมอยมูน่ขณะนนัขึ้น เขาไดน้รนับขนมปนังหนน้าพระพนักตรณ์จาก
แทน่นบมูชาและเอาดาบของโกลวิอนัทไป จากนนัขึ้นเขากป็หนขีไปยนังแผน่นดวินฟขีลวิสเตขียและเมสืองกนัทเพราะ
กลนัวซาอมูล

1 ซมอ 21:1-2 แลผู้วดาวอิดกป็มายฮังเมทืองโนบมาหาอาหอิเมเลคปบโรหอิต และอาหอิเมเลค
ตฮัวสฮันึ่นอยผห่เมทืนึ่อพบดาวอิดจนงพผดกฮับทห่านวห่า "ททาไมทห่านจนงมาคนเดมียว และไมห่มมีผผผู้ใดมากฮับทห่าน" เมสือง
โนบเปป็นเมสืองของพวกปรุโรหธิตในแผตนดธินของตระกมูลเบนยามธิน ขณะทภีที่พลนับพลานนัรนเคยอยมูตในชภี
โลหรในชตวงสมนัยของโยชมูวา เมสืที่อซาอมูลขทึรนเปป็นกษนัตรธิยร มนันกป็ถมูกยข้ายไปยนังแผตนดธินของตระกมูลเบนยา
มธินเหมสือนกนับทภีที่มนันถมูกยข้ายไปยนังกรรุงเยรมูซาเลป็มตอนทภีที่ดาวธิดขทึรนเปป็นกษนัตรธิยร ทภีที่นนั ที่นปรุโรหธิตใหญตคน
หนทึที่งคสือ อาหอิเมเลค ชสืที่อนนัรนมภีความหมายตรงตนัววตา 'พภีที่ชายของขข้าคสือกษนัตรธิยร' อยตางไรกป็ตาม ดมู
เหมสือนไมตนตาจะใชตวตาอาหธิเมเลคเปป็นนข้องชายของซาอมูลจรธิงๆเนสืที่องจากเหป็นไดข้ชนัดวตาเขาสสืบเชสืรอสาย
มาจากอาโรนและเลวภี

เมสืที่อเหป็นวตาดาวธิดเดธินทางมาคนเดภียว อาหธิเมเลคจทึงตกใจกลนัวในทนันทภี เขายตอมรมูข้แนตถทึงความ
เปป็นปฏธิปนักษรของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิด ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาดาวธิดกทาลนังเดธินทางเพภียงลทาพนังกป็บตงบอกวตาเขา
กทาลนังหนภีซาอมูลอยมูต อาหธิเมเลคจทึงถามดาวธิดวตาททาไมเขาถทึงอยมูตคนเดภียว (เหป็นไดข้ชนัดจากขข้อความทภีที่ตาม



มาวตาดาวธิดมภีคนรตวมเดธินทางดข้วยจรธิงๆ แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานนัรนไมตใชตขข้าราชการของซาอมูล
หรสือทหาร พวกเขาเปป็นผมูข้ตธิดตามดาวธิด)

เมสืที่อถมูกถามจภีร เชตนนนัรน ดาวธิดจทึงตอบกลนับไปวตา 2 "กษฮัตรอิยห์ทรงบฮัญชาขผู้าพเจผู้าใหผู้ททาเรทืนึ่อง
หนนนึ่งรฮับสฮันึ่งแกห่ขผู้าพเจผู้าวห่า `อยห่าบอกเรทืนึ่องซนนึ่งเราใชผู้เจผู้าไปกระททานฮันี้นแกห่ผผผู้ใดใหผู้รผผู้เลย และดผู้วยเรทืนึ่องซนนึ่ง
เรามอบหมายแกห่เจผู้านฮันี้น' ขผู้าพเจผู้าไดผู้นฮัดหมายไวผู้กฮับพวกผผผู้รฮับใชผู้ ณ ทมีนึ่แหห่งหนนนึ่ง

เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดพมูดโกหกโดยอข้างวตาซาอมูลไดข้ใชข้เขามาททาภารกธิจลนับ นนัที่นไมตไดข้ททาใหข้
ความไมตสรุจรธิตของเขาเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูกตข้องแตตอยตางใด อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถมูกถามตรงๆเชตนนนัรน นนัที่นอาจ
เปป็นสธิที่งเดภียวทภีที่เขข้ามาในหนัวของเขานอกจากความจรธิงอนันแสนเจป็บปวดนนั ที่น

1 ซมอ 21:3 ดาวธิดจทึงถามอาหธิเมเลควตา ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ทห่านมมีอะไรตอิดมทืออยผห่บผู้างเลห่า ขอม
อบขนมปฮังไวผู้ในมทือขผู้าพเจผู้าสฮักหผู้ากผู้อน หรทืออะไรๆทมีนึ่มมีทมีนึ่นมีนึ่กป็ไดผู้" ดาวธิดขออาหารจากอาหธิเมเลค 
กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ เขาอยากไดข้ขนมปนังหข้ากข้อน เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดมภีพวกคนรนับใชข้ทภีที่รตวมเดธิน
ทางกนับเขา ดนังนนัรนเขาจทึงขอขนมปนังหข้ากข้อน แตตเขากป็บตงบอกวตาเขาจะเอาอะไรกป็ตามทภีที่อาหธิเมเลคมภี

1 ซมอ 21:4-6 ปบโรหอิตนฮันี้นตอบดาวอิดวห่า "ขผู้าพเจผู้าไมห่มมีขนมปฮังธรรมดาตอิดมทือเลย 
แตห่มมีขนมปฮังบรอิสบทธอิดิ์ ขอแตห่คนหนบห่มไดผู้อยผห่หห่างจากผผผู้หญอิงมาแลผู้วกป็แลผู้วกฮัน" 5 และดาวอิดกป็ตอบ
ทห่านปบโรหอิตวห่า "ทมีนึ่จรอิง ตฮันี้งแตห่เราออกไปปฏอิบฮัตอิงาน ผผผู้หญอิงกป็ถผกกฮันไวผู้ใหผู้หห่างจากเราทฮันี้งหลาย
ประมาณสามวฮัน และภาชนะของคนหนบห่มกป็บรอิสบทธอิดิ์ และขนมปฮังนฮันี้นเปป็นอยห่างธรรมดาอยผห่แลผู้ว ถนง
แมผู้วห่าขนมปฮังนฮันี้นถผกชทาระใหผู้บรอิสบทธอิดิ์ในภาชนะแลผู้ว"

อาหธิเมเลคบอกวตาขนมปนังอยตางเดภียวทภีที่เขามภีคสือ ขนมปนังหนข้าพระพนักตรรจากพลนับพลา นภีที่
ปรากฏชนัดเจนจากสธิที่งทภีที่พระเยซมูตรนัสไวข้ในมนัทธธิว 12:4 อยตางไรกป็ตาม อาหธิเมเลคกป็กนังวลวตาดาวธิด
และพวกพข้องของเขาสะอาดในทางพธิธภีและบรธิสรุทธธิธ หรสือไมต

ขข้อกทาหนดทภีที่วตาบรรดาปรุโรหธิตเทตานนัรนสามารถรนับประทานขนมปนังหนข้าพระพนักตรรทภีที่เอามา
จากทภีที่ของมนันในพลนับพลาไดข้กป็คสือวตา พวกเขาถมูกถสือวตาบรธิสรุทธธิธ  เปป็นทภีที่เชสืที่อกนันทนั ที่วไปในอธิสราเอล



สมนัยนนัรนวตาคนๆหนทึที่งสะอาดในทางพธิธภีและบรธิสรุทธธิธ ในทางพธิธภีหากวตากตอนหนข้านนัรนเขาไมตไดข้เขข้า
สตวนในการกระททาทภีที่เปป็นมลทธินใดๆเปป็นเวลาสามวนัน ดมู อพยพ 19:15 การทภีที่คนๆหนทึที่งมภีเพศ
สนัมพนันธรกนับภรรยาของตนถมูกถสือวตาเปป็นมลทธินในทางพวิธขีสทาหรนับวนันนนัรนตามประเพณภีของพวกยธิว

ดข้วยเหตรุนภีร  อาหธิเมเลคจทึงตข้องการจะแนตใจในเรสืที่องนนัรน ดาวธิดและคนของเขาอยมูตอยตางสนันโดษ
ตลอดระยะเวลาสามวนันของการเลภีรยงนนัรนทภีที่มภีบรรยายไวข้ในบททภีที่แลข้ว วลภีทภีที่เอตยถทึง ภาชนะของคน
ของดาวธิดกป็นตาจะหมายถทึงเสสืรอผข้าของพวกเขาและสนัมภาระใดกป็ตามทภีที่พวกเขากทาลนังถสืออยมูต ดาวธิด
กลตาวชนัดเจนวตาคนเหลตานนัรนไมตไดข้แตะตข้องสธิที่งใดกป็ตามทภีที่มลทธินเลย เชตน ศพคนตาย เปป็นตข้น เกณฑร
ของการทภีที่ดาวธิดไดข้รนับขนมปนังหนข้าพระพนักตรรนนัรนกป็คสือวตา เขาบรธิสรุทธธิธ ในทางพวิธขี เขารนับรองเรสืที่องนนัรน

6 ดฮังนฮันี้นปบโรหอิตจนงมอบขนมปฮังบรอิสบทธอิดิ์ใหผู้แกห่ดาวอิด เพราะทมีนึ่นฮันึ่นไมห่มมีขนมปฮังอทืนึ่นนอกจาก
ขนมปฮังหนผู้าพระพฮักตรห์ ซนนึ่งเกป็บมาจากหนผู้าพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพทืนึ่อวางขนมปฮังใหมห่ในวฮันทมีนึ่
เกป็บเอาขนมปฮังเกห่านฮันี้นออกไป ขนมปนังทภีที่มอบใหข้แกตดาวธิดเพธิที่งถมูกเอามาจากพลนับพลาและถมูกแทนทภีที่
ดข้วยขนมปนังอบใหมต (รข้อนๆ)

1 ซมอ 21:7 ขณะเดภียวกนัน ความเหป็นทภีที่เปป็นลางกป็ถมูกกลตาวไวข้ ในวฮันนฮันี้นมมีชายคน
หนนนึ่งอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่นเปป็นผผผู้รฮับใชผู้ของซาอผล มมีธบระตผู้องเฝผู้าพระเยโฮวาหห์อยผห่ เขาชทืนึ่อโดเอก คนเอโดม เปป็น
หฮัวหนผู้าคนเลมีนี้ยงสฮัตวห์ของซาอผล

โดเอกซทึที่งถมูกกนักตนัวไวข้ทภีที่พลนับพลากป็อาจบตงบอกวตาวนันนนัรนเปป็นวนันสะบาโต หรสืออาจเปป็นไดข้
วตาเขาอยมูตใตข้คทาปฏธิญาณบางอยตางซทึที่งก ทาหนดใหข้เขาตข้องอยมูตทภีที่พลนับพลาวนันนนัรน โดเอกผมูข้นภีร เปป็นหนัวหนข้า
คนเลภีรยงแกะของซาอมูล อาจเปป็นไดข้วตาอาหธิเมเลคตกใจกลนัวเกภีที่ยวกนับการมาของดาวธิดสตวนหนทึที่งกป็
เพราะวตาเขารมูข้วตาโดเอกอยมูตทภีที่นนัที่น เหป็นไดข้ชนัดวตาเขากลายมาเปป็นผมูข้เขข้ารภีตศาสนายธิว เขาจทึงตข้องปฏธิบนัตธิ
ตามขข้อกทาหนดตตางๆของบนัญญนัตธิของพวกยธิว

1 ซมอ 21:8-9 กตอนจากไป ดาวธิดกลตาวแกตอาหธิเมเลควตา "ทห่านไมห่มมีหอกหรทือดาบ
ตอิดมทืออยผห่สฮักเลห่มหนนนึ่งหรทือ ดผู้วยขผู้าพเจผู้ามอิไดผู้นทาดาบหรทือเครทืนึ่องอาว บธตอิดมาเลย เพราะราชการของ
กษฮัตรอิยห์เปป็นการดห่วน" 9 ปบโรหอิตนฮันี้นจนงกลห่าววห่า "ดาบของโกลอิอฮัทคนฟมีลอิสเตมีย ซนนึ่งทห่านฆห่าเสมียทมีนึ่



หบบเขาเอลาหห์นฮันี้น ดผเถอิด ยฮังหห่อผผู้าอยผห่ทมีนึ่ขผู้างหลฮังเอโฟด ถผู้าทห่านตผู้องการดาบนฮันี้นจงเอาไปเถอิด 
นอกจากเลห่มนฮันี้นแลผู้วกป็ไมห่มมีดาบอทืนึ่นอมีก" และดาวอิดกลห่าววห่า "ไมห่มมีดาบอทืนึ่นเหมทือนดาบเลห่มนฮันี้นแลผู้ว 
ขอใหผู้ขผู้าพเจผู้าเถอิด" อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดแตตงเรสืที่องขทึรนมาเพสืที่อททาใหข้คทาขอของเขาฟนังขทึรน แตตนนัที่นกป็ไมตใชตขข้อ
อข้างทภีที่เขาตข้องโกหก

อาหธิเมเลคใหข้ไดข้แตตเพภียงดาบของโกลธิอนัท 1 ซามมูเอล 17:54 กลตาววตาดาวธิดไดข้เอาเครสืที่อง
อาวรุธของโกลธิอนัทไปไวข้ในเตป็นทรของตนัวเอง ไมตปรากฏชนัดเจนวตานนัที่นรวมถทึงดาบของโกลธิอนัทดข้วย
หรสือไมต ถทึงอยตางไรแลข้ว ดาบเลตมนนัรนกป็มาอยมูตทภีที่พลนับพลาในทข้ายทภีที่สรุด มนันถมูกหตอไวข้ในผข้าปตานผสืน
หนทึที่งทภีที่นนั ที่น โดยอาจเปป็นถข้วยรางวนัลระดนับชาตธิเพสืที่อระลทึกถทึงชนัยชนะอนันยธิ ที่งใหญตของคนอธิสราเอลกป็ไดข้
อาหธิเมเลคจทึงเสนอมนันใหข้แกตดาวธิด ดาวธิดพมูดความจรธิงแนตทภีเดภียวเมสืที่อเขากลตาววตา “ไมตมภีดาบอสืที่น
เหมสือนดาบเลตมนนัรนแลข้ว ขอใหข้ขข้าพเจข้าเถธิด”

1 ซมอ 21:10-11 ดข้วยไมตรมูข้วตาจะไปทภีที่ไหนอภีก ดาวธิดจทึงหนภีไปยนังแผตนดธินฟภีลธิสเตภียทภีที่อยมูต
ทางทธิศตะวนันตกและทธิศใตข้ และดาวอิดกป็ลบกขนนี้นในวฮันนฮันี้นหนมีจากพระพฮักตรห์ซาอผลไปหาอาคมี
ชกษฮัตรอิยห์เมทืองกฮัท 11 และมหาดเลป็กของอาคมีชทผลวห่า "ดาวอิดคนนมีนี้ไมห่ใชห่หรทือทมีนึ่เปป็นกษฮัตรอิยห์ของแผห่น
ดอินนฮันี้น เขามอิไดผู้เตผู้นรทาและขฮับเพลงรฮับกฮันหรทือวห่า `ซาอผลฆห่าคนเปป็นพฮันๆ และดาวอิดฆห่าคนเปป็น
หมทืนึ่นๆ'"

ดาวธิดหนภีไปยนังแผตนดธินของพวกศนัตรมูของเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเขาอาจทราบมากตอนเกภีที่ยว
กนับอาคภีชกษนัตรธิยรเมสืองกนัท อยตางไรกป็ตาม เหลตามหาดเลป็กของเขากป็จทาดาวธิดไดข้ทนันทภีและหวาดระแวง
เอามากๆ

1 ซมอ 21:12-13 ดาวธิดรมูข้สทึกไดข้ทนันทภีถทึงความเปป็นปฏธิปนักษรของคนฟภีลธิสเตภียเหลตานภีร
และดาวอิดกป็จทาถผู้อยคทาเหลห่านมีนี้ไวผู้ในใจและกลฮัวอาคมีชกษฮัตรอิยห์เมทืองกฮัทอยห่างมาก 13 ทห่านจนงเปลมีนึ่ยน
อากฮัปกอิรอิยาตห่อหนผู้าเขาทฮันี้งหลาย และกระททาตนเปป็นคนบผู้าในมทือเขา เทมีนึ่ยวกาไวผู้ทมีนึ่ประตผรฮันี้ว และ
ปลห่อยใหผู้นทนี้าลายไหลลงเปรอะเครา



ดมูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดททาพลาดแลข้วในการมายนังเมสืองกนัท เมสืที่อเหป็นถทึงความเปป็น
ปฏธิปนักษรของคนฟภีลธิสเตภียเหลตานภีร  เขาจทึงเปลภีที่ยนใจโดยเรป็ว เขาเรธิที่มแกลข้งททาตนัวเปป็นคนเสภียสตธิ วลภีทภีที่
กลตาววตาเขา 'เทภีที่ยวกาไวข้ทภีที่ประตมูรนัร ว' กป็หมายความวตาเขาพยายามเขภียนอะไรบางอยตางบนนนัรน 
นอกจากนภีร  เขายนังจงใจททานทราลายยสืดยข้อยลงมาตามเคราของตนดข้วย

1 ซมอ 21:14-15 อรุบายของดาวธิดไดข้ผล อาคภีชไมตอยากมภีสตวนอะไรกนับเขาทนัรงสธิรน อา
คมีชจนงสฮันึ่งผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านวห่า "ดผเถอิด เจผู้าเหป็นวห่าคนนฮันี้นบผู้า แลผู้วเจผู้าพาเขามาหาเราททาไม 15 ขผู้าขาด
คนบผู้าหรทือ เจผู้าจนงพาคนนมีนี้มาททาบผู้าใหผู้ขผู้าดผ คนอยห่างนมีนี้ควรเขผู้ามาในนอิเวศของขผู้าหรทือ" แทนทภีที่จะ
แสดงความเปป็นศนัตรมูตตอดาวธิด อาคภีชกลนับรมูข้สทึกขยะแขยงเขา แผนการของดาวธิดใชข้ไดข้ผล ดนังทภีที่บท
ถนัดไปจะบนันททึกไวข้ เขารภีบเผตนออกไปจากทภีที่นนั ที่นโดยเรป็ว

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 22: บทถนัดไปนขีขึ้เรวิที่มตน้นบนันทขกเกขีที่ยวกนับการรน่อนเรน่ของดาววิดใน
ฐานะคนหลบหนขีจากซาอมูล มขีบนันทขกเกขีที่ยวกนับการทขีที่ซาอมูลฆน่าอาหวิเมเลคเชน่นกนันโทษฐานทขีที่เขาใหน้
ความชน่วยเหลสือดาววิด

1 ซมอ 22:1-2  เมสืที่อทนัรงซาอมูลและอาคภีชตตางกป็ไมตเอาเขา ดาวอิดกป็จากทมีนึ่นฮันึ่นหนมีไปอยผห่ทมีนึ่
ถทนี้าอดบลลฮัม เมทืนึ่อพมีนึ่ชายของทห่านและวงศห์วานบอิดาของทห่านทฮันี้งสอินี้นไดผู้ยอินเรทืนึ่องเขากป็ลงไปหาทห่านทมีนึ่นฮันึ่น 
ถทราอดรุลลนัมอยมูตทางทธิศตะวนันออกของเมสืองกนัทในเชฟาลาหรหรสือแดนเทสือกเขาทภีที่ตนัรงตระหงตานเหนสือ
ทภีที่ราบรธิมชายฝนัที่ง มนันเปป็นพรมแดนตธิดกนับแผตนดธินฟภีลธิสเตภีย เราอาจสนันนธิษฐานวตาครอบครนัวของดา
วธิดหวาดกลนัวเรสืที่องความปลอดภนัยของตนเองเพราะความอาฆาตของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิด พวกเขาจทึง
หนภีไปหาเขาเพสืที่อความปลอดภนัย

นอกจากนภีร  2 แลผู้วทบกคนทมีนึ่มมีความทบกขห์ยาก และทบกคนทมีนึ่มมีหนมีนี้สอิน และทบกคนทมีนึ่ไมห่มมีความ
พอใจกป็พากฮันมาหาทห่าน และทห่านกป็เปป็นหฮัวหนผู้าของเขาทฮันี้งหลาย มมีคนมามฮันึ่วสบมอยผห่กฮับทห่าน
ประมาณสมีนึ่รผู้อยคน คทาทภีที่แปลวตา ทมีนึ่ไมห่มมีความพอใจ (มาราหณ์) ปกตธิแลข้วถมูกแปลเปป็น 'ขมขสืที่น' หรสือ 



'ถมูกททาใหข้รมูข้สทึกขมขสืที่น' ดนังนนัรนบรรดาคนทภีที่แปลกแยกและคนทภีที่คนับแคข้นใจแหตงอธิสราเอลจทึงเรธิที่มมา
สมทบเขข้ากนับดาวธิดจนนนับไดข้สภีที่รข้อยคน

1 ซมอ 22:3-4 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดหวาดกลนัวเรสืที่องความปลอดภนัยของบธิดามารดาทภีที่
แกตเฒตาของตน ดข้วยเหตรุนภีร  ดาวอิดกป็ออกจากทมีนึ่นฮันึ่นไปยฮังเมทืองมอิสปาหห์ในแผห่นดอินโมอฮับ และทห่านทผล
กษฮัตรอิยห์เมทืองโมอฮับวห่า "ขอโปรดใหผู้บอิดามารดาของขผู้าพเจผู้ามาอยผห่กฮับพระองคห์เถอิด จนกวห่าขผู้าพเจผู้า
จะทราบวห่าพระเจผู้าจะทรงกระททาประการใดเพทืนึ่อขผู้าพเจผู้า" 4 และทห่านกป็นทาบอิดามารดามาเฝผู้า
กษฮัตรอิยห์แหห่งโมอฮับ และทห่านทฮันี้งสองกป็อาศฮัยอยผห่กฮับกษฮัตรอิยห์ตลอดเวลาทมีนึ่ดาวอิดอยผห่ในทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็ง

เมสืองมธิสปาหรแหตงโมอนับอยมูตทางทธิศตะวนันออกของทะเลตายและเปป็นทภีที่ๆอยมู ตไกลเกธินเอสืรอม
ซาอมูล วลภีทภีที่กลตาวถทึง ทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็งกป็นตาสนใจ คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (มนัทซมูวณ์ดาหณ์) ในความหมายทภีที่
สมนัยใหมตกวตาคสือ มาซาดา มนันอยมูตตรงขข้ามกนับโมอนับโดยขข้ามชตองแคบของทะเลตายไป แมข้วตาปข้อม
ปราการของเฮโรดไมตไดข้อยมูตทภีที่นนัที่นอยตางแนตนอน ศธิลามาซาดากป็อยมูตทภีที่นนัที่น มนันเปป็นทภีที่ก ทาบนังทภีที่เจาะเขข้าไป
ไมตไดข้สทาหรนับทรุกคนทภีที่ไปหลบทภีที่นนั ที่นตลอดหลายศตวรรษ เปป็นไปไดข้วตาดาวธิดหลบภนัยทภีที่นนั ที่นชนั ที่วระยะ
เวลาหนทึที่ง นนัที่นคสือ อาจในชตวงเดสือนทภีที่อากาศเยป็นสบายและเปภียกชสืรนของปภี

1 ซมอ 22:5 ขณะเดภียวกนัน แลผู้วผผผู้พยากรณห์กาดกลห่าวแกห่ดาวอิดวห่า "ทห่านอยห่าอยผห่ใน
ทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็งนมีนี้เลย จงไปเขผู้าในแผห่นดอินยผดาหห์เถอิด" ดาวอิดกป็ไปและมาอยผห่ในปห่าเฮเรท เราไมตทราบ
มากนนักเกภีที่ยวกนับผมูข้พยากรณรกาด เขาอาจเปป็นผมูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาคนหนทึที่งของซามมูเอล ถทึงอยตางไรแลข้ว 
เขากป็มาหาดาวธิด โดยอาจมากลตาวแทนพระเจข้า และสนัที่งดาวธิดใหข้กลนับไปยนังแผตนดธินยมูดาหรซทึที่งอยมูตทาง
ทธิศเหนสือของมาซาดา ไมตมภีบนันททึกหลงเหลสือเกภีที่ยวกนับวตาปตาเฮเรทอยมูตทภีที่ไหน

1 ซมอ 22:6-8 มภีคนมาแจข้งใหข้ซาอมูลทราบเรสืที่องทภีที่ซตอนของดาวธิด ดนังนนัรน ฝห่ายซาอผล
ทรงไดผู้ยอินวห่ามมีผผผู้พบดาวอิดและคนทมีนึ่อยผห่กฮับทห่าน (เวลานฮันี้นซาอผลประทฮับทมีนึ่เมทืองกอิเบอาหห์ใตผู้ตผู้นไมผู้แหห่ง
หนนนึ่งทมีนึ่รามาหห์ ทรงหอกอยผห่ และบรรดาผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์กป็ยทืนอยผห่รอบพระองคห์) ซาอมูลซทึที่งอยมูตทภีที่
บข้านของตนใกลข้เมสืองกธิเบอาหรทางเหนสือของกรรุงเยรมูซาเลป็มกป็รข้อนใจอภีกครนัร งเรสืที่องดาวธิด



เขาจทึงกลตาวแกตพวกผมูข้รนับใชข้ของเขาวตา 7  "เจผู้าทฮันี้งหลายพวกคนเบนยามอิน จงฟฮังเถอิด บบตร
ของเจสซมีจะใหผู้นาและสวนองบห่นแกห่เจผู้าทฮันี้งหลายหรทือ จะตฮันี้งเจผู้าทฮันี้งหลายใหผู้เปป็นผผผู้บฮังคฮับการกองพฮัน
กองรผู้อยหรทือ 8  เจผู้าทฮันี้งหลายจนงไดผู้คอิดกบฏตห่อเรา ไมห่มมีใครแจผู้งแกห่เราเลย เมทืนึ่อลผกของเราททาพฮันธ
ไมตรมีกฮับบบตรของเจสซมีนฮันี้น ไมห่มมีผผผู้ใดรห่วมทบกขห์กฮับเรา หรทือแจผู้งแกห่เราวห่า ลผกของเราปลบกปฮันึ่นผผผู้รฮับใชผู้
ของเราใหผู้ตห่อสผผู้เรา คอยซบห่มดฮักเราอย ผห่อยห่างทบกวฮันนมีนี้"

ซาอมูลบอกกตอนเลยวตาดาวธิดจะไมตชตวยผมูข้ใดในตระกมูลเบนยามธินเลยซทึที่งซาอมูลกป็เปป็นคน
ตระกมูลนภีร  ซาอมูลยนังทราบถทึงพนันธสนัญญาระหวตางโยนาธานกนับดาวธิดดข้วย (นตาจะจากโยนาธานเอง) 
เขาจทึงตตอวตาพวกผมูข้รนับใชข้ของเขาโดยกลตาวหาคนเหลตานนัรนวตาสมคบคธิดกนันตตอสมูข้เขาโดยไมตเปธิดเผยถทึง
ความจงรนักภนักดภีของโยนาธานทภีที่มภีตตอดาวธิด นอกจากนภีร เขายนังครทที่าครวญอภีกวตาไมตมภีใครเลยในพวก
เขาทภีที่เหป็นใจเขา มนันจทึงบตงบอกถทึงโครงความคธิดทภีที่บธิดเบสือนไปของซาอมูล

1 ซมอ 22:9-10 โดเอกเผอธิญอยมูตทภีที่นนัที่นพอดภี โดเอกคนเอโดมซนนึ่งอยผห่เหนทือผผผู้รฮับใชผู้ของ
ซาอผลจนงทผลตอบวห่า "ขผู้าพระองคห์เหป็นบบตรเจสซมีมาทมีนึ่เมทืองโนบมาหาอาหอิเมเลคบบตรอาหอิทผบ 

10 แลผู้วเขากป็ทผลถามพระเยโฮวาหห์ใหผู้ทห่าน และใหผู้เสบมียงอาหาร และใหผู้ดาบของโกลอิอฮัทคนฟมีลอิส
เตมียแกห่ทห่านไป" นนัที่นกป็เหมสือนเทนทรามนันราดลงไปบนกองไฟแหตงจธิตใจทภีที่ไมตคงทภีที่ของซาอมูล

1 ซมอ 22:11-13 แลผู้วกษฮัตรอิยห์กป็ใชผู้ใหผู้ไปเรมียกอาหอิเมเลคปบโรหอิต บบตรชายอาหอิทผบ 
และวงศห์วานบอิดาของทห่านทฮันี้งสอินี้น ผผผู้เปป็นปบโรหอิตเมทืองโนบ ทบกคนกป็มาหากษฮัตรอิยห์ 12 และซาอผลตรฮัส
วห่า "บบตรอาหอิทผบเออ๋ย จงฟฮังเถอิด" เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วตานทร าเสภียงของซาอมูลนนัรนเดป็ดขาด อาหธิเมเล
ครมูข้ตนัวแนตๆวตาตนเดสือดรข้อนแลข้วเมสืที่อไดข้ยธินคทาทนักทายหข้วนๆของซาอมูล เขาคงตอบอยตางเหนภียมๆวตา 
"เจผู้านายของขผู้าพระองคห์ ขผู้าพระองคห์อยผห่ทมีนึ่นมีนึ่"

ซาอมูลจทึงไตตสวนเขาวตา 13 และซาอผลตรฮัสแกห่เขาวห่า "ททาไมเจผู้าจนงรห่วมกฮันกบฏตห่อเรา ทฮันี้งเจผู้า
และบบตรของเจสซมี ในการทมีนึ่เจผู้าไดผู้ใหผู้ขนมปฮังและดาบแกห่เขา และไดผู้ทผลถามพระเจผู้าใหผู้เขา เขาจนง
ลบกขนนี้นตห่อสผผู้เรา และคอยซบห่มดฮักเราอย ผห่อยห่างทบกวฮันนมีนี้" เราไดข้เหป็นถทึงสภาพจธิตใจทภีที่บธิดเบสือนไปของ
ซาอมูลมากยธิที่งขทึรน ความอธิจฉารธิษยาและความเกลภียดชนังของเขาไดข้ททาใหข้เขากลายเปป็นคนขภีร



หวาดระแวงแลข้ว เขาเหป็นทรุกคนเปป็นศนัตรมูไปหมด เขาหวาดระแวงทรุกคน เขากลตาวหาอาหธิเมเลควตา
สมคบคธิดกนันตตอสมูข้เขา นอกจากนภีร  เขาสนันนธิษฐานวตาดาวธิดกทาลนังวางแผนตตอสมูข้เขาอยตางแขป็งขนัน นนัที่น
นตาจะเปป็นสธิที่งสรุดทข้ายในความคธิดของดาวธิด

1 ซมอ 22:14-15 อาหธิเมเลคผมูข้นตาสงสารพยายามแกข้ตตางใหข้ตนัวเอง และอาหอิเมเลคทผล
ตอบกษฮัตรอิยห์วห่า "ในบรรดาขผู้าราชการผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ มมีผผผู้ใดเลห่าทมีนึ่จะสฮัตยห์ซทืนึ่ออยห่างดาวอิด พระ
ราชบบตรเขยของกษฮัตรอิยห์ ผผผู้บฮังคฮับบฮัญชาทหารราชองครฮักษห์ และเปป็นผผผู้มมีเกมียรตอิในพระราชสทานฮัก
ของพระองคห์ เขาเตสือนความจทาซาอมูลวตาดาวธิดไดข้ปรนนธิบนัตธิเขาอยตางสนัตยรซสืที่อมาตลอด นอกจากนภีร  
เขายนังเปป็นลมูกเขยของซาอมูลเองดข้วย ดข้วยเหตรุนภีร  เขาจะหวาดระแวงดาวธิดไปททาไม

เขาจทึงถามวตา 15 แลผู้วขผู้าพระองคห์ไดผู้ทผลขอพระเจผู้าเพทืนึ่อเขาจรอิงหรทือ เปลห่าเลย ขอกษฮัตรอิยห์
อยห่าทรงกลห่าวโทษสอินึ่งใดตห่อผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ หรทือวงศห์วานของบอิดาของขผู้าพระองคห์ทฮันี้งสอินี้น 
เพราะผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ไมห่ทราบเรทืนึ่องนมีนี้เลย ไมห่วห่ามากหรทือนผู้อย" อาหธิเมเลคจทึงบอกวตาตนไมตไดข้
ขอคทาปรทึกษาพระเจข้าในเรสืที่องนภีร เลย นอกจากนภีร เขายนังออกปากยอมรนับดข้วยวตาไมตรมูข้อะไรเลยเกภีที่ยวกนับ
ความบาดหมางระหวตางดาวธิดกนับซาอมูล ดข้วยเหตรุนภีร  เขาจทึงอข้อนวอนกษนัตรธิยรมธิใหข้กลตาวหาตนวตามภี
แรงจมูงใจเชตนนนัรนเลย

1 ซมอ 22:16 ซาอมูลไมตยอมฟนังเลย เขาจทึงตะคอกวตา "อาหอิเมเลค เจผู้าจะตผู้องตาย
แนห่ ทฮันี้งเจผู้าและวงศห์วานบอิดาของเจผู้าทฮันี้งสอินี้นดผู้วย" นตาเศรข้าทภีที่ความเกลภียดชนังอนันผธิดเพภีรยนของซาอมูลไมต
เพภียงหกรดอาหธิเมเลคผมูข้นตาสงสารเทตานนัรน แตตยนังราดใสตครอบครนัวและวงศาคณาญาตธิของเขาอภีก
ดข้วย

1 ซมอ 22:17 ดข้วยเหตรุนภีร  ซาอมูลจทึงรฮับสฮันึ่งแกห่ทหารราบผผผู้ยทืนเฝผู้าอยผห่วห่า "จงหฮันมา
ประหารปบโรหอิตเหลห่านมีนี้ของพระเยโฮวาหห์เสมีย เพราะวห่ามทือของเขาอยผห่กฮับดาวอิดดผู้วย เขารผผู้แลผู้ววห่ามฮัน
หนมีไป แตห่ไมห่แจผู้งใหผู้เรารผผู้ " แตห่ขผู้าราชการผผผู้รฮับใชผู้ของกษฮัตรอิยห์ไมห่ยอมลงมทือฟฮันปบโรหอิตของพระเยโฮ
วาหห์



ทหารราบทภีที่วตานภีรนตาจะหมายถทึงทหารราบทนั ที่วๆไปทภีที่ไดข้รนับมอบหมายใหข้เปป็นองครนักษรของ
ซาอมูล เขากลตาวหาปรุโรหธิตทรุกคนทภีที่ประจทาการอยมู ตทภีที่เมสืองโนบวตารตวมสมคบคธิดกนับดาวธิด เขาจทึงสนัที่ง
องครนักษรประจทาพระราชวนังใหข้ฆตาคนพวกนนัรนใหข้หมด พวกเขาถมูกเรภียกตนัวมาพรข้อมกนับอาหธิเมเลค 
อยตางไรกป็ตาม ตข้องชมพวกเขาทภีที่ทหารเหลตานภีร ไมตยอมลงมสือกนับพวกปรุโรหธิตของพระเยโฮวาหร แมข้
ชนชาตธินนัรนมภีสภาพตกตทที่าฝตายวธิญญาณกป็ตาม พวกเขากป็รมูข้ดภีวตาไมตควรแตะตข้องผมูข้ไดข้รนับการเจธิมของ
พระเจข้า ยนังมภีความเกรงกลนัวองครพระผมูข้เปป็นเจข้าหลงเหลสืออยมู ตบข้างในตนัวทหารเหลตานภีร

1 ซมอ 22:18-19 อยตางไรกป็ตาม ในฐานะคนเอโดม โดเอกกป็ไมตคธิดมากเรสืที่องนนัรนอยมูต
แลข้ว ดข้วยเหตรุนภีร เมสืที่อซาอมูลสนัที่งเขาใหข้สนังหารปรุโรหธิตเหลตานนัรน เขาจทึงไมตลนังเลเลย แลผู้วกษฮัตรอิยห์จนงตรฮัส
กฮับโดเอกวห่า "เจผู้าจงหฮันไปฟฮันปบโรหอิตเหลห่านฮันี้น" โดเอกคนเอโดมกป็หฮันไปฟฮันบรรดาปบโรหอิต ในวฮัน
นฮันี้นเขาฆห่าบบคคลทมีนึ่สวมเอโฟดผผู้าปห่านเสมียแปดสอิบหผู้าคน 19 และเขาประหารโนบเมทืองของปบโรหอิต
เสมียดผู้วยคมดาบ ฆห่าเสมียดผู้วยคมดาบทฮันี้งผผผู้ชาย ผผผู้หญอิง เดป็ก และเดป็กทมีนึ่ยฮังดผดนม วฮัว ลา และแกะ นตา
เศรข้าทภีที่แปดสธิบหข้าชภีวธิตของวงศรวานของพวกปรุโรหธิตทภีที่เมสืองโนบตข้องพธินาศในวนันนนัรน โดเอก
สนังหารหมมูตอยตางโหดเหภีร ยมไมตเพภียงพวกผมูข้ชายเทตานนัรนแตตพวกผมูข้หญธิง เดป็กๆ และแมข้แตตเดป็กทารกดข้วย 
เมสืองโนบอยมูตไมตไกล (ไมตเกธินสองไมลร) จากเมสืองกธิเบอาหรซทึที่งเปป็นทภีที่ๆซาอมูลอยมูต นอกจากนภีร  เขายนังฆตา
ปศรุสนัตวรทนัรงหมดของคนเหลตานนัรนอยตางรวดเรป็วอภีกดข้วย

1 ซมอ 22:20-21 อยตางไรกป็ตาม แตห่บบตรชายคนหนนนึ่งของอาหอิเมเลค บบตรชายอาหอิ
ทผบ ชทืนึ่ออาบมียาธารห์ไดผู้รอดพผู้นและหนมีตามดาวอิดไป 21 อาบมียาธารห์กป็บอกดาวอิดวห่าซาอผลไดผู้ประหาร
ปบโรหอิตของพระเยโฮวาหห์เสมีย หลานชายคนนภีรของอาหธิเมเลคนทาขตาวรข้ายนภีรมาแจข้งใหข้ดาวธิดทราบ

1 ซมอ 22:22-23 ดาวธิดจทึงกลตาวดข้วยความโศกเศรข้าวตา "ในวฮันนฮันี้นเมทืนึ่อโดเอกคนเอ
โดมอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น เรารผผู้แลผู้ววห่า เขาจะตผู้องท ผลซาอผลแนห่ เราเปป็นตผู้นเหตบแหห่งความตายของบบคคลทฮันี้งสอินี้น
ในวงศห์วานบอิดาของทห่าน ตข้องชมดาวธิดทภีที่เขายอมรนับผธิดสทาหรนับสธิที่งทภีที่เกธิดขทึรน แมข้วตาเขาไมตใชตคนผธิด
อยตางแนตนอนกป็ตาม



มภีภาพเปรภียบแสนนตารนักขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าของเราในคทากลตาวของดาวธิด 23  จงอยผห่เสมีย
กฮับเราเถอิด อยห่ากลฮัวเลย เพราะผผผู้ทมีนึ่แสวงชมีวอิตของทห่านกป็แสวงชมีวอิตของเราดผู้วย ทห่านอยผห่กฮับเรากป็จะ
พผู้นภฮัย" แนตทภีเดภียว เมสืที่อเราตธิดสนธิทในพระองคร เรากป็ไมตมภีอะไรตข้องกลนัว ความรอดของเรามนั ที่นคง
ปลอดภนัยในพระครธิสตร เราจทึงพข้นภนัยในพระองคร

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 23: มขีบนันทขกตน่อไปเกขีที่ยวกนับการหนขีของดาววิดไปจากซาอมูล การ
แทรกแซงของเขาทขีที่มขีตน่อคนฟขีลวิสเตขีย การพบกนันอนันนน่าประทนับใจของดาววิดกนับโยนาธาน และการ
ไลน่ลน่าดาววิดโดยซาอมูล

1 ซมอ 23:1-2 ขณะเดภียวกนัน ขณะทภีที่ซาอมูลกทาลนังระบายความแคข้นของตนตตออาหธิ
เมเลค คนฟภีลธิสเตภียกป็เขข้ามารนังควานอภีก แลผู้วพวกเขาบอกดาวอิดวห่า "ดผเถอิด คนฟมีลอิสเตมียกทาลฮังรบเมทือง
เคอมีลาหห์อยผห่และปลผู้นเอาขผู้าวทมีนึ่ลาน" เมสืองเคอภีลาหรอยมูตหตางออกไปเปป็นระยะทางหลายไมลรทางตอน
ใตข้ของอดรุลลนัมซทึที่งเปป็นทภีที่ๆดาวธิดเคยซตอนตนัว เขายตอมรมูข้จนักเมสืองเคอภีลาหรอยตางแนตนอน ลานนวดขข้าว
คสือสถานทภีที่ๆขข้าวทภีที่ถมูกเกภีที่ยวถมูกนทาไปวางไวข้และถมูกนวดเพสืที่อเตรภียมการสทาหรนับการบรธิโภค มนันเปป็น
ทภีทๆี่ ผลธิตผลทภีที่เสรป็จสธิรนของฤดมูปลมูกถมูกรวบรวมไวข้ คนฟภีลธิสเตภียตตางทราบเรสืที่องนภีรดภี ดนังนนัรน ในชตวงฤดมู
เกป็บเกภีที่ยว คนเหลตานนัรนจทึงมาและบรุกเขข้ามาในลานนวดขข้าวนภีร  โดยปลข้นเอาผลเกป็บเกภีที่ยวของคน
อธิสราเอลไป

2 ดาวอิดจนงทผลถามพระเยโฮวาหห์วห่า "ควรทมีนึ่ขผู้าพระองคห์จะไปตห่อสผผู้กฮับคนฟมีลอิสเตมียเหลห่านมีนี้
หรทือไมห่" เราไดข้เหป็นถทึงสตธิปนัญญาและอรุปนธิสนัยฝตายวธิญญาณของดาวธิด เมสืที่อเผชธิญหนข้าก นับวธิกฤตธิ 
ปฏธิกธิรธิยาแรกของเขาคสือ การทมูลถามองครพระผมูข้เปป็นเจข้า กลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง ดาวธิดขอการทรงนทาจาก
พระเจข้า เขาทมูลขอพระเจข้าใหข้ทรงนทาเขาในเรสืที่องนภีร

และพระเยโฮวาหห์ตรฮัสกฮับดาวอิดวห่า "จงไปตห่อสผผู้คนฟมีลอิสเตมียและชห่วยเมทืองเคอมีลาหห์ใหผู้พผู้น " 
เราไมตทราบชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงตอบดาวธิดอยตางไรกนันแนต เราไมตรมูข้วตาพระองครทรงตอบเขาผตาน
ทางนธิมธิตหนทึที่ง หรสือการทรงนทาฝตายวธิญญาณแบบเฉพาะเจาะจง หรสืออาจผตานทางอาบภียาธารร



ปรุโรหธิต อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่สทาคนัญกป็คสือวตา พระเจข้าทรงตอบคทาขอการทรงนทาของดาวธิด ดมู สรุภาษธิต 
3:5-6 ยากอบ 1:5 คสืออภีกตอนทภีที่มภีคทาสอนคลข้ายกนัน 

1 ซมอ 23:3-4 แมข้วตาดาวธิดไดข้รนับการทรงนทาจากพระเจข้าในเรสืที่องนภีร แลข้วกป็ตาม คน
ของเขากป็ไมตแนตใจขนาดนนัรน แตห่คนของดาวอิดเรมียนทห่านวห่า "ดผเถอิด เราอยผห่ในยผดาหห์นมีนึ่กป็ยฮังกลฮัวอยผห่ ถผู้า
เราขนนี้นไปยฮังเคอมีลาหห์สผผู้รบกฮับกองทฮัพของฟมีลอิสเตมียเราจะยอินึ่งกลฮัวมากขนนี้นเทห่าใด " คนของดาวธิดถมูกขตม
ขวนัญโดยคนฟภีลธิสเตภียแมข้กระทนั ที่งขณะทภีที่พวกเขาอยมูตในเขตแดนยมูดาหรกป็ตาม การเปป็นฝตายชธิงลงมสือ
กตอนและโจมตภีคนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ชสืที่อวตาเปป็นกองทนัพคนฟภีลธิสเตภียกป็ททาใหข้พวกเขาหวาดกลนัวจรธิงๆ

พอเหป็นวตาคนของเขาหวาดกลนัวลนลาน 4 แลผู้วดาวอิดกป็ทผลถามพระเยโฮวาหห์อมีก อภีกครนัร งทภีที่
พระเยโฮวาหห์ตรฮัสตอบทห่านวห่า "จงลบกขนนี้นลงไปยฮังเคอมีลาหห์เถอิด เพราะเราจะมอบคนฟมีลอิสเตมียไวผู้ใน
มทือของเจผู้า" คราวนภีร  พระเจข้าไมตเพภียงตรนัสสนัที่งดาวธิดใหข้ไปสมูข้ก นับคนฟภีลธิสเตภียเทตานนัรน แตตพระองครยนัง
ทรงสนัญญาดข้วยวตาพระองครจะประทานชนัยชนะเหนสือคนเหลตานนัรนแกตดาวธิดโดยเฉพาะดข้วย

1 ซมอ 23:5 ดนังนนัรนดาวอิดกฮับคนของทห่านกป็ไปยฮังเคอมีลาหห์ตห่อสผผู้กฮับคนฟมีลอิสเตมีย 
นทาเอาสฮัตวห์เลมีนี้ยงของเขาไป และฆห่าฟฮันเขาทฮันี้งหลายเสมียเปป็นอฮันมาก ดฮังนฮันี้นแหละดาวอิดกป็ไดผู้ชห่วยชาว
เมทืองเคอมีลาหห์ใหผู้พผู้น พระเจข้าไดข้ประทานการทรงนทาของพระองครแกตดาวธิดแลข้ว พระองครยนัง
ประทานชนัยชนะแกตเขาตามทภีที่ไดข้ทรงสนัญญาไวข้ดข้วย แนตทภีเดภียว ทภีที่ใดทภีที่พระเจข้าทรงนทา พระองครกป็
ทรงจนัดเตรภียมใหข้

1 ซมอ 23:6 อาจเปป็นไดข้วตาขข้อนภีรถมูกนทาเสนอในแบบมองยข้อนกลนับไปยนังหข้าขข้อ
ทภีที่มากตอนหนข้า อยผห่มาเมทืนึ่ออาบมียาธารห์บบตรชายของอาหอิเมเลคหนมีไปหาดาวอิดทมีนึ่เมทืองเคอมีลาหห์นฮันี้น เขา
ถทือเอโฟดลงมาดผู้วย ดมูเหมสือนวตาอาบภียาธารรมาหาดาวธิดกตอนการยาตราทนัพของเขาตตอสมูข้คนฟภีลธิส
เตภียนธิดเดภียว เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาเอาเอโฟดของมหาปรุโรหธิตมาดข้วยซทึที่งในเอโฟดนนัรนมภีอมูรภีมและธมูมมภีม 
อยมูต อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดใชข้หธินศนักดธิธ สธิทธธิธ ทนัรงสองกข้อนนภีร ใหข้เปป็นประโยชนรในการแสวงหาพระพนักตรร
ของพระเจข้าในการทมูลถามพระองครของเขา



1 ซมอ 23:7-8 ขณะเดภียวกนัน มมีคนไปทผลซาอผลวห่า ดาวอิดมาทมีนึ่เคอมีลาหห์แลผู้ว ซาอผลจนง
ตรฮัสวห่า "พระเจผู้าทรงมอบเขาไวผู้ในมทือเราแลผู้ว เพราะทมีนึ่เขาเขผู้าไปในเมทืองทมีนึ่มมีประตผและดาล เขากป็
ขฮังตฮัวเองไวผู้" 8  และซาอผลทรงใหผู้เรมียกพลทฮันี้งปวงเขผู้าสงคราม ใหผู้ลงไปยฮังเคอมีลาหห์เพทืนึ่อลผู้อมดาวอิด
กฮับคนของทห่านไวผู้ เหป็นไดข้ชนัดวตาเคอภีลาหรเปป็นเมสืองทภีที่มภีขนาดใหญตพอถทึงขนาดทภีที่มนันมภีก ทาแพงและ
ประตมูเมสือง ซาอมูลคธิดวตาตนสามารถไปททาใหข้ดาวธิดประหลาดใจทภีที่นนั ที่นและททาใหข้เขาตธิดกนับในเมสือง
นนัรนไดข้

1 ซมอ 23:9-12 อภีกครนัร งทภีที่เมสืที่อเผชธิญกนับวธิกฤตธิเฉพาะหนข้า ดาวธิดกป็แสวงหาการทรง
นทาของพระเจข้า ดาวอิดทราบวห่าซาอผลทรงคอิดรผู้ายตห่อทห่าน ทห่านจนงพผดกฮับอาบมียาธารห์ปบโรหอิตวห่า "จง
นทาเอาเอโฟดมาทมีนึ่นมีนึ่เถอิด" 10 ดาวอิดกราบทผลวห่า "โอ ขผู้าแตห่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่งออิสราเอล ผผผู้รฮับ
ใชผู้ของพระองคห์ไดผู้ยอินแนห่วห่า ซาอผลหาชห่องทมีนึ่จะมายฮังเคอมีลาหห์เพทืนึ่อททาลายเมทืองนมีนี้เพราะขผู้าพระองคห์
เปป็นเหตบ 11 ประชาชนชาวเคอมีลาหห์จะมอบขผู้าพระองคห์ไวผู้ในมทือทห่านหรทือ ซาอผลจะเสดป็จลงมาดฮังทมีนึ่
ผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ไดผู้ยอินนฮันี้นหรทือ โอ ขผู้าแตห่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่งออิสราเอล ขอพระองคห์ทรง
บอกผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์เถอิด"

ไมตมภีบนันททึกไวข้วตาดาวธิดทราบถทึงเจตนาของซาอมูลไดข้อยตางไร เหป็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานนัรนทภีที่
ภนักดภีตตอเขามาแจข้งใหข้เขาทราบ เขาจทึงแสวงหาพระพนักตรรของพระเยโฮวาหรอภีกครนัร งผตานทางเอโฟด
ของมหาปรุโรหธิต (และนตาจะอมูรภีมและธมูมมภีมดข้วย) เหป็นไดข้ชนัดถทึงการอธธิษฐานอนันรข้อนรนของผมูข้ชอบ
ธรรมคนหนทึที่ง (ยากอบ 5:16) นอกจากนภีร  ดาวธิดยนังกนังวลดข้วยวตาซาอมูลจะไมตเพภียงจนับตนัวเขาไปเทตานนัรน
แตตจะททาลายชาวเมสืองเคอภีลาหรทภีที่ไมตมภีความผธิดดข้วย เขาจทึงขอการทรงนทาจากพระเจข้า เมสืที่อไดข้ยธินคทา
อธธิษฐานอนันรข้อนรนของดาวธิด พระเยโฮวาหห์ตรฮัสวห่า "เขาจะลงมา" พระเจข้าทรงตอบคทาอธธิษฐาน
ของดาวธิดทภีที่ขอการทรงนทาโดยแจข้งใหข้เขาทราบถทึงการโจมตภีทภีที่จะมภีขทึรนของซาอมูล

12  แลผู้วดาวอิดจนงกราบทผลวห่า "ประชาชนชาวเคอมีลาหห์จะมอบขผู้าพระองคห์และคนของขผู้า
พระองคห์ไวผู้ในมทือของซาอผลหรทือ" และพระเยโฮวาหห์ตรฮัสวห่า "เขาทฮันี้งหลายจะมอบเจผู้าไวผู้" แมข้ขข้อ
เทป็จจรธิงมภีอยมูตวตาดาวธิดไดข้ชตวยเมสืองเคอภีลาหรใหข้พข้นจากการกดขภีที่ของคนฟภีลธิสเตภียแลข้วกป็ตาม เขากป็หวนั ที่น



วตาเมสืที่อถมูกกดดนันหนนักเขข้า ชาวเมสืองเคอภีลาหรกป็จะไมตภนักดภีตตอเขาแลข้ว เขาจทึงขอการทรงนทาจากพระเจข้า
เพธิที่มเตธิมเหมสือนเดธิม อภีกครนัร งทภีที่พระเจข้าประทานการทรงนทาแกตเขา มนันไมตใชตสธิที่งทภีที่ดาวธิดอยากไดข้ยธิน 
แตตเมสืที่อไดข้รนับคทาเตสือนลตวงหนข้าแลข้ว ดาวธิดจทึงเตรภียมตนัวใหข้พรข้อมไดข้

1 ซมอ 23:13 ดข้วยเหตรุนภีรดาวอิดกฮับคนของทห่านซนนึ่งมมีประมาณหกรผู้อยคนกป็ลบกขนนี้น
ไปเสมียจากเคอมีลาหห์ และเขาทฮันี้งหลายกป็ไปตามแตห่ทมีนึ่เขาจะไปไดผู้ เมทืนึ่อมมีคนไปทผลซาอผลวห่า ดาวอิดหนมี
ไปจากเคอมีลาหห์แลผู้ว ซาอผลกป็ทรงเลอิกการตอิดตาม พอถทึงตอนนภีรก ทาลนังพลของดาวธิดกป็เพธิที่มเปป็นหกรข้อย
นายแลข้ว เขาหนภีเอาชภีวธิตรอดอภีกครนัร งโดยไปยนังทภีที่ใดกป็ตามทภีที่เขากนับคนของเขาจะไปไดข้ ในระหวตางนภีร
มภีคนมาแจข้งใหข้ซาอมูลทราบวตาดาวธิดหนภีไปแลข้ว ดข้วยเหตรุนภีร  ซาอมูลจทึงไมตออกมาจากเมสืองกธิเบอาหร ซทึที่ง
เปป็นฐานบนัญชาการของเขา

1 ซมอ 23:14-15 ดนังนนัรนดาวอิดกป็อยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดารตามทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็งและอยผห่ใน
แดนเททือกเขาแหห่งถอินึ่นทบรกฮันดารศอิฟ และซาอผลกป็ทรงแสวงทห่านทบกวฮัน แตห่พระเจผู้ามอิไดผู้มอบทห่านไวผู้
ในมทือของซาอผล

ถธิที่นทรุรกนันดารในเขตแดนยมูดาหรซทึที่งถธิที่นทรุรกนันดารศธิฟเปป็นสตวนหนทึที่งเปป็นพสืรนทภีที่ๆกนันดารมาก
ทภีที่สรุดแหตงหนทึที่งบนพสืรนพธิภพนภีร  ทภีที่นนัที่นดาวธิดพบสถานทภีที่แหตงหนทึที่งเพสืที่อซตอนตนัวบนยอดภมูเขาลมูกหนทึที่ง ถทึง
กระนนัรน ซาอมูลกป็เกณฑรคนมาเพสืที่อจนับกรุมและฆตาเขา แตตพระเจข้าเองทรงชตวยดาวธิดใหข้พข้นจากซาอมูล 
การปกปข้องดมูแลของพระเจข้าทภีที่มภีตตอผมูข้รนับใชข้ทภีที่ถมูกไลตตข้อนของพระองครกป็ปรากฏชนัดเจน

15  และดาวอิดเหป็นวห่าซาอผลไดผู้ทรงออกมาแสวงชมีวอิตของเธอ ดาวอิดอยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดารศอิฟ
ทมีนึ่ปห่าไมผู้ เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดพบพสืรนทภีที่สตวนหนทึที่งของถธิที่นทรุรกนันดารนนัรนทภีที่มภีปตาไมข้อยมูต เขากนับคนของเขา
จทึงซตอนตนัวอยมูตทภีที่นนัที่น

1 ซมอ 23:16-18 อภีกครนัร งทภีที่โยนาธานออกมาเพสืที่อเสรธิมก ทาลนังเพสืที่อนทภีที่ถมูกขตมเหงของตน
และโยนาธานราชบบตรของซาอผลไดผู้ลบกขนนี้นไปหาดาวอิดทมีนึ่ปห่าไมผู้ และสนฮับสนบนมทือของเธอใหผู้เขผู้ม
แขป็งขนนี้นในพระเจผู้า แมข้วตาซาอมูลหาตนัวดาวธิดไมตพบกป็ตาม โยนาธานกป็หาเขาเจอ อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดมภี
คนคอยดมูตข้นทางซทึที่งรมูข้วตาโยนาธานอยมูตฝตายผมูข้นทาของตน เรสืที่องราวนภีร เลป็งถทึงตทานานเกตาแกตของอนังกฤษ



เรสืที่องโรบธินฮมูด เมสืที่อรมูข้วตาโยนาธานกนับดาวธิดเปป็นเพสืที่อนรนักกนัน พวกลมูกนข้องของดาวธิดกป็อาจพาเขาไปยนัง
ทภีทๆี่ ดาวธิดอยมูต มนันสทาคนัญตรงทภีที่วตาโยนาธานมาเสรธิมก ทาลนังเพสืที่อนของตนในยามทภีที่อภีกฝตายเดสือดรข้อน นภีที่
แหละเพสืที่อนแทข้ นอกจากนภีร  การเสรธิมกทาลนังทภีที่โยนาธานพยายามมอบใหข้นนัรนกป็มภีอยมูตในพระเจข้า เขามา
ใหข้กทาลนังใจฝตายวธิญญาณแกตดาวธิดในพระเจข้าของเขาทนัรงสอง

โยนาธานจทึงมา 17 โยนาธานพผดกฮับเธอวห่า "อยห่ากลฮัวเลย เพราะวห่ามทือของซาอผลเสดป็จพห่อ
ของฉฮันจะหาเธอไมห่พบ เธอจะไดผู้เปป็นกษฮัตรอิยห์เหนทือออิสราเอล และฉฮันจะเปป็นอบปราช ซาอผลเสดป็จ
พห่อของฉฮันกป็ทราบเรทืนึ่องนมีนี้ดผู้วย" โยนาธานกลตาวดข้วยความคธิดในแบบใสซสืที่อและมองโลกในแงตดภี 
มนันเปป็นการคธิดไปเองในสตวนของเขาทภีที่วตาบธิดาของเขาจะหาดาวธิดไมตเจอ อยตางไรกป็ตาม ทภีที่สทาคนัญยธิที่ง
กวตากป็คสือวตา ปตานนภีร โยนาธานกป็รมูข้เตป็มอกแลข้ววตาดาวธิดจะเปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไปเหนสืออธิสราเอล เขาจทึง
ใหข้ความมนั ที่นใจแกตดาวธิดในเรสืที่องนนัรนและอาสาทภีที่จะเปป็นมสือขวาของเขาในวนันนนัรน ยธิที่งไปกวตานนัรน เขา
ยนังบอกความลนับอภีกวตาซาอมูลบธิดาของเขารมูข้ดภีวตาดาวธิดจะเปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไป

ดข้วยเหตรุนภีร  18 และทฮันี้งสองกป็กระททาพฮันธสฮัญญาตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ ดาวอิดยฮังคผู้าง
อยผห่ทมีนึ่ปห่าไมผู้ และโยนาธานกป็กลฮับไปวฮัง เพสืที่อนรนักทนัรงสองคนนภีรจทึงยสืนยนันสายสนัมพนันธรแหตงความไวข้เนสืรอ
เชสืที่อใจและความสวามธิภนักดธิธ ทภีที่มภีตตอกนันอภีกครนัร ง

1 ซมอ 23:19-20 ขณะเดภียวกนัน ชาวศธิฟกป็มาหาซาอมูลโดยกลตาววตา "ดาวอิดไดผู้ซห่อนตฮัว
อยผห่ทห่ามกลางพวกขผู้าพระองคห์ ในทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็งทมีนึ่ปห่าไมผู้ บนเนอินเขาฮาคมีลาหห์ ซนนึ่งอย ผห่ใตผู้เยชอิโมนมอิใชห่
หรทือ 20 โอ ขผู้าแตห่กษฮัตรอิยห์ เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ขอเสดป็จลงไปตามสบดพระทฮัยปรารถนาทมีนึ่จะลงไป 
ฝห่ายพวกขผู้าพระองคห์จะมอบเขาไวผู้ในหฮัตถห์ของกษฮัตรอิยห์" เหป็นไดข้ชนัดวตาพอถทึงตอนนภีรคนอธิสราเอล
สตวนใหญตกป็เกรงกลนัวซาอมูลมากกวตาทภีที่พวกเขาเกรงกลนัวดาวธิดแลข้ว คทาวตาเยชวิโมนโดยพสืรนฐานแลข้ว
หมายถทึงทะเลทราย จนถทึงทรุกวนันนภีร  พสืรนทภีที่หลายสตวนของถธิที่นทรุรกนันดารเขตยมูเดภียกป็ถมูกเรภียกวตาเยชวิ
โมน ชาวศธิฟจทึงบอกทภีที่ซตอนของดาวธิดแกตซาอมูลโดยเชธิญกษนัตรธิยรใหข้เสดป็จมา จากนนัรนพวกเขากป็จะ
มอบดาวธิดไวข้ในมสือของซาอมูล



1 ซมอ 23:21-23 ซาอมูลจทึงสตงขตาวกลนับไปวตา "ขอพระเยโฮวาหห์ทรงอทานวยพระพร
แกห่พวกทห่าน เพราะพวกทห่านปรานมีเรา 22 จงไปหาดผใหผู้แนห่นอนยอินึ่งขนนี้น ดผใหผู้รผผู้วห่าเขาอย ผห่ทมีนึ่ไหน ใคร
เหป็นเขาทมีนึ่นฮันึ่นบผู้าง เพราะมมีคนบอกขผู้าวห่า เขาฉลาดนฮัก ซาอมูลดภีใจกนับโชคดภีของตน เขาถทึงขนาด
ททาตนัวนตาเลสืที่อมใสในการอวยพรชาวเมสืองศธิฟในพระนามขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าอภีกดข้วย ใหข้เรา
สนังเกตวตาเขายนังหมกมรุตนตตอไปกนับการสมเพชเวทนาตนัวเอง เขาหตวงวตาจะมภีใครคธิดถทึงเขาบข้างไหม 
เขาจทึงสนัที่งชาวเมสืองศธิฟใหข้ไปสอดแนมดมูทภีที่ซตอนของดาวธิดเพสืที่อเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการไปถทึงของซา
อมูล นอกจากนนัรนซาอมูลยนังใสตความอภีกวตาตนไดข้ยธินมาวตาดาวธิด ‘เจข้าเลตหร’ ขนาดไหน

ซาอมูลจทึงกลตาวเสรธิมวตา 23 เพราะฉะนฮันี้นจงไปสฮังเกตดผทมีนึ่ซบห่มวห่าเขาซห่อนตฮัวอย ผห่ทมีนึ่ไหน และ
กลฮับมาเอาเนทืนี้อความแนห่นอนมาบอกเรา แลผู้วเราจะไปกฮับทห่าน ตห่อมาถผู้าเขาอยผห่ในเขตแผห่นดอิน เรา
จะคผู้นหาเขาในบรรดาคนยผดาหห์ทมีนึ่นฮับเปป็นพฮันๆ" เมสืที่อมาบอกเขาใหข้รมูข้แลข้ววตาดาวธิดอยมูตทภีที่ไหน ซาอมูลกป็
สนัญญาชาวเมสืองศธิฟวตาตนจะมาจนับตนัวเขาไป นอกจากนนัรน หากจทาเปป็น เขากป็จะคข้นดมูใหข้ทนั ที่ว
ครอบครนัวในยมูดาหรนนับพนันๆคนดข้วย

1 ซมอ 23:24-25 การผจญภนัยดทาเนธินตตอไป เขาทฮันี้งหลายกป็ลบกขนนี้นไปยฮังศอิฟกห่อนซาอผล 
ฝห่ายดาวอิดกฮับคนของทห่านอยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดารมาโอนในทมีนึ่ราบใตผู้เยชอิโมน เขาทนัขึ้งหลายทภีที่วตานภีร เหป็นไดข้
ชนัดวตาคสือผมูข้สสืที่อสารชาวเมสืองศธิฟทภีที่ไดข้ไปหาซาอมูล พวกเขาจทึงเดธินทางกลนับบข้านลตวงหนข้าซาอมูลไป 
อยตางไรกป็ตาม ในระหวตางนนัรน ดาวธิดกนับคนของเขากป็ยข้ายลงใตข้ไปมากกวตาเดธิมสมูตถธิที่นทรุรกนันดารมา
โอนทางตอนใตข้ของเยชธิโมน (ถธิที่นทรุรกนันดารยมูเดภีย) อภีกครนัร งทภีที่นภีที่เปป็นพสืรนทภีทๆี่ กนันดารแหข้งแลข้งมาก
ทภีที่สรุดแหตงหนทึที่งบนพสืรนแผตนดธินโลก

พอรมูข้วตาดาวธิดไปตตอแลข้ว 25 ซาอผลกฮับคนของพระองคห์กป็แสวงทห่าน มมีคนบอกดาวอิด ทห่านจนง
ลงไปยฮังศอิลาและอยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดารมาโอน เมทืนึ่อซาอผลทรงไดผู้ยอินดฮังนฮันี้นกป็ทรงตอิดตามดาวอิดไปใน
ถอินึ่นทบรกฮันดารมาโอน เมสืที่อรมูข้วตาดาวธิดออกเดธินทางลงใตข้ตตอไปยนังถธิที่นทรุรกนันดารมาโอนแลข้ว ซาอมูลกป็
ไลตตธิดตามเขาตตอไป



1 ซมอ 23:26 การหนภีของดาวธิดเรธิที่มสะเทสือนอารมณรมากยธิที่งขทึรน ซาอผลเสดป็จไป
ฟากภผเขาขผู้างนมีนี้ ดาวอิดกฮับคนของทห่านอยผห่ฟากภผเขาขผู้างโนผู้น ดาวอิดกป็รมีบหนมีจากพระพฮักตรห์ซาอผล 
เพราะซาอผลกฮับคนของพระองคห์มาลผู้อมรอบดาวอิดกฮับคนของทห่านเพทืนึ่อจะจฮับ ซาอมูลกทาลนังเขข้ามา
ใกลข้มากขทึรนเรสืที่อยๆจนจวนจะจนับดาวธิดไดข้อยมู ตแลข้ว ขณะทภีที่ดาวธิดอข้อมภมูเขาลมูกหนทึที่งในมาโอนไปทาง
หนทึที่ง ซาอมูลกป็อยมูตอภีกฝนัที่งหนทึที่ง เมสืที่อรมูข้เชตนนนัรน ซาอมูลจทึงสตงคนไปทนัรงสองทาง คทาทภีที่แปลวตา ลผู้อมรอบ (อา
ทารณ์) จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ปธิดลข้อม’ ซาอมูลเกสือบปธิดลข้อมดาวธิดไดข้แลข้ว เมสืที่อรมูข้เชตนนนัรน ดาวธิดจทึง
พยายามหนภีไปดข้วยความกลนัว มองตามสายตาของมนรุษยรแลข้ว ซาอมูลจะจนับดาวธิดไดข้แนตๆ มนันแคต
ตข้องรออภีกแปบ๊บเดภียวเทตานนัรน

1 ซมอ 23:27-28 ขข้อความทภีที่ตามมานภีรกลตาวชนัดเจนถทึงการทรงชตวยดาวธิดใหข้พข้นของ
พระเจข้า แมข้เกสือบจะจนับดาวธิดไดข้แลข้วกป็ตาม แตห่มมีผผผู้สทืนึ่อสารคนหนนนึ่งมาทผลซาอผลวห่า "ขอรมีบเสดป็จกลฮับ 
เพราะคนฟมีลอิสเตมียยกกองทฮัพมาบบกรบกแผห่นดอิน" 28 ซาอผลจนงเสดป็จกลฮับจากการไลห่ตามดาวอิดไปรบ
กฮับฟมีลอิสเตมีย เขาจนงเรมียกทมีนึ่นฮันี้นวห่าเส-ลาฮามาเลคอท คทาหลนังนภีร จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ศธิลาแหตง
การหลบหนภี’ เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลอยมูตฝนัที่งหนทึที่งของศธิลากข้อนมหทึมาทภีที่งอกโผลตขทึรนมาและดาวธิดกป็อยมูตอภีก
ฝนัที่งหนทึที่ง ณ ทภีที่นนั ที่นเองมภีคนมาแจข้งขตาวเรสืที่องการรรุกรานของคนฟภีลธิสเตภียซทึที่งเบภีที่ยงเบนความสนใจของ
ซาอมูล อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดและพวกผมูข้ตธิดตามของเขาตนัรงชสืที่อสถานทภีที่นนัรนเชตนนนัรนหลนังจากเหตรุการณร
นนัรนแลข้ว มนันเปป็นอนรุสาวรภียรระลทึกถทึงการทรงเขข้าแทรกแซงของพระเจข้าเพสืที่อชตวยดาวธิดใหข้พข้น

1 ซมอ 23:29 หลนังจากนนัรนดาวอิดกป็ขนนี้นไปจากทมีนึ่นฮันึ่นไปอาศฮัยอยผห่ในทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็ง
แหห่งเอนเกดมี เอนเกดภี ตนัรงอยมูตทางทธิศตะวนันตกของทะเลตาย (ทางเหนสือของมาซาดา) ทภีที่นนัที่นเทสือกเขา
ทะเลทรายทภีที่ขรรุขระกป็โผลตขทึรนมาจากพสืรนหรุบเขาทะเลตาย ทภีที่เอนเกดภีมภี ‘รอยบาก’ ขนาดใหญตอนัน
หนทึที่งลทึกเขข้าไปในเทสือกเขานนัรนซทึที่งมภีลทาธารสายหนทึที่งไหลออกมาจากรอยบากนนัรนซทึที่งททาใหข้เทสือกเขาทภีที่
แหข้งแลข้งนนัรนมภีลนักษณะแบบเขตรข้อน ในหนข้าผาสมูงทภีที่ขรรุขระซทึที่งโผลตขทึรนมาจากรอยบากเอนเกดภีนนัรน
(หรุบเขาเลป็กๆ) กป็มภีถทราอยมูตหลายถทรา ดาวธิดมภีทภีที่ซตอนใหมตทภีที่สรุดยอด มภีทภีที่หลบภนัย นทร าใหข้ดสืที่มกธิน และสภาพ
ภมูมธิประเทศทภีที่เกสือบเจาะเขข้าไปไมตไดข้เลย



*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 24: บทถนัดไปนขีขึ้นนาเสนอเรสืที่องราวเกขีที่ยวกนับดาววิดและซาอมูลทขีที่เอน
เกดขี

1 ซมอ 24:1-3 ภาพของเหตรุการณรถนัดไปนภีร ระหวตางดาวธิดกนับซาอมูลถมูกนทาเสนอ อยผห่
มาเมทืนึ่อซาอผลเสดป็จกลฮับจากการไลห่ตามคนฟมีลอิสเตมียแลผู้ว มมีคนมาทผลวห่า "ดผเถอิด ดาวอิดอยผห่ในถอินึ่น
ทบรกฮันดารเมทืองเอนเกดมี" 2 แลผู้วซาอผลกป็ทรงนทาพลทมีนึ่คฮัดเลทือกจากบรรดาคนออิสราเอลแลผู้วสามพฮัน
คนไปแสวงหาดาวอิดกฮับคนของทห่านทมีนึ่หอินเลมียงผา ดนังทภีที่กลตาวไวข้แลข้วตอนทข้ายบทกตอน เอนเกดภีคสือ
เขตแดนทภีที่อยมูตบนชายฝนัที่งทะเลตะวนันตกของทะเลตาย มนันเปป็นรอยบากทภีที่เปป็นหธินขรรุขระลทึกเขข้าไป
ในเทสือกเขาโดยมภีลทาธารสายหนทึที่งไหลหลนั ที่นลงมาจากทภีที่สมูง ในหนข้าผาเอนเกดภีนภีรมภีถทราอยมูตหลายแหตง

เมสืที่อซาอมูลทราบวตาดาวธิดกทาลนังซตอนตนัวอยมูตทภีที่นนัที่น เขากป็เอาทหารทภีที่เลสือกสรรแลข้ว 3,000 คนไป
ดข้วย พวกเลภียงผายนังหากธินอยมูตในพสืรนทภีที่นนัรนในปนัจจรุบนันและพวกมนันถมูกเรภียกวตา Ibix ดนังนนัรนซาอมูล 
3 เสดป็จมาทมีนึ่คอกแกะรอิมทาง มมีถทนี้าอยผห่ถทนี้าหนนนึ่งทมีนึ่นฮันึ่น และซาอผลกป็เสดป็จเขผู้าไปสห่งทบกขห์ ฝห่ายดาวอิดกฮับคน
ของทห่านนฮันึ่งอยผห่ทมีนึ่สห่วนลนกทมีนึ่สบดของถทนี้า พวกคนเลภีรยงแกะประจทาทข้องถธิที่นใชข้ถทราทภีที่เขข้าถทึงไดข้มากกวตา
เปป็นทภีที่พนักพธิงสทาหรนับฝมูงแกะของตน วลภีทภีที่กลตาววตาซาอมูลคลรุมเทข้าของตนนนัรนกป็เปป็นสทานวนฮภีบรมูสมนัย
โบราณทภีที่ใชข้เพสืที่อหมายถทึงการปลดทรุกขร (ถตายอรุจจาระ) อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่ผธิดคาดกป็คสือวตาดาวธิดกนับ
คนของเขากป็ก ทาลนังซตอนตนัวอยมูตในถทราเดภียวกนันนนัรนทภีที่ซาอมูลเขข้าไปเพสืที่อปลดทรุกขรดข้วย

1 ซมอ 24:4 เพราะวตาสายตาของพวกเขาปรนับใหข้เขข้ากนับแสงททึมๆของถทราแลข้ว 
คนของดาวธิดจทึงเหป็นวตากทาลนังเกธิดอะไรขทึรน คนของดาวอิดกป็เรมียนทห่านวห่า "ดผเถอิด วฮันนมีนี้เปป็นวฮันทมีนึ่พระ
เยโฮวาหห์ตรฮัสกฮับทห่านวห่า `ดผเถอิด เราจะมอบศฮัตรผของเจผู้าไวผู้ในมทือของเจผู้า เพทืนึ่อเจผู้าจะไดผู้ททากฮับเขา
ตามทมีนึ่เจผู้าเหป็นควร'" คนของดาวธิดจทึงบอกดาวธิดวตา นภีที่เปป็นโอกาสของทตานแลข้ว พวกเขารมูข้วตาพระเจข้า
ไดข้ทรงสนัญญาดาวธิดไวข้แลข้ววตาพระองครจะทรงมอบเหลตาศนัตรมูของเขาใหข้อยมูตในมสือของเขา

ยนังไมตมภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับพระสนัญญานนัรนในหนนังสสือ 1 ซามมูเอล แตตดาวธิดกป็ทราบเรสืที่องนนัรนอยตาง
แนตนอน เขาเขภียนถทึงมนันในหนนังสสือเพลงสดรุดภีอยตางแนตนอน แลผู้วดาวอิดกป็ลบกขนนี้นเขผู้าไปตฮัดชายฉลอง



พระองคห์ของซาอผลอยห่างลฮับๆ อาจเปป็นไดข้วตาซาอมูลเขข้าไปงภีบหลนับในถทรานนัรนดข้วย หรสืออาจเปป็นไดข้วตา
ซาอมูลมนัวแตตยรุตงอยมูตกนับการปลดทรุกขร ถทึงอยตางไรแลข้ว ดาวธิดกป็ยตองเขข้าไปและเฉสือนสตวนดข้านลตางของ
เสสืรอคลรุมของซาอมูลออกไป

1 ซมอ 24:5-7 แมข้วตาอาจมภีความสะใจสตวนตนัวอยมูตชนั ที่วครมูตในการทภีที่ไดข้แกข้เผป็ดซาอมูลแมข้
ในเชธิงสนัญลนักษณรกป็ตาม ตห่อมาภายหลฮังใจของดาวอิดกป็ตทาหนอิตฮัวทห่านเอง เพราะทห่านไดผู้ตฮัดชายฉลอง
พระองคห์ของซาอผล จธิตสทานทึกของดาวธิดฟข้องใจเขาเรสืที่องการททาสธิที่งทภีที่นตาละอายนภีร  แมข้วตาเขาไดข้แกข้แคข้น
เลป็กๆตตอศนัตรมูของเขาแลข้วกป็ตาม จรรยาบรรณของสธิที่งทภีที่เขาไดข้กระททากป็ปรนับโทษเขา

6 ทห่านวห่าแกห่คนของทห่านวห่า "ขอพระเยโฮวาหห์ทรงหผู้ามไมห่ใหผู้ขผู้าพเจผู้ากระททาสอินึ่งนมีนี้ตห่อเจผู้า
นายของขผู้าพเจผู้า ซนนึ่งเปป็นผผผู้ทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงเจอิมตฮันี้งไวผู้ คทือทมีนึ่จะเหยมียดมทือออกตห่อสผผู้กฮับทห่าน ดผู้วย
วห่าทห่านเปป็นผผผู้ทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงเจอิมไวผู้" หลนักการทภีที่ใหญตกวตากป็อยมูตตรงนภีร  ซาอมูลยนังเปป็นกษนัตรธิยรแหตง
อธิสราเอลอยมูต เขาเปป็นผมูข้นทาทภีที่ไดข้รนับการเจธิม (นนัที่นคสือ ไดข้รนับการแตตงตนัรง) ของพระเจข้า แมข้วตาดาวธิดไมตไดข้
ททารข้ายซาอมูลเปป็นการสตวนตนัวกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาการกระททาของเขากป็เปป็นการกระททาทภีที่ไรข้มารยาท
อยตางชนัดเจน แมข้วตาซาอมูลเปป็นศนัตรมูของเขา ดาวธิดกป็รมูข้วตาเขายนังเปป็นผมูข้ทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงตนัรงไวข้ใหข้มภีสธิทธธิ
อทานาจเหนสือตนในฐานะกษนัตรธิยรอยมู ตดภี เขาจทึงยนัรงเสภียจากการกระททาการใดๆเพธิที่มเตธิมตตอซาอมูล 

ดข้วยเหตรุนภีร  7 ดาวอิดกป็หผู้ามผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านดผู้วยถผู้อยคทาเหลห่านมีนี้ และไมห่ยอมใหผู้เขาทฮันี้งหลาย
ททารผู้ายซาอผล และซาอผลกป็ทรงลบกขนนี้นออกจากถทนี้าเสดป็จไปตามทางของพระองคห์ ดาวธิดยนังหข้ามคน
ของเขามธิใหข้ททารข้ายซาอมูลดข้วย จากบรธิบททภีที่ตามมานภีร  ดมูเหมสือนวตาซาอมูลไมตรมูข้เลยวตาเกธิดอะไรขทึรนกนับ
เสสืรอคลรุมของตน เขาแคตลรุกขทึรนและออกไป

1 ซมอ 24:8-9 ซาอมูลออกไปจากถทรานนัรนไมตทนันไร ดาวอิดกป็ลบกขนนี้นดผู้วย และออกไป
จากถทนี้ารผู้องทผลซาอผลวห่า "ขผู้าแตห่กษฮัตรอิยห์เจผู้านายของขผู้าพระองคห์" และเมทืนึ่อซาอผลทรงเหลมียวดผ ดาวอิด
กป็กผู้มลงถนงดอินกราบไหวผู้ ดาวธิดไดข้ความสนใจของซาอมูลแลข้ว เขาจทึงแสดงความเคารพตตอกษนัตรธิยร
ของเขา จรรยาบรรณและอรุปนธิสนัยของดาวธิดปรากฏชนัดเจน แมข้วตาเขาสามารถแกข้แคข้นตตอศนัตรมูผมูข้
อนับจนหนทางของเขาไดข้หากวตากนันตามเนสืรอหนนัง เขากลนับยอมททาตามความชอบธรรมและใหข้



เกภียรตธิเขาแทน ซาอมูลยนังเปป็นกษนัตรธิยรอยมู ต ดาวธิดจทึงถามวตา 9 "ไฉนพระองคห์ทรงฟฮังถผู้อยคทาของคนทมีนึ่
กลห่าววห่า `ดผเถอิด ดาวอิดแสวงทมีนึ่จะททารผู้ายพระองคห์’ เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลเชสืที่อคทาโฆษณาชวนเชสืที่อของ
ตนเขข้าแลข้ว เขาททาใหข้คนอสืที่นเชสืที่อดข้วยวตาดาวธิดกทาลนังหาชตองทภีที่จะโคตนเขาเสภีย พวกผมูข้ตธิดตามของเขากป็
คงบอกตตอเรสืที่องนนัรนดข้วยและซาอมูลกป็เรธิที่มเชสืที่อเรสืที่องทภีที่ตนัวเอง ‘กรุขทึรนมา’ แลข้ว

1 ซมอ 24:10-11 ดาวธิดกลตาวตตอไปอยตางไพเราะวตา ดผเถอิด วฮันนมีนี้พระเนตรของ
พระองคห์ประจฮักษห์แลผู้ววห่า พระเยโฮวาหห์ทรงมอบพระองคห์ในวฮันนมีนี้ไวผู้ในมทือของขผู้าพระองคห์ทมีนึ่ในถทนี้า 
และบางคนไดผู้ขอใหผู้ขผู้าพระองคห์ประหารพระองคห์เสมีย แตห่ขผู้าพระองคห์กป็ไดผู้ไวผู้พระชนมห์ของ
พระองคห์ ขผู้าพระองคห์พผดวห่า `ขผู้าพเจผู้าจะไมห่ยทืนึ่นมทือออกททารผู้ายเจผู้านายของขผู้าพเจผู้า เพราะพระองคห์
เปป็นผผผู้ทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงเจอิมไวผู้ ' ดาวธิดกลตาวชนัดเจนมากๆวตาเขาจะฆตาซาอมูลกป็ททาไดข้ กระนนัรนเขากป็
จงรนักภนักดภีตตอหลนักการหนทึที่งทภีที่สมูงกวตา ซาอมูลยนังเปป็นผมูข้นทาทภีที่ถมูกเลสือกสรรของพระเจข้าอยมู ตและดาวธิดกป็จะ
ไมตยอมมภีสตวนในการบตอนททาลายหรสือททารข้ายเขาเลย

เกรงวตาซาอมูลไมตเชสืที่อเขา ดาวธิดกลตาวตตอไปอภีกวตา 11 ยอินึ่งกวห่านฮันี้นเสดป็จพห่อของขผู้าพระองคห์ไดผู้
ขอดผชายฉลองพระองคห์ในมทือของขผู้าพระองคห์ โดยเหตบทมีนึ่วห่าขผู้าพระองคห์ไดผู้ตฮัดชายฉลองพระองคห์
ออก และมอิไดผู้ประหารพระองคห์เสมีย ขอพระองคห์ทรงทราบและทรงเหป็นเถอิดวห่า ในมทือของขผู้า
พระองคห์ไมห่มมีความชฮันึ่วรผู้ายหรทือการละเมอิด ขผู้าพระองคห์มอิไดผู้กระททาบาปตห่อพระองคห์ แมผู้วห่าพระองคห์
จะลห่าชมีวอิตของขผู้าพระองคห์เพทืนึ่อจะเอาชมีวอิตขผู้าพระองคห์ ดมูเหมสือนวตาซาอมูลไมตรมูข้ตนัวดข้วยซทราวตาสตวนลตาง
ของเสสืรอคลรุมของเขานนัรนหายไปแลข้ว ดาวธิดททาใหข้แนตใจวตาเขารมูข้ตนัวและรมูข้วตาเปป็นฝภีมสือใคร จากนนัรนเขา
กป็บอกซาอมูลวตาเขาไมตมภีใจคธิดรข้ายตตอซาอมูลเลย ถทึงกระนนัรน ซาอมูลกป็ไลตลตาเขาเหมสือนสนัตวรตนัวหนทึที่ง การ
ทภีที่ดาวธิดเรภียกซาอมูลวตาเปป็นเสดป็จพห่อของขผู้าพระองคห์กป็อาจหมายถทึงขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาซาอมูลเปป็นพตอตา
ของเขา อยตางไรกป็ตาม ทภีที่นตาจะใชตมากกวตากป็คสือวตามนันเปป็นคทาทภีที่ใชข้เรภียกซาอมูลในฐานะกษนัตรธิยรแหตง
ชนชาตธินนัรน

1 ซมอ 24:12-13 ดาวธิดกลตาวคทาทมูลขออนันตสืรนตนันของตนตตอไป ขอพระเยโฮวาหห์ทรง
พอิพากษาระหวห่างขผู้าพระองคห์และพระองคห์ ขอพระเยโฮวาหห์ทรงแกผู้แคผู้นแทนขผู้าพระองคห์ตห่อ



พระองคห์ แตห่มทือของขผู้าพระองคห์จะไมห่กระททาอะไรตห่อพระองคห์ ดาวธิดเตสือนซาอมูลวตาองครพระผมูข้เปป็น
เจข้าจะทรงพธิพากษาระหวตางเขาทนัรงสอง นอกจากนนัรน หากจะมภีการแกข้แคข้นใดๆ ดาวธิดกป็มอบเรสืที่อง
นนัรนไวข้กนับพระเจข้า มนันจะไมตมาจากตนัวเขาแนตๆ จากนนัรนเขากป็ยกคทาสรุภาษธิตของคนสมนัยนนัรน 13 ดฮัง
สบภาษอิตโบราณวห่า `ความชฮันึ่วรผู้ายกป็ออกมาจากคนชฮันึ่ว' แตห่มทือของขผู้าพระองคห์จะไมห่กระททาอะไรตห่อ
พระองคห์ ประเดป็นทภีที่ดาวธิดกลตาวกป็คสือวตาหากเขาชนั ที่วรข้ายเหมสือนอยตางทภีที่ซาอมูลกลตาวหาจรธิงๆ เขากป็คง
ททาชนั ที่วรข้ายตตอซาอมูลตอนทภีที่เขามภีโอกาสไปแลข้ว อยตางไรกป็ตาม เขากลตาวชนัดเจนใหข้ทรุกคนไดข้ยธินวตามสือ
ของเขาจะไมตแตะตข้องซาอมูลเลย

1 ซมอ 24:14-15 ดาวธิดกลตาวปธิดทข้ายสรุนทรพจนรอนันสะเทสือนอารมณรของตนโดยถาม
วตากษฮัตรอิยห์แหห่งออิสราเอลออกมาตามผผผู้ใด พระองคห์ไลห่ตามผผผู้ใด ไลห่ตามสบนฮัขทมีนึ่ตายแลผู้ว ไลห่ตามตฮัว
หมฮัด ซาอมูลคงเปรภียบดาวธิดวตาเปป็นเหมสือนสรุนนัขตนัวหนทึที่งอยตางแนตนอน เราควรหมายเหตรุไวข้วตาสรุนนัข
ในสมนัยนนัรนไมตไดข้รนับการนนับถสือเหมสือนอยตางทภีที่พวกมนันไดข้รนับในสมนัยนภีร  พวกมนันถมูกถสือวตาเปป็นสนัตวร
นตารนังเกภียจทภีที่คอยหากธินเศษอาหาร ดาวธิดใสตการเสภียดสภีเพธิที่มเขข้าไปโดยเปรภียบตนัวเองวตาเปป็นเหมสือน
กนับสรุนนัขทภีที่ตายแลข้วตนัวหนทึที่ง ทภีที่กระจอกยธิที่งไปกวตานนัรนอภีกกป็คสือหมนัดบนตนัวของสรุนนัขตนัวหนทึที่ง เหตรุใด
กษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลถทึงเสภียแรงและความโกรธมากขนาดนนัรนไปกนับคนทภีที่กระจอกงอกงตอยอยตาง
ดาวธิด เขาจทึงปธิดทข้ายคทาปาฐกถาของตนโดยมอบคดภีของตนไวข้ก นับองครผมูข้พธิพากษาผมูข้ทรงชอบธรรม
อภีกครนัร ง

15  เพราะฉะนฮันี้นขอพระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นผผผู้พอิพากษา และขอทรงประทานคทาพอิพากษา
ระหวห่างขผู้าพระองคห์และพระองคห์ และทอดพระเนตร และขอวห่าความฝห่ายขผู้าพระองคห์ และขอทรง
ชห่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นหฮัตถห์ของพระองคห์" พระเจข้าทรงทราบวตากทาลนังเกธิดอะไรขทึรนและดาวธิดกป็ทมูล
ขอพระองครใหข้ทรงพธิพากษาและชตวยเขาใหข้พข้น

1 ซมอ 24:16 อยผห่มาเมทืนึ่อดาวอิดทผลคทาเหลห่านมีนี้ตห่อซาอผลแลผู้ว ซาอผลตรฮัสวห่า "ดาวอิด
บบตรของขผู้าเออ๋ย นฮันึ่นเปป็นเสมียงของเจผู้าหรทือ" ซาอผลกป็ทรงสห่งเสมียงกฮันแสง นตาสนใจทภีที่วตาซาอมูลเรภียก
ดาวธิดวตาบบตรของขผู้าเออ๋ย กตอนหนข้านนัรนเขาเรภียกดาวธิดวตา ‘บรุตรเจสซภี’ มาตลอด แนตทภีเดภียว เขาเปป็น



ลมูกเขยของซาอมูล อยตางไรกป็ตาม การคธิดคดทรยศและความขมขสืที่นของซาอมูลกป็ถมูกเผยใหข้ปรากฏโดย
การกระททาทภีที่ชอบธรรมของดาวธิด การรข้องไหข้ของเขาไมตนตาจะเกธิดจากความโศกเศรข้าทภีที่แทข้จรธิง แตต
อาจแสดงใหข้เหป็นถทึงสภาพจธิตใจทภีที่ไมตมนั ที่นคงของซาอมูล อภีกไมตนานเขากป็จะไลตลตาดาวธิดอภีก แตตนทร าตา
ของเขากป็ดมูเหมสือนจะเผยใหข้เหป็นวตาจรธิงๆแลข้วซาอมูลอารมณรแปรปรวนขนาดไหน

1 ซมอ 24:17-20 ซาอมูลจทึงรข้องเสภียงดนังวตา "เจผู้าชอบธรรมยอินึ่งกวห่าขผู้า เพราะเจผู้า
ตอบแทนขผู้าดผู้วยความดมี ในเมทืนึ่อขผู้าไดผู้ตอบแทนเจผู้าดผู้วยความรผู้าย 18 เจผู้าไดผู้ประกาศในวฮันนมีนี้แลผู้ววห่า
เจผู้าไดผู้กระททาความดมีตห่อขผู้าอยห่างไร ในการทมีนึ่เจผู้ามอิไดผู้ประหารขผู้าเสมียในเมทืนึ่อพระเยโฮวาหห์ทรงมอบ
ขผู้าไวผู้ในมทือของเจผู้าแลผู้ว ความชอบธรรมของดาวธิดกป็พมูดใหข้ตนัวมนันเอง เขาไดข้ททาดภีตตอซาอมูลแมข้ซาอมู
ลมภีใจคธิดแคข้นตตอเขากป็ตาม ซาอมูลถทึงขนาดยอมรนับดข้วยวตาพระเจข้าเองทรงมอบเขาไวข้ในมสือของดา
วธิดแลข้ว

เขากลตาวตตอไปอภีกวตา 19 เพราะถผู้าผผผู้ใดพบศฮัตรผของตน เขาจะยอมใหผู้ปลอดภฮัยไปหรทือ ดฮัง
นฮันี้นขอพระเยโฮวาหห์ทรงกระททาดมีแกห่เจผู้าสนองการทมีนึ่เจผู้าไดผู้กระททาแกห่ขผู้าในวฮันนมีนี้ ซาอมูลไดข้แตตอวยพร
ดาวธิดเมสืที่อไดข้เหป็นถทึงความกรรุณาของดาวธิดทภีที่มภีตตอเขาแลข้ว เขากลตาวเสรธิมอภีกวตา 20 บฮัดนมีนี้ ดผเถอิด ขผู้า
ประจฮักษห์แลผู้ววห่า เจผู้าจะเปป็นกษฮัตรอิยห์แนห่ และราชอาณาจฮักรออิสราเอลจะสถาปนาอยผห่ในมทือของเจผู้า 
แมข้มธิไดข้ถมูกบนันททึกไวข้อยตางเฉพาะเจาะจง เหป็นไดข้ชนัดวตาซาอมูลรมูข้แลข้ววตาดาวธิดไดข้ถมูกเจธิมตนัรงโดยซามมูเอล
เพสืที่อเปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไปของอธิสราเอลแลข้ว อยตางไรกป็ตาม บรธิบทตรงนภีรกป็คสือวตา การกระททาทภีที่ชอบ
ธรรมของดาวธิดแสดงใหข้ซาอมูลเหป็นชนัดเจนถทึงความเหนสือกวตาในดข้านศภีลธรรมและจรธิยธรรมของดา
วธิด ดข้วยเหตรุนภีร  เขาจะขทึรนเปป็นกษนัตรธิยรสนักวนันหนทึที่งอยตางแนตนอน

1 ซมอ 24:21-22 ซาอมูลกลตาวคทาขอหนทึที่งตตอดาวธิดอยตางจรธิงใจแบบทภีที่ไมตคตอยปรากฏ
ใหข้เหป็น เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้จงปฏอิญาณใหผู้แกห่ขผู้าในพระนามของพระเยโฮวาหห์วห่า เจผู้าจะไมห่ตฮัดเชทืนี้อ
สายรบห่นหลฮังของขผู้าเสมีย และเจผู้าจะไมห่ททาลายชทืนึ่อของขผู้าเสมียจากวงศห์วานบอิดาของขผู้า " หลนังจาก
ยอมรนับกนับตนัวเองและดาวธิดเกภีที่ยวกนับการเปป็นกษนัตรธิยรอยตางแนตนอนของดาวธิด เขากป็ขอรข้องดาวธิดใหข้
ไวข้ชภีวธิตครอบครนัวของเขาในวนันนนัรน ดาวธิดตอบตกลงอยตางเตป็มใจ



22  ดาวอิดกป็ปฏอิญาณใหผู้แกห่ซาอผล แลผู้วซาอผลกป็เสดป็จกลฮับพระราชวฮัง และดาวอิดกฮับคนของ
ทห่านกป็ขนนี้นไปยฮังทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็ง ตข้องชสืที่นชมดาวธิดทภีที่เขาไมตเคยผธิดคทาปฏธิญาณอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ นนัรนเลย 
อยตางไรกป็ตาม ซาอมูลกลนับลสืมการอภนัยโทษชนั ที่วคราวของดาวธิดในเวลาไมตนาน ขณะเดภียวกนัน ซาอมูลกป็
กลนับบข้านไปและดาวธิดกป็ไปยนังทมีนึ่กทาบฮังเขผู้มแขป็ง คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (มนัทซมูวณ์ดาหณ์ หรสือ มาซาดา) นตาจะ
เปป็นปราการภมูเขาลมูกนนัรนทภีที่ในประวนัตธิศาสตรรยธิวสมนัยตตอมาจะมภีชสืที่อเสภียงมากเหลสือเกธิน มาซาดาอยมูตลง
ไปทางชายฝนัที่งตะวนันตกของทะเลตายประมาณสธิบไมลรจากเอนเกดภี อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดไมตเชสืที่อใจ
ซาอมูลและไปหลบภนัยในศธิลามาซาดาทภีที่ศนัตรมูไมตอาจเจาะเขข้าไปไดข้

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 25: บทถนัดไปนขีขึ้ของหนนังสสือ 1 ซามมูเอลนนาเสนอการเสขียชขีววิตของ
ซามมูเอล หลนังจากนนัขึ้นใหน้รายละเอขียดเยอะเกขีที่ยวกนับการทขีที่ดาววิดไดน้นางอาบขีกายวิลมาเปป็นภรรยาของ
ตน

1 ซมอ 25:1 บทนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยการประกาศขตาวทภีที่นตาตกใจ ฝห่ายซามผเอลกป็สอินี้นชมีวอิต
และคนออิสราเอลทฮันี้งปวงกป็ประชบมกฮันไวผู้ทบกขห์ใหผู้ทห่าน และเขาทฮันี้งหลายกป็ฝฮังศพทห่านไวผู้ในบผู้านของ
ทห่านทมีนึ่รามาหห์ และดาวอิดกป็ลบกขนนี้นลงไปยฮังถอินึ่นทบรกฮันดารปาราน

คทาถามแรกทภีที่ปรากฏกป็คสือวตา ใครเขภียนสตวนทภีที่เหลสือของหนนังสสือของซามมูเอลหลนังจากการ
สธิรนชภีวธิตของเขา เนสืรอหาไมตไดข้ใหข้คทาตอบทภีที่ชนัดเจน ถทึงอยตางไรแลข้ว ชนชาตธิอธิสราเอลทนัรงหมดกป็รตวม
ไวข้ทรุกขรเพราะเหตรุการเสภียชภีวธิตของผมูข้วธินธิจฉนัยและผมูข้พยากรณรทภีที่ยธิ ที่งใหญตคนนภีร ในอธิสราเอล อยตางไร
กป็ตาม ดมูเหมสือนวตาคนเดภียวทภีที่ไมตมารตวมงานศพของซามมูเอลกป็คสือ ดาวธิดซทึที่งเหป็นไดข้ชนัดวตาหนภีหนข้าซา
อมูลและปฏธิกธิรธิยาของเขา ซามมูเอลถมูกฝนังไวข้ในเมสืองบข้านเกธิดของเขาและอาจในบรธิเวณพสืรนทภีที่บข้าน
ของเขาทภีที่เมสืองรามาหรดข้วย เชสืที่อกนันวตาหลรุมศพนนัรนอยมูตมาจนถทึงสมนัยของพวกครมูเสดในยรุคกลาง 
อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดกลนับหนภีไปยนังถธิที่นทรุรกนันดารปาราน ปารานเปป็นพสืรนทภีที่สมนัยโบราณนนัรนซทึที่งอยมูต
ทางใตข้ของเบเออรรเชบา จรธิงๆแลข้วมนันเปป็นพสืรนทภีที่ทะเลทรายและเปป็นชายแดนนอกกฎหมายของ



อธิสราเอล เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตวางใจในคทาสนัญญาแบบแลข้วแตตอารมณรของซาอมูลเรสืที่อง
พระราชทานอภนัยโทษทภีที่พบในบททภีที่แลข้ว (24:17-21)

1 ซมอ 25:2-3 คราวนภีร เนสืรอหาเปลภีที่ยนจรุดสนใจไปทภีที่อภีกพสืรนทภีที่หนทึที่งทางตอนเหนสือ มมี
ชายคนหนนนึ่งในมาโอน มมีการงานอยผห่ในคารเมล ชายผผผู้นฮันี้นมฮันึ่งมมีมาก มมีแกะสามพฮันและแพะหนนนึ่งพฮัน
ทห่านตฮัดขนแกะของทห่านอยผห่ทมีนึ่คารเมล มาโอนเปป็นเมสืองหนทึที่งในยมูดาหรตอนใตข้ ประมาณแปดไมลร
ทางใตข้ของเฮโบรน คารเมลในทภีที่นภีร ตข้องไมตถมูกสนับสนกนับภมูเขาคารเมลซทึที่งอยมูตขทึรนไปทางเหนสืออภีกไกล
และอยมูตบนทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน

แตตคารเมลนภีร เปป็นหมมูตบข้านหนทึที่งซทึที่งอยมูตไมตไกลจากมาโอน ทภีที่ถมูกพรรณนาถทึงในทภีที่นภีร คสือชาย
ฐานะดภีคนหนทึที่งซทึที่งมภีแกะ 3,000 ตนัวและแพะ 1,000 ตนัวทภีที่นนัที่น เขายนังถมูกหมายเหตรุเพธิที่มเตธิมอภีกวตาตนัด
ขนแกะของตนอยมูตทภีที่คารเมล

ชายคนนภีรถมูกพรรณนาถทึงเพธิที่มเตธิมอภีกวตา 3 ชทืนึ่อของชายคนนฮันี้นคทือนาบาล และชทืนึ่อภรรยาของ
ทห่านคทืออาบมีกายอิล นางมมีความเขผู้าใจเรทืนึ่องตห่างๆ เปป็นอยห่างดมีและมมีหนผู้าตาสวยงาม แตห่ชายคนนฮันี้นมมี
ความประพฤตอิชฮันึ่วชผู้าเลวทราม เปป็นวงศห์วานของคาเลบ ทภีที่นตาสนใจกป็คสือความหมายทภีที่แทข้จรธิงของ
ชสืที่อของทนัรงสองคนนภีร  นาบาลจรธิงๆแลข้วหมายความวตา 'คนโงต' อาบขีกายวิล มภีความหมายตรงตนัววตา 
'ขข้าพเจข้าชสืที่นชมยธินดภีในบธิดาของขข้าพเจข้า' นางถมูกพรรณนาถทึงอยตางดภีวตาเปป็นคนมภีสตธิปนัญญาและสวย 
สามภีของนางซทึที่งสสืบเชสืรอสายมาจากคาเลบถมูกพรรณนาวตาเปป็นคนเลวทราม คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน 
(คาเชหณ์) มภีความหมายจรธิงๆวตา 'ดสืรอรนัรน' หรสือ 'หนัวแขป็ง' เขายนังถมูกระบรุอภีกวตาเปป็นคนชนั ที่วชข้าในวธิธภี
ปฏธิบนัตธิตตางๆของเขา

1 ซมอ 25:4-9 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดในระหวตางนนัรนไดข้ไปจากถธิที่นทรุรกนันดารปาราน
แลข้วและตอนนภีรกป็อยมูตในเขตแดนยมูดาหรตอนใตข้ดาวอิดอยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดารไดผู้ยอินวห่านาบาลกทาลฮังตฮัด
ขนแกะของเขาอยผห่ 5 ดาวอิดจนงใชผู้ชายหนบห่มสอิบคน และดาวอิดสฮันึ่งชายหนบห่มเหลห่านฮันี้นวห่า "จงขนนี้นไปทมีนึ่
คารเมลไปหานาบาล และคทานฮับเขาในนามของเรา ดาวธิดสนัที่งพวกคนหนรุตมของเขาใหข้สตงมอบ
ขข้อความนภีร แกตนาบาล



6 ทห่านทฮันี้งหลายจงกลห่าวคทาคทานฮับเขาเชห่นนมีนี้วห่า `สฮันตอิภาพจงมมีแกห่ทห่าน สฮันตอิภาพจงมมีแกห่วงศห์
วานของทห่าน และสฮันตอิภาพจงมมีแกห่บรรดาสอินึ่งทมีนึ่ทห่านมมี 7 ขผู้าพเจผู้าไดผู้ยอินวห่าทห่านมมีคนตฮัดขนแกะ 
ฝห่ายผผผู้เลมีนี้ยงแกะของทห่านนฮันี้นอยผห่กฮับเรา เรามอิไดผู้กระททาอฮันตรายเขาเลย และเขากป็มอิไดผู้ขาดอะไรไป
ตลอดเวลาทมีนึ่เขาอยผห่ในคารเมล 8 ขอใหผู้ถามพวกคนหนบห่มของทห่าน ดผเถอิด เขาทฮันี้งหลายจะสทาแดง
ใหผู้ทห่านทราบเอง เพราะฉะนฮันี้นขอใหผู้คนหนบห่มทฮันี้งหลายของขผู้าพเจผู้าไดผู้รฮับความกรบณาในสายตาของ
ทห่าน เพราะเรามาในวฮันดมี ขผู้าพเจผู้าขอรผู้องทห่านโปรดใหผู้สอินึ่งทมีนึ่ตกมาถนงมทือของทห่านแกห่พวกผผผู้รฮับใชผู้
ของทห่านและแกห่ดาวอิดบบตรของทห่าน'"

ดาวธิดสตงคนของเขาไปพรข้อมกนับคทาขอเสบภียงอาหารจากนาบาล เขาสนัที่งคนของเขาใหข้
คทานนับเขาในสนันตธิภาพ นอกจากนนัรน พวกเขาตข้องเตสือนใหข้นาบาลระลทึกอภีกวตาเมสืที่อดาวธิดอยมูตใน
เขตแดนนนัรนกตอนหนข้านนัรนพวกเขากป็ไมตเคยรนังควานฝมูงสนัตวรของเขาเลย หากนาบาลจะสงสนัยเรสืที่อง
นนัรน เขากป็ควรซนักถามพวกคนเลภีรยงแกะของเขาเอง หลนังจากเตสือนความจทานาบาลเรสืที่องพฤตธิกรรม
อนันชอบธรรมของพวกเขาทภีที่มภีตตอเขาแลข้ว พวกเขากป็ขอความชตวยเหลสือใดๆทภีที่เขาอาจใหข้ไดข้ ดนังนนัรน 9
เมทืนึ่อพวกคนหนบห่มของดาวอิดมาถนงกป็กลห่าวบรรดาคทาเหลห่านฮันี้นแกห่นาบาลในนามของดาวอิด และเขาทฮันี้ง
หลายกป็คอยอยผห่

1 ซมอ 25:10-11 นาบาลไมตสนรุกกนับคทาขอของดาวธิดเลย เขาตอบกลนับไปอยตางเหยภียด
หยามวตา "ดาวอิดคทือผผผู้ใด บบตรของเจสซมีคทือผผผู้ใด สมฮัยนมีนี้มมีคนใชผู้เปป็นอฮันมากทมีนึ่หนมีไปจากนายของตน 
นาบาลกลตาวยอมรนับวตาตนไมตรมูข้วตาดาวธิดเปป็นผมูข้ใด กระนนัรน คทาตอบทภีที่ตามมาของเขากป็แสดงออก
ชนัดเจนวตาเขารมูข้จรธิงๆวตาดาวธิดเปป็นใคร เขาเอตยชสืที่อบธิดาของดาวธิด จากนนัรนเขากป็บอกเปป็นนนัยอยตาง
เสภียดสภีวตาดาวธิดเปป็นแคตคนใชข้คนหนทึที่งทภีที่ขบถและทรยศ จากนนัรนนาบาลถามวตา 11 ควรหรทือทมีนึ่ขผู้าจะ
นทาขนมปฮังของขผู้า และนทนี้าของขผู้า และเนทืนี้อของขผู้า ซนนึ่งขผู้าไดผู้ฆห่าเสมียสทาหรฮับคนตฮัดขนแกะของขผู้า 
มอบใหผู้แกห่คนซนนึ่งมาจากทมีนึ่ไหนขผู้ากป็ไมห่รผผู้ " คทาตอบของเขากป็ชนัดเจน เขาไมตประสงครทภีที่จะชตวยเหลสือดา
วธิดเลย



1 ซมอ 25:12-13 พวกคนหนบห่มของดาวอิดกป็หฮันกลฮับ และมาบอกเรทืนึ่องราวทฮันี้งสอินี้นนมีนี้แกห่
ดาวอิด เหป็นไดข้ชนัดวตาตอนนภีรดาวธิดไมตประสงครทภีที่จะใชข้วธิธภีทางการทมูตกนับนาบาลแลข้ว 13 และดาวอิดสฮันึ่ง
คนของทห่านวห่า "ทบกคนจงเอาดาบคาดเอวไวผู้" และทบกคนกป็เอาดาบคาดเอวของตน และดาวอิดกป็เอา
ดาบคาดเอวดผู้วย และมมีคนตอิดตามดาวอิดไปประมาณสมีนึ่รผู้อยคน สห่วนอมีกสองรผู้อยคนอยผห่เฝผู้ากอง
สฮัมภาระ ดาวธิดสนัที่งคนของเขาสภีที่รข้อยคนใหข้พกอาวรุธไปดข้วย เขาทธิรงคนสองรข้อยคนไวข้ใหข้เฝข้าระวนัง
คตายพนักของพวกเขา วนัตถรุสธิที่งของและครอบครนัวของพวกเขา

1 ซมอ 25:14-17 ขณะเดภียวกนัน มมีคนหนบห่มคนหนนนึ่งไปบอกนางอาบมีกายอิลภรรยาของ
นาบาลวห่า "ดผเถอิด ดาวอิดสห่งผผผู้สทืนึ่อสารมาจากถอินึ่นทบรกฮันดารเพทืนึ่อจะคทานฮับนายของเรา และนายกลฮับดบ
วห่าคนเหลห่านฮันี้น 15 แตห่คนเหลห่านฮันี้นเคยดมีตห่อเรามาก และเราไมห่ตผู้องถผกททารผู้ายอยห่างใดเลย และไมห่
ขาดสอินึ่งไรตราบใดทมีนึ่เราไปกฮับเขาเมทืนึ่อเราอยผห่ในทบห่งนา 16 เขาเปป็นเหมทือนกทาแพงของเราทฮันี้งกลางคทืน
และกลางวฮัน ตลอดเวลาทมีนึ่เราเลมีนี้ยงแกะอยผห่กฮับเขา คนใชข้หนรุตมคนหนทึที่งของนาบาลแจข้งใหข้นางอาบภี
กายธิลทราบถทึงการพบกนันของนาบาลกนับพวกผมูข้สสืที่อสารของดาวธิด เขายนังบอกนางอภีกวตาดาวธิดกนับคน
ของเขาไดข้ปฏธิบนัตธิตตอพวกเขาดภีขนาดไหนตอนทภีที่พวกเขาอยมู ตในพสืรนทภีที่นนัรน

คนใชข้คนนนัรนจทึงเตสือนนางอาบภีกายธิลวตา 17 ฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ขอทห่านทราบเรทืนึ่องนมีนี้และพอิจารณาวห่า
ทห่านควรจะกระททาประการใด เพราะเขาคงมบห่งรผู้ายตห่อนายของเรา และตห่อครฮัวเรทือนทฮันี้งสอินี้นของ
นาย นายนฮันี้นเปป็นคนอฮันธพาล ใครจะพผดดผู้วยกป็ไมห่ไดผู้" คนใชข้คนนนัรนรมูข้วตาไมตมภีใครสามารถเตสือนนา
บาลไดข้ เขาไดข้ชสืที่อวตาเปป็นลมูกของเบลภีอนัล หรสือเปป็นพวกของพญามาร ดนังนนัรนคนใชข้คนนนัรนจทึงททาอภีกสธิที่ง
เดภียวเทตานนัรนทภีที่เขาททาไดข้ เขาเตสือนภรรยาของนาบาล 

1 ซมอ 25:18-20 นางอาบภีกายธิลรมูข้สทึกไดข้โดยเรป็วถทึงความรรุนแรงของสถานการณรนนัรน
และลงมสือทนันทภี แลผู้วนางอาบมีกายอิลกป็รมีบจฮัดขนมปฮังสองรผู้อยกผู้อน และนทนี้าองบห่นสองถบงหนฮัง และแกะ
ทมีนึ่ททาเสรป็จแลผู้วหผู้าตฮัว และขผู้าวคฮันึ่วหผู้าถฮัง และองบห่นแหผู้งรผู้อยชห่อ และขนมมะเดทืนึ่อสองรผู้อยแผห่นบรรทบก
หลฮังลา ขนมปนังเหลตานนัรนนตาจะเปป็นขนมปนังแถวขนาดใหญต ถรุงหนนังนทราองรุตนนนัรนททาจากหนนังสนัตวรโดย
แตตละถรุงจรุไดข้เปป็นปรธิมาณมาก (เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวตาคนฮภีบรมูมภีวธิธภีททาไวนรทภีที่ไมตใชตเหลข้าหมนัก



มาโดยตลอด ไมตมภีเหตรุผลทภีที่ตข้องเชสืที่อวตาไวนรนภีร เปป็นเหลข้าองรุตน) สรรุปกป็คสือ นางอาบภีกายธิลเตรภียมของชทา
ปรธิมาณมากและเอามนันบรรทรุกขทึรนหลนังลา

นางอาบภีกายธิลจทึง 19 สฮันึ่งคนรฮับใชผู้ของนางวห่า "จงรมีบไปกห่อนเรา ดผเถอิด เราจะตามเจผู้าไป" 
แตห่นางมอิไดผู้บอกนาบาลสามมีของนาง 20 เมทืนึ่อนางขมีนึ่ลาลงมา มมีสฮันเขาบฮังฝห่ายนางอยผห่ ดผเถอิด  ดาวอิด
กฮับคนของทห่านกป็ลงมาทางนาง และนางกป็พบเขาทฮันี้งหลายเขผู้า เพราะทราบวตาสถานการณรขณะนนัรน
ละเอภียดอตอนขนาดไหน นางจทึงไมตบอกสามภีของนาง แตตออกไปพบดาวธิดดข้วยตนัวเอง

1 ซมอ 25:21-22 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดเดสือดดาลกนับวธิธภีปฏธิบนัตธิทภีที่ตนไดข้รนับจากนาบาล 
โดยเฉพาะเมสืที่อพธิจารณาถทึงการทภีที่ดาวธิดไดข้ปฏธิบนัตธิตตอเขาเปป็นอยตางดภีแลข้ว ดาวอิดกลห่าวไวผู้แลผู้ววห่า "ขผู้าไดผู้
เฝผู้าทบกสอินึ่งทมีนึ่คนนมีนี้มมีอยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดารเสมียเปลห่า ไมห่มมีสอินึ่งใดของเขาขาดไปเลย และเขายฮังกระททา
ความชฮันึ่วตห่อขผู้าตอบแทนความดมี

22  ถผู้าถนงแสงอรบณของรบห่งเชผู้าขผู้ายฮังปลห่อยใหผู้คนใดทมีนึ่ปฮัสสาวะรดกทาแพงไดผู้ในบรรดาคนของ
เขานฮันี้นใหผู้เหลทืออยผห่ กป็ขอพระเจผู้าทรงลงโทษศฮัตรผทฮันี้งหลายของดาวอิดอยห่างนฮันี้น และใหผู้หนฮักยอินึ่งกวห่า
นฮันี้นอมีก"

ดาวธิดไมตขอทนอภีกตตอไปแลข้ว เขาจทึงปฏธิญาณวตาเขาจะททาลายวงศรวานของนาบาลเพราะ
ความเนรครุณและความหนัวแขป็งของเขา วลภีสรุดทข้ายเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นสทานวนในสมนัยนนัรน มนันหมาย
ถทึงคนรนับใชข้ทภีที่ปลดทรุกขรอยมู ตดข้านหลนัง ดาวธิดจทึงตนัรงใจแลข้ววตาทรุกคนในครนัวเรสือนของนาบาลจะตข้อง
พธินาศ เขาปฏธิญาณใหข้พระเจข้าททากนับพวกศนัตรมูของเขาหนนักยธิที่งกวตาหากเขาไมตบรรลรุวนัตถรุประสงคร
นนัรน

1 ซมอ 25:23-25 นางอาบภีกายธิลจทึงไปพบดาวธิด เมทืนึ่อนางอาบมีกายอิลเหป็นดาวอิด นางกป็
รมีบลงจากหลฮังลา ซบหนผู้าลงตห่อดาวอิดกราบลงถนงดอิน 24 นางกราบลงทมีนึ่เทผู้าของดาวอิดกลห่าววห่า "เจผู้า
นายของดอิฉฮันเจผู้าขผู้า ความชฮันึ่วชผู้านฮันี้นอยผห่ทมีนึ่ดอิฉฮันแตห่ผผผู้เดมียว ขอใหผู้หญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านไดผู้พผดใหผู้ทห่าน
ฟฮัง ขอทห่านไดผู้โปรดฟฮังเสมียงหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่าน 25 ขอเจผู้านายของดอิฉฮันอยห่าไดผู้เอาความกฮับชาย



อฮันธพาลคนนมีนี้เลยคทือนาบาล เพราะเขาเปป็นอยห่างทมีนึ่ชทืนึ่อของเขาบอก นาบาลเปป็นชทืนึ่อของเขา และ
ความโงห่เขลากป็อยผห่กฮับเขา แตห่ดอิฉฮันหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านหาไดผู้เหป็นพวกคนหนบห่มของเจผู้านายซนนึ่งทห่าน
ไดผู้ใชผู้ไปนฮันี้นไมห่

นางอาบภีกายธิลถตอมตนัวลงตตอหนข้าดาวธิดในทนันทภี โดยวธิงวอนวตานางไมตทราบเรสืที่องทภีที่ดาวธิดไป
ขอสามภีของนาง เหป็นไดข้ชนัดดข้วยวตานางอาบภีกายธิลไมตไดข้นนับถสือสามภีของนางมากนนัก นางบอกดาวธิด
วตานาบาลเปป็นคนโงตสมชสืที่อของเขา

1 ซมอ 25:26-28 นางอาบภีกายธิลจทึงอข้อนวอนดาวธิดใหข้ยนับยนัรงตนัวเองไวข้ เหตบฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้
เจผู้านายของดอิฉฮัน พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด และทห่านมมีชมีวอิตอยผห่แนห่ฉฮันใด ดผู้วยวห่าพระ
เยโฮวาหห์ทรงกระททาใหผู้ทห่านระงฮับเสมียจากการททาใหผู้โลหอิตตก และจากการแกผู้แคผู้นดผู้วยมทือของทห่าน
เอง เพราะฉะนฮันี้นขอใหผู้ศฮัตรผของทห่านและบรรดาผผผู้ทมีนึ่กระททารผู้ายตห่อเจผู้านายของดอิฉฮันจงเปป็นอยห่างนา
บาล นางจทึงเสนอเสบภียงอาหารทภีที่เตรภียมมาใหข้แกตดาวธิด

27  สอินึ่งเหลห่านมีนี้ซนนึ่งหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านไดผู้นทามาใหผู้เจผู้านายของดอิฉฮันขอมอบแกห่บรรดาคน
หนบห่ม ซนนึ่งตอิดตามเจผู้านายของดอิฉฮัน 28 ไดผู้โปรดอภฮัยการละเมอิดของหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านเถอิด เพ
ราะพระเยโฮวาหห์จะทรงกระททาใหผู้เจผู้านายของดอิฉฮันเปป็นวงศห์วานทมีนึ่มฮันึ่นคงอยห่างแนห่นอน ดผู้วยวห่าเจผู้า
นายของดอิฉฮันททาสงครามอยผห่ฝห่ายพระเยโฮวาหห์ ตราบใดทมีนึ่ทห่านมมีชมีวอิตอยผห่จะหาความชฮันึ่วทมีนึ่ตฮัวทห่านไมห่
ไดผู้เลย นางอาบภีกายธิลวธิงวอนดาวธิดใหข้ยกโทษใหข้สามภีของนางเพสืที่อเหป็นแกตนาง นอกจากนนัรน นาง
ยอมรนับวตาพระเจข้าจะทรงสถาปนาวงศรวานของดาวธิด นางทราบเกภีที่ยวกนับชนัยชนะหลายครนัร งของดา
วธิดทภีที่กระททาเพสืที่อคนอธิสราเอลและพระเยโฮวาหรพระเจข้า

1 ซมอ 25:29-31 นางอาบภีกายธิลกลตาวตตอไปพรข้อมกนับการอข้างอธิงถทึงการไลตลตาดาวธิด
ของซาอมูลเปป็นนนัยๆ แมผู้มมีคนลบกขนนี้นไลห่ตามทห่านและแสวงชมีวอิตของทห่าน ชมีวอิตของเจผู้านายของดอิฉฮัน
จะผผกมฮัดอยผห่กฮับกลบห่มชมีวอิตซนนึ่งอยผห่ในพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่าน แตห่ชมีวอิตศฮัตรผของทห่านจะถผก
เหวมีนึ่ยงออกไปดฮันึ่งออกไปจากรฮังสลอิง



30  และตห่อมาเมทืนึ่อพระเยโฮวาหห์จะทรงกระททาแกห่เจผู้านายของดอิฉฮันแลผู้ว ตามบรรดาความดมี
ซนนึ่งพระองคห์ทรงลฮันึ่นวาจาเกมีนึ่ยวกฮับทห่าน และทรงตฮันี้งทห่านไวผู้เปป็นเจผู้านายเหนทือออิสราเอล 31 เจผู้านาย
ของดอิฉฮันจะไมห่มมีเหตบทมีนึ่ตผู้องเศรผู้าใจหรทือระกทาใจ เพราะไดผู้กระททาใหผู้โลหอิตเขาตกดผู้วยไมห่มมีสาเหตบ 
หรทือเพราะเจผู้านายของดอิฉฮันททาการแกผู้แคผู้นเสมียเอง และเมทืนึ่อพระเยโฮวาหห์ทรงกระททาความดมีแกห่เจผู้า
นายของดอิฉฮันแลผู้ว กป็ขอระลนกถนงหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านบผู้าง"

เหป็นไดข้ชนัดวตานางอาบภีกายธิลทราบดภีถทึงความเปป็นปฏธิปนักษรของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิด นอกจาก
นนัรน นางหวนังออกมาดนังๆวตาพระเจข้าจะทรงพธิทนักษรรนักษาดาวธิด นางยนังทราบถทึงโอกาสทภีที่ดาวธิดจะขทึรน
เปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสืออธิสราเอลสนักวนันหนทึที่งดข้วย นางจทึงขอความเมตตาจากเขา

1 ซมอ 25:32-34 ทนัศนคตธิทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความกรรุณาและถตอมใจของนางอาบภีกายธิลแตะ
ตข้องใจของดาวธิด ดาวอิดจนงกลห่าวแกห่อาบมีกายอิลวห่า "สาธบการแดห่พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่งออิสราเอล 
ผผผู้ทรงใชผู้เจผู้าใหผู้มาพบเราในวฮันนมีนี้ 33 ขอใหผู้ความสบขบมของเจผู้ารฮับพระพร และขอใหผู้ตฮัวเจผู้าไดผู้รฮับ
พระพร เพราะเจผู้าไดผู้ปผู้องกฮันเราในวฮันนมีนี้ใหผู้พผู้นจากการททาใหผู้โลหอิตตก และจากการแกผู้แคผู้นดผู้วยมทือ
ของเราเอง 34 เพราะพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าแหห่งออิสราเอล ผผผู้ทรงระงฮับเราเสมียจากการกระททารผู้าย
เจผู้า ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด ถผู้าเจผู้ามอิไดผู้รมีบมาพบเราเสมีย เมทืนึ่อถนงแสงอรบณของรบห่งเชผู้าจะไมห่มมีคนทมีนึ่
ปฮัสสาวะรดกทาแพงไดผู้เหลทือแกห่นาบาลเลยเปป็นแนห่"

ดาวธิดถวายสาธรุการแดตองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทภีที่สตงนางอาบภีกายธิลมาขวาง เขายนังสรรเสรธิญนาง 
อาบภีกายธิลสทาหรนับคทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญาของนางดข้วย เขาจทึงเปธิดเผยแกตนางถทึงสธิที่งทภีที่เขาไดข้ตนัรงใจไวข้วตา
จะททาคสือ สนังหารทรุกคนในครนัวเรสือนของนาบาล

1 ซมอ 25:35 ดาวธิดจทึงรนับของกทานนัลของนาง แลผู้วดาวอิดกป็รฮับบรรดาสอินึ่งทมีนึ่นางนทา
มาจากมทือของนาง และดาวอิดกลห่าวแกห่นางวห่า "จงกลฮับไปยฮังบผู้านเรทือนของเจผู้าดผู้วยสฮันตอิภาพเถอิด 
ดผเถอิด เราไดผู้ฟฮังเสมียงของเจผู้าแลผู้ว และเรากป็ยอมรฮับเจผู้า" เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาอวยพรนางอาบภีกายธิล วลภี
สรุดทข้าย “และเรากป็ยอมรนับเจข้า” จรธิงๆแลข้วหมายความวตาดาวธิดไดข้ยกโทษใหข้นางแลข้ว



1 ซมอ 25:36-38 เราไดข้เหป็นถทึงชภีวธิตคมูตทภีที่เยป็นชสืดระหวตางนาบาลกนับนางอาบภีกายธิล และ
อาบมีกายอิลกป็กลฮับไปหานาบาล และดผเถอิด ทห่านกทาลฮังมมีการเลมีนี้ยงใหญห่ในบผู้านของทห่านอยห่างการเลมีนี้ยง
ของกษฮัตรอิยห์ และจอิตใจของนาบาลกป็รห่าเรอิงอยผห่ เพราะทห่านมนนเมามาก นางจนงมอิไดผู้บอกอะไรใหผู้ทห่า
นทราบ ไมห่วห่ามากหรทือนผู้อย จนเวลารบห่งเชผู้า 37 และตห่อมาในเวลาเชผู้า เมทืนึ่อเหลผู้าองบห่นสรห่างจากนา
บาลไปแลผู้ว ภรรยาของทห่านกป็เลห่าเหตบการณห์เหลห่านมีนี้ใหผู้ฟฮัง และจอิตใจของทห่านกป็ตายเสมียภายใน และ
ทห่านกลายเปป็นดฮังกผู้อนหอิน ชายคนนภีรทภีที่ใชข้ชภีวธิตอยตางกษนัตรธิยรไมตสนใจไยดภีภรรยาของตนเลย เมสืที่อนาง
แจข้งใหข้เขาทราบถทึงการแทรกแซงของนางและของก ทานนัลของนางทภีที่มอบใหข้แกตดาวธิด เขากป็เรธิที่มเยป็น
ชาเหมสือนหธินตตอนางอาบภีกายธิล วลภีทภีที่กลตาววตาใจของเขาตายกป็นตาจะหมายถทึงทนัศนคตธิของเขาทภีที่มภีตตอ
ภรรยาของเขา

นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรบนันททึกไวข้วตา 38 อยผห่มาอมีกประมาณสอิบวฮันพระเยโฮวาหห์ทรง
ประหารนาบาลและทห่านกป็สอินี้นชมีวอิต ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือวตานาบาลไมตใชตแคน่เสภียชภีวธิต เนสืรอหา
กลตาวชนัดเจนวตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงประหารเขา องครพระผมูข้เปป็นเจข้าตรนัสวตาการแกข้แคข้นเปป็นของ
เรา เราเองจะตอบสนอง พระเจข้าทรงเหลสืออดกนับคนโงตชอบอวดดภีคนนภีร แลข้ว

1 ซมอ 25:39-40 เมทืนึ่อดาวอิดไดผู้ยอินวห่านาบาลสอินี้นชมีวอิตแลผู้ว ทห่านจนงวห่า "สาธบการแดห่พระ
เยโฮวาหห์ ผผผู้ทรงแกผู้แคผู้นการเหยมียดหยามทมีนึ่ขผู้าพระองคห์ไดผู้รฮับจากมทือของนาบาล และทรงปผู้องกฮัน
ผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ไมห่ใหผู้ททาความชฮันึ่ว พระเยโฮวาหห์ทรงตอบแทนการกระททาชฮันึ่วของนาบาลใหผู้ตก
บนศมีรษะของเขาเอง" แลผู้วดาวอิดกป็สห่งคนไปสผห่ขออาบมีกายอิลใหผู้มาเปป็นภรรยาของทห่าน

เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดสนังเกตเหป็นความงามของนางอาบภีกายธิลและประทนับใจกนับจธิตใจทภีที่เปภีที่ยม
ดข้วยความกรรุณาของนาง เขาดภีใจทภีที่ไดข้รมูข้วตาตอนนภีรนางวตางแลข้ว 40 และเมทืนึ่อผผผู้รฮับใชผู้ของดาวอิดมาถนง
อาบมีกายอิลทมีนึ่คารเมล เขาทฮันี้งหลายกป็พผดกฮับนางวห่า "ดาวอิดไดผู้ใหผู้เราทฮันี้งหลายมานทาเธอไปใหผู้เปป็น
ภรรยาของทห่าน" การสมรสครนัร งแรกของดาวธิดกนับนางมภีคาลถมูกททาใหข้เปป็นโมฆะไปแลข้วโดยซาอมู
ลดนังทภีที่จะถมูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 44 ดาวธิดจทึงพรข้อมแลข้วทภีที่จะแตตงงานใหมต



1 ซมอ 25:41-42 พอไดข้รนับคทาขอแตตงงานของดาวธิด นางอาบภีกายธิลจทึงลบกขนนี้นซบหนผู้า
ลงถนงดอินกลห่าววห่า "ดผเถอิด หญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของทห่านเปป็นผผผู้รฮับใชผู้ทมีนึ่จะลผู้างเทผู้าใหผู้แกห่ผผผู้รฮับใชผู้แหห่งเจผู้านาย
ของดอิฉฮัน" เหป็นไดข้ชนัดถทึงจธิตใจทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความกรรุณาของนางอาบภีกายธิลแมข้กระทนั ที่งตตอพวกคนใชข้
ของดาวธิด นางจทึง 42 รมีบลบกขนนี้นขมีนึ่ลาตฮัวหนนนึ่งพรผู้อมกฮับสาวใชผู้ปรนนอิบฮัตอิเธออมีกหผู้าคน นางตามผผผู้
สทืนึ่อสารของดาวอิดไป และไดผู้เปป็นภรรยาของดาวอิด

1 ซมอ 25:43-44 นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร ยนังใหข้รายละเอภียดอสืที่นๆเกภีที่ยวกนับชภีวธิตสตวน
ตนัวของดาวธิดในคราวนภีรดข้วย ดาวอิดยฮังไดผู้รฮับนางอาหอิโนอฮัมชาวยอิสเรเอลมาดผู้วย และทฮันี้งสองกป็เปป็น
ภรรยาของทห่าน การมภีภรรยาหลายคนไมตเคยเปป็นพระประสงครอนันสมบมูรณรแบบของพระเจข้าเลย 
อยตางไรกป็ตาม มนันเปป็นธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิทภีที่ยอมรนับไดข้ทางสนังคมในอธิสราเอลสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม 
และถมูกควบครุมโดยบนัญญนัตธิของโมเสสดข้วยซทรา ดมู พระราชบนัญญนัตธิ 21:15

มภีการออกความเหป็นเกภีที่ยวกนับวตาเกธิดอะไรขทึรนกนับภรรยาคนแรกของดาวธิด 44 ซาอผลไดผู้ทรง
ยกมมีคาลราชธอิดาของพระองคห์ ผผผู้เปป็นภรรยาของดาวอิด ใหผู้แกห่ปฮัลทมีบบตรชายลาออิชชาวกฮัลลอิมแลผู้ว นภีที่
จะพธิสมูจนรใหข้เหป็นวตาเปป็นความปวดใจหนนักยธิที่งกวตาในอภีกหลายปภีนนับจากนภีร  ดมู 2 ซามมูเอล 3:13-16 การ
มภีสามภีหรสือภรรยาคนเดภียวตลอดชภีวธิตเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นพระประสงครอนันสมบมูรณรแบบของพระเจข้า

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 26: เรสืที่องราวของดาววิดกนับซาอมูลดนาเนวินตน่อไป ดาววิดไดน้โอกาสทขีที่
จะสนังหารซาอมูลอขีกครนัขึ้ง อยน่างไรกป็ตาม อขีกครนัขึ้งทขีที่เขาทนาตามหลนักการและไมน่แกน้แคน้น

1 ซมอ 26:1-3 บทนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยการทภีที่ดาวธิดถมูกทรยศอภีกครนัร ง ชาวศอิฟมาหาซาอผลทมีนึ่
เมทืองกอิเบอาหห์ทผลวห่า "ดาวอิดซห่อนตฮัวอยผห่บนเขาฮาคมีลาหห์ ซนนึ่งอยผห่ตรงหนผู้าเยชอิโมนมอิใชห่หรทือ" เชตนเดภียว
กนับในบททภีที่ 23 ดาวธิดอยมูตทภีที่เมสืองศธิฟใกลข้กนับเยชธิโมนอภีกครนัร ง อนันหลนังนภีร  (จนทรุกวนันนภีร ) หมายถทึงถธิที่น
ทรุรกนันดาร (ทะเลทราย) ยมูเดภียทางตะวนันตกของทะเลตาย ชาวศธิฟทรยศดาวธิดโดยบอกทภีที่ซตอนของ
เขาแกตซาอมูลอภีกครนัร ง



2 ซาอผลจนงทรงลบกขนนี้นลงไปทมีนึ่ถอินึ่นทบรกฮันดารศอิฟ พรผู้อมกฮับชายออิสราเอลทมีนึ่คฮัดเลทือกแลผู้วสาม
พฮันคน เพทืนึ่อแสวงดาวอิดในถอินึ่นทบรกฮันดารศอิฟ 3 และซาอผลทรงตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่เขาฮาคมีลาหห์ ซนนึ่งอยผห่ขผู้าง
ถนนซนนึ่งอยผห่ตรงหนผู้าเยชอิโมน แตห่ดาวอิดยฮังคงอยผห่ในถอินึ่นทบรกฮันดาร และทห่านเหป็นวห่าซาอผลเสดป็จมาหา
ทห่านทมีนึ่ในถอินึ่นทบรกฮันดาร

ซาอมูลลสืมคทาสนัญญาของตนทภีที่ไดข้ใหข้ไวข้แกตดาวธิดในบททภีที่ 24 ไปอยตางรวดเรป็ว อภีกครนัร งทภีที่เขายนัง
จข้องจองเวรดาวธิดอยมูต และอภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดพบทภีที่หลบภนัยในถธิที่นทรุรกนันดารแหตงเยชธิโมน

1 ซมอ 26:4-5 อยตางไรกป็ตาม คราวนภีรดาวธิดชธิงลงมสือกตอนเพราะฉะนฮันี้นดาวอิดสห่งผผผู้
สอดแนมออกไป จนงทราบวห่าซาอผลทรงยกมาแนห่แลผู้ว 5 แลผู้วดาวอิดกป็ลบกขนนี้นมายฮังทมีนึ่ซนนึ่งซาอผลทรงตฮันี้ง
คห่ายอยผห่ และดาวอิดกป็เหป็นทมีนึ่ทมีนึ่ซาอผลบรรทมพรผู้อมกฮับอฮับเนอรห์บบตรชายเนอรห์แมห่ทฮัพ ซาอผลบรรทมอยผห่
กลางเขตคห่าย ฝห่ายกองทฮัพกป็ตฮันี้งคห่ายอยผห่รอบพระองคห์

ดาวธิดสตงคณะผมูข้สอดแนมออกไปซทึที่งกลนับมาพรข้อมกนับรายงานวตาซาอมูลอยมูตทภีที่ไหน ดาวธิดจทึง
ออกไปอยตางลนับๆและเฝข้าดมูวตาซาอมูลกนับอนับเนอรรแมตทนัพของเขากทาลนังนอนอยมูตทภีที่ไหนกนันแนต มนันสสืที่อ
ชนัดเจนวตาดาวธิดมาตอนกลางคสืน วลภีทภีที่กลตาววตาซาอมูลนอนอยมูต “กลางเขตคตาย” กป็นตาจะหมายถทึง
บรธิเวณทภีที่ถมูกปธิดลข้อม คสืออาจถมูกลข้อมรอบโดยรถรบหรสือเกวภียนอสืที่นๆเพสืที่อเปป็นสถานทภีที่ปกปข้อง ก ทาลนัง
พลของซาอมูลจทึงตนัรงคตายพนักอยมูตลข้อมรอบโดยมภีผมูข้นทาของพวกเขาอยมูตตรงกลาง แมข้เปป็นเวลากลางคสืน
กป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตามภีคบเพลธิงหรสือสธิที่งทภีที่ใหข้แสงสวตางอยมูตในและรอบๆคตายพนักนนัรน

1 ซมอ 26:6-7 เมสืที่อเหป็นวตาศนัตรมูของเขาทภีที่อยมูตตรงหนข้าเขาหลนับอยมูต แลผู้วดาวอิดกป็พผดกฮับ
อาหอิเมเลคคนฮอิตไทตห์ และกฮับอาบมีชฮัยบบตรชายของนางเศรบยาหห์ นผู้องชายของโยอาบวห่า "ผผผู้ใดจะลง
ไปในคห่ายของซาอผลกฮับเราบผู้าง" อาบมีชฮัยตอบวห่า "ขผู้าพเจผู้าจะลงไปกฮับทห่าน" อาจเปป็นไดข้วตาพวกผมูข้
สอดแนมทภีที่ดาวธิดสตงออกไปคสือ อาหธิเมเลคและอาบภีชนัย ถทึงอยตางไรแลข้ว อาบภีชนัยผมูข้เปป็นหลานชายของ
ดาวธิดคสือคนทภีที่เขข้าไปในคตายพนักของซาอมูลกนับเขา 7 ดาวอิดและอาบมีชฮัยจนงลงไปทมีนึ่กองทฮัพในเวลา
กลางคทืน และดผเถอิด ซาอผลบรรทมอยผห่กลางเขตคห่าย หอกของพระองคห์ปฮักอยผห่ทมีนึ่ทมีนึ่ดอินตรงพระเศมียร 
อฮับเนอรห์กฮับพวกพลกป็นอนลผู้อมพระองคห์อยผห่



หลนังจากยตองเขข้าไปในคตายพนักของซาอมูลตอนกลางคสืนแลข้ว ดาวธิดกป็พบวตาซาอมูลนอนหลนับ
อยมูตบนหมอน (หมอนขข้าง) กนับอนับเนอรรแมตทนัพของเขา ก ทาลนังพลสตวนทภีที่เหลสือของเขากป็หลนับกนันหมด
มนันบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาซาอมูลไมตไดข้วางกทาลนังพลใหข้เฝข้ายามเลย

1 ซมอ 26:8 อาบภีชนัยใชข้เวลาไมตนานเลยทภีที่จะฉวยโอกาสนภีรทภีที่มภีอยมูตตรงหนข้าพวก
เขา อาบมีชฮัยพผดกฮับดาวอิดวห่า "ในวฮันนมีนี้พระเจผู้าทรงมอบศฮัตรผของทห่านไวผู้ในมทือของทห่านแลผู้ว ฉะนฮันี้น
บฮัดนมีนี้ขอใหผู้ขผู้าพเจผู้าแทงเขาดผู้วยหอกใหผู้ตอิดดอิน ครฮันี้งเดมียวกป็พอ และขผู้าพเจผู้าไมห่ตผู้องแทงเขาครฮันี้งทมีนึ่
สอง" ความตนัรงใจของอาบภีชนัยนนัรนชนัดเจน เขากระซธิบขออนรุญาตทภีที่จะแทงซาอมูลใหข้ทะลรุดข้วยหอก
ของเขาขณะทภีที่ซาอมูลนอนอยมูต จากทภีที่อาบภีชนัยเหป็น พระเจข้าทรงมอบซาอมูลไวข้แกตดาวธิดแลข้ว

1 ซมอ 26:9-11 ดาวธิดมภีความเชสืที่อมนั ที่นแรงกลข้าทภีที่แตกตตางไปมาก แตห่ดาวอิดบอกอาบมี
ชฮัยวห่า "ขออยห่าททาลายพระองคห์เลย เพราะผผผู้ใดเลห่าจะเหยมียดมทือออกตห่อสผผู้ผ ผผู้ซนนึ่งพระเยโฮวาหห์ทรงเจอิม
ไวผู้ และจะไมห่มมีความผอิด" ดาวธิดเขข้าใจตทาแหนตงของซาอมูลอยตางชนัดเจน เขาเปป็นผมูข้ทภีที่พระเจข้าทรงเลสือก
และทรงเจธิมใหข้เปป็นผมูข้นทาของประชากรของพระองคร เขาจทึงเปป็นคนของพระเจข้า ความคธิดรข้ายและ
การขตมเหงอยตางอยรุตธิธรรมของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิดกป็ไมตเปลภีที่ยนแปลงอะไร ซาอมูลเปป็นผมูข้นทาทภีที่พระเจข้า
ทรงแตตงตนัรงและดาวธิดจะไมตยอมมภีสตวนในการททารข้ายเขาเดป็ดขาด 

10  และดาวอิดกลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด พระเยโฮวาหห์จะทรงฆห่า
พระองคห์ทห่านเอง หรทือจะถนงวฮันกทาหนดทมีนึ่พระองคห์ตผู้องสอินี้นพระชนมห์ หรทือพระองคห์จะเสดป็จเขผู้า
สงครามและพอินาศเสมีย ดาวธิดเขข้าใจหลนักการทภีที่วตา “การแกข้แคข้นเปป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง 
องครพระผมูข้เปป็นเจข้าตรนัส” ดมู พระราชบนัญญนัตธิ 32:35 ดาวธิดตนัดสธินวตามนันเปป็นการชอบธรรมทภีที่จะฝาก
เรสืที่องนภีร ไวข้กนับพระเจข้าทภีที่จะทรงจนัดการกนับซาอมูล พระเจข้าจะทรงจนัดการกนับความไมตชอบธรรมของซา
อมูลตามพระประสงครและวธิธภีการอนันสมบมูรณรแบบของพระองครเอง

ดาวธิดจทึงกลตาวปธิดทข้ายวตา 11 ขอพระเยโฮวาหห์ทรงหผู้ามปรามขผู้าพเจผู้าไมห่ใหผู้เหยมียดมทือออก
ตห่อสผผู้ผ ผผู้ทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงเจอิมไวผู้ บฮัดนมีนี้จงเอาหอกทมีนึ่อย ผห่ตรงพระเศมียรกฮับเหยทือกนทนี้า และใหผู้เราไปกฮัน
เถอิด" ดาวธิดแนตวแนตมากๆ เขาจะไมตยอมททาอะไรทภีที่เปป็นอนันตรายหรสือสตงผลเสภียตตอผมูข้นทาทภีที่พระเจข้า



ทรงแตตงตนัรงเดป็ดขาด อยตางไรกป็ตาม เพสืที่อททาใหข้ซาอมูลรมูข้วตาเขามภีแขกมาเยสือนในตอนกลางคสืน ดาวธิดจทึง
ตนัรงใจวตาจะเอาหอกและนทราของซาอมูลไป

1 ซมอ 26:12 พรข้อมกนันนนัรน ดาวธิดกป็ยตองกลนับออกไปในคสืนนนัรน ดาวอิดจนงเอาหอก
และเหยทือกนทนี้าจากทมีนึ่พระเศมียรของซาอผล และเขาทฮันี้งสองกป็ออกไป ไมห่มมีใครเหป็น ไมห่มมีใครทราบ และ
ไมห่มมีคนใดตทืนึ่น เพราะเขาหลฮับสนอิททบกคน เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงบฮันดาลใหผู้เขาหลฮับสนอิท เหป็น
ไดข้ชนัดจากวลภีสรุดทข้ายของขข้อนภีร วตาพระเจข้าไดข้ทรงชตวยเหลสือดาวธิดอยตางนตาอนัศจรรยรแลข้ว นอกจากนนัรน 
เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงพธิทนักษรรนักษาผมูข้ชอบธรรมในตนัวดาวธิดและทรงใหข้เขามภีขข้อไดข้เปรภียบเหนสือ
ความอยรุตธิธรรมของซาอมูล

1 ซมอ 26:13-16 ขณะนนัรนยนังเปป็นเวลากลางดทึก และดาวอิดกป็ขผู้ามไปอมีกฟากหนนนึ่งไป
ยทืนอยผห่บนยอดเขาไกลออกไป มมีทมีนึ่วห่างกวผู้างใหญห่ระหวห่างทฮันี้งสองฝห่าย ภมูเขาทภีที่วตานภีรนตาจะเปป็นภมูเขาฮาชธิ
ลาหรหรสือภมูเขาลมูกทภีที่อยมูตตรงขข้ามกนับมนันซทึที่งขข้ามหรุบเขานนัรนไป

ทภีที่นนัที่น 14 ดาวอิดกป็ตะโกนเรมียกพวกพลและเรมียกอฮับเนอรห์บบตรชายเนอรห์วห่า "อฮับเนอรห์เออ๋ย 
ทห่านไมห่ตอบหรทือ" แลผู้วอฮับเนอรห์ตอบวห่า "ใครนฮันึ่นทมีนึ่มารผู้องเรมียกกษฮัตรอิยห์" คนของซาอมูลทภีที่พระเจข้า
ทรงททาใหข้หลนับสนธิทนนัรนกป็ถมูกปลรุกใหข้ตสืที่นขทึรนอยตางหยาบคาย เสภียงของดาวธิดดนังขทึรนจากบนยอดเขา
อภีกลมูกทภีที่อยมูตตธิดกนันในความมสืด เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดสตงเสภียงรข้องเรภียกมากกวตาหนทึที่งครนัร ง ดข้วยเหตรุนภีร  เขา
จทึงดตาอนับเนอรรแมตทนัพและราชองครนักษรของซาอมูล จากนนัรนอนับเนอรรกป็ตสืที่นขทึรนและตอบกลนับไปอยตาง
งนัวเงภียโดยถามวตานนัที่นคสือใครทภีที่สตงเรภียกรข้องเรภียกตอนกลางคสืน

ดาวธิดยนังดตาอนับเนอรรตตอไป 15 และดาวอิดตอบอฮับเนอรห์วห่า "ทห่านไมห่ใชห่ผผผู้ชายแกลผู้วกลผู้าดอก
หรทือ ในออิสราเอลมมีใครเหมทือนทห่านบผู้าง ททาไมทห่านไมห่เฝผู้ากษฮัตรอิยห์เจผู้านายของทห่านไวผู้ใหผู้ดมี เพราะมมี
คนหนนนึ่งเขผู้าไปจะททาลายกษฮัตรอิยห์เจผู้านายของทห่าน 16 ทมีนึ่ทห่านกระททาเชห่นนมีนี้ไมห่ดมีแนห่ พระเยโฮวาหห์
ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด ทห่านสมควรตายเพราะทห่านมอิไดผู้เฝผู้าเจผู้านายของทห่านไวผู้ใหผู้ดมี ผ ผผู้ทมีนึ่พระเย
โฮวาหห์ทรงเจอิมไวผู้ บฮัดนมีนี้ตรวจดผทมีวห่า หอกของกษฮัตรอิยห์อยผห่ทมีนึ่ไหน และเหยทือกนทนี้าทมีนึ่ตรงพระเศมียรนฮันี้น
อยผห่ทมีนึ่ไหน"



ในฐานะราชองครนักษรของซาอมูล อนับเนอรรททาพลาดอยตางมหนันตร เขานอนหลนับขณะทภีที่พวกผมูข้
บรุกรรุกไดข้มายสืนอยมูตเหนสือกษนัตรธิยรทภีที่บรรทมหลนับอยมูตของเขา ดาวธิดเยข้ยเขามากขทึรนไปอภีกโดยบอกวตา
อนับเนอรรจทึงสมควรตาย หากมภีคทาถามใดๆ ดาวธิดกป็ตะโกนบอกอนับเนอรรใหข้ไปหาหอกหรสือนทราของ
ซาอมูลซทึที่งกตอนหนข้านนัรนอยมูตขข้างๆหมอนของเขา

1 ซมอ 26:17-18 ซาอผลทรงจทาสทาเนมียงดาวอิดไดผู้จนงตรฮัสวห่า "ดาวอิดบบตรของขผู้าเออ๋ย นมีนึ่
เปป็นเสมียงของเจผู้าหรทือ" และดาวอิดทผลวห่า "โอ ขผู้าแตห่กษฮัตรอิยห์ เจผู้านายของขผู้าพระองคห์ เปป็นเสมียงขผู้า
พระองคห์พห่ะยห่ะคห่ะ" เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับเนอรรจทาเสภียงของดาวธิดไมตไดข้ แตตซาอมูลจทาไดข้ ดาวธิดจทึงถาม
วตา 18 "ไฉนเจผู้านายของขผู้าพระองคห์จนงไลห่ตามผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ ขผู้าพระองคห์ไดผู้กระททาอะไรไป 
มทือขผู้าพระองคห์ผอิดอยห่างไรเลห่า แมข้ขข้อเทป็จจรธิงมภีอยมูตวตาซาอมูลเปป็นศนัตรมูของเขา ดาวธิดกป็ยนังพมูดกนับซาอมู
ลดข้วยความเคารพ หลนักการนภีร ไมตใชตแคตการมภีมารยาทตามธรรมเนภียม ดาวธิดรมูข้วตาซาอมูลเปป็นผมูข้นทาทภีที่
พระเจข้าทรงแตตงตนัรงดข้วยเหตรุนภีรซาอมูลจทึงควรไดข้รนับความเคารพ

1 ซมอ 26:19-20 ดาวธิดจทึงวธิงวอนซาอมูลแบบออกมาจากใจในกลางดทึกคสืนนนัรนเลย
เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ขอกษฮัตรอิยห์เจผู้านายของขผู้าพระองคห์ทรงฟฮังเสมียงผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ ถผู้าพระเย
โฮวาหห์ทรงปลบกปฮันึ่นพระองคห์ใหผู้ตห่อสผผู้ขผู้าพระองคห์ ขอพระเยโฮวาหห์ใหผู้ไดผู้รฮับเครทืนึ่องถวาย แตห่ถผู้าเปป็น
บบตรทฮันี้งหลายของมนบษยห์ยบกป็ขอใหผู้คนนฮันี้นเปป็นทมีนึ่สาปแชห่งตห่อพระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพราะเขาไดผู้
ขฮับไลห่ขผู้าพระองคห์ออกไปในวฮันนมีนี้มอิใหผู้ไดผู้สห่วนมรดกของพระเยโฮวาหห์ โดยกลห่าววห่า `จงไป
ปรนนอิบฮัตอิพระอทืนึ่น'

สาระสทาคนัญของสธิที่งทภีที่ดาวธิดกลตาวคสือสธิที่งตตอไปนภีร  หากพระเจข้าทรงสนัที่งซาอมูลใหข้มาตามลตาเขา 
เขา (ดาวธิด) กป็จะถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาทภีที่เหมาะสมตตอพระพนักตรรพระเจข้าเพสืที่อใหข้พระองครทรง
ยอมรนับ อยตางไรกป็ตาม หากซาอมูลถมูกยรุยงใหข้ออกมาโดยคนอสืที่น (อาจเปป็นอนับเนอรรหรสือโดเอก) ดา
วธิดกป็ทมูลขอใหข้พระเจข้าทรงพธิพากษาคนเหลตานนัรน นตาจะเปป็นกรณภีหลนังและดาวธิดกป็ทราบเรสืที่องนนัรนดภี
(อยตางนข้อยทภีที่สรุด เขากป็ใหข้ซาอมูลไดข้มภีสธิทธธิธ สงสนัยเพราะวตาซาอมูลไดข้รนับปากเขาทภีที่เอนเกดภีแลข้ววตาจะไมต
ไลตตามเขาอภีกตตอไป) ดาวธิดกลตาวหาพวกผมูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของซาอมูล (และรวมถทึงซาอมูลเองดข้วย) 



วตาไดข้ขนับไลตเขาไปจากมรดกอนันเปป็นสธิทธธิชอบธรรมของบธิดาของเขา คทากลตาวหาสรุดทข้ายทภีที่ใหข้ดาวธิด
ไปปรนนธิบนัตธิพระอสืที่นกป็อาจถมูกเอตยโดยอนับเนอรร หรสือมนันอาจเปป็นสธิที่งทภีที่ดาวธิดจทาตข้องททาจรธิงๆเพราะ
ความทรุกขรยากของเขา เมสืที่อถมูกขนับไลตออกไปจากแผตนดธินบรรพบรุรรุษของเขาแลข้ว เขากป็คงตข้อง
ปรนนธิบนัตธิพระอสืที่น ดาวธิดเองกป็ไมตเชสืที่อเรสืที่องนนัรน แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาเขาถมูกพวกศนัตรมูกลตาวหา

ดาวธิดกลตาวตตอไปวตา 20  เพราะฉะนฮันี้นบฮัดนมีนี้ ขออยห่าใหผู้โลหอิตของขผู้าพระองคห์ตกถนงดอินตห่อ
พระพฮักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพราะกษฮัตรอิยห์แหห่งออิสราเอลไดผู้ออกมาหาชมีวอิตหมฮัดตฮัวเดมียว ดฮังผผผู้หนนนึ่งไลห่
ตามนกกระทาอยผห่บนภผเขา" ดาวธิดวธิงวอนซาอมูลอภีกหนใหข้เลธิกเสาะหาโลหธิตของเขาเสภียทภี นอกจาก
นนัรน นภีที่ยนังบอกเปป็นนนัยชนัดเจนดข้วยวตาหากโลหธิตของดาวธิดตข้องถมูกททาใหข้ตกแลข้ว มนันกป็ควรตกลงตตอ
พระพนักตรรพระเจข้า พระเจข้ากป็จะทรงทราบและจะทรงเรภียกเอาความยรุตธิธรรมเพสืที่อมนันเปป็นแนต ความ
ถตอมใจของดาวธิดปรากฏชนัดเจนอภีกครนัร ง เขาเปรภียบตนัวเองวตาเปป็นเหมสือนหมนัดตนัวหนทึที่ง ซทึที่งเปป็นสธิที่งมภี
ชภีวธิตทภีที่กระจอกยธิที่งนนัก หรสือเหมสือนนกปราดเปรภียวทภีที่พวกกษนัตรธิยรไลตลตา แมข้วตาดาวธิดมภีโอกาสเลตนงาน
ซาอมูลแลข้วกป็ตาม เขากป็ปลตอยโอกาสนนัรนไปเพราะผมูข้ทภีที่ซาอมูลเปป็น ถทึงกระนนัรน ดาวธิดกป็ยนังใหข้ความ
เคารพตตอผมูข้นทาทภีที่พระเจข้าทรงแตตงตนัรงอยมูตดภี

1 ซมอ 26:21 ซาอมูลจะกลตาวอะไรไดข้อภีก ความสรุจรธิตของดาวธิดกป็ปรากฏชนัดเจน
แลข้ว ตรงกนันขข้าม ซาอมูลดมูตทที่าชข้าและกระจข้อยรตอยไปเลยสทาหรนับการมาไลตตามคมูตปรนับทภีที่ชอบธรรม
ของเขา เขาจทึงยอมรนับสารภาพวตา "ขผู้าไดผู้กระททาบาปแลผู้ว ดาวอิดบบตรของเราเออ๋ย จงกลฮับไปเถอิด 
ดผู้วยวห่าเราจะไมห่ททารผู้ายเจผู้าอมีกตห่อไป เพราะในวฮันนมีนี้ชมีวอิตของเรากป็ประเสรอิฐในสายตาของเจผู้า ดผเถอิด 
เราประพฤตอิตฮัวเปป็นคนเขลาและไดผู้กระททาผอิดอยห่างเหลทือหลาย" เปป็นไปไดข้วตาจธิตสทานทึกของซาอมูล
ฟข้องใจเขาเอง แตตไมตมภีการกลนับใจทภีที่แทข้จรธิงเกธิดขทึรนในตนัวเขาเลย ซาอมูลยอมรนับความบาปของตนัวเอง
อยตางเปธิดเผยและเสนอการอภนัยโทษแกตดาวธิด อาจเปป็นไดข้วตาซาอมูลไมตเขข้าใจอยตางถตองแทข้ถทึงเหตรุผล
ทภีที่มภีหลนักการทภีที่ดาวธิดไมตตอบโตข้เอาคสืนตน เขารมูข้เพภียงแคตวตาดาวธิดถสือวตาชภีวธิตของเขาประเสรธิฐ นนั ที่นคสือ
มภีคตามาก ดาวธิดไดข้ไวข้ชภีวธิตเขาในเมสืที่อดาวธิดจะฆตาเขากป็ททาไดข้ ซาอมูลจทึงยอมรนับความโงตเขลาของตนใน
การไลตตามดาวธิดและยอมรนับความผธิดของตนอยตางเปธิดเผย



1 ซมอ 26:22-24 แนตนอนวตาดาวธิดยนังไมตเชสืที่อใจซาอมูลอยมูตดภี เหตรุการณรตตางๆทภีที่ผตานมากป็
แสดงออกเชตนนนัรนแลข้วตตอดาวธิด อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดตอบกลนับซาอมูลไปวตา "ขผู้าแตห่กษฮัตรอิยห์ ดผเถอิด 
หอกของกษฮัตรอิยห์อยผห่ทมีนึ่นมีนึ่ ขอรฮับสฮันึ่งใหผู้คนหนบห่มคนหนนนึ่งมารฮับไปจากทมีนึ่นมีนึ่ ดาวธิดเสนอซาอมูลใหข้มาเอา
หอกของเขาคสืนไป อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีบนันททึกเลยวตาซาอมูลยอมรนับขข้อเสนอนนัรนของเขา

นอกจากนนัรน ดาวธิดยนังพยายามทภีที่จะกลตาวชนัดเจนตตอซาอมูลอภีกวตาเพราะเหตสุใดเขาจทึงไวข้ชภีวธิต
ซาอมูล 23 พระเยโฮวาหห์ทรงประทานรางวฮัลแกห่ทบกคนตามความชอบธรรมและความสฮัตยห์ซทืนึ่อของ
เขา เพราะในวฮันนมีนี้พระเยโฮวาหห์ทรงมอบพระองคห์ไวผู้ในมทือของขผู้าพระองคห์แลผู้ว แตห่ขผู้าพระองคห์
มอิไดผู้เหยมียดมทือออกตห่อสผผู้ผ ผผู้ทมีนึ่พระเยโฮวาหห์ทรงเจอิมไวผู้ ดาวธิดเตสือนความจทาซาอมูลวตามนันเปป็นเพราะวตา
เขาเปป็นผมูข้ทภีที่ไดข้รนับการเจธิมขององครพระผมูข้เปป็นเจข้า เขาจทึงไวข้ชภีวธิตซาอมูล เขาจทึงทมูลขอองครพระผมูข้เปป็นเจข้า
ใหข้ทรงตอบแทนแตตละคนตามความชอบธรรมและความสนัตยรซสืที่อของพวกเขา หลนักการนนัรนมภีมา
จนถทึงทรุกวนันนภีร  แนตทภีเดภียวพระเจข้าจะทรงตอบแทนตาม (1) ความสนัตยรสรุจรธิตและความชอบธรรม
แหตงอรุปนธิสนัยของเราและ (2) ระดนับของความสนัตยรซสืที่อทภีที่แสดงออกตตอพระองคร

ดาวธิดจทึงปธิดทข้ายปาฐกถาทภีที่รข้อนรนของตนดข้วยคทาขอนภีร  24 ดผเถอิด ชมีวอิตของพระองคห์นฮันี้น
ประเสรอิฐในสายตาของขผู้าพระองคห์ในวฮันนมีนี้ฉฮันใด กป็ขอใหผู้ชมีวอิตของขผู้าพระองคห์ประเสรอิฐในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหห์ฉฮันนฮันี้น และขอพระองคห์ทรงชห่วยขผู้าพระองคห์ใหผู้พผู้นจากบรรดาความ
ทบกขห์ลทาบากทฮันี้งสอินี้นดผู้วย" วลภีทภีที่แปลวตา ประเสรอิฐ (กาดนัล) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘มภีคตามาก’ ดา
วธิดบอกซาอมูลวตาเหมสือนกนับทภีที่เขาใหข้คตาชภีวธิตของเขาในวนันนนัรนฉนันใด กป็ขอใหข้ซาอมูลใหข้คตาชภีวธิตของเขา
ในภายภาคหนข้าดข้วย ยธิที่งไปกวตานนัรน ดาวธิดทมูลขอองครพระผมูข้เปป็นเจข้าใหข้ปกปนักดมูแลรนักษาเขาและชตวย
เขาใหข้พข้นจากความทรุกขรลทาบากในอนาคตดข้วย แนตทภีเดภียวพระเจข้าไดข้ทรงททาและจะทรงททาเชตนนนัรน
ตตอไป มนันคสือการปกปข้องดมูแลของพระเจข้าทภีที่มภีตตอดาวธิดทภีที่พธิทนักษรรนักษาเขาไวข้มาจนถทึงบนัดนภีร  พระเจข้า
ทรงมภีแผนการหนทึที่งสทาหรนับดาวธิด อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดไดข้สทาแดงตนเองแลข้ววตาเปป็นคนชอบธรรม
และสนัตยรซสืที่อตตอพระพนักตรรพระเจข้า เขารมูข้วตาพระเจข้าจะทรงอวยพรความสรุจรธิตเชตนนนัรน ดมู เพลงสดรุดภี 
5:12



1 ซมอ 26:25 ซาอมูลจทึงตอบกลนับไปอยตางหนข้าซสืที่อใจคดวตา "ดาวอิดบบตรของเราเออ๋ย
ขอพระเจผู้าทรงอวยพรเจผู้า เจผู้าจะกระททาสอินึ่งทมีนึ่ยอินึ่งใหญห่และจะสทาเรป็จแนห่" ซาอมูลบอกเปป็นนนัยวตาเขารมูข้
วตาดาวธิดจะมภีชนัยในทข้ายทภีที่สรุด ความชอบธรรมของดาวธิดปรากฏชนัดเจนโดยเฉพาะเมสืที่อเทภียบก นับ
ความไมตชอบธรรมอนันรข้ายกาจของซาอมูลแลข้ว ดาวอิดจนงไปตามทางของทห่าน และซาอผลกป็เสดป็จกลฮับ
สผห่ราชสทานฮักของพระองคห์

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 27: เรสืที่องราวของดาววิดดนาเนวินตน่อไป ดน้วยความทน้อใจ เขาจขงไป
จากอวิสราเอลและไปหลบภนัยอยมูน่ในแผน่นดวินฟขีลวิสเตขีย

1 ซมอ 27:1 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตไวข้ใจซาอมูล และเขากป็มภีเหตรุทภีที่จะไมตไวข้ใจ ซา
อมูลผธิดคทาสนัญญาอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ ไปครนัร งหนทึที่งแลข้วทภีที่จะไมตไลตตามเขาตตอไปอภีก มนันสทาคนัญทภีที่วตาซาอมูลไมต
สนัญญาเชตนนนัรนอภีก นอกจากนนัรน แมข้วตาซาอมูลกลนับบข้านไปหลนังจากการพบกนันครนัร งนนัรนทภีที่ภมูเขาฮาชธิ
ลาหร (ดมู 26:25) แตตอนันทภีที่จรธิงแลข้ว เขากป็บรรลรุวนัตถรุประสงครของตนแลข้ว เพราะทข้อใจและกลนัวดาวธิด
กป็จะหนภีไปจากแผตนดธินนนัรนเอง

ดาวอิดนนกในใจวห่า "ขผู้าคงจะพอินาศสฮักวฮันหนนนึ่งดผู้วยมทือของซาอผล ไมห่มมีสอินึ่งใดดมีกวห่าทมีนึ่ขผู้าจะหนมี
ไปอยผห่ทมีนึ่แผห่นดอินคนฟมีลอิสเตมีย แลผู้วซาอผลกป็จะทรงเลอิกไมห่ตอิดตามขผู้าอมีกภายในพรมแดนออิสราเอล 
และขผู้าจะรอดพผู้นจากมทือของทห่านไดผู้"

แมข้วตาดาวธิดไดข้ทมูลขอการดมูแลปกปข้องของพระเจข้าใน 26:24 ไปแลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตาความเชสืที่อ
ของเขาเรธิที่มตกลงมา เหป็นชนัดเจนวตาดาวธิดรมูข้สทึกทข้อใจ การเผชธิญหนข้ากนับความผธิดหวนังเปป็นเรสืที่องหนทึที่ง 
แตตมนันเปป็นคนละเรสืที่องเลยทภีที่จะยอมใหข้ความผธิดหวนังมภีก ทาลนังมากขทึรนจนกลายเปป็นความทข้อใจ เมสืที่อผมูข้
ใดอยมูตในสภาพจธิตใจเชตนนนัรน ความเชสืที่อกป็มนักตกลงมา ดนังนนัรน พญามารจทึงใชข้ความทข้อใจเปป็นอรุปกรณร
มาตรฐานเพสืที่อททาใหข้ประชากรของพระเจข้าพตายแพข้ไป



ดาวธิดมภีเหตรุผลทรุกประการทภีที่จะไมตไวข้ใจซาอมูล กษนัตรธิยรผมูข้นภีร ไดข้แสดงตนใหข้เหป็นแลข้ววตาเปป็น
คนไมตมนั ที่นคงและอารมณรแปรปรวน ความอธิจฉารธิษยาและความเกลภียดชนังของเขาทภีที่มภีตตอดาวธิดเปป็น
ทภีที่ทราบกนันดภี นอกจากนนัรน เขายนังผธิดคทาพมูดมากกวตาหนทึที่งครนัร งทภีที่จะไมตไลตตามดาวธิดอภีก ดาวธิดสรรุปเอา
เองวตาเขาไมตมภีทางเลสือกอสืที่นแลข้วนอกจากหนภีไปยนังแผตนดธินฟภีลธิสเตภีย

1 ซมอ 27:2-3 ดนังนนัรน ดาวอิดจนงลบกขนนี้นยกขผู้ามไป ทฮันี้งตฮัวทห่านและคนทมีนึ่อยผห่กฮับทห่าน
หกรผู้อยคนดผู้วยกฮัน ไปหาอาคมีชบบตรชายมาโอค กษฮัตรอิยห์เมทืองกฮัท ดาวธิดเคยหนันไปพทึที่งอาคภีชอาจเมสืที่อ
หนทึที่งปภีกตอนหนข้านนัรน ดมู 21:10 อยตางไรกป็ตาม จากนนัรนเขากป็เปลภีที่ยนใจอยตางรวดเรป็วและแสรข้งททาเปป็น
คนบข้าเพสืที่อทภีที่จะหนภีไป ดมูเหมสือนวตาดาวธิดอาจเคยรมูข้เกภีที่ยวกนับกษนัตรธิยรฟภีลธิสเตภียผมูข้นภีรมาบข้างเพราะเขาไป
พทึที่งเขาสองหนแลข้ว เนสืรอหาบนันททึกไวข้วตากทาลนังคนของดาวธิดเหลสืออยมูตหกรข้อยคน

3 และดาวอิดกป็อาศฮัยอยผห่กฮับอาคมีชทมีนึ่เมทืองกฮัท คทือตฮัวทห่านและคนของทห่าน ทบกคนมมีครฮัวเรทือน
ไปดผู้วย ทฮันี้งดาวอิดพรผู้อมกฮับภรรยาสองคน คทืออาหอิโนอฮัมชาวยอิสเรเอล และอาบมีกายอิลชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล ไมตวตาดข้วยเหตรุผลใดกป็ตาม ดาวธิดไมตรมูข้สทึกวตาถมูกครุกคามเหมสือนทภีที่เขารมูข้สทึกในการ
มาเยสือนเมสืองกนัทครนัร งทภีที่แลข้ว อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดมภีก ทาลนังทางทหารมากพอจนอาคภีชรมูข้สทึกถมูกขตมโดย
ดาวธิดแลข้ว ถทึงอยตางไรแลข้ว สทาหรนับเวลาขณะนภีร  ดาวธิดกนับคนของเขาพรข้อมกนับครอบครนัวของพวก
เขากป็อาศนัยอยมูตทภีที่เมสืองกนัท

เมสืองกนัทเปป็นเมสืองของคนฟภีลธิสเตภียบนชายขอบทธิศตะวนันตกของเชเฟลาหร (ภมูมธิประเทศทภีที่
เปป็นเนธินเขา) เขข้าไปในแผตนดธินใหญตประมาณสธิบหข้าไมลรจากทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน นนัก
ประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร ยนังหมายเหตรุเกภีที่ยวกนับภรรยาสองคนของดาวธิดดข้วย คสือ นางอาหธิโนอนัมและนา
งอาบภีกายธิล (นตาสนใจทภีที่วตาคนยธิวในปนัจจรุบนันยนังตนัรงชสืที่อลมูกสาวของตนวตา ‘โนอนัม’ ซทึที่งแปลวตา ‘สวย’ 
หรสือ ‘งามสงตา’)

1 ซมอ 27:4 และเมทืนึ่อมมีคนไปทผลซาอผลวห่า ดาวอิดไดผู้หนมีไปเมทืองกฮัทแลผู้ว พระองคห์
กป็มอิไดผู้แสวงทห่านอมีกตห่อไป เมสืที่อมภีคนมาแจข้งขตาวแกตซาอมูลวตาดาวธิดไดข้หนภีไปแลข้ว เขากป็คงโลตงอกอยตาง
ไมตตข้องสงสนัย ศนัตรมูคมูตอาฆาตของเขาและคนทภีที่เขามองวตาเปป็นภนัยครุกคามไดข้หนภีออกนอกประเทศไป



แลข้ว เชตนเดภียวกนัน ดาวธิดคงรมูข้สทึกปลอดภนัยในขณะนภีร เปป็นแนต อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดไดข้เอาตนัวเองออก
ไปจากพระประสงครของพระเจข้าอยตางชนัดเจน พระเจข้าจะทรงททาใหข้เกธิดเหตรุการณรตตางๆในไมตชข้าซทึที่ง
จะนทาดาวธิดกลนับมายนังทภีที่ๆเขาควรอยมู ต

1 ซมอ 27:5 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตรมูข้สทึกสบายใจนนักในเมสืองของกษนัตรธิยรฟภีลธิสเตภีย
ทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวผมูข้นภีร  ดนังนนัรนดาวอิดจนงทผลอาคมีชวห่า "ถผู้าบฮัดนมีนี้ขผู้าพระองคห์ไดผู้รฮับพระกรบณาในสาย
พระเนตรของพระองคห์ ขอทรงใหผู้เขามอบทมีนึ่ในหฮัวเมทืองแกห่ขผู้าพระองคห์สฮักแหห่งหนนนึ่ง เพทืนึ่อขผู้า
พระองคห์จะไดผู้อาศฮัยอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น ไฉนผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์จะอยผห่ในราชธานมีกฮับพระองคห์เลห่า" ดข้วยเหตรุ
นภีร  ดาวธิดจทึงขอทภีที่อยมูตทภีที่แยกออกไปตตางหากทภีที่เขากนับคนของเขาจะตนัรงรกรากอาศนัยอยมูตไดข้

1 ซมอ 27:6-7 ในวฮันนฮันี้นอาคมีชทรงมอบเมทืองศอิกลากใหผู้ ศอิกลากจนงเปป็นหฮัวเมทืองขนนี้น
แกห่กษฮัตรอิยห์ยผดาหห์จนถนงทบกวฮันนมีนี้ ศธิกลากคสือสถานทภีที่แหตงหนทึที่งซทึที่งอยมูตทางใตข้ของเมสืองกนัทมากกวตายภีที่สธิบ
ไมลร เดธิมทภีมนันถมูกยกใหข้เปป็นสตวนของตระกมูลยมูดาหรตอนพธิชธิตแผตนดธินนนัรนในระยะแรกแตตตตอมากป็ถมูก
ยกใหข้แกตตระกมูลสธิเมโอน ดมูเหมสือนวตาสถานทภีที่แหตงนภีรมภีคนอาศนัยอยมูตไมตมากนนักเพราะวตาไมตมภีบนันททึก
เลยวตาดาวธิดตข้องสมูข้รบเพสืที่อยทึดเมสืองนนัรนมาเปป็นกรรมสธิทธธิธ

เนสืรอหาบนันททึกไวข้วตา 7 ระยะเวลาทมีนึ่ดาวอิดอาศฮัยอยผห่ในแผห่นดอินฟมีลอิสเตมียนฮันี้นเปป็นหนนนึ่งปมีกฮับสมีนึ่
เดทือน เราควรหมายเหตรุไวข้วตาคทาทภีที่แปลวตา ปมี (โยวณ์ม) กป็มนักถมูกแปลบตอยๆดข้วยวตา ‘วนัน’  บางครนัร งมนันกป็
ถมูกใชข้เพสืที่อหมายถทึงปภี ถทึงอยตางไรแลข้ว ชตวงเวลาทภีที่ดาวธิดอาศนัยอยมูตในแผตนดธินฟภีลธิสเตภียกป็ไมตนานนนัก 
บรธิบททภีที่ตามมาดมูเหมสือนจะเอนเอภียงไปทางเวลาทภีที่สนัรนกวตา

1 ซมอ 27:8-9 ขณะเดภียวกนัน ฝห่ายดาวอิดกฮับคนของทห่านกป็ขนนี้นไปปลผู้นชาวเกชผรห์ คน
เกซไรตห์และคนอามาเลข เพราะประชาชาตอิเหลห่านมีนี้เปป็นชาวแผห่นดอินนฮันี้นตฮันี้งแตห่สมฮัยโบราณ ไกลไป
จนถนงเมทืองชผรห์ถนงแผห่นดอินอมียอิปตห์ 9 ดาวอิดกป็โจมตมีแผห่นดอินนฮันี้น ไมห่ไวผู้ชมีวอิตผผผู้ชายหรทือผผผู้หญอิง แตห่รอิบแกะ
วฮัว ลา อผฐ และเสทืนี้อผผู้า แลผู้วกลฮับมาหาอาคมีช

มภีบนันททึกไวข้วตาดาวธิดโจมตภีชรุมชนของชาวเกชมูรร คนเกซไรตร และคนอามาเลข เราทราบนข้อย
มากเกภีที่ยวกนับคนสองกลรุตมแรก แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขารตวมเปป็นพนันธมธิตรกนับคนอามาเลข ศนัตรมูเกตา



แกตของคนอธิสราเอล เหป็นไดข้ชนัดวตานธิคมเหลตานภีรตนัรงอยมูตบนชายขอบตอนใตข้ของแผตนดธินอธิสราเอล คน
เกชมูรรถมูกหมายเหตรุไวข้ในโยชมูวา 13:13 ในฐานะเปป็นชาวแผตนดธินคานาอนันกลรุตมหนทึที่งทภีที่คนอธิสราเอล
ไมตไดข้ขนับไลตออกไปจากแผตนดธินนนัรนกตอนหนข้านนัรน

นอกจากนนัรน โยชมูวา 13:2 หมายเหตรุไวข้วตาพวกเขารตวมเปป็นพนันธมธิตรกนับคนฟภีลธิสเตภียแลข้ว 
พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาคนอธิสราเอลเมสืที่อหลายรข้อยปภีกตอนหนข้านนัรนใหข้ขนับไลตคนทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว
เหลตานภีร ออกไปจากแผตนดธินนนัรน ดาวธิดแคตก ทาลนังททาสธิที่งทภีที่เหลตาบรรพบรุรรุษของเขาลข้มเหลวทภีที่จะกระททา
ในสมนัยของโยชมูวาและผมูข้วธินธิจฉนัย เขาจทึงแคตเชสืที่อฟนังพระบนัญชาทภีที่ชนัดเจนของพระเจข้าเทตานนัรน ในการ
โจมตภีคนเหลตานนัรน เขากป็ททาลายแตตละนธิคมจนหมด เหป็นไดข้ชนัดวตาจากนนัรนเขากลนับไปหาอาคภีชเพสืที่อ
รายงานเกภีที่ยวกนับกธิจกรรมตตางๆของเขา

1 ซมอ 27:10 พอกลนับไปแลข้วอาคมีชถามวห่า "วฮันนมีนี้ทห่านไปปลผู้นผผผู้ใดมา" ดาวอิดกป็
ทผลวห่า "ปลผู้นถอินึ่นใตผู้ทมีนึ่แผห่นดอินยผดาหห์ ปลผู้นถอินึ่นใตผู้ทมีนึ่คนเยราเมเอล และปลผู้นถอินึ่นใตผู้คนเคไนตห์"

คทาทภีที่แปลวตา ปลผู้น (พาชนัท) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ปลข้นสดมภร’ เหป็นไดข้ชนัดวตาอาคภีช
ทราบดภีวตาดาวธิดออกไปปลข้นสดมภร อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดปธิดบนังเปข้าหมายทภีที่แทข้จรธิงของตนโดยตอบ
ไปแบบอข้อมๆ เขาเพภียงบอกอาคภีชวตาเขาไปปลข้นถวิที่นใตน้ของคนเยราเมเอลและของคนเคไนตร คนเย
ราเมเอลเปป็นลมูกหลานของยมูดาหร พวกเขาจทึงเปป็นสตวนหนทึที่งของคนอธิสราเอล คนเคไนตรเปป็น
ครอบครนัวของภรรยาของโมเสสและยนังอาศนัยอยมู ตในสตวนทธิศใตข้ของแผตนดธินอธิสราเอล ดาวธิดพมูด
ความจรธิงในการพมูดถทึงพสืรนทภีที่ทางภมูมธิศาสตรรเหลตานนัรนทภีที่เขาไปปลข้นมา อยตางไรกป็ตาม เขาไมตไดข้เปธิด
เผยอยตางเจาะจงวตาเขาไปโจมตภีใครมา

1 ซมอ 27:11-12 ยธิที่งกวตานนัรน ดาวอิดมอิไดผู้ไวผู้ชมีวอิตผผผู้ชายหรทือผผผู้หญอิง ทมีนึ่จะนทาขห่าวมาทมีนึ่เมทือ
งกฮัทโดยคอิดวห่า "เกรงวห่าเขาจะบอกเรทืนึ่องของเรา ทตามกลางคนของเขา ดาวธิดไดข้ประกาศแลข้ววตา `ดา
วอิดไดผู้ททาอยห่างนฮันี้นๆ และนมีนึ่จะเปป็นวอิธมีการขณะทมีนึ่ทห่านอาศฮัยอยผห่ในแผห่นดอินฟมีลอิสเตมีย'" ดาวธิดบอกคน
ของเขาอยตางชนัดเจนแลข้ววตาตราบใดทภีที่พวกเขายนังอยมูตในแผตนดธินของคนฟภีลธิสเตภีย พวกเขาจะตข้อง
พยายามกทาจนัดคนตตางชาตธิทภีที่เหลสืออยมูตซทึที่งนนับถสือรมูปเคารพใหข้พข้นไปจากอธิสราเอลตามทภีที่พระเจข้าไดข้



ทรงบนัญชาไวข้เมสืที่อหลายรข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน ดาวธิดจทึงก ทาลนังกระททาตามพระบนัญชาทภีที่ชนัดเจนของ
พระเจข้าซทึที่งพภีที่นข้องชาวอธิสราเอลสตวนใหญตของเขาไดข้เมธินเฉยเสภีย มนันจทึงประจนักษรชนัดยธิ ที่งขทึรนวตาเพราะ
เหตรุใดพระเจข้าถทึงทรงเรภียกเขาวตาเปป็นคนทภีที่ททาตามชอบพระทนัยของพระองคร เขาไมตเพภียงเปป็นคนทภีที่มภี
ความสรุจรธิตชอบธรรมและความเชสืที่อเทตานนัรน แตตเขายนังเปป็นคนทภีที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าดข้วย

เพราะหลงเชสืที่อ  12 อาคมีชทรงวางพระทฮัยในดาวอิดดผู้วยทรงดทารอิวห่า "เขาไดผู้กระททาใหผู้
ออิสราเอลชนชาตอิของเขาเกลมียดอยห่างทมีนึ่สบด เพราะฉะนฮันี้นเขาจนงเปป็นผผผู้รฮับใชผู้ของเราไดผู้ตลอดไป" อา
คภีชคธิดไปเองวตาดาวธิดกทาลนังปลข้นสดมภรนธิคมตตางๆในประเทศอธิสราเอลทภีที่อยมูตใกลข้เคภียงจรธิงๆ เขาหารมูข้
ไมตวตาดาวธิดกทาลนังกวาดลข้างพวกคนนนับถสือรมูปเคารพออกไปจากแผตนดธินนนัรนตตางหาก

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 28: บทนขีขึ้เรวิที่มตน้นดน้วยการทขีที่ดาววิดยนังอยมูน่ตน่อในแผน่นดวินฟขีลวิสเตขีย
และซาอมูลเปป็นทสุกขณ์ใจเพราะภนัยคสุกคามของคนฟขีลวิสเตขีย เขาจขงหนันไปพขที่งแมน่มดแหน่งเอนโดรณ์ บทนขีขึ้
จขงนนาเสนอเหตสุการณณ์อนันดนามสืดนนัขึ้นและการเขน้าทรงในคสืนนนัขึ้น

1 ซมอ 28:1-2 ความเปป็นปฏธิปนักษรระหวตางคนอธิสราเอลกนับคนฟภีลธิสเตภียทวภีความ
รรุนแรงขทึรนและดาวธิดยนังรตวมเปป็นพนันธมธิตรกนับอาคภีชกษนัตรธิยรชาวฟภีลธิสเตภียอยมูตเหมสือนเดธิม อยผห่มาใน
ครฮันี้งนฮันี้นคนฟมีลอิสเตมียไดผู้รวบรวมกทาลฮังเพทืนึ่อททาสงครามสผผู้รบกฮับออิสราเอล และอาคมีชตรฮัสกฮับดาวอิดวห่า
"จงเขผู้าใจเถอิดวห่า ทห่านกฮับคนของทห่านจะออกทฮัพไปกฮับเรา" ดข้วยรมูข้แนตนอนเกภีที่ยวกนับความเปป็นศนัตรมู
ของซาอมูลทภีที่มภีตตอดาวธิด อาคภีชจทึงใหข้คทามนั ที่นแกตดาวธิดวตาเขาจะไดข้รนับโอกาสทภีที่จะตตอสมูข้กนับศนัตรมูเกตาของ
เขาอยตางแนตนอน นอกจากนนัรน อาคภีชยนังสนัที่งดาวธิดใหข้กระททาเชตนนนัรนดข้วย

ดนังนนัรน 2 ดาวอิดทผลอาคมีชวห่า "ดมีทมีเดมียวพห่ะยห่ะคห่ะ พระองคห์จะไดผู้ทราบวห่าผผผู้รฮับใชผู้ของ
พระองคห์จะกระททาอะไรไดผู้บผู้าง" และอาคมีชรฮับสฮันึ่งกฮับดาวอิดวห่า "ดมีแลผู้ว เราจะใหผู้ทห่านเปป็นองครฮักษห์
ของเราตลอดชมีพ" แมข้วตาดาวธิดไมตยอมแตะตข้องซาอมูลดข้วยตนัวเองกตอนหนข้านนัรน ตรงนภีรดมูเหมสือนวตา
เขาเตป็มใจทภีที่จะตตอสมูข้กนับซาอมูลทางทหาร เขาอาจถสือวตานนัที่นเปป็นสถานการณรทภีที่แตกตตางออกไปกป็ไดข้ 
หรสืออาจเปป็นไดข้วตาพอถทึงตอนนภีร  ดาวธิดซทึที่งเรธิที่มทข้อใจกป็อาจยอมแพข้แลข้วกป็ไดข้ ดาวธิดจทึงรนับปากอาคภีชวตา



เขาจะสทาแดงทนักษะของตนอยตางเตป็มทภีที่ตตอหนข้าอาคภีชในฐานะผมูข้บนัญชาการทนัพคนหนทึที่ง นอกจากนนัรน
อาคภีชสนัญญาดาวธิดดข้วยวตาเขาจะกลายเปป็นหนัวหนข้าราชองครนักษรของตน

1 ซมอ 28:3 ผมูข้เขภียนซทึที่งบรรยายฉากหลนังสทาหรนับเหตรุการณรทภีที่จะเกธิดขทึรนในไมตชข้า
แลข้วจทึงกลนับมาพมูดถทึงคนอธิสราเอลบข้าง ฝห่ายซามผเอลไดผู้สอินี้นชมีพแลผู้ว และคนออิสราเอลทฮันี้งปวงกป็ไวผู้
ทบกขห์ใหผู้ทห่าน และฝฮังศพทห่านไวผู้ในเมทืองรามาหห์ ซนนึ่งเปป็นเมทืองของทห่านเอง และซาอผลทรงกทาจฮัด
คนทรงและพห่อมดแมห่มดเสมียจากแผห่นดอิน ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่เปป็นภมูมธิหลนังสองประการถมูกหมายเหตรุไวข้ 
(1) ซามมูเอลสธิรนชภีพไปกตอนหนข้านนัรนหลายปภีแลข้ว เนสืรอหาสรรุปยตอบนันททึกเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนดนังทภีที่
หมายเหตรุไวข้ใน 1 ซามมูเอล 25:1 (2) มภีบนันททึกไวข้วตาซาอมูลไดข้ก ทาจนัดคนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ศาสตรรลทึกลนับ
ออกไปจากแผตนดธิน คทาทภีที่แปลวตา คนทรง (โอวณ์บ) หมายถทึงหมอพรายหรสือผมูข้ทภีที่ตธิดตตอสสืที่อสารกนับคน
ตาย พห่อมดกป็เปป็นคนทภีที่ใชข้มนตรรดทาของศาสตรรลทึกลนับเชตนกนัน คทาๆนภีร เทภียบไดข้กนับ 'แมตมด' ในทนัรงสอง
กรณภี คนเหลตานภีร เปป็นพวกทภีที่ตธิดตตอสสืที่อสารกนับภมูตธิผภีปภีศาจและอาณาจนักรของซาตาน ตข้องชมซาอมูลทภีที่
จนถทึงบนัดนภีร เขาไดข้ก ทาจนัดกธิจกรรมดนังกลตาวออกไปจากอธิสราเอล

1 ซมอ 28:4-6 ขณะเดภียวกนัน คนฟมีลอิสเตมียกป็ชบมนบมกฮันและมาตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่ชผเนม 
และซาอผลทรงรวบรวมออิสราเอลทฮันี้งสอินี้นและเขาทฮันี้งหลายตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่กอิลโบอา ชมูเนมเปป็นหมมูตบข้าน
แหตงหนทึที่งทภีที่ตนัรงอยมูตในอธิสราเอลตอนกลางและเหนสือบนขอบตอนเหนสือของหรุบเขายธิสเรเอล (หรสือ
ทภีที่ราบอารมาเกดโดน) เพสืที่อเปป็นการตอบโตข้ ซาอมูลจทึงรวบรวมกทาลนังพลของเขาและตนัรงคตายอยมูตทภีที่ภมูเขา
กธิลโบอาหตางไปประมาณสภีที่ไมลรทางทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้และทภีที่ชายขอบทธิศตะวนันออกของหรุบเขา
ยธิสเรเอล

อยตางไรกป็ตาม 5 เมทืนึ่อซาอผลทอดพระเนตรกองทฮัพของคนฟมีลอิสเตมียกป็กลฮัว และพระทฮัยของ
พระองคห์กป็หวฮันึ่นไหวมาก 6 และเมทืนึ่อซาอผลทผลถามพระเยโฮวาหห์ พระเยโฮวาหห์มอิไดผู้ทรงตอบ
พระองคห์ ไมห่วห่าดผู้วยความฝฮัน หรทือดผู้วยอผรอิม หรทือดผู้วยผผผู้พยากรณห์ คทาทภีที่แปลวตา กองทฮัพ (มาคาเนหณ์) 
หมายถทึงคตายพนักของคนฟภีลธิสเตภีย เมสืที่อซาอมูลเหป็นขนาดของก ทาลนังพลทภีที่ตนัรงแถวตตอสมูข้เขา เขากป็ตกใจ
กลนัว ดนังนนัรนเขาจทึงพยายามทภีที่จะทมูลถามองครพระผมูข้เปป็นเจข้า แตตพระเจข้ากป็ทรงเมธินเขาเสภีย ไมตมภีความ



ฝนันจากพระเจข้าทภีที่มาพรข้อมกนับการเปธิดเผย อมูรธิมและธมูมมธิมในเอโฟดของพวกเขากป็ถมูกอาบภียาธารรเอา
ไปใหข้ดาวธิดแลข้วและไมตมภีใหข้

แมข้วตาซามมูเอลตายไปแลข้ว สทานนักผมูข้พยากรณรของเขากป็อยมูตหตางไปไมตไกล อยตางไรกป็ตาม ซา
อมูลอาจไมตไดข้ไปใชข้บรธิการพวกเขาหรสือถข้าเขาไป กป็ไมตมภีคทาตอบมาจากพระเจข้า อผรอิมทภีที่วตานภีรหมายถทึง
กข้อนหธินศนักดธิธ สธิทธธิธ ทภีที่ใสตไวข้ในถรุงเลป็กๆในเอโฟดศนักดธิธ สธิทธธิธ ของมหาปรุโรหธิตแหตงอธิสราเอล พวกมนัน
ถมูกใชข้โดยพวกผมูข้นทาของอธิสราเอลเพสืที่อแสวงหาพระประสงครของพระเจข้าสทาหรนับคทาถามตตางๆทภีที่
เฉพาะเจาะจง

1 ซมอ 28:7-8 ดข้วยความสธิรนหวนัง ซาอมูลจทึงสนัที่งพวกผมูข้รนับใชข้ของเขาวตา "จงออกไป
หาหญอิงทมีนึ่เปป็นคนทรง เพทืนึ่อเราจะไดผู้ไปหาและถามเขาดผ" และมหาดเลป็กกป็กราบทผลวห่า "ดผเถอิด มมี
หญอิงคนทรงคนหนนนึ่งอยผห่ทมีนึ่บผู้านเอนโดรห์" แมข้ซาอมูลมภีคทาสนัที่งใหข้ก ทาจนัดคนทภีที่ใชข้ศาสตรรลทึกลนับออกไป
จากแผตนดธินนนัรนแลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานนัรนยนังมภีอยมูตแมข้จะแบบหลบๆซตอนๆกป็ตาม อนันทภีที่จรธิงแลข้ว 
พวกมหาดเลป็กของซาอมูลเองกป็คข้นเจออยตางรวดเรป็ววตาแมตมดเชตนนนัรนอาศนัยอยมูตในบข้านเอนโดรรทภีที่อยมูต
ใกลข้เคภียง หมมูตบข้านเลป็กๆแหตงนภีรอยมูตหตางไปประมาณ 7 ไมลรทางตอนเหนสือจากทภีที่ๆซาอมูลตนัรงคตายอยมูตทภีที่ภมู
เขากธิลโบอา

ดนังนนัรน 8 ซาอผลจนงปลอมพระองคห์และทรงฉลองพระองคห์อยห่างอทืนึ่นเสดป็จออกไปพรผู้อมกฮับ
ชายสองคนไปหาหญอิงคนทรงในเวลากลางคทืน พระองคห์ตรฮัสวห่า "ขอททานายใหผู้ฉฮันโดยวอิญญาณ
ของคนตาย ฉฮันจะออกชทืนึ่อผผผู้ใดกป็ใหผู้เรมียกผผผู้นฮันี้นขนนี้นมา" ซาอมูลจทึงเดธินทางแบบพรางตนัวไปยนังบข้านเอน
โดรรในคสืนนนัรนและขอใหข้นางใชข้ศาสตรรลทึกลนับเพสืที่อตธิดตตอคนตายและนทาคนๆหนทึที่งกลนับมา

ทภีที่ถมูกพมูดถทึงตรงนภีรคสือโลกของศาสตรรลทึกลนับ พวกมนันสตวนใหญตเปป็นของปลอมซทึที่งถมูก
ออกแบบมาเพสืที่อหลอกลวงคนเหลตานนัรนทภีที่หนัวอตอนพอทภีที่จะไปขอคทาแนะนทาของมนัน อยตางไรกป็ตาม มภี
โลกของวธิญญาณอยมูตจรธิงๆและบางคนโดยอทานาจของพญามารกป็มภีวธิธภีตธิดตตอสสืที่อสารกนับพวกผภีปภีศาจ
จากบรธิบททภีที่ตามมา ดมูเหมสือนวตาแมตมดคนนภีร ไดข้รนับอนรุญาตใหข้มภีอทานาจฝตายวธิญญาณทภีที่จะนทาซามมูเอล



กลนับมาจากพวกคนตายไดข้จรธิงๆ ทภีที่ถมูกพมูดถทึงตรงนภีรคสือหลนักศาสนศาสตรรสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมเรสืที่อง
ความตายและสภาพของพวกเขาหลนังจากนนัรน

สตวนทภีที่นทามาประกอบรวมกนันของหลนักศาสนศาสตรรของพระคนัมภภีรรบตงบอกวตากตอนกล
โกธา สถานทภีที่ของคนตายทภีที่จากไปแลข้ว ทนัรงคนชอบธรรมและคนชนั ที่วกป็อยมูตในบรธิเวณใจกลางของ
แผตนดธินโลก ลมูกา 16 กลตาวชนัดเจนวตาพสืรนทภีที่สตวนหนทึที่งถมูกเรภียกวตาเมสืองบรมสรุขเกษม ซทึที่งถมูกสงวนไวข้
สทาหรนับคนชอบธรรมทภีที่ตายไปแลข้ว ขณะทภีที่พสืรนทภีที่อภีกสตวนคสือ สถานทภีที่แหตงไฟทภีที่ถมูกสงวนไวข้สทาหรนับ
คนอธรรม เมสืองบรมสรุขเกษมถมูกททาใหข้วตางเปลตาในชตวงเวลาระหวตางการสธิรนพระชนมรของพระ
ครธิสตรกนับการฟสืร นคสืนพระชนมรของพระองคร อยตางไรกป็ตาม มนันยนังมภีผลอยมูต ณ ชตวงเวลานภีร  แนตนอนวตา
ตอนนนัรนซามมูเอลอยมูตในเมสืองบรมสรุขเกษม โดยการทรงอนรุญาตของพระเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตาแมตมด
แหตงบข้านเอนโดรรไดข้รนับอนรุญาตใหข้มภีอทานาจทภีที่จะนทาซามมูเอลกลนับมาไดข้ชนั ที่วคราวอยตางนข้อยกป็ในรมูป
ของวธิญญาณ

1 ซมอ 28:9-10 แมตมดผมูข้นภีร เรธิที่มสงสนัยทนันทภี หญอิงคนนฮันี้นจนงทผลตอบพระองคห์วห่า 
"ดผเถอิด ทห่านทราบแลผู้ววห่าซาอผลทรงกระททาอะไร ทมีนึ่ไดผู้ขจฮัดคนทรงและพห่อมดแมห่มดเสมียจาก
แผห่นดอิน ททาไมทห่านจนงมาวางกฮับดฮักชมีวอิตของขผู้าพเจผู้าเลห่า เพทืนึ่อททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าถผกประหาร" นางเตสือน
ความจทาแขกของนางเรสืที่องคทาสนัที่งของซาอมูลเกภีที่ยวกนับศาสตรรลทึกลนับ นางกลนัววตาตนกทาลนังถมูกหลอกใหข้
ตธิดกนับ

อยตางไรกป็ตาม 10 แตห่ซาอผลทรงปฏอิญาณกฮับหญอิงนฮันี้นในพระนามของพระเยโฮวาหห์วห่า 
"พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด เจผู้าจะไมห่ถผกโทษเพราะเรทืนึ่องนมีนี้แนห่ฉฮันนฮันี้น" ชตางเปป็นเรสืที่อง
ทภีที่ผธิดคาด ในการททาขข้อตกลงกนับแมตมดคนหนทึที่ง ซาอมูลปฏธิญาณโดยออกพระนามของพระเยโฮวาหร
วตาจะไมตมภีอนันตรายเกธิดขทึรนกนับหญธิงทภีที่ใชข้ศาสตรรลทึกลนับคนนภีร เลย

1 ซมอ 28:11-12 ดนังนนัรน หญธิงนนัรนจทึงถามวตา "ทห่านจะใหผู้ขผู้าพเจผู้าเรมียกใครขนนี้นมา" ซา
อผลตรฮัสวห่า "เรมียกซามผเอลขนนี้นมาใหผู้ฉฮัน" 12 และเมทืนึ่อหญอิงคนนฮันี้นเหป็นซามผเอล จนงรผู้องเสมียงดฮัง และ
หญอิงนฮันี้นกราบทผลซาอผลวห่า "ไฉนพระองคห์จนงทรงลห่อลวงหมห่อมฉฮัน พระองคห์คทือซาอผล" ซาอมูลสนัที่ง



นางใหข้นทาซามมูเอลขทึรนมาซทึที่งเหป็นไดข้ชนัดวตานางททาตาม เนสืรอหาบนันททึกวตานางเหป็นซามมูเอลจรธิงๆและ
รข้องออกมาดข้วยความกลนัว บางทภีนางไมตไดข้คาดหวนังวตาจะมภีฤทธธิธ ขนาดนนัรนกป็เปป็นไดข้ ถทึงอยตางไรแลข้ว 
หญธิงผมูข้นภีร อยตางนข้อยกป็เหป็นวธิญญาณของซามมูเอลและมนันททาใหข้นางตกใจกลนัว จากนนัรนนางกป็ดมูออกวตาผมูข้
มาเยสือนยามคทที่าคสืนของนางเปป็นใคร นางจทึงอรุทานตตอซาอมูลวตา “ไฉนพระองครจทึงทรงลตอลวงหมตอม
ฉนัน พระองครคสือซาอมูล” ไมตเปป็นทภีที่ชนัดเจนวตานางไดข้ขข้อสรรุปนนัรนไดข้อยตางไร อาจเปป็นไดข้วตาวธิญญาณ
ของซามมูเอลแจข้งใหข้นางทราบวตาซาอมูลอยมูตทภีที่นนัที่นดข้วย

1 ซมอ 28:13-14 ซาอมูลพยายามททาใหข้นางหายกลนัว กษฮัตรอิยห์ตรฮัสแกห่นางวห่า "อยห่ากลฮัว
เลย เจผู้าไดผู้เหป็นอะไร" และหญอิงนฮันี้นกราบทผลซาอผลวห่า "หมห่อมฉฮันเหป็นเทพยเจผู้าองคห์หนนนึ่งเสดป็จขนนี้น
มาจากแผห่นดอิน" อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถมูกถามวตานางเหป็นอะไร นางกป็ตอบวตา หมห่อมฉฮันเหป็นเทพยเจผู้า
องคห์หนนนึ่งเสดป็จขนนี้นมาจากแผห่นดอิน อาจเปป็นไดข้วตาแมตมดผมูข้นภีร ไมตเคยเจอกนับการตอบรนับทภีที่ทรงพลนังมาก
เชตนนภีรมากตอนในการใชข้ศาสตรรลทึกลนับของนาง การเอตยถทึงเทพยเจข้าทภีที่ขทึรนมาจากแผตนดธินนตาจะหมาย
ถทึงสธิที่งมภีชภีวธิตฝตายวธิญญาณทภีที่ขทึรนมาจากแดนคนตายทภีที่อยมู ตเบสืรองลตาง เหป็นไดข้ชนัดวตาอทานาจใดกป็ตามทภีที่นาง
มภีกป็เปป็นมาโดยการอนรุญาตของพระเจข้าผมูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ

ซาอมูลจทึงถามวตา 14 "รผปรห่างของเขาเปป็นอยห่างไร" และนางตอบวห่า "เปป็นผผผู้ชายแกห่ขนนี้นมา มมี
เสทืนี้อคลบมกายอยผห่" แมตมดผมูข้นภีรพรรณนาถทึงวธิญญาณนนัรนทภีที่นางเหป็นวตาเปป็นชายแกตคนหนทึที่งทภีที่คลรุมกาย
ดข้วยเสสืรอ (นนัที่นคสือ หตมเสสืรอคลรุม) ซาอผลกป็ทรงทราบวห่าเปป็นซามผเอล พระองคห์ทรงโนผู้มพระกายลงถนง
ดอินกราบไหวผู้ เมสืที่อเหป็นวตาซามมูเอลถมูกนทาตนัวขทึรนมาจากเมสืองบรมสรุขเกษมใหข้มาอยมู ตตตอหนข้าเขาจรธิงๆ 
ซาอมูลกป็ไดข้แตตโนข้มกายลงตตอหนข้าเขา

หลนังจากไดข้รนับอนรุญาตจากพระเจข้า หญธิงผมูข้นภีรทภีที่ตธิดตตอกนับโลกวธิญญาณกป็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้นทา
ซามมูเอลกลนับมาจากพวกคนตายไดข้ชนั ที่วคราว เราควรระลทึกวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขทึรนกตอนกลโกธาและ
การฟสืร นคสืนพระชนมร ซามมูเอลปรากฏตนัวในรมูปแบบทภีที่ยนังไมน่เปป็นขขขึ้นจากตาย หนทึที่งในพระสนัญญาทภีที่
มหนัศจรรยรสทาหรนับครธิสเตภียนสมนัยพระคนัมภภีรรใหมตกป็คสือวตา แมข้รตางกายของเราจะถมูกฝนังไวข้เมสืที่อเสภียชภีวธิต
เรากป็จะไปอยมูตตตอเบสืรองพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทนันทภีในรมูปวธิญญาณ เมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับ



มา เรากป็จะถมูกรวมเขข้ากนับรตางกายของเราอภีกครนัร งซทึที่งจะถมูกชรุบใหข้เปป็นขทึรนในรมูปกายทภีที่ไดข้รนับสงตาราศภี
เหมสือนพระกายอนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีของพระองคร

1 ซมอ 28:15 เหป็นไดข้ชนัดวตาซามมูเอลไมตพอใจกนับการกระททาของซาอมูล แลผู้วซามผ
เอลพผดกฮับซาอผลวห่า "ทห่านรบกวนเราดผู้วยเรมียกเราขนนี้นมาททาไม" ซาอผลทรงตอบวห่า "ขผู้าพเจผู้ามมี
ความทบกขห์หนฮัก เพราะคนฟมีลอิสเตมียกทาลฮังมาททาสงครามกฮับขผู้าพเจผู้า และพระเจผู้าทรงหฮันจาก
ขผู้าพเจผู้าเสมียแลผู้ว มอิไดผู้ทรงตอบขผู้าพเจผู้าอมีกเลย ไมห่วห่าโดยผผผู้พยากรณห์ หรทือโดยความฝฮัน เพราะ
ฉะนฮันี้นขผู้าพเจผู้าจนงขอเรมียกทห่านขนนี้นมาเพทืนึ่อทห่านจะไดผู้แจผู้งวห่า ขผู้าพเจผู้าจะกระททาประการใดดมี"

เมสืที่อซามมูเอลถามเชตนนนัรน ซาอมูลกป็เลตายข้อนถทึงความทรุกขรลทาบากทภีที่ตนก ทาลนังเผชธิญอยมูต คนฟภีลธิส
เตภียไดข้รรุกรานแผตนดธินของเขาแลข้ว พระเจข้าไมตทรงตอบเขา ดนังนนัรน ซาอมูลจทึงขอคทาปรทึกษาจากซามมู
เอลผตานทางวธิธภีทภีที่ชนั ที่วรข้าย ดนังทภีที่เนสืรอหาทภีที่ตามมาจะบนันททึกไวข้ ซามมูเอลไมตใหข้คทาแนะนทาแกตซาอมูลเลย 
แตตเขากลนับประกาศถทึงการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะเกธิดแกตกษนัตรธิยรทภีที่กลนับสนัตยรอยตางนตาเกลภียดผมูข้นภีร

1 ซมอ 28:16-17 ในการตอบคทาถามทภีที่วตาททาไมพระเจข้าถทึงทรงเมธินเฉยซาอมูล ซามมูเอล
กป็ถามวตา "ในเมทืนึ่อพระเยโฮวาหห์ทรงหฮันจากทห่านเสมียแลผู้ว และเปป็นศฮัตรผของทห่าน ทห่านจะมาถาม
ขผู้าพเจผู้าททาไมเลห่า นภีที่เทตากนับเขาถามวตา “หากพระเจข้าไมตยอมชตวยทตานแลข้ว ทตานจะมาขอความชตวย
เหลสือจากขข้าพเจข้าททาไม” 17 พระเยโฮวาหห์ไดผู้ทรงกระททาแกห่ทห่านอยห่างทมีนึ่พระองคห์ตรฮัสบอกทาง
ขผู้าพเจผู้าแลผู้วนฮันี้น เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงฉมีกราชอาณาจฮักรนฮันี้นออกเสมียจากมทือของทห่าน และทรง
มอบใหผู้แกห่คนใกลผู้เคมียง คทือดาวอิด ความหมายอาจเปป็นไดข้วตาพระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาดาวธิดเพสืที่อเปป็น
กษนัตรธิยรแลข้ว นอกจากนภีร  แมข้วตาซาอมูลยนังไมตทราบเรสืที่องนภีร  พระเจข้ากป็ทรงฉภีกอาณาจนักรไปจากมสือของ
เขาแลข้วเพสืที่อมอบใหข้แกตดาวธิด

1 ซมอ 28:18-19 บางคนกป็ตนัรงคทาถามวตาวธิญญาณทภีที่มาปรากฏนภีร เปป็นวธิญญาณของซามมู
เอลจรธิงๆหรสือเปป็นการหลอกลวงของซาตานมากกวตา นนัที่นกป็เปป็นไปไดข้ อยตางไรกป็ตาม เนสืรอหาทภีที่ตาม
มากป็กลตาวชนัดเจนวตาผมูข้ทภีที่พมูดกนับซาอมูลกป็กลตาวแทนพระเจข้าอยตางเหป็นไดข้ชนัด มนันจทึงเปป็นไปไดข้วตาผมูข้ทภีที่ซา



อมูลเหป็นและไดข้ยธินคสือซามมูเอลจรธิงๆซทึที่งพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้เขาขทึรนมาททาหนข้าทภีที่ผมูข้พยากรณรเปป็น
ครนัร งสรุดทข้าย เนสืรอหาไมตไดข้บตงบอกวตาผมูข้ทภีที่ซาอมูลเหป็นและไดข้ยธินคสือคนอสืที่นทภีที่ไมตใชตซามมูเอลเอง

ซามมูเอลจทึงแจข้งใหข้ซาอมูลทราบวตา เพราะทห่านมอิไดผู้เชทืนึ่อฟฮังพระสบรเสมียงของพระเยโฮวาหห์ 
มอิไดผู้กระททาตามพระพอิโรธของพระองคห์ทมีนึ่ทรงมมีตห่ออามาเลข ฉะนฮันี้นพระเยโฮวาหห์จนงทรงกระททาสอินึ่ง
นมีนี้แกห่ทห่านในวฮันนมีนี้ มนันเปป็นเพราะการไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้าโดยตรงของซาอมูลทภีที่ททาใหข้เขาตข้องตกทภีที่นนั ที่ง
ลทาบากในตอนนนัรน นอกจากนภีร  ซามมูเอลกลตาวชนัดเจนมากๆวตาซาอมูลกทาลนังถมูกพระเจข้าตภีสอนโดยตรง
(ใหข้เราระลทึกถทึงเหตรุการณรของ 1 ซามมูเอล 13:13-14 และของ 1 ซามมูเอล 15:9 และ 28) การไมตเชสืที่อ
ฟนังพระเจข้าสตงผลทภีที่ตามมาอนันนตากลนัวโดยตรง นอกจากนภีร เชตนในกรณภีของซาอมูล การพธิพากษาของ
พระเจข้าไมตไดข้มาทนันทภีหลนังความบาปของเขา แตตมาทภีหลนัง อาจเปป็นไดข้วตาพระเจข้าทรงใหข้เวลาซาอมูล
เพสืที่อกลนับใจใหมต เขาไมตกลนับใจใหมตแตตเรธิที่มททาเรสืที่องทภีที่วธิปรธิตมากยธิที่งกวตาเดธิมเทตานนัรน พระเจข้าทรง
อดทนมานานพอแลข้ว ซาอมูลจบสธิรนแลข้ว

ในเรสืที่องนนัรน ซามมูเอลประกาศวตา 19 ยอินึ่งกวห่านฮันี้นอมีกพระเยโฮวาหห์จะทรงมอบออิสราเอล
พรผู้อมกฮับตฮัวทห่านไวผู้ในมทือของคนฟมีลอิสเตมีย พรบห่งนมีนี้ตฮัวทห่านพรผู้อมกฮับบ บตรชายทฮันี้งหลายของทห่านจะ
อยผห่กฮับเรา และพระเยโฮวาหห์จะทรงมอบกองทฮัพออิสราเอลไวผู้ในมทือของคนฟมีลอิสเตมียดผู้วย" ซามมูเอล
ททาหนข้าทภีที่ผมูข้พยากรณรเปป็นครนัร งสรุดทข้ายอยตางชนัดเจน แนตนอนวตาผตานทางการเปธิดเผยของพระเจข้า ซามมู
เอลกลตาวลตวงหนข้าวตาในวนันถนัดไปนนัรน พระเจข้าจะทรงมอบอธิสราเอลแกตคนฟภีลธิสเตภียในการศทึก พรรุตง
นภีร  ซาอมูลและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะสธิรนชภีวธิตและมาถทึงในเมสืองบรมสรุขเกษม บางคนตนัรง
คทาถามวตาซาอมูลรอดจรธิงๆหรสือไมต อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีรมภีการบตงบอกวตาเขารอด ซามมูเอลกลตาววตาใน
วนันถนัดไป ซาอมูลจะมาอยมูตดข้วยกนันกนับเขาในทภีทๆี่ เขาอยมูต นนัที่นคสือ ในเมสืองบรมสรุขเกษม นนั ที่นเปป็นสธิที่งทภีที่เกธิด
ขทึรนจรธิงๆ เขากนับบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะสธิรนชภีวธิตในการศทึกวนันถนัดไปนนัรน

1 ซมอ 28:20 ซามมูเอลไมตไดข้ปลอบใจซาอมูลเลย แตตเขากลนับแจข้งขตาวรข้ายทภีที่สรุดแทน
ดข้วยเหตรุนภีรซาอผลกป็ทรงลผู้มลงเหยมียดยาวบนพทืนี้นดอินในทฮันทมี กลฮัวยอินึ่งนฮักเพราะถผู้อยคทาของซามผเอล 



และไมห่มมีกทาลฮังเหลทืออยผห่ในพระองคห์ เพราะไมห่ไดผู้เสวยพระกระยาหารมาตลอดวฮันหนนนึ่งกฮับคทืนหนนนึ่ง
แลผู้ว ซาอมูลจบสธิรนแลข้ว เขาทราบเรสืที่องนภีรดภีและดข้วยเหตรุนภีร จทึงไมตมภีเรภีที่ยวแรงเหลสือในตนัวเขาเลย

1 ซมอ 28:21-25 ขณะเดภียวกนัน หญอิงนฮันี้นกป็เขผู้ามาหาซาอผล และเมทืนึ่อนางเหป็นวห่า
พระองคห์ตกพระทฮัยมาก จนงทผลวห่า "ดผเถอิด หญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์กป็ยห่อมเชทืนึ่อฟฮังรฮับสฮันึ่งของ
พระองคห์ ยอมเสมีนึ่ยงชมีวอิต และยอมฟฮังพระดทารฮัสทมีนึ่พระองคห์ตรฮัสสฮันึ่งทบกประการ 22 เพราะฉะนฮันี้น
บฮัดนมีนี้ขอพระองคห์จงฟฮังเสมียงหญอิงผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์บผู้าง ขอหมห่อมฉฮันไดผู้ถวายพระกระยาหาร
ตห่อพระพฮักตรห์พระองคห์สฮักหนห่อยหนนนึ่ง ขอพระองคห์เสวย เพทืนึ่อพระองคห์จะทรงมมีพระกทาลฮังเมทืนึ่อกลฮับ
ตามทางของพระองคห์" เมสืที่อเหป็นวตาแขกกษนัตรธิยรของนางเปป็นทรุกขรใจขนาดไหน หญธิงทภีที่ใชข้ศาสตรร
ลทึกลนับผมูข้นภีร อยตางนข้อยกป็เสนออะไรใหข้เขารนับประทาน

23 พระองคห์กป็ทรงปฏอิเสธ รฮับสฮันึ่งวห่า "ไมห่กอิน" แตห่มหาดเลป็กกฮับหญอิงนฮันี้นอผู้อนวอนพระองคห์ 
พระองคห์กป็ทรงฟฮังเสมียงของเขา พระองคห์ทรงลบกขนนี้นจากพทืนี้นดอินประทฮับบนเตมียง 24 หญอิงนฮันี้นมมี
ลผกวฮัวอผู้วนอยผห่ในบผู้านตฮัวหนนนึ่ง กป็รมีบฆห่าเสมีย เอาแปผู้งมานวดปอินี้งททาขนมปฮังไรผู้เชทืนี้อ  25 นางกป็นทามาถวาย
แกห่ซาอผลและทรงเสวยกฮับใหผู้มหาดเลป็ก เขารฮับประทาน แลผู้วกป็ทรงลบกขนนี้นเสดป็จกลฮับไปในคทืนนฮันี้น

นตาสนใจทภีที่วตาซาอมูลเปป็นทรุกขรเพราะคทาพยากรณรทภีที่เขาไดข้ยธินมากเสภียจนเขาลข้มหนข้าคะมทาลง
ถทึงดธิน สรุดทข้ายแลข้วเพราะการคะยนัรนคะยอของพวกมหาดเลป็กของเขาและหญธิงนนัรน เขาจทึงลรุกขทึรน
และนนัที่งบนเตภียง หญธิงนนัรนจทึงเตรภียมอาหารมสืรอหนทึที่งทภีที่เหมาะสทาหรนับกษนัตรธิยรมาใหข้เขากตอนเขาจากไป
คสืนนนัรน คทาบรรยายเกภีที่ยวกนับจรุดจบของซาอมูลเรธิที่มตข้นในบททภีที่ 31 สองบทตตอไปวกกลนับไปหาดาวธิด
และเหตรุการณรตตางๆทภีที่เกธิดขทึรนกนับเขา

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 29: กน่อนการเกวิดขขขึ้นจรวิงของเหตสุการณณ์เหลน่านนัขึ้นทขีที่ถมูกบรรยายไวน้
ในบททขีที่แลน้ว นนักประวนัตวิศาสตรณ์ทน่านนขีขึ้หนันไปพมูดถขงดาววิดและสถานการณณ์ของเขาในแผน่นดวินฟขีลวิส
เตขีย ทขีที่นนัที่น พวกเจน้านายฟขีลวิสเตขียคนอสืที่นๆทขีที่เตรขียมทนาสงครามกนับคนอวิสราเอลกป็ไมน่เหป็นดน้วยกนับการมขี
ดาววิดอยมูน่ฝน่ายตน ดาววิดจขงถมูกบนังคนับใหน้หนขี



1 ซมอ 29:1 เหป็นไดข้ชนัดวตาฉากหลนังเกธิดขทึรนกตอนเหตรุการณรเหลตานนัรนทภีที่ถมูก
หมายเหตรุไวข้ในบททภีที่แลข้ว คนฟภีลธิสเตภียยนังไมตไดข้ไปยนังทภีที่ราบเมสืองยธิสเรเอล ดมูขข้อ 10 ของบทนภีร  ดนังนนัรน
ผมูข้เขภียนทตานนภีร จทึงกทาลนังใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับเหตรุการณรตตางๆในชภีวธิตของดาวธิดกตอนการรรุกราน
อธิสราเอลของพวกเขาและการตนัรงคตายของพวกเขาทภีที่ชมูเนม ดมู 28:4

ฝห่ายคนฟมีลอิสเตมียชบมนบมกทาลฮังทฮันี้งสอินี้นอยผห่ทมีนึ่อาเฟก และคนออิสราเอลกป็ตฮันี้งคห่ายอยผห่ทมีนึ่นทนี้าพบซนนึ่งอยผห่
ในเมทืองยอิสเรเอล อาเฟกเปป็นเมสืองหนทึที่งบนทภีที่ราบชายฝนัที่งบนชายขอบทธิศเหนสือของแผตนดธินฟภีลธิสเตภีย
ประมาณสภีที่สธิบหข้าไมลรตอนใตข้ของชมูเนมในหรุบเขายธิสเรเอล ขณะเดภียวก นัน ซาอมูลไดข้เคลสืที่อนทนัพของ
เขาไปยนังปลายดข้านตะวนันออกของหรุบเขายธิสเรเอลแลข้วซทึที่งมภีนทร าพรุหนทึที่งอยมูตทภีที่นนัที่น เมสืที่อรวมขข้อมมูลนภีรกนับ
ขข้อมมูลทภีที่ใหข้ไวข้แลข้วใน 28:4 เหป็นไดข้ชนัดวตาคตายพนักของซาอมูลอยมูตขข้างๆนทราพรุแหตงหนทึที่งทภีที่อยมูตตธิดกนับภมูเขา
กธิลโบอา

1 ซมอ 29:2 ขณะเดภียวกนัน ในการเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการสงครามทภีที่จะเกธิดขทึรน 
เจผู้านายฟมีลอิสเตมียเดอินผห่านไปตามกองรผู้อยและกองพฮัน แตห่ดาวอิดกฮับคนของทห่านกป็ผห่านไปเปป็นกอง
หลฮังกฮับอาคมีช คทาทภีที่แปลวตา กองหลฮัง (อาคาโรวณ์น) มภีความหมายวตา 'ดข้านหลนัง' หรสือ 'การระวนังหลนัง' 
ในการเดธินขบวนทางทหารกตอนการสมูข้รบจรธิง ทหารฟภีลธิสเตภียหลายหนตวยกป็เดธินขบวนเพสืที่อการ
ตรวจตราโดยมภีอาคภีชกนับคนของเขาอยมูตหลนังสรุด คนของดาวธิดเดธินตามมาเปป็นกองหลนังของคน
ทนัรงหมด

1 ซมอ 29:3-5 เกธิดการโตข้เถภียงกนันยกใหญตเมสืที่อพวกเจข้านายของคนฟภีลธิสเตภียทภีที่เหลสือ
สนังเกตเหป็นดาวธิดกนับคนของเขาอยมูตในแถวของพวกเขาดข้วย แลผู้วเจผู้านายของคนฟมีลอิสเตมียกลห่าววห่า 
"พวกฮมีบรผเหลห่านมีนี้มาททาอะไรทมีนึ่นมีนึ่" และอาคมีชกป็รฮับสฮันึ่งแกห่เจผู้านายคนฟมีลอิสเตมียวห่า "นมีนึ่คทือดาวอิด
มหาดเลป็กซาอผลกษฮัตรอิยห์ออิสราเอลไมห่ใชห่หรทือ เขาอยผห่กฮับเรามาเปป็นวฮันเปป็นปมีแลผู้ว ตฮันี้งแตห่วฮันทมีนึ่เขาหนมีมา
หาขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้ายฮังไมห่พบความผอิดในตฮัวเขาเลย" อาคภีชพยายามปกปข้องดาวธิดโดยกลตาววตาเขา
ไดข้อยมูตกนับตนมาไมตเพภียงหลายวนันเทตานนัรนแตตมากกวตาหนทึที่งปภีดข้วย ดมู 1 ซามมูเอล 27:7 อาคภีชไมตมภีเรสืที่อง
ตข้องบตนเกภีที่ยวกนับดาวธิดเลย



อยตางไรกป็ตาม พวกเพสืที่อนๆชาวฟภีลธิสเตภียของเขากป็ไมตปนักใจเชสืที่อ 4 แตห่เจผู้านายฟมีลอิสเตมียโกรธ
ทห่าน และเจผู้านายฟมีลอิสเตมียทผลทห่านวห่า "ขอสห่งชายคนนฮันี้นกลฮับไป เพทืนึ่อใหผู้เขากลฮับไปยฮังทมีนึ่ทมีนึ่ทห่าน
กทาหนดใหผู้เขาอยผห่ และอยห่าใหผู้เขาลงไปรบพรผู้อมกฮับเรา เกรงวห่าเมทืนึ่อเรารบกฮัน เขาจะเปป็นศฮัตรผของ
เรา เพราะวห่าชายคนนมีนี้จะคทืนดมีกฮับเจผู้านายของเขาไดผู้อยห่างไร มอิใชห่ดผู้วยศมีรษะของคนทมีนึ่นมีนึ่ดอกหรทือ

พวกผมูข้บนัญชาการชาวฟภีลธิสเตภียทภีที่เหลสือสนัที่งอาคภีชใหข้สตงดาวธิดกลนับไป พวกเขากลนัววตาในการ
ศทึกทภีที่จะมภีขทึรนนนัรน ดาวธิดจะคสืนดภีกนับซาอมูลและหนันมาเลตนงานกทาลนังพลของคนฟภีลธิสเตภียจากดข้านหลนัง
ของพวกเขา พวกเขาไมตอยากเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับเขาเลย

นอกจากนภีร  พวกเขาเตสือนความจทาอาคภีชวตา 5 คนนมีนี้ดาวอิดมอิใชห่หรทือ ซนนึ่งเขารผู้องเพลงขฮับรทารฮับ
กฮันวห่า `ซาอผลฆห่าคนเปป็นพฮันๆและดาวอิดฆห่าคนเปป็นหมทืนึ่นๆ'" คนเปป็นหมสืที่นๆทภีที่ถมูกฆตาโดยดาวธิดนนัรน 
(ไมตวตาจะฆตาจรธิงๆหรสือเปป็นคทาเปรภียบเปรยกป็ตาม) อนันทภีที่จรธิงแลข้วกป็เปป็นคนฟภีลธิสเตภีย เหลตาผมูข้บนัญชาการ
คนฟภีลธิสเตภียทราบเรสืที่องนนัรนและพวกเขาจทึงไมตยอมใหข้ดาวธิดเปป็นพนันธมธิตรดข้วย

สธิที่งทภีที่เกธิดขทึรนตรงนภีรกป็คสือพระเจข้าทรงขนัดขวางมธิใหข้ดาวธิดสมูข้ก นับประชาชนของเขาเอง แมข้วตาดา
วธิดเรธิที่มทข้อใจและหนภีไปหาพวกฟภีลธิสเตภียแลข้วกป็ตาม พระเจข้ากป็จะไมตยอมใหข้เขาสมูข้โดยอยมูตฝตายคน
เหลตานนัรน พระเจข้าทรงมภีสธิที่งทภีที่ยธิที่งใหญตเตรภียมไวข้สทาหรนับดาวธิด พระองครจทึงทรงเขข้าแทรกแซงอยตางนตา
อนัศจรรยร

1 ซมอ 29:6-7 เมสืที่อเซป็งกนับเหตรุการณรทภีที่เกธิดขทึรน อาคมีชจนงเรมียกดาวอิดเขผู้ามารฮับสฮันึ่งแกห่
ทห่านวห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยผห่แนห่ฉฮันใด ทห่านไดผู้ปฏอิบฮัตอิตนเปป็นคนซทืนึ่อตรง และในการทมีนึ่
ทห่านออกทฮัพและยกทฮัพกลฮับรห่วมกฮับเรากป็เปป็นทมีนึ่ประเสรอิฐในสายตาของเรา เพราะเราไมห่เหป็นความ
ชฮันึ่วรผู้ายในตฮัวทห่านตฮันี้งแตห่วฮันทมีนึ่ทห่านมาอยผห่กฮับเราจนถนงวฮันนมีนี้ แตห่อยห่างไรกป็ตามเจผู้านายทฮันี้งหลายไมห่เหป็น
ชอบในเรทืนึ่องทห่าน 7 ฉะนฮันี้นขอทห่านกลฮับไปเสมีย จงไปอยห่างสฮันตอิเถอิด เพทืนึ่อไมห่ใหผู้เปป็นทมีนึ่ขฮัดใจเจผู้านายฟมี
ลอิสเตมียทฮันี้งหลาย"



แมข้กระทนั ที่งในแผตนดธินฟภีลธิสเตภีย ดาวธิดกป็ยนังประพฤตธิตนัวอยตางซสืที่อตรง เขาเปป็นคนชอบธรรม 
แมข้เขาทข้อใจเพราะเหตรุซาอมูลกป็ตาม ถทึงกระนนัรน อาคภีชกป็บอกใหข้ดาวธิดไปเพสืที่อเหป็นแกตหนข้าสหายชาว
ฟภีลธิสเตภียของเขา

1 ซมอ 29:8-10 ดาวธิดทนักทข้วงวตา และดาวอิดกป็ทผลอาคมีชวห่า "แตห่ขผู้าพระองคห์ไดผู้กระททา
สอินึ่งใด หรทือพระองคห์ไดผู้พบสอินึ่งใดในผผผู้รฮับใชผู้ของพระองคห์ ตฮันี้งแตห่วฮันทมีนึ่ขผู้าพระองคห์เขผู้ามารฮับราชการ
จนบฮัดนมีนี้วห่า ขผู้าพระองคห์ไมห่ควรจะไปรบกฮับศฮัตรผของกษฮัตรอิยห์เจผู้านายของขผู้าพระองคห์"

อยตางไรกป็ตาม อาคภีชไดข้แตตตอบเขาวตา 9 "เราทราบแลผู้ววห่าในสายตาของเราทห่านดมีอยห่างทผต
สวรรคห์องคห์หนนนึ่งของพระเจผู้า แตห่บรรดาเจผู้านายแหห่งฟมีลอิสเตมียกลห่าววห่า `อยห่าใหผู้เขาขนนี้นไปกฮับเราใน
การรบนมีนี้เลย' 10 เมทืนึ่อเปป็นอยห่างนมีนี้ ขอทห่านลบกขนนี้นแตห่เชผู้าพรผู้อมกฮับพวกพลแหห่งนายของทห่าน คทือคน
ทมีนึ่มากฮับทห่าน เมทืนึ่อพวกทห่านลบกขนนี้นในเวลาเชผู้ามทืด พอมมีแสงกป็จงออกเดอิน"

กระทนั ที่งในแผตนดธินของพระตตางดข้าว ดาวธิดกป็ทธิรงคทาพยานทภีที่ดภีไวข้  การทภีที่อาคภีชเอตยถทึง “พวกพล
แหตงนายของทตาน คสือคนทภีที่มากนับทตาน” กป็เปป็นวธิธภีของเขาในการพมูดถทึงคนของดาวธิด จากทภีที่อาคภีช
เหป็น คนของดาวธิดทภีที่เปป็นคนฮภีบรมูจรธิงๆแลข้วกป็เปป็นผมูข้รนับใชข้ของซาอมูล เขาจทึงสนัที่งดาวธิดใหข้ออกเดธินทาง
แตตเชข้าตรมูตวนันถนัดไป

1 ซมอ 29:11 ดนังนนัรนดาวอิดกฮับคนของทห่านจนงลบกขนนี้นตฮันี้งแตห่มทืดเพทืนึ่อออกเดอินในตอน
เชผู้า กลฮับไปยฮังแผห่นดอินฟมีลอิสเตมีย แตห่คนฟมีลอิสเตมียขนนี้นไปยฮังยอิสเรเอล เราจทาไดข้จากขข้อ 1 วตาเหตรุการณร
ทภีที่ถมูกบรรยายถทึงดข้านบนเกธิดขทึรนทภีที่อาเฟก ประมาณครทึที่งทางระหวตางแผตนดธินฟภีลธิสเตภียกนับทภีที่ราบยธิสเร
เอลซทึที่งเปป็นทภีทๆี่ การศทึกจะเกธิดขทึรน ดาวธิดจทึงกลนับไปทางใตข้สมูตศธิกลากซทึที่งเปป็นทภีที่ๆคตายทภีที่มนั ที่นของพวกเขา
อยมูต พวกเขาหารมูข้ไมตวตาเกธิดอะไรขทึรนตอนทภีที่พวกเขาไมตอยมูต

*****



ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 30: บทถนัดไปนขีขึ้ของ 1 ซามมูเอล นนาเสนอเหตสุการณณ์เกขีที่ยวกนับคนอา
มาเลขทขีที่มาปลน้นเมสืองศวิกลากตอนทขีที่ดาววิดไมน่อยมูน่และปฏวิกวิรวิยาของดาววิดทขีที่มขีตน่อเหตสุการณณ์นขีขึ้ มนันเปป็น
บทแหน่งความเชสืที่อทขีที่ยวิที่งใหญน่ในชน่วงเวลาแหน่งความตขงเครขียดยวิที่งนนัก

1 ซมอ 30:1-3 พอกลนับมายนังคตายทภีที่มนั ที่นของพวกเขาหลนังจากถมูกปฏธิเสธโดยพวกขรุน
ศทึกฟภีลธิสเตภีย ดาวธิดกนับคนของเขากป็พบกนับขตาวรข้าย อยผห่มาในวฮันทมีนึ่สามเมทืนึ่อดาวอิดกฮับคนของทห่านมาถนง
เมทืองศอิกลากปรากฏวห่าคนอามาเลขไดผู้มาปลผู้นทางภาคใตผู้กฮับปลผู้นศอิกลากแลผู้ว เขาชนะศอิกลากและ
เผาเสมียดผู้วยไฟ

ตอนทภีที่พวกเขาไมตอยมูต พวกกองปลข้นของคนอามาเลขกป็มาปลข้นเมสืองศธิกลากและเผามนันเสภีย 
คนอามาเลขเปป็นศนัตรมูอนันยาวนานของคนอธิสราเอลทภีที่อาศนัยอยมู ตทางตอนใตข้ของพวกเขาไปทาง
เขตแดนซภีนาย ยธิที่งกวตานนัรน คนเหลตานภีร ยนังอาฆาตแคข้นดาวธิดทภีที่ไปปลข้นพวกเขาดนังทภีที่มภีบนันททึกไวข้ใน 1 
ซามมูเอล 27:8

นอกจากนภีร  ในการปลข้นเมสืองศธิกลาก คนเหลตานภีร  2 จฮับผผผู้หญอิงกฮับทบกคนทมีนึ่อยผห่ในนฮันี้นไปเปป็น
เชลยทฮันี้งผผผู้ใหญห่และเดป็ก ไมห่ไดผู้ฆห่าผผผู้ใดเลย แตห่กวาดตผู้อนไปตามทางของเขา แมข้มธิไดข้ฆตาพวกผมูข้หญธิง
และเดป็กของดาวธิดกนับคนของเขา คนอามาเลขทภีที่มาปลข้นกป็จนับตนัวพวกเขาไปอยมูตดภี ดนังนนัรน 3 เมทืนึ่อดาวอิด
กฮับคนของทห่านมาทมีนึ่ตฮัวเมทือง ดผเถอิด เมทืองนฮันี้นถผกเผาดผู้วยไฟ และภรรยากฮับบบตรชายบบตรสาวของ
เขากป็ถผกกวาดไปเปป็นเชลย ชตางเปป็นการตข้อนรนับกลนับบข้านอนันเลวรข้ายจรธิงๆ!

1 ซมอ 30:4-5 ไมตจทาเปป็นตข้องกลตาวเลยวตาดาวธิดกนับคนของเขาเปป็นทรุกขรใจยธิที่งนนัก
แลผู้วดาวอิดกฮับประชาชนทมีนึ่อยผห่กฮับทห่านกป็รผู้องไหผู้เสมียงดฮังจนเขาไมห่มมีกทาลฮังจะรผู้องไหผู้อมีก พวกเขา
รข้องไหข้เสภียงดนังจนรข้องตตอไปอภีกไมตไหว 5 อาหอิโนอฮัมชาวยอิสเรเอล และอาบมีกายอิลภรรยาของนา
บาลชาวคารเมล ภรรยาทฮันี้งสองของดาวอิดกป็ถผกกวาดไปเปป็นเชลยดผู้วย ไมตมภีใครทภีที่ไมตไดข้รนับผลกระ
ทบจากหายนะครนัร งนภีร  รวมถทึงดาวธิดดข้วย



1 ซมอ 30:6 อยตางไรกป็ตามม อารมณรของคนของดาวธิดกป็เปลภีที่ยนจากความโศก
เศรข้าเปป็นความโกรธอยตางรวดเรป็ว พวกเขามองหาแพะรนับบาปทนันทภีและโทษดาวธิดวตาเปป็นตข้นเหตรุ
ของเหตรุการณรทภีที่เกธิดขทึรน และดาวอิดกป็เปป็นทบกขห์หนฮักเพราะประชาชนพผดกฮันวห่าจะขวผู้างทห่านเสมียดผู้วย
กผู้อนหอินดผู้วยจอิตใจของประชาชนตห่างกป็ขมขทืนึ่นมาก เพราะบบตรชายและบบตรสาวของเขา แตห่ดาวอิดกป็
มมีกทาลฮังขนนี้นในพระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของทห่าน

นภีที่ททาใหข้เราไดข้เหป็นถทึงอรุปนธิสนัยฝตายวธิญญาณของดาวธิด ดาวธิดไมตเพภียงเปป็นทรุกขรอยตางหนนัก
เพราะความสมูญเสภียของเขาเองเทตานนัรน แตตคนของเขายนังหนันมาเลตนงานเขาอภีกดข้วย แตตในโมงทภีที่มสืด
มธิดนนัรน ดาวธิดกป็หนันไปยนังทภีที่พทึที่งหนทึที่งเดภียวของเขา เขา “กป็มภีก ทาลนังขทึรนในพระเยโฮวาหรพระเจข้าของ
ทตาน” ทภีที่นตาสนใจกป็คสือวตาคทาทภีที่แปลวตา มมีกทาลฮังขนนี้น (ชาซนัค) ปกตธิแลข้วมภีความหมายวตา ‘เสรธิมกทาลนัง’ 
แมข้วตาโลกทนัรงใบของเขาดมูเหมสือนกทาลนังถลตมใสตหนัวเขา ดาวธิดกป็เสาะหาและพบพละกทาลนังในองครพระ
ผมูข้เปป็นเจข้า นภีที่ยนังเปป็นบทเรภียนหนทึที่งสทาหรนับประชากรของพระเจข้าจนทรุกวนันนภีร  เหมสือนทภีที่ดาวธิดจะเขภียน
ตตอมาในเพลงสดรุดภีหลายบทของเขา เขามนักทมูลขอองครพระผมูข้เปป็นเจข้าใหข้เปป็นพละก ทาลนังของเขา ดมู 
เพลงสดรุดภี 18:2, 25:1-2, 34:1, 8, 40:1, 2 ฯลฯ

1 ซมอ 30:7-8 แตตนนัที่นไมตใชตทภีที่พทึที่งหนทึที่งเดภียวทภีที่ดาวธิดแสวงหาจากองครพระผมูข้เปป็นเจข้า 
ในโมงทภีที่มสืดมธิดนนัรน ดาวอิดจนงพผดกฮับอาบมียาธารห์ปบโรหอิตบบตรชายของอาหอิเมเลควห่า "ขอนทาเอโฟดมา
ใหผู้ขผู้าพเจผู้า" อาบมียาธารห์กป็นทาเอโฟดมาใหผู้ดาวอิด อาบภียาธารรปรุโรหธิตไดข้หนภีมาหาดาวธิดเมสืที่อโดเอกฆตา
บธิดาและพภีที่นข้องของเขาซทึที่งเปป็นปรุโรหธิต ตอนทภีที่หนภีมาเขาไดข้เอาเอโฟดของมหาปรุโรหธิตตธิดมสือมา
ดข้วย ในเอโฟดของมหาปรุโรหธิตมภีอมูรธิมและธมูมมธิมทภีที่ใชข้เพสืที่อขอการทรงนทาของพระเจข้าในเรสืที่องหนทึที่งๆ

ดนังนนัรน 8 ดาวอิดทผลถามพระเยโฮวาหห์วห่า "สมควรทมีนึ่ขผู้าพระองคห์จะตอิดตามกองปลผู้นนมีนี้หรทือ 
ขผู้าพระองคห์จะขฮับทฮันเขาหรทือ" พระองคห์ตอบทห่านวห่า "จงตอิดตามเถอิด เจผู้าจะไปทฮันเขาแนห่ และจะ
เอาสอินึ่งสารพฮัดกลฮับคทืนแนห่"

ในโมงทภีที่มสืดมธิดยธิที่งนนัก ดาวธิดขอการทรงนทาของพระเจข้า เขาไปอธธิษฐานและถามพระเจข้าวตา
เขาควรไลตตธิดตามคนอามาเลขหรสือไมต ดาวธิดไดข้ประโยชนรจากอมูรธิมและธมูมมธิมซทึที่งเปป็นกข้อนหธิน



ศนักดธิธ สธิทธธิธ ทภีที่อยมูตบนเอโฟด ดข้วยวธิธภีทภีที่ไมตไดข้ถมูกอธธิบายไวข้ พระเจข้าจะทรงบอกพระประสงครของ
พระองครผตานทางหธินสองกข้อนนนัรน พวกมนันอาจถมูกทอดเหมสือนลมูกเตอ๋าและวธิธภีทภีที่หธินทนัรงสองตกลง
บนพสืรนกป็อาจบตงบอกวตาใชตหรสือไมตใชตสทาหรนับคทาถามนนัรนๆ เราทรุกวนันนภีร ไมตมภีสธิทธธิธ ใชข้อมูรธิมและธมูมมธิม
แลข้ว อยตางไรกป็ตาม เรากป็ยนังสามารถมาหาพระเจข้าเพสืที่อขอการทรงนทาของพระองครไดข้อยมู ต ดมู 
หมายเหตรุสทาหรนับสรุภาษธิต 3:5-6

ในการเสาะหาพระพนักตรรของพระเจข้าในเรสืที่องนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงบอกดาวธิดใหข้
ไลตตามคนอามาเลขไป นอกจากนภีร  ในการไลตตามนนัรน ดาวธิดกนับคนของเขาจะไดข้ทรุกอยตางทภีที่ถมูกเอา
ไปกลนับคสืนมาดข้วย

1 ซมอ 30:9-10 เมสืที่อไดข้รนับกทาลนังใจเชตนนนัรน ดาวอิดกป็ยกออกตอิดตามพรผู้อมกฮับคนทมีนึ่อยผห่
กฮับทห่านหกรผู้อยนฮันี้น และเขามาถนงลทาธารเบโสรห์ คนทมีนึ่ลผู้าหลฮังกป็พฮักอยผห่ทมีนึ่นฮันึ่น ลทาธารเบโสรรอยมูตหตางไป
ประมาณสธิบไมลรทางตอนใตข้ของศธิกลาก มนันไหลลงสมูตทะเลนนัรนทภีที่อยมูตทางใตข้ของกาซา คนทนัรงหมด
หกรข้อยคนของดาวธิดมาไกลถทึงเพภียงนภีร  แตตบางคนกป็หยรุดอยมูตทภีที่ลทาธารนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตา พวกเขาหมด
แรงจากการจทาใจไลตตธิดตาม 10  แตห่ดาวอิดตอิดตามตห่อไป ทฮันี้งตฮัวทห่านและคนสมีนึ่รผู้อย สองรผู้อยทมีนึ่
อห่อนเพลมียเกอินทมีนึ่จะขผู้ามลทาธารเบโสรห์กป็หยบดพฮักอยผห่ สองรข้อยคนอยมูตรนัร งทข้าย สภีที่รข้อยคนเดธินทางตตอไป
กนับดาวธิด

1 ซมอ 30:11-12 ขณะทภีที่พวกเขาไลตตธิดตามไปอยมูตนนัรน เขาทฮันี้งหลายพบชาวอมียอิปตห์คน
หนนนึ่งอยผห่ทมีนึ่กลางแจผู้ง จนงนทาเขามาหาดาวอิด ใหผู้ขนมปฮังและเขากป็รฮับประทานและใหผู้นทนี้าเขาดทืนึ่ม  12 และ
ใหผู้ขนมมะเดทืนึ่อแผห่นหนนนึ่งกฮับชห่อองบห่นแหผู้งสองชห่อ เมทืนึ่อเขารฮับประทานแลผู้ว จอิตใจของเขากป็ฟทืนี้นขนนี้น 
เพราะเขาไมห่ไดผู้รฮับประทานขนมปฮังหรทือดทืนึ่มนทนี้ามาสามวฮันสามคทืนแลผู้ว ชายผมูข้นตาสงสารคนนนัรนเกสือบ
ขาดนทราตายและหธิวตายหลนังจากถมูกปลตอยทธิรงไวข้เปป็นเวลาสามวนันเตป็มๆในดธินแดนดรุจทะเลทรายทภีที่
อยมูตใกลข้เคภียง

1 ซมอ 30:13-14 ชายคนนนัรนจทึงถมูกไตตสวน และดาวอิดถามเขาวห่า "เจผู้าเปป็นคนพวก
ไหน และเจผู้ามาจากไหน" เขาตอบวห่า "ขผู้าพเจผู้าเปป็นคนหนบห่มชาวอมียอิปตห์ เปป็นคนใชผู้ของคนอามา



เลขคนหนนนึ่ง เมทืนึ่อสามวฮันมาแลผู้วขผู้าพเจผู้าปห่วย นายขผู้าพเจผู้าจนงทอินี้งขผู้าพเจผู้าไวผู้ ขณะกทาลนังออกปลข้นอยมูต 
นายชาวอามาเลขของเขากป็ไมตตะขธิดตะขวงใจเลยกนับการทธิรงผมูข้รนับใชข้ทภีที่ปตวยของเขาใหข้ดมูแลตนัวเอง 
ผมูข้รนับใชข้คนนภีรกลตาวตตอไปอภีกวตา 14 เรามาปลผู้นทมีนึ่ถอินึ่นใตผู้ของคนเคเรธมี และปลผู้นทมีนึ่สห่วนของยผดาหห์ และ
ทมีนึ่ถอินึ่นใตผู้ของคาเลบ และเราเผาเมทืองศอิกลากเสมียดผู้วยไฟ"

เขตแดนทภีที่เรภียกวตา “ถธิที่นใตข้ของคนเคเรธภี” (หรสือเนเกฟของคนเคเรธภี) เปป็นสตวนหนทึที่งของ
แผตนดธินฟภีลธิสเตภียทภีที่ใหญตกวตา คนอามาเลขจทึงออกปลข้นทนัรงแผตนดธินฟภีลธิสเตภียตอนใตข้และเนเกฟ (ทธิศ
ใตข้) ของคาเลบในยมูดาหร พวกเขาเผอธิญไปปลข้นทภีที่เมสืองศธิกลากและเผามนันดข้วย คนอามาเลขนตาจะรมูข้
วตานภีที่เปป็นคตายฐานทภีที่มนั ที่นของดาวธิดและเพสืที่อแกข้เผป็ดเขาพวกเขาจทึงเผาและปลข้นสดมภรเมสืองนนัรนเสภีย 
นอกจากนภีร  คนอามาเลขอาจทราบดข้วยวตาดาวธิดไดข้รตวมสมทบเขข้ากนับคนฟภีลธิสเตภียแลข้วซทึที่งตตางเตรภียม
ตนัวททาสงครามกนับซาอมูลทภีที่ยธิสเรเอล พวกเขาจทึงอาจมภีใจกลข้าทภีที่จะปลข้นเมสืองศธิกลาก

1 ซมอ 30:15-16 ดาวธิดจทึงไตตสวนชาวอภียธิปตรคนนภีรตตอไป ดาวอิดถามเขาวห่า "เจผู้าจะพา
เราลงไปถนงกองปลผู้นนมีนี้หรทือไมห่" เขาตอบวห่า "ขอปฏอิญาณแกห่ขผู้าพเจผู้าในพระนามของพระเจผู้าวห่า 
จะไมห่ฆห่าขผู้าพเจผู้า และทห่านจะไมห่มอบขผู้าพเจผู้าไวผู้ในมทือนายของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจนงจะพาทห่านไปทมีนึ่
กองปลผู้นนฮันี้น" กตอนทภีที่จะใหข้ความรตวมมสือกนับดาวธิดตตอไป ชาวอภียธิปตรคนนภีรกขอใหข้ดาวธิดปฏธิญาณตตอ
พระพนักตรรพระเจข้าวตาเขาจะไวข้ชภีวธิตตน แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดตกลงตามนนัรน เหป็นไดข้
ชนัดวตาชายผมูข้นภีร รมูข้วตานายเกตาของตนนนัรนพนักอยมูตทภีที่ไหน

ดนังนนัรน 16 เมทืนึ่อเขาพาทห่านลงไปแลผู้ว ดผเถอิด กป็พบเขาทฮันี้งหลายแผห่กฮันอยผห่เตป็มดอินไปหมด ตห่าง
กอินและดทืนึ่มและเตผู้นรทาเพราะเขารอิบไดผู้ขผู้าวของมากมายมาจากแผห่นดอินฟมีลอิสเตมียและจากแผห่นดอินยผ
ดาหห์ ความหมายทภีที่สสืที่อจากเนสืรอหาตรงนภีรกป็คสือวตา คตายพนักของคนอามาเลขอยมูตลงไปทางใตข้อภีกและ
เหป็นไดข้ชนัดวตาอยมูตในหรุบเขากวข้าง พวกเขาก ทาลนังฉลองความสทาเรป็จของตนัวเองในการปลข้นแผตนดธินฟภีลธิ
สเตภียตอนใตข้และยมูดาหร ดาวธิดซทึที่งไดข้รนับความชตวยเหลสือจากชาวอภียธิปตรคนนนัรนกป็มองเหป็นศนัตรมูของเขา
กธินเลภีรยงกนันอยมูตเบสืรองลตาง ภารกธิจสอดแนมของเขาดทาเนธินไปโดยทภีที่ไมตมภีใครเหป็น



1 ซมอ 30:17-20 ดาวธิดจทึงสนัที่งกทาลนังพลของเขาและโจมตภีแบบไมตบอกกลตาวลตวงหนข้า
ในหรุบเขานนัรน และดาวอิดกป็ฆห่าฟฮันเขาตฮันี้งแตห่โพลผู้เพลผู้จนถนงเวลาเยป็นของวฮันรบห่งขนนี้น ไมห่มมีชายคนใด
หนมีรอดไปไดผู้สฮักคนเดมียว เวผู้นแตห่ชายสมีนึ่รผู้อยคนซนนึ่งขมีนึ่อผฐหนมีไป การโจมตภีแบบเลตนทภีเผลอของดาวธิด
ททาใหข้คนอามาเลขตนัรงตนัวไมตตธิดจรธิงๆ ดาวธิดจทึงโจมตภีตอนตะวนันตกดธินของวนันนนัรนและโจมตภีตตอไป
ตลอดคสืนนนัรนจนถทึงตะวนันตกดธินของวนันถนัดไป คนอามาเลขทภีที่หนภีไปไดข้ทนัรงหมดมภีสภีที่รข้อยคนซทึที่งเปป็น
คนหนรุตมทภีที่ขทึรนขภีที่อมูฐหนภีไปอยตางรวดเรป็ว ดาวธิดมภีคนเพภียงสภีที่รข้อยคน ทภีที่สสืที่อจากขข้อเทป็จจรธิงทภีที่ว ตาคนอามา
เลขสภีที่รข้อยคนหนภีไปไดข้กป็คสือวตา ก ทาลนังพลของพวกเขามภีเยอะกวตานนัรนมาก กระนนัรนพระเจข้ากป็ประทาน
ชนัยชนะยธิที่งใหญตแกตดาวธิด

เหมสือนทภีที่พระเจข้าไดข้ตรนัสกนับเขาไวข้ลตวงหนข้า 18 ดาวอิดไดผู้สอินึ่งของตห่างๆทมีนึ่คนอามาเลขรอิบคทืน
มาทฮันี้งหมด และดาวอิดชห่วยภรรยาทฮันี้งสองของทห่านรอดไดผู้ 19 ไมห่มมีอะไรขาดจากทห่านไปเลย ไมห่วห่า
เลป็กหรทือใหญห่ บบตรชายหรทือบบตรสาว ในสอินึ่งทมีนึ่รอิบไปหรทือสอินึ่งทมีนึ่เขาเหลห่านฮันี้นเอาไป ดาวอิดไดผู้คทืนมา
หมด ทรุกสธิที่งและทรุกคนทภีที่ถมูกคนอามาเลขเอาไปถมูกเอากลนับคสืนมาไดข้หมด ยธิ ที่งกวตานนัรน 20 ดาวอิดยฮัง
จฮับไดผู้บรรดาฝผงแพะแกะฝผงวฮัว และเขาไลห่ตผู้อนฝผงสฮัตวห์ไปขผู้างหนผู้าทห่านกลห่าววห่า "นมีนึ่เปป็นสห่วนหนนนึ่ง
ของดาวอิดรอิบมา" เหป็นไดข้ชนัดวตาปศรุสนัตวรทภีที่วตานนัรนเปป็นสธิที่งทภีที่ถมูกเอาไปตอนทภีที่คนอามาเลขปลข้นแผตนดธิน
ฟภีลธิสเตภีย ดาวธิดจทึงเอาสนัตวรเหลตานภีรมาพรข้อมกนับปศรุสนัตวรของพวกเขาเองทภีที่ถมูกเอากลนับคสืนมาดข้วย มนัน
กลายเปป็นของรธิบแหตงการสงครามของเขา

1 ซมอ 30:21-22 หลนังจากชนัยชนะครนัร งใหญตของพวกเขา แลผู้วดาวอิดกลฮับมายฮังคนสอง
รผู้อยผผผู้ทมีนึ่อห่อนเพลมียเกอินทมีนึ่จะตามดาวอิดไป ซนนึ่งใหผู้พฮักอยผห่ทมีนึ่ลทาธารเบโสรห์ และเขากป็ออกไปตผู้อนรฮับดา
วอิดและตผู้อนรฮับประชาชนทมีนึ่อยผห่กฮับทห่าน เมทืนึ่อดาวอิดเขผู้ามาใกลผู้ประชาชน ทห่านกป็คทานฮับเขาทฮันี้งหลาย 
เมสืที่อกลนับมาถทึงคนของเขาทภีที่เหลสือซทึที่งพนักหมดแรงอยมู ตทภีที่ลทาธารเบโสรร พวกเขากป็คทานนับกนันและกนัน

อยตางไรกป็ตาม 22 คนชฮันึ่วและคนอฮันธพาลทฮันี้งสอินี้นในพวกพลทมีนึ่ตอิดตามดาวอิดไปจนงกลห่าววห่า 
"เพราะเขาไมห่ไปกฮับเรา เราจะไมห่ใหผู้สอินึ่งทมีนึ่เรารอิบมาไดผู้แกห่เขาเลย นอกจากใหผู้ตห่างคนมาพาภรรยา
และบบตรของเขาไปกป็แลผู้วกฮัน" พวกคนอารมณรรข้อนทภีที่ททาตนัวแบบเดป็กๆในพรรคพวกของดาวธิดเรภียก



รข้องใหข้เพสืที่อนทหารทภีที่หมดแรงของพวกเขาไมตไดข้รนับสตวนแบตงในของรธิบของพวกเขาเลยยกเวข้นแตต
ใหข้ครอบครนัวของพวกเขาถมูกสตงคสืนใหข้แกตพวกเขาเทตานนัรน เทตาทภีที่พวกเขารมูข้ คนขภีร เกภียจเหลตานนัรนแคต
เกป็บของและไปทภีที่อสืที่นไดข้แลข้ว

1 ซมอ 30:23-25 ดาวธิดไมตขอมภีสตวนกนับจธิตใจทภีที่คธิดเลป็กคธิดนข้อยและเจข้าคธิดเจข้าแคข้นเชตน
นนัรนเลย แตห่ดาวอิดกลห่าววห่า "พมีนึ่นผู้องทฮันี้งหลายของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ทห่านอยห่าททาอยห่างนฮันี้นกฮับสอินึ่งซนนึ่งพระเยโฮ
วาหห์ทรงมอบแกห่เรา ผผผู้ไดผู้ทรงพอิทฮักษห์รฮักษาเราไวผู้ และทรงมอบกองปลผู้นซนนึ่งมาตห่อสผผู้กฮับเราไวผู้ในมทือ
ของเรา ดาวธิดมภีความเปป็นผมูข้ใหญตและวธิจารณญาณทภีที่ดภีทภีที่จะตระหนนักวตาพระเจข้าไดข้ประทานชนัยชนะ
แกตพวกเขาแลข้วและเขาจะไมตยอมใหข้มภีการแตกแยกกนันในหมมูตพวกเขาดข้วยเรสืที่องเลป็กนข้อยเชตนนนัรนเลย

ดาวธิดกลตาวตตอไปวตา 24  ในเรทืนึ่องนมีนี้ใครจะฟฮังเสมียงของทห่าน เพราะคนทมีนึ่ลงไปรบไดผู้สห่วน
แบห่งของเขาอยห่างไร คนทมีนึ่เฝผู้ากองสฮัมภาระอยผห่กป็ควรไดผู้สห่วนแบห่งอยห่างนฮันี้น ใหผู้เขาทฮันี้งหลายรฮับสห่วน
แบห่งเหมทือนกฮัน" เทตาทภีที่ดาวธิดทราบ คนเหลตานนัรนทภีที่ททาหนข้าทภีที่เปป็นกองระวนังหลนังและอยมูตเฝข้ากอง
สนัมภาระจะไดข้รนับสตวนแบตงในของรธิบแหตงชนัยชนะนนัรนดข้วย พวกเขาจะแบตงของรธิบกนับคนเหลตานนัรน
ดข้วย นอกจากนนัรน 25 ตฮันี้งแตห่นฮันี้นเปป็นตผู้นไป ดาวอิดกป็ตฮันี้งขผู้อนมีนี้ใหผู้เปป็นกฎเกณฑห์และกฎแกห่ออิสราเอลจน
ทบกวฮันนมีนี้ วธิจารณญาณทภีที่มภีปนัญญาของดาวธิดในเรสืที่องนภีรกลายเปป็นกฎสทาหรนับคนรรุตนตตอๆไป

1 ซมอ 30:26-31 คนอามาเลขไดข้ปลข้นถธิที่นใตข้บางสตวนของแผตนดธินยมูดาหรดข้วยใน
ระหวตางการออกปลข้นของพวกเขา ดนังนนัรน เมทืนึ่อดาวอิดมาถนงเมทืองศอิกลากแลผู้ว กป็สห่งของทมีนึ่รอิบไดผู้นฮันี้น
สห่วนหนนนึ่งไปใหผู้เพทืนึ่อน ซนนึ่งเปป็นพวกผผผู้ใหญห่ในยผดาหห์กลห่าววห่า "ดผเถอิด นมีนึ่เปป็นของขวฮัญฝากมาใหผู้ทห่าน
ซนนึ่งเปป็นสห่วนของของรอิบจากศฮัตรผของพระเยโฮวาหห์" อาจเปป็นไดข้วตาเมสืที่อกลนับมาถทึงเมสืองศธิกลากแลข้ว 
ดาวธิดกป็ตนัรงใจวตาจะสรข้างมนันขทึรนใหมตและอาศนัยอยมูตทภีที่นนัที่น เขาไมตมภีทภีที่อสืที่นทภีที่จะไปแลข้ว อยตางไรกป็ตาม เหป็น
ไดข้ชนัดวตาเขากป็คสืนสธิที่งทภีที่คนอามาเลขเอาไปแกตพวกพภีที่นข้องของเขาในยมูดาหรตอนใตข้ดข้วยใจกรรุณา

ยธิที่งกวตานนัรน ดาวธิดยนังสตงของรธิบบางสตวน 27 แกห่คนทมีนึ่อยผห่ในเบธเอล ในราโมททางภาคใตผู้ 
ในยฮัททมีร 28 ในอาโรเออรห์ ในสอิฟโมท ในเอชเทโมอา 29 ในราคาล ในหฮัวเมทืองของคนเยราเมเอล 



ในหฮัวเมทืองของคนเคไนตห์ 30 ในโฮรมาหห์ ในโคราชาน ในอาธาค 31 ในเฮโบรน คทือใหผู้แกห่ทบกตทาบล
ทมีนึ่ดาวอิดกฮับคนของทห่านไดผู้เคยไปๆมาๆ

สถานทภีที่แตตละแหตงดข้านบนเปป็นชรุมชนตตางๆในยมูดาหร (เบธเอลนตาจะหมายถทึงคภีรธิยาทเยอารธิม
ซทึที่งเปป็นทภีที่รมูข้จนักในชสืที่อเบธเอลดข้วย) สถานทภีที่ทรุกแหตงทภีที่ดาวธิดเคยไปบตอยๆกตอนหนข้านนัรนไดข้มภีสตวนแบตง
ในชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตของเขาเหนสือคนอามาเลขดข้วย เราไมตเพภียงเหป็นไดข้ชนัดถทึงความเอสืรอเฟสืร อของดา
วธิดเทตานนัรน แตตเหป็นถทึงความเฉลภียวฉลาดในเรสืที่องการเมสืองของเขาดข้วย แมข้วตาซาอมูลยนังคงเปป็นศนัตรมูคมูต
อาฆาตของเขาอยมูต ดาวธิดกป็ก ทาลนังสรข้างสะพานเชสืที่อมไปหาพวกพภีที่นข้องของเขาในยมูดาหรอยตางเงภียบๆ

*****

ภนพรวมของ 1 ซนมมเอล 31: จสุดสนใจของบทสสุดทน้ายนขีขึ้ของ 1 ซามมูเอลคราวนขีขึ้ยน้อนกลนับ
มายนังเหตสุการณณ์เหลน่านนัขึ้นทขีที่ลน้อมรอบซาอมูลแลน้ว ขณะทขีที่ดาววิดกนาลนังงน่วนอยมูน่กนับการผจญภนัยของเขากนับ
คนอามาเลข ซาอมูลกป็กนาลนังจะมาประลองฝขีมสือกนับคนฟขีลวิสเตขีย เนสืขึ้อหาเลน่าเรสืที่องตน่อจากทขีที่คน้างไวน้
ชนัที่วคราวในตอนทน้ายของบททขีที่ 28 คนอวิสราเอลพน่ายแพน้ในวนันนนัขึ้นและซาอมูลกนับบสุตรชายสามคน
จากสขีที่คนของเขากป็ถมูกฆน่าตาย บทนขีขึ้บนันทขกเกขีที่ยวกนับวนันรน้ายนนัขึ้นและเหตสุการณณ์ตน่างๆทขีที่เกวิดขขขึ้นหลนัง
จากนนัขึ้นทนันทขี

1 ซมอ 31:1-2 เนสืรอหาเลตาเรสืที่องตตอจากทภีที่คข้างไวข้ในตอนทข้ายของบททภีที่ 28 ซาอมูลใชข้
เวลาในคสืนนนัรนไปกนับการเขข้าทรงของแมตมดแหตงบข้านเอนโดรร ซามมูเอลไดข้แจข้งใหข้เขาทราบแลข้ววตา
เขาจะตายในวนันถนัดไป เรสืที่องราวในบทนภีรกป็เลตาตตอจากเหตรุการณรตอนนนัรน

ฝห่ายคนฟมีลอิสเตมียกป็ตห่อสผผู้กฮับคนออิสราเอล และคนออิสราเอลกป็หนมีไปใหผู้พผู้นหนผู้าคนฟมีลอิสเตมีย 
ลผู้มตายอยผห่ทมีนึ่บนภผเขากอิลโบอา 2  และคนฟมีลอิสเตมียกป็ไลห่ทฮันซาอผลกฮับพวกราชโอรส และคนฟมีลอิสเตมี
ยกป็ฆห่าโยนาธาน อาบมีนาดฮับ และมฮัลคมีชผวาราชโอรสของซาอผลเสมีย

ภมูเขากธิลโบอาเปป็นแดนเทสือกเขาทภีที่โผลตขทึรนจากปลายดข้านตะวนันออกเฉภียงใตข้ของหรุบเขายธิสเร
เอล ทภีที่นนัที่นการศทึกปะทรุขทึรนระหวตางกทาลนังพลของซาอมูลกนับคนฟภีลธิสเตภีย คนอธิสราเอลเพลภีที่ยงพลทราใน



การศทึกนนัรนเพราะวตาหลายคนถมูกฆตาตายทภีที่ภมูเขากธิลโบอา คนอธิสราเอลสตวนทภีที่เหลสือ (ซทึที่งรวมถทึงซาอมูล
กนับบรุตรชายทนัรงสามของเขาดข้วย) หนภีไปตอนถมูกตภีแตกโดยมภีคนฟภีลธิสเตภียไลตตามพวกเขาไปตธิดๆ 
นตาเศรข้าสทาหรนับซาอมูลทภีที่คนฟภีลธิสเตภียตามทนันพวกของเขาและฆตาบรุตรชายทนัรงสามคนของเขาเสภีย คสือ 
โยนาธาน อาบมีนาดฮับ และมฮัลคมีชผวา เหป็นไดข้ชนัดวตาอธิชโบเชทไมตไดข้มภีสตวนรตวมในการศทึกครนัร งนภีร

1 ซมอ 31:3 แมข้หนภีไปไดข้ชนั ที่วคราว การรบหนฮักกป็ประชอิดซาอผลเขผู้าไป นฮักธนผมา
พบพระองคห์เขผู้า พระองคห์กป็บาดเจป็บสาหฮัสดผู้วยฝมีมทือของนฮักธนผ ซาอมูลไดข้รนับบาดเจป็บปางตายเมสืที่อ
พวกนนักธนมูชาวฟภีลธิสเตภียยธิงโดนเขาเขข้า

1 ซมอ 31:4-5 เมสืที่อดมูออกวตาความตายกทาลนังเขข้ามาใกลข้ แลผู้วซาอผลรฮับสฮันึ่งคนถทือ
อาวบธของพระองคห์วห่า "จงชฮักดาบออก แทงเราเสมียใหผู้ทะลบเถอิด เกรงวห่าคนทมีนึ่มอิไดผู้เขผู้าสบหนฮัตเหลห่านมีนี้
จะเขผู้ามาแทงเราทะลบ เปป็นการลบหลผห่เรา" แตห่ผผผู้ถทืออาวบธไมห่ยอมกระททาตาม เพราะเขากลฮัวมาก ซา
อผลจนงทรงชฮักดาบของพระองคห์ออกทรงลผู้มทฮับดาบนฮันี้น เพราะกลนัวการดมูถมูกและอาจกลนัวความ
ทรมานของการถมูกฆตาตายโดยพวกศนัตรมูของเขาทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ ซาอมูลจทึงขอใหข้คนถสือเครสืที่อง
อาวรุธของตนจนัดการตนใหข้เสรป็จๆไป ชายหนรุตมคนนนัรนปฏธิเสธโดยอาจรมูข้วตาเขากทาลนังจะฆตาผมูข้ไดข้รนับ
การทรงเจธิมของพระเจข้า ดนังนนัรน ซาอมูลจทึงลข้มทนับดาบของตนัวเอง

มภีความสนับสนอยมูตบข้างเกภีที่ยวกนับการเสภียชภีวธิตจรธิงๆของซาอมูล แนตทภีเดภียวเขาไดข้รนับบาดเจป็บปาง
ตายโดยนทรามสือของคนฟภีลธิสเตภีย เมสืที่อคนถสือเครสืที่องอาวรุธของเขาปฏธิเสธทภีที่จะฆตาเขา ซาอมูลกป็ลข้มทนับ
ดาบของตนัวเองโดยหวนังวตานนัที่นจะเปป็นจรุดจบของเขา อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาไมตไดข้ตายทนันทภี 
2 ซามมูเอล 1:6-10 บนันททึกคทาพยานของคนอามาเลขทภีที่ผตานมาคนหนทึที่งซทึที่งมาเจอซาอมูลเขข้าพอดภี ทภีที่นนั ที่น
ซาอมูลซทึที่งไดข้รนับบาดเจป็บเพราะบาดแผลหลายแผล กป็ยนันตนัวเองกนับหอกของตนและขอใหข้คนอามา
เลขทภีที่ผตานมาคนนภีรปลธิดชภีพเขาใหข้เสรป็จๆไป เขากป็ททาตามทภีที่ขอ

ขณะเดภียวกนัน คนถสือเครสืที่องอาวรุธของซาอมูลกป็คธิดเอาเองวตานายของตนเสภียชภีวธิตแลข้ว 5 และ
เมทืนึ่อผผผู้ถทืออาวบธเหป็นวห่าซาอผลสอินี้นพระชนมห์แลผู้ว เขากป็ลผู้มทฮับดาบของเขาเองตายดผู้วย



1 ซมอ 31:6-7 นนัที่นเปป็นวนันทภีที่มสืดหมตนสทาหรนับคนอธิสราเอล ดฮังนฮันี้น ซาอผลกป็
สอินี้นพระชนมห์ ราชโอรสทฮันี้งสาม และผผผู้ถทืออาวบธของพระองคห์กป็สอินี้นชมีวอิตตลอด จนคนของพระองคห์
ทฮันี้งสอินี้นกป็ตายเสมียในวฮันเดมียวกฮัน 7 เมทืนึ่อคนออิสราเอลซนนึ่งอยผห่ฟากหบบเขาขผู้างโนผู้น และผผผู้ทมีนึ่อยผห่ฟากแมห่นทนี้า
จอรห์แดนขผู้างโนผู้นเหป็นคนออิสราเอลหนมีไป และเหป็นวห่าซาอผลกฮับราชโอรสของพระองคห์สอินี้นชมีพแลผู้ว 
เขากป็ทอินี้งบผู้านเมทืองของเขาเสมียหลบหนมีไป คนฟมีลอิสเตมียกป็เขผู้ามาอาศฮัยอยผห่ในนฮันี้น เมสืที่อกทาลนังพลทภีที่เหลสือ
อยมูตของซาอมูลซทึที่งอยมูตอภีกดข้านของหรุบเขายธิสเรเอลเหป็นวตากษนัตรธิยรของตนสธิรนชภีวธิตแลข้ว พวกเขากป็หนภีไป
คนอธิสราเอลทนัรงหมดในเขตแดนนนัรนซทึที่งอยมูตอภีกฝนัที่งหนทึที่งของแมตนทร าจอรรแดนกป็หนภีไปกนันหมดเชตนกนัน 
ระยะทางจากภมูเขากธิลโบอาซทึที่งเปป็นทภีที่ๆการศทึกเรธิที่มขทึรนไปจนถทึงแมตนทร าจอรรแดนคธิดเปป็นระยะทาง
ประมาณสธิบหข้าไมลรตามระยะทางอภีกาบธินไป จากนนัรนคนฟภีลธิสเตภียกป็ยข้ายเขข้ามาอาศนัยอยมูตในเมสือง
ตตางๆทภีที่วตางเปลตาแลข้วของอธิสราเอลในเขตแดนนนัรน

1 ซมอ 31:8-10 เนสืรอหากลนับมาพมูดถทึงผลพวงทภีที่ตามมาของการศทึกนนัรน อยผห่มาในวฮัน
รบห่งขนนี้น เมทืนึ่อคนฟมีลอิสเตมียมาปลดเสทืนี้อผผู้าจากคนทมีนึ่ถ ผกฆห่า กป็พบพระศพซาอผลและราชโอรสทฮันี้งสามอยผห่
บนภผเขากอิลโบอา 9 พวกเขาตฮัดพระเศมียรของซาอผล และถอดเครทืนึ่องอาวบธของพระองคห์ออก สห่งผผผู้
สทืนึ่อสารออกไปทฮันึ่วแผห่นดอินฟมีลอิสเตมีย เพทืนึ่อประกาศนทาเอาขห่าวนมีนี้ในเรทือนรผปเคารพ และในทห่ามกลาง
ประชาชนของเขา ซาอมูลมภีเหตรุผลอนันชอบธรรมแลข้วทภีที่ไมตอยากตายดข้วยนทรามสือของคนฟภีลธิสเตภีย เมสืที่อ
พวกเขาพบศพของเขาในวนันถนัดมา พวกเขากป็ไมตเพภียงถอดเครสืที่องอาวรุธของเขาออกไปเทตานนัรน แตต
ยนังตนัดศภีรษะของเขาออกดข้วย พวกเขาจทึงสตงเครสืที่องอาวรุธของเขากลนับไปยนังแผตนดธินฟภีลธิสเตภียเพสืที่อเปป็น
ถข้วยรางวนัลแหตงชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตของตน พวกเขาจทึงลธิงโลดในวธิหารพระตตางดข้าวของตนเพราะ
ชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตของพวกเขาทภีที่มภีเหนสือซาอมูลและคนอธิสราเอล

10  เขาเอาเครทืนึ่องอาวบธของพระองคห์บรรจบไวผู้ในวอิหารของพระอฮัชทาโรท และมฮัดพระศพ
ของพระองคห์ไวผู้กฮับกทาแพงเมทืองเบธชาน เครสืที่องอาวรุธของซาอมูลไปลงเอยอยมูตในวธิหารของพระอนัช
ทาโรท ซทึที่งเปป็นรมูปเคารพของเจข้าแมตของคนคานาอนัน ขณะเดภียวกนัน คนฟภีลธิสเตภียกป็เอาศพทภีที่ถมูกตนัด
ศภีรษะแลข้วของซาอมูลไปตอกตธิดไวข้ก นับกทาแพงเมสืองทภีที่ชสืที่อวตาเบธชาน (เบท เชอาน ในอธิสราเอล



ปนัจจรุบนัน) เบธชานเปป็นเมสืองหนทึที่งบนชายขอบดข้านทธิศตะวนันตกของหรุบเขาแมตนทร าจอรรแดน เหมสือนทภีที่
ซาอมูลเคยกลนัว คนฟภีลธิสเตภียหาทางทภีที่จะททาอะไรกป็ไดข้เพสืที่อททาใหข้เขาสธิรนศนักดธิธ ศรภี

1 ซมอ 31:11-13 ขตาวแพรตกระจายไปอยตางรวดเรป็วไมตใชตแคตเรสืที่องความพตายแพข้ของ
ซาอมูลเทตานนัรนแตตเรสืที่องการปฏธิบนัตธิอยตางเหยภียดหยามทภีที่คนฟภีลธิสเตภียกระททาก นับศพของเขาดข้วย ดนังนนัรน
เมทืนึ่อชาวยาเบชกอิเลอาดไดผู้ยอินวห่าคนฟมีลอิสเตมียกระททาอยห่างนฮันี้นกฮับซาอผล 12 ชายทมีนึ่กลผู้าหาญทบกคนกป็
ลบกขนนี้นเดอินคทืนยฮังรบห่งไปปลดพระศพของซาอ ผล และศพราชโอรสทฮันี้งสามลงเสมียจากกทาแพงเมทืองเบธ
ชาน และมาทมีนึ่เมทืองยาเบช ถวายพระเพลอิงเสมียทมีนึ่นฮันึ่น 13 เขากป็เกป็บอฮัฐอิไปฝฮังไวผู้ทมีนึ่ใตผู้ตผู้นไมผู้แหห่งหนนนึ่งใน
ยาเบช และอดอาหารเจป็ดวฮัน

ยาเบชกธิเลอาดเปป็นชรุมชนของคนอธิสราเอลในกธิเลอาดประมาณสธิบไมลรทางทธิศตะวนันออก
ของแมตนทร าจอรรแดน เมสืที่อพวกเขาไดข้ขตาววตาเกธิดอะไรขทึรนกนับซาอมูลและการทภีที่คนฟภีลธิสเตภียไดข้กระททา
ตตอศพของเขาอยตางเหยภียดหยาม พวกเขากป็ลรุกขทึรนทนันทภีและเดธินทางตลอดทนัรงคสืนเพสืที่อไปเอาศพของ
ซาอมูลและบรุตรชายทนัรงสามของเขาคสืนมา พอเอาศพของคนเหลตานนัรนกลนับคสืนมาแลข้ว พวกเขากป็เอา
ศพเหลตานนัรนกลนับไปยนังยาเบช

ไมตมภีความเหป็นเปป็นเอกฉนันทรวตาเกธิดอะไรขทึรนตตอไป มนันเปป็นเรสืที่องแปลกสทาหรนับธรรมเนภียม
ของคนฮภีบรมูทภีที่จะเผาศพคนตายในหมมูตพวกเขา ดข้วยเหตรุนภีร  บางคนจทึงถสือทรรศนะทภีที่วตา เมสืที่อเอาศพ
ของซาอมูลและเหลตาบรุตรชายของเขากลนับคสืนมาแลข้ว พวกเขากป็กน่อไฟใหข้แกตคนเหลตานนัรน นนัที่นคสือ 
พวกเขากตอกองไฟกองใหญตเพสืที่อเปป็นทภีที่ระลทึกถทึงคนเหลตานนัรน แนตนอนวตามนันเปป็นเชตนนนัรนในการฝนัง
ศพกษนัตรธิยรยธิวองครตตอๆมา ดมู 2 พงศาวดาร 16:14 และ 21:19

อยตางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วตาศพเหลตานนัรนถมูกเผาเพภียงแคตนนัรน หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง อาจเปป็น
ไดข้วตาพวกเขากลนัววตาคนฟภีลธิสเตภียจะมาและกระททาหมธิที่นเกภียรตธิศพของซาอมูลและบรุตรทนัรงสามของ
เขาอภีก ถทึงอยตางไรแลข้ว พวกเขากป็เอากระดมูกของกษนัตรธิยรของพวกเขาและโอรสทนัรงสามของทตานไป
ฝนัง เมสืองยาเบชจทึงไวข้ทรุกขรเปป็นเวลาเจป็ดวนันโดยการอดอาหารใหข้แกตกษนัตรธิยรทภีที่สธิรนพระชนมรแลข้วของ



ตน ดาวธิดจะประกาศเกภียรตธิครุณของชาวยาเบชในไมตชข้าสทาหรนับความกลข้าหาญของพวกเขาในการ
ใหข้เกภียรตธิซาอมูล หนนังสสือ 1 ซามมูเอลจทึงจบลงเพภียงเทตานภีร


