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ซามูเอลหน้ฉบั
บทีหนึง
นางฮันนาห์ปรารถนา
ได้บุตรชาย
มี ชายคนหนึ งเป็ นชาวรามาธาอิ มโซฟิ ม แห่ งแดนเทื อก
เขาเอฟราอิ ม ชื อเอลคานาห์
บุตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็ นบุตรชาย
เอลีฮู ผู้ เป็ นบุตรชายโทหุ ผู้ เป็ น
บุตรชายศูฟ คนเอฟราอิม
2ท่ านมี ภรรยาสองคน คนหนึ ง
ชื อฮั นนาห์ อี กคนหนึ งชื อเปนิ นนาห์ เปนิ นนาห์ มี บุตร แต่
ฮันนาห์ ไม่ มีบุตร
3 ฝ่ ายชายผู้ นี5 เคยขึ5 นไปจาก
เมื องของตนทุ กปี ไปนมั สการ
และถวายสั ต วบู ช าแด่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทีเมืองชี โลห์ ที
นั นมี บุ ต รชายสองคนของเอลี
ชื อโฮฟนี และฟี เนหั ส ผู้ เป็ น
ปุโรหิ ตแห่ งพระเยโฮวาห์
4ในวั นที เอลคานาห์ ถวายสั ตวบู ชา ท่ านก็ได้ แบ่ งส่ วนให้ แก่
เปนิ น นาห์ ภ รรยาของท่ า นและ
แก่ บุ ตรชายบุ ตรสาวทุ กคนของ
นาง
5 ท่ า นแบ่ ง ให้ ฮั น นาห์ ส องส่ วน
เพราะท่ านรั กฮั นนาห์ มาก แต่
พระเยโฮวาห์ ทรงปิ ดครรภ์ ของ
นางเสีย
6 ปรปั ก ษ์ ของนางก็ ยั วเย้ านาง
อย่ างรุนแรง เพื อกระทําให้ นาง
ระคายเคื องที พระเยโฮวาห์ ทรง

1

ปิ ดครรภ์ของนางเสีย
7เหตุ การณ์ก ็เป็ นอยู่ ดั งนี5 ปี แล้ ว
ปี เล่ า เมื อนางขึ5 นไปยั งพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ คราวใด
ปรปั กษ์ ของนางก็เคยยั วเย้ านาง
เพราะฉะนั5 นนางฮั นนาห์ จึ งร้ อง
ไห้ ไม่ รับประทานอาหาร
8 และเอลคานาห์ ส ามี ของนาง
จึ งถามนางว่ า "ฮั นนาห์ เธอ
ร้ องไห้ ทาํ ไม และเหตุ ใดเธอจึ ง
ไม่ รับประทานอาหาร และทําไม
จิ ตใจของเธอจึ งโศกเศร้ า สํา หรั บเธอฉั นไม่ ดี กว่ าบุ ตรชายสิ บ
คนหรือ"
9หลั งจากที ได้ รั บประทานอาหารและดื มที เมื อ งชี โลห์ แล้ ว
ฮันนาห์ กล็ ุกขึ5 น ฝ่ ายเอลีปุโรหิ ต
นั งอยู่ ที เก้ าอี5 ข้ างเสาประตู พระ
วิหารของพระเยโฮวาห์
นางฮันนาห์ปฏิ ญาณว่ าจะถวาย
บุ ตรชายคนนันแด่ พระเจ้า
10 นางเป็ นทุ กข์ ร้ อนใจมาก
อธิ ษฐานต่ อพระเยโฮวาห์ ร้องไห้
ครําครวญ
11 นางก็ปฏิญาณไว้ ว่า "โอ ข้ า
แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ถ้ า
พระองค์ จะทอดพระเนตรความ
ทุ กข์ ใจของหญิงผู้ รั บใช้ ของพระ
องค์ จริ งๆ และยั งระลึ กถึ งข้ า
พระองค์ และยังไม่ ลืมหญิงผู้ รับ
ใช้ ของพระองค์ แต่ จะทรงประ-

(I) ยชว IK:IK-IM; OP:QQ (O) พบญ OI:IR-IK (Q) อพย QP:IP, OQ; พบญ IO:R-K
(P) พบญ IO:IK-IM (R) ปฐก IT:I; QU:I-O (T) โยบ OP:OI (M) นรธ P:IR
(V) I ซมอ Q:Q (IU) โยบ K:II (II) ปฐก M:I; OM:OU; กดว T:R; QU:T-II; วนฉ IQ:R
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หน้ า 565
I ซามู เอล I
ทานบุตรชายแก่ หญิงผู้ รับใช้ ของ องค์น5 ั น"
พระองค์สักคนหนึ งแล้ ว ข้ าพระ 18 และนางก็กล่ าวว่ า "ขอให้
องค์ จะถวายเขาไว้ แด่ พระเยโฮ- หญิงผู้ รับใช้ ของท่านได้ รับความ
วาห์ ตลอดชี วิตของเขา และมี ด กรุ ณ าในสายตาของท่ า นเถิ ด "
โกนจะไม่ แตะต้ องศี รษะของเขา แล้ วหญิ ง นั5 นก็ ไ ปตามทางของ
เลย"
นางและรับประทานอาหาร และ
12 อยู่ มา เมื อนางยั งอธิ ษฐาน สี ห น้ าของนางก็ ไ ม่ เ ศร้ าหมอง
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ อยู่ อีกต่ อไป
นั5 น เอลีกส็ ังเกตดูปากของนาง
19 เขาทั5 งหลายลุ กขึ5 นแต่ เช้ าตรู่
13 ฝ่ ายฮั น นาห์ น5 ั นนางพู ด แต่ นมั สการต่ อพระพั กตร์ พระเยในใจ ริ มฝี ปากของนางมุ บมิ บ โฮวาห์ แล้ วเขาทั5 งหลายก็กลั บ
เท่ านั5 น ไม่ ได้ ยินเสี ยงของนาง ไปบ้ านทีรามาห์ และเอลคานาห์
เพราะเหตุ น5 ี เอลี จึ งสําคั ญว่ านาง ก็สมสู่ กั บฮั นนาห์ ภรรยาของตน
มึนเมา
และพระเยโฮวาห์ ท รงระลึ กถึ ง
14 เอลีจึงพูดกับนางว่ า "เธอจะ นาง
เมาไปนานสั กเท่ าใด ทิ5 งเหล้ า
การกําเนิดของซามู เอล
องุ่ นเสียเถิด"
20 และอยู่ มาเมื อถึ งกาลกํา 15 แต่ ฮันนาห์ ตอบว่ า "มิใช่ เช่ น หนด ฮั นนาห์ ก ็ต5 ั งครรภ์ คลอด
นั5 นเจ้ าค่ ะ ดิ ฉันเป็ นหญิ งที มี บุ ตรชายคนหนึ ง
และนาง
ทุ กข์ หนั ก ดิ ฉั นมิ ได้ ดื มเหล้ า เรี ยกชื อเด็กนั5 นว่ า ซามู เอล
องุ่ นหรื อเมรั ย แต่ ดิ ฉั นระบาย เพราะนางกล่ าวว่ า "ดิฉันทู ลขอ
ความในใจของดิ ฉันออกต่ อพระ มาจากพระเยโฮวาห์ "
พักตร์พระเยโฮวาห์
21 ฝ่ ายเอลคานาห์ และทุ กคน
16 ขออย่ าถื อ ว่ าหญิ ง ผู้ รั บ ใช้ ในครอบครั วของท่ าน
ขึ5 น
ของท่ านเป็ นหญิ งอั นธพาล ที ไปถวายสั ตวบู ชาประจํา ปี แด่
ดิ ฉั น พู ด ตลอดมานั5 นก็ พู ดด้ วย พระเยโฮวาห์ และทํา ตามคํา
ความกระวนกระวายและความ ปฏิญาณของท่าน
ทุ รนทุ รายมาก"
22 แต่ ฮั น นาห์ มิ ไ ด้ ขึ5 นไปด้ วย
17 แล้ วเอลี ก ็ตอบว่ า "จงกลั บ เพราะนางบอกสามีว่า "ฉันจะไม่
ไปเป็ นสุ ขเถิ ด ขอพระเจ้ าแห่ ง ไปจนกว่ าเด็กคนนี5 หย่ านมแล้ ว
อิ ส ราเอลโปรดประทานตามที ฉันจะพาเขาขึ5 นไป เพื อเขาจะได้
เจ้ าได้ อธิ ษ ฐานทู ลขอต่ อพระ ปรากฏตัวต่ อพระพักตร์พระเย(IR) โยบ QU:IT; สดด PO:P; TO:M; ยก O:IV (IT) พบญ IQ:IQ
(IK) วนฉ IM:T; I ซมอ OR:QR (IM) ปฐก QQ:IR; นรธ O:IQ (IV) ปฐก P:I; OI:I
(OI) พบญ IO:II; I ซมอ I:Q (OO) อพย OI:T; I ซมอ I:II
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I ซามู เอล I, O
หน้ า 566
โฮวาห์ และอยู่ ทีนั นตลอดไป"
ทีนั น
23 เอลคานาห์ ส ามี บอกนางว่ า
การอธิษฐานอันชื, นชมยินดี
"จงทํา ตามที เธอเห็ น ชอบเถิ ด
ของนางฮันนาห์
รออยู่ จนให้ เขาหย่ านม ขอเพียง
นางฮั นนาห์ ได้ อธิ ษฐานและ
ให้ พระดํา รั ส ของพระเยโฮวาห์
กล่ าวว่ า "จิตใจของข้ าพเจ้ า
สํา เร็จเถิ ด" นางนั5 นก็คอยอยู่ ชื นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระ
และให้ บุตรชายกินนมของตัวจน เยโฮวาห์ เขาของข้ าพเจ้ าถู กเชิ ด
นางให้ เขาหย่ านม
ชู ข5 ึ น ปากของข้ าพเจ้ าก็อ้ากว้ าง
นางฮันนาห์มอบซามู เอลไว้
เข้ าใส่ ศั ตรู ของข้ าพเจ้ า เพราะ
กับพระเจ้า
ข้ าพเจ้ าเปรมปรี ดX ิ ในความรอด
24 และเมื อนางให้ เขาหย่ า นม ของพระองค์
แล้ ว นางก็พาเขาขึ5 นไปพร้ อม 2 ไม่ มี ผ้ ู ใดบริ สุ ท ธิX ดั ง พระเยกับวัวผู้ สามตัว แป้ งหนึ งเอฟาห์ โฮวาห์ ไม่ มีผ้ ู ใดนอกเหนือพระ
และนํา5 องุ่ นหนึ งขวดหนั ง และ องค์ ไม่ มีศิลาใดเหมือนพระเจ้ า
นางก็ นาํ เขามาที พระนิ เ วศของ ของข้ าพเจ้ าทั5งหลาย
พระเยโฮวาห์ ทีเมื องชี โลห์ และ 3 อย่ าพู ดโอหั งอี กต่ อไปเลย
อย่ าให้ ความจองหองออกมา
เด็กนั5 นก็ยังเล็กอยู่
25 แล้ วเขาทั5 งหลายก็ฆ่ าวั วผู้ ตั ว จากปากของเจ้ าเลย เพราะพระ
เยโฮวาห์ ท รงเป็ นพระเจ้ าของ
นั5 นและนําเด็กมาหาเอลี
26 นางก็กล่ าวว่ า "โอ ท่านเจ้ า ความรู้ การกระทําทั5งหลายพระ
ข้ า ท่านมีชีวิตอยู่ แน่ ฉันใด ท่าน องค์ทรงเป็ นผู้ ชั งตรวจ
เจ้ าข้ า ดิ ฉันเป็ นผู้ หญิ งที ยืนอยู่ 4คั นธนู ของผู้ มี กาํ ลั งก็หั ก แต่
ที นี ต่ อหน้ าท่ าน และอธิ ษฐาน ผู้ ทีซวนเซก็ได้ กาํ ลังมาคาดเอว
5บรรดาคนที เ คยกิ น อิ มก็ ต้ อง
ต่ อพระเยโฮวาห์
ออกรั บจ้ างหากิ น แต่ คนที เคย
27 ดิ ฉั น อธิ ษฐานขอเด็ ก คนนี5
และพระเยโฮวาห์ ประทานตาม หิ วก็หยุดหิ ว คนทีเป็ นหมันกําคําทู ลขอของดิฉัน
เนิดบุตรเจ็ดคน แต่ นางทีมีบุตร
28 เพราะฉะนั5 น ดิ ฉั นจึ งให้ มากก็เหี ยวแห้ งไป
ยื ม เขาไว้ แด่ พระเยโฮวาห์ ด้ วย 6พระเยโฮวาห์ ทรงประหารและ
ตราบใดที เขามีชีวิตอยู่ ดิฉันจะ ทรงให้ มีชีวิต พระองค์ทรงนําลง
ให้ ยื ม เขาไว้ แด่ พ ระเยโฮวาห์ " ไปถึงแดนคนตายและก็นาํ ขึ5 นมา
และเขาก็นมั สการพระเยโฮวาห์ 7 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้

2

(OQ) กดว QU:K (OP) กดว IR:V-IU (OR) ลก O:OO (OT) O พกษ O:O, P (OK) มธ K:K
(OM) ปฐก OP:OT, RO (I) สดด 9:14; IQ:R (O) อพย IR:II (P) สดด QK:IR; PT:V
(R) สดด IIQ:V; อสย RP:I (T) พบญ QO:QV (K) โยบ I:OI; สดด KR:K
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I ซามู เอล O
ยากจนและทรงกระทํา ให้ มั งคั ง พระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงกระทําให้ ตาํ ลงและ 13 ธรรมเนี ยมของปุ โรหิ ต ที มี
พระองค์ทรงยกขึ5 น
ต่ อประชาชนเป็ นอย่ างนี5 เมื อมี
8พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ5 น ประชาชนคนใดถวายเครื องสั ตว
จากผงคลี พระองค์ ทรงยกคน บู ชา คนใช้ ของปุ โรหิ ตจะเข้ า
ขอทานขึ5 นจากกองขยะ กระทํา มามื อถื อขอเกี ยวเนื5 อสามง่ า ม
ให้ เขานั งร่ วมกั บเจ้ านาย และ ขณะเมื อเนื5 อกําลังต้ มอยู่
ได้ ที นั งอั น มี เ กี ยรติ เ ป็ นมรดก 14 เขาจะเอาขอเกี ยวเนื5 อแทง
เพราะว่ าเสาแห่ งพิ ภพเป็ นของ เข้ าไปในกระทะ หรื อหม้ อหู
พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงวาง หรื อหม้ อขนาดใหญ่ หรื อหม้ อ
พิภพไว้ บนนั5 น
ธรรมดา ขอเกี ยวเนื5 อติ ดอะไร
9 พระองค์ จ ะทรงดู แลย่ า งเท้ า ขึ5 นมา ปุโรหิ ตก็เอาสิ งนั5 นไปเป็ น
ของวิ สุ ทธิ ชนของพระองค์ แต่ ของตน ทีเมืองชี โลห์ เขาก็กระคนชั วจะต้ องนิ งอยู่ ในความมื ด ทําเช่ นนั5 นแก่ คนอิสราเอลทุ กคน
เพราะว่ ามนุ ษย์จะชนะด้ วยกําลั ง ทีมาทีนั น
ของตนก็หาไม่
15 ยิ งกว่ านั5 นอี ก ก่ อนทีเขาเผา
10 ศั ตรู ของพระเยโฮวาห์ จะ ไขมั น คนใช้ ของปุโรหิ ตเคยเข้ า
แตกเป็ นชิ5 นๆ พระองค์ จะทรง มากล่ าวแก่ ชายผู้ กระทําบู ชานั5 น
เอาฟ้ าร้ องในสวรรค์ ต่ อสู้ เขา ว่ า "ขอเนื5 อไปให้ ปุ โรหิ ตทอด
พระเยโฮวาห์ จะทรงพิ พากษาที ท่ านไม่ รั บเนื5 อต้ มจากเจ้ า ท่ าน
สุ ดปลายพิ ภพ พระองค์ จะทรง ต้ องการเนื5 อดิบ"
ประทานกํา ลั ง แก่ กษั ต ริ ย์ ข อง 16 และถ้ าชายคนนั5 นกล่ า วแก่
พระองค์ และจะทรงยกย่ องเขา เขาว่ า "ขอให้ เขาเผาไขมั นเสี ย
ของผู้ ทีพระองค์ทรงเจิมไว้ "
ก่ อน แล้ วจงเอาไปตามชอบใจ
11 แล้ วเอลคานาห์ ก็ ก ลั บไป เถิด" เขาจะตอบว่ า "ไม่ ได้ เจ้ า
บ้ านที รามาห์ และเด็กนั5 นก็ ต้ องให้ เดีY ยวนี5 ถ้ าไม่ ให้ ข้าก็จะ
ปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ต่ อ หน้ า เอาไปโดยใช้ กาํ ลัง"
เอลีปุโรหิ ต
17 ดั งนี5 แหละบาปของคนหนุ่ ม
บุ ตรชายทังสองของเอลี
ทั5 งสองนั5 นจึ งใหญ่ หลวงนั กต่ อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
ไม่ รู ้จักพระเจ้า
12 ฝ่ ายบุ ตรชายทั5 งสองของเอลี ว่ า คนเหล่ านั5 นได้ ดู หมิ นของ
เป็ นคนอั นธพาล เขามิ ได้ ร้ ู จั ก ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
(M) โยบ QT:K; QM:P-T; ลก I:RO (V) รม Q:IV; I ปต I:R
(IU) สดด O:V; IM:IQ-IP; OI:I, K; MV:OP; VT:IQ (IO) พบญ IQ:IQ; วนฉ O:IU
(IP) I ซมอ I:Q (IR) ลนต Q:Q-R, IT (IK) ปฐก T:II; มลค O:K-V
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I ซามู เอล O
หน้ า 568
ซามู เอลปรนนิบตั ิ พระเจ้า
สองว่ า "ทําไมเจ้ าจึงกระทําเช่ น
นั5 น เพราะเราได้ ยิ นจากประชา
ตังแต่ เป็ นเด็ก
18 แต่ ซามู เอลปรนนิ บั ติ อยู่ ต่ อ ชนทั5 งปวงถึ งความชั วซึ งเจ้ า
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ เป็ น กระทํา
เด็กคนที คาดเอวด้ วยเอโฟดผ้ า 24 ลูกเราเอ๋ย อย่ าทําเลยเพราะ
เรื องที เราได้ ยินไม่ ดี เลย ลู กทํา
ป่ าน
ให้
ประชาชนของพระเยโฮวาห์
19 ฝ่ ายมารดาเคยเย็บเสื5 อเล็กๆ
นํามาให้ เขาทุ กปี เมื อนางขึ5 นไป ทําการละเมิด
พร้ อมกั บสามี เพื อถวายเครื อง 25 ถ้ ามนุ ษย์ คนใดกระทําผิดต่ อ
มนุ ษย์ ด้ วยกั น ผู้ วิ นิ จฉั ยจะ
บูชาประจําปี
20 แล้ วเอลี เคยอวยพรเอลคา- วินิจฉัยให้ เขา แต่ ถ้ามนุ ษย์กระนาห์ และภรรยาของเขา กล่ าวว่ า ทําบาปต่ อพระเยโฮวาห์ ใครจะ
"ขอพระเยโฮวาห์ ประทานเชื5 อ ทู ลขอเพื อเขาได้ เล่ า" แต่ เขาทั5ง
สายแก่ ท่านโดยหญิงคนนี5 แทน สองหาได้ ฟั ง เสี ยงบิ ด าของเขา
คนที นางให้ ยื มไว้ แด่ พระเยโฮ- ไม่ เพราะว่ าเป็ นนํา5 พระทัยของ
วาห์ " แล้ วเขาทั5 งหลายก็กลั บ พระเยโฮวาห์ ที จะทรงประหาร
เขาเสีย
บ้ านของตน
21 และพระเยโฮวาห์ ทรงเยี ยม 26 ฝ่ ายกุ ม ารซามู เอลก็ เ ติ บโต
เยี ยนฮั นนาห์ และนางก็ได้ ต5 ั ง ขึ5 นและเป็ นที ชอบมากขึ5 นเฉพาะ
ครรภ์ ค ลอดบุ ต รเป็ นชายสาม พระเยโฮวาห์ และต่ อหน้ าคนทั5 ง
หญิ งสอง และกุ มารซามู เอลก็ ปวงด้ วย
พระเจ้าทรงสาปแช่ ง
เติ บโตขึ5 นเฉพาะพระพั กตร์ พระ
วงศ์วานของเอลี
เยโฮวาห์
ความชัว, ร้ายของ
ตลอดไปเป็ นนิตย์
บุ ตรชายทังสองของเอลี
27 ครั5 งนั5 นมี บุ รุ ษของพระเจ้ า
22 ฝ่ ายเอลี ชรามากแล้ ว และ มาหาเอลี กล่ าวแก่ ท่านว่ า "พระ
`เรา
ท่ านได้ ยิ นถึ งเรื องราวทั5 งสิ5 นที เยโฮวาห์ ตรั สดั งนี5 ว่ า
บุ ตรชายทั5 งสองของท่ านกระทํา ได้ เผยเราเองให้ แจ้ งแก่ เ รื อ น
แก่ คนอิ สราเอล เช่ นว่ าเขาเข้ า บรรพบุรุษเจ้ า เมื อเขาทั5งหลาย
หาหญิ งที ปรนนิ บัติ อยู่ ที ทางเข้ า อยู่ ในอี ยิ ปต์ ใ ต้ บั ง คั บวงศ์ วาน
ของฟาโรห์
พลับพลาแห่ งชุ มนุ มด้ วย
23 และท่ านก็ ว่ ากล่ าวเขาทั5 ง 28 และเราได้ เลื อกเขาออกจาก
(IM) อพย OM:P; I ซมอ O:II (IV) I ซมอ I:Q, OI (OU) ปฐก IP:IV; I ซมอ I:II
(OI) ปฐก OI:I; วนฉ IQ:OP (OO) อพย QM:M (OR) กดว IR:QU; พบญ OR:I-O
(OT) I ซมอ O:OI; สภษ Q:P (OK) อพย P:IP; พบญ QQ:I (OM) อพย OM:I; ลนต O:Q
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หน้ า 569
I ซามู เอล O
ตระกู ลอิ สราเอลทั5 งหมดให้ เป็ น สักคนเดียวในวงศ์วานของเจ้ า
ปุ โรหิ ตของเรา เพื อจะขึ5 นไป 32 แล้ วเจ้ าจะเห็นศั ตรู ในที อาถวายที แท่ นบู ชาของเรา เพื อ ศัยของเรา คือในความมั งคั งทั5ง
เผาเครื องหอม เพื อสวมเอโฟด สิ5 นที พระเจ้ าจะทรงประทานแก่
ต่ อหน้ าเรา และเราได้ มอบ อิสราเอล และจะไม่ มีคนชราใน
บรรดาของที บู ชาด้ วยไฟซึ งคน วงศ์วานของเจ้ าเป็ นนิตย์
อิสราเอลนํามาถวายนั5 นแก่ เรื อน 33 คนของเจ้ าซึ งเรามิ ได้ ตัดขาด
บรรพบุรุษของเจ้ า
เสียจากแท่นบู ชาของเรานั5 น จะ
29 เหตุ ใดเจ้ าจึ งเหยี ยบยํา
มี ชี วิ ตอยู่ เพื อทําร้ ายดวงตาของ
เครื องสัตวบูชาของเรา และของ เจ้ า และทํา ให้ ใจของเจ้ าเศร้ า
ที เขาถวายตามบั ญชาของเราใน โศก และบรรดาผลอั นเพิ มพู น
ที อาศั ยของเรา และให้ เกี ยรติ ในวงศ์ วานของเจ้ าจะตายในวั ย
แก่ บุตรชายทั5งสองของเจ้ าเหนือ อันเบ่ งบานของเขา
เรา และกระทําให้ ตัวของเจ้ าทั5ง 34 และสิ งนี5 จะเป็ นหมายสํา คั ญ
หลายอ้ วนพี ด้ วยส่ วนที ดี ที สุ ด แก่ เจ้ า ซึ งจะบั งเกิดแก่ บุตรชาย
จากของถวายทุ กรายจากอิ สรา- ทั5 งสองของเจ้ า คื อโฮฟนี และ
เอลชนชาติของเรา'
ฟี เนหั ส ทั5งสองจะสิ5 นชี วิตในวัน
30 เพราะฉะนั5 นพระเยโฮวาห์ เดียว
พระเจ้ าของอิ สราเอลจึ งตรั สว่ า 35 และเราจะให้ ปุ โรหิ ต ผู้ สั ต ย์
`เราพู ดโดยความจริ งว่ าวงศ์ วาน ซื อของเราเกิดขึ5 นมา ซึ งจะกระของเจ้ าและวงศ์ วานบิ ดาของเจ้ า ทําตามสิ งที มี อยู่ ในจิ ตในใจของ
จะดํา เนิ นต่ อหน้ าเราอยู่ เป็ น เรา และเราจะสร้ างวงศ์ วานมั น
นิตย์' แต่ บัดนี5 พระเยโฮวาห์ ทรง คงให้ เขา และเขาจะดํา เนิ นอยู่
ประกาศว่ า `ขอให้ การนั5 นห่ าง ต่ อหน้ าผู้ ทีเราเจิมไว้ เป็ นนิตย์
ไกลจากเรา เพราะว่ าผู้ ที ให้ 36 และต่ อมาทุ กคนที ยั งเหลื อ
เกี ยรติ แก่ เรา เราจะให้ เกี ยรติ อยู่ ในวงศ์วานของเจ้ าจะมากราบ
และบรรดาผู้ ที ดู หมิ นเรา ผู้ น5 ั น ไหว้ เขาขอเงิ นเหรี ยญหนึ งและ
จะถู กดูหมิ น
ขนมปั งก้ อนหนึ ง และจะกล่ าว
31 ดู เถิ ด วาระนั5 นจะมาถึ งอยู่ ว่ า "ขอท่ านกรุ ณาตั5 งข้ าพเจ้ าไว้
แล้ วที เราจะตั ดแขนของเจ้ าออก ในตําแหน่ งปุโรหิ ตสักทีหนึ งเถิด
และตั ด แขนของวงศ์ วานบิ ดา เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ รั บประทาน
ของเจ้ าออก เพื อจะไม่ มีคนชรา อาหารสักหน่ อยหนึ ง"'"
(OV) พบญ IO:R; QO:IR; สดด OT:M; มธ IU:QK (QU) อพย OV:V; กดว OR:IQ
(QI) I ซมอ P:II-IM; OO:IM-IV (QO) ศคย M:P (QP) I ซมอ P:II, IK; IU:K-V
(35) 1 ซมอ M:Q-R; O ซมอ K:II (QT) I พกษ O:OK
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I ซามู เอล Q
หน้ า 570
ซามู เอลเป็ นผู พ้ ยากรณ์
แก่ เขา
8 และพระเยโฮวาห์ ทรงเรี ยก
และปุโรหิ ต
ฝ่ ายกุ มารซามู เอลปรนนิ บัติ ซามู เอลอีกเป็ นครั5 งทีสาม ซามู พระเยโฮวาห์ อยู่ ต่อหน้ าเอลี เอลก็ลุ กขึ5 นไปหาเอลี กล่ าวว่ า
ในสมั ย นั5 นพระดํา รั ส ของพระ "ข้ าพเจ้ าอยู่ นี ด้ วยท่านร้ องเรียก
เยโฮวาห์ มีมาแต่ น้อย ไม่ มีนิมิต ข้ าพเจ้ า" แล้ วเอลี จึ งหยั งรู้ ว่ า
พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกเด็กนั5 น
บ่ อยนัก
2อยู่ มา ครั5 งนั5 นเอลี นอนอยู่ ใน 9เพราะฉะนั5 น เอลี จึ งพู ดกั บ
ที นอนของตน ตาของท่ านเริ ม ซามู เอลว่ า "จงไปนอนเสี ยเถิ ด
ถ้ าพระองค์ทรงเรี ยกเจ้ า เจ้ าจง
มืดมัว มองอะไรไม่ เห็น
3ตะเกี ยงของพระเจ้ ายั งไม่ ดั บ ทู ลว่ า `พระเยโฮวาห์ เจ้ าข้ า ขอ
ซามู เอลนอนอยู่ ในพระวิ ห าร พระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้ รับใช้
ของพระเยโฮวาห์ ที ที หี บแห่ ง ของพระองค์คอยฟั งอยู่ '" ซามู เอลจึงกลับไปนอนในทีของตน
พระเจ้ าอยู่ ทีนั น
4 พระเยโฮวาห์ ทรงเรี ยกซามู - 10 และพระเยโฮวาห์ เสด็ จ มา
เอล และซามู เอลทู ลตอบว่ า ประทั บยื นอยู่ ทรงเรี ยกอย่ าง
ครั5 งก่ อนๆว่ า "ซามู เอล ซามู เอล
"ข้ าพเจ้ าอยู่ นี "
5เขาจึ งวิ งไปหาเอลี และว่ า เอ๋ ย" และซามู เอลทู ลตอบว่ า
"ข้ าพเจ้ าอยู่ นี ด้ วยท่านร้ องเรียก "ขอตรัสเถิ ด เพราะผู้ รั บใช้ ของ
ข้ าพเจ้ า" แต่ เอลีตอบว่ า "เราไม่ พระองค์คอยฟั งอยู่ "
ได้ เรียกเจ้ า จงกลับไปนอนอี ก" 11 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
ซามู เอลว่ า "ดูเถิด เราจะทําสิ ง
เขาก็ไปนอน
6และพระเยโฮวาห์ ทรงเรี ยกขึ5 น หนึ งในอิสราเอล หู ของทุ กคนผู้
อีกว่ า "ซามู เอลเอ๋ย" และซามู - ทีได้ ยินจะซ่ าทั5งสองข้ าง
เอลก็ลุ กขึ5 นไปหาเอลี กล่ าวว่ า 12 ในวั นนั5 นเราจะกระทําให้ สิ ง
"ข้ าพเจ้ าอยู่ นี ด้ วยท่านร้ องเรียก สารพั ด ที เ รากล่ าวไว้ เกี ยวด้ วย
ข้ าพเจ้ า" แต่ เอลี ตอบว่ า "ลู ก เรื องวงศ์ วานของเอลี ให้ สํา เร็ จ
เอ๋ ย เรามิ ได้ เรี ยกเจ้ า จงนอน เสียต่ อเอลี ตั5 งแต่ ต้นจนถึงทีสุด
13 ดั งนั5 นเราจึ งบอกเขาว่ า เรา
อีก"
7 ฝ่ ายซามู เ อลไม่ เ คยรู้ จั ก พระ จะลงโทษวงศ์ วานของเขาเป็ น
เยโฮวาห์ และยังไม่ เคยทรงสํา- นิ ตย์ เพราะความชั วช้ าซึ งเขารู้
แดงพระดํา รั สของพระเยโฮวาห์ แล้ ว เพราะบุตรชายทั5 งสองของ

3

(I) I ซมอ O:II, IM; สดด KP:V (O) ปฐก OK:I; PM:IU; I ซมอ P:IR (Q) อพย OK:OU
(K) I ซมอ O:IO; กจ IV:O; I คร IQ:II (V) สดด MR:M (II) O พกษ OI:IO; ยรม IV:Q
(IO) I ซมอ O:OK-QT (IQ) พบญ IK:IO; OI:IM; I ซมอ O:IO, IK, OO-OQ, OR, OV
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หน้ า 571
I ซามู เอล Q, P
เขาประพฤติเลวร้ าย และเขาก็มิ 20 และชนอิสราเอลทั5งปวง ตั5 ง
ได้ ห้ามปราม
แต่ ดานถึ งเบเออร์ เชบาก็ ทราบ
14 เพราะฉะนั5 นเราจึ ง ปฏิ ญาณ ว่ า ซามู เอลได้ รั บการแต่ งตั5 งให้
ต่ อวงศ์วานของเอลีว่า ความชั ว เป็ นผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮช้ าของวงศ์ วานเอลี น5 ั นจะลบล้ าง วาห์
เสี ยด้ วยเครื องสั ตวบู ชา และ 21 และพระเยโฮวาห์ ท รงปราของถวายไม่ ได้ เป็ นนิตย์"
กฏอีกทีชีโลห์ เพราะพระเยโฮ15 ซามู เอลนอนอยู่ จนรุ่ งเช้ า วาห์ ทรงสํา แดงพระองค์ แก่ ซาเขาเปิ ดประตู พระนิ เวศของพระ มู เอลทีชีโลห์ โดยพระดํารัสของ
เยโฮวาห์ และซามู เอลก็กลั วไม่ พระเยโฮวาห์
กล้ าบอกนิมิตนั5 นแก่ เอลี
คนฟี ลิสเตี ยจับหี บพันธสัญญา
16 เอลี ก ็เ รี ยกซามู เอลมากล่ าว
และถ้ อยคํา ของซามู เอลมา
ว่ า "ซามู เอล บุ ตรของข้ าเอ๋ ย"
ถึงคนอิสราเอลทั5งปวง ฝ่ าย
และซามู เอลตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าอยู่ คนอิ สราเอลได้ ยกกองทั พออก
นี "
ไปสู้ รบกั บคนฟี ลิ สเตี ย ได้ ต5 ั ง
17 และเอลี ถามว่ า "เรื องอะไร ค่ ายอยู่ ข้ างเอเบนเอเซอร์ และ
นะที พระเยโฮวาห์ ท รงบอกเจ้ า คนฟี ลิสเตียตั5 งค่ ายอยู่ ในเอเฟก
ขออย่ าปิ ดบั งไว้ จากเราเลย ถ้ า 2คนฟี ลิ สเตี ยได้ จั ดพลเป็ นแนว
เจ้ าปิ ดบังสิ งใดไว้ จากเราในเรื อง เข้ าต่ อสู้ กั บอิ สราเอล และเมื อ
ทั5 งสิ5 นทีพระองค์ ทรงบอกแก่ เจ้ า สงครามได้ ขยายวงออกไป อิสก็ขอพระเจ้ าทรงลงโทษเจ้ าและ ราเอลก็ พ่ า ยแพ้ ต่ อ หน้ าคนฟี ให้ หนักยิ งกว่ า"
ลิ สเตี ยผู้ ได้ ฆ่ าคนเสี ยประมาณ
18 ดั ง นั5 นซามู เอลจึ งบอกทุ ก สี พันคนในสนามรบ
อย่ างแก่ เอลี ไม่ ได้ ปิ ดบั งอะไร 3และเมื อกองทัพกลั บมาสู่ ค่ าย
ไว้ จากท่านเลย และเอลีว่า "คือ พวกผู้ ใหญ่ ของอิ สราเอลก็กล่ าว
พระเยโฮวาห์ เอง ขอพระองค์ ว่ า "ทํา ไมพระเยโฮวาห์ จึ งทรง
ทรงกระทํา ตามสิ งที พระองค์ ให้ เราพ่ ายแพ้ ต่ อหน้ าคนฟี ลิ สทรงเห็นชอบเถิด"
เตี ยในวั นนี5 ขอเราไปนํา หี บ
19 และซามู เอลก็เติ บโตขึ5 นและ พันธสัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ มา
พระเยโฮวาห์ ท รงสถิ ต กั บท่ า น ให้ เราจากเมื องชี โลห์ เถิ ด เพื อ
มิให้ วาจาของท่ านตกไปเปล่ าแต่ ว่ าหี บนั5 นจะมาท่ามกลางเราและ
สักคําเดียว
จะช่ วยเราให้ พ้นจากมือศัตรูของ

4

(IP) กดว IR:QU-QI; อสย OO:IP (IK) นรธ I:IK (IM) ปฐก OP:RU; อพย QP:R-K
(IV) ปฐก OI:OO; OM:IR; QV:O, OI, OQ; I ซมอ O:OI; V:T (OU) วนฉ OU:I
(OI) I ซมอ Q:I, P (I) I ซมอ K:IO (O) I ซมอ IO:V (Q) กดว IU:QR; ยชว T:T-OI
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I ซามู เอล P
หน้ า 572
เรา"
ชาย เพื อว่ าเจ้ าจะไม่ เป็ นทาส
4 เขาจึ ง ใช้ คนไปที เมื อ งชี โลห์ ของคนฮี บรู ดั งที เขาเคยเป็ น
เพื อนํา หี บพั นธสั ญญาแห่ งพระ ทาสเจ้ า จงกระทําตัวให้ เป็ นลู ก
เยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ประทับระ- ผู้ ชายและเข้ ารบ"
หว่ างพวกเครู บ มาจากชี โลห์ 10 เพราะฉะนั5 นคนฟี ลิ ส เตี ยจึ ง
บุ ตรชายทั5 งสองของเอลี คื อ สู้ รบและอิสราเอลก็พ่ายแพ้ ต่ าง
โฮฟนี และฟี เนหั ส ก็อยู่ กั บหี บ ก็หนีไปยังเต็นท์ของตน ครั5 งนั5 น
พันธสัญญาแห่ งพระเจ้ าทีนั น
มี การฆ่ าฟั นกั นมาก เพราะ
5 เมื อหี บพั น ธสั ญญาแห่ งพระ ทหารราบของอิ สราเอลตายเสี ย
เยโฮวาห์ เข้ ามาในค่ ายแล้ ว คน สามหมื นคน
อิ สราเอลทั5 งสิ5 นก็โห่ ร้ องเสี ยงดั ง 11 และหี บแห่ งพระเจ้ าก็ถู กยึ ด
จนแผ่ นดินก้ องไปด้ วยเสียงนั5 น
ไป และบุตรชายทั5งสองของเอลี
6 และเมื อคนฟี ลิ สเตี ยได้ ยิ น คื อโฮฟนี และฟี เนหั ส ก็ถู กฆ่ า
เสี ยงโห่ ร้ องดั งเช่ นนั5 น เขาก็ ตาย
กล่ าวว่ า "เสี ยงโห่ ร้ องอึ กทึ ก 12 ผู้ ชายคนเบนยามิ นคนหนึ ง
ครึกโครมในค่ ายของคนฮีบรู น5 ั น วิ ง ไปจากแนวรบมาถึ งชี โลห์ ใน
หมายความว่ าอะไรกัน" และเขา วั นเดี ยวกั น เสื5 อผ้ าขาดและดิ น
ทราบว่ า หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ ก็อยู่ บนศีรษะของเขา
เข้ ามาในค่ ายแล้ ว
13 เมื อเขามาถึงนั5 น ดูเถิด เอลี
7 คนฟี ลิ ส เตี ยก็ ก ลั วเพราะเขา อยู่ บนที นั งข้ างถนนคอยเฝ้ าอยู่
กล่ าวว่ า "พระเจ้ าได้ เสด็จมาใน เพราะจิ ต ใจของท่ า นหวั นด้ วย
ค่ ายแล้ ว" และเขากล่ าวว่ า "วิบัติ เรื องหี บแห่ งพระเจ้ า และเมื อ
แก่ เราทั5 งหลาย เพราะแต่ ก่ อน ชายคนนั5 นเข้ ามาในเมื อ งและ
ไม่ เคยเกิดเรื องอย่ างนี5 เลย
บอกข่ าว ชาวเมื องทั5 งสิ5 นก็ร้ อง
8วิ บั ติ แก่ เราทั5 งหลาย ใครจะ ขึ5 น
ช่ วยเราให้ พ้ นจากพระหั ตถ์ ของ 14 เมื อเอลี ไ ด้ ยิ นเสี ยงร้ องเช่ น
บรรดาพระอั นทรงฤทธานุ ภ าพ นั5 นก็ถามว่ า "นั นเสี ยงอะไรกั น
นี5 ได้ พระเหล่ านี5 เป็ นผู้ ที ฆ่ าฟั น โกลาหล" แล้ วชายคนนั5 นก็รี บ
ชาวอี ยิ ปต์ ด้ วยภั ย พิ บั ติ น านา เข้ ามาบอกเอลี
ชนิดในถิ นทุ รกันดาร
15 ฝ่ ายเอลี มี อายุ เก้ าสิ บแปดปี
9โอ คนฟี ลิ สเตี ยเอ๋ ย จงกล้ า ตาของท่ านมื ดมั ว มองอะไรไม่
หาญเถิด จงกระทําตัวเป็ นลูกผู้ เห็น
(P) อพย OR:IM-OI; กดว K:MV (K) อพย IR:IP (V) วนฉ IQ:I; I ซมอ IP:OI
(IU) ลนต 26:17; พบญ OM:IR, OR; I ซมอ P:O (II) I ซมอ O:QO, QP; สดด KM:TU
(IO) ยชว K:T; O ซมอ I:O (IQ) I ซมอ I:V; P:IM (IR) I ซมอ Q:O; I พกษ IP:P
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หน้ า 573
I ซามู เอล P, R
16 ช ายคน นั5 น บอ ก เ อ ลี ว่ า 21 นางให้ ชื อเด็กนั5 นว่ า อี คา"ข้ าพเจ้ าเป็ นคนทีมาจากแนวรบ โบด กล่ าวว่ า "สง่ าราศีพรากไป
ข้ าพเจ้ าหนี มาจากแนวรบวั นนี5 " จากอิสราเอลแล้ ว" เพราะเขายึด
เอลีกถ็ ามว่ า "ลูกเอ๋ย เป็ นอย่ าง หี บแห่ งพระเจ้ าไป และเพราะ
ไรบ้ าง"
เรื องพ่ อสามีและสามีของนาง
17 ผู้ ที ส่ งข่ าวนั5 นก็ ตอบว่ า 22 และนางกล่ าวว่ า "สง่ าราศีได้
"อิ ส ราเอลได้ หนี ไปต่ อหน้ าต่ อ พรากจากอิ สราเอลแล้ ว เพราะ
ตาคนฟี ลิสเตียไปแล้ ว มีการฆ่ า เขายึดหี บแห่ งพระเจ้ าไป"
ฟั น กั นมากท่ ามกลางประชาชน
คนฟี ลิสเตี ยถู กสาปแช่ ง
บุ ตรชายทั5 งสองของท่ าน คื อ
เนื,องด้วยหี บพันธสัญญา
โฮฟนีและฟี เนหั สก็ตาย และหี บ
คนฟี ลิ สเตี ยยึ ดหี บแห่ งพระ
แห่ งพระเจ้ าถู กยึดไปเสีย"
เจ้ าและนํา ไปจากเอเบนเอ18 ต่ อมา เมื อเขากล่ าวถึ งหี บ เซอร์ถึงเมืองอัชโดด
แห่ งพระเจ้ า เอลี ก ็หงายหลั ง 2 เมื อคนฟี ลิ ส เตี ยยึ ด หี บแห่ ง
จากทีนั งทีอยู่ ข้างประตู คอของ พระเจ้ าไปนั5 น เขานําเข้ าไปไว้ ใน
ท่ านก็หัก และท่านสิ5 นชี วิตแล้ ว นิเวศของพระดาโกน และวางไว้
เพราะท่ านชรามากและตั วก็ ข้ างพระดาโกน
หนั ก ท่ านได้ วินิ จฉัยคนอิ สรา- 3และเมื อประชาชนชาวอั ชโดด
เอลอยู่ สี สิบปี
ตื นเช้ าในวันรุ่ งขึ5 น ดูเถิด พระ
19 ฝ่ ายบุ ตรสะใภ้ ของท่ าน คื อ ดาโกนได้ ล้ มหน้ าควํา ลงมายั ง
ภรรยาของฟี เนหั สมี ครรภ์ กาํ ลั ง พื5 นดิ นตรงหน้ าหี บแห่ งพระเยจะคลอดบุ ตร และเมื อนางได้ โฮวาห์ เขาทั5 งหลายจึ งยกพระ
ยินข่ าวว่ า เขายึดหี บแห่ งพระเจ้ า ดาโกนขึ5 นตั5 งไว้ ในทีเดิม
ไป และพ่ อสามีและสามีของนาง 4แต่ เมื อเขาทั5 งหลายตื นเช้ าใน
ก็ส5 ิ นชี วิ ต นางก็โน้ มตั วลงและ วันรุ่ งขึ5 น ดูเถิด พระดาโกนก็ล้ม
คลอดบุ ตร เพราะความเจ็บ หน้ าควํา ลงมายังพื5 นดิ นตรงหน้ า
ปวดบังเกิดขึ5 นแก่ นาง
หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ เศี ยรของ
20 เมื อนางกําลังจะตายนั5 นพวก พระดาโกนและฝ่ ามื อทั5 งสองก็
ผู้ หญิ งที เฝ้ านางอยู่ ได้ บอกนาง ถู กตั ดออก อยู่ ที ธรณี ประตู
ว่ า "อย่ ากลั วเลย เพราะเจ้ า เหลืออยู่ แต่ ลาํ ตัวพระดาโกน
คลอดลูกผู้ ชายคนหนึ ง" แต่ นาง 5 เพราะเหตุ น5 ี เองปุ โรหิ ต ของ
ไม่ ตอบไม่ ฟัง
พระดาโกนและผู้ ที เข้ าไปในนิ -

5

(IT) O ซมอ I:P (OU) ปฐก QR:IT-IV (OI) I ซมอ IP:Q; สดด OT:M; MK:TI
(I) I ซมอ P:I; K:IO (O) วนฉ IT:OQ-QU; I พศด IU:M-IU
(Q) อสย IV:I; PT:I-O, K (P) ยรม RU:O; อสค T:P, T; มคา I:K (R) ศฟย I:V
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I ซามู เอล R, T
หน้ า 574
เวศของพระดาโกน จึงไม่ เหยียบ ส่ วนลับของเขาทั5งหลาย
ธรณี ประตู นิ เ วศพระดาโกนที 10 เขาจึ ง ส่ งหี บแห่ งพระเจ้ าไป
เมืองอัชโดดจนถึงทุ กวันนี5
ยั งเมื องเอโครน และอยู่ มาเมื อ
6พระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ อยู่ หี บแห่ งพระเจ้ ามาถึ ง เมื องเอเหนื อประชาชนอั ชโดดอย่ าง โครน ชาวเมื องเอโครนร้ องว่ า
หนั ก พระองค์ ทรงทํา ลายเขา "เขาได้ นํา หี บแห่ งพระเจ้ าของ
และทรงเฆี ยนเขาด้ วยริ ดสี ด วง อิสราเอลมาให้ เรา เพื อจะฆ่ าเรา
ทวารขั5 นรุ นแรง ทั5 งชาวอั ชโดด และประชาชนของเราเสีย"
และเขตแดนของชาวเมืองนั5 น
11 เพราะฉะนั5 นเขาจึ งส่ ง คนไป
7และเมื อชาวเมื องอั ชโดดเห็ น ให้ เรี ยกประชุ มเจ้ านายทั5 งหมด
อย่ างนั5 น เขาทั5 งหลายกล่ าวว่ า ของคนฟี ลิ สเตี ย และกล่ าวว่ า
"อย่ าให้ หีบแห่ งพระเจ้ าของอิส- "จงส่ งหี บแห่ งพระเจ้ า ของอิ สราเอลอยู่ กั บเราเลย เพราะว่ า ราเอลไปเสี ยให้ หี บนั5 นกลั บไป
พระหั ตถ์ ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ยังทีเดิม เพื อหี บนั5 นจะไม่ ได้ ฆ่า
เรา และเหนื อพระดาโกนพระ เราหรื อ ประชาชนของเราเสี ย"
ของเราอย่ างหนัก"
เพราะว่ า มี ก ารทํา ลายอย่ า งน่ า
8 เขาจึ ง ใช้ คนไปเรี ยกประชุ ม กลั วตายแพร่ ไปทั วเมื องนั5 น
เจ้ านายทั5งสิ5 นของฟี ลิสเตีย และ พระหั ตถ์ ของพระเจ้ าก็อยู่ ที นั น
กล่ าวว่ า "เราจะกระทําอะไรกั บ อย่ างหนัก
หี บแห่ งพระเจ้ าของอิ สราเอลดี " 12 คนที ไม่ ต ายก็ เ ป็ นริ ด สี ดวง
เขาทั5 งหลายตอบว่ า "ให้ เรานํา ทวารขั5 นรุ นแรง และเสี ยงร้ อง
หี บแห่ งพระเจ้ าของอิ ส ราเอล ของชาวเมื องนั5 นก็ ข5 ึ นไปถึ ง
อ้ อมไปยังเมืองกั ท" เพราะฉะ- สวรรค์
นั5 นเขาจึ งนําหี บแห่ งพระเจ้ าของ คนฟี ลิสเตี ยส่ งหี บพันธสัญญา
อิสราเอลไปทีนั น
ไปยังโยชู วาชาวเบธเชเมช
9 แต่ เมื อเขาทั5 งหลายนํา หี บ
หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ อยู่ ใน
อ้ อมไปเมื องนั5 นแล้ ว พระหั ตถ์
ถิ นคนฟี ลิสเตียเจ็ดเดือน
ของพระเยโฮวาห์ กต็ ่ อสู้ เมืองนั5 น 2คนฟี ลิ สเตียก็เชิ ญพวกปุโรหิ ต
กระทํา ให้ เกิ ด การทํา ลายอย่ า ง และพวกโหรมา กล่ าวว่ า "เราจะ
หนัก และทรงเฆี ยนชาวเมืองนั5 น กระทํา อย่ างไรกั บหี บแห่ งพระ
ทั5 งเด็กและผู้ ใหญ่ คื อให้ เกิ ด เยโฮวาห์ ดี ขอบอกเราว่ าจะส่ ง
ริ ด สี ด วงทวารขั5 นรุ น แรงขึ5 นที หี บไปยังทีเดิมด้ วยอะไรดี"

6

(T) อพย V:Q; พบญ O:IR; OM:OK; I ซมอ R:K; T:R; K:IQ; OI:IR; สดด QO:P; KM:TT
(K) I ซมอ T:R (M) ยชว II:OO; I ซมอ T:P (V) พบญ O:IR; I ซมอ R:II; K:IQ; IO:IR
(IO) I ซมอ V:IT; ยรม IP:O (O) ปฐก IP:M; อพย K:II; อสย O:T; PK:IQ; ดนล O:O
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หน้ า 575
I ซามู เอล T
3เขาทั5 งหลายตอบว่ า "ถ้ าท่ าน การณ์ส้ ู เขาทั5 งหลายแล้ ว เขาทั5 ง
ทั5 งหลายจะส่ ง หี บแห่ งพระเจ้ า หลายก็ ต้ อ งปล่ อยให้ ประชาชน
ของอิ สราเอลไป ก็อย่ าส่ งไป ไปมิ ใช่ หรื อ แล้ วเขาทั5 งหลายก็
เปล่ า ถึ งอย่ างไรก็ขอส่ งเครื อง จากไป
บู ชาไถ่ การละเมิ ดไปด้ วย แล้ ว 7 ฉะนั5 นบั ด นี5 จงเตรี ยมเกวี ยน
ท่ านทั5 งหลายจะหายโรค และ ใหม่ เล่ มหนึ งมาเทียมเข้ ากั บแม่
ท่ านทั5 งหลายจะทราบด้ วยว่ า วั วคู่ ห นึ งซึ งยั งไม่ เคยเข้ าเที ยม
เหตุ ใ ดพระหั ตถ์ น5 ี จึ ง ไม่ หั น ไป แอกเลย จงเอาแม่ วั วมาเที ยม
เสียจากท่าน"
เกวี ย นแล้ วพรากลู ก ๆของมั น
4และเขากล่ าวว่ า "จัดอะไรเป็ น กลับไปบ้ านเสียให้ พ้นจากมัน
เครื องบู ชาไถ่ การละเมิ ดเล่ า ที 8จงนํา หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ มา
เราจะต้ องถวายให้ พระองค์" เขา วางไว้ บนเกวียน และวางเครื อง
ทั5 งหลายตอบว่ า "ลู กริ ดสี ดวง ทองคําซึ งท่ านทั5 งหลายถวายให้
ทวารขั5 นรุนแรงทองคําห้ าลู กกั บ พระองค์ เป็ นเครื องบู ชาไถ่ ก าร
หนู ทองคําห้ าตัว ตามจํานวนเจ้ า ละเมิ ดไว้ ในหี บข้ างๆ แล้ วก็
นายแห่ งคนฟี ลิ สเตี ย เพราะว่ า ปล่ อยให้ มันไป
โรคอย่ างเดี ยวกั นนั5 นติดต่ อท่ าน 9และคอยดู ถ้ าไปตามทางถึ ง
ทั5งหลายและเจ้ านายด้ วย
แผ่ นดิ นของมั นเอง คื อทางไป
5เพราะฉะนั5 น ท่ านต้ องทํา รู ป เมื องเบธเชเมช พระองค์ ก ็เป็ น
ริดสีดวงทวารขั5 นรุนแรงของท่าน ผู้ ทรงให้ เกิ ด ความชั วร้ ายอย่ าง
และรู ปหนู ของท่ า นซึ งทํา ลาย ใหญ่ หลวงนี5 แก่ เรา แต่ ถ้าไม่ เช่ น
แผ่ นดิ น และท่ านทั5 งหลายจง นั5 น เราจะได้ ทราบว่ าไม่ ใช่ พระ
ถวายสง่ าราศี แด่ พระเจ้ าของ หั ต ถ์ ของพระองค์ ที กระทํา ต่ อ
อิ สราเอล ชะรอยพระองค์ จะ เรา เป็ นโอกาสทีบังเอิญเกิดขึ5 น
ทรงเบาพระหั ตถ์ ของพระองค์ แก่ เราเอง"
จากท่ านทั5 งหลาย ทั5 งจากพระ 10 คนเหล่ านั5 นก็ ก ระทํา ตาม
ของท่านและแผ่ นดินของท่าน
นํา เอาแม่ วั วคู่ หนึ งเที ยมเข้ ากั บ
6 ทํา ไมท่ า นจึ ง กระทํา ให้ จิ ต ใจ เกวี ยน แล้ วขั งลูกๆของมันไว้ ที
ของท่ านแข็ง กระด้ า งไปอย่ า งที บ้ าน
ชาวอี ยิ ปต์ และฟาโรห์ ได้ กระทํา 11 และเขาก็ ว างหี บแห่ งพระ
จิ ตใจของเขาให้ แข็งกระด้ างนั5 น เยโฮวาห์ ไว้ บนเกวี ยนพร้ อมกั บ
เมื อพระองค์ ท รงกระทํา เหตุ - หี บหนู ทองคํา และรู ปริ ด สี ด วง
(Q) อพย OQ:IR; ลนต R:IR-IT; พบญ IT:IT (P) I ซมอ R:T, V, IO; T:IK
(R) ยชว K:IV; I ซมอ R:Q-P, T-K, II; I พศด IT:OM-OV (T) อพย K:IQ; M:IR
(K) กดว IV:O; พบญ OI:Q-P; O ซมอ T:Q (M) I ซมอ T:P-R (V) ยชว IR:IU; OI:IT
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หน้ า 576
ทวารขั5 นรุนแรงของเขา
การละเมิ ด ถวายแด่ พระเยโฮ12 แม่ วัวก็เดินตรงไปตามทางที วาห์ รูปหนึ งสําหรับเมืองอัชโดด
ไปเมื องเบธเชเมช ไปตามทาง เมืองกาซารูปหนึ ง เมืองอัชเคหลวง เดิ นพลางร้ องพลางไม่ โลนรู ปหนึ ง เมื องกั ทรู ปหนึ ง
เลี5 ยวขวาหรื อเลี5 ยวซ้ าย และ เมืองเอโครนรูปหนึ ง
บรรดาเจ้ านายแห่ งคนฟี ลิ สเตี ย 18 รู ปหนู ทองคํา ก็เช่ นเดี ยวกั น
ก็ ตามมั นไปจนถึ งพรมแดน ตามจํานวนเมื องของฟี ลิ สเตี ยที
เมืองเบธเชเมช
เป็ นเมื องของเจ้ านายทั5 งห้ า ทั5 ง
13 ฝ่ ายชาวเมื องเบธเชเมชกํา - เมืองทีมีป้อมปราการและชนบท
ลั งเกี ยวข้ าวสาลีอยู่ ที หุ บเขาและ ที ไม่ มี กาํ แพงเมื อง จนถึ งหิ น
เมื อ เขาเงยหน้ าขึ5 นและเห็ นหี บ ก้ อนใหญ่ แห่ งอาเบลซึ ง เขาวาง
เขาก็ชื นชมยินดีทีได้ เห็น
หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ ล งไว้ นั5 น
14 เกวี ยนนั5 นได้ เข้ ามาในนา หิ นนั5 นก็ยังอยู่ จนทุ กวั นนี5 ที ใน
ของโยชู วาชาวเบธเชเมชและ ทุ่ งนาของโยชู วาชาวเบธเชเมช
หยุดอยู่ ทีนั น
มีหินใหญ่ 19 พระองค์ จึ ง ทรงประหารชาว
ก้ อนหนึ งอยู่ ที นั น เขาจึ งผ่ าไม้ เบธเชเมช เพราะว่ าเขาทั5งหลาย
เกวี ยนเป็ นฟื น และเอาแม่ วั ว ได้ มองข้ างในหี บแห่ งพระเยโฮเป็ นเครื องเผาบู ชาถวายแด่ พระ วาห์ พระองค์ ได้ ทรงประหาร
เยโฮวาห์
เสี ยห้ าหมื นเจ็ดสิ บคน และ
15 และคนเลวี ก็ เ ชิ ญหี บแห่ ง ประชาชนก็ไว้ ทุกข์ เพราะว่ าพระ
พระเยโฮวาห์ ลง และหี บที อยู่ เยโฮวาห์ ทรงประหารประชาชน
ข้ างๆซึ งมี เครื องทองคํา วางไว้ เสียเป็ นอันมาก
บนก้ อนหิ นใหญ่ น5 ั น และชาว 20 แล้ วชาวเบธเชเมชจึ งกล่ าวว่ า
เบธเชเมชก็ถวายเครื องเผาบู ชา "ผู้ ใดสามารถยื นอยู่ ต่ อพระ
และถวายเครื องสัตวบูชาแด่ พระ พั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าบริ เยโฮวาห์ ในวันนั5 น
สุทธิX องค์น5 ี ได้ พระองค์จะเสด็จ
16 และเมื อเจ้ านายทั5 งห้ าของ ไปจากเราไปหาผู้ ใดดี"
คนฟี ลิ สเตี ยได้ เห็ นแล้ ว เขาก็ 21 ดั ง นั5 นเขาจึ ง ส่ ง ผู้ สื อสารไป
กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั5 น ยังชาวเมื องคีริยาทเยอาริมกล่ าว
17 ต่ อไปนี5 เป็ นรู ปริ ดสี ดวง ว่ า "คนฟี ลิ สเตี ยได้ คื นหี บแห่ ง
ทวารขั5 นรุ นแรงทองคํา ซึ งคน พระเยโฮวาห์ มาแล้ ว ขอลงมา
ฟี ลิสเตียถวายเป็ นเครื องบู ชาไถ่ เชิ ญหี บขึ5 นไปอยู่ กับท่านเถิด"
(IO) กดว OU:IV (IQ) I ซมอ IO:IK (IT) ยชว IQ:Q; วนฉ Q:Q (IK) I ซมอ R:M; T:P
(IV) อพย IV:OI; กดว P:R, IR-IT, OU (OU) ลนต II:PP-PR; O ซมอ T:V; สดด OP:Q
(OI) ยชว V:IK; IR:V, TU; IM:IP; วนฉ IM:IO; I พศด IQ:R-T
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ได้นาํ หี บพันธสัญญา
ชุ ม คนอิ ส ราเอลทั5 งสิ5 นที เมื อ ง
มิ สเปห์ และข้ าพเจ้ าจะอธิ ษฐาน
ไปยังเรื อน
ต่ อพระเยโฮวาห์ เพื อท่าน"
ของอาบีนาดับ
ชาวคี ริ ยาทเยอาริ มได้ มา 6 เขาทั5 งหลายจึ ง ประชุ มกั น ที
เชิ ญหี บแห่ งพระเยโฮวาห์ มิ สเปห์ และตั กนํา5 มาเทออก
ขึ5 นไปถึ งเรื อนของอาบี นาดั บซึ ง ถวายต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
อยู่ บนเนิ นเขา และเขาทั5งหลาย และอดอาหารในวั นนั5 นและ
ก็ชาํ ระเอเลอาซาร์ บุ ต รชายของ กล่ าวที นั นว่ า "เราทั5 งหลายได้
เขาให้ บริ สุ ทธิX เพื อให้ ดู แลหี บ กระทํา บาปต่ อพระเยโฮวาห์ "
และซามู เอลก็วินิ จฉั ยคนอิ สราแห่ งพระเยโฮวาห์
2อยู่ มานั บแต่ วั นที หี บนั5 นอยู่ ที เอลทีเมืองมิสเปห์
คี ริ ยาทเยอาริ มก็ เ ป็ นเวลาช้ า 7 เมื อคนฟี ลิ ส เตี ยได้ ยิ น ว่ าคน
นานตั5 งยี สิ บปี และบรรดาวงศ์ อิ ส ราเอลได้ ประชุ ม กั น ที เมื อ ง
วานอิ สราเอลทั5 งสิ5 นก็ครํา ครวญ มิ สเปห์ เจ้ านายแห่ งฟี ลิ สเตียก็
ยกขึ5 นไปต่ อสู้ กับอิสราเอล และ
ถึงพระเยโฮวาห์
3 แล้ วซามู เอลพู ดกั บวง ศ์ เมื อคนอิ สราเอลได้ ยิ นเช่ น นั5 น
วานอิสราเอลทั5 งสิ5 นว่ า "ถ้ าท่ าน เขาก็กลัวคนฟี ลิสเตีย
ทั5งหลายจะกลั บมาหาพระเยโฮ- 8และคนอิ สราเอลร้ องต่ อซามู วาห์ ด้วยสิ5 นสุดใจของท่าน จงทิ5ง เอลว่ า "อย่ าหยุดร้ องทู ลพระเยพระต่ า งด้ าวและพระอั ชทาโรท โฮวาห์ พระเจ้ าของเราเพื อเราทั5ง
เสี ยจากท่ ามกลางท่ านทั5 งหลาย หลาย เพื อขอพระองค์ ทรงช่ วย
และเตรียมใจของท่านให้ ตรงต่ อ เราให้ พ้ นจากมื อของคนฟี ลิ สพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติ แต่ เตีย"
พระเจ้าทรง
พระองค์เท่านั5 น พระองค์จะทรง
ช่ วยอิ สราเอล
ช่ วยท่ า นให้ พ้ นจากมื อ ของคน
ชนะคนฟี ลิสเตี ย
ฟี ลิสเตีย"
4 คนอิ สราเอลจึ งทิ5 งพระบาอั ล 9ซามู เอลก็เอาลูกแกะอ่ อนที ยัง
และพระอั ชทาโรท และเขาทั5 ง กิ นนมอยู่ ตั วหนึ งมาถวายเป็ น
หลายปรนนิ บัติ แต่ พระเยโฮวาห์ เครื องเผาบู ชาทั5 งตั วแด่ พระเยเท่านั5 น
โฮวาห์ และซามู เ อลร้ องทู ล ต่ อ
การฟื นฟู ที,เมืองมิสเปห์
พระเยโฮวาห์ เ พื อคนอิ ส ราเอล
5แล้ วซามู เอลกล่ าวว่ า "จงประ- และพระเยโฮวาห์ ทรงสดับท่าน

7

(I) ลนต OI:M; I ซมอ T:OI; O ซมอ T:Q-P (Q) ปฐก QR:O; พบญ T:IQ; IU:OU; IQ:P
(P) วนฉ O:II; IU:IT (R) วนฉ IU:IK; OU:I (T) ลนต IT:OV; วนฉ IU:IU; OU:OT
(M) I ซมอ IO:IV-OP; อสย QK:P (V) ลนต OO:OK; I ซมอ IO:IM
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I ซามู เอล K, M
หน้ า 578
10 ขณะที ซามู เ อลถวายเครื อง
ซามู เอลเป็ นผู พ้ ยากรณ์
เผาบู ชาอยู่ น5 ั น คนฟี ลิ สเตี ยก็
ปุโรหิ ตและผู ว้ ินิจฉัย
เข้ ามาใกล้ จะสู้ รบกั บอิ สราเอล
คนอิ สราเอล
แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ฟ้ าร้ อง 15 ซามู เอลได้ วินิจฉัยคนอิสราเสี ยงดั งยิ งนั กในวั นนั5 นสู้ กั บคน เอลอยู่ ตลอดชี วิตของท่าน
ฟี ลิสเตีย กระทําให้ คนฟี ลิสเตีย 16 และท่ า นก็ เ ที ยวไปโดยรอบ
สั บสนอลหม่ าน จึ งพ่ ายแพ้ แก่ ทุ กปี เป็ นประจํา ไปถึ งเมื อง
อิสราเอล
เบธเอล กิ ลกาล และมิ สเปห์
11 คนอิ สราเอลก็ออกจากมิ ส- และท่ านก็ วิ นิ จฉั ยคนอิ ส ราเอล
เปห์ ติ ดตามคนฟี ลิ สเตี ยและ ในบรรดาเมืองเหล่ านั5 น
ฆ่ าฟั นเขา จนไปถึ งเมื องเบธ- 17 แล้ วท่ านจะกลั บมายั ง เมื อง
คาร์
รามาห์ เพราะว่ าบ้ านของท่ าน
12 แล้ วซามู เอลก็ เอาศิ ล าก้ อน อยู่ ที นั น ท่ านก็วินิ จฉั ยคนอิ สหนึ งตั5 งไว้ ระหว่ า งมิ ส เปห์ และ ราเอลที นั นด้ วย ท่ านได้ สร้ าง
เชน เรียกชื อศิลานั5 นว่ า เอเบน- แท่ นบู ช าถวายแด่ พระเยโฮวาห์
เอเซอร์ เพราะท่ านกล่ าวว่ า ทีนั น
"พระเยโฮวาห์ ทรงช่ วยพวกเรา
คนอิ สราเอลปรารถนา
จนบัดนี5 "
มีกษัตริ ยเ์ หมือนชนชาติ อื, น
13 ดั ง นั5 นคนฟี ลิ ส เตี ยจึ ง พ่ าย
ที,ไม่ รู ้จักพระเจ้า
แพ้ ไม่ เ ข้ ามาในดิ น แดนอิ ส ราอยู่ มา เมื อซามู เอลแก่ แล้ ว
เอลอี ก และพระหั ตถ์ แห่ งพระ
ท่ านได้ ต5 ั งพวกบุ ตรชายของ
เยโฮวาห์ ก็ ต่ อสู้ คนฟี ลิ สเตี ย ท่านให้ วินิจฉัยอิสราเอล
ตลอดชี วิตของซามู เอล
2 บุ ต รหั วปี ของท่ า นชื อโยเอล
14 หั วเมื องที คนฟี ลิ สเตี ยได้ ยึด และคนที สองชื ออาบี ยาห์ ทั5 ง
ไปจากอิ สราเอลนั5 น ก็ได้ กลั บ สองเป็ นผู้ วิ นิ จ ฉั ยในเมื อ งเบคื นมายั งอิ สราเอล ตั5 งแต่ เมื อง เออร์เชบา
เอโครนถึ ง เมื องกั ท และอิ สรา- 3แต่ บุ ตรชายของท่ านมิ ไ ด้ ดาํ เอลก็ ได้ ตี ดิ น แดนของหั วเมื อง เนิ นในทางของท่าน ได้ เลี ยงไป
เหล่ านี5 คื นมาจากมื อของคนฟี - หากํา ไร เขารั บสิ นบนและบิ ด
ลิ สเตี ย ครั5 งนั5 นมี สั นติ ภาพระ- เบือนความยุติธรรมเสีย
หว่ างอิ สราเอลและคนอาโมไรต์ 4 และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของ
ด้ วย
อิ สราเอลก็พากั นมาหาซามู เอล

8

(IU) ยชว IU:IU (IO) ปฐก OM:IM; QR:IP; ยชว P:V (IQ) วนฉ IQ:I; I ซมอ IQ:R
(IR) I ซมอ IO:II (IK) วนฉ OI:P; I ซมอ M:P
(I) พบญ IT:IM-IV; วนฉ IU:P; I ซมอ IO:O (Q) อพย IM:OI; OQ:T-M; พบญ IT:IV
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หน้ า 579
I ซามู เอล M
ทีเมืองรามาห์
สิ5 นของพระเยโฮวาห์ มาบอก
5และเรียนท่านว่ า "ดูเถิด ท่าน กล่ า วแก่ ประชาชนผู้ ร้ องขอให้
ชราแล้ ว และบุตรชายของท่านมิ ท่านตั5 งกษัตริย์
ได้ ดาํ เนินในทางของท่าน บัดนี5 11 ท่ านกล่ าวว่ า "นี เป็ นวิ ธี การ
ขอท่ านได้ กาํ หนดตั5 งกษั ตริ ย์ ให้ ของกษั ตริ ย์ ผู้ ที จะครอบครอง
วิ นิ จฉั ยพวกเราอย่ างประชาชาติ เหนื อเจ้ า กษัตริ ย์จะเกณฑ์บุตร
ทั5งหลายเถิด"
ชายทั5งหลายของเจ้ าและกําหนด
6แต่ เมื อเขาพู ดว่ า
"ขอตั5 ง ให้ ประจํารถรบ และให้ เป็ นพล
กษั ตริ ย์ ให้ วิ นิ จฉั ยเราทั5 งหลาย" ม้ า และให้ วิ งหน้ ารถรบของพระ
ก็กระทําให้ ซามู เอลไม่ พอใจและ องค์
ซามู เ อลได้ ทู ลอธิ ษฐานต่ อพระ 12 แล้ วพระองค์ จะตั5 งเขาให้
เยโฮวาห์
เป็ นนายพัน นายห้ าสิบของพระ
คําตักเตื อนจากซามู เอล
องค์ ให้ บางคนไถที ดิ นของ
7 และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบ พระองค์ และเกี ยวข้ าว และทํา
ซามู เอลว่ า "จงฟั งเสี ยงประชา ศาสตราวุธ และเครื องใช้ ของรถ
ชนในเรื องทั5 งสิ5 นที เขาทั5 งหลาย รบ
ขอต่ อเจ้ า เพราะว่ าเขามิ ได้ ละ 13 พระองค์ จ ะนํา บุ ตรสาวของ
ทิ5 งเจ้ า แต่ เขาทั5 งหลายได้ ละทิ5 ง เจ้ าไปเป็ นผู้ ปรุงเครื องหอม ทํา
เรา ไม่ ให้ เราครอบครองเหนื อ ครัวและปิ5 งขนม
14 พระองค์ จะเอานา สวนองุ่ น
เขา
8 ตามการกระทํา ทั5 งสิ5 นซึ งเขา และสวนมะกอกเทศที ดี ที สุ ด
ได้ กระทํา ตั5 งแต่ วั น ที เรานํา เขา ของเจ้ าให้ แก่ ข้าราชการของพระ
องค์
ออกมาจากอี ยิ ป ต์ จ นถึ ง วั น นี5
คือเขาได้ ละทิ5 งเราและปรนนิบัติ 15 พระองค์ จะชั กหนึ งในสิ บ
พระอื น เขาจึ งกระทําเช่ นเดี ยว ของพื ชผลและผลองุ่ นของท่ าน
ให้ แก่ มหาดเล็กและข้ าราชการ
กันต่ อเจ้ าด้ วย
9 เหตุ ฉ ะนั5 นบั ดนี5 จงฟั งเสี ยง ของพระองค์
ของเขา ขอแต่ จงคอยทักท้ วงเขา 16 พระองค์ จะเอาคนใช้ ผู้ ชาย
และสํา แดงให้ ทราบถึ ง วิ ธี ก าร และคนใช้ ผ้ ู หญิง และคนหนุ่ มๆ
ของกษั ต ริ ย์ ผ้ ู ที จะครอบครอง ที ดี ที สุ ดของท่ าน และลาของ
ท่านให้ ไปทํางานของพระองค์
เขาทั5งหลาย"
10 ซามู เอลจึ งเอาพระดํา รั ส ทั5 ง 17 พระองค์ จะชั กหนึ งในสิ บ
(R) พบญ IK:IP-IR; ฮซย IQ:IU-II; กจ IQ:OI (T) I ซมอ K:V; IO:IK
(K) อพย IT:M; I ซมอ IU:IV (V) I ซมอ M:II-IM; IU:OR
(II) พบญ IK:IP; I ซมอ IU:OR (IO) I ซมอ OO:K (IP) I พกษ OI:K; อสค PT:IM

09_1sam.pub
page 16

Monday, February 29, 2016 15:33

I ซามู เอล M, V
หน้ า 580
ของฝู งสั ตว์ ของท่ าน และท่ าน อาฟิ ยาห์ คนเบนยามิน เป็ นคน
ทั5 งหลายจะเป็ นทาสของพระ รํารวย
องค์
2 ท่ านมี บุ ตรชายคนหนึ งชื อ
18 ในวั นนั5 นท่ านจะร้ องทุ กข์ ซาอูล เป็ นคนหนุ่ มทีดีทีสุด รูป
เพราะกษัตริย์ของท่าน ผู้ ซึ งท่าน งาม ไม่ มี ชายคนใดในหมู่ คน
ทั5 งหลายได้ เลื อกนั5 น แต่ พระ อิสราเอลทีจะงามกว่ าเขา เขาสูง
เยโฮวาห์ จ ะไม่ สดั บท่ า นในวั น กว่ าประชาชนทั5 งหลายตั5 งแต่ บ่า
นั5 น"
ขึ5 นไป
19 แต่ ประชาชนปฏิ เ สธไม่ เ ชื อ 3ฝ่ ายฝู งแม่ ลาของคี ช บิ ดาของ
ฟั งเสี ยงของซามู เอล เขาทั5 ง ซาอูลหายไป คีชจึงกล่ าวแก่ ซาหลายกล่ าวว่ า "เราไม่ ยอม แต่ อู ลบุ ตรชายของตนว่ า "ลุ กขึ5 น
เราจะต้ องมีกษัตริย์ปกครองเรา
เอาคนใช้ คนหนึ งไปกับเจ้ า เพื อ
20 เพื อเราจะเป็ นเหมื อนประ- ไปหาลา"
ชาชาติ ท5 ั งหลายด้ วย และเพื อ 4 เขาทั5 งสองก็ ผ่ านแดนเทื อ ก
กษัตริย์ของเราจะวินิจฉัยเราและ เขาแห่ งเอฟราอิ ม
ผ่ านเข้ า
นําหน้ าเราไปและรบศึกให้ เรา"
แผ่ นดิ นชาลิ ชา เขาหาลาไม่ พบ
21 และเมื อซามู เอลได้ ยิ นถ้ อย เขาก็ ผ่ า นข้ ามแผ่ น ดิ นชาอาลิ ม
คํา ทั5 งสิ5 นของประชาชน ท่ านก็ แต่ ลาไม่ อยู่ ที นั น แล้ วเขาผ่ าน
นํา ไปทู ลพระเยโฮวาห์ ให้ ทรง เข้ าแผ่ นดิ น ของคนเบนยามิ น
ทราบ
แต่ กห็ าลาไม่ พบ
22 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 5เมื อเขามาถึงแผ่ นดินศูฟ ซาซามู เอลว่ า "จงฟั งเสี ยงของเขา อู ล จึ ง พู ด กั บคนใช้ ผู้ ซึ งอยู่ กั บ
ทั5 งหลายเถิ ด และจงตั5 งกษั ตริ ย์ ท่านว่ า "มาเถิ ด ให้ เรากลั บไป
องค์หนึ งให้ เขา" แล้ วซามู เอลจึง เกรงว่ าบิ ด าของข้ าจะเลิ กกั ง วล
กล่ าวแก่ คนอิสราเอลว่ า "ให้ ทุก เรื องลา และมาร้ อนใจด้ วยเรื อง
คนกลับไปยังเมืองของตน"
ของเรา"
พระเจ้าทรงนําซามู เอล
6แต่ คนใช้ ตอบท่านว่ า "ดูเถิด
มี คนของพระเจ้ าคนหนึ งใน
ให้ต ังซาอู ลเป็ นกษัตริ ย ์
มี ชายคนหนึ งคนเบนยามิ น เมื องนี5 เป็ นคนที เขานั บถื อกั น
ชื อคีช บุตรชายของอาบีเอล มาก สิ งที ท่ านกล่ าวนั5 นเป็ นไป
ผู้ เป็ นบุ ตรชายของเศโรร์ บุ ตร ตามที กล่ าวนั5 นทุ กอย่ าง ขอให้
ชายของเบโครั ท บุ ตรชายของ เราไปที นั น ชะรอยท่ านจะบอก

9

(IM) สภษ I:OR-OM; อสย I:IR; มคา Q:P (IV) อสย TT:P; ยรม PP:IT (OU) I ซมอ M:R
(OO) I ซมอ M:K; ฮซย IQ:II (I) I ซมอ IP:RI; I พศด M:QQ; V:QT (O) I ซมอ IU:OQ
(P) O พกษ P:PO (R) I ซมอ I:I; IU:O (T) พบญ QQ:I; I ซมอ Q:IV; I พกษ IQ:I
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หน้ า 581
I ซามู เอล V
เราถึงทางซึ งเราควรดําเนิน"
13 พอท่ านทั5 งสองเข้ าไปถึ ง ใน
7 แล้ วซาอู ลพู ดกั บคนใช้ ของ เมื อง ท่ านทั5 งสองจะพบก่ อนที
ท่านว่ า "แต่ ดูเถิด ถ้ าเราไปเรา ผู้ ทํา นายขึ5 นไปรั บประทานอาจะเอาอะไรไปให้ ชายผู้ น5 ั นเพราะ หาร ณ ปูชนียสถานสูง เพราะว่ า
ขนมปั งในย่ ามของเราก็ ห มด ประชาชนจะไม่ รั บประทานจน
แล้ ว เราไม่ มีของขวัญทีจะนําไป กว่ าท่ านจะมาถึง เพราะท่านจะ
ให้ แก่ คนของพระเจ้ า เรามีอะไร ต้ องมาอวยพรแก่ เ ครื องสั ตวบ้ าง"
บู ชา ภายหลั งผู้ ที ได้ รั บเชิ ญจึ ง
8คนใช้ ตอบซาอู ลอีกว่ า "ดู เถิด รั บประทาน ฉะนั5 นบั ดนี5 จงขึ5 น
ผมมีเงิ นอยู่ หนึ งเสี5 ยวเชเขลและ ไปเถิด ท่านทั5งสองจะพบทันที"
ผมจะให้ แก่ คนของพระเจ้ าเพื อ 14 เขาทั5 งสองก็ ข5 ึ นไปยั งเมื อ ง
จะบอกหนทางให้ แก่ เรา"
นั5 น ขณะเมื อเขาเข้ าไปในเมื อง
9(ในอิ สราเอลสมั ยเดิ ม เมื อ ดูเถิด ซามู เอลกําลังเดินออกมา
คนใดจะไปทู ลถามพระเจ้ า เขา ตรงหน้ าเขาทั5งสอง จะขึ5 นไปยัง
กล่ าวว่ า "มาเถิด ให้ เราไปหาผู้ ปูชนียสถานสูงนั5 น
ทํา นายกั น" เพราะผู้ ที ในสมั ย 15 พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สในหู
นี5 เราเรี ยกว่ าผู้ พยากรณ์น5 ั น ใน ของซามู เ อลแล้ วในวั นก่ อนวั น
สมัยเดิมเขาเรียกว่ าผู้ ทาํ นาย)
ทีซาอูลมาถึงว่ า
10 และซาอู ลจึ งพู ดกั บคนใช้ 16 "พรุ่ งนี5 เวลาประมาณเท่ า นี5
ของท่านว่ า "พูดดีนี มาให้ เราไป เราจะส่ งชายผู้ หนึ งซึ งมาจาก
กั นเถิ ด" เขาทั5 งสองขึ5 นไปที ดินแดนเบนยามิน เจ้ าจงเจิมเขา
เมืองซึ งคนของพระเจ้ าอยู่
ให้ เป็ นเจ้ าเหนื ออิ สราเอลประ11 ขณะเมื อเขาขึ5 นภู เ ขาไปยั ง ชาชนของเรา เขาจะช่ วยประชา
เมืองนั5 น เขาพบพวกผู้ หญิงสาว ชนของเราให้ พ้ นจากมื อคนฟี ออกมาตักนํา5 จึงถามว่ า "ผู้ ทาํ - ลิสเตีย เพราะเราได้ มองดูประนายอยู่ ทีนี หรือ"
ชาชนของเราแล้ ว ด้ วยเสียงร้ อง
12 เธอทั5 งหลายตอบว่ า "อยู่ นี ทุ กข์ของเขามาถึงเรา"
ดู เถิ ด ท่ านเพิ งขึ5 นหน้ าท่ านไป 17 เมื อซามู เ อลเห็ น ซาอู ล เข้ า
จงรี บเข้ าเถิ ด ท่ านเพิ งมาใน แล้ ว พระเยโฮวาห์ ทรงบอกท่าน
เมื องเมื อกี5 นี5 เพราะว่ าวั นนี5 ว่ า "ดูเถิด นี เป็ นชายคนทีเราได้
ประชาชนทํา การถวายสั ตวบู ชา พู ดกั บเจ้ าแล้ วนั5 น เขาเป็ นผู้ ที
ณ ปูชนียสถานสูง
จะปกครองเหนื อประชาชนของ
(K) วนฉ T:IM; IQ:IK; I พกษ IP:Q (V) ปฐก OR:OO; O ซมอ OP:II; O พกษ IK:IQ
(II) ปฐก OP:II, IR; OV:M-V; อพย O:IT (IO) ปฐก QI:RP; I ซมอ K:IK; IU:R
(IR) I ซมอ IR:I; กจ IQ:OI (IT) อพย O:OQ-OR (IK) I ซมอ IT:IO; ฮซย IQ:II
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I ซามู เอล V
หน้ า 582
เรา"
23 และซามู เ อลพู ด กั บคนครั ว
18 แล้ วซาอู ลก็เข้ ามาใกล้ ซามู - ว่ า "จงนํา ส่ วนที ฉั นได้ มอบให้
เอลที ประตู และกล่ าวว่ า "ขอ ซึ งฉั นบอกว่ า `เก็บไว้ ต่ างหาก'
บอกข้ าพเจ้ าหน่ อยว่ า บ้ านของ นั5 นมา"
ผู้ ทาํ นายอยู่ ทีไหน"
24 คนครั วจึ งนํา เอาส่ วนขาและ
19 ซามู เอลตอบซาอู ลว่ า "ฉั น ส่ วนบนนั5 นมาวางไว้ ที ข้ างหน้ า
เป็ นผู้ ทาํ นาย จงเดินขึ5 นหน้ าฉัน ซาอูล และซามู เอลกล่ าวว่ า "ดู
ไปยังปู ชนี ยสถานสู งนั5 น เพราะ เถิ ด สิ งที ได้ เก็บไว้ ก ็วางอยู่ ต่ อ
ในวั นนี5 ท่ านจะรั บประทานอา- หน้ าท่ าน จงรั บประทานเถิ ด
หารกั บฉัน และพรุ่ งนี5 เช้ าฉั นจึง เพราะว่ าเก็บไว้ ให้ แก่ ท่ านจนถึ ง
จะให้ ท่านไป และฉันจะบอกทุ ก ชั วโมงที กาํ หนดไว้ ตั5 งแต่ ฉั น
อย่ างที ข้องอยู่ ในใจของท่ านแก่ กล่ าวว่ า `ฉั นได้ เชิ ญประชาชน
ท่าน
มาแล้ ว'" ซาอู ลจึ งรั บประทาน
20 ส่ วนเรื องลาของท่ านที ห าย กับซามู เอลในวันนั5 น
ไปสามวั นแล้ วนั5 น อย่ าเอาใจใส่ 25 และเมื อเขาทั5 งหลายลงมา
เลย เพราะเขาพบแล้ ว ความ จากปู ชนี ยสถานสู งเข้ ามาใน
ปรารถนาของคนอิ ส ราเอลนั5 น เมื อง ซามู เอลสนทนากับซาอู ล
มุ่ งหมายเอาใครเล่ า ไม่ ใช่ ตั ว บนดาดฟ้ าหลังคาบ้ าน
ท่ านและวงศ์ วานทั5 งสิ5 นของบิ ดา 26 และเขาทั5 งสองตื นแต่ เช้ าตรู่
ท่านดอกหรือ"
และอยู่ มาเมื อสว่ างแล้ ว ซามู 21 ซาอูลตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ เอลก็เรี ยกซาอูลผู้ อยู่ บนดาดฟ้ า
คนเบนยามิ นดอกหรื อ เป็ น ว่ า "จงลุกขึ5 นเถิด เพื อฉันจะส่ ง
ตระกู ล เล็ก น้ อยที สุ ดในอิ สรา- ท่านไปตามทางของท่าน" ซาอูล
เอล และครอบครัวของข้ าพเจ้ า ก็ลุกขึ5 น ท่ านทั5 งสองก็เดิ นออก
ไม่ ใ ช่ ค รอบครั วที ด้ อยที สุ ดใน ไปทีถนน ทั5งท่านและซามู เอล
ตระกู ลเบนยามินดอกหรือ ทํา- 27 เมื อเขาทั5 ง หลายกํา ลั งลงมา
ไมท่ านจึ งพู ดกั บข้ าพเจ้ าอย่ างนี5 ที ชานเมื อง ซามู เอลจึ งพู ดกั บ
เล่ า"
ซาอู ลว่ า "จงบอกคนใช้ ให้ เดิ น
22 แล้ วซามู เ อลก็ พาซาอู ล กั บ ล่ วงหน้ าเราไปก่ อน (และเขาก็
คนใช้ ของท่ านเข้ าไปในห้ องโถง เดิ นพ้ นไป) ท่ านจงหยุ ดที นี
ให้ นั งในตอนต้ นที นั งสําหรับผู้ ที ก่ อน เพื อฉันจะได้ แจ้ งพระดํารับเชิ ญ ซึ งมีประมาณสามสิบคน รัสของพระเจ้ าให้ ท่านทราบ"
(OU) I ซมอ M:R, IV; V:Q; IO:IQ (OI) วนฉ T:IR; OU:PT-PM; I ซมอ IR:IK
(OP) อพย OV:OO, OK; ลนต K:QO-QQ; กดว IM:IM; อสค OP:P
(OR) พบญ OO:M; O ซมอ II:O; ลก R:IV; กจ IU:V
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หน้ า 583
I ซามู เอล IU
การเจิ มซาอู ลด้วยนํามัน
มาเมื อท่านมาถึงเมืองนั5 น ท่าน
จะพบผู้ พยากรณ์ หมู่ หนึ งกํา ลั ง
ให้เป็ นกษัตริ ย ์
หมายสําคัญต่ างๆจากพระเจ้า ลงมาจากปูชนียสถานสูง ถือพิณ
แล้ วซามู เอลก็หยิ บขวด ใหญ่ รํามะนา ปี พิณเขาคู่ นํา
นํา5 มั น เทลงบนศี รษะ หน้ ามา กําลังพยากรณ์เรื อยมา
ของซาอูล และจุ บท่านแล้ วกล่ าว 6แล้ วพระวิ ญญาณของพระเยว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงเจิมท่านไว้ โฮวาห์ จะมาสถิ ตกั บท่ าน และ
ให้ เป็ นเจ้ านายเหนื อมรดกของ ท่ านจะพยากรณ์กั บคนเหล่ านั5 น
เปลี ยนเป็ นคนละคน
พระองค์แล้ วมิใช่ หรือ
7 เมื อหมายสํา คั ญเหล่ า นี5 เกิ ด
2 เมื อท่ านจากฉั นไปในวั นนี5
ท่ านจะพบชายสองคน ริ มที ฝั ง แก่ ท่านแล้ ว จงกระทําอะไรตาม
ศพของนางราเชล ในเขตแดน แต่ มี โอกาสเถิ ด เพราะพระเจ้ า
เบนยามินทีเศลซาห์ และเขาทั5ง ทรงสถิตกับท่าน
สองจะบอกท่ านว่ า `ลาซึ งท่ าน 8และท่านจงลงไปทีกิลกาลก่ อน
ไปหานั5 นพบแล้ ว ดู เถิ ด บั ดนี5 ฉั น และดู เถิ ด ฉั นจะลงมา
บิ ดาของท่ า นเลิ กกั ง วลเรื องลา หาท่ า นเพื อจะถวายเครื องเผา
แล้ ว และร้ อนใจเรื องของท่ าน บู ชา และถวายสั ตว์ เป็ นเครื อง
กล่ าวว่ า "เราจะทําอย่ างไรเรื อง สั นติ บู ชา ท่ านจงคอยอยู่ ที นั น
เจ็ดวันจนฉันมาหาท่าน และสําบุตรชายของเราดี"'
3และท่านจะเดิ นเลยที นั นไปถึ ง แดงแก่ ท่านว่ าท่านควรจะกระทํา
ที ราบตํา บลทาโบร์ ที นั นชาย อะไร"
สามคนซึ งกํา ลั ง ขึ5 นไปเฝ้ าพระ 9 เมื อซาอู ล หั นหลั ง ไปจะจาก
เจ้ าทีเบธเอลจะพบท่าน คนหนึ ง ซามู เอล พระเจ้ าทรงประทาน
อุ้ มลู กแพะสามตั ว อี กคนหนึ ง จิตใจอีกอย่ างหนึ งแก่ ท่าน และ
ถือขนมปั งสามก้ อน และอีกคน หมายสําคั ญเหล่ านี5 ทั5 งหมดเกิ ด
ขึ5 นในวันนั5 น
หนึ งถือถุ งหนังนํา5 องุ่ นถุ งหนึ ง
4เขาทั5 งหลายจะคํานั บท่ านและ 10 เมื อเขาทั5 งสองมาถึ ง ภู เ ขา
มอบขนมปั งให้ ท่ านสองก้ อนซึ ง นั5 น ดู เถิด ผู้ พยากรณ์หมู่ หนึ ง
พบกั บท่ าน และพระวิ ญญาณ
ท่านจะรับจากมือของเขา
5ต่ อ จากนั5 นท่ านจะมาถึ งภู เ ขา ของพระเจ้ าสถิ ตกั บท่ าน และ
ของพระเจ้ า ที นั นมี กองทหาร ท่ า นก็ พ ยากรณ์ อ ยู่ ในหมู่ พวก
รั กษาการของคนฟี ลิ สเตี ย อยู่ เขา

10

(I) อพย QU:OQ-QQ; พบญ QO:V (O) ปฐก QR:IT-OU; PM:K; ยชว IM:OM; I ซมอ V:Q-R
(Q) ปฐก OM:OO; QR:I, Q, K (R) อพย IR:OU-OI; I ซมอ IQ:O-Q (T) กดว II:OR, OV
(K) อพย P:M; ยชว I:R; วนฉ T:IO (M) I ซมอ II:IP-IR (IU) I ซมอ IU:R; IV:OU
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I ซามู เอล IU
หน้ า 584
11 และต่ อมาเมื อคนทั5 งหลายที แห่ งอิ สราเอลตรั สดั งนี5 ว่ า `เรา
รู้ จั กท่ านมาก่ อนเห็ นว่ า ดู เถิ ด ได้ นํา อิ สราเอลออกจากอี ยิ ปต์
ท่านพยากรณ์อยู่ กับพวกผู้ พยา- และเราได้ ช่ วยเจ้ าทั5 งหลายให้
กรณ์ ประชาชนเหล่ านั5 นก็พู ด พ้ นจากมื อของชาวอี ยิ ปต์ และ
กั นและกั นว่ า "อะไรหนอเกิ ด จากมื อของราชอาณาจั กรทั5 ง
ขึ5 นแก่ บุตรชายของคีช ซาอูลอยู่ หลาย และของคนเหล่ านั5 นทีบีบ
ในจําพวกผู้ พยากรณ์ด้วยหรือ"
บังคับเจ้ า'
12 ชายคนหนึ งอยู่ ที นั นตอบว่ า 19 แต่ วั น นี5 ท่ า นละทิ5 งพระเจ้ า
"และบิ ด าของเขาทั5 งหลายคื อ ของท่ านผู้ ซึ งช่ วยท่านให้ พ้นจาก
ใคร" ดั งนั5 นจึ งเป็ นคําภาษิ ตว่ า บรรดาความยากลํา บากและ
"ซาอู ลอยู่ ในจํา พวกผู้ พยากรณ์ ความทุ กข์ ร้ อน และท่ านทั5 ง
ด้ วยหรือ"
หลายกล่ าวว่ า
`เราไม่ ยอม
13 เมื อท่ านพยากรณ์ส5 ิ นลงแล้ ว แต่ ขอตั5 งกษั ต ริ ย์ ไ ว้ เหนื อ เรา'
ท่านก็มายังปูชนียสถานสูง
เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ท่ านทั5 งหลาย
14 ฝ่ ายลุ งของซาอู ลจึ งถามซา- จงเข้ าเฝ้ าพระเยโฮวาห์ ตาม
อู ลกั บคนใช้ ว่า "เจ้ าไปไหนมา" ตระกู ลของท่ าน และตามคนที
และท่านตอบว่ า "ไปหาลา และ นับเป็ นพันๆของท่าน"
เมื อเราเห็ น ว่ าเราไม่ พบลานั5 น 20 แล้ วซามู เอลก็ นํา ตระกู ล
แล้ ว เราจึงไปหาซามู เอล"
อิ ส ราเอลทุ ก ตระกู ล เข้ ามาใกล้
15 ลุงของซาอูลกล่ าวว่ า "ซามู - และจั บสลากได้ ตระกู ลเบนยาเอลบอกอะไรแก่ เจ้ าบ้ าง ขอเล่ า มิน
ให้ ฟัง"
21 ท่ า นก็ นาํ ตระกู ล เบนยามิ น
16 และซาอูลตอบลุ งของท่านว่ า เข้ ามาใกล้ ตามครอบครั ว จั บ
"เขาบอกเราแจ่ มแจ้ งว่ า พบลา สลากได้ ครอบครัวมัตรี และจับ
แล้ ว" แต่ เรื องราวที เกี ยวกั บ สลากได้ ซาอู ลบุ ตรชายคี ช แต่
ราชอาณาจั ก รซึ งซามู เ อลกล่ าว เมื อเขาหาซาอูลก็หาไม่ พบ
ถึงนั5 น ท่านไม่ ได้ บอกสิ งใดเลย
22 เขาจึ งทู ล ถามพระเยโฮวาห์
17 ฝ่ ายซามู เอลจึ งเรี ยกประชา ต่ อไปว่ า "ชายคนนั5 นมาทีนี หรือ
ชนมาประชุ มต่ อพระเยโฮวาห์ ที ยัง" และพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดู
มิสเปห์
เถิ ด เขาซ่ อนตั วอยู่ ที กองสั ม18 และท่ านกล่ าวแก่ คนอิ สรา- ภาระ"
เอลว่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 23 เขาทั5 งหลายจึ งวิ งไปพาท่ าน
(II) I ซมอ IV:OP; อมส K:IP-IR (IO) อสย RP:IQ; ยน T:PR (IP) I ซมอ IP:RU
(IT) I ซมอ V:OU (IK) วนฉ II:II; OU:I (IM) วนฉ T:M-V; I ซมอ M:M; IO:T, M
(IV) I ซมอ M:K, IV (OU) กจ I:OP, OT (OO) I ซมอ OQ:O, P, IU-II (OQ) I ซมอ V:O
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หน้ า 585
I ซามู เอล IU, II
มาจากทีนั น และเมื อท่านยืนอยู่ "ขอทําพั นธสั ญญากับพวกข้ าพท่ ามกลางประชาชน ท่ านก็สู ง เจ้ าทั5 งหลาย และข้ าพเจ้ าทั5 ง
กว่ าประชาชนทุ กคนจากบ่ า หลายจะยอมปรนนิบัติท่าน"
ขึ5 นไป
2แต่ นาหาชคนอั มโมนกล่ าวแก่
24 ซามู เ อลจึ ง กล่ า วแก่ ประชา เขาทั5 งหลายว่ า "เราจะกระทํา
ชนทั5 งปวงว่ า "ท่านเห็นผู้ ที พระ พั นธสั ญญากั บเจ้ าทั5 งหลายตาม
เยโฮวาห์ ท รงเลื อ กไว้ แล้ วหรื อ เงื อนไขต่ อไปนี5 คือเราจะทะลวง
ในท่ ามกลางประชาชนไม่ มี ใคร ตาขวาของเจ้ าเสี ยทุ กคนให้ เป็ น
เหมื อนท่ าน" และประชาชนจึ ง ทีอัปยศแก่ คนอิสราเอลทั5งปวง"
ร้ องเสี ยงดั งว่ า "ขอกษัตริ ย์ทรง 3ฝ่ ายพวกผู้ ใหญ่ แห่ งเมื องยาพระเจริญ"
เบชกล่ าวแก่ ท่านว่ า "ขอผ่ อนผัน
25 แล้ วซามู เอลจึงบอกกับประ- ให้ ข้าพเจ้ าสักเจ็ดวัน เพื อข้ าพชาชนให้ ทราบถึงสิทธิ และหน้ าที เจ้ าจะได้ ส่ ง ผู้ สื อสารไปให้ ทั ว
ของตําแหน่ งกษั ตริ ย์ และท่ าน ขอบเขตอิ สราเอล แล้ วถ้ าไม่ มี
บั นทึ กไว้ ในหนั งสื อ และวาง คนใดช่ วยข้ าพเจ้ าทั5 งหลายให้
ถวายต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้ นได้ ข้ าพเจ้ าทั5 งหลายจะยอม
แล้ วซามู เอลก็ให้ ประชาชนกลั บ มอบตัวไว้ ให้ แก่ ท่าน"
ไปยังบ้ านของตนทุ กคน
4 เมื อผู้ สื อสารมาถึ ง กิ เ บอาห์
26 ซาอู ล ก็ ก ลั บ ไปยั ง บ้ านของ เมื องของซาอู ล เขาทั5 งหลายก็
ท่ านที กิ เบอาห์ ด้ วย และมี พวก รายงานเรื องราวให้ เข้ าหู ของ
นักรบซึ งพระเจ้ าทรงดลจิตใจไป ประชาชน และประชาชนทั5 ง
กับท่านด้ วย
ปวงก็ร้องไห้ เสียงดัง
27 แต่ มี คนอั นธพาลบางคน 5ดูเถิด ซาอูลต้ อนฝูงวัวกลับมา
กล่ าวว่ า "ชายคนนี5 จะช่ วยเราให้ จากทุ่ ง และซาอูลถามว่ า "ประพ้ นได้ อย่ างไร" และเขาทั5งหลาย ชาชนเป็ นอะไรไปเขาจึ งร้ องไห้ "
ก็ดูหมิ นท่าน ไม่ นาํ เครื องบรร- ดั งนั5 นเขาจึ งเรี ยนท่ านให้ ทราบ
ณาการมาถวาย แต่ ท่านก็นิ งเสีย ถึงข่ าวของพวกยาเบช
ซาอู ลชนะคนอัมโมน
6เมื อท่ านได้ ยิ นถ้ อยคํา เหล่ านี5
ฝ่ ายนาหาชคนอั มโมน พระวิ ญญาณของพระเจ้ าก็สถิ ต
ได้ ยกขึ5 นไป ตั5 งค่ ายสู้ กั บซาอู ล และความโกรธของ
เมืองยาเบชกิเลอาด บรรดาชาว ท่านเกิดขึ5 นอย่ างรุนแรง
เมื อ งยาเบชจึ งพู ดกั บนาหาชว่ า 7 ท่ านจึ งเอาวั วมาคู่ หนึ งฟั น

11

(OP) พบญ IK:IR; I ซมอ V:IT (OR) พบญ IK:IP-OU; I ซมอ M:II (OT) วนฉ OU:IP
(OK) พบญ IQ:IQ; I ซมอ II:IO (I) ปฐก 26:28; วนฉ OI:M (O) ปฐก QP:IP
(P) ปฐก 27:38; วนฉ O:P (T) วนฉ Q:IU; T:QP; II:OV (K) วนฉ IV:OV; OI:R, M, IU
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I ซามู เอล II, IO
หน้ า 586
ออกเป็ นท่ อนๆ ส่ งไปทั วเขต เอลว่ า "คนที พูดว่ า `ซาอู ลจะ
แดนทั5 งสิ5 นของอิ สราเอลโดยมื อ ปกครองเหนือพวกเราหรือ' นั5 น
ของผู้ สื อสาร กล่ าวว่ า "ผู้ หนึ ง มีใครบ้ าง จงนําคนเหล่ านั5 นออก
ผู้ ใดที ไม่ ออกมาตามซาอู ลและ มา เราจะได้ ฆ่าเขาเสีย"
ซามู เอล จะกระทําอย่ างนี5 แก่ 13 แต่ ซาอู ลกล่ าวว่ า "ในวั นนี5
วั วของเขา" และความเกรงกลั ว อย่ าให้ ผู้ ใดถู กประหารชี วิตเลย
พระเยโฮวาห์ ก ็ ม าเหนื อ ประชา เพราะว่ าวั นนี5 เป็ นวั นที พระเยชน เขาทั5 งหลายพากั นออกมา โฮวาห์ ทรงช่ วยคนอิ ส ราเอลให้
เป็ นใจเดียวกัน
พ้ น"
8เมื อซาอู ลตรวจพลอยู่ ที เบเซก 14 แล้ วซามู เอลจึ งกล่ าวแก่
นั บคนอิ สราเอลได้ สามแสนคน ประชาชนว่ า "มาเถิด ให้ เราพา
และชายคนยู ด าห์ ไ ด้ สามหมื น กันไปยังกิลกาล และรื5 อฟื5 นเรื อง
คน
ราชอาณาจักรทีนั นอีก"
9 เขาจึ ง บอกแก่ ผู้ สื อสารที มา
ประชาชนทังปวง
นั5 นว่ า "ท่านทั5 งหลายจงบอกแก่
ตังซาอู ล
ชาวยาเบชกิ เลอาดว่ า `พรุ่ งนี5
ให้เป็ นกษัตริ ย ์
เวลาแดดร้ อนท่ า นทั5 งหลายจะ 15 ประชาชนทั5 งปวงจึ งขึ5 นไปยั ง
ได้ รั บการช่ วยให้ พ้ น'" เมื อผู้ กิลกาล และทีนั นเขาทั5งหลายก็
สื อสารกลั บมาบอกพวกยาเบช ตั5 งซาอู ลเป็ นกษั ตริ ย์ ต่ อพระ
เขาทั5งหลายก็มีความยินดี
พั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ที กิ ล กาล
10 ดังนั5 นชาวยาเบชจึงว่ า "พรุ่ ง แล้ วที นั นเขาทั5 งหลายถวายสั ตว์
นี5 เราจะมอบตั วของเราไว้ ให้ แก่ เป็ นเครื องสั นติ บู ชาต่ อพระ
ท่ าน ท่ านจงกระทํา แก่ เราตาม พั กตร์ พระเยโฮวาห์ ซาอู ลกั บ
ทีท่านเห็นควรทุ กอย่ าง"
ประชาชนอิ สราเอลทั5 งปวงก็ชื น
11 พอวั นรุ่ งขึ5 น ซาอู ลก็จั ดพล ชมยินดีอย่ างยิ งทีนั น
ออกเป็ นสามกองทัพ ยกเข้ ามา
ซามู เอลประกาศ
กลางค่ ายในยามสาม และฆ่ าฟั น
เรื, องอาณาจักร
คนอั ม โมนเสี ยจนเวลาแดดจั ด
อิ สราเอล
ต่ อมา ผู้ ที เหลื ออยู่ ก ็กระจั ด
ซามู เ อลจึ ง กล่ าวแก่ ค น
กระจายไป รวมกั นไม่ ได้ สั กคู่
อิ สราเอลทั5 งปวงว่ า "ดู
เดียวเลย
เถิด ข้ าพเจ้ าได้ ฟังเสียงของท่าน
12 แล้ วประชาชนจึ งเรี ยนซามู - ทุ กเรื องซึ งท่ านได้ บอกข้ าพเจ้ า

12

(M) วนฉ I:R; O ซมอ OP:V (II) วนฉ K:IT, OU; I ซมอ QI:II (IO) I ซมอ IU:OK
(IQ) อพย IP:IQ, QU; I ซมอ IU:OK; IV:R; O ซมอ IV:OO (IP) I ซมอ K:IT; IU:M
(IR) ยชว M:QI; I ซมอ IU:M, IK (I) I ซมอ M:R, K, V, OU, OO; IU:OP; II:IP-IR
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หน้ า 587
I ซามู เอล IO
และได้ แต่ งตั5 งกษัตริ ย์เหนือท่าน
ซามู เอลบอกประชาชนเรื, อง
ทั5งหลายแล้ ว
เวลาต่ างๆที,พระเจ้าทรงช่ วย
2และบั ดนี5 ดู เถิ ด กษั ตริ ย์ ก ็
อิ สราเอลให้รอด
ดํา เนิ นอยู่ ต่ อหน้ าท่ าน ส่ วน 6 และซามู เอลก็ ก ล่ า วแก่ ประข้ าพเจ้ าก็ชราผมหงอกแล้ ว และ ชาชนว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น
ดูเถิด บุตรชายของข้ าพเจ้ าก็อยู่ ผู้ แต่ งตั5 งโมเสสกั บอาโรน และ
กั บท่ านทั5 งหลาย และข้ าพเจ้ า ทรงนําบรรพบุรุ ษของท่ านขึ5 นมา
ดํา เนิ น อยู่ ต่ อหน้ าท่ า นตั5 งแต่ จากแผ่ นดินอียิปต์
หนุ่ มๆมาจนทุ กวันนี5
7ฉะนั5 นบัดนี5 ขอท่ านทั5 งหลายจง
3ดูเถิด ข้ าพเจ้ าอยู่ ทีนี ขอท่าน ยืนนิ งอยู่ ข้ าพเจ้ าจะขอเสนอคดี
เป็ นพยานปรั ก ปรํา ข้ าพเจ้ าต่ อ ของท่ า นต่ อพระพั ก ตร์ พระเยพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และต่ อ โฮวาห์ เกี ยวด้ วยบรรดาพระ
หน้ าท่ า นที พระองค์ ท รงเจิ ม ไว้ ราชกิจอันชอบธรรมของพระเยข้ าพเจ้ าได้ ริ บ วั วของผู้ ใดบ้ าง โฮวาห์ ซึ งพระองค์ ทรงกระทํา
หรือ หรือข้ าพเจ้ าเอาลาของผู้ ใด แก่ ท่ านทั5 งหลายและแก่ บรรพไปบ้ าง หรื อข้ าพเจ้ าได้ ฉ้อผู้ ใด บุรุษของท่านทั5งหลาย
ข้ าพเจ้ าได้ บี บบั งคั บ ใครบ้ าง 8เมื อยาโคบเข้ าไปในอียิปต์ และ
ข้ าพเจ้ าได้ รั บสิ นบนจากมื อของ บรรพบุ รุ ษของท่ านร้ องต่ อพระ
ผู้ ใดซึ งจะกระทําให้ ตาของข้ าพ- เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ กท็ รงใช้
เจ้ าบอดไป ขอกล่ าวมาและ โมเสสกั บอาโรน
ผู้ ได้ นาํ
ข้ าพเจ้ าจะคืนให้ แก่ ท่าน"
บรรพบุ รุ ษของท่ านออกจาก
4เขาทั5 งหลายกล่ าวว่ า "ท่ านมิ อียิปต์ และทําให้ เขามาอาศัยอยู่
ได้ ฉ้ อเรา หรื อบี บบั งคั บเรา ในทีน5 ี
หรื อ รั บสิ งใดไปจากมื อ ของผู้ 9แต่ เขาทั5 งหลายลื มพระเยโฮใด"
วาห์ พระเจ้ าของเขาเสี ย พระ
5ท่ านก็กล่ าวแก่ เขาทั5 งหลายว่ า องค์ จึ งทรงขายเขาไว้ ในมื อของ
"พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพยานต่ อ สิ เสรา แม่ ทั พแห่ งเมื องฮาโซร์
ท่ าน และท่ านที พระองค์ ทรง และมอบไว้ ในมื อของคนฟี ลิ สเจิ ม ไว้ ก็ เ ป็ นพยานในวั นนี5 ว่ า เตี ย และไว้ ในมื อของกษั ตริ ย์
ท่านไม่ พบสิ งใดในมือของข้ าพ- แห่ งเมื องโมอั บ และเขาเหล่ า
เจ้ า" และเขาทั5 งหลายกล่ าวว่ า นั5 นก็ต่อสู้ บรรพบุรุษของท่าน
"พระองค์ทรงเป็ นพยานแล้ ว"
10 และเขาทั5 งหลายร้ องทู ลต่ อ
(O) กดว OK:IK; I ซมอ M:I (Q) อพย 23:8; กดว 16:15; พบญ IT:IV (P) ลนต IV:IQ
(R) อพย OO:P; ยน IM:QM (T) อพย T:OT; มคา T:P (K) วนฉ R:II; I ซมอ II:IR
(M) ปฐก PT:R-T; อพย O:OQ-OR (V) วนฉ Q:K, IO-QI (IU) วนฉ O:IQ; Q:K; IU:IU
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I ซามู เอล IO
หน้ า 588
พระเยโฮวาห์ ว่า `ข้ าพระองค์ท5 ัง พระบั ญชาของพระเยโฮวาห์
หลายได้ กระทําบาปแล้ ว เพราะ ท่ านทั5 งหลายและกษั ตริ ย์ ผ้ ู ปก
ว่ าข้ าพระองค์ ท5 ั งหลายได้ ละทิ5 ง ครองเหนื อ ท่ า นจึ ง จะเป็ นผู้ ติ ด
พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิบัติ พระ ตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
บาอั ลและพระอั ชทาโรท แต่ ท่านทั5งหลายต่ อไป
บั ดนี5 ขอพระองค์ ทรงช่ วยข้ า 15 แต่ ถ้ าท่ า นทั5 งหลายไม่ เ ชื อ
พระองค์ ท5 ั งหลายให้ พ้นมื อศั ตรู ฟั ง พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮของข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ วาห์ แต่ กบฏต่ อพระบัญชาของ
ทั5งหลายจะปรนนิบัติพระองค์'
พระเยโฮวาห์ แล้ วพระหั ตถ์ของ
11 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ เย- พระเยโฮวาห์ จะต่ อสู้ ท่ านทั5 ง
รุบบาอัล และเบดาน และเยฟ- หลายเหมื อ นเคยต่ อ สู้ บรรพธาห์ และซามู เอล และช่ วยท่าน บุรุษของท่าน
ทั5 งหลายให้ พ้ น จากมื อ ศั ต รู ทุ ก
ฟ้ าร้องและฝนในฤดู เกี,ยว
ด้ าน และท่านทั5งหลายอาศัยอยู่
ข้าวสาลีพิสูจน์ว่า
อย่ างปลอดภัย
พระเจ้ายังทรงรับคนอิ สราเอล
12 และเมื อท่ า นทั5 งหลายเห็ น 16 เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ท่ านทั5 ง
นาหาชกษั ตริ ย์คนอั มโมนมาต่ อ หลายจงยื นนิ งอยู่ คอยดู เหตุ สู้ ท่ านทั5 งหลาย ท่ านทั5 งหลาย การณ์ยิ งใหญ่ ต่อไปนี5 ซึ งพระเยกล่ าวแก่ ข้าพเจ้ าว่ า `ไม่ ได้ แต่ โฮวาห์ จะทรงกระทํา ต่ อหน้ าต่ อ
ต้ องมีกษัตริย์ปกครองเหนือเรา' ตาของท่านทั5งหลาย
ถึ งแม้ ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 17 วั นนี5 เป็ นฤดู เกี ยวข้ าวสาลี ไม่
ของท่ า นเป็ นพระมหากษั ต ริ ย์ ใช่ หรื อ ข้ าพเจ้ าจะร้ องทู ลต่ อ
ของท่าน
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะ
13 ฉะนั5 นบั ด นี5 จงดู ก ษั ต ริ ย์ ที ทรงส่ งฟ้ าร้ องและฝน เพื อท่ าน
ท่านทั5งหลายได้ เลือก ผู้ ซึ งท่าน ทั5 งหลายจะรั บรู้ และเห็ นเองว่ า
ทั5งหลายได้ ร้องขอ ดู เถิด พระ ความชั วของท่ านนั5 นใหญ่ โต
เยโฮวาห์ ทรงตั5 งกษั ตริย์ไว้ เหนื อ เพี ยงใด ซึ งท่ านได้ กระทํา ใน
ท่านแล้ ว
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
14 ถ้ าท่ า นทั5 งหลายจะยํา เกรง ในการที ได้ ขอให้ มี กษั ตริ ย์ สาํ พระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระ หรับท่าน"
องค์ และเชื อฟั งพระสุ รเสี ยง 18 ซามู เอลจึ ง ร้ องทู ลต่ อพระ
ของพระองค์ และไม่ กบฏต่ อ เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรง
(II) วนฉ P:T; T:QI-QO; II:I; I ซมอ K:IQ (IO) วนฉ M:OQ; I ซมอ M:R; II:I-O
(IQ) I ซมอ M:R; IU:OP; IO:IK, IV (IP) ยชว OP:IP (IR) พบญ OM:IR; อสย I:OU
(IT) อพย IP:IQ (IK) I ซมอ M:K; สภษ OT:I; อสร IU:V; ยก R:IT (IM) อพย IP:QI
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หน้ า 589
I ซามู เอล IO, IQ
ส่ ง ฟ้ าร้ องและฝนมาในวั น นั5 น ทั5 งหลาย แต่ ข้าพเจ้ าจะสอน
ประชาชนทั5 งหลายก็ เ กรงกลั ว ทางทีดีและทีถูกให้ ท่าน
พระเยโฮวาห์ และซามู เอลยิ งนัก
24 จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เ ท่ า
19 และประชาชนทั5 งหลายเรี ยน นั5 น ปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้ วย
ซามู เอลว่ า "ขอท่านอธิษฐานต่ อ ความจริ งด้ วยสิ5 นสุ ดใจของท่ าน
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น จงพิ เ คราะห์ ถึ ง มหกิ จ ซึ งพระ
เผื อผู้ รั บใช้ ทั5 งหลายของท่ า น องค์ ได้ ทรงกระทํา แก่ ท่ านแล้ ว
เพื อเราทั5 งหลายจะไม่ ถึ ง ตาย นั5 น
เพราะเราได้ เพิ มความชั วนี5 เข้ า 25 แต่ ถ้ าท่ านทั5 งหลายขื นกระกับบาปทั5 งสิ5 นของเรา คือขอให้ ทํา ความชั วอยู่ ท่ านจะต้ อง
มีกษัตริย์สาํ หรับเราทั5งหลาย"
พิ นาศ ทั5 งตั วท่ านทั5 งหลายเอง
20 และซามู เ อลกล่ า วแก่ ประ- และกษัตริย์ของท่านด้ วย"
ชาชนว่ า "อย่ ากลัวเลย ท่านทั5ง
ซาอู ลทรงคัดเลือกกองทหาร
หลายได้ กระทําความชั วนี5 ทั5 งสิ5 น
ไปตี คนฟี ลิสเตี ย
จริงๆแล้ ว แต่ ท่านทั5งหลายอย่ า
ซาอู ล ขึ5 นครองราชสมหั นไปเสี ยจากการติ ด ตามพระ
บัติ แล้ วหนึ งปี และเมื อ
เยโฮวาห์ แต่ จงปรนนิ บั ติ พระ พระองค์ ทรงปกครองอิ สราเอล
เยโฮวาห์ ด้วยสิ5 นสุดใจของท่าน
เป็ นเวลาสองปี
21 และอย่ าหั นเหไปติ ดตามสิ ง 2ซาอู ลจึ งทรงคั ดเลื อกชายอิ สไม่ มี สาระ ซึ งไม่ เป็ นประโยชน์ ราเอลสามพันคน สองพันคนอยู่
หรือไม่ ช่วยให้ พ้น เพราะเป็ นสิ ง กั บซาอู ล ที มิ ค มาชและที แดน
ไม่ มีสาระ
เทือกเขาเบธเอล อีกหนึ งพันคน
22 เพราะพระเยโฮวาห์ จะไม่ ละ นั5 นอยู่ กั บโยนาธานที เมื องกิเบทิ5 งประชาชนของพระองค์ ด้ วย อาห์ แห่ งคนเบนยามิ น ประชา
เห็นแก่ พระนามใหญ่ ยิ งของพระ ชนนอกนั5 นพระองค์ ก ็ ปล่ อยให้
องค์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงพอ กลับเต็นท์ของตนทุ กคน
พระทั ยแล้ วที จะกระทํา ให้ ท่ าน 3โยนาธานได้ ตี กองทหารรั กษา
เป็ นประชาชนของพระองค์
การของคนฟี ลิ สเตี ยซึ งอยู่ ที เก23 ยิ งกว่ านั5 น ส่ วนข้ าพเจ้ าขอ บาพ่ ายแพ้ ไป คนฟี ลิสเตียได้ ยิน
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ ข้ าพเจ้ า ถึงเรื องนั5 น และซาอูลก็เป่ าแตร
กระทํา บาปต่ อพระเยโฮวาห์ เลย ทั วแผ่ นดิ นนั5 นว่ า "ขอให้ คน
ด้ วยการหยุ ดอธิ ษฐานเพื อท่ าน ฮีบรูท5 ังหลายได้ ยิน"

13

(IV) อพย V:OM (OU) พบญ II:IT (OI) พบญ II:IT; อสย PI:OV; ยรม IT:IV
(OO) พบญ K:T-II (OQ) I พกษ M:QT; สดด QP:II (OP) พบญ IU:OI; ปญจ IO:IQ
(OR) พบญ OM:QT; ยชว OP:OU (O) I ซมอ IU:OT; IP:I (Q) I ซมอ IU:R; IQ:IT; IP:R
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I ซามู เอล IQ
หน้ า 590
4และคนอิ สราเอลทั5 งปวงได้ ยิน พระองค์
เขากล่ าวว่ า ซาอูลได้ รบชนะกอง 9ดั งนั5 นซาอู ลจึ งตรั สว่ า "จงนํา
ทหารรั กษาการของคนฟี ลิ สเตี ย เครื องเผาบูชามาให้ เราทีนี และ
และคนอิ สราเอลก็เป็ นที เกลี ยด เครื องสั นติ บู ชาด้ วย" และพระ
ชั งของคนฟี ลิ สเตี ยเป็ นอย่ างยิ ง องค์กไ็ ด้ ถวายเครื องเผาบูชา
ประชาชนได้ ถู กเรี ยกออกมาให้ 10 ต่ อมา พอพระองค์ ถวาย
สมทบกับซาอูลทีกิลกาล
เครื องเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด ซา5 และคนฟี ลิ สเตี ยชุ มนุ มกั น มู เอลก็มาถึ ง ซาอู ลก็เสด็จออก
เพื อจะต่ อสู้ คนอิ สราเอล มี ไปต้ อนรับและทรงคํานับท่าน
รถรบสามหมื น และพลม้ าหก
พระเจ้าทรงปฏิ เสธ
พัน และกองทหารนั5 นก็มากมาย
กษัตริ ยซ์ าอู ล
เหมือนเม็ดทรายทีฝั งทะเล เขา 11 ซามู เอลถามว่ า "ท่ านได้
ก็ ยกขึ5 นมาตั5 งค่ า ยอยู่ ที มิ คมาช กระทําอะไรไปแล้ วนี " และซาอูล
ทางตะวันออกของเบธาเวน
ตรั สตอบว่ า "เมื อข้ าพเจ้ าเห็ น
6เมื อคนอิ สราเอลเห็นว่ าตกอยู่ ประชาชนแตกกระจายไปจาก
ในที คั บแค้ น (เพราะประชาชน ข้ าพเจ้ า และท่ านก็มิ ได้ มาภาย
ถู กบีบคั5 นอย่ างหนัก) แล้ วประ- ในวันทีกาํ หนดไว้ และคนฟี ลิสชาชนก็ซ่ อนตัวอยู่ ในถํา5 และใน เตียก็ได้ ชุมนุ มกันทีมิคมาช
พุ่ มไม้ หนาทึบ ในซอกหิ น ใน 12 ข้ าพเจ้ าจึงว่ า `บัดนี5 คนฟี อุโมงค์และในบ่ อ
ลิ สเตี ยจะยกมารบกั บข้ าพเจ้ าที
7พวกฮี บรู บางคนได้ ข้ามแม่ นาํ5
กิ ลกาล และข้ าพเจ้ ายั งมิ ได้ ทู ล
จอร์ แดนไปยั งดิ นแดนกาดและ ขอพระกรุ ณาแห่ งพระเยโฮวาห์ '
กิ เลอาด แต่ ฝ่ ายซาอูลพระองค์ ข้ าพเจ้ าจึ งข่ มตั วเอง และได้
ยั งประทั บอยู่ ที กิ ลกาล และ ถวายเครื องเผาบูชา"
ประชาชนทั5 งหมดติ ด ตามพระ 13 และซามู เอลกล่ าวแก่ ซาอู ล
องค์ไปด้ วยตัวสั น
ว่ า "ท่านได้ กระทําการที โง่ เขลา
ซาอู ลทรงอดทนไม่ ไหว
เสี ยแล้ ว ท่ านมิ ได้ รั กษาพระ
จึ งถวายเครื, องบู ชา
บั ญชาแห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
8 พระองค์ ท รงคอยอยู่ เจ็ ด วั น ของท่าน ซึ งพระองค์ทรงบัญชา
ตามเวลาที ซามู เอลกํา หนดไว้ ท่ านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ จะ
แต่ ซามู เอลมิ ได้ มาที กิ ลกาล ได้ ทรงสถาปนาราชอาณาจั ก ร
ประชาชนก็แตกกระจายไปจาก ของท่ านเหนื ออิ สราเอลเป็ น
(R) ยชว K:O; วนฉ K:IO (T) วนฉ T:O; I ซมอ IP:II
(K) กดว QO:I-PO (M) I ซมอ IU:M
(IQ) I ซมอ R:II; OO:OM; O พศด IT:V

09_1sam.pub
page 27

Monday, February 29, 2016 15:33

หน้ า 591
I ซามู เอล IQ, IP
นิตย์แล้ ว
พวกฮี บรู จะทํา ดาบหรื อหอกใช้
14 แต่ บั ดนี5 ราชอาณาจั กรของ เอง"
ท่ านจะไม่ ยั งยื น พระเยโฮวาห์ 20 แต่ คนอิ สราเอลทุ กคนลงไป
ทรงหาชายอี กคนหนึ งตามชอบ ยังฟี ลิสเตียเพื อลับเหล็กไถ ผาล
พระทั ยพระองค์ แล้ ว และพระ ขวานและจอบของเขา
เยโฮวาห์ ทรงบั ญชาชายผู้ นั5 นให้ 21 แต่ พวกเขาคิ ดค่ าลั บสํา หรั บ
เป็ นเจ้ านายเหนื อ ชนชาติ ข อง ลับจอบ ผาล สามง่ าม ขวานและ
พระองค์ เพราะท่ านมิ ได้ รั กษา ติดประตัก
สิ งซึ งพระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชา 22 เพราะฉะนั5 นเมื อถึ งวั นทําศึ ก
ท่านไว้ "
จะหาดาบหรื อ หอกในมื อ ของ
15 และซามู เ อลก็ ลุ ก ขึ5 นไปจาก พลทีอยู่ กับซาอูลและโยนาธานก็
กิ ลกาลถึงกิเบอาห์ แห่ งคนเบน- ไม่ ได้ แต่ ซาอู ลกั บโยนาธาน
ยามิ น และซาอู ลทรงนั บพลซึ ง ราชโอรสของพระองค์มี
อยู่ กั บพระองค์ ไ ด้ ประมาณหก 23 และกองทหารรั กษาการของ
ร้ อยคน
คนฟี ลิ สเตี ยยกไปถึ งทางที ข้ าม
16 ซาอู ลกั บโยนาธานราชโอรส ไปเมืองมิคมาช
ของพระองค์ และพลที อยู่ กั บ
การชนะอันยิ,งใหญ่
พระองค์กอ็ ยู่ ในกิเบอาห์ แห่ งคน
ของโยนาธาน
เบนยามิ น แต่ คนฟี ลิ สเตี ยตั5 ง
อยู่ มาวั นหนึ งโยนาธาน
ค่ ายอยู่ ทีมิคมาช
ร าช โอ รส ขอ ง ซ าอู ล
17 มี กองปล้ นออกมาจากค่ า ย กล่ าวกั บคนหนุ่ มที ถื อ เครื อง
คนฟี ลิ สเตี ยสามกอง กองหนึ ง อาวุธของท่านว่ า "มาเถิด ให้ เรา
หั นตรงไปยังโอฟราห์ ยังแผ่ นดิน ข้ ามไปยั ง กองทหารรั ก ษาการ
ชู อัล
ของคนฟี ลิสเตียข้ างโน้ น" แต่ หา
18 อี กกองหนึ งหั นตรงไปยั ง ได้ ทู ล พระบิ ดาของตนให้ ทราบ
เบธโฮโรน และอี กกองหนึ งหั น ไม่
ตรงไปยั งพรมแดนซึ งอยู่ เ หนื อ 2 ซาอู ล ทรงพั ก อยู่ ที ชานเมื อ ง
หุ บเขาเศโบอิ มตรงถิ นทุ ร กั น- กิ เบอาห์ ใต้ ต้ นทั บทิม ซึ งอยู่ ที
ดาร
ตํา บลมิ โกรน พลซึ งอยู่ ด้ วยมี
19 คราวนั5 นจะหาช่ างเหล็ กทั ว ประมาณหกร้ อยคน
แผ่ นดิ นอิ สราเอลก็ไม่ มี เพราะ 3กั บอาหิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิ ทู บ
คนฟี ลิ สเตี ยกล่ าวว่ า "เกรงว่ า พี ชายของอีคาโบด บุตรชายของ

14

(IP) I ซมอ IR:II, IV, OM; IT:I (IR) I ซมอ IQ:O, T-K; IP:O (IK) ยชว IM:OQ
(IM) ปฐก IP:O; ยชว IT:Q (IV) วนฉ R:M; O พกษ OP:IP; ยรม OP:I (OO) วนฉ R:M
(OQ) I ซมอ IP:I, P (O) I ซมอ IQ:IR-IT (Q) I ซมอ O:OM; P:OI; OO:V, II, OU
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ฟี เนหั ส ผู้ เป็ นบุ ตรชายของเอลี จะสําแดงตัวของเราให้ เขาเห็น
ปุโรหิ ตแห่ งพระเยโฮวาห์ ที เมื อง 9ถ้ าเขาจะกล่ าวแก่ เราว่ า `จง
ชี โลห์ เขาถือเอโฟดไป และพวก คอยอยู่ จนกว่ า เราจะมาหาเจ้ า'
พลไม่ ทราบว่ าโยนาธานไปแล้ ว
แล้ วเราจะยื นนิ งอยู่ ในที ของเรา
4ตามทางข้ ามเขาที โยนาธานหา และเราจะไม่ ไปหาเขา
ช่ อ งที จะข้ ามไปยั ง ค่ า ยของฟี - 10 แต่ ถ้าเขาว่ า `จงขึ5 นมาหาเรา
ลิ สเตี ยนั5 น มี ยอดหิ นแหลมอยู่ เถิด' แล้ วเราจึงจะขึ5 นไป เพราะ
ฟากทางข้ างนี5 และมี ยอดหิ น พระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้
แหลมอยู่ ฟากทางข้ างโน้ น ยอด ในมื อเราแล้ ว จะให้ เรื องนี5
หนึ งมีชื อว่ าโบเซส อีกยอดหนึ ง เป็ นสัญญาณแก่ เรา"
ชื อเสเนห์
11 ทั5 งสองจึ ง สํา แดงตั วให้ กอง
5หิ นแหลมยอดหนึ งโผล่ ข5 ึ นข้ าง ทหารรั กษาการคนฟี ลิ สเตี ยเห็น
เหนื อหน้ ามิ คมาช และอี กยอด และคนฟี ลิสเตียกล่ าวว่ า "ดูเถิด
หนึ งโผล่ ข5 ึ นข้ างใต้ หน้ ากิเบอาห์
พวกฮี บรู ออกมาจากรู ที ซ่ อนตั ว
6 โยนาธานกล่ าวกั บคนหนุ่ มที อยู่ แล้ ว"
ถื อเครื องอาวุธของท่ านว่ า "มา 12 และคนทีกองทหารรักษาการ
เถิ ด ให้ เราข้ ามไปยั งกองทหาร จึ งร้ องบอกโยนาธานและผู้ ถื อ
รั กษาการของคนเหล่ านั5 นที มิได้ เครื องอาวุ ธของท่ านว่ า "จงขึ5 น
เข้ าสุหนัต บางทีพระเยโฮวาห์ จะ มาหาเรา แล้ วเราจะแจ้ งให้ เจ้ า
ทรงประกอบกิ จเพื อเรา เพราะ ทราบสักเรื องหนึ ง" และโยนาว่ าไม่ มี สิ งใดที ขั ด ขวางพระเย- ธานบอกผู้ ถื อ เครื องอาวุ ธ ของ
โฮวาห์ ไ ด้ ในการที พระองค์ จ ะ ท่ านว่ า "จงตามข้ าขึ5 นมาเพราะ
ทรงช่ วยให้ พ้นไม่ ว่าโดยคนมาก พระเยโฮวาห์ ได้ ท รงมอบเขาไว้
หรือน้ อย"
ในมืออิสราเอลแล้ ว"
7 ผู้ ถื อเครื องอาวุ ธ ของท่ านจึ ง 13 แล้ วโยนาธานก็ค ลานขึ5 นไป
ตอบท่ านว่ า "จงกระทําทุ กสิ งที และผู้ ถื อเครื องอาวุ ธของท่ านก็
จิ ตใจของท่ านอยากกระทํา หั น ตามไปด้ วย คนเหล่ านั5 นก็ล้ ม
ไปเถิ ด ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าอยู่ กั บ ตายหน้ าโยนาธาน และผู้ ถื อ
ท่าน ตามแต่ จิตใจของท่านจะว่ า เครื องอาวุ ธ ก็ ฆ่ าเขาทั5 งหลาย
อย่ างไร"
ตามท่านไป
8แล้ วโยนาธานกล่ าวว่ า "ดู เถิ ด 14 การฆ่ าฟั น ครั5 งแรกที โยนาเราจะข้ ามไปหาคนเหล่ านั5 นและ ธานและผู้ ถื อ เครื องอาวุ ธ ของ
(P) I ซมอ IQ:OQ (T) พบญ QO:QT; วนฉ K:P, K; I ซมอ IK:OT, QT, PT-PK
(IU) ปฐก OP:IP; วนฉ T:QT; K:II (II) I ซมอ IQ:T; IP:OO
(IQ) ลนต OT:M; ยชว OQ:IU
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ท่ านได้ กระทํานั5 น มี ประมาณ ยิ ง
ยี สิ บคน อย่ างในระยะทางครึ ง 21 ฝ่ ายคนฮีบรูซึ งเคยอยู่ กับคน
รอยไถในนาสักสองไร่
ฟี ลิสเตียก่ อนเวลานั5 น คือผู้ ทีไป
15 และบั งเกิ ดการสั นสะท้ านใน อาศั ยอยู่ กั บพวกเขาในค่ ายจาก
ค่ าย ในทุ่ งนาและในหมู่ ประชา ชนบทรอบๆ เขาทั5 งหลายกลั บ
ชนทั5งหมด กองทหารนั5 นและถึง มาเข้ ากั บคนอิ สราเอลผู้ อยู่ ฝ่ าย
กองปล้ นก็ตกใจตัวสั น แผ่ นดิน ซาอูลและโยนาธาน
ได้ ไหว กระทํา ให้ เกิ ดการสั น 22 ในทํานองเดี ยวกั น คนอิ สสะท้ านมากยิ งนัก
ราเอลทุ กคนที ซ่ อนตั วอยู่ ที แดน
16 ยามของซาอูลทีอยู่ ณ กิเบ- เทือกเขาเอฟราอิม เมื อได้ ยินว่ า
อาห์ แห่ ง คนเบนยามิ น ก็ ม องดู คนฟี ลิสเตียกําลังหนี พวกเหล่ า
อยู่ และดูเถิด มวลชนก็สลายไป นี5 กไ็ ล่ ติดตามเขาไปทําศึกด้ วย
วิ งตีกันไปมา
23 พระเยโฮวาห์ ทรงช่ วยอิ สรา17 แล้ วซาอู ลจึ ง รั บสั งแก่ พลที เอลให้ พ้ นในวั นนั5 น และสงอยู่ กั บท่ านว่ า "จงนั บดู ว่ าผู้ ใด ครามก็ผ่ านตลอดเมืองเบธาเวน
ได้ ไปจากเราบ้ าง" และเมื อเขา เลยไป
นับดูแล้ ว ดูเถิด โยนาธานและ 24 และคนอิ ส ราเอลต้ องทุ ก ข์
ผู้ ถื อเครื องอาวุ ธของท่ านไม่ อยู่ ยากในวั นนั5 น เพราะซาอู ลได้
ทีนั น
ทรงให้ ประชาชนปฏิ ญาณไว้ ว่ า
18 และซาอู ลรั บสั งกั บอาหิ ยาห์ "ถ้ าผู้ ใดรั บประทานอาหารก่ อน
ว่ า "จงนําหี บแห่ งพระเจ้ ามาทีนี " เวลาเย็นวั นนี5 ก่ อนเราแก้ แค้ น
เพราะคราวนั5 นหี บแห่ งพระเจ้ า ศั ตรู แล้ ว ให้ ผ้ ู นั5 นถู กสาปแช่ ง"
อยู่ กับคนอิสราเอล
เพราะฉะนั5 นพวกพลจึ ง ไม่ รั บ
19 อยู่ มา เมื อซาอู ลตรั สกั บ ประทานอาหารเลย
ปุ โรหิ ต เสี ยงโกลาหลในค่ าย 25 และชาวแผ่ นดิ นทุ กคนก็เข้ า
ฟี ลิสเตียก็เพิ มขึ5 นเรื อยๆ ซาอูล มาในป่ า มีนาํ5 ผึ5 งอยู่ ตามพื5 นทุ่ ง
จึ งตรั สกับปุโรหิ ตว่ า "หดมื อไว้ 26 เมื อประชาชนเข้ าไปในป่ า
ก่ อน"
นั5 น ดูเถิด นํา5 ผึ5 งก็กาํ ลังย้ อยอยู่
20 ซาอู ลกับบรรดาพลที อยู่ ด้ วย แต่ ไม่ มี คนใดเอามื อใส่ ปาก
ก็รวมกันเข้ าไปทําศึก และดูเถิด เพราะเขากลัวคําปฏิญาณ
ดาบของทุ กคนก็ต่ อสู้ เพื อนของ 27 แต่ โยนาธานไม่ ได้ ยินคําปฏิตน มีความสับสนอลหม่ านอย่ าง ญาณของพระราชบิ ดาที ทรงให้
(IR) ปฐก QR:R; พบญ OM:K; I ซมอ IQ:IK; O พกษ K:T-K (IT) I ซมอ IP:OU
(IV) กดว OK:OI (OU) วนฉ K:OO; O พศด OU:OQ (OO) I ซมอ IQ:T
(OQ) อพย IP:QU; I ซมอ IQ:R (OP) ยชว T:OT (OR) อพย Q:M; กดว IQ:OK
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ประชาชนปฏิญาณ จึ งเอาปลาย สั งว่ า "พวกเจ้ าได้ ละเมิ ดแล้ ว
ไม้ ทีถืออยู่ แหย่ ทีรังผึ5 ง แล้ วก็ จงกลิ5 งก้ อนหิ นใหญ่ มาให้ เราวั น
เอามือของท่านใส่ ปาก ตาก็แจ่ ม นี5 "
ใสขึ5 น
34 และซาอู ลตรั สว่ า "ท่ านจง
28 มี ชายคนหนึ งเรียนว่ า "พระ กระจั ด กระจายกั นไปท่ ามกลาง
ราชบิ ดาของท่ านบั งคั บให้ พวก พวกพลและบอกเขาว่ า `ให้ ทุ ก
พลปฏิญาณว่ า `ผู้ ใดที รับประ- คนนํา วั วหรื อแกะของตั วมาฆ่ า
ทานอาหารในวั น นี5 ให้ ผู้ นั5 นถู ก เสี ยที นี แล้ วรั บประทาน อย่ า
สาปแช่ ง'" และพวกพลก็อ่ อน กระทําบาปต่ อพระเยโฮวาห์ ด้ วย
เพลีย
รั บประทานพร้ อมกั บเลื อด'"
29 แล้ วโยนาธานจึ งกล่ าวว่ า คื น นั5 นทุ กคนก็ นาํ วั วมาและฆ่ า
"บิ ด าของข้ ากระทํา ให้ แผ่ น ดิ น เสียทีนั น
ลําบาก ดูซิว่าตาของข้ าแจ่ มแจ้ ง 35 และซาอู ล ก็ ส ร้ างแท่ น บู ช า
เพียงไร เพราะข้ าได้ รับประทาน ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็ นแท่น
นํา5 ผึ5 งนี5 แต่ เล็กน้ อย
บู ช าแท่ นแรกซึ งพระองค์ สร้ าง
30 ถ้ าวั นนี5 พวกพลได้ กิ นของที ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ริ บมาจากศั ต รู ซึ งเขาหามาได้ 36 แล้ วซาอู ลรั บสั งว่ า "ให้ เรา
อย่ า งอิ มหนํา จะดี กว่ านี5 สั ก เท่ า ลงไปตามคนฟี ลิ ส เตี ยทั5 งกลาง
ใด เพราะขณะนี5 การฆ่ าฟั นคน คื น แล้ วริ บข้ าวของของเขาเสี ย
ฟี ลิสเตียก็จะมากกว่ ามิใช่ หรือ"
จนรุ่ งเช้ า อย่ าให้ เหลื อสั กคน
31 ในวั นนั5 นเขาทั5 งหลายฆ่ าฟั น เดียวเลย" และเขาทั5งหลายตอบ
คนฟี ลิ สเตี ยจากมิ คมาชถึ งอั ย- ว่ า "จงกระทํา ตามที พระองค์
ยาโลน และพวกพลก็อ่อนเพลีย ทรงเห็ น ชอบทุ ก ประการเถิ ด "
นัก
แต่ ปุโรหิ ตกล่ าวว่ า "ให้ เราเข้ ามา
32 และพวกพลก็วิ งเข้ าหาของที เฝ้ าพระเจ้ าทีนี เถิด"
ริ บได้ เอาแกะและวัวและลูกวั ว 37 และซาอู ล ก็ ทู ลถามพระเจ้ า
มาฆ่ าเสีย ณ ทีน5 ั นเอง และพวก ว่ า "สมควรที ข้าพระองค์ จะติ ด
พลก็กินเนื5 อพร้ อมกับเลือด
ตามคนฟี ลิ สเตี ยหรื อไม่ พระ
33 แล้ วเขาก็ไปทู ลซาอู ลว่ า "ดู องค์ จ ะทรงมอบเขาทั5 งหลายไว้
เถิ ด พวกพลกํา ลั งทํา บาปต่ อ ในมือของอิสราเอลหรือ" แต่ ใน
พระเยโฮวาห์ โดยรั บประทาน วั นนั5 น พระองค์ มิ ได้ ทรงตอบ
พร้ อมกับเลือด" และซาอูลจึงรับ ท่าน
(QO) ปฐก V:P; ลนต Q:IK; IK:IU-IP; IV:OT; พบญ IO:IT, OQ-OP; กจ IR:OU
(QR) I ซมอ K:IO, IK; O พศด OP:OR; ยก P:M
(QK) วนฉ OU:IM; I ซมอ OM:T
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38 และซาอูลจึงตรัสว่ า "มาทีนี "ข้ าพระองค์ ไ ด้ ชิ มนํา5 ผึ5 งที ติ ด
เถิ ด ท่ านทั5 งหลายที เป็ นประ- ปลายไม้ เท้ าซึ งอยู่ ในมื อของ
มุ ขของคนอิ สราเอลพึ งทราบ ข้ าพระองค์เล็กน้ อยเท่านั5 น และ
และเห็นว่ าบาปนี5 ได้ เกิดขึ5 นอย่ าง ดูเถิด ข้ าพระองค์ต้องตาย"
ไรในวันนี5
44 และซาอู ลตรั สว่ า "ขอพระ
39 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรง เจ้ าทรงลงโทษและให้ หนั ก ยิ ง
ช่ วยอิ สราเอล ทรงพระชนม์ อยู่ กว่ า โยนาธาน เจ้ าจะต้ องตาย
แน่ ฉั นใด แม้ ความผิ ดนั5 นอยู่ แน่ "
ทีโยนาธานบุตรชายของข้ า เขาก็ 45 แล้ วประชาชนจึ งทู ลซาอู ลว่ า
จะต้ องตายเป็ นแน่ ฉั นนั5 น" แต่ "โยนาธานควรจะถึ งตายหรื อ
ไม่ มี ชายสั กคนหนึ งที อยู่ ในหมู่ เขาเป็ นผู้ ที ได้ นาํ ให้ มี ชั ยใหญ่ ยิ ง
ประชาชนทั5 งหมดนั5 นตอบพระ นี5 ในอิ สราเอล ขอพระเจ้ าอย่ า
องค์
ยอมให้ เป็ นเช่ นนั5 นเลย พระเย40 แล้ วพระองค์ จึ งตรั สกั บอิ ส- โฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉันใด
ราเอลทั5 งปวงว่ า "พวกท่ านทั5 ง เส้ นผมของท่ านสั ก เส้ นหนึ งจะ
หลายอยู่ ฝ่ ายหนึ ง เราและโย- ไม่ ตกถึงดินฉันนั5 น เพราะในวัน
นาธานบุ ตรชายของเราจะอยู่ อี ก นี5 ท่ านได้ กระทํา ศึ ก ด้ วยกั น กั บ
ฝ่ ายหนึ ง" และประชาชนทู ลซา- พระเจ้ า" ประชาชนไถ่ โยนาธาน
อู ลว่ า "ขอจงกระทํา ตามที พระ ไว้ ท่านจึงไม่ ถึงตาย
องค์ทรงเห็นชอบเถิด"
46 แล้ วซาอู ลก็ เ ลิ ก ทั พ ไม่ ติ ด
41 ดั งนั5 นซาอู ลจึงทู ลพระเยโฮ- ตามคนฟี ลิสเตีย และคนฟี ลิสวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอลว่ า เตียกลับไปยังทีอยู่ ของตน
"ขอทรงสําแดงฝ่ ายถู ก" ข้ างฝ่ าย 47 เมื อซาอู ลได้ รั บตํา แหน่ ง
ซาอูลและโยนาธานถู กสลาก แต่ กษัตริย์เหนืออิสราเอลนั5 น พระ
ฝ่ ายประชาชนรอดไป
องค์ ได้ ทรงต่ อสู้ บรรดาศั ตรู ทุ ก
42 แล้ วซาอู ลรั บสั งว่ า "จั บ ด้ าน ต่ อสู้ กับโมอับ กับชนอัมสลากระหว่ างเรากั บโยนาธาน โมน กั บเอโดม กั บบรรดา
บุตรชายของเรา" และโยนาธาน กษั ตริย์แห่ งโศบาห์ และกับคน
ถู กสลาก
ฟี ลิสเตีย ไม่ ว่าพระองค์จะหั นไป
43 แล้ วซาอู ล จึ งตรั สกั บโยนา- ทางไหน พระองค์ ก ็ทรงกระทํา
ธานว่ า "เจ้ าได้ กระทําอะไร จง ให้ เขาพ่ ายแพ้ ไป
บอกเรามา" โยนาธานก็ทู ลว่ า 48 พระองค์ ทรงรวบรวมกอง
(QM) ยชว K:IP; I ซมอ IU:IV (QV) I ซมอ IP:OP, PP; O ซมอ IO:R
(PI) ยชว K:IT; I ซมอ IU:OU (PQ) ยชว K:IV; I ซมอ IP:OK (PP) นรธ I:IK
(PR) O ซมอ IP:II; I พกษ I:RO (PK) I ซมอ II:I; O ซมอ IU:T (PM) อพย IK:IT
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ทัพ และทรงโจมตีพวกอามาเลข 2พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง
และทรงช่ วยคนอิ สราเอลให้ พ้ น นี5 ว่ า `เราจะลงโทษอามาเลขใน
จากมื อ ของบรรดาผู้ ที เข้ าปล้ น การที สกั ดทางอิ สราเอลเมื อเขา
เขา
ออกจากอียิปต์
49 ฝ่ ายโอรสของซาอูล มีโยนา- 3บั ดนี5 ท่ านจงไปโจมตี อามาเลข
ธาน อิชวี มัลคีชูวา และชื อธิดา และทําลายบรรดาที เขามีน5 ั นเสีย
ทั5งสองของพระองค์คือ คนหั วปี ให้ ส5 ิ นเชิ ง อย่ าปรานีเขาเลย จง
ชื อเมราบ และชื อผู้ น้ องคื อ ฆ่ าเสียทั5งผู้ ชายผู้ หญิง ทั5งทารก
มีคาล
และเด็กทียังดูดนม ทั5งวัว แกะ
50 ชื อมเหสี ของซาอู ลคื ออาหิ - อูฐและลา'"
โนอั ม บุ ตรสาวของอาหิ มาอั ส 4ดั งนั5 น ซาอู ลจึ งรวบรวมพวก
และชื อแม่ ทัพของพระองค์ คื อ พลและตรวจพลที ตาํ บลเทลาอิม
อับเนอร์ บุตรชายเนอร์ ลุงของ ได้ ทหารราบสองแสนคนและคน
ซาอูล
ยูดาห์ หนึ งหมื นคน
51 คี ชเป็ นบิ ดาของซาอู ล และ 5 ซาอู ล ก็ ท รงยกกองทั พมายั ง
เนอร์ ผ้ ู เป็ นบิ ด าของอั บ เนอร์ เมื องแห่ งหนึ งของคนอามาเลข
เป็ นบุตรชายของอาบีเอล
และตั5 งซุ่ มอยู่ ในหุ บเขา
52 ตลอดรั ชกาลของซาอู ลมี 6และซาอู ลตรั สแก่ คนเคไนต์ ว่า
สงครามอย่ า งรุ นแรงกั บคนฟี - "ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสีย
ลิ สเตี ยอยู่ เสมอ เมื อซาอู ลทรง จากคนอามาเลข เกรงว่ าเราจะ
เห็ นผู้ ใดเป็ นคนแข็งแรง หรื อ ทําลายพวกท่ านไปพร้ อมกั บเขา
เป็ นคนแกล้ วกล้ า ก็ทรงนํามาไว้ เพราะท่ านทั5 งหลายได้ แสดง
ใช้ ใกล้ พระองค์
ความเมตตาต่ อคนอิ สราเอลทั5 ง
ซาอู ลไม่ เชื, อฟั งพระเจ้าเต็ มที,
หลายเมื อ เขายกออกมาจากอี ยิ ปต์ " ดั งนั5 นคนเคไนต์ ก ็แยก
เรื, องคนอามาเลข
ซามู เอลก็ เรี ยนซาอู ลว่ า ออกไปจากคนอามาเลข
"พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ 7 และซาอู ล ก็ ทรงกระทํา ให้ คน
ข้ าพเจ้ ามาเจิ มท่ านเป็ นกษั ตริ ย์ อามาเลขพ่ ายแพ้ ตั5 งแต่ เมื อง
เหนื อ อิ ส ราเอลประชาชนของ ฮาวีลาห์ ไกลไปจนถึ งเมื องชู ร์ ซึ ง
พระองค์ เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ขอ อยู่ ด้านหน้ าอียิปต์
ท่ านฟั งเสี ยงพระวจนะของพระ 8 ทรงจั บอากั ก กษั ตริ ย์ ของคน
อามาเลขได้ ท5 ั งเป็ น และได้ ฆ่ า
เยโฮวาห์

15

(PV) I ซมอ IM:IK (RU) I ซมอ IU:IP (RI) I ซมอ V:I, OI (RO) I ซมอ M:II
(I) I ซมอ V:IT; IU:I (O) อพย IK:M; กดว OP:OU (Q) ลนต OK:OM-OV; กดว OP:OU
(T) ปฐก IM:OR; IV:IO, IP (K) ปฐก O:II; IT:K; OR:IK-IM (M) I ซมอ OK:M-V
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ฟั น ประชาชนเสี ยอย่ า งสิ5 นเชิ ง ยินหมายความว่ ากระไร"
ด้ วยคมดาบ
15 ซาอู ลตอบว่ า "เขาทั5 งหลาย
9 แต่ ซาอู ล และประชาชนได้ ไว้ ได้ นาํ มาจากคนอามาเลข เพราะ
ชี วิตอากัก และทีดีทีสุดของแกะ พวกพลได้ ไว้ ชี วิ ตแกะและวั วที
กั บวั วและสั ตว์ อ้ วนพี กั บลู กแกะ ดีที สุด เพื อเป็ นเครื องสั ตวบูชา
และสิ งดี ๆทั5 งหมด ไม่ ยอมทํา แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ลายเสียอย่ างสิ5 นเชิ ง ทุ กสิ งทีเขา ท่าน นอกจากนั5 นเราทั5งหลายก็
ดู ถู กและไร้ ค่ า เขาก็ทาํ ลาย ได้ ทาํ ลายเสียสิ5 น"
เสียสิ5 น
16 แล้ วซามู เอลจึ งเรี ยนซาอูลว่ า
10 แล้ วพระวจนะแห่ ง พระเย- "ให้ รอก่ อน ข้ าพเจ้ าจะขอเรี ยน
โฮวาห์ มายังซามู เอลว่ า
ท่ านว่ า พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
11 "เราเสี ยใจแล้ วที เราได้ ตั5 ง ข้ าพเจ้ าอย่ างไรคืนนี5 " และซาอูล
ซาอู ลเป็ นกษั ตริ ย์ เพราะเขาได้ ก็เรียนท่านว่ า "จงกล่ าวไปเถิด"
หั นกลั บเสียจากการตามเราและ 17 และซามู เอลเรี ยนว่ า "แม้
ไม่ ได้ กระทํา ตามบั ญญั ติ ของ ท่ านเป็ นแต่ ผ้ ู เล็กน้ อยในสายตา
เรา" และซามู เอลก็โกรธจึงร้ อง ของท่านเอง ท่านก็ได้ รับแต่ งตั5 ง
ทู ลต่ อพระเยโฮวาห์ คืนยังรุ่ ง
ให้ เป็ นประมุ ขของบรรดาตระ12 และซามู เอลลุ กขึ5 นแต่ เช้ าตรู่ กู ลอิ สราเอล และพระเยโฮวาห์
เพื อจะไปหาซาอู ลในเช้ าวั นนั5 น ก็ ท รงเจิ ม ท่ า นไว้ เป็ นกษั ต ริ ย์
และมี คนไปเรี ยนซามู เอลว่ า เหนืออิสราเอลมิใช่ หรือ
"ซาอู ล เสด็ จ มาที ภู เ ขาคารเมล 18 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้
และดู เถิ ด ทรงมาสร้ างที ระลึ ก ท่านออกไปประกอบกิจ ตรัสว่ า
ของพระองค์ แล้ วก็หั น และผ่ าน `จงไปทํา ลายคนอามาเลขคน
เรื อยไปจนลงไปถึงกิลกาล"
บาปหนาเสี ยให้ ส5 ิ นเชิ ง และต่ อ
13 และซามู เอลก็ ม าหาซาอู ล สู้ กั บเขาจนกว่ าเขาจะถู กผลาญ
และซาอูลเรียนท่ านว่ า "ขอพระ เสียหมด'
เยโฮวาห์ อวยพระพรท่ า นเถิ ด 19 เหตุ ใดท่ านจึ งไม่ เชื อฟั งพระ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบั ติ ตามพระบั ญ- สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ ไป
ญัติของพระเยโฮวาห์ แล้ ว"
ฉกฉวยทรัพย์สิ งของต่ างๆ และ
14 และซามู เอลกล่ าวว่ า "ถ้ า กระทํา ชั วในสายพระเนตรของ
อย่ า งนั5 นเสี ยงแกะที ร้ องเข้ าหู พระเยโฮวาห์ "
ข้ าพเจ้ ากั บเสี ยงวั วที ข้ าพเจ้ าได้ 20 และซาอู ล เรี ยนซามู เอลว่ า
(V) I ซมอ IR:Q, IR, IV (II) ปฐก T:T-K; ยชว OO:IT; I ซมอ IQ:IQ; IR:Q, V, QR
(IO) ยชว IR:RR; I ซมอ OR:O (IQ) ปฐก IP:IV; วนฉ IK:O; นรธ Q:IU; O ซมอ O:R
(IR) ปฐก Q:IO-IQ; อพย QO:OO-OQ (IK) I ซมอ V:OI; IU:OO (OU) I ซมอ IR:IQ
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"ข้ าพเจ้ าได้ เชื อฟั งพระสุ รเสี ยง 24 และซาอู ล เรี ยนซามู เอลว่ า
ของพระเยโฮวาห์ แล้ ว ข้ าพเจ้ า "ข้ าพเจ้ าได้ กระทํา บาปแล้ ว
ได้ ไปประกอบกิ จตามที พระเย- เพราะข้ าพเจ้ าได้ ละเมิ ดพระ
โฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้ าไป ข้ าพ- บั ญ ญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และ
เจ้ าได้ คุ มตั วอากั กกษั ตริ ย์ แห่ ง คําของท่าน เพราะข้ าพเจ้ าเกรง
คนอามาเลขมา และข้ าพเจ้ าก็ได้ กลั วประชาชนและยอมฟั งเสี ยง
ทําลายคนอามาเลขเสี ยอย่ างสิ5 น ของเขาทั5งหลาย
เชิ ง
25 เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ขอท่ าน
21 แต่ พวกพลได้ เก็ บส่ วนของ โปรดอภัยบาปของข้ าพเจ้ า และ
ทรั พย์ เ ชลยรวมทั5 งแกะและวั ว ขอกลั บไปกั บข้ าพเจ้ า เพื อ
ส่ วนที ดี ที สุ ดจากของซึ งกําหนด ข้ าพเจ้ าจะได้ นมัสการพระเยโฮให้ ทาํ ลายเสียให้ ส5 ิ นเชิ งนั5 น เพื อ วาห์ "
นํา มาเป็ นเครื องสั ตวบู ช าแด่ 26 และซามู เ อลเรี ยนซาอู ล ว่ า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านที "ข้ าพเจ้ าจะไม่ ก ลั บไปกั บท่ า น
ในเมืองกิลกาล"
เพราะท่ านทอดทิ5 งพระวจนะ
22 และซามู เอลกล่ าวว่ า "พระ ของพระเยโฮวาห์ และพระเยเยโฮวาห์ ทรงพอพระทั ยใน โฮวาห์ ทรงถอดท่ านจากเป็ น
เครื องเผาบูชา และเครื องสัตว- กษัตริย์เหนืออิสราเอล"
บู ชามากเท่ ากั บการที จะเชื อฟั ง 27 พอซามู เอลหั นจะไป ซาอูลก็
พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์ ได้ ยึ ด ชายเสื5 อของท่ า นไว้ และ
หรือ ดูเถิด ทีจะเชื อฟั งก็ดีกว่ า เสื5 อนั5 นก็ขาด
เครื องสั ตวบู ชา และซึ งจะสดั บ 28 และซามู เอลเรี ยนท่ านว่ า
ฟั งก็ดี กว่ าไขมั นของบรรดาแกะ "ในวั นนี5 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงฉี ก
ผู้
ราชอาณาจั กรอิ สราเอลเสี ยจาก
23 เพราะการกบฏก็เป็ นเหมื อน ท่ านแล้ ว และทรงมอบให้ แก่ ผ้ ู
บาปแห่ งการถือฤกษ์ถือยามและ อื นทีดีกว่ าท่าน
ความดื5 อดึ งก็ เป็ นเหมื อ นความ 29 ยิ งกว่ านี5 ผู้ ทรงเป็ นกําลั งของ
ชั วช้ าและการไหว้ รู ปเคารพ อิ สราเอลจะไม่ มุ สาหรื อกลั บใจ
เพราะเหตุ ที ท่ า นทอดทิ5 งพระ เพราะว่ าพระองค์ หาใช่ มนุ ษย์ ที
วจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะกลับใจไม่ "
จึ งทรงถอดท่ านออกจากตํา - 30 ฝ่ ายซาอูลจึงเรียนว่ า "ข้ าพแหน่ งกษัตริย์"
เจ้ าได้ กระทําบาปแล้ ว แต่ บัดนี5
(OI) I ซมอ IR:IR (OO) อสย I:II-IK; ฮซย T:T (OQ) I ซมอ IQ:IP; IT:I
(OP) ยชว K:OU; อสย RI:IO-IQ (OT) I ซมอ O:QU (OK) I พกษ II:QU-QI
(OM) I พกษ II:QI (OV) กดว OQ:IV (QU) ยน R:PP; IO:PQ
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หน้ า 599
I ซามู เอล IR, IT
ขอท่านให้ เกียรติแก่ ข้าพเจ้ า ต่ อ
พระเจ้าทรงเลือกดาวิด
หน้ าพวกผู้ ใหญ่ ของประชาชน
ให้เป็ นกษัตริ ย ์
ของข้ าพเจ้ า และต่ อหน้ าคน
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
อิสราเอล ขอกลับไปกับข้ าพเจ้ า
ซามู เอลว่ า "เจ้ าจะเป็ น
เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ นมั สการพระ ทุ ก ข์ เ รื องซาอู ล นานเท่ า ใดเล่ า
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน"
เมื อเราถอดเขาจากเป็ นกษั ตริ ย์
31 ซามู เอลจึงกลั บตามซาอูลไป เหนื ออิ สราเอลแล้ ว จงเติ มนํา5
และซาอู ลก็นมั สการพระเยโฮ- มั นให้ เต็มเขาสั ตว์ ของเจ้ า แล้ ว
วาห์
ก็ไปเถอะ เราจะใช้ เจ้ าไปหา
32 แล้ วซามู เอลกล่ าวว่ า "ท่ าน เจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะว่ าใน
ทั5 งหลายจงนําอากั กกษั ตริ ย์ของ หมู่ พวกบุ ตรชายของเขาเราจั ด
คนอามาเลขมาให้ ข้าพเจ้ า" และ เตรี ยมกษั ต ริ ย์ องค์ หนึ งไว้ แล้ ว
อากั กก็ เข้ ามาหาท่ า นด้ วยหน้ า สําหรับเรา"
ตาเบิ กบาน
อากั กกล่ าวว่ า 2ซามู เอลก็กราบทู ลว่ า "ข้ า
"ความขมขื นแห่ งความตายก็ พระองค์จะไปอย่ างไรได้ ถ้ าซาผ่ านพ้ นไปแน่ แล้ ว"
อู ล ได้ ยิ น เขาคงฆ่ า ข้ าพระองค์
33 ฝ่ ายซามู เอลกล่ าวว่ า "ดาบ เสี ย" และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
ของท่ า นได้ ก ระทํา ให้ ผู้ หญิ งไร้ "จงนํา วั วตั ว เมี ยไปกั บเจ้ าตั ว
บุตรฉันใด มารดาของท่านจะไร้ หนึ ง และกล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ ามา
บุ ตรในหมู่ พวกผู้ หญิ งทั5 งหลาย ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ '
ฉันนั5 น" และซามู เอลก็ฟันอากัก 3 จงเชิ ญเจสซี มาที การถวาย
เสี ยเป็ นท่ อ นๆต่ อพระพั ก ตร์ สั ตวบู ชานั5 น แล้ วเราจะสํา แดง
พระเยโฮวาห์ ทีในกิลกาล
ให้ เจ้ ารู้ ว่ า เจ้ าควรจะกระทํา
34 ฝ่ ายซามู เอลก็ไปรามาห์ และ ประการใด เจ้ าจงเจิมให้ เราผู้ ซึ ง
ซาอู ลก็เสด็จขึ5 นไปยังวังของพระ เราจะบอกชื อแก่ เจ้ า"
องค์ทีกิเบอาห์ แห่ งซาอูล
4 ซามู เอลก็ ก ระทํา ตามที พระ
35 และซามู เอลไม่ มาพบซาอู ล เยโฮวาห์ ทรงบั ญชา และมาที
อี กจนวั นสิ5 นชี พ แต่ ซามู เอลได้ เบธเลเฮม พวกผู้ ใหญ่ ของเมือง
โศกเศร้ าเพราะซาอู ล และพระ นั5 นก็ตั วสั นออกมาหาท่ านกล่ าว
เยโฮวาห์ ท รงกลั บพระทั ยที ได้ ว่ า "ท่านมาอย่ างสันติหรือ"
ทรงกระทําให้ ซาอู ลเป็ นกษั ตริ ย์ 5และซามู เอลตอบว่ า "มาอย่ าง
เหนืออิสราเอล
สั นติ เรามาถวายสั ตวบู ชาแด่

16

(QQ) ปฐก V:T (QP) I ซมอ K:IK; II:P (QR) I ซมอ IV:OP
(I) นรธ P:IM-OO; I ซมอ V:IT; IU:I; IR:OQ, QR; กจ IQ:OO
(O) I ซมอ V:IO (P) I ซมอ OI:I; I พกษ O:IQ (R) ปฐก QR:O; อพย IV:IU
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I ซามู เอล IT
หน้ า 600
พระเยโฮวาห์ จงชํา ระตั วของ นี5 "
ท่านให้ บริสุทธิX และขอเชิ ญมาที 11 แล้ วซามู เอลกล่ าวแก่ เจสซีว่า
การถวายสั ตวบู ชากั บเรา" และ "บุ ต รชายของท่ านอยู่ ที นี หมด
ซามู เอลก็ชาํ ระตั วเจสซี และบุ ตร แล้ วหรือ" เจสซีตอบว่ า "ยังมี
ชายทั5 งหลายของท่ านให้ บริสุ ทธิX คนสุ ดท้ องอี กคนหนึ ง ดู เถิ ด
และเชิ ญเขาเหล่ านั5 นให้ ไปยั ง เขากําลั งเลี5 ยงแกะอยู่ " และซาการถวายสัตวบูชา
มู เอลกล่ าวแก่ เจสซีว่า "จงใช้ คน
6อยู่ มาเมื อเขาทั5 งหลายมาแล้ ว ไปตามเขามา เพราะเราจะไม่
ท่ านก็ มองเห็ น เอลี อั บจึ ง คิ ดว่ า ยอมนั งจนกว่ าเขาจะมาทีนี "
"ผู้ ที พระองค์ ทรงให้ เจิ มไว้ ก ็อยู่
ดาวิดได้รบั การเจิ ม
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ แน่
ให้เป็ นกษัตริ ย ์
แล้ ว"
12 เจสซี ก็ ใ ช้ คนไปนํา เขามา
7แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บซามู - ฝ่ ายเขาเป็ นคนผิ วแดงๆ มี ใบ
เอลว่ า "อย่ ามองดู ที รู ปร่ าง หน้ าสวยและรู ปร่ างงามน่ าดู
หน้ าตาหรื อที ความสู ง แห่ ง ร่ าง และพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "จงลุก
กายของเขา ด้ วยเราไม่ ยอมรั บ ขึ5 นเจิ มตั5 งเขาไว้ เพราะเป็ นคน
เขา เพราะพระเยโฮวาห์ ทอด นี5 แหละ"
พระเนตรไม่ เหมื อนกั บที มนุ ษย์ 13 ซามู เอลจึ งนํา ขวดเขานํา5 มั น
ดู ด้ วยว่ ามนุ ษย์ ดู ที รู ปร่ างภาย และเจิ ม ตั5 งเขาไว้ ท่ า มกลางพี
นอก แต่ พระเยโฮวาห์ ทอดพระ ชายของเขา และพระวิ ญญาณ
เนตรจิตใจ"
ของพระเยโฮวาห์ กส็ วมทับดาวิด
8แล้ วเจสซี ก ็เรี ยกอาบี นาดั บให้ ตั5 งแต่ วันนั5 นเป็ นต้ นไป และซาเดินผ่ านหน้ าซามู เอล ท่านกล่ าว มู เอลก็ลุกขึ5 นกลับไปยังรามาห์
ว่ า "พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงเลือก
เมื,อดาวิดดีดพิณแล้ว
ผู้ น5 ี "
ซาอู ลก็ทรงชุ่ มชื, นขึ น
9แล้ วเจสซี ให้ ชั ม มาห์ เ ดิ นผ่ าน
และหายดี
ไป และท่านก็กล่ าวว่ า "พระเย- 14 ฝ่ ายพระวิ ญญาณของพระ
โฮวาห์ มิได้ ทรงเลือกผู้ น5 ี "
เยโฮวาห์ ก ็พรากจากซาอูล และ
10 แล้ วเจสซี ให้ บุ ตรชายทั5 งเจ็ด วิ ญญาณชั วจากพระเยโฮวาห์ ก ็
คนเดิ นผ่ านหน้ าซามู เอล และ ทรมานซาอูล
ซามู เอลบอกกั บเจสซี ว่ า "พระ 15 และพวกมหาดเล็ ก ของซาเยโฮวาห์ มิ ได้ ทรงเลื อกคนเหล่ า อู ลก็กราบทู ลว่ า "ดู เถิ ด บั ดนี5
(T) I ซมอ IK:IQ, OM; I พกษ IO:OT (K) I พกษ M:QV; สดด IPK:IU; อสย RR:M-V
(II) O ซมอ K:M; สดด KM:KU-KO (IO) ปฐก QV:T; อพย O:O; I ซมอ V:IK; IK:PO
(IQ) กดว OK:IM; I ซมอ IU:T, V-IU (IP) วนฉ 9:23; 16:20; I ซมอ II:T; IT:IR
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หน้ า 601
I ซามู เอล IT, IK
วิ ญญาณชั วจากพระเจ้ ากํา ลั ง รับราชการ ซาอูลก็ทรงรักดาวิด
ทรมานพระองค์อยู่
มาก ดาวิดก็ได้ เป็ นคนถือเครื อง
16 ขอเจ้ านายของข้ าพระองค์ อาวุธของซาอูล
ทั5 งหลาย จงบั ญชาผู้ รั บใช้ ของ 22 และซาอู ล ทรงส่ ง ข่ า วไปยั ง
พระองค์ ผ้ ู ที อยู่ ต่ อ พระพั ก ตร์ เจสซี ว่ า "เราขอร้ องให้ ท่ าน
พระองค์ ใ ห้ หาคนที มี ฝี มื อ ใน โปรดอนุ ญาตให้ ดาวิ ดมายื นอยู่
การดีดพิณเขาคู่ และต่ อมาเมื อ เบื5 องหน้ าเราเถิด เพราะเขาเป็ น
วิ ญญาณชั วจากพระเจ้ าสิ ง พระ ทีโปรดปรานในสายตาของเรา"
องค์ ก็ให้ เขาดี ดพิ ณเขาคู่ แล้ ว 23 อยู่ มา เมื อวิ ญญาณชั วจาก
พระองค์จะหายดี"
พระเจ้ ามาสิงซาอูลเมื อไร ดาวิด
17 ซาอู ล ก็ รั บสั งผู้ รั บใช้ ของ ก็ ห ยิ บพิ ณเขาคู่ ใช้ มื อดี ดถวาย
พระองค์ ว่ า "จงไปหาชายคน ซาอู ลก็ทรงชุ่ มชื นขึ5 นและหายดี
หนึ งที ดี ดพิ ณได้ ดี มาให้ เรา นํา และวิ ญญาณชั วก็พรากจากพระ
เขามาหาเรา"
องค์ไป
18 คนหนึ งในพวกผู้ รับใช้ ทู ลว่ า
โกลิอทั มนุ ษย์ยกั ษ์
"ดูเถิด ข้ าพระองค์เห็นบุตรชาย
ของคนฟี ลิสเตี ย
คนหนึ งของเจสซี ชาวเบธเลเฮม
ท้าทายคนอิ สราเอล
เป็ นผู้ มีฝีมือในการดีดพิณ เป็ น
ฝ่ ายคนฟี ลิ ส เตี ยก็ ร วบ
คนกล้ าหาญ เป็ นนักรบ เฉลียว
รวมกองทั พ เพื อจะทํา
ฉลาดในกิจการงาน และเป็ นคน สงคราม เขามาชุ มนุ มกั นอยู่ ที
มีหน้ าตาดี และพระเยโฮวาห์ ทรง ตําบลโสโคห์ ซึ งเป็ นเขตยู ดาห์
สถิตกับเขา"
และตั5 งค่ ายอยู่ ระหว่ างตําบลโส19 เพราะฉะนั5 นซาอู ลจึ งส่ งผู้ สื อ โคห์ กั บ ตํา บลอาเซคาห์ ที เอสารไปยั งเจสซี กล่ าวว่ า "จงให้ เฟสดัมมิม
ดาวิ ดบุ ตรชายของท่ านผู้ อยู่ กั บ 2 และซาอู ล กั บ คนอิ ส ราเอลก็
แกะนั5 นมาหาเรา"
ชุ มนุ มกั น และตั5 งค่ ายอยู่ ที หุ บ
20 และเจสซี ก็ จั ดลาตั วหนึ ง เขาเอลาห์ และวางแนวไว้ ต่ อสู้
บรรทุ กขนมปั ง และถุ งหนั งใส่ กับคนฟี ลิสเตีย
นํา5 องุ่ นถุ งหนึ ง กั บลู กแพะตั ว 3คนฟี ลิ สเตี ยยื นอยู่ ที ภู เขาข้ าง
หนึ ง ฝากไปกั บดาวิ ดบุ ตรชาย หนึ ง และคนอิ สราเอลยื นอยู่
ของท่านให้ ถวายซาอูล
ทีภูเขาอีกข้ างหนึ ง มีหุบเขาคั น
21 ดาวิ ด ก็ม าเฝ้ าซาอู ลและเข้ า กลาง

17

(IT) I ซมอ IM:IU; IV:V; O พกษ Q:IR (IM) I ซมอ Q:IV; IM:IO, IP
(OU) I ซมอ IU:P, OK; สภษ IM:IT (OI) ปฐก PI:PT; สภษ OO:OV
(I) ยชว IR:QR; O พศด OM:IM
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I ซามู เอล IK
หน้ า 602
4 มี ผ้ ู หนึ งชื อโกลิ อั ท เป็ นยอด ลิสเตียคนนั5 น เขาทั5งหลายก็ท้อ
ทหารได้ ออกมาจากค่ ายคนฟี - ใจและกลัวมาก
ลิสเตีย เป็ นชาวเมืองกัท สูงหก 12 ฝ่ ายดาวิ ด เป็ นบุ ต รชายของ
ศอกคืบ
ชาวเอฟราธาห์ คนหนึ งแห่ งเมือง
X
5เขาสวมหมวกทองสั ม ฤทธิ ไว้ เบธเลเฮมในยูดาห์ ชื อเจสซี ผู้ มี
ทีศีรษะ และสวมเสื5 อเกราะ เสื5 อ บุตรชายแปดคน ในรั ชกาลของ
เกราะนั5 นหนั กห้ าพั นเชเขลเป็ น ซาอู ล ชายคนนี5 เป็ นคนแก่ แล้ ว
ทองสัมฤทธิX
เป็ นคนอายุมาก
6และสวมสนั บแข้ งทองสั มฤทธิX 13 บุ ตรชายใหญ่ สามคนของ
ที ขา และมี หอกทองสั มฤทธิX เจสซี ก ็ ตามซาอู ลไปทํา ศึ ก แล้ ว
แขวนอยู่ ทีบ่า
ชื อของบุ ตรชายสามคนที ไ ปทํา
7 ด้ ามหอกนั5 นเหมื อ นไม้ กระ- ศึกนั5 นคือ บุตรหั วปี เอลีอับ คน
พั นทอผ้ า ตั วหอกหนั กหกร้ อย ถั ดมาอาบี นาดั บ และคนที สาม
เชเขลเป็ นเหล็ก ทหารถือโล่ ของ ชั มมาห์
เขาเดินออกหน้ า
14 ดาวิ ดเป็ นบุ ตรสุ ดท้ อง พี
8 เขาออกมายื น ตะโกนไปทาง ชายทั5 งสามคนก็ ต ามซาอู ล ไป
แนวอิ สราเอลว่ า "เจ้ าทั5 งหลาย แล้ ว
ออกมาทํา ศึ กทําไมเล่ า ข้ าเป็ น
ดาวิดไปยัง
คนฟี ลิสเตียไม่ ใช่ หรือ เจ้ าก็เป็ น
ค่ ายทหารของซาอู ล
ข้ าของซาอู ลไม่ ใช่ หรือ จงเลือก 15 แต่ ดาวิ ด กลั บจากซาอู ล ไป
คนแทนพวกเจ้ า ให้ เขาลงมาหา เลี5 ยงแกะของบิดาทีเบธเลเฮม
ข้ านี
16 คนฟี ลิ ส เตี ยคนนั5 นได้ ออก
9ถ้ าเขาสามารถสู้ รบและฆ่ าตั ว มายื นอยู่ ท5 ั งเช้ าและเย็นตั5 งสี สิ บ
ข้ าได้ พวกเราจะยอมเป็ นข้ าของ วัน
พวกเจ้ า แต่ ถ้าข้ าชนะเขาและฆ่ า 17 เจสซี สั งดาวิ ด บุ ต รชายของ
เขาตาย แล้ วพวกเจ้ าต้ องเป็ นข้ า ตนว่ า "ข้ าวคั วนี5 เอฟาห์ หนึ ง
ของพวกเรา และรับใช้ เรา"
และขนมปั งสิ บก้ อนนี5 อันจั ดไว้
10 และคนฟี ลิสเตียคนนั5 นกล่ าว ให้ พวกพี ชายของเจ้ า จงเอาไป
ว่ า "วันนี5 ข้าขอท้ ากองทัพอิสรา- ให้ พี ชายของเจ้ าทีค่ายเร็วๆ
เอล จงส่ งคนมาสู้ กันเถิด"
18 และจงนําเนยแข็งสิ บชิ5 นนี5 ไป
11 เมื อซาอู ล และคนอิ ส ราเอล ให้ แก่ ผู้ บั ง คั บกองพั น ของเขา
ทั5 งสิ5 นได้ ยิ น ถ้ อยคํา ของคนฟี - ด้ วย ดู ว่ าพี ชายของเจ้ าทุ กข์ สุ ข
(P) ยชว II:OI-OO (M) I ซมอ M:IK (V) I ซมอ II:I (IU) I ซมอ IK:OT, QT, PR
(IO) ปฐก 35:19; นรธ P:OO; I ซมอ IT:I, IU-II, IM; IK:QR; I พศด O:IQ-IR
(IQ) I ซมอ IT:T; I พศด O:IQ (IR) I ซมอ IT:II; O ซมอ K:M (IM) ปฐก QK:IQ-IP
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อย่ างไร แล้ วรั บของฝากมาจาก และจะมอบราชธิ ดาให้ ด้ วยและ
เขาบ้ าง"
กระทํา ให้ วงศ์ วานบิ ด าของเขา
19 ฝ่ ายซาอู ล กั บเขาทั5 งหลาย เป็ นคนยกเว้ นการเกณฑ์ ในอิ สและคนอิ สราเอลทั5 งปวง อยู่ ที ราเอล"
หุ บเขาเอลาห์ ส้ ู รบกั บคนฟี ลิ ส- 26 และดาวิ ดกล่ าวแก่ ชายคนที
เตียอยู่
ยืนอยู่ ข้างเขาว่ า "เขาจะทําอย่ าง
20 ดาวิ ดจึ งลุ กขึ5 นแต่ เช้ ามื ด ไรแก่ คนที ฆ่ าคนฟี ลิ สเตี ยคนนี5
และทิ5 งแกะไว้ กั บผู้ ดู แล นํา ได้
และนํา เอาความเหยี ยด
เสบี ยงอาหารเดิ น ทางไปตามที หยามอิสราเอลไปเสีย คนฟี ลิสเจสซี ได้ บัญชาแก่ เขา และเขาก็ เตียผู้ มิได้ เข้ าสุหนัตคนนี5 คือใคร
มาถึ งเขตค่ ายขณะเมื อกองทั พ เล่ า เขาจึงมาท้ าทายกองทัพของ
กํา ลั ง ยกออกไปสู่ แนวรบพลาง พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์อยู่ "
ร้ องกราวศึก
27 ประชาชนก็ ต อบเขาอย่ าง
21 คนอิ สราเอลกั บคนฟี ลิ สเตี ย เดียวกันว่ า "ผู้ ทีฆ่าเขาได้ กจ็ ะได้
ก็ยกมาจะปะทะกั นกองทั พปะ- รับดังทีกล่ าวมาแล้ วนั5 น"
ทะกองทัพ
28 ฝ่ ายเอลี อั บพี ชายหั วปี ได้ ยิน
22 ดาวิ ดก็ ม อบสั ม ภาระไว้ กั บ คํา ที ดาวิ ดพู ดกั บชายคนนั5 น
ผู้ ดูแลกองสัมภาระ และวิ งไปที เอลี อั บก็โกรธดาวิ ด กล่ าวว่ า
แนวรบไปทักทายพี ชายของตน
"เจ้ าลงมาทําไม เจ้ าทิ5งแกะไม่ กี
23 เมื อเขากํา ลั งพู ดกั นอยู่ ดู ตั วที ถิ นทุ รกั น ดารไว้ กั บ ใคร
เถิ ด คนฟี ลิ สเตี ยชาวเมื องกั ท ข้ ารู้ ถึ งความทะเยอทะยานของ
ยอดทหารที ชื อโกลิ อั ทออกมา เจ้ า และความคิ ดชั วของเจ้ า
จากแนวรบฟี ลิ สเตี ย กล่ าวท้ า เพราะเจ้ าลงมาเพื อจะมาดู เขา
อย่ างแต่ ก่อนและดาวิดก็ได้ ยิน
รบกัน"
24 เมื อบรรดาคนอิ สราเอลเห็น 29 ดาวิ ดจึ งตอบว่ า "ผมได้ ทาํ
ชายคนนั5 นก็วิ งหนี เขาไป กลั ว อะไรไปแล้ วเล่ า ไม่ มี เหตุ ผล
เขามาก
หรือ"
25 คนอิสราเอลพูดว่ า "เจ้ าเคย
ดาวิดฆ่ าโกลิอทั
เห็ นคนที ออกมานั5 นหรื อ เขา
ด้วยหิ นก้อนหนึ,งและสายสลิง
ออกมาท้ าทายอิ ส ราเอลแท้ ๆ 30 เขาจึ ง หั นไปหาคนอื นเสี ย
ถ้ าใครฆ่ าเขาได้ กษั ตริย์จะพระ และพูดอย่ างเดียวกัน และประราชทานทรั พย์ ใ ห้ เขามากมาย ชาชนก็ ต อบแก่ เขาอย่ างคราว
(OQ) I ซมอ IK:M-IU (OR) ยชว IR:IT
(OT) พบญ R:OT; I ซมอ II:O; IP:T; IK:IU, QT; O พกษ IV:P (OK) I ซมอ IK:OR
(OM) ปฐก QK:P, M-QT; สภษ IM:IV (OV) I ซมอ IK:IK (QU) I ซมอ IK:OT-OK
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หน้ า 604
ก่ อน
37 และดาวิดทู ลต่ อไปว่ า "พระ
31 เมื อเขาทั5 งหลายได้ ยิ นคํา ที เยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงช่ วยข้ าพระองค์
ดาวิ ดพู ด เขาทั5 งหลายก็เล่ า ให้ พ้นจากเท้ าของสิ งโตและจาก
ความให้ ซาอูลทราบ ซาอูลจึงใช้ เท้ าของหมี จะทรงช่ วยข้ าพระ
คนให้ มาตามดาวิด
องค์ให้ พ้นจากมือของคนฟี ลิ ส32 ดาวิดก็ทู ลซาอูลว่ า "อย่ าให้ เตี ยคนนี5 " และซาอู ลจึงตรั สแก่
จิ ต ใจของผู้ ใดฝ่ อไปเพราะชาย ดาวิ ดว่ า "จงไปเถอะ และพระ
คนนั5 นเลย ผู้ รับใช้ ของพระองค์ เยโฮวาห์ จะทรงสถิตอยู่ กับเจ้ า"
จะไปสู้ รบกับคนฟี ลิสเตียคนนี5 "
38 แล้ วซาอู ล ก็ ท รงเอาเครื อง
33 และซาอู ล กล่ าวแก่ ดาวิ ด ว่ า อาวุ ธของพระองค์ สวมให้ ดาวิ ด
"เจ้ า ไม่ สามารถที จ ะไปสู้ รบกั บ ทรงสวมหมวกทองสั มฤทธิX บน
ชายฟี ลิสเตียคนนั5 นดอก เพราะ ศี รษะของเขา และสวมเสื5 อ
เจ้ าเป็ นแต่ เด็กหนุ่ ม และเขา เกราะให้ เขา
เป็ นทหารชํา นาญศึ ก มาตั5 งแต่ 39 และดาวิ ดก็ คาดดาบทั บ
หนุ่ มๆแล้ ว"
เครื องอาวุธ เขาลองเดินดูกเ็ ห็น
34 แต่ ดาวิ ดทู ลซาอู ลว่ า "ผู้ รั บ ว่ าใช้ ไม่ ได้ เพราะเขาไม่ ชิ น
ใช้ ของพระองค์ เคยดู แลแพะ แล้ วดาวิ ดจึ งทู ลซาอู ลว่ า "ข้ า
แกะของบิ ดาและเมื อมี สิ งโต พระองค์ จะสวมเครื องเหล่ านี5 ไป
หรื อหมี มาเอาลู กแกะตัวหนึ งไป ไม่ ได้ เพราะว่ าข้ าพระองค์ ไม่
จากฝูง
ชิ น" ดาวิดจึงปลดออกเสีย
35 ข้ าพระองค์ ก ็ ไ ล่ ต ามฆ่ า มั น 40 แล้ วจึ งถื อไม้ เท้ าไว้ และ
และช่ วยลูกแกะนั5 นให้ พ้นมาจาก เลื อกก้ อนหิ นเกลี5 ยงจากลํา ธาร
ปากของมั น ถ้ ามั นลุ กขึ5 นต่ อสู้ ได้ ห้ าก้ อน จึ งใส่ ในย่ ามผู้ เลี5 ยง
ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ก ็จั บ แกะของเขาในถุ งของเขาและมือ
หนวดเคราของมัน และทุ บตีมัน ถื อสลิ งอยู่ เขาก็เข้ าไปใกล้ คน
จนตาย
ฟี ลิสเตียคนนั5 น
36 ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ไ ด้ ฆ่ า 41 คนฟี ลิ สเตี ยนั5 นก็ อ อกมา
สิ งโตและหมีน5 ั นมาแล้ ว คนฟี - ใกล้ ดาวิ ด พร้ อมกั บคนถื อโล่
ลิ สเตี ยผู้ มิ ไ ด้ เข้ าสุ ห นั ตคนนี5 ก็ เดินออกหน้ า
เป็ นเหมือนสัตว์เหล่ านั5 นตัวหนึ ง 42 เมื อคนฟี ลิ สเตี ยมองไป
ด้ วยเขาได้ ท้ าทายกองทั พของ รอบๆ และเห็นดาวิดก็ดูถูกเขา
พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์อยู่ "
เพราะเขาเป็ นแต่ คนหนุ่ ม ผิ ว
(QO) พบญ OU:I-P; I ซมอ IT:IM (QQ) กดว IQ:IQ; พบญ V:O (QP) วนฉ IP:R
(QK) I ซมอ OU:IQ; I พศด OO:II, IT; O คร I:IU; O ทธ P:IK-IM
(PO) I ซมอ IT:IO; สดด IOQ:P; สภษ IT:IM; I คร I:OK-OM
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แดงๆ และมีใบหน้ างดงาม
48 อยู่ มา เมื อคนฟี ลิ สเตี ยคน
43 คนฟี ลิ สเตี ยจึ งพู ดกั บดาวิ ด นั5 นลุ กขึ5 นเข้ า มาใกล้ เพื อปะทะ
ว่ า "ข้ าเป็ นหมาหรือเจ้ าจึงถือไม้ ดาวิ ด ดาวิ ดก็วิ งเข้ าหาแนวรบ
เท้ ามาหาข้ า" และคนฟี ลิ สเตี ย เพื อปะทะกับคนฟี ลิสเตียคนนั5 น
คนนั5 นก็ แช่ ง ด่ า ดาวิ ด ออกนาม อย่ างรวดเร็ว
พระของตน
49 และดาวิ ด เอามื อ ล้ วงเข้ าไป
44 คนฟี ลิ สเตี ยพู ดกั บดาวิ ดว่ า ในย่ ามหยิบหิ นก้ อนหนึ งออกมา
"มาหาข้ านี ข้ าจะเอาเนื5 อของเจ้ า แล้ วเหวี ยงหิ นก้ อนนั5 นด้ วยสาย
ให้ นกในอากาศกั บสั ต ว์ ใ นทุ่ ง สลิ ง ถู กคนฟี ลิ สเตี ยคนนั5 นที
กิน"
หน้ าผาก ก้ อนหิ นจมเข้ าไปใน
45 แล้ วดาวิ ดก็พูดกั บคนฟี ลิ ส- หน้ าผาก เขาก็ล้ มหน้ าควํา ลงที
เตี ยคนนั5 นว่ า "ท่ านมาหาข้ าพ- ดิน
เจ้ าด้ วยดาบ ด้ วยหอกและด้ วย 50 ดั งนั5 นดาวิ ดก็ชนะคนฟี ลิ สโล่ แต่ ข้าพเจ้ ามาหาท่านในพระ เตี ยคนนั5 นด้ วยสลิ งและก้ อนหิ น
นามแห่ งพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ก้ อนหนึ ง และควํา คนฟี ลิ สเตี ย
พระเจ้ าแห่ งกองทัพอิสราเอล ผู้ คนนั5 นลง และฆ่ าเขาเสีย ดาวิด
ซึ งท่านได้ ท้าทายนั5 น
ไม่ มีดาบอยู่ ในมือ
46 ในวั นนี5 พระเยโฮวาห์ จะทรง 51 ดั งนั5 นแล้ วดาวิ ดจึ งวิ งไปยื น
มอบท่ านไว้ ในมื อข้ าพเจ้ า และ อยู่ เหนื อคนฟี ลิ สเตี ยคนนั5 น
ข้ าพเจ้ าจะประหารท่าน และตัด หยิ บดาบของเขาชั กออกจากฝั ก
ศี รษะของท่ านเสี ย และในวั นนี5 ฆ่ าเขาเสี ยและตั ดศี รษะของเขา
ข้ าพเจ้ าจะให้ ศพของกองทัพฟี - ออกเสี ยด้ วยดาบเล่ มนั5 น เมื อ
ลิ ส เตี ยแก่ น กในอากาศและแก่ คนฟี ลิ ส เตี ยเห็ น ว่ ายอดทหาร
สั ตว์ป่า เพื อทั5 งพิ ภพนี5 จะทราบ ของเขาตายเสี ยแล้ วก็พากั นหนี
ว่ า มี พระเจ้ าพระองค์ หนึ งใน ไป
อิสราเอล
52 คนอิ สราเอลกั บคนยู ด าห์ ก ็
47 และชุ มนุ มชนนี5 ทั5 งสิ5 นจะ ลุ ก ขึ5 นโห่ ร้ องไล่ ติ ดตามคนฟี ทราบว่ า พระเยโฮวาห์ มิ ไ ด้ ทรง ลิ ส เตี ยไกลไปจนถึ งหุ บเขาและ
ช่ วยด้ วยดาบ หรื อด้ วยหอก ถึงประตูเมืองเอโครน ทหารฟี เพราะว่ าการรบเป็ นของพระเย- ลิ ส เตี ยที บาดเจ็ บจึ งล้ มลงตาม
โฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบท่าน ทางจากชาอาราอิม ไกลไปจนถึง
ไว้ ในมือของเราทั5งหลาย"
เมืองกัทและเมืองเอโครน
(PQ) I ซมอ OP:IP; O ซมอ Q:M (PP) I พกษ OU:IU-II (PR) I ซมอ 17:10
(PT) พบญ OM:OT; ยชว P:OP (PK) I ซมอ IP:T; O พศด IP:II (PM) สดด OK:Q
(RU) วนฉ Q:QI; IR:IR; I ซมอ OI:V (RI) I ซมอ OI:V; ฮบ II:QP (RO) ยชว IR:QT
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I ซามู เอล IK, IM
หน้ า 606
53 และคนอิ ส ราเอลก็ ก ลั บ มา จิตใจของดาวิ ด และโยนาธานก็
จากการไล่ ติ ด ตามคนฟี ลิ ส เตี ย รักเธออย่ างรักชี วิตของท่านเอง
และมาปล้ นค่ ายของเขา
2 และวั น นั5 นซาอู ลก็ ทรงกั ก ตั ว
54 ดาวิ ดก็ นาํ ศี รษะของคนฟี - เธอไว้ ไม่ ยอมให้ เธอกลั บไป
ลิ ส เตี ยคนนั5 นมาที ก รุ งเยรู ซ า- บ้ านบิดาของเธอ
เล็ม แต่ เขาเอาเครื องอาวุ ธของ 3 แล้ วโยนาธานก็ กระทํา พั นธเขาไว้ ทีเต็นท์ของตนแล้ ว
สั ญญากั บดาวิ ด เพราะท่ านรั ก
55 เมื อซาอูลทรงเห็นดาวิดออก เธออย่ างกับรักชี วิตของท่านเอง
ไปต่ อสู้ กั บคนฟี ลิสเตี ย จึ งตรั ส 4โยนาธานก็ถอดเสื5 อคลุ มออก
ถามอั บเนอร์ แม่ ทั พ ของพระ มอบให้ แก่ ดาวิดพร้ อมทั5 งเครื อง
องค์ว่า "อับเนอร์ ชายหนุ่ มคนนี5 แต่ งตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัด
เป็ นลู กของใคร" และอั บเนอร์ ด้ วย
ทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ พระ 5 และดาวิ ด ก็ อ อกไปประพฤติ
องค์ ท รงพระชนม์ อ ยู่ แน่ ฉั นใด ตั วอย่ างเฉลี ยวฉลาดไม่ ว่ า ซาข้ าพระองค์ไม่ ทราบ"
อูลจะใช้ เธอไป ณ ทีใด ดังนั5 น
56 กษั ตริ ย์ จึ งรั บสั งว่ า "ไปสื บ ซาอู ลจึ งทรงตั5 งเธอให้ อยู่ เหนื อ
ถามดูว่า เจ้ าหนุ่ มคนนั5 นเป็ นลูก นักรบทั5งหลาย เธอก็เป็ นทียอม
ของใคร"
รั บในสายตาประชาชน และใน
57 เมื อดาวิ ดกลั บมาจากการฆ่ า สายตาข้ าราชการทั5งปวงของซาคนฟี ลิสเตีย อับเนอร์กม็ าพาตัว อูลด้ วย
เขาเข้ าไปเฝ้ าซาอู ลถื อศี รษะ 6อยู่ มา เมื อดาวิ ดกลั บมาจาก
ของคนฟี ลิสเตียคนนั5 นไปด้ วย
การฆ่ าคนฟี ลิ สเตี ยนั5 นกําลั งเดิ น
58 ซาอูลจึงตรัสถามเขาว่ า "เจ้ า ทางอยู่ พวกผู้ หญิงก็ออกมาจาก
หนุ่ มเอ๋ ย เจ้ าเป็ นลู กของใคร" บรรดาหั วเมื องอิ สราเอล ร้ อง
และดาวิ ดทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ เพลงและเต้ นรําต้ อนรั บกษั ตริ ย์
เป็ นบุตรของเจสซี ชาวเบธเลเฮม ซาอู ล ด้ วยรํามะนา ด้ วยความ
ผู้ รับใช้ ของพระองค์"
เบิ กบานสํา ราญใจ และด้ วย
ความรักของ
เครื องดนตรี
7และเมื อพวกผู้ หญิ งเต้ นรํา รื น
โยนาธานกับดาวิด
อยู่ มาเมื อ ดาวิ ดทู ล ซา- เริ งกั นอยู่ น5 ั นก็ขั บร้ องรั บกั นว่ า
อู ลเสร็จแล้ ว จิ ตใจของ "ซาอูลฆ่ าคนเป็ นพันๆ และดาโยนาธานก็ผู ก สมั ครรั ก ใคร่ กั บ วิดฆ่ าคนเป็ นหมื นๆ"

18

(RR) I ซมอ IP:RU; IT:OI-OO (RK) I ซมอ IK:RP (RM) I ซมอ IK:IO
(I) ปฐก PP:QU; พบญ IQ:T; I ซมอ OU:IK; O ซมอ I:OT (O) I ซมอ IK:IR
(Q) I ซมอ OU:M-IK (T) อพย IR:OU-OI; วนฉ II:QP (K) อพย IR:OI; I ซมอ OI:II
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หน้ า 607
I ซามู เอล IM
ซาอู ลอิ จฉาดาวิด
ฉลาดในทุ กประการ และพระ
เยโฮวาห์ ทรงสถิตกับเธอ
จึ งพยายาม
15 เมื อซาอู ล ทรงเห็ น ว่ า ดาวิ ด
ฆ่ าดาวิดเสีย
8ซาอูลทรงกริ5 วนัก คําทีร้องกัน ได้ กระทํา อย่ า งเฉลี ยวฉลาดยิ ง
นั5 นไม่ เป็ นที พอพระทัยพระองค์ ก็ทรงเกรงกลัวดาวิด
เลย พระองค์ตรัสว่ า "เขาสรร- 16 แต่ คนอิ ส ราเอลและคนยู เสริญดาวิดว่ า ฆ่ าคนเป็ นหมื นๆ ดาห์ ท5 ั งสิ5 นรั กดาวิ ด เพราะเธอ
ส่ วนเราเขาว่ า ฆ่ าแต่ เพี ยงเป็ น เข้ าออกต่ อหน้ าเขาทั5งหลาย
พั นๆ ดาวิ ดจะได้ อะไรอี กเล่ า 17 ฝ่ ายซาอู ลจึ งรั บสั งกั บดาวิ ด
ว่ า "ดูเถิด นี คือบุ ตรสาวคนโต
นอกจากราชอาณาจักร"
9ซาอู ลก็ทรงใช้ สายตาจั บดาวิ ด ของเราชื อเมราบ เราจะมอบแม่
นางให้ เป็ นภรรยาของเธอ ขอ
ตั5 งแต่ วันนั5 นเป็ นต้ นไป
10 อยู่ มา ในวั นรุ่ งขึ5 นวิ ญญาณ แต่ เธอจงเป็ นคนกล้ าหาญและ
ชั วจากพระเจ้ าก็ เ ข้ าสิ ง ซาอู ล สู้ ศึ กของพระเยโฮวาห์ เ ท่ า นั5 น"
ซาอู ล ก็ ท รงพยากรณ์ อ ยู่ ในวั ง เพราะซาอูลทรงดําริว่า "อย่ าให้
ของพระองค์ ดาวิ ดก็กาํ ลั งดี ด มื อของเราแตะต้ องเขาเลย ให้
พิ ณอย่ า งที เธอเคยดี ด ถวายทุ ก มื อ คนฟี ลิ ส เตี ยแตะต้ องเขาดี
กว่ า"
วันมา ซาอูลทรงถือหอกอยู่
11 และซาอู ลก็ ทรงพุ่ งหอก 18 ดาวิดทู ลซาอูลว่ า "ในอิสราด้ วยนึกว่ า "ข้ าจะปั กดาวิดให้ ติด เอลข้ าพระองค์คือผู้ ใด ชี วิตของ
กั บผนั งเสี ย" แต่ ดาวิ ดก็หนี ไป ข้ าพระองค์ คื ออะไร หรื อเรื อน
จากพระพั ก ตร์ พระองค์ ไ ด้ ถึ ง บรรพบุ รุ ษของข้ าพระองค์ คื อ
ผู้ ใดที ข้ าพระองค์ ค วรจะเป็ น
สองครั5 ง
12 ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิด เพราะ ราชบุตรเขยของกษัตริย์"
ว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตกั บเธอ 19 แต่ อยู่ มา เมื อถึ งเวลาที จะ
ทรงยกเมราบราชธิ ดาของซาอู ล
แต่ ทรงพรากจากซาอูลแล้ ว
13 ดั งนั5 นซาอู ลจึ งรั บสั งให้ ย้ าย ให้ เป็ นภรรยาของดาวิด แม่ นาง
ดาวิ ดไปให้ พ้ นพระพั กตร์ ตั5 ง ก็ถู กยกให้ เป็ นภรรยาของอาดเป็ นผู้ บั งคั บการกองพั น และ รีเอลชาวเมโหลาห์
ดาวิดแต่ งงานกับ
เธอได้ เข้ าออกอยู่ ต่ อหน้ าประมีคาลราชธิดาของซาอู ล
ชาชน
14 ดาวิ ดกระทํา อย่ างเฉลี ยว 20 ฝ่ ายมี คาลราชธิ ดาของซาอู ล
(M) I ซมอ IR:OM (IU) I ซมอ IT:IP, OQ (II) I ซมอ IV:IU (IO) I ซมอ IT:IQ-IP
(IQ) กดว OK:IK; I ซมอ IM:IT (IP) ปฐก QV:O-Q, OQ (IT) กดว OK:IT-IK
(IK) กดว QO:OU, OK, OV (IM) I ซมอ V:OI (IV) วนฉ K:OO (OU) I ซมอ IM:OM
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I ซามู เอล IM
หน้ า 608
นั5 นรักดาวิด มีคนเอาเรื องไปทู ล เพื อพระองค์จะทรงแก้ แค้ นศัตรู
ซาอู ล เรื องนี5 เป็ นที พอพระทั ย ของกษัตริย์'" ฝ่ ายซาอูลทรงดําริ
พระองค์
ว่ า จะให้ ดาวิ ด ตายเสี ยด้ วยมื อ
21 ซาอู ลทรงดําริ ว่า "ให้ เรายก ของคนฟี ลิสเตีย
แม่ นางให้ แก่ เธอ แม่ นางจะได้ 26 และเมื อมหาดเล็ ก กล่ า วคํา
เป็ นกั บดั กเธอ และมื อของคน เหล่ านั5 นให้ ดาวิ ดฟั ง ก็เป็ นที
ฟี ลิสเตียจะได้ ต่ อสู้ เธอ" ดั งนั5 น พอใจดาวิดทีจะเป็ นบุตรเขยของ
ซาอูลจึงรับสั งแก่ ดาวิดว่ า "วันนี5 กษั ตริ ย์ เวลาที กาํ หนดไว้ ยังไม่
เธอจะเป็ นบุ ตรเขยของเราเช่ น หมดไป
เดียวกัน"
27 ดาวิ ด ก็ ลุ ก ขึ5 นไปพร้ อมกั บ
22 ซาอู ล ทรงบั ญชามหาดเล็ ก คนของเธอ ได้ ฆ่ าคนฟี ลิ สเตี ย
ว่ า "จงพู ดเป็ นส่ วนตั วกั บดาวิ ด เสี ยสองร้ อยคน และดาวิ ดก็นาํ
ว่ า `ดูเถิด กษัตริย์พอพระทัยใน หนั งปลายองคชาตของคนเหล่ า
เธอ และบรรดามหาดเล็กของ นั5 นมาถวายแด่ กษั ตริ ย์ ครบจํา พระองค์ ก ็รั กเธอ เพราะฉะ- นวน เพื อเธอจะเป็ นบุ ตรเขย
นั5 นบั ดนี5 จงเป็ นบุ ตรเขยของ ของกษั ตริ ย์ ซาอู ลจึ งยกมี คาล
กษัตริย์เถิด'"
พระราชธิดาของพระองค์ให้ เป็ น
23 และมหาดเล็กของซาอู ลพู ด ภรรยาของดาวิด
เรื องนี5 ให้ ดาวิดฟั ง ดาวิ ดก็ถาม 28 ซาอู ล ทรงเห็ น และทราบว่ า
ว่ า "ท่ านทั5 งหลายเห็นว่ า ที จะ พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตกั บดาวิ ด
เป็ นบุ ตรเขยของกษั ตริ ย์น5 ั นเป็ น และมี คาลพระราชธิดาของซาอูล
เรื องเล็กน้ อยอยู่ หรือ ด้ วยข้ าพ- รักเธอ
เจ้ าเป็ นแต่ คนจน และไม่ มี ชื อ 29 ซาอู ลทรงเกรงกลั วดาวิ ด
เสียงอะไรเลย"
มากยิ งขึ5 น ดั งนั5 นซาอู ลจึ งเป็ น
24 และมหาดเล็ กของซาอู ล จึ ง ศัตรูของดาวิดเรื อยมา
ทู ลว่ า
"ดาวิ ดพู ดอย่ างนั5 น 30 บรรดาเจ้ านายแห่ งคนฟี อย่ างนี5 "
ลิสเตียก็ออกมาทําสงคราม ต่ อ
25 ซาอูลจึงรับสั งว่ า "เจ้ าจงพูด มาเมื อเขาทั5 งหลายจะออกมา
เช่ นนี5 แก่ ดาวิ ดว่ า `กษั ตริ ย์ไม่ มี แล้ ว ดาวิ ดก็ได้ กระทํา อย่ าง
พระประสงค์ จ ะเอาค่ า สิ น สอด เฉลี ยวฉลาดมากกว่ า บรรดาข้ า
เลย นอกจากหนังปลายองคชาต ราชการของซาอู ล ชื อเสี ยงของ
ของคนฟี ลิ ส เตี ย สั กหนึ งร้ อย เธอจึงโด่ งดังมาก
(OI) I ซมอ IM:IK, OT (OR) ปฐก QP:IO; อพย OO:IK; I ซมอ IP:OP; IM:IK
(OT) I ซมอ IM:OI (OK) I ซมอ IM:IQ; O ซมอ Q:IP
(QU) I ซมอ IM:R; O ซมอ II:I
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หน้ า 609
I ซามู เอล IV
ซาอู ลพยายามฆ่ าดาวิด
แต่ ไฉนพระองค์ จึ งจะกระทํา
บาปต่ อโลหิ ตที ไร้ ความผิ ดด้ วย
อี กครังหนึ,ง
ซาอู ล ตรั ส กั บโยนาธาน การฆ่ าดาวิ ดเสี ยอย่ างปราศจาก
ราชบุ ต รและกั บบรรดา เหตุผล"
ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ว่าให้ เขาทั5 ง 6 ซาอู ล ก็ ท รงฟั ง เสี ย งของโยนาธานและซาอู ลจึ งปฏิ ญาณว่ า
หลายฆ่ าดาวิดเสีย
2แต่ โยนาธานราชบุ ตรของซา- "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
อู ลพอใจในดาวิ ดมาก และโย- แน่ ฉั นใด ดาวิ ดจะไม่ ต้ องถู ก
นาธานก็บอกดาวิ ดว่ า "ซาอู ล ประหารชี วิตเลยฉันนั5 น"
เสด็จพ่ อของฉันหาช่ องจะฆ่ าเธอ 7 และโยนาธานก็ เ รี ยกดาวิ ด
เสี ย เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ขอจง และโยนาธานแจ้ งให้ เธอทราบ
ระวังตัวให้ ดีจนพรุ่ งนี5 เช้ า จงอยู่ ถึ งสิ งเหล่ านี5 ทั5 งสิ5 น และโยนาธานนํา ดาวิ ดเข้ าเฝ้ าซาอู ล และ
เสียในทีลับซ่ อนตัวไว้
3และฉั นจะออกไปยื นอยู่ ข้ างๆ ดาวิ ด ได้ เข้ าเฝ้ าซาอู ล อย่ า งแต่
เสด็จพ่ อในทุ่ งนาที เธออยู่ และ ก่ อน
ฉั นจะกราบทู ลเสด็ จ พ่ อด้ วย 8สงครามได้ เกิดขึ5 นอี ก ดาวิดก็
เรื องของเธอ ถ้ าฉันรู้ เรื องอะไร ออกไปต่ อสู้ กั บคนฟี ลิ สเตี ยและ
ได้ ฆ่าฟั นเสียเป็ นอันมาก เขาทั5ง
จะบอกให้ ทราบ"
4 โยนาธานกล่ าวชมดาวิ ดให้ หลายจึงหนีไปเสียจากเธอ
ซาอู ลราชบิ ดาฟั งทู ลว่ า "ขอ 9 แล้ ววิ ญญาณชั วจากพระเยกษั ตริ ย์ อย่ าทรงกระทํา บาปต่ อ โฮวาห์ ก ็เข้ ามาสิ งซาอู ล เมื อ
ดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เ ลย พระองค์ ประทั บในวั ง ของพระ
เพราะดาวิ ดหาได้ กระทําบาปสิ ง องค์ ทรงหอกอยู่ และดาวิ ดก็
ใดต่ อพระองค์ ไม่ และการงาน กําลังดีดพิณถวาย
ของเธอก็ เ ป็ นงานปฏิ บั ติ พระ 10 และซาอู ลทรงพุ่ งหอกหมาย
ปั กดาวิดให้ ติดฝาผนัง แต่ เธอก็
องค์อย่ างดี
5 เพราะเธอเสี ยงชี วิ ตของตน หลบหนีพระพักตร์ซาอูลไป ซาและประหารคนฟี ลิ สเตี ยนั5 น อู ลจึ งทรงพุ่ งหอกติ ดผนั ง และ
และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทําให้ ดาวิ ดก็หลบหนี รอดไปได้ ในคื น
มีการช่ วยให้ พ้นอย่ างใหญ่ หลวง นั5 น
เพื ออิ สราเอลทั5 งปวง พระองค์ 11 ซาอู ล ทรงใช้ ผู้ สื อสารไปที
ทรงเห็นแล้ วและทรงชื นชมยิ นดี บ้ านของดาวิ ดเพื อเฝ้ าดูเธอและ

19

(I) I ซมอ M:M-V (O) I ซมอ IM:I (Q) I ซมอ OU:M-IQ
(P) ปฐก PO:OO; I ซมอ OU:QO (R) พบญ IV:IU-IQ; วนฉ V:IK (K) I ซมอ IT:OI
(M) I ซมอ IM:OK; OQ:R (V) I ซมอ IT:IP; IM:IU-II (II) วนฉ IT:O; สดด RV

09_1sam.pub
page 46

Monday, February 29, 2016 15:33

I ซามู เอล IV
หน้ า 610
เพื อจะฆ่ าเธอเสียในเวลาเช้ า แต่ ทํา แก่ เธอให้ ซามู เอลฟั ง เธอ
มี คาลภรรยาของดาวิ ดบอกดา- และซามู เอลก็ไปอยู่ เสียทีนาโยท
วิ ดว่ า "ถ้ าคื นนี5 เธอไม่ ช่ วยชี วิ ต 19 มี คนไปทู ลซาอู ลว่ า "ดู เถิ ด
ของเธอให้ พ้น พรุ่ งนี5 เธอจะถู ก ดาวิ ด อยู่ ที นาโยทในเมื อ งราฆ่ าตาย"
มาห์ "
12 มี คาลจึ ง หย่ อนดาวิ ดลงทาง 20 ซาอู ลก็รั บสั งให้ ผู้ สื อสารไป
หน้ าต่ าง และเธอก็หนีรอดไป
จับดาวิด และเมื อเขาไปเห็นหมู่
13 มี คาลได้ นาํ รู ปเคารพมาวาง ผู้ พยากรณ์ กาํ ลั ง พยากรณ์ อ ยู่
ไว้ บนเตี ยงนอน และวางหมอน และซามู เอลยื น เป็ นหั วหน้ าเขา
ขนแพะไว้ ที ศีรษะ เอาผ้ าห่ ม ทั5 งหลาย พระวิ ญญาณของพระ
คลุมไว้
เจ้ าก็ ม าสถิ ต กั บผู้ สื อสารของ
14 เมื อซาอู ลส่ ง ผู้ สื อสารไปจั บ ซาอู ล และเขาทั5 งหลายก็พยาดาวิ ด มี คาลตอบว่ า "เขาไม่ กรณ์ด้วย
สบาย"
21 เมื อมีคนไปทู ลซาอูล พระ
15 แล้ วซาอู ลส่ งผู้ สื อสารนั5 นให้ องค์ ก ็ทรงใช้ ผ้ ู สื อสารอื นไปและ
ไปดู ดาวิ ดอี ก สั งว่ า "จงนําเขา คนเหล่ านั5 นก็พยากรณ์ด้วย ซามาหาเราทั5 งเตี ยง เพื อเราจะได้ อู ลทรงใช้ ให้ ผู้ สื อสารไปครั5 งที
ฆ่ าเขาเสีย"
สาม เขาทั5งหลายก็พยากรณ์ด้วย
16 เมื อผู้ สื อสารเข้ ามา ดู เถิ ด 22 ซาอู ลก็เสด็จไปที รามาห์ เอง
รู ปเคารพก็อยู่ ในเตี ยง พร้ อม มาถึ งบ่ อนํา5 ใหญ่ ที ในเมื องเสคู
กับหมอนขนแพะอยู่ ทีศีรษะ
และรั บสั งถามว่ า "ซามู เอลกั บ
17 ซาอู ลรั บสั งถามมี คาลว่ า ดาวิดอยู่ ทีไหน" มีคนทู ลว่ า "ดู
"ไฉนเจ้ าจึ งหลอกลวงเรา และ เถิ ด เขาทั5 งสองอยู่ ที นาโยทใน
ปล่ อยศัตรูของเราไปเสีย เขาจึง เมืองรามาห์ "
รอดพ้ นไป" และมี คาลทู ลตอบ 23 พระองค์ จึ งเสด็จไปที นั นยั ง
ซาอู ลว่ า "เธอพู ดกั บหม่ อมฉั น นาโยทในเมืองรามาห์ และพระ
ว่ า `ปล่ อยให้ ฉันไปเถิ ด จะให้ วิญญาณของพระเจ้ าทรงสถิตกับ
ฉันฆ่ าเธอทําไมเล่ า'"
พระองค์ ด้ วย ทรงดําเนิ นพลาง
ดาวิดหนีพน้ จากซาอู ล
พยากรณ์ พลางจนเสด็ จถึ ง นา18 ฝ่ ายดาวิ ดก็หนี รอดไป เธอ โยททีเมืองรามาห์
มาหาซามู เอลที เมื องรามาห์ และ 24 พระองค์ ทรงถอดฉลองพระ
เล่ าทุ กเรื องที ซาอู ลได้ ทรงกระ- องค์ ออกด้ วย และก็ทรงพยา(IO) ยชว O:IR; กจ V:OR; O คร II:QQ (IK) O ซมอ O:OO (IM) I ซมอ K:IK; IT:IQ
(OU) กดว II:OR; I ซมอ IU:R-T, IU; IV:II, IP; ยอล O:OM; ยน K:QO; I คร IP:Q
(OQ) I ซมอ IU:IU (OP) I ซมอ IU:IU-IO; อสย OU:O; มคา I:M
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หน้ า 611
I ซามู เอล IV, OU
กรณ์ต่อหน้ าซามู เอล และบรร- เจ้ ากั บความตายก็ ยั ง เหลื อ อี ก
ทมเปลื อ ยกายอยู่ ตลอดวั นนั5 น เพียงก้ าวเดียวฉันนั5 น"
และตลอดคื นนั5 น ดั งนั5 นเขาจึ ง 4 โยนาธานจึ ง พู ด กั บ ดาวิ ดว่ า
พู ดกั นว่ า "ซาอู ลอยู่ ในจํา พวก "จิตใจเธอปรารถนาอะไร ฉันจะ
ผู้ พยากรณ์ด้วยหรือ"
ทําตามเพื อเธอ"
โยนาธานป้องกันดาวิด
5ดาวิ ดจึ งกล่ าวกั บโยนาธานว่ า
ดาวิ ดก็ หนี จ ากนาโยท "ดู เถิ ด พรุ่ งนี5 เป็ นวั นขึ5 นคํา
ในเมืองรามาห์ และมา ข้ า พเจ้ า ไม่ ควรขาดที จะนั งร่ วม
หาโยนาธานกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ โต๊ะเสวยกับกษัตริย์ แต่ ขอโปรด
กระทําสิ งใด อะไรเป็ นความชั ว ให้ ข้าพเจ้ าไปซ่ อนตั วอยู่ ที ในทุ่ ง
ช้ าของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าได้ นาจนถึงเย็นวันทีสาม
กระทํา ความผิ ด บาปอั น ใดต่ อ 6ถ้ าเสด็จพ่ อของท่ านเห็นข้ าพเสด็จพ่ อของท่าน พระองค์จึงได้ เจ้ าขาดไป ก็ขอโปรดทู ลพระ
องค์ ว่ า `ดาวิ ดได้ วิ งวอนขอลา
แสวงหาชี วิตของข้ าพเจ้ า"
2 และโยนาธานจึ ง ตอบเธอว่ า ข้ าพระองค์รีบกลับไปเมืองเบธ"ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ น เลเฮมเมืองของตน เพราะทีนั น
นั5 นเลย เธอไม่ ต้องตายดอก ดู ทั5 งครอบครั วทําการถวายสั ตวเถิด เสด็จพ่ อจะมิได้ ทรงกระทํา บูชาประจําปี '
การใหญ่ น้ อยสิ งใดโดยมิ ให้ ฉันรู้ 7ถ้ าพระองค์ รั บสั งว่ า `ดี แล้ ว'
ทํา ไมเสด็ จ พ่ อจะปิ ดบั ง เรื อง ผู้ รั บใช้ ของท่ านก็ดี ไป แต่ ถ้ า
นี5 จากฉันเล่ า คงไม่ เป็ นเช่ นนั5 น พระองค์ทรงกริ5 ว ก็ขอทราบเถิด
ว่ า พระองค์ดาํ ริการร้ าย
แน่ "
3ดาวิ ดจึงปฏิญาณยิ งกว่ านั5 นอี ก 8เพราะฉะนั5 น ขอท่ านกรุ ณา
และกล่ าวว่ า "เสด็จพ่ อของท่าน กระทํา แก่ ผ้ ู รั บใช้ ของท่ านด้ วย
ทรงทราบอย่ างแน่ นอนว่ า ข้ าพ- ใจจงรั ก เพราะท่ านได้ กระทํา
เจ้ าได้ รั บความกรุ ณาในสายตา พั น ธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
ของท่ าน และพระองค์ ตรั สว่ า กั บผู้ รั บใช้ ของท่ านแล้ ว แต่ ถ้ า
`อย่ า ให้ โยนาธานรู้ เรื องนี5 เลย ความชั วช้ ามี อยู่ ในข้ าพเจ้ า ขอ
เกรงว่ าเขาจะเศร้ าใจ' พระเย- ท่ านฆ่ าข้ าพเจ้ าเสี ยเองเถิ ด
โฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉันใด เพราะท่ า นจะนํา ข้ าพเจ้ าไปให้
และท่ านมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด เสด็จพ่ อของท่านทําไม"
ความจริงมีอยู่ ว่า ระหว่ างข้ าพ- 9โยนาธานจึ งกล่ าวว่ า "อย่ าให้
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มี วี แววอย่ างนี5 เลยน่ ะ เพราะถ้ า นิ ตย์ ในเมื อพระเยโฮวาห์ ทรง
ฉั น ทราบว่ าเสด็ จพ่ อคิ ดร้ ายต่ อ กํา จั ด ศั ต รู ทุ ก คนของดาวิ ดเสี ย
เธอ ฉันจะไม่ ไปบอกเธอหรือ"
จากพื5 นพิภพแล้ ว"
10 แล้ วดาวิ ดก็ ก ล่ าวแก่ โยนา- 16 โยนาธานจึ ง ทํา พั น ธสั ญญา
ธานว่ า "ถ้ าเสด็จพ่ อของท่ าน กั บวงศ์ วานของดาวิ ดว่ า "ขอ
ตอบท่านอย่ างดุดัน ใครจะบอก พระเยโฮวาห์ ทรงแก้ แค้ นต่ อ
แก่ ข้าพเจ้ าได้ "
ศัตรูของดาวิดเถิด"
11 และโยนาธานบอกดาวิ ด ว่ า 17 และโยนาธานก็ให้ ดาวิดปฏิ"มาเถิ ด ให้ เราเข้ าไปในทุ่ งนา" ญาณอี ก ครั5 งหนึ งโดยความรั ก
เขาทั5งสองจึงเข้ าไปในทุ่ งนา
ของท่ านที มี ต่ อเธอ เพราะท่ าน
12 และโยนาธานกล่ าวแก่ ดาวิ ด รั ก เธออย่ า งกั บรั ก ชี วิ ตของตน
ว่ า "โอ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เอง
แห่ งอิ สราเอล เมื อฉั นได้ หยั ง 18 แล้ วโยนาธานจึ งพู ดกั บดาดู เ สด็ จ พ่ อของฉั นในวั น พรุ่ งนี5 วิ ดว่ า "พรุ่ งนี5 เป็ นวั นขึ5 นคํา และ
ประมาณเวลานี5 หรื อในวั นที เขาจะเห็ นว่ าเธอขาดไป เพราะ
สาม ดูเถิด ถ้ ามีอะไรดีต่อดาวิด ทีนั งของเธอจะว่ างอยู่
และฉั นจะไม่ ใช้ คนไปบอกเธอที 19 เมื อเธออยู่ สามวั นแล้ ว เธอ
เดียว
จงลงไปโดยเร็ว ไปยังทีทีเธอได้
13 ขอพระเยโฮวาห์ ท รงลงโทษ ซ่ อนตั วอยู่ ในวั นแห่ งการกระแก่ โยนาธานและให้ หนั กยิ งกว่ า ทํา นั5 น และคอยอยู่ ข้ างศิ ลา
แต่ ถ้ าเสด็ จ พ่ อ พอพระทั ยที จ ะ เอเซล
ทํา ร้ ายเธอ ฉั นจะบอกเธอให้ 20 ฉั นจะยิ งลู กธนู สามลู กไป
ทราบและส่ งให้ เธอหนีไปให้ พ้น ข้ างๆทีนั น อย่ างกับว่ าฉันยิงเป้ า
ภัย ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ 21 และดู เถิ ด ฉั นจะใช้ เด็กไป
เธออย่ างที พระองค์ ทรงสถิ ตกั บ สั งว่ า `จงไปหาลูกธนู ' ถ้ าฉันพูด
เสด็จพ่ อของฉัน
กับเด็กนั5 นว่ า `ดูเถิด ลูกธนู อยู่
14 ถ้ าฉันยังมีชีวิตอยู่ ต่ อไป ขอ ทางข้ างนี5 ของเจ้ า ไปเอามา'
เธอสําแดงความเมตตาแห่ งพระ แล้ วขอเธอเข้ ามา เพราะพระ
เยโฮวาห์ ต่ อฉั น เพื อฉั นจะไม่ เยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ แน่ ฉันใด
ต้ องตาย
เธอก็ปลอดภั ยแล้ ว ไม่ มี อั น15 ขออย่ า ตั ด ความกรุ ณาของ ตรายอันใดฉันนั5 น
เธอที มี ต่ อวงศ์ วานของฉั น เป็ น 22 แต่ ถ้ าฉั นพู ดกั บ เด็ ก หนุ่ ม
(IQ) ยชว 1:5; นรธ I:IK; I ซมอ Q:IK; IU:K; IK:QK; IM:IO; I พศด OO:II, IT
(IR) I ซมอ OP:OI; O ซมอ V:I, Q, K (IT) พบญ OQ:OI; I ซมอ OR:OO; QI:O
(IK) I ซมอ IM:I (IM) I ซมอ OU:R, OP (IV) I ซมอ IV:O (OI) ยรม P:O
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นั5 นว่ า `ดูเถิด ลูกธนู อยู่ ข้างหน้ า องค์ไปยังบ้ านเบธเลเฮม
เจ้ าโน้ น' เธอจงไปเถิด เพราะว่ า 29 เขาว่ า `ข้ าพเจ้ าขอร้ องให้
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงส่ งเธอไป ท่ านอนุ ญาตให้ ข้ าพเจ้ าไป
แล้ ว
เพราะครอบครั วของข้ าพเจ้ ามี
23 ส่ วนเรื องที เธอและฉั น ได้ การถวายสัตวบูชาในเมือง และ
พูดกันนั5 น ดูเถิด พระเยโฮวาห์ พี ชายของข้ าพเจ้ าสั งให้ ข้ าพเจ้ า
ทรงเป็ นพยานระหว่ า งเธอและ ไปที นั น บั ดนี5 ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รั บ
ฉันเป็ นนิตย์"
ความกรุ ณาในสายตาของท่ า น
โยนาธานทราบถึง
ข้ าพเจ้ าก็ขอร้ องให้ ท่ านอนุ ญาต
ให้ ข้ าพเจ้ าไปเยี ยมพี ชายของ
เจตนาของซาอู ลต่ อดาวิด
24 ดาวิ ดจึ งซ่ อนตั วอยู่ ในทุ่ งนา ข้ าพเจ้ า' ด้ วยเหตุ น5 ี เขาจึ งมิ ได้
และเมื อถึ งวั นขึ5 นคํา กษั ตริ ย์ก ็ มาทีโต๊ะของกษัตริย์"
30 แล้ วความกริ5 วของซาอู ล ก็
ประทับเสวยพระกระยาหาร
25 กษั ตริ ย์ประทับบนพระที นั ง พลุ่ งขึ5 นต่ อโยนาธาน พระองค์
ของพระองค์ อย่ างที เคยทรง ตรั สกั บท่ านว่ า "เจ้ า ลู กของ
กระทํา คื อประทั บที พระที นั ง หญิ งกบฏและวิ ปลาส ข้ าไม่ ร้ ู
ข้ างๆฝาผนั ง โยนาธานยื นอยู่ หรื อว่ าเจ้ าเลื อกบุ ตรเจสซี มาให้
และอับเนอร์นั งอยู่ ข้างซาอูล แต่ ความอั บอายแก่ เ จ้ าเองและให้
ความอั บอายแก่ ความเปลื อ ย
ทีของดาวิดก็ว่างอยู่
26 อย่ างไรก็ดี ในวั นนั5 นซาอู ลมิ เปล่ าแห่ งแม่ ของเจ้ า
ได้ ตรั สประการใด เพราะทรง 31 ตราบใดที ลู กของเจสซี มี
ดํา ริ ว่ า "ดาวิ ดคงเกิ ดเหตุ บาง ชี วิ ตอยู่ บนดิ น ตั วเจ้ าหรื อราช
อย่ าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทิน อาณาจั กรของเจ้ า ก็จะตั5 งอยู่ ไม่
ได้ เพราะฉะนั5 นจงใช้ คนไปตาม
แน่ "
27 อยู่ มาวั นรุ่ งขึ5 นคื อวั นที สอง เขามาให้ เรา เพราะเขาจะต้ อง
ของเดื อน ที ของดาวิ ดก็ว่างอยู่ ตายแน่ "
และซาอู ลก็ตรัสกับโยนาธานราช 32 แล้ วโยนาธานจึงทู ลตอบซาบุตรของพระองค์ว่า "ทําไมบุตร อูลพระราชบิดาของท่านว่ า "ทํา
เจสซี มิ ได้ มารั บประทานอาหาร ไมเขาจะต้ องถู กประหาร เขาได้
กระทําผิดสิ งใดพระเจ้ าข้ า"
ทั5งวานนี5 และวันนี5 "
28 โยนาธานทู ลตอบซาอู ลว่ า 33 แต่ ซ าอู ล ได้ ทรงพุ่ งหอกใส่
"ดาวิ ด ได้ วิ ง วอนขอลาข้ าพระ ท่ านเพื อจะฆ่ าท่ าน ดั งนั5 นโย(OQ) I ซมอ OU:IP-IR (OT) ลนต K:OU-OI; IR:R; I ซมอ IT:R (OM) I ซมอ OU:T
(QO) ปฐก QI:QT; I ซมอ IV:R; สภษ QI:V; มธ OK:OQ; ลก OQ:OO
(QQ) I ซมอ IM:II; IV:IU; OU:K
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นาธานจึงทราบว่ า พระราชบิ ดา ว่ า "ไป จงแบกสิ งเหล่ านี5 ไปใน
ของท่านหมายฆ่ าดาวิดเสีย
เมือง"
34 โยนาธานจึ ง ลุ ก ขึ5 นจากโต๊ ะ 41 เมื อเด็กนั5 นไปแล้ ว ดาวิ ดก็
ด้ วยความโกรธยิ งนั ก มิ ได้ รั บ ลุ กขึ5 นมาจากที ที อยู่ ทิ ศใต้ ซบ
ประทานอาหารในวั นที สองของ หน้ าลงถึงดิ น แล้ วกราบลงสาม
เดือนนั5 น เพราะท่านเศร้ าใจด้ วย ครั5 ง และทั5 งสองก็จุ บกั น และ
เรื องดาวิ ด เพราะว่ าพระราช ร้ องไห้ กั น จนดาวิ ดร้ องมาก
บิ ด าของท่ า นได้ หยามนํา5 หน้ า เหลือเกิน
ดาวิด
42 โยนาธานจึ ง กล่ า วกั บดาวิ ด
โยนาธานกับดาวิดลากัน
ว่ า "ขอจงไปเป็ นสุขเถิด เพราะ
35 ต่ อ มารุ่ งเช้ าขึ5 นโยนาธานก็ เราทั5 งสองได้ ปฏิ ญาณไว้ แล้ วใน
ออกไปที ทุ่ งนาตามที นั ดหมาย พระนามแห่ งพระเยโฮวาห์ ว่ า
ไว้ กั บดาวิ ด มี เด็กไปด้ วยคน `พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นพยาน
ระหว่ างฉันและเธอ และระหว่ าง
หนึ ง
36 และท่านสั งเด็กนั5 นว่ า "จงวิ ง เชื5 อสายของฉั น กั บเชื5 อสายของ
ไปหาลูกธนู ทีฉันยิงไป" เมื อเด็ก เธอสืบไปเป็ นนิตย์'" ดาวิดก็ลุก
นั5 นวิ งไป โยนาธานก็ยิ งธนู ลู ก ขึ5 นจากไป และโยนาธานก็เข้ าไป
ในเมือง
หนึ งขึ5 นหน้ าไป
ดาวิดหนีจากซาอู ล
37 และเมื อเด็กนั5 นมาถึ งที ที ลู ก
ธนู ซึ งโยนาธานยิงไปนั5 น โยนาไปหาอาหิ เมเลค
ธานก็ร้ องสั งเด็กนั5 นว่ า "ลู กธนู
แล้ วดาวิ ด ก็ ม ายั งเมื อ ง
อยู่ ข้างหน้ าโน้ นไม่ ใช่ หรือ"
โนบมาหาอาหิ เมเลค
38 และโยนาธานร้ องสั งเด็กนั5 น ปุ โรหิ ต และอาหิ เมเลคตั วสั น
ว่ า "จงรี บไปโดยเร็วอย่ าหยุ ด อยู่ เมื อพบดาวิ ด จึ งพู ดกั บท่ าน
อยู่ " เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บ ว่ า "ทํา ไมท่ านจึ งมาคนเดี ยว
ลู กธนู และกลั บมาหานายของ และไม่ มีผ้ ู ใดมากับท่าน"
ตน
2 ดาวิ ดจึ งพู ดกั บอาหิ เมเลค
39 แต่ เด็ ก นั5 นไม่ ทราบเรื อง ปุ โรหิ ตว่ า "กษั ตริ ย์ ทรงบั ญชา
โยนาธานและดาวิ ดเท่ านั5 นที ข้ าพเจ้ าให้ ทาํ เรื องหนึ งรับสั งแก่
ทราบ
ข้ าพเจ้ าว่ า `อย่ าบอกเรื องซึ งเรา
40 และโยนาธานก็ ม อบอาวุ ธ ใช้ เจ้ าไปกระทํา นั5 นแก่ ผ้ ู ใดให้ รู้
ของท่านให้ เด็กนั5 น และบอกเขา เลย และด้ วยเรื องซึ งเรามอบ

21

(PO) I ซมอ I:IK
(I) I ซมอ IP:Q; IT:P; มก O:OT

09_1sam.pub
page 51

Monday, February 29, 2016 15:33

หน้ า 615
I ซามู เอล OI
หมายแก่ เจ้ านั5 น' ข้ าพเจ้ าได้ นัด คนเลี5 ยงสัตว์ของซาอูล
หมายไว้ กั บพวกผู้ รั บใช้ ณ ที 8และดาวิ ดกล่ าวแก่ อาหิ เมเลค
แห่ งหนึ ง
ว่ า "ท่ านไม่ มี หอกหรื อดาบติ ด
3ฉะนั5 นบั ดนี5 ท่ านมี อะไรติ ดมื อ มื ออยู่ สั กเล่ มหนึ งหรื อ ด้ วย
อยู่ บ้างเล่ า ขอมอบขนมปั งไว้ ใน ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ นาํ ดาบหรื อเครื อง
มือข้ าพเจ้ าสักห้ าก้ อน หรืออะ- อาวุ ธติ ดมาเลย เพราะราชการ
ไรๆทีมีทีนี กไ็ ด้ "
ของกษัตริย์เป็ นการด่ วน"
4 ปุ โรหิ ตนั5 นตอบดาวิ ดว่ า 9ปุ โรหิ ตนั5 นจึ งกล่ าวว่ า "ดาบ
"ข้ าพเจ้ าไม่ มี ขนมปั งธรรมดาติด ของโกลิอัทคนฟี ลิสเตีย ซึ งท่าน
มือเลย แต่ มีขนมปั งบริสุทธิX ขอ ฆ่ าเสียทีหุบเขาเอลาห์ น5 ั น ดูเถิด
แต่ คนหนุ่ มได้ อยู่ ห่างจากผู้ หญิง ยังห่ อผ้ าอยู่ ทีข้างหลังเอโฟด ถ้ า
มาแล้ วก็แล้ วกัน"
ท่ า นต้ องการดาบนั5 นจงเอาไป
5 และดาวิ ด ก็ ต อบท่ านปุ โรหิ ต เถิด นอกจากเล่ มนั5 นแล้ วก็ไม่ มี
ว่ า "ทีจริง ตั5 งแต่ เราออกไปปฏิ- ดาบอื นอี ก" และดาวิ ดกล่ าวว่ า
บัติงาน ผู้ หญิงก็ถูกกันไว้ ให้ ห่าง "ไม่ มี ด าบอื นเหมื อ นดาบเล่ ม
จากเราทั5งหลายประมาณสามวัน นั5 นแล้ ว ขอให้ ข้าพเจ้ าเถิด"
และภาชนะของคนหนุ่ มก็ บริ ดาวิดหนีจากซาอู ล
สุ ทธิX และขนมปั งนั5 นเป็ นอย่ าง
ไปหาอาคีชกษัตริ ยเ์ มืองกัท
ธรรมดาอยู่ แล้ ว ถึ งแม้ ว่ าขนม 10 และดาวิ ด ก็ลุ กขึ5 นในวั นนั5 น
ปั งนั5 นถู กชําระให้ บริสุทธิX ในภา- หนี จ ากพระพั ก ตร์ ซ าอู ล ไปหา
ชนะแล้ ว"
อาคีชกษัตริย์เมืองกัท
6ดั งนั5 นปุ โรหิ ตจึ งมอบขนมปั ง 11 และมหาดเล็กของอาคี ช ทู ล
บริสุทธิX ให้ แก่ ดาวิด เพราะทีนั น ว่ า "ดาวิดคนนี5 ไม่ ใช่ หรื อที เป็ น
ไม่ มี ขนมปั งอื นนอกจากขนมปั ง กษัตริย์ของแผ่ นดินนั5 น เขามิได้
หน้ าพระพั กตร์ ซึ งเก็บมาจาก เต้ นรําและขับเพลงรับกันหรือว่ า
หน้ าพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ `ซาอูลฆ่ าคนเป็ นพันๆ และดาเพื อวางขนมปั งใหม่ ในวั นที เก็บ วิดฆ่ าคนเป็ นหมื นๆ'"
เอาขนมปั งเก่ านั5 นออกไป
12 และดาวิ ดก็จาํ ถ้ อยคําเหล่ านี5
7 ในวั น นั5 นมี ช ายคนหนึ งอยู่ ที ไว้ ในใจและกลั วอาคี ช กษั ต ริ ย์
นั นเป็ นผู้ รับใช้ ของซาอูล มี ธุระ เมืองกัทอย่ างมาก
ต้ องเฝ้ าพระเยโฮวาห์ อยู่ เขาชื อ 13 ท่ า นจึ ง เปลี ยนอากั ปกิ ริ ยา
โดเอก คนเอโดม เป็ นหั วหน้ า ต่ อหน้ าเขาทั5งหลาย และกระทํา
(P) อพย IV:IR; OR:QU; ลนต OP:R-V (R) อพย IV:IP-IR; ลนต M:OT; I ธส P:P
(T) ลนต OP:M-V; มธ IO:Q-P; มก O:OR-OT (K) I ซมอ IP:PK; OO:V; สดด RO
(V) I ซมอ IK:O, RU; QI:IU (II) I ซมอ IM:T-M; OV:R (IO) ลก O:IV (IQ) สดด QP
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ตนเป็ นคนบ้ าในมือเขา เทียวกา ตลอดเวลาที ดาวิ ดอยู่ ในที กาํ บั ง
ไว้ ทีประตูร5 ั ว และปล่ อยให้ นาํ5 - เข้ มแข็ง
ลายไหลลงเปรอะเครา
5 แล้ วผู้ พยากรณ์ ก าดกล่ า วแก่
14 อาคี ชจึ งสั งผู้ รั บใช้ ของท่ าน ดาวิดว่ า "ท่านอย่ าอยู่ ในทีกาํ บัง
ว่ า "ดูเถิด เจ้ าเห็นว่ าคนนั5 นบ้ า เข้ มแข็งนี5 เลย จงไปเข้ าในแผ่ น
แล้ วเจ้ าพาเขามาหาเราทําไม
ดินยูดาห์ เถิด" ดาวิดก็ไปและมา
15 ข้ าขาดคนบ้ าหรื อ เจ้ าจึ งพา อยู่ ในป่ าเฮเรท
คนนี5 มาทําบ้ าให้ ข้าดู คนอย่ างนี5 6ฝ่ ายซาอู ลทรงได้ ยิ นว่ า มี ผ้ ู
ควรเข้ ามาในนิเวศของข้ าหรือ"
พบดาวิ ด และคนที อยู่ กั บท่ า น
ดาวิดอยู่ ที,ถ าํ อดุ ลลัม
(เวลานั5 นซาอู ลประทั บที เมื อ ง
ดาวิ ดก็จากที นั นหนี ไป กิเบอาห์ ใต้ ต้ นไม้ แห่ งหนึ งที ราอยู่ ที ถาํ5 อดุ ล ลั ม เมื อ มาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผู้
พี ชายของท่ านและวงศ์ วานบิ ดา รั บใช้ ของพระองค์ ก ็ยื นอยู่ รอบ
ของท่ านทั5 งสิ5 นได้ ยิ นเรื องเขาก็ พระองค์)
7และซาอู ลตรั สกั บผู้ รั บใช้ ที ยืน
ลงไปหาท่านทีนั น
2แล้ วทุ กคนที มี ค วามทุ กข์ ยาก อยู่ รอบพระองค์ ว่ า "เจ้ าทั5 ง
และทุ กคนที มี หนี5 สิ น และทุ ก หลายพวกคนเบนยามิ น จงฟั ง
คนที ไม่ มี ความพอใจก็พากั นมา เถิด บุตรของเจสซีจะให้ นาและ
หาท่ าน และท่ านก็เป็ นหั วหน้ า สวนองุ่ นแก่ เจ้ าทั5งหลายหรือ จะ
ของเขาทั5 งหลาย มี คนมามั วสุม ตั5 งเจ้ าทั5 งหลายให้ เป็ นผู้ บั งคั บ
การกองพันกองร้ อยหรือ
อยู่ กับท่านประมาณสี ร้อยคน
3 ดาวิ ดก็ อ อกจากที นั นไปยั ง 8เจ้ าทั5 งหลายจึ งได้ คิ ดกบฏต่ อ
เมื อ งมิ ส เปห์ ในแผ่ น ดิ น โมอั บ เรา ไม่ มีใครแจ้ งแก่ เราเลย เมื อ
และท่ านทู ลกษั ต ริ ย์ เมื องโมอั บ ลู กของเราทําพั นธไมตรี กั บบุ ตร
ว่ า "ขอโปรดให้ บิดามารดาของ ของเจสซีน5 ั น ไม่ มีผ้ ู ใดร่ วมทุ กข์
ข้ าพเจ้ ามาอยู่ กั บพระองค์ เ ถิ ด กั บเรา หรื อแจ้ งแก่ เราว่ า ลู ก
จนกว่ าข้ าพเจ้ าจะทราบว่ า พระ ของเราปลุ กปั นผู้ รั บใช้ ของเรา
เจ้ าจะทรงกระทําประการใดเพื อ ให้ ต่ อสู้ เรา คอยซุ่ มดั กเราอยู่
อย่ างทุ กวันนี5 "
ข้ าพเจ้ า"
ซาอู ลฆ่ าพวกปุโรหิ ต
4 และท่ า นก็ นาํ บิ ดามารดามา
เฝ้ ากษัตริย์แห่ งโมอับ และท่าน
ของพระเจ้า
ทั5 งสองก็ อ าศั ย อยู่ กั บ กษั ต ริ ย์ 9 โดเอกคนเอโดมซึ งอยู่ เหนื อ
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ผู้ รั บใช้ ของซาอู ล จึ ง ทู ลตอบว่ า 15 แล้ วข้ าพระองค์ ได้ ทู ลขอ
"ข้ าพระองค์ เห็ นบุ ตรเจสซี มาที พระเจ้ าเพื อเขาจริ งหรื อ เปล่ า
เมื องโนบมาหาอาหิ เมเลคบุ ตร เลย ขอกษั ตริ ย์อย่ าทรงกล่ าว
อาหิ ทูบ
โทษสิ งใดต่ อผู้ รั บใช้ ของพระ
10 แล้ วเขาก็ ทู ลถามพระเยโฮ- องค์ หรื อวงศ์ วานของบิ ดาของ
วาห์ ให้ ท่ าน และให้ เสบี ยงอา- ข้ าพระองค์ท5 ังสิ5 น เพราะผู้ รับใช้
หาร และให้ ดาบของโกลิอั ทคน ของพระองค์ ไม่ ทราบเรื องนี5 เลย
ฟี ลิสเตียแก่ ท่านไป"
ไม่ ว่ามากหรือน้ อย"
11 แล้ วกษั ต ริ ย์ ก ็ใ ช้ ให้ ไปเรี ยก 16 กษั ตริ ย์ตรั สว่ า "อาหิ เมเลค
อาหิ เมเลคปุโรหิ ต บุตรชายอา- เจ้ าจะต้ องตายแน่ ทั5 งเจ้ าและ
หิ ทูบ และวงศ์วานบิดาของท่าน วงศ์วานบิดาของเจ้ าทั5งสิ5 นด้ วย"
ทั5 งสิ5 น ผู้ เป็ นปุ โรหิ ตเมื องโนบ 17 และกษั ตริ ย์ก ็รั บสั งแก่ ทหาร
ทุ กคนก็มาหากษัตริย์
ราบผู้ ยื นเฝ้ าอยู่ ว่ า "จงหั นมา
12 และซาอู ลตรั สว่ า "บุตรอา- ประหารปุ โรหิ ตเหล่ านี5 ของพระ
หิ ทู บเอ๋ ย จงฟั งเถิ ด" เขาทู ล เยโฮวาห์ เสี ย เพราะว่ ามื อของ
ตอบว่ า "เจ้ านายของข้ าพระองค์ เขาอยู่ กั บดาวิ ดด้ วย เขารู้ แล้ ว
ข้ าพระองค์อยู่ ทีนี "
ว่ ามันหนี ไป แต่ ไม่ แจ้ งให้ เรารู้ "
13 และซาอูลตรั สแก่ เขาว่ า "ทํา แต่ ข้าราชการผู้ รับใช้ ของกษัตริย์
ไมเจ้ าจึงร่ วมกั นกบฏต่ อเรา ทั5ง ไม่ ยอมลงมื อฟั นปุ โรหิ ตของ
เจ้ าและบุ ตรของเจสซี ในการที พระเยโฮวาห์
เจ้ าได้ ให้ ขนมปั งและดาบแก่ เขา 18 แล้ วกษั ต ริ ย์ จึ ง ตรั ส กั บโดและได้ ทู ลถามพระเจ้ าให้ เขา เอกว่ า "เจ้ าจงหั นไปฟั นปุโรหิ ต
เขาจึ งลุ กขึ5 นต่ อสู้ เรา และคอย เหล่ านั5 น" โดเอกคนเอโดมก็หัน
ซุ่ มดักเราอยู่ อย่ างทุ กวันนี5 "
ไปฟั นบรรดาปุ โรหิ ต ในวั นนั5 น
14 และ อาหิ เมเลคทู ลตอบ เขาฆ่ าบุ ค คลที สวมเอโฟดผ้ า
กษัตริย์ว่า "ในบรรดาข้ าราชการ ป่ านเสียแปดสิบห้ าคน
ผู้ รับใช้ ของพระองค์ มีผ้ ู ใดเล่ าที 19 และเขาประหารโนบเมื อง
จะสั ตย์ ซื ออย่ างดาวิ ด พระราช ของปุ โรหิ ตเสี ยด้ วยคมดาบ ฆ่ า
บุ ตรเขยของกษั ตริ ย์ ผู้ บั งคั บ เสียด้ วยคมดาบทั5งผู้ ชาย ผู้ หญิง
บั ญชาทหารราชองครั กษ์ และ เด็ก และเด็กทียังดูดนม วัว ลา
เป็ นผู้ มี เกี ยรติ ในพระราชสํา นั ก และแกะ
ของพระองค์
20 แต่ บุตรชายคนหนึ งของอา(IU) กดว OK:OI; I ซมอ IU:OO; OI:T, V (IP) I ซมอ IV:P-R; OU:QO; OP:II
(IT) พบญ OP:IT (IK) อพย I:IK (IM) I ซมอ O:QI (IV) ยชว OI:I-PR
(OU) I ซมอ O:QQ; OQ:T, V; QU:K; I พกษ O:OT-OK
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หิ เมเลค บุ ตรชายอาหิ ทู บ ชื อ เตียเราจะยิ งกลัวมากขึ5 นเท่าใด"
อาบี ย าธาร์ ไ ด้ รอดพ้ นและหนี 4แล้ วดาวิ ดก็ทู ลถามพระเยโฮตามดาวิดไป
วาห์ อี ก และพระเยโฮวาห์ ตรั ส
21 อาบี ย าธาร์ ก็ บ อกดาวิ ด ว่ า ตอบท่ านว่ า "จงลุ กขึ5 นลงไปยั ง
ซาอูลได้ ประหารปุโรหิ ตของพระ เคอี ลาห์ เถิ ด เพราะเราจะมอบ
เยโฮวาห์ เสีย
คนฟี ลิสเตียไว้ ในมือของเจ้ า"
22 ดาวิ ดจึ งพูดกั บอาบี ยาธาร์ ว่า 5และดาวิ ดกั บคนของท่ านก็ไป
"ในวันนั5 น เมื อโดเอกคนเอโดม ยั งเคอี ลาห์ ต่ อสู้ กั บคนฟี ลิ สเตี ย
อยู่ ทีนั น เรารู้ แล้ วว่ า เขาจะต้ อง นําเอาสั ตว์เลี5 ยงของเขาไป และ
ทู ลซาอูลแน่ เราเป็ นต้ นเหตุแห่ ง ฆ่ า ฟั นเขาทั5 งหลายเสี ยเป็ นอั น
ความตายของบุ ค คลทั5 งสิ5 นใน มาก ดังนั5 นแหละดาวิดก็ได้ ช่วย
วงศ์วานบิดาของท่าน
ชาวเมืองเคอีลาห์ ให้ พ้น
23 จงอยู่ เสี ยกั บเราเถิ ด อย่ า 6อยู่ มาเมื ออาบี ยาธาร์ บุ ตรชาย
กลัวเลย เพราะผู้ ทีแสวงหาชี วิต ของอาหิ เมเลคหนี ไปหาดาวิ ดที
ของท่ านก็ แสวงหาชี วิ ตของเรา เมืองเคอีลาห์ น5 ั น เขาถื อเอโฟด
ด้ วย ท่านอยู่ กับเราก็จะพ้ นภัย"
ลงมาด้ วย
การพเนจรและการหลีกเลี,ยง
7มี คนไปทู ลซาอู ลว่ า ดาวิ ดมา
ที เคอี ลาห์ แล้ ว ซาอู ลจึ งตรั สว่ า
หลบหนีของดาวิด
แล้ วพวกเขาบอกดาวิ ด "พระเจ้ าทรงมอบเขาไว้ ในมื อ
ว่ า "ดูเถิด คนฟี ลิสเตีย เราแล้ ว เพราะที เขาเข้ าไปใน
กํา ลั ง รบเมื อ งเคอี ล าห์ อ ยู่ และ เมืองทีมีประตูและดาล เขาก็ขัง
ตัวเองไว้ "
ปล้ นเอาข้ าวทีลาน"
2ดาวิ ดจึ งทู ลถามพระเยโฮวาห์ 8 และซาอู ลทรงให้ เรี ยกพลทั5 ง
ว่ า "ควรทีข้าพระองค์จะไปต่ อสู้ ปวงเข้ าสงคราม ให้ ลงไปยังเคกั บคนฟี ลิ สเตี ยเหล่ านี5 หรื อไม่ " อี ลาห์ เพื อล้ อมดาวิ ดกั บคนของ
และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บดาวิ ด ท่านไว้
ว่ า "จงไปต่ อสู้ คนฟี ลิ สเตี ยและ 9ดาวิ ดทราบว่ า ซาอู ลทรงคิ ด
ร้ ายต่ อท่าน ท่านจึงพูดกับอาบีช่ วยเมืองเคอีลาห์ ให้ พ้น"
3 แต่ ค นของดาวิ ด เรี ยนท่ านว่ า ยาธาร์ ปุโรหิ ตว่ า "จงนําเอาเอ"ดู เถิ ด
เราอยู่ ในยู ดาห์ นี ก ็ โฟดมาทีนี เถิด"
ยั งกลั วอยู่ ถ้ าเราขึ5 นไปยั งเค- 10 ดาวิดกราบทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่
อีลาห์ ส้ ู รบกับกองทัพของฟี ลิ ส- พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสรา-
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เอล ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ได้ ยิน 15 และดาวิ ดเห็นว่ า ซาอู ลได้
แน่ ว่ า ซาอู ลหาช่ องที จะมายั ง ทรงออกมาแสวงหาชี วิตของเธอ
เคอี ลาห์ เพื อทําลายเมื องนี5 ดาวิ ดอยู่ ในถิ น ทุ รกั นดารศิ ฟที
เพราะข้ าพระองค์เป็ นเหตุ
ป่ าไม้
11 ประชาชนชาวเคอี ลาห์ จะ 16 และโยนาธานราชบุ ต รของ
มอบข้ าพระองค์ ไ ว้ ในมื อ ท่ า น ซาอู ล ได้ ลุ กขึ5 นไปหาดาวิ ดที ป่ า
หรื อ ซาอู ลจะเสด็จลงมาดังทีผ้ ู ไม้ และสนับสนุ นมือของเธอให้
รับใช้ ของพระองค์ ได้ ยินนั5 นหรือ เข้ มแข็งขึ5 นในพระเจ้ า
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 17 โยนาธานพูดกับเธอว่ า "อย่ า
แห่ งอิ สราเอล ขอพระองค์ ทรง กลั วเลย เพราะว่ ามื อของซาอู ล
บอกผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เ ถิ ด " เสด็จพ่ อของฉั นจะหาเธอไม่ พบ
และพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เขาจะ เธอจะได้ เป็ นกษั ตริ ย์เหนื ออิ สลงมา"
ราเอล และฉั นจะเป็ นอุ ปราช
12 แล้ วดาวิ ดจึ งกราบทู ลว่ า ซาอู ล เสด็ จ พ่ อของฉั น ก็ ท ราบ
"ประชาชนชาวเคอี ลาห์ จ ะมอบ เรื องนี5 ด้วย"
ข้ าพระองค์ และคนของข้ าพระ 18 และทั5 งสองก็ ก ระทํา พั น ธองค์ ไว้ ในมื อของซาอู ลหรื อ" สั ญญาต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮและพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เขาทั5ง วาห์ ดาวิดยังค้ างอยู่ ทีป่าไม้ และ
หลายจะมอบเจ้ าไว้ "
โยนาธานก็กลับไปวัง
13 แล้ วดาวิ ดกั บคนของท่ านซึ ง 19 ฝ่ ายชาวศิ ฟได้ ขึ5 นไปหาซามีประมาณหกร้ อยคนก็ลุ กขึ5 นไป อู ลที กิ เบอาห์ ทู ลว่ า "ดาวิ ดได้
เสี ยจากเคอี ลาห์ และเขาทั5 ง ซ่ อนตั วอยู่ ท่ ามกลางพวกข้ า
หลายก็ไปตามแต่ ที เขาจะไปได้ พระองค์ ในที กาํ บั งเข้ มแข็งที
เมื อมี คนไปทู ลซาอู ลว่ า ดาวิ ด ป่ าไม้ บนเนินเขาฮาคีลาห์ ซึ งอยู่
หนี ไปจากเคอีลาห์ แล้ ว ซาอู ลก็ ใต้ เยชิ โมนมิใช่ หรือ
ทรงเลิกการติดตาม
20 โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ เพราะฉะ14 และดาวิ ดก็อยู่ ในถิ นทุ รกั น- นั5 น บั ดนี5 ขอเสด็จลงไปตามสุ ด
ดารตามที กาํ บั งเข้ มแข็งและอยู่ พระทัยปรารถนาทีจะลงไป ฝ่ าย
ในแดนเทือกเขาแห่ งถิ นทุ รกั น- พวกข้ าพระองค์ จะมอบเขาไว้ ใน
ดารศิฟ และซาอูลก็ทรงแสวงหา หั ตถ์ของกษัตริย์"
ท่านทุ กวัน แต่ พระเจ้ ามิได้ มอบ 21 และซาอู ลตรั สว่ า "ขอพระ
ท่านไว้ ในมือของซาอูล
เยโฮวาห์ ท รงอํา นวยพระพรแก่
(IQ) I ซมอ OO:O; OR:IQ (IP) ยชว IR:RR; O พศด II:M; สดด II:I; QO:K; RP:Q-P
(IK) I ซมอ OU:QI; OP:OU; สดด OK:I-Q (IM) I ซมอ IM:Q; OU:IO-IK, PO
(IV) I ซมอ OT:I; สดด RP (OU) สดด RP:Q
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I ซามู เอล OQ, OP
หน้ า 620
พวกท่ าน เพราะพวกท่านปรานี แผ่ นดิน"
เรา
28 ซาอู ล จึ งเสด็ จ กลั บจากการ
22 จงไปหาดู ให้ แน่ นอนยิ งขึ5 น ไล่ ตามดาวิ ดไปรบกั บฟี ลิ สเตี ย
ดู ให้ รู้ ว่ าเขาอยู่ ที ไหน ใครเห็ น เขาจึงเรียกทีน5 ั นว่ าเส-ลาฮามาเขาทีนั นบ้ าง เพราะมีคนบอก เลคอท
ข้ าว่ า เขาฉลาดนัก
29 ดาวิ ด ก็ ข5 ึ นไปจากที นั นไป
23 เพราะฉะนั5 นจงไปสั งเกตดู ที อาศั ยอยู่ ในที กาํ บั งเข้ มแข็งแห่ ง
ซุ่ มว่ าเขาซ่ อนตัวอยู่ ทีไหน และ เอนเกดี
กลั บมาเอาเนื5 อความแน่ นอนมา ดาวิดไว้ชีวิตของกษัตริ ยซ์ าอู ล
บอกเรา แล้ วเราจะไปกั บท่ าน
ที,เมืองเอนเกดี
ต่ อ มาถ้ าเขาอยู่ ในเขตแผ่ น ดิ น
อยู่ มาเมื อซาอู ลเสด็ จ
เราจะค้ นหาเขาในบรรดาคนยู กลับจากการไล่ ตามคน
ดาห์ ทีนับเป็ นพันๆ"
ฟี ลิสเตียแล้ ว มีคนมาทู ลว่ า "ดู
24 เขาทั5 งหลายก็ ลุ ก ขึ5 นไปยั ง เถิ ด ดาวิ ดอยู่ ในถิ นทุ รกั นดาร
ศิฟก่ อนซาอูล ฝ่ ายดาวิ ดกับคน เมืองเอนเกดี"
ของท่ านอยู่ ในถิ นทุ รกันดารมา- 2 แล้ วซาอู ล ก็ ท รงนํา พลที คั ด
โอนในทีราบใต้ เยชิ โมน
เลื อ กจากบรรดาคนอิ ส ราเอล
25 ซาอู ล กั บคนของพระองค์ ก ็ แล้ วสามพั นคนไปแสวงหาดาวิ ด
แสวงหาท่ าน มี คนบอกดาวิ ด กับคนของท่านทีหินเลียงผา
ท่ า นจึ ง ลงไปยั งศิ ล าและอยู่ ใน 3 และพระองค์ เ สด็ จ มาที คอก
ถิ นทุ รกันดารมาโอน เมื อซาอูล แกะริมทาง มีถาํ5 อยู่ ถาํ5 หนึ งทีนั น
ทรงได้ ยิ น ดั ง นั5 นก็ ทรงติ ดตาม และซาอู ล ก็ เ สด็ จ เข้ าไปปล่ อย
ดาวิดไปในถิ นทุ รกันดารมาโอน
ทุ กข์ ฝ่ ายดาวิ ดกั บคนของท่ าน
26 ซาอู ล เสด็ จไปฟากภู เขาข้ าง นั งอยู่ ทีส่วนลึกทีสุดของถํา5
นี5 ดาวิดกับคนของท่านอยู่ ฟาก 4คนของดาวิดก็เรียนท่านว่ า "ดู
ภูเขาข้ างโน้ น ดาวิดก็รีบหนีจาก เถิด วันนี5 เป็ นวันทีพระเยโฮวาห์
พระพั กตร์ ซาอู ล เพราะซาอู ล ตรั สกั บท่ านว่ า `ดู เถิ ด เราจะ
กั บคนของพระองค์ มาล้ อมรอบ มอบศั ต รู ของเจ้ าไว้ ในมื อ ของ
ดาวิดกับคนของท่านเพื อจะจับ
เจ้ า เพื อเจ้ าจะได้ ทาํ กับเขาตาม
27 แต่ มี ผ้ ู สื อสารคนหนึ งมาทู ล ที เจ้ าเห็นควร'" แล้ วดาวิ ดก็ลุ ก
ซาอูลว่ า "ขอรีบเสด็จกลับเพราะ ขึ5 นเข้ าไปตั ดชายฉลองพระองค์
คนฟี ลิสเตี ยยกกองทัพมาบุ กรุ ก ของซาอูลอย่ างลับๆ

24

(OP) ยชว IR:RR; I ซมอ OR:O (OT) สดด IK:V; QI:OO (OK) O พกษ IV:V
(OV) ยชว IR:TO; O พศด OU:O (I) I ซมอ OQ:IV (O) I ซมอ OT:O; สดด QM:IO
(Q) วนฉ Q:OP; I ซมอ OP:IU; สดด RK (P) I ซมอ OT:M-II
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หน้ า 621
I ซามู เอล OP
5 ต่ อมาภายหลั งใจของดาวิ ดก็ ข้ าพระองค์ ก ็ได้ ไว้ พระชนม์ ของ
ตําหนิตัวท่านเอง เพราะท่านได้ พระองค์ ข้ าพระองค์ พู ดว่ า
ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล
`ข้ าพเจ้ าจะไม่ ยื นมื อออกทําร้ าย
6ท่ านว่ าแก่ คนของท่ านว่ า "ขอ เจ้ านายของข้ าพเจ้ า เพราะพระ
พระเยโฮวาห์ ท รงห้ ามข้ าพเจ้ า องค์ เป็ นผู้ ที พระเยโฮวาห์ ท รง
กระทําสิ งนี5 ต่ อเจ้ านายของข้ าพ- เจิมไว้ '
เจ้ า ซึ งเป็ นผู้ ที พระเยโฮวาห์ 11 ยิ งกว่ า นั5 นเสด็ จ พ่ อ ของข้ า
ทรงเจิมตั5 งไว้ คือทีจะเหยียดมือ พระองค์ ไ ด้ ขอดู ชายฉลองพระ
ออกต่ อสู้ กั บท่ าน ด้ วยว่ าท่ าน องค์ ในมื อของข้ าพระองค์ โดย
เป็ นผู้ ที พระเยโฮวาห์ ท รงเจิ ม เหตุ ที ว่ าข้ าพระองค์ ไ ด้ ตั ด ชาย
ไว้ "
ฉลองพระองค์ ออก และมิ ได้
7 ดาวิ ด ก็ ห้ ามผู้ รั บใช้ ของท่ า น ประหารพระองค์ เสี ย ขอพระ
ด้ วยถ้ อยคําเหล่ านี5 และไม่ ยอม องค์ ทรงทราบและทรงเห็ นเถิ ด
ให้ เขาทั5งหลายทําร้ ายซาอูล และ ว่ า ในมื อของข้ าพระองค์ ไม่ มี
ซาอู ลก็ทรงลุ กขึ5 น ออกจากถํา5
ความชั วร้ ายหรื อการละเมิ ด
เสด็จไปตามทางของพระองค์
ข้ าพระองค์ มิ ได้ กระทํา บาปต่ อ
8 ภายหลั งดาวิ ดก็ ลุ กขึ5 นด้ วย พระองค์ แม้ ว่ าพระองค์ จะล่ า
และออกไปจากถํา5 ร้ องทู ลซาอู ล ชี วิ ต ของข้ าพระองค์ เพื อจะเอา
ว่ า "ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ เจ้ านายของ ชี วิตข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์" และเมื อซาอูลทรง 12 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงพิ พากเหลี ยวดู ดาวิ ดก็ก้ มลงถึ งดิ น ษาระหว่ างข้ าพระองค์ และพระ
กราบไหว้
องค์ ขอพระเยโฮวาห์ ทรงแก้
9และดาวิ ดทู ลซาอู ลว่ า "ไฉน แค้ นแทนข้ าพระองค์ ต่ อพระ
พระองค์ทรงฟั งถ้ อยคําของคนที องค์ แต่ มือของข้ าพระองค์จะไม่
กล่ าวว่ า `ดูเถิด ดาวิดแสวงหาที กระทําอะไรต่ อพระองค์
จะทําร้ ายพระองค์'
13 ดั งสุภาษิ ตโบราณว่ า `ความ
10 ดู เถิ ด วั นนี5 พระเนตรของ ชั วร้ ายก็ออกมาจากคนชั ว' แต่
พระองค์ ประจั กษ์ แล้ วว่ า พระ มื อของข้ าพระองค์ จะไม่ กระทํา
เยโฮวาห์ ทรงมอบพระองค์ ในวัน อะไรต่ อพระองค์
นี5 ไว้ ในมื อ ของข้ าพระองค์ ที ใน 14 กษัตริย์แห่ งอิสราเอลออกมา
ถํา5 และบางคนได้ ขอให้ ข้ าพระ ตามผู้ ใด พระองค์ ไล่ ตามผู้ ใด
องค์ ประหารพระองค์ เสี ย แต่ ไล่ ตามสุ นั ขที ตายแล้ ว ไล่ ตาม
(R) O ซมอ OP:IU (T) I ซมอ OT:II (K) สดด K:P; มธ R:PP
(V) สดด IPI:T; สภษ IT:OM; IK:V (II) วนฉ II:OK; I ซมอ OT:OU; สดด K:Q
(IO) ปฐก IT:R; วนฉ II:OK (IQ) มธ K:IT-OU (IP) I ซมอ IK:PQ; OT:OU
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I ซามู เอล OP, OR
หน้ า 622
ตัวหมัด
ปนาอยู่ ในมือของเจ้ า
15 เพราะฉะนั5 น ขอพระเยโฮ- 21 เพราะฉะนั5 นบัดนี5 จงปฏิญาณ
วาห์ ทรงเป็ นผู้ พิพากษา และขอ ให้ แก่ ข้าในพระนามของพระเยทรงประทานคํา พิ พากษาระ- โฮวาห์ ว่า เจ้ าจะไม่ ตั ดเชื5 อสาย
หว่ า งข้ าพระองค์ และพระองค์ รุ่ นหลังของข้ าเสีย และเจ้ าจะไม่
และทอดพระเนตร และขอว่ า ทํา ลายชื อของข้ าเสี ยจากวงศ์
ความฝ่ ายข้ าพระองค์ และขอ วานบิดาของข้ า"
ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ พ้ นหั ตถ์ 22 ดาวิ ดก็ปฏิ ญาณให้ แก่ ซาอู ล
ของพระองค์"
แล้ วซาอู ลก็เสด็จกลับพระราชวัง
16 อยู่ มาเมื อดาวิ ดทู ลคํา เหล่ า และดาวิ ดกั บคนของท่ า นก็ ข5 ึ น
นี5 ต่ อซาอู ลแล้ ว ซาอู ลตรั สว่ า ไปยังทีกาํ บังเข้ มแข็ง
"ดาวิ ดบุ ตรของข้ าเอ๋ ย นั นเป็ น
ความตาย
เสี ยงของเจ้ าหรื อ" ซาอู ลก็ทรง
ของซามู เอล
ส่ งเสียงกันแสง
ฝ่ ายซามู เอลก็ ส5 ิ นชี วิ ต
17 พระองค์ ตรั สกั บดาวิ ดว่ า
และคนอิ สราเอลทั5 ง
"เจ้ าชอบธรรมยิ งกว่ าข้ า เพราะ ปวงก็ประชุ มกั น ไว้ ทุ กข์ ให้ ท่ าน
เจ้ าตอบแทนข้ าด้ วยความดี ใน และเขาทั5 งหลายก็ฝั งศพท่ านไว้
เมื อข้ าได้ ตอบแทนเจ้ าด้ วยความ ในบ้ านของท่ านที รามาห์ และ
ร้ าย
ดาวิ ดก็ลุ กขึ5 น ลงไปยั งถิ นทุ ร18 เจ้ าได้ ประกาศในวั น นี5 แล้ ว กันดารปาราน
ว่ า เจ้ าได้ กระทําความดี ต่ อข้ า
ดาวิด นาบาลและ
อย่ างไร ในการที เจ้ ามิ ได้ ประนางอาบีกายิล
หารข้ าเสี ยในเมื อพระเยโฮวาห์ 2มีชายคนหนึ งในมาโอน มีการ
ทรงมอบข้ าไว้ ในมือของเจ้ าแล้ ว
งานอยู่ ในคารเมล ชายผู้ น5 ั นมั ง
19 เพราะถ้ าผู้ ใดพบศัตรูของตน มี มาก มี แกะสามพั นและแพะ
เขาจะยอมให้ ปลอดภั ยไปหรื อ หนึ งพั น ท่ านตั ดขนแกะของ
ดั งนั5 นขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระ- ท่านอยู่ ทีคารเมล
ทํา ดี แ ก่ เจ้ าสนองการที เจ้ าได้ 3 ชื อของชายคนนั5 นคื อ นาบาล
กระทําแก่ ข้าในวันนี5
และชื อภรรยาของท่ านคื ออาบี 20 บัดนี5 ดูเถิด ข้ าประจักษ์แล้ ว กายิ ล นางมี ความเข้ าใจเรื อง
ว่ า เจ้ าจะเป็ นกษั ตริ ย์แน่ และ ต่ างๆเป็ นอย่ า งดี และมี ห น้ า ตา
ราชอาณาจั กรอิ สราเอลจะสถา- สวยงาม แต่ ชายคนนั5 นเป็ นคน

25

(IR) I ซมอ OP:IO (IT) I ซมอ OT:IK (IK) ปฐก QM:OT (IM) I ซมอ OT:OQ
(OU) I ซมอ OQ:IK (OI) ปฐก OI:OQ; I ซมอ OU:IP-IK (OO) I ซมอ OQ:OV
(I) ปฐก OI:OI; กดว IU:IO (O) ยชว IR:RR; I ซมอ OQ:OP (Q) ยชว IR:IQ
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หน้ า 623
I ซามู เอล OR
เลวร้ ายและประพฤติ ตั วเลว ถึ งก็กล่ าวบรรดาคําเหล่ านั5 นแก่
ทราม เป็ นวงศ์วานของคาเลบ
นาบาลในนามของดาวิด และเขา
4 ดาวิ ด อยู่ ในถิ นทุ รกั น ดารได้ ทั5งหลายก็คอยอยู่
ยิ นว่ า นาบาลกําลั งตั ดขนแกะ 10 และนาบาลตอบคนรั บใช้
ของเขาอยู่
ของดาวิ ดว่ า "ดาวิ ดคื อผู้ ใด
5 ดาวิ ดจึ งใช้ ชายหนุ่ มสิ บคน บุ ตรของเจสซี คื อผู้ ใด สมั ยนี5 มี
และดาวิ ดสั งชายหนุ่ ม เหล่ านั5 น คนใช้ เป็ นอั น มากที หนี ไ ปจาก
ว่ า "จงขึ5 นไปทีคารเมลไปหานา- นายของตน
บาล และคํา นั บเขาในนามของ 11 ควรหรื อ ที ข้ าจะนํา ขนมปั ง
เรา
ของข้ า และนํา5 ของข้ า และเนื5 อ
6 ท่ า นทั5 งหลายจงกล่ าวคํา คํา - ของข้ า ซึ งข้ าได้ ฆ่ าเสี ยสํา หรั บ
นั บเขาเช่ นนี5 ว่ า `สั นติ ภาพจงมี คนตัดขนแกะของข้ า มอบให้ แก่
แก่ ท่ าน สั นติ ภาพจงมี แก่ วงศ์ คนซึ งมาจากทีไหนข้ าก็ไม่ ร้ ู "
วานของท่าน และสันติภาพจงมี 12 พวกคนหนุ่ มของดาวิ ดก็หั น
แก่ บรรดาสิ งทีท่านมี
กลับ และมาบอกเรื องราวทั5งสิ5 น
7ข้ าพเจ้ าได้ ยิ นว่ าท่ า นมี คนตั ด นี5 แก่ ดาวิด
ขนแกะ ฝ่ ายผู้ เลี5 ยงแกะของท่าน 13 และดาวิ ดสั งคนของท่ านว่ า
นั5 นอยู่ กั บเรา เรามิ ได้ กระทํา "ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว้ "
อั นตรายเขาเลย และเขาก็มิ ได้ และทุ กคนก็เอาดาบคาดเอวของ
ขาดอะไรไปตลอดเวลาที เขาอยู่ ตน และดาวิดก็เอาดาบคาดเอว
ในคารเมล
ด้ วย และมี คนติ ดตามดาวิ ดไป
8 ขอให้ ถามพวกคนหนุ่ มของ ประมาณสี ร้ อยคน ส่ วนอี กสอง
ท่าน ดูเถิด เขาทั5งหลายจะสํา- ร้ อยคนอยู่ เฝ้ ากองสัมภาระ
แดงให้ ท่านทราบเอง เพราะฉะ- 14 แต่ มี คนหนุ่ มคนหนึ งไปบอก
นั5 นขอให้ คนหนุ่ มทั5 งหลายของ นางอาบี กายิ ลภรรยาของนาบาล
ข้ าพเจ้ าได้ รับความกรุ ณาในสาย ว่ า "ดูเถิด ดาวิดส่ งผู้ สื อสารมา
ตาของท่าน เพราะเรามาในวันดี จากถิ นทุ รกั นดารเพื อจะคํา นั บ
ข้ าพเจ้ าขอร้ องท่ านโปรดให้ สิ งที นายของเรา และนายกลั บดุ ว่ า
ตกมาถึ งมื อ ของท่ า นแก่ พวกผู้ คนเหล่ านั5 น
รั บใช้ ของท่ านและแก่ ดาวิ ดบุ ตร 15 แต่ คนเหล่ า นั5 นเคยดี ต่ อ เรา
ของท่าน'"
มาก และเราไม่ ต้ องถู กทํา ร้ าย
9เมื อพวกคนหนุ่ มของดาวิ ดมา อย่ างใดเลย และไม่ ขาดสิ งไร
(P) ปฐก QM:IQ (T) วนฉ IV:OU; I พศด IO:IM; สดด IOO:K (K) I ซมอ OR:IR, OI
(M) นหม M:IU-IO; อสธ M:IK; V:IV, OO (IU) วนฉ V:OM (II) วนฉ M:T, IR
(IQ) I ซมอ QU:OP (IR) I ซมอ OR:K, OI

09_1sam.pub
page 60

Monday, February 29, 2016 15:33

I ซามู เอล OR
หน้ า 624
ตราบใดที เราไปกั บเขาเมื อเรา ความชั วต่ อข้ าตอบแทนความดี
อยู่ ในทุ่ งนา
22 ถ้ าถึ งแสงอรุ ณของรุ่ งเช้ าข้ า
16 เขาเป็ นเหมื อ นกํา แพงของ ยั ง ปล่ อยให้ คนใดที ปั สสาวะรด
เราทั5 งกลางคื นและกลางวั น กํา แพงได้ ในบรรดาคนของเขา
ตลอดเวลาที เราเลี5 ยงแกะอยู่ กั บ นั5 นให้ เหลื ออยู่ ก ็ขอพระเจ้ าทรง
เขา
ลงโทษศั ต รู ท5 ั งหลายของดาวิ ด
17 ฉะนั5 นบั ดนี5 ขอท่ านทราบ อย่ างนั5 น และให้ หนักยิ งกว่ านั5 น
เรื องนี5 และพิ จารณาว่ าท่ านควร อีก"
จะกระทําประการใด เพราะเขา 23 เมื อนางอาบี กายิ ลเห็นดาวิ ด
คงมุ่ งร้ ายต่ อนายของเรา และ นางก็รีบลงจากหลั งลา ซบหน้ า
ต่ อครัวเรือนทั5งสิ5 นของนาย นาย ลงต่ อดาวิดกราบลงถึงดิน
นั5 นเป็ นคนอั นธพาล ใครจะพู ด 24 นางกราบลงที เท้ าของดาวิ ด
ด้ วยก็ไม่ ได้ "
กล่ าวว่ า "เจ้ านายของดิฉันเจ้ าข้ า
18 แล้ วนางอาบี ก ายิ ล ก็ รี บจั ด ความชั วช้ านั5 นอยู่ ที ดิ ฉั นแต่ ผ้ ู
ขนมปั งสองร้ อยก้ อน และนํา5
เดี ยว ขอให้ หญิ งผู้ รั บใช้ ของ
องุ่ นสองถุ งหนั ง และแกะที ทาํ
ท่านได้ พูดให้ ท่านฟั ง ขอท่านได้
เสร็จแล้ วห้ าตั ว และข้ าวคั วห้ า โปรดฟั งเสี ยงหญิ งผู้ รั บใช้ ของ
ถั ง และองุ่ นแห้ งร้ อยช่ อ และ ท่าน
ขนมมะเดื อสองร้ อยแผ่ นบรรทุ ก 25 ขอเจ้ านายของดิ ฉั น อย่ า ได้
หลังลา
เอาความกั บชายอั นธพาลคนนี5
19 นางก็สั งคนรั บใช้ ของนางว่ า เลยคื อนาบาล เพราะเขาเป็ น
"จงรีบไปก่ อนเรา ดูเถิด เราจะ อย่ างที ชื อของเขาบอก นาบาล
ตามเจ้ าไป" แต่ นางมิ ได้ บอก เป็ นชื อของเขา และความโง่ เขลา
นาบาลสามีของนาง
ก็อยู่ กับเขา แต่ ดิฉันหญิงผู้ รับใช้
20 เมื อนางขี ลาลงมา มี สั นเขา ของท่ านหาได้ เห็นพวกคนหนุ่ ม
บังฝ่ ายนางอยู่ ดูเถิด ดาวิดกับ ของเจ้ านายซึ งท่ านได้ ใช้ ไป
คนของท่านก็ลงมาทางนาง และ นั5 นไม่
นางก็พบเขาทั5งหลายเข้ า
26 เหตุ ฉะนั5 นบั ดนี5 เจ้ านายของ
21 ดาวิ ดกล่ าวไว้ แล้ วว่ า "ข้ าได้ ดิฉัน พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์
เฝ้ าทุ กสิ งที คนนี5 มีอยู่ ในถิ นทุ ร- อยู่ แน่ ฉันใด และท่านมีชี วิตอยู่
กันดารเสียเปล่ า ไม่ มีสิ งใดของ แน่ ฉั นใด ด้ วยว่ าพระเยโฮวาห์
เขาขาดไปเลย และเขายังกระทํา ทรงกระทํา ให้ ท่ านระงั บเสี ยจาก
(IT) อพย IP:OO; โยบ I:IU (IK) พบญ IQ:IQ; วนฉ IV:OO; I ซมอ OU:K
(IM) ปฐก QO:IQ; สภษ IM:IT; OI:IP (IV) ปฐก QO:IT, OU (OI) I ซมอ OP:IK
(OO) นรธ I:IK; I ซมอ Q:IK; OU:IQ, IT (OQ) ยชว IR:IM; วนฉ I:IP (OT) ปฐก OU:T
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การทําให้ โลหิ ตตก และจากการ ที ต้องเศร้ าใจหรื อระกําใจเพราะ
แก้ แค้ นด้ วยมื อของท่ านเอง ได้ กระทําให้ โลหิ ตเขาตกด้ วยไม่
เพราะฉะนั5 นขอให้ ศั ตรู ของท่ าน มีสาเหตุ หรือเพราะเจ้ านายของ
และบรรดาผู้ ที กระทําร้ ายต่ อเจ้ า ดิฉันทําการแก้ แค้ นเสียเอง และ
นายของดิฉันจงเป็ นอย่ างนาบาล เมื อพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
27 สิ งเหล่ านี5 ซึ งหญิ ง ผู้ รั บใช้ ความดี แก่ เจ้ านายของดิ ฉันแล้ ว
ของท่ านได้ นาํ มาให้ เจ้ านายของ ก็ ขอระลึ ก ถึ ง หญิ ง ผู้ รั บใช้ ของ
ดิ ฉั นขอมอบแก่ บรรดาคนหนุ่ ม ท่านบ้ าง"
ซึ งติดตามเจ้ านายของดิฉัน
32 ดาวิ ดจึ งกล่ า วแก่ อาบี กายิ ล
28 ได้ โปรดอภั ยการละเมิ ดของ ว่ า "สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
หญิงผู้ รับใช้ ของท่านเถิด เพราะ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ผู้ ทรงใช้
พระเยโฮวาห์ จ ะทรงกระทํา ให้ เจ้ าให้ มาพบเราในวันนี5
เจ้ านายของดิ ฉั นเป็ นวงศ์ วานที 33 ขอให้ ความสุ ขุ ม ของเจ้ ารั บ
มั นคงอย่ างแน่ นอน ด้ วยว่ าเจ้ า พระพร และขอให้ ตั วเจ้ าได้ รั บ
นายของดิ ฉันทําสงครามอยู่ ฝ่ าย พระพร เพราะเจ้ าได้ ป้องกันเรา
พระเยโฮวาห์ ตราบใดที ท่ านมี ในวั นนี5 ให้ พ้นจากการทําให้ โลชี วิ ตอยู่ จะหาความชั วที ตั วท่ าน หิ ตตก และจากการแก้ แค้ นด้ วย
ไม่ ได้ เลย
มือของเราเอง
29 แม้ มี ค นลุ ก ขึ5 นไล่ ต ามท่ า น 34 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
และแสวงหาชี วิตของท่ าน ชี วิต แห่ งอิ สราเอล ผู้ ทรงระงั บเรา
ของเจ้ านายของดิ ฉั น จะผู ก มั ด เสี ยจากการกระทําร้ ายเจ้ า ทรง
อยู่ กั บกลุ่ มชี วิตซึ งอยู่ ในพระเย- พระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ถ้ าเจ้ ามิ
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน แต่ ชีวิต ได้ รีบมาพบเราเสีย เมื อถึงแสง
ศั ตรู ของท่ านจะถู กเหวี ยง อรุ ณของรุ่ งเช้ าจะไม่ มีคนที ปัสออกไปดั งออกไปจากรังสลิง
สาวะรดกํา แพงได้ เหลื อแก่ นา30 และต่ อมาเมื อพระเยโฮวาห์ บาลเลยเป็ นแน่ "
จะทรงกระทําแก่ เจ้ านายของดิ - 35 แล้ วดาวิ ด ก็ รั บบรรดาสิ งที
ฉั นแล้ ว ตามบรรดาความดี ซึ ง นางนํา มาจากมื อของนาง และ
พระองค์ ท รงลั นวาจาเกี ยวกั บ ดาวิดกล่ าวแก่ นางว่ า "จงกลับไป
ท่าน และทรงตั5 งท่ านไว้ เป็ นเจ้ า ยั ง บ้ านเรื อ นของเจ้ าด้ วยสั น ติ
นายเหนืออิสราเอล
ภาพเถิด ดูเถิด เราได้ ฟังเสียง
31 เจ้ านายของดิ ฉันจะไม่ มี เหตุ ของเจ้ าแล้ ว และเราก็ยอมรั บ
(OK) ปฐก QQ:II; I ซมอ QU:OT (OM) I ซมอ 18:17; 24:11; O ซมอ K:II-IT
(OV) สดด TT:V; ยรม IU:IM; มลค Q:IK (QU) I ซมอ IQ:IP; IR:OM (QO) ปฐก OP:OK
(QQ) I ซมอ OR:OT (QP) I ซมอ OR:OO, OT (QR) ปฐก IV:OI; I ซมอ OU:PO
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เจ้ า"
40 และเมื อผู้ รั บใช้ ของดาวิ ดมา
36 และอาบี ก ายิ ล ก็ ก ลั บไปหา ถึ งอาบี กายิ ลที คารเมล เขาทั5 ง
นาบาล และดูเถิด ท่านกําลังมี หลายก็พูดกั บนางว่ า "ดาวิ ดได้
การเลี5 ยงใหญ่ ใ นบ้ านของท่ า น ให้ เราทั5 งหลายมานํา เธอไปให้
อย่ างการเลี5 ยงของกษัตริ ย์ และ เป็ นภรรยาของท่าน"
จิ ตใจของนาบาลก็ ร่ าเริ งอยู่ 41 และนางก็ ลุ กขึ5 นซบหน้ าลง
เพราะท่านมึนเมามาก นางจึงมิ ถึงดินกล่ าวว่ า "ดูเถิด หญิงผู้ รับ
ได้ บอกอะไรให้ ท่านทราบ ไม่ ว่า ใช้ ของท่ านเป็ นผู้ รั บใช้ ที จะล้ าง
มากหรือน้ อย จนเวลารุ่ งเช้ า
เท้ าให้ แก่ ผ้ ู รั บใช้ แห่ งเจ้ านาย
37 และต่ อมาในเวลาเช้ า เมื อ ของดิฉัน"
เหล้ าองุ่ นสร่ างจากนาบาลไป 42 อาบี กายิ ลก็รี บลุ กขึ5 นขี ลาตั ว
แล้ ว ภรรยาของท่านก็เล่ าเหตุ- หนึ งพร้ อมกั บสาวใช้ ปรนนิ บั ติ
การณ์ เหล่ านี5 ให้ ฟั ง และจิ ตใจ เธออีกห้ าคน นางตามผู้ สื อสาร
ของท่ านก็ตายเสี ยภายใน และ ของดาวิดไป และได้ เป็ นภรรยา
ท่านกลายเป็ นดังก้ อนหิ น
ของดาวิด
38 อยู่ มาอีกประมาณสิ บวันพระ 43 ดาวิ ดยั งได้ รั บนางอาหิ โนอั ม
เยโฮวาห์ ทรงประหารนาบาล ชาวยิสเรเอลมาด้ วย และทั5งสอง
และท่านก็ส5 ิ นชี วิต
ก็เป็ นภรรยาของท่าน
ดาวิดแต่ งงานกับ
44 ซาอู ลได้ ทรงยกมี ค าลราช
ธิ ดาของพระองค์ ผู้ เป็ นภรรยา
นางอาบีกายิล
ของดาวิ ด ให้ แก่ ปั ลที บุ ตรชาย
และนางอาหิ โนอัม
39 เมื อดาวิ ดได้ ยินว่ านาบาลสิ5 น ลาอิชชาวกัลลิมแล้ ว
อี กครังหนึ,ง
ชี วิตแล้ ว ท่านจึงว่ า "สาธุการแด่
ที,ดาวิดปฏิ เสธ
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงแก้ แค้ นการ
ไม่ ยอมฆ่ าซาอู ล
เหยี ยดหยามที ข้าพระองค์ ได้ รั บ
ชาวศิ ฟมาหาซาอู ลที
จากมือของนาบาล และทรงป้ อง
เมื องกิ เบอาห์ ทู ล ว่ า
กั นผู้ รั บใช้ ของพระองค์ไม่ ให้ ทาํ
ความชั ว พระเยโฮวาห์ ทรงตอบ "ดาวิ ดซ่ อ นตั วอยู่ บนเขาฮาคี แทนการกระทําชั วของนาบาลให้ ลาห์ ซึ งอยู่ ตรงหน้ าเยชิ โมนมิใช่
ตกบนศี รษะของเขาเอง" แล้ ว หรือ"
ดาวิ ดก็ส่ งคนไปสู่ ขออาบี กายิ ล 2 ซาอู ลจึ งทรงลุ กขึ5 นลงไปที
ถิ นทุ รกันดารศิฟ พร้ อมกับชาย
ให้ มาเป็ นภรรยาของท่าน

26

(QT) O ซมอ IQ:OM (QM) I ซมอ OT:IU; O ซมอ T:K; I พกษ IR:R
(QV) I ซมอ OP:IR; OR:OT, QO, QP (PI) ลก K:QM, PP (PQ) ยชว IR:RT; I ซมอ OK:Q
(PP) I ซมอ IM:OU; O ซมอ Q:IP; อสย IU:QU (I) I ซมอ OQ:IV (O) I ซมอ IQ:O
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หน้ า 627
I ซามู เอล OT
อิ สราเอลที คั ดเลื อกแล้ วสามพั น 8อาบีชัยพูดกับดาวิดว่ า "ในวัน
คน เพื อแสวงหาดาวิ ดในถิ น นี5 พระเจ้ าทรงมอบศั ตรู ของท่ าน
ทุ รกันดารศิฟ
ไว้ ในมือของท่านแล้ ว ฉะนั5 นบัด
3และซาอู ลทรงตั5 งค่ ายอยู่ ที เขา นี5 ขอให้ ข้าพเจ้ าแทงเขาด้ วยหอก
ฮาคี ลาห์ ซึ งอยู่ ข้ างถนนซึ งอยู่ ให้ ติ ดดิน ครั5 งเดี ยวก็พอ และ
ตรงหน้ าเยชิ โมน แต่ ดาวิดยังคง ข้ าพเจ้ าไม่ ต้ องแทงเขาครั5 งที
อยู่ ในถิ นทุ รกั นดาร และท่ าน สอง"
เห็นว่ าซาอูลเสด็จมาหาท่านทีใน 9แต่ ดาวิ ดบอกอาบี ชั ยว่ า "ขอ
ถิ นทุ รกันดาร
อย่ าทําลายพระองค์เลย เพราะผู้
4 เพราะฉะนั5 นดาวิ ด ส่ ง ผู้ สอด ใดเล่ า จะเหยี ยดมื อออกต่ อ สู้ ผู้
แนมออกไป จึ งทราบว่ าซาอู ล ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงเจิมไว้ และ
ทรงยกมาแน่ แล้ ว
จะไม่ มีความผิด"
5 แล้ วดาวิ ด ก็ ลุ ก ขึ5 นมายั งที ซึ ง 10 และดาวิดกล่ าวว่ า "พระเยซาอู ลทรงตั5 งค่ ายอยู่ และดาวิ ด โฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉันใด
ก็ เ ห็ น ที ที ซาอู ล บรรทมพร้ อม พระเยโฮวาห์ จะทรงฆ่ าพระองค์
กั บอั บเนอร์ บุ ต รชายเนอร์ แ ม่ ท่านเอง หรือจะถึ งวันกําหนดที
ทั พ ซาอู ลบรรทมอยู่ กลางเขต พระองค์ ต้ องสิ5 นพระชนม์ หรื อ
ค่ าย ฝ่ ายกองทัพก็ต5 ั งค่ ายอยู่ พระองค์ จะเสด็ จ เข้ าสงคราม
รอบพระองค์
และพินาศเสีย
6แล้ วดาวิ ดก็พูดกั บอาหิ เมเลค 11 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ าม
คนฮิตไทต์ และกับอาบี ชัยบุ ตร ปรามข้ าพเจ้ าไม่ ใ ห้ เหยี ยดมื อ
ชายของนางเศรุ ยาห์ น้ องชาย ออกต่ อสู้ ผู้ ที พระเยโฮวาห์ ท รง
ของโยอาบว่ า "ผู้ ใดจะลงไปใน เจิมไว้ บัดนี5 จงเอาหอกทีอยู่ ตรง
ค่ ายของซาอูลกับเราบ้ าง" อาบี- พระเศี ยรกั บเหยื อกนํา5 และให้
ชั ยตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าจะลงไปกับ เราไปกันเถิด"
ท่าน"
12 ดาวิ ดจึ งเอาหอกและเหยื อก
7 ดาวิ ด และอาบี ชั ยจึ ง ลงไปที นํา5 จากทีพระเศียรของซาอู ลและ
กองทัพในเวลากลางคื น และดู เขาทั5 งสองก็ออกไป ไม่ มี ใคร
เถิ ด ซาอู ลบรรทมอยู่ กลางเขต เห็น ไม่ มีใครทราบ และไม่ มีคน
ค่ าย หอกของพระองค์ ปักอยู่ ที ใดตื น เพราะเขาหลั บสนิ ททุ ก
ทีดินตรงพระเศียร อับเนอร์กับ คน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
พวกพลก็นอนล้ อมพระองค์อยู่
บันดาลให้ เขาหลับสนิท
(R) I ซมอ IP:RU, RI; IK:RR (T) วนฉ K:IU-II; O ซมอ O:IQ, IM, OP; I พศด O:IT
(M) I ซมอ OP:P (V) I ซมอ OP:T-K; O ซมอ I:IP, IT (IU) ปฐก PK:OV; พบญ QI:IP
(II) I ซมอ OP:T-IO; รม IO:IK, IV; I ปต Q:V (IO) ปฐก O:OI; IR:IO; อสย OV:IU
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I ซามู เอล OT
หน้ า 628
13 และดาวิ ด ก็ ข้ ามไปอี ก ฟาก ตามผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ข้ า
หนึ งไปยื น อยู่ บนยอดเขาไกล พระองค์ ได้ กระทํา อะไรไป มื อ
ออกไป มี ที ว่ างกว้ างใหญ่ ระ- ข้ าพระองค์ผิดอย่ างไรเล่ า
หว่ างทั5งสองฝ่ าย
19 เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ขอกษัตริ ย์
14 ดาวิ ดก็ต ะโกนเรี ยกพวกพล เจ้ านายของข้ าพระองค์ ท รงฟั ง
และเรี ยกอั บเนอร์ บุตรชายเนอร์ เสี ยงผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ถ้ า
ว่ า "อั บเนอร์ เอ๋ ย ท่ านไม่ ตอบ พระเยโฮวาห์ ท รงปลุ ก ปั นพระ
หรือ" แล้ วอับเนอร์ตอบว่ า "ใคร องค์ให้ ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขอพระ
นั นทีมาร้ องเรียกกษัตริย์"
เยโฮวาห์ ใ ห้ ได้ รั บเครื องถวาย
15 และดาวิ ด ตอบอั บเนอร์ ว่ า แต่ ถ้ าเป็ นบุ ตรทั5 งหลายของ
"ท่ านไม่ ใช่ ผ้ ู ชายแกล้ วกล้ าดอก มนุ ษย์ยุกข็ อให้ คนนั5 นเป็ นทีสาป
หรื อ ในอิ สราเอลมี ใครเหมื อน แช่ งต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
ท่ านบ้ าง
ทํา ไมท่ านไม่ เฝ้ า เพราะเขาได้ ขั บไล่ ข้ าพระองค์
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของท่ านไว้ ให้ ดี ออกไปในวั นนี5 มิ ให้ ได้ ส่ วนมรเพราะมี คนหนึ งเข้ าไปจะทําลาย ดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่ าว
กษัตริย์เจ้ านายของท่าน
ว่ า `จงไปปรนนิบัติพระอื น'
16 ที ท่ านกระทํา เช่ น นี5 ไม่ ดี แน่ 20 เพราะฉะนั5 นบัดนี5 ขออย่ าให้
พระเยโฮวาห์ ท รงพระชนม์ อ ยู่ โลหิ ต ของข้ า พระองค์ ตกถึ งดิ น
แน่ ฉันใด ท่านสมควรตายเพราะ ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
ท่ านมิ ได้ เฝ้ าเจ้ านายของท่ านไว้ เพราะกษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลได้
ให้ ดี ผู้ ที พระเยโฮวาห์ ทรงเจิ ม ออกมาหาชี วิตหมัดตัวเดียว ดัง
ไว้ บั ดนี5 ตรวจดู ทีว่ า หอกของ ผู้ หนึ งไล่ ต ามนกกระทาอยู่ บน
กษัตริย์อยู่ ทีไหน และเหยือกนํา5
ภูเขา"
ทีตรงพระเศียรนั5 นอยู่ ทีไหน"
21 แล้ วซาอู ลตรั สว่ า "ข้ าได้
17 ซาอูลทรงจําสําเนียงดาวิดได้ กระทําบาปแล้ ว ดาวิ ดบุ ตรของ
จึงตรัสว่ า "ดาวิดบุตรของข้ าเอ๋ย เราเอ๋ ย จงกลั บไปเถิ ด ด้ วยว่ า
นี เป็ นเสี ยงของเจ้ าหรื อ" และ เราจะไม่ ทํา ร้ ายเจ้ าอี กต่ อไป
ดาวิดทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ เพราะในวั นนี5 ชี วิ ตของเราก็
เจ้ านายของข้ าพระองค์ เป็ น ประเสริ ฐในสายตาของเจ้ า ดู
เสียงข้ าพระองค์พ่ะย่ ะค่ ะ"
เถิ ด เราประพฤติ ตั วเป็ นคน
18 และท่ านทู ลต่ อไปว่ า "ไฉน เขลาและได้ กระทํา ผิ ดอย่ าง
เจ้ านายของข้ าพระองค์ จึ ง ไล่ เหลือหลาย"
(IK) I ซมอ OP:IT (IM) I ซมอ OP:V, II-IP
(IV) พบญ P:OM; I ซมอ IP:OP; O ซมอ IP:IT; IT:II; OU:IV
(OU) I ซมอ OP:IP (OI) อพย V:OK; I ซมอ IR:OP, QU
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หน้ า 629
I ซามู เอล OT, OK
22 และดาวิ ดทู ลว่ า "ข้ าแต่ ด้ วยมื อของซาอู ล ไม่ มี สิ งใดดี
กษัตริย์ ดูเถิด หอกของกษัตริย์ กว่ าที ข้ าจะหนี ไปอยู่ ที แผ่ นดิ น
อยู่ ที นี ขอรั บสั งให้ คนหนุ่ มคน คนฟี ลิ สเตี ย แล้ วซาอู ลก็จะ
หนึ งมารับไปจากทีนี
ทรงเลิ กไม่ ติ ดตามข้ าอี กภายใน
23 พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน พรมแดนอิ สราเอล และข้ าจะ
รางวั ลแก่ ทุ ก คนตามความชอบ รอดพ้ นจากมือของท่านได้ "
ธรรมและความสั ตย์ ซื อของเขา 2ดาวิ ดจึ งลุ กขึ5 นยกข้ ามไป ทั5 ง
เพราะในวั นนี5 พระเยโฮวาห์ ทรง ตั วท่ านและคนที อยู่ กั บท่ านหก
มอบพระองค์ ไว้ ในมื อ ของข้ า ร้ อยคนด้ วยกัน ไปหาอาคีชบุตร
พระองค์ แล้ ว แต่ ข้ าพระองค์ มิ ชายมาโอค กษัตริย์เมืองกัท
ได้ เหยี ยดมื อออกต่ อสู้ ผู้ ที พระ 3และดาวิ ดก็อาศั ยอยู่ กั บอาคี ช
เยโฮวาห์ ทรงเจิมไว้
ที เมื องกั ท คื อตั วท่ านและคน
24 ดู เถิ ด ชี วิตของพระองค์ น5 ั น ของท่ าน ทุ กคนมี ครั วเรื อนไป
ประเสริ ฐในสายตาของข้ าพระ ด้ วย ทั5 งดาวิ ดพร้ อมกั บภรรยา
องค์ในวันนี5 ฉันใด ก็ขอให้ ชีวิต สองคน คืออาหิ โนอัมชาวยิสเรของข้ าพระองค์ ประเสริ ฐในสาย เอล และอาบี กายิ ลชาวคารเมล
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ฉั น ภรรยาของนาบาล
นั5 น และขอพระองค์ ทรงช่ วย 4 และเมื อมี ค นไปทู ลซาอู ล ว่ า
ข้ าพระองค์ ให้ พ้ นจากบรรดา ดาวิ ดได้ หนี ไปเมื องกั ทแล้ ว
ความทุ กข์ลาํ บากทั5งสิ5 นด้ วย"
พระองค์ ก ็มิ ได้ แสวงหาท่ านอี ก
25 แล้ วซาอู ลจึ งตรัสกับดาวิ ดว่ า ต่ อไป
"ดาวิ ดบุ ตรของเราเอ๋ ย ขอพระ 5แล้ วดาวิ ดจึ งทู ลอาคี ชว่ า "ถ้ า
เจ้ าทรงอวยพรเจ้ า เจ้ าจะกระทํา บัดนี5 ข้าพระองค์ได้ รับพระกรุณา
สิ งที ยิ งใหญ่ และจะสํา เร็ จ แน่ " ในสายพระเนตรของพระองค์
ดาวิ ดจึงไปตามทางของท่านและ ขอทรงให้ เขามอบที ในหั วเมื อง
ซาอู ล ก็ เ สด็ จ กลั บ สู่ ราชสํา นั ก แก่ ข้าพระองค์สักแห่ งหนึ ง เพื อ
ของพระองค์
ข้ าพระองค์ จะได้ อาศั ยอยู่ ที นั น
ดาวิดสิ นหวังจึ งหนีไป
ไฉนผู้ รั บใช้ ของพระองค์ จะอยู่
ในราชธานีกับพระองค์เล่ า"
อยู่ ที,แผ่ นดิน
6ในวั นนั5 นอาคี ชทรงมอบเมื อง
คนฟี ลิสเตี ย
ดาวิ ดนึ กในใจว่ า "ข้ า ศิ กลากให้ ศิ กลากจึ งเป็ นหั ว
คงจะพิ นาศสั กวั นหนึ ง เมื องขึ5 นแก่ กษั ตริ ย์ ยู ดาห์ จนถึ ง

27

(OQ) I ซมอ OP:IV; O ซมอ OO:OI; สดด K:M
(OR) ปฐก QO:OM; I ซมอ OP:OU (O) I ซมอ OI:IU; OR:IQ; I พกษ O:QV
(Q) I ซมอ OR:PO-PQ (T) ยชว IR:QI; IV:R; I พศด IO:I; นหม II:OM
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I ซามู เอล OK, OM
หน้ า 630
ทุ กวันนี5
ดาวิดจะเป็ นองครักษ์
7ระยะเวลาที ดาวิ ดอาศั ยอยู่ ใน
ของกษัตริ ยอ์ าคีช
แผ่ นดิ น ฟี ลิ ส เตี ยนั5 นเป็ นหนึ ง
อยู่ มาในครั5 งนั5 นคนฟี ปี กับสี เดือน
ลิ ส เตี ยได้ รวบรวมกํา 8ฝ่ ายดาวิ ดกั บคนของท่ านก็ข5 ึ น ลั ง เพื อทํา สงครามสู้ รบกั บอิ สไปปล้ นชาวเกชู ร์ คนเกซไรต์ ราเอล และอาคี ชตรั สกั บดาวิ ด
และคนอามาเลข เพราะประชา ว่ า "จงเข้ าใจเถิดว่ า ท่านกับคน
ชาติ เหล่ านี5 เป็ นชาวแผ่ นดิ นนั5 น ของท่านจะออกทัพไปกับเรา"
ตั5 งแต่ สมัยโบราณ ไกลไปจนถึง 2ดาวิ ดทู ลอาคี ชว่ า "ดี ที เดี ยว
เมืองชู ร์ถึงแผ่ นดินอียิปต์
พ่ ะย่ ะค่ ะ พระองค์จะได้ ทราบว่ า
9ดาวิ ดก็โจมตี แผ่ นดิ นนั5 น ไม่ ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ จ ะกระทํา
ไว้ ชี วิตผู้ ชายหรือผู้ หญิ ง แต่ ริ บ อะไรได้ บ้ าง" และอาคี ชรั บสั ง
แกะ วั ว ลา อู ฐ และเสื5 อผ้ า กั บดาวิ ดว่ า "ดี แล้ ว เราจะให้
แล้ วกลับมาหาอาคีช
ท่ านเป็ นองครั กษ์ ของเราตลอด
10 อาคี ชถามว่ า "วั นนี5 ท่ านไป ชี พ"
ปล้ นผู้ ใดมา" ดาวิ ดก็ทู ลว่ า 3 ฝ่ ายซามู เอลได้ สิ5 นชี พแล้ ว
"ปล้ นถิ นใต้ ที แผ่ นดิ นยู ด าห์ และคนอิ สราเอลทั5 งปวงก็ ไ ว้
ปล้ นถิ นใต้ ทีคนเยราเมเอล และ ทุ กข์ ให้ ท่ าน และฝั งศพท่ านไว้
ปล้ นถิ นใต้ คนเคไนต์"
ในเมืองรามาห์ ซึ งเป็ นเมืองของ
11 ดาวิ ดมิ ได้ ไว้ ชี วิ ตผู้ ชายหรื อ ท่านเอง และซาอูลทรงกําจัดคน
ผู้ หญิง ทีจะนําข่ าวมาทีเมืองกัท ทรงและพ่ อมดแม่ มดเสี ยจาก
โดยคิ ดว่ า "เกรงว่ าเขาจะบอก แผ่ นดิน
เรื องของเราและกล่ าวว่ า `ดาวิด 4 คนฟี ลิ ส เตี ยก็ ชุ ม นุ ม กั น และ
ได้ ทาํ อย่ างนั5 นๆ และนี จะเป็ น มาตั5 งค่ ายอยู่ ทีชูเนม และซาอูล
วิ ธี ก ารขณะที ท่ า นอาศั ยอยู่ ใน ทรงรวบรวมอิ สราเอลทั5งสิ5 นและ
แผ่ นดินฟี ลิสเตีย'"
เขาทั5งหลายตั5 งค่ ายอยู่ ทีกิลโบอา
12 อาคี ชทรงวางพระทัยในดา- 5เมื อซาอู ลทอดพระเนตรกอง
วิดด้ วยทรงดําริ ว่า "เขาได้ กระ- ทัพของคนฟี ลิ สเตี ยก็กลั ว และ
ทํา ให้ อิ ส ราเอลชนชาติ ของเขา พระทั ยของพระองค์ ก ็หวั นไหว
เกลี ยดอย่ างที สุ ด เพราะฉะนั5 น มาก
เขาจึ งเป็ นผู้ รั บใช้ ของเราได้ 6และเมื อซาอู ลทู ลถามพระเยตลอดไป"
โฮวาห์ พระเยโฮวาห์ มิ ได้ ทรง
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(K) I ซมอ OV:Q (M) ปฐก OR:IM; อพย IK:M, IT; ยชว IQ:O, IQ; IT:IU; I ซมอ IR:K
(IU) วนฉ I:IT; I พศด O:V, OR (I) I ซมอ OV:I-O (Q) อพย 22:18; ลนต 19:31
(P) ยชว IV:IM (R) โยบ IM:II (T) อพย OM:QU; กดว IO:T; OK:OI; พบญ QQ:M
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หน้ า 631
I ซามู เอล OM
ตอบพระองค์ ไม่ ว่ าด้ วยความ จะให้ ข้ าพเจ้ าเรี ยกใครขึ5 นมา"
ฝั น หรื อด้ วยอู ริ ม หรื อด้ วย ซาอูลตรั สว่ า "เรี ยกซามู เอลขึ5 น
ผู้ พยากรณ์
มาให้ ฉัน"
คนทรงที,บา้ นเอนโดร์
12 และเมื อหญิงคนนั5 นเห็นซา7 ซาอู ล จึ ง รั บสั งกั บมหาดเล็ ก มู เอล จึ งร้ องเสี ยงดั ง และ
ของพระองค์ ว่า "จงออกไปหา หญิงนั5 นกราบทู ลซาอูลว่ า "ไฉน
หญิงทีเป็ นคนทรง เพื อเราจะได้ พระองค์จึงทรงล่ อลวงหม่ อมฉัน
ไปหาและถามเขาดู "
และ พระองค์คือซาอูล"
มหาดเล็กก็กราบทู ลว่ า "ดู เถิ ด 13 กษั ตริย์ตรัสแก่ นางว่ า "อย่ า
เจ้ าได้ เห็ นอะไร"
มี หญิ งคนทรงคนหนึ งอยู่ ที กลั วเลย
และหญิ งนั5 นกราบทู ล ซาอู ล ว่ า
บ้ านเอนโดร์"
8 ซาอู ล จึ ง ปลอมพระองค์ แ ละ "หม่ อมฉันเห็นเทพเจ้ าองค์ หนึ ง
ทรงฉลองพระองค์ อย่ างอื น เสด็จขึ5 นมาจากแผ่ นดิน"
เสด็ จออกไปพร้ อมกั บชายสอง 14 พระองค์ถามนางว่ า "รูปร่ าง
คนไปหาหญิ งคนทรงในเวลา ของเขาเป็ นอย่ างไร" และนาง
กลางคืน พระองค์ ตรั สว่ า "ขอ ตอบว่ า "เป็ นผู้ ชายแก่ ข5 ึ นมา มี
ทํา นายให้ ฉั น โดยวิ ญ ญาณของ เสื5 อคลุ มกายอยู่ " ซาอู ลก็ทรง
คนตาย ฉั นจะออกชื อผู้ ใดก็ให้ เข้ าใจว่ าเป็ นซามู เอล พระองค์
ทรงโน้ มพระกายลงถึ งดิ นกราบ
เรียกผู้ น5 ั นขึ5 นมา"
9 หญิ งคนนั5 นจึ งทู ลตอบพระ ไหว้
องค์ว่า "ดูเถิด ท่านทราบแล้ วว่ า 15 แล้ วซามู เอลพู ดกั บซาอู ลว่ า
ซาอูลทรงกระทําอะไร ทีได้ ขจัด "ท่ านรบกวนเราด้ วยเรี ยกเราขึ5 น
คนทรงและพ่ อมดแม่ มดเสี ย มาทํา ไม" ซาอู ลทรงตอบว่ า
จากแผ่ นดิน ทําไมท่านจึงมาวาง "ข้ าพเจ้ ามีความทุ กข์หนักเพราะ
กับดักชี วิตของข้ าพเจ้ าเล่ า เพื อ คนฟี ลิ สเตี ยกํา ลั งมาทํา สงคราม
กับข้ าพเจ้ า และพระเจ้ าทรงหั น
ทําให้ ข้าพเจ้ าถู กประหาร"
10 แต่ ซาอู ลทรงปฏิ ญาณกั บ จากข้ าพเจ้ าเสี ยแล้ ว มิ ได้ ทรง
หญิ งนั5 นในพระนามของพระเย- ตอบข้ าพเจ้ าอี กเลย ไม่ ว่ าโดย
โฮวาห์ ว่า "พระเยโฮวาห์ ทรงพระ ผู้ พยากรณ์ หรื อโดยความฝั น
ชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด เจ้ าจะไม่ ถู ก เพราะฉะนั5 นข้ าพเจ้ าจึ งขอเรี ยก
ท่ านขึ5 นมาเพื อท่ านจะได้ แจ้ งว่ า
โทษเพราะเรื องนี5 แน่ ฉันนั5 น"
11 หญิงนั5 นจึ งทู ลถามว่ า "ท่ าน ข้ าพเจ้ าจะกระทําประการใดดี"
(K) I พศด IU:IQ (M) พบญ IM:II; I พศด IU:IQ; อสย M:IV (V) I ซมอ OM:Q
(IQ) อพย OO:OM (IP) I ซมอ IR:OK; O พกษ O:M, IQ
(IR) I ซมอ IT:IP; IM:IO; OM:T; สภษ R:II-IQ; IP:IP
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I ซามู เอล OM, OV
หน้ า 632
16 และซามู เอลตอบว่ า "ในเมื อ 21 หญิ งนั5 นก็ เ ข้ ามาหาซาอู ล
พระเยโฮวาห์ ท รงหั นจากท่ า น และเมื อนางเห็นว่ า พระองค์ตก
เสี ยแล้ ว และเป็ นศั ตรู ของท่ าน พระทั ยมาก จึ งทู ลว่ า "ดู เถิ ด
ท่านจะมาถามข้ าพเจ้ าทําไมเล่ า
หญิ งผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ก ็ยอม
17 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา เชื อฟั งรับสั งของพระองค์ ยอม
แก่ ท่ านอย่ างที พระองค์ ตรั ส เสี ยงชี วิต และยอมฟั งพระดํารัส
บอกทางข้ าพเจ้ าแล้ วนั5 น เพราะ ทีพระองค์ตรัสสั งทุ กประการ
พระเยโฮวาห์ ท รงฉี ก ราชอาณา 22 เพราะฉะนั5 นบั ดนี5 ขอพระ
จั กรนั5 นออกเสี ยจากมือของท่ าน องค์ จงฟั งเสี ยงหญิ งผู้ รั บใช้ ของ
และทรงมอบให้ แก่ คนใกล้ เคี ยง พระองค์ บ้ าง ขอหม่ อมฉั นได้
คือดาวิด
ถวายพระกระยาหารต่ อพระ
18 เพราะท่ า นมิ ไ ด้ เชื อฟั ง พระ พั ก ตร์ พระองค์ สั ก หน่ อ ยหนึ ง
สุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ มิ ได้ ขอพระองค์เสวยเพื อพระองค์จะ
กระทํา ตามพระพิ โรธของพระ ทรงมี พระกํา ลั ง เมื อกลั บตาม
องค์ทีทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั5 น ทางของพระองค์"
พระเยโฮวาห์ จึ งทรงกระทําสิ งนี5 23 พระองค์กท็ รงปฏิเสธ รับสั ง
แก่ ท่านในวันนี5
ว่ า "ไม่ กิ น" แต่ มหาดเล็กกั บ
19 ยิ งกว่ า นั5 นอี ก พระเยโฮวาห์ หญิงนั5 นอ้ อนวอนพระองค์ พระ
จะทรงมอบอิ สราเอลพร้ อ มกั บ องค์ ก ็ทรงฟั งเสี ยงของเขา พระ
ตั วท่านไว้ ในมื อของคนฟี ลิสเตีย องค์ ทรงลุ กขึ5 นจากพื5 นดิ นประพรุ่ งนี5 ตั วท่ านพร้ อมกับบุตรชาย ทับบนเตียง
ทั5 งหลายของท่ านจะอยู่ กั บเรา 24 หญิ ง นั5 นมี ลู ก วั วอ้ วนอยู่ ใน
และพระเยโฮวาห์ จะทรงมอบ บ้ านตั วหนึ ง ก็รี บฆ่ าเสี ย เอา
กองทั พอิ ส ราเอลไว้ ในมื อ ของ แป้ งมานวดปิ5 งทําขนมปั งไร้ เชื5 อ
คนฟี ลิสเตียด้ วย"
25 นางก็ นาํ มาถวายแก่ ซาอู ล
20 แล้ วซาอูลก็ทรงล้ มลงเหยียด และทรงเสวยกั บให้ มหาดเล็ ก
ยาวบนพื5 นดินในทันที กลัวยิ ง เขารับประทาน แล้ วก็ทรงลุกขึ5 น
นั ก เพราะถ้ อยคํา ของซามู เอล เสด็จกลับไปในคืนนั5 น
และไม่ มี กาํ ลั ง เหลื อ อยู่ ในพระ
เจ้านายฟี ลิสเตี ย
องค์ เพราะไม่ ได้ เสวยพระกระคัดค้านเรื, องดาวิด
ยาหารมาตลอดวั น หนึ งกั บคื น
ฝ่ ายคนฟี ลิ สเตี ยชุ มนุ ม
หนึ งแล้ ว
กํา ลั ง ทั5 งสิ5 นอยู่ ที อา-
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(IK) I ซมอ IR:OM (IM) I ซมอ IQ:V-IQ; IR:I-OT; I พกษ OU:PO
(IV) I ซมอ QI:I-T; โยบ Q:IK-IV (OI) วนฉ IO:Q; I ซมอ IV:R; โยบ IQ:IP
(I) ยชว IO:IM; IV:QU; I ซมอ P:I; OM:I
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หน้ า 633
I ซามู เอล OV
เฟก และคนอิ สราเอลก็ต5 ั งค่ าย สั งแก่ ท่านว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรง
อยู่ ทีนาํ5 พุซึ งอยู่ ในเมืองยิสเรเอล พระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ท่ านได้
2 เจ้ านายฟี ลิ ส เตี ยเดิ น ผ่ า นไป ปฏิ บั ติ ตนเป็ นคนซื อตรง และ
ตามกองร้ อยและกองพั น แต่ ในการที ท่ านออกทัพและยกทัพ
ดาวิ ด กั บคนของท่ า นก็ ผ่ า นไป กลับร่ วมกับเราก็เป็ นทีประเสริฐ
เป็ นกองหลังกับอาคีช
ในสายตาของเรา เพราะเราไม่
3 แล้ วเจ้ านายของคนฟี ลิ ส เตี ย เห็ น ความชั วร้ ายในตั วท่ านตั5 ง
กล่ าวว่ า "พวกฮีบรูเหล่ านี5 มาทํา แต่ วั นที ท่ านมาอยู่ กั บเราจนถึ ง
อะไรที นี " และอาคี ชก็รับสั งแก่ วั นนี5 แต่ อย่ างไรก็ตามเจ้ านาย
เจ้ านายคนฟี ลิ สเตี ยว่ า "นี คื อ ทั5 งหลายไม่ เห็ น ชอบในเรื อง
ดาวิ ดมหาดเล็กซาอู ล กษั ตริ ย์ ท่าน
อิ สราเอลไม่ ใช่ หรื อ เขาอยู่ กั บ 7ฉะนั5 นขอท่ านกลั บไปเสี ย จง
เรามาเป็ นวั นเป็ นปี แล้ ว ตั5 งแต่ ไปอย่ างสั นติ เถิ ด เพื อไม่ ให้
วันทีเขาหนีมาหาข้ าพเจ้ า ข้ าพ- เป็ นที ขั ดใจเจ้ านายฟี ลิ สเตี ยทั5 ง
เจ้ ายั งไม่ พบความผิ ดในตั วเขา หลาย"
เลย"
8และดาวิ ดก็ทู ลอาคี ชว่ า "แต่
4แต่ เจ้ านายฟี ลิ สเตี ยโกรธท่ าน ข้ าพระองค์ได้ กระทําสิ งใด หรือ
และเจ้ านายฟี ลิ สเตี ยทู ลท่ านว่ า พระองค์ ได้ พบสิ งใดในผู้ รั บใช้
"ขอส่ งชายคนนั5 นกลั บไป เพื อ ของพระองค์ ตั5 งแต่ วั นที ข้ า
ให้ เขากลั บไปยั งที ทีท่ านกําหนด พระองค์เข้ ามารั บราชการจนบั ด
ให้ เขาอยู่ และอย่ าให้ เขาลงไป นี5 ว่า ข้ าพระองค์ไม่ ควรจะไปรบ
รบพร้ อมกับเรา เกรงว่ าเมื อเรา กั บศั ตรู ของกษั ตริ ย์เจ้ านายของ
รบกั น เขาจะเป็ นศั ตรู ของเรา ข้ าพระองค์"
เพราะว่ าชายคนนี5 จะคื น ดี กั บ 9 อาคี ชก็ รั บสั งตอบดาวิ ดว่ า
เจ้ านายของเขาได้ อย่ างไร มิ ใช่ "เราทราบแล้ วว่ า ในสายตาของ
ด้ วยศีรษะของคนทีนี ดอกหรือ
เราท่ า นดี อ ย่ า งทู ต สวรรค์ อ งค์
5ดาวิ ดคนนี5 มิ ใช่ หรื อ ซึ งเขา หนึ งของพระเจ้ า แต่ บรรดาเจ้ า
ร้ องรําทําเพลงรั บกั นว่ า `ซาอู ล นายแห่ งฟี ลิสเตียกล่ าวว่ า `อย่ า
ฆ่ าคนเป็ นพั นๆและดาวิ ดฆ่ าคน ให้ เขาขึ5 นไปกั บเราในการรบนี5
เป็ นหมื นๆ'"
เลย'
อาคีชสัง, ให้ดาวิดกลับไป
10 เมื อเป็ นอย่ างนี5 ขอท่ านลุ ก
6อาคี ช จึ งเรี ยกดาวิ ดเข้ ามารั บ ขึ5 นแต่ เช้ าพร้ อมกับพวกพลแห่ ง
(O) I ซมอ T:P; K:K; OM:I-O (Q) I ซมอ OK:I-K; I พศด IO:IV; ดนล T:R
(P) I ซมอ IP:OI; IR:OI; OK:T; I พศด IO:IV-OU (R) I ซมอ IM:K; OI:II
(T) I ซมอ OV:Q; O ซมอ Q:OR (V) I ซมอ OV:P; O ซมอ IP:IK (IU) I พศด IO:IV, OO
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I ซามู เอล OV, QU
หน้ า 634
นายของท่ าน คื อคนที มากั บ ดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็ นเชลยด้ วย
ท่าน เมื อพวกท่านลุกขึ5 นในเวลา 6 และดาวิ ดก็ เป็ นทุ กข์ หนั ก
เช้ ามืด พอมีแสงก็จงออกเดิน"
เพราะประชาชนพู ดกั นว่ า จะ
11 ดาวิ ดกั บคนของท่ า นจึ ง ลุ ก ขว้ างท่ านเสี ยด้ วยก้ อนหิ นด้ วย
ขึ5 นตั5 งแต่ มื ด เพื อออกเดิ นใน จิ ตใจของประชาชนต่ างก็ขมขื น
ตอนเช้ า กลั บไปยั งแผ่ นดิ น มาก เพราะบุ ตรชายและบุ ตร
ฟี ลิสเตี ย แต่ คนฟี ลิ สเตี ยขึ5 นไป สาวของเขา แต่ ดาวิ ดก็มี กาํ ลั ง
ยังยิสเรเอล
ขึ5 นในพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ดาวิดแก้แค้น
ท่าน
7 ดาวิ ดจึ งพู ดกั บอาบี ยาธาร์
การทําลาย
ปุ โรหิ ต บุ ตรชายของอาหิ เมเลค
เมืองศิ กลาก
อยู่ มาในวั นที สามเมื อ ว่ า "ขอนําเอโฟดมาให้ ข้าพเจ้ า"
ดาวิ ด กั บ คนของท่ า น อาบี ยาธาร์ ก ็นาํ เอโฟดมาให้ ดามาถึ งเมื องศิ กลากปรากฏว่ าคน วิด
อามาเลขได้ มาปล้ นทางภาคใต้ 8 และดาวิ ด ทู ล ถามพระเยโฮกั บปล้ นศิ กลากแล้ ว เขาชนะ วาห์ ว่า "สมควรที ข้าพระองค์จะ
ติ ดตามกองปล้ นนี5 หรือ ข้ าพระ
ศิกลากและเผาเสียด้ วยไฟ
2และจั บผู้ หญิ ง กั บทุ ก คนที อ ยู่ องค์จะขับทันเขาหรือ" พระองค์
ในนั5 นไปเป็ นเชลยทั5 งผู้ ใหญ่ และ ตอบท่านว่ า "จงติดตามเถิด เจ้ า
เด็ก ไม่ ได้ ฆ่าผู้ ใดเลย แต่ กวาด จะไปทั นเขาแน่ และจะเอาสิ ง
สารพัดกลับคืนแน่ "
ต้ อนไปตามทางของเขา
3เมื อดาวิ ดกั บคนของท่ านมาที 9ดาวิ ดก็ยกออกติ ดตามพร้ อม
ตัวเมือง ดูเถิด เมืองนั5 นถู กเผา กั บคนที อยู่ กั บท่ านหกร้ อ ยนั5 น
ด้ วยไฟ และภรรยากั บบุตรชาย และเขามาถึงลําธารเบโสร์ คนที
บุ ต รสาวของเขาก็ ถู กกวาดไป ล้ าหลังก็พักอยู่ ทีนั น
10 แต่ ดาวิ ดติ ดตามต่ อไป ทั5 ง
เป็ นเชลย
4 แล้ วดาวิ ด กั บประชาชนที อยู่ ตั วท่ านและคนสี ร้ อย สองร้ อย
กั บท่ านก็ ร้ องไห้ เสี ยงดั งจนเขา ที อ่ อนเพลี ยเกิ นที จะข้ ามลํา ธาร
เบโสร์กห็ ยุดพักอยู่
ไม่ มีกาํ ลังจะร้ องไห้ อีก
5อาหิ โนอั มชาวยิ สเรเอล และ 11 เขาทั5 งหลายพบชาวอี ยิ ป ต์
อาบี กายิ ลภรรยาของนาบาล คนหนึ งอยู่ ทีกลางแจ้ ง จึงนําเขา
ชาวคารเมล ภรรยาทั5 งสองของ มาหาดาวิด ให้ ขนมปั งและเขาก็

30

(II) O ซมอ P:P (I) I ซมอ IR:K; OK:T, M; OV:P (O) I ซมอ OK:O-Q
(R) I ซมอ OR:PO-PQ (T) อพย IK:P; I ซมอ OQ:IT; สดด IM:T; OR:I-O; QP:I-M
(K) I ซมอ OQ:O (M) I ซมอ OQ:O, P; สดด RU:IR; IV:IR (IU) I ซมอ QU:V, OI
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หน้ า 635
I ซามู เอล QU
รับประทานและให้ นาํ5 เขาดื ม
17 และดาวิ ดก็ฆ่ าฟั นเขาตั5 งแต่
12 และให้ ขนมมะเดื อแผ่ นหนึ ง โพล้ เพล้ จนถึ ง เวลาเย็ น ของวั น
กั บช่ อองุ่ นแห้ งสองช่ อ เมื อเขา รุ่ งขึ5 น ไม่ มีชายคนใดหนีรอดไป
รับประทานแล้ ว จิตใจของเขาก็ ได้ สักคนเดียว เว้ นแต่ ชายสี ร้อย
ฟื5 นขึ5 น เพราะเขาไม่ ได้ รับประ- คนซึ งขี อูฐหนีไป
ทานขนมปั ง หรื อ ดื มนํา5 มาสาม 18 ดาวิ ด ได้ สิ งของต่ า งๆที คน
วันสามคืนแล้ ว
อามาเลขริบคืนมาทั5 งหมด และ
13 และดาวิ ดถามเขาว่ า "เจ้ า ดาวิดช่ วยภรรยาทั5งสองของท่าน
เป็ นคนพวกไหน และเจ้ ามาจาก รอดได้
ไหน" เขาตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ น 19 ไม่ มี อะไรขาดจากท่ านไป
คนหนุ่ มชาวอี ยิปต์ เป็ นคนใช้ เลย ไม่ ว่ าเล็กหรื อใหญ่ บุ ตร
ของคนอามาเลขคนหนึ ง เมื อ ชายหรื อบุ ตรสาว ในสิ งที ริบไป
สามวันมาแล้ วข้ าพเจ้ าป่ วย นาย หรือสิ งทีเขาเหล่ านั5 นเอาไป ดาข้ าพเจ้ าจึงทิ5งข้ าพเจ้ าไว้
วิดได้ คืนมาหมด
14 เรามาปล้ นที ถิ นใต้ ของคน 20 ดาวิดยังจับได้ บรรดาฝูงแพะ
เคเรธี และปล้ นทีส่วนของยูดาห์ แกะฝู งวั ว และเขาไล่ ต้ อนฝู ง
และที ถิ นใต้ ของคาเลบ และเรา สัตว์ไปข้ างหน้ าท่านกล่ าวว่ า "นี
เผาเมืองศิกลากเสียด้ วยไฟ"
เป็ นส่ วนหนึ งของดาวิดริบมา"
15 ดาวิ ดถามเขาว่ า "เจ้ าจะพา 21 แล้ วดาวิ ดกลั บมายั งคนสอง
เราลงไปถึ งกองปล้ นนี5 หรื อไม่ " ร้ อยผู้ ที อ่ อนเพลี ยเกิ นที จะตาม
เขาตอบว่ า "ขอปฏิ ญาณแก่ ดาวิ ดไป ซึ งให้ พั กอยู่ ที ลาํ ธาร
ข้ าพเจ้ าในพระนามของพระเจ้ า เบโสร์ และเขาก็ออกไปต้ อนรับ
ว่ า จะไม่ ฆ่าข้ าพเจ้ า และท่านจะ ดาวิดและต้ อนรั บประชาชนทีอยู่
ไม่ มอบข้ าพเจ้ าไว้ ในมือนายของ กั บท่ าน เมื อดาวิ ดเข้ ามาใกล้
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงจะพาท่านไป ประชาชน ท่ านก็คาํ นั บเขาทั5 ง
ทีกองปล้ นนั5 น"
หลาย
16 เมื อเขาพาท่ านลงไปแล้ ว ดู 22 คนชั วและคนอั น ธพาลทั5 ง
เถิด ก็พบเขาทั5งหลายแผ่ กันอยู่ สิ5 นในพวกพลที ติ ดตามดาวิ ดไป
เต็มดิ นไปหมด ต่ างกิ นและดื ม จึ งกล่ าวว่ า "เพราะเขาไม่ ไปกั บ
และเต้ นรํา เพราะเขาริ บได้ ข้ าว เรา เราจะไม่ ให้ สิ งทีเราริบมาได้
ของมากมายมาจากแผ่ นดิ นฟี - แก่ เขาเลย นอกจากให้ ต่ างคน
ลิสเตียและจากแผ่ นดินยูดาห์
มาพาภรรยาและบุ ตรของเขาไป
(IO) วนฉ IR:IV (IP) ยชว IP:IQ; IR:IQ; I ซมอ QU:I, IT; O ซมอ M:IM
(IR) พบญ OQ:IR (IT) I ธส R:Q (IV) I ซมอ QU:M
(OI) I ซมอ QU:IU (OO) พบญ IQ:IQ; วนฉ IV:OO
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I ซามู เอล QU, QI
หน้ า 636
ก็แล้ วกัน"
อาธาค
23 แต่ ดาวิ ดกล่ าวว่ า "พี น้ อง 31 ในเฮโบรน คือให้ แก่ ทุกตําทั5 งหลายของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย ท่ าน บลทีดาวิดกับคนของท่านได้ เคย
อย่ า ทํา อย่ า งนั5 นกั บสิ งซึ งพระ ไปๆมาๆ
เยโฮวาห์ ทรงมอบแก่ เรา ผู้ ได้
ซาอู ลสิ นพระชนม์
ทรงพิทักษ์รักษาเราไว้ และทรง
ฝ่ ายคนฟี ลิ ส เตี ยก็ ต่ อสู้
มอบกองปล้ นซึ งมาต่ อสู้ กั บเรา
กั บคนอิ สราเอล และ
ไว้ ในมือของเรา
คนอิ สราเอลก็หนี ไปให้ พ้ นหน้ า
24 ในเรื องนี5 ใครจะฟั งเสี ยงของ คนฟี ลิ สเตี ย ล้ มตายอยู่ ที บน
ท่าน เพราะคนทีลงไปรบได้ ส่วน ภูเขากิลโบอา
แบ่ งของเขาอย่ างไร คนที เฝ้ า 2และคนฟี ลิ สเตี ยก็ไล่ ทันซาอู ล
กองสั ม ภาระอยู่ ก็ ค วรได้ ส่ วน กับพวกราชโอรส และคนฟี ลิสแบ่ งอย่ างนั5 น ให้ เขาทั5งหลายรับ เตี ยก็ฆ่ าโยนาธาน อาบี นาดั บ
ส่ วนแบ่ งเหมือนกัน"
และมั ลคีชู วาราชโอรสของซาอู ล
25 ตั5 งแต่ น5 ั นเป็ นต้ นไป ดาวิ ด เสีย
ก็ ต5 ั งข้ อนี5 ให้ เป็ นกฎเกณฑ์ และ 3การรบหนั กก็ประชิ ดซาอู ลเข้ า
กฎแก่ อิสราเอลจนทุ กวันนี5
ไป นั กธนู มาพบพระองค์ เข้ า
26 เมื อดาวิ ดมาถึ งเมื องศิ กลาก พระองค์ ก ็บาดเจ็บสาหั สด้ วยฝี
แล้ ว ก็ส่ งของที ริ บได้ น5 ั นส่ วน มือของนักธนู
หนึ งไปให้ เพื อน ซึ งเป็ นพวกผู้ 4 แล้ วซาอู ล รั บ สั งคนถื อ อาวุ ธ
ใหญ่ ในยู ดาห์ กล่ าวว่ า "ดู เถิ ด ของพระองค์ว่า "จงชั กดาบออก
นี เป็ นของขวัญฝากมาให้ ท่ านซึ ง แทงเราเสียให้ ทะลุ เถิ ด เกรงว่ า
เป็ นส่ วนของของริ บจากศั ต รู คนที มิ ได้ เข้ าสุ ห นั ต เหล่ า นี5 จะ
ของพระเยโฮวาห์ "
เข้ ามาแทงเราทะลุ เป็ นการลบ
27 คือแก่ คนทีอยู่ ในเบธเอล ใน หลู่ เรา" แต่ ผ้ ู ถื ออาวุ ธไม่ ยอม
ราโมททางภาคใต้ ในยาททีร์
กระทํา ตาม เพราะเขากลั วมาก
28 ในอาโรเออร์ ในสิฟโมท ใน ซาอู ลจึ งทรงชั กดาบของพระ
เอชเทโมอา
องค์ออกทรงล้ มทับดาบนั5 น
29 ในราคาล ในหั วเมื องของ 5และเมื อผู้ ถื ออาวุ ธเห็ นว่ าซาคนเยราเมเอล ในหั วเมื องของ อูลสิ5 นพระชนม์แล้ ว เขาก็ล้มทับ
คนเคไนต์
ดาบของเขาเองตายด้ วย
30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ใน 6ดั งนั5 น ซาอู ลก็ส5 ิ นพระชนม์

31

(OP) กดว QI:OK (OK) ยชว IR:PM (OM) ยชว IQ:IT; IR:RU (OV) วนฉ I:IT
(QU) กดว IP:PR; OI:Q; ยชว IO:IP (QI) กดว IQ:OO (I) I ซมอ OM:P; I พศด IU:I
(O) I ซมอ IP:PV; I พศด M:QQ (Q) O ซมอ I:T (P) วนฉ V:RP; IP:Q; I ซมอ IP:T
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หน้ า 637
I ซามู เอล QI
ราชโอรสทั5งสาม และผู้ ถืออาวุธ แผ่ นดิ นฟี ลิ สเตี ย เพื อประกาศ
ของพระองค์กส็ 5 ิ นชี วิต ตลอดจน ข่ าวนี5 ในเรือนรูปเคารพ และใน
คนของพระองค์ ท5 ั งสิ5 นก็ตายเสี ย ท่ามกลางประชาชนของเขา
ในวันเดียวกัน
10 เขาเอาเครื องอาวุ ธของพระ
7 เมื อคนอิ ส ราเอลซึ งอยู่ ฟาก องค์ บรรจุ ไว้ ในวิ ห ารของพระ
หุ บเขาข้ างโน้ น และผู้ ที อยู่ ฟาก อั ชทาโรท และมั ดพระศพของ
แม่ นาํ5 จอร์ แดนข้ างโน้ นเห็ นคน พระองค์ไว้ กับกําแพงเมืองเบธอิสราเอลหนีไป และเห็นว่ าซา- ชาน
อู ลกั บราชโอรสของพระองค์ ส5 ิ น 11 แต่ เมื อชาวยาเบชกิเลอาดได้
ชี พแล้ ว เขาก็ท5 ิ งบ้ านเมื องของ ยิ น ว่ า คนฟี ลิ ส เตี ยกระทํา อย่ า ง
เขาเสียหลบหนีไป คนฟี ลิสเตีย นั5 นกับซาอูล
ก็เข้ ามาอาศัยอยู่ ในนั5 น
12 ชายที กล้ าหาญทุ ก คนก็ ลุ ก
8อยู่ มาในวั นรุ่ งขึ5 น เมื อคน ขึ5 นเดิ นคื นยั งรุ่ งไปปลดพระศพ
ฟี ลิสเตียมาปลดเสื5 อผ้ าจากคนที ของซาอู ล และศพราชโอรสทั5 ง
ถู กฆ่ า ก็พบพระศพซาอู ลและ สามลงเสี ยจากกํา แพงเมื อง
ราชโอรสทั5งสามอยู่ บนภูเขากิล- เบธชาน และมาที เมื องยาเบช
โบอา
ถวายพระเพลิงเสียทีนั น
9พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล 13 เขาก็เก็บอั ฐิไปฝั งไว้ ที ใต้ ต้ น
และถอดเครื องอาวุ ธ ของพระ ไม้ แห่ งหนึ งในยาเบช และอด
องค์ออก ส่ งผู้ สื อสารออกไปทัว อาหารเจ็ดวัน

(V) O ซมอ I:OU (IU) ยชว K:II; วนฉ I:OK; O:IQ; I ซมอ K:Q; OI:V; O ซมอ OI:IO
(II) I ซมอ II:I-IQ (IO) I ซมอ II:I-II; O ซมอ O:P-K; O พศด IT:IP; ยรม QP:R
(IQ) ปฐก RU:IU; O ซมอ O:P-R; OI:IO-IP
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