
 
 

1 Sa-mu-ên 

Mục-đích: Để ghi lại cuộc đời của Sa-mu-ên, vị phán-
quan cuối cùng của Y-sơ-ra-ên; việc cai-trị và sự xuống 
dốc của Sau-lơ, vị vua đầu tiên; cùng sự chọn-lựa và 
chuẩn-bị của Đa-vít, vị vua oai-hùng nhất của Y-sơ-ra-ên 

Người viết: Có lẽ Sa-mu-ên viết 24 chương đầu, và sách 
gồm cả những phần viết từ các tiên-tri Na-than và Gát (1 
Sử ký 29.29)  

Ngày viết: Được Na-than và Gát biên soạn sau khi Sa-lô-
môn qua đời vào cuối năm 930 TC (Trước Christ giáng-
sinh) 

Bối-cảnh: Quyển sách nầy bắt đầu trong những ngày của 
các vị phán-quan và diễn-tả sự chuyển tiếp từ chế-độ 
thần-quyền (do Đức Chúa TRỜI hướng-dẫn) sang chế-độ 
quân-chủ (do một vị vua cai-trị). 

Câu gốc: “Và Đức GIA-VÊ phán cùng Sa-mu-ên: ‘Hãy 
lắng nghe tiếng nói của dân về mọi điều chúng nói với 
ngươi, vì chúng đã chẳng bác-bỏ ngươi, nhưng chúng đã 
bác-bỏ Ta làm vua trên chúng...Thì bây giờ, hãy lắng nghe 
tiếng nói của chúng; tuy nhiên, ngươi sẽ nghiêm-trọng làm 
chứng cùng chúng và nói cho chúng biết tục-lệ của vị vua 
sẽ trị-vì trên chúng.’ ” (8.7-8 9) 

Nhân-vật chính: Sa-mu-ên, Sau-lơ, Giô-na-than, Đa-vít 

Ý chính: Trên vô-tuyến truyền hình, chúng ta thường nghe 
lời tuyên-bố: “Vận động viên, chuẩn-bị!” Kế đó, chúng ta 
nghe tiếng súng nổ, là dấu-hiệu khởi-sự. Một đoàn vận 
động viên chạy đua, trong tình trạng căng-thẳng, thể hiện 
qua các bắp thịt và gương mặt, bắt đầu cuộc đua. Trong 
bất cứ một cuộc đua nào, khởi-sự đều quan-trọng, nhưng 
kết-thúc lại còn quan-trọng hơn. Thường người dẫn đầu 
dần dần đuối sức, rồi chìm lẫn vào trong đoàn chạy ở 
giữa. Sự bi-thảm cho người đã từng dẫn đầu là cuối cùng 
không thắng cuộc đua. 

1 Sa-mu-ên là quyển sách có những khởi-sự lớn...và có 
các kết-thúc bi-thảm. Nó khởi-sự với Ê-li làm thầy tế-lễ 
thượng-phẩm trong thời-đại các phán-quan. Là một lãnh-
tụ tôn-giáo, Ê-li chắc-chắn đã bắt đầu cuộc đời mình 
thông-giao gần-gũi với Đức Chúa TRỜI. Trong sự truyền-
thông với An-ne, và trong việc ông huấn-luyện Sa-mu-ên, 
con trai của An-ne, ông chứng-tỏ đã có một sự hiểu-biết 
rõ-ràng về các mục-đích và sự kêu-gọi của Đức Chúa 
TRỜI (chương 1, 3). Nhưng cuộc đời của ông chấm dứt 
trong sự ô-nhục khi những người con trai có tội phạm-
thượng bị Đức Chúa TRỜI xét phạt và rương giao-ước bất 
khả xâm-phạm rơi vào tay kẻ thù-nghịch (chương 4). Cái 
chết của Ê-li đánh dấu sự xuống dốc của ảnh-hưởng của 
thầy tế-lễ và sự chỗi lên của những đấng tiên-tri trong Y-
sơ-ra-ên. 

Sa-mu-ên đã được mẹ của mình là An-ne hiến-dâng cho 
việc phụng-sự Đức Chúa TRỜI. Người trở thành một 
trong các đấng tiên-tri lớn của Y-sơ-ra-ên. Người là một 
người cầu-nguyện, là người kết-thúc việc làm của các 
phán-quan, bắt đầu tổ-chức học-đường cho các đấng tiên-
tri, và xức-dầu cho những vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. 
Nhưng ngay cả Sa-mu-ên cũng không tránh khỏi một 
chung cuộc nghèo-nàn. Giống như gia-đình của Ê-li, các 
con trai của Sa-mu-ên cũng lìa bỏ Đức Chúa TRỜI; chúng 

lấy của hối-lộ và làm hư-hỏng công-lý. Dân-chúng bác-bỏ 
sự lãnh-đạo của các phán-quan và những thầy tế-lễ, và la-
hét đòi hỏi một vị vua “giống như những dân-tộc khác” có 
vua của họ (8.5). 

Sau-lơ cũng khởi-sự nhanh. Hình-vóc hấp-dẫn, đẹp trai 
(9.2) và khiêm-nhường (9.21; 10.22) là sự lựa chọn của 
Đức Chúa TRỜI cho làm vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên 
(10.24). Sự cai-trị ban đầu của người được đánh dấu bằng 
việc có lãnh-đạo (chương 11), sự dũng-cảm (chương 
14.46-48). Nhưng rồi có việc người không vâng lời Đức 
Chúa TRỜI (chương 15), trở nên ghen-tỵ và là người 
hoang-tưởng (chương 18, 19), cuối cùng quyền làm vua bị 
Đức Chúa TRỜI lấy mất (chương 16). Đời của Sau-lơ 
tiếp-tục xuống dốc. Mãi nghĩ đến việc giết Đa-vít (chương 
20-30), người tham-khảo cố-vấn của đồng-cốt (chương 
28), rồi cuối cùng tự-vẫn (chương 31). 

Giữa những biến-cố của cuộc đời Sau-lơ là sự khởi đầu 
của một người khác; đó là Đa-vít, một người theo tâm 
Đức Chúa TRỜI (13.14; 16.7). Đa-vít phục-dịch Sau-lơ 
(chương 16), giết chết Gô-li-át (chương 17), và trở thành 
một dũng-sĩ. Chúng ta sẽ chờ đợi đến sách 2 Sa-mu-ên 
mới thấy cách Đa-vít chấm dứt. 

Khi quý vị đọc 1 Sa-mu-ên, xin ghi chú sự chuyển tiếp từ 
thần-chủ đến quân-chủ, chuyện Đa-vít với Gô-li-át, Đa-vít 
với Giô-na-than, Đa-vít với A-bi-ga-in, và xin xem-xét 
ảnh-hưởng của các đấng tiên-tri. Cũng xin quý vị để ý đến 
việc của mình, người của Chúa, từ đầu đến cuối. 

Ghi chú: Trong Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, hai 
sách 1 Sa-mu-ên và 2 Sa-mu-ên là một sách Sa-mu-ên, 
nhưng Thánh Kinh phiên-bản Hy-ngữ—bản Bảy Mươi, 
chia sách Sa-mu-ên thành hai sách. 

 

  



 
 
A. Ê-LI VÀ SA-MU-ÊN (1.1-7.17) 

1. Sự ra đời, thời thơ-ấu của Sa-mu-ên (1.1-3.21) 

Đức Chúa TRỜI nhậm lời cầu-nguyện của An-ne xin một 
đứa con trai (1.1-1.20) 

1Bấy giờ có một người đàn-ông nọ ở Ra-ma-tha-im-
Xô-phim, trong xứ đồi núi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na, 
con trai của Giê-rô-ham, con trai của Ê-li-hu, con trai 

của Tô-hu, con trai của Xu-phơ, một người Ép-ra-im. 2Và 
ông ấy có hai người vợ: tên người vợ nầy là An-ne và tên 
người vợ kia là Phê-ni-na; Phê-ni-na có con-cái, nhưng 
An-ne không có đứa nào. 

3Bấy giờ, ông nầy đi lên từ thành của ông hàng năm để 
thờ-phượng và để dâng tế-vật cho Đức GIA-VÊ vạn-quân 
tại Si-lô. Và Hóp-ni và Phi-nê-a, là 2 người con trai của Ê-
li, là các thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ ở đó. 4Và khi tới 
ngày Ên-ca-na dâng tế-vật, người ban các phần chia cho 
Phê-ni-na vợ của mình và cho tất cả các đứa con trai và 
con gái của bà; 5nhưng cho An-ne, người ban một phần 
gấp đôi, vì người yêu An-ne, nhưng Đức GIA-VÊ đã đóng 
tử-cung(1) của bà. 6Tuy nhiên, kẻ cạnh-tranh bà thường 
trêu-chọc bà một cách cay-đắng để chọc-tức bà, vì Đức 
GIA-VÊ đã đóng tử-cung của bà. 7Và xảy ra năm nầy sau 
năm nọ, bà thường đi lên đến đền Đức GIA-VÊ bao nhiêu, 
thì Phê-ni-na càng trêu-chọc bà bấy nhiêu, vì vậy bà khóc 
và không chịu ăn. 8Lúc đó Ên-ca-na, chồng của bà, nói với 
bà: “An-ne, tại sao em khóc, và tại sao em không ăn, và tại 
sao tâm em buồn? Anh há không tốt với em hơn 10 đứa 
con trai sao?” 

9Đoạn An-ne đứng dậy sau khi ăn uống xong tại Si-lô. 
Bấy giờ thầy tế-lễ Ê-li đang ngồi trên ghế cạnh cột cửa 
đền-thờ Đức GIA-VÊ. 10Và bà, cay-đắng trong hồn, cầu-
nguyện cùng Đức GIA-VÊ và khóc đắng-cay. 11Và bà lập 
một lời thề và nói: “Ôi, Đức GIA-VÊ vạn-quân, nếu Chúa 
sẽ thật sự đoái xem sự thống-khổ của con đòi nầy của 
Chúa, xin nhớ đến con, và xin đừng quên con đòi nầy của 
Chúa, nhưng sẽ cho con đòi nầy của Chúa một đứa con 
trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức GIA-VÊ tất cả những 
ngày của đời nó, và dao cạo sẽ chẳng bao giờ được đến 
trên đầu nó.” 

12Ngay bấy giờ xảy ra, trong khi bà tiếp-tục cầu-nguyện 
trước mặt Đức GIA-VÊ, Ê-li nhìn xem cái miệng của bà. 
13Về phần An-ne, bà đang nói trong tâm của bà, chỉ có đôi 
môi bà di-động, nhưng người ta không nghe tiếng của bà. 
Vì vậy Ê-li tưởng bà say rượu. 14Thế thì, Ê-li nói với bà: 
“Ngươi sẽ làm cho ngươi say rượu bao lâu nữa? Hãy đi 
giã rượu đi!” 15Nhưng An-ne trả lời, nói: “Không, thưa 
chúa tôi, tôi là một người đàn-bà nghiêm-trang trong linh; 
tôi đã không say rượu nho hay rượu mạnh, nhưng tôi đã 
tuôn đổ hồn tôi ra trước mặt Đức GIA-VÊ. 16Xin đừng 
xem con đòi nầy của chúa như một người đàn-bà vô-lại; vì 
từ trước đến nay tôi nói vì tôi quan-tâm rất nhiều và vì tôi 
bị trêu-chọc.” 17Thế thì Ê-li trả lời, nói: “Hãy đi trong sự 
bình-an; xin Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên nhậm lời 
cầu-xin mà ngươi đã xin Ngài.” 18Và bà nói: “Xin cho con 
đòi nầy của chúa tìm được ân-huệ trong cái nhìn của 
chúa.” Thế là người đàn-bà lui ra, ăn uống, và nét mặt bà 

                                                 
1nghĩa là: không cho mang thai 

chẳng còn buồn nữa. 

19Đoạn họ dậy sớm vào buổi sáng và thờ-lạy trước mặt 
Đức GIA-VÊ, rồi lại trở về nhà của họ tại Ra-ma. Và Ên-
ca-na biết(2) An-ne vợ của mình, và Đức GIA-VÊ nhớ đến 
bà. 20Và xảy ra vào đúng thời-điểm, sau khi An-ne đã thọ-
thai, bà sinh ra một trai; bà đặt tên nó là Sa-mu-ên, nói: 
“Bởi vì tôi đã xin nó từ Đức GIA-VÊ.” 

An-ne làm trọn lời hứa của mình đối với Đức Chúa TRỜI 
(1.21-1.28) 

21Rồi ông Ên-ca-na đi lên với tất cả gia-hộ của ông để 
dâng tế-vật cho Đức GIA-VÊ hằng năm, và để thực hiện 
lời thề của ông. 22Nhưng An-ne không đi lên, vì bà nói 
với chồng của mình: “Em không muốn đi lên cho đến khi 
đứa nhỏ dứt sữa; lúc đó em sẽ đem nó đi, để nó có thể 
trình-diện trước mặt Đức GIA-VÊ và ở lại đó vĩnh-viễn.” 

23Và Ên-ca-na chồng của bà nói với bà: “Hãy làm điều 
mắt em thấy tốt nhất. Hãy ở lại cho đến khi em đã dứt sữa 
nó; chỉ nguyền-xin Đức GIA-VÊ xác-nhận lời của Ngài.” 
Vì vậy người đàn-bà ở lại nuôi-dưỡng con trai của mình 
cho đến khi bà dứt sữa nó. 24Bấy giờ khi bà đã dứt sữa nó, 
bà dẫn nó đi lên với mình, với 1 con bò đực 3 tuổi(3), 1 ê-
pha bột mì, và 1 bầu rượu nho và đưa nó đến đền Đức 
GIA-VÊ tại Si-lô, dẫu đứa bé còn nhỏ. 25Đoạn họ giết thịt 
con bò đực, và giao thằng nhỏ cho Ê-li. 26Và bà nói: “Ôi, 
thưa chúa tôi! Tôi chỉ hồn chúa đang sống mà thề, thưa 
chúa tôi, tôi là người đàn-bà đã đứng đây bên cạnh chúa, 
cầu-nguyện cùng Đức GIA-VÊ. 27Vì thằng nhỏ nầy, tôi đã 
cầu-nguyện; và Đức GIA-VÊ đã ban cho tôi điều cầu-xin 
mà tôi đã xin từ Ngài. 28Vì vậy, tôi cũng đã cho Đức GIA-
VÊ mượn nó, hễ khi nào nó còn sống, thì nó được cho 
Đức GIA-VÊ mượn.” Và nó thờ-lạy Đức GIA-VÊ ở đó. 

Lời cầu-nguyện cảm-tạ của An-ne (2.1-2.11) 

1Đoạn An-ne cầu-nguyện và nói: 
“Tâm con hân-hoan trong Đức GIA-VÊ; 
Sừng của con được nâng cao trong Đức GIA-VÊ 
Miệng con được rộng ra(4) chống lại những kẻ thù của 
con, 
Vì con vui-mừng trong sự cứu-rỗi của Chúa. 
2“Không có một đấng nào thánh như Đức GIA-VÊ, 
Thật ra, không có một ai ngoài Chúa, 
Cũng không có một Vầng Đá nào như Đức Chúa 
TRỜI chúng con.' 
3“Đừng nói nhiều một cách quá hãnh-diện như thế 
nữa,  
Đừng để lời kiêu-căng ra từ miệng của các ngươi; 
Vì Đức GIA-VÊ là một Đức Chúa TRỜI có kiến-
thức(5), 
Với Ngài các hành-động đều được cân-nhắc. 
4“Các cây cung của những kẻ mạnh đều bị gãy tan, 
Song những kẻ yếu-ớt đều thắt lưng bằng sức mạnh. 
5“Những kẻ đã no-nê phải làm mướn vì bánh, 
Song những kẻ đã đói đều ngưng đói. 
Thậm-chí kẻ hiếm muộn sinh ra bảy, 
Nhưng bà có nhiều con lại mòn-mỏi. 

                                                 
2nghĩa là: ăn nằm 
3bản khác: ba con bò đực 
4hay: nói mạnh-dạn 
5hay: một Đức Chúa TRỜI có sự hiểu-biết 

1 

2 

1 Sa-mu-ên 1.1-2.5 



 
 

6“Đức GIA-VÊ giết và làm cho sống;  
Ngài đem xuống tận Âm-phủ và đỡ lên. 
7“Đức GIA-VÊ khiến nghèo và giàu; 
Ngài đem xuống, Ngài cũng nâng lên. 
8“Ngài đỡ những kẻ nghèo-khó lên từ bụi-đất; 
Ngài nhấc những kẻ thiếu-thốn khỏi đóng tro, 
Để khiến họ ngồi với những người quí phái,  
Và kế-thừa một chỗ ngồi danh-dự; 
Vì các trụ của trái đất là của Đức GIA-VÊ, 
Và Ngài đã đặt thế-gian trên chúng. 
9“Ngài sẽ giữ chân những kẻ tin-kính của Ngài, 
Nhưng những kẻ ác bị im tiếng trong tối-tăm; 
Vì chẳng bởi sức mạnh mà người ta thắng. 
10“Những kẻ tranh-cạnh với Đức GIA-VÊ sẽ bị tan-
vỡ; 
Chống lại chúng Ngài sẽ làm sấm trong các tầng trời, 
Đức GIA-VÊ sẽ phán-xét các đầu cùng trái đất; 
Và Ngài sẽ ban sức mạnh cho vua của Ngài, 
Và sẽ nâng cao cái sừng(1) của Đấng được-xức-dầu 
của Ngài.” 

11Đoạn Ên-ca-na đi đến nhà của ông tại Ra-ma. Nhưng 
cậu bé hầu-việc Đức GIA-VÊ, trước mặt thầy tế-lễ Ê-li. 

Tội của các con trai của Ê-li (2.12-2.17) 

12Bấy giờ những con trai của Ê-li là những đồ vô-lại; 
chúng chẳng biết Đức GIA-VÊ 13và những tục-lệ của các 
thầy tế-lễ đối với dân. Khi một người nào đang hiến-dâng 
tế-vật, thì đầy-tớ của thầy tế-lễ đến trong lúc thịt đang 
luộc, trong tay cầm một cây chỉa ba. 14Đoạn nó đâm cái 
chỉa trong cái chảo, hay cái ấm, hay cái vạc, hay cái nồi; 
mọi thứ mà cái chỉa đem lên, thầy tế-lễ sẽ lấy cho chính 
ông ta. Chúng làm như vậy tại Si-lô đối với tất cả những 
người của Y-sơ-ra-ên đến đó. 15Cũng thế, trước khi người 
ta đốt mỡ, đầy-tớ của thầy tế-lễ đến nói với người đang 
hiến-tế: “Hãy đưa cho thầy tế-lễ thịt để nướng, vì ngài 
không muốn lấy thịt luộc từ ngươi, chỉ thịt sống thôi.” 
16Và nếu người ấy nói với nó: “Chắc-chắn người ta phải 
đốt hết mỡ trước, rồi sau đó hồn anh muốn lấy bao nhiêu 
cũng được” thì nó nói: “Không, nhưng ngươi sẽ đưa nó 
cho ta ngay bây giờ; còn nếu không, ta sẽ lấy nó bằng vũ-
lực.” 17Như vậy, tội các thanh-nam ấy rất nặng trước mặt 
Đức GIA-VÊ; vì những người ấy đã xem thường của-lễ 
của Đức GIA-VÊ. 

Sa-mu-ên phụng-sự Đức GIA-VÊ (2.18-2.21) 

18Bấy giờ Sa-mu-ên đang hầu-việc trước mặt Đức GIA-
VÊ, một cậu bé mặc áo-tế bằng vải lanh. 19Và mẹ của cậu 
thường may cho cậu một cái áo dài nhỏ và đem nó cho cậu 
từ năm nầy qua năm nọ, khi bà đi lên với chồng bà để hiến 
tế-vật hằng năm. 20Lúc đó Ê-li thường chúc-phước cho 
Ên-ca-na và vợ của ông, nói: “Xin Đức GIA-VÊ ban cho 
ngươi con cháu từ người đàn-bà nầy thế cho đứa được xin 
để cho Đức GIA-VÊ mượn.” Và họ đi về nhà riêng của 
họ. 21Và Đức GIA-VÊ thăm-viếng An-ne; bà thụ-thai và 
sinh 3 trai và 2 gái. Và cậu bé Sa-mu-ên lớn lên trước mặt 
Đức GIA-VÊ. 

Ê-li quở-trách những con trai của ông (2.22-2.26) 

22Bấy giờ Ê-li rất già; và ông nghe mọi điều các đứa con 

                                                 
1hay: xiển dương quyền-năng 

trai của ông đang gây ra cho tất cả Y-sơ-ra-ên, và thể nào 
chúng nằm với các bà phục-dịch nơi lối vào cửa của lều 
hội-kiến. 23Và ông nói với chúng: “Tại sao chúng bây làm 
những điều như vậy, những điều xấu-xa mà ta nghe từ tất 
cả những người nầy? 24Không, các con trai của ta ôi; vì 
cái phúc-trình không tốt mà ta nghe làm dân Đức GIA-VÊ 
phạm tội. 25Nếu một người phạm-tội chống lại một người 
khác, Đức Chúa TRỜI sẽ làm trung-gian cho nó; nhưng 
nếu một người phạm-tội chống Đức GIA-VÊ, thì ai có thể 
xin giùm cho nó?” Nhưng chúng không muốn nghe tiếng 
của cha chúng, vì Đức GIA-VÊ muốn cho chúng chết. 

26Bấy giờ cậu bé Sa-mu-ên đang lớn lên về tầm-vóc và 
trong ân-huệ với cả Đức GIA-VÊ lẫn người ta. 

Một tiên-tri nói với Ê-li (2.27-2.36) 

27Đoạn có một người của Đức Chúa TRỜI đến cùng Ê-li 
và nói với ông: “Đức GIA-VÊ phán như vầy: ‘Có phải Ta 
thực sự đã chẳng tỏ Ta ra cho nhà của tổ-phụ ngươi biết 
khi chúng ở trong Ê-díp-tô(2) trong xiềng xích cho nhà của 
Pha-ra-ôn ư? 28Và có phải Ta đã chẳng chọn chúng từ tất 
cả các chi-tộc Y-sơ-ra-ên để làm thầy tế-lễ của Ta, để đi 
lên đến bàn-thờ của Ta, để dâng hương-trầm, để mặc áo-tế 
trước mặt Ta; và có phải Ta đã chẳng ban cho nhà tổ-phụ 
của ngươi tất cả các của-lễ dùng lửa của những con trai Y-
sơ-ra-ên ư? 29Tại sao các ngươi đá tế-vật của Ta và của-lễ 
của Ta mà Ta đã truyền trong chỗ ngự của Ta, và trọng 
những đứa con trai của ngươi hơn Ta, bằng cách làm cho 
chính các ngươi mập với phần tốt nhất của mọi của-lễ của 
dân Y-sơ-ra-ên Ta?’ 30Vì thế GIA-VÊ Chúa TRỜI của Y-
sơ-ra-ên tuyên-bố: ‘Ta quả thật đã nói rằng nhà của ngươi 
và nhà của tổ-phụ ngươi sẽ bước đi trước mặt Ta mãi 
mãi’; nhưng bây giờ Đức GIA-VÊ tuyên-bố: ‘Ta quyết 
không giữ điều ấy nữa—vì những kẻ kính-trọng Ta, Ta sẽ 
kính-trọng, và những kẻ coi thường Ta sẽ bị xem nhẹ. 
31Này, các ngày sắp đến khi Ta sẽ bẻ sức-lực của ngươi 
và sức-lực của nhà tổ-phụ ngươi, để sẽ không có một 
người già nào trong nhà của ngươi. 32Và ngươi sẽ thấy 
cảnh khốn-cùng của nơi Ta ngụ, dầu cho mọi điều tốt-lành 
Ta làm cho Y-sơ-ra-ên; và một người già sẽ không ở trong 
nhà của ngươi mãi mãi. 33Tuy nhiên Ta sẽ không cắt đứt 
mọi người nam của ngươi khỏi bàn-thờ Ta để đôi mắt của 
ngươi bị hỏng vì khóc và hồn ngươi buồn rầu, và tất cả sự 
gia-tăng(3) của nhà ngươi đều sẽ chết ở vào thuở thanh 
xuân của đời. 34Và đây sẽ là dấu-hiệu cho ngươi mà nó sẽ 
đến cho hai con trai của ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a: vào 
cùng một ngày cả hai sẽ chết. 35Nhưng Ta sẽ dấy lên cho 
Ta một thầy tế-lễ trung-tín, nó sẽ làm theo điều trong tâm 
Ta và trong hồn Ta; rồi Ta sẽ cất cho nó một nhà vững-
bền, và nó sẽ bước đi trước mặt đấng được-xức-dầu của 
Ta luôn luôn. 36Rồi sẽ xảy ra mọi người còn lại trong nhà 
của ngươi sẽ đến mà bái nó xin một miếng bạc hay một ổ 
bánh, và nói: ‘Xin biệt-phái tôi vào một trong các văn-
phòng của thầy tế-lễ, ngõ hầu tôi có thể ăn một miếng 
bánh.” ’ ” 

Đức Chúa TRỜI gọi Sa-mu-ên phục-vụ Ngài (3.1-3.21) 

1Bấy giờ, cậu bé Sa-mu-ên đang hầu-việc Đức GIA-
VÊ trước mặt Ê-li. Và lời từ Đức GIA-VÊ đã là hiếm 
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1 Sa-mu-ên 2.6-3.1 



 
 
trong những ngày đó, các sự hiện-thấy không thường 
xuyên. 2Và xảy ra vào lúc đó trong khi Ê-li đang nằm 
xuống nơi chỗ của ông (bấy giờ mắt ông đã bắt đầu trở 
nên mờ và ông không thể thấy rõ), 3đèn của Đức Chúa 
TRỜI chưa tắt, và Sa-mu-ên đang nằm xuống trong đền-
thờ của Đức GIA-VÊ, nơi có rương của Đức Chúa TRỜI, 
4thì Đức GIA-VÊ gọi: “Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!” và người 
nói: “Có con đây!” 5Rồi người chạy tới Ê-li và thưa: “Có 
con đây, vì ông đã gọi con.” Nhưng ông nói: “Ta đã chẳng 
gọi; nằm xuống lại đi.” Vì vậy người đi và nằm xuống. 
6Rồi Đức GIA-VÊ lại gọi: “Sa-mu-ên!” Vì vậy Sa-mu-ên 
đứng dậy, đi tới Ê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi 
con.” Nhưng ông nói: “Ta đã không có gọi, con trai ta ơi, 
nằm xuống lại đi.” 7Bấy giờ, Sa-mu-ên chưa biết Đức 
GIA-VÊ, cũng chưa có lời của Đức GIA-VÊ được tỏ ra 
cho người biết. 8Thế là Đức GIA-VÊ lại gọi Sa-mu-ên lần 
thứ ba. Và người đứng dậy và đến cùng Ê-li, và thưa: “Có 
con đây, vì ông đã gọi con.” Lúc đó, Ê-li nhận ra rằng Đức 
GIA-VÊ đang gọi thằng nhỏ. 9Và Ê-li nói với Sa-mu-ên: 
“Hãy đi nằm xuống; và sẽ là nếu Ngài gọi con, thì con sẽ 
thưa: ‘Xin phán! Thưa Đức GIA-VÊ, vì kẻ tôi-tớ nầy của 
Chúa đang lắng nghe.’ ” Vì vậy Sa-mu-ên đi và nằm 
xuống nơi chỗ của mình. 

10Lúc đó, Đức GIA-VÊ đến, đứng, gọi như các lần trước: 
“Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên thưa: “Xin phán, vì kẻ 
tôi-tớ nầy của Chúa đang lắng nghe.” 11Đức GIA-VÊ 
phán cùng Sa-mu-ên: “Này, Ta sắp làm một điều trong Y-
sơ-ra-ên, mà cả hai lỗ tai của mọi kẻ khi nghe về nó đều sẽ 
bị lùng bùng. 12Vào ngày đó, Ta sẽ thực-hành việc chống 
lại Ê-li mọi điều Ta đã nói về nhà của nó, từ đầu cho đến 
cuối. 13Vì Ta đã nói cho nó biết rằng Ta sắp phán-xét nhà 
nó mãi mãi vì tội-lỗi mà nó đã biết, vì các con trai nó đã 
đem rủa-sả lên trên chính chúng nó và nó đã chẳng quở-
trách chúng. 14Bởi vậy Ta đã thề cùng nhà Ê-li rằng tội 
của nhà Ê-li mãi mãi sẽ không được chuộc bởi tế-vật hay 
của-lễ.” 

15Thế là Sa-mu-ên nằm xuống cho đến sáng. Đoạn người 
mở các cửa nhà của Đức GIA-VÊ. Nhưng Sa-mu-ên ngại 
thuật lại sự hiện-thấy cho Ê-li biết. 16Lúc đó Ê-li gọi Sa-
mu-ên và nói: “Sa-mu-ên, con trai của ta.” Người thưa: 
“Có con đây.” 17Và Ê-li nói: “Lời mà Ngài đã phán cùng 
con là gì? Xin đừng giấu ta. Xin Đức Chúa TRỜI gây ra 
cho con như thế, và còn nhiều hơn, nếu con giấu ta bất cứ 
một điều gì trong tất cả những lời mà Ngài đã phán cùng 
con.” 18Vì vậy, Sa-mu-ên nói cho ông biết mọi điều và 
không giấu ông bất cứ một điều gì cả. Và ông nói: “Ấy là 
Đức GIA-VÊ; xin để Ngài làm điều dường như tốt đối với 
Ngài.” 

19Như vậy Sa-mu-ên lớn lên, và Đức GIA-VÊ ở cùng 
người và chẳng để bất cứ một lời nào của người rơi xuống 
đất(1). 20Và tất cả Y-sơ-ra-ên từ Đan thậm chí đến Bê-e-
Sê-ba đều biết rằng Sa-mu-ên được xác-nhận là một đấng 
tiên-tri của Đức GIA-VÊ. 21Và Đức GIA-VÊ lại hiện ra 
tại Si-lô, bởi vì Đức GIA-VÊ tỏ chính Ngài ra cùng Sa-
mu-ên tại Si-lô bởi lời của Đức GIA-VÊ. 

2. Chiến-tranh với dân Phi-li-tin (4.1-7.17) 
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Dân Phi-li-tin đánh bại Y-sơ-ra-ên; cái chết của hai người 
con trai của Ê-li (4.1-4.15) 

1Như vậy lời của Sa-mu-ên đến cùng tất cả Y-sơ-ra-ên. 
Bấy giờ Y-sơ-ra-ên đi ra để nghinh-chiến dân Phi-li-tin 
và dàn trại cạnh Ê-bên-Ê-xe, trong khi dân Phi-li-tin 

dàn trại tại A-phéc. 2Và dân Phi-li-tin dàn đội hình 
nghinh-chiến Y-sơ-ra-ên. Khi chiến-trận lan-tràn, Y-sơ-ra-
ên bị đánh trước mặt dân Phi-li-tin, là dân giết khoảng 4 
ngàn binh lính tại chiến-trường. 3Khi quân-binh vào trong 
trại, các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên nói: “Tại sao hôm nay Đức 
GIA-VÊ đã đánh-bại chúng ta trước mặt dân Phi-li-tin? 
Chúng ta hãy đem cho chúng ta rương giao-ước của Đức 
GIA-VÊ từ Si-lô, để nó có thể đến ở giữa vòng chúng ta 
và giải-cứu chúng ta khỏi quyền-lực của những kẻ thù 
chúng ta.” 4Thế là quân-binh được sai đến Si-lô, và từ đó 
họ khiêng rương giao-ước của Đức GIA-VÊ vạn quân, 
Đấng ngự ở bên trên những chê-rúp; và 2 con trai của Ê-li, 
Hóp-ni và Phi-nê-a, ở đó với rương giao-ước của Đức 
Chúa TRỜI. 

5Và xảy ra khi rương giao-ước của Đức GIA-VÊ đến 
trong trại, thì tất cả Y-sơ-ra-ên đều la lên với tiếng hét lớn, 
đến rầm đất. 6Và khi dân Phi-li-tin nghe tiếng ồn ào la hét 
đó, chúng nói: “Tiếng ồn ào la hét lớn nầy trong trại của 
dân Hê-bơ-rơ là gì vậy?” Đoạn chúng hiểu rằng rương 
giao-ước của Đức GIA-VÊ đã đến trong trại. 7Và dân Phi-
li-tin sợ; vì chúng nói: “Ông TRỜI đã đến trong trại ấy.” 
Và chúng nói: “Khốn cho chúng ta! Vì trước đây không có 
cái gì đã xảy ra như cái nầy. 8Khốn cho chúng ta! Ai sẽ 
giải-cứu chúng ta khỏi bàn tay của các thần mạnh-mẽ nầy? 
Đây là các thần đã đánh hạ dân Ê-díp-tô với tất cả tai-họa 
trong vùng hoang-vu. 9Can-đảm lên và hãy làm đàn-ông(2), 
hỡi các người Phi-li-tin, e rằng các ngươi trở thành những 
kẻ nô lệ của dân Hê-bơ-rơ, như chúng đã là nô-lệ của các 
ngươi; vì thế, hãy làm đàn-ông và hãy chiến-đấu!” 10Vì 
vậy, dân Phi-li-tin chiến-đấu và Y-sơ-ra-ên bị đánh hạ, và 
mỗi người chạy trốn đến lều của mình(3), và cuộc tàn-sát 
rất khủng-khiếp; vì ở đó 30 ngàn bộ-binh của Y-sơ-ra-ên 
ngã gục. 11Và rương của Đức Chúa TRỜI bị cướp đi; 2 
con trai của Ê-li, Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết. 

12Bấy giờ, một người đàn-ông Bên-gia-min chạy từ trận-
tuyến đến Si-lô trong cùng một ngày, với quần-áo của hắn 
rách nát và bụi đất trên đầu của hắn. 13Khi hắn đến, kìa, 
Ê-li đang ngồi trên ghế ngồi kế bên đường thiết-tha theo 
dõi, bởi vì tâm ông đang run-sợ cho rương của Đức Chúa 
TRỜI. Thế là người ấy đến nói cho biết tin đó trong thành, 
tất cả thành đều khóc la. 14Khi Ê-li nghe tiếng ồn khóc la 
nầy, ông nói: “Tiếng động ồn ào nầy là gì vậy?” Lúc đó 
người ấy vội-vàng đến và nói cho Ê-li biết. 15Bấy giờ Ê-li 
đã được 98 tuổi và đôi mắt ông đã bị mờ đến nỗi ông 
không thể thấy được. 

Phi-li-tin cướp cái rương; cái chết của Ê-li (4.16-4.22) 

16Và người ấy nói với Ê-li: “Con là kẻ đã vừa đến từ trận-
tuyến. Thật ra, con đã trốn khỏi trận-tuyến hôm nay.” Và 
ông nói: “Các việc đã ra sao, hỡi con trai ta?” 17Thế thì 
người đem tin trả lời và nói: “Y-sơ-ra-ên đã tháo chạy 
trước dân Phi-li-tin, và cũng đã có một cuộc tàn-sát lớn 
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giữa quân-binh, và 2 con trai của ông, Hóp-ni và Phi-nê-a, 
cũng chết, và rương của Đức Chúa TRỜI đã bị cướp đi.” 
18Và xảy ra khi người ấy nói đến rương của Đức Chúa 
TRỜI, ông thì ngã bật ngửa khỏi ghế ngồi về phía sau bên 
cạnh cái cổng, cổ ông bị gãy, ông chết, vì ông già và nặng. 
Như vậy ông đã phán-xét Y-sơ-ra-ên trong 40 năm. 

19Bấy giờ, con dâu của ông, vợ của Phi-nê-a, đang có 
mang sắp sanh; và khi bà nghe tin rương của Đức Chúa 
TRỜI đã bị cướp đi, rằng cha chồng của mình và chồng 
của mình đã chết, thì bà quì gối xuống và đẻ, vì những cơn 
đau của bà đã đến trên bà. 20Vào lúc bà sắp chết, những 
người đàn-bà đứng cạnh bà nói với bà: “Đừng sợ, vì bà đã 
sinh ra một đứa con trai.” Nhưng bà không trả lời và 
không chú ý đến. 21Và bà gọi thằng nhỏ là Y-ca-bốt(1), 
nói: “Vinh-quang đã lìa khỏi Y-sơ-ra-ên,” vì rương của 
Đức Chúa TRỜI đã bị cướp đi và bởi cớ cha chồng của bà 
và chồng của bà. 22Và bà nói: “Vinh-quang đã lìa khỏi Y-
sơ-ra-ên, vì rương của Đức Chúa TRỜI đã bị cướp đi.” 

Đức Chúa TRỜI phạt dân Phi-li-tin (5.1-5.12) 

1Bấy giờ dân Phi-li-tin lấy rương của Đức Chúa TRỜI 
và đem nó từ Ê-bên-Ê-xe tới Ách-đốt. 2Đoạn dân Phi-

li-tin lấy rương của Đức Chúa TRỜI, đem nó đến đền Đa-
gôn(2), và đặt nó kề bên Đa-gôn. 3Khi dân Ách-đốt dậy 
sớm ngày hôm sau, kìa, Đa-gôn đã ngã úp mặt của nó 
xuống đất trước mặt rương của Đức GIA-VÊ. Thế là 
chúng lấy Đa-gôn và đặt lại nó ở chỗ của nó. 4Nhưng khi 
chúng dậy sớm sáng hôm sau, kìa, Đa-gôn đã ngã úp mặt 
của nó xuống đất trước mặt rương của Đức GIA-VÊ. Và 
cái đầu của Đa-gôn và cả các lòng bàn tay của những bàn 
tay nó đều bị chặt phăng nằm trên ngạch cửa; Đa-gôn chỉ 
còn lại có cái thân mình mà thôi. 5Vì thế các thầy tế-lễ của 
Đa-gôn và tất cả mọi người vào đền Đa-gôn đều không 
giẫm lên ngạch cửa của Đa-gôn tại Ách-đốt cho đến ngày 
nay. 

6Ngay bấy giờ tay của Đức GIA-VÊ là nặng(3) trên dân 
Ách-đốt, và Ngài tàn-phá chúng và đánh chúng với những 
khối u, tại cả Ách-đốt lẫn trong các lãnh-thổ của nó. 7Khi 
các người Ách-đốt thấy vậy, chúng nói: “Rương của 
THẦN của Y-sơ-ra-ên không được ở lại với chúng ta, vì 
tay Ngài khốc-liệt trên chúng ta và trên Đa-gôn thần của 
chúng ta.” 8Vì vậy, chúng sai mời tụ-họp với chúng tất cả 
những chúa-tể dân Phi-li-tin, rồi nói: “Chúng ta sẽ làm gì 
với rương của THẦN của Y-sơ-ra-ên?” Và chúng nói: 
“Hãy chuyền rương của THẦN của Y-sơ-ra-ên đến Gát.” 
Và chúng chuyền rương của Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-
ên. 9Và xảy ra sau khi chúng đã chuyền nó đi vòng quanh, 
bàn tay của Đức GIA-VÊ chống lại thành ấy với một sự 
hoảng-hốt rất lớn; và Ngài đánh hạ các người đàn-ông của 
thành ấy, cả trẻ lẫn già, đến nỗi các khối u phát ra trên 
chúng. 10Vì vậy chúng sai gửi rương của Đức Chúa TRỜI 
đến Éc-rôn. Và xảy ra khi rương của Đức Chúa TRỜI đến 
Éc-rôn, dân Éc-rôn kêu la lên: “Họ đã chuyền rương của 
THẦN của Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh đến ta, đặng giết ta 
và dân ta.” 11Vì thế, chúng sai mời tụ-họp tất cả những 
chúa-tể của dân Phi-li-tin và nói: “Hãy sai đem rương của 
THẦN của Y-sơ-ra-ên đi, và để nó trở về chỗ của nó, để 

                                                 
1nghĩa là: “không có vinh-quang” 
2Đa-gôn là một thần của dân Phi-li-tin 
3nghĩa là: không nương tay 

nó không thể giết ta và dân ta.” Vì có một sự hoảng-hốt 
chết-chóc khắp cả thành ấy; bàn tay của Đức Chúa TRỜI 
rất nặng ở đó. 12Và những người đã không chết thì bị đánh 
với các khối u, và tiếng kêu-la của thành lên đến tận trời. 

Dân Phi-li-tin trả lại cái rương (6.1-7.2) 

1Bấy giờ rương của Đức GIA-VÊ ở trong cánh đồng 
của dân Phi-li-tin trong 7 tháng. 2Và dân Phi-li-tin mời 

các thầy tế-lễ và các thầy bói đến, nói: “Chúng tôi sẽ làm 
gì với rương của GIA-VÊ? Hãy nói cho chúng tôi biết làm 
sao chúng tôi sẽ gửi nó đi đến chỗ của nó.” 3Và chúng nói: 
“Nếu các ngươi gửi rương của THẦN của Y-sơ-ra-ên đi, 
thì đừng gửi nó đi không; nhưng chắc-chắn các ngươi sẽ 
đáp lại Ngài một của-lễ chuộc lỗi. Lúc đó các ngươi sẽ 
được chữa lành và các ngươi sẽ được biết tại sao tay Ngài 
không rời khỏi các ngươi(4).” 4Khi đó chúng nói: “Cái gì sẽ 
là của-lễ chuộc lỗi, mà chúng tôi sẽ trả lại cho Ngài?” Và 
chúng nói: “Năm khối u bằng vàng và 5 con chuột bằng 
vàng theo số các chúa-tể của dân Phi-li-tin, vì cùng một 
bệnh dịch đã ở trên tất cả các ngươi và trên những chúa-tể 
của các ngươi. 5Vì vậy các ngươi sẽ làm những cục giống 
những khối u của các ngươi và những con giống những 
con chuột của các ngươi mà vẫn tàn-phá đất nầy, và các 
ngươi sẽ dâng vinh-quang cho THẦN của Y-sơ-ra-ên; có 
lẽ Ngài sẽ nhẹ tay Ngài trên các ngươi, những thần của các 
ngươi, và đất của các ngươi. 6Thế thì, tại sao các ngươi 
làm cứng tâm của các ngươi như dân Ê-díp-tô và Pha-ra-
ôn đã làm cứng tâm chúng? Khi Ngài đã đối-xử nghiêm-
khắc với chúng, há chúng đã chẳng cho phép dân ấy đi, và 
chúng đã ra đi rồi hay sao? 7Bởi vậy bây giờ, lấy và 
chuẩn-bị có 1 cái xe mới và 2 con bò cái còn cho bú, đã 
chưa từng mang một cái ách nào; rồi hãy thắng những con 
bò ấy vào cái xe, và bắt các con bò con của chúng về nhà, 
xa khỏi chúng. 8Và lấy rương của GIA-VÊ và đặt nó lên 
trên cái xe; và đặt các đồ bằng vàng mà các ngươi đáp lại 
Ngài một của-lễ chuộc lỗi trong một cái hộp cạnh bên nó. 
Đoạn tiễn nó đi để nó có thể đi. 9Rồi hãy theo dõi; nếu nó 
đi lên bởi con đường trong lãnh-thổ riêng của nó đến Bết-
Sê-mết, thì Ngài đã làm cho chúng ta điều xấu lớn nầy. 
Nhưng nếu không, thì chúng ta sẽ biết rằng ấy không phải 
là chính tay Ngài đã đánh hạ chúng ta; nó đã xảy ra cho 
chúng ta bởi tình-cờ.” 

10Rồi các người ấy làm như thế, bắt hai con bò cái còn 
cho bú và thắng chúng vào cái xe, nhốt những con bò con 
của chúng ở nhà. 11Rồi chúng để rương của Đức GIA-VÊ 
trên cái xe, và cái hộp có những con chuột bằng vàng và 
những cục giống các khối u của chúng. 12Và những con 
bò ấy đi đường thẳng trong con đường của Bết-Sê-mết; 
chúng đi dọc theo con đường cái, chúng vừa rống vừa đi, 
và chẳng xây qua bên hữu hay qua bên tả. Và các chúa-tể 
dân Phi-li-tin đi theo chúng đến biên-giới Bết-Sê-mết. 

13Bấy giờ, dân Bết-Sê-mết đang gặt lúa mì trong thung-
lũng, và họ ngước mắt mình lên, thấy cái rương, và vui-
mừng thấy nó. 14Rồi chiếc xe đến trong cánh đồng của 
Giô-suê người Bết-Sê-mết và đứng ở đó nơi có một hòn đá 
lớn; và họ bửa gỗ xe và hiến-dâng các con bò làm một 
của-lễ thiêu cho Đức GIA-VÊ. 15Và các người Lê-vi đem 
rương của Đức GIA-VÊ và cái hộp ở với nó xuống, trong 
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đó có các đồ bằng vàng, và đặt chúng ở trên hòn đá lớn, 
rồi những người đàn-ông ở Bết-Sê-mết dâng các của-lễ 
thiêu và hiến những tế-vật trong ngày đó lên Đức GIA-
VÊ. 16Khi 5 chúa-tể dân Phi-li-tin thấy điều đó, họ trở về 
Éc-rôn trong ngày đó. 

17Và đây là các khối u bằng vàng, mà dân Phi-li-tin trả lại 
làm một của-lễ chuộc lỗi cho Đức GIA-VÊ: 1 khối cho 
Ách-đốt, 1 khối cho Ga-xa, 1 khối cho Ách-ca-lôn, 1 khối 
cho Gát, 1 khối cho Éc-rôn; 18và các con chuột bằng vàng 
theo con số tất cả các thành của dân Phi-li-tin thuộc về 5 
chúa-tể, cả các thành có tường bọc lẫn các làng ngoài 
đồng. Hòn đá lớn trên đó họ để rương của Đức GIA-VÊ, 
là một bằng-chứng cho đến ngày nay trong cánh đồng của 
Giô-suê người Bết-Sê-mết. 

19Và Ngài đánh hạ một số người ở Bết-Sê-mết, vì chúng 
đã nhìn vào trong rương của Đức GIA-VÊ. Ngài đánh hạ 
tất cả dân đó là 50 ngàn 70 người; và dân đó khóc lóc vì 
Đức GIA-VÊ đã đánh hạ dân đó bằng một cuộc tàn-sát 
lớn-lao. 20Và các người ở Bết-Sê-mết nói: “Ai có thể 
đứng nổi trước mặt Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI thánh 
nầy? Và đến ai Ngài sẽ đi lên từ chúng ta?” 21Thế là họ 
sai các sứ-giả đến cùng cư-dân ở Ki-ri-át-Giê-a-rim, nói: 
“Dân Phi-li-tin đã đem trả lại rương của Đức GIA-VÊ; 
hãy xuống và lấy nó lên cùng quý ông.” 

1Những người ở Ki-ri-át-Giê-a-rim đến và lấy rương 
của Đức GIA-VÊ và đem nó vào trong nhà của A-bi-
na-đáp ở trên đồi, và biệt Ê-lê-a-sa ra, con trai của 

người, để giữ rương của Đức GIA-VÊ. 

2Và xảy ra từ cái ngày mà cái rương ở lại tại Ki-ri-át-Giê-
a-rim, thì thời-gian đã lâu, vì đã 20 năm; và tất cả nhà Y-
sơ-ra-ên đều than-khóc tìm Đức GIA-VÊ. 

Sa-mu-ên trở thành một vị phán-quan (7.3-7.17) 

3Lúc đó, Sa-mu-ên nói với tất cả nhà Y-sơ-ra-ên, rằng: 
“Nếu các ngươi trở lại cùng Đức GIA-VÊ với tất cả tâm 
của mình, thì hãy dẹp bỏ các thần xa lạ và tượng Ách-ta-
rốt khỏi giữa các ngươi, và hướng tâm của mình về Đức 
GIA-VÊ, và phục-vụ chỉ một mình Ngài; và Ngài sẽ giải-
thoát các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin.” 4Vì vậy, những 
con trai Y-sơ-ra-ên dẹp bỏ các tượng Ba-anh và Ách-ta-
rốt, và phục-vụ chỉ một mình Đức GIA-VÊ. 

5Đoạn Sa-mu-ên nói: “Hãy tập-hợp tất cả Y-sơ-ra-ên tại 
Mích-ba, và ta sẽ cầu-nguyện cùng Đức GIA-VÊ cho các 
ngươi.” 6Và họ tập-hợp tại Mích-ba, múc nước và đổ nó ra 
trước mặt Đức GIA-VÊ, và kiêng ăn vào ngày đó, và nói ở 
đó: “Chúng con đã phạm-tội cùng Đức GIA-VÊ.” Và Sa-
mu-ên phán-xét các con trai Y-sơ-ra-ên tại Mích-ba. 

7Bấy giờ khi dân Phi-li-tin nghe tin những con trai Y-sơ-
ra-ên đã tập-hợp tại Mích-ba thì các chúa-tể của dân Phi-
li-tin đi lên chống Y-sơ-ra-ên. Và khi những con trai Y-sơ-
ra-ên nghe nó, thì họ sợ dân Phi-li-tin. 8Lúc đó những con 
trai Y-sơ-ra-ên nói với Sa-mu-ên: “Xin đừng ngưng kêu-
cầu GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta cho chúng tôi, 
để Ngài có thể giải-cứu chúng ta khỏi tay dân Phi-li-tin.” 
9Và Sa-mu-ên bắt một con chiên con còn bú, rồi dâng nó 
làm một của-lễ thiêu toàn-bộ lên cho Đức GIA-VÊ; và Sa-
mu-ên kêu-cầu Đức GIA-VÊ cho Y-sơ-ra-ên, và Đức 
GIA-VÊ trả lời người. 10Bấy giờ Sa-mu-ên đang dâng lên 

của-lễ thiêu, dân Phi-li-tin kéo đến gần để đánh Y-sơ-ra-
ên. Nhưng Đức GIA-VÊ làm sấm-sét với tiếng sấm lớn 
vào ngày đó chống lại dân Phi-li-tin và làm chúng lầm-lẫn, 
đến nỗi chúng bị đánh tan trước mặt Y-sơ-ra-ên. 11Và 
những người Y-sơ-ra-ên kéo ra từ Mích-ba và đuổi theo 
dân Phi-li-tin, đánh chúng xa đến phía dưới Bết-Cạt. 

12Đoạn Sa-mu-ên lấy một hòn đá, đặt nó giữa khoảng 
Mích-ba và Sen, và đặt tên nó là Ê-bên-Ê-xe(1); nói: “Lâu 
nay Đức GIA-VÊ đã giúp-đỡ chúng ta.” 13Thế là dân Phi-
li-tin bị chế-ngự và chúng không còn đến bên trong biên-
giới của Y-sơ-ra-ên nữa. Và bàn tay của Đức GIA-VÊ 
chống lại dân Phi-li-tin tất cả các ngày của Sa-mu-ên. 
14Và các thành mà dân Phi-li-tin đã lấy từ Y-sơ-ra-ên đều 
được phục-hồi cho Y-sơ-ra-ên, từ Éc-rôn tới cả Gát; và Y-
sơ-ra-ên giải-phóng lãnh-thổ của mình khỏi tay dân Phi-li-
tin. Vì vậy có hòa-bình giữa Y-sơ-ra-ên và dân A-mô-rít. 

15Bấy giờ, Sa-mu-ên phán-xét Y-sơ-ra-ên trong tất cả 
những ngày của đời ông. 16Và ông thường đi hằng năm 
quanh Bê-tên, Ghinh-ganh, và Mích-ba; và ông phán-xét 
Y-sơ-ra-ên tại tất cả những chỗ nầy. 17Đoạn ông trở về 
Ra-ma, vì nhà của ông ở đó, và ở đó ông phán-xét Y-sơ-
ra-ên; và ở đó ông dựng một bàn-thờ cho Đức GIA-VÊ. 

B. SA-MU-ÊN VÀ SAU-LƠ (8.1-15.35) 

1. Sau-lơ thành vua của Y-sơ-ra-ên (8.1-12.25) 

Dân chúng đòi vua (8.1-8.22) 

1Rồi xảy ra khi Sa-mu-ên đã già, ông chỉ-định các con 
trai của ông làm các phán-quan cho Y-sơ-ra-ên. 2Bấy 

giờ tên người con trai đầu là Giô-ên, và tên người con trai 
thứ nhì là A-bi-gia; họ đang phán-xét tại Bê-e-Sê-ba. 3Tuy 
nhiên, các người con trai của ông chẳng bước đi theo 
đường-lối của ông, nhưng quay qua một bên để đuổi theo 
lợi-lộc bất lương, ăn của hối-lộ, và làm đồi-bại công-lý. 

4Đoạn tất cả các trưởng-lão của Y-sơ-ra-ên họp nhau lại 
và đến cùng Sa-mu-ên tại Ra-ma; 5và họ nói với ông: 
“Này, ông đã già đi, và những người con trai của ông 
chẳng bước đi theo đường-lối của ông. Bây giờ, xin chỉ-
định một vì vua cho chúng tôi để phán-xét chúng tôi như 
tất cả các quốc-gia.” 6Nhưng điều ấy là xấu-xa trong cái 
nhìn của Sa-mu-ên khi họ nói: “Hãy cho chúng tôi một vì 
vua để phán-xét chúng tôi.” Và Sa-mu-ên cầu-nguyện 
cùng Đức GIA-VÊ. 7Và Đức GIA-VÊ phán cùng Sa-mu-
ên: “Hãy lắng nghe tiếng nói của dân về mọi điều chúng 
nói với ngươi, vì chúng đã chẳng bác-bỏ ngươi, nhưng 
chúng đã bác-bỏ Ta làm vua trên chúng. 8Y như tất cả các 
việc mà chúng đã làm từ ngày Ta đã đem chúng lên từ Ê-
díp-tô cho đến ngày nầy—trong đó chúng đã bỏ rơi Ta và 
phục-vụ các thần khác—cũng như thế chúng đang gây ra 
cho ngươi. 9Thì bây giờ, hãy lắng nghe tiếng nói của 
chúng; tuy nhiên, ngươi sẽ nghiêm-trọng làm chứng cùng 
chúng và nói cho chúng biết tục-lệ của vị vua sẽ trị-vì trên 
chúng.” 

10Thế thì Sa-mu-ên nói tất cả các lời của Đức GIA-VÊ 
cho các người đã xin ông một vì vua. 11Và ông nói: “Đây 
sẽ là tục-lệ của vì vua sẽ trị-vì trên các ngươi: người sẽ bắt 
con trai của các ngươi và đặt chúng trong các cỗ xe của 
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người cho chính người và ở giữa vòng các kỵ-binh của 
người, và chúng sẽ chạy phía trước các cỗ xe của người. 
12Và người sẽ bổ-nhiệm cho người các chỉ-huy-trưởng 
của hằng ngàn và của hằng năm chục, và để làm việc cày 
bừa của người, để gặt mùa của người, để làm các vũ-khí 
chiến-tranh của người và đồ thiết-bị cho các cỗ xe của 
người. 13Người cũng sẽ bắt con gái của các ngươi làm thợ 
chế dầu thơm, làm đầu bếp, và thợ làm bánh. 14Và người 
sẽ lấy cái tốt nhất của đồng-ruộng của các ngươi, vườn 
nho của các ngươi, và vườn ô-li-ve của các ngươi, và ban 
chúng cho tôi-tớ của người. 15Và người sẽ lấy một-phần-
mười hạt giống của các ngươi và của các vườn nho của 
các ngươi, và ban cho sĩ-quan của người và tôi-tớ của 
người. 16Người cũng sẽ bắt đầy-tớ nam của các ngươi và 
đầy-tớ nữ của các ngươi, trai tráng giỏi nhất của các 
ngươi, và lừa của các ngươi, và dùng vào việc của người. 
17Người sẽ lấy một-phần-mười từ những bầy chiên của 
các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành tôi-tớ của 
người. 18Rồi các ngươi sẽ kêu la trong ngày đó bởi cớ vua 
của các ngươi, mà các ngươi đã chọn cho chính các ngươi, 
nhưng Đức GIA-VÊ sẽ không trả lời các ngươi trong ngày 
đó.” 

19Tuy nhiên dân chúng đã không chịu lắng nghe tiếng nói 
của Sa-mu-ên, và chúng nói: “Không, nhưng sẽ phải có 
một vì vua trên chúng tôi, 20để chúng tôi cũng được giống 
như tất cả các quốc-gia, để vua chúng tôi có thể phán-xét 
chúng tôi và đi ra trước chúng tôi và đánh các trận-chiến 
của chúng tôi.” 21Bấy giờ sau khi Sa-mu-ên đã nghe tất cả 
những lời của dân-chúng, ông lặp lại chúng trong khi Đức 
GIA-VÊ nghe. 22Và Đức GIA-VÊ phán cùng Sa-mu-ên: 
“Hãy lắng nghe tiếng nói của chúng và lập một vua để trị-
vì chúng.” Vì vậy Sa-mu-ên nói với các người Y-sơ-ra-ên: 
“Mỗi người hãy đi đến thành của mình.” 

Sau-lơ đi tìm các con lừa của cha của ông (9.1-9.14) 

1Bấy giờ có một người Bên-gia-min tên là Kích, con 
trai của A-bi-ên, con trai Xê-rô, con trai Bê-cô-rát, con 
trai A-phi-ác, con trai của một người Bên-gia-min, một 

người nam to lớn có nhiều tiền-của. 2Và người có một 
người con trai, tên là Sau-lơ, đẹp trai và hảo-hạng, và 
không có ai đẹp trai hơn người ở giữa vòng các con trai Y-
sơ-ra-ên; từ vai người trở lên, người cao hơn bất cứ một 
người nào khác trong dân-chúng. 

3Bấy giờ, các con lừa của Kích, cha của Sau-lơ, bị lạc. Vì 
vậy Kích nói với Sau-lơ con trai của ông: “Bây giờ hãy 
đem một trong các đầy-tớ với con, hãy chỗi dậy, đi kiếm 
những con lừa.” 4Và người đi ngang qua xứ đồi núi Ép-ra-
im và đi ngang qua đất của Sa-li-sa, nhưng họ không tìm 
được chúng. Lúc đó họ ngang qua đất của Sa-lim, nhưng 
chúng không có ở đó. Đoạn người đi ngang qua đất của 
những người Bên-gia-min, nhưng họ không tìm được 
chúng. 

5Khi họ đến xứ Xu-phơ, Sau-lơ nói với đầy-tớ của mình 
đang đi với mình: “Hãy đến, và chúng ta trở về, e rằng cha 
ta hết lo về những con lừa mà lại trở nên lo-lắng cho 
chúng ta.” 6Và nó nói với người: “Kìa, bây giờ, có một 
người của Đức Chúa TRỜI trong thành nầy, và người ấy 
được mọi người tôn-kính; mọi điều ông nói chắc-chắn đều 
thành sự thật. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông 
có thể nói cho chúng ta biết về hành-trình mà chúng ta đã 

ra đi.” 7Đoạn Sau-lơ nói với đầy-tớ của mình: “Nhưng 
này, nếu chúng ta đi, chúng ta sẽ đem cho người ấy cái gì? 
Vì bánh trong bao của chúng ta đã hết rồi, và không có 
một món quà nào để đem cho người của Đức Chúa TRỜI. 
Chúng ta có cái gì?” 8Và đứa đầy-tớ lại trả lời Sau-lơ, 
rằng: “Này, tôi có trong tay tôi một phần tư siếc-lơ bạc; tôi 
sẽ đưa nó cho người của Đức Chúa TRỜI ấy, rồi người sẽ 
nói cho chúng ta biết đường-lối của chúng ta.” 9(Thuở 
xưa, trong Y-sơ-ra-ên, khi một người đi khẩn-cầu Đức 
Chúa TRỜI, thì người ấy có thói quen nói: “Đi, chúng ta 
hãy đến đấng tiên-kiến(1)”; vì trước kia đấng tiên-tri bây 
giờ được gọi là đấng tiên-kiến.) 10Lúc đó Sau-lơ nói với 
đầy-tớ của mình: “Nói hay; này, chúng ta hãy đi.” Vì vậy, 
họ đi đến thành nơi có người của Đức Chúa TRỜI ấy. 

11Khi họ đi lên dốc đến thành, họ gặp các thanh-nữ đi ra 
để múc nước, và nói với chúng: “Đấng tiên-kiến có ở đây 
không?” 12Chúng trả lời họ và nói: “Có; hãy xem, ông ấy 
ở đằng trước mấy anh. Bây giờ hãy nhanh lên, vì ông ấy 
đã đến trong thành hôm nay, vì người ta có hiến-tế trên 
chỗ cao hôm nay. 13Ngay khi mấy anh vào thành, mấy 
anh sẽ tìm thấy ông ấy, trước khi ông ấy đi lên tới chỗ cao 
để ăn, vì người ta sẽ không ăn cho đến khi ông ấy đến, bởi 
vì ông ấy phải chúc phước cho tế-vật; sau đó, các người đã 
được mời sẽ ăn. Vì thế bây giờ, hãy đi lên đi, vì mấy anh 
sẽ tìm được ông ấy ngay.” 14Thế là họ đi lên tới thành. 
Khi họ vào trong thành, kìa, Sa-mu-ên đang đi ra về 
hướng họ để lên tới chỗ cao. 

Đức Chúa TRỜI lựa người cho làm vua (9.15-9.27) 

15Bấy giờ, một ngày trước khi Sau-lơ đến, Đức GIA-VÊ 
đã tỏ ra cho Sa-mu-ên biết, rằng: 16“Vào giờ nầy ngày 
mai, Ta sẽ sai đến cùng ngươi một người nam từ đất Bên-
gia-min, và ngươi sẽ xức-dầu cho nó làm kẻ cai-trị dân Y-
sơ-ra-ên của Ta; và nó sẽ giải-phóng dân Ta khỏi tay dân 
Phi-li-tin. Vì Ta đã đoái-hoài dân Ta, vì tiếng kêu-la của 
chúng đã thấu đến Ta.” 17Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Đức 
GIA-VÊ bảo ông: “Đó là người mà Ta đã nói với ngươi! 
Người nầy sẽ cai-trị dân Ta.” 18Lúc đó Sau-lơ đến gần Sa-
mu-ên trong cổng, và nói: “Xin cho tôi biết nhà của đấng 
tiên-kiến ở đâu.” 19Và Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ, rằng: “Ta 
là người tiên-kiến. Hãy đi lên trước ta đến chỗ cao kia, vì 
các ngươi sẽ ăn với ta hôm nay; rồi vào buổi sáng mai, ta 
sẽ cho ngươi đi và sẽ nói cho ngươi biết mọi điều ở trong 
tâm-trí của ngươi. 20Còn các con lừa đã mất 3 ngày qua, 
đừng đặt tâm-trí của ngươi vào chúng, vì chúng đã được 
tìm ra rồi. Và cho ai mọi điều đáng ước-ao tại Y-sơ-ra-ên? 
Ấy không phải là cho ngươi và cho tất cả gia-hộ của cha 
ngươi hay sao?” 21Và Sau-lơ trả lời và nói: “Tôi há không 
phải là một người Bên-gia-min, của chi-tộc nhỏ nhất trong 
các chi-tộc Y-sơ-ra-ên, và gia-đình tôi là nhỏ nhất trong 
tất cả gia-đình của chi-tộc Bên-gia-min hay sao? Thì cớ 
sao ông lại nói với tôi theo cách nầy?” 

22Đoạn, Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và đứa tớ trai của người 
theo, đem họ vào trong phòng họp lớn, và cho họ chỗ ngồi 
ở đầu những người đã được mời, chừng 30 người. 23Và 
Sa-mu-ên nói với đầu-bếp: “Bưng phần mà ta đã trao cho 
ngươi, phần mà ta đã nói với ngươi ‘Để riêng nó ra.’ ” 
24Rồi người đầu-bếp lấy cái chân với thứ ở trên nó và đặt 
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nó trước mặt Sau-lơ. Và Sa-mu-ên nói: “Đây là cái đã 
được để dành! Đặt nó trước mặt ngươi và ăn đi, bởi vì nó 
đã được cất giữ cho ngươi cho đến thời-điểm đã định, vì ta 
đã nói ta đã mời các người ấy.” Thế là Sau-lơ ăn với Sa-
mu-ên vào ngày đó. 

25Khi họ đi xuống từ chỗ cao vào trong thành, Sa-mu-ên 
trò chuyện với Sau-lơ trên tầng nóc nhà(1). 26Và họ thức-
dậy sớm; và xảy ra lúc hừng đông Sa-mu-ên gọi Sau-lơ 
trên tầng nóc nhà: “Hãy thức dậy, để ta có thể đưa ngươi 
đi.” Thế là Sau-lơ chỗi dậy, rồi người và Sa-mu-ên cả hai 
cùng đi ra vào trong đường-phố. 27Khi họ đang đi xuống 
đến rìa thành đó, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hãy bảo đứa 
đầy-tớ rằng nó có thể đi trước chúng ta và đi tiếp luôn, 
nhưng bây giờ ngươi cứ đứng lại, để ta có thể công-bố lời 
của Đức Chúa TRỜI cho ngươi.” 

Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua (10.1-10.16) 

1Đoạn Sa-mu-ên lấy một bình thắt cổ có dầu ra, đổ 
nó trên đầu người, hôn người, rồi nói: “Há Đức 
GIA-VÊ đã chẳng xức-dầu cho ngươi làm người 

cai-trị trên tài sản riêng của Ngài(2) hay sao? 2Khi ngươi 
rời khỏi ta ngày hôm nay, lúc đó người sẽ gặp 2 người gần 
mộ Ra-chên trong lãnh-thổ Bên-gia-min tại Xết-sa; và 
chúng sẽ nói với ngươi: ‘Những con lừa ngươi đã đi tìm 
đã được tìm ra rồi. Bây giờ, kìa, cha người đã hết lo về 
những con lừa mà lại khắc-khoải vì các ngươi, nói: “Ta sẽ 
phải làm gì về con trai của ta?” 3Đoạn, từ chỗ đó ngươi sẽ 
đi tiếp xa hơn, rồi ngươi sẽ đến xa tận cây sồi của Tha-bô; 
và ở đó có 3 ông đi lên đến Đức Chúa TRỜI tại Bê-tên sẽ 
gặp ngươi, người nầy chở 3 con dê non, người kia mang 3 
ổ bánh, còn người nọ mang 1 bầu rượu nho; 4và chúng sẽ 
chào ngươi và cho ngươi 2 ổ bánh, mà ngươi sẽ nhận từ 
tay chúng. 5Sau đó, ngươi sẽ đến cái đồi của Đức Chúa 
TRỜI, nơi có cái đồn Phi-li-tin; rồi sẽ là vừa khi ngươi đã 
đến đó tới thành đó, thì ngươi sẽ gặp một đoàn các đấng 
tiên-tri đi xuống từ chỗ cao với đàn hạc, trống cơm, ống 
sáo, và đàn lia chơi trước mặt họ; và họ sẽ đang nói tiên-
tri(3). 6Đoạn Linh của Đức GIA-VÊ sẽ đến trên ngươi 
mạnh-mẽ, rồi ngươi sẽ nói tiên-tri(4) với họ và được đổi 
thành một người khác. 7Và sẽ là khi các dấu-hiệu nầy đến 
cùng ngươi, thì ngươi hãy làm cho ngươi điều mà tay 
ngươi tìm thấy(5); vì Đức Chúa TRỜI ở cùng ngươi. 8Và 
ngươi sẽ đi xuống đến Ghinh-ganh trước ta; và hãy xem, 
ta sẽ đi xuống đến cùng ngươi để hiến-dâng các của-lễ 
thiêu và hiến-tế các của-lễ bình-an. Ngươi sẽ chờ 7 ngày 
cho đến khi ta đến cùng ngươi và chỉ cho ngươi điều 
ngươi phải làm.” 

9Rồi đã xảy ra khi người xây lưng của mình lại để lìa khỏi 
Sa-mu-ên, thì Đức Chúa TRỜI đổi cho người một tâm 
khác; và tất cả các dấu-hiệu đó đều xảy ra trong ngày đó. 

                                                 
1Bản Hy-ngữ Bảy Mươi thêm: rồi họ trải giường ra cho Sau-lơ 
trên tầng nóc nhà, người bèn ngủ. 
2có bản thêm: “Ngươi phải ngự-trị trên dân của Đức GIA-VÊ và 
ngươi phải giải-phóng chúng khỏi tay của những kẻ thù-nghịch 
của chúng tất cả chung quanh. Này, đây phải là dấu-hiệu cho 
ngươi rằng Đức GIA-VÊ đã xức-dầu cho ngươi làm người cai-trị 
di-sản Ngài… 
3có bản thêm: ở trong tình-trạng cực kỳ kích-động 
4có bản thêm: sẽ ở trong một tình-trạng cực kỳ kích-động nói tiên-
tri đi cùng với họ và ... 
5nghĩa là: làm cho mình điều mà cơ hội cho phép 

10Khi 2 người đến cái đồi ở đó, kìa, một đoàn các đấng 
tiên-tri gặp người; Linh của Đức Chúa TRỜI đến trên 
người mạnh-mẽ, đến nỗi người nói tiên-tri ở giữa họ(6). 
11Và đã xảy ra khi tất cả những kẻ đã biết người trước kia 
thấy rằng bây giờ người nói tiên-tri với các đấng tiên-tri, 
thì người ta nói với nhau: “Cái gì đã xảy ra cho con trai 
của Kích? Sau-lơ cũng ở giữa các đấng tiên-tri ư?” 12Một 
người ở đó trả lời, nói: “Bây giờ, ai là cha của họ?” Vì thế 
nó trở thành một câu tục-ngữ: “Sau-lơ cũng ở giữa vòng 
các đấng tiên-tri ư?” 13Khi người đã nói tiên-tri xong(7), 

người đến chỗ cao ấy. 

14Bấy giờ, chú của Sau-lơ nói với người và đầy-tớ của 
người: “Các ngươi đã đi đâu vậy?” Và người nói: “Đi 
kiếm những con lừa. Khi chúng tôi tin rằng chúng đã 
không có thể kiếm ra được, chúng tôi đã đi đến Sa-mu-
ên.” 15Và chú của Sau-lơ nói: “Xin nói cho chú biết Sa-
mu-ên đã nói với cháu điều gì.” 16Thế là Sau-lơ nói với 
chú của mình: “Ông ấy đã nói cho chúng tôi biết rõ rằng 
những con lừa đã được tìm ra rồi.” Nhưng người không 
nói cho chú của mình biết về vấn-đề vương-quốc mà Sa-
mu-ên đã đề-cập. 

Dân-chúng chấp-nhận Sau-lơ làm vua (10.17-10.27) 

17Sau đó Sa-mu-ên triệu tập dân-chúng tới Đức GIA-VÊ 
tại Mích-ba; 18và người nói với những con trai Y-sơ-ra-
ên: “Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, phán 
như vầy: ‘Ta đã đem Y-sơ-ra-ên lên từ Ê-díp-tô, và Ta đã 
giải-phóng các ngươi khỏi bàn tay dân Ê-díp-tô, và khỏi 
bàn tay tất cả các vương-quốc đã đang áp-bức các ngươi.’ 
19Nhưng hôm nay các ngươi đã bác-bỏ Đức Chúa TRỜI 
của các ngươi, Đấng giải-cứu các ngươi khỏi tất cả các 
hoạn-nạn của các ngươi và những cảnh khốn-cùng của các 
ngươi; vậy mà các ngươi đã nói: ‘Không, nhưng hãy đặt 
một vì vua trên chúng tôi!’ Vì thế, bây giờ, các ngươi hãy 
trình-diện trước mặt Đức GIA-VÊ theo các chi-tộc các 
ngươi và theo các bộ-tộc các ngươi.” 

20Như vậy, Sa-mu-ên đem tất cả các chi-tộc của Y-sơ-ra-
ên đến gần, rồi chi-tộc Bên-gia-min được chọn ra bởi bốc 
thăm. 21Đoạn ông đem chi-tộc Bên-gia-min đến gần theo 
các gia-đình của chi-tộc, rồi gia-đình của Mát-ri được 
chọn(8). Rồi Sau-lơ con trai của Kích được chọn; nhưng khi 
họ kiếm người, họ không thể tìm ra người. 22Vì thế họ lại 
cầu-vấn thêm Đức GIA-VÊ: “Người ấy đã đến đây chưa?” 
Thế là Đức GIA-VÊ phán: “Kìa, nó đang ẩn mình cạnh 
đồ-đạc.” 23Vì vậy họ chạy bắt người từ chỗ đó, và khi 
người đứng ở giữa dân-chúng, thì người cao hơn bất cứ 
một người nào trong dân-chúng từ vai người trở lên. 24Và 
Sa-mu-ên nói với tất cả dân-chúng: “Các người có thấy 
người mà Đức GIA-VÊ đã chọn không?” Chắc chắn 
không có một ai giống như người ở giữa tất cả dân-
chúng.” Thế là tất cả dân-chúng la lên và nói: “Vạn-tuế bệ 
hạ!” 25Lúc đó Sa-mu-ên cho dân-chúng biết các giới-luật 

                                                 
6có bản thêm: người bèn rơi vào trong hành-động tiên-tri cực-kỳ 
kích-động đi cùng với họ 
7có bản: Khi hành-động tiên-tri cực-kỳ kích-động của người đã 
chấm dứt, ...  
8có bản thêm: bởi bốc thăm. Cuối cùng ông đem gia-đình những 
người Mát-ri đến gần người đàn-ông nầy đến người đàn-ông kia, 
rồi Sau-lơ con trai Kích được chọn ra bởi bốc thăm. 
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của vương-quốc(1), và viết chúng trong một quyển sách, rồi 
để nó trước mặt Đức GIA-VÊ. Đoạn, Sa-mu-ên cho tất cả 
dân-chúng đi, mỗi người về nhà của mình. 26Và Sau-lơ 
cũng đi về nhà của mình tại Ghi-bê-a; rồi những người 
dũng-cảm có tâm họ mà Đức Chúa TRỜI đã đụng đến đều 
đi với ông. 27Nhưng có những đồ vô-lại nói: “Làm sao 
người nầy có thể giải-phóng chúng ta?” Chúng khinh-khi 
ông và đã chẳng đem cho ông bất cứ một món quà nào. 
Nhưng ông cứ lặng-thinh. 

Sau-lơ đánh bại quân-đội Am-môn (11.1-11.15) 

1Bấy giờ Na-hách người Am-môn(2), đi lên bao vây 
Gia-be ở xứ Ga-la-át; rồi tất cả các người Gia-be 
nói với Na-hách: “Hãy lập một giao-ước với chúng 

tôi, rồi chúng tôi sẽ phục-vụ ông.” 2Nhưng Na-hách, 
người Am-môn, nói với chúng: “Ta sẽ lập với các ngươi 
với điều-kiện nầy rằng: ta sẽ móc mắt hữu của mỗi một 
người các ngươi ra, và như vậy ta sẽ làm nó thành một sự 
sỉ-nhục cho tất cả Y-sơ-ra-ên.” 3Và các trưởng-lão Gia-be 
nói với hắn: “Xin để chúng tôi yên trong 7 ngày, để chúng 
tôi có thể sai các sứ-giả đi khắp lãnh-thổ Y-sơ-ra-ên. Sau 
đó, nếu không có một ai để giải-thoát chúng tôi, thì chúng 
tôi sẽ đi ra(3) cùng ông.” 4Rồi các sứ-giả đến Ghi-bê-a của 
Sau-lơ và nói các lời nầy trong khi dân-chúng nghe; tất cả 
dân-chúng cất tiếng lên mà khóc. 

5Bấy giờ, kìa, Sau-lơ đang vào từ ngoài đồng, đi sau các 
con bò; và Sau-lơ nói: “Dân-chúng có vấn-đề gì mà khóc 
vậy?” Thế là họ thuật lại cho ông biết các lời của những 
người Gia-be. 6Lúc đó Linh của Đức Chúa TRỜI đến trên 
Sau-lơ mạnh-mẽ khi ông nghe các lời nầy, và cơn giận của 
ông bừng bừng quá đỗi. 7Và ông bắt một cặp bò cùng ách, 
sả chúng ra từng miếng, và gửi chúng đến khắp lãnh-thổ 
Y-sơ-ra-ên bởi tay các sứ-giả, nói: “Bất cứ người nào 
không đi ra theo Sau-lơ và theo Sa-mu-ên, các con bò của 
người ấy sẽ bị làm như thế!” Lúc đó sự khiếp-sợ Đức 
GIA-VÊ giáng trên dân-chúng, và họ đi ra như một 
người(4). 8Và ông tập-hợp họ tại Bê-xéc; những con trai Y-
sơ-ra-ên là 300 ngàn, và các người đàn-ông Giu-đa là 30 
ngàn(5). 9Và họ nói với các sứ-giả đã đến: “Các ngươi sẽ 
nói như vầy với các người Gia-be ở xứ Ga-la-át: ‘Ngày 
mai, vào lúc mặt trời nóng, anh-em sẽ có sự giải-cứu.’ ” 
Vì vậy các sứ-giả đi nói cho các người Gia-be biết; và họ 
vui-mừng. 10Lúc đó các người Gia-be nói: “Ngày mai, 
chúng tôi sẽ đi ra cùng quý ông, và quý ông có thể gây ra 
cho chúng tôi bất cứ điều gì dường như là tốt trong cái 
nhìn của quý ông.” 11Và đã xảy ra, sáng hôm sau, Sau-lơ 
xếp các người ấy thành 3 toán; và họ đi vào trong trại vào 
canh sáng sớm(6), và triệt-hạ dân Am-môn cho đến khi có 

                                                 
1có bản:...các quyền-lợi và những trách-nhiệm của chức-vị vua,… 
2có bản thêm: vua của dân Am-môn, đã từng áp-bức một cách 
trầm-trọng những người Gát và những người Ru-bên. Hắn móc 
con mắt bên phải của mỗi người trong các người đó và không để 
cho Y-sơ-ra-ên có người giải-cứu. Không có một người nào còn 
lại thuộc những con trai Y-sơ-ra-ên bên kia sông Giô-đanh mà 
con mắt hữu của họ Na-hách, vua của dân Am-môn, lại không 
móc ra. Nhưng có 7 ngàn người đã trốn khỏi dân Am-môn và đã 
vào Gia-be ở xứ Ga-la-át. 111Khoảng một tháng sau, Na-hách 
người Am-môn, ... 
3nghĩa là: đầu hàng  
4nghĩa là: đoàn kết tiến ra 
5có bản: bảy mươi ngàn 
6canh năm buổi sáng 

sức nóng của ngày. Và xảy ra những kẻ còn sống sót đều 
bị tản-lạc, đến nỗi không có 2 người nào trong bọn chúng 
còn lại với nhau. 

12Đoạn dân-chúng nói với Sa-mu-ên: “Ai là người đã nói: 
‘Sau-lơ há sẽ trị-vì trên chúng ta ư?’ Xin đem các người 
ấy ra, để chúng tôi có thể xử-tử chúng.” 13Nhưng Sau-lơ 
nói: “Không một ai sẽ bị xử-tử trong ngày nầy, vì hôm nay 
Đức GIA-VÊ đã hoàn-thành sự giải-cứu trong Y-sơ-ra-
ên.” 

14Lúc đó Sa-mu-ên nói với dân-chúng: “Đến đây, chúng 
ta hãy đi đến Ghinh-ganh và làm mới lại vương-quốc ở 
đó.” 15Vì vậy, tất cả dân-chúng đi đến Ghinh-ganh, và ở 
đó họ lập Sau-lơ làm vua trước mặt Đức GIA-VÊ tại 
Ghinh-ganh. Ở đó họ cũng dâng các tế-vật các của-lễ 
bình-an trước mặt Đức GIA-VÊ; và ở đó Sau-lơ và tất cả 
các người Y-sơ-ra-ên mừng-rỡ khôn xiết. 

Sa-mu-ên nhắc-nhở dân-chúng về phước của Đức Chúa 
TRỜI (12.1-12.25) 

1Đoạn Sa-mu-ên nói với tất cả Y-sơ-ra-ên: “Này, ta 
đã lắng nghe tiếng của các ngươi trong mọi điều 
mà các ngươi đã nói với ta, và ta đã lập một vì vua 

trên các ngươi. 2Và bây giờ, đây là vì vua bước đi trước 
mặt(7) các ngươi, nhưng ta già và bạc đầu, và kìa các con 
trai ta ở với các ngươi. Và ta đã bước đi trước mặt các 
ngươi từ thời thiếu-niên thậm-chí cho đến ngày nầy. 3Này, 
ta đây; hãy mang chứng-cớ chống lại ta trước mặt Đức 
GIA-VÊ và người được-xức-dầu của Ngài. Con bò của ai 
ta đã bắt, hay con lừa của ai ta đã bắt, hoặc ai ta đã lương-
gạt? Ai ta đã áp-bức, hay từ tay ai ta đã lấy của hối-lộ để 
làm mù đôi mắt ta với nó? Ta sẽ hồi-phục nó cho các 
ngươi.” 4Và họ nói: “Ông đã chẳng lường-gạt chúng tôi, 
chẳng áp-bức chúng tôi, chẳng lấy bất cứ cái gì từ bàn tay 
của bất cứ ai cả.” 5Và ông nói với họ: “Đức GIA-VÊ làm 
chứng chống các ngươi, và vua được-xức-dầu của Ngài là 
người làm chứng ngày nầy, rằng các ngươi đã không tìm 
được bất cứ cái gì trong tay ta.” Họ nói: “Ngài là Đấng 
làm chứng.” 

6Đoạn Sa-mu-ên nói với dân-chúng: “Chính Đức GIA-
VÊ(8) đã lập Môi-se và A-rôn và đã đem tổ-phụ của các 
ngươi lên từ xứ Ê-díp-tô. 7Vì vậy bây giờ, hãy giữ thế 
đứng của các ngươi, để ta có thể nài-xin với các ngươi 
trước mặt Đức GIA-VÊ về tất cả các hành-động công-
chính của Đức GIA-VÊ mà Ngài đã làm cho các ngươi và 
tổ-phụ của các ngươi. 8Khi Gia-cốp đi vào trong Ê-díp-tô, 
và tổ-phụ của các ngươi kêu-cầu Đức GIA-VÊ, thì Đức 
GIA-VÊ sai Môi-se và A-rôn đem tổ-phụ của các ngươi ra 
khỏi Ê-díp-tô, và cho họ định-cư trong chỗ nầy. 9Nhưng 
họ đã quên GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của họ, vì vậy Ngài 
đã bán họ vào trong tay của Si-sê-ra, chỉ-huy-trưởng quân-
đội của Hát-so(9), vào trong tay dân Phi-li-tin, và vào trong 
tay vua Mô-áp; và chúng đều đánh lại họ. 10Và họ kêu-
cầu cùng Đức GIA-VÊ, rằng: ‘Chúng con đã phạm-tội, vì 
chúng con đã bỏ rơi Đức GIA-VÊ, và đã phụng-sự những 
Ba-anh và các Ách-ta-rốt; nhưng bây giờ, xin giải-cứu 

                                                 
7nghĩa là: lãnh đạo  
8Phiên bản Hy-lạp Bảy Mươi và nguyên bản Hê-bơ-rơ không có 
nhưng có bản thêm: là Đấng làm chứng, là Đấng... 
9có bản thêm: của vua Gia-bin xứ Hát-so 
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chúng con khỏi bàn tay của các kẻ thù chúng con, rồi 
chúng con sẽ phụng-sự Chúa.’ 11Rồi Đức GIA-VÊ đã sai 
Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giép-thê, và Sa-mu-ên(1) và đã 
giải-cứu các ngươi khỏi bàn tay của những kẻ thù các 
ngươi ở mọi phía xung-quanh, để các ngươi sống trong an-
ninh. 12Khi các ngươi thấy Na-hách vua của những con 
trai Am-môn đến chống các ngươi, các ngươi đã nói với 
ta: ‘Không; nhưng một vì vua sẽ cai-trị trên chúng tôi,’ 
mặc dầu GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã là 
vua của các ngươi. 13Vì thế, bây giờ, đây là vua mà các 
ngươi đã chọn, mà các ngươi đã đòi; và này, Đức GIA-VÊ 
đã lập một vì vua trên các ngươi. 14Nếu các ngươi sẽ 
kinh-sợ Đức GIA-VÊ và phục-vụ Ngài, lắng nghe tiếng 
của Ngài, và không nổi loạn chống miệng Đức GIA-VÊ, 
thì cả các ngươi lẫn ông vua trị-vì các ngươi sẽ đi theo 
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi. 15Còn nếu các ngươi 
không muốn lắng nghe tiếng của Đức GIA-VÊ, nhưng nổi 
loạn chống miệng Đức GIA-VÊ, thì bàn tay của Đức GIA-
VÊ sẽ chống các ngươi, như đã chống tổ-phụ của các 
ngươi. 16Bây giờ, hãy giữ thế đứng của các ngươi và hãy 
xem việc lớn nầy mà Đức GIA-VÊ sẽ làm trước mắt các 
ngươi. 17Hôm nay há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? 
Ta sẽ kêu-cầu Đức GIA-VÊ, để Ngài có thể sai sấm và 
mưa đến. Thì các ngươi sẽ biết và thấy rằng sự gian-ác của 
các ngươi thật lớn mà các ngươi đã làm trong cái nhìn của 
Đức GIA-VÊ bằng việc đòi cho chính các ngươi một ông 
vua.” 18Thế là, Sa-mu-ên kêu-cầu Đức GIA-VÊ, Đức 
GIA-VÊ sai sấm và mưa đến trong ngày đó; tất cả dân-
chúng rất kinh-sợ Đức GIA-VÊ và Sa-mu-ên. 

19Rồi tất cả dân-chúng đều nói với Sa-mu-ên: “Xin cầu-
nguyện cho những tôi-tớ nầy của ông cùng GIA-VÊ Đức 
Chúa TRỜI của ông, ngõ hầu chúng tôi có thể không chết, 
vì chúng tôi đã thêm vào tất cả những tội-lỗi của mình 
điều ác nầy bằng việc hỏi xin cho mình một ông vua.” 
20Và Sa-mu-ên nói với dân-chúng: “Đừng sợ. Các người 
đã phạm tất cả mọi xấu-xa nầy, tuy nhiên chớ xoay qua 
một bên bỏ việc theo Đức GIA-VÊ, nhưng hãy phụng-sự 
Đức GIA-VÊ với tất cả tâm-lòng các ngươi. 21Và các 
ngươi không được xoay qua một bên, vì lúc đó các ngươi 
đi theo các điều vô dụng chẳng có thể đem lợi-ích gì, cũng 
chẳng có thể giải-cứu được ai, bởi vì chúng đều là vô 
dụng. 22Vì Đức GIA-VÊ sẽ chẳng bỏ rơi dân Ngài vì cớ 
danh vĩ-đại của Ngài, bởi vì Đức GIA-VÊ đã vui lòng lập 
các ngươi làm một dân cho chính Ngài. 23Hơn nữa, về 
phần ta, ta quyết không phạm-tội chống Đức GIA-VÊ 
bằng việc thôi cầu-nguyện cho các ngươi; nhưng ta sẽ chỉ-
dẫn các ngươi trong đường-lối đúng và tốt-lành. 24Chỉ 
kinh-sợ Đức GIA-VÊ, và hãy phụng-sự Ngài trong lẽ-thật 
với tất cả tâm-lòng các ngươi; vì hãy xem-xét các việc vĩ-
đại mà Ngài đã làm cho các ngươi làm sao. 25Nhưng nếu 
các ngươi vẫn còn hành động một cách gian-ác, thì các 
ngươi lẫn vua các ngươi sẽ bị quét sạch.” 

2. Đức Chúa TRỜI phế Sau-lơ vì bất tuân (13.1-15.35) 

Sau-lơ không vâng lời Đức Chúa TRỜI bằng việc hiến-tế 
một cách sai-quấy (13.1-13.15a) 

                                                 
1Phiên bản Hy-lạp và Hê-bơ-rơ: Sa-mu-ên; có bản: Sam-sôn 

1Sau-lơ được 40 tuổi(2) khi ông bắt đầu trị-vì; và 
ông trị-vì 32 năm trên Y-sơ-ra-ên. 

2Bấy giờ, Sau-lơ chọn cho mình 3 ngàn người nam của Y-
sơ-ra-ên; trong đó 2 ngàn ở với Sau-lơ tại Mích-ma và ở 
trong xứ đồi núi Bê-tên, trong khi 1 ngàn ở với Giô-na-
than tại Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min. Song vua cho phần 
dân-chúng còn lại đi, mỗi người về lều của họ. 3Rồi Giô-
na-than đánh hạ đồn của dân Phi-li-tin ở tại Ghê-ba; và 
dân Phi-li-tin nghe về điều đó. Rồi Sau-lơ thổi kèn trom-
bét khắp tất cả xứ, nói: “Dân Hê-bơ-rơ hãy nghe!” 4Và tất 
cả Y-sơ-ra-ên nghe nói rằng Sau-lơ đã đánh đồn của dân 
Phi-li-tin, và rằng Y-sơ-ra-ên đã thành đáng hận đối với 
dân Phi-li-tin. Thế thì dân-chúng được triệu-tập theo Sau-
lơ tại Ghinh-ganh. 

5Bấy giờ dân Phi-li-tin hợp lại để đánh với Y-sơ-ra-ên, 30 
ngàn cỗ xe, 6 ngàn kỵ-binh, và người ta nhiều như cát trên 
bờ biển; chúng đi lên và đóng trại tại Mích-ma, phía đông 
của Bết-A-ven. 6Khi người Y-sơ-ra-ên nhận ra họ ở trong 
giải đất hẹp (vì người ta bị siết quá chặt), dân ẩn mình 
trong các động, trong các bụi cây, trong các vách đá, trong 
các hầm chứa, và trong các hố. 7Cũng có vài người Hê-
bơ-rơ vượt qua sông Giô-đanh vào trong đất Gát và Ga-la-
át. Nhưng về phần Sau-lơ, ông vẫn còn ở tại Ghinh-ganh, 
và mọi người theo ông đều run lập-cập. 

8Bấy giờ ông đã đợi 7 ngày, theo thời-gian Sa-mu-ên chỉ-
định, nhưng Sa-mu-ên không đến Ghinh-ganh; và người ta 
đang chạy tán-loạn khỏi người. 9Thế là Sau-lơ nói: “Hãy 
đem cho ta của-lễ thiêu và các của-lễ bình-an!” Và người 
dâng của-lễ thiêu. 10Và xảy ra, ngay khi người dâng của-lễ 
thiêu xong, thì kìa, Sa-mu-ên đến; và Sau-lơ đi ra đón ông 
và chào ông. 11Nhưng Sa-mu-ên nói: “Bệ hạ đã làm gì 
vậy?” Và Sau-lơ nói: “Bởi vì tôi đã thấy dân-chúng đang 
chạy tán-loạn khỏi tôi, và rằng ông đã không đến trong 
vòng những ngày đã chỉ-định, và rằng dân Phi-li-tin đang 
tập-hợp tại Mích-ma, 12vì thế, tôi nói: ‘Ngay bây giờ, dân 
Phi-li-tin sẽ đi xuống chống tôi tại Ghinh-ganh, mà tôi đã 
chưa xin ân-huệ của Đức GIA-VÊ.’ Vì vậy tôi đã buộc 
mình mà hiến-dâng của-lễ thiêu.” 13Và Sa-mu-ên nói với 
Sau-lơ: “Bệ hạ đã hành-động ngu-dại; bệ hạ đã không giữ 
mệnh-lệnh của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của mình, mà 
Ngài đã truyền cho bệ hạ, vì bấy giờ Đức GIA-VÊ đáng lẽ 
đã lập vương-quốc của bệ hạ trên Y-sơ-ra-ên mãi mãi. 
14Nhưng bây giờ vương-quốc của bệ hạ sẽ không tiếp-tục 
tồn-tại. Đức GIA-VÊ đã tìm ra cho Ngài một người theo 
chính tâm Ngài, và Ngài đã bổ-nhiệm người ấy làm kẻ cai-
trị trên dân Ngài, bởi vì bệ hạ đã không giữ điều mà Đức 
GIA-VÊ đã truyền cho bệ hạ.” 15Lúc đó Sa-mu-ên chỗi 
dậy và đi lên từ Ghinh-ganh đến Ghi-bê-a của Bên-gia-
min. 

Các chướng-ngại quân-sự của Sau-lơ (13.15b-13.22) 

Và Sau-lơ đếm những người hiện-diện với mình khoảng 
600 người. 16Bấy giờ Sau-lơ và con trai Giô-na-than của 
ông, và quân-dân hiện-diện với họ ở tại Ghê-ba của Bên-
gia-min trong khi dân Phi-li-tin cắm trại tại Mích-ma. 
17Rồi các quân bố-ráp đến từ trại của dân Phi-li-tin trong 
3 toán; một toán hướng về Óp-ra, đến đất Su-anh, 18một 

                                                 
2số tuổi nầy có ghi trong bản Hê-bơ-rơ, không có ghi trong bản 
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toán khác hướng về Bết-hô-rôn, và một toán khác hướng 
về biên-giới nhìn xuống thung-lũng Sê-bô-im hướng về 
vùng hoang-vu. 

19Bấy giờ, người ta không thể tìm thấy một thợ rèn nào 
trong khắp đất của Y-sơ-ra-ên, vì dân Phi-li-tin nói: “E 
rằng dân Hê-bơ-rơ làm gươm hay giáo.” 20Vì vậy tất cả 
Y-sơ-ra-ên, mỗi người đều đi xuống tới dân Phi-li-tin để 
rèn lưỡi cày của mình, cuốc chim của mình, rìu của mình, 
và cuốc của mình. 21Và giá tiền phải trả là hai-phần-ba 
siếc-lơ cho các lưỡi cày, những cuốc chim, những chĩa ba 
răng, những rìu, và để sửa những cái cuốc. 22Vì vậy xảy ra 
vào ngày chiến-trận, người ta không tìm thấy cả gươm lẫn 
giáo trong tay của bất cứ một ai trong các người ở với 
Sau-lơ và Giô-na-than, nhưng người ta thấy chúng trong 
tay của Sau-lơ và Giô-na-than con trai của người. 

Kế-hoạch dũng-cảm của Giô-na-than (13.23-14.23) 

23Và đồn của dân Phi-li-tin trải dài đến tận đèo Mích-ma. 

1Bấy giờ, cái ngày ấy đã đến rằng Giô-na-than, con 
trai của Sau-lơ, nói với gã trai trẻ đang vác áo giáp 
của mình: “Đến đây, chúng ta hãy vượt qua đến 

quân đồn của dân Phi-li-tin ở phía bên kia.” Nhưng người 
đã chẳng nói cho cha mình biết. 2Và Sau-lơ đang ở tại 
ngoại ô Ghi-bê-a, dưới cây lựu ở tại Mi-gơ-rôn. Và số 
người ở với người ước chừng 600 người đàn-ông, 3và A-
hi-gia, con trai của A-hi-túp, anh-em của Y-ca-bốt, con 
trai của Phi-nê-a, con trai của Ê-li, thầy tế-lễ của Đức 
GIA-VÊ tại Si-lô, đang mang áo ê-phót. Và dân-chúng đã 
chẳng biết rằng Giô-na-than đã đi rồi. 4Và ở giữa các đèo 
mà Giô-na-than tìm cách vượt qua đến đồn dân Phi-li-tin, 
có một khối đá bén lởm-chởm ở phía bên nầy và một khối 
đá bén lởm-chởm ở phía bên kia; và tên của cái nầy là 
Bốt-sết, và tên của cái kia là Sê-nê. 5Cái khối đá bén lởm-
chởm chỗi lên ở phía bắc đối diện với Mích-ma, còn cái 
kia ở phía nam đối diện với Ghê-ba. 

6Lúc đó Giô-na-than nói với gã trai trẻ đang vác áo giáp 
của mình: “Đến đây, chúng ta hãy vượt qua đến đồn của 
những kẻ chẳng chịu cắt-bì nầy, có lẽ Đức GIA-VÊ sẽ làm 
việc cho chúng ta, vì Đức GIA-VÊ không bị bó buộc phải 
cứu bởi số nhiều hay bởi số ít.” 7Và kẻ vác áo giáp của 
người nói với người: “Xin làm mọi điều ở trong tâm ông; 
hãy cứ làm, và đây, tôi ở với ông theo tâm ông.” 8Rồi Giô-
na-than nói: “Này, chúng ta sẽ vượt qua tới các người ấy 
và tỏ chúng ta cho chúng thấy. 9Nếu chúng nói như vầy: 
‘Hãy chờ cho đến khi chúng ta đến cùng các ngươi’; thì 
chúng ta sẽ đứng tại chỗ của chúng ta mà không đi lên đến 
cùng chúng. 10Nhưng nếu chúng nói như vầy: ‘Hãy đi lên 
đến cùng chúng ta,’ thì chúng ta sẽ đi lên; vì Đức GIA-VÊ 
đã phó chúng trong tay chúng ta; và đấy sẽ phải là dấu-
hiệu cho chúng ta.” 11Và khi cả hai người tự tỏ họ cho 
đồn của dân Phi-li-tin thấy, dân Phi-li-tin nói: “Kìa, bọn 
Hê-bơ-rơ đang đi ra khỏi những cái lỗ nơi chúng nó đã ẩn 
trốn.” 12Thế là những người lính của đồn trả lời Giô-na-
than và kẻ vác áo giáp của người, rằng: “Đi lên đến cùng 
chúng ta, rồi chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết cái nầy.” 
Và Giô-na-than nói với kẻ vác áo giáp của mình: “Theo ta 
đi lên; vì Đức GIA-VÊ đã phó chúng trong tay Y-sơ-ra-
ên.” 13Rồi Giô-na-than bò lên bằng tay và chân của mình, 
và kẻ vác áo giáp của người ở đằng sau người; rồi chúng 
ngã trước Giô-na-than, và kẻ vác áo giáp của người giết 

chết một số đàng sau người. 14Và cuộc tàn-sát đầu tiên đó 
mà Giô-na-than và kẻ vác áo giáp của người đã thực-hiện 
là khoảng 20 người ở bên trong một khoảng nửa luống cầy 
trong một mẫu(1) đất. 15Và có một sự run-sợ trong trại, 
ngoài đồng, và ở giữa mọi người. Thậm-chí quân đồn-trú 
và quân bố-ráp cũng run lập-cập, trái đất rúng-động đến 
nỗi nó trở thành một sự run-rẩy về Đức Chúa TRỜI. 

16Ngay bấy giờ các lính canh của Sau-lơ tại Ghi-bê-a của 
Bên-gia-min nhìn, và kìa, đám đông tán loạn; và chúng 
chạy lung tung. 17Và Sau-lơ nói với các người đang ở với 
mình: “Bây giờ, hãy tập-hợp và xem ai đã đi khỏi chúng 
ta.” Và khi chúng đã tập-hợp, kìa, Giô-na-than và kẻ vác 
áo giáp của người không có ở đó. 18Thế thì Sau-lơ nói 
cùng A-hi-gia: “Đem rương của Đức Chúa TRỜI lại đây.” 
Vì những con trai Y-sơ-ra-ên có được rương của Đức 
Chúa TRỜI vào thời đó. 19Và đã xảy ra trong khi Sau-lơ 
nói chuyện với thầy tế-lễ, thì sự náo-động trong trại dân 
Phi-li-tin lại tiếp-tục và càng tăng thêm; vì vậy Sau-lơ nói 
với thầy tế-lễ: “Hãy rút tay ông lại.” 20Rồi Sau-lơ và tất cả 
các người đang ở với ông tập-hợp lại và ra trận; và kìa, 
gươm của mỗi người đánh lại bạn của hắn, và rất hỗn-
loạn. 21Bấy giờ, dân Hê-bơ-rơ mà trước đây đã ở với dân 
Phi-li-tin, những kẻ đã đi lên với chúng đó đây trong trại, 
thậm-chí họ cũng trở lòng để theo các người của Y-sơ-ra-
ên đang ở với Sau-lơ và Giô-na-than. 22Khi tất cả các 
người của Y-sơ-ra-ên đã ẩn trốn trong xứ đồi núi Ép-ra-im 
nghe rằng dân Phi-li-tin đã chạy trốn, ngay cả họ cũng 
rượt sát theo chúng trong trận-chiến. 23Thế là Đức GIA-
VÊ đã giải-phóng Y-sơ-ra-ên ngày đó, và chiến-trận lan ra 
quá Bết-A-ven. 

Lệnh ngu-dại của Sau-lơ: không cho ăn (14.24-14.46) 

24Bấy giờ các người Y-sơ-ra-ên bị khốn-khổ trong ngày 
đó, vì Sau-lơ đã đặt dân-chúng dưới lời thề, nói: “Bị rủa-sả 
người dùng thức ăn trước buổi chiều, và cho đến khi ta đã 
báo-thù xong các kẻ thù của ta cho ta.” Vì vậy, không có 
một ai trong dân-chúng nếm thức-ăn. 25Rồi tất cả dân 
trong xứ vào rừng, có mật ong trên mặt đất. 26Khi các 
người ấy vào rừng, kìa, có một dòng mật ong; nhưng 
không một ai để tay của hắn vào miệng hắn, vì các người 
ấy sợ lời thề. 27Nhưng Giô-na-than đã chẳng nghe khi cha 
của mình đặt chúng dưới lời thề; vì thế người giơ ra đầu 
cây gậy trong tay của mình ra mà chấm nó trong tổ ong, 
rồi để tay của mình vào miệng của mình; đôi mắt của 
người sáng ra. 28Lúc đó, một người trong dân đáp lời và 
nói: “Cha ông đã nghiêm-ngặt đặt dân-chúng dưới lời thề, 
rằng: ‘Rủa-sả thay người ăn thức-ăn trong ngày nay.’ ” Và 
dân-chúng mệt-lử. 29Thế thì Giô-na-than nói: “Cha ta đã 
làm rắc-rối cho xứ-sở. Bây giờ, xem nè, đôi mắt ta đã sáng 
ra dường bao bởi vì ta đã nếm một chút mật ong nầy. 
30Thật tốt hơn biết bao, nếu dân-chúng được tự-do ăn 
trong ngày nay từ chiến-lợi-phẩm của các kẻ thù của họ 
mà họ đã tìm được! Vì tới bây giờ sự tàn-sát giữa dân Phi-
li-tin đã chẳng lớn lắm.” 

31Và họ đã đánh giữa dân Phi-li-tin trong ngày đó từ 
Mích-ma đến A-gia-lôn. Và dân-chúng rất mệt. 32Và dân-
chúng đã làm, đối với chiến-lợi-phẩm: bắt chiên, bò, và bò 
con, rồi giết chúng trên mặt đất; dân-chúng ăn thịt chúng 
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với máu. 33Rồi họ nói cho Sau-lơ biết, rằng: “Kìa, dân-
chúng đang phạm-tội cùng Đức GIA-VÊ bằng việc ăn thịt 
với máu.” Và vua nói: “Các ngươi đã hành-động một cách 
bất-chính; hãy lăn một hòn đá lớn đến cho ta hôm nay.” 
34Và Sau-lơ nói: “Các ngươi hãy tản ra trong dân-chúng 
và nói với họ: ‘Mỗi người các ngươi dẫn đến cho ta con bò 
của ngươi hoặc con chiên của ngươi, hãy làm thịt nó tại 
đây, và ăn; đừng phạm-tội cùng Đức GIA-VÊ bằng việc 
ăn với máu.’ ” Vì vậy đêm đó tất cả dân-chúng mỗi người 
đều dẫn con bò của họ đi với họ, rồi làm thịt nó ở đó. 35Và 
Sau-lơ lập một bàn-thờ cho Đức GIA-VÊ; ấy là bàn-thờ 
thứ nhất mà ông lập cho Đức GIA-VÊ. 

36Đoạn Sau-lơ nói: “Chúng ta hãy đi xuống đuổi theo dân 
Phi-li-tin vào ban đêm và tịch thu chiến-lợi-phẩm ở giữa 
chúng cho đến khi có ánh-dương, và chúng ta chớ chừa lại 
một người nào của chúng.” Và họ nói: “Xin làm bất cứ 
điều gì dường là tốt trong mắt bệ-hạ.” Vì vậy thầy tế-lễ 
nói: “Chúng ta hãy đến gần Đức Chúa TRỜI ở đây.” 37Và 
Sau-lơ cầu-vấn Đức Chúa TRỜI: “Con nên đi xuống đuổi 
theo dân Phi-li-tin chăng? Chúa sẽ phó chúng trong tay Y-
sơ-ra-ên chăng?” Nhưng Ngài không trả lời ông trong 
ngày đó. 38Và Sau-lơ nói: “Hãy đến gần đây, tất cả các 
ngươi, các góc(1) của dân chúng, và hãy điều-tra, xem tội 
nầy đã xảy ra hôm nay như thể nào. 39Vì như Đức GIA-
VÊ sống, Đấng giải-cứu Y-sơ-ra-ên, dẫu tội ấy là do nơi 
Giô-na-than con trai ta, chắc-chắn nó sẽ chết.” Nhưng 
không một ai trong tất cả dân chúng trả lời ông.” 40Lúc đó 
vua nói với tất cả Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi sẽ đứng ở một 
bên nầy, còn ta và Giô-na-than con trai ta sẽ ở một bên 
kia.” Và dân chúng nói với Sau-lơ: “Xin làm điều dường 
như là tốt trong mắt bệ hạ.” 41Vì thế, Sau-lơ thưa cùng 
Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên: “Xin ban 
cho một thăm hoàn-hảo.” Rồi Giô-na-than và Sau-lơ bị 
chọn, nhưng dân chúng đều thoát khỏi. 42Và Sau-lơ nói: 
“Hãy ném thăm giữa ta và Giô-na-than con trai ta.” Và 
Giô-na-than bị chọn. 

43Thế thì Sau-lơ nói với Giô-na-than: “Hãy nói cho ta biết 
con đã làm điều gì.” Vì vậy Giô-na-than nói cho vua biết, 
rằng: “Thật sự con đã nếm một ít mật ong bằng đầu gậy 
trong tay con. Con đây, con phải chết!” 44Và Sau-lơ nói: 
“Nguyền xin Đức Chúa TRỜI gây ra cho cha như vầy và 
còn nhiều hơn, vì chắc-chắn con sẽ chết, hỡi Giô-na-
than!” 45Nhưng dân-chúng nói với Sau-lơ: “Giô-na-than 
phải chết ư, người đã làm ra cuộc giải-phóng lớn-lao nầy 
trong Y-sơ-ra-ên? Không đời nào có chuyện đó! Như Đức 
GIA-VÊ sống, sẽ không có một cọng tóc trên đầu người 
được rơi xuống đất; vì người đã đồng công với Đức Chúa 
TRỜI ngày nầy.” Thế là, dân-chúng giải-cứu Giô-na-than, 
và người đã không chết. 46Đoạn, Sau-lơ đi lên, bỏ việc 
truy đuổi dân Phi-li-tin; dân Phi-li-tin đi đến chỗ riêng của 
chúng. 

Những thành-công quân-sự của Sau-lơ (14.47-14.52) 

47Bấy giờ khi Sau-lơ đã nắm lấy vương-quốc trên Y-sơ-
ra-ên, ông chiến-đấu chống lại tất cả các kẻ thù của ông ở 
mọi phía, chống lại Mô-áp, những con trai Am-môn, Ê-
đôm, các vua của Xô-ba, và dân Phi-li-tin; và bất cứ nơi 
nào ông trở mình, ông giáng hình-phạt. 48Và ông hành-

                                                 
1nghĩa là: người lãnh đạo, chỉ huy, v.v. của dân 

động dũng-cảm, và đánh hạ dân A-ma-léc, và giải-cứu Y-
sơ-ra-ên khỏi tay những kẻ cướp bóc họ. 

49Bấy giờ, các người con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, 
Giết-vi, và Manh-ki-sua; và tên của 2 người con gái của 
vua: tên của đứa đầu lòng là Mê-ráp, và tên của đứa nhỏ 
hơn là Mi-canh. 50Và tên của vợ Sau-lơ là A-hi-nô-am, 
con gái của A-hi-ma-ách. Và tên của thống lãnh quân-đội 
vua là Áp-ne con trai của Nê-rơ, chú của Sau-lơ. 51Kích là 
cha của Sau-lơ, và Nê-rơ cha của Áp-ne là con trai của A-
bi-ên. 

52Bấy giờ chiến-tranh với dân Phi-li-tin rất gay-go trong 
tất cả các ngày của Sau-lơ; và khi Sau-lơ thấy bất cứ một 
người nam mạnh-mẽ nào hay bất cứ một người nam dũng-
cảm nào, thì vua thâu nạp người ấy cho mình. 

Sau-lơ bất tuân Đức Chúa TRỜI bằng việc giữ của cướp 
(15.1-15.9) 

1Sau đó Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Đức GIA-VÊ 
đã sai ta xức-dầu cho ông làm vua trên dân của 
Ngài, trên Y-sơ-ra-ên; vì thế bây giờ, hãy lắng nghe 

âm-thanh của các lời của Đức GIA-VÊ. 2Đức GIA-VÊ 
vạn-quân phán như vầy: ‘Ta sẽ phạt A-ma-léc vì điều hắn 
đã gây cho Y-sơ-ra-ên, thể nào hắn đặt hắn chống Y-sơ-ra-
ên trên đường đi trong khi nó đang đi lên từ Ê-díp-tô. 
3Bây giờ, đi và đánh hạ A-ma-léc, và hoàn-toàn hủy-diệt 
mọi thứ mà hắn có; và chớ tha hắn; nhưng giết chết cả 
nam lẫn nữ, trẻ con và em bé, bò và chiên, lạc-đà và lừa.’” 

4Rồi Sau-lơ triệu-tập dân-chúng, và tập-hợp họ tại Tê-la-
im, 200 ngàn bộ binh, và 10 ngàn người Giu-đa. 5Và Sau-
lơ đến thành của A-ma-léc, và gài phục-kích trong thung-
lũng. 6Và Sau-lơ nói với dân Kê-nít: “Đi! Rời đi! Hãy đi 
xuống khỏi giữa vòng dân A-ma-léc, e rằng ta hủy-diệt 
các ngươi với chúng, vì các ngươi đã tỏ ra tử-tế với tất cả 
những con trai của Y-sơ-ra-ên khi họ đi lên từ Ê-díp-tô.” 
Vì vậy dân Kê-nít ra đi từ giữa dân A-ma-léc. 7Thế là Sau-
lơ đánh hạ dân A-ma-léc, từ Ha-vi-la khi quý vị đi đến Su-
rơ, ở phía đông Ê-díp-tô. 8Và người bắt sống A-gát vua 
của dân A-ma-léc, và dùng lưỡi gươm hoàn-toàn hủy-diệt 
tất cả dân-chúng. 9Nhưng Sau-lơ và dân-chúng tha A-gát 
và các con tốt nhất trong bầy chiên, bầy bò, những con béo 
tốt, và những con chiên con, và mọi cái tốt, và đã chẳng 
muốn hủy-diệt chúng hoàn-toàn; nhưng mọi vật bị coi 
thường và không có giá-trị, họ hoàn-toàn hủy-diệt. 

Đức Chúa TRỜI bác-bỏ Sau-lơ (15.10-15.23) 

10Thế thì lời của Đức GIA-VÊ đến cùng Sa-mu-ên, rằng: 
11“Ta tiếc Ta đã lập Sau-lơ làm vua, vì nó đã xoay bỏ việc 
đi theo Ta, và đã chẳng thi-hành các mạng-lệnh của Ta.” 
Và Sa-mu-ên lấy làm buồn và kêu-gào cùng Đức GIA-VÊ 
suốt đêm. 12Và Sa-mu-ên dậy sớm vào buổi sáng để gặp 
Sau-lơ; và Sa-mu-ên được cho biết rằng: “Sau-lơ đã đến 
Cạt-mên, và kìa, ông đã dựng lên đài tưởng-niệm cho 
chính ông, rồi đổi hướng mà tiếp-tục đi xuống Ghinh-
ganh.” 13Và Sa-mu-ên đến cùng Sau-lơ, và Sau-lơ nói với 
ông: “Nguyện ông được Đức GIA-VÊ ban phước! Tôi đã 
thi-hành mạng-lệnh Đức GIA-VÊ.” 14Nhưng Sa-mu-ên 
nói: “Vậy thì tiếng nầy của bầy chiên, và tiếng những con 
bò trong lỗ tai ta mà ta nghe là gì vậy?” 15Và Sau-lơ nói: 
“Họ đã đem chúng về từ dân A-ma-léc; vì dân-chúng đã 
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tha những con tốt nhất của bầy chiên và những con bò, để 
hiến-tế cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ông; nhưng 
phần còn lại chúng tôi đã hoàn-toàn hủy-diệt.” 16Lúc đó 
Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hãy chờ, và để ta nói cho bệ hạ 
biết điều Đức GIA-VÊ đã phán cùng ta đêm qua.” Và vua 
nói với ông: “Xin nói!” 

17Và Sa-mu-ên nói: “Dẫu bệ hạ nhỏ bé trong chính mắt 
của bệ hạ, há là không đúng bệ hạ đã được làm đầu các 
chi-tộc Y-sơ-ra-ên hay sao? Và Đức GIA-VÊ đã xức-dầu 
cho bệ hạ làm vua Y-sơ-ra-ên, 18và Đức GIA-VÊ đã sai 
bệ hạ đi trên một con đường, rằng: ‘Hãy đi và hoàn-toàn 
diệt các kẻ phạm-tội, dân A-ma-léc, và hãy đánh lại chúng 
cho đến khi chúng bị tiêu-diệt.’ 19Vậy tại sao bệ hạ đã 
không vâng lời tiếng của Đức GIA-VÊ, nhưng đã cuỗm 
của cướp, và đã làm điều ác trong cái nhìn của Đức GIA-
VÊ?” 20Lúc đó Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi đã vâng lời 
tiếng của Đức GIA-VÊ, và đã đi trên con đường mà Đức 
GIA-VÊ đã sai tôi đi, và đã đem về A-gát, vua dân A-ma-
léc, và đã hoàn-toàn hủy-diệt dân A-ma-léc. 21Nhưng dân 
chúng đã lấy một chút chiến-lợi-phẩm, những chiên và bò, 
các vật tốt nhất trong các vật đáng tận-diệt, đặng hiến-tế 
cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ông tại Ghinh-ganh.” 
22Và Sa-mu-ên nói: 

“Há Đức GIA-VÊ vui-thích nhiều trong các của-lễ thiêu 
và các tế-vật, 
Bằng sự tuân theo tiếng của Đức GIA-VÊ? 
Này, vâng lời tốt là hơn hiến-tế, 
Và chú ý tốt hơn mỡ các chiên đực. 
23“Vì sự nổi-loạn là như tội bói-toán, 
Và sự bất phục-tùng là như tội và sự thờ hình-tượng. 
Bởi vì vua đã bác-bỏ lời Đức GIA-VÊ, 
Ngài cũng đã bác-bỏ bệ hạ không cho làm vua.” 

Sau-lơ nài-xin được tha-thứ (15.24-15.35) 

24Lúc đó Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi đã phạm-tội; quả 
thật tôi đã vi-phạm miệng của Đức GIA-VÊ và các lời của 
ông, bởi vì tôi đã sợ dân-chúng mà đã nghe theo tiếng nói 
của họ. 25Vì thế, bây giờ, xin vui lòng tha tội của tôi và 
xin trở lại cùng tôi, để tôi có thể thờ-lạy Đức GIA-VÊ.” 
26Nhưng Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Ta sẽ không trở lại 
cùng bệ hạ; vì bệ hạ đã bác-bỏ lời Đức GIA-VÊ, và Đức 
GIA-VÊ đã bác-bỏ bệ hạ không cho làm vua trên Y-sơ-ra-
ên.” 27Và khi Sa-mu-ên quay đi, Sau-lơ nắm giữ vạt áo 
dài của ông, và nó rách. 28Thế là Sa-mu-ên nói với vua: 
“Đức GIA-VÊ đã xé vương-quốc Y-sơ-ra-ên khỏi bệ hạ 
hôm nay, và đã ban nó cho người láng-giềng của bệ hạ, 
người tốt hơn bệ hạ. 29Và Đấng Vinh-quang của Y-sơ-ra-
ên cũng sẽ không nói dối hay đổi ý của Ngài; vì Ngài 
không phải là loài người để Ngài phải đổi ý Ngài.” 30Rồi 
Sau-lơ nói: “Tôi đã phạm tội; nhưng bây giờ xin kính-
trọng tôi trước mặt các trưởng-lão của dân tôi và trước mặt 
Y-sơ-ra-ên, và xin đi về với tôi, để tôi có thể thờ-lạy GIA-
VÊ Đức Chúa TRỜI của ông.” 31Vì vậy Sa-mu-ên đi về 
theo Sau-lơ, rồi Sau-lơ thờ-lạy Đức GIA-VÊ. 

32Đoạn, Sa-mu-ên nói: “Đem cho ta A-gát, vua dân A-ma-
léc.” Rồi A-gát phấn-khởi đến cùng ông. Và A-gát nói: 
“Chắc-chắn sự cay-đắng của sự chết đã qua rồi(1).” 

                                                 
1có bản: A-gát đến cùng ông một cách ngập-ngừng. A-gát nói: 
“Chắc-chắn đây là điều cay-đắng của sự chết.” 

33Nhưng Sa-mu-ên nói: “Như gươm của người đã làm cho 
các bà thành không có con, thế là mẹ ngươi sẽ không có 
con ở giữa các người đàn-bà.” Và Sa-mu-ên chặt A-gát 
thành từng mảnh trước mặt Đức GIA-VÊ tại Ghinh-ganh. 

34Đoạn, Sa-mu-ên đi đến Ra-ma, song Sau-lơ đi lên đến 
nhà của ông tại Ghi-bê-a của Sau-lơ. 35Và Sa-mu-ên 
chẳng lại gặp Sau-lơ cho đến ngày ông chết; vì Sa-mu-ên 
lấy làm đau lòng về Sau-lơ. Và Đức GIA-VÊ tiếc rằng 
Ngài đã lập Sau-lơ làm vua trên Y-sơ-ra-ên. 

C. SAU-LƠ VÀ ĐA-VÍT (16.1-31.13) 

1. Sa-mu-ên xức-dầu cho Đa-vít làm vua (16.1-16.23) 

Sa-mu-ên đi đến Bết-lê-hem xức-dầu cho Đa-vít (16.1-
16.11) 

1Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Sa-mu-ên: “Cho 
đến khi nào ngươi sẽ còn buồn vì Sau-lơ, vì Ta đã 
bỏ nó không cho làm vua trên Y-sơ-ra-ên? Hãy đổ 

dầu đầy sừng của ngươi, và hãy đi; Ta sẽ sai ngươi đến 
cùng Y-sai người Bết-lê-hem, vì Ta đã chọn một vì vua 
cho Ta trong các con trai của nó.” 2Nhưng Sa-mu-ên thưa: 
“Làm thể nào con có thể đi cho được? Khi Sau-lơ nghe 
được, hắn sẽ giết con.” Đức GIA-VÊ phán: “Hãy bắt một 
con bò cái tơ theo ngươi, và hãy nói: ‘Ta đã đến để hiến-tế 
cho GIA-VÊ.’ 3Và ngươi sẽ mời Y-sai đến dự cuộc hiến-
tế, và Ta sẽ chỉ cho ngươi điều ngươi sẽ làm; ngươi sẽ 
xức-dầu cho Ta người mà Ta nói với ngươi.” 4Thế là Sa-
mu-ên làm điều Đức GIA-VÊ phán, và đến Bết-lê-hem. 
Các trưởng-lão thành ấy đến, run lập-cập, để gặp ông, và 
nói: “Ông đến trong bình-an chăng?” 5Ông nói: “Trong 
bình-an; ta đã đến để hiến-tế cho Đức GIA-VÊ. Hãy biệt 
các ngươi ra thánh và cùng ta đến cuộc hiến-tế.” Ông cũng 
thánh-hóa Y-sai và những con trai người, và mời họ đến 
cuộc hiến-tế. 

6Thế thì xảy ra khi họ vào, ông nhìn Ê-li-áp và nghĩ: 
“Chắc-chắn người được-xức-dầu của Đức GIA-VÊ ở 
trước mặt Ngài.” 7Nhưng Đức GIA-VÊ phán cùng Sa-mu-
ên: “Đừng nhìn bề ngoài của nó hay chiều-cao của vóc 
dạng của nó, bởi vì Ta đã bác-bỏ nó, vì Chúa TRỜI chẳng 
thấy điều loài người thấy; vì loài người nhìn bề ngoài, 
nhưng GIA-VÊ nhìn trong tâm.” 8Đoạn, Y-sai gọi A-bi-
na-đáp, và bảo người đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Và ông 
nói: “Đức GIA-VÊ cũng chẳng chọn người nầy.” 9Kế đó, 
Y-sai bảo Sam-ma đi ngang qua. Và ông nói: “Đức GIA-
VÊ cũng chẳng chọn người nầy.” 10Như vậy Y-sai bảo 7 
đứa con trai của mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Nhưng 
Sa-mu-ên nói với Y-sai: “Đức GIA-VÊ đã chẳng chọn 
những người nầy.” 11Và Sa-mu-ên nói cùng Y-sai: “Đây 
là tất cả con của ông?" Và người nói: “Còn thằng út, và 
kìa, nó đang chăn chiên.” Thế thì Sa-mu-ên nói với Y-sai: 
“Cho gọi và đem nó lại; vì chúng ta sẽ không ngồi xuống 
cho đến khi nó đến đây.” 

Đa-vít được xức-dầu (16.12-16.13) 

12Vì vậy người sai đi và đem nó vào. Bấy giờ nó hồng-
hào, với đôi mắt xinh-đẹp và bề ngoài đẹp trai. Và Đức 
GIA-VÊ phán: “Đứng dậy, xức-dầu cho nó; vì đây là nó.” 
13Thế thì Sa-mu-ên lấy sừng đựng dầu, và xức-dầu cho nó 
giữa các người anh của nó; và Linh Đức GIA-VÊ đến 
mạnh-mẽ trên Đa-vít từ ngày đó trở đi. Rồi Sa-mu-ên chỗi 

16

1 Sa-mu-ên 15.16-16.13 



 
 
dậy, đi đến Ra-ma. 

Đa-vít gia nhập ban nhân-viên của Sau-lơ (16.14-16.23) 

14Bấy giờ Linh Đức GIA-VÊ rời khỏi Sau-lơ, và một linh 
xấu từ Đức GIA-VÊ khủng-bố người. 15Các tôi-tớ của 
Sau-lơ bèn thưa cùng người: “Này bây giờ, một linh xấu 
từ Đức Chúa TRỜI đang khủng-bố chúa. 16Bây giờ xin 
chúa chúng tôi ra lệnh cho các tôi-tớ chúa ở trước mặt(1) 

chúa. Xin cho họ tìm một người là nhạc sĩ thụ-cầm tài; và 
sẽ xảy ra khi linh xấu từ Đức Chúa TRỜI ở trên chúa, kẻ 
đó sẽ gảy đàn, và chúa sẽ được khỏe.” 17Vì vậy Sau-lơ nói 
với các tôi-tớ của mình: “Bây giờ đem cho ta một người 
có thể gảy đàn giỏi, và đem nó đến cùng ta.” 18Lúc đó một 
trong những thanh-nam trả lời, rằng: “Kìa, tôi đã thấy con 
trai của Y-sai người Bết-lê-hem là một nhạc-sĩ tài, một 
người nam mạnh-mẽ và dũng-cảm, một hiệp-sĩ, người 
thận-trọng trong lời nói, và là một người đẹp trai; và Đức 
GIA-VÊ ở với người.” 19Thế là Sau-lơ sai các sứ-giả đến 
cùng Y-sai, và nói: “Hãy sai đến cùng ta Đa-vít con trai 
của ngươi, là đứa đang ở với bầy chiên.” 20Và Y-sai bắt 
một con lừa, chất đầy bánh, một bình rượu nho, và một 
con dê tơ, rồi gửi chúng cho Sau-lơ bởi Đa-vít con trai của 
mình. 21Rồi Đa-vít đến cùng Sau-lơ và đứng trước mặt 
vua và Sau-lơ rất thương người, và người trở thành kẻ vác 
áo giáp của vua. 22Và Sau-lơ sai người đến Y-sai, nói: 
“Bây giờ hãy để Đa-vít đứng trước mặt ta; vì nó đã tìm 
được ân-huệ trong cái nhìn của ta.” 23Thế là xảy ra bất cứ 
khi nào linh xấu từ Đức Chúa TRỜI đến cùng Sau-lơ, Đa-
vít lấy thụ-cầm và gảy đàn với bàn tay của mình; và Sau-
lơ được tỉnh-táo, khỏe, và linh xấu ấy rời khỏi vua. 

2. Đa-vít và Gô-li-át (17.1-17.58) 

Gô-li-át thách-thức Y-sơ-ra-ên (17.1-17.21) 

1Bấy giờ dân Phi-li-tin tập-hợp quân-đội của chúng 
lại cho chiến-trận; và chúng tập-hợp tại Sô-cô 
thuộc Giu-đa, chúng cắm trại giữa Sô-cô và A-xê-

ka, tại Ê-phê-Đa-mim. 2Và Sau-lơ và dân Y-sơ-ra-ên tập-
hợp, và cắm trại trong thung-lũng Ê-la, và dàn trận để 
đương đầu dân Phi-li-tin. 3Và dân Phi-li-tin đứng trên núi 
ở phía bên nầy, trong khi Y-sơ-ra-ên đứng trên núi ở phía 
bên kia, giữa họ có một thung-lũng. 4Lúc đó có một tên 
vô-địch đi ra từ quân-đội của dân Phi-li-tin tên là Gô-li-át, 
ở Gát, chiều cao hắn là 6 cu-bít(2) và một gang. 5Và hắn có 
một cái mũ bằng đồng trên đầu hắn, và hắn mặc áo giáp 
vảy cá, và cái áo giáp nặng 5 ngàn siếc-lơ bằng đồng. 
6Hắn cũng có những mảnh giáp đồng trên hai chân hắn và 
có một cây lao bằng đồng đeo giữa hai vai hắn. 7Và cái 
cán của cây giáo của hắn giống như cây trúc của thợ dệt 
cửi, và mũi của cây giáo hắn nặng 600 siếc-lơ bằng sắt; kẻ 
vác cái khiên của hắn cũng bước đi trước hắn. 8Và hắn 
đứng và la to cùng các đội-ngũ Y-sơ-ra-ên, và nói cùng 
họ: “Tại sao các ngươi đi ra để dàn trận? Há ta không là 
người Phi-li-tin và các ngươi các tôi-tớ của Sau-lơ ư? Hãy 
chọn một người cho các ngươi, và để hắn đi xuống cùng 
ta. 9Nếu hắn có khả năng đánh với ta và hạ ta, thì chúng ta 
sẽ là tôi-tớ của các ngươi; nhưng nếu ta thắng hắn và hạ 
hắn, thì các ngươi sẽ trở thành tôi-tớ của chúng ta và phục-
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vụ chúng ta.” 10Người Phi-li-tin ấy lại nói: “Trong ngày 
nầy ta thách-thức các đội-ngũ của Y-sơ-ra-ên; hãy cho ta 
một người đặng chúng ta có thể đánh với nhau.” 11Khi 
Sau-lơ và tất cả Y-sơ-ra-ên nghe các lời nầy của người 
Phi-li-tin ấy thì họ đều lấy làm khiếp-đảm và sợ-hãi lắm. 

12Bấy giờ Đa-vít là con trai một người Ê-phơ-rát thuộc 
Bết-lê-hem trong Giu-đa, có tên là Y-sai, và người có 8 
người con trai. Và Y-sai đã già trong các ngày của Sau-lơ, 
và cao tuổi ở giữa các người đàn-ông. 13Và 3 người con 
trai lớn của Y-sai đã theo Sau-lơ ra trận. Và tên của 3 
người con trai ra trận là Ê-li-áp con đầu lòng, thứ nhì kế 
người là A-bi-na-đáp, và người thứ ba là Sam-ma. 14Và 
Đa-vít là đứa con trai trẻ nhất. Bấy giờ 3 người lớn nhất đã 
theo Sau-lơ, 15nhưng Đa-vít thì đi tới lui từ Sau-lơ để 
chăn bầy chiên của cha mình tại Bết-lê-hem. 16Và người 
Phi-li-tin đó tiến tới cả sáng lẫn chiều trong 40 ngày, và 
giữ vững lập trường. 

17Lúc đó Y-sai nói với Đa-vít con trai của mình: “Bây giờ 
lấy cho các anh của con 1 ê-pha hột lúa rang nầy và 10 ổ 
bánh nầy, và hãy chạy đến trại cho các anh con. 18Cũng 
đem 10 bánh sữa(3) nầy cho vị chỉ-huy-trưởng hàng ngàn 
của chúng, và hãy xem các anh con có sao không, rồi đem 
tin của chúng về. 19Vì Sau-lơ và chúng và tất cả binh lính 
của Y-sơ-ra-ên đang ở trong thung-lũng Ê-la, đánh với dân 
Phi-li-tin.” 

20Vì vậy Đa-vít chỗi dậy sớm vào buổi sáng và để bầy 
chiên lại cho một kẻ giữ chiên, rồi lấy đồ dự trữ mà đi như 
Y-sai đã bảo mình. Rồi người đến phạm vi của trại trong 
khi quân-đội vừa đi ra trong đội hình chiến đấu, thét to 
tiếng kêu ra trận. 21Và Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin kéo thành 
đội hình chiến đấu, quân-đội chống lại quân-đội. 

Đa-vít nhận lời thách (17.22-17.30) 

22Lúc đó Đa-vít để hành-lý của mình lại trong tay người 
giữ hành-lý, mà chạy đến trận-tuyến và đi vào để chào các 
anh của mình. 23Trong khi người đang nói chuyện với họ, 
thì kìa, tên vô-địch, người Phi-li-tin ở Gát tên là Gô-li-át, 
đang đi lên từ quân-đội của dân Phi-li-tin, và hắn nói cùng 
những lời ấy; và Đa-vít nghe được. 

24Khi tất cả binh lính của Y-sơ-ra-ên thấy kẻ ấy, thì họ 
chạy trốn hắn và sợ-hãi lắm. 25Và các người Y-sơ-ra-ên 
nói: “Các ngươi đã thấy tên nầy đang đi lên chăng? Chắc-
chắn hắn đang đi lên để thách-thức Y-sơ-ra-ên. Và sẽ rằng 
nhà vua sẽ cho kẻ giết hắn giàu và sẽ ban cho người ấy 
con gái của vua và khiến cho nhà cha người ấy tự-do(4) 

trong Y-sơ-ra-ên.” 

26Lúc đó Đa-vít nói với những người đang đứng cạnh 
mình: “Kẻ giết tên Phi-li-tin nầy và cất đi sự sỉ-nhục khỏi 
Y-sơ-ra-ên sẽ được gì? Vì thằng Phi-li-tin không chịu cắt-
bì nầy là ai mà hắn dám chế nhạo các binh-đội của Đức 
Chúa TRỜI sống?” 27Và người ta nói cho người biết theo 
lời nầy, rằng: “Người giết hắn sẽ được như vầy.” 

28Bấy giờ Ê-li-áp anh cả của người nghe khi người nói 
chuyện với các người ấy; và cơn giận của Ê-li-áp bừng lên 
chống Đa-vít, và người nói: “Tại sao mầy đã xuống đây? 

                                                 
3bánh sữa hay pho-mát 
4nghĩa là: khỏi đóng thuế và làm các việc phúc-dịch công-cộng 
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Và mầy đã để lại số ít chiên đó trong vùng hoang-vu với 
ai? Tao biết sự hỗn-láo của mầy và sự độc-ác của tâm 
mầy; vì mầy đã xuống đây cốt để xem trận-chiến.” 
29Nhưng Đa-vít nói: “Bây giờ tôi vừa làm điều gì vậy? Ấy 
đã chẳng phải chỉ là một lời nói hay sao?” 30Rồi người 
xoay khỏi anh của mình qua người khác và nói cùng một 
điều đó; và người ta trả lời cùng một điều như trước. 

Đa-vít giết Gô-li-át (17.31-17.58) 

31Khi nghe các lời mà Đa-vít đã nói, người ta báo cho 
Sau-lơ biết, và Sau-lơ cho đòi người đến. 32Và Đa-vít 
thưa cùng Sau-lơ: “Đừng để cho tâm của một người nào 
hỏng vì hắn; kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ sẽ đi đánh với tên 
Phi-li-tin nầy.” 33Lúc đó Sau-lơ nói với Đa-vít: “Ngươi 
không có khả-năng chống lại tên Phi-li-tin nầy để đánh với 
hắn; vì ngươi chỉ là một thanh-niên, trong khi hắn đã là 
một hiệp-sĩ từ thuở thiếu-niên của hắn.” 34Nhưng Đa-vít 
thưa cùng Sau-lơ: “Kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ đã giữ bầy 
chiên của cha mình. Khi con sư-tử hay con gấu đến, và tha 
một con chiên con khỏi bầy, 35con đi ra đuổi theo nó mà 
đánh gục nó, và cứu con chiên con khỏi miệng của nó; và 
nếu nó chỗi dậy chống lại con, con nắm nó bởi hàm râu 
nó, đánh gục nó, và giết nó. 36Kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ đã 
giết cả con sư-tử lẫn con gấu; và người Phi-li-tin không 
chịu cắt-bì nầy sẽ giống như một trong hai con đó, vì hắn 
đã chế nhạo các binh-đội của Đức Chúa TRỜI sống.” 
37Đa-vít lại nói: “Đức GIA-VÊ đã giải-cứu con khỏi vuốt 
sư-tử và khỏi vuốt gấu, Ngài sẽ giải-cứu con khỏi tay 
người Phi-li-tin nầy.” Và Sau-lơ nói với Đa-vít: “Hãy đi, 
nguyền-xin Đức GIA-VÊ ở với con.” 

38Lúc đó Sau-lơ mặc cho Đa-vít bộ áo của vua, đội một 
mũ đồng trên đầu người, và cũng mặc áo giáp cho người. 
39Và Đa-vít buộc gươm của mình trên áo-giáp của mình 
và đi thử, vì người chưa từng thử chúng. Thế là Đa-vít 
thưa cùng Sau-lơ: “Con không thể đi với những cái nầy; vì 
con đã chưa từng thử chúng.” Và Đa-vít cởi chúng ra khỏi 
người mình. 40Rồi người cầm cây gậy của mình trong tay 
và lựa năm hòn đá nhẵn từ suối, và để chúng trong cái túi 
của kẻ chăn-chiên mà người đã có, tức là trong túi của 
người, và cái ná bắn đá của người trong tay người; rồi 
người tiến gần tên Phi-li-tin. 

41Đoạn tên Phi-li-tin đi tiếp và tới gần Đa-vít, với kẻ vác 
cái khiên ở phía trước hắn. 42Khi tên Phi-li-tin nhìn và 
thấy Đa-vít, hắn khinh-thị người, vì người chỉ là một 
thanh-niên, hồng-hào với diện-mạo đẹp trai. 43Và tên Phi-
li-tin nói với Đa-vít: “Bộ ta là một con chó, để mầy đến ta 
với những cây gậy ư?” Và tên Phi-li-tin rủa Đa-vít bởi các 
thần của hắn. 44Tên Phi-li-tin cũng nói với Đa-vít: “Hãy 
đến ta, rồi ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng.” 
45Lúc đó Đa-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi đến ta với 
gươm, giáo, và lao, nhưng ta đến ngươi trong danh Đức 
GIA-VÊ vạn quân, Đức Chúa TRỜI của các binh-đội Y-
sơ-ra-ên, mà ngươi đã chửi-bới. 46Ngày nầy, Đức GIA-
VÊ sẽ phó ngươi vào trong tay ta, và ta sẽ đánh hạ ngươi 
và cắt cái đầu ngươi khỏi ngươi. Và ngày nầy ta sẽ ban 
xác chết của quân-đội Phi-li-tin cho chim trời và thú rừng 
của trái đất, để toàn trái đất được biết rằng có một Đức 
Chúa TRỜI(1) trong Y-sơ-ra-ên, 47và để tất cả hội-chúng 
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nầy có thể biết rằng Đức GIA-VÊ không giải-cứu bởi 
gươm hay bởi giáo; vì chiến-trận là của Đức GIA-VÊ và 
Ngài sẽ phó các ngươi trong tay chúng ta.” 

48Lúc đó xảy ra khi tên Phi-li-tin tiến tới gần để đón Đa-
vít, thì Đa-vít chạy nhanh về phía chiến-tuyến để đón tên 
Phi-li-tin. 49Và Đa-vít thò tay mình trong túi của mình, 
lấy từ đó ra một hòn đá và bắn nó, và trúng tên Phi-li-tin 
nơi trán hắn. Và hòn đá lọt sâu trong trán hắn, đến nỗi hắn 
té úp mặt xuống đất. 

50Như vậy Đa-vít thắng tên Phi-li-tin với một cái ná và 
một hòn đá, và người đánh hạ tên Phi-li-tin và giết hắn; 
nhưng chẳng có một cây gươm nào trong tay Đa-vít. 51Rồi 
Đa-vít chạy và đứng trên tên Phi-li-tin và nắm lấy cây 
gươm của hắn, tuốt nó ra khỏi vỏ nó, giết hắn chết, và 
dùng gươm chặt đầu hắn. Khi dân Phi-li-tin thấy kẻ vô-
địch của mình đã chết, chúng chạy trốn. 52Và những 
người Y-sơ-ra-ên và Giu-đa chỗi-dậy, reo-hò, và đuổi theo 
dân Phi-li-tin xa đến tận thung-lũng, và đến tận các cổng 
thành của Éc-rôn. Và các người Phi-li-tin bị giết nằm dọc 
theo đường đến Sa-a-ra-im, tức là đến Gát và Éc-rôn. 
53Rồi các con trai Y-sơ-ra-ên quay lại sau khi đuổi theo 
dân Phi-li-tin và cướp-bóc trại của chúng. 54Lúc đó Đa-vít 
lấy cái đầu của tên Phi-li-tin và đem nó đến Giê-ru-sa-lem, 
nhưng người để các vũ-khí của hắn trong lều của mình. 

55Bấy giờ khi Sau-lơ thấy Đa-vít đi ra chống lại tên Phi-li-
tin, người nói với Áp-ne, thống lãnh quân-đội: “Áp-ne, 
thanh-nam nầy là con trai của ai vậy?” Và Áp-ne nói: “Ôi 
bệ hạ! Bởi hồn bệ hạ, tôi không biết.” 56Và nhà vua phán: 
“Ngươi hãy hỏi thăm thanh-nam ấy là con trai của ai.” 
57Vì vậy khi Đa-vít trở lại sau khi giết tên Phi-li-tin, Áp-
ne rước người và dẫn người đến trước mặt Sau-lơ, với cái 
đầu của tên Phi-li-tin trong tay người. 58Và Sau-lơ nói với 
người: “Thanh-nam kia, ngươi là con trai của ai?” Đa-vít 
trả lời: “Con trai của tôi-tớ của bệ hạ, Y-sai người Bết-lê-
hem.” 

3. Đa-vít và Giô-na-than trở thành bạn (18.1-20.42) 

Sau-lơ ghen-tỵ Đa-vít (18.1-18.16) 

1Bấy giờ, xảy ra khi người đã nói với Sau-lơ xong, 
thì hồn của Giô-na-than gắn bó với hồn của Đa-vít, 
và Giô-na-than thương-yêu người như chính hồn 

của mình. 2Và Sau-lơ bắt người vào ngày đó và không cho 
người trở về nhà cha của người. 3Rồi Giô-na-than lập một 
giao-ước với Đa-vít, bởi vì người thương Đa-vít như chính 
hồn của mình. 4Và Giô-na-than cởi áo dài ở trên mình, 
trao nó cho Đa-vít, với áo giáp của mình, gồm cả gươm 
của mình, cung của mình, và đai của mình. 5Thế là Đa-vít 
ra đi bất cứ nơi nào Sau-lơ sai người đi, và thành-công; và 
Sau-lơ đặt người trên các người đàn-ông chiến-trận. Và 
đấy là điều thú vị trong cái nhìn của tất cả dân-chúng và 
cũng trong cái nhìn của các tôi-tớ của Sau-lơ. 

6Và xảy ra khi họ đang đến, khi Đa-vít trở về sau khi giết 
chết tên Phi-li-tin ấy, các người nữ đi ra từ tất cả các thành 
Y-sơ-ra-ên, vừa hát vừa nhảy múa, để đón vua Sau-lơ, với 
các trống cơm, với sự vui-mừng, và với các nhạc-cụ. 7Và 
các người nữ ấy hát trong khi họ nhảy-múa, rằng: 

“Sau-lơ đã giết hàng ngàn của ngài, 
Và Đa-vít hàng chục ngàn của chàng.” 
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8Vậy thì Sau-lơ trở nên rất giận, vì lời nói nầy là xấu-xa 
trước mắt vua; và vua nói: “Chúng đã gán cho Đa-vít hàng 
chục ngàn, nhưng chúng đã gán cho ta hàng ngàn. Bây 
giờ, nó có thể có cái gì hơn ngoại trừ vương-quốc nầy?” 
9Và Sau-lơ nhìn Đa-vít với sự nghi-ngờ kể từ ngày đó trở 
đi. 

10Bấy giờ xảy ra vào ngày hôm sau, một linh xấu từ Đức 
Chúa TRỜI đến mạnh-mẽ trên Sau-lơ, và vua nói như điên 
dại ở giữa nhà, trong khi Đa-vít đang đánh đàn với bàn tay 
của mình, ngày nầy qua ngày nọ; và trong tay Sau-lơ có 
cây giáo. 11Và Sau-lơ phóng cây giáo vì vua nghĩ: “Ta sẽ 
ghim(1) chặt Đa-vít vào vách.” Nhưng Đa-vít né được 2 lần 
trong sự hiện-diện của vua. 

12Bấy giờ Sau-lơ sợ Đa-vít, vì Đức GIA-VÊ ở cùng 
người, nhưng đã rời khỏi Sau-lơ. 13Bởi vậy Sau-lơ cất 
chàng đi khỏi sự hiện-diện của vua, và bổ-nhiệm người 
làm chỉ-huy-trưởng một ngàn của mình; và Đa-vít đi ra và 
đi vào trước dân-chúng(2). 14Và Đa-vít thành-công trong 
tất cả các đường-lối của người vì Đức GIA-VÊ ở cùng 
người. 15Khi Sau-lơ thấy Đa-vít đang thành-công lớn, vua 
lấy làm sợ Đa-vít. 16Nhưng tất cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa 
đều thương Đa-vít; và người đi ra đi vào trước mặt họ. 

Đa-vít cưới con gái của Sau-lơ (18.17-18.30) 

17Sau đó, Sau-lơ nói với Đa-vít: “Đây là Mê-ráp con gái 
lớn của ta; ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ, ngươi chỉ làm 
một dũng-sĩ vì ta và đánh các chiến-trận của Đức GIA-
VÊ.” Vì Sau-lơ nghĩ: “Bàn tay ta sẽ không được chống lại 
nó, nhưng ta để cho bàn tay của dân Phi-li-tin chống lại 
nó.” 18Nhưng Đa-vít thưa cùng Sau-lơ: “Con là ai, và 
cuộc đời của con là gì hay gia-đình cha của con là chi 
trong Y-sơ-ra-ên mà con được làm phò-mã?” 19Thế là xảy 
ra vào thời-điểm khi Mê-ráp, con gái của Sau-lơ, phải 
được gả cho Đa-vít, thì nàng bị gả cho Át-ri-ên, người 
Mê-hô-la, làm vợ. 

20Bấy giờ Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu Đa-vít. Khi 
họ nói cho Sau-lơ biết, thì việc ấy được vua tán-thành. 
21Và Sau-lơ nghĩ: “Mình sẽ gả nó cho hắn, để nó làm cái 
bẫy cho hắn, và để bàn tay của dân Phi-li-tin có thể chống 
lại hắn.” Bởi vậy Sau-lơ nói với Đa-vít: “Lần thứ hai, 
người được làm con rể của ta hôm nay.” 22Đoạn Sau-lơ ra 
lệnh cho các tôi-tớ của mình: “Hãy bí mật nói với Đa-vít, 
rằng: ‘Này, nhà vua lấy làm vui-thích nơi anh, và tất cả 
các tôi-tớ của vua đều yêu-mến anh; vì thế bây giờ, trở 
thành phò-mã đi.’ ” 23Vì vậy, các tôi-tớ của Sau-lơ nói các 
lời nầy trong các lỗ tai của Đa-vít. Nhưng Đa-vít nói: “Có 
phải trở nên phò-mã là một việc nhỏ trong cái nhìn của các 
ngươi sao, vì ta là một người nghèo và ít được quý-trọng?” 
24Và các tôi-tớ của Sau-lơ báo cáo cho vua biết các lời mà 
Đa-vít đã nói. 25Lúc đó Sau-lơ nói: “Các ngươi sẽ nói với 
Đa-vít như vầy: ‘Nhà vua chẳng đòi sính-lễ gì, ngoại trừ 
100 dương-bì của dân Phi-li-tin, để trả thù những kẻ thù-
địch của nhà vua.’” Bấy giờ Sau-lơ trù-liệu làm cho Đa-vít 
ngã bởi tay dân Phi-li-tin. 26Khi các tôi-tớ của vua nói cho 
Đa-vít biết các lời nầy, Đa-vít thấy có thể đồng ý để trở 
thành phò-mã. Rồi các ngày ấy đã chưa tới hạn, 27Đa-vít 

                                                 
1nguyên ngữ: “Ta sẽ đánh hạ Đa-vít và vách tường.” 
2nghĩa là: Đa-vít hiên ngang oai hùng trước quân dân 

chỗi dậy mà đi, người và lính tráng của người, và đánh hạ 
200(3) người ở giữa dân Phi-li-tin. Đoạn Đa-vít đem các 
dương-bì của chúng về, và họ nộp chúng cho vua đủ số, để 
người được thành phò-mã. Vì vậy Sau-lơ gả Mi-canh con 
gái của mình cho người để làm vợ. 28Khi Sau-lơ thấy và 
biết rằng Đức GIA-VÊ ở cùng Đa-vít, và rằng Mi-canh, 
con gái Sau-lơ, yêu người, 29Sau-lơ càng sợ Đa-vít hơn 
nữa. Như vậy Sau-lơ liên-tục là kẻ thù Đa-vít. 

30Lúc đó các chỉ-huy-trưởng của dân Phi-li-tin đi ra để 
gây chiến, và xảy ra chúng càng đi ra chừng nào thì Đa-vít 
càng tỏ ra khôn-ngoan hơn tất cả tôi-tớ của Sau-lơ. Vì vậy 
danh của người rất được quý trọng. 

Đa-vít thoát khỏi Sau-lơ (19.1-19.24) 

1Bấy giờ Sau-lơ bảo Giô-na-than con trai của mình 
và tất cả tôi-tớ của mình phải giết Đa-vít. Nhưng 
Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, rất hài lòng với 

Đa-vít. 2Vì vậy Giô-na-than nói cho Đa-vít biết, rằng: 
“Sau-lơ, cha của tôi, đang tìm cách giết anh. Bởi vậy bây 
giờ, xin cảnh-giác trong buổi sáng, hãy ở một nơi bí-mật 
và ẩn mình. 3Và tôi sẽ đi ra và đứng bên cạnh cha của tôi 
trong cánh đồng nơi anh đang ở, và tôi sẽ nói với cha tôi 
về anh; nếu tôi thấy bất cứ điều gì, thì tôi sẽ cho anh biết.” 
4Rồi Giô-na-than nói tốt về Đa-vít cùng Sau-lơ, cha của 
mình, và nói với vua: “Xin nhà vua chớ phạm-tội cùng tôi-
tớ của mình là Đa-vít, vì người đã chẳng phạm-tội cùng bệ 
hạ, và vì các công-việc của người đã là rất tốt cho bệ hạ. 
5Vì người đã liều mạng của mình và đã đánh hạ tên Phi-li-
tin, và Đức GIA-VÊ đã đem đến một sự giải-phóng lớn-
lao cho tất cả Y-sơ-ra-ên; bệ hạ đã thấy điều đó, và đã vui-
mừng. Thì cớ sao bệ hạ lại muốn phạm-tội cùng máu vô-
tội, bằng cách giết chết Đa-vít không có lý-do?” 6Và Sau-
lơ nghe theo tiếng của Giô-na-than; và Sau-lơ thề: “Như 
Đức GIA-VÊ sống, nó sẽ không bị giết.” 7Rồi Giô-na-than 
gọi Đa-vít, và Giô-na-than nói cho người biết tất cả những 
lời nầy. Và Giô-na-than dẫn Đa-vít đến cùng Sau-lơ, rồi 
người ở trong sự hiện-diện của vua như trước. 

8Khi lại có chiến-tranh, Đa-vít đi ra và đánh với dân Phi-
li-tin, và đánh hạ chúng với cuộc tàn-sát lớn-lao, đến nỗi 
chúng chạy trốn trước mặt người. 9Bấy giờ, có một linh 
xấu từ Đức GIA-VÊ trên Sau-lơ khi vua đang ngồi trong 
nhà của mình với cây giáo của mình trong tay mình, và 
Đa-vít đang chơi hạc-cầm với bàn tay của người. 10Và 
Sau-lơ định ghim Đa-vít vào vách bằng cây giáo, nhưng 
người luồn đi khỏi sự hiện-diện của Sau-lơ, đến nỗi vua 
găm cây giáo vào trong vách. Và Đa-vít chạy trốn và thoát 
khỏi đêm đó. 

11Lúc đó, Sau-lơ sai các sứ-giả đến nhà Đa-vít đặng canh-
giữ người, cốt để giết người chết vào buổi sáng. Nhưng 
Mi-canh, vợ Đa-vít, cho người biết rằng: “Nếu anh không 
cứu sinh-mạng của anh đêm nay, thì ngày mai anh sẽ bị 
giết.” 12Vì vậy, Mi-canh cho Đa-vít xuống qua cửa sổ, và 
người đi ra, chạy trốn, và thoát khỏi. 13Và Mi-canh lấy 
gia-tượng(4) và để nó trên giường, và đặt cái mền bông 
bằng lông dê ở nơi đầu nó, và phủ nó bằng quần-áo. 14Khi 
Sau-lơ sai các sứ-giả bắt Đa-vít, nàng nói: “Anh ấy bệnh.” 
15Đoạn Sau-lơ sai các sứ-giả đến thăm Đa-vít, nói: “Hãy 

                                                 
3Bản khác: 100. So-sánh với 2 Sa-mu-ên 3.14; bản Hê-bơ-rơ: 200 
4hay: hình-tượng 
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đỡ nó lên cho ta trên giường, để ta có thể giết nó chết.” 
16Khi các sứ-giả vào, kìa, gia-tượng đang ở trên giường 
với cái mền bông bằng lông dê nơi đầu của nó. 17Thế là 
Sau-lơ nói với Mi-canh: “Tại sao ngươi lừa-gạt ta như thế 
nầy và để kẻ thù của ta đi, để nó đã thoát khỏi rồi?” Và 
Mi-canh thưa cùng Sau-lơ: “Anh ấy đã nói với con: 'Để 
anh đi! Tại sao anh phải giết em?’ ” 

18Bấy giờ Đa-vít chạy trốn, thoát khỏi, đến cùng Sa-mu-
ên tại Ra-ma, và nói cho ông biết mọi điều Sau-lơ đã gây 
cho mình. Rồi người và Sa-mu-ên đi và ở lại tại Na-giốt. 
19Và Sau-lơ được cho biết, rằng: “Kìa, Đa-vít ở tại Na-
giốt trong Ra-ma.” 20Thế thì Sau-lơ sai các sứ-giả đi bắt 
Đa-vít, nhưng khi chúng thấy toán các đấng tiên-tri đang 
nói tiên-tri, với Sa-mu-ên đứng chủ trì họ, thì Linh của 
Đức Chúa TRỜI đến trên các sứ-giả của Sau-lơ; rồi chúng 
cũng nói tiên-tri. 21Và khi Sau-lơ được cho biết, thì vua 
sai các sứ-giả khác đi, rồi chúng cũng nói tiên-tri. Thế là 
Sau-lơ lại sai các sứ-giả đi lần thứ ba, rồi chúng cũng nói 
tiên-tri. 22Rồi chính Sau-lơ đi đến Ra-ma, và đến xa tận 
cái giếng lớn ở tại Sê-cu; và vua hỏi, rằng: “Sa-mu-ên và 
Đa-vít ở đâu?” Và có người thưa: “Kìa, họ đang ở tại Na-
giốt trong Ra-ma.” 23Và vua đi từ đó đến Na-giốt trong 
Ra-ma; và Linh của Đức Chúa TRỜI cũng đến trên vua, 
ngõ hầu vua đi theo nói tiên-tri liên-tục cho đến khi vua 
đến Na-giốt trong Ra-ma. 24Và vua cũng lột quần-áo của 
mình ra, vua cũng nói tiên-tri trước mặt Sa-mu-ên và nằm 
xuống trần-truồng suốt cả ngày đó và suốt cả đêm đó. Vì 
thế, người ta nói: “Có phải Sau-lơ cũng ở giữa vòng các 
đấng tiên-tri?” 

Giao-ước của Giô-na-than và Đa-vít (20.1-20.29) 

1Đoạn Đa-vít chạy trốn từ Na-giốt trong Ra-ma, và 
đến và nói trước mặt Giô-na-than: “Tôi đã làm gì? 
Sự độc-ác của tôi là gì? Và tội của tôi trước mặt 

cha anh là gì, để người đang truy tìm sinh-mạng của tôi?” 
2Và Giô-na-than nói với người: “Không đời nào có 
chuyện đó! Anh sẽ không chết đâu. Này, cha tôi chẳng 
làm bất cứ việc gì, lớn hay nhỏ, mà không lộ cho tôi biết. 
Vì vậy, tại sao cha tôi phải giấu việc nầy với tôi? Không 
như thế đâu!” 3Tuy nhiên, Đa-vít lại thề, nói: “Cha anh 
biết rõ rằng tôi đã tìm được ân-huệ trong cái nhìn của anh, 
và vua đã nói: ‘Chớ để cho Giô-na-than biết điều nầy, e nó 
sầu-khổ.’ Nhưng thật như Đức GIA-VÊ sống và hồn anh 
sống, có khoảng một bước giữa tôi và sự chết(1).” 4Thế thì 
Giô-na-than nói với Đa-vít: “Bất cứ điều gì hồn anh nói, 
tôi sẽ làm cho anh.” 5Vì vậy Đa-vít nói với Giô-na-than: 
“Này, ngày mai có trăng mới, và tôi phải ngồi xuống để ăn 
với nhà vua. Nhưng, xin cho tôi đi, để tôi có thể ẩn mình 
ngoài đồng cho đến buổi chiều thứ ba. 6Nếu cha anh có 
nhớ đến tôi chút nào, thì xin nói: ‘Đa-vít đã khẩn khoản 
xin con để chạy đến Bết-lê-hem, thành-phố của nó, vì đó 
là lễ hiến-tế hằng năm ở đó cho toàn-thể gia-đình.’ 7Nếu 
vua nói như vầy: ‘Tốt,’ thì kẻ tôi-tớ của anh được an-toàn; 
nhưng nếu vua rất giận-dữ, thì hãy biết rằng vua đã quyết-
định theo điều xấu-xa. 8Vì thế, xin đối-xử tử-tế với kẻ tôi-
tớ nầy của anh, vì anh đã đưa kẻ tôi-tớ nầy của anh vào 
trong một giao-ước của Đức GIA-VÊ với anh. Nhưng nếu 
có sự độc-ác trong tôi, xin chính anh giết tôi; vì tại sao anh 
lại đem tôi đến cha anh?” 9Và Giô-na-than nói: “Anh chớ 

                                                 
1nghĩa là: tôi suýt chết 

có nghĩ vậy! Vì nếu thật sự tôi biết được cha tôi đã quyết-
định điều xấu đến trên anh, thì tôi đã không nói nó cho 
anh biết hay sao?” 10Đoạn Đa-vít nói với Giô-na-than: 
“Ai sẽ cho tôi biết nếu cha anh trả lời anh một cách khắc-
nghiệt?” 11Và Giô-na-than nói với Đa-vít: “Đi, chúng ta 
hãy ra ngoài đồng.” Vì vậy cả hai đi ra ngoài đồng. 

12Lúc đó Giô-na-than nói với Đa-vít: “Đức GIA-VÊ, Đức 
Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên! Khi tôi đã dọ được ý cha tôi 
vào giờ nầy vào ngày mai, hoặc ngày thứ ba, này, nếu tốt 
cho Đa-vít, tôi sẽ không sai đến anh và cho anh biết nó 
hay sao? 13Nếu hại anh là điều làm cha tôi vừa lòng, thì 
xin Đức GIA-VÊ gây ra như thế cho Giô-na-than và càng 
hơn nữa, nếu tôi không cho anh biết nó và cho anh đi khỏi, 
để anh được đi trong an-toàn. Và nguyền-xin Đức GIA-
VÊ ở cùng anh như Ngài đã ở cùng cha tôi. 14Và nếu tôi 
còn sống, anh sẽ không tỏ ra cho tôi sự ân-cần thương-yêu 
của Đức GIA-VÊ, để tôi có thể không chết hay sao? 15Và 
anh sẽ không được cất đi lòng ân-cần thương-yêu của anh 
khỏi nhà tôi mãi mãi, ngay cả khi Đức GIA-VÊ diệt hết 
mọi kẻ thù của Đa-vít khỏi mặt trái đất nầy cũng không.” 
16Thế là Giô-na-than lập một giao-ước với nhà của Đa-
vít: “Nguyện Đức GIA-VÊ đòi nó nơi tay của những kẻ 
thù Đa-vít.” 17Và Giô-na-than bắt Đa-vít thề một lần nữa 
vì tình thương-yêu của mình cho Đa-vít, vì người thương-
yêu Đa-vít như người thương-yêu chính hồn của mình. 

18Đoạn Giô-na-than nói với người: “Ngày mai có trăng 
mới, và người ta sẽ thấy thiếu anh vì chỗ ngồi của anh sẽ 
trống. 19Khi anh đã ở lại 3 ngày, anh sẽ đi xuống mau đến 
chỗ anh đã ẩn mình vào cái ngày đầy biến-cố đó, và anh sẽ 
lại gần hòn đá Ê-xe. 20Rồi tôi sẽ bắn 3 mũi tên tới bên ấy, 
dường như tôi bắn vào một cái bia.  21Và này, tôi sẽ sai 
thằng nhỏ đi, nói: ‘Hãy đi, tìm các mũi tên.’ Nếu tôi nói 
cụ-thể cùng thằng nhỏ: ‘Kìa, các mũi tên ở bên nầy của 
mầy, lượm chúng đi,’ lúc đó hãy đến; vì có an-toàn cho 
anh và chẳng có điều gì tai-hại, như Đức GIA-VÊ sống. 
22Nhưng nếu tôi nói với thằng nhỏ: ‘Kìa, các mũi tên ở 
quá mầy,’ thì hãy đi, vì Đức GIA-VÊ đã sai anh đi. 23Còn 
về lời mà anh và tôi đã nói, này, Đức GIA-VÊ ở giữa anh 
và tôi mãi mãi.” 

24Vì vậy Đa-vít ẩn trốn ngoài đồng; và khi trăng mới lên, 
nhà vua ngồi xuống để ăn thức ăn. 25Và nhà vua ngồi nơi 
chỗ của mình như thường-lệ, chỗ ngồi cạnh vách tường, 
rồi Giô-na-than đứng dậy, và Áp-ne ngồi xuống cạnh Sau-
lơ, nhưng chỗ của Đa-vít bỏ trống. 26Tuy nhiên Sau-lơ đã 
chẳng nói gì trong ngày đó, vì vua nghĩ: ‘Ấy là một sự rủi-
ro, hắn không sạch, chắc-chắn không sạch.” 27Rồi xảy ra 
vào ngày kế, ngày thứ nhì có trăng mới, chỗ của Đa-vít 
trống; vì vậy Sau-lơ nói với Giô-na-than, con trai của 
mình: “Tại sao con trai của Y-sai đã không đến dự bữa ăn, 
hôm qua hay hôm nay?” 28Lúc đó Giô-na-than trả lời Sau-
lơ: “Đa-vít đã khẩn khoản xin con cho đến Bết-lê-hem, 
29vì anh đã nói: ‘Xin cho tôi đi, vì gia-đình chúng tôi có 
một cuộc hiến-tế trong thành, và anh tôi đã bảo tôi đến dự. 
Và bây giờ, nếu tôi đã tìm được ân-huệ trong cái nhìn của 
anh, thì xin vui lòng cho tôi ra đi để tôi được thăm các anh 
tôi.’ Vì lý-do nầy, anh không đến bàn của nhà vua. 

Sau-lơ nổi-giận với Giô-na-than (20.30-20.42) 

30Lúc đó Sau-lơ giận Giô-na-than bừng bừng, và vua nói 
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với người: “Ngươi, con trai của một người đàn-bà xấu-xa, 
phản loạn kia! Bộ tao không biết mầy đang chọn(1) con trai 
Y-sai cho sự sỉ-nhục của chính mầy và cho sự sỉ-nhục của 
cái trần-truồng của mẹ mầy(2) hay sao? 31Vì, trong suốt 
những ngày mà con trai của Y-sai còn sống trên trái đất, 
mầy và vương-quốc mầy sẽ chẳng được thiết lập. Bởi vậy, 
bây giờ, hãy sai dẫn nó lại cho ta, vì nó là con trai của thần 
chết(3).” 32Nhưng Giô-na-than trả lời Sau-lơ, cha của mình 
và tâu với vua: “Tại sao anh ấy phải bị giết? Anh ấy đã 
làm điều gì?” 33Thế thì Sau-lơ phóng cây giáo của mình 
đến người đặng đánh hạ người; vì vậy Giô-na-than biết 
rằng cha của mình đã quyết-định giết Đa-vít. 34Lúc đó 
Giô-na-than chỗi dậy khỏi bàn ăn trong cơn giận mãnh-
liệt, và chẳng ăn thức ăn nào trong ngày thứ hai có trăng 
mới, vì người rất buồn-bực về Đa-vít, vì cha của mình đã 
làm mình mất danh-dự. 

35Bấy giờ đã xảy ra vào buổi sáng, Giô-na-than đi ra 
ngoài đồng vì lời hẹn với Đa-vít, và có một đứa tiểu đồng 
đi với người. 36Và người nói với tiểu đồng của mình: 
“Chạy đi, bây giờ tìm các mũi tên mà ta sắp bắn.” Khi 
thằng bé đang chạy, người bắn một mũi tên qua khỏi nó. 
37Khi thằng bé tới chỗ có mũi tên mà Giô-na-than đã bắn, 
Giô-na-than gọi theo thằng bé, nói: “Chẳng phải mũi tên 
ấy ở quá mầy à?” 38Và Giô-na-than lại gọi theo thằng bé: 
“Đi gấp lên, nhanh lên, đừng lưu lại!” Và tiểu đồng của 
Giô-na-than lượm mũi tên, và đến cùng chủ của nó. 
39Nhưng, thằng bé chẳng biết gì cả; chỉ Giô-na-than và 
Đa-vít biết chuyện mà thôi. 40Đoạn Giô-na-than trao các 
vũ-khí của mình cho tiểu đồng của mình, và bảo nó: “Hãy 
đi, đem chúng về thành.” 41Khi thằng bé đã đi rồi, Đa-vít 
chỗi dậy từ phía nam, sấp mặt mình xuống đất, và cúi 3 
lần. Và 2 người hôn nhau và cùng nhau khóc; nhưng Đa-
vít khóc nhiều hơn. 42Và Giô-na-than nói với Đa-vít: “Đi 
an-toàn, vì chúng ta đã thề với nhau trong danh Đức GIA-
VÊ, rằng: ‘Đức GIA-VÊ sẽ ở giữa tôi và anh, ở giữa dòng-
dõi tôi và dòng-dõi anh mãi mãi.’” Rồi người chỗi dậy và 
ra đi, trong khi Giô-na-than đi vào trong thành. 

4. Sau-lơ đuổi bắt Đa-vít (21.1-26.25) 

Đa-vít lấy bánh biệt ra thánh (21.1-21.9) 

1Rồi Đa-vít đến Nóp, tới cùng thầy tế-lễ A-hi-mê-
léc; và A-hi-mê-léc vừa đến đón Đa-vít vừa run-
rẩy, và nói với người: “Cớ sao ông có một mình và 

không ai tháp tùng ông?” 2Và Đa-vít nói với thầy tế-lễ A-
hi-mê-léc: “Nhà vua đã ủy thác cho ta một việc, và đã 
phán cùng ta: ‘Chớ cho một ai biết bất cứ điều gì về việc 
mà ta đang sai ngươi đi và ta đã ủy thác ngươi; và ta đã 
chỉ-thị các người trai trẻ đến một chỗ nọ.’ 3Bởi vậy, bây 
giờ, cái gì ở dưới tay thầy(4)? Hãy cho trong tay ta 5 ổ bánh 
hay bất cứ cái gì có thể tìm được.” 4Và thầy tế-lễ trả lời 
Đa-vít và nói: “Không có bánh thường dưới tay tôi, nhưng 
có bánh được biệt ra thánh; chỉ nếu những người trai trẻ ấy 
đã giữ mình tránh đàn-bà.” 5Và Đa-vít trả lời thầy tế-lễ mà 
nói với người: “Chắc-chắn chúng ta đã giữ mình khỏi đàn-
bà như trước đây khi ta ra đi và thân-thể của những người 

                                                 
1nghĩa là: về phe 
2hay: của con đàn bà đã đẻ ra mầy hay sao? 
3hay: vì chắc-chắn nó phải chết 
4hay: thầy hiện có cái gì? 

trai trẻ ấy đã là thánh(5) dẫu đó là một chuyến đi thông-
thường; thì hôm nay trong thân-thể sẽ càng thánh hơn biết 
bao?” 6Thế là thầy tế-lễ cho người bánh được biệt ra 
thánh; vì chẳng có bánh gì ở đó, chỉ có bánh Trưng-hiến 
đã được cất dọn khỏi trước mặt Đức GIA-VÊ, cốt để đặt 
bánh nóng thế vào chỗ nó khi nó được lấy đi. 

7Bấy giờ, có một kẻ trong các tôi-tớ của Sau-lơ ở đó trong 
ngày đó, bắt đợi chờ trước mặt Đức GIA-VÊ; và tên nó là 
Đô-e, người Ê-đôm, trưởng các kẻ chăn chiên của Sau-lơ. 

8Và Đa-vít nói với A-hi-mê-léc: “Bây giờ có một cây giáo 
hay một cây gươm dưới tay thầy không? Vì ta đã không 
đem theo cây gươm của ta hay các vũ-khí của ta trong tay 
ta, vì việc của nhà vua khẩn-cấp.” 9Rồi thầy tế-lễ nói: 
“Cây gươm của Gô-li-át tên Phi-li-tin, kẻ mà ông đã đánh 
hạ trong thung-lũng Ê-la, kìa, nó được bọc lại trong một 
miếng vải, phía sau áo-lễ; nếu ông muốn lấy nó cho ông, 
thì hãy lấy đi. Vì ở đây chẳng có cái nào khác ngoại trừ 
nó.” Và Đa-vít nói: “Chẳng có một cái nào như nó; hãy 
trao nó cho ta.” 

Đa-vít giả-đò điên (21.10-21.15) 

10Rồi Đa-vít chỗi dậy và chạy trốn trong ngày đó khỏi 
Sau-lơ, và đi đến cùng A-kích, vua Gát. 11Nhưng các tôi-
tớ của A-kích nói với hắn: “Đây không phải là Đa-vít vua 
xứ ấy hay sao? Há chúng đã chẳng hát về người nầy trong 
khi nhảy-múa, rằng: 

‘Sau-lơ đã giết hàng ngàn của ngài 
Và Đa-vít đã giết hàng chục ngàn của chàng,’  

hay sao?” 12Và Đa-vít để các lời nầy trong tâm của mình, 
và rất sợ A-kích, vua Gát. 13Vì vậy người giả-đò mất trí 
trước mặt chúng, và hành-động điên rồ trong tay chúng, vẽ 
nguệch-ngoạc trên những cánh cửa của cổng, và để nước 
bọt của mình rễu xuống vào râu của mình. 14Lúc đó A-
kích nói với các tôi-tớ của hắn: “Kìa, các ngươi thấy người 
ấy hành-động như một kẻ điên-cuồng. Tại sao các ngươi 
dẫn hắn đến cho ta? 15Có phải ta thiếu những kẻ điên sao, 
mà các ngươi đã dẫn người điên nầy đến để làm việc của 
một thằng điên trước mặt ta? Kẻ nầy có nên vào nhà ta 
không?” 

Sau-lơ giết chết các thầy tế-lễ (22.1-22.23) 

1Thế là Đa-vít rời khỏi đó, và thoát đến cái động 
của A-đu-lam; và khi các người anh của người và 
tất cả gia-hộ của cha người nghe được, họ đều đi 

xuống đó với người. 2Và mọi kẻ khốn-khổ, và mọi kẻ mắc 
nợ, và mọi kẻ bất-mãn đều nhóm với người; và người trở 
thành thủ-lãnh của họ. Bấy giờ có khoảng 400 người đi 
theo người. 

3Và Đa-vít đi từ đó đến Mích-ba của Mô-áp; và người nói 
với vua Mô-áp: “Xin cho cha tôi và mẹ tôi đến ở lại với 
quý vị cho đến khi tôi biết điều Đức Chúa TRỜI sẽ làm 
cho tôi.” 4Rồi người để họ lại với vua của Mô-áp; và họ ở 
lại với vua ấy trọn thời-gian Đa-vít ở trong đồn. 5Và tiên-
tri Gát nói với Đa-vít: “Chớ ở trong đồn; hãy ra đi, và hãy 
đi vào trong đất Giu-đa.” Vì vậy Đa-vít ra đi và đi vào 
trong rừng Hê-rết. 
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6Rồi Sau-lơ nghe rằng Đa-vít và các kẻ đi theo người đã bị 
phát-hiện. Bấy giờ, Sau-lơ đang ngồi tại Ghi-bê-a, dưới 
cây liễu xủ tơ, trên khu-vực cao, với cây giáo của vua 
trong tay vua, và tất cả các tôi-tớ của vua đang đứng xung-
quanh vua. 7Và Sau-lơ nói với các tôi-tớ của vua đang 
đứng xung-quanh vua: “Bây giờ nghe đây, hỡi các người 
Bên-gia-min! Có phải con trai của Y-sai cũng sẽ ban cho 
tất cả các ngươi những cánh đồng và các vườn nho ư? Có 
phải nó sẽ lập tất cả các ngươi làm chỉ-huy-trưởng hàng 
ngàn và chỉ-huy-trưởng hàng trăm ư? 8Vì tất cả các ngươi 
đã âm-mưu chống ta đến nỗi không có một đứa nào lộ ra 
cho ta biết khi con trai của ta lập một giao-ước với con trai 
của Y-sai, và không đứa nào trong các ngươi tội cho ta 
hay lộ cho ta biết con trai của ta đã kích-động tôi-tớ của ta 
để phục-kích chống ta, như ngày nầy?” 9Lúc đó Đô-e, 
người Ê-đôm, đang đứng cạnh các tôi-tớ của Sau-lơ, trả 
lời và nói: “Tôi đã thấy con trai Y-sai đến Nóp, tới cùng 
A-hi-mê-léc, con trai của A-hi-túp. 10Và người đã cầu-vấn 
Đức GIA-VÊ cho hắn, đã cho hắn lương-thực, và cho hắn 
cây gươm của Gô-li-át, tên Phi-li-tin.” 

11Đoạn vua sai người đi gọi thầy tế-lễ A-hi-mê-léc đến, 
con trai của A-hi-túp, và tất cả gia-hộ của cha người, các 
thầy tế-lễ ở Nóp; và tất cả họ đến cùng vua. 12Và Sau-lơ 
nói: “Bây giờ nghe đây, con trai của A-hi-túp.” Và người 
thưa: “Thưa chúa tôi, có tôi đây!” 13Đoạn Sau-lơ nói với 
người: “Tại sao ngươi và con trai của Y-sai đã âm-mưu 
chống ta, trong việc ngươi đã cho nó bánh cùng gươm, và 
đã cầu-vấn Đức Chúa TRỜI cho nó, để nó dấy lên chống 
ta bằng việc nằm mai-phục như ngày nầy?” 14Lúc đó A-
hi-mê-léc trả lời vua và thưa: “Và ai trong tất cả các đầy-
tớ của bệ hạ trung-tín bằng Đa-vít, tức là phò-mã, chỉ-huy-
trưởng vệ-binh của vua, và được kính-trọng trong nhà của 
vua? 15Có phải hôm nay tôi mới khởi-sự cầu-vấn Đức 
Chúa TRỜI cho người hay sao? Tôi quyết không làm như 
vậy! Xin bệ hạ chớ đổ bất cứ điều gì cho tôi-tớ nầy của bệ 
hạ hoặc đổ cho bất cứ người nào trong gia-hộ cha tôi, vì 
kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ chẳng biết một điều gì cả, nhỏ hay 
lớn, về toàn-thể việc nầy.” 16Nhưng nhà vua nói: “Chắc-
chắn ngươi sẽ phải chết, hỡi A-hi-mê-léc, ngươi và tất cả 
gia-hộ của cha ngươi!” 17Và nhà vua phán cùng các vệ-
binh đang hầu-việc mình: “Hãy quay lại và giết các thầy 
tế-lễ của Đức GIA-VÊ, vì tay chúng cũng ở cùng Đa-vít 
và vì chúng đã biết nó đang chạy trốn mà đã chẳng tiết-lộ 
cho ta.” Nhưng các tôi-tớ của vua không muốn ra tay của 
họ tấn-công các thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ. 18Lúc đó nhà 
vua nói với Đô-e: “Ngươi quay lại mà đánh hạ các thầy tế-
lễ.” Và Đô-e, người Ê-đôm, quay lại mà đánh hạ các thầy 
tế-lễ, và hắn giết trong ngày đó 85 người mặc áo-tế bằng 
vải lanh. 19Và hắn dùng lưỡi gươm đánh hạ Nóp, thành 
của các thầy tế-lễ, cả đàn-ông lẫn đàn-bà, trẻ con và con 
nít; bò, lừa, và chiên, hắn cũng dùng lưỡi gươm đánh hạ. 

20Nhưng một người con trai của A-hi-mê-léc, con trai của 
A-hi-túp, tên là A-bia-tha, thoát khỏi và trốn theo Đa-vít. 
21Và A-bia-tha nói cho Đa-vít biết rằng Sau-lơ đã giết các 
thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ. 22Rồi Đa-vít nói với A-bia-
tha: “Ta đã biết vào ngày đó, khi Đô-e, người Ê-đôm, đã ở 
đó, rằng chắc-chắn nó sẽ nói cho Sau-lơ biết. Ta đã đem 
cái chết đến cho mọi người trong gia-hộ của cha ngươi. 
23Hãy ở lại với ta, đừng sợ, vì kẻ truy tìm mạng ta cũng 
truy tìm mạng của ngươi; vì ngươi ở với ta thì an-toàn.” 

Đa-vít giải-cứu Kê-hi-la (23.1-23.14) 

1Lúc đó họ nói cho Đa-vít biết, nói: “Kìa, dân Phi-
li-tin đang đánh chống Kê-hi-la, và đang cướp lấy 
các sân đạp lúa.” 2Thế là Đa-vít cầu-vấn Đức GIA-

VÊ, thưa: “Con có nên đi đánh hạ các ngươi Phi-li-tin nầy 
chăng?” Và Đức GIA-VÊ phán cùng Đa-vít: “Hãy đi và 
đánh hạ dân Phi-li-tin, và hãy giải-cứu Kê-hi-la.” 3Nhưng 
thuộc hạ của Đa-vít nói với người: “Này, tại đây trong 
Giu-đa chúng ta đang sợ rồi. Thế thì chúng ta còn sợ nhiều 
hơn biết bao nếu chúng ta đi đến Kê-hi-la chống lại hàng-
ngũ của dân Phi-li-tin?” 4Thế thì Đa-vít cầu-vấn Đức 
GIA-VÊ một lần nữa. Và Đức GIA-VÊ trả lời người và 
phán: “Hãy chỗi dậy, đi xuống Kê-hi-la, vì Ta sẽ phó dân 
Phi-li-tin trong tay ngươi.” 5Vì vậy Đa-vít và thuộc hạ của 
mình đi đến Kê-hi-la, và đánh với dân Phi-li-tin; rồi người 
lùa gia-súc của chúng đi và đánh hạ chúng bằng một cuộc 
tàn-sát lớn. Như vậy Đa-vít giải-cứu cư-dân Kê-hi-la. 

6Bấy giờ đã xảy ra, khi A-bia-tha con trai của A-hi-mê-léc 
trốn thoát đến cùng Đa-vít tại Kê-hi-la, người đi xuống với 
cái áo-tế(1) trong tay của mình. 7Khi Sau-lơ được cho biết 
Đa-vít đã đến Kê-hi-la, Sau-lơ nói: “Đức Chúa TRỜI đã 
phó nó trong tay ta, vì nó đã tự giam nó bằng việc vào một 
thành có các cổng đôi và các then gài.” 8Vì vậy, Sau-lơ 
triệu-tập mọi người ra trận, đi xuống đến Kê-hi-la để bao 
vây Đa-vít và thuộc hạ của người. 9Bấy giờ, Đa-vít biết 
Sau-lơ đang âm-mưu xấu hại mình; vì vậy người nói với 
thầy tế-lễ A-bia-tha: “Hãy đem áo-tế đến đây!” 10Rồi Đa-
vít nói: “GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên ôi, kẻ 
tôi-tớ nầy của Chúa đã nghe chắc-chắn rằng Sau-lơ đang 
tìm đến Kê-hi-la để hủy-diệt thành vì cớ con. 11Những 
người Kê-hi-la có sẽ nộp con trong tay Sau-lơ chăng? Sau-
lơ sẽ xuống đúng như kẻ tôi-tớ nầy của Chúa đã nghe 
chăng? GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên ôi, con 
cầu-nguyện, xin cho kẻ tôi-tớ nầy của Chúa biết!” Lúc đó 
Đức GIA-VÊ phán: “Hắn sẽ xuống.” 12Lúc đó Đa-vít nói: 
“Các người Kê-hi-la sẽ nộp con và thuộc hạ của con trong 
tay Sau-lơ chăng? Và Đức GIA-VÊ phán: “Chúng sẽ nộp 
ngươi.” 13Thế thì Đa-vít và thuộc hạ của người, khoảng 
600, chỗi dậy và rời khỏi Kê-hi-la, rồi họ đi đến bất cứ nơi 
nào họ có thể đi. Khi Sau-lơ được cho biết rằng Đa-vít đã 
thoát khỏi Kê-hi-la, thì vua thôi không đi ra. 14Rồi Đa-vít 
ở lại trong vùng hoang-vu, trong các đồn, và cứ ở trong xứ 
đồi núi trong vùng hoang-vu Xíp. Và Sau-lơ cứ truy tìm 
người mỗi ngày, nhưng Đức Chúa TRỜI chẳng phó người 
vào trong tay hắn. 

Sau-lơ đuổi theo Đa-vít (23.15-23.29) 

15Bây giờ Đa-vít thấy rằng Sau-lơ đã đi ra để truy tìm 
sinh-mạng mình trong khi Đa-vít ở trong vùng hoang-vu 
Xíp, tại Hê-re(2). 16Và Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, 
chỗi dậy và đi đến cùng Đa-vít tại Hê-re, và tăng thêm 
sức-lực cho tay người(3) trong Đức Chúa TRỜI. 17Người 
nói với Đa-vít như vầy: “Đừng sợ, vì bàn tay của cha tôi 
Sau-lơ sẽ chẳng tìm được anh đâu, và anh sẽ là vua trên Y-
sơ-ra-ên và tôi sẽ ở cạnh bên anh; và cha tôi Sau-lơ cũng 
biết điều đó.” 18Thế là hai người cùng lập giao-ước trước 
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mặt Đức GIA-VÊ; rồi Đa-vít ở lại tại Hê-re trong khi Giô-
na-than đi về nhà của mình. 

19Lúc ấy, các người Xíp đi lên đến Sau-lơ tại Ghi-bê-a, 
nói: “Không phải Đa-vít đang trốn với chúng tôi, trong các 
đồn tại Hê-re, trên đồi Ha-ki-la, ở phía nam của Giê-si-
môn hay sao? 20Thế thì bây giờ, ôi nhà vua, xin xuống 
theo tất cả ước-muốn của hồn bệ hạ để làm như thế; và 
phần chúng tôi sẽ nộp hắn trong tay bệ hạ.” 21Và Sau-lơ 
nói: “Nguyện các ngươi được Đức GIA-VÊ ban phước; vì 
các ngươi đã có lòng thương-xót ta. 22Hãy đi bây giờ, làm 
cho chắc-chắn hơn, và điều-tra và xem chỗ nó nơi có chân 
của nó(1), và ai đã thăm nó ở đó; vì ta đã được cho biết nó 
rất xảo-quyệt. 23Vì vậy, hãy nhìn, và tìm hiểu tất cả các 
chỗ ẩn-trốn của nó, nơi mà nó ẩn mình, rồi hãy trở lại 
cùng ta với sự chắc-chắn, và ta sẽ đi với các ngươi; sẽ xảy 
ra nếu nó ở trong đất ấy, thì ta sẽ tìm ra nó ở giữa tất cả 
hằng ngàn của Giu-đa.” 24Lúc đó chúng chỗi dậy và đi về 
Xíp trước mặt Sau-lơ. Bấy giờ, Đa-vít và thuộc hạ của 
người đang ở vùng hoang-vu Ma-ôn, tại A-ra-ba về phía 
nam của Giê-si-môn. 

25Khi Sau-lơ và lính tráng của mình đi tìm Đa-vít, thì 
người ta cho Đa-vít biết, và người xuống tới tảng đá và ở 
trong vùng hoang-vu Ma-ôn. Khi Sau-lơ nghe, thì vua 
đuổi theo Đa-vít trong vùng hoang-vu Ma-ôn. 26Rồi Sau-
lơ đi một bên nầy của núi, còn Đa-vít và thuộc hạ của 
người thì đi phía bên kia núi; và Đa-vít vội-vàng đi xa 
khỏi Sau-lơ, vì Sau-lơ và lính tráng của người đang bao 
vây Đa-vít và thuộc hạ của người để bắt họ. 27Nhưng có 
một sứ-giả đến cùng Sau-lơ, thưa: “Hãy vội đến, vì dân 
Phi-li-tin đã bố ráp trong xứ.” 28Vì vậy Sau-lơ trở lại 
không truy đuổi Đa-vít, mà đi chận đón dân Phi-li-tin; vì 
thế, người ta gọi chỗ đó là Tảng Đá Trốn-thoát. 

Đa-vít dung-tha sinh-mạng Sau-lơ (24.1-24.22) 

1Rồi Đa-vít đi lên từ đó và ở lại trong các đồn của 
Ên-ghê-đi. 2Bây giờ đã xảy ra, khi Sau-lơ trở về 

sau khi đuổi theo dân Phi-li-tin xong, thì người được cho 
biết, rằng: “Kìa, Đa-vít ở trong vùng hoang-vu Ên-ghê-
đi.” 3Thế thì Sau-lơ đem 3 ngàn người chọn-lựa từ tất cả 
Y-sơ-ra-ên, đi tìm Đa-vít và thuộc hạ của người ở phía 
trước các Hòn Đá có Các Dê Rừng. 4Và Sau-lơ đến các 
chuồng chiên dọc theo đường, nơi có một cái động; và 
Sau-lơ vào trong đó đặng đi tiện(2). Bấy giờ Đa-vít và 
thuộc hạ của người đang ngồi trong các lõm phía trong 
động. 5Và thuộc hạ của Đa-vít nói với người: “Này, đây là 
ngày mà Đức GIA-VÊ đã phán cùng ông: ‘Kìa; Ta sắp 
phó kẻ thù của ngươi vào trong tay ngươi, và ngươi gây 
cho hắn tùy ngươi thấy tốt.’” Lúc đó Đa-vít chỗi dậy và 
bí-mật cắt vạt áo dài của Sau-lơ. 6Rồi xảy ra sau đó tâm 
Đa-vít đánh người(3) bởi vì người đã cắt vạt áo của Sau-lơ. 
7Vì vậy người nói với thuộc hạ của mình: “Ta quyết 
không làm như vậy vì Đức GIA-VÊ cấm ta làm điều nầy 
cho chúa của ta, người đã được-xức-dầu của Đức GIA-
VÊ: giơ tay ta ra chống vua, vì vua là người đã được-xức-
dầu của Đức GIA-VÊ.” 8Và Đa-vít xé nát(4) thuộc hạ của 

                                                 
1hay: nơi có sào-huyệt của nó 
2nguyên ngữ: để che chân mình 
3hay: con người bên trong của Đa-vít lấy làm khó chịu  
4hay: thuyết-phục 

mình với các lời nầy và không cho phép họ xông lên 
chống Sau-lơ. Và Sau-lơ đứng dậy, rời động, và đi tiếp 
đường của mình. 

9Bấy giờ, sau đó, Đa-vít chỗi dậy, đi ra khỏi động, và gọi 
với theo Sau-lơ, rằng: “Chúa của con, nhà vua!” Khi Sau-
lơ ngó lại phía sau mình, Đa-vít cúi gập mình xuống tận 
mặt đất và nằm xoài úp mặt(5). 10Rồi Đa-vít nói với Sau-
lơ: “Cớ sao bệ hạ nghe lời của người ta, nói: ‘Kìa, Đa-vít 
đang tìm nỗi đau-đớn của vua(6)’? 11Xin chứng-kiến, ngày 
nầy, chính đôi mắt của bệ hạ đã thấy rằng hôm nay Đức 
GIA-VÊ đã phó bệ hạ trong tay con trong động, và có 
người đã bảo giết bệ hạ, nhưng con mắt con đã có sự 
thương-hại bệ hạ, và con đã nói: ‘Ta sẽ không giơ tay ta ra 
chống chúa của ta, vì người là kẻ được-xức-dầu của Đức 
GIA-VÊ.’ 12Bây giờ, cha của con, xin xem! Quả thật, xin 
xem vạt áo dài của cha trong tay con! Vì trong đó con đã 
cắt vạt áo dài của cha và đã không giết cha, xin biết và xin 
nhận-thức rằng không có một điều xấu-xa nào hay sự vi-
phạm nào trong tay con và con đã chẳng phạm-tội chống 
lại cha, mặc dầu cha đang nằm sẵn để hồn con bắt lấy(7). 
13Xin Đức GIA-VÊ phán-xét giữa con và cha, và xin Đức 
GIA-VÊ báo thù cho con trên cha; nhưng tay con sẽ không 
chống lại cha. 14Như câu ngạn-ngữ cổ-xưa nói: ‘Từ kẻ 
độc-ác sinh ra sự ác-độc’; nhưng tay con sẽ không chống 
lại cha. 15Đuổi theo ai mà vua Y-sơ-ra-ên đã đi ra vậy? Ai 
mà vua đang đuổi theo vậy? Một con chó chết, một con 
bọ-chét đơn độc? 16Bởi vậy xin Đức GIA-VÊ là thẩm-
phán và xin phán-định giữa con và cha; và xin Ngài xem-
xét và biện-hộ cho nguyên cớ của con, và giải-thoát con 
khỏi tay cha.” 

17Bấy giờ xảy ra khi Đa-vít đã nói xong các lời nầy cùng 
Sau-lơ, thì Sau-lơ nói: “Đây là tiếng của con phải không, 
hỡi con trai Đa-vít của ta?” Đoạn Sau-lơ cất tiếng mình 
lên và khóc. 18Và vua phán cùng Đa-vít: “Con công-chính 
hơn ta; vì con đã đối-xử tốt với ta, trong khi ta đã đối-xử 
ác-độc với con. 19Và con đã công-bố hôm nay rằng con đã 
làm điều tốt cho ta, rằng Đức GIA-VÊ đã phó ta trong tay 
con, nhưng con đã chẳng giết ta chết. 20Vì nếu một người 
tìm được kẻ thù hắn, há hắn sẽ để nó đi mất trên một con 
đường tốt đẹp hay sao? Bởi vậy, nguyện-xin Đức GIA-VÊ 
thưởng con với điều tốt để đáp lại cho điều con đã làm cho 
ta ngày nầy. 21Và bây giờ, này, ta biết rằng chắc-chắn con 
sẽ là vua và rằng vương-quốc Y-sơ-ra-ên sẽ được thiết-lập 
trong tay con. 22Vì vậy, bây giờ, hãy thề cùng ta bởi Đức 
GIA-VÊ rằng con sẽ không tiêu-diệt dòng-dõi của ta sau 
ta, và rằng con sẽ không hủy-diệt danh của ta khỏi gia-hộ 
của cha ta.” 23Và Đa-vít thề cùng Sau-lơ. Và Sau-lơ đi về 
nhà của mình, nhưng Đa-vít và thuộc hạ của người đi tiếp 
đến căn cứ địa. 

Sa-mu-ên qua đời (25.1) 

1Rồi Sa-mu-ên qua đời; và tất cả Y-sơ-ra-ên nhóm 
lại mà để tang cho ông, và chôn ông tại nhà của 
ông ở Ra-ma. Và Đa-vít chỗi dậy mà đi xuống 

vùng hoang-vu Pha-ran. 

Na-banh và A-bi-ga-in (25.2-25.17) 
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2Bấy giờ có một người đàn-ông ở Ma-ôn, có công ăn việc 
làm tại Cạt-mên; và người nầy rất giàu, và người có 3 
ngàn con chiên và 1 ngàn con dê. Và xảy ra trong khi 
người đang hớt lông chiên của mình tại Cạt-mên 3(bấy giờ 
tên của người là Na-banh, và tên vợ của người là A-bi-ga-
in. Người đàn-bà có sự hiểu-biết đúng và đẹp-đẽ về diện-
mạo, nhưng người đàn-ông thì khắc-nghiệt và xấu-xa 
trong các việc đối-xử, và ông là một người cháu của Ca-
lép), 4thì Đa-vít nghe trong vùng hoang-vu rằng Na-banh 
đang hớt lông chiên của ông. 5Vì vậy, Đa-vít sai 10 người 
trai trẻ đi, và Đa-vít nói với các người ấy: “Hãy đi lên đến 
Cạt-mên, hãy viếng-thăm Na-banh và chào-hỏi người 
nhân danh ta; 6và các ngươi sẽ nói như vầy: ‘Chúc thọ, 
nguyện sự bình-an ở cùng ông, nguyện sự bình-an ở cùng 
nhà ông, và nguyện sự bình-an ở cùng mọi sự ông có. 7Và 
bây giờ tôi đã nghe rằng ông có những người hớt lông 
chiên; bây giờ, những người chăn chiên của ông đã ở với 
chúng tôi và chúng tôi đã chẳng hề xúc-phạm họ, và họ đã 
chẳng mất bất cứ một cái gì cả, trong tất cả những ngày họ 
đã ở tại Cạt-mên. 8Xin hỏi các người trai trẻ của ông và họ 
sẽ nói cho ông biết. Vì thế, xin cho các người trai trẻ tôi 
tìm được ân-huệ trước mắt ông, vì chúng tôi đã đến vào 
một ngày tốt. Xin vui lòng ban bất cứ cái gì ông tìm thấy 
nơi tay cho các tôi-tớ nầy của ông và cho đứa con trai Đa-
vít của ông.’ ” 

9Khi các người trai trẻ của Đa-vít đến, chúng nói với Na-
banh theo tất cả các lời nầy nhân danh Đa-vít; rồi chúng 
chờ đợi. 10Nhưng Na-banh trả lời tôi-tớ của Đa-vít, rằng: 
“Ai là Đa-vít? Và ai là con trai của Y-sai? Có nhiều đầy tớ 
ngày nay là những đứa trốn khỏi chủ của nó. 11Thế thì ta 
há sẽ lấy bánh của ta, nước của ta, và thịt của ta mà ta đã 
giết thịt cho những thợ hớt lông chiên ta, rồi ban nó cho 
những kẻ chúng ta chẳng biết từ đâu đến sao?” 12Vì vậy, 
các người trai trẻ của Đa-vít thoái-lui theo con đường của 
chúng và đi về; chúng đến và nói cho người biết theo tất 
cả những lời nầy. 13Và Đa-vít nói với thuộc hạ của mình: 
“Mỗi đứa hãy đeo gươm của bây vào!” Vì vậy mỗi người 
đeo gươm của mình vào. Và Đa-vít cũng đeo gươm của 
mình vào, và có chừng 400 người theo sau Đa-vít, trong 
khi 200 ở lại với hành-lý. 

14Nhưng một trong các người trai trẻ nói cho A-bi-ga-in, 
vợ của Na-banh biết rằng: “Kìa, Đa-vít đã sai các sứ-giả từ 
vùng hoang-vu đến để chúc phước ông chủ chúng tôi, và 
ông chửi-rủa họ.15Vậy mà các người ấy đã rất tốt với 
chúng tôi, và chúng tôi đã chẳng hề bị xúc-phạm, chúng 
tôi cũng đã chẳng bị mất bất cứ một cái gì suốt những 
ngày chúng tôi đi đó đây với họ, trong khi chúng tôi ở 
ngoài đồng. 16Họ là một vách tường(1) cho chúng tôi cả 
ban đêm lẫn ban ngày, suốt thời-gian chúng tôi đã ở với 
họ, chăn bầy chiên. 17Vì thế, bây giờ, xin hiểu biết và xin 
xem điều bà nên làm, vì điều xấu-xa được âm-mưu chống 
lại ông chủ chúng tôi và chống lại tất cả gia-hộ của ông; 
và ông chủ quả là một đồ vô-lại không ai có thể nói với 
ông.” 

A-bi-ga-in cầu thay cho Na-banh (25.18-25.38) 

18Thế thì A-bi-ga-in vội-vã và lấy 200 ổ bánh, 2 bình rượu 
nho, 5 con chiên đã nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 chùm 
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nho khô, và 260 bánh trái vả khô, rồi chất chúng trên 
những con lừa. 19Và bà nói với các thanh-nam của bà: 
“Hãy đi trước ta; này, ta đang đi sau các ngươi.” Nhưng bà 
đã không nói cho chồng bà là Na-banh biết. 20Rồi xảy ra 
khi bà đang cỡi trên con lừa của mình và đang đi xuống 
gần phần bị che-khuất của núi, thì kìa, Đa-vít và các thuộc 
hạ của người đang đi xuống hướng về bà; vì vậy, bà gặp 
họ. 21Bấy giờ, Đa-vít đã nói: “Chắc-chắn luống-công ta đã 
gìn-giữ mọi thứ mà người nầy có trong vùng hoang-vu, 
ngõ hầu không có một cái gì trong mọi thứ của hắn bị mất; 
hắn đã đáp trả ta điều xấu cho điều tốt(2). 22Nguyền-xin 
Đức Chúa TRỜI gây ra như thế cho những kẻ thù của Đa-
vít, và càng hơn nữa, nếu vào khoảng sáng mai ta chừa 
cho sống nhiều lắm là một người nam(3)

 của bất cứ ai thuộc 
về hắn.” 

23Khi A-bi-ga-in thấy Đa-vít, bà vội-vã và xuống lừa của 
mình, và ngã sấp mặt mình trước Đa-vít và cúi rạp người 
xuống đất. 24Rồi bà ngã vào chân người và thưa: “Tôi 
chính tôi, lạy chúa tôi, đáng trách. Và xin vui lòng cho con 
đòi nầy của chúa nói trong tai của chúa, và xin lắng nghe 
các lời của con đòi nầy của chúa. 25Xin vui lòng đừng để 
chúa tôi đặt tâm mình vào đồ vô-lại Na-banh này, vì tên 
của hắn ra sao, thì hắn như thế. Na-banh(4) là tên của hắn 
và sự ngu-xuẩn thì ở cùng hắn; nhưng tôi con đòi này của 
chúa đã không thấy các người trai trẻ của chúa tôi, những 
người mà chúa sai đến. 26Bởi vậy, bây giờ, hỡi chúa tôi, 
như Đức GIA-VÊ sống và như hồn chúa sống, vì Đức 
GIA-VÊ đã ngăn-cản chúa không cho đi vào với máu(5), và 
không cho chính chúa báo thù bởi chính tay chúa, thế thì, 
bây giờ, xin để những kẻ thù của chúa, và những kẻ tìm 
điều xấu-xa chống lại chúa tôi, đều như Na-banh. 27Và 
bây giờ, xin để tặng-phẩm nầy mà con đòi của chúa đã 
mang đến cho chúa tôi được ban cho các người trai trẻ 
bước đi nơi chân của chúa tôi(6). 28Xin tha-thứ sự vi-phạm 
của con đòi của chúa; vì Đức GIA-VÊ chắc-chắn sẽ làm 
cho chúa tôi một nhà bền-lâu, bởi vì chúa tôi đang đánh 
những trận-chiến của Đức GIA-VÊ, và điều xấu-xa sẽ 
không được tìm thấy trong chúa tất cả những ngày của 
chúa. 29Và nếu bất cứ ai chỗi dậy để truy đuổi chúa và để 
tìm hồn chúa, lúc đó hồn của chúa tôi sẽ được buộc thành 
bó những kẻ sống với GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúa; 
nhưng các hồn những kẻ thù chúa thì Ngài sẽ bắn ra như 
từ miếng nạp đạn của cái ná bắn đá vậy. 30Và sẽ xảy ra 
khi Đức GIA-VÊ sẽ làm cho chúa tôi theo mọi điều tốt-
lành mà Ngài đã phán về chúa, và sẽ bổ-nhiệm chúa làm 
người cai-trị Y-sơ-ra-ên, 31thì điều nầy sẽ không trở thành 
nặng nề cho chúa hay làm ngã lòng cho chúa tôi, bởi cả 
việc làm đổ máu vô cớ lẫn việc chúa tôi đã tự mình báo 
thù. Khi Đức GIA-VÊ sẽ đối-đãi tốt với chúa tôi, thì xin 
nhớ đến con đòi nầy của chúa.” 

32Thế thì Đa-vít nói với A-bi-ga-in: “Đáng chúc-tụng thay 
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã sai 
ngươi ngày nầy đến để đón ta, 33đáng được ban phước 
thay sự sáng-suốt của ngươi, và ngươi đáng được phước 
thay, ngươi đã giữ ta ngày nầy không vào trong với máu 
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và không báo thù bởi chính bàn tay ta. 34Tuy nhiên, như 
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI sống của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã 
kiềm-chế ta không cho hại ngươi, may mà ngươi đã đến 
nhanh để đón ta, nếu không chắc-chắn cho tới ánh dương 
buổi sáng, ngay cả một người nam sẽ không được chừa lại 
cho Na-banh nữa.” 35Thế là Đa-vít nhận từ tay bà đồ bà 
đã đem đến cho mình, và người nói với bà: “Hãy đi lên 
nhà của ngươi trong bình-an. Này, ta đã nghe theo tiếng 
nói của ngươi và đã ban cho điều yêu-cầu của ngươi.” 

36Đoạn A-bi-ga-in đến cùng Na-banh, và kìa, hắn đang 
đãi tiệc trong nhà của hắn, như một yến-tiệc của vua. Và 
tâm Na-banh vui-vẻ bên trong hắn, vì hắn rất say; vì vậy 
bà không nói cho hắn biết bất cứ việc gì nhỏ hay lớn cho 
đến sáng mai. 37Nhưng xảy ra vào buổi sáng, khi rượu đã 
rời khỏi Na-banh, vợ của hắn mới nói cho hắn biết các 
việc nầy, và tim của hắn chết ở bên trong hắn khiến cho 
hắn trở thành như một hòn đá. 38Vào 10 ngày sau, Đức 
GIA-VÊ đánh hạ Na-banh, và hắn chết. 

Đa-vít cưới A-bi-ga-in (25.39-25.44) 

39Khi Đa-vít nghe rằng Na-banh đã chết, người nói: 
“Đáng chúc-tụng thay Đức GIA-VÊ, Đấng đã bênh vực sự 
sỉ-nhục của ta khỏi tay Na-banh, và đã giữ tôi-tớ của Ngài 
khỏi điều xấu-xa. Đức GIA-VÊ cũng đã trả lại việc làm 
xấu-xa của Na-banh trên chính đầu hắn.” Rồi Đa-vít sai đi 
mà nói với A-bi-ga-in, để lấy bà làm vợ của mình. 40Khi 
các tôi-tớ Đa-vít đến cùng A-bi-ga-in tại Cạt-mên, họ nói 
với bà, rằng: “Đa-vít đã sai chúng tôi đến bà, để lấy bà 
làm vợ của ông.” 41Bà chỗi dậy và gập xuống với mặt 
mình đến tận mặt đất và nói: “Này, con đòi nầy của chúa 
là một con đòi để rửa các chân của các tôi-tớ của chúa 
tôi.” 42Đoạn A-bi-ga-in vụt đứng dậy, và cỡi lừa, với 5 
con đòi của bà theo hầu(1) bà; và bà đi theo các sứ-giả của 
Đa-vít, rồi trở thành vợ của người. 

43Đa-vít cũng đã lấy A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và cả hai 
đều trở thành các người vợ của người. 

44Bấy giờ, Sau-lơ đã gả Mi-canh con gái của mình, vợ của 
Đa-vít, cho Phanh-thi, con trai của La-ít, người từ Ga-lim. 

Đa-vít lại dung-tha Sau-lơ (26.1-26.25) 

1Lúc đó, dân Xíp đến cùng Sau-lơ tại Ghi-bê-a, 
nói: “Đa-vít há chẳng đang ẩn-trốn trên đồi Ha-ki-
la, ở trước Giê-si-môn(2) hay sao?” 2Thế là Sau-lơ 

chỗi dậy đi xuống đến vùng hoang-vu Xíp, cùng với người 
3 ngàn người được chọn-lựa của Y-sơ-ra-ên, để truy-tìm 
Đa-vít trong vùng hoang-vu Xíp. 3Và Sau-lơ cắm trại trên 
đồi Ha-ki-la, ở trước Giê-si-môn, bên cạnh đường, còn 
Đa-vít đang ở trong vùng hoang-vu. Khi người thấy Sau-
lơ đuổi theo mình trong vùng hoang-vu, 4Đa-vít sai các 
thám-tử đi ra, và người biết rằng Sau-lơ chắc-chắn đến. 
5Rồi Đa-vít chỗi dậy, đi đến chỗ Sau-lơ cắm trại. Và Đa-
vít thấy chỗ Sau-lơ nằm và Áp-ne con trai của Nê-rơ, chỉ-
huy-trưởng quân-đội vua; và Sau-lơ đang nằm trong phạm 
vi của trại, và người của vua được bố trí xung-quanh vua. 

6Lúc đó, Đa-vít trả lời và nói với A-hi-mê-léc người Hê-tít 
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và A-bi-sai con trai của Xê-ru-gia, anh(3) của Giô-áp, rằng: 
“Ai sẽ đi xuống với ta tới Sau-lơ trong trại ấy?” Và A-bi-
sai nói: “Tôi sẽ đi xuống với ông.” 7Thế là Đa-vít và A-bi-
sai đến cùng bọn người đó vào ban đêm, và kìa, Sau-lơ đã 
nằm ngủ ở giữa bên trong phạm vi của trại, với cây giáo 
của người cặm trong đất nơi đầu người; còn Áp-ne và đám 
thuộc hạ đang nằm xung-quanh người. 8Rồi A-bi-sai nói 
với Đa-vít: “Hôm nay, Đức Chúa TRỜI đã phó kẻ thù ông 
trong tay ông; vì thế, bây giờ, xin cho tôi dùng giáo giáng 
xuống vua một nhát, tới tận trong đất, và tôi sẽ không kính 
vua tới hai lần(4).” 9Nhưng Đa-vít nói với A-bi-sai: “Đừng 
hủy-diệt vua, vì ai có thể giơ tay của mình lên chống 
người được-xức-dầu của Đức GIA-VÊ mà không có lỗi?” 
10Đa-vít cũng nói: “Như Đức GIA-VÊ sống, chắc-chắn 
Đức GIA-VÊ sẽ đánh hạ vua, hoặc ngày của vua sẽ đến để 
vua chết, hoặc vua sẽ đi xuống trong chiến-trận và diệt-
vong. 11Đức GIA-VÊ cấm ta giơ tay ta ra chống người 
được-xức-dầu của Đức GIA-VÊ; nhưng bây giờ, xin lấy 
cây giáo ở nơi đầu vua và cái bình nước, rồi chúng ta hãy 
đi.” 12Thế là Đa-vít lấy cây giáo và bình nước từ bên cạnh 
đầu Sau-lơ, rồi họ đi xa, nhưng không một ai thấy hoặc 
biết, và cũng chẳng ai thức-dậy, vì cả bọn chúng đều ngủ, 
bởi vì một cơn ngủ mê từ Đức GIA-VÊ đã giáng xuống 
trên chúng. 

13Đoạn Đa-vít đi qua đến phía bên kia, và đứng trên đỉnh 
núi, ở một khoảng-cách xa, với một vùng rộng lớn ở giữa 
họ. 14Rồi, Đa-vít gọi bọn người ấy và Áp-ne con trai của 
Nê-rơ, nói: “Ngươi không muốn trả lời hay sao, hỡi Áp-
ne?” Lúc đó Áp-ne trả lời, rằng: “Ngươi là ai mà kêu đến 
nhà vua?” 15Thế là, Đa-vít nói với Áp-ne: “Ngươi chẳng 
phải là một người đàn-ông sao? Và ai giống như ngươi 
trong Y-sơ-ra-ên? Thế thì, tại sao ngươi đã không canh-
giữ nhà vua chúa của ngươi? Vì có một người trong dân-
chúng đã đến để hủy-diệt nhà vua, chúa của ngươi. 16Điều 
nầy mà ngươi đã làm là không tốt. Như Đức GIA-VÊ 
sống, tất cả các ngươi chắc-chắn là những con trai của sự 
chết(5), bởi vì các ngươi đã chẳng canh-giữ chúa của các 
ngươi, người được-xức-dầu của Đức GIA-VÊ. Và bây giờ, 
hãy xem, cây giáo nhà vua ở đâu, và bình nước, đã ở nơi 
đầu nhà vua?” 

17Lúc đó Sau-lơ nhận-biết tiếng Đa-vít và nói: “Đây có 
phải là tiếng của con, hỡi con trai Đa-vít của ta?” Đa-vít 
thưa: “Ấy là tiếng của con, tâu nhà vua chúa của con.” 

18Người cũng nói: “Thế thì cớ sao chúa của con lại truy 
đuổi kẻ tôi-tớ nầy của chúa? Vì con đã làm điều gì? Hay 
điều xấu-xa gì ở trong bàn tay con? 19Bởi vậy, bây giờ, 
xin nhà vua chúa của con lắng nghe các lời của kẻ tôi-tớ 
nầy của nhà vua. Nếu Đức GIA-VÊ đã kích-động bệ hạ 
chống con, xin để Ngài đánh hơi một của-lễ, nhưng nếu đó 
là những con trai loài-người, nguyện chúng bị rủa-sả trước 
mặt Đức GIA-VÊ, vì chúng đã đuổi con đi ra hôm nay để 
con không có một sự gắn-bó nào với tài sản riêng của Đức 
GIA-VÊ, nói: “Hãy đi, hãy phục-vụ các thần khác.” 20Thế 
thì, bây giờ, xin đừng cho máu của con đổ xuống đất, xa 
cách sự hiện-diện của Đức GIA-VÊ; vì vua Y-sơ-ra-ên đã 
kéo ra để tìm kiếm một con bọ-chét độc-nhất, y như người 
ta săn một con chim đa-đa trong các ngọn núi.” 

                                                 
31 Sử-ký 2.16 
4nghĩa là: và tôi sẽ không chém vua tới hai lần  
5nghĩa là: chắc chắn chết  
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21Lúc đó Sau-lơ nói: “Ta đã phạm-tội. Hãy trở lại, hỡi con 
trai Đa-vít của ta, vì ta sẽ không làm hại con một lần nữa 
bởi vì hồn ta là quí trong cái nhìn của con ngày nầy. Này, 
ta đã giả-bộ ngu và đã vi-phạm một lỗi rất nặng.” 22Và 
Đa-vít đáp lời và nói: “Này, cây giáo của nhà vua! Bây 
giờ, xin cho một trong các người trai trẻ đi qua mà lấy nó. 
23Rồi Đức GIA-VÊ sẽ đáp lại mỗi người theo sự công-
chính của người ấy và sự trung-tín của người ấy; vì Đức 
GIA-VÊ đã phó vua vào trong tay con hôm nay, nhưng 
con đã không chịu giơ tay con ra chống người được-xức-
dầu của Đức GIA-VÊ. 24Bây giờ, xin xem, như sinh-mạng 
của nhà vua là quí-báu trong cái nhìn của con ngày nầy, 
nguyền-xin sinh-mạng của con là quí-báu trong cái nhìn 
của Đức GIA-VÊ như thế, và nguyền-xin Ngài giải-cứu 
con khỏi mọi tai-họa.” 25Thế thì Sau-lơ nói với Đa-vít: 
“Nguyện con được phước, hỡi con trai Đa-vít của ta; con 
sẽ thành-đạt nhiều và chắc-chắn thịnh-hành.” Thế là Đa-
vít cứ đi tiếp con đường của mình, còn Sau-lơ thì trở về 
chỗ của mình. 

5. Sau-lơ bại trận và chết (27.1-31.13) 

Đa-vít trốn đến dân Phi-li-tin (27.1-27.12) 

1Lúc đó, Đa-vít nói trong tâm mình: “Bây giờ, có 
ngày ta sẽ diệt-vong bởi bàn tay của Sau-lơ. Không 
có gì tốt cho ta hơn là trốn trong đất của dân Phi-li-

tin. Lúc đó, Sau-lơ sẽ tuyệt-vọng về việc tìm ta trong tất cả 
lãnh-thổ Y-sơ-ra-ên, và ta sẽ thoát khỏi bàn tay của hắn.” 
2Vì vậy, Đa-vít chỗi dậy và vượt qua, người và 600 thuộc 
hạ ấy là những kẻ đi theo người, đến cùng A-kích, con trai 
của Ma-óc, vua Gát. 3Thế là Đa-vít sống với A-kích tại 
Gát, người cùng với các thuộc hạ của mình, mỗi người với 
gia-hộ của mình, cả Đa-vít với 2 người vợ của người, A-
hi-nô-am người nữ Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in người nữ Cạt-
mên, vợ của Na-banh. 4Bấy giờ, Sau-lơ được cho biết Đa-
vít đã trốn đến Gát, vì vậy hắn không còn tìm người nữa. 

5Rồi Đa-vít nói với A-kích: “Nếu bây giờ tôi đã tìm được 
ân-huệ trong cái nhìn của bệ hạ, xin để họ cho tôi một chỗ 
trong một thành trong số các thành ở nông-thôn, để tôi 
được sống ở đó; vì tại sao kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ lại nên 
sống trong đế-đô với bệ hạ?” 6Vì vậy A-kích ban cho 
người Xiếc-lác ngày đó; vì thế, Xiếc-lác đã thuộc về các 
vua Giu-đa cho đến ngày nay. 7Và số các ngày mà Đa-vít 
sống ở xứ của dân Phi-li-tin là 1 năm 4 tháng. 

8Bấy giờ Đa-vít và các thuộc hạ của mình đi lên bố-ráp 
dân Ghê-su-rơ, dân Ghê-xe, và dân A-ma-léc; vì họ là cư-
dân của đất ấy từ lâu đời, khi quý vị đi tới Su-rơ xa ngay 
cả đến tận xứ Ê-díp-tô. 9Và Đa-vít đánh hạ đất ấy, chẳng 
để một người nam hay một người nữ nào sống, và người 
lấy đi chiên, bò, lừa, lạc-đà, và áo-xống. Đoạn người trở 
về và đến cùng A-kích. 10Bấy giờ, A-kích hỏi: “Hôm nay 
ngươi đã bố-ráp ở đâu?” Và Đa-vít nói: “Chống lại xứ 
miền nam của Giu-đa và chống lại xứ miền nam của dân 
Giê-rác-mê-ên và chống lại xứ miền nam dân Kê-nít.” 
11Và Đa-vít chẳng chừa một người đàn-ông hay người 
đàn-bà nào sống, để dẫn về Gát, nói rằng: “E chúng nó sẽ 
nói về chúng ta, rằng: ‘Như thế Đa-vít đã làm và như thế 
đã là thông-lệ của hắn suốt thời-gian hắn đã sống trong đất 
dân Phi-li-tin.’” 12Vì vậy, A-kích tin Đa-vít, nói: “Chắc-
chắn hắn đã làm cho hắn thành ghê-tởm ở giữa vòng dân 

Y-sơ-ra-ên của hắn; vì vậy hắn sẽ trở thành tôi-tớ ta mãi 
mãi.” 

Sau-lơ và bà phủ-thủy cầu hồn (28.1-28.25) 

1Bấy giờ đã xảy ra trong các ngày đó, dân Phi-li-tin 
họp các trại vũ trang của chúng lại để gây chiến, để 
đánh lại Y-sơ-ra-ên. Và A-kích nói với Đa-vít: 

“Biết chắc rằng ngươi sẽ đi ra cùng ta vào trong trại ấy, 
ngươi và thuộc hạ của ngươi.” 2Và Đa-vít nói với A-kích: 
“Tốt lắm, bệ hạ sẽ biết điều kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ có thể 
làm.” Thế là A-kích nói với Đa-vít: “Tốt lắm, ta sẽ lập 
ngươi làm cận-vệ của ta trọn đời.” 

3Bấy giờ Sa-mu-ên đã qua đời, và tất cả Y-sơ-ra-ên đã 
khóc-thương ông và đã chôn ông tại Ra-ma, thành riêng 
của ông. Và, Sau-lơ đã trừ khỏi xứ những người là kẻ 
đồng-cốt và chiêu linh. 4Thế là dân Phi-li-tin tập-hợp với 
nhau, đến cắm trại nơi Su-nem; còn Sau-lơ thì nhóm tất cả 
Y-sơ-ra-ên lại và họ cắm trại tại Ghinh-bô-a. 5Khi Sau-lơ 
thấy trại dân Phi-li-tin, vua sợ và tim vua run quá. 6Khi 
Sau-lơ cầu-vấn Đức GIA-VÊ, Đức GIA-VÊ không trả lời 
vua, hoặc bằng các chiêm-bao, hoặc bằng U-rim, hay bởi 
các đấng tiên-tri. 7Thế thì Sau-lơ nói với các tôi-tớ của 
mình: “Kiếm cho ta một người đàn-bà là một mụ đồng-
cốt, để ta có thể đến cùng mụ mà cầu-vấn mụ.” Các tôi-tớ 
của vua thưa cùng vua: “Kìa, có một người đàn-bà là một 
mụ đồng-cốt tại Ên-đô-rơ. 

8Lúc đó Sau-lơ giả-dạng bằng cách mặc áo-quần khác, rồi 
đi, vua và 2 thuộc hạ tháp tùng vua, và họ đến bà ấy vào 
ban đêm, và vua nói: “Xin gọi hồn lên cho ta, và vời lên 
cho ta người mà ta sẽ chỉ tên cho ngươi biết.” 9Nhưng 
người đàn-bà nói với vua: “Này, ông biết rõ điều Sau-lơ 
đã làm, thể nào vua đã trừ-khử các người đồng-cốt và 
những kẻ chiêu linh ra khỏi xứ. Thế thì tại sao ông lại 
đang gài bẫy để lấy sinh-mạng tôi, để đem đến cái chết 
của tôi?” 10Và Sau-lơ thề cùng bà bởi Đức GIA-VÊ: “Như 
Đức GIA-VÊ sống, sẽ không có một hình-phạt nào đến 
trên ngươi vì việc nầy!” 11Thế thì, người đàn-bà nói: “Ai 
tôi sẽ vời lên cho ông?” Và vua nói: “Hãy vời Sa-mu-ên 
lên cho ta.” 12Khi người đàn-bà thấy Sa-mu-ên, bà ta la 
lên một tiếng lớn; và người đàn-bà nói với Sau-lơ, nói: 
“Cớ sao ông lừa tôi? Vì ông là Sau-lơ!” 13Và nhà vua nói 
cùng mụ: “Đừng sợ; nhưng ngươi thấy gì?” Và người đàn-
bà nói với Sau-lơ: “Tôi thấy một ông thần đi lên khỏi trái 
đất.” 14Và vua nói với mụ: “Hình-dạng của ông là gì?” Và 
mụ nói: “Một ông già đang đi lên; và ông ấy được quấn 
bằng một cái áo dài.” Và Sau-lơ biết đó là Sa-mu-ên, và 
vua cúi mặt đến tận mặt đất để kính. 

15Lúc đó Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Tại sao ngươi quấy 
rối ta bằng việc vời ta lên?” Và Sau-lơ trả lời: “Tôi đang 
rất lấy làm lo-lắng; vì dân Phi-li-tin đang gây chiến chống 
tôi, và Đức Chúa TRỜI đã lìa khỏi tôi và không còn trả lời 
tôi nữa, hoặc nhờ các đấng tiên-tri, hay bởi các chiêm-bao. 
Vì thế, tôi đã gọi ông, để ông có thể khiến cho tôi biết điều 
gì tôi phải làm.” 16Và Sa-mu-ên nói: “Thế thì tại sao 
ngươi lại hỏi ta, vì Đức GIA-VÊ đã lìa khỏi ngươi và đã 
trở thành đối-thủ của ngươi? 17Và Đức GIA-VÊ đã làm y 
như Ngài đã phán qua ta, vì Đức GIA-VÊ đã xé vương-
quốc ra khỏi tay ngươi và đã ban nó cho người láng-giềng 
của ngươi, cho Đa-vít. 18Vì ngươi đã không nghe theo 
tiếng của Đức GIA-VÊ và đã không thi-hành cơn thạnh-nộ 

27

28

1 Sa-mu-ên 26.21-28.18 



 
 
mãnh-liệt của Ngài trên A-ma-léc; vì vậy Đức GIA-VÊ đã 
gây ra điều nầy cho ngươi ngày nầy. 19Hơn nữa, Đức 
GIA-VÊ cũng sẽ phó Y-sơ-ra-ên cùng với ngươi trong tay 
dân Phi-li-tin, bởi vậy ngày mai, ngươi và các con trai của 
ngươi sẽ ở với ta. Quả thật, Đức GIA-VÊ sẽ phó quân-đội 
Y-sơ-ra-ên trong tay dân Phi-li-tin!” 

20Thế thì tức khắc Sau-lơ ngã xuống nằm dài trên mặt đất 
và rất sợ-hãi bởi những lời nói của Sa-mu-ên; cũng không 
còn sức-lực nào trong vua, vì vua đã không ăn một món(1) 
nào cả trọn ngày và trọn đêm. 21Và người đàn-bà đến 
cùng Sau-lơ và thấy vua rất khiếp-sợ, và nói với vua: 
“Này, con đòi nầy của bệ hạ đã nghe theo lời của bệ hạ, và 
tôi đã đặt sinh-mạng tôi trong tay tôi(2), và đã nghe theo lời 
của bệ hạ mà bệ hạ đã phán cùng tôi. 22Vì vậy, bây giờ, 
cũng xin vui lòng nghe tiếng của con đòi nầy của bệ hạ, 
mà xin cho tôi đặt một miếng bánh trước mặt bệ hạ để ăn 
mà có sức-lực khi bệ hạ lên đường của mình.” 23Nhưng 
vua từ-chối, nói: “Ta sẽ không ăn.” Tuy nhiên các tôi-tớ 
của vua cùng với người đàn-bà ép-nài vua, và vua nghe 
theo tiếng của họ. Thế là, vua chỗi dậy từ mặt đất và ngồi 
trên giường. 24Và người đàn-bà có một con bò con mập 
mạp trong nhà; và mụ vội giết thịt nó; rồi mụ lấy bột mì, 
nhồi nó, và làm bánh không men từ nó. 25Rồi mụ để nó 
trước mặt Sau-lơ và các tôi-tớ của vua, và họ ăn. Rồi, họ 
chỗi dậy mà ra đi đêm đó. 

Dân Phi-li-tin không tin Đa-vít (29.1-29.11) 

1Bấy giờ, dân Phi-li-tin tập-hợp tất cả các binh-đội 
của chúng lại tại A-phéc, trong khi dân Y-sơ-ra-ên 
đang cắm trại cạnh con suối ở trong Gít-rê-ên. 2Và 

các chúa-tể dân Phi-li-tin đang tiếp-tục tiến tới từng hằng 
trăm và từng hằng ngàn, còn Đa-vít và thuộc hạ của mình 
đang tiếp-tục tiến tới ở phía sau với A-kích. 3Khi ấy, các 
chỉ-huy-trưởng dân Phi-li-tin nói: “Các người Hê-bơ-rơ 
nầy đang làm gì ở đây?” Và A-kích nói với các chỉ-huy-
trưởng dân Phi-li-tin: “Đây há không phải là Đa-vít, tôi-tớ 
của Sau-lơ vua Y-sơ-ra-ên, là người đã ở với ta trong 
những ngày nầy, hay đúng hơn là trong những năm nầy, 
và ta đã chẳng tìm thấy một lỗi gì nơi nó, từ ngày nó đã 
đào-ngũ cho đến ngày nầy.” 4Nhưng các chỉ-huy-trưởng 
dân Phi-li-tin nổi-giận với hắn, và các chỉ-huy-trưởng dân 
Phi-li-tin nói với hắn: “Hãy bắt người nầy đi về, để hắn có 
thể trở về chỗ của hắn, nơi ông đã chỉ-định cho hắn, đừng 
cho hắn đi xuống đánh trận với chúng ta, sợ rằng trong 
chiến-trận hắn trở thành một đối-thủ của chúng ta. Vì với 
cái gì người nầy làm chủ của hắn chấp-nhận được hắn? 
Chẳng phải là thủ-cấp của những người đó hay sao? 5Đây 
không phải là Đa-vít, mà chúng hát về hắn trong các cuộc 
nhảy múa, rằng: 

‘Sau-lơ đã tàn-sát hàng ngàn của ngài, 
Còn Đa-vít hàng chục ngàn của chàng’?” 

6Thế thì A-kích gọi Đa-vít và nói với người: “Như Đức 
GIA-VÊ sống, ngươi ngay thẳng, việc ngươi đi ra và việc 
ngươi đi vào với ta trong quân-đội thật là vừa ý trong cái 
nhìn của ta, vì ta đã chẳng tìm thấy điều xấu-xa nơi ngươi 
từ ngày ngươi đến cùng ta cho đến ngày nầy. Tuy nhiên, 
ngươi không được vừa ý trong cái nhìn của các chúa-tể. 
7Vì thế, bây giờ, hãy lui về và đi trong bình-an, để ngươi 

                                                 
1nguyên ngữ: bánh mì 
2nghĩa là: đã liều mạng mình 

có thể không làm phật ý các chúa-tể dân Phi-li-tin.” 8Và 
Đa-vít nói với A-kích: “Nhưng tôi đã làm điều gì? Và điều 
gì bệ hạ đã tìm thấy nơi kẻ tôi-tớ nầy của bệ hạ từ ngày tôi 
đã đến trước mặt bệ hạ cho đến ngày nầy, để tôi không 
được đi đánh lại các kẻ thù của chúa tôi, nhà vua?” 

9Nhưng A-kích trả lời và nói với Đa-vít: “Ta biết ngươi 
làm vừa ý trong cái nhìn của ta, y như một thiên-sứ của 
Đức Chúa TRỜI; tuy nhiên, các vị chỉ-huy-trưởng dân 
Phi-li-tin đã nói: ‘Hắn không được đi lên với chúng ta đến 
chiến-trận.’ 10Thế thì, bây giờ, hãy dậy sớm vào buổi sáng 
với các tôi-tớ của chúa ngươi, những kẻ đã đến với ngươi, 
và vừa khi các ngươi đã dậy sớm vào buổi sáng và có ánh-
sáng, thì hãy ra đi.” 11Vì vậy, Đa-vít dậy sớm, người và 
thuộc hạ của mình, để ra đi vào buổi sáng, trở về đến đất 
của dân Phi-li-tin. Và dân Phi-li-tin đi lên Gít-rê-ên. 

Đa-vít chiến thắng dân A-ma-léc (30.1-30.20) 

1Lúc đó xảy ra khi Đa-vít và thuộc hạ của người 
đến Xiếc-lác vào ngày thứ ba, thì dân A-ma-léc đã 
làm xong một cuộc bố-ráp tại vùng miền Nam và 

Xiếc-lác, và đã đánh hạ Xiếc-lác và đã dùng lửa đốt nó; 
2và chúng bắt làm tù-nhân các người nữ và tất cả những 
kẻ ở trong đó, cả nhỏ lẫn lớn, chúng không giết bất cứ một 
ai mà dẫn họ đi theo đường của chúng. 3Và khi Đa-vít và 
thuộc hạ của người đến thành đó, thì kìa, nó đã bị lửa đốt 
cháy; và các bà vợ của họ, các con trai của họ và những 
con gái của họ đều đã bị bắt làm tù-nhân. 4Lúc đó, Đa-vít 
với những kẻ đi theo người đều cất tiếng của họ lên và 
khóc cho đến khi không còn sức trong họ để khóc nữa. 
5Bấy giờ, 2 người vợ của Đa-vít cũng đã bị bắt làm tù-
nhân, A-hi-nô-am người nữ Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in vợ 
của Na-banh, người nam Cạt-mên. 6Hơn nữa, Đa-vít rất 
lấy làm lo-âu, vì dân đó nói về việc ném đá mình, vì hồn 
của tất cả dân này đều cay-đắng, mỗi một người bởi cớ 
những con trai của họ và các con gái của họ. Nhưng Đa-
vít tăng sức mình trong GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của 
mình. 

7Rồi, Đa-vít nói với thầy tế-lễ A-bia-tha, con trai của A-
hi-mê-léc: “Xin đem cho ta cái áo-tế.” Vì vậy, A-bia-tha 
đem cái áo-tế cho Đa-vít. 8Và Đa-vít cầu-vấn Đức GIA-
VÊ, rằng: “Con sẽ đuổi theo băng-đảng nầy chăng? Con sẽ 
bắt kịp chúng chăng?” Và Ngài phán cùng người: “Đuổi 
theo đi, vì chắc-chắn ngươi sẽ bắt kịp chúng và chắc-chắn 
ngươi sẽ giải-cứu tất cả.” 9Vì vậy, Đa-vít đi, người cùng 
600 thuộc hạ theo mình, rồi đến khe Bê-sô, nơi đó những 
kẻ bị bỏ lại đàng sau ở lại. 10Nhưng Đa-vít cứ đuổi theo, 
người và 400 thuộc hạ, vì 200 người kia quá mệt không 
thể qua khe Bê-sô, nên ở lại đàng sau. 

11Bấy giờ, họ tìm thấy một người Ê-díp-tô ở ngoài đồng, 
và dẫn nó đến cùng Đa-vít, và cho nó bánh, và nó ăn, rồi 
họ cho nó nước để uống. 12Và họ cho nó một miếng bánh 
trái vả và hai chùm nho khô, nó ăn; rồi linh nó trở lại cùng 
nó. Vì nó đã chẳng ăn bánh hay uống nước trong 3 ngày 
và 3 đêm. 13Và Đa-vít nói với nó: “Ngươi thuộc về ai? Và 
ngươi từ đâu đến?" Và nó nói: “Tôi là một thanh-nam Ê-
díp-tô, một tôi-tớ của một người A-ma-léc; và chủ tôi bỏ 
tôi lại đàng sau khi tôi đã ngã bệnh 3 ngày trước đây. 
14Chúng tôi đã bố ráp xứ miền nam của dân Kê-rê-thít, xứ 
miền nam thuộc Giu-đa, và xứ miền nam của Ca-lép, và 
chúng tôi đã dùng lửa đốt Xiếc-lác.” 15Thế thì, Đa-vít nói 
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với nó: “Ngươi có muốn dẫn ta xuống đến băng-đảng nầy 
chăng?” Và nó nói: “Xin thề cùng tôi bởi Đức Chúa TRỜI 
rằng ông sẽ không giết tôi hay nộp tôi trong tay chủ của 
tôi, thì tôi sẽ dẫn ông xuống đến băng-đảng nầy.”  

16Và khi nó đã dẫn người xuống, kìa, chúng đang tràn ra 
khắp đất, ăn uống và nhảy múa, bởi cớ chiến-lợi-phẩm lớn 
mà chúng đã lấy từ xứ của dân Phi-li-tin và từ đất của Giu-
đa. 17Và Đa-vít đánh hạ chúng từ hừng sáng đến cả chiều 
tối của ngày kế; và không có một người nào trong bọn 
chúng trốn thoát, ngoài trừ 400 người trai trẻ cỡi lạc-đà 
chạy trốn mất. 18Thế là Đa-vít thâu lại tất cả mà dân A-
ma-léc đã lấy, và giải-cứu 2 người vợ của mình. 19Nhưng 
không có cái gì của họ bị mất cả, dù nhỏ hay lớn, các con 
trai hay những con gái, chiến-lợi-phẩm hay bất cứ cái gì 
mà họ đã từng lấy cho họ; Đa-vít đem tất cả về. 20Như 
thế, Đa-vít đã bắt tất cả các bầy chiên và bầy bò bị dẫn đi 
đầu bầy gia-súc đó và chúng nói: “Đây là chiến-lợi-phẩm 
của Đa-vít.” 

Chia các chiến-lợi-phẩm (30.21-30.31) 

21Khi Đa-vít đến cùng 200 người đã quá mệt không thể 
theo Đa-vít, cũng là những người đã bị để lại nơi khe Bê-
sô, thì chúng đi ra đón Đa-vít và đón những người đã đi 
theo người, rồi Đa-vít đến gần dân đó và chào hỏi chúng. 
22Lúc đó tất cả những kẻ ác và những đồ vô-lại ở giữa 
những người đi với Đa-vít trả lời và nói: “Bởi vì chúng nó 
đã không đi với chúng ta, chúng ta sẽ không cho chúng bất 
cứ một phần chiến-lợi-phẩm nào mà chúng ta đã phục-hồi, 
ngoại trừ cho lại mỗi người vợ của hắn và con cái của hắn 
để chúng dẫn đi và ra đi!” 23Đoạn Đa-vít nói: “Các ngươi 
không được làm như thế, hỡi anh em, với cái gì Đức GIA-
VÊ đã ban cho chúng ta, Ngài đã gìn-giữ chúng ta và đã 
phó trong tay chúng ta băng-đảng đã chống chúng ta. 24Và 
ai sẽ nghe các ngươi trong vấn-đề nầy cho được? Vì như 
phần-chia của kẻ đi xuống đến chiến-trận, cũng sẽ là phần-
chia của kẻ ở lại bên cạnh hành-lý; chúng sẽ chia đồng 
đều.” 25Và cứ là như thế từ ngày đó trở đi, Đa-vít lập nó 
thành một quy-chế và giới-luật cho Y-sơ-ra-ên cho đến 
ngày nay. 

26Bấy giờ khi Đa-vít đến Xiếc-lác, người sai gởi một phần 
chiến-lợi-phẩm cho các trưởng-lão Giu-đa, cho các bạn-
hữu của mình, nói: “Này, một phước cho quý ông từ 
chiến-lợi-phẩm thuộc các kẻ thù Đức GIA-VÊ: 27xin gởi 
cho các người ở Bê-tên, cho các người ở trong Ra-mốt 
thuộc xứ miền nam, cho các người ở trong Gia-tia, 28cho 
các ngưòi ở trong A-rô-e, cho các người ở trong Síp-mốt 
cho các người ở trong Ê-thê-mô-a, 29cho các người ở 
trong Ra-canh, cho các người ở trong các thành của dân 
Giê-rác-mê-ên, cho các người ở trong các thành dân Kê-
nít, 30cho các người ở trong Họt-ma, cho các ngươi ở 
trong Cọt-a-san, cho các người ở trong A-tác, 31cho các 
người ở trong Hếp-rôn, và cho tất cả những chỗ mà chính 
Đa-vít và các thuộc hạ của người đã thường đi đến.” 

Sau-lơ và các con trai bị giết (31.1-31.13) 

1Bấy giờ, dân Phi-li-tin đang giao-chiến với Y-sơ-
ra-ên, và quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn khỏi trước dân 
Phi-li-tin, và bị hạ gục trên núi Ghinh-bô-a. 2Và 

dân Phi-li-tin đuổi kịp Sau-lơ và những người con trai của 
vua; và dân Phi-li-tin đánh hạ Giô-na-than, A-bi-na-đáp, 

và Manh-ki-sua, những con trai của Sau-lơ. 3Và thế trận 
trở nên quá bất lợi cho Sau-lơ, rồi những cung thủ bắn 
trúng vua; và vua bị trọng-thương bởi những cung thủ. 
4Lúc đó Sau-lơ nói với kẻ vác áo giáp của mình: “Hãy rút 
gươm ngươi ra và dùng nó đâm xuyên qua ta, kẻo những 
kẻ không chịu cắt-bì nầy đến đâm xuyên qua ta và làm 
nhục ta.” Nhưng kẻ vác áo giáp vua không muốn làm, vì 
nó quá sợ. Vì vậy, Sau-lơ lấy gươm của mình và ngã trên 
nó. 5Và khi kẻ vác áo giáp của vua thấy Sau-lơ đã chết, nó 
cũng ngã trên gươm của nó và chết theo vua. 6Như vậy, 
Sau-lơ chết cùng với 3 người con trai của mình, kẻ vác áo 
giáp của mình, và tất cả quân lính của mình trong ngày đó. 

7Và khi các người Y-sơ-ra-ên ở bên kia thung-lũng, với 
các người ở bên kia sông Giô-đanh, thấy rằng quân Y-sơ-
ra-ên đã chạy trốn, và rằng Sau-lơ cùng những con trai của 
vua đã chết, họ bỏ các thành và chạy trốn; rồi dân Phi-li-
tin đến sống trong chúng. 

8Rồi xảy ra vào ngày sau đó, khi dân Phi-li-tin đến lột-trần 
người chết, chúng thấy Sau-lơ và 3 người con trai của vua 
ngã xuống trên núi Ghinh-bô-a. 9Và chúng chặt đầu Sau-
lơ, lột lấy các vũ-khí của người, và gửi chúng đi khắp đất 
dân Phi-li-tin, để mang tin mừng đến các đền của những 
hình-tượng của chúng và đến cùng dân đó. 10Rồi chúng để 
các vũ-khí của Sau-lơ trong đền Ách-ta-rốt, và chúng treo 
xác của người vào vách tường Bết-san. 11Bấy giờ khi cư-
dân Gia-be ở xứ Ga-la-át nghe điều dân Phi-li-tin đã gây 
ra cho Sau-lơ, 12thì tất cả những người đàn-ông dũng-cảm 
đều chỗi dậy mà bước đi suốt đêm, và lấy xác của Sau-lơ 
và xác của những người con trai của vua khỏi vách tường 
Bết-san; rồi họ trở về Gia-be, thiêu các thây ấy ở đó. 
13Rồi chúng lấy xương-cốt của họ và chôn chúng dưới cây 
liễu xủ tơ tại Gia-be, và kiêng ăn trong 7 ngày. 
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