า 638
ซามูเอลหน้ฉบั
บทีสอง
ดาวิดประหารชี วิต
คนทีฆ่าซาอู ล
อยู่ มาหลังจากที ซาอูลสิ นพระ
ชนม์แล้ ว เมื อดาวิดกลับจาก
การฆ่ าฟั นคนอามาเลข ดาวิ ด
พักอยู่ ทีศิกลากได้ สองวัน
2พอถึ งวันที สาม ดูเถิด มี ชาย
คนหนึ งมาจากค่ ายของซาอู ล
สวมเสื อผ้ าขาดและมี ผงคลี ดิ น
อยู่ บนศีรษะ เมื อเขามาถึงดาวิด
ก็ ซบหน้ าลงถึ งดิ น กระทํา ความ
เคารพ
3ดาวิ ดถามเขาว่ า "เจ้ ามาจาก
ไหน" เขาตอบท่านว่ า "ข้ าพเจ้ า
รอดมาจากค่ ายอิสราเอล"
4ดาวิ ดถามเขาว่ า "ขอบอกฉั น
หน่ อยว่ า เหตุการณ์เป็ นไปอย่ าง
ไรบ้ าง" และเขาตอบว่ า "ประชาชนหนี จากการรบไปแล้ ว มี
คนล้ มและถึ งความตายมากมาย
ซาอู ล และโยนาธานราชโอรสก็
สิ นพระชนม์ด้วย"
5 ดาวิ ด จึ งถามชายหนุ่ มที บอก
นั นว่ า "เจ้ าทราบได้ อย่ างไรว่ า
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของ
ท่านสิ นพระชนม์"
6 ชายหนุ่ มผู้ ที บอกท่ า นนั นจึ ง
ตอบว่ า "บั งเอิ ญข้ าพเจ้ ามาที ภู
เขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืน
พิ งหอกของพระองค์ อยู่ และดู
เถิ ด รถรบและทหารม้ าก็ใกล้

1

พระองค์เข้ ามา
7เมื อพระองค์ ทรงเหลี ยวมาแล
เห็นข้ าพเจ้ า พระองค์ ตรัสเรียก
ข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าทู ลตอบว่ า
`ข้ าพระองค์อยู่ ทีนี พ่ะย่ ะค่ ะ'
8 พระองค์ ต รั ส ถามข้ าพเจ้ าว่ า
`เจ้ าคื อใคร' ข้ าพเจ้ าทู ลตอบ
พระองค์ว่า `ข้ าพระองค์เป็ นคน
อามาเลข'
9 พระองค์ ต รั สสั งข้ าพเจ้ าว่ า
`จงมายื น ข้ า งเราและฆ่ าเราเสี ย
เราทนทุ กข์ ทรมานมาก เพราะ
ชี วิตของเรายังอยู่ '
10 ข้ าพเจ้ าจึ งเข้ าไปยื นข้ างพระ
องค์ และประหารพระองค์ เสี ย
เพราะข้ าพเจ้ าแน่ ใจว่ า เมื อพระ
องค์ ทรงล้ มแล้ ว ก็จะไม่ ดาํ รง
พระชนม์ ได้ อี ก และข้ าพเจ้ าก็
ถอดมงกุ ฎ ซึ งอยู่ บนพระเศี ยร
และกํา ไลซึ งอยู่ ที พระกรและ
ข้ าพเจ้ าก็นาํ มาที นี เพื อมอบแด่
เจ้ านายของข้ าพเจ้ า"
11 แล้ วดาวิ ด ฉี ก เสื อของท่ า น
และทุ กคนที อยู่ กั บท่ านก็กระทํา
เช่ นเดียวกัน
12 และเขาทั งหลายไว้ ทุ กข์ และ
ร้ องไห้ และอดอาหารอยู่ จนเวลา
เย็น ให้ ซาอูล และโยนาธานราช
โอรส และประชาชนของพระเยโฮวาห์ และวงศ์ วานอิ สราเอล
เพราะเขาทั งหลายต้ องล้ มตาย

(I) I ซมอ KL:I; KI:O, IQ, RO (R) I ซมอ S:IR; RT:KK; R ซมอ S:IL
(S) I ซมอ KI:R-K (O) I ซมอ KI:I-S (IL) วนฉ U:TS; R พศด II:IR
(II) R ซมอ K:KI; IK:KI (IR) I ซมอ KI:IK; R ซมอ K:KI; O:RI
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หน้ า 639
R ซามู เอล I
ด้ วยดาบ
หนอ
13 และดาวิ ดถามคนหนุ่ มที 20 อย่ าบอกเรื องนี ในเมื องกั ท
บอกท่ านว่ า "เจ้ ามาจากไหน" อย่ าประกาศเรื องนี ในถนนเมือง
เขาตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ นบุ ตร เอชเคโลน เกรงว่ าบุ ตรสาวคน
ของคนต่ างด้ าว ผู้ เป็ นคนอามา- ฟี ลิ สเตี ยจะร่ าเริ ง เกรงว่ าบุ ตร
เลข"
สาวของผู้ ที มิ ได้ เข้ าสุ หนั ตจะลิ ง
14 ดาวิดถามเขาว่ า "ทําไมเจ้ ามิ โลด
ได้ เกรงกลั วในการที ยื นมื อออก 21 เทื อกเขากิ ลโบอาเอ๋ ย ขอ
ทําลายผู้ ที พระเยโฮวาห์ ทรงเจิ ม อย่ ามี นาํ ค้ างหรื อฝนบนเจ้ าหรื อ
ไว้ "
ทุ่ งนาที ให้ ของถวาย เพราะ
15 แล้ วดาวิ ดก็เ รี ยกคนหนึ งใน ว่ าทีนั นโล่ ของวีรบุรุษถู กทอดทิง
หมู่ ชายหนุ่ มเข้ ามาบอกว่ า "ไปซิ แล้ ว โล่ ของซาอู ลเหมื อนกั บว่ า
ฆ่ าเขาเสี ย" และเขาก็ฆ่าชายคน พระองค์มิได้ เจิมไว้ ด้วยนํา มัน
นั นตาย
22 คั นธนู ของโยนาธานมิ ได้ หั น
16 ดาวิ ดกล่ าวแก่ ชายนั นว่ า กลั บมาจากโลหิ ตของผู้ ที ถู กฆ่ า
"ให้ โลหิ ต ของเจ้ าตกบนศี ร ษะ จากไขมั นของผู้ ที มี กาํ ลั ง และ
ของเจ้ าเอง เพราะปากของเจ้ า ดาบของซาอู ลก็ มิ ได้ กลั บมา
เป็ นพยานปรั กปรําตั วเจ้ าเองว่ า เปล่ า
`ข้ าพเจ้ าได้ ฆ่ าผู้ ที พระเยโฮวาห์ 23 ซาอู ลและโยนาธานเป็ นที รั ก
ทรงเจิมไว้ '"
และน่ า รั กเมื อ ทรงพระชนม์ อยู่
ดาวิดไว้ทุกข์เพือซาอู ล
และเมื อมรณาแล้ วทั งสองไม่
แยกจากกัน ทังสองก็เร็วกว่ านก
และโยนาธาน
17 ดาวิ ดก็ ค รวญครํา ตามคํา อินทรี ทังสองแข็งแรงกว่ าสิงโต
ครํา ครวญต่ อไปนี เพื อซาอู ล 24 บุ ต รสาวของอิ ส ราเอลเอ๋ ย
จงร้ องไห้ เพื อซาอูล ผู้ ทรงประและโยนาธานราชโอรส
18 (ด้ วยท่ านกล่ าวว่ า ควรจะ ดั บเจ้ า อย่ า งโอ่ อ่ าด้ วยผ้ าสี แดง
สอนคนยู ดาห์ ใ ห้ รู้ จั ก ใช้ คั นธนู เข้ ม และผู้ ทรงประดั บอาภรณ์
ดูเถิด คําครําครวญนั นบันทึกไว้ ทองคําเหนือเครื องแต่ งกายของ
เจ้ า
ในหนังสือยาชาร์) ว่ า
19 "ศั ก ดิV ศรี ข องอิ ส ราเอลถู ก 25 วี รบุ รุ ษก็ล้ มลงเสี ยแล้ วหนอ
ประหารเสี ยแล้ วบนที สู งของ ท่ามกลางศึกสงคราม โอ โยนาท่ าน วี รบุ รุ ษก็ล้ มตายเสี ยแล้ ว ธาน ท่ านถู กสั งหารอยู่ บนที สู ง
(IS) กดว IR:Y; I ซมอ RS:O (IT) R ซมอ S:IL, IR (IO) I ซมอ RO:U; ลก IU:RR
(IY) ยชว IL:IK; I ซมอ KI:K (IU) R ซมอ I:RQ (RL) อพย IT:RL; I ซมอ KI:S
(RI) วนฉ T:RK; I ซมอ IL:I; KI:I (RR) I ซมอ IY:S (RK) วนฉ IS:IY; I ซมอ KI:R
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R ซามู เอล I, R
หน้ า 640
ของท่าน
วงศ์ วานยู ดาห์ เมื อมี คนมาทู ล
26 พี โยนาธานเอ๋ย ข้ าพเจ้ าเป็ น ดาวิ ดว่ า "ชาวยาเบชกิ เลอาด
ทุ กข์ เพื อท่ าน ท่ านเป็ นที ชื นใจ เป็ นผู้ ทีฝังพระศพซาอูลไว้ "
ของข้ าพเจ้ ามาก
ความรั ก
ดาวิดยกย่ องคนทีฝัง
ของท่ านทีมี ต่อข้ าพเจ้ านั นประพระศพซาอู ลไว้
หลาดเหลื อยิ งกว่ าความรั กของ 5ดาวิ ดก็มี รั บสั งให้ ผ้ ู สื อสารไป
สตรี
หาชาวยาเบชกิเลอาดนั น พูดกับ
27 วี รบุ รุ ษก็ล้ มลงเสี ยแล้ วหนอ เขาว่ า "ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอําและเครื องยุ ทโธปกรณ์ ก ็พิ นาศ นวยพระพรแก่ ท่านทังหลาย ใน
ไป"
การที ท่ า นทั งหลายได้ สํา แดง
คนยู ดาห์เจิ มตั&งดาวิดไว้
ความเมตตาอย่ างนี ต่ อซาอู ลเจ้ า
เป็ นกษัตริ ยท์ ีเฮโบรน
นายของท่าน และได้ ฝั งพระศพ
ครั นเรื องนี สิ นไปแล้ ว ดา- พระองค์ไว้
วิ ดจึ งทู ล ถามพระเยโฮวาห์ 6บั ดนี ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสํา ว่ า "สมควรที ข้าพระองค์ จะขึ น แดงความกรุ ณ าและความจริ ง
ไปยั งหั วเมืองหนึ งหั วเมืองใดใน แก่ ท่ าน และข้ าพเจ้ าจะกระทํา
ยู ดาห์ หรื อไม่ " และพระเยโฮ- ความดี ต่ อท่ านทั งหลายเพราะ
วาห์ ตรั สตอบท่ านว่ า "จงขึ นไป ท่านได้ กระทําการนี
เถิ ด" ดาวิ ดทู ลว่ า "ควรที ข้ า 7เพราะฉะนั น บั ดนี ขอให้ มื อ
พระองค์จะขึ นไปทีใด" พระองค์ ของท่ านทั งหลายเข้ มแข็ง และ
ตรัสว่ า "เมืองเฮโบรน"
ขอให้ ท่ านกล้ าหาญเถิ ด เพราะ
2ดาวิ ดจึ งขึ นไปที น ั นพร้ อมกั บ ว่ าซาอู ลเจ้ านายของท่ านสิ นพระ
ภรรยาทั งสองของท่ า นด้ วยคื อ ชนม์เสียแล้ ว และวงศ์วานยูดาห์
อาหิ โนอั มชาวยิ สเรเอลและอา- ได้ เจิ มตั งข้ าพเจ้ าไว้ เป็ นกษั ตริ ย์
บี ก ายิ ลภรรยาของนาบาลชาว เหนือเขาทังหลาย"
คารเมล
ราชโอรสของซาอู ล
3 และดาวิ ดก็ นาํ คนที อยู่ กั บ
ครอบครองเหนืออิ สราเอล
ท่ านขึ นไป ทุ กคนพาครอบครั ว 8ฝ่ ายอั บเนอร์ บุตรชายเนอร์ แม่
ไปด้ วย และเขาทังหลายก็อยู่ ใน ทัพของกองทัพซาอู ลได้ พาอิ ชหั วเมืองของเฮโบรน
โบเชทราชโอรสของซาอู ลข้ ามไป
4 และคนยู ด าห์ ก ็ พากั น มาเจิ ม ทีเมืองมาหะนาอิม
ตั งดาวิ ด ไว้ เป็ นกษั ต ริ ย์ เ หนื อ 9 และได้ สถาปนาท่ า นให้ เป็ น

2

(RO) I ซมอ IY:I-S (RQ) R ซมอ I:IU, RT (I) วนฉ I:I (R) I ซมอ RT:SR-SK; KL:T
(K) I พศด IR:I (S) I ซมอ IO:IK; KL:RO; KI:II-IK (T) นรธ R:RL; K:IL
(O) R ทธ I:IO, IY (Y) I ซมอ IS:TL; R ซมอ IQ:RS (U) ยชว RR:U; วนฉ I:KR
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หน้ า 641
R ซามู เอล R
กษัตริย์เหนือเมืองกิเลอาด และ ฝ่ ายเบนยามินและฝ่ ายอิ ชโบเชท
คนอาเชอร์ และคนยิ สเรเอล ราชโอรสของซาอู ลมี สิ บสองคน
และคนเอฟราอิม และคนเบน- และข้ าราชการทหารของดาวิ ดก็
ยามิน และคนอิสราเอลทังหมด
มีสิบสองคน
10 เมื ออิ ชโบเชทราชโอรสของ 16 ต่ างก็จั บศี รษะคู่ ต่ อสู้ และ
ซาอู ลเริ มปกครองเหนื ออิ สรา- ปั ก ดาบเข้ าที สี ข้ างของคู่ ต่ อ สู้
เอลนั นมี พระชนมายุ สี สิ บพรร- ล้ มตายด้ วยกันหมด เขาจึงเรียก
ษา ทรงครอบครองอยู่ สองปี แต่ ที นั นว่ า เฮลขั ทฮั สซู ริ ม ซึ งอยู่
วงศ์วานยูดาห์ กต็ ิดตามดาวิด
ในกิเบโอน
11 เวลาที ดาวิ ดทรงเป็ นกษั ตริ ย์ 17 การสู้ รบในวั นนั นดุ เดื อดยิ ง
เหนื อวงศ์ วานยู ดาห์ ในเฮโบรน นัก อับเนอร์และพวกคนอิสรานั นเป็ นจํา นวนเจ็ ดปี กั บหก เอลก็พ่ ายแพ้ ต่ อหน้ าข้ าราชการ
เดือน
ทหารของดาวิด
การสู ร้ บระหว่ างคนของดาวิด
18 บุ ตรชายทั งสามของนางเศรุ ยาห์ ก ็อยู่ ที นั น คื อ โยอาบ
กับคนของอิ ชโบเชท
12 อั บเนอร์ บุ ต รชายเนอร์ และ อาบี ชั ย และอาสาเฮล ฝ่ าย
พวกข้ าราชการทหารของอิ ชโบ- อาสาเฮลนั นฝี เท้ าเร็ วอย่ างกั บ
เชทราชโอรสของซาอู ล ได้ ออก ละมั ง
จากมาหะนาอิมไปยังเมื องกิ เบ- 19 และอาสาเฮลก็ ไ ล่ ต ามอั บเนอร์ ไป เมื อตามไปนั นก็มิ ได้
โอน
13 และโยอาบบุ ตรชายนางเศ- เลี ยวทางขวามื อหรื อทางซ้ ายมือ
รุ ยาห์ กั บพวกข้ าราชการทหาร จากการไล่ ตามอับเนอร์
อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล
ของดาวิ ดก็อ อกไปพบกั บเขาที
สระเมื องกิ เบโอน และเขาทั ง 20 อั บเนอร์ เหลี ยวมาดู จึงพูดว่ า
หลายก็นั งอยู่ ที ขอบสระ พวก "นั นอาสาเฮลหรื อ" เขาตอบว่ า
หนึ งอยู่ ทีขอบสระข้ างนี อีกพวก "ข้ าเอง"
21 อั บเนอร์ จึ งบอกเขาว่ า "จง
หนึ งข้ างโน้ น
14 อั บเนอร์ จึ งพู ดกั บโยอาบว่ า เลี ยวไปทางขวาหรือทางซ้ ายและ
"ขอให้ พวกคนหนุ่ มลุ ก ขึ นรบ จั บ เอาคนหนุ่ มคนใดคนหนึ ง
เล่ นกันให้ เราดูเถิด" และโยอาบ แล้ วก็ ริ บเอาอาวุ ธ ของเขาไป"
แต่ อาสาเฮลไม่ เลี ยวจากไล่
ตอบว่ า "ให้ เขาลุกขึ นเล่ นซี"
15 เขาก็ ลุ ก ขึ นไปตามที นั บไว้ ตามอับเนอร์
(II) R ซมอ T:T; I พกษ R:II (IR) ยชว IL:R-IR; IY:RT
(IK) I ซมอ RO:O; R ซมอ Y:IO; I พศด R:IO; II:O; ยรม SI:IR
(IY) I พศด R:IO; IR:Y; สดด IY:KK; ฮบก K:IU
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22 อั บเนอร์ จึ งบอกอาสาเฮลอี ก 28 โยอาบจึงเป่ าแตรขึ น คนทัง
ครั งหนึ งว่ า "จงหั นกลับจากตาม ปวงก็หยุ ด ไม่ ไล่ ตามอิ สราเอล
ข้ าเสี ยเถิ ด จะให้ ข้ าฟาดเจ้ าให้ อีก และไม่ ส้ ู รบกันอีก
ล้ มลงดิ นทํา ไมเล่ า แล้ วข้ าจะ 29 อั บ เนอร์ กั บคนของท่ า นก็
เงยหน้ าขึ นดู โยอาบพี ของเจ้ าได้ เดิ นทางตลอดคื น นั นในที ราบ
อย่ างไร"
เขาข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดนและเดิ น
23 แต่ เ ขาก็ ปฏิ เ สธไม่ ยอมหั น ไปตามหุ บเขาบิ ทโรน เขาก็มา
กลับ เพราะฉะนั นอับเนอร์กเ็ อา ถึงมาหะนาอิม
โคนหอกแทงท้ องอาสาเฮล หอก 30 โยอาบก็ กลั บจากไล่ ตาม
ก็ทะลุ ออกข้ างหลั งของเขา เขา อั บเนอร์ และเมื อท่ านรวบรวม
ก็ล้มลงตายอยู่ ที นั น และอยู่ มา พลเข้ าด้ วยกั นแล้ ว ข้ าราชการ
ทุ กคนซึ งมาเห็นทีทีอาสาเฮลล้ ม ทหารของดาวิ ดก็ขาดไปสิ บเก้ า
ตายอยู่ กย็ ืนนิ ง
คนไม่ นับอาสาเฮล
24 แต่ โยอาบกั บอาบี ชั ยไล่ ตาม 31 แต่ ข้ าราชการทหารของดาอั บเนอร์ ไป ดวงอาทิ ตย์ ก ็ตก วิ ด ได้ ฆ่ า คนเบนยามิ น และคน
เมื อเขามาถึงเนินเขาอัมมาห์ ซึ ง ของอั บเนอร์ ตายไปสามร้ อยหก
อยู่ ตรงกี ย าห์ ตามทางที จะไป สิบคน
ถิ นทุ รกันดารเมืองกิเบโอน
32 และเขาก็ ยกศพอาสาเฮลไป
25 และคนเบนยามิ นก็ ร วมกั น ฝั ง ไว้ ในอุ โมงค์ บิ ด าของเขาซึ ง
ตามอั บเนอร์ ไปเป็ นกลุ่ มเดี ยว อยู่ ทีเมืองเบธเลเฮม โยอาบและ
กันตั งอยู่ ทียอดเขาแห่ งหนึ ง
คนของท่ านก็เดิ นทางตลอดคื น
26 แล้ วอั บเนอร์ ร้ องถามโยอาบ ไปสว่ างทีเมืองเฮโบรน
มี ส งครามระหว่ า งวงศ์ วาน
ว่ า "จะให้ ดาบกิ นเรื อยไปหรื อ
ของซาอู ลกั บวงศ์ วานของ
ท่ านไม่ ท ราบหรื อว่ าตอนปลาย
และดาวิดก็
มื อก็ขม อี กนานสั กเท่ าใดท่ าน ดาวิดอยู่ นาน
จึ งจะสั งคนของท่ านให้ หยุ ดไล่ เข้ มแข็งยิ งขึ น ฝ่ ายวงศ์วานของ
ซาอูลก็เสื อมกําลังลงทุ กที
ตามพี น้องของเขา"
ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิด
27 และโยอาบจึงกล่ าวว่ า "พระ
เจ้ าทรงพระชนม์ อ ยู่ แน่ ฉั น ใด
หกองค์ทีเมืองเฮโบรน
ถ้ าท่ านไม่ พูดขึ นพวกทหารก็จะ 2 ดาวิ ดทรงมี ราชโอรสเกิ ด
เลิ ก ไล่ ต ามพวกพี น้ องของเขา หลายองค์ ที เมื องเฮโบรน ราช
พรุ่ งนี เช้ า"
โอรสหั วปี ชื อ อัมโนน บุตรนาง

3

(RK) R ซมอ K:RQ; S:O; RL:IL; R ซมอ RL:IR
(RQ) R ซมอ R:IS; สภษ IQ:IS (KR) I ซมอ RL:O
(I) I พกษ IS:KL; สดด SO:U (R) I ซมอ RT:SR-SK; I พศด K:I-S
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อาหิ โนอัมชาวยิสเรเอล
ต่ อ วงศ์ วานของซาอู ลเสด็ จ พ่ อ
3คนที สองชื อ คิ เลอาบ บุ ตร ของพระองค์ และต่ อพี น้องและ
นางอาบี กายิ ลภรรยาของนาบาล ต่ อมิ ตรสหายของเสด็จพ่ อท่ าน
ชาวคารเมล และคนที สามชื อ มิ ได้ ม อบพระองค์ ไว้ ในมื อของ
อั บซาโลม
บุ ตรชายนาง ดาวิ ด วันนี พระองค์ ยังหาความ
มาอาคาห์ ราชธิ ดาของทั ลมั ย ต่ อข้ าพระองค์ ด้ วยเรื องผู้ หญิ ง
กษัตริย์เมืองเกชู ร์
คนนี
4คนที สี ชื อ อาโดนี ยาห์ บุ ตร 9 ถ้ าข้ าพระองค์ จ ะมิ ไ ด้ กระทํา
ชายนางฮักกีท คนทีห้าชื อ เช- เพื อดาวิ ดให้ สาํ เร็จดั งที พระเยฟาทิยาห์ บุตรชายนางอาบีตัล
โฮวาห์ ท รงปฏิ ญาณไว้ ต่ อ ท่ า น
5และคนที หกชื อ อิ ทเรอั ม แล้ ว ก็ขอพระเจ้ าทรงลงโทษ
บุ ตรนางเอกลาห์ ภรรยาของดา- อับเนอร์และให้ หนักยิ งกว่ า
วิด ราชโอรสเหล่ านี เกิดแก่ ดา- 10 คื อข้ าพระองค์ จะย้ ายราช
วิดทีเมืองเฮโบรน
อาณาจั กรจากวงศ์วานของซาอู ล
6อยู่ มาเมื อมี การต่ อสู้ ระหว่ าง และสถาปนาบั ล ลั งก์ ของดาวิ ด
วงศ์ วานของซาอู ล กั บวงศ์ วาน เหนื ออิ สราเอลและเหนื อยู ดาห์
ของดาวิดนั น อับเนอร์ได้ กระทํา ตั งแต่ ดานถึงเบเออร์เชบา"
ตั วให้ เข้ มแข็งยิ งขึ นในวงศ์ วาน 11 และอิ ช โบเชทก็ ห าทรงสาของซาอูล
มารถตอบอั บเนอร์ สั ก คํา เดี ยว
อับเนอร์ละทิ& งอิ ชโบเชท
อี กไม่ เพราะพระองค์ ทรงกลั ว
เกรงอับเนอร์
ไปติ ดตามดาวิด
7 ฝ่ ายซาอู ล นั นมี น างสนมคน 12 อั บเนอร์ ก ็ ส่ ง ผู้ สื อสารแทน
หนึ งชื อริ สปาห์ บุตรสาวของอัย- ตนไปยังดาวิดทู ลว่ า "แผ่ นดินนี
ยาห์ และอิ ชโบเชทจึ งตรั สกั บ เป็ นของผู้ ใด" และทู ลอีกว่ า "ขอ
อั บเนอร์ ว่า "เหตุ ใดท่ านจึ งเข้ า ทรงทํา พั นธสั ญญากั บข้ าพระ
หานางสนมของเสด็ จ พ่ อของ องค์ และดูเถิด มือของข้ าพระ
องค์จะอยู่ ฝ่ ายพระองค์ และนํา
เรา"
8ฝ่ ายอั บเนอร์ ก ็โกรธอิ ชโบเชท อิ สราเอลทั งสิ นมามอบแด่ พระ
เพราะถ้ อยคํา นี มาก จึ งทู ลว่ า องค์"
"ข้ าพระองค์เป็ นหั วสุนัขหรือ ซึ ง 13 ดาวิดตรัสว่ า "ดีแล้ ว เราจะ
ทุ ก วั น นี ข้ าพระองค์ ไ ด้ ต่ อ ต้ าน กระทําพั นธสั ญญากั บท่ าน แต่
ยู ด าห์ โดยสํา แดงความเมตตา เราขอจากท่ านสั กอย่ างหนึ งคื อ
(K) ยชว IK:IK; I ซมอ RQ:Y; R ซมอ IK:KQ; IS:KR; IT:I-IL (S) I พกษ I:T
(Q) R ซมอ IO:RI (Y) พบญ RK:IY; I ซมอ RS:IS (U) นรธ I:IQ; I ซมอ IT:RY; IO:I
(IL) วนฉ RL:I; I ซมอ K:RL; R ซมอ IQ:II (IK) ปฐก SK:K; I ซมอ IY:RL; IU:II
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ว่ า เมื อท่ านจะมาเห็ นหน้ าเรา สิ งต่ างๆที อิ ส ราเอลและวงศ์
อี ก ขอท่ านนํา มี คาลบุ ตรสาว วานทั งสิ นของเบนยามิ น เห็ น
ของซาอูลมาให้ เราก่ อน มิฉะนั น สมควรทีจะกระทํา
ท่านจะมิได้ เห็นหน้ าเรา"
20 อั บเนอร์ จึ ง มาเฝ้ าดาวิ ด ที
14 แล้ วดาวิดก็ส่ งผู้ สื อสารไปยั ง เมื องเฮโบรนพร้ อมกั บคนอี กยี
อิ ชโบเชทราชโอรสของซาอู ลว่ า สิ บคน ดาวิ ดทรงจั ดการเลี ยง
"ขอมอบมี คาลภรรยาของข้ าพ- อับเนอร์กับคนทีอยู่ กับท่าน
เจ้ าแก่ ข้าพเจ้ า ผู้ ซึ งข้ าพเจ้ าได้ 21 และอั บเนอร์ ทู ลดาวิ ดว่ า
หมั นไว้ ด้ วยหนั ง ปลายองคชาต "ข้ าพระองค์ จะลุ ก ขึ นกลั บไป
ของคนฟี ลิสเตียหนึ งร้ อยชิ น"
และจะรวบรวมคนอิ สราเอลทั ง
15 อิ ชโบเชทจึ งทรงให้ คนไปพา สิ นมายั ง กษั ตริ ย์ เจ้ านายของ
มี คาลมาจากสามี ของเธอ คื อ ข้ าพระองค์ เพื อเขาทังหลายจะ
ปั ลทีเอลบุตรชายของลาอิช
กระทํา พั นธสั ญญากั บพระองค์
16 แต่ ส ามี ของเธอก็ เ ดิ นพลาง และเพื อพระองค์ จะทรงปก
ร้ องไห้ พลางไปกับเธอจนถึงตํา- ครองให้ กว้ างขวางตามชอบพระ
บลบาฮูริม แล้ วอับเนอร์จึงบอก ทัยของพระองค์" ดาวิดก็ทรงส่ ง
เขาว่ า "กลับไปเสียเถิด" และเขา อั บเนอร์ กลั บไป และเขาก็ไป
ก็กลับไป
โดยสันติภาพ
17 อั บเนอร์ จึ งปรึ กษากั บพวกผู้ 22 ดู เถิ ด ขณะนั นข้ าราชการ
ใหญ่ ของอิสราเอลว่ า "เมื อก่ อน ทหารของดาวิ ดกั บโยอาบกลั บ
นี ท่ านทั งหลายใคร่ ให้ ดาวิดเป็ น มาจากการไปปล้ นและนําสิ งของ
กษัตริย์เหนือท่าน
ที ริ บได้ มากมายนั นมาด้ วย แต่
18 บั ดนี จงให้ เป็ นจริ งเถิ ด อั บเนอร์ มิ ได้ อยู่ กั บดาวิ ดที เฮเพราะพระเยโฮวาห์ ทรงตรั ส โบรนแล้ ว เพราะพระองค์ ทรง
เรื องดาวิดว่ า `เราจะช่ วยอิสรา- ส่ งท่ านกลั บไป และท่ านก็ไป
เอลประชาชนของเราด้ วยมื อ โดยสันติภาพ
ของดาวิดผู้ รับใช้ ของเรา ให้ พ้น 23 เมื อโยอาบกั บกองทัพทั งสิ น
จากมือของคนฟี ลิสเตีย และให้ ที อยู่ กั บท่ านมาถึ ง ก็มี คนบอก
พ้ นจากมือศัตรูท ังสิ นของเขา'"
โยอาบว่ า "อับเนอร์บุตรเนอร์มา
19 อั บเนอร์ กพ็ ู ดกั บคนเบนยา- เฝ้ ากษัตริย์ และพระองค์ทรงให้
มิ นด้ วย และอั บเนอร์ ก ็ไปทู ล เขากลั บไป เขาก็กลั บไปโดย
ดาวิ ดที เ มื องเฮโบรนถึ งบรรดา สันติภาพ"
(IS) I ซมอ IY:RT-RQ; R ซมอ R:IL (IT) I ซมอ RT:SS
(IO) R ซมอ IO:T; IU:IO (IY) I ซมอ IU:IO; R ซมอ K:U, IU
(IU) I ซมอ IL:RL-RI; I พศด IR:RU (RI) R ซมอ K:IL; I พกษ II:KQ
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24 แล้ วโยอาบเข้ าไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ บุตรเนอร์
ทู ลว่ า "พระองค์ทรงกระทําอะไร 29 ขอให้ โทษนั นตกเหนื อศี รษะ
เช่ นนั น ดู เถิด อั บเนอร์ มาเฝ้ า ของโยอาบ และเหนื อวงศ์ วาน
พระองค์ ไฉนพระองค์จึงปล่ อย บิดาของเขาทังสิ น ขออย่ าให้ คน
เขาไป เขาก็หลุดมือไปแล้ ว
ที มี สิ งไหลออก คนที เป็ นโรค
25 พระองค์ ทรงทราบแล้ วว่ า เรื อน คนที ถือไม้ เท้ า คนที ถูก
อั บเนอร์ บุ ต รเนอร์ ม าเพื อล่ อ ประหารด้ วยดาบ หรื อคนขาด
ลวงพระองค์ และเพื อทราบถึ ง ขนมปั ง ขาดจากวงศ์ วานของ
การเสด็ จ เข้ าออกของพระองค์ โยอาบ"
และเพื อทราบทุ กสิ งทุ กอย่ างที 30 นี แหละโยอาบกั บอาบี ชั ย
พระองค์ทรงกระทํา"
น้ องชายของเขาได้ ฆ่ า อั บเนอร์
26 เมื อโยอาบออกมาจากการ เพราะอั บเนอร์ ไ ด้ ฆ่ า อาสาเฮล
เข้ าเฝ้ าดาวิ ด จึ งส่ งผู้ สื อสารไป น้ องชายของเขาเมื อรบกั นที กิ ตามอั บเนอร์ เขาทั งหลายก็นาํ
เบโอน
ท่ านกลั บมาจากบ่ อนํา ชื อสี ราห์ 31 แล้ วดาวิ ด ก็ ต รั ส กั บโยอาบ
แต่ ดาวิดหาทรงทราบเรื องไม่
และประชาชนทุ กคนที อยู่ กั บ
โยอาบฆ่ า
พระองค์ ว่ า "จงฉี กเสื อผ้ าของ
ท่ านทั งหลาย และเอาผ้ ากระอับเนอร์
27 และเมื ออั บเนอร์ กลั บมาถึ ง สอบคาดเอวไว้ และจงไว้ ทุ กข์
เฮโบรนแล้ ว โยอาบก็พาท่ าน ให้ อั บเนอร์ " และกษั ตริ ย์ดาวิ ด
หลบเข้ าไปที กลางประตู เ มื อ ง เสด็ จตามแคร่ หามศพอั บเนอร์
เพื อจะพู ดกั บท่ า นเป็ นการลั บ ไป
และโยอาบแทงท้ องของท่านเสีย 32 เขาก็ฝั งศพอั บเนอร์ ไว้ ที เฮทีนั น ท่านก็ส ิ นชี วิต โยอาบแก้ โบรน และกษัตริย์กส็ ่ งพระสุรแค้ นโลหิ ตของอาสาเฮลน้ องชาย เสี ยงกั นแสง ณ ที ฝั งศพของ
อับเนอร์ และประชาชนทังปวงก็
ของตน
28 ภายหลั งเมื อดาวิ ดทรงได้ ยิน ร้ องไห้
เรื องนี พระองค์ ตรั สว่ า "ตั ว 33 และกษั ต ริ ย์ ท รงครํา ครวญ
เราและราชอาณาจั กรของเรา ด้ วยเรื องอับเนอร์ ว่า "ควรหรื อ
ปราศจากความผิ ดสื บไปเป็ น ทีอับเนอร์จะตายอย่ างคนโง่ ตาย
นิ ต ย์ ต่ อพระพั ก ตร์ พ ระเยโฮ- 34 มื อของท่ านก็ มิ ได้ ถู กมั ด
วาห์ ด้ วยเรื องโลหิ ตของอั บเนอร์ เท้ าของท่ านก็ มิ ได้ ติ ดตรวน
(RT) พบญ RY:O; I ซมอ RU:O; อสย KQ:RY (RQ) R ซมอ R:RK; S:O; RL:U-IL
(RU) ลนต IT:R; พบญ RI:O-U; I พกษ R:KR-KK (KL) R ซมอ R:RK
(KI) ปฐก KQ:KS; ยชว Q:O; วนฉ II:KT (KK) R ซมอ I:IQ; IK:IR-IK; R พศด KT:RT
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ท่านได้ ล้มลงเหมือนอย่ างคนล้ ม
อิ ชโบเชทถู กฆ่ า
ลงต่ อหน้ าคนชั วร้ าย" และประเมื ออิ ชโบเชทราชโอรสของ
ชาชนทั งปวงก็ ร้ องไห้ ถึ ง อั บซาอูลทรงได้ ยินว่ า อับเนอร์
เนอร์อีก
สิ นชี วิตเสียทีเฮโบรนแล้ ว พระ
35 แล้ วประชาชนทั งปวงก็ ม า หั ตถ์ของพระองค์กอ็ ่ อนลง และ
ทู ล ชวนเชิ ญให้ ดาวิ ด เสวยพระ อิสราเอลทังปวงก็เป็ นทุ กข์
กระยาหารเมื อเวลายังวันอยู่ แต่ 2 ฝ่ ายราชโอรสของซาอู ล ยั ง มี
ดาวิดทรงปฏิญาณว่ า "ถ้ าเราลิ ม ชายอี กสองคนเป็ นหั วหน้ าของ
รสขนมปั งหรื อสิ งใดๆก่ อนดวง กองปล้ น คนหนึ งชื อบาอานาห์
อาทิ ตย์ ตก ขอพระเจ้ าทรงทํา อี กคนหนึ งชื อเรคาบ ทั งสอง
โทษเราและให้ หนักยิ งกว่ า"
เป็ นบุ ตรชายของริ มโมน คน
36 ประชาชนทั งปวงสั งเกตเห็น เบนยามิ น ชาวเมื องเบเอโรท
เช่ นนั นก็พอใจ ดั งที ประชาชน (เพราะว่ าเบเอโรทก็นั บเข้ าเป็ น
ทั งปวงพอใจทุ กสิ งที กษั ต ริ ย์ ของเบนยามินด้ วย
ทรงกระทํา
3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยั ง เมื อง
37 ประชาชนทั งสิ นและชนอิ ส- กิททาอิม และอาศัยอยู่ ทีนั นจน
ราเอลทั งปวงจึ งเข้ าใจในวั นนั น ทุ กวันนี )
ว่ า ไม่ เป็ นพระประสงค์ ของ 4โยนาธานราชโอรสของซาอู ลมี
กษั ตริ ย์ ที จะให้ ฆ่ าอั บเนอร์ บุ ตร บุ ตรชายคนหนึ งเป็ นง่ อย เมื อ
ชายเนอร์เสีย
มี ข่ าวเรื องซาอู ล กั บ โยนาธาน
38 กษั ต ริ ย์ ต รั ส กั บ ข้ าราชการ มาจากยิสเรเอลนั น เด็กคนนี มี
ของพระองค์ ว่า "ท่ านไม่ ทราบ อายุ ห้ าขวบ พี เลี ยงก็อ้ ุ มลุ กขึ น
หรือว่ า วันนี เจ้ านายและคนสํา- หนี ไป
อยู่ มาเมื อเธอรีบหนี
คั ญยิ งคนหนึ งสิ นชี วิตในอิ สรา- ไปนั นเด็กนั นก็หล่ นลงและเป็ น
เอล
ง่ อย ท่านชื อเมฟี โบเชท
39 แม้ เราได้ รั บการเจิ มเป็ น 5ฝ่ ายบุ ต รชายทั งสองของริ มกษั ตริ ย์แล้ ว เราก็อ่ อนกําลั งใน โมน ชาวเบเอโรท ทีชื อเรคาบ
วั นนี ชายเหล่ านี ซึ งเป็ นบุ ตร และบาอานาห์ นั นได้ ออกเดิ น
ของนางเศรุ ยาห์ หนั กแก่ เราเกิ น ทาง พอแดดออกจัดก็มาถึงตําไป ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสนองผู้ หนั กของอิ ชโบเชท ขณะเมื อ
กระทํา ผิ ดตามความผิ ดของเขา พระองค์กาํ ลังบรรทมพักเทียง
เถิด"
6 และเขาเข้ าไปกลางตํา หนั ก

4

(KT) วนฉ RL:RO; นรธ I:IQ; R ซมอ I:IR (KU) R ซมอ IU:T-Q, IK; I พกษ R:T-O, KR
(I) อสร S:S; อสย IK:Q; มธ R:K (R) ยชว IY:RT (K) นหม II:KK
(S) I ซมอ RU:I, II; R ซมอ U:K, O (T) R ซมอ R:Y-U (O) R ซมอ R:RK
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ทําเหมื อนจะขนข้ าวสาลี และเขา เขาสําหรับข่ าวนั น
ก็แทงพระอุ ทรพระองค์ เรคาบ 11 ยิ งกว่ านั นเท่ าใดเมื อคนชั ว
และบาอานาห์ พี ชายก็หนีไป
ได้ ฆ่ าคนชอบธรรมที ในบ้ านและ
7เพราะว่ าเมื อเขาทั งสองเข้ าไป บนที น อนของคนชอบธรรมนั น
ในตําหนักนั น พระองค์ บรรทม ฉะนั นบั ด นี เราจะไม่ เ รี ยกร้ อง
หลั บอยู่ บนพระแท่ น บรรทมใน โลหิ ตของเขาจากมื อของเจ้ าทั ง
ห้ องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค์ สองหรือ และทําลายเจ้ าเสียจาก
และประหารพระองค์ และตั ด พิภพ"
พระเศี ยรของพระองค์ เสี ย นํา 12 และดาวิ ดก็ ท รงบั ญชาคน
พระเศี ยรนั นเดิ น ทางไปทางที หนุ่ มของพระองค์ และพวกเขา
ราบทังกลางคืน
ก็พาเขาทั งสองไปฆ่ าเสี ยตั ดมื อ
8 และเขานํา พระเศี ยรของอิ ช - ตั ดเท้ าออก แขวนศพนั นไว้
โบเชทไปถวายดาวิ ดที เมื องเฮ- เหนื อสระในเมื องเฮโบรน แต่
โบรน
เขาทั งสองกราบทู ล เขานําพระเศียรของอิ ชโบเชทไป
กษั ตริ ย์ ว่ า "ดู เถิ ด ศี รษะของ ฝั งไว้ ในที ฝั งศพของอั บเนอร์ ใน
อิ ชโบเชทบุ ตรของซาอู ล ศั ตรู เมืองเฮโบรน
ของพระองค์ ผู้ แสวงหาชี วิตของ
ดาวิดได้รบั การเจิ มตั&ง
พระองค์ พระเยโฮวาห์ ทรงแก้
ให้เป็ นกษัตริ ยเ์ หนืออิ สราเอล
แค้ นแทนกษั ต ริ ย์ เ จ้ านายของ
(I พศด II:I-K)
ข้ าพระองค์ ใ นวั นนี เหนื อ ซาอู ล
และบรรดาตระกู ลคนอิ ส และเชื อสายของซาอูล"
ราเอลก็ ม าหาดาวิ ด ที เมื อ ง
9แต่ ดาวิ ด ตรั ส ตอบเรคาบและ เฮโบรนทู ลว่ า "ดู เถิ ด ข้ าพระ
บาอานาห์ พี ชาย บุ ตรชายของ องค์ ท ั งหลายเป็ นกระดู ก และ
ริมโมนชาวเบเอโรทว่ า "พระเย- เนื อของพระองค์
โฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉันใด 2ในอดี ตเมื อซาอู ลเป็ นกษั ตริ ย์
คือพระองค์ ผ้ ู ทรงไถ่ ชี วิตของเรา ปกครองเหนื อเหล่ าข้ าพระองค์
จากบรรดาความทุ กข์ยาก
พระองค์ ทรงเป็ นผู้ นํา อิ สราเอล
10 เมื อผู้ หนึ งผู้ ใดบอกเราว่ า ออกไปและเข้ ามาและพระเย`ดู เถิ ด ซาอู ลสิ นพระชนม์ แล้ ว' โฮวาห์ ตรั สแก่ พระองค์ ว่า `เจ้ า
และคิ ดว่ าตนนําข่ าวดี มา เราก็ จะเลี ยงดู อิ สราเอลประชาชน
จั บคนนั นฆ่ าเสี ยที ศิ กลาก ซึ ง ของเราและเจ้ าจะเป็ นเจ้ าเหนื อ
คนนั นคิ ดว่ าเราจะให้ รางวั ลแก่ คนอิสราเอล'"

5

(Y) I ซมอ IU:R, IL-II; RK:IT; RT:RU (U) ปฐก SY:IO; I พกษ I:RU; สดด KI:Q
(IL) R ซมอ I:R-IO (II) ปฐก U:T-O; สดด U:IR (IR) R ซมอ I:IT; K:KR
(I) ปฐก RU:IS; วนฉ U:R; R ซมอ IU:IR-IK; I พศด II:I-K (R) I ซมอ IO:I; IY:T
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3ดั งนั นพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิ ส- คนเยบุส คนง่ อยและคนตาบอด
ราเอลก็ ม าเฝ้ ากษั ต ริ ย์ ที เมื อ ง ผู้ ซึ งจิ ต ใจของดาวิ ด เกลี ยดชั ง
เฮโบรน และกษั ตริ ย์ ดาวิ ดทรง ผู้ นั นจะเป็ นผู้ บั ญชาการทหาร"
กระทํา พั นธสั ญญากั บเขาทั ง เพราะฉะนั นเขาจึ งว่ ากั นว่ า
หลายที เมื องเฮโบรนต่ อพระ "อย่ าให้ คนตาบอดและคนง่ อย
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ และเขา เข้ ามาในพระนิเวศ"
ทั งหลายก็ เจิ ม ตั งดาวิ ดให้ เป็ น 9 ดาวิ ดก็ ท รงประทั บ อยู่ ในที
กษัตริย์เหนืออิสราเอล
กํา บั งเข้ มแข็ง และเรี ยกที น ั น
4 ดาวิ ดมี พระชนมายุ สามสิ บ ว่ าเมืองของดาวิด และดาวิดทรง
พรรษาเมื อเริ มการปกครองและ สร้ างเมื อ งรอบตั งแต่ มิ ล โลเข้ า
พระองค์ทรงปกครองอยู่ สี สิบปี
ไปข้ างใน
5 ทรงปกครองเหนื อยู ดาห์ ที 10 และดาวิ ดทรงเจริ ญยิ งๆขึ น
เฮโบรนเจ็ดปี หกเดื อน และที ไปเพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
กรุ งเยรู ซาเล็ มทรงปกครอง จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
เหนือบรรดาอิสราเอลและยู ดาห์ 11 ฮี รามกษั ต ริ ย์ เ มื อ งไทระได้
อีกสามสิบสามปี
ส่ งผู้ สื อสารมาหาดาวิ ด และได้
กรุ งเยรู ซาเล็มถู กยึดได้
ส่ งไม้ สนสี ดาร์ พวกช่ างไม้ และ
พวกช่ างก่ อ มาสร้ างพระราชวั ง
กลายเป็ นเมืองหลวง
ของดาวิด
ของประเทศ
12 และดาวิ ดทรงทราบว่ า พระ
(I พศด II:S-U)
6 กษั ต ริ ย์ และคนของพระองค์ เยโฮวาห์ ทรงสถาปนาพระองค์
ได้ ยกทัพไปยังเยรูซาเล็ม รบกับ ให้ เป็ นกษั ต ริ ย์ เหนื อ อิ ส ราเอล
คนเยบุ สชาวแผ่ นดิ นนั น ผู้ ที และพระองค์ ได้ ทรงยกย่ อ งราช
กล่ าวกั บดาวิ ดว่ า "แกยกเข้ ามา อาณาจั กรของพระองค์ ด้ วยเห็น
ที นี ไม่ ได้ ดอก คนตาบอดและ แก่ อิ สราเอลประชาชนของพระ
คนง่ อยก็จะป้ องกั นไว้ ได้ " ด้ วย องค์
ราชโอรสและราชธิดา
คิดว่ า "ดาวิดคงเข้ ามาทีนี ไม่ ได้ "
ของดาวิดในกรุ งเยรู ซาเล็ม
7แต่ อย่ างไรก็ตาม ดาวิ ดทรง
(R ซมอ K:R-T)
ยึ ดที กาํ บั งเข้ มแข็ งชื อศิ โยนได้
(I พศด K:I-S)
คือเมืองของดาวิด
8ในวันนั นดาวิดตรัสว่ า "ผู้ ใดจะ 13 ภายหลั งที พระองค์ เสด็ จ
ขึ นไปตามทางนํา ไหลและโจมตี จากเฮโบรน ดาวิ ดทรงได้ นาง
(K) วนฉ II:II (S) ปฐก SI:SO (T) R ซมอ R:II (O) ยชว IT:OK (Q) R ซมอ O:IR, IO
(Y) I พศด II:O-U (U) R ซมอ T:Q; I พกษ U:IT (IL) I ซมอ IQ:ST; IY:IR, RY
(II) I พกษ T:I-IY; IQ:IK-SO (IR) กดว RS:Q; อสย ST:S (IK) พบญ IQ:IQ

10_2sam.pub
page 11

Saturday, February 27, 2016 22:26

หน้ า 649
R ซามู เอล T, O
สนมและมเหสี จ ากเยรู ซ าเล็ ม ราซิ ม และดาวิ ดทรงชนะคน
เพิ มขึ นอีก และบังเกิดราชโอรส ฟี ลิ สเตี ยที นั น พระองค์ ตรั สว่ า
และราชธิดาแก่ ดาวิดอีก
"พระเยโฮวาห์ ทรงทะลวงข้ าศึ ก
14 ต่ อไปนี เป็ นชื อของผู้ ที บั ง- ของข้ าพเจ้ าดั ง กระแสนํา ที พุ่ ง
เกิ ด กั บพระองค์ ใ นเยรู ซ าเล็ ม ใส่ " เพราะฉะนั นจึงเรียกชื อตําคือ ชั มมู อา โชบับ นาธัน ซาโล- บลนั นว่ า บาอัลเปราซิม
มอน
21 และคนฟี ลิ ส เตี ย ได้ ทิ งรู ป
15 อิบฮาร์ เอลีชูอา เนเฟก ยา- เคารพทีนั น ดาวิดกับข้ าราชการ
เฟี ย
ของพระองค์กเ็ ผาเสีย
16 เอลีชามา เอลียาดา และเอ- 22 คนฟี ลิสเตี ยยกขึ นมาอี กและ
ลีเฟเลท
ขยายแนวอยู่ ในหุ บเขาเรฟาอิม
ดาวิดสู ร้ บกับคนฟี ลิสเตี ย
23 และเมื อดาวิ ด ทู ล ถามพระ
เยโฮวาห์ พระองค์ตรัสว่ า "เจ้ า
(I พศด IS:Y-IQ)
17 เมื อคนฟี ลิสเตียได้ ยินข่ าวว่ า อย่ าขึ น จงอ้ อมไปข้ างหลั งของ
ดาวิ ดได้ รั บการเจิ มเป็ นกษั ตริ ย์ เขา และโจมตีเขาตรงข้ ามกับหมู่
เหนื ออิสราเอล คนฟี ลิสเตียทั ง ต้ นหม่ อน
ปวงก็ข ึ นไปแสวงหาดาวิ ด แต่ 24 และเมื อเจ้ าได้ ยินเสี ยงกระดาวิ ดทรงได้ ยิ นข่ าวนั นจึ งลงไป บวนทั พเดิ น อยู่ ที ยอดหมู่ ต้ น
หม่ อนเจ้ าจงรี บรุ กไป เพราะ
ยังทีกาํ บังเข้ มแข็ง
18 ฝ่ ายคนฟี ลิ ส เตี ยยกขึ นมา พระเยโฮวาห์ เ สด็ จ ไปข้ างหน้ า
และขยายแนวออกที หุ บเขาเร- เพื อจะโจมตี กองทัพของคนฟี ลิสเตีย"
ฟาอิม
19 และดาวิ ด ทรงทู ลถามพระ 25 และดาวิ ดทรงกระทํา ตามที
เยโฮวาห์ ว่ า
"ควรที ข้ าพระ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ และ
องค์ จะยกขึ นไปสู้ รบกั บคน ได้ โจมตี ค นฟี ลิ ส เตี ยจากเกบา
ฟี ลิ สเตี ยหรื อ พระองค์ จะทรง ถึงเกเซอร์
ดาวิดต้องการนําหี บแห่ ง
มอบเขาไว้ ในมือข้ าพระองค์หรือ
ไม่ " และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบ
พระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ดาวิ ดว่ า "จงขึ นไปเถิ ด เพราะ
ดาวิ ด ทรงรวบรวมบรรดา
เราจะมอบคนฟี ลิ สเตี ยไว้ ในมื อ
คนอิ สราเอลที คั ดเลื อกแล้ ว
ของเจ้ าเป็ นแน่ "
อีกครั งหนึ งได้ สามหมื นคน
20 ดาวิ ด เสด็ จ มายั ง บาอั ล เป- 2 และดาวิ ด ก็ ท รงลุ ก ขึ นไปกั บ

6

(IS) R ซมอ IR:RS (IQ) R ซมอ RK:IS (IY) ปฐก IS:T (IU) I ซมอ RK:R; R ซมอ R:I
(RL) I พศด IS:II (RI) พบญ Q:T, RT (RR) I พศด IS:IK (RK) R ซมอ T:IU
(RS) วนฉ S:IS; R พกษ Q:O (RT) ยชว IO:IL; I พศด IS:IO (R) อพย RT:RR
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R ซามู เอล O
หน้ า 650
ประชาชนทั งสิ นที อยู่ กั บพระ เจ้ า
องค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื อทรง 8และดาวิ ดก็ไม่ ทรงพอพระทั ย
นํา หี บแห่ ง พระเจ้ าขึ นมาจากที เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทลาย
นั น ซึ งเรี ยกตามพระนามคื อ ออกมาเหนื ออุสซาห์ จึงเรียกที
พระนามของพระเยโฮวาห์ จ อม ตรงนั นว่ า เปเรศอุสซาห์ จนถึง
โยธาผู้ ประทับระหว่ างพวกเครูบ ทุ กวันนี
3 และเขาทั งหลายก็ เอาเกวี ยน 9ในวั นนั นดาวิ ดก็ทรงกลั วพระ
ใหม่ บรรทุ กหี บแห่ งพระเจ้ าและ เยโฮวาห์ และพระองค์ ตรั สว่ า
นําออกมาจากเรื อนของอาบีนา- "หี บแห่ ง พระเยโฮวาห์ จ ะมาถึ ง
ดั บซึ งอยู่ เมื องกิ เบอาห์ และ ข้ าได้ อย่ างไร"
อุ สซาห์ กั บอาหิ โย บุ ตรชายทั ง 10 ดั งนั นดาวิ ด จึ ง ไม่ ยอมที จ ะ
หลายของอาบี นาดั บก็ขับเกวี ยน นํา หี บแห่ ง พระเยโฮวาห์ เข้ าไป
ใหม่ เล่ มนั น
ในเมื อ งของดาวิ ดให้ อยู่ กั บตน
4 และนํา ออกมาจากเรื อ นของ แต่ ดาวิ ดได้ ทรงนําไปที บ้านของ
อาบี นาดั บซึ งอยู่ เมื องกิ เบอาห์ โอเบดเอโดมชาวกัท
เกวี ยนบรรจุ หี บแห่ งพระเจ้ าไป 11 หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ ก ็ ค้ าง
และอาหิ โยเดินนําหน้ าหี บ
อยู่ ที บ้ า นของโอเบดเอโดมชาว
5ดาวิ ดกั บวงศ์ วานอิ สราเอลทั ง กัทสามเดือน และพระเยโฮวาห์
สิ นก็ร่ าเริ งกั นอยู่ ต่ อพระพั กตร์ ทรงอํานวยพระพรแก่ โอเบดเอพระเยโฮวาห์ ด้ วยใช้ เครื องดน- โดมและครัวเรือนของเขาทังสิ น
ตรี ทุ กชนิ ดซึ งทํา ด้ วยไม้ สนสาม
ดาวิดนําหี บแห่ งพระเจ้า
ใบ คื อพิ ณเขาคู่ และพิ ณใหญ่
มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
รํามะนา กรับ และฉาบ
12 มี คนไปกราบทู ลกษั ตริ ย์ดา6 และเมื อมาถึ งลานนวดข้ าว วิดว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวย
ของนาโคน อุสซาห์ กเ็ หยียดมือ พระพรแก่ ครั วเรือนของโอเบดออกจับหี บแห่ งพระเจ้ าไว้ เพราะ เอโดม และทุ กสิ งที เป็ นของเขา
วัวสะดุด
เนื องด้ วยหี บแห่ งพระเจ้ า" ดั ง
7 และพระพิ โรธของพระเยโฮ- นั นดาวิ ดจึ ง เสด็ จไปนํา หี บแห่ ง
วาห์ ก ็เกิ ดขึ นกั บอุ สซาห์ และ พระเจ้ าขึ นมาจากบ้ านของโอพระเจ้ าทรงประหารเขาเสียทีนั น เบดเอโดม ถึ งเมื องดาวิ ดด้ วย
เพราะความผิ ดพลาดนั น และ ความชื นชมยินดี
เขาก็ส ิ นชี วิตอยู่ ข้างหี บแห่ งพระ 13 และเมื อผู้ ทีหามหี บแห่ งพระ
(K) I ซมอ RO:I (S) I ซมอ Q:I; I พศด IK:Q (T) I ซมอ IY:O-Q
(O) กดว S:IT, IU-RL; I พศด IK:U (U) พบญ U:IU; สดด IIU:IRL; ลก T:Y
(IL) R ซมอ T:Q; I พศด IK:IK (II) ปฐก KL:RQ; KU:T (IR) I พศด IT:RT-IO:K
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หน้ า 651
R ซามู เอล O
เยโฮวาห์ เดินไปได้ หกก้ าว ดาวิด แผ่ น เนื อคนละก้ อน และขนม
ก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอ้ วน
องุ่ นแห้ งคนละแผ่ น แก่ ประชา
14 และดาวิ ดก็ ท รงรํา ถวายต่ อ ชนทั งปวง คื อประชาชนอิ สราพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ด้ วยสุ ด เอลทังหมดทังผู้ หญิงผู้ ชาย แล้ ว
กําลั งของพระองค์ และดาวิ ดมี ประชาชนทั งหลายต่ างก็กลั บไป
เอโฟดผ้ าป่ านคาดอยู่ ทีพระองค์ ยังบ้ านของตน
15 ดั ง นั นแหละดาวิ ด และวงศ์ 20 และดาวิ ดก็ ทรงกลั บไปอวย
วานอิ ส ราเอลทั งสิ นด้ วยได้ นํา พรแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์ แต่
หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ ข ึ นมาด้ วย มี คาลราชธิ ดาของซาอู ลได้ ออก
เสี ย งโห่ ร้ องและด้ วยเสี ยงเป่ า มาพบดาวิ ดและทู ลว่ า "วั นนี
แตร
กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลได้ รั บ
16 และขณะเมื อหี บแห่ งพระ เกี ยรติ ยศอย่ า งยิ งใหญ่ ที เ ดี ยว
เยโฮวาห์ เข้ ามาถึ ง เมื อ งดาวิ ด นะเพคะ ที ทรงถอดฉลองพระ
มี ค าลราชธิ ด าของซาอู ล ก็ ม อง องค์ วั น นี ท่ ามกลางสายตาของ
ออกทีช่องหน้ าต่ าง เห็นกษัตริย์ พวก สาวใช้ ขอ ง ข้ าราช ก าร
ดาวิ ด กระโดดโลดเต้ นรํา ถวาย เหมื อ นกั บคนถ่ อ ยแก้ ผ้ าอย่ า ง
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ และ ไม่ มีความละอาย"
นางก็มีใจหมิ นประมาท
21 และดาวิ ดตรั สตอบมี คาลว่ า
17 เขาทั งหลายนํา หี บแห่ งพระ "เป็ นงานที ถ วายต่ อพระพั กตร์
เยโฮวาห์ เข้ ามา ตั งไว้ ในที กาํ - พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงเลื อกเราไว้
หนดภายในพลั บพลาซึ งดาวิ ด แทนเสด็จพ่ อของเจ้ า และแทน
ได้ ทรงสร้ างขึ นไว้ และดาวิ ดก็ ราชวงศ์ ท ั งสิ นของพระองค์ ท่ าน
ทรงถวายเครื องเผาบู ชาและ ทรงแต่ งตั งให้ เราเป็ นเจ้ าเหนื อ
เครื องสั น ติ บู ช าต่ อ พระพั กตร์ อิ สราเอลประชาชนของพระเยพระเยโฮวาห์
โฮวาห์ และเราจึ งจะร่ าเริ งต่ อ
18 และเมื อดาวิ ดทรงกระทํา พระพักตร์พระเยโฮวาห์
การถวายเครื องเผาบู ชาและ 22 เราจะถ่ อ มตั วของเราลงยิ ง
สั นติ บู ชาสํา เร็จแล้ ว พระองค์ กว่ านี อี กให้ ปรากฏแก่ ตาของเรา
ก็ท รงถวายอวยพรประชาชนใน เองว่ าเป็ นคนตํา แต่ โดยพวก
พระนามของพระเยโฮวาห์ จ อม สาวใช้ ทีเจ้ าพูดถึงนั น เราจะเป็ น
โยธา
ผู้ ทีเขาถือว่ ามีเกียรติ"
19 และทรงแจกขนมปั งคนละ 23 เพราะฉะนั นมี ค าลราชธิ ด า
(IS) I ซมอ R:IY, RY (IT) I พศด IT:RY (IO) R ซมอ K:IS
(IQ) I พกษ Y:T, OR-OK; I พศด IT:I (IY) I พกษ Y:IS; IT:TT
(IU) I พศด IO:K (RL) วนฉ U:S; R ซมอ O:IS (RI) I ซมอ IK:IS (RK) I ซมอ IT:KT
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R ซามู เอล O, Q
หน้ า 652
ของซาอู ล ก็ ไ ม่ มี บุ ต รจนถึ ง วั น อิ สราเอลตระกู ลใด ผู้ ที เรา
สิ นชี พ
บั ญ ชาให้ เขาเลี ยงดู อิ ส ราเอล
ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร ประชาชนของเราหรือว่ า "ทําไม
อยู่ มาเมื อกษัตริย์ประทับใน เจ้ ามิ ไ ด้ สร้ างนิ เ วศด้ วยไม้ สน
พระราชวั งของพระองค์ และ สีดาร์ให้ แก่ เรา"'
พระเยโฮวาห์ ท รงโปรดให้ พระ 8เพราะฉะนั นบั ดนี เจ้ าจงกล่ าว
แก่ ดาวิดผู้ รับใช้ ของเราว่ า `พระ
องค์พักจากการรบศึกรอบด้ าน
2กษั ตริ ย์ ตรั สกั บนาธั นผู้ พยา- เยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส ดั ง นี ว่ า
กรณ์ว่า "ดู ซิ เราอยู่ ในบ้ านทํา เราเอาเจ้ ามาจากทุ่ งหญ้ า จาก
ด้ วยไม้ สนสีดาร์ แต่ หีบแห่ งพระ การตามฝู งแพะแกะ เพื อให้
เจ้ าเป็ นเจ้ าเหนืออิสราเอลประเจ้ าอยู่ ในผ้ าม่ าน"
3และนาธั นทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ขอ ชาชนของเรา
เชิ ญทรงกระทํา ทั งสิ นตามพระ 9เราได้ อยู่ กั บเจ้ าไม่ ว่ าเจ้ าไปที
ประสงค์ ของพระองค์ เพราะ ไหน และได้ ขจั ดบรรดาศั ตรู
พระเยโฮวาห์ ท รงสถิ ต กั บพระ ของเจ้ าให้ พ้ นหน้ าเจ้ า และเรา
กระทํา ให้ เจ้ ามี ชื อเสี ยงใหญ่ โต
องค์"
อย่ า งกั บชื อเสี ยงของผู้ ใหญ่ ใน
ราชอาณาจักรของดาวิด
โลก
จะดํารงอยู่ เป็ นนิตย์
4 แต่ อยู่ มาในคื นวั นนั นเอง 10 และเราจะกํา หนดที หนึ งให้
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ม า อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลู กฝั งเขาไว้ เพื อเขาทั ง
ถึงนาธันว่ า
5 "จงไปบอกดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ หลายจะได้ อยู่ ในที ของเขาเอง
เราว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า และไม่ ต้ องถู กกวนใจอี ก และ
คนชั วจะไม่ ข่ มเหงเขาอี กดั งแต่
เจ้ าจะสร้ างนิเวศให้ เราอยู่ หรือ
6 เราไม่ เ คยอยู่ ในนิ เ วศนั บแต่ ก่ อนมา
วันที เราพาคนอิสราเอลออกจาก 11 ตั งแต่ ส มั ยเมื อเราตั งผู้ วิ อี ยิปต์ จนกระทั งวั นนี แต่ เราก็ นิ จฉั ยเหนื ออิ สราเอลประชาชน
ดําเนิ นท่ามกลางเต็นท์และพลั บ ของเรา และเราให้ เจ้ าพ้ นจาก
การรบศึ กรอบด้ าน ยิ งกว่ านั น
พลา
7ในที ต่ า งๆที เราได้ ดํา เนิ นกั บ อี ก พระเยโฮวาห์ ต รั สแก่ เจ้ าว่ า
ชนชาติอิสราเอลทังหมด เราได้ พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ เจ้ ามี
เคยพู ดสั กคํา กั บตระกู ลของ ราชวงศ์

7

(I) I พศด IQ:I-RQ (R) อพย RO:I (K) I พกษ Y:IQ-IY
(T) I พกษ T:K-S (O) อพย SL:IY (Q) ลนต RO:II-IR (Y) I ซมอ IO:II-IR
(U) I ซมอ IY:IS; KI:O (IL) สดด SS:R; YL:Y; YU:RR (II) อพย I:RI; วนฉ R:IS
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หน้ า 653
R ซามู เอล Q
12 เมื อวันของเจ้ าครบแล้ ว และ ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ข้ าพระองค์
เจ้ านอนพั ก อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษ เป็ นผู้ ใดเล่ า และวงศ์วานของข้ า
ของเจ้ า เราจะให้ เชื อสายของเจ้ า พระองค์ เ ป็ นผู้ ใดพระองค์ จึ ง
ทีมาภายหลังเจ้ าเกิดขึ นผู้ ซึ งเกิด ทรงนํา ข้ าพระองค์ มาไกลถึ งแค่
มาจากบั นเอวของเจ้ าเอง และ นี
เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 19 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
13 เขาจะเป็ นผู้ สร้ า งนิ เวศเพื อ พระเจ้ า แต่ นี กเ็ ป็ นสิ งเล็กน้ อย
นามของเรา และเราจะสถาปนา ในสายพระเนตรของพระองค์
บั ล ลั ง ก์ แห่ ง ราชอาณาจั ก รของ และพระองค์ทรงลั นพระวาจาถึง
เขาให้ อยู่ เป็ นนิตย์
ราชวงศ์ ของผู้ รั บใช้ พระองค์ ใน
14 เราจะเป็ นบิ ดาของเขา และ อนาคตอันไกลทีจะมาถึงนั น โอ
เขาจะเป็ นบุ ตรของเรา ถ้ าเขา ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
กระทําความชั วช้ า เราจะตีสอน และนี เป็ นธรรมดาของมนุ ษ ย์
เขาด้ วยไม้ เรี ยวของมนุ ษย์ ด้ วย หรือ
การเฆี ยนแห่ งบุ ตรทั งหลายของ 20 ดาวิ ดจะกราบทู ลประการใด
มนุ ษย์
อีกต่ อพระองค์ได้ เล่ า ข้ าแต่ องค์
15 แต่ ความเมตตาของเราจะไม่ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า พระองค์
พรากไปจากเขาเสี ย ดั งที เรา ทรงรู้ จักผู้ รับใช้ ของพระองค์
พรากไปจากซาอู ล ซึ งเราได้ 21 ที พระองค์ ทรงกระทํา สิ ง
ถอดเสียให้ พ้นหน้ าเจ้ า
ใหญ่ โตนี ทั งสิ น เพื อให้ ผ้ ู รั บใช้
16 ราชวงศ์ ข องเจ้ าและอาณา ของพระองค์ ทราบก็เพราะเหตุ
จั กรของเจ้ าจะดํา รงอยู่ ต่ อหน้ า พระวจนะของพระองค์ และตาม
เจ้ าอย่ างมั นคงเป็ นนิ ตย์ และ ชอบพระทัยของพระองค์
บั ลลั งก์ ของเจ้ าจะถู กสถาปนาไว้ 22 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
เป็ นนิตย์'"
เจ้ า ฉะนั นพระองค์ ทรงยิ งใหญ่
17 นาธั น ก็ ก ราบทู ล ดาวิ ด ตาม ไม่ มี ผ้ ู ใดเหมื อนพระองค์ ไม่ มี
ถ้ อยคํา เหล่ า นี ทั งสิ นและตาม พระเจ้ านอกเหนือพระองค์ ตาม
นิมิตนี ท ังหมด
สิ งสารพั ดที หูของข้ าพระองค์ท ั ง
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน
หลายได้ ยินมา
18 แล้ วกษั ต ริ ย์ ด าวิ ด จึ ง เสด็ จ 23 ประชาชนในโลกนี จะเหมื อน
เข้ าไปนั งเฝ้ าพระเยโฮวาห์ และ อิ สราเอลประชาชนของพระองค์
กราบทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์พระ ซึ งพระเจ้ าเสด็จไปทรงไถ่ มาให้
(IR) พบญ KI:IO (IK) R ซมอ Q:IO (IS) สดด R:Q; YU:RO (IT) I ซมอ IT:RK, RY
(IO) R ซมอ Q:IK; สดด YU:KO (IY) ปฐก KR:IL; อพย K:II (IU) อสย TT:Y-U
(RL) I ซมอ IO:Q; สดด IKU:I (RR) อพย IL:R; IT:II (RK) พบญ U:RO; สดด ISQ:RL
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หน้ า 654
เป็ นประชาชนของพระองค์ โยธา พระเจ้ าของอิ สราเอล
กระทํา ให้ พระนามของพระองค์ เพราะว่ าพระองค์ ได้ ทรงสําแดง
มี เกี ยรติ และทรงกระทํา สิ งที แก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์ ว่า `เรา
ใหญ่ เพื อเจ้ าทั งหลาย และทรง จะสร้ างราชวงศ์ ให้ เจ้ า' เพราะ
กระทํา สิ งน่ าสะพรึ ง กลั ว เพื อ ฉะนั นผู้ รั บใช้ ของพระองค์
แผ่ นดิ น ของพระองค์ ต่ อหน้ า จึ ง กล้ าหาญที จะวิ งวอนด้ วยคํา
ประชาชนของพระองค์ คื อชน อธิษฐานนี ต่อพระองค์
ชาติ ซึ งพระองค์ ทรงไถ่ ออกจาก 28 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
อี ยิ ปต์ เพื อพระองค์ จากบรรดา พระเจ้ า บั ดนี พระองค์ ทรงเป็ น
ประชาชาติ และบรรดาพระของ พระเจ้ า และบรรดาพระวาทะ
เขา
ของพระองค์เป็ นความจริง และ
24 ด้ วยว่ าพระองค์ ทรงสถาปนา พระองค์ ท รงสั ญญาจะพระราช
อิ สราเอลประชาชนของพระองค์ ทานสิ งดี น ี แก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระ
ไว้ ให้ เป็ นประชาชนเพื อพระองค์ องค์
เองเป็ นนิตย์ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ 29 เพราะฉะนั น บั ดนี ขอโปรด
พระองค์ ก ็ ทรงเป็ นพระเจ้ าของ ให้ เป็ นที พอพระทั ยพระองค์ ที
เขาทังหลาย
จะอํา นวยพระพรแก่ ร าชวงศ์ ผ้ ู
25 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ รับใช้ ของพระองค์ เพื อให้ ดาํ รง
เจ้ า บัดนี พระวาทะซึ งพระองค์ อยู่ ต่ อพระพั ก ตร์ พระองค์ เ ป็ น
ทรงลั นออกมาเกี ยวกั บผู้ รั บใช้ นิ ตย์ โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ น
ของพระองค์ และเกี ยวกั บ ราช เจ้ าพระเจ้ า พระองค์ทรงลั นพระ
วงศ์ของเขา ขอทรงดํารงซึ งพระ วาจาเช่ นนั นแล้ ว และด้ วยพระ
วาทะนั นให้ ถาวรเป็ นนิ ตย์ และ พรของพระองค์ ก ็ขอให้ ราชวงศ์
ทรงกระทําดั งที พระองค์ ทรงลั น ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ไ ด้ อยู่ เย็ น
พระวาจาไว้
เป็ นสุขเป็ นนิตย์"
26 ขอพระนามของพระองค์
ดาวิดทรงปกครองเหนือ
เป็ นที สรรเสริ ญอยู่ เป็ นนิ ตย์ ว่ า
อิ สราเอลทั&งสิ& น
`พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงเป็ น
อยู่ ม าภายหลั ง ดาวิ ดทรง
พระเจ้ าเหนืออิสราเอล' และราช
โจมตี คนฟี ลิ สเตี ยและปราบ
วงศ์ดาวิดผู้ รับใช้ ของพระองค์จะ ปรามได้ และดาวิดทรงยึดเมือง
ดํารงอยู่ ต่อพระพักตร์พระองค์
เมเธกฮั มมาห์ ได้ จ ากมื อคนฟี 27 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จอม ลิสเตีย

8

(RS) ปฐก IQ:Q-Y; อพย O:Q; พบญ RO:IY; สดด SY:IS
(RY) อพย KS:O; ยชว RI:ST; ยน IQ:IQ
(RU) R ซมอ RR:TI
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หน้ า 655
R ซามู เอล Y
2พระองค์ ทรงชนะโมอั บ ทรง ข้ าราชการทหารของฮาดั ด เอวั ดเขาด้ วยเชื อกวั ด คื อบั งคั บ เซอร์ถือนั นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ให้ เรี ยงตั วเข้ าแถวนอนลงที พ ื น 8และกษั ตริ ย์ ด าวิ ดทรงริ บทอง
ดิน ทรงวัดดูแล้ วให้ ประหารเสีย สั มฤทธิV เป็ นอั นมากไปจากเมื อง
สองแถว และไว้ ชี วิ ตเต็มหนึ ง เบทาห์ และเมื องเบโรธั ยหั ว
แถว คนโมอั บก็เป็ นไพร่ ของ เมืองของฮาดัดเอเซอร์
ดาวิ ด และได้ นาํ เครื องบรรณา 9เมื อโทอิกษัตริย์เมื องฮามั ทได้
การมาถวาย
ยิ น ว่ าดาวิ ด รบชนะกองทั พทั ง
3 ดาวิ ดทรงรบชนะฮาดั ดเอ- สิ นของฮาดัดเอเซอร์
เซอร์ โอรสเรโหบ กษั ตริ ย์เมื อง 10 โทอิ ก ็ ส่ งโยรั ม โอรสของตน
โศบาห์ เมื อเสด็จไปฟื นอํานาจ ไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ ดาวิ ด ถวายพระ
ของพระองค์ทีแม่ นาํ ยูเฟรติส
พรและแสดงความยิ นดี ที ดาวิ ด
4 และดาวิ ด ทรงยึ ด รถรบหนึ ง ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะ
พันคัน พลม้ าเจ็ดร้ อยคน ทหาร ว่ าฮาดั ดเอเซอร์ เคยทํา สงคราม
ราบสองหมื นคน และดาวิ ดรั บ กั บโทอิ และโยรั มได้ นาํ เครื อง
สั งให้ ตั ดเอ็นขาม้ ารถรบเสี ยให้ เงิ น เครื องทองคํา และเครื อง
หมด เหลื อไว้ ให้ พอแก่ รถรบ ทองสัมฤทธิV ไปถวาย
หนึ งร้ อยคัน
11 สิ งเหล่ านี กษัตริย์ดาวิดทรง
5 และเมื อคนซี เรี ยชาวเมื อง นํา มอบถวายแด่ พ ระเยโฮวาห์
ดามั ส กั ส มาช่ วยฮาดั ด เอเซอร์ พร้ อมกั บบรรดาเงิ นและทองคํา
กษั ตริ ย์เมื องโศบาห์ ดาวิ ดทรง ซึ งพระองค์ ทรงได้ มาจากบรรดา
ประหารคนซี เรี ยเสี ยสองหมื น ประชาชาติ ที พระองค์ ท รงรบ
สองพันคน
ชนะและยึดครอง และทรงนํามา
6แล้ วดาวิ ดทรงตั งทหารประจํา มอบถวาย
ป้ อมไว้ เหนื อคนซี เ รี ยชาวเมื อง 12 คื อได้ มาจากซี เรี ย โมอั บ
ดามั สกั สหลายกอง และคนซี - คนอัมโมน คนฟี ลิสเตีย อามาเรียก็เป็ นพลไพร่ ของดาวิด และ เลข และจากของที ริ บมาจาก
นํา เครื องบรรณาการไปถวาย ฮาดั ด เอเซอร์ โอรสของเรโหบ
พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชั ย กษัตริย์เมืองโศบาห์
ชนะแก่ ดาวิ ดไม่ ว่ าจะไปรบ ณ 13 เมื อดาวิ ดเสด็จกลั บจากการ
ทีใดๆ
ประหารคนซี เรี ยเสี ยในหุ บเขา
7 และดาวิ ด ทรงนํา โล่ ท องคํา ที เกลือหนึ งหมื นแปดพันคน พระ
(K) ปฐก IT:IY (S) ยชว II:O, U (T) I พกษ II:RK-RT (O) R ซมอ Q:U; Y:IS
(Q) I พกษ IL:IO (Y) อสค SQ:IO (U) I พกษ Y:OT (IL) I พศด IY:IL
(II) I พกษ Q:TI (IR) R ซมอ T:IQ-RT (IK) R ซมอ Q:U
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R ซามู เอล Y, U
หน้ า 656
นามของพระองค์กเ็ ลื องลือไป
2 มี ม หาดเล็ ก ในวงศ์ วานซาอู ล
14 และพระองค์ ท รงตั งทหาร คนหนึ งชื อศิบา เขาก็เรียกให้ มา
ประจําป้ อมขึ นเหนือเมืองเอโดม เฝ้ าดาวิดและกษั ตริย์ตรัสกับเขา
พระองค์ ทรงตั งทหารประจํา ว่ า "เจ้ าคื อศิ บาหรื อ" เขาทู ล
ป้ อมในเอโดมทั วไปหมด และ ตอบว่ า "ข้ าพระองค์ คื อศิ บา
คนเอโดมทั งสิ นจึ งเป็ นพลไพร่ พ่ ะย่ ะค่ ะ"
ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ ทรง 3กษัตริย์จึงตรัสว่ า "ไม่ มีใครใน
ประทานชั ยชนะแก่ ดาวิดไม่ ว่าจะ วงศ์ วานซาอู ล ยั ง เหลื อ อยู่ บ้ าง
เสด็จไปรบ ณ ทีใด
หรื อ เพื อเราจะได้ แสดงความ
15 ดั งนั นดาวิ ดจึ งทรงปกครอง เมตตาของพระเจ้ าต่ อเขา" ศิบา
เหนืออิสราเอลทังสิ น และดาวิด กราบทู ลกษั ตริ ย์ว่ า "ยั งมี โอรส
ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและความ ของโยนาธานเหลื ออยู่ คนหนึ ง
เที ยงธรรมแก่ ช นชาติ ของพระ เท้ าของเขาเป็ นง่ อยพ่ ะย่ ะค่ ะ"
องค์ท ังสิ น
4กษั ตริ ย์ ตรั สถามเขาว่ า "เขา
16 และโยอาบบุ ตรชายนางเศ- อยู่ ที ไหน" ศิ บาจึ งกราบทู ล
รุ ยาห์ เป็ นแม่ ทัพ และเยโฮชา- กษั ตริ ย์ ว่ า "ดู เถิ ด เขาอยู่ ใน
ฟั ทบุ ตรชายอาหิ ลู ดเป็ นเจ้ ากรม เรื อนของมาคี ร์ บุ ตรอั มมี เอลใน
สารบรรณ
เมืองโลเดบาร์ พ่ ะย่ ะค่ ะ"
17 ศาโดกบุ ตรชายอาหิ ทู บและ 5แล้ วกษั ตริ ย์ดาวิ ดรั บสั งให้ คน
อาหิ เ มเลคบุ ตรชายอาบี ยาธาร์ ไปนํา เขามาจากเรื อนของมาคี ร์
เป็ นปุ โรหิ ต และเสไรอาห์ เป็ น บุตรชายอัมมีเอลทีโลเดบาร์
ราชเลขา
6เมฟี โบเชทโอรสของโยนาธาน
18 และเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮ- ราชโอรสของซาอูลได้ มาเฝ้ าดายาดาเป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาคนเค- วิ ดและซบหน้ าลงกราบถวาย
เรธี และคนเปเลท และบรรดา บังคม และดาวิดตรัสว่ า "เมฟี ราชโอรสของดาวิดเป็ นประมุ ข
โบเชทเอ๋ ย" เขาทู ลตอบว่ า "ดู
ดาวิดกับเมฟี โบเชท
เถิด ผู้ รับใช้ ของพระองค์"
ดาวิดรับสั งว่ า "วงศ์วานของ 7 และดาวิ ดตรั สกั บท่ านว่ า
ซาอู ลนั นมี เหลื ออยู่ บ้ าง "อย่ ากลั วเลย เพราะเราจะสํา หรื อ เพื อเราจะสํา แดงความ แดงความเมตตาต่ อท่ า นเพื อ
เมตตาแก่ ผ้ ู นั นโดยเห็ นแก่ โย- เห็ น แก่ โยนาธานบิ ด าของท่ า น
และเราจะมอบทีดิ นทั งหมดของ
นาธาน"

9

(IS) ปฐก RQ:RU, KQ-SL (IO) R ซมอ IU:IK; RL:RK (IQ) I พศด O:S-Y
(IY) I ซมอ KL:IS; I พกษ I:Y, KY (I) I ซมอ IY:K; RL:IS-IO (R) R ซมอ IO:I-S
(K) I ซมอ RL:IS; R ซมอ S:S (S) R ซมอ IQ:RQ-RU (O) R ซมอ IO:S; IU:RS-KL
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หน้ า 657
R ซามู เอล U, IL
ซาอู ล ราชบิ ด าของท่ า นคื น แก่ 12 เมฟี โบเชทมี บุตรชายเล็กคน
ท่าน และท่านจงรับประทานอา- หนึ งชื อมี คา ทุ กคนที อาศั ยอยู่
หารอยู่ ทีโต๊ะของเราเสมอไป"
ในเรื อนของศิ บาก็ได้ เป็ นมหาด
8 และท่ า นก็ ก ราบถวายบั ง คม เล็กของเมฟี โบเชท
และทู ลว่ า "ผู้ รับใช้ ของพระองค์ 13 ดั ง นั นเมฟี โบเชทจึ ง อยู่ ใน
เป็ นผู้ ใดเล่ า ซึ งพระองค์จะทอด เยรู ซาเล็ม เพราะท่ านรั บประพระเนตรสุ นั ขตายอย่ างข้ าพระ ทานทีโต๊ะของกษัตริย์เสมอ เท้ า
องค์น ี "
ของท่านเป็ นง่ อยทังสองข้ าง
9 แล้ วกษั ตริ ย์ ตรั สเรี ยกศิ บา
สงครามกับคนอัมโมน
มหาดเล็กของซาอูล และตรัสแก่
และคนซี เรี ย
เขาว่ า "บรรดาสิ งของทีเป็ นของ
อยู่ มาภายหลั งกษั ต ริ ย์
ซาอู ลและของวงศ์ วานทั งสิ น
แห่ งคนอั มโมนก็ สิ น
ของท่าน เราได้ มอบให้ แก่ โอรส พระชนม์ และฮานู นราชโอรสได้
เจ้ านายของเจ้ าแล้ ว
เสวยราชสมบัติแทน
10 ตั วเจ้ าและพวกบุ ตรชายของ 2ดาวิ ดจึ งตรั สว่ า "เราจะแสดง
เจ้ าและเหล่ าคนใช้ ของเจ้ า ต้ อง ความเมตตาต่ อฮานู นราชโอรส
ทํานาให้ เขา และนําผลพื ชที ได้ ของนาฮาช ดั งที บิ ดาของเขา
นั นเข้ ามา เพื อโอรสแห่ งเจ้ านาย แสดงความเมตตาต่ อเรา" ดาวิด
ของเจ้ าจะได้ มี อาหารรั บประ- จึ ง ส่ งพวกข้ าราชการของพระ
ทาน แต่ เมฟี โบเชทโอรสแห่ งเจ้ า องค์ ไ ปเล้ าโลมท่ า นเกี ยวด้ วย
นายของเจ้ านั น จะรั บประทาน เรื องราชบิ ดาของท่ าน และข้ า
อาหารที โต๊ ะ ของเราเสมอไป" ราชการของดาวิ ดก็ เ ข้ ามาใน
ฝ่ ายศิ บามี บุตรชายสิ บห้ าคนกั บ แผ่ นดินของคนอัมโมน
คนใช้ ยี สิบคน
3แต่ บรรดาเจ้ านายของคนอั ม11 แล้ วศิ บาจึ งกราบทู ลกษั ตริ ย์ โมนทู ลฮานู นเจ้ านายของตนว่ า
ว่ า "ตามที กษั ตริ ย์ เจ้ านายของ "พระองค์ ดาํ ริ ว่ าดาวิ ด ส่ ง ผู้ เล้ า
ข้ าพระองค์ บั ญ ชาผู้ รั บ ใช้ ของ โลมมาหาพระองค์ เพราะนับถือ
พระองค์ น ั น ผู้ รั บใช้ ของพระ พระราชบิ ด าของพระองค์ เ ช่ น
องค์ จะกระทํา" กษั ตริ ย์ได้ ตรั ส นั นหรือ ดาวิดมิได้ ส่งข้ าราชการ
ว่ า "เมฟี โบเชทจงรับประทานที มาเพื อตรวจเมื องและสอดแนม
โต๊ ะเสวยของเรา อย่ างกั บเป็ น ดู และเพื อจะควํา เมื องนี เสี ย
โอรสของกษัตริย์"
ดอกหรือ"

10

(Y) R ซมอ IO:U; RS:IS (U) R ซมอ IO:S; IU:RU (IL) R ซมอ U:Q, II, IK; IU:IQ
(IR) I พศด Y:KS (IK) R ซมอ U:K, Q, IL-II; I พกษ R:Q; R พกษ RT:RU
(I) R ซมอ II:I; I พศด IU:I (R) I ซมอ II:I; R ซมอ U:I
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R ซามู เอล IL
หน้ า 658
4 ฮานู นจึ งจั บข้ าราชการของ 9เมื อโยอาบเห็นว่ า การศึ กนี
ดาวิ ดมาโกนเคราออกเสี ยครึ ง ขนาบอยู่ ทั งข้ างหน้ าและข้ าง
หนึ งและตั ดเครื องแต่ งกายของ หลั ง ท่ านจึ งคั ดเอาบรรดาคน
เขาออกเสี ยที ตรงกลางตรงตะ- อิ สราเอลที สรรไว้ แล้ วจั ดทัพเข้ า
โพก แล้ วปล่ อยตัวไป
สู้ คนซีเรีย
5เมื อมี คนไปกราบทู ลดาวิ ดให้ 10 ท่ านมอบคนที เหลื ออยู่ ไว้ ใน
ทรงทราบ พระองค์ ก ็รั บสั งให้ บังคับบัญชาของอาบีชัยน้ องชาย
คนไปรั บข้ าราชการเหล่ านั น ของท่ าน และเขาก็จั ดคนเหล่ า
เพราะว่ าเขาทั งหลายได้ รับความ นั นเข้ าต่ อสู้ กับคนอัมโมน
อับอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่ า 11 ท่ านกล่ าวว่ า "ถ้ ากํา ลั งคน
"จงพั ก อยู่ ที เมื อ งเยรี โคจนกว่ า ซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจ้ า
เคราของท่านทังหลายจะขึ นแล้ ว จงยกไปช่ วยเรา แต่ ถ้ากําลั งคน
จึงค่ อยกลับมา"
อั ม โมนแข็ ง เกิ น กํา ลั ง ของเจ้ า
6 เมื อคนอั มโมนเห็ น ว่ า เขาทั ง เราจะยกมาช่ วยเจ้ า
หลายเป็ นที เกลี ยดชั ง แก่ ด าวิ ด 12 จงมี ความกล้ าหาญเถิ ด ให้
คนอั มโมนจึ งส่ งคนไปจ้ างคนซี- เราเป็ นลูกผู้ ชายเพื อชนชาติของ
เรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคน เรา และเพื อหั วเมื องแห่ งพระ
ซีเรียชาวเมืองโศบาห์ เป็ นทหาร เจ้ าของเรา และขอพระเยโฮวาห์
ราบจํา นวนสองหมื นคน จาก ทรงกระทํา ตามที พระองค์ ท รง
กษั ตริ ย์เมื องมาอาคาห์ หนึ งพั น เห็นชอบเถิด"
คน และชาวเมื องอิ ชโทบหนึ ง 13 ดั งนั น โยอาบกั บประชาชน
หมื นสองพันคน
ที อยู่ กั บท่ านก็ ยกเข้ าใกล้ ต่ อ สู้
7เมื อดาวิ ดทรงได้ ยินเช่ นนั นจึ ง กั บคนซี เรี ย ข้ าศึ กก็แตกหนี ไป
รั บสั งโยอาบและพลโยธาคน ต่ อหน้ าเขา
แกล้ วกล้ าทังสิ นให้ ไป
14 เมื อคนอั มโมนเห็นว่ าคนซี 8 ฝ่ ายคนอั มโมนก็ ยกออกมา เรียหนีไปแล้ ว เขาทังหลายก็หนี
และจั ดทั พ ไว้ ที ทางเข้ าประตู อาบี ชั ยเข้ าไปในเมื อง แล้ วโยเมือง ฝ่ ายคนซีเรียชาวเมืองโศ- อาบก็ ก ลั บจากการสู้ รบกั บคน
บาห์ และชาวเมืองเรโหบ กับคน อัมโมนมายังกรุงเยรูซาเล็ม
เมื องอิ ชโทบ และเมื องมาอา- 15 ครั นคนซี เรี ยเห็ นว่ าตนพ่ าย
คาห์ อ ยู่ ที ชนบทกลางแจ้ งต่ า ง แพ้ ต่ออิสราเอลแล้ ว จึงรวบรวม
หาก
เข้ าด้ วยกัน
(O) ปฐก KS:KL; อพย T:RI; พบญ K:IS; ยชว IK:II, IK; วนฉ II:K, T; IY:RY
(Q) R ซมอ RK:Y (Y) R ซมอ IL:O (IL) I ซมอ RO:O; R ซมอ K:KL
(IR) พบญ KI:O; ยชว I:O-Q, U; นหม S:IS; I ซมอ K:IY; S:U (IS) R ซมอ II:I
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หน้ า 659
R ซามู เอล IL, II
16 ฝ่ ายฮาดั ดเอเซอร์ ทรงใช้ คน ทีเยรูซาเล็ม
ไปนํา คนซี เ รี ยผู้ อยู่ ฟากแม่ นาํ
2 อยู่ มาเวลาเย็ น วั น หนึ งเมื อ
ข้ างโน้ นออกมา เขามายั งตําบล ดาวิ ด ทรงลุ ก ขึ นจากพระแท่ น
เฮลาม มี โชบั คแม่ ทั พของฮา- และดําเนิ นอยู่ บนดาดฟ้ าหลั งคา
ดัดเอเซอร์เป็ นผู้ นาํ หน้ า
พระราชวั ง ทอดพระเนตรจาก
17 เมื อมี ผ้ ู กราบทู ลดาวิ ด พระ หลั งคาเห็ น ผู้ หญิ ง คนหนึ งอาบ
องค์ ท รงรวบรวมอิ ส ราเอลทั ง นํา อยู่ หญิงคนนั นสวยงามมาก
หมดข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดนมาถึ ง 3 ดาวิ ดทรงใช้ คนไปไต่ ถาม
ตําบลเฮลาน และคนซี เรี ยก็จั ด เรื องผู้ หญิ งคนนั น คนหนึ งมา
ทั พเข้ าต่ อสู้ ดาวิ ด และได้ ร บกั บ กราบทู ลว่ า "หญิงคนนี ชื อบั ทพระองค์
เชบา บุตรสาวของเอลีอัม ภรร18 คนซี เ รี ยก็ ห นี จ ากอิ สราเอล ยาของอุ รี อ าห์ ค นฮิ ต ไทต์ มิ ใ ช่
และดาวิ ดทรงประหารคนซี เรี ย หรือพ่ ะย่ ะค่ ะ"
ซึ งเป็ นทหารรถรบเจ็ ดร้ อยคน 4ดาวิ ดก็ ท รงใช้ ผู้ สื อสารไปรั บ
กั บทหารม้ าสี หมื นคนเสี ย และ นางมา นางก็มาเฝ้ าพระองค์
ประหารโชบั คแม่ ทั พของเขาทั ง แล้ วพระองค์ ท รงสมสู่ กั บนาง
หลายให้ ส ิ นชี วิตเสียทีนั น
พอดี น างได้ ชํา ระตั วให้ สิ นมล
19 และเมื อบรรดากษั ต ริ ย์ ซึ ง ทินของนางแล้ ว แล้ วนางก็กลับ
ขึ นกั บฮาดั ด เอเซอร์ เ ห็ นว่ าตน ไปเรือนของตน
พ่ า ยแพ้ ต่ อ หน้ าอิ ส ราเอลแล้ ว 5ผู้ หญิ งนั นก็ต ั งครรภ์ นาง
เขาก็ได้ กระทําสั นติ ภาพกั บอิ ส- จึ งใช้ คนไปกราบทู ลดาวิ ดว่ า
ราเอล และยอมเป็ นผู้ รั บใช้ คน "หม่ อมฉันตั งครรภ์แล้ ว"
อิสราเอล ดังนั นคนซีเรียจึงกลัว 6ดาวิ ดทรงใช้ คนไปบอกโยอาบ
ไม่ กล้ าช่ วยคนอัมโมนอีกต่ อไป
ว่ า "จงส่ งอุ รี อาห์ คนฮิ ตไทต์ มา
ความบาปยิงใหญ่ของดาวิด
ให้ เรา" โยอาบก็ส่งตัวอุรีอาห์ ไป
และอยู่ มาพอสิ นปี แล้ ว ให้ ดาวิด
เมื อบรรดากษั ตริ ย์ ยก 7 เมื ออุ รี อ าห์ เข้ าเฝ้ าพระองค์
กองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช้ ดาวิ ด รั บสั งถามว่ าโยอาบเป็ น
โยอาบพร้ อมกั บพวกข้ าราชการ อย่ างไรบ้ าง พวกพลเป็ นอย่ างไร
และอิ สราเอลทั งหมด เขาไป การสงครามคืบหน้ าไปอย่ างไร
กวาดล้ างคนอั ม โมนและล้ อม 8แล้ วดาวิดรับสั งอุรีอาห์ ว่า "จง
เมืองรับบาห์ ไว้ แต่ ดาวิดประทับ ลงไปบ้ านของเจ้ า และล้ างเท้ า

11

(IY) I พศด IU:IY (IU) R ซมอ Y:O (I) R ซมอ IR:RO; I พกษ RL:RR-RO
(R) ปฐก KS:R; อพย RL:IQ; พบญ RR:Y; I ซมอ U:RT; โยบ KI:I; มธ T:RY; RS:IQ
(K) I ซมอ RO:O; R ซมอ RK:KU (S) ลนต IT:IU, RY; IY:IU (Y) ปฐก IY:S; IU:R
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ของเจ้ าเสี ย" อุ รี อาห์ ก ็ออกไป มารั บประทานและดื มต่ อพระ
จากพระราชวัง และมีคนนําของ พักตร์ และพระองค์ทรงกระทํา
ประทานจากกษัตริย์ตามไปให้
ให้ เขามึ นเมา ในเย็นวั นนั นเขา
9แต่ อุ รี อาห์ ได้ นอนเสี ยที ประตู ก็ อ อกไปนอนบนที นอนกั บข้ า
พระราชวั ง พร้ อมกั บบรรดาข้ า ราชการของเจ้ านายของเขา แต่
ราชการของเจ้ านายของเขา มิได้ มิได้ ลงไปบ้ าน
ลงไปทีบ้านของตน
14 ต่ อมาครั นรุ่ งเช้ าดาวิ ด ทรง
10 เมื อมี ค นกราบทู ล ดาวิ ด ว่ า อั กษรถึ งโยอาบและทรงฝากไป
"อุ รี อ าห์ ไ ม่ ไ ด้ ลงไปที บ้ านของ ในมือของอุรีอาห์
เขาพ่ ะย่ ะค่ ะ" ดาวิ ดรั บสั งแก่ 15 ในลายพระหั ตถ์ น ั นว่ า "จง
อุ รี อาห์ ว่า "เจ้ ามิ ได้ เดิ นทางมา ตั งอุ รี อาห์ ให้ เป็ นกองหน้ าเข้ าสู้
ดอกหรื อ ทําไมจึ งไม่ ลงไปบ้ าน รบตรงที ดุ เดื อดที สุ ดแล้ วล่ าทัพ
ของเจ้ า"
กลั บเสี ยเพื อให้ เขาถู กโจมตี ให้
11 อุ รี อาห์ ทู ลตอบดาวิ ดว่ า ตาย"
"หี บพั น ธสั ญญาและอิ ส ราเอล 16 อยู่ มาเมื อโยอาบกํา ลั ง เฝ้ า
กั บยู ดาห์ อยู่ ในทั บอาศั ย โย- ล้ อมเมืองอยู่ ท่านจึงกําหนดให้
อาบเจ้ า นายของข้ าพระองค์ กั บ อุ รี อาห์ ไปรบตรงที ที ท่ านทราบ
บรรดาข้ าราชการของพระองค์ ว่ ามีทหารเข้ มแข็งมาก
ตั งค่ ายอยู่ ที พ ื นทุ่ ง ส่ วนข้ า 17 คนในเมื องก็ออกมาสู้ รบกั บ
พระองค์จะไปบ้ าน ไปกิน ไปดื ม โยอาบ มีคนตายบ้ างคือข้ าราชและนอนกั บภรรยาของข้ าพระ การบางคนของดาวิ ดได้ ล้ มตาย
องค์เช่ นนั นหรือ พ่ ะย่ ะค่ ะ พระ อุรีอาห์ คนฮิตไทต์กต็ ายด้ วย
องค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และจิ ต 18 โยอาบจึ ง ส่ ง คนไปกราบทู ล
วิ ญญาณของพระองค์ มี ชี วิ ตอยู่ ข่ าวการรบทังสิ นต่ อดาวิด
แน่ ฉันใด ข้ าพระองค์จะไม่ กระ- 19 ท่ า นได้ สั งผู้ สื อสารนั นว่ า
ทําอย่ างนี เลย"
"เมื อเจ้ ากราบทู ลข่ าวการรบต่ อ
12 แล้ วดาวิ ดก็รั บสั งแก่ อุ รี อาห์ กษัตริย์เสร็จทุ กประการแล้ ว
ว่ า "วันนี กค็ ้ างเสียทีนี เถิด พรุ่ ง 20 ถ้ ากษั ตริ ย์ กริ วและตรั สถาม
นี เราจะให้ เจ้ าไป" อุ รี อาห์ ก ็ เจ้ าว่ า `ทําไมเจ้ าทั งหลายจึ งยก
ค้ างอยู่ ในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ในวั น เข้ ารบใกล้ เมืองนัก เจ้ าไม่ ทราบ
นั นและในวันรุ่ งขึ น
หรื อว่ าเขาจะยิ งออกมาจากกํา 13 ดาวิ ดทรงเชิ ญเขามา เขาก็ แพง
(U) I พกษ IS:RQ-RY (II) R ซมอ Q:R, O; RL:O
(IK) ปฐก IU:KK, KT; R ซมอ II:U
(IS) I พกษ RI:Y-U (IT) R ซมอ IR:U
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21 ใครฆ่ าอาบี เ มเลคบุ ต รเย- ชี วิ ตแล้ ว นางก็ครํา ครวญด้ วย
รุ บเบเชท ไม่ ใช่ ผ้ ู หญิ งคนหนึ ง เรื องสามีของนาง
เอาหิ นโม่ ท่ อ นบนทุ่ มเขาจาก 27 เมื อสิ นการไว้ ทุ กข์ แล้ วดาวิ ด
กํา แพงเมื องจนเขาตายเสี ยที ก็ ส่ งคนไปให้ พานางมาที พระ
เมื องเธเบศดอกหรื อ ทําไมเจ้ า ราชวั ง และนางก็ได้ เป็ นมเหสี
ทั งหลายจึ ง เข้ าไปใกล้ กํา แพง' ของพระองค์ ประสู ติ โอรสองค์
แล้ วเจ้ าจงกราบทู ลว่ า `อุ รี อาห์ หนึ งให้ พระองค์ แต่ สิ งซึ งดาวิด
คนฮิ ตไทต์ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์ ทรงกระทํา นั นไม่ เป็ นที พอพระ
ก็ตายด้ วย'"
ทัยพระเยโฮวาห์
22 ผู้ สื อสารก็ไป เขามาทู ลต่ อ
ดาวิดกลับใจเสียใหม่
ดาวิ ดถึ งทุ กอย่ างที โยอาบสั งเขา
พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้
ให้ มากราบทู ล
นาธันไปหาดาวิด นาธัน
23 ผู้ สื อสารนั นกราบทู ลดาวิ ด ก็ ไ ปเข้ าเฝ้ าและกราบทู ลพระ
ว่ า "ข้ าศึ กได้ เปรี ยบต่ อเรามาก องค์ว่า "ในเมืองหนึ งมี ชายสอง
และได้ ออกมาสู้ รบกั บฝ่ ายเราที คน คนหนึ งมั งมี อี กคนหนึ ง
กลางทุ่ ง แต่ เราได้ ขับไล่ เขาเข้ า ยากจน
ไปถึงทางเข้ าประตูเมือง
2คนมั ง มี น ั นมี แพะแกะและวั ว
24 แล้ วทหารธนู ก ็ยิ งข้ าราชการ เป็ นอันมาก
ของพระองค์ จากกํา แพง ข้ า 3 แต่ คนจนนั นไม่ มี อะไรเลย
ราชการของกษั ตริ ย์บางคนก็ส ิ น เว้ นแต่ แกะตั วเมี ยตั วเดี ยวที เขา
ชี วิต และอุ รี อาห์ คนฮิ ตไทต์ ข้ า ซื อมา ซึ งเขาเลี ยงไว้ และอยู่ กั บ
ราชการของพระองค์ ก ็ ส ิ นชี วิ ต เขา มั นได้ เติ บโตขึ นพร้ อมกั บ
ด้ วย"
บุ ตรของเขา กิ นอาหารร่ วม
25 ดาวิ ดก็รั บสั งผู้ สื อสารนั นว่ า และดื มนํา ถ้ วยเดียวกับเขา นอน
"เจ้ าจงบอกโยอาบดังนี ว่ า `อย่ า ในอกของเขา และเป็ นเหมื อน
ให้ เรื องนี ทํา ให้ ท่ า นลํา บากใจ บุตรสาวของเขา
เพราะดาบย่ อ มสั ง หารไม่ เลื อก 4 ฝ่ ายคนมั งมี คนนั นมี แขกคน
ว่ าคนนั นหรือคนนี จงสู้ รบหนัก หนึ งมาเยี ยม เขาเสี ยดายที จะ
เข้ าไปและตี เอาเมื องนั นเสี ยให้ เอาแพะแกะหรือวัวของตนมาทํา
ได้ ' เจ้ าจงหนุ นนํา ใจท่านด้ วย"
อาหารเลี ยงคนที เดิ นทางมา
26 เมื อภรรยาของอุ รีอาห์ ได้ ยิน เยี ยมนั น จึ งเอาแกะตัวเมี ยของ
ข่ าวว่ า อุ รี อ าห์ สามี ของตนสิ น ชายคนจนนั นเตรี ยมเป็ นอาหาร

12

(RI) วนฉ O:KR; U:TL-TS
(RQ) R ซมอ IR:U; I พศด RI:Q; ฮบ IK:S
(I) R ซมอ IS:T; I พกษ RL:KT-SI; สดด TI; อสย T:K
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ให้ แก่ ชายทีมาเยี ยมตน"
ยาของอุ รีอาห์ คนฮิตไทต์ มาเป็ น
5ดาวิดกริ วชายคนนั นมาก และ ภรรยาของเจ้ า'
รับสั งแก่ นาธันว่ า "พระเยโฮวาห์ 11 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า `ดู
ทรงพระชนม์อยู่ แน่ ฉันใด ผู้ ชาย เถิด เราจะให้ เหตุร้ายบังเกิดขึ น
ทีกระทําเช่ นนั นจะต้ องตายแน่
กั บเจ้ าจากครั วเรื อนของเจ้ าเอง
6 และจะต้ องคื น แกะให้ สี เท่ า และเราจะเอาภรรยาของเจ้ า ไป
เพราะเขาได้ กระทําอย่ างนี และ ต่ อหน้ าต่ อตาเจ้ า ยกไปให้ แก่
เพราะว่ าเขาไม่ มีเมตตาจิต"
เพื อนบ้ านของเจ้ า ผู้ น ั นจะนอน
7นาธั นจึ งทู ลดาวิ ดว่ า "พระ ร่ วมกั บภรรยาของเจ้ าอย่ างเปิ ด
องค์ นั นแหละคื อชายคนนั น เผย
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสรา- 12 เพราะเจ้ าทํา การนั นอย่ าง
เอลตรั สดั งนี ว่ า `เราได้ เจิ มตั ง ลั บๆ แต่ เราจะกระทําการนี ต่ อ
เจ้ าไว้ ให้ เป็ นกษั ตริ ย์ เหนื ออิ ส- หน้ าอิ ส ราเอลทั งสิ นและอย่ า ง
ราเอล และเราช่ วยเจ้ าให้ พ้ น เปิ ดเผย'"
จากมือของซาอูล
13 ดาวิ ด จึ ง รั บสั งกั บนาธั น ว่ า
8 และเราได้ มอบวงศ์ วานเจ้ า "เรากระทําบาปต่ อพระเยโฮวาห์
นายของเจ้ าให้ แก่ เจ้ า และได้ แล้ ว" และนาธั นกราบทู ลดาวิ ด
มอบภรรยาเจ้ านายของเจ้ าไว้ ใน ว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงให้ อภั ย
อกของเจ้ า และมอบวงศ์ วาน บาปของพระองค์แล้ ว พระองค์
อิ ส ราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ ให้ จะไม่ ถึงแก่ มรณา
แก่ เจ้ า ถ้ าเท่านี ยังน้ อยไป เราจะ 14 อย่ างไรก็ตาม เพราะด้ วย
เพิ มให้ อีกเท่านี
การกระทํานี พระองค์ ได้ ให้ พวก
9 ทํา ไมเจ้ าดู ห มิ นพระบั ญญั ติ ศั ตรู ของพระเยโฮวาห์ มี โอกาส
ของพระเยโฮวาห์ ก ระทํา ชั วใน เหยี ยดหยามได้ ราชบุ ตรที จะ
สายพระเนตรของพระองค์ เจ้ า ประสูติมานั นจะต้ องสิ นชี วิต"
ได้ ฆ่ าอุ รีอาห์ คนฮิ ตไทต์ เสี ยด้ วย 15 แล้ วนาธั น ก็ กลั บไปยั ง บ้ าน
ดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็ น ของตน แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรง
ภรรยาของตน และได้ สังหารเขา กระทํา แก่ บุ ตร ซึ งภรรยาของ
เสียด้ วยดาบของคนอัมโมน
อุ รี อาห์ บั งเกิ ดกั บดาวิ ด และ
10 เพราะฉะนั นบั ดนี ดาบนั นจะ พระกุ มารนั นก็ประชวรหนัก
ไม่ คลาดไปจากราชวงศ์ ของเจ้ า 16 ดาวิ ดก็ทรงอ้ อนวอนต่ อพระ
เพราะเจ้ าได้ ดูหมิ นเรา เอาภรร- เจ้ าเพื อพระกุ มารนั น และดาวิด
(O) อพย RR:I (Q) I ซมอ O:IK (U) กดว IT:KI; I ซมอ IT:IU (IL) R ซมอ IK:RY
(II) พบญ RY:KL; R ซมอ IO:RI-RR (IR) R ซมอ IO:RR (IK) I ซมอ IT:RS
(IS) อสย TR:T; อสค KO:RL, RK; รม R:RS (IT) I ซมอ RT:KY (IO) R ซมอ IK:KI
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ทรงอดพระกระยาหาร และเข้ า องค์ ทรงดํา เนิ นเข้ าไปในพระ
ไปบรรทมบนพื นดินคืนยังรุ่ ง
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรง
17 บรรดาพวกผู้ ใหญ่ ในราช นมั สการ แล้ วเสด็จไปสู่ พระ
สํา นั ก ของพระองค์ ก ็ ลุ ก ขึ นมา ราชวังของพระองค์ รับสั งให้ นาํ
ยื นเข้ าเฝ้ าอยู่ หมายจะทู ลเชิ ญ พระกระยาหารมา เขาก็จั ดพระ
ให้ พระองค์ ท รงลุ ก จากพื นดิ น กระยาหารให้ พระองค์เสวย
แต่ พระองค์หาทรงยอมไม่ หรือ 21 ข้ าราชการจึ งทู ลถามพระ
หาทรงรั บประทานกั บเขาทั ง องค์ ว่ า "เป็ นไฉนพระองค์ ทรง
หลายไม่
กระทํา เช่ นนี พระองค์ ทรงอด
18 อยู่ มา พอวันทีเจ็ดพระกุ มาร พระกระยาหารและกั นแสงเพื อ
นั น ก็ส ิ นพระชนม์ ส่ วนข้ าราช- พระกุ มารนั นเมื อทรงพระชนม์
การของดาวิดก็กลัวไม่ กล้ ากราบ อยู่ แต่ เมื อพระกุ มารนั นสิ นพระ
ทู ลดาวิดว่ าพระกุ มารนั นสิ นชี วิต ชนม์ แล้ ว พระองค์ ก ็ทรงลุ กขึ น
แล้ ว เขาพูดกันว่ า "ดูเถิด เมื อ เสวยพระกระยาหาร"
พระกุ ม ารนั นทรงพระชนม์ อยู่ 22 พระองค์ รั บสั งว่ า "เมื อเด็ก
เราทู ลพระองค์ พระองค์หาทรง นั นมี ชี วิตอยู่ เราอดอาหารและ
ฟั งเสี ยงของเราไม่ แล้ วเราทั ง ร้ องไห้ เพราะเราว่ า `ใครจะ
หลายอาจจะกราบทู ลได้ อย่ างไร ทราบได้ ว่ า พระเจ้ าจะทรงพระ
ว่ า พระกุ มารนั นสิ นพระชนม์ เมตตาเรา โปรดให้ เด็กนั นมี
แล้ ว พระองค์กจ็ ะกระทําอันต- ชี วิตอยู่ หรือไม่ '
รายต่ อพระองค์เอง"
23 แต่ เมื อเขาสิ นชี วิตแล้ ว เรา
19 แต่ เมื อดาวิ ดทอดพระเนตร จะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็ก
เห็ น ข้ าราชการกระซิ บกระซาบ ให้ ฟ ื นขึ นมาอีกได้ หรือ มีแต่ เรา
กั นอยู่ ดาวิ ดเข้ าพระทั ยว่ าพระ จะตามทางเด็กนั นไป เขาจะ
กุ มารนั นสิ นพระชนม์แล้ ว ดาวิด กลับมาหาเราหามิได้ "
จึ งรั บสั งถามข้ าราชการของพระ
การกําเนิดของซาโลมอน
องค์ ว่ า "เด็กนั นสิ นชี วิ ตแล้ ว 24 ฝ่ ายดาวิ ดทรงเล้ าโลมใจ
หรื อ" เขาทู ลตอบว่ า "สิ นชี วิต บัทเชบามเหสีของพระองค์ และ
แล้ วพ่ ะย่ ะค่ ะ"
ทรงเข้ าไปสมสู่ กับพระนาง พระ
20 แล้ วดาวิ ดทรงลุ กขึ นจากพื น นางก็ ประสู ติ บุ ต รชายคนหนึ ง
ดิ น ชํา ระพระกาย ชโลมพระ เรี ยกชื อว่ าซาโลมอน และพระ
องค์ และทรงเปลี ยนฉลองพระ เยโฮวาห์ ทรงรักซาโลมอน
(RL) นรธ K:K; โยบ I:RL; มธ O:IQ (RR) อสย KY:I-T; ยอล R:IS; ยนา K:U
(RK) ปฐก KQ:KT; โยบ Q:Y-IL
(RS) I พศด RR:U; มธ I:O
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25 และทรงใช้ นาธั นผู้ พยากรณ์ ได้ เป็ นอันมาก
ไป ท่านจึงตั งชื อราชโอรสนั นว่ า 31 ทรงควบคุ ม ประชาชนที อยู่
เยดี ดิ ยาห์ เพราะเห็ นแก่ พระ ในเมื องนั นให้ ทํางานด้ วยเลื อย
เยโฮวาห์
คราดเหล็กและขวานเหล็กและ
ดาวิดกับโยอาบ
บังคับให้ ทาํ งานทีเตาเผาอิฐ ได้
ทรงกระทํา เช่ น นี แก่ บรรดาหั ว
ชนะเมืองรับบาห์
เมื องของคนอั มโมนทั วไป แล้ ว
(I พศด RL:I-K)
26 ฝ่ ายโยอาบสู้ รบกั บเมื องรั บ- ดาวิ ดก็เสด็จกลั บไปกรุ งเยรู ซาบาห์ ของคนอั มโมน และยึ ด เล็มพร้ อมกับพลทังสิ น
อัมโนนข่ มขื นนางสาวทามาร์
ราชธานีไว้ ได้
ต่ อมาภายหลั งฝ่ ายอั บ27 และโยอาบได้ ส่ งผู้ สื อสารไป
ซาโลมราชโอรสของดาเฝ้ าดาวิด ทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ได้
สู้ รบกั บกรุ งรั บบาห์ และข้ า วิดมีขนิ ษฐาองค์หนึ งรู ปโฉมสะพระองค์ตี ได้ เมืองทีมีแม่ นาํ มาก คราญชื อทามาร์ และอัมโนนราช
โอรสของดาวิดก็รักเธอ
หลายนั นแล้ ว
28 ฉะนั นบัดนี ขอพระองค์ทรง 2 ด้ วยเหตุ ท ามาร์ น้ องหญิ ง นี
รวบรวมพลทีเหลือ เข้ าตั งค่ ายตี จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจน
เมื องนั นให้ ได้ เกลื อกว่ าถ้ าข้ า ถึ งกั บล้ มป่ วย ด้ วยเหตุ ว่ าเธอ
พระองค์ ตีได้ ก็จะต้ องเรี ยกชื อ เป็ นสาวพรหมจารี อั มโนนจึ งรู้
เมื องนั นตามชื อของข้ าพระ สึกว่ าจะทําอะไรกับเธอก็ยากนัก
3แต่ อั มโนนมี สหายคนหนึ งชื อ
องค์"
29 ดาวิ ดจึ ง ทรงรวบรวมพลทั ง โยนาดั บบุ ต รชายของชิ เ มอาห์
หลายเข้ าด้ วยกั น ยกไปยั ง เมื อง เชษฐาของดาวิ ด โยนาดั บนั น
รับบาห์ และต่ อสู้ จนยึดเมืองนั น เป็ นคนเจ้ าปั ญญา
4จึ งทู ลถามว่ า "ข้ าแต่ ราชโอรส
ได้
30 ทรง ริ บม ง กุ ฎจาก เศี ยร ของกษั ตริ ย์ ไฉนทู ลกระหม่ อม
กษั ตริ ย์ของเมืองนั น มงกุ ฎนั น จึ งซึ มเศร้ าอยู่ ทุ กๆวั น จะไม่
เป็ นทองคํา หนั ก หนึ งตะลั น ต์ บอกให้ เกล้ าฯทราบบ้ างหรื อ "
"เรารั ก
ประดั บด้ วยเพชรพลอยต่ า งๆ อั มโนนตอบเขาว่ า
และเขาก็ส วมบนพระเศี ยรของ ทามาร์ น้ อ งหญิ ง ของอั บซาโลม
ดาวิด และพระองค์ทรงเก็บรวบ อนุ ชาของเรา"
รวมทรั พย์ ส มบั ติ ของเมื องนั น 5โยนาดั บจึ งทู ลท่ านว่ า "ขอ

13

(RO) พบญ K:II; R ซมอ II:I; I พศด RL:I
(KL) I พศด RL:R
(I) R ซมอ K:R-K; I พศด K:R, U (K) I ซมอ IO:U
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เชิ ญบรรทมบนพระแท่ น แสร้ ง เพื อพี จ ะได้ รั บประทานจากมื อ
กระทํา เป็ นประชวร และเมื อ ของน้ อง" ทามาร์กน็ าํ ขนมทีเธอ
เสด็จพ่ อมาเยี ยมทู ลกระหม่ อม ทํา นั นเข้ าไปในห้ องเพื อให้ แก่
ขอกราบทู ลว่ า `ขอโปรดรั บสั ง อัมโนนเชษฐา
ทามาร์น้ องหญิ งมาให้ อาหารแก่ 11 แต่ เมื อเธอนํา ขนมมาใกล้
ข้ าพระองค์ ให้ มาเตรียมอาหาร เพื อให้ ท่ านรั บประทาน ท่ านก็
ต่ อสายตาข้ าพระองค์ เพื อข้ า จับมือเธอไว้ รับสั งว่ า "น้ องของ
พระองค์ จะได้ เห็ น และได้ รั บ พี เข้ ามานอนกับพี เถิด"
ประทานจากมือของเธอ'"
12 เธอจึ งตอบท่ านว่ า "ไม่ ได้
6 อั มโนนจึ งบรรทมแสร้ งทํา ดอกพระเชษฐา ขออย่ าบั งคั บ
เป็ นประชวร เมื อกษั ตริ ย์เสด็จ น้ องเลย สิ งอย่ างนี เขาไม่ กระทํา
มาเยี ยม อัมโนนก็ทูลกษัตริย์ว่า กั นในอิ สราเอล ขออย่ ากระทํา
"ขอโปรดให้ ทามาร์ น้ องหญิ งมา การโฉดเขลาอย่ างนี เลย
ทํา ขนมสั กสองอั นต่ อสายตาข้ า 13 ฝ่ ายหม่ อมฉั น หม่ อมฉั นจะ
พระองค์ เพื อข้ าพระองค์ จะได้ เอาความอายไปซ่ อ นไว้ ที ไหน
รับประทานจากมือของเธอ"
ฝ่ ายท่านเล่ า ท่านจะเป็ นเหมือน
7 ดาวิ ดทรงใช้ คนไปหาทามาร์ คนโฉดเขลาคนหนึ งในอิ ส ราที วั งรั บสั งว่ า "ขอจงไปที บ้ าน เอล เพราะฉะนั นบั ดนี ขอทู ล
ของอั มโนนพี ของเจ้ า
และ กษั ตริ ย์ พระองค์ คงจะไม่ หวง
เตรียมอาหารให้ เขารับประทาน" หม่ อมฉันไว้ ไม่ ให้ ท่าน"
8 ทามาร์ ก ็ ไ ปยั ง วั ง ของอั มโนน 14 แต่ ท่ านก็ห าฟั ง เสี ยงเธอไม่
เชษฐาของเธอที ที เขาบรรทมอยู่ ด้ วยท่ า นมี กาํ ลั ง มากกว่ าจึ ง ข่ ม
เธอก็ ห ยิ บแป้ งมานวดทํา ขนม ขืน และนอนร่ วมกับเธอ
ต่ อสายตาของเชษฐา แล้ วปิ ง 15 ต่ อ มาอั ม โนนเกลี ยดชั งเธอ
ขนมนั น
ยิ งนั ก ความเกลี ยดชั งครั งนี ก็
9และเธอก็ยกกระทะมาเทออก มากยิ งกว่ าความรักซึ งท่านได้ รัก
ต่ อหน้ าเชษฐา แต่ อั มโนนก็ไม่ เธอมาก่ อน และอั มโนนรั บสั ง
ทรงเสวย กล่ าวว่ า "ให้ ทุ กคน กับเธอว่ า "จงลุกขึ นไป"
ออกไปเสี ยให้ พ้นเรา" ทุ กคนก็ 16 แต่ เธอตอบท่านว่ า "อย่ าเลย
ออกไป
พระเชษฐา ทีจะขับไล่ หม่ อม
10 อั มโนนก็รั บสั งกั บทามาร์ ว่ า ฉั นไปครั งนี นั นก็ เป็ นความ
"จงเอาอาหารเข้ ามาในห้ องใน ผิ ดใหญ่ ยิ งกว่ าที พระเชษฐาได้
(O) ปฐก IY:O (U) ปฐก ST:I
(II) ปฐก KU:IR; พบญ RQ:RR; อสค RR:II (IR) ปฐก KS:Q; ลนต IY:U-II; RL:IQ
(IK) ลนต IY:U, II (IS) ลนต IY:U; พบญ RR:RT; RQ:RR; R ซมอ IR:II
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ทํา กั บน้ องมาแล้ ว" แต่ ท่ านหา
อับซาโลมฆ่ าอัมโนน
ได้ เชื อฟั งเธอไม่
23 ต่ อมาอีกสองปี เต็ม อับซา17 ท่ านจึ งเรี ยกมหาดเล็ ก ที โลมมีงานตัดขนแกะที ตาํ บลบาปรนนิบัติอยู่ สั งว่ า "จงไล่ ผ้ ู หญิง อั ลฮาโซร์ ซึ งอยู่ ใกล้ เอฟราอิ ม
คนนี ให้ ออกไปพ้ นหน้ าของข้ า และอั บซาโลมได้ เชิ ญโอรสทั ง
แล้ วปิ ดประตูใส่ กลอนเสีย"
สิ นของกษัตริย์ไปในงานนั น
18 เธอสวมเสื อยาวหลากสี ที 24 อั บซาโลมไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ ทู ล
ราชธิ ด าพรหมจารี ของกษั ต ริ ย์ ว่ า "ดูเถิด ข้ าพระองค์มีงานตัด
สวมกัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่ ขนแกะ ขอเชิ ญกษั ตริ ย์ และ
เธอออกไปและใส่ ก ลอนประตู มหาดเล็กของพระองค์ ไปในงาน
เสีย
นั นกับข้ าพระองค์"
19 ทามาร์ ก ็เอาขี เถ้ าใส่ ที ศี รษะ 25 แต่ กษั ตริ ย์ตรัสกั บอั บซาโลม
ของเธอ และฉีกเสื อยาวหลากสี ว่ า "ลูกเอ๋ย อย่ าเลย อย่ าให้ พวก
ที เธอสวมอยู่ น ั นเสี ย เอามื อ เราไปกั นหมดเลย จะเป็ นภาระ
กุ มศี รษะเดิ นพลางร้ องครวญไป แก่ เจ้ าเปล่ าๆ" อับซาโลมคะยั น
พลาง
คะยอพระองค์ ถึ งกระนั นพระ
20 อั บ ซาโลมเชษฐาของเธอก็ องค์ มิได้ ยอมเสด็จ แต่ ทรงอํากล่ าวกั บเธอว่ า "อั มโนนเชษฐา นวยพระพรให้
ได้ อยู่ กับน้ องหรือเปล่ า แต่ น้อง 26 อับซาโลมจึงกราบทู ลว่ า "ถ้ า
เอ๋ ย บั ดนี น้ องจงนิ งเสี ยเถิ ด ไม่ โปรดเสด็ จ ก็ ขออนุ ญาตให้
เพราะเขาเป็ นพี ชายของเจ้ า อย่ า พระเชษฐาอั มโนนไปด้ วยกั น
ไปคิดถึงเรื องนี เลย" ฝ่ ายทามาร์ เถิ ด" และกษั ตริ ย์ ตรั สถามว่ า
จึ ง อยู่ อย่ า งเดี ยวดายในวั ง ของ "ทําไมเขาต้ องไปกับเจ้ าด้ วย"
อับซาโลมเชษฐา
27 แต่ อั บซาโลมทู ลคะยั นคะยอ
21 เมื อกษั ตริ ย์ดาวิ ดทรงได้ ยิ น จนพระองค์ ทรงยอมให้ อั มโนน
เรื องเหล่ านี ทั งสิ น พระองค์ ก ็ และราชโอรสของกษั ตริ ย์ท ั งสิ น
กริ วยิ งนัก
ไปด้ วย
22 แต่ อั บซาโลมมิ ได้ ตรั สประ- 28 แล้ วอั บซาโลมบั ญชามหาด
การใดกั บอั มโนนเลย ไม่ ว่ าดี เล็กของท่านว่ า "จงคอยดู ว่าจิต
หรื อร้ าย
เพราะอั บซาโลม ใจของอั ม โนนเพลิ ด เพลิ นด้ วย
เกลียดชั งอัมโนน เหตุที ท่านได้ เหล้ าองุ่ นเมื อไร เมื อเราสั งเจ้ า
ข่ มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน
ว่ า `จงตีอัมโนน' เจ้ าทังหลายจง
(IY) ปฐก KQ:K; วนฉ T:KL; สดด ST:IK-IS (IU) ยชว Q:O; R ซมอ I:R; โยบ R:IR
(RR) ปฐก RS:TL; KI:RS; ลนต IU:IQ-IY; I ยน R:U, II; K:IL, IR, IT
(RK) ปฐก KY:IR-IK; I ซมอ RT:S, KO (RY) วนฉ IU:O, U, RR; นรธ K:Q
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R ซามู เอล IK
ฆ่ าเขาเสีย อย่ ากลัวเลย เราบัญ- เพราะอัมโนนสิ นชี พแต่ ผ้ ู เดียว"
ชาเจ้ าแล้ วมิใช่ หรือ จงกล้ าหาญ 34 แต่ อั บซาโลมได้ หนี ไป ฝ่ าย
และเป็ นคนเก่ งกล้ าเถิด"
ทหารยามหนุ่ มเงยหน้ าขึ นมองดู
29 และมหาดเล็กของอั บซาโลม ดูเถิด ประชาชนเป็ นอันมากกําก็ ก ระทํา กั บอั ม โนนตามที อั บ- ลั ง มาทางข้ างๆภู เขาซึ งอยู่ ข้ าง
ซาโลมได้ บั ญชาไว้ แล้ วบรรดา หลังเขา
ราชโอรสของกษั ตริ ย์ก ็พากั นลุ ก 35 โยนาดั บจึ งกราบทู ลกษั ตริ ย์
ขึ นทรงล่ อของแต่ ละองค์ หนี ไป ว่ า "ดูเถิด ราชโอรสของกษัตริย์
สิ น
กําลั งดําเนินมาแล้ ว ตามทีผ้ ู รับ
30 ต่ อ มาขณะเมื อราชโอรสได้ ใช้ ของพระองค์ ก ราบทู ล ก็ เ ป็ น
ดําเนิ นอยู่ ตามทาง มี ข่ าวไปถึ ง จริงดังนั น"
ดาวิ ดว่ า "อั บซาโลมได้ ประหาร 36 อยู่ มาเมื อเขาพู ดจบลง ดู
ราชโอรสของกษั ตริ ย์ ห มดแล้ ว เถิ ด ราชโอรสของกษั ตริ ย์ ก ็มา
ไม่ เหลืออยู่ สักองค์เดียว"
ถึง และได้ ร้องไห้ เสียงดัง ฝ่ าย
31 กษั ต ริ ย์ ทรงลุ ก ขึ นฉี กฉลอง กษั ตริ ย์ ก ็กั นแสง และบรรดา
พระองค์ และทรงบรรทมบนพื น ข้ าราชการก็ร้ อ งไห้ สะอึ กสะอื น
ดิน บรรดาข้ าราชการทังสิ นสวม ด้ วย
เสื อผ้ าฉีกขาดยืนเฝ้ าอยู่
อับซาโลมหนีไป
32 แต่ โยนาดั บบุ ต รชายชิ เมยังเมืองเกชู ร ์
อาห์ เชษฐาของดาวิ ดกราบทู ลว่ า 37 อั บซาโลมได้ หนี ไ ปเข้ าเฝ้ า
"ขออย่ า ให้ เจ้ านายของข้ าพระ ทั ลมั ย
โอรสของอั มมี ฮู ด
องค์สาํ คัญผิดไปว่ า เขาได้ ประ- กษัตริย์เมืองเกชู ร์ แต่ ดาวิดทรง
หารราชโอรสหนุ่ มแน่ นเหล่ านั น ไว้ ทุ กข์ ให้ ราชโอรสของพระองค์
หมดแล้ ว เพราะว่ าอั มโนนสิ น วันแล้ ววันเล่ า
ชี วิตแต่ ผ้ ู เดียว เพราะตามบัญชา 38 ฝ่ ายอั บซาโลมก็ ห นี ไปยั ง
ของอั บซาโลมเรื องนี ท่ านตั งใจ เมืองเกชู ร์ และทรงอยู่ ทีนั นสาม
ไว้ แต่ ครั งที อัมโนนข่ มขื นทามาร์ ปี
น้ องหญิงของท่านแล้ ว
39 กษั ตริ ย์ ดาวิ ดก็ ท รงตรอม
33 ฉะนั นบั ด นี ขอกษั ต ริ ย์ เ จ้ า พระทั ย อาลั ยถึ งอั บซาโลม
นายของข้ าพระองค์ อย่ าได้ ร้ อน เพราะการที ทรงคิ ด ถึ ง อั ม โนน
พระทั ย ด้ วยสํา คั ญว่ าราชโอ- นั นค่ อยคลายลง ด้ วยท่ านสิ น
รสทั งหมดของกษั ตริ ย์ ส ิ นชี วิ ต ชี พแล้ ว
(RU) R ซมอ IR:IL; I พกษ I:KK (KI) R ซมอ I:II; IR:IO (KR) R ซมอ IK:K-T
(KK) R ซมอ IU:IU (KS) R ซมอ IK:KQ-KY (KQ) R ซมอ K:K; I พศด K:R
(KY) R ซมอ IS:RK, KR; IT:Y (KU) ปฐก KY:IR; R ซมอ IR:IU, RK
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โยอาบนําอับซาโลม
ให้ เรา เพื อเราจะฆ่ าเขาเสีย เพื อ
แก้ แค้ นแทนพี ชายที เขาได้ ฆ่ า
ให้กลับมาคืนดีกนั กับดาวิด
ฝ่ ายโยอาบบุ ตรชายของ เสี ยนั น จะได้ ฆ่ าผู้ ที รั บมรดก
นางเศรุ ยาห์ ทราบว่ า เสียด้ วย' ดังว่ าจะดับถ่ านไฟของ
หม่ อมฉั นที ยั งเหลื ออยู่ นั นเสี ย
กษัตริย์อาลัยถึงอับซาโลม
2 โยอาบจึ งใช้ คนไปยั งเมื อง ไม่ ให้ สามี ข องหม่ อมฉั น มี ชื อ
เทโคอาพาหญิ งที ฉลาดมาจากที หรื อมี เ ชื อเหลื อ อยู่ บนพื นโลก
นั นคนหนึ ง บอกนางว่ า "ขอจง เลย"
แสร้ งทําเป็ นคนไว้ ทุกข์ สวมเสื อ 8 กษั ต ริ ย์ จึ ง รั บสั งแก่ ห ญิ ง คน
ของคนไว้ ทุกข์ อย่ าชโลมนํา มัน นั นว่ า "ไปบ้ านของเจ้ าเถิด เรา
แต่ แสร้ งทํา เหมื อนผู้ หญิ ง ที ไว้ จะสั งการเรื องเจ้ า"
9 หญิ ง ชาวเทโคอาได้ กราบทู ล
ทุ กข์ให้ ผ้ ู ตายมาหลายวันแล้ ว
3จงเข้ าไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ กราบ กษัตริย์ว่า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์เจ้ า
ทู ลข้ อความนี แก่ พระองค์" แล้ ว นายของหม่ อมฉั น ขอให้ ความ
โยอาบก็สอนคํากราบทู ลให้ หญิง ชั วช้ าตกอยู่ กั บหม่ อมฉั น และ
กั บวงศ์ วานบิ ดาของหม่ อ มฉั น
นั น
4 เมื อหญิ ง ชาวเทโคอามาเฝ้ า แต่ กษั ต ริ ย์ และราชบั ลลั งก์ ของ
กษั ตริ ย์ นางก็ซบหน้ าลงถึ งดิ น พระองค์อย่ าให้ มีโทษเลย"
ถวายบังคมแล้ วกราบทู ลว่ า "โอ 10 กษั ตริ ย์ ตรั สว่ า "ถ้ ามี ผ้ ู ใด
ข้ าแต่ กษัตริย์ ขอพระกรุณาคุณ กล่ าวอะไรแก่ เจ้ า จงพาเขามาหา
เรา คนนั นจะไม่ แตะต้ องเจ้ าอีก
เป็ นทีพึ ง"
5 กษั ต ริ ย์ ต รั ส ถามหญิ ง นั นว่ า เลย"
"เจ้ ามี เรื องอะไร" นางกราบทู ล 11 นางก็กราบทู ลว่ า "ข้ าแต่ พระ
ว่ า "หม่ อมฉั นเป็ นหญิ งม่ าย องค์ ขอกษั ตริ ย์ทรงระลึ กถึ ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของพระ
อย่ างแท้ จริง สามีตายเสียแล้ ว
6 สาวใช้ ของพระองค์ มี บุ ตร องค์ เพื อผู้ อาฆาตโลหิ ตจะไม่
ชายสองคน วิวาทกั นทีในทุ่ งนา กระทําการฆ่ าอี กต่ อไป เกรงว่ า
ไม่ มีใครช่ วยห้ ามปราม บุตรชาย พวกเขาจะได้ ทํา ลายบุ ตรชาย
ของหม่ อมฉัน" พระองค์ตรัสว่ า
คนหนึ งจึงตีอีกคนหนึ งตาย
7ดู เถิ ด หมู่ ญาติ ท ั งสิ นรุ มกั น "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
มาหาสาวใช้ ของพระองค์ บอกว่ า แน่ ฉั นใด เส้ นผมของบุ ตรชาย
`จงมอบผู้ ที ฆ่ าพี ชายของตั วมา ของเจ้ าสั กเส้ นเดี ยวจะไม่ ตกลง

14

(I) R ซมอ IK:KU (R) นรธ K:K; R ซมอ RK:RO (K) อพย S:IT; R ซมอ IS:IU
(S) I ซมอ RL:SI; RT:RK; R ซมอ I:R (T) R ซมอ IR:I (Q) กดว KT:IU; พบญ IU:IR
(U) ปฐก RQ:IK; SK:U; I ซมอ RT:RS (II) กดว 35:19, 21; พบญ 19:4-10
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R ซามู เอล IS
ถึงดิน"
ชายของหม่ อมฉั นเสียจากมรดก
12 แล้ วหญิงนั นกราบทู ลว่ า "ข้ า ของพระเจ้ า'
แต่ พระองค์ ขอสาวใช้ ของพระ 17 และสาวใช้ ของพระองค์ คิ ด
องค์ ก ราบทู ลอี กสั ก คํา หนึ งแด่ ว่ า `ขอให้ พระดํารัสของกษัตริย์
กษั ต ริ ย์ เ จ้ านายของหม่ อมฉั น" เจ้ านายของหม่ อมฉั นเป็ นที ให้
พระองค์ตรัสว่ า "พูดไป"
พํา นั ก' เพราะกษั ตริ ย์ เจ้ านาย
13 หญิงนั นจึงกราบทู ลว่ า "เหตุ ของหม่ อมฉั นเปรี ยบประดุ จทู ต
ใดพระองค์ ทรงดํา ริ จ ะกระทํา สวรรค์ อ งค์ ห นึ งของพระเจ้ าใน
อย่ างนี แก่ ประชาชนของพระเจ้ า การที จะประจั ก ษ์ ค วามดี และ
ในการที ตรั สเช่ นนี กษั ตริ ย์ ทรง ความชั ว ขอพระเยโฮวาห์ พระ
กล่ าวโทษพระองค์เอง ในประ- เจ้ าของพระองค์ ทรงสถิ ตกั บ
การที กษั ต ริ ย์ มิ ไ ด้ ทรงนํา ผู้ ถู ก พระองค์เถิด"
เนรเทศกลับสู่ พระราชสํานัก
18 แล้ วกษั ต ริ ย์ ท รงตอบหญิ ง
14 คนเราจะต้ องตายหมดด้ วย นั นว่ า "สิ งใดที เราจะถามเจ้ า
กั นทุ กคน เป็ นเหมื อนนํา ที หก เจ้ าอย่ าปิ ดบั งนะ" ผู้ หญิ งนั น
บนแผ่ นดิน จะเก็บรวมกลับคืน กราบทู ลว่ า "ขอกษัตริย์เจ้ านาย
มาอีกไม่ ได้ พระเจ้ าไม่ ทรงเลือก ของหม่ อมฉันจงตรัสเถิด"
หน้ าผู้ ใด แต่ ทรงดําริหาหนทาง 19 กษั ตริ ย์ จึ งตรั สถามว่ า "ใน
ไม่ ให้ ผู้ ที ถู กเนรเทศต้ องถู ก เรื องทังสิ นนี มือของโยอาบเกี ยว
ทอดทิง
ข้ องกับเจ้ าด้ วยหรือเปล่ า" หญิง
15 ฉะนั นบั ด นี ที หม่ อ มฉั น มา นั นทู ลตอบว่ า "ข้ าแต่ กษั ตริ ย์
กราบทู ล เรื องนี ต่ อ กษั ต ริ ย์ เจ้ า เจ้ านายของหม่ อมฉัน พระองค์
นายของหม่ อมฉัน เพราะประชา ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ไม่
ชนขู่ หม่ อมฉั นให้ กลั ว และสาว มี ใ ครหลบหลี ก พระดํา รั ส ของ
ใช้ ของพระองค์ คิ ดว่ า `หม่ อม กษั ต ริ ย์ เ จ้ านายของหม่ อมฉั น
ฉั นจะกราบทู ลกษั ตริ ย์ หวั งว่ า ไปทางขวาหรื อทางซ้ ายได้ โยกษั ตริ ย์ จ ะโปรดตามคํา ขอของ อาบผู้ รั บใช้ ของพระองค์ นั น
หญิงผู้ รับใช้ ของพระองค์
แหละให้ หม่ อมฉันกราบทู ล เขา
16 ด้ วยกษั ตริ ย์ จะทรงสดั บฟั ง เป็ นผู้ สอนคํากราบทู ลแก่ หม่ อม
และทรงช่ วยหญิ ง ผู้ รั บ ใช้ ของ ฉันสาวใช้ ของพระองค์
พระองค์ ใ ห้ พ้ นจากมื อของผู้ ที 20 โยอาบผู้ รั บใช้ ของพระองค์
ตั งใจทําลายหม่ อมฉัน และบุตร ได้ กระทําเช่ นนี ก็เพื อจะเปลี ยน
(IK) วนฉ RL:R; R ซมอ IK:KQ-KY (IS) กดว KT:IT; โยบ KL:RK; KS:IT, IU
(IO) พบญ KR:U; I ซมอ RO:IU; R ซมอ RL:IU (IQ) I ซมอ RU:U; R ซมอ IU:RQ
(IU) R ซมอ IS:K (RL) R ซมอ IS:IQ; IY:IK; IU:RQ

10_2sam.pub
page 32

Saturday, February 27, 2016 22:26

R ซามู เอล IS
หน้ า 670
โฉมหน้ าของเหตุ การณ์ แต่ เจ้ า ในตั วท่ า นตั งแต่ ฝ่ าเท้ าจนถึ ง
นายของหม่ อมฉั นทรงมี พระ กระหม่ อมไม่ มีตาํ หนิเลย
สติปัญญา ดังสติปัญญาแห่ งทู ต 26 เมื อท่านตัดผม (ท่านเคยตัด
สวรรค์ องค์ หนึ งของพระเจ้ า ผมสิ นปี ทุ กปี เพราะผมหนั ก
ทรงทราบทุ ก สิ งทุ ก อย่ า งที อยู่ แล้ วท่านก็ตัดเสีย) ท่านก็ชั งผม
บนพิภพ"
ของท่ านได้ หนั กสองร้ อยเชเขล
อับซาโลมได้รบั การยกโทษ
ตามพิกัดหลวง
21 กษั ตริ ย์ตรั สสั งโยอาบว่ า "ดู 27 มี บุ ตรชายสามคนเกิ ดแก่
เถิ ด เราอนุ มั ติ ตามคําขอนี แล้ ว อั บซาโลมและบุ ตรสาวคนหนึ ง
จงไปพาอั บซาโลมชายหนุ่ มคน ชื อทามาร์ เธอเป็ นหญิงทีหน้ าตางดงาม
นั นกลับมา"
22 โยอาบก็ ซ บหน้ าลงถึ งดิ น 28 อั บซาโลมประทั บในกรุ งเยและน้ อมตัวลง แล้ วโมทนาพระ รู ซาเล็มได้ สองปี เต็ม โดยมิ ได้
คุ ณกษั ตริ ย์ โยอาบกราบทู ลว่ า เข้ าเฝ้ าเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์
"โอ ข้ าแต่ กษัตริย์เจ้ านายของข้ า 29 แล้ วอั บ ซาโลมก็ ใ ห้ ไปตาม
จะใช้ ให้ เข้ าไปเฝ้ า
พระองค์ วั นนี ผู้ รั บใช้ ของพระ โยอาบ
องค์ ทราบว่ า ข้ าพระองค์ ได้ รั บ กษัตริย์ แต่ โยอาบไม่ ยอมมาหา
พระกรุ ณาในสายพระเนตรของ ท่ าน ท่ านก็ใช้ คนไปครั งที สอง
พระองค์ ในประการที กษั ตริ ย์ แต่ โยอาบก็ไม่ มาเหมือนกัน
ทรงทํา ให้ บรรลุ ต ามคํา ทู ลขอ 30 ท่ านจึงสั งมหาดเล็กของท่ าน
ว่ า "ดูซิ นาของโยอาบอยู่ ถัดนา
ของผู้ รับใช้ ของพระองค์"
23 โยอาบจึ ง ลุ ก ขึ นไปยั ง เมื อ ง ของเรา เขามี ข้าวบาร์ เลย์ ที นั น
เกชู ร์ และพาอั บซาโลมมายั งกรุ ง จงเอาไฟเผาเสีย" มหาดเล็กของ
อับซาโลมก็ไปเอาไฟเผานา
เยรูซาเล็ม
24 และกษัตริย์รับสั งว่ า "ให้ เขา 31 โยอาบก็ลุ กขึ นไปหาอั บซาไปอยู่ วังของเขาเถิ ด อย่ าให้ เข้ า โลมที วั งของท่ าน ถามท่ านว่ า
เฝ้ าเรา" อั บซาโลมก็ไปอยู่ วั ง "ทําไมมหาดเล็กของท่ านจึ งเอา
ของท่าน มิได้ เข้ าเฝ้ าเฉพาะพระ ไฟเผานาของหม่ อมฉัน"
32 อั บซาโลมตอบโยอาบว่ า "ดู
พักตร์กษัตริย์
เถิ ด เราส่ งคนไปบอกท่ านว่ า
อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด
25 ในบรรดาอิ สราเอลหามี ผ้ ู ใด `มานี เถิ ด เราจะส่ งท่ านไปหา
รู ปงามน่ าชมอย่ างอั บซาโลมไม่ กษัตริย์ทูลว่ า "ให้ ข้าพระองค์มา
(RK) R ซมอ IK:KQ-KY (RS) ปฐก SK:K; R ซมอ K:IK
(RT) พบญ RY:KT; โยบ R:Q; อสย I:O (RQ) R ซมอ IK:I; IY:IY
(RY) R ซมอ IS:RS (KR) I ซมอ RL:Y; สภษ RY:IK
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จากเกชู ร์ ทาํ ไม ข้ าพระองค์ ยั ง แผ่ นดิ นนี ก็ดี เมื อใครมี ข้ อหา
อยู่ ที นั นก็ดี กว่ า ฉะนั นบั ดนี หรื อคดี จะได้ มาหาข้ า ข้ าจะตั ด
ขอให้ เราได้ เข้ าเฝ้ าเฉพาะพระ สินให้ ความยุติธรรมแก่ เขา"
พั กตร์ กษั ตริ ย์"' ถ้ าเรามี ความ 5เมื อมี ผ้ ู ใดเข้ ามาใกล้ จ ะกราบ
ชั วช้ าประการใด ก็ขอพระองค์ ถวายบั งคมท่ าน ท่ านจะยื นมื อ
ทรงประหารเราเสีย"
ออกจับคนนั นไว้ และจุ บเขา
33 โยอาบจึ งเข้ าไปเฝ้ ากษั ต ริ ย์ 6 อั บซาโลมกระทํา อย่ างนี แก่
กราบทู ลพระองค์ พระองค์ ก ็ บรรดาคนอิ สราเอล ผู้ มาเฝ้ า
ทรงเรี ยกอั บซาโลม ท่ านจึ งเข้ า กษั ตริ ย์ เพื อขอการพิ พากษา
ไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ โน้ มกายลงซบ อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสราหน้ าลงถึ งดิ นต่ อพระพั กตร์ เอลอย่ างนี
กษัตริย์ กษัตริย์กท็ รงจุ บอับซาอับซาโลมกบฏต่ อดาวิด
โลม
7ครั นล่ วงมาได้ สี สิ บปี อั บซาอับซาโลมจู งใจประชาชน
โลมกราบทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ขอ
ตั&งท่ านให้เป็ นกษัตริ ย ์
โปรดทรงอนุ ญาตให้ ข้าพระองค์
อยู่ มา ภายหลั งอั บซา- ไปทําตามคําปฏิญาณทีเมืองเฮโลมได้ เตรี ยมรถรบและ โบรน ซึ งข้ าพระองค์ได้ ปฏิญาณ
ไว้ ต่อพระเยโฮวาห์
ม้ ากับทหารวิ งนําหน้ าห้ าสิบคน
2 อั บซาโลมตื นบรรทมแต่ เ ช้ า 8เพราะว่ าผู้ รั บใช้ ของพระองค์
ตรู่ ไปประทับริ มทางไปยั งประตู ได้ ปฏิ ญ าณไว้ เมื อครั งอยู่ ใน
เมื อง ถ้ าผู้ ใดมี เรื องที จะถวาย เมื องเกชู ร์ ประเทศซี เรียว่ า `ถ้ า
กษัตริย์ให้ ทรงตัดสิน อับซาโลม พระเยโฮวาห์ ทรงโปรดนําข้ าพระ
ก็เรียกผู้ น ั น ถามว่ า "เจ้ ามาจาก องค์มายังกรุงเยรูซาเล็มจริ งแล้ ว
เมืองไหน" และเมื อเขาทู ลตอบ ข้ าพระองค์ จะปรนนิ บัติ พระเยว่ า "ผู้ รั บใช้ ของท่ านเป็ นคน โฮวาห์ '"
9กษั ตริ ย์ ตรั สตอบท่ านว่ า "จง
ตระกู ลหนึ งในอิสราเอล"
3อั บซาโลมจึงจะบอกเขาว่ า "ดู ไปเป็ นสุ ขเถิด" ท่ านก็ลุ กขึ นไป
ซิ ข้ อหาของเจ้ าก็ดี และถู กต้ อง ยังเมืองเฮโบรน
แต่ ก ษั ต ริ ย์ มิ ไ ด้ ทรงตั งผู้ ใดไว้ 10 แต่ อั บซาโลมได้ ส่ งผู้ สื อสาร
ไปทั วอิ สราเอลทุ กตระกู ลว่ า
ฟั งคดีของเจ้ า"
4อั บซาโลมเคยกล่ าวยิ งกว่ านั น "ท่ า นทั งหลายได้ ยิ น เสี ยงแตร
ว่ า "โอ ถ้ าข้ าเป็ นผู้ พิพากษาใน เมื อไร จงกล่ าวกันว่ า `อั บซา-

15

(KK) ปฐก KK:S; ST:IT (I) R ซมอ IR:II; I พกษ I:T (R) พบญ IU:IQ (S) วนฉ U:RU
(T) R ซมอ IS:KK; RL:U (O) รม IO:IY (Q) พบญ RK:RI; I ซมอ IO:I; R ซมอ K:R-K
(Y) ปฐก RY:RL-RI; I ซมอ IO:R (IL) I พกษ I:KS; R พกษ U:IK
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โลมเป็ นกษัตริย์ทีกรุงเฮโบรน'"
ประการ"
11 มี ชายสองร้ อยคนไปกั บอั บ- 16 กษัตริ ย์ก ็เสด็จออกไปพร้ อม
ซาโลมจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ น กั บบรรดาคนในราชสํา นั ก ของ
คนที ถูกเชิ ญให้ ไป คนเหล่ านี ก็ พระองค์ ด้ วย เว้ นแต่ นางสนม
ไปกั นเฉยๆ หาทราบเรื องอะไร สิ บคนกษั ต ริ ย์ ไ ด้ ทรงละไว้ ให้
ไม่
เฝ้ าพระราชวัง
12 ขณะเมื ออั บซาโลมถวาย 17 กษั ตริ ย์ ก ็เสด็จออกไป พล
สั ตวบู ชาอยู่ ท่ านส่ งคนไปเชิ ญ ทั งสิ นก็ตามพระองค์ ไป และ
อาหิ โธเฟลชาวกิ โลห์ ที ปรึ ก ษา เสด็จประทับในสถานที ทีอยู่ ห่าง
ของดาวิ ดมาจากนครของเขาคื อ ไกล
กิโลห์ การทีคบคิดกันนั นก็เพิ ม 18 บรรดาข้ าราชการทั งสิ นเดิ น
กํา ลั งขึ น คนที มาฝั กใฝ่ อยู่ กั บ ผ่ านพระองค์ ไป บรรดาคนเคอับซาโลมก็เพิ มขึ นเรื อยๆ
เรธีและคนเปเลทกับคนกัท หก
ดาวิดหนีไปเพือเอาชี วิตรอด
ร้ อยคนที ติ ดตามพระองค์ มา
13 ผู้ สื อสารคนหนึ งมาเฝ้ าดา- จากเมื องกั ท ได้ เดิ นผ่ านพระ
วิ ดกราบทู ลว่ า "ใจของคนอิ ส- พักตร์กษัตริย์ไป
ราเอลได้ คล้ อยตามอับซาโลมไป 19 กษั ตริ ย์ จึ งตรั สสั งอิ ททั ยคน
กั ทว่ า "ทํา ไมเจ้ าจึ งไปกั บเรา
แล้ ว"
14 แล้ วดาวิ ด รั บสั งแก่ บรรดา ด้ วย จงกลั บไปบ้ านเมื องของ
ข้ าราชการที อยู่ กั บพระองค์ ณ เจ้ าเถิ ด และไปอยู่ กั บกษั ต ริ ย์
เยรู ซาเล็มว่ า "จงลุ กขึ นให้ เรา เจ้ าเป็ นแต่ คนต่ างด้ าว และถู ก
หนี ไปเถิ ด มิฉะนั นเราจะหนี ไม่ เนรเทศมาด้ วย
พ้ นจากอั บ ซาโลมสั ก คนเดี ยว 20 เจ้ าเพิ งมาถึงเมื อวานนี และ
จงรี บไป เกรงว่ าเขาจะตามเรา วั นนี ควรที เราจะให้ เจ้ าไปมากั บ
ทันโดยเร็วและนําเหตุ ร้ ายมาถึ ง เราหรือ ด้ วยเราไม่ ทราบว่ าจะไป
เรา และทําลายกรุงนี เสียด้ วยคม ทีไหน จงกลับไปเถิด พาพี น้อง
ของเจ้ าไปด้ วย ขอความเมตตา
ดาบ"
15 ข้ าราชการของกษั ตริ ย์ จึ ง และความจริงจงมีกับเจ้ าเถิด"
กราบทู ลกษัตริย์ว่า "ดูเถิด ผู้ รับ 21 แต่ อิ ททั ยทู ลตอบกษั ตริ ย์ว่ า
ใช้ ของพระองค์ พร้ อมที จะกระ- "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
ทําตามสิ งซึ งกษั ตริย์เจ้ านายของ แน่ ฉั นใด และกษั ตริ ย์ เจ้ านาย
ข้ าพระองค์ ตั ด สิ น พระทั ย ทุ ก ของข้ าพระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่
(II) ปฐก RL:T (IR) ยชว IT:TI; R ซมอ IO:IT; I พศด RQ:KK; สดด K:I; SI:U
(IK) วนฉ U:K; R ซมอ IT:O (IS) R ซมอ IR:II; สดด K (IO) R ซมอ IR:II; IO:RI
(IY) I ซมอ RK:IK; RT:IK (IU) R ซมอ IY:R (RL) I ซมอ RK:IK (RI) นรธ I:IO-IQ
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แน่ ฉั นใด กษั ตริ ย์ เจ้ านายของ ตามที พระองค์ ท รงโปรดเห็ น
ข้ าพระองค์ เสด็จ ประทั บที ไ หน ชอบเถิด"
จะสิ นพระชนม์ หรื อทรงพระ 27 กษั ตริ ย์ ตรั สกั บศาโดกปุ โรชนม์ ผู้ รับใช้ ของพระองค์ขอไป หิ ตด้ วยว่ า "ท่ านเป็ นผู้ ทํา นาย
อยู่ ทีน ั นด้ วย"
หรื อ จงกลั บเข้ าไปในเมื องโดย
22 ดาวิ ด ก็ รั บ สั งกั บ อิ ท ทั ยว่ า สันติภาพ พร้ อมกับบุตรชายทัง
"จงผ่ านไปเถิด" อิททัยชาวเมือง สองของท่าน คืออาหิ มาอัสบุตร
กั ท จึ ง ผ่ า นไปพร้ อมกั บบรรดา ของท่าน และโยนาธานบุตรของ
พรรคพวกของเขาทั งผู้ ใหญ่ และ อาบียาธาร์
เด็ก
28 ดู ก่ อนท่ าน เราจะคอยอยู่ ที
23 เมื อพลทั งหมดเดิ น ผ่ านไป ที ราบในถิ นทุ รกั นดาร จนจะมี
เสีย ชาวเมืองนั นทังสิ นก็ร้องไห้ ข่ าวมาจากท่านให้ เราทราบ"
เสียงดัง กษัตริย์กเ็ สด็จข้ ามลํา- 29 ฝ่ ายศาโดกกั บอาบี ยาธาร์ จึ ง
ธารขิ ดโรน และพลทั งหมดก็ หามหี บแห่ งพระเจ้ ากลั บไปยั ง
ผ่ านเข้ าทางไปถิ นทุ รกันดาร
กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่ ทีนั น
24 และดู เถิ ด ศาโดกก็มาด้ วย 30 ฝ่ ายดาวิ ด เสด็ จ ขึ นไปตาม
พร้ อมกับคนเลวีท ังสิ น หามหี บ ทางขึ นภู เขามะกอกเทศ เสด็จ
พันธสัญญาของพระเจ้ ามา และ พลางกั นแสงพลาง คลุ มพระ
เขาวางหี บแห่ งพระเจ้ าลง ฝ่ าย เศี ยรเสด็ จ โดยพระบาทเปล่ า
อาบี ยาธาร์ ก ็ข ึ นมาจนประชาชน และประชาชนทั งสิ นที อยู่ กั บ
ออกจากเมืองไปหมด
พระองค์ ก็ ค ลุ มศี รษะเดิ นขึ น
25 แล้ วกษัตริย์ตรั สสั งศาโดกว่ า ไปพลางร้ องไห้ พลาง
"จงหามหี บแห่ งพระเจ้ ากลับเข้ า 31 มี คนมากราบทู ลดาวิ ดว่ า
ไปในเมืองเถิด หากว่ าเราเป็ นที "อาหิ โธเฟลอยู่ ในพวกคิ ดกบฏ
โปรดปรานในสายพระเนตรพระ ของอับซาโลมด้ วย" ดาวิดกราบ
เยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงโปรด ทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
นําเรากลับมาอีก และสําแดงให้ ขอทรงโปรดให้ คํา ปรึ ก ษาของ
ข้ าพระองค์ เห็ นทั งหี บนั นกั บที อาหิ โธเฟลโง่ เง่ าไป"
ประทับของพระองค์ด้วย
32 อยู่ มาเมื อดาวิ ด มาถึ ง ยอด
26 แต่ ถ้ าพระองค์ ตรั สว่ า `เรา ภูเขา ซึ งเป็ นที นมัสการพระเจ้ า
ไม่ พอใจเจ้ า' ดูเถิด เราอยู่ ที นี ดู เถิ ด หุ ชั ยชาวอารคี ได้ เข้ ามา
ขอพระองค์ ท รงกระทํา กั บ เรา เฝ้ า มี เสื อผ้ าฉี กขาดและดิ น
(RK) R ซมอ IT:RY (RS) กดว S:IT (RT) อพย IT:IK (RO) กดว 14:8; I ซมอ K:IY
(RQ) I ซมอ U:O-U; R ซมอ IQ:IQ (KL) R ซมอ IU:S; อสธ O:IR
(KI) R ซมอ IO:RK (KR) ยชว IO:R; R ซมอ I:R
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อยู่ บนศีรษะ
ศิ บามหาดเล็กของเมฟี โบเชทก็
33 ดาวิ ดตรั สกั บเขาว่ า "ถ้ าเจ้ า เข้ ามาเฝ้ าพระองค์ มี ลาคู่ หนึ ง
ไปกับเรา เจ้ าจะเป็ นภาระแก่ เรา ผู กอานพร้ อม บรรทุ กขนมปั ง
34 แต่ ถ้ าเจ้ ากลั บเข้ าไปในเมื อง สองร้ อยก้ อน องุ่ นแห้ งร้ อย
และกล่ าวกั บอั บซาโลมว่ า `โอ พวงและผลไม้ ฤดู ร้ อนอี ก ร้ อย
ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ข้ าพระองค์ ขอ หนึ ง กับนํา องุ่ นหนึ งถุ งหนัง
ถวายตั ว เป็ นผู้ รั บใช้ ของพระ 2กษัตริย์ตรัสกับศิบาว่ า "เจ้ านํา
องค์ ดังทีข้าพระองค์เป็ นผู้ รับใช้ สิ งเหล่ านี มาทําไม" ศิบาทู ลตอบ
ของพระราชบิดาของพระองค์มา ว่ า "ลาคู่ น ั นเพื อราชวงศ์ จะได้
แต่ กาลก่ อนฉั นใด ข้ าพระองค์ ทรง ขนมปั งและผลไม้ ฤดู ร้ อน
ขอเป็ นผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ฉั น สําหรั บชายหนุ่ มรับประทานและ
นั น' แล้ วเจ้ าจะกระทํา ให้ คํา นํา องุ่ นเพื อผู้ ที อ่ อ นเปลี ยอยู่
ปรึ กษาของอาหิ โธเฟลพ่ ายแพ้ กลางถิ นทุ รกันดารจะได้ ดื ม"
ไปเพื อเห็นแก่ เรา
3กษั ตริ ย์ ตรั สว่ า "บุ ตรเจ้ านาย
35 ศาโดกกั บอาบี ยาธาร์ ปุโรหิ ต ของเจ้ าอยู่ ทีไหนเล่ า" ศิบากราบ
ก็อยู่ กับเจ้ าทีนั นมิใช่ หรือ สิ งใด ทู ลกษั ตริ ย์ว่า "ดู เถิ ด ท่ านพั ก
ที เจ้ าได้ ยิ นในพระราชวั ง จง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม เพราะท่ านว่ า
บอกให้ ศาโดกกั บอาบี ย าธาร์ `วั น นี วงศ์ วานอิ ส ราเอลจะคื น
ปุโรหิ ตทราบ
ราชอาณาจั กรบิ ดาของเราให้ แก่
36 ดู เถิ ด บุ ตรชายสองคนของ เรา'"
เขาก็อยู่ ด้วย คื ออาหิ มาอัสบุตร 4แล้ วกษัตริย์ตรัสกับศิบาว่ า "ดู
ศาโดก และโยนาธานบุตรอาบี- เถิ ด ทรั พย์ สมบั ติ ของเมฟี โบยาธาร์ ดั งนั นเมื อท่ านได้ ยิ น เชทก็ ต กเป็ นของเจ้ าทั งหมด"
เรื องอะไรจงใช้ เขามาบอกเรา และศิบากราบทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่
ทุ กเรื องเถิด"
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
37 หุ ชั ยสหายของดาวิ ดจึ งกลั บ ข้ าพระองค์ขอทู ลวิ งวอนต่ อพระ
เข้ าไปในเมื อง และอั บซาโลม องค์ด้วยความถ่ อมใจ ขอทรง
กําลังเสด็จเข้ ากรุงเยรูซาเล็ม
ให้ ข้ าพระองค์ ได้ รั บพระกรุ ณา
ศิ บามหาดเล็กทีไม่ สตั ย์ซือ
ในสายพระเนตรของพระองค์"
ชิ เมอี ด่าดาวิด
ของเมฟี โบเชท
เมื อดาวิ ดเสด็จเลยยอด 5เมื อกษั ตริ ย์ ดาวิ ดเสด็ จมายั ง
เขาไปหน่ อยหนึ ง ดูเถิด ตําบลบาฮู ริ ม ดู เถิ ด มี ชายคน

16

(KK) R ซมอ IU:KT (KS) R ซมอ IO:IU (KT) R ซมอ IQ:IT-IO (KO) R ซมอ IT:RQ
(KQ) R ซมอ IO:IT-IO; I พศด RQ:KK (I) R ซมอ U:R; IT:KL (R) R ซมอ IT:RK
(K) R ซมอ U:U-IL; IU:RQ (T) R ซมอ K:IO; IU:RI; I พกษ R:Y-U, SS-SO
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R ซามู เอล IO
หนึ งอยู่ ในครอบครั ว วงศ์ ว าน ราชการทั งสิ นของพระองค์ ว่ า
ซาอู ล ชื อชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา "ดู เถิ ด ลู กของเราเองที ได้ ออก
เขาออกมาเดินพลางด่ าพลาง
มาจากบั นเอวของเรายั งแสวงหา
6 และเอาหิ นขว้ างดาวิ ดและ ชี วิตของเรา ยิ งกว่ านั น ทําไมกับ
ขว้ างบรรดาข้ าราชการของ คนเบนยามิ น คนนี จะไม่ กระทํา
กษั ตริ ย์ ดาวิ ด พวกพลและชาย เล่ า ช่ างเขาเถิ ด ให้ เขาด่ าไป
ฉกรรจ์ ท ั งสิ นก็ อ ยู่ ข้ างขวาและ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงบอกเขา
ข้ างซ้ ายของพระองค์
แล้ ว
7ชิ เมอี ร้ องด่ ามาว่ า "จงไปเสี ย 12 บางที พระเยโฮวาห์ จ ะทอด
ให้ พ้น เจ้ าคนกระหายโลหิ ต เจ้ า พระเนตรความทุ ก ข์ ใ จของเรา
คนอันธพาล จงไปเสียให้ พ้น
และพระเยโฮวาห์ จ ะทรงสนอง
8พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสนองเจ้ า เราด้ วยความดี เพราะเขาด่ าเรา
ในเรื องโลหิ ตทังสิ นแห่ งวงศ์วาน ในวันนี "
ของซาอู ลผู้ ซึ งเจ้ าเข้ าครองแทน 13 ดาวิ ด จึ ง ทรงดํา เนิ น ไปตาม
อยู่ น ั น และพระเยโฮวาห์ ทรง ทางพร้ อมกั บ พลของพระองค์
มอบราชอาณาจั กรไว้ ในมืออั บ- ฝ่ ายชิ เ มอี ก ็เ ดิ นไปตามเนิ นเขา
ซาโลมบุตรของเจ้ า ดูเถิด ความ ตรงข้ าม เขาเดิ นพลางด่ าพลาง
พิ นาศตกอยู่ บนเจ้ าแล้ ว เพราะ เอาก้ อนหิ นปาและเอาฝุ่ นซัดใส่
เจ้ าเป็ นคนกระหายโลหิ ต"
14 กษั ตริ ย์ กั บพลทั งปวงที อยู่
9 อาบี ชั ยบุ ต รชายนางเศรุ ยาห์ กั บพระองค์ ก็ ม ารู้ สึ กเหนื อย
จึ งกราบทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ทํา ไม อ่ อน จึงทรงพักผ่ อนเอาแรง ณ
ปล่ อยให้ สุ นั ขตายตั วนี มาด่ า ทีนั น
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
อับซาโลมนําพลของพระองค์
ขออนุ ญาตให้ ข้าพระองค์ ข้ามไป
มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ตัดหั วมันออกเสีย"
15 ฝ่ ายอั บซาโลมกั บประชาชน
10 แต่ กษัตริย์ตรัสว่ า "บุตรชาย ทั งสิ น คื อคนอิ สราเอลก็มาถึ ง
ทังสองของนางเศรุยาห์ เอ๋ย เรา กรุงเยรูซาเล็ม และอาหิ โธเฟลก็
มี ธุ ระอะไรกั บเจ้ า ถ้ าเขาด่ า มาด้ วย
เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัสสั งเขาว่ า 16 และอยู่ มาเมื อหุ ชัยชาวอารคี
`จงด่ าดาวิ ด' แล้ วใครจะพู ดว่ า สหายของดาวิ ด เข้ าเฝ้ าอั บซา`ทําไมเจ้ าจึงกระทําเช่ นนี '"
โลม หุ ชัยกราบทู ลอั บซาโลมว่ า
11 ดาวิ ดตรั สกั บอาบี ชั ยและข้ า "ขอกษั ตริ ย์ ทรงพระเจริ ญ ขอ
(Q) พบญ IK:IK (Y) วนฉ U:RS, TO-TQ; R ซมอ I:IO (U) อพย RR:RY; I ซมอ RK:IS
(IL) R ซมอ K:KU; R พกษ IY:RT (II) ปฐก IT:S (IR) พบญ RK:T; นหม IK:R
(IT) R ซมอ IT:IR, KQ (IO) R ซมอ IT:KS, KQ
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กษัตริย์ทรงพระเจริญ"
พระราชบิ ดาของพระองค์ ท่ าม17 และอั บซาโลมตรั ส กั บหุ ชั ย กลางสายตาของอิสราเอลทังสิ น
ว่ า "นี หรือความเมตตาต่ อสหาย 23 ในครั งนั นคําปรึ กษาของอาของท่ าน ทํา ไมท่ านไม่ ไปกั บ หิ โธเฟลที ทู ลถวายก็เหมื อนกั บ
สหายของท่านเล่ า"
ว่ าคนได้ ทู ล ถามจากพระดํา รั ส
18 หุ ชั ยกราบทู ล อั บซาโลมว่ า ของพระเจ้ า คําปรึ กษาทั งสิ นที
"มิใช่ พ่ะย่ ะค่ ะ พระเยโฮวาห์ กับ อาหิ โธเฟลทู ลถวายต่ อดาวิ ด
ประชาชนเหล่ านี กั บคนอิ สรา- และอับซาโลมเป็ นดังนั น
เอลทั งสิ นเลื อกตั งผู้ ใดไว้ ข้ า
อาหิ โธเฟลกับหุชยั
พระองค์ ขอเป็ นฝ่ ายผู้ นั น ข้ า
ให้คําปรึ กษาทีแตกต่ างกัน
พระองค์จะขออยู่ กับผู้ น ั น
และอาหิ โธเฟลกราบทู ล
19 อี กประการหนึ ง ข้ าพระองค์
อั บซาโลมว่ า "ขอโปรด
ควรจะปรนนิ บัติผ้ ู ใด มิใช่ โอรส อนุ ญาตให้ ข้ าพระองค์ เลื อก
ของท่ านผู้ น ั นดอกหรื อ ข้ าพระ ทหารหนึ งหมื นสองพั นคน ข้ า
องค์ ได้ ปรนนิ บั ติ ต่ อพระพั กตร์ พระองค์ จ ะยกออกไปติ ด ตาม
เสด็จพ่ อของพระองค์ มาแล้ วฉั น ดาวิดคืนวันนี
ใด ก็ขอปรนนิบัติต่อพระพักตร์ 2ข้ าพระองค์ จะไปทั นท่ า นเมื อ
พระองค์ฉันนั น"
ท่ านยั งเหนื อยอ่ อนอยู่ และอ่ อน
20 อั บซาโลมตรั ส ถามอาหิ โธ- กําลัง กระทําให้ ท่ านกลัวตั วสั น
เฟลว่ า "เราจะทําอย่ างไรดี จง พลทั งปวงที อยู่ กั บท่ านก็จะหนี
ให้ คาํ ปรึกษาของท่าน"
ไป ข้ าพระองค์ จะฆ่ าฟั นแต่
21 อาหิ โธเฟลกราบทู ลอั บซา- กษัตริย์
โลมว่ า "จงเข้ าหานางสนมของ 3 แล้ วจะนํา ประชาชนทั งสิ น
เสด็ จ พ่ อ ของพระองค์ ซึ งเสด็ จ กลับมาเข้ าฝ่ ายพระองค์ เมื อได้
พ่ อทิ งไว้ ให้ เฝ้ าพระราชวั ง เมื อ คนที พระองค์ มุ่ งหาคนเดี ยวก็
คนอิ สราเอลทั งสิ นได้ ยินว่ าพระ เหมื อนได้ ประชาชนกลั บมาทั ง
องค์ เ ป็ นที เกลี ยดชั ง ของเสด็ จ หมด แล้ วประชาชนทังปวงก็จะ
พ่ อแล้ ว บรรดามือเหล่ านั นทีอยู่ อยู่ เป็ นผาสุก"
ฝ่ ายพระองค์กจ็ ะเข้ มแข็งขึ น"
4คําทู ลนี เป็ นที พอพระทั ยอั บ22 เขาจึงกางเต็นท์ให้ อั บซาโลม ซาโลม และบรรดาผู้ ใหญ่ แห่ ง
ไว้ ทีบนดาดฟ้ าหลังคา และอับ- อิสราเอลก็พอใจด้ วย
ซาโลมก็ทรงเข้ าหานางสนมของ 5อับซาโลมตรัสว่ า "จงเรียกหุ -

17

(IQ) R ซมอ IU:RT; I พศด IQ:KK (IU) R ซมอ IT:KS (RL) R ซมอ IT:IR
(RI) ปฐก KS:KL; I ซมอ IK:S; R ซมอ R:Q (RR) R ซมอ IR:II,IR (RK) R ซมอ IT:IR
(R) พบญ RT:IY; R ซมอ IO:IS (S) R ซมอ T:K; IU:II (T) R ซมอ IT:KR-KS
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หน้ า 677
R ซามู เอล IQ
ชั ยคนอารคี เข้ ามาด้ วย เพื อเรา อิ ส ราเอลทั งสิ นตั งแต่ ด านถึ ง
จะฟั งเขาจะว่ าอย่ างไรเช่ นกัน"
เบเออร์เชบา ให้ มากมายดั งเม็ด
6เมื อหุ ชั ยเข้ ามาเฝ้ าอั บซาโลม ทรายที ทะเล แล้ วพระองค์ ก ็
แล้ ว อับซาโลมจึงตรัสถามเขาว่ า เสด็จคุมทัพไปเอง
"อาหิ โธเฟลว่ าอย่ างนี แล้ ว เรา 12 เราทังหลายจะเข้ ารบกับท่าน
ควรจะทําตามคํา แนะนําของเขา ณ ทีหนึ งทีใดทีพบกัน และเรา
หรือไม่ ถ้ าไม่ ท่านจงพูดมา"
จะเข้ าโจมตี เหมือนนํา ค้ างตกใส่
7หุ ชั ยจึ งกราบทู ลอั บซาโลมว่ า พื นดิน ตัวท่านและบรรดาคนที
"คํา ปรึ ก ษาซึ งอาหิ โธเฟลให้ ใน อยู่ กั บท่ านก็จะไม่ มี เหลื อสั กคน
ครั งนี ไม่ ดี"
หนึ ง
8หุ ชั ยกราบทู ลต่ อไปว่ า "พระ 13 ยิ งกว่ านั น ถ้ าท่านจะถอยร่ น
องค์ ทรงทราบแล้ วว่ า เสด็จพ่ อ เข้ าไปในเมื อง คนอิ สราเอลทั ง
และคนที อยู่ ด้ วยเป็ นทหารแข็ง สิ นก็จะเอาเชื อกมาลากเมืองนั น
กล้ า และเขาทังหลายกําลังโกรธ ลงไปทีลุ่ มแม่ นาํ จนกระทังก้ อน
เหมื อนหมี ที ลู กถู กลั กเอาไปใน กรวดสั กก้ อนหนึ งก็ไม่ มี ให้ เห็น
ป่ า นอกจากนั นเสด็จพ่ อของ ทีนั น"
พระองค์ทรงชํานาญศึก ท่านคง 14 อั บซาโลมและคนอิ สราเอล
ไม่ พักอยู่ กับพวกพล
ทั งปวงว่ า "คํา ปรึ กษาของหุ ชั ย
9ดูเถิด ถึงขณะนี ท่านก็ซ่อนอยู่ คนอารคี ดี กว่ าคํา ปรึ ก ษาของ
ในบ่ อแห่ งหนึ ง หรื อในที หนึ ง อาหิ โธเฟล" เพราะพระเยโฮวาห์
ทีใด แล้ วต่ อมาเมื อมีคนล้ มตาย ทรงสถาปนาที จะให้ คํา ปรึ กษา
ในการสู้ รบครั งแรก ใครทีได้ ยิน อั นดี ของอาหิ โธเฟลพ่ ายแพ้
เรื องก็จะกล่ าวว่ า `ทหารที ติ ด เพื อพระเยโฮวาห์ จะทรงนํา เหตุ
ตามอับซาโลมถู กฆ่ าฟั น'
ร้ ายมายังอับซาโลม
10 แม้ คนที กล้ าหาญที จิ ตใจ 15 แล้ วหุ ชั ยจึ งบอกศาโดกและ
เหมื อนอย่ างสิ งโตก็จะละลายไป อาบี ยาธาร์ ปุโรหิ ตว่ า "อาหิ โธอย่ างเต็มที เพราะอิสราเอลทั ง เฟลได้ ให้ คํา ปรึ ก ษาอย่ างนั น
สิ นทราบว่ า เสด็จพ่ อของพระ อย่ างนี แก่ อับซาโลม และพวกผู้
องค์ เป็ นวี รบุ รุษ และคนที อยู่ ก ็ ใหญ่ ของอิ สราเอล และข้ าพเจ้ า
เป็ นทหารทีแข็งกล้ า
ได้ ให้ คาํ ปรึกษาอย่ างนั นอย่ างนี
11 แต่ คํา ปรึ กษาของข้ าพระ 16 ฉะนั นบั ด นี จงรี บส่ งคนไป
องค์ มี ว่ า ขอพระองค์ รวบรวม กราบทู ลดาวิ ดว่ า `คืนวันนี อย่ า
(Y) ฮซย IK:Y (IL) ยชว R:II (II) ปฐก RR:IQ; ยชว II:S; วนฉ RL:I; R ซมอ K:IL
(IK) มคา I:O (IS) R ซมอ IT:KI, KS; สดด U:IT-IO
(IT) R ซมอ IT:KT-KO (IO) R ซมอ IT:RY
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R ซามู เอล IQ
หน้ า 678
พั กอยู่ ที ที ราบในถิ นทุ รกั นดาร ข้ ามแม่ นาํ ไป เพราะอาหิ โธเฟล
อย่ างไรก็จงให้ เสด็จข้ ามไปเสี ย ได้ ให้ คํา ปรึ ก ษาต่ อ สู้ อย่ า งนั น
เกรงว่ ากษัตริย์และประชาชนทั ง อย่ างนี "
สิ นที อยู่ กั บพระองค์ จะถู กกลื น 22 ดาวิ ดก็ทรงลุ กขึ นพร้ อมกั บ
ไปหมด'"
พวกพลทั งสิ นที อยู่ กั บพระองค์
17 ฝ่ ายโยนาธานและอาหิ มาอั ส และข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดน พอรุ่ ง
กําลังคอยอยู่ ทีเอนโรเกลแล้ ว มี เช้ าก็ไม่ มี เหลื อสั กคนหนึ งที ยั ง
สาวใช้ คนหนึ งเคยไปบอกเรื อง ไม่ ได้ ข้ามแม่ นาํ จอร์แดน
แก่ เขา แล้ วเขาก็ไปกราบทู ล 23 เมื ออาหิ โธเฟลเห็ นว่ าเขาไม่
กษั ตริย์ดาวิ ด เพราะเขาไม่ กล้ า กระทําตามคําปรึกษาของท่าน ก็
เข้ ากรุงให้ ใครเห็น
ผู กอานลาขึ นขี กลั บไปเรื อนของ
18 แต่ มี เ ด็ ก หนุ่ มคนหนึ งเห็ น ตนทีอยู่ ในเมื องของตน เมื อสั ง
เขาทั งสอง จึ งไปทู ลอั บซาโลม ครอบครั ว เสี ยเสร็ จ แล้ วก็ ผู ก
เขาทั งสองก็รี บไปโดยเร็วจนถึ ง คอตาย เขาจึ งเอาศพฝั งไว้ ที
บ้ านชายคนหนึ งทีบาฮูริม เขามี อุโมงค์บิดาของท่าน
บ่ อนํา อยู่ ที ลานบ้ าน เขาทั งสอง 24 ฝ่ ายดาวิ ดก็เสด็จมายั งเมื อง
จึงลงไปอยู่ ในบ่ อนั น
มาหะนาอิ ม และอั บซาโลมก็
19 หญิงแม่ บ้านก็เอาผ้ ามาปูปิด ข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดนพร้ อมกั บคน
ปากบ่ อ แล้ วก็เกลี ยปลายข้ าวตก อิสราเอลทังปวง
อยู่ บนนั น ไม่ มี ใครทราบเรื อง 25 อั บซาโลมทรงตั งอามาสา
เลย
เป็ นแม่ ทัพแทนโยอาบ อามาสา
20 เมื อข้ าราชการของอั บซาโลม เป็ นบุตรของชายคนหนึ งชื ออิธมาถึงทีบ้านหญิงคนนี เขาก็ถาม ราคนอิ สราเอล ได้ แต่ งงานกั บ
ว่ า "อาหิ มาอัสกับโยนาธานอยู่ ที อาบี ก ายิ ล บุ ต รสาวของนาหาช
ไหน" หญิงนั นก็ตอบเขาว่ า "เขา น้ องสาวของนางเศรุ ยาห์ มารดา
ข้ ามลํา ธารนํา ไปแล้ ว" เมื อเขา ของโยอาบ
เที ยวหาไม่ พบแล้ วก็กลั บไปยั ง 26 ฝ่ ายคนอิ สราเอลและอั บซากรุงเยรูซาเล็ม
โลมตั งค่ ายอยู่ ในแผ่ นดิ น กิ เล21 อยู่ มา เมื อคนเหล่ านั นไป อาด
แล้ ว ชายทังสองก็ข ึ นมาจากบ่ อ 27 อยู่ มาเมื อดาวิ ด เสด็ จมาถึ ง
ไปกราบทู ลกษัตริย์ดาวิด เขาทู ล มาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาช
ดาวิดว่ า "ขอทรงลุกขึ น และรีบ ชาวเมื องรับบาห์ แห่ งคนอั มโมน
(IQ) ยชว RS; IT:Q; IY:IO; R ซมอ IT:RQ (IY) R ซมอ K:IO; IO:T (IU) ยชว R:S-O
(RL) อพย I:IU; ลนต IU:II; ยชว R:K-T (RI) R ซมอ IQ:IT (RK) R ซมอ IT:IR
(RS) ปฐก KR:R; ยชว IK:RO (RT) R ซมอ IU:IK; RL:U (RQ) I ซมอ II:I; R ซมอ U:S
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หน้ า 679
R ซามู เอล IQ, IY
และมาคี ร์ บุ ตรชายอั มมี เอลชาว เขาทั ง หลายก็ไม่ ไยดี อ ะไรหนั ก
โลเดบาร์ และบารซิ ลลั ยชาว หนา ถ้ าข้ าพระองค์ท ังหลายตาย
กิเลอาดจากเมืองโรเกลิม
เสี ยสั กครึ งหนึ ง เขาทั งหลายก็
28 ได้ ขนที นอน อ่ างนํา และ ไม่ ไยดี อะไร แต่ พระองค์ มี ค่ า
เครื องภาชนะดิน ข้ าวสาลี ข้ าว เท่ ากั บพวกข้ าพระองค์ หนึ ง
บาร์เลย์ และแป้ ง ข้ าวคั ว ถั ว หมื นคน เพราะฉะนั นบั ดนี ขอ
ถั วยางและถั วแดง
พระองค์ พร้ อมที จะส่ งกองหนุ น
29 นํา ผึ ง เนย แกะ และเนยแข็ง จากในเมืองจะดีกว่ า"
ทีได้ มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ ดา- 4กษั ตริ ย์ตรั สกั บเขาทั งหลายว่ า
วิด และให้ พวกพลทีอยู่ กับพระ "ท่ านทั งหลายเห็ นชอบอย่ างไร
องค์ รั บประทาน เพราะเขาทั ง เราจะกระทํา ตาม" กษั ตริ ย์ จึ ง
หลายกล่ าวว่ า "พวกพลหิ วและ ทรงประทั บ ที ข้ างประตู เมื อ ง
อ่ อ นเพลี ยและกระหายอยู่ ที ใน และบรรดาพลทั งหลายเดิ นออก
ถิ นทุ รกันดาร"
ไปเป็ นกองร้ อยกองพัน
สงครามระหว่ าง
5กษั ตริ ย์ รั บสั งโยอาบ อาบี ชั ย
และอิ ททัยว่ า "เบาๆมื อกั บชาย
ทหารของดาวิด
หนุ่ มนั นด้ วยเห็นแก่ เราเถิด คือ
กับอับซาโลม
ดาวิ ด จึ ง ตรวจพลที อยู่ กั บอั บซาโลม" พวกพลทั งสิ นก็
กับพระองค์ และทรงจัด ได้ ยิ นคํา รั บสั ง ซึ งกษั ตริ ย์ ประทานแก่ บรรดาผู้ บั ง คั บ บั ญชา
ตั งนายพันนายร้ อยให้ ควบคุม
2 และดาวิ ด ทรงจั ด ทั พออกไป ด้ วยเรื องอับซาโลม
ให้ อยู่ ในบั งคั บบัญชาของโยอาบ 6 พวกพลจึ ง เคลื อนออกไปใน
หนึ งในสาม และในบั งคั บของ ทุ่ งเพื อสู้ รบกับคนอิสราเอล การ
อาบี ชั ยน้ องชายของโยอาบบุ ตร สงครามนั นทํา กั นในป่ าเอฟราชายนางเศรุ ยาห์ หนึ งในสามและ อิม
อีกหนึ งในสามอยู่ ในบั งคับบั ญ- 7คนอิ สราเอลก็พ่ายแพ้ ต่ อหน้ า
ชาของอิททัยคนกัท และกษัตริย์ ข้ าราชการของดาวิ ด มี การฆ่ า
ตรัสกับพวกพลว่ า "เราจะไปกับ ฟั นกั นอย่ างหนั กที นั น ทหาร
ตายเสียสองหมื นคนในวันนั น
ท่านทังหลายด้ วย"
3แต่ พวกพลเหล่ านั นทู ลว่ า "ขอ 8การสงครามกระจายไปทั วพื น
พระองค์ อย่ าเสด็จเลย เพราะ แผ่ นดิน ในวันนั นป่ ากินคนเสีย
ถ้ าข้ าพระองค์ ท ั งหลายจะหนี ไป มากกว่ าดาบกิน

18

(RU) R ซมอ IO:R; สภษ RI:RO; ปญจ II:I (I) อพย IY:RT; กดว KI:IS; I ซมอ RR:Q
(R) วนฉ Q:IO; I ซมอ II:II; R ซมอ IT:IU-RR (K) R ซมอ RI:IQ
(T) R ซมอ IY:IR (O) ยชว IQ:IT, IY; R ซมอ IQ:RO
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R ซามู เอล IY
หน้ า 680
อับซาโลมถู กฆ่ า
14 โยอาบจึงว่ า "เราไม่ ควรเสีย
9 และอั บซาโลมไปพบข้ าราช- เวลากั บเจ้ าเช่ นนี " ท่ านก็หยิ บ
การของดาวิดเข้ า อับซาโลมทรง หลาวสามอั นแทงเข้ าไปที หั วใจ
ล่ ออยู่ และล่ อนั นได้ วิ งเข้ าไปใต้ ของอั บซาโลมขณะที ท่ า นยั ง มี
กิ งต้ นโอ๊กใหญ่ ศีรษะของท่านก็ ชี วิตอยู่ ทีในต้ นโอ๊ก
ติ ดกิ งต้ นโอ๊ กแน่ น เมื อล่ อนั น 15 ทหารหนุ่ มสิบคนทีถือเครื อง
วิ งเลยไปแล้ วท่ า นก็ แ ขวนอยู่ รบของโยอาบ ก็ล้ อมอั บซาโลม
ไว้ แล้ วประหารชี วิตท่านเสีย
ระหว่ างฟ้ าและดิน
10 มี ชายคนหนึ งมาเห็นเข้ า จึง 16 โยอาบก็เป่ าแตร และกอง
ไปเรียนโยอาบว่ า "ดูเถิด ข้ าพ- ทัพก็กลั บจากการไล่ ตามอิ สราเจ้ าเห็นอั บซาโลมแขวนอยู่ ที ต้ น เอล เพราะโยอาบยั บยั งเขาทั ง
หลายไว้
โอ๊ก"
11 โยอาบก็ พู ด กั บชายที บอก 17 เขาก็ยกศพอั บซาโลมโยนลง
ท่านว่ า "ดูเถิด เจ้ าเห็นเขาแล้ ว ไปในบ่ อใหญ่ ซึ งอยู่ ในป่ า เอา
ทํา ไมเจ้ าไม่ ฟั นให้ ตกดิ น เสี ยที หิ นกองทั บไว้ เป็ นกองใหญ่
เดียวเล่ า เราก็ยินดีทีจะให้ ราง- มหึ มา คนอิสราเอลทังสิ นต่ างก็
วั ลเงิ นสิ บเหรี ยญกั บสายรั ดเอว หนีกลับไปเต็นท์ของตน
18 เมื ออั บซาโลมยั ง มี ชี วิ ต อยู่
เส้ นหนึ งให้ เจ้ า"
ได้
ต ั งเสาไว้ เป็ นที ระลึ กที หุ บเขา
12 แต่ ชายคนนั นเรี ยนโยอาบว่ า
"ถึ ง มื อของข้ าพเจ้ าอุ้ มเงิ น พั น หลวง เพราะท่านกล่ าวว่ า "เรา
เหรียญอยู่ ข้ าพเจ้ าจะไม่ ยื นมื อ ไม่ มีบุตรชายที จะสืบชื อของเรา"
ออกทํา แก่ ราชบุ ตรของกษั ตริ ย์ ท่ านเรี ยกเสานั นตามชื อของตน
เพราะว่ าหู ของพวกเราได้ ยิ น เขาเรี ยกกั นว่ า ที ระลึ กแห่ ง
พระบั ญชาของกษั ตริ ย์ที ตรั สสั ง อับซาโลมจนทุ กวันนี
ดาวิดทรงเรี ยนรู ้เกียวกับ
ท่ านและอาบี ชั ยกั บอิ ททั ย ว่ า
`ขอจงป้ องกั นอั บซาโลมชาย
ความตายของอับซาโลม
หนุ่ มนั น'
19 อาหิ มาอั ส บุ ต รชายศาโดก
13 มิ ฉะนั นข้ าพเจ้ ากระทําความ กล่ าวว่ า "ขอให้ ข้าพเจ้ าวิ งนําข่ าว
ผิดต่ อชี วิตของตนเอง เพราะไม่ ไปทู ลกษั ตริ ย์ว่ า พระเยโฮวาห์
มี อ ะไรจะปิ ดบั งให้ พ้ นกษั ต ริ ย์ ทรงช่ วยพระองค์ให้ แก้ แค้ นศัตรู
ได้ แล้ วตั วท่ านเองก็คงใส่ โทษ ของพระองค์แล้ ว"
ข้ าพเจ้ าด้ วย"
20 โยอาบก็ตอบเขาว่ า "ท่ าน
(U) R ซมอ IS:RO (IR) R ซมอ IY:T
(IQ) พบญ RI:RL-RI; ยชว Q:RO; Y:RU; R ซมอ IU:Y; RL:I, RR
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อย่ านําข่ าวไปในวั นนี เลย ท่ าน มี ชายอี กคนหนึ งวิ งมาแต่ ลาํ พั ง"
จงนําข่ าวในวันอื นเถิด แต่ วันนี กษัตริย์ตรัสว่ า "เขาคงนําข่ าวมา
ท่ านอย่ านํา ข่ าวเลย เพราะว่ า ด้ วย"
โอรสของกษัตริย์ส ิ นชี พแล้ ว"
27 ทหารยามนั นกราบทู ลว่ า
21 โยอาบก็สั งคู ชีว่า "จงนําข่ าว "ข้ าพระองค์ คิ ดว่ า คนที วิ งมา
ไปกราบทู ลกษั ต ริ ย์ ต ามสิ งที ก่ อ นวิ งเหมื อ นอาหิ ม าอั ส บุ ต ร
ท่านได้ เห็น" คูชีกก็ ราบลงคํานับ ศาโดก" และกษั ตริ ย์ ตรั สว่ า
โยอาบแล้ วก็วิ งไป
"เขาเป็ นคนดี เขามาด้ วยข่ าวดี"
22 อาหิ มาอัสบุ ตรชายศาโดกจึ ง 28 แล้ วอาหิ ม าอั สร้ อ ง ทู ล
เรียนโยอาบอีกว่ า "จะอย่ างไรก็ กษัตริย์ว่า "ทุ กสิ งสงบแล้ ว พ่ ะ
ช่ างเถิด ขอให้ ข้าพเจ้ าวิ งตามคูชี ย่ ะค่ ะ" เขาก็กราบกษั ตริ ย์ ซบ
ไปด้ วย" โยอาบตอบว่ า "ลูกเอ๋ย หน้ าลงถึ งพื นดิ น กราบทู ลว่ า
เจ้ าจะวิ งไปทําไม ด้ วยว่ าเจ้ าไม่ "สาธุ ก ารแด่ พระเยโฮวาห์ พระ
มีข่าวทีจะส่ งไป"
เจ้ าของพระองค์ พระองค์ ได้
23 เขาตอบว่ า "จะอย่ างไรก็ช่าง ทรงมอบบรรดาผู้ ที ยกมื อ ของ
เถิด ข้ าพเจ้ าจะขอวิ งไป" โยอาบ เขาต่ อสู้ กั บกษั ตริ ย์ เจ้ านายของ
จึงบอกเขาว่ า "วิ งไปเถอะ" และ ข้ าพระองค์แล้ ว"
อาหิ มาอั สก็วิ งไปตามทางที ราบ 29 กษัตริย์ตรัสถามว่ า "อับซาขึ นหน้ าคูชีไป
โลมชายหนุ่ มนั นเป็ นสุขอยู่ หรือ"
24 ฝ่ ายดาวิ ดประทับอยู่ ระหว่ าง อาหิ มาอั สทู ลตอบว่ า "เมื อ
ประตู เมื องทั งสอง มี ทหารยาม โยอาบใช้ ให้ ผ้ ู รั บใช้ ของกษั ตริ ย์
ขึ นไปอยู่ บนหลั ง คาซุ้ มประตู คื อผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ม านั น
ที กาํ แพงเมื อง เมื อเงยหน้ า ข้ าพระองค์ เห็ นผู้ คนสั บสนกั น
ขึ นมองดู เห็นชายคนหนึ งวิ งมา ใหญ่ แต่ ไม่ ทราบเหตุ"
ลําพัง
30 กษั ตริ ย์ ตรั สว่ า "จงหลี กมา
25 ทหารยามคนนั นก็ร้ องกราบ ยื นตรงนี " เขาจึ งหลี กไปยื นนิ ง
ทู ลกษัตริย์ กษัตริย์ตรัสว่ า "ถ้ า อยู่
เขามาลํา พั งก็ ค งคาบข่ าวมา" 31 ดู เถิ ด คู ชี ก ็มาถึ ง และคู ชี
ชายคนนั นก็วิ งเข้ ามาใกล้
กราบทู ลว่ า "มี ข่าวดี ถวายแด่
26 ทหารยามเห็ นชายอี กคน กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
หนึ งวิ งมา ทหารยามก็ร้องบอก เพราะในวั นนี พระเยโฮวาห์ ทรง
ไปที นายประตู เมื องว่ า "ดู เถิ ด ช่ วยพระองค์ให้ แก้ แค้ นบรรดาผู้
(RS) R ซมอ IK:KS; R พกษ U:IQ
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ทีลุกขึ นต่ อสู้ พระองค์"
แสงเสี ยงดั งว่ า "โอ อั บซาโลม
32 กษัตริย์ตรัสถามคูชีว่า "อับ- บุ ตรของเราเอ๋ ย โอ อั บซาโลม
ซาโลมชายหนุ่ มนั นเป็ นสุ ขอยู่ บุตรของเรา บุตรของเรา"
หรือ" คูชีทูลตอบว่ า "ขอให้ ศัตรู 5 โยอาบก็ เ ข้ ามาในพระราชวั ง
ของกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระ ทู ลกษัตริย์ว่า "วั นนี พระองค์ได้
องค์ และบรรดาผู้ ที ลุกขึ นกระทํา ทรงกระทํา ให้ ข้ า ราชการทั งสิ น
อันตรายต่ อพระองค์เป็ นเหมือน ของพระองค์ ผู้ ซึ งวั นนี ได้ อาชายหนุ่ มผู้ น ั นเถิด"
รักขาพระชนม์ของพระองค์ ทัง
ดาวิดทรงเศร้าโศกมาก
ชี วิ ต ของราชบุ ต รและราชธิ ด า
33 กษัตริย์ทรงโทมนัสนัก เสด็จ และชี วิตของบรรดามเหสี และ
ขึ นไปบนห้ องที อยู่ เหนื อ ประตู ชี วิ ตของสนมทั งหลายของพระ
และกั นแสง เมื อเสด็จไปพระ องค์ให้ เขาได้ รับความละอาย
องค์ตรัสว่ า "โอ อับซาโลมบุตร 6เพราะว่ าพระองค์ ทรงรั กศั ตรู
ของเรา บุตรของเรา อับซาโลม ของพระองค์ และทรงเกลียดชั ง
บุตรของเราเอ๋ย เราอยากจะตาย สหายของพระองค์ เพราะในวัน
แทนเจ้ า โอ อับซาโลมบุตรของ นี พระองค์ ได้ กระทําให้ ประจั กษ์
แล้ วว่ า พระองค์ ไม่ ไยดี ต่ อนาย
เรา บุตรของเราเอ๋ย"
ทหารและบรรดาข้ าราชการทั ง
โยอาบติ เตี ยนดาวิด
เขาไปเรียนโยอาบว่ า "ดู หลาย ในวันนี ข้าพระองค์ทราบ
เถิ ด กษั ตริ ย์ กั นแสง ว่ า ถ้ าในวันนี อับซาโลมยังมีชีวิต
อยู่ และข้ าพระองค์ ท ั งหลายก็
และไว้ ทุกข์เพื ออับซาโลม"
2เพราะฉะนั นชั ยชนะในวั นนั นก็ ตายสิ น พระองค์กจ็ ะพอพระทัย
กลายเป็ นการไว้ ทุ ก ข์ ของประ- 7ฉะนั น ขอพระองค์ ทรงลุ กขึ น
ชาชนทั งหลาย เพราะในวั นนั น ณ บั ดนี ขอเสด็จออกไปตรั สให้
ประชาชนได้ ยินว่ า กษั ตริ ย์ทรง ถึงใจข้ าราชการทังหลาย เพราะ
โทมนั สเพราะพระราชบุ ตรของ ข้ าพระองค์ ไ ด้ ปฏิ ญาณในพระ
นามพระเยโฮวาห์ ว่า ถ้ าพระองค์
พระองค์
3ในวั นนั นประชาชนได้ แอบเข้ า ไม่ เสด็จ จะไม่ มี ชายสั กคนหนึ ง
มาในเมื อ งอย่ า งกั บคนหนี ศึ ก อยู่ กั บพระองค์ ในคื นนี เรื องนี
จะร้ ายแรงยิ งกว่ าเหตุ ร้ ายอื นๆ
แล้ วอายแอบเข้ ามา
4 กษั ต ริ ย์ ท รงคลุ ม พระพั ก ตร์ ทั งสิ นซึ งบั งเกิ ดแก่ พระองค์ ต ั ง
ของพระองค์ และกษั ตริ ย์ กั น- แต่ ยังทรงพระเยาว์จนบัดนี "
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8กษั ตริ ย์ ก ็ทรงลุ กขึ นประทั บที ของเรา ทําไมท่ านจึงจะเป็ นคน
ประตู เมื อง เขาไปบอกประชา สุดท้ ายทีจะเชิ ญกษัตริย์กลับ'
ชนทังหลายว่ า "ดูเถิด กษัตริย์ 13 และจงบอกอามาสาว่ า `ท่าน
ประทับอยู่ ที ประตู เมื อง" ประ- มิ ไ ด้ เป็ นกระดู ก และเนื อหนั ง
ชาชนทั งหลายก็ มาเฝ้ ากษั ต ริ ย์ ของเราหรื อ ถ้ าท่ านมิ ได้ เป็ นผู้
ฝ่ ายอิ สราเอลนั นต่ า งคนต่ า งก็ บั งคั บบั ญชากองทัพแทนโยอาบ
หนีไปยังเต็นท์ของตนหมดแล้ ว
สืบต่ อไป ขอพระเจ้ าทรงลงโทษ
ดาวิดเสด็จกลับไป
เรา และให้ หนักยิ งกว่ านั นอีก'"
14 พระองค์ ก ็ได้ ชั กจู งจิ ตใจของ
ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
9ประชาชนทั งสิ นก็หมางใจกั น บรรดาคนยู ดาห์ ดังกับเป็ นจิตใจ
ไปทัวอิสราเอลทุ กตระกู ล กล่ าว ของชายคนเดี ยว พวกเขาจึ งส่ ง
ว่ า "กษั ตริ ย์เคยทรงช่ วยเราให้ คนไปทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ขอพระ
พ้ นจากมื อศั ตรู ของเราและทรง องค์ เสด็จกลั บพร้ อมกั บบรรดา
ช่ วยเราให้ พ้ นจากมื อคนฟี ลิ ส- ข้ าราชการทังหมดด้ วย"
เตี ย
บั ดนี พระองค์ ทรงหนี 15 กษั ต ริ ย์ ก ็ เ สด็ จ กลั บและมา
ยั งแม่ นาํ จอร์ แดน และยู ดาห์ ก ็
อับซาโลมออกจากแผ่ นดิน
10 แต่ อั บซาโลมผู้ ที เราเจิ มตั ง พากั นมาที กิ ลกาลเพื อรั บเสด็จ
ไว้ เหนือเรานั นก็ส ิ นชี วิตเสี ยแล้ ว กษั ตริ ย์และนํากษั ตริ ย์เสด็จข้ าม
ในสงคราม ฉะนั นบั ดนี ทําไม แม่ นาํ จอร์แดน
เจ้ าไม่ พูดอะไรบ้ างเลยในเรื องที 16 ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา คน
เบนยามิน ผู้ มาจากบาฮูริม รีบ
จะเชิ ญกษัตริย์ให้ เสด็จกลับ"
11 กษัตริย์ดาวิ ดทรงใช้ คนไปหา ลงมาพร้ อมกั บคนยู ดาห์ เพื อจะ
ศาโดกและอาบี ยาธาร์ ปุ โรหิ ต รับเสด็จกษัตริย์ดาวิด
รั บสั งว่ า "ขอบอกพวกผู้ ใหญ่ 17 มี ค นจากตระกู ล เบนยามิ น
ของคนยู ดาห์ ว่า `ทํา ไมท่ านทั ง พร้ อมกั บท่ านหนึ งพั นคน และ
หลายจึ งเป็ นคนสุ ดท้ ายที จะเชิ ญ ศิ บามหาดเล็ ก ในราชวงศ์ ข อง
กษั ตริ ย์กลั บพระราชวั งของพระ ซาอู ล พร้ อมกั บบุตรชายสิ บห้ า
องค์ เมื อถ้ อยคํา เหล่ านี มาจาก คนกับคนใช้ อีกยี สิบคน ก็รีบมา
อิ สราเอลทั งหลายถึงกษั ตริย์คื อ ยั งแม่ นาํ จอร์ แดนต่ อพระพั กตร์
กษัตริย์
ถึงราชวงศ์ของพระองค์
12 ท่ า นทั งหลายเป็ นญาติ ของ 18 เขาทังหลายได้ ข้ามท่าข้ ามไป
เรา เป็ นกระดู กและเนื อหนั ง รับราชวงศ์ของกษัตริย์ และคอย
(Y) R ซมอ IT:R; IY:IQ, RS (U) R ซมอ K:IY; Y:I-IS; IT:IS (II) R ซมอ IT:RS
(IR) R ซมอ T:I; I พศด II:I (IK) นรธ I:IQ; R ซมอ K:KQ (IS) วนฉ RL:I
(IT) ยชว T:U; R ซมอ IQ:RR (IO) R ซมอ IO:T; I พกษ R:Y (IQ) R ซมอ K:IU
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ปฏิ บั ติ ให้ ชอบพระทั ย ชิ เมอี "เจ้ าจะไม่ ถึงตาย" แล้ วกษัตริย์ก ็
บุ ตรชายเก-รา ได้ กราบลงต่ อ ประทานคําปฏิญาณแก่ เขา
พระพั ก ตร์ ก ษั ต ริ ย์ ขณะที พระ 24 เมฟี โบเชท โอรสซาอู ลก็ลง
องค์เสด็จข้ ามแม่ นาํ จอร์แดน
มารับเสด็จกษัตริย์ โดยมิได้ แต่ ง
19 กราบทู ลกษั ตริ ย์ว่ า "ขอเจ้ า เท้ าหรื อขลิ บเครา หรื อซั กเสื อ
นายของข้ าพระองค์ อย่ าทรงถื อ ผ้ าของตนตั งแต่ วั น ที กษั ต ริ ย์
โทษความชั วช้ าข้ าพระองค์ และ เสด็ จ จากไปจนวั น ที เ สด็ จกลั บ
ทรงจดจําความผิ ดที ผ้ ู รั บใช้ ของ มาโดยสันติภาพ
พระองค์ ได้ กระทํา ในวั นที 25 อยู่ มาเมื อเมฟี โบเชทมายั ง
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เพื อจะรั บเสด็ จ
สละกรุ งเยรู ซาเล็ม ขอกษั ตริ ย์ กษั ตริ ย์ กษั ตริ ย์ ตรั สถามว่ า
อย่ าทรงจดจําไว้ ในพระทัย
"เมฟี โบเชท ทํา ไมท่ านมิ ได้ ไป
20 ด้ วยผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ได้ กับเรา"
ทราบแล้ วว่ า ได้ กระทํา บาป 26 ท่ านทู ลตอบว่ า "โอ ข้ าแต่
เพราะฉะนั น ดู เถิ ด ในวั นนี กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ได้ มาเป็ นคนแรกใน มหาดเล็กของข้ าพระองค์ หลอก
วงศ์ วานโยเซฟที ล งมารั บเสด็ จ ลวงข้ าพระองค์ เพราะผู้ รั บใช้
กษัตริย์เจ้ านายของข้ าพระองค์"
ของพระองค์ บอกเขาว่ า `ข้ าจะ
21 อาบี ชั ยบุ ตรชายนางเศรุ ยาห์ ผู กอานลาตั วหนึ งเพื อข้ าจะได้ ขี
จึ งตอบว่ า "ที ชิ เมอี กระทํา เช่ น ไปตามเสด็จกษั ตริ ย์ ' เพราะว่ า
นี ไม่ ค วรจะถึ ง ที ตายดอกหรื อ ผู้ รับใช้ ของพระองค์เป็ นง่ อย
เพราะเขาได้ ด่ าผู้ ที เจิ มตั งของ 27 เขากลั บไปทู ลกษั ตริ ย์ เ จ้ า
พระเยโฮวาห์ "
นายของข้ าพระองค์ ใส่ ร้ ายผู้ รั บ
22 แต่ ดาวิ ดตรั สว่ า "บุ ตรทั ง ใช้ ของพระองค์ แต่ กษั ตริ ย์เจ้ า
สองของนางเศรุ ยาห์ เอ๋ ย เรามี นายของข้ า พระองค์ เหมื อ นทู ต
ธุระอะไรกับท่าน ซึ งในวันนี ท่าน สวรรค์ องค์ หนึ งของพระเจ้ า
จะมาเป็ นปฏิปักษ์ กับเรา ในวัน เมื อพระองค์ ทรงเห็ นสมควรจะ
นี น่ ะ ควรที จะให้ ใครมี โทษถึ ง กระทํา ประการใด ก็ขอทรง
ตายในอิ สราเอลหรื อ ในวั นนี กระทําเถิด พ่ ะย่ ะค่ ะ
เราไม่ ทราบดอกหรือว่ า เราเป็ น 28 เพราะว่ าวงศ์ ว านราชบิ ดา
กษัตริย์ครอบครองอิสราเอล"
ของข้ าพระองค์ ท ั งสิ นก็สมควร
23 และกษั ตริ ย์ ตรั สกั บชิ เมอี ว่ า ถึ งตายต่ อพระพักตร์ กษั ตริย์เจ้ า
(IU) I ซมอ RR:IT (RL) วนฉ I:RR; R ซมอ IO:T (RI) อพย RR:RY; I ซมอ RO:U
(RR) I ซมอ II:IK; R ซมอ K:KU; IO:IL (RK) I พกษ R:Y-U, KQ (RS) R ซมอ U:O
(RT) R ซมอ IO:Q (RQ) R ซมอ IS:IQ, RL; IO:K-S, IQ (RY) R ซมอ U:Q-IK

10_2sam.pub
page 47

Saturday, February 27, 2016 22:26

หน้ า 685
R ซามู เอล IU
นายของข้ าพระองค์ แต่ พระองค์ "ข้ าพระองค์ จะอยู่ ต่ อไปได้ อี กกี
ก็ ท รงแต่ งตั งผู้ รั บใช้ ของพระ ปี ที ข้ าพระองค์ จะไปอยู่ กั บ
องค์ ไว้ ในหมู่ ผู้ ที รั บประทาน กษัตริย์ทีกรุงเยรูซาเล็ม
ร่ วมโต๊ ะเสวยของพระองค์ ข้ า 35 วั น นี ข้ าพระองค์ มี อ ายุ แปด
พระองค์ จะมีสิ ทธิ ประการใดเล่ า สิ บปี แล้ ว ข้ าพระองค์ จะสั งเกต
ทีจะร้ องทู ลอีกต่ อกษัตริย์"
ว่ าอะไรเป็ นทีพอใจและไม่ พอใจ
29 กษั ตริ ย์ จึ ง ตรั ส กั บ ท่ า นว่ า ได้ หรื อ ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ จะ
"ท่ านจะพู ดเรื องธุ รกิ จของท่ าน ลิ มรสอร่ อยของสิ งที กิ นและดื ม
ต่ อไปทําไม เราตัดสินใจว่ า ท่าน ได้ หรื อ ข้ าพระองค์ จะฟั งเสี ยง
กับศิบาจงแบ่ งทีดินกัน"
ชายหญิงร้ องเพลงได้ หรือ ทําไม
30 เมฟี โบเชทกราบทู ลกษั ตริ ย์ จะให้ ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เ ป็ น
ว่ า "เมื อกษั ตริ ย์เจ้ านายของข้ า ภาระเพิ มแก่ กษัตริย์เจ้ านายของ
พระองค์ ได้ เสด็จกลั บสู่ พระราช ข้ าพระองค์อีกเล่ า
สํานักโดยสันติภาพเช่ นนี แล้ ว ก็ 36 ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ จะตาม
ให้ ศิ บารั บไปหมดเถิ ด พ่ ะย่ ะ เสด็จกษัตริย์ข้ามแม่ นาํ จอร์แดน
ค่ ะ"
ไปหน่ อยเท่านั น ไฉนกษัตริย์จะ
31 ฝ่ ายบารซิ ลลั ย ชาวกิ เลอาด พระราชทานรางวัลเช่ นนี เล่ า
ได้ ลงมาจากโรเกลิม และไปกับ 37 ขอให้ ผู้ รั บ ใช้ ของพระองค์
กษัตริย์ข้ามแม่ นาํ จอร์แดน เพื อ กลั บเพื อไปตายที ในเมื อ งของ
ส่ งพระองค์ ข้ า มแม่ นาํ จอร์ แดน ข้ าพระองค์ และถู กฝั งข้ างๆที
ไป
ฝั งศพของบิ ดามารดาของข้ า
32 บารซิ ล ลั ย เป็ นคนชรามาก พระองค์ ดูเถิด ขอทรงโปรดให้
แล้ ว อายุแปดสิ บปี ท่ านได้ นาํ
คิมฮามผู้ รับใช้ ของพระองค์ ตาม
เสบี ยงอาหารมาถวายกษั ต ริ ย์ เสด็จกษั ตริ ย์เจ้ านายของข้ าพระ
ขณะพระองค์ ประทั บที มาหะ- องค์ ไป พระองค์ จะโปรดเขา
นาอิ ม เพราะท่ านเป็ นคนมั งมี ประการใด ก็แล้ วแต่ ทรงเห็ น
มาก
ควร"
33 กษั ตริ ย์จึ งตรั สกั บบารซิ ลลั ย 38 กษัตริย์ตรัสตอบว่ า "คิมฮาม
ว่ า "ข้ ามมาอยู่ กั บเราเสี ยเถิ ด จงข้ ามไปกั บเรา เราจะกระเราจะชุ บเลี ยงท่ านให้ อยู่ กั บเรา ทําคุณแก่ เขาตามที ท่ านเห็นควร
ทีกรุงเยรูซาเล็ม"
สิ งใดที ท่ านปรารถนาให้ เรา
34 แต่ บารซิ ลลั ยทู ล กษั ต ริ ย์ ว่ า กระทํา แก่ ท่ าน เรายิ นดี กระทํา
(KI) R ซมอ IQ:RQ-RU; I พกษ R:Q
(KR) R ซมอ IQ:RQ-RU
(KT) R ซมอ IU:SL; I พกษ R:Q; ยรม SI:IQ
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ตาม"
ท่าน ทําไมท่านจึงดูถูกเราเช่ นนี
39 แล้ วประชาชนทั งสิ นก็ ข้ าม เล่ า เราไม่ ได้ เป็ นพวกแรกทีพูด
แม่ นาํ จอร์ แดน เมื อกษั ตริ ย์ เรื องการนํา กษั ต ริ ย์ ก ลั บดอก
เสด็จข้ ามไปแล้ วกษั ตริ ย์ทรงจุ บ หรื อ" แต่ ถ้ อยคําของคนยู ดาห์
บารซิ ลลัย และทรงอวยพระพร รุ น แรงกว่ าถ้ อยคํา ของคนอิ ส แก่ ท่ าน ท่ านก็กลั บไปยั งบ้ าน ราเอล
ช่ องของตน
การกบฏของเชบา
40 กษั ต ริ ย์ เ สด็ จ ไปยั ง กิ ล กาล
เผอิ ญที นั นมี คนอั นธและคิ ม ฮามก็ ข้ ามตามเสด็ จไป
พาลอยู่ คนหนึ งชื อเชด้ วย ประชาชนยูดาห์ ท ังหมดกับ บาบุ ตรชายบิ ครี คนเบนยามิ น
ประชาชนอิ สราเอลครึ งหนึ งได้ เขาได้ เป่ าแตรขึ นกล่ าวว่ า "เรา
นํากษัตริย์ข้ามมา
ไม่ มีส่วนในดาวิด เราไม่ มีมรดก
การแตกร้าวกันระหว่ าง
ในบุตรของเจสซี โอ อิ สราเอล
คนอิ สราเอลกับคนยู ดาห์
เอ๋ย ให้ ต่างคนต่ างกลับไปเต็นท์
41 แล้ วดู เถิ ด คนอิ สราเอลทั ง ของตนเถิด"
หมดมาเฝ้ ากษั ตริ ย์ กราบทู ล 2 ดั งนั นพวกคนอิ สราเอลทั ง
กษัตริย์ว่า "ไฉนคนยูดาห์ พี น้อง หมดจึ งถอนตั วจากดาวิ ด และ
ของเราจึ ง ได้ ลั ก พาพระองค์ ไ ป ไปตามเชบาบุ ตรชายบิ ครี แต่
เสีย พากษัตริย์และราชวงศ์ข้าม พวกคนยู ดาห์ ได้ ติ ดตามกษั ตริ ย์
แม่ นาํ จอร์ แดนไป พร้ อมกั บ ของเขาอย่ า งมั นคงจากแม่ นํา
จอร์แดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม
บรรดาคนของดาวิดด้ วย"
42 ประชาชนยู ดาห์ ทั งสิ นจึ ง 3 ดาวิ ด เสด็ จ กลั บพระราชวั ง ที
ตอบประชาชนอิ สราเอลว่ า กรุ งเยรู ซาเล็ม กษั ตริ ย์ก ็รั บสั ง
"เพราะกษัตริ ย์เป็ นญาติ สนิทกับ ให้ นํา นางสนมทั งสิ บคนที พระ
เราท่ านทั งหลาย จะโกรธด้ วย องค์ ทรงละไว้ ให้ เฝ้ าพระราชวั ง
เรื องนี ทํา ไมเล่ า เราได้ อยู่ กิ น นั นไปรวมกั กอยู่ ในบ้ านหลั ง
สิ นเปลื องพระราชทรั พ ย์ ของ หนึ ง ทรงชุ บเลี ยงไว้ แต่ มิได้ ทรง
กษั ตริ ย์ หรื อ พระองค์ ได้ ให้ สมสู่ อยู่ ด้วย นางเหล่ านั นก็ต้อง
ถู กกั กให้ มี ชี วิตอยู่ อย่ างแม่ ม่ าย
รางวัลอะไรแก่ เราหรือ"
43 คนอิ สราเอลก็ตอบคนยู ดาห์ จนวันตาย
โยอาบฆ่ าอามาสา
ว่ า "เรามีส่วนในกษัตริย์สิบส่ วน
และในดาวิดเราก็มี สิทธิ มากกว่ า 4กษัตริย์ตรัสสั งอามาสาว่ า "จง

20

(KU) ปฐก KI:TT; นรธ I:IS; R ซมอ IS:KK (SI) R ซมอ IU:IT (SR) R ซมอ IU:IR
(SK) วนฉ Y:I; RI:I; R ซมอ T:I (I) I ซมอ IK:R; R ซมอ IY:IQ; I พกษ IR:IO
(R) R ซมอ IU:IS (K) R ซมอ IT:IO; IO:RI-RR (S) R ซมอ IQ:RT; IU:IK
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ระดมพลยูดาห์ ให้ มาพร้ อมกันที ไส้ ทะลั กถึงดิน ไม่ ต้องแทงครั ง
นี ภายในสามวั น ตั วท่ านจงมา ที สอง เขาก็ตายเสี ยแล้ ว แล้ ว
ด้ วย"
โยอาบกั บอาบี ชั ยน้ องชายก็ ไล่
5อามาสาก็ออกไประดมคนยู - ตามเชบาบุตรชายบิครีไป
ดาห์ แต่ เขาก็ทาํ งานล่ าช้ าเกิ น 11 ทหารหนุ่ มคนหนึ งของโยกําหนดทีพระองค์รับสั งไว้
อาบมายื นอยู่ ใกล้ อามาสาพู ดว่ า
6ดาวิดตรัสกับอาบีชัยว่ า "บัดนี "ผู้ ใดเห็นชอบฝ่ ายโยอาบและผู้
เชบาบุ ตรบิ ครี จะทําอั นตรายแก่ ใดอยู่ ฝ่ ายดาวิ ดให้ ผ้ ู นั นติ ดตาม
เรายิ งกว่ าอั บซาโลม จงนํา ข้ า โยอาบไป"
ราชการทหารของเจ้ านายของ 12 อามาสาก็นอนเกลื อกโลหิ ต
ท่านไปติดตาม เกรงว่ าเขาจะหา ของตั วอยู่ ที ในทางหลวง เมื อ
เมืองทีมีป้อมได้ และหนีพ้นเรา" ชายคนนั นเห็ นประชาชนทั งสิ น
7มีคนของโยอาบตามเขาไปและ มาหยุ ดอยู่ เขาก็นาํ ศพอามาสา
คนเคเรธี กั บคนเปเลท กั บ จากทางหลวงไปทิงในทุ่ งนาและ
ทหารทีแข็งกล้ าทังหมด และเขา เอาเสื อผ้ าปิ ดไว้ เพราะเขาเห็น
ทังหลายยกออกไปจากกรุงเยรู- ว่ าเมื อใครมาก็เข้ าไปหยุดอยู่
ซาเล็มเพื อไล่ ตามเชบาบุ ตรชาย
การกบฏของเชบาพ่ ายแพ้
บิครี
13 เมื อเอาศพอามาสาออกจาก
8 เมื อเขาทั งหลายมาถึ งศิ ลา ทางหลวงแล้ ว ประชาชนทังปวง
ใหญ่ ที อยู่ ในเมื องกิ เบโอน อา- ก็ ต ามโยอาบเพื อติ ด ตามเชบา
มาสาก็ ม าพบกั บ เขาทั งหลาย บุตรชายบิครี
ฝ่ ายโยอาบสวมเครื องแต่ งกาย 14 เชบาก็ ผ่ านคนอิ สราเอลทุ ก
ทหารมี เ ข็ ม ขั ด ติ ดดาบที อยู่ ใน ตระกู ลไปจนถึ งตํา บลอาเบล
ฝั กคาดอยู่ ที บ ั นเอว เมื อท่ าน และเมื องเบธมาอาคาห์ และ
เดินไปดาบก็ตกลง
บรรดาคนบี ไรต์ คนเหล่ านั น
9โยอาบจึ งถามอามาสาว่ า "พี ก็ ม ารวมกั น และติ ด ตามเขาไป
ชายเอ๋ ย สบายดี หรื อ" และ ด้ วย
โยอาบก็เอามื อ ขวาจั บเคราอา- 15 พวกเขาก็มาถึ งและล้ อมเขา
มาสาจะจุ บเขา
ไว้ ในตํา บลอาเบล แขวงเมื อง
10 แต่ อามาสาไม่ ได้ สั งเกตเห็ น เบธมาอาคาห์ เขาทําเชิ งเทินขึ น
ดาบซึ งอยู่ ในมือของโยอาบ โย- ที ริ มกําแพงเมื อง ประชาชนทั ง
อาบจึ งเอาดาบแทงท้ องอามาสา หลายที อยู่ กั บโยอาบก็ ท ะลวง
(O) R ซมอ II:II; RI:IQ; I พกษ I:KK (Q) R ซมอ Y:IY; IT:IY; I พกษ I:KY, SS
(U) มธ RO:SU; ลก RR:SQ (IL) R ซมอ R:RK; K:RQ; I พกษ R:T
(IS) I พกษ IT:RL; R พกษ IT:RU; R พศด IO:S (IT) R พกษ IU:KR; อสค S:R
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R ซามู เอล RL, RI
หน้ า 688
กําแพงเพื อจะให้ พัง
คนเดียว ฉันจะถอยทัพกลับจาก
16 มี หญิ งฉลาดคนหนึ งร้ อง เมืองนี " หญิงนั นจึงตอบโยอาบ
ออกมาจากในเมื องว่ า "ขอฟั ง ว่ า "ดูเถิด เราจะโยนศีรษะของ
หน่ อย ขอฟั งหน่ อย ขอบอกโย- เขาข้ ามกําแพงมาให้ ท่าน"
อาบให้ มาที นี ฉั นอยากจะพู ด 22 แล้ วหญิ ง นั นก็ ไปหาประชา
ด้ วย"
ชนทั งปวงด้ วยปั ญญาของนาง
17 โยอาบก็ เข้ ามาใกล้ หญิ งนั น เขาทั งหลายได้ ตั ดศีรษะของเชนางนั นก็พูดว่ า "ท่านคือโยอาบ บาบุ ต รชายบิ ครี โยนออกมาให้
หรือ" เขาตอบว่ า "ใช่ แล้ ว" นาง โยอาบ โยอาบก็เป่ าแตร พวก
จึงเรียนท่านว่ า "ขอท่านฟั งถ้ อย เขาจึ งถอนตั วจากนครนั นกลั บ
คําของสาวใช้ ของท่านสั กหน่ อย" ไปยั งเต็นท์ ของตนทุ กคน โยท่ านก็ตอบว่ า "ฉั นกํา ลั งฟั งอยู่ อาบก็ กลั บไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ ที กรุ ง
แล้ ว"
เยรูซาเล็ม
18 นางก็พูดว่ า "สมัยโบราณเขา 23 โยอาบเป็ นผู้ บั ง คั บบั ญชา
พูดกันว่ า `ให้ เขาขอคําปรึกษาที กองทัพทั งหมดในอิสราเอลและ
อาเบลเถิ ด' แล้ วเขาก็ตกลงกั น เบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดาเป็ น
ได้
ผู้ บังคับบัญชากองคนเคเรธีและ
19 ฉันเป็ นคนหนึ งที รักสงบและ คนเปเลท
สัตย์ซื อในอิสราเอล ท่านหาช่ อง 24 และอาโดรั มดู แลคนงานโยที จะทํา ลายเมื อง อั นเป็ นเมื อง ธา เยโฮชาฟั ทบุ ตรชายอาหิ ลู ด
แม่ ในอิ สราเอล ทํา ไมท่ านจึ ง เป็ นเจ้ ากรมสารบรรณ
จะกลื น มรดกของพระเยโฮวาห์ 25 เชวาเป็ นราชเลขา ศาโดกกับ
เสีย"
อาบียาธาร์เป็ นปุโรหิ ต
20 โยอาบจึ งตอบว่ า "ซึ งฉั นจะ 26 อิ ราคนยาอีร์ เป็ นประมุ ขของ
กลื นหรื อทํา ลายนั น ขอให้ ห่ าง ดาวิดด้ วย
ไกลจากฉั น ขอให้ ห่ างไกลที
การกันดารอาหารระยะเวลา
เดียว
สามปี เพราะเหตุ ซาอู ล
21 เรื องนี ไม่ เป็ นความจริ ง แต่
ฆ่ าคนกิเบโอน
มี ชายคนหนึ งจากแดนเทือกเขา
ในสมั ยของดาวิ ดมี การ
เอฟราอิ มชื อเชบาบุ ตรบิครี ได้
กั นดารอาหารอยู่ สามปี
ยกมื อของเขาขึ นต่ อ สู้ กษั ต ริ ย์ ปี แล้ วปี เล่ า และดาวิดทรงอธิษคือต่ อสู้ ดาวิ ด จงมอบเขามาแต่ ฐานอ้ อนวอนต่ อ พระเยโฮวาห์

21

(IU) I ซมอ RO:IU; R ซมอ IS:IO; RI:K (RR) R ซมอ RL:IO; ปญจ U:IK-IO
(RK) R ซมอ Y:IO-IY; I พกษ S:K (RS) R ซมอ Y:IO; I พกษ S:K
(RT) R ซมอ Y:IQ (RO) R ซมอ RK:KY (I) กดว RQ:RI; R ซมอ T:IU
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หน้ า 689
R ซามู เอล RI
พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะเหตุ องค์ เพื อมิ ให้ พวกข้ าพระองค์ มี
ซาอู ลและวงศ์วานกระหายโลหิ ต ทีอยู่ ในเขตแดนอิสราเอล
ของเขา เพราะเขาฆ่ าคนกิ เบ- 6 ขอทรงมอบบุ ต รชายเจ็ ด คน
โอน"
ของท่ านให้ แก่ พวกข้ าพระองค์
2 กษั ต ริ ย์ จึ งทรงเรี ยกคนกิ เ บ- เพื อพวกข้ าพระองค์ จะได้ แขวน
โอนมาตรั สแก่ เขา (ฝ่ ายคนกิ - เขาเสี ยต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮเบโอนนั นไม่ ใช่ ประชาชนอิ สรา- วาห์ ที กิ เบอาห์ แห่ งซาอูลผู้ เลื อก
เอล แต่ เป็ นคนอาโมไรต์ ที ยั ง สรรของพระเยโฮวาห์ " และ
เหลืออยู่ ประชาชนอิสราเอลได้ กษัตริย์ตรัสว่ า "เราจะจั ดเขามา
ปฏิ ญาณไว้ แก่ เ ขาทั งหลายแล้ ว ให้ "
แต่ ซาอู ลก็ ทรงหาช่ อ งที จ ะสั ง- 7แต่ กษั ตริ ย์ทรงไว้ ชี วิตเมฟี โบหารเขาทั งหลายเสี ย เพราะ เชท บุตรชายของโยนาธาน ราช
ความร้ อนใจที เห็นแก่ คนอิสรา- โอรสของซาอูล ด้ วยเหตุคาํ ปฏิเอลและคนยูดาห์ )
ญาณระหว่ างทั งสองที กระทําใน
3 ดาวิ ด ตรั สถามคนกิ เบโอนว่ า พระนามพระเยโฮวาห์ คื อระ"เราจะกระทํา อะไรให้ แก่ พ วก หว่ างดาวิ ดกั บโยนาธานราชโอท่ านได้ เราจะทําอย่ างไรจึ งจะ รสของซาอูล
ลบมลทินบาปเสี ยได้ เพื อพวก 8 แต่ กษั ตริ ย์ นํา เอาบุ ตรชาย
ท่ านจะได้ อวยพรแก่ ม รดกของ สองคนของนางริ สปาห์ บุตรสาว
พระเยโฮวาห์ ได้ "
ของอั ยยาห์ ซึ งบั งเกิ ด กั บซาอู ล
4 คนกิ เ บโอนทู ล ตอบพระองค์ ชื ออารโมนี กั บเมฟี โบเชท กั บ
ว่ า "พวกข้ าพระองค์จะไม่ รับเงิน บุ ตรชายห้ าคนของมี คาลราช
หรื อทองจากซาอู ลและวงศ์ วาน ธิ ดาของซาอู ล ซึ งพระนางมีกั บ
ของท่านนั น ทังพวกข้ าพระองค์ อาดรี เอลบุ ตรชายบารซิ ลลั ยชาว
ไม่ จํา เป็ นให้ พระองค์ ประหาร เมโหลาห์
ชี วิ ตอิ ส ราเอลคนหนึ งคนใด" 9 พระองค์ ท รงมอบคนเหล่ า นี
พระองค์ จึ งตรั สว่ า "แล้ วพวก ไว้ ในมือของคนกิเบโอน เขาทัง
ท่ านจะให้ เรากระทํา อะไรแก่ หลายจึ งแขวนคอทั งเจ็ ด ไว้ บน
ท่านเล่ า"
ภูเขาต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
5เขากราบทู ลกษัตริย์ว่า "ชายผู้ และทั งเจ็ ด คนก็ พิ น าศไปด้ วย
ที เผาผลาญพวกข้ าพระองค์ และ กั น เขาถู กฆ่ าตายในสมั ยฤดู
วางแผนการทํา ลายพวกข้ าพระ เกี ยวข้ าว ในวันต้ น คื อวันแรก
(R) อพย KS:II-IO; ยชว U:K; IT (K) I ซมอ RO:IU; R ซมอ RL:IU
(O) กดว RT:S; I ซมอ IL:RS, RO; ฮซย IK:II
(Q) I ซมอ IY:K; RL:IR-IQ; RK:IY; R ซมอ S:S (Y) R ซมอ K:Q (U) R ซมอ O:IQ
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R ซามู เอล RI
หน้ า 690
ของการเกี ยวข้ าวบาร์เลย์
15 คนฟี ลิ ส เตี ยได้ ทํา สงคราม
10 แล้ วนางริ สปาห์ บุตรสาวของ กั บคนอิ สราเอลอี ก ดาวิ ดก็ลง
อั ยยาห์ ก ็เอาผ้ ากระสอบปู ไว้ บน ไปพร้ อมกั บบรรดาข้ าราชการ
ก้ อนหิ นสํา หรั บตนเอง ตั งแต่ ของพระองค์ และได้ ส้ ู รบกับคน
ต้ นฤดู เ กี ยวจนฝนจากท้ องฟ้ า ฟี ลิ สเตี ย และดาวิ ดก็ทรงอ่ อน
ตกบนเขาทังหลาย กลางวันนาง เพลีย
ก็ไม่ ยอมให้ นกมาเกาะ หรื อ 16 อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ ง
กลางคืนก็ไม่ ให้ สัตว์ป่าทุ่ งมา
ของคนยั กษ์ ถื อหอกทองสั ม11 มี คนกราบทู ลดาวิ ดว่ า นาง ฤทธิV หนักสามร้ อยเชเขล มี ดาบ
ริ สปาห์ บุ ตรสาวของอั ยยาห์ นาง ใหม่ คาดเอว คิดจะสังหารดาวิด
สนมของซาอูลกระทําอย่ างไร
เสีย
12 ดาวิ ด ก็ เ สด็ จ ไปนํา อั ฐิ ของ 17 แต่ อาบี ชัยบุ ตรชายนางเศรุ ซาอู ล และอั ฐิ ของโยนาธานราช ยาห์ เข้ ามาช่ วยพระองค์ ไว้ และ
โอรสมาจากคนเมื อ งยาเบชกิ - สู้ รบกั บคนฟี ลิ ส เตี ยคนนั นฆ่ า
เลอาด ผู้ ที ลั กลอบเอาไปจาก เขาเสี ย แล้ วบรรดาประชาชน
ถนนเมื องเบธชาน ที คนฟี ลิ ส- ของดาวิ ดก็ปฏิญาณต่ อพระองค์
เตี ยได้ แขวนพระองค์ ท ั งสองไว้ ว่ า "ขอพระองค์ อย่ าเสด็จไปทํา
ในเมื อคนฟี ลิ สเตี ยประหารซา- ศึ กพร้ อมกับพวกข้ าพระองค์ ท ั ง
อูลบนเขากิลโบอา
หลายอี กต่ อไปเลย เกรงว่ าพระ
13 พระองค์ทรงนําอัฐิของซาอู ล องค์ จะดั บประที ปของอิ สราเอล
และอั ฐิ ของโยนาธานราชโอรส เสีย"
ขึ นมาจากที นั น และรวบรวม 18 อยู่ มาภายหลั งนี มี การรบ
กระดู กของผู้ ที ถู กแขวนไว้ กั บคนฟี ลิ ส เตี ยอี กที เมื อ งโกบ
ให้ ตายนั น
คราวนั นสิบเบคั ยคนหุ ชาห์ ได้ ฆ่า
14 และเขาก็ ฝั งอั ฐิ ของซาอู ล สัฟบุตรชายคนหนึ งของคนยักษ์
และของโยนาธานราชโอรสไว้ ใน 19 และมี การรบกั บคนฟี ลิ สเตี ย
แผ่ น ดิ นของเบนยามิ นในเมื อง ที เมื องโกบอี ก เอลฮานั นบุ ตร
เศลาในอุ โมงค์ ของคี ช บิ ดาของ ชายยาอาเรโอเรกิ ม ชาวเบธเลพระองค์ เขาทั งหลายก็กระทํา เฮมได้ ฆ่ าน้ องชายโกลิอั ทชาวกัท
ตามทุ กอย่ างที กษั ตริ ย์ทรงสั งไว้ ผู้ มี หอกที มี ด้ ามโตเท่ าไม้ กระครั นต่ อมาพระเจ้ าก็ทรงสดับฟั ง พั นทอผ้ า
คําอธิษฐานเพื อแผ่ นดินนั น
20 มี ก ารรบกั น อี ก ที เมื อ งกั ท
(IL) พบญ RI:RK; R ซมอ K:Q; RI:Y (IR) I ซมอ IK:IL-IK (IS) ยชว Q:RO; IY:RY
(IO) กดว IK:RR, RY; ยชว IT:IS (IQ) R ซมอ IY:K; RL:O-IL; RR:RU; I พกษ II:KO
(IY) I พศด II:RU; RL:S-Y (IU) R ซมอ RK:RS; I พศด RL:T (RL) I พศด RL:O
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อั นเป็ นเมื องที มี ชายคนหนึ งรู ป ช่ วยของข้ าพระองค์ เจ้ าข้ า พระ
ร่ างใหญ่ โต มี น ิ วมื อข้ างละหก องค์ ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ รอด
นิ ว และนิ วเท้ าข้ างละหกนิ ว จากความทารุณ
รวมกั นยี สิ บสี น ิ ว เขาก็บั งเกิ ด 4ข้ าพเจ้ าร้ องทู ล ต่ อพระเยโฮแก่ คนยักษ์น ั นด้ วย
วาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรร21 เมื อเขาท้ าทายอิสราเอล โย- เสริ ญ และข้ าพเจ้ าจะได้ รั บการ
นาธานบุ ตรชายของชิ เมอี เชษฐา ช่ วยให้ พ้นจากศัตรูของข้ าพเจ้ า
ของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย
5 เมื อคลื นแห่ งความตายล้ อม
22 คนทั งสี น ี บั งเกิ ดแก่ คนยั กษ์ ข้ าพเจ้ า กระแสแห่ งคนอธรรม
ในเมืองกัท เขาทังหลายล้ มตาย ที ท่ วมทับข้ าพเจ้ าทํา ให้ ข้ าพเจ้ า
ด้ วยพระหั ตถ์ ของดาวิ ด และ กลัว
ด้ วยมื อของข้ าราชการของพระ 6 ความเศร้ าโศกแห่ งนรกอยู่
องค์
รอบตั วข้ าพเจ้ า บ่ วงแห่ งความ
ดาวิดแต่ งบทเพลง
ตายขัดขวางข้ าพเจ้ า
7ในยามทุ กข์ ใจข้ าพเจ้ าร้ องทู ล
แห่ งการช่ วยให้รอดพ้น
ในวั น ที พระเยโฮวาห์ ต่ อพระเยโฮวาห์ ข้ าพเจ้ าร้ องทู ล
ทรงช่ วยดาวิ ดให้ พ้ น ต่ อพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า พระองค์
จากมื อของศั ตรู ท ั งสิ นของพระ ทรงสดั บเสี ยงของข้ าพเจ้ าจาก
องค์ ท่ าน และให้ พ้ นจากพระ พระวิ หารของพระองค์ และ
หั ตถ์ ของซาอู ล ดาวิ ดก็ถวาย เสี ยงร้ องของข้ าพเจ้ ามาถึ งพระ
ถ้ อยคํา ของเพลงบทนี แด่ พ ระ กรรณของพระองค์
8แล้ วแผ่ นดิ นโลกก็สั นสะเทือน
เยโฮวาห์
2พระองค์ท่านตรัสว่ า "พระเย- และโคลงเคลง รากฐานของฟ้ า
โฮวาห์ ทรงเป็ นศิ ลา ป้ อมปรา- สวรรค์ ก ็ ห วั นไหวและสั นสะการ และผู้ ช่ วยให้ รอดพ้ นของ เทือน เพราะพระองค์ทรงกริ ว
9ควั นออกไปตามช่ องพระนาข้ าพเจ้ า
3 เป็ นพระเจ้ าซึ งทรงเป็ นศิ ล า สิ กของพระองค์ และเพลิ งผลาญ
ของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะวางใจใน ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระ
พระองค์ พระองค์ เป็ นโล่ และ องค์ ถ่ านก็ติดเปลวไฟนั น
เป็ นเขาแห่ งความรอดของข้ าพ- 10 พระองค์ ท รงโน้ ม ฟ้ าสวรรค์
เจ้ า เป็ นทีกาํ บังเข้ มแข็งและเป็ น ลงด้ วย และเสด็จลงมา ความ
ที ล ี ภั ยของข้ าพเจ้ า องค์ พระผู้ มื ด ทึ บอยู่ ใต้ พระบาทของพระ

22

(RI) I ซมอ IO:U; IQ:IL (RR) I พศด RL:Y (I) อพย IT:I; สดด IY (R) พบญ KR:S
(K) ปฐก IT:I; สดด U:U (O) สดด IIO:K (Q) อพย K:Q; สดด IIO:S; IRL:I
(Y) วนฉ T:S; โยบ RO:II (U) ฮบ IR:RU (IL) อพย RL:RI; อสย OS:I
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องค์
19 เขาขั ด ขวางข้ าพเจ้ าในวั นที
11 พระองค์ ท รงเครู บตนหนึ ง ข้ าพเจ้ าประสบหายนะ แต่ พระ
และทรงเหาะไป เออ เห็นพระ เยโฮวาห์ ท รงเป็ นที พั ก พิ ง ของ
องค์เสด็จโดยปี กของลม
ข้ าพเจ้ า
12 พระองค์ทรงกระทําความมืด 20 พระองค์ ทรงนําข้ าพเจ้ าออก
เป็ นพลั บพลาอยู่ รอบพระองค์ มายั งที กว้ างใหญ่ ด้ วย พระ
ที รวบรวมบรรดานํา และเมฆทึบ องค์ ทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอดพ้ น
แห่ งฟ้ า
เพราะพระองค์ ทรงยิ นดี ใน
13 ถ่ านลุ กเป็ นเพลิ ง จากความ ข้ าพเจ้ า
สุกใสข้ างหน้ าพระองค์
21 พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน
14 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ ก รางวั ลแก่ ข้ าพเจ้ าตามความ
ก้ องจากฟ้ าสวรรค์ และองค์ผ้ ู สูง ชอบธรรมของข้ าพเจ้ า พระองค์
สุ ด ก็เปล่ งพระสุ ร เสี ยงของพระ ทรงตอบแทนข้ าพเจ้ าตามความ
องค์
สะอาดแห่ งมือของข้ าพเจ้ า
15 และพระองค์ ท รงใช้ ลู ก ธนู 22 เพราะข้ าพเจ้ ารั ก ษาบรรดา
ของพระองค์ ออกมา ทํา ให้ เขา พระมรรคาของพระเยโฮวาห์
กระจายไป พระองค์ ทรงปล่ อย และไม่ ได้ พรากจากพระเจ้ าของ
ฟ้ าแลบและทําให้ เขาโกลาหล
ข้ าพเจ้ าอย่ างชั วร้ าย
16 แล้ วก็เห็นท้ องธาร รากฐาน 23 เพราะคํา ตั ด สิ น ทั งสิ นของ
ของพิ ภพก็ปรากฏแจ้ งตามการ พระองค์อยู่ ต่อหน้ าข้ าพเจ้ า และ
ขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ หั นจากกฎเกณฑ์
ลมพวยพุ่ งจากช่ องพระนาสิ ก ของพระองค์
ของพระองค์
24 ต่ อพระพักตร์พระองค์ข้าพ17 พระองค์ ทรงเอื อมมาจากที เจ้ าไร้ ตาํ หนิ และข้ าพเจ้ ารั กษา
สูงทรงจับข้ าพเจ้ า พระองค์ทรง ตั วไว้ ให้ พ้ นจากความชั วช้ าของ
ดึ ง ข้ าพเจ้ าออกมาจากนํา มาก ข้ าพเจ้ า
หลาย
25 เพราะฉะนั นพระเยโฮวาห์
18 พระองค์ ทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้ ทรงตอบแทนข้ าพเจ้ าตามความ
รอดพ้ นจากศั ต รู ที เข้ ม แข็ง ของ ชอบธรรมของข้ าพเจ้ า ตาม
ข้ าพเจ้ า จากบรรดาผู้ ที เกลี ยด ความสะอาดของข้ าพเจ้ าในสาย
ชั งข้ าพเจ้ า เพราะเขามีกาํ ลังมาก พระเนตรของพระองค์
กว่ าข้ าพเจ้ า
26 พระองค์ ทรงสํา แดงความ
(II) สดด ILS:K (IR) โยบ KO:RU (IS) สดด RU:K (IT) พบญ KR:RK (IO) อพย IT:Y
(IQ) สดด ISS:Q (IU) อสย IL:RL (RL) R ซมอ IT:RO; สดด KI:Y (RI) I ซมอ RO:RK
(RR) สดด IIU:K (RK) พบญ Q:IR (RS) อฟ I:S (RT) R ซมอ RR:RI (RO) มธ T:Q
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เมตตาต่ อผู้ ที เต็ม ไปด้ วยความ 34 พระองค์ ท รงกระทํา ให้ เท้ า
เมตตา พระองค์ ทรงสํา แดง ของข้ าพเจ้ าเหมื อนอย่ างตี น
พระองค์ ไ ร้ ตาํ หนิ ต่ อผู้ ที ไร้ ตาํ - กวางตั วเมี ย และทรงวางข้ าพหนิ
เจ้ าไว้ บนทีสูงของข้ าพเจ้ า
27 พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ 35 พระองค์ ทรงหั ดมื อของ
บริ สุ ทธิV ต่ อผู้ ที บริ สุ ทธิV พระ ข้ าพเจ้ าให้ ทาํ สงคราม แขนของ
องค์ ทรงสํา แดงพระองค์ เป็ น ข้ า พเจ้ าจึ งโก่ ง คั นธนู เหล็กกล้ า
ปฏิปักษ์ต่อผู้ ทีคดโกง
ได้
28 พระองค์ ทรงช่ วยประชาชนที 36 พระองค์ ประทานโล่ แห่ ง
ลําบากให้ รอดพ้ น แต่ พระองค์ ความรอดของพระองค์ ให้ ข้ า
ทอดพระเนตรผู้ ทียโสเพื อนําเขา พระองค์ และซึ งพระองค์ ทรง
ให้ ตาํ ลง
น้ อมพระทั ย ลงก็ ก ระทํา ให้ ข้ า
29 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ พระองค์เป็ นใหญ่ ข ึ น
องค์ ทรงเป็ นประที ปของข้ าพระ 37 พระองค์ ประทานที กว้ าง
องค์ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระ- ขวางสําหรั บเท้ าของข้ าพระองค์
ทําให้ ความมืดของข้ าพเจ้ าสว่ าง
เท้ าของข้ าพระองค์จึงไม่ พลาด
30 พ่ ะย่ ะค่ ะ ข้ าพระองค์ ตะลุ ย 38 ข้ าพระองค์ ไล่ ตามศั ต รู ของ
กองทัพได้ โดยพระองค์ โดยพระ ข้ าพระองค์และได้ ทาํ ลายเขาเสีย
เจ้ าของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ากระโดด และไม่ หั นกลั บจนกว่ าเขาถู ก
ข้ ามกําแพงได้
ผลาญเสียสิ น
31 ฝ่ ายพระเจ้ า พระมรรคาของ 39 ข้ าพระองค์ ผลาญเขา ข้ า
พระองค์ บริ สุ ทธิV หมดจด พระ พระองค์ แทงเขาทะลุ เขาจึ งไม่
วจนะของพระเยโฮวาห์ พิ สู จ น์ สามารถลุ ก ขึ นอี ก ได้ พ่ ะย่ ะ ค่ ะ
แล้ ว พระองค์ ทรงเป็ นดั งของ เขาล้ มลงใต้ เท้ าของข้ าพระองค์
บรรดาผู้ ทีวางใจในพระองค์
แล้ ว
32 เพราะผู้ ใดเป็ นพระเจ้ านอก 40 เพราะพระองค์ ทรงคาดเอว
จากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่ า ข้ าพระองค์ ไ ว้ ด้ วยกํา ลั งเพื อทํา
เป็ นศิลานอกจากพระเจ้ าของเรา สงคราม พระองค์ทรงกระทําให้
33 พระเจ้ าทรงเป็ นป้ อมเข้ ม พวกที ลุ กขึ นต่ อสู้ ข้าพระองค์ จม
แข็งของข้ าพเจ้ า และพระองค์ ลงใต้ ข้าพระองค์
ทรงทํา ให้ ทางของข้ าพเจ้ าสม- 41 พระองค์ ท รงโปรดประทาน
บูรณ์
คอของศั ต รู ของข้ าพระองค์ แก่
(RQ) ลนต RO:RK-RS (RY) สดด QR:IR (RU) สดด IIU:ILT (KL) R ซมอ T:O
(KI) พบญ KR:S; สดด IR:O (KR) อสย ST:T (KK) สดด RQ:I (KS) R ซมอ R:IY
(KQ) R ซมอ RR:RL (KU) มลค S:K (SL) สดด IY:KR; SS:T (SI) ปฐก SU:Y
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ข้ าพระองค์ บรรดาผู้ ที เกลี ยด แก้ แค้ นให้ แก่ ข้ าพระองค์ และ
ชั งข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ก ็ทาํ
นํา ชนชาติ ท ั งหลายลงให้ อยู่ ใต้
ลายเสีย
ข้ าพระองค์
42 เขามองหา แต่ ไม่ มี ใครช่ วย 49 ผู้ ทรงนํา ข้ า พระองค์ อ อกมา
ให้ รอดได้ เขาร้ องทู ลต่ อพระ จากศั ตรู ของข้ าพระองค์ พ่ะย่ ะเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ มิ ได้ ทรง ค่ ะ พระองค์ ทรงยกข้ าพระองค์
ตอบเขา
ให้ เหนื อผู้ ที ลุ กขึ นต่ อสู้ ข้ า พระ
43 ข้ าพระองค์ ทุ บตี เ ขาแหลก องค์ พระองค์ ทรงช่ วยข้ าพระ
ละเอี ยดอย่ างผงคลี ดิ น ข้ าพระ องค์ให้ รอดพ้ นจากคนทารุณ
องค์ เหยี ยบเขาลงเหมื อนโคลน 50 โอ
ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
ตามถนน และกระจายเขาออก เพราะเหตุ น ี ข้ าพระองค์ ขอขอบ
ไปทัว
พระคุ ณพระองค์ ในหมู่ ประ44 พระองค์ทรงช่ วยข้ าพระองค์ ชาชาติ ท ั งหลายและจะร้ องเพลง
ให้ รอดพ้ นจากการเกี ยงแย่ ง สรรเสริญพระนามของพระองค์
ประชาชนของข้ าพระองค์ พระ 51 พระองค์ ท รงเป็ นป้ อมแห่ ง
องค์ ท รงรั กษาข้ าพระองค์ ไ ว้ ให้ ความรอดแก่ ก ษั ต ริ ย์ ข องพระ
เป็ นหั วหน้ าของบรรดาประชา องค์ และทรงสําแดงความเมตชาติ ชนชาติทีข้าพระองค์ไม่ เคย ตาแก่ ผ้ ู ที ท รงเจิ มของพระองค์
รู้ จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์
แก่ ด าวิ ด และเชื อสายของท่ า น
45 ชนต่ างด้ าวจะมาจํา นนต่ อ เป็ นนิตย์"
ข้ าพระองค์ พอเขาได้ ยิ นถึ งข้ า
วาทะสุดท้ายของดาวิด
พระองค์ เขาก็ จะเชื อฟั งข้ าพระ
ต่ อไปนี เป็ นวาทะสุ ด
องค์
ท้ ายของดาวิ ด ดาวิ ด
46 ชนต่ างด้ าวเสียกําลังใจ และ บุ ตรชายเจสซีได้ กล่ าวและชายที
ตัวสั นออกมาจากทีกาํ บังของเขา ได้ รั บการแต่ งตั งขึ นให้ สู ง ได้
ทังหลาย
กล่ าว คื อผู้ ที ถู กเจิ มตั งไว้ ของ
47 พระเยโฮวาห์ ท รงพระชนม์ พระเจ้ าแห่ งยาโคบ นักแต่ งสดุดี
อยู่ และศิลาของข้ าพระองค์เป็ น อย่ างไพเราะของอิ สราเอล ได้
ที สรรเสริ ญ พระเจ้ าของศิ ลา กล่ าวดังนี ว่า
แห่ งความรอดของข้ าพระองค์ 2"โดยข้ าพเจ้ า พระวิญญาณของ
เป็ นทียกย่ อง
พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส พระวจนะ
48 พระเจ้ าเป็ นผู้ ทรงกระทําการ ของพระองค์ อยู่ ที ล ิ นของข้ าพ-

23

(SR) I ซมอ I:RY (SK) R พกษ IK:Q (SS) พบญ RY:IK (SO) I ซมอ IS:II
(SQ) R ซมอ RR:K (SY) I ซมอ RS:IR (SU) สดด ISL:I, S, II (TL) สดด TQ:Q
(TI) R ซมอ Q:IR-IO (I) I ซมอ IO:IR-IK (R) มธ RR:SK; R ปต I:RI
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หน้ า 695
R ซามู เอล RK
เจ้ า
บังคับบัญชา คืออาดีโนคนเอส3พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอลทรงลั น นี ย์ ท่ านเหวี ยงหอกเข้ าแทงคน
พระวาจา ศิ ลาแห่ งอิ สราเอลได้ แปดร้ อยคนซึ งเขาได้ ฆ่ าเสี ยใน
ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า `ผู้ ทีปกครอง ครั งเดียว
มนุ ษย์ ต้ องเป็ นคนชอบธรรมคื อ 9ในจํานวนวีรบุรุษสามคน คนที
ปกครองด้ วยความยํา เกรงพระ รองคนนั นมา คื อเอเลอาซาร์
เจ้ า
บุ ตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท่ าน
4 เขาทอแสงเหมื อนแสงอรุ ณ อยู่ กั บดาวิ ดเมื อเขาทั งหลายได้
เมื อดวงอาทิตย์ ข ึ น คื อรุ่ งเช้ าที พู ดหยามคนฟี ลิ สเตี ยซึ งชุ มนุ ม
ไม่ มี เมฆ ซึ งเมื อภายหลั งฝน กั นที นั นเพื อสู้ รบ และคนอิ สกระทําให้ หญ้ างอกออกจากดิน'
ราเอลก็ถอยทัพ
5ถึ งแม้ ว่ า วงศ์ วานของข้ าพเจ้ า 10 ท่ านได้ ลุ ก ขึ นฆ่ า ฟั น คนฟี ไม่ เ ป็ นเช่ น นั นกั บพระเจ้ าแล้ ว ลิ สเตี ยจนมื อของท่ านเมื อยล้ า
แต่ พระองค์ ยังทรงกระทําพันธ- มื อ ของท่ า นเป็ นเหน็ บแข็ ง ติ ด
สั ญญาเนื องนิ ตย์ กั บข้ า พเจ้ าไว้ ดาบ ในวันนั นพระเยโฮวาห์ ทรง
อั นเป็ นระเบี ยบทุ กอย่ างและ กระทํา ให้ ได้ ชั ยชนะอย่ า งใหญ่
มั นคง เพราะนี เป็ นความรอด หลวง ทหารก็กลั บตามท่ านมา
และความปรารถนาทั งสิ นของ เพื อปล้ นข้ าวของเท่านั น
ข้ าพเจ้ า ถึ งแม้ ว่ าพระองค์ ไม่ 11 รองท่านมาคื อชั มมาห์ บุตร
ทรงกระทําให้ เจริญขึ น
ชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟี ลิสเตีย
6แต่ คนอั น ธพาลก็เ ป็ นเหมื อน มาชุ มนุ มกั นเป็ นกองทหาร
หนามทีต้องผลักไสไป เพราะว่ า เป็ นที ที มี พ ื นดิ นผื น หนึ งมี ถั ว
จะเอามือหยิบก็ไม่ ได้
แดงเต็มไปหมด พวกพลก็หนี
7แต่ คนทีแตะต้ องมันต้ องมีอา- คนฟี ลิสเตียไป
วุธทีทาํ ด้ วยเหล็กและมีด้ามหอก 12 แต่ ท่ า นยื นมั นอยู่ ท่ ามกลาง
และต้ องเผาผลาญเสี ยให้ ส ิ นเชิ ง พื นดินผืนนั น และป้ องกันทีดิน
ด้ วยไฟในทีเดียวกัน"
นั นไว้ และฆ่ าฟั นคนฟี ลิ สเตี ย
วีรบุ รุษของดาวิด
และพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ทรงประทานชั ยชนะอย่ างใหญ่ หลวง
(I พศด II:IL-SQ)
8ต่ อไปนี เป็ นชื อวี ร บุ รุ ษที ด า- 13 ในพวกทหารเอกสามสิ บคน
วิ ดทรงมี อยู่ คื อคนทั คโมนี ผ้ ู มี นั นมี สามคนที ลงมา และได้ มา
ตําแหน่ งสู ง เป็ นหั วหน้ าพวกผู้ หาดาวิดทีถาํ อดุ ลลัมในฤดู เกี ยว
(K) อพย IY:RI; พบญ KR:S (S) สดด YU:KO; อสย OL:I (T) R ซมอ Q:IR; สดด YU:RU
(U) I พศด II:IR; RQ:S (IL) วนฉ Y:S; I ซมอ KL:RS-RT (II) I พศด II:IK-IS
(IK) I ซมอ RR:I; R ซมอ T:IY; I พศด II:IT
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R ซามู เอล RK
หน้ า 696
ข้ าว มี คนฟี ลิ สเตี ยกองหนึ งตั ง ที สุ ดในสามคนนั นมิ ใช่ หรื อ
ค่ ายอยู่ ในหุ บเขาเรฟาอิม
ฉะนั นได้ เป็ นผู้ บังคั บบั ญชาของ
14 คราวนั นดาวิ ด ประทั บในที เขา แต่ ท่ านไม่ มี ยศเท่ ากั บสาม
กําบั งเข้ มแข็ง และทหารประจํา คนแรกนั น
ป้ อมของฟี ลิ สเตี ยก็อยู่ ที เบธเล- 20 เบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดา
เฮม
เป็ นบุ ต รชายของคนแข็ ง กล้ า
15 ดาวิ ดตรั สด้ วยความอาลั ยว่ า แห่ งเมื องขั บเซเอล เป็ นคน
"โอ ใครหนอจะส่ งนํา จากบ่ อที ประกอบมหกิจ ท่านได้ ฆ่าคนดุจ
เบธเลเฮมซึ งอยู่ ข้ างประตู เมื อง สิงโตของโมอับเสียสองคน ท่าน
มาให้ เราดื มได้ "
ได้ ลงไปฆ่ าสิ งโตที ในบ่ อในวั นที
16 ทแกล้ วทหารสามคนนั นก็ หิ มะตกด้ วย
แหกค่ ายคนฟี ลิสเตียเข้ าไป ตัก 21 ท่ านได้ ฆ่ าคนอี ยิปต์ คนหนึ ง
นํา ที บ่ อเบธเลเฮมซึ งอยู่ ข้ าง เป็ นชายรู ปร่ างงาม คนอี ยิ ปต์
ประตูเมือง นํามาถวายแด่ ดาวิด นั นถื อหอกอยู่ แต่ เบไนยาห์ ถือ
แต่ ดาวิ ด หาทรงดื มนํา นั นไม่ ไม้ เท้ า ลงไปหาเขาและแย่ ง เอา
พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่ หอกมาจากมือของคนอี ยิปต์ คน
พระเยโฮวาห์
นั น และฆ่ าเขาตายด้ วยหอกของ
17 และตรั สว่ า "โอ ข้ าแต่ พระ เขาเอง
เยโฮวาห์ ซึ งข้ าพระองค์จะกระ- 22 เบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดา
ทําเช่ นนี ก็ขอให้ ห่างไกลจากข้ า ได้ กระทํา กิ จเหล่ านี และได้
พระองค์ นี คือโลหิ ตของผู้ ที ไป ชื อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั น
มาด้ วยการเสี ยงชี วิตของเขามิ ใช่ 23 ท่ า นมี ชื อเสี ยงโด่ งดั ง กว่ า
หรื อ" เพราะฉะนั นพระองค์ หา สามสิ บคนนั น แต่ ท่ านไม่ มี ยศ
ทรงดื มไม่ ทแกล้ วทหารทังสาม เท่ากับสามคนแรกนั น และดาได้ กระทําสิ งเหล่ านี
วิ ด ก็ ท รงแต่ ง ท่ านให้ เป็ นผู้ บั ง
18 ฝ่ ายอาบี ชั ยน้ องชายของโย- คับบัญชาทหารรักษาพระองค์
อาบบุ ตรชายนางเศรุ ยาห์ เป็ น 24 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบ
หั วหน้ าของทั งสามคนนั น ท่ าน เป็ นคนหนึ งในสามสิ บคนนั น
ได้ ยกหอกต่ อ สู้ ทหารสามร้ อย เอลฮานั นบุ ตรชายของโดโดชาว
คน และฆ่ าตายสิ น และได้ รั บ เบธเลเฮม
ชื อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั น
25 ชั มมาห์ ชาวเมืองฮาโรด เอ19 ท่านเป็ นผู้ ทีมี ชื อเสียงโด่ งดัง ลีคาชาวเมืองฮาโรด
(IS) I ซมอ RR:S-T (IQ) ลนต IQ:IL (IY) R ซมอ RI:IQ; I พศด II:RL
(RL) อพย IT:IT; ยชว IT:RI (RK) R ซมอ Y:IY; RL:RK
(RS) R ซมอ R:IY; I พศด RQ:Q (RT) I พศด II:RQ
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26 เฮเลสคนเปเลท อิ ราบุ ตร สิบเจ็ดคนด้ วยกัน
ชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา
ความหยิงนําดาวิด
27 อาบี เยเซอร์ ชาวเมื องอานาไปสู่ ความบาป
โธท เมบุนนัยคนหุ ชาห์
(I พศด RI:I-O)
28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัย
พระพิ โรธของพระเยชาวเนโทฟาห์
โฮวาห์ ได้ เกิ ดขึ นต่ อ
29 เฮเลบบุตรชายบาอานาห์ ชาว อิ สราเอลอี ก เพื อทรงต่ อสู้ เขา
เนโทฟาห์ อิ ททั ยบุ ตรชายรี บั ย ทั งหลายจึ งทรงดลใจดาวิ ดตรั ส
ชาวกิเบอาห์ แห่ งคนเบนยามิน
ว่ า "จงไปนั บคนอิ สราเอลและ
30 เบไนยาห์ ชาวปิ ราโธน ฮิดดัย คนยูดาห์ "
ชาวลําธารกาอัช
2กษัตริย์จึงรับสั งโยอาบ แม่ ทัพ
31 อาบี อั ลโบน คนอารบาห์ ซึ งอยู่ กั บพระองค์ ว่า "จงไปทั ว
อัสมาเวทชาวบาฮูริม
อิ สราเอลทุ กตระกู ลตั งแต่ เมื อง
32 เอลียาบาชาวชาอั ลโบน โย- ดานถึงเบเออร์เชบา และท่านจง
นาธานซึ งเป็ นคนหนึ งในบรรดา นับจํานวนประชาชน เพื อเราจะ
บุตรชายของยาเชน
ได้ ทราบจํา นวนรวมของประชา
33 ชั มมาห์ ชาวฮาราร์ อาหิ ยั ม ชน"
บุตรชายของชาราร์คนฮาราร์
3แต่ โยอาบกราบทู ล กษั ต ริ ย์ ว่ า
34 เอลี เฟเลทบุ ตรชายอาหั สบั ย "ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
บุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอ- พระองค์ ทรงให้ มี ประชาชนเพิ ม
ลี อั มบุ ตรชายอาหิ โธเฟลชาวกิ - ขึ นอี กร้ อยเท่ าของที มี อยู่ ขอ
โลห์
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาว ทรงทอดพระเนตรเห็น แต่ ไฉน
อาราบ
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
36 อิ กาลบุ ตรชายนาธั นชาวโศ- จึงพอพระทัยในเรื องนี "
บาห์ บานีคนกาด
4 แต่ โยอาบและผู้ บั งคั บบั ญชา
37 เศเลกคนอั มโมน นาหะรั ย กองทัพก็ต้ องยอมจํานนต่ อพระ
ชาวเบเอโรท คนถือเครื องอาวุธ ดํา รั สของกษั ตริ ย์ โยอาบกั บ
ของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์
บรรดาผู้ บั ง คั บบั ญชาของกอง
38 อิ ราคนอิ ทไรต์ กาเรบคน ทั พ จึ งออกไปจากพระพั กตร์
อิทไรต์
กษั ตริ ย์ เพื อจะนั บประชาชน
39 อุ รีอาห์ คนฮิ ตไทต์ รวมสาม อิสราเอล

24

(KL) วนฉ R:U (KK) R ซมอ RK:II (KS) R ซมอ II:K (KO) R ซมอ Y:K
(KY) R ซมอ RL:RO (KU) R ซมอ II:K, O (I) กดว RO:R
(R) วนฉ RL:I; ยรม IQ:T (K) พบญ I:II
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5 เขาทั งหลายข้ ามแม่ นาํ จอร์ - วาห์ แต่ บัดนี ขอพระองค์ทรง
แดนไปและตั งค่ ายในเมื องอา- ให้ อภั ยความชั วช้ าของผู้ รั บใช้
โรเออร์ ด้ านขวาของเมื องที ต ั ง ของพระองค์ เพราะข้ าพระองค์
อยู่ กลางแม่ นาํ กาดไปทางยา- กระทําการอย่ างโง่ เขลามาก"
เซอร์
11 และเมื อดาวิ ดทรงลุ กขึ นใน
6แล้ วเขาทั งหลายก็ มายั งกิ เล- ตอนเช้ า พระวจนะของพระเยอาดและมาถึ ง แผ่ นดิ น ตะทิ ม - โฮวาห์ ก ็ มายั งกาดผู้ พยากรณ์ ผ้ ู
โหดฉิ และเขาทั งหลายมาถึ ง ทํานายของดาวิดว่ า
เมื องดานยาอั นอ้ อมไปยั งเมื อง 12 "จงไปบอกดาวิดว่ า พระเยไซดอน
โฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า `เราเสนอเจ้ า
7 และมาถึ ง ป้ อมปราการเมื อ ง สามประการ จงเลื อกเอาประไทระ และทัวทุ กหั วเมืองของคน การหนึ งเพื อเราจะได้ กระทํา ให้
ฮี ไวต์ และของคนคานาอัน และ แก่ เจ้ า'"
เขาออกไปยังภาคใต้ ของยูดาห์ ที 13 กาดจึ งเข้ าเฝ้ าดาวิ ดและ
เมืองเบเออร์เชบา
กราบทู ลพระองค์ว่า "จะให้ เกิด
8เมื อเขาไปทั วแผ่ นดิ นนั นแล้ ว กั น ดารอาหารในแผ่ นดิ น ของ
เขาจึ งมายั งกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื อ พระองค์ส ิ นเจ็ดปี หรือ หรือพระ
สิ นเก้ าเดือนกับยี สิบวัน
องค์จะยอมหนี ศัตรู ส ิ นเวลาสาม
9และโยอาบก็ถวายจํานวนประ- เดือนด้ วยเขาไล่ ติดตาม หรือจะ
ชาชนทีนับได้ แด่ กษัตริย์ ในอิส- ให้ โรคระบาดเกิ ดขึ นในแผ่ นดิ น
ราเอลมี ทหารแข็งกล้ าแปดแสน ของพระองค์ส ิ นสามวัน บัดนี ขอ
คนผู้ ซึ งชั กดาบ และคนยู ดาห์ มี พระองค์ทรงตรึกตรอง และตัด
ห้ าแสนคน
สิ นในพระทั ยว่ า จะให้ คํา ตอบ
ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์
ประการใด เพื อข้ าพระองค์ จะ
นํา กลั บไปกราบทู ล พระองค์ ผ้ ู
ของพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ ข้าพระองค์มา"
(I พศด RI:Q-IQ)
10 เมื อได้ นั บ จํา นวนคนเสร็ จ 14 ดาวิ ดจึงตรั สกับกาดว่ า "เรา
แล้ วพระทั ยของดาวิ ดก็ โทมนั ส มี ความกระวนกระวายมาก ขอ
และดาวิดกราบทู ลต่ อพระเยโฮ- ให้ เราทั งหลายตกเข้ าไปอยู่ ใน
วาห์ ว่ า "ข้ าพระองค์ ได้ กระทํา พระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์
บาปใหญ่ ยิ งในสิ งซึ งข้ าพระองค์ เพราะพระกรุ ณ าคุ ณของพระ
ได้ กระทํานี โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- องค์ ใหญ่ ยิ งนั ก แต่ ขออย่ าให้
(T) กดว KR:I, K; พบญ R:KO (O) ยชว IU:RY, SQ; วนฉ IY:RY-RU
(Q) ยชว II:K; IU:RU; วนฉ K:K (U) I พศด RI:T (IL) I ซมอ IO:U; RS:T
(II) I ซมอ U:U; RR:T (IK) I พศด RI:IR; อสค IS:RI (IS) สดด TI:I; ILK:Y
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เราตกเข้ าไปในมื อ ของมนุ ษ ย์ แด่ พระเยโฮวาห์ บนลานนวดข้ าว
เลย"
ของอาราวนาห์ คนเยบุส"
15 ดั ง นั นพระเยโฮวาห์ จึ ง ทรง 19 ดาวิ ด ก็ เ สด็ จ ขึ นไปตามคํา
ให้ โรคระบาดเกิ ด ขึ นในอิ สรา- ของกาดตามที พระเยโฮวาห์ ทรง
เอลตั งแต่ เ วลาเช้ าจนสิ นเวลา บัญชา
กําหนด และประชาชนทีตายตั ง 20 เมื ออาราวนาห์ มองลงมา
แต่ เมื อ งดานถึ งเบเออร์ เชบามี เห็นกษัตริย์และข้ าราชการขึ นมา
เจ็ดหมื นคน
หาตน อาราวนาห์ กอ็ อกไปถวาย
16 และเมื อทู ตสวรรค์ ยื นมื อ บังคมกษัตริย์ซบหน้ าลงถึงดิน
ออกเหนื อกรุ ง เยรู ซ าเล็ มจะทํา 21 และอาราวนาห์ ก ราบทู ล ว่ า
ลายเมื องนั น พระเยโฮวาห์ ทรง "ไฉนกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ า
กลับพระทัยในเหตุร้ายนั น ตรัส พระองค์ จึ ง เสด็ จ มาหาผู้ รั บใช้
สั งทู ตสวรรค์ ผู้ กํา ลั งทํา ลาย ของพระองค์" ดาวิดตรัสว่ า "มา
ประชาชนว่ า "พอแล้ ว ยับยั งมือ ซื อลานนวดข้ าวจากท่าน เพื อจะ
ของเจ้ าได้ " ส่ วนทู ตสวรรค์ ของ สร้ างแท่ นบู ชาถวายแด่ พระเยพระเยโฮวาห์ ก็ อ ยู่ ที ลานนวด โฮวาห์ เพื อโรคร้ ายจะได้ ระงั บ
ข้ าวของอาราวนาห์ คนเยบุส
เสียจากประชาชน"
17 เมื อดาวิ ดทอดพระเนตรทู ต 22 อาราวนาห์ จึ งกราบทู ลดาวิ ด
สวรรค์ ผ้ ู กํา ลั งสั ง หารประชาชน ว่ า "ขอกษั ตริ ย์เจ้ านายของข้ า
นั นพระองค์ กราบทู ลพระเยโฮ- พระองค์ จงรั บสิ งที พระองค์ ทรง
วาห์ ว่ า "ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ ได้ เห็นชอบขึ นถวาย ดูเถิด ที นี มี
กระทําบาปชั วร้ ายแล้ ว แต่ บรร- วัวสําหรับทําเครื องเผาบูชา และ
ดาแกะเหล่ านี เขาได้ กระทําอะ- เลื อนนวดข้ าวกั บแอกสําหรั บวั ว
ไร ขอพระหั ตถ์ของพระองค์อยู่ เป็ นฟื น"
เหนื อ ข้ าพระองค์ และวงศ์ วาน 23 ของทั งสิ นนี อาราวนาห์ ดุ จ
บิดาของข้ าพระองค์เถิด"
กษัตริย์ขอถวายแด่ กษัตริย์ และ
ดาวิดทรงซื& อ
อาราวนาห์ กราบทู ล กษั ต ริ ย์ ว่ า
"ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ลานนวดข้าว
พระองค์จงโปรดปรานพระองค์"
(I พศด RI:IY-KL)
18 ในวั น นั นกาดก็ เ ข้ ามาเฝ้ า 24 แต่ ก ษั ต ริ ย์ ต รั สกั บอาราวดาวิด กราบทู ลพระองค์ว่า "ขอ นาห์ ว่ า "หามิ ได้ แต่ เราจะขอ
เสด็จขึ นไปสร้ างแท่ นบู ชาถวาย เสียเงิ นซื อจากท่าน เราจะถวาย
(IT) I พศด RI:IS (IO) ปฐก O:O; อพย IR:RK (IQ) R ซมอ Q:Y; I พศด RI:IQ
(IY) I พศด RI:IY (RI) ปฐก RK:Y-IO; กดว IO:SY, TL
(RR) I ซมอ O:IS; I พกษ IU:RI (RK) อสค RL:SL-SI (RS) I พศด RI:RS-RT
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เครื องเผาบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ทีนั น และ
พระเจ้ าของเราโดยที เราไม่ เสี ย ถวายเครื องเผาบู ช ากั บเครื อง
ค่ าอะไรเลยนั นไม่ ได้ " ดาวิ ดจึ ง สั นติ บู ชา พระเยโฮวาห์ ทรง
ทรงซื อลานนวดข้ าวกั บวั วเป็ น สดั บฟั งคําอธิ ษฐานเพื อแผ่ นดิ น
เงินห้ าสิบเชเขล
นั น และโรคร้ ายก็ระงับเสียจาก
25 ดาวิ ด ก็ ท รงสร้ างแท่ น บู ช า อิสราเอล

(RT) R ซมอ RI:IS; RS:RI
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