า 638
ซามูเอลหนฉบั
บที่สอง
ดาวิดประหารชีวิต
คนที่ ฆาซาอูล
อยู มาหลังจากที่ ซาอูลสิ้ นพระ
ชนมแลว เมื่ อดาวิดกลับจาก
การฆ าฟ นคนอามาเลข ดาวิ ด
พักอยู ที่ ศิกลากไดสองวัน
2พอถึ งวันที่ สาม ดูเถิด มี ชาย
คนหนึ่ งมาจากค า ยของซาอู ล
สวมเสื้ อผ าขาดและมี ผงคลี ดิ น
อยู บนศีรษะ เมื่ อเขามาถึงดาวิด
ก็ ซบหน าลงถึ งดิ น กระทําความ
เคารพ
3ดาวิ ดถามเขาว า "เจ ามาจาก
ไหน" เขาตอบทานวา "ขาพเจา
รอดมาจากคายอิสราเอล"
4ดาวิ ดถามเขาว า "ขอบอกฉั น
หนอยวา เหตุการณเปนไปอยาง
ไรบาง" และเขาตอบวา "ประชาชนหนี จากการรบไปแล ว มี
คนล มและถึ งความตายมากมาย
ซาอู ล และโยนาธานราชโอรสก็
สิ้ นพระชนมดวย"
5 ดาวิ ด จึ งถามชายหนุ ม ที่ บอก
นั้ นว า "เจ าทราบได อย างไรว า
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของ
ทานสิ้ นพระชนม"
6 ชายหนุ มผู ที่ บอกท า นนั้ นจึ ง
ตอบว า "บั งเอิ ญข าพเจ ามาที่ ภู
เขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืน
พิ งหอกของพระองค อยู และดู
เถิ ด รถรบและทหารม าก็ ใกล

1

พระองคเขามา
7เมื่ อพระองค ทรงเหลี ยวมาแล
เห็นขาพเจ า พระองค ตรัสเรียก
ขาพเจา และขาพเจาทู ลตอบวา
`ขาพระองคอยู ที่ นี่ พะยะคะ'
8 พระองค ต รั ส ถามข า พเจ า ว า
`เจ าคื อใคร' ข าพเจ าทู ลตอบ
พระองควา `ขาพระองคเปนคน
อามาเลข'
9 พระองค ต รั สสั่ งข าพเจ าว า
`จงมายื น ข า งเราและฆ าเราเสี ย
เราทนทุ กข ทรมานมาก เพราะ
ชีวิตของเรายังอยู '
10 ข าพเจ าจึ งเข าไปยื นข างพระ
องค และประหารพระองค เสี ย
เพราะข าพเจ าแน ใจว า เมื่ อพระ
องค ทรงล มแล ว ก็ จะไม ดํารง
พระชนม ได อี ก และข าพเจ าก็
ถอดมงกุ ฎซึ่ งอยู บนพระเศี ยร
และกํ า ไลซึ่ งอยู ที่ พระกรและ
ข าพเจ าก็ นํามาที่ นี่ เพื่ อมอบแด
เจานายของขาพเจา"
11 แล วดาวิ ด ฉี ก เสื้ อของท า น
และทุ กคนที่ อยู กั บท านก็ กระทํา
เชนเดียวกัน
12 และเขาทั้ งหลายไว ทุ กข และ
ร องไห และอดอาหารอยู จนเวลา
เย็น ใหซาอูล และโยนาธานราช
โอรส และประชาชนของพระเยโฮวาห และวงศ วานอิ สราเอล
เพราะเขาทั้ งหลายต อ งล ม ตาย

(1) 1 ซมอ 30:1; 31:6, 17, 26 (2) 1 ซมอ 4:12; 25:33; 2 ซมอ 4:10
(4) 1 ซมอ 31:2-3 (6) 1 ซมอ 31:1-4 (10) วนฉ 9:54; 2 พศด 11:12
(11) 2 ซมอ 3:31; 13:31 (12) 1 ซมอ 31:13; 2 ซมอ 3:31; 6:21
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หนา 639
2 ซามูเอล 1
ดวยดาบ
หนอ
13 และดาวิ ดถามคนหนุ มที่ 20 อย าบอกเรื่ อ งนี้ ในเมื องกั ท
บอกท านว า "เจ ามาจากไหน" อยาประกาศเรื่ องนี้ ในถนนเมือง
เขาตอบว า "ข าพเจ าเป นบุ ตร เอชเคโลน เกรงว าบุ ตรสาวคน
ของคนตางดาว ผู เปนคนอามา- ฟ ลิ สเตี ยจะร าเริ ง เกรงว าบุ ตร
เลข"
สาวของผู ที่ มิ ได เข าสุ หนั ตจะลิ ง
14 ดาวิดถามเขาวา "ทําไมเจามิ โลด
ได เกรงกลั วในการที่ ยื่ นมื อออก 21 เทื อกเขากิ ลโบอาเอ ย ขอ
ทําลายผู ที่ พระเยโฮวาห ทรงเจิ ม อย ามี น้ําค างหรื อฝนบนเจ าหรื อ
ไว"
ทุ งนาที่ ให ของถวาย เพราะ
15 แล วดาวิ ดก็ เ รี ยกคนหนึ่ งใน วาที่ นั่ นโลของวีรบุรุษถูกทอดทิ้ ง
หมู ชายหนุ มเขามาบอกวา "ไปซิ แล ว โล ของซาอู ลเหมื อนกั บว า
ฆ าเขาเสี ย" และเขาก็ ฆาชายคน พระองคมิไดเจิมไวดวยน้ํามัน
นั้ นตาย
22 คั นธนู ของโยนาธานมิ ได หั น
16 ดาวิ ดกล าวแก ชายนั้ นว า กลั บมาจากโลหิ ตของผู ที่ ถู กฆ า
"ให โลหิ ต ของเจ า ตกบนศี ร ษะ จากไขมั นของผู ที่ มี กําลั ง และ
ของเจ าเอง เพราะปากของเจ า ดาบของซาอู ลก็ มิ ได กลั บมา
เป นพยานปรั กปรําตั วเจ าเองว า เปลา
`ข าพเจ าได ฆ าผู ที่ พระเยโฮวาห 23 ซาอู ลและโยนาธานเป นที่ รั ก
ทรงเจิมไว'"
และน า รั กเมื่ อ ทรงพระชนม อยู
ดาวิดไวทุกขเพื่ อซาอูล
และเมื่ อมรณาแล วทั้ งสองไม
แยกจากกัน ทั้ งสองก็เร็วกวานก
และโยนาธาน
17 ดาวิ ดก็ ครวญคร่ํ า ตามคํ า อินทรี ทั้ งสองแข็งแรงกวาสิงโต
คร่ํา ครวญต อไปนี้ เพื่ อซาอู ล 24 บุ ต รสาวของอิ ส ราเอลเอ ย
จงรองไหเพื่ อซาอูล ผู ทรงประและโยนาธานราชโอรส
18 (และท านกล าวว า ควรจะ ดั บเจ า อย า งโอ อ าด วยผ าสี แดง
สอนคนยู ดาห ใ ห รู จั ก ใช คั นธนู เข ม และผู ทรงประดั บอาภรณ
ดูเถิด คําคร่ําครวญนั้ นบันทึกไว ทองคําเหนือเครื่ องแตงกายของ
เจา
ในหนังสือยาชาร) วา
19 "ศั ก ดิ์ ศรี ข องอิ ส ราเอลถู ก 25 วี รบุ รุ ษก็ ล มลงเสี ยแล วหนอ
ประหารเสี ยแล วบนที่ สู งของ ทามกลางศึกสงคราม โอ โยนาท าน วี รบุ รุ ษก็ ล มตายเสี ยแล ว ธาน ท านถู กสั งหารอยู บนที่ สู ง
(14) กดว 12:8; 1 ซมอ 24:6 (15) 2 ซมอ 4:10, 12 (16) 1 ซมอ 26:9; ลก 19:22
(18) ยชว 10:13; 1 ซมอ 31:3 (19) 2 ซมอ 1:27 (20) อพย 15:20; 1 ซมอ 31:4
(21) วนฉ 5:23; 1 ซมอ 10:1; 31:1 (22) 1 ซมอ 18:4 (23) วนฉ 14:18; 1 ซมอ 31:2
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2 ซามูเอล 1, 2
หนา 640
ของทาน
วงศ วานยู ดาห เมื่ อมี คนมาทู ล
26 พี่ โยนาธานเอย ขาพเจาเปน ดาวิ ดว า "ชาวยาเบชกิ เลอาด
ทุ กข เพื่ อท าน ท านเป นที่ ชื่ นใจ เปนผู ที่ ฝงพระศพซาอูลไว"
ของข าพเจ ามาก
ความรั ก
ดาวิดยกยองคนที่ ฝง
ของท านที่ มี ตอขาพเจานั้ นประพระศพซาอูลไว
หลาดเหลื อยิ่ งกว าความรั กของ 5ดาวิ ดก็ มี รั บสั่ งให ผู สื่ อสารไป
สตรี
หาชาวยาเบชกิเลอาดนั้ น พูดกับ
27 วี รบุ รุ ษก็ ล มลงเสี ยแล วหนอ เขาวา "ขอพระเยโฮวาหทรงอําและเครื่ องยุ ทโธปกรณ ก็ พิ นาศ นวยพระพรแกทานทั้ งหลาย ใน
ไป"
การที่ ท า นทั้ งหลายได สํ า แดง
คนยูดาหเจิมตั้ งดาวิดไว
ความเมตตาอย างนี้ ต อซาอู ลเจ า
เปนกษัตริยที่เฮโบรน
นายของทาน และไดฝ งพระศพ
ครั้ นเรื่ องนี้ สิ้ นไปแล ว ดา- พระองคไว
วิ ดจึ งทู ล ถามพระเยโฮวาห 6บั ดนี้ ขอพระเยโฮวาห ทรงสําว า "สมควรที่ ขาพระองค จะขึ้ น แดงความกรุ ณ าและความจริ ง
ไปยั งหัวเมืองหนึ่ งหัวเมืองใดใน แก ท าน และข าพเจ าจะกระทํา
ยู ดาห หรื อไม " และพระเยโฮ- ความดี ต อท านทั้ งหลายเพราะ
วาห ตรั สตอบท านว า "จงขึ้ นไป ทานไดกระทําการนี้
เถิ ด" ดาวิ ดทู ลว า "ควรที่ ข า 7เพราะฉะนั้ น บั ดนี้ ขอให มื อ
พระองคจะขึ้ นไปที่ ใด" พระองค ของท านทั้ งหลายเข มแข็ ง และ
ตรัสวา "เมืองเฮโบรน"
ขอให ท านกล าหาญเถิ ด เพราะ
2ดาวิ ดจึ งขึ้ นไปที่ นั้ นพร อมกั บ ว าซาอู ลเจานายของท านสิ้ นพระ
ภรรยาทั้ งสองของท า นด วยคื อ ชนมเสียแลว และวงศวานยูดาห
อาหิ โนอั มชาวยิ สเรเอลและอา- ได เจิ มตั้ งข าพเจ าไว เป นกษั ตริ ย
บี ก ายิ ลภรรยาของนาบาลชาว เหนือเขาทั้ งหลาย"
คารเมล
ราชโอรสของซาอูล
3 และดาวิ ดก็ นํ า คนที่ อยู กั บ
ครอบครองเหนืออิสราเอล
ท านขึ้ นไป ทุกคนพาครอบครั ว 8ฝ ายอั บเนอร บุตรชายเนอร แม
ไปดวย และเขาทั้ งหลายก็อยู ใน ทั พของกองทั พซาอู ลได พาอิ ชหัวเมืองของเฮโบรน
โบเชทราชโอรสของซาอู ลขามไป
4 และคนยู ด าห ก็ พากั น มาเจิ ม ที่ เมืองมาหะนาอิม
ตั้ งดาวิ ด ไว เ ป น กษั ต ริ ย เ หนื อ 9 และได ส ถาปนาท า นให เ ป น

2

(26) 1 ซมอ 18:1-4 (27) 2 ซมอ 1:19, 25 (1) วนฉ 1:1 (2) 1 ซมอ 25:42-43; 30:5
(3) 1 พศด 12:1 (4) 1 ซมอ 16:13; 30:26; 31:11-13 (5) นรธ 2:20; 3:10
(6) 2 ทธ 1:16, 18 (8) 1 ซมอ 14:50; 2 ซมอ 17:24 (9) ยชว 22:9; วนฉ 1:32
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หนา 641
2 ซามูเอล 2
กษัตริยเหนือเมืองกิเลอาด และ ฝายเบนยามินและฝายอิ ชโบเชท
คนอาเชอร และคนยิ สเรเอล ราชโอรสของซาอู ลมี สิ บสองคน
และคนเอฟราอิม และคนเบน- และข าราชการทหารของดาวิ ดก็
ยามิน และคนอิสราเอลทั้ งหมด
มีสิบสองคน
10 เมื่ อ อิ ชโบเชทราชโอรสของ 16 ต างก็ จั บศี รษะคู ต อสู และ
ซาอู ลเริ่ มปกครองเหนื ออิ สรา- ป ก ดาบเข า ที่ สี ข า งของคู ต อ สู
เอลนั้ นมี พระชนมายุ สี่ สิ บพรร- ลมตายดวยกันหมด เขาจึงเรียก
ษา ทรงครอบครองอยู สองป แต ที่ นั่ นว า เฮลขั ทฮั สซู ริ ม ซึ่ งอยู
วงศวานยูดาหก็ติดตามดาวิด
ในกิเบโอน
11 เวลาที่ ดาวิ ดทรงเป นกษั ตริ ย 17 การสู รบในวั นนั้ นดุ เดื อดยิ่ ง
เหนื อวงศ วานยู ดาห ในเฮโบรน นัก อับเนอรและพวกคนอิสรานั้ นเป นจํ า นวนเจ็ ดป กั บหก เอลก็ พ ายแพ ต อหน าข าราชการ
เดือน
ทหารของดาวิด
การสู รบระหวางคนของดาวิด
18 บุ ตรชายทั้ งสามของนางเศรุ ยาห ก็ อยู ที่ นั่ น คื อ โยอาบ
กับคนของอิชโบเชท
12 อั บเนอร บุ ต รชายเนอร และ อาบี ชั ย และอาสาเฮล ฝ าย
พวกข าราชการทหารของอิ ชโบ- อาสาเฮลนั้ น ฝ เ ท าเร็ วอย างกั บ
เชทราชโอรสของซาอู ล ได ออก ละมั่ ง
จากมาหะนาอิมไปยังเมื องกิ เบ- 19 และอาสาเฮลก็ ไ ล ต ามอั บเนอร ไป เมื่ อตามไปนั้ นก็ มิ ได
โอน
13 และโยอาบบุ ตรชายนางเศ- เลี้ ยวทางขวามื อหรื อทางซายมือ
รุ ยาห กั บพวกข า ราชการทหาร จากการไลตามอับเนอร
อับเนอรฆาอาสาเฮล
ของดาวิ ดก็ อ อกไปพบกั บเขาที่
สระเมื องกิ เบโอน และเขาทั้ ง 20 อั บเนอร เหลี ยวมาดู จึงพูดว า
หลายก็ นั่ งอยู ที่ ขอบสระ พวก "นั่ นอาสาเฮลหรื อ" เขาตอบว า
หนึ่ งอยู ที่ ขอบสระขางนี้ อีกพวก "ขาเอง"
21 อั บเนอร จึ งบอกเขาว า "จง
หนึ่ งขางโนน
14 อั บเนอร จึ งพู ดกั บโยอาบว า เลี้ ยวไปทางขวาหรือทางซายและ
"ขอให พวกคนหนุ มลุ ก ขึ้ นรบ จั บ เอาคนหนุ มคนใดคนหนึ่ ง
เลนกันใหเราดูเถิด" และโยอาบ แล ว ก็ ริ บเอาอาวุ ธ ของเขาไป"
แต อาสาเฮลไม เลี้ ยวจากไล
ตอบวา "ใหเขาลุกขึ้ นเลนซี"
15 เขาก็ ลุ ก ขึ้ นไปตามที่ นั บไว ตามอับเนอร
(11) 2 ซมอ 5:5; 1 พกษ 2:11 (12) ยชว 10:2-12; 18:25
(13) 1 ซมอ 26:6; 2 ซมอ 8:16; 1 พศด 2:16; 11:6; ยรม 41:12
(18) 1 พศด 2:16; 12:8; สดด 18:33; ฮบก 3:19
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22 อั บเนอร จึ งบอกอาสาเฮลอี ก 28 โยอาบจึงเปาแตรขึ้ น คนทั้ ง
ครั้ งหนึ่ งวา "จงหันกลับจากตาม ปวงก็ หยุ ด ไม ไล ตามอิ สราเอล
ข าเสี ยเถิ ด จะให ข าฟาดเจ าให อีก และไมสู รบกันอีก
ล มลงดิ นทําไมเล า แล วข าจะ 29 อั บ เนอร กั บคนของท า นก็
เงยหนาขึ้ นดู โยอาบพี่ ของเจ าได เดิ นทางตลอดคื น นั้ นในที่ ราบ
อยางไร"
เขาข ามแม น้ํ า จอร แดนและเดิ น
23 แต เ ขาก็ ปฏิ เ สธไม ยอมหั น ไปตามหุ บเขาบิ ทโรน เขาก็ มา
กลับ เพราะฉะนั้ นอับเนอรก็เอา ถึงมาหะนาอิม
โคนหอกแทงทองอาสาเฮล หอก 30 โยอาบก็ กลั บจากไล ตาม
ก็ ทะลุ ออกข างหลั งของเขา เขา อั บเนอร และเมื่ อท านรวบรวม
ก็ ลมลงตายอยู ที่ นั่ น และอยู มา พลเข าด วยกั นแล ว ข าราชการ
ทุกคนซึ่ งมาเห็นที่ ที่ อาสาเฮลลม ทหารของดาวิ ดก็ ขาดไปสิ บเก า
ตายอยู ก็ยืนนิ่ ง
คนไมนับอาสาเฮล
24 แต โยอาบกั บอาบี ชั ยไล ตาม 31 แต ข าราชการทหารของดาอั บเนอร ไป ดวงอาทิ ตย ก็ ตก วิ ด ได ฆ า คนเบนยามิ น และคน
เมื่ อเขามาถึงเนินเขาอัมมาห ซึ่ ง ของอั บเนอร ตายไปสามร อยหก
อยู ตรงกี ย าห ต ามทางที่ จะไป สิบคน
ถิ่ นทุรกันดารเมืองกิเบโอน
32 และเขาก็ ยกศพอาสาเฮลไป
25 และคนเบนยามิ นก็ รวมกั น ฝ ง ไว ใ นอุ โมงค บิ ดาของเขาซึ่ ง
ตามอั บเนอร ไปเป นกลุ มเดี ยว อยู ที่ เมืองเบธเลเฮม โยอาบและ
กันตั้ งอยู ที่ ยอดเขาแหงหนึ่ ง
คนของท านก็ เดิ นทางตลอดคื น
26 แล วอั บเนอร ร องถามโยอาบ ไปสวางที่ เมืองเฮโบรน
มี ส งครามระหว า งวงศ วาน
ว า "จะให ดาบกิ นเรื่ อยไปหรื อ
ของซาอู ลกั บวงศ วานของ
ท านไม ท ราบหรื อว าตอนปลาย
และดาวิดก็
มื อก็ ขม อี กนานสั กเท าใดท าน ดาวิดอยู นาน
จึ งจะสั่ ง คนของท านให หยุ ดไล เขมแข็งยิ่ งขึ้ น ฝายวงศวานของ
ซาอูลก็เสื่ อมกําลังลงทุกที
ตามพี่ นองของเขา"
ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิด
27 และโยอาบจึงกล าววา "พระ
เจ า ทรงพระชนม อ ยู แน ฉั น ใด
หกองคที่เมืองเฮโบรน
ถ าท านไม พูดขึ้ นพวกทหารก็ จะ 2 ดาวิ ดทรงมี ราชโอรสเกิ ด
เลิ ก ไล ต ามพวกพี่ น อ งของเขา หลายองค ที่ เมื องเฮโบรน ราช
พรุ งนี้ เชา"
โอรสหัวปชื่ อ อัมโนน บุตรนาง

3

(23) 2 ซมอ 3:27; 4:6; 20:10; 2 ซมอ 20:12
(27) 2 ซมอ 2:14; สภษ 17:14 (32) 1 ซมอ 20:6
(1) 1 พกษ 14:30; สดด 46:9 (2) 1 ซมอ 25:42-43; 1 พศด 3:1-4

10_2sam.pub
page 5

Friday, December 09, 2005 12:21

หนา 643
2 ซามูเอล 3
อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล
ต อ วงศ วานของซาอู ลเสด็ จพ อ
3คนที่ สองชื่ อ คิ เลอาบ บุ ตร ของพระองค และตอพี่ นองและ
นางอาบี กายิ ลภรรยาของนาบาล ต อมิ ตรสหายของเสด็ จพ อท าน
ชาวคารเมล และคนที่ สามชื่ อ มิ ได ม อบพระองค ไว ในมื อของ
อั บซาโลม
บุ ตรชายนาง ดาวิ ด วันนี้ พระองค ยังหาความ
มาอาคาห ราชธิ ดาของทั ลมั ย ต อข าพระองค ด วยเรื่ องผู หญิ ง
กษัตริยเมืองเกชูร
คนนี้
4คนที่ สี่ ชื่ อ อาโดนี ยาห บุ ตร 9 ถ าข า พระองค จะมิ ไ ด กระทํา
ชายนางฮักกีท คนที่ หาชื่ อ เช- เพื่ อดาวิ ดให สําเร็ จดั งที่ พระเยฟาทิยาห บุตรชายนางอาบีตัล
โฮวาห ท รงปฏิ ญาณไว ต อ ท า น
5และคนที่ หกชื่ อ อิ ทเรอั ม แล ว ก็ ขอพระเจ าทรงลงโทษ
บุ ตรนางเอกลาหภรรยาของดา- อับเนอรและใหหนักยิ่ งกวา
วิด ราชโอรสเหลานี้ เกิดแก ดา- 10 คื อข าพระองค จะย ายราช
วิดที่ เมืองเฮโบรน
อาณาจั กรจากวงศวานของซาอู ล
6อยู มาเมื่ อมี การต อสู ระหว าง และสถาปนาบั ล ลั งก ของดาวิ ด
วงศ วานของซาอู ล กั บวงศ วาน เหนื ออิ สราเอลและเหนื อยู ดาห
ของดาวิดนั้ น อับเนอรไดกระทํา ตั้ งแตดานถึงเบเออรเชบา"
ตั วให เข มแข็ งยิ่ งขึ้ นในวงศ วาน 11 และอิ ช โบเชทก็ ห าทรงสาของซาอูล
มารถตอบอั บเนอร สั ก คํา เดี ยว
อับเนอรละทิ้ งอิชโบเชท
อี กไม เพราะพระองค ทรงกลั ว
เกรงอับเนอร
ไปติดตามดาวิด
7 ฝ า ยซาอู ล นั้ นมี น างสนมคน 12 อั บเนอร ก็ ส ง ผู สื่ อสารแทน
หนึ่ งชื่ อริ สปาหบุตรสาวของอัย- ตนไปยังดาวิดทูลวา "แผนดินนี้
ยาห และอิ ชโบเชทจึ งตรั สกั บ เปนของผู ใด" และทูลอีกวา "ขอ
อั บเนอร วา "เหตุ ใดท านจึ งเข า ทรงทํ า พั นธสั ญญากั บข า พระ
หานางสนมของเสด็ จพ อของ องค และดูเถิด มือของขาพระ
องคจะอยู ฝ ายพระองค และนํา
เรา"
8ฝ ายอั บเนอร ก็ โกรธอิ ชโบเชท อิ สราเอลทั้ งสิ้ นมามอบแด พระ
เพราะถ อยคํานี้ มาก จึ งทู ลว า องค"
"ขาพระองคเปนหัวสุนัขหรือ ซึ่ ง 13 ดาวิดตรัสวา "ดีแลว เราจะ
ทุ ก วั น นี้ ข า พระองค ไ ด ต อ ต า น กระทําพั นธสั ญญากั บท าน แต
ยู ด าห โ ดยสํ า แดงความเมตตา เราขอจากท านสั กอย างหนึ่ งคื อ
(3) ยชว 13:13; 1 ซมอ 27:8; 2 ซมอ 13:37; 14:32; 15:1-10 (4) 1 พกษ 1:5
(7) 2 ซมอ 16:21 (8) พบญ 23:18; 1 ซมอ 24:14 (9) นรธ 1:17; 1 ซมอ 15:28; 16:1
(10) วนฉ 20:1; 1 ซมอ 3:20; 2 ซมอ 17:11 (13) ปฐก 43:3; 1 ซมอ 18:20; 19:11
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ว า เมื่ อท านจะมาเห็ นหน าเรา สิ่ งต างๆที่ อิ ส ราเอลและวงศ
อี ก ขอท านนํามี คาลบุ ตรสาว วานทั้ งสิ้ นของเบนยามิ น เห็ น
ของซาอูลมาใหเรากอน มิฉะนั้ น สมควรที่ จะกระทํา
ทานจะมิไดเห็นหนาเรา"
20 อั บเนอร จึ ง มาเฝ าดาวิ ด ที่
14 แลวดาวิดก็ส งผู สื่ อสารไปยั ง เมื องเฮโบรนพร อมกั บคนอี กยี่
อิ ชโบเชทราชโอรสของซาอู ลว า สิ บคน ดาวิ ดทรงจั ดการเลี้ ยง
"ขอมอบมี คาลภรรยาของข าพ- อับเนอรกับคนที่ อยู กับทาน
เจ าแก ขาพเจ า ผู ซึ่ งข าพเจ าได 21 และอั บเนอร ทู ลดาวิ ดว า
หมั้ นไว ด วยหนั ง ปลายองคชาต "ข า พระองค จะลุ ก ขึ้ นกลั บไป
ของคนฟลิสเตียหนึ่ งรอยชิ้ น"
และจะรวบรวมคนอิ สราเอลทั้ ง
15 อิ ชโบเชทจึ งทรงให คนไปพา สิ้ นมายั ง กษั ตริ ย เจ า นายของ
มี คาลมาจากสามี ของเธอ คื อ ขาพระองค เพื่ อเขาทั้ งหลายจะ
ปลทีเอลบุตรชายของลาอิช
กระทํา พั นธสั ญญากั บพระองค
16 แต ส ามี ของเธอก็ เ ดิ นพลาง และเพื่ อพระองค จะทรงปก
รองไห พลางไปกับเธอจนถึงตํา- ครองให กว างขวางตามชอบพระ
บลบาฮูริม แลวอับเนอรจึงบอก ทัยของพระองค" ดาวิดก็ทรงสง
เขาวา "กลับไปเสียเถิด" และเขา อั บเนอร กลั บไป และเขาก็ ไป
ก็กลับไป
โดยสันติภาพ
17 อั บเนอร จึ งปรึ กษากั บพวกผู 22 ดู เถิ ด ขณะนั้ นข าราชการ
ใหญของอิสราเอลวา "เมื่ อกอน ทหารของดาวิ ดกั บโยอาบกลั บ
นี้ ท านทั้ งหลายใคร ให ดาวิดเป น มาจากการไปปล นและนําสิ่ งของ
กษัตริยเหนือทาน
ที่ ริ บได มากมายนั้ นมาด วย แต
18 บั ดนี้ จงให เป นจริ งเถิ ด อั บเนอร มิ ได อยู กั บดาวิ ดที่ เฮเพราะพระเยโฮวาห ทรงตรั ส โบรนแล ว เพราะพระองค ทรง
เรื่ องดาวิดวา `เราจะชวยอิสรา- ส งท านกลั บไป และท านก็ ไป
เอลประชาชนของเราด วยมื อ โดยสันติภาพ
ของดาวิดผู รับใชของเรา ใหพน 23 เมื่ อโยอาบกั บกองทั พทั้ งสิ้ น
จากมือของคนฟลิสเตีย และให ที่ อยู กั บท านมาถึ ง ก็ มี คนบอก
พนจากมือศัตรูทั้ งสิ้ นของเขา'"
โยอาบวา "อับเนอรบุตรเนอรมา
19 อั บเนอร ก็พูดกั บคนเบนยา- เฝากษัตริย และพระองคทรงให
มิ นด วย และอั บเนอร ก็ ไปทู ล เขากลั บไป เขาก็ กลั บไปโดย
ดาวิ ดที่ เ มื องเฮโบรนถึ งบรรดา สันติภาพ"
(14) 1 ซมอ 18:25-27; 2 ซมอ 2:10 (15) 1 ซมอ 25:44
(16) 2 ซมอ 16:5; 19:16 (18) 1 ซมอ 19:16; 2 ซมอ 3:9, 19
(19) 1 ซมอ 10:20-21; 1 พศด 12:29 (21) 2 ซมอ 3:10; 1 พกษ 11:37
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24 แลวโยอาบเข าไปเฝ ากษั ตริ ย บุตรเนอร
ทูลวา "พระองคทรงกระทําอะไร 29 ขอให โทษนั้ นตกเหนื อศี รษะ
เช นนั้ น ดู เถิด อั บเนอร มาเฝ า ของโยอาบ และเหนื อวงศ วาน
พระองค ไฉนพระองคจึงปลอย บิดาของเขาทั้ งสิ้ น ขออยาใหคน
เขาไป เขาก็หลุดมือไปแลว
ที่ มี สิ่ งไหลออก คนที่ เป นโรค
25 พระองค ทรงทราบแล วว า เรื้ อน คนที่ ถือไมเท า คนที่ ถูก
อั บเนอร บุ ต รเนอร ม าเพื่ อล อ ประหารด วยดาบ หรื อคนขาด
ลวงพระองค และเพื่ อทราบถึ ง ขนมป ง ขาดจากวงศ วานของ
การเสด็ จเข า ออกของพระองค โยอาบ"
และเพื่ อทราบทุ กสิ่ งทุ กอย างที่ 30 นี่ แหละโยอาบกั บอาบี ชั ย
พระองคทรงกระทํา"
น อ งชายของเขาได ฆ า อั บเนอร
26 เมื่ อโยอาบออกมาจากการ เพราะอั บเนอร ไ ด ฆ า อาสาเฮล
เข าเฝ าดาวิ ด จึ งส งผู สื่ อสารไป น องชายของเขาเมื่ อรบกั นที่ กิ ตามอั บเนอร เขาทั้ งหลายก็ นํา เบโอน
ท านกลั บมาจากบ อน้ํา ชื่ อสี ราห 31 แล วดาวิ ด ก็ ต รั ส กั บโยอาบ
แตดาวิดหาทรงทราบเรื่ องไม
และประชาชนทุ กคนที่ อยู กั บ
โยอาบฆา
พระองค ว า "จงฉี กเสื้ อผ าของ
ท านทั้ งหลาย และเอาผ ากระอับเนอร
27 และเมื่ ออั บเนอร กลั บมาถึ ง สอบคาดเอวไว และจงไว ทุ กข
เฮโบรนแล ว โยอาบก็ พาท าน ให อั บเนอร " และกษั ตริ ยดาวิ ด
หลบเข า ไปที่ กลางประตู เ มื อ ง เสด็ จตามแคร หามศพอั บเนอร
เพื่ อจะพู ดกั บท า นเป น การลั บ ไป
และโยอาบแทงท องของทานเสีย 32 เขาก็ ฝ งศพอั บเนอร ไว ที่ เฮที่ นั่ น ทานก็สิ้ นชีวิต โยอาบแก โบรน และกษัตริยก็สงพระสุรแคนโลหิตของอาสาเฮลน องชาย เสี ยงกั นแสง ณ ที่ ฝ งศพของ
อับเนอร และประชาชนทั้ งปวงก็
ของตน
28 ภายหลั งเมื่ อดาวิ ดทรงไดยิน รองไห
เรื่ องนี้ พระองค ตรั สว า "ตั ว 33 และกษั ต ริ ย ท รงคร่ํ า ครวญ
เราและราชอาณาจั กรของเรา ด วยเรื่ องอับเนอร วา "ควรหรื อ
ปราศจากความผิ ดสื บไปเป น ที่ อับเนอรจะตายอยางคนโงตาย
นิ ต ย ต อ พระพั ก ตร พ ระเยโฮ- 34 มื อของท านก็ มิ ได ถู กมั ด
วาหด วยเรื่ องโลหิ ตของอั บเนอร เท าของท านก็ มิ ได ติ ดตรวน
(25) พบญ 28:6; 1 ซมอ 29:6; อสย 37:28 (27) 2 ซมอ 2:23; 4:6; 20:9-10
(29) ลนต 15:2; พบญ 21:6-9; 1 พกษ 2:32-33 (30) 2 ซมอ 2:23
(31) ปฐก 37:34; ยชว 7:6; วนฉ 11:35 (33) 2 ซมอ 1:17; 13:12-13; 2 พศด 35:25
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หนา 646
ทานไดลมลงเหมือนอยางคนลม
อิชโบเชทถูกฆา
ลงตอหนาคนชั่ วราย" และประเมื่ ออิ ชโบเชทราชโอรสของ
ชาชนทั้ งปวงก็ ร อ งไห ถึ ง อั บซาอูลทรงไดยินวา อับเนอร
เนอรอีก
สิ้ นชีวิตเสียที่ เฮโบรนแลว พระ
35 แล ว ประชาชนทั้ งปวงก็ ม า หัตถของพระองคก็ออนลง และ
ทู ล ชวนเชิ ญให ด าวิ ด เสวยพระ อิสราเอลทั้ งปวงก็เปนทุกข
กระยาหารเมื่ อเวลายังวันอยู แต 2 ฝ า ยราชโอรสของซาอู ล ยั ง มี
ดาวิดทรงปฏิญาณวา "ถาเราลิ้ ม ชายอี กสองคนเป นหั วหน าของ
รสขนมป งหรื อสิ่ งใดๆก อนดวง กองปลน คนหนึ่ งชื่ อบาอานาห
อาทิ ตย ตก ขอพระเจ าทรงทํา อี กคนหนึ่ งชื่ อเรคาบ ทั้ งสอง
โทษเราและใหหนักยิ่ งกวา"
เป นบุ ตรชายของริ มโมน คน
36 ประชาชนทั้ งปวงสั งเกตเห็ น เบนยามิ น ชาวเมื องเบเอโรท
เช นนั้ นก็ พอใจ ดั งที่ ประชาชน (เพราะว าเบเอโรทก็ นั บเข าเป น
ทั้ งปวงพอใจทุ ก สิ่ งที่ กษั ต ริ ย ของเบนยามินดวย
ทรงกระทํา
3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยั ง เมื อง
37 ประชาชนทั้ งสิ้ นและชนอิ ส- กิทธาอิม และอาศั ยอยู ที่ นั่ นจน
ราเอลทั้ งปวงจึ งเข าใจในวั นนั้ น ทุกวันนี้ )
ว า ไม เป นพระประสงค ของ 4โยนาธานราชโอรสของซาอู ลมี
กษั ตริ ย ที่ จะให ฆ าอั บเนอร บุ ตร บุ ตรชายคนหนึ่ งเป นง อย เมื่ อ
ชายเนอรเสีย
มี ข า วเรื่ องซาอู ล กั บ โยนาธาน
38 กษั ต ริ ย ต รั ส กั บ ข า ราชการ มาจากยิสเรเอลนั้ น เด็ กคนนี้ มี
ของพระองค วา "ท านไม ทราบ อายุ ห าขวบ พี่ เลี้ ยงก็ อุ มลุ กขึ้ น
หรือวา วันนี้ เจานายและคนสํา- หนี ไป
อยู มาเมื่ อเธอรีบหนี
คั ญยิ่ งคนหนึ่ งสิ้ นชี วิตในอิ สรา- ไปนั้ นเด็ กนั้ นก็ หล นลงและเป น
เอล
งอย ทานชื่ อเมฟโบเชท
39 แม เราได รั บการเจิ มเป น 5ฝ า ยบุ ต รชายทั้ งสองของริ มกษั ตริ ยแล ว เราก็ อ อนกําลั งใน โมน ชาวเบเอโรท ที่ ชื่ อเรคาบ
วั นนี้ ชายเหล านี้ ซึ่ งเป นบุ ตร และบาอานาห นั้ นได อ อกเดิ น
ของนางเศรุ ยาห หนั กแก เราเกิ น ทาง พอแดดออกจัดก็มาถึงตําไป ขอพระเยโฮวาหทรงสนองผู หนั กของอิ ชโบเชท ขณะเมื่ อ
กระทําผิ ดตามความผิ ดของเขา พระองคกําลังบรรทมพักเที่ ยง
เถิด"
6 และเขาเข าไปกลางตํ า หนั ก

4

(35) วนฉ 20:26; นรธ 1:17; 2 ซมอ 1:12 (39) 2 ซมอ 19:5-7, 13; 1 พกษ 2:5-6, 32
(1) อสร 4:4; อสย 13:7; มธ 2:3 (2) ยชว 18:25 (3) นหม 11:33
(4) 1 ซมอ 29:1, 11; 2 ซมอ 9:3, 6 (5) 2 ซมอ 2:8-9 (6) 2 ซมอ 2:23
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ทําเหมื อนจะขนข าวสาลี และเขา เขาสําหรับขาวนั้ น
ก็ แทงพระอุ ทรพระองค เรคาบ 11 ยิ่ งกว านั้ นเท าใดเมื่ อคนชั่ ว
และบาอานาหพี่ชายก็หนีไป
ไดฆ าคนชอบธรรมที่ ในบานและ
7 และเมื่ อเขาทั้ งสองเข า ไปใน บนที่ น อนของคนชอบธรรมนั้ น
ตําหนั กนั้ น พระองค บรรทม ฉะนั้ นบั ด นี้ เราจะไม เ รี ยกร อ ง
หลั บอยู บนพระแท น บรรทมใน โลหิ ตของเขาจากมื อของเจ าทั้ ง
หองบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค สองหรือ และทําลายเจาเสียจาก
และประหารพระองค และตั ด พิภพ"
พระเศี ยรของพระองค เสี ย นํา 12 และดาวิ ดก็ ทรงบั ญชาคน
พระเศี ยรนั้ นเดิ น ทางไปทางที่ หนุ มของพระองค และพวกเขา
ราบทั้ งกลางคืน
ก็ พาเขาทั้ งสองไปฆ าเสี ยตั ดมื อ
8 และเขานํา พระเศี ยรของอิ ช - ตั ดเท าออก แขวนศพนั้ นไว
โบเชทไปถวายดาวิ ดที่ เมื องเฮ- เหนื อสระในเมื องเฮโบรน แต
โบรน
เขาทั้ งสองกราบทู ล เขานําพระเศียรของอิ ชโบเชทไป
กษั ตริ ย ว า "ดู เถิ ด ศี รษะของ ฝ งไว ในที่ ฝ งศพของอั บเนอร ใน
อิ ชโบเชทบุ ตรของซาอู ล ศั ตรู เมืองเฮโบรน
ของพระองค ผู แสวงหาชีวิตของ
ดาวิดไดรับการเจิมตั้ ง
พระองค พระเยโฮวาห ทรงแก
ใหเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล
แค น แทนกษั ต ริ ย เ จ า นายของ
(1 พศด 11:1-3)
ข าพระองค ใ นวั นนี้ เหนื อ ซาอู ล
และบรรดาตระกู ล คนอิ ส และเชื้ อสายของซาอูล"
ราเอลก็ ม าหาดาวิ ด ที่ เมื อ ง
9แต ดาวิ ด ตรั ส ตอบเรคาบและ เฮโบรนทู ลว า "ดู เถิ ด ข าพระ
บาอานาห พี่ ชาย บุ ตรชายของ องค ทั้ งหลายเป น กระดู ก และ
ริมโมนชาวเบเอโรทวา "พระเย- เนื้ อของพระองค
โฮวาหทรงพระชนม อยู แนฉันใด 2ในอดี ตเมื่ อซาอู ลเป นกษั ตริ ย
คือพระองค ผู ทรงไถชี วิตของเรา ปกครองเหนื อเหล าข าพระองค
จากบรรดาความทุกขยาก
พระองค ทรงเป นผู นําอิ สราเอล
10 เมื่ อผู หนึ่ งผู ใดบอกเราว า ออกไปและเข า มาและพระเย`ดู เถิ ด ซาอู ลสิ้ นพระชนม แล ว' โฮวาห ตรั สแก พระองค วา `เจ า
และคิ ดว าตนนําข าวดี มา เราก็ จะเลี้ ยงดู อิ สราเอลประชาชน
จั บคนนั้ นฆ าเสี ยที่ ศิ กลาก ซึ่ ง ของเราและเจ าจะเป นเจ าเหนื อ
คนนั้ นคิ ดว าเราจะให รางวั ลแก คนอิสราเอล'"

5

(8) 1 ซมอ 19:2, 10-11; 23:15; 25:29 (9) ปฐก 48:16; 1 พกษ 1:29; สดด 31:7
(10) 2 ซมอ 1:2-16 (11) ปฐก 9:5-6; สดด 9:12 (12) 2 ซมอ 1:15; 3:32
(1) ปฐก 29:14; วนฉ 9:2; 2 ซมอ 19:12-13; 1 พศด 11:1-3 (2) 1 ซมอ 16:1; 18:5
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3ดั งนั้ นพวกผู ใหญ ของคนอิ ส- คนเยบุส คนงอยและคนตาบอด
ราเอลก็ ม าเฝ า กษั ต ริ ย ที่ เมื อ ง ผู ซึ่ งจิ ต ใจของดาวิ ด เกลี ยดชั ง
เฮโบรน และกษั ตริ ย ดาวิ ดทรง ผู นั้ น จะเป นผู บั ญชาการทหาร"
กระทํ า พั นธสั ญญากั บเขาทั้ ง เพราะฉะนั้ นเขาจึ งว ากั นว า
หลายที่ เมื องเฮโบรนต อพระ "อย าให ค นตาบอดและคนง อย
พั กตร พระเยโฮวาห และเขา เขามาในพระนิเวศ"
ทั้ ง หลายก็ เจิ ม ตั้ ง ดาวิ ดให เป น 9 ดาวิ ดก็ ท รงประทั บอยู ในที่
กษัตริยเหนืออิสราเอล
กําบั งเข มแข็ ง และเรี ยกที่ นั้ น
4 ดาวิ ดมี พระชนมายุ สามสิ บ วาเมืองของดาวิด และดาวิดทรง
พรรษาเมื่ อเริ่ มการปกครองและ สร างเมื อ งรอบตั้ ง แต มิ ล โลเข า
พระองคทรงปกครองอยู สี่ สิบป
ไปขางใน
5 ทรงปกครองเหนื อยู ดาห ที่ 10 และดาวิ ดทรงเจริ ญยิ่ งๆขึ้ น
เฮโบรนเจ็ ดป หกเดื อน และที่ ไปเพราะวาพระเยโฮวาหพระเจา
กรุ งเยรู ซาเล็ มทรงปกครอง จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค
เหนือบรรดาอิสราเอลและยู ดาห 11 ฮี รามกษั ต ริ ย เ มื อ งไทระได
อีกสามสิบสามป
ส งผู สื่ อสารมาหาดาวิ ด และได
กรุงเยรูซาเล็มถูกยึดได
ส งไม สนสี ดาร พวกช างไม และ
พวกช างก อ มาสร า งพระราชวั ง
กลายเปนเมืองหลวง
ของดาวิด
ของประเทศ
12 และดาวิ ดทรงทราบว า พระ
(1 พศด 11:4-9)
เยโฮวาห
ทรงสถาปนาพระองค
6 กษั ต ริ ย และคนของพระองค
ไดยกทัพไปยังเยรูซาเล็ม รบกับ ให เป นกษั ต ริ ย เหนื อ อิ ส ราเอล
คนเยบุ สชาวแผ นดิ นนั้ น ผู ที่ และพระองค ได ทรงยกย อ งราช
กล าวกั บดาวิ ดว า "แกยกเข ามา อาณาจั กรของพระองค ด วยเห็ น
ที่ นี่ ไม ได ดอก คนตาบอดและ แก อิ สราเอลประชาชนของพระ
คนง อยก็ จะป องกั นไว ได " ด วย องค
ราชโอรสและราชธิดา
คิดวา "ดาวิดคงเขามาที่ นี่ ไมได"
ของดาวิดในกรุงเยรูซาเล็ม
7แต อย างไรก็ ตาม ดาวิ ดทรง
(2 ซมอ 3:2-5)
ยึ ดที่ กํา บั งเข ม แข็ งชื่ อศิ โยนได
(1 พศด 3:1-4)
คือเมืองของดาวิด
8ในวันนั้ นดาวิดตรัสวา "ผู ใดจะ 13 ภายหลั งที่ พระองค เสด็ จ
ขึ้ นไปตามทางน้ํา ไหลและโจมตี จากเฮโบรน ดาวิ ดทรงได นาง
(3) วนฉ 11:11 (4) ปฐก 41:46 (5) 2 ซมอ 2:11 (6) ยชว 15:63 (7) 2 ซมอ 6:12, 16
(8) 1 พศด 11:6-9 (9) 2 ซมอ 5:7; 1 พกษ 9:15 (10) 1 ซมอ 17:45; 18:12, 28
(11) 1 พกษ 5:1-18; 17:13-46 (12) กดว 24:7; อสย 45:4 (13) พบญ 17:17
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สนมและมเหสี จ ากเยรู ซ าเล็ ม ราซิ ม และดาวิ ดทรงชนะคน
เพิ่ มขึ้ นอีก และบังเกิดราชโอรส ฟ ลิ สเตี ยที่ นั่ น พระองค ตรั สว า
และราชธิดาแกดาวิดอีก
"พระเยโฮวาห ทรงทะลวงข าศึ ก
14 ต อไปนี้ เป นชื่ อของผู ที่ บั ง- ของข า พเจ าดั ง กระแสน้ํ า ที่ พุ ง
เกิ ด กั บพระองค ใ นเยรู ซ าเล็ ม ใส" เพราะฉะนั้ นจึงเรียกชื่ อตําคือ ชัมมุอา โชบับ นาธัน ซาโล- บลนั้ นวา บาอัลเปราซิม
มอน
21 และคนฟ ลิ ส เตี ย ได ทิ้ งรู ป
15 อิบฮาร เอลีชูอา เนเฟก ยา- เคารพที่ นั่ น ดาวิดกับขาราชการ
เฟย
ของพระองคก็เผาเสีย
16 เอลีชามา เอลียาดา และเอ- 22 คนฟ ลิสเตี ยยกขึ้ นมาอี กและ
ลีเฟเลท
ขยายแนวอยู ในหุบเขาเรฟาอิม
ดาวิดสู รบกับคนฟลิสเตีย
23 และเมื่ อดาวิ ด ทู ล ถามพระ
เยโฮวาห พระองคตรัสวา "เจา
(1 พศด 14:8-17)
17 เมื่ อคนฟ ลิสเตียได ยินข าวว า อย าขึ้ น จงอ อมไปข างหลั งของ
ดาวิ ดได รั บการเจิ มเป นกษั ตริ ย เขา และโจมตีเขาตรงขามกับหมู
เหนื ออิสราเอล คนฟลิสเตียทั้ ง ตนหมอน
ปวงก็ ขึ้ นไปแสวงหาดาวิ ด แต 24 และเมื่ อเจ าได ยินเสี ยงกระดาวิ ดทรงได ยิ นข าวนั้ นจึ งลงไป บวนทั พเดิ น อยู ที่ ยอดหมู ต น
หม อนเจ าจงรี บรุ กไป เพราะ
ยังที่ กําบังเขมแข็ง
18 ฝ า ยคนฟ ลิ ส เตี ยยกขึ้ นมา พระเยโฮวาห เ สด็ จไปข า งหน า
และขยายแนวออกที่ หุ บเขาเร- เพื่ อจะโจมตี กองทั พของคนฟ ลิสเตีย"
ฟาอิม
19 และดาวิ ด ทรงทู ล ถามพระ 25 และดาวิ ดทรงกระทํา ตามที่
เยโฮวาห ว า
"ควรที่ ข าพระ พระเยโฮวาห ทรงบัญชาไว และ
องค จะยกขึ้ นไปสู รบกั บคน ได โจมตี ค นฟ ลิ ส เตี ยจากเกบา
ฟ ลิ สเตี ยหรื อ พระองค จะทรง ถึงเกเซอร
ดาวิดตองการนําหีบของ
มอบเขาไวในมือขาพระองคหรือ
ไม " และพระเยโฮวาห ทรงตอบ
พระเจามายังกรุงเยรูซาเล็ม
ดาวิ ดว า "จงขึ้ นไปเถิ ด เพราะ
ดาวิ ด ทรงรวบรวมบรรดา
เราจะมอบคนฟ ลิ สเตี ยไว ในมื อ
คนอิ สราเอลที่ คั ดเลื อกแล ว
ของเจาเปนแน"
อีกครั้ งหนึ่ งไดสามหมื่ นคน
20 ดาวิ ด เสด็ จมายั ง บาอั ล เป- 2 และดาวิ ด ก็ ท รงลุ ก ขึ้ นไปกั บ

6

(14) 2 ซมอ 12:24 (17) 2 ซมอ 23:14 (18) ปฐก 14:5 (19) 1 ซมอ 23:2; 2 ซมอ 2:1
(20) 1 พศด 14:11 (21) พบญ 7:5, 25 (22) 1 พศด 14:13 (23) 2 ซมอ 5:19
(24) วนฉ 4:14; 2 พกษ 7:6 (25) ยชว 16:10; 1 พศด 14:16 (2) อพย 25:22

10_2sam.pub
page 12

Friday, December 09, 2005 12:21

2 ซามูเอล 6
หนา 650
ประชาชนทั้ งสิ้ นที่ อยู กั บพระ เจา
องคจากบาอาเลยูดาห เพื่ อทรง 8และดาวิ ดก็ ไม ทรงพอพระทั ย
นํา หี บของพระเจ าขึ้ นมาจากที่ เพราะพระเยโฮวาห ท รงทลาย
นั่ น ซึ่ งเรี ยกตามพระนามคื อ ออกมาเหนื ออุสซาห จึงเรียกที่
พระนามของพระเยโฮวาห จอม ตรงนั้ นวา เปเรศอุสซาห จนถึง
โยธาผู ประทับระหวางพวกเครูบ ทุกวันนี้
3 และเขาทั้ งหลายก็ เอาเกวี ยน 9ในวั นนั้ นดาวิ ดก็ ทรงกลั วพระ
ใหม บรรทุ กหี บของพระเจ าและ เยโฮวาห และพระองค ตรั สว า
นําออกมาจากเรื อนของอาบีนา- "หีบของพระเยโฮวาหจะมาถึงขา
ดั บซึ่ งอยู เมื องกิ เบอาห และ ไดอยางไร"
อุ สซาห กั บอาหิ โย บุ ตรชายทั้ ง 10 ดั งนั้ นดาวิ ด จึ ง ไม ยอมที่ จะ
หลายของอาบี นาดั บก็ ขับเกวี ยน นําหีบของพระเยโฮวาหเขาไปใน
ใหมเลมนั้ น
เมืองของดาวิดใหอยู กับตน แต
4 และนํ า ออกมาจากเรื อ นของ ดาวิดไดทรงนําไปที่ บานของโออาบี นาดั บซึ่ ง อยู เมื องกิ เบอาห เบดเอโดมชาวกัท
เกวี ยนบรรจุ หี บของพระเจ า ไป 11 หี บของพระเยโฮวาห ก็ ค า ง
และอาหิโยเดินนําหนาหีบ
อยู ที่ บ า นของโอเบดเอโดมชาว
5ดาวิ ดกั บวงศ วานอิ สราเอลทั้ ง กัทสามเดือน และพระเยโฮวาห
สิ้ นก็ ร าเริ งกั นอยู ต อพระพั กตร ทรงอํานวยพระพรแกโอเบดเอพระเยโฮวาห ด วยใช เครื่ องดน- โดมและครัวเรือนของเขาทั้ งสิ้ น
ตรี ทุ กชนิ ดซึ่ งทําด วยไม สนสาม
ดาวิดนําหีบของพระเจา
ใบ คื อพิ ณเขาคู และพิ ณใหญ
มายังกรุงเยรูซาเล็ม
รํามะนา กรับ และฉาบ
12 มี คนไปกราบทูลกษั ตริ ยดา6 และเมื่ อมาถึ งลานนวดข าว วิดวา "พระเยโฮวาหทรงอํานวย
ของนาโคน อุสซาหก็เหยียดมือ พระพรแกครั วเรือนของโอเบดออกจั บหี บของพระเจ าไว เพราะ เอโดม และทุกสิ่ งที่ เปนของเขา
วัวสะดุด
เนื่ องด วยหี บของพระเจ า" ดั ง
7 และพระพิ โรธของพระเยโฮ- นั้ นดาวิ ด จึ งเสด็ จไปนํา หี บของ
วาห ก็ เกิ ดขึ้ นกั บอุ สซาห และ พระเจ าขึ้ น มาจากบ านของโอพระเจาทรงประหารเขาเสียที่ นั่ น เบดเอโดม ถึ งเมื องดาวิ ดด วย
เพราะความผิ ดพลาดนั้ น และ ความชื่ นชมยินดี
เขาก็ สิ้ นชี วิตอยู ข างหี บของพระ 13 และเมื่ อผู ที่ หามหี บของพระ
(3) 1 ซมอ 26:1 (4) 1 ซมอ 7:1; 1 พศด 13:7 (5) 1 ซมอ 18:6-7
(6) กดว 4:15, 19-20; 1 พศด 13:9 (9) พบญ 9:19; สดด 119:120; ลก 5:8
(10) 2 ซมอ 5:7; 1 พศด 13:13 (11) ปฐก 30:27; 39:5 (12) 1 พศด 15:25-16:3
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หนา 651
2 ซามูเอล 6
เยโฮวาหเดินไปไดหกกาว ดาวิด แผน เนื้ อคนละกอน และขนม
ก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอวน
องุ นแห ง คนละแผ น แก ประชา
14 และดาวิ ดก็ ท รงรํ า ถวายต อ ชนทั้ งปวง คื อประชาชนอิ สราพระพั กตร พระเยโฮวาห ด วยสุ ด เอลทั้ งหมดทั้ งผู หญิงผู ชาย แลว
กําลั งของพระองค และดาวิ ดมี ประชาชนทั้ งหลายต างก็ กลั บไป
เอโฟดผาปานคาดอยู ที่ พระองค ยังบานของตน
15 ดั ง นั้ นแหละดาวิ ด และวงศ 20 และดาวิ ดก็ ทรงกลั บไปอวย
วานอิ ส ราเอลทั้ งสิ้ นด วยได นํา พรแก ราชวงศ ของพระองค แต
หี บของพระเยโฮวาห ขึ้ นมาด วย มี คาลราชธิ ดาของซาอู ลได ออก
เสี ย งโห ร อ งและด วยเสี ยงเป า มาพบดาวิ ดและทู ลว า "วั นนี้
แตร
กษั ตริ ย แห งอิ สราเอลได รั บ
16 และขณะเมื่ อหี บของพระ เกี ยรติ ยศอย า งยิ่ งใหญ ที เ ดี ยว
เยโฮวาห เ ข า มาถึ ง เมื อ งดาวิ ด นะเพคะ ที่ ทรงถอดฉลองพระ
มี ค าลราชธิ ด าของซาอู ล ก็ ม อง องค วั น นี้ ท ามกลางสายตาของ
ออกที่ ชองหนาตาง เห็นกษัตริย พวก สาวใช ขอ ง ข าราชการ
ดาวิ ด กระโดดโลดเต น รํ า ถวาย เหมื อ นกั บคนถ อ ยแก ผ า อย า ง
ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห และ ไมมีความละอาย"
นางก็มีใจหมิ่ นประมาท
21 และดาวิ ดตรั สตอบมี คาลว า
17 เขาทั้ ง หลายนํา หี บของพระ "เป นงานที่ ถ วายต อพระพั กตร
เยโฮวาห เข ามา ตั้ งไว ในที่ กํา- พระเยโฮวาห ผู ทรงเลื อกเราไว
หนดภายในพลั บพลาซึ่ งดาวิ ด แทนเสด็จพอของเจา และแทน
ได ทรงสร างขึ้ นไว และดาวิ ดก็ ราชวงศ ทั้ งสิ้ นของพระองค ท าน
ทรงถวายเครื่ องเผาบู ชาและ ทรงแต งตั้ งให เราเป นเจ าเหนื อ
เครื่ องสั น ติ บู ช าต อ พระพั กตร อิ สราเอลประชาชนของพระเยพระเยโฮวาห
โฮวาห และเราจึ งจะร าเริ งต อ
18 และเมื่ อดาวิ ดทรงกระทํา พระพักตรพระเยโฮวาห
การถวายเครื่ องเผาบู ชาและ 22 เราจะถ อ มตั วของเราลงยิ่ ง
สั นติ บู ชาสําเร็ จแล ว พระองค กว านี้ อี กใหปรากฏแก ตาของเรา
ก็ ท รงถวายอวยพรประชาชนใน เองว าเป นคนต่ํา แต โดยพวก
พระนามของพระเยโฮวาห จอม สาวใชที่ เจาพูดถึงนั้ น เราจะเปน
โยธา
ผู ที่ เขาถือวามีเกียรติ"
19 และทรงแจกขนมป ง คนละ 23 เพราะฉะนั้ นมี ค าลราชธิ ด า
(14) 1 ซมอ 2:18, 28 (15) 1 พศด 15:28 (16) 2 ซมอ 3:14
(17) 1 พกษ 8:5, 62-63; 1 พศด 15:1 (18) 1 พกษ 8:14; 15:55
(19) 1 พศด 16:3 (20) วนฉ 9:4; 2 ซมอ 6:14 (21) 1 ซมอ 13:14 (23) 1 ซมอ 15:35
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2 ซามูเอล 6, 7
หนา 652
ของซาอู ล ก็ ไ ม มี บุ ต รจนถึ ง วั น อิ สราเอลตระกู ลใด ผู ที่ เรา
สิ้ นชีพ
บั ญ ชาให เ ขาเลี้ ยงดู อิ ส ราเอล
ดาวิดปรารถนาสรางพระวิหาร ประชาชนของเราหรือวา "ทําไม
อยู มาเมื่ อกษัตริยประทับใน เจ า มิ ไ ด ส ร า งนิ เ วศด วยไม ส น
พระราชวั งของพระองค และ สีดารใหแกเรา"'
พระเยโฮวาห ท รงโปรดให พระ 8เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ เจ าจงกล าว
แกดาวิดผู รับใชของเราวา `พระ
องคพักจากการรบศึกรอบดาน
2กษั ตริ ย ตรั สกั บนาธั นผู พยา- เยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ดั ง นี้ ว า
กรณ วา "ดู ซิ เราอยู ในบ านทํา เราเอาเจ ามาจากทุ งหญ า จาก
ดวยไมสนสีดาร แตหีบของพระ การตามฝู งแพะแกะ เพื่ อให
เจ าเป นเจาเหนืออิสราเอลประเจาอยู ในผามาน"
3และนาธั นทู ลกษั ตริ ย ว า "ขอ ชาชนของเรา
เชิ ญทรงกระทํา ทั้ ง สิ้ น ตามพระ 9เราได อยู กั บเจ าไม ว าเจ าไปที่
ประสงค ของพระองค เพราะ ไหน และได ขจั ดบรรดาศั ตรู
พระเยโฮวาห ท รงสถิ ต กั บพระ ของเจ าให พ นหน าเจ า และเรา
กระทําให เ จ ามี ชื่ อเสี ยงใหญ โต
องค"
อย า งกั บชื่ อ เสี ยงของผู ใหญ ใน
ราชอาณาจักรของดาวิด
โลก
จะดํารงอยู เปนนิตย
4 แต อยู มาในคื นวั นนั้ นเอง 10 และเราจะกําหนดที่ หนึ่ งให
พระวจนะของพระเยโฮวาห ม า อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลู กฝ งเขาไว เพื่ อเขาทั้ ง
ถึงนาธันวา
5 "จงไปบอกดาวิ ด ผู รั บใช ของ หลายจะได อ ยู ในที่ ของเขาเอง
เราวา `พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา และไม ต องถู กกวนใจอี ก และ
คนชั่ วจะไม ข มเหงเขาอี กดั งแต
เจาจะสรางนิเวศใหเราอยู หรือ
6 เราไม เ คยอยู ในนิ เ วศนั บแต กอนมา
วันที่ เราพาคนอิสราเอลออกจาก 11 ตั้ งแต ส มั ยเมื่ อเราตั้ งผู วิ อี ยิปต จนกระทั่ งวั นนี้ แต เราก็ นิ จฉั ยเหนื ออิ สราเอลประชาชน
ดําเนิ นทามกลางเต็นทและพลั บ ของเรา และเราให เจ าพ นจาก
การรบศึ กรอบด าน ยิ่ งกว านั้ น
พลา
7ในที่ ต า งๆที่ เราได ดํา เนิ นกั บ อี ก พระเยโฮวาห ต รั สแก เจ า ว า
ชนชาติอิสราเอลทั้ งหมด เราได พระเยโฮวาห จะทรงให เจ ามี
เคยพู ดสั กคํ า กั บตระกู ลของ ราชวงศ

7

(1) 1 พศด 17:1-27 (2) อพย 26:1 (3) 1 พกษ 8:17-18
(5) 1 พกษ 5:3-4 (6) อพย 40:18 (7) ลนต 26:11-12 (8) 1 ซมอ 16:11-12
(9) 1 ซมอ 18:14; 31:6 (10) สดด 44:2; 80:8; 89:22 (11) อพย 1:21; วนฉ 2:14
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2 ซามูเอล 7
12 เมื่ อวันของเจาครบแลว และ ผู เป นเจ าพระเจ า ข าพระองค
เจ า นอนพั ก อยู กั บบรรพบุ รุ ษ เปนผู ใดเลา และวงศวานของขา
ของเจา เราจะใหเชื้ อสายของเจา พระองค เ ป น ผู ใดพระองค จึ ง
ที่ มาภายหลังเจาเกิดขึ้ นผู ซึ่ งเกิด ทรงนําข าพระองค มาไกลถึ งแค
มาจากบั้ นเอวของเจ าเอง และ นี้
เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 19 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
13 เขาจะเป นผู ส ร า งนิ เวศเพื่ อ พระเจา แตนี่ ก็เปนสิ่ งเล็กน อย
นามของเรา และเราจะสถาปนา ในสายพระเนตรของพระองค
บั ล ลั ง ก แห ง ราชอาณาจั ก รของ และพระองคทรงลั่ นพระวาจาถึง
เขาใหอยู เปนนิตย
ราชวงศ ของผู รั บใช พระองค ใน
14 เราจะเป นบิ ดาของเขา และ อนาคตอันไกลที่ จะมาถึงนั้ น โอ
เขาจะเป นบุ ตรของเรา ถ าเขา ข าแต องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
กระทําความชั่ วช า เราจะตีสอน และนี่ เป น ธรรมดาของมนุ ษ ย
เขาดวยไมเรี ยวของมนุษย ด วย หรือ
การเฆี่ ยนแห งบุ ตรทั้ งหลายของ 20 ดาวิ ดจะกราบทู ลประการใด
มนุษย
อีกตอพระองคไดเลา ขาแตองค
15 แต ความเมตตาของเราจะไม พระผู เปนเจ าพระเจา พระองค
พรากไปจากเขาเสี ย ดั งที่ เรา ทรงรู จักผู รับใชของพระองค
พรากไปจากซาอู ล ซึ่ งเราได 21 ที่ พระองค ทรงกระทํ า สิ่ ง
ถอดเสียใหพนหนาเจา
ใหญโตนี้ ทั้ งสิ้ น เพื่ อใหผู รั บใช
16 ราชวงศ ข องเจ าและอาณา ของพระองค ทราบก็ เพราะเหตุ
จั กรของเจ าจะดํารงอยู ต อหน า พระวจนะของพระองค และตาม
เจ าอย างมั่ นคงเป นนิ ตย และ ชอบพระทัยของพระองค
บั ลลั งก ของเจ าจะถูกสถาปนาไว 22 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ
เปนนิตย'"
เจ า ฉะนั้ นพระองค ทรงยิ่ งใหญ
17 นาธั น ก็ ก ราบทู ล ดาวิ ด ตาม ไม มี ผู ใดเหมื อนพระองค ไม มี
ถ อ ยคํ า เหล า นี้ ทั้ งสิ้ นและตาม พระเจานอกเหนือพระองค ตาม
นิมิตนี้ ทั้ งหมด
สิ่ งสารพั ดที่ หูของข าพระองคทั้ ง
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน
หลายไดยินมา
18 แล วกษั ต ริ ย ด าวิ ด จึ ง เสด็ จ 23 ประชาชนในโลกนี้ จะเหมื อน
เข าไปนั่ งเฝ าพระเยโฮวาห และ อิ สราเอลประชาชนของพระองค
กราบทูลวา "โอ ขาแตองคพระ ซึ่ งพระเจ าเสด็ จไปทรงไถ มาให
(12) พบญ 31:16 (13) 2 ซมอ 7:16 (14) สดด 2:7; 89:26 (15) 1 ซมอ 15:23, 28
(16) 2 ซมอ 7:13; สดด 89:36 (18) ปฐก 32:10; อพย 3:11 (19) อสย 55:8-9
(20) 1 ซมอ 16:7; สดด 139:1 (22) อพย 10:2; 15:11 (23) พบญ 9:26; สดด 147:20
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เป นประชาชนของพระองค โยธา พระเจ าของอิ สราเอล
กระทําให พระนามของพระองค เพราะว าพระองค ได ทรงสําแดง
มี เกี ยรติ และทรงกระทําสิ่ งที่ แก ผู รั บใช ของพระองค วา `เรา
ใหญ เพื่ อเจ าทั้ งหลาย และทรง จะสร างราชวงศ ให เจ า' เพราะ
กระทํ า สิ่ งน า สะพรึ ง กลั ว เพื่ อ ฉะนั้ นผู รั บใช ของพระองค
แผ น ดิ น ของพระองค ต อ หน า จึ ง กล า หาญที่ จะวิ งวอนด วยคํา
ประชาชนของพระองค คื อชน อธิษฐานนี้ ตอพระองค
ชาติ ซึ่ งพระองค ทรงไถ ออกจาก 28 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
อี ยิ ปต เพื่ อ พระองค จากบรรดา พระเจ า บั ดนี้ พระองค ทรงเป น
ประชาชาติ และบรรดาพระของ พระเจ า และบรรดาพระวาทะ
เขา
ของพระองคเปนความจริง และ
24 ด วยว าพระองค ทรงสถาปนา พระองค ท รงสั ญญาจะพระราช
อิ สราเอลประชาชนของพระองค ทานสิ่ งดี นี้ แก ผู รั บใช ของพระ
ไวใหเปนประชาชนเพื่ อพระองค องค
เองเปนนิตย ขาแตพระเยโฮวาห 29 เพราะฉะนั้ น บั ดนี้ ขอโปรด
พระองค ก็ ทรงเป นพระเจ าของ ให เป น ที่ พอพระทั ยพระองค ที่
เขาทั้ งหลาย
จะอํ า นวยพระพรแก ร าชวงศ ผู
25 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ รับใชของพระองค เพื่ อใหดํารง
เจา บัดนี้ พระวาทะซึ่ งพระองค อยู ต อพระพั ก ตร พระองค เ ป น
ทรงลั่ นออกมาเกี่ ยวกั บผู รั บใช นิ ตย โอ ข าแต องค พระผู เป น
ของพระองค และเกี่ ยวกั บ ราช เจาพระเจา พระองคทรงลั่ นพระ
วงศของเขา ขอทรงดํารงซึ่ งพระ วาจาเช นนั้ นแล ว และด วยพระ
วาทะนั้ นให ถาวรเปนนิ ตย และ พรของพระองค ก็ ขอให ราชวงศ
ทรงกระทําดั งที่ พระองค ทรงลั่ น ผู รั บใช ของพระองค ไ ด อยู เย็ น
พระวาจาไว
เปนสุขเปนนิตย"
26 ขอพระนามของพระองค
ดาวิดทรงปกครองเหนือ
เป นที่ สรรเสริ ญอยู เป นนิ ตย ว า
อิสราเอลทั้ งสิ้ น
`พระเยโฮวาห จอมโยธาทรงเป น
อยู ม าภายหลั ง ดาวิ ดทรง
พระเจาเหนืออิสราเอล' และราช
โจมตี คนฟ ลิ สเตี ยและปราบ
วงศดาวิดผู รับใชของพระองคจะ ปรามได และดาวิดทรงยึดเมือง
ดํารงอยู ตอพระพักตรพระองค
เมเธกฮั มมาห ได จากมื อคนฟ 27 โอ ข าแต พระเยโฮวาห จอม ลิสเตีย

8

(24) ปฐก 17:7-8; อพย 6:7; พบญ 26:18; สดด 48:14
(28) อพย 34:6; ยชว 21:45; ยน 17:17
(29) 2 ซมอ 22:51

10_2sam.pub
page 17

Friday, December 09, 2005 12:21

หนา 655
2 ซามูเอล 8
2พระองค ทรงชนะโมอั บ ทรง ข า ราชการทหารของฮาดั ด เอวั ดเขาด วยเชื อกวั ด คื อบั งคั บ เซอรถือนั้ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ให เรี ยงตั วเข าแถวนอนลงที่ พื้ น 8และกษั ตริ ย ด าวิ ดทรงริ บทอง
ดิน ทรงวัดดูแลวใหประหารเสีย สั มฤทธิ์ เปนอั นมากไปจากเมื อง
สองแถว และไว ชี วิ ตเต็ มหนึ่ ง เบทาห และเมื องเบโรธั ยหั ว
แถว คนโมอั บก็ เป นไพร ของ เมืองของฮาดัดเอเซอร
ดาวิ ด และได นําเครื่ องบรรณา 9เมื่ อโทอิกษัตริยเมื องฮามั ทได
การมาถวาย
ยิ น ว า ดาวิ ด รบชนะกองทั พทั้ ง
3 ดาวิ ดทรงรบชนะฮาดั ดเอ- สิ้ นของฮาดัดเอเซอร
เซอร โอรสเรโหบ กษั ตริ ยเมื อง 10 โทอิ ก็ ส งโยรั ม โอรสของตน
โศบาห เมื่ อเสด็ จไปฟ นอํานาจ ไปเฝ ากษั ตริ ย ดาวิ ด ถวายพระ
ของพระองคที่ แมน้ํายูเฟรติส
พรและแสดงความยิ นดี ที่ ดาวิ ด
4 และดาวิ ด ทรงยึ ด รถรบหนึ่ ง ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร เพราะ
พันคัน พลมาเจ็ดรอยคน ทหาร ว าฮาดั ดเอเซอร เคยทํา สงคราม
ราบสองหมื่ นคน และดาวิ ดรั บ กั บโทอิ และโยรั มได นําเครื่ อง
สั่ งให ตั ดเอ็ นขาม ารถรบเสี ยให เงิ น เครื่ องทองคํา และเครื่ อง
หมด เหลื อไว ให พอแก รถรบ ทองสัมฤทธิ์ ไปถวาย
หนึ่ งรอยคัน
11 สิ่ งเหลานี้ กษัตริยดาวิดทรง
5 และเมื่ อคนซี เรี ยชาวเมื อง นํ า มอบถวายแด พ ระเยโฮวาห
ดามั ส กั ส มาช ว ยฮาดั ด เอเซอร พร อมกั บบรรดาเงิ นและทองคํา
กษั ตริ ยเมื องโศบาห ดาวิ ดทรง ซึ่ งพระองค ทรงได มาจากบรรดา
ประหารคนซี เรี ยเสี ยสองหมื่ น ประชาชาติ ที่ พระองค ท รงรบ
สองพันคน
ชนะและยึดครอง และทรงนํามา
6แล วดาวิ ดทรงตั้ งทหารประจํา มอบถวาย
ป อมไว เหนื อคนซี เ รี ยชาวเมื อง 12 คื อได มาจากซี เรี ย โมอั บ
ดามั สกั สหลายกอง และคนซี - คนอัมโมน คนฟลิสเตีย อามาเรียก็เปนพลไพรของดาวิด และ เลข และจากของที่ ริ บมาจาก
นํ า เครื่ องบรรณาการไปถวาย ฮาดั ด เอเซอร โอรสของเรโหบ
พระเยโฮวาห ทรงประทานชั ย กษัตริยเมืองโศบาห
ชนะแก ดาวิ ดไม ว าจะไปรบ ณ 13 เมื่ อดาวิ ดเสด็ จกลั บจากการ
ที่ ใดๆ
ประหารคนซี เรี ยเสี ยในหุ บเขา
7 และดาวิ ด ทรงนํ า โล ท องคํ า ที่ เกลือหนึ่ งหมื่ นแปดพันคน พระ
(3) ปฐก 15:18 (4) ยชว 11:6, 9 (5) 1 พกษ 11:23-25 (6) 2 ซมอ 7:9; 8:14
(7) 1 พกษ 10:16 (8) อสค 47:16 (9) 1 พกษ 8:65 (10) 1 พศด 18:10
(11) 1 พกษ 7:51 (12) 2 ซมอ 5:17-25 (13) 2 ซมอ 7:9
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นามของพระองคก็เลื่ องลือไป
2 มี ม หาดเล็ ก ในวงศ วานซาอู ล
14 และพระองค ท รงตั้ งทหาร คนหนึ่ งชื่ อศิบา เขาก็เรียกใหมา
ประจําปอมขึ้ นเหนือเมืองเอโดม เฝ าดาวิดและกษั ตริยตรัสกับเขา
พระองค ทรงตั้ งทหารประจํา ว า "เจ าคื อศิ บาหรื อ" เขาทู ล
ป อมในเอโดมทั่ วไปหมด และ ตอบว า "ข าพระองค คื อศิ บา
คนเอโดมทั้ งสิ้ นจึ งเป นพลไพร พะยะคะ"
ของดาวิด และพระเยโฮวาหทรง 3กษัตริยจึงตรัสวา "ไมมีใครใน
ประทานชัยชนะแกดาวิดไมวาจะ วงศ วานซาอู ล ยั ง เหลื อ อยู บ า ง
เสด็จไปรบ ณ ที่ ใด
หรื อ เพื่ อเราจะได แสดงความ
15 ดั งนั้ นดาวิ ดจึ งทรงปกครอง เมตตาของพระเจาตอเขา" ศิบา
เหนืออิสราเอลทั้ งสิ้ น และดาวิด กราบทู ลกษั ตริ ยว า "ยั งมี โอรส
ทรงให ความยุ ติ ธรรมและความ ของโยนาธานเหลื ออยู คนหนึ่ ง
เที่ ยงธรรมแก ช นชาติ ของพระ เทาของเขาเปนงอยพะยะคะ"
องคทั้ งสิ้ น
4กษั ตริ ย ตรั สถามเขาว า "เขา
16 และโยอาบบุ ตรชายนางเศ- อยู ที่ ไหน" ศิ บาจึ งกราบทู ล
รุ ยาห เป นแม ทั พ และเยโฮชา- กษั ตริ ย ว า "ดู เถิ ด เขาอยู ใน
ฟ ทบุ ตรชายอาหิ ลู ดเป นเจ ากรม เรื อนของมาคี ร บุ ตรอั มมี เอลใน
สารบรรณ
เมืองโลเดบาร พะยะคะ"
17 ศาโดกบุ ตรชายอาหิ ทู บและ 5แล วกษั ตริ ยดาวิ ดรั บสั่ งให คน
อาหิ เ มเลคบุ ตรชายอาบี ยาธาร ไปนําเขามาจากเรื อนของมาคี ร
เป นปุ โรหิ ต และเสไรอาห เป น บุตรชายอัมมีเอลที่ โลเดบาร
ราชเลขา
6เมฟ โบเชทโอรสของโยนาธาน
18 และเบไนยาหบุตรชายเยโฮ- ราชโอรสของซาอูลได มาเฝ าดายาดาเป นผู บั งคั บบั ญชาคนเค- วิ ดและซบหน าลงกราบถวาย
เรธี และคนเปเลท และบรรดา บังคม และดาวิดตรัสวา "เมฟราชโอรสของดาวิดเปนประมุข
โบเชทเอ ย" เขาทู ลตอบว า "ดู
ดาวิดกับเมฟโบเชท
เถิด ผู รับใชของพระองค"
ดาวิดรับสั่ งวา "วงศวานของ 7 และดาวิ ดตรั สกั บท านว า
ซาอู ลนั้ นมี เหลื ออยู บ าง "อย ากลั วเลย เพราะเราจะสําหรื อ เพื่ อเราจะสําแดงความ แดงความเมตตาต อ ท า นเพื่ อ
เมตตาแก ผู นั้ นโดยเห็ นแก โย- เห็ น แก โยนาธานบิ ด าของท า น
และเราจะมอบที่ ดิ นทั้ งหมดของ
นาธาน"

9

(14) ปฐก 27:29, 37-40 (16) 2 ซมอ 19:13; 20:23 (17) 1 พศด 6:4-8
(18) 1 ซมอ 30:14; 1 พกษ 1:8, 38 (1) 1 ซมอ 18:3; 20:14-16 (2) 2 ซมอ 16:1-4
(3) 1 ซมอ 20:14; 2 ซมอ 4:4 (4) 2 ซมอ 17:27-29 (6) 2 ซมอ 16:4; 19:24-30
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ซาอู ล ราชบิ ด าของท า นคื น แก 12 เมฟ โบเชทมี บุตรชายเล็กคน
ทาน และทานจงรับประทานอา- หนึ่ งชื่ อมี คา ทุ กคนที่ อาศั ยอยู
หารอยู ที่ โตะของเราเสมอไป"
ในเรื อนของศิ บาก็ ได เป นมหาด
8 และท า นก็ ก ราบถวายบั ง คม เล็กของเมฟโบเชท
และทูลวา "ผู รับใชของพระองค 13 ดั ง นั้ นเมฟ โบเชทจึ ง อยู ใน
เปนผู ใดเลา ซึ่ งพระองคจะทอด เยรู ซาเล็ ม เพราะท านรั บประพระเนตรสุ นั ขตายอย างข าพระ ทานที่ โตะของกษัตริยเสมอ เทา
องคนี้ "
ของทานเปนงอยทั้ งสองขาง
9 แล วกษั ตริ ย ตรั สเรี ยกศิ บา
สงครามกับคนอัมโมน
มหาดเล็กของซาอูล และตรัสแก
และคนซีเรีย
เขาวา "บรรดาสิ่ งของที่ เปนของ
อยู มาภายหลั งกษั ต ริ ย
ซาอู ลและของวงศ วานทั้ งสิ้ น
แห งคนอั มโมนก็ สิ้ น
ของทาน เราไดมอบใหแกโอรส พระชนม และฮานูนราชโอรสได
เจานายของเจาแลว
เสวยราชสมบัติแทน
10 ตั วเจ าและพวกบุ ตรชายของ 2ดาวิ ดจึ งตรั สว า "เราจะแสดง
เจาและเหลาคนใชของเจา ตอง ความเมตตาต อฮานู นราชโอรส
ทํานาให เขา และนําผลพื ชที่ ได ของนาฮาช ดั งที่ บิ ดาของเขา
นั้ นเขามา เพื่ อโอรสแหงเจานาย แสดงความเมตตาตอเรา" ดาวิด
ของเจ า จะได มี อาหารรั บประ- จึ ง ส งพวกข า ราชการของพระ
ทาน แตเมฟโบเชทโอรสแหงเจา องค ไ ปเล า โลมท า นเกี่ ยวด วย
นายของเจ านั้ น จะรั บประทาน เรื่ องราชบิ ดาของท าน และข า
อาหารที่ โต ะ ของเราเสมอไป" ราชการของดาวิ ดก็ เข ามาใน
ฝ ายศิ บามี บุตรชายสิ บห าคนกั บ แผนดินของคนอัมโมน
คนใชยี่สิบคน
3แต บรรดาเจ านายของคนอั ม11 แล วศิ บาจึ งกราบทู ลกษั ตริ ย โมนทู ลฮานู นเจ านายของตนว า
ว า "ตามที่ กษั ตริ ย เจ านายของ "พระองค ดํ า ริ ว าดาวิ ด ส ง ผู เ ล า
ข า พระองค บั ญ ชาผู รั บ ใช ข อง โลมมาหาพระองค เพราะนับถือ
พระองค นั้ น ผู รั บใช ของพระ พระราชบิ ด าของพระองค เ ช น
องค จะกระทํา" กษั ตริ ยได ตรั ส นั้ นหรือ ดาวิดมิไดสงขาราชการ
วา "เมฟโบเชทจงรับประทานที่ มาเพื่ อตรวจเมื องและสอดแนม
โต ะเสวยของเรา อย างกั บเป น ดู และเพื่ อจะคว่ํา เมื องนี้ เสี ย
โอรสของกษัตริย"
ดอกหรือ"

10

(8) 2 ซมอ 16:9; 24:14 (9) 2 ซมอ 16:4; 19:29 (10) 2 ซมอ 9:7, 11, 13; 19:17
(12) 1 พศด 8:34 (13) 2 ซมอ 9:3, 7, 10-11; 1 พกษ 2:7; 2 พกษ 25:29
(1) 2 ซมอ 11:1; 1 พศด 19:1 (2) 1 ซมอ 11:1; 2 ซมอ 9:1
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4 ฮานู นจึ งจั บข าราชการของ 9เมื่ อโยอาบเห็ นว า การศึ กนี้
ดาวิ ดมาโกนเคราออกเสี ยครึ่ ง ขนาบอยู ทั้ งข างหน าและข า ง
หนึ่ งและตั ดเครื่ องแต งกายของ หลั ง ท านจึ งคั ดเอาบรรดาคน
เขาออกเสี ยที่ ตรงกลางตรงตะ- อิ สราเอลที่ สรรไว แล วจั ดทัพเข า
โพก แลวปลอยตัวไป
สู คนซีเรีย
5เมื่ อมี คนไปกราบทู ลดาวิ ดให 10 ท านมอบคนที่ เหลื ออยู ไว ใน
ทรงทราบ พระองค ก็ รั บสั่ งให บังคับบัญชาของอาบีชัยนองชาย
คนไปรั บข าราชการเหล านั้ น ของท าน และเขาก็ จั ดคนเหล า
เพราะวาเขาทั้ งหลายไดรับความ นั้ นเขาตอสู กับคนอัมโมน
อับอายมาก และกษัตริยตรัสวา 11 ท านกล าวว า "ถ ากําลั งคน
"จงพั ก อยู ที่ เมื อ งเยรี โคจนกว า ซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจา
เคราของทานทั้ งหลายจะขึ้ นแลว จงยกไปชวยเรา แต ถากําลั งคน
จึงคอยกลับมา"
อั ม โมนแข็ ง เกิ น กํ า ลั ง ของเจ า
6 เมื่ อคนอั มโมนเห็ น ว า เขาทั้ ง เราจะยกมาชวยเจา
หลายเป น ที่ เกลี ยดชั ง แก ด าวิ ด 12 จงมี ความกล าหาญเถิ ด ให
คนอั มโมนจึ งสงคนไปจางคนซี- เราเป นลูกผู ชายเพื่ อชนชาติของ
เรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคน เรา และเพื่ อหั วเมื องแห งพระ
ซีเรียชาวเมืองโศบาห เปนทหาร เจาของเรา และขอพระเยโฮวาห
ราบจํานวนสองหมื่ นคน จาก ทรงกระทํ า ตามที่ พระองค ท รง
กษั ตริ ยเมื องมาอาคาห หนึ่ งพั น เห็นชอบเถิด"
คน และชาวเมื องอิ ชโทบหนึ่ ง 13 ดั งนั้ น โยอาบกั บประชาชน
หมื่ นสองพันคน
ที่ อยู กั บท านก็ ยกเข าใกล ต อ สู
7เมื่ อดาวิ ดทรงได ยินเช นนั้ นจึ ง กั บคนซี เรี ย ข าศึ กก็ แตกหนี ไป
รั บสั่ งโยอาบและพลโยธาคน ตอหนาเขา
แกลวกลาทั้ งสิ้ นใหไป
14 เมื่ อคนอั มโมนเห็ นว าคนซี 8 ฝ ายคนอั มโมนก็ ยกออกมา เรียหนีไปแลว เขาทั้ งหลายก็หนี
และจั ดทั พ ไว ที่ ทางเข า ประตู อาบี ชั ยเข าไปในเมื อง แล วโยเมือง ฝายคนซีเรียชาวเมืองโศ- อาบก็ ก ลั บจากการสู รบกั บคน
บาหและชาวเมืองเรโหบ กับคน อัมโมนมายังกรุงเยรูซาเล็ม
เมื องอิ ชโทบ และเมื องมาอา- 15 ครั้ นคนซี เรี ยเห็ นว าตนพ าย
คาห อ ยู ที่ ชนบทกลางแจ ง ต า ง แพตออิสราเอลแลว จึงรวบรวม
หาก
เขาดวยกัน
(6) ปฐก 34:30; อพย 5:21; พบญ 3:14; ยชว 13:11, 13; วนฉ 11:3, 5; 18:28
(7) 2 ซมอ 23:8 (8) 2 ซมอ 10:6 (10) 1 ซมอ 26:6; 2 ซมอ 3:30
(12) พบญ 31:6; ยชว 1:6-7, 9; นหม 4:14; 1 ซมอ 3:18; 4:9 (14) 2 ซมอ 11:1
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16 ฝ ายฮาดั ดเอเซอร ทรงใช คน ที่ เยรูซาเล็ม
ไปนํ า คนซี เ รี ยผู อยู ฟากแม น้ํ า 2 อยู มาเวลาเย็ น วั น หนึ่ งเมื่ อ
ข างโน นออกมา เขามายั งตําบล ดาวิ ด ทรงลุ ก ขึ้ นจากพระแท น
เฮลาม มี โชบั คแม ทั พของฮา- และดําเนิ นอยู บนดาดฟ าหลั งคา
ดัดเอเซอรเปนผู นําหนา
พระราชวั ง ทอดพระเนตรจาก
17 เมื่ อมี ผู กราบทู ลดาวิ ด พระ หลั งคาเห็ น ผู หญิ ง คนหนึ่ งอาบ
องค ท รงรวบรวมอิ ส ราเอลทั้ ง น้ําอยู หญิงคนนั้ นสวยงามมาก
หมดข า มแม น้ํ า จอร แดนมาถึ ง 3 ดาวิ ดทรงใช คนไปไต ถาม
ตําบลเฮลาน และคนซี เรี ยก็ จั ด เรื่ องผู หญิ งคนนั้ น คนหนึ่ งมา
ทั พเข าต อสู ดาวิ ด และได ร บกั บ กราบทูลวา "หญิงคนนี้ ชื่ อบั ทพระองค
เชบา บุตรสาวของเอลีอัม ภรร18 คนซี เ รี ยก็ ห นี จากอิ สราเอล ยาของอุ รี อ าห ค นฮิ ต ไทต มิ ใ ช
และดาวิ ดทรงประหารคนซี เรี ย หรือพะยะคะ"
ซึ่ งเป น ทหารรถรบเจ็ ดร อ ยคน 4ดาวิ ดก็ ท รงใช ผู สื่ อสารไปรั บ
กั บทหารม าสี่ หมื่ นคนเสี ย และ นางมา นางก็ มาเฝ าพระองค
ประหารโชบั คแม ทั พของเขาทั้ ง แล วพระองค ท รงสมสู กั บนาง
หลายใหสิ้ นชีวิตเสียที่ นั่ น
พอดี น างได ชํ า ระตั วให สิ้ นมล
19 และเมื่ อบรรดากษั ต ริ ย ซึ่ ง ทินของนางแล ว แลวนางก็ กลับ
ขึ้ นกั บฮาดั ด เอเซอร เ ห็ นว าตน ไปเรือนของตน
พ า ยแพ ต อ หน า อิ ส ราเอลแล ว 5ผู หญิ งนั้ นก็ ตั้ งครรภ นาง
เขาก็ ได กระทําสั นติ ภาพกั บอิ ส- จึ งใช คนไปกราบทู ลดาวิ ดว า
ราเอล และยอมเป นผู รั บใช คน "หมอมฉันตั้ งครรภแลว"
อิสราเอล ดังนั้ นคนซีเรียจึงกลัว 6ดาวิ ดทรงใช คนไปบอกโยอาบ
ไมกลาชวยคนอัมโมนอีกตอไป
ว า "จงส งอุ รี อาห คนฮิ ตไทต มา
ความบาปยิ่ งใหญของดาวิด
ใหเรา" โยอาบก็สงตัวอุรีอาหไป
และอยู มาพอสิ้ นป แล ว ใหดาวิด
เมื่ อบรรดากษั ตริ ย ยก 7 เมื่ ออุ รี อ าห เ ข า เฝ า พระองค
กองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช ดาวิ ด รั บสั่ งถามว า โยอาบเป น
โยอาบพร อมกั บพวกข าราชการ อยางไรบาง พวกพลเปนอยางไร
และอิ สราเอลทั้ งหมด เขาไป การสงครามคืบหนาไปอยางไร
กวาดล า งคนอั ม โมนและล อ ม 8แลวดาวิดรับสั่ งอุรีอาหวา "จง
เมืองรับบาหไว แตดาวิดประทับ ลงไปบ านของเจ า และล างเท า

11

(18) 1 พศด 19:18 (19) 2 ซมอ 8:6 (1) 2 ซมอ 12:26; 1 พกษ 20:22-26
(2) ปฐก 34:2; อพย 20:17; พบญ 22:8; 1 ซมอ 9:25; โยบ 31:1; มธ 5:28; 24:17
(3) 1 ซมอ 26:6; 2 ซมอ 23:39 (4) ลนต 15:19, 28; 18:19 (8) ปฐก 18:4; 19:2
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ของเจ าเสี ย" อุ รี อาห ก็ ออกไป มารั บประทานและดื่ มต อ พระ
จากพระราชวัง และมีคนนําของ พักตร และพระองคทรงกระทํา
ประทานจากกษัตริยตามไปให
ให เขามึ นเมา ในเย็ นวั นนั้ นเขา
9แต อุ รี อาห ได นอนเสี ยที่ ประตู ก็ อ อกไปนอนบนที่ นอนกั บข า
พระราชวั ง พร อ มกั บบรรดาข า ราชการของเจ านายของเขา แต
ราชการของเจานายของเขา มิได มิไดลงไปบาน
ลงไปที่ บานของตน
14 ต อมาครั้ นรุ งเช า ดาวิ ด ทรง
10 เมื่ อมี ค นกราบทู ล ดาวิ ด ว า อั กษรถึ งโยอาบและทรงฝากไป
"อุ รี อ าห ไ ม ไ ด ล งไปที่ บ า นของ ในมือของอุรีอาห
เขาพ ะย ะค ะ" ดาวิ ดรั บสั่ งแก 15 ในลายพระหั ตถ นั้ นว า "จง
อุ รี อาห วา "เจ ามิ ได เดิ นทางมา ตั้ งอุ รี อาห ให เป นกองหน าเข าสู
ดอกหรื อ ทําไมจึ งไม ลงไปบ าน รบตรงที่ ดุ เดื อดที่ สุ ดแล วล าทั พ
ของเจา"
กลั บเสี ยเพื่ อให เขาถู กโจมตี ให
11 อุ รี อาห ทู ลตอบดาวิ ดว า ตาย"
"หี บพั น ธสั ญญาและอิ ส ราเอล 16 อยู มาเมื่ อโยอาบกํ า ลั ง เฝ า
กั บยู ดาห อยู ในทั บอาศั ย โย- ลอมเมืองอยู ทานจึงกําหนดให
อาบเจ า นายของข าพระองค กั บ อุ รี อาห ไปรบตรงที่ ที่ ท านทราบ
บรรดาข า ราชการของพระองค วามีทหารเขมแข็งมาก
ตั้ งค ายอยู ที่ พื้ นทุ ง ส วนข า 17 คนในเมื องก็ ออกมาสู รบกั บ
พระองคจะไปบาน ไปกิน ไปดื่ ม โยอาบ มีคนตายบางคือขาราชและนอนกั บภรรยาของข าพระ การบางคนของดาวิ ดได ล มตาย
องคเชนนั้ นหรือ พะยะคะ พระ อุรีอาหคนฮิตไทตก็ตายดวย
องค ทรงพระชนม อยู และจิ ต 18 โยอาบจึ ง ส ง คนไปกราบทู ล
วิ ญญาณของพระองค มี ชี วิ ตอยู ขาวการรบทั้ งสิ้ นตอดาวิด
แนฉันใด ขาพระองคจะไมกระ- 19 ท า นได สั่ งผู สื่ อสารนั้ นว า
ทําอยางนี้ เลย"
"เมื่ อเจ ากราบทู ลข าวการรบต อ
12 แล วดาวิ ดก็ รั บสั่ งแก อุ รี อาห กษัตริยเสร็จทุกประการแลว
วา "วันนี้ ก็คางเสียที่ นี่ เถิด พรุ ง 20 ถ ากษั ตริ ย กริ้ วและตรั สถาม
นี้ เราจะให เจ าไป" อุ รี อาห ก็ เจ าวา `ทําไมเจ าทั้ งหลายจึ งยก
ค า งอยู ในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ในวั น เขารบใกลเมืองนัก เจาไมทราบ
นั้ นและในวันรุ งขึ้ น
หรื อว าเขาจะยิ งออกมาจากกํา13 ดาวิ ดทรงเชิ ญเขามา เขาก็ แพง
(9) 1 พกษ 14:27-28 (11) 2 ซมอ 7:2, 6; 20:6
(13) ปฐก 19:33, 35; 2 ซมอ 11:9
(14) 1 พกษ 21:8-9 (15) 2 ซมอ 12:9
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21 ใครฆ า อาบี เ มเลคบุ ต รเย- ชี วิ ตแล ว นางก็ คร่ํ า ครวญด วย
รุ บเบเชท ไม ใช ผู หญิ งคนหนึ่ ง เรื่ องสามีของนาง
เอาหิ น โม ท อ นบนทุ มเขาจาก 27 เมื่ อสิ้ นการไว ทุ กข แลวดาวิ ด
กํ า แพงเมื องจนเขาตายเสี ยที่ ก็ ส ง คนไปให พานางมาที่ พระ
เมื องเธเบศดอกหรื อ ทําไมเจ า ราชวั ง และนางก็ ได เป นมเหสี
ทั้ งหลายจึ ง เข า ไปใกล กํา แพง' ของพระองค ประสู ติ โอรสองค
แล วเจ าจงกราบทู ลว า `อุ รี อาห หนึ่ งใหพระองค แตสิ่ งซึ่ งดาวิด
คนฮิ ตไทต ผู รั บใช ของพระองค ทรงกระทํานั้ นไม เป นที่ พอพระ
ก็ตายดวย'"
ทัยพระเยโฮวาห
22 ผู สื่ อสารก็ ไป เขามาทู ลต อ
ดาวิดกลับใจเสียใหม
ดาวิ ดถึ งทุ กอย างที่ โยอาบสั่ งเขา
พระเยโฮวาห ทรงใช ให
ใหมากราบทูล
นาธันไปหาดาวิด นาธัน
23 ผู สื่ อ สารนั้ น กราบทู ลดาวิ ด ก็ ไ ปเข า เฝ า และกราบทู ล พระ
ว า "ข าศึ กได เปรี ยบต อเรามาก องควา "ในเมืองหนึ่ งมี ชายสอง
และได ออกมาสู รบกั บฝ ายเราที่ คน คนหนึ่ งมั่ งมี อี กคนหนึ่ ง
กลางทุ ง แต เราได ขับไลเขาเข า ยากจน
ไปถึงทางเขาประตูเมือง
2คนมั่ ง มี นั้ นมี แพะแกะและวั ว
24 แล วทหารธนู ก็ ยิ งข าราชการ เปนอันมาก
ของพระองค จากกําแพง ข า 3 แต คนจนนั้ นไม มี อะไรเลย
ราชการของกษั ตริ ยบางคนก็ สิ้ น เว นแต แกะตั วเมี ยตั วเดี ยวที่ ซื้ อ
ชี วิต และอุ รี อาห คนฮิ ตไทต ข า เขามา ซึ่ งเขาเลี้ ยงไวและอยู กับ
ราชการของพระองค ก็ สิ้ นชี วิ ต เขา มั นได เติ บโตขึ้ นพร อมกั บ
ดวย"
บุ ตรของเขา กิ นอาหารร วม
25 ดาวิ ดก็ รั บสั่ งผู สื่ อสารนั้ นว า และดื่ มน้ําถวยเดียวกับเขา นอน
"เจาจงบอกโยอาบดังนี้ วา `อยา ในอกของเขา และเป นเหมื อน
ให เ รื่ องนี้ ทํ า ให ท า นลํ า บากใจ บุตรสาวของเขา
เพราะดาบย อ มสั ง หารไม เลื อก 4 ฝ ายคนมั่ งมี คนนั้ นมี แขกคน
วาคนนั้ นหรือคนนี้ จงสู รบหนัก หนึ่ งมาเยี่ ยม เขาเสี ยดายที่ จะ
เข าไปและตี เอาเมื องนั้ นเสี ยให เอาแพะแกะหรือวัวของตนมาทํา
ได' เจาจงหนุนน้ําใจทานดวย"
อาหารเลี้ ยงคนที่ เดิ นทางมา
26 เมื่ อภรรยาของอุ รีอาห ได ยิน เยี่ ยมนั้ น จึ งเอาแกะตัวเมี ยของ
ข า วว า อุ รี อ าห ส ามี ของตนสิ้ น ชายคนจนนั้ นเตรี ยมเป นอาหาร

12

(21) วนฉ 6:32; 9:50-54
(27) 2 ซมอ 12:9; 1 พศด 21:7; ฮบ 13:4
(1) 2 ซมอ 14:5; 1 พกษ 20:35-41; สดด 51; อสย 5:3
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ใหแกชายที่ มาเยี่ ยมตน"
ยาของอุ รีอาห คนฮิตไทต มาเป น
5ดาวิดกริ้ วชายคนนั้ นมาก และ ภรรยาของเจา'
รับสั่ งแกนาธันวา "พระเยโฮวาห 11 พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา `ดู
ทรงพระชนมอยู แนฉันใด ผู ชาย เถิด เราจะใหเหตุรายบังเกิดขึ้ น
ที่ กระทําเชนนั้ นจะตองตายแน
กั บเจ าจากครั วเรื อนของเจ าเอง
6 และจะต อ งคื น แกะให สี่ เท า และเราจะเอาภรรยาของเจ า ไป
เพราะเขาไดกระทําอยางนี้ และ ต อหน าต อตาเจ า ยกไปให แก
เพราะวาเขาไมมีเมตตาจิต"
เพื่ อนบานของเจา ผู นั้ นจะนอน
7นาธั นจึ งทู ลดาวิ ดว า "พระ ร วมกั บภรรยาของเจ าอย างเป ด
องค นั่ นแหละคื อชายคนนั้ น เผย
พระเยโฮวาหพระเจาแห งอิสรา- 12 เพราะเจ า ทํ า การนั้ นอย า ง
เอลตรั สดั งนี้ ว า `เราได เจิ มตั้ ง ลั บๆ แต เราจะกระทําการนี้ ต อ
เจ าไว ให เป นกษั ตริ ย เหนื ออิ ส- หน า อิ ส ราเอลทั้ งสิ้ นและอย า ง
ราเอล และเราช วยเจ าให พ น เปดเผย'"
จากมือของซาอูล
13 ดาวิ ด จึ ง รั บสั่ งกั บนาธั น ว า
8 และเราได มอบวงศ วานเจ า "เรากระทําบาปต อพระเยโฮวาห
นายของเจ าให แก เจ า และได แล ว" และนาธั นกราบทู ลดาวิ ด
มอบภรรยาเจ านายของเจ าไว ใน ว า "พระเยโฮวาห ทรงให อภั ย
อกของเจ า และมอบวงศ วาน บาปของพระองคแลว พระองค
อิ ส ราเอลและวงศ วานยู ดาห ให จะไมถึงแกมรณา
แกเจา ถาเทานี้ ยังนอยไป เราจะ 14 อย างไรก็ ตาม เพราะด วย
เพิ่ มใหอีกเทานี้
การกระทํานี้ พระองค ได ให พวก
9 ทํ า ไมเจ า ดู ห มิ่ นพระบั ญญั ติ ศั ตรู ของพระเยโฮวาห มี โอกาส
ของพระเยโฮวาห ก ระทํ า ชั่ วใน เหยี ยดหยามได ราชบุ ตรที่ จะ
สายพระเนตรของพระองค เจ า ประสูติมานั้ นจะตองสิ้ นชีวิต"
ได ฆ าอุ รีอาห คนฮิ ตไทต เสี ยด วย 15 แล วนาธั น ก็ กลั บไปยั ง บ า น
ดาบ เอาภรรยาของเขามาเป น ของตน แล วพระเยโฮวาห ทรง
ภรรยาของตน และไดสังหารเขา กระทําแก บุ ตร ซึ่ งภรรยาของ
เสียดวยดาบของคนอัมโมน
อุ รี อาห บั งเกิ ดกั บดาวิ ด และ
10 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ดาบนั้ นจะ พระกุมารนั้ นก็ประชวรหนัก
ไม คลาดไปจากราชวงศ ของเจ า 16 ดาวิ ดก็ ทรงอ อนวอนต อพระ
เพราะเจาไดดูหมิ่ นเรา เอาภรร- เจาเพื่ อพระกุมารนั้ น และดาวิด
(6) อพย 22:1 (7) 1 ซมอ 6:13 (9) กดว 15:31; 1 ซมอ 15:19 (10) 2 ซมอ 13:28
(11) พบญ 28:30; 2 ซมอ 16:21-22 (12) 2 ซมอ 16:22 (13) 1 ซมอ 15:24
(14) อสย 52:5; อสค 36:20, 23; รม 2:24 (15) 1 ซมอ 25:38 (16) 2 ซมอ 13:31
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ทรงอดพระกระยาหาร และเข า องค ทรงดําเนิ นเข าไปในพระ
ไปบรรทมบนพื้ นดินคืนยังรุ ง
นิ เวศของพระเยโฮวาห และทรง
17 บรรดาพวกผู ใหญ ในราช นมั สการ แล วเสด็ จไปสู พระ
สํ า นั ก ของพระองค ก็ ลุ ก ขึ้ นมา ราชวังของพระองค รับสั่ งใหนํา
ยื นเข าเฝ าอยู หมายจะทู ลเชิ ญ พระกระยาหารมา เขาก็จั ดพระ
ให พระองค ท รงลุ ก จากพื้ นดิ น กระยาหารใหพระองคเสวย
แตพระองคหาทรงยอมไม หรือ 21 ข าราชการจึ งทู ลถามพระ
หาทรงรั บประทานกั บเขาทั้ ง องค ว า "เป นไฉนพระองค ทรง
หลายไม
กระทําเช นนี้ พระองค ทรงอด
18 อยู มา พอวันที่ เจ็ดพระกุมาร พระกระยาหารและกั นแสงเพื่ อ
นั้ น ก็สิ้ นพระชนม สวนขาราช- พระกุ มารนั้ นเมื่ อทรงพระชนม
การของดาวิดก็กลัวไมกลากราบ อยู แตเมื่ อพระกุมารนั้ นสิ้ นพระ
ทูลดาวิดวาพระกุ มารนั้ นสิ้ นชีวิต ชนม แล ว พระองค ก็ ทรงลุ กขึ้ น
แลว เขาพูดกันวา "ดูเถิด เมื่ อ เสวยพระกระยาหาร"
พระกุ ม ารนั้ นทรงพระชนม อยู 22 พระองค รั บสั่ งว า "เมื่ อเด็ ก
เราทูลพระองค พระองคหาทรง นั้ นมี ชี วิตอยู เราอดอาหารและ
ฟ งเสี ยงของเราไม แล วเราทั้ ง ร องไห เพราะเราว า `ใครจะ
หลายอาจจะกราบทู ลได อย างไร ทราบได ว า พระเจ า จะทรงพระ
ว า พระกุ มารนั้ นสิ้ นพระชนม เมตตาเรา โปรดให เด็ กนั้ นมี
แลว พระองคก็จะกระทําอันต- ชีวิตอยู หรือไม'
รายตอพระองคเอง"
23 แต เมื่ อเขาสิ้ นชี วิตแล ว เรา
19 แต เมื่ อดาวิ ดทอดพระเนตร จะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็ก
เห็ น ข าราชการกระซิ บกระซาบ ใหฟนขึ้ นมาอีกไดหรือ มีแตเรา
กั นอยู ดาวิ ดเข าพระทั ยว าพระ จะตามทางเด็ กนั้ นไป เขาจะ
กุมารนั้ นสิ้ นพระชนมแลว ดาวิด กลับมาหาเราหามิได"
จึ งรั บสั่ งถามข าราชการของพระ
การกําเนิดของซาโลมอน
องค ว า "เด็ กนั้ นสิ้ นชี วิ ตแล ว 24 ฝ ายดาวิ ดทรงเล าโลมใจ
หรื อ" เขาทู ลตอบว า "สิ้ นชี วิต บัทเชบามเหสีของพระองค และ
แลวพะยะคะ"
ทรงเขาไปสมสู กับพระนาง พระ
20 แล วดาวิ ดทรงลุ กขึ้ นจากพื้ น นางก็ ประสู ติ บุ ต รชายคนหนึ่ ง
ดิ น ชําระพระกาย ชโลมพระ เรี ยกชื่ อว าซาโลมอน และพระ
องค และทรงเปลี่ ยนฉลองพระ เยโฮวาหทรงรักซาโลมอน
(20) นรธ 3:3; โยบ 1:20; มธ 6:17 (22) อสย 38:1-5; ยอล 2:14; ยนา 3:9
(23) ปฐก 37:35; โยบ 7:8-10
(24) 1 พศด 22:9; มธ 1:6
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25 และทรงใช นาธั นผู พยากรณ ไดเปนอันมาก
ไป ทานจึงตั้ งชื่ อราชโอรสนั้ นวา 31 ทรงควบคุ ม ประชาชนที่ อยู
เยดี ดิ ยาห เพราะเห็ นแก พระ ในเมื องนั้ นให ทํางานด วยเลื่ อย
เยโฮวาห
คราดเหล็ กและขวานเหล็ กและ
ดาวิดกับโยอาบ
บังคับใหทํางานที่ เตาเผาอิฐ ได
ทรงกระทํ า เช น นี้ แก บรรดาหั ว
ชนะเมืองรับบาห
เมื องของคนอั มโมนทั่ วไป แลว
(1 พศด 20:1-3)
26 ฝ ายโยอาบสู รบกั บเมื องรั บ- ดาวิ ดก็ เสด็จกลั บไปกรุ งเยรู ซาบาห ของคนอั มโมน และยึ ด เล็มพรอมกับพลทั้ งสิ้ น
อัมโนนขมขืนนางสาวทามาร
ราชธานีไวได
ต อมาภายหลั งฝ ายอั บ27 และโยอาบได ส งผู สื่ อสารไป
ซาโลมราชโอรสของดาเฝาดาวิด ทูลวา "ขาพระองคได
สู รบกั บกรุ งรั บบาห และข า วิดมีขนิ ษฐาองคหนึ่ งรู ปโฉมสะพระองคตี ไดเมืองที่ มีแมน้ํามาก คราญชื่ อทามาร และอัมโนนราช
โอรสของดาวิดก็รักเธอ
หลายนั้ นแลว
28 ฉะนั้ นบัดนี้ ขอพระองคทรง 2 ด ว ยเหตุ ท ามาร น องหญิ ง นี้
รวบรวมพลที่ เหลือ เขาตั้ งคายตี จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจน
เมื องนั้ นให ได เกลื อกว าถ าข า ถึ งกั บล มป วย ด วยเหตุ ว าเธอ
พระองค ตีได ก็ จะตองเรี ยกชื่ อ เป นสาวพรหมจารี อั มโนนจึ งรู
เมื องนั้ นตามชื่ อของข าพระ สึกวาจะทําอะไรกับเธอก็ยากนัก
3แต อั มโนนมี สหายคนหนึ่ งชื่ อ
องค"
29 ดาวิ ดจึ ง ทรงรวบรวมพลทั้ ง โยนาดั บบุ ต รชายของชิ เ มอาห
หลายเข าด วยกั น ยกไปยั ง เมื อง เชษฐาของดาวิ ด โยนาดั บนั้ น
รับบาห และตอสู จนยึดเมืองนั้ น เปนคนเจาปญญา
4จึ งทู ลถามว า "ข าแต ราชโอรส
ได
ของกษั
ตริ ย ไฉนทู ลกระหม อม
30 ทรง ริ บม ง กุ ฎจาก เศี ยร
กษั ตริ ยของเมืองนั้ น มงกุ ฎนั้ น จึงซมเซาอยู ทุกเชาๆ จะไมบอก
เป น ทองคํ า หนั ก หนึ่ งตะลั น ต ให เกล าฯทราบบ างหรื อ" อั มประดั บด วยเพชรพลอยต า งๆ โนนตอบเขาว า "เรารั กทามาร
และเขาก็ ส วมบนพระเศี ยรของ น อ งหญิ ง ของอั บ ซาโลมอนุ ช า
ดาวิด และพระองคทรงเก็บรวบ ของเรา"
รวมทรั พย ส มบั ติ ของเมื องนั้ น 5โยนาดั บจึ งทู ลท านว า "ขอ

13

(26) พบญ 3:11; 2 ซมอ 11:1; 1 พศด 20:1
(30) 1 พศด 20:2
(1) 2 ซมอ 3:2-3; 1 พศด 3:2, 9 (3) 1 ซมอ 16:9
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เชิ ญบรรทมบนพระแท น แสร ง เพื่ อพี่ จะได รั บประทานจากมื อ
กระทําเป นประชวร และเมื่ อ ของนอง" ทามารก็นําขนมที่ เธอ
เสด็ จพ อมาเยี่ ยมทู ลกระหม อม ทํา นั้ นเข าไปในห องเพื่ อให แก
ขอกราบทู ลว า `ขอโปรดรั บสั่ ง อัมโนนเชษฐา
ทามารน องหญิ งมาใหอาหารแก 11 แต เ มื่ อเธอนํ า ขนมมาใกล
ขาพระองค ใหมาเตรียมอาหาร เพื่ อให ท านรั บประทาน ท านก็
ต อสายตาข าพระองค เพื่ อข า จับมือเธอไว รับสั่ งว า "นองของ
พระองค จะได เห็ น และได รั บ พี่ เขามานอนกับพี่ เถิด"
ประทานจากมือของเธอ'"
12 เธอจึ งตอบท านว า "ไม ได
6 อั มโนนจึ งบรรทมแสร งทํ า ดอกพระเชษฐา ขออย าบั งคั บ
เป นประชวร เมื่ อกษั ตริ ยเสด็ จ นองเลย สิ่ งอยางนี้ เขาไมกระทํา
มาเยี่ ยม อัมโนนก็ทูลกษัตริยวา กั นในอิ สราเอล ขออย ากระทํา
"ขอโปรดให ทามาร น องหญิ งมา การโฉดเขลาอยางนี้ เลย
ทํา ขนมสั กสองอั นต อสายตาข า 13 ฝ ายหม อมฉั น หม อมฉั นจะ
พระองค เพื่ อข าพระองค จะได เอาความอายไปซ อ นไว ที่ ไหน
รับประทานจากมือของเธอ"
ฝายทานเลา ทานจะเปนเหมือน
7 ดาวิ ดทรงใช ค นไปหาทามาร คนโฉลดเขลาคนหนึ่ งในอิ สราที่ วั งรั บสั่ งว า "ขอจงไปที่ บ าน เอล เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ขอทู ล
ของอั มโนนพี่ ของเจ า
และ กษั ตริ ย พระองค คงจะไม หวง
เตรียมอาหารใหเขารับประทาน" หมอมฉันไวไมใหทาน"
8 ทามาร ก็ ไ ปยั ง วั ง ของอั มโนน 14 แต ท านก็ ห าฟ ง เสี ยงเธอไม
เชษฐาของเธอที่ ที่ เขาบรรทมอยู ด วยท า นมี กํา ลั ง มากกว าจึ ง ข ม
เธอก็ ห ยิ บแป ง มานวดทํ า ขนม ขืน และนอนรวมกับเธอ
ต อสายตาของเชษฐา แล วป ง 15 ต อ มาอั ม โนนเกลี ยดชั งเธอ
ขนมนั้ น
ยิ่ งนั ก ความเกลี ยดชั งครั้ งนี้ ก็
9และเธอก็ ยกกระทะมาเทออก มากยิ่ งกวาความรักซึ่ งทานไดรัก
ต อหน าเชษฐา แต อั มโนนก็ ไม เธอมาก อน และอั มโนนรั บสั่ ง
ทรงเสวย กล าวว า "ให ทุ กคน กับเธอวา "จงลุกขึ้ นไป"
ออกไปเสี ยให พนเรา" ทุ กคนก็ 16 แตเธอตอบทานวา "อยาเลย
ออกไป
พระเชษฐา ที่ จะขับไลหมอม
10 อั มโนนก็ รั บสั่ งกั บทามาร ว า ฉั นไปครั้ งนี้ นั้ นก็ เป นความ
"จงเอาอาหารเข ามาในห อ งใน ผิ ดใหญ ยิ่ งกว าที่ พระเชษฐาได
(6) ปฐก 18:6 (9) ปฐก 45:1
(11) ปฐก 39:12; พบญ 27:22; อสค 22:11 (12) ปฐก 34:7; ลนต 18:9-11; 20:17
(13) ลนต 18:9, 11 (14) ลนต 18:9; พบญ 22:25; 27:22; 2 ซมอ 12:11
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ทํากั บน องมาแล ว" แต ท านหา
อับซาโลมฆาอัมโนน
ไดเชื่ อฟงเธอไม
23 ต อมาอีกสองป เต็ ม อับซา17 ท านจึ งเรี ยกมหาดเล็ กที่ โลมมีงานตัดขนแกะที่ ตําบลบาปรนนิบัติอยู สั่ งวา "จงไลผู หญิง อั ลฮาโซร ซึ่ งอยู ใกล เอฟราอิ ม
คนนี้ ให ออกไปพ น หน า ของข า และอั บซาโลมได เ ชิ ญโอรสทั้ ง
แลวปดประตูใสกลอนเสีย"
สิ้ นของกษัตริยไปในงานนั้ น
18 เธอสวมเสื้ อยาวหลากสี ที่ 24 อั บซาโลมไปเฝ ากษั ตริ ย ทู ล
ราชธิ ด าพรหมจารี ของกษั ต ริ ย วา "ดูเถิด ขาพระองคมีงานตัด
สวมกัน มหาดเล็กของทานจึงไล ขนแกะ ขอเชิ ญกษั ตริ ย และ
เธอออกไปและใส ก ลอนประตู มหาดเล็ กของพระองค ไปในงาน
เสีย
นั้ นกับขาพระองค"
19 ทามาร ก็ เอาขี้ เถ าใส ที่ ศี รษะ 25 แตกษั ตริ ยตรัสกั บอั บซาโลม
ของเธอ และฉีกเสื้ อยาวหลากสี วา "ลูกเอย อยาเลย อยาใหพวก
ที่ เธอสวมอยู นั้ นเสี ย เอามื อ เราไปกั นหมดเลย จะเป นภาระ
กุ มศี รษะเดิ นพลางร องครวญไป แกเจาเปลาๆ" อับซาโลมคะยั้ น
พลาง
คะยอพระองค ถึ งกระนั้ นพระ
20 อั บ ซาโลมเชษฐาของเธอก็ องค มิได ยอมเสด็จ แตทรงอํากล าวกั บเธอว า "อั มโนนเชษฐา นวยพระพรให
ไดอยู กับนองหรือเปลา แตนอง 26 อับซาโลมจึงกราบทูลวา "ถา
เอ ย บั ดนี้ น องจงนิ่ งเสี ยเถิ ด ไม โ ปรดเสด็ จก็ ขออนุ ญาตให
เพราะเขาเปนพี่ ชายของเจา อยา พระเชษฐาอั มโนนไปด ว ยกั น
ไปคิดถึงเรื่ องนี้ เลย" ฝายทามาร เถิ ด" และกษั ตริ ย ตรั สถามว า
จึ ง อยู อย า งเดี ยวดายในวั ง ของ "ทําไมเขาตองไปกับเจาดวย"
อับซาโลมเชษฐา
27 แต อั บซาโลมทูลคะยั้ นคะยอ
21 เมื่ อกษั ตริ ยดาวิ ดทรงได ยิ น จนพระองค ทรงยอมให อั มโนน
เรื่ องเหล านี้ ทั้ งสิ้ น พระองค ก็ และราชโอรสของกษั ตริ ยทั้ งสิ้ น
กริ้ วยิ่ งนัก
ไปดวย
22 แต อั บซาโลมมิ ได ตรั สประ- 28 แล วอั บซาโลมบั ญชามหาด
การใดกั บอั มโนนเลย ไม ว าดี เล็ กของทานวา "จงคอยดู วาจิต
หรื อร าย
เพราะอั บซาโลม ใจของอั ม โนนเพลิ ด เพลิ นด วย
เกลียดชั งอัมโนน เหตุที่ ทานได เหล าองุ นเมื่ อไร เมื่ อเราสั่ งเจ า
ขมขืนทามารนองหญิงของทาน
วา `จงตีอัมโนน' เจาทั้ งหลายจง
(18) ปฐก 37:3; วนฉ 5:30; สดด 45:13-14 (19) ยชว 7:6; 2 ซมอ 1:2; โยบ 2:12
(22) ปฐก 24:50; 31:24; ลนต 19:17-18; 1 ยน 2:9, 11; 3:10, 12, 15
(23) ปฐก 38:12-13; 1 ซมอ 25:4, 36 (28) วนฉ 19:6, 9, 22; นรธ 3:7
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ฆาเขาเสีย อยากลัวเลย เราบัญ- เพราะอัมโนนสิ้ นชีพแตผู เดียว"
ชาเจาแลวมิใชหรือ จงกลาหาญ 34 แต อั บซาโลมได หนี ไป ฝ าย
และเปนคนเกงกลาเถิด"
ทหารยามหนุ มเงยหนาขึ้ นมองดู
29 และมหาดเล็ กของอั บซาโลม ดูเถิด ประชาชนเปนอันมากกําก็ ก ระทํา กั บอั ม โนนตามที่ อั บ- ลั ง มาทางข า งๆภู เขาซึ่ งอยู ข า ง
ซาโลมได บั ญชาไว แล วบรรดา หลังเขา
ราชโอรสของกษั ตริ ยก็ พากั นลุ ก 35 โยนาดั บจึ งกราบทู ลกษั ตริ ย
ขึ้ นทรงล อของแต ละองค หนี ไป วา "ดูเถิด ราชโอรสของกษัตริย
สิ้ น
กําลั งดําเนินมาแลว ตามที่ ผู รับ
30 ต อ มาขณะเมื่ อราชโอรสได ใช ของพระองค ก ราบทู ล ก็ เ ป น
ดําเนิ นอยู ตามทาง มี ข าวไปถึ ง จริงดังนั้ น"
ดาวิ ดว า "อั บซาโลมได ประหาร 36 อยู มาเมื่ อเขาพู ดจบลง ดู
ราชโอรสของกษั ตริ ย ห มดแล ว เถิ ด ราชโอรสของกษั ตริ ย ก็ มา
ไมเหลืออยู สักองคเดียว"
ถึง และไดรองไหเสียงดัง ฝาย
31 กษั ต ริ ย ทรงลุ ก ขึ้ นฉี กฉลอง กษั ตริ ย ก็ กั นแสง และบรรดา
พระองค และทรงบรรทมบนพื้ น ข าราชการก็ ร อ งไห สะอึ กสะอื้ น
ดิน บรรดาขาราชการทั้ งสิ้ นสวม ดวย
เสื้ อผาฉีกขาดยืนเฝาอยู
อับซาโลมหนีไป
32 แต โยนาดั บบุ ต รชายชิ เ มยังเมืองเกชูร
อาห เชษฐาของดาวิ ดกราบทู ลว า 37 อั บซาโลมได ห นี ไ ปเข า เฝ า
"ขออย า ให เ จ า นายของข า พระ ทั ลมั ย
โอรสของอั มมี ฮู ด
องคสําคัญผิดไปวา เขาไดประ- กษัตริยเมืองเกชูร แตดาวิดทรง
หารราชโอรสหนุ มแน นเหล านั้ น ไว ทุ กข ใหราชโอรสของพระองค
หมดแล ว เพราะว าอั มโนนสิ้ น วันแลววันเลา
ชีวิตแตผู เดียว เพราะตามบัญชา 38 ฝ ายอั บซาโลมก็ หนี ไปยั ง
ของอั บซาโลมเรื่ องนี้ ท านตั้ งใจ เมืองเกชูร และทรงอยู ที่ นั่ นสาม
ไว แตครั้ งที่ อัมโนนขมขื นทามาร ป
นองหญิงของทานแลว
39 กษั ตริ ย ดาวิ ดก็ ทรงตรอม
33 ฉะนั้ นบั ด นี้ ขอกษั ต ริ ย เ จ า พระทั ย อาลั ยถึ งอั บซาโลม
นายของข าพระองค อย าได ร อน เพราะการที่ ทรงคิ ด ถึ ง อั ม โนน
พระทั ย ด วยสําคั ญว าราชโอ- นั้ นค อยคลายลง ด วยท านสิ้ น
รสทั้ งหมดของกษั ตริ ย สิ้ นชี วิ ต ชีพแลว
(29) 2 ซมอ 12:10; 1 พกษ 1:33 (31) 2 ซมอ 1:11; 12:16 (32) 2 ซมอ 13:3-5
(33) 2 ซมอ 19:19 (34) 2 ซมอ 13:37-38 (37) 2 ซมอ 3:3; 1 พศด 3:2
(38) 2 ซมอ 14:23, 32; 15:8 (39) ปฐก 38:12; 2 ซมอ 12:19, 23
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โยอาบนําอับซาโลม
ใหเรา เพื่ อเราจะฆาเขาเสีย เพื่ อ
แก แค น แทนพี่ ชายที่ เขาได ฆ า
ใหกลับมาคืนดีกันกับดาวิด
ฝ ายโยอาบบุ ตรชายของ เสี ยนั้ น จะได ฆ าผู ที่ รั บมรดก
นางเศรุ ยาห ทราบว า เสียดวย' ดังวาจะดับถานไฟของ
หม อมฉั นที่ ยั งเหลื ออยู นั้ น เสี ย
กษัตริยอาลัยถึงอับซาโลม
2 โยอาบจึ งใช คนไปยั งเมื อง ไม ใ ห ส ามี ข องหม อ มฉั น มี ชื่ อ
เทโคอาพาหญิ งที่ ฉลาดมาจากที่ หรื อมี เ ชื้ อ เหลื อ อยู บนพื้ น โลก
นั่ นคนหนึ่ ง บอกนางวา "ขอจง เลย"
แสรงทําเปนคนไวทุกข สวมเสื้ อ 8 กษั ต ริ ย จึ ง รั บสั่ งแก ห ญิ ง คน
ของคนไวทุกข อยาชโลมน้ํามัน นั้ นวา "ไปบานของเจาเถิด เรา
แต แสร ง ทํา เหมื อนผู หญิ ง ที่ ไว จะสั่ งการเรื่ องเจา"
9 หญิ ง ชาวเทโคอาได กราบทู ล
ทุกขใหผู ตายมาหลายวันแลว
3จงเข าไปเฝ ากษั ตริ ย กราบ กษัตริยวา "โอ ขาแตกษัตริยเจา
ทูลขอความนี้ แกพระองค" แลว นายของหม อมฉั น ขอให ความ
โยอาบก็สอนคํากราบทูลใหหญิง ชั่ วช าตกอยู กั บหม อมฉั น และ
กั บวงศ วานบิ ดาของหม อ มฉั น
นั้ น
4 เมื่ อหญิ ง ชาวเทโคอามาเฝ า แต กษั ต ริ ย และราชบั ลลั งก ของ
กษั ตริ ย นางก็ ซบหน าลงถึ งดิ น พระองคอยาใหมีโทษเลย"
ถวายบังคมแล วกราบทูลวา "โอ 10 กษั ตริ ย ตรั สว า "ถ ามี ผู ใด
ขาแตกษัตริย ขอพระกรุณาคุณ กลาวอะไรแกเจา จงพาเขามาหา
เรา คนนั้ นจะไมแตะตองเจาอีก
เปนที่ พึ่ง"
5 กษั ต ริ ย ต รั ส ถามหญิ ง นั้ นว า เลย"
"เจ ามี เรื่ องอะไร" นางกราบทู ล 11 นางก็กราบทูลวา "ขาแตพระ
ว า "หม อมฉั นเป นหญิ งม าย องค ขอกษั ตริ ยทรงระลึ กถึ ง
พระเยโฮวาห พระเจ า ของพระ
อยางแทจริง สามีตายเสียแลว
6 สาวใช ของพระองค มี บุ ตร องค เพื่ อผู อาฆาตโลหิ ตจะไม
ชายสองคน วิวาทกั นที่ ในทุ งนา กระทําการฆ าอี กต อไป เกรงว า
ไมมีใครชวยหามปราม บุตรชาย พวกเขาจะได ทํ า ลายบุ ตรชาย
ของหมอมฉัน" พระองคตรัสวา
คนหนึ่ งจึงตีอีกคนหนึ่ งตาย
7ดู เถิ ด หมู ญาติ ทั้ งสิ้ นรุ มกั น "พระเยโฮวาห ทรงพระชนม อยู
มาหาสาวใชของพระองค บอกวา แน ฉั นใด เส นผมของบุ ตรชาย
`จงมอบผู ที่ ฆ าพี่ ชายของตั วมา ของเจ าสั กเส นเดี ยวจะไม ตกลง

14

(1) 2 ซมอ 13:39 (2) นรธ 3:3; 2 ซมอ 23:26 (3) อพย 4:15; 2 ซมอ 14:19
(4) 1 ซมอ 20:41; 25:23; 2 ซมอ 1:2 (5) 2 ซมอ 12:1 (7) กดว 35:19; พบญ 19:12
(9) ปฐก 27:13; 43:9; 1 ซมอ 25:24 (11) กดว 35:19, 21; พบญ 19:4-10
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ถึงดิน"
ชายของหมอมฉั นเสียจากมรดก
12 แลวหญิงนั้ นกราบทูลวา "ขา ของพระเจา'
แต พระองค ขอสาวใช ของพระ 17 และสาวใช ของพระองค คิ ด
องค ก ราบทู ล อี ก สั กคํ า หนึ่ งแก วา `ขอใหพระดํารัสของกษัตริย
กษั ต ริ ย เ จ านายของหม อมฉั น" เจ านายของหม อมฉั นเป นที่ ให
พระองคตรัสวา "พูดไป"
พํานั ก' เพราะกษั ตริ ย เจ านาย
13 หญิงนั้ นจึงกราบทูลวา "เหตุ ของหม อมฉั นเปรี ยบประดุ จทู ต
ใดพระองค ทรงดํ า ริ จ ะกระทํา สวรรค อ งค ห นึ่ งของพระเจ าใน
อย างนี้ แก ประชาชนของพระเจ า การที่ จะประจั ก ษ ค วามดี และ
ในการที่ ตรั สเช นนี้ กษั ตริ ย ทรง ความชั่ ว ขอพระเยโฮวาห พระ
กลาวโทษพระองคเอง ในประ- เจ าของพระองค ทรงสถิ ตกั บ
การที่ กษั ต ริ ย มิ ไ ด ท รงนํ า ผู ถู ก พระองคเถิด"
เนรเทศกลับสู พระราชสํานัก
18 แล ว กษั ต ริ ย ท รงตอบหญิ ง
14 คนเราจะต อ งตายหมดด วย นั้ นว า "สิ่ งใดที่ เราจะถามเจ า
กั นทุ กคน เป นเหมื อนน้ํ า ที่ หก เจ าอย าป ดบั งนะ" ผู หญิ งนั้ น
บนแผนดิน จะเก็บรวมกลับคืน กราบทู ลวา "ขอกษัตริยเจ านาย
มาอีกไมได พระเจาไมทรงเลือก ของหมอมฉันจงตรัสเถิด"
หนาผู ใด แตทรงดําริหาหนทาง 19 กษั ตริ ย จึ งตรั สถามว า "ใน
ไม ให ผู ที่ ถู กเนรเทศตองถู กทรง เรื่ องทั้ งสิ้ นนี้ มือของโยอาบเกี่ ยว
ทอดทิ้ ง
ของกับเจาดวยหรือเปลา" หญิง
15 ฉะนั้ นบั ด นี้ ที่ หม อ มฉั น มา นั้ นทู ลตอบว า "ข าแต กษั ตริ ย
กราบทู ล เรื่ องนี้ ต อ กษั ต ริ ย เจ า เจานายของหม อมฉัน พระองค
นายของหมอมฉัน เพราะประชา ทรงพระชนม อยู แน ฉั นใด ไม
ชนขู หม อมฉั นให กลั ว และสาว มี ใ ครหลบหลี ก พระดํ า รั ส ของ
ใช ของพระองค คิ ดว า `หม อม กษั ต ริ ย เ จ า นายของหม อ มฉั น
ฉั นจะกราบทู ลกษั ตริ ย หวั งว า ไปทางขวาหรื อทางซ ายได โยกษั ตริ ย จ ะโปรดตามคํ า ขอของ อาบผู รั บใช ของพระองค นั่ น
หญิงผู รับใชของพระองค
แหละใหหมอมฉันกราบทูล เขา
16 ด วยกษั ตริ ย จะทรงสดั บฟ ง เป นผู สอนคํากราบทูลแก หม อม
และทรงช วยหญิ ง ผู รั บ ใช ข อง ฉันสาวใชของพระองค
พระองค ใ ห พ นจากมื อของผู ที่ 20 โยอาบผู รั บใช ของพระองค
ตั้ งใจทําลายหมอมฉัน และบุตร ได กระทําเช นนี้ ก็ เพื่ อจะเปลี่ ยน
(13) วนฉ 20:2; 2 ซมอ 13:37-38 (14) กดว 35:15; โยบ 30:23; 34:15, 19
(16) พบญ 32:9; 1 ซมอ 26:19; 2 ซมอ 20:19 (17) 1 ซมอ 29:9; 2 ซมอ 19:27
(19) 2 ซมอ 14:3 (20) 2 ซมอ 14:17; 18:13; 19:27
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โฉมหน าของเหตุ การณ แต เจ า ในตั วท า นตั้ งแต ฝ า เท า จนถึ ง
นายของหม อมฉั นทรงมี พระ กระหมอมไมมีตําหนิเลย
สติปญญา ดังสติปญญาแหงทูต 26 เมื่ อทานตัดผม (ทานเคยตัด
สวรรค องค หนึ่ งของพระเจ า ผมสิ้ นป ทุ กป เพราะผมหนั ก
ทรงทราบทุ ก สิ่ งทุ ก อย า งที่ อยู แลวทานก็ตัดเสีย) ทานก็ชั่ งผม
บนพิภพ"
ของท านได หนั กสองร อยเชเขล
อับซาโลมไดรับการยกโทษ
ตามพิกัดหลวง
21 กษั ตริ ยตรั สสั่ งโยอาบว า "ดู 27 มี บุ ตรชายสามคนเกิ ดแก
เถิ ด เราอนุ มั ติ ตามคําขอนี้ แล ว อั บซาโลมและบุ ตรสาวคนหนึ่ ง
จงไปพาอั บซาโลมชายหนุ ม คน ชื่ อทามาร เธอเปนหญิงที่ หนาตางดงาม
นั้ นกลับมา"
22 โยอาบก็ ซบหน าลงถึ งดิ น 28 อั บซาโลมประทั บในกรุ งเยและนอมตัวลง แลวโมทนาพระ รู ซาเล็ มได สองป เต็ ม โดยมิ ได
คุ ณกษั ตริ ย โยอาบกราบทู ลว า เขาเฝาเฉพาะพระพักตรกษัตริย
"โอ ขาแตกษัตริยเจานายของขา 29 แล ว อั บ ซาโลมก็ ใ ห ไ ปตาม
จะใช ให เข าไปเฝ า
พระองค วั นนี้ ผู รั บใช ของพระ โยอาบ
องค ทราบว า ข าพระองค ได รั บ กษัตริย แตโยอาบไมยอมมาหา
พระกรุ ณาในสายพระเนตรของ ท าน ท านก็ ใช คนไปครั้ งที่ สอง
พระองค ในประการที่ กษั ตริ ย แตโยอาบก็ไมมาเหมือนกัน
ทรงทํ า ให บรรลุ ต ามคํ า ทู ล ขอ 30 ท านจึงสั่ งมหาดเล็ กของท าน
วา "ดูซิ นาของโยอาบอยู ถัดนา
ของผู รับใชของพระองค"
23 โยอาบจึ ง ลุ ก ขึ้ นไปยั ง เมื อ ง ของเรา เขามี ขาวบาร เลย ที่ นั่ น
เกชูร และพาอั บซาโลมมายั งกรุ ง จงเอาไฟเผาเสีย" มหาดเล็กของ
อับซาโลมก็ไปเอาไฟเผานา
เยรูซาเล็ม
24 และกษัตริยรับสั่ งวา "ใหเขา 31 โยอาบก็ ลุ กขึ้ นไปหาอั บซาไปอยู วังของเขาเถิ ด อย าใหเขา โลมที่ วั งของท าน ถามท านว า
เฝ าเรา" อั บซาโลมก็ ไปอยู วั ง "ทําไมมหาดเล็ กของท านจึ งเอา
ของทาน มิไดเขาเฝาเฉพาะพระ ไฟเผานาของหมอมฉัน"
32 อั บซาโลมตอบโยอาบวา "ดู
พักตรกษัตริย
เถิ ด เราส งคนไปบอกท านว า
อับซาโลมเขาเฝาดาวิด
25 ในบรรดาอิ สราเอลหามี ผู ใด `มานี่ เถิ ด เราจะส งท านไปหา
รู ปงามน าชมอย างอั บซาโลมไม กษัตริยทูลวา "ใหขาพระองคมา
(23) 2 ซมอ 13:37-38 (24) ปฐก 43:3; 2 ซมอ 3:13
(25) พบญ 28:35; โยบ 2:7; อสย 1:6 (27) 2 ซมอ 13:1; 18:18
(28) 2 ซมอ 14:24 (32) 1 ซมอ 20:8; สภษ 28:13
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จากเกชู ร ทําไม ข าพระองค ยั ง แผ นดิ นนี้ ก็ ดี เมื่ อใครมี ข อหา
อยู ที่ นั่ นก็ ดี กว า ฉะนั้ นบั ดนี้ หรื อคดี จะได มาหาข า ข าจะตั ด
ขอให เ ราได เ ข า เฝ าเฉพาะพระ สินใหความยุติธรรมแกเขา"
พั กตร กษั ตริ ย"' ถ าเรามี ความ 5เมื่ อมี ผู ใดเข ามาใกล จะกราบ
ชั่ วช าประการใด ก็ ขอพระองค ถวายบั งคมท าน ท านจะยื่ นมื อ
ทรงประหารเราเสีย"
ออกจับคนนั้ นไวและจุบเขา
33 โยอาบจึ งเข าไปเฝ ากษั ต ริ ย 6 อั บซาโลมกระทํ า อย า งนี้ แก
กราบทู ลพระองค พระองค ก็ บรรดาคนอิ สราเอล ผู มาเฝ า
ทรงเรี ยกอั บซาโลม ท านจึ งเข า กษั ตริ ย เพื่ อขอการพิ พากษา
ไปเฝ ากษั ตริ ย โน มกายลงซบ อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสราหน าลงถึ งดิ นต อพระพั กตร เอลอยางนี้
กษัตริย กษัตริยก็ทรงจุบอับซาอับซาโลมกบฏตอดาวิด
โลม
7ครั้ นล วงมาได สี่ สิ บป อั บซาอับซาโลมจูงใจประชาชน
โลมกราบทู ลกษั ตริ ย ว า "ขอ
ตั้ งทานใหเปนกษัตริย
โปรดทรงอนุ ญาตให ขาพระองค
อยู มา ภายหลั งอั บซา- ไปทําตามคําปฏิ ญาณที่ เมืองเฮโลมได เตรี ยมรถรบและ โบรน ซึ่ งขาพระองคไดปฏิญาณ
ไวตอพระเยโฮวาห
มากับทหารวิ่ งนําหนาหาสิบคน
2 อั บซาโลมตื่ นบรรทมแต เ ช า 8เพราะว าผู รั บใช ของพระองค
ตรู ไปประทั บริ มทางไปยั งประตู ได ปฏิ ญ าณไว เมื่ อครั้ งอยู ใน
เมื อง ถ าผู ใดมี เรื่ องที่ จะถวาย เมื องเกชู ร ประเทศซี เรียว า `ถ า
กษัตริยใหทรงตัดสิน อับซาโลม พระเยโฮวาหทรงโปรดนําขาพระ
ก็เรียกผู นั้ น ถามวา "เจามาจาก องคมายังกรุงเยรูซาเล็มจริ งแลว
เมืองไหน" และเมื่ อเขาทูลตอบ ข าพระองค จะปรนนิ บัติ พระเยว า "ผู รั บใช ของท านเป นคน โฮวาห'"
9กษั ตริ ย ตรั สตอบท านว า "จง
ตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล"
3อั บซาโลมจึงจะบอกเขาวา "ดู ไปเป นสุ ขเถิด" ท านก็ ลุ กขึ้ นไป
ซิ ข อหาของเจ าก็ดี และถู กต อง ยังเมืองเฮโบรน
แต ก ษั ต ริ ย มิ ไ ด ท รงตั้ งผู ใดไว 10 แต อั บซาโลมได ส งผู สื่ อสาร
ไปทั่ วอิ สราเอลทุ กตระกู ลว า
ฟงคดีของเจา"
4อั บซาโลมเคยกล าวยิ่ งกว านั้ น "ท า นทั้ งหลายได ยิ น เสี ยงแตร
วา "โอ ถาขาเปนผู พิพากษาใน เมื่ อไร จงกลาวกันวา `อั บซา-

15

(33) ปฐก 33:4; 45:15 (1) 2 ซมอ 12:11; 1 พกษ 1:5 (2) พบญ 19:17 (4) วนฉ 9:29
(5) 2 ซมอ 14:33; 20:9 (6) รม 16:18 (7) พบญ 23:21; 1 ซมอ 16:1; 2 ซมอ 3:2-3
(8) ปฐก 28:20-21; 1 ซมอ 16:2 (10) 1 พกษ 1:34; 2 พกษ 9:13
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โลมเปนกษัตริยที่ กรุงเฮโบรน'"
ประการ"
11 มี ชายสองร อยคนไปกั บอั บ- 16 กษัตริ ยก็ เสด็จออกไปพร อม
ซาโลมจากกรุ งเยรู ซาเล็ ม เป น กั บบรรดาคนในราชสํา นั ก ของ
คนที่ ถูกเชิ ญให ไป คนเหลานี้ ก็ พระองค ด วย เว นแต นางสนม
ไปกั นเฉยๆ หาทราบเรื่ องอะไร สิ บคนกษั ต ริ ย ไ ด ท รงละไว ใ ห
ไม
เฝาพระราชวัง
12 ขณะเมื่ ออั บซาโลมถวาย 17 กษั ตริ ย ก็ เสด็ จออกไป พล
สั ตวบู ชาอยู ท านส งคนไปเชิ ญ ทั้ งสิ้ นก็ ตามพระองค ไป และ
อาหิ โธเฟลชาวกิ โลห ที่ ปรึ ก ษา เสด็ จประทับในสถานที่ ที่ อยู หาง
ของดาวิ ดมาจากนครของเขาคื อ ไกล
กิโลห การที่ คบคิดกันนั้ นก็เพิ่ ม 18 บรรดาข าราชการทั้ งสิ้ นเดิ น
กําลั งขึ้ น คนที่ มาฝ กใฝ อยู กั บ ผ านพระองค ไป บรรดาคนเคอับซาโลมก็เพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ
เรธีและคนเปเลทกับคนกัท หก
ดาวิดหนีไปเพื่ อเอาชีวิตรอด
ร อยคนที่ ติ ดตามพระองค มา
13 ผู สื่ อสารคนหนึ่ งมาเฝ าดา- จากเมื องกั ท ได เดิ นผ านพระ
วิ ดกราบทู ลว า "ใจของคนอิ ส- พักตรกษัตริยไป
ราเอลไดคล อยตามอับซาโลมไป 19 กษั ตริ ย จึ งตรั สสั่ งอิ ททั ยคน
กั ทว า "ทําไมเจ าจึ งไปกั บเรา
แลว"
ด
วย จงกลั บไปบ านเมื องของ
14 แล วดาวิ ด รั บสั่ งแก บรรดา
ข าราชการที่ อยู กั บพระองค ณ เจ า เถิ ด และไปอยู กั บกษั ต ริ ย
เยรู ซาเล็ มว า "จงลุ กขึ้ นให เรา เจ าเป นแต คนต างด าว และถู ก
หนี ไปเถิ ด มิฉะนั้ นเราจะหนี ไม เนรเทศมาดวย
พ น จากอั บ ซาโลมสั ก คนเดี ยว 20 เจาเพิ่ งมาถึงเมื่ อวานนี้ และ
จงรี บไป เกรงว าเขาจะตามเรา วั นนี้ ควรที่ เราจะให เจ าไปมากั บ
ทั นโดยเร็ วและนําเหตุ ร ายมาถึ ง เราหรือ ดวยเราไมทราบวาจะไป
เรา และทําลายกรุงนี้ เสียดวยคม ที่ ไหน จงกลับไปเถิด พาพี่ นอง
ของเจ าไปด วย ขอความเมตตา
ดาบ"
15 ข าราชการของกษั ตริ ย จึ ง และความจริงจงมีกับเจาเถิด"
กราบทูลกษัตริยวา "ดูเถิด ผู รับ 21 แต อิ ททั ยทู ลตอบกษั ตริ ยว า
ใช ของพระองค พร อมที่ จะกระ- "พระเยโฮวาห ทรงพระชนม อยู
ทําตามสิ่ งซึ่ งกษั ตริยเจานายของ แน ฉั นใด และกษั ตริ ย เจ านาย
ข าพระองค ตั ด สิ น พระทั ยทุ ก ของข าพระองค ทรงพระชนม อยู
(11) ปฐก 20:5 (12) ยชว 15:51; 2 ซมอ 16:15; 1 พศด 27:33; สดด 3:1; 41:9
(13) วนฉ 9:3; 2 ซมอ 15:6 (14) 2 ซมอ 12:11; สดด 3 (16) 2 ซมอ 12:11; 16:21
(18) 1 ซมอ 23:13; 25:13 (19) 2 ซมอ 18:2 (20) 1 ซมอ 23:13 (21) นรธ 1:16-17
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แน ฉั นใด กษั ตริ ย เจ านายของ ตามที่ พระองค ท รงโปรดเห็ น
ข าพระองค เสด็ จประทั บที่ ไ หน ชอบเถิด"
จะสิ้ นพระชนม หรื อทรงพระ 27 กษั ตริ ย ตรั สกั บศาโดกปุ โรชนม ผู รับใชของพระองคขอไป หิ ตด วยว า "ท านเป นผู ทํานาย
อยู ที่ นั้ นดวย"
หรื อ จงกลั บเข าไปในเมื องโดย
22 ดาวิ ด ก็ รั บ สั่ งกั บ อิ ท ทั ยว า สันติภาพ พรอมกับบุตรชายทั้ ง
"จงผานไปเถิด" อิททัยชาวเมือง สองของทาน คืออาหิมาอัสบุตร
กั ท จึ ง ผ า นไปพร อ มกั บบรรดา ของทาน และโยนาธานบุตรของ
พรรคพวกของเขาทั้ งผู ใหญ และ อาบียาธาร
เด็ก
28 ดู ก อนท าน เราจะคอยอยู ที่
23 เมื่ อ พลทั้ ง หมดเดิ น ผ านไป ที่ ราบในถิ่ นทุ รกั นดาร จนจะมี
เสีย ชาวเมืองนั้ นทั้ งสิ้ นก็รองไห ขาวมาจากทานใหเราทราบ"
เสียงดัง กษัตริยก็เสด็จขามลํา- 29 ฝ ายศาโดกกั บอาบี ยาธาร จึ ง
ธารขิ ดโรน และพลทั้ งหมดก็ หามหี บของพระเจ า กลั บไปยั ง
ผานเขาทางไปถิ่ นทุรกันดาร
กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู ที่ นั่ น
24 และดู เถิ ด ศาโดกก็ มาด วย 30 ฝ า ยดาวิ ด เสด็ จขึ้ นไปตาม
พรอมกับคนเลวีทั้ งสิ้ น หามหีบ ทางขึ้ นภู เขามะกอกเทศ เสด็ จ
พันธสัญญาของพระเจามา และ พลางกั นแสงพลาง คลุ มพระ
เขาวางหี บของพระเจ าลง ฝ าย เศี ยรเสด็ จโดยพระบาทเปล า
อาบี ยาธาร ก็ ขึ้ นมาจนประชาชน และประชาชนทั้ งสิ้ นที่ อยู กั บ
ออกจากเมืองไปหมด
พระองค ก็ ค ลุ มศี รษะเดิ นขึ้ น
25 แลวกษัตริยตรั สสั่ งศาโดกว า ไปพลางรองไหพลาง
"จงหามหี บของพระเจ ากลั บเข า 31 มี คนมากราบทู ลดาวิ ดว า
ไปในเมืองเถิด หากวาเราเปนที่ "อาหิ โธเฟลอยู ใ นพวกคิ ดกบฏ
โปรดปรานในสายพระเนตรพระ ของอับซาโลมดวย" ดาวิดกราบ
เยโฮวาห พระองค จะทรงโปรด ทู ลว า "โอ ข าแต พระเยโฮวาห
นําเรากลับมาอีก และสําแดงให ขอทรงโปรดให คํ า ปรึ ก ษาของ
ข าพระองค เห็ นทั้ งหี บนั้ น กั บที่ อาหิโธเฟลโงเงาไป"
ประทับของพระองคดวย
32 อยู มาเมื่ อดาวิ ด มาถึ ง ยอด
26 แต ถ าพระองค ตรั สว า `เรา ภูเขา ซึ่ งเปนที่ นมัสการพระเจา
ไม พอใจเจ า' ดูเถิด เราอยู ที่ นี่ ดู เถิ ด หุ ชั ยชาวอารคี ได เข ามา
ขอพระองค ท รงกระทํ า กั บ เรา เฝ า มี เสื้ อผ าฉี กขาดและดิ น
(23) 2 ซมอ 15:28 (24) กดว 4:15 (25) อพย 15:13 (26) กดว 14:8; 1 ซมอ 3:18
(27) 1 ซมอ 9:6-9; 2 ซมอ 17:17 (30) 2 ซมอ 19:4; อสธ 6:12
(31) 2 ซมอ 16:23 (32) ยชว 16:2; 2 ซมอ 1:2
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อยู บนศีรษะ
ศิ บามหาดเล็ กของเมฟ โบเชทก็
33 ดาวิ ดตรั สกั บเขาว า "ถ าเจ า เข ามาเฝ าพระองค มี ลาคู หนึ่ ง
ไปกับเรา เจาจะเปนภาระแกเรา ผู กอานพร อม บรรทุ กขนมป ง
34 แต ถ าเจากลั บเข าไปในเมื อง สองร อยก อน องุ นแห งร อย
และกล าวกั บอั บซาโลมว า `โอ พวงและผลไม ฤ ดู ร อ นอี ก ร อ ย
ข าแต กษั ตริ ย ข าพระองค ขอ หนึ่ ง กับน้ําองุ นหนึ่ งถุงหนัง
ถวายตั ว เป นผู รั บใช ของพระ 2กษัตริยตรัสกับศิบาวา "เจานํา
องค ดังที่ ขาพระองคเปนผู รับใช สิ่ งเหลานี้ มาทําไม" ศิบาทูลตอบ
ของพระราชบิดาของพระองคมา ว า "ลาคู นั้ นเพื่ อราชวงศ จะได
แต กาลก อนฉั นใด ข าพระองค ทรง ขนมป งและผลไม ฤดู ร อน
ขอเป นผู รั บใช ของพระองค ฉั น สําหรั บชายหนุ มรับประทานและ
นั้ น' แล วเจ าจะกระทําให คํา น้ํ า องุ นเพื่ อผู ที่ อ อ นเปลี้ ยอยู
ปรึ กษาของอาหิ โธเฟลพ ายแพ กลางถิ่ นทุรกันดารจะไดดื่ ม"
ไปเพื่ อเห็นแกเรา
3กษั ตริ ย ตรั สว า "บุ ตรเจ านาย
35 ศาโดกกั บอาบี ยาธาร ปุโรหิ ต ของเจาอยู ที่ ไหนเลา" ศิบากราบ
ก็อยู กับเจาที่ นั่ นมิใชหรือ สิ่ งใด ทู ลกษั ตริ ยวา "ดู เถิ ด ท านพั ก
ที่ เจ าได ยิ นในพระราชวั ง จง อยู ในเยรู ซาเล็ ม เพราะท านว า
บอกให ศ าโดกกั บอาบี ย าธาร `วั น นี้ วงศ วานอิ ส ราเอลจะคื น
ปุโรหิตทราบ
ราชอาณาจั กรบิ ดาของเราให แก
36 ดู เถิ ด บุ ตรชายสองคนของ เรา'"
เขาก็อยู ดวย คื ออาหิมาอัสบุตร 4แลวกษัตริยตรัสกับศิบาวา "ดู
ศาโดก และโยนาธานบุตรอาบี- เถิ ด ทรั พย สมบั ติ ของเมฟ โบยาธาร ดั งนั้ นเมื่ อท านได ยิ น เชทก็ ต กเป น ของเจ า ทั้ งหมด"
เรื่ องอะไรจงใช เ ขามาบอกเรา และศิบากราบทูลวา "โอ ขาแต
ทุกเรื่ องเถิด"
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
37 หุ ชั ยสหายของดาวิ ดจึ งกลั บ ข าพระองคขอทู ลวิ งวอนต อพระ
เข าไปในเมื อง และอั บซาโลม องคดวยความถอมใจ ขอทรง
กําลังเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม
ให ข า พระองค ได รั บพระกรุ ณา
ศิบามหาดเล็กที่ ไมสัตยซื่อ
ในสายพระเนตรของพระองค"
ชิเมอีดาดาวิด
ของเมฟโบเชท
เมื่ อดาวิ ดเสด็ จเลยยอด 5เมื่ อ กษั ตริ ย ดาวิ ดเสด็ จมายั ง
เขาไปหนอยหนึ่ ง ดูเถิด ตําบลบาฮู ริ ม ดู เถิ ด มี ชายคน

16

(33) 2 ซมอ 19:35 (34) 2 ซมอ 16:19 (35) 2 ซมอ 17:15-16 (36) 2 ซมอ 15:27
(37) 2 ซมอ 16:15-16; 1 พศด 27:33 (1) 2 ซมอ 9:2; 15:30 (2) 2 ซมอ 15:23
(3) 2 ซมอ 9:9-10; 19:27 (5) 2 ซมอ 3:16; 19:21; 1 พกษ 2:8-9, 44-46
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หนึ่ งอยู ในครอบครั ว วงศ ว าน ราชการทั้ งสิ้ นของพระองค ว า
ซาอู ล ชื่ อชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา "ดู เถิ ด ลู กของเราเองที่ ได ออก
เขาออกมาเดินพลางดาพลาง
มาจากบั้ นเอวของเรายั งแสวงหา
6 และเอาหิ นขว างดาวิ ดและ ชีวิตของเรา ยิ่ งกวานั้ น ทําไมกับ
ขว างบรรดาข าราชการของ คนเบนยามิ น คนนี้ จะไม กระทํา
กษั ตริ ย ดาวิ ด พวกพลและชาย เล า ช างเขาเถิ ด ให เขาด าไป
ฉกรรจ ทั้ งสิ้ นก็ อ ยู ข างขวาและ เพราะพระเยโฮวาห ทรงบอกเขา
ขางซายของพระองค
แลว
7ชิ เมอี ร องด ามาว า "จงไปเสี ย 12 บางที พระเยโฮวาห จะทอด
ใหพน เจาคนกระหายโลหิต เจา พระเนตรความทุ ก ข ใจของเรา
คนอันธพาล จงไปเสียใหพน
และพระเยโฮวาห จะทรงสนอง
8พระเยโฮวาห ได ทรงสนองเจ า เราด วยความดี เพราะเขาด าเรา
ในเรื่ องโลหิตทั้ งสิ้ นแห งวงศวาน ในวันนี้ "
ของซาอู ลผู ซึ่ งเจ าเข าครองแทน 13 ดาวิ ด จึ ง ทรงดํ า เนิ น ไปตาม
อยู นั้ น และพระเยโฮวาห ทรง ทางพร อ มกั บ พลของพระองค
มอบราชอาณาจั กรไว ในมืออั บ- ฝ ายชิ เ มอี ก็ เ ดิ นไปตามเนิ นเขา
ซาโลมบุตรของเจา ดูเถิด ความ ตรงข าม เขาเดิ นพลางด าพลาง
พิ นาศตกอยู บนเจ าแล ว เพราะ เอากอนหินปาและเอาฝุ นซัดใส
เจาเปนคนกระหายโลหิต"
14 กษั ตริ ย กั บพลทั้ งปวงที่ อยู
9 อาบี ชั ยบุ ต รชายนางเศรุ ยาห กั บพระองค ก็ ม ารู สึ กเหนื่ อย
จึ งกราบทู ลกษั ตริ ย ว า "ทําไม ออน จึงทรงพักผอนเอาแรง ณ
ปล อ ยให สุ นั ขตายตั วนี้ มาด า ที่ นั่ น
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
อับซาโลมนําพลของพระองค
ขออนุญาตให ขาพระองค ขามไป
มายังกรุงเยรูซาเล็ม
ตัดหัวมันออกเสีย"
15 ฝ ายอั บซาโลมกั บประชาชน
10 แตกษัตริยตรัสวา "บุตรชาย ทั้ งสิ้ น คื อคนอิ สราเอลก็ มาถึ ง
ทั้ งสองของนางเศรุยาห เอย เรา กรุงเยรูซาเล็ม และอาหิโธเฟลก็
มี ธุ ระอะไรกั บเจ า ถ าเขาด า มาดวย
เพราะพระเยโฮวาหตรัสสั่ งเขาวา 16 และอยู มาเมื่ อหุ ชัยชาวอารคี
`จงด าดาวิ ด' แล วใครจะพู ดว า สหายของดาวิ ด เข า เฝ าอั บซา`ทําไมเจาจึงกระทําเชนนี้ '"
โลม หุ ชัยกราบทู ลอั บซาโลมว า
11 ดาวิ ดตรั สกั บอาบี ชั ยและข า "ขอกษั ตริ ย ทรงพระเจริ ญ ขอ
(7) พบญ 13:13 (8) วนฉ 9:24, 56-57; 2 ซมอ 1:16 (9) อพย 22:28; 1 ซมอ 23:14
(10) 2 ซมอ 3:39; 2 พกษ 18:25 (11) ปฐก 15:4 (12) พบญ 23:5; นหม 13:2
(15) 2 ซมอ 15:12, 37 (16) 2 ซมอ 15:34, 37
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กษัตริยทรงพระเจริญ"
พระราชบิ ดาของพระองค ท าม17 และอั บซาโลมตรั ส กั บหุ ชั ย กลางสายตาของอิสราเอลทั้ งสิ้ น
วา "นี่ หรือความเมตตาตอสหาย 23 ในครั้ งนั้ นคําปรึ กษาของอาของท าน ทําไมท านไม ไปกั บ หิ โธเฟลที่ ทู ลถวายก็ เหมื อนกั บ
สหายของทานเลา"
ว าคนได ทู ล ถามจากพระดํา รั ส
18 หุ ชั ยกราบทู ล อั บซาโลมว า ของพระเจ า คําปรึ กษาทั้ งสิ้ นที่
"มิใชพะยะค ะ พระเยโฮวาหกับ อาหิ โธเฟลทู ลถวายต อดาวิ ด
ประชาชนเหล านี้ กั บคนอิ สรา- และอับซาโลมเปนดังนั้ น
เอลทั้ งสิ้ นเลื อกตั้ งผู ใดไว ข า
อาหิโธเฟลกับหุชัย
พระองค ขอเป นฝ ายผู นั้ น ข า
ใหคําปรึกษาที่ แตกตางกัน
พระองคจะขออยู กับผู นั้ น
และอาหิ โธเฟลกราบทู ล
19 อี กประการหนึ่ ง ข าพระองค
อั บซาโลมว า "ขอโปรด
ควรจะปรนนิ บัติผู ใด มิใช โอรส อนุ ญาตให ข าพระองค เลื อก
ของท านผู นั้ นดอกหรื อ ข าพระ ทหารหนึ่ งหมื่ นสองพั นคน ข า
องค ได ปรนนิ บั ติ ต อพระพั กตร พระองค จ ะยกออกไปติ ด ตาม
เสด็จพอของพระองค มาแล วฉั น ดาวิดคืนวันนี้
ใด ก็ขอปรนนิบัติตอพระพักตร 2ข าพระองค จะไปทั นท า นเมื่ อ
พระองคฉันนั้ น"
ท านยั งเหนื่ อยอ อนอยู และอ อน
20 อั บซาโลมตรั ส ถามอาหิ โธ- กําลัง กระทําใหท านกลัวตั วสั่ น
เฟลว า "เราจะทําอย างไรดี จง พลทั้ งปวงที่ อยู กั บท านก็ จะหนี
ใหคําปรึกษาของทาน"
ไป ข าพระองค จะฆ าฟ นแต
21 อาหิ โธเฟลกราบทู ลอั บซา- กษัตริย
โลมว า "จงเข าหานางสนมของ 3 แล วจะนํ า ประชาชนทั้ งสิ้ น
เสด็ จพ อ ของพระองค ซึ่ งเสด็ จ กลับมาเขาฝายพระองค เมื่ อได
พ อทิ้ งไว ให เฝาพระราชวั ง เมื่ อ คนที่ พระองค มุ งหาคนเดี ยวก็
คนอิ สราเอลทั้ งสิ้ นได ยินว าพระ เหมื อนได ประชาชนกลั บมาทั้ ง
องค เ ป น ที่ เกลี ยดชั ง ของเสด็ จ หมด แล วประชาชนทั้ งปวงก็จะ
พอแลว บรรดามือเหลานั้ นที่ อยู อยู เปนผาสุก"
ฝายพระองคก็จะเขมแข็งขึ้ น"
4คําทู ลนี้ เป นที่ พอพระทั ยอั บ22 เขาจึงกางเต็นท ใหอั บซาโลม ซาโลม และบรรดาผู ใหญ แห ง
ไวที่ บนดาดฟาหลังคา และอับ- อิสราเอลก็พอใจดวย
ซาโลมก็ ทรงเข าหานางสนมของ 5อับซาโลมตรัสวา "จงเรียกหุ-

17

(17) 2 ซมอ 19:25; 1 พศด 17:33 (19) 2 ซมอ 15:34 (20) 2 ซมอ 15:12
(21) ปฐก 34:30; 1 ซมอ 13:4; 2 ซมอ 2:7 (22) 2 ซมอ 12:11,12 (23) 2 ซมอ 15:12
(2) พบญ 25:18; 2 ซมอ 16:14 (4) 2 ซมอ 5:3; 19:11 (5) 2 ซมอ 15:32-34

10_2sam.pub
page 39

Friday, December 09, 2005 12:21

หนา 677
2 ซามูเอล 17
ชั ยคนอารคี เข ามาด วย เพื่ อเรา อิ ส ราเอลทั้ งสิ้ นตั้ งแต ด านถึ ง
จะฟงเขาจะวาอยางไรเชนกัน"
เบเออรเชบา ใหมากมายดั่ งเม็ด
6เมื่ อหุ ชั ยเข ามาเฝ า อั บซาโลม ทรายที่ ทะเล แล วพระองค ก็
แลว อับซาโลมจึงตรัสถามเขาวา เสด็จคุมทัพไปเอง
"อาหิ โธเฟลว าอย างนี้ แล ว เรา 12 เราทั้ งหลายจะเข ารบกับทาน
ควรจะทําตามคําแนะนําของเขา ณ ที่ หนึ่ งที่ ใดที่ พบกัน และเรา
หรือไม ถาไม ทานจงพูดมา"
จะเข าโจมตี เหมือนน้ํา คางตกใส
7หุ ชั ยจึ งกราบทู ลอั บซาโลมว า พื้ นดิน ตัวทานและบรรดาคนที่
"คํา ปรึ ก ษาซึ่ งอาหิ โธเฟลให ใน อยู กั บท านก็ จะไม มี เหลื อสั กคน
ครั้ งนี้ ไมดี"
หนึ่ ง
8หุ ชั ยกราบทู ลต อไปว า "พระ 13 ยิ่ งกวานั้ น ถาทานจะถอยรน
องค ทรงทราบแล วว า เสด็ จพ อ เข าไปในเมื อง คนอิ สราเอลทั้ ง
และคนที่ อยู ด วยเป นทหารแข็ ง สิ้ นก็จะเอาเชื อกมาลากเมืองนั้ น
กลา และเขาทั้ งหลายกําลังโกรธ ลงไปที่ ลุ มแมน้ํา จนกระทั่ งกอน
เหมื อนหมี ที่ ลู กถู กลั กเอาไปใน กรวดสั กก อนหนึ่ งก็ ไม มี ให เห็ น
ป า นอกจากนั้ นเสด็ จพ อของ ที่ นั่ น"
พระองคทรงชํานาญศึก ทานคง 14 อั บซาโลมและคนอิ สราเอล
ไมพักอยู กับพวกพล
ทั้ งปวงว า "คําปรึ กษาของหุ ชั ย
9ดูเถิด ถึงขณะนี้ ทานก็ซอนอยู คนอารคี ดี กว า คํ า ปรึ ก ษาของ
ในบ อแห งหนึ่ ง หรื อในที่ หนึ่ ง อาหิโธเฟล" เพราะพระเยโฮวาห
ที่ ใด แลวตอมาเมื่ อมีคนลมตาย ทรงสถาปนาที่ จะให คํา ปรึ กษา
ในการสู รบครั้ งแรก ใครที่ ไดยิน อั นดี ของอาหิ โธเฟลพ ายแพ
เรื่ องก็ จะกล าวว า `ทหารที่ ติ ด เพื่ อพระเยโฮวาห จะทรงนําเหตุ
ตามอับซาโลมถูกฆาฟน'
รายมายังอับซาโลม
10 แม คนที่ กล าหาญที่ จิ ตใจ 15 แล วหุ ชั ยจึ งบอกศาโดกและ
เหมื อนอยางสิ งโตก็ จะละลายไป อาบี ยาธาร ปุโรหิ ตว า "อาหิ โธอย างเต็ มที่ เพราะอิสราเอลทั้ ง เฟลได ให คํ า ปรึ ก ษาอย า งนั้ น
สิ้ นทราบว า เสด็ จพ อของพระ อยางนี้ แกอับซาโลม และพวกผู
องค เป นวี รบุ รุษ และคนที่ อยู ก็ ใหญ ของอิ สราเอล และขาพเจา
เปนทหารที่ แข็งกลา
ไดใหคําปรึกษาอยางนั้ นอยางนี้
11 แต คํ า ปรึ กษาของข าพระ 16 ฉะนั้ นบั ด นี้ จงรี บส ง คนไป
องค มี ว า ขอพระองค รวบรวม กราบทู ลดาวิ ดว า `คืนวันนี้ อย า
(8) ฮซย 13:8 (10) ยชว 2:11 (11) ปฐก 22:17; ยชว 11:4; วนฉ 20:1; 2 ซมอ 3:10
(13) มคา 1:6 (14) 2 ซมอ 15:31, 34; สดด 9:15-16
(15) 2 ซมอ 15:35-36 (16) 2 ซมอ 15:28
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พั กอยู ที่ ที่ ราบในถิ่ นทุ รกั นดาร ขามแมน้ําไป เพราะอาหิโธเฟล
อย างไรก็ จงให เสด็ จข ามไปเสี ย ได ใ ห คํา ปรึ ก ษาต อ สู อย า งนั้ น
เกรงว ากษัตริยและประชาชนทั้ ง อยางนี้ "
สิ้ นที่ อยู กั บพระองค จะถู กกลื น 22 ดาวิ ดก็ ทรงลุ กขึ้ นพร อมกั บ
ไปหมด'"
พวกพลทั้ งสิ้ นที่ อยู กั บพระองค
17 ฝ ายโยนาธานและอาหิ มาอั ส และข ามแม น้ํา จอร แดน พอรุ ง
กําลังคอยอยู ที่ เอนโรเกลแลว มี เช าก็ ไม มี เหลื อสั กคนหนึ่ งที่ ยั ง
สาวใช คนหนึ่ งเคยไปบอกเรื่ อง ไมไดขามแมน้ําจอรแดน
แก เขา แล วเขาก็ ไปกราบทู ล 23 เมื่ ออาหิ โธเฟลเห็ นว าเขาไม
กษั ตริยดาวิ ด เพราะเขาไม กล า กระทําตามคําปรึกษาของทาน ก็
เขากรุงใหใครเห็น
ผู กอานลาขึ้ นขี่ กลั บไปเรื อนของ
18 แต มี เ ด็ ก หนุ มคนหนึ่ งเห็ น ตนที่ อยู ในเมื องของตน เมื่ อสั่ ง
เขาทั้ งสอง จึ งไปทู ลอั บซาโลม ครอบครั ว เสี ยเสร็ จแล ว ก็ ผู ก
เขาทั้ งสองก็ รี บไปโดยเร็ วจนถึ ง คอตาย เขาจึ งเอาศพฝ งไว ที่
บานชายคนหนึ่ งที่ บาฮูริม เขามี อุโมงคบิดาของทาน
บอน้ําอยู ที่ ลานบ าน เขาทั้ งสอง 24 ฝ ายดาวิ ดก็ เสด็ จมายั งเมื อง
จึงลงไปอยู ในบอนั้ น
มาหะนาอิ ม และอั บซาโลมก็
19 หญิงแมบานก็ เอาผามาปูปด ขามแมน้ําจอร แดนพร อมกั บคน
ปากบอ แลวก็เกลี่ ยปลายขาวตก อิสราเอลทั้ งปวง
อยู บนนั้ น ไม มี ใครทราบเรื่ อง 25 อั บซาโลมทรงตั้ งอามาสา
เลย
เปนแมทัพแทนโยอาบ อามาสา
20 เมื่ อข าราชการของอั บซาโลม เปนบุตรของชายคนหนึ่ งชื่ ออิธมาถึงที่ บานหญิงคนนี้ เขาก็ถาม ราคนอิ สราเอล ได แต งงานกั บ
วา "อาหิมาอัสกับโยนาธานอยู ที่ อาบี ก ายิ ล บุ ต รสาวของนาหาช
ไหน" หญิงนั้ นก็ตอบเขาวา "เขา น องสาวของนางเศรุ ยาห มารดา
ข ามลําธารน้ํ า ไปแล ว" เมื่ อเขา ของโยอาบ
เที่ ยวหาไม พบแล วก็ กลั บไปยั ง 26 ฝ ายคนอิ สราเอลและอั บซากรุงเยรูซาเล็ม
โลมตั้ งค ายอยู ในแผ นดิ น กิ เล21 อยู มา เมื่ อคนเหล านั้ นไป อาด
แลว ชายทั้ งสองก็ขึ้ นมาจากบอ 27 อยู ม าเมื่ อ ดาวิ ด เสด็ จมาถึ ง
ไปกราบทูลกษัตริยดาวิด เขาทูล มาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาช
ดาวิดวา "ขอทรงลุกขึ้ น และรีบ ชาวเมื องรับบาหแหงคนอั มโมน
(17) ยชว 24; 15:7; 18:16; 2 ซมอ 15:27 (18) 2 ซมอ 3:16; 16:5 (19) ยชว 2:4-6
(20) อพย 1:19; ลนต 19:11; ยชว 2:3-5 (21) 2 ซมอ 17:15 (23) 2 ซมอ 15:12
(24) ปฐก 32:2; ยชว 13:26 (25) 2 ซมอ 19:13; 20:9 (27) 1 ซมอ 11:1; 2 ซมอ 9:4
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และมาคี ร บุ ตรชายอั มมี เอลชาว เขาทั้ ง หลายก็ ไม ไยดี อ ะไรหนั ก
โลเดบาร และบารซิ ลลั ยชาว หนา ถาขาพระองคทั้ งหลายตาย
กิเลอาดจากเมืองโรเกลิม
เสี ยสั กครึ่ งหนึ่ ง เขาทั้ งหลายก็
28 ได ขนที่ นอน อ างน้ํ า และ ไม ไยดี อะไร แต พระองค มี ค า
เครื่ องภาชนะดิน ขาวสาลี ขาว เท ากั บพวกข าพระองค หนึ่ ง
บารเลย และแป ง ขาวคั่ ว ถั่ ว หมื่ นคน เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ขอ
ถั่ วยางและถั่ วแดง
พระองค พร อมที่ จะส งกองหนุ น
29 น้ําผึ้ ง เนย แกะ และเนยแข็ง จากในเมืองจะดีกวา"
ที่ ไดมาจากฝูงสัตว ถวายแดดา- 4กษั ตริ ยตรั สกั บเขาทั้ งหลายว า
วิด และให พวกพลที่ อยู กับพระ "ท านทั้ งหลายเห็ นชอบอย างไร
องค รั บประทาน เพราะเขาทั้ ง เราจะกระทําตาม" กษั ตริ ย จึ ง
หลายกล าวว า "พวกพลหิ วและ ทรงประทั บ ที่ ข า งประตู เมื อ ง
อ อ นเพลี ยและกระหายอยู ที่ ใน และบรรดาพลทั้ งหลายเดิ นออก
ถิ่ นทุรกันดาร"
ไปเปนกองรอยกองพัน
สงครามระหวาง
5กษั ตริ ย รั บสั่ งโยอาบ อาบี ชั ย
และอิ ททั ยว า "เบาๆมื อกั บชาย
ทหารของดาวิด
หนุ มนั้ นดวยเห็นแกเราเถิด คือ
กับอับซาโลม
ดาวิ ด จึ ง ตรวจพลที่ อยู กั บอั บซาโลม" พวกพลทั้ งสิ้ นก็
กับพระองค และทรงจัด ได ยิ นคํารั บสั่ ง ซึ่ งกษั ตริ ย ประทานแก บรรดาผู บั ง คั บ บั ญชา
ตั้ งนายพันนายรอยใหควบคุม
ด
วยเรื่ องอับซาโลม
2 และดาวิ ด ทรงจั ด ทั พออกไป
ให อยู ในบั งคั บบัญชาของโยอาบ 6 พวกพลจึ ง เคลื่ อนออกไปใน
หนึ่ งในสาม และในบั งคั บของ ทุ งเพื่ อสู รบกับคนอิสราเอล การ
อาบี ชั ยน องชายของโยอาบบุ ตร สงครามนั้ นทํากั นในป าเอฟราชายนางเศรุ ยาหหนึ่ งในสามและ อิม
อีกหนึ่ งในสามอยู ในบั งคับบั ญ- 7คนอิ สราเอลก็ พายแพ ต อหน า
ชาของอิททัยคนกัท และกษัตริย ข าราชการของดาวิ ด มี การฆ า
ตรัสกับพวกพลวา "เราจะไปกับ ฟ นกั นอย างหนั กที่ นั่ น ทหาร
ตายเสียสองหมื่ นคนในวันนั้ น
ทานทั้ งหลายดวย"
3แตพวกพลเหลานั้ นทูลวา "ขอ 8การสงครามกระจายไปทั่ วพื้ น
พระองค อย าเสด็ จเลย เพราะ แผนดิน ในวันนั้ นปากินคนเสีย
ถ าข าพระองค ทั้ งหลายจะหนี ไป มากกวาดาบกิน

18

(29) 2 ซมอ 16:2; สภษ 21:26; ปญจ 11:1 (1) อพย 18:25; กดว 31:14; 1 ซมอ 22:7
(2) วนฉ 7:16; 1 ซมอ 11:11; 2 ซมอ 15:19-22 (3) 2 ซมอ 21:17
(5) 2 ซมอ 18:12 (6) ยชว 17:15, 18; 2 ซมอ 17:26
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อับซาโลมถูกฆา
14 โยอาบจึงว า "เราไม ควรเสีย
9 และอั บซาโลมไปพบข า ราช- เวลากั บเจ าเช นนี้ " ท านก็ หยิ บ
การของดาวิดเขา อับซาโลมทรง หลาวสามอั นแทงเข าไปที่ หั วใจ
ล ออยู และล อนั้ นได วิ่ งเข าไปใต ของอั บซาโลมขณะที่ ท า นยั ง มี
กิ่ งตนโอกใหญ ศีรษะของทานก็ ชีวิตอยู ที่ ในตนโอก
ติ ดกิ่ งต นโอ กแน น เมื่ อล อนั้ น 15 ทหารหนุ มสิบคนที่ ถือเครื่ อง
วิ่ งเลยไปแล ว ท า นก็ แ ขวนอยู รบของโยอาบ ก็ ล อมอั บซาโลม
ไว แลวประหารชีวิตทานเสีย
ระหวางฟาและดิน
10 มี ชายคนหนึ่ งมาเห็นเข า จึง 16 โยอาบก็ เป าแตร และกอง
ไปเรียนโยอาบวา "ดูเถิด ขาพ- ทั พก็ กลั บจากการไล ตามอิ สราเจ าเห็ นอั บซาโลมแขวนอยู ที่ ต น เอล เพราะโยอาบยั บยั้ งเขาทั้ ง
หลายไว
โอก"
11 โยอาบก็ พู ด กั บชายที่ บอก 17 เขาก็ ยกศพอั บซาโลมโยนลง
ทานวา "ดูเถิด เจาเห็นเขาแลว ไปในบ อใหญ ซึ่ งอยู ในป า เอา
ทํา ไมเจ า ไม ฟ นให ตกดิ น เสี ยที หิ นกองทั บไว เป นกองใหญ
เดียวเลา เราก็จะยินดีที่ จะราง- มหึมา คนอิสราเอลทั้ งสิ้ นตางก็
วั ลเงิ นสิ บเหรี ยญกั บสายรั ดเอว หนีกลับไปเต็นทของตน
18 เมื่ ออั บซาโลมยั ง มี ชี วิ ต อยู
เสนหนึ่ งใหเจา"
ได
ตั้ งเสาไว เป นที่ ระลึ กที่ หุ บเขา
12 แต ชายคนนั้ นเรี ยนโยอาบว า
"ถึ ง มื อของข า พเจ า อุ มเงิ น พั น หลวง เพราะทานกลาววา "เรา
เหรียญอยู ขาพเจ าจะไมยื่ นมื อ ไม มีบุตรชายที่ จะสืบชื่ อของเรา"
ออกทําแก ราชบุ ตรของกษั ตริ ย ท านเรี ยกเสานั้ นตามชื่ อของตน
เพราะว าหู ของพวกเราได ยิ น เขาเรี ยกกั นว า ที่ ระลึ กแห ง
พระบั ญชาของกษั ตริ ยที่ ตรั สสั่ ง อับซาโลมจนทุกวันนี้
ดาวิดทรงเรียนรู เกี่ ยวกับ
ท านและอาบี ชั ย กั บอิ ททั ย ว า
`ขอจงป องกั นอั บซาโลมชาย
ความตายของอับซาโลม
หนุ มนั้ น'
19 อาหิ ม าอั ส บุ ต รชายศาโดก
13 มิ ฉะนั้ นข าพเจ ากระทําความ กลาววา "ขอใหขาพเจาวิ่ งนําขาว
ผิดตอชีวิตของตนเอง เพราะไม ไปทู ลกษั ตริ ยว า พระเยโฮวาห
มี อ ะไรจะป ดบั งให พ นกษั ต ริ ย ทรงชวยพระองคใหแกแคนศัตรู
ได แล วตั วท านเองก็ คงใส โทษ ของพระองคแลว"
ขาพเจาดวย"
20 โยอาบก็ ตอบเขาว า "ท าน
(9) 2 ซมอ 14:26 (12) 2 ซมอ 18:5
(17) พบญ 21:20-21; ยชว 7:26; 8:29; 2 ซมอ 19:8; 20:1, 22
(18) ปฐก 14:17; 2 ซมอ 14:27 (19) วนฉ 5:11
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อย านําข าวไปในวั นนี้ เลย ท าน มี ชายอี กคนหนึ่ งวิ่ งมาแต ลําพั ง"
จงนําข าวในวันอื่ นเถิด แต วันนี้ กษัตริยตรัสวา "เขาคงนําขาวมา
ท านอย านําข าวเลย เพราะว า ดวย"
โอรสของกษัตริยสิ้ นชีพแลว"
27 ทหารยามนั้ นกราบทู ลว า
21 โยอาบก็สั่ งคู ชีวา "จงนําขาว "ข าพระองค คิ ดว า คนที่ วิ่ งมา
ไปกราบทู ล กษั ต ริ ย ต ามสิ่ งที่ ก อ นวิ่ งเหมื อ นอาหิ ม าอั ส บุ ต ร
ทานไดเห็น" คูชีก็กราบลงคํานับ ศาโดก" และกษั ตริ ย ตรั สว า
โยอาบแลวก็วิ่งไป
"เขาเปนคนดี เขามาดวยขาวดี"
22 อาหิ มาอัสบุ ตรชายศาโดกจึ ง 28 แล วอาหิ มาอั สร อ ง ทู ล
เรียนโยอาบอีกวา "จะอยางไรก็ กษัตริยวา "ทุกสิ่ งสงบแลว พะ
ชางเถิด ขอใหขาพเจาวิ่ งตามคูชี ย ะค ะ" เขาก็ กราบกษั ตริ ย ซบ
ไปดวย" โยอาบตอบวา "ลูกเอย หน าลงถึ งพื้ นดิ น กราบทู ลว า
เจ าจะวิ่ งไปทําไม ด วยว าเจ าไม "สาธุ ก ารแด พระเยโฮวาห พระ
มีขาวที่ จะสงไป"
เจ าของพระองค พระองค ได
23 เขาตอบวา "จะอยางไรก็ชาง ทรงมอบบรรดาผู ที่ ยกมื อ ของ
เถิด ขาพเจาจะขอวิ่ งไป" โยอาบ เขาต อสู กั บกษั ตริ ย เจ านายของ
จึงบอกเขาวา "วิ่ งไปเถอะ" และ ขาพระองคแลว"
อาหิ มาอั สก็ วิ่ งไปตามทางที่ ราบ 29 กษัตริยตรัสถามวา "อับซาขึ้ นหนาคูชีไป
โลมชายหนุ มนั้ นเปนสุขอยู หรือ"
24 ฝ ายดาวิ ดประทับอยู ระหว าง อาหิ มาอั สทู ลตอบว า "เมื่ อ
ประตู เมื องทั้ งสอง มี ทหารยาม โยอาบใช ให ผู รั บใช ของกษั ตริ ย
ขึ้ นไปอยู บนหลั ง คาซุ มประตู คื อผู รั บใช ของพระองค ม านั้ น
ที่ กําแพงเมื อง เมื่ อเงยหน า ข าพระองค เห็ นผู คนสั บสนกั น
ขึ้ นมองดู เห็นชายคนหนึ่ งวิ่ งมา ใหญ แตไมทราบเหตุ"
ลําพัง
30 กษั ตริ ย ตรั สว า "จงหลี กมา
25 ทหารยามคนนั้ นก็ ร องกราบ ยื นตรงนี้ " เขาจึ งหลี กไปยื นนิ่ ง
ทูลกษัตริย กษัตริยตรัสวา "ถา อยู
เขามาลํ า พั งก็ คงคาบข าวมา" 31 ดู เถิ ด คู ชี ก็ มาถึ ง และคู ชี
ชายคนนั้ นก็วิ่งเขามาใกล
กราบทู ลว า "มี ขาวดี ถวายแด
26 ทหารยามเห็ นชายอี กคน กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
หนึ่ งวิ่ งมา ทหารยามก็ รองบอก เพราะในวั นนี้ พระเยโฮวาห ทรง
ไปที่ นายประตู เมื องว า "ดู เถิ ด ชวยพระองคให แกแคนบรรดาผู
(24) 2 ซมอ 13:34; 2 พกษ 9:17
(27) 1 พกษ 1:42
(28) 2 ซมอ 16:12
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ที่ ลุกขึ้ นตอสู พระองค"
แสงเสี ยงดั งว า "โอ อั บซาโลม
32 กษัตริยตรัสถามคูชีวา "อับ- บุ ตรของเราเอ ย โอ อั บซาโลม
ซาโลมชายหนุ มนั้ นเป น สุ ขอยู บุตรของเรา บุตรของเรา"
หรือ" คูชีทูลตอบวา "ขอใหศัตรู 5 โยอาบก็ เ ข า มาในพระราชวั ง
ของกษั ตริ ย เจ านายของข าพระ ทูลกษัตริยวา "วั นนี้ พระองคได
องค และบรรดาผู ที่ ลุกขึ้ นกระทํา ทรงกระทํา ให ข า ราชการทั้ งสิ้ น
อันตรายตอพระองคเป นเหมือน ของพระองค ผู ซึ่ งวั นนี้ ได อาชายหนุ มผู นั้ นเถิด"
รักขาพระชนมของพระองค ทั้ ง
ดาวิดทรงเศราโศกมาก
ชี วิ ตของราชบุ ต รและราชธิ ด า
33 กษัตริยทรงโทมนัสนัก เสด็จ และชี วิตของบรรดามเหสี และ
ขึ้ นไปบนห อ งที่ อยู เหนื อ ประตู ชี วิ ตของสนมทั้ ง หลายของพระ
และกั นแสง เมื่ อเสด็ จไปพระ องคใหเขาไดรับความละอาย
องคตรัสวา "โอ อับซาโลมบุตร 6เพราะว าพระองค ทรงรั กศั ตรู
ของเรา บุตรของเรา อับซาโลม ของพระองค และทรงเกลียดชัง
บุตรของเราเอย เราอยากจะตาย สหายของพระองค เพราะในวัน
แทนเจา โอ อับซาโลมบุตรของ นี้ พระองค ได กระทําให ประจั กษ
แล วว า พระองค ไม ไยดี ต อนาย
เรา บุตรของเราเอย"
ทหารและบรรดาข าราชการทั้ ง
โยอาบติเตียนดาวิด
เขาไปเรียนโยอาบวา "ดู หลาย ในวันนี้ ขาพระองคทราบ
เถิ ด กษั ตริ ย กั นแสง วา ถาในวันนี้ อับซาโลมยังมีชีวิต
อยู และข าพระองค ทั้ งหลายก็
และไวทุกขเพื่ ออับซาโลม"
2เพราะฉะนั้ นชัยชนะในวั นนั้ นก็ ตายสิ้ น พระองคก็จะพอพระทัย
กลายเป นการไว ทุ ก ข ของประ- 7ฉะนั้ น ขอพระองค ทรงลุ กขึ้ น
ชาชนทั้ งหลาย เพราะในวั นนั้ น ณ บั ดนี้ ขอเสด็ จออกไปตรั สให
ประชาชนไดยินว า กษั ตริ ยทรง ถึงใจขาราชการทั้ งหลาย เพราะ
โทมนั สเพราะพระราชบุ ตรของ ข า พระองค ไ ด ปฏิ ญาณในพระ
นามพระเยโฮวาหวา ถาพระองค
พระองค
3ในวั นนั้ นประชาชนได แอบเข า ไม เสด็ จจะไม มี ชายสั กคนหนึ่ ง
มาในเมื อ งอย า งกั บคนหนี ศึ ก อยู กั บพระองค ในคื นนี้ เรื่ องนี้
จะร ายแรงยิ่ งกว าเหตุ ร ายอื่ นๆ
แลวอายแอบเขามา
4 กษั ต ริ ย ท รงคลุ ม พระพั ก ตร ทั้ งสิ้ นซึ่ งบั งเกิ ดแก พระองค ตั้ ง
ของพระองค และกษั ตริ ย กั น- แตยังทรงพระเยาวจนบัดนี้ "

19

(32) 2 ซมอ 12:10; 19:4
(1) ยรม 14:2 (2) อสธ 4:3 (3) 2 ซมอ 19:32
(4) 2 ซมอ 15:30; 18:33 (5) 2 ซมอ 18:14
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8กษั ตริ ย ก็ ทรงลุ กขึ้ นประทั บที่ ของเรา ทําไมท านจึงจะเปนคน
ประตู เมื อง เขาไปบอกประชา สุดทายที่ จะเชิญกษัตริยกลับ'
ชนทั้ งหลายวา "ดูเถิด กษัตริย 13 และจงบอกอามาสาวา `ทาน
ประทับอยู ที่ ประตู เมื อง" ประ- มิ ไ ด เ ป น กระดู ก และเนื้ อหนั ง
ชาชนทั้ ง หลายก็ มาเฝ า กษั ต ริ ย ของเราหรื อ ถ าท านมิ ได เป นผู
ฝ า ยอิ สราเอลนั้ น ต า งคนต า งก็ บั งคั บบั ญชากองทั พแทนโยอาบ
หนีไปยังเต็นทของตนหมดแลว
สืบตอไป ขอพระเจาทรงลงโทษ
ดาวิดเสด็จกลับไป
เรา และใหหนักยิ่ งกวานั้ นอีก'"
14 พระองค ก็ ได ชั กจู งจิ ตใจของ
ยังกรุงเยรูซาเล็ม
9ประชาชนทั้ งสิ้ นก็ หมางใจกั น บรรดาคนยู ดาห ดังกับเป นจิตใจ
ไปทั่ วอิสราเอลทุกตระกูล กลาว ของชายคนเดี ยว พวกเขาจึ งส ง
ว า "กษั ตริ ยเคยทรงช วยเราให คนไปทู ลกษั ตริ ย ว า "ขอพระ
พ นจากมื อศั ตรู ของเราและทรง องค เสด็ จกลั บพร อมกั บบรรดา
ช วยเราให พ นจากมื อคนฟ ลิ ส- ขาราชการทั้ งหมดดวย"
เตี ย
บั ดนี้ พระองค ทรงหนี 15 กษั ต ริ ย ก็ เ สด็ จกลั บและมา
ยั งแม น้ํา จอร แดน และยู ดาห ก็
อับซาโลมออกจากแผนดิน
10 แต อั บซาโลมผู ที่ เราเจิ มตั้ ง พากั นมาที่ กิ ลกาลเพื่ อรั บเสด็ จ
ไวเหนือเรานั้ นก็สิ้ นชีวิตเสี ยแลว กษั ตริ ยและนํากษั ตริ ยเสด็ จข าม
ในสงคราม ฉะนั้ นบั ดนี้ ทําไม แมน้ําจอรแดน
เจ าไม พูดอะไรบ างเลยในเรื่ องที่ 16 ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา คน
เบนยามิน ผู มาจากบาฮูริม รีบ
จะเชิญกษัตริยใหเสด็จกลับ"
11 กษัตริยดาวิ ดทรงใชคนไปหา ลงมาพร อมกั บคนยู ดาห เพื่ อจะ
ศาโดกและอาบี ยาธาร ปุ โรหิ ต รับเสด็จกษัตริยดาวิด
รั บสั่ งว า "ขอบอกพวกผู ใหญ 17 มี ค นจากตระกู ล เบนยามิ น
ของคนยู ดาห วา `ทําไมท านทั้ ง พร อมกั บท านหนึ่ งพั นคน และ
หลายจึ งเป นคนสุ ดท ายที่ จะเชิญ ศิ บามหาดเล็ ก ในราชวงศ ข อง
กษั ตริ ยกลั บพระราชวั งของพระ ซาอู ล พร อมกั บบุตรชายสิ บห า
องค เมื่ อถ อยคําเหล านี้ มาจาก คนกับคนใชอีกยี่ สิบคน ก็รีบมา
อิ สราเอลทั้ งหลายถึงกษั ตริยคื อ ยั งแม น้ํา จอร แดนต อพระพั กตร
กษัตริย
ถึงราชวงศของพระองค
12 ท า นทั้ งหลายเป น ญาติ ของ 18 เขาทั้ งหลายได ขามทาขามไป
เรา เป นกระดู กและเนื้ อหนั ง รับราชวงศของกษัตริย และคอย
(8) 2 ซมอ 15:2; 18:17, 24 (9) 2 ซมอ 3:18; 8:1-14; 15:14 (11) 2 ซมอ 15:24
(12) 2 ซมอ 5:1; 1 พศด 11:1 (13) นรธ 1:17; 2 ซมอ 3:37 (14) วนฉ 20:1
(15) ยชว 5:9; 2 ซมอ 17:22 (16) 2 ซมอ 16:5; 1 พกษ 2:8 (17) 2 ซมอ 3:19
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ปฏิ บั ติ ให ชอบพระทั ย ชิ เมอี "เจาจะไมถึงตาย" แลวกษัตริยก็
บุ ตรชายเก-รา ได กราบลงต อ ประทานคําปฏิญาณแกเขา
พระพั ก ตร ก ษั ต ริ ย ขณะที่ พระ 24 เมฟ โบเชท โอรสซาอู ลก็ ลง
องคเสด็จขามแมน้ําจอรแดน
มารับเสด็จกษัตริย โดยมิไดแตง
19 กราบทู ลกษั ตริ ยว า "ขอเจ า เท าหรื อขลิ บเครา หรื อซั กเสื้ อ
นายของข าพระองค อย าทรงถื อ ผ า ของตนตั้ งแต วั น ที่ กษั ต ริ ย
โทษความชั่ วชาขาพระองค และ เสด็ จจากไปจนวั น ที่ เ สด็ จกลั บ
ทรงจดจําความผิ ดที่ ผู รั บใช ของ มาโดยสันติภาพ
พระองค ได กระทํา ในวั นที่ 25 อยู มาเมื่ อเมฟ โบเชทมายั ง
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เพื่ อจะรั บเสด็ จ
สละกรุ งเยรู ซาเล็ ม ขอกษั ตริ ย กษั ตริ ย กษั ตริ ย ตรั สถามว า
อยาทรงจดจําไวในพระทัย
"เมฟ โบเชท ทําไมท านมิ ได ไป
20 ด วยผู รั บใช ของพระองค ได กับเรา"
ทราบแล วว า ได กระทําบาป 26 ท านทู ลตอบว า "โอ ข าแต
เพราะฉะนั้ น ดู เถิ ด ในวั นนี้ กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
ข าพระองค ได มาเป นคนแรกใน มหาดเล็ กของข าพระองค หลอก
วงศ วานโยเซฟที่ ล งมารั บเสด็ จ ลวงข าพระองค เพราะผู รั บใช
กษัตริยเจานายของขาพระองค"
ของพระองค บอกเขาว า `ข าจะ
21 อาบี ชั ยบุ ตรชายนางเศรุ ยาห ผู กอานลาตั วหนึ่ งเพื่ อข าจะได ขี่
จึ งตอบว า "ที่ ชิ เมอี กระทําเช น ไปตามเสด็ จกษั ตริ ย ' เพราะว า
นี้ ไม ควรจะถึ ง ที่ ตายดอกหรื อ ผู รับใชของพระองคเปนงอย
เพราะเขาได ด าผู ที่ เจิ มตั้ งของ 27 เขากลั บไปทู ล กษั ตริ ย เ จ า
พระเยโฮวาห"
นายของข าพระองค ใส ร ายผู รั บ
22 แต ดาวิ ดตรั สว า "บุ ตรทั้ ง ใช ของพระองค แต กษั ตริ ยเจ า
สองของนางเศรุ ยาห เอ ย เรามี นายของข า พระองค เหมื อ นทู ต
ธุระอะไรกับทาน ซึ่ งในวันนี้ ทาน สวรรค องค หนึ่ งของพระเจ า
จะมาเป นปฏิ ปกษ กับเรา ในวัน เมื่ อพระองค ทรงเห็ นสมควรจะ
นี้ น ะ ควรที่ จะให ใ ครมี โทษถึ ง กระทําประการใด ก็ ขอทรง
ตายในอิ สราเอลหรื อ ในวั นนี้ กระทําเถิด พะยะคะ
เราไมทราบดอกหรือวา เราเปน 28 เพราะว าวงศ ว านราชบิ ดา
กษัตริยครอบครองอิสราเอล"
ของข าพระองค ทั้ งสิ้ น ก็ สมควร
23 และกษั ตริ ย ตรั สกั บชิ เมอี ว า ถึ งตายตอพระพักตร กษั ตริยเจ า
(19) 1 ซมอ 22:15 (20) วนฉ 1:22; 2 ซมอ 16:5 (21) อพย 22:28; 1 ซมอ 26:9
(22) 1 ซมอ 11:13; 2 ซมอ 3:39; 16:10 (23) 1 พกษ 2:8-9, 37 (24) 2 ซมอ 9:6
(25) 2 ซมอ 16:7 (27) 2 ซมอ 14:17, 20; 16:3-4, 17 (28) 2 ซมอ 9:7-13
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นายของขาพระองค แตพระองค "ข าพระองค จะอยู ต อไปได อี กกี่
ก็ ท รงแต ง ตั้ งผู รั บใช ข องพระ ป ที่ ข าพระองค จะไปอยู กั บ
องค ไว ใ นหมู ผู ที่ รั บประทาน กษัตริยที่ กรุงเยรูซาเล็ม
ร วมโต ะเสวยของพระองค ข า 35 วั น นี้ ข า พระองค มี อ ายุ แปด
พระองค จะมีสิ ทธิ ประการใดเล า สิ บป แล ว ข าพระองค จะสั งเกต
ที่ จะรองทูลอีกตอกษัตริย"
วาอะไรเปนที่ พอใจและไม พอใจ
29 กษั ตริ ย จึ ง ตรั ส กั บ ท า นว า ได หรื อ ผู รั บใชของพระองค จะ
"ท านจะพู ดเรื่ องธุ รกิ จของท าน ลิ้ มรสอร อยของสิ่ งที่ กิ นและดื่ ม
ตอไปทําไม เราตัดสินใจวา ทาน ได หรื อ ข าพระองค จะฟ งเสี ยง
กับศิบาจงแบงที่ ดินกัน"
ชายหญิงรองเพลงไดหรือ ทําไม
30 เมฟ โบเชทกราบทู ลกษั ตริ ย จะให ผู รั บใช ของพระองค เ ป น
ว า "เมื่ อกษั ตริ ยเจ านายของข า ภาระเพิ่ มแก กษัตริยเจานายของ
พระองค ได เสด็ จกลั บสู พระราช ขาพระองคอีกเลา
สํานักโดยสันติภาพเชนนี้ แลว ก็ 36 ผู รั บใช ของพระองค จะตาม
ให ศิ บารั บไปหมดเถิ ด พ ะย ะ เสด็จกษัตริยขามแมน้ําจอรแดน
คะ"
ไปหนอยเทานั้ น ไฉนกษัตริยจะ
31 ฝ ายบารซิ ลลั ย ชาวกิ เลอาด พระราชทานรางวัลเชนนี้ เลา
ได ลงมาจากโรเกลิม และไปกับ 37 ขอให ผู รั บ ใช ของพระองค
กษัตริยขามแมน้ําจอรแดน เพื่ อ กลั บเพื่ อไปตายที่ ในเมื อ งของ
ส งพระองค ข า มแม น้ํ า จอร แดน ข าพระองค และถู กฝ งข างๆที่
ไป
ฝ งศพของบิ ดามารดาของข า
32 บารซิ ล ลั ย เป น คนชรามาก พระองค ดูเถิด ขอทรงโปรดให
แล ว อายุแปดสิ บป ท านได นํา คิมฮามผู รับใชของพระองค ตาม
เสบี ยงอาหารมาถวายกษั ต ริ ย เสด็ จกษั ตริ ยเจ านายของข าพระ
ขณะพระองค ประทั บที่ มาหะ- องค ไป พระองค จะโปรดเขา
นาอิ ม เพราะท านเป นคนมั่ งมี ประการใด ก็ แล วแต ทรงเห็ น
มาก
ควร"
33 กษั ตริ ยจึ งตรั สกั บบารซิ ลลั ย 38 กษัตริยตรัสตอบวา "คิมฮาม
ว า "ข ามมาอยู กั บเราเสี ยเถิ ด จงข ามไปกั บเรา เราจะกระเราจะชุ บเลี้ ยงท านให อยู กั บเรา ทําคุณแกเขาตามที่ ท านเห็นควร
ที่ กรุงเยรูซาเล็ม"
สิ่ งใดที่ ท านปรารถนาให เรา
34 แต บารซิ ลลั ยทู ล กษั ต ริ ย ว า กระทําแก ท าน เรายิ นดี กระทํา
(31) 2 ซมอ 17:27-29; 1 พกษ 2:7
(32) 2 ซมอ 17:27-29
(35) 2 ซมอ 19:40; 1 พกษ 2:7; ยรม 41:17
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ตาม"
ทาน ทําไมทานจึงดูถูกเราเชนนี้
39 แล วประชาชนทั้ งสิ้ นก็ ข า ม เลา เราไมไดเปนพวกแรกที่ พูด
แม น้ํ า จอร แดน เมื่ อกษั ตริ ย เรื่ องการนํ า กษั ต ริ ย ก ลั บดอก
เสด็ จข ามไปแล วกษั ตริ ยทรงจุ บ หรื อ" แต ถ อยคําของคนยู ดาห
บารซิ ลลัย และทรงอวยพระพร รุ น แรงกว าถ อยคํา ของคนอิ ส แก ท าน ท านก็ กลั บไปยั งบ าน ราเอล
ชองของตน
การกบฏของเชบา
40 กษั ต ริ ย เ สด็ จ ไปยั ง กิ ล กาล
เผอิ ญที่ นั่ นมี คนอั นธและคิ ม ฮามก็ ข า มตามเสด็ จไป
พาลอยู คนหนึ่ งชื่ อเชดวย ประชาชนยูดาหทั้ งหมดกับ บาบุ ตรชายบิ ครี คนเบนยามิ น
ประชาชนอิ สราเอลครึ่ งหนึ่ งได เขาได เป าแตรขึ้ นกล าวว า "เรา
นํากษัตริยขามมา
ไมมีสวนในดาวิด เราไมมีมรดก
การแตกราวกันระหวาง
ในบุตรของเจสซี โอ อิ สราเอล
เอย ใหตางคนตางกลับไปเต็นท
คนอิสราเอลกับคนยูดาห
41 แล วดู เถิ ด คนอิ สราเอลทั้ ง ของตนเถิด"
หมดมาเฝ ากษั ตริ ย กราบทู ล 2 ดั งนั้ นพวกคนอิ สราเอลทั้ ง
กษัตริยวา "ไฉนคนยูดาหพี่นอง หมดจึ งถอนตั วจากดาวิ ด และ
ของเราจึ ง ได ลั ก พาพระองค ไ ป ไปตามเชบาบุ ตรชายบิ ครี แต
เสีย พากษัตริยและราชวงศขาม พวกคนยู ดาหไดติ ดตามกษั ตริ ย
แม น้ํ า จอร แดนไป พร อมกั บ ของเขาอย า งมั่ นคงจากแม น้ํ า
จอรแดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม
บรรดาคนของดาวิดดวย"
42 ประชาชนยู ดาห ทั้ งสิ้ นจึ ง 3 ดาวิ ด เสด็ จกลั บพระราชวั ง ที่
ตอบประชาชนอิ สราเอลว า กรุ งเยรู ซาเล็ ม กษั ตริ ยก็ รั บสั่ ง
"เพราะกษัตริ ยเป นญาติ สนิทกับ ให นํา นางสนมทั้ งสิ บคนที่ พระ
เราท านทั้ งหลาย จะโกรธด วย องค ทรงละไว ให เฝ าพระราชวั ง
เรื่ องนี้ ทําไมเล า เราได อยู กิ น นั้ นไปรวมกั กอยู ในบ านหลั ง
สิ้ นเปลื องพระราชทรั พ ย ของ หนึ่ ง ทรงชุบเลี้ ยงไวแตมิไดทรง
กษั ตริ ย หรื อ พระองค ได ให สมสู อยู ดวย นางเหลานั้ นก็ตอง
ถู กกั กให มี ชี วิตอยู อย างแม ม าย
รางวัลอะไรแกเราหรือ"
43 คนอิ สราเอลก็ ตอบคนยู ดาห จนวันตาย
โยอาบฆาอามาสา
วา "เรามีสวนในกษัตริยสิบสวน
และในดาวิดเราก็มี สิทธิ มากกวา 4กษัตริยตรัสสั่ งอามาสาวา "จง

20

(39) ปฐก 31:55; นรธ 1:14; 2 ซมอ 14:33 (41) 2 ซมอ 19:15 (42) 2 ซมอ 19:12
(43) วนฉ 8:1; 21:1; 2 ซมอ 5:1 (1) 1 ซมอ 13:2; 2 ซมอ 18:17; 1 พกษ 12:16
(2) 2 ซมอ 19:14 (3) 2 ซมอ 15:16; 16:21-22 (4) 2 ซมอ 17:25; 19:13
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ระดมพลยูดาหให มาพร อมกันที่ ไสทะลั กถึงดิน ไมตองแทงครั้ ง
นี่ ภายในสามวั น ตั วท านจงมา ที่ สอง เขาก็ ตายเสี ยแล ว แล ว
ดวย"
โยอาบกั บอาบี ชั ยน อ งชายก็ ไล
5อามาสาก็ ออกไประดมคนยู - ตามเชบาบุตรชายบิครีไป
ดาห แต เขาก็ ทํางานล าช าเกิ น 11 ทหารหนุ มคนหนึ่ งของโยกําหนดที่ พระองครับสั่ งไว
อาบมายื นอยู ใกล อามาสาพู ดว า
6ดาวิดตรัสกับอาบีชัยวา "บัดนี้ "ผู ใดเห็ นชอบฝ ายโยอาบและผู
เชบาบุ ตรบิ ครี จะทําอั นตรายแก ใดอยู ฝ ายดาวิ ดให ผู นั้ นติ ดตาม
เรายิ่ งกว าอั บซาโลม จงนําข า โยอาบไป"
ราชการทหารของเจ า นายของ 12 อามาสาก็ นอนเกลื อกโลหิ ต
ทานไปติดตาม เกรงวาเขาจะหา ของตั วอยู ที่ ในทางหลวง เมื่ อ
เมืองที่ มีปอมไดและหนีพนเรา" ชายคนนั้ นเห็ นประชาชนทั้ งสิ้ น
7มีคนของโยอาบตามเขาไปและ มาหยุ ดอยู เขาก็ นําศพอามาสา
คนเคเรธี กั บคนเปเลท กั บ จากทางหลวงไปทิ้ งในทุ งนาและ
ทหารที่ แข็งกลาทั้ งหมด และเขา เอาเสื้ อผ าป ดไว เพราะเขาเห็ น
ทั้ งหลายยกออกไปจากกรุงเยรู- วาเมื่ อใครมาก็เขาไปหยุดอยู
ซาเล็ มเพื่ อไล ตามเชบาบุ ตรชาย
การกบฏของเชบาพายแพ
บิครี
13 เมื่ อเอาศพอามาสาออกจาก
8 เมื่ อเขาทั้ งหลายมาถึ งศิ ลา ทางหลวงแลว ประชาชนทั้ งปวง
ใหญ ที่ อยู ในเมื องกิ เบโอน อา- ก็ ต ามโยอาบเพื่ อติ ด ตามเชบา
มาสาก็ มาพบกั บ เขาทั้ งหลาย บุตรชายบิครี
ฝ ายโยอาบสวมเครื่ อ งแต งกาย 14 เชบาก็ ผ านคนอิ สราเอลทุ ก
ทหารมี เ ข็ ม ขั ด ติ ดดาบที่ อยู ใน ตระกู ลไปจนถึ งตํ า บลอาเบล
ฝ กคาดอยู ที่ บั้ นเอว เมื่ อท าน และเมื องเบธมาอาคาห และ
เดินไปดาบก็ตกลง
บรรดาคนบี ไรต คนเหล านั้ น
9โยอาบจึ งถามอามาสาว า "พี่ ก็ ม ารวมกั น และติ ด ตามเขาไป
ชายเอ ย สบายดี หรื อ" และ ดวย
โยอาบก็ เอามื อ ขวาจั บเคราอา- 15 พวกเขาก็ มาถึ งและล อมเขา
มาสาจะจุบเขา
ไว ในตําบลอาเบล แขวงเมื อง
10 แต อามาสาไม ได สั งเกตเห็ น เบธมาอาคาห เขาทําเชิงเทินขึ้ น
ดาบซึ่ งอยู ในมือของโยอาบ โย- ที่ ริ มกําแพงเมื อง ประชาชนทั้ ง
อาบจึ งเอาดาบแทงท องอามาสา หลายที่ อยู กั บโยอาบก็ ท ะลวง
(6) 2 ซมอ 11:11; 21:17; 1 พกษ 1:33 (7) 2 ซมอ 8:18; 15:18; 1 พกษ 1:38, 44
(9) มธ 26:49; ลก 22:47 (10) 2 ซมอ 2:23; 3:27; 1 พกษ 2:5
(14) 1 พกษ 15:20; 2 พกษ 15:29; 2 พศด 16:4 (15) 2 พกษ 19:32; อสค 4:2
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กําแพงเพื่ อจะใหพัง
คนเดียว ฉันจะถอยทัพกลับจาก
16 มี หญิ งฉลาดคนหนึ่ งร อง เมืองนี้ " หญิงนั้ นจึงตอบโยอาบ
ออกมาจากในเมื องว า "ขอฟ ง วา "ดูเถิด เราจะโยนศีรษะของ
หนอย ขอฟงหนอย ขอบอกโย- เขาขามกําแพงมาใหทาน"
อาบให มาที่ นี่ ฉั นอยากจะพู ด 22 แล วหญิ ง นั้ นก็ ไปหาประชา
ดวย"
ชนทั้ งปวงด วยป ญญาของนาง
17 โยอาบก็ เข ามาใกล หญิ งนั้ น เขาทั้ งหลายได ตั ดศีรษะของเชนางนั้ นก็พูดว า "ทานคือโยอาบ บาบุ ต รชายบิ ครี โยนออกมาให
หรือ" เขาตอบวา "ใชแลว" นาง โยอาบ โยอาบก็ เป าแตร พวก
จึงเรียนทานวา "ขอทานฟงถอย เขาจึ งถอนตั วจากนครนั้ น กลั บ
คําของสาวใชของทานสั กหนอย" ไปยั งเต็ นท ของตนทุ กคน โยท านก็ ตอบว า "ฉั นกําลั งฟ งอยู อาบก็ กลั บไปเฝ า กษั ตริ ย ที่ กรุ ง
แลว"
เยรูซาเล็ม
18 นางก็พูดวา "สมัยโบราณเขา 23 โยอาบเป น ผู บั ง คั บบั ญชา
พูดกันวา `ใหเขาขอคําปรึกษาที่ กองทัพทั้ งหมดในอิสราเอลและ
อาเบลเถิ ด' แล วเขาก็ ตกลงกั น เบไนยาห บุตรชายเยโฮยาดาเปน
ได
ผู บังคับบัญชากองคนเคเรธีและ
19 ฉันเปนคนหนึ่ งที่ รักสงบและ คนเปเลท
สัตยซื่ อในอิสราเอล ทานหาชอง 24 และอาโดรั มดู แลคนงานโยที่ จะทําลายเมื อง อั นเป นเมื อง ธา เยโฮชาฟ ทบุ ตรชายอาหิ ลู ด
แม ในอิ สราเอล ทําไมท านจึ ง เปนเจากรมสารบรรณ
จะกลื น มรดกของพระเยโฮวาห 25 เชวาเปนราชเลขา ศาโดกกับ
เสีย"
อาบียาธารเปนปุโรหิต
20 โยอาบจึ งตอบว า "ซึ่ งฉั นจะ 26 อิ ราคนยาอีร เปนประมุ ขของ
กลื นหรื อทําลายนั้ น ขอให ห าง ดาวิดดวย
ไกลจากฉั น ขอให ห างไกลที
การกันดารอาหารระยะเวลา
เดียว
สามปเพราะเหตุซาอูล
21 เรื่ องนี้ ไม เป นความจริ ง แต
ฆาคนกิเบโอน
มี ชายคนหนึ่ งจากแดนเทื อกเขา
ในสมั ยของดาวิ ดมี การ
เอฟราอิ มชื่ อเชบาบุ ตรบิครี ได
กั นดารอาหารอยู สามป
ยกมื อของเขาขึ้ นต อ สู กษั ต ริ ย ปแลวปเลา และดาวิดทรงอธิษคือต อสู ดาวิ ด จงมอบเขามาแต ฐานอ อนวอนต อ พระเยโฮวาห

21

(19) 1 ซมอ 26:19; 2 ซมอ 14:16; 21:3 (22) 2 ซมอ 20:16; ปญจ 9:13-16
(23) 2 ซมอ 8:16-18; 1 พกษ 4:3 (24) 2 ซมอ 8:16; 1 พกษ 4:3
(25) 2 ซมอ 8:17 (26) 2 ซมอ 23:38 (1) กดว 27:21; 2 ซมอ 5:19
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พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะเหตุ องค เพื่ อมิ ให พวกข าพระองค มี
ซาอู ลและวงศวานกระหายโลหิต ที่ อยู ในเขตแดนอิสราเอล
ของเขา เพราะเขาฆ าคนกิ เบ- 6 ขอทรงมอบบุ ต รชายเจ็ ด คน
โอน"
ของท านให แก พวกข าพระองค
2 กษั ต ริ ย จึ งทรงเรี ยกคนกิ เ บ- เพื่ อพวกข าพระองค จะได แขวน
โอนมาตรั สแก เขา (ฝ ายคนกิ - เขาเสี ยต อพระพั กตร พระเยโฮเบโอนนั้ นไม ใชประชาชนอิ สรา- วาหที่ กิ เบอาห แห งซาอูลผู เลื อก
เอล แต เป นคนอาโมไรต ที่ ยั ง สรรของพระเยโฮวาห " และ
เหลืออยู ประชาชนอิสราเอลได กษัตริยตรัสวา "เราจะจั ดเขามา
ปฏิ ญาณไว แก เ ขาทั้ ง หลายแล ว ให"
แต ซาอู ลก็ ทรงหาช อ งที่ จะสั ง- 7แตกษั ตริ ยทรงไว ชี วิตเมฟโบหารเขาทั้ งหลายเสี ย เพราะ เชท บุตรชายของโยนาธาน ราช
ความร อนใจที่ เห็ นแก คนอิสรา- โอรสของซาอูล ดวยเหตุคําปฏิเอลและคนยูดาห)
ญาณระหว างทั้ งสองที่ กระทําใน
3 ดาวิ ด ตรั สถามคนกิ เบโอนว า พระนามพระเยโฮวาห คื อระ"เราจะกระทํ า อะไรให แ ก พ วก หว างดาวิ ดกั บโยนาธานราชโอท านได เราจะทําอย างไรจึ งจะ รสของซาอูล
ลบมลทิ นบาปเสี ยได เพื่ อพวก 8 แต กษั ตริ ย นํ า เอาบุ ตรชาย
ท านจะได อ วยพรแก ม รดกของ สองคนของนางริ สปาห บุตรสาว
พระเยโฮวาหได"
ของอั ยยาห ซึ่ งบั งเกิ ด กั บซาอู ล
4 คนกิ เ บโอนทู ล ตอบพระองค ชื่ ออารโมนี กั บเมฟ โบเชท กั บ
วา "พวกขาพระองคจะไมรับเงิน บุ ตรชายห าคนของมี คาลราช
หรื อทองจากซาอู ลและวงศ วาน ธิ ดาของซาอู ล ซึ่ งพระนางมีกั บ
ของทานนั้ น ทั้ งพวกขาพระองค อาดรี เอลบุ ตรชายบารซิ ลลั ยชาว
ไม จํ า เป น ให พระองค ประหาร เมโหลาห
ชี วิ ตอิ ส ราเอลคนหนึ่ งคนใด" 9 พระองค ท รงมอบคนเหล า นี้
พระองค จึ งตรั สว า "แล วพวก ไวในมือของคนกิเบโอน เขาทั้ ง
ท านจะให เรากระทํ า อะไรแก หลายจึ งแขวนคอทั้ งเจ็ ด ไว บน
ทานเลา"
ภูเขาตอพระพักตรพระเยโฮวาห
5เขากราบทูลกษัตริยวา "ชายผู และทั้ งเจ็ ด คนก็ พิ น าศไปด วย
ที่ เผาผลาญพวกข าพระองค และ กั น เขาถู กฆ าตายในสมั ยฤดู
วางแผนการทํา ลายพวกข าพระ เกี่ ยวขาว ในวันตน คื อวันแรก
(2) อพย 34:11-16; ยชว 9:3; 15 (3) 1 ซมอ 26:19; 2 ซมอ 20:19
(6) กดว 25:4; 1 ซมอ 10:24, 26; ฮซย 13:11
(7) 1 ซมอ 18:3; 20:12-17; 23:18; 2 ซมอ 4:4 (8) 2 ซมอ 3:7 (9) 2 ซมอ 6:17
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ของการเกี่ ยวขาวบารเลย
15 คนฟ ลิ ส เตี ยได ทํ า สงคราม
10 แล วนางริ สปาห บุตรสาวของ กั บคนอิ สราเอลอี ก ดาวิ ดก็ ลง
อั ยยาห ก็ เอาผ ากระสอบปู ไว บน ไปพร อ มกั บบรรดาข า ราชการ
ก อนหิ นสําหรั บตนเอง ตั้ งแต ของพระองค และไดสู รบกับคน
ต น ฤดู เ กี่ ยวจนฝนจากท อ งฟ า ฟ ลิ สเตี ย และดาวิ ดก็ ทรงอ อน
ตกบนเขาทั้ งหลาย กลางวันนาง เพลีย
ก็ ไม ยอมให นกมาเกาะ หรื อ 16 อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ่ ง
กลางคืนก็ไมใหสัตวปาทุ งมา
ของคนยั กษ ถื อหอกทองสั ม11 มี คนกราบทู ลดาวิ ดว า นาง ฤทธิ์ หนักสามรอยเชเขล มี ดาบ
ริ สปาห บุ ตรสาวของอั ยยาห นาง ใหมคาดเอว คิดจะสังหารดาวิด
สนมของซาอูลกระทําอยางไร
เสีย
12 ดาวิ ด ก็ เ สด็ จไปนํ า อั ฐิ ของ 17 แต อาบี ชัยบุ ตรชายนางเศรุ ซาอู ล และอั ฐิ ของโยนาธานราช ยาหเข ามาชวยพระองค ไว และ
โอรสมาจากคนเมื อ งยาเบชกิ - สู รบกั บคนฟ ลิ ส เตี ยคนนั้ นฆ า
เลอาด ผู ที่ ลั กลอบเอาไปจาก เขาเสี ย แล วบรรดาประชาชน
ถนนเมื องเบธชาน ที่ คนฟ ลิ ส- ของดาวิ ดก็ ปฏิ ญาณต อพระองค
เตี ยได แขวนพระองค ทั้ งสองไว ว า "ขอพระองค อย าเสด็ จไปทํา
ในเมื่ อคนฟ ลิ สเตี ยประหารซา- ศึ กพร อมกับพวกข าพระองค ทั้ ง
อูลบนเขากิลโบอา
หลายอี กตอไปเลย เกรงวาพระ
13 พระองคทรงนําอัฐิของซาอู ล องค จะดั บประที ปของอิ สราเอล
และอั ฐิ ของโยนาธานราชโอรส เสีย"
ขึ้ นมาจากที่ นั่ น และรวบรวม 18 อยู มาภายหลั งนี้ มี การรบ
กระดู กของผู ที่ ถู กแขวนไว กั บคนฟ ลิ ส เตี ยอี กที่ เมื อ งโกบ
ใหตายนั้ น
คราวนั้ นสิบเบคั ยคนหุชาหไดฆา
14 และเขาก็ ฝ งอั ฐิ ของซาอู ล สัฟบุตรชายคนหนึ่ งของคนยักษ
และของโยนาธานราชโอรสไว ใน 19 และมี การรบกั บคนฟ ลิ สเตี ย
แผ น ดิ นของเบนยามิ นในเมื อง ที่ เมื องโกบอี ก เอลฮานั นบุ ตร
เศลาในอุ โมงค ของคี ช บิ ดาของ ชายยาอาเรโอเรกิ ม ชาวเบธเลพระองค เขาทั้ งหลายก็ กระทํา เฮมไดฆ านองชายโกลิอั ทชาวกัท
ตามทุ กอยางที่ กษั ตริ ยทรงสั่ งไว ผู มี หอกที่ มี ด ามโตเท าไม กระครั้ นต อมาพระเจ าก็ทรงสดับฟ ง พั่ นทอผา
คําอธิษฐานเพื่ อแผนดินนั้ น
20 มี ก ารรบกั น อี ก ที่ เมื อ งกั ท
(10) พบญ 21:23; 2 ซมอ 3:7; 21:8 (12) 1 ซมอ 13:10-13 (14) ยชว 7:26; 18:28
(16) กดว 13:22, 28; ยชว 15:14 (17) 2 ซมอ 18:3; 20:6-10; 22:29; 1 พกษ 11:36
(18) 1 พศด 11:29; 20:4-8 (19) 2 ซมอ 23:24; 1 พศด 20:5 (20) 1 พศด 20:6
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อั นเป นเมื องที่ มี ชายคนหนึ่ งรู ป ช วยของข าพระองค เจ าข า พระ
ร างใหญ โต มี นิ้ วมื อข างละหก องค ทรงช วยข าพระองค ให รอด
นิ้ ว และนิ้ วเท าข างละหกนิ้ ว จากความทารุณ
รวมกั นยี่ สิ บสี่ นิ้ ว เขาก็ บั งเกิ ด 4ข าพเจ าร องทู ล ต อพระเยโฮแกคนยักษนั้ นดวย
วาห ผู ทรงสมควรแก การสรร21 เมื่ อเขาทาทายอิสราเอล โย- เสริ ญ และข าพเจ าจะได รั บการ
นาธานบุ ตรชายของชิ เมอี เชษฐา ชวยใหพนจากศัตรูของขาพเจา
ของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย
5 เมื่ อคลื่ นแห งความตายล อ ม
22 คนทั้ งสี่ นี้ บังเกิ ดแก คนยั กษ ข าพเจ า กระแสแห งคนอธรรม
ในเมืองกัท เขาทั้ งหลายลมตาย ที่ ท วมทั บข าพเจ าทําให ข าพเจ า
ด วยพระหั ตถ ของดาวิ ด และ กลัว
ด วยมื อของข าราชการของพระ 6 ความเศร าโศกแห งนรกอยู
องค
รอบตั วข าพเจ า บ วงแห งความ
ดาวิดแตงบทเพลง
ตายขัดขวางขาพเจา
7ในยามทุ กข ใจข าพเจ าร องทู ล
แหงการชวยใหรอดพน
ในวั น ที่ พระเยโฮวาห ตอพระเยโฮวาห ขาพเจารองทูล
ทรงช วยดาวิ ดให พ น ตอพระเจาของขาพเจา พระองค
จากมื อของศั ตรู ทั้ งสิ้ นของพระ ทรงสดั บเสี ยงของข า พเจ าจาก
องค ท าน และให พ นจากพระ พระวิ หารของพระองค และ
หั ตถ ของซาอู ล ดาวิ ดก็ ถวาย เสี ยงร องของข าพเจ ามาถึ งพระ
ถ อ ยคํ า ของเพลงบทนี้ แด พ ระ กรรณของพระองค
8แล วแผ นดิ นโลกก็ สั่ นสะเทื อน
เยโฮวาห
2พระองคทานตรัสวา "พระเย- และโคลงเคลง รากฐานของฟ า
โฮวาห ทรงเป นศิ ลา ป อมปรา- สวรรค ก็ ห วั่ นไหวและสั่ นสะการ และผู ช วยให รอดพ นของ เทือน เพราะพระองคทรงกริ้ ว
9ควั นออกไปตามช องพระนาขาพเจา
3 เป น พระเจ า ซึ่ งทรงเป น ศิ ล า สิ กของพระองค และเพลิ งผลาญ
ของขาพเจา ขาพเจาจะวางใจใน ออกมาจากพระโอษฐ ของพระ
พระองค พระองค เป นโล และ องค ถานก็ติดเปลวไฟนั้ น
เป นเขาแห งความรอดของขาพ- 10 พระองค ท รงโน ม ฟ าสวรรค
เจา เปนที่ กําบังเขมแข็งและเปน ลงด วย และเสด็ จลงมา ความ
ที่ ลี้ ภั ยของข าพเจ า องค พระผู มื ด ทึ บอยู ใต พระบาทของพระ

22

(21) 1 ซมอ 16:9; 17:10 (22) 1 พศด 20:8 (1) อพย 15:1; สดด 18 (2) พบญ 32:4
(3) ปฐก 15:1; สดด 9:9 (6) สดด 116:3 (7) อพย 3:7; สดด 116:4; 120:1
(8) วนฉ 5:4; โยบ 26:11 (9) ฮบ 12:29 (10) อพย 20:21; อสย 64:1
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องค
19 เขาขั ดขวางข าพเจ า ในวั นที่
11 พระองค ท รงเครู บตนหนึ่ ง ข าพเจ าประสบหายนะ แต พระ
และทรงเหาะไป เออ เห็นพระ เยโฮวาห ท รงเป น ที่ พั ก พิ ง ของ
องคเสด็จโดยปกของลม
ขาพเจา
12 พระองคทรงกระทําความมืด 20 พระองค ทรงนําข าพเจ าออก
เป น พลั บพลาอยู รอบพระองค มายั งที่ กว างใหญ ด วย พระ
ที่ รวบรวมบรรดาน้ํา และเมฆทึ บ องค ทรงช วยข าพเจ าให รอดพ น
แหงฟา
เพราะพระองค ทรงยิ นดี ใน
13 ถ านลุ กเป นเพลิ ง จากความ ขาพเจา
สุกใสขางหนาพระองค
21 พระเยโฮวาห ท รงประทาน
14 พระเยโฮวาห ทรงคะนองกึ ก รางวั ลแก ข าพเจ าตามความ
กองจากฟาสวรรค และองคผู สูง ชอบธรรมของขาพเจา พระองค
สุ ด ก็ เปล งพระสุ ร เสี ยงของพระ ทรงตอบแทนข าพเจ าตามความ
องค
สะอาดแหงมือของขาพเจา
15 และพระองค ท รงใช ลู ก ธนู 22 เพราะข า พเจ า รั ก ษาบรรดา
ของพระองค ออกมา ทําให เขา พระมรรคาของพระเยโฮวาห
กระจายไป พระองค ทรงปล อย และไม ได พรากจากพระเจ าของ
ฟาแลบและทําใหเขาโกลาหล
ขาพเจาอยางชั่ วราย
16 แล วก็ เห็ นทองธาร รากฐาน 23 เพราะคํ า ตั ด สิ น ทั้ งสิ้ นของ
ของพิ ภพก็ ปรากฏแจ งตามการ พระองคอยู ตอหนาขาพเจา และ
ขนาบของพระเยโฮวาห ตามที่ ข า พเจ า มิ ไ ด หั น จากกฎเกณฑ
ลมพวยพุ งจากช อ งพระนาสิ ก ของพระองค
ของพระองค
24 ต อพระพักตรพระองคขาพ17 พระองค ทรงเอื้ อมมาจากที่ เจ าไร ตําหนิ และข าพเจ ารั กษา
สูงทรงจับขาพเจา พระองคทรง ตั วไว ให พ นจากความชั่ วช าของ
ดึ ง ข า พเจ า ออกมาจากน้ํ า มาก ขาพเจา
หลาย
25 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
18 พระองค ทรงช วยข าพเจ าให ทรงตอบแทนข าพเจ าตามความ
รอดพ นจากศั ต รู ที่ เข ม แข็ ง ของ ชอบธรรมของข าพเจ า ตาม
ข าพเจ า จากบรรดาผู ที่ เกลี ยด ความสะอาดของข าพเจ าในสาย
ชังขาพเจา เพราะเขามีกําลังมาก พระเนตรของพระองค
กวาขาพเจา
26 พระองค ทรงสํ า แดงความ
(11) สดด 104:3 (12) โยบ 36:29 (14) สดด 29:3 (15) พบญ 32:23 (16) อพย 15:8
(17) สดด 144:7 (19) อสย 10:20 (20) 2 ซมอ 15:26; สดด 31:8 (21) 1 ซมอ 26:23
(22) สดด 119:3 (23) พบญ 7:12 (24) อฟ 1:4 (25) 2 ซมอ 22:21 (26) มธ 5:7
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เมตตาต อผู ที่ เต็ ม ไปด วยความ 34 พระองค ท รงกระทํ า ให เ ท า
เมตตา พระองค ทรงสําแดง ของข าพเจ าเหมื อนอย างตี น
พระองค ไ ร ตําหนิ ต อผู ที่ ไร ตํา- กวางตั วเมี ย และทรงวางข าพหนิ
เจาไวบนที่ สูงของขาพเจา
27 พระองค ทรงสําแดงพระองค 35 พระองค ทรงหั ดมื อของ
บริ สุ ทธิ์ ต อผู ที่ บริ สุ ทธิ์ พระ ขาพเจาใหทําสงคราม แขนของ
องค ทรงสํ า แดงพระองค เป น ข า พเจ าจึ งโก ง คั นธนู เหล็ กกล า
ปฏิปกษตอผู ที่ คดโกง
ได
28 พระองค ทรงช วยประชาชนที่ 36 พระองค ประทานโล แห ง
ลําบากให รอดพ น แต พระองค ความรอดของพระองค ให ข า
ทอดพระเนตรผู ที่ ยโสเพื่ อนําเขา พระองค และซึ่ งพระองค ทรง
ใหต่ําลง
น อ มพระทั ย ลงก็ ก ระทํ า ให ข า
29 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ พระองคเปนใหญขึ้น
องค ทรงเป นประที ปของข าพระ 37 พระองค ประทานที่ กว าง
องค พระเยโฮวาห จะทรงกระ- ขวางสําหรั บเท าของข าพระองค
ทําใหความมืดของขาพเจาสวาง
เทาของขาพระองคจึงไมพลาด
30 พ ะย ะค ะ ข าพระองค ตะลุ ย 38 ข าพระองค ไล ตามศั ต รู ของ
กองทัพไดโดยพระองค โดยพระ ขาพระองคและไดทําลายเขาเสีย
เจาของขาพเจา ขาพเจากระโดด และไม หั น กลั บจนกว า เขาถู ก
ขามกําแพงได
ผลาญเสียสิ้ น
31 ฝายพระเจา พระมรรคาของ 39 ข าพระองค ผลาญเขา ข า
พระองค บริ สุ ทธิ์ หมดจด พระ พระองค แทงเขาทะลุ เขาจึ งไม
วจนะของพระเยโฮวาห พิ สู จน สามารถลุ ก ขึ้ นอี ก ได พ ะ ย ะ ค ะ
แล ว พระองค ทรงเป นดั้ งของ เขาล มลงใต เท าของข าพระองค
บรรดาผู ที่ วางใจในพระองค
แลว
32 เพราะผู ใดเป นพระเจ านอก 40 เพราะพระองค ทรงคาดเอว
จากพระเยโฮวาห และผู ใดเล า ข าพระองค ไ ว ด วยกํา ลั งเพื่ อทํา
เปนศิลานอกจากพระเจาของเรา สงคราม พระองคทรงกระทําให
33 พระเจ าทรงเป นป อมเข ม พวกที่ ลุ กขึ้ นต อสู ขาพระองค จม
แข็ งของข าพเจ า และพระองค ลงใตขาพระองค
ทรงทํา ให ท างของข าพเจ า สม- 41 พระองค ท รงโปรดประทาน
บูรณ
คอของศั ต รู ของข าพระองค แก
(27) ลนต 26:23-24 (28) สดด 72:12 (29) สดด 119:105 (30) 2 ซมอ 5:6
(31) พบญ 32:4; สดด 12:6 (32) อสย 45:5 (33) สดด 27:1 (34) 2 ซมอ 2:18
(37) 2 ซมอ 22:20 (39) มลค 4:3 (40) สดด 18:32; 44:5 (41) ปฐก 49:8
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ข าพระองค บรรดาผู ที่ เกลี ยด แก แค นให แก ข าพระองค และ
ชั งข าพระองค ข าพระองค ก็ ทํา นํา ชนชาติ ทั้ ง หลายลงให อยู ใ ต
ลายเสีย
ขาพระองค
42 เขามองหา แต ไม มี ใครช วย 49 ผู ทรงนําข า พระองค อ อกมา
ให รอดได เขาร องทู ลต อพระ จากศั ตรู ของข าพระองค พะย ะเยโฮวาห แต พระองค มิ ได ทรง ค ะ พระองค ทรงยกข าพระองค
ตอบเขา
ให เหนื อผู ที่ ลุ กขึ้ น ต อสู ข า พระ
43 ข า พระองค ทุ บตี เ ขาแหลก องค พระองค ทรงช วยข าพระ
ละเอี ยดอย างผงคลี ดิ น ข าพระ องคใหรอดพนจากคนทารุณ
องค เหยี ยบเขาลงเหมื อนโคลน 50 โอ
ข าแต พระเยโฮวาห
ตามถนน และกระจายเขาออก เพราะเหตุ นี้ ขาพระองค ขอขอบ
ไปทั่ ว
พระคุ ณพระองค ในหมู ประ44 พระองคทรงชวยข าพระองค ชาชาติ ทั้ งหลายและจะร องเพลง
ให รอดพ นจากการเกี่ ยงแย ง สรรเสริญพระนามของพระองค
ประชาชนของข าพระองค พระ 51 พระองค ท รงเป น ป อ มแห ง
องค ท รงรั กษาข าพระองค ไ ว ให ความรอดแก ก ษั ต ริ ย ข องพระ
เป น หั วหน า ของบรรดาประชา องค และทรงสําแดงความเมตชาติ ชนชาติที่ ขาพระองคไมเคย ตาแก ผู ที่ ท รงเจิ มของพระองค
รู จักก็จะปรนนิบัติขาพระองค
แก ด าวิ ด และเชื้ อสายของท า น
45 ชนต า งด า วจะมาจํ า นนต อ เปนนิตย"
ข าพระองค พอเขาได ยิ นถึ งข า
วาทะสุดทายของดาวิด
พระองค เขาก็ จะเชื่ อ ฟ งข าพระ
ต อไปนี้ เป นวาทะสุ ด
องค
ท ายของดาวิ ด ดาวิ ด
46 ชนตางดาวเสียกําลังใจ และ บุ ตรชายเจสซีไดกลาวและชายที่
ตัวสั่ นออกมาจากที่ กําบังของเขา ได รั บการแต ง ตั้ งขึ้ นให สู ง ได
ทั้ งหลาย
กล าว คื อผู ที่ ถู กเจิ มตั้ งไว ของ
47 พระเยโฮวาห ท รงพระชนม พระเจาแหงยาโคบ นักแตงสดุดี
อยู และศิลาของขาพระองคเปน อย างไพเราะของอิ สราเอล ได
ที่ สรรเสริ ญ พระเจ าของศิ ลา กลาวดังนี้ วา
แห งความรอดของข า พระองค 2"โดยขาพเจา พระวิญญาณของ
เปนที่ ยกยอง
พระเยโฮวาห ได ตรัส พระวจนะ
48 พระเจ าเป นผู ทรงกระทําการ ของพระองค อยู ที่ ลิ้ นของข าพ-

23

(42) 1 ซมอ 1:28 (43) 2 พกษ 13:7 (44) พบญ 28:13 (46) 1 ซมอ 14:11
(47) 2 ซมอ 22:3 (48) 1 ซมอ 24:12 (49) สดด 140:1, 4, 11 (50) สดด 57:7
(51) 2 ซมอ 7:12-16 (1) 1 ซมอ 16:12-13 (2) มธ 22:43; 2 ปต 1:21
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เจา
บังคับบัญชา คืออาดีโนคนเอส3พระเจ าแห งอิ สราเอลทรงลั่ น นี ย ท านเหวี่ ยงหอกเขาแทงคน
พระวาจา ศิ ลาแห งอิ สราเอลได แปดร อยคนซึ่ งเขาได ฆ าเสี ยใน
ตรัสกับขาพเจาวา `ผู ที่ ปกครอง ครั้ งเดียว
มนุ ษย ต องเป นคนชอบธรรมคื อ 9ในจํานวนวีรบุรุษสามคน คนที่
ปกครองด วยความยํา เกรงพระ รองคนนั้ นมา คื อเอเลอาซาร
เจา
บุ ตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท าน
4 เขาทอแสงเหมื อนแสงอรุ ณ อยู กั บดาวิ ดเมื่ อเขาทั้ งหลายได
เมื่ อดวงอาทิ ตย ขึ้ น คื อรุ งเช าที่ พู ดหยามคนฟ ลิ สเตี ยซึ่ งชุ มนุ ม
ไม มี เมฆ ซึ่ งเมื่ อภายหลั งฝน กั นที่ นั่ นเพื่ อสู รบ และคนอิ สกระทําใหหญางอกออกจากดิน'
ราเอลก็ถอยทัพ
5ถึ งแม ว า วงศ วานของข า พเจ า 10 ท านได ลุ ก ขึ้ น ฆ า ฟ น คนฟ ไม เ ป น เช น นั้ นกั บพระเจ า แล ว ลิ สเตี ยจนมื อของท านเมื่ อ ยล า
แต พระองค ยังทรงกระทําพันธ- มื อ ของท า นเป น เหน็ บแข็ ง ติ ด
สั ญญาเนื องนิ ตย กั บข า พเจ าไว ดาบ ในวันนั้ นพระเยโฮวาหทรง
อั นเป นระเบี ยบทุ กอย างและ กระทํ า ให ได ชั ยชนะอย า งใหญ
มั่ นคง เพราะนี่ เป นความรอด หลวง ทหารก็ กลั บตามท านมา
และความปรารถนาทั้ งสิ้ นของ เพื่ อปลนขาวของเทานั้ น
ข าพเจ า ถึ งแม ว าพระองค ไม 11 รองทานมาคื อชัมมาห บุตร
ทรงกระทําใหเจริญขึ้ น
ชายอาเกชาวฮาราร คนฟลิสเตีย
6แต คนอั น ธพาลก็ เ ป น เหมื อน มาชุ มนุ มกั นเป นกองทหาร
หนามที่ ตองผลักไสไป เพราะวา เป น ที่ ที่ มี พื้ นดิ นผื น หนึ่ งมี ถั่ ว
จะเอามือหยิบก็ไมได
แดงเต็ มไปหมด พวกพลก็ หนี
7แตคนที่ แตะต องมันตองมีอา- คนฟลิสเตียไป
วุธที่ ทําดวยเหล็กและมีดามหอก 12 แต ท า นยื นมั่ นอยู ท ามกลาง
และต องเผาผลาญเสี ยให สิ้ นเชิ ง พื้ นดินผืนนั้ น และปองกันที่ ดิน
ดวยไฟในที่ เดียวกัน"
นั้ นไว และฆ าฟ นคนฟ ลิ สเตี ย
วีรบุรุษของดาวิด
และพระเยโฮวาห ไ ด ท รงประทานชัยชนะอยางใหญหลวง
(1 พศด 11:10-47)
8ต อไปนี้ เป นชื่ อ วี ร บุ รุ ษที่ ด า- 13 ในพวกทหารเอกสามสิ บคน
วิ ดทรงมี อยู คื อคนทั คโมนี ผู มี นั้ นมี สามคนที่ ลงมา และได มา
ตําแหน งสู ง เป นหั วหน าพวกผู หาดาวิดที่ ถ้ําอดุ ลลัมในฤดู เกี่ ยว
(3) อพย 18:21; พบญ 32:4 (4) สดด 89:36; อสย 60:1 (5) 2 ซมอ 7:12; สดด 89:29
(9) 1 พศด 11:12; 27:4 (10) วนฉ 8:4; 1 ซมอ 30:24-25 (11) 1 พศด 11:13-14
(13) 1 ซมอ 22:1; 2 ซมอ 5:18; 1 พศด 11:15

10_2sam.pub
page 58

Friday, December 09, 2005 12:21

2 ซามูเอล 23
หนา 696
ข าว มี คนฟ ลิ สเตี ยกองหนึ่ งตั้ ง ที่ สุ ดในสามคนนั้ นมิ ใช หรื อ
คายอยู ในหุบเขาเรฟาอิม
ฉะนั้ นได เป นผู บังคั บบั ญชาของ
14 คราวนั้ นดาวิ ด ประทั บในที่ เขา แต ท านไม มี ยศเท ากั บสาม
กําบั งเข มแข็ ง และทหารประจํา คนแรกนั้ น
ปอมของฟลิ สเตี ยก็อยู ที่ เบธเล- 20 เบไนยาห บุตรชายเยโฮยาดา
เฮม
เป นบุ ต รชายของคนแข็ ง กล า
15 ดาวิ ดตรั สด วยความอาลั ยว า แห งเมื องขั บเซเอล เป นคน
"โอ ใครหนอจะส งน้ํา จากบ อที่ ประกอบมหกิจ ทานไดฆาคนดุจ
เบธเลเฮมซึ่ งอยู ข างประตู เมื อง สิงโตของโมอับเสียสองคน ทาน
มาใหเราดื่ มได"
ได ลงไปฆ าสิ งโตที่ ในบ อในวั นที่
16 ทแกล วทหารสามคนนั้ นก็ หิมะตกดวย
แหกคายคนฟลิสเตียเขาไป ตัก 21 ท านได ฆ าคนอี ยิปต คนหนึ่ ง
น้ํ า ที่ บ อเบธเลเฮมซึ่ งอยู ข าง เป นชายรู ปร างงาม คนอี ยิ ปต
ประตูเมือง นํามาถวายแกดาวิด นั้ นถื อหอกอยู แตเบไนยาหถือ
แต ด าวิ ด หาทรงดื่ มน้ํ า นั้ นไม ไม เ ท า ลงไปหาเขาและแย ง เอา
พระองค ทรงเทออกถวายแด หอกมาจากมือของคนอี ยิปต คน
พระเยโฮวาห
นั้ น และฆาเขาตายดวยหอกของ
17 และตรั สว า "โอ ข าแต พระ เขาเอง
เยโฮวาห ซึ่ งขาพระองคจะกระ- 22 เบไนยาห บุตรชายเยโฮยาดา
ทําเชนนี้ ก็ขอใหหางไกลจากขา ได กระทํากิ จเหล านี้ และได
พระองค นี่ คือโลหิ ตของผู ที่ ไป ชื่ อเสียงดั่ งวีรบุรุษสามคนนั้ น
มาด วยการเสี่ ยงชีวิตของเขามิ ใช 23 ท า นมี ชื่ อเสี ยงโด ง ดั ง กว า
หรื อ" เพราะฉะนั้ นพระองค หา สามสิ บคนนั้ น แต ท านไม มี ยศ
ทรงดื่ มไม ทแกลวทหารทั้ งสาม เทากับสามคนแรกนั้ น และดาไดกระทําสิ่ งเหลานี้
วิ ด ก็ ท รงแต ง ท านให เ ป น ผู บั ง
18 ฝ ายอาบี ชั ยน องชายของโย- คับบัญชาทหารรักษาพระองค
อาบบุ ตรชายนางเศรุ ยาห เป น 24 อาสาเฮลน องชายของโยอาบ
หัวหนาของทั้ งสามคนนั้ น ท าน เป น คนหนึ่ งในสามสิ บคนนั้ น
ได ยกหอกต อ สู ทหารสามร อ ย เอลฮานั นบุ ตรชายของโดโดชาว
คน และฆ าตายสิ้ น และได รั บ เบธเลเฮม
ชื่ อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั้ น
25 ชัมมาหชาวเมืองฮาโรด เอ19 ทานเปนผู ที่ มี ชื่ อเสียงโดงดัง ลีคาชาวเมืองฮาโรด
(14) 1 ซมอ 22:4-5 (17) ลนต 17:10 (18) 2 ซมอ 21:17; 1 พศด 11:20
(20) อพย 15:15; ยชว 15:21 (23) 2 ซมอ 8:18; 20:23
(24) 2 ซมอ 2:18; 1 พศด 27:7 (25) 1 พศด 11:27
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26 เฮเลสคนเปเลท อิ ราบุ ตร สิบเจ็ดคนดวยกัน
ชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา
ความหยิ่ งนําดาวิด
27 อาบี เยเซอร ชาวเมื องอานาไปสู ความบาป
โธท เมบุนนัยคนหุชาห
(1 พศด 21:1-6)
28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัย
พระพิ โรธของพระเยชาวเนโทฟาห
โฮวาห ได เกิ ดขึ้ นต อ
29 เฮเลบบุตรชายบาอานาห ชาว อิ สราเอลอี ก เพื่ อทรงต อสู เขา
เนโทฟาห อิ ททั ยบุ ตรชายรี บั ย ทั้ งหลายจึ งทรงดลใจดาวิ ดตรั ส
ชาวกิเบอาหแหงคนเบนยามิน
ว า "จงไปนั บคนอิ สราเอลและ
30 เบไนยาหชาวปราโธน ฮิดดัย คนยูดาห"
ชาวลําธารกาอัช
2กษัตริยจึงรับสั่ งโยอาบ แมทัพ
31 อาบี อั ลโบน คนอารบาห ซึ่ งอยู กั บพระองค วา "จงไปทั่ ว
อัสมาเวทชาวบาฮูริม
อิ สราเอลทุ กตระกู ลตั้ งแต เมื อง
32 เอลียาบาชาวชาอั ลโบน โย- ดานถึงเบเออรเชบา และทานจง
นาธานซึ่ งเป นคนหนึ่ งในบรรดา นับจํานวนประชาชน เพื่ อเราจะ
บุตรชายของยาเชน
ได ทราบจํา นวนรวมของประชา
33 ชั มมาห ชาวฮาราร อาหิ ยั ม ชน"
บุตรชายของชารารคนฮาราร
3แต โยอาบกราบทู ล กษั ต ริ ย ว า
34 เอลี เฟเลทบุ ตรชายอาหั สบั ย "ขอพระเยโฮวาห พระเจ า ของ
บุตรชายของชาวมาอาคาห เอ- พระองค ทรงให มี ประชาชนเพิ่ ม
ลี อั มบุ ตรชายอาหิ โธเฟลชาวกิ - ขึ้ นอี กร อยเท าของที่ มี อยู ขอ
โลห
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาว ทรงทอดพระเนตรเห็น แต ไฉน
อาราบ
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
36 อิ กาลบุ ตรชายนาธั นชาวโศ- จึงพอพระทัยในเรื่ องนี้ "
บาห บานีคนกาด
4 แต โยอาบและผู บั งคั บบั ญชา
37 เศเลกคนอั มโมน นาหะรั ย กองทั พก็ต องยอมจํานนต อพระ
ชาวเบเอโรท คนถือเครื่ องอาวุธ ดํารั สของกษั ตริ ย โยอาบกั บ
ของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห
บรรดาผู บั ง คั บบั ญชาของกอง
38 อิ ราคนอิ ทไรต กาเรบคน ทั พจึ งออกไปจากพระพั กตร
อิทไรต
กษั ตริ ย เพื่ อจะนั บประชาชน
39 อุ รีอาหคนฮิ ตไทต รวมสาม อิสราเอล

24

(30) วนฉ 2:9 (33) 2 ซมอ 23:11 (34) 2 ซมอ 11:3 (36) 2 ซมอ 8:3
(38) 2 ซมอ 20:26 (39) 2 ซมอ 11:3, 6 (1) กดว 26:2
(2) วนฉ 20:1; ยรม 17:5 (3) พบญ 1:11
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5 เขาทั้ งหลายข ามแม น้ํ า จอร - วาห แต บัดนี้ ขอพระองคทรง
แดนไปและตั้ งค ายในเมื องอา- ให อ ภั ยความชั่ วช าของผู รั บใช
โรเออร ด านขวาของเมื องที่ ตั้ ง ของพระองค เพราะขาพระองค
อยู กลางแม น้ํ า กาดไปทางยา- กระทําการอยางโงเขลามาก"
เซอร
11 และเมื่ อดาวิ ดทรงลุ กขึ้ นใน
6แล วเขาทั้ งหลายก็ มายั งกิ เล- ตอนเชา พระวจนะของพระเยอาดและมาถึ ง แผ นดิ น ตะทิ ม - โฮวาห ก็ มายั งกาดผู พยากรณ ผู
โหดฉิ และเขาทั้ งหลายมาถึ ง ทํานายของดาวิดวา
เมื องดานยาอั นอ อมไปยั งเมื อง 12 "จงไปบอกดาวิดวา พระเยไซดอน
โฮวาหตรัสดังนี้ วา `เราเสนอเจา
7 และมาถึ ง ป อมปราการเมื อ ง สามประการ จงเลื อกเอาประไทระ และทั่ วทุกหัวเมืองของคน การหนึ่ งเพื่ อเราจะได กระทําให
ฮี ไวต และของคนคานาอัน และ แกเจา'"
เขาออกไปยังภาคใตของยูดาหที่ 13 กาดจึ งเข าเฝ าดาวิ ดและ
เมืองเบเออรเชบา
กราบทูลพระองควา "จะใหเกิด
8เมื่ อเขาไปทั่ วแผ นดิ นนั้ นแล ว กั น ดารอาหารในแผ น ดิ น ของ
เขาจึ งมายั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม เมื่ อ พระองคสิ้ นเจ็ดปหรือ หรือพระ
สิ้ นเกาเดือนกับยี่ สิบวัน
องคจะยอมหนี ศัตรู สิ้ นเวลาสาม
9และโยอาบก็ถวายจํานวนประ- เดือนดวยเขาไลติดตาม หรือจะ
ชาชนที่ นับไดแกกษัตริย ในอิส- ให โรคระบาดเกิ ดขึ้ นในแผ นดิ น
ราเอลมี ทหารแข็ งกล าแปดแสน ของพระองคสิ้ นสามวัน บัดนี้ ขอ
คนผู ซึ่ งชักดาบ และคนยู ดาหมี พระองคทรงตรึกตรอง และตัด
หาแสนคน
สิ นในพระทั ยว า จะให คําตอบ
ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ
ประการใด เพื่ อข าพระองค จะ
นํ า กลั บไปกราบทู ล พระองค ผู
ของพระเยโฮวาห
ทรงใชขาพระองคมา"
(1 พศด 21:7-17)
10 เมื่ อได นั บ จํ า นวนคนเสร็ จ 14 ดาวิ ดจึงตรั สกับกาดว า "เรา
แล วพระทั ยของดาวิ ดก็ โทมนั ส มี ความกระวนกระวายมาก ขอ
และดาวิดกราบทู ลตอพระเยโฮ- ให เราทั้ ง หลายตกเข า ไปอยู ใ น
วาห ว า "ข าพระองค ได กระทํา พระหั ตถ ของพระเยโฮวาห
บาปใหญ ยิ่ งในสิ่ งซึ่ งข าพระองค เพราะพระกรุ ณ าคุ ณของพระ
ไดกระทํานี้ โอ ขาแตพระเยโฮ- องค ใหญ ยิ่ งนั ก แต ขออย าให
(5) กดว 32:1, 3; พบญ 2:36 (6) ยชว 19:28, 47; วนฉ 18:28-29
(7) ยชว 11:3; 19:29; วนฉ 3:3 (9) 1 พศด 21:5 (10) 1 ซมอ 16:9; 24:5
(11) 1 ซมอ 9:9; 22:5 (13) 1 พศด 21:12; อสค 14:21 (14) สดด 51:1; 103:8
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เราตกเข า ไปในมื อ ของมนุ ษ ย แดพระเยโฮวาห บนลานนวดขาว
เลย"
ของอาราวนาหคนเยบุส"
15 ดั ง นั้ นพระเยโฮวาห จึ ง ทรง 19 ดาวิ ด ก็ เ สด็ จขึ้ นไปตามคํา
ให โรคระบาดเกิ ด ขึ้ นในอิ สรา- ของกาดตามที่ พระเยโฮวาห ทรง
เอลตั้ งแต เ วลาเช า จนสิ้ นเวลา บัญชา
กําหนด และประชาชนที่ ตายตั้ ง 20 เมื่ ออาราวนาห มองลงมา
แต เมื อ งดานถึ งเบเออร เชบามี เห็นกษัตริยและขาราชการขึ้ นมา
เจ็ดหมื่ นคน
หาตน อาราวนาหก็ออกไปถวาย
16 และเมื่ อทู ต สวรรค ยื่ นมื อ บังคมกษัตริยซบหนาลงถึงดิน
ออกเหนื อกรุ ง เยรู ซ าเล็ มจะทํา 21 และอาราวนาห ก ราบทู ล ว า
ลายเมื องนั้ น พระเยโฮวาหทรง "ไฉนกษั ตริ ย เจ านายของข า
กลับพระทัยในเหตุรายนั้ น ตรัส พระองค จึ ง เสด็ จมาหาผู รั บใช
สั่ งทู ตสวรรค ผู กําลั งทําลาย ของพระองค" ดาวิดตรัสวา "มา
ประชาชนวา "พอแลว ยับยั้ งมือ ซื้ อลานนวดขาวจากทาน เพื่ อจะ
ของเจาได " ส วนทูตสวรรค ของ สร างแท นบู ชาถวายแด พระเยพระเยโฮวาห ก็ อยู ที่ ลานนวด โฮวาห เพื่ อโรคร า ยจะได ร ะงั บ
ขาวของอาราวนาหคนเยบุส
เสียจากประชาชน"
17 เมื่ อดาวิ ดทอดพระเนตรทู ต 22 อาราวนาห จึ งกราบทู ลดาวิ ด
สวรรค ผู กํา ลั งสั ง หารประชาชน ว า "ขอกษั ตริ ยเจ านายของข า
นั้ นพระองค กราบทู ลพระเยโฮ- พระองค จงรั บสิ่ งที่ พระองค ทรง
วาห ว า "ดู เถิ ด ข าพระองค ได เห็นชอบขึ้ นถวาย ดูเถิด ที่ นี่ มี
กระทําบาปชั่ วรายแลว แตบรร- วัวสําหรับทําเครื่ องเผาบูชา และ
ดาแกะเหลานี้ เขาไดกระทําอะ- เลื่ อนนวดข าวกั บแอกสําหรั บวั ว
ไร ขอพระหัตถของพระองคอยู เปนฟน"
เหนื อ ข า พระองค และวงศ วาน 23 ของทั้ งสิ้ นนี้ อาราวนาห ดุ จ
บิดาของขาพระองคเถิด"
กษัตริยขอถวายแดกษัตริย และ
ดาวิดทรงซื้ อ
อาราวนาห กราบทู ล กษั ต ริ ย ว า
"ขอพระเยโฮวาห พระเจ า ของ
ลานนวดขาว
พระองคจงโปรดปรานพระองค"
(1 พศด 21:18-30)
18 ในวั น นั้ นกาดก็ เข ามาเฝ า 24 แต ก ษั ต ริ ย ต รั สกั บอาราวดาวิด กราบทูลพระองควา "ขอ นาห ว า "หามิ ได แต เราจะขอ
เสด็ จขึ้ นไปสร างแท นบู ชาถวาย เสียเงิ นซื้ อจากทาน เราจะถวาย
(15) 1 พศด 21:14 (16) ปฐก 6:6; อพย 12:23 (17) 2 ซมอ 7:8; 1 พศด 21:17
(18) 1 พศด 21:18 (21) ปฐก 23:8-16; กดว 16:48, 50
(22) 1 ซมอ 6:14; 1 พกษ 19:21 (23) อสค 20:40-41 (24) 1 พศด 21:24-25
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เครื่ องเผาบู ชาแด พระเยโฮวาห ถวายแดพระเยโฮวาหที่ นั่ น และ
พระเจ าของเราโดยที่ เราไม เสี ย ถวายเครื่ องเผาบู ช ากั บเครื่ อง
ค าอะไรเลยนั้ นไม ได " ดาวิ ดจึ ง สั นติ บู ชา พระเยโฮวาห ทรง
ทรงซื้ อลานนวดข าวกั บวั วเป น สดั บฟ งคําอธิ ษฐานเพื่ อแผ นดิ น
เงินหาสิบเชเขล
นั้ น และโรคร ายก็ระงับเสียจาก
25 ดาวิ ด ก็ ท รงสร า งแท น บู ช า อิสราเอล

(25) 2 ซมอ 21:14; 24:21
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