
หนา 638ซามูเอล ฉบับที่สอง
ดาวิดประหารชีวิต
คนท่ีฆาซาอูล

1อยูมาหลังจากที่ซาอูลสิ้นพระ
ชนมแลว เมื่อดาวิดกลับจาก

การฆาฟนคนอามาเลข ดาวิด
พักอยูที่ศิกลากไดสองวัน
2พอถึงวันที่สาม ดูเถิด มีชาย
คนหนึ่ งมาจากค ายของซาอู ล
สวมเสื้ อผาขาดและมีผงคลีดิน
อยูบนศีรษะ เมื่อเขามาถึงดาวิด
ก็ซบหนาลงถึงดินกระทําความ
เคารพ
3ดาวิดถามเขาวา "เจามาจาก
ไหน" เขาตอบทานวา "ขาพเจา
รอดมาจากคายอิสราเอล"
4ดาวิดถามเขาวา "ขอบอกฉัน
หนอยวา เหตุการณเปนไปอยาง
ไรบาง" และเขาตอบวา "ประ-
ชาชนหนีจากการรบไปแลว มี
คนลมและถึงความตายมากมาย
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็
สิ้นพระชนมดวย"
5ดาวิดจึงถามชายหนุ มที่ บอก
นั้นวา "เจาทราบไดอยางไรวา
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของ
ทานสิ้นพระชนม"
6ชายหนุ มผู ที่ บอกทานนั้ นจึง
ตอบวา "บังเอิญขาพเจามาที่ภู
เขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืน
พิงหอกของพระองคอยู และดู
เถิด รถรบและทหารมาก็ใกล

พระองคเขามา
7 เมื่อพระองคทรงเหลียวมาแล
เห็นขาพเจา พระองคตรัสเรียก
ขาพเจา และขาพเจาทูลตอบวา
`ขาพระองคอยูที่นี่พะยะคะ'
8พระองคตรัสถามข าพเจ าว า
`เจาคือใคร' ขาพเจาทูลตอบ
พระองควา `ขาพระองคเปนคน
อามาเลข'
9พระองค ตรั สสั่ งข าพเจ าว า
`จงมายืนขางเราและฆาเราเสีย
เราทนทุกขทรมานมาก เพราะ
ชีวิตของเรายังอยู'
10 ขาพเจาจึงเขาไปยืนขางพระ
องค และประหารพระองคเสีย
เพราะขาพเจาแนใจวาเมื่ อพระ
องคทรงลมแลว ก็จะไมดํารง
พระชนมไดอีก และขาพเจาก็
ถอดมงกุฎซึ่ งอยู บนพระเศียร
และกําไลซึ่ งอยู ที่ พระกรและ
ขาพเจาก็นํามาที่นี่ เพ่ือมอบแด
เจานายของขาพเจา"
11 แลวดาวิดฉีกเสื้ อของท าน
และทุกคนที่อยูกับทานก็กระทํา
เชนเดียวกัน
12 และเขาทั้ งหลายไวทุกขและ
รองไหและอดอาหารอยูจนเวลา
เย็น ใหซาอูล และโยนาธานราช
โอรส และประชาชนของพระเย-
โฮวาห และวงศวานอิสราเอล
เพราะเขาทั้ งหลายตองลมตาย

(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
ดวยดาบ
13 และดาวิ ดถามคนหนุ มที่
บอกทานวา "เจามาจากไหน"
เขาตอบวา "ขาพเจาเปนบุตร
ของคนตางดาว ผูเปนคนอามา-
เลข"
14 ดาวิดถามเขาวา "ทําไมเจามิ
ไดเกรงกลัวในการที่ ย่ืนมือออก
ทําลายผูที่พระเยโฮวาหทรงเจิม
ไว"
15 แลวดาวิดก็เรียกคนหนึ่ งใน
หมูชายหนุมเขามาบอกวา "ไปซิ
ฆาเขาเสีย" และเขาก็ฆาชายคน
นั้นตาย
16 ดาวิ ดกล าวแก ชายนั้ นว า
"ให โลหิตของเจ าตกบนศีรษะ
ของเจาเอง เพราะปากของเจา
เปนพยานปรักปรําตัวเจาเองวา
`ขาพเจาไดฆาผูที่พระเยโฮวาห
ทรงเจิมไว'"

ดาวิดไวทุกขเพื่อซาอูล
และโยนาธาน

17 ดาวิ ดก็ ครวญคร่ํ า ตามคํา
คร่ําครวญตอไปนี้  เพ่ือซาอูล
และโยนาธานราชโอรส
18 (และทานกลาววา ควรจะ
สอนคนยูดาหให รู จักใช คันธนู
ดูเถิด คําคร่ําครวญนั้นบันทึกไว
ในหนังสือยาชาร) วา
19 "ศักดิ์ ศรี ของอิ สราเอลถู ก
ประหารเสี ยแล วบนที่ สู งของ
ทาน วีรบุรุษก็ลมตายเสียแลว

หนอ
20 อยาบอกเรื่ องนี้ ในเมืองกัท
อยาประกาศเรื่องนี้ในถนนเมือง
เอชเคโลน เกรงวาบุตรสาวคน
ฟลิสเตียจะราเริง เกรงวาบุตร
สาวของผูที่มิไดเขาสุหนัตจะลิง
โลด
21 เทือกเขากิลโบอาเอย ขอ
อยามีน้ําคางหรือฝนบนเจาหรือ
ทุ งนาที่ ใหของถวาย เพราะ
วาที่นั่นโลของวีรบุรุษถูกทอดทิ้ง
แลว โลของซาอูลเหมือนกับวา
พระองคมิไดเจิมไวดวยน้ํามัน
22 คันธนูของโยนาธานมิไดหัน
กลับมาจากโลหิตของผูที่ ถูกฆา
จากไขมันของผูที่ มีกําลัง และ
ดาบของซาอู ลก็ มิ ได กลั บมา
เปลา
23 ซาอูลและโยนาธานเปนที่ รัก
และนารักเมื่ อทรงพระชนมอยู
และเมื่ อมรณาแล วทั้ งสองไม
แยกจากกัน ทั้งสองก็เร็วกวานก
อินทรี ทั้งสองแข็งแรงกวาสิงโต
24 บุตรสาวของอิสราเอลเอ ย
จงรองไหเพ่ือซาอูล ผูทรงประ-
ดับเจาอยางโออาดวยผาสีแดง
เขม และผูทรงประดับอาภรณ
ทองคําเหนือเครื่องแตงกายของ
เจา
25 วีรบุรุษก็ลมลงเสียแลวหนอ
ทามกลางศึกสงคราม โอ โยนา-
ธาน ทานถูกสังหารอยูบนที่สูง

2 ซามูเอล 1

(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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หนา 640
ของทาน
26 พ่ีโยนาธานเอย ขาพเจาเปน
ทุกขเพ่ือทาน ทานเปนที่ชื่นใจ
ของขาพเจามาก ความรัก
ของทานที่มีตอขาพเจานั้นประ-
หลาดเหลือย่ิงกวาความรักของ
สตรี
27 วีรบุรุษก็ลมลงเสียแลวหนอ
และเครื่ องยุทโธปกรณก็พินาศ
ไป"

คนยูดาหเจิมตั้งดาวิดไว
เปนกษัตริยท่ีเฮโบรน

2ครั้นเรื่องนี้สิ้นไปแลว ดา-
วิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห

วา "สมควรที่ขาพระองคจะข้ึน
ไปยังหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองใดใน
ยูดาหหรือไม" และพระเยโฮ-
วาหตรัสตอบทานวา "จงข้ึนไป
เถิด" ดาวิดทูลวา "ควรที่ ขา
พระองคจะข้ึนไปที่ใด" พระองค
ตรัสวา "เมืองเฮโบรน"
2ดาวิดจึงข้ึนไปที่นั้ นพรอมกับ
ภรรยาทั้ งสองของทานดวยคือ
อาหิโนอัมชาวยิสเรเอลและอา-
บีกายิ ลภรรยาของนาบาลชาว
คารเมล
3 และดาวิ ดก็ นําคนที่ อ ยู กั บ
ทานข้ึนไป ทุกคนพาครอบครัว
ไปดวย และเขาทั้งหลายก็อยูใน
หัวเมืองของเฮโบรน
4และคนยูดาหก็พากันมาเจิม
ตั้ งดาวิดไว เปนกษัตริย เหนื อ

วงศวานยูดาห เมื่อมีคนมาทูล
ดาวิดวา "ชาวยาเบชกิเลอาด
เปนผูที่ฝงพระศพซาอูลไว"

ดาวิดยกยองคนท่ีฝง
พระศพซาอูลไว

5ดาวิดก็มีรับสั่ งใหผู สื่ อสารไป
หาชาวยาเบชกิเลอาดนั้น พูดกับ
เขาวา "ขอพระเยโฮวาหทรงอํา-
นวยพระพรแกทานทั้งหลาย ใน
การที่ ท านทั้ งหลายได สําแดง
ความเมตตาอยางนี้ตอซาอูลเจา
นายของทาน และไดฝงพระศพ
พระองคไว
6 บัดนี้ ขอพระเยโฮวาหทรงสํา-
แดงความกรุณาและความจริ ง
แกทาน และขาพเจาจะกระทํา
ความดีตอท านทั้ งหลายเพราะ
ทานไดกระทําการนี้
7 เพราะฉะนั้น บัดนี้ ขอใหมือ
ของทานทั้ งหลายเขมแข็ง และ
ขอใหทานกลาหาญเถิด เพราะ
วาซาอูลเจานายของทานสิ้นพระ
ชนมเสียแลว และวงศวานยูดาห
ไดเจิมตั้งขาพเจาไวเปนกษัตริย
เหนือเขาทั้งหลาย"

ราชโอรสของซาอูล
ครอบครองเหนืออิสราเอล

8ฝายอับเนอรบุตรชายเนอรแม
ทัพของกองทัพซาอูลไดพาอิช-
โบเชทราชโอรสของซาอูลขามไป
ที่เมืองมาหะนาอิม
9และได สถาปนาท านให เป น

2 ซามูเอล 1, 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
กษัตริยเหนือเมืองกิเลอาด และ
คนอาเชอร และคนยิสเรเอล
และคนเอฟราอิม และคนเบน-
ยามิน และคนอิสราเอลทั้งหมด
10 เมื่ ออิชโบเชทราชโอรสของ
ซาอูลเร่ิมปกครองเหนืออิสรา-
เอลนั้นมีพระชนมายุสี่สิบพรร-
ษา ทรงครอบครองอยูสองป แต
วงศวานยูดาหก็ติดตามดาวิด
11 เวลาที่ดาวิดทรงเปนกษัตริย
เหนือวงศวานยูดาหในเฮโบรน
นั้ นเป นจํานวนเจ็ ดป กั บหก
เดือน
การสูรบระหวางคนของดาวิด

กับคนของอิชโบเชท
12 อับเนอร บุตรชายเนอรและ
พวกขาราชการทหารของอิชโบ-
เชทราชโอรสของซาอูลไดออก
จากมาหะนาอิมไปยังเมืองกิเบ-
โอน
13 และโยอาบบุตรชายนางเศ-
รุยาหกับพวกข าราชการทหาร
ของดาวิดก็ออกไปพบกับเขาที่
สระเมืองกิเบโอน และเขาทั้ ง
หลายก็นั่ งอยูที่ ขอบสระ พวก
หนึ่งอยูที่ขอบสระขางนี้ อีกพวก
หนึ่งขางโนน
14 อับเนอรจึงพูดกับโยอาบวา
"ขอใหพวกคนหนุ มลุ กข้ึ นรบ
เลนกันใหเราดูเถิด" และโยอาบ
ตอบวา "ใหเขาลุกข้ึนเลนซี"
15 เขาก็ลุกข้ึ นไปตามที่ นับไว

ฝายเบนยามินและฝายอิชโบเชท
ราชโอรสของซาอูลมีสิบสองคน
และขาราชการทหารของดาวิดก็
มีสิบสองคน
16 ตางก็จับศีรษะคู ตอสู และ
ปกดาบเข าที่ สี ข างของคู ตอสู
ลมตายดวยกันหมด เขาจึงเรียก
ที่นั่นวา เฮลขัทฮัสซูริม ซึ่งอยู
ในกิเบโอน
17 การสูรบในวันนั้นดุเดือดย่ิง
นัก อับเนอรและพวกคนอิสรา-
เอลก็พายแพตอหนาขาราชการ
ทหารของดาวิด
18 บุตรชายทั้ งสามของนางเศ-
รุยาหก็อยูที่นั่ น คือ โยอาบ
อาบีชัย และอาสาเฮล ฝาย
อาสาเฮลนั้ นฝ เทาเร็วอยางกับ
ละมั่ง
19 และอาสาเฮลก็ไลตามอับ-
เนอรไป เมื่ อตามไปนั้นก็มิได
เลี้ยวทางขวามือหรือทางซายมือ
จากการไลตามอับเนอร

อับเนอรฆาอาสาเฮล
20 อับเนอรเหลียวมาดูจึงพูดวา
"นั่นอาสาเฮลหรือ" เขาตอบวา
"ขาเอง"
21 อับเนอรจึงบอกเขาวา "จง
เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซายและ
จับเอาคนหนุ มคนใดคนหนึ่ ง
แล วก็ ริ บเอาอาวุ ธของเขาไป"
แต อาสาเฮลไม เลี้ ยวจากไล
ตามอับเนอร

2 ซามูเอล 2

(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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หนา 642
22 อับเนอรจึงบอกอาสาเฮลอีก
ครั้งหนึ่งวา "จงหันกลับจากตาม
ขาเสียเถิด จะใหขาฟาดเจาให
ลมลงดินทําไมเลา แลวขาจะ
เงยหนาข้ึนดูโยอาบพ่ีของเจาได
อยางไร"
23 แต เขาก็ปฏิ เสธไม ยอมหัน
กลับ เพราะฉะนั้นอับเนอรก็เอา
โคนหอกแทงทองอาสาเฮล หอก
ก็ทะลุออกขางหลังของเขา เขา
ก็ลมลงตายอยูที่นั่น และอยูมา
ทุกคนซึ่งมาเห็นที่ที่อาสาเฮลลม
ตายอยูก็ยืนนิ่ง
24 แตโยอาบกับอาบีชัยไลตาม
อับเนอรไป ดวงอาทิตยก็ตก
เมื่อเขามาถึงเนินเขาอัมมาห ซึ่ง
อยู ตรงกี ยาห ตามทางที่ จะไป
ถิ่นทุรกันดารเมืองกิเบโอน
25 และคนเบนยามินก็ รวมกัน
ตามอับเนอรไปเปนกลุ มเดียว
กันตั้งอยูที่ยอดเขาแหงหนึ่ง
26 แลวอับเนอรรองถามโยอาบ
วา "จะใหดาบกินเรื่ อยไปหรือ
ทานไมทราบหรือวาตอนปลาย
มือก็ขม อีกนานสักเทาใดทาน
จึงจะสั่ งคนของทานใหหยุดไล
ตามพ่ีนองของเขา"
27 และโยอาบจึงกลาววา "พระ
เจ าทรงพระชนม อยู แน ฉันใด
ถาทานไมพูดข้ึนพวกทหารก็จะ
เลิกไลตามพวกพี่ นองของเขา
พรุงนี้เชา"

28 โยอาบจึงเปาแตรข้ึน คนทั้ง
ปวงก็หยุด ไมไลตามอิสราเอล
อีก และไมสูรบกันอีก
29 อับเนอร กั บคนของท านก็
เดินทางตลอดคืนนั้ นในที่ ราบ
เขาขามแมน้ําจอรแดนและเดิน
ไปตามหุบเขาบิทโรน เขาก็มา
ถึงมาหะนาอิม
30 โยอาบก็ กลั บจากไล ตาม
อับเนอร และเมื่อทานรวบรวม
พลเขาดวยกันแลว ขาราชการ
ทหารของดาวิดก็ขาดไปสิบเกา
คนไมนับอาสาเฮล
31 แตขาราชการทหารของดา-
วิ ดได ฆ าคนเบนยามินและคน
ของอับเนอรตายไปสามรอยหก
สิบคน
32 และเขาก็ยกศพอาสาเฮลไป
ฝงไวในอุโมงค บิดาของเขาซึ่ ง
อยูที่เมืองเบธเลเฮม โยอาบและ
คนของทานก็เดินทางตลอดคืน
ไปสวางที่เมืองเฮโบรน

3มีสงครามระหว างวงศ วาน
ของซาอู ลกั บวงศ วานของ

ดาวิดอยูนาน    และดาวิดก็
เขมแข็งย่ิงข้ึน ฝายวงศวานของ
ซาอูลก็เสื่อมกําลังลงทุกที

ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิด
หกองคท่ีเมืองเฮโบรน

2 ดา วิ ดทรงมี ราชโอรสเกิ ด
หลายองคที่ เมืองเฮโบรน ราช
โอรสหัวปชื่อ อัมโนน บุตรนาง

2 ซามูเอล 2, 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
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อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล
3คนที่ สองชื่อ คิเลอาบ บุตร
นางอาบีกายิลภรรยาของนาบาล
ชาวคารเมล และคนที่ สามชื่ อ
อับซาโลม บุตรชายนาง
มาอาคาห ราชธิดาของทัลมัย
กษัตริยเมืองเกชูร
4คนที่สี่ ชื่อ อาโดนียาห บุตร
ชายนางฮักกีท คนที่หาชื่อ เช-
ฟาทิยาห  บุตรชายนางอาบีตัล
5และคนที่หกชื่ อ อิทเรอัม
บุตรนางเอกลาหภรรยาของดา-
วิด ราชโอรสเหลานี้ เกิดแกดา-
วิดที่เมืองเฮโบรน
6อยู มาเมื่ อมีการตอสู ระหวาง
วงศ วานของซาอูลกับวงศ วาน
ของดาวิดนั้น อับเนอรไดกระทํา
ตัวใหเขมแข็งย่ิงข้ึนในวงศวาน
ของซาอูล

อับเนอรละท้ิงอิชโบเชท
ไปติดตามดาวิด

7ฝ ายซาอู ลนั้ นมี นางสนมคน
หนึ่งชื่อริสปาหบุตรสาวของอัย-
ยาห และอิชโบเชทจึงตรัสกับ
อับเนอรวา "เหตุใดทานจึงเขา
หานางสนมของเสด็ จพ อของ
เรา"
8ฝายอับเนอรก็โกรธอิชโบเชท
เพราะถอยคํานี้มาก จึงทูลวา
"ขาพระองคเปนหัวสุนัขหรือ ซึ่ง
ทุกวันนี้ ข าพระองคไดตอตาน
ยูดาห โดยสําแดงความเมตตา

ตอวงศ วานของซาอูลเสด็จพอ
ของพระองค และตอพ่ีนองและ
ตอมิตรสหายของเสด็จพอทาน
มิไดมอบพระองคไวในมือของ
ดาวิด วันนี้พระองคยังหาความ
ตอขาพระองคดวยเรื่ องผู หญิง
คนนี้
9ถ าข าพระองคจะมิ ไดกระทํา
เพ่ือดาวิดใหสําเร็จดังที่พระเย-
โฮวาหทรงปฏิญาณไวตอท าน
แลว ก็ขอพระเจาทรงลงโทษ
อับเนอรและใหหนักย่ิงกวา
10 คื อข าพระองค จะย ายราช
อาณาจักรจากวงศวานของซาอูล
และสถาปนาบัลลังกของดาวิด
เหนืออิสราเอลและเหนือยูดาห
ตั้งแตดานถึงเบเออรเชบา"
11 และอิชโบเชทก็หาทรงสา-
มารถตอบอับเนอรสักคําเดียว
อีกไม เพราะพระองคทรงกลัว
เกรงอับเนอร
12 อับเนอรก็สงผู สื่ อสารแทน
ตนไปยังดาวิดทูลวา "แผนดินนี้
เปนของผูใด" และทูลอีกวา "ขอ
ทรงทําพั นธสั ญญากั บข าพระ
องค และดูเถิด มือของขาพระ
องคจะอยูฝายพระองค และนํา
อิสราเอลทั้ งสิ้ นมามอบแดพระ
องค"
13 ดาวิดตรัสวา "ดีแลว เราจะ
กระทําพันธสัญญากับทาน แต
เราขอจากทานสักอยางหนึ่ งคือ

2 ซามูเอล 3

(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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วา เมื่ อทานจะมาเห็นหนาเรา
อีก ขอทานนํามีคาลบุตรสาว
ของซาอูลมาใหเรากอน มิฉะนั้น
ทานจะมิไดเห็นหนาเรา"
14 แลวดาวิดก็สงผูสื่อสารไปยัง
อิชโบเชทราชโอรสของซาอูลวา
"ขอมอบมีคาลภรรยาของขาพ-
เจาแกขาพเจา ผู ซึ่ งขาพเจาได
หมั้ นไวดวยหนังปลายองคชาต
ของคนฟลิสเตียหนึ่งรอยชิ้น"
15 อิชโบเชทจึงทรงใหคนไปพา
มีคาลมาจากสามีของเธอ คือ
ปลทีเอลบุตรชายของลาอิช
16 แตสามีของเธอก็ เดินพลาง
รองไหพลางไปกับเธอจนถึงตํา-
บลบาฮูริม แลวอับเนอรจึงบอก
เขาวา "กลับไปเสียเถิด" และเขา
ก็กลับไป
17 อับเนอรจึงปรึกษากับพวกผู
ใหญของอิสราเอลวา "เมื่อกอน
นี้ทานทั้งหลายใครใหดาวิดเปน
กษัตริยเหนือทาน
18 บั ดนี้ จงให เป นจริ ง เถิ ด
เพราะพระเยโฮวาห ทรงตรั ส
เร่ืองดาวิดวา `เราจะชวยอิสรา-
เอลประชาชนของเราด วยมื อ
ของดาวิดผูรับใชของเรา ใหพน
จากมือของคนฟลิสเตีย และให
พนจากมือศัตรูทั้งสิ้นของเขา'"
19 อับเนอรก็พูดกับคนเบนยา-
มินดวย และอับเนอรก็ไปทูล
ดาวิดที่ เมืองเฮโบรนถึงบรรดา

สิ่ งต างๆที่ อิ สราเอลและวงศ
วานทั้ งสิ้ นของเบนยามินเห็ น
สมควรที่จะกระทํา
20 อับเนอร จึ งมาเฝ าดาวิดที่
เมืองเฮโบรนพรอมกับคนอีกย่ี
สิบคน ดาวิดทรงจัดการเลี้ ยง
อับเนอรกับคนที่อยูกับทาน
21 และอั บเนอร ทู ลดาวิ ดว า
"ข าพระองค จะลุ กข้ึ นกลับไป
และจะรวบรวมคนอิสราเอลทั้ ง
สิ้ นมายั งกษัตริ ย เจ านายของ
ขาพระองค เพ่ือเขาทั้งหลายจะ
กระทําพันธสัญญากับพระองค
และ เ พ่ื อพระองค จะทรงปก
ครองใหกวางขวางตามชอบพระ
ทัยของพระองค" ดาวิดก็ทรงสง
อับเนอรกลับไป และเขาก็ไป
โดยสันติภาพ
22 ดูเถิด ขณะนั้นขาราชการ
ทหารของดาวิดกับโยอาบกลับ
มาจากการไปปลนและนําสิ่งของ
ที่ ริบไดมากมายนั้นมาดวย แต
อับเนอรมิไดอยู กับดาวิดที่ เฮ-
โบรนแลว เพราะพระองคทรง
สงทานกลับไป และทานก็ไป
โดยสันติภาพ
23 เมื่อโยอาบกับกองทัพทั้งสิ้น
ที่อยูกับทานมาถึง ก็มีคนบอก
โยอาบวา "อับเนอรบุตรเนอรมา
เฝากษัตริย และพระองคทรงให
เขากลับไป เขาก็กลับไปโดย
สันติภาพ"

2 ซามูเอล 3

(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 แลวโยอาบเขาไปเฝากษัตริย
ทูลวา "พระองคทรงกระทําอะไร
เชนนั้น ดูเถิด อับเนอรมาเฝา
พระองค ไฉนพระองคจึงปลอย
เขาไป เขาก็หลุดมือไปแลว
25 พระองค ทรงทราบแล วว า
อั บเนอร บุตรเนอร มาเพ่ื อล อ
ลวงพระองค และเพ่ือทราบถึง
การเสด็จเขาออกของพระองค
และเพ่ือทราบทุกสิ่ งทุกอยางที่
พระองคทรงกระทํา"
26 เมื่ อโยอาบออกมาจากการ
เขาเฝาดาวิด จึงสงผูสื่อสารไป
ตามอับเนอร เขาทั้ งหลายก็นํา
ทานกลับมาจากบอน้ําชื่ อสีราห
แตดาวิดหาทรงทราบเรื่องไม

โยอาบฆา
อับเนอร

27 และเมื่ ออับเนอรกลับมาถึง
เฮโบรนแลว โยอาบก็พาทาน
หลบเข าไปที่ กลางประตู เมือง
เพ่ื อจะพูดกับท านเปนการลับ
และโยอาบแทงทองของทานเสีย
ที่นั่น ทานก็สิ้นชีวิต โยอาบแก
แคนโลหิตของอาสาเฮลนองชาย
ของตน
28 ภายหลังเมื่อดาวิดทรงไดยิน
เร่ืองนี้ พระองคตรัสวา "ตัว
เราและราชอาณาจั กรของเรา
ปราศจากความผิ ดสื บไปเป น
นิ ตยต อพระพักตรพระเยโฮ-
วาหดวยเรื่องโลหิตของอับเนอร

บุตรเนอร
29 ขอใหโทษนั้นตกเหนือศีรษะ
ของโยอาบ และเหนือวงศวาน
บิดาของเขาทั้งสิ้น ขออยาใหคน
ที่มีสิ่ งไหลออก คนที่ เปนโรค
เร้ือน คนที่ถือไมเทา คนที่ถูก
ประหารดวยดาบ หรือคนขาด
ขนมปง ขาดจากวงศวานของ
โยอาบ"
30 นี่ แหละโยอาบกั บอาบี ชั ย
นองชายของเขาไดฆาอับเนอร
เพราะอับเนอรไดฆ าอาสาเฮล
นองชายของเขาเมื่อรบกันที่กิ-
เบโอน
31 แล วดาวิดก็ตรั สกับโยอาบ
และประชาชนทุ กคนที่ อยู กั บ
พระองควา "จงฉีกเสื้ อผาของ
ทานทั้ งหลาย และเอาผากระ-
สอบคาดเอวไว และจงไวทุกข
ใหอับเนอร" และกษัตริยดาวิด
เสด็จตามแครหามศพอับเนอร
ไป
32 เขาก็ฝงศพอับเนอรไวที่ เฮ-
โบรน และกษัตริยก็สงพระสุร-
เสียงกันแสง ณ ที่ฝงศพของ
อับเนอร และประชาชนทั้งปวงก็
รองไห
33 และกษัตริยทรงคร่ํ าครวญ
ดวยเรื่องอับเนอรวา "ควรหรือ
ที่อับเนอรจะตายอยางคนโงตาย
34 มื อของท านก็ มิ ได ถู กมั ด
เท าของท านก็ มิ ได ติ ดตรวน

2 ซามูเอล 3

(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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ทานไดลมลงเหมือนอยางคนลม
ลงตอหนาคนชั่วราย" และประ-
ชาชนทั้ งปวงก็ ร องไห ถึ งอั บ-
เนอรอีก
35 แล วประชาชนทั้ งปวงก็ มา
ทูลชวนเชิญใหดาวิดเสวยพระ
กระยาหารเมื่อเวลายังวันอยู แต
ดาวิดทรงปฏิญาณวา "ถาเราลิ้ม
รสขนมปงหรือสิ่ งใดๆกอนดวง
อาทิตยตก ขอพระเจาทรงทํา
โทษเราและใหหนักย่ิงกวา"
36 ประชาชนทั้ งปวงสังเกตเห็น
เชนนั้นก็พอใจ ดังที่ประชาชน
ทั้ งปวงพอใจทุ กสิ่ งที่ กษัตริ ย
ทรงกระทํา
37 ประชาชนทั้ งสิ้นและชนอิส-
ราเอลทั้ งปวงจึงเขาใจในวันนั้น
วา ไมเปนพระประสงคของ
กษัตริยที่ จะใหฆาอับเนอรบุตร
ชายเนอรเสีย
38 กษัตริ ย ตรั สกับข าราชการ
ของพระองควา "ทานไมทราบ
หรือวา วันนี้เจานายและคนสํา-
คัญย่ิงคนหนึ่งสิ้นชีวิตในอิสรา-
เอล
39 แม เราได รั บการเจิ มเป น
กษัตริยแลว เราก็ออนกําลังใน
วันนี้ ชายเหลานี้ซึ่ งเปนบุตร
ของนางเศรุยาหหนักแกเราเกิน
ไป ขอพระเยโฮวาหทรงสนองผู
กระทําผิดตามความผิดของเขา
เถิด"

อิชโบเชทถูกฆา

4เมื่ออิชโบเชทราชโอรสของ
ซาอูลทรงไดยินวา อับเนอร

สิ้นชีวิตเสียที่เฮโบรนแลว  พระ
หัตถของพระองคก็ออนลง และ
อิสราเอลทั้งปวงก็เปนทุกข
2ฝ ายราชโอรสของซาอู ลยั งมี
ชายอีกสองคนเปนหัวหนาของ
กองปลน คนหนึ่งชื่อบาอานาห
อีกคนหนึ่ งชื่อเรคาบ ทั้ งสอง
เปนบุตรชายของริมโมน คน
เบนยามิน ชาวเมืองเบเอโรท
(เพราะวาเบเอโรทก็นับเขาเปน
ของเบนยามินดวย
3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยั งเมื อง
กิทธาอิม และอาศัยอยูที่นั่นจน
ทุกวันนี้)
4 โยนาธานราชโอรสของซาอูลมี
บุตรชายคนหนึ่ งเปนงอย เมื่ อ
มี ข าวเรื่ องซาอู ลกับโยนาธาน
มาจากยิสเรเอลนั้น เด็กคนนี้มี
อายุหาขวบ พ่ี เลี้ยงก็อุมลุกข้ึน
หนีไป   อยูมาเมื่อเธอรีบหนี
ไปนั้นเด็กนั้นก็หลนลงและเปน
งอย ทานชื่อเมฟโบเชท
5ฝายบุตรชายทั้ งสองของริม-
โมน ชาวเบเอโรท ที่ชื่อเรคาบ
และบาอานาหนั้ นได ออกเดิน
ทาง พอแดดออกจัดก็มาถึงตํา-
หนักของอิชโบเชท ขณะเมื่ อ
พระองคกําลังบรรทมพักเที่ยง
6และเขาเข าไปกลางตําหนั ก

2 ซามูเอล 3, 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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ทําเหมือนจะขนขาวสาลีและเขา
ก็แทงพระอุทรพระองค เรคาบ
และบาอานาหพ่ีชายก็หนีไป
7และเมื่ อเขาทั้ งสองเขาไปใน
ตําหนักนั้น พระองคบรรทม
หลับอยู บนพระแทนบรรทมใน
หองบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค
และประหารพระองค และตัด
พระเศียรของพระองคเสีย นํา
พระเศียรนั้ นเดินทางไปทางที่
ราบทั้งกลางคืน
8และเขานําพระเศียรของอิช-
โบเชทไปถวายดาวิดที่ เมืองเฮ-
โบรน เขาทั้ งสองกราบทูล
กษัตริยวา "ดูเถิด ศีรษะของ
อิ ชโบเชทบุ ตรของซาอู ลศั ตรู
ของพระองค ผูแสวงหาชีวิตของ
พระองค พระเยโฮวาหทรงแก
แค นแทนกษัตริย เจ านายของ
ขาพระองคในวันนี้ เหนือซาอูล
และเชื้อสายของซาอูล"
9แตดาวิดตรัสตอบเรคาบและ
บาอานาหพ่ีชาย บุตรชายของ
ริมโมนชาวเบเอโรทวา "พระเย-
โฮวาหทรงพระชนมอยูแนฉันใด
คือพระองคผูทรงไถชีวิตของเรา
จากบรรดาความทุกขยาก
10 เมื่ อผู หนึ่ งผู ใดบอกเราว า
`ดูเถิด ซาอูลสิ้นพระชนมแลว'
และคิดวาตนนําขาวดีมา เราก็
จับคนนั้นฆาเสียที่ ศิกลาก ซึ่ ง
คนนั้ นคิดวาเราจะใหรางวัลแก

เขาสําหรับขาวนั้น
11 ย่ิ งกวานั้ นเทาใดเมื่ อคนชั่ ว
ไดฆาคนชอบธรรมที่ในบานและ
บนที่นอนของคนชอบธรรมนั้น
ฉะนั้ นบัดนี้ เราจะไม เรียกรอง
โลหิตของเขาจากมือของเจาทั้ ง
สองหรือ และทําลายเจาเสียจาก
พิภพ"
12 และดาวิ ดก็ ทรงบัญชาคน
หนุมของพระองค และพวกเขา
ก็พาเขาทั้ งสองไปฆาเสียตัดมือ
ตัดเทาออก แขวนศพนั้นไว
เหนือสระในเมืองเฮโบรน แต
เขานําพระเศียรของอิชโบเชทไป
ฝงไวในที่ฝงศพของอับเนอรใน
เมืองเฮโบรน

ดาวิดไดรับการเจิมตั้ง
ใหเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล

(1 พศด 11:1-3)

5และบรรดาตระกู ลคนอิ ส-
ราเอลก็มาหาดาวิดที่ เมือง

เฮโบรนทูลวา "ดูเถิด ขาพระ
องค ทั้ งหลายเป นกระดู กและ
เนื้อของพระองค
2ในอดีตเมื่อซาอูลเปนกษัตริย
ปกครองเหนือเหลาขาพระองค
พระองคทรงเปนผูนําอิสราเอล
ออกไปและเข ามาและพระเย-
โฮวาหตรัสแกพระองควา `เจา
จะเลี้ ยงดู อิ สราเอลประชาชน
ของเราและเจาจะเปนเจาเหนือ
คนอิสราเอล'"

2 ซามูเอล 4, 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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3ดังนั้นพวกผู ใหญของคนอิส-
ราเอลก็ มาเฝ ากษัตริย ที่ เมือง
เฮโบรน และกษัตริยดาวิดทรง
กระทําพั นธสั ญญากั บเขาทั้ ง
หลายที่ เมื องเฮโบรนต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห และเขา
ทั้ งหลายก็ เจิมตั้ งดาวิดให เปน
กษัตริยเหนืออิสราเอล
4ดาวิ ดมี พระชนมายุ สามสิ บ
พรรษาเมื่อเร่ิมการปกครองและ
พระองคทรงปกครองอยูสี่สิบป
5ทรงปกครองเหนื อยู ดาห ที่
เฮโบรนเจ็ดปหกเดือน และที่
ก รุ งเยรู ซาเล็ มทรงปกครอง
เหนือบรรดาอิสราเอลและยูดาห
อีกสามสิบสามป

กรุงเยรูซาเล็มถูกยึดได
กลายเปนเมืองหลวง

ของประเทศ
(1 พศด 11:4-9)

6กษัตริยและคนของพระองค
ไดยกทัพไปยังเยรูซาเล็ม รบกับ
คนเยบุสชาวแผนดินนั้น ผูที่
กลาวกับดาวิดวา "แกยกเขามา
ที่นี่ ไมไดดอก คนตาบอดและ
คนงอยก็จะปองกันไวได" ดวย
คิดวา "ดาวิดคงเขามาที่นี่ไมได"
7แตอยางไรก็ตาม ดาวิดทรง
ยึดที่ กําบังเขมแข็งชื่ อศิโยนได
คือเมืองของดาวิด
8ในวันนั้นดาวิดตรัสวา "ผูใดจะ
ข้ึนไปตามทางน้ําไหลและโจมตี

คนเยบุส คนงอยและคนตาบอด
ผู ซึ่ งจิตใจของดาวิดเกลียดชั ง
ผูนั้ นจะเปนผู บัญชาการทหาร"
เพราะฉะนั้ นเขาจึ งว ากั นว า
"อยาใหคนตาบอดและคนงอย
เขามาในพระนิเวศ"
9ดาวิ ดก็ ทรงประทั บอยู ในที่
กําบังเขมแข็ง และเรียกที่นั้ น
วาเมืองของดาวิด และดาวิดทรง
สรางเมืองรอบตั้ งแตมิลโลเขา
ไปขางใน
10 และดาวิดทรงเจริญย่ิ งๆข้ึน
ไปเพราะวาพระเยโฮวาหพระเจา
จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค
11 ฮีรามกษัตริย เมืองไทระได
สงผูสื่อสารมาหาดาวิด และได
สงไมสนสีดาร พวกชางไมและ
พวกชางกอมาสรางพระราชวัง
ของดาวิด
12 และดาวิดทรงทราบวา พระ
เยโฮวาหทรงสถาปนาพระองค
ให เปนกษัตริย เหนืออิสราเอล
และพระองคไดทรงยกยองราช
อาณาจักรของพระองคดวยเห็น
แกอิสราเอลประชาชนของพระ
องค

ราชโอรสและราชธิดา
ของดาวิดในกรุงเยรูซาเล็ม

(2 ซมอ 3:2-5)
(1 พศด 3:1-4)

13 ภายหลั งที่ พระองค เสด็ จ
จากเฮโบรน ดาวิดทรงไดนาง

2 ซามูเอล 5

(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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หนา 649
สนมและมเหสี จากเยรู ซาเล็ ม
เพ่ิมข้ึนอีก และบังเกิดราชโอรส
และราชธิดาแกดาวิดอีก
14 ตอไปนี้ เปนชื่ อของผู ที่ บัง-
เกิ ดกั บพระองค ในเยรูซาเล็ ม
คือ ชัมมุอา โชบับ นาธัน ซาโล-
มอน
15 อิบฮาร เอลีชูอา เนเฟก ยา-
เฟย
16 เอลีชามา เอลียาดา และเอ-
ลีเฟเลท
ดาวิดสูรบกับคนฟลิสเตีย

(1 พศด 14:8-17)
17 เมื่อคนฟลิสเตียไดยินขาววา
ดาวิดไดรับการเจิมเปนกษัตริย
เหนืออิสราเอล คนฟลิสเตียทั้ง
ปวงก็ ข้ึนไปแสวงหาดาวิด แต
ดาวิดทรงไดยินขาวนั้นจึงลงไป
ยังที่กําบังเขมแข็ง
18 ฝ ายคนฟ ลิ สเตี ยยกข้ึ นมา
และขยายแนวออกที่หุบเขาเร-
ฟาอิม
19 และดาวิดทรงทู ลถามพระ
เยโฮวาหวา "ควรที่ ขาพระ
องค จะยกข้ึ นไปสู รบกั บคน
ฟลิสเตียหรือ พระองคจะทรง
มอบเขาไวในมือขาพระองคหรือ
ไม" และพระเยโฮวาหทรงตอบ
ดาวิดวา "จงข้ึนไปเถิด เพราะ
เราจะมอบคนฟลิสเตียไวในมือ
ของเจาเปนแน"
20 ดาวิดเสด็จมายังบาอัลเป-

ราซิม และดาวิดทรงชนะคน
ฟลิสเตียที่นั่น พระองคตรัสวา
"พระเยโฮวาหทรงทะลวงขาศึก
ของข าพเจ าดั งกระแสน้ําที่ พุ ง
ใส" เพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อตํา-
บลนั้นวา บาอัลเปราซิม
21 และคนฟ ลิ สเตี ยได ทิ้ งรู ป
เคารพที่นั่น ดาวิดกับขาราชการ
ของพระองคก็เผาเสีย
22 คนฟลิสเตียยกข้ึนมาอีกและ
ขยายแนวอยูในหุบเขาเรฟาอิม
23 และเมื่ อดาวิดทูลถามพระ
เยโฮวาห พระองคตรัสวา "เจา
อยาข้ึน จงออมไปขางหลังของ
เขา และโจมตีเขาตรงขามกับหมู
ตนหมอน
24 และเมื่อเจาไดยินเสียงกระ-
บวนทัพเดิ นอยู ที่ ยอดหมู ต น
หมอนเจาจงรีบรุกไป เพราะ
พระเยโฮวาห เสด็จไปขางหน า
เพ่ือจะโจมตีกองทัพของคนฟ-
ลิสเตีย"
25 และดาวิดทรงกระทําตามที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว และ
ได โจมตีคนฟลิสเตียจากเกบา
ถึงเกเซอร

ดาวิดตองการนําหีบของ
พระเจามายังกรุงเยรูซาเล็ม

6ดาวิดทรงรวบรวมบรรดา
คนอิสราเอลที่ คัดเลือกแลว

อีกครั้งหนึ่งไดสามหมื่นคน
2และดาวิดก็ทรงลุกข้ึ นไปกับ

2 ซามูเอล 5, 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
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หนา 650
ประชาชนทั้ งสิ้ นที่ อยู กั บพระ
องคจากบาอาเลยูดาห เพ่ือทรง
นําหีบของพระเจ าข้ึ นมาจากที่
นั่ น ซึ่ งเรียกตามพระนามคือ
พระนามของพระเยโฮวาหจอม
โยธาผูประทับระหวางพวกเครูบ
3และเขาทั้ งหลายก็ เอาเกวียน
ใหมบรรทุกหีบของพระเจาและ
นําออกมาจากเรือนของอาบีนา-
ดับซึ่ งอยู เมืองกิเบอาห และ
อุสซาหกับอาหิโย บุตรชายทั้ ง
หลายของอาบีนาดับก็ขับเกวียน
ใหมเลมนั้น
4และนําออกมาจากเรือนของ
อาบีนาดับซึ่ งอยู เมืองกิ เบอาห
เกวียนบรรจุหีบของพระเจาไป
และอาหิโยเดินนําหนาหีบ
5ดาวิดกับวงศวานอิสราเอลทั้ ง
สิ้ นก็ราเริงกันอยูตอพระพักตร
พระเยโฮวาหดวยใชเครื่องดน-
ตรีทุกชนิดซึ่ งทําดวยไมสนสาม
ใบ คือพิณเขาคูและพิณใหญ
รํามะนา กรับ และฉาบ
6และเมื่ อมาถึ งลานนวดข าว
ของนาโคน อุสซาหก็เหยียดมือ
ออกจับหีบของพระเจาไวเพราะ
วัวสะดุด
7และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาหก็เกิดข้ึนกับอุสซาห และ
พระเจาทรงประหารเขาเสียที่นั่น
เพราะความผิดพลาดนั้น และ
เขาก็สิ้นชีวิตอยูขางหีบของพระ

เจา
8และดาวิดก็ไมทรงพอพระทัย
เพราะพระเยโฮวาห ทรงทลาย
ออกมาเหนืออุสซาห จึงเรียกที่
ตรงนั้นวา เปเรศอุสซาห จนถึง
ทุกวันนี้
9ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระ
เยโฮวาห และพระองคตรัสวา
"หีบของพระเยโฮวาหจะมาถึงขา
ไดอยางไร"
10 ดังนั้ นดาวิดจึงไมยอมที่ จะ
นําหีบของพระเยโฮวาหเขาไปใน
เมืองของดาวิดใหอยูกับตน แต
ดาวิดไดทรงนําไปที่บานของโอ-
เบดเอโดมชาวกัท
11 หีบของพระเยโฮวาหก็ค าง
อยู ที่ บานของโอเบดเอโดมชาว
กัทสามเดือน และพระเยโฮวาห
ทรงอํานวยพระพรแกโอเบดเอ-
โดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้น

ดาวิดนําหีบของพระเจา
มายังกรุงเยรูซาเล็ม

12 มีคนไปกราบทูลกษัตริยดา-
วิดวา "พระเยโฮวาหทรงอํานวย
พระพรแกครัวเรือนของโอเบด-
เอโดม และทุกสิ่งที่ เปนของเขา
เนื่ องดวยหีบของพระเจา" ดัง
นั้ นดาวิดจึงเสด็จไปนําหีบของ
พระเจาข้ึนมาจากบานของโอ-
เบดเอโดม ถึงเมืองดาวิดดวย
ความชื่นชมยินดี
13 และเมื่อผูที่หามหีบของพระ

2 ซามูเอล 6

(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
เยโฮวาหเดินไปไดหกกาว ดาวิด
ก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอวน
14 และดาวิดก็ทรงรําถวายตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหดวยสุด
กําลังของพระองค และดาวิดมี
เอโฟดผาปานคาดอยูที่พระองค
15 ดั งนั้ นแหละดาวิดและวงศ
วานอิสราเอลทั้ งสิ้ นด วยไดนํา
หีบของพระเยโฮวาห ข้ึนมาดวย
เสียงโห รองและด วยเสียงเป า
แตร
16 และขณะเมื่ อหี บของพระ
เยโฮวาห เข ามาถึ งเมื องดาวิด
มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มอง
ออกที่ชองหนาตาง เห็นกษัตริย
ดาวิดกระโดดโลดเตนรําถวาย
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหและ
นางก็มีใจหมิ่นประมาท
17 เขาทั้ งหลายนําหีบของพระ
เยโฮวาหเขามา ตั้ งไวในที่ กํา-
หนดภายในพลับพลาซึ่ งดาวิด
ไดทรงสรางข้ึนไว และดาวิดก็
ทรงถวายเครื่ องเผาบู ชาและ
เครื่ องสันติ บูชาตอพระพักตร
พระเยโฮวาห
18 และเมื่ อดาวิ ดทรงกระทํา
การถวายเครื่ องเผาบู ชาและ
สันติบูชาสําเร็จแลว พระองค
ก็ทรงถวายอวยพรประชาชนใน
พระนามของพระเยโฮวาหจอม
โยธา
19 และทรงแจกขนมป งคนละ

แผน เนื้อคนละกอน และขนม
องุ นแห งคนละแผนแกประชา
ชนทั้งปวง คือประชาชนอิสรา-
เอลทั้งหมดทั้งผูหญิงผูชาย แลว
ประชาชนทั้งหลายตางก็กลับไป
ยังบานของตน
20 และดาวิดก็ทรงกลับไปอวย
พรแกราชวงศของพระองค แต
มีคาลราชธิดาของซาอูลไดออก
มาพบดาวิดและทูลวา "วันนี้
ก ษั ตริ ย แห งอิ สราเอลได รั บ
เกียรติยศอยางย่ิ งใหญที เดียว
นะเพคะ ที่ทรงถอดฉลองพระ
องค วันนี้ ท ามกลางสายตาของ
พวกสาวใช ขอ งข า ราชการ
เหมือนกับคนถอยแกผาอยาง
ไมมีความละอาย"
21 และดาวิดตรัสตอบมีคาลวา
"เปนงานที่ ถวายตอพระพักตร
พระเยโฮวาห ผู ทรงเลือกเราไว
แทนเสด็จพอของเจา และแทน
ราชวงศทั้ งสิ้นของพระองคทาน
ทรงแตงตั้ งใหเราเปนเจาเหนือ
อิสราเอลประชาชนของพระเย-
โฮวาห และเราจึงจะราเริงตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห
22 เราจะถอมตัวของเราลงย่ิ ง
กวานี้อีกใหปรากฏแกตาของเรา
เองวาเปนคนต่ํา แตโดยพวก
สาวใชที่เจาพูดถึงนั้น เราจะเปน
ผูที่เขาถือวามีเกียรติ"
23 เพราะฉะนั้ นมีคาลราชธิดา

2 ซามูเอล 6

(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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หนา 652
ของซาอูลก็ ไม มี บุตรจนถึ งวัน
สิ้นชีพ
ดาวิดปรารถนาสรางพระวิหาร

7อยูมาเมื่อกษัตริยประทับใน
พระราชวังของพระองคและ

พระเยโฮวาหทรงโปรดใหพระ
องคพักจากการรบศึกรอบดาน
2กษัตริยตรัสกับนาธันผู พยา-
กรณวา "ดูซิ เราอยูในบานทํา
ดวยไมสนสีดาร แตหีบของพระ
เจาอยูในผามาน"
3และนาธันทูลกษัตริยวา "ขอ
เชิญทรงกระทําทั้ งสิ้ นตามพระ
ประสงคของพระองค เพราะ
พระเยโฮวาหทรงสถิตกับพระ
องค"

ราชอาณาจักรของดาวิด
จะดํารงอยูเปนนิตย

4 แต อยู มาในคื นวั นนั้ นเอง
พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ถึงนาธันวา
5 "จงไปบอกดาวิดผู รับใชของ
เราวา `พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา
เจาจะสรางนิเวศใหเราอยูหรือ
6 เราไม เคยอยู ในนิ เวศนับแต
วันที่ เราพาคนอิสราเอลออกจาก
อียิปตจนกระทั่ งวันนี้ แตเราก็
ดําเนินทามกลางเต็นทและพลับ
พลา
7ในที่ ตางๆที่ เราไดดําเนินกับ
ชนชาติอิสราเอลทั้งหมด เราได
เคยพู ดสั กคํากั บตระกู ลของ

อิสราเอลตระกูลใด ผูที่ เรา
บัญชาให เขาเลี้ ยงดู อิ สราเอล
ประชาชนของเราหรือวา "ทําไม
เจ ามิ ไดสร างนิ เวศด วยไม สน
สีดารใหแกเรา"'
8 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เจาจงกลาว
แกดาวิดผูรับใชของเราวา `พระ
เยโฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้ ว า
เราเอาเจามาจากทุ งหญา จาก
การตามฝูงแพะแกะ เพ่ือให
เจาเปนเจาเหนืออิสราเอลประ-
ชาชนของเรา
9 เราไดอยู กับเจาไมวาเจาไปที่
ไหน และไดขจัดบรรดาศัตรู
ของเจาใหพนหนาเจา และเรา
กระทําใหเจามีชื่ อเสียงใหญโต
อยางกับชื่ อเสียงของผู ใหญใน
โลก
10 และเราจะกําหนดที่ หนึ่ งให
อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลูกฝงเขาไว เพ่ือเขาทั้ง
หลายจะไดอยู ในที่ ของเขาเอง
และไมตองถูกกวนใจอีก และ
คนชั่ วจะไมขมเหงเขาอีกดังแต
กอนมา
11 ตั้ งแตสมัยเมื่ อเราตั้ งผู วิ-
นิจฉัยเหนืออิสราเอลประชาชน
ของเรา และเราใหเจาพนจาก
การรบศึกรอบดาน ย่ิ งกวานั้ น
อีกพระเยโฮวาหตรัสแก เจ าวา
พระเยโฮวาห จะทรงให เจ ามี
ราชวงศ

2 ซามูเอล 6, 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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หนา 653
12 เมื่อวันของเจาครบแลว และ
เจ านอนพักอยู กั บบรรพบุ รุษ
ของเจา เราจะใหเชื้อสายของเจา
ที่มาภายหลังเจาเกิดข้ึนผูซึ่งเกิด
มาจากบ้ันเอวของเจาเอง และ
เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา
13 เขาจะเปนผู สรางนิ เวศเพ่ือ
นามของเรา และเราจะสถาปนา
บัลลังกแหงราชอาณาจักรของ
เขาใหอยูเปนนิตย
14 เราจะเปนบิดาของเขา และ
เขาจะเปนบุตรของเรา ถาเขา
กระทําความชั่วชา เราจะตีสอน
เขาดวยไมเรียวของมนุษย ดวย
การเฆี่ยนแหงบุตรทั้ งหลายของ
มนุษย
15 แตความเมตตาของเราจะไม
พรากไปจากเขาเสีย ดังที่ เรา
พรากไปจากซาอูล ซึ่ งเราได
ถอดเสียใหพนหนาเจา
16 ราชวงศ ของเจ าและอาณา
จักรของเจาจะดํารงอยู ตอหนา
เจาอยางมั่ นคงเปนนิตย และ
บัลลังกของเจาจะถูกสถาปนาไว
เปนนิตย'"
17 นาธันก็กราบทูลดาวิดตาม
ถอยคําเหล านี้ ทั้ งสิ้ นและตาม
นิมิตนี้ทั้งหมด
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน

18 แล วกษัตริ ยดาวิดจึ งเสด็จ
เขาไปนั่งเฝาพระเยโฮวาห และ
กราบทูลวา "โอ ขาแตองคพระ

ผู เปนเจาพระเจา ขาพระองค
เปนผูใดเลา และวงศวานของขา
พระองค เป นผู ใดพระองค จึ ง
ทรงนําขาพระองคมาไกลถึงแค
นี้
19 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระเจา แตนี่ก็เปนสิ่งเล็กนอย
ในสายพระเนตรของพระองค
และพระองคทรงลั่นพระวาจาถึง
ราชวงศของผู รับใชพระองคใน
อนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั้น โอ
ขาแตองคพระผู เปนเจาพระเจา
และนี่ เป นธรรมดาของมนุษย
หรือ
20 ดาวิดจะกราบทูลประการใด
อีกตอพระองคไดเลา ขาแตองค
พระผู เปนเจาพระเจา พระองค
ทรงรูจักผูรับใชของพระองค
21 ที่ พระองค ทรงกระทําสิ่ ง
ใหญโตนี้ทั้งสิ้น เพ่ือใหผู รับใช
ของพระองคทราบก็เพราะเหตุ
พระวจนะของพระองค และตาม
ชอบพระทัยของพระองค
22 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจา ฉะนั้นพระองคทรงย่ิงใหญ
ไมมีผู ใดเหมือนพระองค ไมมี
พระเจานอกเหนือพระองค ตาม
สิ่งสารพัดที่หูของขาพระองคทั้ง
หลายไดยินมา
23ประชาชนในโลกนี้จะเหมือน
อิสราเอลประชาชนของพระองค
ซึ่ งพระเจาเสด็จไปทรงไถมาให

2 ซามูเอล 7

(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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หนา 654
เป นประชาชนของพระองค
กระทําใหพระนามของพระองค
มีเกียรติ และทรงกระทําสิ่ งที่
ใหญเพ่ือเจาทั้ งหลาย และทรง
กระทําสิ่ งน าสะพรึ งกลั วเพ่ื อ
แผนดิ นของพระองค ต อหน า
ประชาชนของพระองค คือชน
ชาติซึ่ งพระองคทรงไถออกจาก
อี ยิปตเพ่ื อพระองคจากบรรดา
ประชาชาติ และบรรดาพระของ
เขา
24 ดวยวาพระองคทรงสถาปนา
อิสราเอลประชาชนของพระองค
ไวใหเปนประชาชนเพื่อพระองค
เองเปนนิตย ขาแตพระเยโฮวาห
พระองคก็ทรงเปนพระเจาของ
เขาทั้งหลาย
25 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจา  บัดนี้พระวาทะซึ่งพระองค
ทรงลั่ นออกมาเกี่ ยวกับผู รับใช
ของพระองคและเกี่ ยวกับราช
วงศของเขา ขอทรงดํารงซึ่งพระ
วาทะนั้นใหถาวรเปนนิตย และ
ทรงกระทําดังที่พระองคทรงลั่น
พระวาจาไว
26 ขอพระนามของพระองค
เปนที่ สรรเสริญอยู เปนนิตยวา
`พระเยโฮวาหจอมโยธาทรงเปน
พระเจาเหนืออิสราเอล' และราช
วงศดาวิดผูรับใชของพระองคจะ
ดํารงอยูตอพระพักตรพระองค
27 โอ ขาแตพระเยโฮวาหจอม

โยธา พระเจาของอิสราเอล
เพราะวาพระองคไดทรงสําแดง
แกผู รับใชของพระองควา `เรา
จะสรางราชวงศใหเจา' เพราะ
ฉะนั้ นผู รั บใช ของพระองค
จึงกลาหาญที่ จะวิงวอนดวยคํา
อธิษฐานนี้ตอพระองค
28 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระเจา บัดนี้พระองคทรงเปน
พระเจา และบรรดาพระวาทะ
ของพระองคเปนความจริง และ
พระองคทรงสัญญาจะพระราช
ทานสิ่ งดีนี้ แก ผู รับใชของพระ
องค
29 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอโปรด
ให เปนที่ พอพระทัยพระองคที่
จะอํานวยพระพรแกราชวงศ ผู
รับใชของพระองค เพ่ือใหดํารง
อยู ตอพระพักตรพระองค เปน
นิตย โอ ขาแตองคพระผู เปน
เจาพระเจา พระองคทรงลั่นพระ
วาจาเชนนั้นแลว และดวยพระ
พรของพระองคก็ขอใหราชวงศ
ผู รับใชของพระองคไดอยู เย็น
เปนสุขเปนนิตย"

ดาวิดทรงปกครองเหนือ
อิสราเอลทั้งส้ิน

8อยูมาภายหลัง ดาวิดทรง
โจมตีคนฟลิสเตียและปราบ

ปรามได และดาวิดทรงยึดเมือง
เมเธกฮัมมาหไดจากมือคนฟ-
ลิสเตีย

2 ซามูเอล 7, 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
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หนา 655
2พระองคทรงชนะโมอับ ทรง
วัดเขาดวยเชือกวัด คือบังคับ
ใหเรียงตัวเขาแถวนอนลงที่ พ้ืน
ดิน ทรงวัดดูแลวใหประหารเสีย
สองแถว และไวชีวิตเต็มหนึ่ ง
แถว คนโมอับก็เปนไพรของ
ดาวิด และไดนําเครื่ องบรรณา
การมาถวาย
3ดาวิ ดทรงรบชนะฮาดั ดเอ-
เซอรโอรสเรโหบ กษัตริยเมือง
โศบาห เมื่อเสด็จไปฟนอํานาจ
ของพระองคที่แมน้ํายูเฟรติส
4และดาวิดทรงยึดรถรบหนึ่ ง
พันคัน พลมาเจ็ดรอยคน ทหาร
ราบสองหมื่นคน และดาวิดรับ
สั่ งใหตัดเอ็นขามารถรบเสียให
หมด เหลือไวใหพอแกรถรบ
หนึ่งรอยคัน
5และเมื่ อคนซี เรี ยชาวเมื อง
ดามัสกัสมาช วยฮาดัดเอเซอร
กษัตริยเมืองโศบาห ดาวิดทรง
ประหารคนซี เรียเสียสองหมื่ น
สองพันคน
6แลวดาวิดทรงตั้ งทหารประจํา
ปอมไวเหนือคนซีเรียชาวเมือง
ดามัสกัสหลายกอง และคนซี-
เรียก็เปนพลไพรของดาวิด และ
นําเครื่ องบรรณาการไปถวาย
พระเยโฮวาห ทรงประทานชั ย
ชนะแกดาวิดไมวาจะไปรบ ณ
ที่ใดๆ
7และดาวิดทรงนําโลทองคําที่

ข าราชการทหารของฮาดัดเอ-
เซอรถือนั้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
8และกษัตริยดาวิดทรงริบทอง
สัมฤทธิ์ เปนอันมากไปจากเมือง
เบทาห และเมืองเบโรธัยหัว
เมืองของฮาดัดเอเซอร
9 เมื่อโทอิกษัตริยเมืองฮามัทได
ยินว าดาวิดรบชนะกองทัพทั้ ง
สิ้นของฮาดัดเอเซอร
10 โทอิก็ส งโยรัมโอรสของตน
ไปเฝากษัตริยดาวิด ถวายพระ
พรและแสดงความยินดีที่ ดาวิด
ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร เพราะ
วาฮาดัดเอเซอรเคยทําสงคราม
กับโทอิ และโยรัมไดนําเครื่ อง
เงิน เครื่องทองคํา และเครื่อง
ทองสัมฤทธิ์ไปถวาย
11 สิ่งเหลานี้ กษัตริยดาวิดทรง
นํามอบถวายแดพระเยโฮวาห
พรอมกับบรรดาเงินและทองคํา
ซึ่งพระองคทรงไดมาจากบรรดา
ประชาชาติ ที่ พระองค ทรงรบ
ชนะและยึดครอง และทรงนํามา
มอบถวาย
12 คือไดมาจากซีเรีย โมอับ
คนอัมโมน คนฟลิสเตีย อามา-
เลข และจากของที่ ริบมาจาก
ฮาดั ดเอเซอร โอรสของเรโหบ
กษัตริยเมืองโศบาห
13 เมื่อดาวิดเสด็จกลับจากการ
ประหารคนซี เรียเสียในหุบเขา
เกลือหนึ่งหมื่นแปดพันคน พระ

2 ซามูเอล 8

(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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หนา 656
นามของพระองคก็เลื่องลือไป
14 และพระองค ทรงตั้ งทหาร
ประจําปอมข้ึนเหนือเมืองเอโดม
พระองค ทรงตั้ งทหารประจํา
ปอมในเอโดมทั่ วไปหมด และ
คนเอโดมทั้ งสิ้ นจึงเปนพลไพร
ของดาวิด และพระเยโฮวาหทรง
ประทานชัยชนะแกดาวิดไมวาจะ
เสด็จไปรบ ณ ที่ใด
15 ดังนั้ นดาวิดจึงทรงปกครอง
เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และดาวิด
ทรงใหความยุติธรรมและความ
เที่ ยงธรรมแกชนชาติของพระ
องคทั้งสิ้น
16 และโยอาบบุตรชายนางเศ-
รุยาหเปนแมทัพ และเยโฮชา-
ฟทบุตรชายอาหิลูดเปนเจากรม
สารบรรณ
17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบและ
อาหิ เมเลคบุตรชายอาบียาธาร
เปนปุโรหิต และเสไรอาหเปน
ราชเลขา
18 และเบไนยาหบุตรชายเยโฮ-
ยาดาเปนผู บังคับบัญชาคนเค-
เรธีและคนเปเลท และบรรดา
ราชโอรสของดาวิดเปนประมุข

ดาวิดกับเมฟโบเชท

9ดาวิดรับสั่งวา "วงศวานของ
ซาอู ลนั้ นมี เหลื ออยู บ าง

หรือ เพ่ือเราจะสําแดงความ
เมตตาแก ผู นั้ นโดยเห็นแกโย-
นาธาน"

2มีมหาดเล็กในวงศ วานซาอูล
คนหนึ่งชื่อศิบา เขาก็เรียกใหมา
เฝาดาวิดและกษัตริยตรัสกับเขา
วา "เจาคือศิบาหรือ" เขาทูล
ตอบวา "ขาพระองคคือศิบา
พะยะคะ"
3กษัตริยจึงตรัสวา "ไมมีใครใน
วงศ วานซาอูลยังเหลืออยู บ าง
หรือ เพ่ือเราจะไดแสดงความ
เมตตาของพระเจาตอเขา" ศิบา
กราบทูลกษัตริยวา "ยังมีโอรส
ของโยนาธานเหลืออยู คนหนึ่ ง
เทาของเขาเปนงอยพะยะคะ"
4กษัตริยตรัสถามเขาวา "เขา
อยูที่ ไหน" ศิบาจึงกราบทูล
กษัตริยวา "ดูเถิด เขาอยู ใน
เรือนของมาคีรบุตรอัมมีเอลใน
เมืองโลเดบาร พะยะคะ"
5แลวกษัตริยดาวิดรับสั่ งใหคน
ไปนําเขามาจากเรือนของมาคีร
บุตรชายอัมมีเอลที่โลเดบาร
6 เมฟโบเชทโอรสของโยนาธาน
ราชโอรสของซาอูลไดมาเฝาดา-
วิ ดและซบหน าลงกราบถวาย
บังคม และดาวิดตรัสวา "เมฟ-
โบเชทเอย" เขาทูลตอบวา "ดู
เถิด ผูรับใชของพระองค"
7 และดาวิ ดตรั สกั บท านว า
"อยากลัวเลย เพราะเราจะสํา-
แดงความเมตตาต อท านเพ่ื อ
เห็นแก โยนาธานบิดาของท าน
และเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของ

2 ซามูเอล 8, 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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หนา 657
ซาอู ลราชบิ ดาของท านคื นแก
ทาน และทานจงรับประทานอา-
หารอยูที่โตะของเราเสมอไป"
8และท านก็ กราบถวายบั งคม
และทูลวา "ผูรับใชของพระองค
เปนผูใดเลา ซึ่งพระองคจะทอด
พระเนตรสุนัขตายอยางขาพระ
องคนี้"
9แล วกษั ตริ ย ตรั สเ รี ยกศิ บา
มหาดเล็กของซาอูล และตรัสแก
เขาวา "บรรดาสิ่งของที่เปนของ
ซาอู ลและของวงศ วานทั้ งสิ้ น
ของทาน เราไดมอบใหแกโอรส
เจานายของเจาแลว
10 ตัวเจาและพวกบุตรชายของ
เจาและเหลาคนใชของเจา ตอง
ทํานาใหเขา และนําผลพืชที่ ได
นั้นเขามา เพ่ือโอรสแหงเจานาย
ของเจาจะไดมีอาหารรับประ-
ทาน แตเมฟโบเชทโอรสแหงเจา
นายของเจานั้น จะรับประทาน
อาหารที่ โต ะของเราเสมอไป"
ฝายศิบามีบุตรชายสิบหาคนกับ
คนใชย่ีสิบคน
11 แลวศิบาจึงกราบทูลกษัตริย
วา "ตามที่ กษัตริยเจานายของ
ข าพระองค บัญชาผู รับใชของ
พระองคนั้ น ผู รับใชของพระ
องคจะกระทํา" กษัตริยไดตรัส
วา "เมฟโบเชทจงรับประทานที่
โตะเสวยของเรา อยางกับเปน
โอรสของกษัตริย"

12 เมฟโบเชทมีบุตรชายเล็กคน
หนึ่ งชื่อมีคา ทุกคนที่อาศัยอยู
ในเรือนของศิบาก็ไดเปนมหาด
เล็กของเมฟโบเชท
13 ดั งนั้ นเมฟ โบเชทจึ งอยู ใน
เยรูซาเล็ม เพราะทานรับประ-
ทานที่โตะของกษัตริยเสมอ เทา
ของทานเปนงอยทั้งสองขาง

สงครามกับคนอัมโมน
และคนซีเรีย

10อยู มาภายหลั งกษัตริย
แห งคนอั มโมนก็ สิ้ น

พระชนม และฮานูนราชโอรสได
เสวยราชสมบัติแทน
2ดาวิดจึงตรัสวา "เราจะแสดง
ความเมตตาตอฮานูนราชโอรส
ของนาฮาช ดังที่ บิดาของเขา
แสดงความเมตตาตอเรา" ดาวิด
จึ งส งพวกข าราชการของพระ
องค ไปเล าโลมท านเกี่ ยวด วย
เร่ืองราชบิดาของทาน และขา
ราชการของดาวิ ดก็ เข ามาใน
แผนดินของคนอัมโมน
3แตบรรดาเจานายของคนอัม-
โมนทูลฮานูนเจานายของตนวา
"พระองคดําริวาดาวิดสงผู เลา
โลมมาหาพระองค เพราะนับถือ
พระราชบิ ดาของพระองค เชน
นั้นหรือ ดาวิดมิไดสงขาราชการ
มาเพ่ือตรวจเมืองและสอดแนม
ดู และเพ่ือจะควํ่าเมืองนี้ เสีย
ดอกหรือ"

2 ซามูเอล 9, 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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4ฮานู นจึ งจั บข าราชการของ
ดาวิดมาโกนเคราออกเสียครึ่ ง
หนึ่ งและตัดเครื่องแตงกายของ
เขาออกเสียที่ตรงกลางตรงตะ-
โพก แลวปลอยตัวไป
5 เมื่ อมีคนไปกราบทูลดาวิดให
ทรงทราบ พระองคก็ รับสั่ งให
คนไปรั บข าราชการเหล านั้ น
เพราะวาเขาทั้งหลายไดรับความ
อับอายมาก และกษัตริยตรัสวา
"จงพักอยู ที่ เมืองเยรีโคจนกวา
เคราของทานทั้งหลายจะขึ้นแลว
จึงคอยกลับมา"
6 เมื่ อคนอัมโมนเห็นวาเขาทั้ ง
หลายเปนที่ เกลียดชังแกดาวิด
คนอัมโมนจึงสงคนไปจางคนซี-
เรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคน
ซีเรียชาวเมืองโศบาห เปนทหาร
ราบจํานวนสองหมื่นคน จาก
กษัตริยเมืองมาอาคาหหนึ่ งพัน
คน และชาวเมืองอิชโทบหนึ่ ง
หมื่นสองพันคน
7 เมื่อดาวิดทรงไดยินเชนนั้นจึง
รั บสั่ งโยอาบและพลโยธาคน
แกลวกลาทั้งสิ้นใหไป
8ฝ ายคนอั มโมนก็ ยกออกมา
และจั ดทัพไว ที่ ทางเข าประตู
เมือง ฝายคนซีเรียชาวเมืองโศ-
บาหและชาวเมืองเรโหบ กับคน
เมืองอิชโทบ และเมืองมาอา-
คาหอยู ที่ ชนบทกลางแจ งต าง
หาก

9 เมื่ อโยอาบเห็นวา การศึกนี้
ขนาบอยู ทั้ งข างหน าและข าง
หลัง ทานจึงคัดเอาบรรดาคน
อิสราเอลที่สรรไวแลวจัดทัพเขา
สูคนซีเรีย
10 ทานมอบคนที่เหลืออยูไวใน
บังคับบัญชาของอาบีชัยนองชาย
ของทาน และเขาก็จัดคนเหลา
นั้นเขาตอสูกับคนอัมโมน
11 ทานกลาววา "ถากําลังคน
ซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจา
จงยกไปชวยเรา แตถากําลังคน
อัมโมนแข็ งเกิ นกําลั งของเจ า
เราจะยกมาชวยเจา
12 จงมีความกลาหาญเถิด ให
เราเปนลูกผูชายเพ่ือชนชาติของ
เรา และเพ่ือหัวเมืองแหงพระ
เจาของเรา และขอพระเยโฮวาห
ทรงกระทําตามที่ พระองคทรง
เห็นชอบเถิด"
13 ดังนั้น โยอาบกับประชาชน
ที่ อยู กับท านก็ยกเข าใกลตอสู
กับคนซีเรีย ขาศึกก็แตกหนีไป
ตอหนาเขา
14 เมื่อคนอัมโมนเห็นวาคนซี-
เรียหนีไปแลว เขาทั้งหลายก็หนี
อาบีชัยเขาไปในเมือง แลวโย-
อาบก็กลับจากการสู รบกับคน
อัมโมนมายังกรุงเยรูซาเล็ม
15 ครั้นคนซีเรียเห็นวาตนพาย
แพตออิสราเอลแลว จึงรวบรวม
เขาดวยกัน

2 ซามูเอล 10

(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 ฝายฮาดัดเอเซอรทรงใชคน
ไปนําคนซี เรียผู อยู ฟากแมน้ํา
ขางโนนออกมา เขามายังตําบล
เฮลาม มีโชบัคแมทัพของฮา-
ดัดเอเซอรเปนผูนําหนา
17 เมื่ อมี ผู กราบทูลดาวิดพระ
องคทรงรวบรวมอิ สราเอลทั้ ง
หมดขามแมน้ําจอรแดนมาถึ ง
ตําบลเฮลาน และคนซีเรียก็จัด
ทัพเขาตอสู ดาวิดและไดรบกับ
พระองค
18 คนซีเรียก็หนีจากอิสราเอล
และดาวิดทรงประหารคนซีเรีย
ซึ่ งเปนทหารรถรบเจ็ดรอยคน
กับทหารมาสี่หมื่นคนเสีย และ
ประหารโชบัคแมทัพของเขาทั้ ง
หลายใหสิ้นชีวิตเสียที่นั่น
19 และเมื่ อบรรดากษัตริย ซึ่ ง
ข้ึ นกับฮาดัดเอเซอร เห็นว าตน
พ ายแพตอหน าอิ สราเอลแลว
เขาก็ไดกระทําสันติภาพกับอิส-
ราเอล และยอมเปนผู รับใชคน
อิสราเอล ดังนั้นคนซีเรียจึงกลัว
ไมกลาชวยคนอัมโมนอีกตอไป
ความบาปยิ่งใหญของดาวิด

11และอยู มาพอสิ้ นป แล ว
เมื่ อบรรดากษั ตริ ย ยก

กองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช
โยอาบพรอมกับพวกขาราชการ
และอิสราเอลทั้ งหมด เขาไป
กวาดล างคนอัมโมนและล อม
เมืองรับบาหไว แตดาวิดประทับ

ที่เยรูซาเล็ม
2อยู มาเวลาเย็นวันหนึ่ งเมื่ อ
ดาวิดทรงลุ กข้ึ นจากพระแทน
และดําเนินอยูบนดาดฟาหลังคา
พระราชวัง ทอดพระเนตรจาก
หลังคาเห็นผู หญิงคนหนึ่ งอาบ
น้ําอยู หญิงคนนั้นสวยงามมาก
3 ดา วิ ดทรงใช คนไปไต ถาม
เร่ืองผูหญิงคนนั้น คนหนึ่ งมา
กราบทูลวา "หญิงคนนี้ชื่อบัท-
เชบา บุตรสาวของเอลีอัม ภรร-
ยาของอุ รีอาหคนฮิตไทตมิ ใช
หรือพะยะคะ"
4ดาวิดก็ทรงใช ผู สื่ อสารไปรับ
นางมา นางก็มาเฝาพระองค
แล วพระองค ทรงสมสู กั บนาง
พอดีนางไดชําระตั วใหสิ้ นมล
ทินของนางแลว แลวนางก็กลับ
ไปเรือนของตน
5 ผูหญิงนั้นก็ตั้ งครรภ นาง
จึ งใช คนไปกราบทู ลดาวิ ดว า
"หมอมฉันตั้งครรภแลว"
6ดาวิดทรงใชคนไปบอกโยอาบ
วา "จงสงอุรีอาหคนฮิตไทตมา
ใหเรา" โยอาบก็สงตัวอุรีอาหไป
ใหดาวิด
7 เมื่ ออุ รีอาห เข าเฝ าพระองค
ดาวิดรับสั่ งถามว าโยอาบเปน
อยางไรบาง พวกพลเปนอยางไร
การสงครามคืบหนาไปอยางไร
8แลวดาวิดรับสั่งอุรีอาหวา "จง
ลงไปบานของเจา และลางเทา

2 ซามูเอล 10, 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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ของเจาเสีย" อุรีอาหก็ออกไป
จากพระราชวัง และมีคนนําของ
ประทานจากกษัตริยตามไปให
9แตอุรีอาหไดนอนเสียที่ประตู
พระราชวังพรอมกับบรรดาข า
ราชการของเจานายของเขา มิได
ลงไปที่บานของตน
10 เมื่ อมีคนกราบทูลดาวิดว า
"อุ รีอาหไมไดลงไปที่ บานของ
เขาพะยะคะ" ดาวิดรับสั่ งแก
อุรีอาหวา "เจามิไดเดินทางมา
ดอกหรือ ทําไมจึงไมลงไปบาน
ของเจา"
11 อุ รี อาห ทู ลตอบดาวิ ดว า
"หีบพันธสัญญาและอิ สราเอล
กับยูดาหอยู ในทับอาศัย โย-
อาบเจานายของขาพระองคกับ
บรรดาขาราชการของพระองค
ตั้ งคายอยูที่ พ้ืนทุ ง สวนขา
พระองคจะไปบาน ไปกิน ไปดื่ม
และนอนกับภรรยาของข าพระ
องคเชนนั้นหรือ พะยะคะ พระ
องค ทรงพระชนม อยู และจิ ต
วิญญาณของพระองคมีชี วิตอยู
แนฉันใด ขาพระองคจะไมกระ-
ทําอยางนี้เลย"
12 แลวดาวิดก็รับสั่ งแกอุ รีอาห
วา "วันนี้ก็คางเสียที่นี่เถิด พรุง
นี้ เราจะใหเจาไป" อุรีอาหก็
คางอยู ในกรุงเยรูซาเล็มในวัน
นั้นและในวันรุงข้ึน
13 ดาวิดทรงเชิญเขามา เขาก็

มารั บประทานและดื่ มต อพระ
พักตร และพระองคทรงกระทํา
ใหเขามึนเมา ในเย็นวันนั้นเขา
ก็ออกไปนอนบนที่ นอนกับข า
ราชการของเจานายของเขา แต
มิไดลงไปบาน
14 ตอมาครั้ นรุ งเชาดาวิดทรง
อักษรถึงโยอาบและทรงฝากไป
ในมือของอุรีอาห
15 ในลายพระหัตถนั้ นวา "จง
ตั้ งอุรีอาหใหเปนกองหนาเขาสู
รบตรงที่ดุเดือดที่สุดแลวลาทัพ
กลับเสียเพ่ือใหเขาถูกโจมตีให
ตาย"
16 อยู มาเมื่ อโยอาบกําลั งเฝ า
ลอมเมืองอยู ทานจึงกําหนดให
อุรีอาหไปรบตรงที่ที่ ทานทราบ
วามีทหารเขมแข็งมาก
17 คนในเมืองก็ออกมาสูรบกับ
โยอาบ มีคนตายบางคือขาราช-
การบางคนของดาวิดไดลมตาย
อุรีอาหคนฮิตไทตก็ตายดวย
18 โยอาบจึงสงคนไปกราบทูล
ขาวการรบทั้งสิ้นตอดาวิด
19 ท านได สั่ งผู สื่ อสารนั้ นว า
"เมื่อเจากราบทูลขาวการรบตอ
กษัตริยเสร็จทุกประการแลว
20 ถากษัตริยกร้ิวและตรัสถาม
เจาวา `ทําไมเจาทั้งหลายจึงยก
เขารบใกลเมืองนัก เจาไมทราบ
หรือวาเขาจะยิงออกมาจากกํา-
แพง

2 ซามูเอล 11

(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 าอาบี เมเลคบุตรเย-
รุบเบเชท ไมใชผูหญิงคนหนึ่ ง
เอาหิ นโม ท อนบนทุ มเขาจาก
กําแพงเมื องจนเขาตายเสี ยที่
เมืองเธเบศดอกหรือ ทําไมเจา
ทั้ งหลายจึงเขาไปใกลกําแพง'
แลวเจาจงกราบทูลวา `อุรีอาห
คนฮิตไทตผู รับใชของพระองค
ก็ตายดวย'"
22 ผู สื่ อสารก็ไป เขามาทูลตอ
ดาวิดถึงทุกอยางที่โยอาบสั่ งเขา
ใหมากราบทูล
23 ผู สื่ อสารนั้ นกราบทูลดาวิด
วา "ขาศึกไดเปรียบตอเรามาก
และไดออกมาสูรบกับฝายเราที่
กลางทุง แตเราไดขับไลเขาเขา
ไปถึงทางเขาประตูเมือง
24 แลวทหารธนูก็ยิงขาราชการ
ของพระองคจากกําแพง ขา
ราชการของกษัตริยบางคนก็สิ้น
ชีวิต และอุรีอาหคนฮิตไทตขา
ราชการของพระองคก็สิ้ นชี วิต
ดวย"
25 ดาวิดก็รับสั่ งผูสื่อสารนั้นวา
"เจาจงบอกโยอาบดังนี้วา `อยา
ให เร่ื องนี้ ทําใหท านลําบากใจ
เพราะดาบยอมสังหารไม เลือก
วาคนนั้นหรือคนนี้ จงสูรบหนัก
เขาไปและตีเอาเมืองนั้นเสียให
ได' เจาจงหนุนน้ําใจทานดวย"
26 เมื่อภรรยาของอุรีอาหไดยิน
ข าวว าอุ รีอาห สามี ของตนสิ้ น

ชีวิตแลว นางก็คร่ําครวญดวย
เร่ืองสามีของนาง
27 เมื่อสิ้นการไวทุกขแลวดาวิด
ก็ ส งคนไปใหพานางมาที่ พระ
ราชวัง และนางก็ไดเปนมเหสี
ของพระองค ประสูติโอรสองค
หนึ่งใหพระองค แตสิ่งซึ่งดาวิด
ทรงกระทํานั้ นไมเปนที่พอพระ
ทัยพระเยโฮวาห

ดาวิดกลับใจเสียใหม

12พระเยโฮวาหทรงใชให
นาธันไปหาดาวิด นาธัน

ก็ ไปเข าเฝ าและกราบทู ลพระ
องควา "ในเมืองหนึ่งมีชายสอง
คน คนหนึ่ งมั่ งมี อีกคนหนึ่ ง
ยากจน
2คนมั่ งมีนั้ นมีแพะแกะและวัว
เปนอันมาก
3แต คนจนนั้ นไม มี อะไรเลย
เวนแตแกะตัวเมียตัวเดียวที่ซื้อ
เขามา ซึ่งเขาเลี้ยงไวและอยูกับ
เขา มันไดเติบโตข้ึนพรอมกับ
บุตรของเขา กินอาหารรวม
และดื่มน้ําถวยเดียวกับเขา นอน
ในอกของเขา และเปนเหมือน
บุตรสาวของเขา
4ฝายคนมั่ งมีคนนั้ นมีแขกคน
หนึ่ งมาเย่ียม เขาเสียดายที่ จะ
เอาแพะแกะหรือวัวของตนมาทํา
อาหารเลี้ ยงคนที่ เดิ นทางมา
เย่ียมนั้น จึงเอาแกะตัวเมียของ
ชายคนจนนั้นเตรียมเปนอาหาร

2 ซามูเอล 11, 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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ใหแกชายที่มาเย่ียมตน"
5ดาวิดกริ้วชายคนนั้นมาก และ
รับสั่งแกนาธันวา "พระเยโฮวาห
ทรงพระชนมอยูแนฉันใด ผูชาย
ที่กระทําเชนนั้นจะตองตายแน
6และจะต องคืนแกะให สี่ เท า
เพราะเขาไดกระทําอยางนี้ และ
เพราะวาเขาไมมีเมตตาจิต"
7นาธันจึงทูลดาวิดวา "พระ
องค นั่ นแหละคื อชายคนนั้ น
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอลตรัสดังนี้ วา `เราไดเจิมตั้ ง
เจาไวใหเปนกษัตริยเหนืออิส-
ราเอล และเราชวยเจาใหพน
จากมือของซาอูล
8และเราได มอบวงศ วานเจ า
นายของเจาใหแกเจา และได
มอบภรรยาเจานายของเจาไวใน
อกของเจา และมอบวงศวาน
อิสราเอลและวงศวานยูดาหให
แกเจา ถาเทานี้ยังนอยไป เราจะ
เพ่ิมใหอีกเทานี้
9ทําไมเจ าดูหมิ่ นพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหกระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระองค เจา
ไดฆาอุรีอาหคนฮิตไทตเสียดวย
ดาบ เอาภรรยาของเขามาเปน
ภรรยาของตน และไดสังหารเขา
เสียดวยดาบของคนอัมโมน
10 เพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะ
ไมคลาดไปจากราชวงศของเจา
เพราะเจาไดดูหมิ่นเรา เอาภรร-

ยาของอุรีอาหคนฮิตไทตมาเปน
ภรรยาของเจา'
11พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา `ดู
เถิด เราจะใหเหตุรายบังเกิดข้ึน
กับเจาจากครัวเรือนของเจาเอง
และเราจะเอาภรรยาของเจาไป
ตอหนาตอตาเจา ยกไปใหแก
เพ่ือนบานของเจา ผูนั้นจะนอน
รวมกับภรรยาของเจาอยางเปด
เผย
12 เพราะเจ าทําการนั้ นอย าง
ลับๆ แตเราจะกระทําการนี้ตอ
หนาอิสราเอลทั้ งสิ้ นและอยาง
เปดเผย'"
13 ดาวิดจึ งรับสั่ งกับนาธั นว า
"เรากระทําบาปตอพระเยโฮวาห
แลว" และนาธันกราบทูลดาวิด
วา "พระเยโฮวาหทรงใหอภัย
บาปของพระองคแลว พระองค
จะไมถึงแกมรณา
14 อยางไรก็ตาม เพราะดวย
การกระทํานี้พระองคไดใหพวก
ศัตรูของพระเยโฮวาหมี โอกาส
เหยียดหยามได ราชบุตรที่ จะ
ประสูติมานั้นจะตองสิ้นชีวิต"
15 แลวนาธันก็กลับไปยังบาน
ของตน แลวพระเยโฮวาหทรง
กระทําแกบุตร ซึ่ งภรรยาของ
อุรีอาหบังเกิดกับดาวิด และ
พระกุมารนั้นก็ประชวรหนัก
16 ดาวิดก็ทรงออนวอนตอพระ
เจาเพ่ือพระกุมารนั้น และดาวิด
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ทรงอดพระกระยาหาร และเขา
ไปบรรทมบนพื้นดินคืนยังรุง
17 บรรดาพวกผู ใหญ ในราช
สํานักของพระองคก็ลุ กข้ึ นมา
ยืนเขาเฝาอยู หมายจะทูลเชิญ
ใหพระองคทรงลุกจากพ้ื นดิน
แตพระองคหาทรงยอมไม หรือ
หาทรงรั บประทานกั บเขาทั้ ง
หลายไม
18 อยูมา พอวันที่เจ็ดพระกุมาร
นั้น ก็สิ้นพระชนม สวนขาราช-
การของดาวิดก็กลัวไมกลากราบ
ทูลดาวิดวาพระกุมารนั้นสิ้นชีวิต
แลว เขาพูดกันวา "ดูเถิด เมื่อ
พระกุมารนั้ นทรงพระชนมอยู
เราทูลพระองค พระองคหาทรง
ฟงเสียงของเราไม แลวเราทั้ ง
หลายอาจจะกราบทูลไดอยางไร
วา พระกุมารนั้นสิ้ นพระชนม
แลว พระองคก็จะกระทําอันต-
รายตอพระองคเอง"
19 แตเมื่ อดาวิดทอดพระเนตร
เห็นขาราชการกระซิบกระซาบ
กันอยู ดาวิดเขาพระทัยวาพระ
กุมารนั้นสิ้นพระชนมแลว ดาวิด
จึงรับสั่ งถามขาราชการของพระ
องควา "เด็กนั้นสิ้ นชีวิตแลว
หรือ" เขาทูลตอบวา "สิ้นชีวิต
แลวพะยะคะ"
20 แลวดาวิดทรงลุกข้ึนจากพ้ืน
ดิน ชําระพระกาย ชโลมพระ
องค และทรงเปลี่ยนฉลองพระ

องค ทรงดําเนินเขาไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหและทรง
นมัสการ แลวเสด็จไปสูพระ
ราชวังของพระองค รับสั่งใหนํา
พระกระยาหารมา เขาก็จัดพระ
กระยาหารใหพระองคเสวย
21 ข าราชการจึ งทู ลถามพระ
องควา "เปนไฉนพระองคทรง
กระทําเชนนี้ พระองคทรงอด
พระกระยาหารและกันแสงเพ่ือ
พระกุมารนั้นเมื่ อทรงพระชนม
อยู แตเมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระ
ชนมแลว พระองคก็ทรงลุกข้ึน
เสวยพระกระยาหาร"
22 พระองครับสั่ งวา "เมื่อเด็ก
นั้นมีชีวิตอยู เราอดอาหารและ
รองไห เพราะเราวา `ใครจะ
ทราบได ว าพระเจ าจะทรงพระ
เมตตาเรา โปรดใหเด็กนั้นมี
ชีวิตอยูหรือไม'
23 แตเมื่อเขาสิ้ นชีวิตแลว เรา
จะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็ก
ใหฟนข้ึนมาอีกไดหรือ มีแตเรา
จะตามทางเด็กนั้นไป เขาจะ
กลับมาหาเราหามิได"

การกําเนิดของซาโลมอน
24 ฝ ายดาวิ ดทรงเล าโลมใจ
บัทเชบามเหสีของพระองค และ
ทรงเขาไปสมสูกับพระนาง พระ
นางก็ประสูติ บุตรชายคนหนึ่ ง
เรียกชื่ อวาซาโลมอน และพระ
เยโฮวาหทรงรักซาโลมอน
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25 และทรงใชนาธันผูพยากรณ
ไป ทานจึงตั้งชื่อราชโอรสนั้นวา
เยดีดิยาห เพราะเห็นแกพระ
เยโฮวาห

ดาวิดกับโยอาบ
ชนะเมืองรับบาห
(1 พศด 20:1-3)

26 ฝายโยอาบสูรบกับเมืองรับ-
บาหของคนอัมโมน และยึด
ราชธานีไวได
27 และโยอาบไดสงผูสื่อสารไป
เฝาดาวิด ทูลวา "ขาพระองคได
สู รบกับกรุงรับบาห และขา
พระองคตีไดเมืองที่มีแมน้ํามาก
หลายนั้นแลว
28 ฉะนั้นบัดนี้ ขอพระองคทรง
รวบรวมพลที่เหลือ เขาตั้งคายตี
เมืองนั้นใหได เกลือกวาถาขา
พระองคตีได ก็จะตองเรียกชื่อ
เมื องนั้ นตามชื่ อของข าพระ
องค"
29 ดาวิดจึงทรงรวบรวมพลทั้ ง
หลายเขาดวยกันยกไปยังเมือง
รับบาห และตอสูจนยึดเมืองนั้น
ได
30 ทรงริ บมงกุ ฎจาก เ ศี ยร
กษัตริยของเมืองนั้น มงกุฎนั้น
เป นทองคําหนั กหนึ่ งตะลั นต
ประดับด วยเพชรพลอยต างๆ
และเขาก็สวมบนพระเศียรของ
ดาวิด และพระองคทรงเก็บรวบ
รวมทรัพยสมบัติของเมืองนั้ น

ไดเปนอันมาก
31 ทรงควบคุมประชาชนที่ อยู
ในเมืองนั้นใหทํางานดวยเลื่ อย
คราดเหล็กและขวานเหล็กและ
บังคับใหทํางานที่เตาเผาอิฐ ได
ทรงกระทําเชนนี้ แกบรรดาหัว
เมืองของคนอัมโมนทั่วไป แลว
ดาวิดก็เสด็จกลับไปกรุงเยรูซา-
เล็มพรอมกับพลทั้งสิ้น
อัมโนนขมขืนนางสาวทามาร

13ตอมาภายหลังฝายอับ-
ซาโลมราชโอรสของดา-

วิดมีขนิษฐาองคหนึ่งรูปโฉมสะ-
คราญชื่อทามาร และอัมโนนราช
โอรสของดาวิดก็รักเธอ
2ด วยเหตุทามาร น องหญิงนี้
จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจน
ถึงกับลมปวย ดวยเหตุวาเธอ
เปนสาวพรหมจารี อัมโนนจึงรู
สึกวาจะทําอะไรกับเธอก็ยากนัก
3แตอัมโนนมีสหายคนหนึ่ งชื่ อ
โยนาดับบุตรชายของชิ เมอาห
เชษฐาของดาวิด โยนาดับนั้น
เปนคนเจาปญญา
4 จึงทูลถามวา "ขาแตราชโอรส
ของกษัตริย ไฉนทูลกระหมอม
จึงซมเซาอยูทุกเชาๆ จะไมบอก
ใหเกลาฯทราบบางหรือ" อัม-
โนนตอบเขาวา "เรารักทามาร
น องหญิงของอับซาโลมอนุ ชา
ของเรา"
5 โยนาดับจึงทูลทานวา "ขอ
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เชิญบรรทมบนพระแทนแสร ง
กระทําเปนประชวร และเมื่ อ
เสด็จพอมาเย่ียมทูลกระหมอม
ขอกราบทูลวา `ขอโปรดรับสั่ ง
ทามารนองหญิงมาใหอาหารแก
ขาพระองค ใหมาเตรียมอาหาร
ตอสายตาขาพระองค เพ่ือขา
พระองคจะไดเห็น และไดรับ
ประทานจากมือของเธอ'"
6 อั มโนนจึ งบรรทมแสร งทํา
เปนประชวร เมื่อกษัตริยเสด็จ
มาเย่ียม อัมโนนก็ทูลกษัตริยวา
"ขอโปรดใหทามารนองหญิงมา
ทําขนมสักสองอันตอสายตาขา
พระองค เพ่ือขาพระองคจะได
รับประทานจากมือของเธอ"
7ดาวิดทรงใชคนไปหาทามาร
ที่ วังรับสั่ งวา "ขอจงไปที่บาน
ของอัมโนนพ่ีของเจา และ
เตรียมอาหารใหเขารับประทาน"
8ทามารก็ ไปยังวังของอัมโนน
เชษฐาของเธอที่ที่ เขาบรรทมอยู
เธอก็หยิบแป งมานวดทําขนม
ตอสายตาของเชษฐา แลวป ง
ขนมนั้น
9และเธอก็ยกกระทะมาเทออก
ตอหนาเชษฐา แตอัมโนนก็ไม
ทรงเสวย กลาววา "ใหทุกคน
ออกไปเสียใหพนเรา" ทุกคนก็
ออกไป
10 อัมโนนก็รับสั่ งกับทามารวา
"จงเอาอาหารเข ามาในหองใน

เพ่ือพ่ีจะไดรับประทานจากมือ
ของนอง" ทามารก็นําขนมที่เธอ
ทํานั้ นเขาไปในหองเพ่ื อใหแก
อัมโนนเชษฐา
11 แต เมื่ อเธอนําขนมมาใกล
เพ่ือใหทานรับประทาน ทานก็
จับมือเธอไวรับสั่งวา "นองของ
พ่ีเขามานอนกับพ่ีเถิด"
12 เธอจึงตอบทานวา "ไมได
ดอกพระเชษฐา ขออยาบังคับ
นองเลย สิ่งอยางนี้เขาไมกระทํา
กันในอิสราเอล ขออยากระทํา
การโฉดเขลาอยางนี้เลย
13 ฝายหมอมฉัน หมอมฉันจะ
เอาความอายไปซอนไวที่ ไหน
ฝายทานเลา ทานจะเปนเหมือน
คนโฉลดเขลาคนหนึ่ งในอิสรา-
เอล เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอทูล
กษัตริย พระองคคงจะไมหวง
หมอมฉันไวไมใหทาน"
14 แตทานก็หาฟงเสียงเธอไม
ดวยทานมีกําลังมากกวาจึงขม
ขืน และนอนรวมกับเธอ
15 ตอมาอัมโนนเกลียดชังเธอ
ย่ิงนัก ความเกลียดชังครั้ งนี้ ก็
มากย่ิงกวาความรักซึ่งทานไดรัก
เธอมากอน และอัมโนนรับสั่ ง
กับเธอวา "จงลุกข้ึนไป"
16 แตเธอตอบทานวา "อยาเลย
พระเชษฐา   ที่จะขับไลหมอม
ฉั นไปครั้ งนี้ นั้ นก็ เป นความ
ผิดใหญ ย่ิ งกวาที่ พระเชษฐาได
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ทํากับนองมาแลว" แตทานหา
ไดเชื่อฟงเธอไม
17 ท านจึ งเ รี ยกมหาดเล็ กที่
ปรนนิบัติอยูสั่งวา "จงไลผูหญิง
คนนี้ ใหออกไปพนหนาของขา
แลวปดประตูใสกลอนเสีย"
18 เธอสวมเสื้ อยาวหลากสี ที่
ราชธิดาพรหมจารีของกษัตริย
สวมกัน มหาดเล็กของทานจึงไล
เธอออกไปและใสกลอนประตู
เสีย
19 ทามารก็เอาข้ี เถาใสที่ ศีรษะ
ของเธอ และฉีกเสื้อยาวหลากสี
ที่ เธอสวมอยูนั้ นเสีย เอามือ
กุมศีรษะเดินพลางรองครวญไป
พลาง
20 อับซาโลมเชษฐาของเธอก็
กลาวกับเธอวา "อัมโนนเชษฐา
ไดอยูกับนองหรือเปลา แตนอง
เอย บัดนี้นองจงนิ่ งเสียเถิด
เพราะเขาเปนพ่ีชายของเจา อยา
ไปคิดถึงเร่ืองนี้เลย" ฝายทามาร
จึงอยู อยางเดียวดายในวั งของ
อับซาโลมเชษฐา
21 เมื่อกษัตริยดาวิดทรงไดยิน
เร่ืองเหลานี้ ทั้ งสิ้ น พระองคก็
กร้ิวย่ิงนัก
22 แตอับซาโลมมิไดตรัสประ-
การใดกับอัมโนนเลย ไมวาดี
หรือราย เพราะอับซาโลม
เกลียดชังอัมโนน เหตุที่ทานได
ขมขืนทามารนองหญิงของทาน

อับซาโลมฆาอัมโนน
23 ตอมาอีกสองปเต็ม อับซา-
โลมมีงานตัดขนแกะที่ตําบลบา-
อัลฮาโซร ซึ่ งอยู ใกลเอฟราอิม
และอับซาโลมได เชิญโอรสทั้ ง
สิ้นของกษัตริยไปในงานนั้น
24 อับซาโลมไปเฝากษัตริยทูล
วา "ดูเถิด ขาพระองคมีงานตัด
ขนแกะ ขอเชิญกษัตริยและ
มหาดเล็กของพระองคไปในงาน
นั้นกับขาพระองค"
25 แตกษัตริยตรัสกับอับซาโลม
วา "ลูกเอย อยาเลย อยาใหพวก
เราไปกันหมดเลย จะเปนภาระ
แกเจาเปลาๆ" อับซาโลมคะย้ัน
คะยอพระองค ถึงกระนั้นพระ
องคมิไดยอมเสด็จ แตทรงอํา-
นวยพระพรให
26 อับซาโลมจึงกราบทูลวา "ถา
ไม โปรดเสด็ จก็ ขออนุญาตให
พระเชษฐาอั มโนนไปด วยกั น
เถิด" และกษัตริยตรัสถามวา
"ทําไมเขาตองไปกับเจาดวย"
27 แตอับซาโลมทูลคะย้ันคะยอ
จนพระองคทรงยอมใหอัมโนน
และราชโอรสของกษัตริยทั้ งสิ้น
ไปดวย
28 แลวอับซาโลมบัญชามหาด
เล็กของทานวา "จงคอยดูวาจิต
ใจของอัมโนนเพลิดเพลินดวย
เหลาองุนเมื่อไร เมื่อเราสั่งเจา
วา `จงตีอัมโนน' เจาทั้งหลายจง

2 ซามูเอล 13

(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-
ชาเจาแลวมิใชหรือ จงกลาหาญ
และเปนคนเกงกลาเถิด"
29 และมหาดเล็กของอับซาโลม
ก็กระทํากับอัมโนนตามที่ อับ-
ซาโลมไดบัญชาไว แลวบรรดา
ราชโอรสของกษัตริยก็พากันลุก
ข้ึนทรงลอของแตละองคหนีไป
สิ้น
30 ตอมาขณะเมื่ อราชโอรสได
ดําเนินอยูตามทาง มีขาวไปถึง
ดาวิดวา "อับซาโลมไดประหาร
ราชโอรสของกษัตริยหมดแลว
ไมเหลืออยูสักองคเดียว"
31 กษัตริยทรงลุกข้ึนฉีกฉลอง
พระองค และทรงบรรทมบนพื้น
ดิน บรรดาขาราชการทั้งสิ้นสวม
เสื้อผาฉีกขาดยืนเฝาอยู
32 แต โยนาดับบุตรชายชิ เม-
อาหเชษฐาของดาวิดกราบทูลวา
"ขออย าให เจ านายของข าพระ
องคสําคัญผิดไปวา เขาไดประ-
หารราชโอรสหนุมแนนเหลานั้น
หมดแลว เพราะวาอัมโนนสิ้น
ชีวิตแตผูเดียว เพราะตามบัญชา
ของอับซาโลมเรื่ องนี้ ทานตั้ งใจ
ไวแตครั้งที่อัมโนนขมขืนทามาร
นองหญิงของทานแลว
33 ฉะนั้ นบัดนี้ ขอกษัตริย เจ า
นายของขาพระองคอยาไดรอน
พระทัย ดวยสําคัญวาราชโอ-
รสทั้ งหมดของกษัตริยสิ้ นชี วิต

เพราะอัมโนนสิ้นชีพแตผูเดียว"
34 แตอับซาโลมไดหนีไป ฝาย
ทหารยามหนุมเงยหนาข้ึนมองดู
ดูเถิด ประชาชนเปนอันมากกํา-
ลังมาทางขางๆภูเขาซึ่ งอยู ข าง
หลังเขา
35 โยนาดับจึงกราบทูลกษัตริย
วา "ดูเถิด ราชโอรสของกษัตริย
กําลังดําเนินมาแลว ตามที่ผู รับ
ใชของพระองคกราบทูลก็ เปน
จริงดังนั้น"
36 อยูมาเมื่ อเขาพูดจบลง ดู
เถิด ราชโอรสของกษัตริยก็มา
ถึง และไดรองไหเสียงดัง ฝาย
กษัตริยก็กันแสง และบรรดา
ขาราชการก็รองไหสะอึกสะอื้น
ดวย

อับซาโลมหนีไป
ยังเมืองเกชูร

37 อับซาโลมไดหนี ไปเข าเฝ า
ทัลมัย โอรสของอัมมีฮูด
กษัตริยเมืองเกชูร แตดาวิดทรง
ไวทุกขใหราชโอรสของพระองค
วันแลววันเลา
38 ฝ ายอั บซาโลมก็ หนี ไปยั ง
เมืองเกชูร และทรงอยูที่นั่นสาม
ป
39 กษัตริ ย ดาวิ ดก็ ทรงตรอม
พระทัย อาลัยถึงอับซาโลม
เพราะการที่ ทรงคิดถึ งอัมโนน
นั้นคอยคลายลง ดวยทานสิ้น
ชีพแลว

2 ซามูเอล 13

(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

ใหกลับมาคืนดีกันกับดาวิด

14ฝายโยอาบบุตรชายของ
นางเศรุ ยาห ทราบว า

กษัตริยอาลัยถึงอับซาโลม
2 โยอาบจึ งใช คนไปยั งเมื อง
เทโคอาพาหญิงที่ฉลาดมาจากที่
นั่นคนหนึ่ง บอกนางวา "ขอจง
แสรงทําเปนคนไวทุกข สวมเสื้อ
ของคนไวทุกข อยาชโลมน้ํามัน
แตแสรงทําเหมือนผู หญิงที่ ไว
ทุกขใหผูตายมาหลายวันแลว
3จงเขาไปเฝากษัตริย กราบ
ทูลขอความนี้แกพระองค" แลว
โยอาบก็สอนคํากราบทูลใหหญิง
นั้น
4 เมื่ อหญิงชาวเทโคอามาเฝ า
กษัตริย นางก็ซบหนาลงถึงดิน
ถวายบังคมแลวกราบทูลวา "โอ
ขาแตกษัตริย ขอพระกรุณาคุณ
เปนที่พ่ึง"
5กษัตริย ตรัสถามหญิงนั้ นว า
"เจามีเร่ืองอะไร" นางกราบทูล
วา "หมอมฉันเปนหญิงมาย
อยางแทจริง สามีตายเสียแลว
6 สาวใช ของพระองค มี บุ ตร
ชายสองคน วิวาทกันที่ในทุงนา
ไมมีใครชวยหามปราม บุตรชาย
คนหนึ่งจึงตีอีกคนหนึ่งตาย
7ดูเถิด หมูญาติทั้ งสิ้ นรุมกัน
มาหาสาวใชของพระองคบอกวา
`จงมอบผู ที่ ฆ าพ่ี ชายของตัวมา

ใหเรา เพ่ือเราจะฆาเขาเสีย เพ่ือ
แกแคนแทนพี่ ชายที่ เขาไดฆ า
เสียนั้ น จะไดฆาผูที่ รับมรดก
เสียดวย' ดังวาจะดับถานไฟของ
หมอมฉันที่ ยังเหลืออยู นั้ นเสีย
ไม ให สามีของหม อมฉันมี ชื่ อ
หรือมี เชื้ อเหลืออยู บนพ้ืนโลก
เลย"
8กษัตริย จึ งรับสั่ งแกหญิงคน
นั้นวา "ไปบานของเจาเถิด เรา
จะสั่งการเรื่องเจา"
9หญิงชาวเทโคอาไดกราบทูล
กษัตริยวา "โอ ขาแตกษัตริยเจา
นายของหมอมฉัน ขอใหความ
ชั่ วชาตกอยูกับหมอมฉัน และ
กับวงศ วานบิดาของหมอมฉัน
แตกษัตริยและราชบัลลังกของ
พระองคอยาใหมีโทษเลย"
10 กษัตริยตรัสวา "ถามีผู ใด
กลาวอะไรแกเจา จงพาเขามาหา
เรา คนนั้นจะไมแตะตองเจาอีก
เลย"
11 นางก็กราบทูลวา "ขาแตพระ
องค ขอกษัตริยทรงระลึกถึง
พระเยโฮวาหพระเจ าของพระ
องค เพ่ือผูอาฆาตโลหิตจะไม
กระทําการฆาอีกตอไป เกรงวา
พวกเขาจะได ทําลายบุ ตรชาย
ของหมอมฉัน" พระองคตรัสวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แนฉันใด เสนผมของบุตรชาย
ของเจาสักเสนเดียวจะไมตกลง

2 ซามูเอล 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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หนา 669
ถึงดิน"
12 แลวหญิงนั้นกราบทูลวา "ขา
แตพระองค ขอสาวใชของพระ
องคกราบทูลอีกสักคําหนึ่ งแก
กษัตริยเจานายของหมอมฉัน"
พระองคตรัสวา "พูดไป"
13หญิงนั้นจึงกราบทูลวา "เหตุ
ใดพระองค ทรงดําริ จะกระทํา
อยางนี้แกประชาชนของพระเจา
ในการที่ ตรัสเชนนี้ กษัตริยทรง
กลาวโทษพระองคเอง ในประ-
การที่ กษัตริยมิ ไดทรงนําผู ถูก
เนรเทศกลับสูพระราชสํานัก
14 คนเราจะตองตายหมดดวย
กันทุกคน เปนเหมือนน้ําที่หก
บนแผนดิน จะเก็บรวมกลับคืน
มาอีกไมได พระเจาไมทรงเลือก
หนาผูใด แตทรงดําริหาหนทาง
ไมใหผูที่ถูกเนรเทศตองถูกทรง
ทอดทิ้ง
15 ฉะนั้ นบัดนี้ ที่ หมอมฉันมา
กราบทูลเร่ื องนี้ ตอกษัตริย เจา
นายของหมอมฉัน เพราะประชา
ชนขูหมอมฉันใหกลัว และสาว
ใชของพระองคคิดวา `หมอม
ฉันจะกราบทูลกษัตริย หวังวา
กษัตริย จะโปรดตามคําขอของ
หญิงผูรับใชของพระองค
16 ดวยกษัตริย จะทรงสดับฟง
และทรงช วยหญิงผู รั บใช ของ
พระองคใหพนจากมือของผู ที่
ตั้งใจทําลายหมอมฉัน และบุตร

ชายของหมอมฉันเสียจากมรดก
ของพระเจา'
17 และสาวใชของพระองค คิด
วา `ขอใหพระดํารัสของกษัตริย
เจานายของหมอมฉันเปนที่ ให
พํานัก' เพราะกษัตริยเจานาย
ของหมอมฉันเปรียบประดุจทูต
สวรรคองคหนึ่ งของพระเจาใน
การที่ จะประจั กษ ความดี และ
ความชั่ ว ขอพระเยโฮวาหพระ
เจ าของพระองค ทรงสถิ ตกั บ
พระองคเถิด"
18 แลวกษัตริ ยทรงตอบหญิง
นั้นวา "สิ่ งใดที่ เราจะถามเจา
เจาอยาปดบังนะ" ผูหญิงนั้น
กราบทูลวา "ขอกษัตริยเจานาย
ของหมอมฉันจงตรัสเถิด"
19 กษัตริยจึงตรัสถามวา "ใน
เร่ืองทั้งสิ้นนี้มือของโยอาบเกี่ยว
ของกับเจาดวยหรือเปลา" หญิง
นั้นทูลตอบวา "ขาแตกษัตริย
เจานายของหมอมฉัน พระองค
ทรงพระชนมอยูแนฉันใด ไม
มี ใครหลบหลี กพระดํารั สของ
กษัตริ ย เจ านายของหม อมฉัน
ไปทางขวาหรือทางซายได โย-
อาบผู รั บใช ของพระองค นั่ น
แหละใหหมอมฉันกราบทูล เขา
เปนผูสอนคํากราบทูลแกหมอม
ฉันสาวใชของพระองค
20 โยอาบผู รับใชของพระองค
ไดกระทําเชนนี้ ก็เพ่ือจะเปลี่ยน

2 ซามูเอล 14

(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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โฉมหนาของเหตุการณ แตเจา
นายของหม อมฉันทรงมี พระ
สติปญญา ดังสติปญญาแหงทูต
สวรรค องค หนึ่ งของพระเจ า
ทรงทราบทุกสิ่ งทุกอย างที่ อยู
บนพิภพ"
อับซาโลมไดรับการยกโทษ

21 กษัตริยตรัสสั่งโยอาบวา "ดู
เถิด เราอนุมัติตามคําขอนี้แลว
จงไปพาอับซาโลมชายหนุ มคน
นั้นกลับมา"
22 โยอาบก็ ซบหน าลงถึ งดิ น
และนอมตัวลง แลวโมทนาพระ
คุณกษัตริย โยอาบกราบทูลวา
"โอ ขาแตกษัตริยเจานายของขา
พระองค วันนี้ ผู รับใชของพระ
องคทราบวา ขาพระองคไดรับ
พระกรุณาในสายพระเนตรของ
พระองค ในประการที่ กษัตริย
ทรงทําให บรรลุ ตามคําทู ลขอ
ของผูรับใชของพระองค"
23 โยอาบจึงลุกข้ึ นไปยังเมือง
เกชูรและพาอับซาโลมมายังกรุง
เยรูซาเล็ม
24 และกษัตริยรับสั่งวา "ใหเขา
ไปอยูวังของเขาเถิด อยาใหเขา
เฝาเรา" อับซาโลมก็ไปอยู วัง
ของทาน มิไดเขาเฝาเฉพาะพระ
พักตรกษัตริย

อับซาโลมเขาเฝาดาวิด
25 ในบรรดาอิสราเอลหามีผู ใด
รูปงามนาชมอยางอับซาโลมไม

ในตั วท านตั้ งแต ฝ าเท าจนถึ ง
กระหมอมไมมีตําหนิเลย
26 เมื่อทานตัดผม (ทานเคยตัด
ผมสิ้นปทุกป เพราะผมหนัก
แลวทานก็ตัดเสีย) ทานก็ชั่งผม
ของทานไดหนักสองรอยเชเขล
ตามพิกัดหลวง
27 มี บุ ตรชายสามคนเกิ ดแก
อับซาโลมและบุตรสาวคนหนึ่ ง
ชื่อทามาร เธอเปนหญิงที่หนา-
ตางดงาม
28 อับซาโลมประทับในกรุงเย-
รูซาเล็มไดสองปเต็ม โดยมิได
เขาเฝาเฉพาะพระพักตรกษัตริย
29 แลวอับซาโลมก็ ให ไปตาม
โยอาบ จะใชใหเขาไปเฝา
กษัตริย แตโยอาบไมยอมมาหา
ทาน ทานก็ใชคนไปครั้ งที่สอง
แตโยอาบก็ไมมาเหมือนกัน
30 ทานจึงสั่งมหาดเล็กของทาน
วา "ดูซิ นาของโยอาบอยูถัดนา
ของเรา เขามีขาวบารเลยที่นั่น
จงเอาไฟเผาเสีย" มหาดเล็กของ
อับซาโลมก็ไปเอาไฟเผานา
31 โยอาบก็ลุกข้ึนไปหาอับซา-
โลมที่ วังของทาน ถามทานวา
"ทําไมมหาดเล็กของทานจึงเอา
ไฟเผานาของหมอมฉัน"
32 อับซาโลมตอบโยอาบวา "ดู
เถิด เราสงคนไปบอกทานวา
`มานี่ เถิด เราจะสงทานไปหา
กษัตริยทูลวา "ใหขาพระองคมา

2 ซามูเอล 14

(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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จากเกชูรทําไม ขาพระองคยัง
อยูที่ นั่ นก็ดีกวา ฉะนั้นบัดนี้
ขอให เราได เขาเฝ าเฉพาะพระ
พักตรกษัตริย"' ถาเรามีความ
ชั่วชาประการใด ก็ขอพระองค
ทรงประหารเราเสีย"
33 โยอาบจึงเขาไปเฝากษัตริย
กราบทูลพระองค พระองคก็
ทรงเรียกอับซาโลม ทานจึงเขา
ไปเฝ ากษัตริ ย โน มกายลงซบ
หน าลงถึ งดิ นต อพระพั กตร
กษัตริย กษัตริยก็ทรงจุบอับซา-
โลม

อับซาโลมจูงใจประชาชน
ตั้งทานใหเปนกษัตริย

15อยูมา ภายหลังอับซา-
โลมได เตรียมรถรบและ

มากับทหารว่ิงนําหนาหาสิบคน
2อับซาโลมตื่ นบรรทมแต เช า
ตรู ไปประทับริมทางไปยังประตู
เมือง ถาผู ใดมีเร่ืองที่ จะถวาย
กษัตริยใหทรงตัดสิน อับซาโลม
ก็เรียกผูนั้น ถามวา "เจามาจาก
เมืองไหน" และเมื่อเขาทูลตอบ
วา "ผู รับใชของทานเปนคน
ตระกูลหนึ่งในอิสราเอล"
3อับซาโลมจึงจะบอกเขาวา "ดู
ซิ ขอหาของเจาก็ดีและถูกตอง
แตกษัตริยมิ ไดทรงตั้ งผู ใดไว
ฟงคดีของเจา"
4อับซาโลมเคยกลาวย่ิงกวานั้น
วา "โอ ถาขาเปนผูพิพากษาใน

แผนดินนี้ ก็ดี เมื่ อใครมีขอหา
หรือคดีจะไดมาหาขา ขาจะตัด
สินใหความยุติธรรมแกเขา"
5 เมื่ อมีผู ใดเขามาใกลจะกราบ
ถวายบังคมทาน ทานจะย่ืนมือ
ออกจับคนนั้นไวและจุบเขา
6อับซาโลมกระทําอย างนี้ แก
บรรดาคนอิสราเอล ผูมาเฝา
กษัตริย เพ่ือขอการพิพากษา
อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสรา-
เอลอยางนี้

อับซาโลมกบฏตอดาวิด
7ครั้นลวงมาไดสี่สิบป อับซา-
โลมกราบทูลกษัตริยวา "ขอ
โปรดทรงอนุญาตใหขาพระองค
ไปทําตามคําปฏิญาณที่เมืองเฮ-
โบรน ซึ่งขาพระองคไดปฏิญาณ
ไวตอพระเยโฮวาห
8 เพราะวาผู รับใชของพระองค
ได ปฏิญาณไว เมื่ อครั้ งอยู ใน
เมืองเกชูรประเทศซีเรียวา `ถา
พระเยโฮวาหทรงโปรดนําขาพระ
องคมายังกรุงเยรูซาเล็มจริงแลว
ขาพระองคจะปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห'"
9กษัตริยตรัสตอบทานวา "จง
ไปเปนสุขเถิด" ทานก็ลุกข้ึนไป
ยังเมืองเฮโบรน
10 แตอับซาโลมไดสงผู สื่ อสาร
ไปทั่ วอิ สราเอลทุ กตระกู ลว า
"ท านทั้ งหลายได ยินเสียงแตร
เมื่อไร จงกลาวกันวา `อับซา-

2 ซามูเอล 14, 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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โลมเปนกษัตริยที่กรุงเฮโบรน'"
11 มีชายสองรอยคนไปกับอับ-
ซาโลมจากกรุงเยรูซาเล็ม เปน
คนที่ถูกเชิญใหไป คนเหลานี้ก็
ไปกันเฉยๆ หาทราบเรื่องอะไร
ไม
12 ขณะเมื่ ออั บซาโลมถวาย
สัตวบูชาอยู ทานสงคนไปเชิญ
อาหิโธเฟลชาวกิโลหที่ ปรึกษา
ของดาวิดมาจากนครของเขาคือ
กิโลห การที่คบคิดกันนั้นก็เพ่ิม
กําลังข้ึน คนที่มาฝกใฝอยู กับ
อับซาโลมก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ
ดาวิดหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอด

13 ผู สื่ อสารคนหนึ่ งมาเฝาดา-
วิดกราบทูลวา "ใจของคนอิส-
ราเอลไดคลอยตามอับซาโลมไป
แลว"
14 แลวดาวิดรับสั่ งแกบรรดา
ขาราชการที่ อยู กับพระองค ณ
เยรูซาเล็มวา "จงลุกข้ึนใหเรา
หนีไปเถิด มิฉะนั้นเราจะหนีไม
พ นจากอับซาโลมสั กคนเดี ยว
จงรีบไป เกรงวาเขาจะตามเรา
ทันโดยเร็วและนําเหตุรายมาถึง
เรา และทําลายกรุงนี้เสียดวยคม
ดาบ"
15 ข าราชการของกษัตริ ย จึ ง
กราบทูลกษัตริยวา "ดูเถิด ผูรับ
ใชของพระองคพรอมที่จะกระ-
ทําตามสิ่งซึ่งกษัตริยเจานายของ
ข าพระองค ตั ดสิ นพระทั ยทุ ก

ประการ"
16 กษัตริยก็เสด็จออกไปพรอม
กับบรรดาคนในราชสํานักของ
พระองคดวย เวนแตนางสนม
สิบคนกษัตริ ย ไดทรงละไว ให
เฝาพระราชวัง
17 กษัตริยก็เสด็จออกไป พล
ทั้ งสิ้ นก็ตามพระองคไป และ
เสด็จประทับในสถานที่ที่อยูหาง
ไกล
18 บรรดาขาราชการทั้ งสิ้ นเดิน
ผานพระองคไป บรรดาคนเค-
เรธีและคนเปเลทกับคนกัท หก
ร อยคนที่ ติ ดตามพระองค มา
จากเมืองกัท ไดเดินผานพระ
พักตรกษัตริยไป
19 กษัตริยจึงตรัสสั่ งอิททัยคน
กัทวา "ทําไมเจาจึงไปกับเรา
ดวย จงกลับไปบานเมืองของ
เจ าเถิ ดและไปอยู กั บกษัตริ ย
เจาเปนแตคนตางดาว และถูก
เนรเทศมาดวย
20 เจาเพ่ิงมาถึงเมื่อวานนี้ และ
วันนี้ควรที่ เราจะใหเจาไปมากับ
เราหรือ ดวยเราไมทราบวาจะไป
ที่ไหน จงกลับไปเถิด พาพ่ีนอง
ของเจาไปดวย ขอความเมตตา
และความจริงจงมีกับเจาเถิด"
21 แตอิททัยทูลตอบกษัตริยวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แนฉันใด และกษัตริยเจานาย
ของขาพระองคทรงพระชนมอยู

2 ซามูเอล 15

(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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แนฉันใด กษัตริยเจานายของ
ขาพระองค เสด็จประทับที่ ไหน
จะสิ้ นพระชนม หรื อทรงพระ
ชนม ผูรับใชของพระองคขอไป
อยูที่นั้นดวย"
22 ดาวิดก็ รั บสั่ งกั บอิททั ยว า
"จงผานไปเถิด" อิททัยชาวเมือง
กัทจึ งผ านไปพรอมกับบรรดา
พรรคพวกของเขาทั้งผูใหญและ
เด็ก
23 เมื่ อพลทั้ งหมดเดินผานไป
เสีย ชาวเมืองนั้นทั้งสิ้นก็รองไห
เสียงดัง กษัตริยก็เสด็จขามลํา-
ธารขิดโรน และพลทั้ งหมดก็
ผานเขาทางไปถิ่นทุรกันดาร
24 และดูเถิด ศาโดกก็มาดวย
พรอมกับคนเลวีทั้งสิ้น หามหีบ
พันธสัญญาของพระเจามา และ
เขาวางหีบของพระเจาลง ฝาย
อาบียาธารก็ ข้ึนมาจนประชาชน
ออกจากเมืองไปหมด
25 แลวกษัตริยตรัสสั่งศาโดกวา
"จงหามหีบของพระเจากลับเขา
ไปในเมืองเถิด หากวาเราเปนที่
โปรดปรานในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห พระองคจะทรงโปรด
นําเรากลับมาอีก และสําแดงให
ขาพระองคเห็นทั้ งหีบนั้นกับที่
ประทับของพระองคดวย
26 แตถาพระองคตรัสวา `เรา
ไมพอใจเจา' ดูเถิด เราอยูที่นี่
ขอพระองค ทรงกระทํากั บเรา

ตามที่ พระองค ทรงโปรดเห็ น
ชอบเถิด"
27 กษัตริยตรัสกับศาโดกปุโร-
หิตดวยวา "ทานเปนผูทํานาย
หรือ จงกลับเขาไปในเมืองโดย
สันติภาพ พรอมกับบุตรชายทั้ง
สองของทาน คืออาหิมาอัสบุตร
ของทาน และโยนาธานบุตรของ
อาบียาธาร
28 ดูกอนทาน เราจะคอยอยูที่
ที่ ราบในถิ่นทุรกันดาร จนจะมี
ขาวมาจากทานใหเราทราบ"
29 ฝายศาโดกกับอาบียาธารจึง
หามหีบของพระเจากลับไปยัง
กรุงเยรูซาเล็มและพักอยูที่นั่น
30 ฝ ายดาวิดเสด็ จข้ึ นไปตาม
ทางข้ึนภูเขามะกอกเทศ เสด็จ
พลางกันแสงพลาง คลุมพระ
เศี ยรเสด็ จโดยพระบาทเปล า
และประชาชนทั้ งสิ้ นที่ อยู กั บ
พระองค ก็ คลุ มศี รษะเดิ นข้ึ น
ไปพลางรองไหพลาง
31 มี คนมากราบทู ลดาวิ ดว า
"อาหิโธเฟลอยู ในพวกคิดกบฏ
ของอับซาโลมดวย" ดาวิดกราบ
ทูลวา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห
ขอทรงโปรดให คําปรึ กษาของ
อาหิโธเฟลโงเงาไป"
32 อยู มาเมื่ อดาวิดมาถึ งยอด
ภูเขา ซึ่งเปนที่นมัสการพระเจา
ดูเถิด หุชัยชาวอารคีไดเขามา
เฝา มีเสื้ อผาฉีกขาดและดิน

2 ซามูเอล 15

(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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อยูบนศีรษะ
33 ดาวิดตรัสกับเขาวา "ถาเจา
ไปกับเรา เจาจะเปนภาระแกเรา
34 แตถาเจากลับเขาไปในเมือง
และกลาวกับอับซาโลมวา `โอ
ขาแตกษัตริย ขาพระองคขอ
ถวายตั วเป นผู รั บใช ของพระ
องค ดังที่ขาพระองคเปนผูรับใช
ของพระราชบิดาของพระองคมา
แตกาลกอนฉันใด ขาพระองค
ขอเปนผู รับใชของพระองค ฉัน
นั้น' แลวเจาจะกระทําใหคํา
ปรึกษาของอาหิ โธเฟลพายแพ
ไปเพ่ือเห็นแกเรา
35 ศาโดกกับอาบียาธารปุโรหิต
ก็อยูกับเจาที่นั่นมิใชหรือ สิ่งใด
ที่ เจาไดยินในพระราชวัง จง
บอกให ศาโดกกั บอาบียาธาร
ปุโรหิตทราบ
36 ดูเถิด บุตรชายสองคนของ
เขาก็อยูดวย คืออาหิมาอัสบุตร
ศาโดก และโยนาธานบุตรอาบี-
ยาธาร ดังนั้ นเมื่อทานไดยิน
เร่ื องอะไรจงใช เขามาบอกเรา
ทุกเร่ืองเถิด"
37 หุชัยสหายของดาวิดจึงกลับ
เขาไปในเมือง และอับซาโลม
กําลังเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม
ศิบามหาดเล็กท่ีไมสัตยซ่ือ

ของเมฟโบเชท

16เมื่อดาวิดเสด็จเลยยอด
เขาไปหนอยหนึ่ง ดูเถิด

ศิบามหาดเล็กของเมฟโบเชทก็
เขามาเฝาพระองค มีลาคูหนึ่ ง
ผูกอานพรอม บรรทุกขนมปง
สองรอยกอน องุนแหงรอย
พวงและผลไมฤดู รอนอีกรอย
หนึ่ง กับน้ําองุนหนึ่งถุงหนัง
2กษัตริยตรัสกับศิบาวา "เจานํา
สิ่งเหลานี้มาทําไม" ศิบาทูลตอบ
วา "ลาคูนั้ นเพ่ือราชวงศจะได
ทรง ขนมปงและผลไมฤดูรอน
สําหรับชายหนุมรับประทานและ
น้ําองุ นเพ่ื อผู ที่ อ อนเปลี้ ยอยู
กลางถิ่นทุรกันดารจะไดดื่ม"
3กษัตริยตรัสวา "บุตรเจานาย
ของเจาอยูที่ไหนเลา" ศิบากราบ
ทูลกษัตริยวา "ดูเถิด ทานพัก
อยูในเยรูซาเล็ม เพราะทานวา
`วั นนี้ วงศ วานอิ สราเอลจะคืน
ราชอาณาจักรบิดาของเราใหแก
เรา'"
4แลวกษัตริยตรัสกับศิบาวา "ดู
เถิด ทรัพยสมบัติของเมฟโบ-
เชทก็ ตกเปนของเจ าทั้ งหมด"
และศิบากราบทูลวา "โอ ขาแต
กษัตริยเจานายของขาพระองค
ขาพระองคขอทูลวิงวอนตอพระ
องคดวยความถอมใจ  ขอทรง
ใหขาพระองคได รับพระกรุณา
ในสายพระเนตรของพระองค"

ชิเมอีดาดาวิด
5 เมื่ อกษัตริยดาวิดเสด็จมายัง
ตําบลบาฮูริม ดูเถิด มีชายคน

2 ซามูเอล 15, 16

(33) 2 ซมอ 19:35 (34) 2 ซมอ 16:19 (35) 2 ซมอ 17:15-16 (36) 2 ซมอ 15:27
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หนึ่ งอยู ในครอบครั ววงศ วาน
ซาอูล ชื่อชิเมอีบุตรชายเก-รา
เขาออกมาเดินพลางดาพลาง
6 และเอาหิ นขว างดาวิ ดและ
ขว า งบรรดาข าราชการของ
กษัตริยดาวิด พวกพลและชาย
ฉกรรจทั้ งสิ้ นก็อยู ข างขวาและ
ขางซายของพระองค
7ชิเมอีรองดามาวา "จงไปเสีย
ใหพน เจาคนกระหายโลหิต เจา
คนอันธพาล จงไปเสียใหพน
8พระเยโฮวาหไดทรงสนองเจา
ในเรื่องโลหิตทั้งสิ้นแหงวงศวาน
ของซาอูลผูซึ่ งเจาเขาครองแทน
อยูนั้ น และพระเยโฮวาหทรง
มอบราชอาณาจักรไวในมืออับ-
ซาโลมบุตรของเจา ดูเถิด ความ
พินาศตกอยูบนเจาแลว เพราะ
เจาเปนคนกระหายโลหิต"
9อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาห
จึงกราบทูลกษัตริยวา "ทําไม
ปล อยให สุ นั ขตายตั วนี้ มาด า
กษัตริยเจานายของขาพระองค
ขออนุญาตใหขาพระองคขามไป
ตัดหัวมันออกเสีย"
10 แตกษัตริยตรัสวา "บุตรชาย
ทั้งสองของนางเศรุยาหเอย เรา
มีธุระอะไรกับเจา ถาเขาดา
เพราะพระเยโฮวาหตรัสสั่งเขาวา
`จงดาดาวิด' แลวใครจะพูดวา
`ทําไมเจาจึงกระทําเชนนี้'"
11 ดาวิดตรัสกับอาบีชัยและขา

ราชการทั้ งสิ้ นของพระองคว า
"ดูเถิด ลูกของเราเองที่ ไดออก
มาจากบ้ันเอวของเรายังแสวงหา
ชีวิตของเรา ย่ิงกวานั้น ทําไมกับ
คนเบนยามินคนนี้ จะไมกระทํา
เลา ชางเขาเถิด ใหเขาดาไป
เพราะพระเยโฮวาหทรงบอกเขา
แลว
12 บางทีพระเยโฮวาหจะทอด
พระเนตรความทุกข ใจของเรา
และพระเยโฮวาหจะทรงสนอง
เราดวยความดี เพราะเขาดาเรา
ในวันนี้"
13 ดาวิดจึ งทรงดําเนินไปตาม
ทางพรอมกับพลของพระองค
ฝายชิ เมอีก็เดินไปตามเนินเขา
ตรงขาม เขาเดินพลางดาพลาง
เอากอนหินปาและเอาฝุนซัดใส
14 กษัตริยกับพลทั้ งปวงที่ อยู
กั บพระองค ก็ มารู สึ กเหนื่ อย
ออน จึงทรงพักผอนเอาแรง ณ
ที่นั่น
อับซาโลมนําพลของพระองค

มายังกรุงเยรูซาเล็ม
15 ฝายอับซาโลมกับประชาชน
ทั้ งสิ้ น คือคนอิสราเอลก็มาถึง
กรุงเยรูซาเล็ม และอาหิโธเฟลก็
มาดวย
16 และอยูมาเมื่อหุชัยชาวอารคี
สหายของดาวิดเข าเฝ าอับซา-
โลม หุชัยกราบทูลอับซาโลมวา
"ขอกษัตริยทรงพระเจริญ ขอ

2 ซามูเอล 16

(7) พบญ 13:13 (8) วนฉ 9:24, 56-57; 2 ซมอ 1:16 (9) อพย 22:28; 1 ซมอ 23:14
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กษัตริยทรงพระเจริญ"
17 และอับซาโลมตรัสกับหุชัย
วา "นี่หรือความเมตตาตอสหาย
ของทาน ทําไมทานไมไปกับ
สหายของทานเลา"
18 หุ ชัยกราบทูลอั บซาโลมว า
"มิใชพะยะคะ พระเยโฮวาหกับ
ประชาชนเหลานี้ กับคนอิสรา-
เอลทั้ งสิ้ นเลือกตั้ งผู ใดไว ขา
พระองคขอเปนฝายผูนั้ น ขา
พระองคจะขออยูกับผูนั้น
19 อีกประการหนึ่ งขาพระองค
ควรจะปรนนิบัติผูใด มิใชโอรส
ของทานผูนั้นดอกหรือ ขาพระ
องคไดปรนนิบัติตอพระพักตร
เสด็จพอของพระองคมาแลวฉัน
ใด ก็ขอปรนนิบัติตอพระพักตร
พระองคฉันนั้น"
20 อับซาโลมตรัสถามอาหิโธ-
เฟลวา "เราจะทําอยางไรดี จง
ใหคําปรึกษาของทาน"
21 อาหิโธเฟลกราบทูลอับซา-
โลมวา "จงเขาหานางสนมของ
เสด็จพอของพระองคซึ่ งเสด็จ
พอทิ้งไวใหเฝาพระราชวัง เมื่อ
คนอิสราเอลทั้งสิ้นไดยินวาพระ
องค เปนที่ เกลียดชั งของเสด็จ
พอแลว บรรดามือเหลานั้นที่อยู
ฝายพระองคก็จะเขมแข็งข้ึน"
22 เขาจึงกางเต็นทใหอับซาโลม
ไวที่บนดาดฟาหลังคา และอับ-
ซาโลมก็ทรงเขาหานางสนมของ

พระราชบิดาของพระองคทาม-
กลางสายตาของอิสราเอลทั้งสิ้น
23 ในครั้งนั้นคําปรึกษาของอา-
หิโธเฟลที่ทูลถวายก็เหมือนกับ
ว าคนไดทูลถามจากพระดํารัส
ของพระเจา คําปรึกษาทั้งสิ้นที่
อาหิ โธเฟลทู ลถวายต อดาวิ ด
และอับซาโลมเปนดังนั้น

อาหิโธเฟลกับหุชัย
ใหคําปรึกษาท่ีแตกตางกัน

17และอาหิโธเฟลกราบทูล
อับซาโลมวา "ขอโปรด

อนุ ญาตให ข าพระองค เลื อก
ทหารหนึ่ งหมื่นสองพันคน ขา
พระองค จะยกออกไปติ ดตาม
ดาวิดคืนวันนี้
2ขาพระองคจะไปทันทานเมื่ อ
ทานยังเหนื่อยออนอยูและออน
กําลัง กระทําใหทานกลัวตัวสั่น
พลทั้ งปวงที่ อยู กับทานก็จะหนี
ไป ขาพระองคจะฆาฟนแต
กษัตริย
3 แล วจะนําประชาชนทั้ งสิ้ น
กลับมาเขาฝายพระองค เมื่อได
คนที่ พระองคมุ งหาคนเดียวก็
เหมือนไดประชาชนกลับมาทั้ ง
หมด แลวประชาชนทั้งปวงก็จะ
อยูเปนผาสุก"
4 คําทูลนี้ เปนที่พอพระทัยอับ-
ซาโลม และบรรดาผู ใหญแหง
อิสราเอลก็พอใจดวย
5อับซาโลมตรัสวา "จงเรียกหุ-

2 ซามูเอล 16, 17
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ชัยคนอารคีเขามาดวย เพ่ือเรา
จะฟงเขาจะวาอยางไรเชนกัน"
6 เมื่ อหุชัยเขามาเฝาอับซาโลม
แลว อับซาโลมจึงตรัสถามเขาวา
"อาหิโธเฟลวาอยางนี้ แลว เรา
ควรจะทําตามคําแนะนําของเขา
หรือไม ถาไม ทานจงพูดมา"
7หุชัยจึงกราบทูลอับซาโลมวา
"คําปรึกษาซึ่ งอาหิโธเฟลใหใน
ครั้งนี้ไมดี"
8หุชัยกราบทูลตอไปวา "พระ
องคทรงทราบแลววา เสด็จพอ
และคนที่ อยูดวยเปนทหารแข็ง
กลา และเขาทั้งหลายกําลังโกรธ
เหมือนหมีที่ ลูกถูกลักเอาไปใน
ปา นอกจากนั้นเสด็จพอของ
พระองคทรงชํานาญศึก ทานคง
ไมพักอยูกับพวกพล
9ดูเถิด ถึงขณะนี้ทานก็ซอนอยู
ในบอแหงหนึ่ ง หรือในที่หนึ่ ง
ที่ใด แลวตอมาเมื่อมีคนลมตาย
ในการสูรบครั้งแรก ใครที่ไดยิน
เร่ืองก็จะกลาววา `ทหารที่ ติด
ตามอับซาโลมถูกฆาฟน'
10 แม คนที่ กล าหาญที่ จิ ตใจ
เหมือนอยางสิงโตก็จะละลายไป
อยางเต็มที่ เพราะอิสราเอลทั้ง
สิ้ นทราบวา เสด็จพอของพระ
องคเปนวีรบุรุษ และคนที่อยูก็
เปนทหารที่แข็งกลา
11 แต คําปรึ กษาของข าพระ
องคมีวา ขอพระองครวบรวม

อิสราเอลทั้ งสิ้ นตั้ งแตดานถึ ง
เบเออรเชบา ใหมากมายดั่งเม็ด
ทรายที่ทะเล แลวพระองคก็
เสด็จคุมทัพไปเอง
12 เราทั้งหลายจะเขารบกับทาน
ณ ที่หนึ่งที่ใดที่พบกัน และเรา
จะเขาโจมตีเหมือนน้ําคางตกใส
พ้ืนดิน ตัวทานและบรรดาคนที่
อยูกับทานก็จะไมมีเหลือสักคน
หนึ่ง
13 ย่ิงกวานั้น ถาทานจะถอยรน
เขาไปในเมือง คนอิสราเอลทั้ ง
สิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองนั้น
ลงไปที่ลุมแมน้ํา จนกระทั่งกอน
กรวดสักกอนหนึ่งก็ไมมีใหเห็น
ที่นั่น"
14 อับซาโลมและคนอิสราเอล
ทั้ งปวงวา "คําปรึกษาของหุชัย
คนอารคี ดี กว าคําปรึ กษาของ
อาหิโธเฟล" เพราะพระเยโฮวาห
ทรงสถาปนาที่ จะให คําปรึกษา
อั นดี ของอาหิ โธเฟลพ ายแพ
เพ่ือพระเยโฮวาหจะทรงนําเหตุ
รายมายังอับซาโลม
15 แลวหุชัยจึงบอกศาโดกและ
อาบียาธารปุโรหิตวา "อาหิโธ-
เฟลได ให คําปรึ กษาอย างนั้ น
อยางนี้แกอับซาโลม และพวกผู
ใหญของอิสราเอล และขาพเจา
ไดใหคําปรึกษาอยางนั้นอยางนี้
16 ฉะนั้ นบัดนี้ จงรี บส งคนไป
กราบทูลดาวิดวา `คืนวันนี้อยา

2 ซามูเอล 17
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พักอยูที่ ที่ ราบในถิ่ นทุรกันดาร
อยางไรก็จงใหเสด็จขามไปเสีย
เกรงวากษัตริยและประชาชนทั้ง
สิ้ นที่ อยู กับพระองคจะถูกกลืน
ไปหมด'"
17 ฝายโยนาธานและอาหิมาอัส
กําลังคอยอยูที่เอนโรเกลแลว มี
สาวใชคนหนึ่ งเคยไปบอกเรื่ อง
แกเขา แลวเขาก็ไปกราบทูล
กษัตริยดาวิด เพราะเขาไมกลา
เขากรุงใหใครเห็น
18 แตมี เด็กหนุ มคนหนึ่ งเห็น
เขาทั้ งสอง จึงไปทูลอับซาโลม
เขาทั้ งสองก็รีบไปโดยเร็วจนถึง
บานชายคนหนึ่งที่บาฮูริม เขามี
บอน้ําอยูที่ลานบาน เขาทั้งสอง
จึงลงไปอยูในบอนั้น
19หญิงแมบานก็เอาผามาปูปด
ปากบอ แลวก็เกลี่ยปลายขาวตก
อยูบนนั้น ไมมีใครทราบเรื่ อง
เลย
20 เมื่อขาราชการของอับซาโลม
มาถึงที่บานหญิงคนนี้ เขาก็ถาม
วา "อาหิมาอัสกับโยนาธานอยูที่
ไหน" หญิงนั้นก็ตอบเขาวา "เขา
ขามลําธารน้ําไปแลว" เมื่ อเขา
เที่ ยวหาไมพบแลวก็กลับไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม
21 อยูมา เมื่ อคนเหลานั้ นไป
แลว ชายทั้งสองก็ข้ึนมาจากบอ
ไปกราบทูลกษัตริยดาวิด เขาทูล
ดาวิดวา "ขอทรงลุกข้ึน และรีบ

ขามแมน้ําไป เพราะอาหิโธเฟล
ได ให คําปรึกษาตอสู อยางนั้ น
อยางนี้"
22 ดาวิดก็ทรงลุกข้ึนพรอมกับ
พวกพลทั้ งสิ้ นที่ อยู กับพระองค
และขามแมน้ําจอรแดน พอรุง
เชาก็ไมมีเหลือสักคนหนึ่ งที่ ยัง
ไมไดขามแมน้ําจอรแดน
23 เมื่ออาหิโธเฟลเห็นวาเขาไม
กระทําตามคําปรึกษาของทาน ก็
ผูกอานลาข้ึนข่ีกลับไปเรือนของ
ตนที่อยูในเมืองของตน เมื่อสั่ง
ครอบครั วเสี ยเสร็ จแล วก็ ผู ก
คอตาย เขาจึงเอาศพฝงไวที่
อุโมงคบิดาของทาน
24 ฝายดาวิดก็เสด็จมายังเมือง
มาหะนาอิม และอับซาโลมก็
ขามแมน้ําจอรแดนพรอมกับคน
อิสราเอลทั้งปวง
25 อั บซาโลมทรงตั้ งอามาสา
เปนแมทัพแทนโยอาบ อามาสา
เปนบุตรของชายคนหนึ่งชื่ออิธ-
ราคนอิสราเอล ไดแตงงานกับ
อาบีกายิลบุตรสาวของนาหาช
นองสาวของนางเศรุยาหมารดา
ของโยอาบ
26 ฝายคนอิสราเอลและอับซา-
โลมตั้ งคายอยู ในแผนดินกิเล-
อาด
27 อยู มาเมื่ อดาวิดเสด็จมาถึง
มาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาช
ชาวเมืองรับบาหแหงคนอัมโมน

2 ซามูเอล 17

(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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หนา 679
และมาคีรบุตรชายอัมมีเอลชาว
โลเดบาร และบารซิลลัยชาว
กิเลอาดจากเมืองโรเกลิม
28 ไดขนที่นอน อางน้ําและ
เครื่องภาชนะดิน ขาวสาลี ขาว
บารเลย และแปง ขาวคั่ว ถั่ว
ถั่วยางและถั่วแดง
29 น้ําผ้ึง เนย แกะ และเนยแข็ง
ที่ไดมาจากฝูงสัตว ถวายแดดา-
วิด และใหพวกพลที่อยูกับพระ
องครับประทาน เพราะเขาทั้ ง
หลายกลาววา "พวกพลหิวและ
ออนเพลียและกระหายอยูที่ ใน
ถิ่นทุรกันดาร"

สงครามระหวาง
ทหารของดาวิด
กับอับซาโลม

18ดาวิดจึ งตรวจพลที่ อยู
กับพระองค และทรงจัด

ตั้งนายพันนายรอยใหควบคุม
2และดาวิดทรงจัดทัพออกไป
ใหอยูในบังคับบัญชาของโยอาบ
หนึ่ งในสาม และในบังคับของ
อาบีชัยนองชายของโยอาบบุตร
ชายนางเศรุยาหหนึ่งในสามและ
อีกหนึ่งในสามอยูในบังคับบัญ-
ชาของอิททัยคนกัท และกษัตริย
ตรัสกับพวกพลวา "เราจะไปกับ
ทานทั้งหลายดวย"
3แตพวกพลเหลานั้นทูลวา "ขอ
พระองคอยาเสด็จเลย เพราะ
ถาขาพระองคทั้ งหลายจะหนีไป

เขาทั้ งหลายก็ไมไยดีอะไรหนัก
หนา ถาขาพระองคทั้งหลายตาย
เสียสักครึ่ งหนึ่ ง เขาทั้ งหลายก็
ไมไยดีอะไร แตพระองคมีคา
เท ากั บพวกข าพระองค หนึ่ ง
หมื่นคน เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอ
พระองคพรอมที่จะสงกองหนุน
จากในเมืองจะดีกวา"
4กษัตริยตรัสกับเขาทั้ งหลายวา
"ทานทั้ งหลายเห็นชอบอยางไร
เราจะกระทําตาม" กษัตริยจึง
ทรงประทับที่ ข างประตู เมื อง
และบรรดาพลทั้งหลายเดินออก
ไปเปนกองรอยกองพัน
5กษัตริย รับสั่ งโยอาบ อาบีชัย
และอิททัยวา "เบาๆมือกับชาย
หนุมนั้นดวยเห็นแกเราเถิด คือ
กับอับซาโลม" พวกพลทั้งสิ้นก็
ไดยินคํารับสั่ งซึ่ งกษัตริยประ-
ทานแกบรรดาผู บั งคับบัญชา
ดวยเรื่องอับซาโลม
6พวกพลจึ งเคลื่ อนออกไปใน
ทุงเพ่ือสูรบกับคนอิสราเอล การ
สงครามนั้นทํากันในปาเอฟรา-
อิม
7คนอิสราเอลก็พายแพตอหนา
ขาราชการของดาวิด มีการฆา
ฟนกันอยางหนักที่นั่ น ทหาร
ตายเสียสองหมื่นคนในวันนั้น
8การสงครามกระจายไปทั่วพ้ืน
แผนดิน ในวันนั้นปากินคนเสีย
มากกวาดาบกิน

2 ซามูเอล 17, 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

9และอับซาโลมไปพบข าราช-
การของดาวิดเขา อับซาโลมทรง
ลออยูและลอนั้นไดว่ิ งเขาไปใต
กิ่งตนโอกใหญ ศีรษะของทานก็
ติดกิ่ งตนโอกแนน เมื่ อลอนั้น
ว่ิ งเลยไปแล วท านก็ แขวนอยู
ระหวางฟาและดิน
10 มีชายคนหนึ่งมาเห็นเขา จึง
ไปเรียนโยอาบวา "ดูเถิด ขาพ-
เจาเห็นอับซาโลมแขวนอยูที่ตน
โอก"
11 โยอาบก็ พูดกั บชายที่ บอก
ทานวา "ดูเถิด เจาเห็นเขาแลว
ทําไมเจาไมฟนใหตกดินเสียที
เดียวเลา เราก็จะยินดีที่จะราง-
วัลเงินสิบเหรียญกับสายรัดเอว
เสนหนึ่งใหเจา"
12 แตชายคนนั้นเรียนโยอาบวา
"ถึงมือของขาพเจ าอุ มเงินพัน
เหรียญอยู ขาพเจาจะไมย่ืนมือ
ออกทําแกราชบุตรของกษัตริย
เพราะว าหู ของพวกเราได ยิ น
พระบัญชาของกษัตริยที่ตรัสสั่ ง
ท านและอาบี ชั ยกั บอิ ททั ยว า
`ขอจงป องกั นอั บซาโลมชาย
หนุมนั้น'
13 มิฉะนั้นขาพเจากระทําความ
ผิดตอชีวิตของตนเอง เพราะไม
มีอะไรจะปดบังใหพนกษัตริย
ได แลวตัวทานเองก็คงใสโทษ
ขาพเจาดวย"

14 โยอาบจึงวา "เราไมควรเสีย
เวลากับเจาเชนนี้ " ทานก็หยิบ
หลาวสามอันแทงเขาไปที่หัวใจ
ของอับซาโลมขณะที่ ท านยังมี
ชีวิตอยูที่ในตนโอก
15 ทหารหนุมสิบคนที่ถือเครื่อง
รบของโยอาบ ก็ลอมอับซาโลม
ไว แลวประหารชีวิตทานเสีย
16 โยอาบก็เปาแตร และกอง
ทัพก็กลับจากการไลตามอิสรา-
เอล เพราะโยอาบยับย้ังเขาทั้ ง
หลายไว
17 เขาก็ยกศพอับซาโลมโยนลง
ไปในบอใหญซึ่ งอยู ในปา เอา
หิ นกองทั บไว เป นกองใหญ
มหึมา คนอิสราเอลทั้งสิ้นตางก็
หนีกลับไปเต็นทของตน
18 เมื่ ออับซาโลมยังมีชี วิตอยู
ไดตั้ งเสาไวเปนที่ระลึกที่หุบเขา
หลวง เพราะทานกลาววา "เรา
ไมมีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา"
ทานเรียกเสานั้นตามชื่อของตน
เขาเรียกกันวา ที่ ระลึกแหง
อับซาโลมจนทุกวันนี้

ดาวิดทรงเรียนรูเกี่ยวกับ
ความตายของอับซาโลม

19 อาหิมาอั สบุตรชายศาโดก
กลาววา "ขอใหขาพเจาว่ิงนําขาว
ไปทูลกษัตริยวา พระเยโฮวาห
ทรงชวยพระองคใหแกแคนศัตรู
ของพระองคแลว"
20 โยอาบก็ตอบเขาวา "ทาน

2 ซามูเอล 18

(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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อยานําขาวไปในวันนี้ เลย ทาน
จงนําขาวในวันอื่นเถิด แตวันนี้
ทานอยานําขาวเลย เพราะวา
โอรสของกษัตริยสิ้นชีพแลว"
21 โยอาบก็สั่งคูชีวา "จงนําขาว
ไปกราบทู ลกษัตริ ย ตามสิ่ งที่
ทานไดเห็น" คูชีก็กราบลงคํานับ
โยอาบแลวก็ว่ิงไป
22 อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกจึง
เรียนโยอาบอีกวา "จะอยางไรก็
ชางเถิด ขอใหขาพเจาว่ิงตามคูชี
ไปดวย" โยอาบตอบวา "ลูกเอย
เจาจะว่ิงไปทําไม ดวยวาเจาไม
มีขาวที่จะสงไป"
23 เขาตอบวา "จะอยางไรก็ชาง
เถิด ขาพเจาจะขอว่ิงไป" โยอาบ
จึงบอกเขาวา "ว่ิงไปเถอะ" และ
อาหิมาอัสก็ ว่ิงไปตามทางที่ราบ
ข้ึนหนาคูชีไป
24 ฝายดาวิดประทับอยูระหวาง
ประตูเมืองทั้งสอง มีทหารยาม
ข้ึ นไปอยู บนหลั งคาซุ มประตู
ที่ กําแพงเมือง เมื่ อเงยหนา
ข้ึนมองดู เห็นชายคนหนึ่งว่ิงมา
ลําพัง
25 ทหารยามคนนั้นก็รองกราบ
ทูลกษัตริย กษัตริยตรัสวา "ถา
เขามาลําพั งก็ คงคาบข าวมา"
ชายคนนั้นก็ว่ิงเขามาใกล
26 ทหารยามเห็ นชายอี กคน
หนึ่งว่ิงมา ทหารยามก็รองบอก
ไปที่นายประตูเมืองวา "ดูเถิด

มีชายอีกคนหนึ่งว่ิงมาแตลําพัง"
กษัตริยตรัสวา "เขาคงนําขาวมา
ดวย"
27 ทหารยามนั้ นกราบทู ลว า
"ขาพระองคคิดวา คนที่ ว่ิ งมา
กอนว่ิ งเหมือนอาหิมาอัสบุตร
ศาโดก" และกษัตริยตรัสวา
"เขาเปนคนดี เขามาดวยขาวดี"
28 แล วอาหิ ม าอั ส ร อ งทู ล
กษัตริยวา "ทุกสิ่งสงบแลว พะ
ยะคะ" เขาก็กราบกษัตริยซบ
หนาลงถึงพ้ืนดิน กราบทูลวา
"สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของพระองค พระองคได
ทรงมอบบรรดาผู ที่ ยกมือของ
เขาตอสู กับกษัตริยเจานายของ
ขาพระองคแลว"
29 กษัตริยตรัสถามวา "อับซา-
โลมชายหนุมนั้นเปนสุขอยูหรือ"
อาหิมาอัสทูลตอบวา "เมื่ อ
โยอาบใชใหผู รับใชของกษัตริย
คือผู รับใชของพระองคมานั้ น
ขาพระองค เห็นผู คนสับสนกัน
ใหญ แตไมทราบเหตุ"
30 กษัตริยตรัสวา "จงหลีกมา
ยืนตรงนี้" เขาจึงหลีกไปยืนนิ่ ง
อยู
31 ดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชี
กราบทูลวา "มีขาวดีถวายแด
กษัตริยเจานายของขาพระองค
เพราะในวันนี้พระเยโฮวาหทรง
ชวยพระองคใหแกแคนบรรดาผู

2 ซามูเอล 18

(24) 2 ซมอ 13:34; 2 พกษ 9:17
(27) 1 พกษ 1:42
(28) 2 ซมอ 16:12
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หนา 682
ที่ลุกข้ึนตอสูพระองค"
32 กษัตริยตรัสถามคูชีวา "อับ-
ซาโลมชายหนุ มนั้ นเปนสุขอยู
หรือ" คูชีทูลตอบวา "ขอใหศัตรู
ของกษัตริย เจานายของขาพระ
องคและบรรดาผูที่ลุกข้ึนกระทํา
อันตรายตอพระองคเปนเหมือน
ชายหนุมผูนั้นเถิด"

ดาวิดทรงเศราโศกมาก
33 กษัตริยทรงโทมนัสนัก เสด็จ
ข้ึนไปบนหองที่ อยู เหนือประตู
และกันแสง เมื่อเสด็จไปพระ
องคตรัสวา "โอ อับซาโลมบุตร
ของเรา บุตรของเรา อับซาโลม
บุตรของเราเอย เราอยากจะตาย
แทนเจา โอ อับซาโลมบุตรของ
เรา บุตรของเราเอย"

โยอาบติเตียนดาวิด

19เขาไปเรียนโยอาบวา "ดู
เถิด กษัตริยกันแสง

และไวทุกขเพ่ืออับซาโลม"
2 เพราะฉะนั้นชัยชนะในวันนั้นก็
กลายเปนการไวทุกขของประ-
ชาชนทั้ งหลาย เพราะในวันนั้น
ประชาชนไดยินวา กษัตริยทรง
โทมนัสเพราะพระราชบุตรของ
พระองค
3ในวันนั้นประชาชนไดแอบเขา
มาในเมืองอย างกั บคนหนี ศึก
แลวอายแอบเขามา
4กษัตริ ยทรงคลุ มพระพักตร
ของพระองค และกษัตริยกัน-

แสงเสียงดังวา "โอ อับซาโลม
บุตรของเราเอย โอ อับซาโลม
บุตรของเรา บุตรของเรา"
5 โยอาบก็ เข ามาในพระราชวัง
ทูลกษัตริยวา "วันนี้พระองคได
ทรงกระทําใหขาราชการทั้ งสิ้ น
ของพระองค ผู ซึ่ งวันนี้ ไดอา-
รักขาพระชนมของพระองค ทั้ง
ชี วิ ตของราชบุ ตรและราชธิ ดา
และชีวิตของบรรดามเหสี และ
ชี วิตของสนมทั้ งหลายของพระ
องคใหเขาไดรับความละอาย
6 เพราะวาพระองคทรงรักศัตรู
ของพระองค และทรงเกลียดชัง
สหายของพระองค เพราะในวัน
นี้พระองคไดกระทําใหประจักษ
แลววา พระองคไมไยดีตอนาย
ทหารและบรรดาขาราชการทั้ ง
หลาย ในวันนี้ขาพระองคทราบ
วา ถาในวันนี้อับซาโลมยังมีชีวิต
อยู และขาพระองคทั้ งหลายก็
ตายสิ้น พระองคก็จะพอพระทัย
7ฉะนั้น ขอพระองคทรงลุกข้ึน
ณ บัดนี้ขอเสด็จออกไปตรัสให
ถึงใจขาราชการทั้งหลาย เพราะ
ข าพระองค ได ปฏิญาณในพระ
นามพระเยโฮวาหวา ถาพระองค
ไม เสด็จจะไมมีชายสักคนหนึ่ ง
อยูกับพระองคในคืนนี้ เร่ืองนี้
จะรายแรงย่ิงกวาเหตุรายอื่ นๆ
ทั้ งสิ้นซึ่ งบังเกิดแกพระองคตั้ ง
แตยังทรงพระเยาวจนบัดนี้"

2 ซามูเอล 18, 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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8กษัตริยก็ทรงลุกข้ึนประทับที่
ประตูเมือง เขาไปบอกประชา
ชนทั้งหลายวา "ดูเถิด กษัตริย
ประทับอยูที่ประตูเมือง" ประ-
ชาชนทั้ งหลายก็มาเฝากษัตริย
ฝายอิสราเอลนั้ นตางคนตางก็
หนีไปยังเต็นทของตนหมดแลว

ดาวิดเสด็จกลับไป
ยังกรุงเยรูซาเล็ม

9ประชาชนทั้ งสิ้ นก็หมางใจกัน
ไปทั่วอิสราเอลทุกตระกูล กลาว
วา "กษัตริยเคยทรงชวยเราให
พนจากมือศัตรูของเราและทรง
ชวยเราใหพนจากมือคนฟลิส-
เตีย บัดนี้พระองคทรงหนี
อับซาโลมออกจากแผนดิน
10 แตอับซาโลมผู ที่ เราเจิมตั้ ง
ไวเหนือเรานั้นก็สิ้นชีวิตเสียแลว
ในสงคราม ฉะนั้นบัดนี้ ทําไม
เจาไมพูดอะไรบางเลยในเรื่องที่
จะเชิญกษัตริยใหเสด็จกลับ"
11 กษัตริยดาวิดทรงใชคนไปหา
ศาโดกและอาบี ยาธาร ปุ โรหิ ต
รับสั่ งวา "ขอบอกพวกผู ใหญ
ของคนยูดาหวา `ทําไมทานทั้ ง
หลายจึงเปนคนสุดทายที่จะเชิญ
กษัตริยกลับพระราชวังของพระ
องค เมื่อถอยคําเหลานี้มาจาก
อิสราเอลทั้ งหลายถึงกษัตริยคือ
ถึงราชวงศของพระองค
12 ทานทั้ งหลายเปนญาติของ
เรา เปนกระดูกและเนื้ อหนัง

ของเรา ทําไมทานจึงจะเปนคน
สุดทายที่จะเชิญกษัตริยกลับ'
13 และจงบอกอามาสาวา `ทาน
มิ ได เปนกระดู กและเนื้ อหนั ง
ของเราหรือ ถาทานมิไดเปนผู
บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบ
สืบตอไป ขอพระเจาทรงลงโทษ
เรา และใหหนักย่ิงกวานั้นอีก'"
14พระองคก็ไดชักจูงจิตใจของ
บรรดาคนยูดาหดังกับเปนจิตใจ
ของชายคนเดียว พวกเขาจึงสง
คนไปทูลกษัตริยวา "ขอพระ
องคเสด็จกลับพรอมกับบรรดา
ขาราชการทั้งหมดดวย"
15 กษัตริยก็ เสด็จกลับและมา
ยังแมน้ําจอรแดน และยูดาหก็
พากันมาที่ กิลกาลเพ่ือรับเสด็จ
กษัตริยและนํากษัตริยเสด็จขาม
แมน้ําจอรแดน
16 ชิเมอี บุตรชายเก-รา คน
เบนยามิน ผูมาจากบาฮูริม รีบ
ลงมาพรอมกับคนยูดาหเพ่ือจะ
รับเสด็จกษัตริยดาวิด
17 มีคนจากตระกูลเบนยามิน
พรอมกับทานหนึ่ งพันคน และ
ศิบามหาดเล็ กในราชวงศของ
ซาอูล พรอมกับบุตรชายสิบหา
คนกับคนใชอีกย่ีสิบคน ก็รีบมา
ยังแมน้ําจอรแดนตอพระพักตร
กษัตริย
18 เขาทั้งหลายไดขามทาขามไป
รับราชวงศของกษัตริย และคอย

2 ซามูเอล 19

(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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ปฏิบัติใหชอบพระทัย ชิเมอี
บุตรชายเก-รา ไดกราบลงตอ
พระพักตรกษัตริ ย ขณะที่ พระ
องคเสด็จขามแมน้ําจอรแดน
19 กราบทูลกษัตริยวา "ขอเจา
นายของขาพระองคอยาทรงถือ
โทษความชั่วชาขาพระองค และ
ทรงจดจําความผิดที่ ผู รับใชของ
พระองคไดกระทํา ในวันที่
กษัตริยเจานายของขาพระองค
สละกรุงเยรูซาเล็ม ขอกษัตริย
อยาทรงจดจําไวในพระทัย
20 ดวยผู รับใชของพระองคได
ทราบแลววา ไดกระทําบาป
เพราะฉะนั้น ดูเถิด ในวันนี้
ขาพระองคไดมาเปนคนแรกใน
วงศวานโยเซฟที่ ลงมารับเสด็จ
กษัตริยเจานายของขาพระองค"
21 อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาห
จึงตอบวา "ที่ ชิเมอีกระทําเชน
นี้ ไมควรจะถึ งที่ ตายดอกหรือ
เพราะเขาไดดาผู ที่ เจิมตั้ งของ
พระเยโฮวาห"
22 แตดาวิดตรัสวา "บุตรทั้ ง
สองของนางเศรุยาหเอย เรามี
ธุระอะไรกับทาน ซึ่งในวันนี้ทาน
จะมาเปนปฏิปกษกับเรา ในวัน
นี้ น ะควรที่ จะให ใครมี โทษถึ ง
ตายในอิสราเอลหรือ ในวันนี้
เราไมทราบดอกหรือวา เราเปน
กษัตริยครอบครองอิสราเอล"
23 และกษัตริยตรัสกับชิเมอีวา

"เจาจะไมถึงตาย" แลวกษัตริยก็
ประทานคําปฏิญาณแกเขา
24 เมฟโบเชท โอรสซาอูลก็ลง
มารับเสด็จกษัตริย โดยมิไดแตง
เทาหรือขลิบเครา หรือซักเสื้อ
ผ าของตนตั้ งแต วันที่ กษัตริ ย
เสด็จจากไปจนวันที่ เสด็จกลับ
มาโดยสันติภาพ
25 อยู มาเมื่ อเมฟโบเชทมายัง
กรุงเยรูซาเล็มเพ่ื อจะรับเสด็จ
กษัตริย กษัตริยตรัสถามวา
"เมฟโบเชท ทําไมทานมิไดไป
กับเรา"
26 ทานทูลตอบวา "โอ ขาแต
กษัตริยเจานายของขาพระองค
มหาดเล็กของขาพระองคหลอก
ลวงขาพระองค เพราะผู รับใช
ของพระองคบอกเขาวา `ขาจะ
ผูกอานลาตัวหนึ่ งเพ่ือขาจะไดข่ี
ไปตามเสด็จกษัตริย' เพราะวา
ผูรับใชของพระองคเปนงอย
27 เขากลั บไปทู ลกษัตริ ย เจ า
นายของขาพระองคใสรายผู รับ
ใชของพระองค แตกษัตริยเจา
นายของขาพระองค เหมือนทูต
สวรรค องค หนึ่ งของพระเจ า
เมื่ อพระองคทรงเห็นสมควรจะ
กระทําประการใด ก็ขอทรง
กระทําเถิด พะยะคะ
28 เพราะว าวงศ วานราชบิ ดา
ของขาพระองคทั้ งสิ้ นก็สมควร
ถึงตายตอพระพักตรกษัตริยเจา

2 ซามูเอล 19

(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
ก็ ทรงแต งตั้ งผู รั บใช ของพระ
องค ไว ในหมู ผู ที่ รั บประทาน
รวมโตะเสวยของพระองค ขา
พระองคจะมีสิทธิประการใดเลา
ที่จะรองทูลอีกตอกษัตริย"
29 กษัตริ ย จึ งตรั สกั บท านว า
"ทานจะพูดเรื่ องธุรกิจของทาน
ตอไปทําไม เราตัดสินใจวา ทาน
กับศิบาจงแบงที่ดินกัน"
30 เมฟโบเชทกราบทูลกษัตริย
วา "เมื่อกษัตริยเจานายของขา
พระองคไดเสด็จกลับสูพระราช
สํานักโดยสันติภาพเชนนี้แลว ก็
ใหศิบารับไปหมดเถิด พะยะ
คะ"
31 ฝายบารซิลลัย ชาวกิเลอาด
ไดลงมาจากโรเกลิม และไปกับ
กษัตริยขามแมน้ําจอรแดน เพ่ือ
สงพระองคขามแมน้ําจอรแดน
ไป
32 บารซิ ลลั ยเป นคนชรามาก
แลว อายุแปดสิบป ทานไดนํา
เสบียงอาหารมาถวายกษัตริ ย
ขณะพระองคประทับที่ มาหะ-
นาอิม เพราะทานเปนคนมั่ งมี
มาก
33 กษัตริยจึงตรัสกับบารซิลลัย
วา "ขามมาอยูกับเราเสียเถิด
เราจะชุบเลี้ยงทานใหอยู กับเรา
ที่กรุงเยรูซาเล็ม"
34 แตบารซิลลัยทูลกษัตริยว า

"ขาพระองคจะอยูตอไปไดอีกกี่
ป ที่ ขาพระองคจะไปอยูกับ
กษัตริยที่กรุงเยรูซาเล็ม
35 วันนี้ ข าพระองคมีอายุแปด
สิบปแลว ขาพระองคจะสังเกต
วาอะไรเปนที่พอใจและไมพอใจ
ไดหรือ ผู รับใชของพระองคจะ
ลิ้มรสอรอยของสิ่ งที่กินและดื่ม
ไดหรือ ขาพระองคจะฟงเสียง
ชายหญิงรองเพลงไดหรือ ทําไม
จะให ผู รับใชของพระองค เปน
ภาระเพ่ิมแกกษัตริยเจานายของ
ขาพระองคอีกเลา
36 ผู รับใชของพระองคจะตาม
เสด็จกษัตริยขามแมน้ําจอรแดน
ไปหนอยเทานั้น ไฉนกษัตริยจะ
พระราชทานรางวัลเชนนี้เลา
37 ขอให ผู รับใชของพระองค
กลับเพ่ื อไปตายที่ ในเมืองของ
ขาพระองค และถูกฝงขางๆที่
ฝ งศพของบิ ดามารดาของข า
พระองค ดูเถิด ขอทรงโปรดให
คิมฮามผู รับใชของพระองคตาม
เสด็จกษัตริยเจานายของขาพระ
องคไป พระองคจะโปรดเขา
ประการใด ก็แลวแตทรงเห็น
ควร"
38 กษัตริยตรัสตอบวา "คิมฮาม
จงขามไปกับเรา เราจะกระ-
ทําคุณแกเขาตามที่ทานเห็นควร
สิ่ งใดที่ ท านปรารถนาให เรา
กระทําแกทาน เรายินดีกระทํา

2 ซามูเอล 19

(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"
39 แลวประชาชนทั้ งสิ้ นก็ข าม
แมน้ําจอรแดน เมื่ อกษัตริย
เสด็จขามไปแลวกษัตริยทรงจุบ
บารซิลลัย และทรงอวยพระพร
แกทาน ทานก็กลับไปยังบาน
ชองของตน
40 กษัตริ ย เสด็จไปยั งกิลกาล
และคิมฮามก็ขามตามเสด็จไป
ดวย ประชาชนยูดาหทั้งหมดกับ
ประชาชนอิสราเอลครึ่ งหนึ่ งได
นํากษัตริยขามมา

การแตกราวกันระหวาง
คนอิสราเอลกับคนยูดาห

41 แลวดูเถิด คนอิสราเอลทั้ ง
หมดมาเฝากษัตริย กราบทูล
กษัตริยวา "ไฉนคนยูดาหพ่ีนอง
ของเราจึงไดลักพาพระองคไป
เสีย พากษัตริยและราชวงศขาม
แมน้ําจอรแดนไป พรอมกับ
บรรดาคนของดาวิดดวย"
42 ประชาชนยู ดาห ทั้ งสิ้ นจึ ง
ตอบประชาชนอิ สรา เอลว า
"เพราะกษัตริยเปนญาติสนิทกับ
เราทานทั้ งหลาย จะโกรธดวย
เร่ืองนี้ทําไมเลา เราไดอยู กิน
สิ้ นเปลื องพระราชทรัพย ของ
กษัตริยหรือ พระองคไดให
รางวัลอะไรแกเราหรือ"
43 คนอิสราเอลก็ตอบคนยูดาห
วา "เรามีสวนในกษัตริยสิบสวน
และในดาวิดเราก็มีสิทธิมากกวา

ทาน ทําไมทานจึงดูถูกเราเชนนี้
เลา เราไมไดเปนพวกแรกที่พูด
เร่ื องการนํากษัตริ ย กลั บดอก
หรือ" แตถอยคําของคนยูดาห
รุนแรงกว าถอยคําของคนอิส-
ราเอล

การกบฏของเชบา

20เผอิญที่นั่นมีคนอันธ-
พาลอยูคนหนึ่ งชื่อเช-

บาบุตรชายบิครี คนเบนยามิน
เขาไดเปาแตรข้ึนกลาววา "เรา
ไมมีสวนในดาวิด เราไมมีมรดก
ในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอล
เอย ใหตางคนตางกลับไปเต็นท
ของตนเถิด"
2ดั งนั้ นพวกคนอิ สราเอลทั้ ง
หมดจึงถอนตัวจากดาวิด และ
ไปตามเชบาบุตรชายบิครี แต
พวกคนยูดาหไดติดตามกษัตริย
ของเขาอย างมั่ นคงจากแมน้ํา
จอรแดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม
3ดาวิดเสด็จกลับพระราชวังที่
กรุงเยรูซาเล็ม กษัตริยก็ รับสั่ ง
ใหนํานางสนมทั้ งสิบคนที่ พระ
องคทรงละไวใหเฝาพระราชวัง
นั้ นไปรวมกั กอยู ในบ านหลั ง
หนึ่ง ทรงชุบเลี้ยงไวแตมิไดทรง
สมสูอยูดวย นางเหลานั้นก็ตอง
ถูกกักใหมีชี วิตอยูอยางแมมาย
จนวันตาย

โยอาบฆาอามาสา
4กษัตริยตรัสสั่งอามาสาวา "จง

2 ซามูเอล 19, 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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ระดมพลยูดาหใหมาพรอมกันที่
นี่ ภายในสามวัน ตัวทานจงมา
ดวย"
5อามาสาก็ออกไประดมคนยู-
ดาห แตเขาก็ทํางานลาชาเกิน
กําหนดที่พระองครับสั่งไว
6ดาวิดตรัสกับอาบีชัยวา "บัดนี้
เชบาบุตรบิครีจะทําอันตรายแก
เราย่ิงกวาอับซาโลม จงนําขา
ราชการทหารของเจ านายของ
ทานไปติดตาม เกรงวาเขาจะหา
เมืองที่มีปอมไดและหนีพนเรา"
7มีคนของโยอาบตามเขาไปและ
คนเคเรธี กับคนเปเลท กับ
ทหารที่แข็งกลาทั้งหมด และเขา
ทั้งหลายยกออกไปจากกรุงเยรู-
ซาเล็มเพ่ือไลตามเชบาบุตรชาย
บิครี
8 เมื่ อเขาทั้ งหลายมาถึ งศิ ลา
ใหญที่อยูในเมืองกิเบโอน อา-
มาสาก็ มาพบกับเขาทั้ งหลาย
ฝายโยอาบสวมเครื่ องแตงกาย
ทหารมี เข็มขัดติดดาบที่ อยู ใน
ฝกคาดอยูที่ บ้ันเอว เมื่ อทาน
เดินไปดาบก็ตกลง
9 โยอาบจึงถามอามาสาวา "พ่ี
ชายเอย สบายดีหรือ" และ
โยอาบก็เอามือขวาจับเคราอา-
มาสาจะจุบเขา
10 แตอามาสาไมไดสังเกตเห็น
ดาบซึ่งอยูในมือของโยอาบ โย-
อาบจึงเอาดาบแทงทองอามาสา

ไสทะลักถึงดิน ไมตองแทงครั้ง
ที่สอง เขาก็ตายเสียแลว แลว
โยอาบกับอาบีชัยนองชายก็ไล
ตามเชบาบุตรชายบิครีไป
11 ทหารหนุ มคนหนึ่ งของโย-
อาบมายืนอยูใกลอามาสาพูดวา
"ผู ใดเห็นชอบฝายโยอาบและผู
ใดอยูฝายดาวิดใหผูนั้นติดตาม
โยอาบไป"
12 อามาสาก็นอนเกลือกโลหิต
ของตัวอยูที่ ในทางหลวง เมื่ อ
ชายคนนั้นเห็นประชาชนทั้ งสิ้ น
มาหยุดอยู เขาก็นําศพอามาสา
จากทางหลวงไปทิ้งในทุงนาและ
เอาเสื้อผาปดไว เพราะเขาเห็น
วาเมื่อใครมาก็เขาไปหยุดอยู
การกบฏของเชบาพายแพ

13 เมื่อเอาศพอามาสาออกจาก
ทางหลวงแลว ประชาชนทั้งปวง
ก็ตามโยอาบเพ่ื อติดตามเชบา
บุตรชายบิครี
14 เชบาก็ผานคนอิสราเอลทุก
ตระกู ลไปจนถึ งตําบลอาเบล
และเมืองเบธมาอาคาห และ
บรรดาคนบีไรต คนเหลานั้ น
ก็มารวมกันและติดตามเขาไป
ดวย
15 พวกเขาก็มาถึงและลอมเขา
ไวในตําบลอาเบล แขวงเมือง
เบธมาอาคาห เขาทําเชิงเทินข้ึน
ที่ ริมกําแพงเมือง ประชาชนทั้ง
หลายที่ อยู กั บโยอาบก็ทะลวง

2 ซามูเอล 20

(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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กําแพงเพ่ือจะใหพัง
16 มี หญิ งฉลาดคนหนึ่ งร อง
ออกมาจากในเมืองวา "ขอฟง
หนอย ขอฟงหนอย ขอบอกโย-
อาบใหมาที่นี่ ฉันอยากจะพูด
ดวย"
17 โยอาบก็ เขามาใกลหญิงนั้ น
นางนั้นก็พูดวา "ทานคือโยอาบ
หรือ" เขาตอบวา "ใชแลว" นาง
จึงเรียนทานวา "ขอทานฟงถอย
คําของสาวใชของทานสักหนอย"
ทานก็ตอบวา "ฉันกําลังฟงอยู
แลว"
18 นางก็พูดวา "สมัยโบราณเขา
พูดกันวา `ใหเขาขอคําปรึกษาที่
อาเบลเถิด' แลวเขาก็ตกลงกัน
ได
19 ฉันเปนคนหนึ่งที่ รักสงบและ
สัตยซื่อในอิสราเอล ทานหาชอง
ที่ จะทําลายเมือง อันเปนเมือง
แมในอิสราเอล ทําไมทานจึง
จะกลืนมรดกของพระเยโฮวาห
เสีย"
20 โยอาบจึงตอบวา "ซึ่ งฉันจะ
กลืนหรือทําลายนั้น ขอใหหาง
ไกลจากฉัน ขอใหหางไกลที
เดียว
21 เร่ืองนี้ไมเปนความจริง แต
มีชายคนหนึ่ งจากแดนเทือกเขา
เอฟราอิมชื่อเชบาบุตรบิครี ได
ยกมือของเขาข้ึ นตอสู กษัตริย
คือตอสูดาวิด จงมอบเขามาแต

คนเดียว ฉันจะถอยทัพกลับจาก
เมืองนี้" หญิงนั้นจึงตอบโยอาบ
วา "ดูเถิด เราจะโยนศีรษะของ
เขาขามกําแพงมาใหทาน"
22 แลวหญิงนั้ นก็ ไปหาประชา
ชนทั้ งปวงด วยปญญาของนาง
เขาทั้ งหลายไดตัดศีรษะของเช-
บาบุตรชายบิครี โยนออกมาให
โยอาบ โยอาบก็เปาแตร พวก
เขาจึงถอนตัวจากนครนั้ นกลับ
ไปยังเต็นทของตนทุกคน โย-
อาบก็กลับไปเฝากษัตริยที่ กรุง
เยรูซาเล็ม
23 โยอาบเป นผู บั งคั บบัญชา
กองทัพทั้งหมดในอิสราเอลและ
เบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดาเปน
ผูบังคับบัญชากองคนเคเรธีและ
คนเปเลท
24 และอาโดรัมดูแลคนงานโย-
ธา เยโฮชาฟทบุตรชายอาหิลูด
เปนเจากรมสารบรรณ
25 เชวาเปนราชเลขา ศาโดกกับ
อาบียาธารเปนปุโรหิต
26 อิราคนยาอีรเปนประมุขของ
ดาวิดดวย
การกันดารอาหารระยะเวลา

สามปเพราะเหตุซาอูล
ฆาคนกิเบโอน

21ในสมัยของดาวิดมีการ
กันดารอาหารอยู สามป

ปแลวปเลา และดาวิดทรงอธิษ-
ฐานออนวอนตอพระเยโฮวาห

2 ซามูเอล 20, 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
ซาอูลและวงศวานกระหายโลหิต
ของเขา เพราะเขาฆาคนกิเบ-
โอน"
2กษัตริย จึงทรงเรียกคนกิ เบ-
โอนมาตรัสแกเขา (ฝายคนกิ-
เบโอนนั้นไมใชประชาชนอิสรา-
เอล แตเปนคนอาโมไรตที่ ยัง
เหลืออยู ประชาชนอิสราเอลได
ปฏิญาณไวแก เขาทั้ งหลายแลว
แตซาอูลก็ทรงหาชองที่ จะสัง-
หารเขาทั้ งหลายเสีย เพราะ
ความรอนใจที่ เห็นแกคนอิสรา-
เอลและคนยูดาห)
3ดาวิดตรัสถามคนกิ เบโอนวา
"เราจะกระทําอะไรใหแกพวก
ทานได เราจะทําอยางไรจึงจะ
ลบมลทินบาปเสียได เพ่ือพวก
ทานจะไดอวยพรแกมรดกของ
พระเยโฮวาหได"
4คนกิ เบโอนทูลตอบพระองค
วา "พวกขาพระองคจะไมรับเงิน
หรือทองจากซาอูลและวงศวาน
ของทานนั้น ทั้งพวกขาพระองค
ไม จําเปนใหพระองคประหาร
ชี วิ ตอิ สราเอลคนหนึ่ งคนใด"
พระองคจึงตรัสวา "แลวพวก
ท านจะให เรากระทําอะไรแก
ทานเลา"
5 เขากราบทูลกษัตริยวา "ชายผู
ที่ เผาผลาญพวกขาพระองคและ
วางแผนการทําลายพวกขาพระ

องคเพ่ือมิใหพวกขาพระองคมี
ที่อยูในเขตแดนอิสราเอล
6ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ ดคน
ของทานใหแกพวกขาพระองค
เพ่ือพวกขาพระองคจะไดแขวน
เขาเสียตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาหที่กิเบอาหแหงซาอูลผูเลือก
สรรของพระเยโฮวาห" และ
กษัตริยตรัสวา "เราจะจัดเขามา
ให"
7แตกษัตริยทรงไวชีวิตเมฟโบ-
เชท บุตรชายของโยนาธาน ราช
โอรสของซาอูล ดวยเหตุคําปฏิ-
ญาณระหวางทั้ งสองที่กระทําใน
พระนามพระเยโฮวาห คือระ-
หวางดาวิดกับโยนาธานราชโอ-
รสของซาอูล
8 แต กษั ตริ ย นํา เอาบุ ตรชาย
สองคนของนางริสปาหบุตรสาว
ของอัยยาหซึ่ งบังเกิดกับซาอูล
ชื่ ออารโมนีกับเมฟโบเชท กับ
บุ ตรชายห าคนของมี คาลราช
ธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางมีกับ
อาดรีเอลบุตรชายบารซิลลัยชาว
เมโหลาห
9พระองคทรงมอบคนเหล านี้
ไวในมือของคนกิเบโอน เขาทั้ง
หลายจึ งแขวนคอทั้ งเจ็ดไวบน
ภูเขาตอพระพักตรพระเยโฮวาห
และทั้ งเจ็ดคนก็ พินาศไปดวย
กัน เขาถูกฆาตายในสมัยฤดู
เกี่ยวขาว ในวันตน คือวันแรก

2 ซามูเอล 21

(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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ของการเกี่ยวขาวบารเลย
10 แลวนางริสปาหบุตรสาวของ
อัยยาหก็เอาผากระสอบปูไวบน
กอนหินสําหรับตนเอง ตั้ งแต
ตนฤดู เกี่ ยวจนฝนจากทองฟ า
ตกบนเขาทั้งหลาย กลางวันนาง
ก็ไมยอมใหนกมาเกาะ หรือ
กลางคืนก็ไมใหสัตวปาทุงมา
11 มีคนกราบทูลดาวิดวา นาง
ริสปาหบุตรสาวของอัยยาหนาง
สนมของซาอูลกระทําอยางไร
12 ดาวิดก็ เสด็ จไปนําอั ฐิ ของ
ซาอูลและอั ฐิของโยนาธานราช
โอรสมาจากคนเมืองยาเบชกิ-
เลอาด ผูที่ ลักลอบเอาไปจาก
ถนนเมืองเบธชาน ที่คนฟลิส-
เตียไดแขวนพระองคทั้ งสองไว
ในเมื่อคนฟลิสเตียประหารซา-
อูลบนเขากิลโบอา
13พระองคทรงนําอัฐิของซาอูล
และอั ฐิของโยนาธานราชโอรส
ข้ึนมาจากที่นั่ น และรวบรวม
กระดู กของผู ที่ ถู กแขวนไว
ใหตายนั้น
14 และเขาก็ ฝ งอั ฐิ ของซาอู ล
และของโยนาธานราชโอรสไวใน
แผนดินของเบนยามินในเมือง
เศลาในอุโมงคของคีชบิดาของ
พระองค เขาทั้ งหลายก็กระทํา
ตามทุกอยางที่กษัตริยทรงสั่งไว
ครั้นตอมาพระเจาก็ทรงสดับฟง
คําอธิษฐานเพื่อแผนดินนั้น

15 คนฟลิ สเตี ยไดทําสงคราม
กับคนอิสราเอลอีก ดาวิดก็ลง
ไปพร อมกับบรรดาข าราชการ
ของพระองค และไดสูรบกับคน
ฟลิสเตีย และดาวิดก็ทรงออน
เพลีย
16 อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ่ง
ของคนยักษ ถือหอกทองสัม-
ฤทธิ์หนักสามรอยเชเขล มีดาบ
ใหมคาดเอว คิดจะสังหารดาวิด
เสีย
17 แตอาบีชัยบุตรชายนางเศรุ-
ยาหเขามาชวยพระองคไว และ
สู รบกับคนฟลิสเตียคนนั้ นฆ า
เขาเสีย แลวบรรดาประชาชน
ของดาวิดก็ปฏิญาณตอพระองค
วา "ขอพระองคอยาเสด็จไปทํา
ศึกพรอมกับพวกขาพระองคทั้ง
หลายอีกตอไปเลย เกรงวาพระ
องคจะดับประทีปของอิสราเอล
เสีย"
18 อยูมาภายหลังนี้ มีการรบ
กับคนฟลิสเตียอีกที่ เมืองโกบ
คราวนั้นสิบเบคัยคนหุชาหไดฆา
สัฟบุตรชายคนหนึ่งของคนยักษ
19 และมีการรบกับคนฟลิสเตีย
ที่ เมืองโกบอีก เอลฮานันบุตร
ชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเล-
เฮมไดฆานองชายโกลิอัทชาวกัท
ผูมีหอกที่มีดามโตเทาไมกระ-
พ่ันทอผา
20 มี การรบกันอี กที่ เมื องกั ท
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อันเปนเมืองที่มีชายคนหนึ่ งรูป
รางใหญโต มีนิ้ วมือขางละหก
นิ้ ว และนิ้ วเทาขางละหกนิ้ ว
รวมกันย่ีสิบสี่นิ้ ว เขาก็บังเกิด
แกคนยักษนั้นดวย
21 เมื่อเขาทาทายอิสราเอล โย-
นาธานบุตรชายของชิเมอีเชษฐา
ของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย
22 คนทั้ งสี่นี้ บังเกิดแกคนยักษ
ในเมืองกัท เขาทั้งหลายลมตาย
ดวยพระหัตถของดาวิด และ
ดวยมือของขาราชการของพระ
องค

ดาวิดแตงบทเพลง
แหงการชวยใหรอดพน

22ในวันที่ พระเยโฮวาห
ทรงช วยดาวิ ดให พ น

จากมือของศัตรูทั้ งสิ้ นของพระ
องคทาน และใหพนจากพระ
หัตถของซาอูล ดาวิดก็ถวาย
ถ อยคําของเพลงบทนี้ แดพระ
เยโฮวาห
2พระองคทานตรัสวา "พระเย-
โฮวาหทรงเปนศิลา ปอมปรา-
การ และผู ชวยใหรอดพนของ
ขาพเจา
3 เป นพระเจ าซึ่ งทรงเปนศิลา
ของขาพเจา ขาพเจาจะวางใจใน
พระองค พระองคเปนโลและ
เปนเขาแหงความรอดของขาพ-
เจา เปนที่กําบังเขมแข็งและเปน
ที่ ลี้ ภัยของขาพเจา องคพระผู

ชวยของขาพระองคเจาขา พระ
องคทรงชวยขาพระองคใหรอด
จากความทารุณ
4ขาพเจารองทูลตอพระเยโฮ-
วาห ผูทรงสมควรแกการสรร-
เสริญ และขาพเจาจะไดรับการ
ชวยใหพนจากศัตรูของขาพเจา
5 เมื่ อคลื่ นแห งความตายลอม
ขาพเจา กระแสแหงคนอธรรม
ที่ทวมทับขาพเจาทําใหขาพเจา
กลัว
6ความเศร าโศกแห งนรกอยู
รอบตัวขาพเจา บวงแหงความ
ตายขัดขวางขาพเจา
7ในยามทุกขใจขาพเจารองทูล
ตอพระเยโฮวาห ขาพเจารองทูล
ตอพระเจาของขาพเจา พระองค
ทรงสดับเสียงของข าพเจ าจาก
พระวิหารของพระองค และ
เสียงรองของขาพเจามาถึงพระ
กรรณของพระองค
8แลวแผนดินโลกก็สั่นสะเทือน
และโคลงเคลง รากฐานของฟา
สวรรค ก็ หว่ั นไหวและสั่ นสะ-
เทือน เพราะพระองคทรงกริ้ว
9ควันออกไปตามชองพระนา-
สิกของพระองคและเพลิงผลาญ
ออกมาจากพระโอษฐ ของพระ
องค ถานก็ติดเปลวไฟนั้น
10 พระองคทรงโนมฟาสวรรค
ลงดวย และเสด็จลงมา ความ
มืดทึบอยู ใตพระบาทของพระ
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องค
11 พระองคทรงเครูบตนหนึ่ ง
และทรงเหาะไป เออ เห็นพระ
องคเสด็จโดยปกของลม
12พระองคทรงกระทําความมืด
เปนพลับพลาอยู รอบพระองค
ที่ รวบรวมบรรดาน้ําและเมฆทึบ
แหงฟา
13 ถานลุกเปนเพลิงจากความ
สุกใสขางหนาพระองค
14 พระเยโฮวาหทรงคะนองกึก
กองจากฟาสวรรค และองคผูสูง
สุดก็เปลงพระสุรเสียงของพระ
องค
15 และพระองค ทรงใช ลู กธนู
ของพระองคออกมา ทําใหเขา
กระจายไป พระองคทรงปลอย
ฟาแลบและทําใหเขาโกลาหล
16 แลวก็เห็นทองธาร รากฐาน
ของพิภพก็ปรากฏแจงตามการ
ขนาบของพระเยโฮวาห ตามที่
ลมพวยพุ งจากชองพระนาสิ ก
ของพระองค
17 พระองคทรงเอื้ อมมาจากที่
สูงทรงจับขาพเจา พระองคทรง
ดึ งข าพเจ าออกมาจากน้ํ ามาก
หลาย
18 พระองคทรงชวยขาพเจาให
รอดพนจากศัตรูที่ เขมแข็งของ
ขาพเจา จากบรรดาผูที่ เกลียด
ชังขาพเจา เพราะเขามีกําลังมาก
กวาขาพเจา

19 เขาขัดขวางขาพเจาในวันที่
ขาพเจาประสบหายนะ แตพระ
เยโฮวาหทรงเปนที่ พักพิงของ
ขาพเจา
20 พระองคทรงนําขาพเจาออก
มายังที่ กวางใหญดวย พระ
องคทรงชวยขาพเจาใหรอดพน
เพราะพระองค ทรงยิ นดี ใน
ขาพเจา
21 พระเยโฮวาห ทรงประทาน
รางวั ลแก ข าพเจ าตามความ
ชอบธรรมของขาพเจา พระองค
ทรงตอบแทนขาพเจาตามความ
สะอาดแหงมือของขาพเจา
22 เพราะขาพเจารักษาบรรดา
พระมรรคาของพระเยโฮวาห
และไมไดพรากจากพระเจาของ
ขาพเจาอยางชั่วราย
23 เพราะคําตัดสิ นทั้ งสิ้ นของ
พระองคอยูตอหนาขาพเจา และ
ข าพเจ ามิ ไดหั นจากกฎเกณฑ
ของพระองค
24 ตอพระพักตรพระองคขาพ-
เจาไรตําหนิ และขาพเจารักษา
ตัวไวใหพนจากความชั่วชาของ
ขาพเจา
25 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ทรงตอบแทนขาพเจาตามความ
ชอบธรรมของขาพเจา ตาม
ความสะอาดของขาพเจาในสาย
พระเนตรของพระองค
26 พระองค ทรงสําแดงความ
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เมตตาตอผู ที่ เต็มไปดวยความ
เมตตา พระองคทรงสําแดง
พระองคไรตําหนิตอผูที่ ไรตํา-
หนิ
27พระองคทรงสําแดงพระองค
บริสุทธิ์ ตอผูที่ บริสุทธิ์ พระ
องค ทรงสําแดงพระองค เป น
ปฏิปกษตอผูที่คดโกง
28พระองคทรงชวยประชาชนที่
ลําบากใหรอดพน แตพระองค
ทอดพระเนตรผูที่ยโสเพ่ือนําเขา
ใหต่ําลง
29 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงเปนประทีปของขาพระ
องค พระเยโฮวาหจะทรงกระ-
ทําใหความมืดของขาพเจาสวาง
30 พะยะคะ ขาพระองคตะลุย
กองทัพไดโดยพระองค โดยพระ
เจาของขาพเจา ขาพเจากระโดด
ขามกําแพงได
31 ฝายพระเจา พระมรรคาของ
พระองคบริสุทธิ์หมดจด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห พิสู จน
แลว พระองคทรงเปนดั้ งของ
บรรดาผูที่วางใจในพระองค
32 เพราะผู ใดเปนพระเจานอก
จากพระเยโฮวาห และผู ใดเลา
เปนศิลานอกจากพระเจาของเรา
33 พระเจ าทรงเป นป อมเข ม
แข็งของขาพเจา และพระองค
ทรงทําใหทางของขาพเจาสม-
บูรณ

34 พระองคทรงกระทําให เท า
ของข าพเจ าเหมื อนอย างตี น
กวางตัวเมีย และทรงวางขาพ-
เจาไวบนที่สูงของขาพเจา
35 พระองค ทรงหั ดมื อของ
ขาพเจาใหทําสงคราม แขนของ
ขาพเจาจึงโกงคันธนู เหล็กกลา
ได
36 พระองค ประทานโล แห ง
ความรอดของพระองค ให ข า
พระองค และซึ่ งพระองคทรง
น อมพระทั ยลงก็กระทําให ข า
พระองคเปนใหญข้ึน
37 พระองค ประทานที่ กว าง
ขวางสําหรับเทาของขาพระองค
เทาของขาพระองคจึงไมพลาด
38 ขาพระองคไลตามศัตรูของ
ขาพระองคและไดทําลายเขาเสีย
และไมหั นกลั บจนกว าเขาถู ก
ผลาญเสียสิ้น
39 ขาพระองคผลาญเขา ขา
พระองคแทงเขาทะลุ เขาจึงไม
สามารถลุ กข้ึ นอีกไดพ ะย ะค ะ
เขาลมลงใตเทาของขาพระองค
แลว
40 เพราะพระองคทรงคาดเอว
ขาพระองคไวดวยกําลังเพ่ื อทํา
สงคราม พระองคทรงกระทําให
พวกที่ลุกข้ึนตอสูขาพระองคจม
ลงใตขาพระองค
41 พระองคทรงโปรดประทาน
คอของศัตรูของขาพระองคแก
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ขาพระองค บรรดาผูที่ เกลียด
ชังขาพระองค ขาพระองคก็ทํา
ลายเสีย
42 เขามองหา แตไมมีใครชวย
ใหรอดได เขารองทูลตอพระ
เยโฮวาห แตพระองคมิไดทรง
ตอบเขา
43 ข าพระองค ทุ บตี เขาแหลก
ละเอียดอยางผงคลีดิน ขาพระ
องค เหยียบเขาลงเหมือนโคลน
ตามถนน และกระจายเขาออก
ไปทั่ว
44พระองคทรงชวยขาพระองค
ให รอดพ นจากการเกี่ ยงแย ง
ประชาชนของขาพระองค พระ
องคทรงรักษาขาพระองคไวให
เปนหั วหน าของบรรดาประชา
ชาติ ชนชาติที่ขาพระองคไมเคย
รูจักก็จะปรนนิบัติขาพระองค
45 ชนต างด าวจะมาจํานนต อ
ขาพระองค พอเขาไดยินถึงขา
พระองค เขาก็จะเชื่ อฟงขาพระ
องค
46 ชนตางดาวเสียกําลังใจ และ
ตัวสั่นออกมาจากที่กําบังของเขา
ทั้งหลาย
47 พระเยโฮวาหทรงพระชนม
อยู และศิลาของขาพระองคเปน
ที่ สรรเสริญ พระเจาของศิลา
แห งความรอดของข าพระองค
เปนที่ยกยอง
48พระเจาเปนผูทรงกระทําการ

แกแคนใหแกขาพระองค และ
นําชนชาติทั้ งหลายลงใหอยู ใต
ขาพระองค
49 ผู ทรงนําขาพระองคออกมา
จากศัตรูของขาพระองคพะยะ-
คะ พระองคทรงยกขาพระองค
ให เหนือผูที่ ลุกข้ึนตอสู ขาพระ
องค พระองคทรงชวยขาพระ
องคใหรอดพนจากคนทารุณ
50 โอ ขาแตพระเยโฮวาห
เพราะเหตุนี้ ขาพระองคขอขอบ
พระคุณพระองค ในหมู ประ-
ชาชาติทั้งหลายและจะรองเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค
51 พระองคทรงเปนปอมแห ง
ความรอดแกกษัตริ ย ของพระ
องค และทรงสําแดงความเมต-
ตาแก ผู ที่ ทรงเจิมของพระองค
แกดาวิดและเชื้ อสายของท าน
เปนนิตย"

วาทะสุดทายของดาวิด

23ต อไปนี้ เป นวาทะสุ ด
ทายของดาวิด ดาวิด

บุตรชายเจสซีไดกลาวและชายที่
ได รั บการแต งตั้ งข้ึ นให สู งได
กลาว คือผูที่ ถูกเจิมตั้ งไวของ
พระเจาแหงยาโคบ นักแตงสดุดี
อยางไพเราะของอิสราเอล ได
กลาวดังนี้วา
2"โดยขาพเจา พระวิญญาณของ
พระเยโฮวาหไดตรัส พระวจนะ
ของพระองคอยูที่ลิ้ นของขาพ-

2 ซามูเอล 22, 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
3พระเจาแหงอิสราเอลทรงลั่น
พระวาจา ศิลาแหงอิสราเอลได
ตรัสกับขาพเจาวา `ผูที่ปกครอง
มนุษยตองเปนคนชอบธรรมคือ
ปกครองดวยความยําเกรงพระ
เจา
4 เขาทอแสงเหมื อนแสงอรุ ณ
เมื่อดวงอาทิตยข้ึน คือรุงเชาที่
ไมมีเมฆ ซึ่ งเมื่อภายหลังฝน
กระทําใหหญางอกออกจากดิน'
5ถึงแมวาวงศวานของขาพเจา
ไม เปนเชนนั้ นกับพระเจาแลว
แตพระองคยังทรงกระทําพันธ-
สัญญาเนืองนิตยกับขาพเจาไว
อั นเป นระเบี ยบทุ กอย างและ
มั่นคง เพราะนี่ เปนความรอด
และความปรารถนาทั้ งสิ้ นของ
ขาพเจา ถึงแมวาพระองคไม
ทรงกระทําใหเจริญข้ึน
6แตคนอันธพาลก็เปนเหมือน
หนามที่ตองผลักไสไป เพราะวา
จะเอามือหยิบก็ไมได
7แตคนที่แตะตองมันตองมีอา-
วุธที่ทําดวยเหล็กและมีดามหอก
และตองเผาผลาญเสียใหสิ้นเชิง
ดวยไฟในที่เดียวกัน"

วีรบุรุษของดาวิด
(1 พศด 11:10-47)

8ตอไปนี้ เปนชื่ อวีรบุรุษที่ ดา-
วิดทรงมีอยู คือคนทัคโมนีผูมี
ตําแหนงสูง เปนหัวหนาพวกผู

บังคับบัญชา คืออาดีโนคนเอส-
นีย ทานเหว่ียงหอกเขาแทงคน
แปดรอยคนซึ่ งเขาไดฆาเสียใน
ครั้งเดียว
9ในจํานวนวีรบุรุษสามคน คนที่
รองคนนั้นมา คือเอเลอาซาร
บุตรชายโดโดคนอาโหไฮ ทาน
อยูกับดาวิดเมื่อเขาทั้ งหลายได
พูดหยามคนฟลิสเตียซึ่ งชุมนุม
กันที่นั่นเพ่ือสู รบ และคนอิส-
ราเอลก็ถอยทัพ
10 ทานไดลุกข้ึนฆาฟนคนฟ-
ลิสเตียจนมือของทานเมื่ อยลา
มือของท านเป นเหน็บแข็งติด
ดาบ ในวันนั้นพระเยโฮวาหทรง
กระทําให ไดชัยชนะอยางใหญ
หลวง ทหารก็กลับตามทานมา
เพ่ือปลนขาวของเทานั้น
11 รองทานมาคือชัมมาห บุตร
ชายอาเกชาวฮาราร คนฟลิสเตีย
มาชุ มนุ มกั นเป นกองทหาร
เปนที่ ที่ มี พ้ื นดินผืนหนึ่ งมีถั่ ว
แดงเต็มไปหมด พวกพลก็หนี
คนฟลิสเตียไป
12 แตทานยืนมั่นอยูทามกลาง
พ้ืนดินผืนนั้น และปองกันที่ดิน
นั้นไว และฆาฟนคนฟลิสเตีย
และพระเยโฮวาห ไดทรงประ-
ทานชัยชนะอยางใหญหลวง
13 ในพวกทหารเอกสามสิบคน
นั้นมีสามคนที่ลงมา และไดมา
หาดาวิดที่ถ้ําอดุลลัมในฤดูเกี่ยว

2 ซามูเอล 23

(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
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ขาว มีคนฟลิสเตียกองหนึ่งตั้ ง
คายอยูในหุบเขาเรฟาอิม
14 คราวนั้ นดาวิดประทับในที่
กําบังเขมแข็ง และทหารประจํา
ปอมของฟลิสเตียก็อยูที่ เบธเล-
เฮม
15 ดาวิดตรัสดวยความอาลัยวา
"โอ ใครหนอจะสงน้ําจากบอที่
เบธเลเฮมซึ่ งอยูขางประตูเมือง
มาใหเราดื่มได"
16 ทแกล วทหารสามคนนั้ นก็
แหกคายคนฟลิสเตียเขาไป ตัก
น้ํ าที่ บ อเบธเลเฮมซึ่ งอยู ข าง
ประตูเมือง นํามาถวายแกดาวิด
แต ดาวิดหาทรงดื่ มน้ํ านั้ นไม
พระองค ทรงเทออกถวายแด
พระเยโฮวาห
17 และตรัสวา "โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห ซึ่งขาพระองคจะกระ-
ทําเชนนี้ ก็ขอใหหางไกลจากขา
พระองค นี่ คือโลหิตของผูที่ ไป
มาดวยการเสี่ยงชีวิตของเขามิใช
หรือ" เพราะฉะนั้นพระองคหา
ทรงดื่มไม ทแกลวทหารทั้งสาม
ไดกระทําสิ่งเหลานี้
18 ฝายอาบีชัยนองชายของโย-
อาบบุตรชายนางเศรุยาห เปน
หัวหนาของทั้งสามคนนั้น ทาน
ไดยกหอกตอสู ทหารสามรอย
คน และฆาตายสิ้น และไดรับ
ชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั้น
19 ทานเปนผูที่มีชื่อเสียงโดงดัง

ที่ สุ ดในสามคนนั้ นมิ ใช หรื อ
ฉะนั้นไดเปนผู บังคับบัญชาของ
เขา แตทานไมมียศเทากับสาม
คนแรกนั้น
20 เบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดา
เป นบุตรชายของคนแข็ งกล า
แหงเมืองขับเซเอล เปนคน
ประกอบมหกิจ ทานไดฆาคนดุจ
สิงโตของโมอับเสียสองคน ทาน
ไดลงไปฆาสิงโตที่ ในบอในวันที่
หิมะตกดวย
21 ทานไดฆาคนอียิปตคนหนึ่ ง
เปนชายรูปรางงาม คนอียิปต
นั้นถือหอกอยู แตเบไนยาหถือ
ไม เทาลงไปหาเขาและแยงเอา
หอกมาจากมือของคนอียิปตคน
นั้น และฆาเขาตายดวยหอกของ
เขาเอง
22 เบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดา
ไดกระทํากิจเหลานี้ และได
ชื่อเสียงดั่งวีรบุรุษสามคนนั้น
23 ท านมี ชื่ อเสี ยงโด งดั งกว า
สามสิบคนนั้น แตทานไมมียศ
เทากับสามคนแรกนั้น และดา-
วิดก็ทรงแต งท านให เปนผู บั ง
คับบัญชาทหารรักษาพระองค
24 อาสาเฮลนองชายของโยอาบ
เป นคนหนึ่ งในสามสิบคนนั้ น
เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาว
เบธเลเฮม
25 ชัมมาหชาวเมืองฮาโรด เอ-
ลีคาชาวเมืองฮาโรด

2 ซามูเอล 23

(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 อิราบุตร
ชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา
27 อาบีเยเซอรชาวเมืองอานา-
โธท เมบุนนัยคนหุชาห
28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัย
ชาวเนโทฟาห
29 เฮเลบบุตรชายบาอานาหชาว
เนโทฟาห อิททัยบุตรชายรีบัย
ชาวกิเบอาหแหงคนเบนยามิน
30 เบไนยาหชาวปราโธน ฮิดดัย
ชาวลําธารกาอัช
31 อาบีอัลโบน คนอารบาห
อัสมาเวทชาวบาฮูริม
32 เอลียาบาชาวชาอัลโบน โย-
นาธานซึ่ งเปนคนหนึ่ งในบรรดา
บุตรชายของยาเชน
33 ชัมมาหชาวฮาราร อาหิยัม
บุตรชายของชารารคนฮาราร
34 เอลีเฟเลทบุตรชายอาหัสบัย
บุตรชายของชาวมาอาคาห เอ-
ลีอัมบุตรชายอาหิโธเฟลชาวกิ-
โลห
35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาว
อาราบ
36 อิกาลบุตรชายนาธันชาวโศ-
บาห บานีคนกาด
37 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัย
ชาวเบเอโรท คนถือเครื่องอาวุธ
ของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห
38 อิราคนอิทไรต กาเรบคน
อิทไรต
39 อุรีอาหคนฮิตไทต รวมสาม

สิบเจ็ดคนดวยกัน
ความหยิ่งนําดาวิด
ไปสูความบาป

(1 พศด 21:1-6)

24พระพิโรธของพระเย-
โฮวาห ได เกิ ดข้ึ นต อ

อิสราเอลอีก เพ่ือทรงตอสู เขา
ทั้ งหลายจึงทรงดลใจดาวิดตรัส
วา "จงไปนับคนอิสราเอลและ
คนยูดาห"
2กษัตริยจึงรับสั่งโยอาบ แมทัพ
ซึ่ งอยูกับพระองควา "จงไปทั่ว
อิสราเอลทุกตระกูลตั้ งแตเมือง
ดานถึงเบเออรเชบา และทานจง
นับจํานวนประชาชน เพ่ือเราจะ
ไดทราบจํานวนรวมของประชา
ชน"
3แตโยอาบกราบทูลกษัตริยวา
"ขอพระเยโฮวาห พระเจ าของ
พระองคทรงใหมีประชาชนเพิ่ม
ข้ึนอีกรอยเทาของที่มีอยู ขอ
กษัตริยเจานายของขาพระองค
ทรงทอดพระเนตรเห็น แตไฉน
กษัตริยเจานายของขาพระองค
จึงพอพระทัยในเรื่องนี้"
4แตโยอาบและผู บั งคับบัญชา
กองทัพก็ตองยอมจํานนตอพระ
ดํารัสของกษัตริย โยอาบกับ
บรรดาผู บั งคับบัญชาของกอง
ทั พจึ งออกไปจากพระพั กตร
กษัตริย เพ่ือจะนับประชาชน
อิสราเอล

2 ซามูเอล 23, 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 ามแมน้ําจอร-
แดนไปและตั้ งคายในเมืองอา-
โรเออร ดานขวาของเมืองที่ตั้ ง
อยู กลางแมน้ํ ากาดไปทางยา-
เซอร
6แลวเขาทั้ งหลายก็มายังกิ เล-
อาดและมาถึงแผนดินตะทิม-
โหดฉิ และเขาทั้ งหลายมาถึง
เมืองดานยาอันออมไปยังเมือง
ไซดอน
7และมาถึ งปอมปราการเมือง
ไทระ และทั่วทุกหัวเมืองของคน
ฮีไวตและของคนคานาอัน และ
เขาออกไปยังภาคใตของยูดาหที่
เมืองเบเออรเชบา
8 เมื่อเขาไปทั่ วแผนดินนั้นแลว
เขาจึงมายังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อ
สิ้นเกาเดือนกับย่ีสิบวัน
9และโยอาบก็ถวายจํานวนประ-
ชาชนที่นับไดแกกษัตริย ในอิส-
ราเอลมีทหารแข็งกลาแปดแสน
คนผูซึ่งชักดาบ และคนยูดาหมี
หาแสนคน

ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ
ของพระเยโฮวาห

(1 พศด 21:7-17)
10 เมื่ อได นับจํานวนคนเสร็ จ
แลวพระทัยของดาวิดก็โทมนัส
และดาวิดกราบทูลตอพระเยโฮ-
วาหวา "ขาพระองคไดกระทํา
บาปใหญย่ิงในสิ่งซึ่ งขาพระองค
ไดกระทํานี้ โอ ขาแตพระเยโฮ-

วาห  แตบัดนี้ขอพระองคทรง
ใหอภัยความชั่ วชาของผู รับใช
ของพระองค เพราะขาพระองค
กระทําการอยางโงเขลามาก"
11 และเมื่ อดาวิดทรงลุกข้ึนใน
ตอนเชา พระวจนะของพระเย-
โฮวาหก็มายังกาดผูพยากรณผู
ทํานายของดาวิดวา
12 "จงไปบอกดาวิดวา พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้วา `เราเสนอเจา
สามประการ จงเลือกเอาประ-
การหนึ่ งเพ่ือเราจะไดกระทําให
แกเจา'"
13 กาดจึ งเข า เฝ าดาวิ ดและ
กราบทูลพระองควา "จะใหเกิด
กั นดารอาหารในแผนดิ นของ
พระองคสิ้นเจ็ดปหรือ หรือพระ
องคจะยอมหนีศัตรูสิ้นเวลาสาม
เดือนดวยเขาไลติดตาม หรือจะ
ใหโรคระบาดเกิดข้ึนในแผนดิน
ของพระองคสิ้นสามวัน บัดนี้ขอ
พระองคทรงตรึกตรอง และตัด
สินในพระทัยวา จะใหคําตอบ
ประการใด เพ่ือขาพระองคจะ
นํากลับไปกราบทูลพระองค ผู
ทรงใชขาพระองคมา"
14 ดาวิดจึงตรัสกับกาดวา "เรา
มีความกระวนกระวายมาก ขอ
ให เราทั้ งหลายตกเขาไปอยู ใน
พระหั ตถ ของพระเยโฮวาห
เพราะพระกรุณาคุณของพระ
องคใหญย่ิ งนัก แตขออยาให

2 ซามูเอล 24

(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

 10_2sam.pub 
 page 61

 Friday, December 09, 2005 12:21 



หนา 699
เราตกเข าไปในมื อของมนุษย
เลย"
15 ดั งนั้ นพระเยโฮวาห จึงทรง
ใหโรคระบาดเกิดข้ึนในอิสรา-
เอลตั้ งแต เวลาเช าจนสิ้ นเวลา
กําหนด และประชาชนที่ตายตั้ง
แต เมืองดานถึงเบเออร เชบามี
เจ็ดหมื่นคน
16 และเมื่ อทู ตสวรรค ย่ื นมื อ
ออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มจะทํา
ลายเมืองนั้น พระเยโฮวาหทรง
กลับพระทัยในเหตุรายนั้น ตรัส
สั่ งทูตสวรรค ผูกําลังทําลาย
ประชาชนวา "พอแลว ยับย้ังมือ
ของเจาได" สวนทูตสวรรคของ
พระเยโฮวาห ก็ อยู ที่ ลานนวด
ขาวของอาราวนาหคนเยบุส
17 เมื่ อดาวิดทอดพระเนตรทูต
สวรรคผู กําลังสังหารประชาชน
นั้นพระองคกราบทูลพระเยโฮ-
วาหวา "ดูเถิด ขาพระองคได
กระทําบาปชั่วรายแลว แตบรร-
ดาแกะเหลานี้ เขาไดกระทําอะ-
ไร ขอพระหัตถของพระองคอยู
เหนือข าพระองคและวงศ วาน
บิดาของขาพระองคเถิด"

ดาวิดทรงซ้ือ
ลานนวดขาว

(1 พศด 21:18-30)
18 ในวันนั้ นกาดก็ เข ามาเฝ า
ดาวิด กราบทูลพระองควา "ขอ
เสด็จข้ึนไปสรางแทนบูชาถวาย

แดพระเยโฮวาหบนลานนวดขาว
ของอาราวนาหคนเยบุส"
19 ดาวิดก็ เสด็ จข้ึ นไปตามคํา
ของกาดตามที่พระเยโฮวาหทรง
บัญชา
20 เมื่ ออาราวนาห มองลงมา
เห็นกษัตริยและขาราชการขึ้นมา
หาตน อาราวนาหก็ออกไปถวาย
บังคมกษัตริยซบหนาลงถึงดิน
21 และอาราวนาหกราบทูลว า
"ไฉนกษั ตริ ย เจ านายของข า
พระองค จึ งเสด็จมาหาผู รับใช
ของพระองค" ดาวิดตรัสวา "มา
ซื้อลานนวดขาวจากทาน เพ่ือจะ
สรางแทนบูชาถวายแดพระเย-
โฮวาห เพ่ื อโรคร ายจะได ระงับ
เสียจากประชาชน"
22 อาราวนาหจึงกราบทูลดาวิด
วา "ขอกษัตริยเจานายของขา
พระองคจงรับสิ่งที่พระองคทรง
เห็นชอบขึ้นถวาย ดูเถิด ที่นี่มี
วัวสําหรับทําเครื่องเผาบูชา และ
เลื่อนนวดขาวกับแอกสําหรับวัว
เปนฟน"
23 ของทั้ งสิ้ นนี้ อาราวนาหดุ จ
กษัตริยขอถวายแดกษัตริย และ
อาราวนาหกราบทูลกษัตริย ว า
"ขอพระเยโฮวาห พระเจ าของ
พระองคจงโปรดปรานพระองค"
24 แตกษัตริยตรัสกับอาราว-
นาหวา "หามิได แตเราจะขอ
เสียเงินซื้อจากทาน เราจะถวาย

2 ซามูเอล 24

(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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หนา 700
เครื่ องเผาบูชาแดพระเยโฮวาห
พระเจาของเราโดยที่ เราไม เสีย
คาอะไรเลยนั้นไมได" ดาวิดจึง
ทรงซื้ อลานนวดขาวกับวัวเปน
เงินหาสิบเชเขล
25 ดาวิดก็ ทรงสร างแทนบูชา

ถวายแดพระเยโฮวาหที่นั่น และ
ถวายเครื่ องเผาบูชากับเครื่ อง
สันติบูชา พระเยโฮวาหทรง
สดับฟงคําอธิษฐานเพ่ือแผนดิน
นั้น และโรครายก็ระงับเสียจาก
อิสราเอล

2 ซามูเอล 24

(25) 2 ซมอ 21:14; 24:21
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