
หน้า 638ซามูเอล ฉบับที�สอง
ดาวิดประหารชีวิต

คนที�ฆ่าซาอูล

1
อยู่มาหลังจากที�ซาอูลสิ� นพระ
ชนม์แล้ว เมื�อดาวิดกลับจาก

การฆ่าฟันคนอามาเลข ดาวิด
พักอยู่ที�ศิกลากได้สองวัน
2พอถึงวันที�สาม ดูเถิด มีชาย
คนหนึ� งมาจากค่ ายของซาอู ล
สวมเสื� อผ้าขาดและมีผงคลีดิน
อยู่บนศีรษะ เมื�อเขามาถึงดาวิด
ก็ซบหน้าลงถึงดินกระทาํความ
เคารพ
3ดาวิดถามเขาว่า "เจ้ามาจาก
ไหน" เขาตอบท่านว่า "ข้าพเจ้า
รอดมาจากค่ายอิสราเอล"
4ดาวิดถามเขาว่า "ขอบอกฉัน
หน่อยว่า เหตุการณ์เป็นไปอย่าง
ไรบ้าง" และเขาตอบว่า "ประ-
ชาชนหนีจากการรบไปแล้ว มี
คนล้มและถึงความตายมากมาย
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็
สิ� นพระชนม์ด้วย"
5ดาวิดจึงถามชายหนุ่มที� บอก
นั� นว่า "เจ้าทราบได้อย่างไรว่า
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของ
ท่านสิ� นพระชนม์"
6ชายหนุ่ มผู้ ที� บอกท่านนั� นจึง
ตอบว่า "บังเอิญข้าพเจ้ามาที�ภู
เขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืน
พิงหอกของพระองค์อยู่ และดู
เถิด รถรบและทหารม้าก็ใกล้

พระองค์เข้ามา
7เมื� อพระองค์ทรงเหลียวมาแล
เห็นข้าพเจ้า พระองค์ตรัสเรียก
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูลตอบว่า
`ข้าพระองค์อยู่ที�นี� พ่ะย่ะค่ะ'
8พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า
`เจ้าคือใคร' ข้าพเจ้าทูลตอบ
พระองค์ว่า `ข้าพระองค์เป็นคน
อามาเลข'
9 พระองค์ตรั สสั� งข้ าพเจ้ าว่ า
`จงมายืนข้างเราและฆ่าเราเสีย
เราทนทุกข์ทรมานมาก เพราะ
ชีวิตของเรายังอยู่'
10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระ
องค์ และประหารพระองค์เสีย
เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าเมื� อพระ
องค์ทรงล้มแล้ว ก็จะไม่ดาํรง
พระชนม์ได้อีก และข้าพเจ้าก็
ถอดมงกุฎซึ� งอยู่ บนพระเศียร
และกาํ ไลซึ� งอยู่ ที� พระกรและ
ข้าพเจ้าก็นาํมาที�นี� เพื� อมอบแด่
เจ้านายของข้าพเจ้า"
11 แล้วดาวิดฉีกเสื� อของท่ าน
และทุกคนที�อยู่กับท่านก็กระทาํ
เช่นเดียวกัน
12 และเขาทั� งหลายไว้ทุกข์และ
ร้องไห้และอดอาหารอยู่จนเวลา
เยน็ ให้ซาอูล และโยนาธานราช
โอรส และประชาชนของพระเย-
โฮวาห์ และวงศ์วานอิสราเอล
เพราะเขาทั� งหลายต้องล้มตาย

(I) I ซมอ KL:I; KI:O, IQ, RO (R) I ซมอ S:IR; RT:KK; R ซมอ S:IL
(S) I ซมอ KI:R-K (O) I ซมอ KI:I-S (IL) วนฉ U:TS; R พศด II:IR
(II) R ซมอ K:KI; IK:KI (IR) I ซมอ KI:IK; R ซมอ K:KI; O:RI
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ด้วยดาบ
13 และดาวิ ดถามคนหนุ่ มที�
บอกท่านว่า "เจ้ามาจากไหน"
เขาตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นบุตร
ของคนต่างด้าว ผู้เป็นคนอามา-
เลข"
14 ดาวิดถามเขาว่า "ทาํไมเจ้ามิ
ได้เกรงกลัวในการที� ยื�นมือออก
ทาํลายผู้ที�พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว้"
15 แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ� งใน
หมู่ชายหนุ่มเข้ามาบอกว่า "ไปซิ
ฆ่าเขาเสีย" และเขาก็ฆ่าชายคน
นั�นตาย
16 ดาวิ ดกล่ าวแก่ ชายนั� น ว่ า
"ให้ โลหิตของเจ้าตกบนศีรษะ
ของเจ้าเอง เพราะปากของเจ้า
เป็นพยานปรักปราํตัวเจ้าเองว่า
`ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที�พระเยโฮวาห์
ทรงเจิมไว้'"

ดาวิดไวทุ้กขเ์พื�อซาอูล
และโยนาธาน

17 ดาวิ ดก็ ครวญครํ�า ตามคาํ
ครํ�าครวญต่อไปนี�   เพื� อซาอูล
และโยนาธานราชโอรส
18 (ด้วยท่านกล่าวว่า ควรจะ
สอนคนยูดาห์ให้ รู้ จักใช้ คันธนู
ดูเถิด คาํครํ�าครวญนั�นบันทึกไว้
ในหนังสือยาชาร์) ว่า
19 "ศักดิV ศรี ของอิ สราเอลถู ก
ประหารเสี ยแล้ วบนที� สู งของ
ท่าน วีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้ว

หนอ
20 อย่าบอกเรื� องนี� ในเมืองกัท
อย่าประกาศเรื�องนี� ในถนนเมือง
เอชเคโลน เกรงว่าบุตรสาวคน
ฟีลิสเตียจะร่าเริง เกรงว่าบุตร
สาวของผู้ที�มิได้เข้าสุหนัตจะลิง
โลด
21 เทือกเขากิลโบอาเอ๋ย ขอ
อย่ามีนํ�าค้างหรือฝนบนเจ้าหรือ
ทุ่ งนาที� ให้ของถวาย เพราะ
ว่าที�นั�นโล่ของวีรบุรุษถูกทอดทิ� ง
แล้ว โล่ของซาอูลเหมือนกับว่า
พระองค์มิได้เจิมไว้ด้วยนํ�ามัน
22 คันธนูของโยนาธานมิได้หัน
กลับมาจากโลหิตของผู้ที� ถูกฆ่า
จากไขมันของผู้ที� มีกาํลัง และ
ดาบของซาอู ลก็ มิ ได้ กลั บมา
เปล่า
23 ซาอูลและโยนาธานเป็นที� รัก
และน่ารักเมื� อทรงพระชนม์อยู่
และเมื� อมรณาแล้ วทั� งสองไม่
แยกจากกัน ทั�งสองกเ็รว็กว่านก
อินทรี ทั�งสองแขง็แรงกว่าสิงโต
24 บุตรสาวของอิสราเอลเอ๋ ย
จงร้องไห้เพื�อซาอูล ผู้ทรงประ-
ดับเจ้าอย่างโอ่ อ่าด้วยผ้าสีแดง
เข้ม และผู้ทรงประดับอาภรณ์
ทองคาํเหนือเครื�องแต่งกายของ
เจ้า
25 วีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ
ท่ามกลางศึกสงคราม โอ โยนา-
ธาน ท่านถูกสังหารอยู่บนที�สูง

R ซามูเอล I

(IS) กดว IR:Y; I ซมอ RS:O (IT) R ซมอ S:IL, IR  (IO) I ซมอ RO:U; ลก IU:RR
(IY) ยชว IL:IK; I ซมอ KI:K (IU) R ซมอ I:RQ (RL) อพย IT:RL; I ซมอ KI:S
(RI) วนฉ T:RK; I ซมอ IL:I; KI:I (RR) I ซมอ IY:S (RK) วนฉ IS:IY; I ซมอ KI:R
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ของท่าน
26 พี�โยนาธานเอ๋ย ข้าพเจ้าเป็น
ทุกข์เพื�อท่าน ท่านเป็นที� ชื� นใจ
ของข้าพเจ้ามาก ความรัก
ของท่านที�มีต่อข้าพเจ้านั�นประ-
หลาดเหลือยิ� งกว่าความรักของ
สตรี
27 วีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ
และเครื� องยุทโธปกรณ์ก็พินาศ
ไป"

คนยูดาหเ์จิมตั& งดาวิดไว้
เป็นกษตัริยที์�เฮโบรน

2
ครั�นเรื�องนี� สิ� นไปแล้ว ดา-
วิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์

ว่า "สมควรที� ข้าพระองค์จะขึ� น
ไปยังหัวเมืองหนึ� งหัวเมืองใดใน
ยูดาห์หรือไม่" และพระเยโฮ-
วาห์ตรัสตอบท่านว่า "จงขึ� นไป
เถิด" ดาวิดทูลว่า "ควรที� ข้า
พระองค์จะขึ� นไปที�ใด" พระองค์
ตรัสว่า "เมืองเฮโบรน"
2ดาวิดจึงขึ� นไปที�นั� นพร้อมกับ
ภรรยาทั� งสองของท่านด้วยคือ
อาหิโนอัมชาวยิสเรเอลและอา-
บีกายิ ลภรรยาของนาบาลชาว
คารเมล
3 และดาวิ ดก็ นาํ คนที� อ ยู่ กั บ
ท่านขึ� นไป ทุกคนพาครอบครัว
ไปด้วย และเขาทั�งหลายกอ็ยู่ใน
หัวเมืองของเฮโบรน
4และคนยูดาห์ก็พากันมาเจิม
ตั� งดาวิดไว้ เป็นกษัตริ ย์ เหนื อ

วงศ์วานยูดาห์ เมื� อมีคนมาทูล
ดาวิดว่า "ชาวยาเบชกิเลอาด
เป็นผู้ที�ฝังพระศพซาอูลไว้"

ดาวิดยกย่องคนที�ฝัง
พระศพซาอูลไว้

5ดาวิดก็มีรับสั� งให้ผู้สื� อสารไป
หาชาวยาเบชกิเลอาดนั�น พูดกับ
เขาว่า "ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํ-
นวยพระพรแก่ท่านทั�งหลาย ใน
การที� ท่ านทั� งหลายได้ สาํแดง
ความเมตตาอย่างนี� ต่อซาอูลเจ้า
นายของท่าน และได้ฝังพระศพ
พระองค์ไว้
6 บัดนี� ขอพระเยโฮวาห์ทรงสาํ-
แดงความกรุณาและความจริง
แก่ท่าน และข้าพเจ้าจะกระทาํ
ความดี ต่อท่ านทั� งหลายเพราะ
ท่านได้กระทาํการนี�
7 เพราะฉะนั� น บัดนี� ขอให้มือ
ของท่านทั� งหลายเข้มแข็ง และ
ขอให้ท่านกล้าหาญเถิด เพราะ
ว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิ� นพระ
ชนม์เสียแล้ว และวงศ์วานยูดาห์
ได้เจิมตั� งข้าพเจ้าไว้เป็นกษัตริย์
เหนือเขาทั�งหลาย"

ราชโอรสของซาอูล
ครอบครองเหนืออิสราเอล

8ฝ่ายอับเนอร์บุตรชายเนอร์แม่
ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิช-
โบเชทราชโอรสของซาอูลข้ามไป
ที�เมืองมาหะนาอิม
9 และได้สถาปนาท่ านให้ เป็น

R ซามูเอล I, R

(RO) I ซมอ IY:I-S (RQ) R ซมอ I:IU, RT (I) วนฉ I:I (R) I ซมอ RT:SR-SK; KL:T
(K) I พศด IR:I (S) I ซมอ IO:IK; KL:RO; KI:II-IK (T) นรธ R:RL; K:IL
(O) R ทธ I:IO, IY (Y) I ซมอ IS:TL; R ซมอ IQ:RS (U) ยชว RR:U; วนฉ I:KR
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กษัตริย์เหนือเมืองกิเลอาด และ
คนอาเชอร์ และคนยิสเรเอล
และคนเอฟราอิม และคนเบน-
ยามิน และคนอิสราเอลทั�งหมด
10 เมื� ออิชโบเชทราชโอรสของ
ซาอูลเริ� มปกครองเหนืออิสรา-
เอลนั� นมีพระชนมายุสี� สิบพรร-
ษา ทรงครอบครองอยู่สองปี แต่
วงศ์วานยูดาห์กต็ิดตามดาวิด
11 เวลาที�ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์
เหนือวงศ์วานยูดาห์ในเฮโบรน
นั� นเป็ นจาํ นวนเจ็ ดปี กั บหก
เดือน
การสูร้บระหว่างคนของดาวิด

กบัคนของอิชโบเชท
12 อับเนอร์บุตรชายเนอร์และ
พวกข้าราชการทหารของอิชโบ-
เชทราชโอรสของซาอูลได้ออก
จากมาหะนาอิมไปยังเมืองกิเบ-
โอน
13 และโยอาบบุตรชายนางเศ-
รุยาห์กับพวกข้าราชการทหาร
ของดาวิดก็ออกไปพบกับเขาที�
สระเมืองกิเบโอน และเขาทั� ง
หลายก็นั� งอยู่ที� ขอบสระ พวก
หนึ�งอยู่ที�ขอบสระข้างนี�  อีกพวก
หนึ�งข้างโน้น
14 อับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่า
"ขอให้พวกคนหนุ่ มลุ กขึ� นรบ
เล่นกันให้เราดูเถิด" และโยอาบ
ตอบว่า "ให้เขาลุกขึ� นเล่นซี"
15 เขาก็ลุกขึ� นไปตามที� นับไว้

ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิชโบเชท
ราชโอรสของซาอูลมีสิบสองคน
และข้าราชการทหารของดาวิดก็
มีสิบสองคน
16 ต่างก็จับศีรษะคู่ ต่อสู้  และ
ปักดาบเข้ าที� สี ข้ างของคู่ ต่อสู้
ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรียก
ที�นั�นว่า เฮลขัทฮัสซูริม ซึ� งอยู่
ในกิเบโอน
17 การสู้ รบในวันนั� นดุเดือดยิ� ง
นัก อับเนอร์และพวกคนอิสรา-
เอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการ
ทหารของดาวิด
18 บุตรชายทั� งสามของนางเศ-
รุยาห์ก็อยู่ที�นั� น คือ โยอาบ
อาบีชัย และอาสาเฮล ฝ่าย
อาสาเฮลนั� นฝีเท้าเร็วอย่างกับ
ละมั�ง
19 และอาสาเฮลก็ไล่ตามอับ-
เนอร์ไป เมื� อตามไปนั� นก็มิได้
เลี� ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือ
จากการไล่ตามอับเนอร์

อบัเนอรฆ่์าอาสาเฮล
20 อับเนอร์เหลียวมาดูจึงพูดว่า
"นั� นอาสาเฮลหรือ" เขาตอบว่า
"ข้าเอง"
21 อับเนอร์จึงบอกเขาว่า "จง
เลี� ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายและ
จับเอาคนหนุ่ มคนใดคนหนึ� ง
แล้ วก็ ริ บเอาอาวุธของเขาไป"
แต่ อาสาเฮลไม่ เลี� ยวจากไล่
ตามอับเนอร์

R ซามูเอล R

(II) R ซมอ T:T; I พกษ R:II (IR) ยชว IL:R-IR; IY:RT
(IK) I ซมอ RO:O; R ซมอ Y:IO; I พศด R:IO; II:O; ยรม SI:IR
(IY) I พศด R:IO; IR:Y; สดด IY:KK; ฮบก K:IU
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22 อับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีก
ครั�งหนึ�งว่า "จงหันกลับจากตาม
ข้าเสียเถิด จะให้ข้าฟาดเจ้าให้
ล้มลงดินทาํไมเล่า แล้วข้าจะ
เงยหน้าขึ� นดูโยอาบพี�ของเจ้าได้
อย่างไร"
23 แต่ เขาก็ปฏิ เสธไม่ ยอมหัน
กลับ เพราะฉะนั�นอับเนอร์กเ็อา
โคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอก
ก็ทะลุออกข้างหลังของเขา เขา
ก็ล้มลงตายอยู่ที�นั�น และอยู่มา
ทุกคนซึ�งมาเห็นที�ที�อาสาเฮลล้ม
ตายอยู่กยื็นนิ�ง
24 แต่โยอาบกับอาบีชัยไล่ตาม
อับเนอร์ไป ดวงอาทิตย์ก็ตก
เมื�อเขามาถึงเนินเขาอัมมาห์ ซึ�ง
อยู่ ตรงกี ยาห์ตามทางที� จะไป
ถิ�นทุรกันดารเมืองกิเบโอน
25 และคนเบนยามินก็รวมกัน
ตามอับเนอร์ไปเป็นกลุ่ มเดียว
กันตั� งอยู่ที�ยอดเขาแห่งหนึ�ง
26 แล้วอับเนอร์ร้องถามโยอาบ
ว่า "จะให้ดาบกินเรื� อยไปหรือ
ท่านไม่ทราบหรือว่าตอนปลาย
มือก็ขม อีกนานสักเท่าใดท่าน
จึงจะสั� งคนของท่านให้หยุดไล่
ตามพี�น้องของเขา"
27 และโยอาบจึงกล่าวว่า "พระ
เจ้ าทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉันใด
ถ้าท่านไม่พูดขึ� นพวกทหารก็จะ
เลิกไล่ตามพวกพี� น้องของเขา
พรุ่งนี� เช้า"

28 โยอาบจึงเป่าแตรขึ� น คนทั�ง
ปวงก็หยุด ไม่ไล่ตามอิสราเอล
อีก และไม่สู้ รบกันอีก
29 อับเนอร์กั บคนของท่ านก็
เดินทางตลอดคืนนั� นในที� ราบ
เขาข้ามแม่นํ�าจอร์แดนและเดิน
ไปตามหุบเขาบิทโรน เขาก็มา
ถึงมาหะนาอิม
30 โยอาบก็ กลั บจากไล่ ตาม
อับเนอร์ และเมื�อท่านรวบรวม
พลเข้าด้วยกันแล้ว ข้าราชการ
ทหารของดาวิดก็ขาดไปสิบเก้า
คนไม่นับอาสาเฮล
31 แต่ข้าราชการทหารของดา-
วิดได้ ฆ่าคนเบนยามินและคน
ของอับเนอร์ตายไปสามร้อยหก
สิบคน
32 และเขาก็ยกศพอาสาเฮลไป
ฝังไว้ในอุโมงค์ บิดาของเขาซึ� ง
อยู่ที�เมืองเบธเลเฮม โยอาบและ
คนของท่านก็เดินทางตลอดคืน
ไปสว่างที�เมืองเฮโบรน

3
มีสงครามระหว่างวงศ์วาน
ของซาอู ลกั บวงศ์ วานของ

ดาวิดอยู่นาน    และดาวิดก็
เข้มแขง็ยิ�งขึ� น ฝ่ายวงศ์วานของ
ซาอูลกเ็สื�อมกาํลังลงทุกที

ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิด
หกองคที์�เมืองเฮโบรน

2 ดา วิ ดทรงมี ราชโอรสเกิ ด
หลายองค์ที� เมืองเฮโบรน ราช
โอรสหัวปีชื�อ อัมโนน บุตรนาง

R ซามูเอล R, K

(RK) R ซมอ K:RQ; S:O; RL:IL; R ซมอ RL:IR
(RQ) R ซมอ R:IS; สภษ IQ:IS (KR) I ซมอ RL:O
(I) I พกษ IS:KL; สดด SO:U (R) I ซมอ RT:SR-SK; I พศด K:I-S
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อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล
3คนที� สองชื� อ คิเลอาบ บุตร
นางอาบีกายิลภรรยาของนาบาล
ชาวคารเมล และคนที� สามชื� อ
อับซาโลม บุตรชายนาง
มาอาคาห์ ราชธิดาของทัลมัย
กษัตริย์เมืองเกชูร์
4คนที�สี� ชื� อ อาโดนียาห์ บุตร
ชายนางฮักกีท คนที�ห้าชื�อ เช-
ฟาทิยาห์  บุตรชายนางอาบีตัล
5และคนที�หกชื� อ อิทเรอัม
บุตรนางเอกลาห์ภรรยาของดา-
วิด ราชโอรสเหล่านี� เกิดแก่ดา-
วิดที�เมืองเฮโบรน
6อยู่มาเมื� อมีการต่อสู้ ระหว่าง
วงศ์ วานของซาอูลกับวงศ์ วาน
ของดาวิดนั�น อับเนอร์ได้กระทาํ
ตัวให้เข้มแข็งยิ� งขึ� นในวงศ์วาน
ของซาอูล

อบัเนอรล์ะทิ& งอิชโบเชท
ไปติดตามดาวิด

7 ฝ่ ายซาอู ลนั� นมี นางสนมคน
หนึ� งชื�อริสปาห์บุตรสาวของอัย-
ยาห์ และอิชโบเชทจึงตรัสกับ
อับเนอร์ว่า "เหตุใดท่านจึงเข้า
หานางสนมของเสด็จพ่ อของ
เรา"
8 ฝ่ายอับเนอร์ก็โกรธอิชโบเชท
เพราะถ้อยคาํนี� มาก จึงทูลว่า
"ข้าพระองค์เป็นหัวสุนัขหรือ ซึ�ง
ทุกวันนี� ข้าพระองค์ได้ต่อต้าน
ยูดาห์ โดยสาํแดงความเมตตา

ต่อวงศ์วานของซาอูลเสด็จพ่อ
ของพระองค์ และต่อพี�น้องและ
ต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อท่าน
มิได้มอบพระองค์ไว้ในมือของ
ดาวิด วันนี� พระองค์ยังหาความ
ต่อข้าพระองค์ด้วยเรื� องผู้หญิง
คนนี�
9 ถ้ าข้าพระองค์จะมิ ได้กระทาํ
เพื� อดาวิดให้สาํเร็จดังที�พระเย-
โฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ ต่อท่ าน
แล้ว ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษ
อับเนอร์และให้หนักยิ�งกว่า
10 คื อข้ าพระองค์ จะย้ ายราช
อาณาจักรจากวงศ์วานของซาอูล
และสถาปนาบัลลังก์ของดาวิด
เหนืออิสราเอลและเหนือยูดาห์
ตั� งแต่ดานถึงเบเออร์เชบา"
11 และอิชโบเชทก็หาทรงสา-
มารถตอบอับเนอร์สักคาํเดียว
อีกไม่ เพราะพระองค์ทรงกลัว
เกรงอับเนอร์
12 อับเนอร์ก็ส่งผู้ สื� อสารแทน
ตนไปยังดาวิดทูลว่า "แผ่นดินนี�
เป็นของผู้ใด" และทูลอีกว่า "ขอ
ทรงทาํ พั นธสั ญญากั บข้ าพระ
องค์ และดูเถิด มือของข้าพระ
องค์จะอยู่ฝ่ายพระองค์ และนาํ
อิสราเอลทั� งสิ� นมามอบแด่พระ
องค์"
13 ดาวิดตรัสว่า "ดีแล้ว เราจะ
กระทาํพันธสัญญากับท่าน แต่
เราขอจากท่านสักอย่างหนึ� งคือ

R ซามูเอล K

(K) ยชว IK:IK; I ซมอ RQ:Y; R ซมอ IK:KQ; IS:KR; IT:I-IL (S) I พกษ I:T
(Q) R ซมอ IO:RI (Y) พบญ RK:IY; I ซมอ RS:IS (U) นรธ I:IQ; I ซมอ IT:RY; IO:I
(IL) วนฉ RL:I; I ซมอ K:RL; R ซมอ IQ:II (IK) ปฐก SK:K; I ซมอ IY:RL; IU:II
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ว่า เมื� อท่านจะมาเห็นหน้าเรา
อีก ขอท่านนาํมีคาลบุตรสาว
ของซาอูลมาให้เราก่อน มิฉะนั�น
ท่านจะมิได้เห็นหน้าเรา"
14 แล้วดาวิดกส่็งผู้สื�อสารไปยัง
อิชโบเชทราชโอรสของซาอูลว่า
"ขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพ-
เจ้าแก่ข้าพเจ้า ผู้ซึ� งข้าพเจ้าได้
หมั� นไว้ด้วยหนังปลายองคชาต
ของคนฟีลิสเตียหนึ�งร้อยชิ� น"
15 อิชโบเชทจึงทรงให้คนไปพา
มีคาลมาจากสามีของเธอ คือ
ปัลทีเอลบุตรชายของลาอิช
16 แต่สามีของเธอก็เดินพลาง
ร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตาํ-
บลบาฮูริม แล้วอับเนอร์จึงบอก
เขาว่า "กลับไปเสียเถิด" และเขา
กก็ลับไป
17 อับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผู้
ใหญ่ของอิสราเอลว่า "เมื�อก่อน
นี� ท่านทั� งหลายใคร่ให้ดาวิดเป็น
กษัตริย์เหนือท่าน
18 บั ดนี� จงใ ห้ เป็ นจ ริ งเถิ ด
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงตรั ส
เรื�องดาวิดว่า `เราจะช่วยอิสรา-
เอลประชาชนของเราด้ วยมื อ
ของดาวิดผู้รับใช้ของเรา ให้พ้น
จากมือของคนฟีลิสเตีย และให้
พ้นจากมือศัตรูทั�งสิ� นของเขา'"
19 อับเนอร์กพู็ดกับคนเบนยา-
มินด้วย และอับเนอร์ก็ไปทูล
ดาวิดที� เมืองเฮโบรนถึงบรรดา

สิ� งต่ างๆที� อิ สราเอลและวงศ์
วานทั� งสิ� นของเบนยามิ นเห็น
สมควรที�จะกระทาํ
20 อับเนอร์ จึ งมาเฝ้ าดาวิดที�
เมืองเฮโบรนพร้อมกับคนอีกยี�
สิบคน ดาวิดทรงจัดการเลี� ยง
อับเนอร์กับคนที�อยู่กับท่าน
21 และอั บเนอร์ ทู ลดาวิ ดว่ า
"ข้ าพระองค์ จะลุ กขึ� นกลั บไป
และจะรวบรวมคนอิสราเอลทั� ง
สิ� นมายั งกษัตริ ย์ เจ้ านายของ
ข้าพระองค์ เพื�อเขาทั�งหลายจะ
กระทาํพันธสัญญากับพระองค์
และเพื� อพระองค์ จะทรงปก
ครองให้กว้างขวางตามชอบพระ
ทัยของพระองค์" ดาวิดกท็รงส่ง
อับเนอร์กลับไป และเขาก็ไป
โดยสันติภาพ
22 ดูเถิด ขณะนั� นข้าราชการ
ทหารของดาวิดกับโยอาบกลับ
มาจากการไปปล้นและนาํสิ� งของ
ที� ริบได้มากมายนั�นมาด้วย แต่
อับเนอร์มิได้อยู่กับดาวิดที� เฮ-
โบรนแล้ว เพราะพระองค์ทรง
ส่งท่านกลับไป และท่านก็ไป
โดยสันติภาพ
23 เมื�อโยอาบกับกองทัพทั� งสิ� น
ที�อยู่กับท่านมาถึง ก็มีคนบอก
โยอาบว่า "อับเนอร์บุตรเนอร์มา
เฝ้ากษัตริย์ และพระองค์ทรงให้
เขากลับไป เขาก็กลับไปโดย
สันติภาพ"

R ซามูเอล K

(IS) I ซมอ IY:RT-RQ; R ซมอ R:IL (IT) I ซมอ RT:SS
(IO) R ซมอ IO:T; IU:IO (IY) I ซมอ IU:IO; R ซมอ K:U, IU
(IU) I ซมอ IL:RL-RI; I พศด IR:RU (RI) R ซมอ K:IL; I พกษ II:KQ
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24 แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์
ทูลว่า "พระองค์ทรงกระทาํอะไร
เช่นนั�น ดูเถิด อับเนอร์มาเฝ้า
พระองค์ ไฉนพระองค์จึงปล่อย
เขาไป เขากห็ลุดมือไปแล้ว
25 พระองค์ ทรงทราบแล้ วว่ า
อั บเนอร์ บุตรเนอร์มาเพื� อล่ อ
ลวงพระองค์ และเพื�อทราบถึง
การเสด็จเข้าออกของพระองค์
และเพื� อทราบทุกสิ� งทุกอย่างที�
พระองค์ทรงกระทาํ"
26 เมื� อโยอาบออกมาจากการ
เข้าเฝ้าดาวิด จึงส่งผู้สื� อสารไป
ตามอับเนอร์ เขาทั� งหลายก็นาํ
ท่านกลับมาจากบ่อนํ�าชื� อสีราห์
แต่ดาวิดหาทรงทราบเรื�องไม่

โยอาบฆ่า
อบัเนอร์

27 และเมื� ออับเนอร์กลับมาถึง
เฮโบรนแล้ว โยอาบก็พาท่าน
หลบเข้าไปที� กลางประตู เมือง
เพื� อจะพูดกับท่ านเป็นการลับ
และโยอาบแทงท้องของท่านเสีย
ที�นั�น ท่านกส็ิ� นชีวิต โยอาบแก้
แค้นโลหิตของอาสาเฮลน้องชาย
ของตน
28 ภายหลังเมื�อดาวิดทรงได้ยิน
เรื� องนี�  พระองค์ตรัสว่า "ตัว
เราและราชอาณาจั กรของเรา
ปราศจากความผิ ดสื บไปเป็ น
นิ ตย์ ต่ อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ด้วยเรื�องโลหิตของอับเนอร์

บุตรเนอร์
29 ขอให้โทษนั�นตกเหนือศีรษะ
ของโยอาบ และเหนือวงศ์วาน
บิดาของเขาทั�งสิ� น ขออย่าให้คน
ที�มีสิ� งไหลออก คนที� เป็นโรค
เรื� อน คนที�ถือไม้เท้า คนที� ถูก
ประหารด้วยดาบ หรือคนขาด
ขนมปัง ขาดจากวงศ์วานของ
โยอาบ"
30 นี� แหละโยอาบกั บอาบี ชั ย
น้องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอร์
เพราะอับเนอร์ได้ ฆ่ าอาสาเฮล
น้องชายของเขาเมื� อรบกันที�กิ-
เบโอน
31 แล้ วดาวิดก็ตรัสกับโยอาบ
และประชาชนทุ กคนที� อยู่ กั บ
พระองค์ว่า "จงฉีกเสื� อผ้าของ
ท่านทั� งหลาย และเอาผ้ากระ-
สอบคาดเอวไว้ และจงไว้ทุกข์
ให้อับเนอร์" และกษัตริย์ดาวิด
เสด็จตามแคร่หามศพอับเนอร์
ไป
32 เขาก็ฝังศพอับเนอร์ไว้ที� เฮ-
โบรน และกษัตริย์กส่็งพระสุร-
เสียงกันแสง ณ ที�ฝังศพของ
อับเนอร์ และประชาชนทั�งปวงก็
ร้องไห้
33 และกษัตริ ย์ทรงครํ�า ครวญ
ด้วยเรื�องอับเนอร์ว่า "ควรหรือ
ที�อับเนอร์จะตายอย่างคนโง่ตาย
34 มื อของท่ านก็มิ ได้ ถู กมั ด
เท้ าของท่ านก็ มิ ไ ด้ ติ ดตรวน

R ซามูเอล K

(RT) พบญ RY:O; I ซมอ RU:O; อสย KQ:RY (RQ) R ซมอ R:RK; S:O; RL:U-IL
(RU) ลนต IT:R; พบญ RI:O-U; I พกษ R:KR-KK (KL) R ซมอ R:RK
(KI) ปฐก KQ:KS; ยชว Q:O; วนฉ II:KT (KK) R ซมอ I:IQ; IK:IR-IK; R พศด KT:RT
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ท่านได้ล้มลงเหมือนอย่างคนล้ม
ลงต่อหน้าคนชั�วร้าย" และประ-
ชาชนทั� งปวงก็ ร้ องไห้ ถึ งอั บ-
เนอร์อีก
35 แล้ วประชาชนทั� งปวงก็มา
ทูลชวนเชิญให้ดาวิดเสวยพระ
กระยาหารเมื�อเวลายังวันอยู่ แต่
ดาวิดทรงปฏิญาณว่า "ถ้าเราลิ� ม
รสขนมปังหรือสิ� งใดๆก่อนดวง
อาทิตย์ตก ขอพระเจ้าทรงทาํ
โทษเราและให้หนักยิ�งกว่า"
36 ประชาชนทั� งปวงสังเกตเห็น
เช่นนั� นก็พอใจ ดังที�ประชาชน
ทั� งปวงพอใจทุกสิ� งที� กษัตริ ย์
ทรงกระทาํ
37 ประชาชนทั� งสิ� นและชนอิส-
ราเอลทั� งปวงจึงเข้าใจในวันนั� น
ว่า ไม่เป็นพระประสงค์ของ
กษัตริย์ที� จะให้ฆ่าอับเนอร์บุตร
ชายเนอร์เสีย
38 กษัตริ ย์ตรัสกับข้าราชการ
ของพระองค์ว่า "ท่านไม่ทราบ
หรือว่า วันนี� เจ้านายและคนสาํ-
คัญยิ�งคนหนึ� งสิ� นชีวิตในอิสรา-
เอล
39 แม้ เราได้ รั บการเจิ มเป็ น
กษัตริย์แล้ว เราก็อ่อนกาํลังใน
วันนี�  ชายเหล่านี� ซึ� งเป็นบุตร
ของนางเศรุยาห์หนักแก่เราเกิน
ไป ขอพระเยโฮวาห์ทรงสนองผู้
กระทาํผิดตามความผิดของเขา
เถิด"

อิชโบเชทถูกฆ่า

4
เมื�ออิชโบเชทราชโอรสของ
ซาอูลทรงได้ยินว่า อับเนอร์

สิ� นชีวิตเสียที�เฮโบรนแล้ว  พระ
หัตถ์ของพระองค์กอ่็อนลง และ
อิสราเอลทั�งปวงกเ็ป็นทุกข์
2 ฝ่ ายราชโอรสของซาอู ลยั งมี
ชายอีกสองคนเป็นหัวหน้าของ
กองปล้น คนหนึ� งชื�อบาอานาห์
อีกคนหนึ� งชื� อเรคาบ ทั� งสอง
เป็นบุตรชายของริมโมน คน
เบนยามิน ชาวเมืองเบเอโรท
(เพราะว่าเบเอโรทก็นับเข้าเป็น
ของเบนยามินด้วย
3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยั งเมื อง
กิททาอิม และอาศัยอยู่ที�นั�นจน
ทุกวันนี� )
4 โยนาธานราชโอรสของซาอูลมี
บุตรชายคนหนึ� งเป็นง่อย เมื� อ
มี ข่ าวเรื� องซาอู ลกับโยนาธาน
มาจากยิสเรเอลนั�น เด็กคนนี� มี
อายุห้าขวบ พี� เลี� ยงก็อุ้ มลุกขึ� น
หนีไป   อยู่มาเมื�อเธอรีบหนี
ไปนั� นเด็กนั� นก็หล่นลงและเป็น
ง่อย ท่านชื�อเมฟีโบเชท
5ฝ่ายบุตรชายทั� งสองของริม-
โมน ชาวเบเอโรท ที�ชื� อเรคาบ
และบาอานาห์นั� นได้ออกเดิน
ทาง พอแดดออกจัดกม็าถึงตาํ-
หนักของอิชโบเชท ขณะเมื� อ
พระองค์กาํลังบรรทมพักเที�ยง
6 และเขาเข้ าไปกลางตาํหนั ก

R ซามูเอล K, S

(KT) วนฉ RL:RO; นรธ I:IQ; R ซมอ I:IR (KU) R ซมอ IU:T-Q, IK; I พกษ R:T-O, KR
(I) อสร S:S; อสย IK:Q; มธ R:K (R) ยชว IY:RT (K) นหม II:KK
(S) I ซมอ RU:I, II; R ซมอ U:K, O (T) R ซมอ R:Y-U (O) R ซมอ R:RK
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ทาํเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขา
ก็แทงพระอุทรพระองค์ เรคาบ
และบาอานาห์พี�ชายกห็นีไป
7เพราะว่าเมื� อเขาทั� งสองเข้าไป
ในตาํหนักนั�น พระองค์บรรทม
หลับอยู่บนพระแท่นบรรทมใน
ห้องบรรทม เขากทุ็บตีพระองค์
และประหารพระองค์ และตัด
พระเศียรของพระองค์เสีย นาํ
พระเศียรนั� นเดินทางไปทางที�
ราบทั�งกลางคืน
8และเขานาํพระเศียรของอิช-
โบเชทไปถวายดาวิดที� เมืองเฮ-
โบรน เขาทั� งสองกราบทูล
กษัตริย์ว่า "ดูเถิด ศีรษะของ
อิ ชโบเชทบุตรของซาอู ลศั ตรู
ของพระองค์ ผู้แสวงหาชีวิตของ
พระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงแก้
แค้นแทนกษัตริ ย์ เจ้ านายของ
ข้าพระองค์ในวันนี� เหนือซาอูล
และเชื� อสายของซาอูล"
9แต่ดาวิดตรัสตอบเรคาบและ
บาอานาห์พี� ชาย บุตรชายของ
ริมโมนชาวเบเอโรทว่า "พระเย-
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด
คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเรา
จากบรรดาความทุกข์ยาก
10 เมื� อผู้ หนึ� ง ผู้ ใดบอกเราว่า
`ดูเถิด ซาอูลสิ� นพระชนม์แล้ว'
และคิดว่าตนนาํข่าวดีมา เราก็
จับคนนั� นฆ่าเสียที� ศิกลาก ซึ� ง
คนนั� นคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่

เขาสาํหรับข่าวนั�น
11 ยิ� งกว่านั� นเท่าใดเมื� อคนชั� ว
ได้ฆ่าคนชอบธรรมที�ในบ้านและ
บนที�นอนของคนชอบธรรมนั� น
ฉะนั� นบัดนี� เราจะไม่ เรียกร้อง
โลหิตของเขาจากมือของเจ้าทั� ง
สองหรือ และทาํลายเจ้าเสียจาก
พิภพ"
12 และดาวิ ดก็ ทรงบัญชาคน
หนุ่มของพระองค์ และพวกเขา
ก็พาเขาทั� งสองไปฆ่าเสียตัดมือ
ตัดเท้าออก แขวนศพนั� นไว้
เหนือสระในเมืองเฮโบรน แต่
เขานาํพระเศียรของอิชโบเชทไป
ฝังไว้ในที�ฝังศพของอับเนอร์ใน
เมืองเฮโบรน

ดาวิดไดร้บัการเจิมตั& ง
ใหเ้ป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอล

(I พศด II:I-K)

5
และบรรดาตระกู ลคนอิ ส-
ราเอลก็มาหาดาวิดที� เมือง

เฮโบรนทูลว่า "ดูเถิด ข้าพระ
องค์ทั� งหลายเป็นกระดู กและ
เนื� อของพระองค์
2ในอดีตเมื� อซาอูลเป็นกษัตริย์
ปกครองเหนือเหล่าข้าพระองค์
พระองค์ทรงเป็นผู้นาํอิสราเอล
ออกไปและเข้ามาและพระเย-
โฮวาห์ตรัสแก่พระองค์ว่า `เจ้า
จะเลี� ยงดู อิ สราเอลประชาชน
ของเราและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือ
คนอิสราเอล'"

R ซามูเอล S, T

(Y) I ซมอ IU:R, IL-II; RK:IT; RT:RU (U) ปฐก SY:IO; I พกษ I:RU; สดด KI:Q
(IL) R ซมอ I:R-IO (II) ปฐก U:T-O; สดด U:IR (IR) R ซมอ I:IT; K:KR
(I) ปฐก RU:IS; วนฉ U:R; R ซมอ IU:IR-IK; I พศด II:I-K (R) I ซมอ IO:I; IY:T
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3ดังนั� นพวกผู้ใหญ่ของคนอิส-
ราเอลก็มาเฝ้ ากษัตริ ย์ที� เมือง
เฮโบรน และกษัตริย์ดาวิดทรง
กระทาํ พั นธสั ญญากั บเขาทั� ง
หลายที� เมื องเฮโบรนต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และเขา
ทั� งหลายก็เจิมตั� งดาวิดให้เป็น
กษัตริย์เหนืออิสราเอล
4 ดาวิ ดมี พระชนมายุ สามสิ บ
พรรษาเมื�อเริ�มการปกครองและ
พระองค์ทรงปกครองอยู่สี�สิบปี
5 ทรงปกครองเหนื อยู ดาห์ ที�
เฮโบรนเจ็ดปีหกเดือน และที�
ก รุ งเยรู ซาเล็ มทรงปกครอง
เหนือบรรดาอิสราเอลและยูดาห์
อีกสามสิบสามปี

กรุงเยรูซาเล็มถูกยึดได้
กลายเป็นเมืองหลวง

ของประเทศ
(I พศด II:S-U)

6กษัตริ ย์และคนของพระองค์
ได้ยกทัพไปยังเยรูซาเลม็ รบกับ
คนเยบุสชาวแผ่นดินนั� น ผู้ที�
กล่าวกับดาวิดว่า "แกยกเข้ามา
ที�นี� ไม่ได้ดอก คนตาบอดและ
คนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้" ด้วย
คิดว่า "ดาวิดคงเข้ามาที�นี�ไม่ได้"
7แต่อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรง
ยึดที� กาํบังเข้มแข็งชื� อศิโยนได้
คือเมืองของดาวิด
8ในวันนั�นดาวิดตรัสว่า "ผู้ใดจะ
ขึ� นไปตามทางนํ�าไหลและโจมตี

คนเยบุส คนง่อยและคนตาบอด
ผู้ ซึ� งจิตใจของดาวิดเกลียดชัง
ผู้นั� นจะเป็นผู้ บัญชาการทหาร"
เพราะฉะนั� นเขาจึ ง ว่ ากั นว่ า
"อย่าให้คนตาบอดและคนง่อย
เข้ามาในพระนิเวศ"
9 ดาวิ ดก็ทรงประทับอยู่ ในที�
กาํบังเข้มแข็ง และเรียกที�นั� น
ว่าเมืองของดาวิด และดาวิดทรง
สร้างเมืองรอบตั� งแต่มิลโลเข้า
ไปข้างใน
10 และดาวิดทรงเจริญยิ� งๆขึ� น
ไปเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
11 ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้
ส่งผู้สื� อสารมาหาดาวิด และได้
ส่งไม้สนสีดาร์ พวกช่างไม้และ
พวกช่างก่อมาสร้างพระราชวัง
ของดาวิด
12 และดาวิดทรงทราบว่า พระ
เยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์
ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
และพระองค์ได้ทรงยกย่องราช
อาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็น
แก่อิสราเอลประชาชนของพระ
องค์

ราชโอรสและราชธิดา
ของดาวิดในกรุงเยรูซาเล็ม

(R ซมอ K:R-T)
(I พศด K:I-S)

13 ภายหลั งที� พระองค์ เสด็ จ
จากเฮโบรน ดาวิดทรงได้นาง

R ซามูเอล T

(K) วนฉ II:II (S) ปฐก SI:SO (T) R ซมอ R:II (O) ยชว IT:OK (Q) R ซมอ O:IR, IO
(Y) I พศด II:O-U (U) R ซมอ T:Q; I พกษ U:IT (IL) I ซมอ IQ:ST; IY:IR, RY
(II) I พกษ T:I-IY; IQ:IK-SO (IR) กดว RS:Q; อสย ST:S (IK) พบญ IQ:IQ

 10_2sam.pub 
 page 11

 Saturday, February 27, 2016 22:26 



หน้า 649

สนมและมเหสี จากเยรูซาเล็ม
เพิ�มขึ� นอีก และบังเกิดราชโอรส
และราชธิดาแก่ดาวิดอีก
14 ต่อไปนี� เป็นชื� อของผู้ที� บัง-
เกิ ดกั บพระองค์ในเยรูซาเล็ม
คือ ชัมมูอา โชบับ นาธัน ซาโล-
มอน
15 อิบฮาร์ เอลีชูอา เนเฟก ยา-
เฟีย
16 เอลีชามา เอลียาดา และเอ-
ลีเฟเลท

ดาวิดสูร้บกบัคนฟีลิสเตีย
(I พศด IS:Y-IQ)

17 เมื�อคนฟีลิสเตียได้ยินข่าวว่า
ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์
เหนืออิสราเอล คนฟีลิสเตียทั� ง
ปวงก็ขึ� นไปแสวงหาดาวิด แต่
ดาวิดทรงได้ยินข่าวนั� นจึงลงไป
ยังที�กาํบังเข้มแขง็
18 ฝ่ ายคนฟีลิ สเตี ยยกขึ� นมา
และขยายแนวออกที� หุบเขาเร-
ฟาอิม
19 และดาวิดทรงทู ลถามพระ
เยโฮวาห์ว่า "ควรที� ข้าพระ
องค์ จะยกขึ� นไปสู้ รบกั บคน
ฟีลิสเตียหรือ พระองค์จะทรง
มอบเขาไว้ในมือข้าพระองค์หรือ
ไม่" และพระเยโฮวาห์ทรงตอบ
ดาวิดว่า "จงขึ� นไปเถิด เพราะ
เราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือ
ของเจ้าเป็นแน่"
20 ดาวิดเสด็จมายังบาอัลเป-

ราซิม และดาวิดทรงชนะคน
ฟีลิสเตียที�นั� น พระองค์ตรัสว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงทะลวงข้าศึก
ของข้าพเจ้าดั งกระแสนํ�า ที� พุ่ ง
ใส่" เพราะฉะนั�นจึงเรียกชื�อตาํ-
บลนั�นว่า บาอัลเปราซิม
21 และคนฟี ลิ สเตี ยได้ ทิ� งรูป
เคารพที�นั�น ดาวิดกับข้าราชการ
ของพระองค์กเ็ผาเสีย
22 คนฟีลิสเตียยกขึ� นมาอีกและ
ขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม
23 และเมื� อดาวิดทูลถามพระ
เยโฮวาห์ พระองค์ตรัสว่า "เจ้า
อย่าขึ� น จงอ้อมไปข้างหลังของ
เขา และโจมตีเขาตรงข้ามกับหมู่
ต้นหม่อน
24 และเมื� อเจ้าได้ยินเสียงกระ-
บวนทัพเดิ นอยู่ ที� ยอดหมู่ ต้น
หม่อนเจ้าจงรีบรุกไป เพราะ
พระเยโฮวาห์ เสด็จไปข้างหน้า
เพื� อจะโจมตีกองทัพของคนฟี-
ลิสเตีย"
25 และดาวิดทรงกระทาํตามที�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ และ
ได้ โจมตีคนฟีลิสเตียจากเกบา
ถึงเกเซอร์

ดาวิดตอ้งการนาํหีบแห่ง
พระเจ้ามายงักรุงเยรูซาเล็ม

6
ดาวิดทรงรวบรวมบรรดา
คนอิสราเอลที� คัดเลือกแล้ว

อีกครั�งหนึ�งได้สามหมื�นคน
2และดาวิดก็ทรงลุกขึ� นไปกับ

R ซามูเอล T, O

(IS) R ซมอ IR:RS (IQ) R ซมอ RK:IS (IY) ปฐก IS:T (IU) I ซมอ RK:R; R ซมอ R:I
(RL) I พศด IS:II (RI) พบญ Q:T, RT (RR) I พศด IS:IK (RK) R ซมอ T:IU
(RS) วนฉ S:IS; R พกษ Q:O (RT) ยชว IO:IL; I พศด IS:IO (R) อพย RT:RR
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ประชาชนทั� งสิ� นที� อยู่ กั บพระ
องค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื�อทรง
นาํหีบแห่งพระเจ้าขึ� นมาจากที�
นั� น ซึ� งเรียกตามพระนามคือ
พระนามของพระเยโฮวาห์จอม
โยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ
3และเขาทั� งหลายก็เอาเกวียน
ใหม่บรรทุกหีบแห่งพระเจ้าและ
นาํออกมาจากเรือนของอาบีนา-
ดับซึ� งอยู่ เมืองกิเบอาห์ และ
อุสซาห์กับอาหิโย บุตรชายทั� ง
หลายของอาบีนาดับก็ขับเกวียน
ใหม่เล่มนั�น
4และนาํออกมาจากเรือนของ
อาบีนาดับซึ� งอยู่ เมืองกิ เบอาห์
เกวียนบรรจุหีบแห่งพระเจ้าไป
และอาหิโยเดินนาํหน้าหีบ
5ดาวิดกับวงศ์วานอิสราเอลทั� ง
สิ� นก็ร่าเริงกันอยู่ ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ด้วยใช้เครื� องดน-
ตรีทุกชนิดซึ� งทาํด้วยไม้สนสาม
ใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่
ราํมะนา กรับ และฉาบ
6 และเมื� อมาถึ งลานนวดข้ าว
ของนาโคน อุสซาห์กเ็หยียดมือ
ออกจับหีบแห่งพระเจ้าไว้เพราะ
วัวสะดุด
7และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์ก็เกิดขึ� นกับอุสซาห์ และ
พระเจ้าทรงประหารเขาเสียที�นั�น
เพราะความผิดพลาดนั� น และ
เขาก็สิ� นชีวิตอยู่ข้างหีบแห่งพระ

เจ้า
8และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัย
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลาย
ออกมาเหนืออุสซาห์ จึงเรียกที�
ตรงนั�นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึง
ทุกวันนี�
9 ในวันนั� นดาวิดก็ทรงกลัวพระ
เยโฮวาห์ และพระองค์ตรัสว่า
"หีบแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง
ข้าได้อย่างไร"
10 ดังนั� นดาวิดจึงไม่ยอมที� จะ
นาํหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้าไป
ในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตน
แต่ดาวิดได้ทรงนาํไปที� บ้านของ
โอเบดเอโดมชาวกัท
11 หีบแห่งพระเยโฮวาห์ก็ค้าง
อยู่ที� บ้านของโอเบดเอโดมชาว
กัทสามเดือน และพระเยโฮวาห์
ทรงอาํนวยพระพรแก่โอเบดเอ-
โดมและครัวเรือนของเขาทั�งสิ� น

ดาวิดนาํหีบแห่งพระเจ้า
มายงักรุงเยรูซาเล็ม

12 มีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดา-
วิดว่า "พระเยโฮวาห์ทรงอาํนวย
พระพรแก่ครัวเรือนของโอเบด-
เอโดม และทุกสิ�งที� เป็นของเขา
เนื� องด้วยหีบแห่งพระเจ้า" ดัง
นั� นดาวิดจึงเสด็จไปนาํหีบแห่ง
พระเจ้าขึ� นมาจากบ้านของโอ-
เบดเอโดม ถึงเมืองดาวิดด้วย
ความชื�นชมยินดี
13 และเมื�อผู้ที�หามหีบแห่งพระ

R ซามูเอล O

(K) I ซมอ RO:I (S) I ซมอ Q:I; I พศด IK:Q (T) I ซมอ IY:O-Q
(O) กดว S:IT, IU-RL; I พศด IK:U (U) พบญ U:IU; สดด IIU:IRL; ลก T:Y
(IL) R ซมอ T:Q; I พศด IK:IK (II) ปฐก KL:RQ; KU:T (IR) I พศด IT:RT-IO:K
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เยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว ดาวิด
กท็รงถวายวัวกับลูกวัวอ้วน
14 และดาวิดก็ทรงราํถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยสุด
กาํลังของพระองค์ และดาวิดมี
เอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที�พระองค์
15 ดั งนั� นแหละดาวิดและวงศ์
วานอิสราเอลทั� งสิ� นด้วยได้นาํ
หีบแห่งพระเยโฮวาห์ขึ� นมาด้วย
เสียงโห่ ร้องและด้ วยเสียงเป่า
แตร
16 และขณะเมื� อหี บแห่ งพระ
เยโฮวาห์ เข้ ามาถึ งเมื องดาวิด
มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มอง
ออกที�ช่องหน้าต่าง เห็นกษัตริย์
ดาวิดกระโดดโลดเต้นราํถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และ
นางกม็ีใจหมิ�นประมาท
17 เขาทั� งหลายนาํหีบแห่งพระ
เยโฮวาห์เข้ามา ตั� งไว้ในที� กาํ-
หนดภายในพลับพลาซึ� งดาวิด
ได้ทรงสร้างขึ� นไว้ และดาวิดก็
ทรงถวายเครื� องเผาบู ชาและ
เครื� องสันติ บูชาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์
18 และเมื� อดาวิ ดทรงกระทาํ
การถวายเครื� องเผาบู ชาและ
สันติบูชาสาํเร็จแล้ว พระองค์
ก็ทรงถวายอวยพรประชาชนใน
พระนามของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา
19 และทรงแจกขนมปังคนละ

แผ่น เนื� อคนละก้อน และขนม
องุ่ นแห้งคนละแผ่นแก่ประชา
ชนทั� งปวง คือประชาชนอิสรา-
เอลทั�งหมดทั�งผู้หญิงผู้ชาย แล้ว
ประชาชนทั� งหลายต่างก็กลับไป
ยังบ้านของตน
20 และดาวิดก็ทรงกลับไปอวย
พรแก่ราชวงศ์ของพระองค์ แต่
มีคาลราชธิดาของซาอูลได้ออก
มาพบดาวิดและทูลว่า "วันนี�
ก ษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลได้ รั บ
เกียรติยศอย่างยิ� งใหญ่ทีเดียว
นะเพคะ ที� ทรงถอดฉลองพระ
องค์ วันนี� ท่ ามกลางสายตาของ
พวกสาวใ ช้ ขอ ง ข้ า ราชก าร
เหมือนกับคนถ่อยแก้ ผ้าอย่าง
ไม่มีความละอาย"
21 และดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า
"เป็นงานที� ถวายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงเลือกเราไว้
แทนเสดจ็พ่อของเจ้า และแทน
ราชวงศ์ทั� งสิ� นของพระองค์ท่าน
ทรงแต่งตั� งให้เราเป็นเจ้าเหนือ
อิสราเอลประชาชนของพระเย-
โฮวาห์ และเราจึงจะร่าเริงต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
22 เราจะถ่อมตัวของเราลงยิ� ง
กว่านี� อีกให้ปรากฏแก่ตาของเรา
เองว่าเป็นคนตํ�า แต่โดยพวก
สาวใช้ที�เจ้าพูดถึงนั�น เราจะเป็น
ผู้ที�เขาถือว่ามีเกียรติ"
23 เพราะฉะนั� นมีคาลราชธิดา

R ซามูเอล O

(IS) I ซมอ R:IY, RY (IT) I พศด IT:RY (IO) R ซมอ K:IS
(IQ) I พกษ Y:T, OR-OK; I พศด IT:I (IY) I พกษ Y:IS; IT:TT
(IU) I พศด IO:K (RL) วนฉ U:S; R ซมอ O:IS (RI) I ซมอ IK:IS (RK) I ซมอ IT:KT
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ของซาอูลก็ไม่ มี บุตรจนถึ งวัน
สิ� นชีพ
ดาวิดปรารถนาสรา้งพระวิหาร

7
อยู่มาเมื�อกษัตริย์ประทับใน
พระราชวังของพระองค์และ

พระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้พระ
องค์พักจากการรบศึกรอบด้าน
2กษัตริย์ตรัสกับนาธันผู้พยา-
กรณ์ว่า "ดูซิ เราอยู่ในบ้านทาํ
ด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบแห่งพระ
เจ้าอยู่ในผ้าม่าน"
3และนาธันทูลกษัตริย์ว่า "ขอ
เชิญทรงกระทาํทั� งสิ� นตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับพระ
องค์"

ราชอาณาจักรของดาวิด
จะดํารงอยู่เป็นนิตย์

4 แต่ อยู่ มาในคื นวั นนั� นเอง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ถึงนาธันว่า
5 "จงไปบอกดาวิดผู้ รับใช้ของ
เราว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า
เจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือ
6 เราไม่ เคยอยู่ ในนิ เวศนับแต่
วันที� เราพาคนอิสราเอลออกจาก
อียิปต์จนกระทั� งวันนี�  แต่เราก็
ดาํเนินท่ามกลางเตน็ท์และพลับ
พลา
7ในที� ต่างๆที� เราได้ดาํเนินกับ
ชนชาติอิสราเอลทั�งหมด เราได้
เคยพู ดสั กคาํ กั บตระกู ลของ

อิสราเอลตระกูลใด ผู้ที� เรา
บัญชาให้ เขาเลี� ยงดู อิ สราเอล
ประชาชนของเราหรือว่า "ทาํไม
เจ้ ามิ ได้สร้างนิ เวศด้ วยไม้ สน
สีดาร์ให้แก่เรา"'
8 เพราะฉะนั� นบัดนี� เจ้าจงกล่าว
แก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า `พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี� ว่า
เราเอาเจ้ามาจากทุ่ งหญ้า จาก
การตามฝูงแพะแกะ เพื� อให้
เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประ-
ชาชนของเรา
9 เราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที�
ไหน และได้ขจัดบรรดาศัตรู
ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเรา
กระทาํให้เจ้ามี ชื� อเสียงใหญ่โต
อย่างกับชื� อเสียงของผู้ ใหญ่ใน
โลก
10 และเราจะกาํหนดที� หนึ� งให้
อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื� อเขาทั� ง
หลายจะได้อยู่ ในที� ของเขาเอง
และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และ
คนชั� วจะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่
ก่อนมา
11 ตั� งแต่สมัยเมื� อเราตั� งผู้ วิ-
นิจฉัยเหนืออิสราเอลประชาชน
ของเรา และเราให้เจ้าพ้นจาก
การรบศึกรอบด้าน ยิ� งกว่านั� น
อีกพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ เจ้ าว่า
พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ เจ้ ามี
ราชวงศ์

R ซามูเอล O, Q

(I) I พศด IQ:I-RQ (R) อพย RO:I (K) I พกษ Y:IQ-IY
(T) I พกษ T:K-S (O) อพย SL:IY (Q) ลนต RO:II-IR (Y) I ซมอ IO:II-IR
(U) I ซมอ IY:IS; KI:O (IL) สดด SS:R; YL:Y; YU:RR (II) อพย I:RI; วนฉ R:IS
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12 เมื�อวันของเจ้าครบแล้ว และ
เจ้ านอนพักอยู่ กั บบรรพบุ รุษ
ของเจ้า เราจะให้เชื� อสายของเจ้า
ที�มาภายหลังเจ้าเกิดขึ� นผู้ซึ�งเกิด
มาจากบั� นเอวของเจ้าเอง และ
เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา
13 เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศเพื� อ
นามของเรา และเราจะสถาปนา
บัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของ
เขาให้อยู่เป็นนิตย์
14 เราจะเป็นบิดาของเขา และ
เขาจะเป็นบุตรของเรา ถ้าเขา
กระทาํความชั� วช้า เราจะตีสอน
เขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ ด้วย
การเฆี�ยนแห่งบุตรทั� งหลายของ
มนุษย์
15 แต่ความเมตตาของเราจะไม่
พรากไปจากเขาเสีย ดังที� เรา
พรากไปจากซาอูล ซึ� งเราได้
ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า
16 ราชวงศ์ของเจ้ าและอาณา
จักรของเจ้าจะดาํรงอยู่ ต่อหน้า
เจ้าอย่างมั� นคงเป็นนิตย์ และ
บัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้
เป็นนิตย์'"
17 นาธันก็กราบทูลดาวิดตาม
ถ้อยคาํเหล่านี� ทั� งสิ� นและตาม
นิมิตนี� ทั�งหมด
ดาวิดนมสัการและอธิษฐาน

18 แล้ วกษัตริ ย์ดาวิดจึ งเสด็จ
เข้าไปนั�งเฝ้าพระเยโฮวาห์ และ
กราบทูลว่า "โอ ข้าแต่องค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์
เป็นผู้ใดเล่า และวงศ์วานของข้า
พระองค์ เป็นผู้ ใดพระองค์ จึ ง
ทรงนาํข้าพระองค์มาไกลถึงแค่
นี�
19 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า แต่นี� กเ็ป็นสิ� งเลก็น้อย
ในสายพระเนตรของพระองค์
และพระองค์ทรงลั�นพระวาจาถึง
ราชวงศ์ของผู้ รับใช้พระองค์ใน
อนาคตอันไกลที�จะมาถึงนั�น โอ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
และนี� เป็นธรรมดาของมนุษย์
หรือ
20 ดาวิดจะกราบทูลประการใด
อีกต่อพระองค์ได้เล่า ข้าแต่องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์
ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์
21 ที� พระองค์ ทรงกระทาํ สิ� ง
ใหญ่โตนี� ทั� งสิ� น เพื�อให้ผู้รับใช้
ของพระองค์ทราบก็เพราะเหตุ
พระวจนะของพระองค์ และตาม
ชอบพระทัยของพระองค์
22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้า ฉะนั�นพระองค์ทรงยิ�งใหญ่
ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ ไม่มี
พระเจ้านอกเหนือพระองค์ ตาม
สิ� งสารพัดที�หูของข้าพระองค์ทั� ง
หลายได้ยินมา
23 ประชาชนในโลกนี� จะเหมือน
อิสราเอลประชาชนของพระองค์
ซึ� งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้

R ซามูเอล Q

(IR) พบญ KI:IO (IK) R ซมอ Q:IO (IS) สดด R:Q; YU:RO (IT) I ซมอ IT:RK, RY
(IO) R ซมอ Q:IK; สดด YU:KO (IY) ปฐก KR:IL; อพย K:II (IU) อสย TT:Y-U
(RL) I ซมอ IO:Q; สดด IKU:I (RR) อพย IL:R; IT:II (RK) พบญ U:RO; สดด ISQ:RL
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เ ป็ นประชาชนของพระองค์
กระทาํให้พระนามของพระองค์
มีเกียรติ และทรงกระทาํสิ� งที�
ใหญ่เพื� อเจ้าทั� งหลาย และทรง
กระทาํสิ� งน่ าสะพรึ งกลั วเพื� อ
แผ่นดิ นของพระองค์ ต่อหน้ า
ประชาชนของพระองค์ คือชน
ชาติซึ� งพระองค์ทรงไถ่ออกจาก
อี ยิปต์เพื� อพระองค์จากบรรดา
ประชาชาติ และบรรดาพระของ
เขา
24 ด้วยว่าพระองค์ทรงสถาปนา
อิสราเอลประชาชนของพระองค์
ไว้ให้เป็นประชาชนเพื�อพระองค์
เองเป็นนิตย์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของ
เขาทั�งหลาย
25 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้า  บัดนี� พระวาทะซึ�งพระองค์
ทรงลั� นออกมาเกี� ยวกับผู้ รับใช้
ของพระองค์และเกี� ยวกับราช
วงศ์ของเขา ขอทรงดาํรงซึ�งพระ
วาทะนั� นให้ถาวรเป็นนิตย์ และ
ทรงกระทาํดังที�พระองค์ทรงลั�น
พระวาจาไว้
26 ขอพระนามของพระองค์
เป็นที� สรรเสริญอยู่ เป็นนิตย์ว่า
`พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็น
พระเจ้าเหนืออิสราเอล' และราช
วงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะ
ดาํรงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์
27 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอม

โยธา พระเจ้าของอิสราเอล
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสาํแดง
แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า `เรา
จะสร้างราชวงศ์ให้เจ้า' เพราะ
ฉะนั� น ผู้ รั บใช้ ของพระอง ค์
จึงกล้าหาญที� จะวิงวอนด้วยคาํ
อธิษฐานนี� ต่อพระองค์
28 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า บัดนี� พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า และบรรดาพระวาทะ
ของพระองค์เป็นความจริง และ
พระองค์ทรงสัญญาจะพระราช
ทานสิ� งดีนี� แก่ ผู้ รับใช้ของพระ
องค์
29 เพราะฉะนั� น บัดนี� ขอโปรด
ให้เป็นที� พอพระทัยพระองค์ที�
จะอาํนวยพระพรแก่ราชวงศ์ผู้
รับใช้ของพระองค์ เพื�อให้ดาํรง
อยู่ ต่อพระพักตร์พระองค์เป็น
นิตย์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงลั�นพระ
วาจาเช่นนั� นแล้ว และด้วยพระ
พรของพระองค์ก็ขอให้ราชวงศ์
ผู้ รับใช้ของพระองค์ได้อยู่ เย็น
เป็นสุขเป็นนิตย์"

ดาวิดทรงปกครองเหนือ
อิสราเอลทั&งสิ& น

8
อยู่มาภายหลัง ดาวิดทรง
โจมตีคนฟีลิสเตียและปราบ

ปรามได้ และดาวิดทรงยึดเมือง
เมเธกฮัมมาห์ได้จากมือคนฟี-
ลิสเตีย

R ซามูเอล Q, Y

(RS) ปฐก IQ:Q-Y; อพย O:Q; พบญ RO:IY; สดด SY:IS
(RY) อพย KS:O; ยชว RI:ST; ยน IQ:IQ
(RU) R ซมอ RR:TI
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2พระองค์ทรงชนะโมอับ ทรง
วัดเขาด้วยเชือกวัด คือบังคับ
ให้เรียงตัวเข้าแถวนอนลงที� พื� น
ดิน ทรงวัดดูแล้วให้ประหารเสีย
สองแถว และไว้ชีวิตเต็มหนึ� ง
แถว คนโมอับก็เป็นไพร่ของ
ดาวิด และได้นาํเครื� องบรรณา
การมาถวาย
3 ดาวิ ดทรงรบชนะฮาดั ดเอ-
เซอร์โอรสเรโหบ กษัตริย์เมือง
โศบาห์ เมื�อเสด็จไปฟื� นอาํนาจ
ของพระองค์ที�แม่นํ�ายูเฟรติส
4และดาวิดทรงยึดรถรบหนึ� ง
พันคัน พลม้าเจด็ร้อยคน ทหาร
ราบสองหมื� นคน และดาวิดรับ
สั� งให้ตัดเอ็นขาม้ารถรบเสียให้
หมด เหลือไว้ให้พอแก่รถรบ
หนึ�งร้อยคัน
5 และเมื� อคนซี เรี ยชาวเมื อง
ดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์
กษัตริย์เมืองโศบาห์ ดาวิดทรง
ประหารคนซี เรียเสียสองหมื� น
สองพันคน
6แล้วดาวิดทรงตั� งทหารประจาํ
ป้อมไว้เหนือคนซีเรียชาวเมือง
ดามัสกัสหลายกอง และคนซี-
เรียกเ็ป็นพลไพร่ของดาวิด และ
นาํ เครื� องบรรณาการไปถวาย
พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชั ย
ชนะแก่ดาวิดไม่ว่าจะไปรบ ณ
ที�ใดๆ
7และดาวิดทรงนาํโล่ทองคาํที�

ข้ าราชการทหารของฮาดัดเอ-
เซอร์ถือนั�นไปยังกรุงเยรูซาเลม็
8และกษัตริย์ดาวิดทรงริบทอง
สัมฤทธิV เป็นอันมากไปจากเมือง
เบทาห์ และเมืองเบโรธัยหัว
เมืองของฮาดัดเอเซอร์
9เมื�อโทอิกษัตริย์เมืองฮามัทได้
ยินว่ าดาวิดรบชนะกองทัพทั� ง
สิ� นของฮาดัดเอเซอร์
10 โทอิก็ส่ งโยรัมโอรสของตน
ไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิด ถวายพระ
พรและแสดงความยินดีที� ดาวิด
ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะ
ว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทาํสงคราม
กับโทอิ และโยรัมได้นาํเครื� อง
เงิน เครื�องทองคาํ และเครื�อง
ทองสัมฤทธิV ไปถวาย
11 สิ�งเหล่านี�  กษัตริย์ดาวิดทรง
นาํมอบถวายแด่พระเยโฮวาห์
พร้อมกับบรรดาเงินและทองคาํ
ซึ� งพระองค์ทรงได้มาจากบรรดา
ประชาชาติ ที� พระองค์ทรงรบ
ชนะและยึดครอง และทรงนาํมา
มอบถวาย
12 คือได้มาจากซีเรีย โมอับ
คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย อามา-
เลข และจากของที� ริบมาจาก
ฮาดั ดเอเซอร์ โอรสของเรโหบ
กษัตริย์เมืองโศบาห์
13 เมื� อดาวิดเสด็จกลับจากการ
ประหารคนซี เรียเสียในหุบเขา
เกลือหนึ�งหมื�นแปดพันคน พระ

R ซามูเอล Y

(K) ปฐก IT:IY (S) ยชว II:O, U (T) I พกษ II:RK-RT (O) R ซมอ Q:U; Y:IS
(Q) I พกษ IL:IO (Y) อสค SQ:IO (U) I พกษ Y:OT (IL) I พศด IY:IL
(II) I พกษ Q:TI (IR) R ซมอ T:IQ-RT (IK) R ซมอ Q:U
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นามของพระองค์กเ็ลื�องลือไป
14 และพระองค์ทรงตั� งทหาร
ประจาํป้อมขึ� นเหนือเมืองเอโดม
พระองค์ ทรงตั� งทหารประจาํ
ป้อมในเอโดมทั� วไปหมด และ
คนเอโดมทั� งสิ� นจึงเป็นพลไพร่
ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรง
ประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่าจะ
เสดจ็ไปรบ ณ ที�ใด
15 ดังนั� นดาวิดจึงทรงปกครอง
เหนืออิสราเอลทั�งสิ� น และดาวิด
ทรงให้ความยุติธรรมและความ
เที� ยงธรรมแก่ชนชาติของพระ
องค์ทั�งสิ� น
16 และโยอาบบุตรชายนางเศ-
รุยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชา-
ฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรม
สารบรรณ
17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบและ
อาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์
เป็นปุโรหิต และเสไรอาห์เป็น
ราชเลขา
18 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮ-
ยาดาเป็นผู้ บังคับบัญชาคนเค-
เรธีและคนเปเลท และบรรดา
ราชโอรสของดาวิดเป็นประมุข

ดาวิดกบัเมฟีโบเชท

9
ดาวิดรับสั�งว่า "วงศ์วานของ
ซาอู ลนั� นมี เหลื ออยู่ บ้ าง

หรือ เพื� อเราจะสาํแดงความ
เมตตาแก่ ผู้นั� นโดยเห็นแก่โย-
นาธาน"

2มีมหาดเล็กในวงศ์วานซาอูล
คนหนึ�งชื�อศิบา เขากเ็รียกให้มา
เฝ้าดาวิดและกษัตริย์ตรัสกับเขา
ว่า "เจ้าคือศิบาหรือ" เขาทูล
ตอบว่า "ข้าพระองค์คือศิบา
พ่ะย่ะค่ะ"
3กษัตริย์จึงตรัสว่า "ไม่มีใครใน
วงศ์วานซาอูลยังเหลืออยู่ บ้าง
หรือ เพื� อเราจะได้แสดงความ
เมตตาของพระเจ้าต่อเขา" ศิบา
กราบทูลกษัตริย์ว่า "ยังมีโอรส
ของโยนาธานเหลืออยู่ คนหนึ� ง
เท้าของเขาเป็นง่อยพ่ะย่ะค่ะ"
4กษัตริย์ตรัสถามเขาว่า "เขา
อยู่ที� ไหน" ศิบาจึงกราบทูล
กษัตริย์ว่า "ดูเถิด เขาอยู่ใน
เรือนของมาคีร์บุตรอัมมีเอลใน
เมืองโลเดบาร์ พ่ะย่ะค่ะ"
5แล้วกษัตริย์ดาวิดรับสั� งให้คน
ไปนาํเขามาจากเรือนของมาคีร์
บุตรชายอัมมีเอลที�โลเดบาร์
6 เมฟีโบเชทโอรสของโยนาธาน
ราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดา-
วิ ดและซบหน้ าลงกราบถวาย
บังคม และดาวิดตรัสว่า "เมฟี-
โบเชทเอ๋ย" เขาทูลตอบว่า "ดู
เถิด ผู้รับใช้ของพระองค์"
7 และดาวิ ดตรั สกั บท่ าน ว่ า
"อย่ากลัวเลย เพราะเราจะสาํ-
แดงความเมตตาต่อท่ านเพื� อ
เห็นแก่ โยนาธานบิดาของท่ าน
และเราจะมอบที�ดินทั� งหมดของ

R ซามูเอล Y, U

(IS) ปฐก RQ:RU, KQ-SL (IO) R ซมอ IU:IK; RL:RK (IQ) I พศด O:S-Y
(IY) I ซมอ KL:IS; I พกษ I:Y, KY (I) I ซมอ IY:K; RL:IS-IO (R) R ซมอ IO:I-S
(K) I ซมอ RL:IS; R ซมอ S:S (S) R ซมอ IQ:RQ-RU (O) R ซมอ IO:S; IU:RS-KL
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ซาอู ลราชบิดาของท่ านคืนแก่
ท่าน และท่านจงรับประทานอา-
หารอยู่ที�โต๊ะของเราเสมอไป"
8และท่ านก็กราบถวายบั งคม
และทูลว่า "ผู้รับใช้ของพระองค์
เป็นผู้ใดเล่า ซึ�งพระองค์จะทอด
พระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระ
องค์นี� "
9 แล้ วกษั ตริ ย์ ตรั สเ รี ยกศิ บา
มหาดเลก็ของซาอูล และตรัสแก่
เขาว่า "บรรดาสิ�งของที�เป็นของ
ซาอู ลและของวงศ์ วานทั� งสิ� น
ของท่าน เราได้มอบให้แก่โอรส
เจ้านายของเจ้าแล้ว
10 ตัวเจ้าและพวกบุตรชายของ
เจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า ต้อง
ทาํนาให้เขา และนาํผลพืชที� ได้
นั�นเข้ามา เพื�อโอรสแห่งเจ้านาย
ของเจ้าจะได้มีอาหารรับประ-
ทาน แต่เมฟีโบเชทโอรสแห่งเจ้า
นายของเจ้านั� น จะรับประทาน
อาหารที� โต๊ ะของเราเสมอไป"
ฝ่ายศิบามีบุตรชายสิบห้าคนกับ
คนใช้ยี�สิบคน
11 แล้วศิบาจึงกราบทูลกษัตริย์
ว่า "ตามที� กษัตริย์เจ้านายของ
ข้ าพระองค์ บัญชาผู้ รับใช้ของ
พระองค์นั� น ผู้ รับใช้ของพระ
องค์จะกระทาํ" กษัตริย์ได้ตรัส
ว่า "เมฟีโบเชทจงรับประทานที�
โต๊ะเสวยของเรา อย่างกับเป็น
โอรสของกษัตริย์"

12 เมฟีโบเชทมีบุตรชายเลก็คน
หนึ� งชื� อมีคา ทุกคนที�อาศัยอยู่
ในเรือนของศิบาก็ได้เป็นมหาด
เลก็ของเมฟีโบเชท
13 ดั งนั� นเมฟีโบเชทจึงอยู่ ใน
เยรูซาเล็ม เพราะท่านรับประ-
ทานที�โต๊ะของกษัตริย์เสมอ เท้า
ของท่านเป็นง่อยทั�งสองข้าง

สงครามกบัคนอมัโมน
และคนซีเรีย

10
อยู่ มาภายหลั งกษัตริย์
แห่ งคนอั มโมนก็ สิ� น

พระชนม์ และฮานูนราชโอรสได้
เสวยราชสมบัติแทน
2ดาวิดจึงตรัสว่า "เราจะแสดง
ความเมตตาต่อฮานูนราชโอรส
ของนาฮาช ดังที� บิดาของเขา
แสดงความเมตตาต่อเรา" ดาวิด
จึ งส่ งพวกข้ าราชการของพระ
องค์ ไปเล้ าโลมท่ านเกี� ยวด้ วย
เรื� องราชบิดาของท่าน และข้า
ราชการของดาวิ ดก็ เข้ ามาใน
แผ่นดินของคนอัมโมน
3แต่บรรดาเจ้านายของคนอัม-
โมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่า
"พระองค์ดาํ ริ ว่าดาวิดส่งผู้ เล้า
โลมมาหาพระองค์ เพราะนับถือ
พระราชบิดาของพระองค์ เช่น
นั�นหรือ ดาวิดมิได้ส่งข้าราชการ
มาเพื�อตรวจเมืองและสอดแนม
ดู และเพื� อจะควํ�าเมืองนี� เสีย
ดอกหรือ"

R ซามูเอล U, IL

(Y) R ซมอ IO:U; RS:IS (U) R ซมอ IO:S; IU:RU (IL) R ซมอ U:Q, II, IK; IU:IQ
(IR) I พศด Y:KS (IK) R ซมอ U:K, Q, IL-II; I พกษ R:Q; R พกษ RT:RU
(I) R ซมอ II:I; I พศด IU:I (R) I ซมอ II:I; R ซมอ U:I
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4 ฮานู นจึ งจั บข้ าราชการของ
ดาวิดมาโกนเคราออกเสียครึ� ง
หนึ� งและตัดเครื�องแต่งกายของ
เขาออกเสียที�ตรงกลางตรงตะ-
โพก แล้วปล่อยตัวไป
5เมื� อมีคนไปกราบทูลดาวิดให้
ทรงทราบ พระองค์ก็รับสั� งให้
คนไปรั บข้ าราชการเหล่ านั� น
เพราะว่าเขาทั� งหลายได้รับความ
อับอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่า
"จงพักอยู่ที� เมืองเยรีโคจนกว่า
เคราของท่านทั�งหลายจะขึ� นแล้ว
จึงค่อยกลับมา"
6 เมื� อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั� ง
หลายเป็นที� เกลียดชังแก่ดาวิด
คนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซี-
เรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคน
ซีเรียชาวเมืองโศบาห์ เป็นทหาร
ราบจาํนวนสองหมื� นคน จาก
กษัตริย์เมืองมาอาคาห์หนึ� งพัน
คน และชาวเมืองอิชโทบหนึ� ง
หมื�นสองพันคน
7เมื�อดาวิดทรงได้ยินเช่นนั� นจึง
รั บสั� งโยอาบและพลโยธาคน
แกล้วกล้าทั�งสิ� นให้ไป
8 ฝ่ ายคนอั มโมนก็ยกออกมา
และจั ดทัพไว้ที� ทางเข้ าประตู
เมือง ฝ่ายคนซีเรียชาวเมืองโศ-
บาห์และชาวเมืองเรโหบ กับคน
เมืองอิชโทบ และเมืองมาอา-
คาห์อยู่ ที� ชนบทกลางแจ้งต่าง
หาก

9เมื� อโยอาบเห็นว่า การศึกนี�
ขนาบอยู่ ทั� งข้ างหน้ าและข้ าง
หลัง ท่านจึงคัดเอาบรรดาคน
อิสราเอลที�สรรไว้แล้วจัดทัพเข้า
สู้ คนซีเรีย
10 ท่านมอบคนที�เหลืออยู่ไว้ใน
บังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชาย
ของท่าน และเขาก็จัดคนเหล่า
นั�นเข้าต่อสู้ กับคนอัมโมน
11 ท่านกล่าวว่า "ถ้ากาํลังคน
ซีเรียแขง็เหลือกาํลังของเรา เจ้า
จงยกไปช่วยเรา แต่ถ้ากาํลังคน
อั มโมนแข็งเกิ นกาํลั งของเจ้ า
เราจะยกมาช่วยเจ้า
12 จงมีความกล้าหาญเถิด ให้
เราเป็นลูกผู้ชายเพื�อชนชาติของ
เรา และเพื� อหัวเมืองแห่งพระ
เจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์
ทรงกระทาํตามที� พระองค์ทรง
เห็นชอบเถิด"
13 ดังนั� น โยอาบกับประชาชน
ที� อยู่ กับท่ านก็ยกเข้าใกล้ต่อสู้
กับคนซีเรีย ข้าศึกก็แตกหนีไป
ต่อหน้าเขา
14 เมื� อคนอัมโมนเห็นว่าคนซี-
เรียหนีไปแล้ว เขาทั�งหลายกห็นี
อาบีชัยเข้าไปในเมือง แล้วโย-
อาบก็กลับจากการสู้ รบกับคน
อัมโมนมายังกรุงเยรูซาเลม็
15 ครั� นคนซีเรียเห็นว่าตนพ่าย
แพ้ต่ออิสราเอลแล้ว จึงรวบรวม
เข้าด้วยกัน

R ซามูเอล IL

(O) ปฐก KS:KL; อพย T:RI; พบญ K:IS; ยชว IK:II, IK; วนฉ II:K, T; IY:RY
(Q) R ซมอ RK:Y (Y) R ซมอ IL:O (IL) I ซมอ RO:O; R ซมอ K:KL
(IR) พบญ KI:O; ยชว I:O-Q, U; นหม S:IS; I ซมอ K:IY; S:U (IS) R ซมอ II:I
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16 ฝ่ายฮาดัดเอเซอร์ทรงใช้คน
ไปนาํคนซี เรียผู้ อยู่ ฟากแม่นํ�า
ข้างโน้นออกมา เขามายังตาํบล
เฮลาม มีโชบัคแม่ทัพของฮา-
ดัดเอเซอร์เป็นผู้นาํหน้า
17 เมื� อมี ผู้ กราบทูลดาวิดพระ
องค์ทรงรวบรวมอิ สราเอลทั� ง
หมดข้ามแม่นํ�า จอร์แดนมาถึ ง
ตาํบลเฮลาน และคนซีเรียก็จัด
ทัพเข้าต่อสู้ ดาวิดและได้รบกับ
พระองค์
18 คนซี เรียก็หนีจากอิสราเอล
และดาวิดทรงประหารคนซีเรีย
ซึ� งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคน
กับทหารม้าสี�หมื�นคนเสีย และ
ประหารโชบัคแม่ทัพของเขาทั� ง
หลายให้สิ� นชีวิตเสียที�นั�น
19 และเมื� อบรรดากษัตริ ย์ซึ� ง
ขึ� นกับฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าตน
พ่ายแพ้ต่อหน้าอิ สราเอลแล้ว
เขาก็ได้กระทาํสันติภาพกับอิส-
ราเอล และยอมเป็นผู้ รับใช้คน
อิสราเอล ดังนั�นคนซีเรียจึงกลัว
ไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป
ความบาปยิ�งใหญ่ของดาวิด

11
และอยู่ มาพอสิ� นปีแล้ ว
เมื� อบรรดากษั ตริ ย์ ยก

กองทัพออกไปรบ ดาวิดทรงใช้
โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการ
และอิสราเอลทั� งหมด เขาไป
กวาดล้ างคนอัมโมนและล้อม
เมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับ

ที�เยรูซาเลม็
2 อยู่ มาเวลาเย็นวันหนึ� งเมื� อ
ดาวิดทรงลุ กขึ� นจากพระแท่น
และดาํเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคา
พระราชวัง ทอดพระเนตรจาก
หลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ� งอาบ
นํ�าอยู่ หญิงคนนั�นสวยงามมาก
3 ดา วิ ดทรงใช้ คนไปไต่ ถาม
เรื� องผู้หญิงคนนั� น คนหนึ� งมา
กราบทูลว่า "หญิงคนนี� ชื� อบัท-
เชบา บุตรสาวของเอลีอัม ภรร-
ยาของอุ รีอาห์คนฮิตไทต์มิ ใช่
หรือพ่ะย่ะค่ะ"
4ดาวิดก็ทรงใช้ ผู้ สื� อสารไปรับ
นางมา นางก็มาเฝ้าพระองค์
แล้ วพระองค์ทรงสมสู่ กั บนาง
พอดีนางได้ชาํระตั วให้สิ� นมล
ทินของนางแล้ว แล้วนางก็กลับ
ไปเรือนของตน
5 ผู้หญิงนั� นก็ตั� งครรภ์ นาง
จึ งใช้ คนไปกราบทู ลดาวิ ดว่ า
"หม่อมฉันตั� งครรภ์แล้ว"
6ดาวิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบ
ว่า "จงส่งอุรีอาห์คนฮิตไทต์มา
ให้เรา" โยอาบกส่็งตัวอุรีอาห์ไป
ให้ดาวิด
7 เมื� ออุ รีอาห์ เข้าเฝ้ าพระองค์
ดาวิดรับสั� งถามว่ าโยอาบเป็น
อย่างไรบ้าง พวกพลเป็นอย่างไร
การสงครามคืบหน้าไปอย่างไร
8แล้วดาวิดรับสั�งอุรีอาห์ว่า "จง
ลงไปบ้านของเจ้า และล้างเท้า

R ซามูเอล IL, II

(IY) I พศด IU:IY (IU) R ซมอ Y:O (I) R ซมอ IR:RO; I พกษ RL:RR-RO
(R) ปฐก KS:R; อพย RL:IQ; พบญ RR:Y; I ซมอ U:RT; โยบ KI:I; มธ T:RY; RS:IQ
(K) I ซมอ RO:O; R ซมอ RK:KU (S) ลนต IT:IU, RY; IY:IU (Y) ปฐก IY:S; IU:R
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ของเจ้าเสีย" อุรีอาห์ก็ออกไป
จากพระราชวัง และมีคนนาํของ
ประทานจากกษัตริย์ตามไปให้
9แต่อุรีอาห์ได้นอนเสียที�ประตู
พระราชวังพร้อมกับบรรดาข้า
ราชการของเจ้านายของเขา มิได้
ลงไปที�บ้านของตน
10 เมื� อมีคนกราบทูลดาวิดว่า
"อุ รีอาห์ไม่ได้ลงไปที� บ้านของ
เขาพ่ะย่ะค่ะ" ดาวิดรับสั� งแก่
อุรีอาห์ว่า "เจ้ามิได้เดินทางมา
ดอกหรือ ทาํไมจึงไม่ลงไปบ้าน
ของเจ้า"
11 อุ รี อาห์ ทู ลตอบดาวิ ดว่ า
"หีบพันธสัญญาและอิ สราเอล
กับยูดาห์อยู่ในทับอาศัย โย-
อาบเจ้านายของข้าพระองค์กับ
บรรดาข้าราชการของพระองค์
ตั� งค่ายอยู่ที� พื� นทุ่ ง ส่วนข้า
พระองค์จะไปบ้าน ไปกิน ไปดื�ม
และนอนกับภรรยาของข้าพระ
องค์เช่นนั�นหรือ พ่ะย่ะค่ะ พระ
องค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และจิ ต
วิญญาณของพระองค์มีชี วิตอยู่
แน่ฉันใด ข้าพระองค์จะไม่กระ-
ทาํอย่างนี� เลย"
12 แล้วดาวิดก็รับสั� งแก่อุรีอาห์
ว่า "วันนี� กค้็างเสียที�นี� เถิด พรุ่ง
นี� เราจะให้เจ้าไป" อุรีอาห์ก็
ค้างอยู่ ในกรุงเยรูซาเล็มในวัน
นั�นและในวันรุ่งขึ� น
13 ดาวิดทรงเชิญเขามา เขาก็

มารับประทานและดื� มต่อพระ
พักตร์ และพระองค์ทรงกระทาํ
ให้เขามึนเมา ในเย็นวันนั�นเขา
ก็ออกไปนอนบนที� นอนกับข้า
ราชการของเจ้านายของเขา แต่
มิได้ลงไปบ้าน
14 ต่อมาครั� นรุ่ งเช้าดาวิดทรง
อักษรถึงโยอาบและทรงฝากไป
ในมือของอุรีอาห์
15 ในลายพระหัตถ์นั� นว่า "จง
ตั� งอุรีอาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้
รบตรงที�ดุเดือดที�สุดแล้วล่าทัพ
กลับเสียเพื� อให้เขาถูกโจมตีให้
ตาย"
16 อยู่ มาเมื� อโยอาบกาํลั งเฝ้ า
ล้อมเมืองอยู่ ท่านจึงกาํหนดให้
อุรีอาห์ไปรบตรงที�ที� ท่านทราบ
ว่ามีทหารเข้มแขง็มาก
17 คนในเมืองก็ออกมาสู้ รบกับ
โยอาบ มีคนตายบ้างคือข้าราช-
การบางคนของดาวิดได้ล้มตาย
อุรีอาห์คนฮิตไทต์กต็ายด้วย
18 โยอาบจึงส่งคนไปกราบทูล
ข่าวการรบทั�งสิ� นต่อดาวิด
19 ท่ านได้สั� งผู้ สื� อสารนั� นว่ า
"เมื� อเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อ
กษัตริย์เสรจ็ทุกประการแล้ว
20 ถ้ากษัตริย์กริ� วและตรัสถาม
เจ้าว่า `ทาํไมเจ้าทั� งหลายจึงยก
เข้ารบใกล้เมืองนัก เจ้าไม่ทราบ
หรือว่าเขาจะยิงออกมาจากกาํ-
แพง

R ซามูเอล II

(U) I พกษ IS:RQ-RY (II) R ซมอ Q:R, O; RL:O
(IK) ปฐก IU:KK, KT; R ซมอ II:U
(IS) I พกษ RI:Y-U (IT) R ซมอ IR:U
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21 ใครฆ่ าอาบี เมเลคบุตรเย-
รุบเบเชท ไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ� ง
เอาหินโม่ ท่ อนบนทุ่ มเขาจาก
กาํแพงเมื องจนเขาตายเสี ยที�
เมืองเธเบศดอกหรือ ทาํไมเจ้า
ทั� งหลายจึงเข้าไปใกล้กาํแพง'
แล้วเจ้าจงกราบทูลว่า `อุรีอาห์
คนฮิตไทต์ผู้ รับใช้ของพระองค์
กต็ายด้วย'"
22 ผู้สื� อสารก็ไป เขามาทูลต่อ
ดาวิดถึงทุกอย่างที�โยอาบสั� งเขา
ให้มากราบทูล
23 ผู้ สื� อสารนั� นกราบทูลดาวิด
ว่า "ข้าศึกได้เปรียบต่อเรามาก
และได้ออกมาสู้ รบกับฝ่ายเราที�
กลางทุ่ง แต่เราได้ขับไล่เขาเข้า
ไปถึงทางเข้าประตูเมือง
24 แล้วทหารธนูก็ยิงข้าราชการ
ของพระองค์จากกาํแพง ข้า
ราชการของกษัตริย์บางคนก็สิ� น
ชีวิต และอุรีอาห์คนฮิตไทต์ข้า
ราชการของพระองค์ก็สิ� นชี วิต
ด้วย"
25 ดาวิดก็รับสั� งผู้สื� อสารนั� นว่า
"เจ้าจงบอกโยอาบดังนี� ว่า `อย่า
ให้ เรื� องนี� ทาํให้ท่ านลาํบากใจ
เพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือก
ว่าคนนั�นหรือคนนี�  จงสู้ รบหนัก
เข้าไปและตีเอาเมืองนั� นเสียให้
ได้' เจ้าจงหนุนนํ�าใจท่านด้วย"
26 เมื�อภรรยาของอุรีอาห์ได้ยิน
ข่ าวว่าอุ รีอาห์ สามี ของตนสิ� น

ชีวิตแล้ว นางก็ครํ�าครวญด้วย
เรื�องสามีของนาง
27 เมื�อสิ� นการไว้ทุกข์แล้วดาวิด
ก็ ส่ งคนไปให้พานางมาที� พระ
ราชวัง และนางก็ได้เป็นมเหสี
ของพระองค์ ประสูติโอรสองค์
หนึ�งให้พระองค์ แต่สิ�งซึ�งดาวิด
ทรงกระทาํนั� นไม่เป็นที�พอพระ
ทัยพระเยโฮวาห์

ดาวิดกลบัใจเสียใหม่

12
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้
นาธันไปหาดาวิด นาธัน

ก็ไปเข้ าเฝ้ าและกราบทูลพระ
องค์ว่า "ในเมืองหนึ�งมีชายสอง
คน คนหนึ� งมั� งมี อีกคนหนึ� ง
ยากจน
2คนมั� งมีนั� นมีแพะแกะและวัว
เป็นอันมาก
3 แต่ คนจนนั� นไม่ มี อะไรเลย
เว้นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวที� เขา
ซื� อมา ซึ� งเขาเลี� ยงไว้และอยู่กับ
เขา มันได้เติบโตขึ� นพร้อมกับ
บุตรของเขา กินอาหารร่วม
และดื�มนํ�าถ้วยเดียวกับเขา นอน
ในอกของเขา และเป็นเหมือน
บุตรสาวของเขา
4 ฝ่ายคนมั� งมีคนนั� นมีแขกคน
หนึ� งมาเยี� ยม เขาเสียดายที� จะ
เอาแพะแกะหรือวัวของตนมาทาํ
อาหารเลี� ยงคนที� เดิ นทางมา
เยี�ยมนั�น จึงเอาแกะตัวเมียของ
ชายคนจนนั� นเตรียมเป็นอาหาร

R ซามูเอล II, IR

(RI) วนฉ O:KR; U:TL-TS
(RQ) R ซมอ IR:U; I พศด RI:Q; ฮบ IK:S
(I) R ซมอ IS:T; I พกษ RL:KT-SI; สดด TI; อสย T:K
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ให้แก่ชายที�มาเยี�ยมตน"
5ดาวิดกริ� วชายคนนั�นมาก และ
รับสั�งแก่นาธันว่า "พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ผู้ชาย
ที�กระทาํเช่นนั�นจะต้องตายแน่
6และจะต้องคืนแกะให้ สี� เท่ า
เพราะเขาได้กระทาํอย่างนี�  และ
เพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิต"
7นาธันจึงทูลดาวิดว่า "พระ
องค์ นั� นแหละคื อชายคนนั� น
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอลตรัสดังนี� ว่า `เราได้เจิมตั� ง
เจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิส-
ราเอล และเราช่วยเจ้าให้พ้น
จากมือของซาอูล
8 และเราได้ มอบวงศ์ วานเจ้ า
นายของเจ้าให้แก่เจ้า และได้
มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ใน
อกของเจ้า และมอบวงศ์วาน
อิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ให้
แก่เจ้า ถ้าเท่านี� ยังน้อยไป เราจะ
เพิ�มให้อีกเท่านี�
9 ทาํไมเจ้ าดูหมิ� นพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์กระทาํชั� วใน
สายพระเนตรของพระองค์ เจ้า
ได้ฆ่าอุรีอาห์คนฮิตไทต์เสียด้วย
ดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็น
ภรรยาของตน และได้สังหารเขา
เสียด้วยดาบของคนอัมโมน
10 เพราะฉะนั� นบัดนี� ดาบนั�นจะ
ไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้า
เพราะเจ้าได้ดูหมิ�นเรา เอาภรร-

ยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาเป็น
ภรรยาของเจ้า'
11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า `ดู
เถิด เราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ� น
กับเจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเอง
และเราจะเอาภรรยาของเจ้าไป
ต่อหน้าต่อตาเจ้า ยกไปให้แก่
เพื�อนบ้านของเจ้า ผู้นั�นจะนอน
ร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิด
เผย
12 เพราะเจ้ าทาํการนั� นอย่ าง
ลับๆ แต่เราจะกระทาํการนี� ต่อ
หน้าอิสราเอลทั� งสิ� นและอย่าง
เปิดเผย'"
13 ดาวิดจึงรับสั� งกับนาธั นว่า
"เรากระทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์
แล้ว" และนาธันกราบทูลดาวิด
ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัย
บาปของพระองค์แล้ว พระองค์
จะไม่ถึงแก่มรณา
14 อย่างไรก็ตาม เพราะด้วย
การกระทาํนี� พระองค์ได้ให้พวก
ศัตรูของพระเยโฮวาห์มีโอกาส
เหยียดหยามได้ ราชบุตรที� จะ
ประสูติมานั�นจะต้องสิ� นชีวิต"
15 แล้วนาธันก็กลับไปยังบ้าน
ของตน แล้วพระเยโฮวาห์ทรง
กระทาํแก่บุตร ซึ� งภรรยาของ
อุรีอาห์บังเกิดกับดาวิด และ
พระกุมารนั�นกป็ระชวรหนัก
16 ดาวิดก็ทรงอ้อนวอนต่อพระ
เจ้าเพื�อพระกุมารนั�น และดาวิด

R ซามูเอล IR

(O) อพย RR:I (Q) I ซมอ O:IK (U) กดว IT:KI; I ซมอ IT:IU (IL) R ซมอ IK:RY
(II) พบญ RY:KL; R ซมอ IO:RI-RR (IR) R ซมอ IO:RR (IK) I ซมอ IT:RS
(IS) อสย TR:T; อสค KO:RL, RK; รม R:RS (IT) I ซมอ RT:KY (IO) R ซมอ IK:KI
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ทรงอดพระกระยาหาร และเข้า
ไปบรรทมบนพื� นดินคืนยังรุ่ง
17 บรรดาพวกผู้ ใหญ่ ในราช
สาํนักของพระองค์ก็ลุ กขึ� นมา
ยืนเข้าเฝ้าอยู่ หมายจะทูลเชิญ
ให้พระองค์ทรงลุกจากพื� นดิน
แต่พระองค์หาทรงยอมไม่ หรือ
หาทรงรั บประทานกั บเขาทั� ง
หลายไม่
18 อยู่มา พอวันที�เจด็พระกุมาร
นั�น กส็ิ� นพระชนม์ ส่วนข้าราช-
การของดาวิดกก็ลัวไม่กล้ากราบ
ทูลดาวิดว่าพระกุมารนั�นสิ� นชีวิต
แล้ว เขาพูดกันว่า "ดูเถิด เมื�อ
พระกุมารนั� นทรงพระชนม์อยู่
เราทูลพระองค์ พระองค์หาทรง
ฟังเสียงของเราไม่ แล้วเราทั� ง
หลายอาจจะกราบทูลได้อย่างไร
ว่า พระกุมารนั� นสิ� นพระชนม์
แล้ว พระองค์กจ็ะกระทาํอันต-
รายต่อพระองค์เอง"
19 แต่เมื� อดาวิดทอดพระเนตร
เห็นข้าราชการกระซิบกระซาบ
กันอยู่ ดาวิดเข้าพระทัยว่าพระ
กุมารนั�นสิ� นพระชนม์แล้ว ดาวิด
จึงรับสั� งถามข้าราชการของพระ
องค์ว่า "เด็กนั� นสิ� นชีวิตแล้ว
หรือ" เขาทูลตอบว่า "สิ� นชีวิต
แล้วพ่ะย่ะค่ะ"
20 แล้วดาวิดทรงลุกขึ� นจากพื� น
ดิน ชาํระพระกาย ชโลมพระ
องค์ และทรงเปลี�ยนฉลองพระ

องค์ ทรงดาํเนินเข้าไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์และทรง
นมัสการ แล้วเสด็จไปสู่ พระ
ราชวังของพระองค์ รับสั�งให้นาํ
พระกระยาหารมา เขากจั็ดพระ
กระยาหารให้พระองค์เสวย
21 ข้ าราชการจึ งทู ลถามพระ
องค์ว่า "เป็นไฉนพระองค์ทรง
กระทาํเช่นนี�  พระองค์ทรงอด
พระกระยาหารและกันแสงเพื� อ
พระกุมารนั� นเมื� อทรงพระชนม์
อยู่ แต่เมื�อพระกุมารนั�นสิ� นพระ
ชนม์แล้ว พระองค์ก็ทรงลุกขึ� น
เสวยพระกระยาหาร"
22 พระองค์รับสั� งว่า "เมื� อเด็ก
นั�นมีชีวิตอยู่ เราอดอาหารและ
ร้องไห้ เพราะเราว่า `ใครจะ
ทราบได้ ว่าพระเจ้าจะทรงพระ
เมตตาเรา โปรดให้เด็กนั� นมี
ชีวิตอยู่หรือไม่'
23 แต่เมื� อเขาสิ� นชีวิตแล้ว เรา
จะอดอาหารทาํไม เราจะทาํเดก็
ให้ฟื� นขึ� นมาอีกได้หรือ มีแต่เรา
จะตามทางเด็กนั� นไป เขาจะ
กลับมาหาเราหามิได้"

การกําเนิดของซาโลมอน
24 ฝ่ ายดาวิ ดทรงเล้ าโลมใจ
บัทเชบามเหสีของพระองค์ และ
ทรงเข้าไปสมสู่กับพระนาง พระ
นางก็ประสูติ บุตรชายคนหนึ� ง
เรียกชื� อว่าซาโลมอน และพระ
เยโฮวาห์ทรงรักซาโลมอน

R ซามูเอล IR

(RL) นรธ K:K; โยบ I:RL; มธ O:IQ (RR) อสย KY:I-T; ยอล R:IS; ยนา K:U
(RK) ปฐก KQ:KT; โยบ Q:Y-IL
(RS) I พศด RR:U; มธ I:O
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25 และทรงใช้นาธันผู้พยากรณ์
ไป ท่านจึงตั� งชื�อราชโอรสนั�นว่า
เยดีดิยาห์ เพราะเห็นแก่พระ
เยโฮวาห์

ดาวิดกบัโยอาบ
ชนะเมืองรบับาห์
(I พศด RL:I-K)

26 ฝ่ายโยอาบสู้ รบกับเมืองรับ-
บาห์ของคนอัมโมน และยึด
ราชธานีไว้ได้
27 และโยอาบได้ส่งผู้สื� อสารไป
เฝ้าดาวิด ทูลว่า "ข้าพระองค์ได้
สู้ รบกับกรุงรับบาห์ และข้า
พระองค์ตีได้เมืองที�มีแม่นํ�ามาก
หลายนั�นแล้ว
28 ฉะนั�นบัดนี�  ขอพระองค์ทรง
รวบรวมพลที�เหลือ เข้าตั� งค่ายตี
เมืองนั� นให้ได้ เกลือกว่าถ้าข้า
พระองค์ตีได้ ก็จะต้องเรียกชื�อ
เมื องนั� นตามชื� อของข้ าพระ
องค์"
29 ดาวิดจึงทรงรวบรวมพลทั� ง
หลายเข้าด้วยกันยกไปยังเมือง
รับบาห์ และต่อสู้ จนยึดเมืองนั�น
ได้
30 ทรง ริ บมง กุ ฎจาก เ ศี ยร
กษัตริย์ของเมืองนั�น มงกุฎนั�น
เป็นทองคาํหนั กหนึ� งตะลั นต์
ประดั บด้ วยเพชรพลอยต่างๆ
และเขาก็สวมบนพระเศียรของ
ดาวิด และพระองค์ทรงเกบ็รวบ
รวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั� น

ได้เป็นอันมาก
31 ทรงควบคุมประชาชนที� อยู่
ในเมืองนั� นให้ทาํงานด้วยเลื� อย
คราดเหล็กและขวานเหล็กและ
บังคับให้ทาํงานที�เตาเผาอิฐ ได้
ทรงกระทาํเช่นนี� แก่บรรดาหัว
เมืองของคนอัมโมนทั�วไป แล้ว
ดาวิดก็เสดจ็กลับไปกรุงเยรูซา-
เลม็พร้อมกับพลทั�งสิ� น
อมัโนนข่มขืนนางสาวทามาร์

13
ต่อมาภายหลังฝ่ายอับ-
ซาโลมราชโอรสของดา-

วิดมีขนิษฐาองค์หนึ�งรูปโฉมสะ-
คราญชื�อทามาร์ และอัมโนนราช
โอรสของดาวิดกรั็กเธอ
2 ด้ วยเหตุทามาร์ น้ องหญิงนี�
จิตใจของอัมโนนกถู็กทรมานจน
ถึงกับล้มป่วย ด้วยเหตุว่าเธอ
เป็นสาวพรหมจารี อัมโนนจึงรู้
สึกว่าจะทาํอะไรกับเธอกย็ากนัก
3แต่อัมโนนมีสหายคนหนึ� งชื� อ
โยนาดับบุตรชายของชิ เมอาห์
เชษฐาของดาวิด โยนาดับนั� น
เป็นคนเจ้าปัญญา
4จึงทูลถามว่า "ข้าแต่ราชโอรส
ของกษัตริย์ ไฉนทูลกระหม่อม
จึงซึมเศร้าอยู่ทุกๆวัน จะไม่
บอกให้ เกล้าฯทราบบ้ างหรือ"
อัมโนนตอบเขาว่า "เรารัก
ทามาร์น้องหญิงของอับซาโลม
อนุชาของเรา"
5โยนาดับจึงทูลท่านว่า "ขอ

R ซามูเอล IR, IK

(RO) พบญ K:II; R ซมอ II:I; I พศด RL:I
(KL) I พศด RL:R
(I) R ซมอ K:R-K; I พศด K:R, U (K) I ซมอ IO:U
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เชิญบรรทมบนพระแท่นแสร้ง
กระทาํเป็นประชวร และเมื� อ
เสด็จพ่อมาเยี� ยมทูลกระหม่อม
ขอกราบทูลว่า `ขอโปรดรับสั� ง
ทามาร์น้องหญิงมาให้อาหารแก่
ข้าพระองค์ ให้มาเตรียมอาหาร
ต่อสายตาข้าพระองค์ เพื� อข้า
พระองค์จะได้เห็น และได้รับ
ประทานจากมือของเธอ'"
6 อั มโนนจึ งบรรทมแสร้ งทาํ
เป็นประชวร เมื� อกษัตริย์เสด็จ
มาเยี�ยม อัมโนนกทู็ลกษัตริย์ว่า
"ขอโปรดให้ทามาร์น้องหญิงมา
ทาํขนมสักสองอันต่อสายตาข้า
พระองค์ เพื� อข้าพระองค์จะได้
รับประทานจากมือของเธอ"
7ดาวิดทรงใช้คนไปหาทามาร์
ที� วังรับสั� งว่า "ขอจงไปที� บ้าน
ของอัมโนนพี� ของเจ้า และ
เตรียมอาหารให้เขารับประทาน"
8ทามาร์ก็ไปยังวังของอัมโนน
เชษฐาของเธอที�ที� เขาบรรทมอยู่
เธอก็หยิบแป้งมานวดทาํขนม
ต่อสายตาของเชษฐา แล้วปิ� ง
ขนมนั�น
9และเธอก็ยกกระทะมาเทออก
ต่อหน้าเชษฐา แต่อัมโนนก็ไม่
ทรงเสวย กล่าวว่า "ให้ทุกคน
ออกไปเสียให้พ้นเรา" ทุกคนก็
ออกไป
10 อัมโนนก็รับสั� งกับทามาร์ว่า
"จงเอาอาหารเข้ามาในห้องใน

เพื� อพี� จะได้รับประทานจากมือ
ของน้อง" ทามาร์กน็าํขนมที�เธอ
ทาํนั� นเข้าไปในห้องเพื� อให้แก่
อัมโนนเชษฐา
11 แต่ เมื� อเธอนาํขนมมาใกล้
เพื� อให้ท่านรับประทาน ท่านก็
จับมือเธอไว้รับสั� งว่า "น้องของ
พี�เข้ามานอนกับพี�เถิด"
12 เธอจึงตอบท่านว่า "ไม่ได้
ดอกพระเชษฐา ขออย่าบังคับ
น้องเลย สิ�งอย่างนี� เขาไม่กระทาํ
กันในอิสราเอล ขออย่ากระทาํ
การโฉดเขลาอย่างนี� เลย
13 ฝ่ายหม่อมฉัน หม่อมฉันจะ
เอาความอายไปซ่อนไว้ที� ไหน
ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็นเหมือน
คนโฉดเขลาคนหนึ� งในอิสรา-
เอล เพราะฉะนั� นบัดนี� ขอทูล
กษัตริย์ พระองค์คงจะไม่หวง
หม่อมฉันไว้ไม่ให้ท่าน"
14 แต่ท่านก็หาฟังเสียงเธอไม่
ด้วยท่านมีกาํลังมากกว่าจึงข่ม
ขืน และนอนร่วมกับเธอ
15 ต่อมาอัมโนนเกลียดชังเธอ
ยิ� งนัก ความเกลียดชังครั� งนี� ก ็
มากยิ�งกว่าความรักซึ�งท่านได้รัก
เธอมาก่อน และอัมโนนรับสั� ง
กับเธอว่า "จงลุกขึ� นไป"
16 แต่เธอตอบท่านว่า "อย่าเลย
พระเชษฐา   ที�จะขับไล่หม่อม
ฉั นไปครั� งนี� นั� นก็ เป็ นความ
ผิดใหญ่ยิ� งกว่าที� พระเชษฐาได้

R ซามูเอล IK

(O) ปฐก IY:O (U) ปฐก ST:I
(II) ปฐก KU:IR; พบญ RQ:RR; อสค RR:II (IR) ปฐก KS:Q; ลนต IY:U-II; RL:IQ
(IK) ลนต IY:U, II (IS) ลนต IY:U; พบญ RR:RT; RQ:RR; R ซมอ IR:II
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ทาํกับน้องมาแล้ว" แต่ท่านหา
ได้เชื�อฟังเธอไม่
17 ท่ านจึ งเ รี ยกมหาดเล็ กที�
ปรนนิบัติอยู่สั�งว่า "จงไล่ผู้หญิง
คนนี� ให้ออกไปพ้นหน้าของข้า
แล้วปิดประตูใส่กลอนเสีย"
18 เธอสวมเสื� อยาวหลากสี ที�
ราชธิดาพรหมจารีของกษัตริย์
สวมกัน มหาดเลก็ของท่านจึงไล่
เธอออกไปและใส่กลอนประตู
เสีย
19 ทามาร์ก็เอาขี� เถ้าใส่ที� ศีรษะ
ของเธอ และฉีกเสื� อยาวหลากสี
ที� เธอสวมอยู่นั� นเสีย เอามือ
กุมศีรษะเดินพลางร้องครวญไป
พลาง
20 อับซาโลมเชษฐาของเธอก็
กล่าวกับเธอว่า "อัมโนนเชษฐา
ได้อยู่กับน้องหรือเปล่า แต่น้อง
เอ๋ย บัดนี� น้องจงนิ� งเสียเถิด
เพราะเขาเป็นพี�ชายของเจ้า อย่า
ไปคิดถึงเรื�องนี� เลย" ฝ่ายทามาร์
จึงอยู่ อย่างเดียวดายในวังของ
อับซาโลมเชษฐา
21 เมื� อกษัตริย์ดาวิดทรงได้ยิน
เรื� องเหล่านี� ทั� งสิ� น พระองค์ก็
กริ� วยิ�งนัก
22 แต่อับซาโลมมิได้ตรัสประ-
การใดกับอัมโนนเลย ไม่ว่าดี
หรือร้าย เพราะอับซาโลม
เกลียดชังอัมโนน เหตุที�ท่านได้
ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน

อบัซาโลมฆ่าอมัโนน
23 ต่อมาอีกสองปีเต็ม อับซา-
โลมมีงานตัดขนแกะที�ตาํบลบา-
อัลฮาโซร์ ซึ� งอยู่ใกล้เอฟราอิม
และอับซาโลมได้ เชิญโอรสทั� ง
สิ� นของกษัตริย์ไปในงานนั�น
24 อับซาโลมไปเฝ้ากษัตริย์ทูล
ว่า "ดูเถิด ข้าพระองค์มีงานตัด
ขนแกะ ขอเชิญกษัตริย์และ
มหาดเล็กของพระองค์ไปในงาน
นั�นกับข้าพระองค์"
25 แต่กษัตริย์ตรัสกับอับซาโลม
ว่า "ลูกเอ๋ย อย่าเลย อย่าให้พวก
เราไปกันหมดเลย จะเป็นภาระ
แก่เจ้าเปล่าๆ" อับซาโลมคะยั�น
คะยอพระองค์ ถึงกระนั� นพระ
องค์มิได้ยอมเสดจ็ แต่ทรงอาํ-
นวยพระพรให้
26 อับซาโลมจึงกราบทูลว่า "ถ้า
ไม่ โปรดเสด็จก็ขออนุญาตให้
พระเชษฐาอั มโนนไปด้วยกั น
เถิด" และกษัตริย์ตรัสถามว่า
"ทาํไมเขาต้องไปกับเจ้าด้วย"
27 แต่อับซาโลมทูลคะยั�นคะยอ
จนพระองค์ทรงยอมให้อัมโนน
และราชโอรสของกษัตริย์ทั� งสิ� น
ไปด้วย
28 แล้วอับซาโลมบัญชามหาด
เล็กของท่านว่า "จงคอยดูว่าจิต
ใจของอัมโนนเพลิดเพลินด้วย
เหล้าองุ่นเมื�อไร เมื�อเราสั� งเจ้า
ว่า `จงตีอัมโนน' เจ้าทั�งหลายจง

R ซามูเอล IK

(IY) ปฐก KQ:K; วนฉ T:KL; สดด ST:IK-IS (IU) ยชว Q:O; R ซมอ I:R; โยบ R:IR
(RR) ปฐก RS:TL; KI:RS; ลนต IU:IQ-IY; I ยน R:U, II; K:IL, IR, IT
(RK) ปฐก KY:IR-IK; I ซมอ RT:S, KO (RY) วนฉ IU:O, U, RR; นรธ K:Q
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ฆ่าเขาเสีย อย่ากลัวเลย เราบัญ-
ชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ จงกล้าหาญ
และเป็นคนเก่งกล้าเถิด"
29 และมหาดเล็กของอับซาโลม
ก็กระทาํกับอัมโนนตามที� อับ-
ซาโลมได้บัญชาไว้ แล้วบรรดา
ราชโอรสของกษัตริย์ก็พากันลุก
ขึ� นทรงล่อของแต่ละองค์หนีไป
สิ� น
30 ต่อมาขณะเมื� อราชโอรสได้
ดาํเนินอยู่ตามทาง มีข่าวไปถึง
ดาวิดว่า "อับซาโลมได้ประหาร
ราชโอรสของกษัตริ ย์หมดแล้ว
ไม่เหลืออยู่สักองค์เดียว"
31 กษัตริย์ทรงลุกขึ� นฉีกฉลอง
พระองค์ และทรงบรรทมบนพื� น
ดิน บรรดาข้าราชการทั�งสิ� นสวม
เสื� อผ้าฉีกขาดยืนเฝ้าอยู่
32 แต่ โยนาดับบุตรชายชิ เม-
อาห์เชษฐาของดาวิดกราบทูลว่า
"ขออย่าให้ เจ้ านายของข้าพระ
องค์สาํคัญผิดไปว่า เขาได้ประ-
หารราชโอรสหนุ่มแน่นเหล่านั�น
หมดแล้ว เพราะว่าอัมโนนสิ� น
ชีวิตแต่ผู้เดียว เพราะตามบัญชา
ของอับซาโลมเรื� องนี� ท่านตั� งใจ
ไว้แต่ครั� งที�อัมโนนข่มขืนทามาร์
น้องหญิงของท่านแล้ว
33 ฉะนั� นบัดนี� ขอกษัตริ ย์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์อย่าได้ร้อน
พระทัย ด้วยสาํคัญว่าราชโอ-
รสทั� งหมดของกษัตริย์สิ� นชี วิต

เพราะอัมโนนสิ� นชีพแต่ผู้เดียว"
34 แต่อับซาโลมได้หนีไป ฝ่าย
ทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ� นมองดู
ดูเถิด ประชาชนเป็นอันมากกาํ-
ลังมาทางข้างๆภูเขาซึ� งอยู่ ข้าง
หลังเขา
35 โยนาดับจึงกราบทูลกษัตริย์
ว่า "ดูเถิด ราชโอรสของกษัตริย์
กาํลังดาํเนินมาแล้ว ตามที�ผู้ รับ
ใช้ของพระองค์กราบทูลก็เป็น
จริงดังนั�น"
36 อยู่มาเมื� อเขาพูดจบลง ดู
เถิด ราชโอรสของกษัตริย์ก็มา
ถึง และได้ร้องไห้เสียงดัง ฝ่าย
กษัตริย์ก็กันแสง และบรรดา
ข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื� น
ด้วย

อบัซาโลมหนีไป
ยงัเมืองเกชูร์

37 อับซาโลมได้หนี ไปเข้าเฝ้ า
ทัลมัย โอรสของอัมมีฮูด
กษัตริย์เมืองเกชูร์ แต่ดาวิดทรง
ไว้ทุกข์ให้ราชโอรสของพระองค์
วันแล้ววันเล่า
38 ฝ่ ายอั บซาโลมก็หนี ไปยั ง
เมืองเกชูร์ และทรงอยู่ที�นั�นสาม
ปี
39 กษัตริ ย์ ดาวิ ดก็ทรงตรอม
พระทัย อาลัยถึงอับซาโลม
เพราะการที� ทรงคิดถึ งอัมโนน
นั� นค่อยคลายลง ด้วยท่านสิ� น
ชีพแล้ว

R ซามูเอล IK

(RU) R ซมอ IR:IL; I พกษ I:KK (KI) R ซมอ I:II; IR:IO (KR) R ซมอ IK:K-T
(KK) R ซมอ IU:IU (KS) R ซมอ IK:KQ-KY (KQ) R ซมอ K:K; I พศด K:R
(KY) R ซมอ IS:RK, KR; IT:Y (KU) ปฐก KY:IR; R ซมอ IR:IU, RK
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โยอาบนาํอบัซาโลม
ใหก้ลบัมาคืนดีกนักบัดาวิด

14
ฝ่ายโยอาบบุตรชายของ
นางเศรุ ยาห์ ทราบว่ า

กษัตริย์อาลัยถึงอับซาโลม
2 โยอาบจึ งใช้ คนไปยั งเมื อง
เทโคอาพาหญิงที�ฉลาดมาจากที�
นั�นคนหนึ�ง บอกนางว่า "ขอจง
แสร้งทาํเป็นคนไว้ทุกข์ สวมเสื� อ
ของคนไว้ทุกข์ อย่าชโลมนํ�ามัน
แต่แสร้งทาํเหมือนผู้ หญิงที� ไว้
ทุกข์ให้ผู้ตายมาหลายวันแล้ว
3จงเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ กราบ
ทูลข้อความนี� แก่พระองค์" แล้ว
โยอาบกส็อนคาํกราบทูลให้หญิง
นั�น
4 เมื� อหญิงชาวเทโคอามาเฝ้ า
กษัตริย์ นางก็ซบหน้าลงถึงดิน
ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า "โอ
ข้าแต่กษัตริย์ ขอพระกรุณาคุณ
เป็นที�พึ�ง"
5กษัตริ ย์ตรัสถามหญิงนั� นว่า
"เจ้ามีเรื�องอะไร" นางกราบทูล
ว่า "หม่อมฉันเป็นหญิงม่าย
อย่างแท้จริง สามีตายเสียแล้ว
6 สาวใช้ ของพระองค์ มี บุ ตร
ชายสองคน วิวาทกันที�ในทุ่งนา
ไม่มีใครช่วยห้ามปราม บุตรชาย
คนหนึ�งจึงตีอีกคนหนึ�งตาย
7ดูเถิด หมู่ญาติทั� งสิ� นรุมกัน
มาหาสาวใช้ของพระองค์บอกว่า
`จงมอบผู้ที� ฆ่าพี� ชายของตัวมา

ให้เรา เพื�อเราจะฆ่าเขาเสีย เพื�อ
แก้แค้นแทนพี� ชายที� เขาได้ ฆ่ า
เสียนั� น จะได้ฆ่าผู้ที� รับมรดก
เสียด้วย' ดังว่าจะดับถ่านไฟของ
หม่อมฉันที� ยังเหลืออยู่นั� นเสีย
ไม่ ให้ สามีของหม่อมฉันมี ชื� อ
หรือมี เชื� อเหลืออยู่ บนพื� นโลก
เลย"
8กษัตริ ย์ จึ งรับสั� งแก่หญิงคน
นั�นว่า "ไปบ้านของเจ้าเถิด เรา
จะสั�งการเรื�องเจ้า"
9หญิงชาวเทโคอาได้กราบทูล
กษัตริย์ว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์เจ้า
นายของหม่อมฉัน ขอให้ความ
ชั� วช้าตกอยู่กับหม่อมฉัน และ
กับวงศ์วานบิดาของหม่อมฉัน
แต่กษัตริย์และราชบัลลังก์ของ
พระองค์อย่าให้มีโทษเลย"
10 กษัตริย์ตรัสว่า "ถ้ามี ผู้ ใด
กล่าวอะไรแก่เจ้า จงพาเขามาหา
เรา คนนั�นจะไม่แตะต้องเจ้าอีก
เลย"
11 นางกก็ราบทูลว่า "ข้าแต่พระ
องค์ ขอกษัตริย์ทรงระลึกถึง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระ
องค์ เพื� อผู้อาฆาตโลหิตจะไม่
กระทาํการฆ่าอีกต่อไป เกรงว่า
พวกเขาจะได้ ทาํลายบุ ตรชาย
ของหม่อมฉัน" พระองค์ตรัสว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด เส้นผมของบุตรชาย
ของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่ตกลง
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ถึงดิน"
12 แล้วหญิงนั�นกราบทูลว่า "ข้า
แต่พระองค์ ขอสาวใช้ของพระ
องค์กราบทูลอีกสักคาํหนึ� งแด่
กษัตริย์เจ้านายของหม่อมฉัน"
พระองค์ตรัสว่า "พูดไป"
13 หญิงนั�นจึงกราบทูลว่า "เหตุ
ใดพระองค์ ทรงดาํ ริ จะกระทาํ
อย่างนี� แก่ประชาชนของพระเจ้า
ในการที� ตรัสเช่นนี� กษัตริย์ทรง
กล่าวโทษพระองค์เอง ในประ-
การที� กษัตริย์มิได้ทรงนาํ ผู้ ถูก
เนรเทศกลับสู่พระราชสาํนัก
14 คนเราจะต้องตายหมดด้วย
กันทุกคน เป็นเหมือนนํ�าที�หก
บนแผ่นดิน จะเกบ็รวมกลับคืน
มาอีกไม่ได้ พระเจ้าไม่ทรงเลือก
หน้าผู้ใด แต่ทรงดาํริหาหนทาง
ไม่ ให้ ผู้ ที� ถู กเนรเทศต้ องถู ก
ทอดทิ� ง
15 ฉะนั� นบัดนี� ที� หม่อมฉันมา
กราบทูลเรื� องนี� ต่อกษัตริย์เจ้า
นายของหม่อมฉัน เพราะประชา
ชนขู่หม่อมฉันให้กลัว และสาว
ใช้ของพระองค์คิดว่า `หม่อม
ฉันจะกราบทูลกษัตริย์ หวังว่า
กษัตริ ย์จะโปรดตามคาํขอของ
หญิงผู้รับใช้ของพระองค์
16 ด้วยกษัตริย์จะทรงสดับฟัง
และทรงช่ วยหญิงผู้ รับใช้ ของ
พระองค์ให้พ้นจากมือของผู้ที�
ตั� งใจทาํลายหม่อมฉัน และบุตร

ชายของหม่อมฉันเสียจากมรดก
ของพระเจ้า'
17 และสาวใช้ของพระองค์ คิด
ว่า `ขอให้พระดาํรัสของกษัตริย์
เจ้านายของหม่อมฉันเป็นที� ให้
พาํนัก' เพราะกษัตริย์เจ้านาย
ของหม่อมฉันเปรียบประดุจทูต
สวรรค์องค์หนึ� งของพระเจ้าใน
การที� จะประจักษ์ความดี และ
ความชั� ว ขอพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของพระองค์ ทรงสถิ ตกั บ
พระองค์เถิด"
18 แล้วกษัตริ ย์ทรงตอบหญิง
นั� นว่า "สิ� งใดที� เราจะถามเจ้า
เจ้าอย่าปิดบังนะ" ผู้หญิงนั� น
กราบทูลว่า "ขอกษัตริย์เจ้านาย
ของหม่อมฉันจงตรัสเถิด"
19 กษัตริย์จึงตรัสถามว่า "ใน
เรื�องทั�งสิ� นนี� มือของโยอาบเกี�ยว
ข้องกับเจ้าด้วยหรือเปล่า" หญิง
นั� นทูลตอบว่า "ข้าแต่กษัตริย์
เจ้านายของหม่อมฉัน พระองค์
ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ไม่
มี ใครหลบหลี กพระดาํ รั สของ
กษัตริ ย์ เจ้ านายของหม่อมฉัน
ไปทางขวาหรือทางซ้ายได้ โย-
อาบผู้ รั บใช้ ของพระองค์ นั� น
แหละให้หม่อมฉันกราบทูล เขา
เป็นผู้สอนคาํกราบทูลแก่หม่อม
ฉันสาวใช้ของพระองค์
20 โยอาบผู้ รับใช้ของพระองค์
ได้กระทาํเช่นนี� ก ็เพื� อจะเปลี� ยน

R ซามูเอล IS

(IK) วนฉ RL:R; R ซมอ IK:KQ-KY (IS) กดว KT:IT; โยบ KL:RK; KS:IT, IU
(IO) พบญ KR:U; I ซมอ RO:IU; R ซมอ RL:IU (IQ) I ซมอ RU:U; R ซมอ IU:RQ
(IU) R ซมอ IS:K (RL) R ซมอ IS:IQ; IY:IK; IU:RQ

 10_2sam.pub 
 page 32

 Saturday, February 27, 2016 22:26 



หน้า 670

โฉมหน้าของเหตุการณ์ แต่เจ้า
นายของหม่ อมฉันทรงมี พระ
สติปัญญา ดังสติปัญญาแห่งทูต
สวรรค์ องค์ หนึ� งของพระเจ้ า
ทรงทราบทุกสิ� งทุกอย่างที� อยู่
บนพิภพ"
อบัซาโลมไดร้บัการยกโทษ

21 กษัตริย์ตรัสสั� งโยอาบว่า "ดู
เถิด เราอนุมัติตามคาํขอนี� แล้ว
จงไปพาอับซาโลมชายหนุ่มคน
นั�นกลับมา"
22 โยอาบก็ ซบหน้ าลงถึ งดิ น
และน้อมตัวลง แล้วโมทนาพระ
คุณกษัตริย์ โยอาบกราบทูลว่า
"โอ ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้า
พระองค์ วันนี� ผู้ รับใช้ของพระ
องค์ทราบว่า ข้าพระองค์ได้รับ
พระกรุณาในสายพระเนตรของ
พระองค์ ในประการที� กษัตริย์
ทรงทาํ ให้ บรรลุ ตามคาํ ทู ลขอ
ของผู้รับใช้ของพระองค์"
23 โยอาบจึงลุกขึ� นไปยังเมือง
เกชูร์และพาอับซาโลมมายังกรุง
เยรูซาเลม็
24 และกษัตริย์รับสั�งว่า "ให้เขา
ไปอยู่วังของเขาเถิด อย่าให้เข้า
เฝ้าเรา" อับซาโลมก็ไปอยู่ วัง
ของท่าน มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระ
พักตร์กษัตริย์

อบัซาโลมเขา้เฝ้าดาวิด
25 ในบรรดาอิสราเอลหามีผู้ใด
รูปงามน่าชมอย่างอับซาโลมไม่

ในตั วท่ านตั� งแต่ ฝ่ าเท้ าจนถึ ง
กระหม่อมไม่มีตาํหนิเลย
26 เมื�อท่านตัดผม (ท่านเคยตัด
ผมสิ� นปีทุกปี เพราะผมหนัก
แล้วท่านกต็ัดเสีย) ท่านกชั็�งผม
ของท่านได้หนักสองร้อยเชเขล
ตามพิกัดหลวง
27 มี บุ ตรชายสามคนเกิ ดแก่
อับซาโลมและบุตรสาวคนหนึ� ง
ชื�อทามาร์ เธอเป็นหญิงที�หน้า-
ตางดงาม
28 อับซาโลมประทับในกรุงเย-
รูซาเล็มได้สองปีเต็ม โดยมิได้
เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์
29 แล้วอับซาโลมก็ให้ ไปตาม
โยอาบ จะใช้ให้เข้าไปเฝ้า
กษัตริย์ แต่โยอาบไม่ยอมมาหา
ท่าน ท่านก็ใช้คนไปครั� งที�สอง
แต่โยอาบกไ็ม่มาเหมือนกัน
30 ท่านจึงสั�งมหาดเล็กของท่าน
ว่า "ดูซิ นาของโยอาบอยู่ถัดนา
ของเรา เขามีข้าวบาร์เลย์ที�นั� น
จงเอาไฟเผาเสีย" มหาดเลก็ของ
อับซาโลมกไ็ปเอาไฟเผานา
31 โยอาบก็ลุกขึ� นไปหาอับซา-
โลมที� วังของท่าน ถามท่านว่า
"ทาํไมมหาดเล็กของท่านจึงเอา
ไฟเผานาของหม่อมฉัน"
32 อับซาโลมตอบโยอาบว่า "ดู
เถิด เราส่งคนไปบอกท่านว่า
`มานี� เถิด เราจะส่งท่านไปหา
กษัตริย์ทูลว่า "ให้ข้าพระองค์มา
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จากเกชูร์ทาํไม ข้าพระองค์ยัง
อยู่ที� นั� นก็ดีกว่า ฉะนั� นบัดนี�
ขอให้ เราได้ เข้าเฝ้ าเฉพาะพระ
พักตร์กษัตริย์"' ถ้าเรามีความ
ชั� วช้าประการใด ก็ขอพระองค์
ทรงประหารเราเสีย"
33 โยอาบจึงเข้าไปเฝ้ากษัตริย์
กราบทูลพระองค์ พระองค์ก็
ทรงเรียกอับซาโลม ท่านจึงเข้า
ไปเฝ้ ากษัตริ ย์ โน้ มกายลงซบ
หน้ าลงถึ งดิ นต่ อพระพั กตร์
กษัตริย์ กษัตริย์กท็รงจุบอับซา-
โลม

อบัซาโลมจูงใจประชาชน
ตั& งท่านใหเ้ป็นกษตัริย์

15
อยู่มา ภายหลังอับซา-
โลมได้เตรียมรถรบและ

ม้ากับทหารวิ�งนาํหน้าห้าสิบคน
2อับซาโลมตื� นบรรทมแต่ เช้ า
ตรู่ไปประทับริมทางไปยังประตู
เมือง ถ้าผู้ ใดมีเรื� องที� จะถวาย
กษัตริย์ให้ทรงตัดสิน อับซาโลม
กเ็รียกผู้นั�น ถามว่า "เจ้ามาจาก
เมืองไหน" และเมื�อเขาทูลตอบ
ว่า "ผู้ รับใช้ของท่านเป็นคน
ตระกูลหนึ�งในอิสราเอล"
3อับซาโลมจึงจะบอกเขาว่า "ดู
ซิ ข้อหาของเจ้ากด็ีและถูกต้อง
แต่กษัตริ ย์มิ ได้ทรงตั� งผู้ ใดไว้
ฟังคดีของเจ้า"
4อับซาโลมเคยกล่าวยิ� งกว่านั� น
ว่า "โอ ถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาใน

แผ่นดินนี� ก ็ดี เมื� อใครมีข้อหา
หรือคดีจะได้มาหาข้า ข้าจะตัด
สินให้ความยุติธรรมแก่เขา"
5 เมื� อมี ผู้ ใดเข้ามาใกล้จะกราบ
ถวายบังคมท่าน ท่านจะยื�นมือ
ออกจับคนนั�นไว้และจุบเขา
6 อับซาโลมกระทาํอย่ างนี� แก่
บรรดาคนอิสราเอล ผู้มาเฝ้า
กษัตริย์ เพื� อขอการพิพากษา
อับซาโลมกล็อบเอาใจคนอิสรา-
เอลอย่างนี�

อบัซาโลมกบฏต่อดาวิด
7ครั�นล่วงมาได้สี�สิบปี อับซา-
โลมกราบทูลกษัตริย์ว่า "ขอ
โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์
ไปทาํตามคาํปฏิญาณที�เมืองเฮ-
โบรน ซึ�งข้าพระองค์ได้ปฏิญาณ
ไว้ต่อพระเยโฮวาห์
8 เพราะว่าผู้ รับใช้ของพระองค์
ได้ ปฏิญาณไว้ เมื� อครั� งอยู่ ใน
เมืองเกชูร์ประเทศซีเรียว่า `ถ้า
พระเยโฮวาห์ทรงโปรดนาํข้าพระ
องค์มายังกรุงเยรูซาเลม็จริงแล้ว
ข้าพระองค์จะปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห์'"
9กษัตริย์ตรัสตอบท่านว่า "จง
ไปเป็นสุขเถิด" ท่านก็ลุกขึ� นไป
ยังเมืองเฮโบรน
10 แต่อับซาโลมได้ส่งผู้สื� อสาร
ไปทั� วอิ สราเอลทุ กตระกู ลว่ า
"ท่ านทั� งหลายได้ ยินเสียงแตร
เมื�อไร จงกล่าวกันว่า `อับซา-

R ซามูเอล IS, IT

(KK) ปฐก KK:S; ST:IT (I) R ซมอ IR:II; I พกษ I:T (R) พบญ IU:IQ (S) วนฉ U:RU
(T) R ซมอ IS:KK; RL:U (O) รม IO:IY (Q) พบญ RK:RI; I ซมอ IO:I; R ซมอ K:R-K
(Y) ปฐก RY:RL-RI; I ซมอ IO:R (IL) I พกษ I:KS; R พกษ U:IK
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โลมเป็นกษัตริย์ที�กรุงเฮโบรน'"
11 มีชายสองร้อยคนไปกับอับ-
ซาโลมจากกรุงเยรูซาเล็ม เป็น
คนที� ถูกเชิญให้ไป คนเหล่านี� ก ็
ไปกันเฉยๆ หาทราบเรื�องอะไร
ไม่
12 ขณะเมื� ออั บซาโลมถวาย
สัตวบูชาอยู่ ท่านส่งคนไปเชิญ
อาหิโธเฟลชาวกิโลห์ที� ปรึกษา
ของดาวิดมาจากนครของเขาคือ
กิโลห์ การที�คบคิดกันนั�นกเ็พิ�ม
กาํลังขึ� น คนที�มาฝักใฝ่อยู่กับ
อับซาโลมกเ็พิ�มขึ� นเรื�อยๆ
ดาวิดหนีไปเพื�อเอาชีวิตรอด

13 ผู้สื� อสารคนหนึ� งมาเฝ้าดา-
วิดกราบทูลว่า "ใจของคนอิส-
ราเอลได้คล้อยตามอับซาโลมไป
แล้ว"
14 แล้วดาวิดรับสั� งแก่บรรดา
ข้าราชการที� อยู่กับพระองค์ ณ
เยรูซาเล็มว่า "จงลุกขึ� นให้เรา
หนีไปเถิด มิฉะนั�นเราจะหนีไม่
พ้นจากอับซาโลมสั กคนเดี ยว
จงรีบไป เกรงว่าเขาจะตามเรา
ทันโดยเร็วและนาํเหตุร้ายมาถึง
เรา และทาํลายกรุงนี� เสียด้วยคม
ดาบ"
15 ข้ าราชการของกษัตริ ย์ จึ ง
กราบทูลกษัตริย์ว่า "ดูเถิด ผู้รับ
ใช้ของพระองค์พร้อมที�จะกระ-
ทาํตามสิ�งซึ�งกษัตริย์เจ้านายของ
ข้ าพระองค์ ตั ดสิ นพระทั ยทุ ก

ประการ"
16 กษัตริย์ก็เสดจ็ออกไปพร้อม
กับบรรดาคนในราชสาํนักของ
พระองค์ด้วย เว้นแต่นางสนม
สิบคนกษัตริ ย์ ได้ทรงละไว้ให้
เฝ้าพระราชวัง
17 กษัตริย์ก็เสด็จออกไป พล
ทั� งสิ� นก็ตามพระองค์ไป และ
เสด็จประทับในสถานที�ที�อยู่ห่าง
ไกล
18 บรรดาข้าราชการทั� งสิ� นเดิน
ผ่านพระองค์ไป บรรดาคนเค-
เรธีและคนเปเลทกับคนกัท หก
ร้ อยคนที� ติ ดตามพระองค์ มา
จากเมืองกัท ได้เดินผ่านพระ
พักตร์กษัตริย์ไป
19 กษัตริย์จึงตรัสสั� งอิททัยคน
กัทว่า "ทาํไมเจ้าจึงไปกับเรา
ด้วย จงกลับไปบ้านเมืองของ
เจ้ าเถิ ดและไปอยู่ กั บกษัตริ ย์
เจ้าเป็นแต่คนต่างด้าว และถูก
เนรเทศมาด้วย
20 เจ้าเพิ�งมาถึงเมื�อวานนี�  และ
วันนี� ควรที� เราจะให้เจ้าไปมากับ
เราหรือ ด้วยเราไม่ทราบว่าจะไป
ที�ไหน จงกลับไปเถิด พาพี�น้อง
ของเจ้าไปด้วย ขอความเมตตา
และความจริงจงมีกับเจ้าเถิด"
21 แต่อิททัยทูลตอบกษัตริย์ว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด และกษัตริย์เจ้านาย
ของข้าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

R ซามูเอล IT

(II) ปฐก RL:T (IR) ยชว IT:TI; R ซมอ IO:IT; I พศด RQ:KK; สดด K:I; SI:U
(IK) วนฉ U:K; R ซมอ IT:O (IS) R ซมอ IR:II; สดด K (IO) R ซมอ IR:II; IO:RI
(IY) I ซมอ RK:IK; RT:IK (IU) R ซมอ IY:R (RL) I ซมอ RK:IK (RI) นรธ I:IO-IQ
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แน่ฉันใด กษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์เสด็จประทับที� ไหน
จะสิ� นพระชนม์ หรื อทรงพระ
ชนม์ ผู้รับใช้ของพระองค์ขอไป
อยู่ที�นั�นด้วย"
22 ดาวิดก็รั บสั� งกั บอิททัยว่ า
"จงผ่านไปเถิด" อิททัยชาวเมือง
กัทจึงผ่านไปพร้อมกับบรรดา
พรรคพวกของเขาทั� งผู้ใหญ่และ
เดก็
23 เมื� อพลทั� งหมดเดินผ่านไป
เสีย ชาวเมืองนั�นทั�งสิ� นกร้็องไห้
เสียงดัง กษัตริย์กเ็สดจ็ข้ามลาํ-
ธารขิดโรน และพลทั� งหมดก็
ผ่านเข้าทางไปถิ�นทุรกันดาร
24 และดูเถิด ศาโดกก็มาด้วย
พร้อมกับคนเลวีทั�งสิ� น หามหีบ
พันธสัญญาของพระเจ้ามา และ
เขาวางหีบแห่งพระเจ้าลง ฝ่าย
อาบียาธาร์ก็ขึ� นมาจนประชาชน
ออกจากเมืองไปหมด
25 แล้วกษัตริย์ตรัสสั� งศาโดกว่า
"จงหามหีบแห่งพระเจ้ากลับเข้า
ไปในเมืองเถิด หากว่าเราเป็นที�
โปรดปรานในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห์ พระองค์จะทรงโปรด
นาํเรากลับมาอีก และสาํแดงให้
ข้าพระองค์เห็นทั� งหีบนั� นกับที�
ประทับของพระองค์ด้วย
26 แต่ถ้าพระองค์ตรัสว่า `เรา
ไม่พอใจเจ้า' ดูเถิด เราอยู่ที�นี�
ขอพระองค์ทรงกระทาํกั บเรา

ตามที� พระองค์ทรงโปรดเห็น
ชอบเถิด"
27 กษัตริย์ตรัสกับศาโดกปุโร-
หิตด้วยว่า "ท่านเป็นผู้ทาํนาย
หรือ จงกลับเข้าไปในเมืองโดย
สันติภาพ พร้อมกับบุตรชายทั�ง
สองของท่าน คืออาหิมาอัสบุตร
ของท่าน และโยนาธานบุตรของ
อาบียาธาร์
28 ดูก่อนท่าน เราจะคอยอยู่ที�
ที� ราบในถิ�นทุรกันดาร จนจะมี
ข่าวมาจากท่านให้เราทราบ"
29 ฝ่ายศาโดกกับอาบียาธาร์จึง
หามหีบแห่งพระเจ้ากลับไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็และพักอยู่ที�นั�น
30 ฝ่ ายดาวิดเสด็จขึ� นไปตาม
ทางขึ� นภูเขามะกอกเทศ เสด็จ
พลางกันแสงพลาง คลุมพระ
เศี ยรเสด็จโดยพระบาทเปล่ า
และประชาชนทั� งสิ� นที� อยู่ กั บ
พระองค์ ก็คลุ มศี รษะเดิ นขึ� น
ไปพลางร้องไห้พลาง
31 มี คนมากราบทู ลดาวิ ดว่ า
"อาหิโธเฟลอยู่ ในพวกคิดกบฏ
ของอับซาโลมด้วย" ดาวิดกราบ
ทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงโปรดให้คาํปรึกษาของ
อาหิโธเฟลโง่เง่าไป"
32 อยู่ มาเมื� อดาวิดมาถึ งยอด
ภูเขา ซึ� งเป็นที�นมัสการพระเจ้า
ดูเถิด หุชัยชาวอารคีได้เข้ามา
เฝ้า มีเสื� อผ้าฉีกขาดและดิน

R ซามูเอล IT

(RK) R ซมอ IT:RY (RS) กดว S:IT (RT) อพย IT:IK (RO) กดว 14:8; I ซมอ K:IY
(RQ) I ซมอ U:O-U; R ซมอ IQ:IQ (KL) R ซมอ IU:S; อสธ O:IR
(KI) R ซมอ IO:RK (KR) ยชว IO:R; R ซมอ I:R
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อยู่บนศีรษะ
33 ดาวิดตรัสกับเขาว่า "ถ้าเจ้า
ไปกับเรา เจ้าจะเป็นภาระแก่เรา
34 แต่ถ้าเจ้ากลับเข้าไปในเมือง
และกล่าวกับอับซาโลมว่า `โอ
ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์ขอ
ถวายตั วเป็ นผู้ รั บใช้ ของพระ
องค์ ดังที�ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้
ของพระราชบิดาของพระองค์มา
แต่กาลก่อนฉันใด ข้าพระองค์
ขอเป็นผู้ รับใช้ของพระองค์ฉัน
นั� น' แล้วเจ้าจะกระทาํให้คาํ
ปรึกษาของอาหิ โธเฟลพ่ายแพ้
ไปเพื�อเห็นแก่เรา
35 ศาโดกกับอาบียาธาร์ปุโรหิต
กอ็ยู่กับเจ้าที�นั�นมิใช่หรือ สิ�งใด
ที� เจ้าได้ยินในพระราชวัง จง
บอกให้ศาโดกกั บอาบียาธาร์
ปุโรหิตทราบ
36 ดูเถิด บุตรชายสองคนของ
เขากอ็ยู่ด้วย คืออาหิมาอัสบุตร
ศาโดก และโยนาธานบุตรอาบี-
ยาธาร์ ดังนั� นเมื� อท่านได้ยิน
เรื� องอะไรจงใช้ เขามาบอกเรา
ทุกเรื�องเถิด"
37 หุชัยสหายของดาวิดจึงกลับ
เข้าไปในเมือง และอับซาโลม
กาํลังเสดจ็เข้ากรุงเยรูซาเลม็

ศิบามหาดเล็กที�ไม่สตัยซื์�อ
ของเมฟีโบเชท

16
เมื� อดาวิดเสด็จเลยยอด
เขาไปหน่อยหนึ�ง ดูเถิด

ศิบามหาดเล็กของเมฟีโบเชทก็
เข้ามาเฝ้าพระองค์ มีลาคู่หนึ� ง
ผูกอานพร้อม บรรทุกขนมปัง
สองร้อยก้อน องุ่ นแห้งร้อย
พวงและผลไม้ฤดู ร้อนอีกร้อย
หนึ�ง กับนํ�าองุ่นหนึ�งถุงหนัง
2กษัตริย์ตรัสกับศิบาว่า "เจ้านาํ
สิ�งเหล่านี� มาทาํไม" ศิบาทูลตอบ
ว่า "ลาคู่นั� นเพื� อราชวงศ์จะได้
ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อน
สาํหรับชายหนุ่มรับประทานและ
นํ�า องุ่ นเพื� อผู้ ที� อ่ อนเปลี� ยอยู่
กลางถิ�นทุรกันดารจะได้ดื�ม"
3กษัตริย์ตรัสว่า "บุตรเจ้านาย
ของเจ้าอยู่ที�ไหนเล่า" ศิบากราบ
ทูลกษัตริย์ว่า "ดูเถิด ท่านพัก
อยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านว่า
`วันนี� วงศ์ วานอิ สราเอลจะคืน
ราชอาณาจักรบิดาของเราให้แก่
เรา'"
4แล้วกษัตริย์ตรัสกับศิบาว่า "ดู
เถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟีโบ-
เชทก็ตกเป็นของเจ้าทั� งหมด"
และศิบากราบทูลว่า "โอ ข้าแต่
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ขอทูลวิงวอนต่อพระ
องค์ด้วยความถ่อมใจ  ขอทรง
ให้ ข้าพระองค์ได้ รับพระกรุณา
ในสายพระเนตรของพระองค์"

ชิเมอีด่าดาวิด
5เมื� อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมายัง
ตาํบลบาฮูริม ดูเถิด มีชายคน

R ซามูเอล IT, IO

(KK) R ซมอ IU:KT (KS) R ซมอ IO:IU (KT) R ซมอ IQ:IT-IO (KO) R ซมอ IT:RQ
(KQ) R ซมอ IO:IT-IO; I พศด RQ:KK (I) R ซมอ U:R; IT:KL (R) R ซมอ IT:RK
(K) R ซมอ U:U-IL; IU:RQ (T) R ซมอ K:IO; IU:RI; I พกษ R:Y-U, SS-SO
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หนึ� งอยู่ ในครอบครัววงศ์ วาน
ซาอูล ชื� อชิเมอีบุตรชายเก-รา
เขาออกมาเดินพลางด่าพลาง
6 และเอาหิ นขว้ างดาวิ ดและ
ขว้ างบรรดา ข้ าราชการของ
กษัตริย์ดาวิด พวกพลและชาย
ฉกรรจ์ทั� งสิ� นก็อยู่ ข้ างขวาและ
ข้างซ้ายของพระองค์
7 ชิเมอีร้องด่ามาว่า "จงไปเสีย
ให้พ้น เจ้าคนกระหายโลหิต เจ้า
คนอันธพาล จงไปเสียให้พ้น
8พระเยโฮวาห์ได้ทรงสนองเจ้า
ในเรื�องโลหิตทั�งสิ� นแห่งวงศ์วาน
ของซาอูลผู้ซึ� งเจ้าเข้าครองแทน
อยู่นั� น และพระเยโฮวาห์ทรง
มอบราชอาณาจักรไว้ในมืออับ-
ซาโลมบุตรของเจ้า ดูเถิด ความ
พินาศตกอยู่บนเจ้าแล้ว เพราะ
เจ้าเป็นคนกระหายโลหิต"
9อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาห์
จึงกราบทูลกษัตริย์ว่า "ทาํไม
ปล่อยให้ สุ นั ขตายตั วนี� มาด่ า
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไป
ตัดหัวมันออกเสีย"
10 แต่กษัตริย์ตรัสว่า "บุตรชาย
ทั�งสองของนางเศรุยาห์เอ๋ย เรา
มีธุระอะไรกับเจ้า ถ้าเขาด่า
เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสั�งเขาว่า
`จงด่าดาวิด' แล้วใครจะพูดว่า
`ทาํไมเจ้าจึงกระทาํเช่นนี� '"
11 ดาวิดตรัสกับอาบีชัยและข้า

ราชการทั� งสิ� นของพระองค์ ว่า
"ดูเถิด ลูกของเราเองที� ได้ออก
มาจากบั�นเอวของเรายังแสวงหา
ชีวิตของเรา ยิ�งกว่านั�น ทาํไมกับ
คนเบนยามินคนนี� จะไม่กระทาํ
เล่า ช่างเขาเถิด ให้เขาด่าไป
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบอกเขา
แล้ว
12 บางทีพระเยโฮวาห์จะทอด
พระเนตรความทุกข์ใจของเรา
และพระเยโฮวาห์จะทรงสนอง
เราด้วยความดี เพราะเขาด่าเรา
ในวันนี� "
13 ดาวิดจึงทรงดาํเนินไปตาม
ทางพร้อมกับพลของพระองค์
ฝ่ายชิเมอีก็เดินไปตามเนินเขา
ตรงข้าม เขาเดินพลางด่าพลาง
เอาก้อนหินปาและเอาฝุ่ นซัดใส่
14 กษัตริ ย์กับพลทั� งปวงที� อยู่
กั บพระองค์ ก็มารู้ สึ กเหนื� อย
อ่อน จึงทรงพักผ่อนเอาแรง ณ
ที�นั�น
อบัซาโลมนาํพลของพระองค์

มายงักรุงเยรูซาเล็ม
15 ฝ่ายอับซาโลมกับประชาชน
ทั� งสิ� น คือคนอิสราเอลก็มาถึง
กรุงเยรูซาเลม็ และอาหิโธเฟลก็
มาด้วย
16 และอยู่มาเมื�อหุชัยชาวอารคี
สหายของดาวิดเข้าเฝ้ าอับซา-
โลม หุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า
"ขอกษัตริย์ทรงพระเจริญ ขอ

R ซามูเอล IO
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กษัตริย์ทรงพระเจริญ"
17 และอับซาโลมตรัสกับหุ ชัย
ว่า "นี�หรือความเมตตาต่อสหาย
ของท่าน ทาํไมท่านไม่ไปกับ
สหายของท่านเล่า"
18 หุ ชัยกราบทูลอั บซาโลมว่า
"มิใช่พ่ะย่ะค่ะ พระเยโฮวาห์กับ
ประชาชนเหล่านี� กับคนอิสรา-
เอลทั� งสิ� นเลือกตั� งผู้ ใดไว้ ข้า
พระองค์ขอเป็นฝ่ายผู้นั� น ข้า
พระองค์จะขออยู่กับผู้นั�น
19 อีกประการหนึ� งข้าพระองค์
ควรจะปรนนิบัติผู้ใด มิใช่โอรส
ของท่านผู้นั� นดอกหรือ ข้าพระ
องค์ได้ปรนนิบัติต่อพระพักตร์
เสดจ็พ่อของพระองค์มาแล้วฉัน
ใด กข็อปรนนิบัติต่อพระพักตร์
พระองค์ฉันนั�น"
20 อับซาโลมตรัสถามอาหิโธ-
เฟลว่า "เราจะทาํอย่างไรดี จง
ให้คาํปรึกษาของท่าน"
21 อาหิโธเฟลกราบทูลอับซา-
โลมว่า "จงเข้าหานางสนมของ
เสด็จพ่อของพระองค์ซึ� งเสด็จ
พ่อทิ� งไว้ให้เฝ้าพระราชวัง เมื�อ
คนอิสราเอลทั� งสิ� นได้ยินว่าพระ
องค์เป็นที� เกลียดชังของเสด็จ
พ่อแล้ว บรรดามือเหล่านั�นที�อยู่
ฝ่ายพระองค์กจ็ะเข้มแขง็ขึ� น"
22 เขาจึงกางเตน็ท์ให้อับซาโลม
ไว้ที�บนดาดฟ้าหลังคา และอับ-
ซาโลมก็ทรงเข้าหานางสนมของ

พระราชบิดาของพระองค์ท่าม-
กลางสายตาของอิสราเอลทั�งสิ� น
23 ในครั�งนั� นคาํปรึกษาของอา-
หิโธเฟลที� ทูลถวายก็เหมือนกับ
ว่าคนได้ทูลถามจากพระดาํรัส
ของพระเจ้า คาํปรึกษาทั� งสิ� นที�
อาหิ โธเฟลทู ลถวายต่ อดาวิ ด
และอับซาโลมเป็นดังนั�น

อาหิโธเฟลกบัหุชยั
ใหคํ้าปรึกษาที�แตกต่างกนั

17
และอาหิโธเฟลกราบทูล
อับซาโลมว่า "ขอโปรด

อนุ ญาตให้ ข้ าพระองค์ เลื อก
ทหารหนึ� งหมื�นสองพันคน ข้า
พระองค์จะยกออกไปติ ดตาม
ดาวิดคืนวันนี�
2 ข้าพระองค์จะไปทันท่านเมื� อ
ท่านยังเหนื� อยอ่อนอยู่และอ่อน
กาํลัง กระทาํให้ท่านกลัวตัวสั�น
พลทั� งปวงที� อยู่กับท่านก็จะหนี
ไป ข้าพระองค์จะฆ่าฟันแต่
กษัตริย์
3 แล้ วจะนาํ ประชาชนทั� งสิ� น
กลับมาเข้าฝ่ายพระองค์ เมื�อได้
คนที� พระองค์ มุ่ งหาคนเดียวก็
เหมือนได้ประชาชนกลับมาทั� ง
หมด แล้วประชาชนทั�งปวงกจ็ะ
อยู่เป็นผาสุก"
4คาํทูลนี� เป็นที�พอพระทัยอับ-
ซาโลม และบรรดาผู้ใหญ่แห่ง
อิสราเอลกพ็อใจด้วย
5อับซาโลมตรัสว่า "จงเรียกหุ-
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ชัยคนอารคีเข้ามาด้วย เพื� อเรา
จะฟังเขาจะว่าอย่างไรเช่นกัน"
6 เมื� อหุ ชัยเข้ามาเฝ้าอับซาโลม
แล้ว อับซาโลมจึงตรัสถามเขาว่า
"อาหิโธเฟลว่าอย่างนี� แล้ว เรา
ควรจะทาํตามคาํแนะนาํของเขา
หรือไม่ ถ้าไม่ ท่านจงพูดมา"
7 หุชัยจึงกราบทูลอับซาโลมว่า
"คาํปรึกษาซึ� งอาหิโธเฟลให้ใน
ครั�งนี� ไม่ดี"
8 หุชัยกราบทูลต่อไปว่า "พระ
องค์ทรงทราบแล้วว่า เสด็จพ่อ
และคนที� อยู่ ด้วยเป็นทหารแข็ง
กล้า และเขาทั�งหลายกาํลังโกรธ
เหมือนหมีที� ลูกถูกลักเอาไปใน
ป่า นอกจากนั� นเสด็จพ่อของ
พระองค์ทรงชาํนาญศึก ท่านคง
ไม่พักอยู่กับพวกพล
9ดูเถิด ถึงขณะนี� ท่านกซ่็อนอยู่
ในบ่อแห่งหนึ� ง หรือในที�หนึ� ง
ที�ใด แล้วต่อมาเมื�อมีคนล้มตาย
ในการสู้ รบครั�งแรก ใครที�ได้ยิน
เรื� องก็จะกล่าวว่า `ทหารที� ติด
ตามอับซาโลมถูกฆ่าฟัน'
10 แม้ คนที� กล้ าหาญที� จิ ตใจ
เหมือนอย่างสิงโตก็จะละลายไป
อย่างเต็มที� เพราะอิสราเอลทั� ง
สิ� นทราบว่า เสด็จพ่อของพระ
องค์เป็นวีรบุรุษ และคนที�อยู่ก็
เป็นทหารที�แขง็กล้า
11 แต่ คาํ ปรึ กษาของข้ าพระ
องค์มีว่า ขอพระองค์รวบรวม

อิสราเอลทั� งสิ� นตั� งแต่ดานถึ ง
เบเออร์เชบา ให้มากมายดั�งเมด็
ทรายที�ทะเล แล้วพระองค์ก็
เสดจ็คุมทัพไปเอง
12 เราทั�งหลายจะเข้ารบกับท่าน
ณ ที�หนึ�งที�ใดที�พบกัน และเรา
จะเข้าโจมตีเหมือนนํ�าค้างตกใส่
พื� นดิน ตัวท่านและบรรดาคนที�
อยู่กับท่านก็จะไม่มีเหลือสักคน
หนึ�ง
13 ยิ�งกว่านั�น ถ้าท่านจะถอยร่น
เข้าไปในเมือง คนอิสราเอลทั� ง
สิ� นกจ็ะเอาเชือกมาลากเมืองนั�น
ลงไปที�ลุ่มแม่นํ�า จนกระทั�งก้อน
กรวดสักก้อนหนึ� งก็ไม่มีให้เห็น
ที�นั�น"
14 อับซาโลมและคนอิสราเอล
ทั� งปวงว่า "คาํปรึกษาของหุชัย
คนอารคีดี กว่ าคาํปรึกษาของ
อาหิโธเฟล" เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงสถาปนาที� จะให้คาํปรึกษา
อั นดี ของอาหิ โธเฟลพ่ ายแพ้
เพื�อพระเยโฮวาห์จะทรงนาํเหตุ
ร้ายมายังอับซาโลม
15 แล้วหุ ชัยจึงบอกศาโดกและ
อาบียาธาร์ปุโรหิตว่า "อาหิโธ-
เฟลได้ ให้คาํปรึกษาอย่ างนั� น
อย่างนี� แก่อับซาโลม และพวกผู้
ใหญ่ของอิสราเอล และข้าพเจ้า
ได้ให้คาํปรึกษาอย่างนั�นอย่างนี�
16 ฉะนั� นบัดนี� จงรีบส่ งคนไป
กราบทูลดาวิดว่า `คืนวันนี� อย่า
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พักอยู่ที� ที� ราบในถิ� นทุรกันดาร
อย่างไรก็จงให้เสด็จข้ามไปเสีย
เกรงว่ากษัตริย์และประชาชนทั� ง
สิ� นที� อยู่กับพระองค์จะถูกกลืน
ไปหมด'"
17 ฝ่ายโยนาธานและอาหิมาอัส
กาํลังคอยอยู่ที�เอนโรเกลแล้ว มี
สาวใช้คนหนึ� งเคยไปบอกเรื� อง
แก่เขา แล้วเขาก็ไปกราบทูล
กษัตริย์ดาวิด เพราะเขาไม่กล้า
เข้ากรุงให้ใครเห็น
18 แต่มี เด็กหนุ่ มคนหนึ� งเห็น
เขาทั� งสอง จึงไปทูลอับซาโลม
เขาทั� งสองก็รีบไปโดยเร็วจนถึง
บ้านชายคนหนึ�งที�บาฮูริม เขามี
บ่อนํ�าอยู่ที�ลานบ้าน เขาทั� งสอง
จึงลงไปอยู่ในบ่อนั�น
19 หญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปูปิด
ปากบ่อ แล้วกเ็กลี�ยปลายข้าวตก
อยู่บนนั� น ไม่มีใครทราบเรื� อง
เลย
20 เมื�อข้าราชการของอับซาโลม
มาถึงที�บ้านหญิงคนนี�  เขากถ็าม
ว่า "อาหิมาอัสกับโยนาธานอยู่ที�
ไหน" หญิงนั�นกต็อบเขาว่า "เขา
ข้ามลาํธารนํ�าไปแล้ว" เมื� อเขา
เที� ยวหาไม่พบแล้วก็กลับไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็
21 อยู่มา เมื� อคนเหล่านั� นไป
แล้ว ชายทั�งสองกขึ็� นมาจากบ่อ
ไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิด เขาทูล
ดาวิดว่า "ขอทรงลุกขึ� น และรีบ

ข้ามแม่นํ�าไป เพราะอาหิโธเฟล
ได้ให้คาํปรึกษาต่อสู้ อย่างนั� น
อย่างนี� "
22 ดาวิดก็ทรงลุกขึ� นพร้อมกับ
พวกพลทั� งสิ� นที� อยู่กับพระองค์
และข้ามแม่นํ�าจอร์แดน พอรุ่ง
เช้าก็ไม่มีเหลือสักคนหนึ� งที� ยัง
ไม่ได้ข้ามแม่นํ�าจอร์แดน
23 เมื� ออาหิโธเฟลเห็นว่าเขาไม่
กระทาํตามคาํปรึกษาของท่าน ก็
ผูกอานลาขึ� นขี�กลับไปเรือนของ
ตนที�อยู่ในเมืองของตน เมื�อสั�ง
ครอบครัวเสี ยเสร็ จแล้ วก็ ผู ก
คอตาย เขาจึงเอาศพฝังไว้ที�
อุโมงค์บิดาของท่าน
24 ฝ่ายดาวิดก็เสด็จมายังเมือง
มาหะนาอิม และอับซาโลมก็
ข้ามแม่นํ�าจอร์แดนพร้อมกับคน
อิสราเอลทั�งปวง
25 อั บซาโลมทรงตั� งอามาสา
เป็นแม่ทัพแทนโยอาบ อามาสา
เป็นบุตรของชายคนหนึ�งชื�ออิธ-
ราคนอิสราเอล ได้แต่งงานกับ
อาบีกายิลบุตรสาวของนาหาช
น้องสาวของนางเศรุยาห์มารดา
ของโยอาบ
26 ฝ่ายคนอิสราเอลและอับซา-
โลมตั� งค่ายอยู่ ในแผ่นดินกิเล-
อาด
27 อยู่มาเมื� อดาวิดเสด็จมาถึง
มาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาช
ชาวเมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมน
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และมาคีร์บุตรชายอัมมีเอลชาว
โลเดบาร์ และบารซิลลัยชาว
กิเลอาดจากเมืองโรเกลิม
28 ได้ขนที�นอน อ่างนํ�าและ
เครื�องภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าว
บาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคั�ว ถั� ว
ถั�วยางและถั�วแดง
29 นํ�าผึ� ง เนย แกะ และเนยแขง็
ที�ได้มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ดา-
วิด และให้พวกพลที�อยู่กับพระ
องค์รับประทาน เพราะเขาทั� ง
หลายกล่าวว่า "พวกพลหิวและ
อ่อนเพลียและกระหายอยู่ที� ใน
ถิ�นทุรกันดาร"

สงครามระหว่าง
ทหารของดาวิด
กบัอบัซาโลม

18
ดาวิดจึงตรวจพลที� อยู่
กับพระองค์ และทรงจัด

ตั� งนายพันนายร้อยให้ควบคุม
2และดาวิดทรงจัดทัพออกไป
ให้อยู่ในบังคับบัญชาของโยอาบ
หนึ� งในสาม และในบังคับของ
อาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตร
ชายนางเศรุยาห์หนึ� งในสามและ
อีกหนึ�งในสามอยู่ในบังคับบัญ-
ชาของอิททัยคนกัท และกษัตริย์
ตรัสกับพวกพลว่า "เราจะไปกับ
ท่านทั�งหลายด้วย"
3แต่พวกพลเหล่านั�นทูลว่า "ขอ
พระองค์อย่าเสด็จเลย เพราะ
ถ้าข้าพระองค์ทั� งหลายจะหนีไป

เขาทั� งหลายก็ไม่ไยดีอะไรหนัก
หนา ถ้าข้าพระองค์ทั�งหลายตาย
เสียสักครึ� งหนึ� ง เขาทั� งหลายก็
ไม่ไยดีอะไร แต่พระองค์มีค่า
เท่ ากั บพวกข้ าพระองค์ หนึ� ง
หมื� นคน เพราะฉะนั� นบัดนี� ขอ
พระองค์พร้อมที�จะส่งกองหนุน
จากในเมืองจะดีกว่า"
4กษัตริย์ตรัสกับเขาทั� งหลายว่า
"ท่านทั� งหลายเห็นชอบอย่างไร
เราจะกระทาํตาม" กษัตริย์จึง
ทรงประทับที� ข้ างประตู เมื อง
และบรรดาพลทั� งหลายเดินออก
ไปเป็นกองร้อยกองพัน
5กษัตริย์รับสั� งโยอาบ อาบีชัย
และอิททัยว่า "เบาๆมือกับชาย
หนุ่มนั�นด้วยเห็นแก่เราเถิด คือ
กับอับซาโลม" พวกพลทั� งสิ� นก็
ได้ยินคาํรับสั� งซึ� งกษัตริย์ประ-
ทานแก่บรรดาผู้ บั งคับบัญชา
ด้วยเรื�องอับซาโลม
6พวกพลจึงเคลื� อนออกไปใน
ทุ่งเพื�อสู้ รบกับคนอิสราเอล การ
สงครามนั� นทาํกันในป่าเอฟรา-
อิม
7คนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้า
ข้าราชการของดาวิด มีการฆ่า
ฟันกันอย่างหนักที�นั� น ทหาร
ตายเสียสองหมื�นคนในวันนั�น
8การสงครามกระจายไปทั�วพื� น
แผ่นดิน ในวันนั�นป่ากินคนเสีย
มากกว่าดาบกิน
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อบัซาโลมถูกฆ่า
9และอับซาโลมไปพบข้าราช-
การของดาวิดเข้า อับซาโลมทรง
ล่ออยู่และล่อนั� นได้วิ� งเข้าไปใต้
กิ�งต้นโอ๊กใหญ่ ศีรษะของท่านก็
ติดกิ� งต้นโอ๊กแน่น เมื� อล่อนั� น
วิ� งเลยไปแล้ วท่ านก็แขวนอยู่
ระหว่างฟ้าและดิน
10 มีชายคนหนึ�งมาเห็นเข้า จึง
ไปเรียนโยอาบว่า "ดูเถิด ข้าพ-
เจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที� ต้น
โอ๊ก"
11 โยอาบก็พูดกั บชายที� บอก
ท่านว่า "ดูเถิด เจ้าเห็นเขาแล้ว
ทาํไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียที
เดียวเล่า เรากยิ็นดีที�จะให้ราง-
วัลเงินสิบเหรียญกับสายรัดเอว
เส้นหนึ�งให้เจ้า"
12 แต่ชายคนนั�นเรียนโยอาบว่า
"ถึงมือของข้าพเจ้าอุ้ มเงินพัน
เหรียญอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ยื�นมือ
ออกทาํแก่ราชบุตรของกษัตริย์
เพราะว่ าหู ของพวกเราได้ ยิ น
พระบัญชาของกษัตริย์ที�ตรัสสั� ง
ท่ านและอาบี ชั ยกั บอิ ททัยว่ า
`ขอจงป้ องกั นอั บซาโลมชาย
หนุ่มนั�น'
13 มิฉะนั� นข้าพเจ้ากระทาํความ
ผิดต่อชีวิตของตนเอง เพราะไม่
มีอะไรจะปิดบังให้พ้นกษัตริย์
ได้ แล้วตัวท่านเองก็คงใส่โทษ
ข้าพเจ้าด้วย"

14 โยอาบจึงว่า "เราไม่ควรเสีย
เวลากับเจ้าเช่นนี� " ท่านก็หยิบ
หลาวสามอันแทงเข้าไปที� หัวใจ
ของอับซาโลมขณะที� ท่ านยังมี
ชีวิตอยู่ที�ในต้นโอ๊ก
15 ทหารหนุ่มสิบคนที�ถือเครื�อง
รบของโยอาบ ก็ล้อมอับซาโลม
ไว้ แล้วประหารชีวิตท่านเสีย
16 โยอาบก็เป่าแตร และกอง
ทัพก็กลับจากการไล่ตามอิสรา-
เอล เพราะโยอาบยับยั� งเขาทั� ง
หลายไว้
17 เขาก็ยกศพอับซาโลมโยนลง
ไปในบ่อใหญ่ซึ� งอยู่ในป่า เอา
หิ นกองทั บไ ว้ เ ป็ นกองใหญ่
มหึมา คนอิสราเอลทั�งสิ� นต่างก็
หนีกลับไปเตน็ท์ของตน
18 เมื� ออับซาโลมยังมี ชี วิตอยู่
ได้ตั� งเสาไว้เป็นที�ระลึกที� หุบเขา
หลวง เพราะท่านกล่าวว่า "เรา
ไม่มีบุตรชายที�จะสืบชื�อของเรา"
ท่านเรียกเสานั� นตามชื� อของตน
เขาเรียกกันว่า ที� ระลึกแห่ง
อับซาโลมจนทุกวันนี�

ดาวิดทรงเรียนรู้เกี�ยวกบั
ความตายของอบัซาโลม

19 อาหิมาอั สบุตรชายศาโดก
กล่าวว่า "ขอให้ข้าพเจ้าวิ�งนาํข่าว
ไปทูลกษัตริย์ว่า พระเยโฮวาห์
ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นศัตรู
ของพระองค์แล้ว"
20 โยอาบก็ตอบเขาว่า "ท่าน
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อย่านาํข่าวไปในวันนี� เลย ท่าน
จงนาํข่าวในวันอื�นเถิด แต่วันนี�
ท่านอย่านาํข่าวเลย เพราะว่า
โอรสของกษัตริย์สิ� นชีพแล้ว"
21 โยอาบกส็ั�งคูชีว่า "จงนาํข่าว
ไปกราบทูลกษัตริ ย์ตามสิ� งที�
ท่านได้เห็น" คูชีกก็ราบลงคาํนับ
โยอาบแล้วกวิ็�งไป
22 อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกจึง
เรียนโยอาบอีกว่า "จะอย่างไรก็
ช่างเถิด ขอให้ข้าพเจ้าวิ�งตามคูชี
ไปด้วย" โยอาบตอบว่า "ลูกเอ๋ย
เจ้าจะวิ�งไปทาํไม ด้วยว่าเจ้าไม่
มีข่าวที�จะส่งไป"
23 เขาตอบว่า "จะอย่างไรกช่็าง
เถิด ข้าพเจ้าจะขอวิ�งไป" โยอาบ
จึงบอกเขาว่า "วิ�งไปเถอะ" และ
อาหิมาอัสก็วิ� งไปตามทางที�ราบ
ขึ� นหน้าคูชีไป
24 ฝ่ายดาวิดประทับอยู่ระหว่าง
ประตูเมืองทั� งสอง มีทหารยาม
ขึ� นไปอยู่ บนหลั งคาซุ้ มประตู
ที� กาํแพงเมือง เมื� อเงยหน้า
ขึ� นมองดู เห็นชายคนหนึ�งวิ�งมา
ลาํพัง
25 ทหารยามคนนั� นก็ร้องกราบ
ทูลกษัตริย์ กษัตริย์ตรัสว่า "ถ้า
เขามาลาํ พั งก็ คงคาบข่ าวมา"
ชายคนนั�นกวิ็�งเข้ามาใกล้
26 ทหารยามเห็ นชายอี กคน
หนึ�งวิ� งมา ทหารยามก็ร้องบอก
ไปที�นายประตูเมืองว่า "ดูเถิด

มีชายอีกคนหนึ� งวิ� งมาแต่ลาํพัง"
กษัตริย์ตรัสว่า "เขาคงนาํข่าวมา
ด้วย"
27 ทหารยามนั� นกราบทู ลว่ า
"ข้าพระองค์คิดว่า คนที� วิ� งมา
ก่อนวิ� งเหมือนอาหิมาอัสบุตร
ศาโดก" และกษัตริย์ตรัสว่า
"เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี"
28 แ ล้ วอา หิ ม าอั ส ร้ อ ง ทู ล
กษัตริย์ว่า "ทุกสิ�งสงบแล้ว พ่ะ
ย่ะค่ะ" เขาก็กราบกษัตริย์ซบ
หน้าลงถึงพื� นดิน กราบทูลว่า
"สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระองค์ พระองค์ได้
ทรงมอบบรรดาผู้ ที� ยกมือของ
เขาต่อสู้ กับกษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์แล้ว"
29 กษัตริย์ตรัสถามว่า "อับซา-
โลมชายหนุ่มนั�นเป็นสุขอยู่หรือ"
อาหิมาอัสทูลตอบว่า "เมื� อ
โยอาบใช้ให้ผู้ รับใช้ของกษัตริย์
คือผู้ รับใช้ของพระองค์มานั� น
ข้าพระองค์เห็นผู้ คนสับสนกัน
ใหญ่ แต่ไม่ทราบเหตุ"
30 กษัตริย์ตรัสว่า "จงหลีกมา
ยืนตรงนี� " เขาจึงหลีกไปยืนนิ� ง
อยู่
31 ดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชี
กราบทูลว่า "มีข่าวดีถวายแด่
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
เพราะในวันนี� พระเยโฮวาห์ทรง
ช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาผู้
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ที�ลุกขึ� นต่อสู้พระองค์"
32 กษัตริย์ตรัสถามคูชีว่า "อับ-
ซาโลมชายหนุ่ มนั� นเป็นสุขอยู่
หรือ" คูชีทูลตอบว่า "ขอให้ศัตรู
ของกษัตริย์เจ้านายของข้าพระ
องค์และบรรดาผู้ที�ลุกขึ� นกระทาํ
อันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือน
ชายหนุ่มผู้นั�นเถิด"

ดาวิดทรงเศรา้โศกมาก
33 กษัตริย์ทรงโทมนัสนัก เสดจ็
ขึ� นไปบนห้องที� อยู่ เหนือประตู
และกันแสง เมื� อเสด็จไปพระ
องค์ตรัสว่า "โอ อับซาโลมบุตร
ของเรา บุตรของเรา อับซาโลม
บุตรของเราเอ๋ย เราอยากจะตาย
แทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรของ
เรา บุตรของเราเอ๋ย"

โยอาบติเตียนดาวิด

19
เขาไปเรียนโยอาบว่า "ดู
เถิด กษัตริย์กันแสง

และไว้ทุกข์เพื�ออับซาโลม"
2เพราะฉะนั�นชัยชนะในวันนั�นก็
กลายเป็นการไว้ทุกข์ของประ-
ชาชนทั� งหลาย เพราะในวันนั�น
ประชาชนได้ยินว่า กษัตริย์ทรง
โทมนัสเพราะพระราชบุตรของ
พระองค์
3ในวันนั� นประชาชนได้แอบเข้า
มาในเมืองอย่างกั บคนหนี ศึก
แล้วอายแอบเข้ามา
4กษัตริ ย์ทรงคลุ มพระพักตร์
ของพระองค์ และกษัตริย์กัน-

แสงเสียงดังว่า "โอ อับซาโลม
บุตรของเราเอ๋ย โอ อับซาโลม
บุตรของเรา บุตรของเรา"
5 โยอาบก็เข้ ามาในพระราชวัง
ทูลกษัตริย์ว่า "วันนี� พระองค์ได้
ทรงกระทาํให้ ข้าราชการทั� งสิ� น
ของพระองค์ ผู้ซึ� งวันนี� ได้อา-
รักขาพระชนม์ของพระองค์ ทั�ง
ชี วิตของราชบุตรและราชธิ ดา
และชีวิตของบรรดามเหสี และ
ชี วิตของสนมทั� งหลายของพระ
องค์ให้เขาได้รับความละอาย
6เพราะว่าพระองค์ทรงรักศัตรู
ของพระองค์ และทรงเกลียดชัง
สหายของพระองค์ เพราะในวัน
นี� พระองค์ได้กระทาํให้ประจักษ์
แล้วว่า พระองค์ไม่ไยดีต่อนาย
ทหารและบรรดาข้าราชการทั� ง
หลาย ในวันนี� ข้าพระองค์ทราบ
ว่า ถ้าในวันนี� อับซาโลมยังมีชีวิต
อยู่ และข้าพระองค์ทั� งหลายก็
ตายสิ� น พระองค์กจ็ะพอพระทัย
7ฉะนั�น ขอพระองค์ทรงลุกขึ� น
ณ บัดนี� ขอเสด็จออกไปตรัสให้
ถึงใจข้าราชการทั�งหลาย เพราะ
ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณในพระ
นามพระเยโฮวาห์ว่า ถ้าพระองค์
ไม่เสด็จจะไม่มีชายสักคนหนึ� ง
อยู่กับพระองค์ในคืนนี�  เรื� องนี�
จะร้ายแรงยิ� งกว่าเหตุ ร้ายอื� นๆ
ทั� งสิ� นซึ� งบังเกิดแก่พระองค์ตั� ง
แต่ยังทรงพระเยาว์จนบัดนี� "
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8กษัตริย์ก็ทรงลุกขึ� นประทับที�
ประตูเมือง เขาไปบอกประชา
ชนทั�งหลายว่า "ดูเถิด กษัตริย์
ประทับอยู่ที�ประตูเมือง" ประ-
ชาชนทั� งหลายก็มาเฝ้ากษัตริย์
ฝ่ายอิสราเอลนั� นต่างคนต่างก็
หนีไปยังเตน็ท์ของตนหมดแล้ว

ดาวิดเสด็จกลบัไป
ยงักรุงเยรูซาเล็ม

9ประชาชนทั� งสิ� นก็หมางใจกัน
ไปทั�วอิสราเอลทุกตระกูล กล่าว
ว่า "กษัตริย์เคยทรงช่วยเราให้
พ้นจากมือศัตรูของเราและทรง
ช่วยเราให้พ้นจากมือคนฟีลิส-
เตีย บัดนี� พระองค์ทรงหนี
อับซาโลมออกจากแผ่นดิน
10 แต่อับซาโลมผู้ที� เราเจิมตั� ง
ไว้เหนือเรานั�นกส็ิ� นชีวิตเสียแล้ว
ในสงคราม ฉะนั�นบัดนี�  ทาํไม
เจ้าไม่พูดอะไรบ้างเลยในเรื�องที�
จะเชิญกษัตริย์ให้เสดจ็กลับ"
11 กษัตริย์ดาวิดทรงใช้คนไปหา
ศาโดกและอาบียาธาร์ ปุ โรหิต
รับสั� งว่า "ขอบอกพวกผู้ใหญ่
ของคนยูดาห์ว่า `ทาํไมท่านทั� ง
หลายจึงเป็นคนสุดท้ายที�จะเชิญ
กษัตริย์กลับพระราชวังของพระ
องค์ เมื� อถ้อยคาํเหล่านี� มาจาก
อิสราเอลทั� งหลายถึงกษัตริย์คือ
ถึงราชวงศ์ของพระองค์
12 ท่านทั� งหลายเป็นญาติของ
เรา เป็นกระดูกและเนื� อหนัง

ของเรา ทาํไมท่านจึงจะเป็นคน
สุดท้ายที�จะเชิญกษัตริย์กลับ'
13 และจงบอกอามาสาว่า `ท่าน
มิ ได้ เป็นกระดู กและเนื� อหนั ง
ของเราหรือ ถ้าท่านมิได้เป็นผู้
บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบ
สืบต่อไป ขอพระเจ้าทรงลงโทษ
เรา และให้หนักยิ�งกว่านั�นอีก'"
14 พระองค์ก็ได้ชักจูงจิตใจของ
บรรดาคนยูดาห์ดังกับเป็นจิตใจ
ของชายคนเดียว พวกเขาจึงส่ง
คนไปทูลกษัตริย์ว่า "ขอพระ
องค์เสด็จกลับพร้อมกับบรรดา
ข้าราชการทั�งหมดด้วย"
15 กษัตริย์ก็เสด็จกลับและมา
ยังแม่นํ�าจอร์แดน และยูดาห์ก็
พากันมาที� กิลกาลเพื� อรับเสด็จ
กษัตริย์และนาํกษัตริย์เสด็จข้าม
แม่นํ�าจอร์แดน
16 ชิเมอี บุตรชายเก-รา คน
เบนยามิน ผู้มาจากบาฮูริม รีบ
ลงมาพร้อมกับคนยูดาห์เพื� อจะ
รับเสดจ็กษัตริย์ดาวิด
17 มีคนจากตระกูลเบนยามิน
พร้อมกับท่านหนึ� งพันคน และ
ศิบามหาดเล็กในราชวงศ์ของ
ซาอูล พร้อมกับบุตรชายสิบห้า
คนกับคนใช้อีกยี�สิบคน กรี็บมา
ยังแม่นํ�าจอร์แดนต่อพระพักตร์
กษัตริย์
18 เขาทั�งหลายได้ข้ามท่าข้ามไป
รับราชวงศ์ของกษัตริย์ และคอย
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ปฏิบัติให้ชอบพระทัย ชิเมอี
บุตรชายเก-รา ได้กราบลงต่อ
พระพักตร์กษัตริ ย์ขณะที� พระ
องค์เสดจ็ข้ามแม่นํ�าจอร์แดน
19 กราบทูลกษัตริย์ว่า "ขอเจ้า
นายของข้าพระองค์อย่าทรงถือ
โทษความชั�วช้าข้าพระองค์ และ
ทรงจดจาํความผิดที� ผู้ รับใช้ของ
พระองค์ได้กระทาํ ในวันที�
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
สละกรุงเยรูซาเล็ม ขอกษัตริย์
อย่าทรงจดจาํไว้ในพระทัย
20 ด้วยผู้ รับใช้ของพระองค์ได้
ทราบแล้วว่า ได้กระทาํบาป
เพราะฉะนั� น ดูเถิด ในวันนี�
ข้าพระองค์ได้มาเป็นคนแรกใน
วงศ์วานโยเซฟที� ลงมารับเสด็จ
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์"
21 อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาห์
จึงตอบว่า "ที� ชิเมอีกระทาํเช่น
นี� ไม่ควรจะถึ งที� ตายดอกหรือ
เพราะเขาได้ ด่าผู้ ที� เจิมตั� งของ
พระเยโฮวาห์"
22 แต่ดาวิดตรัสว่า "บุตรทั� ง
สองของนางเศรุยาห์เอ๋ย เรามี
ธุระอะไรกับท่าน ซึ�งในวันนี� ท่าน
จะมาเป็นปฏิปักษ์กับเรา ในวัน
นี� น่ ะควรที� จะให้ ใครมี โทษถึ ง
ตายในอิสราเอลหรือ ในวันนี�
เราไม่ทราบดอกหรือว่า เราเป็น
กษัตริย์ครอบครองอิสราเอล"
23 และกษัตริย์ตรัสกับชิเมอีว่า

"เจ้าจะไม่ถึงตาย" แล้วกษัตริย์ก็
ประทานคาํปฏิญาณแก่เขา
24 เมฟีโบเชท โอรสซาอูลก็ลง
มารับเสดจ็กษัตริย์ โดยมิได้แต่ง
เท้าหรือขลิบเครา หรือซักเสื� อ
ผ้ าของตนตั� งแต่ วันที� กษัตริ ย์
เสด็จจากไปจนวันที� เสด็จกลับ
มาโดยสันติภาพ
25 อยู่ มาเมื� อเมฟีโบเชทมายัง
กรุงเยรูซาเล็มเพื� อจะรับเสด็จ
กษัตริย์ กษัตริย์ตรัสถามว่า
"เมฟีโบเชท ทาํไมท่านมิได้ไป
กับเรา"
26 ท่านทูลตอบว่า "โอ ข้าแต่
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
มหาดเล็กของข้าพระองค์หลอก
ลวงข้าพระองค์ เพราะผู้ รับใช้
ของพระองค์บอกเขาว่า `ข้าจะ
ผูกอานลาตัวหนึ� งเพื�อข้าจะได้ขี�
ไปตามเสด็จกษัตริย์' เพราะว่า
ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นง่อย
27 เขากลั บไปทูลกษัตริ ย์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์ใส่ร้ายผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ แต่กษัตริย์เจ้า
นายของข้าพระองค์เหมือนทูต
สวรรค์ องค์ หนึ� งของพระเจ้ า
เมื� อพระองค์ทรงเห็นสมควรจะ
กระทาํประการใด ก็ขอทรง
กระทาํเถิด พ่ะย่ะค่ะ
28 เพราะว่ าวงศ์ วานราชบิ ดา
ของข้าพระองค์ทั� งสิ� นก็สมควร
ถึงตายต่อพระพักตร์กษัตริย์เจ้า
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นายของข้าพระองค์ แต่พระองค์
ก็ทรงแต่ งตั� ง ผู้ รั บใช้ ของพระ
องค์ ไว้ ในหมู่ ผู้ ที� รั บประทาน
ร่วมโต๊ะเสวยของพระองค์ ข้า
พระองค์จะมีสิทธิประการใดเล่า
ที�จะร้องทูลอีกต่อกษัตริย์"
29 กษัตริ ย์ จึ งตรัสกั บท่ านว่ า
"ท่านจะพูดเรื� องธุรกิจของท่าน
ต่อไปทาํไม เราตัดสินใจว่า ท่าน
กับศิบาจงแบ่งที�ดินกัน"
30 เมฟีโบเชทกราบทูลกษัตริย์
ว่า "เมื� อกษัตริย์เจ้านายของข้า
พระองค์ได้เสด็จกลับสู่พระราช
สาํนักโดยสันติภาพเช่นนี� แล้ว ก็
ให้ศิบารับไปหมดเถิด พ่ะย่ะ
ค่ะ"
31 ฝ่ายบารซิลลัย ชาวกิเลอาด
ได้ลงมาจากโรเกลิม และไปกับ
กษัตริย์ข้ามแม่นํ�าจอร์แดน เพื�อ
ส่งพระองค์ข้ามแม่นํ�าจอร์แดน
ไป
32 บารซิ ลลั ยเป็นคนชรามาก
แล้ว อายุแปดสิบปี ท่านได้นาํ
เสบียงอาหารมาถวายกษัตริ ย์
ขณะพระองค์ประทับที� มาหะ-
นาอิม เพราะท่านเป็นคนมั� งมี
มาก
33 กษัตริย์จึงตรัสกับบารซิลลัย
ว่า "ข้ามมาอยู่กับเราเสียเถิด
เราจะชุบเลี� ยงท่านให้อยู่กับเรา
ที�กรุงเยรูซาเลม็"
34 แต่บารซิลลัยทูลกษัตริย์ว่า

"ข้าพระองค์จะอยู่ต่อไปได้อีกกี�
ปี ที� ข้าพระองค์จะไปอยู่กับ
กษัตริย์ที�กรุงเยรูซาเลม็
35 วันนี� ข้าพระองค์มีอายุแปด
สิบปีแล้ว ข้าพระองค์จะสังเกต
ว่าอะไรเป็นที�พอใจและไม่พอใจ
ได้หรือ ผู้รับใช้ของพระองค์จะ
ลิ� มรสอร่อยของสิ� งที�กินและดื�ม
ได้หรือ ข้าพระองค์จะฟังเสียง
ชายหญิงร้องเพลงได้หรือ ทาํไม
จะให้ ผู้ รับใช้ของพระองค์เป็น
ภาระเพิ�มแก่กษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์อีกเล่า
36 ผู้ รับใช้ของพระองค์จะตาม
เสดจ็กษัตริย์ข้ามแม่นํ�าจอร์แดน
ไปหน่อยเท่านั�น ไฉนกษัตริย์จะ
พระราชทานรางวัลเช่นนี� เล่า
37 ขอให้ ผู้ รับใช้ของพระองค์
กลับเพื� อไปตายที� ในเมืองของ
ข้าพระองค์ และถูกฝังข้างๆที�
ฝั งศพของบิ ดามารดาของข้ า
พระองค์ ดูเถิด ขอทรงโปรดให้
คิมฮามผู้รับใช้ของพระองค์ตาม
เสด็จกษัตริย์เจ้านายของข้าพระ
องค์ไป พระองค์จะโปรดเขา
ประการใด ก็แล้วแต่ทรงเห็น
ควร"
38 กษัตริย์ตรัสตอบว่า "คิมฮาม
จงข้ามไปกับเรา เราจะกระ-
ทาํคุณแก่เขาตามที�ท่านเห็นควร
สิ� งใดที� ท่ านปรารถนาให้ เรา
กระทาํแก่ท่าน เรายินดีกระทาํ
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ตาม"
39 แล้วประชาชนทั� งสิ� นก็ข้ าม
แม่นํ�าจอร์แดน เมื� อกษัตริย์
เสด็จข้ามไปแล้วกษัตริย์ทรงจุบ
บารซิลลัย และทรงอวยพระพร
แก่ท่าน ท่านก็กลับไปยังบ้าน
ช่องของตน
40 กษัตริ ย์ เสด็จไปยั งกิลกาล
และคิมฮามก็ข้ามตามเสด็จไป
ด้วย ประชาชนยูดาห์ทั�งหมดกับ
ประชาชนอิสราเอลครึ� งหนึ� งได้
นาํกษัตริย์ข้ามมา

การแตกรา้วกนัระหว่าง
คนอิสราเอลกบัคนยูดาห์

41 แล้วดูเถิด คนอิสราเอลทั� ง
หมดมาเฝ้ากษัตริย์ กราบทูล
กษัตริย์ว่า "ไฉนคนยูดาห์พี�น้อง
ของเราจึงได้ลักพาพระองค์ไป
เสีย พากษัตริย์และราชวงศ์ข้าม
แม่นํ�าจอร์แดนไป พร้อมกับ
บรรดาคนของดาวิดด้วย"
42 ประชาชนยูดาห์ทั� งสิ� นจึ ง
ตอบประชาชนอิ สรา เอล ว่ า
"เพราะกษัตริย์เป็นญาติสนิทกับ
เราท่านทั� งหลาย จะโกรธด้วย
เรื� องนี� ทาํไมเล่า เราได้อยู่กิน
สิ� นเปลื องพระราชทรัพย์ ของ
กษัตริย์หรือ พระองค์ได้ให้
รางวัลอะไรแก่เราหรือ"
43 คนอิสราเอลก็ตอบคนยูดาห์
ว่า "เรามีส่วนในกษัตริย์สิบส่วน
และในดาวิดเรากม็ีสิทธิมากกว่า

ท่าน ทาํไมท่านจึงดูถูกเราเช่นนี�
เล่า เราไม่ได้เป็นพวกแรกที�พูด
เรื� องการนาํกษัตริ ย์กลั บดอก
หรือ" แต่ถ้อยคาํของคนยูดาห์
รุนแรงกว่าถ้อยคาํของคนอิส-
ราเอล

การกบฏของเชบา

20
เผอิญที�นั� นมีคนอันธ-
พาลอยู่คนหนึ� งชื� อเช-

บาบุตรชายบิครี คนเบนยามิน
เขาได้เป่าแตรขึ� นกล่าวว่า "เรา
ไม่มีส่วนในดาวิด เราไม่มีมรดก
ในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอล
เอ๋ย ให้ต่างคนต่างกลับไปเตน็ท์
ของตนเถิด"
2 ดั งนั� นพวกคนอิ สราเอลทั� ง
หมดจึงถอนตัวจากดาวิด และ
ไปตามเชบาบุตรชายบิครี แต่
พวกคนยูดาห์ได้ติดตามกษัตริย์
ของเขาอย่างมั� นคงจากแม่นํ�า
จอร์แดนไปถึงกรุงเยรูซาเลม็
3ดาวิดเสด็จกลับพระราชวังที�
กรุงเยรูซาเล็ม กษัตริย์ก็รับสั� ง
ให้นาํนางสนมทั� งสิบคนที� พระ
องค์ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวัง
นั� นไปรวมกั กอยู่ ในบ้ านหลั ง
หนึ�ง ทรงชุบเลี� ยงไว้แต่มิได้ทรง
สมสู่อยู่ด้วย นางเหล่านั�นกต้็อง
ถูกกักให้มีชี วิตอยู่อย่างแม่ม่าย
จนวันตาย

โยอาบฆ่าอามาสา
4กษัตริย์ตรัสสั�งอามาสาว่า "จง

R ซามูเอล IU, RL

(KU) ปฐก KI:TT; นรธ I:IS; R ซมอ IS:KK (SI) R ซมอ IU:IT (SR) R ซมอ IU:IR
(SK) วนฉ Y:I; RI:I; R ซมอ T:I (I) I ซมอ IK:R; R ซมอ IY:IQ; I พกษ IR:IO
(R) R ซมอ IU:IS (K) R ซมอ IT:IO; IO:RI-RR (S) R ซมอ IQ:RT; IU:IK
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ระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันที�
นี� ภายในสามวัน ตัวท่านจงมา
ด้วย"
5อามาสาก็ออกไประดมคนยู-
ดาห์ แต่เขาก็ทาํงานล่าช้าเกิน
กาํหนดที�พระองค์รับสั�งไว้
6ดาวิดตรัสกับอาบีชัยว่า "บัดนี�
เชบาบุตรบิครีจะทาํอันตรายแก่
เรายิ� งกว่าอับซาโลม จงนาํข้า
ราชการทหารของเจ้ านายของ
ท่านไปติดตาม เกรงว่าเขาจะหา
เมืองที�มีป้อมได้และหนีพ้นเรา"
7มีคนของโยอาบตามเขาไปและ
คนเคเรธี กับคนเปเลท กับ
ทหารที�แขง็กล้าทั�งหมด และเขา
ทั�งหลายยกออกไปจากกรุงเยรู-
ซาเล็มเพื�อไล่ตามเชบาบุตรชาย
บิครี
8 เมื� อเขาทั� งหลายมาถึ งศิ ลา
ใหญ่ที�อยู่ในเมืองกิเบโอน อา-
มาสาก็มาพบกับเขาทั� งหลาย
ฝ่ายโยอาบสวมเครื� องแต่งกาย
ทหารมี เข็มขัดติดดาบที� อยู่ ใน
ฝักคาดอยู่ที� บั� นเอว เมื� อท่าน
เดินไปดาบกต็กลง
9โยอาบจึงถามอามาสาว่า "พี�
ชายเอ๋ย สบายดีหรือ" และ
โยอาบก็เอามือขวาจับเคราอา-
มาสาจะจุบเขา
10 แต่อามาสาไม่ได้สังเกตเห็น
ดาบซึ�งอยู่ในมือของโยอาบ โย-
อาบจึงเอาดาบแทงท้องอามาสา

ไส้ทะลักถึงดิน ไม่ต้องแทงครั�ง
ที�สอง เขาก็ตายเสียแล้ว แล้ว
โยอาบกับอาบีชัยน้องชายก็ไล่
ตามเชบาบุตรชายบิครีไป
11 ทหารหนุ่ มคนหนึ� งของโย-
อาบมายืนอยู่ใกล้อามาสาพูดว่า
"ผู้ใดเห็นชอบฝ่ายโยอาบและผู้
ใดอยู่ฝ่ายดาวิดให้ผู้นั� นติดตาม
โยอาบไป"
12 อามาสาก็นอนเกลือกโลหิต
ของตัวอยู่ที� ในทางหลวง เมื� อ
ชายคนนั� นเห็นประชาชนทั� งสิ� น
มาหยุดอยู่ เขาก็นาํศพอามาสา
จากทางหลวงไปทิ� งในทุ่งนาและ
เอาเสื� อผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห็น
ว่าเมื�อใครมากเ็ข้าไปหยุดอยู่

การกบฏของเชบาพ่ายแพ้
13 เมื� อเอาศพอามาสาออกจาก
ทางหลวงแล้ว ประชาชนทั�งปวง
ก็ตามโยอาบเพื� อติดตามเชบา
บุตรชายบิครี
14 เชบาก็ผ่านคนอิสราเอลทุก
ตระกู ลไปจนถึ งตาํ บลอาเบล
และเมืองเบธมาอาคาห์ และ
บรรดาคนบีไรต์ คนเหล่านั� น
ก็มารวมกันและติดตามเขาไป
ด้วย
15 พวกเขาก็มาถึงและล้อมเขา
ไว้ในตาํบลอาเบล แขวงเมือง
เบธมาอาคาห์ เขาทาํเชิงเทินขึ� น
ที� ริมกาํแพงเมือง ประชาชนทั� ง
หลายที� อยู่ กั บโยอาบก็ทะลวง

R ซามูเอล RL

(O) R ซมอ II:II; RI:IQ; I พกษ I:KK (Q) R ซมอ Y:IY; IT:IY; I พกษ I:KY, SS
(U) มธ RO:SU; ลก RR:SQ (IL) R ซมอ R:RK; K:RQ; I พกษ R:T
(IS) I พกษ IT:RL; R พกษ IT:RU; R พศด IO:S (IT) R พกษ IU:KR; อสค S:R
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กาํแพงเพื�อจะให้พัง
16 มี หญิ งฉลาดคนหนึ� งร้ อง
ออกมาจากในเมืองว่า "ขอฟัง
หน่อย ขอฟังหน่อย ขอบอกโย-
อาบให้มาที�นี�  ฉันอยากจะพูด
ด้วย"
17 โยอาบก็เข้ามาใกล้หญิงนั� น
นางนั�นกพู็ดว่า "ท่านคือโยอาบ
หรือ" เขาตอบว่า "ใช่แล้ว" นาง
จึงเรียนท่านว่า "ขอท่านฟังถ้อย
คาํของสาวใช้ของท่านสักหน่อย"
ท่านก็ตอบว่า "ฉันกาํลังฟังอยู่
แล้ว"
18 นางกพู็ดว่า "สมัยโบราณเขา
พูดกันว่า `ให้เขาขอคาํปรึกษาที�
อาเบลเถิด' แล้วเขาก็ตกลงกัน
ได้
19 ฉันเป็นคนหนึ�งที� รักสงบและ
สัตย์ซื�อในอิสราเอล ท่านหาช่อง
ที� จะทาํลายเมือง อันเป็นเมือง
แม่ในอิสราเอล ทาํไมท่านจึง
จะกลืนมรดกของพระเยโฮวาห์
เสีย"
20 โยอาบจึงตอบว่า "ซึ� งฉันจะ
กลืนหรือทาํลายนั� น ขอให้ห่าง
ไกลจากฉัน ขอให้ห่างไกลที
เดียว
21 เรื�องนี� ไม่เป็นความจริง แต่
มีชายคนหนึ� งจากแดนเทือกเขา
เอฟราอิมชื� อเชบาบุตรบิครี ได้
ยกมือของเขาขึ� นต่อสู้ กษัตริ ย์
คือต่อสู้ ดาวิด จงมอบเขามาแต่

คนเดียว ฉันจะถอยทัพกลับจาก
เมืองนี� " หญิงนั�นจึงตอบโยอาบ
ว่า "ดูเถิด เราจะโยนศีรษะของ
เขาข้ามกาํแพงมาให้ท่าน"
22 แล้วหญิงนั� นก็ไปหาประชา
ชนทั� งปวงด้วยปัญญาของนาง
เขาทั� งหลายได้ตัดศีรษะของเช-
บาบุตรชายบิครีโยนออกมาให้
โยอาบ โยอาบก็เป่าแตร พวก
เขาจึงถอนตัวจากนครนั� นกลับ
ไปยังเต็นท์ของตนทุกคน โย-
อาบก็กลับไปเฝ้ากษัตริย์ที� กรุง
เยรูซาเลม็
23 โยอาบเป็นผู้ บั งคั บบัญชา
กองทัพทั� งหมดในอิสราเอลและ
เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเป็น
ผู้บังคับบัญชากองคนเคเรธีและ
คนเปเลท
24 และอาโดรัมดูแลคนงานโย-
ธา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูด
เป็นเจ้ากรมสารบรรณ
25 เชวาเป็นราชเลขา ศาโดกกับ
อาบียาธาร์เป็นปุโรหิต
26 อิราคนยาอีร์เป็นประมุขของ
ดาวิดด้วย
การกนัดารอาหารระยะเวลา

สามปีเพราะเหตุซาอูล
ฆ่าคนกิเบโอน

21
ในสมัยของดาวิดมีการ
กันดารอาหารอยู่สามปี

ปีแล้วปีเล่า และดาวิดทรงอธิษ-
ฐานอ้อนวอนต่อพระเยโฮวาห์

R ซามูเอล RL, RI

(IU) I ซมอ RO:IU; R ซมอ IS:IO; RI:K (RR) R ซมอ RL:IO; ปญจ U:IK-IO
(RK) R ซมอ Y:IO-IY; I พกษ S:K (RS) R ซมอ Y:IO; I พกษ S:K
(RT) R ซมอ Y:IQ (RO) R ซมอ RK:KY (I) กดว RQ:RI; R ซมอ T:IU
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พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะเหตุ
ซาอูลและวงศ์วานกระหายโลหิต
ของเขา เพราะเขาฆ่าคนกิเบ-
โอน"
2กษัตริย์จึงทรงเรียกคนกิ เบ-
โอนมาตรัสแก่เขา (ฝ่ายคนกิ-
เบโอนนั�นไม่ใช่ประชาชนอิสรา-
เอล แต่เป็นคนอาโมไรต์ที� ยัง
เหลืออยู่ ประชาชนอิสราเอลได้
ปฏิญาณไว้แก่เขาทั� งหลายแล้ว
แต่ซาอูลก็ทรงหาช่องที� จะสัง-
หารเขาทั� งหลายเสีย เพราะ
ความร้อนใจที� เห็นแก่คนอิสรา-
เอลและคนยูดาห์)
3ดาวิดตรัสถามคนกิ เบโอนว่า
"เราจะกระทาํอะไรให้แก่พวก
ท่านได้ เราจะทาํอย่างไรจึงจะ
ลบมลทินบาปเสียได้ เพื� อพวก
ท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของ
พระเยโฮวาห์ได้"
4คนกิ เบโอนทูลตอบพระองค์
ว่า "พวกข้าพระองค์จะไม่รับเงิน
หรือทองจากซาอูลและวงศ์วาน
ของท่านนั�น ทั�งพวกข้าพระองค์
ไม่ จาํ เป็นให้พระองค์ประหาร
ชี วิ ตอิ สราเอลคนหนึ� งคนใด"
พระองค์จึงตรัสว่า "แล้วพวก
ท่ านจะให้ เรากระทาํอะไรแก่
ท่านเล่า"
5เขากราบทูลกษัตริย์ว่า "ชายผู้
ที� เผาผลาญพวกข้าพระองค์และ
วางแผนการทาํลายพวกข้าพระ

องค์เพื� อมิให้พวกข้าพระองค์มี
ที�อยู่ในเขตแดนอิสราเอล
6ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคน
ของท่านให้แก่พวกข้าพระองค์
เพื� อพวกข้าพระองค์จะได้แขวน
เขาเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ที�กิเบอาห์แห่งซาอูลผู้เลือก
สรรของพระเยโฮวาห์" และ
กษัตริย์ตรัสว่า "เราจะจัดเขามา
ให้"
7แต่กษัตริย์ทรงไว้ชีวิตเมฟีโบ-
เชท บุตรชายของโยนาธาน ราช
โอรสของซาอูล ด้วยเหตุคาํปฏิ-
ญาณระหว่างทั� งสองที�กระทาํใน
พระนามพระเยโฮวาห์ คือระ-
หว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอ-
รสของซาอูล
8 แต่ กษั ตริ ย์ นาํ เอาบุ ตรชาย
สองคนของนางริสปาห์บุตรสาว
ของอัยยาห์ซึ� งบังเกิดกับซาอูล
ชื� ออารโมนีกับเมฟีโบเชท กับ
บุ ตรชายห้ าคนของมี คาลราช
ธิดาของซาอูล ซึ�งพระนางมีกับ
อาดรีเอลบุตรชายบารซิลลัยชาว
เมโหลาห์
9พระองค์ทรงมอบคนเหล่านี�
ไว้ในมือของคนกิเบโอน เขาทั�ง
หลายจึงแขวนคอทั� งเจ็ดไว้บน
ภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และทั� งเจ็ดคนก็พินาศไปด้วย
กัน เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดู
เกี�ยวข้าว ในวันต้น คือวันแรก

R ซามูเอล RI

(R) อพย KS:II-IO; ยชว U:K; IT (K) I ซมอ RO:IU; R ซมอ RL:IU
(O) กดว RT:S; I ซมอ IL:RS, RO; ฮซย IK:II
(Q) I ซมอ IY:K; RL:IR-IQ; RK:IY; R ซมอ S:S (Y) R ซมอ K:Q (U) R ซมอ O:IQ
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ของการเกี�ยวข้าวบาร์เลย์
10 แล้วนางริสปาห์บุตรสาวของ
อัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บน
ก้อนหินสาํหรับตนเอง ตั� งแต่
ต้นฤดู เกี� ยวจนฝนจากท้องฟ้า
ตกบนเขาทั�งหลาย กลางวันนาง
ก็ไม่ยอมให้นกมาเกาะ หรือ
กลางคืนกไ็ม่ให้สัตว์ป่าทุ่งมา
11 มีคนกราบทูลดาวิดว่า นาง
ริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์นาง
สนมของซาอูลกระทาํอย่างไร
12 ดาวิดก็ เสด็จไปนาํอั ฐิ ของ
ซาอูลและอั ฐิของโยนาธานราช
โอรสมาจากคนเมืองยาเบชกิ-
เลอาด ผู้ที� ลักลอบเอาไปจาก
ถนนเมืองเบธชาน ที�คนฟีลิส-
เตียได้แขวนพระองค์ทั� งสองไว้
ในเมื� อคนฟีลิสเตียประหารซา-
อูลบนเขากิลโบอา
13 พระองค์ทรงนาํอัฐิของซาอูล
และอั ฐิของโยนาธานราชโอรส
ขึ� นมาจากที�นั� น และรวบรวม
กระดู กของ ผู้ ที� ถู กแขวนไ ว้
ให้ตายนั�น
14 และเขาก็ฝั งอั ฐิ ของซาอู ล
และของโยนาธานราชโอรสไว้ใน
แผ่นดินของเบนยามินในเมือง
เศลาในอุโมงค์ของคีชบิดาของ
พระองค์ เขาทั� งหลายก็กระทาํ
ตามทุกอย่างที�กษัตริย์ทรงสั� งไว้
ครั�นต่อมาพระเจ้ากท็รงสดับฟัง
คาํอธิษฐานเพื�อแผ่นดินนั�น

15 คนฟีลิ สเตี ยได้ทาํสงคราม
กับคนอิสราเอลอีก ดาวิดก็ลง
ไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการ
ของพระองค์ และได้สู้ รบกับคน
ฟีลิสเตีย และดาวิดก็ทรงอ่อน
เพลีย
16 อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ�ง
ของคนยักษ์ ถือหอกทองสัม-
ฤทธิVหนักสามร้อยเชเขล มีดาบ
ใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวิด
เสีย
17 แต่อาบีชัยบุตรชายนางเศรุ-
ยาห์เข้ามาช่วยพระองค์ไว้ และ
สู้ รบกับคนฟีลิสเตียคนนั� นฆ่า
เขาเสีย แล้วบรรดาประชาชน
ของดาวิดก็ปฏิญาณต่อพระองค์
ว่า "ขอพระองค์อย่าเสด็จไปทาํ
ศึกพร้อมกับพวกข้าพระองค์ทั� ง
หลายอีกต่อไปเลย เกรงว่าพระ
องค์จะดับประทีปของอิสราเอล
เสีย"
18 อยู่มาภายหลังนี�  มีการรบ
กับคนฟีลิสเตียอีกที� เมืองโกบ
คราวนั�นสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่า
สัฟบุตรชายคนหนึ�งของคนยักษ์
19 และมีการรบกับคนฟีลิสเตีย
ที� เมืองโกบอีก เอลฮานันบุตร
ชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเล-
เฮมได้ฆ่าน้องชายโกลิอัทชาวกัท
ผู้มีหอกที�มีด้ามโตเท่าไม้กระ-
พั�นทอผ้า
20 มี การรบกันอี กที� เมื องกั ท

R ซามูเอล RI

(IL) พบญ RI:RK; R ซมอ K:Q; RI:Y (IR) I ซมอ IK:IL-IK (IS) ยชว Q:RO; IY:RY
(IO) กดว IK:RR, RY; ยชว IT:IS (IQ) R ซมอ IY:K; RL:O-IL; RR:RU; I พกษ II:KO
(IY) I พศด II:RU; RL:S-Y (IU) R ซมอ RK:RS; I พศด RL:T (RL) I พศด RL:O
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อันเป็นเมืองที�มีชายคนหนึ� งรูป
ร่างใหญ่โต มีนิ� วมือข้างละหก
นิ� ว และนิ� วเท้าข้างละหกนิ� ว
รวมกันยี� สิบสี� นิ� ว เขาก็บังเกิด
แก่คนยักษ์นั�นด้วย
21 เมื�อเขาท้าทายอิสราเอล โย-
นาธานบุตรชายของชิเมอีเชษฐา
ของดาวิด กส็ังหารเขาเสีย
22 คนทั� งสี� นี� บังเกิดแก่คนยักษ์
ในเมืองกัท เขาทั�งหลายล้มตาย
ด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และ
ด้วยมือของข้าราชการของพระ
องค์

ดาวิดแต่งบทเพลง
แห่งการช่วยใหร้อดพน้

22
ในวันที� พระเยโฮวาห์
ทรงช่ วยดาวิ ดให้ พ้ น

จากมือของศัตรูทั� งสิ� นของพระ
องค์ท่าน และให้พ้นจากพระ
หัตถ์ของซาอูล ดาวิดก็ถวาย
ถ้ อยคาํของเพลงบทนี� แด่พระ
เยโฮวาห์
2พระองค์ท่านตรัสว่า "พระเย-
โฮวาห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปรา-
การ และผู้ ช่วยให้รอดพ้นของ
ข้าพเจ้า
3 เป็นพระเจ้ าซึ� งทรงเป็นศิลา
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจใน
พระองค์ พระองค์เป็นโล่และ
เป็นเขาแห่งความรอดของข้าพ-
เจ้า เป็นที�กาํบังเข้มแขง็และเป็น
ที� ลี� ภัยของข้าพเจ้า องค์พระผู้

ช่วยของข้าพระองค์เจ้าข้า พระ
องค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
จากความทารุณ
4ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮ-
วาห์ ผู้ทรงสมควรแก่การสรร-
เสริญ และข้าพเจ้าจะได้รับการ
ช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพเจ้า
5 เมื� อคลื� นแห่งความตายล้อม
ข้าพเจ้า กระแสแห่งคนอธรรม
ที�ท่วมทับข้าพเจ้าทาํให้ข้าพเจ้า
กลัว
6 ความเศร้ าโศกแห่ งนรกอยู่
รอบตัวข้าพเจ้า บ่วงแห่งความ
ตายขัดขวางข้าพเจ้า
7ในยามทุกข์ใจข้าพเจ้าร้องทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าร้องทูล
ต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจาก
พระวิหารของพระองค์ และ
เสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระ
กรรณของพระองค์
8แล้วแผ่นดินโลกก็สั� นสะเทือน
และโคลงเคลง รากฐานของฟ้า
สวรรค์ก็หวั� นไหวและสั� นสะ-
เทือน เพราะพระองค์ทรงกริ� ว
9ควันออกไปตามช่องพระนา-
สิกของพระองค์และเพลิงผลาญ
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
องค์ ถ่านกต็ิดเปลวไฟนั�น
10 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์
ลงด้วย และเสด็จลงมา ความ
มืดทึบอยู่ ใต้พระบาทของพระ

R ซามูเอล RI, RR

(RI) I ซมอ IO:U; IQ:IL (RR) I พศด RL:Y (I) อพย IT:I; สดด IY (R) พบญ KR:S
(K) ปฐก IT:I; สดด U:U (O) สดด IIO:K (Q) อพย K:Q; สดด IIO:S; IRL:I
(Y) วนฉ T:S; โยบ RO:II (U) ฮบ IR:RU (IL) อพย RL:RI; อสย OS:I
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องค์
11 พระองค์ทรงเครูบตนหนึ� ง
และทรงเหาะไป เออ เห็นพระ
องค์เสดจ็โดยปีกของลม
12 พระองค์ทรงกระทาํความมืด
เป็นพลับพลาอยู่ รอบพระองค์
ที� รวบรวมบรรดานํ�าและเมฆทึบ
แห่งฟ้า
13 ถ่านลุกเป็นเพลิงจากความ
สุกใสข้างหน้าพระองค์
14 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึก
ก้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูง
สุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระ
องค์
15 และพระองค์ทรงใช้ ลู กธนู
ของพระองค์ออกมา ทาํให้เขา
กระจายไป พระองค์ทรงปล่อย
ฟ้าแลบและทาํให้เขาโกลาหล
16 แล้วก็เห็นท้องธาร รากฐาน
ของพิภพก็ปรากฏแจ้งตามการ
ขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที�
ลมพวยพุ่ งจากช่องพระนาสิ ก
ของพระองค์
17 พระองค์ทรงเอื� อมมาจากที�
สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองค์ทรง
ดึ งข้าพเจ้าออกมาจากนํ�า มาก
หลาย
18 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้
รอดพ้นจากศัตรูที� เข้มแข็งของ
ข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ที� เกลียด
ชังข้าพเจ้า เพราะเขามีกาํลังมาก
กว่าข้าพเจ้า

19 เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที�
ข้าพเจ้าประสบหายนะ แต่พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นที� พักพิงของ
ข้าพเจ้า
20 พระองค์ทรงนาํข้าพเจ้าออก
มายังที� กว้างใหญ่ด้วย พระ
องค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
เพราะพระองค์ ทรงยิ นดี ใน
ข้าพเจ้า
21 พระเยโฮวาห์ทรงประทาน
รางวั ลแก่ ข้ าพเจ้ าตามความ
ชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความ
สะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า
22 เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดา
พระมรรคาของพระเยโฮวาห์
และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าอย่างชั�วร้าย
23 เพราะคาํตัดสิ นทั� งสิ� นของ
พระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้ ามิ ได้ หั นจากกฎเกณฑ์
ของพระองค์
24 ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพ-
เจ้าไร้ตาํหนิ และข้าพเจ้ารักษา
ตัวไว้ให้พ้นจากความชั� วช้าของ
ข้าพเจ้า
25 เพราะฉะนั� นพระเยโฮวาห์
ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความ
ชอบธรรมของข้าพเจ้า ตาม
ความสะอาดของข้าพเจ้าในสาย
พระเนตรของพระองค์
26 พระองค์ ทรงสาํ แดงความ

R ซามูเอล RR

(II) สดด ILS:K (IR) โยบ KO:RU (IS) สดด RU:K (IT) พบญ KR:RK (IO) อพย IT:Y
(IQ) สดด ISS:Q (IU) อสย IL:RL (RL) R ซมอ IT:RO; สดด KI:Y (RI) I ซมอ RO:RK
(RR) สดด IIU:K (RK) พบญ Q:IR (RS) อฟ I:S (RT) R ซมอ RR:RI (RO) มธ T:Q
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เมตตาต่อผู้ที� เต็มไปด้วยความ
เมตตา พระองค์ทรงสาํแดง
พระองค์ไร้ตาํหนิต่อผู้ที� ไร้ตาํ-
หนิ
27 พระองค์ทรงสาํแดงพระองค์
บริสุทธิV ต่อผู้ที� บริสุทธิV  พระ
องค์ ทรงสาํ แดงพระองค์ เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อผู้ที�คดโกง
28 พระองค์ทรงช่วยประชาชนที�
ลาํบากให้รอดพ้น แต่พระองค์
ทอดพระเนตรผู้ที�ยโสเพื�อนาํเขา
ให้ตํ�าลง
29 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระ
องค์ พระเยโฮวาห์จะทรงกระ-
ทาํให้ความมืดของข้าพเจ้าสว่าง
30 พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์ตะลุย
กองทัพได้โดยพระองค์ โดยพระ
เจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากระโดด
ข้ามกาํแพงได้
31 ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของ
พระองค์บริสุทธิV หมดจด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ พิสู จน์
แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั� งของ
บรรดาผู้ที�วางใจในพระองค์
32 เพราะผู้ ใดเป็นพระเจ้านอก
จากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่า
เป็นศิลานอกจากพระเจ้าของเรา
33 พระเจ้ าทรงเป็ นป้ อมเข้ ม
แข็งของข้าพเจ้า และพระองค์
ทรงทาํให้ทางของข้าพเจ้าสม-
บูรณ์

34 พระองค์ทรงกระทาํให้ เท้ า
ของข้ าพเจ้ าเหมื อนอย่ างตี น
กวางตัวเมีย และทรงวางข้าพ-
เจ้าไว้บนที�สูงของข้าพเจ้า
35 พระอง ค์ ทรง หั ดมื อของ
ข้าพเจ้าให้ทาํสงคราม แขนของ
ข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูเหล็กกล้า
ได้
36 พระองค์ ประทานโล่ แห่ ง
ความรอดของพระองค์ ให้ ข้ า
พระองค์ และซึ� งพระองค์ทรง
น้อมพระทัยลงก็กระทาํ ให้ ข้ า
พระองค์เป็นใหญ่ขึ� น
37 พระองค์ ประทานที� ก ว้ าง
ขวางสาํหรับเท้าของข้าพระองค์
เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาด
38 ข้าพระองค์ไล่ตามศัตรูของ
ข้าพระองค์และได้ทาํลายเขาเสีย
และไม่ หันกลั บจนกว่ าเขาถู ก
ผลาญเสียสิ� น
39 ข้าพระองค์ผลาญเขา ข้า
พระองค์แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่
สามารถลุ กขึ� นอีกได้ พ่ ะย่ะค่ะ
เขาล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์
แล้ว
40 เพราะพระองค์ทรงคาดเอว
ข้าพระองค์ไว้ด้วยกาํลังเพื� อทาํ
สงคราม พระองค์ทรงกระทาํให้
พวกที�ลุกขึ� นต่อสู้ ข้าพระองค์จม
ลงใต้ข้าพระองค์
41 พระองค์ทรงโปรดประทาน
คอของศัตรูของข้าพระองค์แก่

R ซามูเอล RR

(RQ) ลนต RO:RK-RS (RY) สดด QR:IR (RU) สดด IIU:ILT (KL) R ซมอ T:O
(KI) พบญ KR:S; สดด IR:O (KR) อสย ST:T (KK) สดด RQ:I (KS) R ซมอ R:IY
(KQ) R ซมอ RR:RL (KU) มลค S:K (SL) สดด IY:KR; SS:T (SI) ปฐก SU:Y
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ข้าพระองค์ บรรดาผู้ที� เกลียด
ชังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ทาํ
ลายเสีย
42 เขามองหา แต่ไม่มีใครช่วย
ให้รอดได้ เขาร้องทูลต่อพระ
เยโฮวาห์ แต่พระองค์มิได้ทรง
ตอบเขา
43 ข้ าพระองค์ ทุบตี เขาแหลก
ละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระ
องค์เหยียบเขาลงเหมือนโคลน
ตามถนน และกระจายเขาออก
ไปทั�ว
44 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์
ให้ รอดพ้นจากการเกี� ยงแย่ ง
ประชาชนของข้าพระองค์ พระ
องค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้
เป็นหัวหน้าของบรรดาประชา
ชาติ ชนชาติที�ข้าพระองค์ไม่เคย
รู้จักกจ็ะปรนนิบัติข้าพระองค์
45 ชนต่ างด้ าวจะมาจาํนนต่อ
ข้าพระองค์ พอเขาได้ยินถึงข้า
พระองค์เขาก็จะเชื� อฟังข้าพระ
องค์
46 ชนต่างด้าวเสียกาํลังใจ และ
ตัวสั�นออกมาจากที�กาํบังของเขา
ทั�งหลาย
47 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็น
ที� สรรเสริญ พระเจ้าของศิลา
แห่งความรอดของข้าพระองค์
เป็นที�ยกย่อง
48 พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทาํการ

แก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และ
นาํชนชาติทั� งหลายลงให้อยู่ ใต้
ข้าพระองค์
49 ผู้ทรงนาํข้าพระองค์ออกมา
จากศัตรูของข้าพระองค์พ่ะย่ะ-
ค่ะ พระองค์ทรงยกข้าพระองค์
ให้เหนือผู้ที� ลุกขึ� นต่อสู้ ข้าพระ
องค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระ
องค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณ
50 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เพราะเหตุนี� ข้าพระองค์ขอขอบ
พระคุ ณพระองค์ ในหมู่ ประ-
ชาชาติทั� งหลายและจะร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองค์
51 พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่ง
ความรอดแก่กษัตริ ย์ของพระ
องค์ และทรงสาํแดงความเมต-
ตาแก่ ผู้ที� ทรงเจิมของพระองค์
แก่ดาวิดและเชื� อสายของท่ าน
เป็นนิตย์"

วาทะสุดทา้ยของดาวิด

23
ต่ อไปนี� เ ป็ นวาทะสุ ด
ท้ายของดาวิด ดาวิด

บุตรชายเจสซีได้กล่าวและชายที�
ได้ รับการแต่ งตั� งขึ� นให้ สู งได้
กล่าว คือผู้ที� ถูกเจิมตั� งไว้ของ
พระเจ้าแห่งยาโคบ นักแต่งสดุดี
อย่างไพเราะของอิสราเอล ได้
กล่าวดังนี� ว่า
2"โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของ
พระเยโฮวาห์ได้ตรัส พระวจนะ
ของพระองค์อยู่ที�ลิ� นของข้าพ-

R ซามูเอล RR, RK

(SR) I ซมอ I:RY (SK) R พกษ IK:Q (SS) พบญ RY:IK (SO) I ซมอ IS:II
(SQ) R ซมอ RR:K (SY) I ซมอ RS:IR (SU) สดด ISL:I, S, II (TL) สดด TQ:Q
(TI) R ซมอ Q:IR-IO (I) I ซมอ IO:IR-IK (R) มธ RR:SK; R ปต I:RI

 10_2sam.pub 
 page 57

 Saturday, February 27, 2016 22:26 



หน้า 695

เจ้า
3พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลั� น
พระวาจา ศิลาแห่งอิสราเอลได้
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `ผู้ที�ปกครอง
มนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรมคือ
ปกครองด้วยความยาํเกรงพระ
เจ้า
4 เขาทอแสงเหมื อนแสงอรุ ณ
เมื� อดวงอาทิตย์ขึ� น คือรุ่งเช้าที�
ไม่มีเมฆ ซึ� งเมื� อภายหลังฝน
กระทาํให้หญ้างอกออกจากดิน'
5ถึงแม้ ว่าวงศ์วานของข้าพเจ้า
ไม่ เป็นเช่นนั� นกับพระเจ้าแล้ว
แต่พระองค์ยังทรงกระทาํพันธ-
สัญญาเนืองนิตย์กับข้าพเจ้าไว้
อั นเป็ นระเบี ยบทุ กอย่ างและ
มั� นคง เพราะนี� เป็นความรอด
และความปรารถนาทั� งสิ� นของ
ข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่
ทรงกระทาํให้เจริญขึ� น
6แต่คนอันธพาลก็เป็นเหมือน
หนามที�ต้องผลักไสไป เพราะว่า
จะเอามือหยิบกไ็ม่ได้
7แต่คนที�แตะต้องมันต้องมีอา-
วุธที�ทาํด้วยเหลก็และมีด้ามหอก
และต้องเผาผลาญเสียให้สิ� นเชิง
ด้วยไฟในที�เดียวกัน"

วีรบุรุษของดาวิด
(I พศด II:IL-SQ)

8ต่อไปนี� เป็นชื� อวีรบุรุษที� ดา-
วิดทรงมีอยู่ คือคนทัคโมนีผู้มี
ตาํแหน่งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้

บังคับบัญชา คืออาดีโนคนเอส-
นีย์ ท่านเหวี�ยงหอกเข้าแทงคน
แปดร้อยคนซึ� งเขาได้ฆ่าเสียใน
ครั�งเดียว
9ในจาํนวนวีรบุรุษสามคน คนที�
รองคนนั� นมา คือเอเลอาซาร์
บุตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท่าน
อยู่กับดาวิดเมื� อเขาทั� งหลายได้
พูดหยามคนฟีลิสเตียซึ� งชุมนุม
กันที�นั� นเพื� อสู้ รบ และคนอิส-
ราเอลกถ็อยทัพ
10 ท่านได้ลุกขึ� นฆ่าฟันคนฟี-
ลิสเตียจนมือของท่านเมื� อยล้า
มือของท่ านเป็นเหน็บแข็งติด
ดาบ ในวันนั�นพระเยโฮวาห์ทรง
กระทาํให้ ได้ ชัยชนะอย่างใหญ่
หลวง ทหารก็กลับตามท่านมา
เพื�อปล้นข้าวของเท่านั�น
11 รองท่านมาคือชัมมาห์ บุตร
ชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟีลิสเตีย
มา ชุ มนุ มกั นเ ป็ นกองทหาร
เป็นที� ที� มี พื� นดินผืนหนึ� งมีถั� ว
แดงเต็มไปหมด พวกพลก็หนี
คนฟีลิสเตียไป
12 แต่ท่านยืนมั� นอยู่ท่ามกลาง
พื� นดินผืนนั�น และป้องกันที�ดิน
นั� นไว้ และฆ่าฟันคนฟีลิสเตีย
และพระเยโฮวาห์ ได้ทรงประ-
ทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวง
13 ในพวกทหารเอกสามสิบคน
นั� นมีสามคนที�ลงมา และได้มา
หาดาวิดที�ถ ํ�าอดุลลัมในฤดูเกี�ยว

R ซามูเอล RK

(K) อพย IY:RI; พบญ KR:S (S) สดด YU:KO; อสย OL:I (T) R ซมอ Q:IR; สดด YU:RU
(U) I พศด II:IR; RQ:S (IL) วนฉ Y:S; I ซมอ KL:RS-RT (II) I พศด II:IK-IS
(IK) I ซมอ RR:I; R ซมอ T:IY; I พศด II:IT
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ข้าว มีคนฟีลิสเตียกองหนึ� งตั� ง
ค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม
14 คราวนั� นดาวิดประทับในที�
กาํบังเข้มแข็ง และทหารประจาํ
ป้อมของฟีลิสเตียกอ็ยู่ที� เบธเล-
เฮม
15 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า
"โอ ใครหนอจะส่งนํ�าจากบ่อที�
เบธเลเฮมซึ� งอยู่ข้างประตูเมือง
มาให้เราดื�มได้"
16 ทแกล้ วทหารสามคนนั� นก็
แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตัก
นํ�า ที� บ่ อเบธเลเฮมซึ� งอยู่ ข้ าง
ประตูเมือง นาํมาถวายแด่ดาวิด
แต่ดาวิดหาทรงดื� มนํ�า นั� นไม่
พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่
พระเยโฮวาห์
17 และตรัสว่า "โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ซึ�งข้าพระองค์จะกระ-
ทาํเช่นนี�  กข็อให้ห่างไกลจากข้า
พระองค์ นี� คือโลหิตของผู้ที� ไป
มาด้วยการเสี�ยงชีวิตของเขามิใช่
หรือ" เพราะฉะนั� นพระองค์หา
ทรงดื�มไม่ ทแกล้วทหารทั�งสาม
ได้กระทาํสิ�งเหล่านี�
18 ฝ่ายอาบีชัยน้องชายของโย-
อาบบุตรชายนางเศรุยาห์ เป็น
หัวหน้าของทั� งสามคนนั�น ท่าน
ได้ยกหอกต่อสู้ ทหารสามร้อย
คน และฆ่าตายสิ� น และได้รับ
ชื�อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั�น
19 ท่านเป็นผู้ที�มีชื�อเสียงโด่งดัง

ที� สุ ดในสามคนนั� นมิ ใช่ หรื อ
ฉะนั� นได้เป็นผู้บังคับบัญชาของ
เขา แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสาม
คนแรกนั�น
20 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา
เป็ นบุตรชายของคนแข็งกล้ า
แห่งเมืองขับเซเอล เป็นคน
ประกอบมหกิจ ท่านได้ฆ่าคนดุจ
สิงโตของโมอับเสียสองคน ท่าน
ได้ลงไปฆ่าสิงโตที� ในบ่อในวันที�
หิมะตกด้วย
21 ท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ� ง
เป็นชายรูปร่างงาม คนอียิปต์
นั�นถือหอกอยู่ แต่เบไนยาห์ถือ
ไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอา
หอกมาจากมือของคนอียิปต์คน
นั�น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของ
เขาเอง
22 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา
ได้กระทาํกิจเหล่านี�  และได้
ชื�อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั�น
23 ท่ านมี ชื� อเสี ยงโด่ งดั งกว่ า
สามสิบคนนั� น แต่ท่านไม่มียศ
เท่ากับสามคนแรกนั�น และดา-
วิดก็ทรงแต่งท่ านให้ เป็นผู้ บัง
คับบัญชาทหารรักษาพระองค์
24 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ
เป็นคนหนึ� งในสามสิบคนนั� น
เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาว
เบธเลเฮม
25 ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอ-
ลีคาชาวเมืองฮาโรด

R ซามูเอล RK

(IS) I ซมอ RR:S-T (IQ) ลนต IQ:IL (IY) R ซมอ RI:IQ; I พศด II:RL
(RL) อพย IT:IT; ยชว IT:RI (RK) R ซมอ Y:IY; RL:RK
(RS) R ซมอ R:IY; I พศด RQ:Q (RT) I พศด II:RQ
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26 เฮเลสคนเปเลท อิราบุตร
ชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา
27 อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานา-
โธท เมบุนนัยคนหุชาห์
28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัย
ชาวเนโทฟาห์
29 เฮเลบบุตรชายบาอานาห์ชาว
เนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายรีบัย
ชาวกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน
30 เบไนยาห์ชาวปิราโธน ฮิดดัย
ชาวลาํธารกาอัช
31 อาบีอัลโบน คนอารบาห์
อัสมาเวทชาวบาฮูริม
32 เอลียาบาชาวชาอัลโบน โย-
นาธานซึ� งเป็นคนหนึ� งในบรรดา
บุตรชายของยาเชน
33 ชัมมาห์ชาวฮาราร์ อาหิยัม
บุตรชายของชาราร์คนฮาราร์
34 เอลีเฟเลทบุตรชายอาหัสบัย
บุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอ-
ลีอัมบุตรชายอาหิโธเฟลชาวกิ-
โลห์
35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาว
อาราบ
36 อิกาลบุตรชายนาธันชาวโศ-
บาห์ บานีคนกาด
37 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัย
ชาวเบเอโรท คนถือเครื�องอาวุธ
ของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์
38 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคน
อิทไรต์
39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสาม

สิบเจด็คนด้วยกัน
ความหยิ�งนาํดาวิด

ไปสู่ความบาป
(I พศด RI:I-O)

24
พระพิโรธของพระเย-
โฮวาห์ ได้ เกิ ดขึ� นต่ อ

อิสราเอลอีก เพื� อทรงต่อสู้ เขา
ทั� งหลายจึงทรงดลใจดาวิดตรัส
ว่า "จงไปนับคนอิสราเอลและ
คนยูดาห์"
2กษัตริย์จึงรับสั�งโยอาบ แม่ทัพ
ซึ� งอยู่กับพระองค์ว่า "จงไปทั�ว
อิสราเอลทุกตระกูลตั� งแต่เมือง
ดานถึงเบเออร์เชบา และท่านจง
นับจาํนวนประชาชน เพื�อเราจะ
ได้ทราบจาํนวนรวมของประชา
ชน"
3แต่โยอาบกราบทูลกษัตริย์ว่า
"ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
พระองค์ทรงให้มีประชาชนเพิ�ม
ขึ� นอีกร้อยเท่าของที�มีอยู่ ขอ
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
ทรงทอดพระเนตรเห็น แต่ไฉน
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
จึงพอพระทัยในเรื�องนี� "
4แต่โยอาบและผู้ บังคับบัญชา
กองทัพกต้็องยอมจาํนนต่อพระ
ดาํรัสของกษัตริย์ โยอาบกับ
บรรดาผู้ บังคับบัญชาของกอง
ทัพจึ งออกไปจากพระพั กตร์
กษัตริย์ เพื� อจะนับประชาชน
อิสราเอล

R ซามูเอล RK, RS

(KL) วนฉ R:U (KK) R ซมอ RK:II (KS) R ซมอ II:K (KO) R ซมอ Y:K
(KY) R ซมอ RL:RO (KU) R ซมอ II:K, O (I) กดว RO:R
(R) วนฉ RL:I; ยรม IQ:T (K) พบญ I:II
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5 เขาทั� งหลายข้ามแม่นํ�า จอร์-
แดนไปและตั� งค่ายในเมืองอา-
โรเออร์ ด้านขวาของเมืองที�ตั� ง
อยู่ กลางแม่นํ�า กาดไปทางยา-
เซอร์
6แล้วเขาทั� งหลายก็มายังกิ เล-
อาดและมาถึงแผ่นดินตะทิม-
โหดฉิ และเขาทั� งหลายมาถึง
เมืองดานยาอันอ้อมไปยังเมือง
ไซดอน
7และมาถึ งป้อมปราการเมือง
ไทระ และทั�วทุกหัวเมืองของคน
ฮีไวต์และของคนคานาอัน และ
เขาออกไปยังภาคใต้ของยูดาห์ที�
เมืองเบเออร์เชบา
8เมื� อเขาไปทั� วแผ่นดินนั� นแล้ว
เขาจึงมายังกรุงเยรูซาเล็ม เมื�อ
สิ� นเก้าเดือนกับยี�สิบวัน
9และโยอาบกถ็วายจาํนวนประ-
ชาชนที�นับได้แด่กษัตริย์ ในอิส-
ราเอลมีทหารแข็งกล้าแปดแสน
คนผู้ซึ� งชักดาบ และคนยูดาห์มี
ห้าแสนคน

ดาวิดทรงเลือกพระหตัถ ์
ของพระเยโฮวาห์

(I พศด RI:Q-IQ)
10 เมื� อได้นับจาํนวนคนเสร็จ
แล้วพระทัยของดาวิดก็โทมนัส
และดาวิดกราบทูลต่อพระเยโฮ-
วาห์ว่า "ข้าพระองค์ได้กระทาํ
บาปใหญ่ยิ�งในสิ� งซึ� งข้าพระองค์
ได้กระทาํนี�  โอ ข้าแต่พระเยโฮ-

วาห์  แต่บัดนี� ขอพระองค์ทรง
ให้อภัยความชั� วช้าของผู้ รับใช้
ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์
กระทาํการอย่างโง่เขลามาก"
11 และเมื� อดาวิดทรงลุกขึ� นใน
ตอนเช้า พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ก็มายังกาดผู้พยากรณ์ผู้
ทาํนายของดาวิดว่า
12 "จงไปบอกดาวิดว่า พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า `เราเสนอเจ้า
สามประการ จงเลือกเอาประ-
การหนึ� งเพื� อเราจะได้กระทาํให้
แก่เจ้า'"
13 กาดจึ งเ ข้ าเ ฝ้ าดาวิ ดและ
กราบทูลพระองค์ว่า "จะให้เกิด
กั นดารอาหารในแผ่นดินของ
พระองค์สิ� นเจด็ปีหรือ หรือพระ
องค์จะยอมหนีศัตรูสิ� นเวลาสาม
เดือนด้วยเขาไล่ติดตาม หรือจะ
ให้โรคระบาดเกิดขึ� นในแผ่นดิน
ของพระองค์สิ� นสามวัน บัดนี� ขอ
พระองค์ทรงตรึกตรอง และตัด
สินในพระทัยว่า จะให้คาํตอบ
ประการใด เพื� อข้าพระองค์จะ
นาํกลับไปกราบทูลพระองค์ ผู้
ทรงใช้ข้าพระองค์มา"
14 ดาวิดจึงตรัสกับกาดว่า "เรา
มีความกระวนกระวายมาก ขอ
ให้เราทั� งหลายตกเข้าไปอยู่ ใน
พระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์
เพราะพระกรุณาคุ ณของพระ
องค์ใหญ่ยิ� งนัก แต่ขออย่าให้

R ซามูเอล RS

(T) กดว KR:I, K; พบญ R:KO (O) ยชว IU:RY, SQ; วนฉ IY:RY-RU
(Q) ยชว II:K; IU:RU; วนฉ K:K (U) I พศด RI:T (IL) I ซมอ IO:U; RS:T
(II) I ซมอ U:U; RR:T (IK) I พศด RI:IR; อสค IS:RI (IS) สดด TI:I; ILK:Y
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เราตกเข้ าไปในมื อของมนุษย์
เลย"
15 ดั งนั� นพระเยโฮวาห์ จึงทรง
ให้โรคระบาดเกิดขึ� นในอิสรา-
เอลตั� งแต่ เวลาเช้ าจนสิ� นเวลา
กาํหนด และประชาชนที�ตายตั� ง
แต่เมืองดานถึงเบเออร์เชบามี
เจด็หมื�นคน
16 และเมื� อทู ตสวรรค์ ยื� นมื อ
ออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มจะทาํ
ลายเมืองนั�น พระเยโฮวาห์ทรง
กลับพระทัยในเหตุร้ายนั�น ตรัส
สั� งทูตสวรรค์ ผู้กาํลังทาํลาย
ประชาชนว่า "พอแล้ว ยับยั�งมือ
ของเจ้าได้" ส่วนทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ ก็อยู่ ที� ลานนวด
ข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส
17 เมื� อดาวิดทอดพระเนตรทูต
สวรรค์ผู้กาํลังสังหารประชาชน
นั� นพระองค์กราบทูลพระเยโฮ-
วาห์ว่า "ดูเถิด ข้าพระองค์ได้
กระทาํบาปชั�วร้ายแล้ว แต่บรร-
ดาแกะเหล่านี�  เขาได้กระทาํอะ-
ไร ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่
เหนือข้ าพระองค์และวงศ์วาน
บิดาของข้าพระองค์เถิด"

ดาวิดทรงซื& อ
ลานนวดขา้ว

(I พศด RI:IY-KL)
18 ในวันนั� นกาดก็ เข้ ามาเฝ้ า
ดาวิด กราบทูลพระองค์ว่า "ขอ
เสด็จขึ� นไปสร้างแท่นบูชาถวาย

แด่พระเยโฮวาห์บนลานนวดข้าว
ของอาราวนาห์คนเยบุส"
19 ดาวิดก็ เสด็จขึ� นไปตามคาํ
ของกาดตามที�พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชา
20 เมื� ออาราวนาห์ มองลงมา
เห็นกษัตริย์และข้าราชการขึ� นมา
หาตน อาราวนาห์กอ็อกไปถวาย
บังคมกษัตริย์ซบหน้าลงถึงดิน
21 และอาราวนาห์กราบทูลว่า
"ไฉนกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ า
พระองค์จึงเสด็จมาหาผู้ รับใช้
ของพระองค์" ดาวิดตรัสว่า "มา
ซื� อลานนวดข้าวจากท่าน เพื�อจะ
สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเย-
โฮวาห์ เพื� อโรคร้ายจะได้ระงับ
เสียจากประชาชน"
22 อาราวนาห์จึงกราบทูลดาวิด
ว่า "ขอกษัตริย์เจ้านายของข้า
พระองค์จงรับสิ� งที�พระองค์ทรง
เห็นชอบขึ� นถวาย ดูเถิด ที�นี�มี
วัวสาํหรับทาํเครื�องเผาบูชา และ
เลื� อนนวดข้าวกับแอกสาํหรับวัว
เป็นฟืน"
23 ของทั� งสิ� นนี� อาราวนาห์ดุจ
กษัตริย์ขอถวายแด่กษัตริย์ และ
อาราวนาห์กราบทูลกษัตริย์ ว่า
"ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
พระองค์จงโปรดปรานพระองค์"
24 แต่กษัตริย์ตรัสกับอาราว-
นาห์ว่า "หามิได้ แต่เราจะขอ
เสียเงินซื� อจากท่าน เราจะถวาย

R ซามูเอล RS

(IT) I พศด RI:IS (IO) ปฐก O:O; อพย IR:RK (IQ) R ซมอ Q:Y; I พศด RI:IQ
(IY) I พศด RI:IY (RI) ปฐก RK:Y-IO; กดว IO:SY, TL
(RR) I ซมอ O:IS; I พกษ IU:RI (RK) อสค RL:SL-SI (RS) I พศด RI:RS-RT
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เครื� องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราโดยที� เราไม่ เสีย
ค่าอะไรเลยนั� นไม่ได้" ดาวิดจึง
ทรงซื� อลานนวดข้าวกับวัวเป็น
เงินห้าสิบเชเขล
25 ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชา

ถวายแด่พระเยโฮวาห์ที�นั�น และ
ถวายเครื� องเผาบูชากับเครื� อง
สันติบูชา พระเยโฮวาห์ทรง
สดับฟังคาํอธิษฐานเพื�อแผ่นดิน
นั�น และโรคร้ายกร็ะงับเสียจาก
อิสราเอล

R ซามูเอล RS

(RT) R ซมอ RI:IS; RS:RI
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