
i

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 ซามูเอล

 หน ังสือเล่ มน ้ีต่อจากหนังสือ 1 ซามูเอล ทัง้สองเล่ มน ้ี
สามารถรว่มเป็นเล่มเดียวกันได้ และได้รบัชื่อจากศาสดา
พยากรณ์ซามูเอล  หนังสือ 1 ซามูเอล 25:1  ได้ บันทึกความ
ตาย ของ ซา มู เอล เพราะ ฉะน้ัน เรา คาด วา่ ซา มู เอล ไม่ ได้ 
เป็นคนเดียวท่ี เข ียนทัง้สองเล่ มน ้ี  หนังสือ 1  พงศาวดาร 
29:29 สอนวา่ศาสดาพยากรณ์กาดและนาธนัได้ เข ียนประ
ว ัติ  ศาสตร ์ของกษั ตร ิย ์ดาวดิ ซ่ึงสองเล่ มน ้ันดูเหมือนวา่ได้
รบัการดลใจจากพระเจ้า ดังน้ันเราเชื่อวา่กาดกับนาธนัได้ 
เข ียนต่อจากซามูเอลจนเรือ่งน้ี สําเรจ็  หนังสือ 1 ซามูเอล
22:5  ได้  กล ่าวถึงกาด ซ่ึงเป็นผู้ทํานายหรอืศาสดาพยากรณ์
และกล่าวถึงเขาอกีครัง้หน่ึงในบทสุดท้ายของหนังสือ 2 ซา
มูเอล และหนังสือ 2 ซามูเอลได้ พู ดถึงนาธนัหลายครัง้

เล่ มน ้ีอาจจะมีชื่ ออ ี กวา่ � หน ังสือของกษั ตร ิย ์ดาวดิ �
เพราะวา่ ส่วนมากได้ กล ่าวถึงการครอบครอง ความบาป
และ การ ลงโทษ ของ ดา วดิ  แต่ สําคัญ ท่ีสุด คือ วา่ เล่ มน ้ี
เป็นพระวจนะของพระเจ้า  ทุ กๆคําได้บันทึกไว ้ตามท่ี พระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงดลใจผู้ เขียน (2 ปต 1:21)

เล่ มน ้ี กล ่าวถึงการตัง้อาณาจักรของกษั ตร ิย ์ดาวดิ ครัง้
แรกท่ีเมืองเฮโบรนเพื่อปกครองเหนือยูดาห์ และครัง้ท่ีสอง
ท่ี กรุ งเยรูซาเล็มเพื่อปกครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้หมด ใน
เล่ มน ้ีเราเหน็ความเข้มแข็งและความออ่นกําลังฝ่ายจิต
วญิญาณของดาวดิ และเราได้พบพระสัญญาของพระเจ้า
ต่อดาวดิวา่  พระเยซู  ครสิต์ จะตัง้อาณาจักรตลอดไปเป็น
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นิตย์บนบัลลั งก ์ของดาวดิ เล่ มน ้ี กล ่าวถึงสมัยปกครองของ
ดาวดิเกือบทัง้หมด

 ดาว ิดประหารชวีติคนท่ีฆ่าซาอูล
1  อยู ่มาหลังจากท่ีซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว เม่ือดาวดิกลับ

จากการฆ่าฟันคนอามาเลข  ดาว ิดพักอยู ่ท่ี ศิกลากได้สอง
วนั 2 พอถึงว ันที ่ สาม  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงมาจากค่ายของ
ซาอูล สวมเส้ือผ้าขาดและมี ผงคลี  ดิ นอยู่บนศีรษะ เม่ือเขา
มาถึงดาวดิ  ก็ ซบหน้าลงถึ งด ินกระทําความเคารพ 3  ดาว 
ิดถามเขาวา่ � เจ้ ามาจากไหน� เขาตอบท่านวา่ �ข้าพเจ้า
รอดมาจากค่ายอสิราเอล� 4  ดาว ิดถามเขาวา่ �ขอบอก
ฉันหน่อยวา่  เหตุการณ์ เป็นไปอยา่งไรบ้าง� และเขาตอบวา่
�ประชาชนหนีจากการรบไปแล้ว  มี คนล้มและถึงความตาย
มากมาย ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็ สิน้พระชนม์  ด้วย �
5  ดาว ิดจึงถามชายหนุ่ มท ่ีบอกน้ั นว ่า � เจ้ าทราบได้อยา่งไร
วา่ ซา อูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิน้พระชนม์�
6 ชายหนุ่มผู้ ท่ี บอกท่านน้ันจึงตอบวา่ �บังเอญิข้าพเจ้ามา
ท่ี ภู เขากิลโบอา  ดู  เถิด ซาอูลทรงยนืพิงหอกของพระองค์ 
อยู ่ และ ดู เถิด รถ รบ และ ทหาร ม้า ก็ ใกล้  พระองค์  เข้า มา 
7 เม่ือพระองค์ทรงเหลียวมาแลเหน็ข้าพเจ้า  พระองค์ ตรสั
เรยีกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ี น่ี 
พ่ะยะ่ ค่ะ� 8  พระองค์ ตรสัถามข้าพเจ้าวา่ � เจ้ า คือใคร�
ข้าพเจ้าทูลตอบพระองค์ วา่ �ข้าพระองค์เป็นคนอามาเลข�
9  พระองค์ ตร ัสส ่ัง ข้าพเจ้า วา่ �จง มา ยนื ข้าง เรา และ ฆ่า
เราเสีย เราทนทุกข์ทรมานมากเพราะชวีติของเรายงัอยู�่
10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยนืข้างพระองค์ และประหารพระองค์ 
เสีย เพราะข้าพเจ้าแน่ใจวา่เม่ือพระองค์ทรงล้มแล้ วก ็จะไม่
ดํารงพระชนม์ ได้  อกี และข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎซ่ึงอยูบ่นพระ
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เศียร และกําไลซ่ึงอยู ่ท่ี พระกร และข้าพเจ้าก็นํามาท่ี น่ี เพื่อ
มอบแด่ เจ้ านายของข้าพเจ้า� 11  แล ้วดาวดิฉีกเส้ือของท่าน
และทุกคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็กระทําเชน่เดียวกัน 12 และเขาทัง้
หลายไว ้ทุกข์ และรอ้งไห้และอดอาหารอยู่จนเวลาเยน็  ให ้
ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชนของพระเยโฮ
วาห์ และวงศ์วานอสิราเอล เพราะเขาทัง้หลายต้องล้มตาย
ด้วยดาบ 13 และดาวดิถามคนหนุ่ มท ่ีบอกท่านวา่ � เจ้ ามา
จากไหน� เขาตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าว  ผู้ 
เป็นคนอามาเลข� 14  ดาว ิดถามเขาวา่ �ทําไมเจ้ามิ ได้ เกรง
กลัวในการท่ียื่ นม ือออกทําลายผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว�้ 15  แล ้วดาว ิดก ็เรยีกคนหน่ึงในหมู่ชายหนุ่มเข้ามาบอก
วา่ �ไปซิ ฆ่าเขาเสีย� และเขาก็ฆ่าชายคนน้ันตาย 16  ดาว 
ิดกล่าวแก่ชายน้ั นว ่า � ให ้โลหติของเจ้าตกบนศีรษะของ
เจ้าเอง เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรกัปราํตัวเจ้าเองวา่
�ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ ท่ี พระเยโฮวาหท์รงเจิมไว�้ �

 ดาว ิดไว ้ทุกข์ เพื่อซาอูลและโยนาธาน
17  ดาว ิ ดก ็ครวญครํา่ตามคําครํา่ครวญต่อไปน้ี เพื่อซาอูล

และโยนาธานราชโอรส 18 (และท่านกล่าววา่ ควรจะสอน
คนยูดาห ์ให ้ รู ้จักใช ้คันธน ู ดู  เถิด คําครํา่ครวญน้ันบันทึกไว้
ในหนังสือยาชาร�์  วา่ 19 � ศักดิศ์ร ีของอสิราเอลถูกประหาร
เสียแล้วบนท่ีสูงของท่าน  ว ี รบ ุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนอ
20 อยา่บอกเรือ่งน้ีในเมืองกัท อยา่ประกาศเรือ่งน้ีในถนน
เมืองเอชเคโลน เกรงวา่บุตรสาวคนฟีลิสเตียจะรา่เรงิ เกรง
วา่บุตรสาวของผู้ ท่ี  มิได้  เข ้าสุ หน ัตจะลิงโลด 21  เท ือกเขากิล
โบอาเอย๋ ขออยา่มีน้ําค้างหรอืฝนบนเจ้าหรอืทุ่งนาท่ี ให ้ ของ
ถวาย เพราะวา่ท่ีน่ันโล่ของว ีรบ ุรุษถูกทอดทิง้แล้ว  โล่ ของ
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ซาอูลเหมือนกับวา่พระองค์ มิได้  เจ ิมไวด้้วยน้ํามัน 22  คันธน ู
ของโยนาธานมิ ได้ หนักลับมาจากโลหติของผู้ ท่ี  ถู กฆ่า จาก
ไขมันของผู้ ท่ี  มี  กําลัง และดาบของซาอู ลก ็ มิได้  กล ับมาเปล่า
23 ซาอูลและโยนาธานเป็ นที ่รกัและน่ารกัเม่ือทรงพระชนม์ 
อยู ่และเม่ือมรณาแล้ วท ้ังสองไม่แยกจากกัน ทัง้สองก็เรว็
กวา่นกอนิทรี ทัง้สองแข็งแรงกวา่สิงโต 24  บุ ตรสาวของ
อสิราเอลเอย๋ จงรอ้งไห้เพื่อซาอูล  ผู้ ทรงประดับเจ้าอยา่ง
โออ่า่ ด้วยผ้า สี แดงเข้ม และ ผู้ทรงประดับอาภรณ์ทองคํา
เหนือเครือ่งแต่งกายของเจ้า 25  ว ี รบ ุรุษก็ล้มลงเสียแล้ว
หนอท่ามกลางศึกสงคราม  โอ โยนาธาน ท่านถูกสังหารอยู่
บนท่ีสูงของท่าน 26  พี่ โยนาธานเอย๋ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อ
ท่าน ท่านเป็ นที ่ชื่นใจของข้าพเจ้ามาก ความรกัของท่าน
ท่ี มีต ่อข้าพเจ้าน้ันประหลาดเหลือยิง่กวา่ความรกัของสตรี
27  ว ี รบ ุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ และเครือ่งยุทโธปกรณ์ ก็ 
พินาศไป�

2
คนยูดาห ์เจ ิมตัง้ดาวดิไวเ้ป็นกษั ตร ิย ์ท่ี เฮโบรน

1 ครัน้เรือ่งน้ี สิ ้นไปแล้ว  ดาว ิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห ์
วา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะขึ้นไปยงัหวัเมืองหน่ึงหวัเมือง
ใดในยูดาห ์หรอื ไม่ � และพระเยโฮวาห์ตรสัตอบท่านวา่
�จงขึ้นไปเถิด�  ดาว ิดทูลวา่ �ควรท่ีข้าพระองค์จะขึ้นไป
ท่ี ใด �  พระองค์ ตร ัสว ่า �เมืองเฮโบรน� 2  ดาว ิดจึงขึ้นไป
ท่ี น้ันพรอ้มกับภรรยาทัง้สองของท่านด้วยคือ อาหิโนอมั
ชาวยสิเรเอลและอาบี กาย ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล
3 และดาว ิดก ็นําคนท่ี อยู ่กั บท ่านขึ้นไป  ทุ กคนพาครอบครวั
ไปด้วย และเขาทัง้หลายก็ อยู ่ในหวัเมืองของเฮโบรน 4 และ
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คนยูดาห ์ก็ พากันมาเจิมตัง้ดาวดิไว้เป็นกษั ตร ิย์เหนือวงศ์
วานยูดาห์ เม่ื อม ีคนมาทูลดาวดิวา่ �ชาวยาเบชกิเลอาด
เป็นผู้ ท่ี ฝังพระศพซาอูลไว�้

 ดาว ิดยกยอ่งคนท่ีฝังพระศพซาอูลไว้
5  ดาว ิ ดก ็ มี รบัสัง่ให ้ผู้ ส่ือสารไปหาชาวยาเบชกิเลอาดน้ัน

 พู  ดก ับเขาวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่ท่าน
ทัง้หลาย ในการท่ีท่านทัง้หลายได้สําแดงความเมตตาอยา่ง
น้ีต่อซาอูลเจ้านายของท่าน และได้ฝังพระศพพระองค์ ไว ้
6  บัดน้ี ขอพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงความกรุณาและความ
จรงิแก่ ท่าน และข้าพเจ้าจะกระทําความดีต่อท่านทัง้หลาย
เพราะท่านได้กระทําการน้ี 7  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี  ขอให ้มือของ
ท่านทัง้หลายเข้มแข็ง และขอใหท่้านกล้าหาญเถิด เพราะ
วา่ซาอูลเจ้านายของท่านสิน้พระชนม์เสียแล้ว และวงศ์วาน
ยูดาห ์ได้  เจ ิมตัง้ข้าพเจ้าไวเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนือเขาทัง้หลาย�

ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
8 ฝ่ายอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร ์แม่ ทัพของกองทัพซาอูล

ได้พาอชิโบเชทราชโอรสของซาอูลข้ามไปท่ีเมืองมาหะนา
อมิ 9 และได้สถาปนาท่านให้เป็นกษั ตร ิย์เหนือเมืองกิเลอ
าด และคนอาเชอร์ และคนยสิเรเอล และคนเอฟราอมิ
และคนเบนยามิน และคนอสิราเอลทัง้หมด 10 เม่ื ออ ิชโบเช
ทราชโอรสของซาอูลเริม่ปกครองเหนื ออ ิสราเอลน้ั นม ีพระ
ชนมายุ สี ่ สิ บพรรษา ทรงครอบครองอยู่สองปี  แต่  วงศ์ วาน
ยูดาห ์ก็  ติ ดตามดาวดิ 11 เวลาท่ี ดาว ิดทรงเป็นกษั ตร ิย์เหนือ
วงศ์วานยูดาหใ์นเฮโบรนน้ันเป็นจํานวนเจ็ดปีกับหกเดือน

 การสู้ รบระหวา่งคนของดาว ิดก ับคนของอชิโบเชท
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12 อบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร์และพวกข้าราชการทหารขอ
งอชิโบเชทราชโอรสของซาอูลได้ออกจากมาหะนาอมิไปยงั
เมืองกิเบโอน 13 และโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์กับพวก
ข้าราชการทหารของดาว ิดก ็ออกไปพบกับเขา ท่ีสระเมือ
งกิเบโอน และเขาทัง้หลายก็น่ังอยู ่ท่ี ขอบสระ พวกหน่ึงอยู ่
ท่ี ขอบสระข้างน้ี  อ ีกพวกหน่ึงข้างโน้น 14 อบัเนอรจึ์งพู ดก ับ
โยอาบวา่ � ขอให ้พวกคนหนุ่ มล ุกขึ้นรบเล่ นก ันให้เราดู เถิด 
� และโยอาบตอบวา่ � ให ้เขาลุกขึ้นเล่นซี� 15 เขาก็ ลุ กขึ้นไป
ตามท่ีนับไวฝ่้ายเบนยามินและฝ่ายอชิโบเชทราชโอรสของ
ซาอู ลม ี สิ บสองคน และข้าราชการทหารของดาว ิดก ็ มี  สิ บ
สองคน 16 ต่างก็จับศีรษะคู่ ต่อสู้ และปักดาบเข้าท่ี สี ข้างของ
คู่ ต่อสู้ ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรยีกท่ีน่ั นว ่า เฮลขัทฮสั
ซู รมิ ซ่ึงอยู่ในกิเบโอน 17  การสู้ รบในวนัน้ันดุเดือดยิง่นัก
อบัเนอรแ์ละพวกคนอสิราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้าข้าราชการ
ทหารของดาวดิ 18  บุ ตรชายทัง้สามของนางเศรุยาห ์ก็  อยู ่ ท่ี
น่ัน  คือ โยอาบ  อาบ ี ชยั และอาสาเฮล ฝ่ายอาสาเฮลน้ันฝี 
เท ้าเรว็อยา่งกับละมัง่ 19 และอาสาเฮลก็ ไล่ ตามอบัเนอร ์ไป 
เม่ือตามไปน้ั นก ็ มิได้ เล้ียวทางขวามือหรอืทางซ้ายมือจาก
การไล่ตามอบัเนอร์

อบัเนอรฆ่์าอาสาเฮล
20 อบัเนอรเ์หลียวมาดูจึงพูดวา่ �น่ันอาสาเฮลหรอื� เขา

ตอบวา่ �ข้าเอง� 21 อบัเนอรจึ์งบอกเขาวา่ �จงเล้ียวไปทาง
ขวาหรอืทางซ้าย และจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหน่ึง  แล้วก็ 
รบิเอาอาวุธของเขาไป�  แต่ อาสาเฮลไม่เล้ียวจากไล่ตาม
อบัเนอร์ 22 อบัเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอกีครัง้หน่ึงวา่ �จง
หนักลับจากตามข้าเสียเถิด จะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดิน
ทําไมเล่า  แล ้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้ อยา่งไร 
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� 23  แต่ เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหนักลับ เพราะฉะน้ั นอ ับเนอร ์
ก็ เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ ทะลุ ออกข้างหลัง
ของเขา เขาก็ล้มลงตายอยู ่ท่ี น่ัน และอยู่มาทุกคนซ่ึงมา
เห ็นที ่ ท่ี อาสาเฮลล้มตายอยู ่ก็ ยนืน่ิง 24  แต่ โยอาบกับอาบี
ชยัไล่ตามอบัเนอร ์ไป  ดวงอาทิตย ์ ก็ ตกเม่ือเขามาถึงเนิน
เขาอมัมาห์ ซ่ึงอยู่ตรงกียาห์ตามทางท่ีจะไปถิน่ทุ รก ันดาร
เมืองกิเบโอน 25 และคนเบนยามิ นก ็รวมกันตามอบัเนอร์
ไปเป็นกลุ่มเดียวกันตัง้อยู ่ท่ี ยอดเขาแหง่หน่ึง 26  แล ้ วอ ับ
เนอรร์อ้งถามโยอาบวา่ �จะให้ดาบกินเรือ่ยไปหรอื ท่านไม่
ทราบหรอืวา่ตอนปลายมื อก ็ ขม  อ ีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะ
สัง่คนของท่านใหห้ยุดไล่ตามพี่น้องของเขา� 27 และโยอาบ
จึงกล่าววา่ �พระเจ้าทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าท่านไม่ 
พู ดขึ้นพวกทหารก็จะเลิกไล่ตามพวกพี่น้องของเขาพรุง่น้ี 
เชา้ � 28 โยอาบจึงเป่าแตรขึ้น คนทัง้ปวงก็ หยุด  ไม่  ไล่ ตาม
อสิราเอลอกี และไม่ สู้ รบกั นอ ีก 29 อบัเนอรกั์บคนของท่านก็
เดินทางตลอดคืนน้ันในท่ี ราบ เขาข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนและ
เดินไปตามหุบเขาบิทโรน เขาก็มาถึงมาหะนาอมิ 30 โยอาบ
ก็ กล ับจากไล่ตามอบัเนอร์ และเม่ือท่านรวบรวมพลเข้าด้วย
กันแล้ว ข้าราชการทหารของดาว ิดก ข็าดไปสิบเก้าคนไม่นับ
อาสาเฮล 31  แต่ ข้าราชการทหารของดาวดิได้ฆ่าคนเบนยา
มินและคนของอบัเนอร์ตายไปสามรอ้ยหกสิบคน 32 และ
เขาก็ยกศพอาสาเฮลไปฝังไวใ้นอุโมงค์ บิ ดาของเขาซ่ึงอยู ่ท่ี 
เมืองเบธเลเฮม โยอาบและคนของท่านก็เดินทางตลอดคืน
ไปสวา่งท่ีเมืองเฮโบรน

3
1  มี สงครามระหวา่งวงศ์วานของซาอู ลก ับวงศ์วานของดา

ว ิดอย ู่ นาน และดาว ิดก ็ เข ้มแข็งยิง่ขึ้น ฝ่ายวงศ์วานของซาอู 
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ลก ็เส่ือมกําลังลงทุกที

 ดาว ิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ ท่ี เมืองเฮโบรน
2  ดาว ิด ทรง มี ราชโอรส เกิด หลาย องค์ ท่ี เมือง เฮ โบ รน

ราชโอรสหวัปี ชื่อ อมัโนน  บุ ตรนางอาหิโนอมัชาวยสิเรเอล
3  คนที ่สองชื่อ คิเลอาบ  บุ ตรนางอาบี กาย ิลภรรยาของนา
บาลชาวคารเมล และคนท่ีสามชื่อ อบัซาโลม  บุ ตรชายนาง
มาอาคาหร์าชธดิาของทั ลม ัยกษั ตร ิย์เมืองเกชูร์ 4  คนที ่ สี ่ ชื่อ 
อาโดนียาห์  บุ ตรชายนางฮ ักก ีท  คนที ห่า้ชื่อ เชฟาทิยาห์  บุ ตร
ชายนางอาบีตัล 5และคนท่ีหกชื่อ อทิเรอมั  บุ ตรนางเอกลาห์
ภรรยาของดาวดิ ราชโอรสเหล่าน้ี เก ิดแก่ ดาว ิดท่ีเมืองเฮโบ
รน 6  อยู ่มาเม่ื อม ี การต่อสู้ ระหวา่งวงศ์วานของซาอู ลก ับวงศ์
วานของดาวดิน้ัน อบัเนอร ์ได้ กระทําตัวให ้เข ้มแข็งยิง่ขึ้นใน
วงศ์วานของซาอูล

อบัเนอรล์ะทิ ้งอ ิชโบเชทไปติดตามดาวดิ
7 ฝ่ายซาอู ลน ้ั นม ีนางสนมคนหน่ึงชื่ อร ิสปาห ์บุ ตรสาว

ขอ งอยั ยาห์ และ อชิ โบ เชท จึง ตรสั กับ อบั เนอ ร ์วา่ � เหตุ 
ใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา� 8 ฝ่ายอบั
เนอร ์ก็ โกรธอชิโบเชทเพราะถ้อยคําน้ี มาก จึงทูลวา่ �ข้า
พระองค์เป็นหวัสุนัขหรอื ซ่ึงทุกวนัน้ีข้าพระองค์ ได้ ต่อต้าน
ยูดาห์โดยสําแดงความเมตตาต่อวงศ์วานของซาอูลเสด็จ
พ่อของพระองค์ และต่อพี่น้องและต่ อม ิตรสหายของเสด็จ
พ่อท่าน  มิได้ มอบพระองค์ ไว ้ในมือของดาวดิ  วนัน้ี  พระองค์ 
ยงัหาความต่อข้าพระองค์ ด้วยเรือ่ง ผู้ หญิงคน น้ี 9 ถ้าข้า
พระองค์จะมิ ได้ กระทําเพื่อดาวดิใหสํ้าเร ็จด ังท่ีพระเยโฮวาห์
ทรงปฏิญาณไวต่้อท่านแล้ว  ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษอบัเนอ
รแ์ละให ้หน ักยิง่กวา่ 10 คือข้าพระองค์จะยา้ยราชอาณาจักร
จากวงศ์วานของซาอูล และสถาปนาบัลลั งก ์ของดาวดิเหนื 
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ออ ิสราเอลและเหนือยูดาห์  ตัง้แต่ ดานถึงเบเออรเ์ชบา�
11 และอชิโบเชทก็หาทรงสามารถตอบอบัเนอรสั์กคําเดียว
อกีไม่ เพราะพระองค์ทรงกลัวเกรงอบัเนอร์ 12 อบัเนอร ์ก็ ส่ง
ผู้ ส่ือสารแทนตนไปยงัดาวดิทูลวา่ � แผ่ นดินน้ีเป็นของผู้ 
ใด � และทูลอ ีกวา่ �ขอทรงทําพันธสัญญากับข้าพระองค์
และดู เถิด มือของข้าพระองค์จะอยู่ ฝ่ายพระองค์ และนํา
อสิราเอลทัง้สิน้มามอบแด่ พระองค์ � 13  ดาว ิดตร ัสว ่า � ดี  
แล้ว เราจะกระทําพันธสัญญากั บท ่าน  แต่ เราขอจากท่าน
สักอยา่งหน่ึงคือวา่ เม่ือท่านจะมาเหน็หน้าเราอกี ขอท่าน
นํามีคาลบุตรสาวของซาอูลมาให้เราก่อน  มิ ฉะน้ันท่านจะ
มิ ได้  เห ็นหน้าเรา� 14  แล ้วดาว ิดก ็ส่งผู้ส่ือสารไปย ังอ ิชโบเช
ทราชโอรสของซาอูลวา่ �ขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพเจ้า
แก่ ข้าพเจ้า  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้หมัน้ไว้ด้วยหนังปลายองคชาต
ของคนฟีลิสเตียหน่ึงรอ้ยชิน้� 15 อชิโบเชทจึงทรงให้คน
ไปพามีคาลมาจากสามีของเธอ คือปัลทีเอลบุตรชายของ
ลาอชิ 16  แต่  สามี ของเธอก็เดินพลางรอ้งไห้พลางไปกับเธอ
จนถึงตําบลบาฮู รมิ  แล ้ วอ ับเนอร์จึงบอกเขาวา่ � กล ับไป
เสียเถิด� และเขาก็ กล ับไป 17 อบัเนอรจึ์งปรกึษากับพวกผู้ 
ใหญ่ ของอสิราเอลวา่ � เม่ือก่อนน้ี ท่านทัง้หลายใคร ่ให ้ ดาว 
ิดเป็นกษั ตร ิย์เหนือท่าน 18  บัดน้ี จงให้เป็นจรงิเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงตรสัเรือ่งดาวดิวา่ �เราจะชว่ยอสิราเอล
ประชาชนของเราด้วยมือของดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา  ให ้พ้น
จากมือของคนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศั ตรู ทัง้สิน้ของ
เขา� � 19 อบัเนอร ์ก็  พู  ดก ับคนเบนยามินด้วย และอบัเนอ
ร ์ก็ ไปทูลดาวดิท่ีเมืองเฮโบรนถึงบรรดาสิง่ต่างๆท่ี อสิราเอล 
และวงศ์วานทัง้สิน้ของเบนยามินเหน็สมควรท่ีจะกระทํา
20 อบัเนอร์จึงมาเฝ้าดาวดิท่ีเมืองเฮโบรนพรอ้มกับคนอกี
ยี ่สิ บคน  ดาว ิดทรงจัดการเล้ียงอบัเนอร์กับคนท่ี อยู ่กั บท 
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่าน 21 และอบัเนอรทู์ลดาวดิวา่ �ข้าพระองค์จะลุกขึ้นกลับ
ไป และจะรวบรวมคนอสิราเอลทัง้ สิน้มายงักษั ตร ิย ์เจ้ า
นายของข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้หลายจะกระทําพันธสัญญา
กับพระองค์ และเพื่อพระองค์จะทรงปกครองให้กวา้งขวาง
ตามชอบพระทัยของพระองค์�  ดาว ิ ดก ็ทรงส่ งอ ับเนอร ์กล 
ับไป และเขาก็ไปโดยสันติ ภาพ 22  ดู  เถิด ขณะน้ันข้าราชการ
ทหารของดาว ิดก ับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนํา
สิง่ของท่ีรบิได้มากมายน้ันมาด้วย  แต่ อบัเนอร ์มิได้  อยู ่กับดา
วดิท่ีเฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์ทรงส่งท่านกลับไป และ
ท่านก็ไปโดยสันติ ภาพ 23 เม่ือโยอาบกับกองทัพทัง้สิ ้นที ่ อยู ่
กั บท ่านมาถึง  ก็  มี คนบอกโยอาบวา่ �อบัเนอร ์บุ ตรเนอรม์า
เฝ้ากษั ตร ิย์ และพระองค์ทรงใหเ้ขากลับไป เขาก็ กล ับไปโดย
สันติ ภาพ � 24  แล ้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิยทู์ลวา่ � พระองค์ 
ทรงกระทําอะไรเชน่น้ัน  ดู  เถิด อบัเนอรม์าเฝ้าพระองค์ ไฉน
พระองค์จึงปล่อยเขาไป เขาก็หลุ ดม ือไปแล้ว 25  พระองค์ 
ทรงทราบแล้ วว ่าอบัเนอร ์บุ ตรเนอรม์าเพื่อล่อลวงพระองค์
และเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้าออกของพระองค์ และเพื่อ
ทราบทุกสิง่ทุกอยา่งท่ี พระองค์ ทรงกระทํา� 26 เม่ือโยอาบ
ออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวดิ จึงส่งผู้ส่ือสารไปตามอบัเนอ
ร์ เขาทัง้หลายก็นําท่านกลับมาจากบ่อน้ําชื่อสีราห์  แต่  ดาว ิด
หาทรงทราบเรือ่งไม่

โยอาบฆ่าอบัเนอร์
27 และเม่ื ออ ับเนอร ์กล ับมาถึงเฮโบรนแล้ว โยอาบก็ 

พาท ่านหลบเข้าไป ท่ีกลางประตู เมืองเพื่อจะพู ดก ั บท ่าน
เป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสียท่ี น่ัน ท่านก็ 
สิน้ชวีติ โยอาบแก้แค้นโลหติของอาสาเฮลน้องชายของตน
28 ภายหลังเม่ือดาวดิทรงได้ยนิเรือ่งน้ี  พระองค์ ตร ัสว ่า �ตัว
เราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็น
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นิตย์ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ด้วยเรือ่งโลหติของอบัเนอ
ร ์บุ ตรเนอร์ 29  ขอให ้โทษน้ันตกเหนือศีรษะของโยอาบ และ
เหนือวงศ์วานบิดาของเขาทัง้สิน้ ขออยา่ให ้คนที ่ มี  สิ ่งไหล
ออก  คนที ่เป็นโรคเรือ้น  คนที ่ถือไม้ เท้า  คนที ่ ถู กประหาร
ด้วยดาบ หรอืคนขาดขนมปัง ขาดจากวงศ์วานของโยอาบ�
30  น่ี แหละโยอาบกับอาบีชยัน้องชายของเขาได้ฆ่าอบัเนอ
ร์ เพราะอบัเนอร ์ได้ ฆ่าอาสาเฮลน้องชายของเขาเม่ือรบกั 
นที ่กิเบโอน 31  แล ้วดาว ิดก ็ตรสักับโยอาบ และประชาชน
ทุกคนท่ี อยู ่กับพระองค์ วา่ �จงฉีกเส้ือผ้าของท่านทัง้หลาย
และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และจงไว ้ทุกข์  ให ้อบัเนอร�์
และกษั ตร ิย ์ดาว ิดเสด็จตามแครห่ามศพอบัเนอร ์ไป 32 เขา
ก็ฝังศพอบัเนอร ์ไว ้ ท่ี เฮโบรน และกษั ตร ิย ์ก็ ส่งพระสุรเสียง
กันแสง  ณ  ท่ี ฝังศพของอบัเนอร์ และประชาชนทัง้ปวงก็ 
รอ้งไห ้33 และกษั ตร ิย์ทรงครํา่ครวญด้วยเรือ่งอบัเนอร ์วา่ 
�ควรหรอืท่ีอบัเนอรจ์ะตายอยา่งคนโง ่ตาย 34 มือของท่าน
ก็ มิได้  ถู กมัด  เท ้าของท่านก็ มิได้  ติ ดตรวน ท่านได้ ล้มลง
เหมือนอยา่งคนล้มลงต่อหน้าคนชัว่รา้ย� และประชาชน
ทัง้ปวงก็ รอ้งไห ้ถึ งอ ับเนอร ์อกี 35  แล ้วประชาชนทัง้ปวงก็
มาทูลชวนเชญิให ้ดาว ิดเสวยพระกระยาหารเม่ือเวลายงั
วนั อยู่  แต่  ดาว ิด ทรง ปฏิญาณ วา่ �ถ้า เรา ลิม้ รส ขนมปัง
หรอืสิง่ใดๆก่อนดวงอาทิตย ์ตก ขอพระเจ้าทรงทําโทษเรา
และให ้หน ักยิง่กวา่� 36 ประชาชนทัง้ปวงสังเกตเหน็เชน่น้ั 
นก ็ พอใจ  ดังท่ี ประชาชนทัง้ปวงพอใจทุกสิง่ท่ี กษัตรยิ ์ทรง
กระทํา 37 ประชาชนทัง้สิน้และชนอสิราเอลทัง้ปวงจึงเข้าใจ
ในวนัน้ั นว ่าไม่เป็นพระประสงค์ของกษั ตร ิย ์ท่ี จะให้ฆ่าอบั
เนอร ์บุ ตรชายเนอร ์เสีย 38  กษัตรยิ ์ตรสักับข้าราชการของ
พระองค์ วา่ �ท่านไม่ทราบหรอืวา่  วนั น้ี  เจ้ านายและคน
สําคัญยิง่คนหน่ึงสิน้ชวีติในอสิราเอล 39  แม้ เราได้รบัการ
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เจิมเป็นกษั ตร ิย ์แล้ว เราก็ออ่นกําลังในวนัน้ี ชายเหล่าน้ีซ่ึง
เป็นบุตรของนางเศรุยาห ์หน ักแก่เราเกินไป ขอพระเยโฮ
วาหท์รงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด�

4
อชิโบเชทถูกฆ่า

1 เม่ื ออ ิชโบเชทราชโอรสของซาอูลทรงได้ย ินว ่าอบัเนอร ์
สิ ้นชวีติเสียท่ีเฮโบรนแล้ว พระหตัถ์ของพระองค์ ก็ ออ่นลง
และอสิราเอลทัง้ปวงก็ เป็นทุกข์ 2 ฝ่ายราชโอรสของซาอูลย ั
งม ีชายอกีสองคนเป็นหวัหน้าของกองปล้น คนหน่ึงชื่อบา
อานาห์  อ ีกคนหน่ึงชื่อเรคาบ ทัง้สองเป็นบุตรชายของรมิ
โมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอโรท (เพราะวา่เบเอโรทก็
นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนีไปยงัเมือ
งกิทธาอมิ และอาศัยอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี� 4 โยนาธานราช
โอรสของซาอูล  มี  บุ ตรชายคนหน่ึงเป็นงอ่ย เม่ื อม ีข่าวเรือ่ง
ซาอู ลก ับโยนาธานมาจากยสิเรเอลน้ัน เด็กคนน้ี มีอายุ หา้
ขวบ  พี่ เล้ียงก็ อุ ้ มล ุกขึ้นหนี ไป  อยู ่มาเม่ือเธอรบีหนีไปน้ันเด็ก
น้ั นก ห็ล่นลงและเป็นงอ่ย ท่านชื่อเมฟีโบเชท 5 ฝ่ายบุตรชาย
ทัง้สองของรมิโมน ชาวเบเอโรท  ท่ี ชื่อเรคาบและบาอานาห์
น้ันได้ ออกเดินทาง พอแดดออกจั ดก ็มาถึงตําหนักของอชิ
โบเชท ขณะเม่ือพระองค์กําลังบรรทมพักเท่ียง 6 และเขา
เข้าไปกลางตําหนัก ทําเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาก็แทง
พระอุทรพระองค์ เรคาบและบาอานาห ์พี่ ชายก็ หนี  ไป 7 และ
เม่ือเขาทัง้สองเข้าไปในตําหนักน้ัน  พระองค์ บรรทมหลั บอย 
ู่บนพระแท่นบรรทมในหอ้งบรรทม เขาก็ ทุบตี  พระองค์ และ
ประหารพระองค์ และตัดพระเศียรของพระองค์ เสีย นําพระ
เศียรน้ันเดินทางไปทางท่ีราบทัง้กลางคืน 8 และเขานําพระ
เศียรของอชิโบเชทไปถวายดาวดิท่ีเมืองเฮโบรน เขาทัง้สอง
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กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด ศีรษะของอชิโบเชทบุตรของซา
อูลศั ตรู ของพระองค์  ผู้ แสวงหาชวีติของพระองค์ พระเยโฮ
วาห์ทรงแก้แค้นแทนกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ในวนั
น้ีเหนือซาอูลและเชื้อสายของซาอูล� 9  แต่  ดาว ิดตรสัตอบเร
คาบและบาอานาห ์พี่ชาย  บุ ตรชายของรมิโมนชาวเบเอโรท
วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือพระองค์ ผู้ 
ทรงไถ่ ช ีวติของเราจากบรรดาความทุกข์ ยาก 10 เม่ือผู้ หน ่ึง
ผู้ใดบอกเราวา่ � ดู  เถิด ซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว � และคิดวา่
ตนนําข่าวดี มา เราก็จับคนน้ันฆ่าเสียท่ีศิ กลาก ซ่ึงคนน้ันคิด
วา่เราจะใหร้างวลัแก่เขาสําหรบัข่าวน้ัน 11 ยิง่กวา่น้ันเท่าใด
เม่ือคนชัว่ได้ฆ่าคนชอบธรรมท่ีในบ้านและบนท่ีนอนของคน
ชอบธรรมน้ัน ฉะน้ันบัดน้ีเราจะไม่เรยีกรอ้งโลหติของเขา
จากมือของเจ้าทัง้สองหรอื และทําลายเจ้าเสียจากพิ ภพ �
12และดาว ิดก ท็รงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขา
ก็พาเขาทัง้สองไปฆ่าเสียตั ดม ือตัดเท้าออก แขวนศพน้ันไว้
เหนือสระในเมืองเฮโบรน  แต่ เขานําพระเศียรของอชิโบเชท
ไปฝังไวใ้นท่ีฝังศพของอบัเนอรใ์นเมืองเฮโบรน

5
 ดาว ิดได้รบัการเจิมตัง้ให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล (1

พศด 11:1-3)
1 และบรรดาตระกูลคนอสิราเอลก็มาหาดาวดิท่ีเมืองเฮ

โบรนทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นกระดูกและ
เน้ือของพระองค์ 2 ในอดีตเม่ือซาอูลเป็นกษั ตร ิย์ปกครอง
เหนือเหล่าข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นผู้นําอสิราเอลออก
ไปและเข้ามา และพระเยโฮวาหต์รสัแก่ พระองค์  วา่ � เจ้ าจะ
เล้ียงดูอสิราเอลประชาชนของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือ
คนอสิราเอล� � 3 ดังน้ันพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลก็มา
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เฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี เมืองเฮโบรน และกษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงกระทํา
พันธสัญญากับเขาทัง้หลายท่ีเมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายก็ เจ ิมตัง้ดาวดิให้ เป็นกษั 
ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล 4  ดาว ิ ดม ีพระชนมายุสามสิบพรรษา
เม่ือเริม่การปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยู ่สี ่ สิ บปี
5ทรงปกครองเหนือยูดาห ์ท่ี เฮโบรนเจ็ดปีหกเดือน และท่ี กรุ 
งเยรูซาเล็มทรงปกครองเหนือบรรดาอสิราเอลและยูดาห ์อ ี
กสามสิบสามปี

 กรุ ง เยรูซาเล็ม ถูก ยดึ ได้ กลาย เป็น เมือง หลวง ของ
ประเทศ (1 พศด 11:4-9)

6  กษัตรยิ ์และคนของพระองค์ ได้ ยกทัพไปยงัเยรูซาเล็ม
รบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินน้ันผู้ ท่ี  กล ่าวกับดาวดิวา่ �แก
ยกเข้ามาท่ี น่ี  ไม่ได้  ดอก คนตาบอดและคนงอ่ยก็จะป้องกัน
ไว ้ได้ � ด้วยคิดวา่ � ดาว ิดคงเข้ามาท่ี น่ี  ไม่ได้ � 7  แต่  อยา่งไร
ก็ตาม  ดาว ิดทรงยดึท่ีกําบังเข้มแข็งชื่อศิโยนได้ คือเมือง
ของดาวดิ 8 ในวนัน้ันดาวดิตร ัสว ่า � ผู้ ใดจะขึ้นไปตามทาง
น้ําไหลและโจมตีคนเยบุส คนงอ่ยและคนตาบอด  ผู้ ซ่ึงจิตใจ
ของดาวดิเกลียดชงั  ผู้ น้ันจะเป็นผู้บัญชาการทหาร� เพราะ
ฉะน้ันเขาจึงวา่กั นว ่า �อยา่ใหค้นตาบอดและคนงอ่ยเข้ามา
ในพระนิเวศ� 9  ดาว ิ ดก ็ทรงประทั บอย ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง
และเรยีกท่ีน้ั นว ่า เมืองของดาวดิ และดาวดิทรงสรา้งเมือง
รอบตัง้แต่ มิ ลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวดิทรงเจรญิยิง่ๆ
ขึ้นไปเพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิ ตก ับ
พระองค์ 11  ฮ ีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ส่งผู้ส่ือสารมาหาดา
วดิ และได้ส่งไม้สนสีดาร์ พวกชา่งไม้และพวกชา่งก่อมาส
รา้งพระราชวงัของดาวดิ 12 และดาวดิทรงทราบวา่ พระเย
โฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล
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และพระองค์ ได้ ทรงยกยอ่งราชอาณาจักรของพระองค์ด้วย
เหน็แก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์

ราชโอรสและราชธดิาของดาวดิในกรุงเยรูซาเล็ม (2
ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)

13 ภายหลัง ท่ี พระองค์ เสด็จจากเฮโบรน  ดาว ิดทรงได้
นางสนมและมเหสีจากเยรูซาเล็มเพิม่ขึ้ นอ ีก และบังเกิด
ราชโอรสและราชธดิาแก่ ดาว ิดอกี 14  ต่อไปน้ี เป็นชื่อของ
ผู้ ท่ี บังเกิ ดก ับพระองค์ในเยรูซาเล็ม  คือ ชมัมุ อา โชบับ นา
ธนั ซาโลมอน 15 อบิฮาร์ เอลี ชู  อา เนเฟก ยาเฟีย 16 เอลีชา
มา เอลี ยาดา และเอลีเฟเลท

 ดาว ิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
17 เม่ือคนฟีลิสเตียได้ยนิข่าววา่ดาวดิได้รบัการเจิมเป็นก

ษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล คนฟีลิสเตียทัง้ปวงก็ขึ้นไปแสวงหา
ดาวดิ  แต่  ดาว ิดทรงได้ยนิข่าวน้ันจึงลงไปยงัท่ีกําบังเข้มแข็ง
18 ฝ่ายคนฟีลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกท่ีหุบเขา
เรฟาอมิ 19 และดาวดิทรงทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �ควรท่ี
ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับคนฟีลิสเตียหรอื  พระองค์ จะ
ทรงมอบเขาไวใ้นมือข้าพระองค์ หรอืไม่ � และพระเยโฮวาห์
ทรงตอบดาวดิวา่ �จงขึ้นไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิ
สเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่� 20  ดาว ิดเสด็จมายงับาอลั
เปราซิม และดาวดิทรงชนะคนฟีลิสเตียท่ี น่ัน  พระองค์ ตร ั
สว ่า �พระเยโฮวาหท์รงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแส
น้ํา ท่ี พุ ่ง ใส่� เพราะฉะน้ัน จึง เรยีกชื่อ ตําบล น้ั นว ่า บาอลั
เปราซิม 21 และคนฟีลิสเตียได้ทิง้รูปเคารพท่ี น่ัน  ดาว ิ ดก 
ับข้าราชการของพระองค์ ก็ เผาเสีย 22 คนฟีลิสเตียยกขึ้น
มาอกีและขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอมิ 23 และเม่ือดาวดิ
ทูลถามพระเยโฮวาห์  พระองค์ ตร ัสว ่า � เจ้ าอยา่ขึ้น จงออ้ม
ไปข้างหลังของเขา และโจมตีเขาตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน
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24 และเม่ือเจ้าได้ยนิเสียงกระบวนทัพเดินอยู ่ท่ี ยอดหมู่ต้น
หม่อนเจ้าจงรบีรุกไป เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จไปข้างหน้า
เพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย� 25 และดาวดิทรง
กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาไว้ และได้ โจมตี คนฟีลิ
สเตียจากเกบาถึงเกเซอร์

6
 ดาว ิดต้องการนําหบีแหง่พระเจ้ามายงักรุงเยรูซาเล็ม

1  ดาว ิดทรงรวบรวมบรรดาคนอสิราเอลท่ี คัดเลือกแล้ 
วอ ีก ครัง้ หน่ึง ได้ สาม หม่ืน คน 2 และ ดา ว ิดก ็ทรง ลุก ขึ้น
ไปกับประชาชนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาห์
เพื่อทรงนําหบีของพระเจ้าขึ้นมาจากท่ี น่ัน ซ่ึงเรยีกตามพ
ระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระ
หวา่งพวกเครูบ 3 และเขาทัง้หลายก็เอาเกวยีนใหม่บรรทุ 
กห ีบของพระเจ้าและนําออกมาจากเรอืนของอาบีนาดับซ่ึง
อยู่เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโย  บุ ตรชายทัง้หลาย
ของอาบีนาดั บก ็ขับเกวยีนใหม่เล่ มน ้ัน 4 และนําออกมาจาก
เรอืนของอาบีนาดับซ่ึงอยู่ เมืองกิเบอาห์ เกวยีนบรรจุ ห ีบ
ของพระเจ้าไป และอาหิโยเดินนําหน้าหบี 5  ดาว ิ ดก ับวงศ์
วานอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็รา่เร ิงก ันอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ด้วยใช ้เครือ่งดนตร ี ทุ กชนิดซ่ึงทําด้วยไม้สนสามใบ คือ
พิณเขาคู่และพิณใหญ่  ราํมะนา  กรบั และฉาบ 6 และเม่ือ
มาถึงลานนวดข้าวของนาโคน  อุ สซาห ์ก็  เหย ียดมือออกจับ
หบีของพระเจ้าไว้เพราะววัสะดุด 7 และพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห ์ก็  เก ิดขึ้ นก ับอุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขา
เสียท่ีน่ันเพราะความผิดพลาดน้ัน และเขาก็ สิ ้นชวีติอยูข่้าง
หบีของพระเจ้า 8 และดาว ิดก ็ ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระ
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เยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื ออ ุสซาห์ จึงเรยีกท่ีตรงน้ั นว 
่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวนัน้ี 9 ในวนัน้ันดาว ิดก ็ทรงกลัว
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ตร ัสว ่า � ห ีบของพระเยโฮวาห์
จะมาถึงข้าได้ อยา่งไร � 10 ดังน้ันดาวดิจึงไม่ยอมท่ีจะนําหบี
ของพระเยโฮวาห ์เข ้าไปในเมืองของดาวดิให ้อยู ่กับตน  แต่  
ดาว ิดได้ทรงนําไปท่ีบ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท 11  ห ีบของ
พระเยโฮวาห ์ก็ ค้างอยู ่ท่ี บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทสาม
เดือน และพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่โอเบดเอโดม
และครวัเรอืนของเขาทัง้สิน้

 ดาว ิดนําหบีแหง่พระเจ้ามายงักรุงเยรูซาเล็ม (1 พศด
15:25-29; 16:1)

12  มี คนไปกราบทูลกษั ตร ิย ์ดาว ิดวา่ �พระเยโฮวาห์ทรง
อาํนวยพระพรแก่ครวัเรอืนของโอเบดเอโดม และทุกสิง่ท่ี
เป็นของเขาเน่ืองด้วยหบีของพระเจ้า� ดังน้ันดาวดิจึงเสด็จ
ไปนําหบีของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึง
เมืองดาวดิด้วยความชื่นชมยนิดี 13 และเม่ือผู้ ท่ี หามหบี
ของพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว  ดาว ิ ดก ็ทรงถวายว ัวก ั 
บลู กว ัวอ ้ วน 14 และดาว ิดก ็ทรงราํถวายต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์ด้วยสุดกําลังของพระองค์ และดาว ิดม ีเอโฟดผ้า
ป่านคาดอยู ่ท่ี  พระองค์ 15 ดังน้ันแหละดาวดิและวงศ์วาน
อสิราเอลทัง้สิน้ด้วยได้นําหบีของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วย
เสียงโห่รอ้งและด้วยเสียงเป่าแตร 16 และขณะเม่ือหบีของ
พระเยโฮวาห ์เข ้ามาถึงเมืองดาวดิ  มี คาลราชธดิาของซา
อู ลก ็มองออกท่ีชอ่งหน้าต่าง  เห ็นกษั ตร ิย ์ดาว ิดกระโดด
โลดเต้นราํถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และนางก็ มี ใจ
หมิน่ประมาท 17 เขาทัง้หลายนําหบีของพระเยโฮวาห ์เข้ามา 
ตัง้ไว้ในท่ีกําหนดภายในพลับพลาซ่ึงดาวดิได้ทรงสรา้งขึ้น
ไว้ และดาว ิดก ็ทรงถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติบู 
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ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 18 และเม่ือดาวดิทรงกระทํา
การถวายเครือ่งเผาบูชาและสันติบูชาสําเรจ็แล้ว  พระองค์  
ก็ ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์
จอมโยธา 19 และทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เน้ือคนละ
ก้อน และขนมองุน่แหง้คนละแผ่นแก่ประชาชนทัง้ปวง คือ
ประชาชนอสิราเอลทัง้หมดทัง้ผู้หญิงผู้ ชาย  แล ้วประชาชน
ทัง้หลายต่างก็ กล ับไปย ังบ ้านของตน 20 และดาว ิดก ็ทรง
กลับไปอวยพรแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์  แต่  มี คาลราชธดิา
ของซาอูลได้ออกมาพบดาวดิและทูลวา่ � วนัน้ี  กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ิสราเอลได้รบัเกียรติยศอยา่งยิง่ใหญ่ ที เดียวนะเพคะ  ท่ี 
ทรงถอดฉลองพระองค์ วนัน้ี ท่ามกลางสายตาของพวกสาว
ใช้ของข้าราชการ เหมือนกับคนถ่อยแก้ผ้าอยา่งไม่ มี  ความ
ละอาย � 21 และดาวดิตรสัตอบมีคาลวา่ �เป็นงานท่ีถวาย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อ
ของเจ้า และแทนราชวงศ์ทัง้สิน้ของพระองค์ ท่าน ทรงแต่ง
ตัง้ใหเ้ราเป็นเจ้าเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาห์
และเราจึงจะรา่เรงิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 22 เราจะ
ถ่อมตัวของเราลงยิง่กวา่น้ี อ ีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเอง
วา่เป็นคนต่ํา  แต่ โดยพวกสาวใช ้ท่ี  เจ้ าพูดถึงน้ัน เราจะเป็น
ผู้ ท่ี เขาถือวา่มี เกียรติ � 23 เพราะฉะน้ั นม ีคาลราชธดิาของ
ซาอู ลก ็ ไม่มี  บุ ตรจนถึงวนัสิน้ชพี

7
 ดาว ิดปรารถนาสรา้งพระว ิหาร (1 พศด 17:1-3)

1  อยู ่มาเม่ือกษั ตร ิย์ประทับในพระราชวงัของพระองค์
และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให ้พระองค์ พักจากการรบศึก
รอบด้าน 2  กษัตรยิ ์ตรสักับนาธนัผู้ พยากรณ์  วา่ � ดู  ซิ เรา
อยู่ในบ้านทําด้วยไม้สนสีดาร์  แต่  ห ีบของพระเจ้าอยู่ในผ้า
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ม่าน� 3 และนาธนัทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอเชญิทรงกระทําทัง้สิน้
ตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิ 
ตก ับพระองค์�

ราชอาณาจักรของดาวดิจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์
4  แต่  อยู ่มาในคื นว ันน้ันเอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์

มาถึงนาธ ันว ่า 5 �จงไปบอกดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราวา่ �พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจะสรา้งนิเวศให้เราอยู ่หรอื 6 เรา
ไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่ วนัท่ี เราพาคนอสิราเอลออกจาก
อยีปิต์จนกระทัง่วนัน้ี  แต่ เราก็ดําเนินท่ามกลางเต็นท์และ
พลับพลา 7 ในท่ีต่างๆท่ีเราได้ดําเนิ นก ับชนชาติอสิราเอล
ทัง้หมด เราได้เคยพูดสักคํากับตระกูลของอสิราเอลตระกูล
ใด  ผู้  ท่ี เราบัญชาให้เขาเล้ียงดูอสิราเอลประชาชนของเรา
หรอืวา่ �ทําไมเจ้ามิ ได้ สรา้งนิเวศด้วยไม้สนสีดาร ์ให ้ แก่  เรา 
� � 8 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเรา
วา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เราเอาเจ้ามาจาก
ทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ  เพื่อให ้ เจ้ าเป็นเจ้าเหนื 
ออ ิสราเอลประชาชนของเรา 9 เราได้ อยู ่กับเจ้าไม่วา่เจ้าไปท่ี 
ไหน และได้ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเรา
กระทําให ้เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่ โต อยา่งกับชื่อเสียงของผู้ ใหญ่ 
ในโลก 10 และเราจะกําหนดท่ี หน ่ึงให้อสิราเอลประชาชน
ของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ อยู ่
ในท่ีของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอกี และคนชัว่จะไม่
ข่มเหงเขาอ ีกด ังแต่ก่อนมา 11  ตัง้แต่  สม ัยเม่ือเราตัง้ผู้ วนิ 
ิจฉัยเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา และเราให ้เจ้ าพ้น
จากการรบศึกรอบด้าน ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ 
เจ้ าวา่พระเยโฮวาห์จะทรงให ้เจ้ ามี ราชวงศ์ 12 เม่ือวนัของ
เจ้าครบแล้ว และเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เรา
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จะให้เชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผู้ ซ่ึงเกิดมา
จากบัน้เอวของเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของ
เขา 13 เขาจะเป็นผู้สรา้งนิเวศเพื่อนามของเรา และเราจะ
สถาปนาบัลลั งก ์ แห ่งราชอาณาจักรของเขาให ้อยู ่ เป็นนิตย ์
14 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ถ้าเขา
กระทําความชัว่ชา้ เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรยีวของมนษุย์
ด้วยการเฆ่ียนแห ่งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 15  แต่ ความ
เมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย  ดัง ท่ี เราพราก
ไปจากซาอูล ซ่ึงเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 16  ราชวงศ์ 
ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดํารงอยู่ต่อหน้าเจ้าอยา่ง
มัน่คงเป็นนิตย์ และบัลลั งก ์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว ้เป็น
นิตย ์� � 17 นาธ ันก ็กราบทูลดาวดิตามถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้
และตามนิ มิ  ตน ี้ ทัง้หมด 

 ดาว ิดนมัสการและอธษิฐาน (1 พศด 17:16-27)
18  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิดจึงเสด็จเข้าไปน่ังเฝ้าพระเยโฮวาห์

และกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้า
พระองค์เป็นผู้ ใดเล่า และวงศ์วานของข้าพระองค์เป็น ผู้
ใดพระองค์จึงทรงนําข้าพระองค์มาไกลถึงแค่ น้ี 19  โอ ข้า
แต่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า  แต่  น่ี  ก็ เป็นสิง่ เล็กน้อยใน
สายพระเนตรของพระองค์ และพระองค์ทรงลัน่พระวาจา
ถึงราชวงศ์ของ ผู้ รบั ใช ้ พระองค์ ในอนาคตอนัไกลท่ีจะมา
ถึง น้ัน  โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า และ น่ี เป็น
ธรรมดา ของ มนษุย ์หรอื 20  ดาว ิด จะ กราบทูล ประการ ใด
อกี ต่อ พระองค์ ได้  เล่า ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า  
พระองค์ ทรง รูจั้ก ผู้ รบั ใช ้ของ พระองค์ 21  ท่ี  พระองค์ ทรง
กระทําสิง่ใหญโ่ตน้ี ทัง้สิน้  เพื่อให ้ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ทราบก็
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เพราะเหตุพระวจนะของพระองค์ และตามชอบพระทัยของ
พระองค์ 22  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ฉะน้ันพระองค์
ทรง ยิง่ ใหญ่  ไม่มี  ผู้ ใด เหมือน พระองค์  ไม่มี พระเจ้า นอก
เหนือพระองค์ ตามสิง่สารพัดท่ี หู ของข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้ยนิมา 23ประชาชนในโลกน้ีจะเหมือนอสิราเอลประชาชน
ของพระองค์ ซ่ึงพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชาชน
ของพระองค์ กระทําให้พระนามของพระองค์ มีเกียรติ และ
ทรงกระทําสิง่ ท่ี ใหญ่ เพื่อเจ้าทัง้หลาย และทรงกระทําสิง่
น่าสะพรงึกลัวเพื่อแผ่นดินของพระองค์ ต่อหน้าประชาชน
ของพระองค์ คือชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ออกจากอยีปิต์
เพื่อพระองค์ จากบรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของ
เขา 24 ด้วยวา่พระองค์ทรงสถาปนาอสิราเอลประชาชนของ
พระองค์ ไว ้ ให ้เป็นประชาชนเพื่อพระองค์เองเป็นนิตย์ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์  พระองค์  ก็ ทรง เป็น พระเจ้า ของ เขา ทัง้
หลาย 25  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  บัดน้ี พระวาทะซ่ึง
พระองค์ทรงลัน่ออกมาเก่ียวกับผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และ
เก่ียวกับราชวงศ์ของเขา ขอทรงดํารงซ่ึงพระวาทะน้ันให้
ถาวรเป็นนิตย์ และทรงกระทํา ดัง ท่ี พระองค์ ทรง ลัน่พระ
วาจาไว้ 26 ขอพระนามของพระองค์เป็ นที ่สรรเสรญิอยู ่เป็น
นิตย ์ วา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนื ออ 
ิสราเอล� และราชวงศ์ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะดํารง
อยู่ ต่อพระพักตร ์พระองค์ 27  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอม
โยธาพระเจ้าของอสิราเอล เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงสําแดง
แก่ ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ วา่ �เราจะสรา้งราชวงศ์ ให ้ เจ้า �
เพราะฉะน้ันผู้ รบัใช ้ของพระองค์จึงกล้าหาญท่ีจะวงิวอน
ด้วยคําอธษิฐานน้ีต่อพระองค์ 28  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า  บัดน้ี  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า และบรรดาพระ
วาทะของพระองค์เป็นความจรงิ และพระองค์ทรงสัญญา
จะพระราชทานสิ ่งด ี น้ี  แก่  ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ 29  เพราะ
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ฉะน้ัน  บัดน้ี ขอโปรดใหเ้ป็ นที พ่อพระทัยพระองค์ ท่ี จะอาํนวย
พระพรแก่ ราชวงศ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์  เพื่อให ้ ดํารงอยู ่ต่อ
พระพักตร ์พระองค์  เป็นนิตย ์  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า  พระองค์ ทรงลัน่พระวาจาเชน่ น้ันแล้ว และด้วย
พระพรของพระองค์ ก็  ขอให ้ ราชวงศ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้  
อยู ่เยน็เป็นสุขเป็นนิตย�์

8
 ดาว ิดทรงปกครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้

1  อยู ่มาภายหลัง  ดาว ิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย และปราบ
ปรามได้ และดาวดิทรงยดึเมืองเมเธกฮมัมาห ์ได้ จากมือคน
ฟีลิสเตีย 2  พระองค์ ทรงชนะโมอบั ทรงวดัเขาด้วยเชอืก
วดั คื อบ ังคับให้เรยีงตัวเข้าแถวนอนลงท่ี พื้นดิน ทรงวดัดู 
แล ้วให้ประหารเสียสองแถว และไว ้ช ีวติเต็มหน่ึงแถว คน
โมอ ับก ็เป็นไพร่ของดาวดิ และได้นําเครือ่งบรรณาการมา
ถวาย 3  ดาว ิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอรโ์อรสเรโหบ  กษัตรยิ ์
เมืองโศบาห์ เม่ือเสด็จไปฟ้ืนอาํนาจของพระองค์ ท่ี  แม่น ้ํา
ยูเฟรติส 4 และดาวดิทรงยดึรถรบหน่ึงพันคัน พลม้าเจ็ด
รอ้ยคน ทหารราบสองหม่ืนคน และดาวดิรบัสัง่ให้ตัดเอน็
ขาม้ารถรบเสียให ้หมด เหลือไว ้ให ้พอแก่รถรบหน่ึงรอ้ยคัน
5 และเม่ือคนซีเรยีชาวเมืองดามัสกัสมาชว่ยฮาดัดเอเซอร ์
กษัตรยิ ์เมืองโศบาห์  ดาว ิดทรงประหารคนซีเรยี เสียสอง
หม่ืนสองพันคน 6  แล ้วดาวดิทรงตัง้ทหารประจําป้อมไว้
เหนือคนซีเรยีชาวเมืองดามัสกัสหลายกอง และคนซี เรยีก 
็ เป็นพลไพร่ของดาวดิ และนําเครือ่งบรรณาการไปถวาย
พระเยโฮวาห์ทรงประทานชยัชนะแก่ ดาว ิดไม่วา่จะไปรบ  ณ 
 ท่ี  ใดๆ 7 และดาวดิทรงนําโล่ทองคําท่ีข้าราชการทหารของ
ฮาดัดเอเซอรถื์อน้ันไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 8 และกษั ตร ิย ์ดาว 
ิดทรงรบิทองสัมฤทธิ์เป็ นอ ันมากไปจากเมืองเบทาห์ และ
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เมืองเบโรธัยหวัเมืองของฮาดัดเอเซอร์ 9 เม่ือโทอ ิกษัตรยิ ์
เมืองฮามัทได้ย ินว ่าดาวดิรบชนะกองทัพทัง้สิน้ของฮาดัด
เอเซอร์ 10 โทอ ิก็ ส่งโยรมัโอรสของตนไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ดาวดิ 
ถวายพระพรและแสดงความยนิดี ท่ี  ดาว ิดทรงรบชนะฮาดัด
เอเซอร์ เพราะวา่ฮาดัดเอเซอรเ์คยทําสงครามกับโทอิ และ
โยรมัได้นําเครือ่งเงนิ เครือ่งทองคํา และเครือ่งทองสัมฤทธิ์
ไปถวาย 11  สิ ่งเหล่าน้ี  กษัตรยิ ์ ดาว ิดทรงนํามอบถวายแด่
พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับบรรดาเงนิและทองคําซ่ึงพระองค์
ทรงได้มาจากบรรดาประชาชาติ ท่ี  พระองค์ ทรงรบชนะและ
ยดึครอง และทรงนํามามอบถวาย 12 คือได้มาจากซีเรยี
โมอบั คนอมัโมน คนฟีลิสเตีย อามาเลข และจากของท่ี
รบิมาจากฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ  กษัตรยิ ์เมืองโศ
บาห์ 13 เม่ือดาวดิเสด็จกลับจากการประหารคนซีเรยีเสีย
ในหุบเขาเกลือหน่ึงหม่ืนแปดพันคน พระนามของพระองค์ 
ก็ เล่ืองลือไป 14 และพระองค์ทรงตัง้ทหารประจําป้อมขึ้น
เหนือเมืองเอโดม  พระองค์ ทรงตัง้ทหารประจําป้อมในเอ
โดมทัว่ไปหมด และคนเอโดมทัง้สิน้จึงเป็นพลไพร่ของดา
วดิ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานชยัชนะแก่ ดาว ิดไม่วา่จะ
เสด็จไปรบ  ณ  ท่ีใด 15 ดังน้ันดาวดิจึงทรงปกครองเหนื ออ 
ิสราเอลทัง้สิน้ และดาวดิทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความ
เท่ียง ธรรม แก่ ชนชาติ ของ พระองค์ ทัง้ สิน้ 16 และ โย อาบ
บุตรชายนางเศรุยาห์เป็นแม่ ทัพ และเยโฮชาฟั ทบ ุตรชา
ยอาหลูิดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบ
และอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์เป็นปุโรหติ และเสไร
อาห์เป็นราชเลขา 18 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาเป็น
ผูบ้ังคับบัญชาคนเคเรธแีละคนเปเลท และบรรดาราชโอรส
ของดาวดิเป็นประมุข

9
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 ดาว ิ ดก ับเมฟีโบเชท
1  ดาว ิดรบัสัง่วา่ � วงศ์ วานของซาอู ลน ้ั นม ี เหลืออยู ่บ้าง

หรอื เพื่อเราจะสําแดงความเมตตาแก่ ผู้ น้ันโดยเหน็แก่โย
นาธาน� 2  มี มหาดเล็กในวงศ์วานซาอูลคนหน่ึงชื่อศิบา
เขาก็เรยีกให้มาเฝ้าดาวดิและกษั ตร ิย์ตรสักับเขาวา่ � เจ้ 
าคือศิบาหรอื� เขาทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์คือศิบา พ่ะยะ่
ค่ะ� 3  กษัตรยิ ์จึงตร ัสว ่า � ไม่มี ใครในวงศ์วานซาอูลยงัเหลือ
อยูบ่้างหรอื เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อ
เขา� ศิบากราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ย ังม ีโอรสของโยนาธาน
เหลืออยู่คนหน่ึง  เท ้าของเขาเป็นงอ่ยพ่ะยะ่ค่ะ� 4  กษัตรยิ ์
ตรสัถามเขาวา่ �เขาอยู ่ท่ีไหน � ศิบาจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์
วา่ � ดู  เถิด เขาอยู่ในเรอืนของมาคีร ์บุ ตรอมัมีเอลในเมือง
โลเดบาร์ พ่ะยะ่ ค่ะ� 5  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิดรบัสัง่ ให้คนไป
นําเขามาจากเรอืนของมาคีร ์บุ ตรชายอมัมีเอลท่ีโลเดบาร์
6 เมฟีโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มา
เฝ้าดาวดิและซบหน้าลงกราบถวายบังคม และดาวดิตร ั
สว ่า �เมฟีโบเชทเอย๋� เขาทูลตอบวา่ � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์� 7 และดาวดิตรสักั บท ่านวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะ
เราจะสําแดงความเมตตาต่อท่านเพื่อเหน็แก่โยนาธานบิ
ดาของท่าน และเราจะมอบท่ี ดิ นทัง้หมดของซาอูลราชบิดา
ของท่านคืนแก่ ท่าน และท่านจงรบัประทานอาหารอยู ่ท่ี  โต 
๊ะของเราเสมอไป� 8 และท่านก็กราบถวายบังคมและทูล
วา่ � ผู้รบัใช ้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซ่ึงพระองค์จะทอด
พระเนตรสุนัขตายอยา่งข้าพระองค์ น้ี � 9  แล ้วกษั ตร ิย์ตรสั
เรยีกศิบามหาดเล็กของซาอูล และตรสัแก่เขาวา่ �บรรดา
สิง่ของท่ีเป็นของซาอูลและของวงศ์วานทัง้สิน้ของท่าน เรา
ได้ มอบให ้ แก่ โอรสเจ้านายของเจ้าแล้ว 10 ตัวเจ้าและพวก
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บุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า ต้องทํานาให ้เขา 
และนําผลพืชท่ี ได้ น้ันเข้ามา เพื่อโอรสแหง่เจ้านายของเจ้า
จะได้ มี อาหารรบัประทาน  แต่ เมฟีโบเชทโอรสแหง่เจ้านาย
ของเจ้า น้ัน จะรบัประทานอาหารท่ี โต ๊ะของเราเสมอไป�
ฝ่ายศิบามี บุ ตรชายสิบหา้คนกับคนใช ้ย ่ี สิ บคน 11  แล ้วศิ
บาจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ตามท่ี  กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้า
พระองค์บัญชาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ น้ัน  ผู้รบัใช ้ของพระองค์
จะกระทํา�  กษัตรยิ ์ ได้ ตร ัสว ่า �เมฟีโบเชทจงรบัประทานท่ี 
โต ๊ะเสวยของเรา อยา่งกับเป็นโอรสของกษั ตร ิย�์ 12 เมฟีโบ
เชทมี บุ ตรชายเล็กคนหน่ึงชื่ อม ี คา  ทุ กคนท่ีอาศัยอยู่ในเรอื
นของศิ บาก ็ ได้ เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังน้ันเมฟี
โบเชทจึงอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านรบัประทานท่ี โต ๊ะขอ
งกษั ตร ิย ์เสมอ  เท ้าของท่านเป็นงอ่ยทัง้สองข้าง

10
สงครามกับคนอมัโมนและคนซีเรยี (1 พศด 19:1-19)

1  อยู ่มาภายหลังกษั ตร ิย ์แห ่งคนอมัโมนก็ สิน้พระชนม์ 
และฮานนูราชโอรสได้ เสวยราชสมบัติ  แทน 2  ดาว ิดจึงตร ั
สว ่า �เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานนูราชโอรสของนา
ฮาช  ดังท่ี  บิ ดาของเขาแสดงความเมตตาต่อเรา�  ดาว ิด
จึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปเล้าโลมท่านเก่ี ยวด ้วย
เรือ่งราชบิดาของท่าน และข้าราชการของดาว ิดก ็ เข ้ามา
ในแผ่นดินของคนอมัโมน 3  แต่ บรรดาเจ้านายของคนอมั
โมนทูลฮานนูเจ้านายของตนวา่ � พระองค์  ดําร ิวา่ดาวดิ
ส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนับถือพระราชบิดาของ
พระองค์เชน่น้ันหรอื  ดาว ิ ดม ิ ได้ ส่งข้าราชการมาเพื่อตรวจ
เมืองและสอดแนมดู และเพื่อจะควํา่เมืองน้ีเสียดอกหรอื�
4 ฮานนูจึงจับข้าราชการของดาวดิมาโกนเคราออกเสียครึง่
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หน่ึงและ ตัดเครือ่งแต่งกายของเขาออกเสีย ท่ีตรงกลาง
ตรงตะโพก  แล ้วปล่อยตัวไป 5 เม่ื อม ีคนไปกราบทูลดาวดิ
ให้ทรงทราบ  พระองค์  ก็ รบัสัง่ให้คนไปรบัข้าราชการเหล่า
น้ัน เพราะวา่เขาทัง้หลายได้รบัความอบัอายมาก และกษั 
ตร ิยต์ร ัสว ่า �จงพักอยู ่ท่ี เมืองเยรีโคจนกวา่เคราของท่าน
ทัง้หลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา� 6 เม่ือคนอมัโมนเห ็
นว ่าเขาทัง้หลายเป็ นที ่ เกล ียดชงัแก่ ดาวดิ คนอมัโมนจึง
ส่งคนไปจ้างคนซีเรยีชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรยีชาว
เมืองโศบาห์ เป็นทหารราบจํานวนสองหม่ืนคน จากกษั ตร ิ
ยเ์มืองมาอาคาห ์หน ึ่งพันคน และชาวเมืองอชิโทบหน่ึงหม่ืน
สองพันคน 7 เม่ือดาวดิทรงได้ยนิเชน่น้ันจึงรบัสัง่โยอาบ
และพลโยธาคนแกล้วกล้าทัง้สิน้ให ้ไป 8 ฝ่ายคนอมัโมนก็
ยกออกมาและจัดทัพไว ้ท่ี ทางเข้าประตู เมือง ฝ่ายคนซีเรยี
ชาวเมืองโศบาห์และชาวเมืองเรโหบ กับคนเมืองอชิโทบ
และเมืองมาอาคาห ์อยู ่ ท่ี ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 9 เม่ือโย
อาบเห ็นว ่าการศึกน้ีขนาบอยู่ทัง้ข้างหน้าและข้างหลัง ท่าน
จึงคัดเอาบรรดาคนอสิราเอลท่ีสรรไว ้แล ้วจัดทัพเข้าสู้คน
ซีเรยี 10 ท่านมอบคนท่ี เหลืออยู ่ ไว ้ในบังคับบัญชาของอาบี
ชยัน้องชายของท่าน และเขาก็จัดคนเหล่าน้ันเข้าต่อสู้กับ
คนอมัโมน 11 ท่านกล่าววา่ �ถ้ากําลังคนซีเรยีแข็งเหลือ
กําลังของเรา  เจ้ าจงยกไปชว่ยเรา  แต่ ถ้ากําลังคนอมัโมน
แข็งเกินกําลังของเจ้า เราจะยกมาชว่ยเจ้า 12 จงมีความ
กล้าหาญเถิด  ให ้เราเป็นลูกผู้ชายเพื่อชนชาติของเรา และ
เพื่อหวัเมืองแหง่พระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรง
กระทําตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด� 13  ดังน้ัน โยอาบ
กับประชาชนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ยกเข้าใกล้ ต่อสู้ กับคนซีเรยี ข้าศึ 
กก ็แตกหนีไปต่อหน้าเขา 14 เม่ือคนอมัโมนเห ็นว ่าคนซีเรยี
หนีไปแล้ว เขาทัง้หลายก็ หนี  อาบ ีชยัเข้าไปในเมือง  แล ้วโย
อาบก็ กล ับจากการสู้รบกับคนอมัโมนมายงักรุงเยรูซาเล็ม
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15 ครัน้คนซีเรยี เห ็นว ่าตนพ่ายแพ้ ต่ ออ ิสราเอลแล้ว จึง
รวบรวมเข้าด้วยกัน 16 ฝ่ายฮาดัดเอเซอร์ทรงใช้คนไปนํา
คนซีเรยีผู้ อยู ่ฟากแม่น้ําข้างโน้นออกมา เขามายงัตําบลเฮ
ลาม  มี โชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้ นําหน้า 17 เม่ื 
อม ี ผู้ กราบทูลดาวดิพระองค์ทรงรวบรวมอสิราเอลทัง้หมด
ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนมาถึงตําบลเฮลาน และคนซี เรยีก ็จัด
ทัพเข้าต่อสู้ ดาว ิดและได้รบกับพระองค์ 18 คนซี เรยีก ็ หนี 
จากอสิราเอล และดาวดิทรงประหารคนซีเรยีซ่ึงเป็นทหาร
รถรบเจ็ดรอ้ยคนกับทหารม้าส่ีหม่ืนคนเสีย และประหาร
โชบัคแม่ทัพของเขาทัง้หลายให ้สิ ้นชวีติเสียท่ี น่ัน 19 และ
เม่ือบรรดากษั ตร ิยซ่ึ์งขึ้ นก ับฮาดัดเอเซอร ์เห ็ นว ่าตนพ่ายแพ้
ต่อหน้าอสิราเอลแล้ว เขาก็ ได้ กระทําสันติภาพกับอสิราเอล
และยอมเป็นผู้ รบัใช ้คนอสิราเอล ดังน้ันคนซีเรยีจึงกลัวไม่ 
กล ้าชว่ยคนอมัโมนอกีต่อไป

11
ความบาปยิง่ใหญ่ของดาวดิ

1 และอยู่มาพอสิน้ปี แล ้วเม่ือบรรดากษั ตร ิย์ยกกองทัพ
ออกไปรบ  ดาว ิดทรงใช้โยอาบพรอ้มกับพวกข้าราชการและ
อสิราเอลทัง้หมด เขาไปกวาดล้างคนอมัโมนและล้อมเมือง
รบับาห ์ไว ้ แต่  ดาว ิดประทั บท ่ี เยรูซาเล็ม 2  อยู ่มาเวลาเย ็นว 
ันหน่ึงเม่ือดาวดิทรงลุกขึ้นจากพระแท่น และดําเนินอยู่บน
ดาดฟ้าหลังคาพระราชวงั ทอดพระเนตรจากหลังคาเหน็ผู้
หญิงคนหน่ึงอาบน้ําอยู่ หญิงคนน้ันสวยงามมาก 3  ดาว ิด
ทรงใช้คนไปไต่ถามเรือ่งผู้หญิงคนน้ัน คนหน่ึงมากราบทูล
วา่ �หญิงคนน้ีชื่ อบ ัทเชบา  บุ ตรสาวของเอลีอมั ภรรยา
ของอุ ร ีอาห์คนฮติไทต์ มิใช ่หรอืพ่ะยะ่ค่ะ� 4  ดาว ิ ดก ็ทรงใช ้
ผู้ ส่ือสารไปรบันางมา นางก็มาเฝ้าพระองค์  แล ้วพระองค์



2 ซามูเอล 11:5 xxviii 2 ซามูเอล 11:14

ทรงสมสู่กับนาง  พอดี นางได้ชาํระตัวให ้สิ ้นมลทินของนาง
แล้ว  แล ้วนางก็ กล ับไปเรอืนของตน 5  ผู้ หญิงน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์ 
นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวดิวา่ �หม่อมฉันตัง้ครรภ์ แล้ว 
� 6  ดาว ิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบวา่ �จงส่ งอ ุ ร ีอาห์คนฮติ
ไทต์มาให ้เรา � โยอาบก็ส่งตั วอ ุ ร ีอาห์ไปให ้ดาวดิ 7 เม่ื ออ ุ ร ี
อาห ์เข ้าเฝ้าพระองค์  ดาว ิดรบัสัง่ถามวา่โยอาบเป็นอยา่งไร
บ้าง พวกพลเป็นอยา่งไร การสงครามคืบหน้าไปอยา่งไร 8  
แล ้วดาวิดรบัสั ่งอ ุ ร ีอาห ์วา่ �จงลงไปบ้านของเจ้า และล้าง
เท้าของเจ้าเสีย�  อุ  ร ีอาห ์ก็ ออกไปจากพระราชวงั และมีคน
นําของประทานจากกษั ตร ิย์ตามไปให้ 9  แต่  อุ  ร ีอาห ์ได้ นอน
เสียท่ี ประตู พระราชวงัพรอ้มกับบรรดาข้าราชการของเจ้า
นายของเขา  มิได้ ลงไปท่ีบ้านของตน 10 เม่ื อม ีคนกราบทูล
ดาวดิวา่ � อุ  ร ีอาห ์ไม่ได้ ลงไปท่ีบ้านของเขาพ่ะยะ่ค่ะ�  ดาว 
ิดรบัสัง่แก่ อุ  ร ีอาห ์วา่ � เจ้ ามิ ได้ เดินทางมาดอกหรอื ทําไม
จึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า� 11  อุ  ร ีอาห์ทูลตอบดาวดิวา่ � ห ีบ
พันธสัญญาและอสิราเอลกับยูดาห ์อยู ่ในทับอาศัย โยอาบ
เจ้านายของข้าพระองค์กับบรรดาข้าราชการของพระองค์
ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี พื้นทุ่ง ส่วนข้าพระองค์จะไปบ้าน ไปกิน ไปด่ืม
และนอนกับภรรยาของข้าพระองค์เชน่น้ันหรอื พ่ะยะ่ค่ะ  
พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู ่และจิตวญิญาณของพระองค์ มี  ช ี
วิตอยู ่แน่  ฉันใด ข้าพระองค์จะไม่กระทําอยา่งน้ี เลย � 12  
แล ้วดาว ิดก ็รบัสัง่แก่ อุ  ร ีอาห ์วา่ � วนัน้ี  ก็ ค้างเสียท่ี น่ี  เถิด  
พรุง่น้ี เราจะให ้เจ้ าไป�  อุ  ร ีอาห ์ก็ ค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใน
วนัน้ันและในว ันร ุ่งขึ้น 13  ดาว ิดทรงเชญิเขามา เขาก็ มาร 
ับประทานและด่ืมต่อพระพักตร์ และพระองค์ทรงกระทํา
ให้เขามึนเมา ในเย ็นว ันน้ันเขาก็ออกไปนอนบนท่ีนอนกับ
ข้าราชการของเจ้านายของเขา  แต่  มิได้ ลงไปบ้าน 14 ต่อมา
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ครั ้นร ุ่งเชา้ดาวดิทรงอกัษรถึงโยอาบและทรงฝากไปในมือ
ของอุ ร ีอาห์ 15 ในลายพระหตัถ์น้ั นว ่า �จงตั ้งอ ุ ร ีอาห ์ให ้เป็นก
องหน้าเข้าสู้รบตรงท่ี ดุ เดือดท่ีสุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อ
ให้เขาถูกโจมตี ให ้ ตาย � 16  อยู ่มาเม่ือโยอาบกําลังเฝ้าล้อม
เมืองอยู่ ท่านจึงกําหนดให ้อุ  ร ีอาหไ์ปรบตรงท่ี ท่ี ท่านทราบวา่
มีทหารเข้มแข็งมาก 17 คนในเมืองก็ออกมาสู้รบกับโยอาบ
 มี คนตายบ้างคือข้าราชการบางคนของดาวดิได้ ล้มตาย  อุ  ร ี
อาหค์นฮติไทต์ ก็ ตายด้วย 18 โยอาบจึงส่งคนไปกราบทูลข่าว
การรบทัง้สิน้ต่อดาวดิ 19 ท่านได้สัง่ผู้ส่ือสารน้ั นว ่า �เม่ือเจ้า
กราบทูลข่าวการรบต่อกษั ตร ิย์เสรจ็ทุกประการแล้ว 20 ถ้า
กษั ตร ิย ์กร ้ิวและตรสัถามเจ้าวา่ �ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงยก
เข้ารบใกล้เมืองนัก  เจ้ าไม่ทราบหรอืวา่เขาจะยงิออกมาจาก
กําแพง 21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรเยรุบเบเชท  ไม่ใช ่ ผู้ หญิง
คนหน่ึงเอาหนิโม่ท่อนบนทุ่มเขาจากกําแพงเมืองจนเขา
ตายเสียท่ีเมืองเธเบศดอกหรอื ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงเข้าไป
ใกล้ กําแพง �  แล ้วเจ้าจงกราบทูลวา่ � อุ  ร ีอาห์คนฮติไทต์ 
ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ก็ ตายด้วย� � 22  ผู้ ส่ือสารก็ ไป เขามา
ทูลต่อดาวดิถึงทุกอยา่งท่ีโยอาบสัง่เขาให้มากราบทูล 23  
ผู้ ส่ือสารน้ันกราบทูลดาวดิวา่ �ข้าศึกได้เปรยีบต่อเรามาก
และได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเราท่ีกลางทุ่ง  แต่ เราได้ ขับไล่ เขา
เข้าไปถึงทางเข้าประตู เมือง 24  แล ้วทหารธน ูก็ ยงิข้าราชการ
ของพระองค์จากกําแพง ข้าราชการของกษั ตร ิย์บางคนก็ 
สิน้ชวีติ และอุ ร ีอาหค์นฮติไทต์ข้าราชการของพระองค์ ก็  สิ ้น
ชีว ิตด ้วย� 25  ดาว ิ ดก ็รบัสัง่ผู้ส่ือสารน้ั นว ่า � เจ้ าจงบอกโย
อาบดังน้ี วา่ �อยา่ให้เรือ่งน้ี ทําให ้ท่านลําบากใจ เพราะดาบ
ยอ่มสังหารไม่เลือกวา่คนน้ันหรอืคนน้ี จงสู้รบหนักเข้าไป
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และตีเอาเมืองน้ันเสียให ้ได้ �  เจ้ าจงหนนุน้ําใจท่านด้วย�
26 เม่ือภรรยาของอุ ร ีอาห ์ได้ ยนิข่าววา่อุ ร ีอาห ์สามี ของตนสิน้
ชวีติแล้ว นางก็ครํา่ครวญด้วยเรือ่งสามีของนาง 27 เม่ือสิน้
การไว ้ทุกข์  แล ้วดาว ิดก ็ส่งคนไปให้พานางมาท่ี พระราชวงั 
และนางก็ ได้ เป็นมเหสีของพระองค์  ประสูติ โอรสองค์ หน 
ึ่ง ให ้พระองค์  แต่  สิ ่ง ซ่ึงดาวดิทรงกระทํา น้ันไม่ เป็ นที ่พอ
พระทัยพระเยโฮวาห์

12
 ดาว ิดกลับใจเสียใหม่

1 พระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้นาธนัไปหาดาวดิ นาธ ันก ็ไปเข้า
เฝ้าและกราบทูลพระองค์ วา่ �ในเมืองหน่ึ งม ีชายสองคน
คนหน่ึ งม ่ั งม ี  อ ีกคนหน่ึงยากจน 2  คนมัง่มี น้ั นม ีแพะแกะ
และววัเป็ นอ ันมาก 3  แต่ คนจนน้ันไม่ มี อะไรเลย  เวน้แต่ แกะ
ตัวเมียตัวเดียวท่ีซ้ือเขามา ซ่ึงเขาเล้ียงไวแ้ละอยู่กับเขา มัน
ได้เติบโตขึ้นพรอ้มกับบุตรของเขา กินอาหารรว่มและด่ื มน 
ํ้าถ้วยเดียวกับเขา นอนในอกของเขา และเป็นเหมือนบุตร
สาวของเขา 4 ฝ่ายคนมั ่งม ีคนน้ั นม ีแขกคนหน่ึงมาเยี ่ยม 
เขาเสียดายท่ีจะเอาแพะแกะหรอืววัของตนมาทําอาหาร
เล้ียงคนท่ีเดินทางมาเยีย่มน้ัน จึงเอาแกะตัวเมียของชาย
คนจนน้ันเตรยีมเป็นอาหารให ้แก่ ชายท่ีมาเยีย่มตน� 5  ดาว ิ
ดกริว้ชายคนน้ันมาก และรบัสัง่แก่นาธ ันว ่า �พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ผู้ ชายท่ีกระทําเชน่น้ันจะต้องตาย
แน่ 6 และจะต้องคืนแกะให ้สี ่ เท่า เพราะเขาได้กระทําอยา่ง
น้ี และเพราะวา่เขาไม่ มี  เมตตาจิต � 7 นาธนัจึงทูลดาวดิวา่
� พระองค์ น่ันแหละคือชายคนน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้ เจ ิมตัง้เจ้าไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิ
ย์เหนื ออ ิสราเอล และเราชว่ยเจ้าให้พ้นจากมือของซาอูล
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8 และเราได้มอบวงศ์วานเจ้านายของเจ้าให ้แก่  เจ้า และได้
มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้า และมอบวงศ์
วานอสิราเอลและวงศ์วานยูดาห ์ให ้ แก่  เจ้ าถ้าเท่าน้ียงัน้อย
ไป เราจะเพิม่ให ้อ ีกเท่าน้ี 9 ทําไมเจ้าดูหมิน่พระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาหก์ระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระองค์  เจ้ าได้
ฆ่าอุ ร ีอาหค์นฮติไทต์ เสียด ้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็น
ภรรยาของตน และได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอมั
โมน 10 เพราะฉะน้ันบัดน้ีดาบน้ันจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์
ของเจ้า เพราะเจ้าได้ ดู หมิน่เรา เอาภรรยาของอุ ร ีอาหค์นฮติ
ไทต์มาเป็นภรรยาของเจ้า� 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  
เถิด เราจะให ้เหตุ รา้ยบังเกิดขึ้ นก ับเจ้าจากครวัเรอืนของเจ้า
เอง และเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้า ยกไป
ให ้แก่ เพื่อนบ้านของเจ้า  ผู้ น้ันจะนอนรว่มกับภรรยาของเจ้า
อยา่งเปิดเผย 12 เพราะเจ้าทําการน้ันอยา่งลับๆ  แต่ เราจะ
กระทําการน้ีต่อหน้าอสิราเอลทัง้สิน้และอยา่งเปิดเผย� �
13  ดาว ิดจึงรบัสั ่งก ับนาธ ันว ่า �เรากระทําบาปต่อพระเยโฮ
วาห ์แล้ว � และนาธนักราบทูลดาวดิวา่ �พระเยโฮวาห์ทรง
ใหอ้ภัยบาปของพระองค์ แล้ว  พระองค์ จะไม่ถึงแก่มรณา 14  
อยา่งไรก็ตาม เพราะด้วยการกระทําน้ี พระองค์  ได้  ให ้พวกศั 
ตรู ของพระเยโฮวาห ์มี โอกาสเหยยีดหยามได้ ราชบุตรท่ีจะ
ประสู ติ  มาน ้ันจะต้องสิน้ชวีติ� 15  แล ้วนาธ ันก ็ กล ับไปย ังบ ้า
นของตน  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่ บุตร ซ่ึงภรรยา
ของอุ ร ีอาห์บังเกิ ดก ับดาวดิ และพระกุมารน้ั นก ็ประชวร
หนัก 16  ดาว ิ ดก ็ทรงออ้นวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารน้ัน
และดาวดิทรงอดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้น
ดินคืนยงัรุง่ 17 บรรดาพวกผู้ ใหญ่ ในราชสํานักของพระองค์ 
ก็  ลุ กขึ้นมายนืเข้าเฝ้าอยู่ หมายจะทูลเชญิให ้พระองค์ ทรง
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ลุกจากพื้นดิน  แต่  พระองค์ หาทรงยอมไม่ หรอืหาทรงรบั
ประทานกับเขาทัง้หลายไม่ 18  อยู ่มาพอว ันที ่ เจ ็ดพระกุมา
รน้ั นก ็ สิน้พระชนม์ ส่วนข้าราชการของดาว ิดก ็ กล ัวไม่ กล ้า
กราบทูลดาวดิวา่พระกุมารน้ันสิน้ชวีติแล้ว เขาพู ดก ั นว ่า
� ดู  เถิด เม่ือพระกุมารน้ันทรงพระชนม์ อยู ่เราทูลพระองค์
 พระองค์ หาทรงฟังเสียงของเราไม่  แล ้วเราทัง้หลายอาจ
จะกราบทูลได้อยา่งไรวา่ พระกุมาร น้ันสิน้พระชนม์ แล้ว  
พระองค์  ก็ จะกระทําอนัตรายต่อพระองค์ เอง � 19  แต่ เม่ือ
ดาวดิทอดพระเนตรเหน็ข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่  
ดาว ิดเข้าพระทัยวา่พระกุมารน้ันสิน้พระชนม์ แล้ว  ดาว ิด
จึงรบัสัง่ถามข้าราชการของพระองค์ วา่ �เด็กน้ันสิน้ชวีติ
แล้วหรอื� เขาทูลตอบวา่ � สิ ้นชวีติแล้วพ่ะยะ่ค่ะ� 20  แล 
้วดาวดิทรงลุกขึ้นจากพื้นดิน ชาํระพระกาย ชโลมพระองค์
และ ทรง เปล่ียน ฉลอง พระองค์ ทรง ดําเนิน เข้าไป ใน พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์และทรงนมัสการ  แล ้วเสด็จไปสู่
พระราชวงัของพระองค์ รบัสัง่ใหนํ้าพระกระยาหารมา เขาก็
จัดพระกระยาหารให ้พระองค์  เสวย 21 ข้าราชการจึงทูลถาม
พระองค์ วา่ �เป็นไฉนพระองค์ทรงกระทําเชน่น้ี  พระองค์ 
ทรงอดพระกระยาหารและกันแสงเพื่อพระกุมาร น้ันเม่ือ
ทรงพระชนม์ อยู ่  แต่ เม่ือพระ กุมาร น้ัน สิน้พระชนม์ แล้ว  
พระองค์  ก็ ทรง ลุก ขึ้น เสวยพ ระ กระยาหาร� 22  พระองค์ 
รบัสัง่วา่ �เม่ือเด็กน้ั นม ี ช ีวิตอยู่ เราอดอาหารและรอ้งไห้
เพราะเราวา่ �ใครจะทราบได้วา่พระเจ้าจะทรงพระเมตตา
เรา โปรดใหเ้ด็กน้ั นม ี ช ีวติอยู ่หรอืไม่ � 23  แต่ เม่ือเขาสิน้ชวีติ
แล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้ฟ้ืนขึ้นมาอกีได้ 
หรอื  มี  แต่ เราจะตามทางเด็กน้ันไป เขาจะกลับมาหาเราหา
มิ ได้ �
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การกําเนิดของซาโลมอน
24 ฝ่ายดาวดิทรงเล้าโลมใจบัทเชบามเหสีของพระองค์

และทรงเข้าไปสมสู่กับพระนาง พระนางก็ ประสูติ  บุ ตรชาย
คนหน่ึงเรยีกชื่อวา่ซาโลมอน และพระเยโฮวาห์ทรงรกัซา
โลมอน 25 และทรงใชน้าธนัผู้ พยากรณ์  ไป ท่านจึงตัง้ชื่อราช
โอรสน้ั นว ่า เยดี ดิ ยาห์ เพราะเหน็แก่พระเยโฮวาห์

 ดาว ิ ดก ับโยอาบชนะเมืองรบับาห์ (1 พศด 20:1-3)
26 ฝ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรบับาหข์องคนอมัโมน และยดึ

ราชธานี ไว ้ ได้ 27 และโยอาบได้ส่งผู้ส่ือสารไปเฝ้าดาวดิ ทูล
วา่ �ข้าพระองค์ ได้  สู้ รบกับกรุงรบับาห์ และข้าพระองค์ ตี  ได้ 
เมืองท่ี มี  แม่น ํ้ามากหลายน้ันแล้ว 28 ฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์
ทรงรวบรวมพลท่ี เหลือ  เข ้าตัง้ ค่ายตีเมืองน้ันให ้ได้  เกล ื
อกวา่ถ้าข้าพระองค์ ตี  ได้  ก็ จะต้องเรยีกชื่อเมืองน้ันตามชื่อ
ของข้าพระองค์� 29  ดาว ิดจึงทรงรวบรวมพลทัง้หลายเข้า
ด้วยกันยกไปยงัเมืองรบับาห์ และต่อสู้จนยดึเมืองน้ันได้
30 ทรงรบิมงกุฎจากเศียรกษั ตร ิย์ของเมืองน้ัน มงกุฎน้ัน
เป็นทองคําหนักหน่ึงตะลันต์ประดั บด ้วยเพชรพลอยต่างๆ
และเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวดิ และพระองค์ทรงเก็บ
รวบรวมทรพัย ์สมบัติ ของเมือง น้ันได้ เป็นอนัมาก 31 ทรง
ควบคุมประชาชนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันใหทํ้างานด้วยเล่ือย คราด
เหล็กและขวานเหล็กและบังคับให้ทํางานท่ีเตาเผาอฐิ  ได้ 
ทรงกระทําเชน่น้ี แก่ บรรดาหวัเมืองของคนอมัโมนทัว่ไป  
แล ้วดาว ิดก ็เสด็จกลับไปกรุงเยรูซาเล็มพรอ้มกับพลทัง้สิน้

13
อมัโนนข่มขืนนางสาวทามาร์

1 ต่อ มา ภาย หลัง ฝ่าย อบั ซา โลม ราชโอรส ของ ดา ว ิดม ี 
ขน ิษฐาองค์ หน ่ึง รูปโฉมสะคราญชื่อทามาร์ และอมัโนน
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ราชโอรสของดาว ิดก ็รกั เธอ 2 ด้วยเหตุทามาร์น้องหญิง
น้ี  จิ ตใจของอมัโนนก็ ถู กทรมานจนถึ งก ับล้มป่วย ด้วย
เหตุวา่เธอเป็นสาวพรหมจารี อมัโนนจึงรูสึ้กวา่จะทําอะไร
กับเธอก็ยากนัก 3  แต่ อมัโนนมีสหายคนหน่ึงชื่อโยนาดับ
บุตรชายของชิเมอาห์เชษฐาของดาวดิ โยนาดั บน ้ันเป็นคน
เจ้าปัญญา 4 จึงทูลถามวา่ �ข้าแต่ราชโอรสของกษั ตร ิย์
ไฉนทูลกระหม่อมจึงซมเซาอยู ่ทุ กเชา้ๆ จะไม่บอกให ้เกล 
้าฯทราบบ้างหรอื� อมัโนนตอบเขาวา่ �เรารกัทามาร์น้อง
หญิงของอบัซาโลมอนชุาของเรา� 5 โยนาดับจึงทูลท่าน
วา่ �ขอเชญิบรรทมบนพระแท่นแสรง้กระทําเป็นประชวร
และเม่ือเสด็จพ่อมาเยีย่มทูลกระหม่อมขอกราบทูลวา่ �ขอ
โปรดรบัสัง่ทามารน้์องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระองค์  ให ้
มาเตรยีมอาหารต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะ
ได้ เหน็ และได้รบัประทานจากมือของเธอ� � 6 อมัโนนจึง
บรรทมแสรง้ทําเป็นประชวร เม่ือกษั ตร ิย์เสด็จมาเยี ่ยม อมั
โนนก็ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอโปรดใหท้ามารน้์องหญิงมาทําขนม
สักสองอนัต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รบั
ประทานจากมือของเธอ� 7  ดาว ิดทรงใช้คนไปหาทามาร ์
ท่ี วงัรบัสัง่วา่ �ขอจงไปท่ีบ้านของอมัโนนพี่ของเจ้า และ
เตรยีมอาหารใหเ้ขารบัประทาน� 8 ทามาร ์ก็ ไปยงัวงัของอมั
โนนเชษฐาของเธอท่ี ท่ี เขาบรรทมอยู่ เธอก็หยบิแป้งมานวด
ทําขนมต่อสายตาของเชษฐาแล้วป้ิงขนมน้ัน 9 และเธอก็
ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าเชษฐา  แต่ อมัโนนก็ ไม่ ทรงเสวย
 กล่าววา่ � ให ้ ทุ กคนออกไปเสียให้พ้นเรา�  ทุ กคนก็ออกไป
10 อมัโนนก็รบัสั ่งก ับทามาร ์วา่ �จงเอาอาหารเข้ามาในหอ้ง
ใน เพื่อพี่จะได้รบัประทานจากมือของน้อง� ทามาร ์ก็ นํา
ขนมท่ีเธอทําน้ันเข้าไปในหอ้งเพื่อให ้แก่ อมัโนนเชษฐา 11  
แต่ เม่ือเธอนําขนมมาใกล้ เพื่อให ้ท่านรบัประทาน ท่านก็จับ
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มือเธอไวร้บัสัง่วา่ �น้องของพี่ เข ้ามานอนกับพี่ เถิด � 12 เธอ
จึงตอบท่านวา่ � ไม่ได้ ดอกพระเชษฐา ขออยา่บังคั บน ้อง
เลย  สิ ่งอยา่งน้ีเขาไม่กระทํากันในอสิราเอล ขออยา่กระทํา
การโฉดเขลาอยา่งน้ี เลย 13 ฝ่ายหม่อมฉัน หม่อมฉันจะเอา
ความอายไปซ่อนไว ้ท่ีไหน ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็นเหมือน
คนโฉลดเขลาคนหน่ึงในอสิราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทูล
กษั ตร ิย์  พระองค์ คงจะไม่หวงหม่อมฉันไว ้ไม่  ให ้ ท่าน � 14  แต่ 
ท่านก็หาฟังเสียงเธอไม่ ด้วยท่านมีกําลังมากกวา่จึงข่มขืน
และนอนรว่มกับเธอ 15 ต่อมาอมัโนนเกลียดชงัเธอยิง่นัก
ความเกลียดชงัครัง้ น้ี ก็ มากยิง่กวา่ความรกัซ่ึงท่านได้รกั
เธอมาก่อน และอมัโนนรบัสั ่งก ับเธอวา่ �จงลุกขึ้นไป� 16  
แต่ เธอตอบท่านวา่ �อยา่เลยพระเชษฐา  ท่ี จะขับไล่หม่อม
ฉันไปครัง้น้ีน้ั นก ็เป็นความผิดใหญ่ยิง่กวา่ท่ีพระเชษฐาได้
ทํากั บน ้องมาแล้ว�  แต่ ท่านหาได้เชื่อฟังเธอไม่ 17 ท่านจึง
เรยีกมหาดเล็กท่ี ปรนนิบัติ  อยู ่สัง่วา่ �จงไล่ ผู้ หญิงคนน้ี ให ้
ออกไปพ้นหน้าของข้าแล้วปิดประตู ใส่ กลอนเสีย� 18 เธอ
สวมเส้ือยาวหลากสี ท่ี ราชธดิาพรหมจารีของกษั ตร ิย์สวม
กัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่เธอออกไปและใส่กลอนประตู 
เสีย 19 ทามาร ์ก็ เอาขี้เถ้าใส่ ท่ี ศีรษะของเธอ และฉีกเส้ือยาว
หลากสี ท่ี เธอสวมอยู่น้ันเสีย เอามื อก ุมศีรษะเดินพลางรอ้ง
ครวญไปพลาง 20 อบัซาโลมเชษฐาของเธอก็ กล ่าวกับเธอ
วา่ �อมัโนนเชษฐาได้ อยู ่กั บน ้องหรอืเปล่า  แต่ น้องเอย๋  
บัดน้ี น้องจงน่ิงเสียเถิด เพราะเขาเป็นพี่ชายของเจ้า อยา่
ไปคิดถึงเรือ่งน้ี เลย � ฝ่ายทามารจึ์งอยู่อยา่งเดียวดายในวงั
ของอบัซาโลมเชษฐา 21 เม่ือกษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงได้ยนิเรือ่ง
เหล่าน้ี ทัง้สิน้  พระองค์  ก็  กร ิว้ยิง่นัก 22  แต่ อบัซาโลมมิ ได้ ตรสั
ประการใดกับอมัโนนเลยไม่วา่ดีหรอืรา้ย เพราะอบัซาโลม
เกลียดช ังอ ัมโนน  เหตุ  ท่ี ท่านได้ข่มขืนทามารน้์องหญิงของ
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ท่าน

อบัซาโลมฆ่าอมัโนน
23 ต่อมาอกีสองปี เต็ม อบัซาโลมมีงานตัดขนแกะท่ีตําบล

บาอลัฮาโซร์ ซ่ึงอยู ่ใกล้ เอฟราอมิ และอบัซาโลมได้เชญิ
โอรสทัง้สิน้ของกษั ตร ิย์ไปในงานน้ัน 24 อบัซาโลมไปเฝ้า
กษั ตร ิย์ ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ มี งานตัดขนแกะ ขอ
เชญิกษั ตร ิย์และมหาดเล็กของพระองค์ไปในงานน้ั นก ับ
ข้าพระองค์� 25  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักับอบัซาโลมวา่ �ลูกเอย๋
อยา่เลย อยา่ให้พวกเราไปกันหมดเลย จะเป็นภาระแก่ เจ้ า
เปล่าๆ� อบัซาโลมคะยัน้คะยอพระองค์ ถึงกระน้ันพระองค์ 
มิได้ ยอมเสด็จ  แต่ ทรงอาํนวยพระพรให้ 26 อบัซาโลมจึง
กราบทูลวา่ �ถ้าไม่โปรดเสด็จก็ขออนญุาตให้พระเชษฐา
อมัโนนไปด้วยกันเถิด� และกษั ตร ิย์ตรสัถามวา่ �ทําไม
เขาต้องไปกับเจ้าด้วย� 27  แต่ อบัซาโลมทูลคะยัน้คะยอจน
พระองค์ทรงยอมใหอ้มัโนนและราชโอรสของกษั ตร ิยทั์ง้สิน้
ไปด้วย 28  แล ้ วอ ับซาโลมบัญชามหาดเล็กของท่านวา่ �จง
คอยดูวา่จิตใจของอมัโนนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุน่เม่ือไร
เม่ือเราสัง่ เจ้าวา่ �จงตีอมัโนน�  เจ้ า ทัง้หลายจงฆ่าเขา
เสีย อยา่กลัวเลย เราบัญชาเจ้าแล้วมิ ใช ่ หรอื จงกล้าหาญ
และเป็นคนเก่งกล้าเถิด� 29 และมหาดเล็กของอบัซาโลมก็
กระทํากับอมัโนนตามท่ีอบัซาโลมได้บัญชาไว้  แล ้วบรรดา
ราชโอรสของกษั ตร ิย ์ก็ พากันลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์ 
หนี ไปสิน้ 30 ต่อมาขณะเม่ือราชโอรสได้ดําเนินอยู่ตามทาง  
มี ข่าวไปถึงดาวดิวา่ �อบัซาโลมได้ประหารราชโอรสของกษั 
ตร ิย์หมดแล้ว  ไม่  เหลืออยู ่สักองค์ เดียว � 31  กษัตรยิ ์ทรง
ลุกขึ้นฉีกฉลองพระองค์ และทรงบรรทมบนพื้นดิน บรรดา
ข้าราชการทัง้สิน้สวมเส้ือผ้าฉีกขาดยนืเฝ้าอยู่ 32  แต่ โยนา
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ดับบุตรชายชิเมอาห์เชษฐาของดาวดิกราบทูลวา่ �ขออยา่
ให ้เจ้ านายของข้าพระองค์สําคัญผิดไปวา่ เขาได้ประหาร
ราชโอรสหนุ่มแน่นเหล่าน้ันหมดแล้ว เพราะวา่อมัโนนสิน้
ชวีติแต่ ผู้เดียว เพราะตามบัญชาของอบัซาโลมเรือ่งน้ีท่าน
ตัง้ใจไว ้แต่ ครัง้ ท่ีอมัโนนข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน
แล้ว 33 ฉะน้ันบัดน้ีขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์อยา่
ได้รอ้นพระทัย ด้วยสําคัญวา่ราชโอรสทัง้หมดของกษั ตร ิย ์
สิน้ชวีติ เพราะอมัโนนสิน้ชพีแต่ ผู้เดียว � 34  แต่ อบัซาโลม
ได้ หนี  ไป ฝ่ายทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดู  ดู  เถิด ประ
ชาชนเป็ นอ ันมากกําลังมาทางข้างๆภูเขาซ่ึงอยู่ข้างหลังเขา
35 โยนาดับจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด ราชโอรสของกษั 
ตร ิย์กําลังดําเนินมาแล้ว  ตามท่ี  ผู้รบัใช ้ของพระองค์กราบ
ทู ลก ็เป็นจร ิงด ัง น้ัน� 36  อยู ่มาเม่ือเขาพูดจบลง  ดู  เถิด 
ราชโอรสของกษั ตร ิย ์ก็  มาถึง และได้ รอ้งไห ้ เสียงดัง ฝ่ายกษั 
ตร ิย ์ก็  กันแสง และบรรดาข้าราชการก็ รอ้งไห ้สะอกึสะอื้น
ด้วย

อบัซาโลมหนีไปยงัเมืองเกชูร์
37 อบัซาโลมได้ หนี ไปเข้าเฝ้าทั ลม ัย โอรสของอมัมีฮูด

 กษัตรยิ ์เมืองเกชูร์  แต่  ดาว ิดทรงไว ้ทุกข์  ให ้ราชโอรสของ
พระองค์ วนัแล้ววนัเล่า 38 ฝ่ายอบัซาโลมก็ หนี ไปยงัเมือง
เกชูร์ และทรงอยู ่ท่ี น่ันสามปี 39  กษัตรยิ ์ ดาว ิ ดก ็ทรงตรอม
พระทัยอาลัยถึ งอ ับซาโลม เพราะการท่ีทรงคิดถึ งอ ัมโนน
น้ันค่อยคลายลง ด้วยท่านสิน้ชพีแล้ว

14
โยอาบนําอบัซาโลมให ้กล ับมาคืนดีกั นก ับดาวดิ
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1 ฝ่ายโยอาบบุตรชายของนางเศรุยาห์ทราบวา่  กษัตรยิ ์
อาลัยถึ งอ ับซาโลม 2 โยอาบจึงใช้คนไปยงัเมืองเทโคอาพา
หญิงท่ีฉลาดมาจากท่ีน่ันคนหน่ึง บอกนางวา่ �ขอจงแสรง้
ทําเป็นคนไว ้ทุกข์ สวมเส้ือของคนไว ้ทุกข์ อยา่ชโลมน้ํามัน  
แต่ แสรง้ทําเหมือนผูห้ญิงท่ี ไวทุ้กข์  ให ้ ผู้ ตายมาหลายวนัแล้ว
3 จงเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์ กราบทูลข้อความน้ี แก่  พระองค์ �  
แล ้วโยอาบก็สอนคํากราบทูลให้หญิงน้ัน 4 เม่ือหญิงชาว
เทโคอามาเฝ้ากษั ตร ิย์ นางก็ซบหน้าลงถึ งด ินถวายบังคม
แล้วกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ขอพระกรุณาคุณเป็ 
นที ่ พึ่ง � 5  กษัตรยิ ์ตรสัถามหญิงน้ั นว ่า � เจ้ ามีเรือ่งอะไร�
นางกราบทูลวา่ �หม่อมฉันเป็นหญิ งม ่ายอยา่งแท้ จรงิ  สามี 
ตายเสียแล้ว 6  สาวใช ้ของพระองค์ มี  บุ ตรชายสองคน ว ิ
วาทก ั นที ่ในทุ่งนา  ไม่มี ใครชว่ยหา้มปราม  บุ ตรชายคนหน่ึง
จึงตี อ ีกคนหน่ึงตาย 7  ดู  เถิด  หมู่ญาติ ทัง้สิ ้นร ุมกันมาหา
สาวใช้ของพระองค์บอกวา่ �จงมอบผู้ ท่ี ฆ่าพี่ชายของตัว
มาให ้เรา เพื่อเราจะฆ่าเขาเสีย เพื่อแก้แค้นแทนพี่ชายท่ี
เขาได้ฆ่าเสียน้ัน จะได้ฆ่าผู้ ท่ี รบัมรดกเสียด้วย� ดังวา่จะ
ดับถ่านไฟของหม่อมฉั นที ่ยงั เหลืออยู่ น้ันเสีย  ไม่  ให ้ สามี 
ของหม่อมฉั นม ีชื่อหร ือม ีเชื้อเหลืออยู่บนพื้นโลกเลย� 8  
กษัตรยิ ์จึงรบัสัง่แก่หญิงคนน้ั นว ่า �ไปบ้านของเจ้าเถิด เรา
จะสัง่การเรือ่งเจ้า� 9 หญิงชาวเทโคอาได้กราบทูลกษั ตร ิ
ย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของหม่อมฉัน  ขอให ้ความ
ชัว่ชา้ตกอยู่กับหม่อมฉัน และกับวงศ์วานบิดาของหม่อม
ฉัน  แต่  กษัตรยิ ์และราชบัลลั งก ์ของพระองค์อยา่ให ้มี โทษ
เลย� 10  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �ถ้ามี ผู้ ใดกล่าวอะไรแก่ เจ้า จง
พาเขามาหาเรา คนน้ันจะไม่แตะต้องเจ้าอกีเลย� 11 นางก็
กราบทูลวา่ �ข้าแต่ พระองค์ ขอกษั ตร ิย์ทรงระลึกถึงพระเย
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โฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์ เพื่อผู้อาฆาตโลหติจะไม่กระทํา
การฆ่าอกีต่อไป เกรงวา่พวกเขาจะได้ทําลายบุตรชายของ
หม่อมฉัน�  พระองค์ ตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ 
อยู ่ แน่  ฉันใด เส้นผมของบุตรชายของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่
ตกลงถึ งด ิน� 12  แล ้วหญิงน้ันกราบทูลวา่ �ข้าแต่ พระองค์ 
ขอสาวใช้ของพระองค์กราบทูลอกีสักคําหน่ึงแก่ กษัตรยิ ์ เจ้ 
านายของหม่อมฉัน�  พระองค์ ตร ัสว ่า � พู ดไป� 13 หญิง
น้ันจึงกราบทูลวา่ � เหตุ ใดพระองค์ทรงดํารจิะกระทําอยา่ง
น้ี แก่ ประชาชนของพระเจ้า ในการท่ีตรสัเชน่น้ี กษัตรยิ ์ทรง
กล่าวโทษพระองค์ เอง ในประการท่ี กษัตรยิ ์ มิได้ ทรงนําผู้ ถู ก
เนรเทศกลับสู่พระราชสํานัก 14 คนเราจะต้องตายหมดด้วย
กันทุกคน เป็นเหมือนน้ําท่ีหกบนแผ่นดิน จะเก็บรวมกลับ
คืนมาอกีไม่ ได้ พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ ใด  แต่ ทรงดําริ
หาหนทางไม่ ให ้ ผู้  ท่ี  ถู กเนรเทศต้องถูกทรงทอดทิง้ 15 ฉะน้ัน
บัดน้ี ท่ี หม่อมฉันมากราบทูลเรือ่งน้ีต่อกษั ตร ิย ์เจ้ านายของ
หม่อมฉัน เพราะประชาชนขู่หม่อมฉันให ้กลัว และสาวใช้
ของพระองค์คิดวา่ �หม่อมฉันจะกราบทูลกษั ตร ิย์ หวงัวา่
กษั ตร ิย์จะโปรดตามคําขอของหญิง ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์
16 ด้วยกษั ตร ิยจ์ะทรงสดับฟัง และทรงชว่ยหญิงผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ ให ้พ้นจากมือของผู้ ท่ี ตัง้ใจทําลายหม่อมฉัน และ
บุตรชายของหม่อมฉันเสียจากมรดกของพระเจ้า� 17 และ
สาวใช้ของพระองค์ คิดวา่ � ขอให ้พระดํารสัของกษั ตร ิย ์
เจ้ านายของหม่อมฉันเป็ นที ่ ให ้ พํานัก � เพราะกษั ตร ิย ์เจ้ 
านายของหม่อมฉันเปรยีบประดุจทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของ
พระเจ้าในการท่ีจะประจั กษ ์ ความดี และความชัว่ ขอพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิ ตก ับพระองค์ เถิด � 18  
แล ้วกษั ตร ิย์ทรงตอบหญิงน้ั นว ่า � สิ ่งใดท่ีเราจะถามเจ้า  เจ้ 
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าอยา่ปิดบังนะ�  ผู้ หญิงน้ันกราบทูลวา่ �ขอกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของหม่อมฉันจงตรสัเถิด� 19  กษัตรยิ ์จึงตรสัถามวา่ �ใน
เรือ่งทัง้สิน้น้ีมือของโยอาบเก่ียวข้องกับเจ้าด้วยหรอืเปล่า�
หญิงน้ันทูลตอบวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของหม่อมฉัน
 พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ไม่มี ใครหลบหลีกพระ
ดํารสัของกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉัน ไปทางขวาหรอื
ทางซ้ายได้ โยอาบผู้ รบัใช ้ของพระองค์น่ันแหละให้หม่อม
ฉันกราบทูล เขาเป็นผู้สอนคํากราบทูลแก่หม่อมฉันสาวใช้
ของพระองค์ 20 โยอาบผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ได้ กระทําเชน่
น้ี ก็ เพื่อจะเปล่ียนโฉมหน้าของเหตุ การณ์  แต่  เจ้ านายของ
หม่อมฉันทรงมีพระสติ ปัญญา ดังสติปัญญาแหง่ทูตสวรรค์ 
องค์  หน ึ่งของพระเจ้า ทรงทราบทุกสิง่ทุกอยา่งท่ี อยู ่บนพิ ภพ 
�

อบัซาโลมได้รบัการยกโทษ
21  กษัตรยิ ์ตร ัสส ่ัง โย อาบ วา่ � ดู  เถิด เรา อนุ มั ติ ตาม

คําขอน้ี แล้ว จงไปพาอบัซาโลมชายหนุ่มคนน้ันกลับมา�
22 โยอาบก็ซบหน้าลงถึ งด ินและน้อมตัวลง  แล ้วโมทนา
พระคุณกษั ตร ิย์ โยอาบกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ 
านายของข้าพระองค์  วนัน้ี  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ทราบวา่ ข้า
พระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ใน
ประการท่ี กษัตรยิ ์ทรงทําให ้บรรลุ ตามคําทูลขอของผู้ รบัใช ้
ของพระองค์� 23 โยอาบจึงลุกขึ้นไปยงัเมืองเกชูร์และพา
อบัซาโลมมายงักรุงเยรูซาเล็ม 24 และกษั ตร ิย์รบัสัง่วา่ � ให ้
เขาไปอยู่วงัของเขาเถิด อยา่ให ้เข ้าเฝ้าเรา� อบัซาโลมก็ไป
อยูว่งัของท่าน  มิได้  เข ้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร ์กษัตรยิ ์

อบัซาโลมเข้าเฝ้าดาวดิ
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25 ในบรรดาอสิราเอลหามี ผู้ ใดรูปงามน่าชมอยา่งอบัซา
โลมไม่ ในตั วท ่านตัง้แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมไม่ มีตําหนิ  
เลย 26 เม่ือท่านตัดผม (ท่านเคยตัดผมสิน้ปี ทุกปี เพราะผม
หนักแล้ วท ่านก็ตัดเสีย� ท่านก็ชัง่ผมของท่านได้ หน ักสอง
รอ้ยเชเขลตามพิกัดหลวง 27  มี  บุ ตรชายสามคนเกิดแก่อบั
ซาโลมและบุตรสาวคนหน่ึงชื่อทามาร์ เธอเป็นหญิงท่ี หน 
้าตางดงาม 28 อบัซาโลมประทับในกรุงเยรูซาเล็มได้สองปี 
เต็ม โดยมิ ได้  เข ้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร ์กษัตรยิ ์29  แล ้ วอ ับ
ซาโลมก็ ให ้ไปตามโยอาบ จะใช ้ให ้ เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์  แต่ โย
อาบไม่ยอมมาหาท่าน ท่านก็ ใช ้คนไปครัง้ท่ี สอง  แต่ โยอาบ
ก็ ไม่ มาเหมือนกัน 30 ท่านจึงสัง่มหาดเล็กของท่านวา่ � ดู  ซิ 
นาของโยอาบอยู่ถัดนาของเรา เขามีข้าวบาร ์เลย ์ ท่ีน่ัน จง
เอาไฟเผาเสีย� มหาดเล็กของอบัซาโลมก็ไปเอาไฟเผานา
31 โยอาบก็ ลุ กขึ้นไปหาอบัซาโลมท่ีวงัของท่าน ถามท่านวา่
�ทําไมมหาดเล็กของท่านจึงเอาไฟเผานาของหม่อมฉัน�
32 อบัซาโลมตอบโยอาบวา่ � ดู  เถิด เราส่งคนไปบอกท่านวา่
� มานี ่ เถิด เราจะส่งท่านไปหากษั ตร ิยทู์ลวา่ � ให ้ข้าพระองค์
มาจากเกชูร ์ทําไม ข้าพระองค์ยงัอยู ่ท่ี น่ั นก ็ ดีกวา่ ฉะน้ันบัดน้ี 
ขอให ้เราได้ เข ้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร ์กษัตรยิ ์� � ถ้าเรามี
ความชัว่ชา้ประการใด  ก็ ขอพระองค์ทรงประหารเราเสีย�
33 โยอาบจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์กราบทูลพระองค์  พระองค์  ก็ 
ทรงเรยีกอบัซาโลม ท่านจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์โน ม้กายลงซบ
หน้าลงถึ งด ินต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ กษัตรยิ ์ ก็ ทรงจุบอบัซา
โลม

15

อบัซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ท่านใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
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1  อยู ่มาภายหลั งอ ับซาโลมได้ เตรยีมรถรบและม้ากับ
ทหารวิง่นําหน้าหา้สิบคน 2 อบัซาโลมต่ืนบรรทมแต่ เชา้ตรู ่
ไปประทับรมิทางไปยงัประตู เมือง ถ้าผู้ใดมีเรือ่งท่ีจะถวาย
กษั ตร ิย ์ให ้ทรงตัดสิน อบัซาโลมก็เรยีกผู้ น้ัน ถามวา่ � เจ้ า
มาจากเมืองไหน� และเม่ือเขาทูลตอบวา่ � ผู้รบัใช ้ของท่าน
เป็นคนตระกูลหน่ึงในอสิราเอล� 3 อบัซาโลมจึงจะบอกเขา
วา่ � ดู  ซิ ข้อหาของเจ้าก็ ดี และถูกต้อง  แต่  กษัตรยิ ์ มิได้ ทรง
ตัง้ผู้ใดไวฟั้งคดีของเจ้า� 4 อบัซาโลมเคยกล่าวยิง่กวา่น้ั นว 
่า � โอ ถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินน้ี ก็ดี เม่ือใครมีข้อหา
หรอืคดีจะได้มาหาข้า ข้าจะตัดสินใหค้วามยุ ติ ธรรมแก่ เขา �
5 เม่ื อม ี ผู้ ใดเข้ามาใกล้จะกราบถวายบังคมท่าน ท่านจะยื่ นม 
ือออกจับคนน้ันไวแ้ละจุบเขา 6 อบัซาโลมกระทําอยา่งน้ี แก่ 
บรรดาคนอสิราเอลผู้มาเฝ้ากษั ตร ิย์เพื่อขอการพิพากษา
อบัซาโลมก็ลอบเอาใจคนอสิราเอลอยา่งน้ี

อบัซาโลมกบฏต่อดาวดิ
7 ครัน้ล่วงมาได้ สี ่ สิ บปี อบัซาโลมกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอ

โปรด ทรง อนญุาต ให้ข้า พระองค์ ไป ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ ท่ี
เมืองเฮโบรน ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ ปฏิญาณไวต่้อพระเยโฮวาห์
8 เพราะวา่ ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ ได้ ปฏิญาณไว้เม่ือครัง้อยู่
ในเมืองเกชูร์ประเทศซี เรยีว ่า �ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงโปรด
นําข้าพระองค์ มาย ังกรุงเยรูซาเล็มจรงิแล้ว ข้าพระองค์จะ
ปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห�์ � 9  กษัตรยิ ์ตรสัตอบท่านวา่ �จง
ไปเป็นสุขเถิด� ท่านก็ ลุ กขึ้นไปยงัเมืองเฮโบรน 10  แต่ อบั
ซาโลมได้ส่งผู้ ส่ือสารไปทั ่วอ ิสราเอลทุกตระกูลวา่ �ท่าน
ทัง้หลายได้ยนิเสียงแตรเม่ือไร จงกล่าวกั นว ่า �อบัซาโลม
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เป็นกษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเฮโบรน� � 11  มี ชายสองรอ้ยคนไปกับอบั
ซาโลมจากกรุงเยรูซาเล็ม เป็นคนท่ี ถู กเชญิให ้ไป คนเหล่า
น้ี ก็ ไปกันเฉยๆ หาทราบเรือ่งอะไรไม่ 12 ขณะเม่ื ออ ับซาโลม
ถวายสัตวบูชาอยู่ ท่านส่งคนไปเชญิอาหโิธเฟลชาวกิโลห ์ท่ี 
ปรกึษาของดาวดิมาจากนครของเขาคื อก ิโลห์ การท่ีคบคิ 
ดก ันน้ั นก เ็พิม่กําลังขึ้น  คนที ม่าฝักใฝ่ อยู ่กับอบัซาโลมก็เพิม่
ขึ้นเรือ่ยๆ

 ดาว ิดหนีไปเพื่อเอาชวีติรอด
13  ผู้ ส่ือสารคนหน่ึงมาเฝ้าดาวดิกราบทูลวา่ �ใจของคน

อสิราเอลได้คล้อยตามอบัซาโลมไปแล้ว� 14  แล ้วดาวดิ
รบัสัง่แก่บรรดาข้าราชการท่ี อยู ่กับพระองค์  ณ เยรูซาเล็ม
วา่ �จงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถิด  มิ ฉะน้ันเราจะหนี ไม่ พ้นจาก
อบัซาโลมสักคนเดียว จงรบีไป เกรงวา่เขาจะตามเราทัน
โดยเรว็และนําเหตุรา้ยมาถึงเรา และทําลายกรุงน้ี เสียด ้วย
คมดาบ� 15 ข้าราชการของกษั ตร ิย์จึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
� ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ พร ้อมท่ีจะกระทําตามสิง่ ซ่ึง
กษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ตัดสินพระทัยทุกประการ�
16  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จออกไปพรอ้มกับบรรดาคนในราชสํานัก
ของพระองค์ ด้วย  เวน้แต่ นางสนมสิบคนกษั ตร ิย ์ได้ ทรง
ละไว ้ให ้เฝ้าพระราชวงั 17  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จออกไป พลทัง้สิ ้
นก ็ตามพระองค์ ไป และเสด็จประทับในสถานท่ี ท่ีอยู ่ หา่ง
ไกล 18 บรรดาข้าราชการทัง้สิน้เดินผ่านพระองค์ ไป บรรดา
คนเคเรธแีละคนเปเลทกับคนกัท หกรอ้ยคนท่ี ติ ดตามพระ
องค์มาจากเมืองกัท  ได้ เดินผ่านพระพักตร ์กษัตรยิ ์ ไป 19  
กษัตรยิ ์จึงตร ัสส ่ั งอ ิททัยคนกั ทวา่ �ทําไมเจ้าจึงไปกับเรา
ด้วย จงกลับไปบ้านเมืองของเจ้าเถิดและไปอยู่กับกษั ตร ิย์  
เจ้ าเป็นแต่ คนต่างด้าว และถูกเนรเทศมาด้วย 20  เจ้ าเพิง่
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มาถึงเม่ือวานน้ี และวนัน้ีควรท่ีเราจะให ้เจ้ าไปมากับเรา
หรอื ด้วยเราไม่ทราบวา่จะไปท่ี ไหน จงกลับไปเถิด พาพีน้่อง
ของเจ้าไปด้วย ขอความเมตตาและความจรงิจงมีกับเจ้า
เถิด� 21  แต่ อทิทัยทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด และกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์
ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์
เสด็จประทั บท ี่ ไหน จะสิน้พระชนม์หรอืทรงพระชนม์  ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ขอไปอยู ่ท่ี น้ันด้วย� 22  ดาว ิ ดก ็รบัสั ่งก ับอทิทัย
วา่ �จงผ่านไปเถิด� อทิทัยชาวเมืองกัทจึงผ่านไปพรอ้ม
กับบรรดาพรรคพวกของเขาทัง้ผู้ ใหญ่ และเด็ก 23 เม่ือพล
ทัง้หมดเดินผ่านไปเสีย ชาวเมืองน้ันทัง้สิ ้นก ็ รอ้งไห ้ เสียงดัง 
 กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้หมดก็ผ่านเข้า
ทางไปถิน่ทุ รก ันดาร 24และดู เถิด ศาโดกก็ มาด ้วย  พร อ้มกับ
คนเลว ีทัง้สิน้ หามหบีพันธสัญญาของพระเจ้ามา และเขา
วางหบีของพระเจ้าลง ฝ่ายอาบียาธาร ์ก็ ขึ้นมาจนประชาชน
ออกจากเมืองไปหมด 25  แล ้วกษั ตร ิยต์ร ัสส ่ังศาโดกวา่ �จง
หามหบีของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิด หากวา่เราเป็ นที 
่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรง
โปรดนําเรากลับมาอกี และสําแดงให้ข้าพระองค์ เห ็นทัง้ห ี
บน ้ั นก ั บท ่ีประทับของพระองค์ ด้วย 26  แต่ ถ้าพระองค์ตร ั
สว ่า �เราไม่พอใจเจ้า�  ดู  เถิด เราอยู ่ท่ีน่ี ขอพระองค์ทรง
กระทํากับเราตามท่ี พระองค์ ทรงโปรดเหน็ชอบเถิด� 27  
กษัตรยิ ์ตรสักับศาโดกปุโรห ิตด ้วยวา่ �ท่านเป็นผู้ทํานาย
หรอื จงกลับเข้าไปในเมืองโดยสันติ ภาพ  พร ้อมกับบุตรชาย
ทัง้สองของท่าน คืออาหมิาอ ัสบ ุตรของท่าน และโยนาธา
นบุตรของอาบียาธาร์ 28  ดู ก่อนท่าน เราจะคอยอยู ่ท่ี  ท่ี ราบ
ในถิน่ทุ รก ันดาร จนจะมีข่าวมาจากท่านใหเ้ราทราบ� 29 ฝ่า
ยศาโดกกับอาบยีาธารจึ์งหามหบีของพระเจ้ากลับไปยงักรุง
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เยรูซาเล็มและพักอยู ่ท่ี น่ัน 30 ฝ่ายดาวดิเสด็จขึ้นไปตาม
ทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพลางกันแสงพลาง คลุมพระ
เศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่า และประชาชนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับ
พระองค์ ก็ คลุมศีรษะเดินขึ้นไปพลางรอ้งไห ้พลาง 31  มี คน
มากราบทูลดาวดิวา่ �อาหโิธเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอบั
ซาโลมด้วย�  ดาว ิดกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงโปรดให้คําปรกึษาของอาหโิธเฟลโง่เงา่ไป� 32  อยู ่มา
เม่ือดาวดิมาถึงยอดภูเขาซ่ึงเป็ นที ่ นม ัสการพระเจ้า  ดู  เถิด 
หุชยัชาวอารคี ได้  เข ้ามาเฝ้า  มี เส้ือผ้าฉีกขาดและดินอยู่บน
ศีรษะ 33  ดาว ิดตรสักับเขาวา่ �ถ้าเจ้าไปกับเรา  เจ้ าจะเป็น
ภาระแก่ เรา 34  แต่ ถ้าเจ้ากลับเข้าไปในเมืองและกล่าวกับ
อบัซาโลมวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ข้าพระองค์ขอถวายตัวเป็น
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ดังท่ี ข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระ
ราชบิดาของพระองค์มาแต่กาลก่อนฉันใด ข้าพระองค์ขอ
เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ฉันน้ัน �  แล ้วเจ้าจะกระทําให้คํา
ปรกึษาของอาหโิธเฟลพ่ายแพ้ไปเพื่อเหน็แก่ เรา 35 ศาโด
กกับอาบียาธาร ์ปุ โรห ิตก ็ อยู ่กับเจ้าท่ีน่ั นม ิ ใช ่ หรอื  สิ ่งใดท่ี เจ้ า
ได้ยนิในพระราชวงัจงบอกให้ศาโดกกับอาบียาธาร ์ปุ โรหติ
ทราบ 36  ดู  เถิด  บุ ตรชายสองคนของเขาก็ อยู ่ ด้วย คืออา
หมิาอ ัสบ ุตรศาโดก และโยนาธานบุตรอาบียาธาร์ ดังน้ัน
เม่ือท่านได้ยนิเรือ่งอะไรจงใช้เขามาบอกเราทุกเรือ่งเถิด�
37หชุยัสหายของดาวดิจึงกลับเข้าไปในเมือง และอบัซาโลม
กําลังเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

16
ศิบามหาดเล็กท่ี ไม่  สัตย ์ซ่ือของเมฟีโบเชท
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1 เม่ือดาวดิเสด็จเลยยอดเขาไปหน่อยหน่ึง  ดู  เถิด ศิบา
มหาดเล็กของเมฟีโบเชทก็ เข ้ามาเฝ้าพระองค์  มี ลาคู่ หน ่ึง
ผูกอานพร ้อม บรรทุกขนมปังสองรอ้ยก้อน องุน่แหง้รอ้ย
พวง และผลไม้ ฤดู รอ้นอ ีกร ้อยหน่ึง กั บน ้ําองุน่หน่ึงถุงหนัง
2  กษัตรยิ ์ตรสักับศิบาวา่ � เจ้ านําสิง่เหล่าน้ีมาทําไม� ศิ บาท 
ูลตอบวา่ �ลาคู่น้ันเพื่อราชวงศ์จะได้ ทรง ขนมปังและผล
ไม้ ฤดู รอ้นสําหรบัชายหนุ่มรบัประทาน และน้ําองุน่เพื่อผู้ ท่ี 
ออ่นเปล้ียอยู่กลางถิน่ทุ รก ันดารจะได้ ด่ืม � 3  กษัตรยิ ์ตร ัสว 
่า � บุ ตรเจ้านายของเจ้าอยู ่ท่ี ไหนเล่า� ศิบากราบทูลกษั ตร ิ
ย ์วา่ � ดู  เถิด ท่านพักอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านวา่ � วนั
น้ี  วงศ์ วานอสิราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดาของเราให ้แก่  
เรา � � 4  แล ้วกษั ตร ิย์ตรสักับศิบาวา่ � ดู  เถิด  ทรพัย์สมบัติ 
ของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของเจ้าทัง้หมด� และศิบากราบทูล
วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ขอทูลวงิวอนต่อพระองค์ ด้วยความถ่อมใจ ขอทรงให้ข้า
พระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์�

 ช ิเมอด่ีาดาวดิ
5 เม่ือกษั ตร ิย ์ดาว ิดเสด็จมายงัตําบลบาฮู รมิ  ดู  เถิด  มี ชาย

คนหน่ึงอยู่ในครอบครวัวงศ์วานซาอูลชื่อชิเมอ ีบุ ตรชายเก-
 รา เขาออกมาเดินพลางด่าพลาง 6 และเอาหนิขวา้งดาวดิ
และขวา้งบรรดาข้าราชการของกษั ตร ิย ์ดาวดิ พวกพลและ
ชายฉกรรจ์ทัง้สิ ้นก ็ อยู ่ข้างขวาและข้างซ้ายของพระองค์ 7  ช ิ
เมอีรอ้งด่ามาวา่ �จงไปเสียให ้พ้น  เจ้ าคนกระหายโลหติ  เจ้ 
าคนอนัธพาล จงไปเสียให ้พ้น 8 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสนอง
เจ้าในเรือ่งโลหติทัง้สิน้แหง่วงศ์วานของซาอูลผู้ซ่ึงเจ้าเข้า
ครองแทนอยู ่น้ัน และพระเยโฮวาหท์รงมอบราชอาณาจักร
ไว้ในมื ออ ับซาโลมบุตรของเจ้า  ดู  เถิด ความพินาศตกอยู่
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บนเจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหติ� 9  อาบ ชียับุตร
ชายนางเศรุยาหจึ์งกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ทําไมปล่อยใหสุ้นัข
ตายตั วน ้ี มาด ่ากษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ ขออนญุาต
ให้ข้าพระองค์ข้ามไปตัดหวัมันออกเสีย� 10  แต่  กษัตรยิ ์ตร ั
สว ่า � บุ ตรชายทัง้สองของนางเศรุยาห ์เอย๋ เรามีธุระอะไร
กับเจ้า ถ้าเขาด่าเพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังเขาวา่ �จงด่า
ดาวดิ�  แล ้วใครจะพูดวา่ �ทําไมเจ้าจึงกระทําเชน่ น้ี� �
11  ดาว ิดตรสักับอาบีชยัและข้าราชการทัง้สิน้ของพระองค์ 
วา่ � ดู  เถิด ลูกของเราเองท่ี ได้ ออกมาจากบัน้เอวของเรา
ยงัแสวงหาชวีติของเรา  ยิง่กวา่น้ัน ทําไมกับคนเบนยามิน
คนน้ีจะไม่กระทําเล่า ชา่งเขาเถิด  ให ้เขาด่าไป เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงบอกเขาแล้ว 12  บางที พระเยโฮวาห์จะทอด
พระเนตรความทุกข์ ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรง
สนองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวนัน้ี� 13  ดาว ิดจึง
ทรงดําเนินไปตามทางพรอ้มกับพลของพระองค์ ฝ่ายชิเม
อ ีก็ เดินไปตามเนินเขาตรงข้าม เขาเดินพลางด่าพลาง เอา
ก้อนหนิปาและเอาฝุ่นซัดใส่ 14  กษัตรยิ ์กับพลทัง้ปวงท่ี อยู ่
กับพระองค์ ก็  มาร ู้สึกเหน่ือยออ่น จึงทรงพักผ่อนเอาแรง  ณ 
 ท่ีน่ัน 

อบัซาโลมนําพลของพระองค์ มาย ังกรุงเยรูซาเล็ม
15 ฝ่ายอบัซาโลมกับประชาชนทัง้สิน้ คือคนอสิราเอลก็

มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม และอาหโิธเฟลก็ มาด ้วย 16 และอยู่
มาเม่ือหุชยัชาวอารคี สหายของดาวดิเข้าเฝ้าอบัซาโลม หุ
ชยักราบทูลอบัซาโลมวา่ �ขอกษั ตร ิย์ทรงพระเจรญิ ขอก
ษั ตร ิย์ทรงพระเจรญิ� 17 และอบัซาโลมตรสักับหุชยัวา่ � 
น่ี หรอืความเมตตาต่อสหายของท่าน ทําไมท่านไม่ ไปกับ
สหายของท่านเล่า� 18 หุชยักราบทูลอบัซาโลมวา่ � มิใช ่พ่ะ
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ยะ่ค่ะ พระเยโฮวาห์กับประชาชนเหล่าน้ีกับคนอสิราเอลทัง้
สิน้เลือกตัง้ผู้ใดไว้ ข้าพระองค์ขอเป็นฝ่ายผู้ น้ัน ข้าพระองค์
จะขออยู่กับผู้ น้ัน 19  อ ีกประการหน่ึงข้าพระองค์ควรจะปรน
นิบั ติ  ผู้ใด  มิใช ่โอรสของท่านผู้น้ันดอกหรอื ข้าพระองค์ ได้  
ปรนนิบัติ ต่อพระพักตรเ์สด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉันใด
 ก็ ขอ ปรน นิบั ติ ต่อ พระ พักตร ์พระองค์  ฉัน น้ัน � 20 อบั ซา
โลมตรสัถามอาหโิธเฟลวา่ �เราจะทําอยา่งไรดี จงให้คํา
ปรกึษาของท่าน� 21 อาหโิธเฟลกราบทูลอบัซาโลมวา่ �จง
เข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของพระองค์ซ่ึงเสด็จพ่อทิง้ไว ้
ให ้เฝ้าพระราชวงั เม่ือคนอสิราเอลทัง้สิน้ได้ย ินว ่าพระองค์
เป็ นที ่ เกล ียดชงัของเสด็จพ่อแล้ว บรรดามือเหล่าน้ั นที ่ อยู ่
ฝ่ายพระองค์ ก็  จะเข้ มแข็งขึ้น� 22 เขาจึงกางเต็นท์ ให ้อบั
ซาโลมไว ้ท่ี บนดาดฟ้าหลังคา และอบัซาโลมก็ทรงเข้าหา
นางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ ท่ามกลางสายตา
ของอสิราเอลทัง้สิน้ 23 ในครัง้น้ันคําปรกึษาของอาหโิธเฟล
ท่ีทูลถวายก็เหมือนกับวา่คนได้ทูลถามจากพระดํารสัของ
พระเจ้า คําปรกึษาทัง้ สิ ้นที ่อาหโิธเฟลทูลถวายต่อดาวดิ
และอบัซาโลมเป็นดังน้ัน

17
อาหโิธเฟลกับหุชยัใหคํ้าปรกึษาท่ีแตกต่างกัน

1 และ อา หโิธ เฟล กราบทูล อบั ซา โลม วา่ �ขอ โปรด
อนญุาตให้ข้าพระองค์เลือกทหารหน่ึงหม่ืนสองพันคน ข้า
พระองค์จะยกออกไปติดตามดาวดิคื นว ันน้ี 2 ข้าพระองค์จะ
ไปทันท่านเม่ือท่านยงัเหน่ือยออ่นอยู่และออ่นกําลัง กระทํา
ให้ ท่านกลัวตัวสัน่ พลทัง้ปวงท่ี อยู ่กั บท ่านก็จะหนี ไป ข้า
พระองค์จะฆ่าฟันแต่ กษัตรยิ ์3  แล ้วจะนําประชาชนทัง้สิน้
กลับมาเข้าฝ่ายพระองค์ เม่ือได้ คนที ่ พระองค์  มุ ่งหาคนเดียว
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ก็เหมือนได้ประชาชนกลับมาทัง้หมด  แล ้วประชาชนทัง้ปวง
ก็จะอยู่เป็นผาสุก� 4 คําทู ลน ้ีเป็ นที ่พอพระทั ยอ ับซาโลม
และบรรดาผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลก็พอใจด้วย 5 อบัซาโลมตร ั
สว ่า �จงเรยีกหุชยัคนอารคี เข ้ามาด้วย เพื่อเราจะฟังเขา
จะวา่อยา่งไรเช ่นก ัน� 6 เม่ือหุชยัเข้ามาเฝ้าอบัซาโลมแล้ว
อบัซาโลมจึงตรสัถามเขาวา่ �อาหโิธเฟลวา่อยา่งน้ี แล้ว เรา
ควรจะทําตามคําแนะนําของเขาหรอืไม่ ถ้าไม่ ท่านจงพูด
มา� 7 หุชยัจึงกราบทูลอบัซาโลมวา่ �คําปรกึษาซ่ึงอาหโิธ
เฟลให้ในครัง้ น้ี ไม่ดี � 8 หุชยักราบทูลต่อไปวา่ � พระองค์ 
ทรงทราบแล้ วว ่า เสด็จพ่อและคนท่ี อยู ่ด้วยเป็นทหารแข็ง
กล้า และเขาทัง้หลายกําลังโกรธเหมือนหมี ท่ี ลูกถู กล ักเอา
ไปในป่า นอกจากน้ันเสด็จพ่อของพระองค์ทรงชาํนาญศึก
ท่านคงไม่พักอยู่กับพวกพล 9  ดู  เถิด ถึงขณะน้ีท่านก็ซ่อน
อยู่ในบ่อแหง่หน่ึง หรอืในท่ี หน ่ึงท่ี ใด  แล ้วต่อมาเม่ื อม ีคน
ล้มตายในการสู้รบครัง้แรก ใครท่ี ได้ ยนิเรือ่งก็จะกล่าววา่
�ทหารท่ี ติ ดตามอบัซาโลมถูกฆ่าฟัน� 10  แม้  คนที ่ กล้าหาญ 
 ท่ี  จิ ตใจเหมือนอยา่งสิงโตก็จะละลายไปอยา่งเต็ มท ่ีเพราะ
อสิราเอลทัง้สิน้ทราบวา่ เสด็จพ่อของพระองค์เป็ นว ี รบ ุรุษ
และคนท่ี อยู ่ ก็ เป็นทหารท่ี แข็งกล้า 11  แต่ คําปรกึษาของ
ข้าพระองค์ มี  วา่ ขอพระองค์รวบรวมอสิราเอลทัง้สิน้ตัง้แต่
ดานถึงเบเออรเ์ชบา  ให ้มากมายดัง่เม็ดทรายท่ี ทะเล  แล ้ว
พระองค์ ก็ เสด็จคุ มท ัพไปเอง 12 เราทัง้หลายจะเข้ารบกั บท 
่าน  ณ  ท่ี  หน ึ่งท่ีใดท่ี พบกัน และเราจะเข้าโจมตีเหมือนน้ําค้าง
ตกใส่ พื้นดิน ตั วท ่านและบรรดาคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็จะไม่ มี 
เหลือสักคนหน่ึง 13  ยิง่กวา่น้ัน ถ้าท่านจะถอยรน่เข้าไปใน
เมือง คนอสิราเอลทัง้สิ ้นก จ็ะเอาเชอืกมาลากเมืองน้ันลงไป
ท่ี ลุ ่มแม่ น้ํา จนกระทั ่งก ้อนกรวดสั กก ้อนหน่ึ งก ็ ไม่มี  ให ้ เหน็
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ที ่ น่ัน � 14 อบัซาโลมและคนอสิราเอลทัง้ปวงวา่ �คําปรกึษา
ของหุชยัคนอารคี ดี กวา่คําปรกึษาของอาหโิธเฟล� เพราะ
พระเยโฮวาหท์รงสถาปนาท่ีจะใหคํ้าปรกึษาอนัดีของอาหโิธ
เฟลพ่ายแพ้ เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงนําเหตุรา้ยมาย ังอ ับ
ซาโลม 15  แล ้วหุชยัจึงบอกศาโดกและอาบียาธาร ์ปุ โรหติวา่
�อาหโิธเฟลได้ ให ้คําปรกึษาอยา่งน้ันอยา่งน้ี แก่ อบัซาโลม
และพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล และข้าพเจ้าได้ ให ้คําปรกึษา
อยา่งน้ันอยา่งน้ี 16 ฉะน้ันบัดน้ีจงรบีส่งคนไปกราบทูลดาวดิ
วา่ �คื นว ันน้ีอยา่พักอยู ่ท่ี  ท่ี ราบในถิน่ทุ รก ันดาร อยา่งไรก็
จงให้เสด็จข้ามไปเสีย เกรงวา่กษั ตร ิย์และประชาชนทัง้สิ ้
นที ่ อยู ่กับพระองค์จะถูกกลืนไปหมด� � 17 ฝ่ายโยนาธาน
และอาหมิาอสักําลังคอยอยู ่ท่ี เอนโรเกลแล้ว  มี  สาวใช ้คน
หน่ึงเคยไปบอกเรือ่งแก่ เขา  แล ้วเขาก็ไปกราบทูลกษั ตร ิย ์
ดาวดิ เพราะเขาไม่ กล ้าเข้ากรุงให้ใครเหน็ 18  แต่  มี เด็กหนุ่ม
คนหน่ึงเหน็เขาทัง้สอง จึงไปทูลอบัซาโลม เขาทัง้สองก็ ร ีบ
ไปโดยเรว็จนถึ งบ ้านชายคนหน่ึงท่ีบาฮู รมิ เขามี บ่อน ้ําอยู ่ท่ี  
ลานบ้าน เขาทัง้สองจึงลงไปอยู่ในบ่อน้ัน 19 หญิงแม่บ้านก็
เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อ  แล้วก็  เกล ่ียปลายข้าวตกอยู่บนน้ัน  
ไม่มี ใครทราบเรือ่งเลย 20 เม่ือข้าราชการของอบัซาโลมมา
ถึงท่ีบ้านหญิงคนน้ี เขาก็ถามวา่ �อาหมิาอสักับโยนาธา
นอยู ่ท่ีไหน � หญิงน้ั นก ็ตอบเขาวา่ �เขาข้ามลําธารน้ําไป
แล้ว� เม่ือเขาเท่ียวหาไม่พบแล้ วก ็ กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
21  อยู ่มาเม่ือคนเหล่าน้ันไปแล้ว ชายทัง้สองก็ขึ้นมาจากบ่อ
ไปกราบทูลกษั ตร ิย ์ดาวดิ เขาทูลดาวดิวา่ �ขอทรงลุกขึ้น
และรบีข้ามแม่น้ําไป เพราะอาหโิธเฟลได้ ให ้คําปรกึษาต่อสู้
อยา่งน้ันอยา่งน้ี� 22  ดาว ิ ดก ็ทรงลุกขึ้นพรอ้มกับพวกพล
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ทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับพระองค์และข้ามแม่น้ําจอร ์แดน พอรุง่เชา้ก็ 
ไม่มี เหลือสักคนหน่ึงท่ียงัไม่ ได้ ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 23 เม่ือ
อาหโิธเฟลเห ็นว ่าเขาไม่กระทําตามคําปรกึษาของท่าน  ก็ 
ผูกอานลาขึ้นขี่ กล ับไปเรอืนของตนท่ี อยู ่ในเมืองของตน เม่ือ
สัง่ครอบครวัเสียเสรจ็แล้ วก ็ ผูกคอตาย เขาจึงเอาศพฝังไว ้
ท่ี  อุโมงค์  บิ ดาของท่าน 24 ฝ่ายดาว ิดก ็เสด็จมายงัเมืองมา
หะนาอมิ และอบัซาโลมก็ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนพรอ้มกับคน
อสิราเอลทัง้ปวง 25 อบัซาโลมทรงตัง้อามาสาเป็นแม่ทัพ
แทนโยอาบ อามาสาเป็นบุตรของชายคนหน่ึงชื่ ออ ิธราคน
อสิราเอล  ได้  แต่ งงานกับอาบี กาย ิ ลบ ุตรสาวของนาหาช น้อง
สาวของนางเศรุยาหม์ารดาของโยอาบ 26 ฝ่ายคนอสิราเอล
และอบัซาโลมตัง้ค่ายอยู่ในแผ่นดิ นก ิเลอาด 27  อยู ่มาเม่ือ
ดาวดิเสด็จมาถึงมาหะนาอมิ โชบี บุ ตรชายนาหาชชาวเมือง
รบับาห ์แห ่งคนอมัโมน และมาคีร ์บุ ตรชายอมัมีเอลชาว
โลเดบาร์ และบารซิลลัยชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิม 28  
ได้ ขนท่ี นอน อา่งน้ําและเครือ่งภาชนะดิน  ข้าวสาลี ข้าวบาร ์
เลย ์และแป้ง ข้าวคัว่  ถัว่ ถัว่ยาง และถัว่แดง 29  น้ําผึ้ง  เนย 
 แกะ และเนยแข็งท่ี ได้ มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ ดาวดิ และ
ให้พวกพลท่ี อยู ่กับพระองค์ รบัประทาน เพราะเขาทัง้หลาย
กล่าววา่ �พวกพลหวิและออ่นเพลียและกระหายอยู ่ท่ี ในถิน่
ทุ รก ันดาร�

18
สงครามระหวา่งทหารของดาว ิดก ับอบัซาโลม

1  ดาว ิดจึงตรวจพลท่ี อยู ่กับพระองค์ และทรงจัดตัง้นาย
พันนายรอ้ยให ้ควบคุม 2 และดาวดิทรงจัดทัพออกไป  ให ้ 
อยู ่ในบังคับบัญชาของโยอาบหน่ึงในสาม และในบังคับขอ
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งอาบีชยัน้องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห ์หน ่ึงใน
สาม และอกีหน่ึงในสามอยูใ่นบังคับบัญชาของอทิทัยคนกัท
และกษั ตร ิย์ตรสักับพวกพลวา่ �เราจะไปกั บท ่านทัง้หลาย
ด้วย� 3  แต่ พวกพลเหล่าน้ันทูลวา่ �ขอพระองค์อยา่เสด็จ
เลย เพราะถ้าข้าพระองค์ทัง้หลายจะหนี ไป เขาทัง้หลาย
ก็ ไม่ไยดี อะไรหนักหนา ถ้าข้าพระองค์ทัง้หลายตายเสียสัก
ครึง่หน่ึง เขาทัง้หลายก็ ไม่ไยดี  อะไร  แต่  พระองค์  มี ค่าเท่ากับ
พวกข้าพระองค์ หน ่ึงหม่ืนคน เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์ 
พร ้อมท่ีจะส่งกองหนนุจากในเมืองจะดี กวา่ � 4  กษัตรยิ ์
ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายเหน็ชอบอยา่งไร เรา
จะกระทําตาม�  กษัตรยิ ์จึงทรงประทั บท ่ีข้างประตู เมือง 
และบรรดาพลทัง้หลายเดินออกไปเป็นกองรอ้ยกองพัน 5  
กษัตรยิ ์รบัสัง่โยอาบ  อาบ ี ชยั และอทิทัยวา่ �เบาๆมื อก ับชาย
หนุ่ มน ้ันด้วยเหน็แก่เราเถิด คื อก ับอบัซาโลม� พวกพลทัง้
สิ ้นก ็ ได้ ยนิคํารบัสัง่ซ่ึงกษั ตร ิย์ประทานแก่บรรดาผู้บังคับ
บัญชาด้วยเรือ่งอบัซาโลม 6 พวกพลจึงเคล่ือนออกไปในทุ่ง
เพื่อสู้รบกับคนอสิราเอล การสงครามน้ันทํากันในป่าเอฟรา
อมิ 7 คนอสิราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้าข้าราชการของดาวดิ  มี 
การฆ่าฟั นก ันอยา่งหนักท่ี น่ัน ทหารตายเสียสองหม่ืนคนใน
วนัน้ัน 8 การสงครามกระจายไปทัว่พื้นแผ่นดิน ในวนัน้ันป่า
กินคนเสียมากกวา่ดาบกิน

อบัซาโลมถูกฆ่า
9และอบัซาโลมไปพบข้าราชการของดาวดิเข้า อบัซาโลม

ทรงล่ออยู่และล่อน้ันได้วิง่เข้าไปใต้กิง่ต้นโอก๊ใหญ่ ศีรษะ
ของท่านก็ ติ  ดก ิง่ต้นโอก๊แน่น เม่ือล่อน้ั นว ิง่เลยไปแล้ วท ่านก็
แขวนอยู่ระหวา่งฟ้าและดิน 10  มี ชายคนหน่ึงมาเหน็เข้า จึง
ไปเรยีนโยอาบวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเห ็นอ ับซาโลมแขวนอยู ่
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ท่ี ต้นโอก๊� 11 โยอาบก็ พู  ดก ับชายท่ีบอกท่านวา่ � ดู  เถิด  เจ้ า
เหน็เขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันใหต้กดินเสียทีเดียวเล่า เราก็จะ
ยนิดี ท่ี จะรางวลัเงนิสิบเหรยีญกับสายรดัเอวเส้นหน่ึงให ้เจ้า 
� 12  แต่ ชายคนน้ันเรยีนโยอาบวา่ �ถึ งม ือของข้าพเจ้าอุม้
เงนิพันเหรยีญอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ยื่ นม ือออกทําแก่ราชบุตร
ของกษั ตร ิย์ เพราะวา่หขูองพวกเราได้ยนิพระบัญชาของกษั 
ตร ิย ์ท่ี ตร ัสส ่ังท่านและอาบีช ัยก ับอทิทัยวา่ �ขอจงป้องกั นอ 
ับซาโลมชายหนุ่ มน ้ัน� 13  มิ ฉะน้ันข้าพเจ้ากระทําความผิด
ต่อชวีติของตนเอง เพราะไม่ มี อะไรจะปิดบังให้พ้นกษั ตร ิย ์
ได้  แล ้วตั วท ่านเองก็คงใส่โทษข้าพเจ้าด้วย� 14 โยอาบจึง
วา่ �เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเชน่น้ี� ท่านก็หยบิหลาวสาม
อนัแทงเข้าไปท่ีหวัใจของอบัซาโลมขณะท่ีท่านย ังม ี ช ีวติอยู ่
ท่ี ในต้นโอก๊ 15 ทหารหนุ่ มสิ บคนท่ีถือเครือ่งรบของโยอาบ  ก็ 
ล้อมอบัซาโลมไว้  แล ้วประหารชวีติท่านเสีย 16 โยอาบก็ เป่า
แตร และกองทั พก ็ กล ับจากการไล่ตามอสิราเอล เพราะโย
อาบยบัยัง้เขาทัง้หลายไว้ 17 เขาก็ยกศพอบัซาโลมโยนลงไป
ในบ่อใหญ่ซ่ึงอยู่ในป่า เอาหนิกองทับไวเ้ป็นกองใหญ่ มหมึา 
คนอสิราเอลทัง้สิน้ต่างก็ หนี  กล ับไปเต็นท์ของตน 18 เม่ื ออ 
ับซาโลมย ังม ี ช ีวติอยู่  ได้ ตัง้เสาไวเ้ป็ นที ่ระลึกท่ีหุบเขาหลวง
เพราะท่านกล่าววา่ �เราไม่ มี  บุ ตรชายท่ีจะสืบชื่อของเรา�
ท่านเรยีกเสาน้ันตามชื่อของตน เขาเรยีกกั นว ่าท่ีระลึกแห ่
งอ ับซาโลมจนทุกวนัน้ี

 ดาว ิดทรงเรยีนรู ้เก ่ียวกับความตายของอบัซาโลม
19 อาหมิาอ ัสบ ุตรชายศาโดกกล่าววา่ � ขอให ้ข้าพเจ้าวิง่

นําข่าวไปทูลกษั ตร ิย ์วา่ พระเยโฮวาหท์รงชว่ยพระองค์ ให ้ แก้ 
แค้นศั ตรู ของพระองค์ แล้ว � 20 โยอาบก็ตอบเขาวา่ �ท่าน
อยา่นําข่าวไปในวนัน้ี เลย ท่านจงนําข่าวในว ันอ ่ืนเถิด  แต่  
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วนัน้ี ท่านอยา่นําข่าวเลย เพราะวา่โอรสของกษั ตร ิย ์สิ ้นชพี
แล้ว� 21 โยอาบก็สัง่คู ช ี วา่ �จงนําข่าวไปกราบทูลกษั ตร ิย์
ตามสิง่ท่ีท่านได้ เหน็ �  คู  ช ี ก็ กราบลงคํานับโยอาบแล้ วก ็วิง่
ไป 22 อาหมิาอ ัสบ ุตรชายศาโดกจึงเรยีนโยอาบอ ีกวา่ �จะ
อยา่งไรก็ ชา่งเถิด  ขอให ้ข้าพเจ้าวิง่ตามคู ช ีไปด้วย� โยอาบ
ตอบวา่ �ลูกเอย๋  เจ้ าจะวิง่ไปทําไม ด้วยวา่เจ้าไม่ มี ข่าวท่ีจะ
ส่งไป� 23 เขาตอบวา่ �จะอยา่งไรก็ ชา่งเถิด ข้าพเจ้าจะขอ
วิง่ไป� โยอาบจึงบอกเขาวา่ �วิง่ไปเถอะ� และอาหมิาอสัก็
วิง่ไปตามทางท่ี ราบ ขึ้นหน้าคู ช ี ไป 24 ฝ่ายดาวดิประทั บอย 
ู่ระหวา่งประตูเมืองทัง้สอง  มี ทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคา
ซุ้มประตู ท่ี  กําแพงเมือง เม่ือเงยหน้าขึ้นมองดู  เห ็นชายคน
หน่ึงวิง่มาลําพัง 25 ทหารยามคนน้ั นก ็รอ้งกราบทูลกษั ตร ิ
ย์  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �ถ้าเขามาลําพั งก ็คงคาบข่าวมา� ชาย
คนน้ั นก ็วิง่เข้ามาใกล้ 26 ทหารยามเหน็ชายอกีคนหน่ึงวิง่
มา ทหารยามก็รอ้งบอกไปท่ีนายประตูเมืองวา่ � ดู  เถิด  มี 
ชายอกีคนหน่ึงวิง่มาแต่ ลําพัง �  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �เขาคงนํา
ข่าวมาด้วย� 27 ทหารยามน้ันกราบทูลวา่ �ข้าพระองค์คิด
วา่คนท่ีวิง่มาก่อนวิง่เหมือนอาหมิาอ ัสบ ุตรศาโดก� และกษั 
ตร ิยต์ร ัสว ่า �เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี� 28  แล ว้อาหมิา
อสัรอ้งทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ทุ กสิง่สงบแล้ว พ่ะยะ่ค่ะ� เขาก็กราบ
กษั ตร ิยซ์บหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลวา่ � สาธุ การแด่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของพระองค์  พระองค์  ได้ ทรงมอบบรรดาผู้ ท่ี 
ยกมือของเขาต่อสู้กับกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ แล้ว 
� 29  กษัตรยิ ์ตรสัถามวา่ �อบัซาโลมชายหนุ่ มน ้ันเป็นสุข
อยู ่หรอื � อาหมิาอสัทูลตอบวา่ �เม่ือโยอาบใช ้ให ้ ผู้รบัใช ้
ของกษั ตร ิย์ คือผู้ รบัใช ้ของพระองค์ มาน ้ัน ข้าพระองค์ เห 
็นผู้คนสับสนกันใหญ่  แต่  ไม่ ทราบเหตุ� 30  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า
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�จงหลีกมายนืตรงน้ี� เขาจึงหลีกไปยนืน่ิงอยู่ 31  ดู  เถิด  
คู  ช ี ก็  มาถึง และคู ช ีกราบทูลวา่ � มี  ข่าวดี ถวายแด่ กษัตรยิ ์ 
เจ้ านายของข้าพระองค์ เพราะในวนั น้ีพระเยโฮวาห์ทรง
ชว่ยพระองค์ ให ้ แก้ แค้นบรรดาผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ พระองค์ � 32  
กษัตรยิ ์ตรสัถามคู ช ี วา่ �อบัซาโลมชายหนุ่ มน ้ันเป็นสุขอยู ่
หรอื �  คู  ช ีทูลตอบวา่ � ขอให ้ ศัตรู ของกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้า
พระองค์และบรรดาผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นกระทําอนัตรายต่อพระองค์
เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้น้ันเถิด�

 ดาว ิดทรงเศรา้โศกมาก
33  กษัตรยิ ์ทรงโทมนั สน ัก เสด็จขึ้นไปบนหอ้งท่ี อยู ่เหนือ

ประตู และกันแสง เม่ือเสด็จไปพระองค์ตร ัสว ่า � โอ อบัซา
โลมบุตรของเรา  บุ ตรของเรา อบัซาโลมบุตรของเราเอย๋ เรา
อยากจะตายแทนเจ้า  โอ อบัซาโลมบุตรของเรา  บุ ตรของ
เราเอย๋�

19
โยอาบติเตียนดาวดิ

1 เขาไปเรยีนโยอาบวา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์กันแสงและไว ้
ทุกข์ เพื่ ออ ับซาโลม� 2 เพราะฉะน้ันชยัชนะในวนัน้ั นก ็กลาย
เป็นการ ไว ้ทุกข์ ของ ประชาชน ทัง้ หลาย เพราะ ใน วนั น้ัน
ประชาชนได้ย ินว ่า  กษัตรยิ ์ทรงโทมนัสเพราะพระราชบุตร
ของพระองค์ 3 ในวนั น้ันประชาชนได้แอบเข้ามาในเมือง
อยา่งกับคนหนี ศึก  แล ้วอายแอบเข้ามา 4  กษัตรยิ ์ทรงคลุม
พระพักตร์ของพระองค์ และกษั ตร ิย์กันแสงเสียงดังวา่ � 
โอ อบัซาโลมบุตรของเราเอย๋  โอ อบัซาโลมบุตรของเรา  
บุ ตรของเรา� 5 โยอาบก็ เข ้ามาในพระราชวงัทูลกษั ตร ิย ์
วา่ � วนั น้ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้ข้าราชการทัง้ สิน้ของ
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พระองค์  ผู้ ซ่ึง วนั น้ี ได้ อารกัขา พระชนม์ ของ พระองค์ ทัง้
ชวีติของราชบุตรและราชธดิา และชวีติของบรรดามเหสี
และชวีติของสนมทัง้หลายของพระองค์ ให ้เขาได้รบัความ
ละอาย 6 เพราะวา่พระองค์ทรงรกัศั ตรู ของพระองค์ และ
ทรงเกลียดชงัสหายของพระองค์ เพราะในวนัน้ี พระองค์  ได้ 
กระทําให ้ประจักษ์  แล ้ วว ่า  พระองค์  ไม่ไยดี ต่อนายทหารและ
บรรดาข้าราชการทัง้หลาย ในวนัน้ีข้าพระองค์ทราบวา่ ถ้า
ในวนัน้ีอบัซาโลมย ังม ี ช ีวิตอยู่ และข้าพระองค์ทัง้หลายก็
ตายสิน้  พระองค์  ก็ จะพอพระทัย 7  ฉะน้ัน ขอพระองค์ทรงลุก
ขึ้น  ณ  บัดน้ี ขอเสด็จออกไปตรสัใหถึ้งใจข้าราชการทัง้หลาย
เพราะข้าพระองค์ ได้ ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ 
ถ้าพระองค์ ไม่ เสด็จจะไม่ มี ชายสักคนหน่ึงอยูกั่บพระองค์ใน
คืนน้ี เรือ่งน้ีจะรา้ยแรงยิง่กวา่เหตุรา้ยอื่นๆทัง้สิน้ซ่ึ งบ ังเกิด
แก่ พระองค์  ตัง้แต่ ยงัทรงพระเยาว ์จนบัดน้ี � 8  กษัตรยิ ์ ก็ ทรง
ลุกขึ้นประทั บท ่ี ประตูเมือง เขาไปบอกประชาชนทัง้หลาย
วา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ประทั บอย ู่ ท่ี  ประตูเมือง � ประชาชนทัง้
หลายก็มาเฝ้ากษั ตร ิย์ ฝ่ายอสิราเอลน้ันต่างคนต่างก็ หนี ไป
ยงัเต็นท์ของตนหมดแล้ว

 ดาว ิดเสด็จกลับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
9 ประชาชนทัง้สิ ้นก ็หมางใจกันไปทั ่วอ ิสราเอลทุกตระกูล

 กล่าววา่ � กษัตรยิ ์เคยทรงชว่ยเราใหพ้้นจากมือศั ตรู ของเรา
และทรงชว่ยเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย  บัดน้ี  พระองค์ 
ทรงหนีอบัซาโลมออกจากแผ่นดิน 10  แต่ อบัซาโลมผู้ ท่ี เรา
เจิมตัง้ไว้เหนือเราน้ั นก ็ สิ ้นชวีติเสียแล้วในสงคราม ฉะน้ัน
บัดน้ี ทําไมเจ้าไม่ พู ดอะไรบ้างเลยในเรือ่งท่ีจะเชญิกษั ตร ิย ์
ให ้เสด็จกลับ� 11  กษัตรยิ ์ ดาว ิดทรงใช้คนไปหาศาโดกและ
อาบียาธาร ์ปุ โรหติ รบัสัง่วา่ �ขอบอกพวกผู้ ใหญ่ ของคนยู
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ดาห ์วา่ �ทําไมท่านทัง้หลายจึงเป็นคนสุดท้ายท่ีจะเชญิกษั 
ตร ิย ์กล ับพระราชวงัของพระองค์ เม่ือถ้อยคําเหล่าน้ีมาจาก
อสิราเอลทัง้หลายถึงกษั ตร ิย์ คือถึงราชวงศ์ของพระองค์
12 ท่านทัง้หลายเป็นญาติของเรา เป็นกระดูกและเน้ือหนัง
ของเรา ทําไมท่านจึงจะเป็นคนสุดท้ายท่ีจะเชญิกษั ตร ิย ์
กลับ � 13 และจงบอกอามาสาวา่ �ท่านมิ ได้ เป็นกระดูกและ
เน้ือหนังของเราหรอื ถ้าท่านมิ ได้ เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพ
แทนโยอาบสืบต่อไป ขอพระเจ้าทรงลงโทษเรา และให ้หน ัก
ยิง่กวา่น้ั นอ ีก� � 14  พระองค์  ก็ได้ ชกัจูงจิตใจของบรรดาคน
ยูดาหดั์ งก ับเป็นจิตใจของชายคนเดียว พวกเขาจึงส่งคน
ไปทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอพระองค์เสด็จกลับพรอ้มกับบรรดา
ข้าราชการทัง้หมดด้วย� 15  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จกลับและมายงั
แม่น้ําจอร ์แดน และยูดาห ์ก็ พากันมาท่ีกิลกาลเพื่อรบัเสด็จ
กษั ตร ิย์และนํากษั ตร ิย์เสด็จข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 16  ช ิเมอี
 บุ ตรชายเก- รา คนเบนยามินผู้มาจากบาฮู รมิ  ร ีบลงมา
พรอ้มกับคนยูดาห์เพื่อจะรบัเสด็จกษั ตร ิย ์ดาวดิ 17  มี คน
จากตระกูลเบนยามินพร้อมกั บท ่านหน่ึงพันคน และศิบา
มหาดเล็กในราชวงศ์ของซาอูล  พร ้อมกับบุตรชายสิบหา้คน
กับคนใช ้อ ีกยี ่สิ บคน  ก็  ร ีบมายงัแม่น้ําจอรแ์ดนต่อพระพักตร ์
กษัตรยิ ์18 เขาทัง้หลายได้ข้ามท่าข้ามไปรบัราชวงศ์ของกษั 
ตร ิย์ และคอยปฏิบั ติ  ให ้ชอบพระทัย  ช ิเมอี  บุ ตรชายเก-
 รา  ได้ กราบลงต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ ขณะท่ี  พระองค์ เสด็จ
ข้ามแม่ น้ําจอร ์แดน 19 กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอเจ้านาย
ของข้าพระองค์อยา่ทรงถือโทษความชัว่ชา้ข้าพระองค์ และ
ทรงจดจําความผิดท่ี ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ กระทําในว ันที 
่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์สละกรุงเยรูซาเล็ม ขอกษั 
ตร ิย์อยา่ทรงจดจําไวใ้นพระทัย 20 ด้วยผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 
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ได้ ทราบแล้ วว ่าได้กระทําบาป  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด ในวนั
น้ีข้าพระองค์ ได้ มาเป็นคนแรกในวงศ์วานโยเซฟท่ีลงมา
รบัเสด็จกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์� 21  อาบ ีชยับุตร
ชายนางเศรุยาห์จึงตอบวา่ � ท่ี  ช ิเมอกีระทําเชน่น้ี ไม่ ควร
จะถึงท่ีตายดอกหรอื เพราะเขาได้ด่า ผู้ ท่ี  เจ ิมตัง้ของพระ
เยโฮวาห�์ 22  แต่  ดาว ิดตร ัสว ่า � บุ ตรทัง้สองของนางเศรุ
ยาห ์เอย๋ เรามีธุระอะไรกั บท ่าน ซ่ึงในวนัน้ีท่านจะมาเป็น
ปฏิ ปักษ์ กับเรา ในวนัน้ีน่ะควรท่ีจะให้ใครมีโทษถึงตายใน
อสิราเอลหรอื ในวนัน้ีเราไม่ทราบดอกหรอืวา่ เราเป็นกษั 
ตร ิย์ครอบครองอสิราเอล� 23 และกษั ตร ิย์ตรสักับชิเมอ ีวา่ 
� เจ้ าจะไม่ ถึงตาย �  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ ประทานคําปฏิญาณแก่ 
เขา 24 เมฟีโบเชท โอรสซาอู ลก ล็งมารบัเสด็จกษั ตร ิย์ โดยมิ 
ได้  แต่ งเท้าหรอืขลิบเครา หรอืซักเส้ือผ้าของตนตัง้แต่ วนัท่ี  
กษัตรยิ ์เสด็จจากไปจนว ันที ่เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ 25  
อยู ่มาเม่ือเมฟีโบเชทมายงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะรบัเสด็จ
กษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามวา่ �เมฟีโบเชท ทําไมท่านมิ ได้ ไป
กับเรา� 26 ท่านทูลตอบวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของ
ข้าพระองค์ มหาดเล็กของข้าพระองค์หลอกลวงข้าพระองค์
เพราะ ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์บอกเขาวา่ �ข้าจะ ผูกอานลา
ตัวหน่ึงเพื่อข้าจะได้ ขี่ ไปตามเสด็จกษั ตร ิย�์ เพราะวา่ผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์เป็นงอ่ย 27 เขากลับไปทูลกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ ใส่ รา้ยผู้ รบัใช ้ของพระองค์  แต่  กษัตรยิ ์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์เหมือนทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้า
เม่ือพระองค์ทรงเหน็สมควรจะกระทําประการใด  ก็ ขอทรง
กระทําเถิด พ่ะยะ่ค่ะ 28 เพราะวา่วงศ์วานราชบิดาของข้า
พระองค์ทัง้ สิ ้นก ็สมควรถึงตายต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์  แต่  พระองค์  ก็ ทรงแต่งตัง้ผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ ไว ้ในหมู่ ผู้  ท่ี รบัประทานรว่มโต๊ะเสวยของพระองค์
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ข้าพระองค์จะมี สิทธ ิประการใดเล่าท่ีจะรอ้งทูลอกีต่อกษั ตร ิ
ย�์ 29  กษัตรยิ ์จึงตรสักั บท ่านวา่ �ท่านจะพูดเรือ่งธุ รก ิจของ
ท่านต่อไปทําไม เราตัดสินใจวา่ ท่านกับศิบาจงแบ่งท่ี ดิ  นก 
ัน� 30 เมฟีโบเชทกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �เม่ือกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ ได้ เสด็จกลับสู่พระราชสํานักโดยสันติภาพ
เชน่น้ี แล้ว  ก็  ให ้ศิบารบัไปหมดเถิด พ่ะยะ่ค่ะ� 31 ฝ่ายบารซิ
ลลัย ชาวกิเลอาด  ได้ ลงมาจากโรเกลิม และไปกับกษั ตร ิย์
ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน เพื่อส่งพระองค์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไป
32 บารซิลลัยเป็นคนชรามากแล้ว  อายุ แปดสิบปี ท่านได้นํา
เสบียงอาหารมาถวายกษั ตร ิย์ ขณะพระองค์ประทั บท ่ีมาหะ
นาอมิ เพราะท่านเป็นคนมั ่งม ี มาก 33  กษัตรยิ ์จึงตรสักับบาร
ซิลลัยวา่ �ข้ามมาอยู่กับเราเสียเถิด เราจะชุบเล้ียงท่านให ้
อยู ่กับเราท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม� 34  แต่ บารซิลลัยทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
�ข้าพระองค์จะอยู่ต่อไปได้ อ ี กก ่ี ปี  ท่ี ข้าพระองค์จะไปอยู่กับ
กษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 35  วนัน้ี ข้าพระองค์ มีอายุ แปดสิบปี 
แล้ว ข้าพระองค์จะสังเกตวา่อะไรเป็ นที ่พอใจและไม่พอใจ
ได้ หรอื  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะลิม้รสอรอ่ยของสิง่ท่ีกินและ
ด่ืมได้ หรอื ข้าพระองค์จะฟังเสียงชายหญิงรอ้งเพลงได้ หรอื 
ทําไมจะให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์เป็นภาระเพิม่แก่ กษัตรยิ ์ เจ้ 
านายของข้าพระองค์ อ ีกเล่า 36  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะตาม
เสด็จกษั ตร ิย์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปหน่อยเท่าน้ัน ไฉนกษั 
ตร ิย์จะพระราชทานรางวลัเชน่น้ี เล่า 37  ขอให ้ ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์ กล ับเพื่อไปตายท่ีในเมืองของข้าพระองค์ และถูก
ฝังข้างๆท่ีฝังศพของบิดามารดาของข้าพระองค์  ดู  เถิด ขอ
ทรงโปรดให้คิมฮามผู้ รบัใช ้ของพระองค์ตามเสด็จกษั ตร ิย ์
เจ้ านายของข้าพระองค์ ไป  พระองค์ จะโปรดเขาประการใด
ก็ แล้วแต่ ทรงเหน็ควร� 38  กษัตรยิ ์ตรสัตอบวา่ �คิมฮามจง
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ข้ามไปกับเรา เราจะกระทําคุณแก่เขาตามท่ีท่านเหน็ควร  
สิ ่งใดท่ีท่านปรารถนาให้เรากระทําแก่ ท่าน เรายนิดีกระทํา
ตาม� 39  แล ้วประชาชนทัง้สิ ้นก ็ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน เม่ือ
กษั ตร ิย์ เสด็จข้ามไปแล้วกษั ตร ิย์ทรงจุบบารซิลลัย และ
ทรงอวยพระพรแก่ ท่าน ท่านก็ กล ับไปย ังบ ้านชอ่งของตน
40  กษัตรยิ ์เสด็จไปย ังก ิลกาล และคิมฮามก็ข้ามตามเสด็จ
ไปด้วย ประชาชนยูดาห์ทัง้หมดกับประชาชนอสิราเอลครึง่
หน่ึงได้นํากษั ตร ิยข์้ามมา

การแตกรา้วกันระหวา่งคนอสิราเอลกับคนยูดาห์
41  แล ้วดู เถิด คนอสิราเอลทัง้หมดมาเฝ้ากษั ตร ิย์ กราบ

ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ไฉนคนยูดาห ์พี่ น้องของเรา จึง ได้ ลักพา
พระองค์ไปเสีย พากษั ตร ิย์และราชวงศ์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดน
ไปพรอ้มกับบรรดาคนของดาวดิด้วย� 42 ประชาชนยูดาห์
ทัง้ สิน้ จึงตอบประชาชนอสิราเอลวา่ �เพราะกษั ตร ิย์ เป็น
ญาติ สน ิทกับเรา ท่านทัง้หลายจะโกรธด้วยเรือ่ง น้ี ทําไม
เล่า เราได้ อยู ่กินสิน้เปลืองพระราชทรพัย์ของกษั ตร ิย ์หรอื 
 พระองค์  ได้  ให ้รางวลัอะไรแก่ เราหรอื� 43 คนอสิราเอลก็
ตอบคนยูดาห ์วา่ �เรามีส่วนในกษั ตร ิย ์สิ บส่ วน และในดา
วดิเราก็ มี  สิทธ ิมากกวา่ท่าน ทําไมท่านจึ งด ู ถู กเราเชน่น้ี เล่า 
เราไม่ ได้ เป็นพวกแรกท่ี พู ดเรือ่งการนํากษั ตร ิย ์กล ับดอก
หรอื�  แต่ ถ้อยคําของคนยูดาห์รุนแรงกวา่ถ้อยคําของคน
อสิราเอล

20
การกบฏของเชบา

1 เผอญิท่ีน่ั นม ีคนอนัธพาลอยู่คนหน่ึงชื่อเชบาบุตรชายบิ
ครี คนเบนยามิน เขาได้เป่าแตรขึ้นกล่าววา่ �เราไม่ มี ส่วน
ในดาวดิ เราไม่ มี มรดกในบุตรของเจสซี  โอ อสิราเอลเอย๋  
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ให ้ต่างคนต่างกลับไปเต็นท์ของตนเถิด� 2 ดังน้ันพวกคน
อสิราเอลทัง้หมดจึงถอนตัวจากดาวดิ และไปตามเชบาบุตร
ชายบิครี  แต่ พวกคนยูดาห ์ได้  ติ ดตามกษั ตร ิย์ของเขาอยา่ง
มัน่คงจากแม่น้ําจอรแ์ดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม 3  ดาว ิดเสด็จ
กลับพระราชวงัท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม  กษัตรยิ ์ ก็ รบัสัง่ให้นํานาง
สนมทัง้สิบคนท่ี พระองค์ ทรงละไว ้ให ้เฝ้าพระราชวงัน้ันไป
รวมกักอยู่ในบ้านหลังหน่ึง ทรงชุบเล้ียงไว ้แต่  มิได้ ทรงสมสู่ 
อยู ่ ด้วย นางเหล่าน้ั นก ็ต้องถู กก ักให ้มี  ช ีวติอยู่อยา่งแม่ม่าย
จนวนัตาย

โยอาบฆ่าอามาสา
4  กษัตรยิ ์ตร ัสส ่ังอามาสาวา่ �จงระดมพลยูดาห ์ให ้มา

พรอ้มกั นที ่ น่ี ภายในสามวนั ตั วท ่านจงมาด้วย� 5 อามาสา
ก็ออกไประดมคนยูดาห์  แต่ เขาก็ทํางานล่าชา้เกินกําหนดท่ี 
พระองค์ รบัสัง่ไว้ 6  ดาว ิดตรสักับอาบีชยัวา่ � บัดน้ี เชบาบุตร
บคิรจีะทําอนัตรายแก่เรายิง่กวา่อบัซาโลม จงนําข้าราชการ
ทหารของเจ้านายของท่านไปติดตาม เกรงวา่เขาจะหาเมือง
ท่ี มี ป้อมได้และหนีพ้นเรา� 7  มี คนของโยอาบตามเขาไป
และคนเคเรธี กับคนเปเลท กับทหารท่ี แข ็งกล้าทัง้หมด
และเขาทัง้หลายยกออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไล่ตาม
เชบาบุตรชายบคิรี 8 เม่ือเขาทัง้หลายมาถึงศิลาใหญ่ ท่ีอยู ่ใน
เมืองกิเบโอน อามาสาก็มาพบกับเขาทัง้หลาย ฝ่ายโยอาบ
สวมเครือ่งแต่งกายทหารมี เข ็มขัดติดดาบท่ี อยู ่ในฝักคาด
อยู ่ท่ี  บัน้เอว เม่ือท่านเดินไปดาบก็ ตกลง 9 โยอาบจึงถามอา
มาสาวา่ � พี่ ชายเอย๋  สบายดี  หรอื � และโยอาบก็เอามือขวา
จับเคราอามาสาจะจุบเขา 10  แต่ อามาสาไม่ ได้ สังเกตเหน็
ดาบซ่ึงอยู่ในมือของโยอาบ โยอาบจึงเอาดาบแทงท้องอา
มาสา  ไส้ ทะลักถึ งด ิน  ไม่ ต้องแทงครัง้ท่ี สอง เขาก็ตายเสีย
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แล้ว  แล ้วโยอาบกับอาบีชยัน้องชายก็ ไล่ ตามเชบาบุตรชาย
บิคร ีไป 11 ทหารหนุ่มคนหน่ึงของโยอาบมายนือยู ่ใกล้ อามา
สาพูดวา่ � ผู้ ใดเหน็ชอบฝ่ายโยอาบและผู้ใดอยูฝ่่ายดาวดิให ้
ผู้ น้ันติดตามโยอาบไป� 12 อามาสาก็นอนเกลือกโลหติของ
ตัวอยู ่ท่ี ในทางหลวง เม่ือชายคนน้ันเหน็ประชาชนทัง้สิน้มา
หยุ ดอย ู่ เขาก็นําศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ในทุ่งนา
และเอาเส้ือผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห ็นว ่าเม่ือใครมาก็ เข ้าไปหยุ 
ดอย ู่

การกบฏของเชบาพ่ายแพ้
13 เม่ือเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว ประชาชน

ทัง้ปวงก็ตามโยอาบเพื่อติดตามเชบาบุตรชายบิครี 14 เช
บาก็ผ่านคนอสิราเอลทุกตระกูลไปจนถึงตําบลอาเบล และ
เมืองเบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบี ไรต์ คนเหล่าน้ั นก ็มา
รวมกันและติดตามเขาไปด้วย 15 พวกเขาก็มาถึงและล้อม
เขาไว้ในตําบลอาเบลแขวงเมืองเบธมาอาคาห์ เขาทําเชงิ
เทินขึ้ นที ่รมิกําแพงเมือง ประชาชนทัง้หลายท่ี อยู ่กับโยอาบ
ก็ทะลวงกําแพงเพื่อจะให ้พัง 16  มี หญิงฉลาดคนหน่ึงรอ้ง
ออกมาจากในเมืองวา่ �ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย ขอบอก
โยอาบใหม้าท่ี น่ี ฉันอยากจะพูดด้วย� 17 โยอาบก็ เข ้ามาใกล้
หญิงน้ัน นางน้ั นก ็ พูดวา่ �ท่านคือโยอาบหรอื� เขาตอบวา่
� ใช ่ แล้ว � นางจึงเรยีนท่านวา่ �ขอท่านฟังถ้อยคําของสาว
ใช้ของท่านสักหน่อย� ท่านก็ตอบวา่ �ฉันกําลังฟังอยู ่แล้ว 
� 18 นางก็ พูดวา่ � สม ัยโบราณเขาพู ดก ั นว ่า � ให ้เขาขอ
คําปรกึษาท่ีอาเบลเถิด�  แล ้วเขาก็ตกลงกันได้ 19 ฉันเป็น
คนหน่ึงท่ีรกัสงบและสัตย์ซ่ือในอสิราเอล ท่านหาชอ่งท่ีจะ
ทําลายเมือง อนัเป็นเมืองแม่ในอสิราเอล ทําไมท่านจึงจะ
กลืนมรดกของพระเยโฮวาห ์เสีย � 20 โยอาบจึงตอบวา่ �ซ่ึง
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ฉันจะกลืนหรอืทําลายน้ัน  ขอให ้หา่งไกลจากฉัน  ขอให ้หา่ง
ไกลที เดียว 21 เรือ่งน้ี ไม่ เป็นความจรงิ  แต่  มี ชายคนหน่ึงจาก
แดนเทือกเขาเอฟราอมิชื่อเชบาบุตรบิครี  ได้ ยกมือของเขา
ขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์ คือต่อสู้ ดาวดิ จงมอบเขามาแต่ คนเดียว 
ฉันจะถอยทัพกลับจากเมืองน้ี� หญิงน้ันจึงตอบโยอาบวา่
� ดู  เถิด เราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพงมาให ้ท่าน � 22  
แล ้วหญิงน้ั นก ็ไปหาประชาชนทัง้ปวงด้วยปัญญาของนาง
เขาทัง้หลายได้ตัดศีรษะของเชบาบุตรชายบิครีโยนออก
มาให้โยอาบ โยอาบก็ เป่าแตร พวกเขาจึงถอนตัวจากนคร
น้ันกลับไปยงัเต็นท์ของตนทุกคน โยอาบก็ กล ับไปเฝ้ากษั 
ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 23 โยอาบเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพ
ทัง้หมดในอสิราเอล และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาเป็น
ผู้บังคับบัญชากองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และอาโดร ั
มด แูลคนงานโยธา เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายอาหลูิดเป็นเจ้ากรม
สารบรรณ 25 เชวาเป็นราชเลขา ศาโดกกับอาบียาธารเ์ป็น
ปุโรหติ 26 อริาคนยาอรีเ์ป็นประมุขของดาวดิด้วย

21
 การก ันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่า

คนกิเบโอน
1 ในสมัยของดาว ิดม ี การก ันดารอาหารอยู่สามปี  ปีแล้วปี

เล่า และดาวดิทรงอธษิฐานออ้นวอนต่อพระเยโฮวาห์ พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะเหตุซาอูลและวงศ์วานกระหาย
โลหติของเขา เพราะเขาฆ่าคนกิเบโอน� 2  กษัตรยิ ์จึงทรง
เรยีก คน กิเบ โอน มา ตรสั แก่ เขา (ฝ่าย คน กิเบ โอน น้ัน ไม่ 
ใช ่ประชาชนอสิราเอล  แต่ เป็นคนอาโมไรต์ ท่ี ยงั เหลืออยู่
ประชาชนอสิราเอลได้ปฏิญาณไว ้แก่ เขาทัง้หลายแล้ว  แต่ 
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ซาอู ลก ท็รงหาชอ่งท่ีจะสังหารเขาทัง้หลายเสีย เพราะความ
รอ้นใจท่ี เหน็แก่ คนอสิราเอลและคนยูดาห�์ 3  ดาว ิดตรสั
ถามคนกิเบโอนวา่ �เราจะกระทําอะไรให ้แก่ พวกท่านได้
เราจะทําอยา่งไรจึงจะลบมลทินบาปเสียได้ เพื่อพวกท่าน
จะได้อวยพรแก่มรดกของพระเยโฮวาห ์ได้ � 4 คนกิเบโอน
ทูลตอบพระองค์ วา่ �พวกข้าพระองค์จะไม่รบัเงนิหรอืทอง
จากซาอูลและวงศ์วานของท่านน้ัน ทัง้พวกข้าพระองค์ ไม่ 
จําเป็นให ้พระองค์ ประหารชีว ิตอ ิสราเอลคนหน่ึงคนใด�  
พระองค์ จึงตร ัสว ่า � แล ้วพวกท่านจะให้เรากระทําอะไรแก่
ท่านเล่า� 5 เขากราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ชายผู้ ท่ี เผาผลาญพวก
ข้าพระองค์ และวางแผนการทําลายพวกข้าพระองค์เพื่ อม 
ิ ให ้พวกข้าพระองค์ มี  ท่ีอยู ่ในเขตแดนอสิราเอล 6 ขอทรง
มอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให ้แก่ พวกข้าพระองค์ เพื่อ
พวกข้าพระองค์จะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห ์ท่ี กิเบอาห ์แห ่งซา อูลผู้ เลือกสรรของพระเยโฮวาห�์
และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �เราจะจัดเขามาให�้ 7  แต่  กษัตรยิ ์ ทรง
ไว ้ ช ีวติเมฟีโบเชท  บุ ตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซา
อูล ด้วยเหตุคําปฏิญาณระหวา่งทัง้สองท่ีกระทําในพระนาม
พระเยโฮวาห์ คือระหวา่งดาว ิดก ับโยนาธานราชโอรสของ
ซาอูล 8  แต่  กษัตรยิ ์นําเอาบุตรชายสองคนของนางรสิปาห ์
บุ ตรสาวของอยัยาหซ่ึ์ งบ ังเกิ ดก ับซาอูล ชื่ออารโมนีกับเม
ฟีโบเชท กับบุตรชายหา้คนของมีคาลราชธดิาของซาอูล
ซ่ึงพระนางมีกับอาดรเีอลบุตรชายบารซิลลัยชาวเมโหลาห์
9  พระองค์ ทรงมอบคนเหล่าน้ี ไว ้ในมือของคนกิเบโอน เขา
ทัง้หลายจึงแขวนคอทัง้เจ็ดไว้บนภูเขาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และทัง้เจ็ดคนก็พินาศไปด้วยกัน เขาถูกฆ่าตาย
ในสมัยฤดู เก่ียวข้าว ในวนัต้น คือวนัแรกของการเก่ียวข้าว
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บาร ์เลย ์ 10  แล ้วนางริสปาห ์บุ ตรสาวของอยัยาห ์ก็ เอาผ้า
กระสอบปู ไว ้บนก้อนหนิสําหรบัตนเอง  ตัง้แต่ ต้นฤดู เก ่ียว
จนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทัง้หลาย กลางวนันางก็ ไม่  ยอม
ให ้นกมาเกาะ หรอืกลางคื นก ็ ไม่  ให ้ สัตว ์ป่าทุ่งมา 11  มี คน
กราบทูลดาวดิวา่นางรสิปาห ์บุ ตรสาวของอยัยาห์นางสนม
ของซาอูลกระทําอยา่งไร 12  ดาว ิ ดก ็เสด็จไปนําอฐิัของซา
อูลและอฐิัของโยนาธานราชโอรสมาจากคนเมืองยาเบชกิ
เลอาด  ผู้  ท่ี ลักลอบเอาไปจากถนนเมืองเบธชาน  ท่ี คนฟีลิส
เตียได้แขวนพระองค์ทัง้สองไว้ ในเม่ือคนฟีลิสเตียประหาร
ซาอูลบนเขากิลโบอา 13  พระองค์ ทรงนําอฐิัของซาอูลและ
อฐิัของโยนาธานราชโอรสขึ้นมาจากท่ี น่ัน และรวบรวม
กระดูกของผู้ ท่ี  ถู กแขวนไว ้ให ้ตายน้ัน 14 และเขาก็ฝั งอ ัฐิของ
ซาอูลและของโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนยา
มินในเมืองเศลาในอุโมงค์ของคีชบิดาของพระองค์ เขาทัง้
หลายก็กระทําตามทุกอยา่งท่ี กษัตรยิ ์ทรงสัง่ไว้ ครัน้ต่อมา
พระเจ้าก็ทรงสดับฟังคําอธษิฐานเพื่อแผ่นดินน้ัน 15 คนฟีลิ
สเตียได้ทําสงครามกับคนอสิราเอลอกี  ดาว ิ ดก ็ลงไปพรอ้ม
กับบรรดาข้าราชการของพระองค์ และได้ สู้ รบกับคนฟีลิส
เตีย และดาว ิดก ็ทรงออ่นเพลีย 16 อชิบีเบโนบ  บุ ตรชาย
คนหน่ึงของคนย ักษ ์ ถือหอกทองสัมฤทธิ ์หน ักสามรอ้ยเช
เขล  มี ดาบใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวดิเสีย 17  แต่  อาบ ี
ชยับุตรชายนางเศรุยาห ์เข ้ามาชว่ยพระองค์ ไว ้และสู้รบกับ
คนฟีลิสเตียคนน้ันฆ่าเขาเสีย  แล ้วบรรดาประชาชนของดา
ว ิดก ็ปฏิญาณต่อพระองค์ วา่ �ขอพระองค์อยา่เสด็จไปทํา
ศึกพรอ้มกับพวกข้าพระองค์ทัง้หลายอกีต่อไปเลย เกรงวา่
พระองค์จะดับประทีปของอสิราเอลเสีย� 18  อยู ่มาภายหลัง
น้ี  มี การรบกับคนฟีลิสเตี ยอ ีกท่ีเมืองโกบ คราวน้ันสิบเบคัย
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คนหุชาห ์ได้ ฆ่าสัฟบุตรชายคนหน่ึงของคนย ักษ ์ 19 และมี
การรบกับคนฟีลิสเตียท่ีเมืองโกบอกี เอลฮานันบุตรชายยา
อาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้องชายโกลิอทัชาวกัท  ผู้  
มี หอกท่ี มีด ้ามโตเท่าไม้กระพั่นทอผ้า 20  มี การรบกั นอ ีกท่ี
เมืองกัท อนัเป็นเมืองท่ี มี ชายคนหน่ึงรูปรา่งใหญ่ โต  มีน ้ิว
มือข้างละหกน้ิว และน้ิวเท้าข้างละหกน้ิว รวมกันยี ่สิ บส่ี น้ิว 
เขาก็บังเกิดแก่คนย ักษ ์น้ันด้วย 21 เม่ือเขาท้าทายอสิราเอล
โยนาธานบุตรชายของชิเมอีเชษฐาของดาวดิ  ก็ สังหารเขา
เสีย 22 คนทัง้ส่ี น้ี บังเกิดแก่คนย ักษ ์ในเมืองกัท เขาทัง้หลาย
ล้มตายด้วยพระหตัถ์ของดาวดิ และด้วยมือของข้าราชการ
ของพระองค์

22
 ดาว ิดแต่งบทเพลงแหง่การชว่ยให ้รอดพ้น 

1 ในว ันที ่พระ เย โฮ วาห์ ทรง ชว่ย ดา วดิ ให้ พ้น จาก มือ
ของศั ตรู ทัง้สิน้ของพระองค์ ท่านและให้พ้นจากพระหตัถ์
ของซาอูล  ดาว ิ ดก ็ถวายถ้อยคําของเพลงบทน้ี แด่ พระเย
โฮวาห์ 2  พระองค์ ท่านตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิ 
ลา  ป้อมปราการ และผู้ชว่ยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า 3 เป็น
พระเจ้า ซ่ึงทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจใน
พระองค์  พระองค์ เป็นโล่และเป็นเขาแหง่ความรอดของ
ข้าพเจ้า เป็ นที ่กําบังเข้มแข็งและเป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพเจ้า
 องค์ พระ ผู้ ชว่ย ของ ข้า พระองค์ เจ้าข้า  พระองค์ ทรง ชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้รอดจากความทารุ ณ 4 ข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อ
พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสรญิ และข้าพเจ้า
จะได้รบัการชว่ยให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพเจ้า 5 เม่ือคล่ืน
แหง่ความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแหง่คนอธรรมท่ีท่วม
ทับ ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้า กลัว 6 ความ เศรา้ โศก แหง่ นรก
อยู่ รอบ ตัว ข้าพเจ้า บ่วง แหง่ ความ ตาย ขัด ขวาง ข้าพเจ้า
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7 ในยามทุกข์ใจข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า
รอ้ง ทูล ต่อ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง สดับ เสียง
ของข้าพเจ้าจากพระวหิารของพระองค์ และเสียงรอ้งของ
ข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์ 8  แล ้วแผ่นดินโลก
ก็สัน่สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้าสวรรค์ ก็ หวัน่
ไหว และ สัน่ สะเทือน เพราะ พระองค์ ทรง กริว้ 9 ควนั ออก
ไปตามชอ่งพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออก
มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ด เปลวไฟ น้ัน 10  
พระองค์ ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วย และเสด็จลงมา ความ
มืดทึ บอย ู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 11  พระองค์ ทรงเครูบตน
หน่ึง และทรงเหาะไป  เออ  เห ็นพระองค์เสด็จโดยปีกของ
ลม 12  พระองค์ ทรงกระทําความมืดเป็นพลับพลาอยู่รอบ
พระองค์  ท่ี รวบรวมบรรดาน้ําและเมฆทึบแหง่ฟ้า 13 ถ่าน
ลุกเป็นเพลิงจากความสุกใสข้างหน้าพระองค์ 14 พระเยโฮ
วาห์ทรงคะนองกึ กก ้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ ผู้ สูงสุ ดก 
็ เปล ่งพระสุรเสียงของพระองค์ 15 และพระองค์ทรงใช ้ลูก
ธน ูของพระองค์ ออกมา  ทําให ้เขากระจายไป  พระองค์ ทรง
ปล่อยฟ้าแลบและทําให้เขาโกลาหล 16  แล้วก็  เห ็นท้องธาร
รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้งตามการขนาบของพระเย
โฮวาห์  ตามท่ี ลมพวยพุ่งจากชอ่งพระนาสิกของพระองค์
17  พระองค์ ทรงเอื้อมมาจากท่ีสูงทรงจับข้าพเจ้า  พระองค์ 
ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ํามากหลาย 18  พระองค์ ทรง
ชว่ยข้าพเจ้าใหร้อดพ้นจากศั ตรู  ท่ี  เข ้มแข็งของข้าพเจ้า จาก
บรรดา ผู้ ท่ี  เกล ียด ชงั ข้าพเจ้า เพราะ เขา มี กําลัง มากกวา่
ข้าพเจ้า 19 เขา ขัด ขวาง ข้าพเจ้า ในว ันที ่ข้าพเจ้า ประสบ
หายนะ  แต่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ นที ่พักพิง ของ ข้าพเจ้า
20  พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า ออก มายงั ท่ี กวา้ง ใหญ่  ด้วย  
พระองค์ ทรง ชว่ย ข้าพเจ้า ให ้รอดพ้น เพราะ พระองค์ ทรง
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ยนิดี ใน ข้าพเจ้า 21 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน รางวลั แก่
ข้าพเจ้า ตาม ความ ชอบ ธรรม ของ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง
ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ สะอาด แห ่งม ือ ของ ข้าพเจ้า
22 เพราะ ข้าพเจ้า รกัษา บรรดา พระ มรรคา ของ พระ เย โฮ
วาห์ และไม่ ได้ พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งชัว่รา้ย
23 เพราะคําตัดสินทัง้ สิน้ของพระองค์ อยู ่ต่อหน้าข้าพเจ้า
และข้าพเจ้ามิ ได้ หนัจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 ต่อพระ
พักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้า ไร ้ตําหนิ และ ข้าพเจ้า รกัษา ตัว ไว ้
ให ้พ้น จาก ความ ชัว่ ชา้ ของ ข้าพเจ้า 25 เพราะ ฉะ น้ัน พระ
เย โฮ วาห์ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ ชอบ ธรรม ของ
ข้าพเจ้า ตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของ
พระองค์ 26  พระองค์ ทรงสําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ท่ี เต็ม
ไปด้วยความเมตตา  พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ไร ้ ตําหนิ 
ต่อ ผู้ ท่ี  ไร ้ ตําหนิ 27  พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์ บรสุิทธิ ์
ต่อ ผู้ ท่ี  บรสุิทธิ ์  พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ เป็นปฏิปักษ์ 
ต่อ ผู้ ท่ี  คดโกง 28  พระองค์ ทรงชว่ยประชาชนท่ี ลําบากให ้
รอดพ้น  แต่  พระองค์ ทอดพระเนตรผู้ ท่ี ยโสเพื่อ นํา เขาให้
ต่ําลง 29  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นประทีป
ของข้าพระองค์ พระ เยโฮวาห์จะทรงกระทํา ให้ความมืด
ของข้าพเจ้าสวา่ง 30 พ่ะยะ่ค่ะ ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้
โดยพระองค์ โดยพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากระโดดข้าม
กําแพงได้ 31 ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์ บรสุิทธิ ์ 
หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห ์พิสูจน์  แล้ว  พระองค์ 
ทรงเป็นดัง้ของบรรดาผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ 32 เพราะผู้ใด
เป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่าเป็นศิลา
นอกจากพระเจ้าของเรา 33 พระเจ้าทรงเป็นป้อมเข้มแข็ง
ของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าสมบู 
รณ ์34  พระองค์ ทรงกระทําให ้เท ้าของข้าพเจ้าเหมือนอยา่ง
ตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไวบ้นท่ีสูงของข้าพเจ้า
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35  พระองค์ ทรงห ัดม ือของข้าพเจ้าให ้ทําสงคราม แขนของ
ข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูเหล็กกล้าได้ 36  พระองค์ ประทานโล่ 
แห ่งความรอดของพระองค์ ให ้ข้าพระองค์ และซ่ึงพระองค์
ทรงน้อมพระทัยลงก็กระทําให้ข้าพระองค์ เป็นใหญ่  ขึ้น 37  
พระองค์ ประทานท่ีกวา้งขวางสําหรบัเท้าของข้าพระองค์  เท 
้าของข้าพระองค์จึงไม่ พลาด 38 ข้าพระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของ
ข้าพระองค์และได้ ทําลายเขาเสีย และไม่หนักลับจนกวา่
เขาถูกผลาญเสียสิน้ 39 ข้าพระองค์ผลาญเขา ข้าพระองค์
แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้ นอ ีกได้พ่ะยะ่ค่ะ เขา
ล้มลงใต้ เท ้าของข้าพระองค์ แล้ว 40 เพราะพระองค์ทรง
คาดเอวข้าพระองค์ ไว ้ด้วยกําลังเพื่อทําสงคราม  พระองค์ 
ทรง กระทํา ให้ พวก ท่ี ลุ ก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ จม ลง ใต้ ข้า
พระองค์ 41  พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู ของข้า
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ก็ ทําลายเสีย 42 เขามองหา  แต่  ไม่มี ใครชว่ยให้รอด
ได้ เขารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงตอบ
เขา 43ข้าพระองค์ ทุบตี เขาแหลกละเอยีดอยา่งผงคลี ดิน ข้า
พระองค์ เหย ียบเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจาย
เขาออกไปทัว่ 44  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดพ้น
จากการเก่ียงแยง่ประชาชนของข้าพระองค์  พระองค์ ทรง
รกัษาข้าพระองค์ ไว ้ ให ้เป็นหวัหน้าของบรรดาประชาชาติ  
ชนชาติ  ท่ี ข้าพระองค์ ไม่ เคยรู้จั กก ็จะปรนนิบั ติ ข้าพระองค์
45 ชนต่างด้าวจะมาจํานนต่อข้าพระองค์ พอเขาได้ยนิถึงข้า
พระองค์เขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์ 46 ชนต่างด้าวเสียกําลัง
ใจ และตัวสัน่ออกมาจากท่ีกําบังของเขาทัง้หลาย 47 พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่และศิลาของข้าพระองค์เป็ นที ่ 
สรรเสรญิ พระเจ้าของศิลาแหง่ความรอดของข้าพระองค์
เป็ นที ่ ยกยอ่ง 48 พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําการแก้แค้นให ้แก่ 
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ข้าพระองค์ และนําชนชาติทัง้หลายลงให ้อยู ่ ใต้ ข้าพระองค์
49  ผู้ ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากศั ตรู ของข้าพระองค์พ่ะ
ยะ่ค่ะ  พระองค์ ทรงยกข้าพระองค์ ให ้เหนือผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ข้า
พระองค์  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดพ้นจากคนทา
รุ ณ 50  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  เพราะเหตุ น้ี ข้าพระองค์
ขอขอบพระคุณพระองค์ในหมู่ ประชาชาติ  ทัง้หลาย และจะ
รอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์ 51  พระองค์ ทรง
เป็นป้อมแหง่ความรอดแก่ กษัตรยิ ์ของพระองค์ และทรง
สําแดงความเมตตาแก่ ผู้  ท่ี ทรงเจิมของพระองค์  แก่  ดาว ิด
และเชื้อสายของท่านเป็นนิตย�์

23
วาทะสุดท้ายของดาวดิ

1  ต่อไปน้ี เป็นวาทะสุดท้ายของดาวดิ  ดาว ิดบุตรชายเจส
ซี ได้  กล ่าวและชายท่ี ได้ รบัการแต่งตัง้ขึ้นให้สูงได้ กล่าว คือ
ผู้ ท่ี  ถู กเจิมตัง้ไว้ของพระเจ้าแหง่ยาโคบ นักแต่งสดุ ดี อยา่ง
ไพเราะของอสิราเอล  ได้  กล ่าวดังน้ี วา่ 2 �โดยข้าพเจ้า พระ
วญิญาณของพระเยโฮวาห ์ได้  ตรสั พระวจนะของพระองค์ 
อยู ่ ท่ี ลิน้ของข้าพเจ้า 3 พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลทรงลัน่พระ
วาจา ศิลาแห ่งอ ิสราเอลได้ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ผู้  ท่ี ปกครอง
มนษุยต้์องเป็นคนชอบธรรม คือปกครองด้วยความยาํเกรง
พระเจ้า 4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุ ณ เม่ือดวงอาทิตย ์ขึ้น 
คือ รุง่ เชา้ ท่ี ไม่มี  เมฆ ซ่ึง เม่ือ ภาย หลัง ฝน กระทํา ให้ หญ้า
งอกออกจากดิน� 5  ถึงแม้ วา่วงศ์วานของข้าพเจ้าไม่เป็น
เชน่ น้ั นก ับ พระเจ้า แล้ว  แต่  พระองค์ ยงั ทรง กระทํา พันธ
สัญญา เนือง นิตย์ กับ ข้าพเจ้า ไว้ อนั เป็น ระเบียบ ทุก อยา่ง
และมัน่คง เพราะน่ีเป็นความรอดและความปรารถนาทัง้
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สิน้ของข้าพเจ้า  ถึงแม้ วา่พระองค์ ไม่ ทรงกระทําให้เจรญิขึ้น
6  แต่ คนอนัธพาลก็เป็นเหมือนหนามท่ีต้องผลักไสไป เพราะ
วา่จะเอามือหย ิบก ็ ไม่ได้ 7  แต่  คนที ่แตะต้องมันต้องมี อาว ุธ
ท่ีทําด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และต้องเผาผลาญเสียให ้สิ 
้นเช ิงด ้วยไฟในท่ี เดียวกัน �

 ว ี รบ ุรุษของดาวดิ (1 พศด 11:10-47)
8  ต่อไปน้ี เป็นชื่อว ีรบ ุรุษท่ี ดาว ิดทรงมี อยู ่คือคนทัคโมนี ผู้  

มี ตําแหน่งสูง เป็นหวัหน้าพวกผู้ บังคับบัญชา คืออาดีโนคน
เอสนีย์ ท่านเหวีย่งหอกเข้าแทงคนแปดรอ้ยคนซ่ึงเขาได้ฆ่า
เสียในครัง้เดียว 9 ในจํานวนว ีรบ ุรุษสามคน  คนที ่รองคน
น้ันมา คือเอเลอาซาร ์บุ ตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท่านอยู่กับ
ดาวดิเม่ือเขาทัง้หลายได้ พู ดหยามคนฟีลิสเตียซ่ึงชุ มน ุมกั 
นที น่ั่นเพื่อสู้ รบ และคนอสิราเอลก็ ถอยทัพ 10 ท่านได้ ลุ กขึ้น
ฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจนมือของท่านเม่ือยล้า มือของท่านเป็น
เหน็บแข็งติดดาบ ในวนัน้ันพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให ้ได้ 
ชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง ทหารก็ กล ับตามท่านมาเพื่อปล้น
ข้าวของเท่าน้ัน 11 รองท่านมาคือชมัมาห์  บุ ตรชายอาเกชาว
ฮาราร์ คนฟีลิสเตียมาชุ มน ุมกันเป็นกองทหาร เป็ นที ่ ท่ี  มี 
พื้นดินผืนหน่ึ งม ีถัว่แดงเต็มไปหมด พวกพลก็ หนี คนฟีลิส
เตียไป 12  แต่ ท่านย ืนม ่ันอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนน้ัน และ
ป้องกั นที ่ ดิ นน้ันไว้ และฆ่าฟันคนฟีลิสเตีย และพระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงประทานชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง 13 ในพวกทหาร
เอกสามสิบคนน้ั นม ีสามคนท่ี ลงมา และได้มาหาดาวดิท่ี
ถ้ําอดุลลัมในฤดู เก่ียวข้าว  มี คนฟีลิสเตียกองหน่ึงตัง้ค่าย
อยู่ ในหุบเขาเรฟาอมิ 14 คราวน้ันดาวดิประทับในท่ีกําบัง
เข้มแข็ง และทหารประจําป้อมของฟีลิสเตี ยก ็ อยู ่ ท่ี เบธเล
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เฮม 15  ดาว ิดตร ัสด ้วยความอาลัยวา่ � โอ ใครหนอจะส่งน้ํา
จากบ่อท่ีเบธเลเฮมซ่ึงอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราด่ืมได้�
16 ทแกล้วทหารสามคนน้ั นก ็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป
ตักน้ําท่ีบ่อเบธเลเฮมซ่ึงอยู่ข้างประตู เมือง นํามาถวายแก่ 
ดาวดิ  แต่  ดาว ิดหาทรงด่ื มน ้ําน้ันไม่  พระองค์ ทรงเทออก
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 17 และตร ัสว ่า � โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ซ่ึงข้าพระองค์จะกระทําเชน่น้ี  ก็  ขอให ้หา่งไกลจาก
ข้าพระองค์  น่ี คือโลหติของผู้ ท่ี ไปมาด้วยการเส่ียงชวีติของ
เขามิ ใช ่ หรอื � เพราะฉะน้ันพระองค์หาทรงด่ืมไม่ ทแกล้ว
ทหารทัง้สามได้กระทําสิง่เหล่าน้ี 18 ฝ่ายอาบีชยัน้องชาย
ของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ เป็นหวัหน้าของทัง้สามคน
น้ัน ท่านได้ยกหอกต่อสู้ทหารสามรอ้ยคน และฆ่าตายสิน้
และได้รบัชื่อเสียงดังว ีรบ ุรุษสามคนน้ัน 19 ท่านเป็นผู้ ท่ี  มี 
ชื่อเสียงโด่ งด ังท่ีสุดในสามคนน้ั นม ิ ใช ่ หรอื ฉะน้ันได้เป็นผู้
บังคับบัญชาของเขา  แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับสามคนแรกน้ัน
20 เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของคนแข็ง
กล้าแหง่เมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ ท่านได้ฆ่า
คนดุจสิงโตของโมอบัเสียสองคน ท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตท่ีใน
บ่อในว ันที ่หมิะตกด้วย 21 ท่านได้ฆ่าคนอยีปิต์คนหน่ึงเป็น
ชายรูปรา่งงาม คนอยีปิต์น้ันถือหอกอยู่  แต่ เบไนยาห์ถือไม้ 
เท ้าลงไปหาเขาและแยง่เอาหอกมาจากมือของคนอยีปิต์
คนน้ัน และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22 เบไนยาห ์บุ 
ตรชายเยโฮยาดาได้กระทํากิจเหล่าน้ีและได้ชื่อเสียงดัง่ว ีรบ 
ุรุษสามคนน้ัน 23 ท่านมีชื่อเสียงโด่ งด ังกวา่สามสิบคนน้ัน  
แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับสามคนแรกน้ัน และดาว ิดก ็ทรงแต่ง
ท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ 24 อาสาเฮ
ลน้องชายของโยอาบเป็นคนหน่ึงในสามสิบคนน้ัน เอลฮา
นันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 25 ชมัมาหช์าวเมืองฮา
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โรด เอลีคาชาวเมืองฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อ ิราบ ุตรชาย
อกิเขชชาวเมืองเทโคอา 27  อาบ ีเยเซอรช์าวเมืองอานาโธท
เมบุนนัยคนหุชาห์ 28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรยัชาวเนโท
ฟาห์ 29 เฮเลบบุตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ อทิทัยบุตร
ชายรบีัยชาวกิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน 30 เบไนยาห์ชาวปิ
ราโธน ฮดิดัยชาวลําธารกาอชั 31  อาบ ีอลัโบนคนอารบาห์
อสัมาเวทชาวบาฮู รมิ 32 เอลียาบาชาวชาอลัโบน โยนาธาน
ซ่ึงเป็นคนหน่ึงในบรรดาบุตรชายของยาเชน 33 ชมัมาหช์าว
ฮาราร์ อาหยิมับุตรชายของชารารค์นฮาราร์ 34 เอลีเฟเลท
บุตรชายอาห ัสบ ัยบุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอลีอมับุตร
ชายอาหโิธเฟลชาวกิโลห์ 35 เฮสโรชาวคารเมล ปารยัชาวอา
ราบ 36 อกิาลบุตรชายนาธนัชาวโศบาห์  บาน ีคนกาด 37 เศ
เลกคนอมัโมน นาหะรยัชาวเบเอโรท คนถือเครือ่งอาวุธของ
โยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ 38 อิราคนอทิไรต์ กาเรบคนอทิ
ไรต์ 39  อุ  ร ีอาหค์นฮติไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

24
ความหยิง่นําดาวดิไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)

1 พระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ได้  เก ิดขึ้นต่ ออ ิสราเอลอกี
เพื่อทรงต่อสู้เขาทัง้หลายจึงทรงดลใจดาวดิตร ัสว ่า �จงไป
นับคนอสิราเอลและคนยูดาห�์ 2  กษัตรยิ ์จึงรบัสัง่โยอาบ  
แม่ ทัพซ่ึงอยู่กับพระองค์ วา่ �จงไปทั ่วอ ิสราเอลทุกตระกูล
ตัง้แต่ เมือง ดาน ถึง เบ เอ อรเ์ช บา และ ท่าน จง นับ จํานวน
ประชาชน เพื่อเราจะได้ทราบจํานวนรวมของประชาชน� 3  
แต่ โยอาบกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระองค์ทรงให ้มี ประชาชนเพิม่ขึ้ นอ ี กร ้อยเท่าของท่ี มี  
อยู ่ขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ทรงทอดพระเนตร
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เหน็  แต่ ไฉนกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์จึงพอพระทัยใน
เรือ่งน้ี� 4  แต่ โยอาบและผู้บังคับบัญชากองทั พก ็ต้องยอม
จํานนต่อพระดํารสัของกษั ตร ิย์ โยอาบกับบรรดาผู้บังคับ
บัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักตร ์กษัตรยิ ์เพื่อจะ
นับประชาชนอสิราเอล 5 เขาทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไป
และตัง้ค่ายในเมืองอาโรเออร์ ด้านขวาของเมืองท่ี ตัง้อยู ่
กลางแม่น้ํากาดไปทางยาเซอร์ 6  แล ้วเขาทัง้หลายก็ มาย ั งก 
ิเลอาดและมาถึงแผ่นดินตะทิมโหดฉิ และเขาทัง้หลายมา
ถึงเมืองดานยาอ ันอ ้อมไปยงัเมืองไซดอน 7 และมาถึงป้อม
ปราการเมืองไทระ และทั ่วท ุ กห ัวเมืองของคนฮีไวต์และ
ของคนคานาอนั และเขาออกไปยงัภาคใต้ของยูดาห ์ท่ี เมือง
เบเออรเ์ชบา 8 เม่ือเขาไปทัว่แผ่นดินน้ันแล้ว เขาจึงมายงั
กรุงเยรูซาเล็ม เม่ือสิน้เก้าเดือนกับยี ่สิ บวนั 9 และโยอาบ
ก็ถวายจํานวนประชาชนท่ีนับได้ แก่  กษัตรยิ ์ ในอสิราเอลมี
ทหารแข็งกล้าแปดแสนคนผู้ซ่ึงชกัดาบ และคนยูดาห ์มี หา้
แสนคน

 ดาว ิด ทรง เลือก พระหตัถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ (1 พศด
21:7-17)

10 เม่ือ ได้ นับ จํานวน คน เสรจ็ แล้ว พระทัย ของ ดา ว ิดก 
็ โทมนัส และดาวดิกราบทูลต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์ 
ได้ กระทําบาปใหญ่ยิง่ในสิง่ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ กระทําน้ี  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์  แต่  บัดน้ี ขอพระองค์ทรงให้อภัยความชัว่
ชา้ของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์กระทําการ
อยา่ง โง่ เขลา มาก� 11 และ เม่ือ ดา วดิ ทรง ลุก ขึ้น ใน ตอน
เชา้ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ก็  มาย ังกาดผู้ พยากรณ์  
ผู้ ทํานายของดาวดิวา่ 12 �จงไปบอกดาวดิวา่ พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่ �เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอา
ประการหน่ึงเพื่อเราจะได้กระทําให ้แก่  เจ้า � � 13 กาดจึง
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เข้าเฝ้าดาวดิและกราบทูลพระองค์ วา่ �จะให ้เก ิ ดก ันดาร
อาหารในแผ่นดินของพระองค์ สิ ้นเจ็ดปี หรอื หรอืพระองค์
จะยอมหนี ศัตรู  สิ ้นเวลาสามเดือนด้วยเขาไล่ ติดตาม หรอื
จะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ สิ ้นสามวนั  
บัดน้ี ขอพระองค์ทรงตรกึตรอง และตัดสินในพระทัยวา่ จะ
ให้คําตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์จะนํากลับไปกราบทูล
พระองค์ ผู้ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา � 14  ดาว ิดจึงตรสักับกาด
วา่ �เรามีความกระวนกระวายมาก  ขอให ้เราทัง้หลายตก
เข้าไปอยู่ ในพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุณา
คุณของพระองค์ ใหญ่  ยิง่นัก  แต่ ขออยา่ใหเ้ราตกเข้าไปในมือ
ของมนษุย ์เลย � 15 ดังน้ันพระเยโฮวาหจึ์งทรงใหโ้รคระบาด
เกิดขึ้นในอสิราเอลตัง้แต่เวลาเชา้จนสิน้เวลากําหนด และ
ประชาชนท่ีตายตัง้แต่เมืองดานถึงเบเออรเ์ชบามี เจ ็ดหม่ืน
คน 16 และเม่ือทูตสวรรค์ยื่ นม ือออกเหนือกรุงเยรูซาเล็ม
จะทําลายเมือง น้ัน พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยในเหตุ
รา้ย น้ัน ตร ัสส ่ัง ทูตสวรรค์ ผู้ กําลัง ทําลายประชาชนวา่ � 
พอแล้ว ยบัยั ้งม ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของพระเย
โฮวาห ์ก็  อยู ่ ท่ี ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส 17 เม่ือ
ดาวดิทอดพระเนตรทูตสวรรค์ ผู้ กําลังสังหารประชาชนน้ัน
พระองค์กราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ ได้ 
กระทําบาปชัว่รา้ยแล้ว  แต่ บรรดาแกะเหล่าน้ี เขาได้กระทํา
อะไร ขอพระหตัถ์ของพระองค์ อยู ่เหนือข้าพระองค์และวงศ์
วานบิดาของข้าพระองค์ เถิด �

 ดาว ิดทรงซ้ือลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
18 ในวนัน้ันกาดก็ เข ้ามาเฝ้าดาวดิ กราบทูลพระองค์ วา่ 

�ขอเสด็จขึ้นไปสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์บน
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ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส� 19  ดาว ิ ดก ็เสด็จขึ้น
ไปตามคําของกาดตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา 20 เม่ือ
อาราวนาห์มองลงมา  เห ็นกษั ตร ิย์และข้าราชการขึ้นมาหา
ตน อาราวนาห ์ก็ ออกไปถวายบังคมกษั ตร ิย์ซบหน้าลงถึ งด 
ิน 21 และอาราวนาห์กราบทูลวา่ �ไฉนกษั ตร ิย ์เจ้ านายของ
ข้าพระองค์จึงเสด็จมาหาผู้ รบัใช ้ของพระองค์�  ดาว ิดตร ัสว 
่า �มาซ้ือลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อจะสรา้งแท่นบูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ เพื่อโรครา้ยจะได้ระงบัเสียจากประชาชน�
22 อาราวนาห์จึงกราบทูลดาวดิวา่ �ขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของ
ข้าพระองค์จงรบัสิง่ท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบขึ้นถวาย  ดู  เถิด 
 ท่ีน่ี  มี ววัสําหรบัทําเครือ่งเผาบู ชา และเล่ือนนวดข้าวกับแอก
สําหรบัววัเป็นฟืน� 23 ของทัง้สิน้น้ีอาราวนาห ์ดุ จกษั ตร ิยข์อ
ถวายแด่ กษัตรยิ ์และอาราวนาห์กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จงโปรดปรานพระองค์�
24  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักับอาราวนาห ์วา่ � หามิได้  แต่ เราจะขอ
เสียเงนิซ้ือจากท่าน เราจะถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราโดยท่ีเราไม่เสียค่าอะไรเลยน้ันไม่ ได้ �  
ดาว ิดจึงทรงซ้ือลานนวดข้าวกับววัเป็นเงนิหา้สิบเชเขล 25  
ดาว ิ ดก ็ทรงสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน และ
ถวายเครือ่งเผาบูชากับเครือ่งสันติ บูชา พระเยโฮวาห์ทรง
สดับฟังคําอธษิฐานเพื่อแผ่นดินน้ัน และโรครา้ยก็ระงบัเสีย
จากอสิราเอล
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