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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ซามูเอล

หนังสือเล่มนี้ ต่อ จาก หนั งสือ 1 ซา มู เอล ทัง้ สอง เล่มนี้
สามารถร่วมเป็น เล่ม เดียวกัน ได้ และได้ รบ
ั ชื่อ จากศาสดา
พยากรณ์ ซา มู เอล หนั งสือ 1 ซา มู เอล 25:1 ได้บันทึก
ความ ตาย ของ ซา มู เอล เพราะ ฉะนั ้น เรา คาด ว่า ซา มู
เอล ไม่ได้เป็น คน เดียว ที่เขีย นทัง้ สอง เล่มนี้ หนั งสือ 1
พงศาวดาร 29:29 สอนว่า ศาสดาพยากรณ์ กาดและนาธัน
ได้เขียน ประ วัติศาสตร์ขอ งกษั ตริย์ดา วิด ซึ่ง สอง เล่มนน
ั ้ ดู
เหมือนว่าได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ดัง นั ้น เราเชื่อ ว่ากาด
กับนาธันได้เขียนต่อจากซามูเอลจนเรือ
่ งนี้ สําเร็จ หนั งสือ 1
ซามู เอล 22:5 ได้กล่าวถึง กาด ซึ่ง เป็น ผู้ ทํานายหรือ ศาสดา
พยากรณ์ และกล่าวถึง เขาอีก ครัง้ หนึ่ ง ในบทสุดท้ายของ
หนั งสือ 2 ซามู เอล และหนั งสือ 2 ซามู เอลได้พูดถึง นาธัน
หลายครัง้

เล่มนี้ อาจ จะ มี ชื่ออีกว่า “หนังสือ ขอ งกษั ตริย์ดา วิด ”
เพราะ ว่า ส่วน มาก ได้กล่าว ถึง การ ครอบ ครอง ความ บาป
และ การ ลงโทษ ของ ดา วิด แต่สําคัญ ที่สุด คือ ว่า เล่มนี้
เป็น พระ วจนะ ของ พระเจ้า ทุกๆ คํา ได้ บันทึก ไว้ตาม ที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจผู้เขียน (2 ปต 1:21)
เล่มนี้กล่าว ถึง การ ตัง้ อาณาจักร ขอ งกษั ตริย์ดา วิด ครัง้
แรก ที่ เมือง เฮ โบ รน เพื่อ ปกครอง เหนื อ ยู ดาห์ และ ครัง้ ที่
สอง ที่กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ ปก ครอง เหนื ออิส รา เอล ทัง้ หมด
ในเล่มนี้ เราเห็น ความเข้ม แข็ง และความอ่อนกําลัง ฝ่ายจิต
วิญญาณของดาวิด และเราได้ พบพระสัญญาของพระเจ้า
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ต่อ ดา วิด ว่า พระ เยซูคริสต์จะ ตัง้ อาณาจักร ตลอด ไป เป็น
นิ ตย์บนบัล ลังก์ ของดาวิด เล่มนี้กล่าวถึง สมัย ปกครองของ
ดาวิดเกือบทัง้ หมด
ดาวิดประหารชีวต
ิ คนที่ฆ่าซาอูล
1

อยูมาหลั
่
ง จากที่ ซาอู ล สิน
้ พระชนม์แล้ว เมื่อ ดาวิด กลับ
จากการฆ่า ฟัน คนอามาเลข ดาวิด พัก อยูที
่ ่ศิ กลากได้ สอง
วัน 2 พอถึง วันที่สาม ดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง มาจากค่ายของ
ซา อูล สวม เสื้อผ้า ขาด และ มีผงคลีดินอ ยู่ บน ศีรษะ เมื่อ
เขา มา ถึง ดา วิด ก็ซบ หน้า ลงถึงดิ นก ระ ทําความ เคารพ
3 ดาวิด ถาม เขา ว่า “เจ้า มา จาก ไหน” เขา ตอบ ท่าน ว่า
“ข้าพเจ้า รอด มา จาก ค่าย อิสราเอล” 4 ดาวิด ถาม เขา ว่า
“ขอบ อก ฉั น หน่ อย ว่า เหตุการณ์ เป็น ไป อย่างไร บ้าง” และ
เขา ตอบ ว่า “ประชาชน หนี จาก การ รบ ไป แล้ว มีคน ล้ม
และถึง ความตายมากมาย ซาอูล และโยนาธานราชโอรส
ก็สิน
้ พระชนม์ด้วย ” 5 ดาวิด จึง ถาม ชาย หนุ่มที่ บอ กนั ้นว่า
“เจ้า ทราบ ได้ อย่างไร ว่า ซา อูล และ โย นา ธา นรา ช โอรส
ของท่านสิน
้ พระชนม์” 6 ชายหนุ่ม ผู้ที่บอกท่านนั ้น จึง ตอบ
ว่า “บังเอิญ ข้าพเจ้า มา ที่ภูเขา กิล โบ อา ดูเถิด ซา อูล ทรง
ยืน พิง หอกของพระองค์อยู่ และดูเถิด รถรบและทหารม้า
ก็ใกล้พระองค์เข้า มา 7 เมื่อ พระองค์ ทรง เหลียว มา แล เห็น
ข้าพเจ้า พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูลตอบว่า
‘ข้า พระองค์อยูที
่ ่ นี่พ่ะ ย่ะ ค่ะ’ 8 พระองค์ตรัส ถามข้าพเจ้า ว่า
‘เจ้า คือ ใคร’ ข้าพเจ้า ทูล ตอบ พระองค์ว่า ‘ข้า พระองค์ เป็น
คน อา มา เลข’ 9 พระองค์ตรัสสงั ่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง มา ยืน ข้าง
เราและฆ่า เราเสีย เราทนทุกข์ ทรมานมากเพราะชีวต
ิ ของ
เรายังอยู’่ 10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองค์ และประหาร
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พระองค์เสีย เพราะ ข้าพเจ้า แน่ ใจ ว่า เมื่อ พระองค์ ทรง ล้ม
แล้วก็ จะไม่ ดํารงพระชนม์ได้อีก และข้าพเจ้า ก็ ถอดมงกุฎ
ซึ่งอยู่บนพระเศียร และกําไลซึ่งอยูที
่ ่พระกร และข้าพเจ้าก็
นํามาที่นี่ เพื่อมอบแด่เจ้านายของข้าพเจ้า” 11 แล้วดาวิดฉี ก
เสื้อ ของท่าน และทุก คนที่อยูกั
่ บท่า นก็ กระทํา เช่น เดียวกัน
12 และเขาทัง
้ หลายไว้ทุกข์และร้องไห้ และอดอาหารอยู่ จน
เวลาเย็น ให้ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชน
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ วงศ์ วาน อิสราเอล เพราะ เขา ทัง้
หลายต้องล้มตายด้วยดาบ 13 และดาวิดถามคนหนุ่มที่บอก
ท่านว่า “เจ้ามาจากไหน” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของ
คนต่างด้าว ผู้เป็นคนอามาเลข” 14 ดาวิดถามเขาว่า “ทําไม
เจ้า มิได้เกรง กลัว ใน การ ที่ ยื่นมื ออ อก ทําลาย ผู้ที่พระ เย โฮ
วาห์ทรงเจิมไว้” 15 แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ่ งในหมู่ชายหนุ่ม
เข้า มาบอกว่า “ไปซิ ฆ่า เขาเสีย” และเขาก็ ฆ่า ชายคนนั ้น
ตาย 16 ดาวิ ดกล่า วแก่ ชายนั ้นว่า “ให้โลหิต ของเจ้า ตกบน
ศีรษะของเจ้าเอง เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรําตัว
เจ้าเองว่า ‘ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้’ ”
ดาวิดไว้ทุกข์เพื่อซาอูลและโยนาธาน
17 ดาวิดก็ครวญครํา
่ ตามคําครํา่ ครวญต่อไปนี้

เพื่อซาอูล
และโยนาธานราชโอรส 18 (และท่านกล่าวว่า ควรจะสอน
คนยู ดาห์ให้รู จั
้ ก ใช้คัน ธนู ดูเถิด คํา ครํา่ ครวญนั ้น บันทึก ไว้
ในหนั งสือ ยาชาร์) ว่า 19 “ศักดิศ
์ รีของอิสราเอลถูก ประหาร
เสีย แล้ว บน ที่ สูง ของ ท่าน วีรบุ รุ ษ ก็ ล้ม ตาย เสีย แล้ว หนอ
20 อย่า บอกเรือ
่ งนี้ ในเมือ งกัท อย่า ประกาศเรือ
่ งนี้ ในถนน
เมืองเอชเคโลน เกรงว่าบุตรสาวคนฟีลิสเตียจะร่าเริง เกรง
ว่า บุตรสาวของผู้ที่มิได้เข้าสุหนัต จะลิงโลด 21 เทื อกเขากิล
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โบอาเอ๋ย ขออย่ามีน้ําค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของ
ถวาย เพราะว่าที่นั่นโล่ของวีรบรุ ุ ษถูกทอดทิง้ แล้ว โล่ของซา
อูลเหมือนกับว่าพระองค์มิได้เจิมไว้ด้วยนํ้ามัน 22 คันธนูของ
โยนาธานมิได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่า จากไขมัน
ของผู้ที่มีกําลัง และดาบของซาอูลก็มิได้กลับมาเปล่า 23 ซา
อูล และ โย นา ธานเป็นที่ รัก และ น่า รัก เมื่อ ทรง พระชนม์อยู่
และ เมื่อ มรณ า แล้วทงั ้ สอง ไม่ แยก จาก กัน ทัง้ สอง ก็ เร็ว
กว่า นก อินทรี ทัง้ สอง แข็ง แรง กว่า สิงโต 24 บุต รสาว ของ
อิสราเอล เอ๋ย จง ร้องไห้ เพื่อ ซา อูล ผู้ทรง ประดับ เจ้า อย่าง
โอ่อา่ ด้วย ผ้า สีแดง เข้ม และ ผู้ทรง ประดับ อาภรณ์ ทองคํา
เหนื อเครือ
่ งแต่งกายของเจ้า 25 วีรบรุ ุ ษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ
ท่ามกลางศึก สงคราม โอ โยนาธาน ท่านถูก สังหารอยู่ บน
ที่ สูง ของท่าน 26 พี่โยนาธานเอ๋ย ข้าพเจ้า เป็น ทุกข์ เพื่อ ท่าน
ท่านเป็นที่ ช่น
ื ใจของข้าพเจ้า มาก ความรัก ของท่านที่มีต่อ
ข้าพเจ้านั ้นประหลาดเหลือยิง่ กว่าความรักของสตรี 27 วีรบุ
รุ ษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ และเครือ
่ งยุทโธปกรณ์ ก็พินาศไป”

2

คนยูดาห์เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์ที่เฮโบรน
1 ครัน
้ เรือ
่ งนี้ สิ้น ไปแล้ว ดาวิด จึง ทูล ถามพระเยโฮวาห์ว่า
“สมควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปยัง หัว เมืองหนึ่ ง หัว เมืองใด
ในยู ดาห์หรือ ไม่ ” และพระเยโฮวาห์ ตรัส ตอบท่านว่า “จง
ขึ้น ไปเถิด” ดาวิด ทูล ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปที่ใด ”
พระองค์ตรัสว่า “เมืองเฮโบรน” 2 ดาวิดจึงขึ้นไปที่นั้นพร้อม
กับ ภรรยาทัง้ สองของท่านด้วยคือ อาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอล
และ อาบีกายิล ภรรยา ของ นา บาล ชาว คา ร เมล 3 และ ดา
วิดก็ นํา คน ที่อยูกั
่ บท่า นขึ้น ไป ทุก คน พา ครอบครัว ไป ด้วย
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และเขาทัง้ หลายก็อยูในหั
่
ว เมืองของเฮโบรน 4 และคนยู
ดาห์ก็พากัน มาเจิม ตัง้ ดาวิด ไว้ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ วงศ์ วาน
ยู ดาห์ เมื่อมี คนมาทูล ดาวิด ว่า “ชาวยาเบชกิ เลอาดเป็น
ผู้ที่ฝังพระศพซาอูลไว้”
ดาวิดยกย่องคนที่ฝังพระศพซาอูลไว้
5 ดาวิดก็มีรับสัง
่ ให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบชกิ เลอาดนั ้น
พูดกับ เขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน
ทัง้ หลาย ในการที่ท่านทัง้ หลายได้สําแดงความเมตตาอย่าง
นี้ ต่อ ซาอูล เจ้า นายของท่าน และได้ ฝัง พระศพพระองค์ไว้
6 บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงความกรุ ณาและความ
จริงแก่ท่าน และข้าพเจ้าจะกระทําความดี ต่อท่านทัง้ หลาย
เพราะท่านได้กระทําการนี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้มือของ
ท่านทัง้ หลายเข้ม แข็ง และขอให้ท่า นกล้า หาญเถิด เพราะ
ว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิน
้ พระชนม์เสียแล้ว และวงศ์วาน
ยูดาห์ได้เจิมตัง้ ข้าพเจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย”
ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออิสราเอล
8 ฝ่ายอับ เนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพ ของกองทัพ ซาอูล ได้
พา อิช โบ เช ทราช โอรส ของ ซา อูล ข้าม ไป ที่ เมือง มา หะ นา
อิม 9 และได้ สถาปนาท่านให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ เมือ งกิ เลอ
าด และ คน อา เชอ ร์ และ คน ยิสเร เอล และ คน เอ ฟ รา อิม
และคนเบนยามิน และคนอิสราเอลทัง้ หมด 10 เมื่ออิชโบเช
ทราชโอรสของซาอูล เริม
่ ปกครองเหนื ออิส ราเอลนั ้นมี พระ
ชนมายุสี่สิบพรรษา ทรงครอบครองอยู่ สองปี แต่วงศ์วาน
ยู ดาห์ก็ติดตามดาวิด 11 เวลาที่ดาวิดทรงเป็นกษั ตริย์เหนื อ
วงศ์วานยูดาห์ในเฮโบรนนั ้นเป็นจํานวนเจ็ดปีกับหกเดือน
การสู้รบระหว่างคนของดาวิดกับคนของอิชโบเชท
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อับ เนอ ร์บุตร ชาย เนอ ร์ และ พวก ข้าราชการ ทหาร ขอ
งอิช โบเชทราชโอรสของซาอูล ได้ ออกจากมาหะนาอิม ไป
ยัง เมือ งกิเบ โอน 13 และ โย อาบ บุตร ชาย นาง เศ รุ ยาห์ กับ
พวก ข้าราชการ ทหาร ของ ดา วิดก็ ออก ไป พบ กับ เขา ที่ สระ
เมืองกิเบโอน และเขาทัง้ หลายก็นั่งอยูที
่ ่ขอบสระ พวกหนึ่ ง
อยูที
่ ่ขอบ สระ ข้าง นี้ อีก พวก หนึ่ ง ข้าง โน้ น 14 อับ เนอ ร์ จึง
พูดกับโยอาบว่า “ขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เรา
ดูเถิด ” และโยอาบตอบว่า “ให้เขาลุก ขึ้น เล่น ซี” 15 เขาก็ลุก
ขึ้น ไป ตาม ที่ นั บ ไว้ ฝ่าย เบน ยา มิน และ ฝ่า ยอิช โบ เช ทราช
โอรส ของ ซา อูลมีสิบ สอง คน และ ข้าราชการ ทหาร ของ ดา
วิดก็มีสิบสองคน 16 ต่างก็ จับ ศีรษะคู่ต่อสู้ และปัก ดาบเข้า
ที่สีข้างของคู่ต่อสู้ ล้ม ตายด้วยกัน หมด เขาจึง เรียกที่ นั่นว่า
เฮลขัทฮัสซูริม ซึ่งอยูใ่ นกิเบโอน 17 การสู้รบในวันนั ้นดุเดือด
ยิง่ นั ก อับ เนอ ร์ และ พวก คน อิสราเอล ก็พ่าย แพ้ต่อ หน้า
ข้าราชการทหารของดาวิด 18 บุตรชายทัง้ สามของนางเศรุ
ยาห์ก็อยูที
่ ่ นั่น คือ โยอาบ อาบีชัย และอาสาเฮล ฝ่ายอาสา
เฮลนั ้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมัง่ 19 และอาสาเฮลก็ไล่ตามอับ
เนอร์ไป เมื่อ ตามไปนั ้นก็มิได้เลี้ยวทางขวามือ หรือ ทางซ้าย
มือจากการไล่ตามอับเนอร์
อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล
อับ เนอร์เหลียวมาดู จึง พูด ว่า “นั ่น อาสาเฮลหรือ” เขา
ตอบว่า “ข้า เอง” 21 อับ เนอร์จึง บอกเขาว่า “จงเลี้ยวไปทาง
ขวาหรือ ทางซ้าย และจับ เอาคนหนุ่ม คนใดคนหนึ่ ง แล้ว
ก็ริบ เอาอาวุธ ของเขาไป” แต่อาสาเฮลไม่ เลี้ยวจากไล่ ตาม
อับ เนอร์ 22 อับ เนอร์จึง บอกอาสาเฮลอีก ครัง้ หนึ่ ง ว่า “จง
หัน กลับ จากตามข้า เสีย เถิด จะให้ ข้า ฟาดเจ้า ให้ ล้ม ลงดิน
ทําไมเล่า แล้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้อย่างไร
20
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” 23 แต่เขา ก็ ปฏิเสธ ไม่ ยอม หัน กลับ เพ ราะ ฉะ นั ้นอับ เนอ
ร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ทะลุออกข้างหลัง
ของ เขา เขา ก็ ล้ม ลง ตาย อยูที
่ ่ นั ่น และ อยู่ มา ทุก คน ซึ่ง มา
เห็นที่ที่อาสาเฮลล้มตายอยูก็
่ ยืนนิ่ ง 24 แต่โยอาบกับอาบีชย
ั
ไล่ตามอับเนอร์ไป ดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขามาถึงเนิ นเขาอัม
มาห์ ซึ่งอยูต
่ รงกียาห์ตามทางที่จะไปถิน
่ ทุรกันดารเมืองกิเบ
25
โอน และคนเบนยามินก็รวมกันตามอับเนอร์ไปเป็นกลุ่ม
เดียวกัน ตัง้ อยูที
่ ่ยอดเขาแห่ง หนึ่ ง 26 แล้วอับ เนอร์รอ
้ งถาม
โยอาบว่า “จะให้ ดาบกิน เรือ
่ ยไปหรือ ท่านไม่ ทราบหรือ ว่า
ตอนปลายมือก็ขม อีกนานสัก เท่าใดท่านจึง จะสัง่ คนของ
ท่านให้ หยุด ไล่ ตามพี่ น้องของเขา” 27 และโยอาบจึง กล่าว
ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้าท่านไม่พูดขึ้นพวก
ทหารก็ จะเลิก ไล่ ตามพวกพี่ น้องของเขาพรุ ง่ นี้ เช้า ” 28 โย
อาบ จึง เป่า แตร ขึ้น คน ทัง้ ปวง ก็หยุด ไม่ไล่ตาม อิสราเอล
อีก และไม่สู้รบกันอีก 29 อับ เนอร์กับ คนของท่านก็ เดิน ทาง
ตลอด คืน นั ้น ใน ที่ราบ เขา ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน และ เดิน ไป
ตามหุบเขาบิท โรน เขาก็ มาถึง มาหะนาอิม 30 โยอาบก็กลับ
จากไล่ ตามอับ เนอร์ และเมื่อ ท่านรวบรวมพลเข้า ด้วยกัน
แล้ว ข้าราชการทหารของดาวิดก็ขาดไปสิบเก้าคนไม่นับอา
สาเฮล 31 แต่ข้าราชการทหารของดาวิดได้ฆ่าคนเบนยามิน
และคนของอับเนอร์ตายไปสามร้อยหกสิบคน 32 และเขาก็
ยกศพอาสาเฮลไปฝัง ไว้ในอุโมงค์บิดาของเขาซึ่งอยูที
่ ่เมือง
เบธเลเฮม โยอาบและคนของท่านก็ เดิน ทางตลอดคืน ไป
สว่างที่เมืองเฮโบรน

3
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อูลก็เสื่อมกําลังลงทุกที
ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ที่เมืองเฮโบรน
ดาวิด ทรง มี ราชโอรส เกิด หลาย องค์ที่เมือง เฮ โบ รน
ราชโอรสหัวปีชื่อ อัม โนน บุตรนางอาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอล
3 คนที่ สองชื่อ คิ เลอาบ บุตรนางอาบีกายิล ภรรยาของนา
บาลชาวคารเมล และคนที่ สามชื่อ อับซาโลม บุตรชายนาง
มาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัยกษั ตริย์เมืองเกชูร ์ 4 คนที่สี่ชื่อ
อาโดนี ยาห์ บุตรชายนางฮักกีท คนทีห
่ า้ ชื่อ เชฟาทิยาห์ บุตร
5
ชายนางอาบีตัล และคนที่หกชื่อ อิทเรอัม บุตรนางเอกลาห์
ภรรยาของดาวิด ราชโอรสเหล่านี้ เกิดแก่ดาวิดที่เมืองเฮโบ
รน 6 อยูมาเมื
่
่ อมีการต่อสู้ระหว่างวงศ์วานของซาอูลกับวงศ์
วานของดาวิดนั ้น อับเนอร์ได้กระทําตัวให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้นใน
วงศ์วานของซาอูล
2

อับเนอร์ละทิงอ
้ ิชโบเชทไปติดตามดาวิด
ฝ่าย ซา อูลนนม
ั ้ ี นาง สนม คน หนึ่ ง ชื่อริส ปาห์บุต รสาว
ของอัย ยาห์ และอิช โบเชทจึง ตรัส กับ อับ เนอร์ว่า “เหตุใด
ท่าน จึง เข้าหา นาง สนม ของ เสด็จ พ่อ ของ เรา” 8 ฝ่าย อับ
เนอ ร์ก็โกรธ อิช โบ เชท เพราะ ถ้อยคํา นี้ มาก จึง ทูล ว่า “ข้า
พระองค์ เป็น หัว สุนัข หรือ ซึ่ง ทุก วัน นี้ ข้า พระองค์ได้ต่อ
ต้านยู ดาห์ โดยสําแดงความเมตตาต่อ วงศ์ วานของซาอูล
เสด็จ พ่อ ของ พระองค์ และ ต่อ พี่ น้ อง และ ต่อมิต รส หาย
ของเสด็จ พ่อ ท่าน มิได้มอบพระองค์ไว้ในมือ ของดาวิด วัน
นี้ พระองค์ยัง หาความ ต่อ ข้า พระองค์ ด้วย เรือ
่ ง ผู้ หญิง คน
นี้ 9 ถ้า ข้า พระองค์ จะ มิได้กระทํา เพื่อ ดา วิด ให้ สํา เร็จดัง ที่
พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ต่อ ท่านแล้ว ก็ขอพระเจ้า ทรง
ลงโทษ อับ เนอ ร์ และ ให้หนัก ยิง่ กว่า 10 คือ ข้า พระองค์ จะ
ย้ายราชอาณาจักรจากวงศ์ วานของซาอูล และสถาปนาบัล
7
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ลังก์ ของดาวิด เหนื ออิส ราเอลและเหนื อ ยู ดาห์ ตัง้ แต่ดาน
ถึง เบ เอ อร์เช บา” 11 และ อิช โบ เช ทก็ หา ทรง สามารถ ตอบ
อับ เนอร์สัก คํา เดียวอีก ไม่ เพราะพระองค์ ทรงกลัว เกรงอับ
เนอ ร์ 12 อับ เนอ ร์ก็ส่ง ผู้ สื่อสาร แทน ตน ไป ยัง ดา วิด ทูล ว่า
“แผ่น ดิน นี้ เป็น ของ ผู้ใด ” และ ทูล อีกว่า “ขอ ทรง ทํา พันธ
สัญญากับ ข้า พระองค์ และดูเถิด มือ ของข้า พระองค์ จะอยู่
ฝ่ายพระองค์ และนํา อิสราเอลทัง้ สิน
้ มามอบแด่พระองค์ ”
13 ดาวิดตรัสว่า “ดีแล้ว เรา จะ กระทํา พันธ สัญญา กับท่าน
แต่เราขอจากท่านสัก อย่างหนึ่ ง คือ ว่า เมื่อ ท่านจะมาเห็น
หน้า เราอีก ขอท่านนํา มี คาลบุต รสาวของซาอู ลมาให้ เรา
ก่อน มิฉะนั ้น ท่านจะมิได้เห็น หน้า เรา” 14 แล้ว ดาวิดก็ ส่ง ผู้
สื่อสารไปยังอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลว่า “ขอมอบมีคาล
ภรรยาของข้าพเจ้า แก่ข้าพเจ้า ผู้ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ ไว้ด้วย
หนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ ส เตีย หนึ่ ง ร้อยชิน
้ ” 15 อิช โบ
เชทจึงทรงให้คนไปพามีคาลมาจากสามีของเธอ คือปัลทีเอ
ลบุตรชายของลาอิช 16 แต่สามีของเธอก็ เดิน พลางร้องไห้
พลาง ไป กับ เธอ จนถึง ตําบล บาฮูริม แล้วอับ เนอ ร์ จึง บอก
เขาว่า “กลับ ไปเสีย เถิด” และเขาก็กลับไป 17 อับ เนอร์ จึง
ปรึกษากับ พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลว่า “เมื่อ ก่อนนี้ ท่านทัง้
หลายใคร่ให้ดาวิด เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ท่าน 18 บัดนี้ จงให้ เป็น
จริง เถิด เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตรัส เรือ
่ ง ดา วิด ว่า ‘เรา
จะ ช่วย อิสราเอล ประชาชน ของ เรา ด้วย มือ ของ ดา วิด ผู้รับ
ใช้ของ เรา ให้พ้น จาก มือ ของ คน ฟี ลิ ส เตีย และ ให้ พ้น จา
กมือศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเขา’ ” 19 อับเนอร์ก็พูดกับ คนเบนยามิน
ด้วย และอับ เนอร์ก็ไปทูล ดาวิด ที่ เมืองเฮโบรนถึง บรรดา
สิง่ ต่างๆที่อิสราเอล และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของเบนยามิ น เห็น
20
สมควรที่ จะกระทํา อับ เนอร์จึง มาเฝ้า ดาวิด ที่ เมืองเฮโบ
รนพร้อมกับ คนอีก ยีสิ
่ บคน ดาวิด ทรงจัดการเลี้ยงอับ เนอร์
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กับคนที่อยูกั
่ บท่าน 21 และอับเนอร์ทูลดาวิดว่า “ข้าพระองค์
จะลุก ขึ้น กลับ ไป และจะรวบรวมคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ มายัง
กษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะกระทํา
พันธสัญญากับ พระองค์ และเพื่อ พระองค์ จะทรงปกครอง
ให้ กว้าง ขวาง ตาม ชอบ พระทัย ของ พระองค์” ดาวิดก็ ทรง
ส่งอับเนอร์กลับไป และเขาก็ไปโดยสันติภาพ 22 ดูเถิด ขณะ
นั ้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไป
ปล้น และนํา สิง่ ของที่ รบ
ิ ได้ มากมายนั ้น มาด้วย แต่อับ เนอ
ร์มิได้อยูกั
่ บดาวิดที่เฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์ทรงส่งท่าน
กลับไป และท่านก็ไปโดยสันติภาพ 23 เมื่อโยอาบกับกองทัพ
ทัง้ สินที
่ บท่า นมา ถึง ก็มีคน บอก โย อาบ ว่า “อับ เนอ
้ ่อยูกั
ร์บุตรเนอร์มาเฝ้า กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงให้ เขากลับ ไป
เขาก็กลับไปโดยสันติภาพ” 24 แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์
ทูล ว่า “พระองค์ทรง กระทํา อะไร เช่น นั ้น ดูเถิด อับ เนอ ร์
มาเฝ้า พระองค์ ไฉนพระองค์ จึง ปล่อยเขาไป เขาก็ หลุดมือ
ไปแล้ว 25 พระองค์ทรงทราบแล้วว่า อับ เนอร์บุตรเนอร์มา
เพื่อ ล่อลวง พระองค์ และ เพื่อ ทราบ ถึง การ เสด็จ เข้า ออก
ของพระองค์ และเพื่อ ทราบทุก สิง่ ทุก อย่างที่พระองค์ทรง
กระทํา” 26 เมื่อ โยอาบออกมาจากการเข้า เฝ้า ดาวิด จึง ส่ง
ผู้ส่ ือสารไปตามอับเนอร์ เขาทัง้ หลายก็ นําท่านกลับมาจาก
บ่อนํ้าชื่อสีราห์ แต่ดาวิดหาทรงทราบเรือ
่ งไม่
โยอาบฆ่าอับเนอร์
และ เมื่ออับ เนอ ร์กลับ มา ถึง เฮ โบ รน แล้ว โย อาบ
ก็พาท่าน หลบ เข้าไป ที่ กลาง ประตู เมือง เพื่อ จะ พูดกับท่าน
เป็นการ ลับ และ โย อาบ แทง ท้อง ของ ท่าน เสีย ที่นั ่น ท่าน
ก็สิน
ิ โยอาบแก้ แค้น โลหิต ของอาสาเฮลน้ องชายของ
้ ชีวต
28
ตน ภายหลัง เมื่อ ดาวิด ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ พระองค์ตรัสว่า
27
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“ตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไป
เป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยเรือ
่ งโลหิตของอับ
เนอร์บุตรเนอร์ 29 ขอให้โทษนั ้น ตกเหนื อ ศีรษะของโยอาบ
และเหนื อ วงศ์ วานบิดาของเขาทัง้ สิน
้ ขออย่า ให้คนที่มีสิ่ง
ไหลออก คนทีเ่ ป็นโรคเรือ
้ น คนทีถ
่ ือไม้เท้า คนที่ถูกประหาร
ด้วย ดาบ หรือ คน ขาด ขนมปัง ขาด จาก วงศ์ วาน ของ โย
อาบ” 30 นี่ แหละ โย อาบ กับ อาบี ชัย น้ อง ชาย ของ เขา ได้ ฆ่า
อับ เนอ ร์ เพราะ อับ เนอ ร์ได้ฆ่า อาสา เฮ ลน้ อง ชาย ของ เขา
เมื่อ รบกันที่กิเบ โอน 31 แล้ว ดา วิดก็ ตรัส กับ โย อาบ และ
ประชาชนทุกคนที่อยูกั
่ บพระองค์ว่า “จงฉี กเสื้อผ้าของท่าน
ทัง้ หลาย และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และจงไว้ทุกข์ให้อับ
เนอร์” และกษั ตริย์ดาวิดเสด็จตามแคร่หามศพอับเนอร์ไป
32 เขา ก็ ฝัง ศพ อับ เนอ ร์ไว้ที่เฮ โบ รน และ กษั ตริย์ก็ส่ง พระ
สุรเสียงกันแสง ณ ที่ฝัง ศพของอับ เนอร์ และประชาชนทัง้
ปวงก็ร้องไห้ 33 และกษั ตริย์ทรงครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งอับ เนอ
ร์ว่า “ควรหรือ ที่ อบ
ั เนอร์จะตายอย่างคนโง่ตาย 34 มือ ของ
ท่านก็มิได้ถูกมัด เท้าของท่านก็มิได้ติดตรวน ท่านได้ ล้มลง
เหมือน อย่าง คน ล้ม ลง ต่อ หน้า คน ชัว่ ร้าย” และ ประชาชน
ทัง้ ปวง ก็ร้องไห้ถึงอับ เนอ ร์อีก 35 แล้ว ประชาชน ทัง้ ปวง ก็
มา ทูล ชวน เชิญ ให้ดาวิด เสวยพ ระ กระยาหาร เมื่อ เวลา ยัง
วัน อยู่ แต่ดาวิด ทรง ปฏิญาณ ว่า “ถ้า เรา ลิม
้ รส ขนมปัง
หรือ สิง่ ใดๆก่อนดวงอาทิตย์ตก ขอพระเจ้า ทรงทําโทษเรา
และ ให้หนัก ยิง่ กว่า” 36 ประชาชน ทัง้ ปวง สังเกต เห็น เช่น
นั ้นก็พอใจ ดัง ที่ประชาชนทัง้ ปวงพอใจทุก สิง่ ที่กษั ตริยทรง
์
37
กระทํา ประชาชนทัง้ สิน
้ และชนอิสราเอลทัง้ ปวงจึงเข้าใจ
ใน วัน นั ้นว่า ไม่ เป็น พระ ประสงค์ ขอ งกษั ตริย์ที่จะ ให้ ฆ่า อับ
เนอ ร์บุตร ชาย เนอ ร์เสีย 38 กษั ตริยตรั
์ ส กับ ข้าราชการ ของ
พระองค์ว่า “ท่าน ไม่ ทราบ หรือ ว่า วัน นี้ เจ้า นาย และ คน
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สําคัญ ยิง่ คนหนึ่ ง สิน
ิ ในอิสราเอล 39 แม้เราได้ รับ การ
้ ชีวต
เจิม เป็นกษั ตริย์แล้ว เราก็ ออ
่ นกําลัง ในวัน นี้ ชายเหล่า นี้ ซ่ึง
เป็น บุตรของนางเศรุ ยาห์หนัก แก่ เราเกิน ไป ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด”

4
1

อิชโบเชทถูกฆ่า

เมื่ออิช โบเชทราชโอรสของซาอูล ทรงได้ ยนว
ิ ่า อับ เนอ
ิ เสีย ที่ เฮ โบ รน แล้ว พระหัตถ์ ของ พระองค์ก็อ่อน
ร์สิ้น ชีวต
ลง และอิสราเอลทัง้ ปวงก็เป็น ทุกข์ 2 ฝ่ายราชโอรสของซา
อูลยังมีชายอีกสองคนเป็นหัวหน้าของกองปล้น คนหนึ่ งชื่อ
บาอานาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเรคาบ ทัง้ สองเป็นบุตรชายของริม
โมน คนเบนยามิน ชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่า เบเอโรทก็
นั บ เข้า เป็น ของเบนยามิน ด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยัง เมือ
งกิทธาอิม และอาศัย อยูที
่ ่นั ่น จนทุก วัน นี้ ) 4 โยนาธานราช
โอรสของซาอูล มีบุตรชายคนหนึ่ ง เป็น ง่อย เมื่อมี ข่าวเรือ
่ ง
ซาอูลกับ โยนาธานมาจากยิสเรเอลนั ้น เด็ก คนนี้ มีอายุห้า
ขวบ พีเลี
่ ้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนี ไป อยูมาเมื
่
่ อเธอรีบหนี ไปนั ้นเด็ก
นั ้นกห
็ ล่นลงและเป็นง่อย ท่านชื่อเมฟีโบเชท 5 ฝ่ายบุตรชาย
ทัง้ สองของริมโมน ชาวเบเอโรท ที่ชื่อเรคาบและบาอานาห์
นั ้น ได้ออกเดิน ทาง พอแดดออกจัดก็ มาถึง ตําหนั ก ของอิช
โบเชท ขณะเมื่อ พระองค์ กําลัง บรรทมพัก เที่ยง 6 และเขา
เข้าไปกลางตําหนั ก ทําเหมือนจะขนข้าวสาลี และเขาก็ แทง
พระอุทรพระองค์ เรคาบและบาอานาห์พี่ชายก็หนี ไป 7 และ
เมื่อเขาทัง้ สองเข้าไปในตําหนั กนั ้น พระองค์บรรทมหลับอยู่
บนพระแท่น บรรทมในห้องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค์และ
ประหารพระองค์ และตัดพระเศียรของพระองค์เสีย นําพระ
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เศียรนั ้นเดินทางไปทางที่ราบทัง้ กลางคืน 8 และเขานําพระ
เศียร ขอ งอิช โบ เชท ไป ถวาย ดา วิด ที่ เมือง เฮ โบ รน เขา ทัง้
สองกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ศีรษะของอิชโบเชทบุตรของ
ซา อูลศัตรู ของ พระองค์ ผู้แสวงหา ชีวต
ิ ของ พระองค์ พระ
เยโฮวาห์ ทรงแก้ แค้น แทนกษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์
ใน วัน นี้ เหนื อ ซา อูล และ เชื้อ สาย ของ ซา อูล” 9 แต่ดาวิด
ตรัส ตอบเรคาบและบาอานาห์พี่ ชาย บุตรชายของริม โมน
ชาว เบ เอ โรท ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
คือ พระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิต ของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก
10 เมื่อ ผู้หน่ง
ึ ผู้ ใดบอกเราว่า ‘ดูเถิด ซาอู ล สิน
้ พระชนม์แล้ว
’ และคิด ว่า ตนนํา ข่าวดีมา เราก็ จับ คนนั ้น ฆ่า เสีย ที่ ศิกลาก
ซึ่ง คนนั ้น คิด ว่า เราจะให้รางวัล แก่ เขาสําหรับ ข่าวนั ้น 11 ยิง่
กว่า นั ้น เท่าใดเมื่อ คนชัว่ ได้ ฆ่า คนชอบธรรมที่ ในบ้านและ
บนที่นอนของคนชอบธรรมนั ้น ฉะนั ้น บัดนี้ เราจะไม่ เรียก
ร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า ทัง้ สองหรือ และทําลาย
เจ้า เสีย จากพิภพ ” 12 และดาวิดก็ ทรงบัญชาคนหนุ่ม ของ
พระองค์ และพวกเขาก็ พาเขาทัง้ สองไปฆ่า เสีย ตัดมือ ตัด
เท้า ออก แขวนศพนั ้น ไว้เหนื อ สระในเมืองเฮโบรน แต่เขา
นํา พระเศียรของอิช โบเชทไปฝัง ไว้ในที่ ฝัง ศพของอับ เนอร์
ในเมืองเฮโบรน

5

ดาวิด ได้ รบ
ั การเจิม ตัง้ ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออิส ราเอล (1
พศด 11:1-3)
1 และบรรดาตระกูล คนอิสราเอลก็ มาหาดาวิด ที่ เมืองเฮ
โบ รน ทูล ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็นก ระ ดูก และ
เนื้ อ ของพระองค์ 2 ในอดีต เมื่อ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ ปกครอง
เหนื อ เหล่า ข้า พระองค์ พระองค์ทรงเป็น ผู้นํา อิสราเอลออก
ไปและเข้า มา และพระเยโฮวาห์ตรัส แก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะ
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เลี้ยงดู อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนื อ
คนอิสราเอล’ ” 3 ดังนั ้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้า
กษั ตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษั ตริย์ดาวิด ทรงกระทํา พันธ
สัญญา กับ เขา ทัง้ หลาย ที่ เมือง เฮ โบ รน ต่อ พระ พักตร์ พระ
เย โฮ วาห์ และ เขา ทัง้ หลาย ก็เจิม ตัง้ ดา วิด ให้ เป็นก ษั ตริย์
เหนื ออิส รา เอล 4 ดาวิดมี พระ ชนมายุ สามสิบ พรรษา เมื่อ
เริม
่ ่สิบปี 5 ทรง
่ การปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยูสี
ปกครอง เหนื อ ยู ดาห์ที่เฮ โบ รน เจ็ด ปี หก เดือน และ ที่กรุ ง
เยรู ซาเล็มทรงปกครองเหนื อบรรดาอิสราเอลและยูดาห์อีก
สามสิบสามปี
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถูก ยึด ได้ กลาย เป็น เมือง หลวง ของ
ประเทศ (1 พศด 11:4-9)
6 กษั ตริยและคนของพระองค์
์
ได้ยกทัพ ไปยัง เยรู ซาเล็ม
รบกับ คนเยบุส ชาวแผ่น ดิน นั ้น ผู้ที่กล่า วกับ ดาวิด ว่า “แก
ยกเข้า มาที่นี่ ไม่ ได้ดอก คนตาบอดและคนง่อยก็ จะป้องกัน
ไว้ได้ ” ด้วยคิด ว่า “ดาวิด คงเข้า มาที่นี่ ไม่ ได้ ” 7 แต่อย่างไร
ก็ตาม ดาวิด ทรงยึด ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ชื่อ ศิ โยนได้ คือ เมือง
ของดาวิด 8 ในวันนั ้นดาวิดตรัสว่า “ผู้ใดจะขึ้นไปตามทางนํ้า
ไหลและโจมตี คนเยบุส คนง่อยและคนตาบอด ผู้ซึ่ง จิตใจ
ของดาวิดเกลียดชัง ผู้นั ้นจะเป็นผู้บัญชาการทหาร” เพราะ
ฉะนั ้น เขา จึง ว่า กันว่า “อย่า ให้ คน ตาบอด และ คน ง่อย เข้า
มาในพระนิ เวศ” 9 ดาวิดก็ทรงประทับอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็ง
และเรียกที่นั้นว่า เมืองของดาวิด และดาวิดทรงสร้างเมือง
รอบตัง้ แต่มิลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวิด ทรงเจริญ ยิง่ ๆ
ขึ้น ไปเพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธาทรงสถิตกับ
พระองค์ 11 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารมาหาดา
วิด และได้ ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ พวกช่างไม้ และพวกช่างก่อ มาส
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ร้างพระราชวัง ของดาวิด 12 และดาวิด ทรงทราบว่า พระเย
โฮวาห์ ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออิส ราเอล
และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วย
เห็นแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์
ราชโอรส และ ราช ธิดา ของ ดา วิด ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม (2
ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
13 ภาย หลัง ที่พระองค์เสด็จ จาก เฮ โบ รน ดาวิด ทรง ได้
นาง สนม และ มเหสี จาก เยรู ซาเล็ม เพิม
่ ขึ้นอีก และ บังเกิด
14
ราชโอรส และ ราช ธิดา แก่ดาวิด อีก ต่อ ไป นี้ เป็น ชื่อ ของ
ผู้ที่บัง เกิดกับ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัม มุอา โชบับ นา
ธัน ซาโลมอน 15 อิบ ฮาร์ เอลีชูอา เนเฟก ยาเฟีย 16 เอลี ชา
มา เอลียาดา และเอลีเฟเลท
ดาวิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)

17 เมื่อคนฟี ลิสเตียได้ยน
ิ ข่าวว่าดาวิดได้ รบ
ั การเจิมเป็นก

ษั ตริย์ เหนื ออิส ราเอล คนฟี ลิ ส เตีย ทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไปแสวงหา
ดาวิด แต่ดาวิดทรงได้ยน
ิ ข่าวนั ้นจึงลงไปยังที่กําบังเข้มแข็ง
18 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตีย ยกขึ้น มาและขยายแนวออกที่ หุบ เขา
เรฟาอิม 19 และดาวิด ทรงทูล ถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่
ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับคนฟีลิสเตียหรือ พระองค์จะ
ทรงมอบเขาไว้ในมือข้าพระองค์หรือไม่ ” และพระเยโฮวาห์
ทรงตอบดาวิด ว่า “จงขึ้น ไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิ ส
เตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่ ” 20 ดาวิดเสด็จมายังบาอัลเปรา
ซิม และดาวิด ทรงชนะคนฟี ลิ สเตีย ที่นั ่น พระองค์ตรัสว่า
“พระเยโฮวาห์ ทรงทะลวงข้าศึก ของข้าพเจ้า ดัง กระแสนํ้า
ที่พุ่งใส่” เพราะฉะนั ้นจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า บาอัลเปราซิม
21 และคนฟีลิสเตียได้ทิง
้ รู ปเคารพที่นั ่น ดาวิดกับข้าราชการ
22
ของพระองค์ก็เผาเสีย คนฟีลิสเตียยกขึ้นมาอีกและขยาย
แนวอยูใ่ นหุบเขาเรฟาอิม 23 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเยโฮ
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วาห์ พระองค์ตรัสว่า “เจ้าอย่าขึ้น จงอ้อมไปข้างหลังของเขา
และโจมตีเขาตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน 24 และเมื่อเจ้าได้ยน
ิ
เสียงกระบวนทัพ เดินอยูที
่ ่ยอดหมู่ ต้นหม่อนเจ้า จงรีบรุ ก ไป
เพราะพระเยโฮวาห์ เสด็จ ไปข้างหน้า เพื่อ จะโจมตี กองทัพ
ของคนฟี ลิ ส เตีย” 25 และดาวิด ทรงกระทํา ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงบัญชาไว้ และได้โจมตีคนฟี ลิ ส เตีย จากเกบาถึง เก
เซอร์

6
1

ดาวิดต้องการนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม

ดาวิด ทรง รวบรวม บรรดา คน อิสราเอล ที่ คัด เลือก
แล้วอีกครัง้ หนึ่ งได้ สามหมื่นคน 2 และดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไป
กับประชาชนทัง้ สินที
่ บพระองค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื่อ
้ ่อยูกั
ทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั ่น ซึ่งเรียกตามพระนาม
คือ พระนามของพระเยโฮวาห์ จอมโยธาผู้ ประทับ ระหว่าง
พวกเครู บ 3 และเขาทัง้ หลายก็ เอาเกวียนใหม่ บรรทุกหีบ
ของพระเจ้า และนํา ออกมาจากเรือนของอาบีน าดับ ซึ่ง อยู่
เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโย บุตรชายทัง้ หลายของ
อา บีน าดับก็ ขับ เก วี ยน ใหม่ เล่มนัน
้ 4 และ นํา ออก มา จาก
เรือน ของ อา บีน า ดับ ซึ่ง อยู่ เมือ งกิเบ อาห์ เกวียน บรรจุหีบ
ของพระเจ้า ไป และอาหิ โยเดิน นํา หน้า หีบ 5 ดาวิดกับ วงศ์
วานอิสราเอลทัง้ สินก
้ ็ รา่ เริงกัน อยู่ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮ
วาห์ด้วยใช้เครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ดซึ่งทําด้วยไม้สนสามใบ คือ
พิณเขาคู่และพิณใหญ่ รํามะนา กรับ และฉาบ 6 และเมื่อมา
ถึง ลานนวดข้าวของนาโคน อุสซาห์ก็เหยีย ดมื อออกจับ หีบ
ของพระเจ้าไว้เพราะวัวสะดุด 7 และพระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ก็เกิดขึ้นกับ อุส ซาห์ และพระเจ้า ทรงประหารเขาเสีย ที่
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นั ่น เพราะความผิด พลาดนั ้น และเขาก็สิ้น ชีวต
ิ อยู่ ข้างหีบ
ของพระเจ้า 8 และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเย
โฮวาห์ ทรงทลายออกมาเหนื ออุส ซาห์ จึง เรียกที่ ตรงนั ้นว่า
เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 9 ในวันนั ้นดาวิดกท
็ รงกลัวพระ
เยโฮวาห์ และพระองค์ ตรัสว่า “หีบของพระเยโฮวาห์จะมา
ถึง ข้า ได้อย่างไร ” 10 ดัง นั ้น ดาวิด จึง ไม่ ยอมที่ จะนํา หีบ ของ
พระเยโฮวาห์เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยูกั
่ บตน แต่ดาวิด
ได้ ทรงนํา ไปที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท 11 หีบของพระ
เยโฮวาห์ก็ค้างอยูที
่ ่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทสามเดือน
และพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ โอเบดเอโดมและ
ครัวเรือนของเขาทัง้ สิน
้
ดาวิด นํา หีบ แห่ง พระเจ้า มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม (1 พศด
15:25-29; 16:1)
12 มีคนไปกราบทูล กษั ตริย์ดาวิด ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรง
อํานวย พระพร แก่ ครัว เรือน ของ โอ เบด เอ โดม และ ทุก สิง่
ที่ เป็น ของ เขา เนื่ อง ด้วย หีบ ของ พระเจ้า” ดัง นั ้น ดา วิด จึง
เสด็จไปนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดม
ถึง เมือง ดา วิด ด้วย ความ ชื่นชม ยินดี 13 และ เมื่อ ผู้ที่หาม
หีบ ของ พระ เย โฮ วาห์ เดิน ไป ได้ หก ก้าว ดาวิดก็ ทรง ถวาย
วัวกับลูกวัวอ้วน 14 และดาวิดก็ ทรงรํา ถวายต่อ พระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สุด กําลัง ของ พระองค์ และ ดา วิดมี เอ
โฟด ผ้า ป่าน คาด อยูที
่ ่พระองค์ 15 ดัง นั ้น แหละ ดา วิด และ
วงศ์ วาน อิสราเอล ทัง้ สิน
้ ด้วย ได้ นํา หีบ ของ พระ เย โฮ วาห์
ขึ้น มาด้วยเสียงโห่ รอ
้ งและด้วยเสียงเป่า แตร 16 และขณะ
เมื่อ หีบ ของพระเยโฮวาห์เข้า มาถึง เมืองดาวิด มีคาลราช
ธิดา ของ ซา อูลก็ มอง ออก ที่ ช่อง หน้าต่าง เห็ นกษั ตริย์ดาวิ
ดกระโดดโลดเต้นรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และ
นางก็มีใจหมิน
่ ประมาท 17 เขาทัง้ หลายนํา หีบ ของพระเยโฮ
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วาห์เข้า มา ตัง้ ไว้ ใน ที่ กําหนด ภายใน พลับพลา ซึ่ง ดา วิด ได้
ทรงสร้างขึ้น ไว้ และดาวิดก็ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
เครือ
่ งสัน ติบูชาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 และเมื่อ ดา
วิดทรงกระทําการถวายเครือ
่ งเผาบูชาและสันติ บูชาสําเร็จ
แล้ว พระองค์ก็ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา 19 และทรงแจกขนมปัง คนละแผ่น
เนื้ อ คนละก้อน และขนมองุน
่ แห้ง คนละแผ่น แก่ ประชาชน
ทัง้ ปวง คือประชาชนอิสราเอลทัง้ หมดทัง้ ผู้หญิงผู้ชาย แล้ว
ประชาชนทัง้ หลายต่างก็กลับ ไปยังบ้า นของตน 20 และดา
วิดก็ ทรง กลับ ไป อวยพร แก่ราชวงศ์ของ พระองค์ แต่มีคา
ล ราช ธิดา ของ ซา อูล ได้ ออก มา พบ ดา วิด และ ทูล ว่า “วัน
นี้ กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลได้รบ
ั เกียรติยศอย่างยิง่ ใหญ่ทีเดียว
นะ เพคะ ที่ทรง ถอด ฉลอง พระองค์วัน นี้ ท่ามกลาง สายตา
ของ พวก สาว ใช้ ของ ข้าราชการ เหมือน กับ คน ถ่อย แก้ ผ้า
อย่าง ไม่มีความ ละอาย ” 21 และ ดา วิด ตรัส ตอบ มี คา ล ว่า
“เป็น งาน ที่ ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ผู้ทรง เลือก
เรา ไว้ แทน เสด็จ พ่อ ของ เจ้า และ แทน ราชวงศ์ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ท่าน ทรง แต่ง ตัง้ ให้ เรา เป็น เจ้า เหนื ออิส รา เอ ล
ประชาชน ของ พระ เย โฮ วาห์ และ เรา จึง จะ ร่าเริง ต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 22 เราจะถ่อมตัวของเราลงยิง่ กว่านี้ อีก
ให้ ปรากฏแก่ ตาของเราเองว่า เป็น คนตํ่า แต่โดยพวกสาว
ใช้ที่เจ้าพูดถึงนั ้น เราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติ” 23 เพราะ
ฉะนั ้นมีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิน
้ ชีพ

7

ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
อยูมา
่ เมื่อ กษั ตริย์ ประทับ ใน พระราชวัง ของ พระองค์
และพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้พระองค์พัก จากการรบศึก
รอบด้าน 2 กษั ตริยตรั
์ ส กับ นาธัน ผู้พยากรณ์ ว่า “ดูซิ เราอยู่
1
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ในบ้านทําด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบของพระเจ้าอยูใ่ นผ้าม่าน”
3 และนาธัน ทูล กษั ตริย์ว่า “ขอเชิญ ทรงกระทํา ทัง
้ สิน
้ ตามพ
ระประสงค์ ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ
พระองค์”
ราชอาณาจักรของดาวิดจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
4

แต่อยูมาในคื
่
นวัน นั ้น เอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์
5
มาถึง นาธันว่า “จงไปบอกดาวิด ผู้รับ ใช้ของเราว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้าจะสร้างนิ เวศให้ เราอยูหรื
่ อ 6 เรา
ไม่ เคยอยู่ ในนิ เวศนั บ แต่วัน ที่เราพาคนอิสราเอลออกจาก
อียป
ิ ต์ จนกระทัง่ วัน นี้ แต่เราก็ ดําเนิ น ท่ามกลางเต็นท์ และ
พลับพลา 7 ใน ที่ ต่างๆ ที่ เรา ได้ ดํา เนิ นกับ ชนชาติ อิสราเอล
ทัง้ หมด เราได้เคยพูดสักคํากับตระกูลของอิสราเอลตระกูล
ใด ผู้ที่เรา บัญชา ให้ เขา เลี้ยง ดู อิสราเอล ประชาชน ของ เรา
หรือ ว่า “ทําไมเจ้า มิได้สร้างนิ เวศด้วยไม้ สนสี ดาร์ให้แก่เรา
” ’ 8 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของเรา
ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า เรา เอา เจ้า มา
จากทุ่ง หญ้า จากการตามฝูง แพะแกะ เพื่อ ให้เจ้าเป็น เจ้า
เหนื ออิส รา เอ ล ประชาชน ของ เรา 9 เรา ได้อยูกั
่ บ เจ้า ไม่ ว่า
เจ้า ไปที่ไหน และได้ ขจัด บรรดาศัตรู ของเจ้า ให้ พ้น หน้า เจ้า
และ เรา กระทํา ให้เจ้า มีช่อ
ื เสียง ใหญ่โต อย่าง กับ ชื่อ เสียง
10
ของผู้ใหญ่ในโลก และเราจะกําหนดที่หน่งึ ให้ อส
ิ ราเอล
ประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้ หลาย
จะได้อยูในที
่
่ ของเขาเอง และไม่ ต้องถูก กวนใจอีก และคน
ชัว่ จะไม่ ข่มเหงเขาอีกดัง แต่ ก่อนมา 11 ตัง้ แต่สมัย เมื่อ เรา
ตัง้ ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และเราให้เจ้า
พ้นจากการรบศึกรอบด้าน ยิง่ กว่านั ้นอีกพระเยโฮวาห์ตรัส
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แก่เจ้าว่าพระเยโฮวาห์จะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์ 12 เมื่อวันของ
เจ้า ครบแล้ว และเจ้า นอนพัก อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า เรา
จะให้ เชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า เกิด ขึ้น ผู้ ซ่ึง เกิด มา
จากบัน
้ เอวของเจ้า เอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของ
เขา 13 เขาจะเป็น ผู้ สร้างนิ เวศเพื่อ นามของเรา และเราจะ
สถาปนาบัล ลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยูเป็
่ น นิ ตย์
14 เราจะเป็ นบิดาของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา ถ้าเขา
กระทํา ความชัว่ ช้า เราจะตี สอนเขาด้วยไม้ เรียวของมนุษย์
ด้วย การ เฆี่ยน แห่งบุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ 15 แต่ความ
เมตตาของเราจะไม่ พรากไปจากเขาเสีย ดัง ที่เราพรากไป
จากซาอูล ซึ่ง เราได้ ถอดเสีย ให้ พ้น หน้า เจ้า 16 ราชวงศ์ของ
เจ้า และ อาณาจักร ของ เจ้า จะ ดํารง อยู่ ต่อ หน้า เจ้า อย่าง
มัน
่ คงเป็น นิ ตย์ และบัล ลังก์ ของเจ้า จะถูก สถาปนาไว้เป็น
นิ ตย์ ’ ” 17 นาธันก็ กราบทูล ดาวิด ตามถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้
และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน (1 พศด 17:16-27)
18 แล้ วกษั ตริย์ดาวิด จึง เสด็จ เข้าไปนั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์
และ กราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า
พระองค์ เป็น ผู้ ใด เล่า และ วงศ์ วาน ของ ข้า พระองค์ เป็น
ผู้ ใด พระองค์ จึง ทรง นํา ข้า พระองค์ มา ไกล ถึง แค่นี้ 19 โอ
ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แต่นี่ ก็เป็น สิง่ เล็ก น้ อย
ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ และ พระองค์ ทรง ลัน
่ พระ
วาจา ถึง ราชวงศ์ ของ ผู้รับ ใช้พระองค์ใน อนาคต อัน ไกล ที่
จะ มา ถึง นั ้น โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า และ นี่
เป็น ธรรมดา ของ มนุษย์หรือ 20 ดาวิด จะ กราบทูล ประการ
ใด อีก ต่อ พระองค์ได้เล่า ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
พระองค์ทรง รู จ
้ ัก ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ 21 ที่พระองค์ทรง
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กระทํา สิง่ ใหญ่ โตนี้ ทัง้ สิน
ั ใช้ของพระองค์ ทราบ
้ เพื่อ ให้ผู้รบ
ก็ เพราะเหตุ พระวจนะของพระองค์ และตามชอบพระทัย
ของ พระองค์ 22 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ฉะนั ้น
พระองค์ ทรงยิง่ ใหญ่ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ ไม่มีพระเจ้า
นอก เหนื อ พระองค์ ตาม สิง่ สารพัด ที่หูของ ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ได้ยน
ิ มา 23 ประชาชน ใน โลก นี้ จะ เหมือน อิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ ซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่ มาให้เป็น
ประชาชน ของ พระองค์ กระทํา ให้ พระนาม ของ พระองค์มี
เกียรติ และทรงกระทํา สิง่ ที่ใหญ่เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย และทรง
กระทํา สิง่ น่า สะพรึง กลัว เพื่อ แผ่น ดิน ของพระองค์ ต่อ หน้า
ประชาชนของพระองค์ คือ ชนชาติ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ ออก
จากอียป
ิ ต์ เพื่อพระองค์ จากบรรดาประชาชาติ และบรรดา
พระ ของ เขา 24 ด้วย ว่า พระองค์ ทรง สถาปนา อิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ไว้ให้เป็น ประชาชนเพื่อ พระองค์ เอง
เป็น นิ ตย์ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ก็ทรง เป็น พระเจ้า
ของ เขา ทัง้ หลาย 25 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า
บัดนี้ พระ วา ทะ ซึ่ง พระองค์ ทรง ลัน
่ ออก มา เกี่ยว กับ ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ และเกี่ยวกับ ราชวงศ์ ของเขา ขอทรงดํารง
ซึ่ง พระ วา ทะ นั ้น ให้ ถาวร เป็น นิ ตย์ และ ทรง กระทํา ดัง
ที่พระองค์ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 26 ขอพระนามของพระองค์
เป็นที่ สรรเสริญ อยูเป็
่ น นิ ตย์ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ทรง เป็น พระ เจ้า เหนื ออิส รา เอล’ และ ราชวงศ์ดาวิด ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ จะดํารงอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 27 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า ของ อิสราเอล เพราะ
ว่า พระองค์ได้ทรง สําแดง แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ว่า ‘เรา
จะ สร้าง ราชวงศ์ให้เจ้า ’ เพราะ ฉะนั ้น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
จึง กล้า หาญ ที่ จะ วิงวอน ด้วย คํา อธิษฐาน นี้ ต่อ พระองค์
28 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรง
เป็น พระเจ้า และบรรดาพระวาทะของพระองค์ เป็น ความ
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จริง และพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานสิงด
ั
่ ีนี้ แก่ผู้รบ
ใช้ของพระองค์ 29 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้ เป็นที่ พอ
พระทัย พระองค์ที่จะ อํานวย พระพร แก่ราชวงศ์ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ เพื่อ ให้ดํารง อยูต่
่ อ พระ พักตร์พระองค์เป็น นิ ตย์
โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ทรง ลัน
่
พระ วาจา เช่น นั ้น แล้ว และ ด้วย พระพร ของ พระองค์ก็ขอ
ให้ราชวงศ์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้อยูเย็
่ นเป็นสุขเป็นนิ ตย์”

8
ดาวิดทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้
อยูมา
่ ภาย หลัง ดาวิด ทรง โจม ตี คน ฟี ลิ ส เตีย และ
ปราบปรามได้ และดาวิดทรงยึดเมืองเมเธกฮัมมาห์ได้จาก
มือ คน ฟี ลิ ส เตีย 2 พระองค์ทรง ชนะ โม อับ ทรง วัด เขา
ด้วย เชือก วัด คือบัง คับ ให้ เรียง ตัว เข้า แถว นอน ลง ที่พื้น
ดิน ทรงวัด ดูแล้ว ให้ ประหารเสีย สองแถว และไว้ชีวิต เต็ม
หนึ่ ง แถว คน โมอับก็ เป็น ไพร่ ของ ดา วิด และ ได้ นํา เครือ
่ ง
บรรณาการ มา ถวาย 3 ดาวิด ทรง รบ ชนะ ฮา ดัด เอ เซอร์ โอ
รสเรโหบ กษั ตริยเมื
์ องโศบาห์ เมื่อ เสด็จ ไปฟื้ นอํานาจของ
พระองค์ที่แม่น้าํ ยู เฟ รติ ส 4 และ ดา วิด ทรง ยึด รถ รบ หนึ่ ง
พัน คัน พลม้า เจ็ด ร้อยคน ทหารราบสองหมื่น คน และดา
วิดรับสัง่ ให้ตัดเอ็นขาม้ารถรบเสียให้หมด เหลือไว้ให้พอแก่
รถรบหนึ่ งร้อยคัน 5 และเมื่อคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสมา
ช่วยฮาดัด เอเซอร์กษั ตริยเมื
์ องโศบาห์ ดาวิด ทรงประหาร
คน ซีเรีย เสีย สอง หมื่น สอง พัน คน 6 แล้ว ดา วิด ทรง ตัง้
ทหารประจํา ป้อมไว้เหนื อ คนซีเรีย ชาวเมืองดามัสกัส หลาย
กอง และ คน ซีเรียก็ เป็น พล ไพร่ ของ ดา วิด และ นํา เครือ
่ ง
บรรณาการ ไป ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน ชัยชนะ
แก่ดาวิด ไม่ ว่า จะ ไป รบ ณ ที่ใดๆ 7 และ ดา วิด ทรง นํา โล่
ทองคําที่ข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือนั ้นไปยังกรุ ง
1
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เยรู ซาเล็ม 8 และกษั ตริย์ดาวิด ทรงริบ ทองสัมฤทธิ์ เป็นอัน
มาก ไป จาก เมือง เบ ทาห์ และ เมือง เบ โรธั ย หัว เมือง ของ
ฮาดัด เอเซอร์ 9 เมื่อ โทอิกษั ตริยเมื
์ องฮามั ท ได้ ยนว
ิ ่า ดาวิด
รบชนะกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของฮาดัด เอเซอร์ 10 โทอิก็ส่ง โยรัม
โอรสของตนไปเฝ้า กษั ตริย์ดาวิด ถวายพระพรและแสดง
ความ ยินดีที่ดาวิด ทรง รบ ชนะ ฮา ดัด เอ เซอร์ เพราะ ว่า ฮา
ดัด เอเซอร์ เคยทํา สงครามกับ โทอิ และโยรัม ได้ นํา เครือ
่ ง
เงิน เครือ
่ ง ทองคํา และ เครือ
่ ง ทอง สัมฤทธิ์ ไป ถวาย 11 สิ่ง
เหล่า นี้ กษั ตริยดาว
์
ิด ทรง นํา มอบ ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์
พร้ อมกับ บรรดาเงิน และทองคํา ซึ่ง พระองค์ ทรงได้ มาจาก
บรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงรบชนะและยึด ครอง และ
ทรง นํา มา มอบ ถวาย 12 คือ ได้ มา จาก ซีเรีย โม อับ คน อัม
โมน คนฟี ลิ ส เตีย อามาเลข และจากของที่ รบ
ิ มาจากฮา
ดัด เอเซอร์โอรสของเรโหบ กษั ตริยเมื
์ องโศบาห์ 13 เมื่อ ดา
วิด เสด็จ กลับ จากการประหารคนซีเรีย เสีย ในหุบเขาเกลือ
หนึ่ ง หมื่น แปด พัน คน พระนาม ของ พระองค์ก็เลื่อง ลือ ไป
14 และ พระองค์ ทรง ตัง
้ ทหาร ประจํา ป้อม ขึ้น เหนื อ เมือง เอ
โดม พระองค์ทรงตัง้ ทหารประจํา ป้อมในเอโดมทัว่ ไปหมด
และ คน เอ โดม ทัง้ สิน
้ จึง เป็น พล ไพร่ ของ ดา วิด และ พระ
เยโฮวาห์ ทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิด ไม่ วา่ จะเสด็จ ไปรบ
ณ ที่ ใด 15 ดัง นั ้น ดาวิด จึง ทรงปกครองเหนื ออิส ราเอลทัง้
สิน
้ และดาวิด ทรงให้ ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม
แก่ชนชาติของ พระองค์ทัง้ สิน
้ 16 และ โย อาบ บุตร ชาย นาง
เศ รุ ยาห์ เป็น แม่ทัพ และ เย โฮ ชาฟัทบุตร ชา ยอาหิลูด เป็น
เจ้า กรมสารบรรณ 17 ศาโดกบุตรชายอาหิ ทูบ และอาหิ เม
เลคบุตรชายอาบี ยาธาร์เป็น ปุโรหิต และเสไรอาห์ เป็น ราช
เลขา 18 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเป็นผูบ
้ ังคับบัญชา
คนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็น
ประมุข
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ดาวิดกับเมฟีโบเชท
ดาวิ ดรับ สัง่ ว่า “วงศ์วาน ของ ซา อูลนนม
ั ้ ีเหลือ อยูบ้
่ าง
หรือ เพื่อ เรา จะ สําแดง ความ เมตตา แก่ผู้นั ้น โดย เห็น แก่
โย นา ธาน” 2 มีมหาดเล็ก ใน วงศ์ วาน ซา อู ล คน หนึ่ ง ชื่อ ศิ
บา เขา ก็ เรียก ให้ มา เฝ้า ดา วิด และ กษั ตริย์ ตรัส กับ เขา ว่า
“เจ้า คือ ศิ บา หรือ” เขา ทูล ตอบ ว่า “ข้า พระ องค์ คือ ศิ บา
พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 3 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัสว่า “ไม่มีใคร ใน วงศ์ วาน ซา อูล
ยัง เหลือ อยู่ บ้างหรือ เพื่อ เราจะได้ แสดงความเมตตาของ
พระเจ้า ต่อ เขา” ศิ บาก รา บทูลกษั ตริย์ว่า “ยังมี โอรส ของ
โยนาธานเหลือ อยู่ คนหนึ่ ง เท้า ของเขาเป็น ง่อยพ่ะ ย่ะ ค่ะ”
4 กษั ตริยตรั
์ ส ถามเขาว่า “เขาอยูที
่ ่ไหน ” ศิ บาจึง กราบทูล
กษั ตริย์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในเรือนของมาคีรบุ
์ ตรอัมมีเอลใน
เมืองโลเดบาร์ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 5 แล้ วกษั ตริย์ดาวิ ดรับ สัง่ ให้ คน
ไป นํา เขา มา จาก เรือน ของ มา คีรบุ
์ ตร ชาย อัม มี เอล ที่ โลเด
บาร์ 6 เมฟี โบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูล
ได้ มา เฝ้า ดา วิด และ ซบ หน้า ลง กราบ ถวาย บังคม และ ดา
วิด ตรัสว่า “เม ฟี โบ เชท เอ๋ย” เขา ทูล ตอบ ว่า “ดูเถิด ผู้รบ
ั
7
ใช้ของพระองค์” และดาวิด ตรัส กับท่า นว่า “อย่า กลัว เลย
เพราะเราจะสําแดงความเมตตาต่อ ท่านเพื่อ เห็น แก่ โยนา
ธานบิ ดาของท่าน และเราจะมอบที่ดินทัง้ หมดของซาอู ล
ราชบิดาของท่านคืนแก่ท่าน และท่านจงรับประทานอาหาร
อยูที
่ ่โต๊ะของเราเสมอไป” 8 และท่านก็กราบถวายบังคมและ
ทูลว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งพระองค์จะทอด
พระเนตรสุนัข ตายอย่างข้า พระองค์นี้ ” 9 แล้ วกษั ตริย์ ตรัส
เรียกศิ บามหาดเล็ก ของซาอูล และตรัส แก่ เขาว่า “บรรดา
สิง่ ของ ที่ เป็น ของ ซา อูล และ ของ วงศ์ วาน ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน
1
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เรา ได้มอบ ให้แก่โอรส เจ้า นาย ของ เจ้า แล้ว 10 ตัว เจ้า และ
พวก บุตร ชาย ของ เจ้า และ เหล่า คนใช้ ของ เจ้า ต้อง ทํา นา
ให้เขา และนํา ผลพืช ที่ได้นั ้น เข้า มา เพื่อ โอรสแห่ง เจ้า นาย
ของเจ้า จะได้มีอาหารรับ ประทาน แต่เมฟี โบเชทโอรสแห่ง
เจ้านายของเจ้านั ้น จะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอ
ไป” ฝ่ายศิ บามีบุตรชายสิบห้าคนกับคนใช้ยี่สิบคน 11 แล้วศิ
บา จึง กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า “ตาม ที่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ ข้า
พระองค์ บัญชาผู้รับใช้ของพระองค์นั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
จะ กระทํา” กษั ตริยได้
์ ตรัสว่า “เม ฟี โบ เชท จง รับ ประทาน
ที่โต๊ะ เสวยของเรา อย่างกับ เป็น โอรสของกษั ตริย์” 12 เมฟี
โบเชทมีบุตรชายเล็ก คนหนึ่ ง ชื่อมีคา ทุกคนที่ อาศัย อยู่ ใน
เรือนของศิบาก็ได้เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังนั ้นเม
ฟีโบเชทจึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม เพราะท่านรับประทานที่โต๊ะขอ
งกษั ตริย์เสมอ เท้าของท่านเป็นง่อยทัง้ สองข้าง

10

สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
1 อยูมา
่ ภาย หลัง กษั ตริย์แห่ง คน อัม โม นก็สิน
้ พระชนม์
2
และ ฮา นูน ราชโอรส ได้เสวย ราช สมบัติแทน ดาวิด จึง
ตรัสว่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อ ฮานูน ราชโอรสของ
นาฮาช ดัง ที่บิดาของเขาแสดงความเมตตาต่อ เรา” ดาวิด
จึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ ไปเล้าโลมท่านเกี่ยวด้วย
เรือ
่ ง ราช บิดา ของ ท่าน และ ข้าราชการ ของ ดา วิดก็เข้า มา
ใน แผ่น ดิน ของ คน อัม โมน 3 แต่บรรดา เจ้า นาย ของ คน
อัม โม นทูล ฮา นูน เจ้า นาย ของ ตน ว่า “พระองค์ดําริว่า ดา
วิด ส่ง ผู้ เล้าโลม มา หา พระองค์ เพราะ นั บถือ พระ ราช บิดา
ของ พระองค์ เช่น นั ้น หรือ ดาวิดมิได้ส่ง ข้าราชการ มา เพื่อ
ตรวจเมืองและสอดแนมดู และเพื่อจะควํา่ เมืองนี้ เสียดอก
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หรือ” 4 ฮานูน จึง จับ ข้าราชการของดาวิด มาโกนเคราออก
เสีย ครึง่ หนึ่ ง และตัด เครือ
่ งแต่ง กายของเขาออกเสีย ที่ ตรง
กลางตรงตะโพก แล้ว ปล่อยตัว ไป 5 เมื่อมี คนไปกราบทูล
ดาวิด ให้ ทรงทราบ พระองค์ก็รับสัง่ ให้ คนไปรับ ข้าราชการ
เหล่านั ้น เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้รบ
ั ความอับอายมาก และ
กษั ตริย์ตรัสว่า “จง พัก อยูที
่ ่เมือง เย รี โค จนกว่า เครา ของ
ท่าน ทัง้ หลาย จะ ขึ้น แล้ว จึง ค่อย กลับ มา” 6 เมื่อ คน อัม โม
นเห็นว่า เขาทัง้ หลายเป็นที่เกลียดชัง แก่ดาวิด คนอัม โมน
จึง ส่ง คนไปจ้างคนซีเรีย ชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรีย
ชาว เมือง โศ บาห์ เป็น ทหาร ราบ จํานวน สอง หมื่น คน จา
กกษั ตริย์ เมือง มา อา คาห์หน่งึ พัน คน และ ชาว เมือ งอิช โท
บ หนึ่ ง หมื่น สอง พัน คน 7 เมื่อ ดา วิด ทรง ได้ยน
ิ เช่น นั ้น จึง
รับสัง่ โยอาบและพลโยธาคนแกล้ว กล้า ทัง้ สิน
้ ให้ไป 8 ฝ่าย
คนอัม โมนก็ ยกออกมาและจัด ทัพ ไว้ที่ทางเข้า ประตูเมือง
ฝ่ายคนซีเรีย ชาวเมืองโศบาห์ และชาวเมืองเรโหบ กับ คน
เมือ งอิช โทบ และเมืองมาอาคาห์อยูที
่ ่ชนบทกลางแจ้ง ต่าง
9
หาก เมื่อ โยอาบเห็นว่า การศึก นี้ ขนาบอยู่ ทัง้ ข้างหน้า และ
ข้าง หลัง ท่าน จึง คัด เอา บรรดา คน อิสราเอล ที่ สรร ไว้แล้ว
จัด ทัพ เข้า สู้ คนซีเรีย 10 ท่านมอบคนที่เหลือ อยูไว้
่ ในบังคับ
บัญชาของอาบี ชย
ั น้ องชายของท่าน และเขาก็ จัด คนเหล่า
นั ้น เข้า ต่อสู้ กับ คน อัม โมน 11 ท่าน กล่าว ว่า “ถ้า กําลัง คน
ซีเรีย แข็ง เหลือ กําลัง ของ เรา เจ้า จง ยก ไป ช่วย เรา แต่ถ้า
กําลัง คน อัม โมน แข็ง เกิน กําลัง ของ เจ้า เรา จะ ยก มา ช่วย
เจ้า 12 จง มี ความ กล้า หาญ เถิด ให้เรา เป็น ลูก ผู้ชาย เพื่อ
ชนชาติ ของเรา และเพื่อ หัว เมืองแห่ง พระเจ้า ของเรา และ
ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ตาม ที่พระองค์ทรง เห็น ชอบ
เถิด” 13 ดัง นั ้น โย อาบ กับ ประชาชน ที่อยูกั
่ บท่า นก็ ยก เข้า
ใกล้ต่อสู้กับ คนซีเรีย ข้า ศึกก็ แตกหนี ไปต่อ หน้า เขา 14 เมื่อ
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คนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนี ไปแล้ว เขาทัง้ หลายก็หนี อาบี
ชัย เข้าไป ใน เมือง แล้ว โย อาบ ก็กลับ จาก การ สู้ รบ กับ คน
อัม โม นมา ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 15 ครัน
้ คน ซีเรีย เห็นว่า ตน
พ่าย แพ้ ต่ออิส รา เอล แล้ว จึง รวบรวม เข้า ด้วย กัน 16 ฝ่าย
ฮาดัด เอเซอร์ทรงใช้ คนไปนํา คนซีเรีย ผู้อยูฟากแม่
่
น้ํา ข้าง
โน้ น ออกมา เขามายัง ตําบลเฮลาม มีโชบัค แม่ทัพ ของฮา
ดัด เอเซอร์เป็น ผู้นํา หน้า 17 เมื่อมีผู้กราบทูล ดาวิด พระองค์
ทรง รวบรวม อิสราเอล ทัง้ หมด ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน มา ถึง
ตําบลเฮลาน และคนซีเรียก็จัดทัพเข้าต่อสู้ดาวิดและได้ รบ
กับ พระองค์ 18 คนซีเรียก็หนี จากอิสราเอล และดาวิด ทรง
ประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้า
สี่ หมื่น คนเสีย และประหารโชบัค แม่ทัพ ของเขาทัง้ หลาย
ให้สิ้น ชีวต
ิ เสีย ที่นั ่น 19 และเมื่อ บรรดากษั ตริย์ ซ่ึง ขึ้นกับ ฮา
ดัด เอ เซอร์เห็นว่า ตน พ่าย แพ้ ต่อ หน้า อิสราเอล แล้ว เขา
ก็ได้กระทํา สันติภาพกับ อิสราเอล และยอมเป็น ผู้รับ ใช้คน
อิสราเอล ดัง นั ้น คนซีเรีย จึง กลัว ไม่กล้า ช่วยคนอัม โมนอีก
ต่อไป

11

ความบาปยิง่ ใหญ่ของดาวิด
และอยู่ มาพอสิน
้ ปีแล้ว เมื่อ บรรดากษั ตริย์ ยกกองทัพ
ออก ไป รบ ดาวิด ทรง ใช้ โย อาบ พร้อม กับ พวก ข้าราชการ
และอิสราเอลทัง้ หมด เขาไปกวาดล้างคนอัม โมนและล้อม
เมือง รับ บาห์ไว้ แต่ดาวิด ประ ทับที่เยรู ซาเล็ม 2 อยูมา
่ เวลา
เย็นวัน หนึ่ ง เมื่อ ดาวิด ทรงลุก ขึ้น จากพระแท่น และดําเนิ น
อยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคา
เห็น ผู้ หญิง คน หนึ่ ง อาบ นํ้า อยู่ หญิง คน นั ้น สวยงาม มาก
3 ดาวิด ทรงใช้ คนไปไต่ถามเรือ
่ งผู้ หญิง คนนั ้น คนหนึ่ ง มาก
ราบ ทูล ว่า “หญิง คน นี้ ชื่อบัทเช บา บุต รสาว ของ เอ ลี อัม
1
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ภรรยา ของ อุรีอาห์ คน ฮิต ไทต์มิใช่หรือ พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 4 ดาวิดก็
ทรง ใช้ผู้สื่อสาร ไป รับ นาง มา นาง ก็ มา เฝ้า พระองค์ แล้ว
พระองค์ ทรง สมสู่ กับ นาง พอดีนาง ได้ ชําระ ตัว ให้สิ้ นมล
ทิน ของ นางแล้ว แล้ วนา งก็กลับ ไป เรือนของ ตน 5 ผู้หญิง
นั ้นก็ตัง้ ครรภ์ นาง จึง ใช้ คน ไป กราบทูล ดา วิด ว่า “หม่อม
ฉั น ตัง้ ครรภ์แล้ว ” 6 ดาวิด ทรง ใช้ คน ไป บอก โย อาบ ว่า
“จงส่งอุรีอาห์คนฮิตไทต์ มาให้เรา” โยอาบก็ ส่งตัวอุรีอาห์ไป
ให้ดาวิด 7 เมื่ออุรีอาห์เข้า เฝ้า พระองค์ ดาวิ ดรับ สัง่ ถามว่า
โยอาบเป็น อย่างไรบ้าง พวกพลเป็น อย่างไร การสงคราม
คืบ หน้า ไป อย่างไร 8 แล้ว ดา วิ ดรับสังอ
่ ุรีอาห์ว่า “จง ลง ไป
บ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย” อุรีอาห์ก็ออกไปจาก
พระราชวัง และมี คนนํา ของประทานจากกษั ตริย์ตามไปให้
9 แต่อุรีอาห์ได้นอนเสีย ที่ประตูพระราชวัง พร้อมกับ บรรดา
ข้าราชการ ของ เจ้า นาย ของ เขา มิได้ลง ไป ที่ บ้าน ของ ตน
10 เมื่อมี คนกราบทูล ดาวิด ว่า “อุรีอาห์ไม่ ได้ลงไปที่ บ้านของ
เขา พ่ะ ย่ะ ค่ะ” ดาวิ ดรับ สัง่ แก่อุรีอาห์ว่า “เจ้ามิได้เดิน ทาง
มาดอกหรือ ทําไมจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า” 11 อุรีอาห์ทูลตอบ
ดาวิด ว่า “หีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับ ยู ดาห์อยูในทั
่
บ
อาศัย โยอาบเจ้า นายของข้า พระองค์ กับ บรรดาข้าราชการ
ของพระองค์ ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่พื้น ทุ่ง ส่วนข้า พระองค์ จะไปบ้าน
ไป กิน ไป ดื่ม และ นอน กับ ภรรยา ของ ข้า พระองค์ เช่น นั ้น
หรือ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์ทรง พระชนม์อยูและ
่
จิต วิญญาณ
ของ พระองค์มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด ข้า พระองค์ จะ ไม่ กระทํา
12
อย่างนี้ เลย ” แล้ว ดาวิดก็ รบ
ั สัง่ แก่อุรีอาห์ว่า “วัน นี้ ก็ค้าง
เสีย ที่นี่ เถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้เจ้าไป” อุรีอาห์ก็ค้างอยู่ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ใน วัน นั ้น และ ในวันรุ่ง ขึ้น 13 ดาวิด ทรง เชิญ เขา
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มา เขาก็มารับประทานและดื่ม ต่อ พระพักตร์ และพระองค์
ทรง กระทํา ให้ เขา มึนเมา ใน เย็นวัน นั ้น เขา ก็ ออก ไป นอน
บนที่นอนกับ ข้าราชการของเจ้า นายของเขา แต่มิได้ลงไป
บ้าน 14 ต่อ มา ครันร
้ ุ่ง เช้า ดา วิด ทรง อักษร ถึง โย อาบ และ
ทรงฝากไปในมือ ของอุรีอาห์ 15 ในลายพระหัตถ์ นั้นว่า “จง
ตังอ
้ ุรีอาห์ให้เป็นก อง หน้า เข้า สู้ รบ ตรง ที่ดุเดือด ที่สุด แล้ว
ล่า ทัพ กลับ เสีย เพื่อ ให้ เขาถูก โจมตีให้ตาย ” 16 อยูมาเมื
่
่ อ โย
อาบกําลัง เฝ้า ล้อมเมืองอยู่ ท่านจึง กําหนดให้อุรีอาห์ ไปรบ
ตรงที่ที่ท่านทราบว่า มี ทหารเข้ม แข็ง มาก 17 คนในเมืองก็
ออกมาสู้ รบกับ โยอาบ มีคนตายบ้างคือ ข้าราชการบางคน
ของดาวิดได้ล้มตาย อุรีอาห์คนฮิตไทต์ก็ตายด้วย 18 โยอาบ
จึง ส่ง คนไปกราบทูล ข่าวการรบทัง้ สิน
้ ต่อ ดาวิด 19 ท่านได้
สัง่ ผู้ ส่ือ สารนั ้นว่า “เมื่อ เจ้า กราบทูล ข่าวการรบต่อ กษั ตริย์
เสร็จ ทุก ประการ แล้ว 20 ถ้า กษั ตริย์กรว
ิ้ และ ตรัส ถาม เจ้า
ว่า ‘ทําไม เจ้า ทัง้ หลาย จึง ยก เข้า รบ ใกล้ เมือง นั ก เจ้า ไม่
ทราบ หรือ ว่า เขา จะ ยิง ออก มา จาก กําแพง 21 ใคร ฆ่า อาบี
เมเลคบุตรเยรุ บเบเชท ไม่ใช่ผู้หญิง คนหนึ่ ง เอาหิน โม่ ท่อน
บน ทุ่ม เขา จาก กําแพง เมือง จน เขา ตาย เสีย ที่ เมือง เธเบศ
ดอกหรือ ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง เข้าไปใกล้กําแพง ’ แล้ว เจ้า
จงกราบทูลว่า ‘อุรีอาห์คนฮิตไทต์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ก็ตาย
ด้วย’ ” 22 ผู้สื่อสาร ก็ไป เขา มา ทูล ต่อ ดา วิด ถึง ทุก อย่าง ที่
โย อาบ สัง่ เขา ให้ มาก ราบ ทูล 23 ผู้สื่อสาร นั ้น กราบทูล ดา
วิด ว่า “ข้าศึก ได้ เปรียบ ต่อ เรา มาก และ ได้ ออก มา สู้ รบ
กับ ฝ่ายเราที่ กลางทุ่ง แต่เราได้ขับ ไล่เขาเข้าไปถึง ทางเข้า
ประตูเมือง 24 แล้วทหารธนูก็ยิงข้าราชการของพระองค์จาก
กําแพง ข้าราชการของกษั ตริย์บางคนก็สิน
ิ และอุรีอาห์
้ ชีวต
คนฮิตไทต์ข้าราชการของพระองค์ก็สิ้นชีวตด
ิ ้วย” 25 ดาวิดก็
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รับสัง่ ผู้ สื่อ สา รนั ้นว่า “เจ้า จง บอก โย อาบ ดังนี้ ว่า ‘อย่า ให้
เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านลําบากใจ เพราะดาบย่อมสังหารไม่ เลือก
ว่า คนนั ้น หรือ คนนี้ จงสู้ รบหนั ก เข้าไปและตี เอาเมืองนั ้น
เสีย ให้ได้ ’ เจ้า จง หนุน นํ้าใจ ท่าน ด้วย” 26 เมื่อ ภรรยา ของ
อุรีอาห์ได้ยิน ข่าวว่า อุรีอาห์สามีของตนสิน
ิ แล้ว นางก็
้ ชีวต
27
ครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งสามี ของนาง เมื่อ สิน
้ การไว้ทุกข์แล้ว
ดาวิดก็ส่งคนไปให้พานางมาที่พระราชวัง และนางก็ได้เป็น
มเหสี ของพระองค์ ประสูติโอรสองค์หน่งึ ให้พระองค์ แต่สิ่ง
ซึ่งดาวิดทรงกระทํานั ้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์

12

ดาวิดกลับใจเสียใหม่
พระ เย โฮ วาห์ ทรง ใช้ให้นา ธัน ไป หา ดา วิด นาธันก็ ไป
เข้า เฝ้า และ กราบทูล พระองค์ว่า “ใน เมือง หนึ่ งมี ชาย สอง
คน คน หนึ่ งมงม
ั ่ ี อีก คน หนึ่ ง ยากจน 2 คน มัง่ มีนั ้นมี แพะ
แกะ และ วัว เป็นอัน มาก 3 แต่คนจน นั ้น ไม่มีอะไร เลย เว้น
แต่แกะตัว เมีย ตัว เดียวที่ ซ้ือ เขามา ซึ่ง เขาเลี้ยงไว้ และอยู่
กับ เขา มัน ได้ เติบโต ขึ้น พร้อม กับ บุตร ของ เขา กิน อาหาร
ร่วม และ ดื่มน้าํ ถ้วย เดียว กับ เขา นอน ใน อก ของ เขา และ
เป็น เหมือน บุตร สาว ของ เขา 4 ฝ่าย คน มังม
่ ี คน นั ้นมี แขก
คนหนึ่ ง มาเยียม
่
เขาเสียดายที่ จะเอาแพะแกะหรือ วัว ของ
ตนมาทํา อาหารเลี้ยงคนที่ เดิน ทางมาเยีย
่ มนั ้น จึง เอาแกะ
ตัว เมีย ของชายคนจนนั ้น เตรียมเป็น อาหารให้แก่ชายที่มา
เยีย
่ มตน” 5 ดาวด
ิ กริว้ ชายคนนั ้นมาก และรับสัง่ แก่นาธันว่า
“พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ผู้ชายที่กระทําเช่น
นั ้น จะต้องตายแน่ 6 และจะต้องคืน แกะให้สี่เท่า เพราะเขา
ได้ กระทํา อย่างนี้ และเพราะว่า เขาไม่มีเมตตาจิต ” 7 นาธัน
จึง ทูล ดา วิด ว่า “พระองค์นั ่น แหละ คือ ชาย คน นั ้น พระ เย
1
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โฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘เราได้เจิม ตัง้ เจ้า
ไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และเราช่วยเจ้า ให้พ้น จาก
มือ ของ ซา อูล 8 และ เรา ได้ มอบ วงศ์ วาน เจ้า นาย ของ เจ้า
ให้แก่เจ้า และได้ มอบภรรยาเจ้า นายของเจ้า ไว้ ในอกของ
เจ้า และมอบวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ให้แก่เจ้า
ถ้าเท่านี้ ยงั น้ อยไป เราจะเพิม
่ ให้อีกเท่านี้ 9 ทําไมเจ้าดู หมิน
่
พระ บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร
ของพระองค์ เจ้าได้ ฆ่า อุรีอาห์ คนฮิต ไทต์เสียด้วยดาบ เอา
ภรรยา ของ เขา มา เป็น ภรรยา ของ ตน และ ได้ สังหาร เขา
เสีย ด้วยดาบของคนอัม โมน 10 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ดาบนั ้น
จะ ไม่ คลาด ไป จาก ราชวงศ์ ของ เจ้า เพราะ เจ้า ได้ดูหมิน
่
เรา เอา ภรรยา ของ อุรีอาห์ คน ฮิต ไทต์ มา เป็น ภรรยา ของ
เจ้า’ 11 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘ดูเถิด เรา จะ ให้เหตุร้าย
บัง เกิด ขึ้นกับ เจ้า จากครัว เรือนของเจ้า เอง และเราจะเอา
ภรรยาของเจ้า ไปต่อ หน้า ต่อตาเจ้า ยกไปให้แก่เพื่อนบ้าน
ของเจ้า ผู้นั ้น จะนอนร่วมกับ ภรรยาของเจ้า อย่างเปิด เผย
12 เพราะ เจ้า ทําการ นั ้น อย่าง ลับๆ แต่เรา จะ กระทํา การ นี้
ต่อ หน้า อิสราเอล ทัง้ สิน
้ และ อย่าง เปิด เผย’ ” 13 ดาวิด จึง
รับ สังก
่ ับ นาธันว่า “เรา กระทํา บาป ต่อ พระ เย โฮ วาห์แล้ว ”
และ นา ธัน กราบทูล ดา วิด ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ อภัย
บาปของพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ถึงแก่มรณา 14 อย่างไร
ก็ตาม เพราะด้วยการกระทํา นี้ พระองค์ได้ให้พวกศัตรู ของ
พระ เย โฮ วาห์มีโอกาส เหยียด หยาม ได้ ราชบุตร ที่ จะ ประ
สูติมานัน
้ จะ ต้อง สิน
ิ ” 15 แล้ วนา ธันก็กลับ ไปยังบ้า นข
้ ชีวต
องตน แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา แก่บุตร ซึ่ง ภรรยาของ
อุรีอาห์ บัง เกิดกับ ดา วิด และ พระ กุ มา รนั ้นก็ ประชวร หนั ก
16 ดาวิดกท
็ รงอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั ้น และดา
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วิด ทรงอดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้น ดิน คืน
ยัง รุ ง่ 17 บรรดา พวก ผู้ใหญ่ใน ราช สํานั ก ของ พระองค์ก็ลุก
ขึ้น มา ยืน เข้า เฝ้า อยู่ หมาย จะ ทูล เชิญ ให้พระองค์ทรง ลุก
จาก พื้น ดิน แต่พระองค์หา ทรง ยอม ไม่ หรือ หา ทรง รับ
ประทานกับ เขาทัง้ หลายไม่ 18 อยูมาพอวั
่
นที่เจ็ด พระกุ มา
รนั ้นก็สิน
้ พระชนม์ ส่วน ข้าราชการ ของ ดา วิดก็กลัว ไม่กล้า
กราบทูล ดา วิด ว่า พระ กุมาร นั ้น สิน
ิ แล้ว เขา พูดกันว่า
้ ชีวต
“ดูเถิด เมื่อ พระกุมารนั ้น ทรงพระชนม์อยู่ เราทูล พระองค์
พระองค์หา ทรง ฟัง เสียง ของ เรา ไม่ แล้ว เรา ทัง้ หลาย อาจ
จะ กราบทูล ได้ อย่างไร ว่า พระ กุมาร นั ้น สิน
้ พระชนม์แล้ว
พระองค์ก็จะ กระทํา อันตราย ต่อ พระองค์เอง ” 19 แต่เมื่อ
ดา วิด ทอด พระเนตร เห็น ข้าราชการ กระซิบ กระซาบ กัน
อยู่ ดาวิด เข้า พระทัย ว่า พระ กุมาร นั ้น สิน
้ พระชนม์แล้ว
ดาวิด จึง รับสัง่ ถาม ข้าราชการ ของ พระองค์ว่า “เด็ก นั ้น
สิน
ิ แล้ว หรือ” เขา ทูล ตอบ ว่า “สิ้น ชีวต
ิ แล้ว พ่ะ ย่ะ
้ ชีวต
ค่ะ” 20 แล้ว ดา วิด ทรง ลุก ขึ้น จาก พื้น ดิน ชําระ พระ กาย
ชโลมพระองค์ และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ ทรงดําเนิ น
เข้าไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทรง นมัสการ
แล้ว เสด็จ ไป สู่ พระราชวัง ของ พระองค์ รับสัง่ ให้ นํา พระ
กระยาหาร มา เขา ก็ จัด พระ กระยาหาร ให้พระองค์เสวย
21 ข้าราชการ จึง ทูล ถาม พระองค์ว่า “เป็ น ไฉน พระองค์
ทรง กระทํา เช่น นี้ พระองค์ทรง อด พระ กระยาหาร และ
กันแสงเพื่อ พระกุมารนั ้น เมื่อ ทรงพระชนม์อยู่ แต่เมื่อ พระ
กุมาร นั ้น สิน
้ พระชนม์แล้ว พระองค์ก็ทรง ลุก ขึ้น เสวยพ ระ
กระยาหาร” 22 พระองค์รับสัง่ ว่า “เมื่อ เด็ก นั ้นมีชีวิตอยู่ เรา
อด อาหาร และ ร้องไห้ เพราะ เรา ว่า ‘ใคร จะ ทราบ ได้ ว่า
พระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้เด็กนั ้นมีชีวิตอยูหรื
่ อ
ไม่ ’ 23 แต่เมื่อ เขาสิน
ิ แล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะ
้ ชีวต
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ทําเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะตามทางเด็กนั ้นไป
เขาจะกลับมาหาเราหามิได้”
การกําเนิ ดของซาโลมอน
ฝ่ายดาวิด ทรงเล้า โลมใจบัทเชบามเหสี ของพระองค์
และทรงเข้าไปสมสู่ กับ พระนาง พระนางก็ประสูติบุตรชาย
คนหนึ่ ง เรียกชื่อ ว่า ซาโลมอน และพระเยโฮวาห์ ทรงรัก ซา
โลมอน 25 และทรงใช้นาธันผู้พยากรณ์ ไป ท่านจึงตัง้ ชื่อราช
โอรสนั ้นว่า เยดีดิยาห์ เพราะเห็นแก่พระเยโฮวาห์
24

ดาวิดกับโยอาบชนะเมืองรับบาห์ (1 พศด 20:1-3)
ฝ่าย โย อาบ สู้ รบ กับ เมือง รับ บาห์ ของ คน อัม โมน
และ ยึด ราชธานี ไว้ได้ 27 และ โย อาบ ได้ ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป เฝ้า
ดา วิด ทูล ว่า “ข้า พระองค์ได้สู้รบ กับ กรุ ง รับ บาห์ และ ข้า
พระองค์ตีได้เมือง ที่มีแม่น้าํ มาก หลาย นั ้น แล้ว 28 ฉะนั ้น
บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงรวบรวมพลที่เหลือ เข้า ตัง้ ค่ายตี เมือง
นั ้นให้ได้ เกลอ
ื กว่าถ้าข้าพระองค์ตีได้ ก็จะต้องเรียกชื่อเมือง
นั ้น ตามชื่อ ของข้า พระองค์” 29 ดาวิด จึง ทรงรวบรวมพลทัง้
หลาย เข้า ด้วย กัน ยก ไป ยัง เมือง รับ บาห์ และ ต่อสู้ จน ยึด
เมืองนั ้น ได้ 30 ทรงริบ มงกุฎ จากเศียรกษั ตริย์ ของเมืองนั ้น
มงกุฎ นั ้น เป็น ทองคํา หนั ก หนึ่ ง ตะ ลัน ต์ ประ ดับด้วย เพชร
พลอย ต่างๆ และ เขา ก็ สวม บน พระ เศียร ของ ดา วิด และ
พระองค์ ทรงเก็บ รวบรวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั ้น ได้เป็น
อัน มาก 31 ทรงควบคุม ประชาชนที่อยูในเมื
่
องนั ้น ให้ ทํางาน
ด้วยเลื่อย คราดเหล็ก และขวานเหล็ก และบังคับ ให้ ทํางาน
ที่ เตาเผาอิฐ ได้ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่บรรดาหัว เมืองของคน
อัมโมนทัว่ ไป แล้วดาวิดก็เสด็จกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อม
กับพลทัง้ สิน
้
26
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อัมโนนข่มขืนนางสาวทามาร์
1 ต่อ มา ภาย หลัง ฝ่าย อับ ซา โลม ราชโอรส ของ ดา
วิดมีขนิษฐา องค์หน่งึ รู ป โฉม สะคราญ ชื่อ ทา มาร์ และ อัม
โนน ราชโอรส ของ ดา วิดก็ รัก เธอ 2 ด้วย เหตุ ทา มาร์ น้ อง
หญิง นี้ จิต ใจ ของ อัม โนน ก็ถูก ทร มาน จนถึงกับ ล้ม ป่วย
ด้วยเหตุ วา่ เธอเป็น สาวพรหมจารี อัม โนนจึง รู ส
้ ึก ว่า จะทํา
อะไร กับ เธอ ก็ ยาก นั ก 3 แต่อัม โนน มี สหาย คน หนึ่ ง ชื่อ โย
นาดับ บุตรชายของชิ เมอาห์ เชษฐาของดาวิด โยนาดับนัน
้
เป็น คน เจ้า ปัญญา 4 จึง ทูล ถาม ว่า “ข้า แต่ ราชโอรส ขอ
งกษั ตริย์ ไฉน ทูล กระหม่อม จึง ซม เซา อยูทุ
่ ก เช้าๆ จะ ไม่
บอก ให้เกล้าฯ ทราบ บ้าง หรือ” อัม โนน ตอบ เขา ว่า “เรา รัก
ทามาร์ น้องหญิง ของอับ ซาโลมอนุชาของเรา” 5 โยนาดับ
จึง ทูล ท่าน ว่า “ขอ เชิญ บรรทม บน พระแท่น แสร้ง กระทํา
เป็น ประชวร และเมื่อ เสด็จ พ่อ มาเยีย
่ มทูล กระหม่อมขอก
ราบทูล ว่า ‘ขอโปรดรับสัง่ ทามาร์น้องหญิง มาให้ อาหารแก่
ข้า พระองค์ ให้มาเตรียมอาหารต่อ สายตาข้า พระองค์ เพื่อ
ข้า พระองค์ จะได้เห็น และได้ รบ
ั ประทานจากมือ ของเธอ’ ”
6 อัม โนนจึง บรรทมแสร้ง ทํา เป็ น ประชวร เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ
มา เยียม
่
อัม โนน ก็ ทูล กษั ตริย์ว่า “ขอ โปรด ให้ ทา มาร์ น้อง
หญิง มา ทํา ขนม สัก สอง อัน ต่อ สายตา ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะได้ รับ ประทานจากมือ ของเธอ” 7 ดาวิด ทรงใช้
คนไปหาทามาร์ที่วัง รับสัง่ ว่า “ขอจงไปที่ บ้านของอัม โนนพี่
ของเจ้า และเตรียมอาหารให้เขารับประทาน” 8 ทามาร์ก็ไป
ยัง วัง ของ อัม โนน เชษฐา ของ เธอ ที่ที่เขา บรรทม อยู่ เธอ ก็
หยิบ แป้ง มานวดทํา ขนมต่อ สายตาของเชษฐาแล้ว ปิ้ งขนม
นั ้น 9 และเธอก็ ยกกระทะมาเทออกต่อ หน้า เชษฐา แต่อัม
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โนน ก็ไม่ทรง เสวย กล่าว ว่า “ให้ทุก คน ออก ไป เสีย ให้ พ้น
เรา” ทุก คน ก็ ออก ไป 10 อัม โนน ก็ รับ สังก
่ ับ ทา มาร์ว่า “จง
เอา อาหาร เข้า มา ใน ห้อง ใน เพื่อ พี่ จะ ได้ รับ ประทาน จาก
มือ ของ น้ อง” ทา มาร์ก็นํา ขนม ที่ เธอ ทํา นั ้น เข้าไป ใน ห้อง
เพื่อ ให้แก่อัม โนนเชษฐา 11 แต่เมื่อ เธอนํา ขนมมาใกล้เพื่อ
ให้ท่านรับ ประทาน ท่านก็ จับ มือ เธอไว้ รบ
ั สัง่ ว่า “น้ องของ
พี่เข้า มานอนกับ พี่เถิด ” 12 เธอจึง ตอบท่านว่า “ไม่ ได้ดอก
พระเชษฐา ขออย่า บัง คับน้ องเลย สิ่ งอย่างนี้ เขาไม่ กระทํา
กัน ใน อิสราเอล ขอ อย่า กระทํา การ โฉด เขลา อย่าง นี้ เลย
13 ฝ่ายหม่อมฉั น หม่อมฉั น จะเอาความอายไปซ่อนไว้ที่ไหน
ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็น เหมือนคนโฉลดเขลาคนหนึ่ ง ใน
อิสราเอล เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ทูล กษั ตริย์ พระองค์คงจะ
ไม่ หวงหม่อมฉั น ไว้ไม่ให้ท่าน ” 14 แต่ท่านก็ หาฟัง เสียงเธอ
ไม่ ด้วย ท่าน มี กําลัง มากกว่า จึง ข่มขืน และ นอน ร่วม กับ
เธอ 15 ต่อ มา อัม โนน เกลียด ชัง เธอ ยิง่ นั ก ความ เกลียด
ชัง ครัง้ นี้ ก็มาก ยิง่ กว่า ความ รัก ซึ่ง ท่าน ได้ รัก เธอ มา ก่อน
และอัม โนนรับสังก
่ ับ เธอว่า “จงลุก ขึ้น ไป” 16 แต่เธอตอบ
ท่านว่า “อย่า เลยพระเชษฐา ที่จะขับ ไล่ หม่อมฉั น ไปครัง้ นี้
นั ้นก็เป็นความผิดใหญ่ยงิ่ กว่าที่ พระเชษฐาได้ทํากับน้องมา
แล้ว” แต่ท่านหาได้ เชื่อฟังเธอไม่ 17 ท่านจึงเรียกมหาดเล็ก
ที่ปรนนิ บัติอยูสั
่ ง่ ว่า “จง ไล่ผู้หญิง คน นี้ ให้ออก ไป พ้น หน้า
ของข้าแล้วปิดประตูใส่กลอนเสีย” 18 เธอสวมเสื้อยาวหลาก
สีที่ราช ธิดา พรหมจารี ขอ งกษั ตริย์ สวม กัน มหาดเล็ก ของ
ท่านจึงไล่ เธอออกไปและใส่ กลอนประตูเสีย 19 ทามาร์ก็เอา
ขี้ เถ้า ใส่ที่ศีรษะของเธอ และฉี ก เสื้อ ยาวหลากสีที่เธอสวม
อยู่ นั ้น เสีย เอา มือกุม ศีรษะ เดิน พลาง ร้อง ครวญ ไป พลาง
20 อับ ซา โลม เชษฐา ของ เธอ ก็กล่า วกับ เธอ ว่า “อัม โนน
เชษฐาได้อยูกั
่ บน้ องหรือ เปล่า แต่น้ องเอ๋ย บัดนี้ น้ องจงนิ่ ง
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เสีย เถิด เพราะ เขา เป็น พี่ ชาย ของ เจ้า อย่า ไป คิดถึง เรือ
่ ง
นี้ เลย ” ฝ่าย ทา มาร์ จึง อยู่ อย่าง เดียว ดาย ใน วัง ของ อับ ซา
โลมเชษฐา 21 เมื่อกษั ตริย์ดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ สิน
้
22
พระองค์ก็กรว
ิ้ ยิง่ นั ก แต่อับซาโลมมิได้ตรัสประการใดกับ
อัม โนนเลยไม่ วา่ ดี หรือ ร้าย เพราะอับ ซาโลมเกลียดชังอัม
โนน เหตุที่ท่านได้ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน
อับซาโลมฆ่าอัมโนน
ต่อ มา อีก สอง ปีเต็ม อับ ซา โลม มี งาน ตัด ขน แกะ ที่
ตําบล บา อัล ฮา โซร์ ซึ่ง อยูใกล้
่
เอ ฟ รา อิม และ อับ ซา โลม
ได้ เชิญ โอรส ทัง้ สิน
้ ขอ งกษั ตริย์ ไป ใน งาน นั ้น 24 อับ ซา
โลม ไป เฝ้า กษั ตริย์ ทูล ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์มีงาน ตัด ขน
แกะ ขอเชิญ กษั ตริย์ และมหาดเล็ก ของพระองค์ ไปในงาน
นั ้นกับ ข้า พระองค์” 25 แต่กษั ตริยตรั
์ ส กับ อับ ซาโลมว่า “ลูก
เอ๋ย อย่า เลย อย่า ให้ พวกเราไปกัน หมดเลย จะเป็น ภาระ
แก่เจ้า เปล่าๆ” อับ ซา โลม คะยัน
้ คะยอ พระองค์ ถึง กระนั ้น
พระองค์มิได้ยอม เสด็จ แต่ทรง อํานวย พระพร ให้ 26 อับ
ซา โลม จึง กราบทูล ว่า “ถ้า ไม่ โปรด เสด็จ ก็ ขอ อนุญาต ให้
พระ เชษฐา อัม โนน ไป ด้วย กัน เถิด” และ กษั ตริย์ ตรัส ถาม
ว่า “ทําไม เขา ต้อง ไป กับ เจ้า ด้วย” 27 แต่อับ ซา โลม ทูล
คะยัน
้ คะยอจนพระองค์ทรงยอมให้อม
ั โนนและราชโอรสขอ
งกษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ ไป ด้วย 28 แล้วอับ ซา โลม บัญชา มหาดเล็ก
ของท่านว่า “จงคอยดู วา่ จิตใจของอัม โนนเพลิดเพลิน ด้วย
เหล้าองุน
่ เมื่อไร เมื่อเราสัง่ เจ้าว่า ‘จงตีอม
ั โนน’ เจ้าทัง้ หลาย
จงฆ่า เขาเสีย อย่า กลัว เลย เราบัญชาเจ้า แล้ว มิใช่หรือ จง
กล้า หาญ และ เป็น คน เก่ง กล้า เถิด” 29 และ มหาดเล็ก ของ
อับ ซาโลมก็ กระทํา กับ อัม โนนตามที่ อบ
ั ซาโลมได้ บัญชาไว้
แล้ว บรรดาราชโอรสของกษั ตริย์ก็พากัน ลุก ขึ้น ทรงล่อ ของ
23
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แต่ละ องค์หนี ไป สิน
้ 30 ต่อ มา ขณะ เมื่อ ราชโอรส ได้ ดําเนิ น
อยู่ ตาม ทาง มีข่าว ไป ถึง ดา วิด ว่า “อับ ซา โลม ได้ ประหาร
ราชโอรส ขอ งกษั ตริย์ หมด แล้ว ไม่เหลือ อยูสั
่ ก องค์เดียว ”
31 กษั ตริยทรง
์
ลุก ขึ้น ฉี ก ฉลอง พระองค์ และ ทรง บรรทม
บนพื้น ดิน บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ สวมเสื้อผ้า ฉี ก ขาดยืน
32
เฝ้า อยู่ แต่โยนาดับ บุตรชายชิ เมอาห์ เชษฐาของดาวิด
กราบทูล ว่า “ขอ อย่า ให้เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ สําคัญ ผิด
ไปว่า เขาได้ ประหารราชโอรสหนุ่ม แน่ น เหล่า นั ้น หมดแล้ว
เพราะว่า อัม โนนสิน
ิ แต่ผู้ เดียว เพราะตามบัญชาของ
้ ชีวต
อับ ซา โลม เรือ
่ ง นี้ ท่าน ตัง้ ใจ ไว้แต่ครัง้ ที่ อัม โนน ข่มขืน ทา
มาร์ น้อง หญิง ของ ท่าน แล้ว 33 ฉะนั ้น บัด นี้ ขอก ษั ตริย์เจ้า
นาย ของ ข้า พระองค์ อย่า ได้ ร้อน พระทัย ด้วย สําคัญ ว่า
ราชโอรสทัง้ หมดของกษั ตริย์สิน
ิ เพราะอัม โนนสิน
้ ชีวต
้ ชีพ
34
แต่ผู้ เดียว ” แต่อับ ซา โลม ได้หนี ไป ฝ่าย ทหาร ยาม หนุ่ม
เงย หน้า ขึ้น มอง ดู ดูเถิด ประ ชา ชน เป็นอัน มาก กําลัง มา
ทาง ข้างๆ ภูเขา ซึ่ง อยู่ ข้าง หลัง เขา 35 โย นา ดับ จึง กราบ
ทูล กษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ราชโอรสของกษั ตริย์ กําลัง ดําเนิ น มา
แล้ว ตามที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ กราบทูลก็ เป็น จริงดัง นั ้น”
36 อยูมาเมื
่
่ อ เขาพูด จบลง ดูเถิด ราชโอรสของกษั ตริย์ก็มา
ถึง และได้ร้องไห้เสียงดัง ฝ่ายกษั ตริย์ก็กันแสง และบรรดา
ข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วย
อับซาโลมหนี ไปยังเมืองเกชูร ์
37

อับ ซา โลม ได้หนี ไป เข้า เฝ้า ทัลมัย โอรส ของ อัม มี
ฮูด กษั ตริยเมื
์ องเกชูร ์ แต่ดาวิดทรงไว้ทุกข์ให้ราชโอรสของ
พระองค์วัน แล้ว วัน เล่า 38 ฝ่าย อับ ซา โลม ก็หนี ไป ยัง เมือง
เกชูร ์ และทรงอยูที
่ ่นั ่น สามปี 39 กษั ตริยดาว
์
ิดก็ ทรงตรอม
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พระทัย อาลัย ถึงอับ ซาโลม เพราะการที่ ทรงคิด ถึงอัม โนน
นั ้นค่อยคลายลง ด้วยท่านสิน
้ ชีพแล้ว

14

โยอาบนําอับซาโลมให้กลับมาคืนดีกันกับดาวิด
ฝ่าย โย อาบ บุตร ชาย ของ นาง เศ รุ ยาห์ ทราบ ว่า
กษั ตริยอา
์ ลัย ถึงอับ ซา โลม 2 โย อาบ จึง ใช้ คน ไป ยัง เมือง
เทโคอาพาหญิง ที่ ฉลาดมาจากที่ นั่น คนหนึ่ ง บอกนางว่า
“ขอจงแสร้ง ทํา เป็น คนไว้ทุกข์ สวมเสื้อ ของคนไว้ทุกข์ อย่า
ชโลม นํ้ามัน แต่แสร้ง ทํา เหมือน ผู้ หญิง ที่ไว้ ทุกข์ให้ผู้ตาย
มาหลายวัน แล้ว 3 จงเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล ข้อความ
นี้ แก่พระองค์ ” แล้ว โย อาบ ก็ สอน คํา กราบทูล ให้ หญิง นั ้น
4 เมื่อหญิงชาวเทโคอามาเฝ้ากษั ตริย์ นางก็ซบหน้าลงถึงดิน
ถวาย บังคม แล้วก ราบ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ ขอ พระ
กรุ ณา คุณ เป็นที่พึ่ง ” 5 กษั ตริยตรั
์ ส ถาม หญิง นั ้นว่า “เจ้า
มี เรือ
่ ง อะไร” นาง กราบทูล ว่า “หม่อม ฉั น เป็น หญิงม่า ยอ
ย่างแท้จริง สามีตาย เสีย แล้ว 6 สาว ใช้ของ พระองค์มีบุตร
ชาย สอง คน วิวาทกันที่ ใน ทุ่ง นา ไม่มีใคร ช่วย ห้าม ปราม
บุตร ชาย คน หนึ่ ง จึง ตีอีก คน หนึ่ ง ตาย 7 ดูเถิด หมู่ ญาติทัง้
สินร
้ ุ มกัน มาหาสาวใช้ ของพระองค์ บอกว่า ‘จงมอบผู้ที่ฆ่า
พี่ ชาย ของ ตัว มา ให้เรา เพื่อ เรา จะ ฆ่า เขา เสีย เพื่อ แก้
แค้น แทน พี่ ชาย ที่ เขา ได้ ฆ่า เสีย นั ้น จะ ได้ ฆ่า ผู้ที่รับ มรดก
เสีย ด้วย’ ดัง ว่า จะ ดับ ถ่าน ไฟ ของ หม่อม ฉั นที่ ยัง เหลือ อยู่
นั ้น เสีย ไม่ให้สามีของ หม่อม ฉั นมี ชื่อ หรือมี เชื้อ เหลือ อยู่
บน พื้น โลก เลย” 8 กษั ตริยจึ
์ ง รับสัง่ แก่ หญิง คน นั ้นว่า “ไป
บ้าน ของ เจ้า เถิด เรา จะ สัง่ การ เรือ
่ ง เจ้า” 9 หญิง ชาว เท
โคอาได้ กราบทูล กษั ตริย์ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ านายของ
1
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หม่อม ฉั น ขอ ให้ความ ชัว่ ช้า ตก อยู่ กับ หม่อม ฉั น และ กับ
วงศ์ วาน บิดา ของ หม่อม ฉั น แต่กษั ตริยและ
์
ราช บัล ลังก์
ของพระองค์ อย่าให้มีโทษเลย” 10 กษั ตริยตรั
์ สว่า “ถ้ามีผู้ใด
กล่าว อะไร แก่เจ้า จง พา เขา มา หา เรา คน นั ้น จะ ไม่ แตะ
ต้องเจ้า อีก เลย” 11 นางก็ กราบทูล ว่า “ข้า แต่พระองค์ ขอก
ษั ตริย์ ทรงระลึก ถึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ เพื่อ
ผู้ อาฆาต โลหิต จะ ไม่ กระทํา การ ฆ่า อีก ต่อ ไป เกรง ว่า พวก
เขา จะ ได้ ทําลาย บุตร ชาย ของ หม่อม ฉั น” พระองค์ตรัสว่า
“พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด เส้นผม ของ บุตร
ชาย ของ เจ้า สัก เส้น เดียว จะ ไม่ ตก ลงถึงดิน” 12 แล้ว หญิง
นั ้น กราบทูล ว่า “ข้า แต่พระองค์ ขอ สาว ใช้ ของ พระองค์
กราบทูล อีก สัก คํา หนึ่ ง แก่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ หม่อม ฉั น”
พระองค์ตรัสว่า “พูดไป” 13 หญิง นั ้น จึง กราบทูล ว่า “เหตุใด
พระองค์ทรงดําริจะกระทําอย่างนี้ แก่ประชาชนของพระเจ้า
ใน การ ที่ ตรัส เช่น นี้ กษั ตริยทรง
์
กล่าว โทษ พระองค์เอง ใน
ประการ ที่กษั ตริยมิ
์ ได้ทรง นํา ผู้ถูก เนรเทศ กลับ สู่ พระ ราช
สํานั ก 14 คนเราจะต้องตายหมดด้วยกันทุกคน เป็นเหมือน
นํ้าที่ หกบนแผ่นดิน จะเก็บรวมกลับคืนมาอีกไม่ได้ พระเจ้า
ไม่ ทรง เลือก หน้า ผู้ใด แต่ทรง ดําริ หา หนทาง ไม่ให้ผู้ที่ถูก
เนรเทศต้องถูก ทรงทอดทิง้ 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ที่หม่อมฉั น มาก
ราบ ทูล เรือ
่ ง นี้ ต่อ กษั ตริย์เจ้า นาย ของ หม่อม ฉั น เพราะ
ประชาชน ขู่ หม่อม ฉั น ให้กลัว และ สาว ใช้ ของ พระองค์ คิด
ว่า ‘หม่อมฉั น จะกราบทูล กษั ตริย์ หวัง ว่า กษั ตริย์ จะโปรด
ตามคําขอของหญิง ผู้รับ ใช้ของพระองค์ 16 ด้วยกษั ตริย์ จะ
ทรง สดับ ฟัง และ ทรง ช่วย หญิง ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ให้พ้น
จาก มือ ของ ผู้ที่ตัง้ ใจ ทําลาย หม่อม ฉั น และ บุตร ชาย ของ
หม่อม ฉั น เสีย จาก มรดก ของ พระเจ้า’ 17 และ สาว ใช้ ของ
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พระองค์ คิด ว่า ‘ขอ ให้พระ ดํารัส ขอ งกษั ตริย์เจ้า นาย ของ
หม่อมฉั น เป็นที่ให้พํานั ก ’ เพราะกษั ตริย์เจ้านายของหม่อม
ฉั น เปรียบประดุจ ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า ในการที่
จะประจักษ์ความดีและความชัว่ ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ พระ องค์ ทรง สถิตกับ พระองค์เถิด ” 18 แล้ วกษั ตริย์
ทรง ตอบ หญิง นั ้นว่า “สิ่ง ใด ที่ เรา จะ ถาม เจ้า เจ้า อย่า
ปิดบัง นะ” ผู้หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์เจ้านายของ
หม่อม ฉั น จง ตรัส เถิด” 19 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัส ถาม ว่า “ใน เรือ
่ ง
ทัง้ สิน
้ นี้ มือ ของ โย อาบ เกี่ยวข้อง กับ เจ้า ด้วย หรือ เปล่า”
หญิง นั ้น ทูล ตอบ ว่า “ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ หม่อม ฉั น
พระองค์ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ไม่มีใคร หลบ หลีก พระ
ดํารัส ขอ งกษั ตริย์เจ้า นาย ของ หม่อม ฉั น ไป ทาง ขวา หรือ
ทางซ้ายได้ โยอาบผู้รับ ใช้ของพระองค์ นั่น แหละให้ หม่อม
ฉั น กราบทูล เขา เป็น ผู้ สอน คํา กราบทูล แก่ หม่อม ฉั น สาว
ใช้ ของ พระองค์ 20 โย อาบ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ได้กระทํา
เช่น นี้ ก็เพื่อ จะ เปลี่ยน โฉมหน้า ของ เหตุการณ์ แต่เจ้า นาย
ของ หม่อม ฉั นท รง มี พระ สติปัญญา ดัง สติ ปัญญา แห่ง
ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของ พระเจ้า ทรง ทราบ ทุก สิง่ ทุก อย่าง
ที่อยูบนพิ
่
ภพ”
อับซาโลมได้รบ
ั การยกโทษ
กษั ตริยตรั
์ สสัง่ โยอาบว่า “ดูเถิด เราอนุ มัติตามคําขอ
นี้ แล้ว จง ไป พา อับ ซา โลม ชาย หนุ่ม คน นั ้น กลับ มา” 22 โย
อาบ ก็ ซบ หน้า ลงถึงดิน และ น้ อม ตัว ลง แล้ว โมทนา พระ
คุณ กษั ตริย์ โยอาบกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ านาย
ของ ข้า พระองค์ วัน นี้ ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ ทราบ ว่า ข้า
พระองค์ได้รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ใน
ประการ ที่กษั ตริยทรง
์
ทําให้บรรลุตาม คํา ทูล ขอ ของ ผู้รับ
21
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ใช้ของ พระองค์” 23 โย อาบ จึง ลุก ขึ้น ไป ยัง เมือง เก ชูร ์ และ
พาอับ ซาโลมมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 24 และกษั ตริย์ รบ
ั สัง่ ว่า
“ให้เขาไปอยู่วงั ของเขาเถิด อย่าให้เข้าเฝ้าเรา” อับซาโลมก็
ไปอยูว
่ งั ของท่าน มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์
อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด
ใน บรรดา อิสราเอล หา มีผู้ใด รู ป งาม น่า ชม อย่าง อับ
ซา โลม ไม่ ในตัวท่าน ตัง้ แต่ ฝ่าเท้า จนถึง กระหม่อม ไม่มี
ตําหนิ เลย 26 เมื่อ ท่าน ตัดผม (ท่าน เคย ตัดผม สิน
้ ปีทุก ปี
เพราะ ผม หนั ก แล้วท่า นก็ ตัด เสีย) ท่าน ก็ ชัง่ ผม ของ ท่าน
ได้หนักสองร้อยเชเขลตามพิกัดหลวง 27 มีบุตรชายสามคน
เกิด แก่ อบ
ั ซาโลมและบุตรสาวคนหนึ่ ง ชื่อ ทามาร์ เธอเป็น
หญิงที่หน้าตางดงาม 28 อับซาโลมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ได้ สอง ปีเต็ม โดย มิได้เข้า เฝ้า เฉพาะ พระ พักตร์กษั ตริย์
29 แล้วอับ ซา โลม ก็ให้ไป ตาม โย อาบ จะ ใช้ให้เข้า ไป เฝ้า
กษั ตริย์ แต่โย อาบ ไม่ ยอม มา หา ท่าน ท่าน ก็ใช้คน ไป ครัง้
ที่สอง แต่โยอาบก็ไม่มาเหมือนกัน 30 ท่านจึง สัง่ มหาดเล็ก
ของ ท่าน ว่า “ดูซิ นา ของ โย อาบ อยู่ ถัด นา ของ เรา เขา มี
ข้าวบาร์เลย์ที่ นั ่น จงเอาไฟเผาเสีย” มหาดเล็ก ของอับ ซา
โลม ก็ ไป เอา ไฟ เผา นา 31 โย อาบ ก็ลุก ขึ้น ไป หา อับ ซา โลม
ที่ วัง ของ ท่าน ถาม ท่าน ว่า “ทําไม มหาดเล็ก ของ ท่าน จึง
เอา ไฟ เผา นา ของ หม่อม ฉั น” 32 อับ ซา โลม ตอบ โย อาบ ว่า
“ดูเถิด เรา ส่ง คน ไป บอก ท่าน ว่า ‘มานี ่เถิด เรา จะ ส่ง ท่าน
ไป หาก ษั ตริย์ ทูล ว่า “ให้ข้า พระองค์ มา จาก เก ชูรทํ
์ าไม ข้า
พระองค์ ยัง อยูที
่ ่นั ่นก็ดี กว่า ฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้เราได้เข้า เฝ้า
เฉพาะ พระ พักตร์กษั ตริย์ ” ’ ถ้า เรา มี ความ ชัว่ ช้า ประการ
ใด ก็ขอ พระองค์ ทรง ประหาร เรา เสีย” 33 โย อาบ จึง เข้า ไป
เฝ้ากษั ตริย์กราบทูลพระองค์ พระองค์ก็ทรงเรียกอับซาโลม
25

2 ซามูเอล 15:1

42

2 ซามูเอล 15:8

ท่าน จึง เข้า ไป เฝ้า กษั ตริย์โน้ มกา ยลง ซบ หน้า ลงถึงดิน ต่อ
พระพักตร์กษั ตริย์ กษั ตริยก็
์ ทรงจุบอับซาโลม

15
อับซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์
1 อยูมา
่ ภาย หลังอับ ซา โลม ได้ เตรียม รถ รบ และ ม้า กับ
ทหาร วิง่ นํา หน้า ห้า สิบ คน 2 อับ ซา โลม ตื่น บรรทม แต่เช้า
ตรู ไป
่ ประทับ ริม ทาง ไป ยัง ประตูเมือง ถ้า ผู้ ใด มี เรือ
่ ง ที่ จะ
ถวาย กษั ตริย์ให้ทรง ตัดสิน อับ ซา โลม ก็ เรียก ผู้นั ้น ถาม
ว่า “เจ้า มา จาก เมือง ไหน” และ เมื่อ เขา ทูล ตอบ ว่า “ผู้รบ
ั
ใช้ของ ท่าน เป็น คน ตระกูล หนึ่ ง ใน อิสราเอล” 3 อับ ซา โลม
จึง จะ บอก เขา ว่า “ดูซิ ข้อหา ของ เจ้า ก็ดีและ ถูก ต้อง
แต่กษั ตริยมิ
์ ได้ทรง ตัง้ ผู้ ใด ไว้ ฟัง คดี ของ เจ้า” 4 อับ ซา โลม
เคย กล่าว ยิง่ กว่า นั ้นว่า “โอ ถ้า ข้า เป็น ผู้ พิพากษา ใน แผ่น
ดิน นี้ ก็ดี เมื่อ ใครมี ข้อหาหรือ คดี จะได้ มาหาข้า ข้า จะตัดสิน
ให้ ความ ยุติธรรม แก่เขา ” 5 เมื่อมีผู้ใด เข้า มา ใกล้ จะ กราบ
ถวาย บังคม ท่าน ท่าน จะ ยื่นมื ออ อก จับ คน นั ้น ไว้ และ จุบ
เขา 6 อับ ซาโลมกระทํา อย่างนี้ แก่บรรดาคนอิสราเอลผู้ มา
เฝ้ากษั ตริย์เพื่อขอการพิพากษา อับซาโลมก็ ลอบเอาใจคน
อิสราเอลอย่างนี้
อับซาโลมกบฏต่อดาวิด
7 ครัน
้ ล่วงมาได้สี่สิบปี อับซาโลมกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอ
โปรด ทรง อนุญาต ให้ ข้า พระองค์ ไป ทํา ตาม คํา ปฏิญาณ ที่
เมืองเฮโบรน ซึ่ง ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้ต่อ พระเยโฮวาห์
8 เพราะ ว่า ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ได้ปฏิญาณ ไว้ เมื่อ ครัง
้ อยู่
ในเมืองเกชูร ์ ประเทศซีเรียว่า ‘ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงโปรด
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นํา ข้า พระองค์มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม จริง แล้ว ข้า พระองค์ จะ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์’ ” 9 กษั ตริยตรั
์ ส ตอบท่านว่า “จงไป
เป็นสุข เถิด” ท่านก็ลุกขึ้น ไปยัง เมืองเฮโบรน 10 แต่อับ ซา
โลมได้ ส่ง ผู้ สื่อ สารไปทัวอ
่ ิส ราเอลทุก ตระกูล ว่า “ท่าน ทัง้
หลายได้ยน
ิ เสียงแตรเมื่อไร จงกล่าวกันว่า ‘อับซาโลมเป็นก
ษั ตริย์ที่กรุ งเฮโบรน’ ” 11 มีชายสองร้อยคนไปกับอับซาโลม
จากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นคนที่ถูกเชิญให้ไป คนเหล่านี้ ก็ไปกัน
เฉยๆ หาทราบเรือ
่ งอะไรไม่ 12 ขณะเมื่ออับซาโลมถวายสัตว
บูชา อยู่ ท่าน ส่ง คน ไป เชิญ อา หิโธ เฟล ชา วกิโลห์ที่ปรึกษา
ของดาวิดมาจากนครของเขาคือกิโลห์ การที่คบคิดกันนั ้นก็
เพิม
่ บอับซาโลมก็เพิม
่ ยๆ
่ กําลังขึ้น คนที่มาฝักใฝ่อยูกั
่ ขึ้นเรือ
ดาวิดหนี ไปเพื่อเอาชีวต
ิ รอด
ผู้สื่อสารคนหนึ่ ง มาเฝ้า ดาวิด กราบทูล ว่า “ใจของคน
อิสราเอลได้คล้อยตามอับซาโลมไปแล้ว” 14 แล้วดาวิดรับสัง่
แก่ บรรดาข้าราชการที่อยูกั
่ บพระองค์ ณ เยรู ซาเล็มว่า “จง
ลุก ขึ้น ให้ เราหนี ไปเถิด มิฉะนั ้น เราจะหนี ไม่พ้น จากอับ ซา
โลม สัก คน เดียว จง รีบ ไป เกรง ว่า เขา จะ ตาม เรา ทัน โดย
เร็ว และ นํา เหตุ ร้าย มา ถึง เรา และ ทําลาย กรุ ง นี้ เสียด้วย
คม ดาบ” 15 ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์ จึง กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า
“ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์พร้ อม ที่ จะ กระทํา ตาม สิง่ ซึ่ง
กษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์ ตัดสิน พระทัย ทุก ประการ”
16 กษั ตริยก็
์ เสด็จ ออก ไป พร้อม กับ บรรดา คนใน ราช สํานั ก
ของ พระองค์ด้วย เว้น แต่นาง สนม สิบ คน กษั ตริย์ได้ทรง
ละไว้ให้เฝ้าพระราชวัง 17 กษั ตริยก็
์ เสด็จออกไป พลทัง้ สินก
้ ็
ตามพระองค์ไป และเสด็จ ประทับ ในสถานที่ที่ อยูห่
่ างไกล
18 บรรดาข้าราชการทัง
้ สิน
้ เดิน ผ่านพระองค์ไป บรรดาคน
เคเรธี และ คน เป เลท กับ คน กัท หก ร้อย คน ที่ติด ตามพ
13
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ระ องค์ มา จาก เมือ งกัท ได้เดิน ผ่าน พระ พักตร์กษั ตริยไป
์
19 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัสสงอ
ั ่ ิททัย คนกัทว่า “ทําไมเจ้า จึง ไปกับ เรา
ด้วย จงกลับ ไปบ้านเมืองของเจ้า เถิด และไปอยู่ กับ กษั ตริย์
เจ้าเป็น แต่คนต่างด้าว และถูก เนรเทศมาด้วย 20 เจ้าเพิง่
มาถึง เมื่อ วานนี้ และวัน นี้ ควรที่ เราจะให้เจ้าไปมากับ เรา
หรือ ด้วย เรา ไม่ ทราบ ว่า จะ ไป ที่ไหน จง กลับ ไป เถิด พา พี่
น้ องของเจ้า ไปด้วย ขอความเมตตาและความจริง จงมี กับ
เจ้าเถิด” 21 แต่อิททัยทูลตอบกษั ตริย์ว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด และกษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์
ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ ข้า พระองค์
เสด็จ ประทับที่ไหน จะสิน
ั
้ พระชนม์ หรือ ทรงพระชนม์ ผู้รบ
ใช้ของพระองค์ขอไปอยูที
่ ่นั ้นด้วย” 22 ดาวิดกร็ บ
ั สังก
่ ับอิททัย
ว่า “จง ผ่าน ไป เถิด” อิททัย ชาว เมือ งกัท จึง ผ่าน ไป พร้อม
กับ บรรดาพรรคพวกของเขาทัง้ ผู้ใหญ่และเด็ก 23 เมื่อ พล
ทัง้ หมดเดินผ่านไปเสีย ชาวเมืองนั ้นทัง้ สินก
้ ็ร้องไห้เสียงดัง
กษั ตริยก็
์ เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้ หมดก็ผ่านเข้า
ทางไปถิน
้ มกับ
่ ทุรกันดาร 24 และดูเถิด ศาโดกก็มาด้วย พรอ
คนเลวีทัง้ สิน
้ หามหีบ พันธสัญญาของพระเจ้า มา และเขา
วางหีบของพระเจ้าลง ฝ่ายอาบียาธาร์ก็ขึ้นมาจนประชาชน
ออกจากเมืองไปหมด 25 แล้ วกษั ตริย์ตรัสสัง่ ศาโดกว่า “จง
หาม หีบ ของ พระเจ้า กลับ เข้าไป ใน เมือง เถิด หาก ว่า เรา
เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระองค์จะ
ทรง โปรด นํา เรา กลับ มา อีก และ สําแดง ให้ ข้า พระองค์เห็
นทัง้ หีบนนก
ั ้ ับที่ ประทับ ของพระองค์ด้วย 26 แต่ถ้า พระองค์
ตรัสว่า ‘เรา ไม่ พอใจ เจ้า’ ดูเถิด เรา อยูที
่ ่ นี่ ขอ พระองค์
ทรง กระทํา กับ เรา ตาม ที่พระองค์ทรง โปรด เห็น ชอบ เถิด”
27 กษั ตริยตรั
์ ส กับ ศาโดกปุ โรหิตด้วยว่า “ท่านเป็น ผู้ ทํานาย
หรือ จงกลับเข้าไปในเมืองโดยสันติภาพ พร้อมกับบุตรชาย
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ทัง้ สองของท่าน คือ อาหิม าอัสบุตรของท่าน และโยนาธา
นบุตรของอาบี ยาธาร์ 28 ดูก่อนท่าน เราจะคอยอยูที
่ ่ที่ราบ
ในถิน
่ ทุรกันดาร จนจะมีข่าวมาจากท่านให้เราทราบ” 29 ฝ่า
ยศา โด กกับ อาบี ยา ธาร์ จึง หาม หีบ ของ พระเจ้า กลับ ไป ยัง
กรุ งเยรู ซาเล็มและพักอยูที
่ ่นั่น 30 ฝ่ายดาวิดเสด็จขึ้นไปตาม
ทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพลางกันแสงพลาง คลุมพระ
เศียรเสด็จ โดยพระบาทเปล่า และประชาชนทัง้ สินที
่ บ
้ ่อยูกั
พระองค์ก็คลุม ศีรษะ เดิน ขึ้น ไป พลาง ร้องไห้พลาง 31 มีคน
มาก ราบ ทูล ดา วิด ว่า “อา หิโธเฟล อยู่ ใน พวก คิด กบฏ ของ
อับ ซาโลมด้วย” ดาวิ ดกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงโปรดให้คําปรึกษาของอาหิโธเฟลโง่เง่าไป” 32 อยูมา
่
เมื่อ ดาวิด มาถึง ยอดภู เขาซึ่ง เป็นที่นมัส การพระเจ้า ดูเถิด
หุ ชย
ั ชาวอารคีได้เข้า มาเฝ้า มีเสื้อผ้า ฉี ก ขาดและดิน อยู่ บน
ศีรษะ 33 ดาวิด ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เจ้า ไปกับ เรา เจ้าจะเป็น
ภาระ แก่เรา 34 แต่ถ้า เจ้า กลับ เข้าไป ใน เมือง และ กล่าว กับ
อับซาโลมว่า ‘โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์ ขอถวายตัว เป็น
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ดัง ที่ข้า พระองค์ เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระ
ราชบิดาของพระองค์ มาแต่ กาลก่อนฉั นใด ข้า พระองค์ ขอ
เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ฉั น นั ้น ’ แล้ว เจ้า จะ กระทํา ให้ คํา
ปรึกษาของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ ไปเพื่อ เห็น แก่เรา 35 ศาโด
กกับอาบียาธาร์ปุโรหิตก็อยูกั
่ บเจ้าที่ นั่นมิใช่หรือ สิ่งใดที่เจ้า
ได้ยน
ิ ในพระราชวัง จงบอกให้ ศาโดกกับ อาบี ยาธาร์ปุโรหิต
ทราบ 36 ดูเถิด บุตรชายสองคนของเขาก็อยูด้
่ วย คือ อาหิม
าอัสบุตรศาโดก และโยนาธานบุต รอาบี ยาธาร์ ดัง นั ้น เมื่อ
ท่านได้ยน
ิ เรือ
่ งอะไรจงใช้ เขามาบอกเราทุก เรือ
่ งเถิด” 37 หุ
ชัย สหาย ของ ดา วิด จึง กลับ เข้าไป ใน เมือง และ อับ ซา โลม
กําลังเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
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ศิบามหาดเล็กที่ไม่สัตย์ซื่อของเมฟีโบเชท
เมื่อ ดา วิด เสด็จ เลย ยอด เขา ไป หน่ อย หนึ่ ง ดูเถิด ศิ
บา มหาดเล็ก ของ เม ฟี โบ เช ทก็เข้า มา เฝ้า พระองค์ มีลา
คู่หน่งึ ผูก อา นพร้อม บรรทุก ขนมปัง สอง ร้อย ก้อน องุน
่
แห้ง ร้อย พวง และ ผล ไม้ฤดูร้อน อีกร้อย หนึ่ ง กับน้าํ องุน
่
หนึ่ ง ถุง หนั ง 2 กษั ตริยตรั
์ ส กับ ศิ บา ว่า “เจ้า นํา สิง่ เหล่า นี้
มาทําไม” ศิบาทูล ตอบว่า “ลาคู่ นั ้น เพื่อ ราชวงศ์ จะได้ทรง
ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อนสําหรับชายหนุ่มรับประทาน และ
นํ้า องุน
่ เพื่อ ผู้ที่อ่อนเปลี้ย อยู่ กลางถิน
่ ทุรกัน ดารจะได้ดื่ม ”
3 กษั ตริยตรั
์ สว่า “บุตรเจ้า นายของเจ้า อยูที
่ ่ไหนเล่า” ศิ บาก
รา บทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ท่าน พัก อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม เพราะ
ท่าน ว่า ‘วัน นี้ วงศ์วาน อิสราเอล จะ คืน ราช อาณาจักร บิดา
ของ เรา ให้แก่เรา ’ ” 4 แล้ วกษั ตริย์ ตรัส กับ ศิ บา ว่า “ดูเถิด
ทรัพย์สมบัติของเมฟี โบเชทก็ ตกเป็นของเจ้าทัง้ หมด” และ
ศิ บากราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้า พระองค์
ข้า พระองค์ ขอทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ด้วยความถ่อมใจ ขอ
ทรง ให้ ข้า พระองค์ได้รับ พระ กรุ ณา ใน สาย พระเนตร ของ
พระองค์”
1

ชิเมอีด่าดาวิด

5 เมื่อกษั ตริย์ดาวิดเสด็จมายังตําบลบาฮูริม

ดูเถิด มีชาย
คนหนึ่ งอยู่ในครอบครัววงศ์ วานซาอูลชื่อชิเมอีบุตรชายเกรา เขาออกมาเดิน พลางด่า พลาง 6 และเอาหิน ขว้างดาวิด
และขว้างบรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ดาวิด พวกพลและ
ชาย ฉกรรจ์ ทัง้ สินก
่ าง ขวา และ ข้าง ซ้าย ของ พระองค์
้ ็อยูข้
7 ชิเมอี รอ
้ งด่า มาว่า “จงไปเสีย ให้พ้น เจ้าคนกระหายโลหิต
เจ้าคนอันธพาล จงไปเสียให้พ้น 8 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสนอง
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เจ้า ในเรือ
่ งโลหิต ทัง้ สิน
้ แห่ง วงศ์ วานของซาอูล ผู้ ซ่ึง เจ้า เข้า
ครองแทนอยูนั
่ ้น และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราชอาณาจักร
ไว้ในมืออับซาโลมบุตรของเจ้า ดูเถิด ความพินาศตกอยู่บน
เจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหิต” 9 อาบช
ี ย
ั บุตรชาย
นางเศรุ ยาห์จึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ทําไมปล่อยให้สุนัขตาย
ตัวนี้มาด่ากษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ ขอ อนุญาต ให้
ข้า พระองค์ ข้ามไปตัด หัวมัน ออกเสีย” 10 แต่กษั ตริยตรั
์ สว่า
“บุตรชายทัง้ สองของนางเศรุ ยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับเจ้า
ถ้า เขาด่า เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ เขาว่า ‘จงด่า ดาวิด’
แล้ว ใครจะพูด ว่า ‘ทําไมเจ้า จึง กระทํา เช่น นี้ ’ ” 11 ดาวิด ตรัส
กับ อาบี ชย
ั และข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ว่า “ดูเถิด ลูก
ของเราเองที่ได้ออกมาจากบัน
้ เอวของเรายัง แสวงหาชีวต
ิ
ของเรา ยิง่ กว่านั ้น ทําไมกับคนเบนยามินคนนี้ จะไม่กระทํา
เล่า ช่างเขาเถิด ให้เขาด่า ไป เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงบอก
เขาแล้ว 12 บางทีพระเยโฮวาห์ จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจ ของ เรา และ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง สนอง เรา ด้วย ความ
ดี เพราะเขาด่า เราในวัน นี้ ” 13 ดาวิด จึง ทรงดําเนิ น ไปตาม
ทางพร้อมกับ พลของพระองค์ ฝ่ายชิ เมอีก็เดิน ไปตามเนิ น
เขาตรงข้าม เขาเดินพลางด่าพลาง เอาก้อนหินปาและเอา
ฝุ่นซัดใส่ 14 กษั ตริยกั
์ บพลทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บพระองค์ก็มารู้สึก
เหนื่ อยอ่อน จึงทรงพักผ่อนเอาแรง ณ ที่นั่น
อับซาโลมนําพลของพระองค์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
15

ฝ่ายอับ ซาโลมกับ ประชาชนทัง้ สิน
้ คือ คนอิสราเอลก็
มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม และอาหิโธเฟลก็มาด้วย 16 และอยู่มา
เมื่อ หุ ชัย ชา วอาร คี สหาย ของ ดา วิด เข้า เฝ้า อับ ซา โลม หุ
ชัย กราบทูล อับ ซาโลมว่า “ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ ขอก
ษั ตริย์ ทรง พระ เจริญ” 17 และ อับ ซา โลม ตรัส กับ หุ ชัย ว่า
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“นี่ หรือ ความเมตตาต่อ สหายของท่าน ทําไมท่านไม่ ไปกับ
สหายของท่านเล่า” 18 หุ ชย
ั กราบทูล อับ ซาโลมว่า “มิใช่พ่ะ
ย่ะ ค่ะ พระ เย โฮ วาห์ กับ ประชาชน เหล่า นี้ กับ คน อิสราเอล
ทัง้ สิน
้ เลือก ตัง้ ผู้ ใด ไว้ ข้า พระองค์ ขอ เป็น ฝ่าย ผู้นั ้น ข้า
พระองค์ จะ ขอ อยู่ กับ ผู้นั ้น 19 อีก ประการ หนึ่ ง ข้า พระองค์
ควรจะปรนนิ บัติผู้ ใด มิใช่โอรสของท่านผู้ นั้น ดอกหรือ ข้า
พระองค์ได้ปรนนิ บัติต่อพระพักตร์เสด็จพ่อของพระองค์มา
แล้ว ฉั นใด ก็ขอ ปรน นิ บัติต่อ พระ พักตร์พระองค์ฉั น นั ้น ”
20 อับ ซา โลม ตรัส ถา มอาหิโธ เฟล ว่า “เรา จะ ทํา อย่างไร ดี
จง ให้ คํา ปรึกษา ของ ท่าน” 21 อา หิโธ เฟล กราบทูล อับ ซา
โลม ว่า “จง เข้าหา นาง สนม ของ เสด็จ พ่อ ของ พระองค์ ซึ่ง
เสด็จ พ่อ ทิง้ ไว้ให้เฝ้า พระราชวัง เมื่อ คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้
ยินว่า พระ องค์ เป็นที่เกลียด ชัง ของ เสด็จ พ่อ แล้ว บรรดา
มือ เห ล่านั ้นที่อยูฝ่
่ าย พระองค์ก็จะเข้ม แข็ง ขึ้น” 22 เขา จึง
กาง เต็นท์ให้อับ ซา โลม ไว้ที่บน ดาดฟ้า หลังคา และ อับ ซา
โลม ก็ ทรง เข้าหา นาง สนม ของ พระ ราช บิดา ของ พระองค์
ท่ามกลาง สายตา ของ อิสราเอล ทัง้ สิน
้ 23 ใน ครัง้ นั ้น คํา
ปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ ทูล ถวายก็ เหมือนกับ ว่า คนได้ ทูล
ถามจากพระดํารัส ของพระเจ้า คํา ปรึกษาทัง้ สินที
้ ่ อาหิโธ
เฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั ้น

17
อาหิโธเฟลกับหุชย
ั ให้คําปรึกษาที่แตกต่างกัน

“ขอโปรดอนุญาต
ให้ ข้า พระองค์ เลือกทหารหนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ข้า พระองค์
จะ ยก ออก ไป ติดตาม ดา วิด คืนวัน นี้ 2 ข้า พระองค์ จะ ไป
ทัน ท่านเมื่อ ท่านยัง เหนื่ อยอ่อนอยู่ และอ่อนกําลัง กระทํา
ให้ ท่าน กลัว ตัว สัน
่ พล ทัง้ ปวง ที่อยูกั
่ บท่า นก็ จะ หนี ไป ข้า
1 และอาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า
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พระองค์ จะฆ่า ฟัน แต่กษั ตริย์ 3 แล้ วจะนํา ประชาชนทัง้ สิน
้
กลับมาเข้าฝ่ายพระองค์ เมื่อได้คนที่พระองค์มุ่งหาคนเดียว
ก็เหมือนได้ประชาชนกลับมาทัง้ หมด แล้วประชาชนทัง้ ปวง
ก็ จะ อยู่ เป็น ผาสุก” 4 คําทูลนี้เป็นที่ พอ พระ ทัยอับ ซา โลม
และ บรรดา ผู้ใหญ่แห่งอิส รา เอ ล ก็ พอใจ ด้วย 5 อับ ซา โลม
ตรัสว่า “จง เรียก หุ ชัย คน อาร คีเข้า มา ด้วย เพื่อ เรา จะ ฟัง
เขาจะว่า อย่างไรเช่นกัน” 6 เมื่อ หุ ชย
ั เข้า มาเฝ้า อับ ซาโลม
แล้ว อับ ซา โลม จึง ตรัส ถาม เขา ว่า “อา หิโธ เฟล ว่า อย่าง
นี้ แล้ว เรา ควร จะ ทํา ตาม คํา แนะนํา ของ เขา หรือ ไม่ ถ้า ไม่
ท่านจงพูด มา” 7 หุ ชย
ั จึง กราบทูล อับ ซาโลมว่า “คํา ปรึกษา
ซึ่ง อา หิโธ เฟล ให้ ใน ครัง้ นี้ ไม่ ดี ” 8 หุ ชัย กราบทูล ต่อ ไป ว่า
“พระองค์ทรงทราบแล้วว่า เสด็จ พ่อ และคนที่อยูด้
่ วยเป็น
ทหารแข็ง กล้า และเขาทัง้ หลายกําลัง โกรธเหมือนหมีที่ลูก
ถูกลัก เอาไปในป่า นอกจากนั ้น เสด็จ พ่อ ของพระองค์ ทรง
ชํานาญ ศึก ท่าน คง ไม่ พัก อยู่ กับ พวก พล 9 ดูเถิด ถึง ขณะ
นี้ ท่าน ก็ ซ่อน อยู่ ใน บ่อ แห่ง หนึ่ ง หรือ ใน ที่หน่งึ ที่ใด แล้ว
ต่อ มา เมื่อมี คน ล้ม ตาย ใน การ สู้ รบ ครัง้ แรก ใคร ที่ได้ยิน
เรือ
่ ง ก็ จะ กล่าว ว่า ‘ทหาร ที่ติด ตาม อับ ซา โลม ถูก ฆ่า ฟัน’
10 แม้คนที่กล้า หาญ ที่จิตใจเหมือนอย่างสิงโตก็ จะละลาย
ไป อย่าง เต็มที่ เพราะ อิสราเอล ทัง้ สิน
้ ทราบ ว่า เสด็จ พ่อ
ของพระองค์เป็นวีรบุรุษ และคนที่อยูก็
่ เป็นทหารที่แข็งกล้า
11 แต่คํา ปรึกษา ของ ข้า พระองค์มีว่า ขอ พระองค์ รวบรวม
อิสราเอลทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ ดานถึง เบเออร์เชบา ให้มากมายดัง่
เม็ด ทรายที่ทะเล แล้ว พระองค์ก็เสด็จ คุมทัพ ไปเอง 12 เรา
ทัง้ หลายจะเข้า รบกับท่าน ณ ที่หน่งึ ที่ ใดที่พบกัน และเรา
จะเข้า โจมตี เหมือนนํ้าค้างตกใส่พื้น ดิน ตัวท่านและบรรดา
คนที่อยูกั
่ บท่า นก็ จะไม่มีเหลือ สัก คนหนึ่ ง 13 ยิง่ กว่า นั ้น ถ้า
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ท่านจะถอยร่น เข้าไปในเมือง คนอิสราเอลทัง้ สินก
้ ็ จะเอา
เชือก มา ลาก เมือง นั ้น ลง ไป ที่ลุ่ม แม่นํ้า จน กระ ทังก
่ ้อ นก
14
รวด สักก้อน หนึ่ งก็ไม่มีให้เห็น ที่นั ่น ” อับ ซา โลม และ คน
อิสราเอลทัง้ ปวงว่า “คํา ปรึกษาของหุ ชย
ั คนอารคีดีกว่า คํา
ปรึกษาของอาหิโธเฟล” เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนา
ที่ จะให้ คํา ปรึกษาอัน ดี ของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ เพื่อ พระเย
โฮ วาห์ จะ ทรง นํา เหตุ ร้า ยมายังอับ ซา โลม 15 แล้วหุ ชัย จึง
บอกศาโดกและอาบี ยาธาร์ปุโรหิต ว่า “อาหิโธเฟลได้ให้คํา
ปรึกษา อย่าง นั ้น อย่าง นี้ แก่อับ ซา โลม และ พวก ผู้ใหญ่ของ
อิสราเอล และ ข้าพเจ้า ได้ให้คํา ปรึกษา อย่าง นั ้น อย่าง นี้
16 ฉะนั ้น บัดนี้ จงรีบ ส่ง คนไปกราบทูล ดาวิด ว่า ‘คืนวัน นี้ อย่า
พัก อยูที
่ ่ที่ราบในถิน
่ ทุรกัน ดาร อย่างไรก็ จงให้ เสด็จ ข้ามไป
เสีย เกรงว่า กษั ตริย์ และประชาชนทัง้ สินที
่ บ พระองค์
้ ่อยูกั
จะถูก กลืน ไปหมด’ ” 17 ฝ่ายโยนาธานและอาหิม าอัส กําลัง
คอยอยูที
่ ่เอนโรเกลแล้ว มีสาวใช้คนหนึ่ ง เคยไปบอกเรือ
่ ง
แก่เขา แล้วเขาก็ไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิด เพราะเขาไม่กล้า
เข้า กรุ ง ให้ ใครเห็น 18 แต่มีเด็ก หนุ่ม คนหนึ่ ง เห็น เขาทัง้ สอง
จึงไปทูลอับซาโลม เขาทัง้ สองก็รีบไปโดยเร็วจนถึงบ้านชาย
คนหนึ่ ง ที่ บาฮูริม เขามีบ่อน้าํ อยูที
่ ่ลานบ้าน เขาทัง้ สองจึง
19
ลงไปอยู่ ในบ่อ นั ้น หญิง แม่ บ้านก็ เอาผ้า มาปู ปิดปากบ่อ
แล้ว ก็เกลี่ย ปลายข้าวตกอยู่ บนนั ้น ไม่มีใครทราบเรือ
่ งเลย
20 เมื่อข้าราชการของอับซาโลมมาถึงที่บ้านหญิงคนนี้ เขาก็
ถามว่า “อาหิม าอัส กับ โยนาธานอยูที
่ ่ไหน ” หญิง นั ้นก็ ตอบ
เขา ว่า “เขา ข้าม ลําธาร นํ้า ไป แล้ว” เมื่อ เขา เที่ยว หาไม่ พบ
แล้วก็กลับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 21 อยูมาเมื
่
่ อ คนเหล่า นั ้น ไป
แล้ว ชายทัง้ สองก็ ข้น
ึ มาจากบ่อ ไปกราบทูล กษั ตริย์ดาวิด
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เขาทูลดาวิดว่า “ขอทรงลุกขึ้น และรีบข้ามแม่น้ําไป เพราะ
อาหิโธเฟลได้ให้คํา ปรึกษาต่อสู้ อย่างนั ้นอย่างนี้ ” 22 ดาวิดก็
ทรง ลุก ขึ้น พร้อม กับ พวก พล ทัง้ สินที
่ บ พระองค์ และ
้ ่อยูกั
ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน พอรุ ง่ เช้า ก็ไม่มีเหลือ สัก คนหนึ่ ง ที่ ยัง
ไม่ได้ข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน 23 เมื่อ อา หิโธ เฟล เห็นว่า เขา ไม่
กระทํา ตาม คํา ปรึกษา ของ ท่าน ก็ผูก อาน ลา ขึ้น ขี่กลับ ไป
เรือนของตนที่อยูในเมื
่
องของตน เมื่อสัง่ ครอบครัวเสียเสร็จ
แล้วก็ผูก คอตาย เขาจึง เอาศพฝัง ไว้ที่อุโมงค์บิดาของท่าน
24 ฝ่ายดาวิดก็เสด็จมายังเมืองมาหะนาอิม และอับซาโลมก็
ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนพร้อมกับ คนอิสราเอลทัง้ ปวง 25 อับ ซา
โลมทรงตัง้ อามาสาเป็น แม่ทัพ แทนโยอาบ อามาสาเป็น
บุตรของชายคนหนึ่ ง ชื่ออิ ธราคนอิสราเอล ได้แต่งงานกับ
อาบีกายิลบุต รสาว ของ นา หาช น้ อง สาว ของ นาง เศ รุ ยาห์
มารดา ของ โย อาบ 26 ฝ่าย คน อิสราเอล และ อับ ซา โลม ตัง้
ค่ายอยู่ ในแผ่นดินกิ เลอาด 27 อยูมาเมื
่
่ อ ดาวิด เสด็จ มาถึง
มาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาชชาวเมืองรับ บาห์แห่งคน
อัมโมน และมาคีรบุ
์ ตรชายอัมมี เอลชาวโลเดบาร์ และบาร
ซิลลัยชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิม 28 ได้ขนที่นอน อ่างนํ้า
และเครือ
่ งภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าว
คัว่ ถัว่ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง 29 นํ้าผึ้ง เนย แกะ และเนยแข็ง
ที่ได้มาจากฝูง สัตว์ ถวายแด่ดาวิด และให้ พวกพลที่อยูกั
่ บ
พระองค์รับ ประทาน เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พวกพล
หิวและอ่อนเพลียและกระหายอยูที
่ ่ในถิน
่ ทุรกันดาร”

18
สงครามระหว่างทหารของดาวิดกับอับซาโลม
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1

ดาวิด จึง ตรวจ พล ที่อยูกั
่ บ พระองค์ และ ทรง จัด ตัง้
นายพัน นายร้อยให้ควบคุม 2 และดาวิด ทรงจัด ทัพ ออกไป
ให้อยูในบั
่
งคับ บัญชาของโยอาบหนึ่ ง ในสาม และในบังคับ
ของอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์หน่งึ
ใน สาม และ อีก หนึ่ ง ใน สาม อยู่ ใน บังคับ บัญชา ขอ งอิททัย
คนกัท และกษั ตริย์ตรัสกับพวกพลว่า “เราจะไปกับท่านทัง้
หลายด้วย” 3 แต่พวกพลเหล่า นั ้น ทูล ว่า “ขอพระองค์ อย่า
เสด็จ เลย เพราะ ถ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ หนี ไป เขา ทัง้
หลาย ก็ไม่ ไยดีอะไร หนั ก หนา ถ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ตาย
เสียสักครึง่ หนึ่ ง เขาทัง้ หลายก็ไม่ไยดีอะไร แต่พระองค์มีค่า
เท่ากับ พวกข้า พระองค์หน่งึ หมื่น คน เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
พระองค์พร้ อม ที่ จะ ส่ง กอง หนุน จาก ใน เมือง จะ ดีกว่า ”
4 กษั ตริยตรั
์ ส กับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย เห็น ชอบ
อย่างไร เรา จะ กระทํา ตาม” กษั ตริยจึ
์ ง ทรง ประ ทับที่ ข้าง
ประตูเมือง และ บรรดา พล ทัง้ หลาย เดิน ออก ไป เป็นก อง
ร้อย กองพัน 5 กษั ตริยรั
์ บสัง่ โย อาบ อาบีชัย และ อิททัย ว่า
“เบาๆมือกับ ชายหนุ่มนน
ั ้ ด้วยเห็น แก่ เราเถิด คือกับ อับ ซา
โลม” พวก พล ทัง้ สินก
้ ็ได้ยิน คํา รับ สัง่ ซึ่ง กษั ตริย์ ประทาน
แก่ บรรดาผู้ บังคับ บัญชาด้วยเรือ
่ งอับ ซาโลม 6 พวกพลจึง
เคลื่อนออกไปในทุ่ง เพื่อ สู้ รบกับ คนอิสราเอล การสงคราม
นั ้น ทํา กัน ในป่า เอฟราอิม 7 คนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อ หน้า
ข้าราชการของดาวิด มีการฆ่าฟันกันอย่างหนั กที่นั ่น ทหาร
ตายเสียสองหมื่นคนในวันนั ้น 8 การสงครามกระจายไปทัว่
พื้นแผ่นดิน ในวันนั ้นป่ากินคนเสียมากกว่าดาบกิน
อับซาโลมถูกฆ่า
9 และอับซาโลมไปพบข้าราชการของดาวิดเข้า

อับซาโลม
ทรงล่อ อยู่ และล่อ นั ้น ได้ วงิ่ เข้าไปใต้ กิง่ ต้น โอ๊ก ใหญ่ ศีรษะ
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ของ ท่าน ก็ติดกงิ่ ต้น โอ๊ก แน่ น เมื่อ ล่อนั ้นวงิ่ เลย ไป แล้วท่า
นก็ แขวน อยู่ ระหว่าง ฟ้า และ ดิน 10 มีชาย คน หนึ่ ง มา เห็น
เข้า จึง ไป เรียน โย อาบ ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า เห็นอับ ซา โลม
แขวน อยูที
่ ่ต้น โอ๊ก” 11 โย อาบ ก็พูดกับ ชาย ที่ บอก ท่าน ว่า
“ดูเถิด เจ้าเห็นเขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียทีเดียว
เล่า เราก็ จะยินดีที่จะรางวัล เงิน สิบ เหรียญกับ สายรัด เอว
เส้น หนึ่ ง ให้เจ้า ” 12 แต่ชาย คน นั ้น เรียน โย อาบ ว่า “ถึงมือ
ของข้าพเจ้า อุม
้ เงิน พัน เหรียญอยู่ ข้าพเจ้า จะไม่ ย่นม
ื ื อออก
ทํา แก่ ราชบุตร ขอ งกษั ตริย์ เพราะ ว่า หู ของ พวก เรา ได้ยน
ิ
พระบัญชาของกษั ตริย์ที่ตรัสสัง่ ท่านและอาบี ชยก
ั ับอิททัย
13
ว่า ‘ขอจงป้องกันอับซาโลมชายหนุ่มนน
ั ้ ’ มิฉะนั ้นข้าพเจ้า
กระทํา ความ ผิด ต่อ ชีวต
ิ ของ ตนเอง เพราะ ไม่มีอะไร จะ
ปิดบัง ให้ พ้น กษั ตริย์ได้ แล้วตัวท่านเองก็ คงใส่ โทษข้าพเจ้า
ด้วย” 14 โยอาบจึงว่า “เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ ” ท่าน
ก็ หยิบ หลาวสามอัน แทงเข้าไปที่ หว
ั ใจของอับ ซาโลมขณะที่
15
ท่านยังมีชีวิตอยูที
่ ่ในต้นโอ๊ก ทหารหนุ่มสิบคนที่ถือเครือ
่ ง
รบ ของ โย อาบ ก็ล้อม อับ ซา โลม ไว้ แล้ว ประหาร ชีวต
ิ ท่าน
เสีย 16 โยอาบก็เป่า แตร และกองทัพก็กลับ จากการไล่ ตาม
อิสราเอล เพราะโยอาบยับยัง้ เขาทัง้ หลายไว้ 17 เขาก็ยกศพ
อับ ซาโลมโยนลงไปในบ่อ ใหญ่ ซ่ึง อยู่ ในป่า เอาหิน กองทับ
ไว้ เป็นกองใหญ่มหึมา คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ต่างก็หนี กลับ ไป
เต็นท์ของตน 18 เมื่ออับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ ได้ตัง้ เสาไว้เป็นที่
ระลึกที่หุบเขาหลวง เพราะท่านกล่าวว่า “เราไม่มีบุตรชายที่
จะสืบชื่อของเรา” ท่านเรียกเสานั ้นตามชื่อของตน เขาเรียก
กันว่าที่ระลึกแห่งอับซาโลมจนทุกวันนี้
ดาวิดทรงเรียนรู เก
้ ี่ยวกับความตายของอับซาโลม
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อา หิม าอัสบุตร ชา ยศา โด กก ล่า ว ว่า “ขอ ให้ข้าพเจ้า
วิง่ นํา ข่าว ไป ทูล กษั ตริย์ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง ช่วย
พระองค์ให้แก้แค้น ศัตรู ของ พระองค์แล้ว ” 20 โย อาบ ก็
ตอบเขาว่า “ท่านอย่า นํา ข่าวไปในวัน นี้ เลย ท่านจงนํา ข่าว
ในวันอ่น
ื เถิด แต่วัน นี้ ท่าน อย่า นํา ข่าว เลย เพราะ ว่า โอรส
ขอ งกษั ตริย์สิ้น ชีพ แล้ว” 21 โย อาบ ก็ สัง่ คูชีว่า “จง นํา ข่าว
ไป กราบ ทูล กษั ตริย์ ตาม สิง่ ที่ ท่าน ได้เห็น ” คูชีก็กราบ ลง
คํานั บ โยอาบแล้วก็ วงิ่ ไป 22 อาหิม าอัสบุตรชายศาโดกจึง
เรียน โย อาบ อีกว่า “จะ อย่างไร ก็ช่าง เถิด ขอ ให้ข้าพเจ้า วิง่
ตามคูชีไปด้วย” โยอาบตอบว่า “ลูก เอ๋ย เจ้าจะวิง่ ไปทําไม
ด้วย ว่า เจ้า ไม่มีข่าว ที่ จะ ส่ง ไป” 23 เขา ตอบ ว่า “จะ อย่างไร
ก็ช่างเถิด ข้าพเจ้า จะขอวิง่ ไป” โยอาบจึง บอกเขาว่า “วิง่ ไป
เถอะ” และอาหิม าอัส ก็ วงิ่ ไปตามทางที่ราบ ขึ้น หน้า คูชีไป
24 ฝ่ายดาวิด ประทับอยู่ ระหว่างประตู เมืองทัง
้ สอง มีทหาร
ยาม ขึ้น ไป อยู่ บน หลังคา ซุ้ม ประตูที่กําแพง เมือง เมื่อ เงย
หน้า ขึ้น มอง ดู เห็น ชาย คน หนึ่ ง วิง่ มา ลําพัง 25 ทหาร ยาม
คน นั ้นก็ ร้อง กราบ ทูล กษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สว่า “ถ้า เขา มา
ลําพังก็ คงคาบข่าวมา” ชายคนนั ้นก็ วงิ่ เข้า มาใกล้ 26 ทหาร
ยาม เห็น ชาย อีก คน หนึ่ ง วิง่ มา ทหาร ยาม ก็ ร้อง บอก ไป ที่
นายประตู เมืองว่า “ดูเถิด มีชายอีก คนหนึ่ ง วิง่ มาแต่ลําพัง
” กษั ตริยตรั
์ สว่า “เขาคงนํา ข่าวมาด้วย” 27 ทหารยามนั ้น
กราบทูล ว่า “ข้า พระองค์ คิด ว่า คน ที่ วิง่ มา ก่อน วิง่ เหมือน
อา หิม าอัสบุตรศา โดก” และ กษั ตริย์ตรัสว่า “เขา เป็น คน
ดี เขา มา ด้วย ข่าวดี” 28 แล้ วอา หิม า อัส ร้อง ทูล กษั ตริย์ว่า
“ทุกสิ่งสงบแล้ว พ่ะย่ะค่ะ” เขาก็กราบกษั ตริย์ซบหน้าลงถึง
พื้น ดิน กราบทูล ว่า “สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
พระองค์ พระองค์ได้ทรง มอบ บรรดา ผู้ที่ยกมือ ของ เขา ต่อ
19
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สู้ กับ กษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์แล้ว ” 29 กษั ตริยตรั
์ ส
ถาม ว่า “อับ ซา โลม ชาย หนุ่มนน
ั ้ เป็นสุข อยูหรื
่ อ ” อา หิม า
อัส ทูล ตอบว่า “เมื่อ โยอาบใช้ให้ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ คือ ผู้รับ
ใช้ของ พระองค์มานน
ั ้ ข้า พระองค์เห็น ผู้คน สับสน กัน ใหญ่
แต่ไม่ทราบ เหตุ” 30 กษั ตริยตรั
์ สว่า “จง หลีก มา ยืน ตรง นี้ ”
เขาจึงหลีกไปยืนนิ่ งอยู่ 31 ดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชีกราบทูล
ว่า “มีข่าวดีถวายแด่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ เพราะ
ใน วัน นี้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ช่วย พระองค์ให้แก้แค้น บรรดา
ผู้ที่ลุก ขึ้น ต่อสู้พระองค์ ” 32 กษั ตริยตรั
์ ส ถาม คูชีว่า “อับ
ซา โลม ชาย หนุ่มนัน
้ เป็นสุข อยูหรื
่ อ ” คูชีทูล ตอบ ว่า “ขอ
ให้ศัตรู ขอ งกษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ และ บรรดา
ผู้ที่ลุกขึ้น กระทํา อันตรายต่อ พระองค์ เป็น เหมือนชายหนุ่ม
ผู้นั้นเถิด”
ดาวิดทรงเศร้าโศกมาก
กษั ตริยทรงโทมนั
์
สนัก เสด็จ ขึ้น ไปบนห้องที่อยูเหนื
่
อ
ประตู และกันแสง เมื่อ เสด็จ ไปพระองค์ ตรัสว่า “โอ อับ ซา
โลมบุตรของเรา บุตรของเรา อับซาโลมบุตรของเราเอ๋ย เรา
อยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเรา
เอ๋ย”
33

19

โยอาบติเตียนดาวิด
เขา ไป เรียน โย อาบ ว่า “ดูเถิด กษั ตริยกั
์ นแสง และ
2
ไว้ทุกข์เพื่ออับ ซา โลม” เพราะ ฉะนั ้น ชัยชนะ ใน วัน นั ้นก็
กลาย เป็นการ ไว้ทุกข์ของ ประชาชน ทัง้ หลาย เพราะ ใน
วัน นั ้น ประชา ชน ได้ ยินว่า กษั ตริยทรง
์
โทมนั ส เพราะ พระ
1
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ราชบุตรของพระองค์ 3 ในวันนั ้นประชาชนได้แอบเข้ามาใน
เมืองอย่างกับ คนหนี ศึก แล้ วอายแอบเข้า มา 4 กษั ตริยทรง
์
คลุม พระพักตร์ ของพระองค์ และกษั ตริย์ กันแสงเสียงดัง
ว่า “โอ อับ ซา โลม บุตร ของ เรา เอ๋ย โอ อับ ซา โลม บุตร
ของ เรา บุตร ของ เรา” 5 โย อาบ ก็เข้า มา ใน พระ ราช วัง
ทูล กษั ตริย์ว่า “วัน นี้ พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้ ข้าราชการ
ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง วัน นี้ ได้อารักขา พระชนม์ ของ
พระองค์ ทัง้ ชีวต
ิ ของ ราชบุตร และ ราช ธิดา และ ชีวต
ิ ของ
บรรดามเหสี และชีวต
ิ ของสนมทัง้ หลายของพระองค์ให้เขา
ได้ รับ ความ ละอาย 6 เพราะ ว่า พระองค์ ทรง รัก ศัตรู ของ
พระองค์ และทรงเกลียดชังสหายของพระองค์ เพราะในวัน
นี้ พระองค์ได้กระทํา ให้ประจักษ์ แล้วว่า พระองค์ไม่ ไยดีต่อ
นาย ทหาร และ บรรดา ข้าราชการ ทัง้ หลาย ใน วัน นี้ ข้า
พระองค์ ทราบว่า ถ้า ในวัน นี้ อับ ซาโลมยังมีชีวิตอยู่ และข้า
พระองค์ทัง้ หลายก็ตายสิน
้ พระองค์ก็จะพอพระทัย 7 ฉะนั ้น
ขอ พระองค์ ทรง ลุก ขึ้น ณ บัดนี้ ขอ เสด็จ ออก ไป ตรัส ให้
ถึงใจข้าราชการทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ได้ปฏิญาณใน
พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ว่า ถ้า พระองค์ไม่เสด็จ จะ ไม่มีชาย
สัก คน หนึ่ ง อยู่ กับ พระองค์ ใน คืน นี้ เรือ
่ ง นี้ จะ ร้าย แรง ยิง่
กว่า เหตุ รา้ ยอื่นๆทัง้ สิน
้ ซึ่งบัง เกิด แก่พระองค์ตัง้ แต่ยัง ทรง
8
พระ เยาว์จน บัดนี้ ” กษั ตริยก็
์ ทรง ลุก ขึ้น ประ ทับที่ประตู
เมือง เขาไปบอกประชาชนทัง้ หลายว่า “ดูเถิด กษั ตริยประ
์
ทับอยู่ที่ประตู เมือง ” ประชาชน ทัง้ หลาย ก็ มา เฝ้า กษั ตริย์
ฝ่ายอิสราเอลนั ้น ต่างคนต่างก็หนี ไปยัง เต็นท์ ของตนหมด
แล้ว
ดาวิดเสด็จกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
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ประชาชน ทัง้ สินก
่ ิส รา เอล ทุก
้ ็ หมางใจ กัน ไป ทัวอ
ตระกูล กล่าว ว่า “กษั ตริยเคย
์
ทรง ช่วย เรา ให้ พ้น จา
กมือศัตรู ของ เรา และ ทรง ช่วย เรา ให้ พ้น จาก มือ คน ฟี ลิ
ส เตีย บัดนี้ พระองค์ทรง หนี อับ ซา โลม ออก จาก แผ่น ดิน
10 แต่อับ ซาโลมผู้ที่เราเจิม ตัง
้ ไว้ เหนื อ เรานั ้นก็สิ้น ชีวต
ิ เสีย
แล้ว ใน สงคราม ฉะนั ้น บัดนี้ ทําไม เจ้า ไม่พูด อะไร บ้าง เลย
ในเรือ
่ งที่ จะเชิญ กษั ตริย์ให้เสด็จ กลับ” 11 กษั ตริยดาว
์
ิด ทรง
ใช้ คนไปหาศาโดกและอาบี ยาธาร์ปุโรหิต รับสัง่ ว่า “ขอบ
อกพวกผู้ใหญ่ของคนยู ดาห์ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึง เป็น
คน สุดท้าย ที่ จะ เชิญ กษั ตริย์กลับ พระราชวัง ของ พระองค์
เมื่อ ถ้อยคํา เหล่า นี้ มา จาก อิสราเอล ทัง้ หลาย ถึง กษั ตริย์
คือ ถึง ราชวงศ์ ของพระองค์ 12 ท่านทัง้ หลายเป็น ญาติ ของ
เรา เป็นก ระ ดูก และ เนื้ อ หนั ง ของ เรา ทําไม ท่าน จึง จะ
เป็น คน สุดท้าย ที่ จะ เชิญ กษั ตริย์กลับ ’ 13 และ จง บอก อา
มา สา ว่า ‘ท่าน มิได้เป็นก ระ ดูก และ เนื้ อ หนั ง ของ เรา หรือ
ถ้า ท่าน มิได้เป็น ผู้ บังคับ บัญชา กองทัพ แทน โย อาบ สืบ ต่อ
ไป ขอพระเจ้า ทรงลงโทษเรา และให้หนัก ยิง่ กว่า นั ้นอีก’ ”
14 พระองค์ก็ได้ชักจูง จิตใจ ของ บรรดา คน ยู ดาห์ดังกับ เป็ น
จิตใจของชายคนเดียว พวกเขาจึง ส่ง คนไปทูล กษั ตริย์ว่า
“ขอพระองค์ เสด็จ กลับ พร้อมกับ บรรดาข้าราชการทัง้ หมด
ด้วย” 15 กษั ตริยก็
์ เสด็จ กลับ และมายัง แม่ น้ํา จอร์แดน และ
ยู ดาห์ก็พา กัน มา ที่ กิล กาล เพื่อ รับ เสด็จ กษั ตริย์ และ นํา
กษั ตริย์ เสด็จ ข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน 16 ชิเมอี บุตร ชาย เก-รา
คนเบนยามิน ผู้ มาจากบาฮูริม รีบลงมาพร้อมกับ คนยู ดาห์
เพื่อ จะรับ เสด็จ กษั ตริย์ดาวิด 17 มีคนจากตระกูล เบนยามิ
นพร้อมกับท่านหนึ่ ง พัน คน และศิ บามหาดเล็ก ในราชวงศ์

2 ซามูเอล 19:18

58

2 ซามูเอล 19:26

ของซาอูล พร้ อมกับ บุตรชายสิบ ห้า คนกับ คนใช้อีกยีสิ
่ บคน
ก็รีบ มายัง แม่น้ํา จอร์แดน ต่อ พระ พักตร์กษั ตริย์ 18 เขา ทัง้
หลาย ได้ ข้าม ท่า ข้าม ไป รับ ราชวงศ์ ขอ งกษั ตริย์ และ คอย
ปฏิ บัติให้ชอบพระทัย ชิเมอี บุตรชายเก-รา ได้กราบลงต่อ
พระพักตร์กษั ตริยขณะที
์
่พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ําจอร์แดน
19 กราบทูล กษั ตริย์ว่า “ขอเจ้า นายของข้า พระองค์ อย่า ทรง
ถือ โทษ ความ ชัว่ ช้า ข้า พระองค์ และ ทรง จดจํา ความ ผิด
ที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้กระทํา ในวันที่กษั ตริยเจ้
์ านายของ
ข้า พระองค์ สละ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ขอก ษั ตริย์ อย่า ทรง จดจํา
ไว้ ในพระทัย 20 ด้วยผู้รับ ใช้ของพระองค์ได้ทราบแล้วว่า ได้
กระทําบาป เพราะฉะนั ้น ดูเถิด ในวันนี้ ข้าพระองค์ได้มาเป็น
คนแรกในวงศ์ วานโยเซฟที่ ลงมารับ เสด็จ กษั ตริย์เจ้านาย
ของ ข้า พระองค์” 21 อาบี ชัย บุตร ชาย นาง เศ รุ ยาห์ จึง ตอบ
ว่า “ที่ชิเมอีกระทําเช่นนี้ ไม่ควรจะถึงที่ ตายดอกหรือ เพราะ
เขาได้ ด่า ผู้ที่เจิม ตัง้ ของพระเยโฮวาห์” 22 แต่ดาวิดตรัสว่า
“บุตร ทัง้ สอง ของ นาง เศ รุ ยาห์เอ๋ย เรา มี ธุระ อะไร กับท่าน
ซึ่ง ใน วัน นี้ ท่าน จะ มา เป็น ปฏิปักษ์ กับ เรา ใน วัน นี้ น่ ะ ควร
ที่ จะ ให้ ใคร มี โทษ ถึง ตาย ใน อิสราเอล หรือ ใน วัน นี้ เรา ไม่
ทราบ ดอก หรือ ว่า เรา เป็นก ษั ตริย์ ครอบ ครอง อิสราเอล”
23 และ กษั ตริย์ ตรัส กับ ชิ เม อีว่า “เจ้า จะ ไม่ถึง ตาย ” แล้
วกษั ตริย์ก็ประทานคํา ปฏิญาณแก่เขา 24 เมฟี โบเชท โอรส
ซา อูลก็ ลง มา รับ เสด็จ กษั ตริย์ โดย มิได้แต่ง เท้า หรือ ขลิบ
เครา หรือ ซัก เสื้อผ้า ของตนตัง้ แต่วัน ที่กษั ตริยเสด็
์
จ จากไป
25
จนวันที่ เสด็จ กลับ มาโดยสันติภาพ อยูมาเมื
่
่ อ เมฟี โบเช
ทมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะรับ เสด็จ กษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ ส
26
ถาม ว่า “เม ฟี โบ เชท ทําไม ท่าน มิได้ไป กับ เรา”
ท่าน
ทูล ตอบ ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ ข้า พระองค์
มหาดเล็ก ของ ข้า พระองค์ หลอก ลวง ข้า พระองค์ เพราะ
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ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ บอก เขา ว่า ‘ข้า จะ ผูก อาน ลา ตัว หนึ่ ง
เพื่อ ข้า จะ ได้ขีไป
่ ตาม เสด็จ กษั ตริย์’ เพราะ ว่า ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ เป็น ง่อย 27 เขา กลับ ไป ทูล กษั ตริย์เจ้า นาย ของ
ข้า พระองค์ใส่ร้าย ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ แต่กษั ตริยเจ้
์ า นาย
ของข้าพระองค์เหมือนทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า เมื่อ
พระองค์ ทรง เห็น สมควร จะ กระทํา ประการ ใด ก็ขอ ทรง
กระทํา เถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ 28 เพราะว่า วงศ์ วานราชบิดาของข้า
พระองค์ ทัง้ สินก
์ า
้ ็ สมควร ถึง ตาย ต่อ พระ พักตร์กษั ตริยเจ้
นาย ของ ข้า พระองค์ แต่พระองค์ก็ทรง แต่ง ตัง้ ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ไว้ในหมู่ผู้ที่รับ ประทานร่วมโต๊ะ เสวยของพระองค์
ข้า พระองค์ จะ มีสิทธิประการ ใด เล่า ที่ จะ ร้อง ทูล อีก ต่อ
กษั ตริย์” 29 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัส กับท่า นว่า “ท่าน จะ พูด เรือ
่ ง
ธุรกิจ ของ ท่าน ต่อ ไป ทําไม เรา ตัดสิน ใจ ว่า ท่า นกับศิ
บา จง แบ่ง ที่ดินกัน” 30 เม ฟี โบ เช ทก รา บทูลกษั ตริย์ว่า
“เมื่อ กษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ได้เสด็จ กลับ สู่ พระ
ราช สํานั ก โดย สันติภาพ เช่น นี้ แล้ว ก็ให้ศิ บา รับ ไป หมด
เถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 31 ฝ่าย บาร ซิ ล ลัย ชา วกิ เลอ าด ได้ลง มา
จาก โร เก ลิม และ ไป กับ กษั ตริย์ ข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน เพื่อ
ส่ง พระองค์ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน ไป 32 บาร ซิ ล ลัย เป็น คน
ชรา มาก แล้ว อายุแปด สิบ ปี ท่าน ได้ นํา เสบียง อาหาร มา
ถวาย กษั ตริย์ ขณะ พระ องค์ ประ ทับที่ มา หะ นา อิม เพราะ
ท่าน เป็น คน มังม
่ ีมาก 33 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัส กับ บาร ซิ ล ลัย ว่า
“ข้าม มา อยู่ กับ เรา เสีย เถิด เรา จะ ชุบ เลี้ยง ท่าน ให้อยูกั
่ บ
34
เรา ที่กรุ ง เยรู ซาเล็ม” แต่บาร ซิ ล ลัย ทูล กษั ตริย์ว่า “ข้า
พระองค์ จะ อยู่ ต่อ ไป ได้อีกกี่ปี ที่ข้า พระองค์ จะ ไป อยู่ กับ
กษั ตริย์ที่กรุ ง เยรู ซาเล็ม 35 วัน นี้ ข้า พระองค์มีอายุแปด สิบ
ปีแล้ว ข้า พระองค์ จะ สังเกต ว่า อะไร เป็นที่ พอใจ และ ไม่
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พอใจ ได้หรือ ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ จะ ลิม
้ รส อร่อย ของ สิง่ ที่
กิน และ ดื่ม ได้หรือ ข้า พระองค์ จะ ฟัง เสียง ชาย หญิง ร้อง
เพลงได้หรือ ทําไมจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เป็น ภาระเพิม
่
36
แก่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ ข้า พระองค์อีก เล่า
ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ จะตามเสด็จ กษั ตริย์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปหน่ อย
เท่านั ้น ไฉนกษั ตริย์ จะพระราชทานรางวัล เช่น นี้ เล่า 37 ขอ
ให้ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์กลับ เพื่อ ไป ตาย ที่ ใน เมือง ของ ข้า
พระองค์ และ ถูก ฝัง ข้างๆ ที่ ฝัง ศพ ของ บิดา มารดา ของ ข้า
พระองค์ ดูเถิด ขอทรงโปรดให้คิม ฮามผู้รับ ใช้ของพระองค์
ตาม เสด็จ กษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ไป พระองค์จะ
โปรดเขาประการใดก็แล้ว แต่ทรงเห็น ควร” 38 กษั ตริยตรั
์ ส
ตอบ ว่า “คิม ฮาม จง ข้าม ไป กับ เรา เรา จะ กระทํา คุณ แก่
เขาตามที่ ท่านเห็น ควร สิ่ง ใดที่ ท่านปรารถนาให้ เรากระทํา
แก่ท่าน เรายินดี กระทําตาม” 39 แล้วประชาชนทัง้ สินก
้ ็ข้าม
แม่ นํ้า จอร์แดน เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ ข้าม ไป แล้ วกษั ตริย์ ทรง
จุบ บาร ซิ ล ลัย และ ทรง อวย พระพร แก่ท่าน ท่าน ก็กลับ
ไปยังบ้านช่องของตน 40 กษั ตริยเสด็
์
จไปยังกิลกาล และคิม
ฮาม ก็ ข้าม ตาม เสด็จ ไป ด้วย ประชาชน ยู ดาห์ ทัง้ หมด กับ
ประชาชนอิสราเอลครึง่ หนึ่ งได้นํากษั ตริย์ข้ามมา
การแตกร้าวกันระหว่างคนอิสราเอลกับคนยูดาห์
41

แล้วดูเถิด คนอิสราเอลทัง้ หมดมาเฝ้า กษั ตริย์ กราบ
ทูล กษั ตริย์ว่า “ไฉน คน ยู ดาห์พี่น้ อง ของ เรา จึง ได้ ลักพา
พระองค์ไปเสีย พากษั ตริย์และราชวงศ์ข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ไปพร้อมกับ บรรดาคนของดาวิด ด้วย” 42 ประชาชนยู ดาห์
ทัง้ สิน
้ จึง ตอบ ประชาชน อิสราเอล ว่า “เพ ราะกษั ตริย์ เป็น
ญาติสนิ ทกับ เรา ท่าน ทัง้ หลาย จะ โกรธ ด้วย เรือ
่ ง นี้ ทําไม
เล่า เราได้อยูกิ
่ น สิน
้ เปลืองพระราชทรัพย์ ของกษั ตริย์หรือ
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พระองค์ได้ให้รางวัลอะไรแก่เราหรือ” 43 คนอิสราเอลก็ตอบ
คน ยู ดาห์ว่า “เรา มี ส่วน ใน กษั ตริย์สิบส่วน และ ใน ดา วิด
เรา ก็มีสิทธิมากกว่า ท่าน ทําไม ท่าน จึงดูถูก เรา เช่น นี้ เล่า
เรา ไม่ได้เป็น พวก แรก ที่พูด เรือ
่ ง กา รนํากษั ตริย์กลับ ดอก
หรือ” แต่ถ้อยคํา ของ คน ยู ดาห์ รุนแรง กว่า ถ้อยคํา ของ คน
อิสราเอล

20

การกบฏของเชบา
1 เผอิญที่ นั่นมีคนอันธพาลอยู่คนหนึ่ งชื่อเชบาบุตรชายบิ
ครี คนเบนยามิน เขาได้ เป่า แตรขึ้น กล่าวว่า “เราไม่มีส่วน
ในดาวิด เราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย
ให้ต่างคนต่างกลับ ไปเต็นท์ ของตนเถิด” 2 ดัง นั ้น พวกคน
อิสราเอล ทัง้ หมด จึง ถอน ตัว จาก ดา วิด และ ไป ตาม เช บา
บุตรชายบิ ค รี แต่พวกคนยู ดาห์ได้ติดตามกษั ตริย์ ของเขา
อย่างมัน
่ คงจากแม่น้ําจอร์แดนไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 ดาวิด
เสด็จ กลับ พระราชวัง ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม กษั ตริยก็
์ รับสัง่ ให้ นํา
นางสนมทัง้ สิบ คนที่พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้า พระราชวัง นั ้น
ไป รวม กัก อยู่ ใน บ้าน หลัง หนึ่ ง ทรง ชุบ เลี้ยง ไว้แต่มิได้ทรง
สมสู่อยูด้
่ วย นางเหล่านั ้นก็ ต้องถูกกัก ให้มีชีวิตอยู่ อย่างแม่
ม่ายจนวันตาย
โยอาบฆ่าอามาสา
กษั ตริยตรั
์ สสั ่ งอา มา สา ว่า “จง ระดม พล ยู ดาห์ให้มา
พร้อมกันที่นี่ ภายในสามวัน ตัวท่านจงมาด้วย” 5 อามาสา
ก็ ออกไประดมคนยู ดาห์ แต่เขาก็ ทํางานล่าช้า เกิน กําหนด
ที่พระองค์รับสัง่ ไว้ 6 ดาวิดตรัสกับอาบีชย
ั ว่า “บัดนี้ เชบาบุตร
บิครีจะทําอันตรายแก่เรายิง่ กว่าอับซาโลม จงนําข้าราชการ
ทหารของเจ้านายของท่านไปติดตาม เกรงว่าเขาจะหาเมือง
4
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ที่มีป้อมได้และหนี พ้นเรา” 7 มีคนของโยอาบตามเขาไป และ
คนเคเรธี กับ คนเปเลท กับ ทหารที่แข็ งกล้า ทัง้ หมด และ
เขาทัง้ หลายยกออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ ไล่ ตามเชบา
บุตรชายบิ ค รี 8 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง ศิลาใหญ่ที่ อยูในเมื
่
อ
งกิเบ โอน อา มา สา ก็ มา พบ กับ เขา ทัง้ หลาย ฝ่าย โย อาบ
สวมเครือ
่ งแต่ง กายทหารมีเข็ม ขัด ติด ดาบที่อยูในฝั
่
ก คาด
อยูที
่ ่บัน
้ เอว เมื่อ ท่านเดิน ไปดาบก็ตกลง 9 โยอาบจึง ถามอา
มาสาว่า “พีชายเอ๋
่
ย สบายดีหรือ ” และโยอาบก็ เอามือขวา
จับ เคราอามาสาจะจุบ เขา 10 แต่อามาสาไม่ได้สังเกตเห็น
ดาบซึ่ง อยู่ ในมือ ของโยอาบ โยอาบจึง เอาดาบแทงท้องอา
มาสา ไส้ทะลัก ถึงดิน ไม่ต้องแทงครัง้ ที่สอง เขาก็ ตายเสีย
แล้ว แล้ว โยอาบกับ อาบี ชย
ั น้ องชายก็ไล่ตามเชบาบุตรชาย
บิ ค รีไป 11 ทหารหนุ่ม คนหนึ่ ง ของโยอาบมายืนอยูใกล้
่
อามา
สาพูด ว่า “ผู้ใดเห็น ชอบฝ่ายโยอาบและผู้ ใดอยู่ ฝ่ายดาวิด
ให้ผู้นั ้น ติดตามโยอาบไป” 12 อามาสาก็ นอนเกลือกโลหิต
ของตัว อยูที
่ ่ในทางหลวง เมื่อ ชายคนนั ้น เห็น ประชาชนทัง้
สิน
้ มาหยุดอยู่ เขาก็ นํา ศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ ใน
ทุ่งนาและเอาเสื้อผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห็นว่าเมื่อใครมาก็เข้า
ไปหยุดอยู่
การกบฏของเชบาพ่ายแพ้
13 เมื่อ เอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว ประชาชน
ทัง้ ปวงก็ตามโยอาบเพื่อ ติด ตามเชบาบุตรชายบิ ค รี 14 เช
บาก็ ผ่านคนอิสราเอลทุกตระกูลไปจนถึงตําบลอาเบล และ
เมืองเบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบีไรต์ คนเหล่านั ้นก็ มา
รวมกัน และติดตามเขาไปด้วย 15 พวกเขาก็ มาถึง และล้อม
เขาไว้ในตําบลอาเบลแขวงเมืองเบธมาอาคาห์ เขาทํา เชิง
เทินขึ้นที่รม
ิ กําแพงเมือง ประชาชนทัง้ หลายที่อยูกั
่ บโยอาบ
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ก็ ทะลวง กําแพง เพื่อ จะ ให้พัง 16 มีหญิง ฉลาด คน หนึ่ ง ร้อง
ออก มา จาก ใน เมือง ว่า “ขอ ฟัง หน่ อย ขอ ฟัง หน่ อย ขอบ
อก โย อาบ ให้ มา ที่นี่ ฉั น อยาก จะ พูด ด้วย” 17 โย อาบ ก็เข้า
มาใกล้ หญิง นั ้น นางนั ้นก็พูด ว่า “ท่านคือ โยอาบหรือ” เขา
ตอบว่า “ใช่แล้ว ” นางจึง เรียนท่านว่า “ขอท่านฟัง ถ้อยคํา
ของสาวใช้ ของท่านสัก หน่ อย” ท่านก็ ตอบว่า “ฉั น กําลัง ฟัง
อยูแล้
่ ว ” 18 นางก็พูด ว่า “สมัย โบราณเขาพูดกันว่า ‘ให้เขา
ขอ คํา ปรึกษา ที่ อา เบล เถิด’ แล้ว เขา ก็ ตกลง กัน ได้ 19 ฉั น
เป็น คนหนึ่ ง ที่รก
ั สงบและสัตย์ ซ่ือ ในอิสราเอล ท่านหาช่อง
ที่ จะทําลายเมือง อัน เป็น เมืองแม่ ในอิสราเอล ทําไมท่าน
จึง จะกลืน มรดกของพระเยโฮวาห์เสีย ” 20 โยอาบจึง ตอบ
ว่า “ซึ่ง ฉั น จะ กลืน หรือ ทําลาย นั ้น ขอ ให้ห่าง ไกล จาก ฉั น
ขอ ให้ห่าง ไกล ทีเดียว 21 เรือ
่ ง นี้ ไม่เป็น ความ จริง แต่มีชาย
คน หนึ่ ง จาก แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม ชื่อ เช บา บุตร บิ ค รี
ได้ยกมือ ของเขาขึ้น ต่อสู้กษั ตริย์ คือ ต่อสู้ดาวิด จงมอบเขา
มาแต่คนเดียว ฉั นจะถอยทัพกลับจากเมืองนี้ ” หญิงนั ้นจึง
ตอบโยอาบว่า “ดูเถิด เราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพง
มา ให้ท่าน ” 22 แล้ว หญิง นั ้นก็ ไป หา ประชาชน ทัง้ ปวง ด้วย
ปัญญาของนาง เขาทัง้ หลายได้ ตัดศีรษะของเชบาบุตรชาย
บิครีโยนออกมาให้โยอาบ โยอาบก็เป่าแตร พวกเขาจึงถอน
ตัวจากนครนั ้นกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน โยอาบก็กลับ
ไปเฝ้ากษั ตริย์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 23 โยอาบเป็นผู้บังคับบัญชา
กองทัพ ทัง้ หมด ใน อิสราเอล และ เบ ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ
ยาดาเป็นผูบ
้ ังคับบัญชากองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และ
อาโดรัมดู แลคนงานโยธา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูด เป็น
เจ้า กรมสารบรรณ 25 เชวาเป็น ราชเลขา ศาโดกกับ อาบี ยา
ธาร์เป็นปุโรหิต 26 อิราคนยาอีรเ์ ป็นประมุขของดาวิดด้วย
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การกัน ดารอาหารระยะเวลาสามปี เพราะเหตุ ซาอู ล ฆ่า
คนกิเบโอน
1 ในสมัยของดาวิดมีการกันดารอาหารอยู่สามปี ปี แล้วปี
เล่า และดาวิด ทรงอธิษฐานอ้อนวอนต่อ พระเยโฮวาห์ พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เพราะ เหตุ ซา อูล และ วงศ์ วาน กระหาย
โลหิต ของ เขา เพราะ เขา ฆ่า คน กิเบ โอน” 2 กษั ตริยจึ
์ ง
ทรง เรียก คน กิเบ โอน มา ตรัส แก่เขา (ฝ่าย คน กิเบ โอน นั ้น
ไม่ใช่ประชาชน อิสราเอล แต่เป็น คน อา โม ไรต์ที่ยัง เหลือ
อยู่ ประชาชน อิสราเอลได้ ปฏิญาณ ไว้แก่เขา ทัง้ หลาย แล้ว
แต่ซาอูลก็ ทรงหาช่องที่ จะสังหารเขาทัง้ หลายเสีย เพราะ
ความร้อนใจที่เห็น แก่คนอิสราเอลและคนยู ดาห์) 3 ดาวิด
ตรัส ถามคนกิเบโอนว่า “เราจะกระทํา อะไรให้แก่พวกท่าน
ได้ เรา จะ ทํา อย่างไร จึง จะ ลบ มลทิน บาป เสีย ได้ เพื่อ พวก
ท่าน จะ ได้ อวยพร แก่ มรดก ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ ” 4 คน
กิเบโอนทูล ตอบพระองค์ว่า “พวกข้า พระองค์ จะไม่ รบ
ั เงิน
หรือ ทอง จาก ซา อูล และ วงศ์ วาน ของ ท่าน นั ้น ทัง้ พวก
ข้า พระองค์ไม่จําเป็น ให้พระองค์ประหารชี วตอ
ิ ิส ราเอลคน
หนึ่ ง คน ใด” พระองค์จึง ตรัสว่า “แล้ว พวก ท่าน จะ ให้ เรา
กระทํา อะไร แก่ ท่าน เล่า” 5 เขา กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า “ชาย
ผู้ที่เผา ผลาญ พวก ข้า พระองค์ และ วางแผน การ ทําลาย
พวกข้า พระองค์ เพื่อมิให้พวกข้า พระองค์มีที่ อยูในเขตแดน
่
อิสราเอล 6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให้แก่พวก
ข้าพระองค์ เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้แขวนเขาเสียต่อพระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ที่กิเบ อาห์แห่ง ซา อูล ผู้ เลือกสรร ของ
พระ เย โฮ วาห์” และ กษั ตริย์ตรัสว่า “เรา จะ จัด เขา มา ให้”
7 แต่กษั ตริยทรงไว้
์
ชีวิต เมฟี โบเชท บุตรชายของโยนาธาน
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ราชโอรส ของ ซา อูล ด้วย เหตุ คํา ปฏิญาณ ระหว่าง ทัง้ สอง
ที่ กระทํา ในพระนามพระเยโฮวาห์ คือ ระหว่างดาวิดกับ โย
นา ธา นรา ช โอรส ของ ซา อูล 8 แต่กษั ตริยนํ
์ า เอา บุตร ชาย
สอง คน ของ นาง ริ ส ปาห์บุต รสาว ขอ งอัย ยาห์ซ่ึงบัง เกิดกับ
ซาอูล ชื่อ อารโมนี กับ เมฟี โบเชท กับ บุตรชายห้า คนของ
มี คา ล ราช ธิดา ของ ซา อูล ซึ่ง พระนาง มี กับ อาด รี เอ ลบุตร
ชายบารซิ ล ลัย ชาวเมโหลาห์ 9 พระองค์ทรงมอบคนเหล่า
นี้ ไว้ในมือ ของคนกิเบโอน เขาทัง้ หลายจึง แขวนคอทัง้ เจ็ด
ไว้ บน ภูเขา ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ และ ทัง้ เจ็ด คน ก็
พินาศไปด้วยกัน เขาถูก ฆ่า ตายในสมัย ฤดูเกี่ยวข้าว ในวัน
ต้น คือ วัน แรก ของ การ เกี่ยว ข้าว บาร์เลย์ 10 แล้ วนา ง ริ ส
ปาห์บุต รสาว ขอ งอัย ยาห์ก็เอา ผ้า กระสอบ ปูไว้บน ก้อน หิน
สําหรับ ตนเอง ตัง้ แต่ต้น ฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้า ตกบน
เขาทัง้ หลาย กลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกมาเกาะ หรือกลาง
คืนก็ไม่ให้สัตว์ป่า ทุ่ง มา 11 มีคน กราบทูล ดา วิด ว่า นาง ริ ส
ปาห์บุตรสาวของอัยยาห์นางสนมของซาอู ลกระทํา อย่างไร
12 ดาวิดก็ เสด็จ ไปนํา อัฐิ ของซาอูล และอัฐิ ของโยนาธานรา
ช โอรส มา จาก คน เมือง ยา เบ ชกิ เลอ าด ผู้ที่ลักลอบ เอา ไป
จากถนนเมืองเบธชาน ที่คนฟี ลิ ส เตีย ได้ แขวนพระองค์ ทัง้
สองไว้ ในเมื่อ คนฟี ลิ สเตีย ประหารซาอู ลบนเขากิล โบอา
13 พระองค์ทรงนํา อัฐิ ของซาอูล และอัฐิ ของโยนาธานราช
โอรสขึ้น มาจากที่นั ่น และรวบรวมกระดูก ของผู้ที่ถูกแขวน
ไว้ให้ตาย นั ้น 14 และ เขา ก็ฝังอัฐิ ของ ซา อูล และ ของ โย นา
ธา นรา ช โอรส ไว้ ใน แผ่น ดิน ของ เบน ยา มิน ใน เมือง เศ ลา
ใน อุโมงค์ ของ คี ช บิดา ของ พระองค์ เขา ทัง้ หลาย ก็ กระทํา
ตามทุก อย่างที่กษั ตริยทรงสั
์
ง่ ไว้ ครัน
้ ต่อ มาพระเจ้า ก็ ทรง
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สดับ ฟัง คํา อธิษฐานเพื่อ แผ่น ดิน นั ้น 15 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ทํา
สงครามกับ คนอิสราเอลอีก ดาวิดก็ ลงไปพร้อมกับ บรรดา
ข้าราชการของพระองค์ และ ได้สู้รบกับ คนฟี ลิ สเตีย และ
ดาวิดก็ ทรงอ่อนเพลีย 16 อิชบีเบโนบ บุตรชายคนหนึ่ ง ของ
คนยักษ์ ถือหอกทองสัมฤทธิหน
์ ักสามร้อยเชเขล มีดาบใหม่
คาดเอว คิด จะสังหารดาวิด เสีย 17 แต่อาบี ชย
ั บุตรชายนาง
เศรุ ยาห์เข้า มาช่วยพระองค์ไว้ และสู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตีย คน
นั ้น ฆ่า เขาเสีย แล้ว บรรดาประชาชนของดาวิดก็ ปฏิญาณ
ต่อ พระองค์ว่า “ขอ พระองค์ อย่า เสด็จ ไป ทํา ศึก พร้อม กับ
พวกข้า พระองค์ ทัง้ หลายอีก ต่อ ไปเลย เกรงว่า พระองค์ จะ
ดับ ประทีป ของ อิสราเอล เสีย” 18 อยูมา
่ ภาย หลัง นี้ มีการ
รบกับ คนฟี ลิ สเตียอีก ที่ เมืองโกบ คราวนั ้น สิบ เบคัย คนหุ
ชาห์ได้ฆ่า สัฟ บุตร ชาย คน หนึ่ ง ของ คนยักษ์ 19 และ มี การ
รบ กับ คน ฟี ลิ ส เตีย ที่ เมือง โก บอีก เอล ฮา นั น บุตร ชาย ยา
อาเรโอเรกิม ชาวเบธเลเฮมได้ ฆ่า น้ องชายโกลิ อัท ชาวกัท
ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่า ไม้ กระพั ่ นทอผ้า 20 มีการรบกันอีก
ที่ เมือ งกัท อัน เป็น เมืองที่มีชายคนหนึ่ ง รู ป ร่างใหญ่โต มีนว
ิ้
มือ ข้างละหกนิว
่ บสี่นิว
้ และนิว
้ เท้า ข้างละหกนิว
้ รวมกัน ยีสิ
้
21
เขาก็ บังเกิดแก่ คนยักษ์นั้นด้วย เมื่อเขาท้าทายอิสราเอล
โยนาธานบุตรชายของชิ เมอี เชษฐาของดาวิด ก็สังหารเขา
เสีย 22 คนทัง้ สี่นี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท เขาทัง้ หลาย
ล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของข้าราชการ
ของพระองค์

22

ดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดพ้น
ในวันที่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยดาวิด ให้ พ้น จากมือ ของ
ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ท่านและให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของ
1
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ซา อูล ดาวิดก็ ถวาย ถ้อยคํา ของ เพลง บท นี้ แด่พระ เย โฮ
วาห์ 2 พระองค์ท่าน ตรัสว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น ศิลา
ป้อม ปราการ และ ผู้ ช่วย ให้ รอดพ้น ของ ข้าพเจ้า 3 เป็น
พระเจ้า ซึ่ง ทรง เป็น ศิลา ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ วางใจ ใน
พระองค์ พระองค์เป็น โล่ และ เป็น เขา แห่ง ความ รอด ของ
ข้าพเจ้า เป็นที่ กําบัง เข้ม แข็ง และ เป็นที่ลี้ภัย ของ ข้าพเจ้า
องค์พระ ผู้ ช่วย ของ ข้า พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง ช่วย
ข้า พระองค์ให้รอด จาก ความ ทารุ ณ 4 ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ต่อ
พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ และข้าพเจ้า
จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ พ้น จาก ศัตรู ของ ข้าพเจ้า 5 เมื่อ คลื่น
แห่ง ความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแห่ง คนอธรรมที่ ท่วม
ทับ ข้าพเจ้า ทําให้ ข้าพเจ้า กลัว 6 ความ เศร้า โศก แห่ง นรก
อยู่ รอบ ตัว ข้าพเจ้า บ่วง แห่ง ความ ตาย ขัด ขวาง ข้าพเจ้า
7 ในยามทุกข์ ใจข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า
ร้อง ทูล ต่อ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า พระองค์ทรง สดับ เสียง
ของ ข้าพเจ้า จาก พระ วิหาร ของ พระองค์ และ เสียง ร้อง
ของ ข้าพเจ้า มา ถึง พระกร รณ ของ พระองค์ 8 แล้ว แผ่น
ดิน โลก ก็ สัน
่ สะเทือน และ โคลงเคลง รากฐาน ของ ฟ้า
สวรรค์ก็หวัน
่ ไหวและสัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ ทรงกริว้
9 ควัน ออก ไป ตาม ช่อง พระนาสิก ของ พระองค์ และ เพลิง
ผลาญ ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ ถ่าน ก็ติด เปลว
ไฟนั ้น 10 พระองค์ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วย และเสด็จ ลง
มา ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ 11 พระองค์ทรง
เครู บ ตนหนึ่ ง และทรงเหาะไป เออ เห็ นพระองค์ เสด็จ โดย
ปีก ของ ลม 12 พระองค์ทรง กระทํา ความ มืด เป็น พลับพลา
อยู่ รอบ พระองค์ ที่รวบรวม บรรดา นํ้า และ เมฆ ทึบ แห่ง ฟ้า
13 ถ่านลุกเป็ นเพลิงจากความสุ กใสข้างหน้าพระองค์ 14 พระ
เยโฮวาห์ ทรงคะนองกึกก้ องจากฟ้า สวรรค์ และองค์ผู้สูง
สุดก็เปล่ง พระ สุรเสียง ของ พระองค์ 15 และ พระองค์
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ทรง ใช้ลูก ธนูของ พระองค์ออก มา ทําให้เขา กระจาย ไป
พระองค์ทรง ปล่อย ฟ้าแลบ และ ทําให้ เขา โกลาหล 16 แล้ว
ก็เห็ นท้ อง ธาร รากฐาน ของ พิภพ ก็ ปรากฏ แจ้ง ตาม
การ ขนาบ ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม ที่ลม พวย พุ่ง จาก ช่อง
พระนาสิก ของ พระองค์ 17 พระองค์ทรง เอื้อม มา จาก ที่ สูง
ทรงจับข้าพเจ้า พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากนํ้ามาก
หลาย 18 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรู ที่เข้ม
แข็ง ของข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ที่เกลียดชัง ข้าพเจ้า เพราะ
เขามี กําลัง มากกว่า ข้าพเจ้า 19 เขาขัด ขวางข้าพเจ้า ในวันที่
ข้าพเจ้า ประสบ หายนะ แต่พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็นที่ พักพิง
ของ ข้าพเจ้า 20 พระองค์ทรง นํา ข้าพเจ้า ออก มายัง ที่กว้าง
ใหญ่ด้วย พระองค์ทรง ช่วย ข้าพเจ้า ให้รอดพ้น เพราะ
พระองค์ ทรงยินดี ในข้าพเจ้า 21 พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน
รางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตาม ความ ชอบ ธรรม ของ ข้าพเจ้า
พระองค์ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ สะอาด แห่งมือ
ของข้าพเจ้า 22 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดาพระมรรคาของ
พระเยโฮวาห์ และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่าง
ชัว่ ร้าย 23 เพราะ คํา ตัดสิน ทัง้ สิน
่ อ หน้า
้ ของ พระองค์อยูต่
ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า มิได้หัน จาก กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์
24 ต่อ พระ พักตร์พระองค์ข้าพเจ้า ไร้ตําหนิ และ ข้าพเจ้า
รักษา ตัว ไว้ให้พ้น จาก ความ ชัว่ ช้า ของ ข้าพเจ้า 25 เพราะ
ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ
ชอบ ธรรม ของ ข้าพเจ้า ตาม ความ สะอาด ของ ข้าพเจ้า
ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ 26 พระองค์ทรง สําแดง
ความ เมตตา ต่อ ผู้ที่เต็ม ไป ด้วย ความ เมตตา พระองค์ทรง
สําแดง พระองค์ไร้ตําหนิ ต่อ ผู้ที่ไร้ตําหนิ 27 พระองค์ทรง
สําแดงพระองค์บริสุทธิต่
์ อ ผู้ที่บริสุทธิ์ พระองค์ทรงสําแดง
พระองค์เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ที่คดโกง 28 พระองค์ทรง ช่วย
ประชาชน ที่ ลําบาก ให้รอดพ้น แต่พระองค์ทอด พระเนตร
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ผู้ที่ยโส เพื่อ นํา เขา ให้ ตํ่า ลง 29 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ทรงเป็น ประทีป ของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์ จะ
ทรง กระทํา ให้ ความ มืด ของ ข้าพเจ้า สว่าง 30 พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า
พระองค์ ตะลุย กองทัพ ได้ โดย พระองค์ โดย พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า กระโดด ข้าม กําแพง ได้ 31 ฝ่าย พระเจ้า
พระ มรรคา ของ พระองค์บริสุทธิหมดจด
พระ วจนะ ของ
์
พระ เย โฮ วาห์พิสูจน์ แล้ว พระองค์ทรง เป็น ดัง้ ของ บรรดา
ผู้ที่วางใจ ใน พระองค์ 32 เพราะ ผู้ ใด เป็น พระเจ้า นอก จาก
พระเยโฮวาห์ และผูใ้ ดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของเรา
33 พระเจ้า ทรงเป็ น ป้ อมเข้ม แข็ง ของข้าพเจ้า และพระองค์
ทรงทําให้ ทางของข้าพเจ้า สมบูรณ์ 34 พระองค์ทรงกระทํา
ให้เท้า ของ ข้าพเจ้า เหมือน อย่าง ตีน กวาง ตัว เมีย และ ทรง
วาง ข้าพเจ้า ไว้ บน ที่ สูง ของ ข้าพเจ้า 35 พระองค์ทรง หัดมือ
ของข้าพเจ้า ให้ทํา สงคราม แขนของข้าพเจ้า จึง โก่ง คัน ธนู
เหล็กกล้า ได้ 36 พระองค์ประทาน โล่แห่ง ความ รอด ของ
พระองค์ให้ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลง
ก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์เป็น ใหญ่ขึ้น 37 พระองค์ประทาน
ที่ กว้าง ขวาง สําหรับ เท้า ของ ข้า พระองค์ เท้า ของ ข้า
พระองค์ จึง ไม่พลาด 38 ข้า พระองค์ไล่ตาม ศัตรู ของ ข้า
พระองค์ และได้ ทําลายเขาเสีย และไม่ หน
ั กลับ จนกว่า เขา
ถูก ผลาญ เสีย สิน
้ 39 ข้า พระองค์ ผลาญ เขา ข้า พระองค์
แทง เขา ทะลุ เขา จึง ไม่ สา มา รถ ลุก ขึ้นอีก ได้ พ่ะ ย่ะ ค่ะ
เขา ล้ม ลง ใต้เท้า ของ ข้า พระองค์แล้ว 40 เพราะ พระองค์
ทรง คาด เอว ข้า พระองค์ไว้ด้วย กําลัง เพื่อ ทํา สงคราม
พระองค์ทรง กระทํา ให้ พวก ที่ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ จม
ลง ใต้ ข้า พระองค์ 41 พระองค์ทรง โปรด ประทาน คอ ของ
ศัตรู ของ ข้า พระองค์แก่ข้า พระองค์ บรรดา ผู้ที่เกลียด
ชัง ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ก็ทําลาย เสีย 42 เขา มอง หา
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แต่ไม่มีใคร ช่วย ให้ รอด ได้ เขา ร้อง ทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์
แต่พระองค์มิได้ทรงตอบเขา 43 ข้า พระองค์ทุบตีเขาแหลก
ละเอียด อย่าง ผงคลีดิน ข้า พระองค์เหยียบ เขา ลง เหมือน
โคลนตามถนน และกระจายเขาออกไปทัว่ 44 พระองค์ทรง
ช่วยข้า พระองค์ให้รอดพ้น จากการเกี่ยงแย่ง ประชาชนของ
ข้า พระองค์ พระองค์ทรงรักษาข้า พระองค์ไว้ให้เป็น หัวหน้า
ของ บรรดา ประชาชาติ ชนชาติที่ข้า พระองค์ไม่เคย รู ้ จักก็
จะ ปรน นิ บัติข้า พระองค์ 45 ชน ต่างด้าว จะ มา จํานน ต่อ ข้า
พระองค์ พอ เขา ได้ยน
ิ ถึง ข้า พระองค์ เขา ก็ จะ เชื่อ ฟัง ข้า
พระองค์ 46 ชนต่างด้าวเสีย กําลัง ใจ และตัว สัน
่ ออกมาจาก
47
ที่ กําบัง ของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์อยู่
และศิลาของข้า พระองค์ เป็นที่สรรเสริญ พระเจ้า ของศิลา
แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็นที่ยกย่อง 48 พระเจ้า เป็น
ผู้ทรงกระทํา การแก้ แค้น ให้แก่ข้า พระองค์ และนํา ชนชาติ
ทัง้ หลายลงให้อยูใต้
่ ข้าพระองค์ 49 ผู้ทรงนําข้าพระองค์ออก
มา จาก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์ทรง ยก ข้า
พระองค์ให้เหนื อ ผู้ที่ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ พระองค์ทรง
ช่วย ข้า พระองค์ให้รอดพ้น จาก คนทา รุ ณ 50 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ เพราะเหตุ นี้ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์
ใน หมู่ประชาชาติทัง้ หลาย และ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ
พระนาม ของ พระองค์ 51 พระองค์ทรง เป็น ป้อม แห่ง ความ
รอดแก่กษั ตริยของพระองค์
์
และทรงสําแดงความเมตตา
แก่ผู้ที่ทรงเจิมของพระองค์ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่าน
เป็นนิ ตย์”

23

วาทะสุดท้ายของดาวิด
1 ต่อ ไป นี้ เป็ น วา ทะ สุ ดท้าย ของ ดา วิด ดาวิด บุตร ชาย
เจสซีได้กล่าวและชายที่ได้รับ การแต่ง ตัง้ ขึ้น ให้ สูง ได้กล่าว
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คือ ผู้ที่ถูก เจิม ตัง้ ไว้ ของ พระเจ้า แห่ง ยา โคบ นั ก แต่ง
สดุดีอย่าง ไพเราะ ของ อิสราเอล ได้กล่าว ดังนี้ ว่า 2 “โดย
ข้าพเจ้า พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้ตรัส พระวจนะ
ของพระองค์อยูที
่ ่ลิน
้ ของข้าพเจ้า 3 พระเจ้า แห่งอิส ราเอล
ทรง ลัน
่ พระ วาจา ศิลา แห่งอิส รา เอล ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า
ว่า ‘ผู้ที่ปกครองมนุษย์ ต้องเป็น คนชอบธรรม คือ ปกครอง
ด้วย ความ ยําเกรง พระเจ้า 4 เขา ทอแสง เหมือน แสง อรุ ณ
เมื่อ ดวง อาทิตย์ขึ้น คือ รุ ง่ เช้า ที่ไม่มีเมฆ ซึ่ง เมื่อ ภาย หลัง
ฝน กระทํา ให้ หญ้า งอก ออก จาก ดิน’ 5 ถึง แม้ว่า วงศ์ วาน
ของข้าพเจ้า ไม่ เป็น เช่น นั ้นกับ พระเจ้า แล้ว แต่พระองค์ยัง
ทรง กระทํา พันธ สัญญา เนื อง นิ ตย์ กับ ข้าพเจ้า ไว้ อัน เป็น
ระเบียบ ทุก อย่าง และ มัน
่ คง เพราะ นี่ เป็น ความ รอด และ
ความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรง
กระทํา ให้ เจริญ ขึ้น 6 แต่คนอันธพาลก็ เป็น เหมือนหนามที่
ต้องผลักไสไป เพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้ 7 แต่คนที่แตะ
ต้องมันต้องมีอาวุธที่ ทําด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และต้อง
เผาผลาญเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟในที่เดียวกัน”
วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)
8

ต่อ ไป นี้ เป็น ชื่อ วีรบุ รุ ษ ที่ดาวิด ทรง มีอยู่ คือ คน ทัค โม
นี ผู้มีตําแหน่ งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา คืออาดีโน
คนเอสนี ย์ ท่านเหวีย
่ งหอกเข้า แทงคนแปดร้อยคนซึ่ง เขา
ได้ ฆ่า เสีย ในครัง้ เดียว 9 ในจํานวนวีรบุ รุษ สามคน คนที่ รอง
คน นั ้น มา คือ เอ เลอ า ซาร์บุตร ชาย โด โด คน อา โหไฮ ท่าน
อยู่ กับ ดาวิด เมื่อ เขาทัง้ หลายได้พูดหยามคนฟี ลิ สเตีย ซึ่ง
ชุมนุมกันที่ นั่น เพื่อ สู้รบ และคนอิสราเอลก็ถอยทัพ 10 ท่าน
ได้ลุก ขึ้น ฆ่า ฟัน คน ฟี ลิ ส เตีย จน มือ ของ ท่าน เมื่อย ล้า มือ
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ของท่านเป็น เหน็ บ แข็ง ติด ดาบ ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ทรง
กระทํา ให้ได้ชัยชนะ อย่าง ใหญ่หลวง ทหาร ก็กลับ ตาม ท่าน
มาเพื่อ ปล้น ข้าวของเท่านั ้น 11 รองท่านมาคือ ชัม มาห์ บุตร
ชาย อา เก ชาว ฮา ราร์ คน ฟี ลิ ส เตี ยมา ชุมนุมกัน เป็นก อง
ทหาร เป็นที่ที่มีพื้น ดิน ผืน หนึ่ งมี ถัว่ แดง เต็ม ไป หมด พวก
พลก็หนี คนฟี ลิ ส เตีย ไป 12 แต่ท่านยืนมั ่นอยู่ ท่ามกลางพื้น
ดิน ผืน นั ้น และป้อ งกันที่ดินนั ้น ไว้ และฆ่า ฟัน คนฟี ลิ ส เตีย
และ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ประทาน ชัยชนะ อย่าง ใหญ่หลวง
13 ใน พวก ทหาร เอก สาม สิบ คน นั ้นมี สาม คน ที่ลงมา และ
ได้ มา หา ดา วิด ที่ ถํ้า อดุล ลัม ใน ฤดูเกี่ยว ข้าว มีคน ฟี ลิ ส เตี
ยก อง หนึ่ ง ตัง้ ค่าย อยู่ ใน หุบ เขา เรฟาอิม 14 คราว นั ้น ดา
วิด ประทับ ใน ที่ กําบัง เข้ม แข็ง และ ทหาร ประจํา ป้อม ของ
ฟี ลิ ส เตียก็อยูที
่ ่เบธเลเฮม 15 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัย ว่า
“โอ ใครหนอจะส่ง นํ้า จากบ่อ ที่ เบธเลเฮมซึ่ง อยู่ ข้างประตู
เมือง มา ให้ เรา ดื่ม ได้” 16 ทแกล้ว ทหาร สาม คน นั ้นก็ แหก
ค่าย คน ฟี ลิ ส เตีย เข้าไป ตัก นํ้า ที่ บ่อ เบธเล เฮม ซึ่ง อยู่ ข้าง
ประตูเมือง นํา มาถวายแก่ดาวิด แต่ดาวิด หาทรงดื่มน้าํ นั ้น
ไม่ พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 17 และตรัสว่า
“โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพระองค์จะกระทําเช่นนี้ ก็ขอ
ให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่ คือโลหิตของผู้ที่ไปมาด้วยการ
เสี่ยงชีวต
ิ ของเขามิใช่หรือ” เพราะฉะนั ้นพระองค์หาทรงดื่ม
ไม่ ทแกล้ว ทหาร ทัง้ สาม ได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ 18 ฝ่า ยอาบี
ชัย น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ เป็น หัวหน้า
ของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ ยกหอกต่อสู้ ทหารสามร้อยคน
และ ฆ่า ตาย สิน
้ และ ได้ รับ ชื่อ เสียง ดัง วีรบุ รุ ษ สาม คน นั ้น
19 ท่านเป็ น ผู้ที่มีชื่อ เสียงโด่งดัง ที่สุด ในสามคนนั ้นมิใช่หรือ
ฉะนั ้น ได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเขา แต่ท่านไม่มียศเท่ากับ
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สามคนแรกนั ้น 20 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เป็น บุตร
ชายของคนแข็งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบม
หกิจ ท่านได้ ฆ่า คนดุจ สิงโตของโมอับ เสีย สองคน ท่านได้
ลงไปฆ่า สิงโตที่ ในบ่อ ในวันที่ หม
ิ ะตกด้วย 21 ท่านได้ ฆ่า คน
อียป
ิ ต์ คนหนึ่ ง เป็น ชายรู ป ร่างงาม คนอียป
ิ ต์ นั้น ถือ หอกอยู่
แต่เบไนยาห์ถือ ไม้เท้า ลงไปหาเขาและแย่ง เอาหอกมาจาก
มือ ของคนอียป
ิ ต์ คนนั ้น และฆ่า เขาตายด้วยหอกของเขา
เอง 22 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาได้กระทํากิจเหล่านี้ และ
ได้ ช่อ
ื เสียงดัง่ วีรบุ รุษ สามคนนั ้น 23 ท่านมีช่อ
ื เสียงโด่งดัง
กว่า สามสิบ คนนั ้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น
และดาวิดก็ ทรงแต่ง ท่านให้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษา
พระองค์ 24 อาสา เฮ ลน้ อง ชาย ของ โย อาบ เป็น คน หนึ่ ง ใน
สามสิบ คนนั ้น เอลฮานั น บุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
25 ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลี คาชาวเมืองฮาโรด 26 เฮเลส
คนเปเลท อิราบุตรชายอิก เขชชาวเมืองเทโคอา 27 อาบีเย
เซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุ น นั ย คนหุ ชาห์ 28 ศัล โมนชา
วอาโหไฮ มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ 29 เฮเลบบุตรชายบาอา
นาห์ชาวเนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายรีบัยชาวกิเบอาห์แห่งคน
เบนยามิน 30 เบไนยาห์ชาวปิ ราโธน ฮิดดัยชาวลําธารกาอัช
31 อาบีอล
ั โบนคนอารบาห์ อัสมาเวทชาวบาฮูริม 32 เอลียาบา
ชาวชาอัล โบน โยนาธานซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในบรรดาบุตรชาย
ของยาเชน 33 ชัม มาห์ ชาวฮาราร์ อาหิยม
ั บุตรชายของชา
34
ราร์คนฮาราร์ เอลี เฟเลทบุตรชายอาหัสบัย บุตรชายของ
ชาวมาอาคาห์ เอลี อม
ั บุตรชายอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ 35 เฮ
สโรชาวคารเมล ปารัย ชาวอาราบ 36 อิก าลบุตรชายนาธัน
ชาวโศบาห์ บานค
ี นกาด 37 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเบ
เอโรท คนถือ เครือ
่ งอาวุธ ของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์
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38 อิราคนอิทไรต์

กาเรบคนอิทไรต์ 39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวม
สามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

24

ความหยิง่ นําดาวิดไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)
1 พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้เกิด ขึ้น ต่ออิส รา เอ ล
อีก เพื่อ ทรง ต่อสู้ เขา ทัง้ หลาย จึง ทรง ดลใจ ดา วิด ตรัสว่า
“จง ไป นั บ คน อิสราเอล และ คน ยู ดาห์” 2 กษั ตริยจึ
์ ง รับสัง่
โย อาบ แม่ทัพ ซึ่ง อยู่ กับ พระองค์ว่า “จง ไป ทัวอ
่ ิส รา เอล
ทุก ตระกูล ตัง้ แต่ เมือง ดาน ถึง เบ เอ อร์เช บา และ ท่าน จง
นั บ จํานวน ประชาชน เพื่อ เรา จะ ได้ ทราบ จํานวน รวม ของ
ประชาชน” 3 แต่โย อาบ กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า “ขอ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ทรงให้มีประชาชนเพิม
่ ขึ้นอีกร้อย
เท่า ของที่มีอยู่ ขอกษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์ ทรงทอด
พระเนตรเห็น แต่ไฉนกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จึงพอ
พระทัย ในเรือ
่ งนี้ ” 4 แต่โยอาบและผู้ บังคับ บัญชากองทัพก็
ต้องยอมจํานนต่อ พระดํารัส ของกษั ตริย์ โยอาบกับ บรรดา
ผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักตร์กษั ตริย์
เพื่อ จะ นั บ ประชาชน อิสราเอล 5 เขา ทัง้ หลาย ข้าม แม่น้ํา
จอร์แดน ไป และ ตัง้ ค่าย ใน เมือง อา โร เอ อร์ ด้าน ขวา ของ
เมืองที่ตัง้ อยูกลางแม่
่
น้ํา กาดไปทางยาเซอร์ 6 แล้ว เขาทัง้
หลายก็มายังกิ เลอาดและมาถึง แผ่น ดิน ตะทิม โหดฉิ และ
เขาทัง้ หลายมาถึง เมืองดานยาอันอ้ อมไปยัง เมืองไซดอน
7 และมาถึงป้ อมปราการเมืองไทระ และทัวท
่ ุกหัวเมืองของ
คนฮีไวต์และของคนคานาอัน และเขาออกไปยังภาคใต้ของ
ยู ดาห์ที่เมืองเบเออร์เชบา 8 เมื่อ เขาไปทัว่ แผ่น ดิน นั ้น แล้ว
เขา จึง มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ สิน
่ บวัน
้ เก้า เดือน กับ ยีสิ
9 และโยอาบก็ ถวายจํานวนประชาชนที่ นับได้แก่กษั ตริย์ ใน
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อิสราเอลมีทหารแข็งกล้าแปดแสนคนผู้ซ่ึงชักดาบ และคน
ยูดาห์มีห้าแสนคน
17)

ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-

10

เมื่อ ได้ นั บ จํานวน คน เสร็จ แล้ว พระทัย ของ ดา
วิดก็โทมนั ส และ ดา วิด กราบทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์ว่า “ข้า
พระองค์ได้กระทําบาปใหญ่ยงิ่ ในสิง่ ซึ่งข้าพระองค์ได้กระทํา
นี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงให้ อภัย
ความ ชัว่ ช้า ของ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์
กระทํา การ อย่าง โง่ เขลา มาก” 11 และ เมื่อ ดา วิด ทรง ลุก
ขึ้น ใน ตอน เช้า พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ก็มายัง กาด
ผู้พยากรณ์ ผู้ทํานาย ของ ดา วิด ว่า 12 “จง ไป บอก ดา วิด
ว่า พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เรา เสนอ เจ้า สาม ประการ
จง เลือก เอา ประการ หนึ่ ง เพื่อ เรา จะ ได้ กระทํา ให้แก่เจ้า
’ ” 13 กาด จึง เข้า เฝ้า ดา วิด และ กราบทูล พระองค์ว่า “จะ
ให้เกิดกัน ดารอาหารในแผ่น ดิน ของพระองค์สิ้น เจ็ด ปีหรือ
หรือ พระองค์ จะ ยอม หนี ศัตรู สิ้น เวลา สาม เดือน ด้วย เขา
ไล่ติดตาม หรือ จะ ให้ โรค ระบาด เกิด ขึ้น ใน แผ่น ดิน ของ
พระองค์สิ้น สาม วัน บัดนี้ ขอ พระองค์ ทรง ตรึก ตรอง และ
ตัดสินในพระทัยว่า จะให้คําตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์
จะ นํา กลับ ไป กราบทูล พระองค์ผู้ทรง ใช้ ข้า พระองค์มา ”
14 ดาวิด จึง ตรัส กับ กาดว่า “เรามี ความกระวนกระวายมาก
ขอให้เราทัง้ หลายตกเข้าไปอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
เพราะพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ใหญ่ยิง่ นั ก แต่ขออย่า ให้
เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์เลย ” 15 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์
จึง ทรงให้ โรคระบาดเกิด ขึ้น ในอิสราเอลตัง้ แต่ เวลาเช้า จน
สิน
้ เวลากําหนด และประชาชนที่ ตายตัง้ แต่ เมืองดานถึงเบ
เออร์เชบามีเจ็ด หมื่น คน 16 และเมื่อ ทูต สวรรค์ ย่นม
ื ื อออก
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เหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะทําลายเมืองนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรง
กลับพระทัยในเหตุรา้ ยนั ้น ตรัสสงั ่ ทูตสวรรค์ผู้กําลังทําลาย
ประชาชนว่า “พอแล้ว ยับยังม
้ ือของเจ้าได้” ส่วนทูตสวรรค์
ของ พระ เย โฮ วาห์ก็อยูที
่ ่ลาน นวด ข้าว ของ อา รา วนา ห์ คน
เยบุส 17 เมื่อ ดาวิด ทอดพระเนตรทูต สวรรค์ผู้กําลัง สังหาร
ประชาชนนั ้น พระองค์ กราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้า
พระองค์ได้กระทํา บาป ชัว่ ร้าย แล้ว แต่บรรดา แกะ เหล่า นี้
เขา ได้ กระทํา อะไร ขอ พระหัตถ์ ของ พระองค์อยูเหนื
่
อ ข้า
พระองค์และวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์เถิด”
ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
18 ในวัน นั ้น กาดก็เข้า มาเฝ้า ดาวิด กราบทูล พระองค์ว่า
“ขอ เสด็จ ขึ้น ไป สร้าง แท่น บูชา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ บน
ลานนวดข้าวของอาราวนาห์ คนเยบุส” 19 ดาวิดก็ เสด็จ ขึ้น
ไปตามคํา ของกาดตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา 20 เมื่อ
อาราวนาห์ มองลงมา เห็ นกษั ตริย์ และข้าราชการขึ้น มาหา
ตน อาราวนาห์ก็ออกไปถวายบังคมกษั ตริย์ซบหน้าลงถึงดิน
21 และอาราวนาห์ กราบทูล ว่า “ไฉนกษั ตริย์เจ้านายของข้า
พระองค์ จึง เสด็จ มา หา ผู้รับ ใช้ของ พระองค์” ดาวิดตรัสว่า
“มาซื้อ ลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อ จะสร้างแท่น บูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ เพื่อโรคร้ายจะได้ระงับเสียจากประชาชน”
22 อาราวนาห์ จึง กราบทูล ดาวิด ว่า “ขอกษั ตริย์เจ้านายของ
ข้า พระองค์ จงรับ สิง่ ที่พระองค์ทรงเห็น ชอบขึ้น ถวาย ดูเถิด
ที่นี่มีวัวสําหรับทําเครือ
่ งเผาบูชา และเลื่อนนวดข้าวกับแอก
สําหรับวัวเป็นฟืน” 23 ของทัง้ สิน
้ นี้ อาราวนาห์ดุจกษั ตริย์ขอ
ถวาย แด่กษั ตริย์ และ อา รา วนา ห์ กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า “ขอ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ จงโปรดปรานพระองค์”
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แต่กษั ตริยตรั
์ ส กับ อา รา วนา ห์ว่า “หามิได้ แต่เรา จะ ขอ
เสีย เงิน ซื้อ จากท่าน เราจะถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเราโดยที่ เราไม่ เสีย ค่า อะไรเลยนั ้น ไม่ได้
” ดาวิด จึง ทรงซื้อ ลานนวดข้าวกับ วัว เป็น เงิน ห้า สิบ เชเขล
25 ดาวิดก็ ทรง สร้าง แท่น บูชา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ที่ นั ่น
และถวายเครือ
่ งเผาบูชากับ เครือ
่ งสันติบูชา พระเยโฮวาห์
ทรง สดับ ฟัง คํา อธิษฐาน เพื่อ แผ่น ดิน นั ้น และ โรค ร้าย ก็
ระงับเสียจากอิสราเอล
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