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๒ ซามู เอล
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลม นี้ อานไดจาก
คํานํ าของหนังสือ ๑ ซามูเอล
ดาวิดรูขาวการตายของซาอูล
๑ หลัง จากที่ซาอูลตาย

๑ มาจากการโจมตีชาวอามาเลคและไดมา

ดาวิดเพิ่งจะกลับ

พักอยูที่ศิ กลากเป็ นเวลาสองวัน ๒ ในวัน ที่
สาม ชายคนหนึ่งที่มาจากคายของซา อูลได
มาถึงศิกลาก เสื้อผาของเขาฉีกขาดและมีฝุน
อยูเต็มหัวไปหมด *เมื่อเขามาหาดา วิด เขา
กมกราบดาวิดลงกับพื้นทําความเคารพดาวิด
๓ ดาวิดถามเขาวา “เจามาจากที่ไหนหรือ”
เขาตอบวา
“ขาพเจาหนีมาจากคายของ
ชาวอิสราเอล”
๔ ดา วิดถามตอวา “เลาใหเราฟั ง ซิวาเกิด
อะไรขึ้น”
เขาตอบวา “มีคนจํานวนมากหนีไปจาก
สนามรบ และหลายคนลมตายลง สวนซาอูล
กับโยนาธานลูกชายของเขาก็ตายดวย”
๕ ดาวิดจึงถามชายหน ุมที่นําเรื่องนั น
้ มาเลา
ใหฟังวา “เจารูไดยัง ไงวาซาอูลกับโยนาธาน
ลูกชายของเขาตายแลว”
๖ ชายหน ุมจึงตอบวา
“บังเอิญขาพเจา
อยูที่ภูเขากิล โบ อา และเห็นซา อูลกําลังใช
หอกของเขายันตัวเขาไว มีรถมา ศึกและ
ทหาร มามากมายกําลังไลตามใกลจะมาถึง
ตัวเขา ๗ เมื่อเขาหันมาเห็นขาพเจา เขาเรียก
ขาพเจาและขาพเจาก็ถามวา
‘ทานจะให
ขาพเจาชวยอะไรหรือ’ ๘ เขาถามขาพเจาวา
‘เจาเป็ นใคร’ ขาพเจาตอบวา ‘ขาพเจาเป็ น
ชาวอามาเลค’ ๙ เขาจึงพูดกับขาพเจาวา ‘มา
ยืนคอมเราและฆาเราซะ เราเจ็บ ปวดมาก

๒ ซามูเอล ๑:๑๙

แทบขาดใจตายอยูแลว แตก็ไมตายสัก ที’
๑๐ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงไปยืนคอม เขาและไดฆา
เขาเสีย
เพราะขาพเจารูวาลมลงขนาดนัน
้
เขาจะไมรอดแน และขาพเจาไดเอามงกุฎที่
เขาสวมอยูบนหัวและกําไลที่แขนของเขามา
ที่นี่ใหกับทานเจานายของขาพเจา”
๑๑ แลวดา วิดและคนของเขาทัง
้ หมดที่อยู
๑๒ พวกเขา
กับเขาก็ฉีกเสื้อผาของตนเอง
รองไหดวยความเศรา โศกและอดอาหารจน
กระทัง่ ถึงเย็นใหกับซา อูล และโย นา ธาน
ลูกชายของซาอูล และใหกับกองทัพของพระ
ยาหเวห รวม ทัง้ ครอบครัวของชาวอิสราเอล
เพราะพวกเขาตางก็ลมตายลงดวยดาบ
๑๓ ดา วิดถามชายหน ุมที่นําเรื่องนี้ มาเลาให
เขาฟั งวา “เจามาจากที่ไหน”
เขาตอบวา “ขาพเจาเป็ นลูกของชาวตาง
ชาติ เป็ นชาวอามาเลค”
๑๔ ดา วิดถามเขาวา “ทําไมเจาถึงไมกลัว
ที่จะยกมือขึ้นทําลายผู ที่พระ ยาหเวหไดเจิม
ไว”
๑๕ แลวดา วิดก็เรียกคนของเขามาคนหนึ่ ง
และบอกวา “นํ าตัวมันไปตีใหตาย” ดัง นัน
้
คนของเขาจึงนํ าตัวชายคนนัน
้ ไปทุบตีจน
ตาย ๑๖ เพราะดาวิดพูดกับเขาวา “ที่เจาตอง
†เพราะ
ตายนี้ก็เป็ นความ ผิดของเจาเอง
ปากของเจาไดปรักปรําเจาตอนที่เจาพูดวา
‘ขาพเจาไดฆาคนที่พระยาหเวหไดเจิมไว’”
บทเพลงไวทุกขใหซาอูลและโยนาธาน
๑๗ ดา วิดแตงเพลงไวอาลัยใหกับซา อูล
และโย นา ธานลูกชายของซา อูล ๑๘ ดา วิดสัง่
ใหสอนบทเพลงไวอาลัย นี้ใหกับคนยู ดาห
(เพลงนี้มีช่ อ
ื วา “คันธนู” ‡และถูกเขียนไว
ใน “หนังสือยาชาร” ¶)
๑๙ “อิสราเอลเอย
์ รีของเจานอนตาย
ศักดิศ
ตามเนินเขาทัง้ หลายของเจา
ผูกลาหาญเหลานัน
้ ไดลมตายลง

*๑:๒

เสือ
้ ผา … ฝ ุนอยูเต็มหัวไปหมด การฉีกเสื้อผาและการเอาฝ ุนใสหัว เป็ นการแสดง
ความโศกเศรา
†๑:๑๖ ที่เจาตองตาย … เจาเอง หรือแปลตรงๆไดวา “เลือดของเจาตกอยูบนหัวของเจา
เอง”
‡๑:๑๘ เพลงนี ม
้ ีช่ อ
ื วา “คันธนู” สําเนาฉบับฮีบรู จุด นี้เขาใจยาก สวนสําเนากรีกโบราณไม
มีจุดนี้
¶๑:๑๘

หนั งสือยาชาร เป็ นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามทัง้ หลายของอิสราเอล

๒ ซามูเอล ๑:๒๐

๒๐ อยาพูดถึงเรื่องนี้ ในเมืองกัท *

อยาประกาศเรื่องนี้บนถนนในเมืองอัชเคโลน
†

ไมอยางนัน
้ บรรดาสาวๆของชาวฟี ลิ ส เตียจะ
ดีใจ
ไมอยางนัน
้ บรรดาสาวๆของผูที่ไมไดเขาพิธี
ขลิบ ‡จะราเริง
๒๑ ไอเทือกเขาของกิลโบอา
ขออยาใหมีทัง้ นํ้ าคางและฝนตกลงบนเจาอีก
เลย
ขออยาใหทอง ทุงออกผลผลิตมาสําหรับเป็ น
เครื่องถวาย
เพราะที่นัน
่ โลของผูกลาไดถูกทําใหเสื่อมไป
โลของซาอูลไมมีวันถูกลูบดวยนํ้ ามันอีกแลว
๒๒ คันธนูของโยนาธานทําใหเลือดของผูที่ถูก
ฆาหลัง่ ไหล
ดาบของซา อูลเสียบเขาไปในไข มันของผู ที่
แข็งแกรง
และไมไดกลับมาเปลาๆจากการศึก
๒๓ ซาอูลและโยนาธาน
ตอนมีชีวิตอยูทัง้ สองก็รักกันและเอื้อเฟื้ อตอ
กัน
ตอนตายพวกเขาก็ไมไดถูกแยกจากกัน
พวกเขาวองไวกวานกอินทรี
พวกเขาแข็งแรงยิ่งกวาสิงโต
๒๔ สาวๆของอิสราเอลทัง
้ หลาย รองไหใหกับ
ซาอูลเถิด
ซาอูลแตงกายของพวกทานอยางหรูหราดวย
เสื้อสีเลือดหมู
ซาอูลประดับเสื้อผาของพวกทานดวยทองคํา
๒๕ ผูกลาหาญเหลานั น
้ ไดลมตายลง
ในทามกลางศึกสงคราม
โย นา ธานถูกฆานอนตายอยูบนเนินสูงของ
พวกทาน
๒๖ พี่โย นา ธานเอย ขาพเจารองไหครํ่าครวญ
เพื่อทาน
ขาพเจารักทานมาก
ความ รักของทานที่ใหกับขาพเจานัน
้ วิเศษ
นัก
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๒ ซามูเอล ๒:๗

วิเศษยิ่งกวาความรักของผูหญิง
๒๗ ผูกลาหาญเหลานั น
้ ไดลมตายลง
พวกอาวุธสงครามไดพินาศไป”
ดาวิดยายไปเมืองเฮโบรน
๑ ตอ

๒ ยาหเวหวา “ขาพเจาควรจะเขาไปเมือง
มาภาย หลัง

ใดเมืองหนึ่งของยู ดาหเพื่อตัง้ เป็ นฐานที่มัน
่
หรือไม”
พระยาหเวหตอบวา “ขึ้นไปเถิด”
ดา วิดถามวา “ขาพเจาควรจะไปที่ไหน
หรือ”
พระยาหเวหตอบวา “ไปเมืองเฮโบรน”
๒ ดา วิดจึงขึ้นไปที่เฮ โบ รน พรอมกับเมีย
สองคนของเขา คือ อาหิ โนอัมชาวยิสเรเอล
และอาบี กายิ ล เมียหมายของนา บาลชาวคา
รเมล ๓ ดาวิดยังพาคนที่อยูกับเขา พรอมกับ
ครอบครัวของแตละคนไปดวย และพวกเขา
ไดไปตัง้ บานเรือนอยูที่เมืองเฮโบรนและตาม
หมูบานตางๆของมัน
ดาวิดเป็ นกษัตริยเหนื อยูดาห
๔ แลวพวกชาวยู

ดาห ก็มาที่เมืองเฮ โบ
รน และที่นัน
่ พวกเขาไดเจิมดา วิดขึ้นเป็ น
กษัตริยของครอบครัวชาวยูดาห
เมื่อมีคนมาบอกดา วิดวาชาวยา เบช-กิ เลอ
าดเป็ นผูฝัง ศพซาอูล ๕ ดาวิดสงคนสง ขาวไป
หาชาวยา เบช-กิ เลอ าด เพื่อบอกกับพวกเขา
วา “ขอใหพระ ยาหเวหอวยพรพวกทาน ที่
พวกทานไดแสดงความจงรักภักดีตอซา อูล
นายของพวกทาน ดวยการฝั ง ศพเขา ๖ ตอน
นี้ขอใหพระยาหเวหแสดงความรักและความ
สัตย ซื่อตอพวกทาน และเราก็จะดีกับพวก
ทานเหมือนกัน เพราะสิ่งที่พวกทานไดทําไป
นัน
้ ๗ อยาง นัน
้ ขอใหเขม แข็งและกลา หาญ
ไว ซา อูลนายของทานไดตายไปแลว แต
ครอบครัวยู ดาหไดแตง ตัง้ เราเป็ นกษัตริย
เหนือพวกเขาแลว”

*๑:๒๐

กัท เมืองหลวงของชาวฟี ลิสเตีย

†๑:๒๐

เมืองอัชเคโลน เมืองหนึ่งใน ๕ เมืองของชาวฟี ลิสเตีย

‡๑:๒๐

ดา วิดไดถามพระ

ผูท่ไี มไดเขาพิธี ขลิบ หรือ “ชาวตางชาติ” แสดงวาชาวฟี ลิ ส เตียไมไดมีสวนรวมใน
ขอตกลงของชาวอิสราเอลที่ทํากับพระเจา

๒ ซามูเอล ๒:๘

อิชโบเชทไดเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
๘ ในขณะนั น
้

อับ เนอ รลูกชายของเนอ ร
แมทัพของซา อูล ไดพาอิช โบ เชท *ลูกชาย
ของซา อูลไปที่เมืองมา หะ นา อิม ๙ และเขา
ไดแตง ตัง้ อิช โบ เชทขึ้นเป็ นกษัตริยปกครอง
เหนือกิเลอาด อาชูร †ยิสเรเอล เอฟราอิม เบน
ยามินและเหนืออิสราเอล ‡ทัง้ หมด
๑๐ อิช โบเชทลูกชายของซาอูลมีอายุสี่สิบปี
เมื่อเขาไดเป็ นกษัตริยปกครองอิสราเอล และ
เขาไดปกครองอยูสองปี สวนครอบครัวของ
ชาวยูดาหไดติดตามดาวิดไป ๑๑ ดาวิดไดเป็ น
กษัตริยปกครองชาวยู ดาหในเมืองเฮ โบ รน
เป็ นเวลาเจ็ดปี หกเดือน
การสูรบกันที่กิเบโอน
๑๒ อับ เนอ รลูกชายของเนอ ร

รวม ทัง้ คน
ของอิช โบเชทลูกชายซาอูล ไดออกจากเมือง
มาหะนาอิมและไปที่เมืองกิเบโอน ๑๓ โยอาบ
ลูกชายนางเศ รุ ยาหและคนของดา วิดไดออก
ไปพบพวกเขาที่สระนํ้ าของเมืองกิเบโอน คน
สองกลุมนี้ นัง่ กันอยูคนละฝั ่ งของสระนํ้ า
๑๔ แลวอับ เนอ รก็พูดกับโย อาบวา “ใหคน
หนุมๆมาตอสูกันตัวตอตัวใหพวกเราดู” แลว
โยอาบพูดวา “ตกลง ใหพวกเขาตอสูกัน”
๑๕ ดัง
นัน
้ พวกเขาจึงยืนขึ้นและเดินออก
มาตามที่ไดนับไว
เป็ นคนจากเผาของเบน
ยา มินสิบสองคนที่อยูฝายอิช โบ เชทลูกชาย
ของซา อูล และเป็ นคนของดา วิดสิบสองคน
๑๖ แลวแตละคนตางก็จับหัวของคูตอสูของ
ตนไวและใชดาบแทงไปที่สีขางของแตละ
ฝ าย แลวทัง้ คูก็ลมลงตายดวยกัน ดัง นัน
้
สถาน ที่นัน
้ ในเมืองกิเบ โอนจึงถูกเรียก วา
เฮลขัท ฮัสซูริม ¶
๑๗ การสู รบกันในวันนั น
้ ดุ เดือดมาก อับ
เนอ รกับพวกคนของอิสราเอลตางก็พาย แพ
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๒ ซามูเอล ๒:๒๗

ตอพวกของดาวิด ๑๘ ลูกชายสามคนของนาง
เศรุยาหก็อยูที่นัน
่ ดวย คือโยอาบ อาบีชัยและ
อา สา เฮล ขณะ นัน
้ อา สา เฮลวิ่งอยางวองไว
เหมือนเนื้อ ทรายป า ๑๙ เขาวิ่งไลตามอับ เนอ
รไปอยางแนวแน ตรงไปไมหัน ขวาหัน ซาย
๒๐ อับ เนอ รหันกลับมามองขาง หลังและถาม
ออกมาวา “อาสาเฮล นัน
่ เจาหรือ”
เขาตอบวา “ใชแลว”
๒๑ แลวอับ เนอรก็พูดกับเขาวา “หันไปทาง
ขวาหรือทางซายสิ จับเอาชายหนุมคนใดก็ได
แลวปลดอาวุธเขาไปเสีย” แตอาสาเฮลยังไม
หยุดไลตามเขา
๒๒ อับ เนอ รเตือนอา สา เฮลอีกวา “หยุด
ไลตามเราไดแลว จะใหเราทํารายเจาหรือยัง
ไง แลวเราจะมองหน าโย อาบพี่ ชายของเจา
ไดยังไง”
๒๓ แตอา สา เฮลปฏิเสธไมยอมเลิกไลตาม
ดัง นัน
้ อับ เนอ รจึงเอาดามหอกแทงเขาที่ทอง
ของอา สา เฮล ดามหอกทะลุออกกลางหลัง
เขาลมลงที่นัน
่ ตายคาที่ และทุกๆคนก็หยุด
เมื่อมาถึงที่ที่อา สา เฮลลมลงตาย ๒๔ แตโย
อาบและอาบี ชัย §ยังคงไลตามอับ เนอรตอไป
และดวงอาทิตยกําลังจะตกดิน พวกเขามา
ถึงเนิน เขาอัม มาหใกลกับกี ยาห ระหวางทาง
ที่จะไปที่รกรางของเมืองกิเบโอน ๒๕ แลวคน
ของเบนยามินก็เขามารวมกับอับ เนอร พวก
เขารวม ตัว กันเป็ นกลุมเดียวและตัง้ รับอยู
บนยอดเขานัน
้
๒๖ อับ เนอรรองเรียกโย อาบวา “จะตองให
มีการฆาฟั นกันตลอดไปหรือ ทานไมคิดหรือ
วามันจะตองจบลงดวยความเศรา
เมื่อไร
ทานจะสัง่ ใหคนของทานหยุดไลตามพี่ น อง
ของพวกเขาเสียที”
๒๗ โย อาบตอบวา
“พระเจามีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ถา
ทานไมพูดขึ้นมา
คนเหลานี้ก็จะยังคงไล

*๒:๘

อิช โบเชท แปลวา ชายแหงความอดสู เขาใจวาคนที่คัด ลอกพระคัมภีรเปลี่ยนชื่อของ
คนนี้ เขาชื่อ อิชบาอัล ดูไดจาก ๑ พงศาวดาร ๘:๓๓ และ ๙:๓๙ อิชบาอัลแปลวา แปลวาชาย
ของเจานาย แตบาอัลยังเป็ นชื่อของพระชาวตางชาติดวย และคนคัดลอกพระคัมภีรถือวาเป็ น
เรื่องนาอับอายที่จะเป็ นชายของพระบาอัล
†๒:๙ อาชูร หรืออาเชอร
‡๒:๙ อิสราเอล บางครัง
้ คํา นี้หมายถึงทัง้ ประเทศ คือรวมทัง้ ยู ดาหและอิสราเอล แตในที่นี้
หมายถึงเพียงกลุมของครอบครัวที่ไมไดรวมกับยูดาห
¶๒:๑๖ เฮลขัท ฮัสซูริม หมายถึงทุงแหงดาบหรือทุงแหงความเป็ นศัตรู
§๒:๒๔

โยอาบและอาบีชัย พี่ชายของอาสาเฮล ผูที่ถูกอับเนอรฆาตาย

๒ ซามูเอล ๒:๒๘

ตามพี่ น องของพวกเขาเองไปจนกระทัง่ ถึง
เชาแนนอน *” ๒๘ ดัง นัน
้ โย อาบจึงเป าแตร
และคนทัง้ หมดก็หยุด
พวกเขาไมไลตาม
อิสราเอลอีก และไมตอสูอีกตอไป
๒๙ ตลอดคืนนั น
้ อับ เนอ รและคนของเขา
เดินทางผานอา รา บาห พวกเขาขามแมน้ํ า
จอรแดน และเดินทางผานหุบเขาบิท โรน
†และมาถึงเมืองมาหะนาอิม
๓๐ เมื่อโย
อาบกลับมาจากการไลตามอับ
เนอร และเรียกชุมนุมคนของเขาทัง้ หมด ถา
ไมรวมอาสาเฮล คนของดาวิดหายไปสิบเกา
คน ๓๑ แตคนของดาวิดก็ไดฆาชาวเบนยามิน
ซึ่งอยูกับอับ เนอ รไปถึงสาม รอยหก สิบคน
๓๒ พวกเขาไดเอาศพของอา สา เฮลมาและฝั ง
เขาไวในหลุมฝั ง ศพของพอเขาที่เมืองเบธเล
เฮม
แลวโย อาบและคนของเขาก็เดิน ทาง
ตลอดทัง้ คืนจนมาถึงเมืองเฮ โบ รนเมื่อเริ่ม
สวาง
๑ สงครามระหวางครอบครัวของซา
อูลและครอบครัวของดา วิดยืด เยื้ออยู
นาน ดา วิดยิ่งเขม แข็งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่
ครอบครัวของซาอูลกลับออนแอลงเรื่อยๆ

๓

ลูกชายดาวิดที่เกิดในเฮโบรน
(๑ พศด. ๓:๑-๔)
๒ มีลูกชายของดา

วิดหลายคนที่เกิดใน
เมืองเฮโบรน
ลูกชายคนแรกคืออัม โนน เป็ นลูกของนางอา
หิโนอัมชาวยิสเรเอล
๓ ลูกชายคนที่สองชื่อเดลู ยาห ‡เป็ นลูกของ
นางอาบี กายิ ล เมียหมายของนา บาลชาว
คารเมล
คนที่สามชื่ออับ ซา โลมเป็ นลูกของนางมา อา
คาหลูกสาวของทัลมัย กษัตริยเกชูร
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๒ ซามูเอล ๓:๑๓

๔ คนที่สี่ช่ อ
ื อาโดนียาหลูกนางฮักกีท

คนที่หาชื่อเชฟาทิยาหลูกนางอาบีตัล
๕ คนที่หกชื่ออิทเรอัม ลูกนางเอกลาห ลูกชาย
ทัง้ หกคนนี้ของดาวิดเกิดในเมืองเฮโบรน
อับเนอรตัดสินใจเขารวมกับดาวิด
๖ ในชวงของสงครามระหวางครอบครัวซา

อูลและครอบครัวดา วิด อับ เนอ รทําตัวใหญ
ขึ้นๆในครอบครัวซา อูล ๗ ซา อูลเคยมีเมีย
น อยชื่อริ ส ปาหเป็ นลูกสาวของอัย ยาห อิช โบ
เชทไดพูดกับอับ เนอ รวา “ทานไปนอนกับ
เมียน อยของพอเราทําไม”
๘ อับ เนอ รโกรธมาก ที่อิช โบ เชทพูดอยาง
นัน
้ เขาตอบวา “นี่เราเป็ นหัวหมาของฝ ายยู
ดาหหรือ ¶ทุกวันนี้เราซื่อสัตยกับครอบครัว
ของซา
อูลพอทานและกับครอบครัวและ
เพื่อนๆเขา เราไมไดสงตัวทานใหกับดา วิด
แตทานยังกลาวหาเราวาไปยุงเกี่ยว กับเมีย
ของเขาอีก ๙–๑๐ พระ ยาหเวหไดสัญญาไว
วาจะเอาอาณาจักรไปจากครอบครัวซา อูล
และแตง ตัง้ ดา วิดขึ้นเป็ นกษัตริยปกครอง
อิสราเอลและยู ดาห เขาจะครอบครองตัง้ แต
เมืองดานไปจนถึงเมืองเบ เอ อรเช บา §ถา
หากเราไมไดชวยทําใหดา วิดไดในสิ่งที่พระ
ยาหเวหสัญญาไวกับเขานี้
ขอใหพระเจา
ลงโทษเรา อับเนอรอยางรุนแรงที่สุด”
๑๑ อิชโบเชทไมกลาพูดอะไรกับอับเนอรอีก
เพราะเขากลัวอับเนอร
๑๒ แลวอับ เนอ รไดสงพวกตัวแทนของเขา
ไปพูดกับดา วิดวา “ทานคิดวาแผน ดินนี้ควร
จะตกเป็ นของใคร มาเถิด มาทําขอ ตกลง
กับขาพเจา
แลวขาพเจาจะชวยใหทานได
อิสราเอลทัง้ หมด”
๑๓ ดา วิดพูดวา “ดีแลว เราจะทําขอ ตกลง
กับทาน แตเรามีเงื่อนไขขอหนึ่ง เมื่อทานมา
หาเรา ใหนําตัวมี คาลลูกสาวของซาอูลมากับ

*๒:๒๗

ถา … แน นอน หรืออาจพูดวา “เชานี้ คนเหลานี้ก็จะไมติดตามพีน
่  องของพวกเขาอีก”
หรือพูดวา “คนเหลานี้คงจะเลิกติดตามพี่นองของพวกเขาเมื่อถึงเวลาเชา”
†๒:๒๙

บิทโรน หรือ “ตอนเชา” หรือ “หุบเหว” ความหมายของคําฮีบรูคํานี้ยังไมแนนอน

‡๓:๓

เดลู ยาห อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ และฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รัน ฉบับฮีบรูอ่ น
ื ๆ
เขียนวา คิเลอาบ
¶๓:๘

นี่ เรา … หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราไมใชคนทรยศที่ทํางานใหฝายยูดาห”

§๓:๙-๑๐

ตัง้ แต … เมืองเบเออรเชบา หมายถึงอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ฝ ายเหนือและฝ ายใต
ดานเคยเป็ นเมืองที่อยูทางเหนือของอิสราเอลและเบเออรเชบาเคยอยูทางใตของยูดาห

๒ ซามูเอล ๓:๑๔

ทานดวย ไมอยางนัน
้ ทานก็ไมตองมาใหเรา
เห็นหน า”
๑๔ แลวดาวิดก็สงคนสงขาวไปหาอิชโบเชท
ลูกชายของซา อูล สัง่ วา “มอบมี คาลใหกับ
เราดวย เราไดหมัน
้ นางไวแลวดวยหนัง หุม
ปลายอวัยวะเพศของชาวฟี ลิ ส เตียหนึ่งรอย
คน *”
๑๕ อิช โบ เชทจึงออกคํา สัง
่ ใหไปนํ าตัวนาง
มาจากปั ล ที เอล สามีของนางซึ่งเป็ นลูกชาย
ของลา อิช ๑๖ แตสามีของนางก็ไปกับนาง
ดวย เขาเดินรองไหตามหลังนางตลอดทาง
ไปจนถึงบาฮู ริม แลวอับ เนอรก็พูดกับเขาวา
“กลับไปบานเถิด” เขาจึงกลับบานไป
๑๗ อับ เนอ รปรึกษากับพวกผูนําอาวุโสของ
อิสราเอลและพูดวา “พวกทานเคยตองการ
ใหดา วิดเป็ นกษัตริยของพวกทานไมใชหรือ
๑๘ ตอน นี้ ก็ทําเสียเลย สิ เพราะพระ ยาหเวห
ไดสัญญาไวกับดา วิดวา ‘เราจะชวยเหลือ
ประชาชนชาวอิสราเอลของเราใหพนจาก
เงื้อมมือของชาวฟี ลิ ส เตีย และจากเงื้อมมือ
ของศัตรูทัง้ หมดของพวกเขา ผานทางดาวิด
ผูรับใชเรา’”
๑๙ อับ เนอ รไดพูดกับชาวเบน ยา มินเป็ น
การสวน ตัว แลวเขาก็ไปเมืองเฮ โบ รนเพื่อ
บอกดา วิดทุก สิ่งทุก อยางที่อิสราเอลและ
ครอบครัวเบนยามินอยากจะทํา
๒๐ เมื่ออับ เนอ รพรอมกับคนของเขาอีก
ยี่สิบคนไปพบดาวิดที่เมืองเฮโบรน ดาวิดได
เตรียมงาน เลีย
้ งไวสําหรับเขาและบรรดาคน
ของเขาแลว
๒๑ อับ เนอ รจึงพูดกับดา วิดวา “ใหขาพเจา
ไปเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลทัง้ หมดเพื่อ
ทาน ผูเป็ นกษัตริยเจานายของขาพเจา เพื่อ
วาพวกเขาจะไดทําสัญญากับทานและเพื่อ
ทานจะไดปกครองทัว
่ แผน ดินอยางที่ใจทาน
ตองการ”
ดัง นัน
้ ดาวิดจึงไดสงอับ เนอรไป และเขาก็
จากไปอยางสันติ
ความตายของอับเนอร
๒๒ ขณะ นั น
้ คนของดา วิดกับโย อาบไดกลับ

มาจากการ ปลนและนํ าของที่ปลนมาไดเป็ น
*๓:๑๔
†๓:๓๐
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๒ ซามูเอล ๓:๓๑

จํานวนมาก แตอับ เนอ รไมอยูในเมืองเฮ โบ
รนกับดา วิดแลว เพราะดา วิดไดสงเขากลับ
ไปแลว และเขาก็ไปอยางสันติ ๒๓ เมื่อโยอาบ
และทหารทัง้ หมดที่ไปกับเขามาถึง มีคนมา
บอกเขาวาอับเนอรลูกชายของเนอรไดมาพบ
กษัตริยและกษัตริยก็สงเขากลับไปแลวและ
เขาก็จากไปอยางสันติ
๒๔ โย อาบจึงไปหากษัตริยและพูดวา “นี่
ทานทําอะไรลงไป ดูสิ อับเนอรไดมาพบทาน
แลว ทําไมทานถึงปลอยเขาไป นี่เขาก็จาก
ไปแลว ๒๕ ทานก็รูอยูแลววาอับ เนอ รลูกชาย
ของเนอ ร เขามาหลอก ลวงทานและเขามา
สังเกตความเคลื่อนไหวของทานและสืบ ดู
ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทําอยู”
๒๖ แลวโย อาบก็จากดา วิดมา เขาไดสงคน
สงขาวไลตามอับเนอรไป และพวกเขาก็ตาม
อับ เนอ รไปทันที่บอนํ้ าสี ราห และนํ าตัวอับ
เนอ รกลับมา แตดา วิดไมรูเรื่องนี้ ๒๗ ทันทีที่
อับ เนอ รกลับเขามาถึงเมืองเฮ โบ รน โย อาบ
ไดนําตัวเขาหลบเขาไปยังประตูเมือง ทําที
เหมือนจะพูดกับเขาเป็ นการสวน ตัว และที่
นัน
่ เอง โย อาบไดแทงเขาที่ทองและเขาก็
ตาย โยอาบแกแคนใหอาสาเฮลน องชายเขา
ดาวิดรองไหใหอับเนอร
๒๘ ตอ มา

เมื่อดา วิดไดยินเกี่ยว กับเรื่อง นี้
จึงพูดวา “เราและอาณาจักรของเราจะไมมี
ความ ผิดตอหน าพระ ยาหเวหตลอดไป ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเลือดของอับเนอรลูกชายของ
เนอ ร ๒๙ ขอใหเลือดเขาตกลงบนหัวของโย
อาบและบนครอบครัวทัง้ หมดของพอเขา
ขอใหคนในครอบครัวของโย อาบตองเป็ น
หนองใน หรือเป็ นโรคผิวหนังราย แรง หรือ
เป็ นหน า ตัว เมีย หรือตองลมตายดวยดาบ
หรืออดอาหารตาย”
๓๐ (โย อาบและอาบี ชัยน องชายของเขา
คอยดัก ซุมโจมตี †อับ เนอรเพราะอับ เนอรได
ฆาอาสาเฮลน องชายของพวกเขาในสนามรบ
ที่เมืองกิเบโอน)
๓๑ แลวดา
วิดก็พูดกับโย อาบและคน
ทัง้ หมดที่อยูกับเขาวา “ฉีกเสื้อผาของพวก
ทานและสวมผากระสอบและเดินไว ทุกขไป

เราไดหมัน
้ … รอยคน ดูใน ๑ ซามูเอล ๑๘:๒๐-๓๐ และ ๑ ซามูเอล ๒๕:๔๔

คอยดัก ซุมโจมตี อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ และฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รัน ฉบับ
ฮีบรูอ่ น
ื ๆ เขียนวา ไดฆา

๒ ซามูเอล ๓:๓๒

ขางหน าอับ เนอ ร” สวนกษัตริยดา วิดเองก็
เดินตาม หลังแครหามศพไป ๓๒ พวกเขาฝั ง
ศพอับ เนอ รไวในเมืองเฮ โบ รนและกษัตริย
ก็รองไหเสียง ดังที่หลุมฝั ง ศพของอับ เนอ ร
ประชาชนทัง้ หมดก็รองไหดวย
๓๓ กษัตริยไดรอง เพลงไว ทุกขนี้ใหอับ เนอ
ร
“อับ เนอ รควรมาตายเหมือนกับคนแหกกฏ
หรือ
๓๔ มือของทานไมไดถูกมัด
เทาของทานไมไดถูกลามโซ
ทานลมลงเหมือนคนที่ลมลงตอ หน าคนชัว
่
ราย”
และประชาชนทัง้ หมดก็รองไหใหเขาอีก
๓๕ แลวพวกเขาก็มาขอรองใหดา วิดกินอะไร
บางในชวงกลางวัน แตดา วิดไดสาบานไววา
“ขอใหพระเจาลงโทษเราอยางรุนแรงที่สุด
ถาเรากินขนมปั งหรือสิ่งใดก็ตามกอนดวง
อาทิตยตกดิน” ๓๖ ประชาชนไดเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้น และพอใจมากในสิ่งที่กษัตริยดา วิดทํา
๓๗ ประชาชนชาวยู ดาหและอิสราเอล ก็รูวา
กษัตริยดาวิดไมมีสวนรวมในการฆาอับเนอร
ลูกชายของเนอรเลย
๓๘ แลวกษัตริยดาวิดก็ไดพูดกับคนของเขา
วา “พวกทานไมรูหรือวา วัน นี้ผูนําที่สําคัญ
มากคนหนึ่งไดมาตายลงในอิสราเอล ๓๙ และ
ในวันเดียวกันนี้ เราก็ได รับการ เจิมใหเป็ น
กษัตริย แตเราก็ออนแอและพวกลูกชายของ
นางเศรุยาหก็แข็งแกรงเกินไปสําหรับเรา ขอ
ใหพระ ยาหเวหตอบแทนคนทําชัว
่ ตามความ
ชัว
่ ที่เขาไดทําดวยเถิด”
อิช โบเชทถูกฆา
๑ เมื่ออิช

๔ อับ เนอ รตายในเมืองเฮ โบ รน เขาก็สูญ

โบ เชทลูกชายซา อูลไดยินวา

เสียความกลาหาญ และชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ตางตื่นตกใจกลัว ๒ ในเวลานัน
้ มีชายสองคน
มาหาอิช โบ เชท ลูกชายของซา อูล ชาย
สองคนนี้เป็ นหัวหน ากองโจร คนหนึ่งชื่อบา
อา นาห และอีกคนชื่อเร คาบ พวกเขาเป็ น
ลูกชายของริม โมนชาวเมืองเบ เอ โรท พวก
เขามาจากเผาเบน ยา มิน (เมืองเบ เอ โรทถือ
วาเป็ นสวนหนึ่งของคนเผาเบน ยา มิน ๓ แต
ชาวเมืองเบเอโรทไดหลบหนีมาที่เมืองกิททา
อิมกัน หมด และอาศัยอยูที่ นัน
่ ในฐานะชาว
ตางชาติมาจนทุกวันนี้)
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๒ ซามูเอล ๔:๑๒

๔ โย นา ธานลูกชายของซา อูลมีลูกชายชื่อ
เม ฟี โบ เชท เม ฟี โบ เชทมีเทาพิการทัง้ สอง
ขาง ตอนที่เม ฟี โบ เชทมีอายุหาขวบนัน
้ มี
ขาวมาจากเมืองยิสเรเอล วาซาอูลและโยนา
ธานถูกฆาตาย พี่เลีย
้ งของเมฟี โบเชทอุมเขา
วิ่งหนี แตเพราะนางรีบเกินไป จึงทําเขาหลน
ลงมาและขาทัง้ สองขางของเขาก็พิการ
๕ ฝ ายเร คาบและบา อา นาหลูกชายของริม
โมนชาวเบ เอ โรท ไดออกเดิน ทางไปบาน
ของอิช โบเชท พวกเขาไดมาถึงที่นัน
่ ในเวลา
เที่ยงที่อากาศรอน ขณะที่อิช โบ เชทกําลัง
นอนพักเที่ยงอยู ๖ พวกเขาเขาไปถึงสวน ใน
ของบาน ทําเหมือนกับวาจะเขาไปเอาขาว
สาลี และพวกเขาก็แทงอิช โบ เชทเขาที่ทอง
แลวเร คาบกับบา อา นาหพี่ ชาย ของ เขาก็หนี
ไป ๗ พวกเขาเขาไปในบานในขณะที่อิช โบ
เชทกําลังนอนอยูบนเตียงในหองนอนของ
เขา พวกเขาไดแทงและฆาเขา และหลังจาก
นัน
้ พวกเขาไดตัดหัวอิช โบ เชทไปดวย พวก
เขาเดินทางตลอดทัง้ คืนในหุบเขาจอรแดน
๘ พวกเขานํ าหัวของอิช โบ เชทไปใหดา วิดที่
เมืองเฮ โบ รน พวกเขาพูดกับกษัตริยดา วิด
วา “นี่คือหัวของอิช โบ เชทลูกชายของซา
อูล ซา อูลที่เป็ นศัตรูของทาน ที่พยายามฆา
ทาน วัน นี้พระ ยาหเวหไดแก แคนซา อูลและ
ลูกหลานของเขาใหกับทานผูเป็ นกษัตริยเจา
นายของขาพเจาแลว”
๙ ดา วิดตอบเร คาบและบา อา นาหพี่ ชาย
ของ เขา ลูกชายของริม โมนชาวเบ เอ โรท
วา “พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา พระองคเป็ นผู ที่ทํา
ใหเราพนจากความลําบากทัง้ หลาย ๑๐ คราว
กอน เมื่อมีคนมาบอกเราวา ‘ซาอูลตายแลว’
เขาคิดวาเขากําลังนํ าขาวดีมาบอก เราไดจับ
เขาและฆาเขาที่ศก
ิ ลาก นัน
่ คือรางวัลที่เราได
ใหสําหรับขาวของเขา ๑๑ ยิ่งกวานัน
้ อีก คราว
นี้ ในเมื่อพวกคนชัว
่ ไดฆาคนบริสุทธิใ์ นบาน
ของเขาและบนเตียงของเขาเอง จะไมใหเรา
ฆาเจาเพราะความ ตายของเขาและกําจัดเจา
ออกไปจากโลกนี้ไดยังไงกัน”
๑๒ ดัง นั น
้ ดา วิดจึงออกคําสัง่ แกคนของเขา
และพวกเขาก็ฆาสองคนนัน
้
ตัดมือและเทา
ของสองคนนัน
้ และแขวนศพของพวกเขาไว
ที่ขางสระนํ้ าในเมืองเฮโบรน แตพวกเขาเอา
หัวของอิช โบเชทไปฝั งไวที่อุโมงคฝังศพของ
อับเนอรที่เมืองเฮโบรน

๒ ซามูเอล ๕:๑

ชาวอิสราเอลยกดาวิดขึน
้ เป็ นกษัตริย
(๑ พศด. ๑๑:๑-๓)
๑ อิสราเอลทุกเผามาหาดา

๕ เฮ โบ รนและพูดวา

วิดที่เมือง
“พวกเราคือเลือด
เนื้อของทาน ๒ ในอดีต เมื่อซา อูลยังเป็ น
กษัตริยปกครองพวกเรา ทานเป็ นผูหนึ่งที่นํา
อิสราเอลในการ รบ และพระ ยาหเวหไดพูด
กับทานวา ‘เจาจะเป็ นผูนําทางประชาชนชาว
อิสราเอลของเราอยางผู เลีย
้ งแกะ และเจาจะ
ไดเป็ นผูปกครองพวกเขา’”
๓ เมื่อพวกผูนําอาวุโสทัง
้ หมดของอิสราเอล
มาหากษัตริยดา วิดที่เมืองเฮ โบ รน กษัตริย
ดาวิดไดทําสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮโบรน
ตอหน าพระยาหเวห และพวกเขาก็ไดเจิมดา
วิดเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล
๔ ดา
วิดมีอายุสามสิบปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น
กษัตริย เขาครอง ราชยอยูนานสี่สิบปี ๕ เขา
ไดครอบครองอยูเหนือยู ดาหในเมืองเฮ โบ
รน เป็ นเวลาเจ็ดปี หกเดือน และในเมือง
เยรูซาเล็ม
เขาไดครอบครองอิสราเอล
ทัง้ หมดรวม ทัง้ ยู ดาหดวย เป็ นเวลาสามสิบ
สามปี
ดาวิดยึดเมืองเยรูซาเล็ม
(๑ พศด. ๑๑:๔-๙)
๖ กษัตริยดา

วิดและคนของเขายก ทัพไป
เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อโจมตีชาวเย บุสที่อาศัย
อยูที่นัน
่ ชาวเย บุสบอกกับดา วิดวา “แกบุก
*แมแตคนตาบอดและคน
เขามาที่นี่ไมได
พิการของเราก็ยังหยุดแกได” พวกเขาคิดวา
“ดา วิดไมสามารถบุกเขาไปในเมืองของพวก
เขาได” ๗ แตดาวิดก็สามารถยึดป อมศิโยนไว
เป็ นเมืองของดาวิด ได
๘ ในวันนั น
้
ดา วิดพูดกับคนของเขาวา
“คนที่จะเอาชนะชาวเย บุสไดตองเขาไปทาง
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๒ ซามูเอล ๕:๑๗

ทอสงนํ้ า †เพื่อเขาไปถึง ‘พวกคน พิการและ
คนตาบอดเหลานัน
้ ’ ที่เป็ นศัตรูของดาวิด”
(นี่คือเหตุที่คนพูดกันวา
“อยาใหคน
ตาบอดและคนพิการเขาไปในวัง ‡”)
๙ ดา วิดก็เขายึดเอาป อม นั น
้ เป็ นที่พักและ
เรียกมันวาเมืองของดา วิด แลวดา วิดก็ได
สรางเมืองขึ้นรอบๆตัง้ แตพ้ น
ื ที่ลาด เขา ¶เขา
๑๐
ไปถึงขาง ใน
ดา วิดยิ่งมีอํานาจมากขึ้นๆ
เพราะพระ ยาหเวหพระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
สถิตอยูกับเขา
ฮีรามสรางวังใหดาวิด
(๑ พศด. ๑๔:๑-๒)
๑๑ ฮี

รามกษัตริยของไทระไดสงคน สง
ขาวมาหาดา วิด พรอมดวยไมสนซี ดารและ
ชางไมและชางกอ หิน และพวกเขาไดสราง
วังใหกับดา วิด ๑๒ ดา วิดรูวาพระ ยาหเวหได
ตัง้ เขาเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล และไดทํา
ใหอาณาจักรของเขาเจริญรุงเรืองขึ้น
เพื่อ
ประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค
ลูกชายดาวิดที่เกิดในเยรูซาเล็ม
(๑ พศด. ๓:๕-๙; ๑๔:๓-๗)
๑๓ หลัง จากที่เขาออกจากเมืองเฮโบรน

ดา
วิดไดมีเมียน อยและเมียเพิ่มขึ้นอีกหลายคน
ในเยรูซาเล็ม และมีลูกชายและลูกสาวเพิ่ม
๑๔ ชื่อของพวกลูกชายของเขาที่เกิดที่
ขึ้น
นัน
่ คือ ชัม มุ อา โชบับ นา ธัน ซา โลม อน
๑๕ อิบ ฮาร เอลี ชู อา เนเฟก ยาเฟี ย ๑๖ เอลี ชา
มา เอลียาดา และเอลีเฟเลท
ดาวิดสูกับชาวฟี ลิสเตีย
(๑ พศด. ๑๔:๘-๑๗)
๑๗ เมื่อชาวฟี

ลิ ส เตียไดยินวาดา วิดได รับ
การเจิมใหเป็ นกษัตริยของอิสราเอล พวกเขา
จึงยก ทัพขึ้นมาสู รบกับดา วิด แตดา วิดรู

*๕:๖

แกบุกเขามาที่น่ี ไมได เมืองเยรูซาเล็มสรางอยูบนเนินเขาและมีกําแพงลอมรอบ ยาก
ที่จะเขายึด
†๕:๘

ทางทอสงนํ ้า เป็ นอุโมงคที่มีน้ํ าไหลอยูขางใตกําแพงเมืองเยรูซาเล็มโบราณ และ
อุโมงคนี้จะถูกขุดตรงเขาสูเมือง คนของดา วิดคนใดคนหนึ่งนาจะตองปี นเขาไปในอุโมงคนี้
เพื่อเขาสูตัวเมือง
‡๕:๘

วัง นาจะหมายถึงที่อยูของกษัตริยหรือวิหาร

¶๕:๙

พืน
้ ที่ลาดเขา หรือมิลโล นาจะเป็ นจุดที่แข็งแกรงจุดหนึ่งที่ใชสรางป อมศิโยนโบราณ

๒ ซามูเอล ๕:๑๘

เรื่อง นี้กอนและไดเขาไปอยูที่ปอม ๑๘ ขณะ
นัน
้ ชาวฟี ลิ ส เตียไดมาถึงและกระจายกําลัง
อยูในหุบเขาเรฟาอิม
๑๙ ดา วิดจึงถามพระ ยาหเวหวา “ขาพเจา
ควรขึ้นไปโจมตีชาวฟี ลิ ส เตียหรือไม
พระองคจะมอบพวกเขาไวในกํา มือขาพเจา
หรือเปลา”
พระ ยาหเวหตอบเขาวา “ไปเถิด เพราะ
เราจะมอบชาวฟี ลิ ส เตียไวในกํา มือเจาอยาง
แนนอน”
๒๐ ดา วิดจึงไปที่บา อัล-เปรา ซิม และเขาก็
สู รบเอาชนะชาวฟี ลิ ส เตียได และดา วิดพูด
วา “พระ ยาหเวหไดบุกทะลวงศัตรูตอหน า
ขาพเจาเหมือนกับนํ้ าที่พุงทะลวงเขื่อนออก
มา” จึงเรียกสถาน ที่นัน
้ วา บา อัล-เปรา ซิม
*๒๑ ชาวฟี ลิ ส เตียไดทิง
้ รูปเคารพของพวกเขา
ไวที่นัน
่
ดา วิดกับคนของเขาไดขนพวกมัน
ไป
๒๒ ชาวฟี ลิ ส เตียยก ทัพขึ้นมาอีกและ
กระจายกําลังออกในหุบเขาเรฟาอิม
๒๓ ดา วิดจึงถามพระ ยาหเวหอีก
และ
พระองคก็ตอบเขาวา “อยาบุกเขาไปตรงๆ
แตใหออมไปดาน หลัง และโจมตีพวกเขา
จากพุม ไมบาคา †๒๔ ทันทีที่เจาไดยินเสียง
เดิน ทัพที่ยอดพุม ไมบาคา ก็ใหเคลื่อนไหว
อยางรวดเร็ว
เพราะนัน
่ หมาย ถึงพระ
ยาหเวหไดนําหน าพวก เจาออกไปมีชัยเหนือ
กองทัพชาวฟี ลิสเตียแลว”
๒๕ ดา วิดจึงทําตามที่พระ ยาหเวหไดสัง
่ เขา
ไว และเขาก็โจมตีชาวฟี ลิ ส เตียไดตลอดทาง
จากเมืองกิเบโอน ‡ไปจนถึงเกเซอร
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๒ ซามูเอล ๖:๘

ดาวิดยายหีบศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา
(๑ พศด. ๑๓:๑-๑๔; ๑๕:๒๖-๑๖:๓, ๔๓)
๑ ดา

๖ อิสราเอลมาทัง้ หมดสามหมื่นคน

วิดไดเลือกทหารที่เกงกาจของ
๒ ดา
วิดและคนของเขาออกเดิน ทางไปที่เมืองบา
อา ลาหในยู ดาห ¶เพื่อไปนํ าหีบของพระเจา
มาจากที่ นัน
่ หีบ นัน
้ เป็ นของพระยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ผู ที่นัง่ อยูบนบัลลังกระหวางทูต
สวรรคที่มีปีกสององค ๓ พวก เขาตัง้ หีบของ
พระเจาไวบนเกวียนเลมใหม และนํ าหีบนัน
้
ไปจากบานของอา บีน า ดับซึ่งอยูบนเขา อุส
ซาหและอาหิโยลูกชายของอาบีนาดับเป็ นคน
ขับเกวียนเลมใหมนัน
้
๔ เกวียนนั น
้ บรรทุกหีบของพระเจาอยูบน
มัน และอา หิ โยเดินนํ าหน าเกวียนนัน
้ §๕ ดา
วิดและครอบครัวอิสราเอลทัง้ หมดกําลัง
เฉลิมฉลองกันอยางสุด เหวี่ยงตอ หน าพระ
ยาหเวห พวกเขารองเพลง เลนพิณ เล็ก พิณ
ใหญ กลอง รํามะนา เครื่อง เขยา และฉาบ
**๖ เมื่อพวกเขามาถึงลานนวดขาวของนา
โคน
วัวที่ลากเกวียนนัน
้ เกิดสะดุดขึ้นมา
อุส ซาหจึงยื่นมือออกจับหีบของพระเจาไว
๗ พระยาหเวหโกรธอุสซาห แลวพระองคฟาด
เขาตาย อุส ซาหตายอยูที่นัน
้ ตอหน าพระองค
๘ ดา วิดจึงโกรธพระเจา เพราะความ โกรธ
ของพระยาหเวหไดระเบิดใสอุส ซาห สถานที่
แหงนัน
้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา เปเรศ-อุส ซาห ††มา
จนถึงทุกวันนี้

*๕:๒๐

บาอัล-เปราซิม แปลวา “พระผูเป็ นเจานายไดพุงทะลวง”
พุม ไมบาคา ไมสามารถบอกไดวาเป็ นตนไมชนิดไหน บาง คนเขาใจวาเป็ นตนไม
ประเภทที่มียางหอมหรือตนสนชนิดหนึ่ง บาง คนก็เขาใจวาชื่อในภาษาฮีบรูคํานี้เป็ นชื่อของ
สถานที่แหงหนึ่งที่เรียกวา “บาคาอิม” มากกวาที่จะเป็ นชื่อของตนไม
‡๕:๒๕ เมืองกิเบโอน พบในสําเนากรีกโบราณ (ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๔:๑๖) ในสําเนาฮีบรูคือ
“เกบา”
†๕:๒๓

¶๖:๒

บาอาลาหในยูดาห หรือ “บาอาเล-ยู ดาห” ซึ่งเป็ นอีกชื่อหนึ่งของ “คิริยาท-เยอาริม”
ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๓:๖
§๖:๔

ฉบับแปลกรีกโบราณ และฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รันเขียนแคนี้ ฉบับฮีบรูอ่ น
ื ๆ เสริมวา
และพวกเขานํ าเกวียนนัน
้ ไปจากบานของอาบีนาดับซึ่งอยูบนเขา รวมถึงหีบของพระเจา
**๖:๕ กําลังเฉลิมฉลอง … และฉาบ พบในหนั งสือมวนที่พบในถํ้าคุม รันใกลทะเลตาย
สําเนากรีกโบราณ และ ๑ พงศาวดาร ๑๓:๘ แตในสําเนาฮีบรูที่นิยมใช กัน คือ “เฉลิมฉลอง
ตอหน าพระเจาดวยเครื่องดนตรีนานาชนิดที่ทําจากไมสน”
††๖:๘

เปเรศ-อุสซาห ชื่อนี้หมายถึงการทําโทษอุสซาห

๒ ซามูเอล ๖:๙

๙ ในวันนั น
้ ดาวิดกลัวพระยาหเวห เขาพูด
วา “ถาเป็ นอยางนี้ เราจะเอาหีบของพระ
ยาหเวหมาถึงเราไดยัง ไงกัน” ๑๐ เขาจึงไม
ยอมที่จะนํ าหีบของพระยาหเวหมาอยูกับเขา
ในเมืองของดา วิด เขาจึงนํ าหีบนัน
้ ไปไวที่
บานของโอ เบด-เอ โดมจากเมืองกัท ๑๑ หีบ
ของพระ ยาหเวหจึงอยูที่บานของโอ เบด-เอ
โดมจากเมืองกัทเป็ นเวลาสามเดือน
และ
พระ ยาหเวหไดอวยพรโอ เบด-เอ โดมกับครัว
เรือนเขาทัง้ หมด
๑๒ ขณะนั น
้ มีคนไปบอกกษัตริยดา วิดวา
“พระ
ยาหเวหไดอวยพรครัวเรือนของโอ
เบด-เอ โดมและทุกสิ่งที่เขามี เพราะหีบของ
พระเจาอยูกับเขา” ดา วิดจึงไดลงไปนํ าหีบ
ของพระเจาขึ้นมาจากบานของโอ
เบด-เอ
โดม มาถึงเมืองของดา วิดดวยความชื่นชม
ยินดี ๑๓ เมื่อคนที่ทําหน าที่หามหีบของพระ
ยาหเวหเดินไปไดหกกาว ดา วิดก็ถวายวัว
ตัวผูหนึ่งตัวและลูกวัวอวนหนึ่งตัวเป็ น
เครื่องบูชา ๑๔ ดา วิดสวมถุงผาทับ อกลินิน
เตนรําอยูตอหน าพระยาหเวหอยางสุดเหวี่ยง
๑๕ ดาวิดและครอบครัวอิสราเอลทัง
้ หมดได
นํ าหีบของพระ ยาหเวห ขึ้นมาพรอมกับโห
รองและเป าแตรไปดวย ๑๖ ในขณะที่หีบของ
พระ ยาหเวหกําลังเขา สูเมืองของดา วิด มี
คาลลูกสาวซา อูลมองลงมาจากหน าตาง เมื่อ
นางเห็นกษัตริยดา วิดกระโดดโลด เตนและ
เตนรําตอ หน าพระ ยาหเวห นางนึกดูถูกเขา
อยูในใจ
๑๗ พวกเขาไดนําหีบของพระยาหเวหมาตัง
้
ไวในที่เฉพาะของมันในเต็นทที่ดา วิดไดกาง
ไวให และดา วิดไดเผาสัตวทัง้ ตัวถวายเป็ น
เครื่องบูชาและถวายเครื่องสังสรรคบูชาตอ
หน าพระยาหเวห
๑๘ หลัง จากที่เขาถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสังสรรคบูชาเสร็จ เขาไดอวยพรใหกับ
ประชาชนในนามของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
๑๙ แลวเขาก็แจกขนมปั งหนึ่ งกอน
ทัง้ สิน
้
เคกอินทผลัมและเคกลูกเกดใหกับแตละคน
ในฝูง ชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ผูชายและ
ผูหญิง แลวประชาชนทัง้ หมดก็กลับบานของ
พวกเขา

*๖:๒๐
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๒ ซามูเอล ๗:๗

๒๐ เมื่อดา
วิดกลับบานเพื่อมาอวยพรคน
ในครัวเรือนของเขา มี คาลลูกสาวซา อูล
ออกมาพบเขาและพูดวา “วัน นี้กษัตริยของ
อิสราเอลชางทําตัวไดโดด เดนเสียจริง ถอด
เสื้อผาทามกลางสายตาของพวกทาสหญิงรับ
ใช *ของเขา เหมือนคนชัน
้ ตํ่าทํากัน”
๒๑ ดา วิดพูดกับมี คาลวา “เราทําตอ หน า
พระ ยาหเวหผู ที่เลือกเรา แทนที่จะเลือกพอ
ของเจา
หรือคนหนึ่งคนใดในบานของเขา
พระ ยาหเวหเป็ นผูแตง ตัง้ เราขึ้นปกครอง
เหนืออิสราเอลประชาชนของพระองค ดังนัน
้
เราจะเตนรําและเฉลิมฉลองอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห ๒๒ เราจะทําสิ่งที่นา อับอายขาย หน า
ยิ่ง กวานี้อีก เจาอาจจะไมเคารพเรา แตพวก
ทาส หญิงที่เจาพูดถึงนัน
้
จะยังคงใหเกียรติ
เราอยู”
๒๓ แลวมี คาลลูกสาวซา อูลก็ไมมีลูกจน
กระทัง่ นางตาย

คําสัญญาที่พระเจาใหกับดาวิด
(๑ พศด. ๑๗:๑-๑๕)
๑ หลัง

๗ อยูในบานแลว

จากที่กษัตริยดา วิดเขาไปอาศัย
พระ ยาหเวหไดใหเขา
พักจากการ รบกับศัตรูรอบ ดาน ๒ กษัตริยดา
วิดไดพูดกับนา ธันผู พูด แทน พระเจาวา “ดูสิ
เราอยูที่นี่ ใช ชีวิตอยูในบานที่ทําจากตนสนซี
ดาร ในขณะที่หีบของพระเจา ยังคงอยูใน
เต็นท”
๓ นา ธันตอบกษัตริยไปวา “ในใจทานคิด
อะไร ก็ไปทําตามนัน
้ เถิด เพราะพระยาหเวห
สถิตอยูกับทาน”
๔ แตคืนนั น
้ คํา พูดของพระ ยาหเวหมาถึง
นาธันวา
๕ “ใหไปบอกดา วิดคนรับ ใชของเรา
วา ‘พระยาหเวหพูดวาอยางนี้ เจาไมใช
คน
นัน
้ ที่จะสรางบานใหเราอาศัยอยู
๖ ตัง
้ แตวันที่เราไดนําชาวอิสราเอลออก
จากอียิปตมาจนถึงวัน นี้ เราไมไดอาศัย
อยูในบาน เราไดยายจากที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่งโดยใชเต็นทเป็ นที่อาศัย ๗ ไม วา
เราไดยายไปไหนกับชนชาติอิสราเอล
ทัง้ หมด
เราเคยพูดกับพวกผูนําของ

ถอดเสือ
้ … รับใช ดาวิดสวมเพียงเสื้อคลุมบริสุทธิ ์ (เอโฟด) เราไมรูวารางกายเขามี
อะไรปกปิ ดไวอีกหรือไม

๒ ซามูเอล ๗:๘

อิสราเอลที่เราไดสัง่ ใหคอยดูแลชาว
อิสราเอลคนของเรา หรือเปลาวา ทําไม
พวกเจาถึงไมไดสรางบานที่ทําจากไม
สนซีดารใหกับเรา’
๘ ตอนนี้ ใหบอกกับดาวิดคนรับ ใชของ
เราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูด เราไดนําเจามาจากทุง หญา
เลีย
้ งสัตว จากการไลตอนฝูงแพะแกะ
มาเป็ นผูนําเหนือชาวอิสราเอลคนของ
๙ เราอยูกับเจาในทุกๆที่ที่เจาไป
เรา
และไดกําจัดศัตรูของเจาทัง้ หมดไปตอ
หน าเจา ตอนนี้เราจะทําใหเจาเป็ นผู ที่มี
ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญในโลกคนหนึ่ง ๑๐ และ
เราจะหาที่ใหกับชาวอิสราเอลคนของ
เรา และจะปลูก ฝั งพวกเขาไวที่นัน
่ เพื่อ
พวกเขาจะไดสรางบานของตัว เอง และ
ไมตองถูกรบกวนอีกตอไป
คนชัว
่ ทัง้
หลายจะไมสามารถกดขี่ขมเหงพวกเขา
อีกเหมือนที่พวกมันเคยทําตอนที่ชาว
๑๑ และ
อิสราเอลเขามาในชวงแรกนัน
้
ยังทําเรื่อยมาในสมัยที่เราไดแตง
ตัง้
พวกผูนํา กู ชาติ *ขึ้นเหนืออิสราเอลคน
ของเรา เราจะใหเจาไดพักจากการ รบ
กับศัตรูทัง้ หมดของเจา พระ ยาหเวหได
ประกาศกับเจาวา พระ ยาหเวหเองจะ
เป็ นผูสรางบานใหกับเจา †
๑๒ เมื่อวัน เวลาของเจาจบลง
แลว
เจาไดไปนอนพักอยูกับบรรพบุรุษของ
เจา เราจะตัง้ ลูกของเจาขึ้นมาสืบทอด
เจา เป็ นลูกแทๆของเจาเอง และเราจะ
กอ ตัง้ อาณาจักรของเขา ๑๓ เขาคือคน
ที่จะสรางบานใหกับชื่อของเรา
และ
เราจะตัง้ บัลลังกของอาณาจักรเขาให
มัน
่ คงตลอดไป ๑๔ เราจะเป็ นพอของเขา
‡เมื่อ
และเขาจะเป็ นลูกชายของเรา
เขาทําผิด
เราจะใชคนอื่นมาลงโทษ
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๒ ซามูเอล ๗:๒๒

เขา คนเหลานัน
้ จะเป็ นไมเรียวของเรา
๑๕ แตเราจะไมเอาความ
รักของเราไป
จากเขา
อยางที่เราเคยเอามันไปจาก
ซา อูลผู ที่เราไดกําจัดไปใหพน หน าเจา
๑๖ ครอบครัวของเจาและอาณาจักรของ
เจาจะยัง่ ยืนอยูตอ
หน าเจาตลอดไป
บัลลังกของเจาจะถูกกอ
ตัง้ ไวตลอด
ไป’”
๑๗ แลวนา ธันก็บอกดา วิด ถึงนิ มิตและทุก
อยางที่พระเจาไดพูด
ดาวิดอธิษฐานกับพระเจา
(๑ พศด. ๑๗:๑๖-๒๗)
๑๘ กษัตริยดา

วิดจึงเขาไปขางในเต็นท
์ ิทธิ ์ และนัง่ ลงตอ หน าพระยาหเวหและ
ศักดิส
พูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
ขาพเจาเป็ นใครกัน
ครอบครัวของ
ขาพเจาเป็ นใครกัน
พระองคถึงได
อวยพรขาพเจามากมายขนาด นี้ ๑๙ แต
ดูเหมือนวามันยังน อยไปในสายตา
ของพระองค ขาแตพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิต
พระองคยังไดพูดถึงอนาคต
ของครอบครัวของผูรับ
ใชพระองค
คน นี้ ขาแตพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พระองคทํากับขาพเจาราวกับเป็ นคน
สําคัญมาก ๒๐ ขา แตพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิต มีอะไรอีกไหมที่จะใหดา วิดทํา
เพื่อพระองค ในเมื่อพระองคก็รูจักผูรับ
ใชคน นี้ของพระองคดี ๒๑ เพื่อเห็น แก
ผูรับ ใชของพระองคคน นี้ ¶พระองคได
ทําทัง้ หมดนี้ คือเรื่องยิ่ง ใหญนี้ §และได
เปิ ด เผยใหผูรับ ใชของพระองคได รับ รู
เรื่องนี้ดวย เพราะพระองคตัดสิน ใจวา
จะทําอยาง นัน
้ ๒๒ ขา แตพระ ยาหเวหผู
เป็ นพระเจา พระองคชางยิ่ง ใหญอะไร

*๗:๑๑

ผูนํากูชาติ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผูวินิจฉัย”
จะเป็ นผูสรางบานใหกับเจา หมายถึงจะสรางราชวงศดาวิด
‡๗:๑๔ เราจะเป็ นพอ … ลูกชายของเรา พระเจารับเอากษัตริยจากครอบครัวของดาวิดไว
และพวกเขาจะกลายเป็ นลูกชายของพระองค ดูในหนังสือ สดุดี ๒:๗
†๗:๑๑

¶๗:๒๑

ผูรับ ใชของพระองคคน นี ้ คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ และใน ๑ พงศาวดาร
๑๗:๑๙ แตสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “คําพูดของพระองค”
§๗:๒๑

เรื่องยิ่ง ใหญนี ้ ในที่นี้หมายถึงแผนงานและคําสัญญาของพระเจาที่เกี่ยวกับราชวงศ
ของดาวิด

๒ ซามูเอล ๗:๒๓

เชน นี้ ไมมีผู ใดเหมือนพระองค และไม
มีพระเจาอื่นอีกนอกจากพระองค พวก
เราไมเคยไดยินเลยวามีพระองคไหน
สามารถทําเรื่องนาทึ่งทัง้ หมดนี้ได
๒๓ และจะมีใครเป็ นเหมือนอิสราเอล
ชนชาติของพระองค เลา ผู ที่พระองคได
ไถออกมาจากการเป็ นทาสในอียิปต
*เพื่อจะไดมาเป็ นประชาชนของพระองค
พระองคไดสรางชื่อ เสียงใหกับพระองค
เอง
ดวยการกระทําอันยิ่ง ใหญและ
นา เกรงขามเหลา นี้เพื่อพวกเขา ดวย
การขับ ไลชนชาติ
และพวกพระทัง้
หลายของพวกมันออกไปตอ
หน าคน
๒๔ ขาแตพระ ยาหเวห
ของพระองค
พระองคไดตัง้ ชาวอิสราเอลใหเป็ นคน
ของพระองคตลอดไป
และพระองคก็
กลายเป็ นพระเจาของพวกเขา
๒๕ ขา แตพระ ยาหเวห ผูเป็ นพระเจา
ตอน นี้ ขอใหพระองครักษาสัญญาที่
เกี่ยว กับขาพเจาผูรับ ใชของพระองค
และครอบครัวของขาพเจา ตอน นี้ ได
โปรดทํา
ตามที่พระองคไดสัญญาไว
๒๖ เพื่อชื่อ
เสียงของพระองคจะไดยิ่ง
ใหญตลอดไป แลวคนทัง้ หลายจะพูดวา
์ งั ้ สิน
‘พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้ เป็ นพระเจา
เหนืออิสราเอล’ และขอ ใหครอบครัว
ของดา วิดผูรับ ใชพระองค ตัง้ มัน
่ คงอยู
ตอหน าพระองค
๒๗ ขา แตพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้
สิน
้
พระเจาของอิสราเอล พระองคได
เปิ ด เผยสิ่งนี้กับขาพเจา ผูรับ ใชของ
พระองค โดยพูดวา ‘เราจะสรางบาน
†ใหเจา’ นั น
่ เป็ นเหตุที่ขาพเจาผูรับ ใช
ของพระองค ถึงกลาอธิษฐานอยางนี้กับ
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๒ ซามูเอล ๘:๔

พระองค ๒๘ ขา แตพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต พระองคคือพระเจา และคํา พูด
ของพระองคเชื่อ ถือได และพระองคได
สัญญาสิ่งดีนี้ใหกับขาพเจา ผูรับ ใชของ
พระองค ๒๙ ตอน นี้ ขอโปรดอวยพร
ครอบครัวของขาพเจา
ผูรับ ใชของ
พระองค ใหคง อยูตลอดไปตอ หน า
พระองค เพราะพระองคไดพูดอยาง นัน
้
ไว ขาแตพระยาหเวหองคเจาชีวิต อยาง
นี้ ครอบครัวของผูรับ ใชของพระองคจะ
ได รับพรตลอด ไป ตามคํา อวยพรของ
พระองค”
ดาวิดชนะสงครามหลายครัง้
(๑ พศด. ๑๘:๑-๑๓)
๑ ตอ มา

๘ เตียและทําใหพวกนัน้ อยูใตบังคับ

ดาวิดไดชัยชนะเหนือชาวฟี ลิ ส
และ
ไดยึดเมืองเมเธก-ฮัม มาหที่ชาวฟี ลิ ส เตียเคย
ครอบครองอยู ๒ ดา วิดยังเอาชนะชาวโม อับ
และไดบังคับใหคนโม อับนอนราบไปกับพื้น
ดิน และแบงพวกเขาออกมาเป็ นแถวๆตาม
ความยาวของเชือกเสน หนึ่ง คนในสองแถว
แรกที่ถูกเชือกแบงออกมาจะถูกฆาตายหมด
สวนแถวที่สามจะได รับการไวชีวิต ดัง นัน
้
ชาวโม อับจึงกลายเป็ นทาสของดา วิดและ
ยอมสงสวย ‡ใหเขา
๓ ดา วิดไดรบ ชนะฮา ดัด เอ เซอรกษัตริย
เมืองโศ บาห ลูกชายของเรโหบ ตอนที่ดา
วิดไปตัง้ อนุสาวรีย ¶ใหกับตนเองที่ลุมแมน้ํ า
ยูเฟรติส
๔ ดา วิดไดยึดรถมา ศึกหนึ่ งพันคัน คนขับ
รถมา ศึกเจ็ดพันคน §และทหารเดินเทาสอง

*๗:๒๓

ฉบับแปลกรีกโบราณและ ๑ พงศาวดาร ๑๗:๒๑ เขียนอยางนี้ แตฉบับฮีบรูที่เรามี
อยูเขียนวา การกระทําอันยิ่งใหญและนาเกรงขามเพื่อแผนดินของพระองคตอหน าประชาชน
ของพระองคผูที่พระองคไถออกอียิปต และจากชนชาติตางๆ และพวกพระของมัน
†๗:๒๗ บาน หมายถึง ราชวงศของดาวิด
‡๘:๒

สวย เงินที่ประชาชนใหกับกษัตริยที่เอาชนะพวกเขาได

¶๘:๓

อนุสาวรีย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ฟื้ นอํานาจ”

§๘:๔

คนขับรถมาศึกเจ็ดพันคน ขอนี้เจอในสําเนากรีกโบราณ กับสําเนาฮีบรูที่พบในถํ้าคุม
รัน แตในสําเนาฮีบรูฉบับนิยม เขียนวา “คนขับรถมาศึกหนึ่งพันเจ็ดรอยคน”

๒ ซามูเอล ๘:๕
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หมื่นคน ดาวิดไดตัดเสนเอ็นที่ขาของพวกมา
ทัง้ หมด ยกเวนมาหนึ่งรอยตัวสําหรับรถรบ *
๕ ชาวอา
รัมจากเมืองดามัสกัสไดมาชวย
ฮา ดัด เอ เซอรกษัตริยเมืองโศ บาหรบ แตดา
วิดไดฆาพวกเขาตายไปสองหมื่นสองพัน
๖ ดา วิดสงทหารขึ้นไปประจําป อมใน
คน
เมืองดามัสกัสของชาวอา รัม และชาวอา รัม
ก็กลายเป็ นทาสของเขาและสงสวยใหเขา
พระ ยาหเวหไดใหชัยชนะกับดา วิดในทุกๆที่
ที่เขาไป
๗ ดา
วิดยึดเอาโลทองคําที่ทหารของ
กษัตริยฮา ดัด เอ เซอรถือ และขนพวกมัน
๘ กษัตริยดา
กลับไปไวที่เมืองเยรูซาเล็ม
์ ี่ไดมาจากเมือง
วิดไดยึดเอาทองสัมฤทธิท
เท บาห †และเมืองเบ โรธั ยที่เคยเป็ นของ
กษัตริยฮาดัดเอเซอร ไวเป็ นจํานวนมาก
๙ เมื่อโทอิกษัตริยเมืองฮามั ทไดยินวาดา
วิดเอาชนะกองทัพทัง้ หมดของกษัตริยฮา ดัด
เอ เซอร ได ๑๐ เขาไดสงโย รัม ‡ลูกชายของ
เขาไปพบดา วิด เพื่อถามทุกข สุขดา วิดและ
แสดงความยินดีกับดา วิดที่รบ ชนะกษัตริย
ฮา ดัด เอ เซอร เพราะกษัตริยฮา ดัด เอ เซอร
เคยทําสงครามกับกษัตริยโทอิอยูบอยๆ โย
รัมนํ าของขวัญที่ทําจากเงิน
ทองและทอง
สัมฤทธิไ์ ปใหกับดา วิดดวย ๑๑ กษัตริยดา วิด
ไดอุทิศของเหลานัน
้ ใหพระ ยาหเวห เหมือน
กับที่เขาเคยอุทิศเงินและทองที่ยึดมาไดจาก
ชาติตางๆที่เขาเคยไปปราบ ปรามมา ๑๒ คือ
เอ โดม ¶โม อับ ชาวอัม โมน ชาวฟี ลิ ส เตีย
และชาวอามาเลค ในทํานองเดียวกัน ดาวิด
ก็ไดอุทิศของที่ยึดมาไดจากฮา ดัด เอ เซอร
กษัตริยเมืองโศบาหลูกชายของเรโหบ ใหกับ
พระเจาดวย ๑๓ หลัง จากที่ดา วิดกลับมาจาก
การโจมตีชาวเอ โดมหนึ่งหมื่นแปดพันคนใน
*๘:๔

๒ ซามูเอล ๙:๓

หุบเขาเกลือ แลว เขาก็มีช่ อ
ื เสียงโดง ดังขึ้น
๑๔ ดา วิดไดใหกองทหารเขาประจํา การอยู
ตามป อมตางๆทัว
่ เมืองเอ โดม และชาวเมือง
เอ โดมทัง้ หมดก็ตกเป็ นทาสของดา วิด พระ
ยาหเวหไดใหชัยชนะกับดา วิดในทุกๆที่ที่เขา
ไป
รัฐบาลของดาวิด
(๑ พศด. ๑๘:๑๔-๑๗)
๑๕ ดา

วิดไดปกครองทัว
่ ทัง้ อิสราเอล เขา
ไดใหความยุติธรรมและความถูก
ตองกับ
ประชาชนทัง้ หมดของเขา ๑๖ โย อาบลูกชาย
ของนางเศ รุ ยาหไดเป็ นแมทัพ เย โฮ ชา ฟั ท
ลูกชายอา
หิลูดเป็ นผูจดบันทึกเหตุการณ
๑๗ ศา โดกลูกชายอา หิ ทูบและอา หิ เม เลค
ลูกชายอาบี ยา ธารเป็ นนักบวช เส ไร อาห
เป็ นเลขา ๑๘ เบ ไน ยาหลูกชายเย โฮ ยาดา
เป็ นผู ควบคุมชาว เคเรธีและชาว เป เลท
§และบรรดาลูกชายของดา วิดเป็ นที่ปรึกษา
กษัตริย **
ดาวิดเมตตาครอบครัวซาอูล
๑ ดาวิดถามวา

๙ ที่ยังหลง เหลืออยูบาง

“มีใครในครอบครัวซาอูล
เราจะไดเมตตา
ปรานีเขา เพราะเห็นแกโยนาธาน”
๒ ขณะนั น
้ มีคนรับ ใชในครอบครัวซาอูลคน
หนึ่งชื่อศิบา พวกเขาเรียกตัวศิบามาพบดา
วิด และกษัตริยดา วิดพูดกับเขาวา “เจาคือ
ศิบาหรือ”
เขาตอบวา “ขาพเจาคือศิบาผูรับใชทาน”
๓ กษัตริยถามเขาวา
“มีใครในครอบครัว
ซา อูลที่ยังหลง เหลืออยูอีกบาง เราอยาก
แสดงความรักของพระเจาใหแกเขา”

ตัดเสนเอ็น … รถรบ หรืออาจจะแปลไดวา “ดาวิดทําลายทัง้ หมดยกเวนรถรบหนึ่งรอย

คัน”
†๘:๘

เทบาห คํานี้มาจากฉบับแปลกรีกโบราณแตฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเขียนวา “เบทาห” ดูเพิ่ม
เติมไดจาก ๑ พงศาวดาร ๑๘:๘
‡๘:๑๐

โยรัม เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ “ฮาโดรัม”

¶๘:๑๒

เอโดม คํานี้มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับแปลซีเรียโบราณ และฉบับฮีบรูบางฉบับ
และใน ๑ พงศาวดาร ๑๘:๑๑ แตในสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันมีคําวา “อารัม”
§๘:๑๘

ชาวเคเรธีและชาวเปเลท พวกนี้เป็ นกองคุมกันเดวิด ในสําเนาอารเมคโบราณ มีคํา
วา “พวกนักธนูและนักขวางหิน”
**๘:๑๘

ที่ปรึกษากษัตริย หรือ “นักบวช”

๒ ซามูเอล ๙:๔

ศิบาตอบกษัตริยวา “ยังเหลือลูกชายคน
หนึ่งของโยนาธาน เทาทัง้ สองขางเป็ นงอย”
๔ กษัตริยถามตอวา “เขาอยูที่ไหน”
ศิบาตอบวา
“เขาอยูที่บานของมา คีร
ลูกชายของอัมมีเอล ในเมืองโลเดบาร”
๕ กษัตริยดา วิดก็เลยสัง
่ ใหคนไปนํ าตัวเขา
มาจากบานของมา คีรลูกชายอัม มี เอล ใน
เมืองโลเด บาร ๖ เมื่อเม ฟี โบ เชทลูกชายของ
โย นา ธาน ที่เป็ นลูกชายซา อูล มาพบดา วิด
เขากมหน ากราบลงถึงพื้น
ดาวิดพูดวา “เมฟี โบเชทหรือ”
เขาตอบวา “ผูรับใชของทานอยูที่นี่”
๗ ดาวิดพูดกับเขาวา “อยากลัวเลย เพราะ
เราจะเมตตา ปรานีเจาอยางแนนอน เพื่อ
เห็น แกโย นา ธานพอของเจา เราจะคืนที่ดิน
ทัง้ หมดที่เคยเป็ นของซา อูลป ูของเจา ใหกับ
เจา และเจาจะไดนัง่ กินอาหารโตะเดียวกับ
เราตลอดไป”
๘ เม ฟี โบ เชทกมลงกราบอีกครัง
้ และพูดวา
“คนรับ ใชทานคน นี้เป็ นใครหรือ ทานถึงได
มาสนใจหมาที่ตายแลวอยางขาพเจา”
๙ แลวกษัตริยก็เรียกตัวศิบาคนรับ ใชของ
ซา อูลเขามา และพูดกับเขาวา “เราไดให
ทุก สิ่งทุก อยางที่เคยเป็ นของซา อูลและของ
ครอบครัวเขา
ไวกับหลานของเจานายเจา
๑๐ เจาและพวกลูกชายและคนรับ ใชของเจา
จะไดทําไรอยูบนที่ดิน นัน
้ ใหกับเขาและผลิต
พืช ผลใหกับเขา เพื่อวาหลานของเจานาย
เจา จะไดมีของเหลานี้ไวใช และเมฟี โบเชท
หลาน ชายของเจา นายเจาจะไดนัง่ กินอาหาร
ที่โตะเดียวกับเราตลอดไป”
(ตอนนัน
้ ศิบามีลูกชายสิบ
หาคนและมี
คนรับ ใชยี่สิบคน) ๑๑ ศิบาจึงพูดกับกษัตริย
วา “ขารับ ใชของทาน จะทําทุกอยางตามที่
กษัตริยผูเป็ นเจานายของขาพเจาสัง่ ใหทํา”
ดัง นัน
้ เม ฟี โบ เชทจึงไดนัง่ กินอาหารที่
โตะเดียวกับดา วิดเหมือนพวกลูกชายของ
กษัตริยดาวิด ๑๒ เมฟี โบเชทมีลูกชายคนหนึ่ง
ยังเด็กอยูช่ อ
ื มีคา และสมาชิกในครอบครัว
ศิบาทัง้ หมดก็กลายเป็ นคนรับ ใชของเม ฟี
โบ เชท ๑๓ เม ฟี โบ เชทอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
เขามีเทาที่เป็ นงอยทัง้ สองขาง
และทุกวันเขาก็ไดนัง่ กินอาหารที่โตะเดียว
กับกษัตริย
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ฮานูนทําใหคนของดาวิดอับอาย
(๑ พศด. ๑๙:๑-๕)
๑ ในเวลาตอ มา

๑๐ โมนไดตายไป

กษัตริยของชาวอัม
ลูกชายของเขาชื่อ
ฮา นูนไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยตอจากพอของเขา
๒ ดา วิดคิดวา “เราจะดีตอฮา นูนลูกชายของ
นาหาชเหมือนกับที่พอของเขาเคยดีตอเรา”
ดา วิดจึงสงพวกตัวแทนมาปลอบโยนฮา
นูนเรื่องพอของเขา เมื่อคนของดา วิดมา
ถึงแผน ดินของชาวอัม โมน ๓ พวกผูนําของ
ชาวอัม โมนพูดกับฮา นูนนายของพวกเขาวา
“ทานคิดวาดา วิดกําลังใหเกียรติพอของทาน
หรือ ที่สงคนมาเพื่อปลอบโยนทานอยาง นี้
ดาวิดสงคนของเขามา เพื่อสํารวจ สอดแนม
เมือง และเตรียมทําสงครามกับทาน”
๔ ฮา นูนจึงจับพวกคนของดา วิดไว แลว
โกนเคราของพวกเขาออกขางหนึ่ง
และ
ตัดเสื้อผาของพวกเขาออกขางหนึ่งตัง้ แต
สะโพกลงไปและไลพวกเขาออกไป
๕ เมื่อมีคนมาบอกดาวิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดา
วิดสงคนสง ขาวมาพบคนเหลา นัน
้
เพราะ
พวกเขารูสึกอับอายมาก กษัตริยพูดวา “ให
อยูที่เมืองเยริ โคจนกวาเคราของพวกทานจะ
งอกขึ้นมาใหม แลวคอยกลับมา”
สงครามกับชาวอัมโมน
(๑ พศด. ๑๙:๖-๑๕)
๖ เมื่อชาวอัม

โมนรูวาพวกเขาทําใหดา วิด
เกลียดชังเสียแลว
พวกเขาจึงจางทหาร
เดิน เทาชาวอา รัมสองหมื่นคนมาจากเมือง
เบธเรโหบและเมืองโศ บาห รวม ทัง้ จาง
กษัตริยมา อา คาหกับคนของเขาอีกหนึ่งพัน
คน และจางชาวเมืองโทบอีกหนึ่งหมื่นสอง
พันคน
๗ เมื่อดาวิดรูเรื่องนี้ เขาไดสงโยอาบพรอม
กับกองทัพนักรบทัง้ หมดของเขาออกไป
๘ ชาวอัม โมนออกมาเตรียมรบอยูที่ทางเขา
ประตูเมือง ขณะที่ชาวอารัมจากเมืองโศบาห
และเมืองเรโหบ
และคนของเมืองโทบกับ
ของมาอาคาหอยูในทุงกวาง
๙ เมื่อโย อาบเห็นวามีกองทัพลอมเขาอยู
ทัง้ ดานหน าและดานหลัง เขาจึงเลือกทหารที่
ดีที่สุดในกองทหารของอิสราเอลออกมากอง

๒ ซามูเอล ๑๐:๑๐

หนึ่ง และสัง่ ใหพวกเขาออกไปตอสูกับชาว
อา รัม ๑๐ เขาจัดกองทัพที่เหลือภาย ใตการ
บัญชาการของอาบี ชัยน องชายของเขาใหเขา
ไปตอสูกับชาวอัม โมน ๑๑ โย อาบพูดกับอาบี
ชัยวา “ถาชาวอา รัมแข็งแกรงเกินไปสําหรับ
เรา ทานตองมาชวยเหลือเรา แตถาชาวอัม
โมนแข็งแกรงเกินไปสําหรับทาน เราจะมา
ชวยเหลือทาน ๑๒ กลา หาญไว และสูใหสม
กับเป็ นชายชาติทหารเพื่อคนของพวกเรา
และเพื่อเมืองตางๆของพระเจาของพวกเรา
ขอใหพระ ยาหเวหจัดการตามที่พระองคเห็น
สมควรเถิด”
๑๓ แลวโย อาบและกองทัพที่ไป กับเขา ก็
ไดบุกเขาสู รบกับชาวอารัม และชาวอารัมได
ถอยหนีไปตอหน าเขา ๑๔ เมื่อชาวอัมโมนเห็น
วาชาวอา รัมกําลังหลบ หนี พวกเขาจึงหลบ
หนีไปตอหน าอาบีชัยและกลับเขาไปในเมือง
โย อาบก็กลับมาจากการสู รบกับชาวอัม
โมนและมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม
ชาวอารัมตัดสินใจรบอีกครัง้
(๑ พศด. ๑๙:๑๖-๑๙)
๑๕ หลัง

จากที่ชาวอา รัมเห็นวาพวกเขาถูก
อิสราเอลตีแตก พวกเขาจึงรวมตัวกันอีกครัง้
๑๖ ฮา ดัด-เอ เซอร *นํ าชาวอา รัมมา จากอีกฝั ่ ง
ของแมน้ํ า †พวกเขาไปที่เฮ ลามโดยมีโชบัค
แมทัพของกษัตริยฮาดัด-เอเซอรเป็ นผูนําทัพ
๑๗ เมื่อมีคนมาบอกดา วิดถึงเรื่อง นี้
ดา
วิดจึงรวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดขามแมน้ํ า
จอรแดน และไปที่เฮลาม
ชาวอา รัมจัด ทัพและไดเขาสู รบกับดา วิด
๑๘ แตดา วิดรบชนะพวกเขา
และพวกเขา
หลบ หนีไปตอหน าอิสราเอล ดา วิดไดฆาคน
ขับรถรบของพวกเขาไปเจ็ดรอยคนและ
ทหารเดินเทา ‡อีกสี่หมื่นคน ดา วิดไดทําให
โชบัคแมทัพของชาวอา รัมบาดเจ็บ เขาจึง
ตายที่นัน
่ ดวย
๑๙ เมื่อกษัตริยทง
ั ้ หมดที่อยูภายใตอํานาจ
ของฮาดัด เอเซอร เห็นวาพวกเขาพายแพตอ
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อิสราเอลแลว พวกเขาจึงทําสัญญาสงบ ศึก
และยอมตกเป็ นทาสของอิสราเอล ชาวอารัม
จึงกลัวและไมกลาชวยชาวอัมโมนอีกตอไป
ดาวิดกับนางบัทเชบา
๑ ในฤดู ใบไม ผลิ

๑๑ กษัตริยตางออกไปทําศึกสงคราม

กัน ดา วิดสงโย อาบออกไปพรอมกับคนของ
กษัตริยและกองทัพทัง้ หมดของอิสราเอล
ออกไปสู รบกับชาวอัม โมน และไดเขาลอม
เมืองรับบาหไว
แตดา วิดยังอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ๒ เย็น
วันหนึ่ง ดา วิดไดลุกขึ้นมาเดิน เลนอยูบน
ดาดฟ าวัง จากดาดฟ านัน
้ เขามองลงไปเห็น
ผู หญิงคนหนึ่งกําลังอาบ นํ้ าอยู หญิงคนนัน
้
สวยมาก ๓ ดา วิดจึงสงคนไปสืบดูวานางเป็ น
ใคร พนักงานคนนัน
้ กลับมาบอกวา “นางคือ
บัทเช บา ลูกสาวของเอ ลี อัม นางเป็ นเมีย
ของอุรียาหชาวฮิตไทต”
๔ ดา วิดไดสงคนไปหานาง พานางมาพบ
และเขาก็รวมหลับ
นอนกับนางและนางก็
กลับบานไป (ตอน นัน
้ นางเพิ่งชําระตัว เอง
หลัง จากมีประจํา เดือนแลว) ๕ นางไดตงั ้ ทอง
จึงสงคนไปบอกดา วิดวา “ดิฉันไดตัง้ ทอง
แลว”
๖ ดา วิดจึงสงคนไปบอกโย อาบวา “ใหสง
ตัวอุรียาหชาวฮิตไทตกลับมาหาเรา”
โย อาบจึงสงตัวอุ รี ยาหกลับมาพบดา วิด
๗ เมื่ออุ รี ยาหมาพบดาวิด ดาวิดถามเขาวาโย
อาบเป็ นอยางไร พวกทหารเป็ นอยางไร และ
สงครามไปถึงไหนแลว ๘ แลว ดาวิดก็พูดกับ
อุ รี ยาหวา “กลับไปบานของทานและลางเทา
ของทาน ¶เถิด”
อุ รี ยาหจึงออกจากวังและก็มีของขวัญจาก
กษัตริยสงตามหลังมาใหเขา ๙ แตอุ รี ยาห
นอนอยูที่ทางเขาวังกับพวกคนรับ ใชคนอื่นๆ
ของนายเขา และไมไดกลับไปบาน ๑๐ เมื่อดา
วิดรเู รื่องวา “อุรย
ี าหไมไดกลับบาน” เขาถาม
อุ รี ยาหวา “นี่เจาไมไดเดินทางมาจากแดน
ไกลหรอกหรือ ทําไมเจาถึงไมกลับบาน”

*๑๐:๑๖

ฮาดัด-เอเซอร ฉบับสําเนากรีกโบราณใช “ฮาดัด-อาเรเซอร”

†๑๐:๑๖

แมนํ้า คือแมน้ํ ายูเฟรติส

‡๑๐:๑๘

ซึ่งเป็ นเวลาที่พวก

ทหารเดินเทา พบในสําเนากรีกโบราณ ในฉบับสําเนาฮีบรูมีคําวา “ทหารมา” ดูเพิ่ม
เติมไดจาก ๑ พงศาวดาร ๑๙:๑๘
¶๑๑:๘ ลางเทาของทาน คือไปพักผอน

๒ ซามูเอล ๑๑:๑๑

๑๑ อุ รี ยาหพูดกับดา วิดวา “หีบแหงขอ
ตกลง อิสราเอลและยู ดาหยังพักอยูในเต็นท
และโย อาบนายของขาพเจาและคนของนาย
ขาพเจายังตัง้ คายอยูกลางทุง จะใหขาพเจา
กลับบานไปกินและดื่มและนอนกับเมียของ
ขาพเจาไดอยางไร ทานมีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวาขาพเจาก็จะ
ไมยอมทําอยางนัน
้ เด็ดขาด”
๑๒ ดา วิดก็เลยพูดกับเขาวา “อยูที่นี่อีกวัน
หนึ่ง แลวพรุง นี้เราจะสงเจากลับ” อุ รี ยาห
จึงอยูในเยรูซาเล็มในวันนัน
้ ๑๓ ดาวิดไดเชิญ
เขามากินและดื่มกับดา วิด และดา วิดทําให
เขาเมา แตในตอน เย็น อุ รี ยาหกลับไป
นอนบนเสื่อของเขากับพวกคนรับ ใชคนอื่นๆ
ของนายเขา เขาไมยอมกลับบาน
๑๔ พอรุงเชา ดาวิดเขียนจดหมายถึงโยอาบ
และสงจดหมายนัน
้ ไปพรอมกับอุรียาห ๑๕ ใน
จดหมายนัน
้ เขียนวา “สงอุ รี ยาหไปอยูแนว
หน าที่มีการสู รบที่ดุ เดือดที่สุด แลวถอยทัพ
ปลอยเขาไว เพื่อเขาจะไดถูกฆาตาย”
๑๖ ดัง นั น
้
ขณะที่โย อาบยังลอมเมืองอยู
เขาไดสงอุ รี ยาหไปในสถาน ที่ที่เขารูวาเป็ น
จุดที่มีการป องกันเขม แข็งที่สุด ๑๗ เมื่อคน
ในเมืองออกมาและตอสูกับโย อาบ คนจาก
กองทัพของดาวิดบางคนตาย รวมทัง้ อุรียาห
ชาวฮิตไทตดวย
๑๘ โยอาบสงรายงานการรบใหดาวิด ๑๙ เขา
บอกคนสง ขาววา “เมื่อเจารายงานการรบนี้
กับกษัตริยแลว ๒๐ กษัตริยอาจโกรธขึ้นมา
และอาจถามเจาวา ‘ทําไมพวกเจาถึงเขาไป
ตอสูใกลเมืองขนาดนัน
้
พวกเจาไมรูหรือวา
พวกมันอาจยิง
ธนูลงมาจากบนกําแพงได
๒๑ จําไมไดหรือวาใครฆาอาบีเมเลคลูกชายเย
รุบเบเชท *ไมใชเพราะหญิงคนหนึ่งโยนโม
หินทอนบน ลงมาจากกําแพง แลวทับเขา
ตายในเธเบศหรอกหรือ ทําไมพวกเจาเขาไป
ชิดกําแพงขนาดนัน
้ ’ ถาเขาถามเจาอยางนัน
้
ใหบอกเขาวา ‘อุ รี ยาหชาวฮิต ไทตคนรับ ใช
ทานก็ตายดวย’”
๒๒ คนสง ขาวออกเดินทางไป และเมื่อเขา
มาถึง เขาก็เลาทุกอยางที่โย อาบสัง่ มาใหกับ
ดา วิดฟั ง ๒๓ คนสง ขาวพูดกับดา วิดวา “คน
เหลานัน
้ มีกําลังมากกวาพวกขาพเจาและ
*๑๑:๒๑
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ออกมาสูรบกับพวกขาพเจากลางแจง
แต
พวกขาพเจาขับไลพวกเขากลับเขาไปทาง
เขาของประตูเมือง ๒๔ แลวพวกนัก ธนูก็ยิง
ลูก ธนูจากบนกําแพงมาที่พวกผูรับ ใชของ
ทาน และคนของกษัตริยบาง คนก็ตาย รวม
ทัง้ อุ รี ยาหชาวฮิต ไทตคนรับ ใชของทานก็
ตายไปดวย”
๒๕ ดา วิดบอกคนสง ขาววา “ใหไปบอกกับ
โย อาบวา ‘อยาปลอยใหเรื่องนี้ทําใหทาน
เสียใจ เพราะดาบก็ฆาคนโดยไมเลือกหน าวา
เป็ นใคร เรงโจมตีเมืองและทําลายมันเสีย’
ใหพูดอยางนี้เพื่อใหกําลังใจโยอาบ”
๒๖ เมื่อเมียของอุ รี ยาหรูวาสามีของนาง
ตายแลว นางไว ทุกขใหเขา ๒๗ หลังจากเสร็จ
สิน
้ การไว ทุกขแลว ดาวิดใหนําตัวนางเขามา
อยูในวัง และนางก็ไดเป็ นเมียของเขาและ
คลอดลูกชายใหเขา แตพระยาหเวหไมพอใจ
กับสิ่งที่ดาวิดไดทําลงไปนัน
้
นาธันเตือนดาวิด
๑ พระ

๑๒ วิด เมื่อเขาพบดาวิด เขาพูดวา “ใน

ยาหเวหสงนา ธันมาหาดา

เมืองหนึ่ง มีชายสองคน คนหนึ่งรํ่ารวยและ
อีกคนหนึ่งยากจน ๒ คนที่รวยมีแกะและวัว
มากมาย ๓ แตคนที่จนไมมีอะไรเลย นอก
จากลูก แกะตัว เมียตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เขาซื้อ
มา เขาเลีย
้ งแกะตัวนัน
้ และมันก็อยูกับเขา
และเติบโตขึ้นพรอมๆกับลูกๆของเขา มันได
สวนแบงอาหารจากเขา ไดด่ ม
ื จากถวยของ
เขาและไดนอนในออมแขนของเขา มันเป็ น
เหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเขา
๔ ตอ
มามีแขกคนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยม
ชายที่ร่าํ รวยคนนัน
้
คนรวยคนนัน
้ ไมยอม
เอาแกะหรือวัวแมแตตัวเดียวของตนเอง มา
ทําอาหารเลีย
้ งแขกที่มาเยี่ยมเขานัน
้
แต
เขากลับไปเอาลูก แกะตัว เมียที่เป็ นของชาย
ยากจนคนนัน
้ มาทําอาหารเลีย
้ งแขกที่มา
เยี่ยมเขา”
๕ ดา วิดโกรธคนรํ่ารวยคนนั น
้ เป็ น ฟื นเป็ น
ไฟ และพูดกับนาธันวา “พระยาหเวหมีชีวิต
อยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลย
๖ เขา
วาชายคนที่ทําอยางนัน
้ จะตองตาย
ตองจายเงินคืนเป็ นสี่เทาสําหรับลูก แกะตัว

เยรุบเบเชท รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา เยรุบบาอัล (ซึ่งก็คือกิเดโอน) ดูเรื่องของอาบี
เมเลคเพิ่มเติมไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๙

๒ ซามูเอล ๑๒:๗

นัน
้ เพราะเขาไดทําสิ่งชัว
่ ราย และไรความ
เมตตา”
๗ แลวนา ธันก็บอกกับดา วิดวา “ทานนั น
่
แหละคือคนรวยคนนัน
้ พระยาหเวห พระเจา
แหงอิสราเอล บอกอยางนี้วา ‘เราไดแตง ตัง้
เจาใหเป็ นกษัตริยปกครองอิสราเอล และเรา
ชวยเจาใหพนจากมือของซาอูล ๘ เราไดมอบ
ครอบครัวของนายเจาใหกับเจา
พรอมกับ
เมียทัง้
หลายของเขาใหอยูในออมอกของ
เจา เราใหครอบครัวอิสราเอลและยู ดาหกับ
เจา หากเจาคิดวามันยังน อยไป เราก็คงให
เจาเพิ่มมากขึ้นกวานัน
้ แลว ๙ ทําไมเจาถึงดู
หมิ่นพระ คําของพระ ยาหเวห โดยการทําสิ่ง
ชัว
่ รายในสายตาของพระองค ทานฆาอุรียาห
ชาวฮิต ไทตดวยดาบ และเอาเมียเขามาเป็ น
เมียตน เจาฆาเขาดวยดาบของชาวอัม โมน
๑๐ ดัง นั น
้ ตอนนี้ ดาบเลม นัน
้ จะไมมีวันหาย
ไปจากบานของเจา เพราะเจาดู หมิ่นเราและ
เอาเมียของอุ รี ยาหชาวฮิต ไทตมาเป็ นเมีย
ของเจาเอง’
๑๑ พระ ยาหเวหพูดวา
‘เราจะนํ าความ
หายนะมาสูตัวเจา ความ หายนะนี้จะเกิดขึ้น
จากครอบครัวของเจา เราจะเอาพวกเมียทัง้
หลายของเจาไปตอ หน าตอตาเจา และเอา
ไปใหกับคนที่ใกล ชิดเจา และเขาจะนอนกับ
พวกนางกลางแจง *๑๒ เจาเคยทําสิ่งนี้อยาง
ลับๆ แตเราจะทําสิ่งนี้กลางแจงตอหน าชาว
อิสราเอลทัง้ หมด †’”
๑๓ แลวดา วิดก็พูดกับนา ธันวา “เราไดทํา
บาปตอพระยาหเวหเสียแลว”
นา ธันตอบวา “พระ ยาหเวหได รับเอาบาป
ของทานไปแลว ทานจะไมตาย ๑๔ แตทานได
ทําสิ่งนี้ลงไป ซึ่งเป็ นการหมิ่นพระองคอยาง
แรง กลา ‡ดัง นัน
้ ลูกชายที่ไดเกิดมาใหกับ
ทานนัน
้ จะตองตาย”
ลูกชายนางบัทเชบาตาย
๑๕ หลัง

จากนา ธันกลับบานแลว
พระ
ยาหเวหไดทําใหเด็กป วยหนัก เด็กที่เกิดจาก
*๑๒:๑๑
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เมียของอุ รี ยาหกับดา วิด ๑๖ ดา วิดออนวอน
ตอพระเจาเพื่อลูกของเขา เขาอด อาหารและ
เขาไปในวังของเขา และนอนลงบนพื้นทัง้
คืน
๑๗ พวกผูอาวุโสในครอบครัวของดาวิด มา
ยืนอยูขางเขา ออนวอนใหเขาลุกขึ้น แตเขา
ไมยอมลุก และไมยอมกินอาหารกับคนพวก
๑๘ ในวันที่เจ็ด เด็กก็ตาย พวกคนรับ
นัน
้
ใชดา วิดไมกลาบอกดา วิดวาลูกของเขาตาย
แลว พวกเขาคิดวา “ขนาดตอนที่ลูกชายเขา
ยังมีชีวิตอยู เราพูดกับเขา เขายังไมยอมฟั ง
เลย แลวตอนนี้ ถาเราบอกเขาวา ลูกของเขา
ตายแลว เขาอาจทํารายตัวเองก็ได”
๑๙ ดา วิดสังเกตเห็นพวกคนรับ ใชของเขา
กระซิบกระซาบกันอยู เขาจึงรูวาลูกเขาตาย
แลว เขาถามวา “เด็กตายแลวใชไหม”
พวกเขาตอบวา “ใชครับทาน เด็กตาย
แลว”
๒๐ ดา วิดจึงลุกขึ้นจากพื้น หลัง จากที่เขา
อาบ นํ้ า แตง ตัวและเปลี่ยน เสื้อผา เขาเขา
ไปในบานของพระ ยาหเวห ¶และนมัสการ
พระองค แลวเขาก็กลับเขาวัง เขาใหคนยก
อาหารมาใหและก็กิน
๒๑ พวกคนรับ ใชถามเขาวา “ทําไมทานจึง
ทําตัวอยางนี้
เมื่อเด็กยังมีชีวิตอยูทานอด
อาหารและรองไห แตตอนนี้ลูกทานตายแลว
ทานกลับลุกขึ้นกินอาหาร”
๒๒ เขาตอบวา “เมื่อเด็กยังมีชีวิตอยู เรา
อด อาหารและรองไห เราคิดวา ‘ไมแนนะ
พระ ยาหเวหอาจจะเมตตากับเราและใหลูก
๒๓ แตตอนนี้ เขา
เรามีชีวิตอยูตอไปก็ได’
ตายไปแลว เราจะอด อาหารไปทําไมอีก เรา
สามารถเอาตัวเขากลับมาไดหรือ
มีแตเรา
จะตามทางเด็กนัน
้ ไป แตเขาจะไมมีวันกลับ
มาหาเรา”
การเกิดของซาโลมอน
๒๔ แลวดาวิดก็ปลอบโยนนางบัทเชบา

และ
เขาไปหานางและรวมหลับ นอนกับนาง นาง

กลางแจง แปลตรงๆไดวา “ในสายตาของดวงอาทิตย”

†๑๒:๑๒

ตอหน าชาวอิสราเอลทัง้ หมด แปลตรงๆไดวา “ตอ หน าชาวอิสราเอลทุกคนและ
ตอหน าดวงอาทิตย”
‡๑๒:๑๔

ซึ่งเป็ นการหมิ่นพระองคอยางแรง กลา สําเนาฮีบรูที่เป็ นที่นิยมใชกัน เขียนวา
“ซึ่งทําใหพวกศัตรูของพระองคดูหมิ่นพระยาหเวหอยางแรงกลา”
¶๑๒:๒๐

ของพระยาหเวห อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันไมมีคํานี้
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ไดคลอดลูกชายอีกคนหนึ่ง แลวนางตัง้ ชื่อ
เด็กวาซา โลม อน พระ ยาหเวหรักเด็กคน
นี้ ๒๕ พระองคจึงสงขอความผานนา ธันผู พูด
แทนพระองค ใหตัง้ ชื่อเด็กวา เยดีดิยาห *นา
ธันทําอยางนี้เพื่อพระยาหเวห
ดาวิดยึดเมืองรับบาห
(๑ พศด. ๒๐:๑-๓)
๒๖ ในเวลานั น
้ โย อาบไดสู รบอยูกับเมืองรับ

บาห เมือง หลวงของชาวอัม โมน และยึด
ป อมปราการหลวงไวได ๒๗ โย อาบจึงสงคน
สง ขาวมาหาดา วิดเพื่อบอกวา “ขาพเจาไดสู
รบกับเมืองรับ บาหและยึดแหลง นํ้ าของเมือง
๒๘ ตอนนี้ ขอใหทานรวบรวม
นัน
้ ไวไดแลว
กองกําลังที่เหลือ เขาตัง้ คายโจมตีเมืองนัน
้
และยึดมันไวใหได ไมอยางนัน
้ ขาพเจาเอง
จะเป็ นคนเขายึดเมืองนี้ และเมืองนี้ก็จะถูก
เรียกวาเป็ นของขาพเจา”
๒๙ ดา
วิดจึงรวบรวมกองกําลังที่เหลือ
ทัง้ หมด และบุกไปเมืองรับ บาห และเขา
๓๐ เขาปลดมงกุฎออก
โจมตีและยึดมันไว
†มันทําจาก
จากหัวของกษัตริยพวกนัน
้
ทองคําที่มีน้ํ า หนักเกือบสามสิบหากิโลกรัม
และประดับดวยพลอยมีคามากมาย
แลว
พวกเขาก็ไดเอามาสวมไวบนหัวของดา วิด
เขายังยึดเอาของมีคามากมายจากเมืองนัน
้
ดวย
๓๑ ดา วิดไดนําประชาชนที่อยูในเมืองนั น
้
ออกไปจากเมือง
และบังคับใหพวกเขาทํา
งานที่ใชเลื่อย เหล็ก ขุดและขวาน และยัง
‡ดา วิดทําอยาง
บังคับใหคนพวกนี้ทําอิฐ
นี้กับทุกๆเมืองของชาวอัม โมน
แลวดา
วิดกับกองทัพทัง้ หมดของเขาก็กลับเมือง
เยรูซาเล็ม

*๑๒:๒๕
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อัมโนนและทามาร
๑ ดา

๑๓ อับ ซา โลมมีนองสาวที่สวยมากคน

วิดมีลูกคนหนึ่งชื่ออับ ซา โลม

หนึ่งชื่อทา มาร ในเวลานัน
้
ลูกชายอีกคน
หนึ่งของดาวิดชื่ออัม โนน ¶ไดหลงรักทามาร
๒ ทา มารเป็ นสาวบริสุทธิ ์ อัม โนนรูสึกวาเป็ น
ไปไมไดเลยที่จะทําอะไรกับนาง แตเขาหลง
รักนางมาก จนเป็ นไขใจ
๓ อัม โนนมีเพื่อนคนหนึ่ งชื่อโย นา ดับเป็ น
ลูกชายชิเมอาห ชิเมอาหเป็ นพี่ชายของดาวิด
โย นา ดับเป็ นคนฉลาดเจา เลห ๔ เขาถามอัม
โนนวา “บอกเราหนอยวาเกิดอะไรขึ้น ทําไม
ลูกกษัตริยอยางทานจึงดูซูบซีดลงทุกวันๆ”
อัม โนนบอกกับเขาวา “เราหลง รักทา มาร
น องสาวของอับซาโลมน องชายเรา”
๕ โย นา ดับบอกวา “ไปนอนที่เตียงแลว
แกลงทําเป็ นไมสบายสิ แลวเมื่อพอของทาน
มาเยี่ยม ใหบอกเขาวา ‘ลูกอยากใหทา มาร
น องสาวลูกมาเยี่ยม และเอาของมาใหลูกกิน
ขอใหนองมาทําอาหารตอ หน าลูก เพื่อลูกจะ
ไดดูนองทํา และไดกินจากมือของน อง’”
๖ อัม
โนนจึงนอนลงและแกลงทําเป็ นไม
สบาย เมื่อกษัตริยมาเยี่ยมเขา อัมโนนพูดวา
“ลูกอยากใหทามารนองสาวลูกมาเยี่ยม และ
มาทําขนมปั งพิเศษใหลูกดู เพื่อลูกจะไดกิน
จากมือของน อง”
๗ ดาวิดจึงสัง
่ คนไปบอกทามารที่วังวา “ให
ไปที่บานของอัม โนนพี่ ชายของเจา และไป
ทําอาหารใหเขากิน”
๘ ทา มารจึงไปบานอัม โนนพี่ ชายของนาง
ซึ่งกําลังนอนอยู นางเอาแป งดิบ §ไปดวย
นางนวดมัน ทําเป็ นขนมปั งใหเขาดูและอบ
มัน ๙ แลวนางก็เอากระทะนัน
้ ออกมาและยก
ขนมปั งไปใหเขา แตเขาไมยอมกิน อัม โนน
บอกวา “ใหทุกคนออกไปจากที่นี่” ทุกคนจึง
ออกไป

เยดีดิยาห หมายถึง ผูที่พระยาหเวหรัก

†๑๒:๓๐

ของกษัตริยพวกนั น
้ หรือ สําเนากรีกโบราณเขียนวา “หัวของพระเมลคัม” ซึ่งเป็ น
พระที่ชาวอัมโมนนมัสการกัน
‡๑๒:๓๑

ใหคนพวกนี ท
้ ําอิฐ ความหมายในภาษาฮีบรูสําหรับขอความนี้ยังไมชัดเจน

¶๑๓:๑

อัม โนน อัม โนนเป็ นพี่ นองกับอับ ซาโลมและทามาร พวกเขามีพอคนเดียวกันคือดา
วิด แตคนละแม ดูใน ๒ ซามูเอล ๓:๒-๓
§๑๓:๘

แป งดิบ แป งดิบที่นวดตีแลว

๒ ซามูเอล ๑๓:๑๐

๑๐ แลวอัม โนนพูดกับทามารวา “นํ าอาหาร
มาใหพี่ในหองนอนของพี่ พี่จะไดกินมันจาก
มือของน อง”
ทา มารก็นําขนมปั งที่นางทําไวเขามาให
อัม โนนพี่ ชายของนางในหอง นอนของเขา
๑๑ แตเมื่อนางนํ ามันเขามาเพื่อจะใหเขากิน
เขาจับนางเอาไวและพูดวา “น อง พี่ มานอน
กับพี่เถิด”
๑๒ “อยา นะพี่”
นางพูดกับเขา “อยา
บังคับน องเลย
เรื่องอยางนี้ไมควรเกิดขึ้น
ในอิสราเอล อยาทําสิ่งชัว
่ รายอยางนี้เลย
๑๓ ตัวน องเอง จะขจัดความน า ละอายนี้ ไป
ไดอยางไรกัน สวนตัวพี่ พี่จะเป็ นเหมือนคน
บาที่ชัว
่ รายในอิสราเอล ไดโปรดไปพูดกับ
กษัตริยเถิด เขาจะไมยัง้ น องไวจากพี่หรอก”
๑๔ แตเขาไมยอม ฟั งนาง
และเพราะเขา
แข็ง แรงกวานาง เขาจึงขมขืนนาง ๑๕ แลว
ความ รูสึกของอัม โนนกลับเปลี่ยน เป็ น
เกลียดนางอยางรุนแรง อัน ที่จริงแลว ความ
เกลียดของเขานัน
้ มากยิ่งกวาความ รักที่เขา
มีตอนางในตอน แรก อัม โนนพูดกับนางวา
“ออกไปซะ”
๑๖ แตนางตอบเขาไปวา “อยาทําอยางนั น
้
เลยพี่ ถาพี่ไลนองไป พี่จะยิ่งมีความผิดมาก
กวาสิ่งที่พี่ไดทํากับน องมาแลว”
แตเขาไมยอมฟั งนาง ๑๗ เขาเรียกคนรับใช
สวนตัวของเขามาและบอกวา “เอาหญิงคนนี้
ออกไปจากที่นี่และลงกลอนประตูเสียดวย”
๑๘ คนรับ ใชของเขาจึงเอาตัวนางออกไป
และลงกลอนประตูตามหลังนาง
ขณะนัน
้ นางสวมเสื้อชุดยาวที่มีเครื่อง
ประดับมากมาย *เพราะเสื้อชนิดนี้เป็ นเสื้อ
ของกษัตริยที่ใหลูกสาวของกษัตริยที่ยัง
์ ยูสวม ๑๙ ทา มารเอาขี้ เถาโปรยบน
บริสุทธิอ
หัวของนางและฉีกเสื้อที่มีเครื่องประดับที่
นางกําลังสวมอยูนัน
้ ออก นางเอามือกุมหัว
ไวแลวเดินจากไปและรองไหดวยเสียงอันดัง
†ไปดวย

*๑๓:๑๘
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๒ ซามูเอล ๑๓:๒๗

๒๐ อับ ซา โลมพี่ ชายของนางพูดกับนางวา
“อัม โนนพี่ ชายของน องนอนกับน องหรือ
เงียบเสียเถิด น องของพี่ เขาเป็ นพี่ ชายของ
น อง อยาไปคิดมากในเรื่องนี้” และทา มาร
ก็อาศัยอยูในบานของอับ ซา โลมพี่ ชายนาง
เป็ นหญิงที่ถูกทอดทิง้ ‡
๒๑ เมื่อกษัตริยดาวิดไดยินเรื่องนี้ เขาโกรธ
มาก แตไมยอมลงโทษอัม โนนลูกชายของ
เขาเพราะดา วิดรักเขามาก และเขาเป็ นบุตร
หัวปี ¶๒๒ สวนอับ ซา โลมไมไดพูดกับอัม โนน
แมแตคําเดียว ไม วาจะพูด ดีหรือพูด ราย เขา
เกลียดอัม โนนมาก เพราะอัม โนนไดขมขืน
ทามารนองสาวของเขา

อับซาโลมแกแคน
๒๓ ผานไปสองปี เต็ม

อับ ซา โลมไดจัดงาน
ตัดขนแกะของเขาขึ้นที่บา อัล-ฮา โซรใกล
เขตแดนเอ ฟ รา อิม เขาเชิญลูกชายทุกคน
ของกษัตริยมาที่งานนัน
้ ๒๔ อับ ซา โลมไปหา
กษัตริยและพูดวา “ลูกผูรับ ใชของพอไดจัด
งานตัดขนแกะขึ้น ขอเชิญทานพอ และเจา
หน าที่ของทานพอมารวมงานกับลูกดวย
เถิด”
๒๕ กษัตริยตอบวา “ไมไดหรอกลูก อยา
ใหพวกเราไปกันหมดทุกคนเลย จะไปเป็ น
ภาระของลูกเปลาๆ”
แมวาอับ ซาโลมจะรบเราตอ กษัตริยยังคง
ไมยอมไป แตไดใหพรเขาไป
๒๖ อับ ซา โลมจึงพูดวา “ถาอยางนั น
้ ขอ
อนุญาตใหอัม โนนพี่ ชายของลูกไปกับลูก
ดวยเถิด”
กษัตริยถามเขาวา “ทําไมเขาตองไปกับ
ลูกดวย”
๒๗ แตอับ ซา โลมก็คงรบเราดา วิด ดา วิด
จึงสงอัม โนนและลูกชายที่เหลือของดาวิดไป

เสือ
้ … มากมาย ความหมายของขอความนี้ในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน

†๑๓:๑๙

ทามารเอา … เสียงอันดัง เป็ นวิธีที่คนแสดงใหเห็นวาเขาเศรา เสียใจและผิด หวัง

อยางมาก
‡๑๓:๒๐
¶๑๓:๒๑

เป็ นหญิงที่ถูกทอดทิ ้ง หรือ “เป็ นหญิงที่ถูกทําลายพรหมจรรยแลว”

แตไมยอมลงโทษ … บุตรหัวปี ประโยคนี้พบในสําเนาแปลกรีกโบราณ และใน
หนังสือมวนหนึ่งจากถํ้าคุมรัน

๒ ซามูเอล ๑๓:๒๘

กับอับ ซา โลม และอับ ซา โลมไดจัดงานเลีย
้ ง
เหมือนกับงานเลีย
้ งของกษัตริย *
๒๘ แลวอับ ซา โลมสัง
่ คนของเขาวา “ฟั งให
ดี เมื่ออัม โนนดื่มเหลาองุนจนเมาไดที่แลว
และเราสัง่ กับพวกเจาวา ‘ฆามัน’ ใหฆามัน
ซะ อยากลัวเลย เพราะเราเองเป็ นคนสัง่ ให
พวกเจาทํา ใหเขมแข็งและกลาหาญไว”
๒๙ คนของอับ ซา โลมทํากับอัม โนนตามที่
อับ ซา โลมสัง่ พวกเขาไว แลวพวกลูกชาย
กษัตริยที่เหลือตางก็ข้ น
ึ ลอของตนหนีไป
ดาวิดไดขาวการตายของอัมโนน
๓๐ ในขณะที่พวกเขาเดินทางอยู
ก็มี
รายงานมาถึงดาวิดวา “อับ ซาโลมฆาลูกชาย
ของกษัตริยจนหมดไมเหลือแมแตคนเดียว”
๓๑ กษัตริยยืนขึ้น ฉีกเสื้อผาของเขาและลง
นอนกับพื้น ดิน †และคนรับ ใชทัง้ หมดของ
เขาที่ยืนอยูขางเขาก็ฉีกเสื้อผาดวย
๓๒ แตโยนาดับลูกชายชิ เมอาหที่เป็ นพี่ ชาย
ของดาวิดบอกวา “เจา นายของขาพเจา อยา
ไดคิดวาพวกเขาฆาเจา ชายทุกคน เพราะมี
แตอัม โนนเทานัน
้ ที่ตาย นี่เป็ นความ ตัง้ ใจ
ของอับ ซา โลมตัง้ แตอัม โนนขมขืนทา มาร
น อง สาวเขาแลว ๓๓ กษัตริย เจานายของ
ขาพเจา อยาไดคิดมากเลยที่วา ลูกชายทุก
คนของทานตายหมด เพราะมีแตอัม โนน
เทานัน
้ ที่ตาย”
๓๔ ในขณะเดียวกัน อับ ซา โลมไดหลบ หนี
ไป
ขณะ
นัน
้ ทหารยามคนหนึ่งมองออกไป
และเห็นคนจํานวนมากกําลังมาจากถนนโฮ
โร นา อิม ‡ขางๆเนินเขา ๓๕ โย นา ดับบอก
กษัตริยวา “ดูเถิด พวกลูกชายของทานมา
แลว ทุกอยางเป็ นไปตามที่ขาพเจาผูรับ ใช
ทานไดบอกไว”
๓๖ เมื่อเขาพูดจบ พวกลูกชายของกษัตริย
ก็มาถึง
ตางรองไหครํ่าครวญดวยเสียงอัน
ดัง กษัตริยและคนรับ ใชเขาทัง้ หมดก็รองไห
อยางขมขื่นเหมือนกัน ๓๗ กษัตริยดา วิดไว
ทุกขใหกับลูกชายของเขาทุกวัน
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๒ ซามูเอล ๑๔:๗

อับซาโลมหนี ไปเกชูร
อับซาโลมหลบหนีไปหากษัตริยทัลมัยแหง
เมืองเกชูรที่เป็ นลูกชายอัม มี ฮูด ๓๘ หลัง จาก
อับ ซาโลมหลบหนีไปเมืองเกชูร เขาอยูที่นัน
่
สามปี ๓๙ และกษัตริยดาวิดก็คิดถึงอับซาโลม
มาก เพราะเขาเริ่มสบายใจขึ้นแลวในเรื่อง
การตายของอัมโนน
โยอาบสงหญิงฉลาดไปใหดาวิด
๑ โย

๑๔ ใจของดา วิดคิดถึงอับ ซา โลมมาก

อาบลูกชายนางเศ รุ ยาหรูวา

๒ เขาจึงสงคนไปเมืองเท

โค อาและใหนําตัว
หญิงฉลาดคนหนึ่งมาจากที่นัน
่
เขาพูดกับ
นางวา “ใหทานแกลงทําเป็ นไว ทุกขอยู ให
แตง ตัวดวยเสื้อผาสําหรับไว ทุกขและอยาใช
เครื่องสําอางใดๆใหทําตัวเหมือนหญิงคน
หนึ่งที่ไว ทุกขใหกับคนตายมาหลายวันแลว
๓ แลวใหไปหากษัตริยและพูดสิ่งเหลานี้ กับ
เขา” และโยอาบก็บอกคํา พูดเหลานัน
้ ใหนาง
ฟั ง
๔ เมื่อหญิงจากเมืองเท โค อาไปหากษัตริย
นางกม หน ากราบ ลงกับพื้น ดินทําความ
เคารพและพูดวา “ขา แตกษัตริย ชวย
ขาพเจาดวยเถิด”
๕ กษัตริยถามนางวา
“เจามีปัญหาอะไร
หรือ”
นางพูดวา “ขาพเจาเป็ นแมหมาย สามี
ของขาพเจาตายแลว ๖ ขาพเจาผูรับ ใชทาน
มีลูกชายสองคน พวกเขาตอสูกันในทุง นา
และไมมีใครที่จะชวยแยกพวกเขาออกจาก
กัน คนหนึ่งทํารายอีกคนหนึ่งและฆาเขาตาย
๗ ตอน นี้ คนทัง
้ ตระกูลลุกขึ้นคัดคานขาพเจา
ผูรับ ใชทาน พวกเขาพูดวา ‘มอบคนที่ฆาพี่
ชายของเขามา เพื่อวาพวกเราจะไดฆาเขา
ชดใชชีวิตใหกับพี่ ชายที่เขาฆา ถึงจะตองฆา
ผูรับ มรดกก็ตาม’ พวกเขามาดับไฟถานหิน
กอนสุดทายที่ขาพเจามีอยู
ปลอยใหสามี
ขาพเจาไมมีทงั ้ ชื่อและลูก หลานไวบนโลกนี้
เลย”

*๑๓:๒๗

อับ ซาโลม … งานเลี ้ยงของกษัตริย ประโยคนี้พบในสําเนาแปลกรีกโบราณ และ
ในหนังสือมวนจากถํ้าคุมรัน
†๑๓:๓๑

ฉี กเสือ
้ … นอนกับพืน
้ ดิน แสดงวาเขาเศราโศกมาก
เห็นคนจํานวน … ถนนโฮโรนาอิม พบในสําเนากรีกโบราณ สวนในสําเนาฮีบรูไม
มีประโยคนี้
‡๑๓:๓๔

๒ ซามูเอล ๑๔:๘

๘ กษัตริยพูดกับหญิงผูนัน
้ วา “กลับไปบาน
เถิด เราจะจัดการเรื่องนี้ใหกับเจาเอง”
๙ แตหญิงจากเมืองเท โค อาพูดกับเขาวา
“กษัตริยเจา นายของขาพเจา ขอใหโทษตก
อยูที่ขาพเจาและครอบครัวพอขาพเจาเถิด
อยาใหกษัตริยและบัลลังกของทานมีความ
ผิดไปดวยเลย”
๑๐ กษัตริยตอบวา
“ถามีใครพูดอะไรกับ
เจา
นํ าตัวเขามาใหเราและเขาจะไมมา
รบกวนเจาอีกเลย”
๑๑ นางพูดวา “ถาอยางนั น
้ ขอใหกษัตริย
ขอรองพระยาหเวห พระเจาของทาน เพื่อคน
ที่จะมาแก แคน นัน
้ จะไดหยุดฆา เพื่อลูกชาย
ของขาพเจาจะไดไมถูกทําลายไป”
กษัตริยตอบวา “พระยาหเวหมีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา แมแต
ผมสักเสนหนึ่งของลูกชายทานก็จะไมตกถึง
พื้น”
๑๒ หญิงคน นั น
้ จึงพูดวา “ขออนุญาตให
ขาพเจาผูรับ ใชทานพูดเรื่องหนึ่งกับกษัตริย
เจานายของขาพเจาดวยเถิด”
เขาตอบวา “พูดไปเถิด”
๑๓ หญิงคน นั น
้ จึงพูดวา “แลวทําไมทาน
ถึงไดวางแผนทําเรื่องอยางเดียวกันนี้ตอ
ประชาชนของพระเจา
เมื่อทานตัดสินให
หยุดการแก แคน แสดงวาทานกําลังกลาว
โทษตัว เอง เพราะแมแตตัวทานเองยังไม
ยอมรับตัวลูกชายทานที่ถูกเนรเทศกลับมา
เลย ๑๔ มนุษยเราตองตายกันทุกคน เหมือน
นํ้ าที่หกลงบนพื้นแลวไมสามารถรวมกลับ
คืนมาไดอีก พระเจาไมไดคิดที่จะทําลายชีวิต
ใคร แตพระองคคิดหาแผนเพื่อคนที่ถูกขับ
ออกจะไดกลับคืนดีกับพระองค ๑๕ ขาพเจา
ไดมาพูดสิ่งนี้กับกษัตริยเจา นายของขาพเจา
เพราะวาประชาชนไดทําใหขาพเจากลัว
ขาพเจาผูรับ ใชทานคิดในใจวา ‘ฉันจะพูดกับ
กษัตริย บางทีเขาอาจจะทําตามที่ผูรับ ใชคน
๑๖ บางทีกษัตริยอาจจะ
นี้ของเขาขอก็ได
ยอมชวยผูรับ ใชคนนี้ของเขาใหพนจากมือ
ของคนที่พยายามทําลายตัวฉันและลูกชาย
ของฉันไปจากประชาชนซึ่งเป็ นทรัพยสิน
ของพระเจา’ ๑๗ ขาพเจาคนรับ ใชของทาน
คิดวา ‘คําพูดของกษัตริยนายฉันทําใหฉันได
รับความสงบสุข’ เพราะกษัตริยเจา นายของ
ฉันเป็ นเหมือนทูต สวรรคของพระเจาที่รูจัก
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แยกแยะดีชัว
่ ขอใหพระยาหเวหพระเจาของ
ทาน สถิตอยูกับทานดวยเถิด”
๑๘ กษัตริยจึงพูดกับหญิงนั น
้ วา
“เราจะ
ถามเจา อยาไดปิดบังเราละ”
หญิงคนนัน
้ ตอบวา “ขอใหกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจาถามมาเถิด”
๑๙ กษัตริยถามวา “เป็ นฝี มือของโยอาบใช
ไหม ที่ใชใหเจามาพูดอยางนี้”
หญิงคน นัน
้ ตอบวา “กษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา ทานมีชีวิตอยูแนฉันใด ไม
มีใครสามารถหลีก
เลี่ยงที่จะไมตอบสิ่งที่
กษัตริยเจา นายของขาพเจาถามไดหรอก ใช
แลวคะ โย อาบคนรับ ใชของทานเป็ นคนสัง่
ใหขาพเจาทําสิ่งเหลา นี้
เขาเป็ นคนสัง่ ให
ขาพเจาผูรับใชทานพูดอยางนี้ ๒๐ โยอาบผูรับ
ใชทานทําไปเพื่อจะเปลี่ยนสถานการณใน
ขณะนี้ นายของขาพเจา ทานเป็ นคนฉลาด
เหมือนทูต สวรรคของพระเจา ทานรูทุก สิ่ง
ทุกอยางที่เกิดขึ้นในแผนดินนี้”
อับซาโลมกลับเยรูซาเล็ม
๒๑ กษัตริยพูดกับโย อาบวา

“ดี มาก เราจะ
ทํา ตามที่เจาขอ ไปนํ าตัวอับ ซา โลมหนุมคน
นัน
้ กลับมา”
๒๒ โย อาบกม หน ากราบลงกับพื้นแสดง
ความ เคารพ และเขาอวยพรใหกับกษัตริย
โย อาบพูดวา “วัน นี้ผูรับ ใชคน นี้ของทาน
รูแลววา ขาพเจา เองได รับความ กรุณาใน
สายตาของทานแลว กษัตริยเจา นายของ
ขาพเจา เพราะกษัตริยไดยอมทํา ตามคําขอ
รองของคนรับใชคนนี้ของพระองค”
๒๓ โย อาบจึงไปเก ชูรและนํ าตัวอับ ซา โลม
กลับมายังเมืองเยรูซาเล็ม ๒๔ แตกษัตริยพูด
วา “เขาตองตรงกลับบานเขา อยาใหมาพบ
หน าเรา” อับ ซา โลมจึงตรงกลับไปบานเขา
และไมไดเห็นหน ากษัตริย
๒๕ ในบรรดาชาวอิสราเอลทัง
้ หมด ไมมีใคร
ได รับคําชื่นชมในเรื่องความหลอเทากับอับ
ซา โลม ตัง้ แตหัวจรดเทาแทบไมมีที่ติเลย
๒๖ เมื่อใดก็ตามที่เขาตัดผมออก
ซึ่งเขาตัด
ผมทุกๆสิน
้ ปี เมื่อมันเริ่มหนักเกินไป เขา
เคยเอามันมาชัง่ ดู
มันหนักประมาณสอง
กิโลกรัมสามขีดตามมาตรฐานของหลวง
๒๗ อับ ซา โลมมีลูกชายสามคนและลูกสาว
หนึ่งคน ลูกสาวเขาชื่อทา มารและนางเป็ น
คนสวยมาก

๒ ซามูเอล ๑๔:๒๘

๒๘ อับ ซา โลมอาศัยอยูในเยรูซาเล็มสองปี
เต็มโดยไมไดพบหน ากษัตริยเลย ๒๙ อับ ซา
โลมไดสงคนไปตามโย อาบเพื่อใหมาพาเขา
ไปเขาพบกษัตริย แตโย อาบไมยอมมาพบ
เขา ดัง นัน
้ เขาจึงสงคนไปอีกเป็ นครัง้ ที่สอง
แตโยอาบก็ยังไมยอมมา
๓๐ เขาจึงพูดกับคนรับ ใชวา “ทุง นาของ
โย อาบอยูถัดจากทุง นาของเรา เขามีขาว
บารเลยอยูที่นัน
่ ไปจุดไฟเผามันซะ”
คนรับ ใชของอับ ซา โลมจึงไปจุดไฟเผานา
นัน
้ ๓๑ แลวโย อาบจึงไดลุกขึ้นไปที่บานของ
อับ ซา โลมและพูดกับเขาวา “ทําไมคนรับ ใช
ของทานจึงมาจุดไฟเผานาของเรา”
๓๒ อับ ซาโลมพูดกับโยอาบวา “ก็ดูสิ เราสง
คนไปตามทานมาที่ นี่ เพื่อเราจะไดสงทาน
ไปถามกษัตริยวา ‘ใหเรามาจากเก ชูรทําไม
ปลอยใหเราอยูที่นัน
่ เสียยังจะดีกวา’
ตอน
นี้ เราตองการพบหน ากษัตริย และถาเรามี
ความผิด ก็ปลอยใหเขาฆาเราเถิด”
๓๓ โย อาบจึงไปหากษัตริยและบอกสิ่งนี้ กับ
เขา กษัตริยจึงเรียกตัวอับซาโลมเขาพบ เขา
เขามาและกม กราบลงกับพื้นตอ หน ากษัตริย
และกษัตริยก็จูบอับซาโลม

อับซาโลมหาพรรคพวก
๑ หลัง

๑๕ รบและพวกมาสําหรับตัวเขาเอง

จาก นัน
้ อับ ซา โลมไดหารถ

และเขามีชายหาสิบคนวิ่งนํ าหน ารถของเขา
๒ เขาจะตื่นแตเชามายืนอยูขางถนนที่ตรงไป
*เมื่อมีคนเดินผานมาพรอม
ยังประตูเมือง
กับปั ญหา
เพื่อจะเอาไปใหกษัตริยดา วิด
ตัดสินให อับ ซา โลมก็จะรองถามคนๆนัน
้ วา
มาจากที่ไหน คนๆนัน
้ ก็ตอบวาเขามาจากเผา
อะไรในอิสราเอล ๓ แลวอับ ซาโลมก็จะพูดกับ
เขาวา
“ขอกลาวหาของทานมีเหตุผลและ
เหมาะสมดี แตไมมีตัวแทนของกษัตริยที่จะ
มาฟั งทานหรอก”
๔ อับ ซา โลมก็จะพูดอีกวา “ถาเพียงแตเรา
ได รับการแตง ตัง้ ใหเป็ นผู ตัดสินในเมืองนี้ละ
ก็
ทุกๆคนที่มีปัญหาหรือมีคดีก็จะสามารถ
มาหาเรา
และเราจะใหความเป็ นธรรมกับ
เขา”
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๕ และเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาหาเขาและ
คํานับลงตอ หน าเขา อับ ซา โลมก็จะยื่น
มือออกไปรับตัวคนนัน
้ มาจูบ ๖ อับ ซา โลม
ทําอยางนี้กับชาวอิสราเอลทุกคนที่มาหา
กษัตริยดาวิดเพื่อขอใหตัดสินคดี อยางนี้ เขา
จึงชนะใจของคนอิสราเอลทัง้ หลาย

อับซาโลมวางแผนยึดอาณาจักรพอ
๗ สี่ปี †ผานไป

อับ ซาโลมพูดกับกษัตริยวา
“ขออนุญาตไปเมืองเฮ โบ รนเพื่อไปแกบน
ตามที่ลูกเคยบนไวกับพระ ยาหเวหดวยเถิด
๘ ตอนที่ลูกผูรับ ใชทานยังอยูที่เมืองเก ชูรใน
อา รัม ลูกไดบนไววา ‘ถาพระ ยาหเวหพา
ลูกกลับเยรูซาเล็มได
ลูกจะนมัสการพระ
ยาหเวหในเมืองเฮโบรน’ ‡”
๙ กษัตริยพูดกับเขาวา
“ขอใหไปเป็ นสุข
เถิด” เขาจึงไปเมืองเฮโบรน ๑๐ อับซาโลมได
สงคนสง ขาวลับไปถึงทุกๆเผาของอิสราเอล
วา “ทันทีที่พวกทานไดยินเสียงแตร ใหพูด
วา ‘อับซาโลมคือกษัตริยของเมืองเฮโบรน’”
๑๑ ชายสองรอยคนจากเยรูซาเล็มไปกับอับ
ซา โลมดวย พวกเขาได รับเชิญไปเป็ นแขก
และไปโดยไมรูวาอับ ซา โลมวางแผนอะไร
อยู ๑๒ ขณะที่อับ ซา โลมถวายเครื่องเผาบูชา
เขาไดสงคนไปชวนอา หิโธ เฟลชาวกิโล หซ่ งึ
เป็ นที่ ปรึกษาของดา วิดใหมาจากกิโล หเมือง
ของเขา ดัง นัน
้ แผนการชัว
่ นี้กําลังไปไดดวย
ดีและผูติดตามอับซาโลมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดาวิดรูแผนของอับซาโลม
๑๓ คนสง ขาวคนหนึ่ งมาบอกดา วิดวา

“ใจ
ของคนอิสราเอลไดไปอยูกับอับซาโลมแลว”
๑๔ ดา วิดจึงพูดกับเจา หน าที่ทัง
้ หมดที่อยู
กับเขาในเยรูซาเล็มวา “ไปกันเถิด พวก
เราตองหนีแลว ไมอยางนัน
้ จะไมมีพวกเรา
สักคนที่หนีอับ ซา โลมไปได พวกเราตองรีบ
ไปทันที ไมอยาง นัน
้
เขาจะมาจับพวกเรา
อยางรวดเร็วและทําลายพวกเราและทําลาย
เมือง”
๑๕ เจา หน าที่ของกษัตริยตอบเขาวา “ทาน
กษัตริยเจา นายของพวกเราตัดสิน ใจยัง ไง

*๑๕:๒

ประตูเมือง เป็ นที่ที่ประชาชนมาทําธุรกิจ และใชตัดสินคดีตางๆ

†๑๕:๗

สี่ปี แตในฉบับภาษาฮีบรูที่เกาแกเขียน “สี่สิบปี ”
ในเมืองเฮโบรน ในฉบับภาษาฮีบรูไมมีคําวา “ในเมืองเฮโบรน”

‡๑๕:๘
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พวกเราคนรับ ใชของทานก็พรอมแลวที่จะ
ทําตามทุกอยาง”
๑๖ กษัตริยออกเดิน
ทางไปพรอมกับ
ครอบครัวทัง้ หมดของเขา
แตเขาทิง้ เมีย
น อย *ไวสิบคนใหดูแลวัง ๑๗ กษัตริยจึงออก
เดิน ทางพรอมกับผูคนที่ติดตามเขาทัง้ หมด
พวกเขามาหยุดอยูในที่แหงหนึ่งไกลออกมา
๑๘ คนทัง
้ หมดของเขาเดินผานหน ากษัตริย
ไป รวมทัง้ ชาวเคเรธี ชาวเปเลทและชาวกัท
(มีหกรอยคนจากเมืองกัท)
๑๙ กษัตริยพูดกับอิททัยชา วกัทวา “พวก
เจามากับเราทําไม กลับไปอยูกับกษัตริยอับ
ซา โลม พวกเจาเป็ นชาวตาง ชาติ เป็ นคน
ที่อพยพมาจากบาน เกิดเมือง นอนของเจา
๒๐ พวกเจาเพิ่งมาเมื่อ วานนี้ เอง และวัน นี้ จะ
ใหเราทําใหพวกเจาตองมารอน เรกับพวกเรา
ทัง้ ๆที่เราเองยังไมรูวาจะไปไหน กลับไปและ
พาคนของเจาไปดวย ขอใหความ รักมัน
่ คง
และความซื่อสัตยของพระ ยาหเวห †อยูกับ
พวกเจา”
๒๑ แตอิททัยตอบกษัตริยวา “พระยาหเวห
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวาตราบ เทา ที่ทานกษัตริยเจา นายของ
ขาพเจายังมีชีวิตอยู ไมวากษัตริยเจา นาย
ของขาพเจาจะอยูที่ไหน ไม วาจะเป็ นหรือ
ตาย ขาพเจาก็จะอยูกับทาน”
๒๒ ดาวิดพูดกับอิททัยวา “ถาอยางนั น
้ ขาม
ลําธารขิดโรนไปกันเถอะ”
อิททัยชาวกัทจึงเดิน ทางตอพรอมกับคน
ของเขาและครอบครัวที่อยูกับเขาทัง้ หมด
๒๓ ประชาชน ‡ทัง
้ หมดตางรองไหดวยเสียง
อันดังเมื่อขบวนคนเหลา
นี้เดินผานไป
กษัตริยไดขามลําธารขิดโรน และคนทัง้ หมด
ไดเดินทางมุงสูทะเล ทราย ๒๔ ศา โดกอยูที่
นัน
่ ดวย
และชาวเลวีทัง้ หมดที่อยูกับเขา
กําลังถือหีบแหงขอ ตกลงของพระเจา พวก
เขาวางหีบของพระเจาลงและอาบี ยา ธารก็
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๒ ซามูเอล ๑๕:๓๔

¶จนกระทัง
ถวายเครื่องบูชา
่ ประชาชนทัง้
หมดออกจากเมือง
๒๕ แลวกษัตริยก็พูดกับศา โดกวา “ใหนํา
หีบของพระเจากลับเขาไปในเมือง ถาพระ
ยาหเวหพอใจในตัวเรา พระองคก็จะนํ าเรา
กลับมาและใหเราไดเห็นหีบนัน
้ และที่อาศัย
ของพระองคอีกครัง้ หนึ่ง ๒๖ แตถาพระองค
พูดวา ‘เราไมพอใจเจา’ เราก็พรอมที่จะให
พระองคทํากับเราตามที่พระองคเห็นวาดี”
๒๗ กษัตริยพูดกับนั กบวชศา
โดกดวยวา
“ทานเป็ นผู พูด แทน พระเจาไมใช หรือ กลับ
ไปในเมืองอยางสงบพรอมกับอา หิม า อัส
ลูกชายของทานและโย นา ธานลูกชายของ
อาบี ยา ธาร ทานและอาบี ยา ธาร พาลูกชาย
ของพวกทานทัง้ สองคนกลับไปเถอะ ๒๘ เรา
จะคอยอยูที่ตรงทาง ขามแมน้ํ าที่เขาไปยัง
ทะเล ทราย จนกวาพวกทานจะมาบอกขาว
เรา”
๒๙ ดัง นั น
้ ศา โดกและอาบี ยา ธารจึงนํ าหีบ
ของพระเจากลับเยรูซาเล็มและอยูที่นัน
่

คําแนะนํ าของอาหิโธเฟลสับสนไป
๓๐ ดา

วิดเดิน ทางตอไปบนภูเขามะกอก
เทศ เขาเดิน ไปรองไห ไป เขาเอาผาคลุมหัว
ไวและเดินเทา เปลา ประชาชนทัง้ หมดที่อยู
กับเขาก็คลุมหัวพวกเขาดวยและเดินรองไห
ไปดวยเหมือนกัน
๓๑ ขณะนั น
้ มีคนมาบอกดา วิดวา “อา หิโธ
เฟลอยูในหมูผู สมรูรวม คิดกับอับ ซา โลม
ดวย” ดาวิดอธิษฐานวา “ขา แตพระยาหเวห
ขอเปลี่ยนคํา แนะนํ าของอาหิโธเฟลใหใชการ
ไมไดดวยเถิด” ๓๒ เมื่อดาวิดมาถึงยอดเขาที่
คนเขานมัสการพระเจากัน หุ ชัยชาวอารคีได
คอยอยูที่นัน
่ เพื่อพบดา วิด เสื้อผาของเขาฉีก
ขาดและมีฝุนอยูเต็มหัวเขา §
๓๓ ดา วิดพูดกับเขาวา
“ถาเจาไปกับเรา
เจาจะเป็ นภาระใหกับเรา ๓๔ แตถาเจากลับ

*๑๕:๑๖

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย

†๑๕:๒๐

ของพระยาหเวห อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันไมมีคํานี้
ประชาชน แปลตรงๆคือ “ประเทศ”

‡๑๕:๒๓
¶๑๕:๒๔

ถวายเครื่องบูชา แปลตรงๆคือ “ขึ้นไป” นาจะมีความหมายวา “เผาเครื่องหอม”
หรือ “ควันแหงเครื่องบูชาลอยขึ้นไป” หรืออาจมีความ หมายวา “อาบี ยา ธารยืนอยูดาน ขาง
์ ิทธิจ
์ นกระทัง่ ประชาชนทัง้ หมดผานไป”
ของหีบศักดิส
§๑๕:๓๒

เสือ
้ ผา … หัวเขา แสดงถึงความเศราโศกเสียใจมาก

๒ ซามูเอล ๑๕:๓๕

เขาเมืองไปและพูดกับอับ ซา โลมวา ‘ขา แต
กษัตริย ตอนนี้เราจะเป็ นผูรับใชทาน ในอดีต
เราเคยเป็ นคนรับ ใชพอของทานมากอน แต
เดี๋ยว นี้เราจะเป็ นคนรับ ใชทาน’ แลวเจาจะ
ชวยเราได ดวยการคอยกอกวนคํา แนะนํ า
ของอา หิโธ เฟล ๓๕ เจายังมีนักบวชศา โดก
และอาบี ยา ธารคอยชวยเหลืออยูที่นัน
่ บอก
พวกเขาทุก สิ่งทุก อยางที่เจาไดยินภายในวัง
ของกษัตริย ๓๖ อาหิม าอัสลูกชายศาโดกและ
โย นา ธานลูกชายอาบี ยา ธารจะอยูที่นัน
่ กับ
พวกเขา เจาสามารถสงพวกเขามาบอกเรา
ในสิ่งที่เจาไดยินมา”
๓๗ ดัง นั น
้ หุ ชัยที่ปรึกษาของกษัตริยจึงกลับ
เขาไปในเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็ นเวลาเดียว
กับที่อับซาโลมเขาเมืองมาพอดี
ศิบาพบดาวิด
๑ เมื่อดา วิดผานยอด เขาไปไดระยะ

๑๖ หนึ่ง ศิบาคนรับ ใชของเม ฟี โบ เชท
กําลังคอยเขาอยูที่นัน
่
เขามีลาที่ผูกอานไว
แลวคูหนึ่ง บรรทุกขนมปั งไวสองรอยกอน
เคกองุนแหงหนึ่งรอยกอน เคกผล ไมฤดู
รอนหนึ่งรอยกอนและถุงหนังใสเหลาองุน
อีกหนึ่งถุง ๒ กษัตริยถามศิบาวา “เจานํ าของ
เหลานี้มาทําไม”
ศิบาตอบวา “ลาพวกนี้สําหรับครอบครัว
ของกษัตริยขี่ ขนมปั งและผล ไมไวใหคน
เหลานี้กินและเหลาองุนสําหรับคนที่เหนื่อย
ดื่มใหเกิดความสดชื่นในทะเลทราย”
๓ กษัตริยจึงถามวา “เม ฟี โบ เชท หลาน
ของนายเจาอยูที่ไหน”
ศิบาบอกเขาวา
“เขายังอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม เพราะเขาคิดวา ‘วัน นี้ครอบครัว
อิสราเอลจะคืนอาณาจักรของพอเราใหกับ
เรา’”
๔ กษัตริยจึงพูดกับศิบาวา “ตอนนี้ ทุกอยาง
ที่เคยเป็ นของเม ฟี โบ เชทก็ตกเป็ นของเจา
แลว”
ศิบาพูดวา “ขาพเจาขอกราบทาน ขอให
ขาพเจาได รับความ กรุณาในสายตาของทาน
กษัตริยเจานายของขาพเจา”
ชิเมอีสาปแชงดาวิด
๕ เมื่อกษัตริยดาวิดมาถึงเมืองบาฮู ริม

ชาย
คนหนึ่งที่มาจากตระกูลเดียวกับครอบครัว
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๒ ซามูเอล ๑๖:๑๗

ซา อูลออกมาจากที่นัน
่ เขาชื่อชิ เม อีลูกชาย
เกรา เขาเดินไปและสาปแชงดาวิดไปดวย
๖ เขาขวางปากอนหินใสดาวิดกับเจา หน าที่
ของเขา
แตมีกองทหารป องกันอยูทัง้ ดาน
ซายและดานขวาของดาวิด ๗ ชิ เมอีสาปแชง
ดา วิดวา “ออกไป ออกไป ไอ ฆาตกร ไอ
คน ถอย ๘ พระ ยาหเวหไดตอบแทนเจาแลว
ที่เจาทําใหเลือดของครอบครัวซา
อูลตอง
ไหล นองในที่ที่เจาไดปกครอง พระ ยาหเวห
มอบอาณาจักรนัน
้ ใหกับอับ ซาโลมลูกชายเจา
แลว เจาถูกทําลายแลวเพราะเจามันเป็ นไอ
ฆาตกร”
๙ อาบี ชัยลูกชายนางเศ รุ ยาหจึงพูดกับ
กษัตริยวา “ทําไมถึงปลอยใหเจาหมาตายตัว
นี้มาสาปแชงกษัตริยเจา นายของขาพเจา ให
ขาพเจาออกไปตัดหัวมันเถิด”
๑๐ แตกษัตริยพูดวา “พวกลูกชายนางเศ รุ
ยาหเอย มันเรื่องอะไรของพวก เจา ใชแลว
ชิ เมอีกําลังสาปแชงเรา แตอาจจะเป็ นเพราะ
พระ ยาหเวหบอกเขาวา ‘ไปสาป แชงดา วิด
ซะ’ แลวมีประโยชนอะไรที่จะไปถามเขาวา
‘ทําไมเจาถึงทําอยางนี้’”
๑๑ ดา วิดจึงพูดกับอาบี ชัยและเจา หน าที่
ทัง้ หมดของเขาวา “ขนาดลูกชายของเราที่
เป็ นเลือด เนื้อของเราเอง ยังพยายามจะเอา
ชีวิตเราเลย แลวนับ ประสาอะไรกับชาวเบน
ยามินคนนี้ ปลอยเขาไปเถิด ใหเขาสาปแชง
ไป เพราะพระ ยาหเวหบอกใหเขาทําอยาง
๑๒ ไมแน บางทีพระ ยาหเวหอาจเห็น
นัน
้
ความ ทุกขของเราและตอบแทนเราดวยสิ่ง
ดีๆแทนคําสาปแชงที่เราไดรับในวันนี้ก็ได”
๑๓ ดัง นั น
้ ดา วิดกับคนของเขาจึงเดิน ทาง
ตอไปตามถนน ในขณะที่ชิ เม อีก็เดินไปตาม
ขางเนิน เขาดานตรง ขามเขา ขวางกอนหิน
ดินทรายไปและสาปแชงดาวิดไป
๑๔ กษัตริยและประชาชนทัง
้ หมดมาถึง
แมน้ํ าจอรแดนดวยความเหนื่อยลา และพวก
เขาก็ไดพักผอนกันที่นัน
่
๑๕ ในขณะนั น
้ อับ ซา โลมและคนอิสราเอล
ทัง้ หมดมาถึงเยรูซาเล็มและอา หิโธ เฟลก็อยู
กับเขาดวย ๑๖ แลว หุ ชัยชาวอาร คี เพื่อน
ของดา วิดก็ไปหาอับ ซา โลมและพูดกับเขาวา
“กษัตริยจงเจริญ กษัตริยจงเจริญ”
๑๗ อับ ซาโลมถามหุ ชัยวา “เจาแสดงความ
จงรักภักดีตอดา วิดเพื่อนของเจาอยางนี้หรือ
ทําไมเจาถึงไมไปกับเพื่อนของเจา”

๒ ซามูเอล ๑๖:๑๘

24

๑๘ หุ ชัยพูดกับอับ ซา โลมวา “ไมไปหรอก
ขาพเจาจะอยูกับคนที่พระ
ยาหเวหเลือก
ประชาชนและคนอิสราเอลเหลา
นี้เลือก
ทาน ขาพเจาก็จะอยูกับทานตลอดไป ๑๙ ใน
อดีต ขาพเจาเคยรับ ใชพอของทาน ตอนนี้
ขาพเจาก็สมควรจะรับ ใชทาน ลูกชายของดา
วิด ไมใชหรือ”

อาหิโธเฟลแนะนํ าอับซาโลม
๒๐ อับ

ซา โลมพูดกับอา หิโธ เฟลวา “ชวย
แนะนํ าหนอย วาพวกเราควรจะทําอยางไร”
๒๑ อาหิโธเฟลตอบวา “ไปนอนกับเมียน อย
*ของพอทานที่ยังอยูดูแลวัง สิ แลวอิสราเอล
ทัง้ หมดจะไดรูวาทานทําตัวเป็ นศัตรูกับพอ
ของทาน แลวพวกเขาทุกคนที่อยูกับทานจะ
ไดกลาขึ้นและสนับสนุนทานอยางเต็มที่”
๒๒ พวกเขาจึงตัง
้ เต็นทใหอับ ซา โลม
บนดาดฟ า และอับ ซา โลมก็นอนกับเมีย
น อยของพอเขาทามกลางสายตาของชาว
อิสราเอล ๒๓ ในสมัย นัน
้ คําแนะนํ าที่มาจาก
อา หิโธ เฟล ถือกันวาเป็ นเหมือนคําแนะนํ าที่
มาจากพระเจา นัน
่ เป็ นเหตุที่ทัง้ ดา วิดและ
อับ ซา โลมใหความเคารพนับถือในคําแนะนํ า
ทัง้ หมดของอาหิโธเฟล
อาหิโธเฟลแนะใหไลลาดาวิด
๑ อา

๑๗ “ขาพเจาจะ

หิโธ เฟลพูดกับอับ ซา โลมวา
†เลือกคนมาหนึ่ งหมื่น
สองพันคนและยก ทัพไปไลตามดา วิดในคืน
นี้เลย ๒ ขาพเจาจะไดโจมตีเขาในขณะที่เขา
ยังเหนื่อย ลาออนเพลีย และทําใหเขาหวาด
กลัว แลวคนของเขาทัง้ หมดก็จะวิ่ง หนีไป
๓ และนํ า
ขาพเจาจะทํารายเฉพาะกษัตริย
ประชาชนทัง้ หมดกลับมาใหทาน เมื่อชายคน
ที่ทานหาตัวอยูนี้ตายไป ประชาชนทุก คนก็
จะกลับมาหาทานเหมือนเจา สาวที่กลับมาคืน
ดีกับสามี” ‡

๒ ซามูเอล ๑๗:๑๓

๔ อับ
ซา โลมและผูใหญของอิสราเอล
ทัง้ หมดตางเห็นดีดวยกับแผนการนี้ ๕ แตอับ
ซาโลมพูดวา “เรียกตัวหุ ชัยชาวอารคีมา เรา
จะไดฟังความเห็นของเขาดวย”

คําแนะนํ าของหุชัย
๖ เมื่อหุ ชัยมาพบ

อับ ซาโลมพูดวา “อาหิโธ
เฟลใหคําแนะนํ าไวอยางนี้ เราควรทําตามที่
เขาพูดหรือไม ถาไม บอกหนอยสิวา เจามี
ความคิดเห็นวายังไง”
๗ หุ ชัยตอบอับ ซา โลมวา “ในครัง
้ นี้ คํา
แนะนํ าที่อา หิโธ เฟลใหนัน
้ ใชไมได ๘ ทานก็
รูจักพอของทานและคนของเขาดี พวกเขา
เป็ นนัก
สูและดุรายพอๆกับแมหมีในป าที่
ถูกขโมยลูกไป นอกจากนัน
้ พอของทานมี
ประสบการณในการสูรบมามาก เขาจะไมพัก
คาง คืนอยูในกองทหาร ๙ ตอนนี้ เขาคงจะ
ซอนตัวอยูในถํ้าสักแหงหรือสถาน ที่อ่ น
ื แลว
ถาเขาเกิดโจมตีกองทัพของทานกอนละก็
¶ใครก็ตามที่ไดยินเกี่ยว กับมันจะตองพูดวา
‘เกิดการฆาหมูกองทหารที่ติดตามอับ
ซา
โลม’ ๑๐ เมื่อถึงตอน นัน
้ แมแตทหารกลาที่
มีจิตใจแข็งแกรงเหมือนสิงห ก็จะออนปวก
เปี ยกดวยความกลัว เพราะอิสราเอลทัง้ หมด
ตางรูดีวาพอของทานเป็ นนักรบและพวกคน
ที่อยูกับเขาตางก็เป็ นคนกลาหาญ
๑๑ ดัง นั น
้
ขาพเจาขอแนะนํ าทานให
รวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดเขามาหาทาน
ตัง้ แตดานไปจนถึงเบเออรเชบา ซึ่งมีจํานวน
มากเหมือนเม็ด ทรายบนชายหาด และให
ทานไปกับพวกเขา §๑๒ แลวพวกเราจะเขา
จูโจมเขาที่ใดก็ตามที่พบตัวเขา และพวกเรา
จะอยูไปทัว
่ เหมือนนํ้ าคางที่ตกไปทัว
่ พื้น ดิน
ไม วาตัวเขาหรือทหารของเขาก็จะไมเหลือ
รอดสักคนเดียว ๑๓ ถาดา วิดหนีเขาไปใน
เมือง
ชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็จะเอาเชือก
ลากกําแพงเมืองนัน
้ ลงในหุบเขาไมเหลือแม
กระทัง่ หินชิน
้ เล็กๆใหเห็น”

*๑๖:๒๑
†๑๗:๑

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย
ขาพเจาจะ หรือ “อนุญาตใหขาพเจา”

‡๑๗:๓

เหมือนเจาสาว … กับสามี ประโยคนี้พบในสําเนากรีกโบราณ

¶๑๗:๙

ถาเขา … ละก็ หรือ “เมื่อมีคนลมตายในการโจมตีครัง้ แรก”
ไปกับพวกเขา พบในสําเนาแปลกรีกโบราณ แตในสําเนาฮีบรูเขียนวา “เขาไปสู
สนามรบ”

§๑๗:๑๑

๒ ซามูเอล ๑๗:๑๔

๑๔ อับ ซา โลมและผูใหญอิสราเอลทัง
้ หมด
พูดวา “คําแนะนํ าของหุ ชัยชาวอาร คีดีกวา
ของอา หิโธ เฟล” ที่เป็ นอยางนี้เพราะพระ
ยาหเวหจงใจทําใหคําแนะนํ าดีๆของอา หิโธ
เฟลพาย แพไป เพื่อพระองคจะไดนําความ
หายนะมาสูอับซาโลม

หุชัยสงคําเตือนถึงดาวิด
๑๕ หุ ชัยบอกศาโดกและอาบี ยาธารนักบวช

ทัง้ สองวา “อา หิโธ เฟลไดแนะนํ าอับ ซา โลม
และผูใหญของอิสราเอลใหทําอยางหนึ่ง แต
เราไดแนะนํ าพวกเขาใหทําอีกอยางหนึ่ง
๑๖ ตอน นี้ ใหสง ขาวไปบอกกับดา วิดทันทีวา
‘คืน
นี้อยาหยุดอยูที่ทาขามแมน้ํ าในทะเล
ทราย แตใหรีบขามแมน้ํ าไปใหหมด ไมอยาง
นัน
้ ทัง้ ตัวกษัตริยเองและประชาชนทัง้ หมด
ที่อยูกับเขาจะถูกกลืน’”
๑๗ ขณะนั น
้ โย นา ธานและอา หิม า อัสกําลัง
คอยอยูที่เอน โร เกล แลวจะมีหญิงรับ ใชคน
หนึ่งจะไปสงขาวใหกับพวกเขา แลวพวกเขา
ก็จะไปสง ขาวตอใหกับกษัตริยดา วิด เพราะ
พวกเขาไมอยากเสี่ยงที่จะถูกพบเห็นใน
ขณะเขาเมือง
๑๘ แตชายหน ุมคนหนึ่ งเห็นพวกเขาและ
ไปบอกอับ ซาโลม ดัง นัน
้ ทัง้ สองคนจึงรีบจาก
ไป และไปยังบานของชายคนหนึ่งที่บา ฮู ริม
เขามีบอเก็บนํ้ าที่ลานบาน *พวกเขาจึงปี นลง
๑๙ เมียของชายคนนั น
ไปในบอเก็บนํ้ านัน
้
้
เอาของมาปิ ดปากบอไวและเอาเมล็ดขาวมา
ตากไวขางบน ไมมีใครรูเรื่องนี้ ๒๐ เมื่อคน
ของอับ ซา โลมมาถึงบานของหญิงคน นัน
้
พวกเขาถามวา “อาหิมาอัสกับโยนาธานอยูที่
ไหน”
หญิงคนนัน
้ ตอบพวกเขาวา “พวกเขาขาม
ลําธารไปแลว” †
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๒ ซามูเอล ๑๗:๒๗

ชายพวกนัน
้ คนบานหลังนัน
้ แตไมพบใคร
พวกเขาจึงกลับเมืองเยรูซาเล็ม
๒๑ หลัง จากชายพวกนั น
้ ไปแลว ทัง้ สองคน
จึงปี นออกมาจากบอนํ้ าและไปบอกขาวกับ
กษัตริยดา วิด พวกเขาพูดกับดา วิดวา “รีบ
ออกเดินทางและขามแมน้ํ าไปทันที อา หิโธ
เฟลแนะนํ าอยางนัน
้ อยางนี้เพื่อสูรบกับทาน”
๒๒ ดัง นั น
้ ดา วิดและประชาชนทัง้ หมดที่
อยูกับเขาจึงออกเดิน
ทางและขามแมน้ํ า
จอรแดน พอรุง เชา ทุกคนก็ขามแมน้ํ า
จอรแดนไปจนหมด
อาหิโธเฟลฆาตัวตาย
๒๓ เมื่ออาหิโธเฟลเห็นวาไมมีใครทําตามคํา

แนะนํ าของเขา เขาผูกอานลา ของเขาและ
กลับไปที่บาน เกิดเมือง นอนของเขา เขาได
สัง่ เสียจนเป็ นที่เรียบรอยแลว เขาก็ไปผูก
คอตาย เขาตายและถูกฝั งอยูในหลุมฝั ง ศพ
‡ของพอเขา
อับซาโลมขามแมนํ้าจอรแดน
๒๔ ดา

วิดไดไปถึงเมืองมา หะ นา อิม และ
อับ ซาโลมไดขามแมน้ํ าจอรแดนพรอมกับคน
อิสราเอลทัง้ หมด ๒๕ อับ ซา โลมแตง ตัง้ อา
มา สาเป็ นแมทัพแทนโย อาบ ¶อา มา สาเป็ น
ลูกชายของเยเธอรชาวอิชมาเอล §อามาสาได
แตงงานกับอาบี กัล **ลูกสาวของนางนา หาช
นางนา หาชเป็ นน องสาวนางเศ รุ ยาหแมของ
โยอาบ
๒๖ ชาวอิสราเอลเหลานั น
้ กับอับ ซา โลมตัง้
คายอยูในดินแดนกิเลอาด
โชบี มาคีรและบารซิลลัย
๒๗ เมื่อดา วิดมาถึงเมืองมา หะ นา อิม

โชบี
มาคีรและบารซิลลัยอยูที่นัน
่ โชบีเป็ นลูกชาย

*๑๗:๑๘

ลานบาน พื้นที่โลงนอกบาน บานหลายหลังถูกสรางรอบๆลานบานเพื่อใหประชาชน
ไดทํางาน ทําครัวหรือกินขาวที่ขางนอก
†๑๗:๒๐

พวกเขา … แลว หรือ “พวกเขาผานคอกแกะตรงไปที่ลําธาร”

‡๑๗:๒๓

หลุมฝั งศพ หรือ ชีโอ เป็ นสถานที่ที่คนตายแลวไปอยู

¶๑๗:๒๕

อามาสา … โยอาบ โยอาบยังสนับสนุนดาวิดอยู โยอาบเป็ นแมทัพคนหนึ่งในบรรดา
แมทัพสามคนในกองทัพของดาวิดเมื่อครัง้ ดาวิดหนีอับซาโลม ดูใน ๒ ซามูเอล ๑๘:๒
§๑๗:๒๕

ชาวอิ ชมาเอล พบในสําเนากรีก ซึ่งตรงกับ ๑ พงศาวดาร ๒:๑๗ สําเนาฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกันมีคําวา “ชาวอิสราเอล”
**๑๗:๒๕

อาบีกัล สะกดไดอีกอยางหนึ่งวา “อาบีกายิล”

๒ ซามูเอล ๑๗:๒๘

นา หาช เขาเป็ นชาวอัม โมนมาจากเมืองรับ
บาห มา คีรเป็ นลูกชายอัม มี เอล เขามาจาก
เมืองโลเด บาร บาร ซิ ล ลัย เป็ นชาวกิ เลอ าด
มาจากเมืองโร เก ลิม ๒๘–๒๙ ชายทัง้ สามคนนี้
พูดกันวา “ประชาชนพวกนี้ หิว เหนื่อยและ
กระหายจากทะเล ทราย” ดัง นัน
้ พวกเขา
จึงขนเอาที่นอน อางนํ้ าและหมอชามรามไห
มา พวกเขายังเอาขาวสาลี ขาวบารเลย แป ง
เมล็ดขาวคัว
่ ถัว
่ ถัว
่ แขก นํ้ าเชื่อมผลไม เนย
แกะ และเนยแข็งจากนมวัว มาใหดาวิดและ
ประชาชนของเขากินกัน
อับ ซาโลมตาย
๑ ดา

๑๘ เขาและแตง

วิดรวบรวมกําลังพลที่อยูกับ
ตัง้ นายพันและนาย
รอยขึ้น ๒ ดาวิดสงกองทัพออกไปหนึ่งในสาม
ภายใตการนํ าของโย อาบ อีกหนึ่งในสามให
อยูภายใตการนํ าของอาบี ชัยน องชายโย อาบ
ลูกชายนางเศ รุ ยาห และอีกหนึ่งในสามที่
เหลือใหอยูภายใตการนํ าของอิททัยชาวกัท
กษัตริยดาวิดบอกกองทัพเหลานัน
้ วา “เรา
จะออกไปรบกับพวกทานดวย”
๓ แตคนเหลานั น
้ พูดวา “ทานตองไมออก
ไป ถาพวกขาพเจาจะตองหลบ หนี พวกเขา
จะไมสนใจพวกขาพเจา ถึงพวกขาพเจาครึ่ง
หนึ่งตายไป พวกเขาก็จะไมสนใจ แตทานมี
คามากกวาพวกขาพเจาหมื่นคน *ทานควร
อยูคอยใหการสนับสนุนอยูในเมืองจะดีกวา”
๔ กษัตริยตอบวา “พวกทานวายัง ไง เราก็
จะทําตามนัน
้ ”
ดัง นัน
้
กษัตริยจึงยืนอยูขางประตูเมือง
ขณะที่คนทัง้ หมดเดิน ทัพออกไปเป็ นหนวย
กองรอยและกองพัน
๕ กษัตริยสง
ั ่ โย อาบ อาบี ชัยและอิททัยวา
“ใหเบาๆมือกับอับ ซา โลมหนุมคน นัน
้ ดวย
เพื่อเห็นแกเรา”

26

๒ ซามูเอล ๑๘:๑๕

และกองทัพทัง้ หมดก็ไดยินสิ่งที่กษัตริย
สัง่ กับผูบังคับบัญชาแตละ คนเกี่ยว กับอับ ซา
โลม
๖ กองทัพเคลื่อนออกไปเพื่อสู
รบกับ
อิสราเอล และการสู รบก็เริ่มขึ้นในป าเอ ฟ รา
อิม ๗ ที่นัน
่
กองทัพอิสราเอลก็พาย แพตอ
กองทัพของดา วิด และมีผูคนลมตายในวัน
นัน
้ ถึงสองหมื่นคน ๘ การสู รบกระจายไป
ถึงชานเมืองโดยรอบ
และป าไดกินคนไป
มากกวาดาบเสียอีก
๙ ขณะ นั น
้ อับ ซา โลมไดเจอคนของดา วิด
เขา เขากําลังขี่ลออยูและเมื่อลอวิ่งลอดใตกิ่ง
ไมที่หนาทึบของตนโอค หัวของอับ ซา โลมก็
ไปเกี่ยวเขากับกิ่งไมนัน
้ เขาหอยติดอยูกลาง
อากาศ †ในขณะที่ลอยังคงวิ่งตอไป
๑๐ เมื่อคนหนึ่ งมาเห็น จึงไปบอกโย อาบวา
“ขาพเจาเห็นอับซาโลมหอยอยูบนตนโอค”
๑๑ โย อาบพูดกับคนที่มาบอกเรื่องนี้ กับเขา
วา “อะไรนะ เจาเห็นเขาหรือ ทําไมเจาถึง
ไมฆาเขาใหตกลงมาบนพื้นเลยละ เสียดายที่
เจาไมไดทําอยางนัน
้ ไมงัน
้ เราคงจะไดใหเงิน
เจาสิบเชเขล ‡และเข็มขัดนักรบดวย”
๑๒ แตชายคนนั น
้ ตอบวา
“ถึงแมจะให
¶ขาพเจาก็จะ
ขาพเจาถึงหนึ่งพันเช เขล
ไมยกมือขึ้นตอสูกับลูกชายของกษัตริย
ขาพเจาไดยินกษัตริยสงั ่ ทาน อาบี ชัยและ
อิททัยวา ‘ใหปกป องอับ ซา โลมชายหนุม
คนนัน
้ ดวยเพื่อเห็น แกเรา’ §๑๓ ถาหากวา
ขาพเจาเสี่ยงชีวิตไปฆาเขา ขาพเจาเชื่อวาไม
มีอะไรปิ ดซอนไปจากกษัตริยไดหรอก
ถึง
ตอนนัน
้ ตัวทานเองก็คงจะถอยหางไปจาก
ขาพเจา”
๑๔ โย อาบพูดวา “เราไมนาเสียเวลากับเจา
อยางนี้เลย”
เขาจึงหยิบทวนไปสามเลมและแทงไปที่
หัวใจของอับ ซา โลมในขณะที่อับ ซา โลมยัง
มีชีวิตอยูบนตนโอค ๑๕ และคนสิบคนที่ถือ

*๑๘:๓

ทานมีคามากกวาพวกขาพเจาหมื่นคน พบในฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ ใน
ฉบับภาษาละติน และฉบับฮีบรูสองฉบับ แต ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา เพราะตอนนี้มีคน
อยางพวกขาพเจาหมื่นคน
†๑๘:๙ หอยติดอยูกลางอากาศ ตามตัวอักษรคือ “ระหวางสวรรคและโลก”
‡๑๘:๑๑ สิบเชเขล ประมาณ ๑๑๕ กรัม
¶๑๘:๑๒
§๑๘:๑๒

หนึ่ งพันเชเขล ประมาณ ๑๑ กิโลกรัม

อับซาโลม … แกเรา ในตนฉบับภาษาฮีบรูเกือบทัง้ หมดอาจแปลวา “อับซาโลม ไม
วาทานจะเป็ นใครก็ตาม”

๒ ซามูเอล ๑๘:๑๖

อาวุธใหโย อาบก็เขาลอมอับ ซา โลมและฆา
เขาจนตาย
๑๖ แลวโย อาบไดเป าแตรขึ้น และกองทัพ
ตางๆก็หยุดการติดตามอิสราเอลเพราะโย
อาบหยุดพวกเขาไว ๑๗ พวกเขาเอาตัวอับ ซา
โลมโยนลงในหลุมขนาดใหญในป าและปิ ด
ทับไวดวยกอนหินกองสูงใหญ ในขณะนัน
้
ชาวอิสราเอลทัง้ หมดไดหลบ
หนีกลับบาน
ของพวกเขา
๑๘ ในระหวางที่อับ ซา โลมยังมีชีวิตอยู
เขาไดตัง้ เสาหินขึ้นตนหนึ่งในหุบเขาของ
กษัตริยเพื่อเป็ นอนุสาวรียของเขาเองเพราะ
เขาคิดวา
“เราไมมีลูกชายที่จะสืบทอดชื่อ
ของเราตอไป” เขาตัง้ ชื่อเสานัน
้ ตามตัวเขา
และมันถูกเรียก วาอนุสาวรียของอับ ซา โลม
มาจนถึงทุกวันนี้
ดาวิดไดขาววาอับซาโลนตาย
๑๙ ขณะ นั น
้ อา หิม า อัสลูกชายศา โดกพูดวา

“ขอใหผมวิ่งนํ าขาวไปบอกกษัตริยวาพระ
ยาหเวหไดชวยทานใหพนจากมือของพวก
ศัตรูแลว”
๒๐ โยอาบบอกเขาวา “เจาอยาไดไปสง ขาว
ในวัน นี้เลยใหไปสง ขาววันอื่นเถิด อยาให
เป็ นวัน นี้เลยเพราะลูกชายของกษัตริยได
ตายไปแลว”
๒๑ โย อาบจึงบอกชาวคูชคนหนึ่ งวา “ใหไป
บอกกษัตริยในสิ่งที่เจาไดเห็น”
ชาวคูชคนนัน
้ คํานับลงตอ หน าโย อาบและ
วิ่งออกไป
๒๒ อา หิม า อัสลูกชายศา โดกพูดกับโย อาบ
อีกครัง้ วา “ไม วายัง ไงก็ชาง ปลอยใหผมวิ่ง
ตามหลังชาวคูชคนนัน
้ ไปดวยเถิด”
แตโย อาบตอบวา “ลูกเอย เจาจะวิ่งไป
ทําไมกัน ขาวนี้จะไมทําใหเจาได รับรางวัล
หรอก”
๒๓ คนนั น
้ พูดอีกวา “ไม วายัง ไงก็ชาง ผมก็
จะขอวิ่งไป”
โย อาบจึงพูดกับเขาวา “อยากวิ่ง ก็วิ่งไป
สิ”
อาหิมาอัสจึงวิ่งไปทางที่ราบ *และแซงหน า
ชาวคูชคนนัน
้ ไป
๒๔ ขณะที่ดา วิดกําลังนั ง
่ อยูระหวางประตู
เมืองสองชัน
้ คือชัน
้ นอกกับชัน
้ ใน
คนเฝ า
*๑๘:๒๓

ที่ราบ คือที่ราบจอรแดน
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ยามขึ้นไปบนดาดฟ ากําแพงที่อยูเหนือประตู
ขณะที่เขามองออกไป เขาเห็นชายคนหนึ่ง
กําลังวิ่งมา ๒๕ คนเฝ ายามก็รองบอกกษัตริย
กษัตริยพูดวา “ถาเขามาคนเดียว เขาตอง
มีขาวดี”
และชายคนนัน
้ ก็ใกลเขามาเรื่อยๆ ๒๖ แลว
คนเฝ ายามก็เห็นชายอีกคนกําลังวิ่งมา เขา
รองบอกคนเฝ าประตูวา “ดูสิ มีชายอีกคน
กําลังวิ่งมา”
กษัตริยพูดวา “เขาตองนํ าขาวดีมาบอกอีก
เหมือนกัน”
๒๗ คนเฝ ายามพูดวา “ดูเหมือนวาคนที่วิ่ง
มาคนแรกจะเหมือนอา หิม า อัสลูกชายศา
โดก”
กษัตริยพูดวา “เขาเป็ นคนดี เขาจะมา
พรอมกับขาวดี”
๒๘ แลวอา หิม า อัสก็รองบอกกษัตริยวา
“ทุกอยางเป็ นไปดวยดี” เขากมกราบลงถึง
พื้นตอหน ากษัตริยและพูดวา “สรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาของทานเถิด พระองคไดเอา
ชนะคนที่ยกมือขึ้นตอ ตานกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา”
๒๙ กษัตริยถามวา “อับ ซา โลมหน ุมคนนั น
้
ปลอดภัยหรือไม”
อา หิม า อัสตอบวา “ขาพเจาเห็นความ
สับสนอลหมานอยางมาก ตอนที่โยอาบจะสง
คนรับ ใชกษัตริยและขาพเจามา แตขาพเจา
ไมรูวาเป็ นเรื่องอะไร”
๓๐ กษัตริยพูดกับเขาวา “มายืนขางๆและ
คอยอยูที่นี่” เขาจึงกาวไปที่ดานขางและยืน
อยูที่นัน
่
๓๑ แลวชาวคูชผูนัน
้ ก็มาถึงและพูดวา
“กษัตริยเจา นายของขาพเจา ขอฟั งขาวดี
พระ ยาหเวหไดชวยทานแลวในวัน นี้จากคน
ที่ลุกฮือขึ้นตอตานทาน”
๓๒ กษัตริยถามชาวคูชคน นั น
้ วา “อับ ซา
โลมชายหนุมผูนัน
้ ปลอดภัยหรือไม”
ชาวคูชตอบวา “ขอใหศัตรูของกษัตริยเจา
นายของขาพเจาและทุกคนที่ลุกฮือขึ้นจะทํา
อันตรายทาน ตองเป็ นเหมือนชายคนนัน
้ ”
๓๓ กษัตริยตัวสัน
่ เทิม
้ ไป หมด เขาขึ้นไป
บนหองที่อยูเหนือประตูและรองไห ขณะที่
กษัตริยเดินไป เขาพูดวา “อับ ซาโลม ลูก พอ
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อับ ซาโลมลูก พอ พออยากตายแทนลูกเหลือ
เกิน อับซาโลม ลูกพอ ลูกของพอ”
โยอาบตอวาดาวิด
๑ มีคนบอกโยอาบวา

๑๙ รองไหและครํ่าครวญถึงอับซาโลม”

“กษัตริยกําลัง

๒ ดัง นั น
้

ในวัน นัน
้ แทนที่กองทัพจะเฉลิม
ฉลองชัยชนะ กลับกลายเป็ นวันเศรา โศก
เพราะในวันนัน
้ ทัง้ กองทัพไดยินวา “กษัตริย
เสียใจเรื่องลูกชายของเขา”
๓ คนเหลา
นัน
้ เดินเขาเมืองอยางเงียบๆ
เหมือนคนที่แอบเขาเมืองดวยความ ละอาย
เมื่อหลบ หนีจากสนามรบ ๔ กษัตริยปิดหน า
ของเขาและรองไหออกมาดังๆวา “อับ ซา
โลม ลูกพอ อับซาโลม ลูกพอ ลูกของพอ”
๕ โยอาบจึงเขาไปในวังของกษัตริยและพูด
วา “วัน นี้ ทานไดทําใหคนของทานทัง้ หมด
อับอาย
พวกเขาคือคนที่ไดชวยชีวิตทาน
และลูกชายกับลูกสาวอีกหลายๆคนของทาน
ไว
รวมทัง้ ชีวิตของพวกเมียทานและเมีย
น อย *ทัง้ หลายของทานดวย ๖ ทานรักคน
เหลานัน
้ ที่เกลียดทานและเกลียดคนที่รัก
ทาน ในวัน นี้ทานทําใหเห็นชัดเจนวา ผูนํา
ทัพทัง้
หลายของทานและคนของเขาไมมี
ความ หมายกับทานเลย ขาพเจารูแลววา
ทานคงจะพอใจถาอับ ซา โลมยังมีชีวิตอยูใน
วัน นี้และพวกขาพเจาตายหมด ๗ ตอนนี้ ขอ
ทานออกไปและไปใหกําลังใจกับคนของทาน
ขาพเจาสาบานตอพระ ยาหเวหวา ถาทาน
ไมออกไป
จะไมมีใครเหลืออยูกับทานอีก
ภายในคืนนี้ และมันจะเลวรายยิ่ง กวาความ
หายนะใดๆก็ตามที่ทานเคยพบมาตัง้ แตเด็ก
จนถึงขณะนี้”
๘ ดัง นั น
้ กษัตริยจึงลุกขึ้นและไปนัง่ ที่ประตู
เมือง เมื่อคนเหลานัน
้ ไดยินวา “กษัตริยนัง่
อยูบนประตูเมือง †แลว” พวกเขาก็ออกมา
อยูตอหน าเขา
ดาวิดกลับเขาเมืองเยรูซาเล็มอีกครัง้
๙ ขณะ

นัน
้ ชาวอิสราเอลตางหลบหนีกลับ
บานของพวกเขา ประชาชนอิสราเอลทัว
่ ทุก
เผาตางถกเถียงกันวา “กษัตริยไดชวยเหลือ
พวกเราใหพนจากมือของพวกศัตรู เขาคือ
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ผู ที่ชวยพวกเราใหพนจากมือของชาวฟี ลิ ส
เตีย แตตอนนี้เขาไดหลบหนีจากประเทศไป
เพราะอับ ซาโลม ๑๐ และอับ ซาโลมที่พวกเรา
ไดแตง ตัง้ ใหปกครองพวกเราไดตายแลวใน
สนามรบ
แลวทําไมพวกเราไมพูดถึงการ
เชิญกษัตริยกลับมาเลา”
๑๑ กษัตริยดา วิดสงขอความไปใหศา โดก
และอาบี ยาธารนักบวชทัง้ สองวา “ใหไปถาม
พวกผูใหญชาวยู ดาหวา ‘ทําไมทานถึงเป็ น
คนสุดทายที่จะเชิญกษัตริยกลับวังของเขา
ในเมื่อทัว
่ ทัง้ อิสราเอลก็ไดพูดกันถึงเรื่อง นี้
และมันก็มาถึงหูของเราผูเป็ นกษัตริยแลว
๑๒ พวกทานเป็ นพี่นองของเรา เป็ นเลือดเนื้ อ
ของเรา แลวทําไมทานจึงเป็ นพวกสุดทายที่
จะนํ าเราผูเป็ นกษัตริยกลับมายังวังของเรา’
๑๓ และใหบอกอา มา สาดวยวา ‘ทานไมใช
เลือด เนื้อของเราหรือ ขอใหพระเจาลงโทษ
เราอยางรุนแรงที่สุดอยางที่ไมเคยมีมากอน
ถาจากนี้ไปทานไมไดเป็ นแมทัพของกองทัพ
เราแทนโยอาบ’”
๑๔ ดาวิดชนะใจชาวยูดาหทัง
้ หมดราวกับวา
พวกเขาเป็ นคนๆเดียว พวกเขาสงขอความ
ถึงกษัตริยวา “กลับมาเถิด ทัง้ ตัวทานและ
คนของทานทัง้ หมดดวย”
๑๕ แลวกษัตริยก็ไดกลับมาและไปถึง
แมน้ํ าจอรแดน ขณะนัน
้ คนยู ดาหไดมาที่กิล
กาลเพื่อออกไปรับเสด็จกษัตริยและนํ าเขา
ขามแมน้ํ าจอรแดนมา
ชิเมอีขอใหดาวิดใหอภัยเขา
๑๖ ชิ

เม อีลูกชายเกราชาวเบน ยา มินที่มา
จากเมืองบาฮู ริม รีบลงมาพรอมกับคนยู ดาห
เพื่อรับเสด็จกษัตริยดาวิด ๑๗ เขามาพรอมกับ
ชาวเผาเบน ยา มินหนึ่งพันคน และกับศิบา
คนรับ ใชครอบครัวซา อูล ศิบามาพรอมกับ
ลูกชายสิบ หาคนและคนรับ ใชยี่สิบคนของ
เขา พวกเขารีบไปที่แมน้ํ าจอรแดนที่กษัตริย
อยู
๑๘ พวกเขาขามที่ทาง
ขามเพื่อไปรับ
ครอบครัวกษัตริยขามมา
และเพื่อทําตาม
สิ่งที่กษัตริยตองการ เมื่อชิ เม อีลูกชายเกรา
ขามจอรแดนไป เขาหมอบคํานับอยูตอ หน า
กษัตริย ๑๙ และพูดกับกษัตริยวา “ขอใหเจา

*๑๙:๕

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย

†๑๙:๘

ประตูเมือง เป็ นสถานที่ผูคนมาใชประชุมกัน
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นายขาพเจาอยาเอาผิดกับขาพเจาเลย อยา
ไดจดจําสิ่งที่ผิดๆที่คนรับ ใชของทานไดทํา
ไป ในวันที่ทานกษัตริยเจา นายของขาพเจา
ออกจากเยรูซาเล็ม ขอใหกษัตริยเอามันออก
ไปจากความ คิดดวยเถิด ๒๐ เพราะขาพเจา
ผูรับ ใชทานรูวาขาพเจาไดทําบาปไป
แต
วัน
นี้ขาพเจามาที่นี่เป็ นคนแรกในบรรดา
ครอบครัวโย เซฟ *ทัง้ หมดเพื่อลงมาพบกับ
ทานกษัตริยเจานายของขาพเจา”
๒๑ แลวอาบี ชัยลูกชายนางเศ รุ ยาหก็พูดวา
“ชิ เม อีสมควรตายเพราะเรื่องนี้ไมใชหรือ
เขาไดสาปแชงผูที่พระ ยาหเวหไดเจิมใหเป็ น
กษัตริย”
๒๒ ดาวิดตอบวา “พวกลูกชายนางเศรุ ยาห
พวกเจามายุงเรื่องของเราทําไม วัน นี้เจาทํา
ตัวเหมือนศัตรูของเรา วัน นี้จะไมมีใครตอง
ตายในอิสราเอล คิดวาเราไมรูหรือวาวันนี้เรา
ไดเป็ นกษัตริยปกครองเหนืออิสราเอลแลว”
๒๓ ดัง นั น
้ กษัตริยพูดกับชิเมอีวา “เจาจะไม
ตองตาย” †แลวกษัตริยก็สาบานกับเขา
เมฟี โบเชทไปพบดาวิด
๒๔ เมฟี โบ เชทหลาน ‡ซา อูลลงไปรับเสด็จ

กษัตริยดวยเหมือนกัน
เขาไมไดดูแลเทา
ของเขาหรือแตงหนวดเคราหรือซักเสื้อผา
เขาเลยตัง้ แตวันที่กษัตริยจากไปจนกระทัง่
วันที่เขากลับมาอยางปลอดภัย ๒๕ เมื่อเขา
มาจากเยรูซาเล็มเพื่อมารับเสด็จกษัตริย
กษัตริยถามเขาวา “เมฟี โบเชท ทําไมเจาถึง
ไมไปกับเรา”
๒๖ เขาพูดวา “กษัตริยเจานายของขาพเจา
ขาพเจาผูรับ ใชทานเป็ นงอย ขาพเจาก็เลย
พูดวา ‘ใสอานใหกับลาของเราหนอย เรา
จะไดขี่ตามกษัตริยไป’
แตศิบาคนรับ ใช
ขาพเจา ทรยศขาพเจา ๒๗ และเขาก็ใส ราย
ขาพเจาผูรับ ใชทานกษัตริยเจา นายของ
ขาพเจา กษัตริยของขาพเจาเป็ นเหมือนทูต
สวรรคของพระเจา ดัง นัน
้ ขอทานทําในสิ่งที่
ทานเห็น ควรเถิด ๒๘ อัน ที่จริง ลูกหลานทุก
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คนของป ู ¶ขาพเจาไมสมควรได รับสิ่งใดเลย
นอกจากความ ตายจากทานกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา แตทานไดใหขาพเจาผูรับ ใช
ของทานนัง่ รวมกับคนเหลา นัน
้ ที่นัง่ รวมโตะ
กับทาน ดัง นัน
้ ขาพเจายังมีสิทธิเ์ รียก รอง
อะไรจากกษัตริยอีกเลา”
๒๙ กษัตริยพูดกับเขาวา “ไมตองพูดอะไร
แลว เราขอสัง่ ใหเจาและศิบาแบงที่นากัน”
๓๐ เมฟี โบเชทพูดกับกษัตริยวา “ใหเขาไป
ทุกอยางเถิด เพราะตอนนี้ทานกษัตริยเจา
นายของขาพเจาไดกลับมาอยางปลอดภัย
แลว”
ดาวิดขอใหบารซิลลัยมากับเขา
๓๑ บาร ซิ ล ลัยชาวกิ เลอ าดลงมาจากโร เก

ลิมดวย เพื่อที่จะขามแมน้ํ าจอรแดนไปกับ
กษัตริยและเพื่อสงเขาใหเดิน ทางไปจากที่
นัน
่ ๓๒ ขณะนัน
้ บารซิลลัยแกมากแลว มีอายุ
แปดสิบปี เขาเป็ นผูนําเสบียงอาหารมาใหกับ
กษัตริยระหวางที่พักอยูที่เมืองมา หะ นา อิม
เพราะเขารํ่ารวยมาก ๓๓ กษัตริยดาวิดพูดกับ
บารซิลลัยวา “ขามไปกับเราและอยูกับเราใน
เยรูซาเล็มเถิด แลวเราจะคอยดูแลทาน”
๓๔ แตบาร ซิ ล ลัยตอบกษัตริยดา วิดวา
“ขาพเจาจะยังมีชีวิตอยูไดอีกสักกี่ปีกัน
ที่ขาพเจาจะไปอยูในเมืองเยรูซาเล็มกับ
กษัตริย ๓๕ ตอน นี้ขาพเจาก็มีอายุตัง้ แปด สิบ
ปี แลว ขาพเจาแกเกินกวาที่จะสนุกสนานกับ
อะไรตอ อะไรแลว ขาพเจาผูรับ ใชทานยัง
สามารถลิม
้ รสอาหารและเครื่องดื่มไดอีกหรือ
ขาพเจายังจะฟั งเสียงของนัก รองชายและ
หญิงไดอีกหรือ ทําไมจะตองใหขาพเจาผูรับ
ใชทานเป็ นภาระเพิ่มใหกับกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจาดวยเลา ๓๖ ผูรับ ใชทานจะขาม
แมน้ํ าจอรแดนไปกับกษัตริยไปแคชวงหนึ่ง
เทานัน
้
ทําไมกษัตริยตองตอบแทนขาพเจา
๓๗ ปลอยผูรับ ใชทาน
ดวยรางวัลขนาดนี้
กลับไปเถิด
ขาพเจาจะไดตายอยูในเมือง
ของขาพเจาเองใกลหลุมฝั ง ศพพอและแม

*๑๙:๒๐ ครอบครัวโยเซฟ น าจะหมายถึงชาวอิสราเอลที่ติดตามอับซาโลม มีหลายครัง
้ ที่ช่ อ
ื
เอฟราอิม (ลูกชายโยเซฟ) ถูกใชแทนกลุมชาวอิสราเอลทางเหนือทัง้ หมด
†๑๙:๒๓

เจาจะไมตองตาย ดาวิดไมไดฆาชิเมอี แตอีกไมกี่ปีตอมา ซาโลมอนลูกชายดาวิด
สัง่ ใหฆาชิเมอี ดูใน ๑ พงศกษัตริย ๒:๔๔-๔๖
‡๑๙:๒๔ หลาน ตามตัวอักษร คือ “ลูกชาย”
¶๑๙:๒๘ ของป ู ตามตัวอักษรคือ “ของพอ”

๒ ซามูเอล ๑๙:๓๘

ขาพเจา แตคนผูนี้คือคิม ฮามผูรับ ใชทาน ให
เขาขามไปกับกษัตริยเจา นายของขาพเจา
เถิด ทํากับเขาตามที่ทานเห็นสมควรเถิด”
๓๘ กษัตริยพูดวา “คิม ฮามจะขามไปกับเรา
เราจะดีกับเขาอยางที่ทานขอไว ทานขออะไร
เราก็จะทําให”
ดาวิดกลับบาน
๓๙ กษัตริยจูบบาร

ซิ ล ลัยและใหพรกับเขา
และบาร ซิ ล ลัยก็กลับบานเขา หลัง จากนัน
้
กษัตริยและประชาชนทัง้ หมดก็ขามแมน้ํ า
จอรแดนไป
๔๐ เมื่อกษัตริยขามแมน้ํ าและเดิน ทางไป
ถึงกิล กาล กองทัพทัง้ หมดของยู ดาหและ
ครึ่งหนึ่งของกองทัพอิสราเอลนํ ากษัตริยขาม
แมน้ํ ามา คิมฮามขามไปกับเขาดวย
ชาวอิสราเอลทะเลาะกับชาวยูดาห
๔๑ ตอ

มาคนอิสราเอลทัง้ หมดก็มาหา
กษัตริย และพูดกับเขาวา “ทําไมชาวยูดาหพี่
น องของพวกเราถึงไดขโมยทานไป ทําไม
พวกเขาถึงไดนําตัวทานและครอบครัวของ
ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไปพรอมกับคนของ
เขา”
๔๒ ชาวยู ดาหทัง
้ หมดตอบคนอิสราเอลวา
“พวกเราทําไปเพราะกษัตริยเป็ นญาติสนิท
กับพวกเรา
ทําไมพวกทานตองโกรธดวย
พวกเราไปกินของอะไรของกษัตริยหรือ
พวกเราเอาอะไรของเขามาเป็ นของพวกเรา
หรือ”
๔๓ ชาวอิสราเอลจึงตอบคนยู
ดาหไปวา
“พวกเรามีสวน แบงในกษัตริยสิบสวน *และ
นอกจากนัน
้ พวกเรามีสิทธิใ์ นดา วิดมากกวา
พวกทาน แลวทําไมพวกทานถึงไดดูถูกพวก
เราอยางนี้ พวกเราไมใชพวกแรกหรือที่ได
พูดถึงการนํ ากษัตริยกลับมา”
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๒ ซามูเอล ๒๐:๗

แตคําพูดของคนยู
ของคนอิสราเอล

ดาหรุนแรงกวาคําพูด

การกบฏของเชบา
๑ ตอน

๒๐ หนึ่งชื่อเชบาลูกชายบิครีชาวเบนยา

นัน
้
เผอิญมีอันธพาลอยูคน

มินอยูที่นัน
่ เขาเป าแตรขึ้นและตะโกนวา
“พวกเราไมมีสวนแบงในดาวิด
ไมมีสวนในลูกชายของเจสซี
อิสราเอลเอย ขอใหตาง คน ตางกลับไปยัง
เต็นทของตัวเองเถิด”
๒ ดัง นั น
้ คนอิสราเอล †ทัง้ หมดก็ทงิ้ ดา วิด
ไปติดตามเชบาลูกชายบิ ค รี แตคนยู ดาหยัง
คงติดตามกษัตริยของพวกเขาไปตลอดทาง
จากแมน้ํ าจอรแดนถึงเมืองเยรูซาเล็ม
๓ เมื่อดาวิดกลับถึงวังของเขาในเยรูซาเล็ม
เขาไดนําตัวเมีย น อย ‡สิบคนที่เขาเคยทิง้ ไว
ใหดูแลวังและใหพวกนางไปอยูในบาน ¶หลัง
หนึ่งและใหคุมตัวไว
เขายังดูแลพวกนาง
แตไมไดนอนกับพวกนาง
พวกนางถูกกัก
บริเวณและมีชีวิตอยูอยางแมหมายจนตาย
๔ แลวกษัตริยก็พูดกับอา
มา
สาวา
“รวบรวมคนยู ดาหมาหาเราภายในสามวัน
และตัวทานก็มาอยูดวย”
๕ แตเมื่ออามาสาไปรวบรวมคนยู ดาห เขา
ใชเวลามากกวาสามวันที่กษัตริยใหเวลาเขา
ไว
๖ ดา วิดพูดกับอาบี ชัยวา “ตอน นี้ เชบา
ลูกชายบิ ค รีจะเป็ นอันตรายกับเรามากกวา
อับ ซา โลม เอาคนของเราไปตามลาเขา ไม
อยางนัน
้ เขาจะหลบหนีพวกเราไปอยูในเมือง
ที่เป็ นป อมปราการได”
๗ ดัง นั น
้ คนของโย อาบและชาวเคเรธีกับ
ชาวเป เลท §และนักรบที่แกรง กลาทัง้ หมด
ไดออกไปภายใตการนํ าของอาบี ชัย พวกเขา
เดินทัพจากเมืองเยรูซาเล็มเพื่อไปตามลา
เชบาลูกชายบิครี

*๑๙:๔๓ มีสวน แบงในกษั ตริยสิบสวน ยู ดาหและเบน ยา มินเป็ นคนสองกลุมในบรรดา
กลุมครอบครัวทัง้ หลายที่ตอมาไดกลายเป็ นอาณาจักรยู ดาหภายหลังจากที่ อาณาจักรเกิดการ
แตกแยก สวนครอบครัวอีกสิบครอบครัวรวมอยูในอาณาจักรอิสราเอล
†๒๐:๒
‡๒๐:๓

คนอิสราเอล ในที่นี้หมายถึงครอบครัวที่ไมไดรวมอยูกับยูดาห

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย
ในบาน อับซาโลมลูกชายดาวิดไดทําลายเมียน อยของดาวิดโดยการมีเพศสัมพันธกับ
พวกนาง ดูใน ๒ ซามูเอล ๑๖:๒๑-๒๒
§๒๐:๗ ชาวเคเรธีกับชาวเปเลท นั กรบกลุมพิเศษของดาวิด
¶๒๐:๓

๒ ซามูเอล ๒๐:๘

๘ ในขณะที่พวกเขาอยูที่กอนหินใหญใน
เมืองกิเบโอน อามาสาออกมาพบพวกเขา โย
อาบกําลังสวมชุดทหารและมีดาบอยูในฝั ก
เหน็บอยูที่เข็มขัดขางเอว เมื่อเขากาวออก
มา ดาบก็หลุดออกจากฝั ก ๙ โยอาบพูดกับอา
มาสาวา “พี่ชาย ทานเป็ นอยางไรบาง”
แลวโย
อาบก็เอามือขวาจับเคราของอา
มา สามาเพื่อที่จะจูบเขา ๑๐ อา มา สาไมทัน
ป องกันตัวจากดาบในมือของโย อาบ โย อาบ
ก็แทงดาบเขาที่ทองเขา ไสทะลักลงมากอง
ที่พ้ น
ื โดยไมตองแทงซํ้าอีก อา มา สาก็ตาย
แลวโย อาบและอาบี ชัยน อง ชายของเขาก็ไล
ตามเชบาลูกชายบิ ค รี ๑๑ คนของโย อาบคน
หนึ่งยืนอยูขางอา มา สาและพูดวา “ใครที่อยู
ฝ ายโยอาบและฝ ายดาวิด ตามโยอาบไป”
๑๒ อา มา สานอนตายจมกองเลือดอยูกลาง
ถนน
และมีชายคนหนึ่งเห็นวากองทัพ
ทัง้ หมดที่เดินผานมาก็จะมาหยุดดูศพของ
อามาสา เมื่อเขาเห็นอยางนัน
้ เขาจึงลากศพ
ของอา มา สาออกจากถนนไปทิง้ ที่ทุง นาและ
เอาเสื้อปิ ดเขาไว ๑๓ หลัง จากที่ศพของอา มา
สาถูกยายออกจากถนนแลว คนทัง้ หมดก็ไป
กับโยอาบเพื่อตามลาเชบาลูกชายบิครี
๑๔ เชบาผานอิสราเอลทุกเผาไป จนในที่สุด
ไดมาถึงอา เบล-เบธ-มา อา คาหและตระกูล
ของบิครี *ไดมารวมตัวกันติดตามเขาไป
๑๕ กองทัพทัง
้ หมดที่มากับโย อาบมาถึงที่
อา เบล-เบธ-มา อา คาห และไดลอมเชบาไวที่
นัน
่
พวกเขาไดสรางเนิน ดินขึ้นติดกําแพง
ดาน นอก เพื่อปี นขึ้นบนกําแพง ขณะที่พวก
เขากําลังทะลายกําแพงเพื่อใหมันพังลงมา
๑๖ หญิงฉลาดผูหนึ่ งรองเรียกพวกเขาจาก
ในเมืองวา “ฟั ง นะ ฟั ง นะ ชวยเรียกโย อาบ
มาที่นี่หนอย เรามีอะไรจะพูดกับเขา”
๑๗ โย อาบจึงตรงไปหานางและนางก็ถาม
วา “ทานคือโยอาบหรือ”
เขาตอบวา “ใชแลว เราเอง”
นางพูดวา “ฟั งสิ่งที่ผูรับ ใชทานจะบอกกับ
ทานใหดีนะ”
เขาพูดวา “เรากําลังฟั งอยู”
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๒ ซามูเอล ๒๑:๑

๑๘ นางพูดตอวา
“นานมาแลว เขาพูด
กันวา ‘ใครมีคําถามอะไร ก็ไปหาคํา ตอบ
ไดที่เมืองอา เบล’ และปั ญหาก็จะถูกแกไข
เรียบรอย ๑๙ ฉันเป็ นคนหนึ่งในชาวอิสราเอล
ที่รักสงบและจงรักภักดีตอชาติ
พวกทาน
กําลังพยายามจะทําลายเมืองที่เป็ นเมืองแม
ของอิสราเอล ทําไมทานจึงตองกลืน กินสิ่ง
ซึ่งเป็ นของพระยาหเวหดวย”
๒๐ โยอาบตอบวา “เราไมไดคิดทําอยางนั น
้
เราไมไดคิดที่จะกลืนหรือทําลายเมือง ๒๑ มัน
ไมใชเรื่องนัน
้
มีชายคนหนึ่งชื่อเชบาลูกชาย
ของบิ ค รีมาจากเมืองในแถบเทือกเขาเอฟรา
อิม เขายกมือขึ้นตอ ตานกษัตริย คือตอ ตาน
ดา วิด มอบตัวชายผูนี้มา และเราจะถอน
กําลังไปจากเมืองนี้”
หญิงผูนัน
้ พูดกับโย อาบวา “หัวของเขาจะ
ถูกโยนไปใหทานจากกําแพง”
๒๒ แลวหญิงคนนั น
้ ก็ไปหาประชาชน
ทัง้ หมดพรอมกับคํา แนะนํ าอันเฉลียวฉลาด
ของนาง และพวกเขาก็ตัดหัวเชบาลูกชายบิ
ครีและโยนมันออกมาใหโยอาบ
ดัง นัน
้ โย อาบจึงเป าแตรและคนของเขาก็
ถอยออกจากเมืองนัน
้
แตละ คนกลับบาน
ของตนเอง และโย อาบก็กลับไปหากษัตริย
ในเยรูซาเล็ม

เจาหน าที่ของดาวิด
๒๓ โย

อาบควบคุมทัง้ กองทัพของอิสราเอล
เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดาควบคุมชาวเคเรธี
และชาวเป เลท ๒๔ อา โด นี รัม †ทําหน าที่
ควบคุมคนงาน เย โฮ ชา ฟั ทลูกชายอา หิลูด
เป็ นผจ
ู ดบันทึก ๒๕ เชวาเป็ นเลขา ศาโดกและ
อาบี ยา ธารเป็ นนักบวช ๒๖ และอิราชาวยา อีร
เป็ นนักบวชของดาวิด ‡
ครอบครัวซาอูลถูกทําโทษ
๑ ในสมัยของกษัตริยดา

๒๑ ภาวะอดอยากแหง

วิด เกิด
แลงขึ้นติดตอ
กันสามปี ดังนัน
้ ดาวิดจึงไปถามพระยาหเวห
พระยาหเวหตอบวา “เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะซา

*๒๐:๑๔

ตระกูลของบิครี คํานี้พบในสําเนาแปลกรีกและลาติน แตสําเนาฮีบรูเขียนวา “ชาว
เบไรท”
†๒๐:๒๔ อาโดนี รัม พบในตนฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ (ดูใน ๑ พงศ กษัตริย ๔:๖ และ
๕:๑๔ ดวย) ในฉบับภาษาฮีบรูคืออาโดรัม
‡๒๐:๒๖

นั กบวชของดาวิด หรือ หัวหน าคนรับใช หรือ ที่ปรึกษา

๒ ซามูเอล ๒๑:๒

อูล และบานของเขาเปื้ อนเลือด เพราะเขา
เคยฆาชาวเมืองกิเบโอน”
๒ กษัตริยจึงเรียกชาวเมืองกิเบ โอนมาหา
และพูดกับพวกเขา (ชาวเมืองกิเบ โอนไมได
เป็ นสวนหนึ่งของอิสราเอล แตเป็ นชาวอา โม
ไรตที่รอดชีวิต ชาวอิสราเอลเคยสาบานไว
วาจะไวชีวิตพวกเขา *แตซา อูลที่กําลังคลัง่
ไคลอิสราเอลและยู ดาหพยายามทําลายลาง
พวกเขา) ๓ ดา วิดถามชาวเมืองกิเบ โอนวา
“จะใหเราทําอะไรเพื่อพวกทานบาง
เราจะ
แกไขอะไรไดบางเพื่อใหพวกทานใหพรกับ
ประชาชนที่เป็ นทรัพยสินของพระยาหเวห”
๔ ชาวเมืองกิเบ โอนตอบเขาวา
“พวก
ขาพเจาไมมีสิทธิเรียก รองเงินหรือทองจาก
ซา อูลหรือครอบครัวเขา และไมมีสิทธิที่จะ
ฆาใครในอิสราเอลดวย”
ดา วิดจึงถามวา “ถาอยางนัน
้
พวกทาน
ตองการใหเราทําอะไรใหพวกทานละ”
๕ พวกเขาตอบกษัตริยวา
“เพราะคนผู
นัน
้ ตองการทําลายและกวาดลางพวกเราให
หมดสิน
้ ไปเพื่อไมใหหลง เหลือพวกเราอยูใน
อิสราเอลอีกตอไป ๖ ขอใหมอบลูกหลานของ
เขาเจ็ดคน มาใหพวกเรา ใหพวกเราเสียบ
พวกเขาไวตอ หน าพระยาหเวห ที่บนเขากิเบ
อาหของซา อูล ผู ที่พระ ยาหเวหเคยเลือก
นัน
้ ”
กษัตริยจึงพูดวา “เราจะมอบพวกเขาให
พวกทาน” ๗ แตกษัตริยไดไวชีวิตของเม ฟี
โบ เชท ลูกชายของโย นา ธานที่เป็ นลูกชาย

32

๒ ซามูเอล ๒๑:๑๒

ของซาอูล เนื่องจากกษัตริยดาวิดเคยสาบาน
ไวตอหน าพระ ยาหเวหระหวางดา วิดกับโย
นา ธาน †ลูกชายซา อูล ๘ ดา วิดไดมอบ อา ร
โมนีและเมฟี โบเชท ‡ลูกชายสองคนของซา
อูลที่เกิดจากนางริ ส ปาหลูกสาวอัย ยาห และ
ลูกชายอีกหาคนของนางเม ราบ ¶ลูกสาวซา
อูล ที่เกิดกับอาดรี เอลลูกชายบารซิ ล ลัยชาว
เม โหล าห ๙ ดา วิดมอบตัวคนเหลานี้ใหชาว
เมืองกิเบ โอน และชาวเมืองก็ไดเสียบพวก
เขาทัง้ เจ็ด และทิง้ ประจานไวบนเขากิเบอาห
ตอ หน าพระ ยาหเวห ทัง้ เจ็ดคนตายพรอม
กัน
พวกเขาถูกฆาตายในวันแรกของการ
เก็บเกี่ยว เป็ นวันที่การเก็บเกี่ยวขาวบารเลย
กําลังเริ่มตนขึ้น
ดาวิดและนางริสปาห
๑๐ นางริ

ส ปาหลูกสาวอัย ยาห เอาผา
กระสอบมากางออกบนกอนหิน §สําหรับตน
เอง ตัง้ แตเริ่มตนการเก็บเกี่ยวจนกระทัง่ ฝน
เทลงมา **จากฟ าลงบนศพเหลานัน
้ นางเฝ า
ดูศพเหลานัน
้ ทัง้ วันทัง้ คืน นางปกป องศพ
พวกนัน
้ จากนกในตอนกลาง วัน และสัตวปา
ในตอนกลางคืน
๑๑ เมื่อดา วิดรูเรื่องที่นางริ ส ปาหลูกสาวอัย
ยาหเมีย น อย ††ซา อูลทํา ๑๒ ดา วิดไดไปเอา
กระดูกของซาอูลและโยนาธานลูกชายซาอูล
มาจากชาวเมืองยาเบช-กิ เลอาด (ชาวเมืองนี้
ไดแอบไปขโมยศพของสองพอลูกนี้มาจาก

*๒๑:๒

ชาว … พวกเขา สิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคของโย ชู วาเมื่อชาวเมืองกิเบ โอนหลอกชาว
อิสราเอล ดูใน โยชูวา ๙:๓-๑๕
†๒๑:๗ กษั ตริยดาวิด … กับโยนาธาน ดาวิดและโยนาธานเคยสัญญากันไววาพวกเขาจะไม
ทํารายครอบครัวของกันและกัน อานใน ๑ ซามูเอล ๒๐:๑๒-๒๓, ๔๒
‡๒๑:๘

เม ฟี โบ เชท เป็ นผูชายอีกคนหนึ่งที่ช่ อ
ื เม ฟี โบ เชทเหมือนกัน แตเป็ นคนละคนกับ
ลูกชายโยนาธาน
¶๒๑:๘ เม ราบ พบในสําเนาฮีบรูสองฉบับ ในสําเนากรีกโบราณบางฉบับและในสําเนาภาษา
ซีเรีย (ดูใน ๑ ซามู เอล ๑๘:๑๙ ดวย) สวนในสําเนาฮีบรูเกือบทัง้ หมดและสําเนากรีกโบราณ
ใชคําวา “มีคาล”
§๒๑:๑๐ กอนหิน อาจจะเป็ นกอนหินใหญที่เมืองกิเบโอน (๒ ซามู เอล ๒๐:๘) เป็ นกอนหิน
ที่รางหลายๆรางนอนอยู หรือเป็ นกอนหินที่แสดงเครื่องหมายวาเป็ นสถานที่ที่ลูกชายของนาง
ถูกฝั งอยู
**๒๑:๑๐ ตัง
้ แตเริ่ม ตน … ฝนเทลงมา นี่เป็ นเวลาประมาณหกเดือน เพราะตามปกติเขา
จะเก็บ เกี่ยวในปลายเดือนเมษายน และอีกหกเดือนตอ มาฝนถึงจะตกประมาณปลายเดือน
ตุลาคม
††๒๑:๑๑

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย

๒ ซามูเอล ๒๑:๑๓

ลานเมืองที่เบธชาน *ซึ่งเป็ นที่ที่ชาวฟี ลิ ส เตีย
เสียบประจานพวกเขาไว ภาย หลังจากที่
พวกเขาฆาซาอูลไดที่กิลโบอา)
๑๓ ดาวิดนํ ากระดูกของซาอูลและโยนาธาน
ลูกชายของซาอูลมาจากที่นัน
่ รวมทัง้ กระดูก
ของเจ็ดคนที่ถูกเสียบถูกทิง้ ประจานไว มา
รวมเขาดวยกัน ๑๔ พวกเขาฝั งกระดูกของซา
อูลและโย นา ธานลูกชายในหลุมฝั ง ศพของ
คีชพอของซา อูลที่เศลาในเมืองของเบน ยา
มิน และทําทุกอยางที่กษัตริยไดสงั ่ ไว หลัง
จากนัน
้
พระเจาก็ตอบคําอธิษฐานสําหรับ
แผนดินที่แหงแลงนัน
้
สงครามกับชาวฟี ลิสเตีย
๑๕ อีกครัง
้ หนึ่ง

เกิดการสู รบขึ้นระหวาง
ชาวฟี ลิสเตียกับอิสราเอล ดาวิดก็ไดลงไปกับ
คนของเขาเพื่อสู รบกับชาวฟี ลิ ส เตีย และดา
วิดก็เริ่มเหนื่อยลา ๑๖ อิชบีเบโนบเชื้อสายคน
หนึ่งของพวกยักษ †เขาใชหอกที่มีหัวทําจาก
์ นักสามรอยเช เขล ‡และพก
ทองสัมฤทธิห
ดาบใหมมาดวย เขาพูดวาเขาจะฆาดา วิด
เสีย ๑๗ แตอาบี ชัยลูกชายนางเศ รุ ยาหไดมา
ชวยดา วิดไว และเขาก็ไดสู รบกับชายฟี ลิ ส
เตียคน นัน
้ และฆาเขา บรรดาคนของดา วิด
จึงไดสาบานกับดา วิดวา “ทานอยาออกไป
สู รบกับพวกเราอีกเลย เพื่อวาตะเกียงของ
อิสราเอลจะไดไมดับลง”
๑๘ หลัง จาก นั น
้ ยังมีการสู รบกับชาวฟี ลิ ส
เตียอีกที่เมืองโกบ และที่นัน
่ เอง สิบ เบคัย
ชาวหุชาหไดฆาสัฟ หนึ่งในพวกลูกหลานของ
พวกยักษ
๑๙ หลังจากนั น
้ ก็มีการสูรบกับชาวฟี ลิสเตีย
ที่เมืองโกบอีก เอล ฮา นันลูกชายยา อาเร-โอ
เรกิม ¶ชาวเบธเล เฮม ไดฆาโก ลิ อัทชาวกัท
§ซึ่งใชหอกดามใหญโตเหมือนไมฟั่นทอผา

*๒๑:๑๒
†๒๑:๑๖
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๒ ซามูเอล ๒๒:๕

๒๐ มีการสูรบกันอีกที่เมืองกัท
มีชายราง
ใหญที่มีนิ้วมือและนิ้วเทาขางละหกนิ้ว รวม
ยี่สิบสี่นิ้ว
เขาสืบเชื้อสายมาจากพวกยักษ
เหมือนกัน ๒๑ เมื่อเขาพูดเหน็บแนมอิสราเอล
โย นา ธานลูกชายชิ เม อีซ่ งึ เป็ นพี่ ชายของดา
วิดก็ฆาเขาตาย
๒๒ ทัง
้ สี่คนนี้สืบเชื้อ สายมาจากพวกยักษใน
เมืองกัท พวกเขาถูกดาวิดและคนของดาวิด
ฆาตาย

ดาวิดขอบคุณพระยาหเวหท่ช
ี วยกูเขา
(สดด. ๑๘:๑-๕๐)
๑ ดา

๒๒ ยาหเวห

วิดรอง เพลงบทนี้ใหกับพระ
ในวันที่พระองคชวยทาน
ใหพนจากเงื้อม
มือของพวกศัตรูทัง้ หมด
และจากเงื้อมมือของซาอูล
๒ ดาวิดพูดวา “พระยาหเวหคือหิน กําบังของ
ขาพเจา คือป อมปราการของขาพเจา คือ
ผูชวยชีวิตของขาพเจา
๓ พระเจาของขาพเจา คือหิน กําบังที่ขาพเจา
เขาไปลีภ
้ ัย
์ ํานาจ **ที่
คือโลกําบังของขาพเจา คือฤทธิอ
ชวยกูชีวิตขาพเจา
คือที่ ซอนที่ปลอดภัยของขาพเจา และเป็ นที่
ลีภ
้ ัยของขาพเจา
เป็ นพระผูชวยใหรอด พระองคเจาขา
พระองคไดชวยขาพเจาใหพนจากคน
ป า
เถื่อน
๔ ขาพเจารองขอความชวย
เหลือจากพระ
ยาหเวหผูที่ควรคาแกการสรรเสริญ
แลวพระองคก็ชวยขาพเจาใหพนจากพวก
ศัตรู
๕ เพราะวาพวกคลื่นแหงความ
ตายไดลอม
ขาพเจาอยู

เบธชาน หรือ “เบธเชอาน”
เชือ
้ สายคนหนึ่ งของพวกยักษ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เชื้อสายของชาว

ราฟา”
‡๒๑:๑๖

สามรอยเชเขล หรือ ประมาณสามกิโลกรัมครึ่ง
ลูกชายยาอาเร-โอเรกิม หรือลูกชายของยาอีรชางทอผา
§๒๑:๑๙ โกลิอัทชาวกัท ใน ๑ พงศาวดาร ๒๐:๕ บอกวา เอลฮานั นไดฆาลามีผูเป็ นน องชาย
ของโกลิอัท
¶๒๑:๑๙

**๒๒:๓

ฤทธิ์อํานาจ หรือ แปลตรงๆไดวา “เขาสัตว” เป็ นสัญลักษณของความแข็งแกรง

๒ ซามูเอล ๒๒:๖

และกระแสนํ้ าแหงความ ตายกําลังจะทําให
ขาพเจาจม
๖ เชือกแหงแดนคนตายพันอยูรอบๆตัว
ขาพเจา
กับดักแหงความตายอยูตรงหน าขาพเจา
๗ เมื่อขาพเจาตกอยูในความทุกข
ยาก
ขาพเจารองเรียกพระยาหเวห
ขาพเจาเรียกพระเจาของขาพเจา
พระองคไดยินเสียงของขาพเจาจากวังของ
พระองคนัน
้
เสียงรองของขาพเจาไดยินไปถึงหูของ
พระองค
๘ แลวแผนดินโลกก็สน
ั ่ สะเทือน
พวกเสาคํ้าฟ าสวรรคก็สัน
่ ไหว เพราะพระเจา
โกรธ
๙ มีควันพุงออกจากจมูกของพระองค
ไฟที่เผา
ผลาญพุงออกมาจากปากของ
พระองค
ถานหินลุกแดงพุงออกมา
๑๐ พระองคแหวกทองฟ า และเสด็จลงมา
พรอมดวยเมฆทึบสีดําใตเทาของพระองค
๑๑ แลวพระองคก็ข้ น
ึ ขี่ทูตสวรรคที่มีปีก
แลวเหาะลงมา เห็นพระองคอยูบนปี กของ
ลม
๑๒ พระองคทําความ มืดรอบพระองคเหมือน
เต็นท
เป็ นเมฆหนาทึบ เป็ นที่รวบรวมของนํ้ า
๑๓ รัศมีอันเจิด จาของพระองคอยูเบื้องหน า
พระองค
และมีสายฟ าพุงออกไป
๑๔ พระยาหเวหทําใหเกิดฟ ารอง
พระเจาผูยิ่งใหญสูงสุดก็เปลงเสียงดังไปทัว
่
๑๕ พระเจายิงธนูออกไป
ซึ่งทําใหพวกศัตรู
แตกกระเจิง
พระองคทําสายฟ าผาจนพวกนัน
้ แตกกระเจิง
สับสนวุนวายไปทัว
่
๑๖ เมื่อพระองคตะโกนคํา
สัง่ ของพระองค
ออกไป
เมื่อลมที่พวย
พุงออกมาจากจมูกของ
พระองค
ทําใหน้ํ าทะเลก็ถอยรนกลับไป
กนทะเลและรากฐานของโลกก็ปรากฏขึ้น
๑๗ พระองคเอื้อมมือลงมาจากเบื้อง
บนมา
ฉวยขาพเจาไว
พระองคดึงขาพเจาขึ้นมาจากกระแสนํ้ าเชี่ยว
กรากนัน
้
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๒ ซามูเอล ๒๒:๓๐

๑๘ พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากศัตรูที่

มีพลัง
พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากพวกศัตรู
ที่แข็งแรงกวาขาพเจา
๑๙ พวกเขาปะทะกับขาพเจาตอนที่ขาพเจา
เจอกับภัยพิบัติ
แตพระยาหเวหชวยสนับสนุนคํ้าจุนขาพเจา
๒๐ พระองคนําขาพเจาออกไปยังที่โลงกวาง
พระองคชวยชีวิตขาพเจา เพราะพระองคช่ น
ื
ชอบขาพเจา
๒๑ พระ
ยาหเวหใหรางวัลกับขาพเจาเพราะ
ขาพเจาทําสิ่งที่ถูกตอง
พระองคตอบแทนขาพเจาเพราะมือของ
ขาพเจาสะอาดบริสุทธิ ์
๒๒ ขาพเจาไดใชชีวิตอยางระมัดระวังอยางที่
พระยาหเวหตองการใหขาพเจาเป็ น
ขาพเจาไมไดหันเหไปจากพระเจาของ
ขาพเจาเพื่อจะไดไปทําสิ่งที่ชัว
่ ราย
๒๓ เพราะขาพเจาคิดถึงกฏเกณฑและขอ
บังคับตางๆของพระองคอยูเสมอ
ขาพเจาไมไดหันเหไปจากพวก
กฎของ
พระองค
๒๔ ขาพเจาไมมีที่ติตอหน าพระองค
และขาพเจาไดรักษาตัวเองใหพนจากบาป
๒๕ พระยาหเวหไดตอบแทนขาพเจา
เพราะขาพเจาไดทําสิ่งที่ถูกตอง
เพราะพระองคไดเห็นวาขาพเจานัน
้ สะอาด
บริสุทธิ ์
๒๖ พระองคจะจงรักภักดีกับคนที่จงรักภักดี
กับพระองค
และพระองคจะไรที่ติกับคนที่ไรที่ติ
๒๗ พระองคจะบริสุทธิก
์ ับคนที่บริสุทธิก
์ ับ
พระองค
แตกับคนที่เหลี่ยมจัด พระองคจะรูทัน
และลงโทษเขาอยางที่เขาคาดไมถึง
๒๘ พระองคชวยกูคนตํ่าตอย
แตพระองคมองคนหยิ่ง ยโสเพื่อทําใหเขาตก
ตํ่าลง
๒๙ ขาแตพระ ยาหเวห พระองคเป็ นตะเกียง
ของขาพเจา
พระเจาของขาพเจา
ตอนที่ขาพเจาอยูใน
ความมืด พระองคนําความสวางมาให
๓๐ พระองคชวยใหขาพเจาสามารถลุยเขาไป
สูกับกองทัพได
พระเจาของขาพเจา ชวยใหขาพเจาสามารถ
กระโดดขามกําแพงของศัตรูไปได

๒ ซามูเอล ๒๒:๓๑

๓๑ ทางของพระเจาไมมีที่ติ

สัญญาของพระ ยาหเวหนัน
้ ได รับการ พิสูจน
แลววาเชื่อถือได
พระองคเป็ นโลใหกับทุกคนที่ลี้
ภัยใน
พระองค
๓๒ ใครเป็ นพระเจา นอกจากพระยาหเวห
ใครเป็ นหินกําบัง นอกจากพระเจาของพวก
เรา
๓๓ พระเจาองคนี้เป็ นที่ลี้ ภัยอันเขม แข็งของ
ขาพเจา
พระองคทําใหทางของขาพเจาไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง
๓๔ พระองคชวยใหเทาขาพเจามัน
่ คงเหมือน
เทากวาง
พระองคทําใหขาพเจาสามารถยืน หยัดมัน
่ คง
ไดแมบนที่สูง
๓๕ พระองคฝึกมือของขาพเจาสําหรับ
สงคราม
พระองคใสพลังเขาไปในแขนของขาพเจา
เพื่อจะงางคันธนูที่แข็งแกรงที่สุดได
๓๖ พระองคไดมอบโลของพระองคที่ชวย
ปกป องขาพเจา
ความชวยเหลือของพระองคทําใหขาพเจามี
ชัยชนะ
๓๗ พระองคทําใหทางของขาพเจากวางขวาง
เทาของขาพเจาจึงไมพลาดลม
๓๘ ขาพเจาไดไลตามจับศัตรูและทําลายพวก
เขา
และไมไดหันกลับจนไดทําลายพวก เขาจน
หมดสิน
้
๓๙ ขาพเจาไดทําลายพวกเขาจนหมดสิน
้
ขาพเจาไดบดขยีพ
้ วกเขา จนพวกเขาลุก ขึ้น
มาไมไดอีก
พวกเขาลมลงอยูแทบเทาของขาพเจา
๔๐ พระองคไดทําใหขาพเจาแข็งแกรงพรอม
ออกรบ
พระองคทําใหคนเหลานัน
้ ที่ลุกขึ้นมาตอสูกับ
ขาพเจาตองยอมหมอบลงตอขาพเจา
๔๑ พระองคทําใหศัตรูของขาพเจาหัน หลังหนี
ไป
ขาพเจาก็โคนคนพวกนัน
้ ที่เกลียด ชังขาพเจา
ลง
๔๒ พวกเขามองหาแตไมมีใครชวยใหรอด
พวกเขารองตอพระ ยาหเวหแตพระองคไม
ตอบพวกเขา
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๔๓ ขาพเจาทุบตีพวก

เขาแหลกละเอียด
เหมือนฝ ุนของแผนดินโลก
ขาพเจาบดขยีพ
้ วกเขาและเหยียบ ยํ่าพวก
เขาเหมือนโคลนตามทองถนน
๔๔ พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจาก
กองทัพศัตรูที่เขามาโจมตี
พระองคยัง
คงใหขาพเจาเป็ นหัวหน าของ
ชนชาติตางๆเหลานัน
้
แมแตคนที่ขาพเจาไมรูจัก ก็รับใชขาพเจา
๔๕ พวกคนตางชาติมาหมอบอยูตอ
หน า
ขาพเจา
ทันทีที่พวกเขาไดยินเรื่องของขาพเจา พวก
เขาตางยอมสยบตอขาพเจา
๔๖ คนตางชาติพวกนั น
้ ขวัญหนีดีฝอ
พา กันออกมาจากที่ ซอน ตัว สัน
่ งันงกดวย
ความกลัว
๔๗ ใชแลว พระยาหเวหมีชีวิตอยู ใหสรรเสริญ
พระเจาผูเป็ นหินกําบังของขาพเจา
ใหยกยองพระเจาของขาพเจา
ผูเป็ นหิน
กําบังที่ชวยใหขาพเจารอดพน
๔๘ พระองค
เป็ นพระเจาผูลงโทษศัตรูของ
ขาพเจา
และนํ าใหชนชาติตางๆลงมาอยูใตขาพเจา
๔๙ พระองคนําขาพเจาออกมาจากพวก ศัตรู
ของขาพเจา
พระองคยกขาพเจาขึ้นเหนือคนเหลา นัน
้ ที่
ลุกขึ้นมาตอสูกับขาพเจา
พระองคชวยใหขาพเจารอดจากศัตรูที่โหด
ราย
๕๐ ดัง นั น
้
ขาแตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติทงั ้
หลาย
ขาพเจาจะรอง
เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองค
๕๑ พระองคใหชัยชนะอันยิ่ง ใหญกับกษัตริย
ของพระองค
พระองคใหความ รักอันมัน
่ คงกับกษัตริยที่
พระองคไดเลือกไว
ซึ่งก็คือดาวิดและลูกหลานของเขาตลอดไป”
คําพูดสุดทายของดาวิด
๑ นี่ คือคําพูดสุดทายของดาวิด

๒๓ “คําพูดนี้เป็ นของดาวิดลูกชายเจสซี
คําพูดนี้เป็ นของชายที่พระเจายกยอง
ชายผู ที่พระเจาของยา โคบไดเจิมใหเป็ น
กษัตริย

๒ ซามูเอล ๒๓:๒
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เป็ นนักรองคนโปรดของอิสราเอล *
๒ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวห
พูดผาน
ขาพเจา
คําพูดของพระองคอยูที่ลิน
้ ของขาพเจา
๓ พระเจาของอิสราเอลพูดไว
หินกําบังของอิสราเอลพูดกับขาพเจาวา
‘คนที่ปกครองประชาชนอยางเป็ นธรรม
คนที่ปกครองดวยความยําเกรงพระเจา
๔ เป็ นเหมือนแสงอรุณ
เป็ นเหมือนดวงอาทิตยที่ข้ น
ึ ในเวลาเชาที่ไม
มีเมฆ
ที่สดใสหลังฝนตก ที่ทําใหตนหญางอกขึ้น
จากดิน’
๕ ครอบครัวของขาพเจาไดปกครองอยางนั น
้
พระองคไดทําสัญญากับขาพเจาที่จะคงอยู
ตลอดไป
และไมเปลี่ยนแปลง
พระองคจะทําใหขาพเจาประสบความสําเร็จ
และใหสิ่งที่ขาพเจาหวังไว
๖ แตคน ชัว
่ เป็ นเหมือนหนามที่ตองถูกขวาง
ทิง้ ไปใหหมด
หยิบมันดวยมือไมได
๗ ตองใชเครื่องมือที่เป็ นเหล็กหรือดามหอก
เขี่ยกองมันไวและเผามันตรงนัน
้ เลย”

๒ ซามูเอล ๒๓:๑๓

กองทหารของกษัตริยที่แบงเป็ นกลุมละสาม
คน ‡เขาใชหอกของเขา ¶ฆาแปดรอยในการ
รบครัง้ เดียว
๙ รองจากเขา คือเอ เลอ า ซารลูกชายโดโด
§จากตระกูลอา โหไฮ เป็ นหนึ่ งในสามผู กลา
เขาอยูกับดา วิดตอนที่พวกเขาไดทาทายชาว
ฟี ลิ ส เตียที่รวมตัวกันอยูที่ปัสดัม มิม **ให
ออกมาสู รบ ทหารอิสราเอลตางหลบหนีไป
กันหมด ๑๐ แตเขากลับยืน หยัดอยู กับ ที่และ
ฆาชาวฟี ลิ ส เตียจนมือของเขาเป็ นเหน็บ แข็ง
ติด ดาบ ในวันนัน
้ พระ ยาหเวหไดนําชัยชนะ
อันยิ่งใหญมาใหเขา กองทัพอิสราเอลไดหวน
กลับมาหาเอเลอาซาร เพื่อปลดขาวของจาก
คนที่ถูกฆาตายเทานัน
้
๑๑ รองจากเขาคือชัม มาหลูกชายอาเกชาว
ฮาราร เมื่อชาวฟี ลิสเตียรวมตัวกันในที่ที่เป็ น
ทุง นาที่เต็มไปดวยถัว
่ แขก ††กองทัพของ
อิสราเอลไดหลบ หนีไป ๑๒ แตชัม มาหยังคง
ยืนหยัดอยูที่กลางทุง เขาตอสูและฆาชาวฟี ลิ
ส เตีย และพระ ยาหเวหไดนําชัยชนะอันยิ่ง
ใหญมาใหเขา
๑๓ ครัง
้ หนึ่งในชวงฤดูเก็บ เกี่ยว นักรบผู
กลาทัง้ สามคน นี้ จากกองทหารของดา วิดที่
แบงเป็ นกลุมละสามคน ‡‡ไดลงมาหาดา วิด

นั กรบผูกลาสามคน
(๑ พศด. ๑๑:๑๐-๔๗)
๘ ตอไปนี้ เป็ นชื่อนั กรบผูกลาของดาวิด

เย ชบา อัลชาวฮัค โม นี

คือ

†เขาเป็ นหัวหน าของ

*๒๓:๑

เป็ นนั ก รองคนโปรดของอิสราเอล หรือ “เป็ นเพลงที่ไพเราะที่สุดในบรรดาเพลง
ของอิสราเอล”
†๒๓:๘ เยชบาอัลชาวฮัค โมนี ตรงนี้ เขียนตามแปลกรีกและลาตินโบราณบางฉบับ แตฉบับ
ฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “โยเชบบาสเชเบธชาวทัคเคโมนี”
‡๒๓:๘

กองทหาร … สามคน ทหารกลุมเล็กๆเหลานี้ใชในงานพิเศษของกษัตริย ในบทนี้ มี
หลายแหงที่พวกฉบับฮีบรูและฉบับแปลโบราณจะสับสนระหวางคําวา สาม สามสิบ และทหาร
กลุมละสาม ในขอนี้ฉบับแปลกรีกโบราณและลาตินบางฉบับเขียนวา “สามคนนัน
้ ”
¶๒๓:๘

ใชหอกของเขา ตรงนี้ มาจากหนังสือ ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๑ และฉบับแปลกรีกโบราณ
แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน ตรงนี้อานไมเขาใจ
§๒๓:๙ เอเลอาซารลูกชายโดโด หรือ “เอเลอาซารญาติของเขา”
**๒๓:๙

รวมตัวกันอยูท่ป
ี ั สดัม มิม ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๓ สําเนาฮีบรูแปลวา “รวมตัว
กันที่นัน
่ ”
††๒๓:๑๑

ถั่วแขก ถัว
่ เมล็ดกลมขนาดเล็ก

‡‡๒๓:๑๓

จากกองทหาร … กลุมละสามคน ในฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “พวกสาม

สิบ”

๒ ซามูเอล ๒๓:๑๔

*ที่ถ้า
ํ อดุล ลัม

ขณะที่กองทัพฟี ลิ ส เตียตัง้ คาย
อยูในหุบเขาเรฟาอิม
๑๔ ในเวลานั น
้ ดาวิดอยูในที่กําบังแข็งแกรง
†และกองทหารชาวฟี ลิ ส เตียตัง
้ ป อมอยูที่
เบธเล เฮม ๑๕ ดา วิดหิวนํ้ าและเปรยๆขึ้นวา
“ใครหนอจะเอานํ้ าจากบอนํ้ าใกลประตูเมือง
เบธเลเฮมมาใหเราดื่มได”
๑๖ นั กรบผูกลาทัง
้ สามคนจึงไดฝาแนว
ทหารชาวฟี ลิ ส เตีย ไปตักนํ้ าจากบอนํ้ าใกล
ประตูเมืองเบธเล เฮมและนํ ากลับมาใหดา วิด
แตดา วิดไมยอมดื่ม เขากลับเทมันทิง้ ตอ
หน าพระ ยาหเวห แลวดา วิดก็พูดวา ๑๗ “ขา
แตพระ ยาหเวห ขาพเจาไมไดคิดจะทําอยาง
นี้ เลย ขาพเจาจะดื่มเขาไปไดยังไง นี่มันเป็ น
เหมือนเลือดของคนที่ตองเสี่ยงชีวิตเพื่อไป
เอามันมา ไมใชหรือ” แลวดาวิดก็ไมยอมดื่ม
มัน
สิ่งเหลา นี้คือการก ระ ทําของนักรบผูกลา
ทัง้ สามนัน
้
นั กรบผูกลาสามสิบคน
๑๘ อาบี ชัยน อง ชายโย อาบลูกนางเศ รุ ยาห

เป็ นหัวหน าของกองทหารของดา วิดที่แบง
เป็ นกลุมละสามคน ‡เขาใชหอกของเขาตอสู
คนสามรอยคนและฆาพวกนัน
้ จนหมด แต
เขาไมไดกลายเป็ นคนหนึ่งในนักรบผู กลา
สามคน นัน
้ ¶๑๙ เขามีช่ อ
ื เสียงเทากับนักรบผู
กลาสามคน นัน
้ ไมใชหรือ เขาไดกลายเป็ น
ผูนําของสามคนนัน
้
แมวาเขาจะไมไดเป็ น
หนึ่งในสามคนนัน
้ ก็ตาม
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๒ ซามูเอล ๒๓:๒๘

๒๐ เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดาเป็ นนั กรบผู
กลาจากเมืองขับ เซ เอล เขาทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญ
ทัง้ หลาย เขาฆาคนใจสิงห §สองคนของโม
อับ วันหนึ่งเมื่อหิมะตก เขาไดลงไปในหลุม
๒๑ และเขาได
และฆาสิงโตตายไปตัวหนึ่ง
ฆาทหารอียิปตตัว ใหญคนหนึ่ง ทัง้ ๆที่ทหาร
อียิปตนัน
้ ถือหอกอยูในมือ เบไนยาหตอสูกับ
ทหารนัน
้ ดวยไม กระบองทอน หนึ่ง เขาแยง
หอกจากมือของทหารอียิปต นัน
้ มาได และ
ฆาทหารนัน
้ ดวยหอกของเขาเอง ๒๒ นัน
่ คือ
การกระทําที่กลาหาญทัง้ หลายของเบไนยาห
ลูกชายเย โฮ ยาดา แตเขาไม ไดกลายเป็ น
คนหนึ่งในนักรบผู กลาสามคน นัน
้ ๒๓ เขามี
เกียรติที่สุดในกองทหารของกษัตริยที่แบง
เป็ นกลุมละสามคน **แตเขาไมไดกลายเป็ น
คนหนึ่งในผู กลาสามคนนัน
้ ดาวิดไดแตง ตัง้
ใหเขาเป็ นหัวหน าทหารประจําตัวพระองค
๒๔ คนตอ ไป นี้ เป็ นสวนหนึ่ งของนั กรบผู
กลาสามสิบคน ††
คือ อา สา เฮลน อง ชายโย อาบ เอล ฮา นัน
ลูกชายโดโดจากเบธเลเฮม
๒๕ ชัมมาหชาวฮาโรด เอลีคาชาวฮาโรด
๒๖ เฮ เลสชาวเป เลท อิราลูกชายอิก เขชชาว
เมืองเทโคอา
๒๗ อาบี เยเซอรชาวเมืองอานาโธท เมบุ น นั ย
‡‡ชาวหุชาห
๒๘ ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัยชาวเนโทฟาห

*๒๓:๑๓ นั กรบผู กลา … มาหาดา วิด ขอความนี้ ในภาษาฮีบรูเขาใจยาก แตใชวิธีเปรียบ
เทียบกับ ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๕
†๒๓:๑๔

ที่กําบังแข็งแกรง ตึกหรือเมืองที่มีกําแพงสูงและแข็งแรงป องกันอยู

‡๒๓:๑๘

กองทหาร … สามคน ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันสวนใหญเขียนวา “พวกสาม” แตมี
ฉบับฮีบรูสองฉบับและพวกฉบับแปลภาษาซีเรียเขียนวา “พวกสามสิบ”
¶๒๓:๑๘

เขาไมได … สามคน นั น
้
เป็ นการแกฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันใหเป็ นไปตาม ๑
พงศาวดาร ๑๑:๒๐ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา เขามีช่ อ
ื อยูในนักรบสามคนนัน
้
ซึ่งคง
หมายความวา เขามีช่ อ
ื เสียงพอๆกับนักรบสามคนนัน
้ ขอ ๒๒ ก็อธิบายไดเหมือนกับขอนี้
§๒๓:๒๐ ใจสิงห ในสําเนากรีก เขียนวา “ลูกชายสองคนของเอลีเอลชาวโมอับ”
**๒๓:๒๓
††๒๓:๒๔

กองทหาร … สามคน ตรงนี้ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “พวกสามสิบ”

นั กรบผูกลาสามสิบคน เป็ นทหารของดาวิดที่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องความกลาหาญ
เมบุ น นั ย พบในฉบับภาษาฮีบรู สวนในฉบับภาษากรีก (ดู ๑ พงศาวดาร ๑๑:๒๙
ดวย) คือ สิบเบคัย
‡‡๒๓:๒๗

๒ ซามูเอล ๒๓:๒๙

๒๙ เฮ เลด *ลูกชายบา อา นาหชาวเน โท ฟาห

อิททัยลูกชายรีบั ยจากกิเบ อาหชาวเบน ยา
มิน
๓๐ เบไนยาหชาวปิ ราโธน ฮิดดัย †จากลําธาร
กาอัช
๓๑ อาบี อัล โบนชาวอารบา อัส มาเวทชาวบาฮู
ริม
๓๒ เอลี ยาบาชาอัล โบน บรรดาลูกชายของยา
เชน โยนาธาน
๓๓ ลูกชาย ‡ของชัม มาหชาวฮา ราร อา หิ อัม
ลูกชายชารารชาวฮาราร
๓๔ เอ ลี เฟ เลทลูกชายอา หัส บัยชาวมา อา คาห
เอลีอัมลูกชายอาหิโธเฟลชาวกิโลห
๓๕ เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอาราบ
๓๖ อิก าลลูกชายนา ธันชาวเมืองโศ บาห
ลูกชายของฮากรี ¶
๓๗ เศเลกชาวอัม โมน นา หะรัยชาวเบ เอ โรท
คนถืออาวุธใหโยอาบลูกชายนางเศรุยาห
๓๘ อิราชาวอิทไรต กาเรบชาวอิทไรต
๓๙ อุ รี ยาหชาวฮิต ไทต รวมทัง
้ หมดสามสิบ
เจ็ดคน
ดาวิดตัดสินใจนั บกองทัพของเขา
(๑ พศด. ๒๑:๑-๖)
๑ ความ

๒๔ ขึ้นตอ

โกรธของพระ ยาหเวหลุก
ตานชาวอิสราเอลอีกครัง้
พระองคยุใหดา วิดไปตอ ตานคนอิสราเอล
พระ ยาหเวหบอกดา วิดวา
“ไปนับชาว
อิสราเอลและยูดาห”
๒ กษัตริยดา วิดจึงพูดกับโย อาบและพวก
แมทัพ §ที่อยูกับเขาวา “ไปหาชาวอิสราเอล
ทุกเผาตัง้ แตดานจนถึงเบ เอ อรเช บา **และ
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ลงทะเบียนนักรบเหลา นัน
้ เพื่อเราจะไดรูวา
พวกเขามีจํานวนเทาใด”
๓ แตโย อาบตอบกษัตริยวา “ขอ ใหพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
เพิ่มจํานวน
กองทัพขึ้นอีกหนึ่งรอยเทา และขอใหดวงตา
ของกษัตริยเจา
นายของขาพเจาไดมอง
เห็นเรื่อง นี้ แตกษัตริยเจา นายของขาพเจา
ตองการนับพลอยางนี้ไปทําไมกัน”
๔ แตอยางไร ก็ตาม คําพูดของกษัตริยก็มี
อํานาจเหนือโย อาบและบรรดาแมทัพเหลา
นัน
้
พวกเขาจึงออกไปเพื่อไปลง ทะเบียน
นักรบของอิสราเอล ๕ หลัง จากขามแมน้ํ า
จอรแดนมา พวกเขาตัง้ คายอยูใกลอาโรเออร
ในชองแคบทางใตของเมือง จากนัน
้ ก็ผาน
ไปยังกาดและตอไปที่ยาเซอร
๖ พวกเขาไปที่กิ เลอ าดและแควนตะ ทิม
โหดฉิ และไดไปถึงดานยาอันและออมไปยัง
ไซ ดอน ๗ แลวพวกเขาตรงไปที่ปอมของ
ไทระและเมืองทัง้ หมดของชาวฮี
ไวตและ
ชาวคา นา อัน ในที่สุด พวกเขาก็ไปถึงเบ เอ
อรเช บาในเน เกบของยู ดาห ๘ หลัง จากที่
พวกเขาไปทัว
่ แผน ดินแลว พวกเขากลับ
เยรูซาเล็มโดยใชเวลาทัง้ หมดเกาเดือนกับ
อีกยี่สิบวัน
๙ โย อาบรายงานจํานวนนั กรบใหกษัตริย
ในอิสราเอลมีคนที่รางกายสมบูรณที่สามารถ
ถือดาบไดทงั ้ หมดแปดแสนคน และในยู ดาห
มีหาแสนคน
พระยาหเวหลงโทษดาวิด
(๑ พศด. ๒๑:๗-๑๗)
๑๐ ดา

วิดรูสึกสํานึกผิดขึ้นหลัง จากที่เขา
ไดนับนักรบ และเขาพูดกับพระ ยาหเวหวา

*๒๓:๒๙

เฮ เลด พบในสําเนาภาษาฮีบรูหลายฉบับและสําเนาภาษาลา ติน (เหมือน ๑
พงศาวดาร ๑๑:๓๐) แตสําเนาภาษาฮีบรูอีกหลายฉบับ คือ “เฮเลบ”
†๒๓:๓๐ ฮิดดัย ฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับเขียนวา ฮุรัย (เหมือน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๓๒)
‡๒๓:๓๓ ลูกชาย เจอในสําเนาภาษากรีก (ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๓๔ ดวย) ในฉบับภาษาฮีบรู
ไมมีคําวา “ลูกชาย”
¶๒๓:๓๖ ลูกชายของฮากรี อยูในฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ และใน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๓๘
แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา บานีคนเผากาด
§๒๔:๒

โย อาบ … แมทัพ พบในหนังสือสําเนาแปลกรีกโบราณ (ดูใน บท ที่ ๔ และใน ๑
พงศาวดาร ๒๑:๒ ดวย) สวนในฉบับภาษาฮีบรูคือ “แมทัพโยอาบ”
**๒๔:๒

ตัง้ แต … เชบา หมายถึงประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด ดานคือเมืองทางเหนือสุด
และเบเออรเชบาอยูทางใต

๒ ซามูเอล ๒๔:๑๑

“ขาพเจาไดทําบาปอยางใหญ หลวงในสิ่งที่
ขาพเจาทําไป ตอน นี้ ขาแตพระ ยาหเวห
ขาพเจาขอใหพระองคเอาความ
ผิดของ
ขาพเจาผูรับ ใชไปดวยเถิด ขาพเจาไดทําใน
สิ่งที่โง เขลามาก” ๑๑ ในวันรุงขึ้นตอนดา วิด
ตื่น พระ ยาหเวหสงคํา พูดมาถึงกาดผู พูด
แทนพระเจาผูที่เห็นนิมิตของดาวิด ใหไปพูด
กับดา วิดวา ๑๒ “ไปบอกดา วิดวา ‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวห พูด เราจะใหทางเลือกแกเจา
สามทาง เลือกมาหนึ่งทางที่เจาจะใหเราทํา
กับเจา’”
๑๓ กาดจึงไปพบดา
วิดและพูดกับเขาวา
“จะใหสิ่งใดเกิด ขึ้นกับทานบางในสามสิ่งนี้
คือ
ความอดอยากหิวโหยสามปี *บนแผน ดิน
ของทาน
หรือการหลบ
หนีจากศัตรูของทานสาม
เดือนในขณะที่พวกเขาตามลาทาน
หรือโรค ระบาดบนแผน ดินของทานสาม
วัน
ตอนนี้ คิดใหดีและตัดสินใจวา ขาพเจา
ควรจะตอบผูที่สงขาพเจามาวาอยางไรดี”
๑๔ ดา วิดพูดกับกาดวา
“เรากําลังทุกข
ทรมานอยางหนัก ปลอยใหพวกเราอยูในกํา
มือของพระ ยาหเวหเถิด เพราะความ เมตตา
ของพระองคยิ่ง ใหญ แตอยาใหเราตกอยูใน
กํามือมนุษยเลย”
๑๕ พระ
ยาหเวหจึงสงโรค
ระบาดให
อิสราเอลตัง้ แตเชาจนกระทัง่ สิน
้ สุดวันตามที่
กําหนด ไว และมีประชาชนตัง้ แตดานจนถึง
เบเออรเชบา ลมตายไปเจ็ดหมื่นคน ๑๖ เมื่อ
ทูต
สวรรคย่ น
ื มือของตนออกเพื่อทําลาย
เยรูซาเล็ม พระ ยาหเวหเปลี่ยน ใจเรื่องการ
ทําลาย นัน
้
และพูดกับทูต สวรรคผูที่กําลัง
ทําใหประชาชนเจ็บ ป วยอยูนัน
้ วา “พอแลว
เก็บมือทานกลับคืนไดแลว” ทูต สวรรคของ
พระ ยาหเวหจึงอยูที่ลานนวด ขาวของอา รา
วนาห †ชาวเยบุส
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ดาวิดถวายเครื่องบูชาที่ลานนวดขาว
(๑ พศด. ๒๑:๑๘-๒๗)
๑๗ เมื่อดา

วิดเห็นทูต สวรรคผูทําลาย
ประชาชน
เขาพูดกับพระ ยาหเวหวา
“ขาพเจาคือคนที่ทําบาปและทําผิดคน นัน
้
พวก นัน
้ เป็ นเพียงแกะเทานัน
้ พวกเขาไดทํา
อะไรลงไปเลา ขอใหมือพระองคตกลงมาที่
ขาพเจาและครอบครัวของขาพเจาเถิด”
๑๘ ในวันนั น
้ กาดไปหาดาวิดและพูดกับเขา
วา “ใหข้ น
ึ ไปสรางแทนบูชาใหพระ ยาหเวห
ที่บนลานนวดขาวของ อา รา วนา หชาวเย บุ
สนัน
้ ” ๑๙ ดา วิดจึงขึ้นไปตามที่พระ ยาหเวห
ไดสงั ่ ผานมาทางกาดถึง เขา ๒๐ เมื่ออา รา
วนา หมอง เห็นกษัตริยและคนของเขากําลัง
ตรงมา เขาออกไปและกม หน ากราบ ลงถึง
พื้นตอ หน ากษัตริย ๒๑ อา รา วนา หพูดวา
“กษัตริยเจา นายของขาพเจามาหาผูรับ ใช
ของพระองคทําไมหรือ”
ดา วิดตอบวา “เพื่อที่จะซื้อลานนวดขาว
ของเจา
เราจะไดสรางแทนบูชาใหพระ
ยาหเวห โรค ระบาดของประชาชนจะไดหาย
ไป”
๒๒ อา รา วนา หพูดกับดา วิดวา “กษัตริย
เจา นายของขาพเจาจะเอาอะไรก็ไดตามที่
พระองคพอใจ และไปถวายเครื่องบูชาตามที่
ทานเห็นสมควร นี่ คือพวกวัวตัวผูเอาไวใช
เป็ นเครื่องเผาบูชา และนี่คือเลื่อนนวดขาว
และแอก เอาไวใชเป็ นฟื น ๒๓ ขาแตกษัตริย
ขาพเจาขอยกของทัง้ หมด นี้ใหกับกษัตริย”
อา รา วนา หพูดกับกษัตริยดวยวา “ขอให
พระ ยาหเวห พระเจาของทาน ยอม ฟั งคํา
อธิษฐานของทานเถิด”
๒๔ แตกษัตริยตอบอา รา วนา หวา “ไมได
หรอก เรายืน กรานที่จะจายเงินใหเจา เราจะ
ไมถวายเครื่องเผาบูชาที่เราไดมาฟรีๆใหกับ
พระยาหเวห พระเจาของเรา”
ดา วิดจึงซื้อลาน นวดขาว และซื้อพวกวัว
ตัวผู เป็ นเงินมากกวาครึ่งกิโลกรัม ๒๕ ดาวิด
สรางแทน บูชาใหพระ ยาหเวหข้ น
ึ ที่ นัน
่ และ
ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อ

*๒๔:๑๓

สามปี พบในหนังสือสําเนาแปลกรีกโบราณ (ดูใน ๑ พงศาวดาร ๒๑:๑๒ ดวย) ใน
ฉบับภาษาฮีบรูคือ “เจ็ดปี ”
†๒๔:๑๖

อาราวนาห ใน ๑ พงศาวดาร ๒๑:๑๘ เรียกชายคนนี้วา “โอรนัน”

๒ ซามูเอล ๒๔:๒๕

คืนดีกับพระเจา แลวพระ ยาหเวหก็ตอบ รับ
คําอธิษฐานของเขาสําหรับคนในแผน
ดิน
และโรคระบาดในอิสราเอลก็หยุดลง
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๒ ซามูเอล ๒๔:๒๕

