
2 ซามูเอล 
ไมปรากฏนามผูเขียนพระธรรมเลมนี้ แตคงเขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ 10 
กอนคริสตศักราช  เนื้อหาครอบคลุมชวง 40 ปแหงรัชกาลกษัตริยดาวิด 
เริ่มเรื่องที่ดาวิดขึ้นเปนกษัตริยและสถาปนาอํานาจเปนปกแผน 
ดาวิดทรงยายเมืองหลวงมาที่กรุงเยรูซาเล็ม ทรงอัญเชิญหีบพันธสัญญามา 
และทรงพิชิตชัยชนะเหนือฟลิสเตียอยางเด็ดขาด 
เลาถึงปญหายุงยากที่เกิดแกดาวิด  ปญหาในครอบครัว (เชน อับซาโลมกบฏ) 
ปญหาสวนตัวของดาวิดเอง (เปนชูกับนางบัทเชบา) 
ตอนทายกลาวสรุปเหตุการณในปหลังๆของรัชกาล 
แนวคิดหลักจากพระธรรมเลมนี้คือแบบอยางความดีและความชั่วจากชีวิตของ
ดาวิด 
พระคัมภีรตีแผบาปผิดของดาวิดเพื่อใหเห็นวาไมควรไววางใจมนุษยจนเกินไป 
พระคัมภีรบันทึกชัยชนะครั้งตางๆของดาวิด 
เพื่อใหเห็นวาผูท่ีไววางใจในพระเจาอยางสุดจิตสุดใจนั้น 
พระเจาสามารถกระทําอะไรแกเขาบาง 
พระเจาทรงใชดาวิดท้ังๆที่ดาวิดมีขอบกพรองผิดพลาด 
ก็เพราะทรงเห็นวาดาวิดเต็มใจท่ีจะสํานึกผิดและแกตัวใหมไมวาจะถลําลึกลงไ
ปแคไหน 
 
โครงเรื่อง 
1. ดาวิดขึ้นเปนกษัตริย (1:1-5:25) 
2. ดาวิดรบชนะพวกฟลิสเตีย (6:1-11:1) 
3. ดาวิดทําบาปเรื่องนางบัทเชบา และนาธันมาเตือนสติ (11:2-12:25) 
4. เหตุการณยุงยากในรัชกาลดาวิด  (12:26-21:22) 
5. ดาวิดสรรเสริญพระเจา  (22:1-23:7) 
6. เหตุการณยุงยากอื่นๆ (23:8-24:25) 



 
ดาวิดทราบขาวซาอูลสิ้นพระชนม 
1 หลังจากซาอูลสิ้นพระชนมแลว 
ดาวิดกลับมาจากการพิชิตชาวอามาเลขและพักอยูท่ีศิกลากไดสองวัน 
2ในวันท่ีสามมีชายคนหนึ่งมาจากคายของซาอูล เสื้อผาขาดวิ่น ฝุนเต็มศีรษะ  
เขาหมอบกราบลงตอหนาดาวิดแสดงความเคารพ 
3ดาวิดถามวา “ เจามาจากไหน”  เขาตอบวา 
“ หนีมาจากคายอิสราเอลขอรับ”  4ดาวิดถามวา “ เกิดอะไรขึ้น บอกเราสิ”  
เขาตอบวา “ ทหารของเราเตลิดหนี หลายคนถูกฆาตาย 
ซาอูลและโอรสโยนาธานสิ้นพระชนมแลว”  
5ดาวิดจึงถามชายหนุมผูมาสงขาววา 
“ เจารูไดอยางไรวาซาอูลและโอรสโยนาธานสิ้นพระชนมแลว”  6เขาตอบวา 
“ กระผมอยูบนภูเขากิลโบอา เห็นกษัตริยซาอูลทุมพระกายลงบนหอก 
รถรบของศัตรูก็ประชิดเขามา 7เมื่อพระองคเห็นกระผม ก็รองเรียกใหเขาไปหา 
แลวกระผมทูลถามวา ’ จะทรงใหขาพระองคกระทําสิ่งใด’   
8พระองคตรัสถามวา ‘ เจาเปนใคร’  กระผมทูลวา 
‘ เปนชาวอามาเลขพระเจาขา’  9พระ องคจึงตรัสวา ‘ มาฆาเราทีเถิด  
เราใกลจะตายแลว แตก็ไมตายเสียที’  10กระผมก็เลยปลงพระชนม 
เพราะเห็นวาทรงไมรอดแนๆ 
แลวกระผมก็เอามงกุฎกับทองตนพระกร1มาใหทาน  
ผูเปนเจานายของกระผม”  
11ดาวิดกับพรรคพวกจึงฉีกเสื้อผาของตน 12พวกเขาพากันไวทุกขร่ําไห 
และอดอาหารตลอดวันนั้นไวอาลัยแดซาอูล 
และโอรสโยนาธานไพรพลขององคพระผูเปนเจา+และชาวอิสราเอลซึ่งเสียชีวิ

                                      
1 1:10* เครื่องประดับรัดตนแขน 



ตดวยคมดา บ  13ดาวิดพูดกับชายหนุมท่ีนําขาวมาวา “ เจามาจากไหน”  
เขาตอบวา “ กระผมเปนลูกคนตางดาวชาวอามาเลขขอรับ”  14ดาวิดถามวา 
“ ทําไมเจา จึงบังอาจแตะตองทําลายผูท่ีพระเจาทรงเจิมไว”  
15แลวดาวิดสั่งคนของตนวา” เอาเขาไปฆาเสีย”   คนของดาวิดก็ฆาเขา 
16เพราะดาวิดไดกลาวแลววา “ เจาสมควรตาย เพราะ 
เจาเองไดสารภาพวาตนบังอาจฆาผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมไว”  
 
ดาวิดไวอาลัยซาอูลและโยนาธาน 
17แลวดาวิดคร่ําครวญไวอาลัยแดซาอูลกับโยนาธานโอรส 
18และบัญชาใหสอนบทคร่ําครวญนี้แกชนยูดาห(บันทึกไวในหนังสือแหงยาช
าร) ความวา 
19 “ โอ อสิราเอลเอย 
ศักด์ิสิริของเจา นอนสิ้นชีพอยู ณ เบื้องสูงแหงเจา 
วีรชนแกลวกลาลมลงเสียแลวหนอ 
20อยาแจงขาวนี้ในเมืองกัท 
อยาประกาศขาวนี้ตามถนนหนทางในอัชเคโลน 
หาไมแลวธิดาแหงฟลิสเตียจะกระหยิ่มยิ้มยอง 
หาไมแลวเหลาบุตรีของผูท่ีไมไดเขาสุหนัตจะลิงโลดยินดี 
21โอ ภูเขากิลโบอา 
ขออยาใหเจาไดรับฝนหรือหยาดน้ําคาง 
ขออยาใหมีทองทุงซ่ึงใหพืชพันธุธัญญาหาร 
เพราะที่นั่นโลของผูเกรียงไกรถูกหยามเหยียด 
โลของซาอูลมิไดชโลมดวยน้ํามันอีกแลว 
22ธนูของโยนาธานดื่มเลือดไมหยุด 
ดาบของซาอูลทะลวงเนื้อผูแกลวกลาไมยั้ง    
23ซาอูลและโยนาธาน ยามอยู ทรงเปนท่ีรัก และนาชื่นชม 



ยามสิ้น มิทรงพรากจากกัน 
ทรงวองไวกวานกอินทรี  แข็งแกรงกวาราชสีห 
24โอ  ธิดาแหงอิสราเอล  จงร่ําไหใหกับซาอูล 
 ผูทรงตกแตงเธอดวยอาภรณงดงาม และดวยเครื่องประดับทองคํา 
25 วีรชนแกลวกลาลมลงกลางสมรภูมิ 
โยนาธานนอนสิ้นชีพ อยู ณ เบื้องสูงแหงเจา 
 26โอ  โยนาธาน  ขาพเจาอาลยัถึงทาน 
ทานเปนท่ีรักยิ่งของขาพเจา 
ความรักท่ีทานมีตอขาพเจานั้นล้ําลึก ยิ่งกวาความรักของสตรี 
27วีรชนแกลวกลาลมลงเสียแลว 
อาวุธยุทโธปกรณก็พินาศไป”  
                      
ตั้งดาวิดเปนกษัตริยแหงยูดาห 
2 หลังจากนั้นดาวิดทูลถามองคพระผูเปนเจา+วา 
“ ขาพระองคควรกลับไปยังเมืองหนึ่งเมืองใดในยูดาหหรือไม”  
มีพระดํารัสตอบวา “ ไปเถิด”  ดาวิดทูลวา “ ขาพระองคควรไปที่ไหน”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เมืองเฮโบรน”   
2ดาวิดจึงไปที่นั่นพรอมกับภรรยาทั้งสองคืออาหิโนอัมแหงยิสเรเอลกับอาบีกายิ
ลภรรยามายของนาบาลแหงคารเมล  
3พรอมดวยพรรคพวกและครอบครัวของแตละคน  มาอยูท่ีเฮโบรน 
และหัวเมืองตางๆ  4ชาวยูดาหมาท่ีเฮโบรน แตงตั้งดาวิดเปนกษัตริย แหงยูดาห 
เม่ือดาวิดทรงทราบวาชาวเมืองยาเบชกิเลอาดไดจัดการฝงพระศพซาอูล  
5จึงสงผูสื่อสารไปแจงแกคนเหลานั้นวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรทานท้ังหลายที่จงรักภักดีตอกษัตริยซาอูลโ
ดยการปลงพระศพพระองค 
6ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงเมตตาและเที่ยงธรรมตอทาน   



ขาพเจาเองก็จะเอื้ออารีตอทานเนื่องดวยการกระทําครั้งนี้ของทาน 
7บัดนี้จงเขมแข็งและกลาหาญเถิดเพราะซาอูลนายของทานสิ้นพระชนมแลว 
และชาวยูดาหไดแตงตั้งขาพเจาขึ้นเปนกษัตริยของพวกเขา”  
 
สงครามระหวางดาวิดกับวงศวานของซาอูล 
8ฝายอับเนอรบุตรเนอรแมทัพของซาอูลได 
พาอิชโบเชทโอรสของซาอูลไปยังมาหะนาอิม 
9และแตงตั้งอิชโบเชทเปนกษัตริยครองกิเลอาด อาเชอร ยิสเรเอล เอฟราอิม 
เบนยามินและทั่วท้ังอิสราเอล 
10อิชโบเชทโอรสซาอูลมีพระชนมายุ 40 พรรษา 
เม่ือขึ้นเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล ทรงครองราชยอยูสองป 
แตชนยูดาหติดตามดาวิด 11ชวงเวลาท่ีดาวิดเปนกษัตริยเหนือยูดาหคือ 
เจ็ดปหกเดือน 
 12อับเนอรบุตรเนอรกับคนของอิชโบเชทโอรสซาอูล 
จากมาหะนาอิมมายังกิเบโอน  13ฝายโยอาบบุตรเศรุยาหและคนของดาวิด 
ออกมาเผชิญหนากับพวกเขาที่สระกิเบโอน โดยอยูกันคนละฟากของสระ 
14อับเนอรจึงบอกโยอาบวา “ เรามาดูคนหนุมของเราประลองกันดีกวา”   
โยอาบตอบวา “ ตกลงให พวกเขาสูกัน”    
15ฉะนั้นตางฝายตางเลือกคนของตนสิบสองคนจากฝายเบนยามินและอิชโบเช
ทโอรสซาอูลกับอีกสิบสองคนจากฝายดาวิด 
16แตละฝายจับศีรษะของคูตอสูและเอาดาบสั้นแทงสีขางอีกฝาย  
ตางก็ลมตายดวยกันท้ังคู สถานท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวาเฮลคัทฮัสซูริม2 
17ท้ังสองฝายสูรบกันอยางดุเดือดในวัน นั้น  
ผลปรากฏวาอับเนอรและคนอิสราเอลพายแพแกคนของดาวิด    

                                      
2 2:16* สมรภูมิดาบ หรือ สมรภูมิแหงการเปนปรปกษ 



18บุตรทั้งสามของเศรุยาหอยท่ีนั่น คือโยอาบ  อาบีชัยและอาสาเฮล 
อาสาเฮลนั้นฝเทาเร็วดุจละมั่ง19เขาวิ่งไลอับเนอรโดยไมยอมหันซายหันขวา 
20อับเนอรเหลียวมาเห็นก็ถามวา “ นั่นเจารึ  อาสาเฮล”   อาสาเฮลตอบวา 
“ ใชแลว”  21อับเนอรเตือนวา 
“ หันไปทางซายหรือขวาก็ไดเลนงานคนอื่นแลวปลดอาวุธเขาไปดีกวา”  
แตอาสาเฮลไมฟง  วิ่งตามมาไมลดละ 22อับเนอรตะโกนย้ําวา 
“ อยาตามมาเลย ถาเราตองฆาเจา 
เราจะไปสูหนาโยอาบพี่ชายของเจาไดยังไง”  
23แตอาสาเฮลไมยอมเลิกวิ่งตาม อับเนอร จึงใชหอกแทงทองอาสาเฮล 
หอกนั้นเสียบทะลุหลัง เขาลมลงตายคาที่  
ทุกคนซ่ึงมาถึงตรงที่อาสาเฮลนอนตายอยูก็ตะลึงงัน  
24แตโยอาบกับอาบีชัยไลตามอับเนอรไป ดวงอาทิตยเพิ่งลับขอบฟา 
เม่ือเขามาถึงภูเขาอัมมาหใกลกียาห ตามเสนทางไปสูถ่ินกันดารกิเบโอน 
25คนเบนยามินวิ่งตามหลังอับเนอรมารวมพลตั้งแถวบนยอดเขา 
26อับเนอรตะโกนลงไปบอกโยอาบวา “ ดาบตองเขนฆาไมหยุดหรือไร 
ไมคิดบางหรือวาเรื่องนี้จะจบลงดวยความขมขื่น 
อีกนานแคไหนเจาถึงจะสั่งคนของเจาใหเลิกตามฆาพี่นองกันเอง”   
27โยอาบตะโกนกลับไปวา “ พระเจาทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
ถาเจาไมไดพูดขึ้นมา  พวกเราคงตามลาพี่นองจนถึงพรุงนี้เชาเปนแน”  
28แลวโยอาบก็เปาแตร ทหารทั้งปวงจึงหยุดตอสู  หยุดไลตามฝายอิสราเอล 
29ตลอดคืนนั้นอับเนอรกับพรรคพวกเดินทางผานอาราบาหขามแมน้ําจอรแดน 
และเดินทางผานหุบเขาบิทโรนตอไปจนถึงมาหะนาอิม 
30โยอาบก็เลิกตามลาอับเนอร และสั่งรวมพล นอกจากอาสาเฮลแลวมีอีกเพียง 
19 คนที่ขาดหายไป  31แตคนของดาวิดฆาคนเบนยามินท่ีอยูกับอับเนอรไปถึง 
360 ค น  



32พวกเขานํารางของอาสาเฮลไปฝงไวในอุโมงคของบิดาท่ีเบธเลเฮม  
จากนั้นโยอาบกับคนของเขาเดินทางตลอดคืนมาถึงเฮโบรนเมื่อรุงสาง 
 
3 การสูรบระหวางฝายวงศวานของซาอูลกับฝายดาวิดยืดเยื้อไปเปนเวลานาน   
ดาวิดเขมแข็งขึ้นทุกทีๆ ในขณะที่ฝายวงศวานของซาอูลเริ่มออนแอลงเรื่อยๆ  
2โอรสของดาวิดท่ีประสูติในเฮโบรน ไดแก โอรสหัวปคืออัมโนน  
ประสูติจากอาหิโนอัมแหงยิสเรเอล  
3องคท่ีสองคือคิเลอาบจากอาบีกายิลภรรยามายของนาบาลแหงคารเมล 
องคท่ีสามคืออับซาโลมจากมาอาคาหธิดาของทัลมัยประมุขแหงเกชูร 
4องคท่ีสี่คืออาโดนียาหจากฮักกีท  องคท่ีหาคือเชฟาทิยาหจากอาบีทัล 
5และองคท่ีหกคืออิทเรอัมจากเอกลาห  เหลานี้คือโอรสของดาวิดท่ีประสูติ 
ใ น เ ฮ โ บ ร น  
 
อับเนอรมาเขากับฝายดาวิด 
6ขณะที่การสูรบระหวางวงศวานของซาอูลกับฝายดาวิดดําเนินไปอับเนอรก็ขย
ายอิทธิพลขึ้นเรื่อยๆในฝายซาอูล 
7ซาอูลมีสนมคนหนึ่งชื่อริสปาหบุตรสาวของอัยยาห  
อิชโบเชทตรัสถามอับเนอรวา 
“ เหตุใดทานจึงหลับนอนกับสนมของเสด็จพอ”  
8คําพูดนี้ทําใหอับเนอรโกรธจัดจึงตอบวา 
“ ขาพระบาทเปนสุนัขรับใชยูดาหหรือ  
จนถึงบัดนี้ขาพระบาทยังคงจงรักภักดีตอซาอูลพระบิดาและราชวงศกับพระสห
าย มิไดมอบฝาพระบาทใหกับดาวิด นี่หรือคือรางวัลท่ีไดรับ 
ตองมาถูกจับผิดดวยเรื่องผูหญิง 9ขอพระเจาทรงจัดการกับอับเนอรอยางสาหัส  
หากไมชวยดาวิดใหลุลวงตามพระสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใหไว 
10และยายอาณาจักรจากราชวงศซาอูล  



สถาปนาราชบัลลังกดาวิดขึ้นเหนืออิสราเอลและยูดาห 
จากดานจดเบเออรเชบา”   
11อิชโบเชททรงไมกลาโตตอบประการใดเพราะกลัวอับเนอร 
12แลวอับเนอรสงตัวแทนไปทูลดาวิดวา “ แผนดินนี้เปนของใคร 
หากทรงทําขอตกลงกับขาพระบาท   
ขาพระบาทก็จะชวยนําอิสราเอลทั้งหมดมาสวามิภักด์ิตอฝาพระบาท”  
13ดาวิดตรัสวา “ ดี เราจะยินยอมตกลงกับทาน แตมีขอแมวาตองนําตัวมีคาล 
ราชธิดาแหงซาอูลมาดวยเม่ือทานมาพบเรา” 14แลวดาวิดจึงใชผูสื่อสารไปทู
ลอิชโบเชทโอรสซาอูลวา “ จงคืนตัวมีคาลมเหสีของเรา 
ซ่ึงเราไดใชหนังปลายองคชาติของชาวฟลิสเตียรอยคนเปนสินสอดสูขอมา”  
15อิชโบเชทจึงตรัสสั่งใหชิงตัวมีคาลจากปลทิเอล3 บุตรลาอิชสามีของนาง 
16ปลทิเอลเดินตามนางมาจนถึงบาฮูริมและรองไหมาตลอดทางอับเนอรจึงบอก
วา” กลับบานเสีย”  เขาก็กลับไป 
17อับเนอรเกลี้ยกลอมบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอลวา 
“ พวกทานก็อยากใหดาวิดเปนกษัตริยมานานแลว 18ก็จงทําเสียบัดนี้เถิด! 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววา 
‘ ดาวิดนี่แหละคือผูท่ีเราจะใชใหกอบกูประชากรอิสราเอลของเราจากมือชาว
ฟลิสเตียและจากศัตรูท้ังปวง’ ”  
19อับเนอรยังไดพูดกับชนตระกูลเบนยามินดวย 
แลวเขาก็เดินทางมายังเฮโบรน เพื่อทูลทุกสิ่งทุกอยางท่ีอิสราเอลและตระกูล 
เบนยามินตองการจะทํา 20เมื่ออับเนอรซ่ึงมีผูติดตาม 20 
คนมาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน ดาวิดไดจัดงานเลี้ยงใหเขาเหลานั้น 
21อับเนอรจึงทูลดาวิดวา 
“ ขาพระบาทจะไปรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดมาเพื่อฝาพระบาท 
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พวกเขาจะไดถวายสัตยาบันและฝาพระบาทจะไดทรงปกครองตามชอบพระทัย
” ด าวิดจึงสงอับเนอรกลับไปโดยสวัสดิภาพ 
 
โยอาบสังหารอับเนอร 
22ขณะนั้นโยอาบและคนของดาวิดเพิ่งกลับจากปลนสะดม  
มีขาวของเชลยมาดวยมากมาย แตอับเนอรไมไดอยูกับดาวิดท่ีเฮโบรน 
เพราะดาวิดไดสงเขากลับไปโดยสันติ  
23เม่ือโยอาบทราบวาอับเนอรบุตรเนอรเพิ่งมาเฝากษัตริยแลวกลับไปโดยสันติ 
24โยอาบ ก็เขาเฝาดาวิดทูลวา “ เหตุใดฝาพระบาททรงทําอยางนี้ 
ดูเถิดอับเนอรมาถึงแลวแต  ทรงปลอยเขาไปไดอยางไร 
25ฝาพระบาทก็ทรงทราบอยูแลววาเขามาสืบดูลาดเลาเพื่อจะวางแผนกลับมาเ
ลนงานเรา”  26โยอาบจึงทูลลาแลวสงคนไปตามอับเนอรทันกันท่ีบอสีราห 
อับเนอรก็กลับมาพรอมกับพวกนั้น แตดาวิดไมทรงทราบเรื่องนี้ 
27เม่ืออับเนอรมาถึงเฮโบรน  โยอาบดึงตัวเขามาขางประตูเมือง 
เหมือนมีเรื่องจะคุยเปนการสวนตัว แตแลวโยอาบก็แทงทองอับเนอรตาย 
เปนการแกแคนแทนอาสาเฮลนองชายของตน 
28เม่ือดาวิดทรงทราบเรื่องก็ตรัสวา “ ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
เรากับอาณาจักรของเราไมไดรูเห็นหรือมีสวนเก่ียวของใดๆกับความตายของอั
บเนอรบุตรเนอร 29ขอใหความผิด ครั้งนี้ตกแกโยอาบและวงศตระกูลของเขา 
ขอใหวงศวานของเขาไมขาดคนที่เปนโรคราย โรคเรื้อน พิกลพิการ 
ตายดวยความอดอยาก หรือลมตายดวยคมดาบเถิด”     
30(โยอาบและอาบีชัยนองชายของเขาไดสังหารอับเนอรผูฆาอาสาเฮลนองชา
ยของเขาในการตอสูท่ีกิเบโอน) 
  
การฝงศพอับเนอร 



31ดาวิดตรัสกับโยอาบและพรรคพวกที่อยูดวยวา “ จงฉีกเสี้อผา 
สวมชุดผากระสอบและไวทุกขใหกับอับเนอร”  
กษัตริยดาวิดเองทรงติดตามขบวนแหศพไปยังสุสาน 
32ศพอับเนอรถูกฝงไวท่ีเฮโบรนกษัตริยทรงร่ําไหเสียงดัง ณ ที่ฝงศพ 
ประชากรทั้งปวงก็ร่ําไหดวย                  
33ดาวิดทรงขับรองบทคร่ําครวญสําหรับอับเนอรวา 
“ ควรหรือที่อับเนอรมาตายเยี่ยงคนเถื่อน 
34มือของทานไมไดถูกมัด 
เทาของทานไมไดถูกจองจํา 
ทานลมลง เชนดังผูท่ีลมตอหนาคนชั่ว”  
 ประชากรทั้งปวงก็ร่ําไหใหกับอับเนอรอีกครั้ง 
35แลวพวกเขามาทูลดาวิดใหทรงยอมเสวยพระกระยาหารบางขณะยังวันอยูแ
ตดาวิดตรัสสาบานวา “ ขอพระเจาทรงจัดการกับเราอยางหนักหนาสาหัส 
ห า ก เ ร าลิ้มรสขนมปงหรือสิ่งอื่นใดกอนดวงอาทิตยลับฟา”  
36การกระทําเชนนี้เปนท่ีชื่นชอบแกประชาชนยิ่งนัก 
อันท่ีจริงพวกเขาชื่นชอบทั้งนั้นไมวากษัตริยจะกระทําสิ่งใด 
37ในวันนั้นประชาชนทั้งหมดและชนอิสราเอลทั้งปวงจึงทราบวาดาวิดไมไดมีส
วนเก่ียวของใดๆ กับการสังหารอับเนอรบุตรเนอรเลย 
38แลวกษัตริยดาวิดตรัสกับประชากรวา 
“ ในวันนี้คนสําคัญและเปนผูนําท่ียิ่งใหญคนหนึ่งไดสิ้นชีพลงเสียแลวในอิสรา
เ อ ล  39และวันนี้ถึงแมเราจะเปนกษัตริยท่ีพระเจาทรงเจิมไวเราก็ออนแอ 
และบุตรทั้งสองของเศรุยาหนี้ก็แข็งแกรงเกินไปสําหรับเรา 
ข อองคพระผูเปนเจา+ทรงตอบสนองคนชั่วท่ีไดทําการชั่วเถิด”   
 
อิชโบเชทถูกปลงพระชนม 



4 เมื่ออิชโบเชทโอรสซาอูลทรงทราบวา 
อับเนอรเสียชีวิตที่เฮโบรนก็ทรงหวั่นหวาด และชาวอิสราเอลทั้งปวงก็ตื่นตกใจ   
2อิชโบเชทมีหัวหนากองปลนสะดม 2 คน คือบาอานาหและเรคาบ 
ท้ังสองเปนบุตรของริมโมนตระกูลเบนยามินแหงเบเอโรท 
ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของเบนยามิน  
3เพราะชาวเบเอโรทหนีไปอาศัยอยูท่ีกิททาอิมในฐานะคนตางถ่ินตราบทุกวันนี้ 
4(โยนาธานโอรสซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งซ่ึงขาพิการท้ังสองขาง 
ขณะที่เด็กนั้นอายุ 5 ขวบ มีคนนําขาวซาอูลกับโยนาธานจากยิสเรเอลมาแจง  
พี่เลี้ยงรีบอุมขึ้นและพาหนี เขาจึงตกลงมาและเปนงอย  เขาชื่อวาเมฟโบเชท)   
5ฝายเรคาบและบาอานาห 
บุตรของริมโมนแหงเบเอโรทออกเดินทางมายังตําหนักของ 
อิชโบเชทมาถึงในเวลากลางวัน ขณะอิชโบเชทกําลังบรรทมพักเที่ยง 
6ท้ังสองเขาไปยังสวนในของตําหนักทําทีวาจะเขาไปเอาขาวสาลี 
แลวเขาก็แทงที่ทอง จากนั้นเรคาบกับบาอานาหก็หนีไป 
7ท้ังสองเขาไปในตําหนักขณะอิชโบเชทบรรทมอยูบนพระแทนในหองบรรทม  
หลังจากเขาจวงแทงและปลงพระชนมแลวก็ตัดพระเศียรหิ้วหนีมาตลอดคืนตาม
เสนทางอาราบาห  8เขานําพระเศียรอิชโบเชทมาเขาเฝาดาวิดท่ีเมืองเฮโบรน 
กราบทูลวา “ นี่คือศีรษะของอิช โบเชทลูกของซาอูล 
ศัตรูผูพยายามตามฆาฝาพระบาท 
วันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงแกแคนตอซาอูลและครอบครัวแลวเพื่อฝาพระบาท
”  9ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาห  บุตรริมโมนแหงเบเอโรทวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงกอบกูเราพนจากทุกขรอนทั้งปวงนั้น 
ทรงพระชนมอยูแนฉันใด 10เมื่อมีคนมาบอกเราวาซาอูลสิ้นพระชนมแลว 
โดยหลงคิดวาเอาขาวดีมาบอกเรานั้น เราก็จับฆาเสียในศิกลาก 
นั่นแหละบําเหน็จท่ีเราใหสําหรับขาวของเขา 11ยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
เราจะตอบแทนอยางสาสมกับคนสารเลวที่ลอบฆาคนบริสุทธิ์ถึงในบาน 



และทั้งๆที่อยูบนเตียงของเขา  
เราไมควรเอาชีวิตเจามาทดแทนและกําจัดเจาออกจากแผนดินหรือ”  
12แลวดาวิดจึงตรัสสั่งทหารใหฆาเรคาบกับบาอานาห 
ตัดมือและเทาของคนทั้งสองออกมาเอารางแขวนไวขางสระในเฮโบรน 
จากนั้นก็นําพระเศียรของอิชโบเชทไปฝงไวในอุโมงคฝงศพของอับเนอรท่ีเฮโ
บ ร น  
 
ดาวิดเปนกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห 
5ชนอิสราเอลทุกตระกูลมาเขาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน ทูลวา 
“ ขาพระบาททั้งหลายเปนพี่นองรวมสายโลหิตของฝาพระบาท 
2ตั้งแตในรัชกาลของซาอูล ฝาพระบาทก็ทรงเปนผูนําอิสราเอลในการรบ 
องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไววาฝาพระบาทจะเปนผูอภิบาลและเปนผูปกครองแ
หงอิสราเอลประชากรของพระองค”  
3เม่ือบรรดาผูอาวุโสแหงอิราเอลมาเขาเฝาดาวิดท่ีเฮโบรน 
กษัตริยทรงทําพันธสัญญากับพวกเขาที่เฮโบรนตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+ และพวกเขาเจิมตั้งดาวิดเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
4ดาวิดทรงมีพระชนมายุ 30 พรรษา เมื่อขึ้นเปนกษัตริยและทรงครองราชยอย 
40 ป 5ทรงปกครองเหนือยูดาห 7 ป 6 
เดือนในเฮโบรนและเหนืออิสราเอลกับยูดาหท้ังหมด 33 ปในเยรูซาเล็ม 
 
ดาวิดพิชิตเยรูซาเล็ม     
6ดาวิดทรงนํากองทหารไปยังเยรูซาเล็มเพื่อรบกับชาวเยบุสซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น 
คนเหลานั้นบอกกับดาวิดวา “ เจาเขามาในนี้ไมไดหรอก ตอใหคนตาบอด 
คนงอยก็กําจัดเจาออกไปได”  พวกเขาคิดวาดาวิดไมอาจบุกเขาไปได 
7แตดาวิดก็ยึดปอมแหงศิโยนเมืองดาวิดได 8ในวันนั้นดาวิดตรัสวา 
“ ใครจะพิชิตพวกเยบุสตองอาศัยรองน้ํา 



บุกเขาถึงตัวพวก’ ตาบอดเปนงอย’  ซ่ึงเปนศัตรูของดาวิด”  
นี่เปนเหตุใหผูคนพูดกันวา “ คนตาบอดกับคนงอยจะไมไดเขาไปในวัง”   
9ดาวิดจึงประทับอยูในปอมปราการนั้นและขนานนามวาเมืองดาวิด  
พระองคทรงสรางเมืองรอบๆตั้งแตมิลโล4เขาไปขางใน    10ดาวิด 
เ ริ่มยิ่งใหญขึ้นเรื่อยๆ เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์สถิตอยูดวย 
11ฮีรามกษัตริยแหงไทระไดสงผูสื่อสาร มาเฝาดาวิดพรอมทั้งซุงไมสนสีดาร 
และชางไมกับชางกอ มาสรางพระราชวังของดาวิด 
12ดาวิดทรงตระหนักวาท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงสถาปนาทานเปนกษัตริยเหนื
ออิสราเอล และทรงเชิดชูอาณาจักรของดาวิด 
ก็เพื่อเห็นแกอิสราเอลประชากรของพระองค  
13หลังจากท่ียายจากเฮโบรนมาประทับท่ีเยรูซาเล็ม 
ดาวิดไดอภิเษกมเหสีองคอื่นๆและมีสนมหลายคน มีโอรสธิดาเพิ่มอีกหลายองค 
14โอรสซ่ึงประสูติท่ีเยรูซาเล็มไดแก ชัมมุวา โชบับ  นาธัน  โซโลมอน 
15อิบฮาร  เอลีชูอา  เนเฟก  ยาเฟย  16เอลิชามา  เอลียาดา  และเอลิเฟเลท 
 
ดาวิดพิชิตฟลิสเตีย 
17เม่ือชาวฟลิสเตียไดขาววาดาวิดไดรับการเจิมตั้งเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
ก็ระดม พลมาคนหาดาวิด แตดาวิดทรงทราบเรื่องจึงเสด็จเขาในท่ีม่ัน 
18ครั้นชาวฟลิสเตียมาถึงก็กระจายพลทั่วหุบเขาเรฟาอิม 
19ดาวิดจึงทูลถามพระเจาวา “ ขาพระองคควรออกไป  
โจมตีพวกฟสิสเตียหรือไม 
พระองคจะทรงมอบพวกเขาไวในมือขาพระองคหรือไม”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสตอบวา 
“ ไปเถิดเพราะเราจะมอบพวกฟสิสเตียใหเจาแนนอน”  

                                      
4 5:9* แนวเนินดินทางตะวันออก 



20ดาวิดจึงเสด็จไปที่บาอัลเปราซิมและพิชิตพวกเขา ดาวิดตรัสวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงถาโถมเขาใสศัตรูของขาพเจาด่ังสายน้ําเชี่ยว”  
ท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวาบาอัลเปราซิม5 
21ครั้งนั้นดาวิดและกองทหารยึดไดเทวรูปมากมายซ่ึงชาวฟลิสเตียท้ิงไว 
22แตชาวฟลิสเตียกลับมาอีกกระจายกําลังท่ัวหุบเขาเรฟาอิม 
23ดาวิดจึงทูลถามองคพระผูเปนเจา+ และพระองคตรัสวา 
“ อยาบุกโจมตีทางดานหนา จงโอบลอมดานหลัง แลวรุกเขาโจมตี 
ทางดานหนาหมูตนยางสน 
24เม่ือเจาไดยินเสียงคลายเสียงย่ําเทาบนยอดตนยางสน   จงบุกเขาไปโดยเร็ว 
เพราะจะเปนสัญญาณวาองคพระผูเปนเจา+ไดทรงนําหนาเจาไปเลนงานกองทั
พฟลิสเตียแลว”  25ดาวิดก็กระทําตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่ง 
บุกโจมตีชาวฟลิสเตียตลอดทางตั้งแตกิเบโอน6ถึงเกเซอร 
 
ดาวิดอัญเชิญหีบพันธสัญญากลับมา 
6 แลวดาวิดนําพลอิสราเอลที่เลือกสรรแลว  30,000 ค น  
2ไปยังบาอาลาหแหงยูดาห7 
เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงพระเจาซ่ึงเรียกตามพระนามคือ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูประทับระหวางเครูบบนหีบนั้น 
3พวกเขาต้ังหีบพันธสัญญาแหงพระเจาบนเกวียนใหมและนําลงมาจากบานขอ
งอาบีนาดับซ่ึงอยูบนภูเขา 
โดยมีอุสซาหกับอะหิโยบุตรของอาบีนาดับเปนผูนําเกวียน 
4ท่ีบรรทุกหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+และอาหิโยเดินนําหนา 

                                      
5 5:20*  หมายความวาพระผูทรงถาโถมเขาใส 
6 5:25*  หรือ เ ก บ า  
7 6:2*  หรือ คีริยาทเยอาริม 



5ดาวิดและปวงชนอิสรา เอลเฉลิมฉลองอยางเต็มท่ีตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
มีการขับรองบรรเลงดนตรี ท้ังพิณเขาคู  พิณใหญ รํามะนา กรับและฉาบ    
6เม่ือเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดขาวของนาโคน  วัวเกิดสะดุด  
อุสซาหยื่นมือออกมายึดหีบพันธสัญญาแหงพระเจาไว 7พระพิโรธ 
ขององคพระผูเปนเจา+จึงพลุงขึ้นตออุสซาห 
และทรงประหารเขาที่บังอาจกระทําอยางไมยําเกรงพระองค   
เขาตายอยูขางหีบพันธสัญญาแหงพระเจา 
8ดาวิดไมพอพระทัยท่ีพระเจาทรงพระพิโรธอุสซาหท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวา 
เปเรสอุสซาห8จวบจนบัดนี้ 9ดาวิดรูสึกเกรงกลัวองคพระผูเปนเจา+และตรัสวา 
“ เราจะนําหีบพันธสัญญากลับไปบานไดอยางไร?”  
10ฉะนั้นจึงทรงดําริไมนํากลับมายังเมืองดาวิด 
แตนําไปไวท่ีบานของโอเบดเอโดมแหงกัท 
11หีบพันธสัญญาประดิษฐานอยูท่ีนั่นเปนเวลา 3 เดือน  
องคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรแกโอเบดเอโดมแหงกัทและทุกคนในครัวเรือนอ
งคพระผูเปนเจา+เจาทรงอวยพรครอบครัวโอเบดเอโดมและทุกสิ่งท่ีเขามีเนื่องด
วยหีบพันธสัญญาแหงพระเจา 
จึงทรงไปอัญเชิญหีบพันธสัญญาจากบานโอเบดเอโดมมายังเมืองดาวิดดวยคว
ามยินดี 13เมื่อผูหามหีบเดินไปได 6 กาว  ดาวิดก็ถวายวัวผู 1 ตัว และลูกวัวขุน 
1 ตัว 14ดาวิดทรงสวมเอโฟดลินิน 
เตนรําตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+อยางสุดกําลัง 
15ดาวิดและชนอิสราเอลทั้งปวงอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+
มาทามกลางเสียงโหรองและเสียงแตร   
16ขณะท่ีขบวนหีบพันธสัญญาผานเขามาในเมืองดาวิด 
มีคาลธิดาของซาอูลมองจากหนาตาง 

                                      
8 6:8*  แปลวา อุบัติภัยแกอุสซาห 



เห็นดาวิดทรงโลดเตนและรายรําเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ก็หม่ินประม
า ท ใ น ใ จ  
17พวกเขาอัญเชิญหีบพันธสัญญาแหงองคพระผูเปนเจา+มาตั้งไวท่ีเดิมในเต็น
ทซ่ึงดาวิดทรงจัดเตรียมไว  แลวดาวิดถวายเครื่องเผาบูชา 
และเครื่องสันติบูชาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+18หลังจากท่ีถวายเครื่อง
บูชาเสร็จแลวดาวิด 
ก็ทรงอํานวยพรแกประชากรในพระนามองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ 
19และประทานของแกทุกคนท้ังชายและหญิง  เปนขนมปงหนึ่งกอน  
อิมทผลัม9หนึ่งกอน  องุนอัดหนึ่งกอน แลวประชาชนทั้งปวงพากันกลับบาน 
20ดาวิดก็เสด็จกลับมาอํานวยพรแกบรรดาเชื้อพระวงศ 
แตมีคาลธิดาซาอูลออกมารับเสด็จ และตรัสวา 
“ วันนี้ราชันแหงอิสราเอลสงาภาคภูมิจริงนะทรงเปลื้องอาภรณตอหนาหญิงไ
พร   เหมือนคนถอยไรยางอาย ”   21ดาวิดตรัสยอนวา 
“ ตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ผูทรงเลือกเราใหสูงสงกวาเสด็จพอขอ
งเจาและวงศตระกูลของเจา 
และทรงแตงตั้งเราใหเปนผูนําของอิสราเอลประชากรของพระองค 
เราจะเฉลิมฉลองตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
22เทานั้นยังไมพอตอใหเราต่ําตอยยิ่งกวานี้หรือตกต่ําในสายตาของเราเอง 
แตเราจะไดรับการเคารพยกยองจากพวกหญิงสาวท่ีเจาเอยมา”  
23และมีคาลธิดาของซาอูลก็ไมมี โอรสธิดาเลยตลอดชีวิต  
 
คําทูลของนาธัน 
7 หลังจากกษัตริยดาวิดเขาประทับในพระราชวัง 
และองคพระผูเปนเจา+ประทานการพักสงบจากศัตรูรอบดานแลว  

                                      
9 6:19*  หรือบางฉบับวา เนื้อ 



2ดาวิดตรัสกับนาธันผูเผยพระวจนะวา “ ดูเถิด  
เราอาศัยอยูในราชวังไมสนสีดาร  
ในขณะท่ีหีบพันธสัญญาของพระเจายังคงอยูในเต็นท”  
3นาธันทูลวา “ ขอทรงกระทําตามพระดําริ ชอบเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับฝาพระบาท”  
4ในคืนนั้น  มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงนาธันความวา 
5” จงไปบอกดาวิดผูรับใชของ เราวา ‘ เจาจะเปนผูสรางวิหารใหเราอยูหรือ 
6เราไมเคยอยูในวิหารเลย 
นับตั้งแตเรานําอิสราเอลออกมาจากอียิปตจวบจนทุกวันนี้   
เราอาศัยอยูในเต็นทตลอด ยายจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
7ไมวาโยกยายไปที่ไหนกับชนอิสราเอล  
เคยหรือที่เราออกปากกับบรรดาผูนําซ่ึงเราสั่งใหอภิบาลอิสราเอลประชากรขอ
งเราวา ‘ ทําไมไมสรางวิหารดวย ไมสนสีดารใหเรา’  
8บัดนี้จงบอกดาวิดผูรับใชของเราวาองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ตรัสวา 
‘ เราพาเจาออกมาจากทุงหญาจากการตอนแกะมา 
ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา 9เราอยูกับเจาไมวาเจาไปท่ีไหน  
และเราทําลายศัตรู ท้ังปวงของเจาออกไปพนหนาเจา  
บัดนี้เราจะกระทําใหเจาลือนามยิ่งขึ้นไปอีก เชนดังนามบุคคลสําคัญของโลก 
10และเราจัดเตรียม ที่แหงหนึ่งใหอิสราเอลประชากรของเราตั้งรกราก  
เพื่อเขาจะมีบานเรือนเปนกรรมสิทธิ์ และไมตองถูกรบกวนอีก  
คนชั่วคนรายจะไมมาขมเหงรังแกพวกเขาเหมือนแตแรก 11และเรื่อยมา 
นับตั้งแตเราไดตั้งผูวินิจฉัย10 ปกครองอิสราเอล 
ท้ังเราจะใหเจาพักสงบจากศัตรูท้ังปวง  
เราองคพระผูเปนเจา+ประกาศตอเจาวา  

                                      
10 7:11* หรือ ผูนํา 



เ ร า เ อ ง จ ะ ส ถาปนาวงศวานหนึ่งเพื่อเจา 
12เม่ือถึงกําหนดเวลาและเจาไปอยูสงบรวมกับบรรพบุรุษของเจาแลว  
เราจะตั้งบุตรคนหนึ่งของเจาขึ้นสืบตอจากเจาเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเอง  
เราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 13เขาจะเปนผูสรางวิหารเพื่อนามของเรา  
และเราจะสถาปนาบัลลังกแหงอาณาจักรของเขาใหยืนยงตลอดไป 
14เราจะเปนบิดาของเขาและเขาจะเปนบุตรของเรา เมื่อเขาทําผิด 
เราจะใชชนชาติอื่นๆเปนไมเรียวตีสอนเขา11 
15แตความรักม่ันคงของเราจะไมพรากจากเขา  เหมือนที่เราริบจากซาอูล 
ซ่ึงเราถอดออกไปตอหนาเจา 
16วงศตระกูลและอาณาจักรของเจาจะดํารงอยูตลอดไปตอหนาเรา12 
บัลลังกของเจาจะยั่งยืนเปนนิตย’ ”  17นาธันจึงกลับมาเฝาดาวิด 
ทูลทุกสิ่งท่ีพระเจาไดทรงสําแดงแกทาน 
 
ดาวิดอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา 
18จากนั้นดาวิดจึงเสด็จเขาไปประทับนั่งลงตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า +และกราบทูลวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  
ขาพระองคเปนผูใดเลา วงศตระกูลของขาพระองคเปน ใครหนอ  
พระองคจึงทรงนําขาพระองคมาถึงเพียงนี้? 19และไมเพียงแตเทานี้  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคยังตรัสถึงอนาคตแหงวงศวานผูทาสของพระองค 
ทรงกรุณาตอมนุษยเชนนี้เสมอๆหรือ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด 
20ดาวิดจะกราบทูลวาอยางไรได? เพราะพระองคทรงรูจักผูทาสของพระองค 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  

                                      
11 7:14* หรือ เราจะตีสอนเขาดวยไมเรียวเหมือนบิดาตีสอนบุตร 
12 7:16* ตอหนาเจา 



21พระองคทรงกระทําการยิ่งใหญนี้และใหเปนท่ีประจักษแกผูทาสตามที่ตรัสไ
ว  และตามชอบพระทัยของพระองค 22พระองคทรงยิ่งใหญนัก  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด! ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค 
ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากพระองค ดังท่ีขาพระองคท้ังหลายไดยินมากับหู 
23ชนชาติใดเลาท่ัวพิภพเสมอเหมือนอิสราเอลประชากรของพร〰องค  
ท่ีพระเจาเสด็จมาชวยกูในฐานะประชากรเพื่อพระองคเอง  
และเพื่อนําเกียรติยศมาสูพระนามของพระองคทรงกระทําการมหัศจรรยยิ่งให
ญนาเกรงขาม  
โดยขับไลประชาชาติตางๆและพระของพวกเขาออกไปพนหนาประชากรของ
พระองคซ่ึงทรงกอบกูจากอียิปต  
24พระองคทรงตั้งอิสราเอลเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคเองตลอดไป  โอ 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเปนพระเจาของเขาทั้งหลาย 25และบัดนี้  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ขอทรงกระทําตามพระสัญญาเก่ียวกับผูทาสและวงศวานตลอดไป 
26เพื่อพระนามของพระเจาจะยิ่งใหญนิรันดร  คนทั้งหลายจะกลาววา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์คือพระเจาแหงอิสราเอล!’  
และวงศวานดาวิดผูทาสของพระองคจะไดรับการสถาปนาไวเบ้ืองพระพักตรพร
ะองค  27ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์  พระเจาแหงอิสราเอล  
พระองคไดทรงเปดเผยแกผูทาสไววาจะทรงสถาปนาวงศวานหนึ่งเพื่อขาพระอ
งค ผูทาสของพระองคจึงอาจหาญทูลอธิษฐานเชนนี้ 
28ขาแตองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุด  พระองคทรงเปนพระเจา  
พระดํารัสของพระองคเปนความจริง  
และพระองคประทานคําสัญญาอันล้ําเลิศนี้แกผูทาส  
29บัดนี้ขอทรงโปรดอวยพรวงศวานแหงผูทาสของพระองคใหยืนยงตลอดไปเ
บ้ืองพระพักตรพระองค 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ผูยิ่งใหญสูงสุดไดตรัสไวเชนนั้น 



ขอใหวงศวานแหงผูทาสของพระองคไดรับการอวยพรจากพระองคตลอดกาล
น า น เ ท อ ญ ”  
 
ชัยชนะของดาวิด 
8ตอมาดาวิดทรงพิชิตชาวฟลิสเตียอยางราบคาบ 
พระองคยึดเมืองเมเธกอัมมาหจากฟลิสเตีย  2ดาวิดยังไดทรงพิชิตชาวโมอับ 
จับเชลยนอนเรียงแถว วัดโดยสายวัด ทุกๆ สองในสามถูกประหารชีวิต  
และอีกหนึ่งในสามไวชีวิต  
ชาวโมอับจึงขึ้นแกดาวิดและตองสงสวยบรรณาการ 
3ดาวิดยังไดทรงพิชิตฮาดัดเอเซอรโอรสของเรโหบแหงโศบาห 
เม่ือเสด็จไปกูอํานาจคืนท่ีแมน้ํายูเฟรติส 4ดาวิดทรงยึดรถรบ 1,000 คัน 
พ ล ร ถ ร บ  7,000 ค น 13 แ ล ะ ท ห า ร  ร า บ  20,000 
คนทรงตัดเอ็นขามาศึกท้ังหมด  ยกเวนไวสําหรับเทียมรถ 100 คัน 
5ท้ังทรงประหารชาวอารัมแหงดามัสกัส  22,000 คน  ซึ่งมาชวยฮาดัดเอเซอร  
6ดาวิดทรงวางกําลัง ทหารไวท่ีปอมตางๆในอาณาจักรอารัมแหง ดามัสกัส  
และชาวอารัมก็ขึ้นกับดาวิด 
ตองสงบรรณาการมาถวายองคพระผูเปนเจา+ประทานชัย ชนะแกดาวิด 
ไมวาดาวิดจะไปท่ีไหน  7ดาวิด 
ทรงนําโลทองคําของนายทหารของฮาดัดเอเซอรมายังเยรูซาเล็ม 
8กษัตริยดาวิดยังไดนํา ทองสัมฤทธิ์มากมายจากเทบาห14 
และเบโรธัยเมืองของฮาดัดเอเซอรมาดวย  

                                      
13 8:4* ดู1พ ศ ด .18:4  บางตนฉบับ “ ทรงยึดพลรถรบ 1,700 ค น ”  
14 8:8* หรือ เบทาห 



9เม่ือราชาโทอ1ู5แหงฮามัทไดยินกิตติศัพท 
ท่ีดาวิดทรงรบชนะกองทัพของฮาดัดเอเซอร 
10ก็สงโยรัม16โอรสมาคารวะกษัตริยดาวิดและ 
รวมยินดีในชัยชนะเหนือฮาดัดเอเซอรซ่ึงเปน ขาศึกของโทอู 
โยรัมนําเครื่องเงิน  ทอง  และทองสัมฤทธิ์มาเปนบรรณาการ 
11กษัตริยดาวิดทรงถวายสิ่งท้ังปวงนี้แดองคพระผูเปนเจา+เชนเดียวกับเงินแล
ะทองซ่ึงริบจากชนชาติตางๆ ที่ดาวิดพิชิตคือ 12เ อ โ ด ม 17กับโมอับ 
อัมโมนกับฟลิสเตีย  
และอามาเลคตลอดจนของเชลยที่ริบมาจากฮาดัดเอเซอรโอรส 
เรโหบกษัตริยแหงโศบาห 

13พระนามของดาวิดก็เลื่องลือ  หลังจากท่ีทรงประหารชาวเอโดม 
18,000 คน  ที่หุบเขาเกลือ 14จากนั้นทรงวางกําลังทหารไวท่ีปอมทั่วเอโดม  
ชาวเอโดมทั้งหมดจึงขึ้นแกดาวิด  
องคพระผูเปนเจา+ทรงใหดาวิดมีชัยชนะทุกหนทุกแหงท่ีไป 

 
ขาราชบริพารของดาวิด 
15ดาวิดทรงครองเหนืออิสราเอลทั้งปวงทรงกระทําสิ่งท่ีถูกตองยุติธรรมเพื่อเหล
า ป ร ะ ช า ก ร 16โยอาบบุตรเศรุยาหดูแลกองทัพ 
เยโฮชาฟทบุตรอาหิลูดเปนอาลักษณหลวง17ศาโดกบุตรอาหิทูบและอาหิเมเลค
บุตร อาบียาธารเปนปุโรหิต  เสไรอาหเปนราชเลขานุการ 

                                      
15 8:9* หรือ โทอี 
16 8:10* หรือ ฮาโดรัม 
17 8:12* ดู1พ ศ ด .18:11 บางตนฉบับ “ อารัม”  



18เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาดูแลพวกเคเรธีและคนเปเลท 
และโอรสของดาวิดเปนราชมนตรี18 
                        
ดาวิดและเมฟโบเชท 
9ดาวิดทรงเปรยวา” มีสมาชิกคนใดในราชวงศซาอูลท่ียังมีชีวิตอยูบางหรือไม 
จะไดแสดงน้ําใจตอเขาเพื่อเห็นแกโยนาธาน”   
2ยังมีขาราชบริพารคนหนึ่งของซาอูลชื่อศิบา  เขาถูกเรียกตัวมาเฝา 
ดาวิดตรัสวา “ เจาคือศิบาหรือ”  เขาทูลวา “ พระเจาขา”   3ดาวิดตรัส 
ถามวา “ ในราชวงศของซาอูลมีใครเหลืออยูบางไหม 
เราจะไดแสดงความกรุณาของพระเจาตอเขา”  ศิบาทูลวา 
“ บุตรชายของโยนาธานยังมีชีวิตอยู เทาท้ังสองขางของเขาเปนงอย”   
4กษัตริยตรัสถามวา “ เขาอยู ท่ีไหน”   ศิบาทูลตอบวา 
“ เขาอยูท่ีบานของมาคีรบุตรอัมมีเอลในเมืองโลเดบาร”   
5ดาวิดจึงทรงใหรับตัวเขามาจากโลเดบารจากบานมาคีรบุตรอัมมีเอล  
6เม่ือเมฟโบเชทบุตรโยนาธานโอรสซาอูลมาเฝาดาวิด 
ก็กราบลงถวายความเคารพ ดาวิดตรัสเรียก “ เมฟโบเชทเอย”  
“ พระเจาขา”  เขาทูลตอบ 7ดาวิดตรัส ตอไปวา “ อยากลัวไปเลย  
เพราะเราจะแสดงความเมตตากรุณาตอเจาโดยเห็นแกโยนาธานบิดาของเจาแ
นนอน  เราจะคืนท่ีดินท้ังหมดของซาอูลปูของเจาใหเจา  
และเจาจะมานั่งรวมโตะกับเราเสมอ” 8เมฟโบเชท กราบลงแลวทูลวา 
“ สุนัขตายเชนขาพระบาท มิบังควรที่จะไดรับพระกรุณาคุณจากฝาพร ะ  
บ า ท เ ล ย ”  
9ดาวิดจึงเรียกตัวศิบาขาราชบริพารของ ซาอูลมา  ตรัสกับเขาวา 
“ เราไดยกขาวของทุกอยางท่ีเปนของซาอูลและราชวงศใหแก 

                                      
18 8:18 * หรือ “ ปุโรหิต”  



หลานของนายเจา  10ตัวเจากับลูกๆและคนใช  
จงทําไรไถนาใหเขาและนําพืชผลมาเพื่อเลี้ยงดูหลานของนายเจา 
และเมฟโบเชทหลานของนายเจาจะรวมโตะกับเราเสมอ”   
(ฝายศิบามีลูกชายสิบหาคนและคนใชยี่สิบคน)11ศิบาก็ทูลวา 
“ ขาพระบาทจะกระทําทุก อยางตามพระบัญชา”   ดังนั้นเมฟโบเชทจึง 
รวมโตะเสวยกับดาวิด  เสมอโอรสองคหนึ่ง 12เมฟโบเชท 
มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อมีคา  
ทุกคนในครัวเรือนของศิบาเปนคนใชของเมฟโบเช ท 13สวนเมฟโบเชทอาศัย
อยูในเยรูซาเล็ม เพราะเขารวมโตะเสวยเปนประจํา และเทาพิการท้ังสองขาง 
 
ดาวิดพิชิตชาวอัมโมน  
10 ตอมานาหาชกษัตริยแหงอัมโมนสิ้นพระชนมลง 
และฮานูนโอรสขึ้นครองราชยแทน  2ดาวิดทรงรําพึงวา ‘ เราจะแสดง 
น้ําใจตอฮานูนบุตรนาหาช  เหมือนที่นาหาช 
เคยแสดงน้ําใจตอเรา’ ดาวิดจึงสงทูตไปแสดง 
ความเสียใจตอฮานูนท่ีสูญเสียพระบิดา  เมื่อคนของดาวิดมายังดินแดนอัมโมน  
3พวกขุนนางของฮานูนทูลประมุขของตนวา 
“ พระองคทรงคิดวาดาวิดถวายเกียรติแดพระบิดาโดย 
สงคนมาแสดงความเสียใจหรือพระเจาขา  
ดาวิดสงพวกเขามาเพื่อสืบดูลาดเลากอนเขาโจมตีมิใชหรือ”     
4ฮานูนจึงจับคนของดาวิดโกนเคราออกครึ่งหนึ่ง  
และตัดเสื้อผาตรงสะโพกออกแลวปลอยไป  5เมื่อดาวิดทรงทราบก็สั่งใหทูต 
เหลานั้น” จงพักอยูท่ีเยรีโคจนกวาเคราจะขึ้นดังเดิมเถิด”   
เพราะพวกเขาอับอายขายหนามาก 
 
6ถึงตอนนี้ชาวอัมโมนตระหนักแลววาไดยั่วยุดาวิดอยางรายแรงเพียงใดจึงจาง



ทหารราบชาวอารัม  20,000 คนจากเบธเรโหบและโศบาห อีก1,000 
คนจากกษัตริยมาอาคาห  และ 12,000 ค น จ า ก โ ท บ   7เมื่อดาวิด 
ทรงทราบเชนนั้น  ก็สงโยอาบและกองทัพอิสราเอลทั้งหมดไป  
8คนอัมโมนออกมาตั้งแนวรบที่ทางเขาประตูเมือง  ขณะที่ชาวอารัมจากโศบาห 
เรโหบ โทบ และมาอาคาหอยูท่ีโลงนอกเมือง 
9โยอาบเห็นแนวรบขาศึกตีขนาบมาทั้งดานหนาและดานหลังจึงเลือกทหารดีท่ี
สุดในอิสราเอล  จัดทัพไปสูรบกับชาวอารัม 
10สวนกองทัพท่ีเหลือใหอยูกับอาบีชัยนองชาย 
และจัดทัพสูกับชาวอัมโมน11โ ย อาบ  กลาววา 
“ ถาพวกอารัมแข็งแกรงกวาพี่ก็ออกมาชวยพี่   
แตถาชาวอัมโมนแข็งแกรงเกินกําลังของเจาพี่จะมาชวย 
12ขอใหเขมแข็งเราจะสูรบอยางกลาหาญเพื่อพี่นองรวมชาติของเรา  
และเพื่อนครแหงพระเจาของเรา  
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําตามที่ทรงเห็นชอบ”   
13และเมื่อโยอาบกับกองทหารบุกเขาโจมตีชาวอารัมก็ถอยหนี 
14เม่ือชาวอัมโมนเห็นชาวอารัมหนี  ก็หนีบาง  
ถอยหนีจากอาบีชัยเขาไปในเมือง  
โยอาบจึงกลับจากการสูรบกับชาวอัมโมนคืนสูเยรูซาเล็ม 
15หลังจากท่ีชาวอารัมเห็นวาถูกอิสราเอล รุกไลก็รวมกําลังกันอีก  
16ฮาดัดเอเซอรนําคนอารัมจากอีกฟากหนึ่งของแมน้ํายูเฟรติส มาสมทบ 
พวกเขามายังเฮลัม  มีโชบัคแมทัพของฮาดัดเอเซอรเปนผูบัญชาการ   
17เม่ือดาวิดทรงทราบ  ก็ระดมพลอิสราเอล ขามแมน้ําจอรแดนมายังเฮลัม 
ชาวอารัมตั้งแนวรบประจันหนากับดาวิดและสูรบกัน  
18แตพวกเขาก็พายหนีตอหนาอิสราเอล  และดาวิดฆาพลรถรบของพวกเขา 



700 ค น  พ ล ท ห า ร ร า บ 19 40,000 คน   
และฆาโชบัคแมทัพของพวกเขาตายที่นั่น 
19เม่ือบรรดากษัตริยซ่ึงขึ้นกับฮาดัดเอเซอร 
เห็นวาพวกเขาพายแพแกอิสราเอลก็ขอสงบ ศึกและยอมขึ้นกับอิสราเอล 
ชาวอารัมจึงไมกลามาชวยชาวอัมโมนสูรบอีกเลย 
 
ด าวิดกับบัทเชบา 
11ในฤดูใบไมผลิอันเปนเวลาที่กษัตริยท้ังหลายออกไปรบ 
ดาวิดสงโยอาบกับคนของดาวิดและทั้งกองทัพอิสราเอลไปทําลายลางชาวอัมโ
มน  พวกเขาลอมเมืองรับบาห แตดาวิดประทับอยูท่ีเยรูซาเล็ม 
2เย็นวันหนึ่งดาวิดเสด็จจากแทนบรรทม 
ทรงดําเนินไปรอบๆที่ดาดฟาพระราชวัง  จากที่นั้นทรงสังเกตเห็นสตรีผูหนึ่ง 
งดงาม สะดุดตามากกําลังอาบน้ําอยู 3ดาวิดทรงใชคน ไปสืบดูวานางเปนใคร 
ก็ทรงทราบวา 
“ นางคือบัทเชบาธิดาของเอลีอัมเปนภรรยาของอูรียาหชาวฮิตไทต”  
4ดาวิดจึงใหคนไปตามตัวนางมา 
และเมื่อนางมาเขาเฝาก็ทรงรวมหลับนอนกับนาง (นางเพิ่งเสร็จจาก การ 
ชําระตัวหลังมีมลทิน)  แลวนางก็กลับบาน 5เมื่อนางพบวาตนตั้งครรภ 
ก็ใหคนมา   กราบทูลดาวิด 
6ดาวิดสงขอความไปยังโยอาบวา  
“ จงสงตัวอูรียาหชาวฮิตไทตมาพบเรา” โยอาบก็สง เขามาเฝาดาวิด  
7เม่ืออูรียาหมาถึง ดาวิดก็ตรัสถามวาโยอาบและกองทัพเปนอยางไร 
บางสงครามคืบหนาไปเพียงไร 8แลวดาวิดตรัสสั่งอูรียาหวา 
“ จงกลับไปบานพักผอนเถิด”  อูรียาหจึงออกจากพระราชวัง และ 
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ดาวิดใหคนนําของกํานัลตามหลังเขาไป 9แตอูรียาหไมไดกลับไปที่บาน 
เขาคางคืนอยูตรง ประตูวังรวมกับขาราชบริพารคนอื่นๆ 10เมื่อ 
ดาวิดทรงทราบวาอูรียาหมิไดกลับบานก็ตรัสถามเขาวา 
“ เจาเพิ่งกลับมาจากแดนไกล มิใชหรือ ทําไมจึงไมกลับไปบาน”  11อูรียาห 
ทูลวา “ หีบพันธสัญญาอิสราเอลและยูดาห ลวนอยูในเต็นท ทานแมทัพโยอาบ 
และไพรพลของฝาพระบาท ลวนตั้งคายอยูกลางแจง 
ควรหรือที่ขาพระบาทจะกลับไปบาน กินด่ืม หลับนอนกับภรรยา 
ขาพระบาทขอปฏิญาณ วาจะไมยอมทําเชนนั้นเปนอันขาด”  12ดาวิด ตรัสวา 
“ เอาละ  คืนนี้คางเสียที่นี่เถิด แลวพรุงนี้เจาคอยไป”  
ฉะนั้นอูรียาหจึงคางอยูท่ีเยรูซาเล็มในวันนั้นและวันรุงขึ้น 13ดาวิดเรียก 
ใหเขารวมโตะเสวยและทรงมอมเหลาเขา 
แตเย็นวันนั้นอูรียาหก็ออกไปนอนบนเสื่อทาม กลางขาราชบริพารอื่นๆ 
มิไดกลับไปบาน 
14เชาวันรุงขึ้นดาวิดสงสาสนถึงโยอาบ มอบใหอูรียาหเปนผูถือไป 
15ในสาสนเปนคําสั่งใหโยอาบสงตัวอูรียาหออกไปที่ดานหนาของแนวรบที่อัน
ตรายที่สุด  แลวถอยทัพ  ปลอยใหเขาตายที่นั่น 16ขณะลอมเมืองอยู  
โยอาบจึงมอบหมายใหอูรียาหไปยังตําแหนง ที่รูวาจะมีการรบดุเดือดที่สุด 
17ชาวเมืองนั้นก็ออกมาสูรบกับโยอาบ  
แลวอูรียาหชาวฮิตไทตก็ถูกฆาตายพรอมกับทหารบางคนของดาวิด  
18เม่ือโยอาบสงรายงานการสูรบมาทูลดาวิด 19ก็กําชับผูสื่อสารวา  
“ เม่ือเจาทูลราย งานจบแลว 20กษัตริยอาจจะกริ้วและตรัสถามวา 
‘ ทําไมพวกทหารถึงเขาไปประชิดเมืองมากนักละ  
ไมรูหรือวาอาจจะถูกธนูยิงมาจาก กําแพง 
21อาบีเมเลคบุตรกิเดโอน20ก็ถูกฆาตายมาแลวท่ีเธเบส 
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โดยน้ํามือผูหญิงท่ีทุมหิน โมลงมาจากกําแพงไมใชหรือ แลวทําไมพวก 
เจาจึงเขาไปชิดกําแพงมากนักเลา ‘ ถาพระ องคตรัสถามเชนนี้ ก็จงทูลวา 
‘ อูรียาหชาวฮิตไทตก็ถูกฆาตายแลว’ ”  
22ผูสื่อสารจึงเดินทางมาเขาเฝา  และกราบทูลดาวิด ตามที่โยอาบสั่งทุกอยาง 
23เขาทูลดาวิดวา” ขาศึกมีกําลังเหนือกวาเราและออกมาสูกับเราที่นอกเมือง 
แตเรารุกไลเขากลับไปที่ทางเขาประตูเมือง 24คนบนกําแพง ยิงธนูเขาใสเรา 
ฝายเราถูกฆาตายไปบาง  แลวอูรียาหชาวฮิตไทตก็ตายดวย”   
25ดาวิดตรัสกับผูสื่อสารวา “ บอกโยอาบวาอยาทอใจในเรื่องนี้ 
ดาบฆาคนไมเลือกหนา สูใหหนักขึ้นก็แลวกัน พิชิตเมืองใหได 
จงพูดอยางนี้เพื่อใหกําลังใจโยอาบดวย”  
26เม่ือภรรยาของอูรียาหไดยินวาสามีตายแลว นางก็ไวทุกขใหเขา 
27และเมื่อครบกําหนดไวทุกข ดาวิดก็สงคนไปรับตัวนางมาเปนมเหสี  
พระนางประสูติโอรสองคหนึ่งแตองคพระผูเปนเจา+ไมพอพระทัยการกระทําข
องดาวิด 
 
ค ำ ทูลของนาธัน 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงใชนาธันมาพบดาวิด นาธันมาเขาเฝาทูลวา 
“ ในเมืองแหงหนึ่งมีชายสองคน คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจน 
2คนที่รวยมีฝูงแพะแกะวัวมากมาย  3สวนคนที่จน  
ไมมีสมบัติอะไรนอกจากลูกแกะตัวเมียเล็กๆ ตัวหนึ่งซ่ึงเขาซ้ือหามาได  
แกะนั้นเปนสัตวเลี้ยงของลูกเขา 
เขาใหมันกินอาหารจากจานของเขาและใหมันด่ืมจากถวยของเขาเอง  
เขาโอบกอดมันไวในออมแขนเหมือนลูกสาว ตัวนอยๆ  
4วันหนึ่งมีแขกมาท่ีบานของชายผูร่ํารวย  
เขาเสียดายไมอยากจะฆาลูกแกะจากฝูงของตนเลี้ยงผูมาเยือน  
จึงเอาลูกแกะของคนยากจนมาทําอาหารเลี้ยงแขก ”  



5ดาวิดกริ้วจัด ตรัสกับนาธันวา “ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด 
ผูท่ีกระทําเชนนั้นสมควรตาย 6เขาจะตองชดใชสี่เทาสําหรับลูกแกะตัวนั้น  
เพราะเขาบังอาจทําเชนนี้และไรน้ําใจยิ่งนัก”  
7นาธันจึงทูลดาวิดวา “ ฝาพระบาทคือชายคนนั้นแหละ! 
องคพระผูเปนเจา +พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
‘ เราไดเจิมตั้งเจาเปนกษัตริยแหงอิสราเอล และชวยเจาพนมือซาอูล  
8เรายกคนของนายเจาใหเจา ยกภรรยาของนาย เจาไวในออมกอดเจา  
ยกตระกูลอิสราเอลและยูดาหใหแกเจา 
และถาหากทั้งหมดนี้ยังนอยไปเราก็จะใหอีกมากยิ่งกวานี้ 
9เหตุใดเจาจึงลบหลูพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+กระทําสิ่งท่ีเราเห็นวาชั่ว 
เจาอาศัยดาบของชาวอัมโมน สังหารอูรียาหชาวฮิตไทตและยึดภรรยาของ 
เ ข า ม า  10ฉะนั้นบัดนี้ดาบจะไมพรากไปจากวงศวานของเจา 
เพราะเจาลบหลูดูหม่ินเราแยงชิงภรรยาของอูรียาหชาวฮิตไทตมาเปนของเจา
’  11องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา ‘ เราจะให 
คนในครัวเรือนของเจาเองนําหายนะมาสูเจา 
ตอหนาตอตาเจาเราจะยกภรรยาของเจาใหชายอื่นซ่ึงใกลชิดกับเจา 
เขาจะหลับนอนกับภรรยาของเจาท้ังกลางวันแสกๆ 
12เจากระทําในที่ลับแตเราจะใหเหตุการณนี้เกิดขึ้น 
ในที่แจงตอหนาอิสราเอลทั้งปวง’ ” 13ดาวิดตรัสกับนาธันวา 
“ เราทําผิดทําบาปตอพระ เจาไปแลว”  นาธันจึงทูลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงอภัยความผิดบาปใหฝาพระบาท  ฝาพระ 
บาทจะไมตาย 
14แตฝาพระบาทกระทําเชนนี้เปนเหตุใหศัตรูขององคพระผูเปนเจา+เยยหยัน



21 โอรสที่เกิดมาจะสิ้นชีวิต”  15หลังจากนาธันกลับไปแลว  
องคพระผูเปนเจา+ทรงจัดการกับโอรสของ ดาวิดท่ีเกิดจากบัทเชบา 
ภรรยาอูรียาหทารกนั้นก็ปวย 
 
โอรสของบัทเชบาสิ้นชีวิต 
 16ดาวิดทูลวิงวอนพระเจาเพื่อทารกนั้น 
ทรงอดพระกระยาหารและบรรทมอยูท่ีพื้นหองประทับตลอดเวลาหลายคืน 
17บ ร ร ดาผูอาวุโสในราชสํานักมายืนเฝาอยูใกล 
ทูลเชิญใหเสด็จขึ้นมาและรับประทานอาหารกับพวกเขา แตดาวิดทรงปฏิเสธ  
18ในวันท่ีเจ็ดทารกนั้นก็สิ้นชีวิต  
ขาราชบริพารของดาวิดไมกลาทูลพระองควาโอรสสิ้นแลวพวกเขาคิดกันวา 
“ เม่ือโอรสนั้นยังอยูกษัตริยดาวิดยังไมทรงฟงคําทูลของเรา  
เราจะไปทูลอยางไรวาโอรสนั้นสิ้นแลว  
พระองคอาจจะทรงทําอะไรโดยทอดอาลัยตายอยาก”  
19ดาวิดสังเกตเห็นขาราชบริพารกระซิบกระซาบกัน 
ก็ทรงคาดการณไดจึงตรัสถามวา  “ เด็กนั้นสิ้นแลวหรือ”  เขาทั้งหลาย ทูลวา 
“ พระเจาขา เด็กนั้นสิ้นแลว”   20ดาวิดจึงทรง ลุกขึ้นจากพื้น  สรงน้ํา  
ชโลมพระองค  ผลัดเปลี่ยนฉลองพระองค 
แลวเสด็จเขาสูพระนิเวศเพื่อนมัสการ 
จากนั้นเสด็จกลับมาที่วังตรัสสั่งใหพวกเขาจัดพระกระยาหารมาถวาย 
แลวดาวิดก็เสวย  21ขาราชบริพารทูลวา “ ฝาพระบาททรงทําเชนนี้ 
ขาพระบาททั้งหลายไมเขาใจเลย ขณะที่โอรสนั้นยังมีชีวิตอยู  
ฝาพระบาททรงร่ําไห  อดพระกระยาหาร  แตบัดนี้ทารกนั้นสิ้นแลว  
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ฝาพระบาททรงออกทุกขและยอมเสวย”  22ดาวิดตรัสวา 
“ เราอดอาหารรองไหขณะที่เด็กนั้นมีชีวิตอยู 
เพราะเราคิดวาบางทีองคพระผูเปนเจา+อาจจะทรงเมตตาสงสารเรา 
และไวชีวิตเด็กนั้น 23แตในเมื่อเด็กนั้นตายแลว ควรหรือที่เราจะอดอาหาร  
เราจะทําใหเขาฟนขึ้นมาอีกไดหรือ เราสิจะเปนฝายไปหาเขา 
แตเขาจะไมกลับมาหาเรา”  
 
โซโลมอนประสูติ 
24แลวดาวิดจึงทรงปลอบโยนบัทเชบา และเมื่อบรรทมกับพระนาง  
พระนางก็ทรงครรภ ประสูติโอรสทรงพระนามวาโซโลมอน 
องคพระผูเปนเจา+ทรงรักทารกนี้  
25และเนื่องจากองคพระผูเปนเจา+ทรงรักเขา 
จึงทรงใชนาธันผูเผยพระวจนะมาขนานนามทารกนี้วา เยดีดิยาห22 
 
ดาวิดยึดเมืองรับบาห 
26ครั้งนั้นโยอาบสูรบกับเมืองรับบาหของชาวอัมโมน และยึดปอมหลวงได  
27จึงสงคนมาทูลดาวิดวา “ ขาพระบาทสูรบกับรับบาห และยึดตนน้ําไวไดแลว 
28บัดนี้ขอทรงนํากองทัพท่ีเหลือมาลอมและยึดเมือง 
เพื่อฝาพระบาทจะทรงไดรับเกียรติในฐานะผูชนะแทนขาพระบาท23” 29ดาวิด
จึงนําทัพหลวงมายังรับบาห  เขาโจมตีและยึดเมือง  
30ดาวิดทรงถอดมงกุฎจากศีรษะประมุขของพวกเขา ซึ่งทําจากทองคําแทหนัก 
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1 ตะลันต24ฝงอัญมณี  แลวนํามาสวมไวบนพระเศียร 
ท้ังทรงริบของเชลยมากมายจากเมืองนั้น 31ทรงจับตัวชาวเมืองมาใหทํางาน 
โดยใชเลื่อย  คราด  ขวาน และใหทําอิฐ  
พระองคทรงทําเชนนี้กับทุกเมืองของอัมโมน 
แลวดาวิดกับกองทัพท้ังหมดก็คืนสูเยรูซาเล็ม 
 
อัมโนนและทามาร 
13ฝายอัมโนนโอรสของดาวิดหลงรัก 
ทามารกนิษฐาผูทรงสิริโฉมของอับซาโลม โอรสอีกองคของดาวิด 
2อัมโนนทรมานใจเพราะหลงรักเธอจนลมปวย 
เนื่องจากเธอเปนหญิงพรหมจารี  อัมโนนจะทําสิ่งใดตอ เธอไมได 
3แตอัมโนนมีสหายเปนคนเจาปญญา เปนญาติชื่อโยนาดับบุตรชิเมอาห 
เ ช ษ ฐ าของดาวิด  4เขาถามอัมโนนวา “ มีเรื่องทุกขรอนอะไรหรือ 
บอกเราเถิด ทําไมลูกกษัตริยถึงดูหมนหมองทุกๆเชาอยางนี้”  อัมโนนตอบวา 
“ เราหลงรักทามารนองสาวของอับซาโลมนองชายเรา”  5โยนาดับทูลวา 
“ ทานก็แกลงทําเปนนอนปวยสิ 
เม่ือพระบิดาทรงมาเยี่ยมก็ทูลขออนุญาตใหทามารมาดูแลเรื่องอาหาร 
จะไดดูเวลาเธอจัดเตรียม อาหารตอหนาและรับประทานอาหารจากมือเธอ”  
6อัมโนนก็ทําทีเปนนอนปวย  เมื่อกษัตริยเสด็จมาเยี่ยม 
อัมโนนก็ทูลขออนุญาตใหทามารมาเตรียมอาหารให  
จะไดรับประทานอาหารจากมือเธอ 
7ดาวิดทรงใหคนไปเรียกตัวทามารจากวัง  
มาเตรียมอาหารใหอัมโนนที่ตําหนัก 8ทามาร 
จึงมายังตําหนักของเชษฐาอัมโนนซ่ึงนอนอยู  เธอนวดแปง  

                                      
24 12:30* ร า ว  34 กิโลกรัม 



ทําขนมตอหนาอัมโนนแลวปงขนม  9จากนั้นก็ยกกระทะนําขนมมาให  
แตอัมโนนไมยอมแตะตองกลับสั่งบริวารวา “ ออกไปใหหมดทุกคน”  
ทุกคนก็ออกไป 10อัมโนนบอกทามารวา “ ยกอาหารเขามาในหองนอน 
มาปอนพี่หนอย”  ทามารก็นําเขามา 11แตเม่ือเธอสงอาหารให  
อัมโนนก็ยึดตัวเธอไว  บอกวา “ มานอนกับพี่เถิด”  12ทามารออนวอนวา 
“ โธ พี่อัมโนนอยาขมเหงนอง  ไมควรทําสิ่งเลวรายเชนนี้ในอิสราเอล  
อยาทําชั่วๆแบบนี้  13แลวนองจะเอาหนาไปไวท่ีไหน  
พี่เองก็จะไดชื่อวาวายรายหนาโงคนหนึ่งในอิสราเอลไดโปรดเถิด  
เพียงแตทูลขอเสด็จพอก็จะทรงยกนองใหกับพี่”  14แตอัมโนนไมฟง 
และเนื่องจากแข็งแรงกวา ก็ใชกําลังขืนใจเธอ   
15ตอมาความรักก็แปรเปลี่ยนเปนความชิงชัง 
อัมโนนกลับชิงชังเธอยิ่งเสียกวาท่ีเคยหลงรักเธอ จึงตะคอกวา 
“ ไปใหพนจากที่นี่”  16ทามารร่ําไหวา 
“ พี่ไลนองอยางนี้ผิดรายแรงยิ่งกวาท่ีพี่ไดทํากับนองเสียอีก”  
แตอัมโนนไมฟง 17กลับเรียกมหาดเล็กเขามาสั่งวา “ ไลผูหญิงคนนี้ออกไป  
แลวปดประตูลงกลอนเสีย”  18มหาดเล็กก็ไลเธอออกมาเสียขางนอก 
ทามารนั้นสวมอาภรณงามตามธรรมเนียมพระราชธิดาพรหมจารี 
19เธอก็ฉีกเสื้อผาขาด  โปรยขี้เถาบนศีรษะ  
เอามือปดหนารองไหเสียงดังออกไป 
20เม่ือเชษฐาอับซาโลมเห็นเขาก็บอกเธอวา “ จริงหรือที่อัมโนนขมเหงนอง 
นิ่งเสียเถิด  เขาเปนพี่อยาจําเรื่องนี้ใหรกใจไปเลย”  
ทามารจึงประทับอยูท่ีตําหนักของอับซาโลมอยางเดียวดาย 
21เม่ือดาวิดทรงทราบเหตุการณท่ีเกิดขึ้นก็กริ้วนัก  
22อับซาโลมมิไดเอยเอื้อนสักคําเดียวตออัมโนนไมวาดีหรือราย   
เขาชิงชังอัมโนนจับใจที่ย่ํายีทามารนองหญิง 
 



อับซาโลมแกแคน 
23สองปตอมา  
เม่ือมีการตัดขนแกะของอับซาโลมที่บาอัลฮาโซรใกลเขตแดนเอฟราอิม  
อับซาโลมเชิญเชษฐา    อนุชาทุกองคมายังงานฉลองครั้งนี้  
24อับซาโลมเขาเฝาดาวิด ทูลวา “ ลูกมีงานฉลองตัดขนแกะ 
ขอเชิญเสด็จพอกับขุนนางขาราชการมารวมดวย”    25ดาวิดตรัสวา 
“ อยาเลยลูก  ถาเราไปกันหมด  จะเปนภาระแกลูกเกินไป”  
อับซาโลมทูลคะยั้นคะยอ  ดาวิดทรงยืนกรานไมไป  แตทรงอวยพรให   
26อับซาโลมจึงทูลวา 
“ หากเสด็จไปไมไดขอทรงโปรดใหพี่อัมโนนไปไดไหม”   ดาวิดตรัสถามวา 
“ ทําไมตองใหอัมโนนไปดวย”   
27อับซาโลมออนวอนจนกษัตริยทรงอนุญาตใหโอรสทุกองครวมทั้งอัมโนนไป
รวมในงาน 28อับซาโลมสั่งคนของตนไววา “ รอจนอัมโนนเมาเหลาองุน  
เม่ือเราใหสัญญาณจงฆามันเสีย  อยากลัวเลย  
เราเปนผูบงการเองทําใจใหกลาลงมือเลย”  
29ดังนั้นคนของอับซาโลมจึงจัดการกับ  อัมโนนตามคําสั่งนาย 
โอรสองคอื่นๆของดาวิดก็รีบขึ้นลอหนีไป 30ขณะโอรสทั้งหลายกําลังมา  
มีผูมาทูลดาวิดวา “ อับซาโลมสังหารโอรสทั้งหมดไมเหลือรอดสักองคเดียว”  
31ดาวิดทรงลุกขึ้น  ฉีกฉลองพระองคออกทอดพระกายลงกับพื้น  
ขาราชบริพารของดาวิดตางก็ฉีกเสื้อผาของตน 32แตโยนาดับบุตรชิเมอาห 
เชษฐาของดาวิด ทูลวา “ ขอฝาพระบาทอยาไดทรงคิดวาโอรสสิ้นชีวิตทุกองค  
มีอัมโนนเพียงองคเดียว  
อับซาโลมวางแผนนี้ตั้งแตเม่ือครั้งอัมโนนขมขืนทามาร  
33ขอฝาพระบาทอยาไดใสพระทัยกับขาวท่ีวาโอรสทุกองคถูกสังหาร  
มีเพียงอัมโนนที่สิ้นชีวิต”  



34ขณะเดียวกันอับซาโลมหนีไป  ฝายยามที่ยืนรักษาการณ 
เห็นคนกลุมใหญกําลังมุงหนามาทางทิศตะวันตกของเขาตามเสนทางขางเนินเ
ขา 
ยามจึงเขารายงานกษัตริยวา” ขาพระบาทเห็นคนกลุมใหญมาจากเมืองโฮโรน
าอิม ทางขางเนินเขา”   35โยนาดับ ทูลวา “ โปรดทอดพระเนตรเถิด  
โอรสทั้งหลายกําลังมาแลวอยางท่ีขาพระบาทกราบทูล”  
36กลาวยังมิทันขาดคําโอรสทั้งหลายก็มาถึง  พากันร่ําไหเสียงดัง 
กษัตริยดาวิดทรงกันแสงและขาราชบริพารก็ร่ําไหดวย 
37อับซาโลมหนีไปเฝาทัลมัยโอรสอัมมีฮูดประมุขแหงเกชูร  
สวนดาวิดทรงอาลัยโอรสทุกวัน 
38หลังจากอับซาโลมหนีไปยังเกชูรก็อาศัยอยูท่ีนั่นเปนเวลาสามป  
39เม่ือดาวิดทรงคลายความเศราโศกเนื่องจากความตายของอัมโนน 
ก็ทรงระลึกถึงอับซาโลม 
                          
โยอาบวางแผนใหอับซาโลมกลับมา 
14ครั้นโยอาบบุตรเศรุยาหทราบวากษัตริยทรงคิดถึงอับซาโลมมาก 
2จึงใชคนไปตามตัวหญิงฉลาดคนหนึ่งจากเทโคอาใหมาพบ  
เขากลาวกับนางวา “ จงแกลงทําเปนวาเจาไวทุกขอยู  สวมเสื้อผาไวทุกข  
ไมใชเครื่องประทินโฉมทําทีวาเจาทุกขโศกอยางหนักมาหลายวัน  
3แลวไปเขาเฝากษัตริย  กราบทูลตามที่เราสั่ง”  
แลวโยอาบก็สอนคําพูดใหหญิงนั้น 
4เม่ือหญิงจากเทโคอาเขาเฝาดาวิด  ก็หมอบซบลงที่พื้นถวายคํานับ ทูลวา 
“ ขาแตกษัตริยโปรดเวทนาหมอมฉันดวยเถิด”  5กษัตริยตรัสถามวา 
“ เจามีทุกขรอนอะไรหรือ”   นางทูลวา “ หมอมฉันเปนมาย  สามีตายไปแลว  
6มีลูกชายสองคน  เขาทะเลาะกันท่ีกลางทุง เนื่องจากไมมีคนคอยแยกเขา 
คนหนึ่งก็เลยถูกฆาตาย 



7ตอนนี้ญาติพี่นองทั้งหมดเรียกรองใหหมอมฉันมอบตัวลูกชาย 
เพื่อนําตัวไปประหารโทษฐานฆาคนจะไดกําจัดทายาทไปเสีย  
พวกเขาจะดับถานไฟเดียวท่ีหมอมฉันเหลืออย 
เห็นทีสามีหมอมฉันจะไรผูสืบสกุลเปนแน”   8ดาวิดตรัสกับหญิงนั้นวา 
“ จงกลับไปบาน  เราจะสั่งการใหเจา”  9แตหญิงจากเทโคอาทูลวา 
“ ใตฝาพระบาทขอใหคําตําหนิตกอยูแกหมอมฉันและวงศวานบิดาหมอมฉัน  
สวนกษัตริยและราชบัลลังกขอใหพนมลทินท้ังมวล”  10ดาวิดตรัสวา 
“ หากผูใดกลาวอะไรแกเจา  จงนําตัวเขามาพบเรา  
เขาจะไมมากวนใจเจาอีกเลย”  11นางทูลวา 
“ ขอฝาพระบาทตรัสในพระนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาอยาใหมีก
ารสูญเสียเลือดเนื้ออีกนอกเหนือจากที่สูญเสียไปแลว  
ลูกชายของหมอมฉันจะไดไมตองเสียชีวิต”   ดาวิดตรัสวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด  
ผมสักเสนบนหัวลูกชายเจาก็จะไมยอมใหตกถึงดิน”  
12นางทูลวา “ โปรดทรงอนุญาตใหหมอมฉันทูลสักคํา”   ดาวิดตรัสตอบวา 
“ พูดมาเถิด”  13หญิงนั้นทูลวา 
“ ก็แลวไฉนฝาพระบาททรงทําเชนนี้ตอประชากรของพระเจา  
เม่ือฝาพระบาทตรัสเชนนี้ เทากับตัดสินวาฝาพระบาทเองเปนฝายผิด   
เพราะไมทรงยอมใหโอรสที่ถูกเนรเทศไปนั้นไดกลับคืนมา  
14คนเราลวนตองตายไปดั่งน้ําหกรดแผนดิน จะรวบรวมคืนมาอีกไมได  
ทวาพระเจามิไดทรงริบเอาชีวิตไป  
แตทรงคิดหาหนทางมิใหคนที่ถูกเนรเทศไปตองถูกตัดขาดจากพระองค 
15ท่ีหมอมฉันมาทูลฝาพระบาทก็เพราะมีคนขูใหกลัว  
หมอมฉันบอกตัวเองวาจะทูลกษัตริย 
บางทีฝาพระบาทอาจจะทําตามที่ผูทาสทูลขอ 
16อาจจะทรงเห็นชอบที่จะชวยผูทาสพนจากมือคนที่พยายามตัดหมอมฉันกับลู



กจากมรดกที่พระเจาประทาน 
17และบัดนี้ผูทาสขอทูลวาพระดํารัสของฝาพระบาททําใหหมอมฉันสบายใจ 
เพราะใตฝาพระบาทเสมือนทูตแหงพระเจา  
ในการแยกแยะความดีจากความชั่วขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของพระองค
ทรงสถิตกับฝาพระบาทเถิด”  
18กษัตริยตรัสวา “ อยาปดบัง  เราจะถาม อะไรเจาขอหนึ่ง”  นางทูลวา 
“ โปรดตรัสเถิด”  19ดาวิดตรัสวา  “ ทั้งหมดนี้ 
โยอาบหนุนหลังเจาใชหรือไม”  หญิงนั้นทูลวา “ ขาแตกษัตริย 
ผูเปนเจาชีวิตฝาพระบาททรงพระชนมอยูแนฉันใด  
ไมมีใครสามารถพลิกซายหันขวา จากสิ่งใดๆที่ฝาพระบาทตรัสไดเลย  
ถูกแลวโยอาบทาสของฝาพระบาทคือผูสอนใหหมอมฉันทําตามนี้  
และแนะนําทุกถอยคําจากปากหมอมฉัน  
20โยอาบทาสของฝาพระบาททําเชนนี้เพื่อพลิกสถานการณ  
ฝาพระบาททรงพระปรีชาเสมือนทูตของพระเจา  
และทรงทราบเหตุการณทุกอยางในแผนดิน”    
21กษัตริยจึงตรัสกับโยอาบวา” ดีมากเราจะทําตามนั้น 
จงไปรับตัวอับซาโลมชายหนุมคนนั้นกลับมาเถิด”  
22โยอาบก็หมอบกราบซบหนาลงกับพื้นถวายคํานับ ถวายพระพร และทูลวา 
“ บัดนี้ขาพระบาททราบแลววา ฝาพระบาททรงกรุณาขาพระบาท  
เพราะทรงอนุมัติใหตามที่ขาพระบาททูลขอ”  
 
อับซาโลมกลับม า  
23โยอาบจึงไปยังเกชูรรับตัวอับซาโลมกลับมายังเยรูซาเล็ม 
24แตกษัตริยตรัสวา “ ใหเขาไปอยูท่ีตําหนักของเขา  
อยามาใหเราเห็นหนา”   
อับซาโลมจึงไปพํานักท่ีตําหนักของตนและไมไดเขาเฝา 



25ท่ัวอิสราเอลไมมีใครไดรับคําชมวาเปนชายชาตรีรูปงามเทาอับซาโลม  
ตั้งแตเสนผมจดปลายเทาไมมีตําหนิเลยแมแตนอย 26เมื่อใดท่ีทานตัดผม 
ทานจะชั่งดู คือเมื่อใดที่ผมหนักมาก ทานก็จะตัดออกผมนั้นชั่งได 200 
เ ช เ ค ล *ตามพิกัดหลวง 27อับซาโลม มีบุตรชายสามคน  
และบุตรหญิงหนึ่งคนนามวาทามาร  มีรูปโฉมงดงามยิ่งนัก 
28ตลอดสองปท่ีอับซาโลมอยูในเยรูซาเล็ม ไมไดเขาเฝากษัตริยเลย 
29อับซาโลมจึงใหคนไปตามตัวโยอาบมาเพื่อใหเขาเฝากษัตริยแทน  
แตโยอาบไมยอมมา  แมอับซาโลมใหคนไปตามอีก  เขาก็ยังคงไมยอมมา  
30อับซาโลมจึงสั่งบริวารวา  
“ ไปจุดไฟเผานาขาวบารเลยของโยอาบที่อยูถัดเราไป”  เขาก็ปฏิบัติตาม   
31โยอาบจึงมาพบอับซาโลมที่ตําหนักเรียนวา 
“ เหตุใดบริวารของทานไปจุดไฟเผานาของขาพเจา”  32อับซาโลมกลาววา 
“ เราสงคนไปตามทานมาจะไดใหทานชวยไปทูลถามกษัตริยวาทรงรับตัวเรา
กลับมาจากเกชูรทําไม  เราอยท่ีนั่นยังดีเสียกวา 
ขอใหเราเขาเฝากษัตริยสักครั้ง  
หากทรงพบวาเราผิดดวยเรื่องใดก็ประหารเราเสียเถิด”  
33โยอาบจึงไปกราบทูลกษัตริยตามนี้  ดาวิดจึงทรงเรียกตัวอับซาโลมเขาเฝา  
อับซาโลมมาหมอบกราบลงเบื้องพระพักตรกษัตริย  
และดาวิดทรงจุมพิตอับซาโลม 
                         
อับซาโลมกบฏ 
15ตอมาอับซาโลมไดจัดหารถรบเทียมมา  และมีคน 50 คนคอยวิ่งนําหนารถ 
2อับซาโลมจะตื่นแตเชามายืนอยูริมทางเขาประตูเมือง  
เม่ือใดก็ตามที่มีผูจะนําเรื่องมาทูลรองทุกขใหกษัตริยทรงวินิจฉัยความ  
อับซาโลมก็จะเรียกผูนั้นมาพบ   ถามไถวามาจากไหน 
เขาจะตอบวามาจากตระกูลใดตระกูลหนึ่งของอิส ร า เ อ ล  



3อับซาโลมก็จะพูด กับเขาวา “ คํารองของทานมีมูลและเหมาะเจาะ  
เสียดายที่กษัตริยไมมีตัวแทนมารับฟงทาน”  4แลวอับซาโลมจะกลาวเสริมวา  
“ ถาเราไดรับการแตงตั้งเปนผูพิพากษาก็จะดี 
ใครมีคดีความเรื่องรองทุกขจะไดมาหาเรา  
แลวเราจะใหความยุติธรรมแกเขา”  5และเมื่อมีใครมาคอมคํานับอับซาโลม  
ทานจะจับมือกับเขาโอบและจุมพิตเขา 6อับซาโลม 
ทําอยางนี้กับอิสราเอลทุกคนท่ีมาขอความยุติธรรมจากกษัตริย 
จึงชนะใจชนอิสราเอลทั้งปวง 
7 สี่ปผานไปอับซาโลมทูลกษัตริยวา  “ ลูกขออนุญาตไปยังเฮโบรน 
ทําตามที่ไดถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+  
8เม่ือครั้งลูกอยูท่ีเกชูรในอารัมไดถวายปฏิญาณไววา 
หากองคพระผูเปนเจา+ทรงนําลูกกลับมายังเยรูซาเล็ม  
ลูกจะนมัสการพระองคท่ีเฮโบรน”   9กษัตริยดาวิดตรัสวา “ ไปดีมาดีนะลูก”   
อับซาโลมจึงไปยังเฮโบรน  
10จากนั้นอับซาโลมลอบสงคนไปบอกกลาวแกทุกตระกูลในอิสราเอลวา 
“ ทันทีท่ีไดยินเสียงแตร  จงกลาววา’ อับซาโลมเปนกษัตริยในเฮโบรน’ ”  
11อับซาโลม เชิญ 200 คนจากเยรูซาเล็มไปรวมดวยในฐานะแขก  
พวกเขาไมระแคะระคายแผนการของอับซาโลม 12ขณะกําลังถวายเครื่องบูชา  
อับซาโลมใหคนไปเชิญอาหิโธเฟลชาวกิโลหท่ีปรึกษาของดาวิดมาจากกิโลห 
บานเกิดของทาน ทําใหการสมรูรวมคิดครั้งนี้เขมแข็งยิ่งขึ้น  
และมีคนมาเขาฝายอับซาโลมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 
ดาวิดหนี 
13มีผูสื่อสารมาทูลดาวิดวา 
“ จิตใจชาวอิสราเอลหันไปฝกใฝอยูกับอับซาโลมแลว” 14ดาวิดจึงตรัสกับขา
ราชการทั้งปวงที่อยูดวยในเยรูซาเล็มวา “ เราตองหนีแลว  



มิฉะนั้นจะไมมีใครสักคนพนมืออับซาโลม   เราตองหนีทันที  
หาไมแลวเขาจะบุกมาเลนงานเราโดยเร็ว  
ทําใหเรายอยยับกันหมดและทลายเมืองนี้ลงดวยคมดาบ”  
15ขาราชบริพารทั้งหลายกราบทูลวา 
“ ปวงขาพระบาทพรอมที่จะกระทําทุกอยาง  ตามแตกษัตริยทรงเห็นชอบ”  
16กษัตริยและขาราชสํานักจึงออกเดินทาง  เหลือไวแตนางสนม 10 
คนคอยดูแลรักษาวัง 17ดาวิดจึงทรงออกเดินทางพรอมดวยบรรดาผูติดตาม  
และแวะพัก ณ ที่แหงหนึ่งไกลออกไปพอสมควร 18คนทั้งหมดเดินขึ้นหนาไป  
พรอมดวยคนเคเรธีและเปเลท  กับชาวกัทท้ัง 600 คน  
ซ่ึงติดตามดาวิดมาจากเมืองกัท    
19ดาวิดตรัสกับอิททัยชาวกัทวา “ เจามากับเราทําไม 
จงกลับไปอยกับกษัตริยอับซาโลมเถิด  เจาเปนคนตางดาวลี้ภัยมาจากบานเกิด  
20เจาเพิ่งมาเม่ือวานซืนควรหรือที่เราจะทําใหเจาระหกระเหินไปกับเรา  
ในเมื่อเราก็ไมรูวาจะไปที่ไหน  กลับไปเถิดพาคนของเจาไปดวย  
ขอความรักม่ันคงและความสัตยซ่ือคงอยูกับเจา”   21แตอิททัยกราบทูลวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยแนฉันใด  
ตราบเทาท่ีฝาพระบาททรงพระชนมอย ไมวาฝาพระบาทประทับอยูท่ีไหน  
ขาพระบาทขออยท่ีนั่นถวายชีวิตเปนเดิมพันไมวาจะเปนหรือตาย”   
22ดาวิดจึงตรัสวา “ ถาเชนนั้นเดินหนาเถิด”   
อิททัยกับคนทั้งหมดของเขาและครอบครัวจึงเดินหนาตอไป  
23ผูคนโศกสลดทั่วเมือง  ขณะที่กษัตริยและผูตามเสด็จเดินทางผานไป  
ขามลําธารขิดโรนและมุงหนาไปยังถ่ินกันดาร   
24ศาโดกอยูท่ีนั่นดวย  และคนเลวีท้ังหมดที่อยูดวย  
ชวยกันหามหีบพันธสัญญาของพระเจา  พวกเขาวางหีบพันธสัญญาลงและ 



อาบียาธารถวายเครื่องบูชา25จนกระทั่งทุกคนออกจากเมืองหมด 
25ดาวิดจึงตรัสกับศาโดกวา 
“ ขอใหนําหีบพันธสัญญาของพระเจากลับเขาเมืองเถิด  
หากพระเจาทรงโปรดปรานเรา 
พระองคจะทรงนําเราใหกลับมาเห็นหีบพันธสัญญาและนิเวศแหงพระเจาอีก  
26แตหากพระเจาไมพอพระทัยเรา  
เราก็พรอมแลวขอทรงกระทําแกเราตามแตทรงเห็นชอบ”  
27กษัตริยตรัสกับปุโรหิตศาโดกอีกวา “ ทานเปนผูทํานายมิใชหรือ 
จงกลับเขาไปในเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมกับอาหิมาอัสลูกชายของทานและโย
นาธานลูกชายอาบียาธาร  ทานกับอาบียาธารพาลกูชายท้ังสองกลับไปเถิด 
28เราจะหยุดอยูท่ีสันดอนในถ่ินกันดาร  คอยฟงขาวจากทาน”  
29ศาโดกกับอาบียาธารจึงอัญเชิญหีบพันธสัญญากลับเขาเยรูซาเล็มและพํานัก
อยูท่ีนั่น 
30สวนดาวิดเสด็จโดยพระบาทเปลาตอไปสูภูเขามะกอกเทศ 
ทรงกันแสงไปตลอดทางมีผาคลุมพระเศียร 
ประชากรที่ตามเสด็จก็เอาผาคลุมศีรษะและร่ําไหไปพลาง 
31เม่ือมีผูกราบทูลดาวิดวาอาหิโธเฟลรวมอยูในกลุมผูคบคิดกับอับซาโลมดวย  
ดาวิดก็อธิษฐานวา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขอทรงทําใหคําแนะนําของอาหิโธเฟลเปนคําแนะนําท่ีโงเขลาเถิด”  
32เม่ือดาวิดมาถึงยอดเขาซึ่งเคยเปนท่ีนมัสการพระเจา  
ก็พบหุชัยชาวอารคีรอรับเสด็จอยู  สวมเสื้อผาขาดวิ่นและมีฝุนธุลีเต็มศีรษะ 
33ดาวิดก็ตรัสกับหุชัยวา “ ถาเจาไปกับเราก็เปนภาระเปลาๆ  
34จงกลับเขาเมืองเถิด  
บอกอับซาโลมวาเจาจะใหคําปรึกษาแกเขาเหมือนที่เคยใหกับเรา  

                                      
25 15:24 * หรือ “ อาบีอาธารขึ้นไป”  



แลวเจาจะไดคอยขัดขวางคําแนะนําของอาหิโธเฟล 
35ปุโรหิตศาโดกกับอาบียาธารอยูท่ีนั่นแลว  
มีอะไรที่เจาไดยินจากวังก็จงบอกเขา 
36อาหิมาอัสลูกชายศาโดกกับโยนาธานลูกชายอาบียาธารก็อยูดวย  
เจาไดยินอะไรมาก็ใชสองคนนี้มาบอกเราเถิด”  
37ฉะนั้นหุชัยสหายของดาวิดจึงกลับไปยังเยรูซาเล็ม  
พอดีกับที่อับซาโลมกําลังจะเขากรุง 
 
ดาวิดและศิบา 
16ดาวิดเพิ่งจะเสด็จผานยอดเขาก็พบศิบาหัวหนาคนใชของเมฟโบเชทมาคอย
เฝา  เขานําลาคูหนึ่งผูกอานพรอมบรรทุกขนมปง 200 กอน  องุนอัด  100 
กอน  มะเดื่ออัด 100 กอน และเหลาองุนถุงหนึ่งมาดวย 2ดาวิดตรัสถามศิบาวา 
“ เอาของพวกนี้มาทําไม”   ศิบาทูลวา 
“ ลานี้สําหรับใหคนของฝาพระบาทขี่ไป  
ขนมปงและผลไมไวใหคนของฝาพระบาทรับประทาน 
สวนเหลาองุนไวสําหรับฟนกําลังคนท่ีออนระโหย ในถิ่นกันดาร”  
3กษัตริยตรัสถามวา “ หลานของนายเจาอยูท่ีไหน”  ศิบากราบทูลวา 
“ พักอยูท่ีเยรูซาเล็มพระเจาขา  
คงคิดวาวันนี้ชนอิสราเอลจะคืนอาณาจักรของเสด็จปูซาอูลใหแลว”   
4ดาวิดจึงตรัสกับศิบาวา  “ บัดนี้  
ทุกอยางในกรรมสิทธิ์ของเมฟโบเชทเปนของเจาแลว”  ศิบากราบทูลวา 
“ ขอถวายบังคม  หวังวาใตฝาพระบาทจะโป ร ด ”  
 
ดาวิดและชิเมอี 
5ขณะที่ดาวิดเสด็จใกลจะถึงบาฮูริม ชายคนหนึ่งออกมาแชงดาดาวิด  
เขาคือชิเมอีบุตรเกรา  เปนคนหนึ่งในเชื้อสายของซาอูล    



6เขาเอากอนหินขวางดาวิดกับเหลาขาราชบริพาร  
ท้ังๆที่กองทหารและราชองครักษขนาบซายขวาดาวิด 7ชิเมอีแชงดาวา 
“ ไปใหพนนะเจาฆาตกร  เจาคนถอย 
8องคพระผูเปนเจา+ทรงคืนสนองแทนทุกโลหิตที่เจาทําใหหลั่งรินในราชวงศซ
าอูลซ่ึงเจาครองราชยแทนองคพระผูเปนเจา+ทรงยกอาณาจักรใหอับซาโลมลู
กของเจา ที่เจาตองยอยยับก็เพราะเจามันคนกระหายเลือด”  
9อาบีชัยบุตรเศรุยาหทูลดาวิดวา “ ค วรหรือ 
ท่ีสุนัขตายตัวนี้มาแชงดาองคเจานายอยูเชนนี้  
ใหขาพระบาทออกไปตัดหัวมันเถิด”  10กษัตริยตรัสหามวา “ อยาเลย 
ท้ังเราและเจาบุตรเศรุยาหไมเก่ียว  
ถาองคพระผูเปนเจา+ทรงใชใหเขามาแชงดาเรา  ใครเลาจะไปหามเขาได”  
11ดาวิดตรัสกับอาบีชัย และเหลาขาราชบริพารวา 
“ ลูกของเราเองจะเอาชีวิตเรา  
สวนคนเบนยามินคนนี้ปลอยใหเขาแชงดาไปเถิด 
เพราะองคพระผูเปนเจา+คงใชเขามา 
12บางทีองคพระผูเปนเจา+จะทอดพระเนตรเห็นความทุกขลําเค็ญของเรา 
และทรงอวยพรเราเพราะคําแชงดาท่ีเราไดรับในวันนี้”  
13ดาวิดกับพวกจึงเดินทางตอไป  ชิเมอีก็เดินไปตามแนวเขาตรงขาม  
แชงดาพลาง  เอากอนหินขวางปาและซัดฝุนธุลีเขาใสดาวิดไปพลาง 
14ท้ังกษัตริย และขาราชบริพารที่ตามเสด็จ  
ตางก็ออนระโหยเมื่อมาถึงจุดหมาย และหยุดพักอยูท่ีนั่น 
 
คําแนะนําของหุชัยและอาหิโธเฟล 
15ขณะเดียวกัน  อับซาโลมและชาวอิสราเอลทั้งปวงมาถึงเยรูซาเล็ม  
พรอมดวยอาหิ โธเฟล 16เมื่อหุชัยชาวอารคีสหายของดาวิด 
มาถึงก็เขาเฝาอับซาโลม รองทูลวา “ ขอกษัตริยจงทรงพระเจริญ  



ขอทรงพระเจริญ”  17อับซาโลมกลาวกับหุชัยวา 
“ นี่หรือความรักท่ีทานมีใหเพื่อน  ทําไมทานไมตามเพื่อนของทา น ไ ป ”    
18หุชัยทูลวา 
“ ขาพระบาทจะอยูทํางานใหแตกับคนท่ีองคพระผูเปนเจา+และประชากรเหลา
นี้เลือกและคนที่อิสราเอลทั้งปวงเลือก 
19ถึงอยางไรขาพระบาทไมควรหรอกหรือ  เคยรับใชพระบิดามาแลว  
บัดนี้ขอรับใชฝาพระบาท”  
20อับซาโลมกลาวกับอาหิโธเฟลวา 
“ ชวยแนะนําวาเราควรทําอยางไรตอไป”  21อาหิโธเฟลจึงทูลวา 
“ ขอทรงไปหลับนอนกับสนมของพระบิดาซ่ึงเฝาวังอยู  
แลวอิสราเอลทั้งปวงจะไดทราบวา  
ฝาพระบาททรงหมิ่นประมาทและเปนท่ีเกลียดชังของพระบิดายิ่งนัก  
เพื่อคนของฝาพระบาทจะไดมีใจฮึกเหิมยิ่งขึ้น”  
22ฉะนั้นพวกเขาจึงตั้งเต็นทขึ้นบนดาดฟาวังใหอับซาโลมเขาไปนอนกับสนมข
องพระบิดาตอหนาตอตาอิสราเอลทั้งปวง  
23ครั้งนั้นท้ังดาวิดและอับซาโลมลวนยึดถือคําแนะนําทุกอยางของอาหิโธเฟล 
เสมือนหนึ่งทูลถามจากพระเจา 
 
หุชัยแนะนําผิดๆ 
17 อาหิโธเฟลทูลอับซาโลมวา “ ขาพระบาทขอกําลังพล 12,000 
ค น อ อ ก เ ดินทางติดตามดาวิดในคืนวันนี้ 
2จะไดเขาโจมตีขณะท่ีทรงออนลาและทอแท  
ขาพระบาทจะไดเขยาขวัญพระองคทําใหผูคนทั้งหมดที่อยูดวยหนีเตลิดไป 
ขาพระบาทจะสังหารแตกษัตริย  3สวนคนอื่นท่ีอยูดวยจะคุมตัว 
มาเฝาฝาพระบาทโดยไมทําอันตรายเขา 
ความตายของชายที่ฝาพระบาทมุงเอาชีวิต 



จะทําใหเราไดคนทั้งปวงกลับคืนมา“  4อับซาโลม 
และบรรดาผูอาวุโสแหงอิสราเอล ลวนเห็นดวยกับแผนการนี้  
5แตอับซาโลมกลาววา “ เรียกหุชัยชาวอารคีมาถามดวยดีกวา 
จะไดฟงวาเขาพูดวากระไร”   
6เม่ือหุชัยมาถึงอับซาโลมก็เลาเนื้อความท่ีอาหิโธเฟลกลาว  และถามวา 
“ ทานคิดเห็นอยางไร   เราควรทําตามคําแนะนําของอาหิโธเฟลหรือไม”  
7หุชัยทูลวา “ ครั้ง นี้ขาพระบาทคิดวาคําแนะนําของอาหิโธเฟลไมดี 
8ฝาพระบาททรงรูจักพระบิดากับพวกดี  
แตละคนลวนเปนชายชาตินักสูและดุรายเหมือนแมหมีท่ีลูกถูกขโมยไป  
นอกจากนี้พระบิดายังเปนนักรบเจนศึกและไมประทับแรมกลางหมูทหาร 
9บางทีอาจจะซอนพระองคอยูตามถํ้าหรือที่ไหนๆ  
และหากพระบิดาเปนฝายโจมตีกอน*ใครตอใครไดยินเขา 
ก็จะหาวาคนของอับซาโลมถูกประหารหมู26 10ทีนี้แมคนที่กลาหาญที่สุด  
ตอใหใจสิงหแคไหนก็จะตองขวัญเสีย  
เพราะอิสราเอลทั้งปวงลวนทราบวาพระบิดาของฝาพระบาททรงเปนนักสู  
และทหารที่อยูดวยก็ลวนหาวหาญ 
11ขาพระบาทขอถวายคําแนะนําใหทรงระดมพลอิสราเอลทั้งหมด 
จากดานจดเบเออรเชบาซ่ึงมากมายดุจทรายที่ชายฝงทะเล 
โดยมีฝาพระบาทเองนําทัพไป 12จากนั้นเม่ือเราพบพระบิดาท่ีไหน 
เราก็จะกรูเขาโจมตีเหมือนน้ําคางกลบผืนดิน มิใหเหลือรอดสักคนเดียว 
13และหากดาวิดถอยรนเขาเมือง ชาวอิสราเอลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกลามเมือง 
ลากลงหุบเขา จนไมเหลือกรวดสักกอนใหเห็น”  
14อับซาโลมและอิสราเอลทั้งหมดลวนกลาววา 
“ คําแนะนําของหุชัยชาวอารคีดีกวาคําแนะนําของอาหิ โธเ ฟ ล ”  
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เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งพระทัยท่ีจะขัดขวางคําแนะนําท่ีดีของอาหิโธเ
ฟล  เพื่อนําความยอยยับมาสูอับซาโลม 
 
เตือนดาวิดใหหลบหนี 
15หุชัยรายงานตอปุโรหิตศาโดกและปุโรหิตอาบียาธารวาอาหิโธเฟลใหคําแน
ะนําแก 
อับซาโลมกับผูอาวุโสแหงอิสราเอลอยางไรและบอกดวยวาตนเองไดใหคําแนะ
นําอยาง ไร 16เขาเรียนวา 
“ ทานจงรีบสงขาวไปทูลดาวิดมิใหพักแรมที่สันดอนตรงทาขามแมน้ําในถ่ินกั
นดาร  แตใหขามไปเสีย  หาไมแลว 
ท้ังกษัตริยและคนท่ีตามเสด็จจะถูกกลืนไปสิ้น”  
17โยนาธานกับอาหิมาอัสพักอยูท่ีเอนโรเกล 
เพื่อมิใหมีผูพบเห็นตนเขาออกเมืองนั้น 
สาวใชคนหนึ่งนําเนื้อความท่ีจะกราบทูลกษัตริยดาวิดมาใหเขา 
18แตมีเด็กหนุมคนหนึ่งเห็นพวกเขาและไปทูลอับซาโลม  
ท้ังสองจึงหนีไปโดยเร็วไปยังบานของชายคนหนึ่งในบาฮูริม  
เขามีบอน้ําอยูท่ีลานบาน ทั้งสองจึงปนลงในบอ 19ภรรยาของชายผูนั้น 
เอาผาปดปากบอและเกลี่ยเมล็ดขาวบนนั้น ไมมีใครทราบเรื่องเลย 
20เม่ือคนของอับซาโลมมาถึง และถามนางวา 
“ อาหิมาอัสกับโยนาธานอยูท่ีไหน”  นางก็ตอบวา 
” เขาขามลําหวยไปแลว”  พวกเขาคนหาไมพบใครจึงกลับสูเยรูซาเล็ม 
21หลังจากพวกนั้นไปแลว  คนทั้งสองก็ปนขึ้นจากบอไปทูลดาวิดวา 
“ โปรดเสด็จขามแมน้ําทันที”   
แลวกราบทูลคําแนะนําของอาหิโธเฟลที่บอกใหตามหาดาวิดและปลงพระชนมเ
สีย 22ดาวิดกับคนท้ังหมดที่ตามเสด็จจึงเดินทางขามแมน้ําจอรแดน  
พอรุงสางก็ขามมาครบทุกคน  



23ฝายอาหิโธเฟลเห็นวาคําแนะนําของตน ไมมีใครทําตาม 
ก็ขึ้นลากลับไปยังบานเกิด สั่งเสียเรียบรอยแลวผูกคอตาย  
และถูกฝงไวในอุโมงคของบิดา 
24ดาวิดเสด็จถึงมาหะนาอิม  
สวนอับซาโลมขามแมน้ําจอรแดนมากับชนอิสราเอลทั้งปวง 
25อับซาโลมไดแตงตั้งอามาสาใหเปนแมทัพแทนโยอาบ  
อามาสาเปนลูกพี่ลูกนอง ฝายมารดาของโยอาบ บิดาของอามาสาคือ 
เ ย เธอร27ชาวอิสราเอล28มารดาคืออาบีกายิล  ธิดาของนาหาช   
อาบีกายิลเปนพี่นองกับ  เศรุยาหมารดาของโยอาบ 
26อับซาโลมและทัพอิสราเอลตั้งคายอยูท่ีกิเลอาด 
27เม่ือดาวิดเสด็จมาถึงมาหะนาอิม  โชบี 
บุตรนาหาชจากรับบาหของชาวอัมโมน มาคีรบุตรอัมมีเอลจากโลเดบาร 
และบารซิล ลัยชาวกิเลอาดจากโรเกลิม  28 นําเครื่องนอน หมอหุงตม  
ถวยชาม  แปงสาลี  แปงบารเลย เมล็ดขาวค่ัว  ถ่ัว  29น้ําผึ้ง  นม  
เนยแข็งจากนมวัว และแกะ มาถวายสําหรับดาวิด กับไพรพล 
เพราะพวกเขาพูดวา “ คนทั้งหลายตองหิวโหย  
ออนลาและกระหายในถิ่นกันดาร”  
 
อับซาโลมสิ้นชีวิต 
18 ดาวิดทรงจัดกําลังพลและแตงตั้งหัวหนากองรอยกองพัน 
2ดาวิดสงทหารออกไปหนึ่งในสามอยูภายใตการบัญชาของโยอาบ  
อีกหนึ่งในสามนําโดยอาบีชัยนองชายของโยอาบบุตรเศรุยาห  
และอีกหนึ่งในสามบัญชาการโดยอิททัยชาวกัท  ดาวิดตรัสกับเหลาทหารวา 
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“ เราจะออกรบรวมกับพวกทาน”  3แตพวกเขาทูลทัดทานวา 
“ ขออยาทรงออกรบเลย  เพราะหากพวกเราตองหันหนี  
ตอใหตายไปครึ่งหนึ่งพวกเขาก็ ไมแยแส  
ฝาพระบาททรงมีคาเทากับพวกขาพระบาทหมื่นคน  
ขอทรงคอยชวยสนับสนุนจากในเมืองจะดีกวา”  4ดาวิดตรัสวา 
“ เราจะทําทุกอยางท่ีพวกเจาเห็นวาดีท่ีสุด”  
ดาวิดจึงประทับอยูท่ีขางประตูเมือง  ขณะที่ทหารยกออกไปเปนกองรอยบาง  
กองพันบาง  5กษัตริยตรัสสั่งกับโยอาบ  อาบีชัยและอิททัยวา “ เพื่อเห็นแกเรา 
ขอใหปฏิบัติตออับซาโลมอยางละมุนละมอมเถิด”  
กองทหารทั้งหมดก็ไดยินพระดํารัสนี้โดยทั่วหนา 
6กองทหารจึงเคลื่อนออกไปกลางทุงเพื่อสูรบกับอิสราเอลและสงครามเริ่มขึ้นท่ี
ปาเอฟราอิม 
7กองทัพอิสราเอลถูกทหารของดาวิดโจมตีมีผูบาดเจ็บลมตายมากมายถึง 
20,000 ค น   
8สงครามขยายไปทั่วแถบนั้นและคนที่ตายในปามีมากกวาคนที่ตายดวยคมดา
บ  
9อับซาโลมบังเอิญพบกับทหารของดาวิด และเมื่อขี่ลอหนีไป  
ลอวิ่งผานพุมหนาของกิ่งตนโอกใหญ  ผมของอับซาโลมถูกเก่ียวติดกับก่ิงไม  
ลอวิ่งไปปลอยใหอับซาโลมหอยอยูกลางอากาศ  
10ทหารคนหนึ่งของดาวิดเห็นจึงมาแจงแกโยอาบวา” ขาพเจาเห็นอับซาโลม
หอยแขวนอยูท่ีตนโอก”  11โยอาบถามวา “ เจาเห็นเขาอยูท่ีนั่น  
แลวไมฆาเขาถาทําปานนี้เราคงไดตกรางวัลเจาอยางงามดวยเงินสิบเชเคล29 
กับเข็มขัดนักรบแลวละ”  12ทหารคนนั้นตอบวา 
“ ถึงจะใหเงินขาพเจาพันเชเคล  ขาพเจาก็จะไมแตะตองโอรส  
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เราทุกคนตางก็ไดยินท่ีกษัตริย ตรัสกับทานและอาบีชัยกับอิททัยวา 
‘ เพื่อเห็นแกเรา  อยาทําอันตรายอับซาโลมเลย’  
13และหากขาพเจาไดทรยศตอเจาเหนือหัว30  
ในที่สุดกษัตริยยอมจะทรงทราบเรื่องนี้ 
และทานก็คงจะหนีหางจากขาพเจาไป” 14โยอาบ วา 
“ เราจะไมรีรออยางเจา”  
แลวหยิบหอกสามอันออกมาเสียบทะลุหัวใจอับซาโลมทั้งเปน  
ขณะที่แขวนอยูกับตนโอกใหญ 
15ผูถืออาวุธท้ังสิบคนของโยอาบก็รุมลอมสังหารอับซาโลม 
16แลวโยอาบก็เปาแตร   ทหารจึงเลิกตามลากองทัพอิสราเอล 
17พวกเขาโยนศพอับซาโลมลงในหลุมลึกในปา  
แลวสุมกอนหินทับเปนพะเนินใหญ  ฝายทหารอิสราเอลตางหนีกลับบาน 
18ขณะอับซาโลมยังมีชีวิต  
ทานไดตั้งเสาไวเปนอนุสรณท่ีหุบเขาแหงกษัตริยตามที่ทานดําริวา 
“ เราไมมีลูกชายจะสืบนาม”   ทานตั้งชื่อเสานั้นตามชื่อทาน 
เขาเรียกกันวาอนุสรณแหงอับซาโลมตราบจนทุกวันนี้ 
ดาวิดทราบขาวอับซาโลม 
19อาหิมาอัสบุตรศาโดกกลาววา  
” ใหขาพเจาวิ่งไปกราบทูลกษัตริยเถิดวาองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยพระองค
ทานจากศัตรูแลว”  20โยอาบทัดทานวา 
“ อยาเลยวันนี้เจาไมตองเปนคนนําขาว ไวโอกาสหนาก็แลวกัน  
แตวันนี้เจาไมตองทําเพราะโอรสสิ้นแลว”    
21แลวโยอาบจึงพูดกับชาวคูชคนหนึ่งวา 
“ จงไปทูลรายงานสิ่งท่ีเจาเห็นใหกษัตริยทรงทราบ”  
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เขาก็คํานับแลววิ่งออกไป    22อาหิมาอัสบุตรศาโดก กลาวกับโยอาบวา 
“ จะอยางไรก็ตามทีใหขาพเจาวิ่งตามชาวคูชคนนั้นไปเถิด”   โยอาบตอบวา 
“ อยาเลยลูกเอย ทําไมถึงอยากไป  ไมมีขาวอะไรที่จะปูนบําเหน็จใหเจา”  
23เขาออนวอนวา “ เอาเถิด ขาพเจาอยากวิ่งไป”   โยอาบจึงพูดวา 
“ วิ่งไปสิ”   อาหิมาอัสจึงวิ่งลัดทางผานท่ีราบขึ้นหนาคนชาวคูช 
24ดาวิดประทับอยูระหวางประตูเมืองทั้งสอง  
เม่ือคนยามปนบันไดขึ้นไปยังจุดท่ีตนรักษาการณบนกําแพง  
เขามองออกไปเห็นคนๆ หนึ่งวิ่งมา 25จึงรองทูลใหดาวิดทรงทราบ  
ดาวิดตรัสวา “ ถามีคนเดียวคงจะมาแจงขาวดี”   ขณะที่ผูสื่อสารเขามาใกล  
26คนยามมองเห็นอีกคนวิ่งมาจึงรองบอกคนเฝาประตูวา  “ นั่น!  
มาอีกคนหนึ่งแลว”  กษัตริยตรัสวา “ คงจะมาแจงขาวดีเหมือนกัน”  
27คนยามทูลวา “ คนแรกดูทีจะเปนอาหิมาอัสบุตรศาโดก”   กษัตริยตรัสวา 
“ เขาเปนคนดี   นําขาวดีมาบอก”  
28อ าหิมาอัสรองทูลดาวิดวา “ ทุกอยางเรียบรอยดี”   
เขาหมอบกราบลงตอหนาดาวิดทูลวา 
“ สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาพระบาท  
ผูไดทรงมอบบรรดาผูท่ีบังอาจมาตอกรกับฝาพระบาท”   29ดาวิดตรัสถามวา 
“ ลูกอับซาโลมปลอดภัยดีใชไหม”    อาหิมาอัสทูลวา 
“ ตอนที่ทานโยอาบใชใหขาพระบาทมา  เห็นผูคนโกลาหล 
ไมทราบวาเรื่องอะไร”  30ดาวิดตรัสวา “ รออยูตรงนี้กอน”   
อาหิมาอัสจึงกาวหลบเขาไป 
31จากนั้นคนชาวเมืองคูชก็มาถึงและทูลวา  
“ ขาพระบาทนําขาวดีมากราบทูล!  
วันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงชวยฝาพระบาทใหพนมือบรรดา 
ผูทรยศคิดคดตอฝาพระบาท”  32ดาวิดตรัสถามวา 
“ ลูกอับซาโลมปลอดภัยดีใชไหม”  ชายผูนั้นทูลวา 



“ ขอใหศัตรูท้ังปวงและผูคิด รายตอฝาพระบาทเปนเชนโอรสองคนี้เถิด”  
33ดาวิดทรงเสียพระทัยอยางยิ่ง  เสด็จขึ้นสูท่ีประทับ 
เหนือประตูเมืองร่ําไหไปตลอดทาง  ทรงคร่ําครวญวา 
“ โออับซาโลมลูกของพอ  ลูกของพอ  อับซาโลมเอย  
พอนาจะตายไปเสียแทนลูก  โออับซาโลมลูกของพอ  ลูกของพอ”  
 
คําทวงติงของโยอาบ 
19เม่ือโยอาบทราบวา กษัตริยทรงกันแสงและอาลัยถึงอับซาโลม 
2และเมื่อทั้งกองทัพทราบวากษัตริยทรงเศราโศกโทมนัส 
เรื่องโอรสความปลื้มปติในชัยชนะใหญหลวงในวันนั้นก็กลับกลายเปนความโศ
ก ส ล ด  3ทั้งกองทัพคอยๆ 
เคลื่อนเขาสูกรุงอยางเงียบเหงาเสมือนหนึ่งอับอายไดหนีจากการรบ 
4ดาวิดซบพระพักตรลงกับพระหัตถคร่ําครวญวา  “ โอ  อับซาโลมลูกพอ!  โอ  
อับซาโลมลูกของพอ!”   5โยอาบจึงเขาไปยังท่ีประทับ กราบทูลวา 
“ วันนี้ฝาพระบาททรงทําใหคนของฝาพระบาท 
ผูไดปกปองพระชนมชีพของฝาพระบาทไว ท้ังชีวิตของโอรส  ธิดา  มเหสี  
และสนมนั้นรูสึกอัปยศอดสู  6ฝาพระบาททรงรักอาลัยผูท่ีชิงชังฝาพระบาท  
และทรงชิงชังผูท่ีรักฝาพระบาท 
ในวันนี้ฝาพระบาททรงแสดงชัดวาบรรดานายทัพและทหารลวนไมมีความหมา
ยอะไรเลยสําหรับฝาพระบาท  
หากอับซาโลมมีชีวิตอยูและพวกขาพระบาทตายไปหมด 
ฝาพระบาทคงจะพอพระทัย 7บัดนี้ 
ขอทรงโปรดเสด็จออกไปประทานกําลังใจแกพวกทหาร  
ขาพระบาทขอสาบานโดยอางองคพระผูเปนเจา+วา 
หากไมเสด็จออกไปจะไมเหลือพวกเขาแมสักคนเดียวภายในคืนนี้  



แลวฝาพระบาทจะทรงแยยิ่งกวาท่ีเคยประสบภัยพิบัติใดมาตลอดพระชนมชีพ
”  
 
ดาวิดเสด็จกลับเยรูซาเล็ม 
8กษัตริยจึงเสด็จออกไปประทับอยูท่ีประตูเมือง  
และเมื่อเขาทั้งปวงทราบวากษัตริยประทับอยูท่ีนั่น   ก็พากันมาเขาเฝา  
ขณะเดียวกันคนอิสราเอลไดกลับไปยังบานของตน 9ในหมูตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอล  ผูคนถกเถียงกันวา” กษัตริยไดทรงกอบกูเราพนจากมือศัตรู  
ทรงชวยเราพนจากมือชาวฟลิสเตีย 
แตบัดนี้พระองคทานทรงหนีจากแผนดินไปเพราะอับซาโลม 10และอับซาโลม 
ซ่ึงพวกเราเจิมตั้งใหปกครองเรา  ก็สิ้นพระชนมแลวในสงคราม 
ทําไมไมมาพูดกันถึงเรื่องทูลเชิญกษัตริยกลับมาอีก”  
11ถอยคําท่ีอิสราเอลถกเถียงกันนี้ ไดลวงรูไปถึงกษัตริยดาวิด 
พระองคจึงมีรับสั่งถึงปุโรหิตศาโดกและ 
ปุโรหิตอาบียาธารใหไปพูดกับบรรดาผูอาวุโสของยูดาหวา 
“ ทําไมทานเปนพวกสุดทายท่ีเชิญกษัตริยกลับมาพระราชวังของพระองค 
12พวกทานเปนพี่นองรวมตระกูล  รวมเลือดเนื้อเชื้อไขเดียว กันแทๆ  
ทําไมกลับเปนพวกสุดทายท่ีมาทูลเชิญ”  13และใหไปบอกอามาสาวา 
“ เจาก็เปนเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับเรา  
ขอพระเจาทรงจัดการกับเราอยางสาหัส  
หากเจาไมไดเปนแมทัพของเราแทนโยอาบนับแตบัดนี้”  
14ดังนั้นบรรดาคนยูดาหก็ไดรับการโนมนาวใจจนมีมติเปนเอกฉันท  
เขาท้ังหลายมากราบทูลกษัตริยวา “ เชิญเสด็จกลับมาหาพวกขาพระบาท 
พรอมทั้งบรรดาผูท่ีรวมเสด็จดวย”  15กษัตริยจึงเสด็จกลับ 
และมาถึงแมน้ําจอรแดน  
ชาวยูดาหพากันมาที่กิลกาลเพื่อรับเสด็จและสงเสด็จขามแมน้ํา   



 
ชิเมอีสํานึกผิด 
16ฝายชิเมอีบุตรเกรา  คนเบนยามินจากบาฮูริม 
รีบรุดมาสมทบกับคนยูดาหรับเสด็จ กษัตริยดาวิด  
17ท่ีมากับชิเมอีคือคนเบนยามินหนึ่งพันคน  
พรอมทั้งศิบาขาราชบริพารของซาอูล  
บุตรชายทั้งสิบหาคนและคนใชยี่สิบคนของศิบา รีบรุดมายังแมน้ําจอรแดน 
ท่ีกษัตริยประทับอยู 18พวกเขากุลีกุจอสงเชื้อพระวงศขามฟาก  
และใหความชวยเหลือตางๆ นานา  เมื่อชิเมอีบุตรเกราขามจอรแดนมา  
เขาหมอบกราบลงตอหนากษัตริยดาวิด 19และทูลวา” ขอโปรดอภัยโทษ 
แกขาพระบาท  
และทรงลืมสิ่งผิดพลาดที่ขาพระบาทกระทําเม่ือครั้งฝาพระบาทเสด็จออกจากเย
รูซาเล็มดวยเถิด  20เพราะผูทาสสํานึกวาผิดไปแลว  
ขาพระบาทจึงมาท่ีนี่ในวันนี้เปนคนแรกสุดของตระกูลโยเซฟที่มารับเสด็จ”    
21อาบีชัยบุตรเศรุยาหทูลวา “ ชิเมอี 
ไมสมควรตายหรอกหรือที่ไดบังอาจแชงดากษัตริยท่ีองคพระผูเปนเจา +ทรงเ
จิมไว”  22ดาวิดตรัสวา “ บุตรเศรุยาหเอย  เจาเก่ียวอะไรกับเราดวย 
วันนี้ถึงไดกลับกลายมาขัดคอเรา  
ควรหรือที่จะมีใครในอิสราเอลถูกประหารในวันนี้   
เราไมรูหรือวาวันนี้เราคือกษัตริยเหนือ อิสราเอล”  
23แลวกษัตริยจึงตรัสกับชิเมอีวา “ เราไวชีวิตเจา” และทรงสาบานรับรอง 
 
เมฟโบเชททูลชี้แจง 
24เมฟโบเชทหลานชายของซาอูลก็มารับเสด็จดวย 
ทานมิไดดูแลเทาหรือซักเสื้อผาหรือขลิบเคราเลยตั้งแตวันท่ีกษัตริยเสด็จจากไ
ปจวบจนเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพ 



25เม่ือเมฟโบเชทเดินทางจากเยรูซาเล็มมาเขาเฝา  กษัตริยตรัสถามวา 
“ เมฟโบเชท  ทําไมเจาจึงไมไปกับเรา”  26ทานทูลวา “ ขาแตองคกษัตริย  
ขาพระบาทขาพิการจึงสั่ง ศิบาวา ‘ จงจัดอานลาใหเราไดตามเสด็จ’   
แตศิบาทรยศ 27เขาทูลใสรายหาวาขาพระบาทไมยอมมา  
แตฝาพระบาททรงเปนเสมือนทูตแหงพระเจา 
ขอทรงกระทําตอขาพระบาทตามที่ทรงเห็นชอบเถิด  
28ขาพระบาทและญาติวงศท้ังหมด 
ไมคาดหวังสิ่งใดจากฝาพระบาทนอกจากความตาย  
แตฝาพระบาทกลับประทานเกียรติใหรวมโตะเสวย   
ฉะนี้แลวขาพระบาทจะปริปากทูลวากระไรได”   29ดาวิดตรัสวา 
“ จะกลาวใหมากความไปทําไม  
เราตัดสินใหเจากับศิบาแบงท่ีดินกันก็แลวกัน”  30เมฟโบเชททูลวา 
“ ใหเขารับไปทั้งหมดเถิด  
ในเมื่อฝาพระบาทเสด็จกลับมาโดยปลอดภัยแลวเชนนี้”  
 
ดาวิดและบารซิลลัย 
31บารซิลลัยชาวกิเลอาดก็มาจากโรเกลิม ดวยเพื่อตามเสด็จ  
ขามแมน้ําจอรแดนและ สงเสด็จ 32บารซิลลัยชรามาก อายุ 80 ปแลว  
ทานไดนําเสบียงสิ่งของมาถวายขณะกษัตริย ประทับอยูท่ีมาหะนาอิม  
เพราะทานร่ํารวยมาก    33ดาวิดตรัสกับบารซิลลัยวา “ ขามมา 
อยูกับเราที่เยรูซาเล็มเถิด  เราจะดูแลทาน เอง”  34แตบารซิลลัยกราบทูลวา 
“ ขาพระบาท จะอยูไปไดอีกก่ีป  ถึงใหตามเสด็จไปเยรูซาเล็ม 
35บัดนี้ขาพระบาทอายุแปดสิบปแลว  อะไรดีไมดีจะแยกแยะไดหรือ  
กินด่ืมอะไรจะลิ้มรสไดหรือ เสียงนักรองชายหญิงจะไดยินหรือ  
ควรหรือที่จะรบกวนเปนภาระแกฝาพระบาท 36ขาพระบาทจะขอตามเสด็จขาม 
แมน้ําจอรแดนไปเทานั้น ไฉนฝาพระบาทจะตองปูนบําเหน็จใหเลา 



37ขาพระบาทขอกลับไปตายที่บานเกิดเมืองนอน  ใกลๆ 
อุโมงคของบิดามารดา  แตนี่คือคิมฮาม   ขอใหเขาตามเสด็จฝาพระบาทไป  
ขอทรงกระทําแกเขาตามแตจะโปรดเถิด”  38กษัตริย  ตรัสวา 
“ คิมฮามจะไปกับเรา  เราจะปฏิบัติตอเขา ตามที่จะถูกใจทาน  
สิ่งใดท่ีทานอยากไดจากเรา  เราจะทําใหทาน”   39ฉะนั้น 
ป ร ะ ชากรทั้งหมดจึงขามแมน้ําจอรแดน   แลว กษัตริยก็เสด็จขามไป   
ดาวิดทรงจุมพิตและใหพรแกบารซิลลัย  แลวทานก็กลับบาน 
40กษัตริยเสด็จตอไปยังกิลกาล   ใหคิมฮามตามเสด็จไปดวย 
กําลังพลยูดาหท้ังหมด  และทหารอิสราเอลครึ่งหนึ่งคอยรับเสด็จอยูท่ีนั่นแลว 
 
อิสราเอลไมพอใจ 
41แลวคนอิสราเอลทั้งหมดมาเฝากษัตริยและทูลวา 
“ เหตุใดพี่นองชนยูดาหจึงชิงตัด 
หนาเชิญเสด็จกษัตริยกับราชวงศและขาราชบริพารขามแมน้ําจอรแดน”  
42คนยูดาหโตตอบวา 
“ เราทําเชนนั้นก็เพราะกษัตริยทรงเกี่ยวโยงใกลชิดกับพวกเรา 
ทําไมเรื่องแคนี้พวกทานตองโกรธดวย  
เราสิ้นเปลืองพระราชทรัพยสวนใดหรือ 
มีสิ่งใดท่ีเราฉกฉวยมาเปนของตนหรือ”  43คนอิสราเอลโตกลับวา 
“ พวกเรามีสิทธิ์ในองคกษัตริยสิบสวน  
มิหนําซํ้าเรามีสิทธิ์ในดาวิดมากกวาทาน   ทําไมพวกทานไมไวหนาพวกเรา  
เราเปนพวกแรกใชไหมที่พูดถึงการเชิญเสด็จกลับมาเปนกษัตริย”  
แตคนยูดาหใชวาจาเผ็ดรอนยิ่งกวาคนอิสราเอล 
 
เ ช บ า ก บ ฏ  



20มีนักกอการวุนวายคนหนึ่งชื่อเชบาบุตรบิครีตระกูลเบนยามินเผอิญอยูท่ีนั่น  
เขาเปาแตรและรองตะโกนวา 
“ เราไมมีสวนอะไรกับดาวิดเราไมเก่ียวของอะไรกับบุตรเจสซี  
พี่นองอิสราเอลทั้งหลายเอย  จงกลับบานกันเถิด”   
2คนอิสราเอลทั้งปวงจึงผละจากดาวิดไปติดตามเชบาบุตรบิครี   
แตคนยูดาหอยูเคียงขางกษัตริยของตน 
ตามเสด็จจากแมน้ําจอรแดนสูเยรูซาเล็ม 
3เม่ือดาวิดเสด็จมาถึงวังในเยรูซาเล็ม 
พระองคทรงใหสนมท้ังสิบซ่ึงทรงละไวคอยรักษาวังนั้นไปอยูรวมกันท่ีตําหนักแ
หงหนึ่งไดรับการเลี้ยงดูตามความตองการ  แตกษัตริยมิไดรับเปนสนมอีกตอไป  
นางสนมเหลานั้นจึงถูกกักอยูในฐานะมายตลอดชีวิต 
4จากนั้นกษัตริยตรัสสั่งอามาสาวา” จงระดมพลยูดาหมาท่ีนี่ภายในสามวัน  
แลวตัวเจาก็จงมาดวย”  แตเม่ืออามาสาออกไประดมพลยูดาห 
เขาใชเวลาเกินกวาท่ีไดรับมอบหมาย 6ดาวิดตรัสกับอาบีชัยวา 
“ เชบาบุตรบิครีจะเปนภัยตอเรายิ่งกวาอับซาโลมเสียอีก  
จงนําคนของเราตามลาเอาตัวเขามา 
กอนที่เขาจะหนีเขาเมืองปอมปราการพนมือเราไปได”  7คนของโยอาบ 
พวกเคเรธี และเปเลท 
กับนักรบแกลวกลาท้ังหลายจึงยกออกไปภายใตการนําของอาบีชัย  
ออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อตามลาเชบาบุตรบิครี   
8ขณะที่เขาทั้งหลายมาถึงศิลาใหญแหงกิเบโอน  
โยอาบแตงกายชุดออกศึกคาดดาบสั้นพรอมฝกไวท่ีเอวกาวเขาไปทักทายอามา
สา  และแอบชักดาบสั้นออกจากฝก  9พลางพูดวา 
“ เปนอยางไรบางนองชาย”   
แลวใชมือขวาจับหนวดของอามาสาทําทาเหมือนจะจูบ10อามาสาไมทันสังเกต
ดาบสั้นในมือโยอาบ  ก็ถูกแทงเขาท่ีทองไสทะลักออกมาที่พื้น  



โยอาบไมจําเปนตองลงมือซํ้า  
อามาสาก็ตายคาที่แลวโยอาบกับอาบีชัยนองชายตามลาเชบาบุตรบิครีตอไป  
11ทหารคนหนึ่งของโยอาบ  ยืนขางรางของอามาสาและกลาววา 
“ ผูใดชื่นชอบโยอาบและผูใดเปนฝายดาวิด  จงตามโยอาบมา”   
12สวนอามาสานอนจมกองเลือดอยูกลางถนน  
และเมื่อทหารคนนั้นเห็นทหารทั้งหมดลวนแวะมาดูอามาสา 
จึงลากศพจากถนนไปทิ้งไวกลางทุง  และโยนเสื้อผาคลุมไว  
13เม่ือกําจัดรางอามาสาออกไปพนทางแลว  
ทุกคนตางก็สมทบกับโยอาบออกตามลาเชบา บุตรบิครี 
14ฝายเชบาเดินทางผานท่ัวอิสราเอลไปยังเอเบลเบธมาอาคาห  
และทั่วภูมิภาคของ     เบไรตซ่ึงรวมตัวกันมาติดตามเขา 
15กองกําลังของโยอาบมาโอบลอมเชบา ในเอเบลเบธมาอาคาห   
สรางเชิงเทิน ใหญตอกับกําแพงเมืองแลวเริ่ม ท ล า ย ก ำ แ พ ง  
16หญิงเจาปญญาคนหนึ่งรองบอกจากตัวเมือง” โปรดฟงหนอยเถิด 
เรียกทานโยอาบมาทางนี้   ดิฉันขอพูดดวย”  17เมื่อโยอาบมาถึง  
หญิงนั้นถามวา “ ทานคือโยอาบหรือ”  เขาตอบวา “ ใช”  นางกลาววา 
“ โปรดฟงผูนอย”  โยอาบตอบวา “ เราฟงอยู”  18นางกลาวตอไปวา 
“ เ ค ยมีคํากลาวไววา ‘ ไปหาคําตอบที่เอเบล’  แลวเรื่องก็เรียบรอย 
19เราเปนพวกที่รักสันติและจงรักภักดีในอิสราเอล  
ทานกําลังจะทําลายเมืองแมของอิสราเอล  
เหตุใดทานจึงประสงคท่ีจะกลืนมรดกขององคพระผูเปนเจา+”  
20โยอาบตอบวา “ ขอใหเรื่องนี้หาง ไกลจากเรา 
เราไมเคยคิดท่ีจะกลืนหรือทํา ลายเมืองนี้เลย 
21เราตองการแตเพียงไดตัวคนที่ชื่อเชบาบุตรบิครีจากแดนเทือกเขาแหง 
เอฟราอิมซ่ึงกบฏตอกษัตริยดาวิด  หากทานเอาตัวชายคนนี้มาให  
เราก็จะถอนกําลังไปจากเมืองนี้”  หญิงนั้นตอบวา 



“ เราจะโยนหัวเขาขามกําแพงลงมาใหทาน”   
22หญิงนั้นจึงไปหาพวกชาวเมือง ใหคําปรึกษาอันฉลาดหลักแหลม  
พวกเขาก็ตัดศีรษะเชบาบุตรบิครีโยนลงมาใหโยอาบ 
โยอาบจึงเปาแตรเรียกกองทหารแยกยายจากเมืองกลับไปบาน  
สวนโยอาบกลับมาเขาเฝากษัตริยท่ีเยรูซาเล็ม  
 
ขาราชการของดาวิด 
23โยอาบเปนผูบัญชาการกองทัพท้ังหมดของอิสราเอล   
เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาเปน ผูบัญชาการพวกเคเรธีและเปเลท24อาโด นีรัม 
เปนผูดูแลคนงานโยธา  เยโฮชาฟท  บุตรอาหิลูด เปนอาลักษณหลวง 
25เชวาเปน ราชเลขา 
ศาโดกกับอาบียาธารเปนปุโรหิต26และอิราแหงยาอีรเปนปุโรหิตของดาวิด 
 
ประหารชีวิตราชวงศของซาอูล 
21 ในรัชกาลของดาวิดเกิดการกันดาร อาหารติดตอกันเปนเวลาสามป 
ดาวิดเขาเฝารองทูลองคพระผูเปนเจา+ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ สืบเนื่องมาจากซาอูลกับพวกที่ไดสังหารชาวกิเบโอน”  
2กษัตริยดาวิดจึงทรงเรียกชุมนุมชาวกิเบโอน 
(พวกเขามิไดเปนสวนหนึ่งของอิสราเอล  
แตเปนชาวอาโมไรตท่ีไดรับการไวชีวิตตามที่ชนอิสราเอลไดปฏิญาณไว  
แตดวยความรอนรนเพื่ออิสราเอลและยูดาห  
ซาอูลจึงพยายามกวาดลางพวกเขาออกไป)  3ดาวิดตรัสถามพวกเขาวา 
“ เราจะทําอะไรใหพวกทานไดบางเปนการชดเชย  
ทานจะไดอวยพรพวกเราซึ่งเปนมรดกของพระเจา”  4ชาวกิเบโอนตอบวา 
“ ขาพระบาททั้งหลายไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองเงินทองจากซาอูลกับราชวงศ   
และก็ไมมีสิทธิ์เอาชีวิตคนใดในอิสราเอล”   ดาวิดตรัสวา 



“ ทานตองการใหเราทําอะไรใหบาง”  5พวกเขากราบทูลวา 
“ สําหรับคนท่ีทําลายลางและคิดรายตอพวกขาพระบาทจนวอดวายและระเห็จ
จากอิสราเอล  
6จะขอลูกหลานที่เปนชายของเขาเจ็ดคนมาประหารและและประจานไว 
ตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในกิเบอาหของซาอูลผูท่ีองคพระผูเปนเจ
า +ทรงเลือกสรร”  ดาวิดตรัสวา “ เราจะมอบคนเหลานั้นใหทาน”  
7ดาวิดทรงไวชีวิตเมฟโบเชท โอรสของโยนาธานหลานชายของซาอูล  
เนื่องดวยคําม่ันสัญญาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ระหวางดาวิดกับโยน
า ธ า น  8แตทรงมอบตัวอารโมนีกับเมฟโบเชทโอรสของซาอูล 
ซ่ึงเกิดจากนางริสปาหธิดาของอัยยาห  
ท้ังทรงมอบบุตรชายหาคนของเมราบธิดาของซาอูลซ่ึงเกิดกับอาดรีเอล 
บุตรบารซิลลัยแหงเมโหลาห  
9ชาวกิเบโอนประหารและประจานคนเหลานั้นไวบนภูเขาตอเบ้ืองพระพักตรอง
คพระผูเปนเจา+คนทั้งเจ็ดก็สิ้นชีวิต  ขณะนั้นเปนตนฤดูเก็บเก่ียวขาวบารเลย 
10ริสปาหธิดาของอัยยาหคลี่ผากระสอบลงบนหินกอนหนึ่งสําหรับตน  
และพักอยูท่ีนั่นตลอดฤดูเก็บเก่ียวจนถึงยามฝนตกจากฟา 
ค อ ย ไ ลนกแรงท่ีจะมาจิกกินซากศพในเวลากลางวัน  
และฝูงสัตวปาในเวลากลางคืน 
11เม่ือดาวิดทรงทราบถึงการกระทําของนางริสปาหธิดาอัยยาหสนมของซาอูล 
12ก็เสด็จไปนําอัฐิของซาอูลกับโยนาธานโอรสมาจากชาวยาเบชกิเลอาด 
(ผูลอบไปนําพระศพของซาอูลกับโยนาธาน 
มาจากลานเมืองเบธชานที่ซ่ึงคนฟลิสเตียแขวนทั้งสองพระองคไวหลังจากรบช
นะซาอูลท่ีกิลโบอา)         
13ดาวิดนําอัฐิของซาอูลกับโอรสโยนาธานมาจากที่นั่น 
และรวบรวมกระดูกของผูท่ีถูกประหารและประจานไวนั้น 14เขาทั้งหลาย 
ก็ฝงอัฐิของซาอูลกับโอรสโยนาธานไวในอุโมงคของคีชบิดาซาอูลท่ีเศลาเขตเ



บนยามิน  และกระทําทุกสิ่งตามที่ดาวิดตรัสสั่ง  
หลังจากนั้นพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานเพื่อดิน แดนนั้น 
 
สงครามกับชาวฟลิสเตีย 
15คนฟลิสเตียมาสูรบกับอิสราเอลอีก ดาวิดเสด็จลงไปกับทหารเพื่อตอสูกับคน 
ฟลิสเตีย   
และดาวิดทรงอิดโรยออนแรง16อิชบีเบโนบวงศวานของราฟาเจาของหอกทอง
สัมฤทธิ์หนัก 300 เ ช เ ค ล 31คาดดาบเลมใหมหมายจะปลงพระชนมดาวิด 
17แตอาบีชัยบุตรเศรุยาหตรงรี่เขามาชวย สังหารชาวฟลิสเตียคนนั้น 
จากนั้นทหารของดาวิดประกาศวา “ ฝาพระบาทอยาทรงออกรบอีกเลย 
เพื่อมิใหดวงประทีปแหงอิสราเอลตองดับไป” 18ตอมาในระหวางการรบกับชา
วฟลิสเตียท่ีเมืองโกบ  สิบเบคัยแหงหุชาหไดสังหารสัฟวงศวานของราฟา 
19และในการสูรบกับฟลิสเตียครั้งอื่นท่ีโกบ  
เอลฮานันบุตรยาอาเรโอเรกิม32แหงเบธเลเฮม สังหารโกลิอัท33แหงกัท 
ผูซ่ึงถือหอกดามใหญเหมือน ไมกระพั่นของชางทอผา 
20และอีกครั้งหนึ่งท่ีเมืองกัท  
คนรางยักษซ่ึงมีนิ้วมือนิ้วเทาขางละหกนิ้วรวมเปน 24 นิ้ว 
เขาเปนวงศวานของราฟาเชนกัน 21ไดมาขมขูอิสราเอล  
โยนาธานบุตรชิเมอาหพี่ชายดาวิดก็สังหารเขา 
22คนทั้งสี่นี้เปนวงศวานของราฟาในกัท  
และเสียชีวิตดวยน้ํามือของดาวิดกับทหาร 

                                      
31 21:16* ป ร ะ ม า ณ 3.5 กิโลกรัม 
32 21:19*  หรือ” บุตรยาอีรชางทอผา”  
33 21:19** บางตนฉบับ, ใ น  1 พ ศ ด .20:5 
“ บุตรยาอีรสังหารลามินองชายโกลิอัท”  



 
บทเพลงของดาวิด 
22 ดาวิดทรงขับรองเพลงบทนี้ถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
หลังจากท่ีพระองคทรงชวยเหลือดาวิดจากเง้ือมมือซาอูลและศัตรูอื่นๆทั้งปวง   
ความวา 
2”  องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระศิลา   
เปนปอมปราการ  และองคพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
3 พระเจาทรงเปนศิลาของขาพเจา 
  ซ่ึงขาพเจาเขาพักพิง 
 ทรงเปนโล เปนพลังแหงความรอดพนของขาพเจา 
 พระองคทรงเปนท่ีม่ัน เปนปอมกําบัง 
เปนองคพระผูชวยใหรอดของขาพเจา 
 ทรงชวยขาพเจาพนจากคนอํามหิต 
 4 ขาพเจารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงสมควรแกการยกยองสรรเสริญ 
และพระองคทรงชวยเหลือขาพเจาพน 
จากศัตรูท้ังปวง 
5 คลื่นมรณะถาโถมใสขาพเจา   
กระแสแหงหายนะทวมทนขาพเจา 
6สายรัดแหงแดนผูตายขดรอบตัวขาพเจา 
บวงแรวมรณะเผชิญหนาขาพเจา 
7ในยามทุกขยากขาพเจารองทูลองคพระผูเปนเจา+      
ขาพเจาทูลเรียกพระเจาของขาพเจา   
 จ า ก พระวิหารของพระองค  
พระองคทรงสดับเสียงของขาพเจา 
เสียงร่ํารองของขาพเจาดังไปถึงพระกรรณ 



8แผนดินโลกหวั่นไหวและสะเทือนสะทาน 
ฐานของสวรรคสั่นคลอน 
เนื่องดวยพระพิโรธ 
9ควันพุงออกมาจากพระนาสิก 
ไฟเผาผลาญออกมาจากพระโอษฐ  
จุดถานใหลุกเปนไฟ 
10พระองคทรงแยกฟาสวรรค  และเสด็จ 
ลงมาเมฆทะมึนอยูใตพระบาท 
11พระองคเสด็จมาเหนือเครูบ  
ทะยานมาบนปกแหงลม 
12ความมืดมนรายรอบพระองค 
เปนเมฆฝนมืดทึบแหงทองฟา 
13สายฟาแลบแปลบปลาบออกมา 
จากประกายเจิดจาแหงการปรากฏพระองค   
14องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงกัมปนาทจากสวรรค 
พระสุรเสียงของพระเจาผูสูงสุดกระหึ่มกอง 
15พระองคทรงยิงลูกศรและทําใหเหลา  
ศัตรูกระจัดกระจายไป 
ทรงสงสายฟาแลบรุกไลศัตรูของพระองค 
16โดยพระประกาศิตขององคพระผูเปนเจา+ 
โดยลมปราณจากพระนาสิก ทองทะเลก็เปดออก  
รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจง 
17จากเบ้ืองสูงพระองคทรงโนมลงมายึดขาพเจาไว 
ทรงดึงขาพเจาขึ้นมาจากหวงน้ําลึก 
18พระองคทรงชวยเหลือขาพเจา 
จากศัตรูผูทรงอํานาจ 



จากขาศึกผูแข็งแกรงกวาขาพเจา 
19พวกเขาจูโจมขาพเจา 
ในวันแหงภัยพิบัติของขาพเจา 
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ีพึ่งของขาพเจา 
20พระองคทรงนําขาพเจามาสูท่ีกวางขวาง 
ทรงกอบกูขาพเจาเพราะทรงปติยินดีในตัวขาพเจา 
21องคพระผูเปนเจา+ทรงปูนบําเหน็จใหตาม 
ความชอบธรรมของขาพเจา 
ทรงตอบแทนตามความสะอาดแหงมือของขาพเจา 
22เพราะขาพเจารักษาพระมรรคาของพระองค 
ขาพเจามิไดกระทําบาปโดยหันหนีจากพระเจา 
23บทบัญญัติท้ังสิ้นของพระองคอยูตอหนาขาพเจา   
 ขาพเจามิไดหันหนีจากกฎเกณฑ 
24 ขาพเจาปราศจากตําหนิเบ้ืองพระพักตรพระองค 
และรักษาตนใหพนจากความบาป 
25องคพระผูเปนเจา+ทรงปูนบําเหน็จใหตามความชอบธรรมของขาพเจา 
ตามที่ทรงเห็นวาขาพเจาสะอาดบริสุทธิ์ 
26พระองคทรงสัตยซ่ือตอผูท่ีสัตยซ่ือ 
ทรงไรท่ีติ ตอผูซ่ึงไรท่ีติ 
27ตอผูท่ีบริสุทธิ์  ทรงสําแดงพระองควาบริสุทธิ์ 
แตกับคนคดโกงเจาเลหทรงฉลาดหลักแหลม 
28พระองคทรงชวยผูท่ีถอมใจ 
ทรงจับตาดูคนหยิ่งจองหองเพื่อทําใหเขาตกต่ําลง 
29 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  พระองคทรงเปนประทีปของขาพระองค 
ทรงแปรเปลี่ยนความมืดมนของขาพระองค ใหกลายเปนความสวาง 
30โดยพระองคทรงชวยขาพระองคสามารถตะลุยกองทัพ 



โดยพระเจา ขาพระองคสามารถปนขามกําแพง 
31สวนพระเจา พระมรรคาของพระองคบริบูรณ 
พระดํารัสของพระองคไมมีขอผิดพลาด 
พระองคทรงเปนโลสําหรับทุกคนที่เขามาลี้ภัยในพระองค 
32นอกจากองคพระผูเปนเจา+ใครเลาเปนพระเจา   
ใครเลาเปนพระศิลา  นอกจากพระเจาของเรา 
33พระเจาทรงเปนผูประทานกําลังแกขาพเจา34 
ทรงกระทําใหวิถีของขาพเจาดีพรอม 
34พระองคทรงกระทําใหเทาของขาพเจาดุจด่ังเทากวาง 
ทรงทําใหขาพเจายืนอยูบนที่สูง 
35ทรงฝกมือของขาพเจาเพื่อการศึก 
แขนของขาพเจาสามารถนาวธนูทองสัมฤทธิ์ 
36พระองคประทานโลแหงชัยชนะแกขาพระองค 
ทรงโนมพระองคลงเพื่อกระทําใหขาพระองคยิ่งใหญ 
37พระองคทรงขยายทางใหกวางสําหรับเทาของขาพระองค  
เพื่อปองกันมิใหเทาของขาพระองคพลั้งพลาด 
38ขาพระองครุกไลศัตรู และบดขยี้พวกเขา 
ขาพระองคมิไดหันหลังกลับจวบจนทําลายลางพวกเขาไปสิ้น 
39ขาพระองคบดขยี้พวกเขาจนแหลกลาญ 
เขาไมอาจลุกขึ้นมาไดอีก 
พวกเขาลมลงใตเทาของขาพระองค 
40พระองคประทานกําลังแกขาพระองคเพื่อการศึก 
ทรงกระทําใหเหลาศัตรูสยบแทบเทาขาพระองค 
41พระองคทรงบันดาลใหศัตรูของขาพระองคหันหลังวิ่งหนีไป 

                                      
34 22:33* หรือ พระเจาทรงเปนท่ีกําบังเขมแข็งของขาพเจา 



ขาพระองคทําลายลางปฏิปกษของขาพระองค 
42เขารองขอความชวยเหลือ แตไมมีใครชวย 
 รองทูลตอองคพระผูเปนเจา+ แตพระองคไมทรงต อ บ  
43ขาพระองคบดขยี้เขายอยยับเปนฝุนธุลี 
 ย่ําขยี้พวกเขาดังย่ําเลนตามถนน 
44พระองคทรงกอบกูขาพระองคจากการ 
โจมตีโดยประชากรของขาพระองค 
พระองคทรงสงวนขาพระองคไวใหเปนประมุขแหงประชาชาติท้ังหลาย 
ผูคนที่ขาพระองคไมรูจัก  มาสยบตอขาพระองค 
45คนตางชาติมาสวามิภักด์ิตอขาพระองค 
ทันทีท่ีไดยินถึงขาพระองค  เขาก็เชื่อฟงขาพระองค 
46พวกเขาลวนเสียกําลังใจ  ตัวสั่นเทาออกมาจากที่กําบัง 
47องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยู! 
ขอถวายสรรเสริญพระศิลาของขาพระองค! 
ขอพระเจา  พระศิลา  
พระผูชวยใหรอดของขาพระองคทรงเปนท่ีเทิดทูนยกยอง 
48ทรงเปนพระเจาผูแกแคนใหขาพระองค 
ทรงปราบชาติตางๆไวภายใตขาพระองค 
49ทรงชวยขาพระองคพนจากเหลาศัตรู 
ทรงเชิดชูขาพระองคเหนือขาศึกท้ังหลาย 
ทรงกอบกูขาพระองคจากคนทารุณ 
50 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+เพราะเหตุนี้ขาพระองคจะยกยองสรรเสริญพระองคใ
นหมูประชาชาติท้ังหลาย 
และรองสดุดีเทิดทูนพระนามของพระองค 
51พระองคประทานชัยชนะยิ่งใหญแกกษัตริยของพระองค 



 ทรงแสดงความรักม่ันคงแกผูท่ีทรงเจิมไว 
คือดาวิดและพงศพันธุตลอดไป”  
 
คําอําลาของดาวิด 
23 ตอไปนี้คือคําอําลาของดาวิด 
“ ว า ท ะ ของดาวิดบุตรเจสซี 
วาทะแหงผูท่ีพระเจาสูงสุดทรงเชิดชู 
บุรุษผูไดรับการเจิมโดยพระเจาแหงยาโคบ 
ผูขับขานบทเพลงแหงอิสราเอล 
2” พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ตรัสผานขาพเจา 
พระดํารัสของพระองคอยูท่ีลิ้นของขาพเจา    
3พระเจาแหงอิสราเอลตรัส องคศิลาแหง อิสราเอลตรัสกับขาพเจาวา 
เม่ือผูหนึ่งปกครองเหนือปวงชนดวยความเที่ยงธรรม 
เม่ือเขาครอบครองดวยความยําเกรงพระเจา 
4เขาก็เปนเชนแสงอรุณ 
ด่ังอรุโณทัยอันไรเมฆหมอก 
ประดุจฟากระจางหลังฝนซ่ึงนําหญางอกขึ้นมาจากผืนดิน 
 5พงศพันธุของขาพเจาพระเจาทรงตั้งไวมิใชหรือ 
พระองคทรงทําพันธสัญญานิรันดรกับขาพเจา 
อยางเรียบรอยและแนนอนทุกสวนทุกตอนมิใชหรือ 
พระองคจะไมทรงใหความรอดและความปรารถนาทั้งปวงของขาพเจาสัมฤทธิ์
ผลหรือ 
 6สวนคนชั่วจะถูกเหวี่ยงทิ้งไปหมด 
เหมือนหนามซึ่งจะไมใชมือกอบหรือกํา 
7ผูใดแตะตองหนาม ยอมใชเครื่องมือเหล็กหรือดามหอก 
พวกเขาถูกเผาท้ิงวอด ณ ที่เขาอยู”  



ยอดนักรบของดาวิด 
8ตอไปนี้คือยอดขุนศึกของดาวิด ไดแกโยเชบ บัสเชเบธแหงทาหเคโมไนต35  
หัวหนา สามยอดขุนศึกผูใชหอกสังหาร ขาศึกถึง 800 คน  ในคราวเดียวกัน   
9คนตอมาคือเอเลอาซารบุตรโดดัยแหงอาโหไฮ 
ทานเปนหนึ่งในสามยอดขุนศึก ซ่ึงอยูกับดาวิด   ขมขวัญพวกฟลิสเตียผูมารวม 
พลอยูท่ีปสดัมมิม36 เพื่อสูรบครั้งนั้นคนอิสราเอลลาถอย 10แตทานยืนหยัด 
ฟาดฟนคนฟลิสเตีย จนมือลาเปนเหน็บปลอยดาบไมได  
องคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะยิ่งใหญในวันนั้น  
บรรดาทหารกลับมาหาเอเลอาซารเพียงเพื่อจะริบขาวของจากผูท่ีตาย    
11ถัดมาคือชัมมาหบุตรอากีแหงฮาราร  
เม่ือพวกฟลิสเตียรวมตัวกันอยูท่ีหนึ่งซ่ึงมีตนถ่ัวขึ้นเต็ม  
กองทัพอิสราเอลก็หนีไป  12แตชัมมาหยืนหยัดกลางทุงนั้นปองกันพื้นท่ี 
ฟาดฟนฟลิสเตียพายแพและองคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะยิ่งใหญ 
13ในฤดูเก็บเก่ียว  สามทหารแหงสามสิบยอดนักรบ มาหาดาวิดท่ีถํ้าอาดุลลัม  
ขณะกองทหารของฟลิสเตียตั้งคายอยูในหุบเขาเรฟาอิม 
14ครั้งนั้นดาวิดอยูในท่ีม่ัน  สวนแนว รบของฟลิสเตียอยูท่ีเบธเลเฮม  
15ดาวิดกระหายหาน้ําและเอยปากวา 
“ อยากใหมีใครไปนําน้ําจากบอใกลประตูเมืองเบธเลเฮม มาใหเราด่ืม”  
16คนทั้งสามก็ตีฝาแนวรบของ ฟลิสเตีย ไปตักน้ําจากบอนั้นมาให แตดาวิด 
ไมยอมดื่ม  กลับรินออกเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
17” ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองคไมอาจด่ืม  

                                      
35 23:8 * หรือ “ แหงฮัคโมนี” ดู 1 พ ศ ด  11:11 บางตนฉบับระบุวาคือ 
อาดีโนแหงเอสนี ผูสังหารขาศึก 800 ค น  
36 23:9 * ดู 1 พ ศ ด .11:13 ตนฉบับภาษาฮีบรู “ รวมพลอยูท่ีนั่น”  



นี่คือเลือดของบุคคลผูเสี่ยงชีวิตเอามามิใชหรือ”  และดาวิดก็ไมยอมดื่มน้ํานั้น  
นี่คือวีรกรรมของสามยอดนักรบ 
18อาบีชัยนองชายโยอาบบุตรเศรุยาห คือ หัวหนาของสามสิบยอดนักรบ37 
ทานใชหอกสังหารศัตรูถึง 300 คน  ทานจึงมีชื่อเสียงเทียบเทาสามยอดขุนศึก  
19แมจะไมไดเปนหนึ่งในจํานวนนั้น  
แตทานยิ่งใหญท่ีสุดในบรรดาสามสิบยอดนักรบ 
ท่ีเปนนายทหารชั้นแนวหนาของกองทัพ  และทานคือหัวหนาของพวกเขา   
20เบไนยาหบุตรเยโฮยาดาเปนทหารกลาจากคับเซเอล  
ผูประกอบวีรกรรมหลายครั้งทานสังหารยอดฝมือสองคนของโมอับ   
ครั้งหนึ่งทานลงไปในหลุมฆาสิงโตในวันท่ีมีหิมะตก  
21และทานไดสังหารคนอียิปต  รูปรางสูงใหญแมวาเขาถือหอกอยู  
เบไนยาหถือไมพลองเขาสู 
ทานกระชากหอกจากมือชาวอียิปตผูนั้นและสังหารเขาดวยหอกเลมนั้น 
22เหลานี้คือวีรกรรมของเบไนยาหบุตรเยโฮยาดา 
ทานก็ลือชื่อเทียบเทาสามยอดขุนศึก 
23ทานเปนหนึ่งในผูยิ่งใหญท่ีสุดของสามสิบยอดนักรบ  
แมไมไดเปนหนึ่งในสาม ยอดขุนศึก  
ดาวิดทรงแตงตั้งใหทานดูแลกองทหารรักษาพระองค 
24ในบรรดาสามสิบยอดนักรบ ไดแกอาสา เฮลนองชายของโยอาบ  
เอลฮานันบุตรโดโด จากเบธเลเฮม  25ชัมมาหแหงฮาโรด   เอลีคา แหงฮาโรด  
26เฮเลสแหงปลที  อิราบุตร อิกเคช จ า ก เ ท โ ค อ า  
27อาบีเยเซอรจากอานาโธท  เมบุนนัย38แหงหุชาห  28ศัลโมนแหงอาโหไฮ  

                                      
37 23:18* หรือ สามยอดนักรบ 
38 23:27 * บางตนฉบับ (และดู 1 พ ศ ด . 11:29) “ สิบเบคัย”  



มาหะรัยแหงเนโทฟาห 29เ ฮ เ ล ด 39 บุตรบาอานาหแหงเนโทฟาห    
อิธัยบุตรรีบัยจากกิเบอาหเขตเบนยามิน  30เบไนยาหแหงปราโธน 
ฮิดดัย40จากหวยกาอัช  31อาบี อัลโบนแหงอารบา  อัสมาเวทแหงบาฮูริม 
32เอลียาหบาแหงชาอัลโบน  บรรดาบุตรของยาเชน 
โ ย น า ธ า น 33บุตรของ41ชัมมาหแหงฮาราร  
อาหิยัมบุตรชาราร**แหงฮาราร  34เอลีเฟเลทบุตรอาหัสบัยแหงมาอาคาห  
เอลีอัมบุตรอาหิโธเฟลแหงกิโลห  35เฮสโรแหงคารเมล  ปารัยแหงอารไบต 
36อิกาลบุตรนาธันจากโศบาห  บุตรของฮากร4ี2บานีตระกูลกาด 
37เศเลกชาวอัมโมน   นาหะรัย 
วงศเบเอโรทผูถืออาวุธประจําตัวโยอาบบุตรเศรุยาห 
38อิราแหงอิธรากาเรบแหงอิธรา 39และอูรียาหชาวฮิตไทต รวมทั้งหมด 37 
ค น 43 
 
ดาวิดทรงนับไพรพล 
24อีกครั้งหนึ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอล  
และทรงดลใจดาวิดใหกอความลําบากแกพวกเขา โดยตรัสวา 
“ จงไปทําสํามะโนไพรพลอิสราเอลและยูดาห” 2ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบและบ
รรดานายทัพวา “ จงทําสํามะโนพลรบทั้งหมดของทุกเผาในอิสรา 
เอลจากดานจดเบเออรเชบา เพื่อเราจะรูวามีคนอยูเทาไร”  

                                      
39 23:29 * (ดู 1 พ ศ ด . 11:30) บางตนฉบับ  “ เ ฮ เ ล บ ”  
40 23:30 * บางตนฉบับ (และดู 1 พ ศ ด . 11:32) “ หุรัย ”  
41 23:33 * บางตนฉบับ (และดู 1 พ ศ ด . 11:34) ไมมีคําวา “ บุตรของ”  
42 23:36 *ดู 1พ ศ ด . 11:38 
43 23:39 * สามสิบยอดนักรบกับสามยอดขุนศึก รวมทั้งแมทัพโยอาบ 
มีชื่อใหมๆรวมเขาในทําเนียบนี้แทนผูท่ีเสียชีวิตไปแลวดวย 



3โยอาบกราบทูลวา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเพิ่มกองทหารรอยเทา  
และขอใหฝาพระบาทไดเห็นกับตา  
เหตุไฉนฝาพระบาทจึงมีพระประสงคจะกระทําเชนนี้”  
4แตคําสั่งของกษัตริยยอมมีอํานาจเหนือคําทัดทานของโยอาบและเหลานายทั
พ  ฉะนั้นพวกเขาจึงทูลลาไปนับพลอิสร า เ อ ล   
5หลังจากขามแมน้ําจอรแดนพวก เขาไปตั้งคายพักในหุบเขา  
ทางใตของเมืองอาโรเออร แลวผานกาดไปยังยาเซอร  
6พวกเขาไปที่กิเลอาดและเขตแดนทาหทิมโหดชิ 
แลวไปดานยาอันและไปทั่วจนถึงไซดอน  7จากนั้นไปยังปอมแหงเมืองไทระ 
และหัวเมืองทั้งหมดของชาวฮีไวต และชาวคานาอัน   
ทายสุดไปยังเบเออรเชบาในเนเกบแหงยูดาห 8หลังจากไปทั่วแดน  
พวกเขาก็กลับมายังเยรูซาเลมเมื่อสิ้น 9 เดือน 20 วัน    
9โยอาบทูลรายงานจํานวนพลรบตอกษัตริย   คนที่อยูในเกณฑออกรบไดมี  
800,000 คนในอิสราเอล   สวนในยูดาหมี  500,000 ค น  
10หลังจากสํารวจไพรพลแลว 
ดาวิดก็สํานึกผิดจึงกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
“ สิ่งท่ีขาพระองคกระทํานั้นผิดมาก  
ขอทรงโปรดอภัยโทษบาปผิดของผูทาสท่ีทําไปอยางโงเขลายิ่งนักนี้เถิด”  
11กอนดาวิดตื่นบรรทมเชาวันรุงขึ้น 
มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงกาดผูเผยพระวจนะ  
ซ่ึงเปนผูทํานายใหดาวิด ความวา  12” จงไปบอกดาวิดวา  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ เรามีขอเสนอสามประการใหเจาเลือกอยางหนึ่งท่ีเราจะจัดการกับเจา’ ”  



13กาดจึงเขามาเฝาดาวิด  ทูลถามวา  
“ ฝาพระบาทจะทรงเลือกการกันดารอาหารทั่วดินแดนสามป44  
หรือเตลิดหนีจากศัตรูผูรุกไลสามเดือน  หรือยอมใหมีโรคระบาด 
ในดินแดนสามวัน  
ขอทรงตรึกตรองแลวแจงแกขาพระบาทเพื่อจะทูลตอผูท่ีใชขาพระบาทมา” 14
ดาวิดตรัสวา “ เราลําบากใจมาก  
แตขอตกอยูในเง้ือมพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ดีกวาตกอยูในเง้ือมมือมนุ
ษย เพราะพระเมตตาคุณของพระเจาใหญหลวงนัก”  
15ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงใหเกิดโรคระบาดในอิสราเอลตั้งแตเชาวันนั้น 
จนครบกําหนด  จากดานจดเบเออรเชบา  มีผูเสียชีวิต 70,000 
ค น 16เมื่อทูตสวรรคเง้ือมือขึ้นจะทําลายลางเยรูซาเล็ม 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทุกขพระทัยเนื่องดวยภัยพิบัตินั้น และตรัสกับทูตนั้นวา 
“ พอเถิด! ยั้งมือ”  
ขณะนั้นทูตขององคพระผูเปนเจา+อยูท่ีลานนวดขาวของอาราวนาหชาวเยบุส 
17เม่ือดาวิดเห็นทูตองคนั้นก็กราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
“ ขาพระองคคือผูกระทําความผิดบาป  
เหลาประชากรเปนแกะไมไดทําผิดอะไร 
ขอทรงลงโทษขาพระองคกับครอบครัวเทานั้นเถิด”  
 
ดาวิดสรางแทนบูชา 
18ในวันนั้นกาดมาทูลดาวิดวา 
“ ขอทรงไปสรางแทนบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ที่ลานนวด 
ขาวของอาราวนาหชาวเยบุสเถิด”  
19ดาวิดจึงไปปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งผานทางกาด  

                                      
44 24:13* ดู 1พ ศ ด  21:12 ตนฉบับฮีบรู “ เจ็ดป”  



20เม่ืออาราวนาหเห็นกษัตริยและผูตามเสด็จมาหาตนก็เขาไปหมอบกราบลงกั
บพื้น 21ทูลถามวา  “ ฝาพระบาทเสด็จมาดวยพระประสงคอันใด”  
ดาวิดตรัสวา “ เพื่อมาซ้ือลานนวดขาวของเจา  
เราจะสรางแทนบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระองคจะไดทรงระงับโรคระ
บาดครั้งนี้เสีย”  
22อาราวนาหทูลวา “ ขอทรงใชทุกสิ่งตามที่ตองพระประสงคเถิด  
นี่คือวัวสําหรับเปนเครื่องเผาบูชา  และนี่คือเลื่อนนวดขาวกับ แอกวัวใชเปนฟน 
23ขาพระบาทอาราวนาหขอถวายทั้งหมด  
และขอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของฝาพระบาททรงโปรดฝาพระบาทดวยเถิ
ด ”    
24แตกษัตริยตรัสกับอาราวนาหวา “ เราขอยืนยันท่ีจะซ้ือจากเจา  
เราจะไมถวายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราโดยที่ไมไดเ
สียคาอะไรเลย”  เปนอันวาดาวิดทรงซ้ือลานนวดขาวกับวัวดวยเงิน 50 
เ ช เ ค ล 45  
25แลวดาวิดสรางแทนบูชาขึ้นท่ีนั่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+  
และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชา  
องคพระผูเปนเจา+ทรงตอบรับคําอธิษฐานเพื่อแผนดิน  
โรคระบาดที่เกิดแกอิสราเอลก็หมดไป 

                                      
45 24:24* ป ร ะ ม า ณ 0.6 กิโลกรัม 


