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หนนังสสือ 2 ซามมูเอล
บทนนนำสสสู่ 2 ซนำมสเอล: หนนังสสือ 2 ซามมูเอลเปป็นททที่รมูรู้จนักในหมมูมู่คนฮทบรมูในฐานะเปป็นหนนังสสือเลมู่ม

ททที่สองของพวกกษนัตรริยย์ แมรู้วมู่าตามประเพณทแลรู้วมนันยกใหรู้ซามมูเอลเปป็นผมูรู้เขทยน เหป็นไดรู้ชนัดวมู่าซามมูเอล
คงเขทยนหนนังสสือเลมู่มนทนี้ไมมู่ไดรู้เพราะวมู่าเขาตายไปนานแลรู้ว เปป็นไปไดรู้วมู่านาธนันผมูรู้พยากรณย์กนับกาดผมูรู้
ททานายเปป็นผมูรู้เขทยนหนนังสสือเลมู่มนทนี้หากอริงตาม 1 พงศาวดาร 29:29 หนนังสสือเลมู่มนทนี้ครอบคลลุมระยะ
เวลาประมาณสามสริบแปดปท

ขณะททที่ 1 ซามมูเอลใหรู้ภมูมริหลนังเกทที่ยวกนับดาวริดและการทรงจนัดเตรทยมอนันนมู่าอนัศจรรยย์ของ
พระเจรู้าเพสืที่อใหรู้เขาเปป็นกษนัตรริยย์ 2 ซามมูเอลกป็บนันททึกประวนัตริศาสตรย์เกทที่ยวกนับดาวริดในฐานะกษนัตรริยย์ ใน
ชมู่วงรนัชสมนัยของดาวริด เยรมูซาเลป็มกลายเปป็นทนันี้งศมูนยย์กลางทางศาสนาและทางการเมสืองของชนชาตริ
นนันี้น หนนังสสือเลมู่มนทนี้บนันททึกเหตลุการณย์สทาคนัญๆ เชมู่น พนันธสนัญญากนับดาวริด ความบาปอนันใหญมู่ยริที่งของ
ดาวริด การเกป็บเกทที่ยวผลอนันขมขสืที่นแหมู่งความบาปของดาวริด และการสรินี้นสลุดลงแหมู่งรนัชกาลของเขา 
แมรู้ถมูกเรทยกวมู่าหนนังสสือ 2 ซามมูเอลและนมู่าจะถมูกเขทยนโดยนาธนันและ/หรสือกาด หนนังสสือเลมู่มนทนี้กป็อาจ
ถมูกเรทยกไดรู้ดรู้วยวมู่าหนนังสสือดาวริดเพราะวมู่าเขาเปป็นจลุดสนใจหลนักของมนัน

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 1: บทททที่หนทึที่งของ 2 ซามมูเอลนทาเสนอรายละเอทยดตอนททที่ดาวริด
ไดรู้ยรินขมู่าวการเสทยชทวริตของซาอมูลและปฏริกริรริยาของเขาททที่มทตมู่อขมู่าวนนันี้น ททที่ถมูกรวมไวรู้ดรู้วยคสือ บทกวท
อนันไพเราะของดาวริดททที่แสดงความโศกเศรรู้าเรสืที่องการสมูญเสทยซาอมูลและโยนาธาน

2 ซมอ 1:1-2 หนนังสสือเลตมนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยการทภีที่ดาวธิดไดข้ยธินขตาวเรสืที่องการเสภียชภีวธิต
ของซาอมูล อยยยู่มาหลลังจากททที่ซาอยลสสสิ้นพระชนมม์แลล้ว เมมที่อดาวสดกลลับจากการฆยู่าฟลันคนอามาเลข ดา
วสดพลักอยยยู่ททที่ศสกลากไดล้สองวลัน 2 พอถถึงวลันททที่สาม ดยเถสด มทชายคนหนถึที่งมาจากคยู่ายของซาอยล สวม
เสมสิ้อผล้าขาดและมทผงคลทดสนอยยยู่บนศทรษะ เมมที่อเขามาถถึงดาวสด กก็ซบหนล้าลงถถึงดสนกระททาความเคารพ



ดาวธิดกลนับมาถถึงเมสืองศธิกลากซถึที่งเปป็นฐานทภีที่มนั ที่นของเขาไดข้ไมตถถึงสามวนัน หลนังจากททาใหข้คน
อามาเลขทภีที่ออกปลข้นพตายแพข้ไป คนหนถึที่งจากคตายของซาอมูลกป็มาถถึง ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาเสสืรอผข้าของเขา
ฉภีกขาดและมภีผงคลภีอยมูตบนศภีรษะของเขากป็บตงบอกวตาเขาอยมูตในสภาพซถึมเศรข้า

2 ซมอ 1:3-4 ดาวธิดจถึงไตตสวนชายคนนนัรน ดาวสดถามเขาวยู่า "เจล้ามาจากไหน" เขา
ตอบทยู่านวยู่า "ขล้าพเจล้ารอดมาจากคยู่ายอสสราเอล" 4 ดาวสดถามเขาวยู่า "ขอบอกฉลันหนยู่อยวยู่า 
เหตตการณม์เปก็นไปอยยู่างไรบล้าง" และเขาตอบวยู่า "ประชาชนหนทจากการรบไปแลล้ว มทคนลล้มและถถึง
ความตายมากมาย ซาอยลและโยนาธานราชโอรสกก็สสสิ้นพระชนมม์ดล้วย" ดาวธิดไดข้รนับการแจข้งเกภีที่ยวกนับ
(ก) ความพตายแพข้ของคนอธิสราเอลดข้วยนทรามสือของคนฟภีลธิสเตภีย แตตทภีที่สทาคนัญตตอดาวธิดมากกวตากป็คสือ
ขตาวทภีที่วตา (ข) ซาอมูลและโยนาธานเสภียชภีวธิตแลข้ว

2 ซมอ 1:5 ดาวธิดจถึงกดดนันชายคนนนัรนเพสืที่อทภีที่จะทราบวตาเขารมูข้ไดข้อยตางไรวตาซาอมูล
และโยนาธานเสภียชภีวธิตแลข้ว ดาวสดจถึงถามชายหนตยู่มททที่บอกนลัสิ้นวยู่า "เจล้าทราบไดล้อยยู่างไรวยู่า ซาอยลและ
โยนาธานราชโอรสของทยู่านสสสิ้นพระชนมม์"

2 ซมอ 1:6-10 เนสืรอหากลตาวตตอไปวตา ชายหนตยู่มผยล้ททที่บอกทยู่านนลัสิ้นจถึงตอบวยู่า 
"บลังเอสญขล้าพเจล้ามาททที่ภยเขากสลโบอา ดยเถสด ซาอยลทรงยมนพสงหอกของพระองคม์อยยยู่ และดยเถสด รถรบ
และทหารมล้ากก็ใกลล้พระองคม์เขล้ามา 7 เมมที่อพระองคม์ทรงเหลทยวมาแลเหก็นขล้าพเจล้า พระองคม์ตรลัสเรทยก
ขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้าทยลตอบวยู่า `ขล้าพระองคม์อยยยู่ททที่นทที่พยู่ะยยู่ะคยู่ะ' 8 พระองคม์ตรลัสถามขล้าพเจล้าวยู่า `เจล้า
คมอใคร' ขล้าพเจล้าทยลตอบพระองคม์วยู่า `ขล้าพระองคม์เปก็นคนอามาเลข' 9 พระองคม์ตรลัสสลัที่งขล้าพเจล้าวยู่า 
`จงมายมนขล้างเราและฆยู่าเราเสทย เราทนทตกขม์ทรมานมากเพราะชทวสตของเรายลังอยยยู่' 10 ขล้าพเจล้าจถึง
เขล้าไปยมนขล้างพระองคม์ และประหารพระองคม์เสทย เพราะขล้าพเจล้าแนยู่ใจวยู่าเมมที่อพระองคม์ทรงลล้มแลล้ว
กก็จะไมยู่ดทารงพระชนมม์ไดล้อทก และขล้าพเจล้ากก็ถอดมงกตฎซถึที่งอยยยู่บนพระเศทยร และกทาไลซถึที่งอยยยู่ททที่พระกร
และขล้าพเจล้ากก็นทามาททที่นทที่เพมที่อมอบแดยู่เจล้านายของขล้าพเจล้า"

ชายหนรุตมชาวอามาเลขผมูข้นนัรนแจข้งใหข้ดาวธิดทราบอยตางซสืที่อๆเกภีที่ยวกนับการทภีที่เขาไปพบกนับซาอมูล
ทภีที่ใกลข้ตายโดยบนังเอธิญ เพราะคธิดวตาดาวธิดจะดภีใจเมสืที่อไดข้ยธินขตาวเรสืที่องการเสภียชภีวธิตของซาอมูล เขาจถึงนทา



มงกรุฎและกทาไลขข้อมสือของซาอมูลมาเปป็นหลนักฐานสนนับสนรุนคทากลตาวอข้างของเขา บางคนคธิดวตามภี
ความขนัดแยข้งกนันระหวตางบนันทถึกเรสืที่องการเสภียชภีวธิตของซาอมูลตรงนภีรกนับใน 1 ซามมูเอล 31 ดมูหมายเหตรุ
สทาหรนับ 1 ซามมูเอล 31:4-5 สทาหรนับขข้อมมูลเพธิที่มเตธิม สธิที่งทภีที่ถมูกบนันทถึกไวข้ตรงนภีร เปป็นสตวนเสรธิมและไมตขนัด
แยข้งกนับบนันทถึกอนันกตอนหนข้านนัรน

2 ซมอ 1:11-12 แทนทภีที่จะดภีใจทภีที่ไดข้ยธินขตาวเรสืที่องการเสภียชภีวธิตของคมูตอรธิของเขา ดาวธิด
กลนับไวข้ทรุกขรทนันทภี แลล้วดาวสดฉทกเสมสิ้อของทยู่าน และทตกคนททที่อยยยู่กลับทยู่านกก็กระททาเชยู่นเดทยวกลัน 12 และ
เขาทลัสิ้งหลายไวล้ทตกขม์และรล้องไหล้และอดอาหารอยยยู่จนเวลาเยก็น ใหล้ซาอยล และโยนาธานราชโอรส 
และประชาชนของพระเยโฮวาหม์ และวงศม์วานอสสราเอล เพราะเขาทลัสิ้งหลายตล้องลล้มตายดล้วยดาบ 
ดาวธิดไมตเพภียงโศกเศรข้าเรสืที่องการสมูญเสภียโยนาธานเทตานนัรน แตตเขายนังโศกเศรข้าเรสืที่องซาอมูลดข้วย 
นอกจากนภีร  เขายนังโศกเศรข้าเรสืที่องการเสภียชภีวธิตของพภีที่นข้องของเขา นนั ที่นคสือคนอธิสราเอลคนอสืที่นๆ และ
ความพตายแพข้ของประเทศบข้านเกธิดของเขาในการศถึกดข้วย

แมข้วตากตอนหนข้านนัรนไมตนานดาวธิดเตป็มใจทภีที่จะอยมูตฝตายคนฟภีลธิสเตภียเพสืที่อตตอสมูข้กนับซาอมูลกป็ตาม 
ความเปป็นจรธิงของสธิที่งทภีที่เกธิดขถึรนกป็ฉรุดเขากลนับมาสมูตความจงรนักภนักดภีทภีที่แทข้จรธิงของเขา ยธิ ที่งกวตานนัรน เรายนัง
เหป็นถถึงอรุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของดาวธิดดข้วย แมข้วตาซาอมูลเปป็นปฏธิปนักษรตตอดาวธิดอยตางไมตชอบธรรม
กป็ตาม เขากป็ยนังเปป็นผมูข้ทภีที่ไดข้รนับการเจธิมของพระเจข้าอยมู ต ความเปป็นจรธิงทภีที่ททาใหข้ตาสวตางของสธิที่งทภีที่เกธิดขถึรนกป็
ททาใหข้ดาวธิดโศกเศรข้าเรสืที่องเขาและโดยเฉพาะอยตางยธิที่งเรสืที่องโยนาธาน

2 ซมอ 1:13-16 ดาวธิดจถึงหนันความสนใจของเขาไปยนังชายชาวอามาเลขทภีที่โงตเขลา
คนนภีร  และดาวสดถามคนหนตยู่มททที่บอกทยู่านวยู่า "เจล้ามาจากไหน" เขาตอบวยู่า "ขล้าพเจล้าเปก็นบตตรของ
คนตยู่างดล้าว ผยล้เปก็นคนอามาเลข" 14 ดาวสดถามเขาวยู่า "ททาไมเจล้ามสไดล้เกรงกลลัวในการททที่ยมที่นมมอออก
ททาลายผยล้ททที่พระเยโฮวาหม์ทรงเจสมไวล้" ชายหนรุตมคนนภีร ไมตไดข้ประเมธินดาวธิดอยตางถมูกตข้อง เขาคธิดเอาเอง
วตาดาวธิดจะดภีใจทภีที่ไดข้รมูข้วตาตนจนัดการศนัตรมูคมูตอาฆาตของเขาไปแลข้ว

ตรงกนันขข้าม 15 ดาวสดกก็เรทยกคนหนถึที่งในหมยยู่ชายหนตยู่มเขล้ามาบอกวยู่า "ไปซส ฆยู่าเขาเสทย" และ
เขากก็ฆยู่าชายคนนลัสิ้นตาย 16 ดาวสดกลยู่าวแกยู่ชายนลัสิ้นวยู่า "ใหล้โลหสตของเจล้าตกบนศทรษะของเจล้าเอง 



เพราะปากของเจล้าเปก็นพยานปรลักปรทาตลัวเจล้าเองวยู่า `ขล้าพเจล้าไดล้ฆยู่าผยล้ททที่พระเยโฮวาหม์ทรงเจสมไวล้ '" 
ชายหนรุตมผมูข้นภีร รนับสารภาพอยตางเปธิดอกวตาตนไดข้ฆตาซาอมูล นนัที่นแหละคสือสธิที่งทภีที่ดาวธิดตข้องการทภีที่จะรมูข้ เขา
สนัที่งใหข้ประหารชภีวธิตชายผมูข้นภีร เสภียโทษฐานทภีที่แตะตข้องผมูข้ไดข้รนับการเจธิมของพระเจข้า ดาวธิดเขข้าใจเปป็น
อยตางดภีถถึงความหมายของการททารข้ายผมูข้ทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงตนัรงใหข้รนับตทาแหนตงผมูข้นทา เขาจะไมตยอมทนตตอ
คนทภีที่ไดข้ฝตาฝสืนหลนักการศนักดธิธ สธิทธธิธ ขข้อนนัรนอยตางขภีรประจบเดป็ดขาด

2 ซมอ 1:17-18 ดาวธิดจถึงครทที่าครวญเรสืที่องการสมูญเสภียซาอมูลและโยนาธานอยตางเปธิด
เผยและอยตางไพเราะ ดาวสดกก็ครวญครทที่าตามคทาครทที่าครวญตยู่อไปนทสิ้ เพมที่อซาอยลและโยนาธานราช
โอรส ทภีที่ก ทาลนังจะถมูกนทาเสนอคสือ คทาไวข้อาลนัยอนันเจป็บปวดรวดรข้าวของดาวธิด

กตอนทภีที่จะบนันทถึกคทาสดรุดภีอนันสะเทสือนอารมณรของเขา นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรกป็ใสต
หมายเหตรุแทรกเพธิที่มเขข้าไป 18 (และทยู่านกลยู่าววยู่า ควรจะสอนคนยยดาหม์ใหล้รยล้จลักใชล้คลันธนย ดยเถสด คทา
ครทที่าครวญนลัสิ้นบลันทถึกไวล้ในหนลังสมอยาชารม์) วยู่า เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถถึงซาอมูลและการทภีที่ในระหวตาง
รนัชสมนัยของเขาในฐานะกษนัตรธิยร เขากป็สอนอาณาจนักรทภีที่ก ทาลนังเตธิบโตของเขาใหข้รมูข้จนักศธิลปะแหตงการ
สงคราม ความหมายทภีที่แฝงอยมูตกป็คสือวตา ดาวธิดมองมนันในทางทภีที่ดภี หนถึที่งในสธิที่งดภๆี ทภีที่ซาอมูลกระททากป็คสือ 
การเรธิที่มตข้นระบบการปข้องกนันประเทศสทาหรนับคนอธิสราเอล ดาวธิดในฐานะกษนัตรธิยรองครตตอไปจะ
พนัฒนาสธิที่งทภีที่ซาอมูลไดข้เรธิที่มไวข้อยตางเตป็มทภีที่

วลภีทภีที่อข้างอธิงถถึง “หนนังสสือยาชารร” นนัรนไมตชนัดเจน คทาทภีที่แปลวตา ยาชารม์ (ยาชารย์) เปป็นหนถึที่งในคทา
ของพระคนัมภภีรรเดธิมทภีที่แปลวตาความชอบธรรม มนันมภีความหมายเพภียงวตา ‘เทภีที่ยงตรง’ หรสือ ‘ชอบ
ธรรม’ หนนังสสือยาชารรจถึงอาจเปป็นการอข้างอธิงทนั ที่วๆไปถถึงลทาดนับพงศาวดารของบรรดาคนชอบธรรม 
หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ดาวธิดกป็ยกใหข้ซาอมูลเปป็นคนชอบธรรมแมข้เขาททาผธิดพลาดหลายเรสืที่องกป็ตาม คน
อสืที่นๆกป็อข้างวตาหนนังสสือยาชารรหมายถถึงหนนังสสือปฐมกาลหรสืออาจหมายถถึงบนัญญนัตธิของโมเสสใน
ความหมายทนั ที่วๆไปดข้วยซทรา อยตางไรกป็ตาม ดมูเหมสือนวตาไมตมภีขข้อสนนับสนรุนจากพระคนัมภภีรรสทาหรนับ
ทรรศนะนนัรนเลย



2 ซมอ 1:19 ผมูข้เขภียนจถึงบนันทถึกบทเพลงไวข้อาลนัยอนันไพเราะของดาวธิดทภีที่ไวข้อาลนัย
แกตซาอมูลและโยนาธาน "ศลักดสดิ์ศรทของอสสราเอลถยกประหารเสทยแลล้วบนททที่สยงของทยู่าน วทรบตรตษกก็ลล้ม
ตายเสทยแลล้วหนอ ใหข้เราสนังเกตใจทภีที่กวข้างขวางของดาวธิดในการพรรณนาถถึงซาอมูล (และโยนาธาน
ดข้วย) วตาเปป็น “ศนักดธิธ ศรภีของอธิสราเอล” การเสภียชภีวธิตของเขาทนัรงสองทภีที่ภมูเขากธิลโบอาถมูกพรรณนาวตา
เปป็นทภีที่สมูง ดาวธิดจถึงหมายเหตรุอยตางเจป็บปวดรวดรข้าววตา “วภีรบรุรรุษกป็ลข้มตายเสภียแลข้วหนอ”

2 ซมอ 1:20-22 ดาวธิดครทที่าครวญตตอไปอภีกวตา อยยู่าบอกเรมที่องนทสิ้ในเมมองกลัท อยยู่า
ประกาศเรมที่องนทสิ้ในถนนเมมองเอชเคโลน เกรงวยู่าบตตรสาวคนฟทลสสเตทยจะรยู่าเรสง เกรงวยู่าบตตรสาวของ
ผยล้ททที่มสไดล้เขล้าสตหนลัตจะลสงโลด 21เทมอกเขากสลโบอาเออ๋ย ขออยยู่ามทนทสิ้าคล้างหรมอฝนบนเจล้าหรมอทตยู่งนาททที่
ใหล้ของถวาย เพราะวยู่าททที่นลัที่นโลยู่ของวทรบตรตษถยกทอดทสสิ้งแลล้ว โลยู่ของซาอยลเหมมอนกลับวยู่าพระองคม์มสไดล้
เจสมไวล้ดล้วยนทสิ้ามลัน 22 คลันธนยของโยนาธานมสไดล้หลันกลลับมาจากโลหสตของผยล้ททที่ถยกฆยู่า จากไขมลันของ
ผยล้ททที่มทกทาลลัง และดาบของซาอยลกก็มสไดล้กลลับมาเปลยู่า

ดข้วยความสะเทสือนใจยธิที่งนนัก ดาวธิดสนัที่งมธิใหข้ปตาวประกาศเรสืที่องจรุดจบอนันนตาอดสมูของซาอมูลใน
แผตนดธินฟภีลธิสเตภียเกรงวตาคนเหลตานนัรนจะลธิงโลดไปกนับการเสภียชภีวธิตของเขา เขารข้องบอกเทสือกเขากธิล
โบอามธิใหข้ยอมใหข้นทร าคข้างหรสือฝนตกเพสืที่อไวข้ทรุกขรใหข้แกตกษนัตรธิยรของพวกมนันทภีที่สธิรนพระชนมรเสภียแลข้ว 
แนตนอนวตานนัที่นเปป็นการกลตาวเกธินจรธิง แตตมนันกป็แสดงออกถถึงความโศกเศรข้าของเขาอยมู ตดภี เขาเลตายข้อน
เหมสือนเปป็นคทากวภีวตาซาอมูลถมูกสนังหารอยตางชรุตยๆราวกนับวตาเขาไมตใชตผมูข้ไดข้รนับการเจธิมของพระเจข้า เขา
ยนังสรรเสรธิญความกลข้าหาญของโยนาธานและความสทาเรป็จของซาอมูลดข้วย

2 ซมอ 1:23 ดาวธิดหยรุดกลางคนันในคทาไวข้อาลนัยของเขาเพสืที่อยอเกภียรตธิซาอมูลและ
โยนาธานโดยตรง ซาอยลและโยนาธานเปก็นททที่รลักและนยู่ารลักเมมที่อทรงพระชนมม์อยยยู่ และเมมที่อมรณา
แลล้วทลัสิ้งสองไมยู่แยกจากกลัน ทลัสิ้งสองกก็เรก็วกวยู่านกอสนทรท ทลัสิ้งสองแขก็งแรงกวยู่าสสงโต

แมข้วตาซาอมูลเปป็นศนัตรมูคมูตอาฆาตของเขากป็ตาม ดาวธิดกป็ใหข้เกภียรตธิเขาอยมูตดภี เขามภีแตตเรสืที่องดภๆี ทภีที่จะ
กลตาวถถึงคมูตปรนับของเขาและเพสืที่อนรนักของเขา เขายกใหข้ทนัรงสองคนมภีครุณธรรมและความสงตาผตาเผย
อนันยธิที่งใหญต



2 ซมอ 1:24 ดาวธิดจถึงสนัที่งใหข้ประชาชนของเขาคสือชาวอธิสราเอลครทที่าครวญเพสืที่อซา
อมูล บตตรสาวของอสสราเอลเออ๋ย จงรล้องไหล้เพมที่อซาอยล ผยล้ทรงประดลับเจล้าอยยู่างโอยู่อยู่าดล้วยผล้าสทแดงเขล้ม 
และผยล้ทรงประดลับอาภรณม์ทองคทาเหนมอเครมที่องแตยู่งกายของเจล้า ความหมายทภีที่บอกเปป็นนนัยกป็คสือวตาซา
อมูลนทาความเจรธิญมาสมูตประชาชนของเขา ดาวธิดจถึงคะยนัรนคะยอพวกเขาใหข้ถวายคทาสรรเสรธิญแดตผมูข้นทา
ทภีที่วายชนมรของพวกเขา

2 ซมอ 1:25-27 ความโศกเศรข้าเสภียใจของดาวธิดจถึงพรุตงตรงไปทภีที่เพสืที่อนรนักของเขา โย
นาธานและการเสภียชภีวธิตของเขา อภีกครนัร งทภีที่เขากลตาวดข้วยถข้อยคทาอนันไพเราะ วทรบตรตษกก็ลล้มลงเสทยแลล้ว
หนอทยู่ามกลางศถึกสงคราม โอ โยนาธาน ทยู่านถยกสลังหารอยยยู่บนททที่สยงของทยู่าน 26 พทที่โยนาธานเออ๋ย 
ขล้าพเจล้าเปก็นทตกขม์เพมที่อทยู่าน ทยู่านเปก็นททที่ชมที่นใจของขล้าพเจล้ามาก ความรลักของทยู่านททที่มทตยู่อขล้าพเจล้านลัสิ้น
ประหลาดเหลมอยสที่งกวยู่าความรลักของสตรท 27 วทรบตรตษกก็ลล้มลงเสทยแลล้วหนอ และเครมที่องยตทโธปกรณม์กก็
พสนาศไป"

ดาวธิดจถึงแสดงออกถถึงมธิตรภาพอนันบรธิสรุทธธิธ ของเขาทภีที่มภีใหข้กนับเพสืที่อนทภีที่วายชนมรของเขา เขา
กลตาวปธิดทข้ายคทาไวข้อาลนัยอนันยธิที่งใหญตของเขาดข้วยความทรุกขรระทมใจยธิที่งนนัก

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล: บทททที่สองของ 2 ซามมูเอลเรริที่มตรู้นการสมู่งตมู่อของดาวริดเพสืที่อกลาย
เปป็นกษนัตรริยย์แหมู่งอริสราเอล เขาไดรู้รนับการตรู้อนรนับกลนับมาใหรู้เปป็นกษนัตรริยย์ปกครองเหนสือตระกมูลยมู
ดาหย์เปป็นอนันดนับแรก ขณะเดทยวกนัน อนับเนอรย์กป็ตนันี้งอริชโบเชทเปป็นกษนัตรริยย์ปกครองเหนสืออทกสริบเอป็ด
ตระกมูลของอริสราเอลซทึที่งยลุยงใหรู้เกริดสงครามกลางเมสืองในเวลาตมู่อมา รายละเอทยดตมู่างๆถมูกใหรู้ไวรู้
เกทที่ยวกนับการททที่อนับเนอรย์ฆมู่าอาสาเฮลหลานชายของดาวริด บทนทนี้ปริดทรู้ายดรู้วยการประกาศการสงบศทึก
ในการศทึกนนันี้น

2 ซมอ 2:1-3 หลนังจากเหตรุการณรเหลตานภีร แลข้ว ดาวธิดกป็ยนังอยมูตทภีที่เมสืองศธิกลากในแผตน
ดธินฟภีลธิสเตภียตตอไป อยตางไรกป็ตาม เขากป็แสดงออกอยตางชนัดเจนวตาอยากกลนับไปบข้าน เขาจถึงทมูลถาม
องครพระผมูข้เปป็นเจข้าอภีกครนัร งเพสืที่อขอการทรงนทาและการชภีรทาง ครลัสิ้นเรมที่องนทสิ้สสสิ้นไปแลล้ว ดาวสดจถึงทยลถาม



พระเยโฮวาหม์วยู่า "สมควรททที่ขล้าพระองคม์จะขถึสิ้นไปยลังหลัวเมมองหนถึที่งหลัวเมมองใดในยยดาหม์หรมอไมยู่" และ
พระเยโฮวาหม์ตรลัสตอบทยู่านวยู่า "จงขถึสิ้นไปเถสด" ดาวสดทยลวยู่า "ควรททที่ขล้าพระองคม์จะขถึสิ้นไปททที่ใด" 
พระองคม์ตรลัสวยู่า "เมมองเฮโบรน" ตข้องชมดาวธิดทภีที่เมสืที่อเผชธิญหนข้ากนับการตนัดสธินใจครนัร งสทาคนัญในชภีวธิต
เขากป็แสวงหาการทรงนทาของพระเจข้าในเรสืที่องนนัรน การทมูลถามครนัร งนภีรนตาจะกระททาผตานทางอมูรธิมและ
ธมูมมธิมทภีที่เขาททาไดข้ผตานทางอาบภียาธารรปรุโรหธิตผมูข้อยมู ตกนับเขา พระเจข้าทรงเปธิดเผยพระประสงครของ
พระองครแกตดาวธิดและทรงบนัญชาเขาใหข้กลนับไปยนังเมสืองเฮโบรนในแผตนดธินของตระกมูลยมูดาหร

2 ดาวสดจถึงขถึสิ้นไปททที่นลัสิ้นพรล้อมกลับภรรยาทลัสิ้งสองของทยู่านดล้วยคมอ อาหสโนอลัมชาวยสสเรเอล
และอาบทกายสลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล 3 และดาวสดกก็นทาคนททที่อยยยู่กลับทยู่านขถึสิ้นไป ทตกคนพา
ครอบครลัวไปดล้วย และเขาทลัสิ้งหลายกก็อยยยู่ในหลัวเมมองของเฮโบรน พรรคพวกของเขากนับครอบครนัว
ของพวกเขาจถึงยข้ายกลนับไปยนังเขตแดนเมสืองเฮโบรน 2 พงศาวดาร 12:1-40 บตงบอกวตาหลนังจาก
เหตรุการณรทภีที่เมสืองศธิกลากและการทภีที่ดาวธิดกลนับไปยนังแผตนดธินยมูดาหรแลข้ว คนมากมายของตระกมูล
อสืที่นๆแหตงอธิสราเอลกป็แหตกนันมาหาเขา พวกเขาจถึงอาศนัยอยมูตในเขตแดนใกลข้เมสืองเฮโบรน

2 ซมอ 2:4 ดนังนนัรน คนยยดาหม์กก็พากลันมาเจสมตลัสิ้งดาวสดไวล้เปก็นกษลัตรสยม์เหนมอวงศม์
วานยยดาหม์ ดาวธิดเรธิที่มตระหนนักถถึงการเจธิมทภีที่ซามมูเอลไดข้กระททาตตอเขาเมสืที่อประมาณสธิบปภีกตอนหนข้า
นนัรน บนัดนภีร เขาเปป็นกษนัตรธิยรแลข้วอยตางนข้อยกป็เหนสือตระกมูลยมูดาหรวงศรวานของเขา เราควรหมายเหตรุไวข้
วตาตรงนภีรดาวธิดถมูกเจธิมเปป็นกษนัตรธิยรอภีกหน ในเพลงสดรุดภี 92:10 ดาวธิดจะเขภียนในเวลาตตอมาถถึงการทภีที่
เขาถมูกเจธิมดข้วยนทรามนันใหมต (การเจธิมดข้วยนทรามนันเปป็นธรรมเนภียมทภีที่ตนัรงขถึรนโดยพระเจข้าสทาหรนับการทภีที่คน
อธิสราเอลจะเจธิมกษนัตรธิยรเพสืที่อรนับตทาแหนตง มนันสทาคนัญอภีกตรงทภีที่วตาคทาวตา ‘เมสสธิยาหร’ และ ‘พระครธิสตร’ 
ทนัรงคมูตมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผมูข้ไดข้รนับการทรงเจธิม’ ความหมายทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตาพระเยซมูครธิสตร
ทรงเปป็นกษนัตรธิยร) ขณะเดภียวกนัน  เมมที่อมทคนมาทยลดาวสดวยู่า "ชาวยาเบชกสเลอาดเปก็นผยล้ททที่ฝลังพระศพซา
อยลไวล้"

2 ซมอ 2:5-7 ดนังนนัรน ดาวสดกก็มทรลับสลัที่งใหล้ผยล้สมที่อสารไปหาชาวยาเบชกสเลอาดนลัสิ้น พยด
กลับเขาวยู่า "ขอพระเยโฮวาหม์ทรงอทานวยพระพรแกยู่ทยู่านทลัสิ้งหลาย ในการททที่ทยู่านทลัสิ้งหลายไดล้สทาแดง



ความเมตตาอยยู่างนทสิ้ตยู่อซาอยลเจล้านายของทยู่าน และไดล้ฝลังพระศพพระองคม์ไวล้ 6 บลัดนทสิ้ขอพระเยโฮ
วาหม์ทรงสทาแดงความกรตณาและความจรสงแกยู่ทยู่าน และขล้าพเจล้าจะกระททาความดทตยู่อทยู่านทลัสิ้งหลาย
เพราะทยู่านไดล้กระททาการนทสิ้ 7 เพราะฉะนลัสิ้น บลัดนทสิ้ขอใหล้มมอของทยู่านทลัสิ้งหลายเขล้มแขก็ง และขอใหล้ทยู่า
นกลล้าหาญเถสด เพราะวยู่าซาอยลเจล้านายของทยู่านสสสิ้นพระชนมม์เสทยแลล้ว

อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดแสดงความเคารพตตอศนัตรมูผมูข้วายชนมรของเขา เขาสตงคทาสรรเสรธิญและ
เกภียรตธิยศไปยนังชาวเมสืองยาเบชกธิเลอาดสทาหรนับความกรรุณาอนันกลข้าหาญของพวกเขาในการฝนังศพ
ซาอมูลอยตางสมเกภียรตธิ ดาวธิดยนังทมูลขอพระพรและพระกรรุณาของพระเจข้าใหข้แกตคนเหลตานนัรนสทาหรนับ
ความจงรนักภนักดภีของพวกเขาทภีที่มภีตตอกษนัตรธิยรของพวกเขา เขาจถึงหนรุนใจคนเหลตานนัรน

นอกจากนภีร  ในฐานะทภีที่เปป็นขข้อเทป็จจรธิงหนถึที่งและอาจเพสืที่อเปป็นธรรมเนภียมทางการทมูตดข้วย ดา
วธิดจถึงแจข้งใหข้พวกเขาทราบวตา และวงศม์วานยยดาหม์ไดล้เจสมตลัสิ้งขล้าพเจล้าไวล้เปก็นกษลัตรสยม์เหนมอเขาทลัสิ้ง
หลาย" ดาวธิดทราบวตาพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกตนใหข้เปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสือคนอธิสราเอลทนัรงสธิรน
แลข้ว เขาจถึงก ทาลนังวางรากฐานทางการเมสืองอยตางมภีสตธิปนัญญาเพสืที่อบรรลรุเปข้าหมายดนังกลตาว

2 ซมอ 2:8-9 เมสืที่อไดข้ยธินวตาดาวธิดไดข้รนับการเจธิมใหข้เปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสือ
ตระกมูลยมูดาหรแลข้ว ฝยู่ายอลับเนอรม์บตตรชายเนอรม์แมยู่ทลัพของกองทลัพซาอยลไดล้พาอสชโบเชทราชโอรส
ของซาอยลขล้ามไปททที่เมมองมาหะนาอสม 9 และไดล้สถาปนาทยู่านใหล้เปก็นกษลัตรสยม์เหนมอเมมองกสเลอาด และ
คนอาเชอรม์ และคนยสสเรเอล และคนเอฟราอสม และคนเบนยามสน และคนอสสราเอลทลัสิ้งหมด อนับ
เนอรรเคยเปป็นแมตทนัพของซาอมูลมากตอน เขาจถึงพาโอรสของซาอมูลไปยนังมาหะนาอธิมซถึที่งอยมู ตทางทธิศ
ตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดนในกธิเลอาดและตนัรงเขาเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่นนั ที่น อธิชโบเชทเปป็นบรุตรชายคน
เดภียวทภีที่เหลสือรอดอยมูตของซาอมูลหลนังจากการศถึกครนัร งนนัรนทภีที่ภมูเขากธิลโบอา ดมูเหมสือนวตาอนับเนอรรตข้อง
ททาใหข้หลายตระกมูลในอธิสราเอลเชสืที่อทภีละตระกมูลเรสืที่องกษนัตรธิยรองครตตอไปของพวกเขา โดยเรธิที่มตข้นทภีที่
ตระกมูลอาเชอรร จากนนัรนเขตแดนยธิสเรเอลกป็มารตวมสมทบดข้วย ตามมาดข้วยตระกมูลเอฟราอธิม เบนยา
มธิน จากนนัรนคสือตระกมูลตตางๆทภีที่เหลสืออยมูตยกเวข้นตระกมูลยมูดาหร



2 ซมอ 2:10-11 ผมูข้เขภียนพงศาวดารทตานนภีร จถึงใหข้รายละเอภียดทางประวนัตธิศาสตรรเพธิที่ม
เตธิมเกภีที่ยวกนับทนัรงอธิชโบเชทและดาวธิด เมมที่ออสชโบเชทราชโอรสของซาอยลเรสที่มปกครองเหนมออสสราเอล
นลัสิ้นมทพระชนมายตสทที่สสบพรรษา ทรงครอบครองอยยยู่สองปท แตยู่วงศม์วานยยดาหม์กก็ตสดตามดาวสด อธิช
โบเชทบรุตรชายของซาอมูลครองราชยรเพภียงสองปภีกตอนถมูกฆาตกรรมโดยเรคาบและบาอานาหรตาม
ทภีที่มภีบนันทถึกไวข้ในบททภีที่ 4 ขณะเดภียวกนัน 11 เวลาททที่ดาวสดทรงเปก็นกษลัตรสยม์เหนมอวงศม์วานยยดาหม์ในเฮโบ
รนนลัสิ้นเปก็นจทานวนเจก็ดปทกลับหกเดมอน มนันจถึงดมูเหมสือนวตาอภีกสธิบเอป็ดตระกมูลทภีที่เหลสือของอธิสราเอลอยมูต
โดยไมตมภีกษนัตรธิยรเปป็นเวลาประมาณหข้าปภีครถึที่งจนกระทนั ที่งดาวธิดกลายเปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสือ
ชนชาตธินนัรนทนัรงหมด

2 ซมอ 2:12-13 เหป็นไดข้ชนัดวตา หลนังจากนนัรนไมตนาน อลับเนอรม์บตตรชายเนอรม์และพวก
ขล้าราชการทหารของอสชโบเชทราชโอรสของซาอยลไดล้ออกจากมาหะนาอสมไปยลังเมมองกสเบโอน 
13 และโยอาบบตตรชายนางเศรตยาหม์กลับพวกขล้าราชการทหารของดาวสดกก็ออกไปพบกลับเขาททที่สระ
เมมองกสเบโอน และเขาทลัสิ้งหลายกก็นลัที่งอยยยู่ททที่ขอบสระ พวกหนถึที่งอยยยู่ททที่ขอบสระขล้างนทสิ้ อทกพวกหนถึที่งขล้าง
โนล้น

เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับเนอรรยนังเปป็นแมตทนัพของอธิชโบเชทอยมูตเหมสือนเดธิม เขาจถึงนทาก ทาลนังพลไปจาก
มาหะนาอธิมในกธิเลอาดขข้ามไปยนังกธิเบโอน อนันหลนังคสือเมสืองหนถึที่งในเบนยามธินซถึที่งเปป็นบข้านเกธิดของ
ซาอมูล ทภีที่กธิเบโอนมภีสระนทราขนาดใหญตซถึที่งถมูกแกะสลนักลถึกลงไปในพสืรนดธินเพสืที่อเกป็บรวบรวมนทราฝน
สทาหรนับการใชข้ในครนัวเรสือนและทางทหาร ขตาวเรสืที่องกทาลนังพลของอนับเนอรรอยมูตในบรธิเวณใกลข้เคภียง
กนับยมูดาหรกป็เปป็นเหตรุใหข้โยอาบนทาก ทาลนังพลทภีที่จงรนักภนักดภีตตอดาวธิดมาเผชธิญหนข้ากนับเขา โยอาบถมูก
หมายเหตรุวตาเปป็นบรุตรของเศรรุยาหร นข้องสาวของดาวธิด เขาจถึงเปป็นหลานชายของดาวธิด เหป็นไดข้ชนัดวตา
ดาวธิดไดข้แตตงตนัรงเขาใหข้เปป็นแมตทนัพครุมกทาลนังพลของเขา แมข้วตาอนับเนอรรนทาก ทาลนังพลทภีที่รวมกนันมาจาก
เบนยามธิน ยมูดาหรกป็เปป็นตระกมูลทภีที่มภีอทานาจมาก นอกจากนภีร  คนมากมายจากตระกมูลอสืที่นๆทภีที่เหลสือกป็เรธิที่ม
รวบรวมกนันมาหาดาวธิดเมสืที่อเขาขถึรนครองราชยรทภีที่เมสืองเฮโบรน ดมู 1 พงศาวดาร 12



กองหนข้าของแตตละกองทนัพจถึงประจทาตทาแหนตงตามฝนัที่งของตนัวเองคนละฝนัที่งของสระนทราทภีที่กธิเบ
โอนและจนับตาดมูกนันและกนัน ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาพวกเขานนัที่งลงดมูเหมสือนจะบตงบอกวตาพวกเขาหยนั ที่งดมู
ก ทาลนังของแตตละฝตาย

2 ซมอ 2:14-15 ดมูเหมสือนวตาดาวธิดไดข้ออกคทาสนัที่งแลข้ววตามธิใหข้โจมตภี แตตใหข้ยสืนตนัรงรนับ
เกรงวตากทาลนังพลของอนับเนอรรจะรรุกเขข้ามาในยมูดาหร อยตางไรกป็ตาม อนับเนอรรกลนับทข้าทายโยอาบวตา 
อลับเนอรม์จถึงพยดกลับโยอาบวยู่า "ขอใหล้พวกคนหนตยู่มลตกขถึสิ้นรบเลยู่นกลันใหล้เราดยเถสด" และโยอาบตอบวยู่า 
"ใหล้เขาลตกขถึสิ้นเลยู่นซท" เขามภีความคธิดทภีที่จะใหข้เหลตาทหารหนรุตมจากแตตละฝตายดวลกนันเหมสือนพวกแก
ลดธิเอเตอรรตตอหนข้าพวกเขา โยอาบตกลงตามนนัรน

ดนังนนัรน 15 เขากก็ลตกขถึสิ้นไปตามททที่นลับไวล้ฝยู่ายเบนยามสนและฝยู่ายอสชโบเชทราชโอรสของซาอย
ลมทสสบสองคน และขล้าราชการทหารของดาวสดกก็มทสสบสองคน ทหารหนรุตมทภีที่เกตงกาจสธิบสองคนของ
เบนยามธินออกมาสมูข้ก นับฝตายตรงขข้ามสธิบสองคนจากกทาลนังพลของดาวธิด

2 ซมอ 2:16-17 คนของดาวธิดเปป็นนนักรบมาหลายปภีแลข้วจนถถึงตอนนภีร  พวกเขาไดข้รนับ
การฝถึกฝนในศธิลปะการตตอสมูข้แบบประจนันหนข้า ดนังนนัรนเมสืที่อคนฝตายเบนยามธินออกมาตตอสมูข้พวกเขา 
คนของดาวธิดจถึงตยู่างกก็จลับศทรษะคยยู่ตยู่อสยล้ และปลักดาบเขล้าททที่สทขล้างของค ยยู่ตยู่อสยล้ ลล้มตายดล้วยกลันหมด เขา
จถึงเรทยกททที่นลัที่นวยู่า เฮลขลัทฮลัสซยรสม ซถึที่งอยยยู่ในกสเบโอน คนของดาวธิดมภีกลเมป็ดทภีที่ไดข้รนับการพธิสมูจนรมาแลข้ว
สทาหรนับการเอาชนะคมูตตตอสมูข้ของพวกเขา พวกเขาจนัดการคนเหลตานนัรนอยตางรวดเรป็ว คทาวตา เฮลขนัทฮนัสซมู
รริมมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ทรุตงแหตงดาบ’

เหป็นไดข้ชนัดวตาการตตอสมูข้เลป็กๆทภีที่คนของดาวธิดเปป็นฝตายมภีชนัยนนัรนจรุดประกายใหข้เกธิดศถึกทภีที่ใหญต
โตกวตาเดธิม 17 การสยล้รบในวลันนลัสิ้นด ตเดมอดยสที่งนลัก อลับเนอรม์และพวกคนอสสราเอลกก็พยู่ายแพล้ตยู่อหนล้า
ขล้าราชการทหารของดาวสด ในศถึกทภีที่ตามมา ก ทาลนังพลของดาวธิดกป็มภีชนัยตตอกทาลนังพลของอนับเนอรรและ
อธิชโบเชท

2 ซมอ 2:18-23 เนสืรอหาทภีที่ไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้าบนัดนภีรกป็พรุตงเปข้าไปทภีที่การตตอสมูข้
สตวนตนัวทภีที่เกธิดขถึรนในศถึกทภีที่ใหญตกวตา มภีบนันทถึกไวข้วตา บตตรชายทลัสิ้งสามของนางเศรตยาหม์กก็อยยยู่ททที่นลัที่น คมอ 



โยอาบ อาบทชลัย และอาสาเฮล ฝยู่ายอาสาเฮลนลัสิ้นฝทเทล้าเรก็วอยยู่างกลับละมลัที่ง ดาวธิดใหข้หลานชายสามคน
มภีสตวนรตวมในศถึกครนัร งนภีร  โยอาบเปป็นแมตทนัพ แตตนข้องชายอภีกสองคนของเขากป็อยมูตทภีที่นนัที่นดข้วย นข้องคน
เลป็กสรุด คสืออาสาเฮลเปป็นคนวธิที่งเรป็วมาก สตวนทภีที่กลตาวถถึงละมลัที่งกป็หมายถถึงกวางชนธิดหนถึที่ง อาสาเฮล
สามารถวธิที่งไดข้เหมสือนกวางตนัวหนถึที่ง

เมสืที่อการศถึกนนัรนเรธิที่มกลายเปป็นการแตกพตายกระเซอะกระเซธิงและคนของเขาตข้องจทาใจหนภี 19
และอาสาเฮลกก็ไลยู่ตามอลับเนอรม์ไป เมมที่อตามไปนลัสิ้นกก็มสไดล้เลทสิ้ยวทางขวามมอหรมอทางซล้ายมมอจากการ
ไลยู่ตามอลับเนอรม์ อาสาเฮลผมูข้เปป็นคนหนรุตมไลตตามอนับเนอรรทภีที่แกตกวตาเยอะ ไมตมภีคทาถามเลยวตาใครเปป็น
เปข้าหมายของเขา เขาไลตตธิดตามอนับเนอรรโดยเฉพาะ

20 อลับเนอรม์เหลทยวมาดยจถึงพยดวยู่า "นลัที่นอาสาเฮลหรมอ" เขาตอบวยู่า "ขล้าเอง" 21 อลับเนอรม์จถึง
บอกเขาวยู่า "จงเลทสิ้ยวไปทางขวาหรมอทางซล้าย และจลับเอาคนหนตยู่มคนใดคนหนถึที่ง แลล้วกก็รสบเอาอาว ตธ
ของเขาไป" แตยู่อาสาเฮลไมยู่เลทสิ้ยวจากไลยู่ตามอลับเนอรม์ 22 อลับเนอรม์จถึงบอกอาสาเฮลอทกครลัสิ้งหนถึที่งวยู่า 
"จงหลันกลลับจากตามขล้าเสทยเถสด จะใหล้ขล้าฟาดเจล้าใหล้ลล้มลงดสนททาไมเลยู่า แลล้วขล้าจะเงยหนล้าขถึสิ้นดยโย
อาบพทที่ของเจล้าไดล้อยยู่างไร" อนับเนอรรจทาไดข้วตาอาสาเฮลเปป็นนข้องชายของโยอาบ ดนังนนัรนขณะทภีที่เขาทนัรง
สองกทาลนังวธิที่งอยมูต เขาจถึงแนะนทาอาสาเฮลคนหนรุตมใหข้ไปสมูข้กนับคนทภีที่มภีอายรุและประสบการณรพอๆกนับ
เขา อาสาเฮลไมตยอมฟนังและยนังไลตตามอนับเนอรรเขข้าไปใกลข้เรสืที่อยๆ อนับเนอรรจถึงเตสือนเขาใหข้ถอยไปมธิ
ฉะนนัรนตนจะฆตาเขาเสภีย ยธิที่งกวตานนัรน อนับเนอรรกป็ไมตอยากเจอหนข้าโยอาบหากเขาตข้องฆตานข้องชายของ
โยอาบ แมข้วตาอาสาเฮลเปป็นคนหนรุตมและวธิที่งเรป็วกป็ตาม อนับเนอรรกป็เปป็นนนักรบเฒตาทภีที่แมข้วธิที่งไมตเรป็ว แตตเขา
กป็รมูข้วธิธภีปข้องกนันตนัวเอง

23 แตยู่เขากก็ปฏสเสธไมยู่ยอมหลันกลลับ เพราะฉะนลัสิ้นอลับเนอรม์กก็เอาโคนหอกแทงทล้องอาสาเฮล 
หอกกก็ทะลตออกขล้างหลลังของเขา เขากก็ลล้มลงตายอยยยู่ททที่นลัที่น และอยยยู่มาทตกคนซถึที่งมาเหก็นททที่ททที่อาสาเฮล
ลล้มตายอยยยู่กก็ยมนนสที่ง อาสาเฮลคนหนรุตมไมตยอมฟนังคทาเตสือนของอนับเนอรร ดนังนนัรน เมสืที่อเขาเขข้าประชธิดตนัว
อนับเนอรร นนักรบเฒตากป็แทงปลายหอกของตนเขข้าชายโครงของอาสาเฮลซถึที่งททาใหข้เขาไดข้รนับบาดแผล



ถถึงตาย เปป็นไปไดข้ยธิที่งทภีที่วตาหอกของเขามภีปลายแหลมอยมูตทนัรงสองดข้านเผสืที่อสถานการณรดนังกลตาว อนับ
เนอรรจถึงใชข้หอกของตนแทงทะลรุอาสาเฮลซถึที่งลข้มลงและตายคาทภีที่

2 ซมอ 2:24 บางทภีอาจเหป็นนข้องชายของตนลข้มลง หรสืออยตางนข้อยกป็ไดข้ยธินเรสืที่อง
นนัรนโยอาบกลับอาบทชลัยไลยู่ตามอลับเนอรม์ไป ดวงอาทสตยม์กก็ตกเมมที่อเขามาถถึงเนสนเขาอลัมมาหม์ ซถึที่งอยยยู่ตรงกท
ยาหม์ตามทางททที่จะไปถสที่นทตรกลันดารเมมองกสเบโอน พอถถึงตอนนนัรนกป็เรธิที่มมสืดแลข้ว

2 ซมอ 2:25-27 เมสืที่อรมูข้ตนัววตาพวกตนเปป็นฝตายแพข้และอาจเอสือมแลข้วกนับการททาใหข้
โลหธิตของคนอธิสราเอลคนอสืที่นๆตก คนเบนยามสนกก็รวมกลันตามอลับเนอรม์ไปเปก็นกลตยู่มเดทยวกลันตลัสิ้งอยยยู่
ททที่ยอดเขาแหยู่งหนถึที่ง 26 แลล้วอลับเนอรม์รล้องถามโยอาบวยู่า "จะใหล้ดาบกสนเรมที่อยไปหรมอ ทยู่านไมยู่ทราบ
หรมอวยู่าตอนปลายมมอกก็ขม อทกนานสลักเทยู่าใดทยู่านจถึงจะสลัที่งคนของทยู่านใหล้หยตดไลยู่ตามพทที่นล้องของ
เขา" 27 และโยอาบจถึงกลยู่าววยู่า "พระเจล้าทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่ฉลันใด ถล้าทยู่านไมยู่พยดขถึสิ้นพวกทหารกก็
จะเลสกไลยู่ตามพวกพทที่นล้องของเขาพรตยู่งนทสิ้เชล้า" นภีที่เทตากนับวตาอนับเนอรรเสนอใหข้มภี ‘การหยรุดยธิง’

2 ซมอ 2:28-31 เนสืที่องจากอนับเนอรรเปป็นฝตายยนั ที่วยรุใหข้เกธิดศถึกนนัรนโดยการยกทนัพมา
ครุกคามและตอนนภีร เขากป็เตป็มใจทภีที่จะยกเลธิกการศถึกนนัรน โยอาบจถึงตกลง โยอาบจถึงเปยู่าแตรขถึสิ้น คนทลัสิ้ง
ปวงกก็หยตด ไมยู่ไลยู่ตามอสสราเอลอทก และไมยู่สยล้รบกลันอทก การเปตาแตร (โชฟารร) เปป็นการสตงสนัญญาณ
ทางทหารทภีที่รมูข้ก นัน คนของโยอาบเลธิกการไลตตธิดตาม

ดนังนนัรน 29 อลับเนอรม์กลับคนของทยู่านกก็เดสนทางตลอดคมนนลัสิ้นในททที่ราบ เขาขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน
และเดสนไปตามหตบเขาบสทโรน เขากก็มาถถึงมาหะนาอสม 30 โยอาบกก็กลลับจากไลยู่ตามอลับเนอรม์ และ
เมมที่อทยู่านรวบรวมพลเขล้าดล้วยกลันแลล้ว ขล้าราชการทหารของดาวสดกก็ขาดไปสสบเกล้าคนไมยู่นลับอาสา
เฮล 31 แตยู่ขล้าราชการทหารของดาวสดไดล้ฆยู่าคนเบนยามสนและคนของอลับเนอรม์ตายไปสามรล้อยหก
สสบคน คนของอนับเนอรรเดธินกลนับบข้านตลอดทนัรงคสืนนนัรนไปยนังมาหะนาอธิม ซถึที่งอยมูตทางทธิศตะวนันออก
ของแมตนทร าจอรรแดน โยอาบกลนับไปยนังเฮโบรนคสืนนนัรนเชตนกนัน กทาลนังพลของดาวธิดเสภียคนไปทนัรงหมด
ยภีที่สธิบคนรวมถถึงอาสาเฮลนข้องชายของโยอาบดข้วย อยตางไรกป็ตาม กทาลนังพลของอนับเนอรร (ซถึที่งสตวน



ใหญตแลข้วมาจากตระกมูลเบนยามธิน) กป็เสภียคนไป 360 คน เหป็นไดข้ชนัดวตากทาลนังพลของดาวธิดเปป็นผมูข้
ชนะอยตางทตวมทข้น

2 ซมอ 2:32 ขณะเดภียวกนัน และเขากก็ยกศพอาสาเฮลไปฝลังไวล้ในอตโมงคม์บสดาของ
เขาซถึที่งอยยยู่ททที่เมมองเบธเลเฮม โยอาบและคนของทยู่านกก็เดสนทางตลอดคมนไปสวยู่างททที่เมมองเฮโบรน ศถึก
ทภีที่สระนทราแหตงกธิเบโอนจถึงจบลงเทตานภีร  สงครามกลางเมสืองทภีที่ยนังครุกรรุตนระหวตางดาวธิดกนับวงศรวานของ
ซาอมูลจะดทาเนธินตตอไปอภีกสนักระยะ อยตางไรกป็ตาม ในศถึกครนัร งแรกนภีร  ผลลนัพธรในทข้ายทภีที่สรุดถมูกคาด
การณรไวข้อยตางชนัดเจนแลข้ว

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 3: ในบทถนัดไปนทนี้ของ 2 ซามมูเอล มทบนันททึกเกทที่ยวกนับการสงครามททที่
ดทาเนรินตมู่อไประหวมู่างวงศย์วานของดาวริดกนับวงศย์วานของซาอมูล มทบนันททึกเกทที่ยวกนับครอบครนัวททที่เปป็น
ภรรยาและลมูกๆของดาวริดททที่เมสืองเฮโบรน นอกจากนทนี้ เหตลุการณย์ตอนททที่อนับเนอรย์แปรพนักตรย์มาอยมูมู่
ฝมู่ายดาวริดกป็ถมูกบนันททึกไวรู้เชมู่นกนัน นทที่ตามมาดรู้วยบนันททึกอนันเลวรรู้ายเกทที่ยวกนับการททที่โยอาบฆมู่าอนับเนอรย์

2 ซมอ 3:1 ผมูข้เขภียนหมายเหตรุไวข้อยตางกระชนับวตา มทสงครามระหวยู่างวงศม์วาน
ของซาอยลกลับวงศม์วานของดาวสดอยยยู่นาน และดาวสดกก็เขล้มแขก็งยสที่งขถึสิ้น ฝยู่ายวงศม์วานของซาอยลกก็เสมที่อม
กทาลลังลงทตกทท เมสืที่อเวลาผตานไป กทาลนังทางการเมสืองและทางทหารของดาวธิดกป็เขข้มแขป็งขถึรนขณะทภีที่
ก ทาลนังพลทภีที่เหลสืออยมูตของซาอมูลกป็ลดนข้อยถอยลง

2 ซมอ 3:2-5 ขณะเดภียวกนัน ตอนทภีที่ดาวธิดอาศนัยอยมูตในเมสืองเฮโบรน เหป็นไดข้ชนัดวตา
เขามภีภรรยาเพธิที่มและเรธิที่มมภีครอบครนัวขนาดใหญต ดาวสดทรงมทราชโอรสเกสดหลายองคม์ททที่เมมองเฮโบรน
ราชโอรสหลัวปทชมที่อ อลัมโนน บตตรนางอาหสโนอลัมชาวยสสเรเอล 3 คนททที่สองชมที่อ คสเลอาบ บตตรนางอาบท
กายสลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล และคนททที่สามชมที่อ อลับซาโลม บตตรชายนางมาอาคาหม์ราชธสดา
ของทลัลมลัยกษลัตรสยม์เมมองเกชยรม์ 4 คนททที่สทที่ชมที่อ อาโดนทยาหม์ บตตรชายนางฮลักกทท คนททที่หล้าชมที่อ เชฟาทสยาหม์ 
บตตรชายนางอาบทตลัล 5 และคนททที่หกชมที่อ อสทเรอลัม บตตรนางเอกลาหม์ภรรยาของดาวสด ราชโอรส
เหลยู่านทสิ้เกสดแกยู่ดาวสดททที่เมมองเฮโบรน บรุตรชายหกคนจากภรรยาหกคนถมูกเอตยถถึง ดาวธิดแตตงงานกตอน



หนข้านนัรนแลข้วกนับนางอาหธิโนอนัมและนางอาบภีกายธิล หลนังจากตนัรงรกรากในเฮโบรนแลข้วเขากป็แตตงงาน
กนับนางมาอาคาหร นางฮนักกภีท นางอาบภีตนัลและนางเอกลาหร

บรุตรชายหนัวปภีของดาวธิดนนั ที่นคสือ อนัมโนน จะมภีชสืที่อฉาวโฉตในเวลาตตอมาในอาชญากรรมของ
เขาทภีที่กระททาตตอนข้องสาวของเขา นตาสนใจทภีที่วตาบรุตรชายคนทภีที่สภีที่ของเขาคสือ อาโดนภียาหรซถึที่งตตอมาจะ
หาโอกาสสสืบราชบนัลลนังกรบธิดาของตน ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยกป็คสือ อนับซาโลมซถึที่งตตอมาจะพยายาม
กตอรนัฐประหารเพสืที่อลข้มลข้างบธิดาของตน ภรรยาและบรุตรชายคนอสืที่นๆทภีที่เหลสือของเขาทภีที่ถมูกเอตยถถึงไมตมภี
เรสืที่องราวปรากฏชนัดเจน

การเอตยถถึง “ทนัลมนัยกษนัตรธิยรเมสืองเกชมูรร” นตาจะหมายถถึงเขตแดนหนถึที่งของซภีเรภียตามทภีที่ 2 ซามมู
เอล 15:8 ไดข้กลตาวไวข้ อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดแตตงงานกนับหญธิงสาวคนหนถึที่งเชตนนนัรนไมตใชตเพราะความ
สนใจสตวนตนัวของเขาในตนัวเธอเทตานนัรน แตตเพสืที่อเสรธิมสรข้างสายสนัมพนันธรทางการเมสืองและทางทหาร
ในทธิศทางนนัรนดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วตาราชอาณาจนักรของดาวธิดและซาโลมอนมภีอธิทธธิพลยธิที่ง
ใหญตทภีที่สรุดไปทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือซถึที่งตรงไปทางประเทศซภีเรภีย

2 ซมอ 3:6 คราวนภีรจรุดสนใจวกกลนับมายนังการสงครามทภีที่ยนังครุกรรุตนอยมูตระหวตาง
วงศรวานของดาวธิดและวงศรวานของซาอมูล อยยยู่มาเมมที่อมทการตยู่อสยล้ระหวยู่างวงศม์วานของซาอ ยลกลับวงศม์
วานของดาวสดนลัสิ้น อลับเนอรม์ไดล้กระททาตลัวใหล้เขล้มแขก็งยสที่งขถึสิ้นในวงศม์วานของซาอยล แมข้วตาอธิชโบเชท
เปป็นกษนัตรธิยรในทางตทาแหนตงของสธิบเอป็ดตระกมูลของคนอธิสราเอลกป็ตาม อทานาจทภีที่แทข้จรธิงซถึที่งอยมูตเบสืรอง
หลนังบนัลลนังกรเลป็กๆของเขาคสืออนับเนอรร แมข้วตาศถึกเพธิที่มเตธิมระหวตางดาวธิดกนับอนับเนอรรมธิไดข้ถมูกบนันทถึกไวข้
กป็ตาม ชตวงเวลาแหตง ‘สงครามเยป็น’ กป็มภีอยมูตจรธิงอยตางแนตนอน

2 ซมอ 3:7-11 การขถึรนเรสืองอทานาจซถึที่งถมูกจนัดการโดยอนับเนอรรแปรเปลภีที่ยนเปป็นความ
เยตอหยธิที่งในอทานาจอยตางรวดเรป็ว ฝยู่ายซาอยลนลัสิ้นมทนางสนมคนหนถึที่งชมที่อรสสปาหม์บตตรสาวของอลัยยาหม์ 
และอสชโบเชทจถึงตรลัสกลับอลับเนอรม์วยู่า "เหตตใดทยู่านจถึงเขล้าหานางสนมของเสดก็จพยู่อของเรา"

อนับเนอรรเกธิดสนใจในหญธิงสาวคนหนถึที่งซถึที่งแตตกตอนนนัรนเคยเปป็นนางสนมคนหนถึที่งของซาอมูล
และเรธิที่มมภีสนัมพนันธรสวาทกนับเธอ อธิชโบเชทโอรสของซาอมูลและเปป็นกษนัตรธิยรแตตในนามกป็ตกตะลถึง 



เขาไมตไดข้โกรธเพราะการททาผธิดศภีลธรรมในเรสืที่องชมูข้สาวของอนับเนอรรมากเทตากนับการทภีที่ฝตายหลนังไมต
ใหข้ความเคารพตตอบธิดาทภีที่เสภียชภีวธิตไปแลข้วของเขา นนั ที่นคสือ กษนัตรธิยรซาอมูล ในการคบหากนับนางสนม
คนหนถึที่งของบธิดา (นางสนมในอธิสราเอลสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมคสือ ภรรยาชนัรนสองแบบหนถึที่ง หญธิงเชตน
นนัรนถมูกมองวตาเปป็นของชายผมูข้นนัรนทภีที่เธอมภีสนัมพนันธรดข้วยแตตไมตไดข้มภีสถานะสมรสอยตางครบถข้วน)

แมข้วตาอธิชโบเชทไมตพอใจเพราะเรสืที่องชมูข้สาวนนัรน แตตอนับเนอรรกป็โมโหทภีที่เขาถมูกเรภียกตนัวใหข้มา
อธธิบายเรสืที่องนภีร  8 ฝยู่ายอลับเนอรม์กก็โกรธอสชโบเชทเพราะถล้อยคทานทสิ้มาก จถึงทยลวยู่า "ขล้าพระองคม์เปก็นหลัว
สตนลัขหรมอ ซถึที่งทตกวลันนทสิ้ขล้าพระองคม์ไดล้ตยู่อตล้านยยดาหม์โดยสทาแดงความเมตตาตยู่อวงศม์วานของซาอยล
เสดก็จพยู่อของพระองคม์ และตยู่อพทที่นล้องและตยู่อมสตรสหายของเสดก็จพยู่อทยู่าน มสไดล้มอบพระองคม์ไวล้ใน
มมอของดาวสด วลันนทสิ้พระองคม์ยลังหาความตยู่อขล้าพระองคม์ดล้วยเรมที่องผยล้หญสงคนนทสิ้

อนับเนอรรถมูกเหยภียดหยามอยตางมากโดยอธิชโบเชททภีที่มาจนับผธิด เขาอข้างวตาตนถมูกปฏธิบนัตธิเหมสือน
กนับสรุนนัขตายตนัวหนถึที่งและเปป็นสรุนนัขทภีที่ถมูกตนัดหนัวแลข้วดข้วย นอกจากนภีร  อนับเนอรรเตสือนความจทาอธิชโบเช
ทวตาเปป็นเพราะความชตวยเหลสือของเขาหรอกทภีที่กษนัตรธิยรผมูข้อตอนแอถถึงไมตถมูกดาวธิดททาใหข้พตายแพข้ไป 
เมสืที่อพธิจารณาถถึงเรสืที่องนนัรนแลข้ว อนับเนอรรจถึงถามอยตางทข้าทายวตาเพราะเหตรุใดอธิชโบเชทจถึงมากข้าวกตาย
ในเรสืที่องชมูข้สาวของเขา มนันนตาจะมภีการผสมกนันระหวตางความโกรธตามฝตายเนสืรอหนนัง ความรมูข้สถึกขาย
หนข้า และความเบสืที่อหนตายทภีที่ถมูกเรภียกตนัวใหข้มาอธธิบายการกระททาของตนดข้วย

ดนังนนัรน อนับเนอรรจถึงเตสือนอยตางทข้าทายวตา 9 ถล้าขล้าพระองคม์จะมสไดล้กระททาเพมที่อดาวสดใหล้สทาเรก็จ
ดลังททที่พระเยโฮวาหม์ทรงปฏสญาณไวล้ตยู่อทยู่านแลล้ว กก็ขอพระเจล้าทรงลงโทษอลับเนอรม์และใหล้หนลักยสที่ง
กวยู่า ความหมายกป็คสือวตาเทตาทภีที่อนับเนอรรรมูข้ ดาวธิดควรจะเปป็นกษนัตรธิยรเหมสือนกนับทภีที่พระเจข้าไดข้ทรง
ปฏธิญาณไวข้ตตอเขากตอนหนข้านนัรน เกรงวตาจะเกธิดขข้อสงสนัยใดๆ อนับเนอรรแสดงใหข้เหป็นอยตางชนัดเจนวตา
เขารมูข้สถึกอยตางไร 10 คมอขล้าพระองคม์จะยล้ายราชอาณาจลักรจากวงศม์วานของซาอยล และสถาปนา
บลัลลลังกม์ของดาวสดเหนมออสสราเอลและเหนมอยยดาหม์ ตลัสิ้งแตยู่ดานถถึงเบเออรม์เชบา" ความสนใจของอนับ
เนอรรกป็คสือวตา การปกครองชนชาตธิอธิสราเอลจะถมูกสตงตตอ (นนัที่นคสือ ยข้าย) จากราชวงศรอนันอตอนแอของ



ซาอมูลไปยนังดาวธิด ดาวธิดควรถมูกตนัรงเปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสือคนอธิสราเอลทนัรงปวงตนัรงแตตดานในทธิศ
เหนสือสรุดไปจนถถึงเบเออรรเชบาทภีที่อยมู ตใตข้สรุด

ลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่เลป็กและอตอนแอของรนัชกาลของอธิชโบเชทถมูกหมายเหตรุไวข้ 11 และอสช
โบเชทกก็หาทรงสามารถตอบอลับเนอรม์สลักคทาเดทยวอทกไมยู่ เพราะพระองคม์ทรงกลลัวเกรงอลับเนอรม์ วนัน
เวลาของอธิชโบเชทในฐานะกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลถมูกนนับแลข้ว เขาไมตอาจททาอะไรไดข้เลยเพสืที่อตตอสมูข้
กนับแมตทนัพทภีที่ทรยศของเขา

2 ซมอ 3:12 จากนนัรนอลับเนอรม์กก็สยู่งผยล้สมที่อสารแทนตนไปยลังดาวสดทยลวยู่า "แผยู่นดสน
นทสิ้เปก็นของผยล้ใด" และทยลอทกวยู่า "ขอทรงททาพลันธสลัญญากลับขล้าพระองคม์ และดยเถสด มมอของขล้า
พระองคม์จะอยยยู่ฝยู่ายพระองคม์ และนทาอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นมามอบแดยู่พระองคม์" อนับเนอรรแมตทนัพผมูข้ไมต
จงรนักภนักดภีจถึงสตงคนไปหยนั ที่งดมูดาวธิด พวกเขาไปเพสืที่อทภีที่วตาหากดาวธิดยอมททาพนันธสนัญญาเพสืที่อใหข้
อภนัยโทษแกตเขา เขากป็จะสตงมอบสธิบเอป็ดตระกมูลนนัรนใหข้แกตดาวธิด โดยททาใหข้ดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยรของ
ตระกมูลเหลตานนัรน

2 ซมอ 3:13-14 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตไดข้ตอบรนับขข้อเสนอของอนับเนอรรในทนันทภี เขา
อาจรมูข้สถึกหวาดระแวงดข้วย เขาจถึงสนัที่งเงสืที่อนไขทภีที่สทาคนัญประการหนถึที่ง ดาวธิดจถึงใชข้ใหข้คนกลนับไปบอก
อนับเนอรรวตา "ดทแลล้ว เราจะกระททาพลันธสลัญญากลับทยู่าน แตยู่เราขอจากทยู่านสลักอยยู่างหนถึที่งคมอวยู่า เมมที่อ
ทยู่านจะมาเหก็นหนล้าเราอทก ขอทยู่านนทามทคาลบตตรสาวของซาอยลมาใหล้เรากยู่อน มสฉะนลัสิ้นทยู่านจะมสไดล้
เหก็นหนล้าเรา"

คทาทภีที่แปลวตา ดทแลล้ว (โทวย์บ) ปกตธิแลข้วแปลวตา ‘ดภี’ ความหมายกป็คสือ “ดภีแลข้ว เราจะททาขข้อ
ตกลงหนถึที่งกนับทตาน ฯลฯ” กตอนทภีที่ดาวธิดจะยอมมภีการตธิดตตอสนัมพนันธรใดๆเพธิที่มเตธิมกนับอนับเนอรร เขากป็
เรภียกรข้องใหข้คสืนตนัวมภีคาลภรรยาคนแรกของเขากลนับมาใหข้แกตเขา ดนังนนัรน 14 แลล้วดาวสดกก็สยู่งผยล้สมที่อสาร
ไปยลังอสชโบเชทราชโอรสของซาอยลวยู่า "ขอมอบมทคาลภรรยาของขล้าพเจล้าแกยู่ขล้าพเจล้า ผยล้ซถึที่งขล้าพเจล้า
ไดล้หมลัสิ้นไวล้ดล้วยหนลังปลายองคชาตของคนฟทลสสเตทยหนถึที่งรล้อยชสสิ้น" นตาสนใจทภีที่วตาดาวธิดสตงขข้อเรภียก
รข้องของเขาไปยนังอธิชโบเชทแมข้วตาการตธิดตตอนภีรถมูกกระททาโดยอนับเนอรรกป็ตาม



เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดมภีภรรยาหกคนแลข้ว มภีคาลภรรยาคนแรกของเขากป็จะรวมเปป็นเจป็ดคน 
เหป็นไดข้ชนัดวตาการมภีภรรยาหลายคนเปป็นธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิทางสนังคมทภีที่ยอมรนับไดข้ในสมนัยนนัรน ยธิที่งกวตา
นนัรน ดาวธิดยนังเจตนาทภีที่จะพานางไปจากชายคนทภีที่นางอยมู ตกธินดข้วยกนันมาตลอด อนันททาใหข้การสมรสนนัรน
สธิรนสรุดลง อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดเชสืที่อวตาเขาคนเดภียวเทตานนัรนทภีที่เปป็นสามภีตามกฎหมายของนาง ถถึง
อยตางไรแลข้ว ดาวธิดกป็อยากไดข้นางกลนับคสืนมา

เราควรหมายเหตรุไวข้วตาซาอมูลขอแคตหนนังปลายองคชาตหนถึที่งรข้อยชธิรนของคนฟภีลธิสเตภีย วตาทภีที่
จรธิงเขากป็สตงมอบใหข้สองรข้อยชธิรน ดมูหมายเหตรุสทาหรนับ 1 ซามมูเอล 18:25-27 อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีร เขา
แคตบอกวตาสธิที่งใดถมูกกทาหนดไวข้เพสืที่อทภีที่จะไดข้นางมภีคาลมาเปป็นภรรยา

2 ซมอ 3:15-16 พอไดข้รนับขข้อเรภียกรข้องนภีร จากดาวธิด อสชโบเชทจถึงทรงใหล้คนไปพามท
คาลมาจากสามทของเธอ คมอปลัลททเอลบตตรชายของลาอสช 16 แตยู่สามทของเธอกก็เดสนพลางรล้องไหล้
พลางไปกลับเธอจนถถึงตทาบลบาฮยรสม แลล้วอลับเนอรม์จถึงบอกเขาวยู่า "กลลับไปเสทยเถสด" และเขากก็กลลับ
ไป นภีที่เปป็นหนถึที่งในโศกนาฏกรรมสตวนตนัวแหตงพระคนัมภภีรรเดธิมอยตางแทข้จรธิง ปนัลทภีเอลตกเปป็นเหยสืที่อใน
ประสบการณรทภีที่ยากลทาบากครนัร งนภีร  เขาจถึงหนัวใจสลาย บาฮมูรธิมเปป็นเมสืองหนถึที่งของตระกมูลเบนยามธิ
นบนถนนระหวตางเมสืองเยรภีโคและกรรุงเยรมูซาเลป็ม เหป็นไดข้ชนัดวตานางมภีคาล อนับเนอรรและคณะกทาลนัง
มาจากกธิเลอาดซถึที่งอยมูตทางทธิศตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดนซถึที่งเปป็นทภีที่ตนัรงบนัลลนังกรของอธิชโบเชท

2 ซมอ 3:17-19 อนับเนอรรไมตเสภียเวลาเลยในการเรธิที่มเจรจาตตอรองเพสืที่อททาใหข้ดาวธิด
เปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสือคนอธิสราเอลทนัรงหมด อลับเนอรม์จถึงปรถึกษากลับพวกผยล้ใหญยู่ของอสสราเอลวยู่า
"เมมที่อกยู่อนนทสิ้ทยู่านทลัสิ้งหลายใครยู่ใหล้ดาวสดเปก็นกษลัตรสยม์เหนมอทยู่าน 18 บลัดนทสิ้จงใหล้เปก็นจรสงเถสด เพราะ
พระเยโฮวาหม์ทรงตรลัสเรมที่องดาวสดวยู่า `เราจะชยู่วยอสสราเอลประชาชนของเราดล้วยมมอของดาวสดผยล้รลับ
ใชล้ของเรา ใหล้พล้นจากมมอของคนฟทลสสเตทย และใหล้พล้นจากมมอศลัตรยทลัสิ้งสสสิ้นของเขา'"

คณะผมูข้แทนจากอนับเนอรรถมูกสตงไปหาพวกผมูข้นทาของชนชาตธินนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาหลนังจากซาอมูล
เสภียชภีวธิตแลข้ว มภีคลสืที่นใตข้นทร าทภีที่คอยสนนับสนรุนดาวธิดใหข้เปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสือชนชาตธินนัรนทนัรงหมด 
อยตางไรกป็ตาม นนัที่นไมตไดข้เกธิดขถึรนจรธิงเพราะวตาขณะนนัรนอนับเนอรรยนังใหข้การสนนับสนรุนอธิชโบเชทโอรส



ของซาอมูลอยมูต อยตางไรกป็ตาม กาลเวลาไดข้แปรเปลภีที่ยนไปแลข้ว นอกจากนภีร  เหป็นไดข้ชนัดวตาคนอธิสราเอล
สตวนใหญตตระหนนักวตาซามมูเอลไดข้เจธิมตนัรงดาวธิดเพสืที่อเปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไปของชนชาตธินนัรนทนัรงหมด 
ไมตมภีบนันทถึกทภีที่เจาะจงเกภีที่ยวกนับคทาพมูดทภีที่อนับเนอรรกลตาวเกภีที่ยวกนับการทภีที่ดาวธิดชตวยอธิสราเอลใหข้พข้นจาก
คนฟภีลธิสเตภียเลย อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตานนัที่นเปป็นการรนับรมูข้ซถึที่งเปป็นทภีที่นธิยมไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรน อนับ
เนอรรจถึงคะยนัรนคะยอพวกผมูข้นทาของชนชาตธินนัรนใหข้พรข้อมใจกนันหนรุนหลนังดาวธิด

ยธิที่งกวตานนัรน 19 อลับเนอรม์กก็พยดกลับคนเบนยามสนดล้วย และอลับเนอรม์กก็ไปทยลดาวสดททที่เมมองเฮโบ
รนถถึงบรรดาสสที่งตยู่างๆททที่อสสราเอล และวงศม์วานทลัสิ้งสสสิ้นของเบนยามสนเหก็นสมควรททที่จะกระททา 
แมตทนัพเฒตาผมูข้นภีร ระมนัดระวนังทภีที่จะสรข้างมตธิเอกฉนันทรของคนทรุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้อง (ยกเวข้นอธิชโบเชท) เขา
ปรถึกษากนับพวกผมูข้นทาของตระกมูลเบนยามธินเพราะวตานนัที่นเปป็นตระกมูลของซาอมูลและอธิชโบเชท เขา
อยากใหข้คนเหลตานนัรนมารตวมวงดข้วยในการปลรุกกระแสตนัรงดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยร อนับเนอรรจถึงมาแจข้งขตาว
ใหข้ดาวธิดทราบถถึงการทภีที่เขาไปเจรจาตตอรองเรสืที่องตตางๆอยตางระมนัดระวนังรวมถถึงเรสืที่องทภีที่ตระกมูลเบนยา
มธินจะเหป็นชอบดข้วย

2 ซมอ 3:20-21 บนันทถึกเกภีที่ยวกนับการประชรุมครนัร งใหญตในประวนัตธิศาสตรรจถึงถมูก
หมายเหตรุไวข้อลับเนอรม์จถึงมาเฝล้าดาวสดททที่เมมองเฮโบรนพรล้อมกลับคนอทกยทที่สสบคน ดาวสดทรงจลัดการเลทสิ้ยง
อลับเนอรม์กลับคนททที่อยยยู่กลับทยู่าน เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดแสดงความกรรุณาและใหข้การตข้อนรนับอยตางดภีแกต
คณะผมูข้แทนนนัรน อนับเนอรรตรงเขข้าเรสืที่องทนันทภี เขากลตาวแกตดาวธิดวตา 21 "ขล้าพระองคม์จะลตกขถึสิ้นกลลับไป 
และจะรวบรวมคนอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นมายลังกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ เพมที่อเขาทลัสิ้งหลายจะ
กระททาพลันธสลัญญากลับพระองคม์ และเพมที่อพระองคม์จะทรงปกครองใหล้กวล้างขวางตามชอบพระทลัย
ของพระองคม์" ดาวสดกก็ทรงสยู่งอลับเนอรม์กลลับไป และเขากก็ไปโดยสลันตสภาพ

อนับเนอรรเสนอมงกรุฎแหตงชนชาตธินนัรนทนัรงสธิรนใหข้แกตดาวธิด ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตามภีคนยภีที่สธิบคนอยมูตกนับ
อนับเนอรรกป็บตงบอกดาวธิดถถึงมตธิเอกฉนันทรของตระกมูลอสืที่นๆทภีที่เหลสือทนัรงหมด นอกจากนนัรน คนยภีที่สธิบคน
นนัรนกป็เปป็นประจนักษรพยานถถึงความปรารถนาดภีทภีที่ดาวธิดมภีตตอทนัรงอนับเนอรรและพวกเขา นนัที่นจะพธิสมูจนรวตา
เปป็นเรสืที่องสทาคนัญยธิที่งในเหตรุการณรตตางๆทภีที่จะเกธิดขถึรนตามมาไมตชข้า อนับเนอรรและคณะของเขาจถึงเดธิน



ทางไปโดยสนันตธิภาพ ยนังไมตมภีการบรรลรุขข้อตกลงในทข้ายทภีที่สรุดอยตางแนตชนัด แตตดมูเหมสือนวตาทรุกคนมภี
ความสรุขกนับความเปป็นไปไดข้ของมนัน เหป็นไดข้ชนัดวตาคนอธิสราเอลสตวนใหญตไมตมนั ที่นใจในตนัวอธิชโบเชท 
นอกจากนนัรน ไมตมภีการใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับวตาอธิชโบเชทจะถมูกถอดจากตทาแหนตงกษนัตรธิยรอยตางไร 
เหตรุการณรตตางๆทภีที่จะเกธิดขถึรนตามมาในไมตชข้าจะแกข้ไขปนัญหานนัรนเอง

2 ซมอ 3:22-23 ขณะเดภียวกนัน โยอาบแมตทนัพของดาวธิดกป็ไปทภีที่อสืที่น ดยเถสด ขณะนลัสิ้น
ขล้าราชการทหารของดาวสดกลับโยอาบกลลับมาจากการไปปลล้นและนทาสสที่งของททที่รสบไดล้มากมายนลัสิ้นมา
ดล้วย แตยู่อลับเนอรม์มสไดล้อยยยู่กลับดาวสดททที่เฮโบรนแลล้ว เพราะพระองคม์ทรงสยู่งทยู่านกลลับไป และทยู่านกก็ไป
โดยสลันตสภาพ เหป็นไดข้ชนัดวตากตอนหนข้านนัรนดาวธิดใชข้โยอาบไปททาภารกธิจหนถึที่งเพสืที่อไลตตามกองปลข้นซถึที่ง
เปป็นคนฟภีลธิสเตภีย คทาทภีที่แปลวตา ทหาร (เกดมูวย์ด) มภีความหมายวตากองปลข้น แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ คนเหลตา
นนัรนอาจเปป็นคนฟภีลธิสเตภียหรสืออาจเปป็นคนอามาเลขกป็ไดข้ หลนังจากกลนับมาพรข้อมชนัยชนะ โยอาบกป็ไดข้
รนับทราบถถึงการมาเยสือนของอนับเนอรรตอนทภีที่เขาไมตอยมูต 23 เมมที่อโยอาบกลับกองทลัพทลัสิ้งสสสิ้นททที่อยยยู่กลับทยู่าน
มาถถึง กก็มทคนบอกโยอาบวยู่า "อลับเนอรม์บตตรเนอรม์มาเฝล้ากษลัตรสยม์ และพระองคม์ทรงใหล้เขากลลับไป เขา
กก็กลลับไปโดยสลันตสภาพ"

โยอาบไมตชอบหนข้าอนับเนอรรเลย เราจทาไดข้วตาอนับเนอรรเองเปป็นผมูข้ทภีที่ฆตาอาสาเฮลนข้องชายของ
โยอาบในการศถึกทภีที่กธิเบโอน โยอาบไมตเคยยกโทษอนับเนอรรเพราะเรสืที่องนนัรนเลย

2 ซมอ 3:24-25 เมสืที่อไดข้รมูข้ถถึงการมาเยสือนของอนับเนอรร โยอาบจถึงเดสือดดาลยธิ ที่งนนัก เขา
เดธินบถึที่งไปหาดาวธิดและเรภียกรข้องขอคทาอธธิบาย แลล้วโยอาบเขล้าไปเฝล้ากษลัตรสยม์ทยลวยู่า "พระองคม์ทรง
กระททาอะไรเชยู่นนลัสิ้น ดยเถสด อลับเนอรม์มาเฝล้าพระองคม์ ไฉนพระองคม์จถึงปลยู่อยเขาไป เขากก็หลตดมมอไป
แลล้ว โยอาบสนับสนงรุนงงยธิที่งนนักทภีที่ดาวธิดไดข้ตข้อนรนับศนัตรมูของตน เขาจถึงเตสือนดาวธิดวตา

25 พระองคม์ทรงทราบแลล้ววยู่าอลับเนอรม์บตตรเนอรม์มาเพมที่อลยู่อลวงพระองคม์ และเพมที่อทราบถถึง
การเสดก็จเขล้าออกของพระองคม์ และเพมที่อทราบทตกสสที่งทตกอยยู่างททที่พระองคม์ทรงกระททา" เทตาทภีที่โยอาบ
รมูข้ อนับเนอรรไดข้มาเพสืที่อรวบรวมขตาวกรองเกภีที่ยวกนับสถานการณรของดาวธิด ในความคธิดของเขาแลข้ว อนับ
เนอรรมาเพสืที่อทภีที่จะหลอกลวงดาวธิดและททาใหข้เขาพตายแพข้เทตานนัรน



2 ซมอ 3:26 ดนังนนัรน โดยปราศจากการรมูข้เหป็นหรสือความเหป็นชอบของดาวธิด เมมที่อ
โยอาบออกมาจากการเขล้าเฝล้าดาวสด จถึงสยู่งผยล้สมที่อสารไปตามอลับเนอรม์ เขาทลัสิ้งหลายกก็นทาทยู่านกลลับมา
จากบยู่อนทสิ้าชมที่อสทราหม์ แตยู่ดาวสดหาทรงทราบเรมที่องไมยู่ ถถึงแมข้วตามธิไดข้ถมูกบรรยายไวข้เปป็นอสืที่น เหป็นไดข้ชนัด
วตาบตอนทราชสืที่อสภีราหรกป็อยมูตบนถนนทภีที่ขถึรนไปทางทธิศเหนสือออกไปจากเมสืองเฮโบรน เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับ
เนอรรหยรุดพนักคข้างคสืนทภีที่นนั ที่น ดนังนนัรนมภีคนไปแจข้งขตาวแกตอนับเนอรรใหข้กลนับมายนังเฮโบรน

2 ซมอ 3:27 ดนังนนัรนเมมที่ออลับเนอรม์กลลับมาถถึงเฮโบรนแลล้ว โยอาบกก็พาทยู่านหลบ
เขล้าไปททที่กลางประตยเมมองเพมที่อจะพยดกลับทยู่านเปก็นการลลับ และโยอาบแทงทล้องของทยู่านเสทยททที่นลัที่น 
ทยู่านกก็สสสิ้นชทวสต โยอาบแกล้แคล้นโลหสตของอาสาเฮลนล้องชายของตน อนับเนอรรจถึงถมูกฆตาตายโดยโย
อาบเพสืที่อเปป็นการแกข้แคข้นทภีที่เขาฆตาอาสาเฮล

2 ซมอ 3:28-30 เมสืที่อไดข้ยธินถถึงการกระททานภีร  ดาวธิดจถึงไมตพอใจอยตางมาก ภายหลลังเมมที่อ
ดาวสดทรงไดล้ยสนเรมที่องนทสิ้ พระองคม์ตรลัสวยู่า "ตลัวเราและราชอาณาจลักรของเราปราศจากความผสด
สมบไปเปก็นนสตยม์ตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ดล้วยเรมที่องโลหสตของอลับเนอรม์บตตรเนอรม์ ดาวธิดอยาก
แสดงใหข้เหป็นชนัดเจนวตาเขาไมตเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับความตายของอนับเนอรร ยธิ ที่งกวตานนัรน เขายนังยก
ความผธิดของเรสืที่องนภีร ใหข้แกตครอบครนัวของโยอาบอภีกดข้วย

29 ขอใหล้โทษนลัสิ้นตกเหนมอศทรษะของโยอาบ และเหนมอวงศม์วานบสดาของเขาทลัสิ้งสสสิ้น ขออยยู่า
ใหล้คนททที่มทสสที่งไหลออก คนททที่เปก็นโรคเรมสิ้อน คนททที่ถมอไมล้เทล้า คนททที่ถยกประหารดล้วยดาบ หรมอคนขาด
ขนมปลัง ขาดจากวงศม์วานของโยอาบ" ดาวธิดจถึงกลตาวคทาสาปแชตงใหข้ตกแกตอดภีตสหายของเขา เทตาทภีที่
ดาวธิดทราบ เขาทมูลขอใหข้ลมูกหลานของโยอาบไมตขาดจากการมภีโรค (นนัที่นคสือ สสที่งไหลออก) เปป็นโรค
เรสืรอน ขาเขยก ถมูกฆาตกรรม หรสือยากจนเลย

รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับอาชญากรรมนนัรนถมูกหมายเหตรุไวข้ 30 นทที่แหละโยอาบกลับอาบทชลัย
นล้องชายของเขาไดล้ฆยู่าอลับเนอรม์ เพราะอลับเนอรม์ไดล้ฆยู่าอาสาเฮลนล้องชายของเขาเมมที่อรบกลันททที่กสเบโอน
เหป็นไดข้ชนัดวตาอาบภีชนัยนข้องชายของโยอาบชตวยเหลสือเขาในการสนังหารอนับเนอรร แรงจมูงใจของพวก
เขากป็คสือ เพสืที่อลข้างแคข้นอนับเนอรรทภีที่ฆตานข้องชายของพวกเขา



2 ซมอ 3:31-35 เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดเปป็นทรุกขรโศกดข้วยเหตรุการณรทภีที่เกธิดขถึรน เขาแสดง
ใหข้ประชาชนเหป็นชนัดเจนถถึงการทภีที่เขาครทที่าครวญใหข้ก นับการเสภียชภีวธิตกตอนเวลาของอนับเนอรร

แลล้วดาวสดกก็ตรลัสกลับโยอาบ และประชาชนทตกคนททที่อยยยู่กลับพระองคม์วยู่า "จงฉทกเสมสิ้อผล้าของ
ทยู่านทลัสิ้งหลาย และเอาผล้ากระสอบคาดเอวไวล้ และจงไวล้ทตกขม์ใหล้อลับเนอรม์" และกษลัตรสยม์ดาวสดเสดก็จ
ตามแครยู่หามศพอลับเนอรม์ไป 32 เขากก็ฝลังศพอลับเนอรม์ไวล้ททที่เฮโบรน และกษลัตรสยม์กก็สยู่งพระสตรเสทยง
กลันแสง ณ ททที่ฝลังศพของอลับเนอรม์ และประชาชนทลัสิ้งปวงกก็รล้องไหล้ ดาวธิดจถึงประกาศเวลาแหตงการไวข้
ทรุกขรอยตางเปป็นทางการใหข้แกตอนับเนอรร ตนัวเขาเองเปป็นคนนทาประชาชนในการไวข้ทรุกขรใหข้แกตการเสภีย
ชภีวธิตของอนับเนอรร อนับเนอรรจถึงถมูกฝนังทภีที่เฮโบรน

ดาวธิดยนังกลตาวคทาไวข้อาลนัยอยตางไพเราะใหข้แกตอนับเนอรรดข้วย 33 และกษลัตรสยม์ทรงครทที่าครวญ
ดล้วยเรมที่องอลับเนอรม์วยู่า "ควรหรมอททที่อลับเนอรม์จะตายอยยู่างคนโงยู่ตาย คทาตอบสทาหรนับคทาถามนนัรนกป็
ชนัดเจนอยมูตแลข้ว อนับเนอรรมธิไดข้ตายแบบนนัรน 34 มมอของทยู่านกก็มสไดล้ถยกมลัด เทล้าของทยู่านกก็มสไดล้ตสดตรวน
ทยู่านไดล้ลล้มลงเหมมอนอยยู่างคนลล้มลงตยู่อหนล้าคนชลัที่วรล้าย" เขาไมตไดข้ถมูกมนัดเหมสือนอยตางอาชญากรคน
หนถึที่ง แตตเขาถมูกฆตาตายตตอหนข้าพวกคนชนั ที่ว อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดแสดงความไมตพอใจอยตางแรงตตอสธิที่งทภีที่โย
อาบและอาบภีชนัยไดข้กระททา หลนังจากคทากลตาวของดาวธิดทภีที่ขข้างหลรุมศพแลข้ว ประชาชนทลัสิ้งปวงกก็
รล้องไหล้ถถึงอลับเนอรม์อทก

หลนังงานศพนนัรน 35 แลล้วประชาชนทลัสิ้งปวงกก็มาทยลชวนเชสญใหล้ดาวสดเสวยพระกระยาหาร
เมมที่อเวลายลังวลันอยยยู่ แตยู่ดาวสดทรงปฏสญาณวยู่า "ถล้าเราลสสิ้มรสขนมปลังหรมอสสที่งใดๆกยู่อนดวงอาทสตยม์ตก 
ขอพระเจล้าทรงททาโทษเราและใหล้หนลักยสที่งกวยู่า" ดาวธิดอดอาหารดข้วยความโศกเศรข้าใหข้ก นับสธิที่งทภีที่เกธิด
ขถึรนตลอดทนัรงวนันนนัรนทภีที่จนัดงานศพของอนับเนอรร เขากลตาวคทาปฏธิญาณใหข้ตนไดข้รนับความตายหากเขา
รนับประทานอาหารในวนันนนัรน

2 ซมอ 3:36-37 ไมตมภีขข้อบตงชภีรวตาดาวธิดเสแสรข้งในการไวข้ทรุกขรตตอหนข้าประชาชนของ
เขา อยตางไรกป็ตาม ทภีที่เขาททาอยตางนนัรนกป็ดภีแลข้ว ประชาชนสนังเกตเหป็นวตาเขาไมตมภีความผธิดในเรสืที่องเลว
รข้ายทภีที่เกธิดขถึรนนนัรน ประชาชนทลัสิ้งปวงสลังเกตเหก็นเชยู่นนลัสิ้นกก็พอใจ ดลังททที่ประชาชนทลัสิ้งปวงพอใจทตกสสที่งททที่



กษลัตรสยม์ทรงกระททา 37 ประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นและชนอสสราเอลทลัสิ้งปวงจถึงเขล้าใจในวลันนลัสิ้นวยู่าไมยู่เปก็นพระ
ประสงคม์ของกษลัตรสยม์ททที่จะใหล้ฆยู่าอลับเนอรม์บตตรชายเนอรม์เสทย อรุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของดาวธิด
ปรากฏชนัดเจนแกตสายตาของประชาชนอธิสราเอล เหมสือนทภีที่ดาวธิดจะกลตาวในอภีกหลายปภีตตอมาวตา “ผมูข้
ทภีที่ปกครองมนรุษยรตข้องเปป็นคนชอบธรรม คสือปกครองดข้วยความยทาเกรงพระเจข้า” (2 ซามมูเอล 23:3) 
เขาไดข้แสดงออกถถึงอรุปนธิสนัยอนันชอบธรรมของเขาอยตางเปธิดเผยเพสืที่อใหข้คนทนัรงปวงไดข้เหป็น

2 ซมอ 3:38-39 ดาวธิดจถึงครทที่าครวญแกตพวกคนสนธิทของตนวตา "ทยู่านไมยู่ทราบหรมอ
วยู่า วลันนทสิ้เจล้านายและคนสทาคลัญยสที่งคนหนถึที่งสสสิ้นชทวสตในอสสราเอล กษนัตรธิยรหนรุตมผมูข้นภีร ไดข้แตตสรรเสรธิญอนับ
เนอรรแมตทนัพผมูข้วายชนมร สตธิปนัญญาของดาวธิดจถึงถมูกแสดงใหข้เหป็นเพธิที่มเตธิม เขายนังแสดงความสธิรนหวนัง
ดข้วยเรสืที่องความโงตเขลาของผมูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของตนัวเองดข้วย 39 แมล้เราไดล้รลับการเจสมเปก็นกษลัตรสยม์
แลล้ว เรากก็อยู่อนกทาลลังในวลันนทสิ้ ชายเหลยู่านทสิ้ซถึที่งเปก็นบตตรของนางเศรตยาหม์หนลักแกยู่เราเกสนไป ขอพระเย
โฮวาหม์ทรงสนองผยล้กระททาผสดตามความผสดของเขาเถสด" อาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดไมตคธิดวตาตนัวเองมภี
อทานาจทางการเมสืองทภีที่จะตนัดสธินลงโทษโยอาบและอาบภีชนัยไดข้ ยธิ ที่งกวตานนัรน เขาทนัรงสองยนังเปป็นหลาน
ชายของเขาอภีกดข้วย เหมสือนกนับวภีรบรุรรุษสงครามทภีที่แทข้จรธิง โยอาบและอาบภีชนัยเปป็นผมูข้ทภีที่ใครกป็แตะตข้อง
ไมตไดข้แมข้แตตดาวธิดชนั ที่วขณะหนถึที่ง อยตางไรกป็ตาม เขากป็ฝากเรสืที่องนภีร ไวข้ในพระหนัตถรของพระเจข้าเพสืที่อทภีที่จะ
ตวงความยรุตธิธรรมออกมา

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 4: บทถนัดไปนทนี้ของ 2 ซามมูเอลนทาเสนอเรสืที่องราวอนันนมู่ากลนัวเพริที่ม
เตริมเกทที่ยวกนับการฆาตกรรมอริชโบเชทและปฏริกริรริยาอนันรวดเรป็วและยลุตริธรรมของดาวริดททที่มทตมู่อ
เหตลุการณย์นนันี้น

2 ซมอ 4:1 คราวนภีรจรุดสนใจเปลภีที่ยนจากเฮโบรนและดาวธิดไปยนังอธิชโบเชท เมมที่อ
อสชโบเชทราชโอรสของซาอยลทรงไดล้ยสนวยู่าอลับเนอรม์สสสิ้นชทวสตเสทยททที่เฮโบรนแลล้ว พระหลัตถม์ของ
พระองคม์กก็อยู่อนลง และอสสราเอลทลัสิ้งปวงกก็เปก็นทตกขม์ อธิชโบเชทไดข้รนับการยกชมูขถึรนเปป็นกษนัตรธิยรเพภียง
เพราะอทานาจทางการเมสืองและทางทหารของอนับเนอรร เมสืที่อฝตายหลนังจากไปแลข้ว เขากป็ททาอะไรไมต



ถมูกเพราะความกลนัวและการตนัดสธินใจไมตถมูก ความอตอนแอของอรุปนธิสนัยของเขาและความไรข้
ประสธิทธธิภาพของการปกครองของเขากป็ปรากฏชนัดเจน ดนังนนัรนคนสตวนใหญตของชนชาตธินนัรนจถึง
เดสือดรข้อนใจเพราะชายอตอนแอคนนภีรทภีที่เปป็นกษนัตรธิยรของพวกเขา

2 ซมอ 4:2-3 รายละเอภียดทภีที่เปป็นพสืรนหลนังของเหตรุการณรทภีที่ก ทาลนังจะเกธิดขถึรนนภีรถมูก
บนันทถึกไวข้โดยนนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร  ฝยู่ายราชโอรสของซาอยลยลังมทชายอทกสองคนเปก็นหลัวหนล้า
ของกองปลล้น คนหนถึที่งชมที่อบาอานาหม์ อทกคนหนถึที่งชมที่อเรคาบ ทลัสิ้งสองเปก็นบตตรชายของรสมโมน คน
เบนยามสนชาวเมมองเบเอโรท (เพราะวยู่าเบเอโรทกก็นลับเขล้าเปก็นของเบนยามสนดล้วย 3 ชาวเบเอโรท
หนทไปยลังเมมองกสทธาอสม และอาศลัยอยยยู่ททที่นลัที่นจนทตกวลันนทสิ้) ขข้าราชการสองคนของกองทนัพของอธิช
โบเชทถมูกระบรุไวข้ ทนัรงบาอานาหรและเรคาบเปป็นคนเบนยามธิน ดข้วยเหตรุนภีร จถึงเชสืที่อกนันวตาพวกเขาจงรนัก
ภนักดภีตตอกษนัตรธิยรชาวเบนยามธินของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม มภีหมายเหตรุถมูกกลตาวไวข้วตาจรธิงๆแลข้ว
ครอบครนัวของพวกเขาไดข้แปรพนักตรรไปอยมู ตฝตายยมูดาหรแลข้ว เพราะวตาเมสืองกธิทธาอธิมเปป็นเมสืองหนถึที่งใน
ยมูดาหร บนัดนภีรครอบครนัวของพวกเขากป็อาศนัยอยมูตทภีที่นนัที่นแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาความจงรนักภนักดภีของพวก
เขากป็อยมูตฝตายดาวธิดอยตางลนับๆ

2 ซมอ 4:4 รายละเอภียดอภีกประการเกภีที่ยวกนับครอบครนัวของซาอมูลถมูกนทาเสนอ
เปป็นขข้อมมูลพสืรนหลนัง โยนาธานราชโอรสของซาอยล มทบตตรชายคนหนถึที่งเปก็นงยู่อย เมมที่อมทขยู่าวเรมที่องซาอยล
กลับโยนาธานมาจากยสสเรเอลนลัสิ้น เดก็กคนนทสิ้มทอายตหล้าขวบ พทที่เลทสิ้ยงกก็อตล้มลตกขถึสิ้นหนทไป อยยยู่มาเมมที่อเธอรทบ
หนทไปนลัสิ้นเดก็กนลัสิ้นกก็หลยู่นลงและเปก็นงยู่อย ทยู่านชมที่อเมฟทโบเชท

เมสืที่อขตาวเรสืที่องการเสภียชภีวธิตของซาอมูลและโยนาธานทภีที่การศถึกทภีที่ภมูเขากธิลโบอา (ตธิดกนับหรุบเขา
ยธิสเรเอล) มาถถึง ครอบครนัวของโยนาธานกป็หนภีอยตางแตกตสืที่น มภีบนันทถึกไวข้ตรงนภีรวตาโยนาธานมภีลมูก
ชายเลป็กๆคนหนถึที่งซถึที่งมภีอายรุหข้าขวบในขณะนนัรน ชสืที่อของเขาคสือ เมฟทโบเชท ในความสนับสนวรุตนวาย
และความแตกตสืที่นหลนังจากการพตายแพข้ของซาอมูล พภีที่เลภีรยงของเมฟภีโบเชทนข้อยกป็วธิที่งหนภีไปและททาเขา
หลตนดข้วยขณะทภีที่วธิที่งหนภี เหป็นไดข้ชนัดวตากระดมูกหลายชธิรนในเทข้าทนัรงสองของเขาหนักและไมตเขข้าทภีที่อยตาง
เหมาะสมอภีกเลย ดข้วยเหตรุนภีร  เดป็กนข้อยผมูข้นภีร จถึงกลายเปป็นคนงตอยถาวร จะไมตมภีการกลตาวถถึงเมฟภีโบเช



ทอภีกเลยจนกระทนั ที่งในบททภีที่ 9 อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีรผมูข้เขภียนเหป็นวตาเปป็นการเหมาะสมทภีที่จะแทรก
ขข้อมมูลพสืรนหลนังนภีร เขข้ามา อาจเปป็นไดข้วตาสภาพทภีที่เปป็นงตอยของเขาททาใหข้เขาถมูกตนัดออกจากการถมูก
พธิจารณาเปป็นกษนัตรธิยรเมสืที่อบธิดาของเขาถมูกถอดจากตทาแหนตงแลข้ว

2 ซมอ 4:5-7 ขณะเดภียวกนัน ฝยู่ายบตตรชายทลัสิ้งสองของรสมโมน ชาวเบเอโรท ททที่ชมที่อ
เรคาบและบาอานาหม์นลัสิ้นไดล้ออกเดสนทาง พอแดดออกจลัดกก็มาถถึงตทาหนลักของอสชโบเชท ขณะเมมที่อ
พระองคม์กทาลลังบรรทมพลักเททที่ยง 6 และเขาเขล้าไปกลางตทาหนลัก ททาเหมมอนจะขนขล้าวสาลทและเขากก็
แทงพระอตทรพระองคม์ เรคาบและบาอานาหม์พทที่ชายกก็หนทไป 7 และเมมที่อเขาทลัสิ้งสองเขล้าไปในตทาหนลัก
นลัสิ้น พระองคม์บรรทมหลลับอยยยู่บนพระแทยู่นบรรทมในหล้องบรรทม เขากก็ท ตบตทพระองคม์และประหาร
พระองคม์ และตลัดพระเศทยรของพระองคม์เสทย นทาพระเศทยรนลัสิ้นเดสนทางไปทางททที่ราบทลัสิ้งกลางคมน

ตอนเทภีที่ยงวนันของวนันนนัรน เรคาบและบาอานาหรกป็ยตองเขข้าไปในตทาหนนักของอธิชโบเชทโดย
แสรข้งททาเปป็นวตามาเอาขข้าวสาลภีไปแจกจตายใหข้แกตพวกทหารทภีที่อยมูตใตข้บนังคนับบนัญชาของพวกเขา เชสืที่อ
กนันวตาใตข้ชายโครงซภีที่ทภีที่หข้าเปป็นอวนัยวะสทาคนัญ ดข้วยเหตรุนภีรมนันจถึงเปป็นเปข้าหมายของการโจมตภีทภีที่ททาใหข้ถถึง
ตาย เหป็นไดข้ชนัดวตาขณะนนัรนอธิชโบเชทกทาลนังงภีบหลนับตอนเทภีที่ยงวนันอยมูต ผมูข้รข้ายสองคนนภีรจถึงฆาตกรรมเขา
บนเตภียงของเขา ตนัดศภีรษะของเขาออก เอามนันไปดข้วยและหนภีไป จากนนัรนพวกเขากป็หนภีลงไปตาม
ทภีที่ราบจอรรแดนและขถึรนไปในทภีที่ราบสมูงยมูเดภียสมูตเฮโบรนโดยเดธินทางตลอดทนัรงคสืน

2 ซมอ 4:8 พวกเขาจถึงไปโผลตทภีที่เฮโบรนเชข้าวนันตตอมาเพสืที่อถวายศภีรษะของอธิช
โบเชทแกตดาวธิด พวกคนรข้ายสองคนนภีรคธิดวตาตนจะไดข้รนับรางวนัลสทาหรนับการกระททาของตน และเขา
นทาพระเศทยรของอสชโบเชทไปถวายดาวสดททที่เมมองเฮโบรน เขาทลัสิ้งสองกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ดยเถสด 
ศทรษะของอสชโบเชทบตตรของซาอยลศลัตรยของพระองคม์ ผยล้แสวงหาชทวสตของพระองคม์ พระเยโฮวาหม์
ทรงแกล้แคล้นแทนกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ในวลันนทสิ้เหนมอซาอยลและเชมสิ้อสายของซาอยล"

2 ซมอ 4:9-12 พวกเขาถถึงกนับประหลาดใจทภีที่ดาวธิดโมโหกนับอาชญากรรมของพวก
เขา แตยู่ดาวสดตรลัสตอบเรคาบและบาอานาหม์พทที่ชาย บตตรชายของรสมโมนชาวเบเอโรทวยู่า "พระเยโฮ
วาหม์ทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่ฉลันใด คมอพระองคม์ผยล้ทรงไถยู่ชทวสตของเราจากบรรดาความทตกขม์ยาก 10 เมมที่อ



ผยล้หนถึที่งผยล้ใดบอกเราวยู่า `ดยเถสด ซาอยลสสสิ้นพระชนมม์แลล้ว' และคสดวยู่าตนนทาขยู่าวดทมา เรากก็จลับคนนลัสิ้นฆยู่า
เสทยททที่ศสกลาก ซถึที่งคนนลัสิ้นคสดวยู่าเราจะใหล้รางวลัลแกยู่เขาสทาหรลับขยู่าวนลัสิ้น 11 ยสที่งกวยู่านลัสิ้นเทยู่าใดเมมที่อคนชลัที่ว
ไดล้ฆยู่าคนชอบธรรมททที่ในบล้านและบนททที่นอนของคนชอบธรรมนลัสิ้น ฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้เราจะไมยู่เรทยกรล้อง
โลหสตของเขาจากมมอของเจล้าทลัสิ้งสองหรมอ และททาลายเจล้าเสทยจากพสภพ"

เขาเตสือนความจทาฆาตกรทนัรงสองคนนภีรวตาเกธิดอะไรขถึรนกนับชาวอามาเลขคนนนัรนทภีที่ไดข้สนังหาร
ซาอมูลเสภีย อยตางนข้อยชายคนนนัรนกป็ททาไปตามคทาขอของซาอมูล ชายสองคนนภีรไมตไดข้เปป็นอะไรมากไป
กวตาฆาตกรชนัดๆเลย พวกเขาไมตเพภียงฆตาชายผมูข้ไรข้ผธิดคนหนถึที่งอยตางเลวทรามเทตานนัรน แตตชายคนนนัรน
ยนังเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ยนังดทารงตทาแหนตงอยมูตของอธิสราเอลอภีกดข้วย ดาวธิดไมตเสภียเวลาในการตนัดสธินลงโทษ
ชายทนัรงสองใหข้ไดข้รนับโทษประหารชภีวธิตเสภียเดภีดี๋ยวนนัรนเลย

12 และดาวสดกก็ทรงบลัญชาคนหนตยู่มของพระองคม์ และพวกเขากก็พาเขาทลัสิ้งสองไปฆยู่าเสทยตลัด
มมอตลัดเทล้าออก แขวนศพนลัสิ้นไวล้เหนมอสระในเมมองเฮโบรน แตยู่เขานทาพระเศทยรของอสชโบเชทไปฝลัง
ไวล้ในททที่ฝลังศพของอลับเนอรม์ในเมมองเฮโบรน

การลงโทษอยตางสาสมไดข้ถมูกกระททาอยตางฉนับไวตตอมสือสนังหารทนัรงสองคนนภีร  พวกเขาถมูก
ประหารชภีวธิตอยตางรวบรนัดและศพของพวกเขากป็ถมูกกระททาอยตางดมูหมธิที่นโดยการตนัดมสือและเทข้าของ
พวกเขาออกเสภีย จากนนัรนศพของพวกเขากป็ถมูกแขวนประจานเพสืที่อททาใหข้หมดศนักดธิธ ศรภี อาจเปป็นไดข้
วตาการตนัดมสือและเทข้าจากศพของพวกเขาเปป็นมากกวตาแคตการดมูถมูกเหยภียดหยาม อาจเปป็นไดข้วตาคน
เชสืที่อกนันวตาในนรกพวกเขาจะไมตมภีมสือและเทข้าตลอดไปเปป็นนธิตยร ดาวธิดจถึงพยายามทภีที่จะระบายความ
โกรธของตนตตอพวกเขาใหข้ถถึงขภีดสรุด

ตรงกนันขข้าม ศภีรษะของอธิชโบเชทถมูกฝนังไวข้พรข้อมกนับการใหข้เกภียรตธิอยตางยธิที่งในทภีที่ฝนังศพของ
อนับเนอรร ดาวธิดจถึงแสดงออกชนัดเจนถถึงการไรข้ผธิดของตนและความเดสือดดาลทภีที่มภีตตอสธิที่งทภีที่ชายทนัรงสอง
นภีร ไดข้กระททาอยตางอรุกอาจ พวกเขาไมตเพภียงฆาตกรรมชายผมูข้ไรข้ผธิดคนหนถึที่งเทตานนัรน แตตพวกเขายนัง
โจมตภีกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลดข้วย เขาไมตขอมภีสตวนในการนนัรนเลย

*****



ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 5: ในบทนทนี้มทการเลมู่าตมู่อไปเกทที่ยวกนับการขทึนี้นครองราชบนัลลนังกย์ของ
ดาวริด ทนันี้งสริบสองตระกมูลของคนอริสราเอลรมู่วมใจกนันหนลุนหลนังเขาใหรู้เปป็นกษนัตรริยย์ กรลุงเยรมูซาเลป็ม
ถมูกททาใหรู้เปป็นเมสืองหลวงของประเทศ และรายละเอทยดเกทที่ยวกนับบลุตรทนันี้งหลายททที่เกริดแกมู่ดาวริดในกรลุง
เยรมูซาเลป็มกป็ถมูกหมายเหตลุไวรู้เชมู่นกนัน สลุดทรู้าย มทบนันททึกเกทที่ยวกนับสงครามอทกครนันี้งกนับคนฟทลริสเตทย ททที่
ควรหมายเหตลุไวรู้เปป็นพริเศษกป็คสือ การทมูลถามองคย์พระผมูรู้เปป็นเจรู้าอทกครนันี้งของดาวริดเกทที่ยวกนับวริธทททที่จะ
ตอบสนองตมู่อการรลุกรานของคนฟทลริสเตทย

2 ซมอ 5:1-3 แนตนอนวตาขตาวแพรตกระจายไปอยตางรวดเรป็วทนั ที่วแผตนดธินนนัรนทภีที่วตาดา
วธิดโศกเศรข้าดข้วยเรสืที่องความตายของอธิชโบเชทและการลงโทษพวกฆาตกรทภีที่ฆตาเขาอยตางรวดเรป็ว ดนัง
นนัรนบรรดาตระกยลคนอสสราเอลกก็มาหาดาวสดททที่เมมองเฮโบรนทยลวยู่า "ดยเถสด ขล้าพระองคม์ทลัสิ้งหลาย
เปก็นกระดยกและเนมสิ้อของพระองคม์ 2 ในอดทตเมมที่อซาอยลเปก็นกษลัตรสยม์ปกครองเหนมอเหลยู่าขล้าพระองคม์ 
พระองคม์ทรงเปก็นผยล้นทาอสสราเอลออกไปและเขล้ามา และพระเยโฮวาหม์ตรลัสแกยู่พระองคม์วยู่า `เจล้าจะ
เลทสิ้ยงดยอสสราเอลประชาชนของเรา และเจล้าจะเปก็นเจล้าเหนมอคนอสสราเอล'" บรรดาผมูข้นทาของตระกมูล
ตตางๆของชนชาตธินนัรนดมูออกวตาพระหนัตถรของพระเจข้าอยมูตบนดาวธิด ในฐานะอธิสราเอลคนหนถึที่ง เขากป็
เปป็นหนถึที่งในพวกเขา เหมสือนกนับตอนทภีที่ซาอมูลเปป็นกษนัตรธิยร ทรุกคนตตางรมูข้วตาดาวธิดตตางหากทภีที่เปป็นผมูข้นทา
ตนัวจรธิง ยธิที่งกวตานนัรน พวกเขาตตางกป็รมูข้วตาพระเจข้าทรงเลสือกดาวธิดใหข้เปป็นกษนัตรธิยรตอนทภีที่ซามมูเอลยนังมภีชภีวธิต
อยมูต

3 ดลังนลัสิ้นพวกผยล้ใหญยู่ของคนอสสราเอลกก็มาเฝล้ากษลัตรสยม์ททที่เมมองเฮโบรน และกษลัตรสยม์ดาวสดทรง
กระททาพลันธสลัญญากลับเขาทลัสิ้งหลายททที่เมมองเฮโบรนตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ และเขาทลัสิ้งหลายกก็
เจสมตลัสิ้งดาวสดใหล้เปก็นกษลัตรสยม์เหนมออสสราเอล คทาทภีที่แปลวตา พลันธสลัญญา (เบรริธ) ปกตธิแลข้วกป็แปลวตา 
‘พนันธสนัญญา’ ทภีที่นตาสนใจเปป็นพธิเศษกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา เจสมตลัสิ้ง (มาชาค) มนันเปป็นทภีที่มาของคทาวตาเมสสธิ
ยาหร (มาชทยนัค) คทาหลนังนภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผมูข้ไดข้รนับการทรงเจธิม’ พระเยซมูครธิสตรทรงประสมูตธิ
ในวงศรวานและเชสืรอสายของดาวธิด พระองครทรงอยมู ตในราชวงศรของดาวธิดในฐานะกษนัตรธิยรแหตง
อธิสราเอล



ในคทาสมนัยใหมต กษนัตรธิยรถมูก ‘สวมมงกรุฎ’ เพสืที่อรนับตทาแหนตง เหลตาประธานาธธิบดภีกป็ททาพธิธภี
สาบานตนเขข้ารนับตทาแหนตง อยตางไรกป็ตาม วธิธภีการของพระเจข้าในการแตตงตนัรงกษนัตรธิยรกป็คสือ การเจธิมตนัรง
เขาพรข้อมกนับนทรามนันเจธิมศนักดธิธ สธิทธธิธ  นทร ามนันนนัรนคลข้ายคลถึงหากไมตเหมสือนเสภียทภีเดภียวกนับนทรามนันเจธิม
บรธิสรุทธธิธ ตามทภีที่ถมูกกทาหนดไวข้ในอพยพ 25 มนันททาจากนทรามนันมะกอกเทศและปรรุงดข้วยเครสืที่องหอม
ตตางๆเพสืที่อทภีที่วตามนันจะไดข้เหมสือนนทราหอมมากขถึรน แนตนอนวตามนันมภีภาพเลป็งถถึงการเจธิมฝตายวธิญญาณของ
พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ลงบนผมูข้ทภีที่พระเจข้าทรงเลสือก ดนังนนัรน ดาวธิดจถึงเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ไดข้รนับการทรงเจธิม
ใหข้ปกครองเหนสืออธิสราเอลทนัรงสธิรน

2 ซมอ 5:4-5 นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรหมายเหตรุรายละเอภียดเกภีที่ยวกนับพงศาวดาร
ของรนัชกาลของดาวธิด ดาวสดมทพระชนมายตสามสสบพรรษาเมมที่อเรสที่มการปกครอง และพระองคม์ทรง
ปกครองอยยยู่สทที่สสบปท 5 ทรงปกครองเหนมอยยดาหม์ททที่เฮโบรนเจก็ดปทหกเดมอน และททที่กรตงเยรยซาเลก็มทรง
ปกครองเหนมอบรรดาอสสราเอลและยยดาหม์อทกสามสสบสามปท บางทตานไดข้หมายเหตรุไวข้วตาดาวธิดเปป็น
แบบทภีที่เลป็งถถึงพระเยซมูตรงทภีที่วตาพระเยซมูทรงเรธิที่มพระราชกธิจปรนนธิบนัตธิมวลชนเมสืที่อทรงมภีพระชนมายรุ
สามสธิบพรรษา อภีกอยตางดมูเหมสือนวตาดาวธิดอายรุประมาณสามสธิบเจป็ดหรสือสามสธิบแปดปภีตอนทภีที่เขา
กลายเปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสืออธิสราเอลทนัรงสธิรน ตามทภีที่ 1 พงศรกษนัตรธิยร 2:11 ไดข้กลตาวไวข้ เขาครอง
ราชยรทนัรงหมดสภีที่สธิบปภีและเขาสธิรนชภีวธิตเมสืที่ออายรุเจป็ดสธิบปภี

2 ซมอ 5:6-7 กรรุงเยรมูซาเลป็มไมตเคยถมูกครอบครองทนัรงหมดมากตอน เดธิมทภีมนันเคย
เปป็นเมสืองของคนเยบรุส ซถึที่งเปป็นคนคานาอนันกลรุตมหนถึที่ง คนเยบรุสยนังควบครุมพสืรนทภีที่สตวนใหญตของกรรุง
นนัรนกระทนั ที่งในสมนัยของดาวธิด ดนังนนัรน กษลัตรสยม์และคนของพระองคม์ไดล้ยกทลัพไปยลังเยรยซาเลก็ม รบกลับ
คนเยบตส ชาวแผยู่นดสนนลัสิ้นผยล้ททที่กลยู่าวกลับดาวสดวยู่า "แกยกเขล้ามาททที่นทที่ไมยู่ไดล้ดอก คนตาบอดและคนงยู่อย
กก็จะปล้องกลันไวล้ไดล้" ดล้วยคสดวยู่า "ดาวสดคงเขล้ามาททที่นทที่ไมยู่ไดล้"

กรรุงเยรมูซาเลป็มตนัรงอยมูตบนยอดเขา (เนธินเขา) ทภีที่มภีหธินขรรุขระมาโดยตลอด มนันจถึงเปป็นเมสืองทภีที่
ปข้องกนันไดข้ทางทหาร นนัที่นจถึงนตาจะเปป็นเหตรุทภีที่วตาเพราะเหตรุใดคนอธิสราเอลถถึงไมตเคยขนับไลตคนเยบรุสอ
อกไปไดข้อยตางหมดสธิรนเลย นอกจากนภีร  มนันททาใหข้คนเยบรุสเกธิดเยตอหยธิที่งดข้วย พวกเขาเยาะเยข้ยดาวธิด 



โดยกลตาววตาแมข้แตตคนตาบอดและคนงตอยกป็สามารถขนัดขวางเขามธิใหข้ยถึดกรรุงนนัรนไปไดข้ ผมูข้เขภียน
หมายเหตรุไวข้อยตางเปป็นปรธิศนาวตา 7 แตยู่อยยู่างไรกก็ตาม ดาวสดทรงยถึดททที่กทาบลังเขล้มแขก็งชมที่อศสโยนไดล้ คมอ
เมมองของดาวสด ทนัรงๆทภีที่คนเยบรุสเยาะเยข้ยเชตนนนัรน ดาวธิดกป็พธิชธิตกรรุงนนัรนไดข้อยมูตดภี ศธิโยนเดธิมทภีเปป็นทภีที่มนั ที่น
บนชายขอบทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือของกรรุงเยรมูซาเลป็มโดยตนัรงอยมูตบนยอดเนธินเขาหนถึที่ง ตตอมาชสืที่อ
นนัรนกลายเปป็นชสืที่อทภีที่ใชข้เรภียกกรรุงเยรมูซาเลป็มเองดข้วย ในพสืรนทภีที่เดภียวกนันนนัรนของกรรุงเยรมูซาเลป็มดข้านทธิศ
ตะวนันออก ดาวธิดกป็สรข้างพระราชวนังหนถึที่งในทข้ายทภีที่สรุดและททาใหข้มนันเปป็นบข้านของตน

2 ซมอ 5:8 รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับการโจมตภีครนัร งนนัรนถมูกใหข้ไวข้ ในวลันนลัสิ้น
ดาวสดตรลัสวยู่า "ผยล้ใดจะขถึสิ้นไปตามทางนทสิ้าไหลและโจมตทคนเยบตส คนงยู่อยและคนตาบอด ผยล้ซถึที่งจสตใจ
ของดาวสดเกลทยดชลัง ผยล้นลัสิ้นจะเปก็นผยล้บลัญชาการทหาร" เพราะฉะนลัสิ้นเขาจถึงวยู่ากลันวยู่า "อยยู่าใหล้คน
ตาบอดและคนงยู่อยเขล้ามาในพระนสเวศ"

คทาทภีที่แปลวตา ทางนทสิ้าไหล (ทซรินนมูวรย์) ไมตไดข้หมายถถึงทางระบายนทราทธิรง แตตเปป็นทางสทาหรนับ
นทราจสืด มนันเหมสือนกนับทางนทราหรสือทตอประปา ในบรธิเวณใกลข้เคภียงเมสืองของดาวธิดในกรรุงเยรมูซาเลป็ม
ดข้านทธิศตะวนันออกมภีปลตองลถึกลงสมูตแหลตงนทราใตข้ดธิน คนเยบรุสสมนัยโบราณไดข้ขรุดปลตองนนัรนไวข้เพสืที่อทภีที่จะ
ไดข้มภีนทร ากธินนทราใชข้ในชตวงทภีที่ถมูกโจมตภีทางทหาร ดาวธิดทราบถถึงเรสืที่องนภีร และเสนอรางวนัลเปป็นตทาแหนตง
ผมูข้นทาใหข้แกตผมูข้ใดกป็ตามในคนของเขาทภีที่ขถึรนไปบนภมูเขาผตานทางปลตองมสืดๆนนัรนไดข้ (ผมูข้แปลใสตวลภีทภีที่วตา ผสผ
นนนั้นจะเปป็นผสผบนญชนำกนำรทหนำร  จาก 1 พงศาวดาร 11:6 ซถึที่งมนันถมูกพบในเนสืรอหาตอนนนัรน)

เมสืที่อไมตนานมานภีร  นนักโบราณคดภีทตานหนถึที่งนามวตาวอรรเรนคข้นพบปลตองนภีรและทรุกวนันนภีรมนันถมูก
เรภียกวตา ‘Warren’s Shaft’ (ปลตองของวอรรเรน) คนเยบรุสคธิดวตาตนัวเองมนั ที่นคงปลอดภนัยดภีในทภีที่มนั ที่นของ
ตนแหตงศธิโยน โดยคธิดวตาเสบภียงนทราและปลตองของตนไมตเปป็นทภีที่ทราบแกตดาวธิด เขาลอบสตงคนขถึรนไป
บนปลตองนนัรนซถึที่งตตอมาพวกเขากป็โจมตภีกรรุงนนัรนจากขข้างใน

นอกจากนภีร   ดาวธิดสนัที่งคนของเขาใหข้สนังหารพวกคนงตอยและพวกคนตาบอดในเมสืองนนัรนดข้วย
กตอนหนข้านนัรนคนเยบรุสเยข้ยหยนันดาวธิดวตาแมข้แตตคนงตอยและคนตาบอดของพวกเขากป็ตข้านทานเขาไดข้ 
คนเหลตานภีร ไดข้ดมูหมธิที่นและเยาะเยข้ยดาวธิด เขาสนัที่งสอนคนเหลตานนัรนและขนับไลตพวกเขาออกไปใหข้พข้น



กรรุงเยรมูซาเลป็มตลอดไป ดข้วยเหตรุนภีร คทาภาษธิตหนถึที่งจถึงถมูกคธิดคข้นขถึรนมาเพสืที่อการนนัรน “อยตาใหข้คนตาบอด
และคนงตอยเขข้ามาในพระนธิเวศ”

2 ซมอ 5:9 จากนนัรนดาวธิดกป็ททาใหข้กรรุงเยรมูซาเลป็มกลายเปป็นเมสืองหลวง ดาวสดกก็
ทรงประทลับอยยยู่ในททที่กทาบลังเขล้มแขก็ง และเรทยกททที่นลัสิ้นวยู่า เมมองของดาวสด และดาวสดทรงสรล้างเมมองรอบ
ตลัสิ้งแตยู่มสลโลเขล้าไปขล้างใน คทาวตา มริลโล มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ปราการเขข้มแขป็ง’ และเหป็นไดข้ชนัดวตา
หมายถถึงกทาแพงปข้องกนันขข้าศถึกหรสือปข้อมทภีที่แยกเมสืองของดาวธิดออกจากเมสืองทภีที่อยมู ตสมูงขถึรนไปบนภมูเขา
ศธิโยน ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาดาวธิดพนัฒนาพสืรนทภีที่สตวนนภีรของกรรุงเยรมูซาเลป็ม มนันกป็คลข้ายกนับวตา
เขาสรข้างเมสืองยตอยขถึรนทภีที่นนัที่น ลนักษณะทางภมูมธิประเทศของเมสืองของดาวธิดกป็คสือ สนันเขาทภีที่โผลตขถึรนมา
จากหรุบเขาขธิดโรนทภีที่อยมู ตทางทธิศตะวนันออกและหรุบเขาไทโรเปภียน (Tyropean) ทภีที่อยมูตตธิดกนันทางทธิศ
ตะวนันตก ซากปรนักหนักพนังของเมสืองของดาวธิดยนังมภีอยมู ตทภีที่นนัที่นจนถถึงทรุกวนันนภีร

2 ซมอ 5:10 บนัดนภีรการครองราชยรของดาวธิดเบตงบานเตป็มทภีที่ และดาวสดทรงเจรสญ
ยสที่งๆขถึสิ้นไปเพราะวยู่าพระเยโฮวาหม์พระเจล้าจอมโยธาทรงสถสตกลับพระองคม์ เขาไมตไดข้เปป็นผมูข้ลภีรภนัยหรสือ
คนหลบหนภีทางการอภีกตตอไปแลข้ว เขาไมตไดข้เปป็นผมูข้นทาของแคตตระกมูลหนถึที่งของอธิสราเอลอภีกตตอไป
แลข้ว บนัดนภีร เขาเปป็นกษนัตรธิยรผมูข้ปกครองประชากรของพระเจข้าแลข้ว พระหนัตถรของพระเยโฮวาหร
พระเจข้าอยมูตบนตนัวเขาและดข้วยเหตรุนภีร  ดาวธิดจถึงกลายเปป็นผมูข้ยธิที่งใหญต

2 ซมอ 5:11 แมข้แตตกษนัตรธิยรแหตงเลบานอนในเมสืองไทระ คสือฮภีราม กป็ยนังสนังเกต
เหป็นพระพรของพระเจข้าทภีที่มภีอยมูตบนดาวธิด ฮทรามกษลัตรสยม์เมมองไทระไดล้สยู่งผยล้สมที่อสารมาหาดาวสด และไดล้
สยู่งไมล้สนสทดารม์ พวกชยู่างไมล้และพวกชยู่างกยู่อมาสรล้างพระราชวลังของดาวสด ใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 5:1 ฮภี
รามไดข้ชสืที่อวตา “รนักดาวธิดอยมูตเสมอ” ไมตมภีหมายเหตรุไวข้วตาฮภีรามกลายมาเปป็นเพสืที่อนของดาวธิดไดข้อยตางไร
หรสือเพราะเหตรุใด อาจเปป็นไดข้วตาเขาพยายามผมูกมธิตรกนับผมูข้ทภีที่เขามองวตาเปป็นเพสืที่อนบข้านทภีที่มภีอทานาจมาก
ในฐานะเปป็นผมูข้ปกครองคนหนถึที่งทภีที่ชอบธรรมและมภีปนัญญา ดาวธิดอาจททาใหข้ฮภีรามรมูข้สถึกประทนับใจ 
หรสืออาจเปป็นเพราะวตาพระเจข้าทรงดลใจฮภีรามใหข้เปป็นเพสืที่อนกนับดาวธิดกป็ไดข้ เลบานอนสมนัยนนัรนเปป็น
ชนชาตธิหนถึที่งทภีที่ขถึรนชสืที่อในเรสืที่องชตางฝภีมสือดข้านกตอสรข้าง



เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไดข้แจข้งใหข้ฮภีรามทราบแลข้วถถึงความปรารถนาของตนทภีที่จะสรข้าง
พระราชวนังหลนังใหมตขถึรนทภีที่กรรุงเยรมูซาเลป็ม ดนังนนัรน ฮภีรามจถึงเสนอไมตเพภียงวนัสดรุกตอสรข้างชนัรนยอดคสือ ไมข้
สนสภีดารรเทตานนัรน แตตยนังสตงพวกชตางไมข้และชตางกตอมาเพสืที่อสรข้างพระราชวนังใหข้แกตดาวธิดดข้วย 
พระราชวนังนนัรนไดข้ชสืที่อวตา “บข้านททาดข้วยไมข้สนสภีดารร” ใน 2 ซามมูเอล 7:2 เราไมตทราบชนัดเจนวตา
พระราชวนังหลนังนภีรถมูกสรข้างดข้วยไมข้สนสภีดารรทนัรงหลนังหรสือแคตประดนับดข้วยไมข้สนสภีดารร อยตางไรกป็ตาม 
มนันกป็คงสวยงามเปป็นแนต มนันนตาจะอยมูตบนยอดสนันเขาของเมสืองของดาวธิดเพสืที่อรนับลมเยป็นทภีที่พนัดมาจาก
ทธิศใดกป็ตามทภีที่มนันกทาลนังพนัดอยมูต

2 ซมอ 5:12 และดาวสดทรงทราบวยู่า พระเยโฮวาหม์ทรงสถาปนาพระองคม์ใหล้เปก็น
กษลัตรสยม์เหนมออสสราเอล และพระองคม์ไดล้ทรงยกยยู่องราชอาณาจลักรของพระองคม์ดล้วยเหก็นแกยู่
อสสราเอลประชาชนของพระองคม์ ขณะทภีที่ดาวธิดเพธิที่มพมูนเสถภียรภาพแหตงรนัชกาลของตน เขากป็เหป็นวตา
พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาเขาในฐานะกษนัตรธิยรแลข้ว นอกจากนภีร  เมสืที่อเขาตระหนนักถถึงความเจรธิญรรุตงเรสือง
ทภีที่เพธิที่มมากขถึรนของอาณาจนักรของตน เขากป็เขข้าใจวตาพระเจข้ากทาลนังอวยพรราชอาณาจนักรของเขา
เพราะเหป็นแกตคนอธิสราเอลประชากรของพระองคร เหป็นไดข้ชนัดถถึงพระพรของพระเจข้าทภีที่มภีอยมู ตบนผมูข้นทา
ทภีที่ชอบธรรมและดทาเนธินตามทางของพระเจข้า

2 ซมอ 5:13-16 ขณะเดภียวกนัน ภายหลลังททที่พระองคม์เสดก็จจากเฮโบรน ดาวสดทรงไดล้
นางสนมและมเหสทจากเยรยซาเลก็มเพสที่มขถึสิ้นอทก และบลังเกสดราชโอรสและราชธสดาแกยู่ดาวสดอทก เราควร
หมายเหตรุไวข้วตาการมภีภรรยาคนเดภียวเปป็นพระประสงครทภีที่สมบมูรณรแบบของพระเจข้าเสมอมา การมภี
ภรรยาหลายคนถมูกอนรุญาตใหข้กระททาไดข้และถมูกควบครุมโดยพระราชบนัญญนัตธิของพระคนัมภภีรรเดธิม 
แมข้วตาพระเจข้าทรงอนรุญาต แตตมนันกป็ไมตเคยเปป็นพระประสงครทภีที่สมบมูรณรแบบของพระองครเลย 
นอกจากนภีร  มนันมนักนทาไปสมูตความขนัดแยข้งและการชธิงดภีชธิงเดตนภายในครอบครนัวดข้วย คทาทภีที่แปลวตา นาง
สนม (ปทยย์เลเกช) ไมตไดข้หมายถถึงธรรมเนภียมทางสนังคมในวนัฒนธรรมตะวนันตกสมนัยใหมต มนัน
สะทข้อนใหข้เหป็นถถึงความสนัมพนันธรทภีที่ไมตใชตการสมรสโดยสมบมูรณร เมสืที่อชายชาวตะวนันออกมภีปนัญญาทภีที่
จะเลภีรยงดมูคนรนักเพธิที่มเตธิมไดข้ นางสนมกป็อนรุญาตใหข้มภีไดข้ในฐานะผมูข้หญธิงแหตงฮาเรป็มของเขา แมข้จะ
สนธิทสนมกนับสามภีของพวกนาง แตตพวกนางกป็ไมตมภีสถานะของภรรยาอยตางเตป็มทภีที่



นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรบนันทถึกเกภีที่ยวกนับบรุตรทนัรงหลายทภีที่เกธิดกนับภรรยาและนางสนมเหลตานภีร
ของดาวธิด 14 ตยู่อไปนทสิ้เปก็นชมที่อของผยล้ททที่บลังเกสดกลับพระองคม์ในเยรยซาเลก็ม คมอ ชลัมมตอา โชบลับ นาธลัน ซา
โลมอน 15 อสบฮารม์ เอลทชยอา เนเฟก ยาเฟทย 16 เอลทชามา เอลทยาดา และเอลทเฟเลท แนตนอนวตาทภีที่ควร
หมายเหตรุไวข้ในบรุตรเหลตานภีรกป็คสือ ซาโลมอน 1 พงศาวดาร 5:3 หมายเหตรุวตาสภีที่คนแรกในบรุตรเหลตานภีร
เกธิดแกตนางบนัทเชบา บรุตรคนอสืที่นๆถมูกหมายเหตรุไวข้ใน 1 พงศาวดาร 3:6-8

2 ซมอ 5:17-18 ขณะเดภียวกนัน เมมที่อคนฟทลสสเตทยไดล้ยสนขยู่าววยู่าดาวสดไดล้รลับการเจสมเปก็น
กษลัตรสยม์เหนมออสสราเอล คนฟทลสสเตทยทลัสิ้งปวงกก็ขถึสิ้นไปแสวงหาดาวสด แตยู่ดาวสดทรงไดล้ยสนขยู่าวนลัสิ้นจถึง
ลงไปยลังททที่กทาบลังเขล้มแขก็ง ขตาวมภีไปถถึงแผตนดธินฟภีลธิสเตภียเรสืที่องทภีที่ดาวธิดกลายเปป็นกษนัตรธิยรปกครอง
อธิสราเอลทนัรงสธิรนแลข้ว เพสืที่อตอบสนองตตอขตาวนภีร  ชนชาตธิฟภีลธิสเตภียจถึงตนัรงใจวตาจะทดสอบความกลข้า
หาญของดาวธิดและรรุกรานอธิสราเอลโดยมภีจรุดประสงครทภีที่จะกตอสงคราม เมสืที่อไดข้ยธินเรสืที่องการรรุกราน
นนัรน ดาวธิดจถึงลงไปยนังททที่กทาบลังเขล้มแขก็ง

คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (มนัทซมูวย์ด) คสือทภีที่มาของคทาสมนัยใหมตวตา มาซาดา มนันมภีความหมายตรงตนัว
วตา ‘ปข้อม’, ‘ปราการ’ หรสือ ‘ปราสาท’ อาจเปป็นไดข้วตาทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขป็งทภีที่วตานนัรนคสือสถานทภีที่แหตงหนถึที่งทภีที่
มภีปข้อมปราการเขข้มแขป็งใกลข้กรรุงเยรมูซาเลป็ม เหป็นไดข้ดข้วยวตาดาวธิดไปยนังทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขป็งซถึที่งอยมูตทางใตข้
ทภีที่มาซาดา อยตางไรกป็ตาม ลนักษณะภมูมธิศาสตรรของการศถึกทภีที่จะเกธิดขถึรนตามมาในไมตชข้าดมูเหมสือนจะบตง
บอกวตาททที่กทาบนังเขรู้มแขป็งนนัรนอยมูตใกลข้กนับกรรุงเยรมูซาเลป็ม

ดนังนนัรน 18 ฝยู่ายคนฟทลสสเตทยยกขถึสิ้นมาและขยายแนวออกททที่หตบเขาเรฟาอสม หรุบเขาเรฟาอธิม
เปธิดชตองไปทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้โดยหตางไปประมาณหข้าไมลรจากกรรุงเยรมูซาเลป็ม พวกเขาตนัรงคตาย
พนักทภีที่นนัที่น

2 ซมอ 5:19 แมข้วตาราชอาณาจนักรนภีรถมูกรรุกรานโดยกทาลนังพลของศนัตรมู ดาวสดทรง
ทยลถามพระเยโฮวาหม์วยู่า "ควรททที่ขล้าพระองคม์จะยกขถึสิ้นไปสยล้รบกลับคนฟทลสสเตทยหรมอ พระองคม์จะทรง
มอบเขาไวล้ในมมอขล้าพระองคม์หรมอไมยู่" ในโมงยามวธิกฤตธิทภีที่คทาตอบดมูเหมสือนจะชนัดเจนอยมู ตแลข้ว ดาวธิด
กป็แสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้ากตอนในเรสืที่องนภีร  เขานตาจะพถึที่งพาอมูรธิมและธมูมมธิมทภีที่มภีไวข้สทาหรนับผมูข้นทา



ของอธิสราเอล ในการใชข้คทาศนัพทรของพระคนัมภภีรรใหมต เรากป็คงกลตาววตาเขาอธธิษฐานเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร  
กลตาวงตายๆคสือ เขาถามพระเจข้าวตาเขาควรททาอะไรดภี

พระเจข้าตรนัสตอบโดยตรง  และพระเยโฮวาหม์ทรงตอบดาวสดวยู่า "จงขถึสิ้นไปเถสด เพราะเรา
จะมอบคนฟทลสสเตทยไวล้ในมมอของเจล้าเปก็นแนยู่" เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตไดข้พถึที่งความเขข้าใจของตนเอง 
ถถึงแมข้ดมูเหมสือนวตาเขาควรตตอสมูข้ผมูข้รรุกราน แตตกตอนทภีที่เขาจะลงมสือทางทหาร เขากป็ขอคทาปรถึกษาของ
พระเจข้ากตอน พระเจข้าตรนัสชนัดเจนใหข้เขาเดธินหนข้าเลยโดยสนัญญาวตาเขาจะไดข้รนับชนัยชนะ

2 ซมอ 5:20-21 ดนังนนัรน ดาวสดเสดก็จมายลังบาอลัลเปราซสม และดาวสดทรงชนะคนฟทลส
สเตทยททที่นลัที่น พระองคม์ตรลัสวยู่า "พระเยโฮวาหม์ทรงทะลวงขล้าศถึกของขล้าพเจล้าดลังกระแสนทสิ้าททที่พตยู่งใสยู่" 
เพราะฉะนลัสิ้นจถึงเรทยกชมที่อตทาบลนลัสิ้นวยู่า บาอลัลเปราซสม 21 และคนฟทลสสเตทยไดล้ทสสิ้งรยปเคารพททที่นลัที่น ดา
วสดกลับขล้าราชการของพระองคม์กก็เผาเสทย สถานทภีทๆี่ วตาบาอนัลเปราซธิมอยมูตหตางไปทางทธิศตะวนันตกเฉภียง
ใตข้เพภียงประมาณสองไมลรจากกรรุงเยรมูซาเลป็ม เหป็นไดข้ชนัดวตาคนฟภีลธิสเตภียรรุกเขข้ามาในอธิสราเอลลถึก
แลข้ว คทาวตา บาอนัลเปราซริม มภีความหมายตรงตนัววตา ‘เจข้าแหตงการทะลวง’ หรสือ ‘เจข้าแหตงการททาใหข้
แตก’ นภีที่สสืที่อวตาพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ดาวธิดตภีฝตาแนวลข้อมของคนฟภีลธิสเตภียออกมาไดข้เหมสือนนทราทตวม
ใหญต คนฟภีลธิสเตภียถมูกตภีแตกกระเจธิงจนถถึงขนาดทภีที่วตาพวกเขาทธิรงรมูปเคารพของตนไวข้ขข้างหลนัง ดาวธิด
สนัที่งทหารของเขาใหข้เผารมูปเคารพเหลตานภีร เสภียตรงนนัรนเลย

2 ซมอ 5:22 เราอาจคธิดวตาคนฟภีลธิสเตภียไดข้รนับบทเรภียนแลข้ว แตตหลนังจากนนัรนไมต
นาน พวกเขากป็รรุกรานคนอธิสราเอลอภีกครนัร งโดยกลนับไปยนังหรุบเขาเรฟาอธิมซถึที่งอยมู ตทางทธิศตะวนันตก
เฉภียงใตข้ของกรรุงเยรมูซาเลป็ม คนฟทลสสเตทยยกขถึสิ้นมาอทกและขยายแนวอยยยู่ในหตบเขาเรฟาอสม อาจเปป็น
ไดข้วตาพวกเขาคธิดวตาตนมภียรุทธวธิธภีทภีที่ดภีกวตา โจเซฟนัสบนันทถึกวตาพวกเขากลนับมาพรข้อมกนับกองทนัพทภีที่มภี
ขนาดใหญตกวตาเดธิมสามเทตา ไมตวตากรณภีใด พวกเขากป็คธิดวตาคราวนภีรพวกเขาจะมภีชนัยเหนสือดาวธิด

2 ซมอ 5:23-25 อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดแสวงหาการทรงนทาของพระเจข้าสทาหรนับวธิกฤตธิ
เฉพาะหนข้าและเมมที่อดาวสดทยลถามพระเยโฮวาหม์ พระองคม์ตรลัสวยู่า "เจล้าอยยู่าขถึสิ้น จงอล้อมไปขล้างหลลัง
ของเขา และโจมตทเขาตรงขล้ามกลับหมยยู่ตล้นหมยู่อน 24 และเมมที่อเจล้าไดล้ยสนเสทยงกระบวนทลัพเดสนอยยยู่ททที่



ยอดหมยยู่ตล้นหมยู่อนเจล้าจงรทบรตกไป เพราะพระเยโฮวาหม์เสดก็จไปขล้างหนล้าเพมที่อจะโจมตทกองทลัพของ
คนฟทลสสเตทย"

คราวนภีรพระเจข้าทรงใหข้คทาสนัที่งดาวธิดแตกตตางไปจากเดธิม การตอบสนองตามธรรมดาแบบ
มนรุษยรกป็คงเปป็นการออกไปและททาใหข้คนเหลตานนัรนพตายแพข้ไปเหมสือนครนัร งลตาสรุด อยตางไรกป็ตาม ดา
วธิดกป็มภีสตธิปนัญญาตามแบบของพระเจข้าทภีที่จะแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าอภีกหน อาจเปป็นไดข้วตา
เขารมูข้สถึกวตาคนฟภีลธิสเตภียอาจมภีไมข้เดป็ดอะไรซตอนอยมูต หรสืออาจเปป็นไดข้วตาเขาไดข้รนับรายงานขตาวกรองทภีที่
บตงบอกวตาคนเหลตานนัรนไดข้กลนับมาพรข้อมกนับกทาลนังพลทางทหารมหาศาล ไมตวตากรณภีใด พระเจข้ากป็
ทรงสนัที่งเขาใหข้อข้อมไปขข้างหลนังคนเหลตานนัรนยนังหมมูตตข้นหมตอน

ในกลยรุทธรทางทหารอนันแสนคลาสสธิค ดาวธิดตภีโอบก ทาลนังพลของคนฟภีลธิสเตภีย ในการซตอน
ตนัวอยมูตหลนังหมมูตตข้นหมตอน ดาวธิดกป็จะตข้องรอฟนังเสภียงลมพนัดยอดหมมูตตข้นหมตอน พระเจข้าทรงสนัที่งเขาวตา
จากนนัรนเขาตข้องโจมตภีผตานทางหมมูตตข้นหมตอนนนัรนและทางดข้านหลนังของคนฟภีลธิสเตภียเมสืที่อไดข้ยธินเสภียง
ลมพนัด

อาจเปป็นไดข้วตาคนฟภีลธิสเตภียเรธิที่มรอไมตไหวแลข้วทภีที่จะใหข้ดาวธิดออกมาสมูข้ศถึก พวกเขาจถึงเรธิที่มทภีที่จะ
โจมตภีกรรุงเยรมูซาเลป็ม เพราะไมตไดข้คาดหมายไวข้วตาจะโดนโจมตภีจากดข้านหลนัง พระเจข้าจถึงทรงสนัที่งดา
วธิดใหข้ททาเชตนนนัรนเลยในตอนทภีที่คนเหลตานนัรนคธิดไมตถถึง ดข้วยเหตรุนภีร  25 ดาวสดทรงกระททาตามททที่พระเยโฮ
วาหม์ทรงบลัญชาไวล้ และไดล้โจมตทคนฟทลสสเตทยจากเกบาถถึงเกเซอรม์ คนฟภีลธิสเตภียหนภีไปทางทธิศเหนสือ 
จากนนัรนกป็ไปทางทธิศตะวนันตกโดยมภีดาวธิดไลตตามอยตางกระชนัรนชธิดผตานเกบา (กธิเบอาหร) ตลอดทาง
ไปจนถถึงเกเซอรร อยตางหลนังนภีร เปป็นจรุดเรธิที่มตข้นของทภีที่ราบรธิมชายฝนัที่งซถึที่งคนฟภีลธิสเตภียมาจากทภีที่นนั ที่น

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 6: การบรรยายเกทที่ยวกนับรนัชกาลของดาวริดดทาเนรินตมู่อไป หลนังจาก
ททาใหรู้คนฟทลริสเตทยพมู่ายแพรู้ไปแลรู้ว เขากป็มลุมู่งมนัที่นททที่จะนทาหทบพนันธสนัญญามายนังกรลุงเยรมูซาเลป็ม บทนทนี้
บนันททึกเรสืที่องราวเกทที่ยวกนับการพยายามททาสริที่งททที่ถมูกตรู้องดรู้วยวริธทททที่ผริดและผลททที่ตามมาของมนัน จากนนันี้น



บนันททึกนทนี้กป็ใหรู้รายละเอทยดเกทที่ยวกนับการขนยรู้ายหทบอยมู่างถมูกตรู้องของดาวริดและเหตลุการณย์ตมู่างๆททที่ตาม
มาหลนังจากนนันี้น

2 ซมอ 6:1-2 หลนังจากชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตของเขาเหนสือคนฟภีลธิสเตภียซถึที่งถมูกบนันทถึก
ไวข้ในบททภีที่แลข้ว ดาวสดทรงรวบรวมบรรดาคนอสสราเอลททที่คลัดเลมอกแลล้วอทกครลัสิ้งหนถึที่งไดล้สามหมมที่นคน 

2 และดาวสดกก็ทรงลตกขถึสิ้นไปกลับประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นททที่อยยยู่กลับพระองคม์จากบาอาเลยยดาหม์ เพมที่อทรงนทาหทบ
ของพระเจล้าขถึสิ้นมาจากททที่นลัที่น ซถึที่งเรทยกตามพระนามคมอพระนามของพระเยโฮวาหม์จอมโยธาผยล้
ประทลับระหวยู่างพวกเครยบ

คทาวตา อทกครนันี้ง นตาจะหมายถถึงการรวบรวมบรรดาผมูข้นทาของชนชาตธินนัรนมารตวมประชรุม
ศนักดธิธ สธิทธธิธ เหมสือนทภีที่พวกเขาไดข้กระททาตอนทภีที่ดาวธิดถมูกเจธิมเปป็นกษนัตรธิยร เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขารวมกนัน
ไดข้ทนัรงหมดสามหมสืที่นคน สถานทภีที่นนัรน “บาอาเลยมูดาหร” เปป็นทภีที่รมูข้จนักในชสืที่อคภีรธิยาทเยอารธิมดข้วย (ดมู โยชมู
วา 15:9, 60) หภีบแหตงพนันธสนัญญาถมูกเกป็บไวข้ทภีที่นนั ที่นในชตวงปภีหลนังๆ ทภีที่นตาสนใจกป็คสือวตาพระนาม “พระ
เยโฮวาหรจอมโยธา” (เยโฮวาหรซาบา) ตรงนภีรดาวธิดเรภียกพระเจข้าโดยพระนามนภีร  โดยกลตาวถถึง
พระองครวตาประทนับระหวตางพวกเครมูบ นภีที่สสืที่อวตาสงตาราศภีเชคธินาหรของพระเจข้ายนังอยมูตในอธิสราเอลอยตาง
นข้อยกป็ในทางทฤษฎภี

2 ซมอ 6:3-4 พวกผมูข้นทาของอธิสราเอลจถึง เอาเกวทยนใหมยู่บรรทตกหทบของพระเจล้า
และนทาออกมาจากเรมอนของอาบทนาดลับซถึที่งอยยยู่เมมองกสเบอาหม์ และอตสซาหม์กลับอาหสโย บตตรชายทลัสิ้ง
หลายของอาบทนาดลับกก็ขลับเกวทยนใหมยู่เลยู่มนลัสิ้น 4 และนทาออกมาจากเรมอนของอาบทนาดลับซถึที่งอยยยู่เมมอ
งกสเบอาหม์ เกวทยนบรรจตหทบของพระเจล้าไป และอาหสโยเดสนนทาหนล้าหทบ

เหป็นไดข้ชนัดวตาในสมนัยหลนังๆๆ หภีบแหตงพนันธสนัญญาไดข้ถมูกเกป็บไวข้ในเรสือนของอาบภีนาดนับชาว
เมสืองกธิเบอาหรซถึที่งเปป็นเมสืองยตอยของคภีรธิยาทเยอารธิม เราไมตทราบชนัดเจนวตาอาบภีนาดนับกนับบรุตรทนัรง
หลายของเขาเปป็นคนตระกมูลไหน เพราะวตาเมสืองกธิเบอาหรอยมูตในเขตแดนของเบนยามธิน บางคนจถึง
คธิดวตาพวกเขาเปป็นคนตระกมูลนนัรน อยตางไรกป็ตาม ชสืที่ออรุสซาหรกป็เกภีที่ยวขข้องกนับตระกมูลเลวภีและ
ครอบครนัวของเมรารภีใน 1 พงศาวดาร 6:29 มนันจถึงอาจเปป็นไปไดข้วตาพวกเขาเปป็นคนตระกมูลเลวภีและ



อยมูตในครอบครนัวของเมรารภี ดนังนนัรน พวกเขาจถึงอาจเปป็นคนเลวภีกป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม หากเปป็นเชตนนนัรน 
พวกเขากป็ไมตไดข้อยมูตในครอบครนัวทภีที่ไดข้รนับมอบหมายใหข้ขนยข้ายเครสืที่องเรสือนศนักดธิธ สธิทธธิธ ของสถาน
บรธิสรุทธธิธ นนัรน นนัที่นถมูกสงวนไวข้สทาหรนับคนโคฮาท นอกจากนภีร  คนโคฮาทกป็ตข้องแบกหภีบแหตงพนันธ
สนัญญาบนไหลตของตนและไมตใชตบรรทรุกบนเกวภียน พวกเขาอาจคธิดวตาพวกเขาททาถมูกตข้องเหมาะสม
แลข้วเพราะวตาเกวภียนเลตมนนัรนไมตเคยถมูกใชข้งานมากตอน อยตางไรกป็ตาม พวกเขากป็กระททาการฝตาฝสืนพระ
ประสงครทภีที่ถมูกเปธิดเผยแลข้วอยตางชนัดเจนของพระเจข้า

ดาวธิดนตาจะรมูข้ดภีกวตานนัรน เขาเปป็นคนทภีที่ครุข้นเคยดภีก นับพระวจนะของพระเจข้า แตตมนันกป็ผตานไป
หลายปภีแลข้วนนับตนัรงแตตหภีบนนัรนถมูกเอาไปและในความรสืที่นเรธิงของโมงยามนนัรน การททาตามวธิธภีของ
พระเจข้ากป็ดมูเหมสือนไมตสทาคนัญ พวกเขาเปป็นหตวงวตาพวกเขากทาลนังททาอะไรมากกวตาวตาพวกเขากทาลนังททา
มนันอยตางไร พวกเขาจถึงละเลยการททางานของพระเจข้าตามวธิธภีของพระเจข้า

2 ซมอ 6:5 ดาวสดกลับวงศม์วานอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นกก็รยู่าเรสงกลันอยยยู่ตยู่อพระพลักตรม์พระ
เยโฮวาหม์ดล้วยใชล้เครมที่องดนตรททตกชนสดซถึที่งททาดล้วยไมล้สนสามใบ คมอพสณเขาคยยู่และพสณใหญยู่ รทามะนา 
กรลับ และฉาบ มนันเปป็นชตวงเวลาแหตงการรสืที่นเรธิงและการเฉลธิมฉลองครนัร งใหญต ขบวนแหตนนัรนกลาย
เปป็นขบวนพาเหรดอยตางรวดเรป็ว

2 ซมอ 6:6-7 ดนังนนัรน และเมมที่อมาถถึงลานนวดขล้าวของนาโคน อตสซาหม์กก็เหยทยดมมอ
ออกจลับหทบของพระเจล้าไวล้เพราะวลัวสะดตด ใน 1 พงศาวดาร 13:9 ลานนวดขข้าวของนาโคนถมูกเรภียก
วตาลานนวดขข้าวของคธิโดน ชายคนนภีรหรสือสถานทภีที่นภีร เหป็นไดข้ชนัดวตามภีมากกวตาหนถึที่งชสืที่อ ทภีที่นนั ที่นวนัวสะดรุด
และททาใหข้เกวภียนสะเทสือน อรุสซาหรจถึงเอสืรอมมสือออกเพสืที่อประคองหภีบเกรงวตามนันจะตกจากเกวภียน 7 
และพระพสโรธของพระเยโฮวาหม์กก็เกสดขถึสิ้นกลับอตสซาหม์ และพระเจล้าทรงประหารเขาเสทยททที่นลัที่นเพราะ
ความผสดพลาดนลัสิ้น และเขากก็สสสิ้นชทวสตอยยยู่ขล้างหทบของพระเจล้า

เหตรุการณรตอนนภีร จทาเปป็นตข้องมภีการออกความเหป็นเพธิที่มเตธิม บทเรภียนนภีร ไมตใชตวตาอรุสซาหรททาผธิด
กฎอนันลถึกลนับเกภีที่ยวกนับการขนยข้ายหภีบนนัรนและพระเจข้าจถึงทรงฆตาเขา แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน หภีบแหตง
พนันธสนัญญาเปป็นสนัญลนักษณรทภีที่จนับตข้องไดข้ของความบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้าผมูข้ประทนับอยมูตเหนสือพลนับพลา



นนัรนตตางหาก อรุสซาหรในฐานะคนบาปไดข้ฝตาฝสืนความบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้าโดยการแตะตข้องหภีบนนัรน 
แมข้แตตคนเลวภีกป็ไมตไดข้รนับอนรุญาตใหข้ททาเชตนนนัรนเลย พวกเขาแบกมนันโดยใชข้ไมข้คานหามบนบตาของ
ตน อรุสซาหรผมูข้เปป็นคนบาปมาแตะตข้องความบรธิสรุทธธิธ อนันไรข้ทภีที่ตธิของพระเจข้าโดยตรง ซถึที่งไมตมภีมนรุษยร
คนใดทานทนไดข้หากอยมูตนอกพระครธิสตร

2 ซมอ 6:8-9 และดาวสดกก็ไมยู่ทรงพอพระทลัย เพราะพระเยโฮวาหม์ทรงทลายออก
มาเหนมออตสซาหม์ จถึงเรทยกททที่ตรงนลัสิ้นวยู่า เปเรศอตสซาหม์ จนถถึงทตกวลันนทสิ้ ดาวธิดไมตพอใจ คทาทภีที่แปลวตา ไมยู่
ทรงพอพระทลัย (คาราหย์) จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘โกรธ’ มากกวตา เขาตนัรงใจวตาจะถวายเกภียรตธิ
องครพระผมูข้เปป็นเจข้าและตอนนภีรดมูสธิวตาเกธิดอะไรขถึรน คทาทภีที่แปลวตา ทลาย (เปเรทสย์ หรสือเปเรศ) ในบรธิบท
นภีรมภีความหมายวตา ‘การระเบธิดออก’ พระพธิโรธของพระเจข้าผมูข้บรธิสรุทธธิธ องครหนถึที่งไดข้ระเบธิดออกตตออรุส
ซาหรเพราะความสะเพรตาของเขา

ดนังนนัรน 9 ในวลันนลัสิ้นดาวสดกก็ทรงกลลัวพระเยโฮวาหม์ และพระองคม์ตรลัสวยู่า "หทบของพระเยโฮ
วาหม์จะมาถถึงขล้าไดล้อยยู่างไร" คทาทภีที่แปลวตา กลลัว (ยาเร) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘ยทาเกรง’ นนัที่นนตาจะใชตความ
หมายตรงนภีร  เขาไมตรมูข้วตาควรขนหภีบนนัรนมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็มอยตางไรดภี เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดสนธิมเขรอะ
ในความทรงจทาของเขาเกภีที่ยวกนับรายละเอภียดของการขนยข้ายหภีบนนัรนตามทภีที่มภีบรรยายไวข้ในพระราช
บนัญญนัตธิ

2 ซมอ 6:10-11 ดลังนลัสิ้นดาวสดจถึงไมยู่ยอมททที่จะนทาหทบของพระเยโฮวาหม์เขล้าไปในเมมอง
ของดาวสดใหล้อยยยู่กลับตน แตยู่ดาวสดไดล้ทรงนทาไปททที่บล้านของโอเบดเอโดมชาวกลัท  11 หทบของพระเยโฮ
วาหม์กก็คล้างอยยยู่ททที่บล้านของโอเบดเอโดมชาวกลัทสามเดมอน และพระเยโฮวาหม์ทรงอทานวยพระพรแกยู่
โอเบดเอโดมและครลัวเรมอนของเขาทลัสิ้งสสสิ้น เหป็นไดข้ชนัดวตาหภีบนนัรนถมูกขนยข้ายอยตางเหมาะสมเขข้าไปใน
บข้านของโอเบดเอโดมซถึที่งกป็อยมูตใกลข้เคภียง แมข้มธิไดข้มภีหมายเหตรุไวข้ตรงนภีร  แตตโอเบดเอโดมกป็เปป็นคนเลวภี
คนหนถึที่งเพราะวตาเขาถมูกแตตงตนัรงใหข้เปป็นคนเฝข้าประตมูพระวธิหารทภีที่กรรุงเยรมูซาเลป็ม ดมู 1 พงศาวดาร 
15:18, 21, 24 และ 16:5, 6 เขาถมูกเรภียกวตาชาวกนัทเพราะวตาเขาอาศนัยอยมูตในเมสืองกนัทมาสนักระยะหนถึที่ง
แลข้วหรสือไมตกป็เพราะวตาเขาเปป็นชาวเมสืองกนัทรธิมโมน ซถึที่งเปป็นเมสืองหนถึที่งของคนเลวภีกป็ไดข้ ดมู โยชมูวา 



21:24 หภีบนนัรนอยมูตในบข้านของเขาตตอไปนานสามเดสือน อยตางไรกป็ตาม ตราบใดทภีที่หภีบนนัรนยนังอยมูตใน
บข้านของโอเบดเอโดม พระเจข้ากป็ทรงอวยพรชายผมูข้นภีร และครอบครนัวของเขาอยตางเหป็นไดข้ชนัดเจน 
เหป็นไดข้ชนัดวตาพระพรของพระเจข้านทาความเจรธิญมนั ที่งคนั ที่งมาเพราะวตามนันเปป็นทภีที่ทราบตตอคนอสืที่นๆอยตาง
รวดเรป็ว

2 ซมอ 6:12 มทคนไปกราบทยลกษลัตรสยม์ดาวสดวยู่า "พระเยโฮวาหม์ทรงอทานวย
พระพรแกยู่ครลัวเรมอนของโอเบดเอโดม และทตกสสที่งททที่เปก็นของเขาเนมที่องดล้วยหทบของพระเจล้า" ดลังนลัสิ้น
ดาวสดจถึงเสดก็จไปนทาหทบของพระเจล้าขถึสิ้นมาจากบล้านของโอเบดเอโดม ถถึงเมมองดาวสดดล้วยความ
ชมที่นชมยสนดท

พอไดข้ยธินเรสืที่องพระพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอโอเบดเอโดม ดาวธิดกป็ตนัรงใจทภีที่จะททาสธิที่งทภีที่จทาเปป็นเพสืที่อ
ขนยข้ายหภีบนนัรนมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็ม นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพอถถึงตอนนภีรดาวธิดกป็เขข้าใจดภีแลข้วถถึงวธิธภีขนยข้าย
หภีบนนัรนอยตางเหมาะสม เขาอาจฟสืร นความจทาของตนเกภีที่ยวกนับพระราชบนัญญนัตธิแลข้วหรสืออาจมภีคนอสืที่น
มาบอกเรสืที่องนภีร แกตเขากป็ไดข้ อาจเปป็นไดข้ดข้วยซทราวตาโอเบดเอโดมผมูข้เปป็นเลวภีคนหนถึที่งรมูข้วธิธภีทภีที่ถมูกตข้องและ
สาธธิตมนันใหข้ดาวธิดเหป็นตอนทภีที่เขาขนยข้ายหภีบนนัรนเขข้าไปในบข้านของตน ไมตวตากรณภีใด ดาวธิดกป็นทาหภีบ
นนัรนมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็มอยตางเหมาะสมโดยปราศจากเหตรุการณรใดๆอภีก เขานตาจะตสืที่นเตข้นดข้วยไมตใชต
เพภียงเพราะวตาไมตมภีการระเบธิดออกของพระพธิโรธของพระเจข้าแลข้วเทตานนัรน แตตตสืที่นเตข้นเพราะวตาเขา
จะไดข้มภีการสถธิตอยมูตดข้วยของพระเจข้าอยมูตใกลข้ตนัวแลข้ว

2 ซมอ 6:13-15 รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับการเดธินทางนนัรนถมูกหมายเหตรุไวข้ และ
เมมที่อผยล้ททที่หามหทบของพระเยโฮวาหม์เดสนไปไดล้หกกล้าว ดาวสดกก็ทรงถวายวลัวกลับล ยกวลัวอล้วน เหป็นไดข้ชนัด
วตาตอนนภีรดาวธิดมภีคนเลวภีทภีที่เหมาะสมแลข้ว นนั ที่นคสือ บรุตรทนัรงหลายของโคฮาทซถึที่งหามหภีบนนัรนบนบตาของ
ตน ดมู 1 พงศาวดาร 15:2, 12-15 อยตางไรกป็ตาม หลนังจากทภีที่พวกเขาเดธินไปไดข้หกกข้าวเทตานนัรนพรข้อม
กนับหภีบนนัรนอยมูตบนบตาของตน ดาวธิดกป็หยรุดขบวนแหตและถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาหนถึที่งแดตพระเจข้าตรง
นนัรนเลย เขาชสืที่นชมยธินดภีทภีที่พระเจข้าทรงพอพระทนัยก นับวธิธภีการอนันเหมาะสมของพวกเขา



ขณะทภีที่ขบวนแหตนนัรนเคลสืที่อนทภีที่ตตอไปอภีกครนัร งตรงสมูตกรรุงเยรมูซาเลป็ม 14 และดาวสดกก็ทรงรทา
ถวายตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ดล้วยสตดกทาลลังของพระองคม์ และดาวสดมทเอโฟดผล้าปยู่านคาดอยยยู่ททที่
พระองคม์ ความหมายตรงนภีรกป็คสือวตาเขากระโดดโลดเตข้นดข้วยความยธินดภีขณะทภีที่หภีบนนัรนเคลสืที่อนทภีที่ไป 
เหป็นไดข้ชนัดถถึงความชสืที่นชมยธินดภีใหญตยธิที่งของดาวธิดในการททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทนัย วลภีทภีที่กลตาววตา
เขาคาดเอโฟดผข้าปตานกป็หมายถถึงการทภีที่เขาแตตงกายดข้วยชรุดทภีที่ผธิดธรรมดา เขาไมตไดข้สวมเสสืรอคลรุมของ
กษนัตรธิยรหรสือคาดเอวเพสืที่อการสงคราม แตตเขาสวมเครสืที่องแตตงกายทภีที่แสดงถถึงความถตอมใจสทาหรนับ
การนมนัสการ

15 ดลังนลัสิ้นแหละดาวสดและวงศม์วานอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นดล้วยไดล้นทาหทบของพระเยโฮวาหม์ขถึสิ้นมา
ดล้วยเสทยงโหยู่รล้องและดล้วยเสทยงเปยู่าแตร ขบวนแหตแหตงชนัยชนะซถึที่งมภีดาวธิดนทาหนข้าจถึงเขข้ากรรุงดข้วย
ความชสืที่นชมยธินดภีและการเปตาแตรเอธิกเกรธิก เขาตสืที่นเตข้นเกธินจะบรรยายเปป็นคทาพมูดไดข้ก นับการทภีที่
พระเจข้าทรงยอมรนับความพยายามของเขา

2 ซมอ 6:16 อยตางไรกป็ตาม ขณะเมมที่อหทบของพระเยโฮวาหม์เขล้ามาถถึงเมมองดาวสด 
มทคาลราชธสดาของซาอยลกก็มองออกททที่ชยู่องหนล้าตยู่าง เหก็นกษลัตรสยม์ดาวสดกระโดดโลดเตล้นรทาถวายตยู่อ
พระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ และนางกก็มทใจหมสที่นประมาท ขณะเดภียวกนัน ขณะทภีที่ขบวนแหตนนัรนคตอยๆเขข้า
มาในกรรุงนนัรน นางมภีคาลภรรยาของดาวธิดกป็มองออกมานอกหนข้าตตางนนัรนยนังขบวนแหต นางเหป็นสามภี
ของนางผมูข้เปป็นกษนัตรธิยรททาตนัวเหมสือนเดป็กทภีที่ดภีใจมากๆขณะทภีที่เขากระโดดโลดเตข้นดข้วยความยธินดภี เหป็น
ไดข้ชนัดวตานางคธิดวตานภีที่เปป็นการททาตนัวไมตเหมาะสมกนับฐานะกษนัตรธิยร นางจถึงดมูแคลนเขาหลนังจากนนัรน

2 ซมอ 6:17-19 บนันทถึกนภีร ยข้อนกลนับมาเลตาเกภีที่ยวกนับการมาถถึงของหภีบนนัรน เขาทลัสิ้งหลาย
นทาหทบของพระเยโฮวาหม์เขล้ามา ตลัสิ้งไวล้ในททที่กทาหนดภายในพลลับพลาซถึที่งดาวสดไดล้ทรงสรล้างขถึสิ้นไวล้ และ
ดาวสดกก็ทรงถวายเครมที่องเผาบยชาและเครมที่องสลันตสบยชาตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ 18 และเมมที่อดาวสด
ทรงกระททาการถวายเครมที่องเผาบยชาและสลันตสบยชาสทาเรก็จแลล้ว พระองคม์กก็ทรงถวายอวยพร
ประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาหม์จอมโยธา



ดาวธิดไดข้จนัดเตรภียมเตป็นทรพธิเศษไวข้หลนังหนถึที่งแลข้วในกรรุงเยรมูซาเลป็มสทาหรนับหภีบนนัรนและมนันกป็
ถมูกวางไวข้ทภีที่นนั ที่น จากนนัรนเขากป็ถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาทภีที่มภีกลธิที่นหอมหวานทภีที่แสดงถถึงการสรรเสรธิญและ
การขอบพระครุณ สรุดทข้ายแลข้วเขากป็อวยพรประชาชนของเขาในพระนามของพระเจข้า แนตทภีเดภียว
มนันเปป็นชตวงเวลาแหตงความชสืที่นชมยธินดภีใหญตโตและพระพร นอกจากนภีร  19 และทรงแจกขนมปลัง
คนละแผยู่น เนมสิ้อคนละกล้อน และขนมองตยู่นแหล้งคนละแผยู่นแกยู่ประชาชนทลัสิ้งปวง คมอประชาชน
อสสราเอลทลัสิ้งหมดทลัสิ้งผยล้หญสงผยล้ชาย แลล้วประชาชนทลัสิ้งหลายตยู่างกก็กลลับไปยลังบล้านของตน ดาวธิดจถึงจนัด
งานเลภีรยงใหข้แกตประชาชนของเขากตอนทภีที่พวกเขากลนับไปยนังบข้านเรสือนของตน

2 ซมอ 6:20-23 หลนังจากวนันอนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีนนัรน ดาวธิดกป็กลนับบข้านไปเจอกนับ
ภรรยาของเขาทภีที่อารมณรไมตดภี และดาวสดกก็ทรงกลลับไปอวยพรแกยู่ราชวงศม์ของพระองคม์ แตยู่มทคาล
ราชธสดาของซาอยลไดล้ออกมาพบดาวสดและทยลวยู่า "วลันนทสิ้กษลัตรสยม์แหยู่งอสสราเอลไดล้รลับเกทยรตสยศอยยู่าง
ยสที่งใหญยู่ททเดทยวนะเพคะ ททที่ทรงถอดฉลองพระองคม์วลันนทสิ้ทยู่ามกลางสายตาของพวกสาวใชล้ของ
ขล้าราชการ เหมมอนกลับคนถยู่อยแกล้ผล้าอยยู่างไมยู่มทความละอาย"

คทาพมูดถากถางออกมาจากรธิมฝภีปากของนางขณะทภีที่นางเสภียดสภีสามภีของตน คทาพมูดของนางมภี
คาลทภีที่วตาดาวธิดถอดเสสืรอผข้าของเขาออกไมตไดข้หมายความวตาเขาแกข้ผข้าโทงๆ แตตนางโมโหทภีที่สามภีของ
นางผมูข้เปป็นกษนัตรธิยรไดข้ลดตนัวลงททาสธิที่งทภีที่สามนัญและตทที่าตข้อยจนถถึงขนาดทภีที่สวมเอโฟดตตอหนข้า
ประชาชน การทภีที่นางถมูกเลภีรยงดมูมาในฐานะธธิดาของกษนัตรธิยรไดข้ททาใหข้นางมภีมรุมมองทภีที่เย ตอหยธิที่งแบบ
ชนชนัรนสมูง นางรมูข้สถึกขมขสืที่นทภีที่สามภีของนางผมูข้เปป็นกษนัตรธิยรไดข้ลดตนัวลงจนถถึงขนาดทภีที่กระโดดโลดเตข้น
ดภีใจเหมสือนเดป็กทนั ที่วๆไปทภีที่สวมเอโฟดผข้าปตานธรรมดาๆ

ดาวธิดทนักทข้วงวตา 21 "เปก็นงานททที่ถวายตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ผยล้ทรงเลมอกเราไวล้แทน
เสดก็จพยู่อของเจล้า และแทนราชวงศม์ทลัสิ้งสสสิ้นของพระองคม์ทยู่าน ทรงแตยู่งตลัสิ้งใหล้เราเปก็นเจล้าเหนมอ
อสสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาหม์ และเราจถึงจะรยู่าเรสงตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ การทภีที่เขา
โลดเตข้นดภีใจตตอหนข้าประชาชนกป็เปป็นการกระททาตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าและประชาชน



ของพระองคร เทตาทภีที่ดาวธิดทราบ เขาจะเฉลธิมฉลองตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าตตอไปทรุกครนัร งทภีที่มภี
โอกาส

อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตพอใจมากกนับคทาพมูดดมูถมูกและถากถางของนางมภีคาล 
เขาจถึงตอกกลนับไปวตา 22 เราจะถยู่อมตลัวของเราลงยสที่งกวยู่านทสิ้อทกใหล้ปรากฏแกยู่ตาของเราเองวยู่าเปก็นคน
ตทที่า แตยู่โดยพวกสาวใชล้ททที่เจล้าพยดถถึงนลัสิ้น เราจะเปก็นผยล้ททที่เขาถมอวยู่ามทเกทยรตส" นภีที่เทตากนับดาวธิดกลตาววตา “ถข้า
เจข้าคธิดวตาเราททาตนัวเหมสือนสามนัญชนธรรมดา เราจะททาตนัวใหข้ตข้อยตทที่ายธิ ที่งกวตานนัรนอภีก บรรดาสาวใชข้
เหลตานนัรนทภีที่เจข้าดมูหมธิที่นจะใหข้เกภียรตธิเรา” นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาแมข้วตานางมภีคาลรนังเกภียจเขา พวกผมูข้หญธิงแหตง
แผตนดธินนนัรนกป็ไมตไดข้รนังเกภียจและจะไมตรนังเกภียจเขาเลย

23 เพราะฉะนลัสิ้นมทคาลราชธสดาของซาอยลกก็ไมยู่มทบตตรจนถถึงวลันสสสิ้นชทพ 2 ซามมูเอล 21:8 บตง
บอกวตานางมภีคาลมภีบรุตรหลายคนจรธิงๆ อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่ปรากฏชนัดตรงนภีรกป็คสือวตาตนัรงแตตนภีร เปป็นตข้น
ไป นางกป็ไมตมภีบรุตรอภีก นภีที่สสืที่อวตาดาวธิดไมตยอมรตวมหลนับนอนกนับนางอภีกตตอไป เขาไมตทนนางอภีกตตอ
ไปแลข้ว นางไดข้ระบายความขมขสืที่นตตอเขาอยตางไมตไวข้หนข้าเลยสนักนธิดเดภียว ดาวธิดจะไมตยอมหลนับ
นอนกนับนางอภีกเลย

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 7: ในบทนทนี้มทบนันททึกเกทที่ยวกนับพนันธสนัญญาของดาวริดททที่พระเจรู้าทรง
กระททากนับดาวริด มนันตามมาดรู้วยบนันททึกเกทที่ยวกนับการนมนัสการของดาวริดและคทาอธริษฐานหลนังจาก
นนันี้น

2 ซมอ 7:1-3 บทนภีร เรธิที่มตข้นโดยหมายเหตรุวตา อยยยู่มาเมมที่อกษลัตรสยม์ประทลับใน
พระราชวลังของพระองคม์ และพระเยโฮวาหม์ทรงโปรดใหล้พระองคม์พลักจากการรบศถึกรอบดล้าน 
พระพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอราชอาณาจนักรของดาวธิดปรากฏชนัดเจน เขาไดข้นทาหภีบแหตงพนันธสนัญญาเขข้า
มาไวข้ในกรรุงเยรมูซาเลป็มแลข้วและพระราชวนังของเขากป็ถมูกสรข้างแลข้ว ในระหวตางนนัรน พระเจข้าไดข้
ประทานการพนัก (นนัที่นคสือ ความสงบสรุข) แกตเขารตวมกนับบรรดาประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่เคยเปป็นศนัตรมู



ของอธิสราเอลมากตอน นภีที่นตาจะรวมถถึงคนฟภีลธิสเตภียดข้วย ความหมายกป็คสือวตาคนเหลตานนัรนไมตหาชตองทภีที่
จะโจมตภีดาวธิดอภีกตตอไป

ณ เวลานนัรนเอง 2 กษลัตรสยม์ตรลัสกลับนาธลันผยล้พยากรณม์วยู่า "ดยซส เราอยยยู่ในบล้านททาดล้วยไมล้สนสท
ดารม์ แตยู่หทบของพระเจล้าอยยยู่ในผล้ามยู่าน" พระราชวนังทภีที่ดาวธิดอาศนัยอยมูตถมูกประดนับตกแตตง (และอาจ
กตอสรข้างทนัรงหลนัง) ดข้วยไมข้สนสภีดารร มนันเปป็นสธิที่งปลมูกสรข้างถาวรและคงเปป็นสธิที่งปลมูกสรข้างทภีที่สวยงาม
เปป็นแนต อยตางไรกป็ตาม หภีบแหตงพนันธสนัญญากป็ยนังอยมูตในพลนับพลา (นนัที่นคสือ เตป็นทร) หลนังหนถึที่ง นภีที่เปป็น
ครนัร งแรกดข้วยในพระคนัมภภีรรทภีที่มภีการเอตยถถึงนาธนัน เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาเปป็นผมูข้พยากรณรเอกของแผตนดธินนนัรน
เพราะวตาเขาใหข้คทาปรถึกษาแกตกษนัตรธิยรอยมูตกตอนแลข้ว เปป็นไปไดข้วตาเขาอาจไดข้รนับการอบรมสนัที่งสอนภาย
ใตข้ซามมูเอลทภีที่สทานนักผมูข้พยากรณรของเขา

ความหมายทภีที่สสืที่อตรงนภีรกป็คสือวตาดาวธิดตนัรงใจทภีที่จะสรข้างสธิที่งปลมูกสรข้างถาวรหรสือวธิหารหลนังหนถึที่ง
เพสืที่อทภีที่จะประดธิษฐานหภีบแหตงพนันธสนัญญา ดนังนนัรน 3 และนาธลันทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอเชสญทรงกระททา
ทลัสิ้งสสสิ้นตามพระประสงคม์ของพระองคม์ เพราะพระเยโฮวาหม์ทรงสถสตกลับพระองคม์" อยตางไรกป็ตาม 
จะเหป็นไดข้ชนัดวตานาธนันกทาลนังพมูดเพสืที่อตนัวเองและไมตไดข้มาจากพระเจข้า ดนังทภีที่เนสืรอหาจะเผยใหข้เหป็น 
พระเจข้าจะไมตทรงอนรุญาตใหข้ดาวธิดสรข้างพระวธิหารนนัรน

2 ซมอ 7:4-7 แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน พระเจข้าจะตรนัสผตานนาธนันแกตดาวธิดเกภีที่ยวกนับ
แผนการและพนันธสนัญญาของพระเจข้าทภีที่จะทรงกระททาก นับดาวธิด แตยู่อยยยู่มาในคมนวลันนลัสิ้นเอง พระ
วจนะของพระเยโฮวาหม์มาถถึงนาธลันวยู่า 5 "จงไปบอกดาวสดผยล้รลับใชล้ของเราวยู่า `พระเยโฮวาหม์ตรลัส
ดลังนทสิ้วยู่า เจล้าจะสรล้างนสเวศใหล้เราอยยยู่หรมอ พระเจข้าไมตทรงยอมใหข้คทาแนะนทาทภีที่ผธิดๆของนาธนันผตานไป
โดยไมตถมูกแกข้ไข คสืนนนัรนเอง พระเจข้าตรนัสผตานผมูข้พยากรณรทตานนภีรและสนัที่งเขา (เหป็นไดข้ชนัดวตาเดภีดี๋ยวนนัรน
เลย) ใหข้ไปหาดาวธิด ขข้อความของพระองครมภีเนสืรอหาเกภีที่ยวกนับนธิเวศทภีที่ดาวธิดตนัรงใจวตาจะสรข้างขถึรน

พระเจข้าตรนัสผตานนาธนันตตอไปวตา 6 เราไมยู่เคยอยยยู่ในนสเวศนลับแตยู่วลันททที่เราพาคนอสสราเอล
ออกจากอทยสปตม์จนกระทลัที่งวลันนทสิ้ แตยู่เรากก็ไปมากลับเตก็นทม์และกลับพลลับพลา 7 ในททที่ตยู่างๆททที่เราไดล้เคลมที่อน
ไปมากลับชนชาตสอสสราเอลทลัสิ้งหมด เราไดล้เคยพยดสลักคทากลับตระกยลของอสสราเอลตระกยลใด ผยล้ททที่เรา



บลัญชาใหล้เขาเลทสิ้ยงดยอสสราเอลประชาชนของเราหรมอวยู่า "ททาไมเจล้ามสไดล้สรล้างนสเวศดล้วยไมล้สนสทดารม์
ใหล้แกยู่เรา"' พระเจข้าทรงเตสือนความจทาดาวธิดวตาตลอดระยะเวลาหลายปภีและหลายศตวรรษทภีที่ผตานมา
นนับตนัรงแตตพระองครทรงนทาคนอธิสราเอลออกมาจากอภียธิปตร การสถธิตอยมู ตบนโลกนภีรของพระองครกป็อยมูต
ในเตป็นทรหรสือพลนับพลานนัรนมาโดยตลอด พระองครจถึงทรงถามวตา พระองครเคยบนัญชาสนักครนัร งไหมใหข้
ใครสรข้างนธิเวศดข้วยไมข้สนสภีดารรใหข้แกตพระองคร

2 ซมอ 7:8-9 แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน พระเจข้าทรงเตสือนความจทาดาวธิดเกภีที่ยวกนับ
ประวนัตธิสตวนตนัวของเขาเอง เพราะฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้เจล้าจงกลยู่าวแกยู่ดาวสดผยล้รลับใชล้ของเราวยู่า `พระเยโฮวาหม์
จอมโยธาตรลัสดลังนทสิ้วยู่า เราเอาเจล้ามาจากทตยู่งหญล้า จากการตามฝยงแพะแกะ เพมที่อใหล้เจล้าเปก็นเจล้าเหนมอ
อสสราเอลประชาชนของเรา 9 เราไดล้อยยยู่กลับเจล้าไมยู่วยู่าเจล้าไปททที่ไหน และไดล้ขจลัดบรรดาศลัตรยของเจล้า
ใหล้พล้นหนล้าเจล้า และเรากระททาใหล้เจล้ามทชมที่อเสทยงใหญยู่โต อยยู่างกลับชมที่อเสทยงของผยล้ใหญยู่ในโลก

อภีกครนัร งทภีที่พระเจข้าทรงเรภียกพระองครเองวตา เยโฮวาหย์ ซาบา (องครพระผมูข้เปป็นเจข้าจอมโยธา) 
นนัที่นคสือ พระองครทรงเปป็นจอมแหตงกองทนัพทนัรงหลายแหตงสวรรคร พระองครจถึงทรงเตสือนความจทาดา
วธิดวตาพระองครไดข้ทรงพาเขามาจากทตยู่งหญล้า คทาหลนังนภีรหมายถถึงยรุข้งฉางหรสือคอกสทาหรนับแกะ จาก
ทภีที่มาอนันตทที่าตข้อยในการตธิดตามแกะของบธิดาของเขา พระเจข้าไดข้ทรงตนัรงดาวธิดใหข้เปป็น “เจข้าเหนสือ
อธิสราเอลประชาชนของเรา” (บตอยครนัร งพวกคนเลภีรยงแกะจะเดธินตามฝมูงแกะขณะทภีที่พวกมนันยข้ายจาก
พสืรนทภีที่กธินหญข้าหนถึที่งไปยนังอภีกทภีที่หนถึที่ง)

บนัดนภีรดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยรแลข้ว ยธิที่งกวตานนัรน พระเจข้าไดข้สถธิตอยมูตกนับเขาไมตวตาเขาจะไปทภีที่ไหนและ
ไมตวตาเขาจะททาอะไรกป็ตาม ดนังทภีที่ดาวธิดจะนถึกยข้อนไปยนังตลอดหลายปภีทภีที่ผตานมา นนัที่นกป็เปป็นความจรธิง
อยตางแนตนอน พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรเขาทนัรงในเรสืที่องสตวนตนัว เรสืที่องการทหารและทรงททาใหข้เขามภีชสืที่อ
เสภียงโดตงดนังทตามกลางพวกคนใหญตโตแหตงโลกสมนัยนนัรน เกรงวตาดาวธิดจะลสืมวตาพระพรของเขามา
จากไหน พระเจข้าจถึงทรงเตสือนความจทาเขา

พระเจข้าตรนัสตตอไปวตา เราไดล้อยยยู่กลับเจล้าไมยู่วยู่าเจล้าไปททที่ไหน และไดล้ขจลัดบรรดาศลัตรยของเจล้าใหล้
พล้นหนล้าเจล้า และเรากระททาใหล้เจล้ามทชมที่อเสทยงใหญยู่โต อยยู่างกลับชมที่อเสทยงของผยล้ใหญยู่ในโลก เหป็นไดข้ชนัด



วตาพระเจข้าทรงสถธิตอยมูตกนับดาวธิดมาโดยตลอด ยธิที่งกวตานนัรน พระองครทรงเตสือนความจทาดาวธิดวตาเปป็น
พระองครเองทภีที่ไดข้ทรงอนรุญาตใหข้ดาวธิดมภีชนัยตตอพวกศนัตรมูของเขาและเปป็นพระองครเองทภีที่ทรงททาใหข้
ชสืที่อเสภียงของดาวธิดโดตงดนัง

2 ซมอ 7:10 และเราจะกทาหนดททที่หนถึที่งใหล้อสสราเอลประชาชนของเรา และเราจะ
ปลยกฝลังเขาไวล้ เพมที่อเขาทลัสิ้งหลายจะไดล้อยยยู่ในททที่ของเขาเอง และไมยู่ตล้องถยกกวนใจอทก และคนชลัที่วจะไมยู่
ขยู่มเหงเขาอทกดลังแตยู่กยู่อนมา นอกจากนภีร  พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองครจะทรงสถาปนาอธิสราเอล
ประชากรของพระองครในแผตนดธินของพวกเขามากขถึรนไปอภีก พวกเขาอยมูตในแผตนดธินนนัรนมากวตาสภีที่
รข้อยปภีแลข้ว แตตบนัดนภีรพระเจข้าจะทรงททาใหข้ภนัยครุกคามจากเหลตาศนัตรมูของพวกเขาถดถอยลง เหป็นไดข้ชนัด
ถถึงพระพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอการเปป็นผมูข้นทาของดาวธิด

2 ซมอ 7:11-12 ตลัสิ้งแตยู่สมลัยเมมที่อเราตลัสิ้งผยล้วสนสจฉลัยเหนมออสสราเอลประชาชนของเรา 
และเราใหล้เจล้าพล้นจากการรบศถึกรอบดล้าน เมสืที่อมองยข้อนกลนับไป พระเจข้ากป็ตรนัสถถึงยรุคของผมูข้วธินธิจฉนัย
ซถึที่งพถึที่งผตานพข้นไป พระองครทรงหมายเหตรุอภีกครนัร งวตาพระองครไดข้ประทานความสงบสรุขใหข้แกตดาวธิด
เพสืที่อทภีที่อยมูตรตวมกนับชนชาตธิทนัรงหลายทภีที่เคยเปป็นปฏธิปนักษรมากตอน เมสืที่อเหป็นเชตนนนัรน พระเจข้าจถึงทรง
ประกาศขข้อความอนันลถึกซถึร งผตานทางนาธนันวตา ยสที่งกวยู่านลัสิ้นอทกพระเยโฮวาหม์ตรลัสแกยู่เจล้าวยู่าพระเยโฮ
วาหม์จะทรงใหล้เจล้ามทราชวงศม์ ดาวธิดไดข้เสนอทภีที่จะสรข้างนธิเวศหลนังหนถึที่งใหข้แกตพระเจข้าของเขา องคร
พระผมูข้เปป็นเจข้ากลนับแจข้งใหข้ดาวธิดทราบวตาพระองครทรงมภีแผนทภีที่จะสรข้างราชวงศรหนถึที่งจากตนัวเขา การ
เลตนคทาตรงนภีรกป็ปรากฏชนัดเจนในขข้อความภาษาฮภีบรมูเหมสือนในคทาแปลภาษาอนังกฤษ ดาวธิดคธิดถถึงการ
สรข้างนธิเวศเปป็นหลนัง พระเจข้าทรงดทารธิทภีที่จะสรข้างนธิเวศฝตายวธิญญาณ นธิเวศนนัรนจะเรธิที่มตข้นเปป็นราชวงศร
ของดาวธิด ซถึที่งเปป็นวงศรวานและเชสืรอสายของดาวธิด อยตางไรกป็ตาม สรุดทข้ายแลข้วมนันจะเบตงบานจน
กลายเปป็นการครองราชยรในยรุคพนันปภีของพระครธิสตรและดทารงอยมู ตตลอดไปเปป็นนธิตยร

กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ 12 เมมที่อวลันของเจล้าครบแลล้ว และเจล้านอนพลักอยยยู่กลับบรรพบตรตษของ
เจล้า เราจะใหล้เชมสิ้อสายของเจล้าททที่มาภายหลลังเจล้าเกสดขถึสิ้นผยล้ซถึที่งเกสดมาจากบลัสิ้นเอวของเจล้าเอง และเราจะ
สถาปนาอาณาจลักรของเขา เมสืที่อดาวธิดสธิรนชภีวธิต พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาบรุตรชายคนหนถึที่งของเขาจะ



สสืบทอดบนัลลนังกรตตอจากเขาและพระองครจะทรงสถาปนาราชอาณาจนักรนนัรนในมสือของเขา แนตนอน
วตาซาโลมอนเปป็นผมูข้เรธิที่มตข้นราชวงศรของดาวธิด

2 ซมอ 7:13 พระเจข้าจถึงทรงแจข้งใหข้ดาวธิดทราบวตาบรุตรชายของเขาจะไดข้รนับ
อนรุญาตใหข้สรข้างนธิเวศ (พระวธิหาร) หลนังหนถึที่งถวายแดตพระเจข้าจรธิงๆ เขาจะเปก็นผยล้สรล้างนสเวศเพมที่อ
นามของเรา และเราจะสถาปนาบลัลลลังกม์แหยู่งราชอาณาจลักรของเขาใหล้อยยยู่เปก็นนสตยม์ 1 พงศาวดาร 
28:3 เปธิดเผยเพธิที่มเตธิมวตาเหตรุผลหลนักประการหนถึที่งทภีที่พระเจข้าไมตทรงยอมใหข้ดาวธิดสรข้างพระวธิหารนนัรน
กป็คสือวตา เขาเปป็นนนักรบคนหนถึที่งและมภีมสือทภีที่เปสืร อนโลหธิต

2 ซมอ 7:14-15 แมข้ทรงมภีพระสนัญญาวตาจะอวยพรบรุตรของดาวธิด พระเจข้ากป็ทรง
เตสือนวตา เราจะเปก็นบสดาของเขา และเขาจะเปก็นบตตรของเรา ถล้าเขากระททาความชลัที่วชล้า เราจะตทสอน
เขาดล้วยไมล้เรทยวของมนตษยม์ ดล้วยการเฆทที่ยนแหยู่งบตตรทลัสิ้งหลายของมนตษยม์ 15 แตยู่ความเมตตาของเรา
จะไมยู่พรากไปจากเขาเสทย ดลังททที่เราพรากไปจากซาอยล ซถึที่งเราไดล้ถอดเสทยใหล้พล้นหนล้าเจล้า

ถถึงแมข้วตาทรงเปป็นบธิดาฝตายวธิญญาณผมูข้หนถึที่งแกตบรุตรของดาวธิด พระเจข้ากป็ทรงเตสือนวตาหากบรุตร
ของดาวธิดหนันไปททาบาป พระองครกป็จะทรงตภีสอนเขา “ดข้วยไมข้เรภียวของมนรุษยร” ความหมายกป็คสือวตา
พระเจข้าจะทรงใชข้มนรุษยร (นนัที่นคสือ ประชาชาตธิอสืที่นๆ) เพสืที่อตภีสอนซาโลมอน พระองครทรงททาเชตนนนัรน
จรธิงๆเมสืที่อซาโลมอนเรธิที่มกลนับถอยหลนัง ดมู 1 พงศรกษนัตรธิยร 11:14-28 แมข้ทรงตภีสอน พระเจข้าผมูข้เปป็นพระ
บธิดาผมูข้ยธิที่งใหญตแหตงสวรรครกป็จะทรงเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาอยมูตดภี พระองครทรงสนัญญาวตาพระองครจะ
ไมตทรงพรากความเมตตาของพระองครไปจากบรุตรของดาวธิดเหมสือนอยตางทภีที่พระองครไดข้ทรง
กระททาตตอซาอมูล (ซาอมูลไมตเคยมภีราชวงศรเลย พระเจข้าทรงสนัญญาตตอดาวธิดวตาชะตากรรมนนัรนจะไมต
เกธิดขถึรนกนับเขาเดป็ดขาด)

2 ซมอ 7:16-17 สาระสทาคนัญของพนันธสนัญญากนับดาวธิดจถึงถมูกกลตาวซทรา ราชวงศม์ของ
เจล้าและอาณาจลักรของเจล้าจะดทารงอยยยู่ตยู่อหนล้าเจล้าอยยู่างมลัที่นคงเปก็นนสตยม์ และบลัลลลังกม์ของเจล้าจะถยก
สถาปนาไวล้เปก็นนสตยม์'" ราชวงศย์หรสือลมูกหลานของดาวธิดจะดทารงอยมูตตลอดไปเปป็นนธิตยร ราชวงศรของ
เขาจะไมตมภีวนันสธิรนสรุดเลย บนัลลนังกรกษนัตรธิยรของเขาจะถมูกสถาปนาไวข้เสมอไป บนัดนภีรประวนัตธิศาสตรร



บนันทถึกไวข้วตาราชวงศรดาวธิดถถึงคราวสธิรนสรุดในเศเดคภียาหร (2 พงศาวดาร 36:11) อยตางไรกป็ตาม พนันธ
สนัญญาของดาวธิดจะสทาเรป็จจรธิงในการครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครธิสตรเมสืที่อทนัรงดาวธิด (ในกายทภีที่
ถมูกชรุบใหข้เปป็นขถึรนใหมตแลข้ว) และพระเยซมูครธิสตรจะทรงปกครองและครอบครอง ดาวธิดจะนนั ที่งบน
บนัลลนังกรแหตงอธิสราเอลและพระเยซมูครธิสตรจะทรงครอบครองทนั ที่วทนัรงโลก จากนนัรนอาณาจนักรของ
พระเจข้าอนันเปภีที่ยมสรุขนนัรนจะเบตงบานจนกลายเปป็นอาณาจนักรนธิรนันดรรซถึที่งจะไมตมภีวนันสธิรนสรุดเลย

คทาประกาศเรสืที่องพนันธสนัญญานนัรนกป็คสือวตา 17 นาธลันกก็กราบทยลดาวสดตามถล้อยคทาเหลยู่านทสิ้ทลัสิ้ง
สสสิ้นและตามนสมสตนทสิ้ทลัสิ้งหมด แมข้วตาหลายคราวพระเจข้าตรนัสโดยตรงกนับคนเหลตานนัรนทภีที่พระองครไดข้
ทรงททาพนันธสนัญญากนับพวกเขา (เชตน อนับราฮนัม เปป็นตข้น) ในกรณภีนภีรพระองครทรงสตงมอบพนันธ
สนัญญาของพระองครผตานทางผมูข้พยากรณรคนหนถึที่ง

2 ซมอ 7:18-20 เหป็นไดข้ชนัดถถึงความประหลาดใจและความถตอมใจของดาวธิด นนัก
ประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรบนันทถึกไวข้วตา แลล้วกษลัตรสยม์ดาวสดจถึงเสดก็จเขล้าไปนลัที่งเฝล้าพระเยโฮวาหม์ คทาพมูดทภีที่วตา
ดาวธิดไปนนัที่งอยมูตตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้ากป็หมายถถึงการทภีที่เขาเขข้าไปในเตป็นทร (พลนับพลา) 
พธิเศษหลนังนนัรนทภีที่เขาไดข้ตนัรงไวข้ทภีที่กรรุงเยรมูซาเลป็มซถึที่งเปป็นทภีที่ตนัรงของหภีบแหตงพนันธสนัญญา เหป็นไดข้ชนัดวตาดา
วธิดลรุกขถึรนในตอนกลางดถึกและไปยนังทภีที่ๆมภีการสถธิตอยมู ตของพระเจข้าบนโลกนภีร

เขารข้องทมูลตตอพระเจข้าดข้วยความถตอมใจอยตางชนัดเจนวตา และกราบทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่องคม์พระ
ผยล้เปก็นเจล้าพระเจล้า ขล้าพระองคม์เปก็นผยล้ใดเลยู่า และวงศม์วานของขล้าพระองคม์เปก็นผยล้ใดพระองคม์จถึงทรง
นทาขล้าพระองคม์มาไกลถถึงแคยู่นทสิ้ ดาวธิดรมูข้ตนัววตาเขาตข้อยตทที่าขนาดไหนในฐานะคนบาปคนหนถึที่งตตอพระ
พนักตรรพระเจข้า นอกจากนภีร  เขายนังรมูข้ดภีถถึงชาตธิก ทาเนธิดอนันตข้อยตทที่าของเชสืรอสายครอบครนัวเขาทภีที่เบธเลเฮม 
ทภีที่พระเจข้าทรงยกชมูเขาสมูงขนาดนนัรนกป็เปป็นเพราะพระครุณของพระองครเพภียงเทตานนัรน

เขากลตาวตตอไปวตา 19 โอ ขล้าแตยู่องคม์พระผยล้เปก็นเจล้าพระเจล้า แตยู่นทที่กก็เปก็นสสที่งเลก็กนล้อยในสาย
พระเนตรของพระองคม์ และพระองคม์ทรงลลัที่นพระวาจาถถึงราชวงศม์ของผยล้รลับใชล้พระองคม์ในอนาคต
อลันไกลททที่จะมาถถึงนลัสิ้น ยธิที่งกวตานนัรน การยกชมูทภีที่พระเจข้าทรงกระททาตตอดาวธิดนนัรนกป็เปป็นสธิที่งเลป็กนข้อยเมสืที่อ
เทภียบกนับพระสนัญญาทภีที่พระองครไดข้กระททาสทาหรนับลมูกหลานของดาวธิด ใหข้เราสนังเกตวตาดาวธิด (ใน



ฐานะกษนัตรธิยร) เรภียกตนัวเองวตาเปป็นผมูข้รนับใชข้ของพระเจข้า เขากลตาวตตอไปวตา โอ ขล้าแตยู่องคม์พระผยล้เปก็น
เจล้าพระเจล้า และนทที่เปก็นธรรมดาของมนตษยม์หรมอ คทาถามนภีรมภีคทาตอบในตนัวอยมูตแลข้ว ดาวธิดรมูข้วตานภีที่ไมตใชต
วธิธภีการทภีที่มนรุษยรปฏธิบนัตธิ มภีแตตพระเจข้าผมูข้ทรงเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาและอทานาจสธิทธธิธ ขาดเทตานนัรนทภีที่ทรง
ยกชมูคนทภีที่ตทที่าตข้อยอยตางเขาใหข้ไดข้รนับพระพรและพระสนัญญาเชตนนนัรน มนันเปป็นคทาสรรเสรธิญถถึงพระครุณ
ของพระเจข้าอยตางแทข้จรธิง

ดาวธิดกลตาวไดข้แตตเพภียงวตา 20 ดาวสดจะกราบทยลประการใดอทกตยู่อพระองคม์ไดล้เลยู่า ขล้าแตยู่องคม์
พระผยล้เปก็นเจล้าพระเจล้า พระองคม์ทรงรยล้จลักผ ยล้รลับใชล้ของพระองคม์ นตาสนใจทภีที่วตาตลอดคทาอธธิษฐานอนัน
ยธิที่งใหญตนภีรของดาวธิด เขาเรภียกพระเจข้าวตา องคย์พระผมูรู้เปป็นเจรู้าพระเจรู้า คทาแรกแปลมาจาก อาโดเนยย์ 
และคทาทภีที่สองแปลมาจากคทาวตาเยโฮวริหย์ คทาหลนังนภีร เปป็นคทาทภีที่แตกยตอยมาจากคทาทภีที่เรารมูข้จนักมากกวตานนัที่น
คสือ เยโฮวาหย์ และพวกยธิวออกเสภียงวตา เย-โฮ-วท เพสืที่อปข้องกนันการใชข้เสภียงเดธิมซทรา บางครนัร งพวกเขาจถึง
ออกเสภียงคทาวตาเยโฮวาหย์เปป็น อาโดเนยย์ ในทภีที่อสืที่นๆ

2 ซมอ 7:21-22 ดาวธิดจถึงเรธิที่มกลตาวคทาสรรเสรธิญสทาหรนับสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญา
แลข้ว ททที่พระองคม์ทรงกระททาสสที่งใหญยู่โตนทสิ้ทลัสิ้งสสสิ้น เพมที่อใหล้ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ทราบกก็เพราะเหตตพระ
วจนะของพระองคม์ และตามชอบพระทลัยของพระองคม์ ดาวธิดนตาจะอข้างอธิงถถึงตอนทภีที่ซามมูเอลเจธิมตนัรง
เขาเปป็นกษนัตรธิยร เขาจถึงรนับรมูข้วตาเพราะเหตรุแกตพระวจนะของพระเจข้าและตามพระทนัยอนันยธิที่งใหญตของ
พระองครเอง พระองครไดข้ทรงกระททาสธิที่งนภีร และไดข้แจข้งใหข้ดาวธิดทราบถถึงเรสืที่องนนัรน

22 โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหม์พระเจล้า ฉะนลัสิ้นพระองคม์ทรงยสที่งใหญยู่ ไมยู่มทผยล้ใดเหมมอนพระองคม์ 
ไมยู่มทพระเจล้านอกเหนมอพระองคม์ ตามสสที่งสารพลัดททที่หยของขล้าพระองคม์ทลัสิ้งหลายไดล้ยสนมา (ตรงนภีรดา
วธิดเรภียกพระเจข้าวตา เยโฮวาหย์ เอโลฮริม ซถึที่งแตกตตางจากวธิธภีเรภียกอนันกตอนหนข้าของเขา นนัที่นคสือ อาโด
เนยย์ เยโฮวริห) เมสืที่อเหป็นถถึงพระสนัญญาอนันใหญตโตของพระเจข้าทภีที่มภีตตอดาวธิดแลข้ว เขากป็ททาไดข้แตต
สรรเสรธิญพระนามอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร แนตนอนวตาไมตมภีผมูข้ใดเหมสือนพระเจข้าและอนันทภีที่จรธิงแลข้ว
พระองครกป็ทรงเปป็นพระเจข้าแตตพระองครเดภียว นอกจากนภีร  ดาวธิดยนังจทาไดข้ดภีถถึงทรุกสธิที่งทภีที่เขาไดข้ยธินมากนับ



หมูของตนเกภีที่ยวกนับการทรงชตวยใหข้พข้นอนันยธิที่งใหญตของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชากรของพระองครมา
ตลอดหลายศตวรรษกตอนหนข้านนัรน

2 ซมอ 7:23-24 ดาวธิดจถึงหนันความสนใจของตนไปทภีที่การสรรเสรธิญพระเจข้าสทาหรนับ
ทรุกสธิที่งทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาเพสืที่ออธิสราเอล ประชาชนในโลกนทสิ้จะเหมมอนอสสราเอลประชาชน
ของพระองคม์ ซถึที่งพระเจล้าเสดก็จไปทรงไถยู่มาใหล้เปก็นประชาชนของพระองคม์ กระททาใหล้พระนาม
ของพระองคม์มทเกทยรตส และทรงกระททาสสที่งททที่ใหญยู่เพมที่อเจล้าทลัสิ้งหลาย และทรงกระททาสสที่งนยู่าสะพรถึงกลลัว
เพมที่อแผยู่นดสนของพระองคม์ ตยู่อหนล้าประชาชนของพระองคม์ คมอชนชาตสซถึที่งพระองคม์ทรงไถยู่ออกจาก
อทยสปตม์เพมที่อพระองคม์ จากบรรดาประชาชาตส และบรรดาพระของเขา 24 ดล้วยวยู่าพระองคม์ทรง
สถาปนาอสสราเอลประชาชนของพระองคม์ไวล้ใหล้เปก็นประชาชนเพมที่อพระองคม์เองเปก็นนสตยม์ ขล้าแตยู่
พระเยโฮวาหม์ พระองคม์กก็ทรงเปก็นพระเจล้าของเขาทลัสิ้งหลาย

ดาวธิดจถึงสรรเสรธิญพระเจข้าทภีที่ทรงเลสือกอธิสราเอลใหข้เปป็นประชากรของพระองครและไดข้ทรง
ไถตพวกเขาออกมาจากอภียธิปตรเพสืที่อกระททาเชตนนนัรนดข้วย ดาวธิดซาบซถึร งในพระครุณของพระเจข้าอยตาง
แทข้จรธิงซถึที่งพระครุณนนัรนเปป็นสธิที่งทภีที่พวกเขาไมตสมควรไดข้รนับเลย แมข้กระนนัรน พระเจข้าในพระเมตตาและ
พระครุณอนันยธิที่งใหญตของพระองครกป็ทรงเลสือกและทรงไถตประชาชนของดาวธิดใหข้มาถถึงพระองครแลข้ว
ยธิที่งกวตานนัรน การทภีที่พระเจข้าทรงเลสือกอธิสราเอลกป็เปป็นขข้อเสนอนธิรนันดรรดข้วย มนันยนังเปป็นเชตนนนัรนอยมูตจนทรุก
วนันนภีร

2 ซมอ 7:25 ดาวธิดจถึงทมูลขอพระเจข้าใหข้ทรงสถาปนาพนันธสนัญญาทภีที่พระองคร
เสนอมานภีร ไวข้เปป็นนธิตยร โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหม์พระเจล้า บลัดนทสิ้พระวาทะซถึที่งพระองคม์ทรงลลัที่นออกมา
เกทที่ยวกลับผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ และเกทที่ยวกลับราชวงศม์ของเขา ขอทรงดทารงซถึที่งพระวาทะนลัสิ้นใหล้ถาวร
เปก็นนสตยม์ และทรงกระททาดลังททที่พระองคม์ทรงลลัที่นพระวาจาไวล้ พระเจข้าไดข้ทรงยสืที่นขข้อเสนอแลข้วและ
อนันทภีที่จรธิงกป็ทรงสนัญญาแลข้วดข้วย ดาวธิดจถึงวธิงวอนพระองครใหข้ทรงกระททาตามนนัรนทนัรงหมด

2 ซมอ 7:26-27 ดาวธิดกลตาวตตอไปพรข้อมกนับคทาสรรเสรธิญและคทาทมูลขอวตา ขอ
พระนามของพระองคม์เปก็นททที่สรรเสรสญอยยยู่เปก็นนสตยม์วยู่า `พระเยโฮวาหม์จอมโยธาทรงเปก็นพระเจล้า



เหนมออสสราเอล' และราชวงศม์ดาวสดผยล้รลับใชล้ของพระองคม์จะดทารงอยยยู่ตยู่อพระพลักตรม์พระองคม์ ดาวธิด
ทมูลขอใหข้ความยธิที่งใหญตจงมภีแกตพระนามของพระเจข้าและกลตาวอภีกครนัร งวตาคนอธิสราเอลเปป็นประชากร
ของพระเจข้า (ตรงนภีรดาวธิดเรภียกพระเจข้าวตา “พระเยโฮวาหรจอมโยธา” (เยโฮวาหย์ ซาบา) ซถึที่งมภีความ
หมายวตา 'จอมแหตงบรรดากองทนัพแหตงสวรรคร') ดนังนนัรน ดาวธิดจถึงทมูลขอพระองครอภีกครนัร งใหข้ทรง
สถาปนาพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาแลข้ว

ราวกนับวตาเพสืที่อทภีที่จะเตสือนความจทาพระเจข้าถถึงสธิที่งทภีที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้แลข้ว ดาวธิดจถึง
เสรธิมวตา 27 โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหม์จอมโยธาพระเจล้าของอสสราเอล เพราะวยู่าพระองคม์ไดล้ทรง
สทาแดงแกยู่ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์วยู่า `เราจะสรล้างราชวงศม์ใหล้เจล้า' ใหข้เราสนังเกตวตาตรงนภีรดาวธิดเรภียก
พระเจข้าวตาเปป็นทนัรง “พระเยโฮวาหรจอมโยธา” และ “พระเจข้าของอธิสราเอล” เมสืที่อเหป็นถถึงพระสนัญญา
อนันนตาอนัศจรรยรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอเขาแลข้ว ดาวธิดจถึงหมายเหตรุวตา เพราะฉะนลัสิ้นผยล้รลับใชล้ของพระองคม์
จถึงกลล้าหาญททที่จะวสงวอนดล้วยคทาอธสษฐานนทสิ้ตยู่อพระองคม์

2 ซมอ 7:28-29 เขาจถึงเรธิที่มกลตาวคทาถวายสาธรุการของตน โอ ขล้าแตยู่องคม์พระผยล้เปก็น
เจล้าพระเจล้า บลัดนทสิ้พระองคม์ทรงเปก็นพระเจล้า และบรรดาพระวาทะของพระองคม์เปก็นความจรสง และ
พระองคม์ทรงสลัญญาจะพระราชทานสสที่งดทนทสิ้แกยู่ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ กตอนจะรวบยอดคทาอธธิษฐาน
ของเขาดข้วยคทาขอสรุดทข้าย ดาวธิดกป็หยรุดชนั ที่วครมูตอภีกครนัร งเพสืที่อสรรเสรธิญพระองคร 29 เพราะฉะนลัสิ้น บลัดนทสิ้
ขอโปรดใหล้เปก็นททที่พอพระทลัยพระองคม์ททที่จะอทานวยพระพรแกยู่ราชวงศม์ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ เพมที่อใหล้
ดทารงอยยยู่ตยู่อพระพลักตรม์พระองคม์เปก็นนสตยม์ โอ ขล้าแตยู่องคม์พระผยล้เปก็นเจล้าพระเจล้า พระองคม์ทรงลลัที่น
พระวาจาเชยู่นนลัสิ้นแลล้ว และดล้วยพระพรของพระองคม์กก็ขอใหล้ราชวงศม์ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ไดล้
อยยยู่เยก็นเปก็นสตขเปก็นนสตยม์" ดาวธิดปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานอนันยอดเยภีที่ยมของตนดข้วยคทาทมูลขอใหข้พระเจข้า
ทรงโปรดอวยพรเขาและราชวงศรของเขา ทภีที่เขากลตาวถถึงราชวงศรของเขานนัรนกป็ไมตไดข้หมายถถึงทภีที่อยมูต
อาศนัยของเขาทภีที่เปป็นหลนัง แตตหมายถถึงลมูกหลานของเขาทภีที่จะเกธิดมาภายหลนังเขาตตางหาก

*****



ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 8: นนักประวนัตริศาสตรย์ทมู่านนทนี้ใหรู้รายละเอทยดเพริที่มเตริมเกทที่ยวกนับการ
สถาปนาอยมู่างมนัที่นคงเตป็มททที่ของราชอาณาจนักรของดาวริดและอริทธริพลของมนัน

2 ซมอ 8:1 อยยยู่มาภายหลลัง ดาวสดทรงโจมตทคนฟทลสสเตทย และปราบปรามไดล้ 
และดาวสดทรงยถึดเมมองเมเธกฮลัมมาหม์ไดล้จากมมอคนฟทลสสเตทย ความหมายกป็คสือวตาหลนังจากพระเจข้าไดข้
ทรงสถาปนาพนันธสนัญญาของพระองครก นับดาวธิดแลข้ว พระองครกป็ทรงอวยพรดาวธิดในแบบทภีที่ชนัดเจน
มากยธิที่งกวตาเดธิมเสภียอภีก คนฟภีลธิสเตภียเปป็นศนัตรมูคมูตอาฆาตของคนอธิสราเอลมานานโดยอาศนัยอยมู ตบน
ทภีที่ราบรธิมชายฝนัที่งทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของยมูเดภีย อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีรพระเจข้าทรงชตวยใหข้ดาวธิด
สามารถมภีชนัยชนะและกทาราบคนเหลตานนัรนไดข้อยตางสธิรนเชธิง เมสืองเมเธกฮลัมมาหม์ไมตปรากฏชนัดเจน 
ไมตมภีบนันทถึกเกภีที่ยวกนับสถานทภีที่ๆวตานนัรนเลย อยตางไรกป็ตาม ชสืที่อเมสืองนภีรกป็แปลตรงตนัวไดข้วตา 'บนังเหภียน' 
อยตางไรกป็ตาม ความหมายอาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดยถึดอทานาจ 'ควบครุม' เขตแดนนนัรนออกมาจากมสือของ
คนฟภีลธิสเตภียแลข้ว หรสือกลตาวอภีกนนัยหนถึที่งกป็คสือวตา คนอธิสราเอลมภีสธิทธธิอทานาจหรสืออทานาจควบครุมเหนสือ
แผตนดธินฟภีลธิสเตภียแลข้ว

2 ซมอ 8:2 นอกจากนภีร  ดาวธิดทรงชนะโมอลับ ทรงวลัดเขาดล้วยเชมอกวลัด คมอบลังคลับ
ใหล้เรทยงตลัวเขล้าแถวนอนลงททที่พมสิ้นดสน ทรงวลัดดยแลล้วใหล้ประหารเสทยสองแถว และไวล้ชทวสตเตก็มหนถึที่ง
แถว คนโมอลับกก็เปก็นไพรยู่ของดาวสด และไดล้นทาเครมที่องบรรณาการมาถวาย โมอนับอยมูตทางทธิศใตข้และ
ทธิศตะวนันออกของอธิสราเอลบนฝนัที่งตะวนันออกของทะเลตาย พวกเขาเปป็นศนัตรมูของคนอธิสราเอลมา
นานแลข้ว คทาพมูดทภีที่วตาเขาคนเหลตานนัรนดข้วยเชสือกวนัดกป็อาจหมายถถึงการทภีที่ดาวธิดสนัที่งใหข้คนสทารวจและททา
แผนทภีที่เขตแดนนนัรน อยตางไรกป็ตาม บรธิบทกป็ดมูเหมสือนบอกเปป็นนนัยวตาดาวธิดสนัที่งใหข้แบตงคนในแผตนดธิน
โมอนับเปป็นสองสตวน คนเหลตานนัรนทภีที่อยมูตฝนัที่งหนถึที่งถมูกประหารชภีวธิตและพวกทภีที่เหลสือถมูกไวข้ชภีวธิต การทภีที่เขา
“บนังคนับใหข้เรภียงตนัวเขข้าแถวนอนลงทภีที่พสืรนดธิน” นตาจะหมายถถึงการททาใหข้ปข้อมปราการทางทหารของ
คนเหลตานนัรนราบเปป็นหนข้ากลอง คนเหลตานนัรนทภีที่กบฏตตอดาวธิดมากทภีที่สรุดกป็ถมูกประหารชภีวธิตและพวกทภีที่
เหลสือถมูกไวข้ชภีวธิต โมอนับจถึงกลายเปป็นขข้าบรรณาการตตอดาวธิดและเสภียสตวย (ของกทานนัล) ใหข้แกตเขา



2 ซมอ 8:3-4 ทางดข้านทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือของอธิสราเอล ดาวสดทรงรบชนะ
ฮาดลัดเอเซอรม์โอรสเรโหบ กษลัตรสยม์เมมองโศบาหม์ เมมที่อเสดก็จไปฟมสิ้นอทานาจของพระองคม์ททที่แมยู่นทสิ้ายยเฟรตส
ส เขตแดนทภีที่วตานนัรนตรงกนับพสืรนทภีที่หลายสตวนของประเทศซภีเรภียในปนัจจรุบนัน ทภีที่นนั ที่นดาวธิดมภีชนัยตตอฮาดนัด
เอเซอรรกษนัตรธิยรเมสืองโศบาหร วลภีทภีที่วตา “เมสืที่อเสดป็จไปฟสืร นอทานาจของพระองครทภีที่แมตนทร ายมูเฟรตธิส” อาจ
หมายถถึงการทภีที่ฮาดนัดเอเซอรรหาทางเอาพสืรนทภีที่นนัรนกลนับคสืนมาและดาวธิดกป็สมูข้กนับเขาและเอาชนะเขา 
อยตางไรกป็ตาม มนันอาจหมายถถึงการทภีที่ดาวธิดพยายามทภีที่จะสถาปนาราชอาณาจนักรของตนใหข้เตป็ม
ขนาดทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้แกตอนับราฮนัมในปฐมกาล 15:18 ไมตวตาในกรณภีใด ดาวธิดกป็ขยนับขยาย
พรมแดนอธิสราเอลตลอดทางไปจนถถึงแมตนทร ายมูเฟรตธิสซถึที่งในภมูมธิศาสตรรปนัจจรุบนันจะตรงกนับพรมแดน
ของอธิรนัก

ณ เวลานนัรนเอง 4 ดาวสดทรงยถึดรถรบหนถึที่งพลันคลัน พลมล้าเจก็ดรล้อยคน ทหารราบสองหมมที่น
คน และดาวสดรลับสลัที่งใหล้ตลัดเอก็นขามล้ารถรบเสทยใหล้หมด เหลมอไวล้ใหล้พอแกยู่รถรบหนถึที่งรล้อยคลัน ดาวธิด
จถึงยถึดรถรบ 1,000 คนันและพลมข้า 700 คนรวมถถึงทหารราบ 20,000 คนจากกษนัตรธิยรซภีเรภีย เพสืที่อ
ปฏธิบนัตธิตามคทาสนัที่งเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานแกตโยชมูวา (โยชมูวา 11:6) ดาวธิดตนัดเอป็นขามข้าทนัรงหมด
ยกเวข้นมข้าพอสทาหรนับรถรบหนถึที่งรข้อยคนันซถึที่งเขาสงวนไวข้สทาหรนับตนัวเอง (การตนัดเอป็นขามข้ากป็เพสืที่อทภีที่วตา
พวกมนันจะถมูกใชข้ในการสงครามไมตไดข้อภีก)

2 ซมอ 8:5-8 ยธิที่งกวตานนัรน เมมที่อคนซทเรทยชาวเมมองดามลัสกลัสมาชยู่วยฮาดลัดเอเซอรม์
กษลัตรสยม์เมมองโศบาหม์ ดาวสดทรงประหารคนซทเรทยเสทยสองหมมที่นสองพลันคน เมสืที่อคนซภีเรภียพวกอสืที่น
แหตงดามนัสกนัสพยายามทภีที่จะชตวยเหลสือฮาดนัดเอเซอรร ดาวธิดกป็ททาใหข้พวกเขาพตายแพข้ไปเชตนกนัน โดยฆตา
พวกเขาไป 22,000 คน ดข้วยเหตรุนภีร  6 ดาวสดทรงตลัสิ้งทหารประจทาปล้อมไวล้เหนมอคนซทเรทยชาวเมมอง
ดามลัสกลัสหลายกอง และคนซทเรทยกก็เปก็นพลไพรยู่ของดาวสด และนทาเครมที่องบรรณาการไปถวาย ดาวธิด
จถึงขยายการครอบครองไปจนทนั ที่วประเทศซภีเรภียทนัรงหมดและคนเหลตานนัรนกป็เรธิที่มนทาเครสืที่องบรรณาการ 
(ภาษภีทภีที่เปป็นสตวย) มาถวายดาวธิด นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร จถึงหมายเหตรุถถึงกรุญแจทภีที่ไขสมูตความสทาเรป็จ
ของดาวธิด พระเยโฮวาหม์ทรงประทานชลัยชนะแกยู่ดาวสดไมยู่วยู่าจะไปรบ ณ ททที่ใดๆ คทาทภีที่แปลวตา 



ประทานชลัยชนะ (ยาชา) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ชตวยใหข้พข้น’ พระพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอดาวธิด
มภีผลลนัพธรทภีที่เปป็นจรธิงมากๆ

นอกจากนภีร  7 ดาวสดทรงนทาโลยู่ทองคทาททที่ขล้าราชการทหารของฮาดลัดเอเซอรม์ถมอนลัสิ้นไปยลังกรตง
เยรยซาเลก็ม 8 และกษลัตรสยม์ดาวสดทรงรสบทองสลัมฤทธสดิ์เปก็นอลันมากไปจากเมมองเบทาหม์ และเมมองเบ
โรธลัยหลัวเมมองของฮาดลัดเอเซอรม์ เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกขข้าราชการชนัรนสมูงของซภีเรภียถสือโลตทองคทา ดาวธิด
ยถึดโลตเหลตานภีรมาและนทามนันไปไวข้ทภีที่กรรุงเยรมูซาเลป็ม เขายนังรธิบทองเหลสืองเปป็นอนันมากเปป็นของรธิบแหตง
การสงครามไวข้สทาหรนับใชข้ในอนาคตดข้วย

2 ซมอ 8:9-12 ขตาวเรสืที่องชนัยชนะของดาวธิดแพรตกระจายไปทนั ที่ว เมมที่อโทอสกษลัตรสยม์
เมมองฮามลัทไดล้ยสนวยู่าดาวสดรบชนะกองทลัพทลัสิ้งสสสิ้นของฮาดลัดเอเซอรม์ 10 โทอสกก็สยู่งโยรลัมโอรสของตน
ไปเฝล้ากษลัตรสยม์ดาวสด ถวายพระพรและแสดงความยสนดทททที่ดาวสดทรงรบชนะฮาดลัดเอเซอรม์ เพราะวยู่า
ฮาดลัดเอเซอรม์เคยททาสงครามกลับโทอส และโยรลัมไดล้นทาเครมที่องเงสน เครมที่องทองคทา และเครมที่องทอง
สลัมฤทธสดิ์ไปถวาย

ประมาณ 120 ไมลรทางทธิศเหนสือของเมสืองดามนัสกนัสคสือนครรนัฐฮามนัท กษนัตรธิยรของมนันคสือ 
โทอธิ เมสืที่อเขาไดข้ยธินวตาดาวธิดมภีชนัยตตอฮาดนัดเอเซอรรศนัตรมูรตวมกนันของพวกเขาแลข้ว เขากป็สตงบรุตรชายของ
เขาในฐานะผมูข้แทนมาหาดาวธิดเพสืที่อรนับประกนันเรสืที่องสนันตธิภาพกนับเขา โยรนัมบรุตรชายของเขาจถึงนทา
เครสืที่องบรรณาการมาถวายดาวธิดเปป็นเครสืที่องเงธิน เครสืที่องทองคทาและเครสืที่องทองเหลสือง 11 สสที่งเหลยู่านทสิ้ 
กษลัตรสยม์ดาวสดทรงนทามอบถวายแดยู่พระเยโฮวาหม์ พรล้อมกลับบรรดาเงสนและทองคทาซถึที่งพระองคม์ทรง
ไดล้มาจากบรรดาประชาชาตสททที่พระองคม์ทรงรบชนะและยถึดครอง และทรงนทามามอบถวาย 12 คมอ
ไดล้มาจากซทเรทย โมอลับ คนอลัมโมน คนฟทลสสเตทย อามาเลข และจากของททที่รสบมาจากฮาดลัดเอเซอรม์โอ
รสของเรโหบ กษลัตรสยม์เมมองโศบาหม์ แทนทภีที่จะรนับความมนั ที่งคนั ที่งนภีร ไวข้กนับตนัวเอง ดาวธิดกลนับนทามนันมอบ
ถวายไวข้แกตงานของพระเจข้า เราไดข้เหป็นถถึงอรุปนธิสนัยฝตายวธิญญาณของดาวธิดเพธิที่มเตธิม มภีบนันทถึกเกภีที่ยวกนับ
ประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่ดาวธิดก ทาราบเชตนกนัน นนัที่นคสือ อามาเลข อนัมโมนและคนฟภีลธิสเตภีย คนเหลตานภีรทนัรงสธิรน
ถวายเครสืที่องบรรณาการแกตดาวธิด



2 ซมอ 8:13-14 นอกจากนภีร  เมมที่อดาวสดเสดก็จกลลับจากการประหารคนซทเรทยเสทยใน
หตบเขาเกลมอหนถึที่งหมมที่นแปดพลันคน พระนามของพระองคม์กก็เลมที่องลมอไป ถถึงแมข้วตาดาวธิดเรธิที่มมภีชสืที่อเสภียง
ในเขตแดนนนัรนแลข้วกป็ตาม แตตการทภีที่เขารบชนะเอโดมกป็ททาใหข้เขามภีชสืที่อเสภียงเปป็นพธิเศษ “หรุบเขา
เกลสือ” นภีรอยมูตตรงเขตแดนทธิศใตข้สรุดของทะเลตายในบรธิเวณเดภียวก นับทภีที่เคยมภีเมสืองโสโดมและเมสืองโก
โมราหรตนัรงอยมูต คนเอโดมในทภีที่นภีร ถมูกเรภียกวตาเปป็นคนซภีเรภีย อยตางไรกป็ตาม ใน 1 พงศาวดาร 18:12 
กองทนัพเดภียวกนันนภีรกป็ถมูกเรภียกวตาคนเอโดม ทางออกทภีที่นตาจะใชตกป็คสือวตาคนเอโดมเปป็นพนันธมธิตรผมูข้ใหข้
ความชตวยเหลสือแกตคนซภีเรภีย พวกเขากป็พตายแพข้ตตอหนข้าดาวธิดเชตนกนัน 14 และพระองคม์ทรงตลัสิ้งทหาร
ประจทาปล้อมขถึสิ้นเหนมอเมมองเอโดม พระองคม์ทรงตลัสิ้งทหารประจทาปล้อมในเอโดมทลัที่วไปหมด และคน
เอโดมทลัสิ้งสสสิ้นจถึงเปก็นพลไพรยู่ของดาวสด และพระเยโฮวาหม์ทรงประทานชลัยชนะแกยู่ดาวสดไมยู่วยู่าจะ
เสดก็จไปรบ ณ ททที่ใด ดาวธิดไมตเพภียงยถึดครองเอโดมและเพธิที่มมนันเขข้ากนับจนักรวรรดธิธ ของตนเทตานนัรน แตต
นนักประวนัตธิศาสตรรผมูข้ไดข้รนับการดลใจทตานนภีร ยนังกลตาวชนัดเจนดข้วยวตาเปป็นเพราะวตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้า
ทรงพธิทนักษรรนักษาเขาไวข้ เหป็นไดข้ชนัดถถึงพระพรของพระเจข้าทภีที่อยมู ตบนดาวธิด องครพระผมูข้เปป็นเจข้าก ทาลนัง
ททาใหข้พนันธสนัญญาของพระองครทภีที่ทรงททาก นับเขาสทาเรป็จอยมูตแลข้ว

2 ซมอ 8:15 เราไดข้เหป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของการครองรายรของดาวธิด  ดลังนลัสิ้นดา
วสดจถึงทรงปกครองเหนมออสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้น และดาวสดทรงใหล้ความยตตสธรรมและความเททที่ยงธรรมแกยู่
ชนชาตสของพระองคม์ทลัสิ้งสสสิ้น คทาทภีที่แปลวตา ความเททที่ยงธรรม (ซาดาคาหย์) มภีความหมายวตา 'ความชอบ
ธรรม' การครองราชยรของดาวธิดมภีลนักษณะเฉพาะตนัวคสือความชอบธรรม จะวตาไปแลข้วเขากป็เปป็น
แบบทภีที่เลป็งถถึงองครพระผมูข้เปป็นเจข้าของเราและการครองราชยรของพระองคร ดมู เพลงสดรุดภี 45:6-7 ดาวธิด
จะเขภียนไวข้ในภายหลนังวตา “พระเจข้าแหตงอธิสราเอลทรงลนั ที่นพระวาจา ศธิลาแหตงอธิสราเอลไดข้ตรนัสกนับ
ขข้าพเจข้าวตา 'ผมูข้ทภีที่ปกครองมนรุษยรตข้องเปป็นคนชอบธรรม คสือปกครองดข้วยความยทาเกรงพระเจข้า” (2 ซา
มมูเอล 23:3) เหป็นไดข้ชนัดวตาเหตรุผลหนถึที่งทภีที่พระเจข้าทรงอวยพรดาวธิดขนาดนนัรนกป็คสือ ลนักษณะเฉพาะตนัว
อนันชอบธรรมแหตงการครองราชยรของเขา ดมู เพลงสดรุดภี 5:12

2 ซมอ 8:16-18 บรรดาขข้าราชการระดนับสมูงแหตงรนัฐบาลของดาวธิดจถึงถมูกหมายเหตรุ
ไวข้ และโยอาบบตตรชายนางเศรตยาหม์เปก็นแมยู่ทลัพ และเยโฮชาฟลัทบตตรชายอาหสลยดเปก็นเจล้ากรม



สารบรรณ โยอาบผมูข้เปป็นหลานชายของดาวธิดเปป็นแมตทนัพและเยโฮชาฟนัทเปป็นผมูข้บนันทถึก
ประวนัตธิศาสตรรของเขา 17 ศาโดกบตตรชายอาหสทยบและอาหสเมเลคบตตรชายอาบทยาธารม์เปก็นปตโรหสต 
และเสไรอาหม์เปก็นราชเลขา แมข้มธิไดข้ถมูกหมายเหตรุไวข้เปป็นอสืที่น อาบภียาธารรกป็เปป็นมหาปรุโรหธิตทภีที่ดทารง
ตทาแหนตงจนถถึงสมนัยของซาโลมอน แตตศาโดกและอาหธิเมเลคเปป็นผมูข้ชตวยคนสทาคนัญของเขา เสไร
อาหรเปป็น 'เลขาแหตงรนัฐ' ภายใตข้ดาวธิด เขามภีชสืที่อวตาชาวะชาใน 1 พงศาวดาร 18:16 สรุดทข้าย 18 เบไน
ยาหม์บตตรชายเยโฮยาดาเปก็นผยล้บลังคลับบลัญชาคนเคเรธทและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวสด
เปก็นประมตข เบไนยาหรเปป็นผมูข้บนังคนับบนัญชาเหลตาองครนักษรประจทาพระราชวนังซถึที่งกป็คสือ คนเคเรธภีและ
คนเปเลท โดยเชสืที่อกนันวตาเปป็นพวกทหารรนับจข้างชาวฟภีลธิสเตภีย อทานาจปกครองสตวนทภีที่เหลสือของดาวธิด
ถมูกมอบหมายใหข้แกตบรรดาโอรสของเขาทภีที่รนับใชข้ตามความสามารถของตนตามทภีที่ไดข้รนับมอบหมาย
จากบธิดาของพวกเขา

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 9: บทททที่เกรู้าของ 2 ซามมูเอลมทเนสืนี้อหาเกทที่ยวกนับเรสืที่องราวอนันงดงาม
ของดาวริดและเมฟทโบเชท 

2 ซมอ 9:1-3 บนัดนภีรดาวธิดมนั ที่นคงบนบนัลลนังกรของตนแลข้ว พระเจข้าไดข้ทรงกระททา
พนันธสนัญญาของดาวธิดกนับเขาแลข้ว ดาวธิดจถึงหนันความสนใจของตนไปยนังโยนาธานเพสืที่อนเกตาของเขา
ดาวสดรลับสลัที่งวยู่า "วงศม์วานของซาอยลนลัสิ้นมทเหลมออยยยู่บล้างหรมอ เพมที่อเราจะสทาแดงความเมตตาแกยู่ผ ยล้นลัสิ้น
โดยเหก็นแกยู่โยนาธาน" ไมตมภีตนัวบอกวนันชนัดเจนในเนสืรอหาตรงนภีร  แตตอาจเปป็นไดข้วตาเวลาผตานไปสธิบหก
ปภีแลข้วนนับตนัรงแตตการศถึกแหตงกธิลโบอาตอนทภีที่ซาอมูลและโยนาธานถมูกฆตาตาย ดาวธิดมนัวแตตมรุตงเนข้นเรสืที่อง
การสถาปนารนัชกาลของตนและการขยนับขยายราชอาณาจนักรของเขา เขายถึดกรรุงเยรมูซาเลป็มไดข้แลข้ว 
ยข้ายไปอยมูตทภีที่นนัที่นและพนัฒนานครนนัรน แนตนอนวตาเขาเคยคธิดถถึงโยนาธานอยมูตแลข้ว แตตบนัดนภีรพอถถึงวนัน
หนถึที่ง เขากป็ถามพวกผมูข้ชตวยของเขาวตามภีลมูกหลานคนไหนของโยนาธานเหลสืออยมู ตบข้างหรสือไมต

2 มทมหาดเลก็กในวงศม์วานซาอยลคนหนถึที่งชมที่อศสบา เขากก็เรทยกใหล้มาเฝล้าดาวสดและกษลัตรสยม์ตรลัส
กลับเขาวยู่า "เจล้าคมอศสบาหรมอ" เขาทยลตอบวยู่า "ขล้าพระองคม์คมอศสบา พยู่ะยยู่ะคยู่ะ" 3 กษลัตรสยม์จถึงตรลัสวยู่า 



"ไมยู่มทใครในวงศม์วานซาอยลยลังเหลมออยยยู่บล้างหรมอ เพมที่อเราจะไดล้แสดงความเมตตาของพระเจล้าตยู่อ
เขา" ศสบากราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ยลังมทโอรสของโยนาธานเหลมออยยยู่คนหนถึที่ง เทล้าของเขาเปก็นงยู่อยพยู่ะ
ยยู่ะคยู่ะ" หนัวใจทภีที่ยธิที่งใหญตของดาวธิดปรากฏชนัดเจน เขาแสดงออกถถึงความปรารถนาของตนทภีที่จะ
ปฏธิบนัตธิดข้วยความกรรุณาตตอลมูกหลานคนใดกป็ตามของโยนาธานเพสืที่อนเกตาของเขา ศธิบาอดภีตคนรนับใชข้
ของซาอมูลแจข้งใหข้เขาทราบวตามภีบรุตรคนหนถึที่งของโยนาธานเหลสืออยมู ตจรธิงๆ อยตางไรกป็ตาม เขากป็เปป็น
งตอยทภีที่เทข้า

2 ซมอ 9:4 กษลัตรสยม์ตรลัสถามเขาวยู่า "เขาอยยยู่ททที่ไหน" ศสบาจถึงกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า 
"ดยเถสด เขาอยยยู่ในเรมอนของมาคทรม์บตตรอลัมมทเอลในเมมองโลเดบารม์ พยู่ะยยู่ะคยู่ะ" ดาวธิดถมูกแจข้งใหข้ทราบ
วตาบรุตรชายของโยนาธานอยมูตในสถานทภีที่เลป็กๆแหตงหนถึที่งชสืที่อวตาโลเดบารร ชรุมชนเลป็กๆแหตงนภีรอยมูตในทธิศ
เหนสือของกธิเลอาดซถึที่งอยมูตฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน มนันจถึงอยมูตคตอนขข้างไกลจากกรรุงเยรมูซาเลป็ม

2 ซมอ 9:5 แลล้วกษลัตรสยม์ดาวสดรลับสลัที่งใหล้คนไปนทาเขามาจากเรมอนของมาคทรม์บตตร
ชายอลัมมทเอลททที่โลเดบารม์ คงมภีมรุมมองแบบมนรุษยรอยมู ตภายใตข้ขข้อความทภีที่ปรากฏอยตางแนตนอน ดาวธิด
ไดข้กลายเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ทรงอทานาจมากทภีที่สรุดบนพธิภพโลกสมนัยนนัรนแลข้ว เมฟภีโบเชทเปป็นหลานชาย
คนเดภียวทภีที่มภีชภีวธิตรอดอยมูตของซาอมูลศนัตรมูของดาวธิดผตานทางโยนาธาน เขานตาจะทราบเกภีที่ยวกนับ
มธิตรภาพของบธิดาเขากนับดาวธิด แตตเขานตาจะทราบเกภีที่ยวกนับความเปป็นศนัตรมูกนันของวงศรวานของซาอมูล
และวงศรวานของดาวธิดดข้วย ดนังนนัรน เมฟภีโบเชทจถึงมภีความสรุขมากกวตาทภีที่จะใชข้ชภีวธิตอยมูตในทภีที่ๆไมตมภีใคร
รมูข้จนักโดยหตางไกลจากกรรุงเยรมูซาเลป็มและเอสืรอมมสือของดาวธิด

เราคงไดข้แตตจธินตนาการภาพเหตรุการณรทภีที่เกธิดขถึรนวนันนนัรน คณะผมูข้แทนกษนัตรธิยรจากกรรุง
เยรมูซาเลป็มขภีที่มข้าราชรถเขข้ามาในหมมูตบข้านของชาวตะวนันออกกลางเลป็กๆทภีที่ฝรุตนเขรอะ แนตนอนวตามภี
หนตวยทหารมข้าของกษนัตรธิยรดาวธิดนนั ที่งอยมูตบนมข้าทภีที่งามสงตาดข้วย นตาจะมภีรถรบคนันหนถึที่งหรสือสองคนัน
พรข้อมกนับบรรดาขข้าราชการของกษนัตรธิยรนนั ที่งอยมูตในนนัรนดข้วย เมสืที่อพวกเขาเคลสืที่อนเขข้ามาในโลเดบารร 
พวกเขากป็ถามหาเมฟภีโบเชททนันทภี



พอเจอตนัวเขาแลข้ว พวกเขากป็แจข้งใหข้เขาทราบวตาพวกเขาไดข้รนับคทาสนัที่งใหข้พาตนัวเขาไปยนังกรรุง
เยรมูซาเลป็ม แนตนอนวตามภีอารมณรหลายอยตางเกธิดขถึรนในตนัวของเมฟภีโบเชท โดยทภีที่ไมตนข้อยทภีที่สรุดกป็คสือ
ความกลนัว เขาจถึงถมูกพาขถึรนขบวนราชรถของกษนัตรธิยรและพวกเขากป็มรุตงหนข้าสมูตกรรุงเยรมูซาเลป็ม เขาไดข้
รนับคทาเชธิญจากกษนัตรธิยรแลข้ว

2 ซมอ 9:6-7 เรสืที่องราวดทาเนธินตตอไป เมฟทโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรส
ของซาอยลไดล้มาเฝล้าดาวสดและซบหนล้าลงกราบถวายบลังคม และดาวสดตรลัสวยู่า "เมฟทโบเชทเออ๋ย" เขา
ทยลตอบวยู่า "ดยเถสด ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์" เพราะไมตรมูข้วตากษนัตรธิยรจะมภีปฏธิกธิรธิยาอยตางไรกนันแนต เมฟภี
โบเชทจถึงกข้มกราบลงตตอหนข้ากษนัตรธิยรอยตางศธิโรราบ ดาวธิดเพภียงเอตยชสืที่อของเมฟภีโบเชทเทตานนัรน เมสืที่อ
เหป็นวตาบรุตรของโยนาธานกลนัว ดาวธิดจถึงนตาจะเอตยชสืที่อของเขาดข้วยความอตอนโยนและความรนักใครต 
เมฟภีโบเชทจถึงกลตาวไดข้แตตเพภียงวตา “ดมูเถธิด ผมูข้รนับใชข้ของพระองคร”

ดาวธิดพยายามททาใหข้เขาหายอถึดอนัดทนันทภี เมฟภีโบเชทนตาจะประหลาดใจมากทภีที่ 7 ดาวสดตรลัส
กลับทยู่านวยู่า "อยยู่ากลลัวเลย เพราะเราจะสทาแดงความเมตตาตยู่อทยู่านเพมที่อเหก็นแกยู่โยนาธานบสดาของ
ทยู่าน และเราจะมอบททที่ดสนทลัสิ้งหมดของซาอยลราชบสดาของทยู่านคมนแกยู่ทยู่าน และทยู่านจงรลับประทาน
อาหารอยยยู่ททที่โตต๊ะของเราเสมอไป" ดาวธิดไมตเพภียงมภีเจตนาทภีที่จะเปป็นเพสืที่อนกนับเมฟภีโบเชทเทตานนัรน เขา
ยนังสนัที่งใหข้คสืนทภีที่ดธินมหาศาลของซาอมูลปมูตของเขาใหข้แกตเขาอภีกดข้วย ยธิที่งกวตานนัรน ดาวธิดยนังใหข้สธิทธธิพธิเศษ
แกตเมฟภีโบเชททภีที่จะรนับประทานทภีที่โตบ๊ะของเขาเสมอไปดข้วย

มภีภาพทภีที่นตารนักเกภีที่ยวกนับความรอดของเราในเหตรุการณรนภีรดข้วย กษนัตรธิยรทรงเชธิญคนงตอยทภีที่
ยากจนและสธิรนหวนังผมูข้หนถึที่งใหข้เขข้ามาหาพระองคร จากนนัรนพระองครกป็ทรงเสนอของขวนัญทภีที่ยธิที่งใหญตชธิรน
หนถึที่งแกตเขาและใหข้เขาไดข้มภีอาหารรนับประทานถาวรเปป็นนธิตยร ภาพทภีที่แสดงถถึงความรอดจถึงชนัดเจน
เหลสือเกธิน

2 ซมอ 9:8 เมฟภีโบเชทไดข้แตตยอมรนับขข้อเสนออนันเปภีที่ยมดข้วยความกรรุณาของ
กษนัตรธิยร และทยู่านกก็กราบถวายบลังคมและทยลวยู่า "ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์เปก็นผยล้ใดเลยู่า ซถึที่งพระองคม์จะ
ทอดพระเนตรสตนลัขตายอยยู่างขล้าพระองคม์นทสิ้" ดาวธิดผมูข้เปป็นกษนัตรธิยรไดข้แสดงความเมตตาและพระครุณ



ใหญตหลวงตตอผมูข้หนถึที่งทภีที่ไมตมภีใครรมูข้จนักและเปป็นงตอย อภีกครนัร งทภีที่มภีภาพอนันงดงามของพระครุณของ
พระเจข้า

2 ซมอ 9:9-10 ดาวธิดไมตเพภียงสทาแดงความกรรุณาตตอเมฟภีโบเชทเทตานนัรน แลล้วกษลัตรสยม์
ตรลัสเรทยกศสบามหาดเลก็กของซาอยล และตรลัสแกยู่เขาวยู่า "บรรดาสสที่งของททที่เปก็นของซาอยลและของ
วงศม์วานทลัสิ้งสสสิ้นของทยู่าน เราไดล้มอบใหล้แกยู่โอรสเจล้านายของเจล้าแลล้ว 10 ตลัวเจล้าและพวกบตตรชาย
ของเจล้าและเหลยู่าคนใชล้ของเจล้า ตล้องททานาใหล้เขา และนทาผลพมชททที่ไดล้นลัสิ้นเขล้ามา เพมที่อโอรสแหยู่งเจล้า
นายของเจล้าจะไดล้มทอาหารรลับประทาน แตยู่เมฟทโบเชทโอรสแหยู่งเจล้านายของเจล้านลัสิ้น จะรลับประทาน
อาหารททที่โตต๊ะของเราเสมอไป" ฝยู่ายศสบามทบตตรชายสสบหล้าคนกลับคนใชล้ยทที่สสบคน

ดาวธิดจถึงมอบสธิทธธิพธิเศษแกตศธิบาและครอบครนัวของเขาทภีที่จะดมูแลทรนัพยรสธินเกตาของซาอมูล 
นนัที่นจะใหข้อาหารแกตพวกเขาเสมอไปเชตนกนัน กษนัตรธิยรดาวธิดเปภีที่ยมดข้วยความกรรุณาจรธิงๆ

2 ซมอ 9:11 แลล้วศสบาจถึงกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ตามททที่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้า
พระองคม์บลัญชาผยล้รลับใชล้ของพระองคม์นลัสิ้น ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์จะกระททา" กษลัตรสยม์ไดล้ตรลัสวยู่า "เมฟท
โบเชทจงรลับประทานททที่โตต๊ะเสวยของเรา อยยู่างกลับเปก็นโอรสของกษลัตรสยม์" อาจเพสืที่อยสืนยนันเรสืที่องนภีร  ดา
วธิดจถึงกลตาวซทราแกตศธิบาวตาเมฟภีโบเชทจะรนับประทานทภีที่โตบ๊ะของเขาเหมสือนกนับวตาเขาเปป็นบรุตรชายคน
หนถึที่งของดาวธิดเอง

2 ซมอ 9:12-13 เรสืที่องราวอนันนตารนักของความกรรุณาของดาวธิดจถึงจบลงเพภียงเทตานภีร  
เมฟทโบเชทมทบตตรชายเลก็กคนหนถึที่งชมที่อมทคา ทตกคนททที่อาศลัยอยยยู่ในเรมอนของศสบากก็ไดล้เปก็นมหาดเลก็ก
ของเมฟทโบเชท 13 ดลังนลัสิ้นเมฟทโบเชทจถึงอยยยู่ในเยรยซาเลก็ม เพราะทยู่านรลับประทานททที่โตต๊ะของกษลัตรสยม์
เสมอ เทล้าของทยู่านเปก็นงยู่อยทลัสิ้งสองขล้าง เมฟภีโบเชทถมูกยกชมูใหข้เปป็นเหมสือนโอรสคนหนถึที่งของ
กษนัตรธิยร ศธิบาผมูข้รนับใชข้ของเขากป็เจรธิญขถึรนเพราะเหตรุนภีร  อยตางไรกป็ตาม อภีกครนัร งทภีที่มภีการเอตยถถึงการเปป็น
งตอยชนั ที่วชภีวธิตของเมฟภีโบเชท ดมูความเหป็นสทาหรนับ 2 ซามมูเอล 4:4



ใน 2 ซามมูเอล 4:4 เราทราบวตาเมฟภีโบเชทอายรุหข้าปภีตอนทภีที่เขาถมูกททาหลตนตอนทภีที่ซาอมูลไดข้รนับ
ความพตายแพข้ เหตรุการณรตตางๆของบทนภีร เกธิดขถึรนประมาณสธิบหกปภีตตอมา ดนังนนัรนเมฟภีโบเชทคงอายรุ
ประมาณยภีที่สธิบเอป็ดปภีตอนทภีที่ดาวธิดแสดงความกรรุณาตตอเขา

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 10: ประวนัตริศาสตรย์ททที่ไดรู้รนับการดลใจของรนัชกาลของดาวริดดทาเนริน
ตมู่อไป กลมู่าวอยมู่างเจาะจงกป็คสือ มทบนันททึกเกทที่ยวกนับสงครามระหวมู่างคนอนัมโมนและคนซทเรทยกนับคน
อริสราเอล เหตลุการณย์นทนี้เองททที่เตรทยมการสทาหรนับความบาปอนันรรู้ายแรงของดาวริดซทึที่งถมูกหมายเหตลุไวรู้
ในบทถนัดไป

2 ซมอ 10:1-2 อยยยู่มาภายหลลังกษลัตรสยม์แหยู่งคนอลัมโมนกก็สสสิ้นพระชนมม์ และฮานยน
ราชโอรสไดล้เสวยราชสมบลัตสแทน อนัมโมนเปป็นทนัรงเมสืองหนถึที่งและเขตแดนหนถึที่ง มนันเปป็นเมสืองเดภียว
กนับทภีที่ถมูกเรภียกวตาอนัมโมนประเทศจอรรแดนจนทรุกวนันนภีร  รากเหงข้าของเมสืองนภีรสสืบยข้อนไปยนังบรุตรนอก
กฎหมายของโลท นนัที่นคสือ อนัมโมน เมสืที่อกวตาแปดรข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน เมสืองนภีร ยนังครอบครองพสืรนทภีที่
ขนาดยตอมๆทภีที่อยมูตรอบๆมนันในอาณาจนักรของดาวธิดดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตามนันเปป็นสตวนหนถึที่งของราช
อาณาจนักรทภีที่ใหญตกวตาของดาวธิด โดยมนันถมูกอธิสราเอลก ทาราบไปแลข้วกตอนหนข้านนัรน คนอนัมโมนไมตใชต
คนยธิวแตตอยมูตภายใตข้อทานาจครอบครองของราชอาณาจนักรของดาวธิด พอเวลาผตานไป กษนัตรธิยรองคร
กตอนหนข้านนัรนของอนัมโมน (นาหาช) กป็สธิรนชภีวธิตและฮานมูนโอรสของเขากป็สสืบบนัลลนังกรนนัรนตตอ

เพสืที่อแสดงไมตรภีทางการทมูต ดาวธิดจถึงสตงคณะผมูข้แทนไปยนังอนัมโมนเพสืที่อเขข้าพบฮานมูนและ
แสดงความเสภียใจตตอการเสภียชภีวธิตของบธิดาของเขา 2 ดาวสดจถึงตรลัสวยู่า "เราจะแสดงความเมตตาตยู่อ
ฮานยนราชโอรสของนาฮาช ดลังททที่บสดาของเขาแสดงความเมตตาตยู่อเรา" ดาวสดจถึงสยู่งพวก
ขล้าราชการของพระองคม์ไปเลล้าโลมทยู่านเกทที่ยวดล้วยเรมที่องราชบสดาของทยู่าน และขล้าราชการของดาวสด
กก็เขล้ามาในแผยู่นดสนของคนอลัมโมน ในชตวงปภีแรกๆของดาวธิดตอนทภีที่เขาถมูกซาอมูลไลตลตา นาหาชกษนัต
รธิยรแหตงอนัมโมนไดข้เปป็นเพสืที่อนกนับดาวธิด โดยสตงความชตวยเหลสือไปใหข้เขาและเสนอการปกปข้องแกต
เขา นภีที่อาจเปป็นเหตรุการณรทภีที่เกธิดขถึรนใน 2 ซามมูเอล 22:3-4 ตอนทภีที่ดาวธิดสตงบธิดามารดาทภีที่แกตเฒตาของเขา



ไปหากษนัตรธิยรแหตงโมอนับเพสืที่อหลบภนัย โมอนับอยมู ตตธิดกนับอนัมโมนและอาจเปป็นหนถึที่งเดภียวกนัน ณ เวลา
นนัรน แมข้เปป็นศนัตรมูกนับซาอมูล นาหาชกป็ไดข้ผมูกมธิตรกนับดาวธิด

แรงจมูงใจของดาวธิดทภีที่สตงคณะผมูข้แทนไปยนังอนัมโมน ณ เวลานนัรนกป็บรธิสรุทธธิธ  เขาเพภียงปรารถนา
ทภีที่จะแสดงความกรรุณาตตอบรุตรของเพสืที่อนของเขาคสือ นาหาช อยตางไรกป็ตาม คนอนัมโมนกป็จะพธิสมูจนร
ตนัววตาเปป็นคนโงตในเรสืที่องนภีร

2 ซมอ 10:3-4  แทนทภีที่จะตข้อนรนับคณะผมูข้แทนของดาวธิดอยตางกรรุณา คนอนัมโมนก
ลนับตอบแทนความดภีของพวกเขาดข้วยความชนั ที่ว แตยู่บรรดาเจล้านายของคนอลัมโมนทยลฮานยนเจล้านาย
ของตนวยู่า "พระองคม์ดทารสวยู่าดาวสดสยู่งผยล้เลล้าโลมมาหาพระองคม์ เพราะนลับถมอพระราชบสดาของ
พระองคม์เชยู่นนลัสิ้นหรมอ ดาวสดมสไดล้สยู่งขล้าราชการมาเพมที่อตรวจเมมองและสอดแนมดย และเพมที่อจะควทที่า
เมมองนทสิ้เสทยดอกหรมอ" พวกเจข้านายหนรุตมของอาณาจนักรนนัรนรมูข้สถึกหวาดระแวง ดข้วยทนัศนคตธิทภีที่คลข้าย
กนับทภีที่พวกทภีที่ปรถึกษาของเรโหโบอนัมจะมภีในภายหลนัง เจข้านายหนรุตมเหลตานภีร ใหข้คทาปรถึกษากษนัตรธิยรองคร
ใหมตวตาดาวธิดไดข้สตงคนเหลตานภีรมาเปป็นผมูข้สอดแนมเพสืที่อเตรภียมการสทาหรนับการพธิชธิตเตป็มรมูปแบบ

4 ฮานยนจถึงจลับขล้าราชการของดาวสดมาโกนเคราออกเสทยครถึที่งหนถึที่งและตลัดเครมที่องแตยู่งกาย
ของเขาออกเสทยททที่ตรงกลางตรงตะโพก แลล้วปลยู่อยตลัวไป การกระททาของฮานมูนเหป็นไดข้ชนัดวตา
เปป็นการททาใหข้คณะผมูข้แทนของดาวธิดอนับอายขายหนข้า เขาไมตเพภียงดตาวตาคณะผมูข้แทนของดาวธิดเทตานนัรน
แตตเขายนังโกนเคราของพวกเขาออกเสภียครถึที่งหนถึที่งดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาโดนโกนหนวดเครา
ครถึที่งหนถึที่ง สตวนอภีกครถึที่งไมตถมูกโกน นนัที่นเปป็นความอนับอายขายหนข้าทภีที่ตข้องใชข้เวลาหลายเดสือนกวตาเครา
นนัรนจะขถึรนใหมต นอกจากนภีร  เขายนังสนัที่งใหข้ตนัดเสสืรอคลรุมของพวกเขาออกทภีที่สะโพกดข้วย นภีที่ไมตเพภียง
เปป็นการกระททาทภีที่ลามกเทตานนัรน แตตยนังเปป็นเหตรุใหข้เกธิดความอนับอายขายหนข้าจนแทบแทรกแผตนดธิน
หนภีดข้วย ฮานมูนจงใจดมูหมธิที่นคนอธิสราเอลและความเปป็นกษนัตรธิยรของดาวธิด

พวกเขาไมตเพภียงเปป็นคนโงตเทตานนัรนในการตภีความแรงจมูงใจของดาวธิดอยตางผธิดๆ แตตพวกเขา
ยนังโฉดโขลาดข้วย อธิสราเอลภายใตข้ดาวธิดขณะนนัรนเปป็นประชาชาตธิทภีที่ทรงอทานาจมากทภีที่สรุดในโลก
สตวนนนัรน พวกเขาททาสทาเรป็จแลข้วในการรนับประกนันวตาดาวธิดจะตอบแทนพวกเขาอยตางสาสม



2 ซมอ 10:5 มภีคนมาสตงขตาวดาวธิดวตาเกธิดอะไรขถึรน เมมที่อมทคนไปกราบทยลดาวสดใหล้
ทรงทราบ พระองคม์กก็รลับสลัที่งใหล้คนไปรลับขล้าราชการเหลยู่านลัสิ้น เพราะวยู่าเขาทลัสิ้งหลายไดล้รลับความ
อลับอายมาก และกษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "จงพลักอยยยู่ททที่เมมองเยรทโคจนกวยู่าเคราของทยู่านทลัสิ้งหลายจะขถึสิ้นแลล้ว
จถึงคยู่อยกลลับมา" เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาเดธินทางกลนับมาจนถถึงเมสืองเยรภีโค ดาวธิดสนั ที่งพวกเขาใหข้อยมูตทภีที่
นนัที่นจนกวตาเคราของพวกเขาจะขถึรนมาเหมสือนเดธิม

2 ซมอ 10:6-7 พวกคนมภีปนัญญาในอนัมโมนคธิดออกในทภีที่สรุดวตาตนไดข้ททาอะไรลงไป
เมมที่อคนอลัมโมนเหก็นวยู่าเขาทลัสิ้งหลายเปก็นททที่เกลทยดชลังแกยู่ดาวสด คนอลัมโมนจถึงสยู่งคนไปจล้างคนซทเรทย
ชาวเมมองเบธเรโหบ และคนซทเรทยชาวเมมองโศบาหม์ เปก็นทหารราบจทานวนสองหมมที่นคน จากกษลัตรสยม์
เมมองมาอาคาหม์หนถึที่งพลันคน และชาวเมมองอสชโทบหนถึที่งหมมที่นสองพลันคน เมสืที่อคนอนัมโมนรมูข้ตนัววตาไดข้
สรข้างปนัญหาใหญตใหข้กนับตนัวเองแลข้วจถึงรภีบสตงขตาวไปยนังพวกศนัตรมูของดาวธิด พวกเขาจข้างทหารรนับจข้าง 
20,000 คนจากเมสืองเบธเรโหบและเมสืองโศบาหรทภีที่มภีฮาดนัดเอเซอรรเปป็นกษนัตรธิยร ดมูหมายเหตรุสทาหรนับ 
8:12 เมสืองมาอาคาหรเปป็นเขตแดนหนถึที่งในแผตนดธินของมนนัสเสหรซถึที่งเปป็นทภีที่ๆคนอธิสราเอลไมตเคยขนับ
ไลตคนคานาอนันออกไปไดข้เลย ดมู โยชมูวา 13:11, 13

ความลข้มเหลวของคนอธิสราเอลเมสืที่อ 400 ปภีกตอนหนข้านนัรนยนังเปป็นหนามทธิที่มแทงสภีขข้างของ
พวกเขาอยมูตเหมสือนเดธิม ชาวเมสืองมาอาคาหรสตงทหารรนับจข้างหนถึที่งพนันคนมาเพสืที่อชตวยเหลสืออนัมโมน อธิช
โทบ (หรสือแผตนดธินโทบ) เปป็นอภีกพสืรนทภีที่หนถึที่งของคนคานาอนันทภีที่อาศนัยอยมู ตทางทธิศเหนสือและทธิศตะวนัน
ออกของอนัมโมน แผตนดธินนภีร เองทภีที่เยฟธาหรไดข้หลบหนภีไปอยมูตตอนทภีที่โดนพวกพภีที่นข้องของเขาขตมเหง ดมู
ผมูข้วธินธิจฉนัย 11:3-5 พวกเขาสตงคนมาหนถึที่งหมสืที่นสองพนันคน

7 เมมที่อดาวสดทรงไดล้ยสนเชยู่นนลัสิ้นจถึงรลับสลัที่งโยอาบและพลโยธาคนแกลล้วกลล้าทลัสิ้งสสสิ้นใหล้ไป โย
อาบหลานชายของดาวธิดยนังเปป็นแมตทนัพของเขาอยมูตเหมสือนเดธิม ดาวธิดจถึงสตงโยอาบไปพรข้อมกนับ
กองทนัพหนถึที่งเพสืที่อตตอสมูข้อนัมโมน

2 ซมอ 10:8 ฝยู่ายคนอลัมโมนกก็ยกออกมาและจลัดทลัพไวล้ททที่ทางเขล้าประตยเมมอง ฝยู่าย
คนซทเรทยชาวเมมองโศบาหม์และชาวเมมองเรโหบ กลับคนเมมองอสชโทบ และเมมองมาอาคาหม์อยยยู่ททที่ชนบท



กลางแจล้งตยู่างหาก เมสืที่อเหป็นกองทนัพของอธิสราเอลเคลสืที่อนทภีที่เขข้าหาตน คนอนัมโมนจถึงวางก ทาลนังพล
ของตนไวข้นอกประตมูเมสืองเพสืที่อปข้องกนันเมสืองนนัรน อยตางไรกป็ตาม พวกเขากป็วางกทาลนังพวกทหาร
รนับจข้างของตนไวข้ตตางหากในชนบททภีที่อยมูตใกลข้เคภียง เหตรุผลนนัรนไมตชนัดเจน อาจเปป็นไดข้วตาพวกเขาไมต
ไวข้ใจทหารรนับจข้างเหลตานภีรหรสืออาจเปป็นไดข้วตาพวกเขาวางแผนทภีที่จะซรุตมโจมตภีกองทนัพของโยอาบจาก
ดข้านขข้างหรสือจากดข้านหลนัง เรสืที่องราวทภีที่เกธิดขถึรนตตอมาสนนับสนรุนทรรศนะหลนัง

2 ซมอ 10:9-10 ดข้วยเหตรุนภีร  เมมที่อโยอาบเหก็นวยู่าการศถึกนทสิ้ขนาบอยยยู่ทลัสิ้งขล้างหนล้าและขล้าง
หลลัง ทยู่านจถึงคลัดเอาบรรดาคนอสสราเอลททที่สรรไวล้แลล้วจลัดทลัพเขล้าสยล้คนซทเรทย หลนังจากเขข้าประจนัญบาน
กนับคนอนัมโมนตรงหนข้าเมสืองของคนเหลตานนัรนแลข้ว พวกเขากป็ถมูกโจมตภีจากดข้านหลนังโดยกองก ทาลนัง
ทหารรนับจข้าง (เรภียกรวมๆกนันวตาคนซภีเรภีย) เมสืที่อรมูข้วตาตนเองตกทภีที่นนั ที่งลทาบากแลข้ว โยอาบจถึงตนัดสธินใจสตง
ทหารหนตวยทภีที่ดภีทภีที่สรุดของเขาไปตตอสมูข้กนับคนซภีเรภีย ยรุทธวธิธภีของเขานตาจะเปป็นการเอาชนะคนเหลตานภีร
กตอน จากนนัรนคตอยจนัดการคนอนัมโมนทภีหลนัง

ดนังนนัรน 10 ทยู่านมอบคนททที่เหลมออยยยู่ไวล้ในบลังคลับบลัญชาของอาบทชลัยนล้องชายของทยู่าน และเขา
กก็จลัดคนเหลยู่านลัสิ้นเขล้าตยู่อสยล้กลับคนอลัมโมน สตวนรองแมตทนัพของเขา นนัที่นคสือ อาบภีชนัยนข้องชายของเขา 
เขากป็สนัที่งกองกทาลนังทภีที่เหลสือไปตตอสมูข้กนับคนอนัมโมน

2 ซมอ 10:11-12 โยอาบแบตงปนันแผนการรบของตนกนับนข้องชายเพธิที่มเตธิม ทยู่านกลยู่าว
วยู่า "ถล้ากทาลลังคนซทเรทยแขก็งเหลมอกทาลลังของเรา เจล้าจงยกไปชยู่วยเรา แตยู่ถล้ากทาลลังคนอลัมโมนแขก็งเกสน
กทาลลังของเจล้า เราจะยกมาชยู่วยเจล้า แผนการของพวกเขาไมตมภีอะไรซนับซข้อน ทภีที่ใดตข้องการความชตวย
เหลสือมากทภีที่สรุด พวกเขากป็จะไปชตวยเหลสืออภีกฝตาย ดนังนนัรน ยรุทธศาสตรรแบบยสืดหยรุตนจถึงถมูกคธิดคข้นขถึรน
เพสืที่อตอบสนองตตอการศถึกขณะทภีที่มนันกทาลนังดทาเนธินไป

โยอาบกลตาวปธิดทข้ายแผนยรุทธศาสตรรของตนทภีที่แบตงปนันกนับอาบภีชนัยดข้วยคทาเตสือนสตธินภีร  12 จง
มทความกลล้าหาญเถสด ใหล้เราเปก็นลยกผยล้ชายเพมที่อชนชาตสของเรา และเพมที่อหลัวเมมองแหยู่งพระเจล้าของเรา 
และขอพระเยโฮวาหม์ทรงกระททาตามททที่พระองคม์ทรงเหก็นชอบเถสด" คทาทภีที่แปลวตา ใหล้เราเปก็นลยก
ผยล้ชาย (ชาซนัค) มภีความหมายวตาเขข้มแขป็ง (เหมสือนผมูข้ชาย) โยอาบจถึงสตงอาบภีชนัยออกไปพรข้อมกนับคทาสนัที่ง



ใหข้เปป็นคนกลข้าหาญและเขข้มแขป็ง ประชาชนของพวกเขา ชนชาตธิของพวกเขาและคทาพยานเรสืที่อง
พระเจข้าของพวกเขากทาลนังตกอยมูตในภาวะเสภีที่ยง นอกจากนภีร  เขายนังฝากการศถึกนภีร ไวข้กนับองครพระผมูข้เปป็น
เจข้าอภีกดข้วย นนัที่นคสือ “และขอพระเยโฮวาหรทรงกระททาตามทภีที่พระองครทรงเหป็นชอบเถธิด” เขาจถึงฝาก
การศถึกนภีร ไวข้กนับพระเจข้า

2 ซมอ 10:13-14 การศถึกนภีรกลนับกลายเปป็นการตภีแตกสทาหรนับคนอธิสราเอล ดลังนลัสิ้น โย
อาบกลับประชาชนททที่อยยยู่กลับทยู่านกก็ยกเขล้าใกลล้ตยู่อสยล้กลับคนซทเรทย ขล้าศถึกกก็แตกหนทไปตยู่อหนล้าเขา 14 เมมที่อ
คนอลัมโมนเหก็นวยู่าคนซทเรทยหนทไปแลล้ว เขาทลัสิ้งหลายกก็หนทอาบทชลัยเขล้าไปในเมมอง แลล้วโยอาบกก็กลลับ
จากการสยล้รบกลับคนอลัมโมนมายลังกร ตงเยรยซาเลก็ม

โยอาบโจมตภีคนซภีเรภียอยตางดรุเดสือดซถึที่งฝตายหลนังกป็รภีบหนภีไป เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาไดข้รนับคตา
จข้างสทาหรนับบรธิการของตนลตวงหนข้าแลข้ว พวกเขาจถึงควข้าเงธินนนัรนและวธิที่งหนภีไป พวกเขามาตามนนัด
แลข้วแตตพวกเขาไมตอยากถมูกฆตาตายดข้วยนทรามสือของโยอาบ อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อกองกทาลนังของคนอนัม
โมนเหป็นคนซภีเรภียถมูกตภีแตกไปแลข้ว พวกเขากป็ถอยกลนับเขข้าไปในเมสืองของตน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาโย
อาบจถึงลข้อมรอบเมสืองนนัรนและเตรภียมททาการปธิดลข้อม ขณะเดภียวกนัน โยอาบเองกป็กลนับไปยนังกรรุง
เยรมูซาเลป็มเพสืที่อรายงานสถานการณรนนัรนใหข้ดาวธิดทราบ

2 ซมอ 10:15-16 แมข้ถมูกททาใหข้แตกพตายไปในการศถึกครนัร งแรก ดมูเหมสือนวตาคนซภีเรภีย
กลนับมารวมตนัวกนันในแบบทภีที่ตนัรงรนับมากกวตาเดธิม ครลัสิ้นคนซทเรทยเหก็นวยู่าตนพยู่ายแพล้ตยู่ออสสราเอลแลล้ว 
จถึงรวบรวมเขล้าดล้วยกลัน ขณะเดภียวกนัน ขตาวเรสืที่องการพตายแพข้ของพวกเขากป็ไดข้ยธินไปถถึงบข้านแลข้ว ดนัง
นนัรน ฮาดนัดเอเซอรรซถึที่งเปป็นกษนัตรธิยรองครหนถึที่งของดธินแดนซภีเรภียจถึงสตงกทาลนังเสรธิมมา

16 ฝยู่ายฮาดลัดเอเซอรม์ทรงใชล้คนไปนทาคนซทเรทยผยล้อยยยู่ฟากแมยู่นทสิ้าขล้างโนล้นออกมา เขามายลัง
ตทาบลเฮลาม มทโชบลัคแมยู่ทลัพของฮาดลัดเอเซอรม์เปก็นผยล้นทาหนล้า โยเซฟนัสนนักประวนัตธิศาสตรรยธิวอข้างวตาฮา
ดนัดเอเซอรรสตงกองกทาลนังมา 80,000 นายภายใตข้การบนังคนับบนัญชาของโชบนัค พวกเขาเคลสืที่อนพลลงใตข้
ไปยนังสถานทภีที่หนถึที่งชสืที่อวตาเฮลามซถึที่งอยมูตทภีที่ไหนสนักแหตงในกธิเลอาดทางเหนสือของอนัมโมน (ทนัรงหมดนภีร



อยมูตในประเทศจอรรแดนปนัจจรุบนัน) กษนัตรธิยรแหตงซภีเรภียถมูกเรภียกตรงนภีรวตาฮาดนัดเอเซอรร อยตางไรกป็ตาม เขา
กป็เปป็นคนเดภียวกนับฮาดนัดเอเซอรรทภีที่ถมูกกลตาวถถึงใน 8:12

2 ซมอ 10:17-18 เมสืที่อดาวธิดทราบถถึงภนัยครุกคามใหมตนภีร  ความสนใจของเขากป็ถมูกหนันไป
เสภียจากอนัมโมน เราไมตทราบชนัดเจนวตากทาลนังพลทภีที่ปธิดลข้อมอยมูตถมูกทธิรงไวข้ทภีที่นนั ที่นหรสือไมต เนสืรอหากลตาวตตอ
ไปวตา เมมที่อมทผยล้กราบทยลดาวสดพระองคม์ทรงรวบรวมอสสราเอลทลัสิ้งหมดขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดนมาถถึง
ตทาบลเฮลาน และคนซทเรทยกก็จลัดทลัพเขล้าตยู่อสยล้ดาวสดและไดล้รบกลับพระองคม์ 18 คนซทเรทยกก็หนทจาก
อสสราเอล และดาวสดทรงประหารคนซทเรทยซถึที่งเปก็นทหารรถรบเจก็ดรล้อยคนกลับทหารมล้าสทที่หมมที่นคน
เสทย และประหารโชบลัคแมยู่ทลัพของเขาทลัสิ้งหลายใหล้สสสิ้นชทวสตเสทยททที่นลัที่น

ดาวธิดจถึงเคลสืที่อนกทาลนังพลทภีที่เปป็นทหารกองหนรุนประจทาชาตธิของเขาไปตตอสมูข้กนับกทาลนังพลทภีที่ถมูก
รวบรวมกนันมาของซภีเรภีย ดมูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดบนัญชาการกทาลนังพลของเขาเอง (นภีที่ตรงขข้ามกนับ
การทภีที่เขาอยมูตรอทภีที่กรรุงเยรมูซาเลป็มดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในบทถนัดไป) การศถึกนภีรประจนันหนข้ากนันทภีที่ตทาบลเฮ
ลามและดาวธิดททาใหข้ก ทาลนังพลของซภีเรภียพตายแพข้ไปอยตางราบคาบ คนเหลตานนัรนทภีที่หนภีรอดจากดาบไป
ไดข้กป็หนภีไปอยตางกระเซอะกระเซธิง ทหารรถรบเจป็ดรข้อยนายทภีที่เปป็นคนซภีเรภียกป็ถมูกททาลาย นนัที่นคงเทภียบ
ไดข้กนับการททาลายรถถนังเจป็ดรข้อยคนันในการสงครามสมนัยใหมต ทหารมข้าสภีที่หมสืที่นคนของซภีเรภียกป็ถมูกฆตา
ตายเชตนกนัน โชบนัคแมตทนัพของพวกเขากป็ถมูกฆตาตายในสนามรบดข้วย

2 ซมอ 10:19 ดนังนนัรน เมมที่อบรรดากษลัตรสยม์ซถึที่งขถึสิ้นกลับฮาดลัดเอเซอรม์เหก็นวยู่าตนพยู่าย
แพล้ตยู่อหนล้าอสสราเอลแลล้ว เขากก็ไดล้กระททาสลันตสภาพกลับอสสราเอล และยอมเปก็นผยล้รลับใชล้คนอสสราเอล 
ดลังนลัสิ้นคนซทเรทยจถึงกลลัวไมยู่กลล้าชยู่วยคนอลัมโมนอทกตยู่อไป บรรดากษนัตรธิยรทภีที่มภีศนักดธิธ ดข้อยกวตาทภีที่ถมูกเอตยถถึง
กตอนหนข้านภีร แลข้วในบทนภีรกป็รมูข้ตนัววตาตนพตายแพข้เสภียแลข้ว มภีหมายเหตรุดข้วยวตาพวกเขาอยมูตภายใตข้การนทา
ของฮาดนัดเอเซอรร อยตางไรกป็ตาม คนซภีเรภียกป็ไดข้รนับบทเรภียนแลข้ว ถถึงแมข้วตาพวกเขาไมตใชตมธิตรของ
อธิสราเอล พวกเขากป็จะไมตมภีวนันใหข้ความชตวยเหลสือทางทหารแกตอนัมโมนอภีกเลย แมข้วตาการศถึกกนับคน
ซภีเรภียสธิรนสรุดลงแลข้วสทาหรนับเวลาขณะนภีร  การสมูข้รบกนับคนอนัมโมนกป็ยนังไมตยรุตธิ การศถึกนนัรนจะดทาเนธินตตอ



ไปดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในบทถนัดไป ณ เวลานภีร เองทภีที่ความบาปอนันเสสืที่อมเสภียชสืที่อเสภียงในชภีวธิตของดาวธิด
เกธิดขถึรน

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 11: ณ จลุดททที่เขามทอทานาจสมูงสลุด บทถนัดไปนทนี้บนันททึกเกทที่ยวกนับความ
บาปอนันรรู้ายแรงของดาวริด

2 ซมอ 11:1 และอยยยู่มาพอสสสิ้นปทแลล้วเมมที่อบรรดากษลัตรสยม์ยกกองทลัพออกไปรบ ดา
วสดทรงใชล้โยอาบพรล้อมกลับพวกขล้าราชการและอสสราเอลทลัสิ้งหมด เขาไปกวาดลล้างคนอลัมโมนและ
ลล้อมเมมองรลับบาหม์ไวล้ แตยู่ดาวสดประทลับททที่เยรยซาเลก็ม

สงครามกนับอนัมโมนยนังไมตสธิรนสรุดลง มนันเปป็นธรรมเนภียมในสงครามของตะวนันออกกลางใน
สมนัยโบราณทภีที่จะขอใหข้มภี 'การหยรุดยธิง' ในชตวงฤดมูหนาว เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดและกองกทาลนังของเขา
ยรุตธิการสมูข้รบกนับอนัมโมนชนั ที่วคราวในชตวงฤดมูหนาว นอกจากนภีร  ปภีฮภีบรมูกป็สธิรนสรุดลงในเดสือนกรุมภาพนันธร 
ดนังนนัรนจถึงมภีความเหป็นทภีที่วตา “อยมูตมาพอสธิรนปภีแลข้ว” ขณะทภีที่ฤดมูใบไมข้ผลธิก ทาลนังเบตงบาน ดาวธิดกป็สตงทหาร
กลนับไปสมูข้รบภายใตข้การนทาของโยอาบแมตทนัพของเขา มภีหมายเหตรุไวข้วตาพวกเขาททาลายกองกทาลนัง
หลนักของคนอนัมโมนในการศถึกกตอนจากนนัรนกป็ลข้อมเมสืองรนับบาหรซถึที่งเปป็นเมสืองเอกของดธินแดนอนัม
โมน อยตางไรกป็ตาม ดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตมภีบอกไวข้ ดาวธิดอยมูตตตอในกรรุงเยรมูซาเลป็มแทนทภีที่จะนทาทนัพของ
เขาไปสมูข้รบ มนันจะพธิสมูจนรวตาเปป็นหายนะของเขา แทนทภีที่จะปฏธิบนัตธิงานขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าใหข้
บรธิบมูรณรทรุกเวลา เขากลนับแวะพนัก ครธิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่ททาแบบนภีร ในปนัจจรุบนันกป็มนักเจอกนับความยรุตง
ยากเชตนเดภียวกนัน

2 ซมอ 11:2-3 อยยยู่มาเวลาเยก็นวลันหนถึที่งเมมที่อดาวสดทรงลตกขถึสิ้นจากพระแทยู่น และ
ดทาเนสนอยยยู่บนดาดฟล้าหลลังคาพระราชวลัง ทอดพระเนตรจากหลลังคาเหก็นผ ยล้หญสงคนหนถึที่งอาบนทสิ้าอยยยู่ 
หญสงคนนลัสิ้นสวยงามมาก



บตายแกตๆวนันหนถึที่งของฤดมูใบไมข้ผลธิ เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดนอนกลางวนันหลนังรนับประทานอาหาร
เสรป็จ เขาขถึรนไปบนหลนังคาราบของพระราชวนังของเขา ซถึที่งเปป็นเหมสือนดาดฟข้าแบบหนถึที่ง กรรุง
เยรมูซาเลป็มสรข้างบนเนธินเขาทภีที่ลดหลนั ที่นเปป็นทอดๆ พวกชนชนัรนสมูงของกรรุงนนัรนกป็สรข้างเรสือนของตนบน
ระดนับสมูงทภีที่สรุดเพสืที่อรนับลมเยป็นๆในฤดมูรข้อน เปป็นไปไดข้วตาพระราชวนังของดาวธิดตนัรงอยมูตบนสรุดของเนธิน
เขาลมูกหนถึที่งและเขาสามารถมองลงไปยนังบข้านเรสือนตตางๆทภีที่สรข้างบนเนธินทภีที่ตทที่ากวตาไดข้ ทภีที่บข้านหลนัง
หนถึที่งหญธิงคนหนถึที่งไดข้ออกไปอาบนทรา นตาจะบนหลนังคาบข้านของนางเอง เปป็นไปไดข้วตาดาวธิดเหป็นนาง
ทภีที่นนัที่นกตอนแลข้วและไดข้ออกไปดมูอภีก

อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดเชตนกนันวตาหญธิงคนนภีร  (นางบนัทเชบา) นตาจะรมูข้อยมูตแลข้ววตาบข้านของ
นางถมูกมองเหป็นไดข้จากพระราชวนังของกษนัตรธิยร ดมูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตานางรมูข้อยมูตแลข้ววตาการททาตนัว
ประเจธิดประเจข้อของนางถมูกมองดมูไดข้จากพระราชวนัง นางอาจรมูข้ดข้วยซทราวตาดาวธิดเคยมองมาทางนาง
กตอนหนข้านภีร แลข้ว ไมตวตานางบนัทเชบารมูข้วตากษนัตรธิยรจะอยมูตทภีที่นนัที่นหรสือไมตกป็ไมตเกภีที่ยวกนัน เหป็นไดข้ชนัดวตานาง
เผยเรสือนรตางอยตางประเจธิดประเจข้อ โดยรมูข้วตาตนถมูกเหป็นไดข้จากพระราชวนัง สทาหรนับความผธิดใดกป็ตาม
ทภีที่ดาวธิดเผชธิญในเหตรุการณรทภีที่จะเกธิดขถึรนนภีร  เหป็นไดข้ชนัดวตาการททาตนัวประเจธิดประเจข้อของนางบนัทเชบามภี
สตวนกระตรุข้นมนัน

เมสืที่อเหป็นสาวสวยผมูข้นภีร แกข้ผข้า 3 ดาวสดทรงใชล้คนไปไตยู่ถามเรมที่องผยล้หญสงคนนลัสิ้น คนหนถึที่งมาก
ราบทยลวยู่า "หญสงคนนทสิ้ชมที่อบลัทเชบา บตตรสาวของเอลทอลัม ภรรยาของอตรทอาหม์คนฮสตไทตม์มสใชยู่หรมอพยู่ะ
ยยู่ะคยู่ะ" นางบนัทเชบานตาจะมภีสตวนผธิดพอๆกนับดาวธิด นางอาจจงใจททาสธิที่งทภีที่นางไดข้กระททาลงไปเพสืที่อ
ดถึงความสนใจของเขา

2 ซมอ 11:4-5 จากนนัรนเมสืที่อตนัณหาไดข้กตอตนัวขถึรนแลข้ว มนันกป็กตอใหข้เกธิดความบาป ดา
วสดกก็ทรงใชล้ผยล้สมที่อสารไปรลับนางมา นางกก็มาเฝล้าพระองคม์ แลล้วพระองคม์ทรงสมสยยู่กลับนาง พอดทนาง
ไดล้ชทาระตลัวใหล้สสสิ้นมลทสนของนางแลล้ว แลล้วนางกก็กลลับไปเรมอนของตน ดมูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตานา
งบนัทเชบาเปป็นผมูข้มภีสตวนรตวมอยตางเตป็มใจในความบาปอนันใหญตโตนภีร  ในตอนทภีที่ดาวธิดควรออกไปรนับ
ใชข้พระเจข้า เขากลนับหยรุดพนักเสภีย และนภีที่คสือตอนทภีที่พญามารลนั ที่นกนับดนักของมนัน



5 ผยล้หญสงนลัสิ้นกก็ตลัสิ้งครรภม์ นางจถึงใชล้คนไปกราบทยลดาวสดวยู่า "หมยู่อมฉลันตลัสิ้งครรภม์แลล้ว" ความ
บาปมภีวธิธภีในการเผยตนัวใหข้ประจนักษร ไมตชข้ากป็เรป็วมนันกป็ลอยขถึรนสมูตพสืรนผธิว ดาวธิดกทาลนังเรธิที่มเกป็บเกภีที่ยวผล
แหตงความบาปอนันใหญตโตของตนแลข้ว เพราะการผธิดผนัวผธิดเมภียของคนทนัรงสอง นางบนัทเชบาจถึงตนัรง
ครรภรกนับดาวธิด

2 ซมอ 11:6-8 ดาวธิดใชข้วธิธภี 'ปกปธิด' ความผธิดทนันทภี ดาวสดทรงใชล้คนไปบอกโยอาบ
วยู่า "จงสยู่งอตรทอาหม์คนฮสตไทตม์มาใหล้เรา" โยอาบกก็สยู่งตลัวอตรทอาหม์ไปใหล้ดาวสด 7 เมมที่ออตรทอาหม์เขล้าเฝล้า
พระองคม์ ดาวสดรลับสลัที่งถามวยู่าโยอาบเปก็นอยยู่างไรบล้าง พวกพลเปก็นอยยู่างไร การสงครามคมบหนล้าไป
อยยู่างไร 8 แลล้วดาวสดรลับสลัที่งอตรทอาหม์วยู่า "จงลงไปบล้านของเจล้า และลล้างเทล้าของเจล้าเสทย" อตรทอาหม์กก็
ออกไปจากพระราชวลัง และมทคนนทาของประทานจากกษลัตรสยม์ตามไปใหล้

สามภีของนางบนัทเชบากทาลนังออกไปสมูข้รบในฐานะขข้าราชการคนหนถึที่งในกองทนัพของดาวธิด 
(ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาอรุรภีอาหรเปป็นคนฮธิตไทตรบตงบอกวตาเขาอาจไมตใชตคนฮภีบรมู คนฮธิตไทตรในสมนัยของดา
วธิดสสืบเชสืรอสายมาจากเฮท บรุตรคนทภีที่สองของคานาอนัน พวกเขาจถึงเปป็นคนคานาอนันพวกหนถึที่ง อรุรภี
อาหรอาจเขข้ารภีตนนับถสือศาสนายธิวหรสืออยตางนข้อยกป็เปป็นทหารรนับจข้างคนหนถึที่งทภีที่ททางานใหข้ดาวธิด) 
แผนการของดาวธิดนนัรนชนัดเจน ในการพาตนัวอรุรภีอาหรกลนับมาบข้าน เขากป็จะใชข้เวลาหลายคสืนกนับภรรยา
ของเขาและบรุตรของนางกป็จะถมูกคธิดวตาเปป็นของเขา ดาวธิดจถึงททาเปป็นไรข้เดภียงสาโดยถามอรุรภีอาหร
วตาการสงครามเปป็นอยตางไรบข้าง จากนนัรนเขากป็บอกอรุรภีอาหรใหข้กลนับไปบข้าน เขาถถึงขนาดสตงของ
กทานนัลซถึที่งอาจเปป็นอาหารไปพรข้อมกนับอรุรภีอาหรดข้วย

ความบาปของดาวธิดไมตใชตเพภียงการผธิดผนัวผธิดเมภียโดยนอกใจคมูตสมรสของตนเทตานนัรน แตตยนัง
เปป็นการททาผธิดตตอทหารผมูข้ภนักดภีคนหนถึที่งในกองทนัพของเขาดข้วย สรุดทข้ายแลข้วมนันเปป็นการททาผธิดตตอ
พระเจข้า ดมู เพลงสดรุดภี 51:4

2 ซมอ 11:9-11 อยตางไรกป็ตาม อรุรภีอาหรกป็ไมตยอมใหข้ความรตวมมสือกนับแผนการชนั ที่วของ
ดาวธิด แตยู่อตรทอาหม์ไดล้นอนเสทยททที่ประตยพระราชวลังพรล้อมกลับบรรดาขล้าราชการของเจล้านายของเขา 
มสไดล้ลงไปททที่บล้านของตน 10 เมมที่อมทคนกราบทยลดาวสดวยู่า "อตรทอาหม์ไมยู่ไดล้ลงไปททที่บล้านของเขาพยู่ะยยู่ะ



คยู่ะ" ดาวสดรลับสลัที่งแกยู่อตรทอาหม์วยู่า "เจล้ามสไดล้เดสนทางมาดอกหรมอ ททาไมจถึงไมยู่ลงไปบล้านของเจล้า" 11     
อตรทอาหม์ทยลตอบดาวสดวยู่า "หทบพลันธสลัญญาและอสสราเอลกลับยยดาหม์อยยยู่ในทลับอาศลัย โยอาบเจล้านาย
ของขล้าพระองคม์กลับบรรดาขล้าราชการของพระองคม์ตลัสิ้งคยู่ายอยยยู่ททที่พมสิ้นทตยู่ง สยู่วนขล้าพระองคม์จะไปบล้าน 
ไปกสน ไปดมที่ม และนอนกลับภรรยาของขล้าพระองคม์เชยู่นนลัสิ้นหรมอ พยู่ะยยู่ะคยู่ะ พระองคม์ทรงพระชนมม์
อยยยู่และจสตวสญญาณของพระองคม์มทชทวสตอยยยู่แนยู่ฉลันใด ขล้าพระองคม์จะไมยู่กระททาอยยู่างนทสิ้เลย" แผนการ
ปกปธิดความผธิดของดาวธิดใชข้ไมตไดข้ผลเลย อรุรภีอาหรเปป็นทหารทภีที่จงรนักภนักดภีคนหนถึที่ง เขารมูข้วตาเหลตาเพสืที่อน
ทหารของเขาทภีที่ยนังอยมูตสนามรบแนวหนข้าไมตไดข้มภีความสะดวกสบายของการไดข้อยมู ตบข้านเลย ดนังนนัรน
เขาจถึง 'ตนัรงเตป็นทร' นอนนอกพระราชวนังของดาวธิดแทนทภีที่จะใชข้เวลาคสืนนนัรนกนับภรรยาของเขา ดาวธิด
พยายามเกลภีรยกลตอมเขาใหข้รตวมมสือดข้วย อรุรภีอาหรไมตยอมเลย

2 ซมอ 11:12-13 เมสืที่อความพยายามครนัร งแรกไมตประสบผล ดาวธิดจถึงลองแผนสอง 
หากเขาสามารถมอมเหลข้าอรุรภีอาหรไดข้ อรุรภีอาหรกป็จะกลนับบข้านไปหลนับนอนกนับภรรยาของตนอยตาง
แนตนอนแลล้วดาวสดกก็รลับสลัที่งแกยู่อตรทอาหม์วยู่า "วลันนทสิ้กก็คล้างเสทยททที่นทที่เถสด พรตยู่งนทสิ้เราจะใหล้เจล้าไป" อตรทอาหม์กก็
คล้างอยยยู่ในกรตงเยรยซาเลก็มในวลันนลัสิ้นและในวลันรตยู่งขถึสิ้น 13 ดาวสดทรงเชสญเขามา เขากก็มารลับประทาน
และดมที่มตยู่อพระพลักตรม์ และพระองคม์ทรงกระททาใหล้เขามถึนเมา ในเยก็นวลันนลัสิ้นเขากก็ออกไปนอนบน
ททที่นอนกลับขล้าราชการของเจล้านายของเขา แตยู่มสไดล้ลงไปบล้าน ดาวธิดจถึงเชธิญเขามารนับประทานอาหาร
และททาใหข้แนตใจวตาอรุรภีอาหรดสืที่มหนนักจรธิงๆ อยตางไรกป็ตาม อรุรภีอาหรกป็ยนังยถึดมนั ที่นในความตนัรงใจของตนอยมูต
เหมสือนเดธิม

2 ซมอ 11:14-15 ดาวธิดจถึงเรธิที่มจนตรอกแลข้วทภีที่จะปธิดบนังความบาปของตน บนัดนภีรการ
ฆาตกรรมดมูเหมสือนเปป็นทางเลสือกเดภียว จากนนัรนเขากป็จะแตตงงานกนับนางบนัทเชบาอยตางรวดเรป็วเพสืที่อ
ททาใหข้การตนัรงครรภรของนางดมูเหมสือนถมูกกฎหมาย ตยู่อมาครลัสิ้นรตยู่งเชล้าดาวสดทรงอลักษรถถึงโยอาบและ
ทรงฝากไปในมมอของอตรทอาหม์ 15 ในลายพระหลัตถม์นลัสิ้นวยู่า "จงตลัสิ้งอตรทอาหม์ใหล้เปก็นกองหนล้าเขล้าสยล้รบ
ตรงททที่ดตเดมอดททที่สตดแลล้วลยู่าทลัพกลลับเสทยเพมที่อใหล้เขาถยกโจมตทใหล้ตาย"



ดาวธิดคธิดวตาตนมภีแผนการทภีที่ไมตมภีทางลข้มเหลวแนตๆ มภีแตตโยอาบผมูข้เปป็นแมตทนัพทภีที่บนัญชาการรบ
เทตานนัรนทภีที่ทราบถถึงเจตนาของดาวธิดทภีที่จะใหข้อรุรภีอาหรถมูกฆตาตายในสนามรบและแมข้แตตเขาเองกป็จะไมตรมูข้
วตาจรธิงๆแลข้วเพราะเหตรุใด รอยนธิรวมสือของดาวธิดจะไมตปรากฏบนการเสภียชภีวธิตของอรุรภีอาหร ความ
บาปของเขาจะถมูกปกปธิดไวข้และเขากป็จะลอยนวลไปพรข้อมกนับสธิที่งทภีที่เขาไดข้กระททา แนตทภีเดภียวดาวธิด
ไดข้กลนับสนัตยรอยตางรข้ายกาจจรธิงๆ ความนตาเจป็บใจของเรสืที่องทนัรงหมดนภีรกป็คสือวตาอรุรภีอาหรถสือคทาสนัที่งประหาร
ชภีวธิตของตนัวเองไปและไมตรมูข้เรสืที่องเลย

2 ซมอ 11:16-17 เมสืที่อไดข้รนับจดหมายลนับจากดาวธิดแลข้ว โยอาบกป็ททาตามทภีที่ไดข้รนับคทาสนัที่ง 
อยยยู่มาเมมที่อโยอาบกทาลลังเฝล้าลล้อมเมมองอยยยู่ ทยู่านจถึงกทาหนดใหล้อตรทอาหม์ไปรบตรงททที่ททที่ทยู่านทราบวยู่ามท
ทหารเขล้มแขก็งมาก 17 คนในเมมองกก็ออกมาสยล้รบกลับโยอาบ มทคนตายบล้างคมอขล้าราชการบางคนของ
ดาวสดไดล้ลล้มตาย อตรทอาหม์คนฮสตไทตม์กก็ตายดล้วย

แมข้วตาดาวธิดไมตไดข้เปป็นคน 'ลนั ที่นไก' เขากป็เปป็นคนออกคทาสนัที่งใหข้ประหารชภีวธิตอรุรภีอาหรเสภีย ดนัง
นนัรนทภีที่ถมูกเพธิที่มเขข้าไปกนับรายการแหตงความบาปทภีที่ดทามสืดและยาวเหยภียดของดาวธิดดข้วยกป็คสือการ
ฆาตกรรมผมูข้ทภีที่ไมตมภีความผธิดอะไรเลย นอกจากนภีร  เหยสืที่อของเขายนังจงรนักภนักดภีตตอกษนัตรธิยรของตน
จนถถึงวาระสรุดทข้ายอนันขมขสืที่นดข้วย

ตอนแรกโยอาบไมตทราบถถึงแรงจมูงใจสทาหรนับคทาสนัที่งของดาวธิดทภีที่ใหข้ฆตาอรุรภีอาหรเสภีย อยตางไร
กป็ตาม ดนังทภีที่เหตรุการณรตตางๆจะเผยใหข้เหป็นในทภีที่สรุด เขายตอมปะตธิดปะตตอเรสืที่องราวไดข้อยตางแนตนอน 
แนตใจไดข้วตาโยอาบคธิดออกในทภีที่สรุดวตาเพราะเหตรุใดดาวธิดถถึงอยากใหข้อรุรภีอาหรตาย นนั ที่นคสือ ทภีที่สทาคนัญกป็
คสือขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาตตอมาโยอาบจะเรธิที่มไมตจงรนักภนักดภีตตอดาวธิดแลข้ว เขาไดข้เหป็นการทรยศหนักหลนังและ
ความไมตซสืที่อสนัตยรของกษนัตรธิยรของเขาทภีที่มภีตตอทหารนายหนถึที่งของเขาเอง ดาวธิดจะเกป็บเกภีที่ยวผลแหตง
ความไมตจงรนักภนักดภีของโยอาบดข้วยซถึที่งหมดความเคารพนนับถสือในตนัวเขาในฐานะกษนัตรธิยรไปเสภีย
แลข้ว

2 ซมอ 11:18-21 โยอาบจถึงสยู่งคนไปกราบทยลขยู่าวการรบทลัสิ้งสสสิ้นตยู่อดาวสด 19 ทยู่านไดล้
สลัที่งผยล้สมที่อสารนลัสิ้นวยู่า "เมมที่อเจล้ากราบทยลขยู่าวการรบตยู่อกษลัตรสยม์เสรก็จทตกประการแลล้ว 20 ถล้ากษลัตรสยม์กรสสิ้ว



และตรลัสถามเจล้าวยู่า `ททาไมเจล้าทลัสิ้งหลายจถึงยกเขล้ารบใกลล้เมมองนลัก เจล้าไมยู่ทราบหรมอวยู่าเขาจะยสงออก
มาจากกทาแพง 21 ใครฆยู่าอาบทเมเลคบตตรเยรตบเบเชท ไมยู่ใชยู่ผยล้หญสงคนหนถึที่งเอาหสนโมยู่ทยู่อนบนทตยู่มเขา
จากกทาแพงเมมองจนเขาตายเสทยททที่เมมองเธเบศดอกหรมอ ททาไมเจล้าทลัสิ้งหลายจถึงเขล้าไปใกลล้กทาแพง' แลล้ว
เจล้าจงกราบทยลวยู่า `อตรทอาหม์คนฮสตไทตม์ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์กก็ตายดล้วย'" โยอาบสตงคนไปรายงานดา
วธิดเกภีที่ยวกนับการสมูข้รบลตาสรุด เพราะกลนัววตาดาวธิดจะโมโหเพราะกทาลนังพลของเขาลข้มตายในการสมูข้รบ 
เขาจถึงแนะนทาผมูข้สสืที่อสารใหข้แนตใจวตาตนไดข้แจข้งตตอดาวธิดวตาอรุรภีอาหรไดข้เสภียชภีวธิตแลข้ว เขารมูข้วตานนัที่นจะ
ททาใหข้ดาวธิดพอใจ

2 ซมอ 11:22-24 ดนังนนัรนผยล้สมที่อสารกก็ไป เขามาทยลตยู่อดาวสดถถึงทตกอยยู่างททที่โยอาบสลัที่งเขา
ใหล้มากราบทยล 23 ผยล้สมที่อสารนลัสิ้นกราบทยลดาวสดวยู่า "ขล้าศถึกไดล้เปรทยบตยู่อเรามาก และไดล้ออกมาสยล้รบ
กลับฝยู่ายเราททที่กลางทตยู่ง แตยู่เราไดล้ขลับไลยู่เขาเขล้าไปถถึงทางเขล้าประตยเมมอง 24 แลล้วทหารธนยกก็ยสง
ขล้าราชการของพระองคม์จากกทาแพง ขล้าราชการของกษลัตรสยม์บางคนกก็สสสิ้นชทวสต และอตรทอาหม์คนฮสต
ไทตม์ขล้าราชการของพระองคม์กก็สสสิ้นชทวสตดล้วย" ผมูข้สสืที่อสารกป็กระททาตามทภีที่ไดข้รนับคทาสนัที่งมาและรายงาน
สถานการณรการสมูข้รบตตอดาวธิด รายละเอภียดเรสืที่องการเสภียชภีวธิตของอรุรภีอาหรดข้วยลมูกธนมูกป็ถมูกระบรุไวข้ ทภีที่
นตาเจป็บใจมากขถึรนไปอภีกกป็คสือวตาอรุรภีอาหรถมูกเรภียกซทราๆวตา ขข้าราชการของดาวธิด มโนธรรมของดาวธิด
เรธิที่มกลนับมาทธิที่มแทงเขาเองเพสืที่อฟข้องถถึงสธิที่งทภีที่เขาไดข้กระททาลงไปแลข้ว

2 ซมอ 11:25 พอไดข้ยธินขตาวนภีร  ดาวธิดกป็ตอบกลนับผมูข้สสืที่อสารไปอยตางคนหนข้าซสืที่อใจ
คดวตา "เจล้าจงบอกโยอาบดลังนทสิ้วยู่า `อยยู่าใหล้เรมที่องนทสิ้ททาใหล้ทยู่านลทาบากใจ เพราะดาบยยู่อมสลังหารไมยู่
เลมอกวยู่าคนนลัสิ้นหรมอคนนทสิ้ จงสยล้รบหนลักเขล้าไปและตทเอาเมมองนลัสิ้นเสทยใหล้ไดล้ ' เจล้าจงหนตนนทสิ้าใจทยู่าน
ดล้วย" แมข้วตาดาวธิดททาเหมสือนเปป็นกนังวลเกภีที่ยวกนับเหตรุการณรทภีที่เกธิดขถึรน เขากป็ดภีใจอยมูตลนับๆ

2 ซมอ 11:26-27 ขณะเดภียวกนัน เมมที่อภรรยาของอตรทอาหม์ไดล้ยสนขยู่าววยู่าอตรทอาหม์สามทของ
ตนสสสิ้นชทวสตแลล้ว นางกก็ครทที่าครวญดล้วยเรมที่องสามทของนาง 27 เมมที่อสสสิ้นการไวล้ทตกขม์แลล้วดาวสดกก็สยู่งคน
ไปใหล้พานางมาททที่พระราชวลัง และนางกก็ไดล้เปก็นมเหสทของพระองคม์ ประสยตสโอรสองคม์หนถึที่งใหล้
พระองคม์ แตยู่สสที่งซถึที่งดาวสดทรงกระททานลัสิ้นไมยู่เปก็นททที่พอพระทลัยพระเยโฮวาหม์



นางบนัทเชบาจถึงททาตนัวเหมสือนแมตมตายทภีที่ไวข้ทรุกขร ชตวงเวลาดนังกลตาวอาจสนัรนแคตเจป็ดวนัน ดมู 1 ซามมู
เอล 31:13 ดมูเหมสือนวตาตนัวนางเองกป็กระตสือรสือรข้นทภีที่จะปกปธิดการเลตนชมูข้ของตนัวเองเชตนกนันและยธิที่งกวตา
เตป็มใจทภีที่จะรภีบแตตงงานกนับดาวธิดเพสืที่อปกปธิดสธิที่งทภีที่ทนัรงคมูตไดข้กระททาลงไป นอกจากนภีร  นภีที่เปป็นโอกาสทภีที่จะ
ไดข้เปป็นมเหสภีคนหนถึที่งของกษนัตรธิยรดข้วย นางกป็ททาเชตนนนัรน พอเวลาผตานไป นางกป็ใหข้ก ทาเนธิดบรุตรชาย
คนหนถึที่งแกตเขา ดาวธิดอาจคธิดวตาตนัวเองลอยนวลไปพรข้อมกนับความบาปอนันเลวรข้ายทนัรงหลายของตน
แลข้ว ดมูเหมสือนไมตมภีใครฉลาดไปกวตานภีร อภีกแลข้ว อยตางไรกป็ตาม มภีผมูข้หนถึที่งทภีที่เหป็นเหตรุการณรทนัรงหมด “แตต
สธิที่งซถึที่งดาวธิดทรงกระททานนัรนไมตเปป็นทภีที่พอพระทนัยพระเยโฮวาหร” พระเจข้าทรงเหป็นเหตรุการณรทนัรงหมด
และไมตทรงพอพระทนัย ความบาปของดาวธิดจะตามทนันเขาในไมตชข้า

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 12: พระเจรู้าทรงใชรู้นาธนันผมูรู้พยากรณย์ไปหาดาวริดเพสืที่อเผชริญหนรู้า
เขาดรู้วยความบาปของเขา ตรู้องชมดาวริดททที่เขากลนับใจจากความบาปนนันี้น จากนนันี้นนาธนันกป็แจรู้งใหรู้ดา
วริดทราบตมู่อไปถทึงการพริพากษาททที่เขาจะไดรู้รนับเพราะความบาปของเขา บลุตรททที่เกริดจากการเลมู่นชมูรู้
ของเขาเสทยชทวริต จากนนันี้นซาโลมอนกป็ถสือกทาเนริดขทึนี้นมา จากนนันี้นบทนทนี้กป็ปริดทรู้ายดรู้วยชนัยชนะเหนสือ
เมสืองรนับบาหย์โดยมทดาวริดนทาทนัพในทรู้ายททที่สลุด

2 ซมอ 12:1-4  บทนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยความเหป็นตรงๆทภีที่วตา พระเยโฮวาหม์ทรงใชล้ใหล้นาธลัน
ไปหาดาวสด พระเจข้าอาจทรงเปธิดเผยแกตนาธนันแลข้ววตาเกธิดอะไรขถึรนกนันแนต หรสือนาธนันอาจปะตธิดปะ
ตตอเรสืที่องราวไดข้และสงสนัยสธิที่งทภีที่ดาวธิดไดข้กระททาลงไป อยตางไรกป็ตาม ไมตวตากรณภีใด พระเจข้ากป็ทรงใชข้
เขามาเผชธิญหนข้ากษนัตรธิยรดข้วยความบาปของฝตายหลนัง นาธนันซถึที่งอาจททาตามคทาสนั ที่งของพระเจข้าจถึง
เขข้าหาดาวธิดพรข้อมกนับเรสืที่องอรุปมาตรงๆเรสืที่องหนถึที่ง เขาเลตาเหมสือนกนับวตาเรสืที่องราวนภีร ไดข้เกธิดขถึรนจรธิงใน
ราชอาณาจนักรของดาวธิด

นาธลันกก็ไปเขล้าเฝล้าและกราบทยลพระองคม์วยู่า "ในเมมองหนถึที่งมทชายสองคน คนหนถึที่งมลัที่งมท อทก
คนหนถึที่งยากจน 2 คนมลัที่งมทนลัสิ้นมทแพะแกะและวลัวเปก็นอลันมาก 3 แตยู่คนจนนลัสิ้นไมยู่มทอะไรเลย เวล้นแตยู่
แกะตลัวเมทยตลัวเดทยวททที่ซมสิ้อเขามา ซถึที่งเขาเลทสิ้ยงไวล้และอยยยู่กลับเขา มลันไดล้เตสบโตขถึสิ้นพรล้อมกลับบตตรของ



เขา กสนอาหารรยู่วมและดมที่มนทสิ้าถล้วยเดทยวกลับเขา นอนในอกของเขา และเปก็นเหมมอนบตตรสาวของเขา
4 ฝยู่ายคนมลัที่งมทคนนลัสิ้นมทแขกคนหนถึที่งมาเยทที่ยม เขาเสทยดายททที่จะเอาแพะแกะหรมอวลัวของตนมาททา
อาหารเลทสิ้ยงคนททที่เดสนทางมาเยทที่ยมนลัสิ้น จถึงเอาแกะตลัวเมทยของชายคนจนนลัสิ้นเตรทยมเปก็นอาหารใหล้แกยู่
ชายททที่มาเยทที่ยมตน" เรสืที่องอรุปมานภีรชนัดเจนเหลสือเกธิน ดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยรผมูข้ทรงอทานาจทภีที่ไดข้ขโมยภรรยา
ของเพสืที่อนบข้านผมูข้ยากจนและภนักดภีของตนไป กระนนัรน ดาวธิดกป็ยนังไมตเขข้าใจความหมายของเรสืที่องนภีร

2 ซมอ 12:5-6 ดาวธิดจถึงหลงกธินเหยสืที่อลตอของนาธนัน ดาวสดกรสสิ้วชายคนนลัสิ้นมาก และ
รลับสลัที่งแกยู่นาธลันวยู่า "พระเยโฮวาหม์ทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่ฉลันใด ผยล้ชายททที่กระททาเชยู่นนลัสิ้นจะตล้องตายแนยู่ 
6 และจะตล้องคมนแกะใหล้สทที่เทยู่า เพราะเขาไดล้กระททาอยยู่างนทสิ้ และเพราะวยู่าเขาไมยู่มทเมตตาจสต" ดข้วย
ความเดสือดดาลยธิที่งนนัก ดาวธิดจถึงสนัที่งใหข้ประหารชภีวธิตคนสารเลวผมูข้นภีรและกตอนโดนประหารเขากป็ตข้อง
ชดใชข้สภีที่เทตาสทาหรนับความผธิดทภีที่เขาไดข้กระททา

2 ซมอ 12:7-8 นาธนันคงชภีรนธิรวผอมๆของตนไปทภีที่ดาวธิดและกลตาววตา "พระองคม์นลัที่น
แหละคมอชายคนนลัสิ้น ความบาปของดาวธิดหาตนัวเขาเจอจนไดข้ จากนนัรนนาธนันกป็กลตาวแทนพระเจข้าตตอ
ไปวตา พระเยโฮวาหม์พระเจล้าแหยู่งอสสราเอลตรลัสดลังนทสิ้วยู่า `เราไดล้เจสมตลัสิ้งเจล้าไวล้ใหล้เปก็นกษลัตรสยม์เหนมอ
อสสราเอล และเราชยู่วยเจล้าใหล้พล้นจากมมอของซาอยล 8 และเราไดล้มอบวงศม์วานเจล้านายของเจล้าใหล้แกยู่
เจล้า และไดล้มอบภรรยาเจล้านายของเจล้าไวล้ในอกของเจล้า และมอบวงศม์วานอสสราเอลและวงศม์วานยย
ดาหม์ใหล้แกยู่เจล้า ถล้าเทยู่านทสิ้ยลังนล้อยไป เราจะเพสที่มใหล้อทกเทยู่านทสิ้

พระเจข้าทรงเลตายข้อนถถึงทรุกสธิที่งทภีที่พระองครไดข้ประทานแกตดาวธิดแลข้ว พระองครไดข้ประทาน
มงกรุฎเพสืที่อครอบครองอธิสราเอลแกตเขาแลข้ว พระองครไดข้ทรงชตวยเขาใหข้พข้นจากซาอมูลแลข้ว พระองคร
ไดข้ประทานอทานาจครอบครองเหนสือวงศรวานของซาอมูลแกตเขาแลข้ว

ไมตมภีบนันทถึกตามพระคนัมภภีรรวตาดาวธิดรนับภรรยาทนัรงหลายของซาอมูลมาหลนังจากฝตายหลนังเสภีย
ชภีวธิตแลข้ว (แตตประเพณภีของรนับบภีกป็อข้างวตาเอลาหร ภรรยาคนหนถึที่งของดาวธิดเดธิมทภีเปป็นภรรยาของซา
อมูล ดมู 2 ซามมูเอล 3:5 แตตไมตมภีบนันทถึกตามพระคนัมภภีรรทภีที่สนนับสนรุนทรรศนะนนัรนเลย) อยตางไรกป็ตาม คทา
ทภีที่แปลวตา ภรรยา (นาชริยย์ม) แปลไดข้ดข้วยวตา 'พวกผมูข้หญธิง' และดนังนนัรนกป็หมายถถึง 'บรรดาบรุตรสาว' ไดข้



ดข้วย นางเมราบและนางมภีคาล ธธิดาของซาอมูลถมูกยกใหข้แกตดาวธิด แมข้วตาไมตมภีปรากฏวตาเขาเคยไดข้
สมรสกนับนางเมราบจรธิงๆกป็ตาม

อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกป็คสือวตา พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรดาวธิดอยตาง
บรธิบมูรณร รวมถถึงทรงยอมใหข้เขาไดข้สธิที่งใดกป็ตามทภีที่เขาอยากไดข้ดข้วย นอกจากนภีร  พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตา
พระองครจะทรงใหข้มากกวตานภีร กป็ยนังไดข้หากเขาตข้องการ แมข้กระนนัรน ดาวธิดกป็ททาเกธินไปแลข้วและขโมย
ภรรยาของเพสืที่อนบข้านของเขามา ความบาปของเขาเกธินเลยการเลตนชมูข้ธรรมดาๆไปเยอะแลข้ว เขาไดข้
ฝตาฝสืนความไวข้วางใจทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงมอบไวข้แกตเขา จากนนัรนเขากป็ถถึงขนาดกตอเหตรุฆาตกรรมเพสืที่อ
ปกปธิดมนันดข้วย

2 ซมอ 12:9-10 นาธนันกลตาวตตอไปวตา ททาไมเจล้าดยหมสที่นพระบลัญญลัตสของพระเยโฮ
วาหม์กระททาชลัที่วในสายพระเนตรของพระองคม์ เจล้าไดล้ฆยู่าอตรทอาหม์คนฮสตไทตม์เสทยดล้วยดาบ เอาภรรยา
ของเขามาเปก็นภรรยาของตน และไดล้สลังหารเขาเสทยดล้วยดาบของคนอลัมโมน ดาวธิดบนังอาจฝตาฝสืน
บนัญญนัตธิขข้อทภีที่หกและขข้อทภีที่เจป็ด ยธิที่งกวตานนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตานาธนันไดข้รนับการแจข้งใหข้ทราบอยตางถภีที่ถข้วนแลข้ว
ถถึงสธิที่งทภีที่ดาวธิดไดข้กระททา พระเจข้าอาจทรงแจข้งใหข้เขาทราบแลข้ว เขาอาจไดข้ยธินมาจากคทาซรุบซธิบของ
ผมูข้คนเกภีที่ยวกนับเรสืที่องทภีที่เกธิดขถึรนกป็ไดข้ ไมตวตากรณภีใด ตามทภีที่พระเจข้าตรนัสสนัที่ง นาธนันกป็เผชธิญหนข้ากษนัตรธิยรดข้วย
สธิที่งทภีที่กษนัตรธิยรไดข้กระททา

10 เพราะฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ดาบนลัสิ้นจะไมยู่คลาดไปจากราชวงศม์ของเจล้า เพราะเจล้าไดล้ดยหมสที่นเรา 
เอาภรรยาของอตรทอาหม์คนฮสตไทตม์มาเปก็นภรรยาของเจล้า' นาธนันประกาศวตาความรรุนแรงและความ
ตายจะกนัดกธินวงศรวานของดาวธิดตนัรงแตตบนัดนภีร เปป็นตข้นไป ดนังทภีที่เหตรุการณรตตางๆจะเผยใหข้เหป็น นนัที่นเปป็น
สธิที่งทภีที่จะเกธิดขถึรนจรธิงๆ ดาวธิดไดข้สนัที่งแลข้ววตาผมูข้กระททาผธิดในเรสืที่องอรุปมาของนาธนันชดใชข้คสืนสภีที่เทตา

ดาวธิดจะตข้องชดใชข้อยตางนข้อยมากขนาดนนัรน บรุตรชายทารกของเขาจะตายในไมตชข้า ทามารร
บรุตรสาวของเขากป็จะถมูกขตมขสืนในไมตชข้า อนัมโนนบรุตรชายอภีกคนกป็จะเสภียชภีวธิตเพราะอาชญากรรมทภีที่
ตนไดข้กตอ และอนับซาโลมจะสธิรนชภีวธิตในทภีที่สรุดในสงครามกลางเมสืองทภีที่เขาตตอสมูข้บธิดาของตน ดาวธิดไดข้
หวตานยนังเนสืรอหนนังของตนแลข้ว เดภีดี๋ยวเขาจะเกป็บเกภีที่ยวผลแหตงความเลวทรามอนันขมขสืที่นแลข้ว ผลเกป็บ



เกภีที่ยวอนันขมขสืที่นนนัรนจะมภีผลตตอเนสืที่องไปจนชนั ที่วชภีวธิตทภีที่เหลสือของเขา ดาวธิดไดข้มาถถึงจรุดสมูงสรุดแหตง
รนัชกาลของเขาแลข้ว จากนภีร เปป็นตข้นไปมนันจะเปป็นทางลงเขาแลข้ว

2 ซมอ 12:11-12 นาธนันกลตาวตตอไปวตา พระเยโฮวาหม์ตรลัสดลังนทสิ้วยู่า `ดยเถสด เราจะใหล้
เหตตรล้ายบลังเกสดขถึสิ้นกลับเจล้าจากครลัวเรมอนของเจล้าเอง และเราจะเอาภรรยาของเจล้าไปตยู่อหนล้าตยู่อตา
เจล้า ยกไปใหล้แกยู่เพมที่อนบล้านของเจล้า ผยล้นลัสิ้นจะนอนรยู่วมกลับภรรยาของเจล้าอยยู่างเปสดเผย  12 เพราะเจล้า
ททาการนลัสิ้นอยยู่างลลับๆ แตยู่เราจะกระททาการนทสิ้ตยู่อหนล้าอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นและอยยู่างเปสดเผย'"

แนตทภีเดภียว ผลเกป็บเกภีที่ยวอนันขมขสืที่นของดาวธิดออกมาจากครอบครนัวของเขาเอง ทนัรงๆทภีที่อนัม
โนนจะททาชนั ที่วรข้ายตตอนข้องสาวของตนและเขาจะถมูกฆตาตาย อนับซาโลมกป็จะททาเลวรข้ายมากทภีที่สรุด ใน
การกบฏของเขาทภีที่กระททาตตอบธิดาของตนเอง เขากป็จะขตมขสืนพวกนางสนมของดาวธิดทตามกลาง
สายตาประชาชนดข้วย ดมู 2 ซามมูเอล 17:21-22 ความบาปของดาวธิดถมูกกระททาในทภีที่ลนับ ผลเกป็บเกภีที่ยว
อนันขมขสืที่นของเขาจะปรากฏในทภีที่แจข้ง (เราไมตควรสรรุปวตาพระเจข้าทรงททาใหข้เกธิดความบาปอนันขมขสืที่น
ของอนัมโนนหรสืออนับซาโลม แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน สธิที่งทภีที่พวกเขาททาคสือผลเกป็บเกภีที่ยวอนันเลวทรามซถึที่ง
เกธิดขถึรนตามมาหลนังจากสธิที่งทภีที่ดาวธิดไดข้หวตาน ผมูข้ใดหวตานอะไรกป็จะเกป็บเกภีที่ยวสธิที่งนนัรน ผลเกป็บเกภีที่ยวมา
ทภีหลนังเสมอและปกตธิแลข้วมนันกป็มากกวตาสธิที่งทภีที่ถมูกหวตานไวข้ในตอนแรก แนตนอนวตานนัที่นเปป็นจรธิง
สทาหรนับดาวธิด)

2 ซมอ 12:13-14 เมสืที่อถมูกตตอวตาเรสืที่องความบาปของตนและไดข้ยธินคทาพธิพากษาทภีที่จะเกธิด
กนับตนดาวสดจถึงรลับสลัที่งกลับนาธลันวยู่า "เรากระททาบาปตยู่อพระเยโฮวาหม์แลล้ว" และนาฮลันกราบทยลดา
วสดวยู่า "พระเยโฮวาหม์ทรงใหล้อภลัยบาปของพระองคม์แลล้ว พระองคม์จะไมยู่ถถึงแกยู่มรณา ดมูเหมสือนวตา ณ
เวลานภีร เองทภีที่ดาวธิดอธธิษฐานคทาอธธิษฐานอนันไพเราะทภีที่แสดงการกลนับใจใหมตซถึที่งถมูกบนันทถึกไวข้ในเพลง
สดรุดภีบททภีที่หข้าสธิบเอป็ด ดข้วยความชอกชทราเขาจถึงอข้อนวอนขอพระเมตตาของพระเจข้า โทษสทาหรนับการ
เลตนชมูข้และการฆาตกรรมภายใตข้พระราชบนัญญนัตธิสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมคสือ ประหารชภีวธิต ดาวธิดทราบ
เรสืที่องนนัรนเชตนเดภียวกนับนาธนัน กระนนัรน เพราะวตาดาวธิดไดข้รนับสารภาพและหนันเสภียจากความบาปของ
ตนแลข้วอยตางเหป็นไดข้ชนัด พระเจข้าจถึงทรงมภีความเมตตาตตอเขา ดมู สรุภาษธิต 28:13



อยตางไรกป็ตาม นาธนันเตสือนวตา 14 เพราะดล้วยการกระททานทสิ้พระองคม์ไดล้ใหล้พวกศลัตรยของพระ
เยโฮวาหม์มทโอกาสเหยทยดหยามไดล้ ราชบตตรททที่จะประสยตสมานลัสิ้นจะตล้องสสสิ้นชทวสต" ความบาปของดา
วธิดจะกลายเปป็นโอกาสใหข้ชาวโลกหมธิที่นประมาทไดข้โดยการเยาะเยข้ยสธิที่งทภีที่ดาวธิดไดข้กระททา มนันมภีแตต
จะยธิที่งสตงเสรธิมวธิถภีทางอนันชนั ที่วรข้ายของพวกเขา จากนนัรนนาธนันกป็แจข้งใหข้ดาวธิดทราบวตาบรุตรชายทภีที่เกธิด
จากความสนัมพนันธรอนันไมตบรธิสรุทธธิธ นภีร จะเสภียชภีวธิต การตภีสอนงวดแรกของเขาก ทาลนังจะเกธิดขถึรนแลข้ว

2 ซมอ 12:15 ดนังนนัรนแลล้วนาธลันกก็กลลับไปยลังบล้านของตน แลล้วพระเยโฮวาหม์ทรง
กระททาแกยู่บตตร ซถึที่งภรรยาของอตรทอาหม์บลังเกสดกลับดาวสด และพระกตมารนลัสิ้นกก็ประชวรหนลัก พระเจข้า
เองทรงเปป็นผมูข้ทภีที่ททาใหข้เกธิดความเจป็บปตวยในตนัวบรุตรชายของดาวธิด ใหข้เราสนังเกตความเหป็นอนันทธิที่ม
แทงทภีที่วตานางบนัทเชบาเปป็น ‘ภรรยาของอรุรภีอาหร’ นางยนังเปป็นเชตนนนัรนอยมูตตอนทภีที่ดาวธิดททาใหข้นางตนัรง
ครรภร ตราบาปนนัรนไดข้ตธิดตามดาวธิดมาจนทรุกวนันนภีร

2 ซมอ 12:16-17 ดาวสดกก็ทรงอล้อนวอนตยู่อพระเจล้าเพมที่อพระกตมารนลัสิ้น และดาวสดทรง
อดพระกระยาหาร และเขล้าไปบรรทมบนพมสิ้นดสนคมนยลังรตยู่ง  17 บรรดาพวกผยล้ใหญยู่ในราชสทานลักของ
พระองคม์กก็ลตกขถึสิ้นมายมนเขล้าเฝล้าอยยยู่ หมายจะทยลเชสญใหล้พระองคม์ทรงลตกจากพมสิ้นดสน แตยู่พระองคม์หา
ทรงยอมไมยู่ หรมอหาทรงรลับประทานกลับเขาทลัสิ้งหลายไมยู่ แมข้วตาพระเจข้าไดข้ทรงปรนับโทษใหข้ทารก
นนัรนตข้องเสภียชภีวธิตกป็ตาม ดาวธิดกป็ยนังหวนังวตาจะโนข้มนข้าวใหข้พระเจข้าทรงเปลภีที่ยนพระทนัยโดยการอด
อาหารและอธธิษฐาน วลภีทภีที่วตา “บรรดาพวกผมูข้ใหญตในราชสทานนักของพระองคร” นตาจะหมายถถึงพวก
หนัวหนข้าผมูข้รนับใชข้ของเขา

2 ซมอ 12:18-19 อยยยู่มาพอวลันททที่เจก็ดพระกตมารนลัสิ้นกก็สสสิ้นพระชนมม์ สยู่วนขล้าราชการ
ของดาวสดกก็กลลัวไมยู่กลล้ากราบทยลดาวสดวยู่าพระกตมารนลัสิ้นสสสิ้นชทวสตแลล้ว เขาพยดกลันวยู่า "ดยเถสด เมมที่อพระ
กตมารนลัสิ้นทรงพระชนมม์อยยยู่ เราทยลพระองคม์ พระองคม์หาทรงฟลังเสทยงของเราไมยู่ แลล้วเราทลัสิ้งหลาย
อาจจะกราบทยลไดล้อยยู่างไรวยู่า พระกตมารนลัสิ้นสสสิ้นพระชนมม์แลล้ว พระองคม์กก็จะกระททาอลันตรายตยู่อ
พระองคม์เอง" เพราะรมูข้วตาดาวธิดโศกเศรข้าขนาดไหนดข้วยเรสืที่องบรุตรชายของตน บรรดาขข้าราชการ
ของเขาจถึงกลนัววตาดาวธิดจะมภีปฏธิกธิรธิยาอยตางไรเมสืที่อไดข้ยธินขตาววตาเดป็กทารกนนัรนตายเสภียแลข้ว



อยตางไรกป็ตาม 19 เมมที่อดาวสดทอดพระเนตรเหก็นขล้าราชการกระซสบกระซาบกลันอยยยู่ ดาวสดเขล้า
พระทลัยวยู่าพระกตมารนลัสิ้นสสสิ้นพระชนมม์แลล้ว ดาวสดจถึงรลับสลัที่งถามขล้าราชการของพระองคม์วยู่า "เดก็กนลัสิ้น
สสสิ้นชทวสตแลล้วหรมอ" เขาทยลตอบวยู่า "สสสิ้นชทวสตแลล้วพยู่ะยยู่ะคยู่ะ" มนันเรธิที่มประจนักษรชนัดตตอดาวธิดแลข้ววตาเกธิด
อะไรขถึรน บรรดาขข้าราชการของเขาพอถมูกถามกป็ยสืนยนันเรสืที่องนนัรน

2 ซมอ 12:20-21 บรรดาขข้าราชการของเขาถถึงกนับประหลาดใจทภีที่ดาวสดทรงลตกขถึสิ้น
จากพมสิ้นดสน ชทาระพระกาย ชโลมพระองคม์ และทรงเปลทที่ยนฉลองพระองคม์ ทรงดทาเนสนเขล้าไปใน
พระนสเวศของพระเยโฮวาหม์และทรงนมลัสการ แลล้วเสดก็จไปสยยู่พระราชวลังของพระองคม์ รลับสลัที่งใหล้นทา
พระกระยาหารมา เขากก็จลัดพระกระยาหารใหล้พระองคม์เสวย ดาวธิดลรุกขถึรน ชทาระลข้างตนัวและเปลภีที่ยน
เสสืรอผข้า จากนนัรนเขากป็ไปยนังพลนับพลาเพสืที่อนมนัสการพระเจข้าผมูข้ทภีที่เขาไดข้กระททาผธิดตตออยตางรข้ายกาจ จาก
นนัรนเขากป็กลนับมาบข้านและนนัที่งลงรนับประทานอาหาร

บรรดาขข้าราชการของเขาซถึที่งงรุนงงเหลสือขนาดจถึงถามวตา 21 "เปก็นไฉนพระองคม์ทรงกระททา
เชยู่นนทสิ้ พระองคม์ทรงอดพระกระยาหารและกลันแสงเพมที่อพระกตมารนลัสิ้นเมมที่อทรงพระชนมม์อยยยู่ แตยู่เมมที่อ
พระกตมารนลัสิ้นสสสิ้นพระชนมม์แลล้ว พระองคม์กก็ทรงลตกขถึสิ้นเสวยพระกระยาหาร" พวกเขางง เมสืที่อทารก
นนัรนยนังมภีชภีวธิตอยมูต ดาวธิดกป็อดอาหารและรข้องไหข้ตตอพระพนักตรรพระเจข้าเพสืที่อบรุตรชายของตน อยตางไร
กป็ตาม พอเดป็กนข้อยนนัรนเสภียชภีวธิต ดาวธิดกป็ลรุกขถึรนและดทาเนธินชภีวธิตตตอไป

2 ซมอ 12:22-23 พระองคม์รลับสลัที่งวยู่า "เมมที่อเดก็กนลัสิ้นมทชทวสตอยยยู่ เราอดอาหารและรล้องไหล้ 
เพราะเราวยู่า `ใครจะทราบไดล้วยู่าพระเจล้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดใหล้เดก็กนลัสิ้นมทชทวสตอยยยู่หรมอไมยู่' 
ดาวธิดยอมรนับวตาเขาแอบหวนังวตาเขาจะขอใหข้พระเจข้าทรงมภีเมตตาและเปลภีที่ยนพระทนัยไดข้ พระองครไมต
ทรงเปลภีที่ยนพระทนัย

เขาจถึงเอตยคทาพมูดอนันลถึกซถึร งเหลตานภีร  23 แตยู่เมมที่อเขาสสสิ้นชทวสตแลล้ว เราจะอดอาหารททาไม เราจะ
ททาเดก็กใหล้ฟมสิ้นขถึสิ้นมาอทกไดล้หรมอ มทแตยู่เราจะตามทางเดก็กนลัสิ้นไป เขาจะกลลับมาหาเราหามสไดล้" เพราะ
วตาเดป็กนข้อยนนัรนตายเสภียแลข้ว จถึงไมตมภีอะไรทภีที่ดาวธิดกระททาไดข้อภีก เขารมูข้วตาเขาไมตสามารถนทาเดป็กนนัรน



กลนับมาไดข้อภีก ยธิที่งกวตานนัรน เขารมูข้วตาสนักวนันหนถึที่งเขากป็จะตายและไดข้เหป็นบรุตรของเขาในเมสืองบรมสรุข
เกษม ถถึงกระนนัรนเขากป็รมูข้วตาเขาไมตสามารถนทาเดป็กนนัรนกลนับมาไดข้อภีก

บางคนกลนับคธิดวตาดาวธิดกทาลนังหมายถถึงหลรุมศพเมสืที่อเขากลตาววตาเขาจะไปหาเดป็กนนัที่น อยตางไร
กป็ตาม นนัที่นกป็ขนัดแยข้งกนับการกระททาของดาวธิดทภีที่ลรุกขถึรน ชทาระลข้างตนัว นมนัสการ รนับประทานและเลธิก
ครทที่าครวญ ใครจะมภีก ทาลนังใจขนาดนนัรนโดยรมูข้เพภียงวตาเขาเองกป็จะตายสนักวนันหนถึที่งและไปอยมูตรตวมกนับ
บรุตรชายของเขาในหลรุมศพ บรธิบทชภีรอยตางชนัดเจนไปยนังขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาดาวธิดรมูข้วตาสนักวนันหนถึที่งเขาจะ
ไดข้เจอกนับบรุตรชายของเขาอภีก มนันลดทอนความโศกเศรข้าของเขาไปไดข้เยอะ

ตรงนภีรอาจเปป็นทภีที่เดภียวในพระคนัมภภีรรทภีที่มภีการบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเกธิดอะไรขถึรนกนับเดป็ก
เลป็กๆหากพวกเขาตาย มนันบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาบรุตรชายของดาวธิดไปอยมูตกนับองครพระผมูข้เปป็น
เจข้าทนันทภี ไมตมภีเหตรุผลทภีที่จะสนันนธิษฐานใหข้มภีอะไรแตกตตางไปจนทรุกวนันนภีร  เดป็กเลป็กๆแมข้เกธิดมาพรข้อม
กนับธรรมชาตธิทภีที่บาปหนากป็ไมตตข้องรนับผธิดเพราะเรสืที่องนนัรนจนกวตาพวกเขาโตขถึรนจนถถึงจรุดทภีที่พวกเขารนับ
ผธิดชอบสทาหรนับการกระททาของตนไดข้ ธรรมชาตธิทภีที่บาปหนาของพวกเขาอยมู ตภายใตข้พระโลหธิตแหตง
กางเขนนนัรนแลข้วและพระเจข้ากป็ทรงพาพวกเขาไปยนังสวรรครทนันทภีเมสืที่อพวกเขาเสภียชภีวธิต

2 ซมอ 12:24-25 เครสืที่องบตงชภีร เพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับการเปลภีที่ยนแปลงในเรสืที่องจธิตใจของดา
วธิดจากการโศกเศรข้าเปป็นการมภีก ทาลนังใจกป็ถมูกใหข้ไวข้ ฝยู่ายดาวสดทรงเลล้าโลมใจบลัทเชบามเหสทของ
พระองคม์ และทรงเขล้าไปสมสยยู่กลับพระนาง พระนางกก็ประสยตสบตตรชายคนหนถึที่งเรทยกชมที่อวยู่าซาโลม
อน และพระเยโฮวาหม์ทรงรลักซาโลมอน 25 และทรงใชล้นาธลันผยล้พยากรณม์ไป ทยู่านจถึงตลัสิ้งชมที่อ
ราชโอรสนลัสิ้นวยู่า เยดทดสยาหม์ เพราะเหก็นแกยู่พระเยโฮวาหม์

แมข้วตาจรุดสนใจอยมูตทภีที่ดาวธิด นางบนัทเชบากป็เสภียบรุตรชายของตนไปเชตนกนัน มนันเปป็นความทรุกขร
ใจอยตางหนนักสทาหรนับนาง ดาวธิดจถึงหาทางทภีที่จะใหข้ก ทาลนังใจภรรยาทภีที่โศกเศรข้าของเขาโดยการรตวม
หลนับนอนกนับนาง นางจถึงตนัรงครรภรและใหข้ก ทาเนธิดบรุตรชายอภีกคนแกตดาวธิด บรุตรชายคนนนัรนถมูกตนัรงชสืที่อ
วตาซาโลมอน การออกเสภียงของภาษาฮภีบรมูแบบตรงตนัวของคทาวตาซาโลมอนคสือ ‘ชาโลโมหร’ (หรสือ
อาจเปป็น ‘ชโลโม’) พวกยธิวสมนัยใหมตจนทรุกวนันนภีร ยนังตนัรงชสืที่อบรุตรชายของตนเชตนนนัรนอยมูต ชสืที่อนภีรมาจาก



คทาสามนัญธรรมดากวตานนัที่นคสือ ‘ชาโลม’ ซถึที่งหมายความวตา ‘สนันตธิสรุข’ 1 พงศาวดาร 22:9-10 บนันทถึก
วตาพระเจข้าทรงสนัที่งดาวธิดไวข้แลข้วกตอนซาโลมอนเกธิดวตาชสืที่อของเขาจะเปป็นอะไร นอกจากนภีร  บรธิบท
เดภียวกนันนนัรนยนังบตงบอกอยตางชนัดเจนวตาซาโลมอนเปป็นผมูข้ทภีที่พระเจข้าทรงเลสือกใหข้เปป็นผมูข้สสืบราชบนัลลนังกร
ตตอจากดาวธิด

บางคนอาจตนัรงคทาถามวตาเพราะเหตรุใดพระเจข้าจถึงทรงเลสือกบรุตรชายคนนภีรของนางบนัทเชบา
ใหข้เปป็นกษนัตรธิยรองครตตอไปของอธิสราเอลและสสืบเชสืรอสายของพระครธิสตร เมสืที่อพธิจารณาสธิที่งทภีที่นางไดข้ททา
ลงไป (นางมภีความผธิดพอๆกนับดาวธิด) เพราะเหตรุใดพระเจข้าถถึงทรงใหข้พระครธิสตรสสืบเชสืรอสายผตาน
ทางนางดข้วย คทาตอบเดภียวทภีที่พอจะมองเหป็นสทาหรนับคทาถามนภีรกป็คสือวตา มนันแสดงใหข้เหป็นถถึงความ
เมตตาและการทรงยกโทษของพระเจข้า ดาวธิดไดข้รนับการยกโทษแลข้ว (และกป็รวมถถึงภรรยาของเขา
ดข้วย) เทตาทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพระเจข้า พระองครกป็ทรงยกโทษใหข้แลข้ว ดาวธิดยนังตข้องเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่น
ของตนอยมูตเหมสือนเดธิม แตตสทาหรนับพระเจข้าแลข้ว การยกโทษของพระองครกป็เสรป็จสมบมูรณรแลข้ว

นอกจากนภีร  ยนังมภีบนันทถึกไวข้อภีกวตา “พระเยโฮวาหรทรงรนักเขา” นนั ที่นคสือ ซาโลมอน พระเจข้าจถึง
ทรงสตงขตาวไปผตานทางนาธนันวตาเดป็กนนัที่นจะมภีชสืที่อวตา เยดทดสยาหม์ ดข้วยซถึที่งมภีความหมายวตา ‘ผมูข้เปป็นทภีที่รนัก
ของพระเยโฮวาหร’

2 ซมอ 12:26-28 ขณะเดภียวกนัน โยอาบกป็ยนังททาสงครามอยมูตในอนัมโมน นนัก
ประวนัตธิศาสตรรทตานนภีร จถึงบนันทถึกไวข้วตา ฝยู่ายโยอาบสยล้รบกลับเมมองรลับบาหม์ของคนอลัมโมน และยถึด
ราชธานทไวล้ไดล้ 27 และโยอาบไดล้สยู่งผยล้สมที่อสารไปเฝล้าดาวสด ทยลวยู่า "ขล้าพระองคม์ไดล้สยล้รบกลับกร ตงรลับ
บาหม์ และขล้าพระองคม์ตทไดล้เมมองททที่มทแมยู่นทสิ้ามากหลายนลัสิ้นแลล้ว เมสืองรนับบาหรเปป็นเมสืองเอกทภีที่เหลสืออยมูต
ของอนัมโมน บนัดนภีร โยอาบยถึดพระราชวนังกษนัตรธิยรของมนันไดข้แลข้วซถึที่งมภีชสืที่อดข้วยวตาเมสืองทภีที่มภีแมตนทร ามาก
หลาย อยตางไรกป็ตาม ชนัยชนะนนัรนกป็ยนังไมตเดป็ดขาด

เขาจถึงสตงคนไปแจข้งขตาวดาวธิดวตา 28 ฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ขอพระองคม์ทรงรวบรวมพลททที่เหลมอ เขล้า
ตลัสิ้งคยู่ายตทเมมองนลัสิ้นใหล้ไดล้ โยอาบจถึงยรุดาวธิดใหข้นทากองทนัพทภีที่เหลสือของเขาและมารบใหข้จบๆไป เกลมอก



วยู่าถล้าขล้าพระองคม์ตทไดล้ กก็จะตล้องเรทยกชมที่อเมมองนลัสิ้นตามชมที่อของขล้าพระองคม์" เขาใชข้คทาขมูตสรุดทข้ายนภีร เพสืที่อ
ททาใหข้ดาวธิดขยนับ

2 ซมอ 12:29-31 ดาวสดจถึงทรงรวบรวมพลทลัสิ้งหลายเขล้าดล้วยกลันยกไปยลังเมมองรลับบาหม์
และตยู่อสยล้จนยถึดเมมองนลัสิ้นไดล้ 30 ทรงรสบมงกตฎจากเศทยรกษลัตรสยม์ของเมมองนลัสิ้น มงกตฎนลัสิ้นเปก็นทองคทา
หนลักหนถึที่งตะลลันตม์ประดลับดล้วยเพชรพลอยตยู่างๆ และเขากก็สวมบนพระเศทยรของดาวสด และ
พระองคม์ทรงเกก็บรวบรวมทรลัพยม์สมบลัตสของเมมองนลัสิ้นไดล้เปก็นอลันมาก ดาวธิดจถึงนทาทนัพสมูข้ศถึกครนัร ง
สรุดทข้ายนภีรดข้วยตนัวเองเพสืที่อพธิชธิตเมสืองรนับบาหรและยถึดมนันไดข้ มภีผมูข้เสนอวตาเหตรุการณรตอนนภีร เกธิดขถึรนหลนัง
จากการเสภียชภีวธิตของอรุรภีอาหรไมตนานและขณะทภีที่นางบนัทเชบาก ทาลนังไวข้ทรุกขรอยมูต มภีบนันทถึกไวข้วตาเขารธิบ
มงกรุฎอนันงดงามของกษนัตรธิยรเมสืองรนับบาหรมาเปป็นของรธิบแหตงการสงครามดข้วย นอกจากนภีร  ดาวธิดกนับ
คนของเขายนังยถึดทรนัพยรจากเมสืองรนับบาหรไดข้มากมายดข้วย เราควรระลถึกวตาสงครามครนัร งนภีร เรธิที่มตข้นขถึรน
ตอนทภีที่คนอนัมโมนททาใหข้คณะทมูตของดาวธิดอนับอายขายหนข้าตามทภีที่มภีบนันทถึกไวข้ใน 2 ซามมูเอล 10

นอกจากนภีร  31 ทรงควบคตมประชาชนททที่อยยยู่ในเมมองนลัสิ้นใหล้ททางานดล้วยเลมที่อย คราดเหลก็กและ
ขวานเหลก็กและบลังคลับใหล้ททางานททที่เตาเผาอสฐ ไดล้ทรงกระททาเชยู่นนทสิ้แกยู่บรรดาหลัวเมมองของคนอลัมโม
นทลัที่วไป แลล้วดาวสดกก็เสดก็จกลลับไปกรตงเยรยซาเลก็มพรล้อมกลับพลทลัสิ้งสสสิ้น บางทตานเสนอวตาคทาบรรยาย
ดข้านบนหมายถถึงการทภีที่ดาวธิดทรมานพวกเชลยของเขาหลนังจากไดข้ชนัยชนะเหนสือพวกเขาแลข้ว 
อยตางไรกป็ตาม มนันนตาจะหมายถถึงการทภีที่ดาวธิดบนังคนับคนอนัมโมนใหข้เปป็นทาสรนับใชข้ในฐานะกรรมกร
ทนั ที่วๆไปทภีที่เลสืที่อยทตอนไมข้ ททางานในทรุตง (คราดเหลก็ก) ตนัดตข้นไมข้ (ขวานเหลก็ก) และททาอธิฐ ฯลฯ นนัที่นดมู
เหมสือนจะสอดคลข้องกนับอรุปนธิสนัยของดาวธิดมากกวตาการทรมานพวกศนัตรมูของเขาอยตางโหดเหภีร ยม
ทารรุณ เขาจถึงกลนับไปยนังกรรุงเยรมูซาเลป็มอยตางผมูข้มภีชนัยชนะ

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 13: การเกป็บเกทที่ยวผลอนันขมขสืที่นของดาวริดเรริที่มแสดงผลแลรู้ว บทททที่ 
13 บนันททึกเหตลุการณย์อนันเลวรรู้ายของการขมู่มขสืนนางสาวทามารย์โดยอนัมโนนพทที่ชายตมู่างแมมู่ของเธอ 



บทนทนี้ยนังนทาเสนอการลรู้างแครู้นของอนับซาโลมททที่กระททาตมู่ออนัมโนนในการฆาตกรรมเขาดรู้วย จาก
นนันี้นมทบนันททึกเกทที่ยวกนับการหลบหนทไปของอนับซาโลมเพราะสริที่งททที่เขาไดรู้ททาลงไป

2 ซมอ 13:1-4 การเกป็บเกภีที่ยวผลแหตงความบาปอนันขมขสืที่นของดาวธิดเรธิที่มสทาแดงผล
แลข้ว ผมูข้ใดหวตานสธิที่งใดกป็จะเกป็บเกภีที่ยวสธิที่งนนัรนเชตนกนัน กฎของการหวตานและการเกป็บเกภีที่ยวเรธิที่มททางาน
แลข้ว ตยู่อมาภายหลลังฝยู่ายอลับซาโลมราชโอรสของดาวสดมทขนสษฐาองคม์หนถึที่งรยปโฉมสะคราญชมที่อทา
มารม์ และอลัมโนนราชโอรสของดาวสดกก็รลักเธอ 2 ดล้วยเหตตทามารม์นล้องหญสงนทสิ้ จสตใจของอลัมโนนกก็ถยก
ทรมานจนถถึงกลับลล้มปยู่วย ดล้วยเหตตวยู่าเธอเปก็นสาวพรหมจารท อลัมโนนจถึงรยล้สถึกวยู่าจะททาอะไรกลับเธอกก็
ยากนลัก

อนับซาโลมและทามารรเปป็นพภีที่นข้องแทขๆ้ ทภีที่เกธิดกนับดาวธิดและมาอาคาหรภรรยาของเขา นางถมูก
ระบรุวตารยปโฉมสะคราญหรสือเปป็นหญธิงสาวทภีที่สวยคนหนถึที่ง อนัมโนนเปป็นบรุตรชายอภีกคนของดาวธิด แตต
เปป็นพภีที่ชายตตางมารดากนับทามารร หนรุตมคนนภีรมภีความสนใจอนันเปภีที่ยมตนัณหาในตนัวนข้องสาวตตางมารดา
ของเขา วลภีทภีที่วตา “จถึงรมูข้สถึกวตาจะททาอะไรกนับเธอกป็ยากนนัก” มภีความหมายวตา ‘เหป็นวตายากทภีที่จะเขข้าหา
เธอ’ เธอถมูกปกปข้องโดยบธิดามารดาของเธอจากหนรุตมๆทภีที่มภีนธิสนัยอยตางพภีที่ชายตตางมารดาคนนภีรของเธอ

เพสืที่อนคนหนถึที่งของอนัมโนนเหป็นวตาเขาเซสืที่องซถึมและตนัดสธินใจทภีที่จะ ‘ชตวย’ เขา 3 แตยู่อลัมโนนมท
สหายคนหนถึที่งชมที่อโยนาดลับบตตรชายของชสเมอาหม์เชษฐาของดาวสด โยนาดลับนลัสิ้นเปก็นคนเจล้าปลัญญา 4
จถึงทยลถามวยู่า "ขล้าแตยู่ราชโอรสของกษลัตรสยม์ ไฉนทยลกระหมยู่อมจถึงซมเซาอยยยู่ทตกเชล้าๆ จะไมยู่บอกใหล้
เกลล้าฯทราบบล้างหรมอ" อลัมโนนตอบเขาวยู่า "เรารลักทามารม์นล้องหญสงของอลับซาโลมอนตชาของเรา" 
โยนาดนับผมูข้นภีร จรธิงๆแลข้วเปป็นลมูกพภีที่ลมูกนข้องของอนัมโนน เขายนังไดข้ชสืที่อวตาเปป็น “คนเจข้าปนัญญา” ดข้วย 
ความหมายกป็คสือวตาเขาเปป็นคนเจข้าเลตหรหรสือมภีอรุบายเยอะ

2 ซมอ 13:5-6 โยนาดนับจถึงคธิดแผนการสกปรกหนถึที่งขถึรนมาไดข้ซถึที่งจะททาใหข้อนัมโนน
ไดข้มภีโอกาสอยมูตตามลทาพนังกนับทามารร โยนาดลับจถึงทยลทยู่านวยู่า "ขอเชสญบรรทมบนพระแทยู่นแสรล้ง
กระททาเปก็นประชวร และเมมที่อเสดก็จพยู่อมาเยทที่ยมทยลกระหมยู่อมขอกราบทยลวยู่า `ขอโปรดรลับสลัที่งทามารม์
นล้องหญสงมาใหล้อาหารแกยู่ขล้าพระองคม์ ใหล้มาเตรทยมอาหารตยู่อสายตาขล้าพระองคม์ เพมที่อขล้าพระองคม์จะ



ไดล้เหก็น และไดล้รลับประทานจากมมอของเธอ'" 6 อลัมโนนจถึงบรรทมแสรล้งททาเปก็นประชวร เมมที่อ
กษลัตรสยม์เสดก็จมาเยทที่ยม อลัมโนนกก็ทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอโปรดใหล้ทามารม์นล้องหญสงมาททาขนมสลักสองอลัน
ตยู่อสายตาขล้าพระองคม์ เพมที่อขล้าพระองคม์จะไดล้รลับประทานจากมมอของเธอ"

แผนการของเขางตายนธิดเดภียว อนัมโนนจะตข้องแกลข้งปตวย เมสืที่อบธิดาของเขาถามถถึงเขาๆกป็จะ
ตข้องขอใหข้ทามารรนข้องสาวตตางมารดาของเขานทาอาหารมาใหข้เขารนับประทาน

2 ซมอ 13:7-9 ดนังนนัรน เพราะไมตรมูข้วตามภีคนคธิดททาเรสืที่องสกปรก ดาวสดทรงใชล้คนไปหา
ทามารม์ททที่วลังรลับสลัที่งวยู่า "ขอจงไปททที่บล้านของอลัมโนนพทที่ของเจล้า และเตรทยมอาหารใหล้เขารลับประทาน" 

8 ทามารม์กก็ไปยลังวลังของอลัมโนนเชษฐาของเธอททที่ททที่เขาบรรทมอยยยู่ เธอกก็หยสบแปล้งมานวดททาขนมตยู่อ
สายตาของเชษฐาแลล้วปสสิ้งขนมนลัสิ้น 9 และเธอกก็ยกกระทะมาเทออกตยู่อหนล้าเชษฐา แตยู่อลัมโนนกก็ไมยู่
ทรงเสวย กลยู่าววยู่า "ใหล้ทตกคนออกไปเสทยใหล้พล้นเรา" ทตกคนกก็ออกไป ดนังนนัรน ทามารรจถึงไปทภีที่บข้าน
ของอนัมโนนเพสืที่อเตรภียม ‘ขนมเคข้กกาแฟ’ ใหข้เขารนับประทาน อยตางไรกป็ตาม เขากป็ไมตยอมรนับ
ประทานจนกวตาเขาไดข้สนัที่งใหข้ผมูข้รนับใชข้ทรุกคนของเขาออกไปเสภียกตอน

2 ซมอ 13:10-11 ดนังนนัรน เมสืที่อเขาทนัรงสองอยมูตตามลทาพนัง อลัมโนนกก็รลับสลัที่งกลับทามารม์วยู่า 
"จงเอาอาหารเขล้ามาในหล้องใน เพมที่อพทที่จะไดล้รลับประทานจากมมอของนล้อง" ทามารม์กก็นทาขนมททที่เธอ
ททานลัสิ้นเขล้าไปในหล้องเพมที่อใหล้แกยู่อลัมโนนเชษฐา 11 แตยู่เมมที่อเธอนทาขนมมาใกลล้เพมที่อใหล้ทยู่านรลับประทาน 
ทยู่านกก็จลับมมอเธอไวล้รลับสลัที่งวยู่า "นล้องของพทที่เขล้ามานอนกลับพทที่เถสด" ทามารรไดข้รนับเชธิญใหข้นทาของวตาง
เขข้าไปในหข้องนอนของอนัมโนน พอเธออยมู ตทภีที่นนัที่นแลข้ว เขากป็ควข้าตนัวเธอและขอใหข้เธอรตวมหลนับนอน
กนับเขา

2 ซมอ 13:12-13 ทามารรจถึงตอบทยู่านวยู่า "ไมยู่ไดล้ดอกพระเชษฐา ขออยยู่าบลังคลับนล้อง
เลย สสที่งอยยู่างนทสิ้เขาไมยู่กระททากลันในอสสราเอล ขออยยู่ากระททาการโฉดเขลาอยยู่างนทสิ้เลย 13 ฝยู่ายหมยู่อม
ฉลัน หมยู่อมฉลันจะเอาความอายไปซยู่อนไวล้ททที่ไหน ฝยู่ายทยู่านเลยู่า ทยู่านจะเปก็นเหมมอนคนโฉลดเขลาคน
หนถึที่งในอสสราเอล เพราะฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ขอทยลกษลัตรสยม์ พระองคม์คงจะไมยู่หวงหมยู่อมฉลันไวล้ไมยู่ใหล้ทยู่าน" 



ทามารรขอรข้องเขามธิใหข้ขตมขสืนตน เธอรมูข้วตาเธอจะประสบกนับความอนับอายขายหนข้า เธอพยายามบอก
เขาวตาเขาจะเปป็นคนโงตหากททาเชตนนนัรน เธอยนังขอใหข้เขาไปสมูตขอเธอจากบธิดาของเธอดข้วย

2 ซมอ 13:14 กระนนัรนทยู่านกก็หาฟลังเสทยงเธอไมยู่ ดล้วยทยู่านมทกทาลลังมากกวยู่าจถึงขยู่มขมน
และนอนรยู่วมกลับเธอ ในโมงยามทภีที่มสืดมธิดทภีที่สรุดในพระคนัมภภีรรคสือ บนันทถึกเกภีที่ยวกนับการขตมขสืนทามารร
โดยอนัมโนน การเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นของความบาปของดาวธิดก ทาลนังเรธิที่มสทาแดงผลแลข้ว

2 ซมอ 13:15-18 หลนังจากการกระททาทภีที่ชนั ที่วรข้ายของเขา ตยู่อมาอลัมโนนเกลทยดชลังเธอยสที่ง
นลัก ความเกลทยดชลังครลัสิ้งนทสิ้กก็มากยสที่งกวยู่าความรลักซถึที่งทยู่านไดล้รลักเธอมากยู่อน และอลัมโนนรลับสลัที่งกลับเธอ
วยู่า "จงลตกขถึสิ้นไป" หลนังจากสนองตนัณหาของตนแลข้ว อนัมโนนกป็ไมตอยากยรุตงเกภีที่ยวอะไรกนับเธออภีก มภี
การผสมปนเปกนันระหวตางความอนับอายขายหนข้า ความรมูข้สถึกผธิด และความโกรธกนับตนัวเขาเอง
เพราะสธิที่งทภีที่เขาไดข้ททาลงไป 16 แตยู่เธอตอบทยู่านวยู่า "อยยู่าเลยพระเชษฐา ททที่จะขลับไลยู่หมยู่อมฉลันไป
ครลัสิ้งนทสิ้นลัสิ้นกก็เปก็นความผสดใหญยู่ยสที่งกวยู่าททที่พระเชษฐาไดล้ททากลับนล้องมาแลล้ว" แตยู่ทยู่านหาไดล้เชมที่อฟลังเธอ
ไมยู่ แมข้วตาถมูกหยามนทราใจแลข้ว การกระททาทภีที่มภีเกภียรตธิเดภียวทภีที่ทามารรคธิดออกกป็คสือ เขาทนัรงสองควร
แตตงงานกนัน เธอจถึงไมตยอมไป

17 ทยู่านจถึงเรทยกมหาดเลก็กททที่ปรนนสบลัตสอยยยู่สลัที่งวยู่า "จงไลยู่ผยล้หญสงคนนทสิ้ใหล้ออกไปพล้นหนล้าของ
ขล้าแลล้วปสดประตยใสยู่กลอนเสทย" 18 เธอสวมเสมสิ้อยาวหลากสทททที่ราชธสดาพรหมจารทของกษลัตรสยม์สวม
กลัน มหาดเลก็กของทยู่านจถึงไลยู่เธอออกไปและใสยู่กลอนประตยเสทย อนัมโนนสนัที่งพวกคนรนับใชข้ของเขา
ใหข้โยนเธอออกไปและใสตกลอนประตมูไลตหลนังเธอ มภีหมายเหตรุไวข้ดข้วยเกภีที่ยวกนับเครสืที่องแตตงกายอนันมภี
เอกลนักษณรเฉพาะทภีที่พวกธธิดาพรหมจารภีของกษนัตรธิยรสวมใสต พวกคนรนับใชข้ของเขาจถึงกระททาตามทภีที่
ไดข้รนับสนัที่งและไลตเธอออกไป

2 ซมอ 13:19-20 หญธิงสาวผมูข้มภีเกภียรตธิผมูข้นตาสงสารคนนภีรหลนังจากถมูกยทที่ายภีแลข้วจถึงเอาขทสิ้เถล้า
ใสยู่ททที่ศทรษะของเธอ และฉทกเสมสิ้อยาวหลากสทททที่เธอสวมอยยยู่นลัสิ้นเสทย เอามมอกตมศทรษะเดสนพลางรล้อง
ครวญไปพลาง เธอปฏธิบนัตธิตามธรรมเนภียมของชาวตะวนันออกกลางทนันทภีในการเอาขภีร เถข้าโปรยตนัว



เองและฉภีกเสสืรอผข้าของตนเพสืที่อสสืที่อถถึงความโศกเศรข้าใหญตโตและความอนับอายขายหนข้า มนันไมตใชต
การเสแสรข้งเลย เธอเอามสือกรุมศภีรษะของตนขณะทภีที่เธอรข้องไหข้สะอถึกสะอสืรน

อนับซาโลมพภีที่ชายแทขๆ้ ของเธออาจระแวงเจตนาของอนัมโนนอยมู ตแลข้ว พอเหป็นนข้องสาวของ
ตนเสภียอกเสภียใจอยตางรรุนแรง เขากป็ 20 กลยู่าวกลับเธอวยู่า "อลัมโนนเชษฐาไดล้อยยยู่กลับนล้องหรมอเปลยู่า แตยู่
นล้องเออ๋ย บลัดนทสิ้นล้องจงนสที่งเสทยเถสด เพราะเขาเปก็นพทที่ชายของเจล้า อยยู่าไปคสดถถึงเรมที่องนทสิ้เลย" ฝยู่ายทามารม์
จถึงอยยยู่อยยู่างเดทยวดายในวลังของอลับซาโลมเชษฐา อาจเพสืที่อปกปข้องชสืที่อเสภียงของราชวงศร อนับซาโลม
จถึงบอกนข้องสาวของตนใหข้เงภียบไวข้และไมตเลตาเรสืที่องราวทภีที่เกธิดขถึรนใหข้ใครฟนัง เขาถถึงขนาดบอกเธอใหข้
ลสืมมนันเสภียดข้วย (เราไดข้เหป็นถถึงอรุปนธิสนัยอนันตสืรนเขธินของอนับซาโลมดข้วย) ดนังนนัรน ทามารรจถึงอยมูตอยตาง
สนันโดษในบข้านพภีที่ชายของตน พระคนัมภภีรรไมตไดข้บอกวตานานเทตาใด

2 ซมอ 13:21-22 เรสืที่องพรรครนภีร ถมูกเกป็บเงภียบไวข้ไดข้ไมตนาน ดาวธิดทราบเรสืที่องในทภีที่สรุดวตา
เกธิดอะไรขถึรน เปป็นทภีที่เขข้าใจไดข้วตาเมมที่อกษลัตรสยม์ดาวสดทรงไดล้ยสนเรมที่องเหลยู่านทสิ้ทลัสิ้งสสสิ้น พระองคม์กก็กรสสิ้วยสที่งนลัก
คทาทภีที่แปลวตา กรสสิ้ว (คาราหย์) มภีความหมายงตายๆวตา ‘โกรธ’

ยธิที่งกวตานนัรน 22 อลับซาโลมมสไดล้ตรลัสประการใดกลับอลัมโนนเลยไมยู่วยู่าดทหรมอรล้าย เพราะอลับซา
โลมเกลทยดชลังอลัมโนน เหตตททที่ทยู่านไดล้ขยู่มขมนทามารม์นล้องหญสงของทยู่าน ความเกลภียดชนังของอนับซา
โลมทภีที่มภีตตออนัมโนนโทษฐานทภีที่อภีกฝตายขตมขสืนนข้องสาวของเขาจะปะทรุในไมตชข้า สทาหรนับตอนนภีร  มนัน
ครุกรรุตนอยมูตในใจของอนับซาโลม อนัมโนนไดข้สนองตนัณหาของตนแลข้ว เขาไมตเพภียงยทที่ายภีนข้องสาวตตาง
มารดาของตนเทตานนัรน แตตในไมตชข้าเขาจะตข้องทนทรุกขรกนับผลทภีที่ตามมาของการกระททานภีรดข้วย (ไมต
เปป็นทภีที่ชนัดเจนวตาเพราะเหตรุใดดาวธิดถถึงไมตททาอะไรเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร เลย หากเขาททาอะไรบข้าง ความยรุตง
ยากทภีที่เขาจะเจอในภายหลนังกป็อาจถมูกหลภีกเลภีที่ยงไปไดข้)

2 ซมอ 13:23 ความเกลภียดชนังของอนับซาโลมทภีที่มภีตตออนัมโนนยนังครุกรรุตนอยมูตตตอไป 
ขข้อความศนักดธิธ สธิทธธิธ บนันทถึกไวข้วตา ตยู่อมาอทกสองปทเตก็ม อลับซาโลมมทงานตลัดขนแกะททที่ตทาบลบาอลัลฮา
โซรม์ ซถึที่งอยยยู่ใกลล้เอฟราอสม และอลับซาโลมไดล้เชสญโอรสทลัสิ้งสสสิ้นของกษลัตรสยม์ไปในงานนลัสิ้น สองปภีผตาน
ไป อนับซาโลมมภี ‘ฟารรมแกะ’ อยมู ตในแถบชนบททภีที่ตทาบลบาอนัลฮาโซรรซถึที่งอยมู ตประมาณสธิบหข้าไมลรทาง



เหนสือของกรรุงเยรมูซาเลป็ม เหป็นไดข้ชนัดวตา ณ เวลานภีรของปภีเมสืที่อแกะถมูกตนัดขน งานเลภีรยงกป็ถมูกจนัดขถึรน อนับ
ซาโลมจถึงเชธิญพภีที่นข้องของเขาทรุกคน ทนัรงทภีที่เปป็นพภีที่นข้องแทขๆ้ และทภีที่เปป็นพภีที่นข้องตตางมารดาไปรตวมงาน
เลภีรยงสนังสรรครนนัรน

2 ซมอ 13:24-27 อลับซาโลมไปเฝล้ากษลัตรสยม์ทยลวยู่า "ดยเถสด ขล้าพระองคม์มทงานตลัดขน
แกะ ขอเชสญกษลัตรสยม์และมหาดเลก็กของพระองคม์ไปในงานนลัสิ้นกลับขล้าพระองคม์" ทภีที่จรธิงแลข้วอนับซา
โลมเชธิญราชวงศรทนัรงหมดรวมถถึงบธิดาของตนดข้วย คสือ กษนัตรธิยร เขาจรธิงใจหรสือไมตในการเชธิญดาวธิดกป็
ไมตเปป็นทภีที่ชนัดเจน อาจเปป็นไดข้วตาเขารมูข้วตาดาวธิดจะไมตตอบรนับคทาเชธิญแตตเขากป็เชธิญไปอยมูตดภีเกรงวตาจะมภี
การสงสนัยแรงจมูงใจของเขา 25 แตยู่กษลัตรสยม์ตรลัสกลับอลับซาโลมวยู่า "ลยกเออ๋ย อยยู่าเลย อยยู่าใหล้พวกเราไป
กลันหมดเลย จะเปก็นภาระแกยู่เจล้าเปลยู่าๆ" อลับซาโลมคะยลัสิ้นคะยอพระองคม์ ถถึงกระนลัสิ้นพระองคม์มสไดล้
ยอมเสดก็จ แตยู่ทรงอทานวยพระพรใหล้ ดาวธิดปฏธิเสธคทาเชธิญของอนับซาโลมโดยอข้างวตาตนไมตอยาก
เปป็นภาระทางการเงธินแกตบรุตรชายของตน แมข้กระนนัรนอนับซาโลมกป็ยสืนกรานอยมูตดภี แตตดาวธิดกป็ปฏธิเสธ
ขข้อเสนอนนัรน เขากลนับอวยพรอนับซาโลมในสธิที่งทภีที่อนับซาโลมกระททา

26 อลับซาโลมจถึงกราบทยลวยู่า "ถล้าไมยู่โปรดเสดก็จกก็ขออนตญาตใหล้พระเชษฐาอลัมโนนไปดล้วย
กลันเถสด" และกษลัตรสยม์ตรลัสถามวยู่า "ททาไมเขาตล้องไปกลับเจล้าดล้วย" ดมูเหมสือนวตาดาวธิดระแวงเกภีที่ยวกนับ
การทภีที่อนัมโนนตข้องไปดข้วย เขายตอมรมูข้เกภีที่ยวกนับความเกลภียดชนังของอนับซาโลมทภีที่มภีตตออนัมโนนอยมูตแลข้ว 
27 แตยู่อลับซาโลมทยลคะยลัสิ้นคะยอจนพระองคม์ทรงยอมใหล้อลัมโนนและราชโอรสของกษลัตรสยม์ทลัสิ้งสสสิ้น
ไปดล้วย อนับซาโลมยนังตสืตื๊อไมตเลธิกจนดาวธิดอนรุญาตใหข้อนัมโนนและพภีที่นข้องทภีที่เหลสือของเขาไปยนังงาน
เลภีรยงของเขา ดนังนนัรน ดาวธิดจถึงยอมตามนนัรน อาจเปป็นไดข้วตาแผนการของอนับซาโลมกป็คสือ การพาพภีที่นข้อง
ทภีที่เหลสือของเขาไปดข้วยเพสืที่อเบภีที่ยงเบนความสนใจจากแรงจมูงใจทภีที่แทข้จรธิงของเขา

2 ซมอ 13:28-29 แผนการของอนับซาโลมจถึงถมูกเปธิดเผย แลล้วอลับซาโลมบลัญชา
มหาดเลก็กของทยู่านวยู่า "จงคอยดยวยู่าจสตใจของอลัมโนนเพลสดเพลสนดล้วยเหลล้าองตยู่นเมมที่อไร เมมที่อเราสลัที่ง
เจล้าวยู่า `จงตทอลัมโนน' เจล้าทลัสิ้งหลายจงฆยู่าเขาเสทย อยยู่ากลลัวเลย เราบลัญชาเจล้าแลล้วมสใชยู่หรมอ จงกลล้าหาญ
และเปก็นคนเกยู่งกลล้าเถสด" แผนการของอนับซาโลมกป็ไมตมภีอะไรยรุตงยาก ในการเลภีรยงฉลองของเขา เขา



จะททาใหข้แนตใจวตาอนัมโนนถมูกมอมเหลข้าจนเมา จากนนัรน เมสืที่ออนัมโนนตอบโตข้อะไรไมตไดข้แลข้ว เขากป็จะ
สนัที่งพวกผมูข้รนับใชข้ของเขาใหข้ฆตาอนัมโนนเสภีย เขายนังหนรุนใจคนเหลตานนัรนดข้วยวตาเขาจะเปป็นคนรนับผธิด
ชอบสทาหรนับการกระททาทนัรงหมดเอง 

ดนังนนัรน 29 มหาดเลก็กของอลับซาโลมกก็กระททากลับอลัมโนนตามททที่อลับซาโลมไดล้บลัญชาไวล้ แลล้ว
บรรดาราชโอรสของกษลัตรสยม์กก็พากลันลตกขถึสิ้นทรงลยู่อของแตยู่ละองคม์หนทไปสสสิ้น การเกป็บเกภีที่ยวผลอนัน
เลวทรามของดาวธิดงวดทภีที่สองไดข้มาถถึงแลข้ว ดนังทภีที่ผมูข้พยากรณรนาธนันไดข้บอกดาวธิดลตวงหนข้าแลข้วใน 2 
ซามมูเอล 12:10 ดาบจะไมตพรากไปจากครอบครนัวของดาวธิดเลย มนันไมตพรากจรธิงๆ ดาวธิดก ทาลนังอยมูต
ในกระบวนการชดใชข้คสืนสภีที่เทตาสทาหรนับความบาปอนันรข้ายแรงของเขาทภีที่กระททาตตออรุรภีอาหร ดมู 2 ซามมู
เอล 12:6 และอพยพ 22:1 ผมูข้ใดหวตานอะไรไวข้กป็จะเกป็บเกภีที่ยวสธิที่งนนัรนเชตนกนัน ผมูข้ทภีที่หวตานไปยนังเนสืรอหนนัง
ของตนกป็จะเกป็บเกภีที่ยวความเปสืที่อยเนตาจากเนสืรอหนนังนนัรน ขณะเดภียวกนัน โอรสคนอสืที่นๆทภีที่เหลสือของดา
วธิดกป็กระโดดขถึรนลตอของตนและควบมนันออกไปจากทภีที่นนั ที่น

2 ซมอ 13:30-31 ขตาวแพรตสะพนัดไปอยตางรวดเรป็วแมข้วตาถมูกบธิดเบสือนบข้างกป็ตาม ตยู่อมา
ขณะเมมที่อราชโอรสไดล้ดทาเนสนอยยยู่ตามทาง มทขยู่าวไปถถึงดาวสดวยู่า "อลับซาโลมไดล้ประหารราชโอรส
ของกษลัตรสยม์หมดแลล้ว ไมยู่เหลมออยยยู่สลักองคม์เดทยว" 31 กษลัตรสยม์ทรงลตกขถึสิ้นฉทกฉลองพระองคม์ และทรง
บรรทมบนพมสิ้นดสน บรรดาขล้าราชการทลัสิ้งสสสิ้นสวมเสมสิ้อผล้าฉทกขาดยมนเฝล้าอยยยู่ เหป็นไดข้ชนัดวตาบางคนทภีที่
งานเลภีรยงนนัรนสนังเกตเหป็นวตาอนัมโนนถมูกฆตาตายแลข้วและออกมาทนันทภีโดยคธิดวตาโอรสทรุกคนของดา
วธิดจะถมูกฆตาตายเชตนกนัน เขารภีบกลนับมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็มและแจข้งใหข้ดาวธิดทราบถถึงสธิที่งทภีที่เขาคริดวตาเกธิด
ขถึรน ดาวธิดจถึงโศกเศรข้าเสภียใจทนันทภีในรมูปแบบทภีที่เปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของชาวตะวนันออกสมนัย
โบราณ

2 ซมอ 13:32-33 อยตางไรกป็ตามโยนาดลับบตตรชายชสเมอาหม์เชษฐาของดาวสดกราบทยล
วยู่า "ขออยยู่าใหล้เจล้านายของขล้าพระองคม์สทาคลัญผสดไปวยู่า เขาไดล้ประหารราชโอรสหนตยู่มแนยู่นเหลยู่านลัสิ้น
หมดแลล้ว เพราะวยู่าอลัมโนนสสสิ้นชทวสตแตยู่ผยล้เดทยว เพราะตามบลัญชาของอลับซาโลมเรมที่องนทสิ้ทยู่านตลัสิ้งใจไวล้
แตยู่ครลัสิ้งททที่อลัมโนนขยู่มขมนทามารม์นล้องหญสงของทยู่านแลล้ว เราจทาไดข้วตาโยนาดนับเปป็นผมูข้ทภีที่ใหข้คทาปรถึกษาแกต



อนัมโนนวตาจะลตอลวงทามารรอยตางไรตนัรงแตตแรก เขาเลตาเรสืที่องของตนอยตางถมูกตข้องแลข้ว แตตเขายนัง
มภีหนข้ามาแจข้งเรสืที่องนภีรแกตดาวธิดอภีกในเมสืที่อความผธิดดนังกลตาวแขวนอยมูตบนศภีรษะของเขาสทาหรนับเรสืที่อง
ราวทนัรงหมดทภีที่เกธิดขถึรน อยตางไรกป็ตาม โยนาดนับกป็ประเมธินสถานการณรถมูกตข้องแลข้วทภีที่วตาอนับซาโลมฆตา
อนัมโนนเพราะฝตายหลนังขตมขสืนนข้องสาวตตางมารดาของตน

โยนาดนับจถึงใหข้ความมนั ที่นใจแกตดาวธิดอยตางเจข้าเลตหรวตา 33 ฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ขอกษลัตรสยม์เจล้านายของ
ขล้าพระองคม์อยยู่าไดล้รล้อนพระทลัย ดล้วยสทาคลัญวยู่าราชโอรสทลัสิ้งหมดของกษลัตรสยม์สสสิ้นชทวสต เพราะอลัมโนน
สสสิ้นชทพแตยู่ผยล้เดทยว" แนตนอนวตามนันททาใหข้ดาวธิดโลตงอก แตตมนันคงเปป็นการปลอบประโลมใจทภีที่เลป็ก
นข้อย บรุตรชายคนหนถึที่งของเขาตายเสภียแลข้ว และถมูกฆตาตายโดยนทรามสือของพภีที่นข้องของเขาเอง

2 ซมอ 13:34-36 แตยู่อลับซาโลมไดล้หนทไป บนัดนภีร เขาเปป็นคนหนภีทางการแลข้ว อยตางไร
กป็ตาม ฝยู่ายทหารยามหนตยู่มเงยหนล้าขถึสิ้นมองดย ดยเถสด ประชาชนเปก็นอลันมากกทาลลังมาทางขล้างๆภยเขา
ซถึที่งอยยยู่ขล้างหลลังเขา 35 โยนาดลับจถึงกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ดยเถสด ราชโอรสของกษลัตรสยม์กทาลลังดทาเนสนมา
แลล้ว ตามททที่ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์กราบทยลกก็เปก็นจรสงดลังนลัสิ้น" 36 อยยยู่มาเมมที่อเขาพยดจบลง ดยเถสด 
ราชโอรสของกษลัตรสยม์กก็มาถถึง และไดล้รล้องไหล้เสทยงดลัง ฝยู่ายกษลัตรสยม์กก็กลันแสง และบรรดาขล้าราชการกก็
รล้องไหล้สะอถึกสะอมสิ้นดล้วย ยามทภีที่เขข้าเวรอยมูตในไมตชข้ากป็เหป็นฝมูงชนรภีบรรุดมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็มจากทธิศ
เหนสือ เขาจถึงประกาศวตาบรุตรคนทภีที่เหลสือของดาวธิดก ทาลนังมาถถึง อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อพวกเขามาถถึงดาวธิด
พวกเขากป็รข้องหตมรข้องไหข้อยตางขมขสืที่น

2 ซมอ 13:37-39 ขณะเดภียวกนัน อลับซาโลมไดล้หนทไปเขล้าเฝล้าทลัลมลัย โอรสของอลัมมทฮยด 
กษลัตรสยม์เมมองเกชยรม์ แตยู่ดาวสดทรงไวล้ทตกขม์ใหล้ราชโอรสของพระองคม์วลันแลล้ววลันเลยู่า 38 ฝยู่ายอลับซาโลม
กก็หนทไปยลังเมมองเกชยรม์ และทรงอยยยู่ททที่นลัที่นสามปท

ดาวธิดไดข้แตตงงานกนับนางมาอาคาหร บรุตรสาวของทนัลมนัย กษนัตรธิยรแหตงเกชมูรร ดนังนนัรน เขาจถึงหนภี
ไปยนังบข้านของตายายของเขา มภีคทาถามอยมู ตวตาเมสืองเกชมูรรอยมูตทภีที่ไหนกนันแนต ใน 1 ซามมูเอล 27:8 ดาวธิด
อข้างวตาไดข้ไปปลข้นเมสืองเกชมูรร แตตบรธิบทตรงนนัรนกป็บตงบอกวตามนันอยมูตทางทธิศใตข้ระหวตางฟภีลธิสเตภียกนับ
อภียธิปตร อยตางไรกป็ตาม มภีดธินแดนหนถึที่งทภีที่อยมู ตตามแนวชายฝนัที่งทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของทะเลกาลธิลภีทภีที่



เรภียกวตาเกชมูรรเชตนกนัน ดมูเหมสือนวตานภีที่นตาจะใชตมากกวตาเพราะวตาเมสืที่ออนับซาโลมหนภีไปทภีที่นนั ที่นเขากป็จะ
หลภีกเลภีที่ยงพธิโรธของบธิดาของเขาไดข้งตายกวตาการเดธินทางลงใตข้อข้อมกรรุงเยรมูซาเลป็มขข้ามแนวยาวของ
ราชอาณาจนักรไปยนังอภียธิปตร ไมตวตากรณภีใด เขากป็หนภีไปหลบภนัยกนับญาตธิ เขาอยมูตทภีที่นนัที่นสามปภี

ในระหวตางนนัรน ดาวธิดกป็ไวข้ทรุกขรทรุกวนัน บางคนคธิดวตาเขาไวข้ทรุกขรใหข้อนัมโนน คนอสืที่นๆกป็คธิดวตา
เขาไวข้ทรุกขรใหข้อนับซาโลม ขข้อตตอมาดมูเหมสือนจะบตงบอกวตาเขาไวข้ทรุกขรใหข้อนับซาโลม อยตางไรกป็ตาม 
เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดเปป็นทรุกขรโศกเศรข้ายธิที่งนนักเพราะการกระททาของบรุตรชายทนัรงสองของตน การเกป็บ
เกภีที่ยวผลอนันเลวทรามเพราะความบาปของเขาเองก ทาลนังมาอยมูตเรสืที่อยๆ

39 กษลัตรสยม์ดาวสดกก็ทรงตรอมพระทลัยอาลลัยถถึงอลับซาโลม เพราะการททที่ทรงคสดถถึงอลัมโนนนลัสิ้น
คยู่อยคลายลง ดล้วยทยู่านสสสิ้นชทพแลล้ว ดาวธิดเรธิที่มททาใจไดข้แลข้วกนับการเสภียชภีวธิตของอนัมโนน แตตบนัดนภีร เขา
อาลนัยทภีที่จะไดข้เหป็นหนข้าอนับซาโลมบรุตรชายทภีที่หลบหนภีทางการของตน อารมณรตตางๆทภีที่ผสมปนเปกนัน
ของดาวธิดปรากฏชนัดเจน เขาเจป็บปวดยธิที่งนนักกนับสธิที่งทภีที่ทนัรงอนัมโนนและอนับซาโลมไดข้กระททาลงไป แตต
บนัดนภีรความรนักของเขาทภีที่มภีใหข้กนับบรุตรชายของเขากป็มภีพลนังมากกวตาความคธิดทภีที่จะแกข้แคข้นใดๆทภีที่เขา
อาจมภี

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 14: บทถนัดไปนทนี้นทาเสนอแผนการททที่คริดขทึนี้นโดยโยอาบเพสืที่อนทาอนับ
ซาโลมกลนับมาหาดาวริด ตอนแรกกษนัตรริยย์แมรู้อาลนัยททที่จะเหป็นหนรู้าบลุตรชายของตนกป็ไมมู่อาจททาใจสมูรู้
หนรู้าเขาไดรู้ อยมู่างไรกป็ตาม ทรู้ายททที่สลุด อนับซาโลมกป็ททาใหรู้เกริดเหตลุการณย์ตมู่างๆจนเขาถมูกพาตนัวไปหา
ดาวริดจนไดรู้

2 ซมอ 14:1-3 ลมูกพภีที่ลมูกนข้องของดาวธิดและแมตทนัพของเขามานานดมูออกถถึงอารมณร
ตตางๆทภีที่สนับสนปนเปกนันของดาวธิดทภีที่มภีตตออนับซาโลม เขาจถึงคธิดแผนการหนถึที่งขถึรนมาเพสืที่อนทาอนับซาโลม
มาหาเขา ฝยู่ายโยอาบบตตรชายของนางเศรตยาหม์ทราบวยู่า กษลัตรสยม์อาลลัยถถึงอลับซาโลม 2 โยอาบจถึงใชล้
คนไปยลังเมมองเทโคอาพาหญสงททที่ฉลาดมาจากททที่นลัที่นคนหนถึที่ง บอกนางวยู่า "ขอจงแสรล้งททาเปก็นคนไวล้
ทตกขม์ สวมเสมสิ้อของคนไวล้ทตกขม์ อยยู่าชโลมนทสิ้ามลัน แตยู่แสรล้งททาเหมมอนผยล้หญสงททที่ไวล้ทตกขม์ใหล้ผยล้ตายมา



หลายวลันแลล้ว 3 จงเขล้าไปเฝล้ากษลัตรสยม์ กราบทยลขล้อความนทสิ้แกยู่พระองคม์" แลล้วโยอาบกก็สอนคทา
กราบทยลใหล้หญสงนลัสิ้น โยอาบจถึงใชข้ใหข้ไปตามหญธิงคนหนถึที่งมาจากเมสืองเทโคอา (เมสืองหนถึที่งซถึที่งนตาจะ
อยมูตในยมูดาหร) ซถึที่งไดข้ชสืที่อวตาเปป็นคนฉลาด คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ชาคนัม) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘มภี
เลตหรเหลภีที่ยม’ เหป็นไดข้ชนัดวตาหญธิงคนนภีรขถึรนชสืที่อในเรสืที่องการเปป็นนนักแสดงทภีที่เกตง เขาจถึงสนัที่งนางใหข้แสรข้ง
ททาตนัวเปป็นหญธิงทภีที่ไวข้ทรุกขรคนหนถึที่งตตอหนข้ากษนัตรธิยร โยอาบบอกนางวตาตข้องพมูดอะไรบข้าง

2 ซมอ 14:4-7 ดนังนนัรน หญธิงนนักแสดงคนนภีร จถึงไปเขข้าเฝข้าดาวธิดพรข้อมกนับเรสืที่องทภีที่โย
อาบไดข้แตตงขถึรนมา เมมที่อหญสงชาวเทโคอามาเฝล้ากษลัตรสยม์ นางกก็ซบหนล้าลงถถึงดสนถวายบลังคมแลล้วก
ราบทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่กษลัตรสยม์ ขอพระกรตณาคตณเปก็นททที่พถึที่ง" 5 กษลัตรสยม์ตรลัสถามหญสงนลัสิ้นวยู่า "เจล้ามท
เรมที่องอะไร" นางกราบทยลวยู่า "หมยู่อมฉลันเปก็นหญสงมยู่ายอยยู่างแทล้จรสง สามทตายเสทยแลล้ว 6 สาวใชล้ของ
พระองคม์มทบตตรชายสองคน วสวาทกลันททที่ในทตยู่งนา ไมยู่มทใครชยู่วยหล้ามปราม บตตรชายคนหนถึที่งจถึงตทอทก
คนหนถึที่งตาย 7 ดยเถสด หมยยู่ญาตสทลัสิ้งสสสิ้นรตมกลันมาหาสาวใชล้ของพระองคม์บอกวยู่า `จงมอบผยล้ททที่ฆยู่าพทที่ชาย
ของตลัวมาใหล้เรา เพมที่อเราจะฆยู่าเขาเสทย เพมที่อแกล้แคล้นแทนพทที่ชายททที่เขาไดล้ฆยู่าเสทยนลัสิ้น จะไดล้ฆยู่าผยล้ททที่รลับ
มรดกเสทยดล้วย' ดลังวยู่าจะดลับถยู่านไฟของหมยู่อมฉลันททที่ยลังเหลมออยยยู่นลัสิ้นเสทย ไมยู่ใหล้สามทของหมยู่อมฉลัน
มทชมที่อหรมอมทเชมสิ้อเหลมออยยยู่บนพมสิ้นโลกเลย"

แมข้วตาเหตรุการณรแวดลข้อมตตางๆของเรสืที่องทภีที่แตตงขถึรนนภีรแตกตตางจากครอบครนัวของดาวธิด 
ประเดป็นทภีที่แทข้จรธิงกป็คสือ ความเหธินหตางกนันระหวตางดาวธิดกนับอนับซาโลม นอกจากนภีร  เหมสือนกนับใน
เรสืที่องทภีที่โยอาบไดข้แตตงขถึรน อนับซาโลมไดข้ฆตาพภีที่ชายของตนจรธิงๆ มนันบอกเปป็นนนัยวตาครอบครนัวของดา
วธิดคธิดวตาควรแกข้แคข้นอนับซาโลมสทาหรนับสธิที่งทภีที่เขาไดข้กระททา

2 ซมอ 14:8-11 ดาวธิดหลงกธินเหยสืที่อลตอจนไดข้ กษลัตรสยม์จถึงรลับสลัที่งแกยู่หญสงคนนลัสิ้นวยู่า 
"ไปบล้านของเจล้าเถสด เราจะสลัที่งการเรมที่องเจล้า" ดาวธิดบอกนางวตาเขาจะจนัดการเรสืที่องนภีร ใหข้และใหข้คทา
ตนัดสธินแกตนาง ดมูเหมสือนวตาหญธิงผมูข้นภีร อยมูตดภีๆเกธิดกลนัวขถึรนมา โดยรมูข้ตนัววตากษนัตรธิยรจะเรธิที่มไตตสวนเรสืที่องเทป็จ
ของนางแลข้ว 9 หญสงชาวเทโคอาไดล้กราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "โอ ขล้าแตยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลัน 
ขอใหล้ความชลัที่วชล้าตกอยยยู่กลับหมยู่อมฉลัน และกลับวงศม์วานบสดาของหมยู่อมฉลัน แตยู่กษลัตรสยม์และราช



บลัลลลังกม์ของพระองคม์อยยู่าใหล้มทโทษเลย" 10 กษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "ถล้ามทผยล้ใดกลยู่าวอะไรแกยู่เจล้า จงพาเขามา
หาเรา คนนลัสิ้นจะไมยู่แตะตล้องเจล้าอทกเลย"

แมข้วตานางวธิตกกนังวล ดาวธิดซถึที่งไมตเขข้าใจวตาเรสืที่องของนางเปป็นคทาอรุปมากป็ใหข้ความมนั ที่นใจนางวตา
เขาจะปกปข้องนางเอง หญธิงชาวเทโคอาผมูข้นภีร รข้องขอความยรุตธิธรรมจากดาวธิดเพธิที่มเตธิม

11 นางกก็กราบทยลวยู่า "ขล้าแตยู่พระองคม์ ขอกษลัตรสยม์ทรงระลถึกถถึงพระเยโฮวาหม์พระเจล้าของ
พระองคม์ เพมที่อผยล้อาฆาตโลหสตจะไมยู่กระททาการฆยู่าอทกตยู่อไป เกรงวยู่าพวกเขาจะไดล้ททาลายบตตรชาย
ของหมยู่อมฉลัน" พระองคม์ตรลัสวยู่า "พระเยโฮวาหม์ทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่ฉลันใด เสล้นผมของบตตรชาย
ของเจล้าสลักเสล้นเดทยวจะไมยู่ตกลงถถึงดสน" นางจถึงขอรข้องวตาคนเหลตานนัรนทภีที่แสวงหาการแกข้แคข้นจะไมต
ททารข้ายบรุตรชายของนาง (หรสือนาง) เลย ดาวธิดจถึงใหข้คทาปฏธิญาณโดยพระนามของพระเยโฮวาหรวตา
จะไมตมภีอนันตรายเกธิดขถึรนกนับบรุตรของนางเลย

2 ซมอ 14:12-13 นนักแสดงหญธิงผมูข้นภีร แหตงเทโคอาจถึงพมูดเขข้าเรสืที่องวตาจรธิงๆแลข้วนางอยมูตทภีที่
นนัที่นเพราะเหตรุใด แลล้วหญสงนลัสิ้นกราบทยลวยู่า "ขล้าแตยู่พระองคม์ ขอสาวใชล้ของพระองคม์กราบทยลอทกสลัก
คทาหนถึที่งแกยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลัน" พระองคม์ตรลัสวยู่า "พยดไป" นางทมูลถามกษนัตรธิยรวตานางจะ
ขอพมูดอภีกเรสืที่องเปป็นเรสืที่องสรุดทข้ายไดข้หรสือไมต เขาจถึงกลตาววตา เชธิญเลย

นางจถึงยกเรสืที่องนนัรนขถึรนมาพมูด 13 หญสงนลัสิ้นจถึงกราบทยลวยู่า "เหตตใดพระองคม์ทรงดทารสจะ
กระททาอยยู่างนทสิ้แกยู่ประชาชนของพระเจล้า ในการททที่ตรลัสเชยู่นนทสิ้กษลัตรสยม์ทรงกลยู่าวโทษพระองคม์เอง ใน
ประการททที่กษลัตรสยม์มสไดล้ทรงนทาผยล้ถยกเนรเทศกลลับสยยู่พระราชสทานลัก หลนังจากไดข้รนับอนรุญาตใหข้
กราบทมูลดาวธิดแลข้วและไดข้รนับคทามนั ที่นจากเขาเรสืที่องทภีที่จะใหข้ความยรุตธิธรรมแลข้ว นางจถึงกลข้ากลตาวหา
กษนัตรธิยรวตามภีความผสด คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (อาเชม) มภีความตรงตนัววตา ‘มภีความผธิด’ จากนนัรนนางกป็พมูด
เขข้าเรสืที่องเลย นนัที่นคสือ “กษนัตรธิยรมธิไดข้ทรงนทาผมูข้ถมูกเนรเทศกลนับสมูตพระราชสทานนัก” เหป็นไดข้ชนัดวตานางกทาลนัง
หมายถถึงอนับซาโลม



2 ซมอ 14:14-16 หญธิงผมูข้นภีร กลตาวตตอไปอยตางกลข้าหาญวตา คนเราจะตล้องตายหมดดล้วย
กลันทตกคน เปก็นเหมมอนนทสิ้าททที่หกบนแผยู่นดสน จะเกก็บรวมกลลับคมนมาอทกไมยู่ไดล้ พระเจล้าไมยู่ทรงเลมอก
หนล้าผยล้ใด แตยู่ทรงดทารสหาหนทางไมยู่ใหล้ผยล้ททที่ถยกเนรเทศตล้องถยกทรงทอดทสสิ้ง นางบอกเปป็นนนัยวตาคนทรุก
คนจะตายกนันหมดเหมสือนนทราทภีที่แยกออก ดนังนนัรน อนัมโนนกป็ตายไปแลข้วแมข้กตอนวนัยอนันควรกป็ตาม วลภี
ทภีที่วตา “พระเจข้าไมตทรงเลสือกหนข้าผมูข้ใด” มภีความหมายตรงตนัววตา “พระเจข้าไมตทรงเอาจธิตวธิญญาณทรุก
ดวงไปเชตนกนัน” ความหมายกป็คสือวตา พระเจข้าไมตทรงสนังหารคนทรุกคนทภีที่มภีความผธิด และพระองคร
มธิไดข้ทรงททาเชตนนนัรนตตออนับซาโลมอยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าไดข้ทรงคธิดคข้นหนทางทภีที่
ททาใหข้ผมูข้ถมูกเนรเทศ (ฝตายทภีที่มภีความผธิด) จะไปยนังเมสืองลภีรภนัยไดข้

นางกลตาวตตอไปวตา 15 ฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ททที่หมยู่อมฉลันมากราบทยลเรมที่องนทสิ้ตยู่อกษลัตรสยม์เจล้านายของ
หมยู่อมฉลัน เพราะประชาชนขยยู่หมยู่อมฉลันใหล้กลลัว และสาวใชล้ของพระองคม์คสดวยู่า `หมยู่อมฉลันจะ
กราบทยลกษลัตรสยม์ หวลังวยู่ากษลัตรสยม์จะโปรดตามคทาขอของหญสงผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ 16 ดล้วยกษลัตรสยม์
จะทรงสดลับฟลัง และทรงชยู่วยหญสงผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ใหล้พล้นจากมมอของผยล้ททที่ตลัสิ้งใจททาลายหมยู่อม
ฉลัน และบตตรชายของหมยู่อมฉลันเสทยจากมรดกของพระเจล้า'

หญธิงผมูข้นภีร จถึงอข้างวตาตนมาเพสืที่อบรุตรชายของตนและกษนัตรธิยรไดข้รนับปากนางแลข้ววตาจะไมตมภี
อนันตรายใดเกธิดขถึรนกนับบรุตรชายคนทภีที่วตาของนางเลย ดนังนนัรน ตามความหมายโดยนนัยแลข้ว ดาวธิดจถึง
ควรททาแบบเดภียวกนันเพสืที่ออนับซาโลมดข้วย (นตาสนใจทภีที่วตาหญธิงผมูข้นภีร ยนังแสดงเรสืที่องแตตงของตนตตอไป) 
นางบอกเปป็นนนัยตตอไปอภีกวตามภีความไมตสงบเกธิดขถึรนทตามกลางประชาชนเกภีที่ยวกนับวตาเรสืที่องของอนับซา
โลมถมูกจนัดการอยตางไรไปแลข้ว

2 ซมอ 14:17 นางปธิดทข้ายคทาพมูดของตนตตอหนข้ากษนัตรธิยรโดยยกยตองสรรเสรธิญเขา 
และสาวใชล้ของพระองคม์คสดวยู่า `ขอใหล้พระดทารลัสของกษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลันเปก็นททที่ใหล้พทานลัก'
เพราะกษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลันเปรทยบประดตจทยตสวรรคม์องคม์หนถึที่งของพระเจล้าในการททที่จะ
ประจลักษม์ความดทและความชลัที่ว ขอพระเยโฮวาหม์พระเจล้าของพระองคม์ทรงสถสตกลับพระองคม์เถสด" 



นางทธิรงทข้ายโดยการ ‘สอพลอ’ ดาวธิดและสรข้างความมนั ที่นใจแกตเขาวตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าจะประทาน
ความเขข้าใจแกตเขาในเรสืที่องของอนับซาโลม

2 ซมอ 14:18-20 อยตางไรกป็ตาม พอถถึงตอนนภีรดาวธิดกป็เรธิที่มสงสนัยการทภีที่นางบนังอาจมาส
อดในเรสืที่องสตวนตนัวของตนแลข้ว แลล้วกษลัตรสยม์ทรงตอบหญสงนลัสิ้นวยู่า "สสที่งใดททที่เราจะถามเจล้า เจล้าอยยู่า
ปสดบลังนะ" ผยล้หญสงนลัสิ้นกราบทยลวยู่า "ขอกษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลันจงตรลัสเถสด" ดาวธิดจถึงบอก
หญธิงผมูข้นภีร ใหข้พมูดกนับเขาตรงๆ นางตอบเขากลนับโดยขอใหข้เขาพมูดตตอ 19 กษลัตรสยม์จถึงตรลัสถามวยู่า "ใน
เรมที่องทลัสิ้งสสสิ้นนทสิ้มมอของโยอาบเกทที่ยวขล้องกลับเจล้าดล้วยหรมอเปลยู่า" เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดรมูข้วตาโยอาบเหป็น
ชอบทภีที่จะนทาตนัวอนับซาโลมกลนับมา เขามภีเหตรุทภีที่จะตนัรงคทาถามเรสืที่องความจงรนักภนักดภีของโยอาบแลข้ว ดนัง
นนัรนเขาจถึงถามหญธิงนนัรนตรงๆวตาโยอาบอยมูตเบสืรองหลนังการมาสอดเรสืที่องนภีรของนางหรสือไมต

หญสงนลัสิ้นทยลตอบวยู่า "ขล้าแตยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลัน พระองคม์ทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่
ฉลันใด ไมยู่มทใครหลบหลทกพระดทารลัสของกษลัตรสยม์เจล้านายของหมยู่อมฉลัน ไปทางขวาหรมอทางซล้ายไดล้ 
โยอาบผยล้รลับใชล้ของพระองคม์นลัที่นแหละใหล้หมยู่อมฉลันกราบทยล เขาเปก็นผยล้สอนคทากราบทยลแกยู่หมยู่อม
ฉลันสาวใชล้ของพระองคม์ 20 โยอาบผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ไดล้กระททาเชยู่นนทสิ้กก็เพมที่อจะเปลทที่ยนโฉมหนล้า
ของเหตตการณม์ แตยู่เจล้านายของหมยู่อมฉลันทรงมทพระสตสปลัญญา ดลังสตสปลัญญาแหยู่งทยตสวรรคม์องคม์
หนถึที่งของพระเจล้า ทรงทราบทตกสสที่งทตกอยยู่างททที่อยยยู่บนพสภพ"

นางยอมรนับเรสืที่องนนัรนตรงๆ โยอาบเปป็นคนใชข้นางใหข้ททาแบบนภีร เอง นางจถึงกลตาวปธิดทข้ายการ
มาเขข้าเฝข้าของนางโดยกลตาวชมดาวธิดเพธิที่มเตธิมอภีก นางกลตาววตาดาวธิดเปป็นคนมภีปนัญญาและหลนัก
แหลมทภีที่มองเหป็น “ทรุกสธิที่งทรุกอยตางทภีที่อยมูตบนพธิภพ” คทาทภีที่แปลวตา พสภพ (เอเรทซย์) ปกตธิแลข้วแปลเปป็น 
‘แผตนดธิน’ นางจถึงกลตาวชมเชยดาวธิดทภีที่ดมูออกวตากทาลนังเกธิดอะไรขถึรนในแผตนดธินนนัรน นนัที่นคสือ ในราช
อาณาจนักรของเขา เขาสงสนัยวตาใครเปป็นคนสนัที่งนางใหข้ททาสธิที่งทภีที่นางไดข้กระททาลงไป ดนังทภีที่ขข้อความทภีที่
ตามมาจะบตงบอก ดาวธิดเขข้าใจการบอกใบข้นนัรน แตตกป็ททาเชตนนนัรนแบบไมตเตป็มใจ อารมณรตตางๆของเขา
ยนังขนัดแยข้งกนันอยมูต



2 ซมอ 14:21-22 ดนังนนัรนกษลัตรสยม์ตรลัสสลัที่งโยอาบวยู่า "ดยเถสด เราอนตมลัตสตามคทาขอนทสิ้แลล้ว 
จงไปพาอลับซาโลมชายหนตยู่มคนนลัสิ้นกลลับมา" 22 โยอาบกก็ซบหนล้าลงถถึงดสนและนล้อมตลัวลง แลล้ว
โมทนาพระคตณกษลัตรสยม์ โยอาบกราบทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ วลันนทสิ้ผยล้รลับใชล้
ของพระองคม์ทราบวยู่า ขล้าพระองคม์ไดล้รลับพระกรตณาในสายพระเนตรของพระองคม์ ในประการททที่
กษลัตรสยม์ทรงททาใหล้บรรลตตามคทาทยลขอของผยล้รลับใชล้ของพระองคม์"

ดาวธิดสนัที่งโยอาบใหข้ไปพาตนัวอนับซาโลมกลนับมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็ม โยอาบจถึงถวายบนังคม
กษนัตรธิยรและขอบพระครุณพระองครทภีที่ทรงเปภีที่ยมพระกรรุณา เขายนังยอมรนับดข้วยวตาตนัวเองเปป็นคนตข้นคธิด
เรสืที่องราวเหลตานภีรทนัรงหมด (การทภีที่เขาขอบครุณดาวธิดสทาหรนับความกรรุณาของเขาอาจเชสืที่อมโยงก นับการ
สนันนธิษฐานทภีที่วตาดาวธิดไดข้ยกโทษเขาในทภีที่สรุดทภีที่เขาไดข้ฆาตกรรมอนับเนอรร ดมู 2 ซามมูเอล 3:30)

2 ซมอ 14:23-24 โยอาบจถึงลตกขถึสิ้นไปยลังเมมองเกชยรม์และพาอลับซาโลมมายลังกรตง
เยรยซาเลก็ม อยตางไรกป็ตาม 24 กษลัตรสยม์รลับสลัที่งวยู่า "ใหล้เขาไปอยยยู่วลังของเขาเถสด อยยู่าใหล้เขล้าเฝล้าเรา"      
อลับซาโลมกก็ไปอยยยู่วลังของทยู่าน มสไดล้เขล้าเฝล้าเฉพาะพระพลักตรม์กษลัตรสยม์

ดาวธิดอนรุญาตใหข้อนับซาโลมกลนับมาบข้าน แตตเขาไมตยอมไปพบหนข้าฝตายหลนัง เหป็นไดข้ชนัดวตา
ดาวธิดยนังททาใจทภีที่จะยกโทษใหข้อนับซาโลมไมตไดข้สทาหรนับสธิที่งทภีที่อนับซาโลมไดข้กระททาลงไป ความบาป
ของดาวธิดเมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรนยนังททาใหข้เขาเปป็นคนมภีจธิตใจขมขสืที่นอยมู ต แนตทภีเดภียว การเกป็บเกภีที่ยวผล
ของความบาปนนัรนกธินเวลายาวนานและขมขสืที่น นอกจากนภีร  ดนังทภีที่เหตรุการณรตตางๆจะเผยใหข้เหป็น ดาวธิด
จะเปป็นคนมภีปนัญญากวตานภีรหากเขาเพธิกเฉยตตออรุบายของโยอาบและปลตอยใหข้อนับซาโลมอยมูตทภีที่เมสืองเก
ชมูรรตตอไป

2 ซมอ 14:25-26 คราวนภีร เนสืรอหาเปลภีที่ยนมาเลตาเกภีที่ยวกนับอนับซาโลมและรมูปลนักษณร
ภายนอกของเขาบข้าง ในบรรดาอสสราเอลหามทผยล้ใดรยปงามนยู่าชมอยยู่างอลับซาโลมไมยู่ ในตลัวทยู่าน
ตลัสิ้งแตยู่ฝยู่าเทล้าจนถถึงกระหมยู่อมไมยู่มทตทาหนสเลย แมข้มธิไดข้เปป็นทภีที่โปรดปรานของกษนัตรธิยร แตตอนับซาโลมกป็
เรธิที่มเปป็นทภีที่ชสืที่นชอบมากๆในอธิสราเอล เขาถมูกพรรณนาวตาเปป็นคนหลตอทนัรงตนัวโดยไมตมภีตทาหนธิในรมูป
กายภายนอกของตนเลย



ยธิที่งกวตานนัรน 26 เมมที่อทยู่านตลัดผม (ทยู่านเคยตลัดผมสสสิ้นปททตกปท เพราะผมหนลักแลล้วทยู่านกก็ตลัดเสทย)
ทยู่านกก็ชลัที่งผมของทยู่านไดล้หนลักสองรล้อยเชเขลตามพสกลัดหลวง คทาทภีที่แปลวตา ตลัด (กาลนัค) มภีความหมาย
งตายๆวตาตนัดหรสือโกน เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับซาโลมมภีเสข้นผมสวยและหนาและเขาตนัดมนันออกแคตปภีละครนัร ง
ทภีที่จรธิงแลข้วนทราหนนักของเสข้นผมของเขากป็มากถถึงสองรข้อยเชเขล ไมตเปป็นทภีที่ทราบชนัดเจนวตานทราหนนักทภีที่
วตาเทตากนับเทตาไรกนันแนต อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตาอนับซาโลมมภีผมดกหนา

2 ซมอ 14:27 รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับชภีวธิตของอนับซาโลมในกรรุงเยรมูซาเลป็ม
ถมูกกลตาวถถึง มทบตตรชายสามคนเกสดแกยู่อลับซาโลมและบตตรสาวคนหนถึที่งชมที่อทามารม์ เธอเปก็นหญสงททที่
หนล้าตางดงาม เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาตนัรงชสืที่อบรุตรสาวของตนตามทามารรนข้องสาวของเขา เธอถมูก
พรรณนาวตามภีรมูปโฉมงดงาม

2 ซมอ 14:28-29 อลับซาโลมประทลับในกรตงเยรยซาเลก็มไดล้สองปทเตก็ม โดยมสไดล้เขล้าเฝล้า
เฉพาะพระพลักตรม์กษลัตรสยม์ หข้าปภีผตานไปนนับตนัรงแตตเขาไดข้ฆตาพภีที่ชายของตน แนตนอนวตาเพราะไดข้ทราบ
เกภีที่ยวกนับการทภีที่โยอาบเสนอความเผสืที่อเขากตอนหนข้านภีร  29 แลล้วอลับซาโลมกก็ใหล้ไปตามโยอาบ จะใชล้ใหล้
เขล้าไปเฝล้ากษลัตรสยม์ แตยู่โยอาบไมยู่ยอมมาหาทยู่าน ทยู่านกก็ใชล้คนไปครลัสิ้งททที่สอง แตยู่โยอาบกก็ไมยู่มาเหมมอน
กลัน เหป็นไดข้ชนัดวตาโยอาบเสภีที่ยงโชคของตนมามากพอแลข้วในการพยายามททาใหข้ดาวธิดคสืนดภีก นับอนับซา
โลม ดนังนนัรนเขาจถึงเพธิกเฉยตตอคทาสนัที่งของอนับซาโลม

2 ซมอ 14:30-32 เพราะโยอาบเพธิกเฉยตตอคทาสนัที่งของอนับซาโลมตตอไป ฝตายหลนังจถึง
ตนัดสธินใจทภีที่จะเรภียกรข้องความสนใจของโยอาบดข้วยวธิธภีอสืที่น ทยู่านจถึงสลัที่งมหาดเลก็กของทยู่านวยู่า "ดยซส นา
ของโยอาบอยยยู่ถลัดนาของเรา เขามทขล้าวบารม์เลยม์ททที่นลัที่น จงเอาไฟเผาเสทย" มหาดเลก็กของอลับซาโลมกก็
ไปเอาไฟเผานา เจตนาของอนับซาโลมนนัรนชนัดเจน เขาอยากครุยกนับโยอาบ ในไมตชข้าเขากป็สมความ
ปรารถนา 31 โยอาบกก็ลตกขถึสิ้นไปหาอลับซาโลมททที่วลังของทยู่าน ถามทยู่านวยู่า "ททาไมมหาดเลก็กของทยู่าน
จถึงเอาไฟเผานาของหมยู่อมฉลัน" โยอาบบถึที่งไปยนังพระราชวนังของอนับซาโลมและอยากรมูข้ว ตา “ทตานเผา
นาของขข้าพเจข้าททาไม” อนับซาโลมดถึงความสนใจของเขาไดข้แลข้ว



ดนังนนัรน 32 อลับซาโลมตอบโยอาบวยู่า "ดยเถสด เราสยู่งคนไปบอกทยู่านวยู่า `มานทที่เถสด เราจะสยู่ง
ทยู่านไปหากษลัตรสยม์ทยลวยู่า "ใหล้ขล้าพระองคม์มาจากเกชยรม์ททาไม ขล้าพระองคม์ยลังอยยยู่ททที่นลัที่นกก็ดทกวยู่า ฉะนลัสิ้น
บลัดนทสิ้ขอใหล้เราไดล้เขล้าเฝล้าเฉพาะพระพลักตรม์กษลัตรสยม์"' ถล้าเรามทความชลัที่วชล้าประการใด กก็ขอพระองคม์
ทรงประหารเราเสทย"

ความไมตเปป็นผมูข้ใหญตและความโอหนังของอนับซาโลมปรากฏชนัดเจน เขาอยากไดข้ตามวธิธภีของ
ตนัวเอง เขาจถึงบตนตตอโยอาบวตาจะมภีประโยชนรอะไรทภีที่โยอาบพาเขามาจากเมสืองเกชมูรร เทตาทภีที่เขารมูข้ เขา
คงจะดภีกวตานภีรหากเขายนังอยมูตตตอทภีที่นนัที่น เขาจถึงเรภียกรข้องใหข้โยอาบจนัดการใหข้เขาไดข้พบกนับบธิดาของตน 
เขายนังมภีความอวดดภีอภีกทภีที่กลตาววตา “ถข้าเรามภีความชนั ที่วชข้าประการใด กป็ขอพระองครทรงประหารเรา
เสภีย”

2 ซมอ 14:33 ดนังนนัรนโยอาบจถึงเขล้าไปเฝล้ากษลัตรสยม์กราบทยลพระองคม์ พระองคม์กก็ทรง
เรทยกอลับซาโลม ทยู่านจถึงเขล้าไปเฝล้ากษลัตรสยม์โนล้มกายลงซบหนล้าลงถถึงดสนตยู่อพระพลักตรม์กษลัตรสยม์ 
กษลัตรสยม์กก็ทรงจตบอลับซาโลม เหป็นไดข้ชนัดวตาโยอาบบอกดาวธิดวตาอนับซาโลมไดข้ททาอะไรลงไป ดนังนนัรน
ดาวธิดจถึงยอมใหข้บรุตรของเขาเขข้าพบ อนับซาโลมชอกชทราใจอยตางเหป็นไดข้ชนัดตตอหนข้าบธิดาของเขาใน
การซบหนข้าลงถถึงดธินตตอหนข้าบธิดา ดาวธิดจถึงจรุบเขา อยตางนข้อยนภีที่กป็เปป็นการแสดงความรนักแบบบธิดาทภีที่
มภีตตอบรุตรชายทภีที่เหธินหตางมานานของเขา อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีอะไรบตงชภีรวตามภีการคสืนดภีกนันอยตางแทข้จรธิง
เลย บทตตอๆไปจะแสดงใหข้เหป็นเรสืที่องนนัรน

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 15: การเกป็บเกทที่ยวผลอนันขมขสืที่นของดาวริดยนังมาตมู่อไป ในบทนทนี้มท
บนันททึกเกทที่ยวกนับการกบฏและการกมู่อรนัฐประหารของอนับซาโลม

2 ซมอ 15:1-3 อยยยู่มาภายหลลังอลับซาโลมไดล้เตรทยมรถรบและมล้ากลับทหารวสที่งนทา
หนล้าหล้าสสบคน แมข้วตาอนับซาโลมไมตไดข้มภีความสนัมพนันธรอนันราบรสืที่นกนับบธิดาของตน เขากป็เรธิที่มททาตนัวใหข้
เปป็นทภีที่ปรากฏตตอสายตาของชนชาตธินนัรนแลข้ว เขาจถึงเรธิที่มวางตนัวใหญตโตและหาสมนัครพรรคพวก



ยธิที่งกวตานนัรน 2 อลับซาโลมตมที่นบรรทมแตยู่เชล้าตรยยู่ไปประทลับรสมทางไปยลังประต ยเมมอง ถล้าผยล้ใดมท
เรมที่องททที่จะถวายกษลัตรสยม์ใหล้ทรงตลัดสสน อลับซาโลมกก็เรทยกผยล้นลัสิ้น ถามวยู่า "เจล้ามาจากเมมองไหน" และ
เมมที่อเขาทยลตอบวยู่า "ผยล้รลับใชล้ของทยู่านเปก็นคนตระกยลหนถึที่งในอสสราเอล" 3 อลับซาโลมจถึงจะบอกเขา
วยู่า "ดยซส ขล้อหาของเจล้ากก็ดทและถยกตล้อง แตยู่กษลัตรสยม์มสไดล้ทรงตลัสิ้งผยล้ใดไวล้ฟลังคดทของเจล้า"

เหป็นไดข้ชนัดถถึงความไมตจงรนักภนักดภีของเจข้าชายองครนภีรของดาวธิด เขาจะททาตนัวใหข้คนอสืที่นเหป็นแตต
เชข้าตรมูต เพสืที่อใหข้ดมูเหมสือนวตาเขาเปป็นคนขยนันขนันแขป็ง เมสืที่อบรรดาประชาชนมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็มเพสืที่อใหข้
กษนัตรธิยรตนัดสธินความ อนับซาโลมกป็จะหาโอกาสดนักหนข้าพวกเขาและเสนอบรธิการของตน เขาบอก
เปป็นนนัยวตากษนัตรธิยรยรุตงเกธินหรสือไมตสนใจ แตตเขาจะชตวยพวกเขาเอง เหป็นไดข้ชนัดจากบรธิบททภีที่ตามมาวตา
อนับซาโลมกทาลนังหาทางทภีที่จะททาใหข้ประชาชนผนันแปรความจงรนักภนักดภีจากกษนัตรธิยรมาหาตนเอง

2 ซมอ 15:4-6 อลับซาโลมเคยกลยู่าวยสที่งกวยู่านลัสิ้นวยู่า "โอ ถล้าขล้าเปก็นผยล้พสพากษาในแผยู่น
ดสนนทสิ้กก็ดท เมมที่อใครมทขล้อหาหรมอคดทจะไดล้มาหาขล้า ขล้าจะตลัดสสนใหล้ความยตตสธรรมแกยู่เขา" บรุตรผมูข้ไมต
จงรนักภนักดภีคนนภีรของดาวธิดแสดงออกชนัดเจนแกตใครกป็ตามทภีที่ยอมฟนังวตาเขาอยากเปป็นผมูข้พธิพากษาใน
แผตนดธินนภีร  หากเขาไดข้เปป็นผมูข้นทา เขากป็จะรนับรองวตาเขาจะใหข้ความยรุตธิธรรม เขาไมตเพภียงทะเยอทะยาน
เทตานนัรน แตตเขายนังบตอนททาลายความเปป็นผมูข้นทาของบธิดาตนอยตางแขป็งขนันดข้วย

5 เมมที่อมทผยล้ใดเขล้ามาใกลล้จะกราบถวายบลังคมทยู่าน ทยู่านจะยมที่นมมอออกจลับคนนลัสิ้นไวล้และจ ตบเขา
6 อลับซาโลมกระททาอยยู่างนทสิ้แกยู่บรรดาคนอสสราเอลผยล้มาเฝล้ากษลัตรสยม์เพมที่อขอการพสพากษา อลับซาโลมกก็
ลอบเอาใจคนอสสราเอลอยยู่างนทสิ้ อนับซาโลมกทาลนัง “หาเสภียง” กนับคนในชาตธินนัรนอยมูต ในราชอาณาจนักร
หนถึที่ง เขาไมตสามารถหาเสภียงไดข้ ดนังนนัรน เขาจถึงหาทางบตอนททาลายกษนัตรธิยรคสือ บธิดาของเขาอยตางลนับๆ
และอยตางอธรรม โดยหวนังวตาสนักวนันหนถึที่งเขาจะไดข้ขถึรนเปป็นกษนัตรธิยรแทน

2 ซมอ 15:7-9 ครลัสิ้นลยู่วงมาไดล้สทที่สสบปท อลับซาโลมกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอโปรดทรง
อนตญาตใหล้ขล้าพระองคม์ไปททาตามคทาปฏสญาณททที่เมมองเฮโบรน ซถึที่งขล้าพระองคม์ไดล้ปฏสญาณไวล้ตยู่อพระ
เยโฮวาหม์ สภีที่สธิบปภีทภีที่วตานภีรนตาจะหมายถถึงวนันเกธิดปภีทภีที่สภีที่สธิบของอนับซาโลม เขาจถึงเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยรพรข้อมกนับ



คทาขอทภีที่จะไปยนังเมสืองเฮโบรนเพสืที่อททาตามคทาปฏธิญาณหนถึที่ง อยตางไรกป็ตาม ดนังทภีที่เรสืที่องนภีรจะเผยใหข้เหป็น
ตตอไป นภีที่เปป็นเพภียงขข้ออข้างบนังหนข้าเทตานนัรน

เขากลตาวตตอไปวตา 8 เพราะวยู่าผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ไดล้ปฏสญาณไวล้เมมที่อครลัสิ้งอยยยู่ในเมมองเกชยรม์
ประเทศซทเรทยวยู่า `ถล้าพระเยโฮวาหม์ทรงโปรดนทาขล้าพระองคม์มายลังกรตงเยรยซาเลก็มจรสงแลล้ว ขล้า
พระองคม์จะปรนนสบลัตสพระเยโฮวาหม์'" อนับซาโลมแสรข้งททาตนัวเปป็นคนมภีความเชสืที่อมาก โดยอข้างวตา
ตนไดข้กลตาวคทาปฏธิญาณหนถึที่งไวข้วตาจะปรนนธิบนัตธิพระเจข้าขณะอยมูตในเมสืองเกชมูรรหากองครพระผมูข้เปป็นเจข้า
ทรงอนรุญาตใหข้เขาไดข้กลนับมายนังกรรุงเยรมูซาเลป็ม เขาจถึงขออนรุญาตเพสืที่อลาไป 9 กษลัตรสยม์ตรลัสตอบ
ทยู่านวยู่า "จงไปเปก็นสตขเถสด" ทยู่านกก็ลตกขถึสิ้นไปยลังเมมองเฮโบรน ซถึที่งเปป็นเมสืองๆหนถึที่งทภีที่ตนัรงอยมูตทางทธิศใตข้
ของกรรุงเยรมูซาเลป็มในทภีที่ราบสมูงของยมูเดภีย

2 ซมอ 15:10-12 ความไมตซสืที่อตรงสนักนธิดของอนับซาโลมปรากฏใหข้เหป็นชนัดเจน 
แผนการของเขาคสือการลข้มลข้างบธิดาของเขาผมูข้เปป็นกษนัตรธิยร แตยู่อลับซาโลมไดล้สยู่งผยล้สมที่อสารไปทลัที่ว
อสสราเอลทตกตระกยลวยู่า "ทยู่านทลัสิ้งหลายไดล้ยสนเสทยงแตรเมมที่อไร จงกลยู่าวกลันวยู่า `อลับซาโลมเปก็น
กษลัตรสยม์ททที่กรตงเฮโบรน'" การคธิดคดทรยศของเขาละเอภียดถภีที่ถข้วนมากๆ เขาสตงคนไปกระจายขตาวทนั ที่ว
อธิสราเอลโดยบอกวตาเขาวางแผนทภีที่จะนทาการกบฏของตนจากเมสืองเฮโบรน การอข้างอธิงถถึง “เสภียง
แตร” กป็คสือวธิธภีหลนักของการสตงสนัญญาณในสมนัยนนัรน

นอกจากนภีร  11 มทชายสองรล้อยคนไปกลับอลับซาโลมจากกรตงเยรยซาเลก็ม เปก็นคนททที่ถยกเชสญใหล้
ไป คนเหลยู่านทสิ้กก็ไปกลันเฉยๆ หาทราบเรมที่องอะไรไมยู่ ความฉลาดแกมโกงของอนับซาโลมกป็ปรากฏ
ชนัดเจนดข้วย เขาเชธิญคนสองรข้อยคนใหข้ไปกนับเขายนังเมสืองเฮโบรน แมข้วตาคนเหลตานภีร ไมตรมูข้อะไรเลย
เกภีที่ยวกนับแผนการของเขา แตตการทภีที่พวกเขาอยมูตดข้วยกนับเขากป็ททาใหข้ดมูเหมสือนวตาเขามภีคนเยอะใน
สายตาของคนเหลตานนัรนทภีที่เหป็นดภีดข้วยกนับการกบฏของเขา

ยธิที่งกวตานนัรน 12 ขณะเมมที่ออลับซาโลมถวายสลัตวบยชาอยยยู่ ทยู่านสยู่งคนไปเชสญอาหสโธเฟลชา
วกสโลหม์ททที่ปรถึกษาของดาวสดมาจากนครของเขาคมอกสโลหม์ อนับซาโลมเกณฑรทภีที่ปรถึกษาเอกคนหนถึที่งของ
บธิดาตนมาเปป็นพวก คสือ อาหธิโธเฟล เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับซาโลมรมูข้วตาอาหธิโธเฟลไมตไดข้จงรนักภนักดภีตตอดา



วธิดเลย เหตรุผลกป็ถมูกหมายเหตรุไวข้ อาหธิโธเฟลเปป็นปมูตของนางบนัทเชบาและยตอมรมูข้เรสืที่องราวทนัรงหมด
เกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ดาวธิดไดข้กระททาตตออรุรภีอาหร ดมู 2 ซามมูเอล 11:3 และ 23:34 เมสืที่อมภีคนเกตงๆอยตางอาหธิโธ
เฟลมาอยมูตฝตายตนแลข้ว อนับซาโลมกป็เพธิที่มความนตาเชสืที่อถสือเขข้ากนับการกบฏของตน นนักประวนัตธิศาสตรร
ทตานนภีรจถึงบนันทถึกวตา การททที่คบคสดกลันนลัสิ้นกก็เพสที่มกทาลลังขถึสิ้น คนททที่มาฝลักใฝยู่อยยยู่กลับอลับซาโลมกก็เพสที่มขถึสิ้น
เรมที่อยๆ

2 ซมอ 15:13 เรสืที่องเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่อนับซาโลมกทาลนังกระททาจถึงทราบไปถถึงหมูดาวธิด ผยล้
สมที่อสารคนหนถึที่งมาเฝล้าดาวสดกราบทยลวยู่า "ใจของคนอสสราเอลไดล้คลล้อยตามอลับซาโลมไปแลล้ว" อนับ
ซาโลมซถึที่งเหมสือนหนัวขโมยคนหนถึที่งไดข้ขโมยหนัวใจของคนมากมายในอธิสราเอลไปจากบธิดาของตน
ผมูข้เปป็นกษนัตรธิยรแลข้ว ชสืที่อของเขาตนัรงแตตวนันนนัรนจนทรุกวนันนภีร ไดข้กลายเปป็นคทาเหมสือนของคทาวตาความไมต
จงรนักภนักดภีและการคธิดคดทรยศ

2 ซมอ 15:14-15 แลล้วดาวสดรลับสลัที่งแกยู่บรรดาขล้าราชการททที่อยยยู่กลับพระองคม์ ณ 
เยรยซาเลก็มวยู่า "จงลตกขถึสิ้นใหล้เราหนทไปเถสด มสฉะนลัสิ้นเราจะหนทไมยู่พล้นจากอลับซาโลมสลักคนเดทยว จงรทบ
ไป เกรงวยู่าเขาจะตามเราทลันโดยเรก็วและนทาเหตตรล้ายมาถถึงเรา และททาลายกรตงนทสิ้เสทยดล้วยคมดาบ" 
นตาประหลาดใจทภีที่ดาวธิดนนักรบเฒตาเลสือกทภีที่จะหนภีมากกวตาทภีที่จะยสืนหยนัดและตตอสมูข้ พอไดข้ขตาวเรสืที่องการ
กตอกบฏของอนับซาโลม เขากป็ตนัรงใจวตาจะหนภีเพภียงเทตานนัรน อาจเปป็นไดข้วตาเขาไมตกลข้าพอทภีที่จะสมูข้กนับบรุตร
ชายของตนัวเอง ถถึงกระนนัรน เขากป็สนัที่งพวกเจข้าหนข้าทภีที่ของเขาใหข้เตรภียมตนัวหนภี 15 ขล้าราชการของ
กษลัตรสยม์จถึงกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ดยเถสด ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์พรล้อมททที่จะกระททาตามสสที่งซถึที่งกษลัตรสยม์เจล้า
นายของขล้าพระองคม์ตลัดสสนพระทลัยทตกประการ"

2 ซมอ 15:16-18 ดนังนนัรน กษลัตรสยม์กก็เสดก็จออกไปพรล้อมกลับบรรดาคนในราชสทานลักของ
พระองคม์ดล้วย เวล้นแตยู่นางสนมสสบคนกษลัตรสยม์ไดล้ทรงละไวล้ใหล้เฝล้าพระราชวลัง เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดมภี
ฮาเรป็มของพวกนางสนมซถึที่งไมตใชตเรสืที่องผธิดปกตธิธรรมดาสทาหรนับกษนัตรธิยรตะวนันออกกลาง เขาจถึงละ
หญธิงเหลตานภีร ไวข้สธิบคนเพสืที่อเฝข้าพระราชวนังตอนทภีที่เขาไมตอยมูต อยตางไรกป็ตาม นภีที่กลนับจะกลายเปป็นการ



ททาใหข้คทาพยากรณรนนัรนสทาเรป็จซถึที่งไดข้ถมูกกลตาวแกตดาวธิดใน 2 ซามมูเอล 12:11 ซถึที่งไปดมูไดข้ เหป็นไดข้ชนัดวตา
พระเจข้าทรงจนัดเตรภียมทรุกสธิที่งไวข้เพสืที่อใหข้การพธิพากษานภีรสทาเรป็จจรธิง

17 กษลัตรสยม์กก็เสดก็จออกไป พลทลัสิ้งสสสิ้นกก็ตามพระองคม์ไป และเสดก็จประทลับในสถานททที่ททที่อยยยู่
หยู่างไกล 18 บรรดาขล้าราชการทลัสิ้งสสสิ้นเดสนผยู่านพระองคม์ไป บรรดาคนเคเรธทและคนเปเลทกลับคนกลัท
หกรล้อยคนททที่ตสดตามพระองคม์มาจากเมมองกลัท ไดล้เดสนผยู่านพระพลักตรม์กษลัตรสยม์ไป ดาวธิดมรุตงหนข้าไป
ทางทธิศตะวนันออกสมูตจรุดหมายปลายทางทภีที่อยมู ตหตางไกล คทาทภีที่แปลวตา เสดก็จประทลับ (อามาด) มภีความ
หมายดข้วยวตา ‘ยสืน’ ซถึที่งนตาจะใชตความหมายตรงนภีร

ความหมายกป็คสือวตา ดาวธิดยสืนอยมูตหรสือกทาลนังมรุตงหนข้าไปยนังจรุดหมายปลายทางหนถึที่งทภีที่อยมู ตหตาง
ไกล คนเคเรธภี คนเปเลทและคนกนัทเปป็นทหารยามประจทาพระราชวนังทภีที่ดาวธิดจข้างมา ความจงรนัก
ภนักดภีของพวกเขาขถึรนอยมูตกนับคตาจข้างของตนและไมตขถึรนอยมูตกนับกระแสทางการเมสืองทภีที่เปลภีที่ยนแปลงไป
มาในกรรุงเยรมูซาเลป็ม พวกเขาทรุกคนเปป็นคนฟภีลธิสเตภียหากวตากนันตามสนัญชาตธิแลข้ว ดนังนนัรนดาวธิดกนับ
ทหารยามประจทาพระราชวนังหกรข้อยคนนภีรจถึงเตรภียมตนัวทภีที่จะเดธินทางออกจากกรรุงเยรมูซาเลป็ม

2 ซมอ 15:19-22 มภีบนันทถึกเกภีที่ยวกนับการพบกนันของดาวธิดกนับอธิททนัย กษลัตรสยม์จถึงตรลัสสลัที่ง
อสททลัยคนกลัทวยู่า "ททาไมเจล้าจถึงไปกลับเราดล้วย จงกลลับไปบล้านเมมองของเจล้าเถสดและไปอยยยู่กลับกษลัตรสยม์ 
เจล้าเปก็นแตยู่คนตยู่างดล้าว และถยกเนรเทศมาดล้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาอธิททนัยเปป็นผมูข้บนัญชาการทหารยาม
ประจทาพระราชวนังของดาวธิด เขาเปป็นคนกนัทหรสือมาจากเมสืองกนัท เขาจถึงไมตใชตคนอธิสราเอล ดาวธิดจถึง
แนะนทาเขาใหข้อยมูตตตอในเยรมูซาเลป็มและไปเขข้ารตวมกนับอนับซาโลมกษนัตรธิยรองครใหมตทภีที่ประกาศตนัวเอง

ดาวธิดกลตาวตตอไปอภีกวตา 20 เจล้าเพสที่งมาถถึงเมมที่อวานนทสิ้ และวลันนทสิ้ควรททที่เราจะใหล้เจล้าไปมากลับเรา
หรมอ ดล้วยเราไมยู่ทราบวยู่าจะไปททที่ไหน จงกลลับไปเถสด พาพทที่นล้องของเจล้าไปดล้วย ขอความเมตตาและ
ความจรสงจงมทกลับเจล้าเถสด" ดมูเหมสือนวตาอธิททนัยกนับคนของเขาเพธิที่งกลนับมาจากการไปททาภารกธิจหนถึที่ง
มา ดาวธิดจถึงเสนอวตาแทนทภีที่จะไปเผชธิญความยากลทาบากของการเปป็นคนหลบหนภีทางการ พวกเขา
ควรไปเขข้ารตวมกนับอนับซาโลม เขากลตาวคทาอวยพรของตนใหข้กนับการตนัดสธินใจเชตนนนัรนดข้วย



อยตางไรกป็ตาม 21 อสททลัยทยลตอบกษลัตรสยม์วยู่า "พระเยโฮวาหม์ทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่ฉลันใด และ
กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ทรงพระชนมม์อยยยู่แนยู่ฉลันใด กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์เสดก็จ
ประทลับททที่ไหน จะสสสิ้นพระชนมม์หรมอทรงพระชนมม์ ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ขอไปอยยยู่ททที่นลัสิ้นดล้วย" แมข้วตา
โอรสทภีที่ทะเยอทะยานและโอหนังของกษนัตรธิยรไมตจงรนักภนักดภีตตอกษนัตรธิยร อธิททนัยกป็จงรนักภนักดภี เขาใหข้
คทามนั ที่นวตาจะสวามธิภนักดธิธ ตตอดาวธิดไมตวตาเขาจะไปทภีที่ไหนกป็ตามและไมตวตาจะเกธิดอะไรขถึรนกป็ตาม

22 ดาวสดกก็รลับสลัที่งกลับอสททลัยวยู่า "จงผยู่านไปเถสด" อสททลัยชาวเมมองกลัทจถึงผยู่านไปพรล้อมกลับ
บรรดาพรรคพวกของเขาทลัสิ้งผยล้ใหญยู่และเดก็ก ดาวธิดจถึงยอมรนับการสวามธิภนักดธิธ และความจงรนักภนักดภี
ของอธิททนัยและสนัที่งเขาใหข้เลยขถึรนหนข้าไปกตอนในการเดธินทางดข้วยกนันกนับเขา อธิททนัยจถึงพากองกทาลนัง
ของเขาและครอบครนัวของคนเหลตานนัรนไปดข้วยกนันกนับพวกเขา

2 ซมอ 15:23 เมมที่อพลทลัสิ้งหมดเดสนผยู่านไปเสทย ชาวเมมองนลัสิ้นทลัสิ้งสสสิ้นกก็รล้องไหล้เสทยง
ดลัง กษลัตรสยม์กก็เสดก็จขล้ามลทาธารขสดโรน และพลทลัสิ้งหมดกก็ผยู่านเขล้าทางไปถสที่นทตรกลันดาร ลทาธารขธิด
โรนตนัรงอยมูตในหรุบเขาชนันทางทธิศตะวนันออกของกรรุงเยรมูซาเลป็มซถึที่งแยกกรรุงนภีรออกจากภมูเขามะกอก
เทศ มนันเปป็นเหมสือนกนับเขตนอกสรุดของกรรุงเยรมูซาเลป็มสมนัยนนัรน ดนังนนัรน ดาวธิดกนับคณะผมูข้ตธิดตามของ
เขาทภีที่เปป็นครอบครนัว เหลตาผมูข้สนนับสนรุนทภีที่จงรนักภนักดภี และทหารยามประจทาพระราชวนังของเขาจถึงเรธิที่ม
เดธินทางหลบหนภี

2 ซมอ 15:24 และดยเถสด ศาโดกกก็มาดล้วย พรล้อมกลับคนเลวททลัสิ้งสสสิ้น หามหทบพลันธ
สลัญญาของพระเจล้ามา และเขาวางหทบของพระเจล้าลง ฝยู่ายอาบทยาธารม์กก็ขถึสิ้นมาจนประชาชนออก
จากเมมองไปหมด เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีรตวมหนัวจมทข้ายกนับดาวธิดดข้วย พวกเขาจถึง
ตระเตรภียมหภีบแหตงพนันธสนัญญาสทาหรนับการเดธินทางและเรธิที่มทภีที่จะแบกหามมนันบนบตาของตนเพสืที่อ
รตวมเดธินทางไปกนับดาวธิด ขณะทภีที่ขบวนแหตของเหลตาผมูข้สนนับสนรุนของดาวธิดเรธิที่มเดธินทางออกไป คน
เลวภีกป็หยรุดและวางหภีบนนัรนลงขณะทภีที่อาบภียาธารรและศาโดกซถึที่งเปป็นปรุโรหธิตทนัรงคมูตเดธินลตวงหนข้าไปกตอน
เพสืที่อปรถึกษากนับดาวธิด



2 ซมอ 15:25-29 แลล้วกษลัตรสยม์ตรลัสสลัที่งศาโดกวยู่า "จงหามหทบของพระเจล้ากลลับเขล้าไป
ในเมมองเถสด หากวยู่าเราเปก็นททที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาหม์ พระองคม์จะทรงโปรดนทา
เรากลลับมาอทก และสทาแดงใหล้ขล้าพระองคม์เหก็นทลัสิ้งหทบนลัสิ้นกลับททที่ประทลับของพระองคม์ดล้วย อยตางไร
กป็ตาม ดาวธิดคะยนัรนคะยอศาโดกและพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีใหข้เอาหภีบนนัรนกลนับไปยนังกรรุงเยรมูซาเลป็ม
สมูตสถานทภีทๆี่ เหมาะสมของมนัน เทตาทภีที่ดาวธิดทราบ หากองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงโปรดปรานเขา 
พระองครกป็จะทรงนทาดาวธิดกลนับไปยนังกรรุงเยรมูซาเลป็มและหภีบนนัรน อยตางไรกป็ตาม 26 ถล้าพระองคม์ตรลัส
วยู่า `เราไมยู่พอใจเจล้า' ดยเถสด เราอยยยู่ททที่นทที่ ขอพระองคม์ทรงกระททากลับเราตามททที่พระองคม์ทรงโปรดเหก็น
ชอบเถสด" ความหมายของดาวธิดกป็คสือวตา หากพระเจข้าทรงพอพระทนัยในตนัวเขา พระองครกป็จะทรง
กระททาตตอเขาตามทภีที่พระองครทรงเหป็นวตาเหมาะสม

27 กษลัตรสยม์ตรลัสกลับศาโดกปตโรหสตดล้วยวยู่า "ทยู่านเปก็นผยล้ททานายหรมอ จงกลลับเขล้าไปในเมมอง
โดยสลันตสภาพ พรล้อมกลับบตตรชายทลัสิ้งสองของทยู่าน คมออาหสมาอลัสบตตรของทยู่าน และโยนาธานบตตร
ของอาบทยาธารม์ 28 ดยกยู่อนทยู่าน เราจะคอยอยยยู่ททที่ททที่ราบในถสที่นทตรกลันดาร จนจะมทขยู่าวมาจากทยู่านใหล้
เราทราบ" ดาวธิดบอกศาโดกวตาเขาเปป็นเหมสือนผมูข้พยากรณร (ผมูข้ททานาย) คนหนถึที่งและสามารถ
แยกแยะไดข้อยตางมภีปนัญญา เขาจถึงสนัที่งพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีใหข้กลนับไปยนังกรรุงนนัรน เขาจะไปหลบภนัย
อยมูตในถธิที่นทรุรกนันดารจนกวตาจะถถึงเวลาทภีที่ศาโดกสตงขตาวมาวตามนันปลอดภนัยแลข้วทภีที่จะกลนับไป  29 ฝยู่า
ยศาโดกกลับอาบทยาธารม์จถึงหามหทบของพระเจล้ากลลับไปยลังกรตงเยรยซาเลก็มและพลักอยยยู่ททที่นลัที่น

2 ซมอ 15:30-31 ขณะทภีที่การหลบหนภีใกลข้จะเรธิที่มขถึรน ความทรุกขรใจของเหตรุการณรทภีที่
ก ทาลนังเกธิดขถึรนกป็เรธิที่มโถมทนับเขข้าใสตดาวธิด ฝยู่ายดาวสดเสดก็จขถึสิ้นไปตามทางขถึสิ้นภยเขามะกอกเทศ เสดก็จ
พลางกลันแสงพลาง คลตมพระเศทยรเสดก็จโดยพระบาทเปลยู่า และประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นททที่อยยยู่กลับพระองคม์
กก็คลตมศทรษะเดสนขถึสิ้นไปพลางรล้องไหล้พลาง นนัที่นคงเปป็นขบวนแหตตามเสดป็จทภีที่นตาเวทนายธิที่งนนัก กษนัตรธิยร
แหตงอธิสราเอลกนับเหลตาผมูข้สนนับสนรุนทภีที่จงรนักภนักดภีของเขาตข้องจทาใจหนภีขถึรนทางลาดของภมูเขามะกอก
เทศซถึที่งอยมูตทางทธิศตะวนันออกของกรรุงนนัรน พวกเขาทรุกคนตตางรข้องหตมรข้องไหข้และคลรุมศภีรษะของตน 
อยตางหลนังนภีร เปป็นสนัญลนักษณรทภีที่แสดงถถึงการไวข้ทรุกขรของชาวตะวนันออกกลาง นอกจากนภีร  ดาวธิดยนังเดธิน
เทข้าเปลตาดข้วยซถึที่งแสดงออกถถึงความอนับอายขายหนข้าของตน



ขณะทภีที่พวกเขาเดธินไป ขตาวรข้ายมากกวตาเดธิมกป็มาถถึง 31 มทคนมากราบทยลดาวสดวยู่า "อาหสโธ
เฟลอยยยู่ในพวกคสดกบฏของอลับซาโลมดล้วย" ดาวสดกราบทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหม์ ขอทรง
โปรดใหล้คทาปรถึกษาของอาหสโธเฟลโงยู่เงยู่าไป" อาหธิโธเฟลเคยเปป็นหนถึที่งในทภีที่ปรถึกษาเอกของดาวธิด 
บนัดนภีร เขากป็หนันมาเลตนงานกษนัตรธิยรของตนดข้วย ดาวธิดจถึงไดข้แตตอธธิษฐานตตอพระเจข้าและขอใหข้พระเจข้า
ทรงททาใหข้แนตใจวตาคทาปรถึกษาของอาหธิโธเฟลถมูกททาใหข้เปป็นเรสืที่องโงตเขลาไป ดนังทภีที่เหตรุการณรตตางๆจะ
แสดงใหข้เหป็นตตอมา นนัที่นเปป็นสธิที่งทภีที่เกธิดขถึรนจรธิงๆ ดมู 2 ซามมูเอล 17:14, 23

การเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นของดาวธิดงวดทภีที่สามก ทาลนังมาถถึง เขาไดข้หวตานไปยนังเนสืรอหนนังใน
เรสืที่องของนางบนัทเชบา บนัดนภีร เขากป็ก ทาลนังเกป็บเกภีที่ยวความเปสืที่อยเนตาจากเนสืรอหนนังนนัรน ทามารรบรุตรสาว
ของเขากป็ถมูกขตมขสืน อนัมโนนบรุตรชายของเขาถมูกฆตาตายเพราะอาชญากรรมทภีที่เขาไดข้กตอ และบนัดนภีร
อนับซาโลมไดข้ขนับไลตเขาออกไปจากบนัลลนังกรของเขาเอง การเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นของความบาป
ยตอมมาเสมอ มนันมาทภีหลนังเสมอ และมนันกป็มากกวตาทภีที่ถมูกหวตานไวข้ในตอนแรกเสมอ บนัดนภีรดาวธิด
กทาลนังเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นนนัรนมากกวตาเดธิม

2 ซมอ 15:32 อยยยู่มาเมมที่อดาวสดมาถถึงยอดภยเขาซถึที่งเปก็นททที่นมลัสการพระเจล้า ดยเถสด หต
ชลัยชาวอารคทไดล้เขล้ามาเฝล้า มทเสมสิ้อผล้าฉทกขาดและดสนอยยยู่บนศทรษะ เมสืที่อดาวธิดและขบวนตามเสดป็จของ
เขาขถึรนไปถถึงยอดภมูเขามะกอกเทศซถึที่งมองลงไปเหป็นกรรุงเยรมูซาเลป็มขข้างลตางและทางทธิศตะวนันตก ผมูข้
ตธิดตามทภีที่จงรนักภนักดภีอภีกคนของดาวธิด คสือ หรุชนัยกป็มาหาเขาดข้วยความชอกชทราใจอยตางเหป็นไดข้ชนัด เขามา
เพสืที่อตธิดตามดาวธิดไปดข้วย

2 ซมอ 15:33-37 อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดมภีแผนการอสืที่นๆสทาหรนับหรุชนัย ดาวสดตรลัสกลับเขา
วยู่า "ถล้าเจล้าไปกลับเรา เจล้าจะเปก็นภาระแกยู่เรา เหป็นไดข้ชนัดวตาหรุชนัยเปป็นคนชราแลข้ว เขาจะเปป็นภาระทภีที่ดา
วธิดตข้องคอยดมูแลไปดข้วยอภีกคน ถถึงแมข้วตาดาวธิดตข้องหนภีหนัวซรุกหนัวซรุน เขากป็ยนังมภีความรอบรมูข้ในฐานะ
นนักรบเฒตาอยมูต

เขาจถึงบอกหรุชนัยวตา 34 แตยู่ถล้าเจล้ากลลับเขล้าไปในเมมองและกลยู่าวกลับอลับซาโลมวยู่า `โอ ขล้าแตยู่
กษลัตรสยม์ ขล้าพระองคม์ขอถวายตลัวเปก็นผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ ดลังททที่ขล้าพระองคม์เปก็นผยล้รลับใชล้ของพระ



ราชบสดาของพระองคม์มาแตยู่กาลกยู่อนฉลันใด ขล้าพระองคม์ขอเปก็นผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ฉลันนลัสิ้น' แลล้ว
เจล้าจะกระททาใหล้คทาปรถึกษาของอาหสโธเฟลพยู่ายแพล้ไปเพมที่อเหก็นแกยู่เรา ดาวธิดสนัที่งเขาใหข้กลนับไปและ
แสรข้งททาเปป็นจงรนักภนักดภีตตออนับซาโลมเพสืที่อทภีที่วตาเขาจะไดข้ททาใหข้คทาปรถึกษาและคทาแนะนทาของอาหธิโธ
เฟลเปป็นหมนันไป ดาวธิดรมูข้วตาทนัรงคมูตเปป็นคนฉลาดหลนักแหลม เมสืที่อมภีหรุชนัยอยมู ตในกรรุงเยรมูซาเลป็ม เขากป็
วางใจไดข้วตาเขาจะขนัดขวางคทาแนะนทาของอาหธิโธเฟลทภีที่ดาวธิดรมูข้วตาจะเปป็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี

ยธิที่งกวตานนัรน ดาวธิดแจข้งใหข้หรุชนัยทราบวตา 35 ศาโดกกลับอาบทยาธารม์ปตโรหสตกก็อยยยู่กลับเจล้าททที่นลัที่นมสใชยู่
หรมอ สสที่งใดททที่เจล้าไดล้ยสนในพระราชวลังจงบอกใหล้ศาโดกกลับอาบทยาธารม์ปตโรหสตทราบ 36 ดยเถสด บตตร
ชายสองคนของเขากก็อยยยู่ดล้วย คมออาหสมาอลัสบตตรศาโดก และโยนาธานบตตรอาบทยาธารม์ ดลังนลัสิ้นเมมที่อ
ทยู่านไดล้ยสนเรมที่องอะไรจงใชล้เขามาบอกเราทตกเรมที่องเถสด" หรุชนัยจะมภีพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีเปป็น
พนันธมธิตร เมสืที่อเขารวบรวมขข้อมมูลจากพระราชสทานนักของอนับซาโลมมาไดข้ เขากป็สามารถบอกมนันตตอ
แกตศาโดกและอาบภียาธารรปรุโรหธิตซถึที่งจะบอกตตอแกตดาวธิดผตานทางบรุตรชายของพวกเขา คสือ อาหธิมา
อนัสและโยนาธาน

ดนังนนัรน 37 หตชลัยสหายของดาวสดจถึงกลลับเขล้าไปในเมมอง และอลับซาโลมกทาลลังเสดก็จเขล้ากรตง
เยรยซาเลก็ม ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือวตาหรุชนัยไดข้ชสืที่อวตาเปป็นสหายของดาวสด มนันจะพธิสมูจนรวตาเปป็นเชตน
นนัรนจรธิงในกาลอนาคต นอกจากนภีร  ณ เวลาเดภียวกนันนนัรนอนับซาโลมกป็เขข้าไปในกรรุงเยรมูซาเลป็ม เหป็นไดข้
ชนัดวตาดาวธิดไมตไดข้ออกไปเรป็วเกธิน บรุตรชายทภีที่กบฏของเขาจถึงเขข้าไปในกรรุงโดยไมตมภีผมูข้ใดขนัดขวาง

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 16: จลุดสนใจยนังอยมูมู่ททที่การหลบหนทของดาวริดและเหตลุการณย์ตมู่างๆ
ททที่เกริดขทึนี้นกนับเขา นทที่รวมถทึงการพบกนับศริบาผมูรู้รนับใชรู้ททที่ไมมู่สนัตยย์ซสืที่อของเมฟทโบเชทและเหตลุการณย์ตอนททที่
ชริเมอทแชมู่งสาปดาวริดดรู้วย บทนทนี้ปริดทรู้ายดรู้วยรายละเอทยดเพริที่มเตริมเกทที่ยวกนับการเขรู้ากรลุงเยรมูซาเลป็มของ
อนับซาโลม นทที่รวมถทึงการททที่เขาขมู่มขสืนนางสนมของบริดาของเขาทมู่ามกลางสายตาประชาชนดรู้วย

2 ซมอ 16:1-4 เมสืที่อคณะผมูข้ตธิดตามของดาวธิดมรุตงหนข้าตตอไปขข้ามยอดเขาของภมูเขา
มะกอกเทศ นนักประวนัตธิศาสตรรทตานนภีรกป็บนันทถึกวตา เมมที่อดาวสดเสดก็จเลยยอดเขาไปหนยู่อยหนถึที่ง ดยเถสด   



ศสบามหาดเลก็กของเมฟทโบเชทกก็เขล้ามาเฝล้าพระองคม์ มทลาคยยู่หนถึที่งผยกอานพรล้อม บรรทตกขนมปลังสอง
รล้อยกล้อน องตยู่นแหล้งรล้อยพวง และผลไมล้ฤดยรล้อนอทกรล้อยหนถึที่ง กลับนทสิ้าองตยู่นหนถึที่งถตงหนลัง เราจทาไดข้วตา
เมฟภีโบเชทเปป็นบรุตรชายทภีที่เปป็นงตอยและเหลสือรอดอยมูตคนเดภียวของโยนาธาน สหายผมูข้ลตวงลนับไปแลข้ว
ของดาวธิด ขณะทภีที่การรนัฐประหารของอนับซาโลมกทาลนังบนังเกธิดผล ผมูข้รนับใชข้ของเมฟภีโบเชทกป็รวบรวม
เสบภียงเปป็นอนันมากบรรทรุกขถึรนหลนังลาและนทามนันมาใหข้แกตดาวธิด นภีที่รวมถถึงขนมปนัง ลมูกเกด และผล
ไมข้ทภีที่เปป็นผลเกป็บเกภีที่ยวฤดมูรข้อนปรธิมาณมากดข้วย นทราองรุตนทภีที่วตานภีร ไมตใชตเปป็นนทราองรุตนบรรจรุขวดแกข้วทภีที่เหป็น
กนันในปนัจจรุบนัน แตตเปป็นนทราองรุตนทภีที่บรรจรุในภาชนะถรุงหนนังทภีที่จรุนทร าองรุตนไดข้หลายแกลลอน เราควร
หมายเหตรุไวข้วตาพวกยธิวในสมนัยนนัรนและในปนัจจรุบนันมภีวธิธภีการผลธิตนทราองรุตนทภีที่ใสแจจ๋วซถึที่งไมตไดข้ถมูกบตม
เปป็นเหลข้าองรุตน นภีที่นตาจะเปป็นสธิที่งทภีที่ศธิบานทามามอบใหข้แกตดาวธิด

ดาวธิดรมูข้สถึกสงสนัยและถามทนันทภีวตาทนัรงหมดนภีรคสืออะไรกนัน 2 กษลัตรสยม์ตรลัสกลับศสบาวยู่า "เจล้านทา
สสที่งเหลยู่านทสิ้มาททาไม" ศสบาทยลตอบวยู่า "ลาคยยู่นลัสิ้นเพมที่อราชวงศม์จะไดล้ทรง ขนมปลังและผลไมล้ฤดยรล้อน
สทาหรลับชายหนตยู่มรลับประทาน และนทสิ้าอง ตยู่นเพมที่อผยล้ททที่อยู่อนเปลทสิ้ยอยยยู่กลางถสที่นทตรกลันดารจะไดล้ดมที่ม" ศธิบา
แจข้งแกตดาวธิดวตาสนัตวรและเสบภียงเหลตานภีร เปป็นของกทานนัลเพสืที่อประโยชนรสรุขของดาวธิด

3 กษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "บตตรเจล้านายของเจล้าอยยยู่ททที่ไหนเลยู่า" ศสบากราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ดยเถสด ทยู่าน
พลักอยยยู่ในเยรยซาเลก็ม เพราะทยู่านวยู่า `วลันนทสิ้วงศม์วานอสสราเอลจะคมนราชอาณาจลักรบสดาของเราใหล้แกยู่
เรา'" ดาวธิดเรธิที่มระแวงมากขถึรนกวตาเดธิม เขาจถึงถามวตาเมฟภีโบเชทอยมูตทภีที่ไหน อรุปนธิสนัยทภีที่ไมตซสืที่อตรงและ
ไมตจงรนักภนักดภีของศธิบาจถึงถมูกเผยใหข้เหป็น เขาโกหกดาวธิดวตาเมฟภีโบเชทไดข้ตนัดสธินใจทภีที่จะอยมู ตตตอใน
เยรมูซาเลป็มพรข้อมกนับความตนัรงใจทภีที่จะนนัที่งบนบนัลลนังกรกษนัตรธิยรในฐานะผมูข้รอดชภีวธิตหนถึที่งเดภียวของซาอมูล 
แรงจมูงใจของศธิบาทภีที่โกหกไปเชตนนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาเพสืที่อ (1) ปลดปลตอยตนัวเองใหข้พข้นจากการเปป็นขข้า
รนับใชข้ของเมฟภีโบเชท และ (2) เพสืที่อททาใหข้ดาวธิดโปรดปรานเขา อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดรมูข้สถึก
หวาดระแวงอยตางเหป็นไดข้ชนัดและสงสนัยวตาศธิบากทาลนังคธิดคดทรยศอยมูต

ดาวธิดจถึงตอบกลนับไปวตา 4 แลล้วกษลัตรสยม์ตรลัสกลับศสบาวยู่า "ดยเถสด ทรลัพยม์สมบลัตสของเมฟทโบเช
ทกก็ตกเปก็นของเจล้าทลัสิ้งหมด" ดาวธิดเพภียงหมายเหตรุสนัรนๆวตาศธิบาเปป็นทรุกอยตางทภีที่เมฟภีโบเชทมภีและไมต



ไดข้กลตาวอะไรเพธิที่มเตธิมอภีก จากนนัรนศธิบากป็กลตาววตา"โอ ขล้าแตยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ ขล้า
พระองคม์ขอทยลวสงวอนตยู่อพระองคม์ดล้วยความถยู่อมใจ ขอทรงใหล้ขล้าพระองคม์ไดล้รลับพระกรตณาใน
สายพระเนตรของพระองคม์" ผมูข้รนับใชข้ทภีที่ไมตจงรนักภนักดภีคนนภีร  ซถึที่งอาจกลนัววตาอนับซาโลมจะจนัดการกนับ
ทายาทใดกป็ตามทภีที่เหลสืออยมูตของซาอมูลจถึงคธิดฉวยโอกาสจากสภาพทภีที่เปป็นงตอยของนายของตน เขาจถึง
หาทางทภีที่จะททาใหข้ดาวธิดโปรดปรานตนเอง

2 ซมอ 16:5-8 ขณะทภีที่ขบวนตามเสดป็จของดาวธิดมรุตงหนข้าไปทางทธิศตะวนันออกจาก
กรรุงเยรมูซาเลป็ม เมมที่อกษลัตรสยม์ดาวสดเสดก็จมายลังตทาบลบาฮยรสม ดยเถสด มทชายคนหนถึที่งอยยยู่ในครอบครลัววงศม์
วานซาอยลชมที่อชสเมอทบตตรชายเก-รา เขาออกมาเดสนพลางดยู่าพลาง ทางทธิศตะวนันออกของกรรุง
เยรมูซาเลป็มซถึที่งอยมูตอภีกฟากหนถึที่งของภมูเขามะกอกเทศมภีญาตธิคนหนถึที่งซาอมูลอาศนัยอยมู ต ขตาวแพรตสะพนัดไป
อยตางรวดเรป็วเกภีที่ยวกนับการหลบหนภีของดาวธิด ชายผมูข้นภีรทภีที่ชสืที่อชธิเมอภีจถึงออกมาจากบข้านของตนและเรธิที่ม
แชตงดตาดาวธิด 6 และเอาหสนขวล้างดาวสดและขวล้างบรรดาขล้าราชการของกษลัตรสยม์ดาวสด พวกพลและ
ชายฉกรรจม์ทลัสิ้งสสสิ้นกก็อยยยู่ขล้างขวาและขล้างซล้ายของพระองคม์ ชายผมูข้นภีรบนังอาจทภีที่จะไมตเพภียงแชตงดตา
กษนัตรธิยรดาวธิดเทตานนัรน แตตยนังขวข้างกข้อนหธินใสตเขาและคณะของเขาดข้วย

ชธิเมอภีจถึงดตาอยตางหยาบคายวตา 7 "จงไปเสทยใหล้พล้น เจล้าคนกระหายโลหสต เจล้าคนอลันธพาล 
จงไปเสทยใหล้พล้น 8 พระเยโฮวาหม์ไดล้ทรงสนองเจล้าในเรมที่องโลหสตทลัสิ้งสสสิ้นแหยู่งวงศม์วานของซาอยลผยล้ซถึที่ง
เจล้าเขล้าครองแทนอยยยู่นลัสิ้น และพระเยโฮวาหม์ทรงมอบราชอาณาจลักรไวล้ในมมออลับซาโลมบตตรของเจล้า 
ดยเถสด ความพสนาศตกอยยยู่บนเจล้าแลล้ว เพราะเจล้าเปก็นคนกระหายโลหสต"

แมข้วตาผตานไปแลข้วยภีที่สธิบหข้าปภีนนับตนัรงแตตดาวธิดไดข้กลายเปป็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสืออธิสราเอลทนัรง
สธิรน ชธิเมอภีญาตธิคนหนถึที่งของซาอมูลกป็ยนังขมขสืที่นอยมูต เขาเรภียกดาวธิดวตาเปป็นบรุตรคนหนถึที่งขอพญามาร เขา
ยนังอข้างอภีกวตาความทรุกขรยากของดาวธิดเกธิดขถึรนเพราะวตาดาวธิดไดข้ขถึรนครองราชยรแทนซาอมูลและ
พระเจข้าไดข้ทรงยกราชอาณาจนักรนนัรนแกตอนับซาโลมแลข้ว ชธิเมอภีตะโกนวตาดาวธิดกทาลนังเกป็บเกภีที่ยวผลทภีที่ตน
ไดข้หวตานลงไป เขากทาลนังททาอยตางนนัรนจรธิงๆ แตตชธิเมอภีไมตเขข้าใจสาเหตรุทภีที่แทข้จรธิงของความเดสือดรข้อน
ของดาวธิด



2 ซมอ 16:9-10 เมสืที่อไดข้ยธินคทาตทาหนธินภีร  อาบทชลัยบตตรชายนางเศรตยาหม์จถึงกราบทยล
กษลัตรสยม์วยู่า "ททาไมปลยู่อยใหล้สตนลัขตายตลัวนทสิ้มาดยู่ากษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ ขออนตญาตใหล้ขล้า
พระองคม์ขล้ามไปตลัดหลัวมลันออกเสทย" อาบภีชนัยเปป็นหนถึที่งในทหารเอกของดาวธิด (เขายนังเปป็นหลานชาย
ของดาวธิดดข้วย) อาบภีชนัยเมสืที่อไดข้ยธินคทาแชตงดตาและคทาพมูดดมูถมูกของชธิเมอภีกป็ขออนรุญาตทภีที่จะไปตนัดศภีรษะ
ของชธิเมอภีเสภีย อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดกลนับตทาหนธิเขา

10 แตยู่กษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "บตตรชายทลัสิ้งสองของนางเศรตยาหม์เออ๋ย เรามทธตระอะไรกลับเจล้า ถล้าเขา
ดยู่าเพราะพระเยโฮวาหม์ตรลัสสลัที่งเขาวยู่า `จงดยู่าดาวสด' แลล้วใครจะพยดวยู่า `ททาไมเจล้าจถึงกระททาเชยู่นนทสิ้'" 
เหป็นไดข้ชนัดวตาโยอาบ พภีที่ชายของอาบภีชนัยกป็เหป็นดภีดข้วยทภีที่จะททาลายชธิเมอภี แมข้วตาพวกเขาจงรนักภนักดภีและ
เปป็นญาตธิกนัน ดาวธิดกป็ไมตอยากเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับคทาแนะนทาของพวกเขา เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตมภี
อารมณรทภีที่จะสมูข้รบปรบมสือ เขากลตาววตาบางทภีองครพระผมูข้เปป็นเจข้าอาจทรงใชข้ชธิเมอภีมาดตาทอเชตนนภีรกป็ไดข้ 
หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง เขากป็จะยอมรนับการตภีสอนนนัรนแตตโดยดภี

2 ซมอ 16:11-12 ดาวธิดตอบพวกผมูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขาตตอไปวตา ดาวสดตรลัสกลับ
อาบทชลัยและขล้าราชการทลัสิ้งสสสิ้นของพระองคม์วยู่า "ดยเถสด ลยกของเราเองททที่ไดล้ออกมาจากบลัสิ้นเอวของเรา
ยลังแสวงหาชทวสตของเรา ยสที่งกวยู่านลัสิ้น ททาไมกลับคนเบนยามสนคนนทสิ้จะไมยู่กระททาเลยู่า ชยู่างเขาเถสด ใหล้เขา
ดยู่าไป เพราะพระเยโฮวาหม์ทรงบอกเขาแลล้ว เทตาทภีที่ดาวธิดทราบ หากใครสนักคนตนัรงใจทภีที่จะฆตาเขาเสภีย 
มนันกป็คงเปป็นอนับซาโลมและไมตใชตคนสรข้างความรทาคาญทภีที่เสภียงดนังคนนภีรจากตระกมูลเบนยามธิน เขา
แนะนทาคนของเขาใหข้ปลตอยชธิเมอภีไปเสภีย บางทภีองครพระผมูข้เปป็นเจข้าอาจทรงใชข้เขามากป็ไดข้ ไมตมภีหลนัก
ฐานทภีที่พธิสมูจนรเรสืที่องนภีร  แตตดาวธิดกป็หมดอาลนัยตายอยากจนเขาเตป็มใจทภีที่จะเชสืที่อเรสืที่องนนัรน

ในทางกลนับกนัน ดาวธิดกป็ประเมธินสถานการณรไดข้อยตางมภีสตธิปนัญญา 12 บางททพระเยโฮวาหม์
จะทอดพระเนตรความทตกขม์ใจของเรา และพระเยโฮวาหม์จะทรงสนองเราดล้วยความดทเพราะเขาดยู่า
เราในวลันนทสิ้" ดาวธิดกลนับฝากความทรุกขรยากของตนไวข้ก นับองครพระผมูข้เปป็นเจข้า ดข้วยถข้อยคทามากมาย 
เขาตนัรงใจวตาจะปลตอยใหข้องครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงจนัดการกนับชธิเมอภีหากพระองครทรงเลสือกเชตนนนัรน นนัที่น
เปป็นคทาแนะนทาทภีที่มภีปนัญญาจนทรุกวนันนภีร



2 ซมอ 16:13-14 ดนังนนัรนดาวสดจถึงทรงดทาเนสนไปตามทางพรล้อมกลับพลของพระองคม์ 
ฝยู่ายชสเมอทกก็เดสนไปตามเนสนเขาตรงขล้าม เขาเดสนพลางดยู่าพลาง เอากล้อนหสนปาและเอาฝตยู่นซลัดใสยู่ ดนัง
นนัรนเมสืที่อดาวธิดและคณะผมูข้ตธิดตามของเขาเดธินมรุตงหนข้าตตอไปอยตางเหนสืที่อยลข้า ชธิเมอภีกป็วธิที่งตามไปบน
สนันเขาทภีที่อยมูตตธิดกนับพวกเขาและตะโกนแชตงดตา ทนัรงปาหธินและฝรุตนใสตพวกเขา เขาไมตเพภียงเปป็นคนโงต
เทตานนัรนทภีที่ไมตหยรุดททาแบบนนัรน แตตภายหลนังมนันจะกลนับมาเลตนงานเขาดข้วย แมข้วตาดาวธิดอตอนแอ เขากป็
ไมตพตายแพข้ ความโงตเขลาของชธิเมอภีจะกลนับมาหลอกหลอนเขาในทภีที่สรุด

14 กษลัตรสยม์กลับพลทลัสิ้งปวงททที่อยยยู่กลับพระองคม์กก็มารยล้สถึกเหนมที่อยอยู่อน จถึงทรงพลักผยู่อนเอาแรง ณ 
ททที่นลัที่น พอเหนสืที่อยลข้าจากการเดธินทาง ภาระหนนักของสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิดขถึรน และแมข้แตตการซทราเตธิมของชธิเมอภี 
ดาวธิดและพรรคพวกของเขาจถึงหยรุดเพสืที่อแวะพนัก บรธิบทเสนอวตานภีที่คสือทภีที่บาฮมูรธิมซถึที่งอยมูตไมตไกลจาก
เยรมูซาเลป็ม โจเซฟนัสนนักประวนัตธิศาสตรรยธิวกลนับเสนอวตาจรธิงๆแลข้วพวกเขาเดธินทางไปจนถถึงแมตนทร า
จอรรแดนเลย หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง อยตางนข้อยมนันกป็เปป็นทางลงเขาไปตลอดทาง

2 ซมอ 16:15-19 คราวนภีรจรุดสนใจวกกลนับมาทภีที่เยรมูซาเลป็มและการมาถถึงของอนับซา
โลมบข้างฝยู่ายอลับซาโลมกลับประชาชนทลัสิ้งสสสิ้น คมอคนอสสราเอลกก็มาถถึงกรตงเยรยซาเลก็ม และอาหสโธเฟล
กก็มาดล้วย ขณะทภีที่ดาวธิดกทาลนังแวะพนักอยมูตทภีที่ทางทธิศตะวนันออกของกรรุงเยรมูซาเลป็ม อนับซาโลมและเหลตา
คนทภีที่จงรนักภนักดภีตตอเขากป็เรธิที่มเขข้ายถึดอทานาจในเยรมูซาเลป็ม คนทภีที่สทาคนัญคสือ อาหธิโธเฟล ซถึที่งเปป็นอดภีตทภีที่
ปรถึกษาของดาวธิดกป็อยมูตกนับพวกเขาดข้วย 16 และอยยยู่มาเมมที่อหตชลัยชาวอารคท สหายของดาวสดเขล้าเฝล้าอลับ
ซาโลม หตชลัยกราบทยลอลับซาโลมวยู่า "ขอกษลัตรสยม์ทรงพระเจรสญ ขอกษลัตรสยม์ทรงพระเจรสญ" หรุชนัยผมูข้
ใหข้ขข้อมมูลของดาวธิดในเยรมูซาเลป็มจถึงไมตเสภียเวลาเลยในการเขข้าหาอนับซาโลมและแสรข้งททาเปป็น
สวามธิภนักดธิธ ตตอเขา อนับซาโลมรมูข้สถึกสงสนัยทนันทภีและกลตาววตา 17 และอลับซาโลมตรลัสกลับหตชลัยวยู่า "นทที่
หรมอความเมตตาตยู่อสหายของทยู่าน ททาไมทยู่านไมยู่ไปกลับสหายของทยู่านเลยู่า" เขาอยากรมูข้วตาททาไมหรุ
ชนัยผมูข้เปป็นสหายของดาวธิดถถึงเปลภีที่ยนมาอยมู ตฝตายเขา

18 หตชลัยกราบทยลอลับซาโลมวยู่า "มสใชยู่พยู่ะยยู่ะคยู่ะ พระเยโฮวาหม์กลับประชาชนเหลยู่านทสิ้กลับคน
อสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นเลมอกตลัสิ้งผยล้ใดไวล้ ขล้าพระองคม์ขอเปก็นฝยู่ายผยล้นลัสิ้น ขล้าพระองคม์จะขออยยยู่กลับผยล้นลัสิ้น 19 อทก



ประการหนถึที่งขล้าพระองคม์ควรจะปรนนสบลัตสผยล้ใด มสใชยู่โอรสของทยู่านผยล้นลัสิ้นดอกหรมอ ขล้าพระองคม์ไดล้
ปรนนสบลัตสตยู่อพระพลักตรม์เสดก็จพยู่อของพระองคม์มาแลล้วฉลันใด กก็ขอปรนนสบลัตสตยู่อพระพลักตรม์
พระองคม์ฉลันนลัสิ้น" หรุชนัยอข้างอยตางฉลาดวตาตนจะจงรนักภนักดภีตตอใครกป็ตามทภีที่เปป็นผมูข้นทาแหตงอธิสราเอล 
เขาไดข้ปรนนธิบนัตธิดาวธิดมาแลข้วฉนันใด เขากป็จะปรนนธิบนัตธิอนับซาโลมดข้วยฉนันนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับซา
โลมเชสืที่อเขา

2 ซมอ 16:20-22 หลนังจากไดข้ขถึรนนนัที่งเปป็นกษนัตรธิยรในกรรุงเยรมูซาเลป็มแลข้ว อนับซาโลมจถึง
ถามทภีที่ปรถึกษาเอกของตน คสือ อาหธิโธเฟลวตาเขาควรททาอะไรตตอไป อลับซาโลมตรลัสถามอาหสโธเฟล
วยู่า "เราจะททาอยยู่างไรดท จงใหล้คทาปรถึกษาของทยู่าน" เหป็นไดข้ชนัดวตาอนับซาโลมสนัที่งอาหธิโธเฟลใหข้คธิดคทา
ปรถึกษาหนถึที่งขถึรนมาเพสืที่อใหข้คทาแนะนทาเขาวตาควรททาอยตางไรตตอไป

เราควรระลถึกวตาอาหธิโธเฟลเปป็นปมูตของนางบนัทเชบา (ดมู หมายเหตรุสทาหรนับ 15:12) เพราะนตา
จะรมูข้วตาดาวธิดไดข้ททาอะไรตตออรุรภีอาหรและเหตรุการณรตอนทภีที่นาธนันตตอวตาดาวธิดในเวลาตตอมา อาหธิโธ
เฟลจถึงนตาจะทราบถถึงคทาพยากรณรทภีที่นาธนันไดข้กลตาวไวข้เกภีที่ยวกนับภรรยาทนัรงหลายของดาวธิดทภีที่ถมูกยกใหข้
แกตเพสืที่อนบข้านของเขา ดมู 2 ซามมูเอล 12:11

21 อาหสโธเฟลกราบทยลอลับซาโลมวยู่า "จงเขล้าหานางสนมของเสดก็จพยู่อของพระองคม์ซถึที่ง
เสดก็จพยู่อทสสิ้งไวล้ใหล้เฝล้าพระราชวลัง เมมที่อคนอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นไดล้ยสนวยู่าพระองคม์เปก็นททที่เกลทยดชลังของ
เสดก็จพยู่อแลล้ว บรรดามมอเหลยู่านลัสิ้นททที่อยยยู่ฝยู่ายพระองคม์กก็จะเขล้มแขก็งขถึสิ้น" ดาวธิดไดข้ละนางสนมสธิบคน
ไวข้เพสืที่อดมูแลพระราชวนังของเขายามทภีที่เขาไมตอยมูต พอถถึงตอนนภีรอนับซาโลมนตาจะทราบเรสืที่องนนัรนแลข้ว ดนัง
นนัรนอาหธิโธเฟลจถึงแนะนทาใหข้เขารตวมหลนับนอนกนับหญธิงเหลตานภีร  ในการททาเชตนนนัรน กป็สนันนธิษฐานไดข้
วตาเขาจะเปป็นทภีที่นตาเกลภียดชนังตตอบธิดาของเขาจนเขาทนัรงสองจะไมตมภีทางคสืนดภีกนันไดข้อภีก ดนังนนัรน คน
อธิสราเอลกป็จะมนั ที่นใจไดข้วตาบนัดนภีรอนับซาโลมถมูกสถาปนามนั ที่นคงในฐานะกษนัตรธิยรแลข้ว ในการใหข้คทา
ปรถึกษาแกตอนับซาโลมเชตนนนัรน มนันไมตเพภียงเปป็นการกระททาทภีที่ชนั ที่วรข้ายและขาดความเคารพอยตางสธิรนเชธิง
ตตอบธิดาของเขาเทตานนัรน แตตมนันยนังเปป็นสธิที่งทภีที่นตาสะอธิดสะเอภียนตตอพระเจข้าอภีกดข้วย ดมู เลวภีนธิตธิ 18:8 และ 
20:11



22 เขาจถึงกางเตก็นทม์ใหล้อลับซาโลมไวล้ททที่บนดาดฟล้าหลลังคา และอลับซาโลมกก็ทรงเขล้าหานาง
สนมของพระราชบสดาของพระองคม์ทยู่ามกลางสายตาของอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้น เขาไมตเพภียงททาใหข้ความ
บรธิสรุทธธิธ ของบธิดาเปป็นมลทธินไปตตอหนข้าประชาชนเทตานนัรน แตตเขายนังททาอยตางนนัรนเพสืที่อใหข้ทรุกคนไดข้
เหป็นอภีกดข้วย มนันเปป็นการนตาสะอธิดสะเอภียน

2 ซมอ 16:23 ในครลัสิ้งนลัสิ้นคทาปรถึกษาของอาหสโธเฟลททที่ทยลถวายกก็เหมมอนกลับวยู่าคน
ไดล้ทยลถามจากพระดทารลัสของพระเจล้า คทาปรถึกษาทลัสิ้งสสสิ้นททที่อาหสโธเฟลทยลถวายตยู่อดาวสดและอลับซา
โลมเปก็นดลังนลัสิ้น แมข้วตาอนับซาโลมเปป็นกษนัตรธิยร อาหธิโธเฟลและคทาแนะนทาของเขากป็เรธิที่มถมูกมองราวกนับ
วตามนันเปป็นพระวจนะของพระเจข้าเลย เขาไดข้ชสืที่อวตาใหข้คทาปรถึกษาทภีที่ดภีแกตดาวธิดตอนทภีที่ดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยร
บนัดนภีร เขาไดข้รนับการนนับถสือวตาเปป็นทภีที่ปรถึกษาผมูข้มภีปนัญญาของอนับซาโลมกษนัตรธิยรองครใหมตแลข้ว การไดข้รนับ
การนนับหนข้าถสือตาดนังกลตาวจะหนันมาเลตนงานเขาในบทถนัดไป

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 17: ขณะททที่ดาวริดลทนี้ภนัยอยมูมู่ บทททที่ 17 กป็เลมู่าเรสืที่องราวเกทที่ยวกนับคทา
ปรทึกษาททที่ขนัดแยรู้งกนันของอาหริโธเฟลและหลุชนัยททที่ถวายแกมู่อนับซาโลม คนหนลุมู่มผมูรู้ทรยศททที่อยากเปป็น
กษนัตรริยย์ผมูรู้นทนี้ถมูกพระเจรู้านทาพาใหรู้ยอมรนับคทาแนะนทาของหลุชนัย อาหริโธเฟลจทึงฆมู่าตนัวตาย

2 ซมอ 17:1-4 อาหธิโธเฟลไดข้ททาตนัวใหข้เปป็นคนสทาคนัญในคณะรนัฐมนตรภีของอนับซา
โลมแลข้ว ขข้อสรุดทข้ายของบททภีที่ 16 หมายเหตรุวตาเขาไดข้รนับการนนับถสือราวกนับวตาเขาเปป็นพระวจนะ
ของพระเจข้าโดยอนับซาโลมและคณะของเขา ดนังนนัรน อาหธิโธเฟลจถึงคธิดคทาแนะนทาเพธิที่มเตธิมขถึรนมาเพสืที่อ
อนับซาโลม และอาหสโธเฟลกราบทยลอลับซาโลมวยู่า "ขอโปรดอนตญาตใหล้ขล้าพระองคม์เลมอกทหารหนถึที่ง
หมมที่นสองพลันคน ขล้าพระองคม์จะยกออกไปตสดตามดาวสดคมนวลันนทสิ้ 2 ขล้าพระองคม์จะไปทลันทยู่านเมมที่อ
ทยู่านยลังเหนมที่อยอยู่อนอยยยู่และอยู่อนกทาลลัง กระททาใหล้ทยู่านกลลัวตลัวสลัที่น พลทลัสิ้งปวงททที่อย ยยู่กลับทยู่านกก็จะหนทไป
ขล้าพระองคม์จะฆยู่าฟลันแตยู่กษลัตรสยม์ 3 แลล้วจะนทาประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นกลลับมาเขล้าฝยู่ายพระองคม์ เมมที่อไดล้คน
ททที่พระองคม์มตยู่งหาคนเดทยวกก็เหมมอนไดล้ประชาชนกลลับมาทลัสิ้งหมด แลล้วประชาชนทลัสิ้งปวงกก็จะอย ยยู่เปก็น
ผาสตก"



แผนการของอาหธิโธเฟลนนัรนงตายนธิดเดภียว จงตภีเหลป็กขณะทภีที่มนันยนังรข้อนอยมู ต จงไลตตามดาวธิดไป
ขณะทภีที่เขายนังเหนสืที่อยและไมตมภีแผนโจมตภี อาหธิโธเฟลอยากพาทหาร 12,000 คนไปทนันททและโจมตภี
ดาวธิดในคสืนวนันนนัรนเลย มนันบตงบอกชนัดเจนวตาเขาจะฆตาดาวธิด บรรดาผมูข้ทภีที่ตธิดตามดาวธิดกป็จะเสภียขวนัญ
และอนับซาโลมจะเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ไมตมภีผมูข้ใดทข้าทายไปโดยปรธิยาย 4 คทาทยลนทสิ้เปก็นททที่พอพระทลัยอลับซา
โลม และบรรดาผยล้ใหญยู่แหยู่งอสสราเอลกก็พอใจดล้วย พมูดตรงๆคสือ คทาแนะนทาของอาหธิโธเฟลนนัรนดภี มนัน
นตาจะไดข้ผลดนังทภีที่ไดข้วางแผนไวข้แลข้วดข้วย แตตพระเจข้าทรงมภีแผนการอสืที่นๆ พระองครทรงขนัดขวาง
แผนการของอาหธิโธเฟลอยตางนตาอนัศจรรยร

2 ซมอ 17:5-6 อาจเพราะททาไปโดยมารยาทและแนตนอนวตาเปป็นการทรงจนัดเตรภียม
ของพระเจข้า อนับซาโลมจถึงตนัดสธินใจทภีที่จะขอความเหป็นจากหรุชนัยดข้วย อลับซาโลมตรลัสวยู่า "จงเรทยกหต
ชลัยคนอารคทเขล้ามาดล้วย เพมที่อเราจะฟลังเขาจะวยู่าอยยู่างไรเชยู่นกลัน" 6 เมมที่อหตชลัยเขล้ามาเฝล้าอลับซาโลมแลล้ว
อลับซาโลมจถึงตรลัสถามเขาวยู่า "อาหสโธเฟลวยู่าอยยู่างนทสิ้แลล้ว เราควรจะททาตามคทาแนะนทาของเขาหรมอ
ไมยู่ ถล้าไมยู่ ทยู่านจงพยดมา" อนับซาโลมเลตาวตาแผนการของอาหธิโธเฟลเปป็นอยตางไรใหข้หรุชนัยฟนังและถาม
วตา คราวนภีร เจข้าคธิดเหป็นอยตางไร

2 ซมอ 17:7-10 ดนังทภีที่เขาไดข้วางแผนไวข้ หรุชนัยกข้าวเขข้ามาและพยายามทภีที่จะขนัดขวางอนับ
ซาโลมและอาหธิโธเฟล หตชลัยจถึงกราบทยลอลับซาโลมวยู่า "คทาปรถึกษาซถึที่งอาหสโธเฟลใหล้ในครลัสิ้งนทสิ้ไมยู่ดท" 
เขาคนัดคข้านแผนการของอาหธิโธเฟลโดยหวนังวตาจะถตวงเวลา ดนังนนัรนหรุชนัยจถึงใหข้คทาปรถึกษาวตา 8 
"พระองคม์ทรงทราบแลล้ววยู่า เสดก็จพยู่อและคนททที่อยยยู่ดล้วยเปก็นทหารแขก็งกลล้า และเขาทลัสิ้งหลายกทาลลัง
โกรธเหมมอนหมทททที่ลยกถยกลลักเอาไปในปยู่า นอกจากนลัสิ้นเสดก็จพยู่อของพระองคม์ทรงชทานาญศถึก ทยู่านคง
ไมยู่พลักอยยยู่กลับพวกพล 9 ดยเถสด ถถึงขณะนทสิ้ทยู่านกก็ซยู่อนอยยยู่ในบยู่อแหยู่งหนถึที่ง หรมอในททที่หนถึที่งททที่ใด แลล้วตยู่อ
มาเมมที่อมทคนลล้มตายในการสยล้รบครลัสิ้งแรก ใครททที่ไดล้ยสนเรมที่องกก็จะกลยู่าววยู่า `ทหารททที่ตสดตามอลับซาโลม
ถยกฆยู่าฟลัน' 10 แมล้คนททที่กลล้าหาญ ททที่จสตใจเหมมอนอยยู่างสสงโตกก็จะละลายไปอยยู่างเตก็มททที่ เพราะ
อสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นทราบวยู่า เสดก็จพยู่อของพระองคม์เปก็นวทรบตรตษ และคนททที่อยยยู่กก็เปก็นทหารททที่แขก็งกลล้า คทา
แนะนทาของหรุชนัยเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นกลยรุทธรในการถตวงเวลา เขาหวนังวตาดาวธิดจะหนภีไปไดข้ไกลขถึรน



และรวบรวมผมูข้ตธิดตามไดข้มากพอทภีที่จะปข้องกนันตนัวเองไดข้ ดนังนนัรน เขาจถึงพยายามชนักชวนอนับซาโลม
ใหข้รอกตอน

2 ซมอ 17:11-13 เพสืที่อบรรลรุจรุดประสงครนนัรน หรุชนัยจถึงใหข้คทาปรถึกษาวตา ขอพระองคม์
รวบรวมอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นตลัสิ้งแตยู่ดานถถึงเบเออรม์เชบา ใหล้มากมายดลัที่งเมก็ดทรายททที่ทะเล แลล้วพระองคม์กก็
เสดก็จคตมทลัพไปเอง 12 เราทลัสิ้งหลายจะเขล้ารบกลับทยู่าน ณ ททที่หนถึที่งททที่ใดททที่พบกลัน และเราจะเขล้าโจมตท
เหมมอนนทสิ้าคล้างตกใสยู่พมสิ้นดสน ตลัวทยู่านและบรรดาคนททที่อยยยู่กลับทยู่านกก็จะไมยู่มทเหลมอสลักคนหนถึที่ง 13 ยสที่ง
กวยู่านลัสิ้น ถล้าทยู่านจะถอยรยู่นเขล้าไปในเมมอง คนอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นกก็จะเอาเชมอกมาลากเมมองนลัสิ้นลงไปททที่
ลตยู่มแมยู่นทสิ้า จนกระทลัที่งกล้อนกรวดสลักกล้อนหนถึที่งกก็ไมยู่มทใหล้เหก็นททที่นลัที่น"

แมข้วตาหรุชนัยมภีแผนการใหญตโต จรธิงๆแลข้วมนันกป็เปป็นกลยรุทธรถตวงเวลา ดานเปป็นเขตแดนเหนสือ
สรุดของอธิสราเอล เบเออรรเชบาเปป็นเขตแดนใตข้สรุด มนันตข้องใชข้เวลาทภีที่จะสตงผมูข้สสืที่อสารจากปลายสรุด
ดข้านหนถึที่งของประเทศไปยนังปลายสรุดอภีกดข้าน จากนนัรนกป็ใหข้พวกตนัวแทนมาประชรุมกนันดข้วยเรสืที่องนนัรน 
นนัที่นเปป็นสธิที่งทภีที่หรุชนัยหวนังไวข้วตาจะเกธิดขถึรน มนันจะททาใหข้ดาวธิดมภีเวลาทภีที่จะหนภีไปไกลกวตาเดธิมและไดข้
รวบรวมสรรพกทาลนังทางทหารดข้วย

2 ซมอ 17:14 อลับซาโลมและคนอสสราเอลทลัสิ้งปวงวยู่า "คทาปรถึกษาของหตชลัยคนอาร
คทดทกวยู่าคทาปรถึกษาของอาหสโธเฟล" เพราะพระเยโฮวาหม์ทรงสถาปนาททที่จะใหล้คทาปรถึกษาอลันดทขอ
งอาหสโธเฟลพยู่ายแพล้ เพมที่อพระเยโฮวาหม์จะทรงนทาเหตตรล้ายมายลังอลับซาโลม การกระททากธิจของ
พระเจข้าอยตางนตาอนัศจรรยรปรากฏอยตางชนัดเจน พระเจข้าทรงดลใจอนับซาโลมและคณะทภีที่ปรถึกษาสตวน
ตนัวของเขาใหข้ยอมรนับคทาแนะนทาของหรุชนัย นอกจากนภีร  เจตนาของพระเจข้ากป็ถมูกแสดงออกชนัดเจน นนัที่น
คสือ “เพสืที่อพระเยโฮวาหรจะทรงนทาเหตรุรข้ายมายนังอนับซาโลม” พระองครจะทรงททาเชตนนนัรนจรธิงๆ

2 ซมอ 17:15-16 ดนังนนัรน แลล้วหตชลัยจถึงบอกศาโดกและอาบทยาธารม์ปตโรหสตวยู่า "อาหสโธ
เฟลไดล้ใหล้คทาปรถึกษาอยยู่างนลัสิ้นอยยู่างนทสิ้แกยู่อลับซาโลมและพวกผยล้ใหญยู่ของอสสราเอล และขล้าพเจล้าไดล้ใหล้
คทาปรถึกษาอยยู่างนลัสิ้นอยยู่างนทสิ้ 16 ฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้จงรทบสยู่งคนไปกราบทยลดาวสดวยู่า `คมนวลันนทสิ้อยยู่าพลักอยยยู่ททที่



ททที่ราบในถสที่นทตรกลันดาร อยยู่างไรกก็จงใหล้เสดก็จขล้ามไปเสทย เกรงวยู่ากษลัตรสยม์และประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นททที่อยยยู่
กลับพระองคม์จะถยกกลมนไปหมด'"

เราจทาไดข้วตาศาโดกและอาบภียาธารรปรุโรหธิตยนังจงรนักภนักดภีตตอดาวธิดอยมูตเหมสือนเดธิม ใน 2 ซามมู
เอล 15:35-36 ดาวธิดไดข้สนัที่งพวกเขาใหข้อยมูตตตอในเยรมูซาเลป็มเพสืที่อรวบรวมขตาวกรองเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ก ทาลนัง
เกธิดขถึรนและสตงขตาวมาบอกเขา หรุชนัยทราบเรสืที่องนนัรน เขาจถึงบอกคนทนัรงสองเกภีที่ยวกนับเหตรุการณรทภีที่เกธิด
ขถึรน เขาแนะนทาใหข้ดาวธิดไปไกลจากเยรมูซาเลป็มเรป็วทภีที่สรุดเทตาทภีที่ททาไดข้ ดนังนนัรน พอไปถถึงหรุบเขาแมตนทร า
จอรรแดนและทภีที่ราบทภีที่นทร าทตวมถถึง ดาวธิดจถึงควรขข้ามแมตนทร านนัรนไปและไปตตอ อนับซาโลมอาจตามมาไดข้
ทรุกเมสืที่อ แมข้วตาหรุชนัยไดข้ใหข้คทาปรถึกษาอนับซาโลมไปวตาอยตาเพธิที่งททาอะไร เขากป็แนะนทาดาวธิดใหข้ททาสธิที่งทภีที่
ตรงกนันขข้ามอยตางสธิรนเชธิง

2 ซมอ 17:17 ฝยู่ายโยนาธานและอาหสมาอลัสกทาลลังคอยอยยยู่ททที่เอนโรเกลแลล้ว มทสาวใชล้
คนหนถึที่งเคยไปบอกเรมที่องแกยู่เขา แลล้วเขากก็ไปกราบทยลกษลัตรสยม์ดาวสด เพราะเขาไมยู่กลล้าเขล้ากรตงใหล้ใคร
เหก็น โยนาธานและอาหธิมาอนัสเปป็นบรุตรชายทภีที่เปป็นคนหนรุตมและวตองไวของปรุโรหธิตทนัรงสอง เอนโร
เกลเปป็นพสืรนทภีที่ชานเมสืองซถึที่งอยมูตทางเหนสือของเยรมูซาเลป็ม ทภีที่นนั ที่นบรุตรทนัรงสองของปรุโรหธิตคอยซรุตมอยมูตเพสืที่อ
รอนทาขข้อมมูลไปแจข้งแกตดาวธิด คทาวตา สาวใชล้ มาจากคทาภาษาอนังกฤษเกตาคสือ wench ปรุโรหธิตทนัรงสองสตง
ขตาวมายนังเอนโรเกลผตานทางสาวใชข้คนหนถึที่งของพวกเขา คนหนรุตมทนัรงสองจถึงรภีบไปบอกดาวธิดเรสืที่อง
คทาปรถึกษาของหรุชนัย

2 ซมอ 17:18-20 แตยู่มทเดก็กหนตยู่มคนหนถึที่งเหก็นเขาทลัสิ้งสอง จถึงไปทยลอลับซาโลม เขาทลัสิ้ง
สองกก็รทบไปโดยเรก็วจนถถึงบล้านชายคนหนถึที่งททที่บาฮยรสม เขามทบยู่อนทสิ้าอยยยู่ททที่ลานบล้าน เขาทลัสิ้งสองจถึงลงไป
อยยยู่ในบยู่อนลัสิ้น 19 หญสงแมยู่บล้านกก็เอาผล้ามาปยปสดปากบยู่อ แลล้วกก็เกลทที่ยปลายขล้าวตกอยยยู่บนนลัสิ้น ไมยู่มทใคร
ทราบเรมที่องเลย ชายหนรุตมคนหนถึที่งซถึที่งเหป็นไดข้ชนัดวตาจงรนักภนักดภีตตออนับซาโลมเหป็นเขาทนัรงสองออกไป
อยตางเรตงรภีบ เขาจถึงรมูข้สถึกสงสนัยทนันทภี บาฮมูรธิมเปป็นเมสืองหนถึที่งทางฝนัที่งตะวนันออกของภมูเขามะกอกเทศ
บนถนนระหวตางกรรุงเยรมูซาเลป็มกนับเมสืองเยรภีโค โยนาธานและอาหธิมาอนัสนตาจะรมูข้วตาดาวธิดไดข้มรุตงหนข้า
ไปทางนนัรนและอาจรมูข้ดข้วยวตาดาวธิดไดข้แวะพนักทภีที่นนั ที่นตามทภีที่หมายเหตรุไวข้ในบททภีที่ 16



อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขารมูข้ตนัววตาตนเองถมูกพบเหป็นกป็เลยตข้องไปซตอน ดนังนนัรน พอ
ไปถถึงทภีที่บาฮมูรธิม พวกเขากป็เจอชายคนหนถึที่งทภีที่จงรนักภนักดภีตตอดาวธิดและขอหลบภนัยดข้วย เขามภีบตอนทราบตอ
หนถึที่งภายในเขตลานบข้านของตนซถึที่งเหป็นไดข้ชนัดวตามภีไมข้กระดานแผตนหนถึที่งปธิดปากบตอไวข้อยมูต ดนังนนัรน 
ภรรยาของเขาจถึงใหข้ชายหนรุตมสองคนนภีรลงไปอยมูตในบตอนนัรน ปธิดปากบตอ และเกลภีที่ยปลายขข้าวตกบน
นนัรนเพสืที่อปธิดบนังมนันไวข้ ไมตมภีใครรมูข้แนตๆ

20 เมมที่อขล้าราชการของอลับซาโลมมาถถึงททที่บล้านหญสงคนนทสิ้ เขากก็ถามวยู่า "อาหสมาอลัสกลับโยนา
ธานอยยยู่ททที่ไหน" หญสงนลัสิ้นกก็ตอบเขาวยู่า "เขาขล้ามลทาธารนทสิ้าไปแลล้ว" เมมที่อเขาเททที่ยวหาไมยู่พบแลล้วกก็
กลลับไปยลังกรตงเยรยซาเลก็ม นายผมูข้หญธิงของบข้านนนัรนนทาคนเหลตานนัรนใหข้หลง โดยบอกวตาพวกเขาไดข้มรุตง
หนข้าไปยนังจอรรแดนและขข้ามแมตนทร านนัรนไปแลข้ว คนของอนับซาโลมหาพวกเขาไมตเจอ กป็เลยกลนับไป

2 ซมอ 17:21-22 ดนังนนัรน อยยยู่มาเมมที่อคนเหลยู่านลัสิ้นไปแลล้ว ชายทลัสิ้งสองกก็ขถึสิ้นมาจากบยู่อ ไป
กราบทยลกษลัตรสยม์ดาวสด เขาทยลดาวสดวยู่า "ขอทรงลตกขถึสิ้น และรทบขล้ามแมยู่นทสิ้าไป เพราะอาหสโธเฟลไดล้
ใหล้คทาปรถึกษาตยู่อสยล้อยยู่างนลัสิ้นอยยู่างนทสิ้ " หลนังจากอนันตรายผตานพข้นไปแลข้ว ชายหนรุตมทนัรงสองจถึงปภีนออก
มาจากบตอนนัรนและวธิที่งไปยนังคตายพนักของดาวธิด พวกเขาขอใหข้เขาขข้ามแมตนทร าจอรรแดนไปเกรงวตา
แผนการของอาหธิโธเฟลจะถมูกนทาไปปฏธิบนัตธิแทน

22 ดาวสดกก็ทรงลตกขถึสิ้นพรล้อมกลับพวกพลทลัสิ้งสสสิ้นททที่อยยยู่กลับพระองคม์และขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน 
พอรตยู่งเชล้ากก็ไมยู่มทเหลมอสลักคนหนถึที่งททที่ยลังไมยู่ไดล้ขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน ดาวธิดจถึงใสตใจตตอคทาเตสือนของหรุชนัย
สหายของตน กตอนรรุตงสาง เขากนับคณะของเขากป็ขข้ามแมตนทร าจอรรแดนไปยนังเขตแดนทภีที่ปลอดภนัยกวตา
ทางทธิศตะวนันออกจนหมด

2 ซมอ 17:23 ขณะเดภียวกนัน ยข้อนกลนับมาทภีที่เยรมูซาเลป็ม เมมที่ออาหสโธเฟลเหก็นวยู่าเขาไมยู่
กระททาตามคทาปรถึกษาของทยู่าน กก็ผยกอานลาขถึสิ้นขทที่กลลับไปเรมอนของตนททที่อยยยู่ในเมมองของตน เมมที่อสลัที่ง
ครอบครลัวเสทยเสรก็จแลล้วกก็ผยกคอตาย เขาจถึงเอาศพฝลังไวล้ททที่อตโมงคม์บสดาของทยู่าน ความจองหองของ
ชายผมูข้นภีรปรากฏชนัดเจน เพราะวตาคทาแนะนทาของเขาถมูกมองขข้าม เขาจถึงรมูข้สถึกอนับอายขายหนข้ามากเสภีย
จนเขาฆตาตนัวตาย ความเยตอหยธิที่งเปป็นพลนังททาลายลข้างอนันนตากลนัวจรธิงๆ



2 ซมอ 17:24 ฝยู่ายดาวสดกก็เสดก็จมายลังเมมองมาหะนาอสม และอลับซาโลมกก็ขล้ามแมยู่นทสิ้า
จอรม์แดนพรล้อมกลับคนอสสราเอลทลัสิ้งปวง มาหะนาอธิมเปป็นเมสืองหนถึที่งทางฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร า
จอรรแดน ทางทธิศเหนสือของเมสืองเยรภีโค และอยมู ตลถึกเขข้าไปในแผตนดธินหลายไมลรในเขตแดนของกธิ
เลอาด แมข้อาจไมตใชตวนันเดภียวกนัน อนับซาโลมกป็จนัดกทาลนังพลของเขาและไลตตธิดตามบธิดาของเขาไป

2 ซมอ 17:25-26 รายละเอภียดบางอยตางเกภีที่ยวกนับแมตทนัพของอนับซาโลมถมูกหมายเหตรุ
ไวข้ อลับซาโลมทรงตลัสิ้งอามาสาเปก็นแมยู่ทลัพแทนโยอาบ อามาสาเปก็นบตตรของชายคนหนถึที่งชมที่ออสธรา
คนอสสราเอล ไดล้แตยู่งงานกลับอาบทกายสลบตตรสาวของนาหาช นล้องสาวของนางเศรตยาหม์มารดาของโย
อาบ 26 ฝยู่ายคนอสสราเอลและอลับซาโลมตลัสิ้งคยู่ายอยยยู่ในแผยู่นดสนกสเลอาด แมตทนัพของอนับซาโลมคสือ อา
มาสา ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ โยอาบ (แมตทนัพของดาวธิด) และอามาสาเปป็นลมูกพภีที่ลมูกนข้องกนันและดาวธิดเปป็น
ลรุงของทนัรงคมูต สงครามกลางเมสืองทภีที่ก ทาลนังจะเกธิดขถึรนจะเปป็นการตตอสมูข้ภายในครอบครนัวจรธิงๆ อนับซา
โลมและกทาลนังพลของเขาจถึงตนัรงคตายพนักในเขตแดนกธิเลอาดเพสืที่อเตรภียมสมูข้ศถึก

2 ซมอ 17:27-29 อยตางไรกป็ตาม อยยยู่มาเมมที่อดาวสดเสดก็จมาถถึงมาหะนาอสม โชบทบ ตตรชาย
นาหาชชาวเมมองรลับบาหม์แหยู่งคนอลัมโมน และมาคทรม์บตตรชายอลัมมทเอลชาวโลเดบารม์ และบารซสลลลัย
ชาวกสเลอาดจากเมมองโรเกลสม 28 ไดล้ขนททที่นอน อยู่างนทสิ้าและเครมที่องภาชนะดสน ขล้าวสาลท ขล้าวบารม์เลยม์ 
และแปล้ง ขล้าวคลัที่ว ถลัที่ว ถลัที่วยาง และถลัที่วแดง 29 นทสิ้าผถึสิ้ง เนย แกะ และเนยแขก็งททที่ไดล้มาจากฝยงสลัตวม์ ถวาย
แดยู่ดาวสด และใหล้พวกพลททที่อยยยู่กลับพระองคม์รลับประทาน เพราะเขาทลัสิ้งหลายกลยู่าววยู่า "พวกพลหสว
และอยู่อนเพลทยและกระหายอยยยู่ททที่ในถสที่นทตรกลันดาร"

สหายสามคนของดาวธิดจากเขตแดนกธิเลอาด เมสืที่อไดข้ยธินวตาเกธิดอะไรขถึรนจถึงเรธิที่มนทาเสบภียง
อาหารมาใหข้ดาวธิดและกทาลนังพลของเขาทนันทภี ทภีที่ถมูกหมายเหตรุไวข้คสือ โชบภีจากอนัมโมน มาคภีรรชาว
โลเดบารร และบารซธิลลนัยจากเมสืองโรเกลธิม พวกเขานทาทภีที่นอนและอาหารทรุกแบบมาใหข้ดาวธิดและ
พรรคพวกของเขา นภีที่เปป็นอภีกครนัร งทภีที่พระหนัตถรแหตงการทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้าปรากฏชนัดเจน ดา
วธิดไดข้รนับการจนัดหาทรุกสธิที่งทภีที่เขาตข้องการในถธิที่นทรุรกนันดาร

*****



ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 18: บทถนัดไปนทนี้เปป็นบทอนันหวานอมขมกลสืน การศทึกปะทลุขทึนี้น
ระหวมู่างกองกทาลนังของดาวริดและกองกทาลนังของอนับซาโลม อนับซาโลมถมูกฆมู่าตายและดาวริดเปป็น
ทลุกขย์โศกดรู้วยเรสืที่องความตายของบลุตรของตน

2 ซมอ 18:1-2 ดาวธิดผมูข้เปป็นนนักรบเฒตาและทหารผมูข้กรทาศถึกจถึงเรธิที่มวางแผน
ยรุทธศาสตรรของตนสทาหรนับการศถึกนภีร  ดาวสดจถึงตรวจพลททที่อยยยู่กลับพระองคม์ และทรงจลัดตลัสิ้งนายพลัน
นายรล้อยใหล้ควบคตม เหป็นไดข้ชนัดวตาพอถถึงตอนนภีรดาวธิดกป็รวบรวมคนไดข้หลายพนันคนแลข้ว เขาจถึงเรธิที่ม
จนัดระเบภียบพวกเขาใหข้เปป็นกองทนัพหนถึที่งและตนัรงพวกเจข้าหนข้าทภีที่เหนสือกองรข้อยและกองพนัน

2 และดาวสดทรงจลัดทลัพออกไป ใหล้อยยยู่ในบลังคลับบลัญชาของโยอาบหนถึที่งในสาม และในบลังคลับ
ของอาบทชลัยนล้องชายของโยอาบบตตรชายนางเศรตยาหม์หนถึที่งในสาม และอทกหนถึที่งในสามอยยยู่ในบลังคลับ
บลัญชาของอสททลัยคนกลัท และกษลัตรสยม์ตรลัสกลับพวกพลวยู่า "เราจะไปกลับทยู่านทลัสิ้งหลายดล้วย" โยอาบ
เปป็นหลานชายคนหนถึที่งและเปป็นแมตทนัพของดาวธิดมานาน กองก ทาลนังหนถึที่งในสามทภีที่มภีอยมูตถมูกมอบ
หมายไวข้กนับเขา อภีกหนถึที่งในสามถมูกมอบหมายไวข้ก นับอาบภีชนัยนข้องชายของเขา จากนนัรนดาวธิดกป็มอบ
หมายสตวนหนถึที่งในสามสรุดทข้ายไวข้ก นับอธิททนัยคนกนัท หนัวหนข้าทหารประจทาพระราชวนังผมูข้จงรนักภนักดภี
ของเขา ดมู 15:18-21 ดาวธิดยนังประกาศเจตนาของตนดข้วยวตาจะนทาการรบนภีรดข้วยตนัวเอง

2 ซมอ 18:3-4 อยตางไรกป็ตาม พวกพลเหลยู่านลัสิ้นทยลวยู่า "ขอพระองคม์อยยู่าเสดก็จเลย 
เพราะถล้าขล้าพระองคม์ทลัสิ้งหลายจะหนทไป เขาทลัสิ้งหลายกก็ไมยู่ไยดทอะไรหนลักหนา ถล้าขล้าพระองคม์ทลัสิ้ง
หลายตายเสทยสลักครถึที่งหนถึที่ง เขาทลัสิ้งหลายกก็ไมยู่ไยดทอะไร แตยู่พระองคม์มทคยู่าเทยู่ากลับพวกขล้าพระองคม์
หนถึที่งหมมที่นคน เพราะฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ขอพระองคม์พรล้อมททที่จะสยู่งกองหนตนจากในเมมองจะดทกวยู่า" 
4 กษลัตรสยม์ตรลัสกลับเขาทลัสิ้งหลายวยู่า "ทยู่านทลัสิ้งหลายเหก็นชอบอยยู่างไร เราจะกระททาตาม" กษลัตรสยม์จถึง
ทรงประทลับททที่ขล้างประตยเมมอง และบรรดาพลทลัสิ้งหลายเดสนออกไปเปก็นกองรล้อยกองพลัน บรรดาผมูข้ทภีที่
จงรนักภนักดภีตตอดาวธิดไมตยอมใหข้เขาททาเชตนนนัรนเลย พวกเขาดมูออกวตายรุทธศาสตรรของอนับซาโลมคสือ 
การฆตาดาวธิดและบนัลลนังกรจะตกเปป็นของเขา พวกเขาสนันนธิษฐานถมูกแลข้ววตาพวกทหารของอนับซา
โลมไมตไดข้สนใจในตนัวพวกเขาเลย พวกเขาขอรข้องดาวธิดวตาเขาททาดภีทภีที่สรุดไดข้โดยการชตวยเหลสือพวก



เขาจากกรรุงนนัรน จากทภีที่นนั ที่นเขาสามารถสตงกทาลนังเสรธิมและคทาสนัที่งมาไดข้ ดาวธิดจถึงยอมททาตามคทาแนะนทา
ของพวกเขา

2 ซมอ 18:5 อยตางไรกป็ตาม กตอนสนัที่งเหลตาทหารของเขาไปสมูข้ศถึก กษลัตรสยม์รลับสลัที่งโย
อาบ อาบทชลัย และอสททลัยวยู่า "เบาๆมมอกลับชายหนตยู่มนลัสิ้นดล้วยเหก็นแกยู่เราเถสด คมอกลับอลับซาโลม" พวก
พลทลัสิ้งสสสิ้นกก็ไดล้ยสนคทารลับสลัที่งซถึที่งกษลัตรสยม์ประทานแกยู่บรรดาผยล้บลังคลับบลัญชาดล้วยเรมที่องอลับซาโลม นาย
พลทนัรงสามของดาวธิดไดข้รนับคทาเตสือนอยตางเปธิดเผยใหข้เพลาๆมสือกนับอนับซาโลม นอกจากนภีร  กองทนัพทนัรง
สธิรนของดาวธิดกป็ไดข้ยธินคทาสนัที่งเหลตานภีรดข้วย แมข้เปป็นศนัตรมูของเขา อนับซาโลมกป็ยนังเปป็นบรุตรของดาวธิดอยมูต 
ความรนักของเขาทภีที่มภีตตอบรุตรชายยนังไมตไดข้ดนับมอดไป ดาวธิดในฐานะนนักรบทภีที่ผตานศถึกมาโชกโชนมภี
ความมนั ที่นใจวตาตนจะมภีชนัยในการศถึกนภีรตตอบรุตรชายทภีที่มสือใหมตและอตอนประสบการณรของเขา อยตางไร
กป็ตาม เขาหวนังวตาจะสามารถไวข้ชภีวธิตอนับซาโลมและรสืรอฟสืร นความสนัมพนันธรใหข้ดภีดนังเดธิมในภายหลนัง

2 ซมอ 18:6-8 พวกพลจถึงเคลมที่อนออกไปในทตยู่งเพมที่อสยล้รบกลับคนอสสราเอล การ
สงครามนลัสิ้นททากลันในปยู่าเอฟราอสม มนันบอกเปป็นนนัยวตาการศถึกนนัรนปะทะกนันในปตาแหตงหนถึที่งของเอฟ
ราอธิมซถึที่งกธิเลอาดเปป็นสตวนหนถึที่งของมนัน นภีที่นตาจะอยมูตบนตลธิที่งดข้านทธิศตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน 
แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้อยตางชนัดเจน นนักประวนัตธิศาสตรรชาวยธิวหลายทตานกป็เชสืที่อวตาดาวธิดแบตงกทาลนังพลของเขา
ออกเปป็นสามกลรุตมภายใตข้นายพลสามคนของเขาและพวกเขาโจมตภีกองทนัพของอนับซาโลมจากสาม
ดข้าน

ในปตาแหตงเอฟราอธิมนนัรนเอง 7 คนอสสราเอลกก็พยู่ายแพล้ตยู่อหนล้าขล้าราชการของดาวสด มทการฆยู่า
ฟลันกลันอยยู่างหนลักททที่นลัที่น ทหารตายเสทยสองหมมที่นคนในวลันนลัสิ้น 8 การสงครามกระจายไปทลัที่วพมสิ้น
แผยู่นดสน ในวลันนลัสิ้นปยู่ากสนคนเสทยมากกวยู่าดาบกสน กองทนัพของนายพลทภีที่โชกโชนศถึกทนัรงสามของดา
วธิดเลตนงานกองทนัพของอนับซาโลมอยตางรวดเรป็ว ทหารของอนับซาโลมสองหมสืที่นคนถมูกฆตาตายวนัน
นนัรน นอกจากนภีร  ปตานนัรนยนังมภีสตวนชตวยเรสืที่องชนัยชนะของดาวธิดดข้วย มนันชตวยใหข้คนของเขา (ซถึที่งนตาจะมภี
จทานวนนข้อยกวตา) สามารถซรุตมโจมตภีและสนังหารกทาลนังพลของอนับซาโลมไดข้ขณะทภีที่คนเหลตานนัรนตข้อง



สมูข้รบปรบมสือกนับพรุตมไมข้มภีหนามและปนัจจามธิตร นภีที่เปป็นอภีกครนัร งทภีที่การกระททากธิจอนันอนัศจรรยรของ
พระเจข้าปรากฏชนัดเจน

2 ซมอ 18:9 แมข้วตาดาวธิดไดข้รนับคทาแนะนทาอยตางมภีปนัญญาวตาไมตควรเขข้ารตวมในการ
รบดข้วย อนับซาโลมกป็หรุนหนันพลนันแลตนมากกวตา เขาพรุตงหนัวทธิที่มเขข้าไปในการสมูข้รบอยตางโงตเขลา และ
อลับซาโลมไปพบขล้าราชการของดาวสดเขล้า อลับซาโลมทรงลยู่ออยยยู่และลยู่อนลัสิ้นไดล้วสที่งเขล้าไปใตล้กสที่งตล้นโอต๊ก
ใหญยู่ ศทรษะของทยู่านกก็ตสดกสที่งตล้นโอต๊กแนยู่น เมมที่อลยู่อนลัสิ้นวสที่งเลยไปแลล้วทยู่านกก็แขวนอยยยู่ระหวยู่างฟล้าและ
ดสน แมข้วตาทหารของเขาเดธินเทข้า อนับซาโลมกป็ขภีที่ลตอตนัวหนถึที่งเขข้าสมูข้ศถึก เมสืที่อก ทาลนังพลของเขาถมูกตภีแตก
พตายไปแลข้วโดยดาวธิด อนับซาโลมกป็เจอกนับคนบางคนของดาวธิด มนันบอกเปป็นนนัยวตาเขาขภีที่ลตอหนภีไป 
อยตางไรกป็ตาม ลตอตนัวนนัรนกป็วธิที่งไปใตข้กธิที่งตข้นโอบ๊กใหญตและผมอนันยาวสลวยของอนับซาโลมกป็เกภีที่ยวตธิดกธิที่ง
ตข้นไมข้นนัรนทนันทภี ลตอตนัวนนัรนกป็วธิที่งตตอไปเฉยเลย อนับซาโลมจถึงหข้อยตตองแตตงอยมูตอยตางนนัรนโดยผมเกภีที่ยวตธิด
กธิที่งตข้นไมข้

2 ซมอ 18:10-13 มทชายคนหนถึที่งมาเหก็นเขล้า จถึงไปเรทยนโยอาบวยู่า "ดยเถสด ขล้าพเจล้าเหก็น
อลับซาโลมแขวนอยยยู่ททที่ตล้นโอต๊ก" 11 โยอาบกก็พยดกลับชายททที่บอกทยู่านวยู่า "ดยเถสด เจล้าเหก็นเขาแลล้ว ททาไม
เจล้าไมยู่ฟลันใหล้ตกดสนเสทยททเดทยวเลยู่า เรากก็จะยสนดทททที่จะรางวลัลเงสนสสบเหรทยญกลับสายรลัดเอวเสล้นหนถึที่งใหล้
เจล้า"

คนๆหนถึที่งของดาวธิดรายงานตตอโยอาบถถึงสธิที่งทภีที่เกธิดขถึรนกนับอนับซาโลม โยอาบถามอยตางไมต
อยากจะเชสืที่อวตาททาไมเขาถถึงไมตฆตาอนับซาโลมเสภียตรงนนัรนเลย เขายนังกลตาวเสรธิมอภีกวตาเขาคงใหข้รางวนัล
เปป็นเงธินและเขป็มขนัดหนนังเสข้นโตแกตชายผมูข้นภีร ไปแลข้ว วลภีหลนังนภีร เปรภียบไดข้กนับการไดข้รนับมอบเหรภียญ
กลข้าหาญสทาหรนับการไปรบ

12 แตยู่ชายคนนลัสิ้นเรทยนโยอาบวยู่า "ถถึงมมอของขล้าพเจล้าอตล้มเงสนพลันเหรทยญอยยยู่ ขล้าพเจล้าจะไมยู่
ยมที่นมมอออกททาแกยู่ราชบตตรของกษลัตรสยม์ เพราะวยู่าหยของพวกเราไดล้ยสนพระบลัญชาของกษลัตรสยม์ททที่ตรลัส
สลัที่งทยู่านและอาบทชลัยกลับอสททลัยวยู่า `ขอจงปล้องกลันอลับซาโลมชายหนตยู่มนลัสิ้น' 13 มสฉะนลัสิ้นขล้าพเจล้ากระททา



ความผสดตยู่อชทวสตของตนเอง เพราะไมยู่มทอะไรจะปสดบลังใหล้พล้นกษลัตรสยม์ไดล้ แลล้วตลัวทยู่านเองกก็คงใสยู่
โทษขล้าพเจล้าดล้วย"

ทหารธรรมดาๆผมูข้นภีร ในกองทนัพของดาวธิดทราบดภีถถึงคทาสนัที่งของดาวธิดทภีที่ใหข้ไวข้ชภีวธิตอนับซาโลม 
เขาจถึงบอกโยอาบวตาเงธินจทานวนเทตาใดกป็ไมตสามารถโนข้มนข้าวเขาใหข้ฝตาฝสืนคทาสนัที่งของกษนัตรธิยรของเขา
ไดข้ เขารมูข้วตาดาวธิดคงจะทราบเรสืที่องแนตๆและแมข้แตตโยอาบเองกป็คงจะเลตนงานเขาดข้วย

บนัดนภีรธาตรุแทข้ของโยอาบกทาลนังเรธิที่มเผยโฉมแลข้ว แมข้วตาเปป็นลมูกพภีที่ลมูกนข้องของดาวธิดและไดข้ชสืที่อ
วตาจงรนักภนักดภี โยอาบกป็เรธิที่มกลายเปป็นผมูข้ทภีที่เปป็นอนันตรายและควบครุมไมตอยมูตสทาหรนับดาวธิดไปเสภียแลข้ว ใน
ทภีที่นภีร เขากป็เตป็มใจทภีที่จะฝตาฝสืนคทาสนัที่งของกษนัตรธิยรของเขาโดยตรง อนับซาโลมเปป็นคนกตอเรสืที่องทนัรงหมดและ
โยอาบอยากกทาจนัดเขาใหข้พข้นๆไปเสภีย อาจเปป็นไดข้วตาความไมตจงรนักภนักดภีทภีที่เพธิที่งเรธิที่มของโยอาบเรธิที่มตข้น
ขถึรนพรข้อมกนับแผนกทาจนัดอรุรภีอาหร แนตนอนวตาโยอาบปะตธิดปะตตอเรสืที่องราวไดข้และคธิดออกวตาเพราะ
เหตรุใดดาวธิดถถึงอยากใหข้อรุรภีอาหรถมูกฆตาตาย มนันททาใหข้เขาหมดความเคารพนนับถสือในตนัวดาวธิด เรสืที่อง
นนัรนปรากฏชนัดตรงนภีร

2 ซมอ 18:14-15 เมสืที่อรมูข้แลข้ววตาอนับซาโลมอยมูตทภีที่ไหน โยอาบจถึงรภีบบถึที่งไปทภีที่นนั ที่นทนันทภี เขา
รมูข้วตาหากอนับซาโลมถมูกกทาจนัดเสภีย สงครามกป็จะยรุตธิ แมข้วตาโยอาบมภีปนัญญากวตาดาวธิดในเรสืที่องการศถึก
และกลยรุทธรทางทหาร เขากป็เตป็มใจทภีที่จะกระดข้างกระเดสืที่องอยตางออกนอกหนข้า ดนังนนัรนโยอาบจถึงวยู่า 
"เราไมยู่ควรเสทยเวลากลับเจล้าเชยู่นนทสิ้" ทยู่านกก็หยสบหลาวสามอลันแทงเขล้าไปททที่หลัวใจของอลับซาโลมขณะ
ททที่ทยู่านยลังมทชทวสตอยยยู่ททที่ในตล้นโอต๊ก คทาทภีที่แปลวตา หลาว (เชเบท) มภีความหมายวตาหอก เหป็นไดข้ชนัดวตาโย
อาบหยธิบหอกสามอนันและเสภียบมนันทะลรุหนัวใจของอนับซาโลมขณะทภีที่เขาหข้อยตตองแตตงอยตางชตวย
เหลสือตนัวเองไมตไดข้ใตข้ตข้นไมข้ 15 ทหารหนตยู่มสสบคนททที่ถมอเครมที่องรบของโยอาบ กก็ลล้อมอลับซาโลมไวล้ 
แลล้วประหารชทวสตทยู่านเสทย จากนนัรนผมูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาสธิบคนของโยอาบกป็ลข้อมอนับซาโลมไวข้และ
กทาจนัดเขาทธิรงเสภีย

2 ซมอ 18:16-17 ดนังนนัรน โยอาบกก็เปยู่าแตร และกองทลัพกก็กลลับจากการไลยู่ตามอสสราเอล
เพราะโยอาบยลับยลัสิ้งเขาทลัสิ้งหลายไวล้ การสตงสนัญญาณดข้วยเสภียงแตรเปป็นวธิธภีทภีที่ใชข้ทนั ที่วไปเพสืที่อการตธิดตตอ



สสืที่อสารทางทหารในสมนัยนนัรน เสภียงแตรทภีที่ถมูกเปตานนัรนกป็เปป็นสนัญญาณบอกวตาศถึกครนัร งนภีรสธิรนสรุดลงแลข้ว 
โยอาบรมูข้วตาเมสืที่ออนับซาโลมผมูข้นทาการกบฏถมูกก ทาจนัดไปแลข้ว การปฏธิวนัตธิกป็ยรุตธิ เขาจถึงสนัที่งคนของเขามธิใหข้
ฆตาหรสือไลตตามพวกอธิสราเอลทภีที่เหลสือตตอไปอภีก

พวกเขาจถึง 17 ยกศพอลับซาโลมโยนลงไปในบยู่อใหญยู่ซถึที่งอยยยู่ในปยู่า เอาหสนกองทลับไวล้เปก็นกอง
ใหญยู่มหถึมา คนอสสราเอลทลัสิ้งสสสิ้นตยู่างกก็หนทกลลับไปเตก็นทม์ของตน หลนังจากฆตาอนับซาโลมแลข้ว โยอาบกป็
ใหข้คนฝนังศพเขาอยตางอนัปยศในหลรุมใหญตในปตานนัรนและใหข้คนของเขาเอาหธินกองใหญตทนับศพของ
อนับซาโลมไวข้ เมสืที่อขตาวแพรตสะพนัดไปอยตางรวดเรป็ววตาอนับซาโลมตายแลข้ว ก ทาลนังพลของเขากป็
แตกฉานซตานเซป็นไป โยอาบรมูข้วตามนันจะเกธิดขถึรนแบบนนัรน แมข้วตาเขาเปป็นคนฉลาดหลนักแหลมในเรสืที่อง
ทางทหาร เขากป็กระดข้างกระเดสืที่องตตอดาวธิดโดยตรง

2 ซมอ 18:18 เมมที่ออลับซาโลมยลังมทชทวสตอยยยู่ ไดล้ตลัสิ้งเสาไวล้เปก็นททที่ระลถึกททที่หตบเขาหลวง 
เพราะทยู่านกลยู่าววยู่า "เราไมยู่มทบตตรชายททที่จะสมบชมที่อของเรา" ทยู่านเรทยกเสานลัสิ้นตามชมที่อของตน เขา
เรทยกกลันวยู่าททที่ระลถึกแหยู่งอลับซาโลมจนทตกวลันนทสิ้ เพราะวตาอนับซาโลมไมตมภีบรุตรชายทภีที่จะสสืบชสืที่อของตน 
เขาจถึงสรข้างอนรุสาวรภียรใหญตไวข้ใหข้ตนัวเอง นภีที่ถมูกพรรณนาวตาอยมูตในหรุบเขาของกษนัตรธิยรซถึที่งเปป็นหรุบเขาทภีที่
อยมูตระหวตางกรรุงเยรมูซาเลป็มกนับภมูเขามะกอกเทศ จนทรุกวนันนภีร ในสถานทภีที่นนัรนยนังมภีอนรุสาวรภียรโบราณ
แหตงหนถึที่งซถึที่งเชสืที่อกนันวตาเปป็นอนันทภีที่อนับซาโลมไดข้ตนัรงไวข้เพสืที่อเปป็นทภีที่ระลถึกถถึงตนัวเขาเอง

2 ซมอ 18:19-23 เมสืที่ออนับซาโลมตายแลข้วและกทาลนังพลของเขาแตกพตายไป คนเหลตา
นนัรนทภีที่ภนักดภีตตอดาวธิดจถึงรภีบไปสตงขตาวแกตดาวธิดวตาเกธิดอะไรขถึรน อาหสมาอลัสบตตรชายศาโดกกลยู่าววยู่า 
"ขอใหล้ขล้าพเจล้าวสที่งนทาขยู่าวไปทยลกษลัตรสยม์วยู่า พระเยโฮวาหม์ทรงชยู่วยพระองคม์ใหล้แกล้แคล้นศลัตรยของ
พระองคม์แลล้ว" 20 โยอาบกก็ตอบเขาวยู่า "ทยู่านอยยู่านทาขยู่าวไปในวลันนทสิ้เลย ทยู่านจงนทาขยู่าวในวลันอมที่นเถสด
แตยู่วลันนทสิ้ทยู่านอยยู่านทาขยู่าวเลย เพราะวยู่าโอรสของกษลัตรสยม์สสสิ้นชทพแลล้ว"

อาหธิมาอนัสบรุตรผมูข้ภนักดภีของศาโดกปรุโรหธิตขออนรุญาตทภีที่จะวธิที่งกลนับไปยนังมาหะนาอธิมพรข้อม
ขตาวดภี อยตางไรกป็ตาม โยอาบกป็ไมตอนรุญาต อาจเปป็นไดข้วตาเขาทราบถถึงความจงรนักภนักดภีของชายหนรุตมผมูข้



นภีรและทราบวตาเขาจะไมตยอมบอกดาวธิดถถึงทรุกสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิดขถึรน ดนังนนัรน เขาจถึงปฏธิเสธคทาขอของอาหธิมา
อนัส

อยตางไรกป็ตาม โยอาบกป็ตนัรงใจทภีที่จะสตงผมูข้สสืที่อสารคนอสืที่นไป โดยอาจเปป็นคนทภีที่ยอม 'บธิดเบสือน' 
ขตาวนนัรนเพสืที่อททาใหข้โยอาบดมูดภีขถึรน 21 โยอาบกก็สลัที่งคยชทวยู่า "จงนทาขยู่าวไปกราบทยลกษลัตรสยม์ตามสสที่งททที่ทยู่าน
ไดล้เหก็น" คยชทกก็กราบลงคทานลับโยอาบแลล้วกก็วสที่งไป คมูชภีคนของโยอาบจถึงวธิที่งไปพรข้อมขตาวนนัรน อยตางไร
กป็ตาม อาหธิมาอนัสยนังยสืนกรานทภีที่จะไดข้รนับอนรุญาตใหข้ไปอยมู ตดภี 22 อาหสมาอลัสบตตรชายศาโดกจถึงเรทยน
โยอาบอทกวยู่า "จะอยยู่างไรกก็ชยู่างเถสด ขอใหล้ขล้าพเจล้าวสที่งตามคยชทไปดล้วย" โยอาบตอบวยู่า "ลยกเออ๋ย เจล้าจะ
วสที่งไปททาไม ดล้วยวยู่าเจล้าไมยู่มทขยู่าวททที่จะสยู่งไป" คทาตอบของโยอาบจรธิงๆแลข้วกป็คสือวตา ททาไมเลตา เขาจะ
ไมตมภีอะไรเพธิที่มเขข้ากนับสธิที่งทภีที่คมูชภีไดข้บอกดาวธิดแลข้ว แตตเขากป็ยนังรนัรนทภีที่จะไป

23 เขาตอบวยู่า "จะอยยู่างไรกก็ชยู่างเถสด ขล้าพเจล้าจะขอวสที่งไป" โยอาบจถึงบอกเขาวยู่า "วสที่งไป
เถอะ" และอาหสมาอลัสกก็วสที่งไปตามทางททที่ราบ ขถึสิ้นหนล้าคยชทไป โยอาบคธิดวตาคมูชภีออกตนัวไปกตอนแลข้ว
และอาหธิมาอนัสไมตนตาจะตามทนันเขา ดนังนนัรนเขาจถึงอนรุญาตใหข้อาหธิมาอนัสวธิที่งไป เหป็นไดข้ชนัดวตาคมูชภีวธิที่งไป
เสข้นทางตรงกวตาซถึที่งททาใหข้เขาตข้องผตานภมูมธิประเทศทภีที่เปป็นหธินขรรุขระและเตป็มไปดข้วยเนธิน อยตางไร
กป็ตาม อาหธิมาอนัสใชข้เสข้นทางลนัดผตานหรุบเขาทางตอนใตข้ นอกจากนภีร  เขายตอมมภีความกระตสือรสือรข้น
มากกวตาคมูชภีทภีที่อาจไมตกดดนันตนัวเองนนัก อาหธิมาอนัสจถึงไปถถึงมาหะนาอธิมกตอนหนข้าคมูชภี

2 ซมอ 18:24-27 ยข้อนกลนับมาทภีที่มาหะนาอธิม ดาวธิดนนั ที่งอยมูตทภีที่ประตมูเมสืองชนัรนในและรอ
คอยขตาวเรสืที่องการศถึกนนัรน ฝยู่ายดาวสดประทลับอยยยู่ระหวยู่างประตยเมมองทลัสิ้งสอง มททหารยามขถึสิ้นไปอยยยู่บน
หลลังคาซตล้มประตยททที่กทาแพงเมมอง เมมที่อเงยหนล้าขถึสิ้นมองดย เหก็นชายคนหนถึที่งวสที่งมาลทาพลัง 25 ทหารยาม
คนนลัสิ้นกก็รล้องกราบทยลกษลัตรสยม์ กษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "ถล้าเขามาลทาพลังกก็คงคาบขยู่าวมา" ชายคนนลัสิ้นกก็วสที่งเขล้า
มาใกลล้ ทหารยามทภีที่อยมูตบนยอดกทาแพงเมสืองเหป็นคนหนถึที่งวธิที่งเขข้ามาใกลข้จถึงไปแจข้งตตอดาวธิด ดาวธิดรมูข้วตา
หากเปป็นแคตคนๆเดภียวแทนทภีที่จะเปป็นกลรุตมคนซถึที่งบตงบอกถถึงการแตกพตาย มนันกป็หมายความวตาเขามา
แจข้งขตาวและนตาจะเปป็นขตาวดภีดข้วย คทาทภีที่แปลวตา วสที่ง (ฮาลนัค) จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตาเดธิน นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาผมูข้ทภีที่วธิที่งมาคนแรก (คมูชภี) ไมตไดข้ก ทาลนังวธิที่งอภีกตตอไปแลข้ว 



26 ทหารยามเหก็นชายอทกคนหนถึที่งวสที่งมา ทหารยามกก็รล้องบอกไปททที่นายประตยเมมองวยู่า 
"ดยเถสด มทชายอทกคนหนถึที่งวสที่งมาแตยู่ลทาพลัง" กษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "เขาคงนทาขยู่าวมาดล้วย" 27 ทหารยามนลัสิ้น
กราบทยลวยู่า "ขล้าพระองคม์คสดวยู่าคนททที่วสที่งมากยู่อนวสที่งเหมมอนอาหสมาอลัสบตตรศาโดก" และกษลัตรสยม์ตรลัส
วยู่า "เขาเปก็นคนดท เขามาดล้วยขยู่าวดท"

ทหารยามผมูข้นนัรนเหป็นชายอภีกคนหนถึที่งวธิที่งมาเชตนกนัน ดาวธิดสนันนธิษฐานวตาเขาคงนทาขตาวดภีมาดข้วย 
อยตางไรกป็ตาม ทหารยามคนนนัรนคธิดวตาเขาจทาผมูข้ทภีที่วธิที่งมาคนทภีที่สองนนัรนไดข้วตาเปป็นอาหธิมาอนัส ดาวธิดทราบ
ถถึงความจงรนักภนักดภีและความกลข้าหาญของชายหนรุตมผมูข้นภีร  เขาจถึงแนตใจวตามนันจะเปป็นขตาวดภี

2 ซมอ 18:28 เมสืที่อเขาเขข้ามาใกลข้เมสืองนนัรน แลล้วอาหสมาอลัสรล้องทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ทตก
สสที่งสงบแลล้ว พยู่ะยยู่ะคยู่ะ" เขากก็กราบกษลัตรสยม์ซบหนล้าลงถถึงพมสิ้นดสนกราบทยลวยู่า "สาธตการแดยู่พระเยโฮ
วาหม์พระเจล้าของพระองคม์ พระองคม์ไดล้ทรงมอบบรรดาผยล้ททที่ยกมมอของเขาตยู่อสยล้กลับกษลัตรสยม์เจล้านาย
ของขล้าพระองคม์แลล้ว" หลนังจากรายงานเบสืรองตข้นทภีที่เปป็นขตาวดภี อาหธิมาอนัสกป็ซบหนข้าลงอาจเพสืที่อคทานนับ
กษนัตรธิยร แตตนตาจะเปป็นเพราะเขาหมดแรงมากกวตา ขณะทภีที่เขาหอบแฮตกๆอยมูต เขากป็โพลตงออกมาวตา
องครพระผมูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงมอบพวกศนัตรมูของดาวธิดใหข้แกตดาวธิดแลข้ว คนเหลตานนัรนถมูกททาใหข้พตายแพข้ไป
แลข้ว

2 ซมอ 18:29-30 กษลัตรสยม์ตรลัสถามวยู่า "อลับซาโลมชายหนตยู่มนลัสิ้นเปก็นสตขอยยยู่หรมอ"      
อาหสมาอลัสทยลตอบวยู่า "เมมที่อโยอาบใชล้ใหล้ผยล้รลับใชล้ของกษลัตรสยม์ คมอผยล้รลับใชล้ของพระองคม์มานลัสิ้น ขล้า
พระองคม์เหก็นผยล้คนสลับสนกลันใหญยู่ แตยู่ไมยู่ทราบเหตต" ดาวธิดอยากรมูข้วตาเกธิดอะไรขถึรนกนับอนับซาโลม อา
หธิมาอนัสบตงบอกวตาโยอาบไดข้ใชข้ผมูข้สสืที่อสารอภีกคน (คมูชภี) มาดข้วย อยตางไรกป็ตามเขาบอกดาวธิดวตาตอนทภีที่
รบกนันวรุตนวายอยมูต เขาไมตทราบเหตรุการณรทรุกสธิที่งทภีที่เกธิดขถึรน นนัที่นไมตนตาเปป็นความจรธิง อยตางไรกป็ตาม อา
หธิมาอนัสซถึที่งภนักดภีตตอดาวธิดกป็ไมตนตาอยากใหข้ดาวธิดไดข้รนับทราบขตาวรข้ายนนัที่น ดาวธิดจถึงสนัที่งใหข้เขาหลภีกทาง
ไป 30 กษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "จงหลทกมายมนตรงนทสิ้" เขาจถึงหลทกไปยมนนสที่งอยยยู่

2 ซมอ 18:31-32 ขณะเดภียวกนัน คมูชภีกป็โผลตมาพอดภี ดยเถสด คยชทกก็มาถถึง และคยชทกราบทยล
วยู่า "มทขยู่าวดทถวายแดยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ เพราะในวลันนทสิ้พระเยโฮวาหม์ทรงชยู่วย



พระองคม์ใหล้แกล้แคล้นบรรดาผยล้ททที่ล ตกขถึสิ้นตยู่อสยล้พระองคม์ " คมูชภีกป็แจข้งใหข้ดาวธิดทราบถถึงชนัยชนะเชตนกนัน 
อยตางไรกป็ตาม 32 กษลัตรสยม์ตรลัสถามคยชทวยู่า "อลับซาโลมชายหนตยู่มนลัสิ้นเปก็นสตขอยยยู่หรมอ" คยชททยลตอบวยู่า 
"ขอใหล้ศลัตรยของกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์และบรรดาผยล้ททที่ล ตกขถึสิ้นกระททาอลันตรายตยู่อพระองคม์
เปก็นเหมมอนชายหนตยู่มผยล้นลัสิ้นเถสด" ดาวธิดถามตรงๆเกภีที่ยวกนับความปลอดภนัยดภีของอนับซาโลมอภีกครนัร ง คมู
ชภีพยายามเตป็มทภีที่จะททาใหข้ขตาวรข้ายนนัรนดมูรรุนแรงนข้อยทภีที่สรุด แทนทภีที่จะโพลตงออกมาวตาเขาตายแลข้ว เขา
พยายามทภีที่จะแจข้งขตาวนนัรนอยตางอข้อมๆโดยขอใหข้เหลตาศนัตรมูของดาวธิดเปป็นเหมสือนบรุตรชายของดาวธิด 
โดยทภีที่ไมตไดข้พมูดออกมาจรธิงๆวตาอนับซาโลมตายแลข้ว ดาวธิดกป็เขข้าใจความหมาย

2 ซมอ 18:33 กษลัตรสยม์ทรงโทมนลัสนลัก เสดก็จขถึสิ้นไปบนหล้องททที่อยยยู่เหนมอประตย และ
กลันแสง เมมที่อเสดก็จไปพระองคม์ตรลัสวยู่า "โอ อลับซาโลมบตตรของเรา บตตรของเรา อลับซาโลมบตตรของ
เราเออ๋ย เราอยากจะตายแทนเจล้า โอ อลับซาโลมบตตรของเรา บตตรของเราเออ๋ย" เหนสือประตมูเมสืองมา
หะนาอธิมมภีหข้องอยมูตหข้องหนถึที่ง พอไดข้ทราบชะตากรรมของอนับซาโลมแลข้ว ดาวธิดกป็รภีบขถึรนไปทภีที่หข้อง
นนัรนและรข้องไหข้อยตางขมขสืที่น การรข้องไหข้ของเขาเหป็นไดข้ชนัดวตามาจากใจทภีที่แตกสลายขณะทภีที่เขาสะอถึก
สะอสืรนวตา  โอ อลับซาโลมบตตรของเรา บตตรของเรา อลับซาโลมบตตรของเราเออ๋ย เราอยากจะตายแทน
เจล้า โอ อลับซาโลมบตตรของเรา บตตรของเราเออ๋ย ทภีที่ถมูกบนันทถึกไวข้ในทภีที่นภีร คสือ เหตรุการณรตอนทภีที่ขมขสืที่น
ทภีที่สรุดเหตรุการณรหนถึที่งในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงเลตม

ถถึงแมข้วตาอนับซาโลมไดข้พยายามทภีที่จะยถึดบนัลลนังกรของบธิดาตนและถถึงขนาดทภีที่จะฆตาเขากป็ตาม 
ดาวธิดกป็ยนังเกป็บความรนักอนันลถึกซถึร งของบธิดาทภีที่มภีใหข้แกตบรุตรทภีที่กบฏของตนไวข้อยมู ต ในบททภีที่ขมขสืที่นนภีร  การ
เกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นงวดทภีที่สามและทภีที่สภีที่แหตงความบาปของเขาไดข้เกธิดขถึรนแลข้ว หลนังจากความบาป
ของเขากนับนางบนัทเชบา ดาวธิดไดข้กลตาวเองวตาชายคนนนัรนทภีที่มภีความผธิดในเรสืที่องอรุปมาของนาธนันจะ
ตข้องชดใชข้สภีที่เทตา ดาวธิดกป็ชดใชข้สภีที่เทตา ผมูข้ใดหวตานอะไรไวข้กป็จะเกป็บเกภีที่ยวสธิที่งนนัรน ดาวธิด (1) เสภียบรุตร
ทารกของตนไปในความตาย (2) บรุตรสาวของเขาถมูกขตมขสืนโดยพภีที่ชายตตางมารดาของเธอ (3) พภีที่
ชายคนนนัรน (อนัมโนน) ถมูกฆตาตายโดยอนับซาโลม บนัดนภีร  (4) อนับซาโลมไมตเพภียงพยายามทภีที่จะถอดบธิดา
ตนจากบนัลลนังกรเทตานนัรน แตตยนังถมูกฆตาตายในการททาเชตนนนัรนดข้วย เปป็นความจรธิงทภีที่ดาบไมตไดข้พรากไป
จากวงศรวานของดาวธิด ดมู 2 ซามมูเอล 12:10 การเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นและเลวทรามแหตงความบาป



ของเขาไดข้เกธิดขถึรนแลข้ว เราจะลข้อเลตนกนับพระเจข้าไมตไดข้ ถถึงแมข้วตาพระองครไดข้ทรงยกโทษดาวธิดแลข้ว
กป็ตาม การเกป็บเกภีที่ยวผลอนันเลวทรามกป็ยนังเกธิดขถึรนอยมูตดภี

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 19: ควนันหลงของการศทึกกนับอนับซาโลมถมูกบนันททึกไวรู้ โยอาบ
ตมู่อวมู่าดาวริดททที่รรู้องไหรู้ฟมูมฟาย จากนนันี้นดาวริดกป็กลนับไปยนังเยรมูซาเลป็มและจนัดการเรสืที่องราวตมู่างๆใหรู้
เรทยบรรู้อย

2 ซมอ 19:1-4 เขาไปเรทยนโยอาบวยู่า "ดยเถสด กษลัตรสยม์กลันแสงและไวล้ทตกขม์เพมที่ออลับซา
โลม" 2 เพราะฉะนลัสิ้นชลัยชนะในวลันนลัสิ้นกก็กลายเปก็นการไวล้ทตกขม์ของประชาชนทลัสิ้งหลาย เพราะใน
วลันนลัสิ้นประชาชนไดล้ยสนวยู่า กษลัตรสยม์ทรงโทมนลัสเพราะพระราชบตตรของพระองคม์ 3 ในวลันนลัสิ้น
ประชาชนไดล้แอบเขล้ามาในเมมองอยยู่างกลับคนหนทศถึก แลล้วอายแอบเขล้ามา 4 กษลัตรสยม์ทรงคลตมพระ
พลักตรม์ของพระองคม์ และกษลัตรสยม์กลันแสงเสทยงดลังวยู่า "โอ อลับซาโลมบตตรของเราเออ๋ย โอ อลับซาโลม
บตตรของเรา บตตรของเรา"

หลนังจากชนัยชนะครนัร งใหญตเหนสืออนับซาโลม โยอาบกป็สะอธิดสะเอภียนกนับการรข้องไหข้
ครทที่าครวญใหข้อนับซาโลมของดาวธิด เมสืที่อเหลตาทหารของดาวธิดไดข้ยธินวตาเขาโศกเศรข้า พวกเขากป็เดธิน
คอตกกลนับมายนังมาหะนาอธิม ขณะเดภียวกนัน ดาวธิดกป็ครทที่าครวญแบบชาวตะวนันออกกลางโดยคลรุม
หนข้าและรข้องไหข้เสภียงดนังใหข้กนับการเสภียชภีวธิตของบรุตรชายทภีที่ออกนอกลมูตนอกทางของตน

2 ซมอ 19:5-6 หลนังจากความยากลทาบากทภีที่เขาและเหลตาทหารของเขาตข้องเผชธิญ
ในการรบชนะอนับซาโลม โยอาบกป็ตกตะลถึงกนับการรข้องไหข้ครทที่าครวญของดาวธิดใหข้ประชาชนเหป็น 
ดนังนนัรนโยอาบกก็เขล้ามาในพระราชวลังทยลกษลัตรสยม์วยู่า "วลันนทสิ้พระองคม์ไดล้ทรงกระททาใหล้ขล้าราชการทลัสิ้ง
สสสิ้นของพระองคม์ ผยล้ซถึที่งวลันนทสิ้ไดล้อารลักขาพระชนมม์ของพระองคม์ ทลัสิ้งชทวสตของราชบตตรและราชธสดา 
และชทวสตของบรรดามเหสท และชทวสตของสนมทลัสิ้งหลายของพระองคม์ใหล้เขาไดล้รลับความ
ละอาย 6 เพราะวยู่าพระองคม์ทรงรลักศลัตรยของพระองคม์ และทรงเกลทยดชลังสหายของพระองคม์ 
เพราะในวลันนทสิ้พระองคม์ไดล้กระททาใหล้ประจลักษม์แลล้ววยู่า พระองคม์ไมยู่ไยดทตยู่อนายทหารและบรรดา



ขล้าราชการทลัสิ้งหลาย ในวลันนทสิ้ขล้าพระองคม์ทราบวยู่า ถล้าในวลันนทสิ้อลับซาโลมยลังมทชทวสตอยยยู่ และขล้า
พระองคม์ทลัสิ้งหลายกก็ตายสสสิ้น พระองคม์กก็จะพอพระทลัย

ความสะอธิดสะเอภียนของเขาทภีที่มภีตตอดาวธิดปรากฏชนัดเจน โยอาบจถึงตทาหนธิดาวธิดซถึที่งๆหนข้า 
แมข้วตาดาวธิดททาสธิที่งไมตสมควรในการรข้องไหข้ครทที่าครวญเรสืที่องบรุตรชายของตนตตอหนข้าเหลตาผมูข้
สนนับสนรุนทภีที่กลข้าหาญและภนักดภีของเขา มนันกป็ททาใหข้เราไดข้เหป็นถถึงอรุปนธิสนัยของดาวธิด เขาเปป็นคนทภีที่
ใจอตอน แมข้วตาอนับซาโลมไดข้ทรยศเขาอยตางสธิรนเชธิง อนับซาโลมกป็ยนังเปป็นบรุตรชายของเขาอยมูต เหป็นไดข้
ชนัดวตาดาวธิดรนักอนับซาโลมมากกวตาทภีที่อนับซาโลมรนักตน นภีที่กป็เปป็นจรธิงเกภีที่ยวกนับความรนักทภีที่พระเจข้าทรงมภี
ใหข้เราเชตนกนัน

2 ซมอ 19:7-8 โยอาบจถึงใหข้คทาแนะนทาแกตดาวธิดตรงๆ ฉะนลัสิ้น ขอพระองคม์ทรงลตก
ขถึสิ้น ณ บลัดนทสิ้ขอเสดก็จออกไปตรลัสใหล้ถถึงใจขล้าราชการทลัสิ้งหลาย เพราะขล้าพระองคม์ไดล้ปฏสญาณในพระ
นามพระเยโฮวาหม์วยู่า ถล้าพระองคม์ไมยู่เสดก็จจะไมยู่มทชายสลักคนหนถึที่งอยยยู่กลับพระองคม์ในคมนนทสิ้ เรมที่องนทสิ้จะ
รล้ายแรงยสที่งกวยู่าเหตตรล้ายอมที่นๆทลัสิ้งสสสิ้นซถึที่งบลังเกสดแกยู่พระองคม์ตลัสิ้งแตยู่ยลังทรงพระเยาวม์จนบลัดนทสิ้" โยอาบ
ไมตมภีใจสงสารดาวธิดเลย อยตางไรกป็ตาม คทาแนะนทาของเขากป็ถมูกตข้องอยตางไมตตข้องสงสนัย หากดาวธิดยนัง
ครทที่าครวญอาลนัยถถึงอนับซาโลมอยมูตตตอไป เขากป็จะเจอกนับปนัญหาตตางๆทภีที่หนนักกวตาเดธิมเสภียอภีก

ดนังนนัรน 8 กษลัตรสยม์กก็ทรงลตกขถึสิ้นประทลับททที่ประตยเมมอง เขาไปบอกประชาชนทลัสิ้งหลายวยู่า 
"ดยเถสด กษลัตรสยม์ประทลับอยยยู่ททที่ประตยเมมอง" ประชาชนทลัสิ้งหลายกก็มาเฝล้ากษลัตรสยม์ ฝยู่ายอสสราเอลนลัสิ้นตยู่าง
คนตยู่างกก็หนทไปยลังเตก็นทม์ของตนหมดแลล้ว ดาวธิดจถึงรวบรวมสตธิและไปนนัที่งทภีที่ประตมูเมสือง อนันหลนังนภีที่
หมายถถึงการเขข้าปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ราชการ บรรดาผมูข้ทภีที่ใหข้การสนนับสนรุนเขาแมข้ตอนแรกจะเสภียขวนัญกป็
กลนับมาหาเขา

2 ซมอ 19:9-10 ในชตวงควนันหลงหลนังสงครามกลางเมสืองสนัรนๆ ความโกลาหลและ
ความสนับสนวรุตนวายกป็ปกคลรุมไปทนั ที่วอธิสราเอล ประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นกก็หมางใจกลันไปทลัที่วอสสราเอลทตก
ตระกยล กลยู่าววยู่า "กษลัตรสยม์เคยทรงชยู่วยเราใหล้พล้นจากมมอศลัตรยของเราและทรงชยู่วยเราใหล้พล้นจากมมอ
คนฟทลสสเตทย บลัดนทสิ้พระองคม์ทรงหนทอลับซาโลมออกจากแผยู่นดสน 10 แตยู่อลับซาโลมผยล้ททที่เราเจสมตลัสิ้งไวล้



เหนมอเรานลัสิ้นกก็สสสิ้นชทวสตเสทยแลล้วในสงคราม ฉะนลัสิ้นบลัดนทสิ้ ททาไมเจล้าไมยู่พยดอะไรบล้างเลยในเรมที่องททที่จะ
เชสญกษลัตรสยม์ใหล้เสดก็จกลลับ"

คนในชนชาตธินนัรนตตางหมางใจกนันเอง บางคนตระหนนักถถึงการทภีที่ดาวธิดไดข้สรข้างชนัยชนะ
หลายครนัร งในอดภีตแตตบนัดนภีรถมูกขนับไลตออกไปโดยบรุตรชายของเขาแลข้วคสือ อนับซาโลม พวกเขาไดข้
ตธิดตามอนับซาโลมและบนัดนภีร เขากป็ตายแลข้ว มภีความสนับสนวรุตนวายจรธิงๆ ทนัรงๆทภีที่เปป็นแบบนภีร  คนอสืที่นๆกป็
ยรุใหข้พาดาวธิดกลนับมาเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่เยรมูซาเลป็ม

2 ซมอ 19:11-12 ขตาวเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร ไดข้ยธินมาถถึงหมูดาวธิด ดนังนนัรน กษลัตรสยม์ดาวสดทรงใชล้
คนไปหาศาโดกและอาบทยาธารม์ปตโรหสต รลับสลัที่งวยู่า "ขอบอกพวกผยล้ใหญยู่ของคนยยดาหม์วยู่า `ททาไมทยู่าน
ทลัสิ้งหลายจถึงเปก็นคนสตดทล้ายททที่จะเชสญกษลัตรสยม์กลลับพระราชวลังของพระองคม์ เมมที่อถล้อยคทาเหลยู่านทสิ้มา
จากอสสราเอลทลัสิ้งหลายถถึงกษลัตรสยม์ คมอถถึงราชวงศม์ของพระองคม์ 12 ทยู่านทลัสิ้งหลายเปก็นญาตสของเรา 
เปก็นกระดยกและเนมสิ้อหนลังของเรา ททาไมทยู่านจถึงจะเปก็นคนสตดทล้ายททที่จะเชสญกษลัตรสยม์กลลับ' เราจทาไดข้วตา
ศาโดกและอาบภียาธารรเปป็นปรุโรหธิตทภีที่จงรนักภนักดภีตตอดาวธิดและเปป็นผมูข้ทภีที่ดาวธิดไดข้สนัที่งใหข้อยมูตตตอใน
เยรมูซาเลป็มเพสืที่อคอยรายงานวตาเกธิดอะไรขถึรนบข้างทภีที่นนั ที่น ดาวธิดจถึงขอใหข้พวกเขาไปหาพวกผมูข้ใหญต
ตระกมูลยมูดาหรและถามคนเหลตานนัรนวตาเพราะเหตรุใดพวกเขาจถึงเปป็นพวกสรุดทข้ายทภีที่จะนทาเขากลนับมา

2 ซมอ 19:13-14 ยธิที่งกวตานนัรน ดาวธิดสนัที่งศาโดกและอาบภียาธารรวตา และจงบอกอามาสา
วยู่า `ทยู่านมสไดล้เปก็นกระดยกและเนมสิ้อหนลังของเราหรมอ ถล้าทยู่านมสไดล้เปก็นผยล้บลังคลับบลัญชากองทลัพแทนโย
อาบสมบตยู่อไป ขอพระเจล้าทรงลงโทษเรา และใหล้หนลักยสที่งกวยู่านลัสิ้นอทก'" 14 พระองคม์กก็ไดล้ชลักจยงจสตใจ
ของบรรดาคนยยดาหม์ดลังกลับเปก็นจสตใจของชายคนเดทยว พวกเขาจถึงสยู่งคนไปทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอ
พระองคม์เสดก็จกลลับพรล้อมกลับบรรดาขล้าราชการทลัสิ้งหมดดล้วย"

อามาสาเปป็นแมตทนัพของอนับซาโลม เขายนังเปป็นหลานชายของดาวธิดดข้วย ดาวธิดจถึงเสนอการ
อภนัยโทษใหข้แกตเขาและเสนอตทาแหนตงของโยอาบใหข้แกตเขาดข้วย (เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดลดตทาแหนตงโย
อาบโทษฐานทภีที่เขาฝตาฝสืนคทาสนัที่งและฆตาอนับซาโลม) ความหมายของการทภีที่ดาวธิด 'ชนักจมูง' จธิตใจของ
คนยมูดาหรกป็คสือวตาเขาจมูงใจคนเหลตานนัรนแลข้ว โดยการแสดงความกรรุณาตตออดภีตศนัตรมูของเขา ดาวธิด



กป็ไดข้ความมนั ที่นใจของประชาชนทภีที่สนับสนกลนับคสืนมาอยตางมภีปนัญญา พวกผมูข้นทาของยมูดาหรจถึงเชธิญเขาใหข้
กลนับมาเปป็นกษนัตรธิยร

2 ซมอ 19:15 กษลัตรสยม์กก็เสดก็จกลลับและมายลังแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน และยยดาหม์กก็พากลันมา
ททที่กสลกาลเพมที่อรลับเสดก็จกษลัตรสยม์และนทากษลัตรสยม์เสดก็จขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน ดาวธิดจถึงเดธินทางจากมาหะ
นาอธิมในกธิเลอาด (บนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน) ซถึที่งอยมูตทางทธิศใตข้และทธิศตะวนันตกไปยนัง
รธิมฝนัที่งแมตนทร าจอรรแดน อภีกฟากหนถึที่งของแมตนทร านนัรน คนอธิสราเอลกป็รวมตนัวกนันในหรุบเขาแมตนทร าทภีที่กธิล
กาล (ขณะนนัรนเมสืองเยรภีโคยนังไมตไดข้ถมูกสรข้างใหมต)

2 ซมอ 19:16-18 ชสเมอท บตตรชายเก-รา คนเบนยามสนผยล้มาจากบาฮยรสม รทบลงมาพรล้อม
กลับคนยยดาหม์เพมที่อจะรลับเสดก็จกษลัตรสยม์ดาวสด กระแสลมทางการเมสืองเปลภีที่ยนแปลงไดข้อยตางรวดเรป็ว 
เราจทาไดข้วตาชธิเมอภีไดข้แชตงดตาดาวธิดตอนทภีที่เขาหลบหนภีใน 2 ซามมูเอล 16:5-8 บนัดนภีรชธิเมอภีเปลภีที่ยนกลนับมา
สมูตโหมด 'ซตอมแซมรนัร ว' อยตางรวดเรป็ว เขาไดข้แชตงดตาดาวธิดตอนทภีที่ดาวธิดอตอนแอ บนัดนภีรกษนัตรธิยรกป็กลนับมา
มภีอทานาจแลข้ว

17 มทคนจากตระกยลเบนยามสนพรล้อมกลับทยู่านหนถึที่งพลันคน และศสบามหาดเลก็กในราชวงศม์
ของซาอยล พรล้อมกลับบตตรชายสสบหล้าคนกลับคนใชล้อทกยทที่สสบคน กก็รทบมายลังแมยู่นทสิ้าจอรม์แดนตยู่อพระ
พลักตรม์กษลัตรสยม์ 18 เขาทลัสิ้งหลายไดล้ขล้ามทยู่าขล้ามไปรลับราชวงศม์ของกษลัตรสยม์ และคอยปฏสบลัตสใหล้ชอบ
พระทลัย ชสเมอท บตตรชายเก-รา ไดล้กราบลงตยู่อพระพลักตรม์กษลัตรสยม์ขณะททที่พระองคม์เสดก็จขล้ามแมยู่นทสิ้า
จอรม์แดน บางทภีอาจเพสืที่อสรข้างขวนัญกทาลนังใจและอาจเพสืที่อใชข้เปป็นโลตปข้องกนันตนัวเองดข้วย ชธิเมอภีจถึง
ชนักชวนคนเบนยามธินหนถึที่งพนันคน (ตระกมูลเดภียวกนับเขา) ใหข้มาตข้อนรนับดาวธิดดข้วยกนันกนับเขา ชธิเมอภีถถึง
ขนาดขข้ามแมตนทร าจอรรแดนไปตข้อนรนับดาวธิดดข้วย ขณะเดภียวก นัน เรสือขข้ามฟากลทาหนถึที่งไดข้ถมูกจนัดเตรภียม
ไวข้เพสืที่อขนสตงดาวธิดขข้ามแมตนทร าจอรรแดนอยตางเหมาะสม ชธิเมอภีจถึงกข้มกราบลงตตอพระพนักตรรกษนัตรธิยรทภีที่
เขาไดข้แชตงดตาไปเมสืที่อกตอนหนข้านนัรนไมตนาน

2 ซมอ 19:19-20 เขาจถึงกลตาวคทาวธิงวอนตตอหนข้าดาวธิดกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอเจล้า
นายของขล้าพระองคม์อยยู่าทรงถมอโทษความชลัที่วชล้าขล้าพระองคม์ และทรงจดจทาความผสดททที่ผยล้รลับใชล้ของ



พระองคม์ไดล้กระททาในวลันททที่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์สละกรตงเยรยซาเลก็ม ขอกษลัตรสยม์อยยู่าทรง
จดจทาไวล้ในพระทลัย บนัดนภีรชธิเมอภีตข้องจทาใจกลสืนคทาพมูดตนัวเองแลข้ว เขาตข้องรภีบคสืนคทาอยตางรวดเรป็ว ปาก
ทภีที่โงตเขลาของเขาไดข้ททาใหข้เขาตกอยมูตในอนันตราย เขาจถึงขอใหข้ดาวธิดยกโทษ ลสืมและอยตาจทาไวข้ใสตใจ

20 ดล้วยผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ไดล้ทราบแลล้ววยู่าไดล้กระททาบาป เพราะฉะนลัสิ้น ด ยเถสด ในวลันนทสิ้ขล้า
พระองคม์ไดล้มาเปก็นคนแรกในวงศม์วานโยเซฟททที่ลงมารลับเสดก็จกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์" ชธิเม
อภีรมูข้วตาตนัวเองเดสือดรข้อนแลข้ว ดนังนนัรน เขาจถึงชภีร ใหข้เหป็นวตาเขาเปป็นผมูข้แรกทภีที่มารนับดาวธิดขณะทภีที่ดาวธิดขข้าม
แมตนทร าจอรรแดนกลนับไป เขาเรภียกตนัวเองวตาเปป็นวงศรวานของโยเซฟ อยตางไรกป็ตาม จรธิงๆแลข้วชธิเมอภี
เปป็นคนตระกมูลเบนยามธิน บางคนคธิดวตาเบนยามธินถสือวตาตนัวเองเปป็นตระกมูลทภีที่แตกยตอยออกมาจาก
ตระกมูลโยเซฟอภีกทภี (เบนยามธินเปป็นนข้องชายแทขๆ้ คนเดภียวของโยเซฟ) คนอสืที่นๆกป็คธิดวตาเหมสือนกนับทภีที่
โยเซฟไดข้ยกโทษใหข้พวกพภีทๆี่ ของตน ชธิเมอภีกป็เลยหวนังแบบเชสืที่อมโยงวตาดาวธิดจะยกโทษใหข้เขาเชตน
เดภียวกนัน

2 ซมอ 19:21-22 นายทหารเอกของดาวธิดรภีบยรุใหข้ดาวธิดก ทาจนัดคนโงตตภีสองหนข้าผมูข้นภีร  
อาบทชลัยบตตรชายนางเศรตยาหม์จถึงตอบวยู่า "ททที่ชสเมอทกระททาเชยู่นนทสิ้ไมยู่ควรจะถถึงททที่ตายดอกหรมอ เพราะ
เขาไดล้ดยู่าผยล้ททที่เจสมตลัสิ้งของพระเยโฮวาหม์" อยตางไรกป็ตาม ดาวธิดไมตเพภียงมภีนทร าใจกวข้างขวางเทตานนัรน แตต
เขายนังหลนักแหลมในทางการเมสืองดข้วย

22 แตยู่ดาวสดตรลัสวยู่า "บตตรทลัสิ้งสองของนางเศรตยาหม์เออ๋ย เรามทธตระอะไรกลับทยู่าน ซถึที่งในวลันนทสิ้
ทยู่านจะมาเปก็นปฏสปลักษม์กลับเรา ในวลันนทสิ้นยู่ะควรททที่จะใหล้ใครมทโทษถถึงตายในอสสราเอลหรมอ ในวลันนทสิ้เรา
ไมยู่ทราบดอกหรมอวยู่า เราเปก็นกษลัตรสยม์ครอบครองอสสราเอล" ดาวธิดตระหนนักวตาแรงสนนับสนรุน
ทางการเมสืองของเขายนังนข้อยอยมู ต ณ เวลานภีร  เขาดมูออกอยตางมภีปนัญญาวตาการอภนัยโทษ ณ ชตวงหนัวเลภีรยว
หนัวตตอนภีร เปป็นการกระททาทภีที่มภีปนัญญามากกวตาการแกข้แคข้น นอกจากนภีร  เขายนังตอบกลนับอาบภีชนัยโดย
บอกวตา เราเปป็นกษนัตรธิยรและเรารมูข้วตาเรากทาลนังททาอะไรอยมูต

2 ซมอ 19:23 และกษลัตรสยม์ตรลัสกลับชสเมอทวยู่า "เจล้าจะไมยู่ถถึงตาย" แลล้วกษลัตรสยม์กก็
ประทานคทาปฏสญาณแกยู่เขา ดาวธิดสนัญญาตตอชธิเมอภีวตาตนจะไมตฆตาเขา อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดจาก  



1 พงศรกษนัตรธิยร 2:8-9 วตาดาวธิดไมตเคยเชสืที่อใจชธิเมอภีอภีกเลย ซาโลมอนจะททาสธิที่งทภีที่ดาวธิดไมตไดข้กระททา แมข้
ใหข้โอกาสชธิเมอภีทภีที่จะไถตถอนตนัวเอง สรุดทข้ายแลข้วซาโลมอนกป็ใหข้คนประหารชภีวธิตเขาเสภีย ดมู 1 พงศร
กษนัตรธิยร 2:36-46

2 ซมอ 19:24-25 ขณะเดภียวกนันหลนังจากกลนับไปยนังเยรมูซาเลป็มแลข้ว เมฟทโบเชท โอรส
ซาอยลกก็ลงมารลับเสดก็จกษลัตรสยม์ โดยมสไดล้แตยู่งเทล้าหรมอขลสบเครา หรมอซลักเสมสิ้อผล้าของตนตลัสิ้งแตยู่วลันททที่
กษลัตรสยม์เสดก็จจากไปจนวลันททที่เสดก็จกลลับมาโดยสลันตสภาพ 25 อยยยู่มาเมมที่อเมฟทโบเชทมายลังกรตง
เยรยซาเลก็มเพมที่อจะรลับเสดก็จกษลัตรสยม์ กษลัตรสยม์ตรลัสถามวยู่า "เมฟทโบเชท ททาไมทยู่านมสไดล้ไปกลับเรา"

เมฟภีโบเชทถมูกใสตรข้ายโดยผมูข้รนับใชข้ทภีที่ไมตซสืที่อสนัตยรของตน นนัที่นคสือ ศธิบา เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาจงรนัก
ภนักดภีตตอดาวธิดในการทภีที่เขาไมตไดข้อาบนทรา โกนหนวดเครา หรสือเปลภีที่ยนเสสืรอผข้าเลยตนัรงแตตดาวธิดตข้องจทา
ใจหนภีไปจากเยรมูซาเลป็ม  เขาจถึงมาหาดาวธิดในรมูปลนักษณรทภีที่ถตอมใจ เพราะไมตรมูข้ถถึงการตภีสองหนข้าของ
ศธิบา กษนัตรธิยรจถึงถามเมฟภีโบเชทตรงๆวตาททาไมเขาถถึงไมตมาดข้วยกนับตน

2 ซมอ 19:26-28 พอถมูกถามเชตนนนัรน เมฟภีโบเชทจถึงระบายความในใจของตนตตอดา
วธิดและบอกเขาวตาจรธิงๆแลข้วเกธิดอะไรขถึรน ทยู่านทยลตอบวยู่า "โอ ขล้าแตยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้า
พระองคม์ มหาดเลก็กของขล้าพระองคม์หลอกลวงขล้าพระองคม์ เพราะผยล้รลับใชล้ของพระองคม์บอกเขาวยู่า 
`ขล้าจะผยกอานลาตลัวหนถึที่งเพมที่อขล้าจะไดล้ขทที่ไปตามเสดก็จกษลัตรสยม์' เพราะวยู่าผยล้รลับใชล้ของพระองคม์เปก็น
งยู่อย 27 เขากลลับไปทยลกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ใสยู่รล้ายผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ แตยู่กษลัตรสยม์เจล้า
นายของขล้าพระองคม์เหมมอนทยตสวรรคม์องคม์หนถึที่งของพระเจล้า เมมที่อพระองคม์ทรงเหก็นสมควรจะ
กระททาประการใด กก็ขอทรงกระททาเถสด พยู่ะยยู่ะคยู่ะ 28 เพราะวยู่าวงศม์วานราชบสดาของขล้าพระองคม์ทลัสิ้ง
สสสิ้นกก็สมควรถถึงตายตยู่อพระพลักตรม์กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ แตยู่พระองคม์กก็ทรงแตยู่งตลัสิ้งผยล้รลับ
ใชล้ของพระองคม์ไวล้ในหมยยู่ผยล้ททที่รลับประทานรยู่วมโตต๊ะเสวยของพระองคม์ ขล้าพระองคม์จะมทสสทธสประการ
ใดเลยู่าททที่จะรล้องทยลอทกตยู่อกษลัตรสยม์"

เมฟภีโบเชทเสนอคดภีของตนตตอหนข้าดาวธิด เขาบอกวตาเขาไดข้สนัที่งศธิบาใหข้ผมูกลาตนัวหนถึที่งเพสืที่อทภีที่
เขาจะหนภีไปพรข้อมกนับดาวธิดไดข้ ศธิบากลนับขภีที่ลาตนัวนนัรนไปเองและโกหกดาวธิดเกภีที่ยวกนับเรสืที่องราว



ทนัรงหมด เมฟภีโบเชทจถึงถวายบนังคมตตอกษนัตรธิยรของตน โดยขอบครุณเขาอภีกครนัร งสทาหรนับความกรรุณาทภีที่
ดาวธิดไดข้แสดงตตอตน

2 ซมอ 19:29-30 กษลัตรสยม์จถึงตรลัสกลับทยู่านวยู่า "ทยู่านจะพยดเรมที่องธตรกสจของทยู่านตยู่อไป
ททาไม เราตลัดสสนใจวยู่า ทยู่านกลับศสบาจงแบยู่งททที่ดสนกลัน" ตอนทภีที่ศธิบาไดข้มาหาดาวธิดในกธิเลอาดและ
โกหกเกภีที่ยวกนับเมฟภีโบเชท ดาวธิดกป็ยกทภีที่ดธินทนัรงหมดของเมฟภีโบเชทใหข้แกตเขาแลข้ว อยตางไรกป็ตาม 
บนัดนภีรดาวธิดกป็วกกลนับไปยนังขข้อตกลงเดธิมทภีที่วตาศธิบาจะไดข้รนับเฉพาะผลประโยชนรครถึที่งหนถึที่งจากทภีที่ดธิน
นนัรน โดยแบตงอภีกครถึที่งทภีที่เหลสือกนับเมฟภีโบเชท

อยตางไรกป็ตาม 30 เมฟทโบเชทกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "เมมที่อกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ไดล้
เสดก็จกลลับสยยู่พระราชสทานลักโดยสลันตสภาพเชยู่นนทสิ้แลล้ว กก็ใหล้ศสบารลับไปหมดเถสด พยู่ะยยู่ะคยู่ะ " เทตาทภีที่เมฟภี
โบเชททราบ การไดข้รนับความกรรุณาจากดาวธิดกป็เพภียงพอแลข้วสทาหรนับเขา นตาสนใจทภีที่วตาเรสืที่องนภีรคลข้าย
กนับการตนัดสธินใจอนันโดตงดนังของซาโลมอนทภีที่เสนอใหข้แบตงเดป็กทารกคนนนัรนออกเปป็นสองสตวนเพสืที่อ
หาวตาใครเปป็นแมตทภีที่แทข้จรธิง ตรงนภีรดาวธิดเสนอทภีที่ดธินครถึที่งหนถึที่งแกตศธิบา เมฟภีโบเชทไมตไดข้ทนักทข้วง ซถึที่ง
แสดงใหข้เหป็นถถึงความจงรนักภนักดภีทภีที่แทข้จรธิงของเขาตตอดาวธิด ดาวธิดจถึงทราบวตาใครกทาลนังพมูดความจรธิง
ในเรสืที่องราวทนัรงหมดนภีร

2 ซมอ 19:31-33 รายละเอภียดอภีกประการเกภีที่ยวกนับการกลนับมาของดาวธิดถมูกกลตาวถถึง 
ฝยู่ายบารซสลลลัย ชาวกสเลอาด ไดล้ลงมาจากโรเกลสม และไปกลับกษลัตรสยม์ขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน เพมที่อสยู่ง
พระองคม์ขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดนไป 32 บารซสลลลัยเปก็นคนชรามากแลล้ว อายตแปดสสบปท ทยู่านไดล้นทา
เสบทยงอาหารมาถวายกษลัตรสยม์ ขณะพระองคม์ประทลับททที่มาหะนาอสม เพราะทยู่านเปก็นคนมลัที่งมทมาก 33
กษลัตรสยม์จถึงตรลัสกลับบารซสลลลัยวยู่า "ขล้ามมาอยยยู่กลับเราเสทยเถสด เราจะชตบเลทสิ้ยงทยู่านใหล้อยยยู่กลับเราททที่กรตง
เยรยซาเลก็ม" บารซธิลลนัยสหายเกตาของดาวธิดเดธินทางลงไปยนังแมตนทร าจอรรแดนเพสืที่อแสดงการ
สนนับสนรุนการกลนับมาครองบนัลลนังกรของดาวธิด เราไดข้รนับทราบวตาบารซธิลลนัยอายรุแปดสธิบปภี ดาวธิดจถึง
เชธิญบารซธิลลนัยใหข้ขถึรนมายนังเยรมูซาเลป็มกนับเขาดข้วยเพสืที่อใหข้เกภียรตธิบารซธิลลนัย



2 ซมอ 19:34-37 บารซธิลลนัยปฏธิเสธคทาเชธิญของดาวธิด แตยู่บารซสลลลัยทยลกษลัตรสยม์วยู่า 
"ขล้าพระองคม์จะอยยยู่ตยู่อไปไดล้อทกกทที่ปท ททที่ขล้าพระองคม์จะไปอยยยู่กลับกษลัตรสยม์ททที่กรตงเยรยซาเลก็ม 35 วลันนทสิ้ขล้า
พระองคม์มทอายตแปดสสบปทแลล้ว ขล้าพระองคม์จะสลังเกตวยู่าอะไรเปก็นททที่พอใจและไมยู่พอใจไดล้หรมอ ผยล้รลับ
ใชล้ของพระองคม์จะลสสิ้มรสอรยู่อยของสสที่งททที่กสนและดมที่มไดล้หรมอ ขล้าพระองคม์จะฟลังเสทยงชายหญสงรล้อง
เพลงไดล้หรมอ ททาไมจะใหล้ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์เปก็นภาระเพสที่มแกยู่กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์อทก
เลยู่า บารซธิลลนัยเตสือนความจทาดาวธิดวตาตนอายรุแปดสธิบปภีแลข้ว ในฐานะชายชราคนหนถึที่ง เขาตนัดสธิน
อะไรไมตเกตงอภีกตตอไป ซถึที่งบตงบอกวตาสายตาเขาฝข้าฟางแลข้ว ประสาทสนัมผนัสตตางๆของเขากป็ใชข้งานไมต
ไดข้ดภีเหมสือนเดธิมแลข้วดข้วย เขารนับรมูข้รสไมตไดข้ดภีแลข้วและบนัดนภีร เขากป็หมูไมตดภีแลข้ว เขาจถึงไมตอยากเปป็นภาระ
ใหข้กนับดาวธิด

บารซธิลลนัยจถึงเสนออภีกทางเลสือก 36 ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์จะตามเสดก็จกษลัตรสยม์ขล้ามแมยู่นทสิ้า
จอรม์แดนไปหนยู่อยเทยู่านลัสิ้น ไฉนกษลัตรสยม์จะพระราชทานรางวลัลเชยู่นนทสิ้เลยู่า เขาจะเดธินทางไปเปป็น
ระยะทางสนัรนๆบนอภีกฟากของแมตนทร านนัรน เทตาทภีที่เขาเหป็น การทภีที่เขาจนัดหาเสบภียงใหข้แกตดาวธิดทภีที่มาหะนา
อธิมกป็ไมตใชตเรสืที่องใหญตโตอะไรเลย มนันไมตจทาเปป็นทภีที่ดาวธิดจะตอบแทนเขาดข้วยรางวนัลอะไรเลยสทาหรนับ
เรสืที่องนนัรน แตตบารซธิลลนัยกลนับถามวตา 37 ขอใหล้ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์กลลับเพมที่อไปตายททที่ในเมมองของขล้า
พระองคม์ และถยกฝลังขล้างๆททที่ฝลังศพของบสดามารดาของขล้าพระองคม์ ดยเถสด ขอทรงโปรดใหล้คสมฮาม
ผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ตามเสดก็จกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ไป พระองคม์จะโปรดเขาประการใด
กก็แลล้วแตยู่ทรงเหก็นควร"

ดมูเหมสือนวตาคทาเชธิญของดาวธิดทภีที่ใหข้ไปยนังเยรมูซาเลป็มเปป็นมากกวตาแคตการไปเยสือนชตวงสนัรนๆ 
มนันบอกเปป็นนนัยวตาดาวธิดเสนอทภีที่จะจนัดหาทภีที่อยมูตเปป็นหลนักแหลตงใหข้เขาเลย บารซธิลลนัยปฏธิเสธ โดย
กลตาววตาเขาขอตายในบข้านเกธิดของตนดภีกวตา อยตางไรกป็ตาม เขาเสนอทภีที่จะอนรุญาตใหข้คธิมฮามผมูข้รนับใชข้
ของตนไปยนังเยรมูซาเลป็มกนับดาวธิดดข้วย ดาวธิดจถึงสามารถใชข้งานเขาไดข้ในแบบใดกป็ตามทภีที่เขาเหป็นควร

2 ซมอ 19:38-40 กษลัตรสยม์ตรลัสตอบวยู่า "คสมฮามจงขล้ามไปกลับเรา เราจะกระททาคตณแกยู่
เขาตามททที่ทยู่านเหก็นควร สสที่งใดททที่ทยู่านปรารถนาใหล้เรากระททาแกยู่ทยู่าน เรายสนดทกระททาตาม" ดาวธิด



ยอมรนับขข้อเสนอของบารซธิลลนัย อยตางไรกป็ตาม เขาปลตอยใหข้บารซธิลลนัยตนัดสธินใจเกภีที่ยวกนับอนาคต
ของคธิมฮาม ยธิที่งกวตานนัรน ดาวธิดบอกบารซธิลลนัยใหข้ขอสธิที่งใดทภีที่เขาปรารถนาและตนจะกระททาใหข้เขา 
นตาสนใจทภีที่วตาในเยเรมภียร 41:17 มภีการกลตาวถถึง “ทภีที่อาศนัยของคธิมฮาม ใกลข้เบธเลเฮม” เหป็นไดข้ชนัดวตาดา
วธิดยกทภีที่ดธินใหข้แกตคธิมฮามเพสืที่อปลมูกสรข้างทภีที่อยมู ตอาศนัยใกลข้เบธเลเฮม

39 แลล้วประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นกก็ขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดน เมมที่อกษลัตรสยม์เสดก็จขล้ามไปแลล้วกษลัตรสยม์ทรงจตบ
บารซสลลลัย และทรงอวยพระพรแกยู่ทยู่าน ทยู่านกก็กลลับไปยลังบล้านชยู่องของตน ดาวธิดและบารซธิลลนัยจถึง
จากกนันไปดข้วยดภีและแตตละฝตายกป็ไปตามทางของตน พอขข้ามแมตนทร าจอรรแดนไปแลข้ว (พรข้อมกนับคธิม
ฮาม) 40 กษลัตรสยม์เสดก็จไปยลังกสลกาล และคสมฮามกก็ขล้ามตามเสดก็จไปดล้วย ประชาชนยยดาหม์ทลัสิ้งหมด
กลับประชาชนอสสราเอลครถึที่งหนถึที่งไดล้นทากษลัตรสยม์ขล้ามมา ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือวตาประชาชนยมูดาหร
ทนันี้งหมดแสดงการสนนับสนรุนสทาหรนับดาวธิด แตตเพภียงครทึที่งเดทยว (นนัที่นคสือ สตวนหนถึที่ง) ของคนอธิสราเอล
ทภีที่เหลสือทภีที่ททาแบบนนัรน บาดแผลของสงครามกลางเมสืองยนังไมตจางหาย

2 ซมอ 19:41-43 ความขภีรอธิจฉาในอธิสราเอลยนังไมตจางหายไป แลล้วดยเถสด คนอสสราเอล
ทลัสิ้งหมดมาเฝล้ากษลัตรสยม์ กราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ไฉนคนยยดาหม์พทที่นล้องของเราจถึงไดล้ลลักพาพระองคม์ไป
เสทย พากษลัตรสยม์และราชวงศม์ขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดนไปพรล้อมกลับบรรดาคนของดาวสดดล้วย" เหลตา
ตนัวแทนจากสธิบตระกมูลทางเหนสือไดข้มาหาดาวธิดและกลตาวหาตระกมูลยมูดาหร (พรข้อมกนับตระกมูลเบน
ยามธิน) ทภีที่สมคบคธิดกนันไปพาดาวธิดกลนับมาโดยไมตปรถึกษาพวกตนกตอน

42 ประชาชนยยดาหม์ทลัสิ้งสสสิ้นจถึงตอบประชาชนอสสราเอลวยู่า "เพราะกษลัตรสยม์เปก็นญาตสสนสทกลับ
เราทยู่านทลัสิ้งหลาย จะโกรธดล้วยเรมที่องนทสิ้ททาไมเลยู่า เราไดล้อยยยู่กสนสสสิ้นเปลมองพระราชทรลัพยม์ของกษลัตรสยม์
หรมอ พระองคม์ไดล้ใหล้รางวลัลอะไรแกยู่เราหรมอ" เมสืที่อคนยมูดาหรไดข้ยธินคทาบตนนภีรกป็ตอบกลนับไปวตาดาวธิด
เปป็นคนตระกมูลเดภียวกนับพวกเขา คนทภีที่เหลสือไมตมภีเหตรุใหข้ตข้องโมโหเลย นอกจากนนัรน ไมตมภีความไมต
เหมาะสมในเรสืที่องการเงธินใดๆดข้วย

การโตข้เถภียงแบบโงตเขลาดทาเนธินตตอไป 43 คนอสสราเอลกก็ตอบคนยยดาหม์วยู่า "เรามทสยู่วนใน
กษลัตรสยม์สสบสยู่วน และในดาวสดเรากก็มทสสทธสมากกวยู่าทยู่าน ททาไมทยู่านจถึงดยถยกเราเชยู่นนทสิ้เลยู่า เราไมยู่ไดล้เปก็น



พวกแรกททที่พยดเรมที่องการนทากษลัตรสยม์กลลับดอกหรมอ" แตยู่ถล้อยคทาของคนยยดาหม์รตนแรงกวยู่าถล้อยคทาของ
คนอสสราเอล ความขภีรอธิจฉาตรงนภีร เปป็นเรสืที่องเลป็กนข้อยจรธิงๆ อยตางไรกป็ตาม ความเกรภีร ยวกราดของคน   
ยมูดาหรในการแกข้ตตางการกระททาของตนกป็ททาใหข้ฝตายตรงขข้ามไมตกลข้าททาอะไรตตอ

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 20: ผลททที่เกริดขทึนี้นตามมาของสงครามกลางเมสืองกนับอนับซาโลมยนัง
มทอยมูมู่ตมู่อไป คนเบนยามรินอทกคนชสืที่อวมู่าเชบายลุยงใหรู้มทการกมู่อกบฏครนันี้งใหมมู่ ขณะเดทยวกนันโยอาบกป็ฆมู่า
อามาสา จากนนันี้นโยอาบกป็ยนับยนันี้งการกบฏของเชบา

2 ซมอ 20:1 สถานการณรทางการเมสืองยนังไมตแนตนอนตตอไป เผอสญททที่นลัที่นมทคน
อลันธพาลอยยยู่คนหนถึที่งชมที่อเชบาบตตรชายบสครท คนเบนยามสน เขาไดล้เปยู่าแตรขถึสิ้นกลยู่าววยู่า "เราไมยู่มทสยู่วน
ในดาวสด เราไมยู่มทมรดกในบตตรของเจสซท โอ อสสราเอลเออ๋ย ใหล้ตยู่างคนตยู่างกลลับไปเตก็นทม์ของตน
เถสด" เราควรหมายเหตรุไวข้วตาเชบาผมูข้นภีร ไดข้ชสืที่อวตาเปป็นคนของเบลภีอนัล คทาหลนังนภีร จรธิงๆแลข้วเปป็นชสืที่อหนถึที่ง
ของพญามาร มนันหมายถถึงชายคนหนถึที่งทภีที่ชนั ที่วรข้าย แมข้มธิไดข้ระบรุไวข้ เชบาผมูข้นภีร กป็อาจมภีสตวนในการกบฏ
ของอนับซาโลม ในฐานะเปป็นคนเบนยามธิน เขาอาจยนังเจป็บใจทภีที่ดาวธิดไดข้พรากอาณาจนักรนนัรนไปจาก
วงศรวานของซาอมูลซถึที่งเปป็นคนตระกมูลนนัรน เขาจถึงเปตาแตรซถึที่งเปป็นการสตงสนัญญาณแจข้งใหข้ทราบทนั ที่วกนัน
วตาเทตาทภีที่เขารมูข้ เขาไมตอยากมภีสตวนอนันใดกนับบรุตรผมูข้นภีร ของเจสซภีเลย วลภีหลนังนภีรนตาจะเปป็นการเหยภียด
หยามแบบหนถึที่ง นนัที่นคสือ การไมตแมข้แตตใหข้เกภียรตธิดาวธิดโดยการเอตยชสืที่อของเขา เขาจถึงยรุยงคนทนัรงหลาย
ทภีที่ขรุตนเคสืองใจใหข้ละทธิรงดาวธิด

2 ซมอ 20:2-3 ดลังนลัสิ้นพวกคนอสสราเอลทลัสิ้งหมดจถึงถอนตลัวจากดาวสด และไปตาม
เชบาบตตรชายบสครท แตยู่พวกคนยยดาหม์ไดล้ตสดตามกษลัตรสยม์ของเขาอยยู่างมลัที่นคงจากแมยู่นทสิ้าจอรม์แดนไป
ถถึงกรตงเยรยซาเลก็ม บรธิบททภีที่ตามมานภีรบตงบอกวตาดาวธิดยนังไมตไดข้มาถถึงยนังกรรุงเยรมูซาเลป็ม ดมูเหมสือนวตา
หลายคนทภีที่มารนับเขาตอนทภีที่เขาขข้ามแมตนทร าจอรรแดนไมตไดข้มภีใจกระตสือรสือรข้น คนเหลตานนัรนทภีที่ความ
จงรนักภนักดภีจสืดจางไปจถึงหนันไปเสภียจากเขา อยตางไรกป็ตาม ตระกมูลยมูดาหรแสดงความจงรนักภนักดภีของ
ตนตตอกษนัตรธิยรของตนขณะทภีที่เขาเดธินทางขถึรนมาจากหรุบเขาแมตนทร าจอรรแดนมายนังเยรมูซาเลป็ม



พอไปถถึงทภีที่นนั ที่น 3 ดาวสดเสดก็จกลลับพระราชวลังททที่กรตงเยรยซาเลก็ม กษลัตรสยม์กก็รลับสลัที่งใหล้นทานาง
สนมทลัสิ้งสสบคนททที่พระองคม์ทรงละไวล้ใหล้เฝล้าพระราชวลังนลัสิ้นไปรวมกลักอยยยู่ในบล้านหลลังหนถึที่ง ทรงชตบ
เลทสิ้ยงไวล้แตยู่มสไดล้ทรงสมสยยู่อย ยยู่ดล้วย นางเหลยู่านลัสิ้นกก็ตล้องถยกกลักใหล้มทชทวสตอยยยู่อยยู่างแมยู่มยู่ายจนวลันตาย เมสืที่อ
ดาวธิดตข้องจทาใจหนภีไปจากกรรุงนนัรน เขากป็ทธิรงพวกนางสนมของเขาไวข้ใหข้ดมูแลพระราชวนังของเขา อนับ
ซาโลมไดข้ขตมขสืนพวกนางและททาใหข้พวกนางอนับอาย ดนังนนัรนดาวธิดจถึงดมูแลพวกนางไปตลอดชภีวธิต
ของพวกนาง แตตเขาไมตรตวมหลนับนอนกนับคนใดในพวกนางเลย

2 ซมอ 20:4-5 เพราะการกบฏของเชบากทาลนังกตอตนัวขถึรนแลข้วกษลัตรสยม์ตรลัสสลัที่งอามา
สาวยู่า "จงระดมพลยยดาหม์ใหล้มาพรล้อมกลันททที่นทที่ภายในสามวลัน ตลัวทยู่านจงมาดล้วย" 5 อามาสากก็ออก
ไประดมคนยยดาหม์ แตยู่เขากก็ททางานลยู่าชล้าเกสนกทาหนดททที่พระองคม์รลับสลัที่งไวล้ ดาวธิดสนัที่งอามาสาใหข้เรภียก
ตนัวชายชาวยมูดาหรใหข้มาสมูข้รบภายในสามวนัน อยตางไรกป็ตาม ดข้วยเหตรุผลซถึที่งไมตถมูกเปธิดเผย อามาสาไมต
สามารถททาเชตนนนัรนไดข้ในเวลาทภีที่ก ทาหนด

2 ซมอ 20:6-7 เพราะกระวนกระวายใจดข้วยความลตาชข้านนัรน ดาวสดตรลัสกลับอาบทชลัย
วยู่า "บลัดนทสิ้เชบาบตตรบสครทจะททาอลันตรายแกยู่เรายสที่งกวยู่าอลับซาโลม จงนทาขล้าราชการทหารของเจล้านาย
ของทยู่านไปตสดตาม เกรงวยู่าเขาจะหาเมมองททที่มทปล้อมไดล้และหนทพล้นเรา" 7 มทคนของโยอาบตามเขา
ไป และคนเคเรธท กลับคนเปเลท กลับทหารททที่แขก็งกลล้าทลัสิ้งหมด และเขาทลัสิ้งหลายยกออกไปจากกรตง
เยรยซาเลก็มเพมที่อไลยู่ตามเชบาบตตรชายบสครท

เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดเปป็นกนังวลเกภีที่ยวกนับความเสภียหายทภีที่จะเกธิดจากการกบฏของเชบา เขาจถึง
สนัที่งอาบภีชนัยผมูข้เปป็นนายพลคนหนถึที่งของเขามานาน (และเปป็นหลานชายของเขาดข้วย) ใหข้พาทหารทภีที่มภี
อยมูตไปจนัดการกนับเชบา ทภีที่รวมอยมูตในกองกทาลนังทภีที่ถมูกรวบรวมมานภีรมภีคนของโยอาบดข้วย (เหป็นไดข้ชนัดวตา
ดาวธิดไดข้ถอดโยอาบจากตทาแหนตงแมตทนัพแลข้วเพราะการทภีที่เขาฆตาอนับซาโลม) นอกจากนภีร  พวกทหาร
ยามประจทาพระราชวนังคสือ คนเคเรธภีและคนเปเลทรวมถถึงพวกนนักรบทนัรงหมดทภีที่มภีอยมูตกป็เรธิที่มออกไลตตธิด
ตามเชบา ดาวธิดอยากตนัดไฟตนัรงแตตตข้นลมกตอนทภีที่เชบาสามารถยถึดเมสืองทภีที่มภีปข้อมปราการไดข้และมภี
กทาลนังทางทหาร



2 ซมอ 20:8-10 เหป็นไดข้ชนัดวตาโยอาบแมข้ถมูกถอดยศแลข้วกป็ยนังเขข้าไปรตวมรบดข้วยอยมูต ดนัง
นนัรนเมมที่อเขาทลัสิ้งหลายมาถถึงศสลาใหญยู่ททที่อยยยู่ในเมมองกสเบโอน อามาสากก็มาพบกลับเขาทลัสิ้งหลาย ฝยู่ายโย
อาบสวมเครมที่องแตยู่งกายทหารมทเขก็มขลัดตสดดาบททที่อยยยู่ในฝลักคาดอยยยู่ททที่บลัสิ้นเอว เมมที่อทยู่านเดสนไปดาบกก็
ตกลง ภาพเหตรุการณรนภีร ถมูกบรรยายสทาหรนับเรสืที่องราวทภีที่ก ทาลนังจะเกธิดขถึรน อามาสานทาก ทาลนังพลของดา
วธิด โยอาบสวมเครสืที่องแตตงกายหลวมๆและคาดเอวดข้วยเขป็มขนัดเสข้นหนถึที่ง เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาไมตไดข้แตตง
ตนัวมาสทาหรนับททาศถึก แตตกป็ไปดข้วยอยมูตดภีเมสืที่อโอกาสมาถถึง เหป็นไดข้ชนัดวตากตอนหนข้านนัรนเขารภีบผมูกฝนักดาบ
เขข้ากนับเขป็มขนัดของตนและเสภียบดาบเลตมหนถึที่งไวข้ในฝนักนนัรน อยตางไรกป็ตาม ดาบเลตมนนัรนกป็เลป็กเกธินไป
สทาหรนับฝนักนนัรน ดาบเลตมนนัรนตกออกมาเมสืที่อพวกเขาอยมูตขข้างศธิลาใหญตทภีที่โผลตขถึรนมาทภีที่กธิเบโอน

9 โยอาบจถึงถามอามาสาวยู่า "พทที่ชายเออ๋ย สบายดทหรมอ" และโยอาบกก็เอามมอขวาจลับเคราอามา
สาจะจตบเขา 10 แตยู่อามาสาไมยู่ไดล้สลังเกตเหก็นดาบซถึที่งอยยยู่ในมมอของโยอาบ โยอาบจถึงเอาดาบแทง
ทล้องอามาสา ไสล้ทะลลักถถึงดสน ไมยู่ตล้องแทงครลัสิ้งททที่สอง เขากก็ตายเสทยแลล้ว อาจเพสืที่อถากถาง หรสืออาจ
เพสืที่อแสรข้งททาเปป็นมธิตร โยอาบจถึงควข้าอามาสาทภีที่เคราเพสืที่อทภีที่จะจรุบเขา อยตางไรกป็ตาม อามาสาไมตทราบ
ถถึงเจตนาทภีที่จะฆตาตนของโยอาบซถึที่งแทงดาบเขข้าทภีที่ใตข้ชายโครงของเขาและฆตาเขาเสภีย การแทงเขา
เขข้าทภีที่ตทาแหนตงนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาททาใหข้ดาบเลตมนนัรนแทงทะลรุหนัวใจของเขาไดข้ เหป็นไดข้ชนัดวตาโยอาบชนัก
ดาบออกมาในแบบทภีที่ททาใหข้ตนับไตไสข้พรุงของอามาสาทะลนักออกมา หลนังททาฆาตกรรมสทาเรป็จอนันเกธิด
จากความอธิจฉารธิษยาและความเกลภียดชนัง แลล้วโยอาบกลับอาบทชลัยนล้องชายกก็ไลยู่ตามเชบาบตตรชายบสค
รทไป

2 ซมอ 20:11-13 ดนังนนัรน ทหารหนตยู่มคนหนถึที่งของโยอาบมายมนอยยยู่ใกลล้อามาสาพยดวยู่า 
"ผยล้ใดเหก็นชอบฝยู่ายโยอาบและผยล้ใดอยยยู่ฝยู่ายดาวสดใหล้ผยล้นลัสิ้นตสดตามโยอาบไป" นายทหารเอกคนหนถึที่ง
ของโยอาบประกาศแกตทรุกคนทภีที่ภนักดภีตตอโยอาบและดาวธิดใหข้ตธิดตามโยอาบไปเพสืที่อททาการศถึกทภีที่รอ
อยมูตเบสืรองหนข้า

ขณะเดภียวกนัน 12 อามาสากก็นอนเกลมอกโลหสตของตลัวอยยยู่ททที่ในทางหลวง เมมที่อชายคนนลัสิ้นเหก็น
ประชาชนทลัสิ้งสสสิ้นมาหยตดอยยยู่ เขากก็นทาศพอามาสาจากทางหลวงไปทสสิ้งในทตยู่งนาและเอาเสมสิ้อผล้าปสดไวล้ 



เพราะเขาเหก็นวยู่าเมมที่อใครมากก็เขล้าไปหยตดอยยยู่ 13 เมมที่อเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแลล้ว 
ประชาชนทลัสิ้งปวงกก็ตามโยอาบเพมที่อตสดตามเชบาบตตรชายบสครท ขณะทภีที่ทหารคนอสืที่นๆกทาลนังมรุตงหนข้า
ขถึรนเหนสือเพสืที่อไปตตอสมูข้กนับเชบา เมสืที่อมาเหป็นศพของอามาสา พวกเขากป็หยรุดยสืนดมู ดนังนนัรนทหารเอกผมูข้
นนัรนของโยอาบจถึงลากศพของอามาสาออกไปขข้างทางและเอาผข้าผสืนหนถึที่งคลรุมศพเขาไวข้ นภีที่จถึง
เปป็นการขจนัดสธิที่งทภีที่เบภีที่ยงเบนความสนใจ

2 ซมอ 20:14-15 การไลตลตาเชบาดทาเนธินตตอไป เชบากก็ผยู่านคนอสสราเอลทตกตระกยล
ไปจนถถึงตทาบลอาเบล และเมมองเบธมาอาคาหม์ และบรรดาคนบทไรตม์ คนเหลยู่านลัสิ้นกก็มารวมกลันและ
ตสดตามเขาไปดล้วย กองกทาลนังของโยอาบไลตตธิดตามเชบาไปทางเหนสือผตานดธินแดนอธิสราเอลตลอด
ทางไปจนถถึงเมสืองเบธมาอาคาหร นภีที่อยมู ตในพสืรนทภีที่สตวนเหนสือสรุดของอธิสราเอลใกลข้กนับเมสืองดานบน
พรมแดนตธิดกนับเลบานอน ดมูเหมสือนวตาคนบภีไรตรชรุมชนหนถึที่งรตวมสมทบเขข้ากนับโยอาบในการไลตตธิด
ตามเชบาดข้วย

15 พวกเขากก็มาถถึงและลล้อมเขาไวล้ในตทาบลอาเบลแขวงเมมองเบธมาอาคาหม์ เขาททาเชสงเทสน
ขถึสิ้นททที่รสมกทาแพงเมมอง ประชาชนทลัสิ้งหลายททที่อยยยู่กลับโยอาบกก็ทะลวงกทาแพงเพมที่อจะใหล้พลัง คนของโย
อาบจถึงไลตตข้อนเชบาและกทาลนังพลของเขาใหข้จนมรุมในเมสืองเบธมาอาคาหร พวกเขาปธิดลข้อมเมสืองนนัรน
และเตรภียมการตตางๆเพสืที่อโจมตภี สตวนทภีที่กลตาวถถึงการทภีที่พวกเขากตอเชธิงเทธินตตอสมูข้เมสืองนนัรนนตาจะหมาย
ถถึงการพมูนเนธินดธินตธิดกนับกทาแพงเมสืองเพสืที่อโจมตภีตธิดตตอกนันและยธิงลมูกธนมูเขข้าไปในเมสืองนนัรน

2 ซมอ 20:16-21 ขณะเดภียวกนัน หญธิงคนหนถึที่งในเมสืองนนัรนกป็เสนอตนัวไกลตเกลภีที่ยและ
อยากรมูข้วตาเพราะเหตรุใดเมสืองของพวกเขาจถึงก ทาลนังจะถมูกททาลาย มทหญสงฉลาดคนหนถึที่งรล้องออกมาจาก
ในเมมองวยู่า "ขอฟลังหนยู่อย ขอฟลังหนยู่อย ขอบอกโยอาบใหล้มาททที่นทที่ ฉลันอยากจะพยดดล้วย" 17 โยอาบกก็
เขล้ามาใกลล้หญสงนลัสิ้น นางนลัสิ้นกก็พยดวยู่า "ทยู่านคมอโยอาบหรมอ" เขาตอบวยู่า "ใชยู่แลล้ว" นางจถึงเรทยนทยู่าน
วยู่า "ขอทยู่านฟลังถล้อยคทาของสาวใชล้ของทยู่านสลักหนยู่อย" ทยู่านกก็ตอบวยู่า "ฉลันกทาลลังฟลังอยยยู่แลล้ว" 
18 นางกก็พยดวยู่า "สมลัยโบราณเขาพยดกลันวยู่า `ใหล้เขาขอคทาปรถึกษาททที่อาเบลเถสด' แลล้วเขากก็ตกลงกลันไดล้
19 ฉลันเปก็นคนหนถึที่งททที่รลักสงบและสลัตยม์ซมที่อในอสสราเอล ทยู่านหาชยู่องททที่จะททาลายเมมอง อลันเปก็นเมมอง



แมยู่ในอสสราเอล ททาไมทยู่านจถึงจะกลมนมรดกของพระเยโฮวาหม์เสทย" หญธิงคนสทาคนัญประจทาเมสืองนภีร
(ซถึที่งมภีชสืที่อดข้วยวตาอาเบล) กป็ถามอยตางไพเราะและอยตางสนันตธิวตาเพราะเหตรุใดโยอาบถถึงก ทาลนังจะททาลาย
เมสืองหนถึที่งแหตงอธิสราเอล

โยอาบตอบกลนับไปวตา 20 "ซถึที่งฉลันจะกลมนหรมอททาลายนลัสิ้น ขอใหล้หยู่างไกลจากฉลัน ขอใหล้หยู่าง
ไกลททเดทยว 21 เรมที่องนทสิ้ไมยู่เปก็นความจรสง แตยู่มทชายคนหนถึที่งจากแดนเทมอกเขาเอฟราอสมชมที่อเชบาบตตร
บสครท ไดล้ยกมมอของเขาขถึสิ้นตยู่อสยล้กษลัตรสยม์ คมอตยู่อสยล้ดาวสด จงมอบเขามาแตยู่คนเดทยว ฉลันจะถอยทลัพกลลับ
จากเมมองนทสิ้" โยอาบจถึงแจข้งใหข้นางทราบถถึงการกบฏของเชบาทภีที่มภีตตอกษนัตรธิยรดาวธิด หากเมสืองนภีร ยอม
มอบตนัวเชบาใหข้ พวกเขากป็จะปลอดภนัย หญสงนลัสิ้นจถึงตอบโยอาบวยู่า "ดยเถสด เราจะโยนศทรษะของเขา
ขล้ามกทาแพงมาใหล้ทยู่าน"

2 ซมอ 20:22 แลล้วหญสงนลัสิ้นกก็ไปหาประชาชนทลัสิ้งปวงดล้วยปลัญญาของนาง เขาทลัสิ้ง
หลายไดล้ตลัดศทรษะของเชบาบตตรชายบสครทโยนออกมาใหล้โยอาบ โยอาบกก็เปยู่าแตร พวกเขาจถึงถอน
ตลัวจากนครนลัสิ้นกลลับไปยลังเตก็นทม์ของตนทตกคน โยอาบกก็กลลับไปเฝล้ากษลัตรสยม์ททที่กรตงเยรยซาเลก็ม หญธิงผมูข้
นภีร ไมตมภีปนัญหาเลยกนับการโนข้มนข้าวคนในเมสืองนนัรนใหข้ตนัดศภีรษะของเชบาซถึที่งถมูกโยนขข้ามก ทาแพงไปใหข้
โยอาบ ตามทภีที่สนัญญาไวข้ โยอาบสตงสนัญญาณบอกคนของเขาใหข้ถอยทนัพ พวกเขาจถึงเกป็บขข้าวของ
และกลนับไปยนังเยรมูซาเลป็ม ไมตมภีบนันทถึกไวข้วตาเขาอธธิบายเรสืที่องการฆาตกรรมอามาสาแกตดาวธิดอยตางไร

2 ซมอ 20:23-26 มภีหมายเหตรุไวข้เกภีที่ยวกนับรนัฐบาลทภีที่ถมูกจนัดระเบภียบใหมตของดาวธิด โย
อาบเปก็นผยล้บลังคลับบลัญชากองทลัพทลัสิ้งหมดในอสสราเอล และเบไนยาหม์บ ตตรชายเยโฮยาดาเปก็นผยล้บลังคลับ
บลัญชากองคนเคเรธทและคนเปเลท 24 และอาโดรลัมดยแลคนงานโยธา เยโฮชาฟลัทบตตรชายอาหสลยด
เปก็นเจล้ากรมสารบรรณ 25 เชวาเปก็นราชเลขา ศาโดกกลับอาบทยาธารม์เปก็นปตโรหสต 26 อสราคนยาอทรม์
เปก็นประมตขของดาวสดดล้วย

แมข้ดาวธิดเปป็นกษนัตรธิยร รนัชกาลของเขากป็ไมตมนั ที่นคง ณ จรุดนภีร  เขานตาจะเหป็นวตาเปป็นการฉลาดทภีที่จะ
ใหข้โยอาบกลนับเปป็นแมตทนัพของตน แมข้เปป็นคนทภีที่ยากจะครุมอยมู ต โยอาบกป็ไดข้พธิสมูจนรตนัวแลข้ววตาจงรนัก
ภนักดภีตตอดาวธิด คนสทาคนัญอสืที่นๆถมูกเอตยถถึง เชตน เบไนยาหรซถึที่งดทารงตทาแหนตงหนัวหนข้าทหารยามประจทา



พระราชวนังตตอไป อาโดรนัมกลายเปป็นหนัวหนข้าแผนกใหมตทภีที่ตนัรงขถึรน คสือ รนัษฎากร เยโฮชาฟนัทและเชวา
ดทารงตทาแหนตงเดธิมตตอไป เชตนเดภียวกนับศาโดกและอาบภียาธารรผมูข้เปป็นปรุโรหธิต อธิราคนยาอภีรรกลายเปป็น
เหมสือนเสนาธธิการสทาหรนับดาวธิดหรสืออาจเปป็นนายกรนัฐมนตรภีแบบหนถึที่ง

แมข้ถมูกโจมตภีตตอเนสืที่อง ดาวธิดกป็กลนับคสืนสมูตบนัลลนังกรของตนไดข้อภีกครนัร ง การเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่น
ของความบาปของเขาเมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรนไดข้ผตานพข้นไปในทภีที่สรุด ดาวธิดจตายแพงเหลสือเกธิน
สทาหรนับความบาปทภีที่เขาททากนับนางเบทเชบา เขาเกป็บเกภีที่ยวความเปสืที่อยเนตาอนันขมขสืที่นจากเนสืรอหนนัง

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 21: บทถนัดไปนทนี้นทาเสนอเรสืที่องการกนันดารอาหารสามปท การทมูล
ถามองคย์พระผมูรู้เปป็นเจรู้าของดาวริดเกทที่ยวกนับเรสืที่องนนันี้น และการแกรู้แครู้นใหรู้คนกริเบโอน บทนทนี้ปริดทรู้าย
ดรู้วยบนันททึกเกทที่ยวกนับการสงครามอทกครนันี้งกนับคนฟทลริสเตทย

2 ซมอ 21:1 ในสมลัยของดาวสดมทการกลันดารอาหารอยยยู่สามปท ปทแลล้วปทเลยู่า และดา
วสดทรงอธสษฐานอล้อนวอนตยู่อพระเยโฮวาหม์ พระเยโฮวาหม์ตรลัสวยู่า "เพราะเหตตซาอยลและวงศม์วาน
กระหายโลหสตของเขา เพราะเขาฆยู่าคนกสเบโอน"

การกนันดารอาหารสามปภีเปป็นเรสืที่องทภีที่ผธิดปกตธิธรรมดาอยตางเหป็นไดข้ชนัด ดาวธิดตระหนนักถถึง
เรสืที่องนภีร เขาจถึงทมูลถามพระเจข้าวตาเพราะเหตรุใด พระเจข้าทรงตอบ อาจผตานทางผมูข้พยากรณรทตานหนถึที่งซถึที่ง
ไมตระบรุนามวตาพระองครก ทาลนังตภีสอนแผตนดธินนนัรนเพราะการปฏธิบนัตธิตตอคนกธิเบโอนอยตางอธรรมของ
ซาอมูล คนอธิสราเอลไดข้กระททาพนันธสนัญญากนับคนกธิเบโอนแลข้วในโยชมูวา 9:15 เมสืที่อกวตาสภีที่รข้อยปภีกตอน
วตาจะไมตฆตาพวกเขา ซาอมูลททาผธิดพนันธสนัญญานนัรน นตาอนัศจรรยรทภีที่วตาการตภีสอนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอคน
อธิสราเอลบนังเกธิดขถึรนกวตาสภีที่สธิบปภีตตอมาหลนังจากขข้อเทป็จจรธิงนนัรน หธินโมตของพระเจข้าบดอยตางชข้าๆ... แตต
พระเจข้าไมตเคยลสืม ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาพระเจข้าจะทรงจนัดการกนับความบาปในอภีกหลายปภีตตอมาควรจะ
เปป็นเครสืที่องเตสือนใจเราใหข้ดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบธรรมอยตางสมทที่าเสมอ



เราไมตทราบชนัดเจนวตาเหตรุการณรตอนนภีร เกธิดขถึรนเมสืที่อไรกนันแนต ประเพณภีของพวกยธิวเชสืที่อวตา
เหตรุการณรตอนนภีร เกธิดขถึรนเมสืที่อซาอมูลฆตาพวกปรุโรหธิตทภีที่เมสืองโนบ สนันนธิษฐานกนันวตาคนกธิเบโอนเปป็น
คนผตาฟสืนและตนักนทราใหข้แกตพวกปรุโรหธิตเหลตานนัรนและซาอมูลไดข้สนังหารพวกเขาดข้วย

2 ซมอ 21:2-3 ดาวธิดจถึงเรทยกคนกสเบโอนมาตรลัสแกยู่เขา (ฝยู่ายคนกสเบโอนนลัสิ้นไมยู่ใชยู่
ประชาชนอสสราเอล แตยู่เปก็นคนอาโมไรตม์ททที่ยลังเหลมออยยยู่ ประชาชนอสสราเอลไดล้ปฏสญาณไวล้แกยู่เขาทลัสิ้ง
หลายแลล้ว แตยู่ซาอยลกก็ทรงหาชยู่องททที่จะสลังหารเขาทลัสิ้งหลายเสทย เพราะความรล้อนใจททที่เหก็นแกยู่คน
อสสราเอลและคนยยดาหม์) 3 ดาวสดตรลัสถามคนกสเบโอนวยู่า "เราจะกระททาอะไรใหล้แกยู่พวกทยู่านไดล้ เรา
จะททาอยยู่างไรจถึงจะลบมลทสนบาปเสทยไดล้ เพมที่อพวกทยู่านจะไดล้อวยพรแกยู่มรดกของพระเยโฮวาหม์
ไดล้"

ประวนัตธิศาสตรรของคนกธิเบโอนถมูกเลตายข้อนอยตางสนัรนๆ ดาวธิดจถึงถามพวกเขาวตาพวกเขาอยาก
ใหข้เขาททาอะไรเพสืที่อแกข้ไขเรสืที่องนภีร

2 ซมอ 21:4-6 คนกสเบโอนทยลตอบพระองคม์วยู่า "พวกขล้าพระองคม์จะไมยู่รลับเงสน
หรมอทองจากซาอยลและวงศม์วานของทยู่านนลัสิ้น ทลัสิ้งพวกขล้าพระองคม์ไมยู่จทาเปก็นใหล้พระองคม์ประหาร
ชทวสตอสสราเอลคนหนถึที่งคนใด" พระองคม์จถึงตรลัสวยู่า "แลล้วพวกทยู่านจะใหล้เรากระททาอะไรแกยู่ทยู่าน
เลยู่า" คนกธิเบโอนไมตอยากไดข้การชดใชข้เปป็นเงธินและพวกเขาไมตอยากใหข้มภีการลข้างแคข้นคนอธิสราเอล
แบบไมตเลสือกหนข้าดข้วย ดาวธิดจถึงถามวตา งนัรนพวกทตานอยากไดข้อะไร

5 เขากราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ชายผยล้ททที่เผาผลาญพวกขล้าพระองคม์ และวางแผนการททาลายพวก
ขล้าพระองคม์เพมที่อมสใหล้พวกขล้าพระองคม์มทททที่อยยยู่ในเขตแดนอสสราเอล 6 ขอทรงมอบบตตรชายเจก็ดคน
ของทยู่านใหล้แกยู่พวกขล้าพระองคม์ เพมที่อพวกขล้าพระองคม์จะไดล้แขวนเขาเสทยตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮ
วาหม์ททที่กสเบอาหม์แหยู่งซาอยลผยล้เลมอกสรรของพระเยโฮวาหม์" คทาขอของพวกเขากป็งตายนธิดเดภียว พวกเขา
อยากใหข้ทายาทเจป็ดคนของซาอมูลถมูกมอบใหข้ประหารชภีวธิตเสภีย และกษลัตรสยม์ตรลัสวยู่า "เราจะจลัดเขา
มาใหล้"



2 ซมอ 21:7-9 แตยู่กษลัตรสยม์ทรงไวล้ชทวสตเมฟทโบเชท บตตรชายของโยนาธาน 
ราชโอรสของซาอยล ดล้วยเหตตคทาปฏสญาณระหวยู่างทลัสิ้งสองททที่กระททาในพระนามพระเยโฮวาหม์ คมอ
ระหวยู่างดาวสดกลับโยนาธานราชโอรสของซาอยล เพราะคทาปฏธิญาณของเขาทภีที่ไดข้ใหข้ไวข้ก นับโยนาธาน 
ดาวธิดจถึงไวข้ชภีวธิตเมฟภีโบเชท

8 แตยู่กษลัตรสยม์นทาเอาบตตรชายสองคนของนางรสสปาหม์บตตรสาวของอลัยยาหม์ซถึที่งบลังเกสดกลับซา
อยล ชมที่ออารโมนทกลับเมฟทโบเชท กลับบตตรชายหล้าคนของมทคาลราชธสดาของซาอยล ซถึที่งพระนางมทกลับ
อาดรทเอลบตตรชายบารซสลลลัยชาวเมโหลาหม์ เราไดข้ทราบขข้อมมูลเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับครอบครนัวของซา
อมูล ซาอมูลมภีนางสนมคนหนถึที่งชสืที่อวตานางรธิสปาหร บรุตรชายสองคนของนางคสือ อารโมนภีและเมฟภี
โบเชทถมูกมอบใหข้แกตคนกธิเบโอน แมข้วตานางมภีคาลไมตมภีบรุตร นางกป็เลภีรยงดมูบรุตรชายหข้าคนของพภีที่สาว
ของนาง (นางเมราบ) ดาวธิดมอบคนเหลตานภีร ใหข้ถมูกประหารชภีวธิตเชตนกนัน

9 พระองคม์ทรงมอบคนเหลยู่านทสิ้ไวล้ในมมอของคนกสเบโอน เขาทลัสิ้งหลายจถึงแขวนคอทลัสิ้งเจก็ดไวล้
บนภยเขาตยู่อพระพลักตรม์พระเยโฮวาหม์ และทลัสิ้งเจก็ดคนกก็พสนาศไปดล้วยกลัน เขาถยกฆยู่าตายในสมลัยฤดย
เกทที่ยวขล้าว ในวลันตล้น คมอวลันแรกของการเกทที่ยวขล้าวบารม์เลยม์ คนกธิเบโอนจถึงแขวนคอหลานชายเจป็ดคน
นภีรของซาอมูลเสภียทภีที่ภมูเขากธิเบอาหร พวกเขาททาเชตนนภีร ในฤดมูใบไมข้ผลธิ การเรธิที่มตข้นของการเกป็บเกภีที่ยวขข้าว
บารรเลยรคสือวนันทภีที่ถนัดจากเทศกาลปนัสกา

2 ซมอ 21:10-11 แลล้วนางรสสปาหม์บตตรสาวของอลัยยาหม์กก็เอาผล้ากระสอบปยไวล้บนกล้อน
หสนสทาหรลับตนเอง ตลัสิ้งแตยู่ตล้นฤดยเกทที่ยวจนฝนจากทล้องฟล้าตกบนเขาทลัสิ้งหลาย กลางวลันนางกก็ไมยู่ยอม
ใหล้นกมาเกาะ หรมอกลางคมนกก็ไมยู่ใหล้สลัตวม์ปยู่าทตยู่งมา เราไมตทราบชนัดเจนวตานางรธิสปาหร (มารดาของ
สองคนทภีที่ถมูกประหารชภีวธิต) ททาอะไรกนันแนต บางคนตภีความวตานางกางเตป็นทรผข้ากระสอบเหนสือศพ
ของบรุตรของนางและหลานชายของนาง (อาจเปป็นไดข้วตาพวกเขาถมูกปลตอยทธิรงไวข้ในสภาพทภีที่ถมูก
แขวนคออยมูต) มภีหมายเหตรุไวข้วตานางททาเชตนนภีรจนกระทนั ที่งฝนตกในทภีที่สรุด ซถึที่งททาใหข้การกนันดารอาหาร
บรรเทาลง นางจถึงปข้องกนันมธิใหข้พวกนกและสนัตวรกธินซากมารบกวนศพผมูข้ตาย



11 มทคนกราบทยลดาวสดวยู่านางรสสปาหม์บตตรสาวของอลัยยาหม์นางสนมของซาอยลกระททา
อยยู่างไร เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่ดลใจดาวธิดใหข้ททาสธิที่งทภีที่ถมูกบนันทถึกไวข้ตตอไป

2 ซมอ 21:12-14 ดาวสดกก็เสดก็จไปนทาอลัฐสของซาอยลและอลัฐสของโยนาธานราชโอรสมา
จากคนเมมองยาเบชกสเลอาด ผยล้ททที่ลลักลอบเอาไปจากถนนเมมองเบธชาน ททที่คนฟทลสสเตทยไดล้แขวน
พระองคม์ทลัสิ้งสองไวล้ ในเมมที่อคนฟทลสสเตทยประหารซาอยลบนเขากสลโบอา ตอนทภีที่ซาอมูลและโยนาธาน
ถมูกฆตาตายทภีที่การศถึกแหตงภมูเขากธิลโบอา ชาวเมสืองยาเบชกธิเลอาดไดข้มาเอาศพเขาทนัรงสองไปฝนังไวข้ในกธิ
เลอาด

ดาวธิดจถึง 13 นทาอลัฐสของซาอยลและอลัฐสของโยนาธานราชโอรสขถึสิ้นมาจากททที่นลัที่น และรวบรวม
กระดยกของผยล้ททที่ถยกแขวนไวล้ใหล้ตายนลัสิ้น 14 และเขากก็ฝลังอลัฐสของซาอยลและของโยนาธานราชโอรสไวล้
ในแผยู่นดสนของเบนยามสนในเมมองเศลาในอตโมงคม์ของคทชบสดาของพระองคม์ เขาทลัสิ้งหลายกก็กระททา
ตามทตกอยยู่างททที่กษลัตรสยม์ทรงสลัที่งไวล้ ครลัสิ้นตยู่อมาพระเจล้ากก็ทรงสดลับฟลังคทาอธสษฐานเพมที่อแผยู่นดสนนลัสิ้น ดา
วธิดจถึงททาใหข้แนตใจวตาทนัรงครอบครนัวของซาอมูลถมูกฝนังไวข้อยตางเหมาะสมในเบนยามธิน ตระกมูลบข้านเกธิด
ของเขาในสรุสานประจทาตระกมูล เมสืที่อทรงเหป็นการกระททาทนัรงหมดนภีรแลข้ว พระเจข้ากป็ทรงนทามาซถึที่ง
ความบรรเทาจากภนัยแลข้งนนัรนและสตงฝนมายนังแผตนดธินนนัรน

2 ซมอ 21:15-17 คนฟทลสสเตทยไดล้ททาสงครามกลับคนอสสราเอลอทก ดาวสดกก็ลงไปพรล้อม
กลับบรรดาขล้าราชการของพระองคม์ และไดล้สยล้รบกลับคนฟทลสสเตทย และดาวสดกก็ทรงอยู่อนเพลทย ความ
ชราเรธิที่มตามทนันดาวธิดแลข้ว เขาไมตมภีความทรหดอดทนและพละกทาลนังทภีที่จะเปป็นผมูข้นทาทนัพไปสมูข้รบตตอ
หนข้าพวกศนัตรมูของเขาอภีกตตอไปแลข้ว

นอกจากนภีร  16 อสชบทเบโนบ บตตรชายคนหนถึที่งของคนยลักษม์ ถมอหอกทองสลัมฤทธสดิ์หนลักสา
มรล้อยเชเขล มทดาบใหมยู่คาดเอว คสดจะสลังหารดาวสดเสทย เหป็นไดข้ชนัดวตาโกลธิอนัทมภีบรุตรชายคนหนถึที่ง
นามวตาอธิชบภีเบโนบซถึที่งตนัรงใจแนตวแนตวตาจะลข้างแคข้นใหข้กนับความตายของบธิดาตนเมสืที่อหลายปภีกตอน มภี
บนันทถึกไวข้วตาเขาถสือหอกมหถึมาเลตมหนถึที่งและดาบใหมตเลตมหนถึที่งซถึที่งเขาตนัรงใจแนตวแนตวตาจะใชข้สนังหาร
ดาวธิดเสภีย



17 แตยู่อาบทชลัยบตตรชายนางเศรตยาหม์เขล้ามาชยู่วยพระองคม์ไวล้ และสยล้รบกลับคนฟทลสสเตทยคนนลัสิ้น
ฆยู่าเขาเสทย แลล้วบรรดาประชาชนของดาวสดกก็ปฏสญาณตยู่อพระองคม์วยู่า "ขอพระองคม์อยยู่าเสดก็จไปททา
ศถึกพรล้อมกลับพวกขล้าพระองคม์ทลัสิ้งหลายอทกตยู่อไปเลย เกรงวยู่าพระองคม์จะดลับประททปของอสสราเอล
เสทย" ความหมายกป็คสือวตาอาบภีชนัยชตวยดาวธิดและฆตาคนฟภีลธิสเตภียผมูข้นนัรนเสภีย นนัที่นเปป็นเรสืที่องฉธิวเฉภียดทภีที่คน
ของดาวธิดไมตอยากทภีที่จะเจออภีกเลย พวกเขาจถึงบอกดาวธิดวตาพวกเขาจะไมตยอมใหข้เขาออกไปสมูข้รบ
รตวมกนับพวกเขาอภีก พวกเขาเปรภียบเขาวตาเปป็นเหมสือนประทภีปแหตงอธิสราเอลในฐานะผมูข้นทาของพวก
เขา

2 ซมอ 21:18-22 ใน 2 ซามมูเอล 12:10 ผมูข้พยากรณรนาธนันไดข้บอกดาวธิดแลข้ววตาดาบจะ
ไมตพรากไปจากวงศรวานของเขาเลย เขข้าใจไดข้วตาเหตรุการณรตตอไปนภีร เปป็นการตภีสอนตตอไป อยยยู่มภาย
หลลังนทสิ้ มทการรบกลับคนฟทลสสเตทยอทกททที่เมมองโกบ คราวนลัสิ้นสสบเบคลัยคนหตชาหม์ไดล้ฆยู่าสลัฟบตตรชายคน
หนถึที่งของคนยลักษม์ ในศถึกครนัร งตตอมากนับคนฟภีลธิสเตภีย บรุตรชายอภีกคนของโกลธิอนัทถมูกฆตาตาย 19 และมท
การรบกลับคนฟทลสสเตทยททที่เมมองโกบอทก เอลฮานลันบตตรชายยาอาเรโอเรกสมชาวเบธเลเฮมไดล้ฆยู่าบตตร
ชายโกลสอลัทชาวกลัท ผยล้มทหอกททที่มทดล้ามโตเทยู่าไมล้กระพลัที่นทอผล้า ในศถึกครนัร งตตอมานข้องชายของโกลธิอนัท
ออกมาสมูข้พรข้อมกนับหอกดข้ามโต 1 พงศาวดาร 20:5 หมายเหตรุวตาชายผมูข้นภีร เปป็นนข้องชายของโกลธิอนัท

20 มทการรบกลันอทกททที่เมมองกลัท อลันเปก็นเมมองททที่มทชายคนหนถึที่งรยปรยู่างใหญยู่โต มทนสสิ้วมมอขล้างละ
หกนสสิ้ว และนสสิ้วเทล้าขล้างละหกนสสิ้ว รวมกลันยทที่สสบสทที่นสสิ้ว เขากก็บลังเกสดแกยู่คนยลักษม์นลัสิ้นดล้วย 21 เมมที่อเขา
ทล้าทายอสสราเอล โยนาธานบตตรชายของชสเมอทเชษฐาของดาวสด กก็สลังหารเขาเสทย ดมูเหมสือนวตา
ครอบครนัวของโกลธิอนัทมรุตงมนั ที่นมากๆทภีที่จะลข้างแคข้นใหข้แกตความตายของบธิดาตนทภีที่เกธิดขถึรนโดยนทรามสือ
ของดาวธิด แมข้จะเปป็นหลายปภีกตอนหนข้านนัรนกป็ตาม คราวนภีรบรุตรชายอภีกคนซถึที่งเปป็นคนยนักษรเองดข้วยทภีที่มภี
นธิรวมสือหกนธิรวบนมสือแตตละขข้างและนธิรวเทข้าหกนธิรวบนเทข้าแตตละขข้างทข้าคนอธิสราเอลใหข้มาสมูข้ก นับตน 
คราวนภีร โยนาธานหลานชายของดาวธิดไดข้จนัดการเขาเสภีย

22 คนทลัสิ้งสทที่นทสิ้บลังเกสดแกยู่คนยลักษม์ในเมมองกลัท เขาทลัสิ้งหลายลล้มตายดล้วยพระหลัตถม์ของดาวสด 
และดล้วยมมอของขล้าราชการของพระองคม์ แมข้เปป็นคนตนัวโต พวกคนยนักษรแหตงฟภีลธิสเตภียกป็ไมตใชตคมูตตตอสมูข้



สทาหรนับนนักรบทภีที่เกตงกาจเหลตานภีรของอธิสราเอลเลย คนของดาวธิดคนแลข้วคนเลตาฆตาคนยนักษรเหลตานนัรน
เสภีย

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 22: บทททที่มทขนาดยาวนทนี้เปป็นเพลงสดลุดทบทหนทึที่งของดาวริด ซทึที่งนมู่าจะ
ถมูกเขทยนขทึนี้นในวนัยชราของเขา มนันเปป็นเพลงสดลุดทแหมู่งการสรรเสรริญแดมู่พระเจรู้าและแหมู่งชนัยชนะ 
อาจถมูกเขทยนขทึนี้นหลนังจากสงครามกนับคนฟทลริสเตทยกมู่อนหนรู้านทนี้ และมทเนสืนี้อหาสอดคลรู้องอยมู่างใกลรู้ชริด
และเกสือบเปป็นอนันเดทยวกนันกนับเพลงสดลุดท 18

2 ซมอ 22:1 คทานทาของบทนภีรถมูกนทาเสนอ ในวลันททที่พระเยโฮวาหม์ทรงชยู่วยดาวสดใหล้
พล้นจากมมอของศลัตรยทลัสิ้งสสสิ้นของพระองคม์ทยู่าน และใหล้พล้นจากพระหลัตถม์ของซาอยล ดาวสดกก็ถวาย
ถล้อยคทาของเพลงบทนทสิ้แดยู่พระเยโฮวาหม์ เหป็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดมองยข้อนกลนับไปยนังการศถึกมากมาย
ตลอดชนั ที่วชภีวธิตของเขาและการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงชตวยเขาใหข้พข้นจากการศถึกเหลตานนัรนทนัรงหมด

2 ซมอ 22:2-4 และเขากลตาววตา "พระเยโฮวาหม์ทรงเปก็นศสลา ปล้อมปราการ และผยล้
ชยู่วยใหล้รอดพล้นของขล้าพเจล้า 3 เปก็นพระเจล้าซถึที่งทรงเปก็นศสลาของขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจะวางใจใน
พระองคม์ พระองคม์เปก็นโลยู่และเปก็นเขาแหยู่งความรอดของขล้าพเจล้า เปก็นททที่กทาบลังเขล้มแขก็งและเปก็นททที่ลทสิ้
ภลัยของขล้าพเจล้า องคม์พระผยล้ชยู่วยของขล้าพระองคม์เจล้าขล้า พระองคม์ทรงชยู่วยขล้าพระองคม์ใหล้รอดจาก
ความทารตณ 4 ขล้าพเจล้ารล้องทยลตยู่อพระเยโฮวาหม์ ผยล้ทรงสมควรแกยู่การสรรเสรสญ และขล้าพเจล้าจะไดล้
รลับการชยู่วยใหล้พล้นจากศลัตรยของขล้าพเจล้า

ใหข้เราสนังเกตวตาดาวธิดพรรณนาถถึงพระเยโฮวาหรวตาทรงเปป็น (1) ศธิลาของเขา, (2) ปข้อม
ปราการของเขา และ (3) ผมูข้ชตวยใหข้รอดพข้นของเขา ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา ปล้อมปราการ (มนัท
ซมูดาหย์ หรสือ ‘มาซาดา’) คทาหลนังนภีรหมายถถึงศธิลาทภีที่ทะลวงเขข้าไปไดข้ยากซถึที่งอยมู ตทางทธิศตะวนันตกของ
ทะเลตายซถึที่งดาวธิดครุข้นเคยดภี มนันเปป็นสถานทภีที่แหตงหนถึที่งซถึที่งยากทภีที่จะทะลวงไดข้ในทางทหาร



ดาวธิดเรภียกพระเยโฮวาหรพระเจข้าวตาเปป็นศธิลาของเขาอภีกครนัร ง ดนังนนัรน เขาจถึงตนัรงใจแนตวแนตวตาจะ
วางใจในพระศธิลาของเขา พระองครยนังทรงเปป็นโลตของเขาดข้วย จากนนัรนเขาเรภียกองครพระผมูข้เปป็นเจข้าวตา
เปป็น “เขาแหตงความรอดของขข้าพเจข้า” เขาสนัตวรเปป็นสนัญลนักษณรทภีที่แสดงถถึงพละก ทาลนังและอทานาจ 
พระเจข้าจถึงทรงเปป็นพละกทาลนังแหตงความรอดของเขา ในสมนัยโบราณททที่กทาบลังเขล้มแขก็งเปป็นสถานทภีทๆี่
เขข้มแขป็งทางทหารซถึที่งคนๆหนถึที่งสามารถตข้านทานการบรุกของศนัตรมูไดข้ มนันมนักเปป็นสตวนหนถึที่งของ
ปข้อมปราการทภีที่ใหญตกวตา ดนังนนัรนองครพระผมูข้เปป็นเจข้าจถึงทรงเปป็นททที่ลทสิ้ภลัยและผยล้ชยู่วยใหล้รอดของเขา 
พระองครไดข้ทรงชตวยดาวธิดใหข้พข้นมาหลายครนัร งแลข้วจากการโจมตภีรรุนแรง ดนังนนัรนดาวธิดจถึงตนัรงใจแนตว
แนตทภีที่จะรข้องออกพระนามขององครพระผมูข้เปป็นเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือเพราะวตาพระองคร “ทรง
สมควรแกตการสรรเสรธิญ” เขาจถึงรมูข้วตาจะไดข้รนับการชตวยใหข้รอดจากเหลตาศนัตรมูของเขา ความจรธิงอนัน
ยธิที่งใหญตกวตากป็คสือวตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผมูข้ชตวยใหข้รอดไมตเพภียงจากการศถึกตตางๆแหตงชภีวธิต
เทตานนัรนแตตจากความตายครนัร งทภีที่สองเองดข้วย

2 ซมอ 22:5-7 เมมที่อคลมที่นแหยู่งความตายลล้อมขล้าพเจล้า กระแสแหยู่งคนอธรรมททที่ทยู่วม
ทลับขล้าพเจล้าททาใหล้ขล้าพเจล้ากลลัว 6 ความเศรล้าโศกแหยู่งนรกอยยยู่รอบตลัวขล้าพเจล้า บยู่วงแหยู่งความตายขลัด
ขวางขล้าพเจล้า 7 ในยามทตกขม์ใจขล้าพเจล้ารล้องทยลตยู่อพระเยโฮวาหม์ ขล้าพเจล้ารล้องทยลตยู่อพระเจล้าของ
ขล้าพเจล้า พระองคม์ทรงสดลับเสทยงของขล้าพเจล้าจากพระวสหารของพระองคม์ และเสทยงรล้องของ
ขล้าพเจล้ามาถถึงพระกรรณของพระองคม์ ดาวธิดเปรภียบการเฉภียดตายหลายครนัร งของตนวตาเปป็นเหมสือน
กนับคลสืที่นอนันทรงพลนัง คนอธรรมตลอดหลายปภีทภีที่ผตานมาไดข้ททาใหข้เขาหวาดกลนัว คทาทภีที่แปลวตา นรก 
ในทภีที่นภีร  (เชโอล) มภีความหมายดข้วยวตา ‘หลรุมศพ’ ในบรธิบทนภีร  มนันนตาจะใชตความหมายตรงนภีร  ความ
หมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ดาวธิดเผชธิญหนข้ากนับความตายมาหลายครนัร งหลายหน กระนนัรนในความ
ทรุกขรยากของเขา เขาไดข้รข้องทมูลองครพระผมูข้เปป็นเจข้าและพระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา

2 ซมอ 22:8-17 ดาวธิดจถึงพรรณนาถถึงฤทธธิธ เดชของพระเจข้าอยตางเปป็นบทกวภีและอยตาง
ไพเราะและการทภีที่พระองครไดข้ทรงชตวยดาวธิดใหข้พข้นหลายครนัร งหลายหน แลล้วแผยู่นดสนโลกกก็สลัที่น
สะเทมอนและโคลงเคลง รากฐานของฟล้าสวรรคม์กก็หวลัที่นไหวและสลัที่นสะเทมอน เพราะพระองคม์ทรง
กรสสิ้ว 9 ควลันออกไปตามชยู่องพระนาสสกของพระองคม์ และเพลสงผลาญออกมาจากพระโอษฐม์ของ



พระองคม์ ถยู่านกก็ตสดเปลวไฟนลัสิ้น 10 พระองคม์ทรงโนล้มฟล้าสวรรคม์ลงดล้วย และเสดก็จลงมา ความมมด
ทถึบอยยยู่ใตล้พระบาทของพระองคม์ นภีที่นตาจะหมายถถึงฤทธานรุภาพของพระเจข้าทภีที่ถมูกสทาแดงออกทภีที่ภมูเขาซภี
นายตอนประทานพระราชบนัญญนัตธิ

11 พระองคม์ทรงเครยบตนหนถึที่ง และทรงเหาะไป เออ เหก็นพระองคม์เสดก็จโดยปทกของลม ดมู
เหมสือนวตาไมตมภีเหตรุการณรทภีที่เกธิดขถึรนจรธิงในประวนัตธิศาสตรรทภีที่ดาวธิดหมายถถึงตรงนภีร  อยตางไรกป็ตาม เขา
พรรณนาถถึงพระเจข้าอยตางไพเราะเปป็นบทกวภีอภีกครนัร งวตาทรงขภีที่บนปภีกของลม ดมู เพลงสดรุดภี 103:3-4 
ดข้วย

12 พระองคม์ทรงกระททาความมมดเปก็นพลลับพลาอยยยู่รอบพระองคม์ ททที่รวบรวมบรรดานทสิ้าและ
เมฆทถึบแหยู่งฟล้า 13 ถยู่านลตกเปก็นเพลสงจากความสตกใสขล้างหนล้าพระองคม์ 14 พระเยโฮวาหม์ทรง
คะนองกถึกกล้องจากฟล้าสวรรคม์ และองคม์ผยล้สยงสตดกก็เปลยู่งพระสตรเสทยงของพระองคม์ 15 และพระองคม์
ทรงใชล้ลยกธนยของพระองคม์ออกมา ททาใหล้เขากระจายไป พระองคม์ทรงปลยู่อยฟล้าแลบและททาใหล้เขา
โกลาหล 16 แลล้วกก็เหก็นทล้องธาร รากฐานของพสภพกก็ปรากฏแจล้งตามการขนาบของพระเยโฮวาหม์ 
ตามททที่ลมพวยพตยู่งจากชยู่องพระนาสสกของพระองคม์ 17 พระองคม์ทรงเอมสิ้อมมาจากททที่สยงทรงจลับ
ขล้าพเจล้า พระองคม์ทรงดถึงขล้าพเจล้าออกมาจากนทสิ้ามากหลาย

อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดนตาจะหมายถถึงพระราชกธิจอนันทรงฤทธธิธ ของพระเจข้าทภีที่ภมูเขาซภีนายตอนทภีที่
พระองครไดข้ทรงเผยพระองครเองแกตคนอธิสราเอลอยตางนตาสะพรถึงกลนัว เขายนังกลตาวถถึงตอนทภีที่แยก
ทะเลแดงดข้วย เชตนเดภียวกนับทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงชตวยคนอธิสราเอลใหข้รอดพข้นอยตางทรงฤทธธิธ ในสมนัยนนัรน 
พระองครกป็ทรงชตวยดาวธิดใหข้รอดพข้นเชตนกนัน เขาใชข้ภาพเปรภียบของการถมูกชตวยใหข้พข้นจากนทรามาก
หลายเพสืที่อเปรภียบเทภียบกนับการทภีที่พระเจข้าทรงชตวยเขาใหข้พข้นมาตลอดหลายปภี

2 ซมอ 22:18-21 ดาวธิดรข้องบทเพลงสรรเสรธิญอนันยธิที่งใหญตตตอไป พระองคม์ทรงชยู่วย
ขล้าพเจล้าใหล้รอดพล้นจากศลัตรยททที่เขล้มแขก็งของขล้าพเจล้า จากบรรดาผยล้ททที่เกลทยดชลังขล้าพเจล้า เพราะเขามท
กทาลลังมากกวยู่าขล้าพเจล้า 19 เขาขลัดขวางขล้าพเจล้าในวลันททที่ขล้าพเจล้าประสบหายนะ แตยู่พระเยโฮวาหม์
ทรงเปก็นททที่พลักพสงของขล้าพเจล้า ศนัตรมูทภีที่เขข้มแขป็งทภีที่วตานภีรนตาจะเปป็นโกลธิอนัท ตอนทภีที่บรุตรทนัรงหลายของโกลธิ



อนัทไดข้ทข้าทายดาวธิดอภีกครนัร งซถึที่งถมูกกลตาวถถึงในบททภีที่แลข้ว เขากป็คงระลถึกถถึงศถึกครนัร งแรกนนัรนและความ
เกลภียดชนังทภีที่มภีมาอยตางตตอเนสืที่องของบรุตรทนัรงหลายของโกลธิอนัท คทาทภีที่แปลวตา ขลัดขวาง (คาดาม) มภีความ
หมายไดข้ดข้วยวตา ‘ประจนันหนข้า’ นนั ที่นนตาจะใชตความหมายตรงนภีร  แมข้วตาดาวธิดไดข้เผชธิญหนข้ากนับหายนะ 
(ความทรุกขรยากลทาบาก) มาหลายครนัร งหลายหนแลข้ว พระเยโฮวาหรกป็ทรงเปป็นทภีที่พนักพธิงของเขา คทาทภีที่
แปลวตา ททที่พลักพสง (มริชเอน) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘การสนนับสนรุน’ ในการศถึกทนัรงหมดของดาวธิด 
องครพระผมูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงชตวยเขา

20 พระองคม์ทรงนทาขล้าพเจล้าออกมายลังททที่กวล้างใหญยู่ดล้วย พระองคม์ทรงชยู่วยขล้าพเจล้าใหล้
รอดพล้น เพราะพระองคม์ทรงยสนดทในขล้าพเจล้า การทภีที่เขากลตาวถถึง ททที่กวรู้างใหญมู่ กป็เปป็นคทาเปรภียบทภีที่
หมายถถึงชนัยชนะ เหตรุผลกป็คสือวตาพระเจข้าทรงยธินดภีในเขา กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ 21 พระเยโฮวาหม์
ทรงประทานรางวลัลแกยู่ขล้าพเจล้าตามความชอบธรรมของขล้าพเจล้า พระองคม์ทรงตอบแทนขล้าพเจล้า
ตามความสะอาดแหยู่งมมอของขล้าพเจล้า ดาวธิดรมูข้วตาตนไดข้ดทาเนธินตตอพระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าใน
ความชอบธรรมและความบรธิสรุทธธิธ  เขารมูข้วตาพระเจข้าทรงรนักคนเชตนนนัรน ดนังนนัรน เขาจถึงถสือวตาการทรง
ชตวยใหข้พข้นของพระเจข้าเปป็นการตอบแทนสทาหรนับการดทาเนธินชภีวธิตแบบชอบธรรมของเขา ไมตมภี
ความเยตอหยธิที่งหรสือความโอหนังในทภีที่นภีร เลย แตตดาวธิดตระหนนักวตาพระเจข้าจะทรงอวยพรการดทาเนธิน
ชภีวธิตทภีที่ชอบธรรม จรุดสนใจไมตไดข้อยมูตทภีที่ดาวธิดแตตอยมูตทภีที่การทภีที่พระเจข้าจะทรงตอบแทนผมูข้ชอบธรรมตตาง
หาก ดมู เพลงสดรุดภี 5:12

2 ซมอ 22:22-24 เขาจถึงขยายความเพธิที่มเตธิมตตอไปเกภีที่ยวกนับวตาเขาไดข้ดทาเนธินชภีวธิตตตอ
พระพนักตรรองครพระผมูข้เปป็นเจข้าอยตางไร เพราะขล้าพเจล้ารลักษาบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาหม์ 
และไมยู่ไดล้พรากจากพระเจล้าของขล้าพเจล้าอยยู่างชลัที่วรล้าย 23 เพราะคทาตลัดสสนทลัสิ้งสสสิ้นของพระองคม์อยยยู่
ตยู่อหนล้าขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้ามสไดล้หลันจากกฎเกณฑม์ของพระองคม์ 24 ตยู่อพระพลักตรม์พระองคม์
ขล้าพเจล้าไรล้ตทาหนส และขล้าพเจล้ารลักษาตลัวไวล้ใหล้พล้นจากความชลัที่วชล้าของขล้าพเจล้า

ไมตมภีการหลงคธิดวตาตนชอบธรรมในทภีที่นภีร เลย แตตดาวธิดเลตายข้อนถถึงขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาเขาไดข้เสาะ
หาทภีที่จะเชสืที่อฟนังตตอพระพนักตรรพระเจข้าและดทาเนธินชภีวธิตอยตางชอบธรรมจนสรุดความสามารถของเขา



ตตอพระพนักตรรพระองคร นนั ที่นเปป็นเหตรุทภีที่วตาททาไมพระเจข้าถถึงไดข้ทรงชตวยเขาใหข้พข้นดนังทภีที่จะหมายเหตรุไวข้
ตตอไป

2 ซมอ 22:25 เพราะฉะนลัสิ้นพระเยโฮวาหม์ทรงตอบแทนขล้าพเจล้าตามความชอบ
ธรรมของขล้าพเจล้า ตามความสะอาดของขล้าพเจล้าในสายพระเนตรของพระองคม์ ดาวธิดเขภียนไวข้เพสืที่อ
ประโยชนรสรุขของผมูข้อสืที่น พระเจข้าไดข้ทรงชตวยเขาใหข้พข้นเพราะวตาเขาไดข้ดทาเนธินชภีวธิตอยตางชอบธรรม
ตตอพระพนักตรรพระเจข้า ดาวธิดทราบเรสืที่องนนัรนดภี ความหมายทภีที่บอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา พระเจข้าจะทรง
กระททาแบบเดภียวกนันสทาหรนับผมูข้อสืที่นทภีที่ดทาเนธินชภีวธิตเชตนนนัรน

2 ซมอ 22:26-28 ดาวธิดกลตาวถถึงแนวคธิดทนั ที่วไปนภีรตตอไป พระองคม์ทรงสทาแดงความ
เมตตาตยู่อผยล้ททที่เตก็มไปดล้วยความเมตตา พระองคม์ทรงสทาแดงพระองคม์ไรล้ตทาหนสตยู่อผ ยล้ททที่ไรล้ตทาหนส 
27 พระองคม์ทรงสทาแดงพระองคม์บรสสตทธสดิ์ตยู่อผยล้ททที่บรสสตทธสดิ์ พระองคม์ทรงสทาแดงพระองคม์เปก็นปฏสปลักษม์
ตยู่อผยล้ททที่คดโกง พระเจข้าจะทรงปฏธิบนัตธิอยตางกรรุณาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่กระททาแบบเดภียวกนัน พระองครจะ
ทรงปฏธิบนัตธิอยตางชอบธรรมตตอคนเหลตานนัรนทภีที่สทาแดงการชอบธรรมเชตนกนัน พระองครจะทรงปฏธิบนัตธิ
ดข้วยความบรธิสรุทธธิธ ตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนธินในความบรธิสรุทธธิธ  อยตางไรกป็ตาม พระองครจะทรงปฏธิบนัตธิ
อยตางแตกตตางไปอยตางสธิรนเชธิงกนับผยล้ททที่คดโกง คทาหลนังนภีร  (อริคเคช) มภีความหมายวตา ‘คดงอ’ หรสือ 
‘วธิปรธิต’ พระเจข้าจะทรงปฏธิบนัตธิตามขนาดเดภียวกนันกนับพวกเขา

ในแบบเดภียวกนัน 28 พระองคม์ทรงชยู่วยประชาชนททที่ลทาบากใหล้รอดพล้น แตยู่พระองคม์ทอด
พระเนตรผยล้ททที่ยโสเพมที่อนทาเขาใหล้ตทที่าลง พระเจข้าจะทรงชตวยคนใจถตอมใหข้พข้น คทาทภีที่แปลวตา ลทาบาก (อา
นริยย์) มภีความหมายวตา ‘ตทที่าตข้อย’, ‘อตอนแอ’, ‘ชอกชทรา’ หรสือ ‘ถตอมตนัว’ ตรงกนันขข้าม พระเจข้าจะทรง
ปฏธิบนัตธิอยตางรรุนแรงกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ยกตนัวขถึรน พระองครทรงมภีวธิธภีในการททาใหข้คนเชตนนนัรนตกตทที่าลง 
ดมู โรม 9:18

2 ซมอ 22:29-32 ดาวธิดจถึงเรธิที่มเขข้าสมูตการสรรเสรธิญพระเจข้าโดยตรง โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮ
วาหม์ พระองคม์ทรงเปก็นประททปของขล้าพระองคม์ พระเยโฮวาหม์จะทรงกระททาใหล้ความมมดของ
ขล้าพเจล้าสวยู่าง ดาวธิดเปรภียบองครพระผมูข้เปป็นเจข้าวตาเปป็นเหมสือนประทภีปของเขา แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรง



เปป็นความสวตางและในพระองครไมตมภีความมสืดเลย (1 ยอหรน 1:5) เขากลตาวตตอไปวตา 30 พยู่ะยยู่ะคยู่ะ 
ขล้าพระองคม์ตะลตยกองทลัพไดล้โดยพระองคม์ โดยพระเจล้าของขล้าพเจล้าขล้าพเจล้ากระโดดขล้ามกทาแพงไดล้ 
ความหมายกป็คสือวตาโดยพละกทาลนังของพระเจข้าเขาไดข้ตะลรุยและเอาชนะกองทนัพทภีที่ขนัดขวาง ดข้วย
ความชตวยเหลสือของพระเจข้าเขาไดข้ปภีนก ทาแพงเมสืองของศนัตรมูดข้วยชนัยชนะ

เขาเวข้นชตวงเพสืที่อนถึกยข้อนถถึงความสมบมูรณรแบบของพระเจข้า 31 ฝยู่ายพระเจล้า พระมรรคา
ของพระองคม์บรสสตทธสดิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาหม์พสสยจนม์แลล้ว พระองคม์ทรงเปก็นดลัสิ้งของ
บรรดาผยล้ททที่วางใจในพระองคม์ คทาทภีที่แปลวตา บรสสตทธสดิ์หมดจด (ทามริยย์ม) บตอยครนัร งถมูกแปลเปป็น 
‘ปราศจากตทาหนธิ’ นนั ที่นนตาจะใชตความหมายตรงนภีร  นอกจากนภีร  พระวจนะของพระองครไดข้ถมูกพธิสมูจนร 
(นนัที่นคสือ ถมูกทดสอบแลข้ว) และพบวตาเปป็นความจรธิง สรุดทข้ายพระเจข้าทรงเปป็นดลัสิ้ง หรสือเปป็นโลตแกตคน
เหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองคร ชตางเปป็นพระสนัญญาทภีที่ลถึกซถึร งจรธิงๆ พระเจข้าจะทรงปกปข้องและพธิทนักษร
รนักษาคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจพระองคร!

เขาจถึงถามแบบมภีคทาตอบในตนัวอยมู ตแลข้ววตา 32 เพราะผยล้ใดเปก็นพระเจล้านอกจากพระเยโฮวาหม์ 
และผยล้ใดเลยู่าเปก็นศสลานอกจากพระเจล้าของเรา คทาตอบของคทาถามเหลตานภีรชนัดเจนอยมูตแลข้ว ไมตมภี
พระเจข้าอสืที่นนอกจากพระเยโฮวาหร ไมตมภีศธิลาอสืที่นนอกจากพระเจข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถถึงพละก ทาลนัง ความ
มนั ที่นคงปลอดภนัย และการปกปข้อง

2 ซมอ 22:33-35 ดาวธิดสรรเสรธิญพระเจข้าตตอไปโดยเชสืที่อมโยงความสมบมูรณรแบบ
ของพระองครกนับความชตวยเหลสือของพระองคร พระเจล้าทรงเปก็นปล้อมเขล้มแขก็งของขล้าพเจล้า และ
พระองคม์ทรงททาใหล้ทางของขล้าพเจล้าสมบยรณม์ เพราะวตาพระเจข้าทรงเขข้มแขป็งและสมบมูรณรแบบ 
พระองครจถึงทรงถตายทอดสธิที่งเดภียวกนันนภีรมายนังดาวธิดในการทภีที่พระองครทรงนทาพาเขา 34 พระองคม์ทรง
กระททาใหล้เทล้าของขล้าพเจล้าเหมมอนอยยู่างตทนกวางตลัวเมทย และทรงวางขล้าพเจล้าไวล้บนททที่สยงของ
ขล้าพเจล้า สนัตวรไมตกภีที่ชนธิดมภีความสงตางามและพละกทาลนังในขาของมนันมากไปกวตากวาง ดาวธิดจถึงยก
พละกทาลนังและความสามารถตตางๆทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานแกตเขาวตาเปป็นมาจากพระเจข้า พระเจข้าจถึงไดข้



ทรงททาใหข้เขากข้าวหนข้าและทรงยกชมูเขามาตลอดหลายปภี ดาวธิดจถึงถวายคทาสรรเสรธิญแดตพระเจข้า
เพราะเหตรุนนัรน

35 พระองคม์ทรงหลัดมมอของขล้าพเจล้าใหล้ททาสงคราม แขนของขล้าพเจล้าจถึงโกยู่งคลันธนย
เหลก็กกลล้าไดล้ ดาวธิดถสือวตาความชทานาญของเขาในฐานะนนักรบผมูข้ยธิ ที่งใหญตเปป็นมาจากพระเจข้า นอกจาก
นภีร  พระเจข้าเองทรงเปป็นผมูข้ทภีที่ประทานพละกทาลนังมหาศาลแกตดาวธิด วลภีทภีที่กลตาวถถึงคลันธนยเหลก็กกลล้านตาจะ
หมายถถึงคนันธนมูทองเหลสืองทภีที่ดาวธิดไดข้หนักเสภียในเหตรุการณรหนถึที่งซถึที่งไมตถมูกบนันทถึกไวข้ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตา
คนันธนมูนนัรนเปป็นของศนัตรมูคนหนถึที่ง และเมสืที่อดาวธิดเอาชนะเขาไดข้ ดาวธิดจถึงหนักคนันธนมูโลหะอนันทรงพลนัง
นนัรนเสภียตตอหนข้าเขา แตตพระเจข้าเปป็นผมูข้ประทานพละกทาลนังทภีที่จะกระททาเชตนนนัรนไดข้แกตเขา

2 ซมอ 22:36-37 เขากลตาวตตอไปวตาชนัยชนะครนัร งตตางๆของเขาเปป็นมาจากพระเจข้า 
พระองคม์ประทานโลยู่แหยู่งความรอดของพระองคม์ใหล้ขล้าพระองคม์ และซถึที่งพระองคม์ทรงนล้อมพระทลัย
ลงกก็กระททาใหล้ขล้าพระองคม์เปก็นใหญยู่ขถึสิ้น 37 พระองคม์ประทานททที่กวล้างขวางสทาหรลับเทล้าของขล้า
พระองคม์ เทล้าของขล้าพระองคม์จถึงไมยู่พลาด คทาทภีที่แปลวตา ความรอด (เยชา) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา 
‘การชตวยใหข้พข้น’ และมนันนตาจะใชตความหมายในบรธิบทนภีร  อยตางไรกป็ตาม ความจรธิงทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตา ความรอดของเราเปป็นโลตอนันหนถึที่งจากพระเจข้า วลภีทภีที่วตา “และซถึที่งพระองครทรงนข้อมพระทนัยลงกป็
กระททาใหข้ขข้าพระองครเปป็นใหญตขถึรน” แปลไดข้ดข้วยวตา “การทภีที่พระองครททาใหข้ถตอมใจลงไดข้ททาใหข้ขข้า
พระองครยธิที่งใหญต” ความหมายอาจเปป็นไดข้วตาดาวธิดเรภียนรมูข้เรสืที่องความถตอมใจจากพระเจข้า จากนนัรนมนัน
กป็กลายเปป็นพรอยตางหนถึที่งซถึที่งยกชมูเขาขถึรนสมูตความยธิที่งใหญต เขาหมายเหตรุดข้วยถถึงการทภีที่พระเจข้าไดข้
ประทานพละกทาลนังและททาใหข้ยตางกข้าวของเขากวข้างขถึรน เขาจถึงไมตกข้าวพลาด อภีกครนัร งทภีที่ภาพเปรภียบนภีร
กลตาวถถึงการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้เขาเจรธิญขถึรน

2 ซมอ 22:38-43 อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดกลตาววตาชนัยชนะครนัร งตตางๆของเขาเปป็นมาจากพระเจข้า
ขล้าพระองคม์ไลยู่ตามศลัตรยของขล้าพระองคม์และไดล้ททาลายเขาเสทย และไมยู่หลันกลลับจนกวยู่าเขาถยกผลาญ
เสทยสสสิ้น 39 ขล้าพระองคม์ผลาญเขา ขล้าพระองคม์แทงเขาทะลต เขาจถึงไมยู่สามารถลตกขถึสิ้นอทกไดล้พยู่ะยยู่ะคยู่ะ 
เขาลล้มลงใตล้เทล้าของขล้าพระองคม์แลล้ว เขาไดข้รนับพระพรในการมภีชนัยชนะในการศถึกเหนสือศนัตรมู



มากมายของเขาตลอดหลายปภี แตตเหตรุผลมภีดนังนภีร  40 เพราะพระองคม์ทรงคาดเอวขล้าพระองคม์ไวล้ดล้วย
กทาลลังเพมที่อททาสงคราม พระองคม์ทรงกระททาใหล้พวกททที่ลตกขถึสิ้นตยู่อสยล้ขล้าพระองคม์จมลงใตล้ขล้าพระองคม์ 
พระเจข้าทรงเปป็นผมูข้ประทานพละกทาลนังใหข้แกตเขาเพสืที่อมภีชนัยในการสมูข้รบ ดนังนนัรน สรุดทข้ายแลข้วกป็คสือ
พระเจข้าทรงเปป็นผมูข้ทภีที่ททาใหข้เหลตาศนัตรมูของดาวธิดพตายแพข้ไปและดาวธิดกป็ทราบเรสืที่องนนัรนดภี เขาจถึงถวาย
สงตาราศภีแดตพระเจข้า

ดข้วยเหตรุนภีร  41 พระองคม์ทรงโปรดประทานคอของศลัตรยของขล้าพระองคม์แกยู่ขล้าพระองคม์ 
บรรดาผยล้ททที่เกลทยดชลังขล้าพระองคม์ ขล้าพระองคม์กก็ททาลายเสทย  42 เขามองหา แตยู่ไมยู่มทใครชยู่วยใหล้รอดไดล้
เขารล้องทยลตยู่อพระเยโฮวาหม์ แตยู่พระองคม์มสไดล้ทรงตอบเขา เขาจถึงยกความดภีความชอบใหข้แกต
พระเจข้าสทาหรนับชนัยชนะครนัร งตตางๆของเขา เขาเลตายข้อนใหข้ฟนังวตา 43 ขล้าพระองคม์ทตบตทเขาแหลก
ละเอทยดอยยู่างผงคลทดสน ขล้าพระองคม์เหยทยบเขาลงเหมมอนโคลนตามถนน และกระจายเขาออกไป
ทลัที่ว พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเปป็นผมูข้ทภีที่ททาใหข้ดาวธิดจทาเรธิญในการสมูข้รบ

2 ซมอ 22:44 พระเจข้าไมตเพภียงทรงชตวยดาวธิดใหข้พข้นในการสมูข้ศถึกกนับชนชาตธิอสืที่นๆ
เทตานนัรน แตตพระองคม์ทรงชยู่วยขล้าพระองคม์ใหล้รอดพล้นจากการเกทที่ยงแยยู่งประชาชนของขล้าพระองคม์ 
พระองคม์ทรงรลักษาขล้าพระองคม์ไวล้ใหล้เปก็นหลัวหนล้าของบรรดาประชาชาตส ชนชาตสททที่ขล้าพระองคม์ไมยู่
เคยรยล้จลักกก็จะปรนนสบลัตสขล้าพระองคม์ ในการเปป็นกษนัตรธิยรมายาวนานของเขา ดาวธิดตข้องรนับมสือก นับการ
กบฏในราชอาณาจนักรของเขาหลายครนัร งหลายหน โดยครนัร งใหญตสรุดกป็คสือ การกบฏของอนับซาโลม 
ถถึงกระนนัรน พระเจข้าไดข้ทรงชตวยเขาใหข้พข้นจากการกบฏเหลตานนัรนทนัรงสธิรน เขายนังยอมรนับดข้วยวตาพระเจข้า
ทรงอนรุญาตใหข้เขาไดข้ปกครองเหนสือประชาชาตธิทนัรงหลายทภีที่เปป็นชนตตางชาตธิซถึที่งอยมูตใกลข้เคภียง

2 ซมอ 22:45-46 ชนตยู่างดล้าวจะมาจทานนตยู่อขล้าพระองคม์ พอเขาไดล้ยสนถถึงขล้าพระองคม์
เขากก็จะเชมที่อฟลังขล้าพระองคม์ 46 ชนตยู่างดล้าวเสทยกทาลลังใจ และตลัวสลัที่นออกมาจากททที่กทาบลังของเขาทลัสิ้ง
หลาย

ชนตตางดข้าวทภีที่วตานภีรคสือ ‘คนตตางชาตธิ’ ความหมายตรงนภีรอาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ชนตตางดข้าวจทานน
ตตอขข้าพระองคร’ รมูปกาลของคทากรธิยาตรงนภีร เปป็นแบบไมตสมบมูรณรซถึที่งแปลเปป็นอนาคตไดข้ดข้วย แตตมนันกป็



แปลเปป็นการกระททาทภีที่ยนังไมตเสรป็จสมบมูรณรไดข้เชตนกนันซถึที่งดมูเหมสือนจะสอดคลข้องกนับบรธิบทดภีกวตา 
ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ดาวธิดยอมรนับวตาโดยพระหนัตถรของพระเจข้าชนชาตธิตตางๆทภีที่อยมูตใกลข้
เคภียงไดข้ยอมจทานนตตอเขาแลข้ว

2 ซมอ 22:47 เขาจถึงเชธิดชมูวตา พระเยโฮวาหม์ทรงพระชนมม์อยยยู่ และศสลาของขล้า
พระองคม์เปก็นททที่สรรเสรสญ พระเจล้าของศสลาแหยู่งความรอดของขล้าพระองคม์เปก็นททที่ยกยยู่อง พระเยโฮ
วาหรไมตเพภียงทรงพระชนมรอยมูตชนั ที่วนธิรนันดรรเทตานนัรน แตตดาวธิดยนังสรรเสรธิญพระองครวตาทรงเปป็นศธิลาแหตง
ความรอดของเขาดข้วย การทรงชตวยใหข้พข้นของพระเจข้าทนัรงในชนั ที่วชภีวธิตของดาวธิดและตลอดกาลนธิรนัน
ดรรเปป็นเหมสือนกนับศธิลาใหญตซถึที่งไมตอาจโยกยข้ายไดข้เลย นภีที่บอกเปป็นนนัยถถึงความเปป็นนธิรนันดรรแหตงความ
รอดของเรา มนันไมตอาจถมูกโยกยข้ายไดข้เลย

2 ซมอ 22:48-49 ขณะทภีที่ดาวธิดใกลข้จะถถึงตอนจบของเพลงสดรุดภีอนันยธิ ที่งใหญตนภีร แลข้ว เขา
กป็กลตาววตาชนัยชนะทนัรงหมดของเขาเปป็นมาจากพระเจข้า พระเจล้าเปก็นผยล้ทรงกระททาการแกล้แคล้นใหล้แกยู่ขล้า
พระองคม์ และนทาชนชาตสทลัสิ้งหลายลงใหล้อยยยู่ใตล้ขล้าพระองคม์ 49 ผยล้ทรงนทาขล้าพระองคม์ออกมาจากศลัตรย
ของขล้าพระองคม์พยู่ะยยู่ะคยู่ะ พระองคม์ทรงยกขล้าพระองคม์ใหล้เหนมอผยล้ททที่ล ตกขถึสิ้นตยู่อสยล้ขล้าพระองคม์ 
พระองคม์ทรงชยู่วยขล้าพระองคม์ใหล้รอดพล้นจากคนทารตณ พระเจข้าทรงเปป็นผมูข้กระททาการแกข้แคข้นและ
ไมตใชตดาวธิด พระเจข้าทรงเปป็นผมูข้ทภีที่ก ทาราบเหลตาศนัตรมูตตอหนข้าเขา พระเจข้าทรงเปป็นผมูข้ทภีที่ยกชมูเขาใหข้เหนสือ
กวตาคนธรรมดาๆและทรงชตวยเขาใหข้พข้น

2 ซมอ 22:50-51 โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหม์ เพราะเหตตนทสิ้ขล้าพระองคม์ขอขอบพระคตณ
พระองคม์ในหมยยู่ประชาชาตสทลัสิ้งหลาย และจะรล้องเพลงสรรเสรสญพระนามของพระองคม์ ดาวธิดจถึงไดข้
แตตขอบพระครุณพระเจข้าของเขาและรข้องเพลงสรรเสรธิญพระองคร

เขากลตาวปธิดทข้ายเพลงสดรุดภีแหตงความทรงจทาอนันยธิที่งใหญตนภีรดข้วยคทาสรรเสรธิญคทารบสรุดทข้าย 51
พระองคม์ทรงเปก็นปล้อมแหยู่งความรอดแกยู่กษลัตรสยม์ของพระองคม์ และทรงสทาแดงความเมตตาแกยู่ผยล้ททที่
ทรงเจสมของพระองคม์ แกยู่ดาวสดและเชมสิ้อสายของทยู่านเปก็นนสตยม์" อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดเปรภียบพระเจข้าวตา
ทรงเปป็นเหมสือนปข้อมๆหนถึที่ง นนั ที่นคสือ สถานทภีที่ๆปลอดภนัยมากๆ นอกจากนภีร  พระองครจะทรงสทาแดง



ความเมตตาอยตางบรธิบมูรณรแกตดาวธิดและลมูกหลานของเขาสสืบๆไปเปป็นนธิตยร นภีที่บอกเปป็นนนัยถถึงการ
กลตาวยอมรนับของเขาเรสืที่องพนันธสนัญญาดาวธิด

พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรและชตวยเขาใหข้พข้นมาตลอดระยะเวลายาวนานแหตงการเปป็นกษนัตรธิยร
ของเขา แตตดาวธิดกลตาววตาทนัรงหมดนภีร เปป็นมาจากองครพระผมูข้เปป็นเจข้า นอกจากนภีร  ในตอนตข้นของบทนภีร  
เขายนังยอมรนับดข้วยวตาพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรเขาเชตนนนัรนเพราะวตาเขาไดข้ดทาเนธินอยตางชอบธรรมและ
อยตางเชสืที่อฟนังตตอพระพนักตรรพระองคร นภีที่เปป็นบทเรภียนหนถึที่งสทาหรนับเราจนทรุกวนันนภีร

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 23: บทททที่ 23 ของ 2 ซามมูเอลเปป็นจลุดเรริที่มตรู้นของจลุดจบของ
หนนังสสือสองเลมู่มนทนี้ของซามมูเอล “วาทะสลุดทรู้าย” ของดาวริดถมูกบนันททึกไวรู้ จากนนันี้นมทรายชสืที่อของเหลมู่า
วทรบลุรลุษของดาวริด

2 ซมอ 23:1 ตยู่อไปนทสิ้เปก็นวาทะสตดทล้ายของดาวสด ดาวสดบตตรชายเจสซทไดล้กลยู่าว
และชายททที่ไดล้รลับการแตยู่งตลัสิ้งขถึสิ้นใหล้สยงไดล้กลยู่าว คมอผยล้ททที่ถยกเจสมตลัสิ้งไวล้ของพระเจล้าแหยู่งยาโคบ นลักแตยู่ง
สดตดทอยยู่างไพเราะของอสสราเอล ไดล้กลยู่าวดลังนทสิ้วยู่า ความหมายตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วตาสธิที่งทภีที่ก ทาลนังจะตาม
มานภีร เปป็นถข้อยคทาสรุดทข้ายททที่ไดรู้รนับการดลใจของดาวธิด หรสืออาจเปป็นถข้อยคทาสรุดทข้ายทภีที่เขาเขภียนหลนังจาก
เขาเสรป็จสธิรนสตวนของเขาแลข้วในหนนังสสือเพลงสดรุดภี ดาวธิดยอมรนับวตาเขาถมูกเจธิมใหข้นนัที่งบนัลลนังกรของตน
โดยพระเจข้าแหตงยาโคบ คทาหลนังนภีร เปป็นคทาเหมสือนสทาหรนับตทาแหนตงกษนัตรธิยร เขายนังเรภียกตนัวเองวตาเปป็น
 “นนักแตตงสดรุดภีอยตางไพเราะของอธิสราเอล” ดาวธิดเปป็นผมูข้แตตงเพลงสดรุดภีสตวนใหญต และแนตทภีเดภียว
พวกมนันไพเราะ

2 ซมอ 23:2 เขาจถึงกลตาวตตอไปวตา "โดยขล้าพเจล้า พระวสญญาณของพระเยโฮวาหม์
ไดล้ตรลัส พระวจนะของพระองคม์อยยยู่ททที่ลสสิ้นของขล้าพเจล้า นภีที่เปป็นการบตงชภีรหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนทภีที่สรุดเกภีที่ยวกนับ
การดลใจดข้านถข้อยคทาโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในพระคนัมภภีรรเดธิม มนันอยมูตในบรธิบทเดภียวกนับการทภีที่
เขาเปป็นนนักแตตงสดรุดภีอยตางไพเราะของอธิสราเอล มนันสสืที่อชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงใสตถข้อยคทาของ
พระองครไวข้ในปากของดาวธิด



2 ซมอ 23:3-4 ดาวธิดกลตาวตตอไปวตา พระเจล้าแหยู่งอสสราเอลทรงลลัที่นพระวาจา ศสลา
แหยู่งอสสราเอลไดล้ตรลัสกลับขล้าพเจล้าวยู่า `ผยล้ททที่ปกครองมนตษยม์ตล้องเปก็นคนชอบธรรม คมอปกครองดล้วย
ความยทาเกรงพระเจล้า อภีกครนัร งทภีที่ดาวธิดบตงบอกวตาพระเจข้าตรนัสกนับเขาโดยตรงเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่เขาตข้อง
เขภียน ในกรณภีนภีร  พระเจข้าตรนัสกนับดาวธิดวตา “ผมูข้ทภีที่ปกครองมนรุษยรตข้องเปป็นคนชอบธรรม คสือปกครอง
ดข้วยความยทาเกรงพระเจข้า” ขข้อก ทาหนดสองประการสทาหรนับผมูข้นทาทภีที่ดทาเนธินตามแบบของพระเจข้าถมูก
นทาเสนอ: (1) อรุปนธิสนัยทภีที่ชอบธรรม และ (2) การปกครองดข้วยความยทาเกรงพระเจข้า ดาวธิดไดข้สทาแดง
เปป็นแบบอยตางแลข้วทนัรงสองประการตลอดหลายปภีของเขา

คทาทภีที่แปลวตา ชอบธรรม (ซนัดดริยย์ค) เปป็นคทาฮภีบรมูทภีที่มภีความหมายวตา ‘ชอบธรรม’ มนันหมายถถึง
ความชอบธรรมแหตงหลนักการ ดนังนนัรน ขข้อกทาหนดสทาคนัญสองประการสทาหรนับการเปป็นผมูข้นทากป็คสือ (1) 
ความชอบธรรมและ (2) การมภีความยทาเกรงพระเจข้าในการตนัดสธิน

เมสืที่อครุณลนักษณะเหลตานนัรนถมูกปลมูกฝนังไวข้อยตางลถึกซถึร งแลข้ว 4 เขาทอแสงเหมมอนแสงอรตณ เมมที่อ
ดวงอาทสตยม์ขถึสิ้น คมอรตยู่งเชล้าททที่ไมยู่มทเมฆ ซถึที่งเมมที่อภายหลลังฝน กระททาใหล้หญล้างอกออกจากดสน ' ผมูข้
ปกครองทภีที่มภีปนัญญาเชตนนนัรนเปรภียบเหมสือนกนับความงดงามของรรุตงอรรุณอนันกระจตางใสและหญข้าเขภียว
สดหลนังฝนตกเบาๆ ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ผมูข้นทาทภีที่ชอบธรรมและปกครองดข้วยความ
ยทาเกรงพระเจข้าจะเปป็นทภีที่นตาปรารถนาและไดข้รนับการเสาะแสวงหา

2 ซมอ 23:5-7 ดาวธิดมภีความถตอมใจทภีที่จะยอมรนับวตาชภีวธิตของเขาไมตไดข้สะทข้อนใหข้
เหป็นถถึงอรุดมคตธินนัรนเสมอไป ถถึงแมล้วยู่าวงศม์วานของขล้าพเจล้าไมยู่เปก็นเชยู่นนลัสิ้นกลับพระเจล้าแลล้ว แตยู่
พระองคม์ยลังทรงกระททาพลันธสลัญญาเนมองนสตยม์กลับขล้าพเจล้าไวล้ อลันเปก็นระเบทยบทตกอยยู่างและมลัที่นคง 
เพราะนทที่เปก็นความรอดและความปรารถนาทลัสิ้งสสสิ้นของขล้าพเจล้า ถถึงแมล้วยู่าพระองคม์ไมยู่ทรงกระททาใหล้
เจรสญขถึสิ้น แมข้ขข้อเทป็จจรธิงมภีอยมูตวตาดาวธิดไดข้ททาใหข้พระเจข้าผธิดหวนังอยตางไมตนตาใหข้อภนัย อยตางนข้อยกป็ใน
เรสืที่องของนางบนัทเชบา พระเจข้ากป็ทรงรนับรองพนันธสนัญญาของพระองครก นับเขา แนตนอนวตานนัที่นหมาย
ถถึงพนันธสนัญญาดาวธิด วลภีทภีที่ดาวธิดกลตาวถถึง ‘ความรอด’ ของตนไมตนตาจะหมายถถึงความรอดฝตาย
วธิญญาณชนั ที่วนธิรนันดรรของเขา แตตหมายถถึงการทรงชตวยใหข้พข้นสทาหรนับลมูกหลานของเขามากกวตา 



พระเจข้าทรงสนัญญากนับเขาวตาลมูกหลานของเขาจะครองราชยรบนบนัลลนังกรของเขาเสมอไป นนัที่นเปป็น
ความปรารถนาแหตงจธิตใจของดาวธิดแมข้วตาขณะนนัรนเขายนังไมตเหป็นมนันบนังเกธิดผลจรธิงกป็ตาม

ในทางตรงกนันขข้าม 6 คนอลันธพาลกก็เปก็นเหมมอนหนามททที่ตล้องผลลักไสไป เพราะวยู่าจะเอามมอ
หยสบกก็ไมยู่ไดล้ ขณะทภีที่ผมูข้ปกครองทภีที่ดทาเนธินตามแบบของพระเจข้าจะไดข้รนับการยอมรนับวตาเปป็นเหมสือน
ดวงอาทธิตยรยามเชข้าและหญข้าเขภียวสด ผมูข้ปกครองทภีที่ชนั ที่วรข้ายจะถมูกรนับวตาเปป็นเหมสือนกนับหนามทภีที่คนเอา
มสือจนับไมตไดข้เลย นอกจากนภีร  7 แตยู่คนททที่แตะตล้องมลันตล้องมทอาวตธททที่ททาดล้วยเหลก็กและมทดล้ามหอก และ
ตล้องเผาผลาญเสทยใหล้สสสิ้นเชสงดล้วยไฟในททที่เดทยวกลัน" เขากลตาวคทาเปรภียบนนัรนตตอไปทภีที่วตาผมูข้ปกครองทภีที่ชนั ที่ว
รข้ายเปป็นเหมสือนหนาม จะจนับพสืชไมข้เชตนนนัรนไดข้ตข้องใชข้เครสืที่องมสือเหลป็ก จากนนัรนมนันกป็ถมูกเอาไปเผาไฟ 
ความหมายอาจเปป็นไดข้วตาเมสืที่อใดทภีที่ผมูข้ปกครองเชตนนนัรนขถึรนครอบครอง จะถอดเขาออกจากตทาแหนตง
ไดข้กป็ตข้องใชข้ก ทาลนังเทตานนัรน

2 ซมอ 23:8-12 คราวนภีรผมูข้เขภียนเปลภีที่ยนมาบอกรายชสืที่อเหลตาวภีรบรุรรุษทภีที่รนับใชข้ภายใตข้ดา
วธิด คนเหลตานภีร เปป็นทหารกลข้า พวกเขาถมูกแบตงออกไดข้เปป็นสามลทาดนับชนัรน ไดข้แกต ชนัรนแรกและสมูงทภีที่สรุด
อนันประกอบดข้วยสามคนทภีที่เปป็นหนัวหนข้าผมูข้บนังคนับบนัญชา ชนัรนทภีที่สองกป็มภีสามคนซถึที่งอาจเปป็นนายพลของ
กรมทหาร สรุดทข้ายคสือ ชนัรนทภีที่สามซถึที่งมภีสามสธิบคนคสือ เหลตานายพนันและนายรข้อย

ตยู่อไปนทสิ้เปก็นชมที่อวทรบตรตษททที่ดาวสดทรงมทอยยยู่ คมอคนทลัคโมนทผยล้มทตทาแหนยู่งสยง เปก็นหลัวหนล้าพวกผยล้
บลังคลับบลัญชา คมออาดทโนคนเอสนทยม์ ทยู่านเหวทที่ยงหอกเขล้าแทงคนแปดรล้อยคนซถึที่งเขาไดล้ฆยู่าเสทยในครลัสิ้ง
เดทยว คนแรกในวภีรบรุรรุษผมูข้เกรภียงไกรทภีที่สรุดสามคนของดาวธิด คสือ ชายผมูข้หนถึที่งทภีที่ชสืที่อวตา อาดภีโนผมูข้ฆตา
ทหารผมูข้เปป็นศนัตรมูไป 800 คนในการศถึกคราวเดภียว

9 ในจทานวนวทรบตรตษสามคน คนททที่รองคนนลัสิ้นมา คมอเอเลอาซารม์บตตรชายโดโดคนอาโหไฮ 
ทยู่านอยยยู่กลับดาวสดเมมที่อเขาทลัสิ้งหลายไดล้พยดหยามคนฟทลสสเตทยซถึที่งชตมนตมกลันททที่นลัที่นเพมที่อสยล้รบ และคน
อสสราเอลกก็ถอยทลัพ คนทภีที่สองในรายชสืที่อนายทหารชนัรนสมูงนภีรคสือ ชายผมูข้หนถึที่งนามวตาเอเลอาซารร การศถึก
กนับคนฟภีลธิสเตภียทภีที่วตานภีร ไมตปรากฏชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม 10 ทยู่านไดล้ลตกขถึสิ้นฆยู่าฟลันคนฟทลสสเตทยจนมมอ
ของทยู่านเมมที่อยลล้า มมอของทยู่านเปก็นเหนก็บแขก็งตสดดาบ ในวลันนลัสิ้นพระเยโฮวาหม์ทรงกระททาใหล้ไดล้



ชลัยชนะอยยู่างใหญยู่หลวง ทหารกก็กลลับตามทยู่านมาเพมที่อปลล้นขล้าวของเทยู่านลัสิ้น เหป็นไดข้ชนัดวตาเขากทาดาบ
แนตนมากเสภียจนหลนังจากศถึกนนัรนเขาปลตอยมนันออกจากมสือไดข้อยตางยากลทาบาก

คนทภีที่สามในวภีรบรุรรุษผมูข้เกรภียงไกรทภีที่สรุดของดาวธิดคสือ 11 รองทยู่านมาคมอชลัมมาหม์ บตตรชายอา
เกชาวฮารารม์ คนฟทลสสเตทยมาชตมนตมกลันเปก็นกองทหาร เปก็นททที่ททที่มทพมสิ้นดสนผมนหนถึที่งมทถลัที่วแดงเตก็มไป
หมด พวกพลกก็หนทคนฟทลสสเตทยไป 12 แตยู่ทยู่านยมนมลัที่นอยยยู่ทยู่ามกลางพมสิ้นดสนผมนนลัสิ้น และปล้องกลันททที่ดสน
นลัสิ้นไวล้ และฆยู่าฟลันคนฟทลสสเตทย และพระเยโฮวาหม์ไดล้ทรงประทานชลัยชนะอยยู่างใหญยู่หลวง เขาโดด
เดตนในการศถึกครนัร งหนถึที่งกนับคนฟภีลธิสเตภีย เขายสืนหยนัดตตอสมูข้ขณะทภีที่เพสืที่อนทหารคนอสืที่นๆหนภีไป เขาจถึง
ตตอสมูข้เพสืที่อปกปข้องผสืนแผตนดธินของตน ในการททาเชตนนนัรนเขาไดข้ฆตาคนฟภีลธิสเตภียไปมากมาย อภีกครนัร งทภีที่มภี
หมายเหตรุไวข้วตาองครพระผมูข้เปป็นเจข้าทรงกระททาใหข้เกธิดชนัยชนะยธิที่งใหญตผตานทางเขา

2 ซมอ 23:13-14 อภีกชรุดหนถึที่งของนนักรบชนัรนยอดของดาวธิดถมูกกลตาวถถึง นภีที่เปป็นกลรุตมนาย
ทหารสามสธิบคนทภีที่มภียศตทที่ากวตาสามคนแรกนนัรน ในพวกทหารเอกสามสสบคนนลัสิ้นมทสามคนททที่ลงมา 
และไดล้มาหาดาวสดททที่ถทสิ้าอดตลลลัมในฤดยเกทที่ยวขล้าว มทคนฟทลสสเตทยกองหนถึที่งตลัสิ้งคยู่ายอยยยู่ในหตบเขาเรฟาอสม

14 คราวนลัสิ้นดาวสดประทลับในททที่กทาบลังเขล้มแขก็ง และทหารประจทาปล้อมของฟทลสสเตทยกก็อยยยู่ททที่
เบธเลเฮม เหป็นไดข้ชนัดวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขถึรนหลนังจากทภีที่ดาวธิดไดข้ขถึรนเปป็นกษนัตรธิยรแลข้วและไมตใชต
เหตรุการณรของดาวธิดกนับซาอมูลทภีที่ถทราอดรุลลนัม ทภีที่นตาสนใจกป็คสือวตาเขาถมูกเอตยถถึงวตาอยมูตในททที่กทาบลังเขล้มแขก็ง 
คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (มนัทซมูวย์ดาหย์ หรสือ มาซาดา) อยตางไรกป็ตาม นภีที่นตาจะเปป็นความหมายทนั ที่วๆไปของคทา
นภีรและไมตใชตสถานทภีที่ตามชสืที่อนนัรนทภีที่มภีชสืที่อเสภียงโดตงดนังในเวลาตตอมา ตรงนภีรมนันถมูกพรรณนาวตาอยมูตทภีที่หรสือ
ใกลข้กนับถทราอดรุลลนัม ความหมายกวข้างๆกวตากป็คสือ สถานทภีที่แหตงหนถึที่งซถึที่งมภีความเขข้มแขป็งในทางทหาร

2 ซมอ 23:15-17 ณ ตอนนนัรนเอง ดาวสดตรลัสดล้วยความอาลลัยวยู่า "โอ ใครหนอจะสยู่ง
นทสิ้าจากบยู่อททที่เบธเลเฮมซถึที่งอยยยู่ขล้างประตยเมมองมาใหล้เราดมที่มไดล้" 16 ทแกลล้วทหารสามคนนลัสิ้นกก็แหก
คยู่ายคนฟทลสสเตทยเขล้าไป ตลักนทสิ้าททที่บยู่อเบธเลเฮมซถึที่งอยยยู่ขล้างประตยเมมอง นทามาถวายแกยู่ดาวสด แตยู่ดาวสด
หาทรงดมที่มนทสิ้านลัสิ้นไมยู่ พระองคม์ทรงเทออกถวายแดยู่พระเยโฮวาหม์



เหตรุการณรทภีที่วตานภีร ไมตไดข้ถมูกกลตาวถถึงในพระคนัมภภีรร (ยกเวข้นสรรุปยตอทภีที่คลข้ายๆกนันซถึที่งมภีบนันทถึกไวข้
ใน 1 พงศาวดาร 11) แทนทภีที่จะเอาเปรภียบคนของเขา ดาวธิดกลนับถวายนทรานนัรนเปป็นเครสืที่องถวายบมูชา
แดตพระเจข้า แมข้เขาจะหธิวนทรามากกป็ตาม 17 และตรลัสวยู่า "โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหม์ ซถึที่งขล้าพระองคม์จะ
กระททาเชยู่นนทสิ้ กก็ขอใหล้หยู่างไกลจากขล้าพระองคม์ นทที่คมอโลหสตของผยล้ททที่ไปมาดล้วยการเสทที่ยงชทวสตของเขา
มสใชยู่หรมอ" เพราะฉะนลัสิ้นพระองคม์หาทรงดมที่มไมยู่ ทแกลล้วทหารทลัสิ้งสามไดล้กระททาสสที่งเหลยู่านทสิ้ แทนทภีที่จะ
ดนับกระหายดข้วยนทราแหตงเบธเลเฮมนนัรนซถึที่งเปป็นบข้านเกธิดของเขา ดาวธิดกลนับถวายมนันเปป็นเครสืที่องบมูชา
แดตพระเจข้า

2 ซมอ 23:18-19 บางคนคธิดวตานนักรบผมูข้เกรภียงไกรสามคนอภีกชรุดของดาวธิดถมูกกลตาว
ถถึง คนอสืที่นๆกป็คธิดวตานภีที่อาจเปป็นชสืที่อของสามคนนนัรนทภีที่ถมูกเอตยถถึงในขข้อ 15-17 อยตางไรกป็ตาม ทนัรงหมดทภีที่
ถมูกเอตยถถึงมภีสามสธิบเจป็ดคน (ขข้อ 39) และการคธิดเลขงตายๆกป็เสนอแนะวตานภีที่เปป็นอภีกสามคน  ฝยู่ายอาบท
ชลัยนล้องชายของโยอาบบตตรชายนางเศรตยาหม์ เปก็นหลัวหนล้าของทลัสิ้งสามคนนลัสิ้น ทยู่านไดล้ยกหอกตยู่อสยล้
ทหารสามรล้อยคน และฆยู่าตายสสสิ้น และไดล้รลับชมที่อเสทยงดลังวทรบตรตษสามคนนลัสิ้น อาบภีชนัยเปป็นหลานชาย
ของดาวธิด อยตางไรกป็ตาม เขากป็แสดงความโดดเดตนในทางทหารโดยการฆตาศนัตรมูสามรข้อยคนดข้วย
ตนัวคนเดภียว 19 ทยู่านเปก็นผยล้ททที่มทชมที่อเสทยงโดยู่งดลังททที่สตดในสามคนนลัสิ้นมสใชยู่หรมอ ฉะนลัสิ้นไดล้เปก็นผยล้บลังคลับ
บลัญชาของเขา แตยู่ทยู่านไมยู่มทยศเทยู่ากลับสามคนแรกนลัสิ้น เหป็นไดข้ชนัดวตาสามคนแรกนนัรนคสือผมูข้ทภีที่ถมูกเอตยถถึง
ในขข้อ 8-12 ทตามกลางนายทหารระดนับทภีที่สองนภีร  อาบภีชนัยเปป็นหนัวหนข้า

2 ซมอ 23:20-23 คนทภีที่สองในกลรุตมทหารเอกสามคนนภีรถมูกเอตยถถึงและพฤตธิการณรทภีที่
กลข้าหาญของเขา เบไนยาหม์บตตรชายเยโฮยาดา เปก็นบตตรชายของคนแขก็งกลล้าแหยู่งเมมองขลับเซเอล 
เปก็นคนประกอบมหกสจ ทยู่านไดล้ฆยู่าคนดตจสสงโตของโมอลับเสทยสองคน ทยู่านไดล้ลงไปฆยู่าสสงโตททที่ใน
บยู่อในวลันททที่หสมะตกดล้วย วลภีทภีที่กลตาวถถึง “คนดรุจสธิงโต” อาจหมายถถึงคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นเหมสือนสนัตวร
ปตา มนันนตาจะหมายถถึงพวกเจข้านายแหตงโมอนับ อยตางไรกป็ตาม เขากป็ฆตาสธิงโตตนัวหนถึที่งในบตอๆหนถึที่งใน
ชตวงฤดมูหนาวดข้วย



21 ทยู่านไดล้ฆยู่าคนอทยสปตม์คนหนถึที่งเปก็นชายรยปรยู่างงาม คนอทยสปตม์นลัสิ้นถมอหอกอยยยู่ แตยู่เบไนยาหม์
ถมอไมล้เทล้าลงไปหาเขาและแยยู่งเอาหอกมาจากมมอของคนอทยสปตม์คนนลัสิ้น และฆยู่าเขาตายดล้วยหอก
ของเขาเอง บนันทถึกเหตรุการณรทภีที่มภีเนสืรอหาสอดคลข้องกนันใน 1 พงศาวดาร 11:23-28 กลตาวถถึงคน
อภียธิปตรผมูข้นภีร วตาเปป็นคนตนัวใหญตเหมสือนยนักษร เบไนยาหรแยตงหอกของชายผมูข้ทรงพลนังคนนภีรออกจากมสือ
ของเขาและฆตาเขาดข้วยหอกนนัรน

22 เบไนยาหม์บตตรชายเยโฮยาดาไดล้กระททากสจเหลยู่านทสิ้และไดล้ชมที่อเสทยงดลัที่งวทรบตรตษสามคน
นลัสิ้น 23 ทยู่านมทชมที่อเสทยงโดยู่งดลังกวยู่าสามสสบคนนลัสิ้น แตยู่ทยู่านไมยู่มทยศเทยู่ากลับสามคนแรกนลัสิ้น และดาวสด
กก็ทรงแตยู่งทยู่านใหล้เปก็นผยล้บลังคลับบลัญชาทหารรลักษาพระองคม์ เบไนยาหรกลายเปป็นหนัวหนข้าราช
องครนักษรของดาวธิด เขามภียศตทที่ากวตานายทหารระดนับสมูงพวกแรกของกองทนัพของดาวธิด

2 ซมอ 23:24-39 ทหารยภีที่สธิบแปดคนจากทหารชนัรนยอดสามสธิบเจป็ดคนของดาวธิดจถึง
ถมูกกลตาวถถึง อาสาเฮลนล้องชายของโยอาบเปก็นคนหนถึที่งในสามสสบคนนลัสิ้น เอลฮานลันบตตรชายของโด
โดชาวเบธเลเฮม 25 ชลัมมาหม์ชาวเมมองฮาโรด เอลทคาชาวเมมองฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อสราบตตร
ชายอสกเขชชาวเมมองเทโคอา 27 อาบทเยเซอรม์ชาวเมมองอานาโธท เมบตนนลัยคนหตชาหม์ 28 ศลัลโมนชา
วอาโหไฮ มาหะรลัยชาวเนโทฟาหม์ 29 เฮเลบบตตรชายบาอานาหม์ชาวเนโทฟาหม์ อสททลัยบตตรชายรทบลัย
ชาวกสเบอาหม์แหยู่งคนเบนยามสน 30 เบไนยาหม์ชาวปสราโธน ฮสดดลัยชาวลทาธารกาอลัช 31 อาบทอลัลโบน
คนอารบาหม์ อลัสมาเวทชาวบาฮยรสม 32 เอลทยาบาชาวชาอลัลโบน โยนาธานซถึที่งเปก็นคนหนถึที่งในบรรดา
บตตรชายของยาเชน 33 ชลัมมาหม์ชาวฮารารม์ อาหสยลัมบตตรชายของชารารม์คนฮารารม์ 34 เอลทเฟเลท
บตตรชายอาหลัสบลัยบตตรชายของชาวมาอาคาหม์ เอลทอลัมบตตรชายอาหสโธเฟลชาวกสโลหม์ 35 เฮสโรชาว
คารเมล ปารลัยชาวอาราบ 36 อสกาลบตตรชายนาธลันชาวโศบาหม์ บานทคนกาด 37 เศเลกคนอลัมโมน 
นาหะรลัยชาวเบเอโรท คนถมอเครมที่องอาวตธของโยอาบบตตรชายนางเศรตยาหม์ 38 อสราคนอสทไรตม์ 
กาเรบคนอสทไรตม์ 39 อตรทอาหม์คนฮสตไทตม์ รวมสามสสบเจก็ดคนดล้วยกลัน

เชสืที่อกนันวตาอาสาเฮลซถึที่งถมูกเอตยถถึงในขข้อ 24 อยมูตเหนสือยภีที่สธิบเจป็ดคนนภีร เพราะจรธิงๆแลข้วมภียภีที่สธิบ
แปดชสืที่อถมูกเอตยถถึง บางทภีทภีที่นตาปวดรข้าวจธิตใจมากทภีที่สรุดกป็คสือ การเอตยถถึงอรุรภีอาหรคนฮธิตไทตรในขข้อ 39 



ตอนทภีที่ดาวธิดสนัที่งฆตาเขา เขากป็ไมตใชตแคตทหารธรรมดาๆ แตตเปป็นหนถึที่งในทหารอนันเกรภียงไกรของดาวธิด
นนัที่นคสือ เปป็นทหารผมูข้บนังคนับบนัญชาคนหนถึที่งของดาวธิด

*****

ภนำพรวมของ 2 ซนำมสเอล 24: บทสลุดทรู้ายนทนี้ของ 2 ซามมูเอล เลมู่ายรู้อนถทึงเหตลุการณย์ตอนททที่เปป็น
ความบาปของดาวริดในการททที่เขานนับจทานวนประชาชนและการตทสอนของพระเจรู้าเพราะเหตลุนนันี้น 
ดาวริดตรู้องเลสือกวมู่าจะโดนลงโทษวริธทไหน ในเหตลุการณย์ตมู่างๆททที่เกริดขทึนี้นตามมา ททที่ดรินของอาราวนาหย์
ถมูกซสืนี้อสทาหรนับการถวายเครสืที่องสนัตวบมูชาซทึที่งตมู่อมากลายเปป็นสถานททที่สทาหรนับพระวริหารในอนาคต

2 ซมอ 24:1-2 เหตรุการณรทภีที่เลวรข้ายในชตวงบนัรนปลายชภีวธิตของดาวธิดถมูกบนันทถึกไวข้ 
พระพสโรธของพระเยโฮวาหม์ไดล้เกสดขถึสิ้นตยู่ออสสราเอลอทก เพมที่อทรงตยู่อสยล้เขาทลัสิ้งหลายจถึงทรงดลใจดา
วสดตรลัสวยู่า "จงไปนลับคนอสสราเอลและคนยยดาหม์" เราจะเขข้าใจขข้อนภีร ไดข้ดภีทภีที่สรุดเมสืที่ออตานรตวมกนับ 1 
พงศาวดาร 21:1 ในขข้อนนัรนมภีหมายเหตรุไวข้วตาซาตานเปป็นผมูข้ยรุยงดาวธิดใหข้นนับจทานวนประชาชน ความ
หมายทภีที่ใหญตกวตาอาจเปป็นไดข้วตาพระเจข้าไมตทรงพอพระทนัยกนับคนอธิสราเอลเพราะความบาปและ
สภาพทภีที่กลนับสนัตยรของพวกเขา ดนังนนัรนพระองครจถึงทรงอนรุญาตใหข้ซาตานยรุยงดาวธิดใหข้นนับจทานวน
ประชาชน

ปนัญหาของการนนับจทานวนคนในชาตธินนัรน (การจนัดททาสทามะโนประชากร) กป็คสือวตา ดาวธิด
กทาลนังนนับสธินทรนัพยรทภีที่มภีเปป็นก ทาลนังทางทหารของตนเองแทนทภีที่จะไวข้วางใจพระเจข้า ความบาปของเขา
คสือ การขาดความเชสืที่อ นภีที่เทตากนับวตาดาวธิดกทาลนังวางแผนทภีที่จะจนัดการสธิที่งตตางๆดข้วยฝภีมสือของตนเอง ดนัง
นนัรน 2 กษลัตรสยม์จถึงรลับสลัที่งโยอาบ แมยู่ทลัพซถึที่งอยยยู่กลับพระองคม์วยู่า "จงไปทลัที่วอสสราเอลทตกตระกยลตลัสิ้งแตยู่
เมมองดานถถึงเบเออรม์เชบา และทยู่านจงนลับจทานวนประชาชน เพมที่อเราจะไดล้ทราบจทานวนรวมของ
ประชาชน" คทาสนัที่งใหข้ททาสทามะโนประชากรนภีรครอบคลรุมตนัรงแตตปลายแผตนดธินดข้านหนถึที่งจนจรด
ปลายแผตนดธินอภีกดข้าน นนัที่นคสือ ดานในเขตแดนเหนสือสรุดจนถถึงเบเออรรเชบาซถึที่งเปป็นเขตแดนใตข้สรุดทภีที่
มภีผมูข้คนอาศนัยอยมูต



2 ซมอ 24:3-4 แตยู่โยอาบกราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอพระเยโฮวาหม์พระเจล้าของ
พระองคม์ทรงใหล้มทประชาชนเพสที่มขถึสิ้นอทกรล้อยเทยู่าของททที่มทอยยยู่ ขอกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์ทรง
ทอดพระเนตรเหก็น แตยู่ไฉนกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์จถึงพอพระทลัยในเรมที่องนทสิ้" กตอนหนข้านนัรน
โยอาบไดข้พธิสมูจนรตนัวแลข้ววตาเปป็นคนทภีที่ไมตอาจควบครุมไดข้ในรนัฐบาลของดาวธิดและความจงรนักภนักดภี
ของเขาบางครนัร งกป็นตาสงสนัย อยตางไรกป็ตามในทภีที่นภีร เขาใหข้คทาแนะนทาทภีที่ดภีแกตดาวธิด เขาปรารถนาใหข้
อาณาจนักรและอธิทธธิพลของดาวธิดยธิที่งใหญตกวตาทภีที่เปป็นอยมูตรข้อยเทตา อยตางไรกป็ตาม เขาถามวตา เพราะเหตรุ
ใดดาวธิดถถึงอยากททาเรสืที่องพรรครนนัรน

4 แตยู่โยอาบและผยล้บลังคลับบลัญชากองทลัพกก็ตล้องยอมจทานนตยู่อพระดทารลัสของกษลัตรสยม์ โยอาบ
กลับบรรดาผยล้บลังคลับบลัญชาของกองทลัพจถึงออกไปจากพระพลักตรม์กษลัตรสยม์ เพมที่อจะนลับประชาชน
อสสราเอล แมข้กระนนัรน ดาวธิดกป็เปป็นกษนัตรธิยรและคทาสนัที่งของเขากป็มภีชนัยเหนสือคทาทนักทข้วงของโยอาบ 
บรรดาขข้าราชการภายใตข้โยอาบจถึงกระจายก นันไปทนั ที่วอธิสราเอลเพสืที่อจนัดททาสทามะโนประชากร

2 ซมอ 24:5-9 เขาทลัสิ้งหลายขล้ามแมยู่นทสิ้าจอรม์แดนไปและตลัสิ้งคยู่ายในเมมองอาโรเออรม์ 
ดล้านขวาของเมมองททที่ตลัสิ้งอยยยู่กลางแมยู่นทสิ้ากาดไปทางยาเซอรม์ 6 แลล้วเขาทลัสิ้งหลายกก็มายลังกสเลอาดและมา
ถถึงแผยู่นดสนตะทสมโหดฉส และเขาทลัสิ้งหลายมาถถึงเมมองดานยาอลันอล้อมไปยลังเมมองไซดอน

บรรดาผมูข้ทภีที่ไปททาสทามะโนประชากรเรธิที่มตข้นทภีที่ฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดนและขถึรนไป
ทางกธิเลอาด จากนนัรนพวกเขากป็มาทางทธิศตะวนันตกเขข้าไปในกาลธิลภีและไปทางทธิศตะวนันตกเฉภียง
เหนสือสมูตเมสืองไซดอนบนชายฝนัที่งทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน จากทภีที่นนั ที่น พวกเขากป็ 7 มาถถึงปล้อมปราการ
เมมองไทระ และทลัที่วทตกหลัวเมมองของคนฮทไวตม์และของคนคานาอลัน และเขาออกไปยลังภาคใตล้ของยย
ดาหม์ททที่เมมองเบเออรม์เชบา จากพรมแดนของเลบานอน ผมูข้ทภีที่ททาสทามะโนประชากรกป็ลงไปทางทธิศใตข้
ตลอดความยาวของแผตนดธินอธิสราเอลผตานยมูดาหรตลอดทางไปจนถถึงเมสืองเบเออรรเชบา 8 เมมที่อเขาไป
ทลัที่วแผยู่นดสนนลัสิ้นแลล้ว เขาจถึงมายลังกรตงเยรยซาเลก็ม เมมที่อสสสิ้นเกล้าเดมอนกลับยทที่สสบวลัน การจนัดททาสทามะโน
ประชากรนภีรกธินเวลาเกสือบสธิบเดสือนกวตาจะสทาเรป็จ



9 และโยอาบกก็ถวายจทานวนประชาชนททที่นลับไดล้แกยู่กษลัตรสยม์ ในอสสราเอลมททหารแขก็งกลล้า
แปดแสนคนผยล้ซถึที่งชลักดาบ และคนยยดาหม์มทหล้าแสนคน กองทนัพคนอธิสราเอล (แมข้กระทนั ที่งในปนัจจรุบนัน)
เกสือบทนัรงหมดประกอบดข้วยทหารกองหนรุน ผมูข้ชายทภีที่เปป็นผมูข้ใหญตแลข้วทรุกคนในชนชาตธินนัรนถมูกคาด
หวนังใหข้รนับใชข้ชาตธิในยามเกธิดสงคราม ผมูข้ชายแปดแสนคนถมูกนนับไดข้ในสธิบตระกมูลทางตอนเหนสือ
พรข้อมกนับหข้าแสนคนในยมูดาหรและเบนยามธิน

ความเขข้มแขป็งของตระกมูลยมูดาหรภายใตข้ดาวธิดจถึงปรากฏชนัดเจน (เบนยามธินในขณะนนัรนถมูก
มองวตาเปป็นตระกมูลทภีที่แตกยตอยมาจากยมูดาหรแลข้ว นภีที่เปป็นสองตระกมูลเดภียวทภีที่มภีคนเปป็นกษนัตรธิยรของ
อธิสราเอล นอกจากนภีร  ทนัรงสองตระกมูลกป็ใชข้กรรุงเยรมูซาเลป็มรตวมกนันดข้วย) มภีผมูข้ชายทนัรงหมด 1.3 ลข้านคนทภีที่
รตวมรบไดข้ในยามสงคราม

บางคนคธิดเอาเองวตามภีความแตกตตางตรงนภีร เมสืที่อเทภียบกนับตนัวเลขทภีที่ถมูกเอตยถถึงใน 1 พงศาวดาร 
21:5 ในขข้อนนัรนผมูข้ชายทนัรงหมด 1.1 ลข้านคนถมูกระบรุไวข้ ความแตกตตางนตาจะอยมูตทภีที่วตาบนันทถึกตรงนนัรน
กลตาวถถึงเฉพาะจทานวนทหารในกองทนัพขณะทภีที่ยอดรวมตรงนภีร รวมนายทหารผมูข้บนังคนับบนัญชาดข้วย

2 ซมอ 24:10-12 อยตางไรกป็ตาม พอถถึงตอนนภีรดาวธิดกป็รมูข้สถึกฟข้องใจแลข้วเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่
เขาไดข้กระททาลงไป เมมที่อไดล้นลับจทานวนคนเสรก็จแลล้วพระทลัยของดาวสดกก็โทมนลัส และดาวสดกราบทยล
ตยู่อพระเยโฮวาหม์วยู่า "ขล้าพระองคม์ไดล้กระททาบาปใหญยู่ยสที่งในสสที่งซถึที่งขล้าพระองคม์ไดล้กระททานทสิ้ โอ ขล้าแตยู่
พระเยโฮวาหม์ แตยู่บลัดนทสิ้ขอพระองคม์ทรงใหล้อภลัยความชลัที่วชล้าของผยล้รลับใชล้ของพระองคม์ เพราะขล้า
พระองคม์กระททาการอยยู่างโงยู่เขลามาก" ดาวธิดรมูข้ตนัวถถึงความโงตเขลาของสธิที่งทภีที่เขาไดข้ททาลงไป เขารมูข้ตนัว
วตาการขาดความเชสืที่อของเขาเปป็นความบาป เขาจถึงขอการยกโทษของพระเจข้า โปรดสนังเกตวตากตอน
เขาขอการยกโทษและการคสืนดภี เขาสารภาพความบาปของตนเปป็นอนันดนับแรก

นอกจากนภีร  11 และเมมที่อดาวสดทรงลตกขถึสิ้นในตอนเชล้า พระวจนะของพระเยโฮวาหม์กก็มายลัง
กาดผยล้พยากรณม์ผยล้ททานายของดาวสดวยู่า 12 "จงไปบอกดาวสดวยู่า พระเยโฮวาหม์ตรลัสดลังนทสิ้วยู่า `เราเสนอ
เจล้าสามประการ จงเลมอกเอาประการหนถึที่งเพมที่อเราจะไดล้กระททาใหล้แกยู่เจล้า'" เหป็นไดข้ชนัดวตาการฟข้องใจ
ของเขาเกธิดขถึรนในตอนกลางคสืน เชข้าวนันถนัดมานนัรน พระเจข้าทรงใชข้ผมูข้พยากรณรคนหนถึที่งนามวตากาด ซถึที่ง



เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นผมูข้ททานายสตวนตนัวของดาวธิด กตอนหนข้านนัรนพระเจข้าไดข้ทรงบอกเขาใหข้ไปเขข้าเฝข้า
กษนัตรธิยร โดยเสนอกษนัตรธิยรสามทางเลสือกของการตภีสอนสทาหรนับความบาปของกษนัตรธิยร

2 ซมอ 24:13-14 ผมูข้พยากรณรทตานนภีร จถึงไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยรในวนันถนัดมา กาดจถึงเขล้าเฝล้าดา
วสดและกราบทยลพระองคม์วยู่า "จะใหล้เกสดกลันดารอาหารในแผยู่นดสนของพระองคม์สสสิ้นเจก็ดปทหรมอ หรมอ
พระองคม์จะยอมหนทศลัตรยสสสิ้นเวลาสามเดมอนดล้วยเขาไลยู่ตสดตาม หรมอจะใหล้โรคระบาดเกสดขถึสิ้นในแผยู่น
ดสนของพระองคม์สสสิ้นสามวลัน บลัดนทสิ้ขอพระองคม์ทรงตรถึกตรอง และตลัดสสนในพระทลัยวยู่า จะใหล้คทา
ตอบประการใด เพมที่อขล้าพระองคม์จะนทากลลับไปกราบทยลพระองคม์ผยล้ทรงใชล้ขล้าพระองคม์มา" สามทาง
เลสือกทภีที่พระเจข้าทรงเสนอดาวธิด ไดข้แกต (1) การกนันดารอาหารเจป็ดปภีในแผตนดธินนนัรน (2) ความพตายแพข้
สามเดสือนตตอหนข้าเหลตาศนัตรมูของเขา หรสือ (3) โรคระบาดสามวนันในแผตนดธินนนัรน พระเจข้าทรงบอก
เขาผตานทางผมูข้พยากรณรนนัรนใหข้ตนัดสธินใจ

เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้ากทาลนังจนัดการกนับทนัรงชนชาตธิอธิสราเอลและดาวธิด ขข้อ 1 บตงบอกวตา
พระเจข้าทรงพธิโรธกนับอธิสราเอล การตภีสอนทภีที่ถมูกเสนอเหลตานภีร จะททาใหข้ชนชาตธินนัรนเจป็ดปวดพอๆกนับทภีที่
ททาใหข้ดาวธิดเจป็บปวดหากไมตมากกวตานนัรน คนอธิสราเอลไดข้กลนับสนัตยรและดาวธิดกป็กลนับสนัตยรเชตน
เดภียวกนัน พระเจข้าจถึงจะทรงจนัดการกนับพวกเขาทนัรงคมูต

14 ดาวสดจถึงตรลัสกลับกาดวยู่า "เรามทความกระวนกระวายมาก ขอใหล้เราทลัสิ้งหลายตกเขล้าไปอยยยู่
ในพระหลัตถม์ของพระเยโฮวาหม์ เพราะพระกรตณาคตณของพระองคม์ใหญยู่ยสที่งนลัก แตยู่ขออยยู่าใหล้เราตก
เขล้าไปในมมอของมนตษยม์เลย" ดาวธิดตอบกลนับไปวตาใหข้พระเจข้าทรงเปป็นผมูข้ตนัดสธิน เขารมูข้วตาความเมตตา
ของพระเจข้านนัรนยธิที่งใหญตและเขาวางใจพระองครมากกวตาสธิที่งใดกป็ตามทภีที่มนรุษยรจะททาไดข้

2 ซมอ 24:15-16 ดลังนลัสิ้นพระเยโฮวาหม์จถึงทรงใหล้โรคระบาดเกสดขถึสิ้นในอสสราเอลตลัสิ้งแตยู่
เวลาเชล้าจนสสสิ้นเวลากทาหนด และประชาชนททที่ตายตลัสิ้งแตยู่เมมองดานถถึงเบเออรม์เชบามทเจก็ดหมมที่นคน 
โรคระบาดนภีร เปป็นภนัยพธิบนัตธิหนถึที่งทภีที่ครตาชภีวธิตคนไปเจป็ดหมสืที่นคนในชตวงเวลาสามวนัน มนันระบาดตนัรงแตต
เมสืองดานในเขตแดนเหนสือสรุดไปจนถถึงเมสืองเบเออรรเชบาในเขตแดนใตข้สรุด



16 และเมมที่อทยตสวรรคม์ยมที่นมมอออกเหนมอกรตงเยรยซาเลก็มจะททาลายเมมองนลัสิ้น พระเยโฮวาหม์
ทรงกลลับพระทลัยในเหตตรล้ายนลัสิ้น ตรลัสสลัที่งทยตสวรรคม์ผยล้กทาลลังททาลายประชาชนวยู่า "พอแลล้ว ยลับยลัสิ้งมมอ
ของเจล้าไดล้" สยู่วนทยตสวรรคม์ของพระเยโฮวาหม์กก็อยยยู่ททที่ลานนวดขล้าวของอาราวนาหม์คนเยบตส เราไดข้
เหป็นวตาพระเจข้าทรงกระททากธิจอยตางไร เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงใชข้ทมูตสวรรครองครหนถึที่งเพสืที่อททาใหข้
เกธิดโรคระบาดนนัรนในแผตนดธินนนัรน อยตางไรกป็ตาม ขณะทภีที่ทมูตสวรรครมรณะนนัรนเขข้ามาใกลข้กรรุง
เยรมูซาเลป็ม “พระเยโฮวาหรทรงกลนับพระทนัยในเหตรุรข้ายนนัรน” ความหมายกป็คสือวตาพระเจข้าทรงกลนับมภี
พระทนัยกรรุณาและเสภียพระทนัยกนับการตภีสอนของพระองคร โดยทรงเปลภีที่ยนพระทนัยแลข้ว ดนังนนัรน ทนัรง
พระพธิโรธอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้าและพระทนัยทภีที่อตอนโยนของพระองครจถึงถมูกแสดงใหข้เหป็น 
พระองครจถึงทรงสนัที่งทมูตสวรรครมรณะนนัรนใหข้หยรุด

นตาสนใจทภีที่วตาโรคระบาดนนัรนยนับยนัรงอยมูตทภีที่ “ลานนวดขข้าวของอาราวนาหรคนเยบรุส” แมข้วตา
คนเยบรุสถมูกททาใหข้พตายแพข้ไปแลข้วและสธิรนอทานาจแลข้วกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาบางคนยนังอาศนัยอยมูต
ในเยรมูซาเลป็ม (ลานนวดขข้าวเปป็นสถานทภีทๆี่ เมลป็ดขข้าวถมูกนทามานวดบนพสืรนผธิวราบทภีที่แขป็ง พสืรนทภีที่ของ
กรรุงเยรมูซาเลป็มบนยอดภมูเขาโมรภียาหรจนทรุกวนันนภีรมภีลนักษณะเปป็นพสืรนดธินราบทภีที่มภีหธินขรรุขระ)

2 ซมอ 24:17 เมมที่อดาวสดทอดพระเนตรทยตสวรรคม์ผยล้กทาลลังสลังหารประชาชนนลัสิ้น
พระองคม์กราบทยลพระเยโฮวาหม์วยู่า "ดยเถสด ขล้าพระองคม์ไดล้กระททาบาปชลัที่วรล้ายแลล้ว แตยู่บรรดาแกะ
เหลยู่านทสิ้ เขาไดล้กระททาอะไร ขอพระหลัตถม์ของพระองคม์อยยยู่เหนมอขล้าพระองคม์และวงศม์วานบสดาของขล้า
พระองคม์เถสด" เมสืที่อเหป็นความทรุกขรทรมานและความตายซถึที่งถมูกนทามาโดยโรคระบาดนภีร  ดาวธิดกป็ไดข้
แตตสารภาพความบาปของตนตตอพระพนักตรรพระเจข้า เขากลตาวยอมรนับตรงๆวตา “ดมูเถธิด ขข้าพระองคร
ไดข้กระททาบาปชนั ที่วรข้ายแลข้ว” แมข้วตาพระเจข้าทรงเหป็นความบาปในคนอธิสราเอล ดาวธิดกป็ไมตเหป็น เขา
กลนับทมูลขอองครพระผมูข้เปป็นเจข้าใหข้ทรงจนัดการกนับเขาแทนทภีที่จะจนัดการกนับประชาชนของเขา ความไมต
เหป็นแกตตนัวของดาวธิดปรากฏชนัดอภีกครนัร ง

2 ซมอ 24:18-19 ดนังนนัรน ในวลันนลัสิ้นกาดกก็เขล้ามาเฝล้าดาวสด กราบทยลพระองคม์วยู่า "ขอ
เสดก็จขถึสิ้นไปสรล้างแทยู่นบยชาถวายแดยู่พระเยโฮวาหม์บนลานนวดขล้าวของอาราวนาหม์คนเยบตส" 19  



ดาวสดกก็เสดก็จขถึสิ้นไปตามคทาของกาดตามททที่พระเยโฮวาหม์ทรงบลัญชา พระเจข้าทรงบนัญชาผมูข้พยากรณร
กาดใหข้ไปและสรข้างแทตนบมูชาหนถึที่งถวายแดตพระเจข้าทภีที่ลานนวดขข้าวของอาราวนาหรคนเยบรุส ดาวธิด
จถึงเตรภียมตนัวทภีที่จะททาเชตนนนัรน

2 ซมอ 24:20-21 เมมที่ออาราวนาหม์มองลงมา เหก็นกษลัตรสยม์และขล้าราชการขถึสิ้นมาหาตน 
อาราวนาหม์กก็ออกไปถวายบลังคมกษลัตรสยม์ซบหนล้าลงถถึงดสน 21 และอาราวนาหม์กราบทยลวยู่า "ไฉน
กษลัตรสยม์เจล้านายของขล้าพระองคม์จถึงเสดก็จมาหาผยล้รลับใชล้ของพระองคม์" ดาวสดตรลัสวยู่า "มาซมสิ้อลาน
นวดขล้าวจากทยู่าน เพมที่อจะสรล้างแทยู่นบยชาถวายแดยู่พระเยโฮวาหม์ เพมที่อโรครล้ายจะไดล้ระงลับเสทยจาก
ประชาชน" อาราวนาหรเหป็นกษนัตรธิยรพรข้อมกนับขบวนตามเสดป็จของเขาเขข้ามาใกลข้ เขาถามดาวธิดวตา
มาดข้วยจรุดประสงครอนันใด ดาวธิดบอกเขาวตาตนไดข้มาเพสืที่อทภีที่จะซสืรอทภีที่ดธินของเขาเพสืที่อสรข้างแทตนบมูชา
หนถึที่งทภีที่นนั ที่นถวายแดตพระเจข้า เหตรุผลกป็คสือ เพสืที่อยนับยนัรงโรครข้ายนนัรนซถึที่งไดข้ระบาดไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรนแลข้ว

2 ซมอ 24:22-23 อาราวนาหม์จถึงกราบทยลดาวสดวยู่า "ขอกษลัตรสยม์เจล้านายของขล้า
พระองคม์จงรลับสสที่งททที่พระองคม์ทรงเหก็นชอบขถึสิ้นถวาย ดยเถสด ททที่นทที่มทวลัวสทาหรลับททาเครมที่องเผาบยชา และ
เลมที่อนนวดขล้าวกลับแอกสทาหรลับวลัวเปก็นฟมน" 23 ของทลัสิ้งสสสิ้นนทสิ้อาราวนาหม์ดตจกษลัตรสยม์ขอถวายแดยู่
กษลัตรสยม์ และอาราวนาหม์กราบทยลกษลัตรสยม์วยู่า "ขอพระเยโฮวาหม์พระเจล้าของพระองคม์จงโปรดปราน
พระองคม์" เมสืที่อไดข้ทราบถถึงจรุดประสงครของดาวธิด อาราวนาหรกป็เตรภียมทภีที่จะใหข้ไมตเพภียงทภีที่ดธินนนัรน
เทตานนัรน แตตใหข้เครสืที่องมสือตตางๆทภีที่เปป็นไมข้เพสืที่อททาเปป็นฟสืนและวนัวของเขาเพสืที่อเปป็นเครสืที่องสนัตวบมูชาดข้วย ทภีที่
นตาสนใจคสือความเหป็นของเขาทภีที่วตา “ขอพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพระองครจงโปรดปราน
พระองคร” เขาไมตไดข้พมูดวตา องครพระผมูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของขรู้าพระองคย์ แตตเขาเรภียกพระองครวตาเปป็น
พระเจข้าของดาวธิด อาราวนาหรเปป็นคนตตางชาตธิคนหนถึที่งและอาจไมตไดข้เปป็นผมูข้นมนัสการพระเยโฮวาหร
พระเจข้าอยตางแขป็งขนัน อยตางไรกป็ตาม แมข้จะเปป็นคนตตางชาตธิคนหนถึที่ง เขากป็เตป็มใจทภีที่จะถวายทนัรงหมดทภีที่
เขามภีแดตพระเจข้า

2 ซมอ 24:24-25 แตยู่กษลัตรสยม์ตรลัสกลับอาราวนาหม์วยู่า "หามสไดล้ แตยู่เราจะขอเสทยเงสนซมสิ้อ
จากทยู่าน เราจะถวายเครมที่องเผาบยชาแดยู่พระเยโฮวาหม์พระเจล้าของเราโดยททที่เราไมยู่เสทยคยู่าอะไรเลยนลัสิ้น



ไมยู่ไดล้" ดาวสดจถึงทรงซมสิ้อลานนวดขล้าวกลับวลัวเปก็นเงสนหล้าสสบเชเขล ดาวธิดยสืนกรานทภีที่จะซสืรอทภีที่ดธินนนัรน
และทรนัพยรสธิที่งของๆอาราวนาหร เหป็นไดข้ชนัดวตามมูลคตาตามตลาดของสธิที่งเหลตานนัรนคสือ เงธินหข้าสธิบเชเขล

ดนังนนัรน 25 ดาวสดกก็ทรงสรล้างแทยู่นบยชาถวายแดยู่พระเยโฮวาหม์ททที่นลัที่น และถวายเครมที่องเผาบยชา
กลับเครมที่องสลันตสบยชา พระเยโฮวาหม์ทรงสดลับฟลังคทาอธสษฐานเพมที่อแผยู่นดสนนลัสิ้น และโรครล้ายกก็ระงลับเสทย
จากอสสราเอล พระเจข้าทรงรนับเครสืที่องสนัตวบมูชานนัรนของดาวธิดและทรงยนับยนัรงโรคระบาดทภีที่ททาลายแผตน
ดธินนนัรน

ตามทภีที่ 1 พงศาวดาร 22:1 ไดข้กลตาวไวข้ นภีที่กลายเปป็นสถานทภีที่ของพระวธิหารในอนาคต นตา
สนใจทภีที่วตานภีที่เปป็นสถานทภีที่เดภียวกนับทภีที่อนับราฮนัมถวายอธิสอนัค และทภีที่นภีที่ยนังเปป็นสถานทภีทๆี่ พระเยซมูทรงถมูก
ตรถึงกางเขนดข้วย ภมูเขาโมรภียาหรเปป็นยอดเขาพสืรนราบทภีที่พระวธิหารถมูกสรข้างขถึรน กลโกธาเปป็นหธินโผลต
บนยอดภมูเขาโมรภียาหรซถึที่งอยมู ตตธิดกนับสถานทภีที่ๆพระวธิหารถมูกสรข้างขถึรน ดนังนนัรนพระเจข้าจถึงทรงกทาหนดใหข้
สถานทภีที่แหตงนภีร เปป็นผสืนดธินศนักดธิธ สธิทธธิธ สทาหรนับทรุกยรุคสมนัย


